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ՋԻՀԱԴԸ ԵՎ ՀԱՅՈՑ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ. 
ՀՐՈՎԱՐՏԱԿՆԵՐ, ՀՐԱՀԱՆԳՆԵՐ ՈՒ ԿՈՉԵՐ

 Շու շան Խա չատ րյան

 Ե րիտ թուր քե րի ձեռ քին կրո նը կա րող գոր ծիք դար ձավ՝ ոտ քի հա նե լու օս ման յան իս լա-
մա դա վան խա վին: Վեր ջի նիս կոչ ա րե ցին մաս նակ ցել «ան հա վատ»-քրիս տոն յա նե րի դեմ 
ուղղ ված սր բա զան պար տա կա նու թյան կա տար մա նը՝ ջի հա դին կամ սր բա զան պա տե-
րազ մին: Այդ նպա տա կով գոր ծադր վե ցին կրո նա կան քա րոզ չու թյան լծակ ներ՝ սր բա զան 
պա տե րազ մի, իս լա մը «ան հա վատ նե րից» պաշտ պա նե լու հրա տա պու թյան կո չեր, հրո-
վար տակ ներ, թռու ցիկ ներ ու պար սա վա գրեր՝ մշակ ված ու հրա պա րակ ված օս ման յան 
աշ խար հիկ ու հոգևոր վեր նա խա վի կող մից: Կի րառ վե ցին հա տուկ կրո նա կան եզ րա բա-
նու թյուն ու են թա տեքստ, ո րի պատ ճա ռով ան թա քույց քրիս տոն յա նե րի, ա ռա ջին հեր թին՝ 
հայե րի, կո տո րած նե րին մաս նակ ցու թյուն ու նե ցան կրո նա սո ցիա լա կան բո լոր խա վե րը՝ և՛ 
մու սուլ ման հոգևո րա կան նե րը, և՛ զի նու ժը, և՛ ունևոր նե րը, և՛ շար քային քա ղա քա ցի նե րը:

 Բա նա լի բա ռեր. ջի հադ, սր բա զան պա տե րազմ, սուլ թան, շեյխ ուլ-իս լամ, ֆեթ վա, 
պամֆ լետ-պար սա վա գիր, կո չեր, թռու ցիկ, ան հա վատ-գյա վուր ներ:

*** 

1914 թ. նոյեմ բե րի 14-ին Օս ման յան կայս րու թյունն Ա ռա ջին հա մաշ խար հային պա տե-
րազմ մուտք գոր ծեց ջի հա դի՝ իս լա մա կան սր բա զան պա տե րազ մի կոչ-հայ տա րա րու-
թյամբ: 1914 թ. նոյեմ բե րյան ջի հա դի և նրա նից ո գեշնչ ված ու հե տա գա յում շր ջա նառ-
ված ջի հա դի կո չե րի շարքն ա ղե տա բեր ե ղավ օս ման յան քրիս տոն յա նե րի, ա ռա ջին 
հեր թին՝ հայե րի հա մար: Ջի հա դի գա ղա փա րի ան մի ջա կան հե ղի նա կը ե րիտ թուր քա-
կան կա ռա վա րու թյունն է ր՝ այդ հար ցում ակ տիվ ա ջակ ցու թյուն ստա նա լով նաև Կայ-
զե րա կան Գեր մա նիայից1: Սա կայն ի վեր ջո օս ման յան ջի հա դը՝ որ պես ռազ մա վա րա-
կան զենք, չծա ռայեց գեր մա նա կան ծրա գրե րին ու շա հե րին, ներ քին կի րա ռու թյուն ու 
ա վե րիչ ներ գոր ծու թյուն ու նե ցավ Օս ման յան կայս րու թյու նում բնակ վող քրիս տոն յա-
նե րի հա մար: 

Ս տորև մեկ տեղ ված և քն նարկ ված են օս ման յան ջի հա դի քա րոզ չու թյան հա մար 
տպագր ված և օս ման յան ա մե նաազ դե ցիկ՝ աշ խար հիկ ու հոգևոր ա ռաջ նորդ նե րի 
կող մից հե ղի նակ ված կամ հաս տատ ված կո չե րի տեքս տե րը և դրանց հայե րեն 
թարգ մա նու թյուն նե րը: « Ցե ղաս պա նա գի տա կան հան դե սի» նա խորդ եր կու հա մար-
նե րում հոդ վա ծի տես քով ար դեն հրա պա րակ վել են ջի հա դի կո չե րին ու ղեկ ցող 
պատ մա կան հան գա մանք նե րը, հայ տա րա րու թյուն նե րի կա պը, ազ դե ցու թյունն ու 

1 Որոշ գերմանացի մտավորականների ջանքերով տպագրված սրբազան պատերազմի գրքույկ-
պարսավագրերի մասին տե՛ս հոլանդացի իսլամագետ Քրիստիան Ս. Հուրգրոնյեի հետևյալ 
աշխատությունը՝ Hurgronje C. S., The Holy War Made in Germany. New York & London, The 
Knickerbocker Press, 1915՝ էջ 34-ից սկսած, իսկ առհասարակ ջիհադի կոչի մշակման մեջ Գերմանիայի 
մասնակցության վերաբերյալ տե՛ս Lüdke T., Jihad Made in Germany: Ottoman and German Propaganda 
and Intelligence Operations in the First World War, (Studien zur Zeitgeschichte des Nahen Ostens und 
Nordafrikas, 12). Münster: LIT Verlag, 2005:
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հե տա գա կի րա ռու մը հայե րի դեմ ի րա կա նաց ված ցե ղաս պա նու թյան մեջ2: Ներ կա 
աշ խա տու թյամբ ան դրա դարձ է կա տար վում օս ման յան վեր ջին ջի հա դի սկզբ նաղ-
բյուր նե րին՝ ի բրև քա րոզ չա կան ազ դե ցիկ նյու թե րի: 

Օս ման յան կայս րու թյան պատ մու թյան ըն թաց քում բազ միցս ե ղել են ջի հա-
դի կո չեր ու ար շավ ներ, սա կայն 1914-ի ջի հա դի կո չե րը տար բեր վում էին թե՛ ջի հա-
դի գա ղա փա րը հղա ցող նե րի ի նք նու թյան ու զբա ղեց րած դիր քի ի մաս տով, թե՛ 
վերջ նա կան ար դյուն քով: Իս լա մա դա վա նի հա մար պա տե րազմ մղե լը միշտ են թա-
դրում է ջի հա դի դուրս գալ, այն է՝ իս լա մի դեմ ո տնձ գու թյուն ներ (հա ճախ՝ թվա ցյալ) 
կա տա րած այ լա դա վան նե րի դեմ պայ քար մղել կամ, որ նույնն է, որ պես զի իս լա-
մա դա վա նը պա տե րազմ մղի, ան հրա ժեշտ է, որ այն հա մա պա տաս խա նի ջի հա դի 
վե րա բե րյալ ղու րա նյան սկզ բունք նե րին3: Օ րի նա չափ է, որ ե րիտ թուր քե րը, զանգ-
վա ծային մաս նակ ցու թյուն ա պա հո վե լու և օ րի նա կան հիմ քի վրա դնե լու հա մար, 
պետք է օս ման յան իս լա մա դա վան նե րի հետ խո սեին ի րենց ի սկ լեզ վով՝ ար տո նե-
լով կրո նա կան պա տե րազմ մղել, մտ նել նոր պա տե րազ մի թա տե րա բեմ՝ հաս տատ-
ված բո լոր կա նոն նե րի հա մա ձայն և օգ տա գոր ծե լով օս ման յան հոգևոր ու աշ խար-
հիկ իշ խա նու թյուն նե րի հե ղի նա կու թյու նը: Մինչև Գեր մա նիայի կողմն ան ցնե լը 
Ան տան տի ե րկրներն Օս ման յան կայս րու թյու նից պա հան ջել էին չե զոք դիրք բռ նել, 
մինչ դեռ գեր մա նա կան կող մը հան դես էր ե կել ոչ թե պա հանջ նե րով, այլ ա ռա-
ջարկ նե րով ու խոս տում նե րով, ի նչ պես նաև, գի տակ ցե լով ջի հա դի կո չի կարևո րու-
թյու նը, մաս նակ ցել էր տեքս տե րի խմ բագր մա նը, իր ձեռքն էր վերց րել կայս րու թյան 
պա տե րազ մա կան գրաքն նու թյու նը4: Պատ մա բան Մեհ մեդ Բե շիք չին ա սում է. «Ե թե 
սուլ թան-խա լի ֆը պաշ տո նա պես չհայ տա րա րեր « մեծ ջի հա դը» 1914 թ. նոյեմ բե րի 
14-ին, Օս ման յան պե տու թյու նը դրա կա րի քը պի տի ու նե նար ու մղ վեր դե պի ջի հա-
դի հռե տո րա բա նու թյու նը, որ պես զի օ րի նա կա նաց ներ մար դու ժի ներ քին կենտ րո-
նա ցու մը… ջի հա դի այս հռե տո րա բա նու թյու նը չհայտ նա գործ վեց Ա ռա ջին աշ խար-
հա մարտ մտ նե լու հա մար, այն ար դեն գո յու թյուն ու ներ, գրե թե ա ռօ րյա ֆե նո մեն էր, 
ե րբ պե տու թյու նը կր կին գոր ծա ծում էր ջի հա դը… Սա կայն Ա ռա ջին աշ խար հա մար-
տում ու ժի կենտ րո նաց ման աս տի ճա նը դր դեց Օս ման յան կայս րու թյա նը ուժգնաց նել 
ջի հա դի հռե տո րա բա նու թյու նը՝ ներ գրա վե լով նոր կրո նա կան քա րոզ չա կան մո տիվ-

2 Խաչատրյան Շ., «Կրոնի հիմնահարցը Մեծ եղեռնին վերաբերող ուսումնասիրություններում», 
Ցեղասպանագիտական հանդես 5 (1), 2017, էջ 111-127։ Նույնի, «Իթթիհատական ջիհադը և Հայոց 
ցեղասպանությունը. ջիհադի ունեցած հետևանքները քրիս տոն յաների համար», Ցեղասպա նա գիտա-
կան հանդես 5 (2), 2017, էջ 7-17:
3 Տե՛ս օրինակ Гилязов И. А., «Священная война–джихад» как инструмент военно-политической 
стратегии Германии в годы Первой мировой войны», Сборник статей участников Международной 
конференции «Тюрко-мусульманский мир: идентичность, наследие и перспективы изучения» 
(Казань, 27-28 мая 2014г.), 2015, с. 317, էլ. տարբերակը տե՛ս 
http://dspace.kpfu.ru/xmlui/bitstream/handle/net/113189/_Holy_War__and_jihad_as_part2014_310_321.
pdf?sequence=-1&isAllowed=y (դիտվել է 08.12.2017):
4 Այս մասին տե՛ս օրինակ Миллер А. Ф., Краткая история Турции. М., Государственное 
издательство политической литературы, 1948, с. 150:
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ներ ու գործիքներ և վե րա կեն դա նաց նե լով նրանք, ո րոնք ար դեն ի սկ գո յու թյուն 
ու նեին»5: 

Ար դյուն քում ջի հա դը՝ որ պես կարևոր լծակ, գոր ծա ծե լի ե ղավ ե րիտ թուր քե րի՝ 
պա տե րազմ մղե լու ցան կու թյան հա մար, ուղղ վեց ո ղջ աշ խար հի իս լա մա դա վան նե-
րին, սա կայն լսե լի ե ղավ հիմ նա կա նում ու լայ նո րեն միայն Օս ման յան կայս րու թյան 
տա րած քում, և ջի հա դի թի րա խը ե ղան օս ման յան քրիս տոն յա նե րը:

 Ջի հա դի հրա մա յա կա նով, բա ցի հան րա հայտ հինգ ֆեթ վա նե րից, կրո նա կան 
պա տե րազմ հայ տա րա րե լու առ թիվ հրա պա րակ վեց նաև պաշ տո նա կան բրո շյուր, մի 
լայ նա ծա վալ ա րա բե րեն պամֆ լետ, ռու սա խոս մու սուլ ման նե րի հա մար թո ղարկ վե-
ցին ե րկ լե զու թռու ցիկ ներ՝ ռու սե րեն և ա րա բա տառ թուր քե րեն, և այլ նյու թեր: Քիչ թե 
շատ ամ բող ջա կան տե ղե կու թյուն ջի հա դի վե րա բե րյալ տպագր ված գրա կա նու թյան՝ 
գր քույկ նե րի, թռու ցիկ նե րի և այլ քա րոզ չա կան նյու թե րի մա սին, կա րե լի է քա ղել Oս մա-
նյան կայս րու թյու նում Ա ՄՆ-ի դես պան Հեն րի Մոր գեն թաուի հու շե րից. նա այդ մա սին 
խո սում է իր հու շե րի XIV գլ խում՝ նվի րե լով դրանց 6–7 է ջ6: Ստորև հեր թով ան դրա-
դարձ է կա տար վե լու ջի հա դի կո չե րի գրա վոր ար ձա նա գրու թյուն նե րին՝ մի քա նիսն 
ա ռա ջին ան գամ թարգ մա նե լով հայե րեն, վեր հա նե լով դրանց բո վան դա կային նշա նա-
կու թյու նը, ան դրա դառ նա լով այլ հայտ նա բեր ված աղ բյուր նե րում դրանց հի շա տա կում-
նե րին, կա տա րե լով հա մա պա տաս խան դի տար կում ներ ու եզ րա կա ցու թյուն ներ: 

ա) Սուլթանի պատերազմական կոչերը.  
հայտարարագիր-կոչը և հրովարտակը՝ ուղղված օսմանյան  

բանակին ու նավատորմին

1914 թ. նոյեմ բե րի 11-ին սուլ թա նի հա տուկ հայ տա րա րա գրով Օս ման յան կայս րու-
թյու նը պա տե րազմ հայ տա րա րեց Ռու սա կան կայս րու թյա նը. « Նոյեմ բե րի 11-ի սուլ թա-
նա կան հայ տա րա րա գի րը գա լիս էր միայն հե տին թվով հաս տա տե լու պա տե րազ մի 
սկս վե լը... Դեռևս հոկ տեմ բե րի 27-ին և 29-ին գեր մա նա թուր քա կան միա ցյալ նա վա-
տոր մը Սև ծո վում հար ձակ վել էր ռու սա կան նա վե րի, ի նչ պես նաև Օ դե սա, Սևաս տո-
պոլ, Թե ո դո սիա և Նո վո ռո սիյսկ նա վա հան գիստ նե րի վրա: Նույն օ րը միա ժա մա նակ 
հրա պա րակ վեց սուլ թա նի դի մու մը բա նա կին և նա վա տոր մին»7: Մեհ մեդ V Ռե շա դի 
այդ եր կու կո չերն էլ ա ռա ջինն էին սր բա զան պա տե րազ մի կո չե րի շար քում:

1914 թ. նոյեմ բե րի 14-ին սուլ թա նի ը նդ հա նուր հայ տա րա րա գիր-կո չը հինգ ֆեթ-
վա նե րի հետ միա սին ըն թերց վեց Ֆա թիհ մզ կի թի դի մաց Ա լի Հայ դար է ֆեն դիի կող-

5 Beşikçi M., “Domestic Aspects of Ottoman Jihad. The Role of Religious Motifs and Religious Agents in 
the Mobilization of the Ottoman Army,” Jihad and Islam in World War I. Studies on the Ottoman Jihad on 
the Centenary of Snouck Hurgronje’s “Holy War Made in Germany”, edited by Erik-Jan Zürcher, Leiden 
University Press, 2016, p. 96.
6 Տե՛ս Մորգենթաու Հ., Դեսպան Հենրի Մորգենթաուի պատմությունը, Երևան, 2012, էջ 127-133:
7 Սիմոնյան Հր., Թուրք ազգային բուրժուազիայի գաղափարաբանությունը և քաղաքականությունը, 
Երևան, 1986, էջ 329:



Շուշան Խաչատրյան

12

մից, ի սկ շատ տեքս տե րում նշ վող նոյեմ բե րի 11-ը մեր կար ծի քով մե շի խա թի8 կող-
մից ջի հա դի հրա պա րա կային հայ տա րա րու թյու նը պատ րաս տե լու օ րն է9: Քսա նի նը 
իս լա մա կան ա ստ վա ծա բան նե րի ստո րա գրու թյու նը կրող այդ կո չի ա րևմ տա հայե-
րեն թարգ մա նու թյան մի փորձ տե ղա դրել ե նք այս հոդ վա ծի վեր ջում10: Այս կո չի մեջ 
հս տակ երևում են հա կաք րիս տո նե ա կան տրա մա դրու թյուն ներ բոր բո քե լու միտ ված 
մի քա նի հատ ված ներ: Օ րի նակ՝ կո չի հենց սկզ բում սուլ թա նի, Օս ման յան կայս-
րու թյան իս լա մա կան հոգևոր և ե րիտ թուրք ա ռաջ նորդ նե րի կող մից ձևա կերպ ված 
տեքստն սկս վում է հետևյալ խո սուն ար տա հայ տու թյամբ, ո րով ի սկզ բա նե ծայ րա-
հեղ թշ նա մա կան ու հատ կա պես կրո նի թշ նա մի են ներ կա յաց վում հա կա ռա կորդ 
ե րկր նե րը. «Կ րօ նա կից նե՛ր, այ սօր ան հա ւատ նե րու հետ մու հա մե դա կա նու թիւ նը վեր-
ջին ան գամ լի նե լով դէմ դի մի ե կած է, դա րե րէ ի վէր Ա նգ ղի ո, Ռու սի ո միւս լի ման-
նե րը ճն շե լու կրօն քի ա զա տու թիւ նը աշ խար հէն վերց նե լու հա մար բո լոր ու ժով կ’աշ-
խա տին»11: 

Շեշ տադր վում են ֆրան սիա ցի նե րի ռազ մա կան գոր ծո ղու թյուն ներն ը նդ դեմ տար-
բեր ե րկր նե րում բնակ վող կրո նա սեր ու երևե լի մու սուլ ման նե րի, ո րոնք իս լա մա դա-
վան լսա րա նին ներ կա յաց վում են ի բրև հա տուկ մտած ված ար շավ ը նդ դեմ իս լա-
մի: Ի սկ մյուս թշ նա մու՝ Ռու սա կան կայս րու թյան մա սին աս վում է. « Ռուս նե րը, ո խե-
րիմ, Կաւ կա զը, Թուր քես տա նը ու Պարս կաս տա նը ի րար խառ նե ցին. իս լա մի ա րիւ-
նը եր կու հա րիւր տա րի նե րէ ի վէր գե տի նման հո սե ցու ցին. ուր որ մի լու սա միտ, 
իր ա զգն ու հայ րե նի քը սի րող իս լամ մը տե սան, ճզ մե ցին, մի լի ո նա ւոր իս լամ նե րու 
մու խը մա րե ցին»: 

Ա պա նշ վում է, որ «ան հա վատ նե րի» ձեռ քով մու սուլ ման նե րի սպա նու թյուն նե րը 
մե ծա գույն հա ճույ քով կա տար վե ցին, ի սկ Մու հա մեդ մար գա րեի Ղու րանն ա մեն 
տեղ ճնշ ված է ու ա նարգ ված, հետևա բար՝ հրա ման է տր վում, որ յու րա քան չյուր մու-
սուլ ման «ան հա վատ» կոչ վող հա կա ռա կոր դի բռ նու թյուն նե րը պետք է վե րաց նի: Եվ 

8 Մեշիխաթ - շեյխ ուլ-իսլամի գրասենյակը:
9 Տե՛ս «Յենի Շաֆաք» թերթի “Osmanlı’yı savaşa sokan fetva” «Օսմանյան պատերազմը բռնկող 
ֆեթվան» վերնագրով հոդվածը նույն թերթի պաշտոնական կայքում՝ http://www.yenisafak.com/
gundem/osmanliyi-savasa-sokan-fetva-2027939 (դիտվել է 21.11.2017): Տե՛ս նաև հոդվածի վերջում 
կցված Հավելվածում պատկեր 1. Թուրքերեն այս և մյուս տեքստերի թարգմանության համար մեր 
շնորհակալությունն ենք հայտնում ՀՑԹԻ գիտաշխատող, թուրքագետ Էլինա Միրզոյանին:
10 Տե՛ս սույն հոդվածին կից Հավելվածում. Թարգմանություն 1: Արևմտահայերեն «Թուրքիայում 
կրօնական պատերազմ յայտարարելու առթիւ հրատարակուած պաշտօնական պրօշիւրի թարգմա-
նութիւնը» ընդհանուր վերնագրի ներքո կատարված այս թարգմանությունը տե՛ս ՀԱԱ, ֆ. 57, ց. 5, 
գ. 149, էջ 2-4, պատճենը՝ ՀՑԹԻ-ի ֆոնդեր, Բ-10, ֆ. 1097-1098: Հմմտ. հետևյալ կայքում տեղադրված 
ֆրանսերեն ավելի ընդարձակ մի տեքստի հետ. “Proclamation de la Guerre Sainte (Djihad) à 
Constantinople le 14 (23) novembre 1914”, http://www.imprescriptible.fr/documents/djihad.htm (դիտվել է 
16.11.2017): Կոչի անգլերեն տարբերակը տե՛ս A “Jihad” Appeal to Moslems: Translation of a Recent Call 
Distributed to the Millions of Islams, The Missionary Review of the World, Vol. 38, New York-London, July, 
1915, էջ 520:
11 Այս կոչի արևմտահայերեն «Թուրքիայում կրօնական պատերազմ յայտարարելու առթիւ 
հրատարակուած պաշտօնական պրօշիւրի թարգմանութիւնը» վերնագրով այս և մյուս մեջբերումները 
տե՛ս ՀԱԱ, ֆ. 57, ց. 5, գ. 149, էջ 2-4, պատճենը՝ ՀՑԹԻ-ի ֆոնդեր, Բ-10, ֆ. 1097-1098:
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ա պա ար վում է կո չի բա նա լի ար տա հայ տու թյու նը. «Ա հա ւա սիկ ա կն կա լուած օ րը 
հա սաւ, մեր տէրն ու իս լա մու թե ան վե հա փառ խա լի ֆան Աս տու ծոյ հրա մա նին ու մեր 
սուրբ Մար գա րէի բա րո յա կան ցուց մունք նե րուն հպա տա կե լով, միւ սիւլ ման նե րուն 
կրօ նա կան պա տե րազմ մղե լու կը հրա ւի րէ»: 

Անդ րա դարձ է կա տար վում այդ սր բա զան պա տե րազ մից սպաս վող ար դյունք նե-
րին. մու սուլ ման նե րը գե րու թյու նից ու թշ վա ռու թյու նից կա զատ վեն, Ղու րա նը պի տի 
պահ պան վի, ի սկ կրո նա կան պա տե րազ մին չմաս նակ ցո ղը նզո վյալ է հայ տա րար վում՝ 
Ալ լա հի բար կու թյանն ու պա տիժ նե րին են թա կա: Ի սկ նրանք, ով քեր ի րենց սր բա-
զան պար տա կա նու թյու նը կկա տա րեն՝ ռուս նե րին ու նրանց օգ նող ժո ղո վուրդ նե րին 
ո չն չաց նե լով, հա վի տե նա կան ե րա նու թյան պի տի ար ժա նա նան. «.... դուք ալ ներ-
քուստ մեր կրօն քի հի ման հա մա ձայն Ճի հա տի (կ րօ նա կան պա տե րազ մի) սկ սե ցէք, ... 
Աս տու ծոյ հրա մանն, Մար գա րէի կամ քը, ու խա լի ֆայի բաղ ձան քը կա տա րե ցէք... Ոչ 
մի ժա մա նակ վասն Աս տու ծոյ, մի մոռ նաք որ դուք էք կրօ նա կան պա տե րազ մի վա րիչ-
նե րը. վա զե ցէք յա ւի տե նա կան եր ջան կու թիւն վաստ կե լու օ րե րը հա սած են»:

 Հարկ է նշել, որ այս հայ տա րա րա գիր-կո չի մեկ այլ հայե րեն թարգ մա նու թյուն 
հնա րա վոր չե ղավ գտ նել մեր ու սում նա սի րու թյան ըն թաց քում: Կո չի ա մե նա վերևում 
գր ված է Մեհ մեդ Ռե շա դի ա նու նը, ո րը ցու ցիչ է այն բա նի, թե ում ա նու նից է ե ղել 
տվյալ կո չը, այն թո ղարկ վել է 4 Մու հար րեմ [1]333 թվա կա նին12, այն է՝ 1914 թ. նոյեմ-
բեր 22-ին: 

Սուլ թա նի կո չի հրա պա րակ ման մա սին տար բեր ամ սաթ վեր են շր ջա նառ վում. 
դրան ցից մե կը 1914 թ. նոյեմ բե րի 11-ն է, ի սկ ը ստ Հեն րի Մոր գեն թաուի հա ղորդ ման՝ 
սուլ թանն այն հրա պա րա կեց նոյեմ բե րի 13-ի ն13: Հա մե մա տե լով ա րևմ տա հայե րեն 
ներ կա յաց ված թարգ մա նու թյու նը, ա րա բե րեն փաս տա թուղթն ու նշ ված կայ քի՝ ֆրան-
սե րե նով լույս տե սած՝ նոյեմ բե րի 14-ի ջի հա դի կո չի թարգ մա նու թյու նը, ա ռա ջար կում 
ե նք հետևյալ նախ նա կան կար ծիքն առ այն, որ ա ռա ջի նը հատ ված է շեյխ ուլ-իս լամ 
Հայ րի է ֆեն դիի հե ղի նա կու թյամբ տպագր ված մի բրո շյու րից, որ տեղ տե ղադրվել 
են Մեհ մեդ Ռե շա դի այս կո չը, ի նչ պես նաև հինգ ֆեթ վա նե րը, ի սկ բուն՝ նոյեմ բե րի 
14-ին ըն թերց ված հայ տա րա րու թյան տեքստն ա վե լի ըն դար ձակ է ե ղել, սա կայն 
դրա նից մոտ 10 օր ան ց ար դեն հրա տա րակ ված նույն տեքս տե րը, այդ թվում՝ «Յե նի 
Շա ֆաք»-ի կայ քում տե ղադր ված կո չի ա րա բե րեն տար բե րա կը, ա վե լի հա կիրճ են 
ե ղել ու ա վե լի մշակ ված14:

 Հեն րի Մոր գեն թաուն ա սում է, որ « Սուլ թա նի հռ չա կա գի րը պաշ տո նա կան հան-
րային փաս տա թուղթ էր և ա ռա ջարկ վող «սր բա զան պա տե րազ մի» մա սին խո սում 

12 Մուսուլմանական հիջրի թվականով են տրված այս տարեթիվը և ամսաթիվը:
13 Մորգենթաու Հ., նշվ. աշխ., էջ 127:
14 Այս մասին տե՛ս “Call for Holy War Issued to Moslems: Sultan and 28 Priests Sign Proclamation against 
the Triple Entente,” The Brooklyn Daily Eagle, November 27, 1914, էջ 2, նաև “Holy War Proclamation is 
Published in Turkey,” Buffalo Morning Express and Illustrated Buffalo Express, November 28, 1914, էջ 
1: Ամսաթվերի վերաբերյալ նմանատիպ բացատրություն ունի պատմաբան Մուստաֆա Աքսաքալը. 
Aksakal M., “‘Holy War Made in Germany’? Ottoman Origins of the 1914 Jihad,” War in History 18 (2), 2011, 
p. 186.
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էր միայն ը նդ հա նուր գծե րով...»15: Սա կայն մեր կար ծի քով հրա պա րա կումն ե րին 
հետևած տպագր ված տար բե րակ նե րը ո րո շա կի փո փո խու թյուն նե րի են թարկ վե-
ցին, քա նի որ շեյխ ուլ-իս լամ Հայ րի է ֆեն դիի հու շե րից երևում է, որ հրա պա րա կու-
մից հե տո հե տա գա մշա կումն եր են կա տար վել տեքս տի վրա: Նա պատ մում է սուլ-
թա նի հայ տա րա րա գրի տպա գրու թյան նա խա պատ րաս տա կան աշ խա տանք նե րի 
մա սին. մաս նա վո րա պես հետևյալ հատ վա ծից երևում է, որ ջի հա դի հայ տա րա րու-
թյա նը մեծ կարևո րու թյուն է տր վել, ի նչ պես նաև նոյեմ բե րի կե սե րին հրա պա րակ ված 
հայ տա րա րա գրից հե տո այն հա վա նա բար են թարկ վել է հե տա գա մշակ ման. «Այ սօր 
(նոյեմ բե րի 21-ին, 1914) մի գի տա կան հա վաք կազ մա կեր պե ցի. նախ՝ Մե շիխա թի կրո-
նա վոր ներ Զիաէթ թին, Մու սա Քյա զըմ և Է սադ է ֆեն դի նե րին հրա վի րե ցի, ե րեքն էլ 
ե կան: Օս ման յան պատ մու թյան մեջ Բյաբ-ի Ֆեթ վա յում նմա նա տիպ հա վաք ա ռա-
ջին ան գամ ե ղավ: Քա զաս կեր նե րից16 և կայ սե րա կան հո ջա նե րից17 ներ կա յա ցու ցիչ-
ներ կային: Հրա վի րյալ նե րից Թիք Վեշ լի Յու սուֆ է ֆեն դին (քա զաս կեր նե րից) ներ կա 
չէր…»18, ո րից հե տո Հայ րի է ֆեն դին պատ մում է հայ տա րա րա գի րը սուլ թա նին ներ-
կա յաց նե լու ո րոշ ման րա մաս ներ. «1914-ի նոյեմ բե րի 22-ի ն՝ եր կու շաբ թի օ րը՝ կե սօ-
րից հե տո, կայ սե րա կան պա լատ գնա ցի և հրա մա նա գի րը Ա լի ֆուադ բեյի միջ նոր-
դու թյամբ Փա դի շա հին ներ կա յաց րինք: Վրան գր ված՝ «Ա հա վա սիկ՝ սույն հայ տա-
րա րա գի րը՝ ամ բողջ իս լա մա կան տի րույ թում տա րա ծե լու և լսե լի դարձ նե լու հրա ման 
եմ տա լիս, թվով 4 Մու հար րեմ 333 թվա կան (1914 թ., նոյեմ բե րի 22)»19: Կայ սե րա կան 
հրա մա նա գիրն ի րենք ի րենց ի սկ ձեռ քով են գրում՝ նշե լով Մեհ մեդ Ռե շա դի ա նու նը, 
և ա պա հա ղորդ վում է, որ « Բաշ քա թիփ բեյի կող մից (Ա լի Ֆուադ բեյ) հայ տա րա րա-
գի րը գո հու նա կու թյամբ ըն դու նե լուց հե տո փա դի շահն ի նձ ըն դու նեց պատ րաս տա-
կա մու թյամբ: Փա դի շա հի ա ռա ջին խոսքն է ր՝ « Հայ տա րա րա գի րը հրա շա լի է ստաց-
վել, հա զա՛ր կեց ցես»20:

 Հայ րի է ֆեն դին իր հու շե րում գրում է, որ այս հայ տա րա րա գրի հա մար սուլ թանն 
ի րեն՝ ի բրև փա դի շա հի շնոր հա կա լա կան նվի րատ վու թյուն՝ ու րիշ նե րից ծա ծուկ, 1.000 
լի րա է տա լիս21:

***

 Սուլ թա նի մյուս   ուղղ ված օս ման յան բա նա կին ու նա վա տոր մին, ևս շատ կարևոր է, 
քա նի որ այն տեղ կրո նա կան շեշ տա դրում նե րը նույն պես մեծ նշա նա կու թյուն ու նեն: 
Կո չի տեքս տում նշ վում է հրա պա րակ ման թվա կա նը՝ 330 թվա կա նի հոկ տեմ բե րի 

15 Մորգենթաու Հ., նշվ. աշխ., էջ 128:
16 Քազասկեր՝ բարձրաստիճան կրոնավոր:
17 Հոջա՝ մուսուլման ուսուցիչ:
18 Şeyhülislam Ürgüplü Mustafa Hayri Efendi’nin Meşrutiyet, Büyük Harp ve Mütareke Günlükleri. 
Istanbul, İş Bankası Kültür Yayınları, 2015, s. 361.
19 Նույն տեղում, էջ 365:
20 Նույն տեղում:
21 Նույն տեղում:
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29-ը, ո րը օս ման յան մա լի թվա կա նով հա մա պա տաս խա նում է նույն 1914 թ. նոյեմ-
բե րի 11-ին: Այն ա րևմ տա հայե րե նով տպագր վել է «Ա զա տա մարտ» օ րա թեր թում 
և ու նի կարևոր կրո նա կան շեշ տա դրում ներ22: Ա մե նասկզ բում, ի նչ պես մյուս կո չե րի 
դեպ քում, խոս վում է մու սուլ մա նա կան խա լի ֆա յու թյան դեմ այ լա դա վան նե րի հար-
ձա կում նե րի մա սին, ո րոնք, ը ստ տեքս տի, ուղղ վում էին խա լի ֆա յու թյան փառ քի ու 
վե հա պե տա կան ի րա վունք նե րի դեմ: Օս ման յան բա նա կին ու նա վա տոր մին ուղղ ված 
այս կո չի հան գու ցային միտ քը հետևյալն է. « Դիւ ցազն զի նուոր նե՛ր, մեր նուի րա կան 
կրօն քին եւ մեր սի րե լի հայ րե նի քին սպառ նա ցող թշ նա մի նե րուն դէմ մեր բա ցած այս 
նուի րա կան ճի հա տի ճան բուն վրայ... ձեր յաղ թա նա կէն կա խուած է թէ՛ մեր պե տու-
թե ան եւ թէ՛ ֆեթ վայի շե րի ով իմ կող մէ գե րա գոյն ճի հա տի հրա ւի րուած ե րեք հա րիւր 
մի լի ոն Իս լամ նե րուն կե անքն ու ա պա գան»23:

 Տեքս տից երևում է, որ սուլ թա նի այս կո չը ևս ջի հա դի կոչ է, օս ման յան զին վոր-
նե րի վրա այն նաև կրո նը պաշտ պա նե լու պար տա կա նու թյուն է դնում, ը նդ ո րում 
հա կա մար տու թյու նը ներ կա յաց վում է որ պես քա ղա քակր թա կան պա տե րազմ, քա նի 
որ, ը ստ կո չի, զին վոր նե րի վրա դր վում է պար տա կա նու թյուն՝ պաշտ պա նե լու ոչ 
միայն Օս ման յան կայս րու թյու նը, այլև ո ղջ աշ խար հի իս լա մա դա վան նե րին, քա նի որ 
սուլ թա նի խոս քի մեջ նշ վում է 300 մի լի ոն թի վը՝ XX դա րի սկզ բի իս լա մա դա վան նե րի 
մո տա վոր թիվն ամ բողջ աշ խար հում: Հա կա ռա կոր դը ներ կա յաց վում է որ պես իս լա մի 
թշ նա մի. «.... որ պէս զի մեր կրօն քին եւ տէ րու թե ան թշ նա մին չյանդգ նի ո տնձ գու թիւն 
ը նել մեր ե րկ րին մէջ»: Նշ վում է, որ ո ղջ աշ խար հի մու սուլ ման նե րին պաշտ պա նե լու 
հնա րա վո րու թյունն ու պար տա կա նու թյու նը ե զա կի է, քա նի որ ոչ մի այլ բա նա կի չի 
վի ճակ վել կա տա րել նման գործ. սա, ի հար կե, մե ծա գույն կարևո րու թյան, ոգևո րիչ ու 
բոր բո քիչ խոսք էր օս ման յան զին վո րա կան նե րի հա մար, քա նի որ ար տա հայտ վել էր 
սուլ թան– խա լի ֆի կող մից:

 Զին վո րա կան նե րին ի բրև ա ջակ ցող ու ժեր են ներ կա յաց վում մզ կիթ նե րում, ա ղո-
թա տե ղի նե րում և ուխ տա տե ղի նե րում ա ղո թող ո ղջ աշ խար հի մու սուլ ման նե րը, ի սկ 
ի բրև գերբ նա կան զո րու թյուն ներ նրանց թի կուն քում կանգ նած են պատ կեր վում 
Ալ լա հը և Մու հա մե դը. «.... այդ թշ նա մի նե րը ո չն չաց նե լու հա մար Բար ձե ալն Աս տու-
ծոյ շնորհքն ու Մար գա րէին բա րո յա կան օգ նու թիւ նը մե զի օ ժան դակ պի տի հան դի-
սա նան»: 

Եվ վեր ջում օ րհ նու թյան ձևով խոս վում է ան ցյա լում հա նուն կրո նի նա հա տակ-
ված նե րի հետ հետ մա հու հա վի տե նա կան ե րա նու թյանն ար ժա նա նա լու վե րա բե րյալ. 
« Ձեր նա հա տակ նե րը թող յաղ թու թե ան ա ւե տի սը տա նին նա խորդ նա հա տակ նե-
րուն....»:

22 Ամբողջական տեքստը տե՛ս Թարգմանություն 2:
23 Այս կոչի այս և մյուս մեջբերումները հետևյալ օրաթերթից են. Խմբագրական, «Ազատամարտ» 
օրաթերթ (Կ.Պոլիս), 1914, 31 հոկտեմբեր/13 նոյեմբեր, թիւ 1665, էջ 1:
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բ) Օսմանյան շեյխ ուլ-իսլամի հինգ ֆեթվաները

1914 թվա կա նի նոյեմ բե րի 14-ին Կոս տանդ նու պոլ սի Ֆա թիհ մզ կի թի դի մաց պե տա-
կան պաշ տո նյա նե րի ներ կա յու թյամբ և հա վաք ված ժո ղովր դի ա ռջև ըն թերց վե ցին 
Օս ման յան կայս րու թյան սուն նի հոգևոր ա ռաջ նորդ  շեյխ ուլ-իս լամ Հայ րի է ֆեն դիի և 
մի շարք հայտ նի իս լա մա կան ա ստ վա ծա բան նե րի կազ մած  հինգ ֆեթ վա նե րը24: Ֆեթ-
վա նե րով  հաս տատ վում էր Մեհ մեդ V-ի սր բա զան պա տե րազ մի հայ տա րա րա գիր-
կո չը, ի նչ պես նաև կոչ էր ար վում աշ խար հի բո լոր մու սուլ ման նե րին ջի հա դի դուրս գալ 
ը նդ դեմ Ռու սաս տա նի, Ա նգ լիայի, Ֆրան սիայի և նրանց զի նա կից նե րի՝ սե փա կան 
հա վա տը և իս լա մա կան « խա լի ֆա յու թյու նը» պաշտ պա նե լու հա մար: 1914 թ. նոյեմ-
բե րի 14-ին թո ղարկ ված  ֆեթ վան գր վել էր հա կիրճ՝ թվով հինգ  հարց ու պա տաս խա նի 
տես քով: Ֆեթ վա նե րի շեշ տա դրու մը ևս կրո նա կան էր, որ տեղ ար դեն բո լոր իս լա մա-
դա վան նե րին ան կախ տա րի քից ու պաշ տո նա կան դիր քից ի բրև պար տա կա նու թյուն 
կոչ էր ար վում մաս նակ ցել Ռու սաս տա նի, Ֆրան սիայի, Ա նգ լիայի ու նրանց զի նակ ցող 
ե րկր նե րի դեմ հայ տա րար վող սր բա զան պա տե րազ մին: 

Ֆեթ վա նե րի բնա գի րը ևս սկս վում է թշ նա մի նե րին զա տո րո շե լով: Ա ռա ջին ֆեթ-
վա յում ներ կա յաց վող թշ նա մի նե րը միա վոր ված են ը նդ դեմ իս լա մի, այ սինքն՝ վեր-
ջին նե րիս ցան կա ցած քայլ ու գոր ծո ղու թյուն պետք է դի տարկ վեր ի բրև իս լա մի դեմ 
ուղղ ված: Մու սուլ ման բնակ չու թյու նը, ա ռա ջին ֆեթ վայի հա մա ձայն, կո տոր վում կամ 
գե րե վար վում էր: Այս ա մե նը նշե լուց հե տո ձևա կերպ վում է ֆեթ վա նե րին բնո րոշ 
բա նաձևը. բարձ րաց վում է ա ռա ջին հար ցը, ո րին տր վում է դրա կան պա տաս խան: 
Ա ռա ջին ֆեթ վայի հար ցը հետևյալն էր. «.... ա րդյո՞ք բո լոր՝ թե՛ ծեր և ե րի տա սարդ, 
թե՛ հե ծե լա զո րային և հետևա կային մու սուլ ման նե րի մաս նակ ցու թյունն այս պա տե-
րազ մում պար տա կա նու թյուն է: Ա րդյո՞ք պետք է, որ իս լա մա կան բո լոր ե րկր նե րի 
մահ մե դա կան նե րը շտա պեն՝ ան ձնա պես և նյու թա պես ջա թի (ի մա՝ ջի հադ, սր բա զան 
պա տե րազմ–Շ. Խ.) մաս նակ ցե լու»25: 

24 Ֆեթվա (արաբ. թարգմ.՝ «որոշում») – իսլամական կրոնաիրավական որոշում՝ կայացված 
բարձրագույն հոգևոր հեղինակություն ունեցող անձի (մուֆթիի, ղադիի, շեյխ ուլ-իսլամի) կողմից: 
(ֆեթվայի օսմաներեն տեքստը՝ ՀԱԱ, ֆ. 57, ց. 5, գ. 80, պատճենը՝ ՀՑԹԻ-ի ֆոնդեր, Բ-10, ֆհ 1103, 
տե՛ս նաև Großer Bilder-Atlas des Weltkrieges, München, Bruckmann, 1915, S. 369, որտեղ ֆեթվայի 
տեքստը գրված է 4 լեզվով՝ օսմաներեն, արաբերեն, պարսկերեն և գերմաներեն, հմմտ.՝ ֆրանսերեն 
թարգմանության հետ՝ http://www.imprescriptible.fr/documents/djihad.htm (դիտվել է 16.11.2017): 
Ֆեթվայի արևմտահայերեն թարգմանության փորձ է ՀԱԱ, ֆ. 57, ց. 5, գ. 149, էջ 1-2 (պատճենը՝ 
ՀՑԹԻ-ի ֆոնդեր, Բ-10, ֆհ 1097) համարի տակ՝ Մեհմեդ Ռեշադի վերը նշված կոչից առաջ գրված 
միևնույն թարգմանչի կողմից թարգմանված հինգ ֆեթվաների տեքստը:
25 Ֆեթվայի տեքստի անգլերենից թարգմանությունը կատարվել է մեր կողմից՝ Peters R., Jihad in 
Classical and Modern Islam: A Reader (Princeton Series on the Middle East). Princeton: Markus Wiener 
Publishers, 1996, pp. 56-57 գրքից՝ համեմատելով գերմաներեն տեքստի հետ՝ տե՛ս Großer Bilder-Atlas 
des Weltkrieges, München, Bruckmann, 1915, S. 369: Հոդվածին կից ներկայացված են ֆեթվաների 
բնագիրը (տե՛ս Պատկեր 2), արևելահայերենով մեր թարգմանությունը (տե՛ս Թարգմանություն 3), 
սրբազան պատերազմ հայտարարելու օրվա՝ 1914 թ. նոյեմբերի 14-ի մեկ լուսանկար (տե՛ս Պատկեր 
3) և փոստային բացիկներ (տե՛ս Պատկեր 4 և Պատկեր 5):
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Երկ րորդ ֆեթ վա յում կա տար վում է կենտ րո նա ցում թշ նա մու նպա տա կի վրա. 
Օս ման յան կայս րու թյան թշ նա մի նե րի՝ Ռու սաս տա նի, Ֆրան սիայի, Ա նգ լիայի նպա-
տա կը ներ կա յաց վում է իս լա մը ո չն չաց նե լու տես քով: Այս ֆեթ վայի հար ցա դրումն 
ա ռնչ վում է նշ ված ե րկր նե րի իս լա մա դա վան բնակ չու թյա նը՝ ա րդյո՞ք նրանք ևս 
պետք է մաս նակ ցեն սր բա զան պա տե րազ մին՝ ի րենց ե րկր նե րի հա մա պա տաս խան 
կա ռա վա րու թյուն նե րի դեմ: Պա տաս խանն ի նչ պես նա խորդ, այն պես էլ հա ջորդ ֆեթ-
վա նե րում ան փո փոխ «այո՛»-ն է: 

Եր րորդ ֆեթ վան իր բնույ թով նա խազ գու շա կան է և վե րա բե րում է այն բո լոր 
իս լա մա դա վան նե րին, ով քեր, չնա յած կոչ ված լի նե լով հա նուն իս լա մի պայ քա րե լուն, 
հրա ժար վում են միա նալ սր բա զան պա տե րազ մին: Բո լոր այդ իս լա մա դա վան նե րը, 
այս ֆեթ վայի հա մա ձայն, են թա կա են Ալ լա հի խիստ զայ րույ թին ու պատ ժին:

 Չոր րորդ ֆեթ վան եր րոր դի տրա մա բա նա կան շա րու նա կու թյունն է, ո րով հաս-
տատ վում է, որ ե թե վե րը նշ ված ե րկր նե րի մու սուլ ման նե րը զենք վերց նեն այլ իս լա-
մա դա վան նե րի դեմ, ան նե րե լի մեղք կգոր ծեն:

 Հին գե րորդ՝ եզ րա փա կիչ ֆեթ վան նա խորդ եր կու՝ նա խազ գու շաց նող ու պա տիժ-
նե րի լեզ վով խո սող ֆեթ վա նե րի շա րու նա կու թյունն է: Վե րը նշ ված ե րեք տե րու թյուն-
նե րի կող քին ա վե լա նում է Սեր բիայի, Մոն տե նեգ րոյի և նրանց հա րած ե րկր նե րի 
սահ ման նե րում բնակ վող մու սուլ ման նե րին ուղղ ված կրո նա կան սպառ նա լի քը: Այս 
ֆեթ վայի հա մա ձայն՝ նրանք կդի տարկ վեն ի բրև պա տե րազ մի ըն թաց քում իս լա մի 
կրած ան հա ջո ղու թյուն նե րի պատ ճառ: 

Ըստ թուր քա կան աղ բյուր նե րի՝ ֆեթ վա ներն ըն թեր ցո ղը Ա լի Հայ դար է ֆեն դին26 
էր:

Տ րա պի զո նի թե մի հայ կա թո ղի կե ա ռաջ նորդ Հով հան նես ար քե պիս կո պոս Նազ-
լյա նը ֆեթ վա նե րի՝ մու սուլ ման նե րի վրա ու նե ցած ազ դե ցու թյան վե րա բե րյալ հա մա-
կար ծիք է մյուս ա կա նա տես նե րի հետ առ այն, որ ջի հա դի կո չե րին լուրջ վե րա բեր վե-
ցին միայն օս ման յան թուր քե րը. «Այս պո ռոտ «Այո՛» նե րը, թուրք բա նա կին և ի րենց 
զի նա կից նե րուն գրա ւած սահ ման նե րէն ան դին չկր ցան թա փան ցել և մի միայն Թուր-
քի ոյ մէջ ար ձա գանգ գտան....»27: Ը ստ նրա՝ ջի հա դի կո չե րը ծա ռայե ցին օս ման յան 
քրիս տոն յա նե րին ո չն չաց նե լուն. «Այս ճի հա տը, ը նդ հա կա ռակն, ծա ռայեց կա տա ղու-
թե ան աս տի ճան գրգ ռե լու իս լամ Թուր քե րու ա տե լու թիւ նը՝ ը նդ դէմ ի րենց հայ րե նա-

26 Ալի Հայդար Քյուչյուկ էֆենդի (1853-1935), եղել է սուֆի՝ հավանաբար նաքշբանդիների միա-
բա  նությունից: Ծնվել է 1853 թ. Բաթումում հոգևորականի ընտանիքում: Հայտնի է եղել «գյուրջի»՝ 
վրա ցի, Ալի Հայդար էֆենդի անունով: 1902 թվականից Ֆաթիհ մզկիթում հոջայի պար տա կա-
նու թյուններն է կատարել, նաև այս է պատճառը, որ ինքն է ընթերցել ֆեթվաների տեքստը. տե՛ս 
Իսլամի հանրագիտարանի հետևյալ կայքը. http://www.islamansiklopedisi.info/dia/ayrmetin.php?idno 
=020396&idno2=c020391 (դիտվել է 16.11.2017), տե՛ս նաև՝ Kasap M., Osmanlı Gürcüleri. İstanbul: 
Gürcistan Dostluk Derneği, 2010, s. 276, 277:
27 Նազլեան Յ. Եպս., Տրապիզոնի թեմին վիճակաւոր Յովհաննէս արք. Նազլեանի յուշերը Մերձաւոր 
Արեւելքի 1914-1928 շրջանի քաղաքական-կրօնական դէպքերուն մասին, Ա հատոր, թարգմ. ֆրանս.՝ 
Ստեփանեան Հ., Պէյրութ, 1960, էջ 14:
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կից քրիս տո նե ա նե րու, մաս նա ւո րա պէս Հայե րու: Ա նոր հա մար է, որ ե թէ այս զի նա-
թափ ե ղած ցե ղին բնաջնջ ման ծրա գրին դր դա պատ ճառ նե րը, սկիզ բէն մի միայն 
քա ղա քա կան էին, ա նոր գոր ծա դրու թիւ նը, սա կայն, տո գո րուած ու ո գե ւո րուած էր 
ճի հա տի ո գե կո չած զուտ կրօ նա կան շար ժա ռիթ նե րով»28: 

Հայ րի է ֆեն դին պատ մում է այն մա սին, որ հե տա գա յում իր ջան քե րով ֆեթ վա-
նե րը թարգ ման վե ցին այլ լե զու նե րով. 1914 թ. նոյեմ բե րի 20-ի ն՝ ուր բաթ օ րը, ի նքն էլ 
գնում է Բյաբ-ի ֆեթ վա յա՝ Է բու լու լու բեյին (նա մա կա տար) է կան չում՝ ջի հա դի ֆեթ վա-
նե րի թուր քե րեն, ա րա բե րեն, պարս կե րեն, հնդ կե րեն և թա թա րե րեն լե զու նե րով հրա-
տա րակ ված օ րի նակն աչ քի ան ցկաց նե լու հա մար29: 

գ) Էնվեր փաշայի կոչն օսմանյան բանակին

 Ջի հա դի կայ սե րա կան հայ տա րա րա գիր-կո չե րի ու հինգ ֆեթ վա նե րի հետ միա ժա-
մա նակ օս ման յան զոր քին դի մե լու ան հրա ժեշ տու թյուն զգաց նաև պա տե րազ մա կան 
նա խա րար Էն վեր փա շան: Էն վե րի կո չի մեջ նույն պես ակ նա ռու է կրո նա կան են թա-
տեքս տը: Նկա տե լի է, որ Էն վե րի կո չի մեջ Ղու րա նից մեջ բե րում ներ չկան, սա կայն 
եր կու ան գամ հղում է կա տար վում Մու հա մեդ մար գա րեին, մեկ ան գամ գոր ծած ված 
է Ա ստ ված՝ Ալ լահ բա ռը. «....Օ րհ նու թե ամբ Բար ձե ալն Աս տու ծոյ, նուի րա կան օգ նու-
թե ամ բը Մար գա րէին եւ բա րի ա ղօթ նե րո վը մեր թա գա ւո րին, մեր բա նա կը թշ նա մին 
պի տի ո չն չաց նէ»30: 

Ել նե լով կո չի ա ռա ջին՝ « Մեր սի րե լի ը նդ հա նուր հրա մա նա տար Ն. Խա լի ֆա յա-
կան մե ծա փա ռու թե ան կայ սե րա կան ի րա տէն կը հա ղոր դեմ ձեզ» նա խա դա սու թյու-
նից՝ կա րե լի է ա նել հետևյալ եր կու նախ նա կան դի տար կու մը. գու ցե հենց Էն վերն է 
ե ղել Մեհ մեդ Ռե շա դի՝ օս ման յան բա նա կին ու նա վա տոր մին ուղղ ված հրո վար տակն 
ըն թեր ցո ղը զանգ ված նե րի հա մար: 

Էն վե րի այս կո չի մեջ հատ կա պես ը նդ գծ ված է կրո նի հա մար նա հա տա կու թյու նը 
«.... ե րա նի՜ յա ռաջ ըն թա ցող նե րուն, ե րա նի՜ կրօն քի ու հայ րե նի քի սի րուն նա հա տակ 
ե ղող նե րուն...» և կր կին, ի նչ պես մյուս կո չե րում, հա տուկ նշ վում են իս լա մա դա վա-
նին զո րակ ցող նե րը. «Ա մէնքս մտա ծե լու ե նք որ մեր գլուխ նե րուն վրայ մար գա րէին եւ 
ա նոր ըն կեր նե րուն հո գի նե րը կը սա վառ նին»: 

Զին վո րա կան նե րին պա տաս խա նա տու պար տա կա նու թյան ի րա կա նաց մա նը մղե-
լու հա մար Էն վե րը հի շա տա կում է ո ղջ աշ խար հի իս լա մա դա վան նե րին՝ սուլ թա նի 

28 Նույն տեղում:
29 Տե՛ս Şeyhülislam Ürgüplü Mustafa Hayri Efendi’nin Meşrutiyet, էջ 360:
30 Էնվերի կոչի այս և մյուս մեջբերումներն արվում են ըստ հետևյալ հրապարակման. Խմբագրական, 
«Ազատամարտ» օրաթերթ, 1914, 31 հոկտեմբեր/13 նոյեմբեր, թիւ 1665, էջ 1: Ամբողջական տեքստը տե՛ս 
Թարգմանություն 4: Հայտարարության հրապարակման մասին տե՛ս հետևյալ հաղորդագրությունը 
PROCLAMATION BY ENVER, Says Turks with Allah’s Help Will Destroy Their Enemies, “The New York 
Times,” 1914, November 15, p. 5:
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նշած թվով՝ ե րեք հա րյուր մի լի ոն, ով քեր, ը ստ նրա, հե ծե ծա լով շղ թա նե րի տակ, 
օս ման յան զին վոր նե րի հաղ թա նա կի հա մար մաղ թանք ներ են կար դում: 

Փաս տո րեն ի նչ պես մյուս կո չե րը, ռազ մա կան կո չե րը ևս կա ռուց ված էին կրո նա-
կան քա րոզ չու թյամբ. «Ողջ օս ման յան պա տե րազ մա կան քա րոզ չու թյունն ի րա կա-
նաց վեց կրո նա կան մո տիվ նե րով: Մա հա ցած նե րը հա մար վում էին « մար տի րոս ներ»31:

դ) Ջիհադի պամֆլետ/պարսավագիր

 Սո վո րա բար պե տու թյան հրա հանգ նե րը՝ հայե րի տե ղա հա նու թյուն նե րը, կրո նա փո-
խու թյան են թար կե լը և այլ ցու ցում ներ, տր վում էին մզ կիթ նե րում32: Սա կայն Օս ման-
յան կայս րու թյու նում Ա ՄՆ-ի դես պան Հեն րի Մոր գեն թաուն խո սում է մի գաղտ նի 
պար սա վա գրից, ո րը հա վա տա ցյալ նե րին ա վե լի հս տակ ցու ցումն եր էր տա լիս: Ը ստ 
Հ. Մոր գեն թաուի՝ այն մզ կիթ նե րում չէր ըն թերց վում և գաղտ նի տա րած վել էր մու-
սուլ մա նա կան բո լոր ե րկր նե րում, օ րի նակ՝ Ե գիպ տո սում, Մա րոկ կո յում, Սի րիա յում 
և այ լուր: Պար սա վա գի րը ման րակր կիտ ներ կա յաց նում էր բո լոր քրիս տոն յա նե րի, 
բա ցա ռու թյամբ գեր մա նա ցի նե րի, ֆի զի կա կան ո չն չաց ման ծրա գի րը: Հ. Մոր գեն-
թաուն նաև ը նդ գծում է, որ այն ա րա բե րեն՝ Ղու րա նի լեզ վով էր գր վել կան խամ տած-
ված: Դես պան Մոր գեն թաուն նաև մեջ բե րումն եր է ա նում այդ փաս տաթղ թից33: 

Հա մոզ ված կա րող ե նք ա սել, որ այդ նույն պար սա վա գրի մա սին է խո սում 
նաև Ա րամ Ան տո նյա նը: Ան տո նյա նի հա ղոր դած տե ղե կու թյան հա մա ձայն՝ այն 
տպագրվել էր Գեր մա նիա յում, բո լոր գեր մա նա ցի ներն ու գեր մա նու հի նե րը պար տա-
վոր էին այն տա րա ծել ա րաբ նե րի շր ջա նում34: Նա կար ծում է, որ պամֆ լե տը հա տուկ 
էր գր վել ա րա բե րե նով՝ ոչ թե իր շուրջ սր բա զան դաշտ ստեղ ծե լու նպա տա կով (Ղու-
րա նի լեզ վով գր ված լի նե լու պատ ճա ռով), այլ որ պես զի տա րած վեր ա րաբ նե րի շր ջա-
նում ու գրգ ռեր նրանց ը նդ դեմ ան գլիա ցի նե րի, քա նի որ հենց վեր ջին ներս էին այն 
քրիս տոն յա նե րը, որ ապ րում էին ա րաբ նե րի մեջ, ու հենց նրանց դեմ էր ուղղ ված այդ 
պար սա վա գիր– պամֆ լե տի «առն վազն չորս քրիս տոն յա սպա նե լու» բա ցա ռիկ հրա-
հան գը: Ը ստ Ան տո նյա նի՝ այդ գր քի 10-րդ է ջի վեր ջին պար բե րու թյան հա մա ձայն (է ջը 
լու սան կար ված տպագր վել է Ան տո նյա նի գր քում)՝35 մու սուլ մա նը կա րող է իր կրո նա-
կան պարտ քը կա տա րել և հար թել փր կու թյան ճամ փան ա ռն վազն չորս քրիս տոն յայի 

31 Rogan E., A War to End Jihad, “The New York Times,” 2015, May 1 https://www.nytimes.com/2015/05/02/
opinion/a-war-to-end-jihad.html (դիտվել է 20.01.2018):
32 Տե՛ս օրինակ. «Այսօր բոլոր մզկիթներէն կը յայտարարուէր թէ բոլոր հայերը պիտի աքսորուէին: 
Հայերը չորս օր միայն ժամանակ ունէին իրենց ինչքերը ծախելու…. »։ Ճէյքըպսըն (Եագոպսըն) Մ., 
Օրագրութիւն: 1907-1919: Խարբերդ, դանիերէն ձեռագիր բնագրէն թարգմանեցին՝ Բախտիկեան Ն. 
եպս., Սիմոնեան Մ., Անթիլիաս, 1979, էջ 107: 
33 Տե՛ս Մորգենթաու Հ., նշվ. աշխ., էջ 128:
34 Տե՛ս Անտոնեան Ա., Մեծ ոճիրը: Հայկական վերջին կոտորածները և Թալեադ փաշա, Երևան, 
1990, էջ 75:
35 Անտոնեան Ա., նշվ. աշխ., էջ 76-ում զետեղված է այդ բնագիրն արաբերենով, պատկեր թիվ 9:
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(պամֆ լե տի ա րա բե րեն տեքս տում՝ ան հա վա տի) սպա նե լով36: Սա կայն կար ծում ե նք, 
որ Ան տո նյա նը ոչ թե ան հա վատ–քրիս տոն յա մի տումն ա վոր փո փո խու թյուն է կա տա-
րել իր գր քում, այլ ճշգ րիտ ի մաս տային թարգ մա նու թյունն է տվել հրա հան գի թի րա-
խային հաս ցե ա տի րոջ. ե րիտ թուր քե րի ծրա գրած ջի հադն ուղղ ված էր քրիս տոն յա-
նե րի դեմ:

 Պար սա վա գրից Ա րամ Ան տո նյանն է օ գտ վել և, ի նչ պես վե րը նշ վեց, է ջի լու-
սանկա րը տե ղա դրել է իր գր քում: Պար սա վա գրի մա սին մի հի շա տա կում տպագր-
ված գտ նում ե նք Վոլֆ գանգ Գուս տի հա վա քած փաս տաթղ թե րի ժո ղո վա ծուում՝ 
Հա լե պում Գեր մա նիայի նախ կին հյու պա տոս Վալ տեր Ռյոս լե րի՝ Յո հան նես Լեփ սի-
ու սին ուղղ ված նա մա կում. «Սր բա զան կռ վի կոչ ա նող ա րա բա կան գր քույկ իմ ձեռ-
քով չի ան ցել, ո րից մի էջ լու սան կար ված է Ան տո նյա նի գր քի 60–րդ է ջում37 (ա րևմ-
տա հայե րեն տպագր ված « Մեծ Ո ճի րը» գր քի 76-րդ է ջում–Շ. Խ.): Բայց կա րող 
էր պա տա հել, որ այս տեղ գեր մա նա կան կողմն ան շնորհ քու թյուն է դրսևո րել, և 
կա րող էր պա տա հել, որ Հյու սի սային Աֆ րի կայի հա մար նա խա տես ված մի բրո շյուր 
հայտնվել է Հա լե պում»38: 

Այս պամֆ լետ-պար սա վա գրի բնօ րի նակ տեքստն իր կարևոր ու լույս սփ ռող 
բո վան դա կու թյամբ շատ եր կար ժա մա նակ, հա մե նայն դեպս մեզ հա մար, մնում էր 
ան հայտ, սա կայն եր կար փնտ րե լուց հե տո մենք այն հայտ նա բե րե ցինք, ը նդ ո րում 
պար սա վա գրի եր կու օ րի նակ նե րի լու սա պատ ճեն նե րը գրե թե միա ժա մա նակ39: Պար-
սա վա գրի մեկ օ րի նակ պահ վում է Վա շինգ տո նի ազ գային ար խի վում՝ RG 59, No. 
867.00/762 ֆոն դային հա մա րի տակ40: Ա րա բե րեն այդ պամֆ լետ-գր քույ կից բա ցի, 
առ կա է Հեն րի Մոր գեն թաուի ստո րա գրած նա մակ– բա ցատ րա գի րը՝ ուղղված 
Ա ՄՆ-ի պետ քար տու ղա րին առ այն, որ Հա լե պում Ա ՄՆ-ի հյու պա տոս Ջես սի Բ. 
Ջեք սոնն41 է ի րեն ու ղար կել այդ գր քույ կը, և ի նքն էլ իր հեր թին՝ պետ քար տու ղա րին՝ 
նշե լով, թե ի նչ կտոր նե րից է բաղ կա ցած իր ու ղար կած փաս տաթղ թային փա թեթը՝ 

36 Նույն տեղում, էջ 75-77: Արամ Անտոնյանը պատմում է, որ, անշուշտ, գերմանական այդ քայլն 
ուղղված էր հատուկ անգլիացիների դեմ, քանի որ արաբական միջավայրում գտնվող նրանց 
հակառակորդներն անգլիացիներն էին: Դրանից մեծ աղմուկ է բարձրանում, որի պատճառով 
թուրքական կառավարությունն առգրավում և ոչնչացնում է գրքի բոլոր օրինակները:
37 Նկատի ունի Արամ Անտոնյանի գրքի ֆրանսերեն թարգմանությունը:
38 Գուստ Վ., Հայերի ցեղասպանությունը 1915-1916, Գերմանիայի արտաքին գործերի նախարա րու-
թյան քաղաքական արխիվի փաստաթղթերից, Երևան, 2008, էջ 710-711:
39 Դրանց պատճենները մեզ տրամադրեց ՀՑԹԻ ավագ գիտաշխատող պարոն Միհրան Մի-
նասյանը, ում հայտնում ենք մեր խորին երախտագիտությունը:
40 “A Universal Proclamation to All the People of Islam,” published by the National Society of Defense, 
The Seat of the Caliphate, printed in the Mutba’at el-Haireyet (1333), United States National Archives, 
Washington D. C., Record Group 59, No. 867.00/762, Morgenthau to Secretary of State, May 11, 1915, 
encl., Jackson to Morgenthau, April 8, 1915. Պարսավագրի արաբերեն և անգլերեն տիտղոսաթերթերը 
տե՛ս համապատասխանաբար Պատկեր 6 և Պատկեր 7:
41 Ջեսսի Բենջամին Ջեքսոն (1871-1947), 1908-1923 թթ. ԱՄՆ-ի հյուպատոսը Հալեպում, Հայոց 
ցեղասպանության օտարերկրյա կարևոր ականատեսներից, որը հազարավոր հայերի է փրկել 
մահից: Նրա հայանպաստ գործունեության մասին տե՛ս SAVED BY AMERICAN CONSUL: Armenian 
Refugees Hope Others Will Be Saved from Slavery, “The New York Times,” 1916, January 18, p. 4: 
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1) Միստր Ջեք սո նի նա մա կը Մոր գեն թաուին՝ ապ րի լի 8, 1915 թ., 2) Պամֆ լե տը,  
3) Պամֆ լե տի թարգ մա նու թյու նը42: 

Ջես սի Ջեք սո նի կար ծի քով պամֆ լե տը Հա լե պում տա րած վել էր գեր մա նա ցի տեր 
և տի կին Քո խե րի43 ու հնա րա վոր է նաև Օս կար Ֆլեխ սի գի կող մից: Մոր գեն թաուն 
նշում է, որ ա րա բե րե նից ան գլե րեն թարգ մա նու թյու նը կա տա րել էր ո մն Dr. C. F. 
Gates-ն իր խնդ րան քով: Հա մոզ ված կա րե լի է ա սել, որ խոս քը վե րա բե րում է դոկ տոր 
Քա լեբ Ֆրենկ Գեյթ սին44՝ սկզ բում Եփ րատ քո լե ջի և ա պա Ռո բերտ քո լե ջի նա խա գա-
հին: Պամֆ լե տին մեծ ու շա դրու թյուն է հատ կաց վել՝ հաշ վի առ նե լով այն, թե ի նչ ո դի-
սա կան է այն ու նե ցել մինչև Ա ՄՆ հաս նե լը, ում ձեռ քով է այն ան ցել. սկզ բում Հա լե-
պում Ա ՄՆ-ի հյու պա տո սի, ա պա Օս ման յան կայս րու թյու նում Ա ՄՆ-ի դես պա նի, 
միա ժա մա նակ պամֆ լե տի թարգ ման չի, ա մե րի կյան կարևո րա գույն եր կու քո լեջ նե րի 
նա խա գա հի, և հա սել է Ա ՄՆ-ի պետ քար տու ղա րու թյուն: 

Իր կցա գիր նա մա կում Ջ. Ջեք սո նը գրե թե մար գա րե ա կան նա խազ գու շա ցում է 
ա նում պամֆ լե տի հե տա գա հնա րա վոր կոր ծա նա րար ազ դե ցու թյան մա սին հետևյալ 
խոս քե րով. «Ան պայ ման ի նչ-որ բան պետք է ար վի՝ կան խե լու հա մար այս պի սի 
քա րոզ չու թյուն նե րի շա րու նա կու թյունն ա պա գա յում, այ լա պես մի օր հե տապնդ վող 
ար դյուն քը կի րա կա նա նա, և այն կոր ծա նա րար կլի նի»45: 

ԱՄՆ-ի հյու պա տո սի նա մա կից երևում է, որ նա պամֆ լետն ու ղար կել է 1915 թ. 
ապ րի լի 8-ին: Մոտ մեկ ա միս ան ց՝ մայի սի 11-ին, Հ. Մոր գեն թաուն, ար դեն իր գրած 
բա ցատ րա կան նա մա կին կցե լով հյու պա տո սի նա մա կը, ա րա բե րեն պամֆ լետն ու 
դրա ան գլե րեն թարգ մա նու թյու նը, այն ու ղար կել է պետ քար տու ղա րու թյուն, վեր-
ջինն էլ այն ստա ցել կամ ար խի վաց րել է հու նի սի սկզ բին: Եվ հա վա նա բար հենց այդ 
թարգ մա նու թյան հի ման վրա էլ Հ. Մոր գեն թաուն ար դեն իր հու շե րում վե րը նշ ված 
դի տար կում նե րին հա վե լում է. « Կան խամ տած ված այն տպագր ված էր ա րա բե րեն՝ 
Ղու րա նի լեզ վով: Դա մի եր կա րա շունչ փաս տա թուղթ էր, ո րի ան գլե րեն տար բե րա կը 

42 Հենրի Մորգենթաուի այս նամակի պատճենը տե՛ս Պատկեր 8:
43 Ջեսսի Ջեքսոնը կարծում է, որ Հալեպում պամֆլետի տարածման մեջ ավելի հավանական 
մեղավորը տիկին Քոխն էր, իսկ նրա ամուսինը՝ Հալեպում գերմանական “Luticke” առևտրական 
տան ներկայացուցիչը, գուցե և որևէ կապ չուներ այդ ամենի հետ: Արամ Անտոնյանը հաղորդում 
է, որ տիկին Քոխը սկզբում զարհուրելի ատելություն էր տածում հայերի նկատմամբ, սակայն 
Եղեռնի ժամանակ նա, ազդված հայերի հանդեպ կիրառվող դաժանություններից, փոխում է իր 
վերաբերմունքը. «… միջոց մը ձեռքը խարազան մը առած Հալէպի փողոցներուն մէջ կը ծեծէր հայ 
խոշտանգող ոստիկանները»։ Տե՛ս Անտոնեան Ա., նշվ. աշխ., էջ 75:
44 Քալեբ Ֆրենկ Գեյթս (1857-1946), ամերիկացի այս միսիոները ճանաչված էր թե՛ միսիոներների, 
թե՛ տեղացիների շրջանում, տիրապետում էր հայերենին, արաբերենին ու թուրքերենին, 1883-ին 
Օտարերկրյա առաքելությունների լիազորների ամերիկյան խորհուրդը (անգլ. American Board of 
Commissioners for Foreign Missions) նրան ուղարկում է Մարդին՝ միսիոներություն անելու, իսկ 1894-
ին նա Խարբերդ քաղաքի Եփրատ քոլեջի նախագահն էր: 1903-1932 թթ. նա ստանձնում է մեկ 
այլ՝ Կոստանդնուպոլսում գործող հանրահայտ Ռոբերտ քոլեջի նախագահի պաշտոնը: Լոզանի 
կոնֆերանսի ընթացքում նա եղել է ԱՄՆ-ի ներկայացուցչության խորհրդական. տե՛ս An Appreciation: 
Dr. Caleb Frank Gates-President of Robert College 1903-1932, Published by The Robert College, Herald 
Board of 1931-1932, Istanbul.
45 A Universal Proclamation to All the People of Islam, Jackson to Morgenthau, 1915, April 8, p. 2. 
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պա րու նա կում էր տա սը հա զար բառ: Տեքստն ա ռա տո րեն հա մեմ ված էր Ղու րա նից 
բեր ված մեջ բե րում նե րով, ո րոնց ո ճն ամ բող ջո վին միտ ված էր ռա սա յա կան ու կրո նա-
կան ա տե լու թյուն ա րթ նաց նե լուն: Այն ման րակր կիտ ներ կա յաց նում էր հա մայն քրիս-
տոն յա նե րի, բա ցա ռու թյամբ գեր մա նա ցի ազ գի, սպա նու թյան ֆի զի կա կան ո չն չաց ման 
ծրա գի րը»46 (ը նդգ ծումն ե րը մերն ե ն–Շ. Խ.):

 Փաս տա թուղ թը գր վել է պա թե տիկ կրո նա կան քա րո զի ո ճով, նե րա ռում է կո չեր և 
ու ղիղ հրա ման ներ: 

Մուտ քի ան վեր նա գիր հատ վա ծում մեջ բեր վում են եր կու ղու րա նյան ա յաթ իս լա-
մա դա վան նե րի եղ բայ րու թյան վե րա բե րյալ, հի շեց վում է, որ տար բեր լե զու նե րով 
խո սող ազ գե րը, ո րոնք մի մյանց թշ նա մի էին մինչև իս լա մի ի հայտ գա լը, միա վոր վե-
ցին Ալ լա հի կամ քով մեկ հա վա տի շուրջ, և նրանց սր բա զան պար տա կա նու թյունն է 
ա տել դժ վա րու թյուն նե րը՝ ո ղջ ու ժով նպաս տե լով եղ բայ րա կից նե րի ա զա տագրմա նը 
«ան հա վատ նե րի» իշ խա նու թյու նից, որ պես զի նրանք ա զատ վեն ճն շում նե րից, և ով 
որ խախ տում է այդ պար տա կա նու թյու նը, մեծ ա նի րա վու թյան մեջ կմե ղադր վի և 
Ալ լա հից են թա կա կլի նի գե հե նի պա տիժ նե րին: Շեշտ վում է խա լի ֆին (կո չե լով Ալ լա-
հի ա ռա քյալ) ու խա լի ֆա թի կենտ րո նը, այ սինքն՝ Ստամ բու լը, պաշտ պա նե լու պար-
տա վո րու թյու նը, պատ րաստ լի նել դի մա կայե լու թշ նա մուն, դառ նա լու զին վոր, 
ան հրա ժեշ տու թյան դեպ քում մաս նակ ցե լու սր բա զան պա տե րազ մի՝ ժա մա նա կա վո-
րա պես դա դա րեց նե լով ա մեն գործ՝ բա ցի Ալ լա հի կրո նը փր կե լու և սր բա զան պա տե-
րազմ մղե լու գոր ծից: 

Երկ րորդ հատ վա ծը վեր նագր ված է «Անկ ման աս տի ճա նը, ո րին հա սել է իս լա մա-
կան աշ խար հը», որ տեղ խոս վում է, թե ի նչ ող բեր գա կան աս տի ճա նի է հա սել, ի նչ 
օր հա սա կան դրու թյան մեջ է մահ մե դա կան աշ խար հը՝ թվար կե լով ժա մա նա կի մու-
սուլ ման տե րու թյուն ներն ու այն տեղ ապ րող մահ մե դա կան նե րի ծանր վի ճա կը ան հա-
վատ նե րի լծի տակ, քա նի որ դա դա րել էին հետևել Ղու րա նի խոս քին՝ այդ պի սով 
ան ցնե լով մի տա րա բախ տու թյու նից դե պի մյու սը: Վեր ջում կր կին ը նդ գծ վում է ոտ քի 
կանգ նե լու հրա մա յա կա նը: 

Եր րորդ հատ վա ծի վեր նա գիրն է «Այ սօր սր բա զան պա տե րազ մը սուրբ պար տա-
կա նու թյուն է դար ձել յու րա քան չյուր մու սուլ մա նի հա մար», որ տեղ տր վում են այն 
հա ջոր դա կան քայ լե րը, որ իս լա մա դա վան նե րը պետք է ա նեն՝ հա ջո ղու թյան հաս-
նե լու հա մար. օ րի նակ՝ ստեղ ծեն գաղտ նի մի ու թյուն ներ՝ ը նդ դեմ այն կա ռա վա րու-
թյուն նե րի, ո րոնք դի մա դար ձում են իս լա մա կան աշ խար հին: Այս տեղ նշ վում է, որ 
բա ցա ռու թյուն են կազ մում այն ան հա վատ նե րը, ո րոնք զի նակ ցում են իս լա մա դա-
վան նե րին՝ ի նկա տի ու նե նա լով Գեր մա նա կան և Ա վստ րո-հուն գա րա կան կայս-
րու թյուն նե րը: Այս վեր նա գրի ներ քո հրա մայ վում է սպա նել ա ռն վազն 3–4 ան հա-
վա տի: Այս հատ վա ծից մեջ բե րում է կա տա րում Հ. Մոր գեն թաուն. «....իս լա մի վրա 
իշ խող ան հա վատ նե րի սպա նու թյու նը դար ձել է սր բա զան պարտք՝ ան կախ նրա-
նից՝ դա կկա տար վի բա ցա հա՞յտ, թե՞ գաղտ նի, ի նչ պես հրա մա յում է Ղու րա նը. 
«Ս պա նե՛ք նրանց, որ տեղ էլ գտ նեք»: ....Աշ խար հի ցան կա ցած վայ րում գտնվող յու-

46 Մորգենթաու Հ., նշվ. աշխ., էջ 128:
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րա քան չյուր մահ մե դա կան պի տի հան դի սա վոր եր դում տա, որ կս պա նի ա ռն վազն 
ե րեք կամ չորս ան հա վա տի, ով քեր իշ խում են ի րենց վրա, քան զի այդ պի սիք Ալ լա-
հի հա վատ քի թշ նա մի ներն են.... Այդ պես վար վող ա մեն մի մահ մե դա կան կա զատ վի 
Ա հեղ դա տաս տա նի սար սափ նե րից, ե րբ ա րթ նա նան հան գու ցյալ նե րը: Ո ՞ր մի ան հա-
տը կա րող է նման պարգևը մեր ժել այդ պի սի չն չին ա րար քի դի մաց»47:

 Չոր րորդ հատ վա ծը՝ « Մու սուլ ման նե րի ի րա վունք նե րը» վեր նա գրով, շեշ տա դրում 
է « Պա տե րազ մի տան»՝ դար ուլ-հար բի ու «Իս լա մի տան»՝ դար ուլ-իս լա մի գա ղա-
փա րը՝ կապ ված ջի հադ մղե լու պար տա կա նու թյան հետ:

 Հին գե րորդ հատ վա ծը՝ «Սր բա զան պա տե րազ մի տե սակ նե րը», բաղ կա ցած է 
հետևյալ մա սե րից.

