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Սու րեն Ա. Մա նու կյան
 պատմ. գիտ. թեկ նա ծու

ՀԱՆՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ՈՐՊԵՍ ՀԱՄԱԽՄԲՈՂ ԳՈՐԾՈՆ. 
ՕՍՄԱՆՅԱՆ ԿԱՅՍՐՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ 1894-96 ԹԹ.  

ՀԱՅԵՐԻ ԿՈՏՈՐԱԾՆԵՐԻՆ ՔՐԴԵՐԻ ՆԵՐԳՐԱՎՄԱՆ ՊԱՏՃԱՌՆԵՐԻ 
ՀԱՐՑԻ ՇՈՒՐՋ

 Բա նա լի բա ռեր՝ 1894-96 թթ. հայ կա կան կո տո րած ներ, քր դեր, հա մի դի ե, հան ցակ ցու-
թյուն, Հայոց ցե ղա սպա նու թյուն:

 Հոդ վա ծում քն նու թյան են առն վում քր դա կան հա մի դի ե հե ծե լա զո րի ստեղծ ման խն դի-
րը, նաև 1894-96 թթ. հայ կա կան կո տո րած նե րին քր դե րի մաս նակ ցու թյան ձևե րը, չա փե-
րը և պատ ճառ նե րը՝ օգ տա գոր ծե լով քրե ա գի տու թյան և սո ցիա լա կան հո գե բա նու թյան 
մեջ կի րառ վող «հա մախմբ ման, միաս նու թյան տե սու թյուն նե րը»: Ըն դուն ված է քր դե րին 
հա մա րել հայ բնակ չու թյան դեմ օգ տա գործ վող կույր գոր ծիք Օս մա նյան կայս րու թյան 
ձեռ քում: Սա լայ նո րեն տա րած ված կար ծիք է ոչ միայն հայ պատ մա գրու թյան, այլև ը նդ-
հան րա պես ցե ղա սպա նա գի տու թյան մեջ: Ի հար կե, այն հիմ նա վոր է, սա կայն չի կա րող 
լի նել կո տո րա ծին քր դե րի լայ նա ծա վալ մաս նակ ցու թյան միակ բա ցատ րու թյու նը: Զանգ-
վա ծային սպա նու թյուն նե րին քր դե րի ներ գրավ մամբ Օս մա նյան կայս րու թյու նը լու ծում էր 
ևս մեկ, թերևս ոչ պա կաս կարևոր խն դիր: Քր դե րին դարձ նե լով հան ցա կից, նե րա ռե լով 
նրանց Արևմտյան Հա յաս տա նի հայե րին էթ նիկ զտ ման են թար կե լու թուր քե րի նա խագ ծի 
մեջ` Բարձր դու ռը մշ տա պես ան հնա զանդ և ան հան գիստ քր դե րին ամուր կա պում էր 
կայս րու թյան քա ղա քա կա նու թյան և ճա կա տա գրի հետ:

***
 Հայ-քր դա կան՝ եր կար դա րեր ձգ վող հա րա բե րու թյուն նե րում մշ տա պես ե ղել են 
խն դիր ներ, ո րոնք առա վել ցայ տուն և ը նդ գր կուն ար տա հայտ վե ցին 19-րդ դա րում, և 
ո րոնց զար գա ցումն ու խո րա ցու մը բե րե ցին նախ՝ հա մի դյան կո տո րած նե րին, ապա՝ 
Հայոց ցե ղա սպա նու թյա նը քր դե րի ակ տիվ մաս նակ ցու թյա նը։ 

