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Ավետիս Հարությունյան 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4 Տե՛ս «Մ շա կ» , Թիֆլիս, 1913, փետրվարի 7, թիվ 29:
5 «Հորիզոն», Թիֆլիս, 1913, մարտի 10 , թիվ 54:
6 Տե՛ս «Ազդակ»,  Կ .Պոլիս, 1913, հունվարի 12/25 , թիւ 2:
7 «Մշակ», Թիֆլիս, 1913, ապրիլի 18, թիվ 81:
8 Տե՛ս «The Times», London, 1913, 6th of February.
9 Տե՛ս «Մշակ» , Թիֆլիս, 1913, մայիսի 9, թիվ 99:



Ավետիս Հար թյ նյան Պատմություն • History • История 67

Թուրք զին վո րա կան նե րը սադ րանք ներ կազ մա կեր պե լու և զենք ու զի նամ թերք 
հայտ նա բե րե լու պատր վա կով խու զար կութ յուն ներ էին կազ մա կեր պում բո լոր հայ 
ան ցորդ նե րի նկատ մամբ և նույ նիսկ օ րեն քով թույ լատր ված զենքն էլ բռնագ րա վում 
էին, մինչ դեռ նման մե ղադ րանք չէր ներ կա յաց վում քրդե րին, ո րոնք «հրա ցան ներն 
ու սե րին նոյ նիսկ կա ռա վա րու թեան դռան առջևից անց ու դարձ են ա նում»10:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

15 Տե՛ս Лазарев М.С., Курдский вопрос (1891-1917), Москва, 1972, էջ 209։
16 Տե՛ս Лазарев М.С., Курдистан и курдская проблема (90-е годы XIX века - 1917 г.), Москва, 1964, 
էջ 199, 218։
17 Տե ՛ս  А рмянский вопрос и геноцид армян в Турции (1913-191 9)..., էջ 64։
18 Տե՛ս «Մշակ», Թիֆլիս, 1913, հունիսի 26, թ իվ 138:



Ավետիս Հար թյ նյան Պատմություն • History • История 69

պիչ նե րից մե կը̀  Խի զա նի հարս տա հա րիչ շեյխ Սա յիդ Ա լին, ո րը վա խից դա դա-
րել էր դե պի Վան և Ոս տան երթևե կե լուց, մի քա նի ան գամ բաղ ձանք հայտ նեց` 
բա նակ ցութ յուն սկսե լու Դաշ նակ ցութ յան հետ: Իսկ ո րոշ քուրդ գոր ծիչ ներ էլ նույ-
նիսկ կա պեր հաս տա տե ցին հա յե րի հետ թուր քա կան տի րա պե տութ յան դեմ պայ-
քա րե լու պլատ ֆոր մով19: Դ րա նից ա ռաջ Վաս պու րա կա նի և Տա րո նի դաշ նակ ցա-
կան ղե կա վար նե րը հաս կաց րել էին շեյ խին, որ հայ-քրդա կան հա մե րաշ խութ յու նը 
հրա մա յա կան անհ րա ժեշ տութ յուն էր եր կու ազ գե րի ան հե տաձ գե լի շա հե րի տե սա-
կե տից:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ՀԱՅ-ՔՐԴԱԿԱՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ
Ավետիս Հարությունյան

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

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

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

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

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

Avetis Harutunyan
SUMMARY

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

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

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

Аветис Арутюнян
РЕЗЮМЕ

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

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

Младотурки не исключали, что осуществление армянских реформ может под-
готовить почву для прочного армяно-курдского союза. С целью предотвратить 
армяно-курдское сближение, турецкие власти продолжили политику подстрека-
тельства курдов к осуществлению преследований в отношении армян.
Ключевые слова: Ван, отсутствие безопасности, реформы, массовые убийства, 
армяно-курдские отношения.