ա. սր տի պա տե րազմ, ո րի ժա մա նակ մու սուլ մա նը պետք է հա վա տա իր սր տով, 
որ ան հա վատ ներն իր և իր կրո նի թշ նա մի ներն են, և ո ղջ սր տով պետք է ցան կա նա 
նրանց ան հե տա նալն ու նրանց ու ժի ո չն չա նա լը,

բ. պա տե րազմ խոս քով, ե րբ խոս քի ու գր չի իս լա մա դա վան վար պետ նե րը պետք է 
պա խա րա կեն ան հա վատ նե րի խա վա րամ տու թյունն ու ան հա վա տու թյու նը: Այս են թա-
կե տում հղում է կա տար վում Կով կա սի ու Ռու սաս տա նի իս լա մա դա վան նե րին՝ շեշ տե-
լով, որ հատ կա պես նրանք պետք է մաս նակ ցեն սր բա զան պա տե րազ մի այս ձևին,

գ. ի րա կան պա տե րազմ՝ փոքր՝ տե ղա կան կամ ներ քին, և մեծ՝ ար տա քին, բաղ կա-
ցու ցիչ նե րով:

 Վե ցե րորդ հատ վա ծը՝ « Մար տի րո սու թյուն» վեր նա գրով, ը նդ գծում է, որ նկա-
րագր ված պա տե րազ մում մա հա ցած ցան կա ցած իս լա մա դա վան մար տի րոս կլի նի: 

Իսկ յո թե րորդ հատ վա ծում նկա րագր վում են « Ջի հա դի ձևե րը»՝ ա. ան ձնա պես, բ. 
խմ բե րով, գ. ար շավ նե րով: 

Այս պամֆ լե տի բո վան դա կու թյա նը կա տար ված ան դրա դարձ նե րի հան դի պել ե նք 
շատ քիչ տեքս տե րում. դրանց թվում են Ա ռա քել Պատ րի կի կազ մած « Պատ մա գիրք 
յու շա մա տե ան Սե բաս տի ոյ եւ գա ւա ռի հա յու թե ան» Ա հա տո րը, Տրա պի զո նի թե մի 
վի ճա կա վոր Հով հան նես ար քե պիս կո պոս Նազ լյա նի, Գառ նիկ Ստե փա նյա նի և ի նչ-
պես նշե ցինք, Հեն րի Մոր գեն թաուի հու շե րը: 

Ա ռա քել Պատ րի կի կազ մած « Պատ մա գիրք յու շա մա տե ան Սե բաս տի ոյ եւ գա ւա ռի 
հա յու թե ան» Ա հա տո րում կա րե լի է գտ նել հետևյալ մեկ նա բա նու թյուն ներն ու մեջ-
բե րում նե րը, «1914 թուա կա նի Հոկ տեմ բե րին «ար դէն պատ րաս տուած էր Ճի հա տը, 
հա յաս պա նու թե ան գլ խա ւոր գոր ծիք նե րէն մին, 5,000 բա ռե րէ բաղ կա ցած ա րիւ նոտ 
վա ւե րա թուղթ մը, ո րուն ա րա բե րէն բնա գրին մէջ կան բառ առ բառ հե տե ւե ալ քա նի 
մը տո ղե րը.

« Մաք րել եր կի րը ան բաղ ձա լի նե րէն: Ա սի կա միակ ա ռիթն է» (Լե պա սա նու ավ 
տա նի հիմ մին: Ղայի լէթ էլ զե ւալ):

«Ան հա ւատ նե րու ա րիւ նը ա նար ժէք է» (Վա էն նէ տէմ էլ քի ֆար էս պահ հէ տէ րէն):
«Եր դում տուէք սպան նե լու առ նուազն ե րեք կամ չորս ան հատ ներ» (ֆէյէն պը զի 

է նն ա հետ քիւլ լիւ):

47 Նույն տեղում, էջ 127-128:
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«Ատ կէ ա ւե լի բա րի գործ չկայ» (Վա իի լէ մի է քիւն լէ հու մինն ա մէլ էլ խայ րը սի վա 
հա տա)» 48: 

Եվ հե տա գա կապ է ար ձա նագր վում, թե ի նչ պես պա տե րազ մի սկզ բում հայ տա-
րար ված ջի հա դը 1914 թ. նոյեմ բե րից մինչև 1915 թ. գա րու նը պա հեց իր նպա տա-
կայ նու թյունն ու ար տա ցոլ վեց հայե րի դեմ ի րա կա նաց ված ցե ղաս պա նու թյան մեջ. 
«Ն ման ա րիւն ռուշտ հրա հանգ նե րուն զու գա հեռ է, Փետ րուար 2/15, 1915 Թա լէ ա թի 
տե սակ ցու թիւ նը գեր ման դես պան Վան կեն հայ մի հետ, հայե րը բնաջն ջե լու մա սին, 
ուր Թա լէ աթ « Ճի հա տի բա ռե րով, հայ կա կան խն դի րը վեր ջաց նե լու մա սին կ’ը սէր. 
« Միակ յար մար ա ռիթն է հի մա». Ֆրան սե րէն՝ իր բա ռե րով. « Սէ լը սէ օլ մո ման փռո-
փիս»: Էն վե րի հե ռա գրին մէջ յի շուած Ճի հա տը և Թա լէ ա թի տե սակ ցու թիւ նը ֆրան սե-
րէ նով նոյն ա րիւ նոտ բա ռե րը կը պա րու նա կեն»49:

 Հով հան նես Նազ լյա նի հա ղորդ մամբ պամֆ լետն իս կա պես ա ղե տա լի նշա նա կու-
թյուն ու նե ցավ օս ման յան քրիս տոն յա նե րի հա մար՝ հա վե լե լով, որ այդ « տետ րա կով» 
ե րիտ թուր քե րը քրիս տոն յա նե րի հետ կապ ված ի րենց գա ղա փար ներն ու քա ղա քա-
կան դիրքն էին ար տա հայ տել. «Ա րա բե րեն լե զուով գրուած և բո վան դակ իս լա մա-
կան աշ խար հի մէջ ցրուած տետ րա կի մը մէջ, ջար դը և ա նոր հրա մա նա կար գը սահ-
մա նող վար դա պե տու թիւ նը, բո լոր քրիս տո նե ա նե րու վրայ տա րա ծուած էր, ուր մաս-
նա ւո րա պէս կ’ը սուէր «Թ շուա ռա կան նե րուն (ք րիս տո նե այ) փճա ցու մը, ը ստ Գու րա նի 
պա տուէ րին, նուի րա կան գործ մ’է՝ կա տա րուի այն գաղտ նի կամ հրա պա րա կաւ, ուր 
ալ որ գտ նէք, զա նոնք սպան նե ցէք, բա ցար ձակ իշ խա նու թիւն կու տանք ձեզ»50:

 Հա վա նա բար սուլ թա նի կո չի ու ֆեթ վա նե րի՝ դե ղին թղ թի մա սին է նշել, ի նչ պես 
նաև այս պամֆ լե տի51 մա սին է գրել Գառ նիկ Ստե փա նյա նը «Մղ ձա վան ջային օ րեր» 
գր քում: Նա փո խան ցում է մի վե րապ րո ղի պատ մու թյունն այն մա սին, որ օս ման յան 
բա նակ զո րա կոչ վե լուց հե տո Հա սան ա նու նով մի թուրք տաս նա պետ Ե րզնկայից 
Դա բաղ խա նա յում նրան ցույց է տա լիս մի « դե ղին թուղթ»՝ ի բրև շեյխ ուլ-իս լա մի 
գաղտ նի հրա հանգ: Վե րապ րող հայն այն նկա րա գրում է ի բրև մի ըն դար ձակ կոչ, 
ո րի սկզ բում ներ կա յաց վում էր, թե ի նչ պես են իս լա մա դա վան նե րը տա ռա պում 
«ան հա վատ նե րի» իշ խա նու թյան տակ, և այդ պատ ճա ռա բա նու թյամբ հրա հանգ վում 
է ա նո ղոք լի նել նրանց նկատ մամբ. «… Սոս կու մով լսե ցի հատ կա պես հետևյալ բա ռե-
րը. – Այս սր բա զան պա տե րազ մը նվի րա կան պար տա կա նու թյուն է յու րա քանչ յուր 
մահ մե դա կա նի վրա՝ սպա նել, ան խնա սպա նել ան հա վատ նե րին: Ան հա վատ նե րի 
ա րյու նը կա րող է թափ վել ա ռանց պատ ժի: Բռ նե ցեք նրանց և սպա նե ցեք, որ տեղ որ 
հան դի պեք, գաղտ նա բար, թե հայտ նա պես: Դուք ան սահ ման ի րա վունք ու նեք նրանց 
վրա: Նա ով գո նե մի ան հա վատ է սպա նում, լի ո վին վար ձատր վում է ա ստ ծուց: Ո ՞վ 

48 Պատմագիրք յուշամատեան Սեբաստիոյ եւ Գաւառի հայութեան, հատոր Ա, կազմեց՝ Պատրիկ Ա. 
Ն., Պէյրութ, 1974, էջ 727:
49 Նույն տեղում:
50 Նազլեան Յ. Եպս., նշվ. աշխ., էջ 15:
51 Այս եզրակացությանն ենք հանգել նրա կոչի ստորև մեջբերված բովանդակությունից. այն 
համապատասխանում է միայն պամֆլետ-պարսավագրին, որն արաբերենով է:
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կա րող է մեր ժել այդ պի սի մի չն չին գործ կա տա րել, այդ պի սի մի մեծ վար ձատ րու թյու-
նով»52: 

Ն րան հա վե լյալ զգու շաց նում են նաև հետևյա լը.
« –Ա րամ, լսե՞լ ես, հայե րին կա րող են սպա նել:
–Ին չու՞:
–Շեյխ Ո ւլ Իս լա մը սր բա զան պա տե րազմ է հայ տա րա րել և կար գա դրել է, որ 

ա մեն մի հա վա տա ցյալ գո նե մի ան հա վատ սպա նի»53:
 Կա րող ե նք պն դել, որ պար սա վա գրի նշա նա կու թյունն իս կա պես մեծ է ե ղել և՛ 

հրա պա րա կու մից ի վեր՝ ը նդ հուպ Հայոց ցե ղաս պա նու թյան ծրա գրի ի րա գոր ծու մը՝ 
հաշ վի առ նե լով դրա տա րած վա ծու թյու նը, գաղտ նի փո խանց վե լը, և՛ Թա լե ա թի կող-
մից հղում ներ ա նե լը պար սա վա գրին, ի նչ պես նաև այն հան գա ման քը, որ ար դեն 
1915 թ. գար նանն այն Ա ՄՆ-ում Հա լե պի հյու պա տո սի կող մից ձեռք բեր վե լուց հե տո 
ու ղարկ վել է Հ. Մոր գեն թաուին, ո րն իր հու շե րում բա ռա ցի, մի քա նի էջ զբա ղեց նող 
մեջ բե րում ներ է ա նում այդ պար սա վա գրից: Ա րամ Ան տո նյա նի կող մից պար սա-
վագրին ու շա դրու թյուն դարձ նե լը ևս վկա յում է փաս տաթղ թի կարևո րու թյան մա սին:

ե) Օսմաներեն և ռուսերեն թռուցիկը54

Թ ռու ցիկն սկս վում է Ռու սաս տա նի՝ Ա վստ րիայի ու Գեր մա նիայի դեմ պա տե րազմ հայ-
տա րա րե լու ի րո ղու թյու նը պատ մե լով և հիմ նա վո րե լով, թե ին չու Օս ման յան սուլ թան 
Մեհ մեդ V-ն իր հեր թին պա տե րազմ հայ տա րա րեց Ռու սաս տա նին ու նրա դաշ նա կից-
նե րին՝ Ֆրան սիային ու Ա նգ լիային: Հե տա գա նա խա դա սու թյուն նե րում շր ջա դարձ է 
կա տար վում օս ման յան զոր քե րի հա ջո ղու թյուն նե րին ու Սև ծո վում ռու սա կան նա վա-
տոր մի շր ջա փակ մա նը, Կով կա սում մու սուլ ման նե րի հաղ թա կան մուտ քին, և թե ի նչ պես 
են կով կա սյան մու սուլ ման նե րը կռ վում ի րենց օս ման յան եղ բայր նե րի կող մից: Տեքս տի 
հե ղի նա կը, հղում կա տա րե լով Մեհ մեդ V-ի՝ սր բա զան պա տե րազ մի ֆեթ վային, ո րն 
ուղղ ված էր ը նդ դեմ ռուս նե րի, ան գլիա ցի նե րի ու ֆրան սիա ցի նե րի, ի նչ պես նաև մեկ 
այլ սր բա զան պա տե րազ մի կո չի, որ տեղ աս վում էր, որ չի կա րե լի շար ժել Ալ լա հի զայ-
րույթն ու մաս նակ ցել իս լա մի բա րե կամ ե րկր նե րի դեմ հայ տա րար ված պա տե րազ մին, 
ա սում է. « Հայ տա րա րում եմ խա լի ֆի այդ հրա մա նը և ֆեթ վայի բո վան դա կու թյու նը ռու-
սա կան զոր քե րում գտնվող մու սուլ ման սպա նե րին ու զին վոր նե րին»: 

Իբրև եզ րա փա կիչ խոսք՝ նա հրա մա յում է իս լա մա դա վան նե րին լքել ռու սա կան 
բա նա կի շար քե րը: Նա Ռու սաս տա նը կո չում է իս լա մի, խա լի ֆա թի և Օս ման յան 
կայս րու թյան ա մե նաո խե րիմ և ան հաշտ թշ նա մի ու հոր դո րում միա նալ Ա վստ րիայի 
ու Գեր մա նիայի՝ օս ման յան « խա լի ֆի» բա րե կամ ե րկր նե րի զոր քե րին»55: 

52 Ստեփանյան Գ., Մղձավանջային օրեր, Երևան, 1945, էջ 20-21:
53 Նույն տեղում, էջ 22:
54 Ամբողջությամբ տե՛ս Թարգմանություն 5: Թռուցիկի ռուսերեն և օսմաներեն դարձերեսները տե՛ս 
համապատասխանաբար Պատկեր 9 և Պատկեր 10:
55 Հայերեն թարգմանությունը կատարել ենք թռուցիկի մի օրինակի ռուսերեն տեքստից, որի 
ֆոնդային համարը հետևյալն է՝ ՀՑԹԻ-ի ֆոնդեր, Բ-31, թպ 14, ֆհ 26:
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Օս ման յան ջի հա դի կո չից ու ֆեթ վա նե րից ազ դե ցու թյուն կրած այս ան ստո րա գիր 
թռու ցի կի բո վան դա կու թյու նից պարզ է դառ նում, որ այն գր վել է Ա ռա ջին աշ խար-
հա մար տի մեջ Օս ման յան կայս րու թյան մտ նե լուց հե տո, սա կայն վկա յու թյուն նե րի, 
հե տա զո տու թյուն նե րի բա ցա կա յու թյան պատ ճա ռով մեզ դեռևս ան հայտ է մնում 
թռու ցի կի հե ղի նա կը: Այ նուա մե նայ նիվ, կա րող ե նք պն դել, որ նա ե ղել է բարձր հե ղի-
նա կու թյուն վայե լող մու սուլ ման ա ռաջ նորդ, ի սկ թռու ցի կի պատ րաստ ման թվա կա նը 
1914 թ. ա շունն է56, հաս ցե ա տե րե րը՝ ռու սա կան բա նա կում ծա ռայող իս լա մա դա վան-
նե րը: Հե տաքր քիր է, որ թռու ցի կի մի օ րի նակ57 ի նք նա թի ռից դուրս է նետ վել 1915 թ. 
փետր վա րի 23-ին Սի բի րի 6-րդ բա նա կային կոր պու սի 12-րդ հրե տա նային ջո կա տի 
դիր քում: Նշ ված տա րե թի վը խիստ կարևոր է՝ հաս կա նա լու հա մար, որ 1914 թ. նոյեմ-
բե րյան ջի հա դի կո չե րը չմ նա ցին միայն 1914 թ. մեջ, այլ շա րու նա կե ցին ի րենց կի րա-
ռու թյունն ու նե նալ 1915 թ. ևս: Այ սինքն՝ ջի հա դի կո չե րը կարևոր ռազ մա վա րա կան 
նշա նա կու թյուն ու նեին, տվյալ դեպ քում ռու սա կան բա նա կի կազ մում մարտն չող մու-
սուլ ման նե րի վրա ազ դե ցու թյուն գոր ծե լու նպա տակ ու նեին58: 

Ա լեք սանդր Աս տա շո վի գր քի հա մա ձայն՝ ե ղել են ևս եր կու նմա նա տիպ թռու ցիկ-
ներ՝ նույն պես կրո նա կան շեշ տա դրում նե րով, ո րոն ցից մե կը ևս նե տել են ի նք նա թի-
ռից59:

*** 

Այս պի սով, ջի հա դի տար բեր կո չե րի տեքս տե րը մշակ վե ցին քրիս տոն յա–«ան հա-
վատ նե րի» թի րա խա վոր մամբ, նրանց դեմ պայ քարն ու պա տե րազ մը դի տարկ վե ցին 
որ պես սր բա զան կրո նա կան պար տա կա նու թյուն: Այդ կո չե րի տեքս տե րը միտ ված 
էին ա պա հո վե լու մու սուլ ման նե րի զանգ վա ծային ար շավն ը նդ դեմ թի րա խա վոր ված 
խմ բե րի:

56 Տե՛ս http://propagandahistory.ru/books/Aleksandr-Astashov_Propaganda-na-Russkom-fronte-v-gody-
Pervoy-mirovoy-voyny/228 (դիտվել է 28.11.2017) կայքը, որտեղ տեղադրված է Ալեքսանդր Աստաշովի 
ռուսերեն գիրքը. Асташов А. Б. Пропаганда на Русском фронте в годы Первой мировой войны. М., 
2012։ Այստեղ ներկայացված է թռուցիկի ռուսերեն տեքստը, իսկ արխիվային տվյալներից պարզ է 
դառնում թռուցիկի պատրաստման թվականը: 
57 Ֆոնդային համարը՝ РГВИА. Ф. 2110. Oп. 1. Д. 1431. Л. 101 (տե՛ս նույն կայքում):
58 Ռուսական կայսրության զորքերի զբաղեցրած դիրքերում հայտնաբերված են ևս երկու 
օրինակներ՝ երկուսն էլ 4-րդ բանակի (մեկը՝ Դաղստանի 21-րդ հետևակային) դիվիզիայի դիրքում` 
1914 թ. դեկտեմբերի 30-ին). տե՛ս նույն կայքում: 
59 Տե՛ս http://propagandahistory.ru/books/Aleksandr-Astashov_Propaganda-na-Russkom-fronte-v-gody-
Pervoy-mirovoy-voyny/230 (դիտվել է 28.XI.2017) և http://propagandahistory.ru/books/Aleksandr-Astashov 
Propaganda-na-Russkom-fronte-v-gody-Pervoy-mirovoy-voyny/229 (դիտվել է 28.11.2017):
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ՀԱՎԵԼՎԱԾ

 Պատ կեր 1. Ձախ մա սի բնա գի րը Մեհ մեդ Ռե շա դի ը նդ հա նուր ջի հա դի  
հայ տա րա րա գիր-կոչն է, ի սկ ա ջա կող մյա նը շեյխ ուլ-իս լա մի 5 ֆեթ վա ներն են:  

Այս տես քով այն թո ղարկ վել է «4 Մու հար րեմ [1]333 թվա կա նին, այն է՝ 22 նոյեմ բեր, 1914-ին: 

Աղ բյու րը՝ «Յե նի Շա ֆաք» թեր թի կայք60:

60 Աղբյուրը՝ «Յենի Շաֆաք» թերթի կայքում տեղադրված լուսանկարը http://www.yenisafak.com/
gundem/osmanliyi-savasa-sokan-fetva-2027939 (դիտվել է 16.11.2017):
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Թարգմանություն 1. Սուլթան Մեհմեդ V Ռեշադի ջիհադի հայտարարագրի 
արևմտահայերեն թարգմանությունը

«Կոչ իսլամներուն
Կ րօ նա կից նե՛ր, այ սօր ան հա ւատ նե րու հետ մու հա մե դա կա նու թիւ նը վեր ջին ան գամ 

լի նե լով դէմ դի մի ե կած է, դա րե րէ ի վէր Ա նգ ղի ո, Ռու սի ո միւս լի ման նե րը ճն շե լու 
կրօն քի ա զա տու թիւ նը աշ խար հէն վերց նե լու հա մար բո լոր ու ժով կ’աշ խա տին: Ֆրան-
սա ցի նե րը Ճէ զայի րի, Թուն նու սի, Ֆա սի իս լամ կրօ նա սէր նե րը ու երևե լի ան ձնա ւո րու-
թիւն նե րը, թն դա նօ թի բե րան կա պե լով կտոր կտոր ը րին. Միւ սիւլ մա նի աղ ջիկ ներն 
զւար ճու թե ան հա ւա քոյթ նե րու մէջ խաղ ցու ցին և իս լամ նե րու պա տիւն կոխկր տե ցին: 
Ռուս նե րը, ո խե րիմ, Կաւ կա զը, Թուր քես տա նը ու Պարս կաս տա նը ի րար խառ նե ցին. 
իս լա մի ա րիւ նը եր կու հա րիւր տա րի նե րէ ի վէր գե տի նման հո սե ցու ցին. ուր որ մի լու-
սա միտ, իր ա զգն ու հայ րե նի քը սի րող իս լամ մը տե սան ճզ մե ցին, մի լի ո նա ւոր իս լամ-
նե րու մու խը մա րե ցին:

Կ րօ նա կից նե՛ր, ձեզ մէ կը հարց նեմ. ո ՞ւր են Կաւ կա զի մե ծա տուն պէյե րը, ուր են 
Խրի մի համ բա ւա ւոր խա նե րը, ո ՞ւր գնա ցին Թուր քես տա նի զօ րա ւոր կա ռա վա րու-
թիւն նե րը: Բո լոր ա մէն քը Մոս քո վի բռ նա կալ ու ա րիւ նոտ ճի րան նե րու ներ քո ո չն չա-
ցան: Ո ՞ւր են այն հա զա րա ւոր մի նա րէ նե րը ո րոնց վրայ օ րա կան հինգ ան գամ Աս տու-
ծոյ մի ու թե ան մինչև եր կինք ներ կը բարձ րա ցուէր: Նւի րա կան ուխ տա տե ղի ներ կրօ-
նա կան դպ րա նոց ներ ո ՞ւր են. այս ա մէն քը մի՞ թէ ան հա ւատ նե րու ոտ քե րի տակն չե՞ն 
Միւ սիւլ ման եղ բայր ներ, Ա նգ ղիա ցի նե րը տա րե կան մի մի լի օն իս լամ նե րու ա րիւ նը կը 
քա մեն, Ե գիպ տո սի մե ծա հա րուստ նե րը այժմ մէյ մէկ մու րաց կա նի վի ճա կի հա սած են: 
Հնդ կաս տա նի զո րա ւոր նա պապ նե րը (մի լի օ նա տե րեր)՝ Ա նգ ղի ոյ ձե ռաց մէջ մէյ մէկ 
խա ղա լիք դար ձեր են: Վեր ջա պէս միւ սիւլ մա նու թիւ նը ճզ մե լու, փչաց նե լու աշ խա տան-
քէն մի վայր կե ան ի սկ ետ չմ նա ցին: Միւ սիւլ մա նի սպա նու թիւ նը այս ան գութ ան հա-
ւատ նե րու հա մար ա մէ նա մեծ հա ճոյ քի կար գը ան ցաւ: Այս վի ճա կով մեր Մար գա րէի 
օ րէն քը Գու րա նը (կ րօ նա գիր քը) ա մէն տեղ կը ճն շուի ու կ’ա նար գուի, միւ սիւլ ման ե ղող 
ա մէն ան հատ ու ժո ղո վուր դը, ան հա ւատ նե րու այս բռ նու թիւն ներ վե րաց նե լու պար-
տա կան է. հա ւա տա ցե ալ նե րը այս ա նօ րէն նե րու թե ւե րը կոտ րե լու են: 

Ա հա ւա սիկ ա կն կա լուած օ րը հա սաւ, մեր տէրն ու իս լա մու թե ան վե հա փառ խա լի-
ֆան Աս տու ծոյ հրա մա նին ու մեր սուրբ Մար գա րէի բա րո յա կան ցուց մունք նե րուն 
հպա տա կե լով, միւ սիւլ ման նե րուն կրօ նա կան պա տե րազմ մղե լու կը հրա ւի րէ. Իս լա մի 
այս վտան գա ւոր օ րե րուն ա մէն մէկ ան հա տը, կյան քով ու ստա ցուած քով կրօ նա կան 
պա տե րազ մի մաս նակ ցե լու կը հրա մայուի: Այս պա տե րազ մը կրօ նա կան սուրբ պա տե-
րազմն է, աշ խար հի բո լոր միւ սիւլ ման նե րը գե րու թե նէ ու թշուա ռու թիւ նէ պի տի ա զա-
տուին: Սր բա զան Գու րա նը պի տի պահ պա նուի, ուր որ լի նենք, այս կրօ նա կան պա տե-
րազ մին կե ան քով ու ստա ցուած քով չ’ մաս նակ ցո ղը նզո վուած է Բարձ րե ալ Ա ծոյ [ պա-
տիվ նշա նով է գր ված-Շ. Խ.] բար կու թե ան ու պա տիժ նե րին ար ժա նի: 

Ա հա ւա սիկ ո ՛վ կրօ նա կից ներ, մեր խա լի ֆայի բա նակ նե րը մինչև Կաւ կա զը և 
պա տե րազ մա կան նա ւե րը մինչև Սե ւաս տա պոլ հա սած, դուք ալ ներ քուստ մեր կրօն քի 
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հի ման հա մա ձայն Ճի հա տի (կ րօ նա կան պա տե րազ մի) սկ սե ցէք, Ռուս նե րին ու ա նոնց 
օգ նող ժո ղովր դին ո չն չաց րէք... իս լամ բա նակ նե րուն օգ նու թյան փու թա ցէք... Աս տու ծոյ 
հրա մանն, Մար գա րէի կամ քը, ու խա լի ֆայի բաղ ձան քը կա տա րե ցէք... Ձեզ ու առ հա-
սա րակ բո լոր միւ սիւլ ման նե րի հա մար եր ջան կու թե ան դռ նե րը բա ցուած են, մի վախ-
նաք, ո րով հետև Աս տուա ծը մեզ հետ է, ո րով հետև Գու րա նը յա ւի տե նա կան է, և դրա 
հա մար ալ միւ սիւլ ման նե րը միշտ յաղ թող կը լի նեն: Ոչ մի ժա մա նակ վասն Աս տու ծոյ, 
մի մոռ նաք որ դուք էք կրօ նա կան պա տե րազ մի վա րիչ նե րը վա զե ցէք յա ւի տե նա կան 
եր ջան կու թիւն վաստ կե լու օ րե րը հա սած են»61: 

Տեքս տի տակ՝ ի հա մա ձայ նու թյուն և ի հաս տա տումն սուլ թան-խա լի ֆի խոս քի՝ 
առ կա են թվով 29 մու սուլ ման ա ստ վա ծա բան նե րի ու կրո նա կան հե ղի նա կու թյուն-
նե րի ստո րա գրու թյուն նե րը.

1. Շէյ խու լիս լամ (իս լա մաց կրօ նա պետ) եւ միւֆ թի (իս լա մա կան օ րէն քի վճ ռա տու)՝ 
Խայ րի (Հայ րի), 2. Նախ կին շէյ խու լիս լամ եւ միւֆ թի՝ Զիաուտ տին, 3. Նախ կին շէյ-
խու լիս լամ եւ միւֆ թի՝ Մու սա Քա զըմ, 4. Նախ կին շէյ խու լիս լամ եւ միւֆ թի՝ Է սաատ, 
5. Է մին ֆէթ վա (շէյ խու լիս լա մու թե ան մէջ ֆէթ վան գրի առ նող պաշ տօ նե այ)՝ Ա լի 
Հայ տար, 6. Գա զաս քէր (շէ րիի դա տա ւոր)՝ Է օ մէր Խու լու սի (Հու լու սի), 7. Գա զաս-
քէր՝ Ա թաուլ լահ է ֆէն տի զա տէ Մէհ մէտ Շիւք րի, 8. Գա զաս քէր՝ Իպ րա հիմ Է սաատ 
9. Գա զաս քէր՝ Մուս թա ֆա Թէվ ֆիգ, 10. Գա զաս քէր՝ Ահ մէտ Խու լու սի (Հու լու սի), 11. 
Գա զաս քէր՝ Մէհ մէտ Է սաատ, 12. Գա զաս քէր՝ Նէճ մէտ տին, 13. Գա զաս քէր՝ Մահ-
մուտ Է սաատ, 14. Նախ կին գա զաս քէր եւ է մին ֆէտ վա՝ Թէվ ֆիգ, 15. Գա զաս քէր՝ 
Իս մէթ, 16. Շէյ խու լիս լա մի խորհր դա կան՝ Էվ լիա զա տէ Իպ րա հիմ Էվ լիա, 17. Կ.Պոլ-
սոյ շէ րիի դա տա ւոր՝ Մուս թա ֆա Րը զա, 18. Փո խա նորդ դա սի՝ Ա լի, 19. Շէ րիի քննչա-
կան ժո ղո վի նա խա գահ՝ Հիւ սէին Քա միլ, 20. Նո րին վսե մու թիւն սուլ թա նի մօտ ա. 
ո րո շող (գոր ծա կա տար)՝ Մէհ մէտ Էշ րէֆ, 21. Նո րին վսե մու թիւն սուլ թա նի մօտ գ. 
ո րո շող (գոր ծա կա տար)՝ Նա սուհ Է ֆէն տի զա տէ Մուս թա ֆա Ա սըմ, 22. Նո րին վսե-
մու թիւն սուլ թա նի մօտ դ. ո րո շող (գոր ծա կա տար)՝ Թուր նո վա լը Մէհ մէտ Հիլ մի 23. 
Նո րին վսե մու թիւն սուլ թա նի մօտ ե. ո րո շող (գոր ծա կա տար)՝ Վէլ տան, 24. Նո րին 
վսե մու թիւն սուլ թա նի մօտ զ. ո րո շող (գոր ծա կա տար)՝ Այ տոս լու Սաա տահ, 25. Նո րին 
վսե մու թիւն սուլ թա նի մօտ ը. ո րո շող (գոր ծա կա տար)՝ Էյիւպ, 26. Շէյ խե րու ժո ղո վի 
նա խա գահ՝ Մէհ մէտ Է սաատ, 27. Սե ւա գրու թե անց նա խա գահ՝ Ահ մէտ Է սաատ, 28. 
Շէ րիի վճ ռա գրե րու տնօ րէն՝ Ա լի, 29. Շէյ խու լիս լա մու թե ան դի ւա նա պետ՝ Մար տի նի 
Յու սուֆ Սըտ գը է ֆէն տի զա տէ Էպ ’իւլ Ա լա62:

61 Արևմտահայերեն «Թուրքիայում կրօնական պատերազմ յայտարարելու առթիւ հրատարակուած 
պաշտօնական պրօշիւրի թարգմանութիւնը» ընդհանուր վերնագրի ներքո կատարված այս 
թարգմանությունը տե՛ս ՀԱԱ, ֆ. 57, ց. 5, գ. 149, էջ 2-4, պատճենը՝ ՀՑԹԻ-ի ֆոնդեր, Բ-10, ֆհ. 1097-1098: 
Հմմտ. հետևյալ կայքում տեղադրված ֆրանսերեն ավելի ընդարձակ մի տեքստի հետ. “Proclamation 
de la Guerre Sainte (Djihad) à Constantinople le 14 (23) novembre 1914”, http://www.imprescriptible.fr/
documents/djihad.htm (դիտվել է 16.11.2017): Կոչի անգլերեն տարբերակը տե՛ս A “Jihad” Appeal to 
Moslems: Translation of a Recent Call Distributed to the Millions of Islams, The Missionary Review of the 
World, Vol. 38, New York-London, July, 1915, p. 520:
62 Նշված իսլամական աստվածաբանների անունները նախընտրեցինք թողնել արևմտահայերենով՝ 
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Թարգմանություն 2. Սուլթան Մեհմեդ V-ի հրովարտակի հայերեն 
թարգմանությունը՝ ուղղված օսմանյան բանակին ու նավատորմին

«ԿԱՅՍԵՐԱԿԱՆ ՀՐՈՎԱՐՏԱԿ՝ ՈՒՂՂՈՒԱԾ ԲԱՆԱԿԻՆ ԵՒ ՆԱՒԱՏՈՐՄԻՆ

« Բա նակ եւ նա ւա տորմ,
 Հա մաեւ րո պա կան պա տե րազ մը ծա գե լուն վրայ, միշտ յան կար ծա կի եւ ա նի-

րաւ յար ձա կում նե րու են թար կուող մեր հայ րե նի քին ի րա ւունք նե րը եւ գո յու թիւ նը մեր 
դա րա նա կալ թշ նա մի նե րուն հան դէպ ի հար կին պաշտ պա նել կա րե նա լու հա մար, ձե զի 
զէն քի տակ կան չե ցի: Այս պէ սով զի նե ալ չէ զո քու թիւն մը պահ պա նած ժա մա նակ, Վոս-
փո րի նե ղու ցին առ ջեւ ա կան ներ դնե լու նպա տա կով ճամ բայ ել լող ռուս նա ւա տոր մը 
յան կար ծա կի կեր պով կրակ բա ցաւ մեր նա ւա տոր մին վրայ, որ նոյն պա հուն ռազ մա-
փոր ձե րով զբա ղած էր: Մինչ դեռ կը սպա սուէր որ Ռու սիա՝ մի ջազ գային ի րա ւուն քի 
հա կա ռակ ե ղող իր այս քայ լը ուղ ղէ, թէ՛ յի շե ալ կա ռա վա րու թիւ նը եւ թէ՛ իր դաշ նա կից-
ներն ե ղող Ա նգ լիա եւ Ֆրան սա ետ կան չե ցին ի րենց դես պան նե րը եւ այս պէ սով խզե-
ցին ի րենց դի ւա նա գի տա կան յա րա բե րու թիւն նե րը մեր պե տու թե ան հետ: Ան կէ յե տոյ 
ռու սա կան բա նա կը մեր ա րե ւե լե ան սահ մա նը ան ցաւ եւ ան գլեւֆ րան սա կան միա ցե ալ 
նա ւա տոր մը Տար տա նէ լը եւ ան գլիա կան մար տա նա ւերն ալ Ա գա պան ռմ բա կո ծե ցին: 
Ի րա րու յա ջոր դող այս պի սի թշ նա մա կան ստոր ա րարք նե րու վրայ, ստի պուե ցանք 
բաժ նուիլ մեր այն քան փա փա քած խա ղա ղու թե նէն եւ Գեր մա նի ոյ ու Ա ւստ րի ոյ հետ 
միա սին զէն քի փա րիլ՝ մեր օ րի նա կան ի րա ւունք նե րը պաշտ պա նե լու հա մար:

 Ռու սիա ե րեք դա րէ ի վեր հո ղային տե սա կէ տով մե ծա մեծ վնաս ներ հաս ցու ցած է 
մե զի եւ պա տե րազ մով ու հա զար տե սակ խա բե բա յա կան մի ջոց նե րով աշ խա տած է որ 
ա մուլ ան ցնին վե րա զարթ նու մի այն փոր ձե րը, ո րոնք նպա տակ ու նէին մեր փառքն ու 
ու ժը ա ւելց նել: 

Անգ լիա, Ռու սիա եւ Ֆրան սա, ո րոնք ի րենց բռ նա կալ ռէ ժի մին տակ հե ծե ծող եւ 
կրօն քով ու սր տով մեր մե ծա փառ Խա լի ֆա յու թե ան հետ կա պուած մի լի ո նա ւոր իս լամ 
հպա տակ ներ ու նին, ոչ մէկ ա տեն թշ նա մա կան զգա ցում ներ սնու ցա նե լէ ետ չկե ցան եւ 
դր դիչ ու պատ ճառ ե ղան մե զի դէմ ուղ ղուած ա մէն տե սակ փոր ձանք նե րուն: 

Ա հա ւա սիկ այս ան գամ մեր բա ցած նուի րա կան ճի հա տով ին շալ լահ մշտն ջե նա պէս 
վերջ մը պի տի տանք այն յար ձա կում նե րուն, ո րոնք շա րու նակ կ’ուղ ղուին մեր Խա լի ֆա-
յու թե ան փառ քին եւ վե հա պե տա կան ի րա ւունք նե րուն դէմ: Բար ձե ալն Աս տու ծոյ օ րհ-
նու թե ամբ եւ Մար գա րէին նուի րա կան օգ նու թե ամբ՝ մեր նա ւա տոր մին Սեւ Ծո վու մէջ 
ու մեր քա ջա րի բա նա կին՝ Տար տա նէ լի նե ղու ցին, Ա գա պայի եւ կով կա սե ան սահ մա-
նին վրայ թշ նա միին զար կած ա ռա ջին հա րուած նե րը կ’ա ւելց նէին մեր այն հա ւատ քը թէ 
ի րա ւուն քի հա մար մեր բա ցած այս պա տե րազ մը յաղ թու թե ամբ պի տի պսա կուի: 

թարգմանական ճշգրտությունը պահպանելու խնդրից ելնելով: Այս փաստաթղթի բովանդակությունն 
ընդհանուր գծերով հաղորդելու և նշված 29 մուսուլման աստվածաբանների անունները թարգմանելու 
համար մեր խորին շնորհակալությունն ենք հայտնում հալեպահայ օսմանագետ Գայանե Նալբանդ-
յանին:
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Այ սօր մեր թշ նա մե աց եր կիր նե րուն ու բա նակ նե րուն՝ մեր դաշ նա կից նե րու յաղ թա-
կան քայ լե րուն տակ ճզ մուի լը մեր այս հա ւատ քը հաս տա տող պա րա գայ մը կը կազ մէ: 

Դիւ ցազն զի նուոր նե՛ր, մեր նուի րա կան կրօն քին եւ մեր սի րե լի հայ րե նի քին սպառ-
նա ցող թշ նա մի նե րուն դէմ մեր բա ցած այս նուի րա կան ճի հա տի ճան բուն վրայ վայր-
կե ան մը ի սկ չի թե րա նաք կո րո վի, հաս տա տամ տու թե ան եւ զո հա բե րու թե ան մէջ: 
Ա ռիւ ծի պէս գրոհ տուէք թշ նա միին դէմ, ո րով հե տեւ ձեր յաղ թա նա կէն կա խուած է թէ՛ 
մեր պե տու թե ան եւ թէ ֆեթ վայի շե րի ով իմ կող մէ գե րա գոյն ճի հա տի հրա ւի րուած 
ե րեք հա րիւր մի լի ոն Իս լամ նե րուն կե անքն ու ա պա գան: Մզ կիթ նե րու, ա ղօ թա տե ղի-
նե րու, եւ ուխ տա տե ղի նե րու մէջ բար ձե ա լին ա ղեր սող ե րեք հա րիւր մի լի ոն ան մեղ ու 
ար դար հա ւա տա ցե ալ նե րուն սր տե րուն ա ղօթ քը ու մաղ թանք նե րը ձե զի հետ են:

 Զի նուոր զա ւակ նե՛րս, այ սօր ձե զի վի ճա կուած պար տա կա նու թիւ նը ցայժմ աշ խար-
հիս մէջ ոչ մէկ բա նա կի վի ճա կուած է: Այս պար տա կա նու թիւ նը կա տա րած ա տեն նիդ 
ցոյց տուէք որ ար ժա նա ւոր յա ջորդ ներն էք այն օս մա նե ան բա նակ նե րուն, ո րոնք ա տեն 
մը աշ խար հը դո ղա ցու ցին. որ պէս զի մեր կրօն քին եւ տէ րու թե ան թշ նա մին չյանդգ նի 
ո տնձ գու թիւն ը նել մեր ե րկ րին մէջ եւ վր դո վել հան գիս տը Հի ճա զի նուի րա կան հո ղե-
րուն որ ի րենց մէջ կը պա րու նա կեն նուի րա կան ուխ տա տե ղի նե րը եւ ա ղօ թա տե ղի-
նե րը, ազ դու օ րի նա կով մը ցոյց տուէք թշ նա միին թէ իր կրօն քը, հայ րե նի քը, զի նուո-
րա կան պա տի ւը զէն քով պաշտ պա նել եւ իր թա գա ւո րին սի րուն մեռ նի լը նա խընտ րել 
գիտ ցող օս մա նե ան բա նակ մը եւ նա ւա տորմ մը գո յու թիւն ու նի: Քա նի որ ի րա ւունքն 
ու ար դա րու թիւ նը մեր, ի սկ ա նի րա ւու թիւնն ու ա նար դա րու թիւ նը թշ նա միին կողմն 
են, տա րա կոյս չի կա որ այդ թշ նա մի նե րը ո չն չաց նե լու հա մար Բար ձե ալն Աս տու ծոյ 
շնորհքն ու Մար գա րէին բա րո յա կան օգ նու թիւ նը մե զի օ ժան դակ պի տի հան դի սա նան:

Վս տահ եմ թէ այս պա տե րազ մէն դուրս պի տի գանք իբ րեւ փա ռա ւոր եւ զօ րա ւոր 
տէ րու թիւն մը՝ որ դար մա նած է ան ցե ա լի իր կո րուստ նե րը: Մի մոռ նաք որ այ սօ րուան 
պա տե րազ մին մէջ աշ խար հիս ա մէ նէն հզօր եւ փա ռա պանծ եր կու բա նակ նե րուն հետ 
է որ կը գոր ծակ ցինք եւ ըն կե րակ ցու թիւ նը կ’ը նենք: Ձեր նա հա տակ նե րը թող յաղ թու-
թե ան ա ւե տի սը տա նին նա խորդ նա հա տակ նե րուն, եւ թող ող ջե րուն կռի ւը սուրբ եւ 
սու րը կտ րուկ ըլ լայ:

 Մեհ մետ Րե շատ
330, հոկտ. 29»63:

63 Այս թվականը տրված է օսմանյան պետության կողմից օգտագործվող մալի թվականով. 330 
թվականի հոկտեմբերի 29-ը համապատասխանում է 1914 թ. նոյեմբերի 11-ին:
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 Պատ կեր 2. Օս ման յան շեյխ ուլ-իս լա մի՝ 1914 թ. նոյեմ բե րի 14-ի ջի հա դի հինգ ֆեթ վա նե րը՝ 
օս մա նե րե նով: Աղ բյու րը՝ Հայոց ցե ղաս պա նու թյան թան գա րան-ի նս տի տու տի կայք64:

64 http://genocide-museum.am/arm/14.11.2017.php (դիտվել է 16.11.2017):
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Թարգմանություն 3. Օսմանյան շեյխ ուլ-իսլամի հայտարարած ջիհադի հինգ 
ֆեթվաները

«Ե թե    մի քա նի թշ նա մի ներ միա վոր վել են ը նդ դեմ իս լա մի, ե թե իս լա մի ե րկր նե րը 
մեջ տե ղից հե ռաց վում են, ե թե մու սուլ ման բնակ չու թյու նը կո տոր վում կամ գե րե վար-
վում է, և ե թե այս դեպ քում Փա դի շա հը Ղու րա նի սուրբ խոս քե րին հա մա պա տաս-
խան կոչ է ա նում Սր բա զան պա տե րազ մի, ա րդյո՞ք բո լոր՝ թե՛ ծեր և ե րի տա սարդ, թե՛ 
հե ծե լա զո րային և հետևա կային մու սուլ ման նե րի մաս նակ ցու թյունն այս պա տե րազ-
մում պար տա կա նու թյուն է: Ա րդյո՞ք պետք է, որ իս լա մա կան բո լոր ե րկր նե րի մու սուլ-
ման նե րը շտա պեն՝ ան ձնա պես և նյու թա պես ջա թի (Ի մա՝ ջի հադ, սր բա զան պա տե-
րազմ-Շ. Խ.) մաս նակ ցե լու:

 Պա տաս խան. «Այո՛»:
 Ռու սաս տա նի, Ֆրան սիայի, Ա նգ լիայի և դրանց հետ ծո վային կամ ցա մա քային 

սահ ման ու նե ցող բո լոր ե րկր նե րի մու սուլ ման հպա տակ ներն ա ռնչ վե ցին Խա լի ֆա թի 
դեմ ուղղ ված հար ձա կում ե րին, ո րոնց նպա տակն իս լա մը ո չն չաց նելն էր: Ա րդյո՞ք 
պետք է, որ այդ հպա տակ նե րը նույն պես մաս նակ ցեն Սր բա զան պա տե րազ մին հա մա-
պա տաս խան կա ռա վա րու թյուն նե րի դեմ, ո րոն ցից նրանք կա խյալ վի ճա կում են:

 Պա տաս խան. «Այո՛»:
Ն րանք, ով քեր այն ժա մա նակ, ե րբ բո լոր մու սուլ ման նե րը պայ քա րե լու են կոչ ված, 

խու սա փում են պայ քա րե լուց և հրա ժար վում են միա նալ Սր բա զան պա տե րազ մին, 
ա րդյո՞ք են թա կա են Ալ լա հի խիստ զայ րույ թին, մեծ դժ բախ տու թյուն նե րի և ի րենց 
ար ժա նի պատ ժի:

 Պա տաս խան. «Այո՛»:
 Ե թե նշ ված ե րկր նե րի մու սուլ ման հպա տակ նե րը զենք վերց նեն իս լա մի իշ խա նու-

թյան դեմ, ա րդյո՞ք նրանք ան նե րե լի մեղք գոր ծած կլի նեն, նույ նիսկ այն դեպ քում, 
ե րբ նրանք պա տե րազ մի մեջ են ներ քաշ վել ի րենց և ի րենց ըն տա նիք նե րի բնաջնջ ման 
սպառ նա լիք նե րի հետևան քով:

 Պա տաս խան. «Այո՛»:
 Մու սուլ ման նե րը, ո րոնք այս պա տե րազ մի ժա մա նակ Ա նգ լիայի, Ֆրան սիայի, Ռու-

սաս տա նի, Սեր բիայի, Մոն տե նեգ րոյի և նրանց հա րած ե րկր նե րի կազ մում գոր ծակ-
ցում են նրանց՝ ը նդ դեմ Գեր մա նիայի և Ա վստ րիայի՝ Թուր քիայի դաշ նա կից նե րի, 
ա րդյո՞ք նրանք ար ժա նի են Ալ լա հի բար կու թյան պատ ժին՝ լի նե լով խա լի ֆա յու թյան և 
իս լա մի դեմ ուղղ ված վնաս նե րի և կո րուստ նե րի պատ ճառ:

 Պա տաս խան. «Այո՛»65:

65 Ֆեթվայի տեքստի անգլերենից թարգմանությունը կատարվել է մեր կողմից՝ Peters R., Jihad in 
Classical and Modern Islam: A Reader (Princeton Series on the Middle East). Princeton: Markus Wiener 
Publishers, 1996, pp. 56-57 գրքից՝ համեմատելով գերմաներեն տեքստի հետ՝ տե՛ս Großer Bilder-Atlas 
des Weltkrieges, München, Bruckmann, 1915, էջ 369:
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 Պատ կեր 3. 1914 թ. նոյեմ բե րի 14-ին Կոս տանդ նու պոլ սի Ֆա թիհ մզ կի թի դի մաց պե տա կան 
պաշ տո նյա նե րի ներ կա յու թյամբ և հա վաք ված ժո ղովր դի ա ռջև ջի հա դի կո չի ըն թեր ցու մը: 

Աղ բյու րը՝ Հայոց ցե ղաս պա նու թյան թան գա րան –ինս տի տու տի կայք66:

 Պատ կեր 4. Տե սա րան Կոս տանդ նու պոլ սում սր բա զան պա տե րազ մի հայ տա րա րու-
թյան հա վա քից: Վի են նա յում տպագր ված փոս տային բա ցիկ “Sultan Kriegsichauplaß 

Kriegsfundgebungen in Konstantinopel,”  
Աղ բյու րը՝ Հայոց ցե ղաս պա նու թյան թան գա րան –ինս տի տու տի հա վա քա ծու, Բ-13, թպ 952, ֆհ 4469:

66 http://genocide-museum.am/arm/14.11.2017.php (դիտվել է 16.11.2017):
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 Պատ կեր 5. Ֆեթ վայի թո ղարկ մա նը նվիր ված բա ցիկ` գեր մա նե րեն հետևյալ գրու թյուն նե րով. 
«Օգ նու թյու նը գա լիս է Ա ստ ծուց, և մեր հաղ թա նա կը մոտ է», « ՖԵԹ ՎԱ», « Սուլ թա նը ջի հադ՝ 
մեծ, սր բա զան պա տե րազմ է հայ տա րա րում Ա նգ լիայի, Ռու սաս տա նի և Ֆրան սիայի դեմ»: 

« Հա նուն կար միր մա հի կի»:  
Աղ բյու րը՝ Հայոց ցե ղաս պա նու թյան թան գա րան –ինս տի տու տի հա վա քա ծու, Բ-13, թպ 952, ֆհ 

4572:

Թարգմանություն 4. Էնվեր փաշայի կոչն օսմանյան բանակին

«ԷՆՎԵՐ ՓԱՇԱՅԻ ԿՈՉԸ ՕՍՄ. ԲԱՆԱԿԻՆ
Ընդ հա նուր հրա մա նա տա րի փո խա նորդ Էն վեր փա շա հետևյալ շր ջա բե րա կա նը 

ուղ ղած է բա նա կին.– 
Ըն կեր նե՛ր,
 Մեր սի րե լի ը նդ հա նուր հրա մա նա տար Ն. Խա լի ֆա յա կան մե ծա փա ռու թե ան կայ-

սե րա կան ի րա տէն կը հա ղոր դեմ ձեզ: Օ րհ նու թե ամբ Բար ձե ալն Աս տու ծոյ, նուի րա-
կան օգ նու թե ամ բը Մար գա րէին եւ բա րի ա ղօթ նե րո վը մեր թա գա ւո րին, մեր բա նա կը 
թշ նա մին պի տի ո չն չաց նէ: Մին չեւ այ սօր ծո վու եւ ցա մա քի վրայ մեր եղ բայր սպա նե-
րու ու զօր քե րու ցոյց տւած քա ջա գոր ծու թիւն նե րը ա մե նա մեծ ա պա ցոյց ներն են թէ մեր 
թշ նա մի նե րը ցի րու ցան պի տի ըլ լան:

 Միայն թէ իւ րա քան չիւր սպայ եւ զի նուոր մոռ նա լու չէ՞, որ պա տե րազ մի դաշ տը 



Շուշան Խաչատրյան

36

ան ձնա զո հու թե ան վայր մըն է: Այն տեղ ա մէ նէն ա ւե լի ա ռաջ նե տուող, եւ ա ռանց 
թշ նա միին շրափ նէ լէն ու գն դակ նե րէն վախ նա լու մին չեւ վեր ջը հաս տա տա կա մու թիւն 
ցոյց տուող զօր քը ան պատ ճառ կը շա հի յաղ թա նա կը: Պատ մու թիւ նը ցոյց կու տայ որ 
օ սմ. Զօր քէն ա ւե լի հաս տա տա կամ եւ ան ձնա զոհ զօրք գո յու թիւն չու նի: Ա մէնքս մտա-
ծե լու ե նք որ մեր գլուխ նե րուն վրայ մար գա րէին եւ ա նոր ըն կեր նե րուն հո գի նե րը կը 
սա վառ նին: Մեր փա ռա պանծ նախ նի քը մեր գլուխ նե րուն վրայ կանգ նած կը դի տեն 
թէ ի ՛նչ պի տի ը նենք մենք: Ե թէ կ’ու զենք ցոյց տալ որ մենք ար ժա նի զա ւակ ներն ե նք 
ա նոնց, ե թէ կ’ու զենք ա պա գայ սե րուն դին ա նէծ քէն ա զա տիլ, պէտք է որ աշ խա տինք:

Շղ թա նե րու տակ հե ծե ծող ե րեք հա րիւր մի լի ոն մեր իս լամ եւ հին հայ րե նա կից-
նե րը մեր յաղ թու թե ան հա մար մաղ թանք ներ կը կար դան: Ոչ ոք մա հէն չպի տի ա զա-
տի, ե րա նի՜ յա ռաջ ըն թա ցող նե րուն, ե րա նի՜ կրօն քի ու հայ րե նի քի սի րուն նա հա տակ 
ե ղող նե րուն...

Յա ռա՜ջ, մի՛շտ յա ռաջ, ո րով հե տեւ հոն է յաղ թու թիւն, փառք, նա հա տա կու թիւն, 
դրախտ, ի սկ մահ ու ստոր նու թիւն ե տին կը մնան: Օ րհ նե ալ ըլ լան մեր սուրբ ու նուի-
րա կան նա հա տակ նե րուն հո գի նե րը:

Յա ւէտ կեց ցէ՛ մեր թա գա ւո րը: 
Ընդ հա նուր հրա մա նա տա րի փո խա նորդ 
ԷՆ ՎԷՐ»67:

67 Խմբագրական, «Ազատամարտ» օրաթերթ, 1914, 31 հոկտեմբեր/13 նոյեմբեր, թիւ 1665, էջ 1:
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 Պատ կեր 6. Ջի հա դի պամֆ լետ-պար սա վա գրի տիտ ղո սա թեր թը՝ ա րա բե րե նով:  
Աղ բյու րը՝ Ա ՄՆ ազ գային ար խի վի (Վա շինգ տոն) հա վա քա ծու, RG 59, No. 867.00/762:
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 Պատ կեր 7. Ջի հա դի պամֆ լետ-պար սա վա գրի ան գլե րեն թարգ մա նու թյան տիտ ղո սա թեր թը:  
Աղ բյու րը՝ Ա ՄՆ ազ գային ար խի վի (Վա շինգ տոն) հա վա քա ծու, RG 59, No. 867.00/762:
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 Պատ կեր 8. Ա ՄՆ դես պան Հեն րի Մոր գեն թաուի՝ Ջես սի Ջեք սո նի նա մա կին, ա րա բե րեն 
պար սա վա գրին ու դրա ան գլե րեն թարգ մա նու թյա նը կից ու ղարկ ված նա մակն Ա ՄՆ պետ-
քար տու ղար Վի լյամ Ջե նինգս Բրա յա նին: Աղ բյու րը՝ Ա ՄՆ ազ գային ար խի վի (Վա շինգ տոն) 

հա վաքա ծու, RG 59, No. 867.00/762:
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 Պատ կեր 9. Կով կա սի մու սուլ ման նե րին ուղղ ված թռու ցի կի ռու սե րեն հատ վա ծը: Աղ բյուր՝ 
Հայոց ցե ղաս պա նու թյան թան գա րան –ինս տի տու տի հա վա քա ծու, Բ-31, թպ 14, ֆհ 26:
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Պատ կեր 10. Կով կա սի մու սուլ ման նե րին ուղղ ված թռու ցի կի օս մա նե րեն հատ վա ծը: Աղ բյուր՝ 
Հայոց ցե ղաս պա նու թյան թան գա րան –ինս տի տու տի հա վա քա ծու, Բ-31, թպ 14, ֆհ 26:
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Թարգմանություն 5. Կովկասի մուսուլմաններին ուղղված թռուցիկի 
թարգմանությունը68

« Ռու սիան պա տե րազմ է հայ տա րա րել Ա վստ րիային ու Գեր մա նիային. նա հան-
գիստ չի թո ղել նաև Օս ման յան կայս րու թյա նը՝ ներ խու ժե լով մու սուլ մա նա կան հո ղեր: 
Դա հար կա դրեց օս ման ցի նե րի կայ սե րը՝ բո լոր մու սուլ ման նե րի խա լի ֆին՝ Նո րին 
Կայ սե րա կան Մե ծու թյուն սուլ թան Մահ մուդ V խա նին, մեզ հետ հա մա ձայ նեց նե լով, 
պա տե րազմ հայ տա րա րել Ռու սիայի և նրա դաշ նա կից նե րի՝ Ֆրան սիայի ու Ա նգ լիայի 
դեմ: 

Եվ ա հա մեր և օս ման յան զոր քերն ա մե նուր ո չն չաց նում են մեր ը նդ հա նուր թշ նա-
մի նե րին: 

Օս ման յան զոր քե րը մո տե նում են Բա թու մին, նրանք ներ թա փան ցել են Կով կաս 
տար բեր ուղ ղու թյուն նե րից: Կով կա սի մու սուլ ման ցե ղե րը կռ վում են ի րենց օս ման յան 
եղ բայր նե րի կող մից: Ռու սա կան ռազ մա կան նա վա տոր մը շր ջա փակ ված է Սև ծո վի 
նա վա հան գիստ նե րում և ի վի ճա կի չէ այդ տե ղե րից դուրս գա լու:

 Սուլ թան-խա լի ֆը ՍՐ ԲԱ ԶԱՆ ՊԱ ՏԵ ՐԱԶՄ է հայ տա րա րել ֆեթ վա-ի շե րի ֆով՝ ը նդ-
դեմ ռուս նե րի, ան գլիա ցի նե րի և ֆրան սիա ցի նե րի: 

Մեկ այլ ֆեթ վայով ա խո յան ե րկր նե րում գտնվող մու սուլ ման նե րին հի շեց վում է, 
որ չի կա րե լի ի րենց վրա բե րել Ա ստ ծու զայ րույ թը՝ մաս նակ ցե լով իս լա մի բա րե կամ-
նե րի՝ Ա վստ րիայի ու Գեր մա նիայի դեմ պայ քա րին, այ սինքն՝ դրա նով գոր ծե լով իս լա-
մի շա հե րի դեմ: 

Հայ տա րա րում եմ խա լի ֆի այդ հրա մա նը և ֆեթ վայի բո վան դա կու թյու նը ռու սա-
կան զոր քե րում գտնվող մու սուլ ման սպա նե րին ու զին վոր նե րին: 

Լ քե՛ք ռու սա կան բա նա կի՝ իս լա մի, խա լի ֆա թի և Օս ման յան կայս րու թյան այդ 
ա մե նաո խե րիմ և ան հաշտ թշ նա մու շար քե րը: Միա ցե՛ք Ա վստ րիայի ու Գեր մա նիայի՝ 
մեր խա լի ֆի բա րե կամ նե րի զոր քե րին, ո րոնք ձեզ գր կա բաց կըն դու նեն»:

68 Հայերեն թարգմանությունը կատարել ենք ռուսերեն տեքստից:
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JIHAD AND THE ARMENIAN GENOCIDE:  
PROCLAMATIONS, INSTRUCTIONS AND CALLS

Shushan Khachatryan

SUMMARY

In the hands of the Young Turks religion became a tool to rise up Ottoman Muslim 
class for war. They urged them to take part in the Jihad –the holy war – a sacred duty 
against the infidel –giaours, i. e. the Christians of the Ottoman Empire. To this end, some 
levers of religious propaganda such as proclamations, calls, leaflets and pamphlets were 
issued stressing on urgency to protect Islam from “infidels”, designed and published by 
the Ottoman secular and spiritual elite. Specific religious terminology and subtext was 
implemented, as a result thereof the massacres of Christians, primarily Armenians, were 
widely attended by almost all strata of religious and social classes–Muslim clergy, the 
military, the wealthy and ordinary citizens.

Keywords: Jihad, holy war, sultan, sheikh ul-Islam, fetwa, pamphlet, calls, leaflet, 
infidel–giaours.

ДЖИХАД И ГЕНОЦИД АРМЯН:  
МАНИФЕСТЫ, ИНСТРУКЦИИ И ПРИЗЫВЫ

Шушан Хачатрян

РЕЗЮМЕ

Религия стала в руках младотурков инструментом для вовлечения мусульманского 
населения Османской империи в войну. Они призывали мусульман принять участие 
в джихаде-священной войне против неверных-гявуров, т.е. против христиан 
Османской империи. С этой целью использовалась религиозная пропаганда, османской 
светской и духовной элитой разрабатывались и публиковались манифесты, призывы, 
листовки и памфлеты, в которых делался акцент на необходимость защитить ислам 
от «неверующих». Применялась специальная религиозная терминология и подтекст, 
результатом чего стали массовые убийства христиан, и в первую очередь армян, в 
которых приняли широкое участие почти все религиозные и социальные слои 
населения – мусульманское духовенство, военные, богатые и простые граждане. 

Ключевые слова: джихад, священная война, султан, шейх-уль-ислам, фетва, 
памфлет, призывы, листовка, неверные–гявуры.
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ՔՅՈԹՈՒ ԽԱՆ.  
ՍԵԲԱՍՏԻԱՅԻ ՏԵՂԱՀԱՆՈՒԹՅԱՆ ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ՄԻ ԿԱՅԱՆԻ ՇՈՒՐՋ

 Ռո բերտ Սու քիա սյան

 Հոդ վա ծում ներ կա յաց վում են 1915 թ. Սե բաս տիա նա հան գի տե ղա հա նու թյան ճա նա-
պար հին տե ղա կայ ված կա յան նե րից մե կում՝ Քյո թու խա նում, տե ղի ու նե ցած ի րա դար-
ձու թյուն նե րը, մաս նա վո րա պես կո տո րածն ու թա լա նը։ Ու սում նա սի րու թյու նը կա տար վել 
է հայ կա կան ար խիվ նե րում, տպա գիր մա մու լում, ա ռան ձին գր քե րում, հա վա քա ծու նե-
րում տեղ գտած ա կա նա տես-վե րապ րող նե րի վկա յու թյուն նե րի, ե րիտ թուր քա կան դա տա-
վա րու թյուն նե րի հա մա տեքս տում ի հայտ ե կած փաս տաթղ թե րի, ի նչ պես նաև թե մային 
նվիր ված ու սում նա սի րու թյուն նե րի հա մե մա տա կան քն նու թյան հի ման վրա։ Հոդ վա ծում 
քն նարկ վող նյու թը ցույց է տա լիս, որ «Ա պա հո վա գրա կան հանձ նա ժո ղով» ան վա նու մը 
կրող խմ բի կող մից կա յա նում ի րա կա նաց ված բռ նու թյուն նե րը, կո տո րածն ու թա լանն 
իշ խա նու թյուն նե րի կող մից նա խա պես ծրագր ված, հա մա կարգ ված և ի րենց բնույ թով ոչ 
ե զա կի դեպ քեր էին։ Հա տուկ ու շա դրու թյուն է դարձ վել կա յա նի դեպ քե րին ա ռն չու թյուն 
ու նե ցած օ տար ա կա նա տե սի, զոհ և ոճ րա գործ խմ բե րի միջև ե ղած կա պե րին ու դրանց 
փո խազ դե ցու թյուն նե րին։

 Բա նա լի բա ռեր. Հայոց ցե ղաս պա նու թյուն, Սե բաս տիա, Քյո թու խան, տե ղա հա նու-
թյուն, կո տո րած, թա լան, Ա պա հո վա գրա կան հանձ նա ժո ղով, գա վառ, վեց վի լայեթ ներ, 
օ տար ա կա նա տես։

*** 

 Հայոց ցե ղաս պա նու թյան ի րա կա նաց ման է ա կան մաս են կազ մել բռ նի տե ղա հա նու-
թյուն նե րը։ Տե ղա հա նու թյան ճա նա պար հին կան խամ տած ված և հա տուկ մտա դրու-
թյամբ բռ նի տե ղա հան ված հայե րի խմ բե րը են թարկ վել են տա րա տե սակ բռ նու թյուն-
նե րի, այդ թվում՝ կո տո րած նե րի և թա լա նի։ Տա րա գրու թյունն ը նդ հան րա պես ի րա-
կա նաց վում էր հե տի ոտն կամ շո գե կառ քե րով։ Այս նպա տա կին էին ծա ռա յում ճա նա-
պար հին հիմն ված ան ցու մային կա յան նե րը, որ տեղ տա րագր ված խմ բե րը ժա մա նա-
կա վո րա պես պահ վում էին, ա պա շա րու նա կում ի րենց ճա նա պար հը դե պի սի րիա կան 
ա նա պատ։ Կա յան նե րը սո վո րա բար տե ղա կայ ված էին մեծ բնա կա վայ րե րից հե ռու՝ 
դաշ տային կամ լեռ նային վայ րե րում։ Այս պի սի կա յան էր նաև Քյո թու խա նը1՝ տե ղա-
կայ ված Սե բաս տիայի և Խար բեր դի վի լայեթ նե րի սահ մա նագլ խին։ Քյո թու խա նը 
հան գու ցային էր Սե բաս տիայի տե ղա հա նու թյուն նե րի եր կու հիմ նա կան ճա նա պարհ-
նե րի հա մար: Ա ռա ջի նը սկս վում էր Սե բաս տիա քա ղա քով և շա րու նակ վում դե պի 
Թե ջիր խան, Մա ղա րա, Կան գալ, Ա լա ջա խան, Քյո թու խան՝ շա րու նակ վե լով դե պի 
Հա սան Չե լե բի, Հե քիմ խան, Հա սան Պատ րիկ և ձգ վե լով դե պի հա րավ։ Սա ե ղել 
է Սե բաս տիա քա ղա քի և շր ջա կա բնա կա վայ րե րի բնակ չու թյան տե ղա հան ման հիմ-
նա կան ճա նա պար հը։ Ե րկ րորդ ճա նա պար հի հիմ նա կան կե տերն ան ցել են Սամ սոն, 
Մարզ վան, Ա մա սիա, Եվ դո կիա, Շար գըշ լա՝ հաս նե լով մինչև Կան գալ և Քյո թու խան, 

1 Խան – իջևանատուն։
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որ տե ղից ար դեն տար հան ման եր կու ճա նա պարհ նե րը միա վոր վել են և շա րու նակ վել 
դե պի հա րավ։ Բո լոր վե րոն շյալ կա յան ներն այս կամ այն կեր պով նույն պես ե ղել են 
թա լա նի և կո տո րա ծի կենտ րոն ներ։ 

Ս տորև վեր լուծ վել են Քյո թու խան կա յա նի գոր ծու նե ու թյունն ա պա հո վող խմ բի 
կազ մը, այն տեղ տեղ գտած թա լա նի և կո տո րած նե րի տրա մա բա նու թյու նը՝ դրանց 
հա ջոր դա կա նու թյու նը, հիմ նա կան մե թոդ նե րը և նպա տակ նե րը։ Ի րո ղու թյուն նե րի 
վե րա բե րյալ ա ռա վել ը նդ հան րա կան պատ կե րա ցում կազ մե լու հա մար զու գա հեռ ներ 
են ան ցկաց վել նմա նա տիպ ի րա դար ձու թյուն նե րի միջև հայ կա կան և օ տար աղ բյուր-
նե րի հա մա դրու թյամբ ներ կա յաց վել է օ տար ա կա նա տե սի ազ դե ցու թյունն ու գոր-
ծո նը ցե ղաս պա նա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի վրա։ 

Աղբյուրներ

 Տե ղա հա նու թյան ի րա դար ձու թյուն նե րի հիմ նա կան ա կա նա տե սը վե րապ րողն է, 
նա միակ սուբյեկտն է, ո րը կա րող է ման րա մաս նո րեն վկայել գոր ծըն թա ցում սկզ-
բից մինչև ա վար տը տեղ գտած ի րա դար ձու թյուն նե րի մա սին, քա նի որ միայն նա է, 
որ ան ցել է տե ղա հա նու թյան ո ղջ ճա նա պար հը։ Ան մի ջա կան ոճ րա գործ նե րը գոր-
ծըն թա ցի միայն հատ վա ծա կան ի րա գոր ծող ներն ու ա կա նա տես ներն ե ն։ Ոչ ան մի-
ջա կան ոճ րա գործ նե րը՝ ը նդ հա նուր գոր ծըն թա ցի կազ մա կեր պիչ նե րը, գի տեն միայն 
ի րենց կող մից ար ձակ ված հրա ման նե րի, դրան ցով պայ մա նա վոր ված հան ցանք նե րի 
տրա մա բա նու թյունն ու ա կն կալ վող ար դյունք նե րը։ Այս պի սով, կա յա նում տեղ գտած 
ի րա դար ձու թյուն նե րը բա ցա հայ տող բա ցա ռիկ աղ բյուր ներ են վե րապ րող նե րի հու-
շե րը, ո րոնք ստեղծ վել են բուն գոր ծըն թաց նե րին զու գա հեռ և ան մի ջա պես դրանց 
ա վար տից հե տո կամ հե տա գա յում։ Աշ խա տան քը լայ նո րեն հիմն վում է հայ կա կան 
սկզբ նաղ բյուր նե րի վրա։ Հիմ նա րար նշա նա կու թյուն ու նեն Նու բա րյան գրա դա-
րա նի Սե բաս տիա թղ թած րա րում պահ վող փաս տաթղ թե րը2, Հա յաս տա նի ազ գային 
ար խի վի (ՀԱԱ) Հա մա սե բաս տա հայե րի վե րա շի նաց մի ու թյան3 և Գևորգ Մես րո պի 
ան ձնա կան ֆոն դի4, Հայոց ցե ղաս պա նու թյան թան գա րան-ի նս տի տու տում պահ վող 
հու շա գրու թյուն նե րը5։ Որ պես աղ բյուր օգ տա գործ վում են նաև Սե բաս տիայի տար բեր 

2 http://www.bnulibrary.org/images/archives/fonds_andonian_new_pdf/Andonian49_Sebastia.pdf, BNu/
Fonds A. Andonian, - Matériaux pour l’histoire du genocide, Dossier 49 Massacres et déportations à 
Sébaste, «Ամբաստանագիր-տեղեկագիր Սեբաստիոյ կուսակալութեան», էջ 0177-0190 հրատարակված 
(աշխատասիրությամբ Վ. Լ. (Վարդան Լեւոն), Հայկազեան հայագիտական հանդէս (Պէյրութ), 
համար ԺԵ, 1995, էջ 499-519)։ Գաբիկեան Կարապետ, Տեղեկագիր Սեբաստիոյ և շրջակայից հայոց 
տարագրութեան եւ բնաջնջումի, էջ 0051-0112, 0022-0049, Սվազ-Շար-Գըշլա, էջ 0127-0128, Զառացյան 
Հայկանույշ, Սըվազ, էջ 0113-0116։
3 Օհաննէս Ալեքսանդրեանի հուշերը 1915 թ. եղեռնի մասին (ձեռագիր), ՀԱԱ ֆ. 439, ց. 3, գ. 115։
4 Հայկազուն, Սեբաստիայի եղեռնագործութիւնը 1915-ի ջարդերու ատեն (ձեռագիր), ՀԱԱ ֆ. 1388, 
ց. 1, գ. 77։ 
5 Լուսարարյան Սեպուհ, Մի կյանքի պատմություն, պատճեն, ՀՑԹԻ, Ձեռագիր հուշագրու թյուն-
ների բաժին, գ. 127, գ.128, գ.129։
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բնա կա վայ րե րի շուրջ ստեղծ ված հու շա մատյանի ժան րի գր քե րից6, ա ռան ձին հու շե րի 
հա վա քա ծու նե րից7 և գի տա կան հան դես նե րից8 քաղ ված նյու թեր։ Գր քային աղ բյուր-
նե րից, ան շուշտ, կենտ րո նա կա նը Կա րա պետ Գա բի կյա նի «Ե ղեռ նա պա տումն» է, 
հե ղի նա կը ոչ միայն հայտ նում է իր տե սած նե րի մա սին, այլև ամ փոփ ներ կա յաց նում 
է ու րիշ վե րապ րող նե րի պատ մած նե րը և վեր լու ծում Սե բաս տիայի կո տո րած նե րի 
ցե ղաս պա նա կան ո ղջ ըն թաց քը։ Գր քային ձևա չա փով ի րա դար ձու թյուն նե րի ման-
րա մասն նկա րա գրու թյուն կա րե լի է գտ նել Փայ լա ծու Ա. Գաբ տա նյա նի « Ցա ւա կը»9 
հա տո րի մեջ։ Հե տա զո տա կան են նաև սփյուռ քյան տպա գիր մա մու լում՝ «Արև»10 
(Ա լեք սանդ րա), «Ե րի տա սարդ Հա յաս տան»11 (Չի կա գո), « Հայ րե նիք»12 (Բոս տոն) տեղ 
գտած նյու թե րը: Ու սում նա սի րու թյան պատ կերն ամ բող ջաց րել ե նք ե րիտ թուր քա-
կան դա տա վա րու թյուն նե րի հա մա տեքս տում ի հայտ ե կած նյու թե րով, ո րոնք կա րե-
լի է գտ նել հայր Գրի գոր Կեր կե րյա նի ար խի վում (թ վայ նաց ված տար բե րա կով13)։ 
Armenian Film Foundation-ի հա վա քա ծուից ու շա գրավ տե ղե կու թյուն ներ է հա ղոր դում 
մի սի ո նե րու հի Մե րի Գրե ֆե մի զար միկն իր տե սա ձայ նագր ված վկա յու թյան մեջ14։ 
Հե տա զո տու թյան հա մար օգ տա գործ վել են վե րապ րող նե րի հու շե րի վրա հիմն վող 
ու սում նա սի րու թյուն նե րը, ի նչ պի սիք են Սե պուհ Ա կու նիի « Մի լի ոն մը հայե րու ջար դի 
ամ բող ջա կան պատ մու թիւ նը (1914-1918)»15 և Ռայմոնդ Գևոր գյա նի « Հայոց ցե ղաս-
պա նու թյուն. ամ բող ջա կան պատ մու թյուն»16 աշ խա տու թյուն նե րը։ 

6 Համբարձումյան Վահան, Գիւղաշխարհ. Պատմական, ազգագրական ուսումնասիրութիւն, 
Փարիզ, տպարան «Տարօն», 1927։ Գաբրիէլ Սիմոնեան, Յուշամատեան պոնտական Ամասիոյ, 
Վենետիկ, ա.հ, 1966։ Զարդարեան Երուանդ, Պատմագիրք Տիվրիկ քաղաքի, Պէյրութ, Համազգայինի 
«Վահէ Սէթեան» տպարան, 1972։
7 ՀՃՈՒ հիմնադրամի գիտական ուսումնասիրություններ, հատոր 14, Հուշագրական ժառանգություն, 
Երևան, «Հայկական ճարտարապետությունն ուսումնասիրող հիմնադրամ», 2011։
8 Քօսեան Յակոբ, «Գանտիտա Գույումճեան. Աքսորի ճամբան (1915)», աշխատա սի րութեամբ Հ. 
Պօղոս Վրդ. Գոճանեանի, Մերուժան Կարապետեանի, Հանդէս ամսօրեայ (Վիեննա-Երեւան), 2015, 
թիւ 1-12, էջ 345-483։
9 Գաբտանեան Փայլածու, Ցաւակ, Նիւ Եօրք, «Արմենիա» տպարան, 1922։
10 Կարապետեան Էլիզա, «Զուլումի երկրէն։ Սեբաստացի աղջկան մը նամակը», «Արեւ» թերթ 
(Աղեքսանդրիա), 1917, թիւ 94 (404) - թիւ 97 (407)։
11 Գաբիկեան Կարապետ, Եղեռնապատում Փոքուն Հայոց Եւ Նորին Մեծի Մայրաքաղաքին 
Սեբաստիոյ (Գուժկան Սեբաստիոյ), «Երիտասարդ Հայաստան» թերթ (Չիքակո), սկսված 1919, թիւ 
54, նոյեմբեր 8, մինչև 1921, թիւ 48, օգոստոս 22։
12 Շահէն Տէրտէրեան, «Արիւնի ճամբէս.Դէպի Գողգոթան», «Հայրենիք» ամսագիր (Պոսթըն), 
սկսված՝ 1950 թիւ 11 (298) մինչև 1953 թիւ 1 (323)։
13 http://commons.clarku.edu/guerguerian-archive/։
14 George Partridge, http://vhaonline.usc.edu/viewingPage?testimonyID=56557&returnIndex=0#։
15 Ակունի Սեպուհ, Միլիոն մը հայերու ջարդի ամբողջական պատմութիւնը (1914-1918), Կ.Պոլիս, 
«Հայաստան» գրատան հրատ., 1921։
16 Kévorkian Raymond, The Armenian Genocide. A Complete history. London, New York, I.B. TAURIS, 2011։
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Ապահովագրական հանձնախումբը

 Սե բաս տիայի ա ռա ջին քա րա վա նի մեկն ման օ րը՝ հու նի սի 22-ի ա ռա վո տյան, Քյո-
թու խան է ու ղարկ վում չե թե նե րի17 մի խումբ, ո րը կրում էր «էմ նի էթ գո մի սի ո նի էհ»18 
ան վա նու մը19։ Հանձ նա խում բը ղե կա վա րում էր Է միր բե կի տղան՝ չե թե բա շի20 Հա միդ 
բե կը, ո րը Սե բաս տիա վի լայե թի կու սա կալ Մուամ մե րի յա վերն21 էր, հանձ նախմ բի 
ան դամ էին նաև «ա րունկ զակ դա սա կար գեն խումբ մը չէ թա ներ»՝ Խա լիս բե կը, 
Բա ջա նաղ զա դե Էդ հեմ բե կը, Թյու թյուն ջի հա ջի Խա լի լը, Քյու թյուկի տղա Հյու սեյ նը 
և այլք22: 

Հայե րի կաս կած նե րը փա րա տե լու նպա տա կով Մուամ մե րը հանձ նախմ բի 
ու ղարկ վե լը ներ կա յաց նում է ի բրև իր և Է միր բե կի միջև հայե րին տա րա գրե լու խնդ-
րին ա ռնչ վող տա րա ձայ նու թյուն, ին չի ար դյուն քում Է միր բեկն իր տղային՝ Հա մի դին, 
մի խումբ չեր քեզ նե րի գլուխ ան ցած, ու ղար կում է հայե րին տա րա գրու թյան ճա նա-
պար հից հետ դարձ նե լու, ո րին ժո ղո վուր դը հա վա տում է 23։ Ար դեն տե ղում հանձ-
նախմ բի գոր ծու նե ու թյու նը ներ կա յաց վում էր որ պես կա ռա վա րու թյան կող մից տե ղա-
հան վող հայե րի ան վտան գու թյունն ա պա հո վող նա խա ձեռ նու թյուն24։ Նշ վում է ր՝ ի բրև 
կա ռա վա րու թյան կող մից ձեռ նարկ ված մի ջոց ներն ան բա վա րար էին՝ ա պա հո վե լու 
խմ բե րի ան վտանգ տե ղա հա նու թյու նը և քր դե րի կող մից թա լա նի և խոշ տան գում նե րի 
կան խար գե լու մը25։ Ո ւս տի նշ ված խնդ րի լու ծումն ա պա հո վե լու հա մար կա ռա վա րու-
թյունն ու ղար կել էր այդ հանձ նա խում բը26։ 

Հա մա ռո տա կի ներ կա յաց նենք խմ բի ան դամ նե րի կեն սա գրու թյուն նե րը և նախ կի-
նում ու նե ցած ա ռն չու թյուն նե րը հայ կա կան կո տո րած նե րին։

Յո րյուկ ջյու լի Իբ րա հիմ կամ Ի բո27՝ հանձ նախմ բի նա խա գահ28։ 
Է միր բե կի տղա Հա միդ չե թե ա պետն ու ներ հայ կա կան, թուր քա կան և չեր քե-

զա կան ար մատ ներ29։ Ե ղել է Է րզ րու մի վի լայե թի Ե րզն կա գա վա ռա կի Կա մա րիկ 

