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Հա րու թյուն Տ. Մա րու թյան
 պատ մա կան գի տու թյուն նե րի դոկ տոր

ՀԱՅՈՑ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԶՈՀԵՐԻ ՀԻՇԱՏԱԿԻ ՕՐՎԱ 
ՁԵՎԱՎՈՐՈՒՄԸ, ԶԱՐԳԱՑՈՒՄՆԵՐԸ, ՄԵՐՕՐՅԱ ՎԻՃԱԿԸ 

(ՄԱՍ 2)

  Բա նա լի բա ռեր՝ Հայոց ցե ղա սպա նու թյուն, Մեծ ե ղեռն, Ցե ղա սպա նու թյան զո հե րի հի շա-
տա կի օր, Ցե ղա սպա նու թյան զո հե րի հու շա հա մա լիր, ապ րի լի 24։

Ճանապարհ դեպի հիշատակի օրվա նշում  
Խորհրդային Հայաստանում. 24 ապրիլի 1965 թ.

 Մեծ ե ղեռ նի 50-ա մյա կի նշու մը պայ մա նա վոր ված էր ոչ միայն «ձն հա լի» շնոր հիվ 
հա սա րա կու թյան լայն շեր տե րի մեջ տեղ գտած փո փո խու թյուն նե րով, այլև Հա յաս-
տա նի ղե կա վար նե րի քա ղա քա կան կամ քի գոր ծո նով։ 1960 թ. դեկ տեմ բե րի վեր ջին 
Հա յաս տա նի կոմ կու սի կենտ կո մի առա ջին քար տու ղար է ը նտր վում Յա կով Զա րո-
բյա նը (1908-1980)։ Նա իր գեր դաս տա նի ճա կա տա գրով (1914 թ. գաղ թել է ծնն դա-
վայր Արդ վի նից և ոտ քով հա սել Դո նի Ռոս տով. մինչև 1949 թ. ապ րել է Հա յաս տա-
նից դուրս) է զգա ցել Մեծ ե ղեռ նի ար հա վիրք նե րը: Նրա առա ջին քայ լե րից էին ԽՄԿԿ 
կենտ րո նա կան կո մի տեի առջև Մեծ ե ղեռ նի զո հե րի հի շա տա կը հար գե լու նպա տա կով 
մի ջո ցա ռում նե րի ան ցկաց ման ան հրա ժեշ տու թյան հար ցի բարձ րաց ման նա խա պատ-
րաս տու թյու նը և հա մա պա տաս խան նա խագ ծե րի կազ մու մը։ Զա րո բյա նը նպա տակ 
ու ներ ոչ միայն բա վա րա րե լու հայ ժո ղովր դի վա ղուց հա սու նա ցած ո գե ղեն հի շա տա կի 
պա հանջ նե րը, այլև լու ծե լու ռազ մա վա րա կան նշա նա կու թյան խն դիր ներ: Ե րբ Ե ղեռ նի 
50-ա մյա կը ո գե կո չե լու թույլտ վու թյուն ստա նա լու հա մար ՀԿԿ կենտ կո մը դի մեց Մոսկ-
վա, ԽՄԿԿ կենտ կո մի քաղ բյու րոն հար ցի քն նարկ ման հա մար կազ մեց հա տուկ հանձ-
նա ժո ղով, ո րը թե պետ բա վա կան դժ կամ, բայց և այն պես հա մա ձայ նեց թույ լատ րել 
նշել Ե ղեռ նի 50-ա մյա կը1։ 

Պետք է նկա տի ու նե նալ ևս  մի կարևոր հան գա մանք, ո րն է ա կան նշա նա կութ յուն 
ու նե ցավ Հա յոց ցե ղա սպա նութ յան գոր ծո նը խորհրդային և, դրա նով ի սկ, նաև մի ջազ-
գա յին հան րութ յա նը ներ կա յաց նե լու առու մով: Բանն այն է, որ Խորհրդա յին Հա յաս-
տա նի կու սակ ցա կան ղե կա վա րութ յու նը, փոր ձե լով իր վե րա դա սի՝ ԽՄԿԿ կենտ-
կո մի հա վա նութ յու նը ստա նալ «1915 թվա կա նին հա յե րի զանգ վա ծա յին բնաջնջ ման 
50-ամյա կի առ թիվ մի ջո ցա ռում ներ» ան ցկաց նե լու մա սին, հմ տո րեն օգ տա գոր ծեց 
հայ կա կան Սփյուռ քի գոր ծո նը և խն դի  րը տե ղա փո խեց գա ղա փա րա խո սա կան ո լորտ: 

1 Տե՛ս Ավագ Հարությունյան, Հայոց ցե ղա սպանության 50-րդ տարելիցը և Երկրորդ Հանրապե-
տությունը (Երևան, «Նորավանք», 2015), 9։ Հարցի շուրջ մանրամասն տե՛ս նաև Никита Я. Заробян, 
Яков Заробян и его эпоха (Ереван: изд-во РАУ, 2008); Նիկիտա Զարոբյան, Արմեն Գրիգոր յան,  
«1965-ի ռուբիկոնը», http://imyerevan.com/hy/society/view/2263 (23 ապրիլի 2013 թ.), դիտվել է 04.01.2019։

http://imyerevan.com/hy/society/view/2263 
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Մաս նա վո րա պես ՀԿԿ կենտ կո մի առա ջին քար տու ղար Յա. Զա րոբ յա նի՝ ԽՄԿԿ 
 կենտ կո մին 1964 թ. դեկ տեմ բե րին ուղղ ված նա մա կում2 շեշտ վում էր, որ «ս փյուռ քա-
հայ հե տա դեմ ու ժե րը» (ն կա տի ու նե նա լով թերևս «Դաշ նակ ցու թյուն» կու սակ ցութ յա նը) 
հայ տա րա րում են, որ «Խորհրդա յին Հա յաս տա նում հա յե րի զանգ  վա ծա յին բնաջնջ-
ման տա րե դար ձե րը ոչ մի ձև ով չեն նշ վում», պն դում են. «… ի բր մեր ե րկ րում հար-
յուր հա զա րա վոր հայ րե նա կից նե րի հի շա տա կին ան տար բեր են վե րա բեր վում, և որ 
ի բր դրա նով մեզ մոտ ցե ղա սպա նու թյան քա ղա քա կա նու թյու նը առար կա յա բար ար դա-
րաց վում է»: Եվ եզ րա կաց վում է. «…ն պա տա կա հար մար ե նք գտ նում այդ տա րեթ վի 
50-ամ յա կը ԽՄԿԿ  լե նի նյան ազ գա յին քա ղա քա կա նութ յան լիա կա տար հաղ թա նա կի, 
տն տե սու թյան, մշա կույ թի, գի տութ յան ո լորտ նե րում վե րածն ված հայ ժո ղո վր դի հս կա-
յա կան ձեռք բե րում նե րի ցու ցադր ման նշա նի ներ քո նշել»: Առա ջարկ  վում էր. «…այդ 
ամ բողջ աշ խա տան քը պետք է ի րա կա նաց վի այն պես, որ պես  զի այն բա ցա սա բար 
չազ դի հարևան ե րկր նե րի հետ և մաս նա վո րա պես Թուր քիա յի հետ ԽՍՀՄ -ի փոխ հա-
րա բե րութ յուն նե րի բա րե լավ ման քա ղա քա կա նութ յան վրա, և հե տապն դի նպա տակ, 
որ պես զի ժո ղո վուրդ նե րի պատ մութ յան մեջ հա մա նման ող բեր գութ յուն այլևս չկրկն վի 
(ը նդ գծումն ի մն է – Հ.Մ.)»: Ահա այս վեր ջին ձևա կեր պու մը շատ գա ղա փա րա խո սա-
կան, շատ խոր հրդա յին և համ ըն դու նե լի դրույթ էր, ո րն առանձ նա պես հա ճախ էր 
օգ տա գործ վում Հայ րե նա կան մեծ պա տե րազ մի ու նրա առան ձին դր վագ նե րի բնու-
թագր ման հա մար: Մյուս կող մից, այս ձևա կեր պու մը ցու ցիչն էր այն բա նի, որ Հա յոց 
ցե ղա սպա նու թյու նը դուրս էր բեր վում զուտ հայ կա կան ող բեր գու թյուն լի նե լու դրույ թից 
և դր վում հա մաշ խար հա յին պատ մութ յան հար թու թյան մեջ3։

 Մյուս կարևոր գա ղա փա րա խո սա կան կան խադ րույ թը, ո րն առ կա էր վե րո հիշ-
յալ նա մա կում առան ձին կե տի ձևով, հետևյալն էր. «Երևա նում կանգ նեց նել առա-
ջին հա մաշ խար հա յին պա տե րազ մում զոհ ված հայ նա հա տակ նե րին նվիր ված կո թող: 
Կո թո ղը պետք է խոր հրդան շի հայ ժո  ղովր դի վե րա ծնուն դը [ընդգ ծում ներն ի մն են – 
Հ.Մ.]»4։ Այս տեղ օգ տա գործ ված «ա ռա ջին հա մաշ խար հա յին պա տե րազմ» ձևա կեր-
պու մը ոչ միայն զուտ ժա մա նա կա գրա կան ցու ցի չի դեր էր կա տա րում, այլև խն դիր էր 
դնում ե րև ույ թը տե ղա փո խել «հա մաշ խար հա յին» հար թու թյուն: Մյուս կող մից, խոր-
հրդա յին գա ղա փա րա խո սութ յու նը, հետևե լով լե նին յան բնու թա գրում նե րին, տաս նամ-
յակ ներ շա րու նակ Առա ջին աշ խար հա  մար տը ներ կա յաց նում էր ի բրև «իմ պե րիա լիս-
տա կան պա տե րազմ»5։ Ի սկ աշ խար հում հենց Խոր հրդա յին Մի ու թյունն էր, որ, ղե կա-

2 Մանրամասն տե՛ս Հայոց ցե ղա սպանության 50-ամյակը և Խորհրդային Հայաստանը (Փաստա-
թղթերի և նյութերի ժողովածու), կազմող և խմբագիր՝ Ավագ Հարությունյան (Երևան, «Գիտություն», 
2005), 37–40: 
3 Հարություն Մարության, «Թանգարան և հուշարձան (հայոց և հրեաների փորձառության համե-
մա տական վերլուծություն)», ՊԲՀ, 3 (2014), 65-66։ 
4 Հուշարձանի կառուցման որոշումների և ընթացքի մասին մանրամասն տե՛ս Ամատունի Վիրաբյան, 
«Մեծ եղեռնի հուշահամալիրի ոդիսականը. ազգային հուշարձան և խորհրդա յին իրականություն», 
Բանբեր Հայաստանի արխիվների, 1 (2008), 292-296։
5 Մանրամասն տե՛ս Л. Федоров, «В. И. Ленин и И. В. Сталин о Первой империалистической 
войне», Военно-исторический журнал, 1 (1939), 133–137. Հմմտ. օրինակ. Вторая им периалистическая 
война началась. Политическое управление РККА (В помощь пропагандисту РККА) (М., 1938). 
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վա րե լով «հա մաշ խար հա յին սո ցիա լիզ մի» ճամ բա րը, բո լոր հնա րա վոր մի ջոց նե րով 
դի մա  կա յում էր «հա մաշ խար հա յին իմ պե րիա լիզ մին»6։

 Հա ջորդ է ա կան պահն այն էր, որ որևէ բնու թագր մամբ չէր նշ վում հա յե րին «զոհ-
ված հայ նա հա տակ ներ» դարձ նող նե րի մա սին. կարևորն այն էր, որ դա տե ղի էր ու նե-
ցել «ա ռա ջին հա մաշ խար հա յին պա տե րազ մի» ժա մա նակ: Այս տե սանկ յու նից բնու թա-
գրա կան է, որ ՀԿԿ  կենտ կո մի նա խա գա հու թյան և Հայ կա կան ԽՍՀ նա խա րար նե րի 
խորհրդի ներ հան րա պե տա կան ը նդ գր կում ու նե ցող ո րո շում նե րում7 ար դեն «ա ռա ջին 
հա մաշ խար հա յին պա տե րազմ» ձևա կեր պու մը չի հան դի պում: 

Ոչ պա կաս կարևոր շեշ տա դրում էր «հայ ժո ղովր դի վե րա ծնունդ» ձևա կեր պու մը, 
քա նի որ խոր հրդա յին գա ղա փա րա խո սու թյու նը տաս նամ յակ ներ շա րու նակ քա րո զում 
էր, որ հենց խորհրդա յին կար գե րի հաս  տա տու մը փր կեց հայ ժո ղովր դին ֆի զի կա կան 
բնաջն ջու մից ու պայ  ման ներ ստեղ ծեց նրա ի րա կան «վե րածնն դի» հա մար: 

Ե թե ը նդ հան րաց նենք, ապա պետք է ամ րա կայել, որ դի տարկ վող նա մա կի հիմ-
նա կան դրույթ ներն ի րա կա նում ու ղե նի շա յին ձևա կեր պում ներ էին: Դա այն մար տա-
վա րա կան օ րի նակ նե րից է, որ ե րբ պետք է դրա կան լու ծում նե րի ակն կա լի քով Հա յոց 
ցե ղա սպա նութ յան խն դի րը ներ կա յաց նել հար ցին ոչ շատ տեղ յակ քա ղա քա կան (տ վյալ 
դեպ քում՝ նաև կու սակ ցա կան) վեր նա խա վին, ապա պետք է «խո սել» այդ վեր նա խա վի 
հա մար հաս կա նա լի և ըն դու  նե լի, տվյալ դեպ քում՝ «խորհրդա յին գա ղա փա րա խո սութ-
յան» լեզ վով՝ մաս նա վո րա պես դուրս բե րե լով հար ցը էթ նի կա կան հա կա մար տութ յան 
ո լոր տից8։

1965 թ. ապ րի լի 24-ը նշ վեց եր կու մա կար դա կով՝ ժո ղովր դա կան և պե տա կան-
կու սակ ցա կան: Այդ օ րը՝ ե րե կո յան, Երևա նի o պե րայի և բա լե տի թատ րո նում տե ղի 
ու նե ցավ «1915 թվա կա նի և Ե ղեռ նի զո հե րի հի շա տա կին նվիր ված Երևան քա ղա քի 
հա սա րա կայ նու թյան ներ կա յա ցու ցիչ նե րի ժո ղով», ո րին ներ կա էին ՀԽՍՀ ո ղջ ղե կա-
վա րու թյու նը, Վազ գեն Ա Կա թո ղի կո սը: Ար ժե հի շա տա կել, որ ժո ղո վին հնա րա վոր էր 
մաս նակ ցել մի միայն ՀԿԿ կենտ կո մի հա տուկ հրա վի րա տոմ սե րով: Հն չե ցին ե լույթ-
ներ՝ մո տա վո րա պես հետևյալ շեշ տադ րում նե րով. հայ ժո ղո վուրդն առա ջին ան գամ 
ար ժա նա վայել նշում է Մեծ ե ղեռ նի տա րե լի ցը, բյու րա վոր ան մեղ զո հե րի պայ ծառ 
հի շա տա կը. դա տա պարտ ման է ար ժա նի ոչ թե Թուր քիայի աշ խա տա վոր ժո ղո-
վուր դը, այլ ցե ղա սպա նու թյան քա ղա քա կա նու թյու նը և այն գոր ծա դրող նե րը. միայն 
խորհրդային իշ խա նու թյան հաղ թա նա կը Հա յաս տա նում, ռուս մեծ ժո ղովր դի եղ բայ-
րա կան օգ նու թյու նը փր կե ցին հայ ժո ղովր դին իս պառ բնա ջն ջու մից. Ե ղեռ նի տա րե-
լի ցը նշ վում է ոչ թե ող բով ու լա ցով, այլ Հա յաս տա նի վե րածնն դի պայ ման նե րում, 
նրա բե ղուն ներ կայի և առա վել շքեղ ապա գայի գի տակ ցու թյամբ, այն հա մոզ մամբ, 

Խորհրդային պատմագիտության մեջ ուղենիշային էր գնահատվում Վ. Ի. Լենինի ձևակերպումն 
իմպերիալիստական պատերազմը քաղաքացիա կանի վերածելու մասին, որն այնուհետև պետք է 
հանգեցնի հեղափոխության: Մանրա մասն տե՛ս, օրինակ, «Предисловие». В кн.: В. И. Ленин, Полное 
собрание сочинений, т. 26 (М.: Изд-во политической литературы, 1969), VII–XXVII.
6 Մարության, «Թանգարան և հուշարձան», 67։ 
7 Տե՛ս, օրինակ, Հայոց ցե ղա սպանության 50-ամյակը և Խորհրդային Հայաստանը, 48, 60, 64:
8 Մարության, «Թանգարան և հուշարձան», 67։ 
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որ ոչ մի ուժ, սո ցիա լիս տա կան հա սա րա կար գից բա ցի, չի բե րի հայ ժո ղովր դին այդ 
լու սա վոր ապա գան9։

1965 թ. ապ րի լի 24-ին՝ առա վո տյան ժա մը 10-ին, տաս նյակ հա զա րա վոր սևա-
զգեստ ե րի տա սարդ ներ հա վաք վում են Լե նի նի հրա պա րա կում չար տոն ված հան-
րա հա վա քի, ձեռք նե րին պաս տառ ներ՝ «2.000.000» (Ե ղեռ նի զո հե րի թի վը), «Հա տու-
ցեք հո ղե րը», «Ար դար լու ծեք հայոց հար ցը», «Ա զա տե՛ք 7 հայ րե նա սեր նե րին» և 
այլն (լուս. 1), ի նչ պես նաև՝ Դա նի ել Վա րու ժա նի և Կո մի տա սի մե ծա դիր դի ման կար-
նե րը, անընդ հատ վան կարկ վում էր «Հո-ղե-րը, հո-ղե-րը»: Տա րած վում են ԽՄԿԿ 
ԿԿ-ին, ԽՍՀՄ կա ռա վա րու թյա նը և խորհրդա րա նին ուղղ ված թռու ցիկ ներ, որ տեղ 
խնդ րում էին խորհրդային ղե կա վա րու թյա նը վե րաց նել ազ գային հար ցում ան հա-
տի պաշ տա մուն քի տա րի նե րին ըն դուն ված բո լոր հա կա հայ կա կան անար դար ո րո-
շում նե րը և ար դա րա ցի լու ծում տալ հայ ժո ղովր դի պա հանջ նե րին, մաս նա վո րա պես 
Հա յաս տա նին հանձ նել Ղա րա բա ղը, Նա խի ջևա նը և Խորհրդային Մի ու թյան պատ-
մա կա նո րեն հա յաբ նակ մյուս հո ղե րը, ներ գաղ թած հայե րին տե ղա վո րել Նա խիջևա-
նում, քա նի որ բնակ չու թյան խտու թյու նը հան րա պե տու թյու նում հա սել է տագ նա պա լի, 

