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«ԹԵՇՔԻԼԱԹԸ-ՄԱՀՍՈՒՍԱ», «ԷՍԷՍ», «ՊԱՆՉԱՍԻԼԱՅԻ 
ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՈՒԹՅՈՒՆԸ» ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 

ԳՈՐԾԵԼԱԿԵՐՊԻ ՀԱՄԵՄԱՏԱԿԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅԱՆ ՓՈՐՁ1

 Բա նա լի բա ռեր` Հայոց ցե ղաս պա նու թյուն, Հրե ից հո լո քոստ, ին դո նե զա կան կո մու նիստ-
նե րի զանգ վա ծային սպա նու թյուն, «Թեշ քի լա թը մահ սու սա», գեր մա նա կան «ԷսԷս», 
«Պան չա սի լայի երի տա սար դու թյուն», կու սակ ցա կան հա մա կարգ, գա ղա փա րա խո սու-
թյուն, մինչ ցե ղաս պա նա կան գոր ծու նե ու թյուն, բա նակ:

 Հոդ վա ծում փորձ է ար վում վեր լու ծել «Թեշ քի լա թը մահ սու սա», «ԷսԷս» և «Պան չա սի լայի 
երի տա սար դու թյուն» կազ մա կեր պու թյուն նե րի գոր ծե լա կեր պը հա մա պա տաս խա նա բար 
Հայոց ցե ղաս պա նու թյան, Հրե ից Հո լո քոս թի և Ին դո նե զի ա յում 1965-66 թթ. տե ղի ու նե-
ցած դեպ քե րի ժա մա նակ2: Ներ կա յաց վում է կազ մա կեր պու թյուն նե րից յու րա քան չյու րի 
ստեղծ ման պատ մու թյու նը, կա ռուց ված քը, ան դրա դարձ է կա տար վում դրանց ձևա վոր-
ման հան գա մանք նե րին և նպա տակ նե րին, կա ռույց նե րի որ դեգ րած գա ղա փա րա խո սու-
թյա նը, մինչև ցե ղաս պա նու թյուն ներն ու զանգ վա ծային սպա նու թյուն նե րը իրա կա նաց րած 
գոր ծու նե ու թյա նը: Ա պա վեր լուծ վում են բուն գոր ծո ղու թյուն նե րը և հա մե մա տու թյան մեջ 
են դր վում նշ ված կազ մա կեր պու թյուն նե րի գոր ծադ րած մե թոդ նե րը:

 Հե տա զո տու թյու նը մատ նան շում է նշ ված կա ռույց նե րի դե րա կա տա րու թյու նը կո տո-
րած նե րի իրա կա նաց ման գոր ծըն թա ցում: Գաղտ նի կա ռույց նե րի առ կա յու թյունն ար դեն 
իսկ փաս տում է կան խամ տած վա ծու թյան մա սին, բայց ևայն պես դրանց հա մե մա տու-
թյու նը հնա րա վո րու թյուն է տա լիս ը նդ գծել կազ մա կեր պու թյուն նե րից յու րա քան չյու րի 
ստեղծ ման հիմ նա կան նպա տա կը: 

***

 Պատ մու թյան ըն թաց քում մարդ կու թյու նը մշ տա պես ա կա նա տես է եղել պա տե րազմ-
նե րի, կո տո րած նե րի, ցե ղաս պա նու թյուն նե ր, մարդ կու թյան դեմ ո ւղղ ված այլ հան ցա-
գոր ծու թյուն նե րի: Ցե ղաս պա նու թյուն ներ և զանգ վա ծային սպա նու թյուն ներ ու սում նա-
սի րե լիս հնա րա վոր չէ չանդ րա դառ նալ դրանց իրա գոր ծող ու ժե րին: Մեր նախ կին մի 
հե տա զո տու թյու նում3 ներ կա յաց վել են ցե ղաս պա նու թյուն նե րի հիմ նա կան իրա գոր ծող-

1 Հոդվածը ստացվել է 26.08.2019 և ընդունվել տպագրության՝ 27.11.2019.
2 Ինդենոզիայում 1965-66 թթ. տեղի ունեցած իրադարձությունների իրավական գնահատականի 
վերաբերյալ հստակ մոտեցում չկա, թե արդյոք դրանք կարելի է որակել որպես ցեղասպանություն, 
թե՞ ոչ: Կարծիքները բազմազան են՝ զանգվածային սպանություններից մինչև ցեղասպանություն: 
Հոդվածում ուսումնասիրությունը կատարվել է ա՛յդ համատեքստում: Մանրամասն տե՛ս The Specter 
of Genocide: Mass Murder in Historical Perspective, eds. Robert Gellately, Ben Kiernan, (Cambridge: 
Cambridge University Press, 2003); Katharine McGregor, Jess Melvin, Annie Pohlman, The Indonesian 
Genocide of 1965: Causes, Dynamics and Legacies, Palgrave Studies in the History of Genocide (Palgrave, 
2018); Saskia Wieringa, Nursyahbani Katjasungkana, Propaganda and the Genocide in Indonesia: Imagined 
Evil (UK: Routledge, 2018); Dictionary of Genocide: A-L, Samuel Totten, Paul Robert Bartrop, Steven L. 
Jacobs (ABC-CLIO, 2008).
3 Ինեսա Ստեփանյան, «Հայոց ցեղասպանության և Հրեից հոլոքոստի հիմնական իրագործողների 
հարցի շուրջ», Ցեղասպանագիտական հանդես 6, թիվ 2 (2018), 69-87: 
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նե րը, այդ թվում ան դրա դարձ է կա տար վել եր կու գաղտ նի կազ մա կեր պու թյուն նե րին` 
«Թեշ քի լա թը մահ սու սա»-ին և «ԷսԷս»-ին:

 Մեր օ րե րում ևս կան նմա նա տիպ կազ մա կեր պու թյուն ներ` տար բեր ձևա չա փե րով, 
ո րոնք ստեղծ վում են այս կամ այն հզոր պե տու թյան կամ ու ժի կող մից և իրա կա նաց-
նում են ցե ղաս պա նա կան գոր ծո ղու թյուն ներ: Սույն հոդ վա ծում հան գա մա նո րեն վեր-
լուծ վում է «Պան չա սի լայի երի տա սար դու թյուն»4 կազ մա կեր պու թյան գոր ծու նե ու թյու նը: 
Այս կա ռույ ցի ը նտ րու թյու նը բնավ կա մա յա կան չէ, քան զի, ի տար բե րու թյուն «Թեշ քի-
լա թը մահ սու սա»-ի և գեր մա նա կան «ԷսԷս»-ի, այն գոր ծում է մինչ օ րս և որ ևէ կերպ 
չի քո ղար կում իր գո յու թյու նը: Ո ւս տի, հաշ վի առ նե լով այն կար ևոր հան գա ման քը, որ 
մե րօ րյա իրա կա նու թյու նում դեռևս առ կա է նմա նա տիպ կա ռույց նե րից բխող վտան գը, 
կար ծում ենք հե տա զո տու թյու նը հնա րա վո րու թյուն կտա նախ կի նում գոր ծու նե ու թյուն 
ծա վա լած եր կու կազ մա կեր պու թյուն նե րի և դեռևս իր գոր ծու նե ու թյու նը շա րու նա կող 
կա ռույ ցի ու սում նա սի րու թյան օ րի նա կով հաս կա նալ ներ կա յում գոր ծող խմբա վո րում-
նե րին ա ռնչ վող ո րոշ խն դիր ներ: 

Հե տա զո տու թյու նը, մաս նա վո րա պես, ան դրա դառ նում է այն հար ցին, թե խնդ րո 
ա ռար կա կա ռույց ներն ի՞նչ է ին իրեն ցից ներ կա յաց նում, ինչ պի սի՞ գոր ծու նե ու թյուն են 
իրա կա նաց րել, և ինչ պի սի՞ ը նդ հան րու թյուն նե րով ու ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րով էր 
բնու թագր վում այդ գոր ծու նե ու թյու նը: 

Կազմակերպությունների ձևավորումը և կառուցվածքը

«Թեշ քի լա թը մահ սու սա». Ա նհ րա ժեշտ է նշել, որ Հա տուկ կազ մա կեր պու թյան գոր-
ծու նե ու թյանն ա ռնչ վող նյու թերն ամ բող ջո վին պահ պան ված չեն5, քա նի որ դրանց 
գե րակշ ռող մա սը ո չն չաց վել է գաղտ նի կազ մա կեր պու թյան ղե կա վար նե րի կող-
մից՝ մաս նա վո րա պես դոկ տոր Նա զը մի ջան քե րով6 կամ քրե ա կան հե տա խու զու թյան 
նախկին պետ Ա զիզ բեյի կող մից, ով պաշ տո նա թող լի նե լուց հե տո Հա տուկ կազ մա-
կեր պու թյան գոր ծու նե ու թյա նը վե րա բե րող փաս տաթղ թե րը չվե րա դարձ րեց7:

 Գաղտ նիք չէ, որ թուր քա կան ցե ղաս պան քա ղա քա կա նու թյունն ու ղեկց վում էր 
ժխ տո ղա կա նու թյամբ և ցե ղաս պա նու թյան ա պա ցույց հան դի սա ցող փաս տաթղ թային 
հիմ քի ո չն չաց մամբ, ին չի մա սին պաշ տո նա պես ար ձա նագր վել է 1919 թ. Ստամ բու-
լում տե ղի ու նե ցած դա տա վա րու թյան ժա մա նակ` երիտ թուրք ղե կա վար նե րի դեմ 

4 Pemuda Pancasila (ինդոնեզերեն Pemuda` երիտասարդություն, Pancasila` հինգ սկզբունք): 
Ինդոնեզիայի աջակողմյան կիսառազմական կազմակերպություն, որը ձևավորվել է 1959 թ. գեներալ 
Աբդուլ Հարիս Նասութիոնի կողմից:
5 Հարցի շուրջ մի շարք հրապարակումներ ունի Մաշտոցի անվ. Մատենադարանի աշխատակից 
Վերա Սահակյանը, որոնցից մենք օգտվել ենք հոդվածի այս հատվածը շարադրելու ընթացքում։ 
6 Հայերի ցեղասպանությունը ըստ երիտթուրքերի դատավարության փաստաթղթերի, կազմ.` Ավե-
տիս Փափազյան, խմբ.` Ռուբեն Սահակյան (Երևան, Հայկական ՍՍՀ ԳԱ հրատ., 1988), 18։ Մելինե 
Անումյան, Ճանաչում և դատապարտում. Երիտթուրքերի դատավարու թյուն ները (1919-1921 թթ. և 
1926 թ.) (Երևան, ՀՀ ԳԱԱ Հայոց ցեղասպանության թանգարան-ինստիտուտ, 2013), 23:
7 Ջոն Կիրակոսյան, Երիտթուրքերը պատմության դատաստանի առաջ, գիրք երկրորդ (Երևան, 
«Հայաստան» հրատ., 1983), 175: 
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մե ղադ րան քում: Մաս նա վո րա պես, պա տե րազ մի նա խա րա րու թյա նը պատ կա նող 
փաս տաթղ թե րի ո չն չաց ման մա սին 1919 թ. հու նի սի 3-ի նիս տի ժա մա նակ փաս տեց 
Օս մա նյան կայս րու թյան հե ռագ րային կա պի նախ կին նա խա րար Հու սեյն Հա սի մը8: 
Այս ա ռի թով նույն թվա կա նի օ գոս տո սի 4-ին դա տա րա նում տված իր վկա յու թյան մեջ 
նշել է նաև փոս տային և հե ռագ րային ըն կե րու թյան ղե կա վար Օս ման Նու րի Է ֆեն-
դին. «Ես այ րել եմ ո րոշ թղ թեր ինձ տր ված հրա մա նի հա մա ձայն...»9: Այս պի սով, 
թուր քա կան իշ խա նու թյուն նե րի ջան քե րով Թեշ քի լա թը-ի մա սին տե ղե կատ վու թյու նը 
խիստ սահ մա նա փակ է:

 Կա ռույ ցի ստեղծ ման տա րեթ վի, դրա ղե կա վար նե րի, գոր ծու նե ու թյան ո ւղ ղու-
թյուն նե րի և նպա տակ նե րի շուրջ տա րած ված տե սա կետ նե րը տար բեր աղ բյուր նե րում 
տա րա կար ծիք են10: Հիմք ըն դու նե լով հիմ նա կա նում թուր քա կան աղ բյուր նե րը՝ Թեշ-
քի լա թը-ի տար բեր ստո րա բա ժա նում նե րի ղե կա վար նե րի վկա յու թյուն նե րը` պատ-
մա բան նե րի մի մա սը կար ծում է, որ «Թեշ քի լա թը մահ սու սա»-ն ստեղծ վել է Բալ կա-
նյան պա տե րազ մի ըն թաց քում կամ դրա նից հե տո՝ Ա ռա ջին հա մաշ խար հային պա տե-
րազ մի նա խա շե մին11: Այդ մա սին փաս տում է կա ռույ ցի ղե կա վար նե րից Հյու սա մեթ թին 
Էր թյուր քը. «Թեշ քի լաթ-ը մահ սու սան ստեղծ վել է Ա ռա ջին հա մաշ խար հային պա տե-
րազ մից ա ռաջ՝ հե ղա փո խու թյան հե րոս, ռազ մա կան նա խա րար, իսկ հե տա գա յում 
գլ խա վոր հրա մա նա տար՝ Էն վեր Փա շայի կող մից»12: 