17 Չեթե – հրոսակ:
18 Էմնիէթ գոմիսիոնիէհ – անվտանգության հանձնախումբ։
19 Գաբիկեան Կարապետ, Եղեռնապատում, մաս Դ, 24, «Երիտասարդ Հայաստան», 1920, 6 մարտ, 
թիւ 88:
20 Չեթէ բաշի – հրոսակապետ:
21 Յավեր − թիկնապահ: Մուամմերը Սեբաստիայի նահանգապետն էր։
22 Գաբիկեան Կարապետ, Եղեռնապատում, մաս Դ, 24, «Երիտասարդ Հայաստան», 1920, 6 մարտ, 
թիւ 88։
23 Նույն տեղում:
24 Ակունի Սեպուհ, նշվ. աշխ., էջ 94:
25 Տէրտէրեան Շահէն, նշվ. աշխ., «Հայրենիք», 1951, թիւ 4 (303), էջ 64:
26 Գաբիկեան Կարապետ, Եղեռնապատում. Փոքուն հայոց եւ նորին մեծի մայրաքաղաքին 
Սեբաստիոյ, Պոսթըն, «Հայրենիք», 1924, էջ 140։
27 Նույն տեղում, էջ 142։ Ակունի Սեպուհ, նշվ. աշխ., էջ 94։ 
28 Գաբիկեան Կարապետ, Եղեռնապատում, 1924, էջ 140։ 
29 Նույն տեղում, էջ 142։ Ակունի Սեպուհ, նշվ. աշխ., էջ 94։
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գյուղի գյու ղա պետ30, Սե բաս տիայի վի լայե թի կու սա կա լի թիկ նա պահ և մաս նակ-
ցել է Սա հակ վար դա պետ Օ դա բա շյա նի քա ղա քա կան սպա նու թյա նը31։ Ը ստ 1915 թ. 
տվյալ նե րի՝ դեռևս գտնվել է Սե բաս տիա յում կամ Ու զուն Յայ լա յում՝ չեր քեզ նե րի 
մոտ32։ 

Է մին քե հյա-զա դե Խա լիս բե կը՝ ե կած Կով կա սից, չե թե33, « չէ թէ րէի սի»34 
« Թէշ քի լաթ Մաh սու սէի» մյու դիր, Իթթիհադի « րէիս»35, ցե ղաս պա նու թյու նից հե տո 
գտնվել է Սե բաս տիա յում։ Հան ցա կից է 1914 թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 18/31-ին Սա հակ 
վար դա պետ Օ դա բա շյա նի և նրա կա ռա պան՝ զա ռա ցի Ա ռա քել Կտ րի ճյա նի սպա նու-
թյուն նե րին36։ Թո նուս− Շար-Գըշ լայի ճա նա պար հով ան ցնող Սամ սո նի, Ա մա սիայի, 
Մարզ վա նի, Թոքատի քա րա վան նե րի կո ղոպ տիչ, տղա մարդ կանց ջար դա րար, 
աղ ջիկ-հարս նե րի զանգ վա ծային վա ճա ռող37։ 

Բա ջա նաղ զա դե Էդ հեմ բե կը (չե թե)՝ Իբ նե (ի գա ցյալ-պոռն կա ցյալ38) մա կա նու նով, 
ե ղել է Սե բաս տիա քա ղա քի քա ղա քա պե տա րա նի պաշ տո նյա, ջար դե րի կազ մա կեր-
պիչ, Բա ջա նաղ զա դե Համ դիի եղ բո րոր դին է ր39։ 

Թյու թյուն ջի հա ջի Խա լիլ (չե թե)40, հանձ նախմ բում կա տա րել է գրա գրի պաշ տոն41։
 Քյու թու կ-Մեհ մե դի որ դի Հյու սեյ նը (չե թե)42 սերտ հա րա բե րու թյուն ներ է ու նե-

ցել հայե րի հետ, տի րա պե տել է հայոց լեզ վին43։ Մուամ մե րը Հյու սեյ նի հոր 200 ոս կի 
պարտ քի դի մաց ա ռա ջար կել է դառ նալ չե թե44։ Ու ներ քա ղա քա կան հա կում ներ, սուլ-
թան Աբ դուլ Հա մի դին պա խա րա կող նե րից էր, իթ թի հա դա կան45։ Ե ղել է Սա հակ 
վար դա պետ Օ դա բա շյա նի սպա նու թյան46 մաս նա կից նե րից, վար դա պե տի սպա նու-

30 Guerguerian K., “Military 08” (2018). Military Tribunals / Muhtelif Konular. 8. https://commons.
clarku.edu/military/8։
31 Հայկազուն, նշվ. աշխ., էջ 10-11:
32 Նույն տեղում։
33 Ակունի Սեպուհ, նշվ. աշխ., էջ 94։
34 Րէիսի – պետ:
35 Գաբիկեան Կարապետ,Եղեռնապատում, 1924, էջ 592: 
36 Հայկազուն, նշվ. աշխ., էջ 10-11:
37 Գաբիկեան Կարապետ, Եղեռնապատում, 1924, էջ 142:
38 Գաբիկեան Կարապետ, Եղեռնապատում, մաս Դ, 31, «Երիտասարդ Հայաստան», 1920, մարտ 31, 
թիւ 95։ Ակունի Սեպուհ, նշվ. աշխ., էջ 94։
39 Հայկազուն, նշվ. աշխ., էջ 2:
40 Գաբիկեան Կարապետ, Եղեռնապատում, 1924, էջ 142։ Ակունի Սեպուհ, նշվ. աշխ., էջ 94։
41 Գաբիկեան Կարապետ, Եղեռնապատում, 1924, էջ 142։
42 Հայկազուն, նշվ. աշխ., էջ 11։ Ակունի Սեպուհ, նշվ. աշխ., էջ 94:
43 Գաբիկեան Կարապետ, Եղեռնապատում, 1924, էջ 160:
44 Նույն տեղում։
45 Նույն տեղում։ 
46 Նույն տեղում, էջ 160։
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թյունից հե տո՝ Ա լի սի հով տի գյու ղե րի ջար դա րար47, թուրք զին վոր նե րի թու նա վոր-
ման սա դրան քի48 հե ղի նակ նե րից։ Քյո թու խա նի գոր ծո ղու թյուն նե րից կարճ ժա մա-
նակ ան ց ա զատ վել է բան տից։ 1919-ի ամ ռա նը հայ տա րար վել է սպան ված49։ 

Ահ մեդ Չա վուշ50՝ հանձ նախմ բի ան դամ։ 
Սա հակ վար դա պետ Օ դա բա շյա նը հա մա ձայ նու թյուն էր հայտ նել ա ռաջ նոր դե լու 

Ե րզն կայի թե մը և Պոլ սո պատ րիար քա րա նի կող մից նշա նակ վել էր այն տեղ ծա ռա-
յու թյան51։ Աղ վա նիս գյու ղի շր ջա կայ քում Սե բաս տիայի կու սա կալ Մուամ մե րի և կայս-
րու թյան ներ քին գոր ծե րի նա խա րար Թա լե ա թի գաղտ նի հե ռա գրա կան նա մա կա-
գրու թյամբ ո րո շում է կա յաց վել սպա նել Սա հակ վար դա պետ Օ դա բա շյա նին՝ նրան 
կաս կա ծե լով հե ղա փո խա կան գոր ծու նե ու թյան մեջ52։ Հե տա գա յում նշա նակ ված 
հե տաքն նու թյու նից պարզ դար ձավ, որ վար դա պե տի ի րե րից վերց վել էին միայն 
փաս տաթղ թե րը, ի սկ հարս տու թյուն նե րը թողն վել էին տե ղում, ին չը ևս մեկ ան գամ 
հաս տա տում է սպա նու թյան քա ղա քա կան բնույ թը։

Քարավանի դիմավորումը 

Ինչ պես նշ վեց նա խա բա նում, Սե բաս տիայի տար բեր բնա կա վայ րե րից տա րագր-
ված գրե թե բո լոր խմ բերն ի րենց ու ղեկ ցող ժան դարմ նե րի կող մից ուղ ղորդ վել են 
դե պի Քյո թու խան՝ Սե բաս տիայի տե ղա հա նու թյան ճա նա պար հի հան գու ցային 
կե տե րից մե կի մի ջով ան ցնե լու։ Կայս րու թյան կող մից խմ բե րին տե ղա հա նու թյան 
ճա նա պար հին ու ղեկ ցե լու հա մար յու րա քան չյուր քա րա վա նի կց վում էին ժան դարմ-
ներ։ Քյո թու խա նի հետ կապ ված թա լա նի և բռ նու թյուն նե րի շար քը սկս վում էր նույ-
նիսկ մինչև կա յա նին հաս նե լը. ժան դարմ նե րը սպառ նում էին ա ռջևում գտնվող 
սպան դա րա նով կամ 2-10 ոս կու53 դի մաց ա ռա ջար կում պաշտ պա նու թյուն։ Քյո թու 
խա նում, վե րոն շյալ հանձ նախմ բից բա ցի, տե ղա կայ ված էին մեծ քա նա կու թյամբ 
չե թե ներ՝ քր դեր՝ զին ված բի րե րով, կա ցին նե րով և դա նակ նե րով54, ո րոնք կապ ված 
էին Թեշ քի լաթ-ը մահ սու սե-ի հետ և ցե ղաս պա նու թյան ի րա կա նաց ման մե խա նիզ մի 
կարևոր մասն էին։

47 Նույն տեղում:
48 Նույն տեղում, էջ 592։ Kévorkian Raymond, նշվ. աշխ., էջ 431-432։ 
49 Լուսարարյան Սեպուհ, նշվ. աշխ., էջ 162։ Գաբիկեան Կարապետ, Եղեռնապատում, 1924, էջ 592:
50 Լուսարարյան Սեպուհ, նշվ. աշխ., էջ 159:
51 Գաբիկեան Կարապետ, Եղեռնապատում, 1924, էջ 45։
52 Սպանության մանրամասն պատմությունը հիմնված օսմանյան գաղտնի հեռագրե րի վրա տե՛ս 
Գրիգոր Գերգերյանի անտիպ հոդվածում` Guerguerian, Krikor, “41 Courts Martial - Telegrams” (2018). 
Adana Confiscation (Courts Martial). 38. https://commons.clarku.edu/adana_court_martial/38։
53 Լուսարարյան Սեպուհ, նշվ. աշխ., էջ 159։
54 Սիմոնեան Գաբրիէլ, նշվ. աշխ., էջ 669:
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Քյո թու խա նի շր ջա կայք հաս նե լուն պես հանձ նախմ բից որևէ մե կը (Խա լիս55, 
Հա միդ56, Հյու սեյն57) կամ մի խումբ58 դի մա վո րում էր մո տե ցող քա րա վա նը՝ ներ կա-
յաց նե լով հանձ նախմ բի գոր ծա ռույթ նե րը։ Հանձ նախմ բի մո տե ցում նե րը, ժա մա նա կի 
և տար հան վող նե րի կազ մով պայ մա նա վոր ված, փո փոխ վում էին։ Սկզբ նա կան շր ջա-
նում, ե րբ տա րագր վում էին Սե բաս տիա քա ղա քի հա րուստ և մտա վո րա կան խա վե-
րը, փոր ձեր էին կա տար վում՝ ներ կա յաց նե լու տա րա գրու թյան քա ղա քա կան հիմ նա-
վո րում ներ, ցու ցա բեր վում էր փոք րի շա տե սի րա լիր վե րա բեր մունք։ Այս պես, ա ռա-
ջին քա րա վան նե րից մե կը դի մա վո րե լիս Է միր բե կի տղա Հա մի դը սի րա լիր բարևել է 
ի րեն ծա նոթ հայե րին և փոր ձել է ներ կա յաց նել տե ղա հա նու թյան քա ղա քա կան հիմ-
նա վո րում նե րը՝ ափ սո սանք հայտ նե լով, որ հայե րը « դա վա ճա նել են Օս ման յան կայս-
րու թյա նը», ու չնա յած դրան՝ « բա րեխ նամ» կա ռա վա րու թյու նը փոր ձել է ա պա հո վել 
տե ղա հան վող նե րի ան վտան գու թյու նը59։ 

Գույ քի հանձն ման հրա հան գը տա լուց հե տո ճշ տում էին, թե ա րդյոք տա րա գրյալ-
նե րը հա մա ձայն են ի րենց գույ քե րը տալ60։ Հանձ նու մից հե տո քա րա վա նի ծա նոթ 
հայե րին մա տուց վել է պատ շաճ ճաշ61։ Հա ջոր դող քա րա վան նե րի հան դեպ վե րա-
բեր մուն քը վատ թա րա ցել է։ Ը ստ մի վկա յու թյան՝ 20 քր դեր կրա կով սպառ նա ցել են 
քա րա վա նի ան դամ նե րին և ա նուն-ազ գա նուն նե րը գրան ցե լուց հե տո ա ռանձ նաց րել 
են 10-11 տա րե կան ե րե խա նե րին, այ նու հետև 5 ոս կի փր կա գին պա հան ջել յու րա քան-
չյուր տղայի հա մար՝ սպառ նա լով մայ րե րի աչ քի ա ռջև սպա նել, ի սկ զա վակ չու նե ցող-
նե րին ուղ ղա կի ո րեն կո ղոպ տել ե ն62։

 Քա րա վա նը կա յա նին մո տե նա լիս տե ղա հան ված նե րի կառ քե րը մի քա նի շար քով 
շա րել են ի րար հետևից63, հաշ վել և ցու ցա կա գրել մարդ կանց ու սայ լե րը64։ Հանձ նա-
խում բը տա րագր ված նե րին դի մա վո րել է զին ված, փամփշ տա կալ նե րը ձգած, հար-
ձակ վել է սայ լե րի վրա՝ սար սա փի մթ նո լորտ տա րա ծե լով։ Խա նի դի մաց վառ ված է 
ե ղել խա րույկ՝ նա խորդ քա րա վան նե րից սպան ված նե րի դիակ նե րի հո տը չե զո քաց-
նե լու հա մար65։ 

55 Գաբիկեան Կարապետ, Եղեռնապատում, 1924, էջ 149։ Հուշագրական ժառանգություն, էջ 190։
56 Գաբիկեան Կարապետ, Եղեռնապատում, 1924, էջ 139-140։ Ալեքսանդրեան Օհաննես, նշվ. աշխ., 
էջ 20 շրջ.։ Լուսարարյան Սեպուհ, նշվ. աշխ., էջ 160:
57 Գաբիկեան Կարապետ, Եղեռնապատում, 1924, էջ 138:
58 Համբարձումյան Վահան, նշվ. աշխ., էջ 222:
59 Լուսարարյան Սեպուհ, նշվ. աշխ., էջ 160-161:
60 Նույն տեղում։
61 Նույն տեղում։
62 Կարապետեան Էլիզա, Զուլումի երկրէն։ Սեբաստացի աղջկան մը նամակը, «Արեւ» (Աղեք-
սանդրիա) 1917, Գ. տարի, թ. 94 (404), դեկտեմբեր 14, էջ 1-2:
63 Հուշագրական ժառանգություն, էջ 190։
64 Համբարձումյան Վահան, նշվ. աշխ., էջ 222։ Լուսարարյան Սեպուհ, նշվ. աշխ., էջ 159:
65 Գաբիկեան Կարապետ, Եղեռնապատում, 1924, էջ 139։
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Գործառույթների ներկայացման հայտարարությունը 

Սկզբ նա կան շր ջա նում հանձ նախմ բի գոր ծա ռույթ նե րի և դրա նից են թադր վող գոր-
ծո ղու թյուն նե րի մա սին հայ տա րա րու թյու նը հա ղոր դե լու հա մար տղա մար դիկ 
կանչ վում էին ը ստ սայ լե րի կա յան ման ժա մա նակ կազմ ված ցու ցա կի66։ Տե ղա հան-
ված նե րին ու նեց ված քից զր կե լու զա նա զան տար բե րակ ներ էին կի րառ վում։ Ը ստ 
դրան ցից մե կի՝ ու ղեկ ցող ժան դարմ նե րը մտ նում էին քա րա վա նի մեջ, հա վա քում 
տղա մարդ կանց և տա նում հանձ նախմ բի մոտ67։ Այլ դեպ քում մու նե տի կը գո ռա լով 
հա ղոր դում էր, որ տա սը տա րե կա նից բարձր բո լոր տղա մար դիկ պետք է հա վաք-
վեին խա նի դի մաց՝ կարևոր հայ տա րա րու թյուն լսե լու, այ լա պես սպառ նում էին 
գն դա կա հա րու թյամբ68։ Ը ստ ո րոշ վկա յու թյուն նե րի՝ գլ խա վոր չե թեի հրա մա նով 
տղա մարդ կանց բան տար կում էին վրա նի մոտ գտնվող ա խո ռում կամ խա նի ու րիշ 
հատ վա ծում՝ հանձ նախմ բի զին ված ան դամ նե րի հս կո ղու թյամբ՝ հայտարարության 
բովան դա կությանը ծանոթանալու համար։69։ Կա ռա վա րու թյան հրա մա նով Մա լա-
թիայի ճա նա պար հին քր դա կան կո ղո պու տից խու սա փե լու հա մար նրանք պետք 
է ա ռգ րա վեին քա րա վա նի ան դամ նե րի մոտ գտնվող գու մար նե րը, ոս կյա, ար ծա-
թյա զար դե րը և այլ թան կար ժեք ա ռար կա ներ70։ Տղա մարդ կանց հանձ նա րար վում 
էր գնալ և թան կար ժեք ի րե րը հանձ նե լու մա սին հայտ նել ի րենց մայ րե րին, քույ-
րե րին, նաև այն ըն տա նիք նե րին, ո րոն ցում տղա մարդ չկար71։ Հայտ նի են ի րե րի 
վե րա դարձ ման խոս տում նե րի մի քա նի տար բե րակ ներ։ Դրան ցից մեկն այն էր, որ 
գրավ ված ի րե րը պետք է ցու ցա կագր վեին և Մա լա թիա հաս նե լուն պես՝ վտանգն 
ան ցնե լուց հե տո72, նույ նու թյամբ վե րա դարձ վեին73։ Ը ստ մի վկա յու թյան՝ ա ռգ րավ-
ված ի րե րը ա ռան ձին թղ թա տա րով պետք է ու ղարկ վեին Մա լա թիա74 կամ փոս տով 
ու ղարկ վեին Սե բաս տիայից75։ Մեկ այլ վկա յու թյան հա մա ձայն՝ Խա լիս բե կը տղա-
մարդ կանց հա վա քե լուց հե տո ներ կա յաց նում է իր մոտ գտնվող մի ֆեր ման (հ րա-
մա նա գիր)՝ հայտ նե լով, որ գոր ծո ղու թյու նը կա տար վել է սուլ թա նի հրա մա նով, և 
ու մից ի նչ չա փով ա ռգրա վում կա տար վել է, պետք է ա մեն ա միս հա վա սա րա չափ 

66 Լուսարարյան Սեպուհ, նշվ. աշխ., էջ 162:
67 Համբարձումյան Վահան, նշվ. աշխ., էջ 222։ 
68 Ալեքսանդրեան Օհաննես, նշվ. աշխ., էջ 20 շրջ։
69 BNu/Fonds A. Andonian - Massacres et déportations à Sébaste, Սվազ-Շար-Գըշլա, էջ 0127։ ՀԱԱ ֆ. 
439, ց. 3, գ. 115, էջ 22 շրջ։ Սիմոնեան Գ., նշվ աշխ., էջ 669:
70 Սիմոնեան Գաբրիէլ, նշվ. աշխ., էջ 669։
71 Գաբիկեան Կարապետ, Եղեռնապատում, էջ 140։ BNu/Fonds A. Andonian, Massacres et déportations 
à Sébaste, Զառացյան Հայկանույշ, Սվազ, էջ 0114 շրջ.:
72 Տէրտէրեան Շահէն., նշվ. աշխ., «Հայրենիք» ամսագիր, 1951, թիւ 4 (303), ապրիլ, 1951, էջ 64:
73 Զառացյան Հայկանույշ., նույն տեղում, էջ 0114։ Լ. Վ., նշվ. աշխ., էջ 502։ Լուսարարյան Սեպուհ, 
նշվ. աշխ., էջ 161։ Ակունի Սեպուհ, նշվ. աշխ., էջ 94:
74 Գաբտանեան Փայլածու, նշվ. աշխ., էջ 61։
75 Ալեքսանդրեան Օհաննես, նշվ. աշխ.։ 
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հետ բաշխ վի76։ Հայտնի է փո ղե րի վե րա դար ձի մեկ այլ տար բե րակ ևս, ը ստ ո րի՝ 
ա ռգ րավ ված գու մա րը պետք է վե րա դարձ վեր սնն դի տես քով77, կամ ա ռգ րավ ված 
գու մա րը կվե րա դարձ նեին, ե րբ քա րա վա նը վե րա դառ նար78։ Միև նույն ժա մա նակ 
սպառ նում էին, որ ե թե հանձ նու մից հե տո խու զար կու թյան ար դյուն քում հայտ նա-
բեր վեր հարս տու թյուն, այն թաքց նող նե րը կս պան վեին79։ Ի սկ քա րա վա նի այն 
ան դամ նե րին, ո րոնց մոտ ու նեց վածք չէր հայտ նա բեր վում, միև նույնն է, սպաս վում 
էր նույն ճա կա տա գի րը80։ Բո լոր աղ բյուր նե րը հայտ նում են, որ նրանք այդ չափ միա-
միտ չէին և չէին վս տա հում հարս տու թյուն նե րի վե րա դարձ ման խոստ մա նը, սա կայն 
այն չափ բա րո յալք ված էին, որ ու րիշ ե լք չկար81։ Քա րա վան նե րին գույ քը հանձ նե-
լու հա մար գոր ծադր վում էր նաև վա խի և շան տա ժի սխե մա՝ ը նդ հուպ մինչև բե մա-
կա նա ցում։ Քա րա վան նե րից մե կին (ո րի մեջ էր Կա րա պետ Գա բի կյա նը) գույ-
քի հանձն ման լու րը հայտ նե լուց ան մի ջա պես հե տո խա նի հետևից դուրս է գա լիս 
մի ժան դարմ՝ տե ղե կաց նե լով, որ ա ռա վոտ խա նից դուրս բեր ված սամ սոն ցի նե րի 
քա րա վա նի վրա քր դե րի կող մից կա տար վել է հար ձա կում, տե ղի են ու նե ցել թա լան 
և սպա նու թյուն ներ82, ին չից հե տո հանձ նախմ բի ան դամ Հա միդն ի րեն շր ջա պա տող 
չե թե նե րին հրա մայել է խմ բին պաշտ պա նե լու հա մար ա րագ ձիա վոր ներ հասց նել 
քա րա վա նի մոտ83։ Այս բե մա դրու թյու նը նա խա տես ված էր տա րա գրյալ նե րին խրա-
խու սե լու հա մար՝ ա վե լի մեծ ծա վալ նե րով հանձ նե լու գույ քը։ Իթ թի հա դի ներ կա յա-
ցու ցիչ նե րը, այ նուա մե նայ նիվ, պետք է պահ պա նեին պե տա կան ծա ռայող նե րի ո րո-
շա կի պա հե լաձև, ին չով և բա ցատր վում են կա յա նում տեղ գտած ձևա կան գոր ծո-
ղու թյուն նե րը84։ Հրա հան գը հայտ նե լուց հե տո ժա մա նակ էր տր վում գույ քը բե րե լու 
և հանձ նե լու խա նի դի մաց տե ղա կայ ված տա ղա վար նե րի վրա։ Ո մանք վա խե նա լով 
ամ բողջ ու նե ցա ծը հանձ նում էին, ո մանք է լ՝ կե սը կամ քա ռոր դը պա հում85։ Կա նայք 
և աղ ջիկ նե րը կուլ էին տա լիս ոս կի նե րը,  թաքցնում իրենց կամ մանուկների մոտ, 
հողի ու կառքերի տակ86 կամ խա նի շր ջա կայ քում87։ Տես նե լով հանձն վող հարս տու-
թյուն նե րի ծա վալ նե րը՝ քա րա վան նե րին ու ղեկ ցող ժան դարմ նե րը, ո րոնք «անվ ճար» 
էին կա տա րում ի րենց ծա ռա յու թյու նը, զայ րա նում էին և նույն պես մաս նակ ցում 

76 Հուշագրական ժառանգություն, էջ 190։
77 Նույն տեղում, էջ 212:
78 Համբարձումյան Վահան, նշվ. աշխ., էջ 222։
79 Զառացյան Հայկանույշ, նշվ. աշխ., էջ 0114։ Հուշագրական ժառանգություն, էջ 191։ Համբարձումյան 
Վահան, նշվ. աշխ., էջ 222։ Լուսարարյան Սեպուհ, նշվ. աշխ., էջ 162։
80 Զառացյան Հայկանույշ, նշվ. աշխ., էջ 0114։
81 Գաբտանեան Փայլածու, նշվ. աշխ., էջ 61։ Ալեքսանդրեան Օհաննես, նշվ. աշխ, էջ 20 շրջ.:
82 Գաբիկեան Կարապետ, Եղեռնապատում, էջ 140-141: 
83 Նույն տեղում։
84 Kévorkian Raymond, նշվ. աշխ., էջ 439-440:
85 Հուշագրական ժառանգություն, էջ 190։
86 Նույն տեղում։
87 Լուսարարյան Սեպուհ, նշվ. աշխ., էջ 164:
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թա լա նին88։ Հայտ նի է դեպք, ե րբ ժան դարմ նե րի մա տու ցած « ծա ռա յու թյուն նե րի» 
հա մար ա ռա ջարկ վել է, որ ա մեն մարդ վճա րի եր կու ոս կի89։

 Խա նի դի մաց բաց վել են եր կու տա ղա վար ներ, ո րոնց շուրջ հանձ նա խում բը, 
բա ժան վե լով եր կու մա սի, սկ սել է գան ձե րի ըն դու նու մը։ Քա րա վան նե րի կարևոր 
ան ձան ցից մի քա նի սը ներ գրավ վել են հանձ նախմ բի մեջ90։ Հանձ նախմ բի ան դամ-
նե րը զին ված էին հրա ցան նե րով, խա րա զան նե րով, կրծք նե րին կախ ված էին 
դա տարկ փամ փուշտ ներ9192։ Հանձն ման ժա մա նակ հանձ նա խումբն ա նուն-ազ գա-
նուն նե րով93 դա սա կարգ ված94 գրան ցել է ստա ցած թան կար ժեք ի րե րը95։ Հանձ-
նախմ բի ան դամ նե րը, լի նե լով Սե բաս տիայի հայտ նի հան ցա գործ ներ և ա ռն չու թյուն 
ու նե նա լով հայե րի հետ, քա ջա տե ղյակ էին հայե րի կա րո ղու թյուն նե րին։ Այն դեպ քե-
րում, ե րբ հանձն վող ա վարն ա կն կալ վա ծից ա վե լի քիչ էր լի նում, կա տար վում էին 
բռ նու թյուն ներ, ին չից հե տո քա րա վա նի ան դամ նե րի մոտ ե ղած մնա ցած ու նեց ված քը 
բռ նա գրավ վում է ր96։ Ռ. Գևոր գյա նի դի պուկ բնո րոշ մամբ տե ղա հան ված նե րից՝ « հա-
նուն ի րենց ա պա հո վու թյան» կա րո ղու թյուն ա ռգ րա վող «փր կիչ նե րը» նրանց զր կում 
էին գո յատև ման մի ջոց նե րից97։ Կա տար վում էին ցու ցա դրա կան ա հա բե կում ներ՝ 
ևս մեկ ան գամ խրա խու սե լու հարս տու թյուն նե րի ամ բող ջա կան հանձ նու մը։ Տա րա-
գրյալ նե րը, բռ նու թյուն նե րից վա խե նա լով, նույ նիսկ ու րիշ նե րից էին փող վերց նում 
և հանձ նում98։ Հանձ նախմ բի ան դամ նե րին ծա նոթ մարդ կանց տր վում էր մեկ ժամ 
ժա մա նակ՝ հանձ նու մը լրաց նե լու հա մար99։ Ի րե րի հանձն ման գոր ծըն թա ցի ա վար-
տից հե տո կա տար վում էին բան տար կու թյուն ներ, և շա րու նակ վում էին բռ նու թյուն նե-
րը100։ Բան տար կու թյու նից ոս կի տա լու խոստ մամբ ա զատ ված մի տղայի՝ ոս կին չտա-
լու պատ ճա ռով են թար կել են սաս տիկ ծե ծի, տե սա րա նի ա կա նա տես նե րը հա վա քել 
և հան ձնել են գու մա րը, սա կայն չեն կա րո ղա ցել փր կել նրա կյան քը. նա մի քա նի 

88 Նույն տեղում:
89 Տէրտէրեան Շահէն, նշվ. աշխ., 1951, թիւ 4 (303) ապրիլ:
90 Նույն տեղում։ Ալեքսանդրեան Օհաննես, նշվ. աշխ, էջ 20 շրջ.-21: 
91 Գաբիկեան Կարապետ, Եղեռնապատում, մաս Ե, 32, «Երիտասարդ Հայաստան», 1920, թիւ 96, 
ապրիլ 3։ Գաբիկեան Կարապետ, Տեղեկագիր Սեբաստիոյ և շրջակայից հայոց տարագրութեան եւ 
բնաջնջումի, էջ 106:
92 Գաբիկեան Կարապետ, Եղեռնապատում, 1924, էջ 143։ Գաբիկեան Կարապետ, Տեղեկագիր 
Սեբաստիոյ, էջ 106։
93 Հուշագրական ժառանգություն, էջ 212:
94 Գաբիկեան Կարապետ, Տեղեկագիր Սեբաստիոյ, էջ 106։
95 Հուշագրական ժառանգություն, էջ 191:
96 Գաբիկեան Կարապետ, Եղեռնապատում, 1924, էջ 143-146։ Հուշագրական ժառանգություն, էջ 212:
97 Kévorkian Raymond, նշվ, աշխ., էջ 439:
98 Հուշագրական ժառանգություն, էջ 191:
99 Լուսարարյան Սեպուհ, նշվ. աշխ., էջ 162:
100 Հուշագրական ժառանգություն, էջ 191:
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ժամ ան ց մա հա ցել է 101։ Հայտ նի է դեպք, ե րբ ա խո ռում բան տարկ ված տղա մարդ-
կանց հար դի կրա կի ծխով սպա նել ե ն102։ Կա յա նը դար ձել էր սպան դա րան աչ քի ը նկ-
նող տղա մարդ կանց, ե րի տա սարդ նե րի և մտա վո րա կան նե րի հա մար103։ Ա ռան ձին 
ան հատ ներ ցու ցա կով կանչ վել և ու ղարկ վել են սպան դի104։ Այս տեղ են ի րենց մահ կա-
նա ցուն կն քել Սե բաս տիայի ա վագ սերն դի մտա վո րա կան նե րից 70-ա մյա Ան սու րյան 
Հա րու թյու նը, Պաս կալ է ֆեն դին, ով եր կար տա րի ներ աշ խա տել է որ պես հե ռա գրա-
տան պաշ տո նյա և Կյու րի նի կայ մա կա մի փո խա նորդ։ Կա յա նում Քյու թու կի տղայի 
ցու ցու մով ա մեն քա րա վա նից 40-50-ա կան մարդ է սպան վել105։ Ե ղել են նաև բա ցա-
ռու թյուն ներ, ի նչ պես օ րի նակ՝ Կա րա պետ Գա բի կյա նի քա րա վա նը, ո րը փրկ վել է 
Հյու սեյ նի հետ ու նե ցած խնա միա կան կա պի շնոր հիվ106։ Սպա նու թյուն նե րից խու սա-
փել է նաև Օ հան նես Ա լեք սանդ րյա նի քա րա վա նը107։ Սե բաս տիայի յո թե րորդ քա րա-
վա նի զին վո րա գրու թյան տա րի քի տղա մարդ կանց հա վա քել են և նույն գի շե րը բո լո-
րին սպա նել108։ Ը ստ Հայ կա նույշ Զա ռա ցյա նի հա ղոր դած տվյալ նե րի՝ իր քա րա վա նի 
ե րի տա սարդ նե րին բան տար կել են, ի սկ ծե րե րին՝ բաց թո ղել109։ « Գիւ ղաշ խարհ»-ում 
տպագր ված ա նունն ան հայտ մի կնոջ վկա յու թյան հա մա ձայն՝ Սե բաս տիայից տե ղա-
հան ված չոր րորդ քա րա վա նի աչ քի ա ռջև սպա նել են տա րագր ված տղա մարդ կանց 
մի մա սին110։ Ը ստ Նու բա րյան մա տե նա դա րա նի Սե բաս տիայի թղ թած րա րի մեջ 
զե տեղ ված «Ս վազ-Շար-գըշ լա» վեր նա գի րը կրող փաս տաթղ թի՝ նույ նիսկ փր կա գին 
վճա րե լուց հե տո բո լո րին բաց չեն թո ղել, և փրկ վել են միայն կա նանց հա գուս տով 
ծպտ ված տղա մար դիկ111։ 

Հա տուկ թի րա խա վոր ման խմ բեր էին ա ռևտ րա կան նե րը, ար հես տա վոր նե րը, 
պե տա կան աշ խա տող նե րը, կու սակ ցա կան նե րը, հոգևո րա կան նե րը և նրանց ըն տա-
նիք նե րը։ Այս խմ բե րից պա հանջ վում էր ա ռա վել մեծ քա նա կի հարս տու թյուն։ Օ րի-
նակ՝ կոշ կա կար Կե զու րենց Գրի գոր վար պե տից պա հան ջել են 300 ոս կի, հայտ նի 
մսա գործ Ղա սապ-Պօ ղիկ Է մի նի կնո ջը՝ Ան թա ռա մին, են թար կել են խոշ տան գում-
նե րի և միայն հանձ նախմ բի հայ ան դամ նե րի միջ նոր դու թյամբ դա դա րեց րել են ծե ծը 
և ե րկ րորդ հնա րա վո րու թյուն տվել՝ հանձ նե լու թաքց րած հարս տու թյու նը112։ Մի այլ 
վկա յու թյան հա մա ձայն՝ հա րուստ վա ճա ռա կա նի կնո ջից պա հան ջել են մեծ քա նա կի 

101 Տէրտէրեան Շահէն, նշվ. աշխ., «Հայրենիք», 1951, ապրիլ, թիւ 4 (303), էջ 65:
102 Գաբիկեան Կարապետ, Եղեռնապատում, 1924, էջ 151։
103 Համբարձումյան Վահան, նշվ. աշխ., էջ 222։ Լ.Վ, նշվ. աշխ., էջ 502։
104 Լուսարարյան Սեպուհ, նշվ. աշխ., էջ 164:
105 Գաբիկեան Կարապետ, Եղեռնապատում, 1924, էջ 149:
106 Նույն տեղում, էջ 159:
107 Ալեքսանդրեան Օհաննես, նշվ. աշխ, էջ 21 շրջ.:
108 Գաբիկեան Կարապետ, Եղեռնապատում, 1924, էջ 151:
109 Զառացյան Հայկանույշ, նույն տեղում, էջ 0114։
110 Համբարձումյան Վահան, նշվ. աշխ., էջ 222։
111 BNu/Fonds A. Andonian, Massacres et déportations à Sébaste, Սվազ-Շար-գըշլա, էջ 0127:
112 Գաբիկեան Կարապետ, Եղեռնապատում, 1924, էջ 144-145:
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հարս տու թյուն, ե րբ նրա կինն ա սել է, թե ու նի ըն դա մե նը 10 ոս կի, ո րից 8-ն է պատ-
րաստ տալ, են թարկ վել է խոշ տան գում նե րի. նրան կա պել են ձի ու պո չից և խա րա-
զա նով բազ մա թիվ հար ված ներ հասց րել, ին չից հե տո սկզ բում զա վա կին են սպա-
նել նրա աչ քի ա ռաջ, այ նու հետև՝ նրան113։ Մի հայտ նի դրա մա փո խի էլ սպա նել են 
իր ե րե խա նե րի աչ քի ա ռջև114։ Տար պա պոնց խա նի սե նե կա պետ Տեր տե րյան Նշա նին 
գա նա կո ծել և բան տար կել ե ն։ Հա ճի Կա րոն, ով դա նա կա գործ նե րին քար էր մա տա-
կա րա րում և տա րի նե րով գու մար էր հա վա քել, ստիպ ված հանձ նախմ բին մի պարկ, 
այն է՝ 800 ոս կի է հանձ նել115։ Հա րու թյուն Ան սու րյա նից պա հան ջել են 500 ոս կի 
և այլ հարս տու թյուն ներ, նրան ծե ծե լով սպա նել ե ն՝ ա սե լով, թե 50 տա րուց ա վե լի 
պե տա կան պաշ տոն ստանձ նե լով՝ թա լա նել է կայս րու թյու նը116։ Սուրբ Սար գիս ե կե-
ղե ցու քա հա նա ներ Տ. Ի րա վա փառ և Տ. Եփ րեմ քա հա նա նե րին են թար կել են սոս-
կա լի գա նա կո ծու թյուն նե րի, մեր կաց րել և են թար կել են ա նար գանք նե րի, պա հան ջել 
ե կե ղե ցա կան գան ձեր և եր կու սին էլ տան ջա հար ա նե լով՝ սպա նել՝ պն դե լով, թե ո ղջ 
ազ գի հարս տու թյու նը քա հա նա նե րի մոտ է 117։ Քյու թու կի տղա Հա մի դը սաս տիկ ծե ծի 
է են թար կել հայտ նի հն չա կյան գոր ծիչ Տյու չյու կյան Նա զա րե թին՝ նրա նից պա հան ջե-
լով կազ մա կեր պու թյան գան ձե րը118։ 

Հանձ նում նե րից հե տո հայտ նի են դեպ քեր, ե րբ վե րա դարձ վել են մի քա նի ման-
րա դրամ ներ՝ ա ռա ջի կա մի քա նի օ րե րին ծախ սե լու հա մար119։

 Տա ղա վար նե րում հանձն ման գոր ծո ղու թյունն ա վար տե լուց հե տո հանձ նախմ բի 
ան դամ նե րը մտել են քա րա վան ների մեջ և տակ նուվ րա ա րել սայ լե րի բեռ նե րը, 
սնն դի պար կե րը, պա տա ռո տել են տոպ րակ նե րը, պա րու նա կու թյուն նե րը լց րել գետ-
նին, բզկ տել են ան կո ղին նե րը, բար ձե րը և գտել թաքց ված հարս տու թյուն ներ: Այդ 
գոր ծո ղու թյուն ներն ու ղեկց վել են բռ նու թյուն նե րով։ Քա րա վան նե րից մե կի 80-100 
կա նանց ա ռանձ նաց րել են խա նի ա ռջև, ամ բող ջու թյամբ մեր կաց րել և ման րակր կիտ 
խու զար կել են մար մին նե րը և ո րոշ դեպ քե րում գտել թաքց ված հարս տու թյուն ներ120։ 
Քա րա վա նի թա լանն ա վար տե լուց հե տո խու զար կել են խա նում բան տարկ ված տղա-
մարդ կանց121։ 

Այս քա նից հե տո, ը ստ Կ. Գա բի կյա նի, պաշ տո նա կան գո ղե րը, ա ռգ րավ ված 
ի րե րը լց նե լով խուր ջին նե րի մեջ, վերց րել և տե ղա փո խել են մեկ այլ վայր122։ Ամ բաս-

113 Կարապետեան Էլիզա, նշվ. աշխ., էջ 1-2:
114 Լուսարարյան Սեպուհ, նշվ. աշխ., էջ 163:
115 Գաբիկեան Կարապետ, Եղեռնապատում, 1924, էջ 146:
116 Նույն տեղում, էջ 149։
117 Նույն տեղում, էջ 150։ Զառացյան Հայկանույշ, նշվ. աշխ., էջ 0114։
118 Նույն տեղում, էջ 150։
119 Լուսարարյան Սեպուհ, նշվ. աշխ., էջ 162:
120 Գաբիկեան Կարապետ, Եղեռնապատում, 1924, էջ 149։ Գաբտանեան Փայլածու, նշվ. աշխ., էջ 61:
121 Ալեքսանդրեան Օհաննես, նշվ. աշխ., էջ 21 շրջ։ Գաբիկեան Կարապետ, Եղեռնապատում, 1924, էջ 
142։ Հուշագրական ժառանգություն, էջ 191, 212։
122 Գաբիկեան Կարապետ, Եղեռնապատում, 1924, էջ 150։
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տա նա գրի տվյալ նե րով յու րա քան չյուր քա րա վա նից 6-10 հեյ պե123 ոս կի և այլ թան-
կա գին զար դեր են կո ղոպտ վել, ը ստ մեկ այլ վկա յու թյան՝ 10 բա կե ղեթ124։ Ը ստ վկա-
նե րից մե կի պատ մա ծի՝ մեկ օր վա ըն թաց քում հա վաք վել է 22 հեկ հարս տու թյուն125։ 
Թա լան ված հարս տու թյուն նե րը տե սա կա վոր վել և լց վել են ա ռան ձին կո ղով նե րի 
մեջ՝ ոս կի-ոս կե ղեն, ար ծաթ-ար ծա թե ղեն126, մա տա նի ներ, ա պա րան ջան ներ, ժա մա-
ցույց ներ, ա դա մանդ ներ, զմ րուխտ ներ, մար գա րիտ ներ, ար ծա թա պատ մա գա ղաթ-
ներ, ոս կյա խա չեր և տար վել Սե բաս տիա127։ Այդ տեղ տար վե լու տե ղե կու թյու նը հաս-
տատ վել է նաև օս ման յան փաս տաթղ թե րով և ը ստ դրան ցից մե կի՝ գան ձե րը Խա լիս 
և Հա միդ բե կե րի կող մից տար վել են Խա լիլ բե կի տուն128՝ ժան դարմ նե րի հրա մա նա-
տար, աշ խա տան քային ջո կատ նե րի կո տո րա ծի պա տաս խա նա տու նե րից129։ 

Կո ղո պու տը շա րու նակ վել է նույ նիսկ կա յա նից դուրս գա լուց հե տո։ Հայտ նի է 
դեպք, ե րբ քա րա վան նե րը ճա նա պար հե լուց հե տո հա սել են նրանց հետևից և պատ-
ճա ռա բա նե լով բա նա կի հա ցի մա տա կա րար ման ան հրա ժեշ տու թյամբ՝ ա ռգ րա վել են 
սայ լեր130։

 Կա յա նում տեղ գտած թա լա նի նա խա վեր ջին ա րա րը տե ղի է ու նե ցել հետևյալ 
կերպ։ Նույն ե րե կո յան քա րա վա նին ու ղեկ ցող ժան դարմ նե րը՝ տես նե լով, թե ի նչ 
քա նա կու թյամբ հարս տու թյուն թա լան վեց ժո ղովր դից, կր կին գն դա կա հա րու թյան 
սպառ նա լի քով տա րա գրյալ նե րից մեկ ան գամ ևս պա հան ջել են գու մար։ Քա րա վա նը 
հար կադր ված մինչև ա ռա վոտ հա վա քել է գու մա րը և ճամ փա դուրս գա լուց ա ռաջ 
հանձ նել ժան դարմ նե րին։ Ը ստ Գա բի կյա նի՝ թա լա նի այս փու լում նույն սխե մայով 
նա խորդ քա րա վան նե րից 60-70 տղա մարդ, հիմ նա կա նում ե րի տա սարդ ներ, սպան-
վել ե ն131։

 Քա նի որ խա նը գտնվում էր Սե բաս տիայի և Խար բեր դի վի լայեթ նե րի սահ մա-
նագլ խին, քա րա վան նե րին ու ղեկ ցող ժան դարմ ներն այդ տե ղից պետք է փոխ վեին132։ 
Նշ ված հան գա ման քը հաշ վի առ նե լով՝ նրանք մի վեր ջին ան գամ թա լա նել են աք սո-
րյալ նե րին հետևյալ կերպ. ժան դարմ նե րը հա ջորդ կա յան հաս նե լիս կա նանց ա ռա-
ջար կել են Քյո թու խա նում բան տարկ ված ա մու սին նե րին ա զա տե լու հա մար վճա րել 
5-ա կան ոս կի, սա կայն գու մա րը վերց նե լուց հե տո էլ նրանց չեն վե րա դարձ րել133։ 

123 Թերքի հեյպե – խուրջինով լի:
124 Գաբիկեան Կարապետ, Եղեռնապատում, 1924, էջ 148։
125 Համբարձումյան Վահան, նշվ. աշխ., էջ 222։
126 Գաբիկեան Կարապետ, Եղեռնապատում, 1924, էջ 144, 146, 150։
127 Լուսարարյան Սեպուհ, նշվ. աշխ., էջ 163։
128 Guerguerian K., “Sivas 18” (2018). Sivas. 18. https://commons.clarku.edu/sivas/18.։
129 Գաբիկեան Կարապետ, Եղեռնապատում, 1924, էջ 591։
130 Համբարձումյան Վահան, նշվ. աշխ., էջ 222։
131 Գաբիկեան Կարապետ, Տեղեկագիր Սեբաստիոյ, էջ 108:
132 Գաբիկեան Կարապետ, Եղեռնապատում, 1924, էջ 161:
133 Գաբիկեան Կարապետ, Եղեռնապատում, մաս Դ, 33, «Երիտասարդ Հայաստան», 1920, թիւ 97, 
ապրիլ 7:
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Զուգահեռներ

Քյո թու խա նում տեղ գտած կո ղո պու տի այս սխե մային զու գա հեռ ներ կա րե լի է գտ նել 
Սե բաս տիայի և հա րա կից վի լայեթ նե րի տե ղա հա նու թյան պատ մու թյան մեջ։ Դրանց 
թվում էր Զի լե գյու ղի դեպ քը, ե րբ կազմ վել է ա տյան-հանձ նա ժո ղով, ո րն ար ձա նա գրել 
է աք սո րա կան նե րի ա նուն-ազ գա նուն նե րը և թան կար ժեք ի րերն ա ռգ րա վել՝ պատ ճա-
ռա բա նե լով ճա նա պար հին ան վտան գու թյան ե րաշ խիք նե րի բա ցա կա յու թյամբ, և խոս-
տա ցել նույ նու թյամբ հանձ նել տա րա գրյալ նե րին, ե րբ նրանք վե րա դառ նան134։ 

Մեզ հան դի պած ա մե նա մոտ նմա նու թյու նը դեպ քե րին ար ձա նագր ված է Թո նուս 
քա ղա քից ոչ հե ռու գտնվող վայ րում՝ Սամ սո նի տա րա գրյալ քա րա վան նե րից մե կում։ 
Աղ բյու րը հայտ նել է, որ քա ղա քա ցիա կան հա գուստ նե րով մի խումբ մար դիկ, ի րենց 
ներ կա յա նա լով որ պես պե տա կան պաշ տո նյա ներ, կանգ նեց րել են քա րա վա նը և 
նս տե լով մի սե ղա նի շուրջ՝ նույն մո տեց մամբ հրա մայել հանձ նել թան կար ժեք ի րե րը, 
ո րոնք ար ձա նա գրել են ա նուն-ազ գա նուն նե րով, և կր կին նույն՝ Մա լա թիա հաս նե լուն 
պես ամ բող ջու թյամբ վե րա դարձ նե լու խոս տու մով թա լա նել են քա րա վա նը135։ Այս տեղ 
նույն պես կա տար վել է ե րե խա նե րի և կա նանց մար մին նե րի ման րակր կիտ խու զար-
կու թյուն136։ 

Ն մա նօ րի նակ պատ կեր կա րե լի է տես նել Տիվ րիկ քա ղա քի քա րա վան նե րի ճա նա-
պար հին։ Տիվ րի կի շր ջա կայ քում մի մու նե տիկ բարձ րա ցել է տա նի քի վրա և հայե րեն 
բղա վե լով՝ զգու շաց րել, որ ի րենց վաղ վա ճա նա պար հը վտան գա վոր է, և մեծ քա նա-
կու թյամբ քր դեր են հար ձակ վե լու և թա լա նե լու քա րա վա նը, ի սկ ու ղեկ ցող ժան դարմ-
նե րը չեն կա րո ղա նա լու ա պա հո վել ան վտան գու թյու նը։ Ո ւս տի վե րը նկա րագր ված 
դեպ քե րի նմա նու թյամբ այս տեղ նույն պես հրա մայ վել է հանձ նել թան կար ժեք ի րե րը, 
ո րոնք Ա րաբ կիր հաս նե լուն պես պետք է նույ նու թյամբ վե րա դարձ վեին, ի սկ չհանձ-
նե լու պա րա գա յում պետք է մար մին նե րի վրա խու զար կու թյուն ի րա կա նաց վեր՝ ը նդ-
հուպ մինչև ին տիմ հատ ված ներ137։

Մերի Գրեֆեմի հանգամանքը

 Սե բաս տիայի տե ղա հա նու թյու նը նկա րա գրող վկա յու թյուն նե րի մեջ հան դի պում է 
ա ռա ջին հա յաց քից տա րօ րի նակ և վե րը նկա րագր ված փաս տե րի հետ չհա մադրվող 
մի հու շա գրու թյուն։ Խոս քը կա թո լիկ հոգևո րա կան հայր Հա կոբ Վրդ. Քո սյա նի՝ 
Գան տի տա Գույում ջյա նից գրա ռած վե րապ րու մի պատ մու թյան մա սին է։ Ը ստ հու-
շա գրու թյան, ե րբ քա րա վա նը, ո րի մեջ էր քույր Գան տի տա Գույում ջյա նը, մո տե ցել է 
խա նին, ի րեն ան հաս կա նա լի պատ ճա ռով քա րա վա նը 15 րո պե հե ռա վո րու թյան վրա 
կանգ նեց րել են դաշ տի մեջ՝ գի շե րե լու138։ Ե րբ քա րա վա նի ան դամ նե րը պատ րաստ վել 

134 Մեսրոպ Լեւոն, Աղէտ եւ վերածնունդ, Փարիզ, տպագր. «Արաքս», 1952, էջ 399-400։
135 Հէքիմեան Օթոն, Սամսոնի հայութեան տխուր բաժինը 1915-1918-ի Մեծ Եղեռնէն, Փարիզ, ա.հ., 
1961, էջ 113:
136 Նույն տեղում, էջ 114:
137 Զարդարեան Երուանդ, նշվ. աշխ., էջ 130:
138 Քօսեան Յակոբ, նշվ. աշխ., էջ 392։
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են սայ լե րը կանգ նեց նել և իջ նել, Քյո թու խա նի բա րյա ցա կամ մի չեր քեզ՝ մյու դի րը, 
տես նե լով ոչ հե ռու տա րած քի վրա գտնվող քա րա վա նը, մարդ է ու ղար կել և քա րա-
վա նի կա ռա պան նե րին ստի պել սայ լե րը տա նել մինչև խան՝ դրա դի մաց գի շե րե լու։ 
Մյու դի րը ճա նա չում էր քա րա վա նի ո րոշ ան դամ նե րի և սկ սել է նրանց կա րիք նե րը 
հո գալ. հրահանգել է բերել ուտելիք՝ մածուն, պանիր։ Քա րա վա նում ե ղած փախս-
տա կան նե րին թև թևի կա պած ա ռաջ նոր դել են խա նի խցե րից մե կը։ Հե տաքրք րա-
կան են այս ըն թաց քում տեղ գտած գո ղու թյան դեպ քը և դրա լու ծու մը։ Քա րա վա-
նին ու ղեկ ցող ժան դարմ նե րը գո ղա ցել են տա րա գրյալ նե րի կա պոց նե րից մե կը, ին չի 
մա սին ի մա նա լուց հե տո մյու դիրն այն վե րա դարձ նում է տե րե րին և ձեր բա կա լե լով 
գո ղու թյուն կա տա րած ժան դարմ նե րին՝ ու ղար կում Մա լա թիա։ Դրա նից հե տո ար գե-
լել է քա րա վա նին շա րու նա կել ճամ փան139։ Վե րապ րո ղը նշ ված դեպ քը բա ցատ րում է 
չձեր բա կալ ված ժան դարմ նե րից վտան գի տակ լի նե լու հան գա ման քով։ 

Գո ղո նը վե րա դարձ նե լուց հե տո, ի նշան ե րախ տա գի տու թյան, գո ղու թյան հան գա-
ման քը վեր հա նած խումբն այն նվի րել է մյու դի րին։ Վե րը նկա րագր ված ի րա դար ձու-
թյուն նե րի հետ այս դր վա գը նույ նիսկ որևէ հե ռա վոր ա ռն չու թյուն չու նի, սա կայն այս 
ար տա սո վոր գոր ծե լաո ճի պատ ճա ռը բա ցա հայտ վում է վկա յու թյան հա ջոր դող տո ղե-
րում։ Թա լա նի դր վա գից մի քա նի ժամ ան ց կա յա նին է մո տե ցել Սե բաս տիայի տա րա-
գրյալ նե րի մեծ քա րա վան՝ շուրջ 1.500 սայ լե րով։ Այս մեծ խմ բում էր նաև ա մե րի-
կա ցի մի սի ո նե րու հի Մե րի Գրե ֆե մը։ Նա 1902 թվա կա նից տնօ րի նել է Սե բաս տիայի 
ա ղջ կանց վար ժա րա նը140։ Դոկ տոր Քլար քի հետ 1914 թ. օգ նել է Կա րի նի բնա կիչ նե-
րին պայ քա րե լու տի ֆի դեմ141, վե րա դառ նա լով Սե բաս տիա՝ Մե րի Գրե ֆե մը դոկ տոր 
Քլար քի հետ փոր ձել է պահ պա նել հայե րի հարս տու թյու նը, դրանք իր մոտ է թաքց-
րել՝ վե րա դարձ նե լու նպա տա կով142։ Տես նե լով դպ րո ցի ու սու ցիչ նե րի և ա շա կերտ նե րի 
բռ նա գաղ թը՝ դի մել է կու սա կալ Մուամ մե րին և ստա ցել նրանց ու ղեկ ցե լու և խնա մե լու 
թույլտ վու թյուն143։ Մե րի Գրե ֆե մը շր ջում էր բազ մա հա զա րա նոց քա րա վա նի մի ջով և 
փոր ձում էր հո գալ աք սո րյալ նե րի կա րիք նե րը144։ Գրե ֆե մի՝ որ պես օ տար վկայի ներ-
կա յու թյու նը զս պում է ոճ րա գործ նե րի գոր ծո ղու թյուն նե րը։ Նրա ներ կա յու թյամբ փորձ 
է կա տար վում հնա րա վո րինս քա ղա քա կիրթ տեսք տա լու բռ նի տա րա գրու թյա նը։ 
Մե րի Գրե ֆե մը, գի տակ ցե լով նշ ված հան գա ման քը, հենց այդ նպա տա կով էր ու ղեկ-
ցում քա րա վան նե րին145։ Կաշ կանդ վա ծու թյու նից ա զատ վե լու հա մար մի քա նի կա յան-
ներ ան ցնե լուց հե տո Մա լա թիա յում թուրք պաշ տո նյա նե րը հար կա դրել են նրան 

139 Գաբիկեան Կարապետ, Եղեռնապատում, 1924, էջ 394:
140 Քասունի Երուանդ, Քննական ակնարկ «Միշըների հերըլտ»-ի 1815-1918 թթ. հայ ժողովուրդի 
ցեղասպանութեան եւ վերածնունդի մասին արձանագրած վկայագրութիւններուն, Պէյրութ, 
«Մ.Ա.Հ.Ա.Ե. միութեան հրատարակչական գրասենեակ», 2012, էջ 208:
141 Նույն տեղում, էջ 208-209:
142 Նույն տեղում, էջ 100:
143 Նույն տեղում, էջ 209:
144 Նույն տեղում, էջ 398:
145 Partridge George, http://vhaonline.usc.edu/viewingPage?testimonyID=56557&returnIndex=0# վեցե-
րորդ րոպե։
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վե րա դառ նալ Սե բաս տիա։ Գրե ֆե մը, մնա լով Սե բաս տիա յում, շա րու նա կել է իր մար-
դա սի րա կան գոր ծու նե ու թյու նը՝ հետ ցե ղաս պա նա կան փու լում իր գոր ծուն մաս նակ-
ցու թյու նը բե րե լով որ բա հա վաք ման և որ բե րի կր թա կան գոր ծին146։ Այս և այլ ձևե րով 
մինչև իր կյան քի վեր ջը նա իր նպաստն է բե րել հա յու թյա նը147։

Վերջաբան

Քյո թու խա նի ի րա դար ձու թյուն նե րի քն նու թյու նը հան գեց նում է մի շարք եզ րա կա ցու-
թյուն նե րի։ 

1. Ա պա հո վա գրա կան հանձ նախմ բի ան վան տակ ծպտ ված հան ցա վոր խում բը 
կազմ ված էր պե տա կան հա մա կար գի ներ կա յա ցու ցիչ նե րից՝ կու սակ ցա կան ներ, Թեշ քի-
լաթ-ը մահ սու սե-ի ան դամ ներ, բան տե րից հա տուկ նպա տա կով տար բեր ժա մա նա կա-
հատ ված նե րում բաց թողն ված հան ցա գործ ներ, տե ղա կան ի նք նա կա ռա վար ման օ ղակ-
նե րում գտնվող կամ դրանց ա ռն չա կից ան ձինք։ Նրանց ներ գրավ վա ծու թյու նը ցույց է 
տա լիս թա լա նի և կո տո րա ծի՝ պե տու թյան կող մից ու ղիղ կազ մա կերպ ված լի նե լը։

2. Տղա մար դիկ, ո րոնց ցե ղաս պա նու թյան նախ նա կան փու լե րում հա ջող վել 
էր խու սա փել զո րա կո չից (աշ խա տան քային ջո կատ նե րում սպան վե լուց), հե տա-
գա բռ նու թյուն նե րից և հաս նել տա րա գրու թյան փու լին, այս փու լում ար դեն սե ռա-
կան տա րան ջատ ման սկզ բուն քով դառ նում էին քա ղա քա կա նու թյան զոհ՝ խմ բե րին 
պաշտ պան վե լու հնա րա վո րու թյու նից զր կե լու, ա ռա ջին հեր թին՝ տղա մարդ կանց 
թի րա խա վո րե լու և ո չն չաց նե լու ծրա գրով:

3. Կա յա նում տեղ գտած ի րա դար ձու թյուն նե րի հա մա կարգ վա ծու թյու նը, գոր ծե լաո ճի 
կրկ նո ղու թյու նը և ծա վալ նե րը, խմ բի կող մից ներ կա յաց վող փաս տաթղ թե րի գո յու թյու նը 
փաս տում են, որ հան ցա գոր ծու թյուն նե րը ե ղել են նա խօ րոք ծրագր ված և հա մա կարգ-
ված։ Ի սկ հա րող շր ջան նե րում հայտ նա բեր ված զու գա հեռ ներն ա պա ցու ցում են, որ 
կա յա նի դեպ քե րը չեն ե ղել ի րենց տե սա կի մեջ ե զա կի և կր կին հիմք են տա լիս եզ րա-
կաց նե լու, որ այդ կո տո րած նե րը մաս կամ փուլ են կազ մել ա վե լի մեծ ծրա գրի։

4. Ցե ղաս պա նու թյան այս դր վա գը « տե ղա հա նու թյու նը հա վա սար է կո տո-
րա ծի» բա նաձևի իս կու թյունն ա պա ցու ցող օ րի նակ է, ո րը վառ կեր պով ար տա ցո-
լում է տե ղա հա նու թյան ի րա կան պատ կե րը և կա ռա վա րու թյան կող մից ձեռ նարկ-
ված մի ջոց նե րի (ու ղեկ ցող ժան դարմ նե րի նշա նա կում, «Ա պա հո վա գրա կան հանձ նա-
խումբ») ի րա կան գոր ծա ռույթ նե րը։

5. Մե րի Գրե ֆե մի օ րի նա կով կա րե լի է տես նել օ տար ա կա նա տե սի գոր ծո նը ոչ 
միայն որ պես վկայող, այլև որ պես զս պող գոր ծոն, կո տո րած նե րը կան խար գե լող 
հան գա մանք, ին չը նաև գի տակց վում էր հենց ա կա նա տե սի կող մից։

146 Պատրիկ Առաքել, Պատմագիրք յուշամատեան Սեբաստիոյ եւ գաւառի հայութեան, հատոր Ա, 
տպ. «Մշակ», 1974, էջ 563-564:
147 Նույն տեղում, էջ 565:
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KÖTÜ HAN.  
A STATION ON THE DEPORTATION ROUTE OF SEBASTIA

Robert Sukiasyan

SUMMARY

The article presents the massacres and robberies which took place in the summer of 1915 
in Kötü Han; one of the stations on deportation route of Sebastia province. The study 
is based on the compilation of testimonies of eyewitness survivors from the Armenian 
archives, print media, memoir books, collections of testimonies, the documents emerging 
from the turkish courts-martial of 1919–1920, as well as on the studies on the topic. The 
material discussed in the article shows that the violence, massacre and robbery committed 
by the “Insurance Commission” were planned, systematic and coordinated by the 
authorities. Particular attention is paid to the relationships between the foreign witnesses, 
victim and perpetrator groups and their interactions.

Key words: Armenian Genocide, Sebastia, Kötü Han, insurance commission, Emniyet 
Komisioni, deportation, massacre, looting, province, six vilayets, foreign witnesses.

КОТУ-ХАН.  
ОБ ОДНОЙ СТАНЦИИ НА ПУТИ ДЕПОРТАЦИИ В ПРОВИНЦИИ СЕБАСТИЯ

Роберт Сукиасян

РЕЗЮМЕ

В статье представлены события в Коту-хане, где при депортации армян провинции 
Себастия в 1915 году произошли массовые убийства и грабежи. Исследование осно-
вано на свидетельствах выживших очевидцев, которые сохранились в армянских 
архивах, были опубликованы в СМИ, в отдельных книгах и сборниках свидетельства 
выживших, в документах о судебных разбирательствах над младотурками, а также 
в других исследованиях по этой теме. Всесторонне рассмотренный материал пока-
зы вает, что насилие, массовые убийства и грабежи, совершенные группой «Стра-
ховая комиссия», координировались властями и по своей природе не являлись беспре-
цедентными. Особое внимание уделяется отношениям и взаимодействию между 
связан ными с событиями на станции иностранными свидетелями, жертвами и 
преступ  ными группами. 

Ключевые слова: Геноцид армян, Себастия, Коту-хан, депортация, убийство, маро-
дерство, страховая комиссия, провинция, шесть вилайетов, иностранные свидетели.
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ԱՐԱՄ ԱՆՏՈՆԵԱՆԻ ՎԿԱՅՈՒԹԻՒՆԸ ՏԷՐ ԶՕՐԻ ԳԱՒԱՌԱՊԵՏ ՍԱԼԷՀ 
ԶԷՔԻ ՊԷՅԻ՝ ԷՎԷՐԷԿԻ ՄԷՋ ԿԱՏԱՐԱԾ ՈՃԻՐՆԵՐՈՒՆ ՄԱՍԻՆ

 Միհ րան Մի նա սե ան

Այս յօ դուա ծով հրա տա րա կու թե ան տրուած են ծա նօթ գրող, խմ բա գիր, պատ մա բան, 
կր թա կան և մշա կու թային գոր ծիչ Ա րամ Ան տո նե ա նի (Կ.Պո լիս, 1879 – Բա րիզ, 1951) 
ան տիպ վկա յու թիւ նը Կե սա րի ոյ մօ տա կայ Է վէ րէկ քա ղա քի կա ռա վա րիչ Սա լէհ Զէ քի պէյի՝ 
Է վէ րէ կի մէջ կա տա րած ո ճիր նե րուն մա սին։ Զէ քի պէյ Է վէ րէ կէն ե տք նշա նա կուած է Տէր 
Զօ րի գա ւա ռա պետ ու դար ձած սու րիա կան ա նա պատ աք սո րուած բազ մա հա զար հայե-
րու գլ խա ւոր դա հի ճը։

Յօ դուա ծի սկիզ բի բա ժի նով վկա յու թիւ նը հրա տա րա կո ղը խօ սած է այն մա սին թէ ի նչ-
պէս հա կա ռակ Է վէ րէ կի մէջ գոր ծած ո ճիր նե րուն, եւ հա կա ռակ իր դէմ Կ.Պոլ սոյ Հայոց 
պատ րիար քա րա նի բո ղոք նե րուն, Զէ քի պէյի նշա նա կուած է կա ռա վա րիչ Տէր Զօ րի նման 
կա րե ւուր վայ րի մը որ հա ւա քա վայ րը դար ձած էր կայս րու թե ան զա նա զան շրջան նե րէն 
աք սո րուած հա րիւր հա զա րա ւոր հայե րու։ Այդ նշա նա կու մը պա տա հա կան չի թուիր, այլ 
լա ւա պէս մտա ծուած ու ծրա գրուած ո րո շում մըն էր, ո րով հե տեւ նոյն ձե ւով նա խա պէս պաշ-
տօ նանկ ե ղած էին նաեւ Հա լէ պի զոյգ նա հան գա պե տե րը ո րոնք մեր ժած էին ուղ ղա կի-
օ րէն մաս նակ ցիլ հայոց կո տո րած նե րուն եւ փո խա րի նուած էին Բա ղէ շի հայե րը կո տո րած 
Մուս թա ֆա Ապ տուլ Հա լիգ պէյով (Րէն տա)։ Զէ քի ե ւս, կո տո րած նե րը սկ սե լէ ա ռաջ, շր ջա նի 
կա րե ւոր պաշ տօն նե րուն նշա նա կած էր ի րեն հա մա խոհ ներ ո րոնք լա ւա գոյնս գոր ծակ ցած 
էին ի րեն հայոց կո տո րած նե րու ժա մա նակ։ 

Հ րա տա րա կուող փաս տա թուղ թին կցուած են նաեւ հա մա պա տաս խան ծա նօ թա գրու-
թիւն ներ։

 Բա նա լի բա ռեր. Արամ Անտոնեան, Սալէհ Զէքի Պեյ, Մուսթաֆա Ապտուլ Հալիգ պէյը 
(Րէնտա), Էվէրէկ, Տէր Զօր, հայկական կոտորածներ, հայոց տեղահանութիւններ։

Մուտք

 Ծա նօթ գրող, խմ բա գիր, պատ մա բան, կր թա կան եւ մշա կու թային գոր ծիչ Ա րամ 
Ան տո նե ան (Կ.Պո լիս, 1879 – Բա րիզ, 1951) ցե ղաս պա նու թե նէ հրաշ քով փր կուե լէ եւ 
Հա լէպ, ա պա Բա րիզ ա պաս տա նե լէ ե տք, լծուած է ցե ղաս պա նու թիւ նը վա ւե րա գրե-
լու աշ խա տան քին, եւ առ այդ լոյս ըն ծա յած է ոչ միայն Հայոց ցե ղաս պա նու թե ան 
պատ մու թե ան հա մար բա ցա ռիկ նշա նա կու թիւն ու նե ցող իր Մեծ Ո ճի րը փաս տա գրա-
կան ե զա կի հա տո րը1, այլ նաեւ պար բե րա կան մա մու լի է ջե րուն հրա տա րա կած է յու-
շա գրա կան բնոյ թի բազ մա թիւ յօ դուած ներ, նուի րուած՝ ցե ղաս պա նու թե ան զո հուած 
կամ վե րապ րած ան հատ նե րու կամ դէպ քե րու:

 Ցե ղաս պա նու թե ան թե մայով Ան տո նե ան ձգած է նաեւ պատ կա ռե լի ծա ւա լով յու-
շա գրա կան ան տիպ գոր ծեր, ո րոնք այժմ կը պա հուին Հ. Բ. Ը. Մի ու թե ան Բա րի զի 
Նու պա րե ան մա տե նա դա րա նի իր ա նու նը կրող թղ թած րար նե րուն մէջ: 

1 Արամ Անտոնեան, Մեծ Ոճիրը. Հայկական Վերջին Կոտորածները եւ Թալէադ Փաշա: 
Պաշտօնական Հեռագիրներ Բնագիրներու Ստորագրութեամբ եւ Բազմաթիւ Պատկերներով, 
«Պահակ»-ի մատենաշար թիւ 1, Պօսթըն, տպարան «Պահակ»-ի, 1921, 304, 1 չհ. էջ: Նախապէս լոյս 
տեսած էին գիրքին ֆրանսերէն (Բարիզ, 1920) եւ անգլերէն (Լոնտոն, 1920) ամփոփ տարբերակները:
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Ան տո նե ա նի այդ ան տիպ նե րէն, հե տա գայ է ջե րով, հրա տա րա կու թե ան կու տանք 
Է վէ րէ կի գա ւա ռա պետ Սա լէհ Զէ քի պէյի կող մէ տեղ ւոյն հա յու թիւ նը կո տո րե լու մա սին 
վկա յու թիւն մը: Զէ քի պէյ՝ Է վէ րէ կէն ե տք նշա նա կուած է Տէր Զօ րի գա ւա ռա պետ ու 
դար ձած սու րիա կան ա նա պատ աք սո րուած բազ մա հա զար հայե րու գլ խա ւոր դա հի ճը: 

Ան տո նե ա նի այս վկա յու թիւ նը կա րե ւոր է այն ի մաս տով, որ ցոյց կու տայ, թէ ի նչ-
պէս ամ բողջ քա ղա քի մը հա յու թիւ նը կո տո րած ան ձ մը, հա կա ռակ Կ.Պոլ սոյ հայոց 
պատ րիար քա րա նի կող մէ իր դէմ Ներ քին գոր ծոց նա խա րա րու թե ան յ ղուած բո ղո քա-
գրե րուն, կարճ ժա մա նակ ան ց կը նշա նա կուի գա ւա ռա պետ Տէր Զօ րի նման կա րե ւոր 
շր ջա նի մը, որ այդ օ րե րուն հա ւա քա վայ րը դար ձած էր Կայս րու թե ան բո լոր կող մե րէն 
աք սո րուած հա րիւր հա զա րա ւոր հայե րու:

 Զէ քիի այս պաշ տօ նին վե րան շա նա կու մը պա տա հա կան չէր ան շուշտ, այլ ծրա-
գրուած եւ լա ւա պէս սեր տուած գոր ծըն թա ցի մը ա ռա ջին քայլն էր միայն: Նոյն ձե ւով, 
իր մէ ա ռաջ, Հա լէ պի եր կու ի րե րա յա ջորդ նա հան գա պե տեր՝ Ճէ լալ եւ Պէ քիր Սա մի 
պէյե րը, ո րոնք մեր ժած էին հե տե ւիլ հայե րը կո տո րե լու կա ռա վա րու թե ան քա ղա քա-
կա նու թե ան, պաշ տօ նանկ ըլ լա լով, զի րենք փո խա րի նած էր Թա լէ ա թի փե սան՝ Մուս-
թա ֆա Ապ տուլ Հա լիգ պէյը (Րէն տա), որ իր կար գին կո տո րած էր Բա ղէ շի ամ բողջ 
հա յու թիւ նը ու ա նով ծա նօթ էր հան րու թե ան: Պի տի չմոռ նալ նաեւ, որ Հա լէ պը ե ւս, 
այդ օ րե րուն, ու նէր բա ցա ռիկ դիրք, ա նոր հա մար որ ան գլ խա ւոր հա ւա քա վայրն էր 
աք սո րա կան նե րուն, ուր կէ պի տի ղր կուէին ի րենց վեր ջին հանգ րուա նը՝ սու րիա կան 
ա նա պատ, եւ տեղ ւոյն վրայ պէտք էր ու նե նալ հա մա խոհ գոր ծա կից մը, որ ա պա հո վէր 
ան խտիր բո լոր աք սո րա կան նե րուն ա ռա քու մը, բա ցա ռե լով ոե ւէ մէ կուն փա խուս տը 
կամ կա շառ քով ու այլ մի ջոց նե րով աք սո րէ խու սա փու մը: Սա լէհ Զէ քի ե ւս, իր կար գին, 
Տէր Զօր հաս նե լէ ե տք, նոյն օ րի նա կով, տեղ ւոյն քա նի մը գա ւա ռա կա պետ ներն ու գիւ-
ղա խում բե րու մե ծա ւոր նե րը պի տի փո խա րի նէր իր ծրա գիր նե րուն ու ի րեն վս տա հուած 
ա ռա քե լու թե ան ա ւե լի հա ւա տա ւոր մար դոց մով, որ պէս նա խա պատ րաս տու թիւն գա լիք 
կո տո րած նե րուն:

***

Ան տո նե ա նի հե տա գայ վկա յու թիւ նը հրա տա րա կու թե ան կու տանք նոյ նու թե ամբ, 
ա ռանց ո րև է մի ջամ տու թե ան: Կցած ե նք միայն ան հրա ժեշտ ծա նօ թա գրու թիւն ներ2:

 Սա լէհ Զէ քի պէյի կեն սա գրա կա նը զանց ա ռած ե նք, ո րով հե տեւ այլ ա ռի թով գրած 
ե նք իր մա սին3:

2 Բնագիրը՝ Նուպարեան մատենադարան, Բարիզ. BNu/Fonds A. Andonian, Matériaux pour 
l’histoire du génocide, P. J. 1/3, liasse 26, Déportation des Arméniens de Césarée/Կեսարիա, P. J. 1/3, liasse 
26, ff. 29-31, 40:
3 Միհրան Մինասեան, «Արամ Անտոնեանի Անտիպ Գրառումները Տէր Զօրի Կոտորածներուն 
Մասին», Հայկազեան Հայագիտական Հանդէս (Պէյրութ), ԼԵ, 2015, էջ 700-701:
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ԶԷՔԻ ՊԷՅ ԷՎԷՐԷԿԻ ՄԷՋ

 Ին ճէ Սուի4 ջար դը ը նե լէ ե տք, ուր իր հրա մա նով 15-20 մարդ խող խո ղուած էին, Զէ քի 
պէյ Է վէ րէկ5 կը դառ նար իր հե տև որդ նե րով, ո րոնց մէջ կը գտ նուէին եր կու ծա նօթ 
մատ նիչ հայեր, մէ կը Տօ նի կե ան Սար գիս6, հն չա կե ան, դա սա տու Է վէ րէ կի վար ժա-
րա նին մէջ և միւսն ալ Կիւլ պէնկ Քէ օր Պետ րո սե ան7՝ Տար սո նի Գո լէ ճին ու սա նող նե-

4 Կեսարիա քաղաքին մօտակայքը գտնուած են «Ինճէ Սու» անունով երկու տարբեր բնակավայրեր. 
առաջինը՝ Կեսարիայէն հարաւ-արեւմուտք, անկէ 20-25 քլմ. հեռաւորութեան վրայ, որ թրքական Ինճէ 
Սուն էր եւ կեդրոնը՝ Կեսարիա անկախ գաւառի Ինճէ Սու գաւառակին, իսկ երկրորդը՝ Կեսարիայէն 
արեւելք եւ Էվէրէկէն երկու ժամ հեռաւորութեան վրայ, Արգէոս լերան հարաւը գտնուող Հայ Ինճէ 
Սուն, որ իր բնակիչներու քաջագործութիւններուն համար թուրքերու կողմէ անուանուած էր «Կիւչիւկ 
Զէյթուն»՝ «Փոքր Զէյթուն»:
Հոս Անտոնեան բնականաբար նկատի ունի Հայ Ինճէ Սուն: Բնակավայրը ունեցած է Սբ. Թորոս 
եկեղեցին եւ Ստեփանեան վարժարանը՝ 120 աշակերտներով: Աւանը 1915-ին ունեցած է աւելի քան 
200 հայու եւ 50 թուրքի տուն։ Տե՛ս Ալպօյաճեան Արշակ, Պատմութիւն Հայ Կեսարիոյ, Գահիրէ, 
հրատարակութիւն Կեսարիոյ եւ Շրջակայից Հայրենակցական Միութեան Գահիրէի Վարչութեան, 
տպարան Յակոբ Փափազեան, Ա., 1937, էջ 847։ Տե՛ս նաեւ Գալֆաեան Կարապետ Ա. քհնյ., Գիրք 
Ելից Հայոց, Պէյրութ, տպարան «Տօնիկեան», 1955, էջ 292-293։ Ըստ այլ աղբիւրի, ան ունեցած է 350 
հայ եւ 50 թուրք ընտանիք։ Տե՛ս Մատաղճեան Թորոս Մ., Յուշամատեան Թոմարզայի, վերամշակող 
խմբագիր Հրանդ Գանգրունի, Պէյրութ, տպարան Կ. Տօնիկեան, 1959, էջ 211-214:
5 Էվէրէկ կամ Աւերակ: Հնամեայ հայաբնակ գիւղաքաղաք, Կեսարիա անկախ գաւառի Էվէրէկ 
գաւառակի կեդրոնը, Կեսարիա քաղաքէն հարաւ-արեւելք, անկէ 20-25 քլմ. հեռաւորութեան վրայ, 
Կիլիկիոյ սահմանագծին մօտ, որմէ բաժնուած է Զամանթը գետով: Կառուցուած է Արգէոս լերան 
հարաւային փեշերուն վրայ:
Էվէրէկի անմիջական մօտակայքն էր Ֆէնէսէ գիւղաքաղաքը, գրեթէ միացած անոր, որուն համար 
ալ անոնք յաճախ յիշուած են միասնաբար՝ «Էվէրէկ-Ֆէնէսէ» ձեւով: Էվէրէկը ունեցած է Սբ. 
Թորոս եկեղեցին, քանի մը դպրոցներ, որոնցմէ նշանաւոր է մանաւանդ Ազգային Մեսրոպեան 
բարձրագոյն վարժարանը, որ 1905-ին ունեցած է 440 ուսանող: Ցեղասպանութեան նախօրեակին, 
քաղաքը ունեցած է 1.000 տուն հայութիւն։ Տե՛ս Գըլըճեան Խորէն Յ., Ալպոմ-Յուշամատեան Էվերէկ-
Ֆենեսէի, հրատարակութիւն Էվէրէկ-Ֆենեսէի Մեսրոպեան-Ռուբինեան Հայրենակցական միութեան 
Լիբանանի մասնաճիւղի, Պէյրութ, տպարան Ալթափրես, 1984, էջ 17։ Ըստ այլ աղբիւրի՝ Էվէրէկը 
ունեցած է 750 տուն, որուն փոքր մասը աւետարանական համայնքի պատկանողներ էին։ Տե՛ս 
Թէոդիկ, Գողգոթա Հայ Հոգեւորականութեան եւ իր Հօտին Աղէտալի 1915 Տարիին, խմբագրեց Արայ 
Գալայճեան, Նիւ Եորք, St. Vartan Press հրատ., 1985, էջ 327:
6 Ծնած է Էվէրէկ 1863-ին: 1880-ականներուն, աւարտելով ծննդավայրի վարժարանը, անցած է 
Զմիւռնիա եւ դարձած հայ վաճառատան մը գրագիրը: 1890-էն վարած է ուսուցիչի եւ տնօրէնի պաշ-
տօններ Էվէրէկի, Ֆէնէսէի, Տարսոնի, Եոզկատի եւ Կեսարիոյ մէջ: Տօնիկեան նախ եղած է հնչակեան, 
ապա դաշնակցական եւ Էվէրէկի կոմիտէի անդամ: Մեծ Եղեռնի շրջանին իր ըրած մատ նութիւններով 
դարձած է կառավարիչ Սալէհ Զէքի պէյի մտերիմն ու գլխաւոր գործակիցներէն մէկը, եւ թրքանալով՝ 
ստացած է Հաճի Եուսուֆ Քէնան անունը: 1937-ին «փաթթոցաւոր միւէզզին» էր։ Տե՛ս Ալպօյաճեան 
Ա., նշ. աշխ., Ա., էջ 1244-1245, Բ.՝ էջ 1411, 2267-2268. նաեւ՝ Գալֆաեան Կ., նշ. աշխ., էջ 177 եւ 181, ուր 
կան իր արարքներուն մասին այլ մանրամասնութիւններ եւս: 1947-ին, խոր ծերութեան հասած այս 
«այլասերած ճիւաղը» մեկնած է Կ.Պոլիս զաւակներուն մօտ, եւ հոն «զգալով իր վերահաս սա տա կումը, 
կը կարծէ խիղճը հանդարտեցնել, իր անքաւելի ոճիրները խոստովանելով, Ֆերի-գիւղի քահա նային»։ 
Տե՛ս Թագւորեան Գաբրիէլ, Գորշ Գայլը Կատղեր Էր, Գահիրէ, տպարան «Յուսաբեր», 1953, էջ 189:
7 Էվէրէկի Ֆէնէսէ թաղէն: Եղած է տեղւոյն հնչակեան կոմիտէի անդամ: Առաջին աշխարհամարտի 
սկզբնաւորութեան Տարսոնի Սենթ Բոլ ամերիկեան գոլէճի վերջին կարգի ուսանող էր, հազիւ 
18-19 տարեկան: Թրքանալով՝ ստացած է Շէհապէտտին Զէքի անունը եւ ըրած է բազմաթիւ 
մատնութիւններ։ Տե՛ս Գալֆաեան Կ., նշ. աշխ., էջ 177 եւ 181, ուր իր արարքներուն մասին տրուած են 
շատ մանրամասնութիւններ): Իր վախճանին մասին Թագւորեան տուած է այսպիսի ծանօթութիւն 
մը. «…Կը պատուհասուի անբուժելի ախտով մը, որուն դարմանը կարենալ գտնելու համար, զինա-
դադարէն ետք, կ’ուղեւորի մայրաքաղաք եւ հոն կը սատկի գարշահոտութեամբ պլշկուած եւ գլխէն 
մինչեւ ոտք նեխած»։ Տե՛ս Թագւորեան Գ., նշ. աշխ., էջ 189:
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րէն: Ա սոնք Է վէ րէ կի մէջ մատ նած էին կու սակ ցա կան նե րը, պա հուած պոմ պա նե րը, 
զէն քե րը: Զէ քի պէյ զա նոնք թր քա ցուց և խոս տա ցաւ փր կել ը նդ հա նուր հա յու թե ան 
վի ճա կուած մա հէն, պայ ման դնե լով որ ա րիւ նի մկր տու թե ամբ մը ա պա ցու ցա նեն թէ 
հա մոզ մամբ ը նդ գր կած են թր քու թիւ նը, ո րուն մէկ հա տիկ հա ւա տամ քը այդ սև օ րե-
րուն մէջ՝ հա յու ա րիւն թա փելն էր:

– Որ պէս զի հա մո զուիմ թէ ի րօք թր քա ցած էք, ան պատ ճառ պէտք է որ հայ մեռ-
ցնէք, ը սած էր ա նոնց:

Մկր տու թիւ նը – իր բա ռով – կա տա րուած էր Ին ճէ Սուի մէջ, ուր Զէ քի պէյ ա նոնց 
մեռց նել տուաւ վե րոյի շե ալ 15-20 ան ձե րը, նոյ նիսկ՝ մեռց նե լէն ե տք՝ հրա մայեց որ 
ի րենց ձի ե րով կո խո տեն զա նոնք: Այդ պէս ալ ը րին, մին չև որ խեղ ճե րուն դիակ նե րը 
այ լևս ան ճա նա չե լի մսա կոյտ ներ դար ձան: 

Այս եր կու սրի կա նե րը միշտ Է վէ րէկ մնա ցին: Տօ նի կե ա նի հա մար կը հա ւաս տեն թէ 
ա ւե լորդ չա րու թիւն չը րաւ, այ սինքն մատ նու թե նէ ան դին չան ցաւ: Մինչ դեռ Կիւլ պէնկ՝ 
նոյ նիսկ ա ռանց գայ մա գամ Զէ քի պէյի ներ կա յու թե ան, ի րեն տրուած ար տօ նու թիւ նը 
չա րա չար գոր ծա ծե լու ա ռիթ կը փնտ ռէր, և ի նք իր գլ խուն մարդ կը ծե ծէր: Այս կեր պով 
խոշ տան գուած ու չար չա րուած հայոց մէջ կը յի շուի Թթույե ան Կա րա պետ ա նուն բո ղո-
քա կա նը:

***
 Մինչ դեռ Ին ճէ Սուէն կը դառ նար, ճամ բան հան դի պե ցաւ ե է նի ճէ ցի8 Կա րա պետ …9 
ա նուն զի նուո րի մը որ Կե սա րիա գտ նուած ա տե նը ի մա նա լով թէ հայե րը տե ղա հան 

Հետաքրքրական է որ պոլսական երգարանի մը մէջ կայ Տարսոն Գոլէճի իր ուսանողութեան 
տարիներուն յօրինած «Իմ ուխտը» խորագրով բանաստեղծութիւնը, ուր կը կարդանք հետեւեալ 
տողերը. «Թէ զնտանի մէջ բանտարկուած, մնամ նօթի ու ծարաւ, / Ըմպեմ ցաւոց լլկումներու սեւ 
բաժակէն անխնայ, / Եւ ընկճեն զիս վայրագ ձեռքեր յօշոտանքով չարադաւ, / Երդում ունիմ, պիտի 
պահեմ Հնչակեան ուխտս աներկբայ…»: Երգին բառերուն կցուած է նաեւ անոր երաժշտութիւնը։ Տե՛ս 
Դայլայլիկ. Պատկերազարդ եւ ձայնագրուած լիակատար երգարան, Կ.Պոլիս, 1912, էջ 122:
8 Եէնիճէ՝ զուտ հայաբնակ գիւղ Կեսարիա անկախ գաւառի Տէվէլու գաւառակի Թոմարզա 
գիւղախումբին մէջ, Թոմարզա գիւղաքաղաքէն հարաւ-արեւմուտք, անկէ 25-30 քլմ. հեռաւորութեան 
վրայ եւ Կեսարիա քաղաքէն հարաւ-արեւելք: Ունեցած է Սբ. Թորոս եկեղեցին եւ Լեւոնեան 
Վարժարանը՝ 60 աշակերտներով: Գիւղը ցեղասպանութեան նախօրեակին ունեցած է 473 բնակիչ։ 
Տե՛ս Kévorkian Raymond H., Paboudjian Paul B., Les Arméniens Dans L’empire Ottoman a la Veille du 
Génocide, Փարիզ, ARHIS, 1992, p. 230:
9 Բնագրին մէջ մականունին տեղը ձգուած է պարապ: Այլ աղբիւրէ կ’իմանանք որ անունն էր 
Կարապետ Թագթագեան (Թախթախեան)-Ճարլախեան: Առկայ է Կարապետի սպանութեան մասին 
ականատեսի վկայութիւն մը. Կարապետ Թախթախեան համագիւղացի երիտասարդներու հետ, 
աշխատաւորական գունդերու որպէս անդամ, կ’երթայ Կեսարիա, ապա երեք ընկերներով հինգ օրուայ 
համար կը վերադառնայ գիւղ եւ կրկին Կեսարիա մեկնումի ճանապարհին, Սէնտըրէմէքէ կոչուած 
թուրք գիւղին մօտ կը ձերբակալուի Զէքիի կողմէ ու կը տարուի Էվէրէկի բանտը, ուր իր ընկերներուն 
հետ տանջանքներու կ’ենթարկուի: Բանտի բակին մէջ գտնուող ոստիկաններ Կարապետին գլուխը 
կը դնեն հեծանի մը տակ ու հեծանին երկու կողմերը նստելով՝ կը սկսին կոտտուկ խաղալ, մինչեւ որ 
կը ջախջախուի անոր գլուխը: Ականատես վկան եղած է Կարապետի դին հայոց գերեզմանատուն 
տանող ու թաղողներէն մէկը (Կարապետ Թամուզեանի վկայութիւնը հետեւեալ հատորին մէջ. 
Յովհաննէս աւագ սարկ. Տոմարծացի (Յովհաննէս Թորոսեան), Պատմութիւն Հայ Տոմարծայի, 
Պէյրութ, տպարան «Սեւան», հրատարակութիւն Տոմարծայի պատմութեան հրատարակչական 
Կեդր. Յանձնախումբի, Գ., 1969, էջ 2392:
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պի տի ը նեն, հրա ման ա ռեր և իր գիւ ղը կը դառ նար՝ գոր ծե րը կար գի դնե լու հա մար: 
Խեղճ մար դը, ա ւե լի շուտ հաս նե լու հա մար, լե րան ճամ բան ը նտ րած էր, և ճիշդ այդ 
ճամ բուն վրայ Զէ քի պէյ կե ցուց զին քը և հար ցուց թէ ուր կէ՛ կու գայ: Կա րա պետ կը 
պա տաս խա նէ թէ ի նք զի նուոր է, կա նո նա ւոր ար տօ նու թիւն և ան ցա գիր ու նի ձեռ քը, 
և թէ իր գիւ ղը կ’եր թայ ար ձա կուր դով՝ ապ րանք նե րը ծա խե լու: Զէ քի սա կայն ա ռանց 
կա րև ո րու թիւն ըն ծայե լու մար դուն քով գտ նուած պաշ տօ նա թուղ թե րուն, կ’ը սէ.