9 Մանրամասն տե՛ս Հարությունյան, Հայոց ցե ղա սպա նու թյան 50-րդ տարելիցը և Երկրորդ 
Հանրապետությունը, 43-45։

Լուս. 1. Ցույց Լենինի հրապարակում։ Ցուցարարների ձեռքին պլակատ է Մասիսների 
ուրվանկարով և «Արդար լուծեք Հայոց հարցը» գրությամբ։ Երևան, 24 ապրիլի 1965 թ.։  

ՀՑԹԻ գիտական ֆոնդեր, բաժին 1, թպ 6, ֆհ 23, լուս. 7։
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ճա կա տա գրա կան մա կար դա կի, ազա տել յոթ հայ րե նա սեր նե րին, արա գաց նել հայե-
րի ներ գաղ թը10։ Այդ պա հանջ նե րը հենց հրա պա րա կում հանձն վում են Խորհրդային 
Հա յաս տա նի ղե կա վար նե րին։ Այլ թռու ցիկ նե րում գր ված էր. «Կոչ հայ ժո ղովր դին. 
Հայ ժո ղո վուրդ, հի շի՛ր, ապ րի լի 24-ը Մեծ ե ղեռ նի օ րն է։ Բո լորս սգո եր թի», ի նչ պես 
նաև «Կոր չեն թր քա կան իշ խա նու թյուն նե րը Արևմտյան Հա յաս տա նում», «Վե րա դարձ-
րեք մեր հո ղե րը», «Ա զա տու թյուն արևմ տա հայե րին»11։ Լե նի նի հրա պա րա կից ցու ցա-
րար նե րը հայ րե նա սի րա կան կո չե րով քա ղա քի փո ղոց նե րով ե րթ են կազ մա կեր պում 
դե պի Պո լի տեխ նի կա կան ի նս տի տուտ և Երևա նի պե տա կան հա մալ սա րան՝ կոչ անե-
լով ու սա նող նե րին միա նալ եր թին։ Ապա ժո ղո վուրդն ուղղ վում է դե պի Կո մի տա սի 
պան թե ոն՝ հար գան քի տուրք մա տու ցե լու Ցե ղա սպա նու թյան զոհ դար ձած մեծ եր գա-
հա նին։ Այս տեղ ե լույթ են ու նե նում մտա վո րա կա նու թյան ներ կա յա ցու ցիչ ներ (մաս-
նա վո րա պես Սիլ վա Կա պու տի կյա նը և Պա րույր Սևա կը), ե րի տա սարդ ներ։ Դրա նից 
հե տո մար դիկ վե րա դառ նում են Օ պե րայի հրա պա րակ։ Օ պե րային թատ րո նի շեն քում 
սկս վում է պաշ տո նա կան ժո ղո վը։ Քիչ ան ց մի խումբ ե րի տա սարդ ներ փոր ձում են 
մուտք գոր ծել շեն քի դահ լիճ: Հան դի պե լով ի րա վա պահ մար մին նե րի դի մադ րու թյա նը` 
նրանք քա րեր են շպր տում օ պե րայի շեն քի վրա` ջար դե լով ապա կի նե րը: Ի րա վա պահ-
նե րը ստիպ ված շենք ներ խու ժող նե րի վրա պոմ պե րով սա ռը ջուր են բաց թող նում, 
բայց ապար դյուն. մոտ եր կու հա րյուր ցու ցա րար ներ ներ խու ժում են Օ պե րայի շենք, 
ապա և նիս տի ան ցկաց ման վայր «Հո ղե րը մե՛րն են, մե՛ րը» բա ցա կան չու թյուն նե րով։ 
Հան դի սա վոր նիս տը ձա խող վում է։ Հան րա պե տու թյան ղե կա վա րու թյու նը հե ռա նում 
է, մնում է միայն կա թո ղի կո սը, ով հան դար տու թյան կո չեր է անում։ Այդ և հա ջորդ 
օ րը մի քա նի տաս նյակ մարդ ձեր բա կալ վում է, սա կայն նրանց դեմ քրե ա կան գոր ծեր 
չեն հա րուց վում, և նրանք ազատ են ար ձակ վում, քա նի որ նրանց գոր ծո ղու թյուն նե րը 
ո րակ վում են որ պես խու լի գա նու թյուն։ Ապ րի լի 25-ի կե սօ րին օ պե րային թատ րո նի 
տա րածքն ար դեն մաքր վել էր, նոր ապա կի նե րը՝ տե ղադր վել, այն պես որ հա ջորդ օ րը 
Մոսկ վայից ժա մա նած հա տուկ հանձ նա ժո ղո վը որևէ հետք չի տես նում: Սա կայն մի 
քա նի ամիս ան ց Յա կով Զա րո բյանն ազատ վում է զբա ղեց րած պաշ տո նից և աշ խա-
տան քի նշա նակ վում Մոսկ վա յում12։

10 Օրվա իրադարձությունների մանրամասն նկարագրությունը տե՛ս, օրինակ` Մկրտիչ Արմեն, 
«Զեկուցագիր Հայաստանի կոմունիստական կուսակցության կենտրոնական կոմի տեին», Գրական 
թերթ (Երևան), 6 սեպտեմբերի 1991 թ. (թիվ 25/2428)։ Սիլվա Կապուտիկյան, Էջեր փակ գզրոցներից 
(Երևան, «Ապոլոն» հրատ., 1997), 60, 77։ Haig Sarkissian, “50th Anniversary of the Turkish Genocide as 
Observed in Yerevan,” The Armenian Review 19, no. 4 (1966): 23-28. Նվարդ Բորյան, «Ինչպես է նշվել 
Հայոց ցե ղա սպա նության 50-րդ տարելիցը և ինչպես հնարավոր դարձավ Ծիծեռնակաբերդի հուշա-
հա  մա լի րի կառուցումը», Հայկական աշխարհ (Երևան), 24 ապրիլի 2007 թ., http://www. armworld.am/
detail.php?paperid=1493&pageid=50725&lang, դիտվել է 04.01.2019։ Никита Я. Зароб ян, Яков Заробян и 
его эпоха, 123-140։ Զա րոբ յան, Գրի գորյան, «1965-ի ռուբիկոնը»։ Հարություն յան, Հայոց ցե ղա սպա-
նու թյան 50-րդ տարելիցը և Երկ րորդ Հանրապետությունը, 47-59։ 
11 Տե՛ս «Մեծ Եղեռնի յիսնամեակին. Տօնակատարութիւնները Երեւանի մէջ. Պաշտօնական 
հաւաքոյթներ, եւ ժողովրդական համախմբումներ ու ցոյցեր», Կարօ Գէորգեան, Ամենուն տարեգիրքը 
1966, ԺԳ տարի (Պէյրութ, 1966), 316։
12 Հարությունյան, Հայոց ցե ղա սպանության 50-րդ տարելիցը և Երկ րորդ Հանրապե տու թյունը, 58-59։
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1965 թ. ապ րի լի 24-ի երևա նյան13 հուժ կու շար ժու մը քան դեց պաշ տո նա կան լռու թյան 
պատ նե շը, ու հայ ժո ղո վուրդն ի րա վունք ստա ցավ բարձ րա ձայն խո սե լու ի րեն պա տու-
հա սած 20-րդ դա րի ամե նա մեծ ող բեր գու թյուն նե րից մե կի՝ Հայոց Մեծ ե ղեռ նի մա սին, 
գր վե ցին գի տա կան հե տա զո տու թյուն ներ, 1915-ի դեպ քե րի մա սին հրա տա րակ վե ցին 
գր քեր ու փաս տաթղ թեր, ի սկ պե տա կա նո րեն կազ մա կերպ ված ու ի րա կա նաց ված 
ցե ղա սպա նու թյան փաս տը վեր ջա պես իր տե ղը գտավ հայոց պատ մու թյան դա սագր-
քե րում: Բա ցի դրա նից, սա այն ե զա կի դեպ քե րից էր, ե րբ իշ խա նու թյունն ու ժո ղո-
վուր դը, չնա յած տար բեր դիր քե րից, պայ քա րում էին մեկ ը նդ հա նուր գոր ծի հա մար: 
Պայ քա րե ցին ու հա սան ի րենց նպա տա կին14:

Մեծ եղեռնի զոհերի հիշատակին նվիրված հուշահամալիրը

Ե ղեռ նի զո հե րի հի շա տա կի կո թող կա ռու ցե լու մա սին ՀԿԿ կենտ կո մի նա խա գա հու-
թյու նը 1965 թ. փետր վա րի 15-ին ըն դու նում է հա մա պա տաս խան ո րո շում։ Մեկ ամ սից 
հրա պա րակ ված մր ցա նա կա բաշ խու թյան պայ ման նե րի մեջ շեշտ վում է, որ կո թո ղը 
պետք է մարմ նա վո րի «ս տեղ ծա գոր ծող հայ ժո ղովր դի մա քա ռում նե րով լի կյան քը, 
վե րապ րե լու, առա ջա դի մե լու ան սպառ կեն սու նա կու թյու նը, նրա ներ կան ու պայ ծառ 
ապա գան` ի հա վեր ժա ցումն 1915 թ. Մեծ ե ղեռ նի մի լի ո նա վոր նա հա տակ նե րի ան մար 
հի շա տա կի»15։ Կար ծում եմ, որ հու շար ձա նի հա մար նա խա տես ված տե ղան քը՝ Ծի ծեռ-
նա կա բեր դի բար ձուն քը, պա տա հա կան չէր ը նտր ված։ Ո րո շում կա յաց նող նե րը թերևս 
հետևել էին Երևա նի՝ 1924 թ. գլ խա վոր հա տա կագ ծի հե ղի նակ Ալեք սանդր Թա մա-
նյա նի մտահ ղաց մա նը՝ քա ղաքն իր հիմ նա կան ճար տա րա պե տա կան հա մա լիր նե րով 
ուղ ղել դե պի Արա րատ։ Ը նտր ված տե ղան քը նույն պես ուղղ ված էր դե պի Մա սիս նե րը, 
դե պի Արևմտյան Հա յաս տան։ 

1965 թ. հու նի սի սկզ բին ժյու րիի կող մից ը նտր ված նա խա գի ծը (ճար տա րա պետ-
ներ Ար թուր Թար խա նյան, Սա շուր Քա լա շյան) ու ներ «պարզ ու հաս կա նա լի լու-
ծում… խո նարհ ված խաչ քա րաձև քա րե րը խորհրդան շում են սու գը զոհ ված նե րի 
հի շա տա կին, ի սկ վե րաս լաց կո թո ղը՝ վե րած նունդ»16։ Հու շա հա մա լի րի շի նա րա-
րու թյունն ավարտ վում է ռե կոր դային կարճ ժա մա նա կա հատ վա ծում՝ եր կու սու-
կես տա րում։ Սա շուր Քա լա շյա նի վկա յու թյամբ. «Ա մեն շա բաթ-կի րա կի Հա յաս տա նի 
շր ջան նե րից, գյու ղե րից սե փա կան նա խա ձեռ նու թյամբ մար դիկ էին ավ տո բուս նե րով 

13 Այդ օրը տեղի են ունենում Մոսկվայի հայության հավաք հայկական գերեզմանատանը և 
հոգեհանգստյան պատարագ՝ եկեղեցում։ Հաջորդ տարի կազմակերպվում է շուրջ 10.000 մարդկանց 
մասնակցությամբ երթ դեպի Թուրքիայի դեսպանության շենք, ինչպես և պա տարագ եկեղեցում։ 
Մանրամասն տե՛ս Վարդան Հայկազյան, Ցե ղա սպանության տարելիցի նշումը Մոսկվայում. – 
Հարությունյան, Հայոց ցե ղա սպանության 50-րդ տարելիցը և Երկրորդ Հանրապետությունը, 140-
153։ Vahakn N. Dadrian, “The Events of April 24 in Moscow – How They Happened and Under What 
Circumstances,” The Armenian Review 20, no. 2 (1967): 9-26: 
14 Զարոբյան, Գրի գորյան, «1965-ի ռուբիկոնը»։ 
15 Վիրաբյան, «Մեծ եղեռնի հուշահամալիրի ոդիսականը», 293։
16 Նույն տեղում, 296։ Տե՛ս նաև Վարազդատ Հարությունյան, «Ինչպես ընտրվեց Եղեռնի զոհերի 
հուշահամալիրի նախագիծը», Ազգ (Երևան), 27 մայիսի 2006 թ., Զ։ 
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գա լիս, ասում էին. «Մենք այ սինչ գյու ղից ե նք, մեր նախ նի նե րը ե կել են Արևմտյան 
Հա յաս տա նի այ սինչ նա հան գից, ու զում ե նք շա բա թօ րյակ անել, ասե՛ք̀ ի նչ անենք»: Գործ 
շատ կար, ու էդ մար դիկ հա ճույ քով, թև քե րը քշ տած̀  քար էին տե ղա փո խում կամ շի նա-
րա րա կան աղբ թա փում: Ի սկ ե րբ անե լու բան չէր լի նում, սկ սում էին հայ րե նա սի րա-
կան եր գեր եր գել»17։ Գործն արագ և «ա նաղ մուկ» անե լու խն դիր էր դր ված, որ պես զի 
հան կարծ Մոսկ վան չփո խեր իր ո րո շու մը։ 

Վեր ջա պես, 1967 թ. նոյեմ բե րի 29-ին տաս նյակ հա զա րա վոր քա ղա քա ցի նե րի 
ներ կա յու թյամբ հան դի սա վոր պայ ման նե րում Ծի ծեռ նա կա բեր դում բաց վում է Հայոց 
ցե ղա սպա նու թյան զո հե րի հի շա տա կին նվիր ված հու շա հա մա լի րը: ՀԿԿ կենտ կո մի 
առա ջին քար տու ղար Ան տոն Քո չի նյա նի գլ խա վո րու թյամբ ներ կա էին ՀԽՍՀ կու-
սակ ցա կան-պե տա կան ո ղջ ղե կա վա րու թյու նը, մտա վո րա կա նու թյան սե րուց քը: 
Մի ջո ցա ռու մը հե ռուս տա տե սու թյամբ և ռա դի ոյով հե ռար ձակ վում էր հան րա պե տու-
թյու նով մեկ: Գա ղա փա րա խոս ներն ի նչ պես միշտ, այս ան գամ էլ փոր ձել էին հա մա-
տե ղել ան հա մա տե ղե լին. հու շար ձա նը բա ցե ցին Հա յաս տա նում խորհրդային իշ խա-
նու թյան հաս տատ ման 47-րդ տա րե դար ձի օ րը՝ դրա նով ի սկ հա մազ գային աղե տը 
եզ րա փա կե լով հա մա ժո ղովր դա կան վե րածնն դով18։

 Հու շա հա մա լիր տա նող ճա նա պարհ ներն ան ցնում են ըն դար ձակ զբո սայ գու 
մի ջով։ Բուն հու շա հա մա լի րը զբա ղեց նում է մոտ կես հեկ տար տա րածք և բաղ կա-
ցած է ե րեք հիմ նա կան կա ռույց նե րից՝ հու շա պատ, հա վեր ժու թյան սրահ/ հի շա տա կի 
դահ լիճ, «Վե րածնվող Հա յաս տան» հու շա սյուն։ Հա րյուր տա սը մետր եր կա րու-
թյամբ հու շա պա տի վրա 2002 թ. փո րագր վել են Օս մա նյան կայս րու թյան այն բնա-
կա վայ րե րի անուն նե րը, որ տեղ տե ղի են ու նե ցել հա յե րի ջարդերը (լուս. 2)։ Ե րե-
սուն մետր տրա մագ ծով շր ջա նաձև դամ բա րանն ու նի դե պի կենտ րոն խո նարհ ված 
12 հս կա բա զալ տե պի լոն ներ, ո րի առանց քում վառ վող ան մար կրա կը խորհրդան-
շում է Ե ղեռ նի զո հե րի հի շա տա կի հա վեր ժու թյու նը։ Քա ռա սուն մետ րա նոց հու շա-
սյու նը կյան քի խորհրդա նիշ հան դի սա ցող ծիլ-ցո ղու նի քա րե մարմ նա վո րումն է՝ 
բաղ կա ցած մի մյանց շա րու նա կու թյուն կազ մող եր կու թեր թե րից և խորհրդան շում է 
հայ ժո ղո վր դի վե րած նուն դը (լուս. 3)։ Գտնվե լով բար ձուն քի վրա և առանձ նա նա-
լով քա ղա քային մի ջա վայ րից՝ հու շա հա մա լի րը միև նույն ժա մա նակ ներ դաշ նա կու-
թյան մեջ է շր ջա կա մի ջա վայ րի, մաս նա վո րա պես պար զո րոշ երևա ցող Արա րատ 

17 «Ծիծեռնակաբերդ. Հուշակոթողի մասին միֆերն ու իրական պատմությունները», https://web.
archive.org/web/20151026130642/http://newmag.am/2015/genocide-monument/ (15 ապրիլի 2015 թ.), դիտ-
վել է 04.01.2019։ Հուշահամալիրի նախագծման, շինարարության ընթացքի մանրամասն պատ մու-
թյունը տե՛ս Սաշուր Քալաշյան, Ինչպես ստեղծվեց հուշահամալիրը, Ճարտարապետություն, շինա-
րա րություն, 4-5 (2015), 14-21 և «Երբ կառուցվում էր Ծիծեռնակաբերդի հուշարձանը. 40 տարի անց 
վեր հիշում են շինարարները. Զրույցը տեղի է ունեցել 2005 թ. ապրիլին Եղեռնի հուշահամալիրի 
մոտ», Ճարտարապետություն, շինարարություն, 4-5 (2015), 22-23։ 
18 Հարությունյան, Հայոց ցե ղա սպանության 50-րդ տարելիցը և Երկ րորդ Հանրապետությունը, 
33-36։ Առկա է մեկ այլ վկայություն. «Եղեռնի հուշահամալիրի բացման օրը՝ 1967 թ. նոյեմբերի 29-
ին, «Երքիմշին» տրեստի վարպետների անունից ելույթ պետք է ունենար Վրեժ Աբրահամյանը։ 
Երբ կարդացին նրա անունը, այն անսպասելի ալեկոծում առաջացրեց հավաքվածների մեջ. 60-70 
հազարանոց բազմությունը, բռունցքները բարձրացրած, սկսեց վանկարկել. – Վը՛-րե՛ժ, վը՛-րե՛ժ, վը՛-
րե՛ժ...»։ Տե՛ս «Երբ կառուցվում էր Ծիծեռնակաբերդի հուշարձանը», 24։ 
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Լուս. 2. Հայոց ցեղասպանության զոհերին նվիրված հուշահամալիրի հուշապատը. 
փորագրված որոշ բնակավայրերի (տարածաշրջանների) անվանումների (Խնուս, Դերջան, 

Բայազետ, Սասուն, Բիթլիս, Մուշ) ներքևում ծաղիկներ են դրված։ Երևան, 25 ապրիլի 2019 թ.։ 
Լուսանկարը՝ Հարություն Մարությանի։ 