Հե տա զո տող նե րից ո մանք կար ծում են, որ հա տուկ կազ մա կեր պու թյունն ա ռա ջա-
ցել է ա վե լի վաղ: Օ րի նակ Ֆի լիպ Սթոդ դար դը, ով, կա րե լի է ա սել, Հա տուկ կազ մա-
կեր պու թյան մա սին ա մե նա ծա վա լուն ու սում նա սի րու թյան հե ղի նակն է, կար ծում է, որ 
կա ռույ ցը ձևա վոր վել է 1903-1907 թթ. ըն թաց քում, իսկ 1913 թ. այն ան վան վել է Հա տուկ 
կազ մա կեր պու թյուն13: Հա վա նա բար, Սթոդ դարդն այս տա րե թի վը կա պում է «ֆի դայի-
նե րի կազ մա կեր պու թյան» ձևա վոր ման հետ: Նույն կար ծիքն է կի սում նաև պատ մա-
բան Սո ւաթ Փար լա րը, ով, սա կայն, նշում է, որ «ֆի դայի նե րի կազ մա կեր պու թյու նը» 
ստեղծ վել է 1906 թ. Իթ թի հա դի սա լո նի կյան կենտ րո նի հետ մի ա ժա մա նակ, այ նու-
հետև 1911-1912 թթ. Բալ կա նյան պա տե րազմ նե րի ժա մա նակ փո խա կերպ վել է «Թեշ-
քի լա թը մահ սու սա»-ի14:

 Հայր Գրի գոր Գեր գե րյանն իր ան ձնա կան ար խի վային նյու թե րում «Թեշ քի-
լա թը մահ սու սա»-ի ստեղծ ման տա րե թի վը նշում է 1913 թ. (հուն վա րի 24), երբ Էն վեր 

8 Taner Akçam, The Young Turks’ Crime Against Humanity: The Armenian Genocide and Ethnic 
Cleansing in the Ottoman Empire (Princeton and Oxford։ Princeton University Press, 2012), 16.
9 Նույն տեղում, 17:
10 Տե'ս Арсен Авакян, Геноцид армян: механизмы принятия и исполнения решений (Ереван: НАН РА 
Музей-институт Геноцида армян, 2013); Lewy Guenter, The Armenian Massacres in Ottoman Turkey: a 
Disputed Genоcide (Salt Lake City: The University of Utah Press, 2005); Krikor Guerguerian, 10 Teşkilat-ι 
Mաhsusa-Armenian I, Special Organization, Private Materials (Archive 2) (U.S.A.,Clark Digital Commons, 
2018) at https://commons.clarku.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1023&context=special_org.
11 Авакян, Геноцид армян, 94-95.
12 Նույն տեղում, 95:
13 Guenter, The Armenian Massacres in Ottoman Turkey, 73.
14 Նույն տեղում:
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փա շան Էշ րեֆ Քուշ չու բա շին կար գադ րում է գնալ Զմյուռ նի ա և այն տեղ նոր հրո սա-
կախմբեր կազ մել` պատ ճա ռա բա նե լով. «Զ միւռ նի ոյ շր ջա նի Յոյն եւ Հայ եկե ղե ցի նե-
րուն մէջ պա հո ւած են զէն քեր եւ ռազ մամ թերք: Ե կե ղե ցի նե րը վե րա ծո ւած են զի նա-
րա նի եւ բո լոր քա հա նա նե րը հրո սա պետ ներ են (էշ գը յա-չէ թէ) եւ հե տե ւա բար ա նոնց 
դէմ սկ սե լու է մաք րա գոր ծու մի (թէ միզ լէ մէ) գոր ծո ղու թիւն ներ»15: 

Այս պի սով, հաշ վի առ նե լով, որ կա ռույ ցի մա սին հիմ նա կան տե ղե կատ վու թյու նը 
ստաց վել է թուր քա կան աղ բյուր նե րից, այն էլ մաս նա կի, ա պա կա րող ենք ա սել, որ 
նույ նիսկ բազ մա թիվ ու սում նա սի րու թյուն նե րի ար դյուն քում` Հա տուկ կազ մա կեր պու-
թյան ձևա վոր ման ժա մա նա կաշր ջա նը, թերևս այդ պես էլ չհս տա կեց վի:

 Հա տուկ կազ մա կեր պու թյու նը պաշ տո նա կա նաց վել է 1914 թ. օ գոս տո սի 3-ին 
Կ.Պոլ սի Նու րի Օս մա նի ե պո ղո տա յում տե ղա կայ ված «Թաս վիր-ի Էֆ քյար» թեր թի 
տպագ րա տան դի մաց վար ձա կա լած թիվ 32 տա նը, ո րը դար ձավ «Թեշ քի լա թը մահ-
սու սա»-ի պաշ տո նա կան գրա սե նյա կը16:

 Տե ղե կու թյուն ներ կան, որ 1915 թ. ապ րի լի 5-ին կազ մա կեր պու թյունն ան վա նա-
փոխ վել է` վե րան վան վե լով «Ու մուր-ը շար քիյյէ դաի րե սի» (Ար ևե լյան գոր ծե րի գրա-
սե նյակ)17: Ի նչ պես մեկ նա բա նում է Վե րա Սա հա կյա նը, կա ռույ ցի ան վա նա փո խու-
թյու նը պայ մա նա վոր ված էր հայե րի բնաջնջ ման ծրագ րի երկ րորդ` բուն ցե ղաս պա-
նու թյան փու լի մեկ նար կով18: Պետք է նշել, որ ան վա նա փո խու թյու նից ըն դա մե նը մի 
քա նի օր ան ց ար դեն ձեռ նարկ վե ցին ա ռա ջին գործ նա կան քայ լե րը` Կ.Պոլ սի հայ 
մտա վո րա կա նու թյան ձեր բա կա լու թյուն ներն ու սպա նու թյուն նե րը19:

 Կազ մա կեր պու թյան հիմ նադ րի և ղե կա վար ան ձանց վե րա բե րյալ կար ծիք նե րը ևս 
տար բեր են: Ը ստ թուր քա կան ռազ մա կան ար խի վում (ATASE – գլ խա վոր շտա բի ռազ-
մա կան պատ մու թյան և ստ րա տե գի ա կան հե տա զո տու թյուն նե րի վար չու թյան տնօ րի-
նու թյան ար խիվ) առ կա փաս տաթղ թե րի, ո րոն ցում կա ռույ ցի նա խա գահ նե րի տվյալ-
նե րը նշ ված են ը ստ ժա մա նա կագ րու թյան, Հա տուկ կազ մա կեր պու թյան ա ռա ջին 
ղե կա վարն է եղել Սու լեյ ման Աս քե րի բեյը (1913 թ. նոյեմ բե րի 30 – 1914 թ. նոյեմ բե րի 
6 կամ 13)20: Պատ մա բան Ջե մալ Քու թայը Թեշ քի լա թը-ի ա ռա ջին նա խա գահ է հա մա-
րում Էշ րեֆ Քուշ չու բա շին, սա կայն ի հա կադ րու թյուն Քու թայի կար ծի քի, Ֆի լիպ Սթոդ-
դար դը նշում է, որ Էշ րեֆ բեյը պա տաս խա նա տու է եղել մի այն Ա րա բի այի, Սի նայի 

15 Guerguerian, 10 Teşkilat-ι Mhsusa-Armenian I, Special Organization, 1.
16 Maria Jacobsen, “Diaries of a Danish Missionary, Harpoot, 1907–1919,” in Armenian Genocide 
Documentation Series 5 (Princeton and London: Gomidas Institute, 2001) 75.
17 Վերա Սահակյան, ««Թեշքիլաթ-ը մախսուսա» գաղտնի կազմակերպությունը` Հայոց ցեղա-
սպանության ոճրագործ», Վանաձորի պետական համալսարանի գիտական տեղեկագիր Ա (2017), 
191: 
18 Նույն տեղում, 194:
19 Մաշտոցի Մատենադարան, Տիրայր Հովհաննես վրդ. արխիվ (1891-1939 թթ.), ցուցակ 47, թղթ. 
131, վավ. 21:
20 Ayșe Hür, “Was wissen wir wirklich über die Teșkilat-I Mahsusa?” ADK Armenisch-Deutsche 
Korrespondenz 162, Heft 1 (2014): 40-41.
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թե րակղ զու և Հյու սի սային Աֆ րի կայի մաս նա ճյու ղե րի հա մար21: Կա ռույ ցի ան վա նա փո-
խու թյու նից հե տո երկ րորդ նա խա գահ է նշա նակ վել նախ կին «Ար ևե լյան պե տու թյուն» 
(Şura-yı Devlet) կազ մա կեր պու թյան ան դամ նե րից Ա լի Բաշ համ րան22: Ի սկ վեր ջին 
նա խա գա հը եղել է Հյու սա մեթ թին Էր թյուր քը, ո րի կա ռա վար ման ժա մա նակ էլ` 1918 թ. 
դեկ տեմ բե րի 5-ին կազ մա կեր պու թյու նը ինք նա լու ծար վել է23:

 Հա տուկ կազ մա կեր պու թյան նպա տակ նե րի և գոր ծա ռույթ նե րի վե րա բե րյալ կար-
ծիք նե րը ևս տար բեր ու հա կա սա կան են: Վա հագն Դադ րյա նը Հա տուկ կազ մա կեր-
պու թյու նը բնու թագ րում է հետ ևյալ կերպ. «Կի սան կախ պե տու թյուն պե տու թյան ներ-
սում»24: Սկզբ նա կան շր ջա նում, ինչ պես ներ կա յաց վում էր հենց կա ռույ ցի կող մից, 
Հա տուկ կազ մա կեր պու թյան ձևա վո րու մը միտ ված էր «ազ գային իդե ալ նե րին և նպա-
տակ նե րին, ո րոնց իրա կա նաց ման երաշ խի քը պետք է լի նի հա մե րաշ խու թյու նը և 
հա մախմբու մը, իսկ դրանց հաս նե լու հա մար ան հրա ժեշտ է Հա տուկ կազ մա կեր պու-
թյուն»25: Հա տուկ կազ մա կեր պու թյան հիմ նա կան պար տա կա նու թյուն նե րը նե րա ռում 
է ին հե տա խու զու թյուն, հա կա հե տա խու զու թյուն և դա վադ րու թյուն նե րի կան խար գե-
լում26: Մինչ դեռ, ը ստ Դադ րյա նի, կա ռույ ցի ան դամ նե րի հիմ նա կան ա ռա ջադ րանքն էր` 
տե ղա կայ վել Թուր քի այի տա րած քի ա ռան ձին հատ ված նե րում, հար ձակ վել տե ղա հան-
ված հայե րի խմբե րի վրա և ո չն չաց նել նրանց27:

 Ֆի լիպ Սթոդ դար դը, ո րի հե տա զո տու թյան հա մար ա ռաջ նային սկզբ նաղ բյուր 
է հան դի սա ցել Էշ րեֆ Քուշ չու բա շի հու շե րը, ա ռա վել հակ ված է այն տե սա կե տին, որ 
Հա տուկ կազ մա կեր պու թյան զո րա մի ա վո րում նե րը կենտ րո նաց ված են եղել ար տա-
քին ու ժե րի դեմ: Օ րի նակ, Ա ռա ջին հա մաշ խար հային պա տե րազ մի ըն թաց քում այն 
օգ տա գործ վել է Կով կա սում, Ե գիպ տո սում և Մի ջա գետ քում հա տուկ ռազ մա կան գոր-
ծո ղու թյուն ներ իրա կա նաց նե լու հա մար: Ը ստ հե տա զո տո ղի` կազ մա կեր պու թյունն 
օգ տա գործ վել է նաև ար տա քին թշ նա մու «դի վեր սի ոն գոր ծո ղու թյուն նե րը» և «հ նա-
րա վոր հա մա գոր ծակ ցու թյու նը» կան խե լու դեմ, հատ կա պես Սի րի ա յում և Լի բա նա-
նում տե ղա կան ազ գայ նա կան շարժ ման դեմ: Սթոդ դարդն այն ան վա նում է` «ա րա-
բա կան ան ջա տո ղա կա նու թյան և ա րևմ տյան իմ պե րի ա լիզ մի հետ գոր ծակ ցու թյան 
կան խար գել ման նշա նա կա լի մի աս նա կան մե քե նա»: Նրա պնդ մամբ, հայե րի տե ղա-
հա նու թյուն նե րին Հա տուկ կազ մա կեր պու թյու նը մաս նակ ցու թյուն չի ու նե ցել28:

 Մի շարք ժա մա նա կա կից հե ղի նակ ներ քն նար կում և ու սում նա սի րում են գաղտ նի 
կազ մա կեր պու թյան գոր ծու նե ու թյա նը վե րա բե րող տար բեր տե սա կետ ներ, սա կայն 

21 Նույն տեղում:
22 Սահակյան, «Թեշքիլաթ-ը մախսուսա», 191:
23 Նույն տեղում։ Տե՛ս նաև Hür, “Was wissen wir wirklich über die Teșkilat-I Mahsusa?” 40-41:
24 Ваакн Дадрян, История армянского геноцида: этнический конфликт от Балкан до Анатолии и 
Кавказа (Ереван, «Ноян-Тапан», 2007), 304. 
25 Նույն տեղում:
26 Նույն տեղում, 305:
27 Նույն տեղում, 304:
28 Guenter, The Armenian Massacres, 73:
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փաս տաթղ թե րի սա կա վու թյան պատ ճա ռով հե տա զո տու թյուն ներն այ նո ւա մե նայ նիվ 
լի ար ժեք չեն: Փաս տը մնում է այն, որ «Թեշ քի լա թը մահ սու սա»-ն դար ձավ հայերի 
բնաջնջ ման իրա կա նաց ման գոր ծիք: Ի նչ պես ար դեն նշել ենք, դեռևս հա մի դյան ջար-
դե րի ժա մա նակ գոր ծի է ին դր վել նմա նա տիպ ու ժեր` «հա մի դի ե»29 խմբե րը, իսկ ա վե լի 
ո ւշ` Ա դա նայի կո տո րած նե րի ըն թաց քում «ֆի դայի նե րի կազ մա կեր պու թյու նը»30: 
Թերևս այդ պի սի խմբե րի ար դյու նա վե տու թյու նը պատ ճառ հան դի սա ցավ հե տա գա-
յում` հայ ժո ղովր դի ա վե լի ծա վա լուն կո տո րած իրա կա նաց նե լու նպա տա կով Հա տուկ 
կազ մա կեր պու թյան ստեղծ ման հա մար: Իր ա ռջև ու նե նա լով հայե րի հար ցը վերջ նա-
կա նա պես լու ծե լու կար ևոր խն դիր` կազ մա կեր պու թյու նը կա րո ղա ցավ կարճ ժա մա-
նա կում հա մալր վել, ամ րա նալ և ցան կա ցած մի ջոց նե րով ի կա տար ա ծել իթ թի հա տա-
կան նե րի բաղ ձա լի երա զան քը: «Թեշ քի լա թը մահ սու սա»-ն ար դա րաց րեց կա ռույ ցից 
ա կնկալ վող հույ սե րը՝ իրա կա նաց րեց հայե րի բնաջնջ ման ծրա գի րը:

 Գեր մա նա կան «ԷսԷս». Ի նչ պես Հայոց ցե ղաս պա նու թյան, այն պես էլ Հրե ից հո լո-
քոս տի պա րա գա յում ցե ղաս պա նու թյան ծրագ րի գոր ծադ րու մը` հրե ա նե րի հայտ նա բե-
րու մը, տե ղա փո խու մը և սպա նու թյու նը վս տահ ված էր գաղտ նի կազ մա կեր պու թյա նը: 
Այս դեպ քում դա «Է սԷս»-ի տար բեր ստո րա բա ժա նում ներն է ին: 

«Է սԷս»-ի պահ նոր դա կան ջո կատ նե րը ձևա վոր վե ցին 1923 թ.: Սրանք սկզ բում փոք-
րա քա նակ խմբեր է ին, ո րոնք նե րառ ված է ին գրո հային ջո կատ նե րի (ՍԱ) կազ մում և 
պա տաս խա նա տու է ին ֆյու րե րի ան ձնա կան ան վտան գու թյան հա մար31: «ԷսԷս»-ի 
կազ մա վոր ման ա ռի թով Հիտ լերն ա սել է. «Ինձ ան հրա ժեշտ է այն պի սի ան ձնա կան 
ան վտան գու թյուն, որ թե կուզև փոք րա քա նակ լի նի, սա կայն ան մնա ցորդ նվիր ված լի նի 
ինձ: Որ պես զի ան վտան գու թյան աշ խա տա կից նե րը ան հրա ժեշ տու թյան դեպ քում նույ-
նիսկ իրենց եղ բայր նե րին դեմ գնան»32: 

Ինչ վե րա բե րում է ՍԱ-ին, այն ստեղծ վել էր 1922 թ. ֆա շիս տա կան կու սակ ցու թյան 
ան դամ նե րից և Ա ռա ջին հա մաշ խար հային պա տե րազ մի մաս նա կից նե րի շար քե րից: 
Դրանց նպա տա կը կու սակ ցա կան մի ջո ցա ռում նե րի, հա վաք նե րի, ելույթ նե րի ժա մա-
նակ կար գու կա նո նի պահ պա նումն էր, ինչ պես նաև քա ղա քա կան թշ նա մի նե րի դեմ 
պայ քա րը: Մինչև 1934 թ. ՍԱ-ն ա ռա ջա տար դիր քե րում էր և նրա ղե կա վար Է ռնստ 
Րյո մը հա վակ նում էր գրո հային ջո կատ նե րը ներգ րա վել ներ քին զոր քե րում և դրա նով 
իսկ ամ րաց նել իր դիր քե րը` դառ նա լով կու սակ ցու թյան ղե կա վար33: 

29 Hamidiye Asiret Suvari Alaylari (համիդյան ցեղային հեծելազորի զորագնդեր)` Աբդուլ Համիդի 
անունով, որոնք հիմնականում քրդերով համալրված ռազմական ստորաբաժանումներ էին: Գա-
ղափարի հեղինակը Շաքիր փաշան էր: Մանրամասն տե՛ս` Սուրեն Մանուկյան, «Հան ցակ ցությունը 
որպես համախմբող գործոն. Օսմանյան կայսրությունում 1894-96 թթ. հայերի կո տո րած ներին 
քրդերի ներգրավման պատճառների հարցի շուրջ», Ցեղասպանագիտական հանդես 6, թիվ 2 (2018), 
29:
30 Որոշ տվյալներով ստեղծվել է 1906 թ. Իթթիհադի սալոնիկյան կենտրոնի հետ միաժամանակ:
31 Войска СС фашистской Германии (Для служебного пользования), Материал подобран, обработан и 
подготовлен к печати майором Ежовым П. В. (Москва: Главное Разведывательное Управление Красной 
Армии, 1944), 5:
32 Хене Хайнц, Черный орден СС. История охранных отрядов (Москва: «Олма-Пресс», 2003), 22. 
33 Նույն տեղում:
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Այլ տվյալ նե րով «Է սԷս»-ը ստեղծ վել է 1925 թ., երբ Հիտ լե րի հրա մա նով Յու լի ուս 
Շրե քը, ով ֆյու րե րի ան ձնա կան վա րորդն էր և միև նույն ժա մա նակ ա պա հո վում էր նրա 
ան վտան գու թյու նը` ՍԱ-ի ան դամ նե րից ստեղ ծեց մի ջո կատ, ո րը ստա ցավ «Պահ նոր-
դա կան ջո կատ» ան վա նու մը34: 

Է սէ սա կան նե րը տար բեր վում է ին ու ժային կա ռույց նե րի այլ ներ կա յա ցու ցիչ նե-
րից թե՛ իրենց ար տա քի նով, թե՛ իրենց հան դեպ հա տուկ վե րա բեր մուն քով: Նրանք 
կրում է ին սև հա մազ գեստ, գլ խարկ նե րին պատ կեր ված է ին գան գեր` «մե ռած գլուխ-
ներ», նրանց խորհր դա նի շը եր կա կի նա ցիս տա կան ող ջույնն էր («зиг» – «հաղ թա-
նակ»)35: Է սէ սա կան նե րը շր ջում է ին կա նաչ գույ նի մո տո ցիկ լետ նե րով, ին չի հա մար 
նրանց եր բեմն ան վա նում է ին «կա նաչ ներ», ինչ պես օ րի նակ իր օ րագ րում նշում է 
Ան նա Ֆրան կը. «Ա մեն երե կո փո ղոց նե րով կա նաչ ու գորշ զին վո րա կան մե քե նա ներ 
են գնում-գա լիս: «Կա նաչ նե րը», այ սինքն` է սէ սա կան նե րը և «ս ևե րը» – հո լան դա կան 
ֆա շիս տա կան ոս տի կան նե րը, ա մե նու րեք հրե ա ներ են փնտ րում...»36:

 Մինչև 1940 թ. «Է սԷս»-ը հա մալր վում էր բա ցա ռա պես կա մա վո րա կան հի մունք-
նե րով, իսկ այ դու հետ` «Է սԷս»-ի զոր քե րի ձևա վո րու մից հե տո, սկ սեց ա վե լա նալ 
հա վա քագր ված ան դամ նե րի թի վը` հաս նե լով «Է սԷս»-ի ը նդ հա նուր կազ մի մեկ 
եր րոր դին37: 

«Է սԷս»-ի մար տիկ ներն ը նտ րյալ ներ է ին և ծա ռա յում է ին ար տո նյալ պայ ման նե-
րում: Է սէ սա կան ներ պատ րաս տե լու հա մար գոր ծում է ին հա տուկ ու սում նա կան հաս-
տա տու թյուն ներ (օ րի նակ` Դա խաո ւի, Վե վելս բուր գի և այլն), ո րոնք ոչ մի այն ֆի զի-
կա կան պատ րաս տու թյան է ին բե րում է սէ սա կան նե րին, այլ նրանց դաս տի ա րա կում 
է ին ֆա շիս տա կան գա ղա փա րա խո սու թյամբ, ո րի հիմ քում Հիտ լե րի «Իմ պայ քա րը» 
գիրքն էր, ֆա շիս տա կան կու սակ ցու թյան ծրագ րե րը և ֆա շիստ նե րի ռա սա յա կան 
տե սու թյան ու սում նա սի րու թյուն նե րը38:

 Պահ նոր դա կան ջո կատ նե րը մեծ ճա նա չում են ձեռք բե րում 1929 թ., երբ Հիտ լերն 
«Է սԷս»-ի ղե կա վար (ռայխս ֆյու րեր) է նշա նա կում Հայն րիխ Հիմ լե րին: Այդ ժա մա նակ 
«Է սԷս»-ի ան դամ նե րի թի վը կազ մում էր ըն դա մե նը 280, իսկ 1933 թ. ար դեն 52.000 
հո գի39: Ը նդ հա նուր առ մամբ, այս եր կու նա ցիս տա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րը հատ-
կա պես բար գա վա ճե ցին 1930-ա կան նե րի սկզբ նե րին: Նրանց շար քե րը հա մալ րե ցին 
ա ռա ջին հեր թին պա տե րազ մի վե տե րան նե րը և նախ կի նում այլ իրա վա պաշտ պան 
կազ մա կեր պու թյուն նե րի ան դամ նե րը40:

34 Նույն տեղում:
35 Նույն տեղում, 1:
36 Աննա Ֆրանկի օրագիրը, ռուսերենից թարգմանեց Հ. Դանիելյանը (Երևան, «Հայպետհրատ», 
1962), 70:
37 СС в действии, 15.
38 Նույն տեղում, 14:
39 Նույն տեղում:
40  Herbert Pieper, “The SS Cavalry Brigade and its operations in the Soviet Union, 1941-1942” (Submitted 
for the Degree of Doctor of Philosophy, Department of History, University of Sheffield, October 2012), 
https://bit.ly/2Vi4RCn, դիտվել է 10.09.2018:
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«ԷսԷս»-ը հայտ նի էր նաև «Ընդ հա նուր Է սԷս» (Allgemeine SS) ան վան մամբ: Այն 
բաղ կա ցած էր մի քա նի գլ խա վոր վար չա կան գրա սե նյակ նե րից: Ըն դար ձակ վե լով 
ամ բողջ երկ րով` «Է սԷս»-ը բա ժան վել էր հիմ նա կան մաս նա ճյու ղե րի` ա ռա ջաց նե լով, 
այս պես կոչ ված վե րին բա ժան մունք ներ (Oberabschnitte) կամ ռազ մա կան շր ջան ներ: 
Դրանց հա ջոր դում է ին բա ժան մունք նե րը (Abschnitte) կամ շր ջան նե րը: Յու րա քան-
չյուր վե րին բա ժան մունք (Oberabschnitte) նե րա ռում էր մոտ երեք ստո րա բա ժա նում 
(Abschnitte) 41:

«Է սԷս»-ն իր ա ռա ջին կար ևոր դե րա կա տա րու թյունն ու նե ցավ 1934 թ.` ՍԱ-ի ղե կա-
վար Է ռնստ Րյո մի դեմ ո ւղղ ված «Եր կար դա նակ նե րի գի շեր» կամ «Րյո մի մաք րում»42 
գոր ծո ղու թյան ժա մա նակ, ին չի հա մար պարգ ևատր վեց Հիտ լե րի կող մից և նա ցիս տա-
կան կու սակ ցու թյան հա մա կար գում բարձ րաց վեց ան կախ կազ մա կեր պու թյան աս տի-
ճա նի: Սա նպաս տեց պահ նոր դա կան ջո կատ նե րի ին տեգր մա նը ֆա շիս տա կան Գեր-
մա նի այի պե տա կան հա մա կարգ և հատ կա պես ռազ մա կան ու ժե րի շար քեր: 

1934 թ. գաղտ նի քա ղա քա կան ոս տի կա նու թյան (Գես տա պո) ղե կա վար Հեր ման 
Գյո րին գը Հայն րիխ Հիմ լե րին է փո խան ցում գես տա պոյի ղե կա վա րու թյու նը: 1936 թ. 
հու լի սի 17-ին «Է սԷս»-ի ղե կա վար Հիմ լե րը նշա նակ վում է գեր մա նա կան ոս տի կա նու-
թյան պետ43: Դրա նով Հիմ լե րի են թա կա յու թյանն է ին ան ցնում կա նո նա վոր ոս տի կա-
նու թյան և ան վտան գու թյան ոս տի կա նու թյան զոր քե րը: Նշա նա կու մից ըն դա մե նը մի 
քա նի օր ան ց` հու լի սի 26-ին Հիմ լերն ըն դու նում է մի ո րո շում, ո րով քրե ա կան ոս տի կա-
նու թյու նը «Կ րի պո» (Kriminalpolizei) և գաղտ նի քա ղա քա կան ոս տի կա նու թյու նը «Գես-
տա պոն» (Geheime Staatspolizei) նե րառ վում են ան վտան գու թյան ոս տի կա նու թյան կազ-
մում: Այ նու հետև ան վտան գու թյան ոս տի կա նու թյու նը մի ա վոր վում է ան վտան գու թյան 
ծա ռա յու թյան «ՍԴ» (Sicherheitsdienst) հետ44: Ու ժե րի այս մի ա վո րու մը հաս տատ վեց 
1939 թ. սեպ տեմ բե րի 27-ին մեկ ը նդ հա նուր «Անվ տան գու թյան գլ խա վոր կայ սե րա կան 
վար չու թյուն» (RSHA) հա մա կար գում45: Կա ռույ ցի ղե կա վա րը Ռայն հարդ Հայդ րիխն էր, 
ո րին, երբ նա սպան վեց, փո խա րի նեց Կալ տենբ րուն նե րը46: 

Դեռևս 1938 թ. «Է սԷս»-ին հա ջող վել էր իր ազ դե ցու թյան տակ առ նել ո ղջ ոս տի կա-
նա կան հա մա կար գը: Ի սկ վերջ նար դյուն քը եղավ այն, որ մի շարք օ րենք նե րի հի ման 
վրա (Գեր մա նա կան ոս տի կա նու թյան մի ա վոր ման մա սին, Պահ նոր դա կան ջո կատ-
նե րի և ոս տի կա նու թյան պե տա կան ղե կա վա րու թյու նը «Է սԷս»-ի ձեռ քում կենտ րո նաց-
նե լու մա սին և այլն) կայ սե րա կան ոս տի կա նու թյու նը վե րած վեց Է սԷս-ի մաս նա ճյու ղի47: 