–Դուն փախս տա կան զի նուոր ես, և հրո սա կու թե ան հա մար այս լեռ նե րը կը շր ջիս: 
Եւ ա ռանց մար դուն բո ղոք նե րուն ա կանջ կա խե լու, ձեր բա կա լե լով կ’առ նէ Է վէ-

րէկ կը բե րէ, կը նե տէ բան տը, եւ կը սկ սի հար ցաքն նել: Մէկ ան գա մէն 1500 գա ւա-
զան զար նել կու տայ, եւ ե րեք օր ի րա րու վրայ ան խնայ կը ծե ծէ, ա ռանց ը նդ հա տե-
լու: Խեղճ մար դուն ո տուը նե րը բզիկ բզիկ կ’ըլ լան, բայց նո րէն Զէ քիի կա տա ղու թիւ նը 
չի մեղ մա նար, կը պն դէ թէ ի րօք հրո սակ մըն է, եւ ան պատ ճառ կ’ու զէ հասկ նալ թէ 
ո րո՞նք են իր ըն կեր նե րը եւ ո ՞ւր կը գտ նուին: Մար դը բան չէր գի տեր որ ը սէր, ար դէն 
խօ սե լու կա րո ղու թիւնն ալ կորսն ցու ցած էր այդ չար չա րանք նե րէն վերջ: Զէ քի բո լո-
րո վին մեր կաց նել կու տայ զայն եւ մարմ նին վրայ տաք մոխ րի հետ կրակ կը թա փէ, 
բայց դար ձե ալ չի կր նար տե ղե կու թիւն մը քա ղել:

 Ժան տար մա գօ ման տա նի Թէ ֆիք պէյ10 (հա րիւ րա պետ) օր մը Զէ քիի կը գան-
գա տի թէ ա ւե լորդ տե ղը կը կա տա րուին այդ ան խիղճ խոշ տան գումն ե րը, քա նի որ 
գաղ թի հրա մա նը ե կած է և բո լոր հայերն ալ պի տի ճամ բուին ա նանկ պայ ման նե րու 
մէջ որ գրե թէ ոչ մէ կը ո ղջ պի տի մնայ, և մաս նա ւոր կեր պով կը յի շա տա կէ Կա րա-
պե տի պա րա գան, ը սե լով որ զի նուոր է վեր ջա պէս և ի րո՛ք ար տօ նու թե ամբ իր գիւ ղը 
կը դառ նար, ի նչ պէս յայտ նի ե ղած էր պաշ տօ նա կան քն նու թե ամբ:

 Զէ քի պէյ՝ Թէ ֆիք պէյի խօս քե րէն կ’առ նուի և կը վի ճին ի րա րու հետ: Թէ ֆիք պէյ 
կը սպառ նայ բո ղո քել, ա ւելց նե լով որ մի նակ Կա րա պե տը կը բա ւէ ի րեն ի բր փաստ: 
Այս ան խոր հուրդ սպառ նա լի քը խեղճ մար դուն դա տավ ճի ռը կը դառ նայ: Զէ քի՝ 
իս կոյն բանտ կը վա զէ և կը կան չէ բան տար կե ալ նե րէն Լաֆ ճե ան Տիգ րա նը11, թօ մար-
զա ցի12 շատ ու ժեղ մարդ մը որ ծեծ ու տե լէն ու չար չա րուե լէն այ լևս քա լե լու ան կա րող 

10 «Ժանտարմա գօմանտանը հազարապետ Լութֆի Թէվֆիգ» ձեւով յիշուած է 1919-ին, Հալէպի մէջ 
պատրաստուած Կեսարիոյ կոտորածներու պատասխանատուներու ցուցակի մը մէջ (BNu/Fonds A. 
Andonian, նոյն տեղը, թերթ 2): Նոյնանուն այլ անձ մը յիշատակուած է նաեւ Կեսարիոյ ոճրագործ 
ոստիկաններու անուանացանկին մէջ՝ այսպէս. «Ժանտարմա միւլազըմը Արնավուտ Թէվֆիք», 
որուն համար ըսուած է որ Էվէրէկի ու շրջակայքի մէջ «անլուր չարիքներ» գործած է։ Տե՛ս Մելքոն 
Ասատուր, Մահաշունչ Խորշակն, Ի՞նչ Ուղղութեամբ է Փչեր եւ Ի՞նչ Աւեր է Գործեր. Կեսարիոյ Սպանդը՝ 
Անուններով Միայն, «Ազգ» (Պոսթոն), 1921, 27 օգոստոս, թիւ 199 (1833), էջ 3:
11 Զինուորական դասալիք, որ ձերբակալուելով ղրկուած է Էվէրէկ եւ միացած մատնիչներ՝ Սարգիս 
Տօնիկեանի եւ Կիւլպէնկ Քէօր Պետրոսեանի: Եղած է կառավարիչ Սալէհ Զէքի պէյի առաջին 
խորհրդատուն ու բարեկամը: Անոր հրամանով մեկնած է Թոմարզա եւ մասնակցած տեղւոյն 
խուզարկութիւններուն։ Տե՛ս Ալպօյաճեան Ա., նշ. աշխ., Բ., էջ 2269: Մատաղճեան անոր մականունը 
տուած է «Լաթճեան» ձեւով։ Տե՛ս Մատաղճեան Թ., նշ. աշխ., էջ 274:
12 Թոմարզա՝ գիւղաքաղաք Կեսարիա անկախ գաւառին մէջ, Կեսարիա քաղաքէն հարաւ-արեւելք, 
անկէ մօտ 40 քլմ. հեռաւորութեան վրայ, Արգէոս լերան մօտերը: Տեղւոյն հայերը ունեցած են Սբ. 
Պօղոս-Պետրոս փառաւոր եկեղեցին, իսկ քաղաքին արեւելքը, բարձրունքի մը վրայ գտնուած է 
Չարխափան Սբ. Աստուածածին հնամեայ վանքը: Հայեր ունեցած են նաեւ Սահակեան վարժարանը՝ 
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բան տար կե ալ նե րը տան ջան քի խու ցե րը տա նե լու պաշ տօ նը ու նէր, և այդ պատ ճա-
ռաւ « վա սը թայի նագ լիյէ»13 կը կո չուէր: Ե րբ Լաֆ ճե ան կու գայ՝ Զէ քի կը հրա մայէ որ 
եր թայ Կա րա պե տը տան ջան քի խու ցը բե րէ: 

– Բայց մեռ նե լու վրայ է, կը պտաս խա նէ Լաֆ ճե ան, ոչ կը խօ սի, ոչ ալ լսե լու վի ճա-
կին մէջն է: 

– Բե՛ր, կը հրա մայէ նո րէն Զէ քի:
 Լաֆ ճե ան՝ ստի պուած՝ կը հնա զան դի: Ե րբ Կա րա պե տը տան ջան քի խու ցը կը 

տա նին, ի րօք այ լեւս մեռ նե լու մօտ բան մըն էր: Կը սկ սին ծե ծել, բայց ա ՛լ ան զգա-
ցա ծի պէս էր, կար ծես չէր ի մա նար ան գամ տրուած հա րուած նե րը:

– Զար կէ՛ք, լա՛ւ զար կէք, կը հրա մայէ Զէ քի: 
Ու տես նե լով որ ծե ծի տակ այդ հո գիի քաշք շու քը եր կար կը տե ւէ, սե ղա նի մը 

եր կայն քը կռ նա կի վրայ տա րա ծել կու տայ Կա րա պե տը, յե տոյ եր կար տա փակ տախ-
տա կի շերտ մը (փա լաս) փո րին վրայ զե տե ղե լով, տախ տա կին եր կու ծայ րե րը մէյ մէկ 
յաղ թան դամ ժան տար մա կը նս տեց նէ եւ կը հրա մայէ որ սկ սին օ րօ րուիլ: Այդ պի սով 
կը մեռ նի Կա րա պետ:

 Բան տար կե ալ նե րը այ լեւս չեն տես ներ զայն: Միայն, յա ջորդ օ րը կը տես նեն 
Զէ քին, որ հեգ նե լով կ’ը սէր Տօ նի կե ա նի.

– Այս ձե րին նե րը որ քա՜ն կը սի րեն կոր մա հը… ե րէկ նո րէն մէ կը ի նք զին քը կա խեր 
է …

 Տա րա բախտ Կա րա պե տի դամ բա նա կանն էր որ կ’ար տա սա նէր: Սո վո րա բար՝ 
ե րբ տրուած չար չա րանք նե րուն տակ մէ կը մեռ նէր՝ կ’ը սէին թէ ի նք զին քը կա խեց բան-
տին մէջ որ պէս զի իր ո ճիր նե րը չխոս տո վա նի եւ ըն կեր նե րը ձեռք չտայ:

 Կա րա պետ՝ Է վէ րէ կի մէջ Զէ քիի վեր ջին զո հը ե ղաւ: Ան կէ ե տք ու րիշ հինգ թո մար-
զա ցի ներ ալ ձեռք ան ցուց եւ բանտ նե տեց, բայց ա տեն չու նե ցաւ զա նոնք չար չա րե լու, 
ո րով հե տեւ Թէ ֆիք պէյ բանտ եր թա լով հինգն ալ ար ձա կեց եւ ի րենց տե ղե րը ղր կեց, 
ա ռանց կա րե ւո րու թիւն ըն ծայե լու Զէ քի պէյի բո ղոք նե րուն եւ պոռչ տուք նե րուն: Ար դէն 
տե ղա հա նու թիւ նը պի տի սկ սէր մօտ օ րէն, ա նանկ որ Զէ քի պէյ ա ռիթ չու նե ցաւ այդ 
մա սին ա ւե լի բարձր տե ղուանք բո ղո քե լու:

***

 Զէ քի պէյ սո վո րա բար գի նով կու գար բանտ՝ ե րբ տան ջուե լիք մէ կը ըլ լար, միշտ ներ-
հակ գտ նուած է բան տար կե ալ նե րու տրուած չար չա րանք նե րուն, ո րոնք ի րեն մեծ 
հա ճոյք կը պատ ճա ռէին: Վայ րի ծի ծաղ ներ կ’ար ձա կէր ե րբ ա նոնց ցա ւի ա ղա ղակ-
նե րը կ’ի մա նար և այդ պէս ծի ծա ղե լով՝ շատ ան գամ ի նք իր ձեռ քով կը ծե ծէր ու կը 
տան ջէր, յան դի մա նե լով ժան տար մա նե րը թէ գութ ցոյց կու տան թուրք պե տու թե ան 
ու ազ գին այդ ուխ տե ալ թշ նա մի նե րուն նկատ մամբ:

տղոց եւ աղջկանց առանձին բաժիններով: Աւանի երեք հայկական վարժարաններուն մէջ միասնաբար 
ուսանած են 520 աշակերտ: 1915-ին Թոմարզան ունեցած է մօտաւորապէս 1.000 տուն՝ 14.000 բնակիչ, 
որուն 25 տունը կազմած են տեղւոյն թուրքերը։ Տե՛ս Արզումանեան Յակոբ Ա., Էվէրէկի Պատմութիւնը, 
Ա., Գահիրէ, տպարան Սահակ-Մեսրոպ, 1935, էջ 25։ Ալպօյաճեան Ա., նշ. աշխ., Ա., էջ 852-864:
13 Արաբերէն արմատով թրքերէն՝ փոխադրամիջոց:
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 Կը յի շա տա կէր Րու մէ լիի14 մէջ՝ պալ քա նե ան պա տե րազ մին ըն թաց քին՝ պուլ կար նե-
րու կող մէ թուր քե րու վրայ ի գործ դրուած խժդ ժու թիւն նե րը15 և կը հրա մայէր որ ա ւե լի 
խս տաց նեն տան ջանք նե րը…

 Խեղճ  հայե րը ի զո՜ւր կը բո ղո քէին թէ ի րենք պուլ կար չեն և թէ ար դար չէ որ պուլ-
կար նե րուն ո ճի րը քա ւեն հայեր, ո րոնք ո ՛չ միայն պուլ կար նե րուն հա մա միտ չէին, այլ 
նոյ նիսկ ա նոնց դէմ կռուե ցան օս մա նե ան բա նա կին հետ:

– Ա մէնքդ ալ նոյն շու ներն էք կը պո ռար Զէ քի պէյ: 
Ու ժան տար մա նե րուն դառ նա լով՝
– Զար կէ՛ք, զար կէ՛ք… օ՜խ… օ՜խ… ա ւե լի՛ ոյ ժով, ա ւե լի՛ ոյ ժով… օ՜խ… օ՜խ… կը 

գո ռար, ա ռանց եր բեք ը նդ հա տե լու իր դի ւային խն դու քը:

***

 Թէ’ ֆիք պէյէն զատ՝ Զէ քիի դէմ մի ջոց մը մա քա ռե ցաւ նաև ֆըր գա գօ ման տա նի16 
ալ պա նա ցի մի րա լայ17 մը՝ Շէ հա պէտ տին պէյ, տե ղա հա նու թիւ նը վա ղուց կա տարուեր 
լմն ցեր էր, Կե սա րի ոյ շր ջա կա նե րը և քա ղա քին մէջ մնա ցած էին միայն թր քա ցող 
ըն տա նիք ներ և զի նուո րի ըն տա նիք ներ: Զէ քի պէյ ո րո շեց զա նոնք ալ Զօր ղր կել: 
Այն ա տեն Շէ հա պէտ տին պէյ մի ջամ տեց և ար գի լեց: Զէ քի՝ կատ ղած, շուն չը Պո լիս 
ա ռաւ: Վե րա դար ձին՝ կեդ րո նէն ար տօ նու թիւն մը բե րած էր հե տը: Այս ան գամ՝ 
Շէ հա պէտ տին պէյ չկր ցաւ ար գելք ըլ լալ, և Զէ քի աք սո րեց այդ բո լոր ըն տա նիք նե րը 
ո րոնք ար դէն կա րօտ՝ մեծ թշուա ռու թե ան մէջ հա սան Մէս քէ նէ և մա սամբ ալ ճամ բան 
մնացին: Ա սոնց մէջ կը գտ նուէին Թա լա սի18 Ա մե րի կե ան Գո լէ ճին19 ու սուց չու հի նե րը, 

14 Օսմանեան կայսրութեան եւրոպական բաժնին տրուած ընդհանուր անուանում, որ մօտաւորապէս 
կը համապատասխանէ Պալքանեան երկիրներու տարածքին:
15 Ըստ Գալֆաեանի, պուլկար յեղափոխականներ՝ Զէքիի աչքերուն առջեւ մորթած են իր ծնողները, 
որուն հիման վրայ ան ուխտած է վրէժ լուծել քրիստոնեաներէն։ Տե՛ս Գալֆաեան Կ., նշ. աշխ., էջ 173: 
Նոյնը կրկնած է նաեւ Ուղուրլեան, ըստ որուն, Զէքի չէ թաքցուցած իր վրէժխնդրութեան պատճառը. 
մակեդոնացի յեղափոխականներ մօրը ստինքը կտրելէ ետք՝ չարաչար սպաննած են իր հայրն ու 
մայրը: Չարչարած են նաեւ եղբայրներն ու ազգականները, որուն համար ան յաճախ կրկնած է թէ՝ 
«ազգի մը իմ ընտանիքիս հասցուցած չարիքներուն վրէժը պիտի լուծեմ ուրիշ քրիստոնեայ ազգէ՝ 
հայերէն»։ Ուղուրլեանի վկայութիւնը տես՝ Գըլըճեան Խ., նշ. աշխ., էջ 180:
16 Ֆըրգա թրքերէն՝ զօրագունդ, գօմանտանի՝ հրամանատար: Ֆըրգա գոմանտանի՝ զօրագունդի 
հրամանատար:
17 Թրքերէն՝ գնդապետ:
18 Գիւղաքաղաք՝ Կեսարիա անկախ գաւառին մէջ, Կեսարիա քաղաքէն հարաւ-արեւելք, անկէ 
ընդամէնը 5 քլմ. հեռաւորութեան վրայ: Տեղւոյն հայերը մարդկային եւ նիւթական կորուստներ 
ունեցած են համիտեան կոտորածներու ժամանակ: Քաղաքին մէջ զարգացած էր գորգագործութիւնը: 
Թալասի առաքելական հայերը ունեցած են չորս եկեղեցի: Աւետարանական հայերը եւս ունեցած 
են իրենց եկեղեցին: Հայեր ունեցած են նաեւ բազմաթիւ վարժարաններ, որոնցմէ առաւել ծանօթ է 
Վարդ-Պատրիկեանը: Քաղաքը ունեցած է նաեւ հիւանդանոց եւ Գոլէճ: 1913-ին ան ունեցած է մօտ 
3.000 տուն, 1.300-ը՝ յոյն, 900-ը՝ հայ, 600-ը՝ թուրք: Հոն գտնուած են նաեւ փոքրաթիւ եւրոպացիներ եւ 
ամերիկացիներ։ Տե՛ս Աշոտ քհնյ. Երկաթ, «Թալաս». – Թէոդիկ, Ամէնուն Տարեցոյցը, ԺԷ, Կ.Պոլիս, 
1923, էջ 360: Այլ աղբիւրի մը համաձայն, 20-րդ դարասկզբին, քաղաքի բնակչութեան 42 առ հարիւրը 
կազմած են հայերը՝ 1.894 անձով եւ 2.000 պանդուխտներով։ Տե՛ս Kévorkian Raymond H., Paboudjian 
Paul B., նշ. աշխ., էջ 220:
19 Թալասի Աղջկանց Գիշերօթիկ բարձրագոյն վարժարանը հիմնուած է ամերիկացի միսիոնարներու 
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տաս նի մօտ, բո լորն ալ լե զուա գէտ ու զար գա ցած աղ ջիկ ներ: Ճամ բան՝ ի րենց մէ ա մէ-
նէն գե ղա նի նե րը յափշ տա կուեր էին միւս ըն տա նիք նե րուն պատ կա նող աղ ջիկ նե րուն 
հետ: Մենք Մէս քէ նէ20 կը գտ նուէինք ե րբ հոն հա սան թշուառ, ա ռանց հա գուս տի, 
ա ռանց ծած կո ցի: Ի րենց վրան մը տրուե ցաւ, և աշ խա տե ցան Հա լէպ դառ նալ, գրե-
ցին, թղ թակ ցե ցան բա ւա կան բայց ա պար դիւն մնա ցին ի րենց ջան քե րը: 

Այդ մի ջո ցին գեր մա նա ցի սպա ներ կ’անց նէին Մէս քէ նէ էն Պաղ տատ իջ նե լու 
հա մար: Այս ու սուց չու հի նե րէն մէկ քա նին զա նոնք խս տօ րէն յան դի մա նե ցին թէ ի նչ-
պէ՞ս ի րենք՝ քա ղա քա կիրթ ժո ղո վուրդ մը՝ թուր քե րուն պէս բար բա րոս նե րու հետ կը 
դաշ նակ ցին, ձեռք ձեռ քի կու տան, եւ ա նոնց պատ մե ցին կա տա րուած բար բա րո սու-
թե նէն զա նա զան դրուագ ներ: Գեր մա նա ցի նե րը սկ սան կա կա զել: Հա զիւ կէս բե րան 
կր ցան կմկ մալ որ ի րենք թէ եւ տե ղե կու թիւն ու նէին թէ հայե րը տե ղա հան կ’ըլ լան, 
բայց եր բեք չէին գի տեր որ տե ղա հա նու թիւ նը կը կա տա րուէր այս աս տի ճան զար հու-
րե լի պայ ման նե րու մէջ: 

Այդ սպա նե րէն մէ կը որ Հա լէպ կ’եր թար, քա նիցս խոս տա ցաւ ու սուց չու հի նե րուն 
թէ Հա լէ պի մէջ ազ դու դի մումն եր պի տի ը նէ զի րենք ա նա պա տէն Հա լէպ փո խա դրե-
լու հա մար, բայց կ’ե րև այ շու տով մոռ ցաւ իր խոս տու մը, ո րով հե տև բան մըն ալ չե ղաւ:

 Վեր ջէն՝ այդ ու սուց չու հի նե րը Տէր Զօր սէվք21 ե ղան: Հա լէ պի ան կու մէն վերջ՝ Տէր 
Զօ րէն ե կող նե րէ ի մա ցանք որ ա նոնց մէ մաս մը տա կա ւին ո ղջ կը մնայ Տէր Զօր:

կողմէ 1881-ին: Գլխաւոր առաքելութիւնը եղած է ուսուցչուհիներու պատրաստութիւնը: Վարժարանի 
կողքին գտնուած է Տօքթ. Տատի հիւանդանոցը: Հաստատութիւնը իր գոյութիւնը պահած է մինչեւ 
Փետրուար 1916 եւ ապաստան տուած է 150 աշակերտուհիներու, բայց երբ իշխանութիւնները 
աղջիկներէն պահանջած են կրօնափոխ ըլլալով ամուսնանալ թուրքերու հետ, անոնք մերժած են 
եղած առաջարկը եւ խմբովին թոյն խմելով՝ վերջ տուած են իրենց կեանքին։ Տե՛ս Raymond Kévorkian, 
The Armenian Genocide A Complete History, London-New York, I. B. Tauris, 2011, p. 520:
20 Փոքրիկ գիւղ սուրիական անապատին մէջ, Եփրատի աջ ափին, Հալէպէն հարաւ-արեւելք, անկէ 
90 քլմ. հեռաւորութեան վրայ: Ցեղասպանութեան տարիներուն դարձած է հայ աքսորականներու 
համակեդրոնացման գլխաւոր կայքերէն մէկը, ուր ստեղծուած դժուարագոյն պայմաններուն 
հետեւանքով՝ լեցուած է աքսորական հայերու հազարաւոր դիակներով: Իշխանութիւնները սպաննած 
են հոն հաւաքուած որբերը՝ ձիերու սմբակներուն տակ կոխկռտելով, ձմրան ցուրտին կիսամերկ ու 
բոկոտն անապատ քշելով, Եփրատի ջուրերուն մէջ նետելով, նաֆթով այրելով կամ շնչահեղձ ընելով։ 
Տե՛ս Հայկական հարց հանրագիտարան, Հայկական Հանրագիտարանի գլխաւոր խմբագրութիւն, 
Երեւան, 1996, էջ 328: Ըստ Անտոնեանի, ցեղասպանութեան տարիներուն Մէսքէնէի մէջ թիֆուսի 
զոհ գացած են 100 հազար հայեր: Իր հոն գտնուած միջոցին՝ 1916-ի առաջին կիսուն, օրական 
մահացած է 300-500 հոգի։ Տե՛ս Անտոնեան Ա., Մեծ Ոճիրը, էջ 18-19: Այլ առիթով, Անտոնեան նշած 
է թէ՝ պատահած է որ մէկ օրուայ ընթացքին Մէսքէնէի մէջ մահանան 663 աքսորականներ։ Տե՛ս 
Անտոնեան Ա., Մատանին, «Վերածնունդ» (Փարիզ), 1919, 15 մայիս, թիւ 9-10, էջ 131: Մէսքէնէի հայ 
աքսորականներու դաժան առօրեայէն վերցուած բազմաթիւ դրուագներ տեղ գտած են Անտոնեանի 
Այն Սեւ Օրերուն… (Պատկերներ) գեղարուեստական հատորին մէջ (հրատարակութիւն «Հայրենիք»ի, 
Պօսթըն, 1919):
21 Արաբերէնէ փոխառեալ թրքերէն՝ առաքում, աքսոր:
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THE TESTIMONY OF ARAM ANDONIAN ON THE CRIMES  
COMMITTED BY THE PROVINCIAL GOVERNOR OF DER ZOR  

SALEH ZEKI BEY IN EVEREK

Mihran Minassian

SUMMARY

The article presents unpublished testimonies of famous writer, editor, historian, and cultu-
ral figure Aram Andonian (Constantinople, 1879 – Paris, 1951) on the atrocities committed 
by Saleh Zeki Bey in Everek, a city near Caesarea. Zeki Bey was appointed the provincial 
governor of Der Zor after Everek and became the chief executioner of thousands of 
Armenians, who were deported to the Syrian deserts.

In the first chapter the author of the testimony describes how Zeki Bey was appointed 
as a governor of an important place like Der Zor, which was a station for thousands of 
Armenians who were deported here from different parts of the empire. This was done in 
contsrast to the atrocities committed by him in Everek and contrary to the complaints of 
the Armenian Patriarchate of Constantinople against his appointment. This appointment 
was rather well-thought and preplanned, because like this the two governors of Aleppo 
who had refused to participate in the massacres of Armenians had been officially dismissed 
and were replaced by Mustafa Abdull Halik Bey (Renda), the executioner of Armenians of 
Baghesh. Prior to the massacres, Zeki too, had appointed people, who were his supporters 
and cooperated perfectly with him in the Armenian massacres in the important positions.

Relevant notes are also attached to the published document.

Key words: Aram Andonian, Zeki Bey, Mustafa Abdull Halik Bey, Everek, Der Zor, 
Armenian massacres, Armenian deportations.
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СВИДЕТЕЛЬСТВО АРАМА АНТОНЯНА О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ,  
СОВЕРШЕННЫХ В ЭВЕРЕКЕ ГУБЕРНАТОРОМ ПРОВИНЦИИ ДЕР ЗОР  

САЛЕХ ЗЕКИ БЕЕМ

Мигран Минасян

РЕЗЮМЕ

В статье представлены неопубликованные свидетельства известного писателя, редак-
тора, историка и деятеля просвещения и культуры Арама Антоняна (Константино-
поль, 1879 – Париж, 1951) о зверствах, совершенных Салехом Зеки-беем в Эвереке, 
городе близ Кесарии. После Эверека Зеки Бей был назначен губернатором провинции 
Дер Зор и стал главным палачом тысяч армян, которые были депортированы в сирий-
ские пустыни.

Автор свидетельства в первой главе описывает, как Зеки бей был назначен прави-
телем такого важного района, как Дер Зор, где находились тысячи армян, депортиро-
ванных сюда из разных частей империи. Это было сделано, не принимая во внимание 
зверств, совершенных им в Эвереке, и жалобы Армянского патриархата Константи-
нополя против него. Это назначение кажется не случайным, а скорее продуманным и 
спланированным решением, так как два губернатора Алеппо, которые отказались уча-
ствовать непосредственно в массовых убийствах армян, были официально уволены и 
заменены Мустафой Абдул Халик Беем (Ренда), палачом армян Багеша. До массовых 
убийств Зеки также назначил на важные должности людей, которые были его сторон-
никами и сотрудничали с ним во время массовой резни армян. К опубликованному 
документу прилагаются также соответствующие примечания.

Ключевые слова: Арам Антонян, Зеки Бей, Мустафа Абдул Халик Бей, Эверек, 
Дер Зор, массовые убийства армян, депортация армян.
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ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ԱՐԺԵՔՆԵՐԻ ՅՈՒՐԱՑՄԱՆ ԵՎ 
ՈՉՆՉԱՑՄԱՆ ԵՐԻՏԹՈՒՐՔԱԿԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ  

(1915-1918 ԹԹ.)

 Սե դա Պար սա մյան

 Հոդ վա ծում ներ կա յաց վում է 1915-1918 թվա կան նե րին հայ կա կան մշա կու թային ար ժեք-
նե րի յու րաց ման և ո չն չաց ման ե րիտ թուր քա կան քա ղա քա կա նու թյու նը՝ որ պես ցե ղաս պա-
նա կան ծրա գրի բաղ կա ցու ցիչ մաս՝ հետևյալ դի տար կումն ե րով.
ա) Ցույց է տր վում մինչև ցե ղաս պա նու թյու նը հայ կա կան ազ գա պատ կան կալ վածք նե րի 

հե տա գա յու րաց մանն ուղղ ված մե խա նիզմ նե րի մշա կու մը կա ռա վա րու թյան կող մից: 
Նման կան խամ տած ված քայլ ե նք դի տար կել օ րի նակ հայ կա կան ե կե ղե ցա կան կալ-
վածք ներն ան ժա ռանգ ճա նա չե լուն ուղղ ված ե րիտ թուր քա կան հետևո ղա կան քա ղա-
քա կա նու թյու նը: 

բ) Ներ կա յաց ված են ցե ղաս պա նու թյան ըն թաց քում հայե րի մաս նա վոր և ազ գային 
ու նեց ված քի յու րաց մա նը միտ ված կա ռա վա րու թյան ո րո շումն ե րը, ա պա և դրանց 
հետևո ղա կան գոր ծա դրու մը:

գ) Ու սումն ա սիր ված է հայ կա կան մշա կու թային ար ժեք նե րի յու րաց ման և ո չն չաց ման 
գոր ծում հա սա րա կու թյան լայն զանգ ված նե րի ներ գրավ վա ծու թյան ու գոր ծա ռույթ-
նե րի հար ցը:

Բա նա լի բա ռեր. մշա կու թային ար ժեք, ազ գային հարս տու թյուն, ե րիտ թուր քա կան 
կա ռա վա րու թյուն, կա ռա վա րա կան ո րո շումն եր, ո չն չա ցում, բռ նա գրա վում, յու րա ցում, 
պե տա կան քա ղա քա կա նու թյուն, ցե ղաս պա նու թյուն, դի տա վո րու թյուն:

***

1890-ա կան նե րից Օս ման յան կայս րու թյու նում հայ կա կան մշա կու թային ար ժեք նե-
րի1 յու րաց ման և ո չն չաց ման հա մա տա րած քա ղա քա կա նու թյունն ա ռա վել հա մա-
կարգ ված և հետևո ղա կան բնույթ կրեց ե րիտ թուր քե րի կա ռա վար ման տա րի նե րին: 
Ե թե նախ կի նում կո տո րած ներն ու դրանց ըն թաց քում ի րա գործ ված ո չն չա ցում ներն 
ու ա վե րա ծու թյուն նե րը « պատ ժիչ» գոր ծո ղու թյուն նե րի նպա տակ ու նեին՝ միա ժա մա-
նակ ձգ տե լով շե ղել հայ ժո ղովր դին ազ գային զար թոն քի ու ղուց, ա պա այժմ նպա-
տա կը հայե րի բնաջն ջումն ու նրանց հետ կապ ված յու րա քան չյուր հետ քի ո չն չա ցումն 

1 Մշակութային արժեք հասկացությունը կիրառելիս առաջնորդվել ենք իրավագետ Ռաֆայել 
Լեմկինի առաջարկած մշակույթի սահմանմամբ՝ որպես ցեղասպանության բաղադրիչ: Նա 
մշակութային արժեքների ոչնչացման կամ մշակութային ցեղասպանության (Cultural Genocide) 
գործ ընթաց ներառեց խմբի ազգային ավանդույթների, լեզվի արգելքը, հուշարձանների, արխիվ-
ների, գրադարանների ոչնչացումը, ինչպես նաև խմբի մշակույթն ու արվեստը կրող մարդ կանց 
բնաջնջումը: Չնայած քննարկումներին՝ մշակութային ցեղասպանությունը բնորոշող և դատա պար-
տող սահմանումները չներառվեցին ՄԱԿ-ի «Ցեղասպանություն հանցագործությունը կանխար-
գելելու և պատժելու մասին» կոնվենցիայի վերջնական տեքստ: Սակայն ժամանակակից միջազ-
գային իրավունքում այդ դրույթները հաստատագրվեցին որպես միջազգային իրավական պարտա-
վորություններ՝ մշակութային ժառանգության պահպանման ու դրանց ոչնչացման համար պա-
տաս խանատվության ենթարկելու համար: Մանրամասն տե՛ս Պարսամյան Ս., «Մշակութային 
ցեղա սպանությունը միջազգային իրավունքի համատեքստում. տեսական հիմնադրույթներ», 
Ցեղասպանագիտական հանդես, 2(2), 2014, էջ 164-175:
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էր: Ե րիտ թուր քա կան վար չա կար գը հար ձա կում գոր ծեց սո ցիա լա կան այն բնու թա-
գրիչ նե րի վրա, այն է՝ ա զգ, մշա կույթ, լե զու, ո րոնք, ի րենց խո րին հա մոզ մամբ, լուրջ 
վտանգ էին ներ կա յաց նում օս ման յան ի նք նիշ խա նու թյա նը, միաս նու թյանն ու ա ռա վե-
լա պես միա տար րու թյա նը: 

Ե րիտ թուր քա կան իշ խա նու թյուն նե րի կող մից հայե րի բնաջնջ մա նը վե րա բե րող՝ 
առ այ սօր հայտ նի փաս տաթղ թե րի կամ ո րո շում նե րի ու սում նա սի րու թյու նը հիմք է 
տա լիս պն դե լու, որ հայե րի մշա կու թային ցե ղաս պա նու թյու նը կամ հայ կա կան հետ քի 
ո չն չա ցու մը, թեև ոչ այն քան ա ռաջ նային խն դիր, ի նչ պես ֆի զի կա կան բնաջն ջու մը, 
ե ղել է ե րիտ թուր քե րի ցե ղաս պա նա կան ծրա գրի բաղ կա ցու ցիչ մաս: Ստորև բեր ված 
փաս տարկ ներն ուղ ղա կի և ա նուղ ղա կի վկա յում են ե րիտ թուր քա կան կա ռա վա րու-
թյան կող մից հայ կա կան մշա կու թային ար ժեք նե րի կամ հայ կա կա նու թյուն հի շեց նող 
բո լոր հետ քե րի ո չն չաց ման կան խամ տած վա ծու թյունն ու դի տա վո րու թյու նը: 

Մեր կար ծի քով, ե րիտ թուր քա կան կա ռա վա րու թյու նը կայս րու թյան հայե րի 
բնաջնջու մը ծրա գրել էր դեռ մինչև Ա ռա ջին աշ խար հա մար տը2: Կայս րու թյան Ներ-
քին գոր ծե րի նա խա րա րու թյան հանձ նա րա րու թյամբ 1912-1913 թթ. Կ.Պոլ սի Հայոց 
պատ րիար քա րա նի կող մից կազմ վել և Թուր քիայի ար դա րա դա տու թյան ու դա վա-
նանք նե րի նա խա րա րու թյանն է ներ կա յաց վել պաշ տո նա կան ցու ցա կա գրու թյուն` 
կայս րու թյան տա րած քում գոր ծող հայ կա կան ե կե ղե ցի նե րի և վան քե րի թվա քա նա կի, 
գտնվե լու վայ րի վե րա բե րյալ և այլ ման րա մաս ներ3: Մեր ու սումն ա սի րու թյուն նե րը 
թույլ են տա լիս պն դե լու, որ հայ կա կան վան քե րի ու ե կե ղե ցի նե րի նկատ մամբ ո՛չ 
օս ման յան սուլ թան նե րի և ո՛չ էլ ե րիտ թուր քա կան իշ խա նու թյուն նե րի կող մից նախ կի-
նում եր բեք նման հե տաքրք րու թյուն չի ցու ցա բեր վել, և ո՛չ Հայոց պատ րիար քա րա նի 
և ո՛չ էլ ա ռաջ նոր դա րան նե րի կող մից նախ կի նում նման ցու ցակ ներ չեն ու ղարկ վել 
կա ռա վա րա կան մար մին նե րին: Հետևա բար, կա րե լի է են թա դրել, որ ե րիտ թուր քա-
կան կա ռա վա րու թյան ցու ցա բե րած նման հե տաքրք րու թյունն Ա ռա ջին աշ խար հա-
մար տի նա խօ րեին ո րո շա կի նպա տակ է հե տապն դել: 

Որ պես զի ա պա ցու ցենք վե րոն շյա լը, փոր ձենք հեր քել ե րիտ թուր քա կան կա ռա վա-
րու թյան ցու ցա բե րած նման հե տաքրք րու թյան հնա րա վոր բա ցատ րու թյու նը՝ դի տար-

2 Այս հարցի վերաբերյալ ցեղասպանագիտության մեջ գոյություն ունի երկու հակադիր տեսակետ. մի 
խումբ ցեղասպանագետների պնդմամբ՝ Հայոց ցեղասպանությունը կանխորոշված, շարունակական 
գործընթացի հետևանք էր (այս տեսակետի գլխավոր պաշտպանը Վահագն Դադրյանն է): 
Գիտնականների մյուս խումբը, չբացառելով Հայոց ցեղասպանության՝ շարունակականությամբ 
բացատրվող փաստերը, շրջանառում է` վերջինիս չկանխորոշված, նախապես չծրագրված լինելու 
տեսակետը՝ պնդելով, որ այն ավելի շուտ կործանման եզրին կանգնած կայսրության նախաձեռնած 
դիպվածային իրադարձություն էր (այս տեսակետի գլխավոր պաշտպանը Ռոնալդ Սյունին է): 
Գիտական բանավեճի մասին մանրամասն տե՛ս Akçam T., The Young Turks’ Crime against Humanity: 
The Armenian Genocide and Ethnic Cleansing in the Ottoman Empire, Princeton: Princeton University 
Press, 2012, pp. 126-129. Հայոց ցեղասպանության՝ երկարատև, շարունակական գործընթաց լինելու 
հիմնավորումները տե՛ս Սաֆրաստյան Ռ., Օսմանյան կայսրություն. ցեղասպանության ծրագրի 
ծագումնաբանությունը (1876-1920 թթ.), Երևան, «Լուսակն» հրատ., 2009:
3 Սաֆրաստյան Ա. Խ., «Կոստանդնուպոլսի Հայոց Պատրիարքարանի կողմից Թուրքիայի 
Արդարադատության և Դավանանքների մինիստրությանը ներկայացված հայկական եկեղեցիների 
և վանքերի ցուցակներն ու թաքրիրները (1912-1913 թթ.)», Էջմիածին, 1965, Ա (յունուար), էջ 40-42:
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կե լով լոկ վեր ջի նիս կող մից ի րա կա նաց վող ժո ղովր դա գրա կան քա ղա քա կա նու թյան 
հա մա տեքս տում: 1912-1913 թթ. Բալ կա նյան պա տե րազմն ե րում Թուր քիայի կրած 
ծանր կո րուստ նե րից հե տո Մի ու թյուն և ա ռա ջա դի մու թյուն կո մի տեի հա մար ազ գային 
ան վտան գու թյան խն դիր դար ձավ Ա նա տո լիայի ազ գային-կ րո նա կան միա տար րա-
ցու մը, ո րը դր վեց բնա կեց ման ու վե րաբ նա կեց ման քա ղա քա կա նու թյան հիմ քում: Այս 
քա ղա քա կա նու թյունն ի րա գոր ծե լու հա մար ա մե նից ա ռաջ հար կա վոր էր վե րաձևել 
օս ման յան բյու րոկ րա տիան, ստույգ տվյալ ներ ձեռք բե րել Ա նա տո լիայի ազ գային-կ րո-
նա կան հա մայնք նե րի՝ ի նչ պես բնակ չու թյան, այն պես էլ գույ քի վե րա բե րյալ: Ա ռանձ-
նա հա տուկ տեղ է հատ կաց վել շար ժա կան ու ան շարժ գույ քին: Նա հանգ ներ ու ղարկ-
ված հույժ գաղտ նի հե ռա գրե րում Ներ քին գոր ծե րի նա խա րա րու թյու նը տե ղա կան 
պաշ տո նյա նե րին հրա հան գում էր « խիստ գաղտ նի կեր պով» ցու ցակ ներ լրաց նել 
քրիս տոն յա նե րի հարս տու թյան, կր թու թյան, հա սա րա կա կան կար գա վի ճա կի և ի րենց 
հա մայնք նե րի նշա նա վոր ու ազ դե ցիկ ան դամն ե րի մա սին և ու ղար կել նա խա րա րու-
թյուն4: Հրա հանգ նե րի հույժ գաղտ նի ու թյունն ի նք նին են թա դրում է ո րո շա կի կան խամ-
տած վա ծու թյուն՝ քրիս տոն յա նե րի ու նեց ված քի հե տա գա յու րաց ման հար ցում:

 Պատ մա բան Թա ներ Աք չա մի հա մոզ մամբ՝ հա վաք ված տե ղե կու թյուն նե րը դր վե-
ցին կայս րու թյան քրիս տոն յա բնակ չու թյան բռ նի տե ղա հան ման և նրանց փո խա րեն 
մահ մե դա կան ներ բնա կեց նե լու՝ ի նչ պես նա խա պա տե րազ մյան, այն պես էլ պա տե-
րազ մա կան շր ջա նի քա ղա քա կա նու թյան հիմ քում5: Այլ ձևա կերպ մամբ՝ ժո ղովր դա-
գրա կան այս քա ղա քա կա նու թյու նը հնա րա վոր դարձ րեց Հայոց ցե ղաս պա նու թյու նը:

 Դեռ մինչև Ա ռա ջին աշ խար հա մար տը ե րիտ թուր քա կան կա ռա վա րու թյան կող մից 
հայե րի գույ քե րի հե տա գա յու րաց ման հա մար մե խա նիզմն ե րի մշակ ման կան խամ-
տած վա ծու թյան թեզն ա պա ցու ցե լու հար ցում կարևոր ու ղե նիշ է նաև հա յա պատ կան 
ազ գային կալ վածք ներն ան ժա ռանգ ճա նա չե լուն միտ ված թուր քա կան քա ղա քա կա-
նու թյու նը: Այն ժա մա նա կին ան հանգս տու թյուն է ա ռա ջաց րել հայ մտա վո րա կան-քա-
ղա քա կան շր ջա նակ նե րում: Դրա լա վա գույն վկա յու թյու նը 1911 թ. նոյեմ բե րի 28-ին 
Գրի գոր Զոհ րա պի6՝ մեծ վե զիր Քյու չուկ Մեհ մեդ Սաի դին ուղղ ված խնդ րա գիրն է7: 
Ըն դար ձակ խնդ րա գրում Գ. Զոհ րա պը, ել նե լով պատ գա մա վո րա կան ի րա վուն քից և 
փաս տե րի վրա հիմն վե լով, ման րա մասն ներ կա յաց նում է ա րևմ տա հա յու թյան ծանր 
կա ցու թյու նը, տե ղա կան իշ խա նու թյուն նե րի, դա տա րան նե րի կա մա յա կա նու թյուն ներն 

4 Տե՛ս Akçam T., նշվ. աշխ., էջ 36-40:
5 Նույն տեղում:
6 Գրիգոր Զոհրապ (1861-1915) – գրող, հրապարակախոս, փաստաբան-իրավագետ, հասարա կա-
կան-քաղաքական գործիչ, 1908-1915 թթ. Օսմանյան խորհրդարանի պատգամավոր:
7 Խնդրագիրը հայերեն թարգմանությամբ առաջին անգամ լույս է տեսել «Ազատամարտ» օրա-
թերթի՝ 1911 թ. դեկտեմբերի 21-22 (թիւ 776-777) համարներում: Տե՛ս «Պ. Զօհրապի յիշատակագիրը 
ուղղուած վարչապետ Սաիտ փաշային», «Ազատամարտ» (Կ.Պօլիս), 1911, 21 դեկտեմբեր, թիւ 776, 
22 դեկտեմբեր, թիւ 777, 1911, էջ 1: Եղիշե Չարենցի անվան գրականության և արվեստի թանգարանի 
արխիվում պահվող թուրքերեն բնագրից խնդրագրի ամբողջական թարգմանությունը Ա. Հ. Փա-
փազյանի կողմից տե՛ս նաև՝ Վավերագրական նյութեր արևմտահայերի մասին, Հայագիտությունը 
արտասահմանում, գիտա-ինֆորմացիոն բյուլետեն, Գ. մատենաշար, թիվ 2 (56), Երևան, 1983, էջ 
5-12։
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ու զեղ ծումն ե րը, այդ թվում՝ ազ գա պատ կան գույ քի ու կալ վածք նե րի հափշ տա կում-
նե րը8: Հայ կա կան վան քե րի, ե կե ղե ցի նե րի ու դպ րոց նե րի ե կա մու տը հան դի սա ցող 
կալ վածք ներն ան ժա ռանգ ճա նա չե լու գոր ծում կարևոր դե րա կա տա րու թյուն ու ներ 
Վա քը ֆային տես չու թյու նը9՝ ար տոն ված կա ռա վա րու թյան կող մից: Վեր ջինս ի նչ-որ 
երևա կա յա կան ար ձա նա գրու թյուն ներ կազ մե լու մի ջո ցով պար բե րա բար դա տա կան 
գոր ծեր է հա րու ցել հի շյալ կալ վածք նե րի ան ժա ռան գա կա նու թյան խնդ րով՝ միև նույն 
ժա մա նակ խա փա նե լով այդ հաս տա տու թյուն նե րի գոր ծու նե ու թյու նը10: Հայ կա կան 
ազ գա պատ կան կալ վածք ներն ան ժա ռանգ են ճա նաչ վել ու յու րաց վել հիմն ա կա-
նում շա րիա թա կան դա տա րան նե րի11 կա յաց րած վճիռ նե րով՝ մեկ-եր կու սուտ վկա-
յու թյուն նե րի հի ման վրա: Ա րևմ տյան Հա յաս տա նի տա րած քում մեծ չա փե րի հաս նող 
այ դօ րի նակ յու րա ցումն ե րը, ան կաս կած, Վա քը ֆային տես չու թյան կամ դա տա րան-
նե րի ի նք նա գոր ծու նե ու թյան հետևանք չէին, այլ ի րա կա նաց վում էին կա ռա վա րու-
թյան ան մի ջա կան թողտ վու թյամբ և ցու ցումն ե րով: Այս ա ռու մով հատ կան շա կան է 
վե րոն շյալ խնդ րա գրում Գ. Զոհ րա պի՝ որ պես ի րա վա բա նի հի շե ցու մը մեծ վե զի րին՝ 
առ այն, որ շա րիա թա կան դա տա րա նը միայն կա ռա վա րու թյան ցու ցու մով կա րող է 
հո ղային դա տեր լսել12: Վե րոն շյալ խնդ րի վե րա բե րյալ Կ.Պոլ սի Հայոց պատ րիար քա-
րա նը նույն պես դի մումն եր է հղել կա ռա վա րու թյա նը, ո րոնց ի պա տաս խան ստաց վել 
է հետևյալ ան հիմն պատ ճա ռա բա նու թյու նը՝ «օ րեն քի դր ված քը այդ պես է»13: Խնդ րա-
գրի « Խա ղա ղու թյան և կարգ ու կա նո նի հաս տա տու մը» խո րա գրի ներ քո Զոհ րա պը 
կետ առ կետ ա րևմ տա հա յու թյա նը վե րա բե րող խն դիր նե րի լուծ ման հա վա նա կան 
տար բե րակ ներ է ա ռա ջար կում: Մաս նա վո րա պես ազ գային կալ վածք նե րի հար ցում 
նա պն դում է, որ հայ կա կան դպ րոց նե րին, ե կե ղե ցի նե րին ու վան քե րին կից հո ղե րի 
և կալ վածք նե րի ան ժա ռան գու թյան վե րա բե րյալ հար ցապն դումն երն ար գել վեն, ի սկ 
նի զա մի ե դա տա րան նե րին հանձն ված դա տե րի ա ռն չու թյամբ կա ռա վա րա կան խոր-
հուր դը ո րո շում կա յաց նի շա րիա թա կան դա տա րան նե րի կա յաց րած վճիռ նե րը չե ղյալ 
հա մա րե լու մա սին14։ Բանն այն է, որ շա րիա թա կան դա տա րան նե րի մի ջո ցով հո ղե-
րի յու րա ցումն երն այն պի սի մեծ չա փե րի էին հա սել, որ կա ռա վա րու թյու նը ո րո շում 
ըն դու նեց հո ղային բո ղոք նե րը վճ ռել նի զա մի ե դա տա րան նե րում: Սա կայն կա ռա վա-
րու թյան այդ « զի ջու մը» ևս որևէ ար դյունք չտ վեց, քա նի որ «օ րի նա կան» դար ձած 

8 Տե՛ս Վավերագրական նյութեր արևմտահայերի մասին, էջ 5-12։ 
9 Հիմնվելով շարիաթի սկզբունքների վրա՝ տնօրինում էր կրոնապատկան և սեփականատիրական 
այլ կալվածքներ:
10 Վավերագրական նյութեր արևմտահայերի մասին, էջ 8:
11 Օսմանյան կայսրությունում գոյություն ուներ երկու տիպի դատարան՝ շարիաթական և 
նիզամական: Շարիաթական դատարանը գործում էր զուտ Ղուրանի դոգմաների հիման վրա, և 
նրա իրավասությանն էին ենթակա անշարժ գույքի, ամուսնության, ժառանգության, դավանանքի 
վերաբերյալ հարցերը, իսկ նիզամականը գործում էր պետության կողմից ընդունված քաղաքացիական 
օրենքների՝ «դյուսթուր»-ի հիման վրա:
12 Վավերագրական նյութեր արևմտահայերի մասին, էջ 8:
13 Նույն տեղում:
14 Նույն տեղում, էջ 11:
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այդ յու րա ցումն ե րը պե տա կան քա ղա քա կա նու թյան մաս էին կազ մում և այս կամ այն 
դա տա կան մարմն ի կա մա յա կան ո րո շումն ե րը չէին: Ազ գա պատ կան կալ վածք նե րի 
յու րաց ման այս քա ղա քա կա նու թյու նը հե տա գա յում դր վեց տե ղա հան ված հա յու թյան 
ու նեց ված քը յու րաց նե լու քա ղա քա կա նու թյան հիմ քում և ար տա ցոլ վեց դրան ուղղ ված 
ո րո շումն ե րում։ 

Պատ կերն ա ռա վել պարզ է դառ նում, ե րբ դի տար կում ե նք ե րիտ թուր քա կան 
կա ռա վա րու թյան հե տա գա ո րո շումն երն ու գոր ծո ղու թյուն նե րը` ուղղ ված հայ կա կան 
ազ գային-մ շա կու թային հաս տա տու թյուն նե րի դեմ:

 Հայոց ցե ղաս պա նու թյան տա րի նե րին հայ կա կան պատ մամ շա կու թային հու շար-
ձան նե րի հետ մեկ տեղ կո ղոպտ վել ու ա վեր վել են նաև Հայոց ա ռաջ նոր դա րան նե րը, 
այդ թվում և Կի լի կայի կա թո ղի կո սա րա նը15: 1916 թ. հոկ տեմ բե րի 7-ին Ահ մեդ Ջե մա-
լին16 հղած իր հե ռա գրե րից մե կում Թա լե ա թը բա ցատ րե լով, թե ին չու է Սսի հայ կա-
կան կա թո ղի կո սա րա նի գույ քը բռ նա գրավ վել, և ի նչ պատ ճա ռով է կա թո ղի կոսն 
աք սոր վել Սսից, հետևյալն է գրում. «…ն պա տակն ուղղ ված է այդ վայ րի գո յու թյու նը 
լի ո վին վե րաց նե լուն, վայր, որ տեղ հայե րը են թա դրում են, թե Կի լի կիա յում շատ 
մեծ պատ մա կան և ազ գային հարս տու թյուն ներ կան, և ո րը ի բրև թե ե ղել է հայ կա-
կան կա ռա վա րու թյան ա մե նա վեր ջին ար քա յա նիստ կենտ րո նը»17: Թա լե աթն այ նու-
հետև խո սում է այս շր ջա նի բո լոր հայե րին աք սո րե լուց հե տո Սսում մնա ցած հայ կա-
կան գո յու թյու նը մեջ տե ղից վե րաց նե լու ան հրա ժեշ տու թյան մա սին18: Իր տե սա կի մեջ 
բա ցա ռիկ այս վա վե րա գի րը լի ո վին հաս տա տում է մեր կող մից ա ռաջ քաշ ված այն 
թե զը, որ հայ կա կան հետ քե րի վե րա ցումն ան կաս կած ե րիտ թուր քե րի ցե ղաս պա նա-
կան ծրա գրի բաղ կա ցու ցիչ մաս է կազ մել:

 Թա լե ա թի հրա հանգն ան մի ջա պես գոր ծի է դր վել Ջե մալ փա շայի զի նա կից և 
փո խա նորդ Օ մեր Ֆաh րեդ դի նի19 կող մից20: Վեր ջինս Կի լի կիայի հայ կա կան հու շար-
ձան ներն ա վե րակ նե րի վե րա ծե լուց հե տո հայ տա րա րել է. «Ա ւե տա րա նը ձեր ձեռ քէն 
պի տի առ նենք»21: Սսի մայ րա վան քը հայե րի տե ղա հա նու թյու նից հե տո վե րած վել է 
մզ կի թի22: 

15 Խմբագրական. Համաշխարհային պատերազմ, «Մշակ» (Թիֆլիս), 1915, 21 օգոստոս, թիվ 183, էջ 1:
16 1914 թ. նշանակվել է կայսրության ռազմածովային նախարար, 1914-1918 թթ. Սիրիայում գործող 
4-րդ բանակի հրամանատար, 1915-1917 թթ. Սիրիայի կառավարիչ, 1915 թ. կիլիկիահայության 
տեղահանության ու կոտորածների կազմակերպիչներից:
17 Աքչամ Թ., «Դա ցեղասպանություն է, պարո՛ն վարչապետ», թարգմանությունը՝ Մ. Անումյանի 
[http://akunq.net/am/?p=20598, դիտվել է՝ 01.09.2018]:
18 Նույն տեղում:
19 Օմեր Ֆաhրեդդին (1868-1948) – Հայտնի «Անապատի վագր» մականվամբ, 1914 թ. նշանակվել 
է 4-րդ բանակին առընթեր, Մոսուլում տեղակայված 12-րդ ջոկատի հրամանատար, 1915 թ. գործուն 
մասնակցություն է ունեցել Ուրֆայի, Զեյթունի, Մուսա լեռան, Հաճնի հայերի ինքնապաշտպանության 
ճնշմանը: 
20 Տօնապետեան Պ., Ձայն տառապելոց, Փարիզ, տպ.` Յակոբ Բ. Թիւրապեան, 1922, էջ 289-290:
21 Նույն տեղում:
22 Քէլեշեան Մ., Սիս-մատեան, Պէյրութ, տպ. «Հայ ճեմարանի», 1949, էջ 200:



Սեդա Պարսամյան

76

ա) Որոշումներ՝ միտված հայերի մասնավոր և  
ազգային ունեցվածքի յուրացմանը 

Չ նա յած այն հան գա ման քին, որ հայե րի տե ղա հա նու թյան մա սին ո րո շումն օս ման յան 
կա ռա վա րու թյան կող մից ըն դուն վել է 1915 թ. մայի սի 27-ին և գոր ծա դրու թյան մեջ 
մտել 1915 թ. հու նի սի 1-ին, ե րբ « Թաք վիմ-ի վե քայի» (Takvîm-i Vekâyı) պաշ տո նա-
թեր թում հրա պա րակ վեց « Տե ղա հա նու թյան մա սին ժա մա նա կա վոր օ րենք»-ի տեքս-
տը23, ա ռա ջին զանգ վա ծային տե ղա հա նու թյուն նե րը, թա լանն ու բռ նա գրա վումն ե րը 
սկս վել էին դեռ ա վե լի վաղ24: Մաս նա վո րա պես, հայե րին պար բե րա բար թա լա նե լու 
գոր ծըն թա ցը սկս վել էր դեռ 1914 թ. աշ նան ը նդ հա նուր զո րա կո չի հետ միա ժա մա-
նակ, ի սկ նոյեմ բե րին սր բա զան պա տե րազ մի հայ տա րա րու մը, նոր թափ հա ղոր դեց 
դրան25: Թուր քիա յում Ա ՄՆ-ի դես պան Հեն րի Մոր գեն թաուի հա վաստ մամբ թուր քա-
կան բա նա կի մո բի լի զա ցիային ու ղեկ ցող բռ նա գրա վումն երն ի րա կա նում վե րած վե-
ցին քա ղա քային բնակ չու թյան լայ նա ծա վալ կո ղո պու տի26: 

Այս պի սով, ա մե նա թո ղու թյան պայ ման նե րում մու սուլ ման լայն զանգ ված նե րի 
կող մից հայե րի ու նեց ված քի հետ մեկ տեղ բռ նա գրավ վել, կո ղոպտ վել ու յու րաց վել են 
նաև հայ կա կան ազ գային-մ շա կու թային հաս տա տու թյուն նե րը: Պե տու թյան հա մար 
ա ռա վել քան հրա տապ էր դառ նում զանգ վա ծային թա լա նը զս պե լու և պե տա կան 
գան ձա րա նը հարս տաց նե լու ուղ ղու թյամբ մի ջո ցա ռումն ե րի ի րա կա նա ցու մը: Ե րիտ-
թուր քա կան կա ռա վա րու թյունն այս խն դի րը լու ծեց ստորև ներ կա յաց ված ի րա վա կան 
ե րեք հիմն ա կան ակ տե րի գոր ծադր մամբ՝ այդ պի սով փոր ձե լով «օ րի նա կա նաց նել» 
հայե րի ու նեց ված քի թա լա նը: 

Ե րիտ թուր քա կան կա ռա վա րու թյան կող մից ըն դուն վել և 1915 թ. մայի սի 
28/ հու նի սի 10-ին հրա պա րակ վել է 34 հոդ ված նե րից բաղ կա ցած հրա հանգ (talimat-
name, այ սու հետև հու նի սի 10-ի հրա հանգ), ո րը ցու ցումն եր է պա րու նա կել տե ղա հան-
ված նե րի ու նեց ված քի, ազ գային կալ վածք նե րի գրանց ման կար գի, տնօ րին ման և 
պա տե րազ մի ա վար տից հե տո դրանք ի րենց տե րե րին վե րա դարձ նե լու մա սին27: Այս 

23 Akçam T., A Shameful Act. The Armenian Genocide and the Question of Turkish Responsibility, N. Y., 
Henry Holt and Company, 2006, p. 194. Տե՛ս նաև Սաֆրաստյան Ռ., նշվ. աշխ., էջ 187:
24 Авакян А., Геноцид армян: механизмы принятия и исполнения решений, Ереван, МИГА, 2013, 
с. 7. Տե՛ս նաև Ինճիկյան Հ. Գ., Օսմանյան կայսրության անկումը. սոցիալ-տնտեսական ակնարկ, 
Երևան, «Հայաստան» հրատ., 1984, էջ 296-297:
25 Տե՛ս Morgenthau H., Ambassador Morgenthau’s story, New York, Doubleday, Page and Company, 
1918, էջ 169-170, ինչպես նաև Զոմմեր Է., Ճշմարտությունը Աշխարհամարտի ժամանակ Թուրքիայում 
հայ ժողովրդի կրած տառապանքների մասին, գերմաներենից թարգմանեց Էվելինա Մակարյանը, 
Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2002, էջ 16:
26 Morgenthau H., նշվ. աշխ., էջ 64:
27 Հրահանգի ամբողջական տեքստը հայերեն թարգմանությամբ առաջին անգամ շրջանառության 
մեջ է դրել Հայկազն Ղազարյանը, սակայն հրահանգի ընդունման ամսաթիվը նշելով «մայիս 
16, ի զօրու՝ գործադրութեան համար մայիս 26, 1331 (1915)» (տե՛ս Ղազարեան Հ., Ցեղասպան 
թուրքը, Պէյրութ, տպ. Համազգային, 1968, էջ 227-235), ինչին հանդիպում ենք նաև հետագայում 
հրատարակված ցեղասպանագիտական գրականության մեջ։ Տե՛ս Վարդան Լ., Հայկական 
տասնհինգը եւ հայերու լքեալ գոյքերը, Պէյրութ, տպ. «Ատլաս», 1970, էջ 93-100։ Ինճիկյան Հ. Գ., 
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հրա հան գի՝ հայտ նի նաև որ պես «լ քյալ գույ քե րի օ րենք» ան վամբ, 2-րդ, 3-րդ, 6-րդ 
հոդ ված ներն ան մի ջա կա նո րեն ա ռնչ վում են ազ գային-մ շա կու թային հաս տա տու-
թյուն նե րին: Հա մա ձայն 2-րդ հոդ վա ծի` գյու ղե րի և ա վան նե րի բնակ չու թյան տա րա-
գրու մից հե տո վեր ջին նե րիս պատ կա նող տնե րը և բո լոր շեն քե րը (խոս քը վե րա-
բե րում է նաև ազ գային-մ շա կու թային հաս տա տու թյուն նե րին)` ներ սում գտնվող 
ապ րանք նե րով, ար տոն ված հա տուկ հանձ նախմ բե րի կող մից պետք է փակ վեին, 
դռ նե րը կնք վեին և պահ պա նու թյան տակ ա ռն վեին28: Հա մա ձայն 3-րդ հոդ վա ծի` 
ե կե ղե ցի ներն ու դպ րոց նե րը վե րած վե լու էին պա հես տա վայ րե րի, որ տեղ պետք 
է փո խադր վեին տե ղա հան ված նե րի` « պահ պա նու թյան» տակ ա ռն ված գույ քե րը` 
ար ձա նագր վե լուց հե տո միայն29: Ի նչ վե րա բե րում է ե կե ղե ցա պատ կան ու նեց ված քին, 
ա պա 6-րդ հոդ վա ծով սահ ման ված է, որ ե կե ղե ցի նե րում առ կա գույ քը, պատ կեր-
նե րը, սուրբ գր քե րը « տո մա րի» (գ րան ցա մա տյան) մեջ պետք է ար ձա նագր վեն և կից 
տե ղե կա գրով պահ վեն տե ղե րում: Ա պա տա րագր ված բնակ չու թյան՝ ո րո շա կի վայ-
րում հաս տատ վե լուց հե տո յու րա քան չյուր գյու ղին պատ կա նող ե կե ղե ցա կան գույ քը 
նրանց պետք է ու ղարկ վի30: 

1915 թ. սեպ տեմ բե րի 13/26-ին հրա պա րակ վել է 11 հոդ ված նե րից բաղ կա ցած 
ժա մա նա կա վոր օ րենք՝ հայտ նի նաև որ պես լու ծար ման օ րենք (Tasfiye Kanunu), 
ո րի գլ խա վոր նպա տա կը հայե րի ու նեց ված քի լու ծա րումն է ր31: Այն կոչ ված էր նաև 
լրաց նե լու նա խոր դի բաց թո ղում նե րը, մաս նա վո րա պես հս տա կեց նե լու սե փա կա նա-
տե րե րի ի րա վունք նե րը, հանձ նա ժո ղով նե րի և են թա հանձ նախմ բե րի կազ մու թյան 
ձևն ու գոր ծե լա կեր պը32: Այս օ րեն քի 2-րդ հոդ վա ծով հս տա կեց վել է մինչև ան գամ 
«խնդրո ա ռար կա ան ձե րու [ հայե րի] շեն քե րի և ե կե ղե ցա պատ կան հո ղե րի» ար ձա-
նա գրու թյան վայ րը, այն է` Բա րե սի րա կան հաս տա տու թյուն նե րի նա խա րա րու թյան 
(Evkaf) ա նու նով, ի սկ 9-րդ հոդ վա ծով՝ վար ձա կա լու թյան են թա կա (icarı tayınlı) շեն-
քե րը, ե կե ղե ցա պատ կան հո ղե րը և Էվ քա ֆի ու տն տե սա կան նա խա րա րու թյուն նե րի 

Օսմանյան կայսրության անկումը. սոցիալ-տնտեսական ակնարկ, Երևան, «Հայաստան», 1984, էջ 300 
և այլն: Ցեղասպանագետ Վահագն Դադրյանը, ավելի ուշ խոսելով սույն հրահանգի, կամ ինչպես 
ինքն է նշում, հավելյալ օրենքի ընդունման ու գործադրման մասին, ինչը փաստորեն հաջորդել է 
մայիսի 27-ին ընդունված տեղահանության օրենքին, նշում է հունիսի 10 (նոր տոմարով) ամսաթիվը, 
որը հետագայում տեղ է գտել նաև ցեղասպանագետներ Թաներ Աքչամի, Ուղուր Ումիթ Ունգորի 
և այլոց ուսումնասիրություններում: Տե՛ս Dadrian V., The History of the Armenian Genocide. Ethnic 
Conflict from the Balkans to Anatolia to the Caucasus, Oxford, Berghahn books, 1995, p. 222, ինչպես 
նաև Akçam T., A Shameful Act, p. 188; Uğur Ümit Ünğör and Mehmet Polatel, Confiscation and 
Destruction: The Young Turk Seizure of Armenian Property, London, 2011, p. 44. Հրահանգի անգլերեն 
թարգմանությունը տե՛ս Baghdjian K. K., The Confiscation of Armenian Properties by the Turkish 
Government said to be abandoned, Antelias, “Khatchig Babikian Literary Fund”-N-3, Printing House of the 
Armenian Catholicosate of Cilicia, 2010, pp. 480-487.
28 Ղազարեան Հ., նշվ. աշխ., էջ 227:
29 Նույն տեղում, էջ 228:
30 Նույն տեղում, էջ 229:
31 Dadrian V., The History of the Armenian Genocide, p. 222, տե՛ս նաև Akçam T., A Shameful Act, էջ 
188։ Այս օրենքի հայերեն ամբողջական թարգմանությունը տե՛ս Վարդան Լ., նշվ. աշխ., էջ 153-155:
32 Վարդան Լ., նշվ. աշխ., էջ 153-155:
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մոտ ար ձա նագր ված այլ հո ղեր ներ գաղ թի օ րեն քի հա մա ձայն թույ լատր վում էր 
հատ կաց նել մու սուլ ման ներ գաղ թող նե րին՝ « մու հա ջիր նե րին»33: 

Սեպ տեմ բե րի 26-ի օ րենքն ու ժի մեջ մնաց մինչև 1918 թ. նոյեմ բե րի 4-ը34: Այն ևս 
բա վա րար չե ղավ հայե րի ու նեց ված քի և ազ գային կալ վածք նե րի բռ նա գրա վումն ու 
թա լանն «օ րի նա կա նաց նե լու» հա մար: Վեր ջի նիս 8-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ մշակ վել 
և 1915 թ. հոկ տեմ բե րի 26-ին « Թաք վիմ-ի վա քայի»-ում հրա պա րակ վել է 25 հոդ ված-
նե րից կազմ ված մեկ այլ կա նո նա դրու թյուն՝ «13 սեպ տեմ բեր 1331 [1915]-ին տր ված 
ժա մա նա կա վոր օ րեն քի գոր ծա դրու մը հս տա կեց նող կա նո նա գիր» խո րա գրով35: 
Վեր ջի նիս 16-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ ե կե ղե ցի նե րում գտնվող գույ քե րը, պատ կեր-
նե րը, սուրբ գր քե րը պետք է ար ձա նագր վեին տո մա րի մեջ և վերց վեին պահ պա նու-
թյան ներ քո, ի սկ դպ րոց նե րի, վան քե րի և ը նդ հան րա պես դպ րո ցա կան պի տույք նե րի 
ու կահ կա րա սու օգ տա գործ ման ի րա վուն քը պետք է փո խանց վեր կր թա կան տես չու-
թյուն նե րին36:

 Հատ կան շա կան է, որ ի նչ պես տե ղա հա նու թյան, այն պես էլ տե ղա հան ված-
նե րի ու նեց ված քին վե րա բե րող վե րոն շյալ ի րա վա կան ակ տե րում ձևա կեր պումն ե րը, 
որ պես կա նոն, ը նդ հա նուր են ե ղել՝ չն շե լով ո ՛չ հայե րի և ո ՛չ էլ որևէ այլ ազ գի ան վա-
նում: Ա վե լի ուշ պարզ է դար ձել, որ դա ար վել է օ րեն քի ի րա կան նպա տակ նե րը 
հայե րից թաքց նե լու հա մար37: 

