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Ռե գի նա Ա. Գա լուս տյան

«ՄԻՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԱՌԱՋԱԴԻՄՈՒԹՅՈՒՆ» ԿՈՄԻՏԵԻ 
ԳԱՂԱՓԱՐԱԽՈՍՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄԸ1 (1889-1908)

 Բա նա լի բա ռեր՝ «Մի ու թյուն և առա ջա դի մու թյուն» կո մի տե, հե ղա փո խու թյուն, ազ գայ նա-
կա նու թյուն, իս լամ, ռա սա, թուր քիզմ:

«Մի ու թյուն և առա ջա դի մու թյուն»2 կո մի տեի գոր ծու նե ու թյու նը և հե ղա փո խա կան շար-
ժու մը ու սումնա սի րու թյան նյութ են դար ձել խորհր դային, թուրք, արևմ տյան և հայ հե տա-
զո տող նե րի կող մից. կազ մա կեր պու թյա նը տր ված բնու թագ րումնե րը մեկ ծայ րա հե ղու-
թյու նից ան ցնում են մյու սին: Խորհր դային և խորհր դա հայ պատ մագ րու թյան մեջ կո մի-
տեն ներ կա յաց վում է որ պես թուր քա կան ազ գայ նա կա նու թյան, ազ գային որևէ ինք նու-
թյուն չու նե ցող, միև նույն ժա մա նակ «շո վի նիս տա կան» կազ մա կեր պու թյուն, հա կաիմ պե-
րիա լիս տա կան, բուր ժուա զիայի և հո ղա տե րե րի շա հե րը ներ կա յաց նող մի ուժ, ո րին գոր-
ծո ղու թյան է մղել 1905 թ. ռու սա կան հե ղա փո խու թյու նը: Ա րևմ տյան գրա կա նու թյան մեջ 
կո մի տեն հա մար վում է լի բե րալ, Օս մա նյան կայս րու թյան իրա կա նու թյան մեջ` եվ րո պա-
կան ազա տա կան գա ղա փար նե րից առա ջինն ազդ ված (եր բեմն` գե րազդ ված) հե ղա փո-
խա կան կո միտե:

 Հոդ վա ծի նպա տակն է ներ կա յաց նել կո մի տեի գա ղա փա րա խո սու թյան ձևա վո րու մը և 
զարգացումները 1889-1908 թթ.: Խն դի րը դյու րին դարձ նե լու նպա տա կով կո մի տեի գոր-
ծու նե ու թյու նը բա ժան վում է 1902 թվա կա նի Օս մա նյան լի բե րալ նե րի առա ջին կոնգ րե սով, 
ո րն ըն դուն վում է որ պես բա ժա նա րար գիծ կո մի տեի հին կա ռուց ված քի և նո րի միջև: 
Քն նու թյան են առն ված «Մի ու թյուն և առա ջա դի մու թյուն» կո մի տեի գա ղա փա րա կան 
առան ձին տարրեր՝ ազ գայ նա կա նու թյան հա տուկ շեշ տադր մամբ:

Գաղափարական հիմքը

Ար դի ժա մա նակ նե րը նշա նա վոր վե ցին գա ղա փա րա կան, քա ղա քա կան և սո ցիալ-
տնտե սա կան առանձ նա հատ կու թյուն նե րով, ո րոնք այս կամ այն կերպ բնո րոշ էին 
տարբեր երկր նե րի3: Հա մընկ նե լով 19-րդ դա րի հետ` մո դեռ նիզ մը քա ղա քա կան առու-
մով առաջ բե րեց կա ռա վար ման աշ խար հիկ ձևը, ո րը զար գա նա լով ամ բող ջա պես 
դրսևոր վեց ազգ-պե տու թյուն նե րում (nation-state): Ա ռա ջա ցավ քա ղա քա կա նու թյան նոր 
տե սակ` ազ գայ նա կա նու թյուն: Դրա նպա տա կը ազ գի լե գի տիմ իշ խա նու թյու նը տե սա-
կա նո րեն հիմնա վո րե լը և դրա հա մար պայ քար մղելն էր ո րո շա կի տա րած քի սահ ման-
նե րում4: 

1 Հոդվածը ստացվել է 15.08.2019 և ընդունվել տպագրության՝ 27.11.2019. 
2 Դիտարկվող ժամանակահատվածում` 1889-1908 թթ., կոմիտեի անվանումը «Առաջադիմություն և 
միություն» էր, սակայն մենք օգտագործում ենք հանրահայտ տարբերակը՝ ավելորդ շփոթությունից 
խուսափելու համար:
3 Berman Marshall, All that is Solid Melts into Air: The Experience of Modernity (London and Brooklyn: 
Verso, 2010), 10-12.
4 Elie Kedourie, Nationalism (London: Hutchinson University Library, 1961), 9.
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Ազ գը սահ մա նե լիս սկզբ նա կան շրջա նում ազ գայ նա կան նե րը հեն վում էին լեզ վի` 
որ պես խմբի ինք նու թյան ար տա քին ար տա հայտ չա մի ջո ցի վրա: Հայ տա րար վում էր, որ 
նույն լեզ վով խո սող մարդ կանց խումբն ազգ է (կամ պատ կա նում է նույն ռա սային), 
հետևա բար նրանց բա ժա նող քա ղա քա կան սահ ման նե րը ան բնա կան են, անօ րի նա-
կան: Տե սու թյան են թա տեքստն այն էր, որ պե տու թյան աշ խար հագ րա կան սահ ման-
նե րը պետք է հա մընկ նեն լեզ վա կան սահ ման նե րի հետ5: Գեր մա նա ցի տե սա բան նե րը6, 
քա ղա քա կան նպա տակ ներ հե տապն դե լով, առաջ քա շե ցին այն թե զը, որ ճշ մա րիտ և 
հա րատև է մեկ ազ գի վրա հեն ված պե տու թյու նը7: Ազ գայ նա կա նու թյունն սկ սեց ձգ տել 
ոչ միայն ազ գային պե տու թյան հաս տատ մա նը, այլև միա տար րու թյան` դրա սահ ման-
նե րի ներ սում8:

19-րդ դա րում եվ րո պա կան փի լի սո փա յա կան և քա ղա քա կան մտ քի վրա ազ դե ցու-
թյուն գոր ծեց նաև գի տու թյան զար գա ցու մը: Մաս նա վո րա պես, նա տու րա լիս տա կան 
աշ խար հա յացք ու նե ցող հե տա զո տող նե րը, հիմք ըն դու նե լով Չարլզ Դար վի նի (1809-
1882) է վո լյու ցի ոն տե սու թյու նը, սկ սե ցին մար դուն դի տար կել որ պես բնու թյան մաս՝ 
պն դե լով բնա գի տու թյան և հա սա րա կա կան-հու մա նի տար գի տու թյուն նե րի ու սումնա-
սի րու թյան մե թոդ նե րի նույ նու թյու նը: Այդ մե թո դա բա նու թյամբ կա տար ված հե տա զո-
տու թյուն նե րի հա մա ձայն՝ մար դիկ, ը ստ իրենց ֆի զի կա կան առանձ նա հատ կու թյուն-
նե րի, տե սա կա վոր վե ցին և դա սա կարգ վե ցին9: Աշ խար հագ րա կան հայտ նա գոր ծու-
թյուն նե րի ար դյուն քում` 15-16-րդ դա րե րից սկ սած` եվ րո պա ցի հե տա զո տող նե րը և 
ճա նա պար հորդ նե րը հան դի պե ցին ար տաք նա պես իրեն ցից տար բեր վող մարդ կանց: 
Ար դյուն քում ռա սիզ մը, ո րը որ պես սո ցիալ-հո գե բա նա կան երևույթ գո յու թյուն ու ներ 
ան հի շե լի ժա մա նակ նե րից, 19-րդ դա րում սկ սեց հա վակ նել գի տու թյան առան ձին 
 ճյու ղի կար գա վի ճա կի: 

Ռա սա յա կան տե սու թյու նը զար գաց րեց ֆրան սիա ցի փի լի սո փա, դի վա նա գետ 
Ար թուր դե Գո բի նոն (1816-1882), ով ռա սան դի տար կեց սո ցիալ-պատ մա կան գոր ծըն-
թա ցի իրա կան սուբյեկտ: Գո բի նոն պն դում էր, որ տա րա տե սակ հան գա մանք նե րի 
ազ դե ցու թյան ար դյուն քում մարդ կանց մոտ ձևա վոր վել են ար տա քին ֆի զի կա կան 
(մաշկի գույն, դի մագ ծեր), մտա վոր և հո գե կան հատ կա նիշ ներ, ո րոնք այլևս հաս տա-
տուն են10: Այդ հատ կա նիշ նե րը հաշ վի առ նե լով Գո բի նոն մարդ կանց բա ժա նում է 
ռա սա նե րի և դա սա կար գում դրանք՝ սպի տա կի, դե ղի նի և սևի: Սպի տա կը դնե լով 

5 Նույն տեղում, 68, 71:
6 Յոհան Գոթլիբ Ֆիխտե (1762-1814 ), Յոհան Գոթֆրիդ Հերդեր (1744-1803), Ֆրիդրիխ Շլայերմահեր 
(1768-1834):
7 Kedourie, Nationalism, 58.
8 Eric D. Weitz, A Century of Genocide: Utopias of Race and Nation (Princeton and Oxford: Princeton 
University Press, 2003), 24.
9 Alexander L. Hinton, “The Dark Side of Modernity: Toward an Anthropology of Genocide,” in 
Annihilating Difference: the Anthropology of Genocide, ed. Alexander L. Hinton (Berkeley, Los Angeles, 
London: University of California Press, 2002), 13.
10 Жозеф Артюр де Гобино, Опыт о неравенстве человеческих рас (Москва: Одиссей; ОЛМА-ПРЕСС, 
2001), 133.
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վե րին աս տի ճա նում` դրան էր վե րագ րում ամե նա բարձր հատ կա նիշ նե րը. ը նդ ո րում, 
սպի տա կը նույն պես ու ներ ներ քին աս տի ճա նա կարգ11: 19-րդ դա րում Գո բի նոյի 
ար տա հայ տած ռա սա յա կան պատ կե րա ցումնե րը գրե թե նույ նու թյամբ դա րա վեր ջին 
կրկ նեց ֆրան սիա ցի հրա պա րա կա խոս, բժիշկ Գյուս տավ լե Բո նը (1841-1931): Աշ խար-
հագ րա գետ նե րի գրա ռումնե րի վրա հեն վե լով՝ լե Բո նը հայ տա րա րում է, որ յու րա-
քան չյուր ժո ղո վուրդ մար դա բա նա կան կեր պից բա ցի ու նի հաս տա տուն հո գե կերտ-
վածք, ո րով պայ մա նա վոր վում են նրա գա ղա փար նե րը, ինս տի տուտ նե րը, մշա կույ թը 
և կրո նը12: Լե Բո նը հա վա տում էր ռա սա նե րի մտա վոր և ֆի զի կա կան ան հա վա սա-
րու թյա նը: Որ պես օ րի նակ բե րե լով ճա պո նա ցի նե րին՝ նա պն դում էր, որ կր թու թյամբ 
հնա րա վոր է գի տե լիք փո խան ցել ստո րին ռա սայի ներ կա յա ցուց չին, բայց ոչ եր բեք 
օժ տել նրան քն նա դա տա կան մտա ծո ղու թյամբ13: 

Ազ գայ նա կա նու թյան շա հար կումնե րը ու նե ցան նաև բա ցա սա կան հետևանք ներ 
Եվ րո պա յում՝ ար դա րաց նե լով նվա ճո ղա կան պա տե րազմնե րը և բա ցա ռե լով հաշ տու-
թյուն նե րը14: Ո րոշ պանս լա վիստ ներ առաջ քա շե ցին Ռու սաս տա նի հո վա նու ներ քո 
սլա վո նա կան մի ու թյան ստեղծ ման ան հրա ժեշ տու թյու նը, իսկ գեր մա նա ցի ազ գայ նա-
կան նե րը, հո լան դե րե նը գեր մա նե րե նի բար բառ հռ չա կե լով, փոր ձում էին հիմնա վո-
րել Հո լան դիայի հան դեպ նվա ճո ղա կան ձգ տումնե րը15: Այ նուա մե նայ նիվ, միայն 
ազ գի կոն ցեպ տը չէր կա րող այն պի սի աղե տա լի հետևանք ներ ու նե նալ, ինչ պես որ 
եղավ, երբ 20-րդ դա րի սկզ բին այն միա վոր վեց ռա սայի կոն ցեպ տի հետ: Այս միա-
վոր ման հիմ քը դրել են հենց ռա սայի տե սա բան նե րը: Այդ քան էլ պարզ չէ, օ րի նակ, 
թե Գո բի նոն իր գրքում խո սում է եվ րո պա ցի նե րի, «ս պի տակ» ռա սայի, թե՞ ուղ ղա կի 
ֆրան սիա ցի նե րի մա սին: Պատ ճառն այն է, որ 19-րդ դա րում ազ գայ նա կան նե րը «լո-
ղում» էին ազ գի եր կու սահ մա նումնե րի միջև. քա ղա քա ցի ու թյան վրա հեն ված հան-
րույթ և լեզ վի ու ծագման ը նդ հան րու թյամբ միա վոր ված էթ նիկ հան րույթ: Հակ վե լով 
վեր ջին սահ ման մա նը` նրանք «ռա սա յա կա նաց րին» ազ գը` որ դեգ րե լով ռա սա յա կան 
գա ղա փա րա խո սու թյա նը հա տուկ «մաք րու թյան», ժա ռան գա կա նու թյան, հի ե րար-
խիայի դրույթ ները16: 

Ազ գայ նա կա նու թյու նը, ռա սա յա կա նու թյու նը և 19-րդ դա րի եվ րո պա կան փի լի սո-
փա յա կան ու քա ղա քա կան մտ քի առան ձին գա ղա փար ներ Օս մա նյան կայս րու թյան 
մտա վո րա կան շրջա նակ ներ սկ սե ցին ներ թա փան ցել 1830-ա կան նե րից, իսկ հիմնա վոր 
կեր պով` 1856 թ. Ղրի մի պա տե րազ մից հե տո` եվ րո պա կան քա ղա քա կան (պա տե րազմ-
ներ, պայ մա նագ րեր, բա րե նո րո գումնե րի ծրագ րեր, ռազ մա կան առա քե լու թյուն ներ), 
տնտե սա կան (կոն ցե սիա ներ, ֆի նան սա բան կային հա մա կարգ) և մի սի ո նե րա կան գոր-

11 Նույն տեղում, 138:
12 Гюстав Лебон, Психология народов и масс (Москва: АСТ, 2018), 9.
13 Նույն տեղում, 42:
14 Eric Markusen, David Kopf, The Holocaust and Strategic Bombing: Genocide and Total War in the 
Twentieth Century (Boulder, San Francisco, Oxford: Westview Press, 1995), 73. 
15 Kedourie, Nationalism, 123.
16 Weitz, A Century of Genocide, 21.
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ծու նե ու թյան հետևան քով: Ներ թա փան ցե լով հան դերձ՝ դրանք սին թեզ վում էին տե ղա-
կան իս լա մա կան և օս մա նյան գա ղա փար նե րի հետ՝ տա լով նոր ո րակ: Ա ռա ջին խմբա-
վո րու մը, ո րը կրում էր Ա րև մուտ քի գա ղա փա րա կան ազ դե ցու թյու նը, 1860-ա կան նե րին 
գոր ծող ը նդ դի մա դիր «նոր օս ման ներն» էին: Սա կայն առա ջին քա ղա քա կան ու ժը, ո րն 
արևմ տյան գա ղա փար նե րը դրեց իր քա ղա քա կա նու թյան հիմ քում՝ «Մի ու թյուն և առա-
ջա դի մու թյուն» կո մի տեն էր: Իշ խա նու թյան գա լով՝ այն հս կա յա կան դե րա կա տա րում 
ու նե ցավ թուր քա կան քա ղա քա կան մտ քի ձևա վոր ման վրա, ո րը մինչ օ րս ար դիա կան է 
հան րա պե տա կան Թուր քիա յում:

Կոմիտեի սկզբնավորումը՝ 1889-1902 թթ.

1876 թ. սահ մանդ րու թյան ըն դու նու մից մեկ տա րի ան ց սուլ թան Աբ դուլ Հա միդ 2-ր դը 
նախ պաշ տո նանկ արեց «սահ մա նադ րու թյան հայր» Միդ հատ փա շային17, ապա, 
օ գտվե լով ռուս-թուր քա կան պա տե րազ մի ար դյուն քում ստեղծ ված իրա վի ճա կից, 
կա սեց րեց սահ մա նադ րու թյու նը և ցրեց խորհր դա րա նը: Հա մի դյան բռ նա տի րու թյու նը 
հաս տատ վեց՝ սա կայն ոչ միան գա մից: Սուլ թա նի կա ռա վար ման առա ջին տա րի նե րին 
թան զի մա թյան18 կր թա կան բա րե նո րո գումնե րը շա րու նակ վե ցին, կր թա կան հաս տա-
տու թյուն նե րի թվա քա նակն ավե լա ցավ ևս ութ սու նով, ո րոնք սա կայն կարճ կյանք ու նե-
ցան19: Բա նա կի մո դեռ նի զաց ման և երկ րի ան վտան գու թյան տե սան կյու նից սուլ թա նի 
հա տուկ ու շադ րու թյունն էին վայե լում ռազ մա կան, ռազ մաբժշ կա կան կր թա կան հաս-
տա տու թյուն նե րը, ո րոնք էլ հե տա գա յում դար ձան հա կա սուլ թա նա կան տրա մադ րու-
թյուն նե րի կենտ րոն ներ 20: 

1889 թ. հե ղա փո խա կան կենտ րոն դար ձավ Կ.Պոլ սի Ար քա յա կան զին վո րա կան 
բժշ կա կան դպ րո ցը (Mektebi Tibbiyeyi Askeriye): Հաս տա տու թյան չորս ու սա նող՝ 
ալ բա նա ցի Իբ րա հիմ Թե մոն, չեր քեզ Մեհ մեդ Ռե շի դը, քր դեր Իս հակ Սյու կու թին և 
Աբ դուլ լահ Ջև դե թը, հաշ վի առ նե լով ֆրան սիա կան հե ղա փո խու թյան փոր ձը, հե ղա փո-
խու թյան հա րյու րա մյա տա րե լի ցին իտա լա կան կար բո նա րի նե րի21 մո դե լով հիմնե ցին 

17 Ահմեդ Միդհատ փաշան (1822-1883) թուրք պետական գործիչ էր: Գաղափարապես հարել է 
ընդդիմադիր նոր օսմաններին: 1876-1878 թթ. զբաղեցրել է կայսրության մեծ վեզիրի պաշտոնը, 
գլխավորել է սահմանադրական շարժումը, համահեղինակել է 1876 թ. օսմանյան առաջին սահ մա-
նադրությունը: Սուլթան Աբդուլ Համիդի պատվերով խեղդամահ է արվել: 
18 Խոսքը գնում է 1839 թ. (հաթթ-ը շերիֆ), 1856 թ. (հաթթ-ը հյումայուն) սուլթանական հրովարտակների 
մասին, որոնցով կայսրության բոլոր բնակիչներին, անկախ կրոնական պատկանելությունից, տրվում 
էր կյանքի և ունեցվածքի ապահովություն: «Հավասար վերաբերմունքի» սկզբունքը արտացոլվել է 
նաև 1840-ականների որոշ օրենսդրական ակտերի մեջ, որոնք ամբողջությամբ հայտնի են «թանզի-
մաթյան բարենորոգումներ» անվամբ: Տե՛ս Ռուբեն Սաֆրաստյան, Օսմանյան կայսրություն. ցեղա-
սպա նության ծրագրի ծագումնաբանությունը (1876-1920 թթ.), (Երևան, «Լուսակն», 2009), 48, 50, 61:
19 Bernard Lewis, The Emergence of Modern Turkey, third ed. (New York, Oxford: Oxford University 
Press, 2002),181.
20 Ahmed Emin, The Development of Modern Turkey as Measured by its Press (New York: Longmans, 
Green & Co., Agents, 1914), 72.
21 Իտալիայում 1800-1831 թթ. ակտիվ գաղտնի հեղափոխական կազմակերպությունների ցանց, որի 
նպատակը Իտալիայի միավորումն էր: Կազմակերպության առանձնահատկությունը օթյակների 
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«Օս մա նյան մի ու թյան ըն կե րու թյու նը» (İttihad-ı Osmanî Cemiyeti), ո րի միակ նպա տա կը 
սուլ թա նի բռ նա տի րու թյու նը տա պա լելն է ր22: 

1895 թ. սեպ տեմ բե րին, օ գտ վե լով մայ րա քա ղա քի խառն իրադ րու թյու նից, երբ 
հայերը հա մի դյան կո տո րած նե րի դեմ բո ղո քի ցույց էին կազ մա կեր պել, երիտ թուր քե-
րը23 հան րայ նաց րին իրենց կու սակ ցու թյան ու ղեր ձը: Գր քույ կում Իբ րա հիմ Թե մոն և 
Իս հակ Սյու կու թին նախ հայտ նե ցին իրենց դժ գո հու թյու նը Բարձր Դռա նը դեմ գնա լու 
«հայ րե նա կից հայե րի հանդգ նու թյան» վե րա բե րյալ, այ նու հետև հայտ նե ցին, որ թուր-
քե րը դժ գոհ են վար չա կար գից, ինչ պես մյուս օս ման ցի նե րը: Սրան հա ջոր դում է բռ նա-
տի րու թյան դեմ միա սին պայ քա րե լու կո չը: Մա նի ֆեստն ստո րագր ված էր ար դեն 
օս մա նյան «Մի ու թյուն և առա ջա դի մու թյուն» կո մի տեի անու նից24: Սա տե ղիք տվեց 
ձեր բա կա լու թյուն նե րի, ո րը ստի պեց երիտ թուր քե րից շա տե րին ապաս տան փնտ րել 
ար տերկ րում: Նրանց մի մա սը գա լով Փա րիզ՝ պար զեց, որ այս տեղ ար դեն գոր ծում է 
երիտ թուր քա կան մի բա ժան մունք` Բուր սայի նա հան գի հան րային կր թու թյան նախ կին 
տնօ րեն Ահ մեդ Ռի զայի ղե կա վա րու թյամբ: Բա ժան մուն քի հրա տա րա կած երկ լե զու 
պար բե րա կան «Մեշ վե րե թը»՝ ֆրան սե րե նով և օս մա նե րե նով, դար ձավ կո մի տեի պաշ-
տո նա թեր թը: 

Դեկ տեմ բե րին թեր թը հրա պա րա կեց կո մի տեի ծրա գի րը: Հա կա սու թյուն կար ոչ 
միայն ֆրան սե րեն և օս մա նե րեն տար բե րակ նե րի, այլև օս մա նե րե նի՝ հե ղա փո խու թյուն 
քա րո զող առա ջին և խա ղաղ առա ջըն թաց, կարգ ու կա նոն, հա մընդ հա նուր կր թու թյուն 
քա րո զող վեր ջին պար բե րու թյուն նե րի միջև: Կարգ ու կա նո նով առա ջըն թաց գրան ցե-
լու գա ղա փա րը ար ձա գանքն էր Ռի զայի պո զի տի վիս տա կան աշ խար հա յաց քի25: Ը նդ-

բաժանվելն էր: Երիտթուրքերը մանրամասն ուսումնասիրել և ընդօրինակել են կարբոնարիների և 
մասոնական օթյակների կառուցվածքային առանձնահատկություններ: Տե՛ս Арсен Авакян, Геноцид 
армян: механизмы принятия и исполнения решений (Ереван: МИГА, 2013), 12-13.
22 Անդամներից էին նաև Շերեֆեդդին Մագմումին, Գիրիթլի Շեֆիկը, Ջևդեթ Օսմանը, Քերիմ 
Սեբաթին, Մեքելի Սաբրին և Սալոնիկցի Նազըմը, Ասաֆ Դերվիշը, Հերցեգովինցի Ալի Ռուշդի, 
Մուհառեմ Գիրիդը, Կոսովացի Իբրահիմը, Նեջիբ Դրագան, փոստի աշխատակից Թալաաթ բեյը: 
Տե՛ս Ernest Edmondson Ramsaur, The Young Turks: Prelude to Revolution (New York: Russell&Russell, 
1970), 15:
23 Նոր եվրոպական՝ ազատական, սահմանադրական գաղափարներ կրող թուրքերին եվրոպական 
մտավոր շրջանակները և մամուլը անվանում էին «երիտասարդ թուրքեր», որպես օրինակ ունենալով 
ավելի վաղ սկսված իտալական «երիտասարդ Իտալիա» ազգայնական շարժումը: Հետագայում 
երիտթուրքերը մի քանի կազմակերպություններ հիմնեցին, որոշներն առհասարակ անկախ էին 
գործում, սակայն պատմագրության մեջ «երիտթուրք» անվանումը վերագրվում է «Միություն և 
առաջադիմություն» կոմիտեի անդամներին: Հոդվածը պահպանում է այդ ընդունված սկզբունքը:
24 Юрий А. Петросян, Младотурецкое движение (вторая половина XIX - начало XX в.) (Москва: 
Наука, 1971), 170-171.
25 Анатолий Д. Желтяков, Печать в общественно-политической и культурной жизни Турции 
(1729-1908 гг.), (Москва: Наука, 1972), 252. Պոզիտիվիզմը փիլիսոփայական ուղղություն է, համաձայն 
որի միայն փորձով ապացուցված գիտելիքն է ճշմարիտ՝ պոզիտիվ: Ըստ պոզիտիվիզմի հիմնադիր 
Օգյուստ Կոնտի՝ հասարակությունը ենթարկվում է բնագիտության օրեքներին, իսկ հասարակական 
բոլոր խնդիրների լուծումը գիտության զարգացումն է: Հասարակությունը Կոնտի համար բարձրագույն 
էակ է, որին անհատը պետք է ենթարկվի: Պոզիտիվիզմը մերժում էր բոլոր կրոնները և պնդում, որ 
հավակնում է նոր` «գիտության կրոնի» հիմնմանը: Կոնտը հասարակական կարգը բռնի փոփոխելուն 
ուղղված հեղափոխությունները, ապստամբությունները դիտարկում էր որպես պաթոլոգիա: Որպես 
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հա նուր առ մամբ ծրագ րի հիմնա կան կե տերն էին. կո մի տեն չէր պայ քա րում իշ խող 
դի նաս տիայի դեմ, 1876 թ. սահ մա նադ րու թյու նը պետք է վե րա հաս տա տել, բա րե նո րո-
գումներ իրա կա նաց նել ոչ թե որևէ նա հան գի կամ ազ գի, այլ կայս րու թյան ո ղջ 
տա րած քի և սուլ թա նի բո լոր հպա տակ նե րի հա մար: Այն նաև նպա տակ ու ներ կայս րու-
թյան զար գաց ման հա մար փո խա ռե լու Ա րև մուտ քի գի տա կան ձեռք բե րումնե րը՝ պահ-
պա նե լով արևե լյան քա ղա քակր թու թյան առանձ նա հատ կու թյուն նե րը26: Գրե թե միա ժա-
մա նակ Կ.Պոլ սի բա ժան մուն քը կազ մում է նաև կո մի տեի կա նո նադ րու թյու նը: Ի նչ պես 
և «Մեշ վե րե թի» ծրագ րում, այս տեղ ևս շեշտ վում էին սուլ թա նա կան դի նաս տիայի 
իշ խա նու թյան պահ պան ման, կայս րու թյան տա րած քային ամ բող ջա կա նու թյան և երկ րի 
ինք նիշ խա նու թյան վե րա բե րյալ դրույթ նե րը27: 

Ե րիտ թուր քե րի միջև հա կա սու թյուն նե րը բազ մա թիվ էին, ո րոնց մեծ մա սը ուղ ղա կի-
ո րեն կապ ված էր Ռի զայի ան ձի և նրա փի լի սո փա յա կան հա մոզ մունք նե րի հետ28: Այդ 
խն դիր ներն ի հայտ եկան 1895 թ., երբ Փա րիզ ժա մա նեց Մու րադ բեյը29: Նա գլ խա վո-
րեց Ժնևի երիտ թուր քա կան խմբա կը՝ «Մի զա նը» դարձ նե լով դրա օր գա նը, ո րը շրջա-
նա ռու թյամբ շու տով գե րա զան ցեց «Մեշ վե րե թին»: Ռի զայի և Մու րա դի գա ղա փա րա-
կան բա խումնե րը խո րաց նում էին լար վա ծու թյու նը Եվ րո պա յում գոր ծող երիտ թուր քա-
կան բա ժան մունք նե րի միջև30: Մու րա դը կողմ էր օ տա րերկ րյա մի ջամ տու թյա նը և բռ նի 
հե ղա փո խու թյա նը, իսկ Ռի զան` միան շա նակ եր կու սին էլ դեմ է ր31: Նրանց պայ քարն 

այլընտրանք հեղափոխությանը՝ առաջ էր քաշում համընդհանուր կրթությունը, որն առաջընթաց 
գրանցելու միակ միջոց էր: Կարգախոսն էր «կարգ և առաջադիմություն»: Մանրամասն տե՛ս Джонъ-
Стюартъ Милль, Курсъ позитивной философiи Огюста Конта, Огюстъ Контъ и позитивизмъ, статьи 
Д. С. Милля, Г. Спенсера, Л. Уорда (Москва: И. Н. Кушнеревъ и К°, 1897), 26, 42.
26 Петросян, Младотурецкое движение, 174; նաև` Ստեփանոս Սապահ-Գիւլեան, Պատասխա-
նատու ները (Փրաւիտէնս, «Երիտասարդ Հայաստան», 1916), 129:
27 Петросян, Младотурецкое движение, 176-177.
28 Ռիզան պոզիտիվիզմից ազդվել էր ոչ թե անմիջականորեն Կոնտից, այլ իր ուսուցիչ Պիեռ 
Լաֆիտից: Ըստ հնչակյան գործիչ և ժամանակակից Սապահ-Գուլյանի` Ռիզան սոցիալիստական 
հոսանքներով և փիլիսոփայական այլ ուղղություններով չհետաքրքրվող սահմանափակ անձնա-
վորու թյուն էր, որ Լաֆիտի միջոցով միայն կարողացավ կապեր հաստատել Փարիզի վերնախավի 
հետ: Դասախոսություններից մեկը սիրելի աշակերտի խնդրանքով Լաֆիտը նվիրել է Օսմանյան 
կայսրու թյանը, որի ընթացքում այն հռչակել է խաղաղ առաջընթացի, իր ներքին խնդիրները լուծելու 
ունակ երկիր, իսկ Կ.Պոլսի հույների խռովությունները հռչակել անօրինական: Երբ ուսանողներից 
մեկը տեղեկացրել է, որ Կ.Պոլսի Գում Գափուի ցույցը կազմակերպել են ոչ թե հույները, այլ հայերը, 
փիլիսոփան զարմացել է, որ կայսրությունում դեռևս ապրող հայեր կան: Տե՛ս Սապահ-Գիւլեան, 
Պատասխանատուները, 131:
29 Պատմաբան և լրագրող Մուրադ բեյը Դաղստանի Ուրախի գյուղից էր՝ Ամիրով Հաջի Մուրադ: 
Ավարտել է Ստավրոպոլի գիմնազիան: Ունենալով գրական հակում` հեղինակել է «Հյուսիսային 
Կովկասի լեռնականների մեջ» աշխատությունը: 1872 թ. մեկնել է Ցյուրիխ՝ ուսումը շարունակելու, 
որտեղից այլևս ցարական Ռուսաստան չի վերադարձել, այլ՝ մեկնել է Կ.Պոլիս: Օսմանյան 
կայսրությունում նա դասավանդել է պատմություն, հեղինակել է «Համաշխարհային պատմություն» 
վեց հատորյակը և «Օսմանյան պատմություն» հատորյակը: Կ.Պոլսում թուրքերեն է թարգմանել մի 
շարք վեպեր և շարունակել գրական գործունեությունը:
30 Lewis, The Emergence of Modern Turkey, 200.
31 Şükrü M. Hanioğlu, The Young Turks in Opposition (New York, Oxford: Oxford University Press, 
1995), 83.
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ան սպա սե լի ելք ու նե ցավ: Տե ղի տա լով սուլ թա նի պաշ տո նի առա ջար կին և բա րե նո րո-
գումնե րի սուտ խոս տու մին՝ Մու րա դը, լքե լով հա կա սուլ թա նա կան ճամ բա րը, վե րա-
դար ձավ կայս րու թյուն32: 

Ե րիտ թուր քե րի շար քե րը հա մալր վե ցին 1899 թ., երբ սուլ թա նի փե սա Դա մադ Մահ-
մուդ փա շան փա խավ կայս րու թյու նից: «Մեշ վե րե թը» ող ջու նեց Մահ մու դի և նրա որ դի-
նե րի` ար քա յազն Մեհ մեդ Սա բա հեդ դի նի և Ահ մեդ Լյութ ֆուլ լա հի` հա կա սուլ թա նա կան 
շարժ մա նը միա նա լու պատ րաս տա կա մու թյու նը: Շու տով նրանց միա ցավ նաև ալ բա-
նա ցի բարձ րաս տի ճան պաշ տո նյա Իս մայիլ Քե մալ բեյը33: Սա բա հեդ դի նը դար ձավ 
երիտ թուր քա կան շարժ ման ակ տիվ մաս նա կից նե րից և առա ջին հեր թին հան դես եկավ 
հա մաօս մա նա կան կոնգ րես գու մա րե լու առա ջար կով: 

Օս մա նյան լի բե րալ նե րի առա ջին կոնգ րե սը գու մար վեց Փա րի զում 1902 թ. փետր-
վա րի 4-9-ը: Թեև բո լոր պատ վի րա կու թյուն նե րը նախ նա կան հա մա ձայ նու թյան էին 
եկել կազ մա կեր պիչ նե րի հետ, կոնգ րե սի ըն թաց քում եր կու նոր առա ջարկ ար վեց, 
ո րոնք պա ռակ տե ցին երիտ թուր քա կան կո մի տեն: 

Ա ռա ջին առա ջար կը Իս մայիլ Քե մա լինն էր: Նա հայ տա րա րեց, որ բա ցա ռա պես 
մա մու լի քա րո զով երիտ թուր քե րի մոտ «խա ղաղ» հե ղա փո խու թյուն կար ծես թե չի 
ստաց վում, հետևա բար բռ նի ուժ գոր ծադ րե լու ժա մա նակն է: Ե րկ րոր դը՝ նախ նա կան 
հա մա ձայ նագ րում խոս տաց ված բա րե նո րո գումնե րի վրա օ տա րերկ րյա վե րահս կո ղու-
թյուն սահ մա նե լու կե տի ավե լա ցումն էր, ո րը պատ կա նում էր հայ կա կան պատ վի րա-
կու թյա նը34: Սա բա հեդ դի նը, չցան կա նա լով խա թա րել հա կա սուլ թա նա կան ճա կա տի 
միաս նու թյու նը, ո րին մեծ դժ վա րու թյամբ էր հա սել, աս տի ճա նա բար հակ վեց եր կու 
կե տին էլ: Ահ մեդ Ռի զան և Հա լիլ Գա նե մը, ո րոնք ներ կա յաց նում էին «Մի ու թյուն և 
առա ջա դի մու թյուն» կո մի տեն, մեր ժե ցին եր կուսն էլ, ը նդ ո րում՝ վեր ջին առա ջար կու-
թյու նը Ռի զան դի տար կեց որ պես ին տեր վեն ցիայի բա ցա հայտ հրա վեր: Նա նաև հայ-
տա րա րեց, որ նման կար գի հա մա ձայ նու թյուն կա րող է կնք վել եր կու ինք նիշ խան 
պե տու թյուն նե րի միջև, ծայ րա հեղ դեպ քում՝ օս ման ցի նե րի և բուլ ղա րա ցի նե րի, բայց ոչ 

32 Raymond Kévorkian, The Armenian Genocide: a Complete History (London, New York: I.B. Tauris, 
2011), 15: 
33 Ahmet Bedevi Kuran, Inkılap Tarihimiz ve Jön Türkler, 2 baskı (Istanbul: Kaynak Yayınları, 2000), 85, 
88.
34 Նույն տեղում, 190, 191. Կոնգրեսին մասնակցելու հրավեր ստացել էին Հայ Հեղափոխական 
Դաշնակցությունը, Վերակազմյալ հնչակյան և Սոցիալ Դեմոկրատ Հնչակյան կուսակցությունները: 
Վերջինս չէր պատասխանել, իսկ նախորդ երկուսը առաջադրել էին երեք ներկայացուցիչ: Երկու 
կուսակցությունը, գործելով փոխհամաձայնեցված, Իսմայիլ Քեմալի հետ նախնական հանդիպման 
ժամանակ ստանալով Բեռլինի կոնգրեսի 61-րդ հոդվածի և 1895 թ. մայիսի 11-ի բարենորոգումների 
ծրագրի ու հավելվածի ընդունման հավաստիացումներ, հաստատել են իրենց մասնակցությունը: 
Մասնակցության հրավեր ստացել էին նաև անկուսակցական Մինաս Չերազը և Կ. Բասմաջյանը, 
որոնք համաժողովում հայտնել են իրենց համաձայնությունը հայ կուսակցականների ներկայացրած 
պահանջներին: Արդեն կոնգրեսում Սաբահեդդինի առաջարկած նախագծի ընդունման 
քվեարկությանը հայկական պատվիրակությունը հրաժարվել է մասնակցել՝ դեմ կանգնելով 61-
րդ հոդվածը կայսրության բոլոր շրջանների վրա տարածելու կետին, ինչպես նաև այն կետին, 
համաձայն որի բարենորոգումների երաշխիքը լինելու էր 1876 թ. սահմանադրությունը: «Օսմանցի 
ազատականների համաժողովը», Դրօշակ (Ժնև), փետրվար 1902, 23-24:
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եր բեք նույն պե տու թյան տար բեր շրջան նե րում բնակ վող քա ղա քա ցի նե րի: Իս մայիլ 
Քե մա լը նույն պես հաս տա տեց, որ որ պես օս ման ցի՝ հայերն ու նեն իրա վունք ներ, բայց 
ոչ եր բեք իրա վունք սա կար կե լու թուր քե րի հետ, ինչ պես դա կա ներ մեկ այլ պե տու-
թյուն35:

 Կոնգ րե սի ար դյուն քում երիտ թուր քե րը պա ռակտ վե ցին եր կու ճամ բա րի: Սա նաև 
ներ քին վե րա կազ մա վո րում էր, քա նի որ երիտ թուր քե րի ան վան տակ գոր ծող բազ մա-
թիվ խմբեր ձուլ վե ցին այս ճամ բար նե րի մեջ: Աh մեդ Ռի զայի խումբն իրա կա նում ձևա-
վո րու մից ի վեր գոր ծող «Մի ու թյուն և առա ջա դի մու թյունն» էր, ո րի օր գանն ար դեն 
տպագր վող «Մեշ վե րեթն» էր և նոր թերթ «Շու րայը Ո ւմ մե թը»՝ Սա մի փա շա զա դե 
Սե զայի բեյի խմբագ րու թյամբ: Կո մի տեի ծրա գի րը տա ռա ցի ո րեն կրկ նում էր 1895 և 
1897 թթ. ծրագ րե րը՝ Օս մա նյան կայս րու թյան տա րած քային ամ բող ջա կա նու թյան և 
ինք նիշ խա նու թյան պահ պա նում, 1876 թ. սահ մա նադ րու թյան վե րա հաս տա տում, բո լոր 
հպա տակ նե րի միաս նու թյան և հայ րե նա սի րու թյան գա ղա փար նե րի տա րա ծում կայս-
րու թյու նում, սուլ թա նի տա պա լում, սա կայն դի նաս տիայի պահ պա նում: Սա բա հեդ դի նը, 
Իս մայիլ Քե մա լի աջակ ցու թյամբ 1902 թ. փետր վա րին հիմնեց «Անձ նա կան նա խա ձեռ-
նու թյան և ապա կենտ րո նաց ման» կազ մա կեր պու թյու նը, ո րի ծրա գիրն ուղ ղա կի ո րեն 
ար տա ցոլ ված է ան վան մեջ36: Եր կու կազ մա կեր պու թյուն նե րի պա ռակ տու մը կան խո րո-
շեց գա ղա փա րա կան այն եր կու հո սան քը, ո րը հե տա գա յում գե րիշ խեց Օս մա նյան 
կայս րու թյան քա ղա քա կան դաշ տում գրե թե մինչև 1923 թ.:

Գաղափարական հիմնական գծերը 1889-1902 թթ.

Նշ ված ժա մա նա կա հատ վա ծում «Մի ու թյուն և առա ջա դի մու թյուն» կո մի տեն և դրա 
ան վան տակ գոր ծող տար բեր խմբակ նե րը, ո րոն ցից ո րոշ ներն ըն դա մե նը երեք ան դամ 
ու նեին, ներ կա յաց նում էին խայ տաբ ղետ «զանգ ված», առանձ նա նում թույլ կազ մա-
կերպ վա ծու թյամբ, ծրագ րային ու գա ղա փա րա կան հա կա սու թյուն նե րով: Այլ բան, քան 
սուլ թա նի գա հըն կե ցու թյունն էր, նրանց չէր կա պում: Կ.Պոլ սի և Կա հի րեի խմբակ նե րը, 
օ րի նակ, ու նեին խիստ կրո նա կան ուղղ վա ծու թյուն, Բալ կան նե րում ու ժեղ էր դյոն մե նե-
րի37 դե րա կա տա րու թյու նը, Մեր սի նի բա ժան մուն քի գոր ծա դիր կո մի տեն հայ-մու սուլ-
մա նա կան է ր38:

 Թեև կո մի տեի ձևա վոր ման շրջա նում որ պես նպա տակ շեշ տադր վում էր սահ մա-
նադ րա կան կար գեր հաս տա տե լը, այ նուա մե նայ նիվ երիտ թուր քա կան շար ժու մը սահ-
մա նադ րա կան, լի բե րալ, հե ղա փո խա կան կա րե լի է հա մա րել միայն վե րա պա հումնե-
րով: Հա մընդ հա նուր հե ղա փո խու թյան գա ղա փար նրանք չեն կրել: Կո մի տեի ծրա գի րը 
նա խա տե սում էր 1876 թ. Միդ հա տյան սահ մա նադ րու թյան վե րա հաս տա տում, ո րն, 

35 Hanioğlu, The Young Turks in Opposition, 195- 196.
36 Петросян, Младотурецкое движение, 210-211.
37 Օսմանյան կայսրությունում ծպտյալ հրեաների խումբ, որոնք ռաբբի Շաբաթայի Ցվիին հետևելով 
առերևույթ իսլամ էին ընդունել 17-րդ դարում: Նրանց մշակութային և ֆինանսական կենտրոնը 
Սալոնիկն էր: 20-րդ դարի սկզբին նրանցից շատերը ձուլվել էին թուրքական հասարակությունում: 
38 Hanioğlu, The Young Turks in Opposition, 168.
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ո րո շա կի հա վա սա րու թյուն հաս տա տե լով մու սուլ մա նի և քրիս տո նյայի միջև, միան շա-
նակ պահ պա նում էր թուր քե րի գե րիշ խող դիր քը կայս րու թյու նում39: Մու րադ բեյը 
նույնիսկ դեմ էր հա մընդ հա նուր ը նտ րու թյուն նե րով խորհր դա րան հրա վի րե լուն՝ պն դե-
լով, որ սուլ թա նի հա մար խորհր դատ վա կան մարմնի հիմնու մը՝ ոչ մու սուլ ման նե րի 
ներգրավ մամբ, միան գա մայն բա վա րար է կայս րու թյան խն դիր նե րը լու ծե լու40: 

Ե րիտ թուր քա կան շար ժու մը նաև է լի տիս տա կան է ր41. նրանց պատ կե րաց մամբ 
պե տու թյու նը պետք է կա ռա վա րեր մտա վո րա կան վեր նա խա վը, քա նի որ մար դիկ 
հա վա սար չեն: Փա րի զի բա ժան մուն քը հպար տո րեն նշում էր, որ իր հե նա րա նը աղա-
նե րը, բեյե րը, սուլ թա նի մեր ձա վոր նե րը և պե տա կան պաշ տո նյա ներն էին: Հետևե լով 
արևմ տյան մա տե րիա լիս տա կան և պո զի տի վիս տա կան գա ղա փար նե րին, ո րոնք 
հա սա րա կու թյու նը դի տար կում էին որ պես օր գա նիզմ՝ նրանք գտ նում էին, որ յու րա-
քան չյուր մարդ ո րո շա կի պար տա կա նու թյուն ներ ու նե ցող մի բջիջ է: Ը նդ ո րում Մու րադ 
բեյը պն դում էր, որ ծանր պար տա կա նու թյուն նե րը բա ժին են ը նկ նում «կարևոր» մարդ-
կանց, իսկ թեթև նե րը՝ «ն վազ կարևոր նե րին»42: 

Հե տաքրք րու թյուն է ներ կա յաց նում կրո նին տր վող դե րը երիտ թուր քե րի աշ խար հա-
յաց քում: Չլի նե լով մո լե ռանդ մու սուլ ման ներ՝ իս լա մը նրանց հռե տո րա բա նու թյու նից 
եր բեք դուրս չի եկել մի շարք պատ ճառ նե րով: Նախ՝ Օս մա նյան կայս րու թյու նը մու սուլ-
մա նա կան էր, ո րը կա ռա վա րում էր սուլ թան-խա լի ֆը: Հա կակ րո նա կան որևէ քա րոզ 
կա րող էր հզոր զենք դառ նալ սուլ թա նի ձեռ քում ը նդ դեմ կո մի տեի: 

Իս լա մը նաև քա րոզ չա կան գոր ծիք էր: Լե Բո նի հետ հա մա կար ծիք լի նե լով, որ 
բո լոր քա ղա քա կան և սո ցիա լա կան հա մոզ մունք ներն ամ բո խի կող մից ըն կա լե լի են 
դառ նում միայն կրո նա կան երանգ ու նե նա լու դեպ քում43՝ երիտ թուր քերն իրենց գոր ծո-
ղու թյուն նե րը հա ճախ քո ղար կում էին Ղու րա նից մեջ բե րումնե րով: Նրանց շրջա նում 
տա րած ված ասաց վածք էր. «Գի տու թյու նը վեր նա խա վի կրոնն է, այն դեպ քում, երբ 
կրոնն ամ բո խի գի տու թյունն է»44: 

Իս լա մի առ կա յու թյու նը 1889-1902 թթ. երիտ թուր քե րի քա րոզ չու թյան մեջ ուղ ղա կի ո-
րեն կապ ված էր նաև ու լե մա նե րի45 ան դա մակ ցու թյամբ և մի շարք սու ֆիա կան օր դեն-
նե րի46 հետ հա մա գոր ծակ ցու թյամբ: 

39 Եղիշե Թոփչեան, Երիտասարդ Թիւրքիան եւ հայերը, մասն առաջին (Թիֆլիս, Շրօմա, 1909), 139-
140:
40 Hanioğlu, The Young Turks in Opposition, 93.
41 Էլիտիզմը 20-րդ դարասկզբին Եվրոպայում ծագած գաղափարախոսություն է, համաձայն որի 
հասարակության մեջ գոյություն ունի վերնախավ, որը կառավարում է այն: Հասարակությանը, որի 
առաջընթացը պայմանավորված է միայն վերնախավի ունակություններով, վերապահվում է միայն 
պասիվ ենթարկվողի դեր:
42 Hanioğlu, The Young Turks in Opposition, 204.
43 Лебон, Психология народов, 242.
44 Hanioğlu, The Young Turks in Opposition, 202.
45 Իսլամի տեսական և գործնական կողմերին գիտակ, մուսուլմանական կրթություն ստացած 
մարդկանց հավաքական անվանում:
46 Սուֆիզմ կամ թասավուֆ՝ իսլամում միստիկական ուղղություն, դասական մուսուլմանական 
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Այս և գոր ծու նե ու թյան հե տա գա փու լե րում երիտ թուր քերն ամեն կերպ ար դա րաց-
րել են իս լա մը, այն նե րա կա յաց րել որ պես ար դիա կա նաց ման կրոն: Տե ղին է նշել 
1896 թ. մայի սին լույս տե սած Ռի զայի` հայ կա կան ջար դե րը «ող բա լի իրա դար ձու թյուն-
ներ» ո րա կող հոդ վա ծը, ո րը ոչ այն քան հայե րի կո տո րած նե րը դա տա պար տե լու, 
որ քան սուլ թա նին իս լա մի դրույթ նե րին դեմ գոր ծող միա պետ հռ չա կե լու «Մեշ վե րե թի» 
նոր ռազ մա վա րու թյան դրսևո րումն է ր47: Միև նույն ժա մա նակ Փա րի զում տար բեր 
ան ձանց հետ խո սակ ցու թյան ըն թաց քում նա սո վո րու թյուն է ու նե ցել շեշ տե լու իր մոր 
քրիս տո նյա լի նե լը48: 

1889-1902 թթ. երիտ թուր քե րի ազ գայ նա կա նու թյու նը, ո րն ու սումնա սիր ման առանձ-
նա կի հե տաքրք րու թյուն ներ կա յաց նող խն դիր է, դեռևս թուր քա կան չէ: Կո մի տեի հիմ-
նա դիր նե րի և առաջ նորդ նե րի ը նդ հան րու թյու նը ազ գային պատ կա նե լու թյու նը չէր, 
ինչպես նշել էինք, այլ կրո նա կա նը49: Նրանց հռե տո րա բա նու թյու նը շա րու նա կում էր 
մնալ հայ րե նա սի րա կան` աշ խար հագ րա կան տա րած քով պայ մա նա վոր ված և ուղղ ված 
բո լոր օս ման ցի նե րին: «Շու րայը Ո ւմ մե թի» խմբա գիր Սե զաի բեյը 1902 թ. գրում էր, որ 
կայս րու թյան բո լոր ժո ղո վուրդ նե րի հայ րե նիքն Օս մա նյան կայս րու թյունն է, քա նի որ 
նրանք ծն վել են նույն երկն քի տակ, մե ծա ցել են միև նույն կլի մա յա կան պայ ման նե րում, 
շն չել նույն օ դը: Ձևա կեր պու մը շատ նման է նոր օս ման նե րից Նա մըկ Քե մա լի հայ րե-
նի քի սահ ման մա նը50, ին չը պայ մա նա վոր ված էր նրա նով, որ Սե զայի բեյը բազ միցս 
հան դի պել էր նրան կեն դա նու թյան օ րոք51: 

Կո մի տեի մեջ թուր քե րի և օս մա նա մետ արաբ նե րի թվային գե րակշ ռու թյունն այն 
դարձ նում էր կայս րու թյան մու սուլ ման նե րի շա հե րի պաշտ պան: Իս հակ Սյու կու թին, 
օ րինակ, կոչ էր անում ալ բա նա ցի նե րին և քր դե րին միա վոր վել թուր քե րի հետ՝ ը նդ դեմ 
հայերի և բալ կա նյան քրիս տո նյա նե րի: Թե մոն ան ձամբ ֆի նան սա վո րում էր ալ բա նա-
կան ազ գային-ա զա տագ րա կան կո մի տե նե րը52: Սա կայն կայս րու թյան ամ բող ջա կա նու-
թյու նը պահ պա նե լու նպա տա կով երիտ թուր քե րը սկ սե ցին հա մա գոր ծակ ցել նաև կայս-