Լուս. 3. Հայոց ցեղասպանության զոհերին նվիրված հուշահամալիրը. հուշապատ, հուշասրահ, 
վերածննդի կոթող։ Երևան, 11 ապրիլի 2012 թ.։ Լուսանկարը՝ Հարություն Մարությանի։
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լե ռան պատ կե րի հետ: Փաս տո րեն հայ ի նք նու թյան եր կու կարևո րա գույն՝ բնու թյան 
կեր տած և ձե ռա կերտ տար րեր ի մի են բեր ված մեկ վայ րում։ Այս շար քում թերևս 
պետք է տե ղադ րել նաև հու շար ձա նի բար ձուն քից բաց վող երևա նյան հա մայ նա-
պատ կե րը՝ խորհրդա նի շը ցե ղա սպա նու թյան ար հա վիրք նե րը վե րապ րած ու վեր 
հառ նած հա յու թյան։ Այ ցե լու նե րի վրա խորհրդային մո դեռ նիզ մի ո ճով կա ռուց ված 
այս հու շար ձա նի ազ դե ցու թյու նը պայ մա նա վոր ված է նախ՝ նրա զուսպ, դե կո րա տիվ 
հա վե լում նե րից զերծ ծա վա լա տա րա ծա կան կեր պա րով, ապա՝ նրա նում մշ տա պես 
հն չող հոգևոր ե րաժշ տու թյան թախ ծոտ մե ղե դի նե րով: Այդ առու մով այն ճար տա րա-
պե տու թյան և ե րաժշ տու թյան հա մադ րու թյան ե զա կի նմուշ նե րից է հա մաշ խար հա-
յին ճար տա րա պե տու թյան մեջ, ո րը ցույց է տա լիս քա րար վես տի ան սահ մա նա փակ 
հնա րա վո րու թյուն նե րը՝ հա կիրճ, խիստ ու ազ դու ձևե րով կեր տե լու կա տա րյալ ստեղ-
ծա գոր ծու թյուն19։ 1995 թ. հու շա հա մա լի րի տա րած քում կա ռուց վում է թան գա րան: 
Այն 2015 թ. ըն դար ձակ վում է, բայց և այն պես ծա վա լա տա րա ծա կան առու մով որևէ 
ազ դե ցու թյուն չու նի հու շա հա մա լի րի վրա:

 Պետք է նկա տել, որ 1960-ա կան թվա կան նե րի առա ջին կե սից Խորհրդային Մի ու-
թյու նում սկ սե ցին կա ռուց վել Հայ րե նա կան մեծ պա տե րազ մում տա րած հաղ թա նա կի 
առ թիվ հու շար ձա նային հա մա լիր ներ, ի նչ պես օ րի նակ՝ Ստա լինգ րա դյան ճա կա տա-
մար տի հե րոս նե րին նվիր ված հու շա հա մա լի րը Վոլ գոգ րա դում (1959-67), Ան հայտ զին-
վո րի հու շար ձա նը Մոսկ վայի Կար միր հրա պա րա կում (1966-67) և այ լուր։ Մեր կար-
ծի քով Հայոց ցե ղա սպա նու թյան զո հե րի հու շար ձա նային հա մա լի րը (1965-67), նաև 
Սար դա րա պա տի ճա կա տա մար տի հու շա հա մա լի րը (1968, ամ բող ջա ցու մը՝ 1978) այս-
պես թե այն պես տե ղա վոր վում են հու շային՝  մե մո րիալ, հենց այդ տա րի նե րին սկս ված 
կա ռու ցում նե րի շար քում20։

Մեծ եղեռնի 50-ամյակի նշումը հայ եկեղեցու կողմից

1964 թ. օ գոս տո սի 17-ին հրա պա րակ վում է Ամե նայն Հայոց Կա թո ղի կոս Վազ գեն Ա-ի 
կոն դա կը «Ապ րի լյան Մեծ Ե ղեռ նի 50-ա մյա կի առ թիվ», ո րով հրա հանգ վում է առա-
ջի կա 1965 թվա կա նը հռ չա կել ե կե ղե ցու և հա մայն հայ ժո ղովր դի հա մար «ազ գային 
սու գի և աղօթ քի տա րի»։ Հա յաս տա նյայց բո լոր ե կե ղե ցի նե րում ապ րի լի 24-ին պետք 
է տե ղի ու նե նան կրո նա կան հա տուկ արա րո ղու թյուն ներ և հո գե հանգս տյան պաշ տոն-
ներ, բո լոր գա ղութ նե րում կազ մա կերպ վեն հա մազ գային հու շի և հար գան քի հան դի-

19 Լևոն Լաճիկյան, Ճարտարապետի կյանքի գործը, 24 հունիսի 2014 թ., https://www.civilnet.am/
news/2014/06/24/%D5%B3%D5%A1%D6%80%D5%BF%D5%A1%D6%80%D5%A1%D5%BA%D5%A5%D5%
BF%D5%AB-%D5%AF%D5%B5%D5%A1%D5%B6%D6%84%D5%AB-%D5%A3%D5%B8%D6%80%D5%AE%-
D5%A8/233151, դիտվել է 04.01.2019։ Հուշահամալիրի արվեստագիտական վերլուծությունը հանգա-
մա նորեն ներկայացված է հետևյալ աշխա տու թյան մեջ. Карен Бальян, Мемориал Егерн (Екатеринбург: 
Изд-во Tatlin, 2015) (серия: Архи тек ту ра советского модернизма: Шедевр).
20 Տե՛ս Հարություն Մարության, Հայ ինքնության պատկերագրությունը։ Հատոր 1. Ցե ղա սպանության 
հիշողությունը և Ղարաբաղյան շարժումը (Երևան, «Գիտություն», 71)։ Հմմտ. Наталья Конрадова, Анна 
Рылева, «Герои и жертвы: Мемориалы Великой Отечественной», Неприкосновенный запас. Дебаты о 
политике и культуре, 40-41 (2004), 138, 139. 

https://www.civilnet.am/news/2014/06/24/%D5%B3%D5%A1%D6%80%D5%BF%D5%A1%D6%80%D5%A1%D5%BA%D5%A5%D5%BF%D5%AB-%D5%AF%D5%B5%D5%A1%D5%B6%D6%84%D5%AB-%D5%A3%D5%B8%D6%80%D5%AE%D5%A8/233151
https://www.civilnet.am/news/2014/06/24/%D5%B3%D5%A1%D6%80%D5%BF%D5%A1%D6%80%D5%A1%D5%BA%D5%A5%D5%BF%D5%AB-%D5%AF%D5%B5%D5%A1%D5%B6%D6%84%D5%AB-%D5%A3%D5%B8%D6%80%D5%AE%D5%A8/233151
https://www.civilnet.am/news/2014/06/24/%D5%B3%D5%A1%D6%80%D5%BF%D5%A1%D6%80%D5%A1%D5%BA%D5%A5%D5%BF%D5%AB-%D5%AF%D5%B5%D5%A1%D5%B6%D6%84%D5%AB-%D5%A3%D5%B8%D6%80%D5%AE%D5%A8/233151
https://www.civilnet.am/news/2014/06/24/%D5%B3%D5%A1%D6%80%D5%BF%D5%A1%D6%80%D5%A1%D5%BA%D5%A5%D5%BF%D5%AB-%D5%AF%D5%B5%D5%A1%D5%B6%D6%84%D5%AB-%D5%A3%D5%B8%D6%80%D5%AE%D5%A8/233151
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սա վոր հա վա քույթ ներ, դա սա խո սու թյուն ներ, տար վա ըն թաց քում հրա պա րակ վեն 
ու սում նա սի րու թյուն ներ, գրա կան-գե ղար վես տա կան գոր ծեր և այլն21։

1965 թ. ապ րի լի 24-ին Մայր աթո ռում Ե ղեռ նի 50-րդ տա րե լի ցի կա պակ ցու թյամբ 
ար տա սահ մա նյան ե րկր նե րից ժա մա նած հա զա րա վոր ուխ տա վոր նե րի ներ կա յու-
թյամբ տե ղի են ու նե նում հան դի սու թյուն ներ: Վազ գեն Ա-ն պա տա րագ է մա տու ցում, 
կա տար վում է հո գե հան գիստ՝ «Հայ ժո ղովր դի հա վա քա կան մար տի րո սա գրու թյան 
հի սու նա մյա կին նվիր ված», ապա Մայր տա ճա րի հյու սի սային կող մում տե ղի է ու նե-
նում Ե ղեռ նի նա հա տակ նե րի հու շար ձա նի հիմ նար կե քի օ րհ նու թյուն, ո րի կա ռու ցու մը 
պետք է ավարտ վեր 1965 թ. հոկ տեմ բե րին22։ Արա րո ղու թյան ավար տին ճա ռով հան-
դես է գա լիս «Էջ միա ծին» ամ սա գրի խմ բա գիր Ար թուն Հա տի տյա նը։ Իր խոս քում նա 
մաս նա վո րա պես նկա տում է. «Ի զուր չի ան ցել մեր նա հա տակ նե րի թափ ված արյու նը։ 
Նրանք մե ռան, որ մենք ապ րենք և ապ րեց նենք նրանց անունն ու գոր ծը, ե րազն ու 
պատ գա մը, մեր և գա լոց հայ սե րունդ նե րի սր տե րում։ Փա՜ռք իր նա հա տա կու թյու նը 
հաղ թու թյան վե րա ծող մեր շի նա րար, մեր ար դար ու մեր խա ղա ղա սեր ժո ղովր դին»23։ 
Ապ րի լի 25-ին Մայր տա ճա րում հան դի սա վոր պա տա րագ է մա տուց վում, ապա վե հա-
րա նի հան դի սաս րա հում գու մար վում է հուշ-ցե րե կույթ` նվիր ված ապ րի լյան ե ղեռ-
նի հի սու նա մյա կին24։ 1965 թ. հոկ տեմ բե րի 31-ին Վազ գեն կա թո ղի կո սը ո ղջ հոգևոր 
դա սի և հյու րե րի ու ղեկ ցու թյամբ Մայր տա ճա րի հյու սի սային կող մում բա ցում է Ե ղեռ-
նի նա հա տակ նե րի հու շար ձա նը, ո րի հե ղի նակն ան վա նի ճար տա րա պետ Ռա ֆայել 
Իս րայե լյանն էր: Հու շար ձա նի քա րե պատ վան դա նի վրա գր ված է. «Խաչ քար Աղոթ քի 
և Ո ւխ տի, Ի Հի շա տակ 1915 թվի Ապ րի լյան Ե ղեռ նի Հայ Նա հա տակ նե րի»: Հու շար ձա-
նի25 ե րկ րորդ ե րե սի վրա փո րագր ված են Շատախի, Վա նի, Մու սա լե ռան, Շա պին-
Գա րա հի սա րի, Հա ճը նի, Մա րա շի, Ե դե սիայի, Զեյ թու նի, Սա սու նի և Սար դա րա պա տի 
անուն նե րը26, այ սինքն՝ այն վայ րե րի, որ տեղ տեղ են գտել ի նք նա պաշտ պա նա կան 
մար տեր, ի սկ Սար դա րա պա տի ճա կա տա մար տում թուր քա կան բա նա կը պարտ վել էր 
ու նա հանջել (լուս. 4, 5)։

21 Մանրամասն տե՛ս «Ամենայն Հայոց հայրապետի կոնդակը ապրիլյան Մեծ Եղեռնի 50-ամ յակի 
առթիվ», Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր հայրապետական աթոռոյ Ս. Էջմիա ծնի, Ը-Թ (1964), 
3-5։ Հարությունյան, Հայոց ցե ղա սպանության 50-րդ տարելիցը և Երկ րորդ Հանրապետությունը, 60-
67։ 
22 Մանրամասն տե՛ս «Հանդիսություններ Մայր Աթոռում ապրիլյան եղեռնի հիսնամյակի առթիվ», 
Էջմիածին, 1915-1965, Ե-Զ-Է (1965), 106-110։ 
23 Նույն տեղում, էջ 110։
24 Նույն տեղում, էջ 110-113։
25 1965 թ. նոյեմբերի 18-ին հուշարձան-խաչքարի ներքո թաղման կարգով ամ փոփվում է Դեր-Զորից 
բերված եղեռնի նահատակների աճյուններով ապակեպատ արկղ։ Մանրամասն տե՛ս «Մեծ եղեռնի 
նահատակների աճյուններ Դեր-Զորից», Էջմիածին. 1915-1965, ԺԱ-ԺԲ (1965), 80-81։ 
26 Տե՛ս Հարությունյան, Հայոց ցե ղա սպանության 50-րդ տարելիցը և Երկ րորդ Հան րապետությունը, 
63, 66։ 
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Լուս. 4. «Խաչքար Աղոթքի և Ուխտի, Ի Հիշատակ 1915 թվի Ապրիլյան Եղեռնի Հայ 
Նահատակների» (տեսքը ճակատից)։ Էջմիածին, 4 ապրիլի 2009 թ.։  

Լուսանկարը՝ Հարություն Մարությանի։

Լուս. 5. «Խաչքար Աղոթքի և Ուխտի, Ի Հիշատակ 1915 թվի Ապրիլյան Եղեռնի Հայ 
Նահատակների» (տեսքը հետևի կողմից. դրվագ արձանագրությամբ)։ Էջմիածին, 1 ապրիլի 

2013 թ.։ Լուսանկարը՝ Հարություն Մարությանի։ 
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Մեծ եղեռնի հիշատակի օրվա նշումների  
առանձնահատկությունները Սփյուռքում

Ապ րի լի 24-ի լայ նո րեն նշե լը Սփյուռ քի հայ կա կան հա մայնք նե րում պայ մա նա վոր ված 
է մեկ կարևո րա գույն հան գա ման քով. դա սա կան Սփյուռ քը ցե ղա սպա նու թյան ծնունդ է։ 
Հայտ նի է, որ Հայոց ցե ղա սպա նու թյու նը հան գեց րեց արևմ տա հա յու թյան ճն շող մե ծա-
մաս նու թյան ֆի զի կա կան ո չն չաց ման։ Իս պառ վե րա ցան հա զա րա վոր գեր դաս տան-
ներ ու տոհ մեր։ Վե րապ րող նե րը շատ չէին, բայց կային։ Եվ ձևա վոր ված հայ կա կան 
Սփյուռ քում վեր ապ րող նե րից շա տե րը, նոր ըն տա նիք ներ կազ մե լով, փոր ձե ցին յու-
րո վի «վե րա կեն դա նաց նել» օս մա նյան յա թա ղա նին զոհ գնա ցած ի րենց ծնող նե րին, 
քույ րե րին ու եղ բայր նե րին՝ զա վակ նե րին տա լով զոհ ված հա րա զատ նե րի անուն նե րը։ 
Վե րապ րող նե րի ստեղ ծած բազ ման դամ ըն տա նիք ներն ի նչ-որ չա փով մո ռա ցու թյան 
կորս տից փր կե ցին հա զա րա վոր տոհ մա նուն ներ։ Վեր ապ րող ներն ի րենց նո րաս տեղծ 
ըն տա նիք նե րով փաս տո րեն ի րա կա նաց րին յու րա տե սակ ազ գած նու թյուն, վերս տեղ ծե-
ցին արևմ տա հայոց նոր տի ե զեր քը։ Ու այդ կերպ նրանք կար ծես թե ի րենց վրա վերց-
րին արար չի, դե մի ուր գի գոր ծա ռույթ ներ։ Այս մո տե ցու մը՝ ցե ղա սպա նու թյու նը՝ որ պես 
տի ե զե րած նու թյուն և ազ գած նու թյուն հայ կա կան Սփյուռ քի հա մար, գի տա կան շր ջա-
նա ռու թյան մեջ է դրել Ար մեն Պետ րո սյա նը27։

1965 թ. ապ րի լի 24-25-ին Սփյուռ քի բազ մա թիվ գաղ թօ ջախ նե րում հան դի սա վո րու-
թյամբ նշ վում է Մեծ ե ղեռ նի զո հե րի հի շա տա կի օ րը։ Կա րե լի է ասել, որ ո րա կա կան 
ան ցում է կա տար վում սգա հան դես նե րի մշա կույ թից դե պի հի շա տակ ման այլ մա կար-
դակ։ 

Հատ կա պես տպա վո րիչ էր հի շա տա կի օր վա նշու մը Մեր ձա վոր Արև ել քի ամե նա-
հա յա շատ գա ղու թում՝ Լի բա նա նում։ Բեյ րու թում ապ րի լի 24-ին՝ շա բաթ օ րը, յու րա քան-
չյուր հա մայնք իր ե կե ղե ցում նշում է նա հա տակ նե րի հի շա տա կը հոգևոր արա րո ղու-
թյուն նե րով՝ պա տա րա գով ու հո գե հանգստ յան պաշ տոն նե րով։ Հա ջորդ օ րը՝ առա վո-
տյան ժա մը 10-ին, քա ղա քի հա յու թյու նը՝ շուրջ 85.000 հո գի (ն րանց թվում և Հա յաս-
տա նի Առա ջին հան րա պե տու թյան վեր ջին վար չա պետ Սի մոն Վրա ցյա նը), հա վաք վում 
է քա ղա քի ամե նա մեծ հա վա քա վայ րում՝ մարզական ավանում (լուս. 6)։ Հա մազ գա յին 
հան դի սու թյու նը ղե կա վա րում են Լի բա նա նի հայ-ա ռա քե լա կան, հայ-կա թո լիկ և հայ-
բո ղո քա կան ե կե ղե ցի նե րի առաջ նորդ նե րը՝ հայ կա կան ե րեք կու սակ ցու թյուն նե րի, 
ե րկ րի պե տա կան գոր ծիչ նե րի մաս նակ ցու թյամբ (լուս. 7, 8)։ Այդ օ րե րի մա մու լում, նաև 
հն չող ե լույթ նե րում, նա հա տակ նե րի հի շա տա կը հար գե լուց զատ, հատ կա պես կարևոր-
վում է հա յու թյան միաս նա կա նու թյան խն դի րը։ Այս պես, ապ րի լի 25-ի իր խոս քում Մե ծի 
Տանն Կի լի կի ո կա թո ղի կոս Խո րեն Ա-ն մաս նա վո րա պես նշում է. «Ապ րի լե ան Ե ղեռ նի 
Յիս նա մե ա կի հա մազ գային այս ո գե կո չու մը թող ծաղ կեց նէ հայ ժո ղո վուր դին կե ան քը, 
թող զօ րաց նէ ու ջեր մաց նէ անոր հո գին և թող սկզբ նա ւո րու թիւն մը ըլ լայ հայ ժո ղո-
վուր դի ազ գային ձգ տում նե րուն և պատ մա կան ի րա ւունք նե րուն հե տապնդ ման և ի րա-