41 Նույն տեղում:
42 Հայտնի է «Երկար դանակների գիշեր» կամ Րյոմի պուտչ (հեղափոխություն) անվանմամբ: 
Գործողությունը ծածկագրված էր «Կոլիբրի»: Տեղի է ունեցել 1934 թ. հունիսի 30-ին: Կազմակերպվել 
է Հիտլերի և նրա կողմնակիցների կողմից` ՍԱ-ի ղեկավար Էռնստ Րյոմի և ՍԱ-ի գրոհայինների դեմ:
43 СС в действии, 9:
44 Նույն տեղում:
45 Նույն տեղում:
46 Տիգրան Մաթոսյան, Հայոց ցեղասպանություն և Հրեական հոլոքոստ. համեմատման փորձ 
(Երևան, ՀՀ ԳԱԱ Հայոց ցեղասպանության թանգարան-ինստիտուտ, 2005), 102:
47 Войска СС, 6:
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1939 թ. պահ նոր դա կան ջո կատ նե րի կազ մում կար 200.00048 ծա ռայող, ո րոնք ը նդ-
գրկ ված է ին 19 հիմ նա կան բա ժան մունք նե րում և բա ժան ված է ին 114 վաշ տե րի, այդ 
թվում 19 հե ծե լա զո րային: Պահ նոր դա կան ջո կատ նե րի կազ մում գտն վում է ին նաև 14 
հա ղոր դակց ման (կա պի) մի ա վո րում ներ, 34 սա նի տա րա կան, 36 ավ տոտ րանս պոր-
տային մի ջոց ներ և 9 տեխ նի կա կան ստո րա բա ժա նում ներ49: Այս 114 վաշ տե րից ա մե-
նա կար ևո րը 8-ն է ին, ո րոնք ը նդ գրկ ված է ին հա տուկ նշա նա կու թյան պահ նոր դա կան 
ջո կատ նե րի կազ մում50: 

Հ րե ա նե րի ո չն չաց ման գոր ծում մեծ էր նաև 1938 թ. ստեղծ ված «Է սԷս»-ի ռազ մա-
կա նաց ված ջո կատ նե րի» կամ «Վաֆ ֆեն-ԷսԷս-ի» դե րը, ո րում ներգ րավ վում է ին պար-
տա դիր զին վո րա կան ծա ռա յու թյան փո խա րեն չորս տար վա կա մա վո րա կան ծա ռա-
յու թյան ան ցած ան ձիք: Ի նչ պես «ԷսԷս»-ի զոր քե րի մա սին ար տա հայտ վել է նա ցիստ 
ա ռաջ նորդ նե րից մե կը` Ռու դոլֆ Հե սը. «ԷսԷս»-ի զոր քերն... ա վե լի, քան մյուս զինված 
ստո րա բա ժա նում նե րը հար մար են օ կու պաց ված ար ևե լյան տա րածք նե րում մեր 
ա ռջև ծա ռա ցած այդ հա տուկ ա ռա ջադ րանք նե րի կա տար ման հա մար` շնոր հիվ, 
ռա սայի և ազ գու թյան հար ցե րում նրանց` նա ցի ո նալ-սո ցի ա լիս տա կան ո գով պատ-
րաստ վա ծու թյա նը»51: 

Այս զոր քե րը բա ժան ված է ին ստո րա բա ժա նում նե րի, ո րոնք ռազ մա կան իրա վի-
ճա կում պետք է գոր ծե ին բա նա կի հետ մի ա սին: Այս ջո կատ նե րը հե տա գա յում հիմք 
հան դի սա ցան 1939-1940 թթ. զո րա կո չի ժա մա նակ ա ռա ջին մո տո րի զաց ված դի վի-
զիայի ստեղծ ման հա մար: Այլ խոս քե րով, սրանք «Է սԷս»-ի զոր քերն է ին, ո րոնք ձևա-
վոր վե ցին ֆա շիս տա կան կու սակ ցու թյան եր կու հիմ նա կան ռազ մա կան կազ մա կեր-
պու թյուն նե րի` գրո հային ջո կատ նե րի (ՍԱ) և պահ նոր դա կան ջո կատ նե րի (Է սԷս) 
հի ման վրա: Նրանց կազ մում կար 100.000 հո գի, այդ թվում 56.000-ը «Է սԷս»-ի ռազ-
մա կան ջո կատ նե րից, իսկ մյուս նե րը`«Ընդ հա նուր Է սԷս»-ից և «Մե ռած գլուխ» զո րա-
մա սե րից52: Պա տե րազ մի ա վար տին «Է սԷս»-ի զոր քե րում գոր ծում է ին 40 գու մար-
տակ ներ` 580.000 ան դամ նե րով53:

 Հա ջորդ ստո րա բա ժա նու մը` հա մա կենտ րո նաց ման ճամ բար նե րը վե րահս կող 
«Մեռած գլուխ» («Տո տեն կոպֆ», “Totenkopf”)54 կոչ վող ու ժերն է ին, ո րոնք 1934 թ. 
ան ցան «Է սԷս»-ի պա տաս խա նատ վու թյա նը55:

 Բա ցի վե րոն շյալ բա ժան մունք նե րից 1941 թ. մայի սին ստեղծ վե ցին ան վտան գու թյան 
ծա ռա յու թյան ՍԴ հա տուկ նշա նա կու թյան խմբեր, այս պես կոչ ված «այն զացխմբեր» 

48 Նույն տեղում:
49 Նույն տեղում:
50 Նույն տեղում:
51 СС в действии, 18.
52 Войска СС, 7։ Տե՛ս նաև СС в действии, 14.
53 СС в действии, 15:
54 Այդ ուժերի հիմնական գործառույթը` համակենտրոնացման ճամբարներում հրեաների ոչնչա-
ցումն էր:
55 СС в действии, 14.
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(Einsatzgruppen)56: Քա նի որ մի այն ան վտան գու թյան ոս տի կա նու թյու նը և ան վտան-
գու թյան ծա ռա յու թյու նը չէ ին կա րող ա պա հո վել այն զացխմբե րի ան դամ նե րի քա նա-
կը, ո ւս տի նրանց շար քե րը հա մալր վե ցին ոս տի կա նու թյան բո լոր բա ժան մունք նե րի 
ան դամ նե րով, ինչ պես նաև «Վաֆ ֆեն-ԷսԷս»-ի ներ կա յա ցու ցիչ նե րով: Ը նդ հա նուր 
առ մամբ խմբե րի ան ձնա կազ մը հաշվ վում էր 3.000 հո գի57: 

Առ հա սա րակ, դժ վար է ա ռանձ նաց նել «ԷսԷս»-ի մի ստո րա բա ժա նում, որ չի մաս-
նակ ցել հա կահ րե ա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի: Այդ բո լոր ստո րա բա ժա նում նե րի գոր-
ծո ղու թյուն նե րը վե րահս կում էր «ԷսԷս»-ի կենտ րո նա կան մար մի նը: Կա ռույ ցի բո լոր 
ստո րա բա ժա նում նե րի ա ռջև դր ված էր մեկ նպա տակ` ազ գու թյան և ռա սայի մաք րու-
թյան, Եվ րո պան Գեր մա նի այի վե րա ծե լու խն դի րը58: Եվ հենց դրա նով էր պայ մա նա-
վոր ված ԷսԷս-ի ը նտ րու թյու նը` «հ րե ա կան հար ցի լուծ ման հա մար», քան զի, ինչ պես 
նշում է Հեսսը. «ԷսԷս»-ի զոր քե րը մե ծա ծա վալ պատ րաստ վա ծու թյուն ու նե ին ռա սայի 
և ազ գու թյան հար ցե րում»59:

 Նյուրն բեր գյան դա տա վա րու թյուն նե րի ժա մա նակ հան ցա վոր կազ մա կեր պու թյուն-
նե րի վե րա բե րյալ լս վել են 22 ներ կա յա ցու ցիչ նե րի վկա յու թյուն ներ60: Հար ցաքննու-
թյուն նե րի ար դյուն քում ԷսԷս-ին ա ռա ջադր վե ցին այն պի սի մե ղադրանք ներ, ինչ պի-
սիք են` հրե ա նե րի հե տապն դում և ո չն չա ցում, հա մա կենտ րո նաց ման ճամ բար նե-
րում դա ժա նու թյուն նե րի և սպա նու թյուն նե րի իրա կա նա ցում, գրավ ված տա րածք նե-
րում ան մարդ կային դրս ևո րում ներ` ռազ մա գե րի նե րի հա լա ծանք ներ և սպա նու թյուն61: 
«ԷսԷս»-ի հար ցի քն նարկ ման ժա մա նակ տրի բու նա լը նե րա ռում է բո լոր նրանց, ով քեր 
պաշ տո նա պես ան դա մակ ցել են «ԷսԷս»-ին, այդ թվում` «Ընդ հա նուր ԷսԷս-ի», ԷսԷս-ի 
զոր քե րի, «Մե ռած գլուխ» կոչ վող զո րա մի ա վո րում նե րի, ինչ պես նաև ոս տի կա նա-
կան բո լոր ու ժե րի ան դամ նե րին, ո րոնք եղել են «ԷսԷս»-ի կազ մում: Բա ցա ռու թյուն է ին 
կազ մում մի այն «ԷսԷս»-ի հե ծե լա զո րային մի ա վո րում նե րը, քա նի որ «ԷսԷս»-ի ռայխս-
ֆյու րե րի հար ցը քնն վում էր գես տա պոյի և ՍԴ-ի շր ջա նակ նե րում62:

«ԷսԷս»-ի ստեղծ ման պատ մու թյան, նրա գոր ծու նե ու թյան հիմ նա կան ո ւղ ղու թյուն-
նե րի, իրա կա նաց րած ծրագ րե րի ու սում նա սի րու թյու նից պարզ է դառ նում, որ կա ռույցն 
ի սկզ բա նե ստեղծ վել է ա պա հո վե լու Հիտ լե րի ան վտան գու թյու նը և պաշտ պա նե լու 
նա ցիս տա կան կու սակ ցու թյան շա հե րը: Սա կայն, եթե նույ նիսկ հրե ա կա նու թյան ո չնչա-
ցու մը չի եղել կազ մա կեր պու թյան ստեղծ ման պատ ճառ կամ ա ռաջ նային նպա տակ, 
ա պա դար ձել է դրա հե տա գա գոր ծու նե ու թյան հիմ նա կան ո ւղ ղու թյու նը: Հա կահ րեա-
կան գոր ծո ղու թյուն նե րին մաս նա կից են դար ձել «ԷսԷս»-ի գրե թե բո լոր ստո րա բա-

56 Сергей Чуев, Спецслужбы третьего рейха, книга II (Санкт-Петербург: «Нева», 2003), 23.
57 Raul Hilberg, The Destruction of the the European Jews (Chicago: Quadrangle Paperbacks, 1961), 189.
58 СС в действии, 18:
59 Նույն տեղում:
60 Нюрнбергский процесс. Сборник материалов. Том 2, второе издание, Константин Горшенин (гл. 
ред.) (Москва: Государственное издательство Юридической литературы, 1954), 946.
61 СС в действии, 19.
62 Նույն տեղում:
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ժա նում նե րը, ո րոնց ա ռջև դր ված խն դիր նե րը ծա ռայել են մեկ ը նդ հա նուր նպա տա կի: 
Հաշ վի առ նե լով «ԷսԷս»-ի պա տաս խա նատ վու թյան և գոր ծու նե ու թյան ծա վալ նե րը, 
կա րող ենք ա սել, որ նա ցիս տա կան իշ խա նու թյուն նե րի` հրե ա նե րին ո չն չաց նե լու ծրա-
գի րը չէր ու նե նա այն ար դյուն քը, ո րն ա պա հո վեց «ԷսԷս»-ի հս կա յա կան հա մա կար գը:

«Պան չա սի լայի երի տա սար դու թյուն». Այս կազ մա կեր պու թյունն «Ին դո նե զի այի 
կո մու նիս տա կան կու սակ ցու թյան» (այ սու հետ` Ի ԿԿ) դեմ հան դես եկած ու ժե րից մեկն 
էր, սա կայն, ի տար բե րու թյուն այլ ու ժե րի63 «Պան չա սի լայի երի տա սար դու թյուն»-ը 
չուներ կրո նա դա վա նա կան հիմք և ա վե լի ազ գայ նա կան բնույթ էր կրում:

 Կո մու նիս տա կան կու սակ ցու թյունն Ին դո նե զի ա յում գոր ծում էր դեռևս 1920-ա կան 
թվա կան նե րից: Սկզբ նա կան շր ջա նում կու սակ ցու թյունն ան ցել է մեծ դժ վա րու թյուն-
նե րի մի ջով, սա կայն, ար դեն 1926-27-ա կան նե րին` կանգ նե լով Ին դո նե զի այի ազ գային-
ա զա տագ րա կան պայ քա րի ա կունք նե րում, կա րո ղա ցել է ամ րապն դել իր դիր քե րը64: 