փիլիսոփայության ուղղություններից, որի մեջ հիմնականը աստծու միստիկական ճանաչողության 
գաղափարն է: Սուֆիզմի հետևորդները բաժանվում են եղբայրությունների՝ օրդենների: Օսմանյան 
կայսրությունում գործող օրդենները՝ նակշբենդի, բեկթաշի, մեվլեվի և այլք համագործակցում էին 
կոմիտեի հետ, քանի որ դեմ էին տիրող քաղաքական ռեժիմին:
47 Ahmet Rıza, “Chrétien, Musulman et Humanité,” Mechveret Supplément Français, May 15, 1896, 3.
48 Սապահ-Գիւլեան, Պատասխանատուները, 132:
49 Erik J. Zürcher, The Young Turk Legacy and Nation Building: from the Ottoman Empire to Atatürk’s 
Turkey (London, New York: I.B.Tauris, 2010), 98-99.
50 «Նոր օսմաններից» Նամըք Քեմալը, ով հետագայում հռչակվեց «հայրենիքի և ազատության 
երգիչ», իր ստեղծագործություններում տվել է հայրենիքի սահմանումը: Ինչպես արևմտաեվրոպական 
ազգայնական շարժումներում, նրա մոտ ևս կարևոր տարբերակիչ են տարածքը, ինքնիշխանությունը, 
որը միավորում է նույն լեզվով խոսող մարդկանց: Հայրենիքը Քեմալի համար «գրողի փետուրով 
տարված ենթադրյալ գծերը չեն», այլ սուրբ գաղափար, հարազատ վայր, հանուն որի կարելի է գնալ 
ցանկացած զոհողության: Մեջբերումը «Իբրեթի»` 1873 թ. մարտի 22-ի համարից է, տե՛ս Lewis, The 
Emergence of Modern Turkey, 337:
51 Желтяков, Печать в общественно-политической, 276, 277.
52 Hanioğlu, The Young Turks in Opposition, 169.
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րու թյան ոչ մու սուլ մա նե րի հետ օս մա նիզ մի գա ղա փա րա խո սու թյան ներ քո: Ի նչ պես 
գրում էր Մու րադ բեյը «Մի զա նում», եթե ինչ որ հայ հայ տա րա րի, որ ինքն օս ման ցի է, 
հա վա տա րիմ է օս մա նիզ մին և պատ րաստ է ծա ռայել դրան կո մի տեի ծրագ րի շրջա-
նակ նե րում, ապա թուր քին հա տուկ հյու րա սի րու թյունն ու մե ծա հո գու թյու նը պար-
տադրում են նրան հայ րե նա կից ան վա նել և ըն դու նել կո մի տեի շար քե րը53: Այս մո տե-
ցու մով են բա ցատր վում Ահ մեդ Ռի զայի և դոկ տոր Նա զը մի փոխ հա մա գոր ծակ ցու-
թյան առա ջարկ նե րը Սո ցիալ Դե մոկ րա տա կան Հն չա կյան կու սակ ցու թյան առաջ նորդ 
Սա պահ-Գու լյա նին, ը նդ դի մա դիր հայ-թուր քա կան պատ վի րա կու թյան մաս նակ ցու-
թյու նը 1899 թ. Հաա գայի խա ղա ղու թյան կոն ֆե րան սին54 և, իհար կե, 1902 թ. Օս մա-
նյան լի բե րալ նե րի առա ջին կոնգ րե սին55:  Հայ կա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րի հետ 
հա մա գոր ծակ ցու թյու նը նաև նպա տակ ու ներ չե զո քաց նե լու Հայ կա կան հար ցի նկատ-
մամբ ան ցան կա լի մի ջազ գային ու շադ րու թյու նը: Ռի զայի ը նդ դի մա նա լը հե ղա փո խու-
թյա նը և բա րե նո րո գումնե րի նկատ մամբ օ տա րերկ րյա վե րահս կո ղու թյա նը հայ կա կան 
շրջա նակ նե րում մտա վա խու թյուն էր առա ջաց նում, որ երիտ թուր քե րը պար զա պես 
սպա սում են Հա մի դի մահ վա նը՝ երկ րի քրիս տո նյա բնակ չու թյա նը ձու լե լու կամ ո չն չաց-
նե լու հա մար56:

 Միա ժա մա նակ երիտ թուր քա կան ազ գայ նա կա նու թյան մեջ ար դեն դի տարկ վող 
թուր քա կան ինք նու թյան տար րե րը կա րե լի է ո րա կել որ պես ռե ակ ցիա ազ գային փոք-
րա մաս նու թյուն նե րի ազա տագ րա կան պայ քա րին և վա խին, որ այդ պայ քա րով պայ-
մա նա վոր ված օ տա րերկ րյա մի ջամ տու թյու նը կայս րու թյու նը կկանգ նեց նի տա րած-
քային նոր կո րուստ նե րի առաջ57: Ե րիտ թուրք բո լոր առաջ նորդ նե րը խո սում էին կայս-
րու թյան թուրք տար րի անու նից և ար տա հայ տում նրանց շա հե րը: Նրանց աշ խար հա-
յաց քում աս տի ճա նա բար կարծ րա նում էր այն մտայ նու թյու նը, որ Օս մա նյան կայս րու-
թյու նը թուր քե րի ստեղ ծած եր կիրն է, հետևա բար, պետք է ղե կա վար վի նրանց 
կողմից58:  Ռի զան հայ տա րա րում էր, որ կա պի տու լյա ցիա նե րով պաշտ պան ված` մի սի ո-
նե րա կան տնե րը, օ տար դպ րոց նե րը, հյու պա տո սա րան նե րը ապաս տան և զենք առա-
ջար կում են միայն կայս րու թյան հայ և բուլ ղար ժո ղո վուրդ նե րին, ցա րը նույ նիսկ 
մի ջամ տում է քրիս տո նյա նե րի պաշտ պա նու թյան հա մար, երբ նրանք հա մար ձակ վում 
են գրա վել Բանկ Օտ տո մա նը59: Այս կե տում նրա գա ղա փա րա կան հա կա ռա կորդ 

53 Петросян, Младотурецкое движение, 269.
54 Հաագայի կոնֆերանսը գումարվել է 1899 թ. մայիսի 18-ին ռուսական ցար Նիկոլայ 2-րդի ծննդյան 
օրը, քանի որ կոնգրեսի առաջարկը նրան էր պատկանում: Կոնֆերանսի արդյունքում կնքվել են 
բազմակողմ պայմանագրեր միջազգային իրավունքի շրջանակներում, որոնց թեման պատերազմի 
օրենքները և պատերազմական հանցագործություններն էին: Ընդհանուր լսումների ժամանակ Ահմեդ 
Ռիզայի պատվիրակությունը, թեև հրավեր չուներ, սակայն ներկայացրել է հուշագիր սուլթանի դեմ և 
ներկայացրել կայսրության ժողովրդի աղետալի վիճակը:
55 Kévorkian, The Armenian Genocide, 15.
56 «Քաղաքական անցուդարձք», Իրաւունք (Վառնա), 8 մայիսի 1902, 1:
57 «Միութիւն Թիւրքերի հետ», Դրօշակ (Ժնև), հոկտեմբեր 1900, 114:
58 Желтяков, Печать в общественно-политической, 262.
59 Ramsaur, The Young Turks, 64.
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Սա բա հեդ դի նը հա մա կար ծիք էր: 1902 թ. Փա րի զի կոնգ րե սի ժա մա նակ խոս վեց այն 
մա սին, որ կայս րու թյան միակ քաղ ցած և տա ռա պող տար րը թուր քերն են, իսկ Սա բա-
հեդ դի նը հա վե լեց, որ այդ ամե նով հան դերձ միայն նրանք են, որ իրենց հա մար ո չինչ 
չեն պա հան ջում60: 1902 թ. հե տո և՛ Սա բա հեդ դի նը, և՛ Ռի զան շա րու նա կե ցին գոր ծա ծել 
«օս ման ցի» տեր մի նը, ը նդ ո րում առա ջի նը սուլ թա նի հպա տակ բազ մէթ նիկ հան րույ թը 
ինչ-որ կերպ կո չե լու, իսկ երկ րոր դը` նշե լու հա մար այն մար դուն, ո րը դեռևս թուրք չէ, 
բայց դառ նա լու ճա նա պար հին է61: Ը նդ ո րում թեև կոնգ րե սում Ռի զայի գլ խա վո րած 
պատ վի րա կու թյու նը թվա կան փոք րա մաս նու թյուն էր, այն ար տա հայ տում էր կո մի տեի 
մե ծա մաս նու թյան դիր քո րո շու մը: Նրանց ու ղե գի ծը 1902 թ. ներ կու սակ ցա կան վե րա-
կազ մա վո րումնե րից հե տո դար ձավ կո մի տեի ծրա գիր:

 
Կոմիտեի գործունեությունը 1902-1908 թթ.

1902-1906 թթ. երիտ թուր քա կան շար ժու մը շա րու նա կեց ը նդ լայն վել, նոր խմբակ ներ 
ստեղծ վե ցին Ժնևում, Կա հի րե ում, նույ նիսկ Պոլ սում, ո րը 1897 թ. հե ղաշրջ ման փոր ձի 
բա ցա հայ տու մից և ձեր բա կա լու թյուն նե րից հե տո պա սիվ վի ճա կում էր հայտն վել: 
«Մի ու թյուն և առա ջա դի մու թյան» Փա րի զի բա ժան մուն քը կապ էր պահ պա նում կայս-
րու թյան հետ, նոր բա ժան մունք ներ ստեղ ծե լու կո չեր անում: Այս նա մա կագ րա կան 
կա պի պա տաս խա նա տու ներ էին նշա նակ վել դոկ տոր Նա զը մը և Բե հաէդ դին Շա քի րը: 
Վեր ջինս նույ նիսկ 1906 թ. նոյեմ բե րին խմբակ ներ ստեղ ծե լու կո չով դի մել էր «Կով-
կա սի մու սուլ ման եղ բայր նե րին»62: 

Ե րիտ թուր քա կան նո րաս տեղծ խմբակ նե րի մեջ ամե նա կարևո րը Սա լո նի կում հիմն-
վածն էր, ո րի ան դամնե րը եր րորդ բա նա կային կոր պու սի սպա ներն էին63: Կազ մա կեր-
պու թյան ան վա նու մը «Ա զա տու թյան օս մա նյան ըն կե րու թյուն» էր, ո րն իր առա ջին 
ժո ղովը գու մա րեց 1906 թ. հու լի սին: Ըն կե րու թյան առա ջին ան դամներն էին Ռահ մի 
բեյը, Մեհ մեդ Թա լաա թը, Իս մայիլ Ջան փո լա դը, Միդ հատ Շյուք րուն, գլ խա վոր շտա բի 
գն դա պետ Ջե մա լը և Ֆեթ հի բեյը64: Շու տով խմբակ ներ ստեղծ վե ցին ո ղջ Բալ կան նե-
րում՝ որ պես ան դամներ ու նե նա լով նաև «Մի ու թյուն և առա ջա դի մու թյուն» կո մի տե ա-
կան նե րի: «Ե րիտ թուր քա կան Գա րի բալ դի» Էն վեր բեյը խոս տո վա նել է ան գլիա ցի 

60 Hanioğlu, The Young Turks in Opposition, 188.
61 Ramsaur, The Young Turks, 93.
62 Желтяков, Печать в общественно-политической, 233.
63 Lewis, The Emergence of Modern Turkey, 205. 19-րդ դարում Օսմանյան կայսրությունում իրա կա-
նաց ված բանակի և ռազմական գործի բարեփոխումների արդյունքում ողջ կայսրության տարածքը 
բա ժանվել էր հինգ բանակային կորպուսների, որոնց թիվը՝ վերակազմավորման շնորհիվ՝ աճեց 
20-րդ դա րի սկզբին: Երրորդ բանակային կորպուսի շրջանը Բալկաններն էին, որի շտաբ կայանը 
Սալոնիկն էր:
64 Անդամներից էին նաև Բուրսացի Մեհմեդ Թահիրը, Իսմայիլ Հաքքըն: Անդամներից մի 
քանիսը «Միություն և առաջադիմության» անդամներ էին: Բալկաններում ստեղծված խմբակների 
առաջնորդներն էին մայոր Սուլեյման Ասկերին, մայոր Վեհիբը, լեյտենանտ Աթիֆը, ադյուտանտ 
մայոր Նիյազի բեյը, Իսմեթ Ինոնյուն, Քյազիմ Կարաբեքիրը, Սեյֆը փաշան և Հուսեյն Քադրին: 
Петросян, Младотурецкое движение, 236-237; Ramsaur, The Young Turks, 114:



21

Ցեղասպանագիտական հանդես 7(2), 2019

քա ղա քա գետ Չարլզ Բաքս տո նին, որ ըն կե րու թյու նը նմա նա կել է Մա կե դո նա կան 
հե ղա փո խա կան կազ մա կեր պու թյա նը (IMRO)՝65 որ պես առա վել ակ տիվ գոր ծող ը նդ-
հա տա կյա կազ մա կեր պու թյուն: Ը նդ ո րում՝ տես նե լով, թե երիտ թուր քա կան բա ժան-
մունք նե րը Եվ րո պա յում շատ հա ճախ միայն ղե կա վա րի հա յացք նե րի պատ ճա ռով ինչ-
պի սի գա ղա փա րա կան հա կա սու թյուն ներ էին ու նե նում, ըն կե րու թյու նը ո րո շել էր չու նե-
նալ առաջ նորդ, այլ որևէ խնդ րի լուծ ման նպա տա կով հրա վիր ված ժո ղո վի հա մար 
ը նտրել նիս տա վար66: Ան դամնե րը կր կին սպա ներ և զի վո րա կան ներ էին, ին չը նախ 
պայ մա նա վոր ված էր նրանց սո ցիա լա կան վատ վի ճա կով: Դրա նից բա ցի՝ 1903 թ. 
Մյուրս թե գի ռուս-ա վստ րո-հուն գա րա կան հա մա ձայ նագ րով Մա կե դո նիա յում տե ղա-
կայ վել էր եվ րո պա կան ոս տի կա նու թյուն՝ օս մա նյան եր րորդ բա նա կային կոր պու սի 
սպա նե րին պար տադ րե լով մշ տա կան շփ ման ֆրան սիա կան, ան գլիա կան, ավստ րիա-
կան և ռու սա կան զին վոր նե րի հետ: էն վեր բեյը, օ րի նակ, կց ված լի նե լով ավստ րո-հուն-
գա րա կան սպա նե րին Սկո պի ե յում, այս հնա րա վո րու թյունն օգ տա գոր ծել է ռազ մա վա-
րու թյուն և գեր մա նե րեն սո վո րե լու հա մար: Սպա նե րը շատ հա ճախ հա մե մա տում էին 
իրենց կի սա քաղց վի ճա կը և զին վո րա կան հա գու կա պը եվ րո պա ցի զին վոր նե րի հետ, 
ին չը հա րու ցում էր և՛ նա խանձ, և՛ նրանց հետ մր ցե լու ցան կու թյուն67: Պատ շաճ կր թու-
թյուն ու նե նա լով՝ այս սպա նե րը հեշ տու թյամբ էին վա րակ վում երիտ թուր քա կան 
քա րոզ չու թյամբ: Ի րենց հեր թին նրանք հա վա քագ րում էին սո վո րա կան զին վոր նե րի, 
ո րոնց սո ցիա լա կան վի ճակն ավե լի ծանր էր: Այն դեպ քում, երբ Մա կե դո նիայի թուրք 
սպա ներն ըն թեր ցում էին Հեր բերտ Սպեն սե րի և Դար վի նի աշ խա տու թյուն նե րը և 
տո գոր ված էին ազ գայ նա կան գա ղա փար նե րով, հա սա րակ զին վոր նե րը հե տաքրքր-
ված չէին որևէ փի լի սո փա յա կան ուղ ղու թյամբ, սո ցիա լիզ մով. նույ նիսկ դրանք լսե լը 
հա մա րում էին զին վո րի հա մար ավե լոր դու թյուն: Սա կայն նրանք նույն պես ան դա-
մագր վում էին ըն կե րու թյա նը՝ հե տաքրքր վե լով երիտ թուր քա կան ծրագ րի միայն մեկ 
կե տով՝ բռ նա տի րու թյան տա պալ մամբ, ո րը նրանց թույլ կտար վեր ջա պես զո րացր վել 
սահ ման ված ժամ կե տից տա րի ներ ավել ձգ ված ծա ռա յու թյու նից68: 

Այս պի սով՝ 1907 թ. դրու թյամբ Մա կե դո նիա յում գոր ծում էր երիտ թուր քե րի գա ղա-
փար նե րը կրող, սա կայն «Մի ու թյուն և առա ջա դի մու թյուն» կո մի տեի հետ ան մի ջա կան 
կապ չու նե ցող «Ա զա տու թյան օս մա նյան ըն կե րու թյուն» հե ղա փո խա կան կազ մա կեր-
պու թյու նը: Նույն թվա կա նին այդ կազ մա կեր պու թյան ան դամներ Օ մեր Նա ջին և 
Հյուսրև Սա մի Քը զըլ դո ղան փախ չե լով սուլ թա նի լր տես նե րից մեկ նում են Փա րիզ: 
Նրանց առա քե լու թյունն էր նաև տե ղում Ռի զայի և Սա բա հեդ դի նի ծրագ րե րին ծա նո-
թա նալն ու նրան ցից մե կի հետ միա վոր վե լը: Փա րի զում, իհար կե, ը նտ րու թյու նը կանգ 
առավ «Մի ու թյուն և առա ջա դի մու թյան» վրա, քա նի որ Շա քի րը և Նա զը մը Սա բա հեդ-

65 Վերջինս հիմնվել էր 1893 թ. նպատակ ունենալով պարտիզանական մարտավարությամբ հասնել 
Օսմանյան կայսրության Ադրիանապոլսի շրջանի և Մակեդոնիայի ինքնավարությանը, ունենալով 
ավելի քան 15.000 անկանոն զորք, նույնիսկ սեփական հարկահավաքներ: 
66 Charles Roden Buxton, Turkey in Revolution (New York: Charles Scribner’s Sons, 1909), 135. 
67 Петросян, Младотурецкое движение, 125; Ramsaur, The Young Turks, 118:
68 Buxton, Turkey in Revolution, 36, 114.
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դի նին բրի տա նա կան լր տես հռ չա կե ցին, իսկ վեր ջի նիս 1905 թ. հիմն ված «Անձ նա կան 
նա խա ձեռ նու թյուն և ապա կենտ րո նաց ման լի գայի» «ոչ թե վի լայեթ նե րը կենտ րո նի, 
այլ կենտ րո նը՝ վի լայեթ նե րի հա մար» սկզ բուն քը ծաղ րի են թար կե ցին, քա նի որ այն 
թեև չէր են թադ րում վի լայեթ նե րի ինք նա վա րու թյուն, կայս րու թյու նում բնակ չու թյան 
էթ նիկ տե ղա բաշխ վա ծու թյան պատ ճա ռով ի վեր ջո հան գեց նե լու էր դրան: Միակ 
խո չըն դո տը միա վոր ման ճա նա պար հին Ռի զայի հա մար «Ա զա տու թյան օս մա նյան 
ըն կե րու թյան» բռ նի հե ղա փո խու թյան մտադ րու թյուն ներն էին, ծրագ րային այն եր կու 
կե տե րից մե կը, ո րին նա միշտ ը նդ դի մա ցել էր: Պետք է նշել, սա կայն, որ 1905 թ. հե տո 
Շա քի րի և Նա զը մի գոր ծու նե ու թյան շնոր հիվ Ռի զայի դե րա կա տա րու թյու նը դար ձել էր 
սիմ վո լիկ69: Վեր ջինս ստիպ ված էր հա մընդ հա նուր ճնշ մա նը տե ղի տալ, և 1907 թ. սեպ-
տեմ բե րին եր կու կազ մա կեր պու թյուն նե րը՝ «Մի ու թյուն և առա ջա դի մու թյու նը» և «Ա զա-
տու թյան օս մա նյան ըն կե րու թյու նը» միա վոր վե ցին «Մի ու թյուն և առա ջա դի մու թյուն» 
ան վան ներ քո՝ նպա տակ ու նե նա լով ռե ժի մի տա պա լու մը (կր կին ոչ դի նաս տիայի) և 
Միդ հա տյան սահ մա նադ րու թյան վե րա հաս տա տու մը70:

1907 թ. դեկ տեմ բե րին կո մի տեն հա կա հա մի դյան ու ժե րը հա մախմբե լու երկ րորդ 
նա խա ձեռ նու թյամբ հան դես եկավ: Օս մա նյան լի բե րալ նե րի երկ րորդ կոնգ րե սը գու-
մար վեց Փա րի զում՝ Ռի զայի, Սա բա հեդ դի նի և Խա չա տուր Մա լու մյա նի (1863-1915, 
Ակ նու նի)71 նա խա գա հու թյամբ72: Մինչ կոնգ րե սը մաս նակ ցու թյան առա ջարկ էր ար վել 
նաև հն չա կյան եր կու կու սակ ցու թյա նը: Շա քի րը նաև Սա պահ-Գու լյա նին տե ղե կաց րել 
էր, որ ՀՅԴ հետ հա մա ձայ նու թյուն է գրանց վել կենտ րո նաց ված կա ռա վա րու թյան 
հաս տատ ման և Հայ կա կան հար ցը լքե լու ուղ ղու թյամբ: Հն չա կյան գոր ծիչն ան ձամբ 
ճշ տում է տե ղե կու թյու նը Մա լու մյա նից և ստա նում դրա կան պա տաս խան 73: Կոնգ րե սի` 
տաս ներ կու կե տից բաղ կա ցած նա խա գի ծը սկ սում էր Օս մա նյան կայս րու թյան 
տա րած քային ամ բող ջա կա նու թյու նը, գա հի ժա ռան գա կա նու թյու նը պահ պա նե լու շեշ-
տադ րու մով և քն նար կում բռ նա պե տու թյան տա պալ մանն ուղղ ված ո րոշ քայ լեր: 
Սո ցիալ Դե մոկ րա տա կան Հն չա կյան և Վե րա կազ մյալ Հն չա կյան կու սակ ցու թյուն նե րը, 
ինչ պես նաև Մա կե դո նա կան հե ղա փո խա կան կազ մա կեր պու թյու նը հրա ժար վում են 
մաս նակ ցել կոնգ րե սին74: Ար դեն կոնգ րե սի ժա մա նակ Ռի զան նաև պա հան ջում է 
պահ պա նել խա լի ֆա յու թյու նը, և հայ կա կան պատ վի րա կու թյու նը տե ղի է տա լիս նաև 
այս կե տին՝ ոչ առանց դժ գո հու թյան: Կող մե րը հա մա ձայ նու թյան են գա լիս բռ նի 
մե թոդ նե րով տա պա լել բռ նա տի րու թյու նը, հիմնել ներ կա յա ցուց չա կան կա ռա վա րու-
թյուն, ո րն, առաջ նորդ վե լով սահ մա նադ րու թյամբ, կայս րու թյան բո լոր ժո ղո վուրդ նե րին 
կշ նոր հեր հա մա հա վա սար իրա վունք ներ և պար տա կա նու թյուն ներ: Չնա յած հայ կա-

69 Hanioğlu, The Young Turks in Opposition, 208.
70 Петросян, Младотурецкое движение, 240; Ramsaur, The Young Turks, 123:
71 Հասարակական-քաղաքական գործիչ, ՀՅԴ անդամ: 1899 թ. Ժնևում աշխատել է «Դրօշակի» 
խմբագրությունում: Զբաղվել է Հայ դատի պաշտպանությամբ: Սպանվել է 1915-ին:
72 Hanioğlu, Preparation for a Revolution, 191-192; Ramsaur, The Young Turks, 124. 
73 Սապահ-Գիւլեան, Պատասխանատուները, 208, 211:
74 Kévorkian, The Armenian Genocide, 43-45. 



23

Ցեղասպանագիտական հանդես 7(2), 2019

կան կող մի կա տա րած զի ջումնե րին, կոնգ րե սից հե տո Ռի զան շա րու նա կեց հար ձա կում-
ներ գոր ծել նրանց դեմ` մա մու լում հայ տա րա րե լով, որ հայ կա կան կո մի տե նե րը հա սան 
իրենց նպա տա կին՝ «Մի ու թյուն և առա ջա դի մու թյու նը» վե րա ծե լով ահա բեկ չա կան 
խմբա վոր ման75: Պետք է հի շել նաև, որ թեև կոնգ րե սի նա խա ձեռ նու թյու նը պատ կա-
նում էր երիտ թուր քե րի Փա րի զի բա ժան մուն քին, Սա լո նի կի բա ժան մուն քը, ո րը դար ձել 
էր կո մի տեի նոր ու ժային կենտ րո նը, բա ցար ձա կա պես հակ ված չէր ո ՛չ զի ջումնե րի, ո ՛չ 
հա մա գոր ծակ ցու թյան, այդ իսկ պատ ճա ռով ՀՅԴ-ի հետ ձեռք բեր ված հա մա ձայ նու-
թյունն այդ պես էլ մնաց տե սա կան մա կար դա կում76: Հե ղա փո խու թյան նա խօ րեին 
Սա լո նի կի բա ժան մուն քը (նախ կին «Ա զա տու թյան օս մա նյան ըն կե րու թյու նը»), ո րին 
այժմ պատ կա նում էր ո րո շումներ կա յաց նե լու իրա վուն քը, ու ներ մոտ վեց հա զար 
ան դամ՝ հիմնա կա նում սպա ներ77: Սկո պի եի ռու սա կան հյու պա տո սը 1908 թ. հու նի սի 
27-ի զե կու ցագ րում նշում է, որ թուր քա կան բա նա կի սպա յա կան կազ մի 75 տո կոսն 
ըն դու նում է, որ երիտ թուրք է78: Սա բա վա կան էր «քա ղա քա կան» կո մի տեն ռազ մա կա-
նաց նե լու հա մար:

1908 թ. հու լի սին Մա կե դո նիա յում բռնկ վեց երիտ թուր քա կան հե ղաշրջու մը՝ ծրագր-
վա ծից եր կու ամիս շուտ: Պա հը, ամեն դեպ քում հար մար էր ը նտր ված. հա կա կա ռա վա-
րա կան ը նդ վզումներ էին սկս վել ո ղջ կայս րու թյու նում, ո րոնք սահ մա նա փակ վում էին 
պաշ տո նյա նե րին կամ վա լիին փո խե լու կամ որևէ հար կա տե սակ վե րաց նե լու պա հանջ-
նե րով79: Այս ը նդ վզումնե րի կա պը երիտ թուր քե րի հետ չենք կա րող պն դել, սա կայն 
սուլ թա նի ու շադ րու թյունն ար դեն շեղ ված էր: Բալ կան նե րում տե ղա կայ ված թուր քա կան 
զոր քը՝ Նի յա զի բեյի գլ խա վո րու թյամբ, ապս տամբ ալ բա նա ցի նե րի հետ միա վոր ված, 
ո րոնք ի դեպ հա վա տար մու թյամբ սուլ թա նի ցու ցա կում երկ րորդն էին քր դե րից հե տո, 
շարժ վեց դե պի մայ րա քա ղաք: Սուլ թա նի հրա մանն ուղղ ված Զմյուռ նիա յում տե ղա կայ-
ված զոր քին առաջ շարժ վե լու և ճն շե լու ապս տամ բու թյու նը մնաց ան պա տաս խան` 
դոկ տոր Նա զը մի տե ղում ամիս ներ շա րու նակ տա րած աշ խա տան քի շնոր հիվ80: Հաս-
կա նա լով, որ ձգձ գու մը կհան գեց նի կա՛մ իր գա հըն կե ցու թյա նը կա՛մ մահ վա նը, սուլ-
թա նը հան դես է գա լիս սահ մա նադ րու թյու նը վե րա հաս տա տե լու «անձ նա կան նա խա-
ձեռ նու թյամբ»: Հու լի սի 24-ին Կ.Պոլ սի թեր թե րը հայ տա րա րե ցին 1876 թ. սահ մա նադ-
րու թյու նը վե րա հաս տա տե լու և խորհր դա րան հրա վի րե լու մա սին81: Օս մա նյան կայս-
րու թյու նը վե րա փոխ վեց սահ մա նադ րա կան միա պե տու թյան:

75 Ramsaur, The Young Turks, 127.
76 Ramsaur, The Young Turks, 129.
77 Kévorkian, The Armenian Genocide, 46.
78 Петросян, Младотурецкое движение, 286.
79 Վարանդեան, Հ.Յ. Դաշնակցութեան պատմութիւն, 424:
80 Buxton, Turkey in Revolution, 52.
81 «Կեցցե՜ վեհափառ կայսրը», Բիւզանդիոն (Կ. Պոլիս), 12-25 յուլիսի 1908, 2-3, «Նոր Մեծ Եպարքոս», 
Արշալոյս (Իզմիր), 12-25 մայիսի 1908, 1:
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1902-1908 թթ. կոմիտեի գաղափարական հիմնական գծերը

Ինչ պես և նա խորդ փու լում, գոր ծու նե ու թյան այս շրջա նում ևս երիտ թուր քե րը շա րու նա-
կում էին հեն վել լե Բո նի և Չարլզ Դար վի նի տե սու թյուն նե րի վրա: Աբ դուլ լահ Ջև դե թը 
պն դում էր, որ եթե երիտ թուր քե րը հա վակ նում են գոր ծել որ պես «հա սա րա կա կան 
բժիշկ ներ», պետք է ծա նոթ լի նեն լե Բո նի գոր ծե րին82: Նո րու թյունն այս փու լում այն էր, 
որ նրանք քայլ կա տա րե ցին դար վի նիզ մից դե պի սո ցիալ-դար վի նիզ մի83: Վե ջի նիս հիմ-
նադ րի՝ Հեր բերտ Սպեն սե րի աշ խա տանք նե րը տա րա ծում էին գտել նույ նիսկ շար-
քային կո մի տե ա կան նե րի մոտ: Հե տաքրք րա կան է այն հան գա ման քը, որ թեև Ռի զան, 
Սա բա հեդ դի նը և նախ կին առաջ նորդ նե րը շա րու նա կում էին խո րաց նել իրենց փի լի սո-
փա յա կան գի տե լիք նե րը, 1908 թ. հե ղաշրջու մը իրա կա նաց րին կայս րու թյան մեջ 
գործող երիտ թուր քե րը՝ Բե հաեդ դի նը, Նա զը մը, Թա լաա թը, Օ մեր Նա ջին, Էն վե րը: 
Եվ րո պա կան փի լի սո փա յա կան մտ քի ազ դե ցու թյու նը կրե լով՝ նրանք շարժ վե ցին պա հի 
հրա մա յա կա նով, շեշ տը դնե լով իրա կան քա ղա քա կա նու թյան և ոչ թե տե սա կան փի լի-
սո փա յու թյան վրա: Սա էր այն սին թե զը, ո րը կո մի տեն վե րա փո խեց հե ղա փո խա կան, 
քա ղա քա կան և ազ գայ նա կան կազ մա կեր պու թյան: 

Ինչ պես վե րը նշ վեց իս լա մը՝ որ պես քա րոզ չա կան գոր ծիք, եր բեք չլ քեց երիտ թուր-
քե րի գա ղա փա րա կան զի նա նո ցը: Հե ղա փո խու թյունն ար դա րաց նե լու և նոր ան դամ-
ներ ներգ րա վե լու հա մար նրանք հայ տա րա րում էին, որ սուլ թա նը գոր ծում է իս լա մի 
դրույթ նե րին հա կա ռակ, վա ճա ռում է եր կի րը Արև մուտ քի ան հա վատ նե րին, հետևա-
բար` նրա իշ խա նու թյունն անօ րի նա կան է: Հա վա նա բար այս քա րոզ չու թյա նը տե ղիք 
տա լով՝ Է րզ րու մի բնա կիչ նե րը հրա ժար վե ցին ֆի նան սա պես աջակ ցել Դա մաս կո սից 
մինչև իս լա մի սուրբ վայ րեր եր կա թու ղի կա ռու ցե լու սուլ թա նի նա խա ձեռ նու թյա նը՝ այն 
հիմնա վոր մամբ, որ, միև նույն է, չեն օ գտ վե լու այդ եր կա թու ղուց84: Չվս տա հե լով ու լե-
մա նե րի դա սին՝ երիտ թուր քե րը վա րում էին իրենց կրո նա կան քա րոզ չու թյու նը: Մաս-
նա վո րա պես, Կ.Պոլ սի երեք բա ժան մուն քի հրա մայ վել էր իս լա մի «ճիշտ քա րոզ չու թյուն 
տա նել», այն է` զբաղ վել գրահ րա տա րակ չու թյամբ և հնա րա վո րինս պարզ լեզ վով 
բա ցատ րել բնակ չու թյա նը «բռ նա տի րու թյուն, ազա տու թյուն, ինք նիշ խա նու թյուն, հա վա-
սա րու թյուն, ար դա րու թյուն, մի ու թյուն և խորհր դակ ցու թյուն» բա ռե րի իրա կան նշա նա-

82 Şükrü M. Hanioğlu, Preparation for a Revolution: the Young Turks, 1902-1908 (Oxford: Oxford 
University Press, 2001), 308.
83 Չարլզ Դարվինի (1809-1882) էվոլյուցիոն տեսությունը և պոզիտիվիզմը տեղ են գտել 
երիտթուրքերի գաղափարախոսությունում մինչև 1902 թ.: Նույնիսկ նոր մասնաճյուղերի հիմնումը 
հիմնավորում էին էվոլյուցիայի օրենքով: Երկու տեսությունների սինթեզը խաղաղ, բնականոն, 
անխուսափելի առաջընթացն էր: 1907-1908 թթ. երիտթուրքերի քաղաքականության փոփոխությունը, 
մասնավորապես` հայրենքի փրկության և հեղափոխության կոչերին ավելի համապատասխան 
դարձավ Հերբերտ Սպենսերը (1820-1903) և նրա սոցիալ-դարվինիզմը: Փիլիսոփայական այս 
տեսության հիմքում ընկած էին «բնական ընտրության», «գոյության կռիվի» «ամենահարմարվածների/
ուժեղների գոյատևման» (survival of the fittest) գաղափարները: Տե՛ս Hanioğlu, The Young Turks in 
Opposition, 22; Walter M. Simon, Herbert Spencer and the “Social Organism,” Journal of the History of 
Ideas 21, no. 2 (1960): 297.
84 Emin, The Development of Modern Turkey, 84.
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կու թյու նը՝ իս լա մա կան հռե տո րա բա նու թյամբ85: Եվ, իհար կե, իս լա մը շա րու նա կում էր 
մնալ ար դիա կա նու թյան, առա ջըն թա ցի կրոն: Հե ղաշրջու մից ան մի ջա պես հե տո շեյխ-
ուլ իս լամ Մեհ մեդ Ջե մա լեդ դի նը, այն հար ցին, թե արդյոք սահ մա նադ րու թյու նը չի 
հա կա սում իս լա մին, ժխ տա կան պա տաս խան է տվել այն հիմնա վոր մամբ, որ «իս լա մի 
օ րենքն ավե լի լի բե րալ է, քան ին քը՝ սահ մա նադ րու թյու նը»86: 

Ե րիտ թուր քե րի աշ խար հա յաց քի ձևա վոր ման վրա մեծ հետք են թո ղել մի ջազ գային 
քա ղա քա կան զար գա ցումնե րը, ո րոն ցից մե կը բո լո րո վին ան սպա սե լի տե ղից էր: 
1904 թ. Կո րե այի և Ման ջու րիայի նկատ մամբ վե րահս կո ղու թյուն սահ մա նե լու հա մար 
պա տե րազմ բռնկ վեց Ռու սաս տա նի և Ճա պո նիայի միջև: Ար դիա կա նաց ված, սա կայն 
մի ջազ գային աս պա րե զում դեռևս դե րա կա տա րու թյուն չու նե ցող Ճա պո նիան պար տու-
թյան մատ նեց հա կա ռա կոր դին և՛ ծո վում, և՛ ցա մա քում87: Ռուս-ճա պո նա կան պա տե-
րազ մը լայն ար ձա գանք գտավ Օս մա նյան կայս րու թյու նում, ը նդ ո րում՝ այն լու սա բան-
վում էր ոչ միայն երիտ թուր քա կան մա մու լում: Հա մի դյան բռ նա տի րու թյան տա րի նե րին 
հան րա մատ չե լի գրա կա նու թյան հե րոս ներ Շեր լոկ Հոլմ սը և Պին կեր տո նը փո խա րին-
վե ցին ճա պո նա ցի լր տես նե րով, ո րոնք սո ղոս կում էին ռուս գե նե րալ նե րի սե նյակ և 
նրան ցից ստա նում ան հրա ժեշտ տե ղե կատ վու թյու նը88: 1904-1905 թթ. «Իկ դա մը», լու-
սա բա նե լով ռուս-ճա պո նա կան պա տե րազ մը, հա տուկ ու շադ րու թյուն էր դարձ նում 
պա տե րազ մող կող մե րի տնտե սա կան և ֆի նան սա կան վի ճա կին, իսկ «Շու րայը Ո ւմ-
մե թը» Ճա պո նիայի հաղ թա նա կը ներ կա յաց նում էր որ պես Եվ րո պայի նվա ճո ղա կան 
քա ղա քա կա նու թյու նը կանգ նեց նե լու ասիա կան ժո ղո վուրդ նե րի բա ցա ռիկ կա րո ղու-
թյուն89: 

Ե րիտ թուր քե րը Ճա պո նիայի հաղ թա նա կից եր կու դաս քա ղե ցին. նախ՝ Ճա պո նիայի 
փոր ձը ցույց տվեց, որ սե փա կան քա ղա քակր թա կան առանձ նա հատ կու թյուն նե րը 
պահ պա նե լով հան դերձ՝ պետք է ան հա պաղ փո խա ռել Ա րև մուտ քի գի տա կան և ռազ-
մա կան ձեռ բե րումնե րը, ար դիա կա նա նալ՝ հենց Ա րև մուտ քին դի մա կայե լու նպա տա-
կով: Ե րկ րոր դը՝ երիտ թուր քե րի գա ղա փա րա խո սու թյան մեջ առ կա ռա սա յա կան տար-
րե րի վեր հա նումն էր: 19-րդ դա րի կեն սա բա նա կան մա տե րիա լիս տա կան աշ խար հա-
յաց քից ազդ վե լով՝ երիտ թուր քե րը փո խա ռել էին նաև ռա սայի վե րա բե րյալ պատ կե րա-
ցումներ: Ի րենց գաղտ նի նա մա կագ րու թյուն նե րում և գի տա կան աշ խա տու թյուն նե րում 
նրանք բազ միցս քն նար կում էին ռա սան, բայց խու սա փում էին «թուր քա կան ռա սա» 
եզ րի գոր ծա ծու թյու նից: Խն դիրն այն է, որ ռա սա յա կան տար բե րա կում առանց դա սա-
կարգ ման գո յու թյուն չու նի, իսկ ժա մա նա կին շրջա նառ վող բո լոր տե սու թյուն նե րում 
թուր քե րը ռա սա յա կան աս տի ճա նա կար գի ստո րին սանդ ղա կում էին, ինչ պես, օ րի նակ՝ 

85 Hanioğlu, Preparation for a Revolution, 307.
86 Buxton, Turkey in Revolution, 170.
87 Akşin Sina, Turkey from Empire to Revolutionary Republic: the Emergence of the Turkish Nation from 
1789 to the Present (New York: New York University Press, 2007), 49.
88 Иван Голобородько (И. Южанинъ), Старая и Новая Турцiя (Москва: «Польза» В. Антик и К°, 1908), 
103. Halide Edib, Memoirs of Halide Edib (New York, London: The Century Co., 1926), 207.
89 Желтяков, Печать в общественно-политической, 227; Петросян, Младотурецкое движение, 273.
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Դար վի նի մոտ90: Ճա պո նիայի հաղ թա նա կը, որ պես «դե ղին» ռա սայի հաղ թա նակ 
վե րին սանդ ղա կում գտն վող «ս պի տա կի» նկատ մամբ, վե րաց րեց այդ խո չըն դո տը91: 
1905 թ. լե Բո նի հետ հան դիպ ման ժա մա նակ Աբ դուլ լահ Ջև դե թը հարց նում է նրան, թե 
ին չով է առաջ նորդ վել ճա պո նա ցի նե րին ռա սա յա կան աս տի ճա նա կար գի ստո րին 
սանդ ղա կում տե ղադ րե լիս: Ճա պո նիայի հաղ թա նա կը սա սա նեց գո յու թյուն ու նե ցած 
ռա սա յա կան հի ե րար խիան և թույլ տվեց, օ րի նակ, երիտ թուրք տե սա բան ծա գու մով 
թա թար Յու սուֆ Աք չու րային ու սումնա սի րե լու ռա սայի վրա հեն ված թուր քա կան 
ազ գային ինք նու թյու նը92: 

Ռու սաս տա նի պար տու թյու նը հան գեց րեց նաև ներ պե տա կան փո փո խու թյուն նե րի: 
1905 թ. առա ջին ռու սա կան հե ղա փո խու թյան ար դյուն քում հռ չակ վեց սահ մա նադ րա-
կան միա պե տու թյուն և 1906 թ. ռու սա կան Դու ման գու մա րեց իր առա ջին նս տաշրջա-
նը93: Դրա հան դեպ ար ձա գանք ներն Օս մա նյան կայս րու թյու նում տար բեր էին: Կա հի-
րեի երիտ թուր քա կան պաշ տո նա թեր թեր «Թյուր քը» և «Շու րայը Ո ւմ մե թը» կոչ էին 
անում օ րի նակ վերց նել դրա նից, այն դեպ քում, երբ «Մեշ վե րե թը» հե ղա փո խու թյան 
ար դյուն քում Ռու սա տա նում ծայր առած քա ղա քա ցիա կան պա տե րազ մը աղետ էր 
հռ չա կում94: 

Ռու սաս տա նի հետ կապ ված տե ղի ու նե ցան նաև այլ զար գա ցումներ: Ձա խող-
վելով Հե ռա վոր Արևել քում` ցա րա կան Ռու սաս տա նը նո րից վե րա դար ձավ 
մեր ձա  վո րարևե լյան քա ղա քա կան դաշտ: 1907 թ. Մեծ Բրի տա նիան և Ռու սաս տա նը 
կն քե ցին պայ մա նա գիր Պարս կաս տա նը ազ դե ցու թյան գո տի նե րի բա ժա նե լու մա սին, 
ին չը Ռու սաս տա նը մո տեց րեց Օս մա նյան կայս րու թյան սահ ման նե րին մեկ այլ ուղ-
ղու թյու նից ևս95: 1908 թ. հու նի սին Նի կո լայ 2-ր դի և Է դուարդ 7-ր դի հան դիպ ման 
ար դյուն քում ռուս-ա նգ լիա կան նոր հա մա ձայ նա գիր կնք վեց՝ այս ան գամ ար դեն 
Մա կե դո նիա յում օ տա րերկ րյա վե րահս կո ղու թյու նը խս տաց նե լու և հա տուկ գե նե րալ-
նա հան գա պետ նշա նա կե լու վե րա բե րյալ96: 

Ե րիտ թուր քե րի հե ղաշրջու մը բռնկ վեց 1908 թ. հու լի սին, երբ Սա լո նի կի բա ժան-
մուն քը տե ղե կա ցավ մա կե դո նա կան հար ցի շուրջ ան գլո-ռու սա կան բա նակ ցու թյուն-
նե րի մա սին: Տե ղե կա նա լով դրանց մա սին` Նի յա զի բեյը, իր իսկ խոս քե րով «զրկ վեց 
քնից»97: Ե րիտ թուր քե րը կանգ նե ցին օ տա րերկ րյա վե րահս կո ղու թյամբ Մա կե դո նիայի 
և ան կախ Մա կե դո նիայի ը նտ րու թյան առջև: Նրանց մեծ մա սը վա խե նում էր, որ 

90 Francis Darwin, The Life and Letters of Charles Darwin, vol. I (New York: D. Appleton and Company), 
285.
91 Hanioğlu, The Young Turks in Opposition, 209.
92 Նույն տեղում, 210:
93 Sina, Turkey from Empire to Revolutionary Republic, 49.
94 Желтяков, Печать в общественно-политической, 282.
95 Владимир М. Хвостов, История дипломатии. T. II. Дипломатия в новое время 1871-1914 (Москва: 
Госполитиздат, 1963), 610-612.
96 Donald Bloxham, The Great Game of Genocide: Imperialism, Nationalism, and the Destruction of the 
Ottoman Armenians (New York: Oxford University Press, 2005), 57. 
97 Петросян, Младотурецкое движение, 281.
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Մա կե դո նիային հա ջոր դե լու է Ալ բա նիան, այ նու հետև՝ ո ղջ Բալ կան նե րը, հետևա բար, 
հե ղաշրջու մը կան խար գե լիչ մե թոդ դար ձավ՝ մի քա նի տա րով հե տաձ գե լով տա րա-
ծաշրջա նի ան ջա տումն Օս մա նյան կայս րու թյու նից: Ե րիտ թուրք մի շարք առաջ նորդ ներ 
խոս տո վա նել են նաև գեր մա նա կան ռազ մա կան մի սիայի ղե կա վար Կոլ մար Ֆոն դեր 
Գոլ ցին, որ եթե չա րա գաց նեին հե ղաշրջու մը վերևից, ապա ներքևից՝ ժո ղովր դի 
խորքից, հե ղա փո խու թյուն կսկս վեր, ո րն էլ կհան գեց ներ անար խիայի: Նրանց արար քը 
նման աղե տա լի ել քը կան խար գե լե լու մի տում ու ներ98:

1905 թ. հու լի սի 21-ին ՀՅԴ-ն մա հա փորձ կա տա րեց սուլ թա նի դեմ Հա մի դի ե 
մզ կիթի հրա պա րա կում՝ ար դյուն քում թող նե լով 78 զոհ: Սա հա կա հա մի դյան շարժ ման 
գա գաթ նա կետն էր, քա նի որ սուլ թա նին սպա նե լու փոր ձը եկավ թեև ը նդ դի մա դիր, 
սա կայն ոչ թուր քա կան շրջա նակ նե րից: Քյա զիմ Կա րա բե քի րը խոս տո վա նել է, որ չնա-
յած գոր ծի ար դա րու թյա նը, եթե փա դի շա հը սպան վեր ոչ թուր քե րի կող մից, ապա դա 
կդիտ վեր որ պես հան ցա վոր արարք99: Սա ավե լի շատ դիտ վում էր որ պես թուր քա կան 
խն դիր և քրիս տո նյա նե րի նման կար գի նա խա ձեռ նու թյուն ներն ան հան դուր ժե լի էին 
երիտ թուր քե րի կող մից: Հե ղա փո խու թյու նը կան խար գե լեց նաև նման սցե նա րով զար-
գա ցու մը: Այս պի սով՝ երիտ թուր քա կան հե ղա փո խու թյու նը պա տաս խան էր ներ քին և 
ար տա քին զար գա ցումնե րի. ռու սա կան հե ղա փո խու թյու նը, եթե նույ նիսկ ո րո շա կի 
ազ դե ցու թյուն ու նե ցել էր դրա վրա, ապա ոչ ան մի ջա կան: 

Փա րի զում 1908 թ. հու լի սին Ահ մեդ Ռի զան այ ցե լեց ՍԴ հն չա կյան կու սակ ցու թյան 
բա ժան մունք՝ առա ջար կե լով նրանց վե րա դառ նալ կայս րու թյուն, որ տեղ նրանք ցան-
կու թյան դեպ քում կկա րո ղա նային գոր ծել որ պես ը նդ դի մա դիր կու սակ ցու թյուն: Ռի զան 
նաև հայտ նեց, որ պայ քա րել Հա մի դի դեմ այլևս պետք չէ, քա նի որ այ սու հետ նա 
նրանց միա պետն է և խա լի ֆը: 1908 թ. օ գոս տո սին Սա պահ-Գու լյա նը և Մու րա դը 
(Համ բար ձում Բո յա ջյան), նրանց հետևից նաև դաշ նակ ցա կան նե րը Ժնևից, վե րա դար-
ձան կայս րու թյուն100: Այն ժա մա նակ, երբ Սա լո նի կում ցու ցադր վում էր Նա մըկ Քե մա լի 
«Հայ րե նիք կամ Սի լիստ րան» (Vatan yahut Silistre)101, Մո նաս տը րում (Բի տո լա) հար-
սա նիք նե րի ժա մա նակ պա րում էին Մար սե լի ե զի ներ քո, իսկ սահ մանդ րու թյու նը ավե-
տող հու լի սի 25-ի «Իկ դա մը», ո րի ար ժե քը սո վո րա բար մեկ ցենտ էր, հնա րա վոր չէր 
Պոլ սում ձեռք բե րել քա ռա սու նով,102 երիտ թուր քե րը շարժ մա նը միա ցած կա մա վոր նե-

98 Hanioğlu, Preparation for a Revolution, 310.
99 Kâzım Karabekir, Ittihat ve Terakki Cemiyeti (Istanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2009), 48.
100 Kévorkian, The Armenian Genocide, 47-48.
101  Սիլիստրան թուրքական ամրոց է Դանուբի վրա, ներկայիս Բուլղարիայի տարածքում, որը մի 
քանի անգամ պաշարվել է ռուսների կողմից բալկանյան արշավանքների ժամանակ: Գրավվել է 
1808 թ., սակայն վերադարձվել հաշտության պայմանագրով, անհաջող պաշարվել է 1828 և 1856 թթ.: 
Այս պաշարումներից որն է ողբերգության պատճառ դարձել, հայտնի չէ: Սակայն հերոսի` Իսլամ բեյի 
միջոցով, հեղինակն ընդգծել է հայրենիքի կարևորությունը և այն, որ հայրենիքը սիրելը, դրա համար 
զոհվելը պատվեր է աստծու կողմից: 1873 թ. ապրիլին Գետիկ փաշայի թատրոնում ներկայացման 
ցուցադրությունը առիթ է դարձել Նամըկ Քեմալին ձերբակալելու և Կիպրոս արտաքսելու համար, 
որտեղից նա վերադարձել է 1876 թ.: Владимир А. Гордлевскiй, Очерки по новой османской 
литературѣ (Москва: «Крестный Календарь», 1912), 20-22.
102 Buxton, Turkey in Revolution, 40, 71; Emin, The Development of Modern Turkey, 87.
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րին ար ձա կե ցին վի լայեթ ներ, իսկ իրենց բա ժան մուք նե րին պատ վի րե ցին վե րահս կո-
ղու թյուն սահ մա նել նրանց նկատ մամբ103: «Հե ղա փո խու թյու նից» հե տո կո մի տեն ձեռ-
նա մուխ եղավ դրա ըն թաց քը կանգ նեց նե լուն: Սա լո նի կի երիտ թուր քա կան բա ժան-
մուն քը, ինչ պես և Ահ մեդ Ռի զան, հայ տա րա րեց, որ սուլ թա նի ան ձն ան ձեռնմխե լի է: 
Ե րբ օ գոս տո սին Ադ րիա նա պոլ սի բա ժան մուն քից մի երիտ թուրք տե ղե կա ցավ սուլ-
թա նի հետ կա յա նա լիք հա մա ձայ նու թյան մա սին և դժ գո հու թյուն հայտ նեց առ այն, որ 
չի կա րելի բա նակ ցել նրա հետ, ում ձեռ քից սա հա մանդ րու թյունն ուղ ղա կի խլ վել է, 
կո մի տեն հա տուկ նա խազ գու շա ցում ու ղար կեց իր բո լոր ան դամնե րին104: 

1902-1908 թթ. երիտ թուր քա կան ազ գայ նա կա նու թյու նը դար ձավ թուր քա կան: Ե րիտ-
թուր քա կան մա մու լում «օս ման ցի» եզ րը փո խա րին վեց «թուր քով»105: Նշ ված ժա մա նա-
կաշրջա նում ան ցու մը թուր քա կան ազ գայ նա կա նու թյա նը երևում է հետևյալ կե տե րում.