27 Մանրամասն տե՛ս Արմեն Պետրոսյան, «Հայոց ցե ղա սպանությունը որպես ազգա ծնու թյուն», 
Հայացք Երև ա նից. Հա յա  գի տա կան։ Ռազ մա վա րական եւ ազգային հետա զօ տու թիւն ների հայ կա կան 
կենտ րոն (Երեւան), 4 (1997), 50, 51։ 
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Լուս. 6. Կարո Սասունու հեղինակած «Ոգեկոչումին իմաստը» հոդվածը։ «Ազդակ» օրաթերթ 
(Պէյրութ), 24 ապրիլի 1965 թ., թիվ 42 (10087)։
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գործ ման ճամ բուն վրայ։ Պետք է հե տապն դել մեր ար դար և սուրբ դա տը միաս նա կան 
ճի գե րով և ներ դաշ նակ գոր ծակ ցու թե ամբ։ Մի ու թե ան մէջն է որ մեր ոյ ժե րը կը բազ-
մա պատ կուին և մեր ձայ նը կը դառ նայ զօ րա ւոր և լսե լի աշ խար հին հա մար։ Ե կած է 
ահա ժա մա նա կը, որ մոռ նանք մեր ներ քին դա ւա նա կան կամ գա ղա փա րա կան վէ ճե րը 
և ժա մա նա կա ւոր տա րա կար ծու թիւն նե րը, ո րոնք խորթ են և վնա սա կար մեր ազ գային 
գե րա գույն շա հե րուն, և աշ խա տինք մնա յուն ու յա րա ճուն կե ան քի և գոր ծի վե րա ծել 
հա մազ գային մեր այս գոր ծակ ցու թիւ նը։ …Հայ ժո ղո վուրդ, գիտ ցիր միշտ և մի մոռ նար, 
որ ազ գեր կան, ո րոնք կը ծնին մեռ նե լու հա մար, և ազ գեր ալ կան, ո րոնք կը մեռ նին 
ծնե լու հա մար. Հայ ազ գը անոնց մէ է, որ գի տէ մեռ նիլ ծնե լու հա մար. մեր նա հա տակ-
նե րը մե ռան որ պէս զի մենք ծնինք և Հա յու թիւ նը ապ րի յա ւի տե ան [ընդգ ծումն ի մն է – 
Հ.Մ.]։ Փառք մեր նա հա տակ նե րուն։ Փառք մեր վե րած նած Հայ ժո ղովր դին»28։ Խո րեն 
Ա-ն խո սում էր ոչ միայն լի բա նա նա հա յու թյան, այլև բո վան դակ հա յու թյան միաս նա կա-
նու թյան ան հրա ժեշ տու թյան մա սին։ Դրա վկա յու թյուն նե րից էր այն, որ ապ րի լի 24-25-
ին հի շա տա կի արա րո ղու թյուն ներ են տե ղի ու նե նում աշ խար հի բազ մա թիվ հա յա շատ 
ե րկր նե րում/ քա ղաք նե րում, այդ թվում՝ Հա լե պում, Դա մաս կո սում, Հոմ սում, Լա թա քիա-
յում, Քու վեյ թում, Կա հի րե ում, Նի կո սիա յում, Նյու Յոր քում, Բոս տո նում, Լոն դո նում, 
Փա րի  զում, Մար սե լում, Երևա նում, Մոսկ վա յում, Հու նաս տա նում և Հա րա վա յին Ամե-
րի կա յում։ Ամե նու րեք հա յու թյունն իր բո ղո քի ձայնն է բար ձրաց նում թուր քա կան իշ խա-
նու թյուն նե րի դեմ, ո րոնք չէին ըն դու նում հա յե րի զանգ վա ծային կո տո րած նե րի փաս տը 
և բնավ չէին մտա ծում նե րո ղու թյան և կամ ար դա րու թյան վե րա կանգն ման մա սին29։

28 «Վեհափառի խօսքը մարզաւանի յուշատօնին», Ազդակ, 27 ապրիլի 1965 թ. (թիւ 44/10089)։
29 Բնութագրական է, որ «Ազդակ»-ի՝ 1965 թ. ապրիլի 24-ի համարում տպագրվեց Կոնրադ Ադե -
նաու ե րի գրավոր հայտարարությունը, որում նա վերստին ընդունում էր Գերմանիայի մեղ սակ  ցու թյու-
նը Հոլոքոստին։ Հոդվածը վերնագրված էր՝ «Թուրքիան Ատենաուէր մը չու նե ցաւ»։

Լուս. 7. «Ազդակ» օրաթերթի 1965 թ. ապրիլի 26-ի համարի (թիվ 43/10088) առաջին էջը (դրվագ)։
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Լուս. 8. Մեծի Տանն Կիլիկիոյ կաթողիկոսի, Հայոց Կաթողիկե պատրիարքի, Մերձավոր Արևելքի 
Հայ Ավետարանական եկեղեցու նախագահի  ստորագրությամբ լույս տեսած «Խօսք գնահատանքի» 

հրապարակումը։ «Ազդակ» օրաթերթ (Պէյրութ), 27 ապրիլի 1965 թ., թիվ 44 (10089)։
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«Ի՞նչն էր հիշ վում» և «ինչ պե՞ս էր հիշ վում» շար քում բնու թա գրա կան էր ոչ միայն 
կո րուստ նե րի շեշ տադ րու մը։ Այս պես, «Ազ դա կի» ապ րի լի 24-ի հա   մա րում եր կու հա րա-
կից է ջե րի պա րագ ծով մեկ «Յար գանք մեր ան մահ նա  հա տակ նե րուն» վեր նա գրի 
ներ քո տե ղադր վում են 50 տա րի առաջ աք սո րված և նա հա տակ ված 61 հայ մտա վո-
րա կան նե րի նկար նե րը։ Մինչ դեռ է ջե րի միջ նա մա սում Հայոց ցե ղա սպա նու թյան հինգ 
գլ խա վոր պա տաս խա նա  տու նե րի նկար ներն էին՝ «Հայ ժո ղովր դի ոճ րա պարտ դա հիճ-
նե րը» վեր տա ռու թյամբ, ի սկ կող քը՝ «Հայ ժո ղո վուր դի վրի ժա ռու բա զուկ նե րը» վեր նա-
գրի ներ քո՝ վեց հայ րե նա սեր նե րի լու սան կար նե րը, ո րոնք ի րա կա նաց րին դա հիճ նե րի 
նկատ մամբ կա յաց րած մահ վան դա տավ ճիռ նե րը (լուս. 9)։ Այ սինքն՝ առաջ է քաշ վում 
այն միտ քը, որ հայոց նկատ մամբ ի րա կա նաց րած ոճ րա գոր ծու թյուն նե րի պա տաս խա-
նա տու ներն ի վեր ջո ստա նում են ի րենց ար ժա նի պա տի ժը։ 

Ար դար դա տաս տա նի, ար դար հա տուց ման ան հրա ժեշ տու թյան և ան խու սա փե լի ու-
թյան գա ղա փա րը թերևս այն հիմ նա կան գոր ծոն նե րից էր, որ տա րի ներ ան ց ծնունդ է 
տա լիս «Հա յաս տա նի ազա տա գրու թյան հայ գաղտ նի բա նա կին»։ 1975 թ. հուն վա րին 
տե ղի է ու նե նում ՀԱՀԳԲ-ի ծնունդն ազ դա րա րող վրի ժա ռուա կան զին ված պայ քա րի 
առա ջին գոր ծո ղու թյու նը։ Հե տա գա տա րի նե րին (մինչև 1984 թ.) զին ված պայ քա րի 
բիրտ ձևե րի հիմ նա կան թի րախ ներն էին տար բեր ե րկր նե րի թուր քա կան ներ կա յա ցուց-
չութ յուն նե րի պա  տաս խա նա տու աշ խա տա կից նե րը, թուր քա կան օ դա նա վա յին ըն կե-
րութ յուն նե րի գրա սեն յակ նե րը, ի նչ պես նաև այն ար տա սահ ման յան կազ մա կեր պութ-

Լուս. 9. Դրվագ «Ազդակ» օրաթերթից։ 24 ապրիլի 1965 թ., թիվ 42 (10087)։
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յուն նե րը, ո րոնք ֆի նան սա կան կամ ռազ մա կան օ ժան դա կութ յուն էին տրա մադ րում 
թուր քա կան պե տութ յա նը։ Պայ քա րի այս ուղ ղութ յան հիմ նա կան նպա տակն էր հա մաշ-
խար հա յին հան րութ յան ու շադ րութ յու նը հրա վի րել Հա յոց ցե ղա սպա նութ յան փաս տին, 
ստի պել Թուր քիա յին ըն դու նե լ այն, բարձ րաց նել հայ րե նազրկ ված արևմ տա հա յու թյան 
և Արևմ տա հա յաս տա նի ճա կա տա գրի հար ցը30։ 

Աշ խար հի բազ մա թիվ ե րկր նե րում ապ րի լի 24-ը նշ վում է նաև քայ լար շա վով դե պի 
Թուր քիայի դես պա նու թյուն կամ հյու պա տո սա րան և դրա դի մաց ան ցկաց վող բո ղո քի 
ցույ ցով, եր բեմն և թուր քա կան դրոշ այ րե լով։ 

Ապ րի լի 24-ի նշու մը մեծ հան դի սա վո րու թյամբ ու քա ղա քա կան ակ տի վու թյամբ է 
ի րա կա նաց վում ԱՄՆ-ի հա յա շատ հա մայնք նե րում։ Սա պայ մա նա վոր ված է այն հան-
գա ման քով, որ Հայոց ցե ղա սպա նու թյան հի շո ղու թյու նը նշա նա կա լի դեր է խա ղում 
ԱՄՆ-ի հայ հա մայն քի քա ղա քա կան, մշա կու թային, սո ցիա լա կան կյան քում31։ Հա  յոց 
ցե ղա սպա նու թյան ի րո ղու թյան ճա նաչ մանն ուղղ ված քայ լերն ամե րի կա  հա յու թյան մեջ 
գոր ծող քա ղա քա կան և հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րի լոբ բիս տա կան գոր-
ծու նե ու թյան հիմ նա կան առանցք նե րից են, ե թե ոչ ամե նա հիմ նա կա նը։ Դրա ամե նա-
վառ ցու ցիչ նե րից են ԱՄՆ-ի նա խա գահ նե րի ամե նա մյա ապ րիլք սան չորս յան ու ղերձ-
նե րը ե րկ րի հայ քա ղա քա ցի նե րին, ո րոնց մեջ, սա կայն, չի օգ տա գործ վում «ցե ղա-
սպա նու թյուն» բա ռը32։ Հա մայն քի դե րի գի տակ ցու մը շատ հա ճախ պայ մա նա  վոր ված 
է լի նում նրա նով, թե ի րենց գոր ծու նե ու թյան արդ յուն քում քա ղա քա  յին, նա հան գային 
կամ դաշ նա յին մա կար դա կի այս կամ այն քա ղա քա կան գոր ծի չը կամ կազ մա կեր-
պու թյուն ներն ի նչ պես ար տա հայտ վե ցին կամ ի նչ քայ  լեր ձեռ նար կե ցին ի պաշտ պա-
նու թյուն հայոց պա հանջ նե րի ար դա րա ցի ու թյան։ ԱՄՆ-ի դա տա կան հա մա կար գե րը 
ժա մա նակ առ ժա մա նակ հնա րա վո րու թյուն են ըն ձե ռում Ցե ղա սպա նու թյան զո հե-
րի ժա ռանգ նե րին ի րա վա կան հար թու թյուն տե  ղա փո խե լու ի րենց պա հանջ նե րը, ին չը 
նույն պես մեծ ար ձա գանք է գըտ նում հա մայն քի ներ սում, ը նդ հան րա պես հա մայն 
հա յու թյան մեջ։ ԱՄՆ-ի տա րած քում կան Հայոց ցե ղա սպա նու թյա նը նվիր ված շուրջ 
եր կու տաս նյակ փոքր ու մեծ հու շար ձան ներ33, դրանց մի մա սի մոտ ամեն տար վա 
ապ րի լին կա յա նում են հի շա տա կի մի ջո ցա ռում ներ։ ԱՄՆ-ում է գոր ծում Ցե ղա սպա-
նու թյան դա սա վանդ ման նա խա գի ծը (Genocide Education Project), ո րը թերևս ե զա կի 
է իր բնույ թով։ Տե ղի հա մալ սա րան նե րում կան հայ կա կան ամ  բի ոն ներ, ո րոնց գոր ծու-
նե ու թյու նը մի ո րո շա կի մա սով ուղղ ված է Հայոց ցե ղա սպա նու թյան հե տա զոտ մա նը։ 

30 Տե՛ս Մարության, Հայ ինքնության պատկերագրությունը, 276-277։ 
31 Հարցի քննարկումը տե՛ս Հարություն Մարության, «Ցե ղա սպանության հարյուրամյա հի-
շո ղությունը և «ամերիկահայ ազգու թյան» ձևավորման գործընթացը», Հայկական ինք նու թյան 
խնդիրները 21-րդ դարում. գիտաժողովի նյութեր, խմբ.՝ Արամ Սիմոնյան, Պոլ Հայ տոս թ յան, 
Անդրանիկ Տագեսյան, Յուրի Ավետիսյան (Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2013), 42-54։ 
32 Հարցի շուրջ տե՛ս, օրինակ՝ Սուրեն Զոլյան, ԱՄՆ նախագահները Հայոց ցե ղա սպանու թյան մասին 
(խուսանավող դիսկուրսի իմաստա-գործաբանական վերլուծություն) (Երևան, «Լիմուշ» հրատ., 2015)։
33 Դրանց քանակով ԱՄՆ-ը զիջում է լոկ Հայաստանի Հանրապետությանը, Ֆրանսիային ու Ռու-
սաստանի Դաշնությանը։ Հմմտ. Ցավի, հիշողության և պայքարի կոթողներ. Հայոց ցե ղա սպանության 
զոհերի հիշատակին նվիրված կոթողներ (Երևան, 2010)։ 
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Այստեղ պար բե րա բար կազ մա կերպ վում են գի տա ժո ղով ներ Հայ կա կան հար ցի տար-
բեր եզ րե րի շուրջ։ Մի խոս քով, ԱՄՆ-ի հայ հա մայն քի հայ կա կան ի նք նու թյան ձևա վոր-
ման ու պահ պան ման մեջ Հայոց ցե ղա սպա նու թյան հի շո ղու թյունն ու նի խիստ նշա նա-
կա լի դե  րա կա տա րու թյուն։ Մեր հա մոզ մամբ ԱՄՆ-ի՝ սփյուռ քա հա յու թյան մեջ առ կա 
Հա յոց ցե ղա սպա նու թյան հար յուր ա մյա հի շո ղու թյու նը բա վա կա նին ակ տիվ և ար դեն ոչ 
միայն «ազ գա պահ պան», այլ նաև «ազ  գաս տեղծ» գոր ծո նի դե րա կա տա րու թյուն ու նի։ 

ԱՄՆ-ում ապ րի լի 24-ի հի շա տա կի արա րո ղու թյուն ներն ան ց են կաց վում ի նչ պես 
զանգ վա ծային քայ լար շավ նե րով, այն պես էլ հա մայնք նե րի ու հա յազ գի ան հատ բա րե-
րար նե րի մի ջոց նե րով կա ռուց ված հու շար ձան նե րի մեր ձա կայ քում։ Սա կայն հու շար-
ձան նե րը մեր գնա հատ մամբ առա վե լա պես ուղղ ված են հա մայն քի ան դամ նե րին, և 
դրանց քա րոզ չա կան ար ժե քը ե րկ րի քա ղա քա ցի նե րի հա մար հա մե մա տա բար ցածր 
է։ Հու շար ձա նի մի ջո ցով Հայոց ցե ղա սպա նու թյան վե րա բե րյալ տե ղե կատ վու թյու նը 
փո խանց վում է կամ հու շար ձա նի վրա առ կա գրու թյամբ, կամ հա յազ գի մարդ կանց 
հետ ան ձնա կան շփում նե րի և կամ գր քե րից, մա մու լից ու հա մա ցան ցից տե ղե կատ վու-
թյուն քա ղե լու ճա նա պար հով։ Հու շար ձա նի հա մե մատ զգա լի ո րեն մեծ է թան գա րա նի 
քա րոզ չա կան ար ժե քը34: 

Մեծ եղեռնի զոհերի հիշատակի օրվա հետագա նշումները 
Խորհրդային Հայաստանում, հիշատակի օրվա ամրագրումը օրենքով

Ե ղեռ նի զո հե րի 60-ա մյա կի առ թիվ Հա յաս տա նի կու սակ ցա կան ղե կա վա րու թյան ներ-
կա յաց մամբ և Մոսկ վայից ստաց ված թույլտ վու թյամբ հան րա պե տու թյան կու սակ ցա-
կան-պե տա կան ղե կա վա րու թյու նը 1975 թ. ապ րի լի 24-ին՝ առա վո տյան ժա մը 10-ին, 
ծաղ կեպ սակ ներ դրեց Ցե ղա սպա նու թյան զո հե րի հու շար ձա նի ան մար կրա կին, 
խորհրդա հայ ի րա կա նու թյան մեջ առա ջին ան գամ ՀԿԿ կենտ կո մի առա ջին քար տու-
ղար Կա րեն Դե միր ճյա նը հան դես ե կավ հե ռուս տաե լույ թով, ի սկ ժա մը 19-ին հե ռուս-
տա տե սու թյամբ և ռա դի ոյով Ցե ղա սպա նու թյան զո հե րի հի շա տա կը հարգ վեց մեկ 
րո պե լռու թյամբ35։ 

1985 թ. հուն վա րին Կ. Դե միր ճյա նը դի մում է ԽՄԿԿ կենտ կոմ՝ ապ րի լի 24-ը ՀԽՍՀ 
Գե րա գույն խորհրդի նա խա գա հու թյան հրա մա նա գրով որ պես «Ցե ղա սպա նու թյան 
զո հե րի հի շա տա կի օր» հռ չա կե լու խնդ րան քով։ Սա կայն Քաղ բյու րոն մեր ժում է այդ 
խնդ րան քը։ 1987 թ. նմա նա տիպ ե րկ րորդ խնդ րանքն էլ է մերժ վում։ Նույն հար ցի 
շուրջ 1988 թ. սեպ տեմ բե րին դի մում է նաև ՀԿԿ կենտ կո մի նո րըն տիր առա ջին քար-
տու ղար Սու րեն Հա րու թյու նյա նը։ Այս ան գամ պա տաս խա նը դրա կան էր, քա նի որ 
Հա յաս տա նում թափ էր հա վա քում Ղա րա բա ղյան շար ժու մը, և ան կում էր ապ րում 
Մոսկ վայի դե րա կա տա րու թյու նը36։ 1988 թ. նոյեմ բե րի 22-ին ՀԽՍՀ Գե րա գույն խոր-