Ին դո նե զի այի կո մու նիստ նե րը, ի տար բե րու թյուն հար ևան կո մու նիս տա կան ու ժե-
րի չէ ին հա կա մար տում գոր ծող իշ խա նու թյուն նե րի հետ, այլ հա կա ռա կը, սերտ հա մա-
գոր ծակ ցում է ին ի նպաստ պե տու թյան շա հե րի: Ին դո նե զի այի ան կա խաց ման ժա մա-
նակ (1945 թ. օ գոս տոս)65 և հե տա գա յում նա խա գահ Ահ մեդ Սու քար նոյի66 վա րած 
ժո ղովրդա կան բա րե փո խում նե րի քա ղա քա կա նու թյա նը զու գա հեռ ը նդ լայն վում էր 
նաև Ի ԿԿ-ի ազ դե ցու թյու նը: Դրան զու գա հեռ, ա ճում էր նաև կու սակ ցու թյան ան դամ-
նե րի քա նա կը` 1950-1965 թթ. ըն թաց քում կո մու նիստ նե րի թի վը 35.000-ից հա սավ 
մոտ 3 մի լի ո նի67: Այս հան գա ման քը մտա հո գիչ էր ա ջա կող մյան ու ժե րի հա մար և նույ-
նիսկ ան հանգս տու թյան ա լիք բարձ րաց րեց ազ գային բա նա կի շար քե րում: Կո մու նիս-
տա կան կու սակ ցու թյան դեմ բա նա կի լար վա ծու թյունն ա վե լի մե ծա ցավ, երբ նա խա-
գահ Սու քար նոն սկ սեց ակ տի վո րեն խոչն դո տել ան գլի ա ցի նե րի նա խագ ծած Մա լայ-
զի այի ան կա խաց ման ծրագ րին, քան զի ձգ տում էր իշ խա նու թյուն սահ մա նել նաև 
Մա լա յան ար շի պե լա գի այդ հատ վա ծի վրա: Ի րա դար ձու թյուն նե րը զար գա ցան այն-
պես, որ շուտով` Մա լայ զի այի` Մի ա ցյալ Ազ գե րի Կազ մա կեր պու թյան Ա նվ տան գու-
թյան խորհրդում ը նտր վե լուց հե տո, Ին դո նե զի ան հայ տա րա րեց ՄԱԿ-ից դուրս գա լու 
մա սին68: Այս պի սով, կան խա տե սե լով ին դո նե զա-մա լայ զի ա կան հա րա բե րու թյուն նե րի 
զար գա ցում նե րի ռազ մա կան ըն թաց քը, Ի ԿԿ-ն ա ռաջ է բե րում «զին ված ազ գի» հայե-
ցա կար գը: Եվ չնա յած բա նա կի ղե կա վա րու թյան բո ղո քի ցույ ցե րին, 1965 թ. հու լի սին, 

63  Այդպիսի ուժերից էին «Նահդատուլ Ուլամա», «Մաշումի», «Մուհամադիա» կազմակերպություն-
ները:
64 Б. И. Ильичев, «Коммунистическая партия Индонезии», Большая Советская Энциклопедия, https://
oval.ru/enc/35567.html, դիտվել է 05.06.2019.
65 Նույն տեղում:
66  Ինդոնեզիայի առաջին նախագահը (1945-1967 թթ.): Ինդոնեզիայի ազգային կուսակցության 
հիմնադիրներից մեկը: 
67 Илья Полонский, «Резня миллиона: боевой путь и страшная смерть компартии Индонезии», https://
bit.ly/2yfHr2c, դիտվել է 08.06.2019.
68 Полонский, «Резня миллиона».
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կո մու նիստ նե րը սկ սե ցին վե րա պատ րաս տել ա ռա ջին եր կու հա զար զի նյալ նե րին69: 
Այս ա մե նը խո րաց րեց բա նա կի հա կակ րան քը ին դո նե զա կան կո մու նիստ նե րի նկատ-
մամբ: Ա ռա ջա ցած լար վա ծու թյա նը հա ջոր դե ցին սեպ տեմ բե րի 30-ի իրա դար ձու թյուն-
նե րը, ինչն էլ սկիզբ հան դի սա ցավ ին դո նե զա կան կո մու նիստ նե րի զանգ վա ծային 
սպա նու թյուն նե րի հա մար70: 

1965 թ. սեպ տեմ բե րի 30-ի գի շե րը` լույս հոկ տեմ բե րի 1-ը երի տա սարդ կո մու նիս-
տա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րը փորձ կա տա րե ցին ռազ մա կան հե ղաշր ջում իրա-
կա նաց նել71: Նա խա գա հա կան ան վտան գու թյան «Չակ րա բի րա վա» վաշ տի զին-
ծա ռայող նե րը ներ խու ժե ցին Հա լիմ օ դային բա զա և սպա նե ցին վեց հրա մա նա-
տար նե րի, այդ թվում և Ին դո նե զի այի պաշտ պա նու թյան նա խա րար Ահ մադ Յա նի-
ին72: Հոկ տեմ բե րի 1-ի ա ռա վո տյան հե ղա փո խա կան ներն ան ցան Ջա կար տա, ին չից 
հե տո փոխգն դա պետ Ո ւն տունգ Շամ սու րին հայ տա րա րեց, որ նա խա գահ Սու քար-
նոյի օգ տին իրա կա նաց ված հե ղաշր ջու մը հա ջող ված է73: «Սեպ տեմ բե րի 30-ի շարժ-
ման» հա ջորդ քայ լը գոր ծող հրա մա նա տա րա կան ան ձնա կազ մի պաշ տո նան կում-
ներն էր, սա կայն դա քիչ իրա տե սա կան էր, քան զի գե նե րալ-մայոր Սու հար տոյին 
հա ջող վեց վե րահս կել իր ազ դե ցու թյան տակ գտն վող բա նա կային զո րա մի ա վո րում-
նե րը և դա դա րեց նել հե ղաշրջ ման հե տա գա ըն թաց քը: Ստեղծ ված իրա վի ճա կում 
խիստ սահ մա նա փակ վե ցին նա խա գահ Սու քար նոյի հնա րա վո րու թյուն նե րը և նա 
ստիպ ված եղավ ին դո նե զա կան բա նա կի գլ խա վոր հրա մա նա տա րու թյու նը հանձ նել 
Սու հար տոյին74: Սրա նից հե տո ո ղջ Ին դո նե զի այի տա րած քում սկ սե ցին Կո մու նիս-
տա կան կու սակ ցու թյան ան դամ նե րի, նրանց հա մա կիր նե րի և նույ նիսկ են թադ րյալ 
կո մու նիստ նե րի բռ նաճն շում ներ և զանգ վա ծային սպա նու թյուն ներ: Հա կա կո մու նիս-
տա կան շարժ մանն ակ տիվ մաս նակ ցում է ին ինչ պես ռազ մա կան ու ժե րը, այն պես 
էլ ա ջա կող մյան նե րը և մի շարք իս լա միս տա կան խմբա վո րում ներ: Սա կայն, հարկ է 
նշել, որ Կո մու նիս տա կան կու սակ ցու թյան ա մե նա մեծ հա կա ռա կոր դը գլ խա վոր շտա բի 
ղե կա վար Աբ դուլ Հա րիս Նա սու թի ոնն75 էր, ո ւմ նա խա ձեռ նու թյամբ 1954 թ. ձևա վոր-
վեց «Ին դո նե զի այի ան կա խու թյան ա ջա կից նե րի լի գան» (IPKI)76: Ի սկ ա վե լի ո ւշ, 
1959 թ. Մա կա սա րում77 տե ղի ու նե ցած ժո ղո վի ժա մա նակ ո րո շում ըն դուն վեց լի գայի 
ներ սում ստեղ ծել մի քա նի մաս նա ճյու ղեր և նույն թվա կա նի հոկ տեմ բե րի 28-ին կազ-
մա վոր վեց «Ին դո նե զի այի ան կա խու թյան ա ջա կից նե րի լի գա»-ի (այ սու հետ` Ի ԱԱԼ) 

69 Նույն տեղում:
70 Զոհերի թիվը տատանվում է 500.000-ից մինչև 3 միլիոնի:
71 Նույն տեղում:
72 Նույն տեղում: Տե՛ս նաև «1965 год. Бойня в Индонезии», https://bit.ly/30Vo4rK, դիտվել է 07.06.2019:
73 Полонский, «Резня миллиона».
74 Նույն տեղում: Տե՛ս նաև «1965 год»:
75  Ինդոնեզիայի ազգային հերոս, ռազմական գործիչ, գեներալ: Եղել է Ինդոնեզիայի ազգային 
բանակի գլխավոր հրամանատար (1955-1959, 1962-1965 թթ.):
76 Ucok Mayestic, “Pemuda Pancasila,” https://bit.ly/2Y5Ml1o, դիտվել է 06.06.2019:
77 Ինդոնեզիայի Հարավային Սուալես նահանգի մայրաքաղաքը:
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երի տա սար դա կան թևը78: Այս ո րո շու մը 1959 թ. հու լի սի 5-ին նա խա գահ Սու քար նոյի 
հռ չա կած հրա մա նագ րի տրա մա բա նա կան շա րու նա կու թյունն է ր79: Ե րի տա սար դա կան 
օ ղա կը ստա ցավ «Հայ րե նա սեր երի տա սար դու թյուն» (Pemuda Patriotik)80 ան վա նու մը: 
Սա կայն կա ռույցն այս ա նու նով եր կար չգոր ծեց: 1960 թ. Ի ԱԱԼ-ի հեր թա կան ժո ղով-
նե րից մե կի ժա մա նակ ին դո նե զա կան բա նա կի հա տուկ ջո կա տային նե րի (RPKAD, 
Kopassus) ներ խու ժու մից հե տո կա ռույ ցը վե րան վան վեց «Պան չա սի լայի երի տա սար դու-
թյուն» (Pancasila Youth)81: 

Կազ մա կեր պու թյան ա նունն ա ռա ջա ցել է Ին դո նե զի այի պե տա կան պաշ տո նա-
կան գա ղա փա րա խո սու թյուն հռ չակ ված «Հինգ սկզ բունք ներ» կոչ ված Pancasila 
բա ռից: Կա ռույ ցը հան դես է եկել որ պես կի սա պաշ տո նա կան քա ղա քա կան ա վա զա-
կային խումբ և մեծ ա ջակ ցու թյուն է ցու ցա բե րել Սու հար տոյին82 1965 թ. ռազ մա կան 
հե ղաշրջման, «Նոր կար գե րի» հաս տատ ման ժա մա նակ83:

«Պան չա սի լայի երի տա սար դու թյուն» կազ մա կեր պու թյան ան դամ նե րը «Հինգ 
սկզբունք ներ»-ի հետ ևորդ նե րը և ջա տա գով ներն է ին, ո րոնք կա ռույ ցի կազ մում 
ներգրավ վե լու հա մար երդմ նա կա լու թյուն է ին իրա կա նաց նում. «Մեկ հող` Ին դո նե-
զի ա: Մեկ ա զգ` ին դո նե զա կան: Մեկ լե զու` ին դո նե զե րեն: Մեկ գա ղա փա րա խո սու-
թյուն` Պան չա սի լա»84:

 Հաշ վի առ նե լով, որ ան կախ Ին դո նե զի այի նոր գա ղա փա րա խո սու թյան, «Նոր 
կար գե րի» հաս տատ ման հա մար Կո մու նիս տա կան կու սակ ցու թյու նը խոչն դոտ էր 
հան դի սա նում, ո ւս տի կազ մա կեր պու թյունն իր շուրջն էր հա մախմբել հա կա կո մու-
նիստ նե րի: Կա ռույ ցի կո րի զը կազ մում է ին սո ցի ա լա կան ցածր խա վի երի տա սար-
դու թյու նը` փո ղո ցային հան ցա գործ ներ, ո րոնք պատ րաստ է ին ֆի զի կա կան բռ նու-
թյուն իրա կա նաց նել: Կազ մա կեր պու թյան սո ցի ա լա կան հիմ քին ա վե լի ման րա մասն 
ան դրա դարձ կլի նի երեք կա ռույց նե րի գոր ծու նե ու թյան հա մե մա տու թյու նը ներ-
կա յաց նե լիս: Հարկ է մի այն նշել, որ թե կուզև «Պան չա սի լայի երի տա սար դու թյան» 
ան դամ ներն այդ պես էլ մնա ցին «թա ղային հե ղի նա կու թյան» մա կար դա կում և 
եր բեք չներգ րավ վե ցին պե տա կան վեր նա խա վի շար քե րում, այ նո ւա մե նայ նիվ նրանց 
դե րը մինչ օ րս կար ևոր և նշա նա կա լից է Ին դո նե զի այի ներ քին քա ղա քա կա նու թյան 
մեջ: Դրա մա սին են փաս տում իշ խա նու թյուն նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի հայ տա րա-
րու թյուն նե րը85: 

78 Полонский, «Резня миллиона».
79 Loren Ryter, “Pemuda Pancasila: The Last Loyalist Free Men of Suharto’s Order?” Indonesia, no. 66 
(1998): 44-73. 
80 Полонский, «Резня миллиона».
81 Նույն տեղում:
82  Հաջի Մուհամմադ Սուհարտո, Ինդոնեզիայի ռազմական և պետական գործիչ: Եղել է Ին դո-
նեզիայի երկրորդ նախագահը (1968-1998 թթ.): 
83  Mayestic, “Pemuda Pancasila.”
84  “Sejarah Pemuda Pancasila Sumut,” https://bit.ly/2SEhTFw, դիտվել է 07.06.2019. 
85  Роман Шанга, «Сухарто – нашей юности полет», 23 октября 2017, https://bit.ly/2JRLUPh, դիտվել է 
27.207.2019.
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Ընդ հան րաց նե լով «Թեշ քի լա թը մահ սու սա», «ԷսԷս» և «Պան չա սի լայի երի տա սար-
դու թյուն» կազ մա կեր պու թյուն նե րի կա ռուց ված քի, գոր ծու նե ու թյան հիմ նա կան ո ւղ ղու-
թյուն նե րի մա սին պատ կե րը, փորձ է ար վե լու հա մե մա տա կան ներ ան ցկաց նել երեք 
կազ մա կեր պու թյուն նե րի միջև` ը նդ գծե լով դրանց ը նդ հան րու թյուն նե րը և ա ռանձ նա-
հատ կու թյուն նե րը: Հե տա զո տու թյան ա ռա ջին հատ վա ծում խն դիր էր դր վել վեր հա նել 
վե րոն շյալ հա տուկ կա ռույց նե րի ա ռա ջաց ման կար ևո րու թյու նը գոր ծող իշ խա նու թյուն-
նե րի հա մար: Կա ռույց նե րի գոր ծու նե ու թյան ու սում նա սի րու թյու նը ցույց է տա լիս, թե 
ինչ նշա նա կու թյուն և ինչ մաս նակ ցու թյուն են դրանք ու նե ցել ցե ղաս պա նա կան և զան-
գա վա ծային սպա նու թյուն նե րի ծրագ րե րի իրա կա նաց ման գոր ծըն թա ցում:

«Թեշ քի լա թը մահ սու սա»-ի, գեր մա նա կան «ԷսԷս»-ի և «Պան չա սի լայի երի տա սար-
դու թյուն» կա ռույց նե րի միջև հա մե մա տա կան նե րը բազ մա զան են, ո ւս տի նպա տա կա-
հար մար է ա ռան ձին-ա ռան ձին ան դրա դառ նալ երեք կազ մա կեր պու թյուն նե րի միջև 
առ կա ը նդ հան րու թյուն նե րին և ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րին:

Կազմակերպությունների գործունեության ընդհանրությունները և 
առանձնահատկությունները

 Պատ կա նե լու թյուն կու սակ ցա կան հա մա կար գե րին. կա ռույց նե րի ձևա վոր ման 
նպա տակ նե րը. Հե տա զո տու թյան ա ռար կա կա ռույց նե րը, չնա յած իրենց կի սա ռազ-
մա կան բնույ թին, ա ռա ջա ցել են կու սակ ցա կան ա պա րատ նե րի ներ սում` ղե կա վար-
նե րի նա խա ձեռ նու թյամբ: «Թեշ քի լա թը մահ սու սա»-ն ստեղծ վեց «Մի ու թյուն և ա ռա-
ջա դի մու թյուն» կու սակ ցու թյան կենտ րո նա կան կո մի տե ի ո րոշ մամբ86, երբ ժո ղով նե րից 
մե կի ժա մա նակ կու սակ ցու թյան քար տու ղար Բե հաէդ դին Շա քի րը շեշ տում է հա տուկ 
կա ռույց ստեղ ծե լու կար ևո րու թյան մա սին. «Ըն կեր նե՛ր, խիստ կա րե ւոր եւ ծանր պար-
տա կա նու թիւն մը ստանձ նե ցինք... Հի մա ա մէն բա նէ ա ռաջ մեր տրա մադ րու թե ան 
ան կախ զի նե ալ ու ժի մը պէտք ու նինք...»87: Սա փաս տում է այն մա սին, որ Հա տուկ 
կազ մա կեր պու թյուն ստեղ ծե լու հար ցը քն նարկ վում էր հայե րի բնաջնջ ման ծրագ-
րի մշակ ման հետ զու գա հեռ, ո ւս տի Թեշ քի լա թը-ի քա ղա քա ցի ա կան թևի գոր ծու նե ու-
թյան հիմ նա կան նպա տա կը հենց Հայոց ցե ղաս պա նու թյան իրա գոր ծումն էր: Իր ա ռջև 
ու նե նա լով հայե րի հար ցը վերջ նա կա նա պես լու ծե լու կար ևո րա գույն խն դի րը` կազ մա-
կեր պու թյու նը կա րո ղա ցավ կարճ ժա մա նա կում հա մալր վել, ամ րա նալ և ցան կա ցած 
մի ջոց նե րով ի կա տար ա ծել իթ թի հա տա կան նե րի բաղ ձա լի երա զան քը: 

Ինչ վե րա բե րում է գեր մա նա կան «ԷսԷս»-ին, ինչ պես ար դեն նշել ենք, այն ձևա-
վոր վեց Նա ցի ո նալ-սո ցի ա լիս տա կան գեր մա նա կան բան վո րա կան կու սակ ցու թյան 
ղե կա վար Ա դոլֆ Հիտ լե րի (ղե կա վա րել է 1921-1945 թթ.) ո րոշ մամբ88: Այլ կերպ ա սած 
«ԷսԷս»-ը վե րա կազ մա վոր ված ՍԱ-ն (գ րո հային ջո կատ ներ) էր, ո րը պար զա պես նոր 
ա նուն ստա ցավ` «պահ նոր դա կան ջո կատ ներ»: 

86 Авакян, Геноцид армян, 96-97.
87  Րիֆաթ Մէվլան Զատէ, Օսմանեան յեղափոխութեան մութ ծալքերը եւ իթթիհատի հայաջինջ 
ծրագիրները (Երևան, ԿՓՀ Ֆաքսիմիլ հրատ., 1990), 113:
88 Хайнц, Черный орден СС, 22.
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Վե րոն շյալ եր կու կա ռույց նե րի նման, «Պան չա սի լայի երի տա սար դու թյուն»-ը ևս 
ձևա վոր վել է կու սակ ցու թյան շր ջա նակ նե րում: Չնա յած, պետք է շեշ տենք, որ «Ին դո-
նե զի այի ան կա խու թյան ա ջա կից նե րի լի գա»-ն իրեն հա մա րում և ներ կա յաց նում էր ոչ 
թե որ պես կու սակ ցու թյուն, այլ ինք նա բուխ շար ժում, ո րը հե տա գա յում վե րա ճեց հզոր 
հե ղա փո խու թյան89:

Այս պի սով, ամ փո փե լով կա ռույց նե րի ձևա վոր ման պատ ճառ նե րը և հան գա մանք-
նե րը, ը նդ գծենք դրանց հիմ նա կան ը նդ հան րու թյուն նե րը և ա ռանձ նա հատ կու թյուն-
նե րը: «Թեշ քի լա թը մահ սու սա»-ն և «Պան չա սի լայի երի տա սար դու թյուն»-ը սկզ բից 
մինչև վերջ տա րան, հա մա պա տաս խա նա բար, Հայոց ցե ղաս պա նու թյան և Ին դո-
նե զիայի կո մու նիս տա կան կու սակ ցու թյան ան դամ նե րի կո տո րա ծի ո ղջ ըն թաց քը և 
ար դա րաց րե ցին իրեն ցից ա կն կալ վող հույ սե րը: Ի սկ «ԷսԷս»-ն ի սկզ բա նե նպա տակ 
ու ներ ա պա հո վել ֆյու րե րի և նա ցիս տա կան կու սակ ցու թյան ան դամ նե րի ան վտան գու-
թյու նը և մի այն հրե ա նե րի ո չն չաց ման ծրագ րի հաս տա տու մից հե տո «ԷսԷս»-ի ստո-
րա բա ժա նում նե րը լծ վե ցին այդ «սր բա զան հար ցի» լուծ մա նը և մինչև վերջ տա րան 
ըն թաց քը: Հա կահ րե ա կան գոր ծո ղու թյուն նե րին մաս նա կից են դար ձել «ԷսԷս»-ի 
գրե թե բո լոր ստո րա բա ժա նում նե րը, ո րոնց ա ռջև դր ված խն դիր նե րը ծա ռայել են մեկ 
ը նդ հա նուր նպա տա կի: 

 Գա ղա փա րա խո սու թյուն. Հա ջորդ ը նդ հան րու թյու նը, որ ան մի ջա պես կապ-
ված է կու սակ ցա կան ա պա րատ նե րի և դրանց ա ռաջ նորդ նե րի հետ` կու սակ ցու թյուն-
նե րի որ դեգ րած գա ղա փա րա խո սու թյունն է, ո րին ան վե րա պա հո րեն հա վա տա րիմ է ին 
ստեղծ ված կազ մա կեր պու թյուն նե րը: Խոս քը պան թուր քիս տա կան, նա ցի ո նալ-սո ցի ա-
լիս տա կան և «Հինգ սկզ բուն քեր» գա ղա փա րա խո սու թյուն նե րի մա սին է, ո րոնք սկիզբ 
ա ռան Օս մա նյան Թուր քի այի, Վայ մա րյան հան րա պե տու թյան, Ին դո նե զի այի հա մար 
ծանր սո ցի ալ-տնտե սա կան, ինչ պես նաև քա ղա քա կան իրա վի ճա կի պայ ման նե րում: 
Ի սկ ար դեն իթ թի հա տա կան նե րի, նա ցիստ նե րի և հա կա կո մու նիստ նե րի իշ խա նու թյան 
գա լուց հե տո այս գա ղա փա րա խո սու թյուն ներն ա վե լի ամ րապն դե ցին իրենց դիր քե րը և 
պաշ տո նա կա նաց վե ցին:

 Գա ղա փա րա խո սու թյուն ներն էլ իրենց հեր թին ու նեն ը նդ հան րու թյուն ներ` երեք թևի 
գա ղա փար ներն էլ հան գում է ին ցե ղաս պա նա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի կամ զանգ վա-
ծային սպա նու թյուն նե րի: Սա կա րե լի բա ցատ րել պան թուր քիզ մի և նա ցի ո նալ-սոցիա-
լիզ մի հիմ քում ըն կած «մի ա տարր էթ նիկ կայս րու թյուն» ստեղ ծե լու նպա տա կով և պան-
չա սի լայի գա ղա փար նե րից բխող փի լի սո փա յա կան հիմ քով: Իթ թի հա տա կան նե րի 
պա րա գա յում գլ խա վոր նպա տա կը «թուրք տար րի հզո րա ցումն» էր, ո րին, ինչ պես 
նշում է դոկ տոր Նա զը մը, կա րե լի է հաս նել ցան կա ցած մի ջո ցով. «Ե թե ան հրա ժեշտ է, 
ձու լու մը պետք է իրա կա նաց վի բռ նի մի ջոց նե րով, և չպետք է խու սա փել հա սա րա կա-
կան կար ծի քից...»90: 1911 թ. Սա լո նի կում տե ղի ու նե ցած երիտ թուր քե րի չոր րորդ հա մա-

89 Ryter, “Pemuda Pancasila.”
90  Արսեն Ավագյան, «Պանթուրքիզմի գաղափարախոսության ընդունումը «Միություն և առաջադի-
մու թյուն» կուսակցության երրորդ և չորրորդ համագումարներում», Հայոց ցեղասպանություն: Պատ-
ճառներ և դասեր, մաս 3 (Երևան, Ազգային հարցի և գենոցիդի ուսումնասիրման կենտրոն, 1995), 17:
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գու մա րում ազ գային քա ղա քա կա նու թյան մա սին ո րո շում ըն դուն վեց, ո րը հաս տա տում 
էր, որ` «Վաղ թե ո ւշ պետք է տե ղի ու նե նա կայս րու թյան բո լոր ժո ղո վուրդ նե րի օս մա-
նա ցու մը և եթե այն հնա րա վոր չէ իրա կա նաց նել խա ղաղ մի ջոց նե րով, չպետք է խու սա-
փել բռ նի, ը նդ հուպ մինչև ռազ մա կան մի ջոց նե րի կի րա ռու մից...»91: 

Ինչ վե րա բե րում է նա ցի ո նալ-սո ցի ա լիզ մին, ա պա այս պա րա գա յում ևս գերն պա-
տա կը բնակ չու թյան լի ար ժեք գեր մա նա կա նա ցումն էր: Այս դեպ քում սահ ման ներն 
ա վե լի ըն դար ձակ է ին` ծրա գի րը բա ցի բուն Գեր մա նի այից նե րա ռում էր նաև գրավ ված 
տա րածք նե րի մա սեր: 

Ին դո նե զա կան «Հինգ սկզ բունք նե րի» պա րա գա յում մի փոքր այլ էր, քա նի որ 
դրանք միտ ված է ին ոչ թե մի ա տարր ին դո նե զա կան ազ գի ստեղծ մա նը, այլ «ար դար 
և բար գա վաճ» հա սա րա կու թյան ձևա վոր մա նը92: «Հինգ սկզ բունք նե րը» հռ չակ վե-
ցին դեռևս 1945 թ. հու նի սի 1-ին, երբ Ան կա խու թյան նա խա պատ րաս ման կո մի տե ում 
(Independence Preparatory Committee) նա խա գահ Սու քար նոն հան դես եկավ «Պան-
չա սի լայի ծնուն դը» հայտ նի ճա ռով93: Նա խա գա հը «Պան չա սի լան» ներ կա յաց րեց 
որ պես «Հիմ նա կան պե տու թյուն» (“Dasar Negara,” Ին դո նե զա կան պե տու թյան քա ղա-
քա կան փի լի սո փա յու թյուն), ո րի հիմ քում հետ ևյալ հինգ սկզ բունք ներն է ին.