1. 1902 թ. երիտ թուր քերն առանձ նա հա տուկ ու շադ րու թյուն սկ սե ցին դարձ նել թուր-
քա կան մշա կույ թի զար գաց մա նը, լեզ վի «թր քաց մա նը»: Սե զաի բեյը «Շու րայը 
Ո ւմ մե թի» է ջե րից կոչ էր անում հրա ժար վել միջ նա դա րյան գրա կան լեզ վից և 
մշա կույ թի ստան դար տաց մանն ու թուր քե րի լու սա վո րու թյա նը նպաս տե լու 
հա մար օգ տա գոր ծել պար զեց ված թուր քե րե նը: Ե րիտ թուր քե րը բո լոր սու ֆիա-
կան օր դեն նե րից այս շրջա նում հա մա գոր ծակ ցում էին միայն բեկ թա շի նե րի հետ, 
ո րոնք ու նեին թուր քա կան գա ղա փա րա կան ուղղ վա ծու թյուն, զար գաց նում էին 
գրա կա նու թյուն թուր քե րե նով106: 

2. Ազ գային ինք նա գի տակ ցու թյան մյուս կարևոր կե տը հա տուկ հե տաքրք րու թյունն 
էր Փոքր Ա սիայի հան դեպ: 1902 թ. Կա հի րեի երիտ թուր քա կան բա ժան մուն քը 
սկ սեց հրա տա րա կել «Ա նա դո լու» թեր թը, որ տեղ «Ա նա տո լիան» ներ կա յաց վում 
էր թուր քե րի հնա գույն հող, «սուրբ հայ րե նիք», ո րը կքած է բռ նա տի րու թյան 
տակ: Ե րիտ թուր քա կան անա նուն մի գրքույ կում «Ա նա տո լիան» հռ չակ վում է 
«պե տու թյան և ազ գի հույս»: «Իկ դա մը» հա տուկ ու շադ րու թյուն էր դարձ նում 
նաև արևե լյան վի լայեթ նե րի թեր զար գա ցած գյու ղատնտե սու թյա նը և պն դում որ 
նո րա գույն տեխ նո լո գիա նե րի և մե թոդ նե րի կի րառ մամբ այն կա րե լի է վե րա ծել 
կայս րու թյան հա ցի պա հես տի107:

3.  Քա րոզ չու թյան մեջ հա տուկ ու շադ րու թյան ար ժա նա ցավ թուր քա կան ազ գային 
բուր ժուա զիան, ավե լի ստույգ՝ դրա բա ցա կա յու թյու նը: «Թյուր քը», «Շու րայը 
Ո ւմ մե թը», երիտ թուր քա կան այլ թեր թեր դա տա պար տում էին Ա րև մուտ քի 
տնտե սա կան ներ խու ժու մը, կայս րու թյան քրիս տո նյա նե րի կող մից հարս տու թյան 
կու տա կու մը, ո րն, ը ստ թեր թե րի, կա տար վում էր թուր քե րի հաշ վին: Զու գա հե-
ռա բար ազդ վե լով գեր մա նա ցի տե սա բան Ֆրիդ րիխ Լիս տի ազ գային տնտե-

103 Hanioğlu, Preparation for a Revolution, 310.
104 Петросян, Младотурецкое движение, 304, 305.
105 Hanioğlu, Preparation for a Revolution, 296. 
106 Петросян, Младотурецкое движение, 275; Ramsaur, The Young Turks, 109.
107 Петросян, Младотурецкое движение, 276; Желтяков, Печать в общественно-политической, 
227.
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սու թյան մո դե լից՝ ո րոշ երիտ թուր քեր հայ տա րա րում էին, որ այն պետք է հեն-
ված լի նի «վս տա հե լի» քա ղա քա ցու վրա, թուրք երի տա սարդ նե րին առա ջա դեմ 
կր թու թյուն ստա նա լու կոչ էին անում՝ հատ կա պես առևտ րի, ար տադ րու թյան 
ո լորտ նե րում ազ գային տնտե սու թյա նը զարկ տա լու նպա տա կով108:

«Շու րայը Ո ւմ մե թի» 1903 թ. օ գոս տո սի 9-ին «Օս մա նյան Եվ րո պա» վեր նագ րի 
ներ քո Սե զայի բեյը քն նում է Հու նաս տա նը, Ռու մի նիան, Սեր բիան, Չեռ նո գո րիան, 
Բոս նիան, Բուլ ղա րիան, Կրե տեն կորց նե լու պատ ճառ նե րը և եզ րա կաց նում, որ այդ 
ամե նը թուր քե րի լի բե րա լու թյան ար դյունք էր: Այ սինքն՝ թուր քե րը ո տնձ գու թյուն չեն 
կա տա րել վե րոն շյալ ազ գե րի կրո նի, լեզ վի հան դեպ, տվել են նրանց խղ ճի ազա տու-
թյուն, նույ նիսկ ինք նա վա րու թյուն: Ռու մե լիան պա հե լու հա մար հե ղի նա կը խոր հուրդ է 
տա լիս վե րա կանգ նել ար դա րա ցի կա ռա վա րումն այն տեղ և պար տա դիր դարձ նել 
կր թու թյու նը թուր քե րե նով: Սա ար դեն բռ նի ձուլ ման քա րոզ է ր109: 1904 թ. «Թյուր քում» 
Յու սուֆ Աք չու րան, ո րն ար դեն երիտ թուր քա կան գա ղա փա րա խոս նե րից էր, տպագ րեց 
իր «Քա ղա քա կան երեք հա մա կար գը» (Üç Tarz-ı Siyaset), ո րում քն նու թյան էր են թար-
կում կայս րու թյան երեք հա վա նա կան քա ղա քա կա նու թյու նե րը՝ պա նօս մա նիզմ, 
պա նիս լա միզմ, պան թուր քիզմ/ թուր քիզմ՝ հիմնա վո րե լով և ը նտ րե լով վեր ջի նը110: Ե րիտ-
թուր քե րը հե ղա փո խու թյու նը դի տար կում էին որ պես մա քուր երիտ թուր քա կան նա խա-
ձեռ նու թյուն և շատ քիչ տեղ էին հատ կաց նում կայս րու թյան ոչ թուրք ժո ղո վուրդ նե րին: 
Հե ղա փո խու թյան նա խօ րեին նրանք մեղ մաց րին իրենց քա րոզ չու թյու նը՝ մա կե դո նա ցի-
նե րին, ալ բա նա ցի նե րին և հայե րին հա մա գոր ծակ ցու թյան դր դե լու նպա տա կով, ո րից 
հե տո նրանց տր վեց՝ «օս ման ցի» դառ նա լու ճա նա պար հով` սահ մա նադ րու թյու նից 
օ գտ վե լու տար տամ հնա րա վո րու թյուն111: 

Պատ մա բան Շյուք րու Հա նի օղ լուն նշում է, որ երիտ թուր քա կան մա մու լը և ան ձնա-
կան նա մա կագ րու թյու նը շեշ տում են թուր քա կան գա ղա փա րա խո սու թյան առ կա յու-
թյու նը կո մի տեի շրջա նակ նե րում, սա կայն միայն մշա կու թային մա կար դա կում, ո րը, 
1907 թ. առ ժա մա նակ ճնշ վե լով, 1917-ին դար ձավ պե տա կան քա ղա քա կա նու թյուն112: 
Մենք, սա կայն, կար ծում ենք (հեն վե լով նաև նշ ված հե ղի նա կի հա րուստ հե տա զո տա-
կան նյու թի վրա), որ 1908 թ. թուր քա կան ազ գայ նա կա նու թյունն ար դեն ձևա վոր ված 
գա ղա փա րա խո սու թյուն է ր՝ ռա սա յա կան տար րե րով, ին չը երևաց հե ղաշրջու մից մի 
քա նի ամիս ան ց: 1908 թ. գա լով իշ խա նու թյան, երիտ թուր քե րը կանգ նած էին ոչ թե 
թուր քիզ մի և օս մա նիզ մի միջև ը նտ րու թյան, այլ թուր քա կան ազ գայ նա կա նու թյան 
գա ղա փա րա խո սու թյու նը պե տա կան քա ղա քա կա նու թյուն դարձ նե լու և դեռևս բազ մէթ-
նիկ կայս րու թյու նում այն գոր ծադ րե լու մե թոդ նե րի ը նտ րու թյան առջև:

108 Ugur Ümit Üngör, Mehmet Polatel, Confiscation and Destruction: The Young Turk Seizure of Armenian 
Property (London, New York: Continuum, 2011), 34.
109 Желтяков, Печать в общественно-политической, 278. 
110 Akçura oğlu Yusuf, “Üç Tarz-ı Siyâset”, Türk (Kahire), 14 Nisan, 1904, 1; 28 Nisan, 1904, 1; 5 
Mayıs, 1904, 1.
111 Ramsaur, The Young Turks, 147.
112 Hanioğlu, Preparation for a Revolution, 299.
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Regina A. Galustyan

THE EVOLUTION OF THE IDEOLOGY OF THE 
“COMMITTEE OF UNION AND PROGRESS” (1889-1908)

SUMMARY
Key-words: “Committee of Union and Progress,” revolution, nationalism, Islam, race, Turkism.

Founded in 1889 the “Committee of Union and Progress,” after several internal 
reconstructions, became the main policymaker of the Ottoman Empire for a decade, laying 
the foundation of the Republic of Turkey as well.

The activity of the “Committee of Union and Progress” and the Young Turk movement 
has been a research theme for Soviet, Turkish, Western and Armenian researchers. In those 
publications, the characteristics that are given to the organization usually go from one ext-
reme to another. The aim of the article is to present the formation of the ideology of the 
Committee from 1889-1908 by presenting its structural peculiarities. For the solution of this 
goal, the activity of the Committee in the article is divided by the First Congress of the Otto-
man Liberals in 1902, which was a watershed between the old structure of the Committee 
and its early ideology and a new one. 

The article emphasizes the development of the Young Turk nationalism. In particular, it 
shows that Turkish nationalism, which was a debate topic for historiography, was already a 
formed ideology in 1908 which was put into motion months after the coup d’état by the 
Committee. Moreover, the party ideology also encompassed some racial elements. Coming 
to power in 1908, the Young Turks had to choose not between Turkism and Ottomanism 
but to single out the methods to implement Turkish nationalism in the still multiethnic 
empire. Separate ideological aspects of the “Committee of Union and Progress” (racism, elia-
tism, positivism, Islamism) are also discussed.

Регина А. Галустян

ЭВОЛЮЦИЯ ИДЕОЛОГИИ КОМИТЕТА 
«ЕДИНЕНИЕ И ПРОГРЕСС» (1889-1908)

РЕЗЮМЕ
Ключевые слова: комитет «Единение и прогресс», революция, национализм, ислам, раса, 
туркизм. 

Созданный в 1889 г. комитет «Единение и прогресс» после внутренних реорга ни заций 
стал основной организацией, определяющей политику Османской империи на 
десятилетия, заложив также основы Турецкой Республики.
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Деятельность комитета «Единение и прогресс» и движения младотурок стали темой 
многих исследований советских, турецких, западных и армянских ученых. В этих пуб-
ликациях, характеристики, которые даются организации, обычно переходят от одной 
крайности к другой. 

Целью статьи является исследование формирования идеологии комитета в 1889-
1908 гг. посредством рассмотрения его структурных особенностей. Точкой водораздела 
в данном вопросе для нас является Первый конгресс османских либералов 1902 года, 
который рассматривается в качестве рубежа между старой и новой структурой органи-
зации. 

Особое внимание в статье уделено развитию младотурецкого национализма. В 
частности, показывается, что турецкий национализм был уже сформировавшейся 
идеологией в 1908 году и был принят на вооружение комитетом уже через несколько 
месяцев после государственного переворота. Более того, партийная идеология также 
включала в себя некоторые расовые элементы. Придя к власти в 1908 году, младо-
турки не встали перед выбором между тюркизмом и османизмом, а начали разрабае-
тывать методы тюркификации все еще многонациональной империи. 

В статье обсуждаются также отдельные аспекты идеологии комитета «Единение и 
прогресс» (расизм, элитизм, позитивизм, исламизм).
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 բա նա սի րա կան գի տու թյուն նե րի թեկ նա ծու

ԿՈՍՏԱՆԴՆՈՒՊՈԼՍԻ ԵՐԻՏԹՈՒՐՔԱԿԱՆ ԱՌԱՋԻՆ ՌՈՒՍԱԼԵԶՈՒ 
ՊԱՐԲԵՐԱԿԱՆԻ՝ «ՍՏԱՄԲՈՒԼՅԱՆ ԼՈՒՐԵՐԻ»  

ՈՐՈՇ ԴԻՏԱՐԿՈՒՄՆԵՐԻ ՇՈՒՐՋ1

 Բա նա լի բա ռեր՝ «Ս տամ բու լյան լու րեր», երիտ թուր քա կան մա մուլ, Ահ մեդ Ջե վադ, Ջե լալ 
էդ դին Քորք մա զով, ռուս-թուր քա կան հա րա բե րու թյուն ներ:

 Հոդ վա ծում ներ կա յաց ված է Կ.Պոլ սի երիտ թուր քա կան առա ջին ռու սա լե զու պար բե-
րա կա նի՝ «Ս տամ բու լյան լու րեր»-ի հա մա ռոտ պատ մու թյու նը (1909-1910 թթ.) և դրա-
նում երիտ թուր քա կան ազ գայ նա կան հա յացք նե րի ան դրա դար ձը2: Թեր թը տա րած վում 
էր Օս մա նյան կայս րու թյու նում, Ռու սաս տա նում, Բուլ ղա րիա յում, Ա րևմ տյան Եվ րո պայի 
երկր նե րում: Խմ բագ րա կազ մի ան դամ էին ան վա նի թուրք քա ղա քա գետ ներ և հա սա րա-
կա կան գոր ծիչ ներ, ռուս և կով կա սյան մտա վո րա կա նու թյան ան վա նի ներ կա յա ցու ցիչ-
ներ՝ Ջե լալ էդ դին Քորք մա զո վի խմբագ րա պե տու թյամբ: Թեր թը նաև ռուս-թուր քա կան 
հա րա բե րու թյուն նե րի մեր ձեց ման, հե ղա փո խա կան փոր ձի փո խա նակ ման և ազ գայ նա-
կան հա յացք նե րի տա րած ման փորձ էր: Թեև այն նա խա տես ված էր ծա ռայե լու ռու սա կան 
իշ խա նու թյա նը, սա կայն շու տով վե րած վում է երիտ թուր քա կան գա ղա փար նե րի տա րած-
ման և քա րոզ չու թյան գոր ծի քի: 

Պարբերականի պատմության համառոտ ակնարկ

 Գի տա կան քն նու թյան առն ված պար բե րա կա նը, ո րը հիմ նադր վել է Թուր քիայի 
պատ մու թյան շրջա դար ձային փու լե րից մե կի ըն թաց քում, նպա տա կային ու ղեգ-
ծով «ծա ռա յում» էր երիտ թուր քե րի գա ղա փար նե րի լայ նա մասշ տաբ տա րած մա նը և 
քա ղա քա կան հա յացք նե րի ուղ ղորդ մա նը: Պար բե րա կա նը սա կավ ու սում նա սիր ված 
է. հա յա լե զու գի տա կան և ոչ գի տա կան աղ բյուր նե րում գրե թե տե ղե կու թյուն ներ չկան 
թեր թի մա սին: Այն, սա կայն, գի տա կան հոդ ված նե րի շրջա նա կում մաս նա կի ո րեն 
ու սում նա սիր վել է Ա նա տո լի Ժել տյա կո վի3, Ա բիդ Ա լի մո վի4, Ջա նա Քորք մա զո վի5, 

1 Հոդվածը ստացվել  է 15.09.2019 և ընդունվել տպագրության՝ 12.12.2019:
2 Հոդվածում թեման քննության է առնված պարբերականի մի քանի հոդվածի (որոնք մեզ հաջողվել 
է ձեռք բերել) հիմքով:
3 Анатолий Д. Желтяков, Внутреннее положение Турции в 1909–1910 гг. при младотурках в осве-
щении газеты «Стамбульские новости», Тюркологический сборник (Москва: Наука, ГРВЛ, 1984), 
69-87.
4 Абид Алимов, «Революция 1908 г. в Турции», Пробуждение Азии. 1905 г. и революция на Востоке. 
Сбор ник статей (Москва: Л. Гос. соц. экон. изд., 1935), 44.
5 Джана А. Коркмасова, «Судьба первой турецкой газеты на русском языке ‘Стамбульские новос ти’», 
https://cyberleninka.ru/article/n/sudba-pervoy-turetskoy-gazety-na-russkom-yazyke-stambulskie-novosti/
viewer. Տե՛ս նաև https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/155275. 
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Ա նա տո լի Քորք մա զո վի6 և այլ հե ղի նակ նե րի կող մից, իսկ թուրք հե ղի նակ ներ Մեհ-
մեդ Փե րին չե քի և Ար դա Օ դա բա շըի հա մա հե ղի նա կու թյամբ տպագր վել է «Ե րիտ-
թուր քա կան ժա մա նա կաշրջա նը «Ս տամ բու լյան լու րեր»-ում» աշ խա տու թյու նը7: 

Աբ դուլ հա մի դյան վար չա կար գի դա սա կար գային հիմ նա քարն օս մա նյան հա սա-
րա կու թյան հա մե մա տա բար հա կազ դող շեր տերն էին՝ խո շոր ավա տա տե րե րը, 
ցե ղախմբե րի առաջ նորդ նե րը, մու սուլ ման բարձ րաս տի ճան հոգևո րա կա նու թյու նը, 
պահ պա նո ղա կան բյու րոկ րա տիան: Պատ մա գի տու թյան մեջ այս շրջա նը բնո րոշ-
վում է ազա տամ տու թյան և ազա տա կա նու թյան խնդ րով, ո րի հա մար էլ պայ քա րի 
դրսևո րում ներն ու ձգ տում ներն ան փո փոխ էին: Կր թա կան և ռազ մա կան բո լոր 
հաս տա տու թյուն նե րը, գլ խա վո րա պես՝ մա մու լը, խիստ վե րահս կո ղու թյան ներ քո 
էին գտն վում: Աշ խար հիկ դպ րոց նե րի կր թա կան բո լոր ծրագ րե րից դուրս էին մնում 
«միտք արթ նաց նող» առար կա նե րը՝ գլ խա վո րա պես աշ խար հագ րու թյու նը և պատ-
մու թյու նը, փո խա րե նը՝ նե րառ վում էին աստ վա ծա բա նա կան առար կա ներ8: Պե տա-
կան աշ խա տակ ցի կրթ վա ծու թյու նը նպաս տա վոր չէր հա մար վում քա ղա քա կան 
ո լորտ մտ նե լու հա մար: 1898 թ. վի ճա կագ րու թյամբ ոչ մի նա խա րար չու ներ հա մալ-
սա րա նա կան կր թու թյուն9: Միայն 19-րդ դա րի վեր ջին – 20-րդ դա րի սկզ բին է, որ 
ը նդ լայն վում է մտա վո րա կա նու թյան շրջա նա կը. ավե լա նում է բժիշկ նե րի, իրա վա-
բան նե րի, գրող նե րի, լրագ րող նե րի, սպա նե րի քա նա կը: 

Ընդ հան րա պես գրքե րի, պար բե րա կան նե րի նկատ մամբ Օս մա նյան պե տու թյան 
մեջ ծայ րա հեղ դրսևո րում ներ էին նկատ վում. նույ նիսկ կայս րու թյան ո րոշ գյու ղե-
րում գիրք կար դա լը մեղք էր հա մար վում: Թեր թե րի խմբագ րատ նե րը փակ վում էին 
զգա լի հա ճա խա կա նու թյամբ: Այս պես՝ Կ.Պոլ սում 70-ա կան նե րին մնա ցել էին թուր-
քա լե զու հաշ ված թեր թեր, ո րոնք լույս էին տես նում սահ մա նա փակ տպա քա նա կով: 
Գրաքննու թյու նը շատ խիստ էր կի րառ վում. թեր թե րում ար գել վում էին ազա տու թյուն, 
հա վա սա րու թյուն, հան րա պե տու թյուն, սահ մա նադ րու թյուն, բռ նա պե տու թյուն (ը նդգ-
ծու մը մերն է՝ Է.Մ.) եզ րույթ նե րի կի րա ռու մը: Այս ըն թաց քում Եվ րո պա յում ձևա վոր-
վում էին աբ դուլ հա մի դյան վար չա կար գի դեմ պայ քա րող երիտ թուր քա կան մեծ թվով 
խմբա վո րում ներ10: 

6 Թերթի գլխավոր խմբագիր Ջելալ էդ դին Քորքմազովի թոռն է: Анатолий Джелал-Эрастович 
Коркмасов, «‘Стамбульские Новости’ – образ истины и свободы», Ёлдаш/Времена (Дагестан), 
01.01.2007, N 83; 12.01.2007, N 84 и 09.02.2007, N 88; «Джелал-Эд-Дин Коркмасов и его ‘высоко-
достойный орган отечественной печати’ газета ‘Стамбульские новости’» (к 110-летию первой в 
истории международной прессы русско-язычной газеты в Турции), Дагестанская жизнь (Дагестан), 
14.11.2019, N 29(612); «Газета ‘Стамбульские новости’ и её место во всеобщей истории прессы», 
Дагестан (Дагестан), 2010.
7 Mehmet Perinçek, Arda Odabaşı, Stambulskie Novosti’de Jön Türk Devrimi (Türkiye’de Çıkan İlk Rusça 
Gazete), (İstanbul: Kaynak Yayınları, 2013). 
8 Эльмира Зульпукарова, «Газета ‘Стамбульские новости’: история, политика, реформы», 
Известия Самарского научного центра Российской академии наук, т. 13, no. (2) (2011): 480. 
9 Նույն տեղում:
10 Şükrü M. Hanioğlu, The Young Turks in Opposition (New York, Oxford: Oxford University Press, 
1995). 
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Ան կա յուն այս շրջա նում ակ տի վա նում է քա ղա քա կան կյան քը, ո րի դրսևո րում նե րից 
մեկն էլ ռու սա լե զու «Стамбульские новости» («Ս տամ բու լյան լու րեր») պար բե րա կա նի 
հրա տա րա կու թյունն է՝ ծա գու մով դաղս տան ցի, հայտ նի հա սա րա կա կան, պե տա կան 
գոր ծիչ, հե ղա փո խա կան, Դաղս տա նում հե ղաշրջ ման կազ մա կեր պիչ Ջե լալ էդ դին 
Քորք մա զո վի նա խա ձեռ նու թյամբ և ան ձնա կան ֆի նան սա կան մի ջոց նե րով, ով նաև 
թեր թի գլ խա վոր խմբա գիրն է ր։

 Թուր քիայի ո ղջ պատ մու թյան ըն թաց քում իր տա րած քում տպագր ված առա ջին ռու-
սա լե զու շա բա թա թերթ «Ս տամ բու լյան լու րեր»-ը տպագր վում էր Կ.Պոլ սում 1909 թ. 
հոկ տեմ բե րի 23-ից մինչև 1910 թ. հու նիս 4-ը: Այն տպագր վել է միայն ուր բաթ օ րե-
րին և իր 7 ամս վա գոր ծու նե ու թյան ըն թաց քում ու նե ցել է 33 հա մար: Քա նի որ, ը ստ 
1909 թ. հու լի սի Օս մա նյան կայս րու թյան տպագ րու թյան մա սին օ րեն քի11, պա տաս խա-
նա տու տնօ րեն կա րող էր լի նել միայն օս մա նյան ծա գու մով ան ձը, իսկ Քորք մա զո վը 
ծա գու մով դաղս տան ցի էր, ուս տի թեր թի պա տաս խա նա տու տնօ րեն է դառ նում Ահ մեդ 
Ջե վա դը12, ո րը տպագ րա կան գոր ծի մեծ փորձ ու ներ, եղել էր «Մի ու թյուն և առա ջա դի-
մու թյուն» կո մի տեի գլ խա վոր պար բե րա թեր թե րից «Թա նին»-ի, ինչ պես նաև՝ «Շու րայը 
Ո ւմ մեթ»-ի և «Սա բահ»-ի խմբա գիր և թղ թա կից13: Նա «Ս տամ բու լյան լու րեր» պար բե-
րա կա նի է ջե րում հա ճախ էր հան դես գա լիս որ պես «Մի ու թյուն և առա ջա դի մու թյուն» 
կո մի տեի ար մա տա կան թևի ներ կա յա ցու ցիչ. նա կար ծում էր, որ բա ցար ձա կա պե տու-
թյան տա պա լու մը ինք նան պա տակ չէ, այլ Թուր քիայի սո ցիա լա կան և տնտե սա կան 
զար գաց մանն ուղղ ված աս տի ճան14:

 Հարկ է ը նդ գծել, որ թեր թը ոչ միայն Օս մա նյան կայս րու թյու նում, այլև Ռու սաս-
տա նից դուրս՝ Արևել քում, տպագր վող առա ջին ռու սա լե զու պար բե րա կանն է ր15: Այն 
միայն ռու սա լե զու էր և տա րած վում էր Թուր քիա յում, Ռու սաս տա նում, Բուլ ղա րիա յում, 
Ա րևմտյան Եվ րո պայի երկր նե րում: Թեր թը տպագր վում էր Կ.Պոլ սի առա ջին և միակ 
ռու սա կան տպա րա նում16: Տպագր ման կարճ ժա մա նա կա հատ վա ծում այն հասց նում է 
ձևա վո րել ըն թեր ցող նե րի լայն շրջա նակ: 16 է ջա նոց պատ կե րա զարդ թեր թի տպա քա-
նակն այս կարճ ըն թաց քում կազ մում էր 1.000 օ րի նակ17: 

Պար բե րա թեր թի թե մա տիկ ուղ ղու թյուն նե րը հիմ նա կա նում տնտե սա կան, քա ղա քա-
կան և հա սա րա կա կան էին, մեծ տեղ էր հատ կաց վում նաև մշա կույ թին, ազ գային և 
մար դա բա նա կան, ինչ պես նաև կր թա կան խն դիր նե րին18:

11 Вера Шпилькова, «Выборы в турецкий парламент и его деятельность в 1908-1909 гг.», Ученые 
записки МГПИ Т. 440 (Москва: Наука, 1971), 177-178; Анатолий Желтяков, «Режим печати при 
младотурках», Проблемы истории Турции (Москва: Наука, 1978), 82-92.
12 Желтяков, Внутреннее положение Турции в 1909–1910 гг., 71.
13 Зульпукарова, «Газета ‘Стамбульские новости’», 481; Желтяков, Внутреннее положение 
Турции в 1909–1910 гг., 71. 
14 Желтяков, Внутреннее положение Турции в 1909–1910 гг., 71.
15 Perinçek, Odabaşı, Stambulskie Novosti ’, 16.
16 Նույն տեղում:
17 Желтяков, Внутреннее положение Турции в 1909–1910 гг., 71.
18 Стамбульскiя Новости (Costantinople), 23 октября 1909. 
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Է լի նա Զ. Միր զո յան

 Թեր թի տպագ րումն ու տա րա ծու մը զգա լի ծախ սեր էին պա հան ջում, իսկ Քորք-
մա զո վի մի ջոց նե րը բա վա րար չէին, ուս տի այս հար ցում աջակ ցու թյուն էին ցու ցա բե-
րում Թուր քիա յում ապ րող ռուս վտա րան դի նե րը19: Այ դու հան դերձ, թեր թը կա րո ղա նում 
է տպագր վել շուրջ 7 ամիս, ո րից հե տո, նաև ֆի նան սա կան խն դիր նե րի պատ ճա ռով, 
փակ վում է:

 Քորք մա զո վի հե ղա փո խա կան ու ղին մեծ հե տաքրք րու թյուն էր առա ջաց րել երիտ-
թուր քե րի մոտ, ո րոնք նաև ցան կու թյուն ու նեին ձեռք բե րե լու նրա փոր ձը: Թուրք 
հե ղա փո խա կան նե րի հետ նրա սերտ ըն կե րու թյու նը պատ ճառ էր, որ Քորք մա զո վը 
1908 թ. տե ղա փոխ վի Կ.Պո լիս: Հատ կան շա կան է, որ այդ ըն կե րու թյու նը ձևա վոր վել 
էր դեռևս 1907 թ. Փա րի զում թուրք վտա րան դի նե րի հետ քա ղա քա կան փոխ հա րա բե-
րու թյուն նե րի փու լում20:

1909 թ. հոկ տեմ բե րի 31-ին Կ.Պոլ սում Ռու սաս տա նի դես պան Նի կո լայ Չա րի կո վը 
Ռու սա կան կայս րու թյան արտ գործ նա խա րա րին հե ռա գիր է հղում, ո րում աս վում է, 
որ «այդ օ րե րին Կոս տանդ նու պոլ սում տպագր վել է առա ջին ռու սա լե զու պատ կե-
րա զարդ թեր թը, ո րը Թուր քիայի գո յու թյան ո ղջ ըն թաց քում առա ջինն է: Տպագ րե-
լու փաս տը մեզ հա մար ան կաս կած մշա կու թային հա ջո ղու թյուն է»21: Հարկ է նշել, 
որ դես պա նը պար բե րա կա նի հրա տարկ չի մա սին հի շա տա կել է որ պես ռու սահպա-
տա կի: Նշենք, որ Չա րի կո վի վե րոն շյալ հայ տա րա րու թյունն ու կար ծի քը զգա լի 
բո ղոք են առա ջաց նում ռու սա կան իշ խա նու թյան շրջա նակ նե րում. վեր ջին ներս հա մա-
միտ չէին, որ պար բե րա կա նը միայն մշա կու թային հա ջո ղու թյուն էր: Այ սինքն՝ թեր թը 
նպա տակ ու ներ Օս մա նյան կայս րու թյու նում տա րա ծել սո ցիա լիս տա կան գա ղա փար-
նե րը, քա նի որ պար բե րա կա նի խմբա գի րը ռու սա կան հե ղա փո խա կան է միգ րա ցիայի 
ներ կա յա ցու ցիչ էր: 

Այս հան գա ման քը փաս տում է նաև Ժել տյա կո վը, ում դի տարկ մամբ՝ թեև ըն դուն-
ված էր պար բե րա կա նը հա մա րել Ռու սաս տա նի հետ մշա կու թային և տնտե սա կան 
ու ղի նե րի մեր ձեց ման օ ղակ (ին չը նշել էր նաև Քորք մա զո վը. թեր թը լի բե րալ է, և այն 
բա ցար ձակ առն չու թյուն չու նի Ռու սաս տա նի ար տա քին քա ղա քա կա նու թյան հետ), 
ռու սա կան ար տա քին քա ղա քա կա նու թյան ար խիվ նե րում հայտ նա բեր ված հան դե սի 
հա մար նե րից մե կի հա մա ձայն՝ թեր թի նպա տակ նե րը չեն սահ մա նա փակ վել մշա կու-
թային և տնտե սա կան գոր ծա ռույթ նե րով22:

 Փաս տո րեն, խմբագ րա կազ մը սերտ կա պի մեջ է եղել Ռու սաս տա նի հետ՝ թեր թը 
դարձ նե լով տե ղե կատ վու թյան խո ղո վակ Ռու սաս տա նի և Թուր քիայի ոչ մե ծա քա-
նակ ռու սա կան գա ղու թի միջև: Սա կայն, թեր թը շու տով դառ նում է երիտ թուր քա-
կան հա յաց նե րի տա րած ման հար թակ, ին չի հա մար էլ հե տա գա յում Քորք մա զո վը 
մե ղադր վում է ռու սա կան իշ խա նու թյան կող մից:

19 Желтяков, Внутреннее положение Турции в 1909–1910 гг., 70.
20 Նույն տեղում, 70-71:
21 АВПР, ф. Турецкий стол (новый), 1909 г., д. 6891, л. 2, հղվել է ըստ Желтяков, Внутреннее 
положение Турции в 1909–1910 гг. 
22 Նույն տեղում: 
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Ազգային խնդիրների արծարծումը պարբերականի էջերում

 Պար բե րա թեր թի հոդ ված նե րին ծա նո թա նա լիս հս տակ նշ մար վում է, որ այն ազ գային 
նոր մտա ծո ղու թյան ձևա վոր ման, քա ղա քա կան հա յացք նե րի տա րած ման, գա ղա-
փա րա կան ուղ ղու թյուն նե րի քա րոզ ման և ներ քին խն դիր նե րի տե ղե կատ վու թյան 
փո խանց ման գոր ծուն աղ բյուր և հար թակ է եղել:  Թեր թի երկ րորդ հա մա րում՝ «Ըն թեր-
ցող նե րին» խո րագ րով խմբագ րա կա նի ներ քո աս վում է, որ խմբագ րա կազ մը նպա-
տակ է դնում հա վաս տի, լիար ժեք և բազ մա կողմ լու սա բա նե լու Թուր քիայի տվյալ 
ժա մա նա կա հատ վա ծի «ինք նա տիպ է վո լյու ցիան»: Ա պա շա րու նակ վում է, որ Արևել քի 
վե րածնն դի գոր ծըն թա ցը հե տաքր քիր է ամեն դի տա կե տից: Մինչև այդ ժա մա նա կա-
հատ վածն արևե լյան կյան քի մե կու սա ցու մը թաքց նում էր իր դան դաղ և բնա կա նոն 
շար ժը: Ի հա կադ րու թյուն Թուր քիայի հան դեպ այդ շրջա նում ձևա վոր ված հան րային 
քն նար կում նե րի՝ դրանք ծա վալ վում էին ինչ պես Ռու սաս տա նում, այն պես էլ ամե նուր: 
Կ.Պոլ սում ոչ մի ռու սե րեն պաշ տո նա թերթ չի տպագր վել, ո րը կբա վա րա րեր տե ղե-
կատ վու թյան հոս քի այդ պա հան ջը23: 

Ա պա խմբագ րա կա նը շա րու նա կում էր, որ թեր թը ներ կա յաց նե լու և լու սա բա նե լու է 
թուր քա կան «մտ քի» և կյան քի առա վել հայտ նի երևույթ նե րը և իրա դար ձու թյուն նե րը: 
Այն ըն թեր ցո ղին ծա նո թաց նե լու էր Թուր քիա յում քա ղա քա կան, տնտե սա կան, հա սա-
րա կա կան և «մ տա վոր է վո լյու ցի ոն» ըն թաց քը24: 

Ե րի տա սարդ Թուր քիան25 իր քա ղա քա կան է վո լյու ցիայի ճա նա պար հին նոր քայլ 
է կա տա րել, իսկ «Մի ու թյուն և առա ջա դի մու թյուն» կո մի տեն, ո րի ո ղջ գոր ծու նե ու-
թյունն ուղղ ված էր պե տա կան կարգ ու կա նո նի հաս տատ մա նը, այ սու հետ իրեն գրե թե 
ամ բող ջու թյամբ կն վի րի ժո ղովր դին, մշա կույ թին և ազ գային գոր ծե րին: Ա պա շա րու-
նակ վում է, որ «Աբ դուլ Հա մի դի փտած քաո սային-ի նք նիշ խան հա մա կար գը ժա ռան-
գու թյուն ստա նա լով՝ երիտ թուր քե րը գրե թե ամեն ո լոր տում ժա ռան գե ցին «ա նար խիկ 
ան կար գու թյուն». «Պե տու թյուն պե տու թյան մեջ»՝ այս պես կա րե լի է բնու թագ րել այդ 
ներ քին և ար տա քին քա ղա քա կան հա մա կար գը»26: Ե րիտ թուր քա կան շար ժումն ը նդ դեմ 
այդ միջ նա դա րյան կա ցու թաձևի պետք է ստա նար ոչ այլ ինչ, քան ազ գային և լի բե րալ 
շարժ ման բնույթ: 

Օ րա կար գային հար ցադ րում նե րը պար բե րա թեր թում շատ արագ են զար գա ցում 
ապ րում: Զգա լի քա նա կու թյամբ նյու թեր են տպագր վում Թուր քիայի ար տա քին իրա-
վի ճա կի մա սին: 1909 թ. հա մար նե րից մե կում կար դում ենք Քորք մա զո վի հոդ վա ծը27, 
որ Թուր քիայի մի ջազ գային դրու թյունն ար դեն այն պի սին չէ, ինչ պի սին մեկ տա րի 

23 Стамбульскiя Новости, 30 октября 1909.
24 Նույն տեղում: Տե՛ս նաև Стамбульскiя Новости, 23 октября 1909. 
25 Հատկանշական է, որ թերթում այդ ժամանակաշրջանի համար օգտագործվում է Թուրքիա 
եզրույթը, ինչը կարելի է գնահատել որպես այդ եզրույթը մամուլի միջոցով հասարակական 
շրջանառության մեջ դնելու փորձերից։ 
26 Նույն տեղում:
27 Հոդվածում Քորքմազովը հանդես է գալիս Ջելալ Էդ Դին մականվամբ:
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առաջ28: Եվ րո պան բա վա կա նին նպա տա կային էր հա մա րում երիտ թուր քե րի ծրա-
գի րը և ի դեմս նրանց՝ այդ ծրա գիրն իրա կա նա նա լի է տես նում: Բո լոր այն պե տու-
թյուն նե րը, ո րոնք դեռևս մեկ տա րի առաջ Թուր քիան դի տար կում էին որ պես «հա վա-
տա րիմ ձեռք բե րում», ապա հի մա ձգ տում են հա մա հա վա սար «մ տեր մու թյան»: 
Թուր քիայի ար տա քին հա րա բե րու թյան փո փո խու թյուն նե րը հե ղի նա կը պայ մա նա վո-
րում էր ներ քին քա ղա քա կա նու թյան ձևա փոխ մամբ: Հին Թուր քիան, ինչ պես նշ վում 
է պար բե րա կա նում, աստ վա ծա պե տա կան է ր՝ ռա սա նե րի և կրոն նե րի տար բե րակ-
մամբ, և միայն գե րիշ խո ղի ուժն էր, որ պա հում էր դրանց միաս նու թյու նը: Պատ մա-
կան զար գա ցու մը երիտ թուր քե րի առջև դյու րին խն դիր չդ րեց՝ ձևա փո խել այդ «ագ լո-
մե րա տը» ժա մա նա կա կից իրա վա կան ազ գային պե տու թյան: Փաս տո րեն, «Ստամ-
բուլյան լու րեր» շա բա թա թերբ ակն հայ տո րեն քա րո զում էր նոր ազ գային պե տու թյան 
ձևա վոր ման գա ղա փա րը:

 Թեր թում խոս վում էր նաև կայս րու թյու նում բնակ վող այ լազ գի նե րի և նրանց 
նկատ մամբ տար վող քա ղա քա կա նու թյան մա սին: Մաս նա վո րա պես կար դում ենք. 
«... բա վա կան է հպան ցիկ հա յացք նե տել Թուր քիայի քա ղա քա կան կյան քին՝ հաս կա-
նա լու, որ կայս րու թյու նը կա ռա վար վում է «Մի ու թյուն և առա ջա դի մու թյուն» կո մի տեի 
կող մից: Կո մի տեի ծրա գիրն ամ բող ջո վին ըն դուն ված է կա ռա վա րու թյան կող մից: 
Հս տակ է նաև այն փաս տը, որ առան ձին ռա սա նե րը, ո րոնք մտ նում են Օս մա նյան 
կայս րու թյան կազ մի մեջ, բա վա կա նա չափ հե ռու են երիտ թուր քե րի քա ղա քա կա նու-
թյան առջև ցան կա լի մի ու թյու նից և հաշտ խան դա վա ռու թյու նից: Սա կայն մեր հայ րե-
նի քի հա մար ներ քին տա րան ջա տու մը ծայ րա հեղ կոր ծա նա րար է»29: 

Թեև նշ վում էր, որ Կո մի տեն մե ղադր վում է ազ գայ նա մո լու թյան մեջ, քա նի որ 
ցան կա նում է ձու լել կայս րու թյան տար րե րին, սա կայն, մյուս կող մից, կայս րու թյան 
ո րոշ ազ գու թյուն ներ մե ղադր վում են ան ջա տո ղա կա նու թյան ձգ տում նե րում: Սա կայն 
իրա կա նում, ինչ պես հոդ վա ծում է շեշ տադր վում, Կո մի տեն ցան կա նում է միայն այն, 
որ կայս րու թյան բո լոր քա ղա քա ցի նե րը խո սեն մեկ ը նդ հա նուր լեզ վով, միա վոր վեն 
հայ րե նի քի հան դեպ մեկ միաս նա կան սի րով և հա վա տար մու թյամբ՝ վերջ նա կա նա-
պես հետ կանգ նե լով ան ցյա լից: Սա կայն, հոդ վա ծա գի րը միև նույն ժա մա նակ նշում 
է, որ տար բեր ռա սա ներն ու նեն իրենց ան ցյա լը, պատ մու թյու նը, ավան դույթ նե րը, 
իրենց պատ մա կան խն դիր նե րը և իդե ալ նե րը, ո րոնք «խան դով փայ փա յում են ո ղջ 
հա րյուր տա րի նե րի ըն թաց քում», և ին չը նոր ծա վալ է ստա ցել վեր ջին շրջա նում՝ 
շնոր հիվ բռ նա տի րա կան կար գե րի թու լաց ման: Քորք մա զո վը վս տահ էր, որ այդ 
ռա սա նե րը եր բեք ինք նա կամ չեն հա մա ձայն վի հրա ժար վել իրենց հո գում սր բո րեն 
պահ ված երա զանք նե րից, ա՛յն հույ սից, ո րը ձևա վոր վել և զար գա ցել է տա ռա պանք-
նե րի հիմ քով, ո րոնք ներ կա յաց նում են իրենց ազ գային ո ղջ կյան քը: «Ե թե մի պահ 
մենք հիմ նա րար ըն դու նենք այս ո ղջ դրու թյու նը, դի տո ղու թյուն նե րը, կշ տամ բանք-
նե րը, ազ գայ նա մո լու թյան ու ան ջա տո ղա կա նու թյան մեջ փո խա դարձ մե ղադ րանք-
նե րը, ինչ պես նաև թշ նա մա կան հա րա բե րու թյուն ներ պահ պա նե լու մտադ րու թյան 

28 Стамбульскiя Новости, 30 октября 1909.
29 Նույն տեղում:
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ցան կու թյու նը, ապա մեր աչ քե րի առաջ ուր վագծ վում է սար սա փե լի, դա ժան պայ-
քա րի պատ կեր: Ե րկ րի ո ղջ կյան քը վե րած վում է ծեծկռ տուք նե րի ան դա դար շար քի, 
եղ բայ րա կան սպան դի և արյու նա հեղ դր վագ նե րի», - նշ վում է հոդ վա ծում30: 

Ըստ Քորք մա զո վի՝ իրա կա նու թյան մեջ հնա րա վո րինս մնա լու հա մար Կո մի տեն 
կփոր ձի այս բո լոր մե ղադ րանք նե րից և հայ տա րա րու թյուն նե րից առանձ նա ցել այն 
ամե նը, ին չը որ պես փաստ երկ կողմ ներ կա յաց ված է՝ հեն վե լով բա ցա ռա պես իրա-
կան և ո րո շա կի փաս տե րի ու փաս տարկ նե րի վրա, ո րի շնոր հիվ էլ նրա ան դամ նե րը 
կկա րո ղա նան ի հայտ բե րել այս կամ այն պարզ և մո տի վաց նող դա տո ղու թյու նը:

«Մի ու թյուն և առա ջա դի մու թյուն՝ ահա այս է կո մի տեի նշա նա բա նը. ան կաս կած 
կայս րու թյան բո լոր ռա սա նե րի, տար րե րի սերտ մի ու թյու նը երիտ թուր քե րի գա ղա-
փա րա հիմքն է. այդ մի ու թյան մեջ նրանք տես նում են հայ րե նի քի փր կու թյու նը»,– 
մատ նանշ վում է հոդ վա ծում, ապա շա րու նակ վում, որ երիտ թուր քե րը, ո րոնք բո լոր 
կող մե րից հռ չակ վե ցին որ պես հայ րե նի քի ազա տագ րող ներ, իրենց խո րա պես եր ջա-
նիկ և նույ նիսկ հպարտ են զգում, որ կա րո ղա ցել են հաղ թա հա րել այդ բարդ խն դի-
րը՝ վե րածնն դի ժա մա նա կաշրջան բա ցե լով երկ րի հա մար: Որ խեղճ Թուր քիան 
ազա տու թյուն շն չե լու հնա րա վո րու թյուն ու նի այլևս»31:

 Հոդ վա ծում ան դրա դարձ է ար վում նաև ոչ մու սուլ ման նե րի իրա վունք նե րին: Թեր-
թում նշ վում է, որ թեև հին հա մա կար գի հրա մա նագ րե րում պատ րիար քա րան նե րի 
ար տո նու թյուն նե րի մա սին շատ է խոս վել, սա կայն նման ար տո նու թյուն-թույլտ վու-
թյուն նե րը թղ թի վրա էին, և միայն վեր ջերս են կյան քի կոչ վե լու իրա վունք ստա ցել: 
Պար բե րա կա նը նշում է, որ «բո լոր կող մե րից ան հաս կա նա լի և ան տրա մա բա նա կան 
է են թադ րել, որ ազգ-տի րա կա լը կտար հպա տակ ազ գու թյուն նե րին ար տո նու թյուն-
ներ, այ սինքն՝ իրա վունք ներ, ո րոնք կգե րա զան ցեին իր սե փա կան իրա վունք նե րը»: 
Ը ստ Քորք մա զո վի՝ փոք րա մաս նու թյուն նե րին տր վող «ար տո նու թյուն ներն» ու նեին 
նսե մաց նող բնույթ: Ա պա շա րու նա կում է, որ հար ցի խո րը ու սում նա սի րու թյան դեպ-
քում, երբ հա յացք ես նե տում հար ցի պատ մա կան զար գաց ման վրա, ան հեր քե լի է, որ 
Աբ դուլ Մե ջի դի թան զի մա թյան շրջա նում և պատ մու թյան նո րա գույն շրջա նում խոս-
վում է միայն մար դու տար րա կան իրա վունք նե րից օ գտ վե լու «ո ղոր մե լի» թույլտ վու-
թյան մա սին: Այդ պի սիք էին եկե ղե ցի և դպ րոց կա ռու ցե լու, սե փա կան գե րեզ մա նոց 
ու նե նա լու, բարձ րա գույն ու սում նա կան հաս տա տու թյուն ներ ըն դուն վե լու և ամե նաս-
տո րա ցու ցիչ ար տա հայ տու թյուն նե րով վի րա վոր ված չլի նե լու իրա վունք նե րը: Հատ-
կան շա կան է, որ ազ գային փոք րա մաս նու թյուն նե րին վի րա վո րե լու երևույ թը կի րառ-
վում էր ոչ միայն ազ գային լեզ վի մա կար դա կում, այլև պե տա կան ծա ռայող նե րի շուր-
թե րով, կա ռա վա րու թյան և պաշ տո նա կան փաս տաթղ թե րում: Հոդ վա ծա գի րը մատ-
նան շում է նաև թույլտ վու թյուն-ար տո նու թյուն նե րի ձևա կան լի նե լը և այն, որ բարձ-
րա գույն Ռազ մա կան դպ րո ցի դռ նե րը մշ տա պես փակ են եղել ոչ մու սուլ ման նե րի 
հա մար32:

30 Նույն տեղում:
31 Նույն տեղում:
32 Նույն տեղում:
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«Վեր ջա պես այդ ազա տու թյուն նե րի շար քում, ո րոնք շնորհ վել էին ոչ մու սուլ ման նե-
րին, – նշում է հե ղի նա կը, – մենք առանձ նաց նում ենք բա ցա ռա պես հա տուկ բնույ թի 
իրա վուն քը, այն է՝ յու րա քան չյուր առան ձին տար րի ազ գային ինք նա գի տակ ցու թյան 
պահ պան ման իրա վուն քը, ո րը կա րող էր լի նել հա մայնք նե րի ինք նու րույն վար չա կան 
կազ մա կեր պու մը»33:

 Հա կադր վե լով այն մո տեց մա նը, հա մա ձայն ո րի՝ Թուր քիան «մե ղադր վում է» 
ազ գային փոք րա մաս նու թյուն նե րի ու ծաց ման/ա սի մի լյա ցիայի մեջ, հոդ վա ծա գի րը 
շեշ տադ րու մէ, որ թուր քե րը եր բեք չէին կա րող մտա ծել հպա տակ ժո ղո վուրդ նե րի 
ու ծաց ման ուղ ղու թյամբ, քա նի որ այն չէր հա մա պա տաս խա նում իրենց տե սա կան 
մտա ծո ղու թյա նը. իրենք հպա տակ նե րին նա յում էին որ պես հար կա տու նե րի, իսկ 
ասի մի լյա ցիան հնա րա վոր էր միայն հա վա սար իրա վուն քի պա րա գա յում: Ի նչ պես 
նաև, եթե ռա յա նե րը դա դա րեին լի նել ռա յա34, այ սինքն՝ հպա տակ ներ/ հար կա տու ներ, 
ապա ինչ պե՞ս էր պե տու թյու նը հո գա լու բա նա կի և վար չա կան հս կա յա կան ծախ-
սե րը: Ի հար կե, մու սուլ ման նե րը նույն պես վճա րում էին եկամ տի տաս նե րորդ չա փը, 
բայց դա ո չինչ էր հս կա յա կան հա րա ջե մի/ խա րաջ/ հար կի դի մաց35: 

Որ պես զի ըն թեր ցո ղի հա մար ավե լի հս տակ լի նի նախ կին իրա վի ճա կը, հոդ վա ծը 
թուր քե րին ներ կա յաց նում է որ պես Կենտ րո նա կան Ա սիայի ազատ, հզոր և մշ տա-
պես պա տե րազ մող ցե ղա տե սակ, ո րը միշտ նա խընտ րել է թա փա ռա կան զին վո րի 
կյանքը: Եվ միայն վեր ջին շրջա նում է, որ զին վո րը հա մա ձայ նել է հող մշա կել: Այս-
պի սով, թեև թուր քերն ու նեին հս կա յա կան հո ղա տա րածք ներ, սա կայն դրանք մշա-
կում էին ռա յա նե րը, ին չից բա ցար ձակ հս տակ է դառ նում, որ սո ցիա լա կան նման 
կա ռուց վաք ծի պայ ման նե րում թուր քե րը չէին կա րող ոչ մու սուլ ման նե րի ասի մի լյա-
ցիան ցան կա նալ: Հոդ վածն ավարտ վում է հետևյալ դիր քո րոշ մամբ.