34 Հարցի մանրամասն քննարկումը տե՛ս Մարության, «Թանգարան և հուշարձան»։ 
35 Տե՛ս «Եղեռնի զոհերի հուշարձանի մոտ», ՊԲՀ 2 (1975), 79-80։ Հարությունյան, Հայոց ցե ղա սպա-
նու թյան 50-րդ տարելիցը և Երկրորդ Հանրապետությունը, 126։
36 Մանրամասն տե՛ս Հարությունյան, Հայոց ցե ղա սպա նու թյան 50-րդ տարելիցը և Երկրորդ 
Հանրապետությունը, 128-133։
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հուրդն ըն դու նում է օ րենք «Օս մա նյան Թուր քիա յում հայե րի 1915 թ. ցե ղա սպա նու թյան 
դա տա պարտ ման մա սին» և ապ րի լի 24-ը հայ տա րա րում «Հայե րի ցե ղա սպա նու թյան 
զո հե րի հի շա տա կի օր» (1989 թ.-ից այն ոչ աշ խա տան քային օր է)37։ ԽՍՀՄ Գե րա գույն 
խորհրդի նա խա գա հու թյա նը ներ կա յաց վում է առա ջար կու թյուն հայե րի՝ 1915 թ. ցե ղա-
սպա նու թյու նը ճա նա չե լու և դա տա պար տե լու մա սին, ո րը մնում է ան պա տաս խան։ 

Ղարաբաղյան շարժումը և Հայոց ցե ղա սպանության 
զոհերի հիշատակի օրվա բովանդակային փոփոխությունը

1980-ա կան թվա կան նե րի կե սե րին ԽՄԿԿ ղե կա վա րու թյան կող մից հռ չակ ված վե րա-
փո խում նե րի, դե մոկ րա տաց ման և հրա պա րա կայ նու թյան քա ղա քա կա նու թյու նը 
Հա յաս տա նում մի քա նի տա րի ան ց դրսևոր վեց Ղա րա բա ղյան շարժ մամբ, ո րն ավե լի 
ճիշտ կլի նի ան վա նել «Հայ կա կան հե ղա փո խու թյուն», քա նի որ այն իր ար դյունք նե րով 
հան գեց րեց հե ղա փո խա կան բնույ թի վե րա փո խում նե րի հա սա րա կու թյան քա ղա քա-
կան և սո ցիալ-տն տե սա կան կյան քում38։

 Շարժ ման սկիզ բը (1988 թ. փետր վա րի 20) պայ մա նա վոր ված էր Ադր բե ջա նա կան 
ԽՍՀ-ի կազ մում գտն վող Լեռ նային Ղա րա բա ղի գե րա զան ցա պես հա յաբ նակ ի նք նա-
վար մար զի բնակ չու թյան պա հան ջով մար զը Ադր բե ջա նի կազ մից հա նե լու և Հա յաս-
տա նին վե րա միա վո րե լու խնդ րի շուրջ։ Որ պես հիմ նա կան փաս տարկ՝ առաջ էր քաշ-
վում Ստա լի նի ճնշ մամբ 1921 թ. պատ մա կա նո րեն անար դա րա ցի ո րոշ ման ըն դու նու մը 
Ռու սաս տա նի կո մու նիս տա կան կու սակ ցու թյան կով կա սյան տա րա ծաշր ջա նային միա-
վո րի կող մից։ 1988 թ. փետր վա րին Երևա նում սկս վե ցին զանգ վա ծային հա վաք ներ, 
ո րոնք, ժա մա նակ ան ց ը նդ գր կե լով հա յաս տա նյան հա սա րա կու թյան ամե նա լայն շեր-
տե րը, հայտ նի դար ձան «Ղա րա բա ղյան շար ժում» ձևա կերպ մամբ (1988 թ. փետր վար 
– 1990 թ. օ գոս տոս)։ 

Ի պա տաս խան առաջ քաշ ված ի րա վա կան պա հանջ նե րի՝ Ադր բե ջա նի մայ րա քա-
ղա քից 25-30 կմ հե ռա վո րու թյան վրա գտն վող Սում գայիթ քա ղա քում 1988 թ. փետր-
վա րի 27-29-ին խորհրդային զո րա միա վո րում նե րի առ կա յու թյամբ տե ղի ու նե ցան 
զանգ վա ծային ան կար գու թյուն ներ, ո րոնց ըն թաց քում դա ժա նո րեն սպան վե ցին հայ 
ազ գու թյան 26 քա ղա քա ցի (պաշ տո նա կան տվյալ նե րով)։ Հա յե րին ծե ծում էին, խոշ-
տան գում, բռ նա բա րում, դուրս նե տում պա տու հան նե րից, սպա նում ամ րա նա ձո ղե րով 
ու դա նակ նե րով, կտ րա տում կա ցին նե րի հար ված նե րով, գլ խա տում, այ րում խա րույկ-
նե րում… Այս գոր ծո ղութ յուն նե րը, սա կայն, ՏԱՍՍ-ի պաշ տո նա կան հա ղոր դա գրութ-
յան մեջ ներ կա յաց վում էին այս պես. «… մի խումբ խու լի գա նա կան տար րեր ան կար-
գութ յուն ներ են հրահ րել։ Տեղ են գտել սան ձար ձա կութ յան ու բռ նութ յան դեպ քեր»39։ 
Սումգա յի թում հա յե րի կո տո րա ծը ԽՍՀՄ դա տա խա զութ յան կող մից ևս ո րակ վեց 

37 Գրական թերթ (Երևան), 28 ապրիլի 1989 թ. (թիվ 18)։
38 Մանրամասն տե՛ս Հարություն Մարության, «Ղարաբաղյան շարժման կամ Հայկական հեղափո-
խու թյան (1988-1990) հիմ նա կան առանձնահատկությունները», Համբարձում Գալստյան, Չու ղարկ ված 
նամակներ (Երևան, 2013), էջ 9-17։ Տե՛ս նաև՝ Մարության, Հայ ինքնության պատկերագրությունը, 313։ 
39 «Сообщение», Правда, 1 марта 1988 (61/25413). «Հաղորդագրություն», Գրական թերթ, 4 մարտի 
1988 թ. (10/2378)։ 
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որ պես «խու լի գա նա կան տար րե րի գոր ծո ղութ յուն ներ», «ս պա նութ յուն ներ խու լի գա-
նա կան բնույ թի մղում նե րից»։ Մինչ դեռ, ին չի մա սին վկա յում են բազ մա թիվ փաս տեր, 
հա յե րի ջար դե րը կազ մա կերպ ված էին նա խօ րոք և ի րա կա նաց վում էին ո րո շա կի ծրա-
գրի հա մա ձայն։ Դրանց նպա տակն էր շր ջա փա կել ղա րա բա ղյան հնա րա վոր լու ծու մը, 
ահա բե կել հա յե րին ու մաս նա վո րա պես մի ու թե նա կան իշ խա նութ յուն նե րին նոր ար յու-
նա հեղ գոր ծո ղութ յուն նե րի հե ռան կա րով և հար կադ րել նրանց հրա ժար վե լ Ղա րա-
բա ղի հար ցի ար դա րա ցի լու ծու մից40։

 Սում գայի թյան դեպ քե րը հա յու թյան մեջ վերս տին արթ նաց րին նաև 1915 թ. ցե ղա-
սպա նու թյան մա սին «նիր հող» հի շո ղու թյու նը։ Այդ ժա մա նակ վա նից Շարժ ման մեջ 
ցե ղա սպա նու թյան թե ման աս տի ճա նա բար ձեռք բե րեց գե րա կայող ուղ ղու թյուն։ Մեր 
ու սում նա սի րու թյուն նե րը ցույց են տա լիս, թե ի նչ պես 1915 թ. Օս մա նյան կայս րու թյան 
տա րած քում ի րա կա նաց ված ցե ղա սպա նու թյան և 1988-1990 թթ. Ադր բե ջա նում ցե ղա-
սպա նու թյուն ո րակ ված ի րա դար ձու թյուն նե րի՝ որ պես ցե ղա սպա նու թյուն ճա նաչ մա նը, 
այն ի րա կա նաց նող նե րի և կազ մա կեր պիչ նե րի բա ցա հայտ մա նը, հնա րա վոր մե ղա-
վոր նե րի մատ նանշ մա նը, նրանց նկատ մամբ տար վող դա տա վա րու թյա նը գնա հա տա-
կան տա լուն ուղղ ված պայ քա րը բե րում էր ժո ղովր դա կան զանգ ված նե րի քա ղա քա-
կան հա սու նու թյան աճի, դա րե րի և տաս նա մյակ նե րի ըն թաց քում ձևա վոր ված կարծ-
րա տի պե րի փո փոխ ման, ան ցյա լի և ներ կայի վե րա գնա հատ ման գոր ծըն թա ցին, ի սկ 
ապա գա ցե ղա սպա նու թյուն նե րից խու սա փե լու նպա տա կով գի տակց վում էր հա սա րա-
կու թյան մեջ ար մա տա կան քա ղա քա կան վե րա փո խում նե րի ան հրա ժեշ տու թյու նը41։ Այս 
ամենն իր յու րա հա տուկ դրսևո րումն էր ու նե նում ապ րիլք սան չոր սյան քայ լեր թե րում 
տար վող և ցե ղա սպա նու թյան հու շա հա մա լիր բեր վող ցու ցա պաս տառ նե րում։ 

Շարժ ման տա րի նե րին ցե ղա սպա նու թյան հի շո ղու թյան գոր ծո  նը դար ձավ այն շար-
ժիչ ու ժը, ո րը հնա րա վո րու թյուն ըն ձե ռեց քայլ առ քայլ փո խե լու հին կարծ րա տի պե րը և 
պատ կե րա ցում նե րը, ձևա  փո խե լու հին ար ժեք նե րի վրա հեն ված ի նք նու թյու նը և աս տի-
ճա նա բար ձևա  վո րե լու նոր ի նք նու թյուն, ի րա կա նաց նե լու ժո ղովր դա վա րա կան վե րա-
փո խում  ներ։ Այ սինքն՝ այն գոր ծո նը (ցե ղա սպա նու թյան հի շո ղու թյուն), ո րը եր բեմն մեկ-
նա բան վում է ի բրև «անց յա լի կա պանք նե րից» ազատ վելն ու այդ պի սով հա յու թյան 
ի րա  կան առաջ ըն թա  ցը խոչ ըն դո տող «հե տա դի մա կան» մի ջոց, հա յաս տան յան ի րա-
կա նու թյան մեջ դար ձավ առա ջա դի մու թյան ամե նա կարևոր խթա նի չը։ Այս երևույ թի 
ար դյունք նե րից մեկն էլ այն էր, որ ար դա րու թյուն և կա րեկ  ցանք հայ ցող զո հի խոր-
հրդա նիշն իր տե ղը զի ջեց մար տի կի կեր պա րին, ո րը գի տակ ցել է, որ ազ գային նպա-
տակ նե րի ի րա գործ մա նը կա րե լի է հաս նել միայն պայ քա րի ճա նա պար հով։ Այլ կերպ 
ա սած, Հա յաս տա նում հաղ թա  հար վեց զո հի բար  դույ թը, ին չի հետևանքն ու ար դյուն քը 
Հա յաս տա նի ան կա խու թյան հռ չա կումն էր և Ար ցա խի ազա տա գրու թյան հա մար մղ վող 
պայ քա րի հա ջո ղու թյու նը42։

40 Մարության, Հայ ինքնության պատկերագրությունը, 125։ 
41 Նույն տեղում, էջ 308։ 
42 Նույն տեղում, էջ 308-309։ Տե՛ս նաև՝ Հարություն Մարության, Ցե ղա սպանության զոհի բարդույթի 
հաղթահարումը Ղարաբաղյան շարժ ման տարիներին, Վէմ համահայկական հանդես 1 (2013), 154-164։
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Ցե ղա սպանության զոհերի հիշատակի օրվա նշումը  
հայ ժողովրդի հուշային ծիսակարգի համատեքստում

1968 թ. ապ րի լի 24-ին ժո ղո վուր դը դուրս ե կավ ոչ թե մայ րա քա ղա քի կենտ րո նա-
կան փո ղոց ներ ու հրա պա րակ նե ր, այլ կազ մա կերպ ված շա րաս յու նե րով շարժ վեց 
դե պի քա ղա քի ծայ րա մա սը, որ պես զի ծա ղիկ ներ ու ծաղ կեպ սակ ներ դնի ցե ղա-
սպա նութ յան զո հե րի հու շար ձա նին: Այդ պի սով, 1965 թ. ապ րի լի 24-ի զանգ վա ծա յին 
ե լույթ նե րը հա ջորդ տա րի նե րին ձևա փոխ վե ցին ոչ պաշ տո նա պես թույ լատր ված սգո 
եր թե րի։ 1970-ա կան նե րի կե սե րից այդ եր թե րը փաս տո րեն գլ խա վո րում էին Հա յաս-
տա նի կո մկու սի և կա ռա վա րութ յան ղե կա վար նե րը, ով քեր վաղ առա վոտ յան առա-
ջին ծաղ կեպ սակն էին դնում հու շար ձա նին՝ դրա նով ի սկ (ի նչ պես նաև Լռութ յան 
րո պե ով) պե տա կան հն չե ղութ յուն տա լով Մեծ ե ղեռ նի զո հե րի հի շա տա կի սգա տո-
նին: Այս եր թե րի ժա մա նակ զգաց մունք նե րի գրա   վոր և պատ կե րա յին հրա պա րա կավ 
դրսևո րում նե րի բա ցա կա յութ յու նը (ծաղ կեպ սակ նե րից զատ) մա սամբ լրաց վում էին 
սգո եր թի առան ձին մաս նա կից նե րի բա նա վոր ստեղ ծա գոր ծութ յուն նե րով. մար դիկ 
կար դում կամ ար տա սա նում էին հայ րե նա սի րա կան, ի նչ պես նաև ան մի ջա կա նո րեն 
ցե ղա սպա նութ յուն թե մա յին առնչ վող բա նաս տեղ ծութ յուն ներ, հատ ված ներ պոեմ նե-
րից և այլն։

 Մեր հա մոզ մամբ ար դեն կես դար շա րու նակ ապ րի լի 24-ին Հայոց ցե ղա սպա-
նու թյան զո հե րի հու շա հա մա լիր ի րա կա նաց վող ամե նա մյա եր թե րում և հի շա տա կի 
ծե սե րում ակ նա ռու դրսևոր վում է հու շա հա մա լի րի՝ որ պես գե րեզ մա նոց ըն կա լու մը43։ 
Նախ՝ նկա տենք, որ Ծի ծեռ նա կա բեր դի բար ձուն քին դեռևս 1920-ա կան թթ., ի նչ պես 
և Ցե ղա սպա նու թյան զո հե րին նվիր ված հու շար ձա նի կա ռուց ման աշ խա տանք նե րի 
ըն թաց քում, հայտ նա բեր վել են ուշ բրոն զի դա րի գե րեզ ման ներ՝ դամ բա րան ներ։ 
Պաշ տո նա կան մեկ նա բա նու թյուն նե րում հա վեր ժա կան կրա կով հի շա տա կի սրա հը 
նույն պես ներ կա յաց վում է որ պես դամ բա րան։ Հու շա հա մա լի րի ճար տա րա պետ  նե-
րից Սա շուր Քա լաշ յա նի ներ կա յաց մամբ հու շա հա մա լի րի առջևի «պատ  վան դա նը 
[ հար թա կը - Հ.Մ.] նա խագծ վում էր որ պես տա պան 1,5 մի լի ոն զո հե րի հա մար, ո րոնք 
չու նե ցան գե րեզ ման»։ Հե տաքր քիր է, որ ՀԿԿ կենտ կո մի նա խա գա հութ յա նը դեռևս 
1964 թ. հու լի սին ուղղ ված մի քա նի ճա նաչ ված մտա վո րա կան նե րի նա մա կում Ե ղեռ-
նի զո հե րի հի շա տա կին նվիր ված հու շար ձա նի կա ռու ցումն առա ջարկ վում էր ի րա կա-
նաց նել «բ նակ չութ յան մի ջոց նե րի հաշ վին»։ Նկա տենք, որ հա յոց մեջ գե րեզ մա նո ցը 
ևս ավան դույ թի ու ժով բա րե կարգ վում էր հա մայն քի ան դամ նե րի հան գա նա կութ յուն-
նե րի կամ պար զա պես հա մայն քի (այլ ոչ պե տա կան) բյու ջեի հաշ վին։

43 Մանրամասն տե՛ս Հարություն Մարության, «Հուշարձանը որպես գերեզմանոց (Ցե ղա սպա-
նության հուշահամալիրի օրինակով)», Հայ ժողովրդական մշակույթ XIII. Նյութեր հանրապետական 
գիտական նստաշրջանի, խմբ.՝ Դերենիկ Վարդումյան, Սարգիս Հարությունյան, Սուրեն Հո-
բոսյան (Երևան, 2006), 172-180։ Арутюн Марутян, «Памятник жертвам геноцида в контексте 
ритуалов памяти армянского народа», Этнографическое обозрение 3 (2008), 119-128։ Նույնի՝ Հայ 
ինքնության պատկերագրությունը, 72-78։ Նույնի՝ «Եղեռնի զոհերի հուշարձանը՝ հայ ժողովրդի 
հուշային ծիսակարգի համատեքս տում», Ճարտարապետություն, շինարա րություն 4 (2009), 8-12։ 
Նույնի՝ «Հայոց ցե ղա սպանության և հրեաների Հոլո քոստի հիշողության կառուցվածքային առանձ-
նահատկությունները», ՊԲՀ 2 (2011), 42-44։ 
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 Հա յոց ե կե ղե ցա կան տո նա ցույ ցը են թադ րում է, որ ամեն տա ղա վար տո նին հա ջոր-
դում է Մե ռե լոց, ե րբ մար դիկ, մաս նա վո րա պես ով քեր հենց այդ տա րի են կորց-
րել ի րենց հա րա զա տին կամ բա րե կա մին, այ ցե լում են գե րեզ մա նոց նրա շի րի մին։ 
Սա կայն տար վա մեջ կա մեկ ավան դա կան սգա տոն (սեպ տեմ բե րի 14-ին նա խոր դող 
կամ հա ջոր դող կի րա կի օ րը)՝ Սբ խեչ, Սուրբ Խաչ կամ Խաչ վե րաց, ե րբ այ ցե լութ յու նը 
գե րեզ մա նոց ցան կա լի (պար տա դիր) էր հան գուց յալ ու նե ցող բո լոր մարդ կանց հա մար։ 
Այդ օ րը գե րեզ մա նո ցում ավան դա բար կա տար վող արա րո ղութ յուն նե րից մե կը քա հա-
նա յի գե րեզ մա նօրհ նեքն է։ Այս առու մով բնու թա գրա կան է, որ Ե ղեռ նի զո հե րի հու-
շար ձան ևս մար դիկ այ ցե լում են, որ պես կա նոն, տա րին մեկ ան գամ ո րո շա կի գրանց-
ված օր (ապ րի լի 24-ին), և այն ու ղեկց վում է հա յոց ե կե ղե ցու հով վա պե տի յու րա տե սակ 
գե րեզ մա նօրհ նե քով՝ «Հայր մե րի» աղո թա սա ցութ յամբ հա վեր ժա կան կրա կի մոտ։ 