33 Դեռևս XIX դարի կեսերից սուլթան Աբդուլ Համիդ II-ի կողմից Օսմանյան կայսրությունը, 
մասնավորապես Արևմտյան Հայաստանը «մուհաջիրներով»՝ մուսուլման վերաբնակիչներով 
բնակեցնելու ժողովրդագրական քաղաքականությունն ուներ նաև ընդգծված հակահայկական 
ուղղվածություն: Դրանով սուլթանական կառավարությունը ձգտում էր Արևմտյան Հայաստանում 
բարձրացնել մահմեդական ազգաբնակչության թվաքանակը՝ միաժամանակ խրախուսելով հայերի 
արտագաղթը: 1913 թ. Բալկանյան պատերազմների ավարտից հետո հիմնականում Բալկաններից 
դեպի կայսրություն սկսվեց «մուհաջիրների» նոր հոսք, որոնց մի մասը վերաբնակեցվեց Արևմտյան 
Հայաստանում: Այս մասին մանրամասն տե՛ս Авакян А., Черкесский фактор в Османской империи 
и Турции (вторая половина XIX – первая четверть XX вв.), Ереван, МИГА, 2001, с. 134-136, 222-223. 
Վարդան Լևոն, նշվ. աշխ., էջ 153, 155։
34 Հովհաննիսյան Ա., Հայերի ունեզրկման գործընթացը Օսմանյան կայսրությունում և քեմալական 
Թուրքիայում, Երևան, «Գիտություն», 2016, էջ 18:
35 Ստորագրված սուլթան Մեհմեդ Ռեշադի, Շեյխ ուլ-իսլամ և կայսերական վաքըֆների նախարար 
Հայրիի, Մեծ վեզիր Մեհմեդ Սայիդի, Ներքին գործերի նախարար և ֆինանսական գործերի 
նախարարի տեղակալ Թալեաթի, Ռազմական նախարար և Ծովային նախարարի տեղակալ 
Էնվերի, Արդարադատության նախարար և պետական խորհրդի տեղակալ Իբրահիմի, Արտաքին 
գործերի նախարար Խալիլի, Լուսավորության նախարար և կապի նախարարի տեղակալ Ահմեդ 
Շյուքրիի, Հասարակական աշխատանքների նախարար Աբբասի, Առևտրի և գյուղատնտեսության 
նախարար Ահմեդ Նեսիմի կողմից: Այս փաստաթղթի օսմաներեն բնագրի առաջին և վերջին էջերի 
լուսապատճենը տե՛ս Հավելված, պատկեր 1:
36 1915 թ. հոկտեմբերի 26-ի կանոնադրության 16-րդ հոդվածի օսմաներեն բնագրի լուսապատճենը 
տե՛ս Հավելված, պատկեր 2: Թարգմանությունն օսմաներեն բնագրից՝ բանասեր, Հայոց 
ցեղասպանության թանգարան-ինստիտուտի գիտաշխատող Միհրան Մինասյանի: 1915 թ. 
հոկտեմբերի 26-ի կանոնադրության ամբողջական թարգմանությունը տե՛ս նաև Փափազյան Ա., 
Թուրքական վավերագրական նյութեր Օսմանյան կայսրության ոչ մահմեդական ժողովուրդների 
մասին (1839-1915 թթ.), Երևան, «Զանգակ-97», 2002, էջ 214-222:
37 Dadrian V., The History of the Armenian Genocide, p. 224.
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Այս պի սով, հա մա ձայն վե րոն շյալ հիմ նա կան ակ տե րի, հայե րի հոգևոր և 
ազ գային-մ շա կու թային հաս տա տու թյուն նե րը, մաս նա վո րա պես վան քե րը, ե կե ղեցի-
նե րը, դպ րոց նե րը՝ կից շի նու թյուն նե րով ու կալ վածք նե րով, ար տոն ված հանձնա-
ժո ղով նե րի կող մից գույ քագր վե լուց հե տո պետք է փակ վեին, դռ նե րը կնքվեին և 
հանձնվեին մու սուլ ման ներ գաղ թող նե րին: Վեր ջին ներս ի բրև պետք է « պահ պա նեին» 
և « պա տաս խա նատ վու թյուն կրեին» այդ շի նու թյուն նե րի հա մար և հնա րա վոր ա վե-
րա ծու թյուն նե րի դեպ քում « փոխ հա տու ցեին վնա սը»: Ի նչ վե րա բե րում է վան քե րում ու 
ե կե ղե ցի նե րում պահ վող մշա կու թային և կրո նա կան ար ժեք ներ կա յաց նող ա ռար կա-
նե րին՝ ձե ռա գրե րին, պաշ տա մուն քային գր քե րին, սր բա պատ կեր նե րին և այլ ար ժեք-
նե րի, ա պա դրանք նույն պես պետք է ման րա մասն ար ձա նագր վեին և պահ պա նու-
թյան տակ ա ռն վեին՝ ա վե լի ուշ ի րենց օ րի նա կան տե րե րին վե րա դարձ նե լու պայ մա-
նով: Չնա յած գույ քագր ման և պահ պա նու թյան մա սին ման րա մասն ձևա կեր պում նե-
րին՝ ա կն հայտ էր, որ այդ փաս տաթղ թե րը ձևա կան բնույթ էին կրում, քա նի որ դրանց 
հե ղի նակ նե րը լավ գի տեին, թե ի րա կա նում ի նչ ճա կա տա գիր էր սպաս վում այդ ու նեց-
ված քի ի րա կան տե րե րին՝ կայս րու թյան հայ բնակ չու թյա նը: Հետևա բար, այդ ակ տե րը 
կոչ ված էին միայն «ի րա վա կան» ու ղի հար թե լու հայե րի ի նչ պես մաս նա վոր, այն պես 
էլ ազ գա պատ կան ժա ռան գու թյան հե տա գա բռ նա գրավ ման ու թա լա նի հա մար:

 Վե րոն շյալ ե րեք հիմն ա կան ակ տե րից բա ցի, ե րիտ թուր քա կան կա ռա վա րու-
թյու նը տե ղա կան իշ խա նու թյուն նե րին է ու ղար կել նաև մի ջան կյալ այլ հրա հանգ ներ 
ու շր ջա բե րա կան ներ՝ մաս նա վո րա պես տե ղա հան ված նե րի ու նեց ված քի վա ճառ քին38, 
ան շարժ գույ քի տնօ րին մա նը39, այդ թվում՝ ազ գային հաս տա տու թյուն նե րին և դրան-
ցում առ կա գույ քի տնօ րին ման, յու րաց ման ե ղա նակ նե րին վե րա բե րող, ո րոնց մա սին 
կխո սենք ստորև: 

բ) Եկեղեցական գույքի լուծարում և յուրացում

Ընդ հա նուր առ մամբ ձևա վոր վել և մայ րա քա ղա քից գա վառ ներ են գոր ծուղ վել 
թվով 33 «Լ քյալ գույ քե րը լու ծա րող հանձ նա ժո ղով ներ» (Emvâl-ı Metruke Tesviye 
Komisyonu)40: Վեր ջին ներս, ի րենց են թա կա յու թյան տակ ու նե նա լով հա տուկ ար տոն-
ված են թա հանձ նախմ բեր, գտնվել են Ներ քին գոր ծե րի նա խա րա րու թյան ան մի ջա-
կան վե րահս կո ղու թյան ներ քո և յու րա քան չյուր 15 օր վա ըն թաց քում զե կու ցա գրե րի 
մի ջո ցով տե ղե կաց րել են ի րենց գոր ծու նե ու թյան ըն թաց քի մա սին41: Այս հանձ նա ժո-

38 1915 թ. հուլիսի 7-ի հրահանգով, օրինակ, թույլատրվել է տեղահանված հայերի ունեցվածքը 
վաճառել մուսուլմաններին: Տե՛ս Авакян А., Геноцид армян, էջ 73. 
39 1915 թ. դեկտեմբերի 2 (15)-ին ընդունված հավելյալ օրենքը վերաբերվել է տեղահանվածների 
«լքյալ» անշարժ գույքի տնօրինման հարցերին, որին կցվել է գույքագրման ձևաթղթի օրինակ: 
Ձևաթղթի օսմաներեն բնագրի լուսապատճենը տե՛ս Հավելված, պատկեր 3:
40 Տե՛ս Uğur Ümit Ünğör and Mehmet Polatel, նշվ. աշխ., էջ 66, տե՛ս նաև Վարդան Լ., նշվ. աշխ., 
էջ 104: Հայկազն Ղազարյանը նշում է՝ «Լլքյալ գույքերի վարչական հանձնաժողովներ» (Emvâl-ı 
Metruke Idare Komisyonu), տե՛ս Ղազարեան Հ., նշվ. աշխ., էջ 227-228:
41 Ղազարեան Հ., նույն տեղում, տե՛ս նաև՝ Աստոյան Ա., Դարի կողոպուտը. հայերի ունեզրկումը 
Օսմանյան կայսրությունում, Երևան, «Նաիրի», 2013, էջ 47:
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ղով նե րը պետք է գույ քա գրեին, ա պա հա մա ձայն հու նի սի 10-ի հրա հան գի 5-րդ հոդ-
վա ծի ար տոն ված են թա հանձ նախմ բե րի մի ջո ցով հրա պա րա կային ա ճուր դով վա ճա-
ռեին հայե րի մաս նա վոր շար ժա կան ու նեց ված քը՝ այդ պի սով լու ծա րե լով այն42: Խոս-
քը, սա կայն, հայե րի մաս նա վոր շար ժա կան ու նեց ված քի, այլ ոչ ազ գա պատ կան կալ-
վածք նե րի ու մշա կու թային ար ժեք նե րի մա սին է: Մինչ դեռ ի րա կա նում տե ղի ու նե-
ցավ հետևյա լը. հայ կա կան ե կե ղե ցի նե րը վե րած վե ցին պա հես տա վայ րի, ա պա նաև 
վա ճա ռա տե ղե րի, որ տեղ կենտ րո նաց վեց տե ղա հան ված հայե րին պատ կա նող շար-
ժա կան ո ղջ ու նեց ված քը` չն չին գնե րով ա ճուր դի մի ջո ցով վա ճառ քի հա նե լու կամ 
հե տա գա թա լա նի հա մար43: 

Ազ գու թյամբ ա րաբ փաս տա բան Ֆայեզ ալ-Ղու սեյ նը, Դիար բե քի րում ա կա նա տես 
լի նե լով թուր քե րի գոր ծո ղու թյուն նե րին, իր հու շե րում գրում է. «Ես հետևում էի, թե 
ի նչ պես խա չե րը հան վում էին ե կե ղե ցի նե րի գմ բեթ նե րից, ի սկ ե կե ղե ցի ներն օգ տա-
գործ վում որ պես պա հեստ և շու կա` սպան ված նե րի ու նեց ված քը ամ բա րե լու և վա ճա-
ռե լու հա մար»44: 

Հայե րի տե ղա հա նու թյու նից հե տո այդ պի սի պա հես տա վայ րեր դար ձան Սե բաս-
տիա քա ղա քի Ս. Ա ստ վա ծա ծին Մայր տա ճա րը45, Մու շի Ս. Մա րի նե, Ս. Գևորգ, Շեկ-
Ա վե տա րան46, Է րզ րու մի ա ռա քե լա կան և կա թո լիկ ե կե ղե ցի նե րը47, Սամ սո նի հայ 
կա թո լիկ Ա ռաջ նոր դա րանն ու ե կե ղե ցին48, Տրա պի զո նի Ս. Ստե փա նոս49 և բազ մա-
թիվ այլ ե կե ղե ցի ներ: Սե բաս տիայի նշ ված ե կե ղե ցու մա սին ա կա նա տես նե րից մե կը 
գրում է. « Մայր ե կե ղե ցին մթե րա նո ցի վե րա ծե լով տե ղա հան ե ղող նե րու թո ղած ի նչք 
ու ստա ցուածք, գոյ քեր, կահ կա րա սի և այլ հարս տու թիւն կառ քե րով կը փո խա դրեն, 
կը մթե րեն հոն. տա րի մը և ա վե լի ե կե ղե ցիին բա կը, շր ջա կայ քը մեծ պա զար կը 
լա րուի»50: 

Չ բա վա րար վե լով հայե րի մաս նա վոր ու նեց ված քի վա ճառ քից ստաց ված հա սույ-
թով` չն չին գնե րով վա ճառ քի է հան վել նաև վա նա կան ու ե կե ղե ցա կան թան կար ժեք 

42 Ղազարեան Հ., նշվ. աշխ., էջ 228-229: 
43 The treatment of Armenians in the Ottoman Empire. 1915-1916, Documents presented to Viscount Grey 
of Fallodօn, Secretary of State for Foreign Affairs by Viscount Bryce, with a preface by Viscount Bryce, 
London, Stationery Office by Sir Joseph Causton and Sons, 1916, p. 403:
44 Faiz El-Ghusein Martyred Armenia, New York, 1918, p. 27. 
45 Եկեղեցու գմբեթից խաչն իջեցնելու փորձը չի հաջողվել: Տե՛ս Գաբիկեան Կ., Եղեռնապատում 
փոքուն հայոց եւ նորին մեծի մայրաքաղաքին Սեբաստիոյ, Պոսթըն, «Հայրենիք», 1924, էջ 154, 562:
46 Կարապետյան Ե., Տարոն և Սասուն. հուշեր, վկայություններ. անտիպ, «Հայոց ցեղասպանության 
թանգարան-ինստիտուտ» հիմնադրամի ֆոնդեր, ֆ. 8, թ. 3, տ. 4, էջ 578:
47 Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պաշտոնական վավերագրերը Հայոց ցեղասպանության 
մասին, կազմեց` Արա Սարաֆյան, Երևան, 2004, էջ 186:
48 Տրապիզոնի թեմին վիճակաւոր Յովհաննէս Արք. Նազլեանի յուշերը Մերձաւոր Արեւելքի 1914-1928 
շրջանի քաղաքական-կրօնական դէպքերուն մասին, Ա հատոր, ֆրանսերենից թարգմանեց` դոկտ. Հ. 
Ստեփանեան, Պէյրութ-Լիբանան, 1960, էջ 221:
49 Kévorkian R. H., Paboudjian P. B., Les Arméniens Dans L’Eempire Ottoman Ala Veille Du Genocide, 
Paris, 1992, p. 186. 
50 Գաբիկեան Կ., նշվ. աշխ., էջ 563:
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գույ քը: Հայոց ցե ղաս պա նու թյան ա կա նա տես հայ կա թո լիկ ար քե պիս կո պոս գե րա-
պայ ծառ Հ. Յով հան նես Շի նիա րան51, 1916 թ. սեպ տեմ բե րից եր կու տա րի աք սո րի 
մեջ գտնվե լով Թո քա տում, իր տե սա ծի մա սին հետևյալն է գրում. «Օր մըն ալ լսե ցի 
մու նե տիկ մը, որ կը ծա նու ցա նէր` թէ հրա պա րա կային ա ճուրդ տե ղի պի տի ու նե նար 
հայ-կա թո ղի կէ ե կե ղեց ւոյ շէն քե րէն մէ կուն մէջ... Հոն կ՚ եր թամ... կը տես նեմ ջարդ ու 
փշուր ե ղած ար ձան նե րու դէզ մը. կոտր տած խա չեր` ծռմրտ կած ու ճզ մուած աշ տա-
նակ նե րու հետ խառն ի խուռն, կան թեղ ներ` կտոր-կ տոր, և բզք տուած ե կե ղե ցա կան 
գր քեր...: Ա ճուր դի ա տեն` կը տես նեմ քա հա նա յա կան զգեստ ներ` դեռ բո լո րո վին 
խունկ կը բու րեն»52: 

Կո ղոպտ վել ու յու րաց վել են ան գամ սպան ված հոգևո րա կան նե րի կրած ե կե ղե-
ցա կան թան կար ժեք զար դե րը: 1915 թ. օ գոս տո սի 6-ին Յոզ ղա թի հոգևոր ա ռաջ նորդ 
Ներ սես ե պիս կո պոս Դա նի ե լյա նին աք սո րե լուց, այ նու հետև Գար տաշ լա րի ձո րում 
սպա նե լուց հե տո ոճ րա գործ նե րը կո ղոպ տել էին նրա վրայի զար դե րը, այդ թվում՝ 
ե պիս կո պո սա կան մա տա նին53: Կ. Պոլ սի Պա տե րազ մա կան ար տա կարգ ա տյա-
նի նա խա գա հը, խիստ հե տաքրքր ված լի նե լով ար ժե քա վոր այդ մա տա նու ճա կա-
տա գրով, 1919 թ. փետր վար-մարտ ա միս նե րին հետևո ղա կա նո րեն հանձ նա րա րել 
է Յոզ ղա թի կա ռա վար չին հե տաքն նու թյուն ան ցկաց նել և պա տաս խա նել, թե ով է 
հա նել ե պիս կո պո սի մա տա նին, ա րդյո՞ք հանձն վել է լու ծար քի հանձ նախմ բե րին ու 
վա ճառ վել54: Հարց մանն ի պա տաս խան՝ 1919 թ. մար տի 3-ին Յոզ ղա թի կա ռա վա-
րի չը հա ղոր դել է, որ լու ծար քի հանձ նախմ բի կազ մա կեր պած ա ճուր դի ժա մա նակ 
Ֆե յազ բեյի պա տաս խա նատ վու թյամբ ե պիս կո պո սա կան մա տա նին վա ճառ վել է 
2350 դա հե կա նով: Ա վե լի ուշ, սա կայն, պարզ է դար ձել, որ, չնա յած լու ծար քի հանձ-
նախմբե րի ղե կա վար նե րին տր ված՝ ա ճուր դին չմաս նակ ցե լու հրա հան գին, Ֆե յազ 
բեյն ան ձամբ է գնել մա տա նին55: 

Չ նա յած նրան, որ հոկ տեմ բե րի 26-ի կա նո նա դրու թյան 18-րդ հոդ վա ծով նա խա-
տես վում էր «լ քյալ գույ քե րի» վա ճառքն ի րա կա նաց նել հնա րա վո րինս գույ քի հա մա-
պա տաս խան ար ժե քով56, հարկ է ը նդ գծել հանձ նախմ բե րի գոր ծե լա կեր պի կա մա յա-
կա նու թյունն ու շտա պո ղա կա նու թյու նը: Մաս նա վո րա պես բա ցա հայտ ան տես վել կամ 
չն չին են ա րժևոր վել ե կե ղե ցա կան թան կար ժեք ի րե րը, սուրբ գր քե րը, մա գա ղաթ-ձե-
ռա գրե րը և այլ ա ռար կա ներ: 1915 թ. նման սկզ բուն քով են ա րժևոր վել և վա ճառ վել 
Այն թա փի Մայր տա ճա րում պահ վող ե րեք միա վոր ար ծա թա պատ կազ մով սուրբ 

51 Ընդհանուր փոխանորդ, Լիբանանի հույն կաթոլիկ եպիսկոպոս գրպծ. Յովսեփ Տումանի աքսո-
րակից ընկերը: 
52 Տե՛ս Տրապիզոնի թեմին վիճակաւոր Յովհաննէս Արք. Նազլեանի յուշերը, էջ 280:
53 Գրիկէր (Գրիգոր վարդապետ Կերկերյան), Յոզղատի հայասպանութեան վաւերագրական պատ-
մութիւնը, Նիւ Եորք, 1980, էջ 193-195:
54 Նույն տեղում:
55 Նույն տեղում, էջ 196-197:
56 Փափազյան Ա., նշվ. աշխ., էջ 220-221:
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գր քե րը, ար ծա թե խա չե րը, քշոց նե րը57, սր բա պատ կեր նե րը և այլ ար ժե քա վոր ի րեր58: 
2012 թ. քր դա կան « Ֆը րաթ» լրատ վա կան գոր ծա կա լու թյու նը, ան դրա դառ նա-

լով Հայոց ցե ղաս պա նու թյան ըն թաց քում հայ կա կան գույ քի բռ նա գրավ ման խնդ րին 
և հղում կա տա րե լով նշ ված ժա մա նա կաշր ջա նի պար բե րա կան նե րում հրա պա րակ-
ված նա հան գային ֆի նան սա կան վար չու թյան (defterdarlık) և դա տա րան նե րի հայ-
տա րա րու թյուն նե րին, գրում է, որ ե կե ղե ցա կան գույքն ան գամ դա տա կան ո րոշ մամբ 
վա ճառ քի է հան վել թեր թում հրա պա րակ ված հայ տա րա րու թյան մի ջո ցով59:

 Հայ կա կան վա նա կան ու ե կե ղե ցա կան գույ քի մյուս մա սը՝ հիմն ա կա նում մե տա-
ղե ա նօթ ներ ու զան գեր, «Լ քյալ գույ քե րը լու ծա րող հանձ նա ժո ղով երն» ու ղար կել են 
Կ.Պո լիս, եր բեմն նաև Գեր մա նիա՝ տե ղի ձու լա րան նե րում ձու լե լու և պա տե րազ մա-
կան նկա տա ռումն ե րով կի րա ռե լու նպա տա կով60: Այս ա ռու մով ե զա կի է Յոզ ղա թի 
ժան դար մե րիայի հա րյու րա պետ, Հայոց ցե ղաս պա նու թյան ոճ րա գործ նե րից Շյուք րի 
բեյի խոս տո վա նու թյու նը, ո րում մաս նա վո րա պես աս վում է. «...Աս կէ զատ լքուած և 
կո ղոպ տուած հա րիւ րա ւոր ե կե ղե ցի նե րու ու վան քե րու բո լոր մեծ ու փոքր զան գակ-
նե րը Գեր մա նիա ղր կե ցինք՝ Քռու փի (Krupp) գոր ծա րա նին մէջ թն դա նօթ ձու լե լու 
հա մար...»61: Բեռ լին են ու ղարկ վել նաև Ան կա րայի (Էն կյու րի ո) հայ կա կան ե կե ղե-
ցի նե րից ու վան քե րից կո ղոպտ ված գույ քը62: 1916 թ. մայի սի 9-ին 7 սն դուկ նե րի մեջ 
ամ փոփ ված՝ Կ.Պո լիս են ու ղարկ վել Բուր սայի Ս. Ա ստ վա ծա ծին մայր տա ճա րի ե կե-
ղե ցա կան սպասքն ու այլ թան կար ժեք ի րեր (ը նդ հա նուր ար ժե քը կազ մել է 650.000 
օս ման յան ոս կեդ րամ), ո րոնց ոս կյա և ար ծա թյա մա սը ձուլ վել և մե ջի դի ե կոչ վող 
ոս կեդ րա մի է վե րած վել63: Ե կե ղե ցա կան գույ քը հա ճախ ե կամ տի աղ բյուր է դար ձել 
գեր մա նա ցի զին վո րա կան նե րի հա մար. լա վա գույն օ րի նա կը Դեր ջա նի Հո ղիկ գյու ղի 
հայ կա կան ե կե ղե ցու՝ 20-30 օ խա կշ ռող զանգն է, ո րը գեր մա նա ցի զին վոր նե րից գնել 
և Կ.Պոլ սի « Գալ ֆա յան» որ բա նո ցին է նվի րել Հա կոբ Ա նդ րե ա սյան ա նու նով մի հայ՝ 
որ բա նո ցի Ս. Ա ստ վա ծա ծին նո րա կա ռույց մա տու ռի զան գա կա տա նը կա խե լու նպա-
տա կով64: 

Ակն հայտ է, որ «Լլ քյալ գույ քե րը լու ծա րող հանձ նա ժո ղով եր»-ի և են թա հանձ-
նախմ բե րի ան դամն ե րը, ո րոնք աշ խա տում էին գոր ծո ղու թյուն նե րի բա ցար ձակ ա զա-

57 Եկեղեցական բոժոժավոր հովահար:
58 Կուրկէն, Ի՛նչ եղան Այնթապի եկեղեցիին գոյքերը, «Հայ Անթէպ» (Պէյրութ) 1966, թիւ 2 (22), էջ 40-
41:
59 Ցեղասպանությունը «թուրք»ացրել է նաև հայերի ունեցվածքը. [http://akunq.net/am/?p=20765, 
դիտվել է՝ 12.06.2017 թ.]:
60 Տե՛ս, Խմբագրական. Ահա եկեր են, բայց ի՞նչ կը գտնեն..., «Արիամարտ» (Կ.Պոլիս) օրաթերթ, 
1918, 25 դեկտեմբեր, թիւ 31 (1846), էջ 1։ Պալաքեան ծ. Վարդ. Գ., Հայ գողգոթան. դրուագներ հայ 
մարտիրոսագրութենէն, հատ. Ա, Վիեննա, Մխիթարեան տպ., 1922, էջ 229:
61 Պալաքեան ծ. Վարդ. Գ., նշվ. աշխ., էջ 229:
62 Ակունի Սեպուհ, Միլիոն մը հայերու ջարդի պատմութիւնը, Բ. տպագր., Կ.Պոլիս, 1920, էջ 189:
63 Աստոյան Ա., Բուրսայի նահանգի հայության տնտեսական վիճակը և նյութական կորուստները 
հայոց ցեղասպանության տարիներին, Երևան, «Գիտություն», 2017, էջ 239-240:
64 «Հայրենիք» օրաթերթ (Կ.Պոլիս), 1918, 2/15 նոյեմբեր, թիւ 194: 
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տու թյան ու ան պատ ժե լի ու թյան պայ ման նե րում, միայն պե տա կան գան ձա րա նը լց նե-
լու օգ տին չէ, որ ծա ռայե լու էին: Նրան ցից շա տե րը գր պա նել ու հարս տա ցել են հայե-
րի ի նչ պես մաս նա վոր, այն պես էլ ազ գա պատ կան կա րո ղու թյան վա ճառ քից ստաց-
ված հա սույ թի թա լա նից: Յոզ ղա թի թուր քա կան որ բա նոց նե րի նախ կին տնօ րեն Շէվ-
գիի վկա յու թյամբ տե ղի «Լ քյալ գույ քե րի լու ծա րող հանձ նա ժո ղո վի» ան դամ Նա զըֆ 
բեյը, որ մեծ հարս տու թյուն էր կու տա կել հայե րին պատ կա նող ու նեց ված քի հափշ տա-
կու մից, Յոզ ղա թի փոս տա տան մի ջո ցով 36.000 օս ման յան ոս կի է ու ղար կել մայ րա-
քա ղա քում ապ րող իր ըն տա նի քին ու Մի ու թյուն և ա ռա ջա դի մու թյուն կու սակ ցու թյան 
ը նդ հա նուր քար տու ղար Միդ հատ Շյուք րի բեյի ա նու նով, ի սկ Կ.Պո լիս ուղևոր վե լով՝ 
իր հետ տա րել է 50.000-60.000 օս ման յան ոս կու ար ժո ղու թյամբ գո հա րե ղեն, ա դա-
ման դա կուռ խա չեր, ե կե ղե ցա կան թան կար ժեք ա նոթ ներ և ի բր իր հետ ա մուս նա ցած 
տասն չորս տա րե կան մի հայ ա ղջ կա65: Հատ կան շա կան է, որ Յոզ ղա թի «Լ քյալ գույ-
քե րի լու ծա րող հանձ նա ժո ղո վի» ան դամ Նա զըֆ բեյի ա նու նը հի շա տակ վում է նաև 
Ա ռա քել Չաք րյա նի66՝ Զա վեն պատ րիար քին ուղղ ված ան տիպ նա մա կում (Բե րա, 16 
մարտ, 1919 թ.)67: Իր որ բա հա վաք գոր ծու նե ու թյան ըն թաց քում Ա. Չաք րյա նը բրի տա-
նա կան դես պա նա տան ա ջակ ցու թյամբ թուր քե րի տնե րից հա վա քա գրել և Կ.Պոլ սի 
պատ րիար քա րա նին է հանձ նել զգա լի թվով կո ղոպտ ված ե կե ղե ցա կան ի րեր: Այս 
կերպ Չաք րյա նը նշում է, որ չնա յած վե րոն շյալ ան ձը՝ Նա զը ֆը, նախ կի նում հեր քել է 
իր մոտ հայե րի ի րեր պա հե լու մե ղա դրան քը, Կ.Պոլ սի Ա յա-Սո ֆիա թա ղա մա սի նրա 
տան խո հա նո ցի գետ նա փոր գաղտ նի պա հես տից, ի նչ պես նաև Բան գալ թը թա ղա-
մա սի Ջա բեր փա շայի հա րե մից, բրի տա նա ցի և թուրք ոս տի կան նե րի ներ կա յու թյամբ 
խու զար կու թյան մի ջո ցով հայտ նա բեր վել են ե կե ղե ցա կան մե ծար ժեք ի րեր68: 

Լայ նա ծա վալ կո ղո պու տի գոր ծըն թաց ներ գրավ ված են ե ղել նաև պե տա կան այլ 
պաշտոնյա ներ, տե ղա կան իշ խա նու թյուն նե րի ներ կա յա ցու ցիչ ներ, ոս տի կան ներ ու 
զին վոր ներ, ո րոնք հա տուկ հանձ նախմ բե րի գոր ծու նե ու թյանն օ ժան դա կե լուց զատ, 
կու տա կել են մեծ հարս տու թյուն: Այս պես, 1915 թ. օ գոս տո սին Ար մա շի հոգևո րա-
կա նու թյա նը մե կու սաց նե լուց հե տո Կ.Պոլ սի Կենտ րո նա կան բան տի տնօ րեն Իբ րա-
հիմ Խայ րին, տե ղի մյու դիր Ֆահ րեդ դին Ահ մե դը և վեր ջի նիս եղ բայր Օս ման Սու-
դին ամ բող ջո վին թա լա նել են դպ րե վան քի մոտ. 80.000 օս ման յան ոս կուն հա մար ժեք 
ու նեց ված քը (ք րիս տո նե ա կան հնու թյուն ներ, մա սունք ներ, ե կե ղե ցա կան թան կար ժեք 
ա նոթ ներ, կա հույք, յու ղա ներկ սր բա պատ կեր ներ, ձե ռա գիր մա գա ղաթ ներ և այլն), 

65 Շէվգը, Եոզկատի սարսափները (թուրք մըն է, որ կը պատմէ, լսեցէ՛ք), «Ճակատամարտ» օրաթերթ 
(Կ.Պոլիս), 1919, 4 հունվար, թիւ 41 (1855), էջ 2: 
66 Առաքել Չաքրյան (1885-1954) – փարիզաբնակ մեծանուն գիտնական, ակադեմիկոս, 1919-
1922 թթ. ընթացքում բրիտանական կառավարության աջակցությամբ զբաղվել է որբահավաք 
գործունեությամբ հատուկ այս նպատակով ստեղծված մարմնի շրջանակներում: Ա. Չաքրյանի 
որբահավաք գործունեության մասին մանրամասն տե՛ս Գզոյան Է., «Փրկություն հայ որբերին. 
Առաքել Չաքրյանի հուշերը», Ցեղասպանագիտական հանդես, 4(2), 2016, էջ 161-175: 
67 Երուսաղեմի Հայոց պատրիարքարանի արխիվ, անմշակ ֆոնդ, Ա. Չաքրյանի նամակը՝ ուղղված 
Զավեն արք. Եղիայանին. նամակի լուսապատճենը տե՛ս Հավելված, պատկեր 4:
68 Իրերի ամբողջական ցուցակը տե՛ս նույն տեղում:
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ո րի մի մա սը փո խադր վել է Ա դա բա զա րում գոր ծող «Լ քյալ գույ քե րը լու ծա րող հանձ-
նա ժո ղո վի» ան դամ նե րին, ի սկ պղն ձե ա նոթ նե րը, աշ տա նակ ներն ու այլ ի րեր՝ Կ.Պո-
լիս՝ բրի տա նա կան « Բոն» ըն կե րու թյան գրավ ված գոր ծա րա նում ձու լե լու հա մար69: 

1916 թ. օ գոս տո սին Ջե մալ փա շայի կող մից « Հայ տե ղա հան ված նե րի տե սուչ» 
նշա նակ ված Հա սան Ամ ջայի (Հա սան Վաս ֆի) վկա յու թյուն նե րի հա մա ձայն՝ Սվա զի 
նախ կին վա լի Մուամ մեր բեյի գոր ծըն կեր և օգ նա կան Մեր զի ֆո նի նախ կին քայ մա-
քամ Ֆայի քը և նրա հան ցա վոր գոր ծըն կեր, ժան դար մե րիայի կա պի տան Մա հիր 
բեյը, հայե րի տե ղա հա նու թյան ըն թաց քում բազ մա թիվ օ ջախ ներ և հոգևոր շեն քեր 
թա լա նե լով, 30-40 հա զար լի րայի հարս տու թյուն են կու տա կել և այժմ հա ճե լի ժա մա-
նակ են ան ցկաց նում Ստամ բու լում70: Կե սա րիայի Ս. Կա րա պետ վան քի թան կար ժեք 
ի րե րի մի մա սը յու րաց րել է Էս քի շե հի րի կա ռա վա րիչ Զե քայի բեյը71: 

Ո րոշ վայ րե րում ա ռա վել ար ժե քա վոր ի րերն ա պա հով պա հե լու պատր վա կով 
տար վել են տե ղա կան ոս տի կա նատ ներ, ա պա բա ժան վել ոս տի կան նե րի միջև72: 
Կե սա րիայի 15-րդ զո րագն դի հրա մա նա տա րի փո խա նորդ Շե հա բէդ դի նի՝ Ան կա րայի 
զո րա բա նա կի հրա մա նա տա րու թյանն ուղղ ված 14 հու լիս 1915 թվա կիր ծած կա գիր-
տե ղե կա գրում մաս նա վո րա պես աս վում է. «... այս գա ւա ռա կի [ Պո ղազ լյա նի] հա յա-
բնակ գիւ ղե րը կա րե լի է ը սել թէ բո լո րո վին մաք րա գոր ծուած են... ցա ւա լի ե րև ոյթ նե-
րեն մին սաս տիկ թա լանն է զոր կը գոր ծեն հայ գիւ ղե րու մէջ ոս տի կա նու թե ան լրա-
ցու ցիչ մար դե րը, չէր քեզ ձիա ւոր նե րը... »73: 

1915 թ. թուրք զին վոր ներն ամ բող ջո վին թա լա նել են Սե բաս տիա քա ղա քի Ս. Ա ստ-
վա ծա ծին, Ս. Սար գիս, Ս. Փր կիչ, Ս. Մի նաս ե կե ղե ցի նե րը և հա րա կից Ս. Նշան վան-
քը74: Ա կա նա տես նե րից մե կը, նկա րա գրե լով վեր ջի նիս կո ղոպտ ման տե սա րա նը, 
գրում է. «900-ա մե այ հնա մե նի այս վան քին գաղտ նի պա հա րա նի բա նա լին չէին 
գտած... քա նի մը զի նուոր նե րով, լծակ նե րով, մուր ճե րով կղ պան քը կոտ րած եւ պա տի 
մեջ ծե փուած եր կա թե այ դու ռը բա ցած էին: Հոն գտան չա թալ-թա գեր, գր քեր, ան գին 
ձե ռա գիր ներ, ոս կի ևւ ար ծաթ ի րե ղէն ներ, հնու թիւն ներ, ի նչ որ կար, մօտ 3. 000 կտոր 
ար ժէ քա ւոր ա ռար կա ներ, 293 ձե ռա գիր ներ»75: 

Բուր սա յում թուր քա կան զոր քը զենք փնտ րե լու պատր վա կով պա շա րել է հայ կա-
կան ե կե ղե ցին, քան դել խո րա նի հետ նա պա տը, սա կայն ո չինչ չգտ նե լով, թա լա նել 
է գույ քը76: 1915 թ. օ գոս տո սի 2/15-ին Կոս տանդ նու պոլ սի Հայոց Պատ րիարք Զա վեն 

69 Թէոդիկ, Գողգոթա հայ հոգեւորականութեան եւ իր հօտին աղէտալի 1915 տարիին, խմբ.՝ 
Գալայճեան Ա., Նիւ Եորք, 1985, էջ 360:
70 Ամջա Հ., Տեղահանություն և ոչնչացում. տեղահանության իրական պատկերը, օսմաներենից 
թարգմանությունը՝ Արսեն Ավագյանի, Երևան, 2007, էջ 42:
71 «Հայրենիք» օրաթերթ, 1918, 26 հոկտեմբեր / 8 նոյեմբեր, թիւ 187:
72 Morgenthau H., նշվ. աշխ., էջ 311:
73 Գրիկէր, նշվ. աշխ., էջ 149-150:
74 «Ալիս» (Նյու Յորք), 1929, մարտ-ապրիլ-մայիս, թիւ 6, էջ 13:
75 Նույն տեղում:
76 Ակունի Սեպուհ, նշվ. աշխ., էջ 267:
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Ե ղիա յա նի` Բուլ ղա րիայի ա ռաջ նորդ Ղևոնդ Ե պս. Դու րյա նին հղ ված նա մա կում 
մաս նա վո րա պես աս վում է. « …Ե կե ղե ցի նե րը ար դէն կո ղոպ տուած և մզ կի թի, ա խո ռի 
կամ ու րիշ բա նե րու վե րա ծուած են: Ար դեն Պոլ սոյ հրա պա րա կին վրայ սկ սած են 
ծա խուիլ հայ ե կե ղե ցի նե րու ա նօթ նե րը և այլ գոյ քե րը…»77:

1915-1918 թթ. ըն թաց քում հայ կա կան վա նա կան ու ե կե ղե ցա կան գույ քի մի մա սը 
թա լան վել է նաև հայե րի թո ղած ու նեց ված քը հնա րա վո րինս ա րագ յու րաց նե լու 
մո լուց քով տար ված տե ղի մու սուլ ման ազ գաբ նակ չու թյան կող մից78: Ցե ղաս պա նու-
թյան ըն թաց քում բռ նի իս լա մաց ված և բա լուե ցի մի թուր քի կող մից կնու թյան ա ռն ված 
Ազ նիվ Տեր Գուր գե նյա նի վկա յու թյամբ՝ ա մու սի նը Բա լուի Ս. Ա ստ վա ծա ծին ե կե ղե-
ցու կո ղոպ տիչ նե րից է ե ղել՝ իր հետ տուն բե րե լով հա ղոր դու թյան ժա մա նակ կի րառ-
վող հայե րեն ար ձա նա գրու թյամբ ու Ա ստ վա ծա մոր դի մա պատ կե րով սկի հը, ե կե ղե-
ցա կան սպասք ու ա նոթ ներ, ո րոնք մի ո րոշ ժա մա նակ օգ տա գործ վել են կեն ցա ղում79: 
Հե տա գա յում փախ չե լով գե րու թյու նից` Ազ նիվ այդ ա նոթ ներն ու սպաս քը հանձ նել 
է Խար բեր դի Ս. Ա ստ վա ծա մոր ե կե ղե ցուն80: 1919 թ. սե բաս տա հա յու թյան ազ գային-
մ շա կու թային ար ժեք նե րը փնտ րե լու նպա տա կով Սե բաս տիա գոր ծուղ ված Ե րու սա-
ղե մի միա բան նե րից վար դա պետ Ա ճե մյա նի՝ 26 մայիս 1919 թվա կիր տե ղե կա գրում՝ 
ուղղ ված « Սե նե քե րի մյան Մի ու թյա նը»81, հա ղորդ վում է, որ քա ղա քի ե կե ղե ցա կան 
ա նոթ նե րի մի մասն Իմ դատ ա նու նով թուր քի մոտ է, Ս. Ա ստ վա ծա ծին Մայր ե կե-
ղե ցու գույ քի մի մա սը` տե ղի ա ռող ջա պա հա կան բա ժան մուն քի պա հես տի տնօ րեն, 
հա րյու րա պետ Ֆեհ մի է ֆեն դիի մոտ, ի սկ Ս. Նշան վան քի ջա հը` Մա սու դի ե գյու ղի 
մեդ րե սե ում (թուր քա կան դպ րոց) Ղա լիբ բեյի աշ խա տա սե նյա կում է կախ ված ե ղել82: 

Այս պի սով, ե րիտ թուր քա կան կա ռա վա րու թյու նը «լ քյալ գույ քե րի» մա սին վե րո նշյալ 
ի րա վա կան ակ տե րի ըն դուն ման մի ջո ցով «օ րի նա կա նաց րեց» կայս րու թյու նում մինչ 
այդ ար դեն ի րա կա նաց վող զանգ վա ծային թա լա նը՝ մա սամբ զս պե լով այն և հարս-
տաց նե լով պե տա կան գան ձա րա նը: Ար դյուն քում տե ղա հան ված հայե րի շար ժա կան ու 
ան շարժ ո ղջ ու նեց ված քի հետ մեկ տեղ բռ նա գրավ վե ցին, թա լան վե ցին ու լու ծար վե ցին 
նաև ազ գա պատ կան կալ վածք ներն83 ու նրան ցում առ կա մշա կու թային ար ժեք նե րը:

77 Զաւէն Արքեպս., Պատրիարքական յուշերս. վաւերագիրներ եւ վկայութիւններ, Գահիրէ, 1947, էջ 140:
78 Տրապիզոնի թեմին վիճակաւոր Յովհաննէս Արք. Նազլեանի յուշերը, էջ 221, 227:
79 Տէր Գուրգէնեան Ա., Կեանքիս սեւ էջը, Անթիլիաս-Լիբանան, 1960, էջ 34:
80 Տե՛ս նույն տեղում:
81 Առաջին աշխարհամարտի ավարտից հետո՝ 1918 թ. դեկտեմբերի 29-ին, մի խումբ սեբաստահայեր 
Կ.Պոլսում վերահաստատել են «Սենեքերիմեան Միությունը», որի գլխավոր նպատակն է եղել 
Սեբաստիա քաղաքի և շրջակա գյուղերի` ցեղասպանության հետևանքով ցիրուցան եղած փոքրաթիվ 
բնակչության փնտրտուքը, համախմբումը, նրանց կորուստների արձանագրումը, ազգային-կրթական 
գործերի վերակազմավորումը: Տե՛ս «Ալիս», 1929, մարտ-ապրիլ-մայիս, թիւ 6, էջ 35:
82 Նույն տեղում, էջ 36:
83 Ազգապատկան կալվածքների բռնագրավման վերաբերյալ որոշում ավելի ուշ կայացվել է նաև 
հույների նկատմամբ. մասնավորապես, 1916 թ. մի որոշման համաձայն՝ վանքերի անշարժ գույք է 
համարվել այն, ինչը պարունակել է նրանց պատերի ներսում, մնացածն անցնելու էր պետությանը: 
Տե՛ս Ակցօղլու Յ. Զ., Անիծված առյուծի բնաջնջումը, թարգմանությունը` Վարդանյան Լ., Երևան, 
2007, էջ 78-79: 
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գ) Կրթական հաստատություններ. բռնագրավում, յուրացում, ոչնչացում 

Հայոց ցե ղաս պա նու թյան ըն թաց քում ե րիտ թուր քա կան կա ռա վա րու թյու նը բռ նա գրա-
վել ու յու րաց րել է նաև կայս րու թյան հայ կա կան կր թա կան հաս տա տու թյուն նե րը: 

Ինչ պես ար դեն նշ վել է, վե րոն շյալ հիմն ա կան ի րա վա կան ակ տե րից բա ցի 
ե րիտ թուր քա կան կա ռա վա րու թյունն ըն դու նել է մի ջան կյալ մի շարք ո րո շումն եր, 
ո րոնք վե րա բե րում են նաև հայ կա կան կր թա կան հաս տա տու թյուն նե րի և դրան-
ցում առ կա գույ քի բռ նա գրավ ման ու տնօ րին ման հար ցե րին: Այս պես, Ներ քին գոր-
ծե րի նա խա րա րու թյանն ա ռըն թեր Ա շի րեթ նե րի բնա կեց ման և մու հա ջիր նե րի վար-
չու թյու նը (İskân-ı Aşair ve Muhacirîn Müdüriyeti) 1915 թ. հու նի սի 9/22-ի ն84 ծած կա գիր 
հե ռագրեր է հղել նա հան գային իշ խա նու թյուն նե րին, ո րոն ցից մե կում մաս նա վո րա-
պես աս վում է. «Անհ րա ժեշտ է, որ պես զի մու սուլ ման գաղ թա կան նե րին հաս տա տեն 
քա ղաք նե րի ու գյու ղե րի այն դպ րոց նե րում, որ տե ղից հե ռաց րել են հայե րին: Այ դու-
հան դերձ, այդ կա ռույց նե րում առ կա ու սումն ա կան գույ քի քա նակն ու ար ժե քը պետք 
է գրանց վի և ու ղարկ վի ը նդ հա նուր գրան ցող հանձ նախմ բե րին»85: Հատ կան շա կան 
է, որ այս ո րո շու մը հայե րի տե ղա հա նու թյան, գույ քե րի տնօ րին ման հար ցե րին վե րա-
բե րող գաղտ նի այլ հե ռա գրե րի ու ծած կա գրե րի հետ միա սին 25 օ գոս տոս 1915 թվա-
կիր 20 կե տից կազմ ված ամ փո փա գրով (6-րդ կե տով) Ներ քին գոր ծե րի նա խա րա րու-
թյունն ու ղար կել է «Լ քյալ Գոյ քե րու Բ. Հանձ նախմ բի Բարձր Նա խա գա հու թե ա նը»՝ ի 
գոր ծա դրու թյուն 86:

Ս տորև բեր ված վա վե րա գրե րից երևում է, թե Ներ քին գոր ծե րի նա խա րա րու-
թյու նը որ քան հետևո ղա կա նո րեն է վե րահս կել վե րոն շյալ կար գա դրու թյուն նե րի գոր-
ծադր ման ըն թաց քը: 

Ա շի րեթ նե րի բնա կեց ման և մու հա ջիր նե րի վար չու թյան` Կե սա րիայի «լ քյալ գույ-
քե րի» հանձ նա ժո ղո վի նա խա գա հու թյանն ուղղ ված 1915 թ. սեպ տեմ բե րի 8-ի հրա-
հան գում87 աս վում է. «Ինչ պես 24 օ գոս տոս [1]331 [1915] թվա կիր և թիվ 529 ը նդ հա-
նուր շր ջա բե րա կա նով տե ղե կաց րել էինք, որ հե ռաց ված հայե րի լքյալ գույ քե րից` 
դպ րոց նե րին ան հրա ժեշտ ի րերն ու դպ րո ցա կան շեն քե րը պետք է հանձ նել կր թա-
կան տես չու թյուն նե րին իս լամ ե րե խա նե րի օգ տին: Սա կայն պատ վար ժան Կր թու-
թյան նա խա րա րու թյու նից տե ղե կա ցանք, որ ո րոշ վայ րե րում Լքյալ գույ քե րի հանձ նա-
ժո ղով ե րը չեն հանձ նել շեն քերն ու գույ քե րը: Հետևա բար, վերս տին տե ղե կաց նում 
ե նք նշ վա ծի հա մա ձայն դպ րոց նե րին [իս լա մա կան] ան հրա ժեշտ նմա նա տիպ գույ-

84 Գրականության մեջ հանդիպող հունիսի 24 ամսաթիվը վրիպակ է: Տե՛ս Աստոյան Ա., Դարի 
կողոպուտը, էջ 93-94:
85 Uğur Ümit Ünğör and Mehmet Polatel, նշվ. աշխ., էջ 70: 
86 Փաստաթղթի օսմաներեն բնագրի լուսապատճենն արևմտահայերեն թարգմանությամբ տե՛ս 
Գալֆաեան Ա., Չօմախլու, Նիւ Եորք, հրատ. Չօմախլուի նպաստամատոյց ընկերութեան, «Կոչնակ» 
տպարան, 1930, էջ 111-117, 131-133: Տե՛ս նաև Սահակյան Վ., «Մատենադարանի՝ Հայոց ցեղասպա-
նության մասին արխիվային վավերագրերը», Բանբեր Մատենադարանի, Հ. 25, «Նաիրի» հրատ., 
2018, էջ 295-301, 305-307:
87 Կրում է Ներքին գործերի նախարարի փոխխորհրդական Մեհմեդ Սուբհիի ստորագրությունը: Այս 
փաստաթղթի օսմաներեն բնագրի լուսապատճենն ու թարգմանությունը տե՛ս Հավելված, պատկեր 5:
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քերն ու շեն քե րը կր թա կան տես չու թյուն նե րին հանձ նե լու մա սին, է ֆեն դիս88»89: Չորս 
օր ան ց՝ սեպ տեմ բե րի 12-ին, Կե սա րիայի «լ քյալ գույ քե րի» հանձ նա ժո ղո վը գրու թյամբ 
կար գա դրել է տե ղի կր թա կան տես չու թյա նը գա վա ռի դպ րոց նե րի գրավ ման, ար ձա-
նագր ման և դրանց ցանկն ի րենց ու ղար կե լու մա սին: Նույն օ րը՝ սեպ տեմ բե րի 12-ին, 
Կե սա րիայի կր թա կան տե սու չը, պա տաս խան գրու թյամբ90 ա րագ ար ձա գան քե լով 
վե րոն շյա լին, տե ղի «լ քյալ գույ քե րի» հանձ նա ժո ղո վի նա խա գա հու թյա նը տե ղե կաց-
նում է հետևյա լը. « Կե սա րիա գա վա ռից, [շր ջա կա] գյու ղե րից և Դևե լուի գա վա ռա կից 
տե ղա փոխ ված հայե րի լքյալ վար ժա րան նե րից ցարդ գրավ ված քսան չորս դպ րոց-
նե րի մեկ կտոր ցան կը կից ու ղար կում ե նք Ձեզ՝ ի պա տաս խան 12 սեպ տեմ բեր [1]331 
[1915] թվա կիր Ձեր գրու թյան, է ֆեն դիս»91: Վե րոն շյալ վա վե րա գրե րին հա վե լենք 
նաև ար դեն նշ ված 1915 թ. հոկ տեմ բե րի 26-ի կա նո նա դրու թյան 16-րդ հոդ վա ծը, ո րով 
փաս տո րեն ամ րագր վում էր կայս րու թյան հայ կա կան դպ րոց նե րի, վան քե րի և ը նդ-
հան րա պես դպ րո ցա կան պի տույք նե րի ու կահ կա րա սու օգ տա գործ ման ի րա վուն քը՝ 
լու սա վո րու թյան մար մին նե րին հանձ նե լու մա սին: 

Տա րաբ նույթ փաս տե րը վկա յում են, որ վե րոն շյալ հրա հանգ ներն ան մի ջա պես 
գոր ծի են դր վել: Դեռևս 1915 թ. մայի սի 30-ին Կ.Պոլ սում Գեր մա նիայի դես պան 
Հանս Վան գեն հայ մը Բեռ լի նի ա րտ գործ նա խա րա րու թյանն ուղղ ված իր զե կու ցա-
գրում հա ղոր դում է. « …Էն վեր փա շան, օ գտ վե լով պա տե րազ մա կան ի րա վի ճա կից, 
մտա դրած է փա կել մեծ թվով հայ կա կան դպ րոց ներ, թեր թեր, ար գե լել հայե րի փոս-
տային նա մա կա գրու թյուն նե րը... Նա հա մա ռո րեն խնդ րում է մեզ չխան գա րել ի րեն 
այդ գոր ծում»92: Հեն րի Մոր գեն թաուն, ե րիտ թուր քե րի այս քա ղա քա կա նու թյու նը, 
ի րա վա ցի ո րեն բնո րո շե լով որ պես հա մա թուր քա կա նու թյան ծրա գրի բաղ կա ցու-
ցիչ մաս, գրում է. «Ար դեն նկա րա գրել եմ այն դժ վա րու թյուն նե րը, ո րոնց բախ վում 
էի թուր քե րի հետ քրիս տո նե ա կան դպ րոց նե րի շուրջ հար ցե րը քն նար կե լիս: Դրանք 
ար մա տա խիլ ա նե լու կամ ա ռն վազն թուր քա կան հաս տա տու թյուն նե րի վե րա ծե-
լու նրանց վճ ռա կա նու թյու նը, ըն դա մե նը, մեկ այլ ա ռա ջըն թաց քայլ էր ազ գայ նա-

88 Օսմանյան պաշտոնական նամակագրություններում հարգանքի արտահայտության դիմելաձև:
89 Մ. Մաշտոցի անվան հին ձեռագրերի ինստիտուտ-Մատենադարանի արխիվ, Կաթողիկոսական 
դիվան, ց. 29ա, թղթ. 3, վավ. 142: Թարգմանությունը՝ Միհրան Մինասյանի: Այս փաստաթղթի 
օսմաներեն բնագիրը արևմտահայերեն ու անգլերեն թարգմանություններով տե՛ս նաև Գալֆաեան 
Ա., նշվ. աշխ., էջ 128, 140; Kalfaian A., Chomaklou. The history of an Armenian village, New York, 
1982, pp. 168-169, սակայն անգլերեն տարբերակում կայսրության Ներքին գործերի նախարարության 
փոխխորհրդական Մեհմեդ Սուբհիի ստորագրության հատվածում սխալմամբ նշվում է Կրթության 
նախարարության փոխխորհրդական պաշտոնը, տե՛ս Kalfaian A., նշվ. աշխ., էջ 169: Այս վավերագրի 
մեկ այլ թարգմանություն տե՛ս նաև Աստոյան Ա., Դարի կողոպուտը, էջ 220:
90 Վավերագիրը կրում է Կեսարիայի կրթական տեսուչ Մեհմեդ Թևֆիգ բեյի ստորագրությունը: 
Այս փաստաթղթի, ինչպես նաև կից ուղարկված բռնագրավված 24 դպրոցների ցանկի օսմաներեն 
բնագրի լուսապատճենն ու թարգմանությունը տե՛ս Հավելված, պատկեր 6:
91 Տե՛ս Մ. Մաշտոցի անվան հին ձեռագրերի ինստիտուտ-Մատենադարանի արխիվ, Կաթողիկո-
սական դիվան, ց. 29ա, թղթ. 3, վավ. 148: Թարգմանությունը՝ Միհրան Մինասյանի: Այս փաստաթղթի 
մեկ այլ թարգմանություն տե՛ս նաև Աստոյան Ա., Դարի կողոպուտը, էջ 223-225:
92 Барсегов Ю., Геноцид армян: ответственность Турции и обязательства мирового сообщества, 
документы и комментарий, том 1, М., Гардарики, 2002, с. 239.
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կան այդ ծրա գրում»93: Հա մա թուր քա կա նու թյան ծրա գրի հա մա տեքս տում հայ կա կան 
դպ րոց ներն ար մա տա խիլ ա նե լու ա ռու մով ե զա կի է ե րիտ թուր քա կան կա ռա վա րու-
թյան ըն դու նած մեկ այլ ծած կա գիր ո րո շում (թ վագր վում է 10 հու նիս, 1915)94: Հա մա-
ձայն դրա՝ տե ղա հա նու թյան ըն թաց քում միև նույն գա վա ռի և գա վա ռակ նե րի հայ 
բնակ չու թյու նը պետք է տե ղա բաշխ վեր ա ռան ձին-ա ռան ձին և թույլ չտր վեր, որ պես զի 
վեր ջին ներս կա րո ղա նան դպ րոց բա ցել, միև նույն ժա մա նակ ստի պել, որ պես զի 
հայերն ի րենց զա վակ նե րին ու ղար կեն պե տա կան (թուր քա կան) դպ րոց95: Այս ո րո-
շու մը ևս նե րառ վել է վե րոն շյալ 20 կե տից բաղ կա ցած ամ փո փա գրում (7-րդ կե տով) և 
Ներ քին գոր ծե րի նա խա րա րու թյան կող մից ու ղարկ վել «լ քյալ գույ քեր»-ի հանձ նա ժո-
ղով ե րի նա խա գա հու թյա նը՝ ի գոր ծա դրու թյուն96: 

1915-1918 թթ. հայ կա կան կր թա կան հաս տա տու թյուն նե րը բռ նա գրավ վել և օգ տա-
գործ վել են ա մե նա տար բեր նպա տակ նե րով: 1915 թ. Կ.Պոլ սում զին վո րա կան իշ խա-
նու թյան կող մից գրավ վել և զո րա կա յան նե րի են վե րած վել «Էս տե ան», «Ս. Ներ սէ-
սե ան», « Լև ո նե ան-Վար դու հե ան», « Տա տե ան», «Ս. խաչ», « Սէ մէր ճե ան-Ճե մա րան», 
«Ա րա մե ան-Ո ւն ճե ան», « Պէզ ճե ան», « Պէր պէ րե ան», « Տայե ան Հայ Օ րի որ դաց» վար-
ժա րան նե րը97: Հու լի սին «Մ շակ» թեր թը գրում է. «…Կ. Պօլ սի հայ կա կան բո լոր հաս-
տա տու թիւն նե րի գոյ քը գրաւ ված է թիւր քաց կա ռա վա րու թիւ նից: Հայ կե ան քը մե ռել է 
այն տեղ բա ռիս բուն նշա նա կու թե ամբ»98: 

Ի րա վի ճա կը նույնն էր նաև նա հանգ նե րում: Հայե րի տե ղա հա նու թյու նից հե տո 
Մա լա թիայի ազ գային բո լոր հաս տա տու թյուն ներն ու կալ վածք նե րը բռ նա գրավ-
վել են կա ռա վա րու թյան կող մից99: 1916 թ. դրու թյամբ Ե րզն կայի հայ կա կան վար ժա-
րան նե րի («Ըն կե րա կան», «Եզ նի կյան», « Կենտ րո նա կան», «Ա րա մյան» և «Ք րիս-
տի նյան» ի գա կան վար ժա րա նը՝ կից հա մա նուն ման կա պար տե զով) մի մա սը հատ-
կաց ված է ե ղել մու սուլ ման գաղ թա կան նե րին՝ որ պես կա ցա րան ներ, ի սկ մյուս նե րը 
թեև կան գուն, բայց զուրկ դռ նե րից ու պա տու հան նե րից100: Ռո դոս թո յում վար ժա րան-
նե րից մե կը վե րած վել է պա հես տա վայ րի, մյու սը՝ թուր քա կան որ բա նո ցի101, մեկ այլ 
դեպ քում՝ բան տի (ի նչ պես Սե բաս տիայի «Ա րա մյան» վար ժա րա նը, լու սան կա րը տե՛ս 
հա վել վա ծում, Կե մե րե կի ներ քին թա ղի վար ժա րա նը և այլն)` հայ տա րա գրյալ նե րին 

93 Morgenthau H., նշվ. աշխ., p. 285.
94 Հեղինակը, ժամանակագրորեն մեջբերելով հայերի տեղահանության և «լքյալ գույքերի» 
վերաբերյալ մի շարք պաշտոնական փաստաթղթեր, չի մանրամասնում, թե դրանցից յուրաքանչյուրը 
երիտթուրքական կառավարության հատկապես որ մարմնի կողմից և ում է ուղղված եղել: Տե՛ս 
Գալֆաեան Ա., նշվ. աշխ., էջ 111- 117:
95 Տե՛ս Գալֆաեան Ա., նշվ. աշխ., էջ 112, տե՛ս նաև Սահակյան Վ., նշվ. աշխ., էջ 296-297:
96 Նույն տեղում:
97 Թէոդիկ, Ամէնուն տարեցոյցը, ԺԶ տարի, Կ.Պօլիս, 1922, էջ 376-381:
98 Լրագիրներից, Թիւրքական պատերազմի շուրջը, «Մշակ», 1915, 26 յուլիս, թիւ 162, էջ 2:
99 Ալպօյաճեան Ա., Պատմութիւն Մալաթիոյ Հայոց, Պէյրութ, «Սեւան», 1961, էջ 959: 
100 ՀԱԱ, ֆ. 28, ց. 1, գ. 166, թ. 24:
101 Խմբագրական. Կեանքը Ռօտոսթոյի մէջ, «Արդարամարտ» (Կ.Պոլիս) օրաթերթ, 1918, 23 նոյեմբեր, 
թիւ 4 (1819), էջ 2:
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այն տեղ ար գե լա փա կե լու հա մար102: Բռ նա գրավ վել ու յու րաց վել են նաև մի սի ո նե րա-
կան կր թա կան հաս տա տու թյուն նե րը: 1915 թ. հու լի սի 19-ին «Եփ րատ» քո լե ջի նա խա-
գահ Է ռնստ Ռիգ զը Հայ-սի րիա կան օգ նու թյան ա մե րի կյան կո մի տեի նա խա գա հու-
թյանն ուղղ ված նա մա կում նշում է, որ ա ռա քե լու թյան մեծ շեն քե րից 7-ը կա ռա վա րու-
թյան ձեռ քում են, միայն մեկն է մնա ցել ի րենց ի րա վա սու թյան տակ103, ի սկ Խար բեր-
դում Ա ՄՆ-ի հյու պա տոս Լես լի Դեյ վի սը 1915 թ. հու լի սի 11-ի իր տե ղե կա գրում հա վե-
լում է, որ այդ շեն քե րից մե կը վե րած ված է զո րա նո ցի, ի սկ մյուս ներն ա ռայժմ փակ 
են, սա կայն կո ղոպտ ված ու ա վեր ված, ա շա կեր տու թյան մեծ մա սը տա րա գրուած 
է, մի մա սը` սպան ված կամ հա րեմն ե րում ար գե լա փակ ված, ու սու ցիչ նե րից չոր սը 
սպան ված են, ե րեքն` ա ռայժմ ո ղջ104:

1915-1916 թթ. ըն թաց քում մերձ ճա կա տային բնա կա վայ րե րի, մաս նա վո րա պես 
Վա նի և Է րզ րու մի կր թօ ջախ նե րի մեծ մա սը կո ղոպտ վել, հր կիզ վել ու ա վեր վել է 
թուր քա կան զոր քե րի կող մից: Մաս նա վո րա պես 1915 թ. ապ րի լին թուր քա կան կա նո-
նա վոր զոր քը պատ մամ շա կու թային, ազ գային բազ մա թիվ շի նու թյուն նե րի հետ մեկ-
տեղ կո ղոպ տել, հր կի զել ու ա վե րել է Վա նի գա վա ռի Կու ռու պաշ, Ա տեր, Գոմս, Է րե-
րին, Մար մետ, Ջա նիկ, Քյո չա նի, Քերծ, Ա ռեղ, Կեմ, Կղ զի, Հնդս տան, Մաշ տակ, 
Մարգս, Գոր ծոթ, Խա չան, Բլուր մակ, Սոս կուն գյու ղե րի, ի նչ պես նաև Ա կանց-Ար-
ճեշ գյու ղա քա ղա քի ա ռա քե լա կան ու բո ղո քա կան հայե րին պատ կա նող դպ րոց նե րը, 
«Եր կա թե ան» կոչ ված գրա դա րան-ըն թեր ցա տու նը105 և այլ հաս տա տու թյուն ներ: 1915 
թ. հիմն ո վին ա վեր վել են նաև Վան քա ղա քի «Ե րե մյան» վար ժա րա նը (լու սան կա րը 
տե՛ս հա վել վա ծում), «Ա վե տի սյան» գրա դա րան-ըն թեր ցա րա նը, « Վան-Տոսպ» թեր թի 
տպա գրա տու նը106, Քղի-Գա սա պա գյու ղա քա ղա քի (Է րզ րու մի գա վառ) եր կու վար ժա-
րան նե րը, բո ղո քա կան հայե րի նա խակր թա րա նը107, Սե բաս տիա քա ղա քի Ս. Փր կիչ 
ե կե ղե ցուն կից վար ժա րա նը և բազ մա թիվ այլ կր թօ ջախ ներ108: 1916 թ. փետր վա րի 
15-ին Է րզ րու մում թուր քա կան զոր քե րը ռմ բա կո ծու թյամբ քան դել են ա ռաջ նոր դա-
րա նը, շու կան` հր կի զե լով հայե րին պատ կա նող բո լոր վար ժա րան նե րը109: 

102 Սեբաստիայի «Արամյան» վարժարանը թուրքերը բռնագրավել են դեռևս 1914 թ. դեկտեմբերի 
12/25-ին և վերածել զինվորական արհեստանոցի, ապա՝ բանտի: Տե՛ս «Ալիս», 1929, մարտ-ապրիլ-
մայիս, թիւ 6, էջ 31, ինչպես նաև Գալֆաեան Ա., նշվ. աշխ., էջ 108:
103 The treatment of Armenians in the Ottoman Empire, p. 278.
104 Հայկական ջարդերը. Տոքթ. Եոհանես Լեփսիուսի տեղեկագիրը, Պէյրութ, 1965, էջ 85:
105 Հայոց ցեղասպանությունը Օսմանյան Թուրքիայում. վերապրածների վկայություններ, փաս-
տաթղթերի ժողովածու, հատ. Ա, Վանի նահանգ, Երևան, 2012, Հայաստանի ազգային արխիվ, 
վկայություններ N 12, 69, 71, 74, 81, 83, 85-86, 87, 90, 98, 100, 104, 107, 108, 128, 129, 134, 142, 149, 161, 
էջ 42-43, 123-124, 125, 131, 138, 142, 145-147, 148, 153, 165, 168, 174, 180, 183, 211-214, 219, 229, 241, 255:
106 Լրագիրներից. Թիւրքական պատերազմի շուրջը, «Մշակ», 1915, 11 սեպտեմբեր, թիւ 199, էջ 1:
107 Հայոց ցեղասպանությունը Օսմանյան Թուրքիայում. վերապրածների վկայություններ, փաս-
տաթղթերի ժողովածու, հատ. Գ, Էրզրումի, Խարբերդի, Դիարբեքիրի, Սեբաստիայի, Տրապիզոնի 
նահանգներ Պարսկահայք, Երևան, ՀԱԱ, 2012, վկայություն N 32, էջ 127:
108 Գաբիկեան Կ., նշվ. աշխ., էջ 562։ Տե՛ս նաև «Ալիս», 1929, մարտ-ապրիլ-մայիս, թիւ 6, էջ 36։ 
Ծոցիկեան Ս. Մ., նշվ. աշխ., էջ 59: 
109 Ակունի Սեպուհ, նշվ. աշխ., Կ.Պոլիս, 1920, էջ 144:
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Այս պի սով, Հայոց ցե ղաս պա նու թյան տա րի նե րին Ներ քին գոր ծե րի նա խա րա րու-
թյան կար գա դրու թյամբ և ան մի ջա կան վե րահս կո ղու թյամբ բռ նա գրավ վել, յու րաց-
վել կամ ո չն չաց վել են նաև հայ կա կան կր թա կան հաս տա տու թյուն նե րը: 1915-1918 թթ. 
ըն թաց քում այդ հաս տա տու թյուն ներն օգ տա գործ վել են հետևյալ հիմ նա կան նպա-
տակ նե րով.

•	 Դպ րո ցա կան շեն քե րի մի մա սի և գույ քի մեծ մա սի տնօ րին ման ի րա վուն քը 
հանձն վել է կր թա կան տես չու թյուն նե րին ու լու սա վո րու թյան մար մին նե րին՝ 
իս լա մա կան դպ րոց նե րի օգ տին օգ տա գոր ծե լու հա մար: 

•	 Պա տե րազ մա կան նկա տա ռում նե րով վե րած վե լով զո րա նոց նե րի՝ մի կող մից 
ռազ մա գե րի նե րի, մյուս կող մից՝ թուր քա կան բա նա կի զին վոր նե րի հա մար: 

•	 Ծա ռայել են որ պես բան տեր՝ հայ տա րա գրյալ նե րին այն տեղ ար գե լա փա կե-
լու հա մար, պա հես տա վայ րեր՝ տե ղա հան ված նե րի ու նեց ված քի կու տակ ման 
հա մար, կա ցա րան ներ՝ մու սուլ ման գաղ թա կան նե րի հա մար և այլն: 

•	 Ա վեր վել են, քա րերն օգ տա գործ վել որ պես շի նա նյութ: 
Այս պի սով, Հայոց ցե ղաս պա նու թյան տա րի նե րին ֆի զի կա կան բնաջն ջումն 

ու ղեկց վեց հայ կա կան մշա կու թային ար ժեք նե րի զանգ վա ծային յու րաց ման ու ո չն-
չաց ման հետևո ղա կան քա ղա քա կա նու թյամբ, ո րը, մեր խո րին հա մոզ մամբ, հայե-
րի բնաջնջ ման ե րիտ թուր քա կան ծրա գրի մաս է կազ մել: Այդ քա ղա քա կա նու թյան 
մեջ ներ գրավ ված են ե ղել հա սա րա կու թյան լայն զանգ ված ներ՝ բա նակ, տե ղա-
կան իշ խա նու թյուն նե րի ներ կա յա ցու ցիչ ներ, պե տա կան պաշ տո նյա ներ, մու սուլ ման 
ազ գաբ նակ չու թյուն, այդ թվում և « մու հա ջիր ներ», ո րոնք գոր ծել են ոչ միայն բա ցար-
ձակ ան պատ ժե լի ու թյան ու ա մե նա թո ղու թյան մթ նո լոր տում, այլև հա ճախ վերևից 
հրա հան գա վոր ված ու ար տոն ված են ե ղել: Այս հան գա մանքն ի նք նին խո սում է 
հա յու թյան ու նեց ված քի, այդ թվում և ազ գա պատ կան հարս տու թյան յու րաց ման ու 
ո չն չաց ման դի տա վո րու թյան մա սին: 
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ՀԱՎԵԼՎԱԾ

 Պատ կեր 1. 1915 թ. հոկ տեմ բե րի 26-ին հրա պա րակ ված 25 հոդ ված նե րից կազմ ված կա նո նա-
դրու թյան օս մա նե րեն բնա գրի ա ռա ջին և վեր ջին է ջե րը: Կրում է «13 սեպ տեմ բեր 1331 [1915]-ին 

տր ված ժա մա նա կա վոր օ րեն քի գոր ծա դրու մը հս տա կեց նող կա նո նա գիր» խո րա գի րը: 

Միհ րան Մի նա սյա նի հա վա քա ծու
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 Պատ կեր 2. 1915 թ. հոկ տեմ բե րի 26-ի կա նո նա դրու թյան օս մա նե րեն բնա գրի 8 և 9-րդ է ջե րը 
և 16-րդ հոդ վա ծը. «ե կե ղե ցի նե րում գտնվող գույ քե րը, պատ կեր նե րը, սուրբ գր քե րը պետք է 
ար ձա նագր վեն տո մա րի մեջ և վերց վեն պահ պա նու թյան ներ քո, ի սկ դպ րոց նե րի, վան քե րի 
և ը նդ հան րա պես դպ րո ցա կան պի տույք նե րի ու կահ կա րա սու օգ տա գործ ման ի րա վուն քը 

փո խան ցել կր թա կան տես չու թյուն նե րին»:

 Միհ րան Մի նա սյա նի հա վա քա ծու
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 Պատ կեր 3. Գույ քագր ման ձևաթղ թի օ րի նակ յու րա քան չյուր հայ ըն տա նի քի գույ քի գրանց ման 
հա մար՝ կց ված տե ղա հան ված հայե րի «լ քյալ» ան շարժ գույ քի տնօ րին ման վե րա բե րյալ 1915 թ. 

դեկ տեմ բե րի 2(15)-ին ըն դուն ված հա վե լյալ օ րեն քին: 

Միհ րան Մի նա սյա նի հա վա քա ծու
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 Պատ կեր 4. Ա ռա քել Չաք րյա նի նա մա կը՝ ուղղ ված Զա վեն ա րք. Ե ղիա յա նին,  
Բե րա, 1919 թ., 16 մարտ։ 

Ե րու սա ղե մի Հայոց պատ րիար քա րա նի ար խիվ, ան մշակ ֆոնդ
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 Պատ կեր 5. Ներ քին գոր ծե րի նա խա րա րու թյան Ա շի րեթ նե րի բնա կեց ման և մու հա ջիր նե րի 
վար չու թյան` Կե սա րիայի «լ քյալ գույ քե րի» հանձ նա ժո ղո վի նա խա գա հու թյանն ուղղ ված հրա-

հան գը, 1915 թ. 8 սեպ տեմ բե րի

Մ. Մաշ տո ցի ան վան հին ձե ռա գրե րի ի նս տի տուտ-Մա տե նա դա րան, Կա թո ղի կո սա կան դի վան, 
ցու ցակ 29ա, թղթ. 3, վավ. 142:
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Պատկեր 5-ի թարգմանությունը.

« Հա նուն ա մե նա կա րող Ա ստ ծո  
Բա բը Ա լի մու հա ջիր նե րի տնօ րի նու թյուն թիվ ը նդ հ. 583 մասն. - 
 Կե սա րիայի Լքյալ գույ քե րի հանձ նա ժո ղո վի նա խա գա հու թյա նը 

Ինչ պես 24 օ գոս տոս [1]331 [1915] թվա կիր և թիվ 529 ը նդ հա նուր շր ջա բե րա կա-
նով տե ղե կաց րել էինք, որ հե ռաց ված հայե րի լքյալ գույ քե րից` դպ րոց նե րին ան հրա-
ժեշտ ի րերն ու դպ րո ցա կան շեն քե րը պետք է հանձ նել կր թա կան տես չու թյուն նե րին 
իս լամ ե րե խա նե րի օգ տին: Սա կայն պատ վար ժան Կր թու թյան նա խա րա րու թյու նից 
տե ղե կա ցանք, որ ո րոշ վայ րե րում Լքյալ գույ քե րի հանձ նա ժո ղով նե րը չեն հանձ նել 
շեն քերն ու գույ քե րը: Հետևա բար, վերս տին տե ղե կաց նում ե նք նշ վա ծի հա մա ձայն 
դպ րոց նե րին [իս լա մա կան] ան հրա ժեշտ նմա նա տիպ գույ քերն ու շեն քե րը կր թա կան 
տես չու թյուն նե րին հանձ նե լու մա սին, է ֆեն դիս:

19 Zilkade [1]333 
8 սեպ տեմ բեր [1]331 

 Ներ քին գոր ծե րի նա խա րա րու թյան 
փոխ խորհր դա կան Մեհ մեդ Սուբ հի»110:

110 Օսմաներեն բնագրից թարգմանությունը՝ բանասեր, Հայոց ցեղասպանության թանգարան-
ինստիտուտի գիտաշխատող Միհրան Մինասյանի: 
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 Պատ կեր 6. Կե սա րիայի կր թա կան տե սու չի՝ Կե սա րիայի «լ քյալ գույ քե րի» հանձ նա ժո ղո վի 
նա խա գա հու թյանն ուղղ ված պա տաս խան-գ րու թյու նը՝ կից ու ղարկ ված բռ նա գրավ ված 24 

դպ րոց նե րի ցան կով, 1915 թ. սեպ տեմ բե րի 12

Մ. Մաշ տո ցի ան վան հին ձե ռա գրե րի ի նս տի տուտ-Մա տե նա դա րան, Կա թո ղի կո սա կան դի վան, 
ցու ցակ 29ա, թղթ. 3, վավ. 148:
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Պատկեր 6-ի թարգմանությունը

Հանուն ամենակարող Աստծո 
Կեսարիայի կրթական տեսչություն 

թիվ 52 (կնիք)

Կեսարիայի Լքյալ գույքերի հանձնաժողովի պատվարժան նախագահություն 

Կե սա րիա գա վա ռից, [շր ջա կա] գյու ղե րից և Դևե լուի գա վա ռա կից տե ղա փոխ ված 
հայե րի լքյալ վար ժա րան նե րից ցարդ գրավ ված քսան չորս դպ րոց նե րի մեկ կտոր 
ցան կը կից ու ղար կում ե նք Ձեզ՝ ի պա տաս խան 12 սեպ տեմ բեր [1]331 [1915] թվա կիր 
Ձեր գրու թյան, է ֆեն դիս:

12 սեպ տեմ բեր [1]331
 Կե սա րիայի կր թա կան տե սուչ
 Մեհ մեդ Թև ֆիգ111

 Սան ջա կի կենտ րոն Կե սա րիայից, գյու ղե րից և Դևե լուի գա վա ռա կից այլ վայ րեր 
տե ղա փոխ ված հայե րի լքյալ դպ րոց նե րի՝ Կր թա կան տես չու թյան հա մար գրավ ված 
24 դպ րոց նե րի ցան կը

12 սեպ տեմ բեր [1]331

Սան ջակ
(գա վառ)

կա զա
(գա վա ռակ)

նա հիյե
(գյու ղա խումբ)

գյուղ թաղ թիվ ծա նո թու թյուն ներ

 Կե սա րիա  Կե սա րիա - -
Բահչե 
բաշը 1

Ըն դուն ված է 
որ պես վար ժա-

պե տա նոց

= = - - Գեչիգափու 1

= = - -  Ջաֆեր բեյ 1
Ըն դուն ված է 

« Դար Ալ-Ադաբ» 
նա խակրթա-
րա նի կող մից

111 Օսմաներեն բնագրից թարգմանությունը՝ Միհրան Մինասյանի:
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Սան ջակ
(գա վառ)

կա զա
(գա վա ռակ)

նա հիյե
(գյու ղա խումբ)

գյուղ թաղ թիվ ծա նո թու թյուն ներ

= = - -  Սի նա նօ յու 1
տուն լի նե լով՝ 
տր վել է որ բա-

նո ցի

= = - Կեր միր - 1

= = Թա լաս Թավ լու սուն - 1

= = Էֆ քե րե Էֆ քե րե - 1

= Դևե լու - Է վե րեկ - 2

= = - Ֆե նե սե - 2

= = Թո մար զա Թո մար զա - 2

= = - Չո մախ լու - 2

= = - Ին ջե սու - 1

= = - Ջյուջյուն - 1

= = - Սեոյութլու - 1

= = - Յաղթը - 1

= = - Քազլը 
Գեոմեթի

- 1

= = - Յե նի ջե - 1

= = - Թաշ խան - 1

= = - Սա զագ - 1

= = - Գա րա ջա 
վե րան

- 1

Ընդ հա նուր 
գու մար

24
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YOUNG TURK’S POLICY OF APPROPRITION AND DESTRUCTION OF THE 
ARMENIAN CULTURAL VALUES (1915-1918)

Seda Parsamyan

SUMMARY

The article presents the Young Turks’ policy of appropriation and destruction of the 
Armenian cultural values during 1915-1918 as part of a genocidal program with the fol-
lowing observations:
1. The paper shows the development of mechanisms for the further appropriation of the 

Armenian estate before the Genocide by the government. The Young Turks’ consistent 
policy of recognizing the Armenian church property as unclaimed/without legal heir is 
considered to be an example of such a deliberate step.

2. The paper presents the decisions of the government aimed at confiscation of the Armeni-
ans’ private and national property during the genocide, and their consistent application.

3. The paper discusses the issue of the involvement of masses and their role in the 
appropriation and confiscation of the Armenian cultural values.

Keywords: cultural value, national property, Young Turks government, governmental 
decisions, destruction, confiscation, appropriation, state policy, genocide, intent. 

МЛАДОТУРЕЦКАЯ ПОЛИТИКА ПРИСВОЕНИЯ И УНИЧТОЖЕНИЯ АРМЯНСКИХ 
КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ (1915-1918 гг.)