«Մենք36 ևս մեկ ան գամ հաս տա տում ենք այդ կե տը.
1.  Ռա յա – արա բե րեն նշա նա կում է քրիս տո նյա նե րի հոտ, ով քեր գտն վում են 

ստ րուկ նե րի, հնա զանդ նե րի/հ պա տակ նե րի կար գա վի ճա կում և վճա րում 
են հարկ, և ով քեր մշ տա պես հե ռու են պահ վել իշ խող ժո ղովր դից: Միև նույն 
ժա մա նակ իս լա մը, ո րը մեկ ը նդ հան րա կան իրա վունք էր երաշ խա վո րում 
ան խտիր բո լոր մու սուլ ման նե րի հա մար, ասի մի լյա ցիայի հիա նա լի հիմք էր: 
Հա մար ձա կո րեն կա րող ենք հաս տա տել, որ եթե սո ցիա լա կան և ան հա տա կան 
ազա տու թյու նը չտր վեր քրիս տո նյա տար րե րին՝ ո րո շա կի հար կի դի մաց, ապա 
վեր ջի վեր ջո նրանք ևս իս լամ կըն դու նեին: Պատ մու թյու նը հաս տա տում է մեր 
դիր քո րո շու մը: 

33 Նույն տեղում։ 
34 Պետք է նշենք, որ հոդվածագիրը ռայա բառի թարգմանությունը կիրառում և շեշտադրում է 
արաբերենից թարգմանաբար հոտ իմաստով՝ տալով նաև բառի կիրառության այլ տարբերակները:
35 Հարկատեսակ՝ գլխահարկ: Д, A. Магазинск, Турецко-русский словарь, под ред. В. А. Гордлевского 
(Москва: Государственное издательство иностранных и национальных словарей, 1931), 384.
36 Հոդվածագիրը նկատի ունի երիտթուրքերին:
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2. Մենք կար ծում ենք, որ այդ «ար տո նու թյուն նե րի» նշա նա կու թյու նը չա փա զանց-
ված է՝ բա ցի այն, որ թույլ էին տա լիս սե փա կան կյան քը ինք նու րույն և ազատ 
կազ մա կեր պել, ինչն իս կա կան բա րեգ թու թյուն էր ոչ մու սուլ ման տար րե րի 
հա մար, ո րոնց շնոր հիվ վեր ջին ներս կա րո ղա ցան պահ պա նել իրենց ազ գային 
ինք նա գի տակ ցու թյու նը, առա ջըն թաց ապ րել և նույ նիսկ վե րածն վել»37:

 Քորք մա զո վը նաև հա կադ րում է մու սուլ ման նե րի և ոչ մու սուլ ման նե րի սո ցիա լա-
կան վի ճակ նե րը՝ կայս րու թյան ան կման եր կա րատև շրջա փու լը հա մա րե լով թուր քե րի 
հա մար ծանր փոր ձու թյուն նե րի շրջան: Միև նույն ժա մա նակ մատ նանշ վում էր, որ ոչ 
մու սուլ ման նե րի սո ցիա լա կան և կյան քի պայ ման նե րը ոչ թե վատ թա րա ցել, այլ բա րե-
լավ վել են: Հոդ վա ծա գի րը նաև ը նդ գծում էր, որ ռա յան շա րու նա կում է ազատ ված 
մնալ զին վո րա կան ծա ռա յու թյու նից, և փո խա րենն ը նդ լայ նում է իր ու նեց ված քը և 
զար գաց նում սե փա կան մշա կույ թը38: 

Անդ րա դառ նա լով ազ գային բնու թագ րիչ նե րին՝ պար բե րա կա նը խո սում է ազ գու-
թյան հա մար սե փա կան լեզ վի և մշա կույ թի սր բու թյուն լի նե լու մա սին, և շեշ տադ րում, 
որ յու րա քան չյուր իրա վա կան պե տու թյուն, այդ թվում՝ Թուր քիան, այդ սր բու թյուն-
նե րին պետք է վե րա բե րի հար գան քով և զգու շու թյամբ: Սա կայն, հե տաքրք րա կան է, 
որ սա դի տարկ վում էր ոչ թե որ պես պարտք, այլ կեն սա կան պա հանջ: Ա պա շա րու-
նակ վում է այն միտ քը, որ Թուր քիան տվյալ ժա մա նա կա հատ վա ծում մե ծա մաս նու-
թյուն կազ մող ազ գու թյուն չկար: Նման իրա վի ճակ էր նաև մշա կու թային հա րա բե րու-
թյուն նե րի իմաս տով. հույ նե րը, բուլ ղար նե րը, հայերն ու նեին իրենց վար ժա րան նե րը, 
իրենց մտա վո րա կա նու թյու նը և տնտե սա կան ազ դե ցու թյու նը: Հե տաքրք րա կան է, որ 
հոդ վա ծա գի րը խո սում է նաև այն մա սին, որ արաբ նե րի հա մար Ե գիպ տո սը, հույ-
նե րի և բուլ ղար նե րի հա մար՝ Հու նաս տա նը և Բուլ ղա րիան թի կունք կկանգ նեն: 

Այս տեղ պետք է նկա տել, որ հայե րի մա սին այս առու մով գրե թե ոչ մի խոսք չկա: 
Ինչ պես նշ վում է հոդ վա ծա շա րում, որ թեև դա չի խան գա րի, որ նրանք լի նեն 

օս մա նյան հա վա տա րիմ քա ղա քա ցի ներ, սա կայն, հս տակ է, որ կցան կա նան տեր 
կանգ նել իրենց սե փա կան լեզ վին, մշա կու թային ան կա խու թյա նը: Այդ դեպ քում, 
նրանց ու ծաց նե լու ան նշան փորձն ան հա ջո ղու թյամբ կա վարտ վի: Քորք մա զո վը 
վս տահ էր, որ օ տար երկր ներն ակն կա լում են, որ երիտ թուր քե րը կփոր ձեն բո լո րին 
ասի մի լաց նել, և Եվ րո պան «ս տիպ ված» մի ջամ տու թյուն կա նի, այս ան գամ՝ վերջ-
նա կա նա պես: Այ սինքն՝ Եվ րո պան հնա րա վո րու թյուն կու նե նա օ գտ վել այդ պայ քա-
րից սե փա կան շա հի հա մար: Ի սկ դա թույլ չտա լու հա մար երիտ թուր քե րը պետք է 
իրա վա հա վա սա րու թյուն սահ մա նեն փոք րա մաս նու թյուն նե րի լեզ վի և մշա կու թային 
ան կա խու թյան հա մար39: 

Այս տե սու թյամբ է պար բե րա կա նը պայ մա նա վո րում այն, որ յու րա քան չյուր քա ղա-
քա ցի ար դեն ավե լի ուժ գին կփայ փայի սե փա կան հայ րե նի քը, քա նի որ դրա նում 
կտեսնի երաշ խիք ոչ միայն սե փա կան ան ձի, այլև ո ղջ ազ գային զար թոն քի հա մար:

37 Стамбульскiя Новости, 30 октября 1909.
38 Նույն տեղում:
39 Նույն տեղում: 
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 Հան դե սի յու րա քան չյուր հա մա րում պար տա դիր լույս էր տես նում Թուր քիայի 
Ազ գային ժո ղո վի գոր ծու նե ու թյան մա սին տե ղե կատ վու թյուն՝ ուղղ ված սահ մա նադ րա-
կան հա մա կար գի, բա րե փո խում նե րի մա սին նյու թե րի հրա պա րակ մա նը՝ բայց ար դեն 
ը նդ դի մա դիր բնույ թի: 

1910 թ. գար նա նը երիտ թուր քերն սկ սում են ը նդ դի մա դիր մա մու լի պատ ժո ղա-
կան գոր ծո ղու թյուն նե րի շարք. նույն թվա կա նի հու նի սի 13-ին սո ցիա լիզմ քա րո զե-
լու մե ղադրան քով փակ վում է «Իշ թի րակ»-ը40, ապա՝ «Ս տամ բու լյան լու րեր»-ը: Ի նչ-
պես ար դեն նշել էինք, ռու սա կան կա ռա վա րու թյունն էլ էր դժ գոհ պար բե րա թեր թից. 
1910 թ. հու նի սի սկզ բին ար տա քին գոր ծե րի նա խա րա րու թյունն ար գե լում է թեր թի 
մուտ քը Ռու սաս տան՝ պատ ճա ռա բա նե լով, որ այն չա փա զանց նում է Օս մա նյան կայս-
րու թյան և նրա մշա կու թային զար գաց վա ծու թյան մա սին տե ղե կու թյուն նե րը41: Սա կայն 
կար նաև այլ պատ ճառ. Ռու սաս տա նը, նոր դուրս գա լով հե ղա փո խա կան կար գա վի-
ճա կից, խու սա փում էր հե ղա փո խա կան կո չե րի և գա ղա փար նե րի ներ մու ծու մից: Ի սկ 
Ռու սաս տա նում թեր թի չտա րա ծելն ար դեն ըն թեր ցող լսա րանն էր փոք րաց նում, ինչ-
պես նաև ֆի նան սա կան մուտ քի ար գել քը տպագր ման և տա րած ման ուղ ղու թյամբ 
Կ.Պոլ սում նպաս տում է պար բե րա թեր թի փակ մա նը: Այն փա կե լու վե րա բե րյալ կա 
նաև այլ տե սա կետ, որ Քորք մա զո վը խն դիր է ու նե ցել «չեր քեզ խմբա գիր նե րի» հետ 
«քա ղա քա կան ծախ վա ծու թյան պատ ճա ռով»՝ իր լր տե սա կան աշ խա տան քով ի նպաստ 
Թուր քիայի: Եվ հենց այս շրջա նակ նե րի կող մից բո ղո քա գիր է գր վել, հա մա ձայն ո րի՝ 
«Ս տամ բու լյան լու րեր» պար բե րա կա նը ներ կա յաց վում է որ պես թուր քա մետ և պա նօս-
մա նյան քա րոզ չու թյանն ուղղ ված թերթ՝ երիտ թուր քա կան ֆի նան սա կան մի ջոց նե րով 
տպագր վող42: 

Ար դեն վեր ջին շրջա նում թեր թի ը նդ հա նուր ժո ղովր դա վա րա կան ուղ ղու թյու նը չէր 
հա մա պա տաս խա նում երիտ թուր քե րի հա կազ դող քա ղա քա կան և գա ղա փա րա կան 
ուղ ղու թյա նը: Ը նդ հա նուր առ մամբ այն առա վել ազ գային է ր՝ մոտ հե ղա փո խա կան 
ժո ղովր դա վա րու թյա նը՝ սահ մա նադ րա կան հա մա կար գի ամ րապնդ ման հա մար պայ-
քա րի ու ղե գիծ, մինչև ան գամ երիտ թուր քա կան ազ գայ նա մո լա կան ազ գային քա ղա քա-
կա նու թյան, կա նանց իրա վունք նե րի, մշա կույ թով աշ խար հիկ շար ժե րի, սո ցիա լա կան 
հա վա սա րու թյան հա մար: Պար բե րա կա նը նաև Ռու սաս տա նի և Եվ րո պայի երիտ թուրք 
սո ցիա լիստ նե րի և սո ցիալ-դե մոկ րատ հե ղա փո խա կան նե րի միջև սերտ միա վոր էր. 
այն առա վել ներ կա յաց նում էր իթ թի հա թա կան ձախ-ե րի ուղ ղու թյու նը: 

40 Այս պարբերականը բնորոշվում է՝ որպես Թուրքիայի պատմության մեջ առաջինը, որ հիմք 
դրեց սոցիալիզմի տեսական քարոզին, որ այն «Օսմանյան սոցիալիստական կուսակցության» 
պաշտոնաթերթն էր:
41 АВПР, ф. Турецкий стол (новый), 1909 г., д. 6891, л. 6.
42 ИРЛИ. ф. 655. д. 15. л. 16–17, РГИА. ф. 821. о. 8. д. 834. л. 299, Зульпукарова Э., Из истории первой 
русской газеты «Стамбульские новости». РИА Дагестан. 9 августа 2009, URL: http://archive.is/nALo. 
Коркмасов А. Д.-Э., Газета «Стамбульские Новости» и ее место во всеобщей истории прессы. Газават.
ру. URL: http://www.gazavat.ru/history3.php?rub=31&art=278 (դիտվել է՝ 06.12.2019), տե՛ս նաև Ya 
evam veda, Orientalia et Classica: Труды Института восточных культур и античности Выпуск LXI, Под 
редакцией И.С. Смирнова, Москва, 2016/ http://east-west.rsuh.ru/binary/66550_28.1458981280.10645.
pdf. 
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The article presents a brief history of Constantinople’s first Russian-language Young 
Turk periodical “Stambulʿskie Novosti” (Istanbul News, 1909-1910) and its reflection of 
Young Turk nationalism. The newspaper was distributed in the Ottoman Empire, Russia, 
Bulgaria, Western European countries. The editorial staff included prominent Turkish 
political and public figures, under the editorship of Djelal ed-Din Korkmasov, a prominent 
representative of the Russian and Caucasian intelligentsia. The periodical was also an 
attempt at rapprochement of Russian-Turkish relations, the exchange of revolutionary 
experience, and the dissemination of nationalist views. Although the newspaper was 
intended to serve the aims of the Russian authorities, it soon became a tool for propagation 
and dissemination of the Young Turk ideas.
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О НЕКОТОРЫХ НАБЛЮДЕНИЯХ «СТАМБУЛЬСКИХ НОВОСТЕЙ» – ПЕРВОГО 
МЛАДОТУРЕЦКОГО РУССКОЯЗЫЧНОГО ПЕРИОДИЧЕСКОГО ИЗДАНИЯ 

КОНСТАНТИНОПОЛЯ
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Ключевые слова: «Стамбульские новости», младотурецкая пресса, Ахмед Джевад, 
Джелал эд-Дин Коркмасов, российско-турецкие отношения.

В статье представлена краткая история первого русскоязычного периодического 
из дания Константинополя «Стамбульские новости» (1909-1910) и отражения на его 
стра ницах националистической идеологии и политики младотурок. Газета распростра-
нялась в Османской империи, России, Болгарии, странах Западной Европы. В редакцию 
издания входили видные турецкие политические и общественные деятели, а главным 
редактором являлся Джелал эд-Дина Коркмасов – видный представитель русской и 
кавказской интеллигенции. 
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Данное издание также преследовало цель сближения российско-турецких позиций, 
обмена революционным опытом и распространения националистической идеологии, 
что, фактически, сделало ее инструментом для распространения и пропаганды идей 
младотурок. 
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Ռո բերտ Ա. Թա թո յան
 պատ մա կան գի տու թյուն նե րի թեկ նա ծու 

ՄԵԿ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԵՂԵՌՆԸ. ԽԼԱԹԻ ԳԱՎԱՌԱԿԻ ՓՐԽՈՒՍ ԳՅՈՒՂԻ 
ԲՆԱՋՆՋՈՒՄԸ 1915 ԹՎԱԿԱՆԻՆ1

 Բա նա լի բա ռեր` Հայոց ցե ղաս պա նու թյուն, Փր խուս, Խլաթ, Բիթ լիս, փախս տա կան ներ, 
որ բեր: 

 Վեր ջին տա րի նե րին հետզ հե տե ավե լի է աճում Հայոց ցե ղաս պա նու թյան ժա մա նակ 
առան ձին շրջան նե րի, ան գամ բնա կա վայ րե րի հայ բնակ չու թյան բնաջնջ ման պատ մու-
թյան նկատ մամբ հե տաքրք րու թյու նը2: Նշ ված ուղ ղու թյամբ ու սում նա սի րու թյուն նե րը 
թույլ են տա լիս առա վել լիար ժեք բա ցա հայ տել Հայոց ցե ղաս պա նու թյան իրա կա նաց ման 
մե խա նիզմ նե րը, դրան մաս նակ ցած տար բեր կա ռույց նե րի և խմբե րի՝ բա նակ, տե ղա կան 
իշ խա նու թյուն ներ, մու սուլ ման բնակ չու թյան տար բեր խմբեր (թուր քեր, քր դեր, չեր քեզ ներ) 
դե րա կա տա րու թյու նը, այդ խմբե րի միջև գոր ծա ռույթ նե րի բաշ խու մը, հայե րի՝ մահ վա նից 
խու սա փե լու նպա տա կով գոր ծադր ված ջան քե րը և այլն: 

Փր խու սի բնաջնջ ման պատ մու թյան ու սում նա սի րու թյու նը կա րող է հե տաքրք րու թյուն 
ներ կա յաց նել նաև հատ կա պես հետևյալ եր կու պատ ճառ նե րով. այն Խլա թի գա վա ռա կի 
ամե նա խո շոր հա յաբ նակ բնա կա վայրն էր, և այդ բնա կա վայ րի ո չն չա ցումն իրա կա նաց վել 
է նույն կա ղա պա րով, ինչ Խլա թի գա վա ռա կի այլ հայ կա կան գյու ղե րի դեմ գոր ծո ղու թյուն-
նե րը, այ սինքն, Փր խու սի օ րի նա կով մենք կա րող ենք պատ կե րա ցում կազ մել գա վա ռա կի 
բո լոր հայ կա կան գյու ղե րի եղեռ նի մա սին: 

Փր խու սի բնաջնջ ման պատ մու թյան ու սում նա սի րու թյան հա մար որ պես առաջ նային 
սկզբ նաղ բյուր ծա ռայել են փր խուս ցի վե րապ րած նե րի վկա յու թյուն նե րը և դրան ցից հատ-
կա պես՝ Սոկ րատ Մկրտ չյա նի հու շագ րու թյու նը (պահ վում է Հայոց ցե ղաս պա նու թյան 
թան գա րան-ի նս տի տու տի գի տա կան ֆոն դե րում): 

Փրխուս գյուղը Հայոց ցեղասպանության նախօրյակին

Փր խու սը Բիթ լի սի (Բա ղեշ) նա հան գի Բիթ լի սի գա վա ռի Խլա թի գա վա ռա կի 24 հա յա-
բնակ բնա կա վայ րե րից մեկն էր, դրան ցից առա վել խո շո րը: Գյու ղը զուտ հա յաբ նակ 
էր, տե ղա կայ ված էր կենտ րո նա կան Խլաթ գյու ղա քա ղա քից մոտ 12 կի լո մետր հյու սիս-
արև մուտք՝ Նա զիկ լճա կի հա րավ կող մի ոչ բարձ րա դիր լեռ նե րի ստո րոտ նե րում3: 

1 Հոդվածը ստացվել  է 10.09.2019 և ընդունվել տպագրության՝ 23.11.2019:
2 Yves Ternon, Mardin 1915: Anatomie pathologique d’une destruction (Paris: Geuthner, 2007), տե՛ս նաև 
Hilmar Kaiser, The Extermination of Armenians in the Diarbekir Region (İstanbul: İstanbul Bilgi University 
Press, 2014): Ըստ Օսմանյան կայսրության վարչատարածքային մանր միավորների (սանջակ 
(գավառ) և կազա (գավառակ)) և բնակավայրերի Հայոց ցեղասպանության ընթացքն է ներկայացնում 
նաև ֆրանսահայ ուսումնասիրող Ռայմոն Հարություն Գևորգյանն իր «Հայոց ցեղասպանություն. 
լիակատար պատմություն» աշխատությունում, Raymond H. Kevorkian, The Armenian Genocide: A 
Complete History (London-New York: I. B. Tauris, 2011):
3 Թ. Խ. Հակոբյան, Ստ. Տ. Մելիք-Բախշյան, Հ. Խ. Բարսեղյան, Հայաստանի և հարակից շրջանների 
տեղանունների բառարան, հատոր 5, Տ-Ֆ (Երևան, Երևանի համալսարանի հրատարակչություն, 
2001), 281: 
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1880-1881 թթ. Կ. Պոլ սի Հայոց պատ րիար քա րա նի հրա հան գով Բա ղե շի առաջ նոր-
դա րա նի կող մից կազմ ված վի ճա կագ րու թյամբ՝ Փր խուսն ու ներ 107 տուն, 1.311 շունչ 
հայ բնակ չու թյուն4, նույն ժա մա նա կաշրջա նին վե րա բե րող մեկ այլ հաշ վար կով՝ 115 
տուն, 1.000 շունչ հայ5:

 Վա նում ռու սա կան փոխ հյու պա տոս Վլա դի միր Մաևս կու՝ 1899 թ. վե րա բե րող 
տվյալ նե րով՝ բնա կա վայրն ու ներ 140 տուն, 1.120 շունչ հայ բնակ չու թյուն (հե ղի նա կը 
որ պես մեկ տան հա մար շն չե րի մի ջին թիվ ըն դու նում է 8)6: 

Ըստ Կ.Պոլ սի Հայոց պատ րիար քա րա նի հրա հան գով 1913 թ. Բա ղե շի առաջ նոր-
դա րա նի կազ մած վի ճա կագ րու թյան (մաս նա գի տա կան գրա կա նու թյան մեջ հայտ նի է 
նաև 1913-14 թթ. Կ.Պոլ սի Հայոց պատ րիար քա րա նի մար դա հա մար)՝ Փր խու սում կար 
207 տուն, 2.016 շունչ հայ բնակ չու թյուն (այդ թվում՝ 77 պան դուխտ)7: Այլ վկա յու թյուն նե-
րով` Մեծ եղեռ նի նա խօ րյա կի դրու թյամբ գյու ղի հայ բնակ չու թյան թիվն ավե լի բարձր 
էր. այս պես, ը ստ Մշո առաջ նոր դա րա նի քար տու ղար Նա զա րեթ Մար տի րո սյա նի 
տվյալ նե րի՝ Փր խուսն ու ներ 284 տուն, 2.154 շունչ հայ8, իսկ Փր խուս գյու ղից վե րապ-
րած հայ փախս տա կան նե րը հա ղոր դում են գյու ղում 3009, 35010 և ան գամ 40011 տուն և 
2.70012-3.00013 շունչ հայ բնակ չու թյան առ կա յու թյան մա սին: 

Ըն դա մե նը Խլա թի գա վա ռա կում, ը ստ Հայոց պատ րիար քա րա նի 1913 թ. վի ճա-
կա ցույ ցի տվյալ նե րի, կար 1.679 տուն, 13.432 շունչ հայ բնակ չու թյուն14: Գա վա ռա կի 
մու սուլ ման բնակ չու թյան թի վը (ճն շող մե ծա մաս նու թյու նը՝ քր դեր, առան ձին գյու ղե-

4 Արձագանք (Թիֆլիս), 1882, թիվ 18, 279, տե՛ս նաեւ Սուքիաս Էփրիկեան, Պատկերազարդ բնաշ-
խարհիկ բառարան, Հատոր առաջին, Ա-Ը (Վենետիկ, Ի տպարանի Սրբոյն Ղազարու, 1902), 365։
5 Էփրիկեան, Պատկերազարդ բնաշխարհիկ բառարան, Հատոր երկրորդ, Թ-Կ (Վենետիկ, Ի 
տպարանի Սրբոյն Ղազարու, 1907), 175: 
6 Վլադիմիր Մաևսկին հաղորդում է, որ անձամբ մի քանի անգամ այցելել և ուսումնասիրել է 
Խլաթի գավառակը, Владимир Маевскiй, Военно-Статистическое описанiе Ванскаго и Битлисскаго 
вилаетовъ (Тифлисъ: Типографiя Штаба Кавк. воен. окр., 1904), 220։ Գավառակի գյուղացուցակը 
տե՛ս նույն տեղում (отдел приложений), 93)։
7 ՀԲԸՄ Նուբարյան գրադարանի արխիվ, APC/BNu, DOR 3/3, f. 50: 
8 Վան-Տօսպ (Թիֆլիս), 1916, թիվ 15, 8:
9 Սոկրատ Մկրտչյանի հուշագրությունը (Հայոց ցեղասպանության թանգարան-ինստիտուտի 
գիտական ֆոնդեր, բաժին 8, ֆ. 24, թղթապանակ 29-30), թերթ 61: 
10 Հայոց ցեղասպանությունը օսմանյան Թուրքիայում: Վերապրածների վկայություններ: Փաս-
տաթղթերի ժողովածու, Հատոր II, Բիթլիսի նահանգ, հեղինակ և կազմողներ՝ Ամատունի Վիրաբյան, 
Գոհար Ավագյան, գլխավոր խմբ. Ամատունի Վիրաբյան (Երևան, Հայաստանի ազգային արխիվ, 
2012), 57:
11 Գեղամ Բադալյան, «Վարազդատ Տերոյանի վիճակագրական նյութերն Արևմտյան Հայաստանի 
բնակավայրերի վերաբերյալ», Բանբեր Հայաստանի արխիվների 1 (2005): 220: 
12 Եղիազար Ղարիբյանի և Ղուտրադ Ավետիսյանի վկայությունները, Հայոց ցեղասպանությունը 
օսմանյան Թուրքիայում, 55:
13 Բաղդասար Մելքոնյանի վկայությունը, Հայոց ցեղասպանությունը օսմանյան Թուրքիայում, 54: 
14 Հաշվարկը ֆրանսահայ ուսումնասիրող Ռայմոն-Հարություն Գևորգյանի, Raymond Kévorkian, 
Paul Paboudjian, Les arméniens dans l’Empire ottoman à la veille du génocide (Editions d’Art et d’Histoire 
ARHIS, Paris, 1992), 59, 474: 
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րում՝ չեր քեզ ներ, Խլաթ քա ղա քում՝ թուր քեր) ը ստ 1914 թ. օս մա նյան վի ճա կագ րու-
թյան` 10.190 է ր15: 

Ըստ Վա նում ռու սա կան փոխ հյու պա տոս Վ. Մաևս կու դի տարկ ման՝ Փր խու սը 
Խլա թի գա վա ռա կի հա յաբ նակ առա վել հա րուստ և բա րե կե ցիկ գյուղն է ր16: Ի նչ պես և 
Ա րևմ տյան Հա յաս տա նի այլ գյու ղա կան բնա կա վայ րե րում՝ բնակ չու թյան հիմ նա կան 
զբաղ մուն քը երկ րա գոր ծու թյունն ու անաս նա պա հու թյունն էր: Գյու ղում ցա նում էին 
ցո րեն, գա րի, կտա վատ, կա նեփ: Հա ցա հա տի կի տա րե կան բեր քը մոտ 45.000 կոտ 
ցո րեն էր (մեկ կո տը 2 լիտր է) և 20.000 կոտ գա րի և տա րե կան17: 

1915 թ. դրու թյամբ գյու ղում պահ վում էր մոտ 20.000 գլուխ ոչ խար, 2.500 ամեն 
տե սակի այլ անա սուն-սևա տա վար (եզ ներ, գո մեշ ներ, կո վեր, մա տակ ներ), 30 ձի, 
300 ավա նակ18: Շր ջա նում հայտ նի էր Փր խու սի «բալ բաս» ցե ղի սպի տակ դմա կա վոր 
ոչ խա րը, ինչ պես և «ղու ռիկ» կոչ ված այ ծը, ո րից ստա նում էին թան կար ժեք գզած նուրբ 
բուրդ («դֆ տիկ»)19: 

Փր խուսն ու ներ մոտ 700 տար վա հնու թյան Ս. Ստե փա նոս անու նով քա րա շեն եկե-
ղե ցի: Կային ձե ռա գիր ավե տա րան ներ և «Կար միր-կող» կոչ ված Ա վե տա րա նը, ո րին 
ուխ տի էին գա լիս հի վան դու թյուն ներ ու նե ցող նե րը20: Մեծ եղեռ նի նա խօ րյա կին գյու ղի 
եկե ղե ցում սպա սա վո րում էր տեր Հա րու թյուն (աշ խար հա կան ան վամբ՝ Հով հան նես) 
քա հա նա Ղու կա սյա նը21: 

Գյու ղում գոր ծում էին եր կու քա րա շեն դպ րոց ներ, ո րոն ցից մե կը՝ բո ղո քա կան նե րի 
կող մից բաց ված: Հա մա ձայն 1913 թ. վի ճա կագ րու թյան՝ հա մայն քային-«ազ գային» 
դպ րոց էր հա ճա խում մոտ 100 երե խա22, մեկ այլ տվյա լով՝ դպ րոց ներ հա ճա խող աշա-
կերտ նե րի թի վը 520 է ր23: 

Փրխուսի բնաջնջման ընթացքը

 Դեռևս նախ քան պա տե րազ մի մեջ մտ նե լը՝ օս մա նյան իշ խա նու թյուն նե րը 1914 թ. օ գոս-
տո սին հայ տա րա րում են զո րա հա վաք, ո րին Փր խու սից սկզ բում հա վա քագր վում են 
մոտ 150 տղա մարդ24: Շա տե րը գե րա դա սում են գու մար վճա րել և ազատ վել զին վո-

15 Kemal Karpat, Ottoman Population 1830-1914: Demographic and Social Characteristics (Wisconsin: The 
University of Wisconsin Press, 1985), 174.
16 Маевскiй, Военно-Статистическое описанiе, отдел приложений, 93: 
17 Եղիազար Ղարիբյանի և Ղուտրադ Ավետիսյանի վկայությունները, Հայոց ցեղասպանությունը 
օսմանյան Թուրքիայում, 55: 
18 Նույն տեղում, 57:
19 Սոկրատ Մկրտչյանի հուշագրություն, 61:
20 Հայոց ցեղասպանությունը օսմանյան Թուրքիայում, 57:
21 Թէոդիկ, Գողգոթա հայ հոգեւորականութեան եւ իր հօտին աղէտալի 1915 տարին (Նիւ Եորք, 1985), 63: 
22 ՀԲԸՄ Նուբարյան գրադարանի արխիվ, APC/BNu, DOR 3/3, f. 50:
23 Հայոց ցեղասպանությունը օսմանյան Թուրքիայում, 57:
24 Եղիազար Ղարիբյանի և Ղուտրադ Ավետիսյանի վկայությունը, Հայոց ցեղասպանությունը 
օսմանյան Թուրքիայում, 55:
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րագ րու թյու նից, սա կայն Օս մա նյան կայս րու թյան՝ պա տե րազ մա կան գոր ծո ղու թյուն-
նե րի մեջ ներգ րավ վե լուց հե տո, փր կագ նով ազատ ված նե րը նույն պես զո րա կոչ վում 
են: Փր խու սի տղա մարդ կանց հա ջորդ խո շոր զո րա հա վա քը տե ղի է ու նե նում ար դեն 
Սա րի ղա մի շում օս մա նյան բա նա կի կրած պար տու թյու նից հե տո՝ 1915 թ. փետր վա րին. 
այդ ժա մա նակ բա նակ է զո րա կոչ վում մոտ 300 տղա մարդ25: Ը նդ հա նուր առ մամբ, գյու-
ղից զո րա կոչ ված տղա մարդ կանց թի վը մոտ 500, առա վե լա գույ նը՝ 600 հո գու սահ մա-
նում է ր26: 

Պա տե րազմ հայ տա րա րե լուց քիչ ան ց զին վո րագր ված տղա մարդ կանց զի նա-
թա փում են և, ը նդ գր կե լով աշ խա տան քային գու մար տակ նե րում («ա մե լի թա բու րի»), 
ու ղար կում ճա նա պարհ ներ հաս տա տե լու և խրա մատ ներ կա ռու ցե լու աշ խա տանք նե րի՝ 
կա նո նա վոր զոր քի հս կո ղու թյան ներ քո: Զին վո րագր ված փր խուս ցի տղա մարդ կանց 
դրու թյու նը գնա լով ան տա նե լի էր դառ նում. նրանք աշ խա տում էին առանց հանգս տա-
նա լու, տա ժա նա կիր պայ ման նե րում՝ անօ թի, ծա րավ, մերկ և ո տա բո բիկ, գի շեր նե րը 
քնում առանց ան կող նի՝ խո նավ ու սա ռը հո ղի վրա: Նման պայ ման նե րում գնա լով 
ավե լա նում են մահ վան դեպ քե րը, շա տե րը դի մում են դա սալ քու թյան՝ վե րա դառ նա լով 
գյուղ կամ ան ցնե լով ռազ մա ճա կա տը և հանձն վե լով ռուս զին վոր նե րին27: 

1914 թ. վեր ջե րին – 1915 թ. սկզբ նե րին իշ խա նու թյուն նե րը, որ պես զին վո րա-
կան պա տե րազ մա կան տուրք, գյու ղա ցի նե րից բռ նագ րա վում են 20.000 կոտ ցո րեն, 
600 ոչ խար, 100 լիտր յուղ, 40 տա վար մսա ցու հի հա մար, 50 սայլ և 100 եզ, 500 զույգ 
գուլպա, 370 զույգ ձեռ նոց, 100 սայլ խոտ, 100 սայլ հարդ, 120 սայլ ցան (որ պես վա ռե-
լիք օգ տա գործ վող չոր աղբ, աթար)28:

Տ ղա մարդ կանց զին վո րագր ման գոր ծըն թա ցին զու գա հեռ՝ 1915 թ. գար նա նը գյու-
ղախմբի մյու դի րը (կա ռա վա րիչ) ոս տի կան նե րի ու ղեկ ցու թյամբ մտ նում է Փր խուս 
և, սպառ նա լիք նե րի ու մատ նու թյան գոր ծադր մամբ, հա վա քում գյու ղա ցի նե րի մոտ 
պահվող զեն քը՝ հրա ցան ներ և ատր ճա նակ ներ: Ը ստ շրջա նառ վող լու րե րի, հա վաք-
ված զեն քը փո խանց վում է քր դե րին29: Տղա մարդ կանց զին վո րագր ման և զեն քե րի 
բռ նագ րավ ման գոր ծո ղու թյուն նե րով Փր խու սի հայե րը զրկ վում են ինք նա պաշտ պա նու-
թյուն կազ մա կեր պե լու գործ նա կան հնա րա վո րու թյու նից: 

1915 թ. ապ րի լի 24-ին (նոր տո մա րով՝ մայի սի 7) ռու սա կան բա նա կի Կով կա սյան 
չոր րորդ բա նա կային կոր պու սը հար ձա կո ղա կան գոր ծո ղու թյուն է նա խա ձեռ նում 
Մա նազ կեր տի ուղ ղու թյամբ, ո րը ապ րի լի 27-ին (մայի սի 10) ան ցնում է ռու սա կան 
բա նա կի վե րահս կո ղու թյան տակ30: Ռու սա կան զոր քե րի հար ված նե րի տակ օս մա-
նյան զոր քե րի հետ դե պի հա րավ են նա հան ջում նաև Ա լաշ կեր տի շրջա նի քր դա կան 
աշի րեթ նե րը: Օս մա նյան իշ խա նու թյուն նե րը նրանց փաս տա ցի ար տո նում են, ը ստ 

25 Նույն տեղում: 
26 Նույն տեղում, 58:
27 Նույն տեղում, 55: 
28 Նույն տեղում: 
29 Զենքերի հավաքման մասին տես տարբեր վկայություններ նույն տեղում, 47, 48, 53, 56: 
30 Ашот Арутюнян, Кавказский фронт 1914-1917 гг. (Ереван: изд. «Айастан», 1971), 175.
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ո րոշ տվյալ նե րի, առաջ նորդ վե լով «վառ ված հո ղի» մար տա վա րու թյամբ՝ ուղ ղա կի 
կար գադ րում բնաջն ջել ռուս նե րի առաջ խա ղաց ման շրջան նե րի բո լոր հայ կա կան 
բնա կա վայ րե րը31: 

Փր խու սի և Խլա թի այլ հա յաբ նակ բնա կա վայ րե րի եղեռնն իրա կա նաց վում է 
Հաս նա ցի կոչ վող քր դա կան աշի րե թի32 և նրան միա ցած ո րոշ տե ղա ցի քր դե րի խմբե-
րի մի ջո ցով33: Քր դե րը մո տե նում են Փր խուս գյու ղին 1915 թ. մայի սի 1-ին (մայի սի 14)՝ 
Համ բարձ ման տո նի հա ջորդ օ րը34: Մայի սի 2-ին (մայի սի 15) կո ղոպտ վում են գյու ղից 
դուրս՝ դաշ տե րում գտն վող գյու ղա ցի նե րի անա սուն նե րը35: Գյու ղը շրջա պատ վում է, 
սա կայն քա նի որ օ րն ար դեն մթ նում էր, քր դե րը առ ժա մա նակ չեն հա մար ձակ վում 
մտ նել գյուղ՝ վա խե նա լով հնա րա վոր դի մադ րու թյու նից36: Մի քա նի ուղ ղու թյուն նե-
րով քր դե րի ներ խու ժու մը Փր խուս տե ղի է ու նե նում հա ջորդ օ րը՝ 1915 թ. մայի սի 3-ի 
(մայիսի 16) առա վո տյան: Սկս վում է գյու ղի բնակ չու թյան կո տո րածն ու թա լա նը37:

 Ջար դի առաջ նային թի րա խը բո լոր տղա մար դիկ էին՝ առանց տա րի քային սահ-
մա նա փակ ման: Չէին խնայ վում ո ՛չ ան չա փա հաս նե րը և ո ՛չ էլ ծե րե րը: Ը ստ վե րապ-
րած փր խուս ցի Սոկ րատ Մկրտ չիա նի վկա յու թյան՝ գոր ծում էր «տ ղա է՝ բա վա կան 
է, պետք է ո չն չաց նել» սկզ բուն քը38: Քր դե րը մեկ առ մեկ մտ նում էին յու րա քան-
չյուր տուն: Սպան վում էր յու րա քան չյուր ոք, ով հա մար ձակ վում էր ցույց տալ թե կուզ 
ան նշան դի մադ րու թյուն, չհայտ նել հա րա զատ նե րի և մտե րիմ նե րի տե ղը, ու նեց-
ված քի, դրա մի թաքս տոց նե րը39: Վե րապ րած Սոկ րատ Մկրտ չյա նի պատ կե րա վոր 
ար տա հայ տու թյամբ՝ «րո պե առ րո պե փո ղոց նե րում և տնե րում բարձ րա նում էին 
դիակ նե րի կույ տե րը»40:

 Ջարդն ու թա լանն ու ղեկց վում էին կա նանց բռ նա բա րու թյուն նե րով և գեր մամբ: 

31 Տ. Շահբազ, «Բիթլիսի տարեդարձին թրքական գազանութիւններից», Համբաւաբեր հասա րա-
կական-գրական շաբաթաթերթ Կովկասի Հայոց Բարեգործական Ընկերութեան (Թիֆլիս), 26 հունիսի 
1916, թիվ 26, 826: Տե՛ս նաև Վաղարշակ Օխիկեան, «Բաղէշի ընդհանուր կոտորածը», Հորիզոն 
հասարակական, գրական, քաղաքական օրաթերթ (Թիֆլիս), 20 սեպտեմբերի 1915, թիվ 212: Բիթլիսում 
ամերիկացի միսիոներ Գրեյս Կնապը, ականատես լինելով, թե ինչպես են Խլաթի գավառակի 
գյուղերի կոտորածից մազապուրծ եղած և Բիթլիսի Դատվան բնակավայրում ապաստանած 
փախստական հայերը բողոքներ հղում տեղական իշխանություններին, արձանագրում էր, որ հայերը 
և ոչ մի գաղափար չունեին, որ նրանց դեմ ուղղված այս գործողությունները հենց իշխանությունների 
կողմից ին հրահանգված։ Տե՛ս Grace H. Knapp, The Tragedy of Bitlis (New York-Chicago-London and 
Edinburgh: Fleming H. Revell Company, 1919), 41:
32 Որպես աշիրեթապետ նշվում է ոմն Աբդուլ Մեջիդի անունը: 
33 Տե՛ս մասնավորապես վերապրած Սոկրատ Մկրտչյանի հուշագրությունը, 44: 
34 Տե՛ս Հայոց ցեղասպանությունը օսմանյան Թուրքիայում, 58: 
35 Նույն տեղում, 56, 58: 
36 Սոկրատ Մկրտչյանի հուշագրությունը, 44; նաև` վերապրած Միսակ Սեդրակյանի վկայությունը, 
Հայոց ցեղասպանությունը օսմանյան Թուրքիայում, 48: 
37 Նույն տեղում, 59: 
38 Սոկրատ Մկրտչյանի հուշագրությունը, 46: 
39 Միսակ Սեդրակյանի վկայությունը, Հայոց ցեղասպանությունը օսմանյան Թուրքիայում, 49:
40 Նույն տեղում, 47: 
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Բազ մա թիվ գե ղե ցիկ ու երի տա սարդ աղ ջիկ ներ մրո տում ու ցե խո տում էին իրենց դեմ-
քե րը, որ պես զի խու սա փեն գե րու թյու նից ու հե տա գա հնա րա վոր բռ նի ամուս նու թյու-
նից, սա կայն դա ոչ միշտ էր օգ նում և շա տե րին մա զե րից քարշ տա լով բա ժա նում էին 
իրենց հա րա զատ նե րից ու տա նում41: 

Փր խու սի կո տո րա ծին և թա լա նին ո րո շա կի մաս նակ ցու թյուն են ու նե նում նաև 
քուրդ կա նայք. այդ մաս նակ ցու թյու նը ար տա հայտ վում էր հատ կա պես տղա մարդ կանց 
քա ջա լե րե լով (այս պես, հա մա ձայն մի վկա յու թյան՝ քր դու հի նե րը, տես նե լով որևէ գե ղե-
ցիկ հայ աղ ջիկ, կան չում էին իրենց տղա մարդ կանց, բղա վե լով՝ «Ե կեք, այս տեղ ալ 
գե ղե ցիկ կին մը կայ»)42: 

Գյու ղի հայ բնակ չու թյան կո տո րա ծի ու թա լա նի գոր ծո ղու թյու նը տևում է մինչև 
մայի սի 3-ի ուշ երե կո: Մութն ը նկ նե լու պես քր դե րը հետ են քաշ վում բնա կա վայ րից: 
Կո տո րա ծը վե րապ րած Փր խու սի հա յու թյան խլյակ նե րը, ուժ չգտ նե լով մնալ ավեր ված 
և թա լան ված բնա կա վայ րում, նա հա տակ ված հա րա զատ նե րի և հարևան նե րի դիակ-
նե րի կող քին, ինչ պես նաև եր կյուղ կրե լով քր դե րի նոր հար ձա կում նե րից, հա ջորդ 
օ րը՝ մայի սի 4-ին, խումբ առ խումբ տար բեր ուղ ղու թյուն նե րով թող նում են բնա կա վայ-
րը43: Փր խու սի հայ բնակ չու թյան կո տո րա ծին զու գա հեռ՝ նույն օ րե րին սրի են քաշ վում 
գա վա ռա կի բո լոր հայ կա կան գյու ղե րը: 

Սկս վում է փր խուս ցի նե րի՝ վե րապ րե լու հա մար պայ քա րի փոր ձու թյու նը, ո րը ոչ 
բո լո րին է հա ջող վում հաղ թա հա րել: Փա խուս տի հիմ նա կան ուղ ղու թյու նը Փր խու սից 
հյու սիս գտն վող Նա զիկ լճի շրջա կա քր դաբ նակ և չեր քե զաբ նակ բնա կա վայ րերն էին 
(Նա զիկ, Ջե զի րե, Խիար դանք, Խու լիկ): Փա խուս տի ճա նա պար հին փր խուս ցի նե րի 
խմբե րը հա ճախ շրջա պատ վում էին քր դե րի կող մից. թաքն ված դրամ գտ նե լու նպա-
տա կով կա նայք խու զարկ վում էին, դե ռա հաս տա րի քի տղա նե րը՝ սպան վում44: Քր դերը 
հա ճախ ափ սո սում էին գն դակ ծախ սել և շա տե րին դա շույ նով, կա ցի նով, ան գամ 
փայ տե մա հակ նե րով էին սպա նում կամ ո ղջ-ո ղջ գցում հո րե րը, գե տե րը և Նա զիկ 
լի ճը45: Մի վկա յու թյան հա մա ձայն՝ Ջե զի րե (Ջիզ րեն) բնա կա վայ րում ապաս տան ված 
փր խուս ցի նե րից շուրջ 100 հո գի ող ջա կիզ ման է են թարկ վում46: 

Ո մանք, ճա նա պարհ նե րը շրջան ցե լով, լեռ նե րով ու ձո րե րով կա րո ղա նում են 
հաս նել հիմ նա կա նում չեր քե զաբ նակ Խու լիկ գյու ղը (Փր խու սից հյու սիս-արևելք), 
ո րը գտնվում էր ռազ մա ճա կա տի գծին մոտ, ան ցնել ռուս նե րի կող մից վե րահսկ վող 
տա րածք և փրկ վել47: Նշենք, որ Խու լի կի չեր քե զա կան բնակ չու թյու նը թեև չէր մաս-
նակ ցել Խլա թի գա վա ռա կի հայ բնակ չու թյան կո տո րա ծին, սա կայն ան սա լով կա ռա-

41 Սոկրատ Մկրտչյանի հուշագրությունը, 47:
42 Աղավնի Հլղաթյանի վկայությունը, Հայոց ցեղասպանությունը օսմանյան Թուրքիայում, 51:
43 Տե՛ս Սոկրատ Մկրտչյանի հուշագրությունը, 51:
44 Նույն տեղում, 53:
45 Հայոց ցեղասպանությունը օսմանյան Թուրքիայում, 59:
46 Նույն տեղում:
47 Դա ոչ բոլորին է հաջողվել: Այսպես, վերապրած Աղավնի Հլղաթյանի հայրը սպանվել է Խուլիկի 
ճանապարհին։ Տե՛ս նույն տեղում, 52: Դեպի Խուլիկ գնացող որոշ կանանց կանգնեցնում են քրդերը և 
ստիպում վերադառնալ Փրխուս։ Տե՛ս վերապրած Բելո Մխիթարյանի վկայությունը, նույն տեղում, 53:
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վա րու թյան հրա մա նին, չվան նե լով կա պել և թուր քա կան բա նա կին է հանձ նել իրենց 
գյու ղում թաքն վող շուրջ 200 հայ տղա մար դու48: 

Կո տո րա ծից խու սա փած փր խուս ցի հայ տղա մարդ կան ցից մի քա նի սը ապաս-
տան վում են սա րե րում փո րած թաքս տոց նե րում՝ սն վե լով գի շեր նե րը հա վա քած բան-
ջա րով: 1915 թ. հու նի սի սկզբ նե րին նրան ցից ո մանց հա ջող վում է ան ցնել Մա նազ-
կեր տի գա վա ռա կի Լա թար գյու ղը, ո րն ար դեն գտն վում էր ռու սա կան զոր քե րի 
վե րահս կո ղու թյան տակ49: 

Ո րոշ փր խուս ցի ներ, Խլա թի հայ կա կան բնա կա վայ րե րի կո տո րա ծից մա զա-
պուրծ եղած այլ հայե րի հետ միա սին, թաքն վում են Բու լա նու խին սահ մա նա կից 
Խլա թի լեռ նե րում (Ե ղո նա կա սար): Այն տեղ նրանք ստիպ ված են լի նում սն վել բան-
ջա րով ու կան կա ռով՝ ամեն օր են թարկ վե լով քր դե րի և ոս տի կան նե րի հար ձա կում-
նե րին: Կա նայք բռ նա բար վում էին, գե ղե ցիկ աղ ջիկ նե րը՝ գեր վում և են թարկ վում 
բռ նի ամուս նու թյան և իս լա մաց ման: Նման պայ ման նե րում օ րա կան տաս նյակ մարդ 
էր մա հա նում, ո ղջ մնա ցած նե րը ուժ չէին ու նե նում նրանց հո ղին հանձ նե լու: Ի վեր-
ջո, Բու լա նու խի տե ղա կան իշ խա նու թյուն նե րի հրա մա նով նրանք տե ղա փոխ վում են 
գա վա ռա կի Փի ոնք գյուղը, որ տեղ հայե րի նկատ մամբ բա րյա ցա կամ տրա մադր ված 
մի քր դա կան առաջ նոր դի հո վա նու ներ քո նրանք կա րո ղա նում են պահ պա նել իրենց 
կյան քը մինչև ռու սա կան բա նա կի գա լը50: 

Մոտ 150 փր խուս ցի փախս տա կան ներ՝ հիմ նա կա նում կին և երե խա, առ ժա մա նակ 
ապաս տա նում են Նա զիկ լճից արևելք գտն վող Խիար դանք գյու ղում: Վե րապ րած 
Սոկ րատ Մկրտ չյա նը այն տեղ փախս տա կան փր խուս ցի նե րի վի ճա կի մա սին վկա յում 
է հետևյա լը. «Մենք բո լորս ար դեն մու րաց կան ներ էինք: Սար սա փով, գաղ տա գո ղի 
քր դա կան փոք րիկ գյու ղում տնից-տուն թա փա ռե լով՝ հաց էինք մու րում ու ախոռ նե րի 
մեջ ան ցկաց նում անո րոշ ու տագ նա պա լի օ րեր՝ մտա ծե լով, թե վա ղը, արդյոք, կտես-
նե՞նք լու սա բա ցը»51: 

 Հու նի սի սկզբ նե րին իշ խա նու թյուն նե րը հրա հան գում են Խիար դան քում ապաս-
տա նած փախս տա կան փր խուս ցի նե րին վե րա դառ նալ հայ րե նի գյուղ՝ հայ տա րա րե-
լով, որ, իբր, սուլ թա նի նոր հրա մա նով հայե րի կո տո րածն ար գել ված է: Ոս տի կան-
նե րի ճնշ ման տակ ավեր ված Փր խուս է տե ղա փոխ վում թվով մոտ հա րյուր մարդ52: 
Ը ստ երևույ թին, օս մա նյան իշ խա նու թյուն նե րի նշ ված կար գադ րու թյու նը պայ մա-
նա վոր ված էր ռուսա կան զոր քե րի հե տա գա առաջ խա ղաց ման հետ, ո րոնք ար դեն 
մո տե ցել էին Խլա թի գա վա ռա կի սահ ման նե րին: 

1915 թ. հու նի սի 10-ին (հու նի սի 23) ռու սա կան զոր քե րը (Կով կա սյան Չոր րորդ 
բա նա կային կոր պուս) և նրանց ու ղեկ ցող հայ կա կան կա մա վո րա կան ջո կատ-
նե րը ջար դում են թուր քա կան դի մադ րու թյու նը և գրա վում Բու լա նը խի Կոպ բնա-

48 Միսակ Սեդրակյանի վկայությունը, նույն տեղում, 50: 
49 Նույն տեղում, 59: 
50 Նույն տեղում, 47, 56: 
51 Սոկրատ Մկրտչյանի հուշագրությունը, 55:
52 Նույն տեղում: 
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կա վայրը53, իսկ հու նի սի 17-ին (հու նի սի 30) նույն կոր պու սի հա րա վային ստո րա բա-
ժա նում նե րը գրա վում են Խլա թը54: Ռազ մա ճա կա տը առ ժա մա նակ կա յու նա նում է 
մո տա վո րա պես Խլաթ գե տա կի եր կայն քով55: Փր խու սը հայտն վում է ռազ մա ճա կա տի 
գծի վրա: 

Նշ ված ժա մա նա կաշրջա նում իրենց հայ րե նի գյուղ բռ նի վե րա դարձ ված փր խուս-
ցի նե րի (ի նչ պես ար դեն նշե ցինք, դրանք մոտ 100 հո գի էին՝ հիմ նա կա նում կին ու 
երե խա) վի ճա կի մա սին ման րա մասն տե ղե կու թյուն ներ են առ կա Սոկ րատ Մկրտ-
չյա նի հու շագ րու թյու նում: Ը ստ ակա նա տե սի, հաս նե լով բնա կա վայր, հայե րը լց վում 
են գյու ղի վե րին մա սում գտն վող մի մեծ տան մեջ: Հա ջորդ օ րն այդ տուն են մտ նում 
մի քա նի զինված թուր քեր (ը ստ երևույ թին՝ թուր քա կան բա նա կի զին վոր ներ) և իրենց 
հետ տա նում բո լոր տղա մարդ կանց (ն րանք շատ չէին՝ 3-4 հո գի): Մահ վան սպառ-
նա լի քի տակ, քաղ ցած ու ծա րավ՝ տար ված նե րին երեք-չորս օր ստի պում են փո ղոց-
նե րում ըն կած դիակ նե րը ծած կե լու հա մար փո սեր փո րել՝ խոս տա նա լով, որ աշ խա-
տան քը կա տա րե լուց հե տո նրանք ազատ կթող նեն: Վեր ջին փո սը փո րե լուց և դիակ-
նե րը թա ղե լուց հե տո, փր խուս ցի տղա մար դիկ կանգ նեց վում են այդ փո սի եզ րին ու 
գն դա կա հար վում56: 

Մինչ դեռ գյուղ վե րա դարձ ված կա նայք ու երե խա նե րը, ը ստ ակա նա տե սի վկա-
յու թյան, կորց րել էին մարդ կային կեր պա րան քը, դար ձել էին շրջա պա տի ու մահ-
վան հան դեպ ան տար բեր՝ խե լա գա րու թյա նը մոտ վի ճա կում: Սաս տիկ քաղ ցը ստի-
պում էր նրանց հո ղի մեջ փնտ րել ցո րե նի, գա րու, տա րե կա նի և ան գամ կո րե կի 
հա տիկ ներ, որ գյու ղը կո ղոպ տե լու ժա մա նակ թա լան չի նե րը թա փել էին տնե րի 
մեջ, փո ղոց նե րում, հա ցա հա տի կի հո րե րի շրջա կայ քում: Նրանք հա վա քում էին 
այդ հո ղը և մե կառ մեկ ը նտ րում հա տիկ նե րը, աղանձ անում և մի փոքր սպա նում 
քաղ ցը57: 

Վե րա դար ձած նե րի շրջա նում շու տով սկ սում են տա րած վել հի վան դու թյուն-
նե րը՝ տիֆն ու փո րա հա րու թյու նը: Տու նը, որ տեղ կենտ րո նաց վել էին վե րա դար ձած 
փր խուս ցի նե րը, ակա նա տե սի պատ կե րա վոր բնու թագ րու թյամբ վե րած վել էր «տուն-
դ ժոխ քի», որ տեղ տի րում էին «հա մա տա րած տն քո ցը, ջեր մա րյուն զա ռան ցան քը, և 
...նն ջե ցյալ նե րի մա րող ահա վոր լռու թյու նը»58: 

Դ րան ավե լա նում է այն, որ թա լա նի նպա տա կով պար բե րա բար գյուղ մտ նող 
քր դերը ներս էին մտ նում այդ տուն, բո լո րի աչ քի առաջ բռ նա բա րում ջեր մու թյան մեջ 
այր վող երի տա սարդ կա նանց ու աղ ջիկ նե րին ու հե ռա նում59: Նշ ված գոր ծո ղու թյուն-

53 Евгений Масловский, Мировая война на Кавказском фронте 1914-1917 г. Стратегический очерк 
(Париж: Возрождение, 1933), 166. 
54 Նույն տեղում, 171: Նաև` Մշակ (Թիֆլիս), 21 հունիսի 1915, թիվ 133:
55 Арутюнян, Кавказский фронт, 178:
56 Սոկրատ Մկրտչյանի հուշագրությունը, 57:
57 Նույն տեղում, 57-58: 
58 Նույն տեղում: 
59 Նույն տեղում: 
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նե րից մե կի ըն թաց քում քր դե րը հայտ նա բե րում ու սպա նում են կա նա ցի հա գուստ 
հա գած մի տղայի60:

Ն ման պայ ման նե րում ո մանք նա խընտ րում են նո րից փախ չել բնա կա վայ րից՝ փոր-
ձե լով ան ցնել դե պի ռու սա կան բա նա կի կող մից վե րահսկ վող տա րածք կամ գնալ 
քր դաբ նակ գյու ղեր՝ ապա վի նե լով ծա նոթ քր դե րի պաշտ պա նու թյու նը61: 

Ռու սա կան բա նա կը, հա մալ րե լով ու ժե րը, 1915 թ. հու նի սի վեր ջե րին նոր լայ նա-
ծա վալ հար ձա կո ղա կան գոր ծո ղու թյուն է նա խա ձեռ նում62: Հաղ թա հա րե լով թուր քա-
կան բա նա կի դի մադ րու թյու նը՝ 1915 թ. հու լի սի 3-ին (հու լի սի 16) ռուս նե րը մտ նում են 
Փր խուս63, ո րը նրանց վե րահս կո ղու թյան տակ է մնում մոտ 10 օր: Ռու սա կան հար-
ձա կո ղա կան գոր ծո ղու թյան առա վե լա գույն ծա վալ ման՝ հու լի սի 8-ի (հու լի սի 21) դրու-
թյամբ ռու սա կան բա նա կին հա ջող վում է զբա ղեց նել Խլա թի գա վա ռա կի գրե թե 
ամ բողջ տա րած քը, իսկ առան ձին հե տա խու զա կան ջո կատ ներ հաս նում են ան գամ 
մինչև Մու շի գա վա ռա կի արևե լյան մա տույց նե րը (Աղ բե նիս բնա կա վայր)64: 

Ռու սա կան բա նա կի այս առաջ խա ղա ցու մը կար ճատև բնույթ է կրում: Ար դեն հու-
լի սի 10-ին (հու լի սի 23) սկ սում է օս մա նյան բա նա կի հա կա հար ձա կո ղա կան գոր ծո ղու-
թյու նը. թուր քա կան գե րա զան ցող ու ժե րի ճնշ ման տակ ռու սա կան ստո րա բա ժա նում-
նե րը ստիպ ված են լի նում հետզ հե տե նա հան ջել65: Նա հան ջող բա նա կին են հետևում 
Փր խու սի և Խլա թի գա վա ռա կի այլ հայ կա կան գյու ղե րի, ինչ պես նաև Բիթ լի սի ու 
Մու շի բնակ չու թյան վե րապ րած մնա ցորդ նե րը: 

Գաղ թի ճա նա պար հի պատ կե րա վոր նկա րագ րու թյու նը դար ձյալ գտ նում ենք Սոկ-
րատ Մկրտ չյա նի հու շե րում. «Մենք չէինք քայ լում, այլ վա զում էինք, որ հաս նենք 
նա հան ջող բա նա կին, ո րին այն քան տա ռա պանք նե րով, հույ սով ու այր վող սր տով 
սպասել էինք: Բայց նա երա զի նման եկավ ու երա զի նման էլ փախ չում էր մեր խոր-
տակ ված հայ րե նի քի հող ու ջրից: Շա տե րը՝ ծե րեր, երե խա ներ ու կա նայք, չէին կա րո-
ղա նում քայ լել: Կրած զր կանք նե րը՝ սո վը, ահն ու սար սա փը, հյու ծել էին նրանց ու ժե րը: 
Շա տե րը ը նկ նում էին ճա նա պար հին ու աղի ո ղորմ հա յաց քով նա յում փախ չող նե րին՝ 
օգ նու թյուն աղեր սե լով նրան ցից»66: 

Ըստ մի վկա յու թյան՝ գաղ թի ճա նա պար հին կյան քից զրկ վել են մոտ 20 փր խուս ցի-
ներ67: 

60 Նույն տեղում:
61 Վերջին միջոցին է դիմում նաև Սոկրատ Մկրտչյանի մայրը, որը վերցնելով իր երեխաներին գնում 
է Ջիզրեն գյուղ և հանձնում Սոկրատին քրդական ընտանիքի՝ որպես ծառա: 
62 Масловский, Мировая война, 171: Տե՛ս նաև Арутюнян, Кавказский фронт, 178-179: 
63 Մշակ, 5 հուլիսի 1915, թիվ 144: 
64 Арутюнян, Кавказский фронт, 179: Տե՛ս նաև Մշակ, 11 հուլիսի 1915, թիվ 149: 
65 Арутюнян, Кавказский фронт, 181-182: 
66 Սոկրատ Մկրտչյանի հուշագրություն, 92-93: 
67 Ղուտրադ Ավետիսյանի վկայությունը, Հայոց ցեղասպանությունը օսմանյան Թուրքիայում, 57:
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Փրխուս գյուղի եղեռնի հետևանքները

Արևե լյան Հա յաս տա նի տա րածք հա սած փր խուս ցի նե րը տե ղա կայ վում են Երևա-
նի նա հան գի տար բեր գա վառ նե րի հա յաբ նակ գյու ղե րում (Ա ղավ նա տուն, Փա շա-
քենդ, Քյո սա Մա մեդ, Ղզլ թա միր, Եղ վարդ և այլն)68, ծնո ղա զուրկ մնա ցած երե խա-
նե րը՝ սկզբում Էջ միած նի, այ նու հետև՝ Մոսկ վայի հայ կա կան կո մի տեի կող մից կազ մա-
կերպ ված Աշ տա րա կի որ բա նո ցում: Ը ստ 1916 թ. մայի սի 14-ին կազմ ված Աշ տա րա կի 
որ բա նո ցի սա նե րի ան վա նա ցան կի՝ հաս տա տու թյու նում պահ վում էր 28 փր խուս ցի 
ո րբ69, Փր խու սից եր կուա կան երե խայի անուն առ կա է նաև Բաշ-գյու ղից Ա լեք սանդ-
րա պոլ տե ղա փոխ ված որ բե րի և Սա նա հի նի որ բա նո ցի ցու ցակ նե րում70, ըն դա մե նը՝ 32 
փր խուս ցի ո րբ: 

Հա մա ձայն վե րապ րած Բաղ դա սար Մել քո նյա նից 1916 թ. օ գոս տո սին ստաց ված 
տվյա լի՝ բնաջն ջու մից մա զա պուրծ է եղել մոտ 800 փր խուս ցի՝ հա վա սար թվով կին և 
տղա մարդ71: Մեկ այլ՝ ավե լի ման րա մասն և, թերևս, ավե լի ճշգ րիտ տվյա լի հա մա ձայն՝ 
վե րապ րած նե րի թի վը 675 էր, ո րից մոտ 400-ը՝ կին ու աղ ջիկ, 200-ը՝ մինչև 20 տա րե-
կան երե խա ներ և պա տա նի ներ, 75-ը՝ 20 տա րե կա նից բարձր տղա մար դիկ (այդ թվից 
60-ը՝ նախ քան ցե ղաս պա նու թյու նը Կով կաս գնա ցած պան դուխտ ներ և թուր քա կան 
բա նա կից դա սա լիք ներ)72: Վեր ջին տվյա լից կա րե լի է եզ րա հան գել, որ եղեռ նին զոհ 
է գնա ցել փր խուս ցի նե րի եր կու եր րոր դից ավե լին: Խլա թի գա վա ռա կի այլ՝ հատ կա-
պես գա վա ռա կի արևմ տյան կողմն ըն կած հա յաբ նակ գյու ղե րի վե րապ րած նե րի թի վը 
ավե լի ցածր է՝ տա տան վե լով նա խաե ղեռ նյան հայ բնակ չու թյան մեկ հին գե րոր դի սահ-
ման նե րում (2.500-3.000)՝ նե րա ռյալ նախ քան ցե ղաս պա նու թյու նը Ռու սա կան կայս րու-
թյան տա րածք պանդխ տած նե րը73: 

 1916 թ. փետր վա րի 3-ին ռու սա կան բա նա կը գրա վում է Մու շը, իսկ փետր վա րի 
17-ի ն՝ Բիթ լի սը. սրա նով Խլա թի գա վա ռա կի տա րած քը նո րից ան ցնում է ռուս նե րի 
վե րահս կո ղու թյան տակ74: Օ գտ վե լով ըն ձեռ ված հնա րա վո րու թյու նից՝ վե րապ րած 
փր խուս ցի տղա մարդ կան ցից մի քա նի սը 1916 թ. մար տին մեկ նում են հայ րե նի բնա կա-
վայր՝ այն տեղ տի րող վի ճա կին ծա նո թա նա լու, վե րա հաս տատ վե լու հնա րա վո րու թյունն 
ու սում նա սի րե լու նպա տա կով75: Վե րա դար ձած նե րը գտ նում են գյու ղը բո լո րո վին 
ամայի, իսկ շի նու թյուն նե րը, բա ցի եկե ղե ցու և բո ղո քա կան դպ րո ցի շեն քե րից, ամ բող-

68 Վերապրած փրխուսցիների հարցման թերթերի համապատասխան նշումները, Հայոց ցեղասպա-
նությունը օսմանյան Թուրքիայում, 47, 48, 50, 51, 53, 54, 57, 60:
69 Համբաւաբեր, 4 դեկտեմբերի 1916, թիվ 49, Յաւելուած, 3: 
70 Համբաւաբեր, 30 հոկտեմբերի 1916, թիվ 44, Յաւելուած, 4։ Համբաւաբեր, 7 փետրվարի 1916, թիվ 
7, Յաւելուած, 2: 
71 Հայոց ցեղասպանությունը օսմանյան Թուրքիայում, 54:
72 Նույն տեղում, 58: 
73 Եզրահանգումն ըստ Խլաթի գավառակից վերապրածների համապատասխան վկայությունների, 
Հայոց ցեղասպանությունը օսմանյան Թուրքիայում, 35-61: 
74 Арутюнян, Кавказский фронт, 237-238; Масловский, Мировая война, 309-311.
75 Հայոց ցեղասպանությունը օսմանյան Թուրքիայում, 47, 57:
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ջո վին այր ված և ավեր ված76: Ռազ մա ճա կա տի գծին մոտ գտն վե լու պատ ճա ռով ռու սա-
կան հրա մա նա տա րու թյունն ար գե լում է փր խուս ցի նե րին տևա կան ժա մա նա կով մնալ 
և վե րա հաս տատ վել իրենց հայ րե նի բնա կա վայ րում: Դեպ քե րի հե տա գա ըն թաց քը` 
1917 թ. հոկ տեմ բե րյան հե ղաշրջու մը, դրան հետևած Կով կա սյան ռազ մա ճա կա տի 
կազ մա լու ծու մը, 1918 թ. փետր վա րին թուր քա կան հար ձա կումն ու Ա րևմ տյան Հա յաս-
տա նի գրա վու մը, ավար տին է հասց նում վե րապ րած փր խուս ցի նե րի և Խլա թի գա վա-
ռա կի այլ հայ կա կան գյու ղե րի հայ բնակ չու թյան հայ րե նազր կու մը: 

Ամ փո փե լով՝ փոր ձենք ը նդ հա նուր գծե րով ներ կա յաց նել Փր խու սում և Խլա թի 
գա վա ռա կի այլ հա յաբ նակ բնա կա վայ րե րում Հայոց ցե ղաս պա նու թյան իրա կա նաց-
ման ըն թաց քը և մե խա նիզմ նե րը. 

1. Ինչ պես և Օս մա նյան կայս րու թյան գրե թե բո լոր հա յաբ նակ շրջան նե րում, 
Փր խու սում և Խլա թի գա վա ռա կի այլ հա յաբ նակ բնա կա վայ րե րում ևս՝ Հայոց 
ցե ղաս պա նու թյան մեկ նար կը տր վել է պա տե րազ մի կա րիք նե րի հա մար հայերի 
ու նեց ված քի բռ նագ րա վում նե րով, հայե րի մոտ պահ վող զենք-զի նամ թերք 
գտ նե լու ակն կա լի քով խու զար կու թյուն նե րով և դրանք ու ղեկ ցող ճն շում նե րով, 
հայ տղա մարդ կանց զին վո րագր մամբ և դրան հա ջոր դած ո չն չաց մամբ: 

2. Փր խու սի և Խլա թի գա վա ռա կի այլ հա յաբ նակ բնա կա վայ րե րի հայե րի բնա-
ջնջումն իրա կա նաց վել է տե ղում կազ մա կերպ ված կո տո րած նե րի մի ջո ցով, ո րի 
ան մի ջա կան իրա գոր ծող նե րը հյու սի սից գաղ թած քր դերն էին: Ջարդն ու ղեկց վել 
է հայե րի ու նեց ված քի թա լա նով: Հայե րի մնա ցորդ նե րի բնաջնջ ման և թա լա նի 
գոր ծո ղու թյա նը միա ցել է նաև տե ղի մու սուլ ման բնակ չու թյու նը: Խլա թի գա վա-
ռա կի հայ արա կան բնակ չու թյան խլյակ նե րի ո չն չաց ման գոր ծո ղու թյանն իր 
մաս նակ ցու թյունն է բե րել թուր քա կան բա նա կը: 

3. Ըստ բազ մա թիվ վկա յու թյուն նե րի՝ Խլա թի գա վա ռա կի հայե րի կո տո րա ծը հրա-
հանգ վել էր իշ խա նու թյուն նե րի կող մից: Սա ևս մեկ ան գամ փաս տում է, որ 
օս մա նյան կենտ րո նա կան և տե ղա կան իշ խա նու թյուն ներն ան գամ նախ քան 
1915 թ. մայի սի վեր ջե րին տե ղա հա նու թյան մա սին օ րեն քի ըն դու նումն ար դեն 
իսկ ծրագ րա վոր ված իրա կա նաց նում էին հատ կա պես Ա րևմ տյան Հա յաս տա նի 
տա րած քում հայ կա կան ներ կա յու թյան լիա կա տար վե րաց մանն ուղղ ված գոր ծո-
ղու թյուն ներ:

4. Խ լա թի գա վա ռա կի հայե րի բնաջն ջումն իրա կա նաց վել է շա րու նա կա կան և 
հետևո ղա կան կեր պով 1915 թ. մայիս-հու նիս ամիս նե րի ըն թաց քում: Հայե րը 
մա հա ցել են նաև սո վից, հի վան դու թյուն նե րից և այլ զր կանք նե րից, ո րոնք ևս 
պետք է դի տար կել որ պես ցե ղաս պա նու թյան իրա կա նաց ման բաղ կա ցու ցիչ մաս: 

5. Խ լա թի գա վա ռա կի հայ բնակ չու թյան հա զիվ մեկ հին գե րոր դին է հա ջող վել 
վե րապ րել կո տո րած նե րը (2.500-3.000), այն էլ շնոր հիվ ռու սա կան զոր քե րի 
առաջ խա ղաց ման: Խլա թի գա վա ռա կի վե րապ րած հա յու թյու նը կո րուստ ներ է 
ու նե ցել նաև գաղ թի ճա նա պար հին, ինչ պես նաև Արևե լյան Հա յաս տա նի ու Կով-
կա սի տա րած քում՝ թերսն վա ծու թյու նից և հի վան դու թյուն նե րից: 

76 Նույն տեղում, 54, 57: 
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GENOCIDE ON THE EXAMPLE OF ONE SETTLEMENT: 
THE DESTRUCTION OF THE VILLAGE PRKHUS IN 1915

SUMMARY
Key words: Armenian Genocide, Prkhus, Khlat, Bitlis, refugees, orphans. 

The article presents one of the episodes of the Armenian Genocide: the extermination of 
Prkhus village of Khlat (Akhlat) sub-district of Bitlis (Baghesh) district of Bitlis province, 
Western Armenia on May-June, 1915.

The study of process and results of extermination of Prkhus village is especially 
important with the following specific considerations: 1) it was the largest Armenian-
populated settlement of Khlat province, 2) the destruction of that settlement was carried 
out in the same pattern as the actions against other Armenian villages of Khlat province, 
i.e., on the example of Prkhus we can get an idea about   the whole process of elimination of 
the Armenian population of Khlat sub-district.

The testimonies of Armenian Genocide survivors from Prkhus village, and, 
particularly, Socrat Mkrtchyan’s memoir kept in the archives of the Armenian Genocide 
Museum-Institute were used as a primary source for this study. 

Роберт А. Татоян 
кандидат исторических наук 

ГЕНОЦИД НА ПРИМЕРЕ ОДНОГО ПОСЕЛЕНИЯ: 
УНИЧТОЖЕНИЕ ДЕРЕВНИ ПРХУС В 1915 ГОДУ

РЕЗЮМЕ
Ключевые слова: Геноцид армян, Прхус, Хлат, Битлис, беженцы, сироты. 

В статье представлен один из эпизодов Геноцида армян – уничтожение селения 
Прхус казы Хлат (Ахлат), санджака Битлис, вилайета Битлис на территории Западной 
Армении в мае-июне 1915 года.

Изучение процесса и результатов уничтожения Прхуса представляет интерес с 
учетом следующих конкретных соображений: 1) Прхус являлся самым крупным 
армянским поселением казы Хлат; 2) уничтожение армянского населения данного 
поселения было осуществлено по той же схеме, которая применялась в отношении 
других армянских сел данной административной единицы, следовательно, на примере 
Прхуса мы можем получить представление о процессе осуществления геноцида во 
всей области. 
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Первоисточниками для изучения истории уничтожения Прхуса послужили 
свидетельства выживших прхусских армян, и, в частности, мемуары Сократа 
Мкртчяна, хранящиеся в научных фондах Музея-института Геноцида армян.
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Թեհ մի նե Ռ. Մար տո յան
 պատ մա կան գի տու թյուն նե րի թեկ նա ծու

ՕՍՄԱՆՅԱՆ ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻՑ ԴՈՒՐՍ.  
ՀԱՅԵՐԻ ԲՆԱՋՆՋՈՒՄԸ ԻՐԱՆԻ ԽՈՅ ՈՒ ՍԱԼՄԱՍՏ 

ՔԱՂԱՔՆԵՐՈՒՄ 1914-1915 ԹԹ.1

 Բա նա լի բա ռեր՝ Ա ռա ջին աշ խար հա մարտ, Խոյ, Սալ մաստ, հայե րի կո տո րած ներ, Հայոց 
ցե ղաս պա նու թյուն:

Հոդվածի շրջանակում կատարված հետազոտության նպատակն Իրանի Խոյ ու Սալմաստ 
բնակավայրերում հայերի բնաջնջման քաղաքականության նորովի գնահատման ու 
հա կասական իրավիճակների բացահայտման փորձն է։

Հայ ականատես-վերապրածների, ինչպես նաև օտար ականատեսների վկայու թյուն-
ների վերլուծության հիման վրա փորձ է արված վերականգնել Խոյի ու Սալմաստի հա յերի 
բնաջնջման ընդհանուր գործընթացը. այն կարելի է բնութագրել իբրև կան խամտած ված 
գործողություն օսմանյան պետության սահմաններից դուրս։ 

Խոյի ու Սալմաստի հայերի բնաջնջման պատասխանատվությունը կրում է Օսմանյան 
կայսրությունը, որն իր բանակի, նաև քրդական զինուժի միջոցով, ինչպես և իրանա կան 
պե տության թողտվության պայմաններում ծրագրեց ու ավարտին հասցրեց ցեղասպա-
նական գործողությունը։

Թեմայի ուսումնասիրությունն ու եզրահանգումները փորձ են նաև հերքելու թուրքա-
կան ժխտողական պատմագրության շահարկող վարկածներից մեկը, թե իբր հայերի 
տե ղա հանությունը պայմանավորված էր առաջին հերթին պատերազմական իրադրու-
թյամբ և նպատակ էր հետապնդում պաշտպանելու ռազմական գոտիների բնակչության 
անվտան գությունը:

Պատմական ակնարկ

 Պարս կա հայ հնա գույն ու մեծ գաղ թա վայ րը ձևա վոր վել է դեռևս 3-4-րդ դա րե րում: 
Ներ կայիս Ի րա նի հյու սիս-ա րևմ տյան շրջան նե րում` Թավ րիզ, Մա րանդ, Ո ւր միա 
(Կա պու տան), Խոյ (Հեր), Սալ մաստ (Զարևանդ), Մա կու (Ար տազ), ո րոնք հայ կա կան 
սկզբ նաղ բյուր նե րում հի շա տակ վում են Ատրպա տա կան կամ Պարս կա հայք և Փայ տա-
կա րան (Ղա րա դաղ) ը նդ հան րա կան ան վա նում նե րով, հայե րը դա րեր ի վեր ապ րել 
են որ պես տե ղաբ նիկ ներ2: Պրո ֆե սոր Վա հան Բայ բուր դյա նը նշում է, որ հայ կա կան 
պե տա կա նու թյան ան կման հետևան քով Մա կուի, Սալ մաս տի, Խոյի, Ո ւր միայի, Ղա րա-
դա ղի և այլ նա հանգ նե րի հայ կա կան շրջան նե րը մտ նում են Պարս կաս տա նի կազ մի 
մեջ՝ այդ երկ րում ծնունդ տա լով նոր, ստ վա րա թիվ հայ գաղ թա վայ րե րի3։

1 Հոդվածը ստացվել  է 29.08.2019 և ընդունվել տպագրության՝ 23.10.2019:
2 Հայ գաղթաշխարհի պատմություն, հատոր երրորդ (խմբ. Վ.Միքայելյան) (Երևան, Գիտություն, 
2003), 223: 
3 Վահան Բայբուրդյան, Իրանի հայ համայնքը. Արդի հիմնախնդիրներ (Երևան, Լուսակն, 2013), 16:
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 Խոյն ու Սալ մաս տը հայ կա կան ար հես տա գոր ծու թյան կարևոր կենտ րոն ներ 
էին: 1906 թ. Սալ մաս տի գա վառն ու ներ 75 հայ կա կան գյուղ, ո րոն ցից էին, օ րի-
նակ, Հավթ վա նը, Մահ լա մը, Ղա լա սա րը, Փա յա ջուկը, Սավ րան և այլն։ Ե թե 19-րդ 
դա րասկզբին Սալ մաստն ու ներ մոտ 1.200 տուն հայ, քուրդ և ասո րի բնակ չու թյուն, 
իսկ Ա ռա ջին հա մաշ խար հային պա տե րազ մի  նա խօ րյա կին միայն հայ կա կան տնե րի 
թի վը հաս նում էր 700-ի4, ապա աս տի ճա նա բար ար ձա նագր վում է հայ տար րի նվա-
զում, ո րի պատ ճառ նե րի թվում էին նաև հյու սիս կով կա սյան լեռ նա կան նե րի եր կա-
րատև ավե րիչ աս պա տա կու թյուն նե րը, տե ղա հա նու թյուն ներն ու բռ նա գաղ թե րը: Հայ 
բնակ չու թյան թվա քա նա կի նվազ մա նը նպաս տում էին ոչ միայն հա րատև պա տե-
րազմ նե րը5, այլև սո ցիա լա կան, ազ գային և կրո նա կան ճն շում նե րը6, ինչ պես նաև 
ար տա գաղ թը, ո րի մի ջո ցով լուծ վում էր հայե րի ֆի զի կա կան գո յու թյան պահ պան ման 
հար ցը. որ պես կա նոն՝ հայե րը չէին վե րա դառ նում պա պե նա կան հին բնա կա վայ րե-
րը7:

Օսմանյան բանակի ներխուժումը Պարսկաստանի  
հյուսիս-արևմտյան շրջաններ

 Ա ռա ջին աշ խար հա մար տի նա խօ րյա կին ռազ մա կան առու մով Պարս կաս տանն աչ քի 
չէր ը նկ նում ո ՛չ իր հզո րու թյամբ և ո ՛չ էլ զին ված ու ժե րի մար տու նա կու թյամբ։ Օս մա-
նյան կա ռա վա րու թյու նը «Մի ու թյուն և առա ջա դի մու թյուն» կու սակ ցու թյան՝ Ատրպա-
տա կա նի և Արևե լյան Կով կա սի գոր ծե րի գլ խա վոր հրա հան գիչ Օ մեր Նա ջի բեյին, ով 
հե տա խու զա կան աշ խա տան քի մեծ փորձ ու ներ, ու ղար կում է Պարս կաս տան8: Օս մա-
նյան պե տու թյան գաղտ նի ծա ռա յու թյուն նե րը, ո րոնք գլ խա վո րա պես հեն վում էին 
հոգևո րա կա նու թյան, վա ճա ռա կան նե րի, մտա վո րա կա նու թյան, թուր քա սեր շա հա կան 
աս տի ճա նա վոր նե րի և, ը նդ հան րա պես, բո լոր նրանց վրա, ով քեր ու նեին շեշտ ված 

4 Բակուր, Պարսկաստանյան հանդիպումներ. հարյուր տարվա երկխոսություն (Երևան, Նարեկացի, 
1996), 34: 
5 Հայոց պատմություն, խմբ. Վլադիմիր Բարխուդարյան, Աշոտ Մելքոնյան և ուրիշներ, հատոր 
երրորդ, գիրք առաջին (Երևան, Զանգակ, 2015), 219:
6 Այն փաստը, որ 1890-ական թթ. Սալմաստի հայությունը քրդական վայրագությունների զոհն 
էր դարձել, վկայում են նաև Սալմաստում ձևավորված հայկական զինված խմբերը, որոնք իրենց 
առջև խնդիր էին դրել հայ բնակչությանը պաշտպանելու քրդական ցեղերի հարձակումներից։ 
Նրանք Պարսկաստանի մահմեդական շրջաններում մեծ սարսափ էին տարածել, որից օգտվելով, 
սակայն, օսմանյան իշխանությունները դարձյալ շահարկում էին «հայ հեղափոխականների» հայտնի 
խաղաքարտը։ Օսմանյան պետության սահմանի մոտ տարագիր հայերի խմբավորումներն ան-
հանգստություն էին պատճառում այդ երկրի կառավարությանը, որը, օգտվելով պարսկական իշխա-
նությունների թուլությունից և թողտվությունից, ջանում էր հայկական տարրը թուլացնել և ոչնչացնել 
սահմանագոտում ապրող մահմեդական բնակչության միջոցով։ Տե՛ս Աշոտ Հայրունի, «Գերմանական 
արևելյան առաքելության հայանվեր գործունեությունը Պարսկաստանում», Էջմիածին ԺԱ (2017), 80:
7 Հայոց պատմություն, 219-220: 
8 Վահան Բայբուրդյան, Իրանի պատմություն (Երևան, Զանգակ-97, 2005), 535։ Гайк Демоян, 
Внешняя Политика Турции и карабахский конфликт. Историко-сравнительний анализ (Ереван: 
Музей-институт Геноцида армян, 2013), 47.
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հա կա ռու սա կան և հա կաանգ լիա կան տրա մադ րու թյուն ներ9, սեր տո րեն հա մա գոր ծակ-
ցում էին գեր մա նա կան հե տա խու զու թյան հետ10: 

Քա ղա քա կան նմա նօ րի նակ իրադ րու թյան պայ ման նե րում Պարս կաս տա նի վար-
չա պետ (1910-1927) Միր զա Հա սան Աշ թիա նին, ով հայտ նի էր Մոս թո ֆի-օլ-Մա մա-
լեք ան վամբ, բո ղո քի նո տա է հղում Ռու սաս տա նի դես պա նու թյա նը՝ հայտ նե լով, թե 
կա ռա վա րու թյու նը մտա դիր է պահ պա նել իր չե զոք դիր քը և հետևա բար խնդ րում է, 
որ թուր քա կան զոր քը դուրս բեր վի Պարս կաս տա նի տա րած քից11։ Մոս թո ֆի-օլ-Մա մա-
լե քը շեշ տադ րում է նաև այն հան գա ման քը, որ Ռու սաս տա նի դրա կան պա տաս խա նը 
կա րող է նպաս տել, որ օս մա նյան կա ռա վա րու թյու նը հաշ վի նս տի երկ րի չե զո քու թյան 
հետ12։

1914 թ. նոյեմ բե րի 2-ին Ռու սա կան կայս րու թյու նը պա տե րազմ է հայ տա րա րում 
Օս մա նյան պե տու թյա նը։ Նոյեմ բե րի 21-ին Շյուք րի փա շայի և գե նե րալ Լի ման ֆոն 
Սան դեր սի հրա մա նա տա րու թյամբ օս մա նյան բա նա կը Մո սու լի, Սոուջ բա լա ղի և Խոյի 
ուղ ղու թյուն նե րով ներ խու ժում է Պարս կաս տա նի տա րածք13, բազ մա հա զար քր դե-
րի աջակ ցու թյամբ մո տե նում Սալ մաս տի հայ կա կան գյու ղե րին14։ Հայ կա մա վո րա կան 
գն դե րը, Սալ մաստ-Վա նի ուղ ղու թյամբ գոր ծող զո րա վար Ա նդ րա նի կի ջո կա տը գրե թե 
միա ժա մա նակ հաս նում են Սալ մաստ15։

1915 թ. հուն վա րի 2-ին ռու սա կան բա նա կը, հյու պա տո սու թյան ո ղջ ան ձնա կազ մը 
հե ռա նում են Ո ւր միայից և ը նդ հան րա պես Պարս կաս տա նի հյու սի սային շրջան նե-
րից16։ Եր կար տա րի ներ ռու սա կան ներ կա յու թյունն ապա հո վու թյան և ան վտան գու-

9 Բայբուրդյան, Իրանի պատմություն, 535։
10 Նույն տեղում, 534: 1914 թ. օգոստոսի 2-ին և 6-ին Կ.Պոլսում կնքվում են գերմանա-թուրքական 
և թուրք-ավստրիական գաղտնի պայմանագրեր։ Տե՛ս Հայոց պատմություն, հատոր երրորդ, գիրք 
երկրորդ, 460:
11 19-րդ դարավերջին Ռուսաստանի միջինարևելյան արտաքին քաղաքական օրակարգում 
կարևորվում էր Պարսկաստանում աճող Մեծ Բրիտանիայի ազդեցությանը դիմակայելու խնդիրը: 
Հետևաբար, Ռուսաստանն ընդլայնում է իր քաղաքական և տնտեսական ներգրավվածությունը 
Պարսկաստանում: Բրիտանական և ռուսական զորքերը մինչև Առաջին աշխարհամարտ և 
պատերազմի ընթացքում դուրս չեն բերվում Պարսկաստանի տարածքից: Դեռևս 1907 թ. կնքվել էր 
Միջին Արևելքն, այդ թվում՝ Պարսկաստանն ազդեցության գոտիների բաժանելու անգլո-ռուսական 
համաձայնագիրը: 1915 թ. մարտին Մեծ Բրիտանիան և Ռուսասատանը վերանայեցին և 1907 թ. 
ձեռք բերված համաձայնությամբ չեզոք գոտին՝ բացառությամբ Սպահան և Յազդ քաղաքների, 
ընդգրկեցին բրիտանական ազդեցության գոտում: Պատերազմի բարեհաջող ավարտից հետո 
Ռուսաստանին իրավունք էր տրվելու իր վերահսկողությունը սահմանել սևծովյան նեղուցների վրա։ 
Տե՛ս Նազելի Նավասարդյան, «Ռուսաստանի քաղաքականությունն Իրանում (XIX դարի վերջ - XX 
դարի սկիզբ)» (սեղմ. ՀՀ ԳԱԱ Արևելագիտության ինստիտուտ, 2017), 3:
12 Դերենիկ Մելիքյան, «Հյուսիսային Իրանում քրիստոնյա բնակչության (հայերի և ասորիների) 
կոտորածները 1914-1916 թթ.», Ցեղասպանագիտական հանդես 5, թիվ 1 (2017), 80:
13 Բայբուրդյան, Իրանի պատմություն, 538:
14 Սամվել Կարապետյան, Հայաստանի պատմություն, հատոր Բ, Սալմաստ (Երևան, ՀՃՈՒ 
հիմնադրամ, 2017), 33:
15 Նույն տեղում։
16 The Treatment of Armenians in the Ottoman Empire, Documents Presented to Viscount Grey of 
Fallodon, Secretary of State for Foreign Affaires, with a Preface by Viscount Bryce, Laid Before the 
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թյան զգա ցում էր հա ղոր դել տե ղի բնակ չու թյա նը՝ հա վա սա րա պես քրիս տո նյա նե-
րին ու մահ մե դա կան նե րին17։ «Ա պա հո վու թյան ու ան վտան գու թյան» բա ցա կա յու թյան 
պայ ման նե րում բնակ չու թյան մի ստ վար զանգ ված նա խընտ րում է տա րագ րու թյու նը. 
հաշ վի չառ նե լով ճա նա պար հային դժ վա րու թյուն նե րը՝ ձմ ռան ամիս նե րին շուրջ 45.000 
քրիս տո նյա Ռու սաս տա նի սահ մա նին ամե նա մոտ եր կա թու ղային կա յա րան հաս նե լու 
հա մար հաղ թա հա րում է ին նից-տա սը օր վա ճա նա պարհ18։ Բա վա կան է հի շա տա կել 
Սալ մաս տից Խոյ գնա ցող՝ մինչև ծնկ նե րը ճահ ճի մեջ խր ված մարդ կանց անօգ նա կան 
վի ճա կը՝ պատ կե րաց նե լու հար կա դիր տա րագ րու թյան ու ղին բռ նած հայ բնակ չու թյան 
ան ցած ճա նա պար հը19։ Այս առն չու թյամբ հե տաքր քիր լրա ցում է հետևյալ վկա յու-
թյու նը. «1914 թ. դեկ տեմ բեր ամիսն է, Ո ւր միայից բռ նած մինչև Սալ մաստ, Խոյ, Թավ-
րի զից մինչև Ա րաք սի ափը ճա նա պարհ նե րը բռ նած էին մար դու և անա սու նի կա րա-
վան նե րը. առանց հան գիստ առ նե լու և ճամ փու եր կյու ղից գնում էին շա րու նակ, և 
անի ծում էին իրենց բախ տը: Այս գաղ թը ո ՛չ նման էր Մով սե սի՝ իս րայել ցի նե րի՝ Ե գիպ-
տո սից հա նե լու, և ո ՛չ Շահ Ապ պա սի՝ Ա րա րա տի դաշ տի ժո ղովր դին դե պի Պարս կաս-
տան խու ճա պի են թար կե լու, օս ման ցի նե րի ձեռ քից ազա տե լու, այլ մի տե սակ եր կյու ղի 
տագ նապ էր, որ մայ րը իր զա վա կին թո ղած միայն իր հա մար էր մտա ծում...»20: 

Ա կա նա տես-վե րապ րած Սեդ րակ Ա վա գյա նի հետևյալ վկա յու թյու նը հե ռա նա-
լու ան կա րո ղու թյան և ափ սո սան քի ար տա հայ տու թյուն է. «Մե զա նից շա տե րը չկա րո-
ղա ցան փախ չել, նախ՝ ո րով հետև մի ջոց ներ չու նեինք, երկ րորդ՝ շատ տնե րում կային 
զա ռա մյալ ծե րու նիք ու պա ռավ ներ, ո րոնք չէին կա րող ոտ քով ան ցնել Սալ մաս տից 
Խոյ, ուր մնաց հու սային հաս նել Ջուլ ֆա...»21:

 Խոյի Թա ղեր գյու ղից 22-ա մյա Շու շա նիկ Բե յա թյան ցը պատ մում է. «1914-ի դիկ-
տիմ բի րիան նա հան ջին իրբ ռուս նի րը Բաշ կա լէ էն (Աղ բակ) և Ատրպա տա կա նէն կը 
քա շուին, ռուս նի րը տի ղա կան հայի րը իրինց հետ կը տի ղա փո խին Կով կաս և Սալ-
մաս տի, Ո ւր մի շրջան նի րու նման Խոյն ալ գաղ թի կը դի մէ... 200 տու նէ բաղ կա ցած 
հայ թա ղա մա սը բռ նից գաղ թի ճամ բան։ Գիւ ղի մէջ մնա ցին միայն մի քա նի ծի րիր, 
ո րոնց մէ 3-ը սպան նուած ին, միւս նի րը կան։ Միր ու նի ցած չու նի ցա ծը թա լա նի ին 
տուած միր դրա ցի թիւր քի րը, տու նի րը ան վնաս ին, բայց քան դած ին, միայն փայ տե րը 
վա ռած...»22։ 

Houses of Parliament as an Official Paper and Now Published by Permission (London and at New York and 
Toronto: Hodder and Stoughton, St. Paul’s house, MCMXVI), 164.
17 The Treatment of Armenians, 164.
18 Նույն տեղում, 165:
19 Նույն տեղում:
20 Հայոց ցեղասպանությունը օսմանյան Թուրքիայում: Վերապրածների վկայություններ: Փաս-
տաթղթերի ժողովածու, հ. III, Էրզրումի, Խարբերդի, Դիարբեքիրի, Սեբաստիայի, Տրապիզոնի 
նահանգ ներ, Պարսկահայք, գլխ. խմբ. Ամատունի Վիրաբյան (Երևան, Հայաստանի ազգային 
արխիվ, 2012), 245:
21 Նույն տեղում, 3:
22 ՀԱԱ, ֆ. 227, ց. 1, գ. 424, թ. 21 և շրջ., բնագիր, ձեռագիր։
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Թեհ մի նե Ռ. Մար տո յան

Օս մա նյան բա նա կի ներ խու ժու մը Պարս կաս տան23 իրա կան խառ նաշ փոթ էր առա-
ջաց րել հայե րի շրջա նում, ո րն սկզ բից ևեթ տե սա նե լի էր նրանց վար քագ ծում և գոր ծո-
ղու թյուն նե րում։ Շատ ըն տա նիք ներ, գի տակ ցե լով իրա կան վտան գը և չթե րագ նա հա-
տե լով հնա րա վոր ան ցան կա լի հետևանք նե րը՝ դի մում են հար կա դիր տա րագ րու թյան, 
ո րը պայ մա նա վոր ված էր նաև ռու սա կան գոր ծո նով։

Բնաջնջման սպառնալիքի ժխտման հետևանքները24

 Վե րը խոս վեց այն մա սին, որ ռու սա կան բա նա կի հե ռա նա լուց հե տո շա տե րին չհա-
ջող վեց ժա մա նակ և մի ջոց գտ նել դուրս գա լու իրենց բնա կա վայ րե րից` փրկ վե լու հույ-
սով: Թեև զո րա վար Ա նդ րա նի կը նա խազ գու շաց րել է ր՝ հոր դո րե լով, որ հետևեն իրեն, 
քա նի որ իր ու ժե րի՝ այդ շրջա նից հե ռա նա լուն պես օս մա նյան բա նա կը կսկ սի հար ձա-
կու մը և կկո տո րի բո լո րին, այ նուա մե նայ նիվ Սալ մաս տի, Խոյի հայ և ասո րի բնա կիչ-
նե րը հա մոզ ված չէին դրա նում25. ո մանք հետևում են Ա նդ րա նի կին, ո մանք՝ ոչ, քա նի որ 
չէին պատ կե րաց նում, թե ին չու օս ման ցի նե րը պետք է կո տո րեն իրենց26: 

Այս պես, օ րի նակ Սալ մաս տի քրիս տո նյա բնակ չու թյան շրջա նում նվա զա գույն կաս-
կածն ան գամ փա րա տե լու և թուր քե րի նկատ մամբ մեծ վս տա հու թյուն ներշն չե լու նպա-
տա կով Դիլ մա նում շի նու թյուն նե րի պա տե րին փակց վում են գրա վոր հայ տա րա րու-
թյուն ներ, ո րոնք ազ դա րա րում են. «... բո լոր ազ գու թյուն ներն օս մա նյան օ րեն քի առաջ 
հա վա սար են, իսկ քրիս տո նյա նե րը կա րող են ոչ միայն ազատ շրջել, այլև պա րա պել 
այն ար հես տով, ո րում նո քա ըն դու նակ են: Թող այ սու հետև յու րա քան չյուր ոք վայե-

23 Առաջին աշխարհամարտի նախօրեին քրդերին պատերազմի մեջ ներքաշելու նպատակով 
երիտթուրքական կառավարությունը շռայլ խոստումներ էր տալիս՝ բավարարել նրանց ազգային 
ձգտումները, իսկ պատերազմի ավարտից հետո ինքնավարություն տալ, ինչպես նաև ներշնչում, որ 
քրդերի հայրենասիրական պարտքն է հանդես գալ երկրի ներքին ու արտաքին թշնամիների դեմ։ 
Բազում են այն օրինակները, երբ Հայոց ցեղասպանության պատմության ընթացքում կոտորածները 
ներկայացվում են որպես հայ-քրդական ազգային հակամարտության հետևանք, մանրամասն տե՛ս 
Վահան Բայբուրդյան, Հայ-քրդական հարաբերությունները Օսմանյան կայսրությունում XIX դարում և 
XX դարի սկզբին (Երևան, Հայաստան, 1989), 319։ Տե՛ս նաև՝ Սուրեն Մանուկյան, «Հանցակցությունը 
որպես համախմբող գործոն Օսմանյան կայսրությունում 1894-96 թթ. Հայերի կոտորածներին քրդերի 
ներգրավման պատճառների հարցի շուրջ», Ցեղասպանագիտական հանդես 6, թիվ 2 (2018), 47-48:
Չբացառելով քրդերի դերակատարությունը Խոյի ու Սալմաստի հայերի սպանությունների 
գործընթացին՝ նշենք, որ այս բավականին տարածում գտած և ավանդույթ դարձած միջոցի 
ընտրությունը մի քանի նպատակ էր հետապնդում, որը բխում էր Օսմանյան պետության շահերից՝ 
ա. հայ-քրդական հարաբերությունների մշտական լարվածություն, բ. հայ և քուրդ ժողովուրդների 
միջև թշնամանքի արմատավորում, գ. քրդերի միջոցով հայերից ազատվելու, պատերազմի մեջ 
ներգրավումով՝ քուրդ ժողովրդի թվաքանակի նվազում, դ. կատարված հանցագործության համար 
պատասխանատվությունից խուսափում և այլն։
24 Բնաջնջման սպառնալիքի ժխտման վերաբերյալ տե՛ս Թեհմինե Մարտոյան, «Զմյուռնիայի հայ 
և հույն բնակչության բնաջնջման սպառնալիքի ժխտման հետևանքները (1922 թ. սեպտեմբեր)», 
Հայագիտության հարցեր 1 (2014), 61-75; Tehmine Martoyan, “Denying the Possibility of Annihilation 
during Genocide: A Case Study of the Armenians and Greeks, 1915–1922,” New Perspectives on the 
Genocide of the Greeks in the Ottoman Empire, 1913-1923, ed. George N. Shirinian (Chicago, IL: Asia Minor 
and Pontos Hellenic Research Center, 2019), 253-268.
25 Ռոզմարի Հարությունյան Քոհեն, Վերապրած խոյեցի Արուսյակը (Երևան, Լիմուշ, 2011), 60:
26 Նույն տեղում, 61:
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լէ օս մա նե ան պե տու թյան ու զոր քի վեհ հո վա նա վո րու թյու նը... Տա ճիկ ներն ամեն ճիգ 
ու ջանք գործ էին դնում քրիս տո նյա նե րին ցույց տա լու իրենց մար դա սի րու թյու նը, 
հա վաս տիա ցում ներ էին անում, որ քրիս տո նյան հա մա հա վա սա րո րեն լի նե լու է օս ման-
ցու հզոր պաշտ պա նու թյան ներ քո, որ այլևս չկա ոչ մի զա նա զա նու թյուն քր դի, տաճ կի, 
հայի և ասո րու մեջ... ով կեն թադ րեր, որ մի եր կու օ րից պի տի ան խնա կո տո րեն մեր 
բո լոր եղ բայր նե րին... Շատ տե ղե րից մեզ հա մո զում էին, որ օս մա նյան պե տու թյու նը 
մի կրթ ված սահ մա նադ րա կան եր կիր է, մա նա վանդ նրա քա ղա քա կան և պա տե րազ-
մա կան պաշ տո նյա նե րը, որ իբր թե բո լորն էլ ուս ման տեր ան ձնա վո րու թյուն ներ են 
և եր բեք մար դա սի րու թյու նը ոտ քի տակ չեն տա... Սա կայն տե ղի ու նե ցած եղեռ նա-
գոր ծու թյուն նե րը, որ մտած ված են եղել նա խա պես, հիաս թա փեց րին ը նդ միշտ դե պի 
նրանց հա վատ ու նե նա լը»27:

 Զո րա վար Ա նդ րա նի կը, ը մբռ նե լով ստեղծ ված իրա վի ճա կը և տե ղաբ նիկ հայ 
ժո ղովր դի «հիմ նա վոր ված» վս տա հու թյունն օս մա նյան կա ռա վա րու թյան նկատ մամբ, 
ո րո շում է. «Ու րեմն, պետք էր նա հան ջի ը նդ հա նուր ճա նա պար հից շեղ վել, գնալ դե պի 
Սալ մաստ, ձուլ վել գաղ թող հայե րի հետ, ճա նա պար հը շա րու նա կել դե պի դար ձյալ 
հա յաբ նակ Խոյ քա ղա քը, ուր միա տեղ՝ թե՛ Սալ մաս տում, թե՛ Խո յում ու մեր ձա կայ քի 
գյու ղե րում, տաս նյակ հա զա րա վոր հա յու թյուն կար: Դրա հա մար պետք էր կա՛մ ը նդ-
հա նուր հրա մա նա տա րու թյան պաշ տո նա կան թույլտ վու թյունն ու հրա մանն ու նե նալ, 
կա՛մ նա հան ջի սահ ման ված ը նդ հա նուր ճա նա պար հից շեղ վե լու հնա րա վո րու թյու նը: 
Հա մընդ հա նուր նա հան ջի հա մար սահ ման ված ճա նա պար հից շեղ վելն ար գել վեց, այդ 
հրա մա նը ամ բողջ ջո կա տով չկա տա րե լը հնա րա վոր չե ղավ... »28: 

Անդ րա նիկն իր ըն կեր Ա վոյին հոր դո րում է այս պես. «... Տե՛ր կանգ նիր Սալ մաս տի 
հա յու թյա նը, բե՛ր նրանց հասց րու մեզ... »29:

 Խոյին մո տե նա լիս, սա կայն, Ա նդ րա նի կը լսում է Վար գյու ղի վրա օս ման ցի նե րի 
հան կար ծա կի հար ձակ ման մա սին. օս ման ցի նե րին պար տու թյան մատ նե լուց հե տո 
դե պի Խոյ ճա նա պարհ վե լիս տե ղե կա նում է, որ Խոյի հայ բնակ չու թյու նը կո տոր վել է30: 

Խոյի ու Սալմաստի հայ բնակչության տեղահանությունն ու զանգվածային 
սպանությունները` համաձայն ականատես-վերապրածների վկայությունների

 Տե ղա հա նու թյան նպա տակ նե րը տար բեր են՝ ոչ ցան կա լի ազ գային տար րով բնա կեց-
ված վայ րե րը դա տար կե լը, տե ղա հան ված բնակ չու թյա նը երկ րի խոր քե րը քշե լը կամ 
վտա րե լը, փո խա րե նը ցան կա լի, այն է՝ սե փա կան ազ գային տար րով այդ տա րածք-
նե րը բնա կեց նե լը և, վեր ջա պես, բնաջն ջում (ը նդգ ծու մը մերն է՝ Թ.Մ.)31։

27 Նույն տեղում, 64-65: 
28 Համբարձում Կարապետյան, Անդրանիկ, 1 (Երևան, Հայաստան, 1992), 241:
29 Նույն տեղում, 242:
30 Հարությունյան,Վերապրած խոյեցի Արուսյակը, 65-66:
31 «Միություն և առաջադիմություն» կուսակցության անդամ, ռազմական նախարար Էնվեր փա -
շայի (1881-1922) «Չկա օրենք, ստեղծի՛ր այն» մոտեցմամբ պատերազմի ժամանակ հրա պարակ վեցին 
բազ մաթիվ օրենքներ, այդ թվում՝ «Տեղահանության» և «Լքյալ գույքի»։ Հայերի առա ջին տեղա հա-
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 Խո յում և Սալ մաս տում տղա մարդ կանց կա նան ցից տա րան ջա տե լու, ապա՝ տե ղա-
հա նե լու հա մա տեքս տում առանձ նաց րել ենք հետևյալ հի շա տա կու թյու նը. «Վեր ջա-
պես մո տե նում էր փետր վա րի 23-ը: Մի քա նի օր առաջ տաճ կա կան կա ռա վա րու թյան 
կողմից հրա ման ար ձակ վեց, որ պես զի բո լոր քրիս տո նյա տղա մար դիկ հա վաք վեն 
Հավ թուան գյուղ զո րա պե տի կող մից «ի դա րա» ստա նա լու... Ի ՞նչ էր նշա նա կում այդ 
իդա րան, ին չո՞ւ պետք էր գնալ Հ. գյուղ, ին չո՞ւ մի միայն տղա մար դիկ, բայց ոչ կա նայք և 
երե խայք ևս, այդ հար ցին մենք ան կա րող էինք ինք ներս պա տաս խա նել: Մյուս կողմից 
հրա ման ար ձակ վեց Դիլ մա նաբ նակ պար սիկ նե րին, որ նրան ցից ոչ մեկն իրա վունք 
չու նե նա պա հե լու իր բնա կա րա նի մեջ տղա մարդ քրիս տո նյա նե րի... Եվ ահա տաս-
նյակ հայ ու ասո րի տղա մար դիկ պատ րաստ վում էին գնալ հի շյալ գյուղ: Այդ բո լո-
րը կա տար վում էր առանց որևէ աղ մու կի... Ա ռա վոտ էր: Մենք ոչ մի լուր չու նեինք 
մեր գնա ցած եղ բայր նե րի մա սին, նո ցա թի վը հա րյու րից ավե լի էր: Կեղծ լու րեր էին 
տա րած վում, թե իբր ամ բողջ Դիլ մա նը պի տի դա տարկ վի: Մի քա նի օ րից հե տո պարզ-
վեց, որ դա տար կում էին միայն քրիս տո նյա նե րին: Ի սկ ի՞նչ կա րող էր անել անուժ, 
ան զեն, ան պաշտ պան քրիս տո նյան, ո րը գտն վում էր տաս նյակ հա զա րա վոր մահ մե-
դա կան նե րի մեջ...»32:

 Թուրք-քր դա կան ջո կատ նե րի, թուր քա կան չե թե նե րի և հա մի դի ե գն դե րի մաս նակ-
ցու թյամբ օս մա նյան կա ռա վա րու թյու նը կո տո րեց բա ցա ռա պես քրիս տո նյա խա ղաղ 
բնակ չու թյա նը, մաս նա վո րա պես՝ հայե րին ու ասո րի նե րին33: Այդ մա սին պահ պան վել 
են տե ղե կու թյուն ներ, ակա նա տես նե րի վկա յու թյուն ներ34 և փաս տեր: 