Ոչ մեծ բնա կա վայ րե րում թաղ ման թա փո րը, որ պես կա նոն, ուղևոր վում է գե րեզ-
մա նոց, որ քան էլ այն հե ռու լի նի, ոտ քով։ Այդ սո վո րույթն ի նչ-որ չա փով, հատ կա պես 
ավան դա պահ գյու ղե րում, պահ պան վել է նաև մեր օ րե րում։ Նույն կերպ և Ե ղեռ նի 
զո հե րի հու շա հա մա լի րի պա րա գա յում այ ցե լութ յունն ի րա կա նաց վում է ոտ քով, նման 
պա հանջ է դր վում ան գամ ար տա սահ ման յան պատ վի րա կութ յուն նե րի առջև, ու միայն 
բա ցա ռիկ դեպ քե րում, ե րբ այ ցե լուն ֆի զի կա պես խիստ դժ վա րա նում է (ի նչ պես Հռո մի 
պապ Հով հան նես-Պո ղոս Ե րկ րոր դի դեպ քում էր), նա մո տե նում է հու շար ձա նին ավ տո -
մե քե նա յով։ Նկա տենք, որ ո րոշ գյու ղե րում դեռևս պահ պան վում է մե քե նայով հանգս-
տա րան-գե րեզ մա նո ցի տա րածք չմտ նե լու սո վո րույ թը։

 Գե րեզ մա նո ցում մար դիկ ծա ղիկ ներ են դնում հան գուց յա լի շի րի մին, ի սկ Ե ղեռ նի 
զո հե րի հու շա հա մա լի րում՝ հա վեր ժա կան կրա կի շուր ջը (լուս. 10) կամ ծաղ կեպ սակ-
ներ՝ հու շար ձա նի՝ դե պի կենտ րոն խո նարհ ված բա զալ տե պի լոն նե րին։ Ը նդ հան րա-
պես շի րի մին թե հա վեր ժա կան կրա կի շուր ջը ծա ղիկ դնե լը կա ռուց ված քա յին առու-
մով թերևս հա մա զոր է հան գուց յա լի հետ խորհրդան շա կան կա պի մեջ մտ նե լուն, լայն 
առու մով՝ ան ցյալն ու ան ցա վոր նե րին հի շե լուն, չմո ռա նա լուն, ին չը եր բեմն դրսևոր վում 
է նաև այլ կերպ՝ տա պա նա քա րին ձեռ քով հպ վե լով կամ էլ այն համ բու րե լով։ Հայե-
րի մեջ ըն դուն ված է, որ հու ղար կա վո րութ յան ըն թաց քում գե րեզ մա նո ցում՝ գե րեզ-
մա նի փո սի մոտ, դնում են հան գուց յա լի նկա րը, ո րն արա րո ղութ յան ավար տին հետ են 
տա նում։ 1988 թ. ապ րի լի 24-ին Ե ղեռ նի զո հե րի հա վեր ժա կան կրա կի մոտ շր ջան կազ-
մած պահ վե ցին, ապա ծա ղիկ նե րի խր ձե րի մեջ դր վե ցին ոչ միայն Մեծ ե ղեռ նի զոհ հայ 
մի քա նի մտա վո րա կան նե րի, այլև Սում գա յի թի զո հե րի մե ծա դիր լու սան կար նե րը։ Այդ 
օ րը, ի նչ պես վա վե րա գրա կան կադ րերն են վկա յում, մի քա նի կա նայք սգա լով լաց էին 
լի նում հու շար ձա նի կրա կի մոտ, ի նչ պես կս գա յին հան գուց յա լի գե րեզ մա նի մոտ։ Լու-
սան կար ներն այդ պես մնա ցին շուրջ եր կու շա բաթ, ապա հան վե ցին։ 

Ե թե գե րեզ մա նո ցում դր ված ծաղ կեպ սակ նե րը ե րի զող ժա պա վեն նե րը հա վաք ում 
էր հան գուց յա լի «տե րը» ու 7 կամ 40 օր ան ց դնում գե րեզ մա նաթմ բի մեջ, ապա Ե ղեռ-
նի զո հե րի հու շա հա մա լի րում այդ ժա պա վեն նե րը հա վաք ում են մեր ձա կայ քում գտն-
վող «հան գուց յա լի տի րոջ»՝ նաև հու շա հա մա լի րի հս կո ղութ յունն ու պահ պա նութ յունն 
ի րա կա նաց նող Հա յոց ցե ղա սպա նութ յան թան գա րան-ինս տի տու տի աշ խա տա կից նե րը 
ու պահ պա նում թան գա րա նի ստոր գետն յա պա հոց նե րում։ 
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Լուս. 10. Հայոց ցեղասպանության զոհերի հուշարձան, անմար կրակի մոտ։  
Երևան, 24 ապրիլի 2016 թ.։ Լուսանկարը՝ Հարություն Մարությանի։

Լուս. 11. Մարդկանց երթը դեպի Ցեղասպանության զոհերի հուշարձան։  
Երևան, 24 ապրիլի 2018 թ.։ Լուսանկարը՝ Հարություն Մարությանի։
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Ա մեն տա րի՝ ապ րի լի 24-ին, հար յուր հա զա րա վոր մար դիկ այ ցե լում են Ե ղեռ-
նի զո հե րի հու շար ձան (լուս. 11)։ Ճա նա պար հին նրանք միշտ չէ, որ լուռ են և միշտ 
չէ, որ պահ պան վում է սգա վո րի պահ ված քը. նրանք զրու ցում են ամե նա տար բեր 
թե մա նե րի շուրջ և, որ պես կա նոն, միայն հու շար ձա նի ան մի ջա կան մո տա կայ քում են 
լռում։ Նկա տենք, որ նմա նա տիպ պահ վածք է նաև առօ րե ա կան թաղ ման թա փոր նե-
րում. այս տեղ հա ճախ հան դի պում են մար դիկ, ով քեր ամիս ներ կամ ան գամ տա րի-
ներ միմ յանց չեն տե սել, նրանք կիս վում են նո րութ յուն նե րով, զրու ցում են կեն ցա-
ղա յին թե մա նե րից, կա տակ ներ են անում, հի շում ան ցած-գ նա ցած օ րե րը, եր բեմն էլ 
հի շում են հան գուց յա լի այս կամ այն արարք նե րը։ Գրե թե նույ նն է պահ ված քը նաև 
հա գուս տի պա րա գա յում. եր կու դեպ քում էլ մար դիկ (հատ կա պես մի ջին և բարձր 
տա րի քի) գե րա դա սում են կրել մուգ գույ նի, հա մե մա տա բար զուսպ, աչք չծա-
կող զգեստ ներ, չնա յած վեր ջին տա րի նե րին զգես տի գույ նը կար ծես թե այն քան էլ 
է ա կան չէ։

 Հան գուց յա լի տա նը հո գե հանգս տի ժա մա նակ հն չում է ձայ նագր ված ե րաժշ-
տութ յուն, հա ճախ հրա վիր վում են ե րա ժիշտ ներ կեն դա նի կա տար ման հա մար։ 
Նմա նա տիպ երևույթ ներ տեղ են գտել նաև ցե ղա սպա նութ յան զո հե րի հու շա հա-
մա լի րի տա րած քում. մի քա նի տա րի հու շար ձա նի մեր ձա կայ քում նվա գախմ բի կամ 
ե րգ չախմ բի ե լույթ ներ էին կազ մա կեր պվու մ։ Նկա տենք, որ գե րեզ մա նո ցում ևս ի նչ-
պես թաղ ման, այն պես էլ հի շա տա  կի օ րե րին ըն դուն ված է «կեն դա նի» ե րաժշ տութ-
յան կա տա րու մը (դու դուկ, զուռ նա, կլառ նետ, դհոլ, դրանց ու ղեկ ցութ յամբ եր գե լը) 
շի րի մի մոտ։

 Հա յոց ավան դա կան գե րեզ մա նոց նե րում կամ դրանց մեր  ձա  կայ քում, որ պես 
կա նոն, լի նում են մա տուռ ներ, փոքր ե կե ղե ցի ներ։ Ցե ղա սպա նութ յան զո հե րի հու-
շա հա մա լի րի տա րած քում մա տուռ չկա, սա կայն այդ «բաց թո ղու մը» կար ծես թե 
գի տակց վել է ե կե ղե ցու կող մից, և 2005 թ. ապ րի լի 24-ին հու շար ձա նի մեր ձա կայ-
քում Մայր Աթո ռի կող մից տե ղադր վեց մի հու շա քար՝ հետևյալ ար ձա նա գրու թյամբ . 
«Հա յոց ցե ղա սպա նութ յան 90-ամ յա տա րե լի ցի առ թիվ, Ծի ծեռ նա կա բեր դի նվի րա-
կան այս բար ձուն քին հա մազ գա յին ըն ծա յա բե րութ յամբ [ընդգ ծումն ի մն է - Հ. Մ.] 
կա ռուց վե լու է մա տուռ-սրբա տե ղի ի հի շա տակ բյու րա վոր նա հա տակ նե րի։ Օ րհ-
նութ յուն մեկ և կես մի լի ոն ան մեղ զո հե րի լույս հո գի նե րին»։

 Հա յե րե նում «գե րեզ մա նա տուն» բա ռի հո մա նիշ նե րից է «հանգս տա րան» եզ րա-
բա ռը, ո րը բա ցատր վում է որ պես «մե ռել նե րի հանգս տի տեղ», ուս տի և ան հրա ժեշտ 
էր նկատ վում չխա թա րել նն ջեց յալ նե րի հան գիս տը նրանց ան մի ջա կան հարևա-
նութ յամբ աշ խար հիկ շի նութ յուն նե րի կամ աղմ կոտ զվար ճան քի վայ րե րի տե ղա-
կայ մամբ։ Ժա մա նա կին հա սա րա կու թյան կող մից  մեծ ը նդ դի մութ յան ար ժա նա ցավ 
Ծի ծեռ նա կա բեր դի տա րած քում մար զա հա մեր գա յին հա մա լի րի կա ռուց ման մա սին 
ո րո շու մը, ապա և կա ռու ցու մը. այդ երևույ թն ըն կալ վում էր որ պես սր բապղ ծութ յուն։ 
Եր կար տա րի ներ քն նա դա տվում էր Ցե ղա սպա նութ յան հու շա հա մա լի րի սկզբ նա մա-
սում տե ղա կայ ված «Հա վա նա» ռես տո րա նի գոր ծու նե ու թյու նը։ 
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1988 թ. ապ րի լի 24-ին Ցե ղա սպա նու թյան հու շա հա մա լի րի մաս կազ մող հու շա-
պա տից մոտ 50 մ հե ռա վո րու թյան վրա տե ղադր վեց Սում գայի թի ջար դե րի զո հե-
րին նվիր ված խաչ քար՝ 26 փոքր խա չե րով, ո րոնք խորհրդա նշում էին պաշ տո նա պես 
հայ տա րար ված 26 հա յազ գի զո հե րին։ Խաչ քա րը հու շա հա մա լիր բեր վեց մարդ կանց 
ու սե րի վրա։ Այն մեր կար ծի քով ավե լի շուտ խորհրդան շում էր գե րեզ մա նո ցային 
խաչ քար, քան թե խաչ քար-հու շար ձան։ Խաչ քարն ան մի ջա պես հե ղեղ վեց ծա ղիկ-
նե րով ու ծաղ կեպ սակ նե րով։ Այս տեղ ծա ղիկ ներ են դր վում ոչ միայն ապ րի լի 24-ին, 
այլ նաև փետր վա րի 27-29-ի մի ջա կայ քում՝ կո տո րած նե րի տա րե լից նե րին։ Շու տով 
Սում գայի թի զո հե րին նվիր ված խաչ քա րի կող քին հայտն վե ցին եր կու այլ խաչ քա րեր՝ 
նվիր ված «1988 թ. ար ցա խյան գո յա մար տի Գան ձա կի նա հա տակ նե րին» և 1990 թ. 
Բաք վի հա յու թյան հուն վա րյան ջար դե րի զո հե րին։ Որ պես կա նոն, ե րեք հու շար ձան 
մի մյան ցից հինգ-վեց մետր հե ռա վո րու թյան վրա չեն դր վում։ Ցե ղա սպա նու թյան հու-
շա հա մա լի րի այս հատ վածն ավե լի շուտ ադր բե ջա նա հա յու թյան կո տո րած նե րի զո հե-
րին նվիր ված փոքր կե նո տա ֆային գե րեզ մա նոց է հի շեց նում (լուս. 12)։

 Ցե ղա սպա նութ յան կամ ը նդ հան րա պես զո հե րի հու շար ձան նե րի՝ որ պես գե րեզ մա-
նոց ըն կալ ե լու դրսևո րում նե րից մեկն էլ այն է, որ 1990-92 թթ. Ցե ղա սպա նութ յան զո հե-
րի հու շար ձա նի մեր ձա կայ քում հու ղար կա վոր վե ցին հայ-ա դր բե ջա նա կան կռիվ նե րի 

Լուս. 12. Սումգայիթի, Բաքվի և Գանձակի զոհերին նվիրված խաչքար-հուշարձաններ 
Ցեղասպանության հուշահամալիրի տարածքում։ Երևան, 24 ապրիլի 2016 թ.։  

Լուսանկարը՝ Հարություն Մարությանի։
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հինգ զո հեր (լուս. 13)։ Նրան ցից առա ջին եր կու սը 1990 թ. հուն վա րին Նա խիջևա նի 
սահ մա նում (Ե րաս խա վա նի հատ ված, հուն վա րի 18-21) ադր բե ջան ցի նե րի հար ձա-
կու մը հետ մղե լիս զոհ ված Մով սես Գոր գի սյա նը («Ազ գային ի նք նո րո շում միա վո րում» 
կազ մա կեր պու թյան վար չու թյան ան դամ) և Եր վանդ Սա ղու մյանն (ի նք նա պաշտ պա-
նա կան առա ջին մար տե րի մաս նա կից) էին։ Դրա նից ըն դա մե նը մեկ շա բաթ հե տո՝ 
հուն վա րի 28-ին, ի նչ պես նշ վում է պաշ տո նա կան հա ղոր դա գրու թյան մեջ, Երևա-
նում «… զին վո րա կան ստո րա բա ժա նու մը, առանց պե տա կան իշ խա նու թյան հան րա-
պե տա կան մար մին նե րի հա մա ձայ նու թյան, ան ց է կաց րել ռազ մա կան տեխ նի կայի 
առգ րավ ման գոր ծո ղու թյուն, ո րի ըն թաց քում զենք է գոր ծադր վել, և զոհ վել է «Աստ-
րո» ար տադ րա կան միա վոր ման բան վոր Է. Մար կո սյա նը»44։ Է դուարդ Մար կո սյա նը 
նույն պես հու ղար կա վոր վում է հու շա հա մա լի րի տա րած քում։ Այս տեղ ավե լի քան մեկ 
տա րի ան ց հո ղին հանձն ված մյուս ազա տա մար տի կը ՄՈՒՇ-ի (ի նք նու րույն գոր ծող 
19 ջո կատ նե րի միա վո րում՝ Միա վոր ված ու ժե րի շտա բի) ը նդ հա նուր հրա մա նա տար, 
բազ մա թիվ ի նք նա պաշտ պա նա կան մար տե րի մաս նա կից, 1991 թ. մայի սի 4-ին Մով-
սես գյու ղի մա տույց նե րում զոհ ված Մու շեղ Մխո յանն (Վոժդ) է ր։ Ե վս ավե լի քան մեկ 
տա րի ան ց այս տեղ հու ղար կա վոր վեց հին գե րորդ ազա տա մար տի կը՝ 1989-1990 թթ. 

44 Տե՛ս «ՀԽՍՀ Գերագույն խորհրդի նախագահությունում», Երեկոյան Երևան, 1 փետրվարի 1990 թ.։ 

Լուս. 13. Հայոց ցեղասպանության զոհերի հուշապատի մոտ 1990-1992 թթ.  
հուղարկավորված հայ-ադրբեջանական ընդհարումների հինգ զոհերի գերեզմանները։ 

Երևան, 24 ապրիլի 2011 թ.։ Լուսանկարը՝ Հարություն Մարությանի։
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«Սա սուն ցի Դա վիթ» կա մա վո րա կան ջո կա տի շտա բի պետ, ապա «Սաս նա ծռեր» 
ջո կա տի հրա մա նա տար Սամ վել Գևոր գյա նը։ Նա, կրակն իր վրա վերց նե լով, կյան քի 
գնով փր կել էր շր ջա պատ ման մեջ ըն կած «Նաի րի» ջո կա տի տղա նե րին (1992 թ. հու-
լի սի 3)։ 

Ն կա տենք, որ ար դեն այդ ժա մա նակ՝ 1992 թ. մայի սի 26-ին, հաս տատ վել էր 
«Ե ռաբ լուր» պան թե ո նի՝ որ պես գե րեզ մա նա տան կար գա վի ճա կը, ու թերևս այս հան-
գա ման քը նպաս տեց, որ Ցե ղա սպա նու թյան հու շա հա մա լի րի տա րած քում այլևս 
թա ղում ներ չկա տար վե ցին։ Ե թե առա ջին եր կու հու ղար կա վո րու թյուն ներն ի նչ-որ կերպ 
կա րե լի է կա պել Բաք վում հա յու թյան՝ ցե ղա սպա նու թյուն ըն կալ վող զանգ վա ծային 
կո տո րած նե րի հետ ժա մա նա կային ի մաս տով հա մընկ նե լուն, ապա մյուս թաղումները, 
ինչպես մեզ է թվում, կապվում էին այդ ժամանակաշրջանի իրողությունների հետ, ո րի 
բնու թա գրա կան գծե րից էր մինչև ութ տաս նյակ կա մա վո րա կան ջո կատ նե րի45 ազ դե-
ցու թյան հա մե մա տա բար բարձր մա կար դա կը, ին չը պայ մա նա վոր ված էր այն փաս-
տով, որ նրա՛նք էին ապա հո վում Հա յաս տա նի և Լեռ նային Ղա րա բա ղի ան վտան գու-
թյու նը։ Չմո ռա նանք, որ Հայ կա կան բա նա կի կազ մա վոր ման օր է հա մար վում 1992 թ. 
հուն վա րի 28-ը, ե րբ ո րո շում ըն դուն վեց «Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան պաշտ պա-
նու թյան նա խա րա րու թյան մա սին»46։ Այ սինքն՝ Հա յաս տա նի նո րաս տեղծ Հան րա պե-
տու թյան իշ խա նու թյուն նե րի կազ մա կերպ չա կան ձեռ նար կում նե րի և անուղ ղա կի, բայց 
ակ տիվ մի ջա մտու թյունն էր, որ կա սեց րեց Ցե ղա սպա նու թյան հու շա հա մա լի րի տա րած-
քում թա ղում ներ կա տա րե լու գոր ծըն թա ցը47։