Седа Парсамян

РЕЗЮМЕ

В статье представлена политика присвоения и уничтожения армянских культурных 
ценностей в 1915-1918 гг., как составная часть младотурецкой геноцидальной про-
граммы, с помощью следующих наблюдений:
1. До геноцида правительство разработало механизм для дальнейшего присвоения 

армянского национального имущества. Таким преднамеренным шагом являлась, 
например, последовательная политика младотурок, направленная на признание 
отсутствия наследников имущества Армянской церкви.

2. Правительственные решения, направленные на конфискацию личного и националь-
ного имущества армян в период геноцида, и их последовательное применение.

3. Участие и функции широких слоев турецкого общества в присвоении и уничтоже-
нии армянских культурных ценностей.

Ключевые слова: культурная ценность, национальное имущество, младо турецкое 
правительство, правительственные решения, уничтожение, конфиска ция, присвоение, 
государственная политика, геноцид, преднамеренность.
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ՀԱՅՈՑ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԶՈՀԵՐԻ ՀԻՇԱՏԱԿԻ ՕՐՎԱ
ՁԵՎԱՎՈՐՈՒՄԸ, ԶԱՐԳԱՑՈՒՄՆԵՐԸ, ՄԵՐՕՐՅԱ ՎԻՃԱԿԸ

(ՄԱՍ 1)

 Հա րու թյուն Մա րու թյան

 Ապ րի լի 24-ը սոսկ Հայոց ցե ղաս պա նու թյան զո հե րի հի շա տա կի օր չէ։ Այդ օ րը հայ 
ժո ղովր դի ի նք նու թյան այն կարևո րա գույն ու ե զա կի տար րե րից է, ո րն ան տե սա նե լի 
թե լե րով միա վո րում է բո լոր հայե րին։ Հի շա տա կի օր վա ձևա վո րումն ան ցել է քա ղա քա-
կան բազ մա թիվ զար գա ցում նե րի մի ջով, և ան գամ հա րյուր տա րի ան ց օր վա խոր հուր դի 
նր բու թյուն նե րը շա րու նակ վում են քն նարկ վել հան րու թյան լայն շեր տե րի մեջ և մաս նա-
գի տա կան շր ջա նակ նե րում։ Ցե ղաս պա նու թյան զո հե րի հի շա տա կի օր վա նշու մը մե կօ-
րյա ի րա դար ձու թյան մեջ ցե ղաս պա նու թյան հի շո ղու թյան՝ հա սա րա կու թյան մեջ տվյալ 
պա հին առ կա վի ճա կի մարմ նա վո րումն է, այ սինքն՝ այդ օր վա վի ճա կով առ կա ի րո ղու-
թյուն նե րի ու պատ կե րա ցում նե րի, տար վող քա ղա քա կա նու թյան ու քա րոզ չու թյան հան-
րա գու մա րը։ Միև նույն ժա մա նակ ցե ղաս պա նու թյան զո հե րի հի շա տա կի նշու մը չի սահ-
մա նա փակ վել ու չի պայ մա նա վոր վել միայն մեկ օր վա նշ ե լու կամ չն շե լու փաս տով. 
Մեծ ե ղեռ նի հի շո ղու թյու նը տա րաբ նույթ ձևե րով գո յատևել է վե րապ րող նե րի ու նրանց 
ժա ռանգ նե րի, պար զա պես այդ մա սին ի մա ցող նե րի հո գի նե րում, դրսևոր վել խոսք ու 
զրույ ցում, վար վե լա կեր պում, պահ ված քում, գոր ծո ղու թյուն նե րում նրանց կյան քի ո ղջ 
ըն թաց քում։ Այ սինքն՝ հի շա տա կի օր վա խորհր դին ան դրա դառ նա լը նշա նա կում է ցե ղա-
սպա նու թյան հի շո ղու թյան դրսևո րում նե րի ո ղջ սպեկտ րի (հաշ վի առ նե լով թե մա յի և հոդ-
վա ծի ծա վալ նե րը՝ միայն ո րո շա կի շեշ տա դրում նե րով) վեր լու ծու թյան ի րա կա նա ցում։ 
Քա նի որ հար ցը խիստ տա րո ղու նակ է, հոդ վա ծում ան դրա դարձ է ար վում խնդ րո ա ռար-
կա հար ցե րի միայն մեկ մա սին, ո րոնք, սա կայն, մեր հա մոզ մամբ բնու թա գրա կան են 
խն դի րը լու սա բա նե լու հա մար։

 Բա նա լի բա ռեր. Հայոց ցե ղաս պա նու թյուն, ցե ղաս պա նու թյան զո հե րի հի շա տա կի օր, 
սուգ, սգա հան դես։ 

Մեծ եղեռնի զոհերի հիշատակի առաջին նշումները

 Հա յա գի տու թյան մեջ ըն դուն ված է այն կար ծի քը, որ Մեծ ե ղեռ նի զո հե րին նվիր ված 
ապ րի լի 24-ի ա ռա ջին նշու մը տե ղի է ու նե ցել Կ.Պոլ սում 1919 թ.։ Դա ի րոք այդ պես է։ 
Սա կայն զո հե րին նվիր ված ա ռա ջին ո գե կո չում նե րը՝ սգա հան դես նե րի տես քով, հայ 
ի րա կա նու թյան մեջ տեղ են գտել ա վե լի վաղ։ Այս պես՝ 1918 թ. հոկ տեմ բե րի 28-ին 
Դա մաս կո սի ա ռաջ նոր դա նիստ վան քում ա րա բա կան իշ խա նու թյան ներ կա յա ցու ցիչ-
նե րի (կու սա կալ և ոս տի կա նա պետ) գի տու թյամբ և կու սա կա լի ներ կա յու թյամբ, հու-
նաց պատ րիար քի, ան գլիա ցի և ֆրան սիա ցի սպա նե րի, Մե ծի Տանն Կի լի կի ո կա թո-
ղի կո սի մաս նակ ցու թյամբ, տե ղի են ու նե նում ազ գային սգա հան դես « վասն հոգ ւոց 
նա հա տա կաց» և հո գե հանգս տի կարգ։ Դրա նից հե տո 4-5 հազ. հա յու թյու նը հան դի-
սա վոր թա փո րով գնում է գե րեզ մա նա տուն, որ տեղ հն չում են վեց-յոթ ե լույթներ1։ 

1919 թ. հուն վա րի 20-ին ազ գային իշ խա նու թյուն նե րը «ի յի շա տակ Ա զգ. Նա հա-

1 Տե՛ս Չիլինկիրեան Եղիշէ եպս., Յուշեր և նօթեր Ս. Երուսաղէմէն, Պոլսէն եւ Դամասկոսէն (1916-
1920), Աղեքսանդրիա, 1923, էջ 48-49։ 
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տա կե ալ նե րու և Ա րի Մար տի րո սա ցե ալ նե րու հոգ ւոյն ի հան գիստ»2 կազ մա կեր-
պում են «ընդ հա նուր նա հա տա կաց» սգա հան դես Հա լե պում՝ քա ղա քում և շր ջա կայ-
քում հա վաք ված տաս նյակ հա զա րա վոր տա րա գիր նե րի մաս նակ ցու թյամբ։ Նախ՝ 
« ծո վա ծա ւալ թա փօր մը խիստ կար գա պա հու թե ամբ» Քա ռա սուն Ման կանց ե կե-
ղե ցուց ճա նա պարհ է ը նկ նում դե պի հայ կա կան գե րեզ մա նա տուն։ Բնու թա գրա կան 
էր թա փո րի կա ռուց ված քը. այն ա ռաջ նոր դում էին Հայ կա կան լե գե ո նի ա վե լի քան 
ե րեք տաս նյակ մար տիկ ներ՝ հայ կա կան և ա րա բա կան դրոշ նե րով, « հայ ե ռա գոյն 
դրո շա կը կը կրէր Ա րե ւե լե ան Լէ գէ ո նի յիս նա պետ Պ. Ե դուարդ Կիւլ պէն կե ան»։ Տիգ-
րա նա կերտ ցի նե րի նո րա կազմ նվա գա խում բը կա տա րում էր Շո պե նի մա հեր գը, 
գա վառ նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը մաս նակ ցում էին ա ռան ձին խմ բե րով. ծաղ կե-
պսակ ներ կային կա րին ցի նե րի, ե դե սա ցի նե րի, տիգ րա նա կերտ ցի նե րի, խար բերդ-
ցի նե րի կող մից, ի նչ պես նաև «ընդհ. Հա յու թե ան կող մէ»։ Ծաղ կեպ սակ նե րով ի րենց 
ներ կա յու թյունն էին հա վաս տում հայ կա թո լիկ և բո ղո քա կան հա մայնք նե րը, հն չա-
կյան նե րը, ռամ կա վար նե րը, դաշ նակ ցա կան նե րը, գաղ թա կան նե րի հանձ նա ժո-
ղո վը, տիկ նանց մի ու թյու նը, Հա լե պի հա սա րա կու թյու նը։ Թա փո րին մաս նակ ցում 
էին սպի տա կազ գեստ օ րի որդ նե րի և սևազ գեստ այ րի նե րի խմ բեր. վեր ջին ներս 
տա նում էին «սև շղար շով դրօշ մը … ո րուն վրայ գրուած էր «Ար ցունք չու նինք… Ձեր 
յի շա տա կին, Մա տաղ մեր հո գին»։ Թա փո րում ներ կա էին նաև « զա նա զան զուարթ 
գոյ նե րով հագ նուած կի նե րու և աղ ջիկ նե րու դա սը, որ ցե ղին կեն սու նա կու թիւ նը 
ցոյց կու տար»։ Թա փո րին «ամ բողջ եր կայն քին, եր կու կող մը կեր թային որ բերն 
ու այ րի նե րը, Ազ գին այ սօր ւան և ա պա գայ ցա ւերն ու յոյ սե րը միան գա մայն...», 
« Ճամ բան եր գե ցիկ խում բի կող մէ եր գուե ցան « թէ հայ րե նե աց պսա կա դիր», «…
Լ ռեց ամ պե րը», «Ա զա տու թե ան սի րոյն հա մար» եր գե րը»։ Թա փո րը եզ րա փա կում 
էր Ֆռ նու զի վա նա հայր, Զեյ թու նի 1895 թ. ի նք նա պաշտ պա նու թյան ղե կա վար նե-
րից Բար դու ղի մե ոս վար դա պե տը3, ով ա ռա ջինն է խոսք ա սում գե րեզ մա նա տա նը 
և «ս գա կիր նե րու աչ քե րէն ա րիւն ար ցունք կը հո սէր։ Լա ցինք բո լորս...»։ Այս տեղ 
հն չում են նա հա տակ նե րի հի շա տա կի ո գե կոչ մա նը նվիր ված շուրջ մեկ տաս նյակ 
ե լույթ ներ, ար տա սա նու թյուն ներ։ Սգա հան դե սի ա վար տին Բար դու ղի մե ոս վար-
դա պե տը « կար ծես ե րի տա սար դա ցած, կո րո վի ձայ նով մը օ րհ նեց իր գլ խուն վրայ 
ծա ծա նող և հայ յիս նա պե տի մը վեր բռ նած Հայ կա կան դրօ շը և աչ քե րուն քսեց 
զայն, ո րուն հետևե ցան շա տեր։ Հայ կա կան դրօ շա կը ա մէ նուն զմայ լան քին և պաշ-
տու մին ա ռար կայ դար ձաւ»։ 

Ցե րե կը սգա հան դե սը շա րու նակ վում է ե կե ղե ցու սրա հում՝ բարձ րաս տի ճան զին-
վո րա կան նե րի, զա նա զան պե տու թյուն նե րի դի վա նա գի տա կան ներ կա յա ցու ցիչ-
նե րի, հյու պա տոս նե րի, օ տա րազ գի կղե րա կան պե տե րի, լրա գրող նե րի մաս նակ ցու-
թյամբ և այլն, Բար դու ղի մե ոս վար դա պե տի ղե կա վա րու թյամբ։ Հն չում են ցա վակ ցա-

2 «Հայ Ձայն. Ազգային, քաղաքական, գրական օրաթերթ» (Հալէպ), 1919, 13 յունվար։ 
3 Նրա մասին մանրամասն տե՛ս Կոստանդյան Է. Ա., «Հայ հոգևորականության դիրքորոշու մը 
Զեյթունի 1895 թ. ապստամբության նկատմամբ», ԼՀԳ, 1997, թիվ 1, էջ 68-70։
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կան խոս քեր, հարգ վում է նա հա տակ նե րի հի շա տա կը։ Ի նչ պես վկա յում է ա կա նա-
տե սը. « հիւ րե րը և ներ կայ ազ գային ներ մեկ նե ցան խիստ գոհ տպա ւո րու թե ան տակ։ 
Սոյն սգա հան դէ սը, օ տար նե րուն գնա հա տու մը ո գի և կա րեկ ցու թիւն ներշն չեց, ի սկ 
ազ գային նե րուն ի նք նամ փո փու մի ան հրա ժեշ տու թիւ նը զգա ցուց զօ րե ղա պես»4։ Մեկ 
այլ ժա մա նա կակ ցի գնա հատ մամբ. «Յուն վար 20ին Հա լէ պի հա յու թիւ նը ապ րե ցաւ 
յա ւետ յի շա տա կե լի պատ մա կան օր մը։ Կար ծես ամ բողջ հա յու թե ան սիրտն էր որ կը 
բա բա խէր սու գի և յու սա դրան քի խառն զգա ցում նե րով։ Չորս տա րի է ի վեր լուռ մխա-
ցող հո գի ներ, ա ղի տա հար հայոր դիք ա նա սե լի կտ տանք նե րէ խշխ շա ցող սր տեր ա հա 
վեր ջա պէս գէթ մի օր ըմ պե ցին մխի թա րու թե ան և սփո փան քի կա թում նե րը։ Հա լէպ 
քա ղա քը իր դա րա ւոր կէ ան քին մէջ չէր պար զած մի այն քան վե հա շուք տե սա րան, 
որ իր հրա շա լի հան դի սու թե ամբ ա մէ նուն սր տին խոր քը յու զէր ազ նուա գոյն և վե հի-
մաստ զգա ցում ներ…»5։ 

1919 թ. մայի սի 25-ին սգա հան դես է տե ղի ու նե նում Մի ջին Արևել քի մեկ այլ հա յա-
շատ քա ղա քում՝ Բաղ դա դում՝ Թարգ ման չաց վար ժա րա նի սրա հում։ Այն նվիր վում 
է ոչ միայն Ե ղեռ նի նա հա տակ նե րի, այլ նաև պա տե րազ մի տա րի նե րին ռազ մա ճա-
կատ նե րում զոհ ված զին վոր նե րի հի շա տա կին։ Հան դե սը նա խա գա հում են հայ կղե-
րա կան ներ, բե մից ներ կա նե րին է դի մում հայ ո րբ տղա, ո րը «յի շե ցուց ժո ղովր դին՝ 
եր բէք չմոռ նալ թր քա կան կա տա րած նե րը»։ Բա նա խո սու թյուն նե րից զատ կա տար-
վում են սգեր գեր. շա տե րը հուզ վում ե ն6։

  
Եր վանդ Օ տյա նը և Մեծ ե ղեռ նի զո հե րի հի շա տա կի  

օր վա ա ռա ջին նշու մը Կոս տանդ նու պոլ սում 

Ա ռա ջին հա մաշ խար հային պա տե րազ մում Օս ման յան կայս րու թյան պար տու թյու նից 
և մաս նա վո րա պես Մուդ րո սի զի նա դա դա րից (1918 թ. հոկ տեմ բե րի 30) հե տո զանգ-
վա ծային ջար դե րը վե րապ րած պոլ սա հայ մտա վո րա կա նու թյան բազ մա թիվ ներ կա-

4 Մանրամասն տե՛ս Հայ կեանք. Համազգային սգահանդէս, «Տարագիր. օրաթերթ քաղաքա կան, 
գրական ընկերային» (Հալէպ), 1919, 22 յունվար, թիւ 24։ Դիտող, Համազգային սգահանդէսը. 1919 
յունվար 20, «Հայ Ձայն. Ազգային, քաղաքական, գրական օրաթերթ», 1919, 22 յունվար, թիւ 62։ 
Նաճարեան Միհրան, Յուշագիրք 1918-1948. երեսնամեայ ազգային իրադարձութիւններ Սուրիոյ եւ 
Լիբանանի հայ կեանքէն առնուած, Պէյրութ, 1949, էջ 16-19։ Այլ հուշագրության համաձայն՝ շարադրված 
նկարագրվող իրադարձություններից տաս նամյակներ անց սգատոնը Հալեպում կայացել է 1918 թ. 
դեկտեմբերի 11-ին։ Տե՛ս Ճեպեճեան Ռոպերտ, Ինքնակենսագրութիւն, յուշեր և գործունէութիւններ, 
Հալեպ, 1999, էջ 86-87։
5 Մանրամասն տե՛ս Արամեան Հայկազուն, Սգահանդէսին պատմական օրը, «Հայ ձայն», 1919, 25 
յունվար, թիւ 63։
6 Մանրամասն տե՛ս Ֆարշեան Սարգիս, Նամակ Պաղտատէն. Սգահանդէս ի յիշատակ ընդհանուր 
հայ տարագրեալ նահատակներուն եւ յարգանքի ծանօթ կռիւներու ճակատը ինկող քաջարի 
մարտիկներուն, «Երիտասարդ Հայաստան. Կիսաշաբաթաթերթ Սօցիալ Դեմօկրատ Հնչակեան 
կուսակցութեան» (Չիքակո), 1919, 30 հուլիսի, թիւ 24։ Վերոբերյալ հրապարակումները մեզ 
տրամադրելու համար հայտնում եմ իմ շնորհակալությունը Հայոց ցեղասպանության թանգարան-
ինստիտուտի աշխատակիցներ, խնդրո առարկա ժամանա կաշրջանի բազմահմուտ գիտակներ 
Միհրան Մինասյանին և Նարինե Մարգարյանին։
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յա ցու ցիչ ներ աս տի ճա նա բար վե րա դառ նում են ի րենց բնա կու թյան նախ կին վայ րը՝ 
մայ րա քա ղաք։ Ի րենց գոր ծու նե ու թյու նը վերսկ սում են հայ կա կան պար բե րա կան նե րը, 
զա նա զան մի ու թյուն ներ ու կազ մա կեր պու թյուն ներ։ Վե րա դար ձող նե րի մեջ էր նաև 
1915 թ. ապ րի լի 24-ին աք սոր ված, Դեր-Զո րում և այ լուր բազ մա թիվ դա ժան տե սա-
րան նե րի ա կա նա տես, ա կա նա վոր եր գի ծա բան Եր վանդ Օ տյա նը (1869-1926)7։ 1919 
թ. փետր վա րից սկ սած՝ նա Պոլ սի « Ժա մա նակ» օ րա թեր թում8 սկ սում է հրա տա րա կել 
իր «Ա նի ծյալ տա րի ներ» վեպ-հու շա գրու թյու նը9։ 1918 թ. դեկ տեմ բե րին՝ դա մաս կո սյան 
սգա հան դե սից հե տո, նա հրա տա րա կում է «Ազ գային նոր տո նը» վեր տա ռու թյամբ 
մի հոդ ված10, ո րը դար ձավ հի շա տա կի օր վա ան հրա ժեշ տու թյու նը մատ նա ցույց ա նող 
ա ռա ջին հրա պա րա կու մը։ Օ տյանն այս տեղ բարձ րաց նում է մի շարք հար ցա դրում ներ 
ու ա ռա ջար կում լու ծում ներ, ո րոնք փաս տո րեն դր վե ցին հի շա տա կի օր վա խորհր դի 
հիմ քում և դար ձան ու ղեն շային հե տա գա տաս նա մյակ նե րի հա մար ու այս կամ այն 
տար րի ո րո շա կի շեշ տա դրում նե րով գո յատևում են մինչև մեր օ րե րը։ Այդ ի սկ պատ-
ճա ռով նպա տա կա հար մար է հոդ վա ծից ըն դար ձակ մեջ բե րում ներ ա նել։ 

Օ տյանն իր խոս քը կա ռու ցում է Վար դա նանց պա տե րազ մի հետ հա մե մա տու-
թյան ճա նա պար հով՝ նկա տե լով, որ 1500 տա րի շա րու նակ հայե րը որ պես «ազ գային-
կ րօ նա կան մեծ յի շա տակ» [ընդգ ծումն ի մն է-Հ.Մ.] տո նում են Վար դա նանց նա հա-
տա կու թյու նը, ո րը « մե զի հա մար եր կու վեհ ի տէ ալ ներ կը ներ կա յաց նէ. ազ գային 
ան կա խու թե ան ի տէ ա լը եւ խղ ճի ա զա տու թե ան ի տէ ա լը: Վար դա նանք եր կու բա նին 
հա մար ին կան Ա ւա րայ րի դաշ տին մէջ, քրիս տո նէ ու թիւ նը եւ ա զա տու թիւ նը պահ-
պա նե լու հա մար: Ար դարև մինչև հի մա ազ գային մե ծա գոյն տօ նը պէտք էր հա մա-
րել զայն: Բայց հի մա՞, ե րբ մէկ ու կէս մի լի ոն Հայեր յա նուն այդ քրիս տո նէ ու թե ան և 
յա նուն այդ ազ գային ա զա տու թե ան մե ռան ո ՛չ թէ Ա ւա րայ րի մը դաշ տին վրայ կամ 
Տղ մու տի մը ե զեր քը, այլ բո վան դակ Հա յաս տա նի, Սու րի ոյ ու Մի ջա գետ քի դաշ տե րը, 
ա նա պատ նե րը, լեռ ներն ու ձո րե րը ի րենց դիակ նե րով ծած կե ցին, ե րբ բո լոր գե տե-
րը՝ Եփ րա տէն ու Տիգ րի սէն սկ սե ալ մին չեւ Ա լիս ու Քո պար ի րենց դիակ նե րով լե ցու-
ցին, մի՞ թէ այ լեւս չն սե մա նար Վար դա նան ցը»: Եվ որ պես լու ծում Օ տյանն ա ռա ջար-
կում է Վար դա նանց տո նի փո խա րեն հաս տա տել «ազ գային-կ րօ նա կան մեծ տօ նը ի 

7 Երուանդ Օտեան մեր մէջ, «Ժողովուրդ. քաղաքական և հասարակական օրաթերթ», 1918, 8/21 
նոյեմբերի, թիւ 19։
8 «Ժամանակ»-ի «սիւնակներուն մէջ կը տողանցէին այն բոլոր հսկաները, որոնք կը կեր-
տէին հայ ժողովուրդի հաւաքական միտքը եւ կ’իրականացնէին անոր լուսաւորութիւնը։ ... 1915-
ին նահատակուած, տարագրուած մտաւորականներուն պատկառելի տոկոսը կ՚աշ խատակցէր 
«Ժամանակ»-ին»։ Մանրամասն տե՛ս http://www.jamanak.com/մեր-մասին։
9 Հուշագրությունը հետագայում լույս է տեսել առանձին գրքով։ Տե՛ս Օտեան Երուանդ, Անիծեալ 
տարիներ. 1914-1919 (անձնական յիշատակներ), աշխատասիրութեամբ Գրիգոր Յակոբեանի, խմբ.՝ 
Գուրգէն Գասպարեան, Երևան, 2004։ 
10 «Ժողովուրդ» (Կ.Պոլիս), 1918, 23 նոյեմբերի/6 դեկտեմբերի, թիվ 34։ Հոդվածը հայաս տանյան լայն 
հանրությանը ներկայացվեց շնորհիվ Հայաստանի ազգային գրադարանի մա տենագետ Սուսաննա 
Գալստյանի հրապարակման։ Տե՛ս Գալստյան Սուսաննա, Երվանդ Օտյանը և ազգային տոնը, «Ազգ 
օրաթերթ-Մշակույթ», 2010, 24 ապրիլի, թիվ 5։ Օտյանի հոդվածը, Ս. Գալստյանի գնահատմամբ, 
«դարձավ 1915 թ. ապրիլի 24-ը ազդարարող օր»։ 
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յի շա տակ մեր նոր ու գե րա գոյն մար տի րո սու թե ան», այդ ո րո շու մը պետք է ըն դու նի 
Ա մե նայն Հայոց կա թո ղի կո սը, և այս « Մեծ Տօ նը» պետք է հան դի սա վոր ա րա րո ղու-
թյամբ «հռ չակ ւի աշ խար հի ա մէն կող մե րը գտն ւող հայե րուն», այ սինքն՝ լի նի հա մա-
հայ կա կան, ան կախ հայ մարդ կանց գտնվե լու վայ րից։ Օ տյա նը ման րա մաս նում 
է հի շա տա կի օր վա նշ ման ձևը. «Ու այս պէս ա մէն տա րի բո լոր ե կե ղե ցի նե րը, բո լոր 
դպ րոց նե րը, բո լոր ազ գային հաս տա տու թիւն նե րը հայ կա կան մեծ նա հա տա կու թե ան 
յի շա տա կը կա տա րեն, ա նէծ քի ա նա թե մա ներ կար դա լով Վիլ հէլմ նե րու, Ֆրանց Ե ո-
զէֆ նե րու, Էն վէր նե րու, Թա լէ աթ նե րու և Ճե մալ նե րու ու բո լոր այն մար դա կերպ հրէշ-
նե րու գլ խին, ո րոնք Մեծ Ե ղեռ նը գոր ծե ցին ու ի րենց ձեռ քե րը Հա յուն ան մեղ ա րիւ-
նո վը ներ կե ցին: Թո՛ղ այդ օ րը բո լոր քա րո զիչ նե րը, բո լոր ճա ռա խօս նե րը, բո լոր 
ու սու ցիչ նե րը և բո լոր թեր թե րը վերյի շա տա կեն ահ ռե լի ո ճի րը և ա նոր հե ղի նակ նե րը 
ա նար գու թե ան սիւ նին քա մեն: Թո՛ղ ամ բողջ Հա յու թիւ նը այդ օ րը սուգ առ նէ ու լայ 
իր նա հա տակ նե րը»: Սա կայն Օ տյա նը չի սահ մա նա փակ վում միայն սգա լու ա ռա-
ջար կով։ Նա շա րու նա կում է. «Ու այս պէս ա մէն տա րի, Հայը թո՛ղ յի շէ իր գո յու թե ան 
տր ւած այս մե ծա գոյն հար ւա ծը, ու մի եւ նոյն ժա մա նակ վար պա հէ այն սր բա զան հու-
րը, ո րով ան ապ րե ցաւ դա րե րու ըն թաց քին, ո րով հետև ա զգ մը իր յի շա տակ նե րով ու 
իր ա ւան դու թիւն նե րով կ՚ապ րի, ըլ լան ա նոնք դիւ ցազ նու թիւն նե րու յի շա տակ ներ կամ 
տա ռա պանք նե րու և մար տի րո սու թե ան յի շա տակ ներ»: Այ սինքն՝ կորս տի այս հի շո-
ղու թյու նը պետք է օգ նի՝ վառ պա հե լու հա յու թյան ոչ միայն տա ռա պանք նե րը, այլև 
ը նդ հան րա պես հայոց պատ մու թյան տա րաբ նույթ է ջե րը՝ նե րա ռյալ հաղ թա նակ նե րը։ 
Որ պես հա ման ման պատ մա կան փոր ձա ռու թյուն՝ հե ղի նա կը հի շա տա կում է հրե ա նե-
րին. «Հ րե ա նե րը հա զա րա ւոր տա րի նե րէ ի վեր ի րենց սու գե րուն` Ե գիպ տո սի չար-
չա րանք նե րուն, Բա բե լո նի գե րու թե ան, Ե րու սա ղէ մի տա ճա րին կոր ծան ման դժ բախ-
տու թիւն նե րուն մէջ գտած են ի րենց կեն սա կա նու թե ան ու ժը, ի նչ պէս քրիս տո նէ ու-
թիւ նը զօ րա ցած է նախ կին դա րե րու նա հա տակ նե րուն ա րիւ նո վը»: Իր գրու թյունն 
Օ տյանն ա վար տում է ա պա գային ուղղ ված, սա կայն իր հիմ քում «ահ ռե լի ու սար սա-
փե լի կո տո րա ծի» հի շո ղու թյունն ու նե ցող կա ռու ցո ղա կան մաղ թան քով. « Հայ ա զգն 
ալ ա հա՛ թող այս ահ ռե լի ու սար սա փե լի կո տո րա ծին մէջ գտ նէ իր ա պա գայ կեն սա-
կա նու թիւ նը եւ ապ րե լու զօ րու թիւ նը»:

 Պոլ սա հա յու թյան վի ճա կը հա մե մա տա բար ա վե լի է թեթևա նում, ե րբ քա ղաք են 
մտ նում Ան տան տի ու ժե րը՝ ան գլիա ցի ները, ֆրան սիա ցի նե րը (1918 թ. դեկ տեմ բեր) և 
ի տա լա ցի նե րը (1919 թ. փետր վար)։ 1919 թ. փետր վա րի 13-ին մի խումբ մտա վո րա-
կան ներ կազ մա կեր պում են ժո ղով՝ 1915 թ. աք սո րի ու մահ վան մատն ված մտա վո-
րա կա նու թյան ո գե կո չու մը կազ մա կեր պե լու հա մար։ Ժո ղո վին մաս նակ ցե լու հա մար 
հրա վիր վում են տասնյոթ հո գի (նե րա ռյալ՝ Ցե ղաս պա նու թյու նը վե րապ րող ներ), 
սա կայն մաս նակ ցում են տասն մե կը11։ Ը նտր վում է կազ մա կեր պա կան մար մին՝ «Ապ-

11 Մանրամասն տե՛ս Մտաւորականներու յիշատակին, «Ճակատամարտ» օրաթերթ (Կ.Պոլիս), 
1919, 9 մարտի, նոր շրջան, թիւ 101/1922։ Հայկական կեանք. Սգահանդէս մեր նահատակուած 
մտաւորականներու յիշատակին, «Ճակատամարտ», 1919, 11 ապրիլի, նոր շրջան, թիւ 127/1948։ Հարցի 
հանգամանալի քննարկումը տե՛ս նաև Մատ թէոսեան Վարդան, Պոլսոյ Մեծ Եղեռնի յուշարձանը. 
առասպե՞լ թէ՞ իրականութիւն - https:// hairenikweekly.com/2017/05/17/32036, 17 մայիսի 2017 թ. (դիտվել 
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րիլ տաս նը մէ կի սգա հան դէ սի յանձ նա խում բը»՝12 Թուր քիայի հայոց պատ րիարք 
Զա վեն ար քե պիս կո պոս Տեր Ե ղիա յա նի նա խա գա հու թյամբ։ Հե տա գա յում հանձ-
նա խում բն իր ձեռ նար կու մը հիմ նա վո րում էր հետևյալ կերպ. «Այ սօր կը լրա նայ չոր-
րորդ տա րին այն զար հու րե լի գի շե րէն ե տք ուր հայ մտա ւո րա կա նու թե ան ը նտ րե լա-
գոյն ներ կա յա ցու ցիչ նե րը ձեր բա կա լուե ցան չքա ցուե լու հա մար աք սո րի ճամ բա նե րուն 
վրայ։ Ա հա ւոր Ա ղէ տէն վե րապ րող խումբ մը մտա ւո րա կան ներ այս առ թիւ պար տա-
կա նու թիւն զգա ցին ի րենց դժ բախտ եղ բայր նե րուն յի շա տա կին յար գան քի եւ սու գի 
ար տա յայ տու թիւն մը ը նել»13։ Բազ մա թիվ հա վաք նե րից հե տո հանձ նա խում բը կազ-
մում է ծրա գիր14, հա մա ձայն ո րի՝ ապ րի լի 25-ին (հին տո մա րով՝ 12-ին)՝ ուր բաթ օ րը՝ 
վաղ ա ռա վո տյան, պետք է մա տուց վեր հո գե հանգս տյան պա տա րագ Բե րայի Հայ 
Ա վե տա րա նա կան Սուրբ Եր րոր դու թյուն ե կե ղե ցում Զա վեն պատ րիար քի նա խա-
գա հու թյամբ, ի սկ ժա մը 2-ին սկս վող «ս գա հան դէս ապ րիլ տաս նը մէ կի» հայ տա-
գի րը հետևյալն էր. Շո պե նի « Մա հա քայ լեր գը» (ն վա գախմ բի կա տար մամբ), «Ապ-
րիլ տաս նը մէ կի յանձ նա խում բի» ա նու նից Շա հան Պէր պէ րե ա նի բա նա խո սու թյու նը, 
« Տէր կե ցո՛ դու զՀայս» ստեղ ծա գոր ծու թյան կա տա րու մը Նոր թա ղի դպ րաց դա սի 
կող մից (դաշնկ. Կո մի տաս վար դա պետ15), «Յար գան քի ար տա հայ տու թիւն» (թերևս՝ 
ե լույթ ներ) քա ղա քա կան կու սակ ցու թյուն նե րի կող մից16, « Տեր ո ղոր մյա» ստեղ ծա գոր-
ծու թյան կա տա րու մը (դաշնկ.՝ Կո մի տաս վար դա պետ և Մա րի Պա րո նյան), Դա նի ել 
Վա րու ժա նի « Լույ սը» ստեղ ծա գոր ծու թյան ար տա սա նու թյու նը (օ րի որդ Մա րի Պա րո-
նյան), «Յար գան քի ար տա հայ տու թիւն» բժշ կա կան և ու սուց չա կան մար մին նե րի կող-

է՝ 23.12.2018)։ Հրավիր ված ների մեջ էր նաև Եր վանդ Օտյանը, սակայն նա հանձնախմբի անդամ չի 
դառնում։
12 Հանձնախմբի անդամներն էին. «Եւփիմէ Աւետիսեան, Զարուհի Գալէմքեարեան, Պերճու-
հի Պարսամեան, Մարի Սթամպուլեան եւ Օր. Արփիար։ Պարոններ. Տիգրան Զաւէն, Մերու ժան 
Պարսամեան, Յ. Ճ. Սիրունի, Գէորգ Մեսրոպ, Շահան Պէրպէրեան, Յովհ. Պօղոսեան, Թագւոր 
Սուքիասեան եւ Տօքթ. Բարսեղ Տինանեան»։ Տե՛ս Թէոդիկ, Յուշարձան Ապրիլ 11-ի (խմբ.՝ Դորա 
Սաքայեան), Belge International Publishing, 2010, էջ 255։
13 Տե՛ս Թէոդիկ, նշվ. աշխ., էջ 255։
14 Տե՛ս Վաղուան սուգի օրը, «Ճակատամարտ», 1919, 24 ապրիլի, նոր շրջան, թիվ 137/ 1958։ 
Սգահանդեսի նկարագրությունը տե՛ս Շանթարգել [Մերուժան Պարսամեան], Ապրիլ տասնըմէկի 
սգահանդէսը, «Շանթ. պատ կե րազարդ շաբաթաթերթ ազգային գրական-գե ղար ուեստական 
գիտական» (Կ.Պոլիս), 1919, 3 մայիսի, նոր շրջան, թիւ 27, էջ 316։ 
15 Այսինքն, Կոմիտասի կողմից դաշնամուրային կատարման համար մշակված։ Բանն այն է, որ 
Կոմիտասը 1919 թ. մարտի 27-ին արդեն մեկնել էր Մարսել՝ այնտեղից բուժման նպա տակով Փարիզ 
ուղևորվելու համար։ Տե՛ս Խոսրովեան Գարեգին, Յուզիչ ողջերթ մը. Կոմի տաս վարդապետ Եվրոպա 
գնաց, «Ճակատամարտ», 1919, 28 մարտի, նոր շրջան, թիվ 115/1936։
16 Հնչակյան կուսակցության կողմից ելույթ էր ունեցել Վահան Զէյթունցեանը, ռամկավար ների 
անունից՝ Յովհաննէս Յակոբեանը։ Տե՛ս Երէկուան սգահանդէսը, «Ճակատամարտ», 1919, 26 ապրիլի, 
նոր շրջան, թիվ 139/1960։ Հղվում է ըստ Մատթէոսեան Վարդան, նշվ. աշխ.։ «Ճակատամարտ» 
օրաթերթի ապրիլի 29-ի համարում նշվում է, որ «զոհուած հայ մտավորականներու յիշատակին» 
կազմակերպված սգահանդեսին Հ.Յ.Դաշնակցություն կուսակցությունը չէր մասնակցել «անոր 
համար որ պաշտօնական ազգային վերին մար մինները անիմաստ մտավախութիւնով մը պատճառ 
եղած են հանդէսին ճղճիմ եւ սահմա նափակ երեւոյթ մը առնելուն»։ Տե՛ս Ապրիլ 11ի սգահանդէսը եւ Հ. 
Յ. Դաշնակցութիւնը, «Ճակատամարտ», 1919, 29 ապրիլի, նոր շրջան, թիվ 141/ 1962։
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մից17, « Հանգս տյան շա րա կան» (Նոր թա ղի դպ րաց դաս և Ման նիկ Պէր պէ րե ան), 
Սիա ման թոյի « Մոր մը ե րա զը» բա նաս տեղ ծու թյան ար տա սա նու թյու նը (Շա հան 
Սա րե ան) և Բեթ հո վե նի « Մա հա քայ լեր գը»18 (ն վա գախմ բի կա տար մամբ)։ 

Այդ օ րը կա տար վում է Թէ ո դի կի և մի քա նի գրող նե րի մաս նակ ցու թյամբ կազմ-
ված «Յու շար ձան Ապ րիլ Տաս նը մէ կի» հու շա հա տո րի շնոր հան դե սը։ Գր քում « Պոլ-
սէն աք սո րուած եւ նա հա տա կուած մտա ւո րա կան նե րէն ու գոր ծիչ նե րէն զատ», տեղ 
էր տր ված « նաեւ գա ւա ռի այն մտա ւո րա կան նե րուն եւ հան րային գոր ծիչ նե րուն ո րոնք 
մի եւ նոյն ոճ րա պարտ նպա տա կին հա մար զո հուե ցան»19, ը նդ հա նուր առ մամբ ներ-
կա յաց ված էին 761 մտա վո րա կան զո հե րի մա սին կեն սա գրա կան տե ղե կու թյուն ներ 
ու լու սան կար ներ20։ Այդ օ րը հրա պա րակ պի տի հան վեին նաև նա հա տակ նե րի հի շա-
տա կին պատ րաստ ված խորհր դան շա կան բա ցիկ ներ, ո րոնց վա ճառ քից գո յա ցած 
հա սույ թը պետք է հատ կաց վեր նա հա տակ նե րի կա րի քա վոր ըն տա նիք նե րին21։

«Ապ րիլ տաս նը մէ կի սգա հան դէ սի յանձ նա խում բը» գտ նում էր, որ առ կա պայ ման-
նե րում ի րենց ձեռ նար կա ծը « լիա կա տար եւ ան թե րի գործ» լի նե լու հա վակ նու թյուն 
չու նի, այն « նա խա փորձ մըն է … ա ռա ջի կային ա ւե լի ճո խա ցած եւ լիա կա տար ձե ւի մը 
տակ ներ կա յաց նե լու հա մար այս Յու շար ձա նը…»22։

Ս գա հան դե սը Կ.Պոլ սի մա մու լում ար ժա նա ցավ քն նա դա տու թյան։ Այս պես՝ 
« Ճա կա տա մարտ» օ րա թեր թը « Հայ կա կան կե անք» խո րա գրի ներ քո տպագր ված 
« Վա ղուան սու գի օ րը»23 նե րա ծա կա նում քն նա դա տում էր «ազ գային մար մին նե րու 
ա նի մաստ մտա վա խու թիւ նը», որ թույլ չէր տվել, «որ ա ւե լի փա ռա ւոր տօ նուի յի շա-
տա կը գա ցող նե րուն, ու սար քուի այն պի սի սու գի օր մը որ հա մա պա տաս խան ըլ լար 
ա նոնց գոր ծին ու ար ժէ քին»։ Ան հա տա կան ճի գե րով կազ մա կեր պուած սգա հան դե սը 
թեր թի դի տարկ մամբ « չէ այն սու գի ար տա յայ տու թիւ նը զոր ժո ղո վուրդ մը պար տա-
ւոր էր ը նել իր հս կա նե րու յի շա տա կին»։ Նե րա ծա կա նում հայտն վում էր այն ա կն կա-
լու թյու նը, որ բո լոր հայ վա ճա ռատ ներն ու դպ րոց նե րը փակ ված մնային ի բրև սու գի 
նշան, և ա րա րո ղու թյուն ներ ու հան դես ներ կա տար վեին քա ղա քի բո լոր թա ղա մա-
սե րում, մինչ դեռ « մեր Պատ րիար քա րա նը տա րօ րի նակ մտա վա խու թիւ նը ու նե ցած 

17 Ելույթ ունեցողներն էին համապատասխանաբար դոկտոր Խանճեանը և Գէորգ Մեսրոպը։ Տե՛ս 
Երէկուան սգահանդէսը, «Ճակատամարտ», 1919, 26 ապրիլի, նոր շրջան, թիվ 139/ 1960։ Հղվում է 
ըստ Մատթէոսեան Վարդան, նշվ. աշխ.։
18 Այն համապատասխանում է Բեթհովենի երրորդ սիմֆոնիայի երկրորդ մասին։ 
19 Տե՛ս Թէոդիկ, նշվ. աշխ., էջ 255։
20 Գրքին նվիրված իր հրապարակումը «Ապրիլ 11» հանձնախմբի անդամ Մերուժան Պար սամեանը 
վերնագրել է «Գիրքը մը, որ գերեզմանատունի կը նմանի»։ Տե՛ս «Շանթ», 1919, 26 ապ րիլի, նոր 
շրջան, թիւ 25-26, էջ 304։
21 Մատթէոսեան Վարդան, նշվ. աշխ.։
22 Տե՛ս Թէոդիկ, նշվ. աշխ., էջ 255։
23 «Ճակատամարտ» օրաթերթի ապրիլի 25-ի համարի հիմնական կարգախոսն էր. «1915 ապրիլ 
11/24 – սուգի օրը անոնց որ գացին ու չեկան»։ Տե՛ս «Ճակատամարտ», 1919, 25 ապրիլի, նոր շրջան, 
թիւ 138/1959։
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է ա մէն բան սահ մա նա փա կե լու պարզ ձե ւա կեր պա կան հան դէ սի մը մէջ»24։ «Ա ռա-
ւօտ»-ը ցա վում էր, որ «ս գա հան դէ սը չէր կր ցած ու նե նալ այն մե ծա շուք հան դի սա-
ւո րու թիւ նը, ո րուն ար ժա նի էր ա նի կա»։ Խմ բա գրու թյու նը գտ նում էր, որ կա րե լի էր 
« հա մազ գային հան գա մանք մը տալ ա նոր» և որ կազ մա կեր պիչ նե րը չէին կա րո ղա-
ցել ա պա հո վել « գէթ ազ գային վար ժա րան նե րու և մտա ւոր բո լոր շր ջա նակ նե րուն 
մաս նակ ցու թիւ նը»։ Տե ղե կաց վում էր, որ ժա մա նա կին կազմ վել է ա վե լի պատ շաճ 
ծրա գիր, սա կայն այն չի ըն դուն վել «ան հաս կա նա լի մտա վա խու թե ամբ»։ Նշ վում էր, 
որ « մե ռել նե րի յի շա տա կի առ ջեւ» «ազ գային Մեծ Սու գը» պետք է զերծ մնա կու սակ-
ցա կան և այլ բնույ թի ան հա մա ձայ նու թյուն նե րից։ Թեր թը եզ րա կաց նում էր, որ « մեր 
մե ռել նե րուն հո գի նե րը ան գամ մըն ալ տխ րե ցան, վե րէն տես նե լով այն ան բաղ ձա լի 
ո գին որ այն քան նուի րա կան ձեռ նար կի մը մէջ ի յայտ ե կաւ դժ բախ տա բար»25։ 

Ե թե ը նդ հան րաց նե լու լի նենք 1919 թ. ապ րի լի 24/25-ի նշու մը, ա պա կա րե լի է նկա-
տել մի քա նի ա ռանձ նա հատ կու թյուն ներ. 

ա) այն նվիր ված էր միայն մտա վո րա կան նե րի, այլ ոչ բո լոր զո հե րի հի շա տա կին, 
բ) նշ վում էր ոչ թե « հի շա տա կի օ րն» ը նդ հան րա պես, այլ աք սո րի չոր րորդ տա րե-

լի ցը26, 
գ) այն ու ներ բա ցա ռա պես սու գին/ս գա տո նին բնո րոշ տար րեր (հո գե հանգս տի 

ա րա րո ղու թյուն ե կե ղե ցում, հոգևոր ե րաժշ տու թյուն, նա հա տակ գրող նե րի 
ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րի կա տա րում, ե լույթ ներ քա ղա քա կան կու սակ ցու թյուն-
նե րի կող մից, նա հա տակ մտա վո րա կան նե րին նվիր ված գր քի շնոր հան դես, 
նա հա տակ մտա վո րա կան նե րի կա րո տյալ ըն տա նիք նե րին նյու թա կան օ ժան-
դա կու թյան փորձ, հայ կա կան հաս տա տու թյուն նե րի կող մից աշ խա տան քի 
դա դա րե ցում), 

դ) այն հա մայն քային նեղ շր ջա նակ նե րի մեջ ի րա կա նաց ված մի ջո ցա ռում էր, 
նպա տակ չէր հե տապն դում վե րա ճե լու հան րային լայն ը նդ գր կում ու նե ցող 
ի րա դար ձու թյան, հա մե նայն դեպս ուղղ ված չէր Օսմանյան կայսրության մյուս 
քա ղա քա ցի նե րին և կամ հա մաշ խար հային հան րու թյա նը, 

ե) ազ գային ո րոշ այլ կազ մա կեր պու թյուն ներ գի տակ ցում էին սգա հան դե սի սահ-
մա նա փակ լի նե լու և դրա՝ հա մազ գային ը նդ գր կում ու նե նա լու ան հրա ժեշ տու-
թյան հան գա ման քը, 

զ) շեշտ վում էր «ազ գա յին մեծ սու գի» ա ռջև քա ղա քա կան և ոչ քա ղա քա կան կազ-
մա կեր պու թյուն նե րի միջև առ կա ան հա մա ձայ նու թյուն նե րը մի կողմ դնե լու 
ան հրա ժեշ տու թյու նը։

24 Տե՛ս «Ճակատամարտ», 1919, 24 ապրիլի։ Վարդան Մատթէոսեանի համոզ մամբ պատ ճառներից 
մեկը թերևս այն էր, որ քաղաքում, «Հակառակ դաշնակից զօրքերու ներկա յու թեան, քաղաքական 
մթնոլորտը նպաստավոր չէր»։ Մատթէոսեան Վարդան, նշվ. աշխ.։
25 Տե՛ս Անցեալ ուրբաթի սգահանդէսը. Հիմա՞կ ալ խտրականութիւն, «Առաւօտ. լրագիր ազ գային եւ 
քաղաքական» (Կ.Պոլիս), 1919, 28 ապրիլի, Բ տարի, թիւ 1։ Մատթէոս եան Վարդան, նշվ. աշխ.։
26 «Այս գիշեր կը լրանայ չորրորդ տարին այն չարաշուք օրուան՝ ուր անւերադարձ տարուե ցան 
Հայ կեանքի մեծագոյն դէմքերը, - գործիչ ու մտաւորական, բժիշկ թէ ուսուցիչ, բանա ստեղծ կամ 
հրապարակագիր, բոլորը՝ ինչ որ ունէր Պոլիսը՝ մեծ ու շքեղ»։ Հայկական կեանք. Վաղուան սուգի 
օրը, «Ճակատամարտ», 1919, 24 ապրիլի, նոր շրջան, թիւ 137/ 1958։
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Մեծ եղեռնի զոհերի հիշատակի օրը նշելու հարցը  
Հայաստանի առաջին Հանրապետությունում

Ինչ պե՞ս և ե ՞րբ ա ռա ջարկ վեց նշել ապ րի լի 24-ը Հա յաս տա նում, ե ՞րբ այն հաս-
տատ վեց ու ի ՞նչ ձևա կեր պում նե րով։ 1920 թ. մար տի 25-ին գրող Վր թա նես Փա փա-
զյա նը (1866-1920) դի մում է Ա մե նայն Հայոց Կա թո ղի կոս Գևորգ Ե Սու րե նյան-
ցին, Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան խորհր դա րա նին և հան րա յին կր թու թյան ու 
ար վես տի մի նիստ րին՝ ապ րի լի 11-ը (նոր տո մա րով՝ ապ րի լի 24-ը) հայ տա րա րե լու 
« Հա մազ գային սու գի օր», ի բրև «Յի շա տակ հա րիւ րա վոր հայ մտա ւո րա կան նա հա-
տակ նե րի, ո րոնք ըն կան հա մաշ խար հային մեծ պա տե րազ մի օ րե րին՝ թիւր քա կան 
վայ րագ սրից»։ Դի մու մի տեքս տում նա հի շեց նում է Վե հա փա ռին ապ րի լի 11/24-ի 
ի րա դար ձու թյուն նե րի մա սին, ե րբ « նա խա պէս ծրա գրուած դի ւային մի մտա ծու թիւ-
նով, թիւրք կա ռա վա րու թիւ նը, հայ ազ գի բնաջնջ մա նը ի բր ազ դա րար, խմ բո վին 
ձեր բա կա լեց հա րիւ րա ւոր հայ մտա ւո րա կան նե րի, տան ջեց նրանց բան տից-բանտ 
և աք սոր նե րի ճա նա պարհ նե րին, յե տոյ գա զա նօ րէն մոր թո տել տւաւ և ա նյայտ նու-
թե ան մատ նեց նրանց գե րեզ ման ներն ան գամ»։ Վ. Փա փա զյա նը հի շեց նում է, որ 
«ս պա նե ցին ու մոր թո տե ցին մօտ 760 մտա ւո րա կան նե րի», ո րոնք նա հա տակ ներ 
էին, որ «ըն կան մեր ա զա տու թե ան ա րիւ նա լից ու ղի նե րի վրայ՝ պատ ւան դան դառ-
նա լով մեր այժ մե ան փոք րիկ, վտիտ ան կա խու թե ան հա մար, որ պի տի մե ծա նայ 
ան շուշտ և իր լաւ օ րե րի մէջ հիա ցու մով պի տի յի շէ 760 լա ւա գոյն մտա ւոր ոյ ժե րին»։ 
Փա փա զյանն այ նու հետև ա ռա ջար կում է «1) Պատ ւէր ու ղար կել բո լոր Հայ ե կե ղե ցի-
նե րին՝ սգոյ տօն և օր հռ չա կե լու ապ րի լի 11-ի օ րը, և հետևա պէս հան դի սա ւոր հո գե-
հան գիստ ներ կա տա րել ա մէն տեղ։ 2) Մտց նել մեր Տօ նա ցոյ ցի մէջ ի բր մշ տա կան 
սգոյ տօ նի օ ր՝ ապ րիլ 11-ի օ րը – «Յի շա տակ 760 հայ նա հա տակ մտա ւո րա կան-
նե րի, ո րոնք ըն կան հա մաշ խար հային մեծ պա տե րազ մի օ րե րին՝ թր քա կան վայ րագ 
սրից»։ Հետգ րու թյան մեջ Փա փա զյա նը նկա տում է. «Ապ րի լի 11-ը այս տա րի ը նկ-
նում է Զատ կա կան օ րը։ Ի նձ թւում է, որ յար մար կը լի նէր տօ նել 12-ին, որ ար դէն 
«յի շա տակ մե ռե լոց»-ի օ րն է»։ 

Հա յաս տա նի խորհր դա րա նին ուղղ ված գրու թյան մեջ Փա փա զյանն ա ռա ջար-
կում է հնա րա վո րու թյուն գտ նել «յի շեց նե լու ամ բողջ Հա յաս տա նի ժո ղովր դին և ա մէն 
տե ղե րի հայե րին, թէ ի նչ պի սի կսկ ծա լից սգոյ օ րեր են Ապ րիլ 11-ի, 12-ի և 13-ի օ րե րը 
և թէ ի նչ պէս այդ օ րե րից մէկ օ րը գո նէ, ան հրա ժեշտ է, որ սգոյ օր դառ նայ ամ բողջ 
հայ ազ գի հա մար այն պէս, ի նչ պէս դա րե րից ի վեր դար ձել է Վար դա նանց օ րը»։ 
Փա փա զյա նը ներ կա յաց նում է հետևյալ եր կու ա ռա ջար կը. «1. Ապ րիլ 12-ի կամ 13-ի 
օ րը հռ չա կել Հա մազ գային սու գի օր, կանգ առ նել տալ ա մեն հաս տա տու թիւն իր գոր-
ծու նէ ու թե ան մէջ, փա կել բո լոր խա նութ նե րը և կազ մա կեր պել տալ ա մեն տեղ, մա նա-
ւանդ կր թա կան հաս տա տու թիւն նե րի մէջ՝ սգա հան դէս ներ, ուր մա տաղ սե րուն դը լսի 
և ի մա նայ թէ ի նչ պի սի զո հե րի գնով է, որ վայե լում է այժ մե ան իր ա զա տու թիւ նը և 
ով քեր են այն նա հա տակ նե րը, ո րոնք ի րենց վար դա գոյն ա րիւ նո վը պսա կե ցին մեր 
ան կա խու թիւ նը»։ Խորհր դա րա նին ուղղ ված ա ռա ջար կի ե րկ րորդ կե տը հիմ նա կա-
նում կրկ նում էր Կա թո ղի կո սին ուղղ ված ա ռա ջար կի ե րկ րորդ կե տը։
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Ս րան հետևում է կա թո ղի կո սա կան դի վա նի՝ 1920 թ. մար տի 26-ի շր ջա բե րա-
կա նը, ո րով հրա հանգ վում է «ա ռա ջի կա Զատ կի եր կու շաբ թի մե ռե լո ցին, մար տի 30/
ապ րի լի 12-ի ն՝ հան դի սա վոր հո գե հան գիստ կա տա րեն ի յի շա տակ 1915 թ. ապ րի-
լի 11-ին Կ.Պօ լիս և Հա յաս տա նի բո լոր գա ւառ նե րում նա հա տակ ւած թի ւով մօտ 
760 մտա ւո րա կան նե րի եւ հոգևո րա կան նե րի»27։ Ե ղեռ նի զո հե րի հի շա տա կի նշու-
մը կա յա նում է, այդ ա ռի թով Ա մե նայն Հայոց Կա թո ղի կոս Գևորգ Դ Սու րե նյան ցը 
Ս. Էջ միած նում կա տա րում է հո գե հան գիստ՝ հայ կա թո ղի կե և ա վե տա րա նա կան 
հա մայնք նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի ներ կա յու թյամբ և հայ տա րա րում է ապ րի լի 11/24-ը 
« Հա մաշ խար հային Ա ռա ջին Պա տե րազ մի զո հե րու յի շա տակ ման ազ գային օր»28։ 
Եվ միայն մե կու կես տա րի ան ց՝ 1921 թ. հոկ տեմ բե րի 30-ին, ըն դա ռա ջե լով Կ.Պոլ սի 
հայոց պատ րիար քի՝ 1921 թ. սեպ տեմ բե րի 24-ով թվագր ված նա մա կին՝29 Գևորգ 
Ե Կա թո ղի կոսն ար ձա կում է հայ րա պե տա կան կոն դակ (թիվ 416)՝ հա վեր ժաց նե-
լու հա մար հի շա տա կը հայոց բյու րա վոր նա հա տակ նե րի, « սահ մա նե լով առ այն 
յա տուկ օր, այն է ի 11/24 ամ սե անն ապ րի լի»։ Այդ օ րը կոչ վե լու էր « Տօն Ազ գային – 
յի շա տակ բիւ րա ւոր նա հա տա կաց մե րոց հա մաշ խար հային պա տե րազ մին»։ Այդ 
օ րը Հա յաս տա նի բո լոր ե կե ղե ցի նե րում պետք է մա տուց վի հան դի սա վոր պա տա-
րագ, և կա տար վի հո գե հան գիստ։ Այս հի շա տա կի տո նը այ դու հետ տեղ էր գտ նե լու 
Մայր Ա թոռ Սուրբ Էջ միած նի ա մե նամ յա օ րա ցույց նե րում «ի մշտն ջե նա կան յի շա տակ 
ա պա գայի»30։ 

Ե թե հա մե մա տե լու լի նենք Օ տյա նի և Փա փա զյա նի գրու թյուն նե րը, ա պա կն կա-
տենք ի նչ պես նմա նու թյուն ներ, նույն պես և տար բե րու թյուն ներ։ Միան շա նակ է, 
որ Վր թա նես Փա փա զյա նի նա մա կը կրում է Օ տյա նի հրա պա րակ ման ազ դե ցու-

27 Վրթ. Փափազյանի գրություններն ի մի են բերված հետևյալ ժողովածուում. Վավերագրեր հայ 
եկեղեցու պատմության, գիրք Ե, Մայր Աթոռ Ս. Էջմիածինը Առաջին հանրապետու թյան տարիներին 
(1918-1920 թթ.), կազմեց՝ Սանդրո Բեհբուդյան, Երևան, 1999, փաստաթղ թեր 270, 271, 274 (էջ 360-
363, 365)։ Տե՛ս նաև Բեհբուդյան Սանդրո, Ինչպե՞ս և ե՞րբ հաս տատվեց ապրիլի 24-ը Մեծ եղեռնի 
նահատակաց հիշատակի օր, «Էջմիածին» հանդես, 2003, թիվ Գ-Դ, էջ 165-167։
28 Տե՛ս Աշըգեան Շողիկ, Մեծ Եղեռնի առաջին ոգեկո չումները 1919-1920, «Գանձասար. 
Պաշտօնաթերթ Բերիոյ թեմի ազգային առաջնոր դա րա նի» (Հալեպ), 2003, ապրիլ (Դ), էջ 7։ Տե՛ս 
նաև Փափազեան Վրթանէս, Թէոդիկ, Ամէնուն տարեցոյցը, ԺԵ տարի, Կ.Պօլիս, 1921, էջ 178։ Այստեղ 
Թեոդիկը նշում է, որ հոգեհանգիստը կազմակերպել է Վրթանես Փափազյանը։ Մի քանի օր անց 
գրողը կնքում է իր մահկանա ցուն։
29 Կ.Պոլսի մամուլում դրանից առաջ հնչել էր քննադատություն, որ «Քանի մը անգամներ կատարուած 
սգահանդէսներն ալ տպաւորիչ բան մը չէին կրնար ըլլալ և չեղան ալ։ Մենք իբր կրօնական ազգ, 
անպատճառ պարտինք Եկեղեցիի սրբազան հովանիին ներքեւ համա խմբեր մեր սրբութիւնները։ 
Կ’առաջարկեմ հետեւաբար որ մեր Եկեղեցին ընդունի միլիոն մը զոհուած Հայութեան արեան տօնը՝ 
իբր եկեղեցական ամենամեծ տօն մը և պահքով մըն ալ բարձրացնելով անոր կարեւորութիւնը, 
տարագրութեան սկիզբն եղող Ապրիլ ամսուն մէջ անպատճառ տօնախմբէ անոնց յիշատակը։ Հայուն 
չարչարանքի և ազատագրութեան զոհերուն տօնը կատարելով, Հայ Եկեղեցին պիտի շարունակէ իր 
նուիրական պաշտօնը, որ է ներկայ և ապագայ սերունդներու հոգւոյն մէջ վառ պահել Աստուծոյ և 
Հայրենի քի հաւատ քը»։ Էլմաեան M., Ինչու՞ մեր միլիոն մը նահատակներուն յիշատակը մեր եկեղեցին 
դեռ չի տօներ, «Ժողովուրդի ձայն» [«Ժամանակ»] (Կ.Պոլիս), 1921, 25 փետրուար/10 մարտի, թիւ 
4030։
30 Տե՛ս Բեհբուդյան Սանդրո, նշվ. աշխ.։ 
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թյու նը։ Այս պես՝ եր կուսն էլ հա մե մա տու թյան հա մար հղում են կա տա րում Վար դա-
նանց նա հա տակ նե րին ու տո նին։ Սա կայն ե թե Օ տյա նի հա մար Վար դա նանց տո նը 
ազ գային ան կա խու թյան և խղ ճի ա զա տու թյան ցու ցիչ է, ա պա Փա փա զյա նի հա մար 
այն լոկ «ս գոյ տօն» է։ Օտ յա նի հա մար նա հա տակ ներ են մե կու կես մի լի ոն հայ մար-
դիկ, Փա փա զյա նը շեշ տա դրում է ա նում միայն 760 հայ մտա վո րա կան նե րին։ Հա մա-
պա տաս խա նա բար Օ տյանն ա ռա ջար կում է «ազ գային-կ րօ նա կան մեծ տօն[ը] ի յի շա-
տակ մեր նոր ու գե րա գոյն մար տի րո սու թե ան», մինչ դեռ Փա փա զյա նի ա ռա ջար կու-
թյամբ այն «մշ տա կան սգոյ տօն» է՝ ի հի շա տակ հար յու րա վոր հայ մտա վո րա կան-
նե րի։ Թե՛ Օ տյա նը, թե՛ Փա փա զյա նը, թերևս տուրք տա լով ժա մա նա կի մտայ նու-
թյուն նե րին, կո տոր ված զո հե րին և մտա վո րա կան նա հա տակ նե րին դի տում են որ պես 
զո հեր «յա նուն ... ազ գային ա զա տու թե ան» և « պատ ւան դան... մեր այժ մե ան փոք րիկ, 
վտիտ ան կա խու թե ան հա մար»։ Եր կուսն էլ գտ նում են, որ հի շա տա կի օր վա մա սին 
ո րո շու մը պետք է ըն դու նի Ա մե նայն Հայոց Կա թո ղի կո սը, եր կուսն էլ շեշ տում են դրա 
հա մա հայ կա կան լի նե լու ան հրա ժեշ տու թյու նը, մաս նակ ցու թյամբ բո լոր ե կե ղե ցի նե րի, 
դպ րոց նե րի, ը նդ հան րա պես ազ գային հաս տա տու թյուն նե րի։ Օ տյա նը չի սահ մա-
նա փակ վում միայն սգա լու ա ռա ջար կով, այլ երևույ թը դի տում է ա վե լի լայն հար թու-
թյան՝ հի շո ղու թյան մշա կույ թի մեջ՝ նկա տե լով, որ կորս տի հի շո ղու թյու նը պետք է օգ նի 
վառ պա հե լու ոչ միայն տա ռա պանք նե րը, այլև ը նդ հան րա պես հայոց պատ մու թյան 
տա րաբ նույթ է ջե րը՝ նե րառ յալ հաղ թա նակ նե րը։ Աք սո րի տա ռա պանք ներն իր վրա 
կրած ու հա զա րա վոր մարդ կանց տան ջանք ներն ու մա հը տե սած Օ տյա նը գտ նում է, 
որ կո տո րա ծի հի շո ղու թյան մեջ հայ ազ գը կա րող է գտ նել «իր ա պա գայ կեն սա կա նու-
թիւ նը եւ ապ րե լու զօ րու թիւ նը»: Ե թե Փա փա զյա նը, նույն պես և Ա մե նայն Հայոց կա թո-
ղի կոսն իր պաշ տո նա կան կոն դա կով նա հա տակ նե րին դի տում են « հա մաշ խար հային 
պա տե րազ մի» հա մա տեքս տում, ա պա Օ տյա նը շեշ տում է սգա տո նի « հայ կա կան մեծ 
նա հա տա կու թե ան յի շա տակ» լի նե լու ան հրա ժեշ տու թյու նը։ Այս վեր ջին նկա տա ռու մը 
մեր կար ծի քով է ա կան է և ցու ցում է Սփյուռ քի հայ կա կան հա մայնք նե րում ապ րի լյան 
սգա տո նի հե տա գա տաս նա մյակ նե րի (մինչև 1965 թ.) հիմ նա կան ուղղ վա ծու թյու նը՝ 
որ պես զուտ ազ գային ող բեր գու թյան ըն կա լում և ներ կա յա ցում31։

Խորհրդային-թուրքական պայմանագրերը,  
ազգայնականության հարցը և հիշատակի օրը նշելու անհնարինությունը 

ստալինյան ժամանակաշրջանում

1920 թ. դեկ տեմ բե րի 2-ին Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում, 11-րդ կար միր բա նա-
կի ակ տիվ մի ջամ տու թյամբ հաս տատ վում է խորհր դային իշ խա նու թյուն։ Այն հա ջոր-
դում է սեպ տեմ բե րին սկս ված հայ-թուր քա կան պա տե րազ մին, ո րի ժա մա նակ թուր-
քա կան կող մի հաղ թա նա կը մե ծա պես պայ մա նա վոր ված էր Խորհր դային Ռու սաս-
տա նից ոս կու և զենք-զի նամ թեր քի տես քով ստաց վող ա ջակ ցու թյամբ, ի նչ պես նաև 
բոլշևի կյան քայ քայիչ քա րոզ չու թյամբ։ 1921 թ. մար տի 16-ին Մոսկ վա յում Թուր քիայի 

31 Սա նախնական դիտարկում է և, թերևս, կարիք ունի ավելի հիմնավորման՝ ավելի շատ 
սկզբնաղբյուրների վերլուծության ճանապարհով։
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Ազ գային մեծ ժո ղո վի և Խորհր դային Ռու սաս տա նի միջև կնք վում է « Բա րե կա մու թյան 
և եղ բայ րու թյան» պայ մա նա գիր, ո րի ա ռա ջին և եր րորդ հոդ ված նե րի հա մա ձայն՝ 
Թուր քիային էին ան ցնում Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան մաս կազ մող Կար սի 
մար զը և Սուր մա լուի գա վա ռը, ի սկ Նա խիջևա նի մար զը՝ որ պես ի նք նա վար տա րածք, 
հանձն վում էր Խորհր դային Ա դր բե ջա նի խնա մա կա լու թյա նը, պայ մա նով, որ Ա դր բե-
ջանն այն չզի ջի մի եր րորդ պե տու թյան (այն է՝ Հա յաս տա նին)։ Ու թե րորդ հոդ վա ծով 
պայ մա նա վոր վող կող մե րը պար տա վոր վում էին ի րենց տա րածք նե րում ար գե լել այն-
պի սի կազ մա կեր պու թյուն նե րի և խմ բե րի ա ռա ջա ցումն ու գո յու թյու նը, ո րոնք ու նեն 
մյուս ե րկ րի կամ նրա տա րած քի մի մա սի կա ռա վա րու թյան դերն ստանձ նե լու հա վակ-
նու թյուն, ի նչ պես նաև պար տա վոր վում էին ի րենց տա րած քում ար գե լել այն պի սի 
խմ բե րի գո յու թյու նը, ո րոնց նպա տակն է պայ քա րը մյուս ե րկ րի դեմ։ Ռու սաս տանն ու 
Թուր քիան փո խա դար ձու թյան պայ մա նով ստանձ նում էին նույն պի սի պար տա վո րու-
թյուն նաև Կով կա սի խորհր դային հան րա պե տու թյուն նե րի վե րա բե րյալ։ 

1921 թ. հոկ տեմ բե րի 13-ին Ռու սաս տա նի ճնշ ման ներ քո (ին չը հա մա պա տաս-
խա նում էր Մոսկ վայի պայ մա նա գրի 15-րդ հոդ վա ծին) Կար սում նմա նա տիպ 
« բա րե կա մու թյան» պայ մա նա գիր է կնք վում մի կող մից՝ Խորհր դային Հա յաս-
տա նի, Վրաս տա նի ու Ա դր բե ջա նի, մյուս կող մից՝ Թուր քիայի Ազ գային մեծ ժո ղո-
վի կա ռա վա րու թյան միջև։ Հա յաս տա նը հա մա ձայ նում է Մոսկ վայի պայ մա նա գրում 
ամ րագրված տա րած քային զի ջում նե րին, ի սկ Կար սի պայ մա նա գրի 10-րդ հոդ վա ծը 
նույ նու թյամբ կրկ նում է ռուս-թուր քա կան պայ մա նա գրի ու թե րորդ հոդ վա ծը։

 Մոսկ վայի պայ մա նա գրի 8-րդ և Կար սի պայ մա նա գրի 10-րդ հոդ ված նե րի դրույթ-
նե րի գոր ծա դրու թյա նը լի ո վին « հա մա պա տաս խա նում» էին Արևե լյան Հա յաս տա-
նում ա պաս տա նած ա րևմ տա հայ 300-400 հազ. գաղ թա կան նե րի, ա պա և նախ-
կին ա րևմ տա հայ հայ րե նա դարձ նե րից շատ-շա տե րի գոր ծու նե ու թյան և պահ ված քի 
տա րաբ նույթ «դրսևո րում նե րը»։ Եվ բնա կան է, որ դա իր ար տա հայ տու թյու նը ստա-
ցավ խորհր դային իշ խա նու թյան հաս տատ մա նը հա ջոր դող բռ նու թյուն նե րում, ո րոնց 
գա գաթ նա կե տը 1936-38 և 1949 թթ. ստա լի նյան զանգ վա ծային բռ նու թյուն ներն էին՝ 
գն դա կա հա րու թյուն նե րը, աք սոր նե րը, բան տար կու թյուն նե րը, քա ղա քա ցիա կան ի րա-
վունք նե րից զր կու մը և այլն։ Այս բռ նու թյուն նե րի հա մար որ պես հիմ նա վո րում հա ճա-
խա դեպ նշ վող մե ղա դրան քը հա կա խորհր դային, դաշ նակ ցա կան, հա կա հե ղա փո-
խա կան և նա ցի ո նա լիս տա կան գոր ծու նե ու թյունն է ր։ Հար ցին մի շարք հրա պա րա-
կում նե րով հան գա մա նա լից ան դրա դար ձած ազ գա գրա գետ Հրա նուշ Խա ռա տյա նի 
մի դի տարկ մամբ, «ինչ ա սեք կա րող էր մա տուց վել որ պես « նա ցի ո նա լիս տա կան»՝ 
Հայոց ցե ղաս պա նու թյան մա սին հի շո ղու թյուն նե րից (հա կա թուր քա կան է, ու րեմն 
նա ցի ո նա լիս տա կան է) մինչև « Վար դան Մա մի կո նյա նին մե ծա րե լը», ո րով մարդն 
ը նդ գծում է իր «ազ գային հպար տու թյու նը», ու րեմն « նա ցի ո նա լիստ է»։ … Հա յաս-
տա նում հատ կա պես խիստ « նա ցի ո նա լիս տա կան» էր հա մար վում… Հայոց ցե ղաս-
պա նու թյան և Ա րևմ տյան Հա յաս տա նի մա սին հի շո ղու թյու նը»32։ Խա ռա տյա նը փոր-

32 Տե՛ս Խառատյան Հրանուշ, ««Նացիոնալիզմի» դիսկուրսը և ցեղասպանության հիշողու թյան 
թիրա խավորումը քաղաքական բռնություններում». – Հրանուշ Խառատյան, Գայանե Շա գոյան, 
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ձում է ման րա մաս նել. « Հա յաս տա նի գրա կան մի ջա վայ րում « նա ցի ո նա լիզ մի թե ման» 
քն նարկ վում և « նա ցի ո նա լիզ մը» քն նա դատ վում էր ա ռն վազն 1933-34 թթ.-ի ց։ 
Քն նար կում նե րում հաս կա նա լի չէր, թե ին չու՞մ է ար տա հայտ վել նա ցի ո նա լիզ մի մեջ 
մե ղադր ված գրող նե րի նա ցի ո նա լիզ մը և ի նչ պե՞ս էր առ հա սա րակ ըն կալ վում նա ցի-
ո նա լիզ մը հայ կա կան քա ղա քա կան և մտա վո րա կան շր ջա նակ նե րում»33։ Հա մե նայն 
դեպս, փաս տա ցի ար գել ված թե մա ներն էին Հայոց ցե ղաս պա նու թյան և Ա րևմ տյան 
Հա յաս տա նի մա սին ցան կա ցած հի շա տա կում կամ քն նար կում, լի ներ դա կո րու սյալ 
հայ րե նի քի կա րո տը34 կամ այն տեղ վե րա դառ նա լու թա քուն հույ սե րը, ան ցյա լի մա սին 
գո վես տով ար տա հայտ վե լը, թուր քե րի կող մից հայե րին ջար դե լու կամ թուր քե րի դեմ 
կռ վե լու, ը նդ հան րա պես ի նք նա պաշտ պա նու թյան մա սին հի շո ղու թյուն նե րը և դրա 
շուրջ հյուս ված եր գե րը և այլն35։ 1936-37 թթ. ձեր բա կալ ված բո լոր հայ գրող նե րը 
մե ղադր վում էին « նա ցի ո նա լիստ» լի նե լու մեջ։ Ու շա գրավ է, որ նրանց բա ցար ձակ 
մե ծա մաս նու թյու նը Ա րևմ տյան Հա յաս տա նից էին և ցե ղաս պա նու թյու նը վե րապ րած 
փախս տա կան ներ էին կամ Արևե լյան Հա յաս տա նի այն հատ ված նե րից էին, ո րոնք 
բոլշևիկ նե րը 1921 թ. հանձ նե ցին Թուր քիային36։ 

Ա հա այս հա մա պատ կերն էր առ կա 1920-53 թթ. Խորհր դային Հա յաս տա նում, 
ի նչն իր ծան րակ շիռ ազ դե ցու թյունն էր թող նում ցե ղաս պա նու թյան հի շո ղու թյան ը նդ-
հա նուր վի ճա կի և մաս նա վոր դրսևո րում նե րի վրա։ 

Հարություն Մարության, Լևոն Աբրահամյան, Ստալինյան բռնաճնշումները Հայաս տանում. պատ-
մություն, հիշողություն, առօրյա, Երևան, «Գիտություն» հրատ., 2015 (Հիշո ղության ազգա գրություն, 5), 
էջ 45։
33 Նույն տեղում, էջ 58։
34 Հայաստանում բնակվող արևմտահայ գաղթականներից մշեցիները և սասունցիները գտել 
էին իրենց պապե նա կան բնակավայրը հավերժացնելու յուրահատուկ եղա նակ։ Դա հետև յալն էր. 
մահացողների տապանաքա րե րին նշվում էր հանգուցյալի ծննդա վայ րի, այն է՝ արևմտա հայ կական 
բնա կա  վայրի անվանումը, որտեղից որ նա գաղ թել էր Արևելյան Հա յաս տան։ Եվ Թալինի շրջանի 
(ներկայումս՝ Արագա ծ ոտնի մարզի) Ցամաքասար, Սու սեր, Կաթ նաղբյուր գյուղերի գե րեզմանոցը 
դառնում է Արևմտյան Հայաստանի մի յուրա հա տուկ ման  րա կերտ՝ Մուշի ու Սա սունի տարբեր 
գավառների ու գյուղերի անվանում նե րով՝ Մա նազ կերտ, Մշո Ցրոնք, Ա ռինջ, Աներ, Սինամերկ, 
Փեթակ, Վարդով գավառակի Գուն դե միր, Խնու սի Արոս, Դատ վանի/Մոտկանի Արփի, Սասունի/
Մուշի Գյարմավ և այլն։ Այդ «անմեղ», բայց յուրահատուկ մարտահրավերի, բո ղո քի երանգներ կրող 
ավանդույթը բարեհաջող շա րունակվեց նաև Ստա լի նի մահ վանից հետո։ Մյուս տարածված ձևը 
արևմտահայկական տե ղանունը կամ դրա մաս պարունակող անունը որպես նորածին երեխայի անուն 
դնելն էր, ինչպես օրինակ՝ Սասուն, Մուշեղ, Տարոն, Վասպուր և այլն, նաև ազգային-ազատագրական 
պայքարի հերոսների անուններ դնելը, որոնց շարքում ամենատարածվածը Անդրանիկ ա նունն էր, ի 
պատիվ հայ ազգային-ազատագրական կռիվների հերոս գեներալ Անդրանիկ Օզանյանի։ 
35 Մանրամասն տե՛ս Խառատյան Հրանուշ, նշվ. աշխ., էջ 61, 91, 120, 123, 125, 136, 138 և այլն։ Հեղինակի 
հա մոզմամբ՝ «Բոլշևիկյան ընկալմամբ հայկական նացիոնալիզմը կարելի է ձևակերպել նաև որպես 
«թուրքական վտանգի գիտակցություն»»։ Նույն տեղում, էջ 134։ Հեղինակն ընդհան րապես գտնում 
է, որ ԽՍՀՄ ստալինյան բռնաճնշումների հայկական և հայաստանյան ա ռանձնահատկությունը մեծ 
չափով պայմանավորված է Մոսկվայի պայմանագրի 8-րդ և Կարսի պայմանագրի 10-րդ հոդվածների 
դրույթներով։ Նույն տեղում, էջ 99։ Այս գաղափա րը, սակայն, մենք չենք կիսում։
36 Նույն տեղում, էջ 68-69։
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Մեծ եղեռնի հիշողության հարցը ստալինյան ժամանակաշրջանում  
և «ձնհալի» տարիներին