նությունն սկսվել էր 1915 թ. մարտի 2-ին՝ Դյորթյոլի հայերի տարագրմամբ։ Ցե ղա սպա նությանն «օրի-
նա կանություն» հաղորդելու նպատակով ներքին գործերի նախարար Մեհմեդ Թալեաթը 1915 թ. մա-
յիսի 14/27-ին կառավարությանը ներկայացնում է «Տեղահանության մասին» օրեն քի նախագիծը, որը 
վարչապետ Սայիդ Հալիմ փաշան ստորագրել էր նախքան խորհրդա րանի հավանությանն ար ժա-
նանալը։ Տե՛ս Մելինե Անումյան, «Երիտթուրքերի 1919-1921 թթ. դա տա վարությունների վավերա գրերը 
ըստ օսմանյան մամուլի» (Երևան, «Էդիթ Պրինտ», 2011), 28։ Տեղա հանությունների մասին ման րամասն 
տե՛ս՝ Ամջա Հասան, Տեղահանություն և ոչնչացում (տեղա հա նության իրական պատկերը) (Երևան, 
ՀՀ ԳԱԱ, ՀՑԹԻ, 2007), 6; Թաներ Աքչամ, Երիտթուրքերի գոր ծած ոճիրը մարդկության դեմ, Հայոց 
ցեղասպանությունը և էթնիկ զտումները Օսմանյան կայսրությունում (Երևան, Տիգրան Մեծ, 2015), 157։
32 Սեդրակ Ավագեան, Կոտորածը Սալմաստում (ականատեսի պատմուածք) (Թիֆլիս, Հէրմէս, 1915), 
18-19:
33 Հոդվածում քննության են առնված Խոյի ու Սալմաստի հայ բնակչության (ընդգծումը մերն է՝ 
Թ.Մ.) տեղահանության և բնաջնջման մանրամասները։ Պարսկաստանի հյուսիսային շրջաններում 
իրագործված ասորիների ջարդերի մասին մանրամասն տե՛ս Անահիտ Խոսրոևա, Ասորիների 
ցեղասպանությունն օսմանյան Թուրքիայում և հարակից թյուրքաբնակ վայրերում (XIX դարի 
վերջ – XX դարի առաջին քառորդ) (Երևան, հեղինակային հրատարակություն, 2004); Անահիտ 
Խոսրոևա, «Ասորիների ջարդերը թուրքաբնակ վայրերում Ա. Աշխարհամարտի տարիներին», Հայոց 
ցեղասպանության պատմության և պատմագրության հարցեր 9, (2004): 88-99; Anahit Khosroeva, “The 
Ottoman Genocide of the Assyrians in Persia,” The Assyrian Genocide, Cultural and Political Legacies, ed. 
Hannibal Travis (New York: Routledge, 2018), 137-157:
34 ՀՀ Ազգային արխիվի ֆոնդերում պահվող ականատես-վերապրածների վկայությունները հոդ-
վածում մեջբերված են բնագիր-ձեռագրերին հարազատ բարբառով, այնպես ինչպես գրի է առնված։ 
ՀՀ Ազգային արխիվը հրապարակել է Հայոց Մեծ եղեռնի ականատեսների պատմած ները (1915-
1916 թթ.)՝ ընտրելով այն վկայությունները, որոնք ամբողջական տեղեկություն են հա ղոր դում թուրքական 
իշխանությունների իրագործած հայ բնակչության կոտորածների մասին։ Տե՛ս Վշտապատում, պատ. 
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 Խոյի ու Սալ մաս տի հայ ակա նա տես-վե րապ րած նե րի ներ քո շա րադ րյալ վկա յու-
թյուն նե րը բա ցա հայ տում են կա տար ված ոճ րա գոր ծու թյան մե թոդն ու բնույ թը։ 

Այս պես՝ Սալ մաս տի գա վա ռի Հավթ վան և մյուս գյու ղե րում տե ղի ու նե ցած կո տո-
րած նե րի մա սին պատ մում է վե րապ րած Գևորգ Մկրտ չյա նը. «1914 թ. դիկտ. 21 ռու-
սա կան նա հան ջի ատին 500 տու նէ բաղ կա ցիալ զուտ հա յաբ նակ Հաւթ վան գիւ ղին 
40-ի չափ ըն տա նիք տի ղը մնա ցին ծի րի րու և իրա խա նի րու հիտ միա սին: Այդ տիղ էին 
հա ւա քուած և շրջա կայ գիւ ղի րէն մնա ցած ըն տա նիք նի րը կամ առան ձին ան հատ նի րը: 
Թիւրք հրա մա նա տա րը հրա ւի րից բո լոր պար սիկ նի րու մօտ ապաս տա նած հայի րը, 
որ գան նպաստ ստա նան, ո րով հետև կա ռա վա րու թիւ նը կար գադ րած մնա ցող նի րուն, 
իբրև ռա յա-հ պա տա կի, ապ րուս տի մի ջոց նիր հայ թայ թիլ: Հա ւա քի լէն յի տոյ կը հրա-
մայէ, որ հայի րը խումբ-խումբ տա նին՝ կո տո րին: Կա նո նա ւոր զօր քի րը և քիւրտ խա ժա-
մու ժը ժո ղո վուր դը խում բի րու կը բաժ նին և կը կո տո րին՝ ո րը զէն քով, ո րը կա ցի նով, 
ո րը ան դա մա հա տու թիւն նի րու են թար կի լով... »35: 

Ա. Ստե փա նո սյան ցը վկա յում է. «... Այ սօր վե րա դար ձայ Սալ մաս տից։ 3.000-4.000 
գաղ թա կան ներ Խօյի կա մուր ջի մօտ 5 օր կա րան տին նս տե լուց յե տոյ բա ցօ դե այ կի զիչ 
արե ւի տակ՝ թափ վե ցին Սալ մաստ, մեծ մա սը՝ Հաւթ վան, մնա ցած նե րը տե ղա ւոր վե-
ցին Ն. եպ. Մե լիք-Թան գե ան ցի կար գադ րու թե ամբ միւս գիւ ղե րում... Կա նայք, աղ ջիկ-
ներն ստիպ ված էին տոպ րակն ու սին, միս փոք րիկ մա նուկ տոպ րա կի մէջ դրած, 
միւսին՝ գր կին բռ նած, եր րորդ 8-10 տա րե կանն էլ դող դո ղա լով, ու ռած ոտ քե րով հե տե-
ւում էր միւս նե րին... Այդ կմախք նե րի շա րան նե րը գա լիս էին Վա նից ու շրջա կա նե րից... 
Այդ չա րա բախտ հո սանքն ան ցել էր Մա կուի վրայով։ Քիւր դե րը, տես նե լով մե րոնց 
նա հան ջը, վրա էին տուել ու մինչև 600-700 տղա մարդ կանց գն դա կա հա րել, սրա խող-
խող արել, թա լա նել։ Մնա ցած շատ գիւ ղեր կո տո րա ծի էին են թարկ վել, իսկ դրան ցում 
սպան ված նե րի դիակ նե րը, ո ղջ մնա ցած նե րի ներ կա յու թե ամբ, քիւր դե րը թա փել էին 
իրանց գամբռ նե րի առաջ եւ ու տեց րել, երի տա սարդ ու գե ղե ցիկ կին ու աղ ջիկ ջո կել-
տա րել, գիւղ ու շէն կրա կի տուել...»36։

 Սալ մաս տի Ղա լա սար գյու ղի բնակ չու հի Թա գու հի Հով հան նի սյա նը հա ղոր դում է. 
«1915 թ. յուն վա րի 5-ին ռուս նի րը՝ Բաշ կա լէի կող մի րին նա հան ջի լու ատին, կա մա վոր-

խմբ. Ամատունի Վիրաբյան (Երևան, Զանգակ-97, 2005); Հայոց ցեղա սպանությունը օսմանյան Թուր-
քիայում: Վերապրածների վկայություններ: Փաստաթղթերի ժողովածու, հ. III:
«Օսմանյան զինված ուժերի վերաբերմունքը հայերի և ասորիների նկատմամբ Սալմաստի տարածքում 
1915 թ.» զեկուցման մեջ պատմաբան Միքայել Նիշանյանը (Ազգային գրադարան, Փարիզ) նկատում 
է, որ Իրանի հյուսիսային շրջանի հայերի բնաջնջման օսմանյան կառավարող իշխանությունների 
մտադրության և անմիջական իրագործման իրական պատկերը երևում է հայկական աղբյուրների 
մեջ, մինչդեռ օտար աղբյուրներում շեշտը քրդական դերակատարության վրա է. Salmast Heritage 
Association Holds International Conference in Yerevan, “Asbarez,” November 18, 2019, http://asbarez.
com/188450/salmast-heritage-association-holds-international-conference-in-yerevan/  
35 ՀԱԱ, ֆ. 227, ց.1, գ. 424, թ. 13-ի շրջ., բնագիր, ձեռագիր։
36 Հայոց ցեղասպանության արտացոլումը 1915 թ. մամուլի էջերում (հայալեզու և օտարալեզու թերթերի 
նյութերի ժողովածու), խմբ. Ա. Մարուքյան, հատոր երկրորդ (Երևան, «Դարույք» երիտասարդական 
հասարակական կազմակերպություն, 2018), 34:
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նի րու հետ միա սին միզ տի ղա հան ը րին, որ պէս զի իտևեն իկող թիւր քի րը կո տո րած 
չսար քէին։ Մինք մինչև ան գամ ճա նա պար հի հաց վիրց նիլ չկա րո ղա ցանք, ամէն ինչ 
գիւ ղը մնաց, ո րը, միր գաղ թի լէն յե տոյ թա լա նէ ցին։ Գիւ ղը մնա ցին ամէն տու նէն մի, 
իր կու կամ ավի լի ան ձինք էին մնա ցած, 18 հատ գի ղի ցիկ կին ու աղ ջիկ առե ւան գած 
ին, ան պա տուած, 9-է աւի լի կին, իրա խայ եւ մարդ ան հիտ կո րած ին։ Ան ցիալ 1915-ի 
գար նան, երբ միր մար դիկ Ղա լա սար գնա ցին, այն տիղ տի սած ին ջր հո րի իզիր քին 
ձգուած արիւ նոտ սղոց մը. ջր հո րը նա յած գտած ին 7 դիակ, ո րոնց մէ 4 տղա մար դու, 
3-ը՝ կնոջ։ Սղո ցով կտ րուած գլուխ նի րէն 6-ը դիակ նի րու մօտ ձգուած էին, միայն մէ կի 
գլու խը չին գտած։ Դաշ տը, ճա նա պար հի իր կա րու թի ու մին ծած կուած է մարդ կային 
դիակ նե րով և ոս կոր նի րով, ո րոնք միր և միր շրջա կայ գիսւ ղի րու կո տո րուած ժո ղովր դի 
մնա ցորդ նիրն ին։ Գաղ թի ան դին հա րիւ րա վոր նիր ցր տա հա րու մից, անօ թու թիւ նից 
կո տո րուի ցան, մինք իս աչ քո վը տի սած տաս նիակ կա նայք, ո րոնք իրինց մա նուկ նի րը 
գր կած, անոնց հիտ միա սին ցր տա հար ին կած էին ճա նա պարհ նի րու վրայ...»37։

 Կով կա սյան առա ջին բա նա կի փոխհ րա մա նա տար Կ. Մա տի կյա նի՝ բա նա կի 
հրա մա նա տա րի տե ղա կա լին 1915 թ. փետր վա րի 24-ին հղած նա մա կում կար դում 
ենք. «Ե րեկ՝ ժա մը 2-ին մոտ ես ձիա վոր նե րով եկա Դիլ ման և իս կույնևեթ սկ սեցի 
հե տաքննու թյու նը։ Հար ցու փոր ձե րից իմա ցա, որ սպա նու թյուն ներ են կա տար վել 
Հա րի վում, Խոս րո վում և Մեհ լե մում։ Ան հա պաղ շտա պե ցի այն տեղ, որ տեղ գտա 
հա րյու րա վոր դիակ ներ։ Այս ամս վա 14-ի լույս 15-ի գի շե րը սպան վել է ու ղիղ 707 հո գի։ 
Մինչև այս ամս վա 14-ը հայե րը հա մա րյա ան վնաս էին մնում՝ շնոր հիվ տե ղի պար սիկ 
բնակ չու թյան, իսկ նույն օ րե րին թուր քա կան կա ռա վա րու թյու նը մու նե տիկ նե րի մի ջո-
ցով սպառ նում էր պատ ժել այն պար սիկ նե րին, ով քեր թաքց նում են քրիս տո նյա նե րին՝ 
հայե րին ու ասո րի նե րին։ Դիլ մա նի պար սիկ նե րը նույ նիսկ այդ սպառ նա լի քի տակ 
չկա տա րե ցին թուր քա կան կա ռա վա րու թյան պա հանջ նե րը, իսկ թուր քա կան կա ռա վա-
րու թյան գա զա զած ներ կա յա ցու ցիչ կայ մա կամ Ռուս տեմ բե գը հրա մայեց քր դե րին ու 
զին վոր նե րին մտ նել պար սիկ նե րի տնե րը և դուրս բե րել քրիս տո նյա նե րին ու սպա-
նել քրիս տո նյա նե րին թաքց նող պար սիկ նե րին։ Այս հրա մանն իս կույնևեթ կա տար վել 
է, դուրս են հա նել 7 հո գու։ Մնա ցած 700 հո գուն էլ նույն եղա նա կով բռ նել ու տա րել 
են Հա ֆի վան ու Խոս րով, որ տեղ թուր քե րի 2-րդ շտաբն է ր։ Այն տեղ շտա բի ներ կա յա-
ցու ցիչ նե րի հրա մա նով նրանց մեռց րին այն պի սի տան ջանք նե րով, ո րոնք նկա րագ րել 
հնա րա վոր չէ և ո րոնք ան բա ցատ րե լի ու ան նե րե լի են քսա նե րորդ դա րի հա մար։ Ես 
ինքս ան ձամբ իմ աչ քով տե սել եմ հա րյու րա վոր խող խող ված, փո սե րը նետ ված դիակ-
ներ, ո րոնց հո տը վա րա կում էր այդ քա ղաք նե րի օ դը, տե սել եմ գլ խատ ված դիակ-
ներ, քա րե րի վրա կա ցին նե րով փրթ ված ձեռ քեր, սրունք ներ, կտր ված մատ ներ, մաշ-
կա զերծ ար ված գան գեր, դիակ ներ՝ փլ ված նե րի տակ, տաս նյակ զոհ ված ներ՝ ցան կա-
պա տե րի տակ, ո րոնց մեջ էր նաև Մեհ լե մի քա հա նա տեր Վար դա նը։ Սպա նու թյուն-
ներ են կա տար վել մյուս հայ կա կան գյու ղե րում ևս»38։

37 ՀԱԱ, ֆ. 227, ց.1, գ. 424, թ. 7-ի շրջ., բնագիր, ձեռագիր։
38 Հայերի ցեղասպանությունը Օսմանյան կայսրությունում (խմբ. Մ. Ներսիսյան) (Երևան, «Հայաս-
տան», 1991), 335-336:
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 Սալ մաս տի գա վա ռի Հավթ վան և մյուս գյու ղե րում տե ղի ու նե ցած կո տո րած նե րի 
մա սին է պատ մում վե րապ րած Հա կոբ Խո րո զյան ցը. «...700 հո գի, գլ խա ւո րա բար 
տղա մար դիկ ջար դուի ցան չա րա չար տան ջանք նի րով, ո մանց վի զը դրան շեմ քի վրա 
դրած նա ջա խով կտ րած ին, ո մանց գն դա կա հա րած, ո մանց ան դա մա հա տած և տան-
ջանք նի րով սպան նած, ու րիշ նե րու՝ ո ղջ ո ղջ այ գի նի րու պա տի րու տակ ին թա ղած։ 
Ջար դը տի ղի ու նի ցած է թիւրք հրա մա նա տար Խա լիլ բէյի հրա մա նով, զոր քի րուն 
մաս նակ ցած ին Սօ մայի Թա մուր աղայի և Ջհան գիր աղայի քիւր տե րը և հայի րի ու նի-
ցած ամ բողջ ստա ցուած քը թա լա նած...»39։

 Սալ մաս տի Մահ լամ գյու ղի բնա կիչ Հով հան նես Կա րա պե տյա նը վկա յում է.  
«... Սալ մա սի միս գիւ ղի րը – Սառ նա, Մահ լու, Հավթ վան, Փա յա ջուկ, Գալ բա սար 
մնա ցած նի րը՝ թվով 800 հօ գի, ո րոնք Դիլ ման էին ապաս տա նած մի Սէի տի քով, 
բո լորը կո տոր ւած էին։ Ի րինց ու նի ցած չու նի ցա ծը թա լա նի տուած։ Նա հան ջող նիրս 
Խոյի վրայով ան ցանք Ջուլ ֆա։ Շատ ծննդ կան նիր ճամ փու իր կա րու թիամբ ին կան 
մի ռան, հա րիւ րա ւոր իրա խա նիր ցր տա հա րի ցան...»40։

 Խոյի ու Սալ մաս տի հայ բնակ չու թյան նկատ մամբ իրա գործ վող օս մա նյան բա նա-
կի հա մա կարգ ված ու շա րու նա կա կան բռ նու թյուն նե րին ար ձա գան քում է Պարս-
կաս տա նի կա ռա վա րու թյու նը՝ անըն դու նե լի հա մա րե լով իր երկ րում տե ղի ու նե ցող 
ան ցան կա լի իրո ղու թյուն նե րը։ Այս պես՝ 1915 թ. մար տի 5-ին Պարս կաս տա նի Ար տա-
քին գոր ծե րի նա խա րար Մոա վեն օդ-Դով լեն պաշ տո նա կան բո ղո քա գիր է հղում 
Թեհ րա նում Օս մա նյան պե տու թյան դես պա նին՝ «օս մա նյան զոր քե րի իրա կա նաց-
րած դա ժա նու թյուն նե րի» առն չու թյամբ41:

 Բո ղո քագ րում մաս նա վո րա պես նշ ված էր. «... Բռ նու թյուն նե րը կա տա րել են Ձեր 
զին վոր նե րը, ով քեր բազ մա թիվ գյու ղեր են կո ղոպ տել կամ հր դե հել, բո լոր բնա կիչ-
նե րը դժ բախ տու թյան են մատն վել: Բռ նու թյուն ներն ու ան պատ վու թյուն նե րը տե ղի 
են ու նե ցել այն շրջան նե րում, որ տեղ գյու ղե րի բնակ չու թյու նը մե ծա մաս նա բար 
կազմված են քրիս տո նյա նե րից, ով քեր բռ նու թյան են են թարկ վել և դա ժա նա բար 
կո տոր վել ...»42: 

Օս մա նյան բա նա կի` Սալ մաս տի հայ բնակ չու թյան նկատ մամբ իրա գործ ված 
տե սա րան նե րի ակա նա տեսն է դառ նում նաև Ո ւր միա յում Ռու սաս տա նի փոխ հյու պա-
տոս Պա վել Վվե դենս կին, ով ար ժե քա վոր տե ղե կու թյուն ներ է հա ղոր դում կա տար-
վա ծի վե րա բե րյալ43։

 Պատ մա բան Դեյ վիդ Գոն թը, ու սում նա սի րե լով Ա ռա ջին աշ խար հա մար տի տա րի-
նե րին «քո ղարկ ված» ցե ղաս պա նու թյուն նե րի և կո տո րած նե րի պատ մու թյուն նե րը, 
հան գում է այն եզ րա կա ցու թյա նը, որ Պարս կաս տա նի հյու սիս-ա րև մուտ քում տե ղի 

39 ՀԱԱ, ֆ. 227, ց.1, գ. 424, թ. 17-ի շրջ. և 18, բնագիր, ձեռագիր։
40 ՀԱԱ, ֆ. 227, ց. 1, գ. 424, թ. 11, բնագիր, ձեռագիր։
41 David Gaunt, Massacres, Resistance, Protectors: Muslim-Christian Relations in Eastern Anatolia 
During World War I (New Jersey: Gorgias Press, 2006), 82.
42 Նույն տեղում:
43 Նույն տեղում, 81: 
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ու նե ցա ծը օս մա նյան բա նա կի իրա գոր ծած քա ղա քա ցի նե րի առա ջին գի տակց ված, 
ծրագր ված զանգ վա ծային սպա նու թյունն էր (ը նդգ ծու մը մերն է՝ Թ.Մ.)44:

 Պարս կաս տա նում 1912-1917 թթ. ան գլի կան եկե ղե ցու եպիս կո պոս Հայր Չարլզ Հ. 
Սթայլ մա նը կարևոր ման րա մաս ներ է հա ղոր դում «բ նաջնջ ման ար շա վի մա սին». «Ռու-
սա կան մի զո րա նոց կար պարս կա կան Ո ւր մի քա ղա քում։ Գեր մա նա ցի և թուրք գոր-
ծա կալ նե րը չէին բա վա րար վել այդ զո րա նո ցը վտա րե լուն միտ ված դա վեր սար քե լով, 
այ լեւ կար գադ րել էին քրիս տո նյա նե րի թա ղա մա սի ո ղջ բնակ չու թյա նը կո տո րել։ 6.000 
քր դե րից կազմ ված մի խումբ, թուրք սպա նե րի հրա մա նա տա րու թյան ներ քո, սկ սել էր 
թա լա նել ու այ րել շրջա նի քրիս տո նե ա կան գյու ղե րը՝ գոր ծե լով անա սե լի գա զա նու-
թյուն ներ։ Տնե րը թա լան վե ցին, տղա մար դիկ կո տոր վե ցին, ջր հոր նե րը լց վե ցին դիակ-
նե րով և ամե նից սար սա փե լին՝ կա նանց ու երե խա նե րին տա րան և իս լա մաց րե ցին։ 
Մեկ գյուղ նախ՝ մեծ տու գանք վճա րեց իր ապա հո վու թյան հա մար, ապա՝ տղա մարդ-
կանց (85 հո գի) կապկ պե լով տա րան գե րեզ մա նա տուն, որ տեղ անա սուն նե րի նման 
մորթ վե ցին իրենց հա րա զատ նե րի ներ կա յու թյամբ։ Կա նայք ու աղ ջիկ նե րը մնա ցին 
իրենց դա հիճ նե րի ո ղոր մա ծու թյա նը, և նրանց ճա կա տա գիրն այն քան սոս կա լի էր, որ 
հնա րա վոր չէ բա ռե րով ար տա հայ տել։ Սր բա զան պա տե րազ մի հայ տա րա րու թյու նը 
կա ցու թյու նը վատ թա րաց րեց։ Ե կե ղե ցի նե րը քանդ վե ցին ու Ա ստ վա ծա շունչ ներն ամե-
նա դա տա պար տե լի ձևե րով սր բապղծ վե ցին։ Ռուս փոխ հյու պա տո սը զե կու ցեց, որ մի 
սի րիա ցի (ա սո րի – Թ.Մ.) եպիս կո պոս կա խա ղան է հան վել, մի քա հա նայ (ա մե նայն 
հա վա նա կա նու թյամբ՝ պրես պի տե րա կան) խաչ վել է, իսկ մի ու րի շին ո ղջ-ո ղջ այ րել 
էին։ Քրիս տո նե ու թյուն ըն դու նած մի իս լա մի ևս, Մի քայել անու նով, կա խա ղան էին 
հա նել։ Սալ մաս տի մեջ ո րոշ թվով քրիս տո նյա ներ ապաս տա նե ցին իս լամ նե րի տնե-
րում։ Նրանց անուն նե րը ցու ցա կագ րե լու նպա տա կով մի վկա յա գիր շրջա նա ռու թյան 
մեջ դր վեց, ո րի տակ քրիս տո նյա նե րը պար տա վոր էին ստո րագ րել՝ հաս տա տե լու 
հա մար, որ իրենք իս լամ նե րին պաշտ պա նել էին։ Հա վաս տիաց րել էին, որ բո լոր ստո-
րագ րող նե րը ապա հով պի տի մնան, սա կայն ավե լի ուշ տղա մար դիկ ձեր բա կալ վել 
էին ու տարվել 2 մղոն հե ռու գտն վող դաշտ, որ տեղ նա խա պատ րաս տել էին նրանց 
ջարդը։ Եր կու դաշտ ծածկ ված էր տղա մարդ կանց դիակ նե րով, ո րոնց ձեռ քե րը կապվել 
էին գն դա կա հար վե լուց առաջ։ Այլ վայ րե րում տղա մարդ կանց այն պես կա պե ցին սան-
դուղք նե րին, որ գլուխ նե րը սան դուղք նե րի բաց վածք նե րից դուրս մնա ցին։ Ա պա նրանց 
գլուխ նե րը կա ցին նե րով կտր վե ցին, իսկ դիակ նե րը ջր հոր նե րի ու կո յու ղաջ րի փո սե-
րի մեջ նետ վե ցին։ Ա վե լի քան 700 տղա մարդ այս պես սպան վեց Սալ մաս տի մեջ և 
ավե լի քան 800-ը՝ շրջա կա գյու ղե րի մեջ։ Հաս տատ ված է, որ 49 քրիս տո նե ա կան գյու-
ղեր ամ բող ջու թյամբ քանդ վել են։ Կաս կած չկա, որ սա տա նա յա կան այս արար քը գոր-
ծադր վեց հիմ նա կա նում քր դե րի կող մից, թուրք զին վոր նե րի օ ժան դա կու թյամբ»45։ 

1915 թ. հու լի սի 28-ի Մեծ Բրի տա նիայի Լոր դե րի պա լա տում Խորհր դի նա խա-
գահ կոմս Քրուին քրիս տո նյա նե րի կո տո րած նե րի մա սին կոմս Բրայ սի հարց մանն ի 
պա տաս խան, հայտ նում է, որ ո ճիր ներն աճել են թե՛ թվի, թե՛ վայ րա գու թյան աս տի-

44 Նույն տեղում։
45 Հայոց ցեղասպանության արտացոլումը 1915 թ. մամուլի էջերում, 388-389:
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ճա նով և այդ առն չու թյամբ հե տաքր քիր տե ղե կու թյուն է հա ղոր դում «The Age»-ը (Մել-
բուրն, Վիկ տո րիա, Ա վստ րա լիա). «... Այն քան վարժ ենք հայե րի մա սին մտա ծել որ պէս 
Թուր քիայի բնա կիչ նե րի, որ հա ճախ ան գի տա նում ենք այն իրո ղու թյու նը, որ հայերն 
ապ րում են նաեւ Ռու սաս տա նում եւ Պարս կաս տա նում։ Պարս կաս տա նից մեզ հա սած 
լու րե րը նույն քան նող կա լի են, որ քան Փոքր Ա սիայից ստաց ված նե րը... Խեղճ գաղ թա-
կան նե րը թա կար դը ըն կած մկ նե րի նման կո տոր վել էին։ Օ րեր շա րու նակ Սալ մաս տի 
ու Ո ւր միայի շուրջ դաշ տե րը ծածկ ված էին դիակ նե րով, ո րով հետև ոչ հա րա զատ էր 
մնացել, ոչ է լ՝ բա րե կամ նրանց թա ղե լու հա մար։ Ե լու զակ նե րը թո ղե ցին, որ նրանք 
փտեն բաց դաշ տե րում...»46։ 

Այս պի սով՝ վե րո բե րյալ հայ ակա նա տես-վե րապ րած նե րի, ինչ պես նաև օ տար ակա-
նա տես-վ կա նե րի վկա յու թյուն նե րի վեր լու ծու թյու նը հնա րա վո րու թյուն է ըն ձեռ նում 
վե րա կանգ նել Խոյի ու Սալ մաս տի հայե րի բնաջնջ ման ը նդ հա նուր գոր ծըն թա ցը, ո րի 
բաղ կա ցու ցիչ մա սերն էին.

ա. Տա րան ջա տում. տղա մարդ կանց կա նան ցից առանձ նա ցու մը հիմ նա կա նում իրա-
գործ վել է խա բե ու թյամբ, կեղծ ու շին ծու խոս տում նե րով։

բ. Սպա նու թյուն. դա ժան մե թոդ նե րի ը նտ րու թյուն, խումբ-խումբ կո տո րում, սպա նու-
թյան գոր ծիք նե րի հա տուկ ը նտ րու թյուն և կի րա ռում, գն դա կա հա րու թյուն, ան դա մա-
հա տու թյուն (զենք, կա ցին, սղոց)։

գ. Դիակ նե րի նե տում ջր հոր նե րը, կո յու ղաջ րե րը, փո սե րը։
դ. Թա լան: 

Սեռական բռնություններ և ծիսականացված սպանություններ

 Զանգ վա ծային բռ նու թյուն ներն ու ցե ղաս պա նու թյու նը հե տըն թաց են դե պի վայ րե-
նու թյուն47։ Հայտն վե լով բա րո յա կան փա կու ղու առջև՝ ցե ղաս պա նե լու ու նա կու թյամբ 
էթ նիկ հան րու թյու նը դուրս է գա լիս ագ րե սիայի բնու թագ րե րից, կողմ նո րոշ վում մի ո ղջ 
խմբի դեմ, իր նմա նի դեմ՝ մի տում ու նե նա լով բնաջն ջել ու վե րաց նել այդ իսկ տե սա-
կը48։ Այս հա մա տեքս տում սե ռա կան բռ նու թյուն ներն ըն դուն ված է հա մա րել ցե ղա-
սպա նա կան ծրագ րի բաղ կա ցու ցիչ։ Այն ո րակ վում է որ պես մար դու դեմ ուղղ ված հան-
ցա գոր ծու թյուն, ո րը մե կու սաց նում է մար դուն իր սո ցիալ-մ շա կու թային մի ջա վայ րից։ 
Բռ նա բա րու թյուն նե րը կի րառ վել են ոչ միայն որ պես ո չն չաց ման մի ջոց, այլև ան հա տա-
կա նու թյան կոր ծան ման ձև, քա նի որ ոչ միայն մարմ նա կան, այլև բա րո յա հո գե բա նա-
կան ծանր վնաս են պատ ճա ռում49։

Մ շա կու թա բան-ցե ղաս պա նա գետ Հաս միկ Գրի գո րյա նը, ան դրա դառ նա լով ցե ղա-
սպա նու թյան ժա մա նակ իրա գործ վող բռ նա բա րու թյուն նե րին և սե ռա կան այլ բռ նու-
թյուն նե րին՝ որ պես «ցե ղաս պա նա կան գոր ծո ղու թյուն», նկա տում է, որ դրանք 

46 Նույն տեղում, 246։
47 Արթուր Կոբելյան, Էթնիկական նույնականություն և հանդուրժողականություն (Երևան, Տիր, 2016), 179: 
48 Նույն տեղում։
49 Jennifer Balint, “Rape as a Tool of Genocide,” in Encyclopedia of Genocide, edt. Israel W. Charny, v.II 
(I-Y) (Oxford, England: ABC-CLIO, 1999), 491-492.
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միտված են խում բը ո չն չաց նե լու ոչ միայն ֆի զի կա պես, այլև թի րա խային ո ղջ հան-
րու թյան էթ նիկ ինք նու թյու նը50։ Գրի գո րյա նի հա վաստ մամբ՝ «թի րա խային» խմբի 
կա նայք, ինչպես նաև երե խա նե րը, տղա մար դիկ և նույ նիսկ դիակ նե րը սե ռա կան 
բռ նու թյուն նե րի են են թարկ վում՝ որևէ էթ նի կա կան կամ կրո նա կան խմբի պատ կա նե-
լու պատ ճա ռով51։ Հե տաքր քիր է հատ կա պես հե ղի նա կի այն դի տար կու մը, որ սե ռա-
կան բռ նու թյուն ներն սահ ման վում են որ պես «հաղ թո ղի» վարք, քա նի որ «պարտ-
ված» կող մի կա նայք ըն կալ վում են որ պես «պարգևատ րում» կա տա րած «քա ջա գոր-
ծու թյուն նե րի» հա մար52։ Ա ստ վա ծա բան-ցե ղաս պա նա գետ Շու շան Խա չատ րյանն 
այն միտքն է հայտ նում, որ հայե րին կո տո րե լը շատ հա ճախ «կ րո նա կան սխ րանք» 
էր հա մար վում, և որ քան ավե լի դա ժան կա տար վեր այն, ավե լի մեծ կլի ներ մո լե ռանդ 
ոճ րա գոր ծի «քա ջա գոր ծու թյու նը»53։ 

Օս մա նյան բա նա կը հաշ վե հար դար էր տես նում ան զեն և ան պաշտ պան 
կա նանց, երե խա նե րի ու ծե րե րի հետ: Ա կա նա տես նե րը պատ մում են, որ Խոյի շու-
կայի առևտրա կան-խա նութ պան նե րից ո մանք հայ կա նանց ապաս տան էին տա լիս 
«բա զա րում»: Ո րոշ մու սուլ ման ներ գե ղե ցիկ հա յու հի նե րին փր կում էին՝ իրենց տնե րը 
տա նե լով, իսկ շա տե րին «հափշ տա կում» ու բռ նա բա րե լուց հե տո սպա նում էին։ Չէին 
խնա յում նույ նիսկ հղի կա նանց54։ Այ դօ րի նակ իրո ղու թյան ապա ցույց է մի հղի կնոջ 
սպա նու թյան հետևյալ նկա րագ րու թյու նը. «... Մի օր, երբ սե նյա կում էի, դր սից աղա-
ղա կի ձայ ներ լսե ցի: Վա րա գույ րի արան քից թա քուն դի տե ցի ու չկա րո ղա ցա տե սա-
ծիս հա վա տալ: Եր կար ու գե ղե ցիկ սև մա զե րով մի երի տա սարդ ու հղի կին կի սա-
մերկ վի ճա կում ըն կել էր փո ղոցի մեջ տե ղում ու իրեն շրջա պա տած աս կյար նե րին 
աղա չում էր, որ երե խային չվ նա սեն: Աս կյար նե րը նրա շուր ջը պա րում ու հռհ ռո ցով 
ծի ծա ղում էին ու ամեն մի շրջան պտտ վե լով մի կտոր պո կում նրա զգես տից: Ե րի-
տա սարդ կի նը հղի ու թյան վերջին ամիսն էր ան ցկաց նում ու հա վա նա բար թաքս տո-
ցից դուրս էր եկել Հե քիմ Էֆ թե խա րից օգ նու թյուն խնդ րե լու ծնն դա բե րու թյան հա մար, 
բայց նախ քան Հե քի մի տու նը հաս նե լը աս կյար նե րը ճան կել էին նրան... Աս կյար նե րը 
նրան քա ցով հար վա ծում էին: Նրան ցից մեկն սկ սեց նրա ու ռած փո րի վրա վեր ու 
վար թռչ կո տել: Լսե ցի երի տա սարդ կնոջ վեր ջին խոս քե րը, որ մղկ տում է ր՝ երե խային 
չվ նա սեն: Այդ պա հին մի աս կյար սու րը հա նեց ու հղի կնոջ փո րը վերևից մինչև 
ներքև պատ ռեց: Կի նը կարճ մի ճիչ ար ձա կեց ու լռեց: Մի խումբ մար դիկ այդ դեպ քի 
ակա նա տեսն էին, բայց ան կա րող էին բան ասել: Բո լո րը ը նկղմ վել էին շվար ման մեջ: 
Ե րի տա սարդ կի նը նն ջել էր արյան մա հի ճում: Մի ու րիշ աս կյար ձեռ քը մտց րեց կնոջ 

50 Հասմիկ Գրիգորյան, Զանգվածները և զանգվածային բռնությունները. Օսմանյան կայսրության 
մուսուլման բնակչության մասնակցությունը Հայոց ցեղասպանությանը (Երևան, Գիտություն, 2017), 
139։
51 Նույն տեղում։
52 Նույն տեղում։
53 Շուշան Խաչատրյան, «Բռնությունների և սպանությունների ծիսականացումը Մեծ Եղեռնի ըն-
թացքում», Ցեղասպանագիտական հանդես 4, թիվ 2 (2016), 108։ 
54 Հարությունյան, Վերապրած խոյեցի Արուսյակը, 64-65: 



71

Ցեղասպանագիտական հանդես 7(2), 2019

պատռ ված ար գան դը և դուրս բե րեց լրիվ աճած ման կան մար մինն ու սու րով եր կու 
կտոր արեց այն, ապա քմ ծի ծա ղով շպր տեց մոր կող մը: Այդ ամե նից հե տո բո լո րը 
շրջ վե ցին ու գնա ցին փո ղո ցի ան կյու նով հո սող առ վա կի մոտ, ձեռ նե րը լվա ցին ու 
զրու ցե լով-ծի ծա ղե լով՝ հե ռա ցան...»55:

 Վե րապ րած Ար մե նակ Ա նա նյա նը Սալ մաս տի հա յու թյան «ա նարգ ված դիակ-
նե րի» մա սին հա ղոր դում է հետևյա լը. «... Տե սե՞լ էք ար դե օք մար դու երե սը մաշ-
կած,աչ քե րը հե տը հա նած, և կպց րած գլ խի ետևի կող մում ու ցից կանգ նեց րած՝ 
որ պէս թէ հա կա ռակ դէմք ու նի:   Տե սե՞լ էք նս տած մար դուն իր գլու խը ձեռ քե րի մէջ 
առած, կար ծես թէ գլու խը ծաղ րում է իր այ լան դակ և տա րօ րի նակ մար մի նը, որ այն-
պէս ան խղ ճո րեն յօ շոտ վել է ու այ լա կերպ վել: Վեր ջա պէս՝ տե սե՞լ էք մարդ կային 
դիակ, ո րի աղիք նե րը մի կող մը լի նէին թափ ված, իսկ երե սի կէ սը և մի աչ քը կա տու-
նե րը ու տե լիս: Եւ այդ պէս ան վերջ` հա րիւ րա ւոր դիակ ներ, ո րոնք այժմ գրե թէ Սալ-
մաս տի ամեն մի փո ղո ցում ըն կած են: Եւ այդ բո լոր դիակ ներն էլ հայե րի դիակ ներ 
են... Կա պել թև-թևի և տա րել մի տան պա տի տակ շար քով նս տեց րել, և միան գա մից 
բո լո րի վզ նե րը կտ րել, ապա ամ բողջ պա տը քան դել դրանց վրա որ պէս գե րեզ ման: 
Տնե րից դուրս են քա շել մարդ կանց, մոր թո տել և լց րել ջր հոր նե րը, որ տե ղից այժմ 
գար շա հո տու թիւն է փչում...»56: 

Ա կա նա տես-վե րապ րած նե րի վկա յու թյուն նե րում տեղ են գտել նաև հոգևո րա կա-
նու թյան նկատ մամբ մու սուլ ման նե րի ծաղ րի օ րի նակ ներ։ Գրի գո րյանն այս երևույ թը 
բա ցատ րում է քրիս տո նե ու թյան նվաս տաց մամբ՝ այդ պի սով իբր հաս տա տե լով Մու-
համ մե դի գե րա կա յու թյու նը Քրիս տո սի նկատ մամբ և ինք նա հաս տատ վե լով որ պես 
մահ մե դա կան ներ, իսկ կազ մա կեր պիչ նե րը դրա նով մա սամբ լու ծում էին նաև իս լա-
մա կան հա մախմբ ման խն դի րը57։ Այս պես՝ Սալ մաս տի գա վա ռի Մահ լամ գյու ղի 
վե րապ րած Խա չա տուր Գրի գո րյա նը վկա յում է. «... Ջէվ դէ թի մաս նա ւոր հրա հան գով 
չա րա չար կը սպան նին միր գիւ ղի քա հա նան՝ Տ. Վար դան Մա թէ ո սիա նը, յի տոյ քից 
փայտ կը մտց նին, ճա կա տի դէմ քի կա շին կը քիր թին, մօ րու քէն կը կա խին, ականջ-
նի րը մոր թած թևի րէն կը կա խին, մի միայն քա հա նայի իրա նի վրայ 12 խէն չա լի 
հա րուած կը հասցնին... Հա սա րա կա կան ակա նա ւոր գոր ծիչ նի րէն Ե նովք Իս րայէ-
լիա նի ականջ նի րը, դիռ ին քը ո ղջ կտ րած էին, նոյն պէս և շր թունք նիրն ու քի թը, աչ քի-
րը հա նած էին: Նոյն տան ջանք նե րով էին սպան նուած Յով հան նէս Քիշ մի շիա նը, 
Սա ֆար Ա ռա քե լիա նը և ու րիշ ներ»58:

 Տեր Հա րու թյուն քա հա նայի նա հա տա կու թյան մա սին վկա յում է Զա րու հի Մա նու-
կյա նը. «... Թուր քի րը ո ղջ-ո ղջ կը քիր թեն, մարմ նի ան դամ նի րը մէ կիկ-մէ կիկ կը 
կտ րին, մինչև որ քա հա նան հո գին կը փչէ: Նոյն բախ տին ին թար կուի ցան գիւ ղի նշա-
նա ւոր մար դոց մէ Վար դա նը և Ե նով քը»59:

55 Նույն տեղում, 66-67:
56 Մշակ (Թիֆլիս), 11 մարտի 1915, 52:
57 Գրիգորյան, Զանգվածները և զանգվածային բռնությունները, 77։
58 ՀԱԱ, ֆ. 227, ց. 1, գ. 424, թ. 12 և շրջ., բնագիր, ձեռագիր։
59 ՀԱԱ, ֆ. 227, ց. 1, գ. 424, թ. 5 շրջ-6, բնագիր, ձեռագիր։
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Թեհ մի նե Ռ. Մար տո յան

 Սար գիս Սա յա դյանն Ատրպա տա կա նի Հայոց թե մի առաջ նորդ Գրի գոր Չիֆթ ճե-
ա նին տված հար ցազ րույ ցում պատ մում է. «Վե րոյի շե ալ գաղ թա կա նու թե ան օ րե րին, 
170 սալ մաս տե ցի հայեր չեն ու զում հե ռա նալ եւ վս տահ լի նե լով, թէ իրենց պարս-
կա կան հպա տա կու թե ան հա մար ոչ մի վնաս չեն կրե լու, մնում են Սալ մաս տում, 
սա կայն ար տօ նու թիւն ստա նա լուց յե տոյ, թուրք զօ րա վարն ահ ռե լի տան ջանք նե րով 
Հաֆթ ւա նում սպա նում է Մահ լա մի քա հա նայ Տ. Վար դա նին, կո տո րում 170 հայե րին 
եւ դիակ նե րը լց նում հո րի մէջ»60:

Ք րե ա կան իրա վուն քի մաս նա գետ Կա րի նե Աբ րա հա մյա նը, քն նե լով հոգևո րա կա-
նու թյան նկատ մամբ սպա նու թյուն նե րը, նշում է. «Ա ռա ջին հա յաց քից այ սօ րի նակ սպա-
նու թյուն նե րը կա րե լի է ո րա կել որ պես մի խումբ ան ձանց կող մից առանձ նա կի դա ժա-
նու թյամբ ազ գային, կրո նա կան ատե լու թյան շար ժա ռի թով կա տար ված սպա նու թյուն։ 
Սա կայն ան հրա ժեշտ է շեշ տադ րում կա տա րել սուբյեկ տի դի տա վո րու թյան ուղղ վա-
ծու թյան վրա։ Այս տե սան կյու նից գործ ու նենք ցե ղաս պա նու թյան հան ցա կազ մի հետ, 
քա նի որ քա հա նայի սպա նու թյու նը ոչ թե կոնկ րետ ան ձին կյան քից զր կե լու նպա տակ 
է հե տապն դում, այլ ազ գային, կրո նա կան կոնկ րետ խմբի (կ րո նա կան խումբ ասե լով 
նկա տի ու նենք տվյալ պե տու թյան բնակ չու թյան մե ծա մաս նու թյան դա վա նած կրո նից 
տար բեր վող կրոն դա վա նող մարդ կանց խմբի) ֆի զի կա կան ո չն չաց մանն ուղղ ված 
գոր ծո ղու թյուն է, ո րը պետք է դի տար կել հա մա լիր գոր ծո ղու թյուն նե րի հա մա տեքս-
տում։ Ե թե ան գամ փոր ձենք այն որ պես առան ձին հան ցա կազմ դի տար կել՝ ցե ղա-
սպա նու թյան հա մա տեքս տից դուրս, հնա րա վոր չէ, քա նի որ այս եր կու հան ցանք նե րը 
հա մակ ցու թյան ձևով հան դես գալ չեն կա րող։ Այս պա րա գա յում քրե ա կան իրա վուն քի 
տե սան կյու նից արար քը պետք է ո րակ վի որ պես ցե ղաս պա նու թյուն»61։

 
Ամփոփում

 Օս մա նյան կա ռա վա րու թյան ցե ղաս պան քա ղա քա կա նու թյան դրսևո րում նե րից էր 
Պարս կաս տա նի Խոյ, Սալ մաստ և շրջա կա Մահ լամ, Հաֆթ վան, Հին քա ղաք, Փա յա-
ջուկ, Սառ նա, Ղա լա սար, Ախ տա խա նա, Ղզլ ջա, Ու լա հա յաբ նակ գյու ղե րի հայ 
բնակ չու թյան տե ղա հա նու թյունն ու բնաջն ջու մը։ Այն կան խամ տած ված գոր ծո ղու-
թյուն էր, ո րն իրա գործ վեց Օս մա նյան պե տու թյան սահ ման նե րից դուրս։

 Խոյի ու Սալ մաս տի հայե րի բնաջնջ ման պա տաս խա նատ վու թյու նը կրում է 
Օս մանյան պե տու թյու նը, ո րն իր բա նա կի, քր դե րի, ինչ պես նաև Պարս կաս տա նի 
թողտվու թյան պայ ման նե րում ծրագ րեց և ավար տին հասց րեց ցե ղաս պա նա կան 
գոր ծո ղու թյու նը։ Օս մա նյան դի վա նա գի տու թյու նը, շրջա նա ռու թյան մեջ դնե լով «հայ 
հե ղա փո խա կան նե րի» մա սին լու րե րը՝ ար դա րա նա լու և հնա րա վոր մե ղադ րանք-
ներն իր ու սե րից թո թա փե լու նպա տակ էր հե տապն դում, իսկ քր դե րի ներգ րա վու մը 
ոճ րա գոր ծի դե րա կա տա րու թյան հանձ նում էր, հետևա բար խու սա փում պա տաս-
խա նատվու թյու նից։

60 «Կենդանի պատմագիրքը»՝ իր  ու Սալմաստի մասին, https://alikonline.ir/news/community/
azerbaijan-provinces/item/8256, դիտվել է 22.10.2019: 
61 Կարինե Աբրահամյան, էլեկտրոնային նամակ հեղինակին, 15 օգոստոս 2019 թ.։ 
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 Խոյի ու Սալ մաս տի հայե րի բնաջն ջու մը հա մա պա տաս խա նում է «Ցե ղաս պա նու-
թյան կոն վեն ցիայի» 2-րդ հոդ վա ծի սահ ման մա նը, հա մա ձայն ո րի՝ ցե ղաս պա նու թյուն 
նշա նա կում է հետևյալ գոր ծո ղու թյուն նե րից ցան կա ցա ծը՝ կա տար ված ազ գային, էթ նի-
կա կան, ցե ղային կամ կրո նա կան որևէ խմբի՝ որ պես այդ պի սին, լրիվ կամ մաս նա կի 
ո չն չաց ման մտադ րու թյամբ։ 

Հետևա բար, պետք է փաս տել, որ տե ղի է ու նե ցել խմբի ան դամ նե րի սպա նու-
թյուն, խմբի ան դամ նե րին մարմ նա կան լուրջ վնաս վածք ներ կամ մտա վոր վնաս 
են պատ ճա ռել, կյան քի այն պի սի պայ ման ներ են մի տում նա վոր ստեղծ վել, ո րոնք 
իրապես ուղղված են եղել Խոյի ու Սալ մաս տի հայ բնակ չու թյան ֆի զի կա կան ո չն չաց-
մա նը, ինչ պես նաև իրա կա նաց վել են ման կած նու թյու նը կան խե լուն միտ ված գոր ծո-
ղու թյուն ներ։

 Մեր օ րե րում վա ղե մու թյան ոչ մի ժամ կետ, ան կախ կա տար ման ժա մա նա կից, չի 
կի րառ վում (և չպետք է կի րառ վի) մարդ կու թյան դեմ ուղղ ված հան ցա գոր ծու թյուն-
նե րի նկատ մամբ, ան կախ նրա նից՝ կա տար վել են պա տե րազ մի, թե խա ղաղ ժա մա-
նակ, ինչ պես սահ մա նում է 1968 թ. նոյեմ բե րի 26-ի Պա տե րազ մա կան հան ցա գոր-
ծու թյուն նե րի և մարդ կու թյան դեմ կա տար ված հան ցա գոր ծու թյուն նե րի նկատ մամբ 
վա ղե մու թյան ժամկետ չկի րա ռե լու մա սին ՄԱԿ-ի կոն վեն ցիան62: 

62 Դրանք սահմանվել են Նյուրնբերգի Միջազգային ռազմական դատարանի՝ 1945 թ. օգոստոսի 
8-ի կանոնադրությամբ և հաստատվել Միավորված ազգերի կազմակերպության Գլխավոր 
ասամբլեայի 1946 թ. փետրվարի 13-ի 3(I) և 1946 թ. դեկտեմբերի 11-ի 95(I) բանաձևերով, զինված 
հարձակման կամ օկուպացիայի միջոցով արտաքսման և ապարտհեյդի քաղաքականության 
հետևանքով անմարդկային գործողությունների ու ցեղասպանության հանցագործության, ինչպես 
սահմանված է Ցեղասպանության հանցագործությունը կանխարգելելու և պատժելու մասին 1948 թ. 
կոնվենցիայում, եթե անգամ այդ գործողությունները չեն համարվում այն երկրի ներպետական 
իրավունքի խախտում, որտեղ դրանք կատարվել են, Տե՛ս Մարդու իրավունքների վերաբերյալ 
Հայաստանի Հանրապետության մասնակցությամբ միջազգային պայմանագրեր, Փաստաթղթերի 
ժողովածու, գիրք Բ (Երևան, 2001), 16-17:



74

Թեհ մի նե Ռ. Մար տո յան

 ՀԱ ՎԵԼ ՎԱԾ 
 ԽՈՅԵ ՑԻ ԹԱ ԴԵ ՎՈՍՅԱՆ ՆԵ ՐԻ (ՏԵՐ-Ս ՏԵ ՓԱՆՅԱՆ ՆԵՐ) ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԸ63

Լուս. 1. Ձախից՝ բարեկամ և քավոր Ալեքսանի, աջից՝ Թադևոսյանների (Տեր-Ստեփանյաններ) 
ընտանիքները Սալմաստ գավառի Փայաջուկ գյուղում՝ վիպասան Րաֆֆու տան բակում, 

1916/7թ. (Գուրգեն Թադևոսյանի ընտանեկան արխիվ):

Լուս. 2. Ձախից՝ Սարգիս Տեր-Ստեփանյանը (Թադևոսյան) իր ընտանիքի հետ, Համադան, 
մոտ 1930 թ. (Գուրգեն Թադևոսյանի ընտանեկան արխիվ):

63 Գուրգեն Թադևոսյան, էլեկտրոնային նամակ հոդվածի հեղինակին, 6 սեպտեմբերի 2019 թ.։
Իմ խորին երախտագիտությունն եմ հայտնում Գուրգեն Թադևոսյանին՝ իր ընտանիքի պատմության 
հանդեպ հոգատարության և այն հոդվածին կից հավելվածում ներկայացնելու պատրաստակամության 
համար։ Այս կերպ խոյեցի Թադևոսյանների պատմությունը դրվում է գիտական շրջանառության մեջ։ 
Կից ներկայացնում ենք Գուրգեն Թադևոսյանի ուղիղ մեջբերված խոսքը:
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Լուս. 3. Սամսոն և Շուշանիկ Թադևոսյանները (Տեր-Ստեփանյան), 1910-ական թթ., Խոյ կամ 
Փայաջուկ (Գուրգեն Թադևոսյանի ընտանեկան արխիվ):

Լուս. 4. Շահգալդի Թադևոսյանը (Լևոն Տեր-Ստեփանյան) իր տիկնոջ՝ Մանյայի հետ,  
1910-ական թթ. Խոյ կամ Փայաջուկ (Գուրգեն Թադևոսյանի ընտանեկան արխիվ):
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Լուս. 5. Մուշեղ Թադևոսյանի (Սամսոն և Շուշանիկ Թադևոսյանների որդին) հուշատետրից 
մեկ էջ (Գուրգեն Թադևոսյանի ընտանեկան արխիվ):

«Մեր տոհ մի հիմ նա դի րը՝ Տեր-Ս տե փան քա հա նան, 19-րդ դ. կե սե րին բնակ վել և 
հոգևոր ծա ռա յու թյուն է մա տու ցել Պատ մա կան Հա յաս տա նի Մեծ Հայ քի Պարս կա-
հայք նա հան գի Հեր գա վա ռի կենտ րոն Հեր քա ղա քում, ներ կայիս Ի րա նի՝ Ա րևմ տյան 
Ատրպա տա կան Նա հան գի Խոյի մարզ կենտ րո նում։ 

Իմ նախ նի նե րը բնակ վում էին քա ղա քի Էր մե նիս տա նի (Մահ լա) ար վար ձա նի՝ 
Ցածր, այլ ան վան մամբ՝ Էյ վա զի (թուրք.՝ Քու չա բաղ) թա ղա մա սում։ Տեր-Ս տե փանն 
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ու նե ցել է երեք որ դի՝ Տեր-Սար գիս քա հա նա Տեր-Ս տե փա նյա նը, ով շա րու նա կել է իր 
հոր ու ղին և հոգևոր ծա ռա յու թյուն է մա տու ցել Խո յում, Մար տի րո սը և Թադևո սը՝ 
իմ պա պի կի պա պի կը։ Թադևո սը 1878 թ. ամուս նա ցել է Փե րիի հետ և ու նե ցել չորս 
զա վակ՝ Սար գի սը (1878-1965), պա պի կիս հայ րը՝ Սամ սո նը (1888(9)-1941), Լևո նը (Շահ-
գալ դի, ֆի դայի) և մեկ դուստր։