 Հա յոց մեջ ավան դույթ է, որ հու ղար կա վո րութ յու նից հե տո գե րեզ մա նի մոտ 
խորհրդան շա կան, ի սկ հան գուց յա լի տանն ար դեն տասն յակ, եր բեմն նաև հար յու-
րա վոր մարդ կանց հո գե հաց է մա տուց վում։ Նմա նա տիպ մի երևույ թի ակա նա տես 
ե ղանք 2005 և 2006 թթ. ապ րի լի 24-ին (նաև մի քա նի տա րի ան ց), ե րբ մի կին դե պի 
հու շար ձան տա նող ճա նա պար հի միջ նա մա սում զա նա զան խոր տիկ նե րով ու զո վա-
ցու ցիչ ըմ պե լիք նե րով սե ղան էր բա ցել, կից տե ղադր ված պաս տա ռին էլ գր ված էր. 
«Հար գե լի հայ րե նա կից ներ. ան մեղ զո հե րի հի շա տա կին մա տուց վում է ան վճար 
հո գե հանգս տի հաց Սիլ վա Ե ղիա զար յա նի կող մից», ու նշ ված էին նրա հե ռա խո սա-
հա մար նե րը։ Բնու թա գրա կան է այս հա մա տեքս տում «անվ ճար» բա ռի առ կա յու-
թյու նը։ Քա ղա քային կեն ցա ղում հո գե հա ցը կապ չու նի ի նչ-ինչ վճա րում նե րի հետ։ 

45 ՀՀ պաշտպանության նախարարություն. պատմական ակնարկ, http://www.mil.am/hy/68/71/288, 
դիտվել է 04.01.2019։
46 Նույն տեղում։ Այստեղ նշված էր, որ Հայոց բանակի կազմավորման առաջին փուլն ավարտվում 
է 1992 թ. մայիսին, երբ Պաշտպանության նախարարությունը սկսեց առաջին զո րակոչը հանրա պե-
տության տարածքում` հիմք դնելով բանակը ժամկետային զինծառայող ներով համալրելու կայուն 
ավանդույթին: 
47 Նկատենք, որ նման երևույթներ տեղ են գտել Հայաստանի ու Լեռնային Ղարաբաղի մի շարք 
այլ հուշարձան նե րի տարածքներում նույնպես։ Հարցի շուրջ տե՛ս Հարություն Մա րու թյան, «Գերեզ-
մանոցային մշակույթի դրսևորումները հայոց հուշարձանային համալիր նե րում (20-րդ դարի վերջ – 
21-րդ դարի սկիզբ)», զեկուցում կարդացված Թաղման ծեսը հնա  գույն ժամանակներից մինչև մեր 
օրերը (Հայկական լեռնաշխարհ և Հարավային Կով կաս) գիտաժողովում, կազմակերպված ՀՀ ԳԱԱ 
հնագիտության և ազգագրության ինս տի տու տի կողմից 2018 թ. մայիսի 21-24-ին (անտիպ)։

http://www.mil.am/hy/68/71/ 288
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Մինչ դեռ գյու ղա կան ի րա կա նու թյան մեջ, որ տեղ ըն դուն ված է հա մայն քի ակ տիվ 
դրա մա կան օգ նու թյամբ (ի նչն ան գամ գրանց վում է հա տուկ տետ րակ նե րում) օ ժան-
դա կել հան գու ցյա լի հա րա զատ նե րին հո գա լու թաղ ման ծախ սե րը, հո գե հա ցին, 
որ պես կա նոն, մաս նակ ցում են այն մար դիկ, ո րոնք այս կամ այն չա փով մաս նակ-
ցել են դրա մա կան հան գա նա կու թյա նը։ Մեզ հայտ նի են բազ մա թիվ դեպ քեր, ե րբ 
մար դիկ, ո րոնք ի վի ճա կի չեն ե ղել դրամ տա լու, խու սա փել են հո գե հա ցին մաս նակ-
ցելուց։ 

Վեր ջա պես, հա յոց մեջ ըն դուն ված է շի րիմ նե րի առջև ի նչ-ինչ եր դում ներ ու խոս-
տում ներ տալ։ Պատ մա կան հի շո ղութ յան բա նա վոր փո խանց ման նման երևույ թի ակա-
նա տես ե ղանք 2005 թ. ապ րի լի 25-ին, ե րբ մի շարք դպ րոց նե րի ու սու ցիչ ներ ծնող նե րի 
ու ղեկ ցութ յամբ հու շա հա մա լիր էին բե րել ցածր դա սա րան նե րի աշա կերտ նե րի։ Ե րե-
խա նե րը հա վեր ժա կան կրա կի մոտ ար տա սա նում էին «Հայր մեր»-ը, հայ րե նա սի րա-
կան բա նաս տեղ ծութ յուն ներ ու խոս տա նում չմո ռա նալ, վառ պա հել ան մեղ զո հե րի 
հի շա տա կը։ 

Այս պի սով, բեր ված օ րի նակ նե րը վկա յում են, որ Ցե ղա սպա նու թյան զո հե րի հու շա-
հա մա լիր ամե նա մյա քայ լեր թե րում միա վոր վում են կո լեկ տիվ հի շո ղու թյունն ու թաղ-
ման ծի սա կար գը՝ վե րած վե լով ազ գային ի նք նու թյան յու րա տե սակ դրսևոր ման։

2000 թվա կա նից ի վեր ամեն տար վա ապ րի լի 23-ին Երևա նում ան ց է կաց վում 
ջա հե րով ե րթ, ո րը սկս վում է Ազա տու թյան հրա պա րա կում Թուր քիայի դրո շի այ րու մով 
և այդ կրա կից առա ջին ջա հը վա ռե լով։ Այդ եր թե րի կազ մա կեր պի չը Հայ հե ղա փո խա-
կան դաշ նակ ցու թյուն կու սակ ցու թյան ե րի տա սար դա կան թևն է, և մաս նա կից նե րի մեծ 
մա սը նույն պես ե րի տա սարդ ներ ե ն։ Հն չող կար գա խոս նե րը գե րա զան ցա պես պա հան-
ջա տի րա կան են, ե րթն ուղղ վում է դե պի Հայոց ցե ղա սպա նու թյան զո հե րի հու շա հա մա-
լիր՝ ու ղեկց վե լով հայ րե նա սի րա կան եր գե րի կա տար մամբ48։

Հայոց ցե ղա սպանության զոհերի  
հիշատակի օրը՝ որպես քաղաքական գործոն

1965-ին՝ Մեծ ե ղեռ նի 50-ա մյա կին, ցե ղա սպա նու թյան հի շո ղու թյան մեջ ստեղծ վեց նոր 
ո րակ. կա րե լի է ասել, որ այն դար ձավ հա մա ժո ղովր դա կան սե փա կա նու թյուն, դար-
ձավ գոր ծոն Հա յու թյան ներ սում ու «Հայ դա տի» հանձ նախմ բե րի և այլ կա ռույց նե րի 
ձևա վոր մամբ ը նտ րեց աշ խար հին ճա նա չե լի դառ նա լու ու ղին, նաև հաս տա տուն տեղ 
գրա վեց հայոց ի նք նու թյան մեջ։ 

Հայոց ցե ղա սպա նու թյան 100-ա մյա կին ար դեն ոչ թե Մեծ ե ղեռ նի, այլ Հայոց ցե ղա-
սպա նու թյան հի շո ղու թյունն է շա րու նա կում մնալ ի բրև հայ կա կան ի նք նու թյան կարևո-
րա գույն դրսևո րում նե րից մե կը։ Այդ հի շո ղու թյունն այն ե զա կի գոր ծոն նե րից է, որ 
միա վո րում է հայ կա կան տար բեր քա ղա քա կան ու ժե րը՝ դառ նա լով ոչ միայն ազ գա-
պահ պան, այլ նաև ազ գաս տեղծ գոր ծոն։ Հայոց ցե ղա սպա նու թյու նը ճա նաչ ված է 

48 Տե՛ս, օրինակ՝ Էլեն Բաբալյան, Վերապրածների երթ, http://imyerevan.com/hy/society/view/ 10466, 
21 ապրիլի 2015 թ.։ https://armeniasputnik.am/photo/20170423/7101404/armenia-jaherov-yert.html, 23 
ապրիլի 2017 թ., դիտվել են 04.01.2019։

http://imyerevan.com/hy/society/view/ 10466
https://armeniasputnik.am/photo/20170423/7101404/armenia-jaherov-yert.html
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աշ խար հի տաս նյակ պե տու թյուն նե րի գոր ծա դիր և օ րենս դիր մար մին նե րի, տա րա-
բնույթ մի ջազ գային կազ մա կեր պու թյուն նե րի կող մից։ Ճա նա չում նե րի մի զգա լի մա սը, 
որ պես կա նոն, տե ղի է ու նե նում ապ րի լի 24-ին կամ դրան մոտ օ րե րին։ Պաշ տո նա կան 
ճա նա չում նե րի թիվն ավե լի մեծ կլի ներ, ե թե այդ գոր ծըն թա ցը կապ ված չլի ներ հա մաշ-
խար հային քա ղա քա կա նու թյան խն դիր նե րի հետ, այ սինքն՝ ճա նաչ ման խն դի րը ոչ այն-
քան գի տա կան, որ քան քա ղա քա կան հար թու թյան մեջ է։ Այս պես, տար բեր պե տու-
թյուն նե րի ղե կա վար ներ ուղ ղա կի ո րեն և անուղ ղա կի ո րեն պար բե րա բար կոչ են անում 
Թուր քիային առե րես վե լու իր պատ մու թյան մութ է ջե րի հետ, եր բեմն է լ՝ միջ պե տա կան 
հա րա բե րու թյուն նե րի լար վա ծու թյան հետ նա խոր քին հի շեց նում են Թուր քիային Հայոց 
ցե ղա սպա նու թյան ի րո ղու թյան գոր ծո նի հնա րա վոր օգ տա գործ ման մա սին, այ սինքն՝ 
այն օգ տա գոր ծում են որ պես քա ղա քա կան ճնշ ման մի ջոց։ 

Ե թե 1965-ին ստեղծ ված «Հայ դա տի» հանձ նախմ բե րը կու սակ ցա կան մար մին ներ 
էին, ապա 2015-ին ըն դա ռաջ ստեղծ ված «Հայոց ցե ղա սպա նու թյան 100-րդ տա րե լի ցին 
նվիր ված մի ջո ցա ռում նե րը հա մա կար գող պե տա կան հանձ նա ժո ղո վը» միա վո րում է 
Հա յաս տա նի և Սփյուռ քի տար բեր քա ղա քա կան, աշ խար հիկ և հոգևոր ու ժե րին։ Այդ 
մարմ նի կող մից 2015 թ. հուն վա րի 29-ին ըն դուն ված Հռ չա կա գիրն առա ջին հեր թին 
կոչ ված է աշ խար հին ցույց տա լու Հա յու թյան միա կա մու թյու նը, միաս նու թյու նը Հայոց 
ցե ղա սպա նու թյան խն դիր նե րի բարձ րաց ման և լուծ ման ուղ ղու թյամբ առաջ շարժ վե լու 
հար ցում49։ Հա մա հայ կա կան՝ պե տա կան կա ռույց նե րի կամ մի ջազ գային հա սա րա կա-
կան կազ մա կեր պու թյուն նե րի մա կար դա կով ձեռ նարկ վում են քայ լեր Ցե ղա սպա նու-
թյան հետևանք նե րի վե րաց ման գործն ի րա վա կան հար թու թյուն տե ղա փո խե լու ուղ-
ղու թյամբ50։ Այս ամե նը նույն պես նոր ո րա կի դրսևո րում ներ ե ն։ Օ րի նակ նե րից մեկն 
էլ «Հայոց ցե ղա սպա նու թե ան 100-ա մե ա կի ո գե կոչ ման հայ քա ղա քա կան կու սակ ցու-
թիւն նե րու միա ցե ալ մար մի նի» ստեղ ծումն է, ո րի կար գա խոսն է. «Ապ րիլ 24-ը օ րն է 
անար դա րու թե ան եւ ի րա ւազրկ ման դէմ պայ քա րի, օ րն է ի րա ւուն քի եւ հա տուց ման 
պա հանջի»51։ 

Հա յաս տա նը ձեռ նար կում է ո րո շա կի քայ լեր ցե ղա սպա նու թյուն նե րի դեմ պայ-
քա րի հար ցում մի ջազ գային հար թակ դուրս գա լու ուղ ղու թյամբ։ Այս պես, Երևա նում 
2015 և 2016 թթ. ապ րի լի 23-ին ան ցկաց վե ցին «Ընդ դեմ ցե ղա սպա նու թյան հան ցա գոր-
ծու թյան» առա ջին և ե րկ րորդ գլո բալ ֆո րում նե րը։ Հա յաս տա նի առա ջար կով ՄԱԿ-ի 
մար դու ի րա վունք նե րի խոր հրդի 28-րդ նս տաշր ջա նում 2015 թ. մար տին կոն սեն սու-

49 http://www.president.am/en/press-release/item/2015/01/29/President-Serzh-Sargsyan-visit-
Tsitsernakaberd-Genocide/, դիտվել է 04.01.2019։
50 Հարցի քննարկումը տե՛ս, օրինակ՝ Alfred de Zayas, Jermaine O. McCalpin, Ara Papian, Henry C. 
Theriault, Resolution with Justice. Reparations for the Armenian Genocide. The Report of the Armenian 
Genocide Reparations Study Group, March 2015, http://www.armeniangenocidereparations. info/wp-
content/uploads/2015/03/20150331-ArmenianGencoideReparations-CompleteBooklet-FINAL. pdf; Harutyun 
Marutyan, “Boundaries/Borders of the Armenian Claims and Possibilities of Inter National Dialogue,” in 
141 Days in Action. January 19th Initiative, 048-058 ([Yerevan], United in Rights, 2017), 048-058, https://
www.academia.edu/34036583/Harutyun_Marutyan-Boundaries-Borders_of_the_Armenian_Claims_and_
possibilities_of_Inter_National_Dialogue-2017-Engl.pdf 
51 Տե՛ս «Զարթօնք», «Ազդակ», «Արարատ» օրաթերթերի՝ 2015 թ. ապրիլի 24-ի միացյալ հա մարը։ 

http://www.president.am/en/press-release/item/2015/01/29/President-Serzh-Sargsyan-visit-Tsitsernakaberd-Genocide/
http://www.president.am/en/press-release/item/2015/01/29/President-Serzh-Sargsyan-visit-Tsitsernakaberd-Genocide/
https://www.academia.edu/34036583/Harutyun_Marutyan-Boundaries-Borders_of_the_Armenian_Claims_and_possibilities_of_Inter_National_Dialogue-2017-Engl.pdf
https://www.academia.edu/34036583/Harutyun_Marutyan-Boundaries-Borders_of_the_Armenian_Claims_and_possibilities_of_Inter_National_Dialogue-2017-Engl.pdf
https://www.academia.edu/34036583/Harutyun_Marutyan-Boundaries-Borders_of_the_Armenian_Claims_and_possibilities_of_Inter_National_Dialogue-2017-Engl.pdf
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սով ըն դուն վել է Հա  յաս տա նի նա խա ձեռ նած Ցե ղա սպա նու թյան կան խար գել ման բա -
նաձևը։ ՄԱԿ-ի Գլ խա վոր ասամբ լե ան 2015 թ. սեպ տեմ բե րի 11-ին ըն դու նեց բա նաձև, 
ո  րով դեկ տեմ բե րի 9-ը հռ չակ վեց Ցե ղա սպա նու թյան հան ցա գոր ծու թյան զո հե  րի հի շա-
տա կի ու ար ժա նա պատ վու թյան և այդ հան ցա գոր ծու թյան կան խար գել ման մի ջազ-
գային օ ր52։

2015 թ. մար տին պաշ տո նա պես մեկ նար կեց «Ավ րո րա» հա մաշ խար հային մար դա-
սի րա կան նա խա ձեռ նու թյու նը՝ հա մա նուն մր ցա նա կի տրա մա դր մամբ։ Այդ մր ցա նա կի 
հիմ քում Հայոց ցե ղա սպա նու թյան տա րի նե րի խի զա խու թյան և գո յա պայ քա րի ո գեշն-
չող պատ մու թյուն ներն ե ն։

 Մեծ ե ղեռ նից 100 տա րի ան ց՝ 2015 թվա կա նի ապ րի լի 23-ին, Հայ առա քե լա կան 
Սուրբ ե կե ղե ցու ե պիս կո պո սաց դա սի ո րոշ մամբ ՆՍՕՏՏ Գա րե գին Ե րկ րորդ Ամե նայն 
հայոց կա թո ղի կո սի և Մե ծի Տանն Կի լի կի ո կա թո ղի կոս Արամ Առա ջի նի կոն դա կով 
սր բա դաս վե ցին Հայոց ցե ղա սպա նու թյա նը զոհ գնա ցած բո լոր նա հա տակ նե րը՝ ավե լի 
քան մե կու կես մի լի ոն մարդ: Հայ տա րար վեց, որ «Մեր սուրբ նա հա տակ նե րի հի շա-
տակն այլևս ոչ թե զո հի ու նն ջե ցյա լի հո գե հանգս տյան աղոթք է, այլ՝ հաղ թա նա կած ու 
նա հա տա կու թյան արյամբ սր բա գործ ված ան մար մին զին վոր նե րի հաղ թա կան օ րհ ներ-
գու թյուն»53։

Հիշատակի օրվա վերաբանաձևման խնդիրը

Հայոց ցե ղա սպա նու թյան 100-րդ տա րե լի ցին նվիր ված ձեռ նարկ նե րի ու մի ջո ցա ռում-
նե րի մի զգա լի մասն ուղղ ված էր աշ խար հին և Թուր քիային։ Սա օ րի նա չափ էր, և 
ակն կալ վում էր, որ այդ պես էլ պետք է լի նի։ Սա կայն Ցե ղա սպա նու թյան 100-րդ տա րե-
լի ցը նաև մի յու րօ րի նակ սահ մա նա գիծ է, ե լա կետ ներ հայ կա կան խն դիր նե րի լուծ ման 
ի մաս տով։ Դրան ցից մե կը վե րա բե րում է հի շա տա կի օր վա խորհրդին54։ 