Ինչ պես ար դեն նշ վեց, Հա յաս տա նում խորհր դային կար գեր հաս տատ վե լուց հե տո 
Ե ղեռ նի մա սին խո սակ ցու թյուն ներն աս տի ճա նա բար լռե ցին։ Հայոց ցե ղաս պա նու-
թյան 20-րդ, 30-րդ, 40-րդ տա րե լից նե րը բա ցար ձա կա պես լռու թյան, մո ռա ցու թյան 
էին մատն ված։ Նշա նա վոր ար ձա կա գիր, հրա պա րա կա խոս և հա սա րա կա կան գոր-
ծիչ Վարդ գես Պետ րո սյա նի դի պուկ բնո րոշ մամբ. « Քա ռա սուն հինգ տա րի, 1920-ից 
մինչև 1965 թվա կա նը, ա մեն ապ րի լի 24-ը մենք նույ նիսկ զրկ ված էինք… տխ րե լու ի րա-
վուն քից»37։ Խորհր դային իշ խա նու թյան ա ռա ջին տաս նա մյակ նե րին առ հա սա րակ, 
բուն ազ գային ա մեն ի նչ հետզ հե տե մեր ժե լի ու բա ցա սա կան ե րանգ ներ էր ստա նում։ 
Սա կայն աս տի ճա նա բար հե ղա փո խա կան շի նա րա րու թյան աղ մու կի, ոգևո րու թյան ու 
պա թո սի մթ նո լոր տում սկ սե ցին հն չել « մո ռաց ված» ան ցյա լի ձայ նե րը։ Ազ գա յին ող բեր-
գութ յան պատ կեր ման ա ռա ջին փու լը Խորհր դա յին Հա յաս տա նի գրա կա նութ յան մեջ 
սկս վեց ման կութ յան հու շե րի գե ղար վես տա կան ար տա ցոլ ման ճա նա պար հով. Ե ղեռ նը 
վե րապ րած, հայ րե նի քը կորց րած գրող նե րը՝ Վա հան Թո թո վեն ցը, Զա պել Ե սա յա նը, 
Գուր գեն Մա հա րին, հի շում էին ի րենց ման կութ յու նը, հայ րե նի վայ րե րը՝ ա ռանց բուն 
ե ղեռ նը հատ կա պես պատ կե րե լու ցան կութ յան։ Մաս նա գետ նե րի գնա հատ մամբ 1920-
30-ա կան թվա կան նե րն ազ գա յին ող բեր գութ յան և պատ մութ յան գե ղար վես տա կան 
ար տա ցոլ ման հա մար կա րե լի է հա մա րել հի շո ղու թյուն նե րի փուլ։ Սա կայն ան ցյա լի 
ան մի ջա կան վե րապ րում նե րի հեն քի վրա ստեղծ ված գրա կա նու թյու նը վեր ջի վեր ջո իր 
տե ղը պետք է զի ջեր այլ մո տե ցում նե րի, ի նչն էլ դրսևոր վեց մաս նա վո րա պես Ակ սել 
Բա կուն ցի և Ե ղի շե Չա րեն ցի մի շարք ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րում։ Քա նի որ բաց և 
ա զատ Ե ղեռ նի մա սին գրել ար դեն հնա րա վոր չէր, գտնվում էին այլ լու ծում ներ։ Այս-
պես, աս պա րեզ էին գա լիս հե րոս ներ, ո րոնք, ուղ ղա կի ո րեն չվեր հի շե լով ցե ղաս պա նու-
թյան սար սափ նե րը, ի րենց ի սկ գո յու թյամբ հի շեց նում էին այդ մա սին38։ Եվ կամ հայ-
րե նա սի րա կան հզոր նե րուժ և սե րունդ նե րին ուղղ ված պատ գամ պա րու նա կող գա ղա-
փար նե րը շա րադր վում էին գաղտ նա գրե րի նման, ո րոն ցից էր 1933 թ. ծն ված և մինչ 
օ րս կեն սու նակ Չա րեն ցի մե զոս տի քո սը՝ «Ո՜վ հայ ժո ղո վուրդ, քո միակ փր կու թյու նը 
քո հա վա քա կան ու ժի մեջ է», ո րը չորս տա րի ան ց բա ցա հայտ վե լուց հե տո ո րակ վեց 
որ պես նա ցի ո նա լիս տա կան։ Ա վե լորդ չէ նշել, որ հի շա տակ ված գրող նե րը, ի նչ պես 
նաև նրանց բազ մա թիվ գոր ծըն կեր ներ, 1937 թ. բռ նա դատ վե ցին ու գն դա կա հար վե ցին։ 

Հայ րե նա կան մեծ պա տե րազ մը ի նչ-ի նչ ճեղք վածք ներ բա ցեց այն պա տի մեջ, ո րը 
ստա լի նյան ռե ժի մը դրել էր ժո ղովր դի պատ մա կան հի շո ղու թյան ա ռջև։ Մաս նա վո-
րա պես Դե րե նիկ Դե միր ճյանն և Ստե փան Զո րյա նը 4-5-րդ դա րե րի ի րա դար ձու-
թյուն նե րին նվիր ված պատ մա վե պե րում ան դրա դառ նում են կորս ված ե րկ րի ու կորս-

37 Պետրոսյան Վարդգես, «Հոգեբանական փշալարի» տարբեր կողմերում. – Վարդգես Պետ րոս-
յան, Մեր ժողովուրդը իմն է՝ ինչպես... իմ վիշտը։ Հրապարակախոսական հոդվածների ժողովածու 
(խմբ.՝ Լևոն Անանյան), Երևան, «Հայաստան», 2003, էջ 132։ 
38 Հարցի շուրջ մանրամասն տե՛ս Եղիազարյան Ազատ, «Եղեռնի արտացոլումը խորհրդա հայ 
գրականության մեջ», ԼՀԳ, 1990, թիվ 4, էջ 36-41։
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ված պե տու թյան ճա կա տա գրին, ա նուղ ղա կի ո րեն հի շեց նում, որ հայոց պատ մու թյան 
բո լոր է ջերն ա րյու նոտ ե ն39։ 1945 թ. կո տո րած նե րի մա սին պատ մող դր վագ նե րով 
«Պ րավ դա յում» լույս է տես նում Հրա չյա Քո չա րի « Գե նե րա լի քույ րը» պատմ ված քը, 
ի սկ Երևա նում տպագր վում է Ե ղեռ նը պատ կե րող նոր ժա մա նակ նե րի ա ռա ջին և 
ցն ցող գր քե րից մե կը՝ Գառ նիկ Ստե փա նյա նի «Մղ ձա վան ջային օ րեր»-ը:

 Պա տե րազ մից հե տո ազ գային ող բեր գու թյան հի շո ղու թյու նը եր բեմն կար ծես 
ան հե տա նում էր, բայց ա ռա ջին ի սկ հար մար պա հին կր կին աս պա րեզ էր գա լիս 
ա մե նա տար բեր ձևե րով։ Խորհր դային Հա յաս տա նի գե ղար վես տա կան գրա կա նու-
թյան մեջ Մեծ ե ղեռ նի մա սին ա ռա ջին ան գամ ուղ ղա կի ո րեն խոս վում է Քրիս տա-
փոր Թա փալ ցյա նի՝ 1946 թ. լույս տե սած « Պա տե րազմ» վե պի ա ռա ջին հա տո րում, 
ո րի հե րոս նե րից մե կը պատ մում է իր « Հայ կա կան ջար դը Հա մաշ խար հային ա ռա ջին 
պա տե րազ մի օ րե րին» նկա րի, այդ ող բեր գու թյու նը գե ղար վես տո րեն պատ կե րե լու 
ան հրա ժեշ տու թյան մա սին: 1946 թ. սկս ված հայ րե նա դար ձու թյու նը Հա յաս տան բե րեց 
Ե ղեռ նից փրկ ված մարդ կանց, նրանց զա վակ նե րի մի մա սին ու նրանց հի շո ղու թյու նը: 
Եվ այն, ի նչ չէր կա րե լի ա սել գրա վոր, Ե ղեռ նի հետ ա ռն չու թյուն չու նե ցող բազ մա-
թիվ մարդ կանց հայտ նի դար ձավ ներ գաղ թած նե րի ու նրանց ծնող նե րի, ազ գա կան-
նե րի, բա րե կամ նե րի ու ծա նոթ նե րի ճա կա տա գրե րի պատ մու թյուն նե րի մի ջո ցով: 1950 
թվա կա նին լույս է տես նում Խա չիկ Դաշ տեն ցի « Խո դե դան» վե պը, որ տեղ ա ռա ջին 
ան գամ ոչ միայն խոս վում էր կորս ված հայ րե նի քի մա սին, այլև պատ կեր վում էին նրա 
բնա կիչ նե րի ա ռօ րյա կյան քը և այն մեծ ող բեր գու թյու նը, որ ապ րում է գլ խա վոր հե րո-
սը՝ կորց նե լով հայ րե նիքն ու իր մեր ձա վոր նե րին: Բայց նույն այդ հե րոսն իր մեջ ուժ է 
գտ նում և կո րով՝ նո րից սկ սե լու իր կյան քը Խորհր դային Հա յաս տա նում40։

1953 թ. Ստա լի նի մա հով ԽՍՀՄ-ում սկս վում է «ձն հա լի» ժա մա նա կա շր ջա նը։ 
Աս տի ճա նա բար սկ սե ցին ժո ղովր դին վե րա դարձ վել ստա լի նյան բռ նու թյուն նե րի 
զոհ հայ գրող նե րի (Չա րենց, Բա կունց, Մա հա րի, Թո թո վենց և ու րիշ ներ) ստեղ ծա-
գոր ծու թյուն նե րը, հրա տա րակ վել տաս նա մյակ ներ ա ռաջ ազ գայ նա կան և թշ նա մի 
հռ չակ ված հայ դա սա կան գրող նե րի (Րաֆ ֆի), նաև ա րևմ տա հայ հե ղի նակ նե րի (Դա-
նի ել Վա րու ժան, Մի սաք Մե ծա րենց, Սիա ման թո, Հա կոբ Պա րո նյան, Գրի գոր Զոհ-
րապ) եր կե րը: Հայ գրող նե րի վե րահ րա տա րա կու թյուն նե րում և նոր ստեղ ծա գոր ծու-
թյուն նե րում սկիզբ է դր վում մի նոր թե մայի՝ կորս ված հայ րե նի քի, նրա տե ղա հան 
ե ղած ու, մա սամբ, միա՛յն փրկ ված ժո ղովր դի կյան քի ու ճա կա տա գրի, կո րու սյալ 
հայ րե նի քի նկատ մամբ սի րո, կորս տի, նվի րու մի, Ակ սել Բա կուն ցի խոս քե րով ա սած՝ 
« վե րա դար ձի ու վեր ջին հույ սի» գրա կա նու թյան: Խորհր դային հայ գրա կա նու թյան 
մեջ սկս վում է մի « հա րուստ ու փա ռա հեղ» տաս նա մյակ, ո րն էլ փաս տո րեն ձևա վո-
րում է 1960-ա կան նե րի ազ գային գի տակ ցու թյու նը և նա խա պատ րաս տում 1965 թվա-
կա նի ապ րի լի 24-ի նշու մը41։

39 Տե՛ս Խաչատրյան Յուրի, Հրաշալի տասնամյակ, «Ազգ օրաթերթ-Մշակույթ», 2006, 2 սեպտեմ-
բերի։ 
40 Մանրամասն տե՛ս նույն տեղում։ 
41 Նույն տեղում։ 
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1956 թ. Մոսկ վա յում ըն թա ցող հայ ար վես տի և գրա կա նու թյան տասն օ րյա կի 
շր ջա նակ նե րում բաց վում է հայ նկար չու թյան ցու ցա հան դես, որ տեղ, ի թիվս այլևայլ 
գոր ծե րի, ցու ցադր վում է ե րի տա սարդ գե ղան կա րիչ Սար գիս Մու րա դյա նի « Վեր-
ջին գի շե րը, Կո մի տաս: 1915» մե ծա դիր յու ղա ներկ կտա վը՝ այդ կերպ պատ մե-
լով հայ ժո ղովր դի ապ րած ան պատ մե լի ող բեր գու թյան մա սին42։ Կա րե լի է ա սել, 
որ 1956 թ.-ից է Հա յաս տա նում ա ռանձ նա կի ու շա դրու թյուն և վե րա բեր մունք ա րթ-
նա նում Կո մի տա սի կյան քի ու գոր ծի հան դեպ: Լույս է տես նում Լյու սի Թար գյու լի 
« Կո մի տաս» վե պը, տպագր վում է « Կո մի տա սը ժա մա նա կա կից նե րի հու շե րում» գիր-
քը, դա սագր քե րում տպագր վում է Գե ղամ Սա րյա նի « Դե պի կա ռափ նա րան» բալ-
լա դը՝ գր ված 1943 թ. և նվիր ված Կո մի տա սի հի շա տա կին: Սա կայն Կո մի տա սի կեր-
պա րը՝ ի բրև հայ ժո ղովր դի ա ռա վել հա վա քա կան կեր պար ու նկա րա գիր, ստեղծ վում 
է Պա րույր Սևա կի գր չի ու ժով. 1959 թ. լույս է տես նում նրա «Անլ ռե լի զան գա կա տուն» 
պոե մը, ո րը հայ ժո ղովր դի վեր ջին հա րյու րա մյա կի բա նաս տեղ ծա կան պատ մու-
թյունն է՝ հյուս ված Կո մի տա սի ան ձի ու գոր ծի, կյան քի ու ճա կա տա գրի ող բեր գա-
կան հեն քի վրա: Գիրքն ու նե ցավ հս կա յա կան հա ջո ղու թյուն. պոեմն աս մուն քում էին 
ա մեն տեղ և ա մե նուր՝ դպ րոց նե րում, դահ լիճ նե րում և հա մեր գաս րահ նե րում, հան-
դի սա վոր պե տա կան ա րա րո ղու թյուն նե րի ժա մա նակ և ըն տա նե կան հա վա քույթ նե-
րում: Նոր ժա մա նակ նե րում ոչ մի գիրք, ոչ մի ստեղ ծա գոր ծու թյուն Հայոց ցե ղաս պա-
նու թյան հի շո ղու թյան ա րթ նաց ման գոր ծում այն նշա նա կու թյու նը չի ու նե ցել, որ չափ 
«Անլռե լի զան գա կա տու նը»: 1955-ից ի վեր գրա կան աս պա րե զում ա ռա վել իշ խող 
է դառ նում գրա կան նոր սերն դի բա նաս տեղծ նե րի շուն չը: Դրանց թվում էին Հով-
հան նես Շի րա զը, Գևորգ Է մի նը, Սիլ վա Կա պու տի կյա նը, Հրա չյա Հով հան նի սյա նը, 
Հա մո Սա հյա նը, Վա հագն Դավ թյա նը, Պա րույր Սևա կը և ու րիշ ներ, ո րոնց ստեղ ծա-
գոր ծու թյուն նե րը զգա լի չա փով ուղղ ված էին հայ ժո ղովր դի պատ մա կան ճա կա տա-
գրի և ազ գային նկա րա գրի պատ կեր մա նը, նրա պատ մու թյան ա մե նաող բեր գա կան 
շր ջա դար ձե րից մե կի ի մաս տա վոր մա նը, ժո ղովր դի ազ գային գի տակ ցու թյան ձևա-
վոր մանն ու դրսևոր ման ձևե րին43։ 

Գ րա կա նու թյան կող քին հայ ազ գային գի տակ ցու թյան ձևա վոր ման գոր ծում 
«ձնհա լի» տա րի նե րին վիթ խա րի դեր են խա ղա ցել հայ կա կան թատ րո նը՝ իր փա ռա-
հեղ վար պետ նե րով ու մե ծա պես ազ գային խա ղա ցան կով, հայ կա կան ե րաժշ տու-
թյու նը և ճար տա րա պե տու թյու նը, հայ մար զիկ նե րը։ Այ սինքն՝ ներ քա ղա քա կան ի րա-
վի ճա կի փո փո խու թյան, նաև գրա կա նու թյան ու ար վես տի շնոր հիվ Հայոց ցե ղաս-
պա նու թյան թե մայի շուրջ տեղ գտած ո րո շա կի ա զա տա խո հու թյան հետևան քով էր 
թերևս, որ 1965 թ. ապ րի լին՝ ցե ղաս պա նու թյան 50-ա մյա կը նշե լու ժա մա նակ, Երևա-
նում տե ղի ու նե ցան զանգ վա ծային ե լույթ ներ, ո րոնք այդ ժա մա նակ նե րի Խորհր-
դային Մի ու թյու նում բա վա կա նին ան սո վոր երևույթ էին։ Այդ ե լույթ նե րը, ի նչ պես և 
դրանց նա խոր դող ու հա ջոր դող՝ գրա կա նութ յան ու ար վես տի մեջ ցե ղաս պա նութ յան 

42 Կոմիտասին նվիրված կտավների վերլուծությունը տե՛ս Խաչատրյան Յուրի, Գեղանկա րիչ 
Սարգիս Մուրադյանի «Կոմիտասը», «Ազգ օրաթերթ-Մշակույթ», 2006, 5 օգոստոսի։
43 Մանրամասն տե՛ս Եղիազարյան Ազատ, նշվ. աշխ., էջ 42-44։ Խաչատրյան Յուրի, նշվ. աշխ.։ 
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թե մա յի նկատ մամբ հե տաքրք րութ յան կտ րուկ ա ճը վկա յում են, որ ցե ղաս պա նութ-
յան հի շո ղութ յու նը, չնա յած այն լռութ յան մատ նե լու պաշ տո նա կան քա ղա քա կա նութ-
յա նը, շա րու նա կում էր ապ րել մարդ կանց հո գի նե րում և գի տակ ցութ յան մեջ: Սա կայն 
այդ հի շո ղութ յան մեջ հա յե րը բա ցա ռա պես ներ կա յաց վում էին որ պես ան մեղ զոհ, 
ո րը կորց րել է իր պատ մա կան հայ րե նի քի մեծ մա սը և կա րիք է զգում կա րեկ ցան քի: 
Չնա յած գրող նե րի հա յաց քը դուրս էր գա լիս ման կա կան հու շե րի, ե ղեռ նի և զին-
ված պայ քա րի ա ռան ձին դր վագ նե րի նկա րա գրութ յան սահ ման նե րից՝ ը նդ գր կե լով 
քա ղա քա կան ա վե լի լայն հա մա պատ կեր, պատ ճառ նե րի ու հետևանք նե րի ա վե լի մեծ 
շղ թա յակ ցութ յուն, այ նուա մե նայ նիվ ազ գա յին-ա զա տա գրա կան պայ քա րի, ֆի դա յա-
կան կռիվ նե րի հե րոս նե րի, ի նչ պես նաև ան կախ պե տա կա նութ յան թե մա յի՝ ա ռանց 
կա պանք նե րի, ա զատ ար ծար ծու մը գա ղա փա րա խո սա կան ա ռու մով շա րու նա կում էր 
մնալ չհայ տա րար ված ար գե լանք44։ 

Այդ ժա մա նա կաշր ջա նի Ե ղեռ նի թե ման շո շա փող գոր ծե րի հիմ նա կան բո վան դա-
կութ յու նը կա րե լի է ձևա կեր պել Սիլ վա Կա պու տիկ յա նի «Մ տո րում ներ ճա նա պար հի 
կե սին» պոե մի « խա ղաղ վրե ժի» պատ գա մով՝ « Դու պի տի վրեժ առ նես ապ րե լով» 
կո չով, ո րը փաս տո րեն նաև ցե ղաս պա նութ յան հի շո ղութ յան բնա գա վա ռում տար վող 
պե տա կան գա ղա փա րա խո սութ յան քա ղա քա կա նութ յան գե ղար վես տա կան ձևա կեր-
պումն է ր45։ 

Հայ եկեղեցին և Մեծ եղեռնի զոհերի հիշատակը նշելու խնդիրը  
1920-60-ական թվականներին

 Հա յաս տա նում իր հաս տատ ման ա ռա ջին ի սկ շա բաթ նե րից սկ սած՝ խորհր դային 
իշ խա նու թյունն ան հաշտ պայ քար էր մղում ե կե ղե ցու դեմ. բռ նա գրավ վե ցին ե կե-
ղե ցա պատ կան հո ղե րը, պե տա կա նաց վե ցին ե կե ղե ցուն պատ կա նող դպ րոց նե րը, 
թան գա րան նե րը, գրա դա րան նե րը, տպա րան նե րը, ըն դուն վեց հրա մա նա գիր (դեկ-
րետ) Էջ միած նի վան քի ար ժեք ներն ա ռգ րա վե լու մա սին և այլն։ Նման քա ղա քա կա-
նու թյան նպա տա կը ե կե ղե ցու քայ քա յումն էր, այն պի սի վի ճա կի մեջ դնե լը, որ չկա-
րո ղա նա ազ դե ցու թյուն ու նե նալ հայ բնակ չու թյան վրա ի նչ պես ե րկ րում, այն պես էլ, 
որ քան հնա րա վոր է, Սփյուռ քում46։ Հա յաս տա նում խորհր դային կար գեր հաս տատ-

44 Մարության Հարություն, Հայ ինքնության պատկերագրությունը։ Հատոր 1. Ցեղա սպա նու թյան 
հիշողությունը և Ղարաբաղյան շարժումը, Երևան, «Գիտություն», 2009, էջ 70։
45 Տե՛ս Կա պու տիկ յան Սիլ վա, Մտո րում ներ ճա նա պար հի կե սին, Երևան, 1961, էջ 112։ Պոե մում հե-
ղի նա կը կո տո րած նե րի թե մա յի վրա գրե թե չի ծան րա նում. Ե ղեռ նը նրա խորհր դա ծութ յուն նե րի ե լա-
կետն է, բայց ոչ ան մի ջա կան ա ռար կան։ Նրան ա վե լի շատ հե տաքրք րում է ազ գի անց նե լիք ու ղու 
խնդի րը, մաս նա վո րա պես, թե ինչ պես պետք է ժո ղո վուր դը վե րա բեր վի իր պատ մութ յան մութ է ջե-
րին։ Այս պատ գա մի քննարկ ման շուրջ տե՛ս Ե ղիա զար յան Ա. Կ., նշվ. աշխ., էջ 43, 44։ Տեր-Մի նաս-
յան Ա. Ա., «Սիլ վա Կա պու տիկ յա նի մտո րում նե րը ճա նա պար հի կե սին և հե տո», ԼՀԳ, 2001, թիվ 1, էջ 
180-185։
46 Մանրամասն տե՛ս Ղազախեցյան Վլադիմիր, «Կոմունիստական մենատիրության հաս տա-
տումը. Քաղաքականությունը կրոնի և եկեղեցու նկատմամբ». – Հայոց պատմություն, հ. IV, գիրք 
առաջին. Նորագույն ժամանակաշրջան (1918-1945 թթ.), հատորի պատ. խմբ. Վ. Ղազախեցյան, 
Երևան, «Զանգակ-97» հրատ., 2010, էջ 446-451։
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վե լուց հե տո իշ խա նու թյուն ներն առ հա սա րակ չէին ան դրա դառ նում Մեծ ե ղեռ նի 
թե մա յին և դրա հի շա տակ մա նը։ Ե ղեռ նի զո հե րի հի շա տա կին Էջ միած նի զան գե րը 
վեր ջին ան գամ ղո ղան ջե ցին 1926 թ. ապ րի լի 24-ին. ՀԿ(բ)Կ ԿԿ-ի 1926 թ. օ գոս տո սի 
31-ի ո րոշ մամբ ե կե ղե ցու հետ հա րա բե րու թյուն նե րում իր ներ կա յա ցու ցիչ Ա րա մայիս 
Ե րզն կյա նին հանձ նա րար վեց « բա նակ ցու թյուն ներ վա րել կա թո ղի կո սու թյան հետ 
հա մաշ խար հա յին պա տե րազ մի (24 ապ րի լի) զո հե րի հի շա տա կի օ րը նշե լը վե րաց նե-
լու ան հրա ժեշ տու թյան մա սին»47։ Էջ միած նի հրա տա րա կած օ րա ցույց նե րում ապ րի լի 
24-ի մա սին հի շա տա կու մը 1926 թ. հե տո բա ցա կա յում էր, ը նդ հուպ 1964 թ.։

Մեծ եղեռնի զոհերի հիշատակի օրվա նշումը սփյուռքի հայկական 
համայնքներում 1920-60-ական թվականներին

1920-50-ա կան թթ. Կ.Պոլ սի և նոր ձևա վոր ված Սփյուռ քի գաղ թօ ջախ նե րում ապ րի-
լի 24-ի հի շա տա կու մը48 հիմ նա կա նում սգա հան դես նե րի տեսք ու ներ։ Սա կայն ժա մա-
նա կի ըն թաց քում փոխ վում է դրանց բո վան դա կու թյու նը, փոխ վում են դրանց ըն թաց-
քում հն չող ե լույթ նե րի շեշ տա դրում նե րը։ Այս պես՝ 1921 թ. Կ.Պոլ սում կա յա ցած սգա-
հան դե սի կազ մա կեր պիչ նե րը հայ քա ղա քա կան կու սակ ցու թյուն ներն էին, զա նա-
զան մի ու թյուն ներ, ներ կա էին հայ-կա թո լիկ և հայ-բո ղո քա կան ե կե ղե ցու, նաև Հու-
նաց պատ րիար քա րա նի ներ կա յա ցու ցիչ ներ, օ տար սպա ներ, մե ծա քա նակ ժո ղո-
վուրդ։ Սգա հան դե սը բաց վում է Շո պե նի մա հեր գով, ո րին ան մի ջա պես հա ջոր դում 
են քա ղա քա կան ե լույթ նե րը։ ՀՅԴ ներ կա յա ցու ցիչն (Ար սեն Մի քայե լյան) իր խոս-
քում հայե րի զանգ վա ծային ջար դե րի պատ ճառ նե րի վեր լու ծու թյու նից հե տո նշում է. 
«… մեր մեծ վրէ ժը պի տի ըլ լայ ա զատ ու ան կախ Հա յաս տա նի ստեղ ծու մը, որ պի տի 
ըլ լայ նաեւ ա մե նա մեծ յար գան քը՝ մեր նա հա տակ նե րու յի շա տա կին»։ Հա ջորդ ե լույ-
թում խո սե լով վշ տի և սգի մա սին, բայց և նկա տե լով, որ « մեր սու գը մեր զրահն է»՝ 
բա նա խո սը (Հ րաչ Ե րուանդ) միև նույն ժա մա նակ շեշ տում է հայե րի կեն սու նա կու-
թյու նը, ապ րե լու և ստեղ ծա գոր ծե լու ուժն ու կո րո վը, ո րը նաև զո հե րի պատ գամն է 
վե րապ րող նե րին49։ Նա մաս նա վո րա պես նկա տում է. «… մենք հոս չենք ե կած մեռ-
նող նե րը սգա լու, այդ ան մահ նե րը վերյի շե լու։ Ա նոնք մե զի սոր վե ցու ցին, թէ ի՛նչ-

47 Տե՛ս ՀԱԱ, ֆ. 1, ց. 6, գ. 6, թ. 72: Հղվում է ըստ Վիրաբյան Ամատունի, «Մեծ Եղեռնի հուշահա-
մալիրի ոդիսականը. Ազգային հուշարձան և խորհրդային իրականություն», Բան բեր Հայաստանի 
արխիվների, 2008, թիվ 1, էջ 292։ Հարությունյան Ավագ, Հայոց ցեղա սպա նու թյան 50-րդ տարելիցը և 
Երկրորդ Հանրապետությունը, Երևան, «Նորավանք» ԳԿՀ, 2015, էջ 15։ 
48 Հարցը շատ տարողունակ է, մինչդեռ մեր աղբյուր նե րի մեծագույն մա սը լոկ մամուլում տեղ գտած 
հիշատակումներն են։
49 Նմանատիպ մտքեր էին քարոզվում նաև «Առաւօտի» խմբագրականում։ Նշվում էր, որ վեց 
տարի առաջ այս օրը ««մարդիկ» դժոխքն երկիր փոխադրեցին, անոր մէջ նետեցին այս ցեղը և 
... կեցան դիտելու համար, թէ ինչպէս կը գալարուի ու կը չարչարուի, ու ինչպէ՛ս պիտի մոխրանայ 
Ան...»։ Սակայն հայ ժողովուրդը «վեր է մեռցնող բոլոր ուժերէն և կը ծիծաղի դժոխքի բոցերուն վրայ։ 
... Ականջ տուէք և պիտի լսէք մուրճին երգը. հայ աշխատաւոր բազուկը սկսած է արդէն շինել ու 
կերտել։ ... Ու ասոր համար է որ երէկուան տարելիցը իր լացնող վերյիշումներուն մէջ չկրնար խեղդել 
յաղթութեան ուրախութիւնը որ այս ցեղին կուրծքին մէջ կայ այս վայրկեաններուն»։ Ատրուշան Հ., 
Խաչելութեան ճամբուն վրայ, «Ա ռաւօտ. օրկան ազատական կուսակցութեան», 1921, 25 ապրիլի։ 
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պէս պէտք ե նք ապ րիլ։ … Այս ազ գը չմեռ նիր, ո րով հետև այդ ա րե ան ճամ բէն նոր 
մկր տուած դուրս ե կան Ո ւր ֆան, Հա ճը նը և Այն թա պը։ Ա նոնք ցոյց տուին թէ պատ-
րաստ են ի րենց գո յու թե ան պայ քա րը մղե լու»50։ Սգա հան դեսն ու ղեկց վում էր նա հա-
տակ ված գրող նե րի ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րի ար տա սա նու թյուն նե րով ու եր գա սա-
ցու թյամբ, ո րոնք մեծ հուզ մունք էին պատ ճա ռում ներ կա նե րին։ Նույն կա ռուց վածքն 
ու նե ցող սգա հան դես է կա յա նում քա ղա քի մեկ այլ թա ղա մա սում ևս51։ 

1922 թ. հի շա տա կի օ րը Կ.Պոլ սում նշ վում է քա ղա քի Շիշ լի թա ղա մա սի ազ գային 
գե րեզ մա նա տա նը՝ ծաղ կա զարդ մի դամ բա րա նի մոտ, ո րը խոր հր դա նշում էր գե րեզ-
ման չու նե ցող նա հա տակ նե րին։ Դամ բա րա նի շուրջ բո լո րը կանգ նած էին որ բեր ու 
որ բու հի ներ, շա տե րը լաց էին լի նում։ Հո գե հանգս տի ա րա րո ղու թյա նը հա ջոր դում են 
բա նա խո սու թյուն ներ։ Վա հան Թո թո վենցն իր խոս քում նշում է, որ « …այ սօր ե կած 
ե նք խո նար հե լու « մեր մեծ մե ռել նե րու յի շա տա կին առ ջեւ. մենք կ՚ո գե կո չենք զա նոնք 
ի րենց մով ներ շն չուե լու հա մար։ Թշ նա մին կը կար ծէր գլ խա տել հայ ժո ղո վուր դը, 
մեռց նե լու հա մար ա նոր ըն դու նա կու թիւն նե րը։ Բայց ազ գե րը ի րենք ալ հիդ րա ներ 
են եւ կտ րուած գլուխ նե րուն տեղ նո րե րը կը ծնին»։ ՀՅԴ ներ կա յա ցու ցի չը (Յա կոբ 
Ա մա տու նի) նշե լով, որ հայ ժո ղո վուր դը « տուաւ ան հա մար զո հեր», միև նույն ժա մա-
նակ նկա տում է, որ « պայ քա րը դեռ կը շա րու նա կուի եւ հայ ժո ղո վուր դը կը հա ւա տայ 
միշտ, թէ յաղ թա նա կը ի րը պի տի ըլ լայ»։ Գե րեզ մա նա տա նը կա տար վում է հան գա-
նա կու թյուն տե ղում կա ռուց վե լիք « վեր ջին քա ռորդ դա րու ըն թաց քին նա հա տա կուած 
բո լոր Հայե րու յի շա տա կին ի յար գանս գե ղա րուես տա կան յու շար ձան մը կանգ նե-
լու հա մար», ո րը կոչ վե լու էր « Հայ ան ծա նոթ նա հա տա կին»։ Այդ օ րը քա ղա քի բո լոր 
ե կե ղե ցի նե րում կա տար վում են հան դի սա վոր պա տա րագ և հո գե հան գիստ, փակ էին 
բո լոր դպ րոց նե րը և ազ գային հաս տա տու թյուն նե րը52։ 

1923 թ. շատ փոքր հա ղոր դա գրու թյուն կա միայն ապ րի լի 24-ի « տո նի առ թիւ». 
նշ վում է, որ փակ էին ազ գային հաս տա տու թյուն նե րը և վար ժա րան նե րը, և որ 
թա ղային ե կե ղե ցի նե րում պա տա րագ և հո գե հան գիստ տե ղի ու նե ցան ժո ղովր դի ու 
դպ րո ցա կան նե րի ներ կա յու թյամբ53։ 1924 թ. ապ րի լի 24-ի տո նի (մե ռե լո ցի) առ թիվ 
Կ.Պոլ սի ե կե ղե ցի նե րում կա տար վում են ա րա րո ղու թյուն ներ, սա կայն պա կաս հան-
դի սա վո րու թյամբ54։ Մինչ դեռ « Ճա կա տա մար տի» ա ռաջ նոր դողն աչ քի է ը նկ նում յու-
րա հա տուկ կա ռու ցո ղա կա նու թյամբ, հա մա պա տաս խան եր կրի փո փոխ ված քա ղա-
քա կան ի րա վի ճա կին և գա ղու թի/ հա մայն քի շա հե րի պաշտ պա նու թյան ան հրա ժեշ-

50 Ազգային լուրեր. Երէկի սուգը, «Վերջին լուր. ամենօրեայ քաղաքական անկախ հայա թերթ» 
(Կ.Պոլիս), 1921, 25 ապրիլի, թիւ 2160։ 
51 Մանրամասն տե՛ս Ապրիլ տասնըմէկի սգահանդէսը. «Մեր մեծ վրէժը պիտի ըլլայ ան կախ 
Հայաստանի ստեղծումը», «Ճակատամարտ», 1921, 26 ապրիլի, նոր շրջան, թիւ 741/ 2562։ Հմմտ. 
Երէկուան սգահանդէսը, «Առաւօտ», 1921, 25 ապրիլի։ 
52 Մանրամասն տե՛ս Անհամար բազմութեան մը յուզիչ յարգանքը Ապրիլ 11-24ի սուգին առթիւ, 
«Ճակատամարտ», 1922, 25 ապրիլի, նոր շրջան, թիւ 1046։ Ազգային շարժում. Ազ գային տօնը Շիշլիի 
մէջ, «Երկիր. երեկոյեան քաղաքական օրաթերթ» (Կ.Պոլիս), 1922, 25 ապրիլի, թիւ 749։
53 Ապրիլ 11(24)ի տօնը, «Ճակատամարտ», 1923, 25 ապրիլի, նոր շրջան, թիւ 1356։ 
54 Հայկական կեանք. Ապրիլ 24ի տօնը, «Ճակատամարտ», 1924, 25 ապրիլի, նոր շրջան, թիւ 1663։



Հարություն Մարության

124

տու թյան գի տակ ցու մով։ Նշ վում է, որ « Տա րե դար ձե րը թուա կան ներ են, պահ մը 
կանգ առ նե լու, ան ցե ա լը վեր լու ծե լու եւ վա ղուան հա մար մտա ծե լու»։ Փաս տո րեն 
ի րա վի ճա կին հա մա կերպ վե լու կոչ էր պա րու նա կում ա ռաջ նոր դո ղը. « Մե զի հա մար 
ու րիշ ե լք չկայ այ սօր, ե թէ ոչ ի նք նամ փո փում եւ աշ խա տանք։ Մեր ձեռքն է բա րե լա-
ւել կամ ա ւե լի մթա գնել մեր ճա կա տա գի րը։ ... Մե ռել նե րու յի շա տա կը յար գե լու 
հա մար, ա նօ գուտ է թուլ նալ հա ռա չանք նե րով, կամ ջղագրգ ռուիլ մե ղա դրանք նե րով։ 
Աշ խա տինք փր կել ա նոնց թո ղած ա ւանդ նե րը։ Որ բե րու եւ այ րի նե րու բազ մու թիւն մը 
ու նինք, և հա զա րե ակ ներ՝ ան ճար մնա ցորդ նե րու։ Մեր ճի տին պարտքն է խոր հիլ, 
տք նիլ, որ պէս զի ա նոնք չս տի պուին ա նի ծել ի րենց օ րե րը։ ... Ին չու՞, սու գի այս թուա-
կա նը ա ռիթ մը չըլ լայ որ ուխ տենք, օ րի նակ, ա մէն տա րի տա սը դպ րոց կամ ար հես-
տա նոց բա նալ, Հա յաս տա նի կամ գա ղութ նե րուն մէջ, իբ րեւ սր բա զան հա ղոր դու թիւն 
մը մե ռել նե րուն եւ ող ջե րուն մի ջեւ։ Մեր պատ մու թե ան ա մէ նէն մեծ մե ռե լո ցը՝ պէտք է 
ըլ լայ ոչ թե լա ցի, այլ ստեղ ծա գործ աշ խա տան քի խորհր դան շա նը»55։ 

1925 թ. ապ րի լի 24-ը որ պես սգա հան դես նշ վում է նաև Փա րի զում. ան վա նի հայ 
մտա վո րա կան նե րի (Լևոն Բա շա լյան, Ար շակ Չո պա նյան) ե լույթ նե րին հա ջոր դում 
են եր գե րի ու ե րաժշ տու թյան կա տա րում ներ, ար տա սա նու թյուն56։ Տա սը տա րի ան ց 
կա տար ված սգա հան դե սում բա նա խո սում են ճա նաչ ված մտա վո րա կան ներ Հրաչ 
Ե րուան դը և Շա հան Նա թա լին57։ Նույն օ րը սգա տո նով նշ վում է մեկ այլ ֆրան սիա-
կան քա ղա քում՝ Լի ո նում։ Սրա մա սին ծա նու ցող հոդ վա ծա գի րը ցա վով նշում է, որ 
« կու սակ ցա կան կր քերն ու սնա մէջ վէ ճե րը» մուտք են գոր ծում նաև ապ րի լյան սգա-
տո նի նշ ման մեջ58։ Նման խն դիր ներ է մատ նա ցույց ա նում նաև Ե գիպ տո սում լույս 
տես նող «Ա րաքս» օ րա թեր թը 1952-1955 թթ. « Մա հուան ար հա վիրք նե րը միա տեղ 
ճանչ ցած եղ բայր ներ այ սօր ան հաշտ թշ նա մի ներ են դար ձեր կու սակ ցա կան սին 
հա շիւ նե րու պատ ճա ռաւ, ու մեր ան մահ նե րու յի շա տա կին ո գե կո չումն ան գամ չեն 
զի ջա նիր միաս նա բար կա տա րել…»59։ 

Երկ րորդ հա մաշ խար հային պա տե րազ մի ա վար տին լի բա նա նյան սփյուռ քի հայ-
կա կան կու սակ ցու թյուն նե րի մա մու լը, ան դրա դառ նա լով ապ րի լի 24-ի խորհր դին, 
հի շում է զո հե րին, գրում Ե ղեռ նի դր վագ նե րի մա սին, բայց և հույս է հայտ նում ար դա-
րու թյան հաղ թա նա կի մա սին, նշում է հայ ժո ղովր դի վե րապ րե լու կամ քը, նաև Հայ 
դա տի՝ ա րևմ տա հայ կա կան հո ղե րի ա զա տագր ման հար ցը։ Այ սինքն, սգալն ու ղեկց-
վում է պայ քա րի կո չով60։ Այս պես, 1947 թ. Բեյ րու թում ան ցկաց ված սգա հան դե սին, 

55 Մեր խօսքը. Մեռելոց, «Ճակատամարտ», 1924, 25 ապրիլի, նոր, շրջան թիւ 1663։
56 Հայ նահատակներու տարեդարձը, «Ապագայ. Քաղաքական եւ հասարակական շաբա թաթերթ» 
(Բարիզ), 1925, 25 ապրիլի, թիւ 24։ 
57 «Ապագայ», 1935, 24 ապրիլի, թիւ 129։ 
58 Վիշապազուն, Ապրիլեան երկրորդ սգատօնը Լիոնի մէջ, «Ապագայ», 1935, 26 ապրիլի, թիւ 131։
59 Արսամորդի, Մեծ սգատօնը, «Արաքս» (Ալեքսանդրիա), 1955, 23 ապրիլի, թիւ 14/1425։
60 Տե՛ս, օրինակ Ապրիլ 24, «Ազդակ» (Պէյրութ), 1945, 25 ապրիլի, թիվ 35/4186։ Կիւլեան Գրիգոր, Ապրիլ 
24, «Զարթօնք» (Պէյրութ), 1946, 25 ապրիլի, թիւ 2781։ Խմբագրական. Միլիոնաւոր նահատակներու 
յիշատակը, «Զարթօնք» (Պէյրութ), 1947, 5 ապրիլի, թիւ 147/3027։ «Արարատ» օրաթերթ ազգային-
քաղաքական-գրական, 1952, 24 ապրիլի, թիւ 3360։ 
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ո րին ներ կա էին Ան թի լիա սի կա թո ղի կո սու թյան Վե հա փա ռը, պե տա կան այ րեր, նաև 
խորհր դային դես պա նու թյան աշ խա տա կից ներ, ե լույթ է ու նե նում գրող Վա հե Վահ-
յա նը։ Իր խոս քում, կարևո րե լով ապ րի լի 24-ի տո նե լը ի բրև կորս տյան օր, բա նա-
խո սը նաև շեշ տում է. « Պի տի տօ նենք ապ րիլ 24ը նաև մեր ա պա գայ սե րունդ նե րուն 
հա մար, ո րոնք պի տի ներշն չուին նա հա տակ նե րու յի շա տա կով, բարձր գի տակ ցու թե-
ամբ աշ խա տե լու և հայ րե նիք կեր տե լու հա մար։ Մին չեւ ե րէկ ան մխի թա րե լի վիշ տի 
տօն մըն էր այս։ Այ սու հե տեւ ա նոր կը միաց նենք յաղ թա նա կի զգա ցու մը։ Վա ղը, մեր 
յա ջորդ նե րը զայն պի տի վե րա ծեն լրիւ յաղ թա նա կի տօ նին։ Ո րով հե տեւ ծրա գրուած 
էր մեր ար մա տա կան բնաջն ջու մը… բայց մենք յա ջո ղե ցանք վե րապ րիլ»։ Գրո ղը 
նշում է հայոց փր կու թյան գոր ծում Խորհր դային Ռու սաս տա նի դե րը հետևյալ ձևա-
կեր պում նե րով. «1920ին սա կայն ո ճի րը հա սած էր ամ բող ջա կան գոր ծա դրու թե ան 
կէ տին։ Այդ պա հուն հա սաւ ա հա հիւ սի սէն՝ ա զա տա րար ձեռ քը։ Շնոր հիւ այդ ձեռ քին 
և մա նա ւանդ շնոր հիւ մեր ներ քին հան ճա րին, հա ւատ քին, կեր տող ու ստեղ ծա գոր ծող 
ե ռան դին, ձա խո ղե ցան ջար դա րար նե րը, և մենք այ սօր ու նինք հայ րե նիք ու ստեղ ծա-
գոր ծող կե անք։ Ա ւե րակ նե րու տեղ կեր տած ե նք պա լատ ներ։ Ե րէ կի որ բե րը դար ձած 
են ա զատ հայ րե նի քի ա զատ ժո ղո վուրդ։ Այն քան ու ժեղ ե ղաւ մեր վե րա կանգ նու մը, 
որ կր ցանք քա ռորդ մի լի ոն մար տիկ ներ61 ղր կել մեծ պայ քա րին՝ ը նդ դէմ քա ղա քակր-
թու թե ան թշ նա մի նե րուն»։ Գրո ղը խոսքն ա վար տում է ցան կու թյամբ. «ար դա րու թե ան 
և խա ղա ղու թե ան ճամ բով հա տու ցուին մեր ի րա ւունք նե րը։ … Ո ւխ տենք մի լի ո նա ւոր 
նա հա տակ նե րու յի շա տա կին առ ջեւ՝ միա կա մօ րեն հե տապն դել մեր դա տը»62։

Մեծ եղեռնի զոհերի հիշատակի օրվա սգահանդեսներ/  
սգատոներ. եզրակացություններ և գնահատականներ

Այս պի սով, սգա հան դես նե րը կամ սգա տո նե րը Մեծ ե ղեռ նի զո հե րի հի շա տա կի ի րա-
կա նաց ման ա ռա ջին ձևերն էին և Ա ռա ջին հա մաշ խար հային պա տե րազ մի ա վար-
տից ի վեր տեղ էին գտ նում ի նչ պես դա րեր շա րու նակ գո յու թյուն ու նե ցող հա մայնք-
նե րում, այն պես էլ հայ կա կան Սփյուռ քի նոր ձևա վոր վող գաղ թօ ջախ նե րում։ Դրանց 
նպա տակն էր նախ և ա ռաջ Ե ղեռ նի զո հե րի հի շա տա կը հար գե լը սգի ձևով. մար-
դիկ պար զա պես լաց էին լի նում. « …իւ րա քան չիւր վե րապ րող ու նէր մէ կէ շատ ա ւե լի 
կոր սուած ներ ու չէր կր նար աչ քե րէն հե ղե ղի պէս հո սող ար ցունք նե րուն կա թիլ նե րը 
դա դրեց նել զո վա նա լու հա մար վայր կե ան մը գէթ»63։ Սա կայն սգա հան դես նե րում 
մար դիկ ոչ միայն ան հա տա պես, այլև կո լեկ տիվ էին սգում ի րենց հա րա զատ նե րի ու 
բա րե կամ նե րի, հա րյուր հա զա րա վոր ան ծա նոթ զո հե րի կո րուս տը. կո լեկ տիվ, հա մա-
տեղ սու գը հո գե բա նո րեն թերևս ո րոշ չա փով թեթևաց նում էր կորս տի ծան րու թյու նը։ 
Սրան զու գա հեռ շեշտ վում էր ոչ թե լա ցի, այլ ստեղ ծա գործ աշ խա տան քի և այդ կերպ 
Ե ղեռ նի ուղ ղա կի հետևանք որ բե րի, այ րի կա նանց, ը նդ հան րա պես կա րո տյալ նե-

61 Հեղինակը նկատի ունի հայոց մասնակցությունը Երկրորդ համաշխարհային պատե րազ մին։ 
62 Նահատակաց յիշատակի հանդէսը, «Զարթօնք», 1947, 27 ապրիլի, թիւ 148/3028։
63 Նաճարեան Միհրան, նշվ. աշխ., էջ 18։ 
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րին զո րա վիգ կանգ նե լու ան հրա ժեշ տու թյու նը։ Այդ պի սով, սգա հան դես նե րը նաև 
յու րա հա տուկ էթ նո միա վո րիչ գոր ծո նի դեր էին կա տա րում և օ տար նե րին էլ ցու ցում 
էին հայոց միաս նա կա նու թյու նը՝ թե կուզև հա մա տեղ սգա լու ձևով ար տա հայտ ված64։ 
Միաս նա կա նու թյան ցու ցա դր մանն էին ուղղ ված նաև հի շա տա կի օ րը հայ կա կան 
դպ րոց նե րի, ազ գային հաս տա տու թյուն նե րի աշ խա տանք նե րի դա դա րե ցու մը, վա ճա-
ռատ նե րի փա կու մը։

Ս գա հան դես նե րի կա ռուց վածքն աչ քի էր ը նկ նում ո րո շա կի ը նդ հան րու թյուն նե րով. 
գլ խա վոր դե րա կա տա րու թյու նը պատ կա նում էր հոգևոր հայ րե րին (հո գե հանգս տի 
կարգ ե կե ղե ցում, եր բեմն՝ այ ցե լու թյուն գե րեզ մա նա տուն, հոգևոր բնույ թի դա սա կան 
և հայ կա կան ե րաժշ տու թյուն, հոգևոր եր գեր)։ Որ պես կա նոն, դրանց հրա վիր ված 
էին լի նում այլ քրիս տո նե ա կան ե կե ղե ցի նե րի ներ կա յա ցու ցիչ ներ նույն պես. այս կերպ 
(նաև այլ ձևե րով) շեշտ վում էր զո հե րի քրիս տոն յա լի նե լու հան գա ման քը՝ որ պես 
զանգ վա ծային ջար դե րի պատ ճառ նե րից մե կը։ 

Ս գա հան դես նե րի մյուս մա սը ե լույթ ներն էին՝ նա հա տակ գրող նե րի ստեղ ծա գոր-
ծու թյուն նե րի ար տա սա նու թյուն, կազ մա կեր պու թյուն նե րի և քա ղա քա կան կու սակ-
ցու թյուն նե րի ա նու նից հն չող խոսք։ Մտա վո րա կան նե րի, հա մայն քային և քա ղա քա-
կան կու սակ ցու թյուն նե րի գոր ծիչ նե րի ե լույթ նե՛րն էին, որ վս տա հու թյուն ու հա վատ 
էին ներշն չում սգա հան դես նե րի մաս նա կից նե րին հայոց ա պա գայի հան դեպ։ Բո լոր 
բա նա խոս նե րը, որ պես կա նոն, նախ բա ցատ րում էին, թե ին չու է ան հրա ժեշտ հի շել 
և մաս նա վո րա պես հա մա տեղ հի շել նա հա տակ նե րին։ Ո ւնկն դիր նե րին մա տուց վում 
էր այն գա ղա փա րա խո սու թյու նը, թե առ կա է կապ զո հե րի և նրանց կյան քի գնով 
ստեղծ ված Հա յաս տա նի նո րաս տեղծ Հան րա պե տու թյան գո յու թյան փաս տի միջև։ 
Ե ղեռն ի րա կա նաց նող նե րին պա խա րա կե լուց զատ նշ վում էր, որ վրե ժը պետք է լի նի 
Հա յաս տա նի հզո րա ցու մը, ի սկ հայե րի հաղ թա նա կի դրսևո րում նե րից՝ ժո ղովր դի 
վե րապ րե լու կամ քը, ի նք նին վե րապ րե լու փաս տը։ Ան կախ ե լույթ ու նե ցող նե րի կու-
սակ ցա կան պատ կա նե լու թյու նից՝ նպա տակ էր հռ չակ վում նաև շա րու նա կել Հայ 
դա տի հե տապն դու մը, այն է՝ Ա րևմ տյան Հա յաս տա նի հո ղե րի վե րա դար ձը հայ 
ժո ղովր դին։ Հայե րի՝ պայ քա րող լի նե լու հան գա ման քը եր բեմն դրսևոր վում էր նաև 
սգո եր թե րում հայ զին վո րա կան նե րի, ի նք նա պաշտ պա նա կան մար տե րի հե րոս նե րի 
շեշտ ված մաս նակ ցու թյամբ։

Ս գա հան դես նե րին, որ պես կա նոն, հրա վիր ված էին լի նում օ տա րազ գի հյու-
րեր՝ ե կե ղե ցա կան գոր ծիչ ներ, բարձ րաս տի ճան զին վո րա կան ներ, դի վա նա գի տա-
կան կոր պու սի ներ կա յա ցու ցիչ ներ։ Այս կերպ հա մեստ փորձ էր ար վում դուրս գա լու 
Ե ղեռ նի զո հե րի հի շա տա կի սգա հան դես նե րին բնու թա գրա կան նեղ, լոկ ներ հա մայն-

64 Հմմտ. Միհրան Նաջարյանի դիտարկումը ՀԲԸՄ հիմնադիր, Փարիզի խաղաղության կոն-
ֆերանսում արևմտահայ պատվիրակության ղեկավար Պողոս Նուբար Փաշայի մահ վան կապակ-
ցությամբ (1930 թ.) Բեյրութում անցկացված սգահանդեսի առիթով. «…համազ գա յին այս մեծ սգա-
հանդէսը պիտի մնայ մեր պատմութեան մէջ բացառիկ և աննախընթաց ե րե ւոյթ մը, որովհետև 
անզուգական մեծ բարերարին մահովը կարծեցեալ անմիաբան հայ ժողովուրդը անգամ մը ևս իրարու 
մօտ կու գար, անգամ մը ևս իրարու հետ ձեռք ձեռքի ան կեղծ սեղմումներ կ’ունենար, և անգամ մը 
ևս մէկ սիրտ մէկ հոգի միասնականօրէն և միա համուռ կերպով կը ներկայանար իր ժողովուրդին»։ 
Նաճարեան Միհրան, նշվ. աշխ., էջ 79։
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քային մի ջո ցա ռում լի նե լու կեր պա րից, հան րայ նաց նե լու այն և մա տու ցե լու այդ ի րո-
ղու թյու նը քո բնա կու թյան ե րկ րի քա ղա քա ցիա կան հա սա րա կու թյա նը։ Ժա մա նակ 
ան ց՝ 1965 թ.-ից հե տո, ե րբ Մեծ ե ղեռ նի մի ջազ գային ճա նաչ ման ու դա տա պարտ ման 
հար ցը դար ձավ քա ղա քա կան գոր ծոն, նման մաս նակ ցու թյուն նե րին ար դեն տր վում 
էր ա վե լի մեծ նշա նա կու թյուն։

FORMATION, DEVELOPMENT AND CURRENT STATE OF THE ARMENIAN 
GENOCIDE VICTIMS REMEMBRANCE DAY (PART 1)

Harutyun Marutyan

SUMMARY

The 24th of April is not merely a Memorial Day of the Armenian Genocide victims. It is 
one of the most important and unique elements of the Armenian identity that unifies all 
Armenians through invisible links. The Memorial Day has been shaped in the course of 
many political twists and turns and even a century later the shades of its meaning are 
still discussed in wide social and professional circles. Observation of the Memorial Day, 
remembrance of the victims, reminiscences of the Genocide during one day’s event 
embodies and reflects the current state of the society, i.e. it is the summary of the reality, 
concepts, policy and propaganda actual at the given moment.

The first forms of observation of the memory of the Genocide victims after WW1 both 
in the Armenian communities existing for centuries and in the newly established ones in 
Diaspora were the ceremonies of mourning the memory of the Genocide victims. They 
were organized first of all for remembering the Genocide victims in the form of mourning.

However during such ceremonies people bemoaned their dearest not in private 
but collectively mourned the loss of hundreds of thousands. Psychologically collective 
mourning ceremonies to some extent relieved the feeling of loss. Alongside, they 
emphasized the necessity of supporting the orphans, widows and generally those in need 
as a direct consequence of the Genocide by means of creative work, and not weeping. 
Thus, the mourning ceremony played the role of a specific factor of ethnic consolidation 
that demonstrated the unity of Armenians even if it was just mourning. Unity was 
demonstrated also through the shutdown of Armenian schools, institutions and shops on 
Memory Day.

There were certain commonalities in the structure of the mourning ceremonies: the 
main actors were the clergy (service for the dead at the church, sometimes a procession 
to the cemetery, classic and Armenian spiritual music and chants). As a rule, the 
representatives of other Christian Churches were also invited thus stressing the Christian 
origin of the victims as one of the reasons of mass slaughter.

The next part of these ceremonies consisted of reciting the works of victimized 
writers, speeches of the representatives of various organizations, parties or intellectuals, 
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which inspired the audience with confidence and trust in the future of the Armenians. 
As a rule all speakers would first explain why it was necessary to remember and, 
particularly, the necessity of collective remembrance of the victims. The audience was 
indoctrinated by the ideology to establish the connection between the victims and the fact 
of the existence of the newly established Republic of Armenia at the cost of their lives. In 
parallel with defaming the perpetrators of the Genocide, the strengthening of the Republic 
of Armenia was pointed as a revenge and the Armenian victory should manifest in its 
will to revive, in survival itself. The fact that Armenians were fighters was sometimes 
demonstrated through emphasized participation of the Armenian servicemen and heroes of 
self-defense in the mourning processions. 

As a rule the representatives of foreign Churches, high rank foreign servicemen and 
members of the diplomatic missions were invited to the mourning ceremonies. It was a 
modest attempt to make the narrow, merely community event of the Genocide victims 
remembrance publicly known and make the citizens of the countries of their residence 
acknowledge that reality.

Key words: Armenian Genocide, Armenian Genocide Victims Remembrance Day, 
mourning, mourning ceremony.

ФОРМИРОВАНИЕ И ТРАНСФОРМАЦИЯ ДНЯ ПАМЯТИ ЖЕРТВ  
ГЕНОЦИДА АРМЯН (ЧАСТЬ 1)

Арутюн Марутян

РЕЗЮМЕ

24 апреля – не только день памяти Геноцида армян. Этот день является одним из тех 
важнейших и единичных элементов армянской идентичности, который невидимыми 
нитями обúединяет всех армян. Формирование дня памяти проходило через 
многочисленные политические перипетии. День памяти – это воплощение уровня 
наличия памяти о гено циде в однодневном событии, т.е. итог реалий и представлений 
проводимой политики и про паганды, существующих на этот день.

Траурные мероприятия – это первые формы организации памятных по ми новений, 
которые после окончания Первой мировой войны проводились как в общинах, сущест-
вующих столетиями, так и в формирующихся колониях армянской диаспоры. Их 
целью было в первую очередь выразить скорбь и почтить память жертв геноцида. 
В этих траурных мероприятиях люди скорбели о смерти своих близких и родных, 
а также о сотнях тысяч незнакомых жертв не только персонально, но коллективно, 
что определенным образом облегчало тяжесть потерь. Параллельно этому 
подчеркивалась необходимость поддержки сирот, вдов, и вообще нуждающихся в 
помощи не путем скорби, а путем созидательного труда. Та ким образом, траурные 
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памятные мероприятия играли своего рода этнообúединительную роль, иностранному 
же окружению они демонстрировали обúединение армян, хотя и выраженное в 
совместной скорби. Проявлением обúединенности в день памяти были также отмена 
занятий в армянских школах, прекращение работ национальных учреждений, 
магазинов и т.п.

Структура памятных мероприятий выделялась определенной общностью: 
главная роль принадлежала духовным отцам, как правило, приглашались также 
представители дру гих христианских церквей, т.е. подчеркивалась христианская 
принадлежность жертв как од на из причин массовой резни. 

Другая часть памятных мероприятий – чтение стихов погибших поэтов, речи от 
имени различного рода организаций и политических партий. Именно выступ ления 
представителей интеллигенции, деятелей общин и партий придавали участникам 
памятных мероприятий веру в будущее армянства. Все докладчики, как правило, вна-
чале обúясняли, зачем нужно вспоминать и, в частности, совместно вспоминать о 
жертвах мас совой резни. Присутствующим представлялась концепция существования 
связи между жертвами и фактом наличия созданной ценою их жизни Армянской 
республики. Помимо жесткой критики тех, кто осуществил резню, акцентировалось, 
что местью должно быть уси ление Армении, а проявлением победы армян – воля 
народа к выживанию, сам факт выжи ва ния. Участие в скорбных шествиях армянских 
военных деятелей, участников боев самообороны было обусловлено желанием 
представить армян как борющийся народ.

На траурные шествия, как правило, приглашались представители широких кругов 
общественности страны проживания – церковные деятели, высокопоставленные 
военные, представители дипломатического корпуса. Этим делалась также скромная 
попытка выйти за узкие, внутриобщинные рамки этих мероприятий.

Ключевые слова: Геноцид армян, день памяти жертв геноцида, скорбь, памят ные 
мероприятия. 
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 Պատ մու թյան ըն թաց քում զին ված բա խում նե րը մշ տա պես ու ղեկց վել են սե ռա կան բռ նու-
թյուն նե րով: Սա կայն, չնա յած լայ նա մասշ տաբ կի րառ մա նը, սե ռա կան բռ նու թյուն նե րը 
միայն վեր ջերս են հա մա պա տաս խան ու շա դրու թյան ար ժա նա ցել մի ջազ գային քրե ա կան 
ի րա վուն քի կող մից և ճա նաչ վել որ պես պա տե րազ մի գոր ծիք: 

1990-ա կան նե րին մի ջազ գային քրե ա կան դա տա րան նե րի ստեղ ծու մը մե ծա պես նպաս-
տեց սե ռա կան բռ նու թյուն նե րի քրե ա կա նաց մա նը մարդ կու թյան դեմ ուղղ ված հան ցա գոր-
ծու թյուն նե րի, պա տե րազ մա կան հան ցա գոր ծու թյուն նե րի և ցե ղաս պա նու թյուն նե րի հա մա-
տեքս տում: Ա նդ րա դառ նա լով սե ռա կան բռ նու թյուն նե րի քրե ա կա նաց ման պատ մու թյա նը՝ 
այս հոդ վա ծը ներ կա յաց նում է բռ նի ա մուս նու թյուն ներ հաս կա ցու թյու նը՝ որ պես մարդ կու-
թյան դեմ ուղղ ված հան ցա գոր ծու թյուն, ո րը մի ջազ գային քրե ա կան ի րա վուն քի թա տե րա-
բե մում հայտն վեց Սի ե ռա Լե ո նեի քա ղա քա ցիա կան պա տե րազ մից հե տո, չնա յած դրա 
վե րա բե րյալ բազ մա թիվ վկա յու թյուն ներ կան նաև Հայոց ցե ղաս պա նու թյան տա րի նե րից:

 
Բա նա լի բա ռեր. սե ռա կան բռ նու թյուն ներ, բռ նի ա մուս նու թյուն ներ, մի ջազ գային քրե-

ա կան ի րա վունք, մի ջազ գային քրե ա կան դա տա րան ներ, մարդ կու թյան դեմ ուղղ ված 
հան ցա գոր ծու թյուն ներ, պա տե րազ մա կան հան ցա գոր ծու թյուն ներ, ցե ղաս պա նու թյուն, 
Նյուրն բեր գի և Տո կի ոյի դա տա րան նե րը, նախ կին Հա րավս լա վիայի գոր ծով մի ջազ գային 
քրե ա կան դա տա րան, Ռուան դայի գոր ծով մի ջազ գային դա տա րան, Սի ե ռա Լե ո նեյի գոր-
ծով հա տուկ դա տա րան:

Ներածություն

 Սե ռա կան բռ նու թյուն նե րը մշ տա պես ե ղել և մնում են ռազ մա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի 
ան բա ժան մաս: Սա կայն չնա յած տա րած վա ծու թյա նը՝ սե ռա կան բռ նու թյուն նե րը 
միայն վեր ջերս են մի ջազ գային ի րա վուն քի կող մից ար ժա նա ցել հա մա պա տաս խան 
ու շա դրու թյան: 

Պատ մու թյան ըն թաց քում կա նանց հան դեպ սե ռա կան բռ նու թյուն նե րը եր կար 
ժա մա նակ դի տարկ վել են որ պես ռազ մա կան քա ղա քա կա նու թյան մաս, ի սկ կա նայք 
դիտ վել են որ պես հաղ թո ղի պարգևավ ճար կամ խթան կռ վող տղա մարդ կանց 
հա մար1: Չնա յած սե ռա կան բնույ թի հան ցա գոր ծու թյուն ներն ի րա կա նաց վում էին 
հիմ նա կա նում կա նանց հան դեպ2, սա կայն դրանք հա մար վում էին ուղղ ված տղա-
մարդ կանց դեմ՝ ը նդ գծե լով այն հան գա ման քը, որ կա նայք հա մար վում էին տղա-
մարդ կանց սե փա կա նու թյու նը:

 Սե ռա կան բռ նու թյուն նե րի հան դեպ վե րա բեր մուն քը փոխ վեց 1990-ա կան թթ., ե րբ 
փոխ վե ցին դրանց կի րա ռու թյան ձևե րը՝ ռազ մա կան հա կա մար տու թյուն նե րի ժա մա-

1 Eboe-Osuji Ch., International Law and Sexual Violence in Armed Conflict, Leiden: Martinus Nijhoff 
Publishers, 2012, p. 221. 
2 Միջազգային քրեական իրավունքը ճանաչում է, որ տղամարդիկ նույնպես սեռական բռնու-
թյունների զոհ կարող են դառնալ, սակայն կանայք անհամեմատ ավելի հաճախ են թիրախա վորվում:
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նակ ստա նա լով ի նս տի տու ցի ո նալ բնույթ, մաս նա վո րա պես՝ սե ռա կան բռ նու թյուն-
նե րը սկ սե ցին օգ տա գործ վել որ պես պա տե րազ մի գոր ծիք, թշ նա մուն հաղ թե լու ռազ-
մա վա րու թյուն, ին չը տե ղի ու նե ցավ 1990-ա կան նե րին Ռուան դա յում3:

 Հաս կա նա լու հա մար կա նանց դեմ ուղղ ված սե ռա կան բռ նու թյուն նե րի կի րառ ման 
փո փո խու թյան հա մա տեքս տը՝ պետք է կարևո րել այն դե րը, որ կինն ու նի հա սա րա-
կու թյան մեջ: Բա ցի կին, մայր և ըն տա նի քի հա մար հո գա ցող լի նե լուց, կի նը հա մար-
վում է նաև տվյալ «խմ բի» սո վո րույթ նե րի և ա վան դույթ նե րի պահ պան ման պա տաս-
խա նա տուն և ա մե նա կարևո րը՝ «խմ բի» շա րու նա կա կա նու թյան ա պա հո վո ղը: Փաս-
տո րեն, բա ցի խմ բի կեն սու նա կու թյան ֆի զի կա կան ա պա հո վու մից, կնոջ դե րը 
կարևոր վում է նաև խմ բի հոգևոր կեն սու նա կու թյան պահ պան ման գոր ծում, ին չի 
ար դյուն քում կնոջ սե ռա կա նու թյու նը (gender) քա ղա քա կան կարևո րու թյուն է ստա նում 
ռազ մա կան հա կա մար տու թյուն նե րի ժա մա նակ4: 

Միա ժա մա նակ՝ սե ռա կան բռ նու թյուն նե րի մի ջո ցով կա նանց թի րա խա վո րումն 
ու նե նում է նաև շա րու նա կա կան եր կա րատև ազ դե ցու թյուն ան գամ ռազ մա կան 
հա կա մար տու թյուն նե րից հե տո: «Ա մո թի» զգա ցո ղու թյու նը եր կար ժա մա նակ ու ղեկ-
ցում է ոչ միայն սե ռա կան բռ նու թյուն նե րի են թարկ ված զո հին, այլ նաև նրա ըն տա-
նի քին և մտե րիմն ե րին, ին չը կա րող է հան գեց նել հա սա րա կու թյու նից վեր ջին նե-
րիս մե կու սաց ման, սահ մա նա փա կել կամ բա ցա ռել զո հի հե տա գա ա մուս նու թյան, 
ե րե խա ու նե նա լու հնա րա վո րու թյուն նե րը և այլն: Ար դյուն քում, ի նչ պես զո հի, այն պես 
էլ ոճ րա գոր ծի հա մար պա տե րազ մը չի ա վարտ վում ռազ մա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի 
ա վար տով: 

Սեռական բռնությունների քրեականացման պատմությունից

Ան նա Մա րի դը Բրաուերն ա ռանձ նաց նում է սե ռա կան բռ նու թյուն նե րի մի ջազ գային 
քրե ա կա նաց ման չորս փուլ. 1) հնա գույն ժա մա նակ նե րից մինչև Ե րկ րորդ հա մաշ խար-
հային պա տե րազ մը, 2) Ե րկ րորդ հա մաշ խար հային պա տե րազ մից մինչև Նյուրն-
բեր գի և Տո կի ոյի դա տա րան նե րը 3) նախ կին Հա րավս լա վիայի և Ռուան դայի գոր-
ծով մի ջազ գային քրե ա կան դա տա րան նե րի ստեղ ծու մը 1990-ա կան նե րին և 4) 1998 
թ. Մի ջազ գային քրե ա կան դա տա րա նի ստեղ ծու մը5:

 Չանդ րա դառ նա լով մինչև Ա ռա ջին հա մաշ խար հային պա տե րազ մը տե ղի ու նե ցած 
զար գա ցում նե րին, ո րոնք, ը ստ է ու թյան, է ա կան չէին6, կանգ առ նենք Ա ռա ջին հա մաշ-
խար հային պա տե րազ մից հե տո տե ղի ու նե ցած զար գա ցում նե րի վրա: Ա ռա ջին 
հա մաշ խար հային պա տե րազ մից հե տո սկս վեց շար ժում` պա տե րազ մի ըն թաց քում 
կա տար ված վայ րա գու թյուն նե րի քն նու թյան պա հան ջով: Դաշ նա կից տե րու թյուն նե րը 

3 Prosecutor v. Akayesu, ICTR-96-4-T, Trial Chamber Judgment, 2 September 1998, para. 10.3.1.
4 Jurasz O., “About justice that is yet to come: a few remarks about the International pursuit of post-
conflict gender justice,” Journal of Gender Studies, 24 (1) (2015), pp. 56-69. 
5 Anne-Marie de Brouwer, Supranational Criminal Prosecution of Sexual Violence: The ICC and the 
Practice of the ICTY and the ICTR, Antwerp – Oxford: Intersentia, 2015, p. 4.
6 Նույն տեղում: 
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ստեղ ծե ցին Պա տե րազ մի հե ղի նակ նե րի պա տաս խա նատ վու թյան և պատ ժի ի րա կա-
նաց ման հանձ նա ժո ղով (Commission on the Responsibility of the Authors of the War 
and on Enforcement of Penalties)՝ պա տե րազ մի օ րենք նե րի խախ տում նե րը քն նե լու 
նպա տա կով: Այն հան ցա գոր ծու թյուն նե րը, ո րոնք քնն վե լու էին հանձ նա ժո ղո վի կող-
մից, ը նդ գր կում էին նաև բռ նա բա րու թյուն նե րը (rape) և բռ նի մարմ նա վա ճա ռու թյան 
նպա տա կով կա նանց և աղ ջիկ նե րի առևան գու մը (abduction of women and girls for 
the purpose of enforced prostitution)7: Սա կայն հետ պա տե րազ մա կան բարդ ի րա վի ճա-
կում և պե տու թյուն նե րի միջև ծա գած հե տա գա ան հա մա ձայ նու թյուն նե րի հետևան-
քով պա տե րազ մա կան հան ցա գոր ծու թյուն նե րի հե տա գա քն նու թյուն տե ղի չի ու նե-
նում: Ո րո շա կի զար գա ցում ներ ե ղան նաև Ա ռա ջին հա մաշ խար հային պա տե րազ մի 
ժա մա նակ Օս ման յան կայս րու թյան կող մից հայ բնակ չու թյան հան դեպ ի րա կա նաց-
ված ոճ րա գոր ծու թյուն նե րը մատ նան շե լու և պա տաս խա նա տու նե րին մի ջազ գային 
պա տաս խա նատ վու թյան են թար կե լու ուղ ղու թյամբ, ո րոնք, սա կայն, նույն պես մնում 
են թղ թի վրա: Ա ռա ջին ան գամ մի ջազ գային քրե ա կան ի րա վուն քի պատ մու թյան մեջ 
շր ջա նառ վում է « մարդ կու թյան և քա ղա քակր թու թյան դեմ ուղղ ված հան ցա գոր ծու-
թյուն ներ» եզ րույ թը և խոս վում Օս ման յան կայս րու թյան կա ռա վա րու թյան ան դամ նե-
րին մի ջազ գային պա տաս խա նատ վու թյան են թար կե լու մա սին8, ի նչ պես նաև Սև րի 
պայ մա նա գրի 230-րդ հոդ վա ծով նա խա տես վում է ստեղ ծել մի ջազ գային դա տա րան՝ 
պա տե րազ մի ըն թաց քում զանգ վա ծային սպա նու թյուն նե րի հե ղի նակ նե րին պա տաս-
խա նատ վու թյան են թար կե լու նպա տա կով9: Են թադր վում էր, որ ստեղծ վե լու դեպ քում 
մի ջազ գային դա տա րա նը քն նե լու էր նաև վե րոն շյալ Հանձ նա ժո ղո վի կող մից մատ-
նանշ ված սե ռա կան բռ նու թյուն նե րը, ո րոնք ի րա կա նաց վել էին նաև հայե րի հան-
դեպ10: 

Հատ կան շա կան է, որ հայե րի հան դեպ սե ռա կան հան ցա գոր ծու թյուն նե րի, մաս-
նա վո րա պես բռ նա բա րու թյուն նե րի և բռ նի ա մուս նու թյուն նե րի վե րա բե րյալ լսում ներ 
ե ղան նաև Ստամ բու լի դա տա վա րու թյուն նե րի ժա մա նակ11: 

Մե րօ րյա մի ջազ գային քրե ա կան ի րա վունքն ան նա խա դեպ զար գա ցում ապ րեց 
Ե րկ րորդ հա մաշ խար հային պա տե րազ մից հե տո Նյուրն բեր գի և Տո կի ոյի դա տա-
րան նե րի մի ջո ցով: Չնա յած սե ռա կան բնույ թի հան ցա գոր ծու թյուն նե րը բա վա կան 

7 “Commission on the Responsibility of the Authors of the War and on Enforcement of Penalties,” The 
American Journal of International Law 14 (1/2) (1920), pp. 95-154.
8 McCormack T., “Selective reaction to atrocity: war crimes and the development of international 
criminal law,” Albany Law School 60 (3) (1997), p. 52. 
9 The Treaty of Peace Between The Allied And Associated Powers And Turkey Signed At Sèvres August 
10, 1920 - http://www.hri.org/docs/sevres/part7.html (դիտվել է` 28.10.2017): 
10 Derderian K., “Common Fate, Different Experience: Gender-Specific Aspects of the Armenian Genocide, 
1915-1917,” Holocaust and Genocide Studies 19(1) (2005), pp. 1-25. 
11 Մանրամասն տե՛ս Dadrian V. and Akçam T., Judgment at Istanbul:The Armenian Genocide Trials, New 
York-Oxford: Berghahn, 2011, նաև՝ Անումյան Մ., Երիտթուրքերի 1919-1921 թթ. դատավարությունների 
վավերագրերը ըստ օսմանյան մամուլի, Երևան, Էդիթ Պրինտ, 2011։ Անումյան Մ., Ճանաչում և 
դատապարտում. երիտթուրքերի դատավարությունները (1919-1921 թթ. և 1926 թ.), Երևան, Կոլլաժ, 
2013: 
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տա րած ված էին Ե րկ րորդ հա մաշ խար հային պա տե րազ մի ժա մա նակ, եր կու դա տա-
րան նե րի կա նո նա դրու թյուն նե րը որևէ հոդ ված չէին պա րու նա կում նմա նա տիպ հան-
ցա գոր ծու թյուն նե րի վե րա բե րյալ:

 Մի ջազ գային մար դա սի րա կան ի րա վունքն ը նդ հա նուր (նա խա տես ված բո լոր 
քա ղա քա ցիա կան ան ձանց հա մար) և ա ռանձ նա հա տուկ (նա խա տես ված միայն 
կա նանց հա մար՝ ել նե լով այն հան գա ման քից, որ ռազ մա կան գոր ծո ղու թյուն նե րը 
յու րա հա տուկ ազ դե ցու թյուն ու նեն կա նանց վրա) պաշտ պա նու թյուն է տրա մա դրում 
կա նանց ռազ մա կան հա կա մար տու թյուն նե րի ժա մա նակ: 

1949 թ. Ժնևի IV կոն վեն ցիա յում պատ մու թյան մեջ ա ռա ջին ան գամ հա տուկ կետ է 
մտց վում կա նանց վե րա բե րյալ. « Կա նայք պետք է ա ռանձ նա հա տուկ պաշտ պան ված 
լի նեն ի րենց համ բա վի դեմ ուղղ ված հար ձա կում նե րից, հատ կա պես բռ նա բա րու թյու-
նից, բռ նի մարմ նա վա ճա ռու թյու նից կամ ան բա րո գոր ծո ղու թյուն նե րից»12: Ժնևի IV 
կոն վեն ցիայի այս հոդ վա ծը մեծ ազ դե ցու թյուն ու նե ցավ սե ռա կան բնույ թի հան ցա-
գոր ծու թյուն նե րի քրե ա կա նաց ման վրա, քա նի որ հե տա գա յում նախ կին Հա րավս լա-
վիայի գոր ծով մի ջազ գային քրե ա կան դա տա րա նը (ՀՄՔԴ) և Ռուան դայի գոր ծով 
մի ջազ գային դա տա րա նը (ՌՄՔԴ) մե ծա պես հիմն վե ցին այս հոդ վա ծի վրա՝ սե ռա-
կան բռ նու թյուն նե րի քրե ա կա նաց ման հա մար13: 

Դա տա րան նե րը մատ նան շում էին, որ սե ռա կան բռ նու թյուն նե րը նաև Ժնևի կոն-
վեն ցիա նե րի կո պիտ խախ տում ե ն14:

 Միա ժա մա նակ փոխ վե ցին նաև ո րոշ մո տե ցում ներ. ե թե Ժնևի կոն վեն ցիան 
սե ռա կան բռ նու թյուն նե րը դի տում էր ան ձի ար ժա նա պատ վու թյան դեմ ի րա կա նաց-
ված ո ճիր, ա պա հե տա գա յում այս մո տե ցու մը փոխ վում է, և այ սօր սե ռա կան բռ նու-
թյուն նե րը հա մար վում են պատ ժե լի, քա նի որ ոտ նա հա րում են ան ձի սե ռա կան 
ան կա խու թյու նը/ինք նիշ խա նու թյու նը (sexual autonomy).