1900-ա կան նե րից Խոյ քա ղա քի իրենց տա նը բնակ վե լուն զու գա հեռ պա պի կիս հայ-
րը՝ Սամ սո նը, իր ըն տա նի քով և իր ավագ եղ բոր՝ Սարգ սի հետ բնակ վել են Սալ մաստ 
գա վա ռի Փա յա ջուկ գյու ղում` վի պա սան Րաֆ ֆու տա նը։ Նրանք մաս նա գի տու թյամբ 
հյուսն էին և Սալ մաստ (Դիլ ման) քա ղա քում ու նեին իրենց խա նութ-ար հես տա նո ցը, 
որ տեղ պատ րաս տում ու վա ճա ռում էին փայ տե սե ղան ներ և տար բեր իրեր։ Ի սկ մյուս 
եղ բայրն ըն տա նի քի հետ բնակ վում էր Խո յում և վա րում տնտե սու թյու նը։ 1914 թ. դեկ-
տեմ բե րի վեր ջին պա պի կիս ըն տա նի քը Խոյի, Սալ մաս տի, Ո ւր միայի և այլ հա յաբնակ 
վայ րե րի հայե րի, ինչ պես նաև ասո րի նե րի հետ հար կադ րա բար տե ղա փոխ վում են 
ցա րա կան Ռու սաս տան, որ տեղ մնում են մինչ 1915 թ.ա մա ռը, այ նու հետև պա պի կիս 
ըն տա նի քը վե րա դառ նում է Խոյ և Փա յա ջուկ։ Սկ սում են վե րա կանգ նել օս մա նյան 
բա նա կի պատ ճա ռած նյու թա կան վնաս նե րը։

1918 թ. նախ քան Կով կա սյան ռազ մա ճա կա տի ան կու մը և Վաս պու րա կա նի բնակ-
չու թյան վեր ջին նա հան ջը, ինչ-որ պատ ճա ռով պա պի կիս հայ րը՝ Սամ սո նը, իր կնոջ 
և երե խա նե րի հետ Փա յա ջու կից վե րա դառ նում է Խոյ, իսկ իր ավագ եղ բայ րը՝ Սար-
գի սը, ըն տա նի քով ճա նա պարհ վում է Փա յա ջուկ՝ կրտ սեր եղ բոր՝ Լևո նի հետ ար հես-
տա նո ցում աշ խա տե լու։ 1918 թ. ապ րի լի սկզ բին Վաս պու րա կա նի հայ ազ գաբ նակ չու-
թյու նը, չկա րո ղա նա լով շա րու նա կել Վա նի պաշտ պա նու թյու նը, փոր ձում է նա հան ջել՝ 
սկզ բում Խոյ, որ տե ղից դե պի Ռու սա հա յաս տան գնա լու նպա տա կով ճա նա պար հին՝ 
Կո տու րի մոտ, քր դե րի հար ձակ մանն է են թարկ վում և ստիպ ված է լի նում Սալ մաստ 
ուղևոր վել։ Սալ մաս տի, ինչ պես նաև Ո ւր միայի հայ և ասո րի բնակ չու թյան, ինչ պես նաև 
Ա րևմտյան Հա յաս տա նի Հա քյա րիի շրջա նից գաղ թած լեռն ցի Ջի լո ասո րի նե րի հետ 
Վա նի նախ կին կա ռա վա րու թյու նը քն նար կում է դե պի Կով կաս գնա լու հար ցը, որ տեղ 
տե ղի հայ բնակ չու թյան ապա հով ված խա վի ո րոշ ներ կա յա ցու ցիչ ներն ու հատ կա պես 
ասո րա կան ռազ մա կան և հոգևոր առաջ նորդ նե րը սկզ բում դեմ են լի նում, սա կայն 
ո րոշ ժա մա նակ ան ց հա մա ձայ նում են։ Դժ բախ տա բար, մինչ հայերն ու ասո րի նե րը 
քն նար կում էին Կով կաս ան ցնե լու հար ցը, օս մա նյան զոր քը, Ա լի Իհ սան փա շայի գլ խա-
վո րու թյամբ՝ ապ րի լի վեր ջին կր կին խախ տե լով Պարս կաս տա նի չե զո քու թյու նը՝ գրա-
վում են Խոյը, ո րով փակ վում է Կով կաս խա ղաղ ան ցնե լու ճա նա պար հը։ 

Խո յում օս մա նյան զոր քը, 2.000 հայ և 3.000 ասո րի տե ղա ցի և գաղ թա կան բնակ-
չու թյու նից առանձ նաց նում է տղա մարդ կանց և կենտ րո նաց նում Խոյի բա զա րում՝ դաշ-
տում աշ խա տե լու պատր վա կով։ Պա պի կիս հայ րը՝ Սամ սո նը, և իր անե րոր դի Կա րա-
պետ Բագ րա տի Ղա զա րյա նը (1879-1970), իրենց ըն տա նիք նե րի ան դամ նե րը, չվս տա-
հե լով թուր քե րին, պատս պար վում են հարևան տե ղա ցի թյուր քի (ա տր պա տա կան ցու) 
տա նը և հետևա բար փրկ վում, իսկ նրանք, ով քեր հա վա տա ցել ու գնա ցել էին, դա ժա-
նա բար սպան վում են։ 
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Ա ռա ջին աշ խար հա մար տի ավար տից և օս մա նյան զոր քի՝ Ի րա նի հյու սի սային 
շրջան նե րից դուրս բե րե լուց հե տո Սամ սոնն իր ըն տա նի քով և կո տո րա ծից փրկ ված 
շուրջ 400 հայեր մնում են Խո յում։ Մինչև 1921 թ. ամա ռը, երբ Հայ առա քե լա կան եկե-
ղե ցու Ատրպա տա կա նի թե մա կալ Ներ սես ար քե պիս կո պոս Մե լիք-Թան գյա նի օգ նու-
թյամբ Խոյի կո տո րա ծից փրկ ված հայե րի մեծ մա սը տե ղա փոխ վում է Թավ րիզ։ Սամ-
սոնն իր մայ րի կի՝ Փե րիի, տիկ նոջ՝ Շու շա նի կի, դս տեր՝ Այ ծեմ նի կի, որ դու՝ Մու շե ղի, 
իր մա հա ցած քրոջ երե խա նե րի՝ Ազ նի վի և Ար տա շե սի հետ սայ լով ճա նա պարհ վում է 
Թավրիզ։ Ի րենց հետ մի հայ տիկ նոջ գաղտ նի տա նում են Թավ րիզ, քա նի որ հա րե-
մից էր, սա կայն ճա նա պար հի կե սին թուր քե րը հայ կնո ջը վե րա դարձ նում են հա րեմ։ 

Պա պի կիս ըն տա նի քը Թավ րի զում բնակ վում է մեկ տա րի։ Քա նի որ այդ ժա մա նակ 
Խորհր դային Հա յաս տա նում սով էր, Սամ սո նը ո րո շում է իր քրոջ երե խա նե րին թողնել 
Թավ րի զի ամե րի կյան որ բա նո ցում, մտա ծե լով, որ եթե իր երե խա նե րին կե րակ-
րել չկա րո ղա նա, իր գործն է, սա կայն հան գու ցյալ քրոջ երե խա նե րի հետ հնա րա վոր 
բա ցա սա կան ել քի պատ ճա ռը չի ցան կա նում ին քը լի նել։

1922 թ. ապ րի լի 10-ին խոյե ցի հայե րի 40 ըն տա նիք Ատրպա տա կա նում 
Խորհրդային Հա յաս տա նի հյու պա տո սից ան ցա գիր են ստա նում, ո րոնց մեջ էր նաև 
Սամ սոն Թադևո սյա նը՝ իր ըն տա նի քով։ Ապ րի լի 13-ին ՀԿ(բ)Կ կենտ կո մի նա խա գա-
հու թյու նը, լսե լով Պարս կաս տա նից Խորհր դային Հա յաս տան տե ղա փոխ վել ցան կա-
ցող նե րի հար ցը, վե րաբ նա կիչ նե րին ըն դու նե լու ո րո շում է կա յաց նում։ Ա նց նե լով սահ-
մա նը (Ջու ղայի մոտ)՝ և շուրջ տա սը օր սպա սե լով գնաց քի ժա ման մա նը՝ տե ղա փոխ-
վում են Ղա մար լուի (Ար տա շատ) կա յա րան։ Սամ սոն Թադևո սյանն իր ըն տա նի քով 
բնա կու թյուն է հաս տա տում Ի ման շա լու (Մխ չյան) գյու ղում, իսկ 1923 թ. տե ղա փոխ-
վում Աղ համ զա լու (Մար մա րա շեն) գյուղ։ Մյուս խոյե ցի նե րը բնա կու թյուն են հաս տա-
տում Ղա րա դաղ լու (Ծաղ կա շեն) գյու ղում։

 Սամ սո նի եղ բայր նե րը, գտն վե լով Փա յա ջու կում, Վաս պու րա կա նի, Սալ մաս տի և 
Ո ւր միայի հայե րի ու ասո րի նե րի հետ ինք նա պաշ պա նա կան մար տեր են մղում ը նդ-
դեմ օս մա նյան բա նա կի՝ փոր ձե լով ճեղ քել Սալ մաս տից Խոյ-Ջու ղա ճա նա պար հը, 
սա կայն ան հա ջո ղու թյան մատն վե լով՝ նա հան ջում են դե պի Ո ւր միա, ապա՝ Հա մա-
դան։ 

 Գաղ թի ճա նա պար հին Սարգ սի ման կա հա սակ որ դին՝ Գուր գե նը, մոր գր կում 
մա հա նում է. մայ րը՝ Մար գա րի տը, ամուս նուն չի հայտ նում այդ մա սին, որ պես զի 
երե խային չթող նեն ճա նա պար հին։ Հա ջորդ օ րը Սար գի սը նկա տում է, որ երե խան 
չի լա լիս և, իմա նա լով մահ վան մա սին, թա ղում են մի եկե ղե ցու մոտ։ Ճա նա պար հին 
գաղ թա կան նե րի թա փո րի մեջ կոր չում է Սարգ սի ավագ որ դին՝ Ե րե մը, և ամ բողջ 
ճա նա պար հին Ե րե՜մ, Ե րե՜մ բղա վե լով գնում են մինչև Հա մա դան, որ տեղ, բա րե-
բախ տա բար, գտ նում են վեր ջի նիս։ Ե րե մը, տի ֆով վա րակ ված, մեծ դժ վա րու թյամբ 
բուժ վում է։ Հա մա դա նում ան գլիա կան զոր քե րի ո րոշ մամբ գաղ թա կան նե րը բա ժան-
վում են եր կու մա սի. փոքր մա սը՝ գլ խա վո րա պես պարս կահ պա տակ հա յու թյու նը, 
մնում է Հա մա դա նում, իսկ մնա ցած մա սը գնում է Բա քու բա (ներ կայիս Ի րա քի 
տա րածք)։ 
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 Գաղ թի ճա նա պար հին իրենց պատ կա նող սայ լը չեն կա րո ղա նում ան ցկաց նել 
կամր ջով, ստիպ ված են լի նում ո րոշ իրեր բար ձել ձի ու վրա, մյուս մա սը չկա րո ղա-
նա լով տա նել՝ թող նում են սայ լում, ճա նա պար հին սա կայն ձին սատ կում է և իրե րի 
մյուս մասն էլ են կորց նում։ Տա րե թի վը ստույգ հայտ նի չէ. կա՛մ դե պի Ռու սա հա յաս-
տան 1914 թ. դեկ տեմ բե րյան գաղ թի մա սին է, կա՛մ դե պի Հա մա դան 1918 թ.։ 1924 թ. 
պար սից շա հը հրա ման է ար ձա կում, որ բո լոր պարս կահ պա տակ նե րը պետք է ու նե-
նան ան ձնագ րեր։ Այդ ժա մա նակ Սար գի սը և Լևո նը ո րո շում են փո խել իրենց ազ գա-
նու նը՝ Թադևո սյան նե րից դառ նա լով Տեր-Ս տե փա նյան ներ, ինչ պես որ ավե լի վաղ է 
եղել: Խորհր դային Հա յաս տա նում ապ րող Թադևո սյան նե րը շա րու նա կում են կրել 
իրենց ազ գա նու նը։ Հե տա գա յում՝ 1940-ա կան թթ., Տեր-Ս տե փա նյան նե րը Հա մա դա նից 
տե ղա փոխ վում են Թեհ րան, իսկ 1970-1980-ա կան թթ. մեծ մա սը՝ Ա ՄՆ, Կա նա դա և 
Նի դեր լանդ ներ»։

 Գուր գեն Թադևո սյան
6 սեպ տեմ բե րի, 2019 թ.
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BEYOND THE BORDERS OF THE OTTOMAN EMPIRE: 
ANNIHILATION OF THE ARMENIAN POPULATION IN THE IRANIAN CITIES 

KHOY AND SALMAST (1914-1915) 

SUMMARY
Key words: World War I, Armenian massacres, Khoy, Salmast, Armenian Genocide.

The article discusses the policy of annihilation of the Armenian population of Khoy and 
Salmast in Iran perpetrated by the Ottoman Empire during the First World War.

Based on numerous testimonies of the Armenian Genocide survivors as well as the 
accounts of foreigners the article aimed at presenting the extermination policy of Armenians 
beyond the borders of the Ottoman Empire. The responsibility of the annihilation of the 
Armenian population of Khoy and Salmast rested with the Ottoman Empire, which had 
organized and implemented the genocidal act through its army and Kurdish irregulars with 
the connivance of Iran.

The research and presentation of this subject may foster the Turkish denialist 
historiography to reject the usage of an unnecessarily speculative hypothesis, according to 
which the deportation of the Armenian population was largely conditioned by the situation 
of war and aimed at ensuring the security of the population in the military zones.
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ЗА ПРЕДЕЛАМИ ОСМАНСКОГО ГОСУДАРСТВА. ИСТРЕБЛЕНИЕ АРМЯН  
В ИРАНСКИХ ГОРОДАХ ХОЙ И САЛМАСТ В 1914-1915 ГГ.

РЕЗЮМЕ
Ключевые слова: Первая мировая война, резня армян, Хой, Салмаст, Геноцид армян.

В статье сделана попытка переосмысления политики османских властей по унич-
тожению армян в иранских городах Хой и Салмаст.

Основываясь на анализе свидетельств очевидцев-армян, а также описаниях  
иностранцев, в статье восстановлена общая картина уничтожения армян Хоя и 
Салмаста. Обосновывается, что данный акт был преднамеренным преступлением, 
осуществленным за пределами Османской империи. Ответственность за уничтожение 
армян Хоя и Салмаста несет османское государство, которое используя свои 
вооруженные силы, а также курдские вооруженные формирования, в условиях 
бездействия властей Ирана спланировало и осуществило данное геноцидальное 
действие.

Выводы исследования опровергают домыслы отрицающей геноцид армян турецкой 
историографии о том, что депортация армян являлась следствием войны и преследовала 
цель обеспечить безопасность населения в зоне военных действий. 
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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:



89

Ցեղասպանագիտական հանդես 7(2), 2019

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:
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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:



102

Ի նե սա Գ. Ստե փա նյան

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:
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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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Ա րամ Ռ. Միր զո յան
 պատ մա կան գի տու թյուն նե րի թեկ նա ծու

ԳՐԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆ.  
«Դորա Սաքայան, Նրանց քշում են անապատները. Կլարա և Ֆրից Զիգրիստ-Հիլթիները 

Հայոց ցեղասպանության ականատեսներ (1915-1918)», Երևան, 2017, 424 էջ1

2017 թ. Երևա նի պե տա կան հա մալ սա րա նը հրա տա րա կել է հայտ նի լեզ վա բան, հա յա-
գետ, Մոն րե ա լի (Կա նա դա) Մք Գիլ հա մալ սա րա նի գեր մա նա գի տա կան ամ բի ո նի ցկյանս 
պրո ֆե սոր, Երևա նի պե տա կան հա մալ սա րա նի պատ վա վոր դոկ տոր Դո րա Սա քա յա նի 
«Նրանց քշում էին անա պատ նե րը. Կլա րա և Ֆրից Զիգ րիստ-Հիլ թի նե րը Հայոց ցե ղա-
սպա նու թյան ակա նա տես ներ (1915-1918)» ծա վա լուն գիր քը (424 էջ)2։ Այն 2016 թ. Ցյու րի խի 
«Լի մաթ» հրա տա րակ չու թյան գեր մա նե րեն հրա տա րա կած գրքի հայե րեն թարգ մա նու-
թյունն է, ո րը Դո րա Սա քա յանն իրա կա նաց րել է Է վե լի նա Մա կա րյա նի մաս նակ ցու թյամբ։ 
Այս հա տո րը եր կար ճա նա պար հի և մե ծա ծա վալ աշ խա տան քի ար դյունք է։ Ա ռա ջին 
ան գամ Կլա րա Զիգ րիսթ-Հիլ թիի ան վան հետ Դո րա Սա քա յանն առնչ վել է 2002 թ., երբ 
շվեյ ցա րա կան թեր թե րից մե կում նրա մա սին հոդ ված է կար դա ցել։ Դրա նից տա րի ներ 
ան ց՝ 2012 թ., հայտ նի դար ձավ, որ շվեյ ցա րա ցի զույ գի որ դի նե րից մե կը՝ Ռու դոլֆ Զիգ-
րիստ-Կ լա լյու նան, իր ծնող նե րի ան ձնա կան ար խի վի մեծ մա սը փո խան ցել է Ցյու րի խի 
ճար տա րա գի տա կան հա մա դաշ նային հա մալ սա րա նի ժա մա նա կա կից պատ մու թյան 
ար խի վին։ Ար դեն հա ջորդ տա րի Դո րա Սա քա յա նի տրա մադ րու թյան ներ քո է գտն վում 
Զիգ րիստ-Հիլ թի զույ գի գրա կան ժա ռան գու թյան զգա լի մա սը, այդ թվում՝ նրանց ըն տա-
նե կան պատ մու թյան վե րա բե րյալ հա րուստ նյութ։ 

Ինչ պես նշում է գրքի հե ղի նա կը, աշ խա տան քի ամե նադժ վա րին հատ ված նե րից մե կը 
Կլա րա Հիլ թիի ձե ռագ րի վեր ծա նումն էր, ո րն ու ներ եր կաս տի ճան բար դու թյուն՝ ձե ռա-
գրային և լեզ վա կան։ Այն գր ված էր «քու րենթ» կամ «գո թա կան» ձե ռագ րով՝ շա րադր ված 
շվեյ ցա րա կան վե րին գեր մա նե րե նով և «հա մեմ ված» բար բա ռային միա հյուս վածք նե րով. 
ձե ռագ րի վեր ծա նումն ու հրա տա րա կու թյան պատ րաս տե լը բա վա կան ժա մա նա կա տար և 
աշ խա տա տար գոր ծըն թաց է ր։

Գր քի առա ջա բա նի հե ղի նակն է գեր մա նա ցի հայտ նի լրագ րող և պատ մա բան, Հայոց 
ցե ղաս պա նու թյան վե րա բե րյալ գեր մա նա կան ար խի վային փաս տաթղ թե րի գի տակ և 
հան րայ նաց նող Վոլֆ գանգ Գուս տը։ Ա ռա ջա բա նը վեր նագր ված է հետևյալ խո րագ րով՝ 
«Բեռ լին-Բաղ դադ՝ հայե րի հա մար օր հա սա կան եր կա թու ղին»։ Գուս տը հա կիրճ ներ կա-
յաց նում է եր կա թու ղու կա ռուց ման պատ մու թյու նը և դե րա կա տա րու մը Հայոց ցե ղա սպա-
նու թյան տա րի նե րին բազ մա թիվ հայե րի, որ պես բարձ րա կարգ աշ խա տու ժի, ժա մա նա-
կա վոր ապաս տան տա լու գոր ծում, ինչ պես նաև եր կա թու ղու վրա աշ խա տող հայե րի 
ճն շող մե ծա մաս նու թյա նը սպառ նա ցող ող բեր գա կան վախ ճա նը: Այս ուղ ղու թյամբ հի շա-
տակ վում է գեր մա նա ցի նե րի եր կա կի դե րա կա տա րու թյու նը. մի կող մից եր կա թու ղու վրա 
աշ խա տող գեր մա նա ցի (ն րանց հետ նաև շվեյ ցա րա ցի և, մա սամբ, ավստ րիա ցի) մաս-
նա գետ նե րը և պա տաս խա նա տու նե րը փոր ձում էին հնա րա վո րու թյան սահ ման նե րում 

1 Հոդվածը ստացվել է 30.08.2019 և ընդունվել տպագրության՝ 26.11.2019:
2 Դորա Սաքայան, Նրանց քշում են անապատները. Կլարա և Ֆրից Զիգրիստ-Հիլթիները Հայոց 
ցե ղասպանության ականատեսներ (1915-1918) (Երևան, Երևանի պետական համալսարանի հրատ., 
2017): 
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պատս պա րել հայե րին3, իսկ մյուս կող մից գեր մա նա կան ռազ մա կան առա քե լու թյան 
ան դամ, թուր քա կան ռազ մա կան եր կա թու ղու տնօ րեն փոխգն դա պետ Սիլ վես տեր Բյոթ-
րի խը մա կագ րել է Բաղ դա դի եր կա թու ղու վրա աշ խա տող հայ մաս նա գետ նե րի տե ղա-
հա նու թյուն նե րի մի քա նի հրա ման։ Ը ստ Գուս տի աս վում է. «Հայ կա կան տե ղա հան ված-
նե րով լեփ-լե ցուն Բաղ դա դի եր կա թու ղու «ոչ խա րի վա գոն նե րը» խորհր դա նիշ դար ձան 
գեր մա նա ցի նե րի մեղ սակ ցու թյան և կամ ավե լի ճիշտ՝ գեր մա նա ցի նե րի ան կա րո ղու թյան՝ 
կան խե լու հայե րի ո չն չա ցու մը»4: 

Ինչ պես նշում է Գուս տը, Բաղ դա դի եր կա թու ղու վրա աշ խա տող հայե րի պատ մու-
թյուն նե րը դեռևս ու սում նա սի րու թյան ան հրա ժեշ տու թյուն ու նեն։ Խն դիրն ավե լի է բար-
դա նում, քա նի որ Գեր մա նա կան բանկն իր ար խիվ ներն ու սում նա սի րող նե րին խիստ ը նտ-
րո ղա բար է տրա մադ րում (օ րի նակ՝ Գուս տին մեր ժել են)։ Եվ այդ տե սան կյու նից նման 
հու շագ րու թյուն նե րի նշա նա կու թյունն էլ ավե լի է կարևոր վում: 

Ինչ պես ամ փո փում է առա ջա բա նի հե ղի նա կը, այս գիր քը կարևոր ներդ րում է Հայոց 
ցե ղաս պա նու թյան և դրա գլ խա վոր մե ղադ րյալ նե րի ու մեղ սա կից նե րի «ամ բող ջա կան 
պատ կե րը գի տա կա նո րեն մշա կե լու աշ խա տանք նե րում»։ 

Գուս տի առա ջա բա նին հա ջոր դում է պրո ֆե սոր Սա քա յա նի նե րա ծու թյու նը, որ տեղ 
նկա րագր վում է հե ղի նա կի ծա նո թու թյու նը թե մային, գրքի հիմ քում ըն կած նյու թե րի ձեռք-
բեր ման պատ մու թյու նը և, ը նդ հան րա պես, աշ խա տան քի ըն թաց քը։ Հատ կան շա կան է, որ 
Շվեյ ցա րիայից ստաց ված նյու թե րից էր նաև 1970 թ. Բեյ րու թում հայե րեն հրա տարկ ված 
Հայկ Ա րա մյա նի գիր քը5, ո րի առա ջին է ջին հե ղի նա կի ձեռ քով գր ված է՝ «Հա վե՜րժ հի շա-
տակ 1916-ի իմ ան մո ռա նա լի փրկ չին»՝ հաս ցե ագր ված Ֆրից Զիգ րիստ-Հիլ թիին, ում շնոր-
հիվ Ա րա մյա նը փրկ վել է ր6։ 

Ըստ Սա քա յա նի՝ ապա գա գրքի կա ռուց վածքն ինք նա բուխ է ձևա վոր վել. առա ջին 
եր կու գլուխ նե րը նվիր ված են շվեյ ցա րա ցի ամու սին նե րին, իսկ եր րորդ գլու խը՝ Հայկ 
Ա րա մյա նին7։

 Նե րա ծու թյան վեր ջում Դո րա Սա քա յա նը նշում է, որ գրքի հայե րեն հրա տա րա կու-
թյունն, ի թիվս այ լոց, ու նի յու րա հա տուկ պատ գամ. «Աշ խար հում սփռ ված բո լոր հայե-
րի սր տե րը մի ան գամ ևս երախ տա գի տու թյամբ է լց նե լու Շվեյ ցա րիայի նկատ մամբ, ո րը 
ճա կա տագ րա կան պա հե րին միշտ մոտ է կանգ նել հայե րին և զո րա վիգ է եղել նրանց»8: 

3 Ինչպես, օրինակ՝ ի բողոք երկաթուղու վրա աշխատող հայերի ոչնչացման երիտթուրքական 
գործողությունների՝ գերմանացի գլխավոր ճարտարագետ Յոհան Լորենց Վինքլերը 1916 թ. հունիսին 
երկու շաբաթով դադարեցրել էր Բաղդադի երկաթուղու ամանոսյան շրջանի աշխատանքները։ Նույն 
տեղում, 121։ 
4 Նույն տեղում, 16-17:
5 Հայկ Ա. Արամեան, Մեծ Եղեռնի Պատգամ. Հայոց Տանթէական, Քաւարան եւ Հրաշալի Յարութիւն 
(Պէյրութ, Տօնիկեան, 1970)։ 
6 Արամեանի կյանքի պատմությունը սերտորեն կապված է շվեյցարացիների հետ։ Նախ 1894-
1896 թթ. Համիդյան կոտորածների հետևանքով որբացած Հայկին որդեգրում է Բեռն քաղաքի 
բնակիչ Սեսիլ Բերնարը, իսկ արդեն Հայոց ցեղասպանության տարիներին նրա փրկության գործին, 
ինչպես վերը նշվեց, անմիջական և գործուն մասնակցություն է ունեցել Ֆրից Զիգրիստ-Հիլթին։
7 Գրախոսության շրջանակում կանդրադառնանք միայն գրքի առաջին երկու գլխին, քանի որ 
Արամյանի գրքի հրատարակությունից անցել է շուրջ 50 տարի, և այն հիմնականում քաջածանոթ 
է Հայոց ցեղասպանության պատմությունն ուսումնասիրող հայազգի հետազոտողներին։ Սակայն 
հարկ է անհրաժեշտաբար ընդգծել, որ Արամյանի գրքի հատվածական թարգմանությունը, որը 
ներկայացվել է «Նրանց քշում են անապատները...» գրքի գերմաներեն հրատարակության մեջ, 
հնարավորություն է ընձեռնել գերմանախոս ընթերցողին ծանոթանալու այդ կարևոր աղբյուրին։
8 Սաքայան, Նրանց քշում են անապատները, 27: 
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Ա պա հե ղի նա կը հա կիրճ ներ կա յաց նում է Հա մի դյան կո տո րած նե րի հետևան քով Շվեյ-
ցա րիա յում սկիզբ առած և Հայոց ցե ղաս պա նու թյան տա րի նե րին նոր ծա վալ ստա ցած 
հա յան պաստ շարժ ման պատ մու թյու նը։9

Մաս առաջին` Կլարա Զիգրիստ-Հիլթի. Օրագիր և զեկույց

 Նախ քան բուն օ րագ րի բո վան դա կու թյանն ան դրա դառ նա լը Սա քա յա նը ներ կա յաց-
նում է Կլա րայի կեն սագ րու թյու նը, ապա օ րագ րի առանձ նա հատ կու թյուն նե րը10: Կլա րա 
Հիլ թին ծն վել է 1884 թ. հու լի սի 5-ին Սանկտ Գա լեն կան տո նի Բուքս քա ղա քում՝ գի նե-
գործ և գա րեջ րա գործ Յո հան Փա րա վի ցի նի Հիլ թիի բա րե կե ցիկ ըն տա նի քում11։ 
Կլարան ծա գու մով Վեր դեն բեր գի բուր ժուա կան հնա գույն մի տոհ մից է ր։ Միջ նա կարգ 
դպ րոցն ավար տե լուց հե տո ու սա նել և ավար տել է Շվեյ ցա րիայի հի վան դա պա հու հի-
նե րի ու սում նա րա նը, այ նու հետև 1914 թ. ամ ռանն աշ խա տան քի ան ցել Սանկտ Գա լեն 
կան տո նի Գրաբս ինք նա վար հա մայն քի հի վան դա նո ցում՝ որ պես բուժ քույր։ Նույն 
ժա մա նա կա հատ վա ծում ծա նո թա ցել է Ֆրից Զիգ րիս տի հետ, ով 1910-1914 թթ. Թուր-
քիա յում Բաղ դա դի եր կա թու ղու շի նա րա րու թյան վրա եր կա րատև աշ խա տե լուց հե տո 
հայ րե նիք էր վե րա դար ձել: 1915 թ. ապ րի լին Կլա րան և Ֆրի ցը պսա կադր վում են՝ կազ-
մե լով Զիգ րիստ-Հիլ թի ամուս նա կան զույ գը, ապա ան մի ջա պես մեկ նում են Թուր քիա, 
որ տեղ Ֆրի ցը պետք է շա րու նա կեր իր գոր ծու նե ու թյու նը Բաղ դա դի եր կա թու ղու շի նա-
րա րու թյան վրա։ Ա ռա ջին հինգ ամիս նե րը նրանք բնակ վում են Թուր քիայի հա րավ-
արևել քում գտն վող Էն թե լի գյու ղում, ապա՝ 1915 թ. հոկ տեմ բե րից մինչև 1918 թ. ապ րիլ 
Քե լեր (ներ կա յում՝ Ֆև զի փա շա) բնա կա վայ րում։

 Թուր քիա յում շվեյ ցա րա ցի զույգն առե րես վում է ոչ միայն Ա ռա ջին հա մաշ խար հային 
պա տե րազ մին, այլև ակա նա տե սը դառ նում Հայոց ցե ղաս պա նու թյա նը։ Կլա րան իր 
օ րագ րում, ինչ պես նաև «Ա մառ 1915» ակա նա տե սի իր վկա յու թյան մեջ նկա րագ րում 
է դե պի սի րիա կան անա պատ նե րը տե ղա հան վող հայե րի մա հեր թե րը, Քե լե րի, Կատ-
մայի և Հա լե պի ճամ բար նե րի ող բեր գա կան վի ճա կը, ինչ պես նաև Բաղ դա դի եր կա թու-
ղու շի նա րա րու թյան մեջ ներգ րավ ված հա զա րա վոր հայե րի շա հա գոր ծումն ու աս տի-
ճա նա կան ո չն չա ցու մը։

 Ներ կա յաց նե լով օ րագ րի կա ռուց ված քը՝ պրո ֆե սոր Սա քա յա նը նշում է, որ այն 
հինգ տար վա հա մար նա խա տես ված օ րա ցու ցային կա ռուց ված քով գիրք էր, ո րի 365 
է ջը սկս վում էր հուն վա րի 1-ով և ավարտ վում դեկ տեմ բե րի 31-ո վ։ Այդ պի սով՝ յու րա քան-
չյուր է ջի վրա հնա րա վոր էր գրել նույն ամ սաթ վին տե ղի ու նե ցած իրա դար ձու թյուն-
նե րը՝ հինգ տար վա կտր ված քով։ Օ րագ րի նման կա ռուց ված քը են թադ րում էր, որ Կլա-

9 Նշենք, որ, ցավոք, հայերի մասին շատերը Եվրոպայում, այդ թվում՝ Շվեյցարիայում, տեղեկացան 
Համիդյան կոտորածների, ապա Հայոց ցեղասպանության իրադարձություններից:
10 Ընդհանրապես հարկ է առանձնահատուկ ընդգծել, որ hեղինակն «ուղեկցում» է ընթերցողին՝ 
տալով գրքի յուրաքանչյուր մասի ներածականն ու պատմությունը և ներկայացնելով անձնանունների 
և տեղանունների մեծաթիվ ծանոթագրություններ: Արդյունքում ընթերցողն իրեն «միայնակ և լքված» 
չի զգում այս ծավալուն գիրքն ընթերցելիս։ Կից լուսանկարներից շատերն առաջին անգամ են 
հրապարակային շրջանառության մեջ դրվում։
11 Մահացել է 1988 թ.։
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րան իր մտ քե րը շա րադ րի հնա րա վո րինս հա կիրճ և սեղմ, ին չը եր բեմն թյուր տպա-
վո րու թյուն է թող նում, թե հե ղի նա կը հայե րի ճա կա տագ րին նվիր ված հատ ված նե-
րում ո րո շա կի ան տար բե րու թյուն է ցու ցա բե րել։ Սա կայն դա այդ պես չէ. նախ ծա վալի 
սահ մա նա փակ լի նե լը հնա րա վո րու թյուն չէր տա լիս ըն դար ձակ և «հու զում նա լի» 
շա րադրան քի հա մար, ապա Թուր քիա յում Հայոց ցե ղաս պա նու թյան թե մայի վե րա-
բերյալ խիստ գրաքն նու թյու նը ստի պել էր Կլա րային զգու շո րեն մո տե նալ այդ թե մային՝ 
վտան գի տակ չդ նե լու իրեն և իր ըն տա նի քին։ Այդ առու մով հատ կան շա կան է, որ 
Թուր քիայից մեկ նե լիս նա օ րա գի րը ի պահ էր թո ղել Կոս տանդ նու պոլ սում գտն վող 
Ֆրից Զիգ րիստ-Հիլ թիի հա րուստ և հան րա ճա նաչ ազ գա կան Է դի Հե նիի մոտ։ Օ րագ-
րում այդ դր վա գը Կլա րան նկա րագ րում է հետևյալ կերպ. «Օ րա գի րը մնում է Ստամ-
բու լում Էդ. Հե նիի մոտ, մինչև...»12։ 

Նաև հարկ է նշել, որ հայե րի ճա կա տագ րին առնչ վող իրա դար ձու թյուն նե րը նկա-
րագ րե լիս Կլա րան հա ճախ չի նշում տե ղե կատ վու թյան աղ բյու րը՝ որևէ մե կին վտանգի 
տակ չդ նե լու նպա տա կով։ Օ րա գի րը, այ նուա մե նայ նիվ, այն ծանր օ րե րին «հո գին 
թեթևաց նե լու» մի մի ջոց էր, քա նի որ տուն ու ղարկ վող նա մակ նե րում Կլա րան զրկ ված 
էր իրեն շրջա պա տող դա ժան իրա կա նու թյան մա սին որևէ ակ նարկ անե լու հնա րա վո-
րու թյու նից։ Փո խա րե նը «Ա մառ 1915» ակա նա տե սի վկա յու թյան մեջ Կլա րան ամեն բան 
իրենց անուն նե րով է ան վա նում։ 

Անդ րա դառ նա լով օ րագ րի պատ մա կան նշա նա կու թյա նը՝ պրո ֆե սոր Սա քա յա նը 
ութ կետ է նշում, ո րոնց մեջ աչ քի են ը նկ նում հատ կա պես հետևյալ նե րը.

1. Կլա րա Զիգ րիստ-Հիլ թին հան դես է գա լիս որ պես իր շուր ջը կա տար վող իրա դար-
ձու թյուն նե րի անա չառ փաս տագ րող։ Մինչև Թուր քիա այ ցե լե լը նա հպան ցիկ պատ-
կե րա ցում ու ներ այդ երկ րի, նրա ներ քին առանձ նա հատ կու թյուն նե րի վե րա բե րյալ։ 
Ի տար բե րու թյուն շատ այլ օ տա րերկ րյա ակա նա տես նե րի՝ Կլա րան Թուր քիա յում էր 
հայտն վել ոչ թե մաս նա գի տա կան պար տա կա նու թյուն նե րի կամ հո գու կան չի բե րու-
մով (որ պես զին վո րա կան, ու սու ցիչ, բժիշկ, մի սի ո ներ և այլն), այլ պար զա պես ու ղեկ-
ցել էր իր ամուս նուն։ Հետևա պես կա րե լի է նկա տել, որ օ րագ րում և ապա «Ա մառ 1915» 
զե կույ ցում ար տա ցոլ ված տե ղե կու թյուն նե րը հնա րա վո րինս ան կողմ նա կալ են:

2. Օ րագ րում Հայոց ցե ղաս պա նու թյան վե րա բե րյալ դր վագ նե րի նկա րագ րու-
թյու նը որ պես տե ղե կու թյուն նե րի առան ձին մաս չէ ներ կա յաց ված, այլ ամե նօ րյա 
իրա դար ձու թյուն նե րի նկա րագ րու թյուն նե րի բա ղադ րիչ է։ Այս պի սով՝ Կլա րայի օ րա-
գրում Ա ռա ջին աշ խար հա մար տի, Հայոց ցե ղաս պա նու թյան և շվեյ ցա րա ցի ամու-
սին նե րի ամե նօ րյա կյան քի դր վագ նե րի նկա րագ րու թյուն նե րը փոխ կա պակց ված 
են։ Հա ճախ օ րագ րային հա մա ռոտ գրա ռում նե րում տա րա գիր հայե րի ճա կա տագ րի 
մա սին տվյալ նե րը հա ջոր դում են կեն ցա ղի նկա րագ րու թյուն նե րին։ Հատ կա պես աչ քի 
է ը նկ նում Կլա րա Զիգ րիստ-Հիլ թիի հո գե վի ճա կը և ներ քին պայ քա րը. մի կողմից 
նրա ըն տա նե կան եր ջան կու թյունն է, ո րի պահ պա նումն ուժգ նա նում է առաջ նե կի 
ծնուն դով, իսկ մյուս կող մից՝ տա րա գիր հայե րի դա ժան ճա կա տա գի րը։ Իր գրա ռում-
նե րից մե կում նա նշում է. «Պա տու հա նիս տակ լսում եմ նոր շի նու թյուն նե րի պա րիսպ-

12 Սաքայան, Նրանց քշում են անապատները, 231: 
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նե րի տակ գի շե րող հայ երե խա նե րի լա ցու կո ցը։ Այս տեղ մարդ ժա մա նա կի ըն թաց-
քում սր տային հի վանդ կդառ նա, և կամ ինքն է լ՝ շատ դա ժան»13։ 

Ընդ հան րա պես իրենց տան պա տե րից թե՞ դուրս ու ներս գտն վող աշ խարհ նե րի 
տրա մագ ծո րեն տար բեր լի նելն ուր վագծ վում է օ րագ րի է ջե րում։ Այս ամե նով հան-
դերձ՝ Կլա րան և Ֆրի ցը փոր ձում էին յու րա քան չյուր ման րուք օգ տա գոր ծել՝ տա նը 
հան դար տու թյան և եր ջան կու թյան օա զիս ստեղ ծե լու և պահ պա նե լու, որ պես զի 
կա րո ղա նան դի մա կայել շրջա պա տող ար հա վիրք նե րին: 

3. Պատ մա կան տե սան կյու նից առանց քային են օ րագ րի ժա մա նա կագ րա-
կան սահ ման նե րը՝ 1915 թ. մայի սից մինչև 1918 թ. ապ րի լը։ Կլա րան օ րա ցու ցային 
ճշգրտու թյամբ նկա րագ րում է Հայոց ցե ղաս պա նու թյան այն իրա դար ձու թյուն նե րը, 
ո րոնց ակա նա տեսն է եղել ան ձամբ կամ ո րոնց մա սին հա վաս տի տե ղե կու թյուն ներ է 
ստա ցել եվ րո պա ցի ակա նա տես նե րից։

4. Օ րագ րում բազ մա թիվ են եվ րո պա ցի մի սի ո ներ նե րի, ու սու ցիչ նե րի, բժիշկ-
նե րի, զին վո րա կան նե րի, ճար տա րա գետ նե րի և այ լոց անուն նե րը, ով քեր Հայոց 
ցե ղաս պա նու թյան տա րի նե րին եղել են տա րա ծաշրջա նում։ Նրան ցից մի քա նի սը 
հայտ նի են Հայոց ցե ղաս պա նու թյան վե րա բե րյալ իրենց վկա յու թյուն նե րով, ինչ պես, 
օ րի նակ՝ գեր մա նա ցի մի սի ո նե րու հի Պաու լա Շե ֆե րը, շվեյ ցա րա ցի մի սի ո նե րու հի 
Բե աթ րիս Ռոհ նե րը, գեր մա նա ցի և շվեյ ցա րա ցի ու սու ցիչ ներ Նի պա գեն ու Գրե թեր 
դոկ տոր նե րը։ Սա կայն կան դեռևս հրա պա րակ չե կած հու շե րի և գրա ռում նե րի հե ղի-
նակ նե րի հի շա տակ ված անուն ներ, ինչն ու ղե ցույց կա րող է դառ նալ հե տա գա հե տա-
զո տու թյուն նե րի հա մար14։

5. Օ րագ րում նկա րագր ված է Բաղ դա դի եր կա թու ղու Ա մա նո սի հատ վա ծի շի նա-
րա րու թյու նում ներգ րավ ված հայե րի շա հա գործ ման և ո չն չաց ման պատ մու թյու նը։ 

Անդ րա դառ նա լով օ րագ րի բո վան դա կու թյա նը՝ այն կա րե լի է բա ժա նել եր կու մա սի՝ 
Ա. նշա նա խո սու թյուն, հար սա նիք և հար սա նե կան ճա նա պար հոր դու թյուն,
Բ. կյան քը Թուր քիա յում15։ 
Օ րագ րի առա ջին հատ վա ծում ու շագ րավ է 1915 թ. ապ րի լի 24-ին ար ված Կլա րայի 

հետևյալ գրա ռու մը. «Եր կին քը միշտ իր ամե նատ խուր դեմ քով է հան դես գա լիս»16։ 
Թեև այս խոս քե րը ամեևին կապ չու նեն Հայոց ցե ղաս պա նու թյան հետ, սա կայն 
խորհր դան շա կանն այն է, որ նշյալ օր վա գրա ռու մը սկս վում է այդ մտ քով: 

Օ րագ րում հայե րին առնչ վող առա ջին գրա ռումն ար վել է 1915 թ. հու լի սի 13-ի ն17։ 

13 Սաքայան, Նրանց քշում են անապատները, 133-134:
14 Այստեղ ևս մեկ անգամ պետք է գնահատել պրոֆեսոր Սաքայանի բարեխիղճ և մանրամասն 
աշխատանքը՝ ուղղված օրագրում հանդիպող անձանց մասին տեղեկություններ ներկայացնելուն։
15 Ամուսնական զույգի տունդարձի ճանապարհը նկարագրված է Ֆրից Զիգրիստ-Հիլթիի 
ճամփորդական նոթերում, որոնք ներառված են գրքի երկրորդ մասում։
16 Սաքայան, Նրանց քշում են անապատները, 133-134:
17 Հարկ է նշել, որ պրոֆեսոր Սաքայանը հայերին և Հայոց ցեղասպանությանը վերաբերող օրա-
գրա յին գրառումների մոտ անմոռուկ է պատկերել, թեև երկու-երեք դեպքերում այն բացակայում է 
(տե՛ս 1916 թ. փետրվարի 23-ի, 1917 թ. մարտի 3-ի և 1917 թ. մարտի 19-ի գրառումները։) Իսկ եզակի 
դեպքերում էլ այդ նշումով գրառումները կապ չունեն հայերի կամ Հայոց ցեղասպանության հետ։
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Ը նդ հան րա պես, հայե րին և Հայոց ցե ղաս պա նու թյանն այս կամ այն կերպ առնչ վող 
50-ից ավել գրա ռում կա օ րագ րում։

 Հայե րի նկատ մամբ իրա կա նաց վող թուր քա կան իշ խա նու թյուն նե րի քա ղա քա կա-
նու թյան իրա կան նպա տակն ու ծա վալ նե րը Կլա րային հայտ նի են դառ նում 1915 թ. 
աշ նանը Հա լեպ կա տա րած ուղևո րու թյու նից հե տո18։ Նախ կար դում ենք 1915 թ. սեպ-
տեմ բե րի 15-ի գրա ռու մը. «Հայերն ան ցնում են հա զար նե րով»19։ Ա պա սեպ տեմ բե րի 
19-ի գրա ռու մը. «Հայե րի եր թե րը չեն վեր ջա նում։ Այս ան գամ կղե րա կան ներ են, ու 
մայ րա պետ ներ էլ կան նրանց մեջ։ Ի սկ երե կո յան բան վոր նե րից մե կը պատ մում է 
մեզ այն բո լոր գա զա նու թյուն նե րի մա սին, ո րոնց նրանք են թարկ վել են»20։ 

Սեպ տեմ բե րի 25-ի գրառ ման մեջ ներ կա յաց ված է Կատ մայի ճամ բա րը. «20.000 
հայեր ճամ բար են խփել։ Ա մեն տե սա կի վրան ներ, մի մա սը՝ բա րե կարգ, մյու սը՝ 
այնքան պար զու նակ, որ մարդ կանց հա զիվ է ծած կում»։ Ար դեն Հա լե պում գտն վե-
լու ժա մա նակ՝ սեպ տեմ բե րի 27-ին21, Կլա րան գրում է. «Քա ղա քում հան դի պում ենք 
հայերի դա գաղ նե րի՝ թույլ նս տած կա փա րիչ նե րով, քա նի որ ամեն ան գամ ավե լի 
քան մեկ դիակ է գե րեզ ման տար վում»22։ Եվ վեր ջա պես հոկ տեմ բե րի 8-ի գրա ռումն 
առանց քային է տե ղա հան վող հայե րի ճա կա տագ րի ըն կալ ման հար ցում. «Քա նի 
Հա լե պից վե րա դար ձել ենք և լավ հաս կա ցել, թե նրանց [հայե րին] ինչ սոս կա լի 
բախտ է վի ճակ ված, չենք կա րո ղա նում այլևս նայել այս տե ղից ան ցնող ար տաքս ված-
նե րի կող մը»23։ 

Ինչ պես ար դեն նշ վել է, օ րագ րում պար բե րա բար ան դրա դարձ է կա տար վել Բաղ-
դա դի եր կա թու ղու վրա աշ խա տող հայե րի ճա կա տագ րին։ 1916 թ. փետր վա րի 13-ի 
գրառ ման մեջ Կլա րան հայտ նում է, որ եր կա թու ղու վրա աշ խա տող հայե րի թի վը 
նվազել է մինչև 1.000, և նրանք ծայ րա հեղ հյուծ ված են։ Ա վե լին՝ խո սակ ցու թյուն 
կար, որ տե ղա հա նու թյուն նե րի նոր ալիք էր սպաս վում24։ Եվ ար դեն փետր վա րի 16-ի 
գրառ ման մեջ կար դում ենք՝ բո լոր հայե րին տե ղա հա նե լու հրա ման կա25։ Ի սկ փետր-
վա րի 19-ին Կլա րան գրում է, որ փոխգն դա պետ Բյոտ րիխն ան ձամբ էր եկել Իս լա-
հի ե՝ եր կա թու ղու վրա աշ խա տող հայե րի ցու ցակ նե րը կազ մե լու և նրանց վտար ման 
հարցն արա գաց նե լու հա մար26։ Մեկ ամիս հե տո ար ված գրա ռու մից պարզ է դառ-
նում, որ հա տուկ մի հանձ նա ժո ղով է օ րե րով աշ խա տում՝ եր կա թու ղու վրա աշ խա տող 

18 Ծառայողական պարտականությունների բերումով Ֆրից Զիգրիստ-Հիլթին հաճախ էր այցելում 
Հալեպ, և երբեմն Կլարան ուղեկցում էր նրան։
19 Սաքայան, Նրանց քշում են անապատները, 129:
20 Նույն տեղում, 130:
21 Տեքստում տեխնիկական վրիպակ կա. նշված է սեպտեմբերի 7-ը։
22 Սաքայան, Նրանց քշում են անապատները, 133:
23 Նույն տեղում, 135:
24 Նույն տեղում, 159:
25 Նույն տեղում, 160:
26 Նույն տեղում:
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հայե րի ցու ցակ նե րը կազ մե լու հա մար27։ Հու նի սի 13-ի և 14-ի գրա ռում նե րից պարզ է 
դառ նում, որ եր կա թու ղու վրա աշ խա տող հայե րի տե ղա հան ման գոր ծը եզ րա փա կիչ 
փու լում է 28։ Իր ամուս նուց և բազ մա թիվ եվ րո պա ցի նե րից այդ գոր ծըն թա ցի ման րա-
մաս նե րին քա ջա ծա նոթ լի նե լով՝ Կլա րան հու նի սի 16-ին գրում է. «Վիշ տը ճն շում է 
մար դուն և միայն մեկ միտք է գե րիշ խում՝ հե ռա նա՜լ այս գար շե լի երկ րից»29։ Վեր ջա-
պես, այս շար քի ամե նաո րո շիչ գրա ռում նե րից մե կը վե րա բե րում է եր կա թու ղու վրա 
աշ խա տող հայե րի տե ղա հա նու թյանն ու ո չն չաց մա նը մաս նա կից գեր մա նա ցի զին վո-
րա կան նե րին։ 1916 թ. հու նի սի 17-ի գրառ ման մեջ կար դում ենք. «Գեր մա նա ցի զին-
վոր նե րը, ո րոնք իրա գործ ված ար հա վիրք նե րի ակա նա տե սը կամ մաս նա կիցն են 
եղել, չեն կա րո ղա նում զս պել իրենց զայ րույ թը։ «Շան վրա ան գամ չէր կա րե լի այդ-
պես կրա կել», - ասում են նույ նիսկ հրա մա նը կա տա րող զին վոր նե րը և ավե լաց նում. 
«Ե թե գեր մա նա ցի զին վոր նե րը այս բո լո րի մա սին դեռ հայ րե նի քում եղած ժա մա նակ 
իմա նային, ոչ մեկն իրեն ցից չէր գա այս տեղ՝ այս ջար դե րի մաս նա կի ցը դառ նա լու»30։ 

Այս պի սով՝ Բաղ դա դի եր կա թու ղու վրա աշ խա տող հայե րի ո չն չաց ման գոր ծում ոչ 
միայն փոխգն դա պետ Բյոտ րիխն է իր ան մի ջա կան դե րա կա տա րումն ու նե ցել՝ ստո-
րագ րե լով հայե րի տե ղա հա նու թյան մի քա նի հրա ման, այլև գեր մա նա ցի ո րոշ զին-
վո րա կան ներ՝ իրա գոր ծե լով տե ղա հան ված հայե րի ո չն չա ցու մը։ Սա եզա կի տե ղե կու-
թյուն նե րից է Հայոց ցե ղաս պա նու թյան մեջ Գեր մա նիայի մեղ սակ ցու թյան հար ցում։ 

Օ րագ րում առ կա են նաև Կլա րայի և Ֆրի ցի կող մից հայե րին օգ նե լու վե րա բե րյալ 
տե ղե կու թյուն ներ։ Հատ կա պես Ֆրի ցը, ո րը շատ մեծ կա պեր և հե ղի նա կու թյուն ու ներ, 
փոր ձում էր անել ամեն հնա րա վոր բան հայե րին փր կե լու, պատս պա րե լու, նրանց 
հոգ սը թե կուզ ան նշան թեթևաց նե լու ուղ ղու թյամբ։ Սա կայն նրա հնա րա վո րու թյուն-
ներն ան սահ ման չէին։ 

Ինչ պես ար դեն նշ վել է, օ րագ րից բա ցի Կլա րա Զիգ րիստ-Հիլ թին թո ղել է նաև 
ակա նա տե սի վկա յու թյուն՝ «Ա մառ 1915»31 խո րագ րի ներ քո։ Սա քա յա նը հա կիրճ նե րա-
ծա կան և բա ցատ րա կան հատ ված է կցել նաև այս զե կույ ցին, ո րի շնոր հիվ բազ մա թիվ 
հար ցեր են լու սա բան վում՝ դյու րաց նե լով ըն թեր ցո ղի գոր ծը։ 