Ա ռա ջին սկզ բուն քը` «Հա վա տը մի ակ բարձ րա գույն Ա ստ ծուն» (Sila Ketuhanan 
yang Maha Esa): Այս սկզ բուն քը ամ րագր վել է 1945 թ. Սահ մա նադ րու թյան մեջ և կոչ 
է, որ «պե տու թյու նը պետք է հիմն ված լի նի մի այն Ա ստ ծու հա վատ քի վրա»94: Ը ստ 
ա րևմտյան տե սա կե տի` Ին դո նե զի ան աշ խար հիկ չէ, բայց այ նո ւա մե նայ նիվ, բարձ-
րյա լի հան դեպ հա վատ քը մնա ցել է որ պես ը նդ հա նուր հա մոզ մունք տար բեր կրոն նե րի` 
իս լա մի, քրիս տո նե ու թյան, հին դո ւիզ մի և բուդ դիզ մի հա մար: Այս հզոր կրոն նե րը պաշ-
տո նա պես ճա նաչ ված են պե տու թյու նում և կրո նա կան վար չու թյան կող մից95: 

Երկ րոր դը «Ար դար և քա ղա քա կիրթ մարդ կու թյան» (Sila Kemanusian yang Adil dan 
Beradab) սկզ բունքն է, ո րը մարդ կանց հան դեպ պա հան ջում է հար գա լից վե րա բեր-
մունք, քա նի որ մար դուն Ա ստ ված է ա րա րել: Այն ը նդ գծում է, որ ին դո նե զա ցի ժո ղո-
վուր դը չի հան դուր ժում իր ժո ղովր դի կամ այլ ազ գի կող մից մարդ կանց ֆի զի կա կան 
կամ հոգ ևոր ճն շու մը96:

Սկզ բունք նե րից եր րոր դը՝ «Ին դո նե զի այի մի աս նու թյուն» (Sila Persatuan Indonesia), 
են թադ րում է հա վա տար մու թյուն Ին դո նե զի այի մի աս նու թյան սր բա զան գոր ծին: Այս 
սկզ բունքն ար տա հայ տում է ազ գայ նա կա նու թյու նը` սե փա կան ազ գի և հայ րե նի քի 
նկատ մամբ սե րը97: Քա նի որ Ին դո նե զի ան մի ա վո րում է 13.000 կղ զի ներ և 350 էթ նիկ 

91 Նույն տեղում, 18:
92  Michael Morfit, “Pancasila: The Indonesian State Ideology According to the New Order Government,” 
Asian Survey 21, no. 8 (1981): 838-851, 840-844.
93 “Pancasila,” Indonesia Christian Leadership Blog, https://bit.ly/2Y37OrD, դիտվել է 20.04.2019.
94 Նույն տեղում:
95 Morfit, 840:
96 Pancasila, Indonesia Christian Leadership Blog.
97 Նույն տեղում:
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խմբեր98, ո ւս տի պե տու թյան մի աս նու թյան կար ևո րու թյու նը մի ան գա մայն բնա կան 
և տրա մա բա նա կան է: Այդ մի աս նու թյունն ար տա հայտ ված է Ին դո նե զի այի զի նա-
նշա նի վրա` «մի աս նու թյուն բազ մա զա նու թյան մեջ», ո րին դեռևս 1928 թ.-ից ձգ տում 
էր հաս նել Ին դո նե զի այի երի տա սար դու թյու նը99:

 Հա ջորդ սկզ բուն քը, թեև ոչ բա ռա ցի թարգ մա նու թյամբ, կոչ է ա նում ժո ղովրդա վա-
րու թյան, ո րի հիմ քում ըն կած է մի աս նու թյու նը: Ի սկ դրան հնա րա վոր է հաս նել քն նար-
կում նե րի, հա մա ձայ նու թյան, երկ խո սու թյան շնոր հիվ` «Երկ խո սու թյան ժո ղովր դա վա-
րու թյուն» (Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/
Perwakilan)100:

Վեր ջին սկզ բուն քը պա հան ջում է «Սո ցի ա լա կան ար դա րու թյուն Ին դո նե զի այի ո ղջ 
ժո ղովր դի հա մար» (Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia): Սա են թադ րում է, 
որ պե տու թյան բո լոր մի ջոց նե րը և ազ գային պո տեն ցի ա լը պետք է ա ռա վե լա գույնս 
ծա ռայեց վի ժո ղովր դի բա րե կե ցու թյան և բար գա վաճ ման հա մար: 

Այս պի սով, Թուր քի ան թր քաց նե լու, Գեր մա նի ան` իր հա րա կից գրավ ված 
տա րածք նե րով գեր մա նա կա նաց նե լու և Ին դո նե զի ան որ պես ան կախ, ար դար, զար-
գա ցած պե տու թյուն ստեղ ծե լու գա ղա փար նե րը կլա նել է ին ո ղջ հա մա կար գը: Ի սկ 
հա տուկ կազ մա կեր պու թյուն նե րը` «Թեշ քի լա թը մահ սու սա»-ն, «ԷսԷս»-ը և «Պան-
չա սի լայի երի տա սար դու թյուն»-ն այդ հա մա կար գի նվի րյալ ներն է ին և որ դեգ րած 
գա ղա փա րա խո սու թյուն նե րի հետ ևորդ նե րը: 

Կազ մա կեր պու թյուն նե րի գոր ծու նե ու թյու նը մինչ ցե ղաս պա նու թյու նը և մինչ 
զանգ վա ծային սպա նու թյուն նե րը. Կազ մա կեր պու թյուն նե րի միջև հա մե մա տու-
թյան ա ռար կա է նաև նրանց` մինչև հայե րի և հրե ա նե րի բնաջն ջու մը, ինչ պես նաև 
կո մու նիստ նե րի սպա նու թյուն ներն իրա կա նաց րած գոր ծու նե ու թյու նը: Այս ա ռու մով, 
զու գա հեռ կա րող ենք ան ցկաց նել «Թեշ քի լա թը մահ սու սա»-ի և «ԷսԷս»-ի միջև: 
Գաղտ նիք չէ, որ դեռևս «ֆի դայի նե րի կազ մա կեր պու թյան» ան դամ ներն իրա կա-
նաց նում է ին ա հա բեկ չա կան գոր ծո ղու թյուն ներ քա ղա քա կան ը նդ դի մա դիր գոր-
ծիչ նե րի դեմ: «Ֆի դայի նե րի» ձեռ նարկ նե րի շար քում է ին 1909 թ. ապ րի լից մինչև 
1911 թ. հու լի սը կենտ րո նա կան կո մի տե ի ո րոշ մամբ իրա կա նաց ված ը նդ դի մա դիր 
խմբա գիր ներ Հա սան Ֆեհ մի, Ահ մեդ Սա մի մի և Զեք քի ի սպա նու թյուն նե րը101: Ո րոշ 
փաս տաթղթե րով նրանց է վե րագր վում նաև «Մի ու թյուն և ա ռա ջա դի մու թյուն» կու-
սակ ցու թյան ան դամ, Ա դա նայի` 1909 թ. ապ րի լի իրա դար ձու թյուն նե րի հե տաքն նիչ 
հանձ նա ժո ղո վի ներ կա յա ցու ցիչ Հա կոբ Պա պի կյա նի վա ղա ժամ մա հը102:

 Նույն պի սի գոր ծու նե ու թյուն իրա կա նաց րել են նաև «ԷսԷս»-ի մար տիկ նե րը: 
Դրան ցից ա մե նա հայտ նին Է ռնստ Րյո մի դեմ իրա կա նաց ված «Եր կար դա նակ նե րի 
գի շեր» կամ «Րյո մի մաք րում» գոր ծո ղու թյունն էր: Սա կայն «ԷսԷս»-ի ա հա բեկ չա կան 

98 Morfit, “Pancasila,” 840:
99 “Pancasila.”
100 Նույն տեղում:
101 Авакян, Геноцид армян, 97.
102  Նույն տեղում, 97-98:



100

Ի նե սա Գ. Ստե փա նյան

գոր ծո ղու թյուն նե րը չսահ մա նա փակ վե ցին մի այն ներ քին «թշ նա մի նե րի» շր ջա նում: 
Ինչ վե րա բե րում է «Պան չա սի լայի երի տա սար դու թյա նը», ա պա այն ձևա վոր վեց 

որ պես Ին դո նե զի այի ան կա խու թյան հա մար ճա նա պարհ հար թող գոր ծիք, ո րը լի ար-
ժեք կենտ րո նա ցավ, այս պես կոչ ված Ին դո նե զի այի ան կա խու թյա նը սպառ նա ցող 
հա մա կար գի և դրան ա ջակ ցող կո մու նիս տա կան կու սակ ցու թյան դեմ: Այս կազ մա-
կեր պու թյունն իր շուրջն էր հա մախմբել հա կա կո մու նիստ նե րի, ո ւս տի դրա նպա տա կը 
հենց սկզ բից էլ մեկն էր` Ին դո նե զի այի կո մու նիս տա կան կու սակ ցու թյան տա պա լու մը: 
Կա րող ենք ա սել, որ ի տար բե րու թյուն դի տարկ վող մյուս եր կու կա ռույց նե րի, «Պան-
չա սի լայի երի տա սար դու թյու նը» չի իրա կա նաց րել մինչ ցե ղաս պա նա կան գոր ծո ղու-
թյուն ներ և ձևա վոր ման սկզ բից էլ նվիր վել է կո մու նիստ նե րի բնաջնջ ման նպա տակին: 

Հան ցա գործ խա վի ներգ րա վում. Կազ մա կեր պու թյուն նե րի գոր ծու նե ու թյունն 
ակ տի վաց նե լու և նրանց ա ռջև դր ված խն դիր ներն ար դյու նա վետ լու ծե լու հա մար, 
բնա կա նա բար ի հայտ եկավ նրանց ան դամ նե րի քա նակն ա վե լաց նե լու հար-
ցը: Հատ կան շա կան է, որ «Թեշ քի լա թը մահ սու սա»-ն և «ԷսԷս»-ը դի մե ցին նույն 
մի ջո ցին` բան տե րից ա զատ ար ձակ ված հան ցա գործ նե րին: «... իթ թի հա տա կան 
պա րագլուխ նե րը փու թով պատ րաս տե ցին ջար դի եւ կո ղո պու տի մաս նա վոր մե քե-
նա կա նու թիւ նը: Ա նոնք բան տե րէն եւ զն տան նե րէն ա զատ ար ձա կե ցին բո լոր մար-
դաս պան նե րը, հան ցա գործ նե րը, գո ղերն ու ա վա զակ նե րը, եւ հայ ժո ղո վուր դէն իսկ 
գան ձո ւած դրա մով զի նե լէ ետք, մար զե ցին եւ պատ րաս տե ցին զա նոնք` «մաս նա վոր 
ա ռա քե լու թյան» մը հա մար...»103: Ը ստ «Նյու-Յորք թայմս»-ի 1915 թ. սեպ տեմ բե րի 
29-ի հա մա րում զե տեղ ված տվյալ նե րի` բան տե րից ա զատ վել է ին 3.000 հան ցա գործ 
մահ մե դա կան ներ, ո րոն ցից կազմ վել է ին ա վա զա կախմբեր. «Նրանց պար տա կա նու-
թյուն նե րից էր գյու ղե րի թա լա նը, գո ղու թյունն ու մար դաս պա նու թյու նը»104:

 Նա ցիստ ներն իրենց ծրագ րերն իրա կա նաց նե լիս ևս օգ տա գոր ծել են բան տե-
րից ա զատ ար ձակ ված հան ցա գործ նե րի: Բայց ևայն պես, պետք է հաշ վի առ նել մի 
կար ևոր ա ռանձ նա հատ կու թյուն «ԷսԷս»-ի պա րա գա յում: «ԷսԷս»-ին ան դա մագր վե-
լու հա մար նա խա տես ված է ին բա վա կան բարձր պա հանջ ներ` ա րի ա կան ծա գում, 
տա րի քային, ար տա քին, ֆի զի կա կան տվյալ ներ, ինչ պես նաև «գեր մար դու»` նա ցիս-
տա կան պատ կե րա ցում նե րին հա մա պա տաս խան թեկ նա ծու ներ և մաս նա գի տա-
կան երաշ խա վո րագ րեր105: «Է սԷս»-ի կազ մում կա րող է ին լի նել բա ցա ռա պես նրանք, 
ով քեր ու նե ին հետ ևյալ հատ կա նիշ նե րը` 1. է սէս-ի զո րա կո չիկ նե րի ֆի զի կա կան պատ-
րաստ վա ծու թյան մա կար դա կը պետք է հա վա սար լի ներ բա նա կային ստո րա բա ժա-
նում նե րի հա մար պա հանջ վող մա կար դա կին: 2. «ա րի ա կան ծա գում» և ֆա շիս տա-
կան հա մոզ մունք ներ; գեր մա նա ցի նախ նի նե րի տոհ մա ծա ռը պետք է հայտ նի լի ներ 
1750 թվա կա նից; «ռա սայի մաք րու թյու նը» սահ ման վում էր ռա սա յա կան հանձ նա ժո-

103 Գերսամ Ահարոնեան, Մեծ երազի ճամբուն վրայ (Ակնարկ Հայկական հարցի պատմության 
վրայ), Բ. Տպագրություն (Պէյրութ, տպ. Ատլաս, 1964), 4:
104 Ստեփան Պողոսյան, Կարո Պողոսյան, Հայկական հարցի և Հայոց ցեղասպանության 
պատմություն, Հայկական հարցը 1908-14 թվերին, հատոր II, գիրք I (Երևան, Հայաստան, 2001), 454:
105 Хайнц, Черный орден СС, 23; Нюрнбергский процесс, том 2, 846: 
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ղո վի և եվ գե նի կա կան փոր ձար կում նե րի մի ջո ցով: 3. ոչ պա կաս, քան 1 մետր 70 սան-
տի մետր հա սակ: 4. նա խա պատ վու թյու նը տր վում էր «Հիտ լե րա կան երի տա սար դու-
թյուն» մի ու թյան և ֆա շիս տա կան կու սակ ցու թյան ան դամ նե րին, ո րոնք կազ մում է ին 
«Է սԷս»-ի զոր քե րի հիմ նա կան մա սը: 5. մինչև վեց ա միս փոր ձաշր ջան, ին չը հնա րա-
վո րու թյուն էր տա լիս շտ կել թե րու թյուն նե րը106: 

Ինչ վե րա բե րում է «Պան չա սի լայի երի տա սար դու թյա նը», ա պա դրա հիմ քում 
ամ բող ջա պես հան ցա գործ խավն էր: Սա կայն այս դեպ քում նրանք ոչ թե բան տե րից 
ա զատ ար ձակ ված հան ցա գործ ներ է ին, այլ սո ցի ա լա կան ցածր շեր տի, փո ղո ցային 
հան ցա գործ խմբեր, ո րոնք մեծ ա ջակ ցու թյուն ու նե ին իշ խա նու թյուն նե րի կող մից. 
«Նրանք ա վա զակ ներ են, բայց ա վա զակ ներ` ոչ թե որ պես վատ մար դիկ, այլ որ պես 
ա զատ մար դիկ», - այս պես է ար տա հայտ վել կա ռույ ցի ան դամ նե րի մա սին Ին դո նե-
զի այի վար չա պետ Յու սուֆ Կալ լան107: Ի սկ մեկ այլ ա ռի թով Հյու սի սային Սու մատ-
րայի նախ կին նա հան գա պետ Սյամ սուլ Ա րի ֆինն ա սել է. «Ա վա զակ նե րը կա րող են 
քաոս տա րա ծել և կա րող են խա ղա ղու թյուն ստեղ ծել: Հան ցա գործ նե րի օգ նու թյունն 
ան հրա ժեշտ էր երկ րին»108: 