 Թեև Ցե ղաս պա նու թյան կան խար գել ման և պատ ժի մա սին կոն վեն ցիան սե ռա-
կան բռ նու թյուն նե րի վե րա բե րյալ որևէ հոդ ված չի պա րու նա կում, սա կայն մի ջազ-
գային քրե ա կան ի րա վուն քի զար գա ցու մը նա խա դե պային ի րա վուն քի մի ջո ցով 
ար դեն ի սկ լայ նաց րել է ցե ղաս պա նա կան հա մար վող գոր ծո ղու թյուն նե րի շար քը՝ 
նե րա ռե լով, օ րի նակ, բռ նա բա րու թյուն նե րը, ե թե ուղղ ված են ռա սա յա կան, էթ նիկ, 
ազ գային կամ կրո նա կան խմ բի մաս նա կի կամ ամ բող ջա կան ո չն չաց մա նը15:

12 1949 թ. Ժնևի IV կոնվենցիա, հոդված 27:
13 Security Council Resolution 955, Establishment of the International Criminal Tribunal for Rwanda 
(ICTR) and adoption of the Statute of the Tribunal, UN Doc. S/RES/955, 8 November 1994, article 4 and 
Secretary-General Report, Statute of the International Tribunal for the Prosecution of Persons Responsible 
for Serious Violations of International Humanitarian Law Committed in the Territory of the Former 
Yugoslavia since 1991, UN Doc. S/25704, annex, 1993, article 2.
14 Cole A., “International Criminal Law and Sexual Violence: An Overview,” In Rethinking Rape Law: 
International and Comparative Perspectives, edited by C. McGlynn and V. E. Munro, New York: Routledge, 
2010, pp. 47-60.
15 Prosecutor v. Akayesu, ICTR-96-4-T, Trial Chamber Judgment, 2 September 1998։ Մանրամասների 
համար տե՛ս Reid-Cunningham, A. R., “Rape as a Weapon of Genocide,” Genocide Studies and Prevention: 
An International Journal 3 (3) (2008), pp. 279-296. 
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1990-ա կան նե րին ստեղծ ված մի ջազ գային քրե ա կան դա տա րան նե րը կարևոր 
քայ լեր ի րա կա նաց րին սե ռա կան բռ նու թյուն նե րի սահ ման ման և հան ցա գործ նե րին 
պատ ժե լու ուղ ղու թյամբ: Սե ռա կան բռ նու թյուն նե րի քրե ա կա նաց ման ուղ ղու թյամբ 
հատ կա պես կարևոր ներդ րում ու նե ցան նախ կին Հա րավս լա վիայի և Ռուան դայի 
գոր ծով մի ջազ գային քրե ա կան դա տա րան նե րը: ՌՄՔԴ կա նո նա դրու թյամբ դա տա-
րա նի ի րա վա սու թյան մեջ էր մտ նում նաև բռ նա բա րու թյուն նե րի և սե ռա կան բռ նու-
թյուն նե րի քն նու թյու նը16, ի սկ ՀՄՔԴ կա նո նա դրու թյամբ բռ նա բա րու թյու նը մարդ կու-
թյան դեմ ուղղ ված հան ցա գոր ծու թյան հոդ վա ծի են թա կետ է ր17:

 Նախ կին Հա րավս լա վիայի գոր ծով մի ջազ գային քրե ա կան դա տա րա նը (ՀՄՔԴ) 
ա ռա ջինն էր, որ ո րո շա կի կապ ը նդ գծեց ցե ղաս պա նու թյան և սե ռա կան բռ նու թյուն-
նե րի միջև: Մի ջազ գային դա տա րա նը ցույց տվեց, որ սե ռա կան բռ նու թյուն նե րը շատ 
տա րած ված են ռազ մա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի ժա մա նակ, և որ դրանք պետք է դառ-
նան մի ջազ գային հան ցա գոր ծու թյուն նե րի տարր: ՀՄՔԴ ճա նա չեց բռ նա բա րու-
թյու նը որ պես մարդ կու թյան դեմ ուղղ ված հան ցա գոր ծու թյուն՝ բռ նա բա րու թյունն ու 
սե ռա կան բռ նու թյուն նե րը դի տար կե լով այլ հան ցա գոր ծու թյուն նե րի հա մա տեքս տում, 
այդ թվում նաև՝ կտ տանք նե րի (torture)18, ստր կաց ման (enslavement)19 և հա լա ծանք-
նե րի (persecution)20: 

Մի ջազ գային քրե ա կան ի րա վուն քում սե ռա կան հան ցա գոր ծու թյուն նե րի քրե-
ա կա նաց ման հե տա գա զար գա ցու մը կապ ված է Ռուան դայի գոր ծով դա տա րա նի 
հետ, ո րը մի շարք հե ղա փո խա կան ո րո շում ներ ըն դու նեց ցե ղաս պա նա կան սե ռա-
կան բռ նու թյուն նե րի վե րա բե րյալ: ՌՄՔԴ-ն նպաս տեց բռ նա բա րու թյան սահ ման ման 
հե տա գա զար գաց մա նը՝ հա նե լով ու ժի կամ ու ժի սպառ նա լի քի պա հան ջը և ը նդ գծե-
լով ստի պո ղա կա նու թյան հան գա ման քը21: Սա կայն Դա տա րանն ա վե լի խո րը գնաց 
և ճա նա չեց բռ նա բա րու թյու նը՝ որ պես ցե ղաս պա նա կան գոր ծո ղու թյուն Ռուան դա յում 
«խմ բի ան դամ նե րին լուրջ մարմ նա կան կամ մտա վոր վնաս հասց նե լու» են թա կե տի 
տակ22: Այս պի սով, սե ռա կան բռ նու թյուն նե րը կա րող են կի րառ վել խմ բի ո չն չաց ման 
հա մար, և չնա յած ցե ղաս պա նու թյու նը հան ցա գոր ծու թյուն է՝ ուղղ ված հա վա քա կա-
նու թյան դեմ, ի սկ սե ռա կան բռ նու թյուն նե րը՝ ան հա տի, սա կայն նման գոր ծո ղու թյուն-

16 ՌՄՔԴ կանոնադրություն - http://unictr.unmict.org/sites/unictr.org/files/legal-library/941108_res955_
en.pdf (դիտվել է՝ 28.10.2017)
17 ՀՄՔԴ կանոնադրություն - http://www.icty.org/x/file/Legal%20Library/Statute/statute_sept09_en.pdf 
(դիտվել է՝29.10.2017)
18 Բռնաբարությունը՝ որպես անձի արժանապատվության հանդեպ բռնություն:
19 Կանանց՝ տներում պահելը և պարբերաբար բռնաբարելը՝ ստիպելով նաև կատարել տնային 
գործեր: Ստրկացման հիմնական տարրը սեփականության իրավունքն էր կանանց հանդեպ:
20 Հետապնդումները ենթադրում են խտրականության հիմքի վրա իրավունքների մերժում, 
ներառյալ մարդկության դեմ ուղղված հանցագործությունների խտրական իրականացում, ինչպիսին 
են սեռական բռնությունները: Prosecutor v. Kvocka et. al, IT-98-30/1-T, Trial Chamber Decision, 2 
November, 2001, para 186.
21 Prosecutor v. Jean Paul Akayesu, 1998, para. 598, 688.
22 Նույն տեղում, para. 688.
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նե րը դա տա րա նի կող մից ճա նաչ վե ցին խմ բի ո չն չաց ման մի ջոց՝ կա նանց թի րա խա-
վո րե լու և այդ կերպ տվյալ խում բը ո չն չաց նե լու մի տու մով23: 

Սե ռա կան բռ նու թյուն նե րի վե րա բե րյալ ՀՄՔԴ և ՌՄՔԴ նա խա դե պային ի րա-
վուն քը հաս տա տում է, որ սե ռա կան բռ նու թյուն նե րը չեն սահ մա նա փակ վում միայն 
ֆի զի կա կան կապ են թա դրող գոր ծո ղու թյուն նե րով: Ստի պո ղա կան մեր կու թյու նը 
ճա նաչ վել է սե ռա կան բռ նու թյան հան ցա գոր ծու թյուն, քա նի որ պա րու նա կում է 
« սե ռա կան բնույ թի ո տնձ գու թյուն՝ ուղղ ված ան հա տի ֆի զի կա կան և բա րո յա կան 
միաս նու թյա նը՝ ստի պո ղա կա նու թյան, ու ժի սպառ նա լի քի կամ վա խեց նե լու մի ջո ցով, 
ին չը նվաս տաց նում կամ ստո րաց նում է ան հա տի ար ժա նա պատ վու թյու նը»24: Այս 
սահ ման ման հա մա ձայն՝ դե հու մա նի զաց ման այլ ձևե րը ևս, ի նչ պի սիք են բա նա վոր 
վի րա վո րան քը և սպառ նա լիք նե րը, ի նչ պես նաև ըն տա նի քի ան դամ նե րի կամ ըն կե-
րոջ հան դեպ սե ռա կան բռ նու թյանն ա կա նա տես լի նե լու պար տա դրան քը նույն պես 
կա րող են ո րակ վել որ պես սե ռա կան բռ նու թյան ձև: ՌՄՔԴ-ն մարդ կու թյան դեմ 
ուղղ ված հան ցա գոր ծու թյուն է ո րա կել նաև կա նանց բռ նի մեր կա ցու մը և հա սա րա-
կու թյան մեջ ստի պո ղա բար քայ լե լը25, ի նչ պես նաև վար ժու թյուն ներ կա տա րել26: 

Հետևե լով Ա կայե սուի գոր ծով Ռուան դայի դա տա րա նի ո րոշ մա նը՝ 1998 թ. հիմն ված 
Մի ջազ գային քրե ա կան դա տա րանն իր Կա նո նա դրու թյան հան ցա գոր ծու թյուն նե րի 
տար րե րի մեջ ա վե լաց րեց հղում, ո րով « լուրջ ֆի զի կա կան կամ մտա վոր վնաս» կա րող 
են լի նել նաև կտ տանք նե րը, բռ նա բա րու թյու նը, սե ռա կան բռ նու թյու նը, ոչ մարդ կային 
կամ ստո րաց նող, նվաս տաց նող վե րա բեր մուն քը27: Մի ջազ գային քրե ա կան դա տա-
րա նի կա նո նա դրու թյունն ա կն հայտ թվար կում է նաև սե ռա կան բռ նու թյուն նե րի ո րոշ 
տե սակ ներ՝ բռ նա բա րու թյուն, սե ռա կան ստր կու թյուն, ստի պո ղա կան մարմ նա վա-
ճա ռու թյուն, ստի պո ղա կան հղիա ցում և ստի պո ղա կան ստեր ջա ցում28: Մի ջազ գային 
քրե ա կան դա տա րա նի կա նո նա դրու թյու նը դա տա րա նին ա կն հայտ ի րա վա սու թյուն 
է տա լիս սե ռա կան բնույ թի գոր ծո ղու թյուն նե րի հան դեպ՝ մարդ կու թյան դեմ ուղղ ված 
(բռ նա բա րու թյուն, սե ռա կան ստր կա ցում, հար կադր ված մարմ նա վա ճա ռու թյուն, ստի-
պո ղա կան հղիա ցում, ստի պո ղա կան ստեր ջա ցում, կամ հա մա պա տաս խան լր ջու թյան 
այլ սե ռա կան բնույ թի հան ցա գոր ծու թյուն ներ)29 և պա տե րազ մա կան հան ցա գոր ծու-
թյուն նե րի շր ջա նակ նե րում (բռ նա բա րու թյուն, սե ռա կան ստրկա ցում, հար կադր ված 
մարմ նա վա ճա ռու թյուն, հղիա ցում, բռ նի ստեր ջա ցում կամ սե ռա կան բնույ թի այլ հան-
ցա գոր ծու թյուն ներ, ո րոնք Ժնևի կոն վեն ցիա նե րի լր ջա գույն խախ տում են)30: 

23 Նույն տեղում, para. 731.
24 Prosecutor vs. Furundža, ICTY, 1997, para. 186.
25  Prosecutor vs. Akayesu (ITCT-96-4-T), Judgment, Trial Chamber, 2 September 1998, para. 697. 
26 Նույն տեղում:
27 Միացյալ ազգերի կազմակերպություն, Միջազգային քրեական դատարանի կանոնադրու թյուն, 
հոդված 6(b)-1, հղում 3:
28 Միջազգային քրեական դատարանի կանոնադրություն:
29 Նույն տեղում, հոդված 7(1)(g): 
30 Նույն տեղում, հոդված 8(2)(b)(xxii) և 8(2)(e)(vi):
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Այս պի սով, այս զար գա ցում նե րը ոչ միայն փո խե ցին այն կար ծի քը, որ սե ռա-
կան բռ նու թյուն նե րը պա տե րազ մի ան խու սա փե լի ար գա սիք են, այլև հաս տա տե ցին 
հա կա ռակ պն դու մը, որ սե ռա կան բռ նու թյուն նե րը կա րող են ո րակ վել նաև որ պես 
ցե ղաս պա նու թյուն՝ խմ բին ո չն չաց նե լու մտա դրու թյամբ: 

Բռնի ամուսնությունները միջազգային քրեական իրավունքում.  
Սիեռա Լեոնեի օրինակը

 Սի ե ռա Լե ո նեի քա ղա քա ցիա կան պա տե րազ մից հե տո (1991-2002) մի ջազ գային 
քրե ա կան ի րա վուն քում սկ սեց շր ջա նառ վել մի երևույթ, ո րը նոր էր ի րա վուն քի, բայց 
ոչ պատ մու թյան հա մար: Այդ երևույ թը պայ մա նա վոր ված էր ա պս տամբ զին վո րա-
կան նե րի հետ կա նանց բռ նի/ս տի պո ղա կան ա մուս նու թյուն նե րով31: Սի ե ռա Լե ո-
նեի քա ղա քա ցիա կան պա տե րազ մի ըն թաց քում հա զա րա վոր կա նայք և աղ ջիկ ներ 
առևանգ վում են ռազ մա կան ու ժե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի կող մից և բռ նու թյամբ 
ա մուս նաց նում ա պս տամբ նե րի հետ, ո րոնք շատ հա ճախ բա վա կան վտան գա վոր 
էին, ի սկ առևանգ ված աղ ջիկ նե րի տա րի քը հաս նում էր տա սի: Նրանք, ով քեր փոր-
ձում էին կան խել կա նանց և աղ ջիկ նե րի առևան գու մը, սպան վում էին32: Աղ ջիկ նե-
րին և կա նանց տա նե լուց հե տո ա պս տամբ նե րը հայ տա րա րում էին, որ առևանգ-
վածն իր կինն է, ո րից հե տո վեր ջինս ստիպ ված էր ապ րել նրա հետ՝ են թարկ վե-
լով տնային և սե ռա կան ստր կու թյան33:  Փաս տո րեն առևանգ ված նե րը դե ֆակ տո 
ա մուս նա կան հա րա բե րու թյուն նե րի մեջ էին: Կա նայք են թարկ վում էին մշ տա կան 
բռ նա բա րու թյուն նե րի, սե ռա կան և այլ բռ նու թյուն նե րի, ստիպ ված էին լի նում մաս-
նակ ցել ռազ մա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի, հղիա նում էին և ստիպ ված էին լի նում 
լույս աշ խարհ բե րել կամ սպա նել դեռևս չծն ված ի րենց ե րե խա նե րին34: Միա ժա-
մա նակ կա նայք ապ րում էին վա խի, հո գե բա նա կան ճն շում նե րի, սպան վե լու մշ տա-
կան վտան գի մեջ, քա նի որ շատ հա ճախ ա պս տամբ նե րը փո խա րի նում էին ի րենց 
կա նանց նո րե րով: Քա նի որ բռ նի ա մուս նու թյուն նե րի պրակ տի կան շատ տա րած-
ված էր Սի ե ռա Լե ո նեի քա ղա քա ցիա կան պա տե րազ մի ժա մա նակ, փա խուս տի 
դեպ քում կա նայք ա մե նայն հա վա նա կա նու թյամբ կա րող էին դառ նալ այլ ա պս-
տամբ նե րի սե փա կա նու թյու նը: Հետևա բար՝ որևէ մե կի հետ մնալն, ա մե նաանվ-
տանգ տար բե րակն էր հա մար վում, քա նի որ ո րո շա կի պաշտ պա նու թյուն էր ա պա-
հո վում կա նանց և աղ ջիկ նե րի հա մար35: 

31 Toy-Cronin Bridgette A., “What is Forced Marriage? Towards a Definition of Forced Marriage as a 
Crime Against Humanity”, Columbia Journal of Gender and Law 19 (2) (2010), p. 557.
32 “We’ll Kill You If You Cry: Sexual Violence in the Sierra Leone Conflict”, Human Rights Watch 15 (1) 
(2003), pp. 75. 
33 Նույն տեղում, էջ 42:
34 Coulter Ch., Bush Wives and Girl Soldiers. Women’s Lives through War and Peace in Sierra Leone, 1st 
edition, London: Cornell University Press, 2009, p. 289. 
35 Մանրամասների համար տե՛ս “We’ll Kill You If You Cry: Sexual Violence in the Sierra Leone 
Conflict.”
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Քա ղա քա ցիա կան պա տե րազ մից հե տո Սի ե ռա Լե ո նեի գոր ծով ստեղծ ված 
հա տուկ դա տա րա նը36 (Special Court on Sierra Leone) պատ մու թյան մեջ ա ռա ջին 
ան գամ ան դրա դար ձավ բռ նի ա մուս նու թյա նը՝ այն ո րա կե լով որ պես մարդ կու թյան 
դեմ ուղղ ված հան ցա գոր ծու թյուն: 

Ա մուս նու թյան վա վե րա կա նաց ման հա մար հա մա ձայ նու թյան սկզ բունքն ար տա-
հայտ ված է մար դու ի րա վունք նե րի վե րա բե րյալ մի շարք փաս տաթղ թե րում37: 
Սա կայն ա կն հայտ է, որ այն, ի նչ տե ղի է ու նե նում բռ նի ա մուս նու թյուն նե րի դեպ քում, 
հե ռու է որևէ հա մա ձայ նու թյան սկզ բուն քից: Միա ժա մա նակ բռ նի ա մուս նու թյուն-
նե րի հա մա տեքս տում «ա մու սի նը» դիտ վում է որ պես ոճ րա գործ, ի սկ նրա կա տա րած 
գոր ծո ղու թյու նը կամ նպա տակ է հե տապն դում ամ բող ջու թյամբ, կամ մաս նա կի ո րեն 
ո չն չաց նե լու կրո նա կան, ռա սա յա կան, էթ նիկ կամ ազ գային որևէ խմ բի (ցե ղաս պա-
նու թյուն), կամ տվյալ գոր ծո ղու թյու նը լայ նա մասշ տաբ կամ հա մա կարգ ված հար-
ձակ ման մաս է (մարդ կու թյան դեմ ուղղ ված հան ցա գոր ծու թյուն), կամ որևէ կապ կա 
տվյալ գոր ծո ղու թյան և ռազ մա կան գոր ծո ղու թյան միջև (պա տե րազ մա կան հան ցա-
գոր ծու թյուն ներ): 

 Սի ե ռա-Լե ո նեի գոր ծով հա տուկ Վե րաքն նիչ դա տա րա նը պատ մա կան նա խա դե-
պային ո րո շում կա յաց րեց Զին ված ու ժե րի հե ղա փո խա կան խորհր դի գոր ծով՝ ճա նա-
չե լով բռ նի ա մուս նու թյուն նե րը որ պես մարդ կու թյան դեմ ուղղ ված հան ցա գոր ծու-
թյուն նե րի ա ռան ձին կա տե գո րիա38՝ բե կա նե լով ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա նի ո րո-
շու մը, ո րով վեր ջինս հրա ժար վել էր բռ նի ա մուս նու թյուն նե րը դի տել որ պես ա ռան ձին 
հան ցա գոր ծու թյուն և դրանք հա մա րել էր որ պես սե ռա կան ստր կու թյան ձև: 

Սա կայն նախ ան դրա դառ նանք ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա նի քն նու թյա նը: Այս 
գոր ծով ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րանն ա ռա ջին ան գամ քն նար կում և ճա նա չում է 
բռ նի ա մուս նու թյան հան ցա գոր ծու թյու նը մի ջազ գային մա կար դա կի վրա39: Հեն վե լով 
սե ռա կան ստր կաց ման հան ցա գոր ծու թյան տար րե րի վրա՝ ա ռա ջին ա տյա նի դա տա-
րա նը ո րո շում է, որ բռ նի ա մուս նու թյու նը սե ռա կան ստր կաց ման ձև է, քա նի որ.

ա) ոճ րա գոր ծը մեկ կամ մի քա նի ան ձանց նկատ մամբ ու նի ո րո շա կի կամ ամ բող-
ջա կան սե փա կա նու թյան ի րա վունք, ի նչ պի սիք են գնե լու, վա ճա ռե լու, վար ձա կա լե լու 
կամ փո խա նա կե լու այդ ան ձին կամ ան ձանց, կամ սահ մա նա փա կում է նրանց ա զա-
տու թյու նը,

36  Սիեռա Լեոնեի գործով հատուկ դատարանը կամ Սիեռա Լեոնեի տրիբունալը ստեղծվել է 2002 
թ. Միացյալ ազգերի կազմակերպության և Սիեռա Լեոնեի կառավարության կողմից՝ դատական 
կարգով քննության ենթարկելու համար այն անձանց, ովքեր մեծ պատասխանատվություն էին 
կրում Սիեռա Լեոնեում 1996 թ. հետո և Սիեռա Լեոնեի քաղաքացիական պատերազմի ընթացքում 
միջազգային հումանիտար իրավունքի և Սիեռա Լեոնեի օրենսդրության լրջագույն խախտումների 
համար:
37 Օրինակ, տե՛ս International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) Article 16, կամ Convention 
on the Elimination of all Forms of Discrimination against Women (CEDAW) Article 23. 
38 Prosecutor vs. Brima, Kamara, and Kanu (SCSL-04-16-T), Judgment, Appeals Chamber, 22 February 
2008 (hereinafter AFRC Appeals Judgment).
39 Jain N., “Forced Marriage as a Crime against Humanity Problems of Definition and Prosecution,” 
Journal of International Criminal Justice 6 (2008), pp. 1013-1032.
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բ) ոճ րա գործն այդ ան ձի կամ ան ձանց հան դեպ ի րա կա նաց նում է սե ռա կան 
բնույ թի մեկ կամ մի քա նի գոր ծո ղու թյուն,

գ) ոճ րա գոր ծը նշ ված գոր ծո ղու թյուն ներն ի րա կա նաց նում է սե ռա կան ստր կաց-
ման նպա տա կով կամ հիմ նա վոր տե ղե կու թյուն (reasonable knowledge) ու նի, որ իր 
գոր ծո ղու թյուն նե րը կհան գեց նեն սե ռա կան ստր կաց ման: 

Ըստ դա տա րա նի՝ ա պս տամբ նե րի և նրանց այս պես կոչ ված կա նանց միջև առ կա 
են սե փա կա նու թյան հա րա բե րու թյուն ներ, և քա նի որ ա պս տամբ նե րը վե րահս կո-
ղու թյուն ու նեն ի րենց այս պես կոչ ված կա նանց սե ռա կա նու թյան, տե ղա շարժ ման և 
աշ խա տան քի վրա, այդ պի սով սահ մա նա փա կում են նրանց ա զա տու թյու նը40: Ի սկ 
« կին» բա ռի կի րա ռու մը որևէ ա մուս նա կան հա րա բե րու թյուն չի են թա դրում փո խա-
դարձ կա պե րով և պար տա վո րու թյուն նե րով, այլ բնո րոշ վում է միայն զո հի հան դեպ 
ոճ րա գոր ծի սե փա կա նու թյան ի րա վուն քը, ո րը թեև սո վո րա բար բա ցա ռիկ էր, բայց 
ոճ րա գոր ծի ցան կու թյամբ կա րող էր փո խանց վել մեկ այլ ան ձի41: Կա նայք ևս ի րենց 
ա մուս նա ցած չէին հա մա րում և հա կա մար տու թյան դա դա րից հե տո սո վո րա բար 
լքում էին ի րենց «ա մու սին նե րին»42:

 Դա տա վոր Սե բու թին դեն իր կար ծի քում (Separate Concurring Opinion) ա ռա վել 
խո րը վեր լու ծու թյան է են թար կում բռ նի ա մուս նու թյան երևույ թը, չնա յած հա մա ձայն 
էր ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա նի ո րոշ ման հետ, որ բռ նի ա մուս նու թյու նը սե ռա-
կան ստր կու թյան ձև է: Նա մաս նա վո րա պես մատ նան շում է, որ կա նայք և աղ ջիկ-
նե րը բռ նի առևանգ վում էին և ի րենց կամ քին հա կա ռակ պահ վում ի րենց «ա մու սին-
նե րի տա նը»՝ ստիպ ված լի նե լով մա տու ցել սե ռա կան ծա ռա յու թյուն ներ, ի րա կա նաց-
նել ա մուս նա կան այլ պար տա կա նու թյուն ներ (ե փել, մաք րել, լվա նալ և այլն)՝ ա ռանց 
որևէ պաշտ պա նու թյան, հեն վե լով ա պս տամբ նե րի գթասր տու թյան վրա: « Կա նայք» 
կա րող էին ա մեն պա հի լք վել և ապ րում էին սպան վե լու մշ տա կան սպառ նա լի քի 
տակ43: « Կին» պի տա կը կի րառ վում էր զո հե րին հո գե բա նո րեն ճնշման են թար կե լու 
նպա տա կով, քա նի որ «կ նոջ» կար գա վի ճա կում նրանք չէին կա րող մեր ժել ի րենց 
«ա մու սին նե րի» ցան կու թյուն նե րը, ի նչ պես նաև պար տա վոր էին սեր և հա վա տար-
մու թյուն ցու ցա բե րել նրանց նկատ մամբ: « Կին» պի տակն ը նդ գծում էր ա պս տամբ-
նե րի սե փա կա նու թյան ի րա վուն քը կա նանց նկատ մամբ, նե րա ռյալ նրանց սե ռա կա-
նու թյու նը44:

 Դա տա վոր Դո հեր տին իր մաս նա կի դեմ (Partly Dissenting Opinion) կար ծի քում 
ան դրա դառ նում է սե ռա կան ստր կու թյան և բռ նի ա մուս նու թյուն նե րի միջև առ կա 
տար բե րու թյուն նե րին: Նա մաս նա վո րա պես ը նդ գծում է, որ բռ նի ա մուս նու թյուն-
նե րի դեպ քում ա մուս նա կան հա րա բե րու թյուն նե րի հաս տա տու մը տե ղի է ու նե-

40 AFRC Trial Judgment, para. 711.
41 Նույն տեղում:
42 Նույն տեղում, para. 712.
43 Նույն տեղում:
44 Նույն տեղում, para 13, 14.
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նում ու ժի սպառ նա լի քով կամ ու ժով՝ ա ռանց կնոջ հա մա ձայ նու թյան: Միա ժա մա-
նակ բռ նու թյամբ ա մուս նա կան հա րա բե րու թյուն նե րի պար տա վո րե ցու մը նե րա ռում 
է հար կա դիր աշ խա տանք (տ նային, դաշ տային և այլն), ստր կա կան կար գա վի ճակ 
և փա խուս տի ան հնա րի նու թյուն: Դա տա վորն իր կար ծի քի մեջ խո սում է նաև բռ նի 
ա մուս նու թյուն նե րի մեկ այլ ա ռանձ նա հատ կու թյան և հետևան քի՝ հա սա րա կու թյան 
կող մից այս կա նանց և աղ ջիկ նե րի հան դեպ խտ րա կա նու թյան և վե րաին տեգր վե լու 
դժ վա րու թյուն նե րի մա սին45: 

Բռ նի ա մուս նու թյուն նե րը, ը ստ Դո հեր տիի, պատ ճա ռում են հո գե կան և բա րո-
յա կան վնաս. « կին» պի տա կը հո գե բա նա կան տա ռա պանք ներ է պատ ճա ռում կնո-
ջը, ին չը ո րոշ դեպ քե րում կա րող է հասց նել ըն տա նի քի և հա սա րա կու թյան կող մից 
պի տա կա վոր ման և մերժ ման46: Միա ժա մա նակ եր կա րատև հո գե բա նա կան տա ռա-
պանք նե րը կա րող են բա ցա սա բար ան դրա դառ նալ զո հի՝ հա սա րա կու թյան մեջ 
վե րաին տեգր վե լու կա րո ղու թյան վրա47: Հետևա բար՝ բռ նի ա մուս նու թյուն նե րը զո հին 
հասց նում են մեծ տա ռա պանք ներ, լուրջ ֆի զի կա կան կամ մտա վոր վնաս ներ, դրանք 
այն քան լուրջ են (grave), որ կա րող են ո րակ վել որ պես մարդ կու թյան դեմ ուղղ ված 
հան ցա գոր ծու թյուն ներ: Այս կար ծիքն իր պաշտ պա նու թյունն է գտ նում վե րաքն նիչ 
դա տա րա նում: Դա տա րա նը հս տակ տար բե րա կում է բռ նի ա մուս նու թյու նը և սե ռա-
կան ստր կու թյու նը՝ ըն դու նե լով, որ բռ նի ա մուս նու թյու նը պա րու նա կում է սե ռա-
կան ստր կու թյու նը ո րոշ տար րեր, ի նչ պի սիք են ա ռանց հա մա ձայ նու թյան սե ռա-
կան հա րա բե րու թյուն նե րը և ա զա տու թյան սահ մա նա փա կու մը: Միև նույն ժա մա նակ 
դա տա րանն ա ռանձ նաց նում է բռ նի ա մուս նու թյան հետևյալ տար բե րու թյուն նե րը. 
բռ նի ա մուս նա կան մի ու թյուն, ո րը հան գեց նում է ու ժեղ ֆի զի կա կան և հո գե կան 
տան ջանք նե րի, « զույ գե րի» միջև բա ցա ռի կու թյան հա րա բե րու թյուն ներ և ա մուս նա-
կան կա պի պայ մա նա վոր վա ծու թյու նը խախ տե լու հա մար հնա րա վոր կար գա պա հա-
կան հետևանք ներ48: Սա են թա դրում է, որ, ի տար բե րու թյուն սե ռա կան ստր կու թյան, 
բռ նի ա մուս նու թյուն նե րը հիմ նա կա նում սե ռա կան հան ցա գոր ծու թյուն ներ չեն49: 

Դա տա րա նը որ պես եզ րա կա ցու թյուն նշում է. « Սի ե ռա Lե ո նեի հա կա մար տու թյան 
հա մա տեքս տում բռ նի ա մուս նու թյու նը նկա րագր վում է որ պես մի ի րա վի ճակ, ե րբ 
ոճ րա գործն իր խոս քե րով կամ վար քով, կամ նրան ցից մե կի մի ջո ցով, ում գոր ծո ղու-
թյուն նե րի հա մար ին քը պա տաս խա նա տու է, ստի պում է մար դուն ու ժով, ու ժի սպառ-
նա լի քով կամ հար կա դրան քով հան դես գա լու որ պես ա մուս նա կան զու գըն կեր, ին չը 
վեր ջի նիս հա մար ա ռա ջաց նում է ծանր տա ռա պանք ներ կամ ֆի զի կա կան, մտա-
վոր կամ հո գե բա նա կան վնաս»50: Դա տա րանն այն կար ծի քին է, որ բռ նի ա մուս նու-

45 AFRC Trial Judgment, Partly Dissenting Opinion of Justice Doherty, para. 16.
46 Նույն տեղում, para 52-53.
47 Նույն տեղում, para. 48, 51.
48 AFRC Appeals Judgment, para. 195.
49 Նույն տեղում:
50 Նույն տեղում, para. 196։ Տե՛ս նաև՝ Gekker E., “Rape, Sexual Slavery, and Forced Marriage at the 
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թյուն նե րը ծանր ֆի զի կա կան վնաս են հասց նում զո հին և հան գեց նում եր կա րատև 
բա րո յա կան և հո գե բա նա կան տան ջանք նե րի, հետևա բար՝ բռ նի ա մուս նու թյուն ներն 
այն քան ծանր են, որ քան մարդ կու թյան դեմ ուղղ ված հան ցա գոր ծու թյուն նե րը (բռ նի 
ա մուս նու թյուն նե րը նաև նե րա ռում են դրան ցից ո մանք), ի նչ պի սիք են ստր կա ցու մը, 
բռ նա բա րու թյու նը և կտ տանք նե րը51: Այս պի սով, դա տա րանն ա ռանձ նաց րեց բռ նի 
ա մուս նու թյան հան ցա գոր ծու թյան հետևյալ տար րե րը (elements of crime)՝ ու ժով, ու ժի 
սպառ նա լի քով կամ բռ նու թյամբ ստի պե լը, ա մուս նա կան կա պը, զո հի մեծ տա ռա-
պանք նե րը կամ մտա վոր և հո գե բա նա կան վնա սը: 

Հատ կան շա կան է, սա կայն, որ մի ջազ գային քրե ա կան դա տա րա նը Կա տան գայի 
գոր ծով իր ո րոշ ման մեջ չհետևեց Սի ե ռա Լե ո նեի գոր ծով հա տուկ դա տա րա նի վճ ռին 
և բռ նի ա մուս նու թյուն նե րը դի տար կեց որ պես սե ռա կան ստր կաց ման յու րա հա տուկ 
ձև52:

Չ նա յած մի ջազ գային քրե ա կան ի րա վուն քում բռ նի ա մուս նու թյուն նե րի նա խա-
դե պե րի սա կա վու թյա նը բռ նի ա մուս նու թյուն նե րի լայն տա րած ման մա սին տե ղե կու-
թյուն ներ կան ի նչ պես հին ժա մա նակ նե րում, ին չի վառ օ րի նա կը Հայոց ցե ղաս պա-
նու թյան ժա մա նակ երևույ թի ան նա խա դեպ տա րած վա ծու թյունն ու նա խա կազ մա-
կերպ վա ծու թյունն էր, այն պես էլ մեր օ րե րում՝ Ռուան դա յում53, Ու գան դա յում54, Ի րա-
քում55 և այ լուր: 

International Criminal Court: How Katanga Utilizes a Ten-Year-Old Rule but Overlooks New Jurisprudence,” 
Hastings Women’s Law Journal 25 (1) (2013), pp. 105-134.
51 AFRC Appeals Judgment para. 196, 200-201.
52  Prosecutor v. Germain Katanga and Mathieu Ngudjolo Chui, ICC-01/04-01/07, Decision on Confirmation 
of Charges, 30 September 2008, para. 430.
53  Amnesty International, “Rwanda: ‘Marked for Death’, Rape Survivors Living with HIV/AIDS in Rwanda,” 
AI-Index AFR 47/007/2004, 6 April 2004; Human Rights Watch, “Shattered Lives: Sexual Violence During 
the Rwandan Genocide and its Aftermath,” HRW Index 2084, 1 September 1996.
54  Amnesty International, “Breaking God’s Commands’: The Destruction of Childhood by the Lord’s 
Resistance Army”, AI-Index AFR 59/001/1997, 18 September 1997. 
55 “In Iraq: Forced marriage, Conversion for Yezidis” - https://www.hrw.org/news/2014/10/11/iraq-forced-
marriage-conversion-yezidis (դիտվել է՝ 24.12.2017); The Guardian, Boko Haram abductees tell of forced 
marriage, rape, torture and abuse, 27/10 2014 (10/3 2015) -http://www.theguardian.com/world/2014/
oct/27/boko-haram-forced-marriage-rape-torture-abuse-hrwreport (դիտվել է՝ 25.12.2017); Iraq: ISIS 
Escapees Describe Systematic Rape”, Human Rights Watch, 15/4 2015 (15/4 2015) - http://www.hrw.org/
news/2015/04/14/iraq-isis-escapees-describe-systematic-rape (դիտվել է՝ 24.12.2017):
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SEXUAL VIOLENCE IN INTERNATIONAL CRIMINAL LAW:  
FORCED MARRIAGES AS CRIMES AGAINST HUMANITY 

Edita Gzoyan

SUMMARY

Sexual violence has always been an integral part of armed conflicts throughout the 
history. However, despite its widespread usage only recently sexual violence has gained 
necessary attention in international law and was recognized as a tool of war and not a 
necessary byproduct of armed conflicts. 

The establishment of international criminal tribunals in 1990s and the International 
Criminal Court greatly contributed to the criminalization of sexual violence during 
crimes against humanity, war crimes and genocides. While discussing the development 
of international law on sexual violence, this article concentrated on the concept of forced 
marriages as a crime against humanity that emerged after the conflict in Sierra Leone, 
although its origins can be traced back to 1915 Armenian Genocide. 

Key Words: sexual violence, forced marriages, international criminal law, international 
criminal tribunals, crimes against humanity, war crimes, genocide, Nurnberg and Tokyo 
Tribunals, International Criminal Tribunal for Rwanda, International Criminal Tribunal 
for the former Yugoslavia, Special Court for Sierra Leone, International Criminal Court. 

СЕКСУАЛЬНОЕ НАСИЛИЕ В МЕЖДУНАРОДНОМ КРИМИНАЛЬНОМ ПРАВЕ: 
НАСИЛЬСТВЕННЫЕ БРАКИ КАК ПРЕСТУПЛЕНИЯ  

ПРОТИВ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

Эдита Гзоян

РЕЗЮМЕ

На протяжении всей истории человечества сексуальное насилие всегда было 
неотъемлемой частью вооружённых конфликтов. Однако, несмотря на распростра-
нён ное применение, только недавно сексуальное насилие вошло в сферу междуна-
род ного права и было признано инструментом войны, а не неизбежным продуктом 
воору жённых конфликтов.

Учреждение международных криминальных трибуналов в 90-е годы 20-го века и 
Международного уголовного суда во многом способствовали криминализации сексу-
ального насилия во время преступлений против человечества, военных преступлений 
и геноцидов. Рассматривая историю криминализации сексуального насилия, в статье 
анализируется понятие насильственного брака как преступления против человечества, 
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которое возникло после конфликта в Сьерра-Леоне, хотя его истоки провляются со 
времени Геноцида армян 1915 года.

Ключевые слова: сексуальное насилие, насильственные браки, международное 
уголовное право, международные уголовные суды, преступления против человече-
ства, военные преступления, геноцид, суды Нюрнберга и Токио, Международный 
уголовный трибунал по бывшей Югославии, Международный уголовный трибунал по 
Руанде, Специальный суд по Сьерра-Леоне, Международный уголовный трибунал. 
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Գրախոսություն. Երուանդ Քասունի, «Այաշի բանտը.  
Տոքթ. Աւետիս Նագգաշեան եւ մահապարտ աքսորեալները»,  

Պէյրութ, 2018 թ., 400 էջ

Արևիկ Ա վե տի սյան

Եր վանդ Քա սու նիի1 «Ա յա շի բան տը. Տոքթ. Ա ւե տիս Նագ գա շե ան եւ մա հա պարտ 
աք սո րե ալ նե րը» մե նա գրու թյու նը կարևոր սկզբ նաղ բյու րային աշ խա տանք է Հայոց 
ցե ղաս պա նու թյան ու սում նա սի րու թյան բնա գա վա ռում2: 400 է ջից բաղ կա ցած աշ խա-
տան քը նե րա ռում է ա ռա ջա բան, նե րա ծա կան, ա րևմ տա հայ բժիշկ, Հայոց ցե ղաս պա-
նու թյու նը վե րապ րող Ա վե տիս Նագ գա շյա նի «Ա յա շի բան տը» հու շա գրու թյու նը, ո րն 
ը ստ է ու թյան կազ մում է հա տո րի հիմ նա քա րը, ծա վա լուն ծա նո թա գրու թյուն ներ, Ա վե-
տիս Նագ գա շյա նի կյան քի ու ստեղ ծա գոր ծա կան գոր ծու նե ու թյան ը նդ հա նուր տե ղե-
կու թյուն ներ, հա վել ված ներ, ամ փո փում ներ, մա տե նա գի տու թյուն, ան ձնա նուն նե րի 
ու տե ղա նուն նե րի ցանկ, ի նչ պես նաև հե ղի նա կի՝ Եր վանդ Քա սու նու կեն սա գրա կան 
ման րա մաս ներ: Գր քում օգ տա գործ ված սկզբ նաղ բյուր նե րի և գրա կա նու թյան ցանկն 
ի նք նին ար ժե քա վոր ու ղե ցույց է ու սում նա սի րող նե րի հա մար: Այն նա խա տես ված է 
ի նչ պես ո լոր տի մաս նա գետ նե րի, այն պես էլ ըն թեր ցող լայն շր ջա նակ նե րի հա մար: 

Գր քի « Նե րա ծա կա նի փո խան» ըն դար ձակ հատ վա ծում Հայ կա կան հար ցի պատ-
մու թյան մա սին ար ված բազ մա կող մա նի ան դրա դար ձը ո լոր տի ցան կա ցած ու սում-
նա սի րո ղի հնա րա վո րու թյուն կտա ու նե նա լու խնդ րի ամ բող ջա կան պատ կեր:

 Հա տո րի ա ռանցքն Ա յաշ աք սոր ված այն թապ ցի բժիշկ Ա վե տիս Նագ գա շյա նի 
հու շա գրու թյան ան ճշ տու թյուն նե րից խմ բագր ված, լրամ շակ ված, ծա նո թա գրու-
թյուն նե րի մի ջո ցով ամ բող ջաց ված տար բե րա կի վե րահ րա տա րա կումն է: Ա վե տիս 
Նագ գա շյա նի «Ա յա շի բան տը» ա ռա ջին ան գամ հրա տա րակ վել է 1925 թ. Բոս տո-
նում « Հայ րե նիք» տպա գրա տա նը3: Հե տա գա յում այն մի քա նի ան գամ վե րահ րա-
տա րակ վել է4, սա կայն հու շա գրու թյան նախ նա կան տար բե րա կում առ կա են ո րոշ 

1 Երվանդ Քասունի (ծնվ. 1937 թ. Հալեպ) – ժամանակակից հեղինակ, մանկավարժ, խմբագիր: 
Կենսագործունեության մանրամասները տե՛ս Քասունի Ե. Հ., Այաշի բանտը. Տոքթ. Աւետիս 
Նագգաշեան եւ մահապարտ աքսորեալները, Մ.Ա.Հ.Ա.Ե. Միութեան հրատարակչական գրասենեակ, 
Պէյրութ, 2018, էջ 391-395:
2 Այս հատորը Հայոց ցեղասպանության բնագավառում հեղինակի միակ հրատարակությունը 
չէ: Տե՛ս Քասունի Ե., 1915 և կոտորածները Տիարպեքիրի մէջ, 1915-1965 Յուշամատեան Մեծ 
եղեռնի, «Զարթօնք» օրաթերթի հրատարակութիւն, Պէյրութ, 1965, էջ 397-421։ Նույնի, Քննական 
ակնարկ, «Միշըների Հերըլտի» 1915-1918 թթ. հայ ժողովուրդի ցեղասպանութեան և վերածնունդի 
մասին արձանագրուած վկայագրութիւններուն, Պէյրութ, 2012, 608 էջ։ Նույնի, Կանխորոշուած 
ցեղասպանութիւն, հետազօտութիւն Գէորգ Մեսրոպի «Թրքահայերն ու թուրքերը» փաստաթուղթերու 
տուեալներով, Պէյրութ, 2015, 360 էջ։ Յակոբ Ս. Տէր Կարապետեան, Բանտէ բանտ, խմբագիր՝ 
Քասունի Ե., Պէյրութ, 2015, 200 էջ և այլն:
3 Աւետիս Տոքթ. Նագգաշեան, Այաշի բանտը: 1915, ապրիլ 24-ին, Կ.Պոլսէն ձերբակալուելով Այաշ 
բանտարկուած եւ նահատակուած ընկերներուս անմահ յիշատակին կը ձօնեմ այս գրքոյկը (Նիւ Եորք), 
տպագր. «Հայրենիք»-ի, Պոսթըն, 1925, 63 էջ:
4 Աւետիս Տոքթ. Նագգաշեան, Հայ մտաւորականներու ձերբակալութիւնը եւ Այաշի բանտը, հրատ. 
Կ. Տօնիկեան եւ որդիք, Պէյրութ, 1969, 144 էջ: Նույնի, Այաշի բանտը: 1915, ապրիլ 24-ին, Կ.Պոլսէն 
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թյուրըմբռնում ներ, ո րոնք չեն խմ բագր վել: Օ րի նակ, Նագ գա շյանն իր հու շե րում, 
խո սե լով Թա լե ա թի5 ու Զոհ րա պի6 հա րա բե րու թյուն նե րի մա սին, նշում է. «Այս բո լոր 
ո ճիր նե րու հե ղի նակն ու հրա մայո ղը՝ Թա լէ աթ, ի նք իր կե ան քը կը պար տէր Զօհ րա-
պի»7: Ի սկ Քա սու նին պար զա բա նում է. « Նագ գա շե ան շփո թի մէջ է, ե թէ ակ նար կու-
թիւ նը 31 Մար տի, 1909 թ. Յե ղա փո խու թե ան օ րուան մէջ ար ձա նա գրուած դէպ քե-
րու մա սին է, ա պա՝ Զօհ րա պի տու նը ա պաս տա նո ղը Խա լիլ պէյն է, ի սկ Թա լաաթ 
ա պաս տա նած է Ակ նու նիի բնա կա րա նը»8: 

Եր վանդ Քա սու նիի խմ բա գրու թյամբ այս հա տո րը Հայոց ցե ղաս պա նու թյու նը 
վե րապ րո ղի ար ժե քա վոր հու շա գրու թյուն է, ի սկ Քա սու նու կող մից կազմ ված ծա նո-
թա գրու թյուն ներն ամ բող ջաց նում են պատ մա կան ի րա դար ձու թյուն նե րը, հնա րա վո-
րու թյուն են տա լիս շատ պատ կե րա վոր տե ղե կու թյուն ստա նա լու ի նչ պես Ա յա շի բան-
տար կյալ նե րի ու նրանց շուր ջը կա տար վող, այն պես էլ դրա պա տե րից դուրս տե ղի 
ու նե ցող դեպ քե րի մա սին: Քա նի որ հու շա գրու թյու նը հա րուստ է ան ձնա նուն նե րով, 
զա նա զան տե ղե կու թյուն նե րով, ուս տի ա ռանց հա վե լյալ գրա կա նու թյան դրանց 
մեծ մասն ըն թեր ցո ղի կամ ու սում նա սի րո ղի հա մար խր թին կլի նի ըն կա լել, ը մբռ նել 
Հայոց ցե ղաս պա նու թյան պատ մու թյան այս ա ռանց քային ի րա դար ձու թյան՝ մտա վո-
րա կան նե րի ձեր բա կա լու թյան խնդ րի կարևո րու թյունն ու նր բու թյուն նե րը, հե տա հա-
յաց նե տել հայ ժո ղովր դի պատ մու թյան դրա մա տիկ է ջե րի վրա, կա տա րել ճիշտ հար-
ցա դրում ներ, վեր լու ծել այդ ա մենն ու տալ գնա հա տա կան ա պա գայի հա մար: Քա սու-
նին այս ար դիա կան խնդ րին մո տե ցել է նր բո րեն, տվել է հմուտ ման կա վար ժի լու-
ծում: Նա հու շա գրու թյա նը կից դրել է ծա նո թա գրու թյուն, ո րը հրա շա լի շաղ կա պում է 
հու շա գրու թյան մեջ հի շա տակ վող մարդ կանց, տե ղա նուն նե րը, ի րա դար ձու թյուն նե րը 
և ըն թեր ցո ղին հնա րա վո րու թյուն է տա լիս մտ նե լու ի րա դրու թյան մեջ, վեր լու ծե լու 
խոր քից, ը մբռ նե լու ի րա վի ճա կը, ա նե լու ան հրա ժեշտ եզ րա կա ցու թյուն ներ: Ծա նո թա-
գրու թյուն նե րի աղ բյուր նե րը բազ մա զան ե ն՝ տար բեր լե զու նե րով սկզբ նաղ բյուր ներ, 
մե նա գրու թյուն ներ, հոդ ված ներ, մա մու լի է ջեր, հու շա մա տյան ներ: 

Ա վե տիս Նագ գա շյա նը՝ որ պես ա կա նա տես-վե րապ րող, ներ կա յաց նում է հայ 
մտա վո րա կան նե րի աք սո րա կան կյան քի ման րա մաս նե րը, տա լիս տե ղե կու թյուն-
ներ ձեր բա կա լու թյուն նե րի, տե ղա հա նու թյան, բան տի կյան քի ու սպա նու թյուն նե րի 
մա սին. «Ես գտ նուեր էի էն կիւ րիի կող մե րը եւ լսած էի որ զուտ տա ճիկ ժո ղո վուր դէ 

ձերբակալուելով Այաշ բանտարկուած եւ նահատակուած ընկերներուս անմահ յիշատակին կը ձօնեմ 
այս գրքոյկը (Նիւ Եորք), Բ Տպագրութիւն, Պէյրութ, 1978, էջ 121-165: Նույնի, Այաշի բանտը, ԵՊՀ 
հրատ., Երևան, 2013, 192 էջ:
5 Մեհմեդ Թալեաթ Փաշա (1847-1921 թթ.), Օսմանյան կայսրության ներքին գործերի նախարար, 
«Միություն և առաջադիմություն» կուսակցության կենտրոնական կոմիտեի նախագահ, Հայոց 
ցեղասպանության գլխավոր կազմակերպիչներից:
6 Գրիգոր Զոհրապը (1861-1915 թթ.) մեծ գրող էր, հրապարակախոս, ժամանակի լավագույն 
իրավաբաններից մեկը, հասարակական-քաղաքական գործիչ, Ազգային ժողովի և Օսմանյան 
խորհրդարանի պատգամավոր, Հայոց ցեղասպանության զոհ:
7 Քասունի Ե. Հ., Այաշի բանտը, էջ 62:
8 Նույն տեղում:
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բաղ կա ցած գա ւա ռա կի մը կեդ րոնն էր, Ան կո րայէն տաս ներ կու ժամ հե ռու, վայ րե նի 
տեղ մը»,– գրում է Նագ գա շյա նը9:

 Բան տային կյան քի կարևոր ման րա մաս ներ պա րու նա կող նկա րա գրու թյուն նե րը 
հնա րա վո րու թյուն են ըն ձե ռում ա ռար կա յա կան պատ կե րա ցում կազ մե լու բան տարկ-
ված նե րի ա ռօ րյա խն դիր նե րի մա սին: Մշակ վում է ներ քին կա նո նա դրու թյուն սնն դի 
հայ թայթ ման, տե ղա ցի թուր քե րից «ան կող նու» վար ձա կա լու թյուն և այլ հար ցե րի 
շուրջ. « Մեր ա ռա ջին մտա հո գու թիւ նը կամ ջան քը ե ղաւ մաք րել գո վու շը. սա կայն ի ՜նչ 
փո շի, ի ՜նչ կեղ տո տու թիւն: Այս պի սի տեղ մը ո ՛չ թէ պառ կիլ, այլ ո տք կո խել ան գամ 
մե նէ ոե ւէ մէ կուն մտ քէն չէր ան ցներ: Այ սու հան դերձ պէտք էր հա մա կեր պիլ, պէտք էր 
ապ րիլ: Գո նէ մաք րու թե ան մի ջո ցին կա րե լի ըլ լար բազ մու թիւ նը դուրս հա նել, նո րէն 
բա րիք մը պի տի սե պէինք, բայց հրա ման չկար. պա տու հան նե րը եր կա թէ եւ փայ տէ 
ձո ղե րով գո ցուած էին, ի սկ զի նուոր նե րը դուր սը կը շր ջա պա տէին ա մէն կողմ»10:

 Բան տար կյալ նե րին ար գել ված էր որևէ թղ թակ ցու թյուն ու նե նալ հա րա զատ նե րի 
հետ: Չու նեին տե ղե կու թյուն ե րկ րում տե ղի ու նե ցող ի րա դար ձու թյուն նե րի մա սին, 
կա տա րյալ մե կու սա ցում էր: «Ին չու՞ բե րին մեզ, և ի ՞նչ պէս պի տի վա րուէին մե զի 
հետ»11՝ բո լոր բան տար կյալ նե րին, թերևս, տան ջում էր այս հար ցը, ո րին ի պա տաս-
խան ի րա վա բան, հրա պա րա կա գիր, ազ գային-հա սա րա կա կան գոր ծիչ Հա րու թյուն 
Շահ րի կյանն ար ձա գան քում էր. «Ա նի մաս տի մէ ջէն ի մաստ կը փնտ ռէք»12: Եվ իս կա-
պես, բո լոր խո սակ ցու թյուն ներն ու դա տո ղու թյուն նե րը հան գում էին Շահ րի կյա նի 
«ա նի մաս տին»: 

Ա յա շի բան տի ո ղջ թշ վա ռու թյան ու հու սա հա տու թյան մթ նո լոր տում կային նաև 
մտա վո րա կա նի ստեղ ծա գործ միտքն ու սուր հու մո րը: Բժիշկ Նագ գա շյանն իր գոր-
ծըն կեր բժիշկ Տա ղա վա րյա նին հի շա տա կում է որ պես գրա բա րի մեծ սի րա հար և 
հա վե լում. « գի շեր նե րը ան գրա բար կը խռար՝ զոր չէի հասկ նար»13: Զա վեշտ ու 
զր կանք:

 Թուր քա կան իշ խա նու թյուն նե րի կող մից հայ մտա վո րա կա նու թյան թի րա խա վոր-
ված մե կու սաց ման ու ո չն չաց ման քա ղա քա կա նու թյան ի րա գործ ման վայ րե րից էր 
Ա յա շի բան տը, որ տե ղից ա զատ վում էին թյու րի մա ցա բար14 ձեր բա կալ ված մսա վա-
ճառ նե րը, մանր ա ռևտ րա կան նե րը և այլն:

 Բան տարկ ված հայ մտա վո րա կան նե րը ո րո շում են հե ռա գիր ու ղար կել Օս ման-
յան կայս րու թյան ներ քին գոր ծե րի նա խա րար Թա լե աթ Մեհ մե դին և հայտ նել ի րենց 
ան տե ղի ձեր բա կա լու թյան մա սին և ա զա տու թյուն խնդ րել: Եր կար ու թեժ քն նար-

9 Նույն տեղում, էջ 41:
10 Նույն տեղում, էջ 42:
11 Նույն տեղում, էջ 46:
12 Նույն տեղում:
13 Նույն տեղում, էջ 48:
14 Թուրքական ժանդարմը ձերբակալությունների ժամանակ հաճախ էր շփոթում նույն ազգանունն 
ունեցողներին և առանց տատանվելու ձերբակալում էր: Այսպես էր Այաշի բանտում հայտնվել օրինակ 
ազգային գործիչ Հայկ Թիրեաքեանի փոխարեն ձերբակալված Բերայի նպարավաճառ մեկ այլ Հայկ 
Թիրեաքեան:
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կում նե րից հե տո որ պես «անյե ղա փո խա կան» հե ռա գի րը ստո րա գրում է բժիշկ Նագ-
գա շյա նը: «Ար դէն հա մո զում գո յա ցու ցեր էի, որ խն դի րը կու սակ ցա կա նի կամ յե ղա-
փո խա կա նի վրայ չէր դառ նար, այլ՝ Հա յու թե ան: Ա րդ, ես ալ իբ րեւ հայ դա տա պար-
տուած էի: Հե ռա գիր մը ստո րա գրե՞մ թէ ոչ: Ը ստ իս, բո լոր այս ճի գե րը ո րե ւէ օ գուտ 
պի տի չբե րէին, եւ հե ռա գի րը, ո րուն ա մէն մէկ բա ռին հա մար վի ճա բա նու թիւն եւ 
խորհր դակ ցու թիւն տե ղի կ’ու նե նար, կան խաւ դա տա պար տուած էր մէկ կողմ նե տուե-
լու: Եւ այս պէս ալ ե ղաւ: Մեր հե ռա գի րը մնաց ան հե տե ւանք», - հի շա տա կում է Նագ-
գա շյա նը15:

 Հե տա գա յում թուր քա կան իշ խա նու թյուն ներն սկ սում են խմ բե րով կամ ա ռան-
ձին-ա ռան ձին բան տից դուրս բե րել ձեր բա կալ ված նե րին՝ դա տա րան տե ղա փո խե-
լու պատր վա կով, սա կայն նրանք տան ջա մահ էին ար վում, կա խա ղան բարձ րաց վում: 
«Ի՜նչ սին յոյ սեր, մար դաս պա նէն ար դա րու թիւն սպա սել…: Գի տէինք թէ մեծ ա ղէ տի 
մը առ ջեւ կը գտ նուէինք, բայց թէ ամ բողջ ա զգ մը պի տի սպան նուէր, չկր ցանք այդ 
չափն ը մբռ նել»,– կս կի ծով նշում է Նագ գա շյա նը16:

Բ ժիշկ Նագ գա շյա նին հա ջող վում է ստա նալ ա զա տու թյան թուղթ17: Շատ մեծ 
դժ վա րու թյամբ է կա րո ղա նում բա ժան վել բան տի ըն կեր նե րից. « Կը սի րէի զա նոնք 
այն պէս՝ ի նչ պէս տա ռա պան քի ըն կեր ներ կը սի րեն զի րար»18: 

Ա վե տիս Նագ գա շյա նի հու շա գրու թյու նը ոչ միայն հար գան քի տուրք է բան տում 
նա հա տակ ված հայ մտա վո րա կան նե րի հի շա տա կին՝ «Յար գա՜նք, բիւր յար գա՜նք 
ա նոնց յի շա տա կին»19, այլ նաև կարևոր սկզբ նաղ բյուր ու սում նա սի րող նե րի հա մար: 

Հա տո րում ա ռանձ նա կի նշա նա կու թյուն ու նեն Եր վանդ Քա սու նու կազ մած ծա նո-
թա գրու թյուն նե րը (230 էջ): Մե ծա քա նակ ծա նո թա գրու թյուն նե րը կարևոր են ի նչ պես 
ե րի տա սարդ ու սում նա սի րող նե րի, այն պես էլ ար դեն կա յա ցած մաս նա գետ նե րի 
հա մար, ո րոնք մեկ հա տո րի մի ջո ցով հնա րա վո րու թյուն կու նե նան հնա րա վո րինս 
բազ մաբ նույթ տե ղե կու թյուն ներ ստա նա լու: Քա սու նին հու շա գրու թյու նում շո շափ-
վող յու րա քան չյուր ան ձնան վան ու ի րա դար ձու թյան, տե ղան վան ու կազ մա կեր պու-
թյան հա մար տա լիս է ամ բող ջա կան ու ման րա մասն ծա նո թա գրու թյուն ներ, ի նչ պես 
օ րի նակ՝ ա րևմ տա հայ գրող, հա սա րա կա կան գոր ծիչ Գա րե գին Խա ժա կի (Գա րե գին 

15 Քասունի Ե. Հ., Այաշի բանտը, էջ 56:
16 Նույն տեղում, էջ 59:
17 Ավետիս Նագգաշյանին բանտից ազատելու և անխուսափելի մահից փրկելու հարցում առանձնակի 
դեր է կատարել նրա կինը՝ միսիոներուհի Աիդա Մելինքըրին: 1895 թ. Սասունի կոտորածներից հետո 
բազմաթիվ գաղթականներ հասնում են Եդեսիա, որտեղ գտնվող Նագգաշյանն իր ապագա կնոջ՝ միս 
Աիդայի, ինչպես նաև մեկ այլ ամերիկացի միսիոներուհի Քորինա Շաթըքի հետ ձեռնամուխ է լինում 
նրանց ապաստանելու ու բժշկելու գործին՝ «աղէտեալները քաղաքէն դուրս, բնական քարայրներու 
մէջ կը պահեն ու կը դարմանեն»: 1915 թ. բանտարկության ժամանակ Աիդայի ջանքերով ու 1913-
1916 թթ. Օսմանյան կայսրությունում ԱՄՆ-ի դեսպան Հենրի Մորգենթաուի միջնորդությամբ է 
ստացվում «Թալեաթի հրամանը»՝ ազատ արձակել Նագգաշյանին:
18 Քասունի Ե. Հ., Այաշի բանտը, էջ 65:
19 Նույն տեղում, էջ 68:
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Չա գա լե ան)20, ի րա վա բան, ազ գային գոր ծիչ Հա րու թյուն Շահ րի կյա նի21, հն չա կյան 
գոր ծիչ նե րի մա հա պատ ժի կամ պատ մու թյան մեջ հայտ նի «Ք սան կա խա ղան նե րի» 
մա սին22 և այլն: 

Եր վանդ Քա սու նին ա ռան ձին գլ խով ներ կա յաց նում է Հայոց ցե ղաս պա նու թյան 
ա կա նա տես և վե րապ րող, բժիշկ Նագ գա շյա նի կյանքն ու գոր ծու նե ու թյու նը. «Բժշ-
կա կան աս պա րէ զին զու գա հեռ, ե ղած է ազ գային - հա սա րա կա կան գոր ծիչ, ի նք նա-
տիպ եր գի ծա գիր եւ յան դուգն հրա պա րա կա խօս»23:

Ծ նուն դով այն թապ ցի բժիշ կը հիմ նա կա նում բնակ վում ու աշ խա տում էր Ա դա նա-
յում24, սա կայն նրա բժշ կա կան գոր ծու նե ու թյու նը հա ճախ դուրս էր գա լիս քա ղա քի 
ու նա հան գի սահ ման նե րից. « շար ժուն հի ւան դա նոց մըն էր կար ծես, ա մէն այ ցե լած 
տե ղը քա նի մը օ րուան ըն թաց քին նախ նա կան հի ւան դա նոց մը կը կազ մա կեր պէր»25: 

1915 թ.՝ Ա յա շի բան տից ա զատ վե լուց հե տո, Նագ գա շյա նին կան չում են Պա տե-
րազ մա կան նա խա րա րու թյուն՝ զո րա կո չե լով բա նակ հա րյու րա պե տի աս տի ճա նով: 

Նագ գա շյա նը նաև իր լեզ վա կան գի տե լիք նե րի ու բազ մա կող մա նի կր թու թյան 
շնոր հիվ թղ թակ ցել ու որ պես խմ բա գրի օգ նա կան է աշ խա տել Կ.Պոլ սի և Սփյուռ քի 
պար բե րա կան նե րում:

1922 թ. ֆրան սիա ցի նե րի կող մից Ա դա նայի նա հան գը թուր քե րին հանձ նե լուց 
հե տո Նագ գա շյա նը ո րոշ ժա մա նակ քա ղա քից քա ղաք տե ղա փոխ վե լուց հե տո խո րը 
կս կի ծով վերջ նա կա նա պես հե ռա նում է իր պատ մա կան հայ րե նի քից՝ սկզ բում Ե գիպ-
տոս, ա պա Ա ՄՆ: Այս տեղ հիմ նում է կլի նի կա, շա րու նա կում է թղ թակ ցել մա մու լին, 
ար դեն ա մե րի կա-հայ կա կան՝ « Հա յաս տա նի կոչ նակ», « Հայ րե նիք», « Պայ քար»: 

Ա վե տիս Նագ գա շյա նը հայտ նի էր որ պես եր գի ծա գիր ու զվար ճա խոս, սա կայն. 
«Այո՛, ի րաւ է թէ զուար ճա լի շատ մը բա ներ գրած էր, սա կայն այդ մա կե րե սային 
զուար ճա խօ սու թե ան տակ Նագ գա շե ան չա փա զանց տխուր մարդ մըն էր»26: 

Եր վանդ Քա սու նու այս հա տո րում կարևոր տեղ են զբա ղեց նում Ա վե տիս Նագ-
գա շյա նի հոդ ված նե րը, նա մակ նե րը, ո րոնց մի ջո ցով հե ղի նա կը հնա րա վո րու թյուն է 
տա լիս տես նե լու Նագ գա շյա նին մեկ այլ՝ պայ քա րող և նա խան ձախն դիր ազ գային 
գործ չի դի տա կե տից: Ա վե տիս Նագ գա շյա նի ջան քե րով է հե տապնդ վում ու Ռազ մա-
կան ար տա կարգ ա տյա նում27 դա տա պարտ վում Ներ քին գոր ծե րի նա խա րա րու թյան 

20 Նույն տեղում, էջ 175:
21 Նույն տեղում, էջ 86:
22 Նույն տեղում, էջ 233:
23 Նույն տեղում, էջ 295:
24 Ավետիս Նագգաշյանը մեծ կարողություն ուներ Ադանայում՝ երկու տուն, ութ խանութ, որոնք 
1909 թ. Ադանայի աղետի ժամանակ այրվել ու հողակույտի են վերածվել: Տե՛ս Տոքթ. Ա. Նագգաշեան, 
Յիշատակներ. դրուագներ կեանքիս պատմութենէն, Նիւ Եորք, 1931, էջ 56-78:
25 Քասունի Ե. Հ., Այաշի բանտը, էջ 304:
26 Պարչեման, Տոքթ. Աւետիս Նագգաշեան, «Հայաստանի կոչնակ» (Նիւ Եորք), 1943, 1 մայիսի, թիվ 
18, էջ 421:
27 Անումյան Մ., Ճանաչում ու դատապարտում.երիտթուրքերի դատավարությունները (1919-1921 թթ. 
և 1926 թ.), Երևան, Հայոց ցեղասպանության թանգարան-ինստիտուտ, 2013, էջ 73:
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ա շի րեթ նե րի ու գաղ թա կան նե րի տե ղա վոր ման և վե րաբ նա կեց ման տնօ րի նու թյան 
Հա լե պի ը նդ հա նուր տե սու չի տե ղա կալ Աբ դուլ Ա հատ Նու րին28՝ Հա լե պի շր ջա կայ քի 
ու սի րիա կան ա նա պատ նե րում տե ղի ու նե ցած հայե րի աք սո րի ու զանգ վա ծային 
կո տո րած նե րի գլ խա վոր պա տաս խա նա տուն: 

Հա տո րում որ պես հա վել ված ներ կա յաց ված են Հայ ա վե տա րան չա կան ըն կե րակ-
ցու թյան 100-ա մյա կին նվիր ված հրա պա րա կումն եր, Օս ման յան կայս րու թյան գա հա-
ժա ռանգ Աբ դուլ Մե ջիդ իշ խա նի և հայ բժիշկ նե րի բա րե կա մու թյան մա սին տե ղե կու-
թյուն ներ և այլն, ո րոնք ա ռա վել հա մա կող մա նի և ը նդ գր կուն են դարձ նում ներ կա-
յաց վող ի րա դար ձու թյուն նե րը: 

Ու շա գրավ են Վա տի կա նի հետ ա ռնչ վող տե ղե կու թյուն նե րը, հայ կա կան կո տո-
րած նե րի հան դեպ Հռո մի պա պի ար ձա գանքն ու այս ա մե նում Նագ գա շյա նի 
ան նկատ, բայց շատ գոր ծուն մաս նակ ցու թյու նը:

 Քա սու նին գիրքն ամ փո փում է «Մ տո րումն եր վեր ջին ըն թեր ցու մէն ե տք» հե ղի-
նա կային վեր ջա բա նով. « Հայ ժո ղո վուր դի դէմ Թուր քին գոր ծա դրած Ցե ղաս պա նու-
թիւ նը ա ւե լի քան հա րիւր տա րի է կը շա րու նա կէ մնալ պատ մա գի տա կան և ի րա ւա-
գի տա կան քն նար կումն ե րու ա ռար կայ, փոյթ չէ թէ հա րիւր նոր քն նար կում և ու սում-
նա սի րու թիւն ո չինչ պի տի փո խեն ար ձա նա գրուած ճշ մար տու թե նէն: Բայց գլ խա ւո րի 
տո ղե րու ա րան քին կան յայտ նա բե րումն եր, ո րոնք թէ կուզ ծա նօթ-ան ծա նօթ ներ են, 
բայց ան հնար է ան ծա նօ թի պէս ան տե սել զա նոնք»29:

 Հայոց ցե ղաս պա նու թյան պատ մու թյան ու սումն ա սի րու թյան մեջ ա ռանց քային 
նշա նա կու թյուն ու նեն հու շա գրու թյուն նե րը, և այս շար քում իր պատ մա գի տա կան 
կարևո րու թյամբ ա ռանձ նա նում է Ա վե տիս Նագ գա շյա նի «Ա յա շի բան տը», այն 
հա րուստ է ի նչ պես ան ձնա նուն նե րով, այն պես էլ տար բեր կազ մա կեր պու թյուն նե րի, 
պատ մա կան ի րա դար ձու թյուն նե րի մա սին տե ղե կու թյուն նե րով: Ի սկ Եր վանդ Քա սու-
նուն հա ջող վել է այդ ան ձնա նուն նե րին ու ի րա դար ձու թյուն նե րին տալ ե րկ րորդ 
կյանք՝ կազ մե լով դրանց ման րակր կիտ ծա նո թա գրու թյու նը: 

Բարձր գնա հա տե լով կա տար ված հս կա յա ծա վալ աշ խա տան քի դրա կան կող մե րը՝ 
ան հրա ժեշտ է նշել աշ խա տան քում առ կա ո րոշ բաց թո ղումն ե րի և զուտ կա ռուց ված-
քային խն դիր նե րի մա սին: Օ րի նակ, հա տո րի մա տե նա գի տու թյան մեջ բա ցա կա յում 
են Ա վե տիս Նագ գա շյա նի «Ա յա շի բան տը» հու շա գրու թյան՝ 1925 թ. « Հայ րե նիք» 
տպա գրա տան կող մից հրա տա րակ ված ա ռա ջին հա տո րի մա սին տե ղե կու թյուն-
ներ, կամ հե ղի նա կային խո րա գրե րում շա րա դրան քում օգ տա գործ ված մեջ բե րում-
նե րի հղումն ե րի բա ցա կա յու թյու նը, ի նչն ըն թեր ցո ղին հնա րա վո րու թյուն չի տա լիս 
հս տակ ի մա նա լու տվյալ մեջ բեր ման աղ բյու րը: Այս և նման մանր բաց թո ղումն ե րը 
կամ շա րա դրան քի զուտ հե ղի նա կային մո տե ցու մը, ի հար կե, չի նվա զեց նում հա տո րի 
կարևո րու թյունն ու ա կա դե միա կան ո րա կը: 

28 Մինասեան Մ., Ռաս իւլ Այնի կոտորածները (1915-1916 թթ.), Գանձասար, Բերիոյ Հայոց թեմի 
ազգային առաջնորդարանի պաշտօնաթերթ, Յաւելուած, Ապրիլ Գ, 2017:
29 Քասունի Ե. Հ., Այաշի բանտը, էջ 373:
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Այս պի սով, Եր վանդ Քա սու նու կող մից այս հու շա գրու թյան ա կա դե միա կան 
վե րատպ ման և նման ման րա մասն կա տար ված խմ բա գրա կան աշ խա տան քի շնոր-
հիվ այ սօր ու նենք հայ ժա մա նա կա կից պատ մա գի տու թյան զար գաց ման հա մար 
դր ված հս տակ ու ղե նիշ՝ քն նու թյան առ նել Հայոց ցե ղաս պա նու թյանն ա ռնչ վող հու շա-
գրու թյուն նե րը, խմ բա գրել և ծա նո թա գրու թյուն նե րով ամ բող ջաց նել դրանք: 
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ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ 
ОБ АВТОРАХ 

ABOUT THE AUTHORS

Շուշան Խաչատրյան, պատմ. գիտ. թեկն., աստվածաբան, «Հայոց ցեղասպա-
նության թանգարան-ինստիտուտ» հիմնադրամի Համեմատական ցեղասպա նա գի-
տության բաժնի գիտաշխատող: Ուսումնասիրությունների ոլորտները՝ ցեղասպա-
նության աստվածաբա նական և կրոնագիտական առումները, կրոնների բախու մը 
ցեղասպանությունների ընթացքում, Հոլոքոստի փիլիսոփայություն, թեոդի ցեա, քրիս-
տոն յաների հալածանքները XX-XXI դդ. և այլն:

Էլ. հասցե` khachatryan.shushan@genocide-museum.am 

Shushan Khachatryan, PhD in History, theologian, researcher at the Comparative 
Genocide Studies Department, Armenian Genocide Museum-Institute Foundation. 
Research fields – Theological and Religious Studies of genocides, religious clashes during 
the genocides, philosophy of Holocaust, theodicy, persecutions of Christians in XX-XXI 
centuries, etc. 

E-mail: khachatryan.shushan@genocide-museum.am
 
Шушан Хачатрян, канд. ист. наук, теолог, научный сотрудник Отдела  срав-

нительного геноцидоведения в Фонде «Музей-Институт Геноцида армян».  Область 
исследований –теологический и религиозный аспект геноцидов, столкновение рели-
гий во время геноцидов, философия Холокоста, теодицея, гонения христиан в XX-XXI 
веках и т.д.

Электронная почта: khachatryan.shushan@genocide-museum.am

Ռոբերտ Սուքիասյան, ցեղասպանագետ, «Հայոց ցեղասպանության թանգա-
րան-ինստիտուտ» հիմնադրամի ասպիրանտ։ Ուսումնասիրությունների ոլորտները՝ 
հայոց ցեղասպանության ժամանակ տեղահանությունների պատմություն:

Էլ. հասցե` robertsukiasyan@yahoo.com 

Robert Sukiasyan, MA in Genocide Studies, PhD student at the Armenian Genocide 
Museum Institute Foundation. Research fields – deportation history of the Armenian 
Genocide.

E-mail: robertsukiasyan@yahoo.com 

Роберт Сукиасян, геноцидовед, аспирант Фонда «Музей-Институт Геноцида 
армян». Область исследований – история депортаций во время Геноцида армян.

Электронная почта: robertsukiasyan@yahoo.com
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Միհրան Մինասեան, բանասեր, «Հայոց ցեղասպանության թանգարան-ինս տի-
տուտ» հիմնադրամի գիտաշխատող, Հայոց ցեղասպանության հուշագրու թյուն ների, 
վավերագրերի և մամուլի բաժնի վարիչ: Ուսումնասիրության ոլորտները` Հայոց 
ցեղասպանության աղբյուրագիտական հիմքերը, հայ գրքի և ձեռագրերի պատ-
մություն, հալեպահայ գաղթօջախի պատմություն և այլն: 

Էլ. հասցե` minassian.mihran@genocide-museum.am  

Mihran Minassian, Philologist, Head of the Department of the Armenian 
Genocide Memoires, Documents and Press, Armenian Genocide Museum-Institute 
Foundation. Research fields – sources of the Armenian Genocide studies, history of the 
Armenian book and manuscripts, history of Aleppo-Armenian colonies. 

E-mail: minassian.mihran@genocide-museum.am

Мигран Минасян, филолог, научный сотрудник, заведующий отделом Фонда 
«Музей-Институт Геноцида армян». Область исследований – источниковедение Гено-
цида армян, история армянской книги и рукописей, история армянской общины 
Алеппо и т. д.

Электронная почта: minassian.mihran@genocide-museum.am

Սեդա Պարսամյան, պատմաբան, «Հայոց ցեղասպանության թանգա րան-ինս-
տի տուտ» հիմնադրամի հայցորդ, Հայոց ցեղասպանության զոհերի փաս տա գրման 
և տվյալների հավաքագրման բաժնի վարիչ: Ուսումնասիրություն ների ոլորտ ները՝ 
մշակութային ցեղասպանություն, հայկական պատմամշակութային ժառան գության 
ոչնչացումը Օսմանյան կայսրությունում և Թուրքիայում:

Էլ. հասցե` parsamyan.seda@genocide-museum.am 

Seda Parsamyan, historian, PhD student at the Armenian Genocide Museum Institute 
Foundation, Head of the Documentation of the Armenian Genocide Victims and Data 
Collection Department at the Armenian Genocide Museum-Institute Foundation. Research 
fields – Cultural Genocide, Destruction of the Armenian Cultural and Historical Heritage 
in the Ottoman Empire and Turkey.

E-mail: parsamyan.seda@genocide-museum.am 

Седа Парсамян, историк, соискатель Фонда «Музей-Институт Геноцида армян», 
заведующий отделом Документации жертв Геноцида армян Фонда «Музей-Институт 
Геноцида армян». Область исследований – культурный геноцид, уничтожение армян-
ского историко-культурного наследия в Османской империи и Турции.

Электронная почта: parsamyan.seda@genocide-museum.am 
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Հարություն Մարության, պատմ. գիտ. դոկտոր, ազգագրագետ, «Հայոց ցե -
ղասպա  նության թանգարան-ինստիտուտ» հիմնադրամի տնօրեն, ՀՀ ԳԱԱ հնա գի-
տու թյան և ազգագրության ինստիտուտի գլխավոր գիտաշխատող։ Ուսումնա սի րու -
թյուն ների ոլորտները՝ Հայոց ցեղասպանության հիշողություն, ազգային ինքնու թյուն, 
կոլեկտիվ և պատմական հիշողություն, Ղարաբաղյան շարժում, պատկե րա գրու-
թյուն, հայոց ենթաէթնիկ խմբեր, հայ ավանդական մշակույթ։  

Էլ. հասցե` harutyun.marutyan@genocide-museum.am 

Harutyun Marutyan, Doctor of Sciences (History), social/cultural anthropologist, 
Director of the Armenian Genocide Museum-Institute Foundation, Head researcher at the 
Institute of Archaeology and Ethnography of National Academy of Sciences of Armenia. 
Research fields – Armenian Genocide memory, national identity, collective and historical 
memory, Karabakh movement, iconography, sub-ethnic groups of Armenians, Armenian 
traditional culture.

E-mail: harutyun.marutyan@genocide-museum.am

Арутюн Марутян, доктор ист. наук, этнограф, директор Фонда «Музей-Инсти-
тут Геноцида армян», главный научный сотрудник Института археологии и этногра-
фии Национальной Академии наук Армении. Область исследований – память и нацио-
нальная идентичность, коллективная и историческая память, Карабахское движение, 
иконография, субэтнические группы армян, армянская традиционная культура.

Электронная почта: harutyun.marutyan@genocide-museum.am

Էդիտա Գզոյան, պատմ. գիտ. թեկն., իրավունքի մագիստրանտ, միջազգայ-
նա գետ, «Հայոց ցեղասպանության թանգարան-ինստիտուտ» հիմնադրամի գիտու-
թյան գծով փոխտնօրեն: Ուսումնասիրությունների ոլորտները՝ Հայոց ցեղա սպա-
նության պատմական, իրավական, սեռային (գենդերային) և այլ հիմնահարցեր, 
գիտաչափություն: 

Էլ. հասցե` gzoyan.edita@genocide-museum.am 

Edita Gzoyan, PhD in History, MA in Law, International Relations Specialist, Deputy 
Director of the Armenian Genocide Museum-Institute Foundation. Research fields – 
historical, legal, gender and other issues of the Armenian Genocide, scientometrics. 

E-mail: gzoyan.edita@genocide-museum.am 

Эдита Гзоян, канд. ист. наук, магистр права, специалист по международным 
отношениям, заместитель директора Фонда «Музей-Институт Геноцида армян» по 
науке. Область исследований – исторические, правовые, гендерные и другие вопросы 
Геноцида армян, науковедение.

Электронная почта: gzoyan.edita@genocide-museum.am 
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Արևիկ Ավետիսյան, թուրքագետ, «Հայոց ցեղասպանության թանգարան-ինս-
տի տուտ» հիմնադրամի Արտաքին կապերի և լրատվության բաժնի վարիչ: Ուսում-
նա սիրությունների ոլորտները՝ Կ.Պոլսի գավառահայության տեղահանության ու 
կոտո րածների հիմնահարցեր, Հայոց ցեղասպանության ժխտողականության պատ-
մություն, արևմտահայ մամուլի պատմություն, արևմտահայ պատմագիտական գրա-
կանություն, 20-րդ դարասկզբի արևմտահայ մտավորականություն և այլն:

Էլ. հասցե` arevik.avetisyan@genocide-museum.am 

Arevik Avetisyan, turkologist, Head of the Department of External Relations and 
Media at the “Armenian Genocide Museum-Institute” Foundation. Research fields: issues 
of the deportation and massacres of the Armenian population in Constantinople, history 
of the Armenian Genocide denial, the history of Western Armenian media, historical 
literature of Western Armenian life, Western Armenian intellectuals of the beginning of 
the 20th century etc.

Email: arevik.avetisyan@genocide-museum.am 

Аревик Аветисян, тюрколог, заведующий отделом внешних связей и СМИ Фонда 
«Музей-институт Геноцида армян». Область исследований – вопросы депортации и 
массовых убийств константинопольских армян, история отрицания Геноцида армян, 
отражение Геноцида армян в прессе, западноармянская историографическая литера-
тура, западноармянская интеллигенция начала 20 века и т.д.

Электронная почта: arevik.avetisyan@genocide-museum.am



Տպագրությունը՝ օֆսեթ, թուղթը՝ օֆսեթ,
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