Ե թե օ րագ րում Հայոց ցե ղաս պա նու թյանն առնչ վող հատ ված նե րում հան դի-
պում ենք նաև այլ թե մա նե րի հետ, ապա այս վկա յու թյունն ամ բող ջա պես է նվիր-
ված Հայոց ցե ղաս պա նու թյա նը։ Այս զե կույ ցի վե րա բե րյալ գլ խա վոր հար ցը այն գրե-
լու ժա մա նակն է։ Ի նչ պես նշում է պրո ֆե սոր Սա քա յա նը, տրա մա բա նա կան կլի ներ 

27 Նույն տեղում, 177:
28 Նույն տեղում, 182:
29 Նույն տեղում, 184:
30 Նույն տեղում: Ծանոթագրության մեջ պրոֆ. Սաքայանը նշում է, որ Բաղդադի երկաթուղու վրա 
աշխատող հայերին տեղամասից մի փոքր հեռացնելուց հետո ոչնչացնում էին թուրք կամ գերմանացի 
զինվորական հատուկ պահակախմբերը։
31 Չնայած որ զեկույցի մեջ նկարագրված իրադարձությունները վերաբերում են առավելապես 
1915 թ. աշնան ամիսներին՝ պրոֆեսոր Սաքայանը, սակայն, այն անփոփոխ է թողել, քանի որ դրա 
հեղինակն է Կլարայի և Ֆրիցի որդիներից Ռուդի Զիգրիստ-Կլալյունան, ում շնորհիվ իր ծնողների 
գրավոր ժառանգությունը պահպանվել էր. վերջինս այն ի պահ էր տվել արխիվին։
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են թադ րել, որ զե կույ ցը գր վել է ար դեն Շվեյ ցա րիա վե րա դառ նա լուց հե տո՝ հան գիստ 
պայ ման նե րում և հեն վե լով օ րագ րում առ կա տվյալ նե րի վրա։ Մա նա վանդ, հաշ վի 
առ նե լով նաև այն փաս տը, որ նման բո վա դա կու թյամբ փաս տա թուղթ երեք տա րի 
շա րու նակ պա հե լը իս կա պես վտան գա վոր է ր։ Սա կայն այդ տե սա կե տը փաս տող ոչ 
մի ապա ցույց չկա՝ բա ցի տրա մա բա նա կան են թադ րու թյու նից։ Ի հա կադ րումն դրա՝ 
օ րագ րում կա մի գրա ռում՝ ար ված 1915 թ. սեպ տեմ բե րի 22-ին. «Իսկ հի մա ես գրան-
ցում եմ իրա դար ձու թյուն ներ, ո րոնց մա սին ներ կա յումս չի կա րե լի պատ մել նա մակ-
նե րում»32։ Ի նչ պես նշում է պրո ֆե սոր Սա քա յա նը, այս հար ցի վերջ նա կան պա տաս-
խա նը հա վա նա բար եր բեք հնա րա վոր չի լի նի գտ նել։

«Ա մառ 1915» վկա յու թյու նը գրե լու ո րո շու մը Կլա րայի մոտ հա սու նա ցել է Կատ-
մայի հա մա կենտ րո նաց ման ճամ բար այ ցե լու թյու նից հե տո։ Այդ քայ լը տա ռա պյալ 
հայե րին օգ նել չկա րո ղա նա լու և տե սա ծի ծանր բե ռը թո թա փե լու փորձն է ր։ Զե կույ ցի 
մեջ նկա րագր վում են տաս նյակ հա զար նե րով դե պի անա պատ նե րը քշ վող հայե րի 
թշ վառ վի ճակը և ահա վոր ապ րում նե րը, Կատ մայի ճամ բա րում հա վաք ված ավե լի 
քան 20.000 հայի տա ռա պանք նե րը, Հա լե պում տե սած ահա սար սուռ պատ կեր նե րը՝ 
տա ռա պանք, սով, հի վան դու թյուն ներ, բռ նու թյուն...։ Ստեղծ ված էին հայե րի ո չն չաց-
ման հա մար բո լոր պայ ման նե րը։ Ի նչ պես նշում է Կլա րա Զիգ րիստ-Հիլ թին, «Ե րա նի՜ 
բո լոր նրանց, ով քեր չդի մա ցան, քան զի ո ղջ մնա ցած նե րին սպաս վում է ամե նա սար-
սա փե լին։ <...> Նրանց քշում են անա պատ նե րը, և որ պես զի նրանց ու ժաս պառ անեն, 
օ րե րով քայ լեց նում են, տե ղում մի պտույտ անել տա լիս, և ապա նրանց բե րում են 
նույն կա յա նա տե ղիի մոտ»33։ 

Կարևոր է ը նդ գծել նաև, որ Կլա րայի գրու թյուն նե րից հս տակ ուր վագծ վում է, որ 
հայե րի ո չն չա ցումն կան խամ տած ված էր. «Վա ղուց ի վեր այս ցե ղը (հայե րը – Ա. Մ.) 
հա կակ րե լի էր իս լա մին։ Ի սկ այժմ սրանք նպաս տա վոր ժա մա նակ ներն են, քա նի 
որ եվ րո պա կան պե տու թյուն ներն զբաղ ված են իրենց սե փա կան խն դիր նե րով և 
կամ տվյալ պա հիս չեն ցան կա նում Թուր քիայի հետ իրենց հա րա բե րու թյուն նե րը 
փչացնել»34։ 

Իր զե կույ ցի վեր ջում Կլա րան նշում է, որ տե ղա հան ված նե րին օգ նե լու ան կա րո-
ղու թյու նը, նրանց ան սպառ քա րա վան նե րը և թշ վառ ճա կա տա գիրն իրենց դարձ րել 
էին ո րոշ առու մով ան տար բեր. «Այն տեղ [Հա լե պում] մեր գտն վե լուց ի վեր ան ցել է 
երեք ամիս, սա կայն տե ղա հան ված նե րը շա րու նա կում են գալ, մա սամբ բուլ ղա-
րա կան սահ մա նի կող մից։ Հնա րա վոր չէ այլևս նրանց կող մը նայել։ <...> Ա մեն ինչ 
խո րա պես ու սում նա սի րե լուց և հաս կա նա լուց հե տո, թե ամեն մի քայ լը նրանց դե պի 
ուր է առաջ նոր դում, մա նա վանդ, որ մենք ո չն չով չենք կա րող նրանց օգ նել, մեր միակ 
ել քը այդ ամ բողջ թշ վա ռու թյունն ան տե սելն է»35։ 

32 Սաքայան, Նրանց քշում են անապատները, 130:
33 Նույն տեղում, 260:
34 Նույն տեղում, 250:
35 Նույն տեղում, 261:
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Մաս երկրորդ` Ֆրիդոլին (Ֆրից) Զիգրիստ-Հիլթի

 Երկ րորդ մա սը նվիր ված է Ֆրից Զիգ րիստ-Հիլ թիին, նրա կեն սագ րու թյա նը և երեք 
գրու թյա նը՝ 1918 թ. Թուր քիայից Շվեյ ցա րիա տուն դար ձի, Տրա պիստ նե րի վան քի 
պատ մու թյուն նե րը և հատ կա պես հայ բա րե կամ նե րին ուղղ ված նա մա կը, ինչն ար ժե-
քա վոր է հայ ըն թեր ցո ղի հա մար։ Յու րա քան չյուր գրու թյու նից առաջ տր ված է սեղմ 
նե րա ծա կան հատ ված՝ գր ված պրո ֆե սոր Սա քա յա նի կող մից:

Ֆ րից Զիգ րիստ-Հիլ թիի կեն սագ րա կան տվյալ նե րից հայտ նի է դառ նում, որ նա 
ծն վել է 1881 թ. հուն վա րի 29-ին Բեյ րու թում՝ վա ճա ռա կան Կաս պար Ռու դոլֆ Զիգ-
րիս տի ըն տա նի քում։ Մինչև տաս նե րեք տա րե կա նը բնակ վել է Լի բա նա նում, ապա՝ 
մեկ նել Շվեյ ցա րիա՝ դպ րո ցում ու սա նե լու, իսկ այ նու հետև մաս նա գի տա կան կր թու-
թյուն ստա նա լու։ Ա վար տե լով Ցյու րի խի ճար տա րա գի տա կան հա մալ սա րա նը՝ 
1903 թ. գար նանն սկ սել է իր մաս նա գի տա կան գոր ծու նե ու թյու նը հայ րե նի քում։ 
Սա կայն Լի բա նա նում ան ցկաց րած տա րի նե րը Ֆրի ցի սր տում սեր էին սեր մա նել 
դե պի Արևելք, ուս տի նա ու րա խու թյամբ օ գտ վում է այն տեղ վե րա դառ նա լու հնա րա-
վո րու թյու նից և 1910-1918 թթ. ո րոշ ը նդ մի ջում նե րով մաս նակ ցում է Բաղ դա դի եր կա-
թու ղու շի նա րա րու թյա նը։ Այ նու հետև 1928-1936 թթ. նա դար ձյալ աշ խա տում է Թուր-
քիա յում։

 Մա հա ցել է 1963 թ.։
Ֆ րից Զիգ րիստ-Հիլ թին մշ տա պես ժա մա նակ էր գտ նում թղ թին հանձ նե լու իր 

մտ քե րը` հու շագ րու թյուն նե րի, նա մակ նե րի, հոդ ված նե րի տես քով։ Մաս նա վո րա պես, 
Թուր քիա յում ան ցկաց րած տա րի նե րի մա սին նա գրել է «1910-1918 թթ. իմ հի շո ղու-
թյուն նե րը», ո րոնք բաղ կա ցած են եր կու մա սից՝ «1910-1914 թթ. – խա ղաղ ժա մա նա-
կաշրջան» և «1915-1918 թթ. – պա տե րազ մա կան շրջան»։ Ֆրի ցը գրե թե ամ բող ջո վին 
խու սա փել է որևէ քա ղա քա կան իրա դար ձու թյանն ան դրա դառ նալ՝ կենտ րո նա նա լով 
միայն Բաղ դա դի եր կա թու ղու շի նա րա րու թյան տեխ նի կա կան կող մե րի վրա։ 

Այս գրքում պրո ֆե սոր Սա քա յա նը նե րա ռել է Ֆրից Զիգ րիստ-Հիլ թիի երեք գրու-
թյուն՝

1. Տուն դարձ դե պի Շվեյ ցա րիա, 1918 թ. ապ րի լի 7-ից մինչև օ գոս տո սի 1-ը 
(1920 թ.),

2. Տրա պիստ նե րի վան քի պատ մու թյու նը՝ «Եղ բայր Բերգ ման սը՝ մոր թի նե րի 
վա ճա ռա կան» (1938 թ.),

3. Նա մակ հայ բա րե կամ նե րին (1953 թ.): 
Այս երեք գրու թյու նից առա ջի նը հա մալ րում է իր կնոջ՝ Կլա րայի օ րա գի րը, որ տեղ 

բա ցա կա յում է տուն դար ձի նկա րագ րու թյու նը։ Սա գե ղե ցիկ և պատ կե րա վոր մի 
շա րադ րանք է՝ այն ժա մա նակ վա Թուր քիա յում տի րող իրա վի ճա կի, բար քե րի և 
մի ջանձ նային հա րա բե րու թյուն նե րի մա սին։ 

Երկ րոր դը վե րա բե րում է մշա կու թային ցե ղաս պա նու թյան մի դր վա գի, երբ, օ գտ-
վե լով պա տե րազ մա կան իրա վի ճա կից, թուր քա կան իշ խա նու թյուն նե րը փա կել էին 
Թուր քիա առա ջին այ ցե լու թյու նից Ֆրի ցին հայտ նի տրա պիստ նե րի և լա զա րա կան-
նե րի եր կու վան քե րը՝ ար տաք սե լով վա նա կան նե րին։ 
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Հայ ըն թեր ցո ղի հա մար առա վել հե տաքրք րա կան է եր րորդ գրու թյու նը։ Այն 
հե տա հա յաց մի խոսք է՝ ուղղ ված ոչ միայն Հայոց ցե ղաս պա նու թյա նը զոհ դար ձած 
իր հայ բա րե կամ նե րին, այլև ո ղջ հա յու թյա նը։ Այս նա մա կը կա րե լի է հա մա րել Հայոց 
ցե ղա ս պա նու թյան ծանր հու շե րը թո թա փե լու մի փորձ, լա վա տե սու թյան, աշ խա-
տան քի և հույսն ան մար պա հե լու մի կոչ՝ ուղղ ված աշ խար հաս փյուռ հայե րին։

 Նա մա կում Ֆրիցն իր հիաց մունքն է հայտ նում հայե րին՝ իրենց ինչ պես խա ղաղ, 
այն պես էլ Հայոց ցե ղաս պա նու թյան մրր կա հույզ օ րե րին դրսևո րած կեն սա կեր պի 
հա մար։ Նա իր վիշտն է հայտ նում հայե րի բնաջնջ ման կա պակ ցու թյամբ, քա նի որ 
իր և կնոջ հա մար էլ այդ օ րե րը սգա վոր էին. «Ա մեն ան գամ, երբ տես նում էինք, թե 
ինչ պես էին մեզ ար դեն սի րե լի դար ձած պաշտ պա նյալ նե րը բռ նա գաղ թի վշ տա-
լի ճամ փի վրա մե զա նից հե ռա նում ու հո րի զո նի հետևում ան հե տա նում»36։ Ա պա 
շա րու նա կում է՝ նշելով, որ հայե րը շա րու նա կե ցին ապ րել օ տար երկր նե րում՝ 
թեև «աշ խար հի մե ծա վոր ներն» իրենց խոս տա ցել էին պա պե նա կան հո ղի վրա 
հա մախմբում, ո րը, ցա վոք, տե ղի չու նե ցավ, ավե լին՝ հայե րի շա հերն ան տես վե ցին։

 Նա կոչ է անում հայե րին նոր հայ րե նի քում պահ պա նել իրենց ինք նա տի պու-
թյու նը, ջա նա սի րու թյունն ու դի մաց կու նու թյու նը, ո րոնք երաշ խիք պետք է դառ նան 
հայե րի հա ջորդ սե րունդ նե րի ապա հով ապա գայի հա մար։ 

Իր նա մա կը Ֆրից Զիգ րիստ-Հիլ թին ավար տում է ապա գային միտ ված լա վա տե-
սա կան և հզոր կո չով. «Ձեր հի շո ղու թյան մեջ վառ պա հեք ձեր ազ գը, ո րը տե սել է 
հզոր թա գա վո րու թյուն նե րի ու ծաղ կուն գա վառ նե րի ժա մա նակ ներ և բարձր է կանգ-
նած եղել ար վես տի ու գրա կա նու թյան աս պա րե զում։ Եվ որ պես ան գնա հա տե լի 
գանձ՝ պահ պա նեք ձեր մեջ հպար տու թյու նը, ձեր սու գը և կա րո տը։ Եվ ո ՞վ գի տի, 
թերևս մի օր ան սպա սե լի ո րեն աշ խարհն իր ըն թաց քը փո խի, և մո խի րի մի ջից ժայթ-
քող բո ցի պես արև ծա գի և ձեզ, այ նուա մե նայ նիվ, առաջ նոր դի դե պի ձեր Հա յաս-
տան-հայ րե նի քը»37։ Խոս քեր, ո րոնք իրենց ար դիա կա նու թյու նը չեն կորց րել նաև 
21-րդ դա րում։ 

Ամ փո փե լով պետք է նշել, որ պրո ֆե սոր Դո րա Սա քա յա նի38 ջան քե րի շնոր հիվ 
պատ մա կան անէ ու թյու նից երևան են եկել հայ ազ գի բա րե կամ և Հայոց ցե ղաս պա-
նու թյան ակա նա տես ևս եր կու շվեյ ցա րա ցի՝ հա մալ րե լով Յա կոբ Կյունց լե րի, Է լի զա-
բեթ Բեն դե րի, Բե ատ րիս Ռոհ նե րի, Է դուարդ Գրե թե րի և այ լոց շար քե րը։

36 Նույն տեղում, 308:
37 Նույն տեղում, 309:
38 Հայոց ցեղասպանության թեմայի իրազեկման ու ճանաչման գործում ունեցած նշանակալի 
ավանդի համար 2019 թ. հոկտեմբերի 23-ին պրոֆեսոր Դորա Սաքայանը պարգևատրվել է 
«Հայոց ցեղասպանության թանգարան-ինստիտուտ» հիմնադրամի «Ավրորա Մարդիգանյան» 
հուշամեդալով: Պարգևատրման արարողության տեսագրությունը հասանելի է հետևյալ հղումով՝ 
https://www.youtube.com/watch?v=L_Faei6tLzo: 
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ՎԱՀԱԳՆ ՆՈՐԱՅՐԻ ԴԱԴՐՅԱՆ (ՏԱՏՐԵԱՆ)

2019 թ. օ գոս տո սի 2-ին 93 տա րե կան 
հա սա կում կյան քից հե ռա ցավ հա յազ գի 
մե ծա նուն ցե ղաս պա նա գետ, պատ մա-
բան, սո ցի ո լոգ պրո ֆե սոր Վա հագն 
Նո րայ րի Դադ րյա նը։

 Դադ րյան նե րի ըն տա նի քը Սե բաս-
տիայի նա հան գի Ա մա սիայի գա վա ռի 
Չո րում քա ղա քից էր, որ տեղ հայտ նի 
դա տա վոր էր Նո րայր Դադ րյա նը: Նրա 
կա պե րի շնոր հիվ Դադ րյան նե րի ըն տա-
նի քը կա րո ղա նում է հաս նել Կոս տանդ-
նու պո լիս՝ վե րապ րե լով Հայոց ցե ղաս-
պա նու թյու նը, որ տեղ էլ 1926 թ. մայի-
սի 26-ին ծն վել է Վա հագն Դադ րյա նը: 

Նրա ման կու թյունն ան ցել է սկզ բում Գա տը գյուղ թա ղա մա սում, իսկ ավե լի ուշ՝ Սկյու-
թա րում: Ե րկ րորդ հա մաշ խար հային պա տե րազ մի շե մին նա տե ղա փոխ վել է Բեռ լին՝ 
ու սա նե լու: 

Վա հագն Դադ րյանն իր կա տա րած գի տա հե տա զո տա կան ու սում նա սի րու թյուն-
նե րի շնոր հիվ նոր էջ է բա ցել Հայոց ցե ղաս պա նու թյան պատ մու թյան ու սում նա սի րու-
թյան մեջ, մե ծա պես նպաս տել ցե ղաս պա նու թյան պատ մա կան իրո ղու թյան գի տա կան 
հա մա պար փակ ներ կա յաց մա նը, ինչն իր ան գնա հա տե լի ու կարևոր նշա նա կու թյունն 
է ու նե ցել Հայոց ցե ղաս պա նու թյան փաս տի մի ջազ գային ճա նաչ ման և դա տա պարտ-
ման գոր ծում: Վա հագն Դադ րյա նը հա մար վում է ցե ղաս պա նա գի տու թյան, մաս նա-
վո րա պես հա մե մա տա կան ցե ղաս պա նա գի տու թյան, հիմ նա դիր նե րից մեկ1: Նրա հիմ-
նա կան աշ խա տու թյուն նե րը վե րա բե րում են Հայոց ցե ղաս պա նու թյան պատ մու թյա նը, 
հա մե մա տա կան ցե ղաս պա նա գի տու թյան հար ցե րին, ցե ղաս պա նու թյան իրա վա կան և 
հո գե բա նա կան տե սան կյուն նե րի վեր լու ծու թյա նը:

 Գի տա կան եր կար և ար գա սա բեր ու ղին Վա հագն Դադ րյանն սկ սել է Բեռ լի նի 
հա մալ սա րա նում՝ ու սա նե լով մա թե մա տի կա։ Կտ րուկ շրջա դարձ կա տա րե լով դե պի 
հու մա նի տար և հա սա րա կա կան գի տու թյուն ներ՝ Վի են նայի հա մալ սա րա նում սո վո րել 
է փի լի սո փա յու թյուն, իսկ Ցյու րի խի հա մալ սա րա նում՝ մի ջազ գային իրա վունք։ Չի կա-
գոյի հա մալ սա րա նում ստա ցել է սո ցի ո լո գիայի դոկ տո րի աս տի ճան։ Նման բազ մա-
պրո ֆիլ կր թու թյու նը Դադ րյա նին հնա րա վո րու թյուն է տվել իր հե տա գա ու սում նա-
սի րու թյուն նե րում հեն վել ֆոր մալ, հու մա նի տար և հա սա րա կա կան գի տու թյուն նե րի 
մե թո դա բա նու թյան և զի նա նո ցի վրա, ին չի շնոր հիվ նա կա րո ղա նում էր ցան կա ցած 
խնդ րի վե րա բե րյալ ու նե նալ ու րույն և հնա րա վո րինս լայն մո տե ցում։ 

1 Հայոց ցեղասպանության թանգարան-ինստիտուտի գիտական խորհրդի որոշմամբ ինստիտուտի 
«Համեմատական ցեղասպանագիտության» բաժինը անվանակոչվել Վահագն Դադրյանի անունով։
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Իր կյան քի ըն թաց քում պրո ֆե սոր Դադ րյա նը փայ լուն կեր պով հա մա տե ղել է 
հե տա զո տա կան և դա սա խո սա կան գոր ծու նե ու թյուն նե րը։ 1970-1991 թթ. Նյու Յոր քի 
հա մալ սա րա նում դա սա վան դել է սո ցի ո լո գիա։ Բա ցի այդ նա ան գլե րե նով, գեր մա նե-
րե նով և ֆրան սե րե նով ակ տի վո րեն դա սա խո սել է Բեռ լի նի Ա զատ հա մալ սա րա նում, 
Մյուն խե նի, Մայ նի Ֆրանկ ֆուր տի, Մյունս թե րի, Քյոլ նի, Բո խու մի, Պար մայի, Թու-
րի նի, Ցյու րի խի, Ժնևի, Ա մս տեր դա մի, Ո ւտ րեխ տի, Ո ւպ սա լայի և Բրյու սե լի հա մալ սա-
րան նե րում, ինչ պես նաև` ՅՈՒ ՆԵՍ ԿՈ-ի փա րի զյան կենտ րո նում։

 Վա հագն Դադ րյա նը Հար վար դի հա մալ սա րա նի Մի ջին Արևել քի ու սում նա սի րու-
թյուն նե րի և Մա սա չու սեթ սի տեխ նո լո գիա կան ինս տի տու տի մի ջազ գային ու սում նա-
սի րու թյուն նե րի կենտ րոն ների ավագ գիտ աշ խա տող էր, ինչ պես նաև Դյու կի հա մալ-
սա րա նի հրա վի րյալ պրո ֆե սոր։ 1990-ա կան թթ. մի քա նի տա րի շա րու նակ ղե կա վա-
րել է Գու գեն հայ մի հիմ նադ րա մի կող մից հո վա նա վոր վող ցե ղաս պա նա գի տա կան մեծ 
նա խա գի ծը։ 1991 թ-ից Զո րյան ինս տի տու տի (Տո րոն տո և Քեմբ րիջ) ցե ղաս պա նու թյան 
հե տա զո տու թյուն նե րի ծրա գրի գի տա կան տնօ րենն է ր։

 Լե զու նե րի իմա ցու թյան շնոր հիվ (հայե րեն, ան գլե րեն, գեր մա նե րեն, ֆրան սե րեն, 
թուր քե րեն, օս մա նե րեն) Դադ րյա նը հա մա պար փակ քն նու թյան է են թար կել հա րուստ 
փաս տագ րա կան նյութ` մաս նա վո րա պես ու սում նա սի րե լով թուր քա կան, գեր մա նա կան, 
ավստ րո-հուն գա րա կան, ամե րի կյան ար խի վային փաս տաթղ թե րը և հա մադ րել դրանք 
հայ կա կան սկզբ նաղ բյուր նե րի հետ:

 Հայոց ցե ղաս պա նու թյան պատ մու թյան տար բեր դր վագ նե րի ու սում նա սիր մանն են 
նվիր ված նրա եր կու տաս նյա կից ավե լի մե նագ րու թյուն նե րը և հար յու րից ավե լի հոդ-
ված նե րը, ո րոնք հրա տա րակ վել են տաս նյակ լե զու նե րով։ Դրանց շար քում իր ու րույն 
տեղն ու նի 1995 թ. հրա տա րակ ված The History of the Armenian Genocide: Ethnic 
Conflict from the Balkans to Anatolia to the Caucasus [Հայոց ցե ղաս պա նու թյան պատ մու-
թյու նը. էթ նի կա կան կոնֆ լիկ տը Բալ կան նե րից մինչև Ա նա տո լիա և Կով կաս] մե ծա ծա-
վալ հե տա զո տու թյու նը: Այս աշ խա տու թյան մեջ հե ղի նա կը խնդ րի քն նու թյունն սկ սում է 
Հայ կա կան հար ցի ծագ ման պատ մու թյու նից՝ ցույց տա լով դրա տեղ-տեղ հա մընկ նու մը 
կամ բա խու մը Արևե լյան հար ցի հետ, եվ րո պա կան դի վա նա գի տու թյան և Օս մա նյան 
կայս րու թյան զար գա ցում նե րի հա մա տեքս տում, ներ կա յաց նում է նա խա ցե ղաս պա նու-
թյու նը և բուն ցե ղա սպա նու թյու նը՝ տրա մա բա նա կան և ժա մա նա կագ րա կան հա ջոր-
դա կա նու թյամբ:

 Մեկ տա րի ան ց հե տա զո տող նե րի սե ղա նին է դր վում մեկ այլ կարևոր մե նագ-
րու թյուն՝ German Responsibility in the Armenian Genocide: A Review of the Historical 
Evidence of German Complicity [Գեր մա նիայի պա տաս խա նա տվու թյու նը Հայոց ցե ղաս-
պա նու թյան մեջ. գեր մա նա կան մեղ սակ ցու թյան պատ մա կան վկա յու թյուն նե րի քն նու-
թյուն], ո րում հե ղի նա կը հա րուստ փաս տա կան նյու թի հի ման վրա բա ցա հայ տում է 
Ա ռա ջին հա մաշ խար հային պա տե րազ մի ժա մա նակ Օս մա նյան կայս րու թյան դաշ նա-
կից Կայ զե րա կան Գեր մա նիայի դե րա կա տա րու թյու նը և պա տաս խա նա տվու թյու նը 
Հա յոց ցե ղաս պա նու թյան իրա կա նաց ման գոր ծում՝ հս տա կու թյուն և փաս տարկ վա ծու-
թյուն բե րե լով այս շատ քն նարկ վող թե մայի մեջ։
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1999 թ. լույս են տե սել պրո ֆե սոր Դադ րյա նի միան գա մից եր կու ար ժե քա վոր 
մե նագ րու թյուն նե րը՝ Warrant for Genocide: Key Elements of Turko-Armenian Conflict 
[Ցե ղաս պա նու թյան թույլտ վու թյուն. հայ-թուր քա կան կոնֆ լիկ տի առանց քային բա ղա-
դրիչ նե րը] և The Key Elements in the Turkish Denial of the Armenian Genocide: A Case 
Study of Distortion and Falsification [Հայոց ցե ղաս պա նու թյան թուր քա կան ժխտ ման 
առանց քային բա ղադ րիչ նե րը. խե ղա թյուր ման և կեղծ ման դեպ քի ու սում նա սի րու թյուն]։ 
Վերջին մե նագ րու թյու նը հուժ կու հար ված էր Հայոց ցե ղաս պա նու թյան ժխտ ման գոր-
ծըն թա ցին։

 Ժա մա նա կագ րա կան առու մով պրո ֆե սոր Դադ րյա նի վեր ջին մե ծա ծա վալ ու սում-
նա սի րու թյու նը Judgment at Istanbul. The Armenian Genocide Trials [Ս տամ բու լյան 
դա տավ ճիռ. Հայոց ցե ղաս պա նու թյան դա տա վա րու թյուն նե րը] աշ խա տու թյունն է (պ րո-
ֆե սոր Թա ներ Աք չա մի հա մա հե ղի նա կու թյամբ), որ տեղ հե ղի նակ նե րը ներ կա յաց նում 
են Ա ռա ջին աշ խար հա մար տի ավար տից ան մի ջա պես հե տո երիտ թուր քա կան պա րա-
գլուխ նե րի դեմ Ստամ բու լում տե ղի ու նե ցած դա տա վա րու թյուն նե րի ըն թացքն ու փաս-
տաթղ թե րը:

Պ րո ֆե սոր Դադ րյա նի հե ղի նա կած հոդ ված նե րը հրա պա րակ վել են արևմ տյան 
առա ջա տար գի տա կան ամ սագ րե րում։

1976 թ. մայի սին Դադ րյա նը մի շարք ակա նա վոր հե տա զո տող նե րի հետ, ո րոնց 
շար քում էին Ռի չարդ Հով հան նի սյա նը, Դե նիս Փա փա զյա նը, Ա վե տիս Սան ջյա նը և 
այլք, Ա ՄՆ Ներ կա յա ցու ցիչ նե րի պա լա տի մի ջազ գային հա րա բե րու թյուն նե րի հանձ-
նա ժո ղո վում ներ կա յաց րել է Հայոց ցե ղաս պա նու թյան իրո ղու թյու նը։ Բա ցի այդ նա 
եղել է առա ջին հա յազ գի հե տա զո տո ղը, ով 1995 թ. հան դես է եկել բրի տա նա կան 
խորհր դա րա նի Հա մայնք նե րի պա լա տում Հայոց ցե ղաս պա նու թյան 80-րդ տա րե լի ցի 
կա պակ ցու թյամբ։

 Վա հագն Դադ րյա նը 1998 թ-ից ՀՀ ԳԱԱ ար տա սահ մա նյան ան դամ է: Նա մշ տա -
պես սերտ կա պեր է ու նե ցել Հա յաս տա նի գի տակր թա կան հաս տա տու թյուն նե րի, 
այդ թվում՝ Հայոց ցե ղաս պա նու թյան թան գա րան-ի նս տի տու տի հետ: 2009 թ. պրոֆ. 
Դադրյա նը մաս նակ ցել է թան գա րան-ի նս տի տու տի կազ մա կեր պած մի ջազ գային 
գի տա ժո ղո վին՝ նվիր ված Ա դա նայի ջար դե րի 100-ա մյա տա րե լի ցին: Նույն օ րե րին նա 
թան գա րան-ի նս տի տու տում ներ կա յաց րել է հրա պա րա կային դա սա խո սու թյուն նե րի 
շարք՝ նվիր ված Հայոց ցե ղաս պա նու թյան տար բեր հիմ նախն դիր նե րին: 2013 թ. մար-
տին ակա նա վոր գիտ նա կա նը մաս նակ ցու թյուն է ու նե ցել Հայոց ցե ղաս պա նու թյան 
թան գա րան –ինս տի տու տի կազ մա կեր պած «Հայոց ցե ղա սպա նու թյուն. մար տահ րա-
վեր ներ հա րյու րա մյա կի նա խա շե մին» մի ջազ գային գի տա ժո ղո վին։ 

Ա կա նա վոր գիտ նա կանն իր կյան քի ըն թաց քում ստա ցել է բա զում պարգև ներ, 
ո րոնց թվում են.

1. ՀՀ Մով սես Խո րե նա ցու մե դալ (1998 թ.)
2.  Սուրբ Մես րոպ Մաշ տո ցի ոս կե մե դալ (1999 թ.)
3. «Հայոց ցե ղաս պա նու թյան ու սում նա սի րու թյան ո լոր տում ու նե ցած ծան րակ շիռ 

գի տա կան վաս տա կի հա մար» ՀՀ նա խա գա հի մր ցա նակ (2009 թ.)
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4.  Սուրբ Սա հակ և Սուրբ Մես րոպ մե դալ (2005 թ.)
5.  Կյան քի ըն թաց քում ու նե ցած ձեռք բե րում նե րի մր ցա նակ, Ցե ղաս պա նա գետ-

նե րի մի ջազ գային մի ու թյուն (2005 թ.)
 Վա հագն Դադ րյա նը կյան քի ըն թաց քում դար ձել է ցե ղաս պա նա գի տու թյան դա սա-

կան նե րից մե կը։ Կա րե լի է ասել, որ նա ցե ղաս պա նա գի տու թյան և Հայոց ցե ղաս պա-
նու թյան պատ մու թյան ու սում նա սի րու թյան նշա ձո ղը բարձ րաց րել է նոր մա կար դա կի: 
Նա եղել է հայ ժո ղովր դի դես պա նը ցե ղաս պա նա գի տա կան հան րույ թում:

 Վա հագն Դադ րյա նի գոր ծու նե ու թյու նը մաս նա գի տա կան նվիր վա ծու թյան, աշ խա-
տա սի րու թյան և հայ րե նա սի րու թյան լա վա գույն օ րի նակ նե րից է: Հա յազ գի ցե ղա-
սպա նա գետ նե րի ներ կա սերն դի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի պարտքն է կի սատ չթող նել նրա 
հս կա յա ծա վալ գոր ծը և պատ վով շա րու նա կել այն։
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և մա մու լի ու սում նա սի րու թյան բաժ նի գի տաշ խա տող:

Ու սում նա սի րու թյուն նե րի ո լորտ նե րը՝ թուր քա հայ, թուր քա կան մա մու լում Հայոց ցե -
ղա ս պա նու թյան թե մայի ու սում նա սի րու թյուն, ազ գային ինք նու թյուն, հայ կա կան թե մա -
տի կան թուր քա կան տպա գիր մա մու լում: 

Էլ. փոս տի հաս ցե` elina-mirzoyan@mail.ru

Elina Z. Mirzoyan, PhD in Philology, orientalist, philologist, specialist of Armenian 
diaspora studies, researcher at the Department of the Armenian Genocide Memoirs, 
Documents and Press, Armenian Genocide Museum-Institute Foundation.

Research fields – the Armenian Genocide in the Turkish and Armenian-Turkish press, 
national identity. 

E-mail: elina-mirzoyan@mail.ru
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Элина З. Мирзоян, канд. фил. наук, востоковед, филолог, диаспоравед, научный 
сотруд ник Отдела изучения воспоминаний, свидетельств и прессы Фонда «Музей-
Инсти тут Геноцида армян». Старший преподаватель ЕГУ. 

Область исследований – вопрос Геноцида армян на страницах турецкой и армяно-ту-
рецкой прессы, национальная идентичность, армянская тематика на страницах турец-
кой прессы.

Эл. почта: elina-mirzoyan@mail.ru

 Ռո բերտ Ա. Թա թո յան, պատմ. գիտ. թեկն., «Հայոց ցե ղաս պա նու թյան թան-
գա րան-ի նս տի տուտ» հիմ նադ րա մի Հու շագ րու թյուն նե րի, վա վե րագ րե րի և մա մու լի 
ու սում նա սի րու թյան բաժ նի ավագ գի տաշ խա տող։ 

Ու սում նա սի րու թյուն նե րի ո լորտ նե րը՝ Մեծ եղեռ նի նա խօ րյա կին արևմ տա հա յու-
թյան վի ճա կագ րու թյուն և ժո ղովր դագ րու թյուն, արևմ տա հայ հա սա րա կա կան, կր թա-
կան, մշա կու թային և կրո նա կան կյանք։ 

Էլ. փոս տի հաս ցե՝ r.tatoyan@gmail.com

Robert A. Tatoyan, PhD in History, Senior Researcher at the Department of the 
Armenian Genocide Memoirs, Documents and Press, Armenian Genocide Museum-Institute 
Foundation.

Research fields – Western Armenian population statistics and demography on the eve of 
the Armenian genocide, Western Armenian public, educational, cultural and religious life.

E-mail: r.tatoyan@gmail.com

Роберт А. Татоян, канд. ист. наук, старший научный сотрудник Отдела изучения 
воспоминаний, свидетельств и прессы Фонда «Музей-институт Геноцида армян».

Области исследований – статистика и демография западных армян накануне гено-
цида, общественная, образовательная, культурная и религиозная жизнь западных 
армян.

Эл. почта: r.tatoyan@gmail.com

 Թեհ մի նե Ռ. Մար տո յան, պատմ. գիտ. թեկն., մի ջազ գայ նա գետ-արևե լա գետ 
(ի րա նա գետ), «Հայոց ցե ղաս պա նու թյան թան գա րան-ի նս տի տուտ» հիմ նադ րա մի 
Թան գա րա նային ցու ցադ րու թյուն նե րի կազ մա կերպ ման բաժ նի ավագ գի տաշ խա տող։  

Ու սում նա սի րու թյուն նե րի ո լորտ նե րը՝ Զմյուռ նիայի հայե րի և հույ նե րի բնաջնջ ման և 
քա ղա քի հր կիզ ման պատ մու թյուն, զո հի հո գե բա նա կան ժխ տում և այլն։ 

Էլ. փոս տի հաս ցե` tehminemartoyan@gmail.com
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Tehmine R. Martoyan, PhD in History, Specialist on International Relations/
Oriental Studies (Iranology), Senior Researcher at the Department of Organizing Museum 
Exhibitions, Armenian Genocide Museum-Institute Foundation.

Research fields – the history of the annihilation of the Armenians and Greeks of Smyrna 
and the fire of the city, psychological denial of victim, etc.

E-mail: tehminemartoyan@gmail.com

Тегмине Р. Мартоян, канд. ист. наук, специалист по международным отноше-
ниям/востоковед (иранист), старший научный сотрудник Отдела организаций музейных 
выставок Фонда «Музей-Институт Геноцида армян». 

Область исследований – история истребления армян и греков в Смирне и поджога 
города, психологическое отрицание жертвы.

Эл. почта: tehminemartoyan@gmail.com
 

Ի նե սա Գ. Ստե փա նյան, մի ջազ գայ նա գետ-ցե ղաս պա նա գետ, «Հայոց ցե ղաս պա-
նու թյան թան գա րան-ի նս տի տուտ» հիմ նադ րա մի Հա մե մա տա կան ցե ղաս պա նա գի տու-
թյան բաժ նի կրտ սեր գի տաշ խա տող: 

Ու սում նա սի րու թյուն նե րի ո լորտ նե րը՝ թուր քա կան Հա տուկ կազ մա կեր պու թյան 
(Թեշ քի լա թը մահ սու սա) գոր ծու նե ու թյան հա մե մա տա կան վեր լու ծու թյուն, հա մե մա տա-
կան ցե ղաս պա նա գի տու թյուն: 

Էլ. փոս տի հաս ցե` stinesa@mail.ru

Inessa G. Stepanyan, International Relations Specialist/Genocide Scholar, Junior 
researcher at the Department of the Comparative Genocide Studies, Armenian Genocide 
Museum-Institute Foundation.

Research fields – comparative analysis of the activities of the Turkish Special 
Organization (Teşkilât-ι Mahsusa), comparative genocide studies.

E-mail: stinesa@mail.ru

Инесса Г. Степанян, Специалист по международным отношениям/геноцидовед, 
соискатель Фонда «Музей-Институт Геноцида армян», младший научный сотрудник 
Отдела сравнительного геноцидоведения Фонда «Музей-Институт Геноцида армян».

Область исследований – сравнительный анализ деятельности турецкой специальной 
организации (Тешкилат-и махсуса), сравнительное изучение геноцидов.

Эл. почта: stinesa@mail.ru
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Ա րամ Ռ. Միր զո յան, պատմ. գիտ. թեկն., «Հայոց ցե ղաս պա նու թյան թան գա րան-
ի նս տի տուտ» հիմ նադ րա մի Զո հե րի և վե րապ րող նե րի փաս տագր ման և տվյալ նե րի 
հա վա քագր ման բաժ նի գի տաշ խա տող։ 

Ու սում նա սի րու թյուն նե րի ո լորտ նե րը՝ Հայոց ցե ղաս պա նու թյան մեջ Գեր մա նիայի և 
գեր մա նա ցի նե րի դե րա կա տար ման ար տա ցո լու մը հայ պատ մագ րու թյան և հու շագ րու-
թյուն նե րի մեջ։ 

Էլ. փոս տի հաս ցե` mirzoyan.aram@gmail.com

Aram R. Mirzoyan, PhD in History, Researcher at the Department of Armenian 
Genocide Victims’ Documentation and Data Collection, Armenian Genocide Museum-
Institute Foundation.

Research fields – memoirs of the survivors of the Armenian Genocide, reflection of the 
role of Germany and Germans in the Armenian Genocide in Armenian Historiography and 
Memoirs.

E-mail: mirzoyan.aram@gmail.com

Арам Р. Мирзоян, канд. ист. наук, научный сотрудник отдела Документации 
жертв Геноцида армян и сбора данных Фонда «Музей-Институт Геноцида армян».

Область исследований – мемуары выживших в Геноциде армян, отражение роли Гер-
мании и немцев в Геноциде армян в армянской историографии и мемуарах. 

Эл. почта: mirzoyan.aram@gmail.com
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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: 
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Խմ բա գրա կազ մի հա մար 

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

պատ շաճ գրա խո սու թյու նը,
• հոդ վա ծը «Ցե ղաս պա նա գի տա կան հան դե սի» 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:
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 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-
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.
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Marutyan, Harutyun. «Ինք նու թե ան «ամ րաց ման» եր կու հնա րա ւո րու թիւն ներ Հա-
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 մինչև Պա ղես տին (Եր ևան, Հայոց ցե ղաս պա նու թյան 
թան գա րան-ի նս տի տուտ, 2013), 55:
2. Валерий Тунян, Россия и Армянский вопрос (Ереван: Музей-институт Геноцида армян, 
1998), 55.
3. Vahagn Dadrian, The History of the Armenian Genocide: Ethnic Conflict from the Balkans 
to Anatolia to the Caucasus (Providence - Oxford: Berghahn Books, 1995), 55.

2) Ե թե նույն հոդ վա ծում գիր քը հղ վում է մե կից ա վե լի ան գամ, ա պա սկ սած երկ րորդ 
հղու մից և ան կախ լեզ վից պետք է նշ վի կր ճատ տար բե րա կը` հե ղի նա կի ազ գա նու նը, 
գրքի շե ղա տառ վեր նա գի րը (կարճ վեր նագ րե րի դեպ քում) կամ վեր նագ րի ա ռա ջին մի 
քանի բա ռը (եր կար վեր նագ րի դեպ քում): Օր.՝

 Թո րո սյան, Դար դա նե լից մինչև Պա ղես տին, 55:
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Тунян, Россия и Армянский вопрос, 55.
Dadrian, The History of the Armenian Genocide, 55.

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

Բ. Թարգ ման ված 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 րու նա կա կան հղ ման դեպ քում պետք է գրել հե ղի նա կի ազ գա նու նը և 
գրքի վեր նա գի րը ամ բող ջա կան (կարճ վեր նագ րե րի դեպ քում) կամ կր ճատ ձևով (եր կար 
վեր նագ րե րի դեպ քում), շե ղա տառ, է ջը: Օր.`
1. Lahiri, In Other Words, 184.

Գ. Թվային գրքե րի (ebook) 

Թ վային գրքե րի օգ տա գործ ման դեպ քում գրել գրքի տվյալ նե րը վե րոն շյալ սկզ բունք նե-
րով, ա վե լաց նել գրքի URL կամ շտե մա րա նի ա նու 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 րու նա կա կան հղումն ե րի դեպ քում պետք է գրել հե ղի նա կի ազ գա նու նը և 
գրքի վեր նա գի րը ամ բող ջա կան (կարճ վեր նագ րե րի դեպ քում) կամ կր ճատ ձևով (եր կար 
վեր նագ րե րի դեպ քում) շե ղա տառ, է ջը կամ բաժ նի կամ գլ խի հա մա րը: Օր.`
1. Melville, Moby-Dick, 722–723.
2. Kurland and Lerner, Founders’ Constitution, chap. 4, doc. 29.
3. Borel, Fact-Checking, 104–105.
4. Austen, Pride and Prejudice, chap. 14.

Դ. Ժո ղո վա ծու ներ 

1) Ժո ղո վա ծու նե րը պետք է հղ վեն` նշե լով հե ղի նա կի ա նու նը, ազ գա նու նը ամ բող ջա կան, 
հոդ վա ծի կամ գլ խի վեր նա գի րը չա կերտ նե րի մեջ, ամ բողջ ժո ղո վա ծու ի վեր նա գի րը, 
խմբա գիր(ներ)ը կամ կազ մող(ներ)ը, հրա տա րա կու թյան քա ղաք(ներ)ը, հրա տա րա կի չը, 
տա րե թի վը: Օր.`
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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 նու թյու նը ը ստ ա կա նա տես վե րապ րող նե րի 
վկա յու թյուն նե րի», Հայոց Մեծ եղեռն 90, հոդ ված նե րի ժո ղո վա ծու (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 րու նա կա կան հղումն եր նե րի դեպ քում պետք է նշել հե ղի նա կի ազ գա-
նու նը, հոդ վա ծի կամ գլ խի վեր նա գի րը ամ բող ջա կան (կարճ վեր նագ րե րի դեպ քում) կամ 
կր ճատ ձևով(եր կար վեր նագ րե րի դեպ քում) չա կերտ նե րի մեջ, է ջը: 
Օր.`
1. Dadrian, “Ottoman Archives,” 471.
2. Սվազ լյան, «Հայոց ցե ղաս պա նու թյու նը», 471:
3. Манукян, “Наказание за верность,” 648.

Ե. Հոդ ված ներ 

1) Հոդ ված ներ հղե լիս նշել հե ղի նա կի ամ բող ջա կան ա նու նը, ազ գա նու նը, հոդ վա ծի վեր-
նա գի րը չա կերտ նե րի մեջ, իսկ հան դե սի ան վա նու մը շե ղա տառ: Առ կա յու թյան դեպ քում 
ա վե լաց նել գրքի URL կամ շտե մա րա նի ա նու նը, նաև ` DOI-ն (Digital Object Identifier): Օր.`
1. Rouben P. Adalian, “Comparative Policy and Differential Practice in the Treatment of 
Minorities in Wartime: the United States Archival Evidence on the Armenians and Greeks in 
the Ottoman Empire,” Journal of Genocide Research 3, no. 1 (2001): 35.
Shao-Hsun Keng, Chun-Hung Lin, and Peter F. Orazem, “Expanding College Access in Taiwan, 
1978–2014: Effects on Graduate Quality and Income Inequality,” Journal of Human Capital 11, 
no. 1 (2017): 9–10, https://doi.org/10.1086/690235
3. Peter LaSalle, “Conundrum: A Story about Reading,” New England Review 38, no. 1 (2017): 
95, Project MUSE.
4.Շու շան Խա չատ րյան, «Ջի հա դը և Հայոց ցե ղաս պա նու թյու նը. հրո վար տակ ներ, հրա-
հանգ ներ ու կո չեր», Ցե ղաս պա նա գի տա կան հան դես 6, թիվ 2 (2014), 40:

 Բազ մա կի ոչ շա րու նա կա կան հղումն ե րի դեպ քում պետք է նշել հե ղի նա կի ազ գա նու նը, 
հոդ վա ծի ամ բող ջա կան (կարճ վեր նագ րե րի դեպ քում) կամ կր ճատ (եր կար վեր նագ րե րի 
դեպ քում) վեր նա գի րը չա կերտ նե րի մեջ, է ջը: Օր.`
1. Adalian, “Comparative Policy and Differential Practice,” 35.
2. Keng, Lin, and Orazem, “Expanding College Access,” 23.
6. Խա չատ րյան, «Ջի հա դը և Հայոց ցե ղաս պա նու թյու նը», 40:

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

Ե րե քից ա վել հա մա հե ղի նակ ու նե ցող հոդ ված նե րում նշել ա ռա ջին հե ղի նա կի ա նու նը և 
ազ գա նու նը ամ բող ջու թյամբ, ա պա` «և ու րիշ ներ», «и др.», “et. al.”, ո րից հե տո շա րու նա կել 
վե րը նշ ված սկզ բունք նե րով: 
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է. Մա մուլ 

 Մա մու լի հոդ ված ներ հղե լիս պետք է նշել հե ղի նա կի ամ բող ջա կան ա նու նը, ազ գա նու նը, 
հոդ վա ծի վեր նա գի րը չա կերտ նե րի մեջ, իսկ հան դե սի ան վա նու մը շե ղա տառ: Նշել նաև 
հան դե սի տպագ րու թյան վայ րը: Օր.`
1. Գալս տյան Սու սան նա, «Եր վանդ Օ տյա նը և ազ գային տո նը», 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 րու նա կա կան հղումն ե րի դեպ քում պետք է նշել հե ղի նա կի ազ գա նու նը, 
հոդ վա ծի ամ բող ջա կան (կարճ վեր նագ րե րի դեպ քում) կամ կր ճատ (եր կար վեր նագ րե րի 
դեպ քում) վեր նա գի րը չա կերտ նե րի մեջ, է ջը: Օր.`
1. Գալս տյան, «Եր վանդ Օ տյա նը», 13:
2. Mead, “The Prophet of Dystopia,” 43.
3. Manjoo, “Snap.”
4. Խմ բագ րա կան, 1:

Ը. Թե զեր և ա տե նա խո սու թյուն ներ

 Թե զե րը և ա տե նա խո սու թյուն նե րը հղե լիս պետք է նշել հե ղի նա կի ա նու նը և ազ գա նու նը 
ամ բող ջու թյամբ, թե զի կամ ա տե նա խո սու թյան վեր նա գի րը չա կերտ նե րի մեջ, պաշտ պա-
նու թյան վայ րը, տա րե թի վը, է ջը: Օր.`
1. Cynthia Lillian Rutz, “King Lear and Its Folktale Analogues” (PhD diss., University of 
Chicago, 2013), 99–100.
2. Նա րեկ Պո ղո սյան, «Հայոց ցե ղաս պա նու թյան խնդ րի ու սումն ա սի րու թյու նը Ռա ֆաել 
Լեմ ի նի կող մից» (ա տեն., ՀՀ ԳԱԱ Պատ մու թյան ինս տի տուտ, 2017), 77:

 Բազ մա կի ոչ շա րու նա կա կան հղ ման դեպ քում պետք է նշել հե ղի նա կի ազ գա նու նը, թե զի 
կամ ա տե նա խո սու թյան վեր նա գի րը`ամ բող ջու թյամբ կամ կր ճատ, շե ղա տառ, չա կերտ նե-
րի մեջ, պաշտ պա նու թյան վայ րը և տա րե թի վը, է ջը:
1. Rutz, “King Lear,” 158.
2. Պո ղո սյան, «Հայոց ցե ղաս պա նու թյան խնդ րի ու սումն ա սի րու թյու նը», 77:

Թ. Հա մա ցանց 

 Հա մա ցան ցային նյու թե րը հղե լիս` գրել հե ղի նա կի ա նու նը և ազ գա նու նը ամ բող ջու թյամբ 
(ե թե նշ ված է), նյու թի վեր նա գի րը (ե թե նշ ված է), ա պա` հա մա ցան ցային հաս ցեն և նյու-
թից օ գտ վե լու ամ սա թի վը: Օր.`
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 րու թյան Պե տա կան Որ բա նոց նե րում Կի-
րառ վող Թր քաց ման Մե թոդ նե րը», http://www.genocide-museum.am/arm/05.02.2019-
MargaryanNarine.php, դիտ վել է 17.07.2019:
3. Katie Bouman, “How to Take a Picture of a Black Hole,” filmed 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 րու նա կա կան հղ ման դեպ քում պետք նշել հե ղի նա կի ազ գա նու նը և/ կամ 
նյու թի վեր նա գի րը(եր կար վեր նագ րե րի դեպ քում` կր ճատ): Օր.`

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

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

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

1. Պետ րոս Տեր-Մա թո սյան, Ֆեյս բու 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 րում նա խա դաս թվան շա նը գրել ա ռանց 
չա կեր տի և ա ռանց հո դի, իսկ ամ սա նու նը՝ սե ռա կան հո լո վաձ ևով: Պահ պա նել ամ սա-
թիվ-ամ սա նուն-տա րե թիվ հեր թա կա նու թյու նը: Ամ սա նու նը գրել փոք րա տառ: Այս պես՝ 15 
մայի սի 2018 թ. կամ 15.05.2019:

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

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