«Պան չա սի լայի երի տա սար դու թյան» ա մե նա հայտ նի և կար կա ռուն ներ կա յա-
ցու ցի չը, ով, կա րե լի է ա սել, կա ռույ ցի հան ցա վոր դի մագ ծի հա վա քա կան կեր պարն 
է` Ան վար Կոն գոն էր: Կոն գոն երի տա սարդ ա վա զա կախմբի ա ռաջ նորդ նե րից էր, 
հայ տի էր «Դա շույն» մա կան վամբ109: Նա ղե կա վա րում էր Մե դա նի կի նո թատ րո նի 
վե րահս կո ղու թյունն իրա կա նաց նող նույ նա նուն «Դա շույն» խմբա վո րու մը: Ան վա րը 
շատ էր սի րում կի նոն, հատ կա պես հո լի վու դյան ֆիլ մե րը: 1960-ա կան նե րի սկզբ նե-
րին կո մու նիստ նե րը խս տաց րե ցին գրաքք նու թյու նը, այդ թվում և կի նոաս պա րե զում, 
ին չի ար դյուն քում Կոն գոյի սի րե լի ա մե րի կյան ֆիլ մե րի ցու ցադ րու թյունն ար գել վեց: 
Սա, գու ցե և ոչ է ա կան, սա կայն Ան վա րի կող մից կո մու նիստ նե րի նկատ մամբ ու նե-
ցած ան ձնա կան լար վա ծու թյան պատ ճառ նե րից մեկն էր: Առ հա սա րակ, հան ցա վոր 
խմբե րը, ո րոնք ձևա վո րե ցին «Պան չա սի լայի երի տա սար դու թյուն» կազ մա կեր պու-
թյունն` ը նդ գծ ված հա կակ րանք է ին տա ծում կո մու նիստ նե րի նկատ մամբ, ո րոնք սահ-
մա նա փա կում է ին ա վա զա կախմբե րի վե րահս կո ղու թյան բո լոր ո լորտ նե րը` նա վա-
հան գիստ նե րի մաք սա նեն գու թյու նը, բիզ նես նե րի հս կո ղու թյու նը, դրա մա շոր թու թյու նը, 
ա նօ րի նա կան բա րե րի և խա ղատ նե րի գոր ծու նե ու թյու նը: Բայց ևայն պես, պետք է նշել, 
որ հա կա կո մու նիս տա կան ա լիքն ու ներ ա վե լի խո րը ար մատ ներ և ո ւղ ղորդ վում էր 
հա կաիշ խա նա կան, մաս նա վո րա պես բա նա կային ու ժե րի կող մից, իսկ «Պան չա սի լայի 
երի տա սար դու թյուն»-ն այդ քա ղա քա կա նու թյան իրա կա նաց ման գլ խա վոր գոր ծիքն էր: 

Ե թե փոր ձենք ամ փոփ բա ցատ րել հան ցա գործ տար րի ներգ րավ վու մը նմա նա տիպ 
կազ մա կեր պու թյուն նե րի շար քե րում, ա պա դա մի ան շա նակ կմեկ նա բան վի որ պես թույլ 
օ ղակ, ո րն ա ռա վել հեշ տու թյամբ և փոր ձա ռու թյամբ է իրա կա նաց նում սպա նու թյուն, 

106 Войска СС, 13:
107 Шанга, «Сухарто – нашей юности полет».
108 Նույն տեղում:
109 Նույն տեղում:
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ա ռա վել ևս իր շա հի` այս դեպ քում բան տից ա զատ ար ձակ վե լու կամ ա նար գել գոր ծե-
լու հնա րա վո րու թյան դի մաց: 

Բա նա կի ա ջակ ցու թյու նը հա տուկ կազ մա կեր պու թյուն նե րին. Հա ջորդ ը նդ հան-
րու թյունն այն է, որ նշ ված կազ մա կեր պու թյուն նե րին մեծ ա ջակ ցու թյուն են ցու ցա բե-
րել բա նա կային ու ժե րը: Բա նակն ակ տիվ հա մա գոր ծակ ցում էր «Թեշ քի լա թը մահ սու-
սա»-ի հետ: Թա ներ Աք չամն իր ու սում նա սի րու թյուն նե րից մե կում նշում է, որ «Թեշ-
քի լա թը»-ի կազ մում ը նդ գրկ ված է ին բան տե րից ա զատ ար ձակ ված ոճ րա գործ ներ, 
Բալ կան նե րից և Կով կա սից եկած փախս տա կան ներ110: Ը ստ նրա` «Հա տուկ կազ-
մա կեր պու թյան (Թեշ քի լյա թի) ա մե նա կար ևոր պար տա կա նու թյու նը «Տե ղա հա նու-
թյան մա սին օ րեն քի» կի րա ռումն էր, ա վե լի ճիշտ` ակ տիվ մաս նակ ցու թյու նը հա յերի 
բնաջնջ մա նը»111: Աք չա մը նշում է, որ այս նպա տա կին հաս նե լու հա մար նրանք 
նա խա պատ րաստ վում է ին ռազ մա կան նա խա րա րու թյան հս կո ղու թյամբ112: Բա ցի այդ, 
հայտ նի է, որ «Թեշ քի լա թը»-ի հրո սա կախմբե րին ու ղեկ ցում է ին բա նա կի սպա նե րը, 
ին չի մա սին փաս տում է Բե հաէդ դին Շա քի րի կնոջն ու ղարկ ված նա մա կը, որ տեղ 
աս վում է, որ Հա տուկ կազ մա կեր պու թյան ան դամ նե րի մի մա սը տե ղա կան զին ված 
ու ժե րից են, ո րոնք փաս տա ցի ներ կա յաց վում են որ պես «ներ քին պա հա կա խումբ», 
սա կայն իրա կա նում Հա տուկ կազ մա կեր պու թյան ա վա զա կախմբե րից են113:

«Է սԷս»-ի պա րա գա յում ևս մեծ է եղել բա նա կի հետ հա մա գոր ծակ ցու թյու նը: Շատ 
դեպ քե րում նույ նիսկ բա նա կի գե նե րալ նե րը ստանձ նել են «ԷսԷս»-ի հա տուկ ու ժե-
րի հրա մա նա տա րու թյու նը: Այս պես, 1941 թ. հոկ տեմ բե րից «ԷսԷս»-ի հե ծե լա զո րային 
ջո կա տը եղել է բա նա կի հրա մա նա տա րու թյան ներ քո և մաս նակ ցել է Մոսկ վայից 200 
կմ հե ռա վո րու թյան վրա գտն վող Ռժև և Վե լի կի ե Լյու կի բնա կա վայ րե րի միջև «խա ղա-
ղու թյուն հաս տա տե լու» գոր ծո ղու թյուն նե րին114:

 Մի փոքր այլ պատ կեր է «Պան չա սի լայի երի տա սար դու թյան» պա րա գա յում, 
քա նի որ այս դեպ քում բա նա կը ոչ թե ա ջակ ցում էր այս կազ մա կեր պու թյա նը, այլ, 
ինչ պես ար դեն նշել ենք, կա ռույ ցը ստեղծ վել էր հենց բա նա կի հրա մա նա տա րու թյան 
կող մից: Առ հա սա րակ, Ին դո նե զի այի կո մու նիս տա կան կու սակ ցու թյան ցե ղաս պա-
նու թյու նը ծրագր վեց և իրա կա նաց վեց ին դո նե զա կան զին ված ու ժե րի կող մից, ո րի 
նպա տա կը պե տա կան իշ խա նու թյան զավ թումն է ր115: Բնա կան է, որ այս պի սի լայ-
նա մասշ տաբ գոր ծո ղու թյու նը հնա րա վոր չէր իրա կա նաց նել ա ռանց պլա նա վոր ման 

110  Թաներ Աքչամ, «Թուրքական ազգային ինքնությունը և հայկական հարցը», Բնօրրան (Երևան) 
թիվ 1 (բացառիկ), 1995, 99:
111  Նույն տեղում:
112  Նույն տեղում:
113  Vahakn Dadrian, The Role of the Special Organization in the Armenian Genocide during the First 
World War (Oxford and Providence: Berg Publishers, 1993), 15.
114  Մաթոսյան, Հայոց ցեղասպանություն և Հրեական հոլոքոստ, 109:
115  Jess Melvin, “The Road to Genocide: Indonesian Military Planning to Seize State Power Prior to 
1 October 1965,” in The Indonesian Genocide of 1965: Causes, Dynamics and Legacies (ed. Katharine 
McGregor, Jess Melvin, Annie Pohlman), Series: Palgrave Studies in the History of Genocide (Palgrave 
Macmillan, 2018), 51-52.
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և հա մա կարգ ման, ինչ պես նաև, ա վե լի կենտ րո նաց ված ու ժի կի րառ ման, ո րն այս 
դեպ քում «Պան չա սի լայի երի տա սար դու թյուն»-ն էր: Հարկ է նշել, որ այս կա ռույ ցի 
ան դամ նե րը վե րա պատ րաստ վում է ին բա նա կային ու ժե րի կող մից, ինչ պես դա 
ար վում էր «Թեշ քի լա թը մահ սու սա»-ի պա րա գա յում: 

Ս տաց վում է, որ բո լոր դեպ քե րում էլ գոր ծում էր մեկ ամ բող ջա կան հա մա կարգ, 
ո րն իր ու ժե րը մո բի լի զաց նե լու և իր ա ռջև դր ված նպա տա կին հաս նե լու հա մար կլա-
նում էր հնա րա վոր օ ղակ նե րը: 

Ամ փո փե լով կա րե լի է նշել, որ հե տա զո տու թյան ա ռար կա կազ մա կեր պու թյուն-
նե րը ստեղծ վել են հա մա պա տաս խա նա բար Օս մա նյան կայս րու թյան և նա ցիս տա կան 
Գեր մա նի այի գոր ծող իշ խա նու թյուն նե րի, իսկ մյուս դեպ քում՝ հա կաիշ խա նա կան ու ժի 
կող մից և ան մի ջա կա նո րեն պատ կա նել են կու սակ ցա կան հա մա կար գե րին: Սրանք 
այն կազ մա կեր պու թյուն ներն է ին, ո րոնց նե րուժն ա ռա վե լա գույնս օգ տա գործ վեց 
հայե րի, հրե ա նե րի, ին դո նե զա կան կո մու նիստ նե րի բնաջնջ ման ծրագ րի իրա կա նաց-
ման հա մար: Ու սում նա սի րու թյան ա ռար կա կա ռույց ներն իրենց շար քե րը հա մալրել 
են հան ցա գործ տար րի օգ նու թյամբ: Սա կայն, պետք է նշել մի տար բե րու թյուն, որ 
ԷսԷս-ին ան դա մագր վե լու հա մար ամ րագր ված է ին հս տակ և բա վա կան բարձր չա փո-
րո շիչ ներ, ո րոնք հան ցա գործ նե րի պա րա գա յում, վս տա հա բար չէ ին գոր ծում: Կա ռույց-
նե րի գոր ծու նե ու թյու նը թե րի կլի ներ՝ ա ռանց բա նա կային ու ժե րի ա ջակ ցու թյան: 

Ի վեր ջո պետք է նշել, որ հենց «Թեշ քի լա թը մահ սու սա»-ի, «ԷսԷս»-ի և «Պան-
չա սի լայի երի տա սար դու թյան» մի ջո ցով է հնա րա վոր դար ձել հայե րի և հրե ա ժո ղո-
վուրդ նե րի ցե ղաս պա նու թյու նը, ինչ պես նաև ին դո նե զա կան կո մու նիստ նե րի զանգ-
վա ծային սպա նու թյուն նե րի իրա գոր ծու մը:

Inessa G. Stepanyan

COMPARATIVE ANALYSIS ATTEMPT OF ACTIONS OF ORGANIZATIONS 
“TEŞKILATI MAHSUSA,” “SS” AND “PANCASILA YOUTH” 

SUMMARY
Key words: Armenian Genocide, Jewish Holocaust, mass killings of Indonesian Communists 
“Teşkilati Mahsusa,” German “SS,” the party system, ideology, pre-genocidal activity, army.

This article is an attempt to comparatively analyse the actions of “Teşhkilat-i Mahsusa,” 
the German “SS” and the Indonesian organization “Pancasila Youth,” which became the 
tool of implementation of the Armenian Genocide, the Jewish Holocaust and the mass 
killings of members of the Communist Party of Indonesia. 

The article presents the history of formation and the structure of these organizations and 
also discusses the circumstances and goals of their formation, their ideology and activities 
before the genocide of Armenians, Jews and mass killings of the Indonesian communists. 
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The article also refers to the study of the acts by comparing the applied mechanisms of 
these structures.

The study attests the role of these structures in the process of the Armenian Genocide, 
the Jewish Holocaust and the mass killings of the members of the Indonesian Communist 
Party.

Инесса Г. Степанян

ПОПЫТКА СРАВНИТЕЛЬНОГО АНАЛИЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ 
«ТЕШКИЛАТ-И МАХСУСА», «СС» И «МОЛОДЕЖЬ ПАНЧАСИЛА» 

РЕЗЮМЕ
Ключевые слова: Геноцид армян, Холокост евреев, массовая резня индонезийских Комму-
нистов, «Тешкилат-и-Махсуса», немецкий «СС», «Молодежь Панчасила», пар тийная 
структура, идеология, предгеноцидальная деятельность, армия.

В статье представлен сравнительный анализ деятельности младотурецкой партии 
«Тешкилат-и-Махсуса», немецкого военизированного формирования «СС» и индо не-
зийской организации «Молодежь Панчасила», которые стали орудием осущест вле ния 
соответственно Геноцида армян, Холокоста евреев и массовой резни членов Комму-
нистической партии Индонезии.

В статье представлены история создания и структура каждой из организаций, 
рассматриваются обстоятельства и цели их формирования, их идеология, дея тель-
ность, предшествующая геноциду армян, евреев и массовой резни индоне зийских 
коммунистов. Далее в статье исследованы действия данных структур, сравниваются 
применяемые ими механизмы и методы.
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