52 Բնութագրական է, որ «Ընդդեմ ցե ղա սպանության հանցագործության» երրորդ գլոբալ ֆո րումը 
անցկացվեց Երևանում 2018 թ. դեկտեմբերի 9-11-ը։
53 Հարցի քննարկումը տե՛ս Հարություն Մարության, «Հայոց ցե ղա սպանության նահա տակների 
սրբա դասումը՝ որպես մշակութային երևույթ», Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի աշ-
խա տություններ, 1։ Հայ ժողովրդական մշակույթ, XVII։ Ավանդականը և արդիականը հայոց մշա-
կույ թում, խմբ. Հարություն Մարության, Թամար Հայրապետյան, Սուրեն Հոբոսյան (Երևան, ՀԱԻ 
հրատ., 2018), 54-64։ Հոդվածում առաջ է քաշվում այն տե սակետը, որ սրբադասման պարագայում 
փաս տորեն շեշտադրվում է կրոնական գործոնը, և այդ կերպ երևույթը մասնավորեցնելով՝ նվա զեց-
վում է ազգային, էթնիկա կան գործոնը, նաև՝ Ցե ղա սպանության քաղաքական արժեքը: Ցե ղա սպա-
նու թյունը փաս տորեն հավասարեցվում է «կրոնասպանության», մինչդեռ այն շատ ավելի ընդգրկուն 
երև ույթ է։
54 Առաջարկությունների փաթեթն առաջին անգամ բարձրաձայնվել է 2013 թ. մարտին-ապ-
րիլին, առանձին հրապարակման ձևով լույս է տեսել 2014 թ.։ Տե՛ս Յարութիւն Մարութեան, Առա-
ջարկութիւններ Հայոց ցեղասպանութեան 100-ամեակի նշմանն ընդառաջ, Ազդակ ապ րիլեան 
բացառիկ 2014, 17-24։ Տե́ ս նաև Հարություն Մարության, Ինքնա պաշտպանության ֆենո մենը 
Հայոց ցեղասպանության տարիներին և հիշատակի օրվա վե րաբանաձևման խնդիրը, Ցեղասպա-
նա գիտական հանդես 3(1-2) (2015) [«Առաջին համաշ խարհային պատերազմի Կովկասյան ճակատը. 
Ցեղա սպա նություն, գաղթականներ և մար դասիրական օգնություն» միջազգային գիտաժողովի 
նյութեր. Հայոց ցեղասպանության թանգարան-ինստիտուտ, Երևան, 2014 թ. ապրիլի 21-22], 76-80։
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Հայոց ցե ղա սպա նու թյանն առնչ վող ամե նա մյա հի շա տա կում նե րի ժա մա նակ, 
որ պես կա նոն, շեշ տադ րում ներն ար վում են «ցե ղա սպա նու թյան զո հե րին», եր բեմն 
էլ, որ պես լրա ցում, հիշ վում են հայ ֆի դայի նե րը, ի նք նա պաշտ պա նա կան մար տե րը։ 
Սա կայն այս «լ րա ցու մը», այ նուա մե նայ նիվ, մաս չի կազ մում պաշ տո նա կան, ի նս տի-
տու ցի ո նալ ձևա կերպ ման, ին չը, մեր հա մոզ մամբ, ու զում ե նք դա թե ոչ, բե րում է զո հի 
կա ղա պա րի, զո հի մշա կույ թի գո յատև մա նը նպաս տե լուն55։

 Մինչ դեռ Հայոց ցե ղա սպա նու թյան ու մաս նա վո րա պես Առա ջին աշ խար հա-
մար տի տա րի նե րին առ կա էին նաև այլ ի րո ղու թյուն ներ։ Պա տե րազ մի սկզ բից ի վեր 
Արևմտյան և Կով կա սյան ճա կատ նե րում կռ վող հա յազ գի զին վոր նե րի թի վը կազ մում 
էր մոտ 300 հազ. մարդ։ Ձևա վոր վե ցին յոթ հայ կա կան կա մա վո րա կան ջո կատ ներ՝ 
ի րենց կազ մում ու նե նա լով վեց հա զար հո գի։ 1916 թ. նոյեմ բե րին ֆրան սիա կան զոր-
քե րի կազ մում ստեղծ վեց հայե րից բաղ կա ցած Արևե լյան լե գե ո նը (ա վե լի քան հինգ 
հա զար զին վոր), ո րը 1918 թ. դեկ տեմ բե րին վե րան վան վեց Հայ կա կան լե գե ոն։

 Հայոց ցե ղա սպա նու թյան տա րի ներն Օս մա նյան կայս րու թյու նում նշա նա վոր վե ցին 
նաև հայե րի մի շարք ի նք նա պաշտ պա նա կան կռիվ նե րով: Նախ՝ նշենք քա ղաք ներն 
ու խո շոր բնա կա վայ րե րը՝ Շա տախ/ Թաղ (1915 թ. ապ րի լի 1-մայի սի 14), Վան (1915 թ. 
ապ րի լի 7 – մայի սի 3), Շա պին-Գա րա հի սար (1915 թ. հու նի սի 2-29), Մուշ (1915 թ. հու-
նի սի 26-29), Ֆըն տը ճագ (հու լի սի 6 – 26/օ գոս տո սի 3), Ո ւր ֆա (1915 թ. սեպ տեմ բե րի 
29 – հոկ տեմ բե րի 23), Հա ճըն (1920 թ. ապ րի լի 1 – հոկ տեմ բե րի 15), Այն թապ (1920 թ. 
ապ րի լի 1 – 1921 թ. փետր վա րի 8)։ Գա վառ նե րից՝ Գա վաշ (Վաս պու րա կան)՝ 1915 թ. 
ապ րի լի 3 – մայի սի 11, Փե սան դաշտ (Շա տա խի գա վառ, Վաս պու րա կան)՝ 1915 թ. 
ապ րի լի 14 – մայի սի 10, Յոզ ղատ գա վա ռի (Ան կա րայի նա հանգ) հայ կա կան գյու-
ղեր՝ 1915-1917 թթ., Սա սուն՝ 1915 թ. ապ րիլ – օ գոս տոս, Մու սա լեռ (1915 թ. օ գոս տո սի 
7 – սեպ տեմ բե րի 12), Խնուս գա վա ռի հայ կա կան գյու ղեր (1915 թ. մայիս), Խո տոր ջու րի 
գա վառ (1918 թ. հուն վա րի 20 – մայիս)56:

 Վե րո բե րյա լից հետևում է, որ ո րոշ վայ րե րում հայե րը դի մադ րել են շատ կարճ, 
այլ տե ղե րում՝ շա բաթ ներ և ամիս ներ շա րու նակ, կազ մա կերպ ված ու չկազ մա կերպ-
ված, զին ված ու շատ քիչ զենք-զի նամ թեր քով։ Երևույ թը շատ բազ մա դեմ է, գնա հա-
տա կան նե րը՝ տար բեր, սա կայն հս տակ է մեկ բան. հայ քա ղա քա ցիա կան բնակ չու-
թյու նը ոչ քիչ դեպ քե րում հենց այն պես չի կո տոր վել, չի «մորթ վել ոչ խար նե րի նման», 
ի նչ պես եր բեմն հն չում է հար ցից ան տե ղյակ, առա վե լա պես ոչ մաս նա գի տա կան շր ջա-
նակ նե րում, տար բեր խա վե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի առօ րյա խոս քուզ րույ ցում։ «Ոչ խա րի 
նման մորթ վող ժո ղո վուր դը» չէր կա րող 1918 թ. մայի սին՝ դեռևս Առա ջին հա մաշ խար-

55 Անդրադարձ երևույթի պատճառներին տե՛ս Մարության, Հայ ինքնության պատկերա գրությունը, 
63-66, 70-72։ 
56 Ինքնապաշտպանությունների մասին ընդհանրացնող բնույթի աշխատություններից տե՛ս Ռուբեն 
Սահակյան, Արևմտահայության ցե ղա սպանությունը և ինքնապաշտպանական կռիվները 1915 թվա-
կանին (Երևան, «Գիտություն», 2005)։ Նույնի՝ Ինքնապաշտպանական կռիվները Արևմտյան Հա յաս-
տանում 1915 թվականին և ՀՅ Դաշնակցությունը (Երևան, «Հայ Դատ» հիմնադրամ հրատ., 2010)։ 
Էդիկ Մինասյան, Հայերի ինքնապաշտպանական հերո սամարտերը 1915 թ., Հայկական բանակ 1-2 
(2015), 88-134։ Հարություն Մարության, «Ապրիլի 24-ի վերաիմաստավորումը», 9 օգոստոսի 2015 թ., 
http://boon.am/harutyun-marutyan/, դիտվել է 04.01.2019։

http://boon.am/harutyun-marutyan/
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հային պա տե րազ մը չա վարտ ված, պե տա կա նու թյան բա ցա կա յու թյան պայ ման նե րում, 
բռունցք վել և հաղ թա կան ի նք նա պաշտ պա նա կան ճա կա տա մարտ մղել Սար դա րա-
պա տում և Ապա րա նում, դի մա կայել Ղա րա քի լի սա յում՝ այդ կերպ արևե լա հա յու թյա նը 
փր կե լով սպաս վող ցե ղա սպա նու թյու նից։

 Սա կայն հայ կա կան ի րա կա նու թյան մեջ ար դեն շուրջ մեկ դար պաշ տո նա կան թե 
ան պաշ տոն նշ վում է «Հայոց ցե ղա սպա նու թյան զո հե րի» հի շա տա կը։ Տաս նա մյակ ներ 
շա րու նակ հենց միայն նմա՛ն շեշ տա դրումն իր հետևից բե րում է նաև թե րար ժե քու թյան 
բար դույթ նե րի դրսևո րում ներ հատ կա պես ե րի տա սար դու թյան մեջ, հն չում են կար ծիք-
ներ ցե ղա սպա նու թյան հի շո ղու թյու նը որ պես բեռ ըն կա լե լու մա սին, եր բեմն էլ ո րոն-
վում են քայ լեր՝ ուղղ ված դրա նից «ա զատ վե լուն»։ 

Ան ցել է ավե լի քան հա րյուր տա րի։ Ու նենք Ցե ղա սպա նու թյան տա րի նե րի ի նք նա-
պաշտ պա նա կան կռիվ նե րի ի րո ղու թյու նը, ու նենք շուրջ ե րես նա մյա ազ գային պե տա-
կա նու թյուն, ար ցա խյան հաղ թա նակ նե րի գոր ծո նը։ Կար ծում ե մ՝ վա ղուց ժա մա նակն է 
վե րաի մաս տա վո րե լու հի շո ղու թյան օր վա խոր հուր դը, ձևա փո խե լու այն, ի րա կա նաց-
նե լու առն վազն շեշ տա դրում նե րի փո փո խու թյուն և շր ջա նա ռու թյան մեջ դնե լու ապ րի-
լի 24-ի այլ բա նաձևում. «Հայոց ցե ղա սպա նու թյան զո հե րի և ի նք նա պաշտ պա նա կան 
կռիվ նե րի հե րոս նե րի հի շա տա կի օր»57։ 

57 Առաջարկվող ձևակերպումը ենթակա է խմբագրման։ Տարբերակներից մեկը կարող է լինել 
հետևյալը. «Հայոց ցեղասպանության հիշատակի օր. զոհեր, դիմադրողներ, վերապրողներ»։
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Key words: Armenian Genocide, Armenian Genocide Victims Remembrance Day, 
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On April 24, 1965, Armenians both in the Soviet Armenia and Diaspora commemorated 
the 50th anniversary of Mets Yeghern. In the Soviet Armenia this became possible not only 
due to the changes within the wide circles of the society after the Khrushchev Thaw but also 
because of the political will of the Armenian authorities, namely, Yakov Zarobyan, the First 
Secretary of the Armenian Communist Party. The decision of the Central Committee of 
the Communist Party of the Soviet Union was preceded by a long sequence of preparatory 
work, among which was a letter addressed to the authorities of Moscow in December 1964. 
Thanks to some ideological statements there, the Armenian Genocide has been moved from 
the level of a solely Armenian tragedy to the level of the world history. 

The commemoration of the 50th anniversary of Mets Yeghern took place on two 
levels: people and state/party. The mass demonstration, peoples’ march, the distribution 
of leaflets and intrusion to the Opera building were the sure indicators of a national 
outbreak. Thanks to a position of the Armenian authorities no mass persecution against 
the participants was followed. The commemoration of April 24, 1965 in Yerevan broke 
the wall of official silence and revealed the truth about one of the greatest tragedies of the 
20th century to the wide public. It gave rise to scholarly researches, publication of books 
and archival records relating to the events of 1915 and resulted in the inclusion of the 1915 
Genocide into the textbooks. Finally, it was a unique case when the authorities and people 
were fighting for the same cause even though from the opposite ends. They fought and 
reached their goal. One of the evidences of this fight was the construction of the Memorial 
during 2,5 years, which immediately took its place among the symbols of the Armenian 
identity. It has been 50 years since that people are organizing annual April 24th marches to 
the Memorial. 

On April 24-25, 1965 in different parts of Diaspora Remembrance Day of the 
Victims of Mets Yeghern was solemnly commemorated. It can be stated, that the solemn 
commemoration of April 24, 1965 in different communities of the Armenian Diaspora 
displayed the qualitative transition from the culture of mourning to another level of 
commemoration ceremonies. Particularly, the idea that the perpetrators of the Armenian 
Genocide are finally getting/should get their worthy punishment/ assessment was present. 



Հա րու թյուն Տ. Մա րու թյան

136

On the eve of April 24, many memorials are being built in different corners of the world. 
On April 24, 1975, for the first time the authorities of the Soviet Armenia officially paid 
tribute to the memory of Mets Yeghern victims by visiting the Genocide Memorial. At 
7pm a Moment of Silence in the memory of the Genocide victims was announced on the 
television and radio. On November 22, 1988, the Supreme Council of the Armenian SSR 
adopted the law on the “Condemnation of the Armenian Genocide of 1915 in the Ottoman 
Turkey” and recognized April 24 the “Remembrance Day of the Victims of the Armenian 
Genocide.” 

During the Karabakh Movement or the Armenian Revolution (February 20, 1988 
– August 23, 1990) the change in the essence of the Remembrance Day has occurred: it 
became the day of presenting political demands on different issues of social life. The article 
details the commemoration of the Remembrance Day of the Genocide victims in the context 
of the commemorative rituals of the Armenian people.

In 1965, during the commemoration of the 50th anniversary of Mets Yeghern, the 
memory of Genocide attained a new status. It can be stated that it became a pan-national 
“property,” a feature for the whole Armenians. The Genocide memory became a constituent 
part of the Armenian identity and through the efforts of Hay Dat and other similar 
organizations became known to the world. On the centennial of the Armenian Genocide 
not the memory of Mets Yeghern but the memory of Armenian Genocide still remains as 
one of the most important manifestations of the Armenian identity. This memory is one 
of the unique elements which unite different political forces and started influencing not 
only the preservation but also the formation of a nation. Executive and legislative bodies 
of more than twenty-five countries as well as various international organizations have now 
recognized the Armenian Genocide. The vast majority of recognitions as a rule happen on 
or around April 24. More than hundred years have passed since the Armenian Genocide. 
It is high time to reconsider the concealed meaning of the Remembrance Day, transform it, 
and at least change its emphasis by putting another wording for April 24 into circulation: 
“Remembrance Day of the Victims of the Armenian Genocide and the Heroes of the Self-
defense Battles.”
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24 апреля 1965 г. армянский народ в Советской Армении и во всем мире отметил 
50-летие Мец Егерна / Геноцида армян. Это событие было обусловлено не только 
изменениями, которые произошли в широких слоях общества благодаря “хрущевской 
оттепели”, но и политической воле руководства Армении, в частности, первого 
секретаря ЦК КП Армении Якова Заробяна. Разрешению, полученному от Политбюро 
ЦК КПСС, предшествовала длительная подготовительная работа: в частности, в декабре 
1964 г. высшему руководству страны в Москву было направлено письмо. Рядом 
идеологических положений, изложенных в нем, Геноцид армян выносился за рамки 
сугубо армянской трагедии и ставился в плоскость всемирной истории.

Мец Егерн отмечался на двух уровнях – народном и государственно-
партийном. Шествие, митинг, в которых принимали участие десятки тысяч людей, 
распространение листовок, вторжение людей в зал Оперы – все это неоспоримые 
показатели народного протеста. Благодаря позиции руководства Армении, на 
нарушителей порядка не было оказано массового силового давления. События 24 апреля 
1965 г. в Ереване разрушили официальное молчание и донесли до широких слоев 
общества историю одной из самых больших трагедий 20-го века, начались научные 
исследования, стали публиковаться книги, документы, касающиеся событий 1915 г., 
факт геноцида наконец занял свое место в учебниках истории армянского народа. 
Кроме того, это был один из тех единичных случаев, когда власть и народ с разных 
позиций боролись за одно общее дело и достигли своей цели. Свидетельством этого 
был также тот факт, что почти за два с половиной года был построен Мемориал жертв 
геноцида, который сразу нашел свое место в ряду символов армянской идентичности. 
Начиная с 1967 г., уже более 50-ти лет, 24 апреля происходит ежегодное шествие 
людей к мемориалу.

24-25 апреля 1965 г. во многих армянских общинах Диаспоры были торжественно 
отмечены днями памяти жертв Мец Егерна. Можно сказать, что произошел 
качественный переход от культуры траурных мероприятий к иному уровню 
поминания. В частности, была выдвинута мысль, что преступления, совершенные по 
отношению к армянам, получают/должны получить достойное наказание/оценку.
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В разных городах мира к 24 апреля сооружаются многочисленные памятники. 
Руководство Советской Армении 24 апреля 1975 года впервые официально почтило 
память жертв Геноцида, посетив Мемориал жертвам Геноцида. В 7 часов вечера в 
республике была объявлена минута молчания. 22 ноября 1988 г., спустя более семи 
десятилетий со времени Геноцида, Верховный Совет Армянской ССР принял закон “Об 
осуждении Геноцида армян 1915 года в Османской империи”. 

Во время Карабахского движения или Армянской революции (20 февраля 1988 – 
23 августа 1990) происходит трансформация содержания дня памяти: оно становится 
более широким, выражающим политические требования, касающиеся разных вопросов 
общественной жизни. В статье подробно рассматривается отмечание дня памяти жертв 
Геноцида в контексте армянских ритуалов памяти.

В 1965 г., к 50-летию Мец Егерна, в памяти о Геноциде появилось новое качество: 
она стала общенародным достоянием, фактором формирования комиссий “Ай дата” 
и других структур для достижения признания со стороны различных стран мира, 
а также заняла прочное место в армянской идентичности. И в 100-летие Геноцида 
армян память уже не о Мец Егерне, а о Геноциде армян продолжает оставаться одним 
из важнейших проявлений армянской идентичности. Это один из тех единичных 
факторов, который объединяет различные армянские политические силы и играет 
важную роль не только в сохранении, но и в формировании новых диаспоральных 
наций. Геноцид армян признали исполнительные и законодательные органы более 
двадцати пяти государств, различные международные организации. Это, как правило, 
происходит или 24 апреля или в близкие к нему дни.

Прошло более ста лет со времени Геноцида. Давно наступило время переосмыслить 
значение дня памяти, по крайней мере, ввести в оборот иную формулировку дня 
24 апреля: “День памяти жертв Геноцида армян и героев самооборонительных 
сражений”.
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