Այլ ժո ղո վուրդ նե րի օգ տա գոր ծու մը զանգ վա ծային ո չն չա ցում նե րի և ցե ղա սպա նու-
թյուն նե րի ի րա կա նաց ման ժա մա նակ հա մընդ հա նուր ֆե նո մեն է։ Այս պես, Հո լո քոս տի 
տա րի նե րին նա ցիստ նե րը լայ նո րեն ներ գրա վում էին Եվ րո պայի ժո ղո վուրդ նե րի ներ-
կա յա ցու ցիչ նե րին օ կու պաց ված տա րածք նե րում հրե ա նե րի ո չն չաց ման գոր ծըն թա ցում։ 
Լե հե րը, լիտ վա ցի նե րը, ուկ րաի նա ցի նե րը, հո լան դա ցի նե րը և բազ մա թիվ այլ ժո ղո-
վուրդ ներ ներ քաշ վե ցին սպա նու թյան այս հոր ձա նու տի մեջ` խրա խուս վե լով նա ցիս տա-
կան հան ցա գործ նե րի կող մից կամ փոր ձե լով օգ տա գոր ծել պա հը՝ տե ղի հրե ա բնակ-
չու թյան հետ սե փա կան հին հա շիվ նե րը մաք րե լու հա մար1։

1 Michael Curtis, Verdict on Vichy: Power and Prejudice in the Vichy France Regime (New York: Arcade 
Pub., 2002); Peter Davies, Dangerous Liaisons: Collaboration and World War Two (Harlow: Pearson 
Education, 2004); Collaboration and Resistance During the Holocaust: Belarus, Estonia, Latvia, Lithuania, 
ed. David Gaunt, Paul A. Levine, and Laura Palosuo (Bern: Peter Lang, 2004); Gerhard Hirschfeld, Nazi 
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 Հայոց ցե ղա սպա նու թյան ըն թաց քում նույն գոր ծա ռույ թը վե րա պահ ված էր քր դե-
րին, ի նչ պես նաև չեր քեզ նե րին։ Նրանք դար ձան ե րիտ թուր քե րի գոր ծիք նե րից մե կը, 
ո րով ի րա կա նաց վեց հայե րի բնաջն ջումն Օս մա նյան կայս րու թյու նում։ Սա կայն 
քր դե րի այս դե րա կա տա րու թյու նը սո վո րա բար ներ կա յաց վում է որ պես լոկ կայս րու-
թյան ձեռ քում կույր գոր ծիք լի նե լու հետևանք: Սա տա րած ված կար ծիք է ոչ միայն 
հայ կա կան պատ մա գրու թյան, այլ նաև ցե ղա սպա նա գի տու թյան մեջ ը նդ հան րա-
պես2: Ի հար կե, այս կար ծի քը հիմ նա վոր է, և կայս րու թյունն օգ տա գոր ծում էր քր դե-
րին, սա կայն, ամե նայն հա վա նա կա նու թյամբ, դա քր դե րի` նման մեծ չա փե րի հաս-
նող մաս նակ ցու թյան միակ բա ցատ րու թյու նը չէ։ Հայ կա կան կո տո րած նե րը շո շա-
փե լի, զգա լի օ գուտ ներ էին բե րում քր դե րին, ով քեր ոչ պա կաս շա հագրգռ ված էին 
կա տար վող ոճ րա գոր ծու թյամբ:

Եվ բա ցի դրա նից, օս մա նյան պե տու թյու նը լու ծում էր ևս մեկ, մի գու ցե ոչ պա կաս 
կարևոր, քան քր դե րի մի ջո ցով հայե րի աճող ազ դե ցու թյու նը կոտ րե լու խն դիր: 
Քր դե րին մեղ սա կից դարձ նե լով այս մեծ ոճ րին՝ Կ. Պո լի սը նրանց կա պում էր կայս-
րու թյան ռազ մա կառ քին՝ քր դա կան եր բեմ նի կի սաան կախ վի ճա կը նե րա ռե լով ը նդ-
հա նուր պե տա կան քա ղա քա կա նու թյան և ճա կա տա գրի մեջ: Այս հան ցա գոր ծու թյան 
մեջ ներ գրա վե լու մի ջո ցով քր դա կան ի նք նու թյու նը հա մա պե տա կան ի նք նու թյան մեջ 
ձու լե լու վար կա ծի քն նար կու մը լի նե լու է հոդ վա ծի առանց քային խն դի րը:

Քրդական խնդիրն օսմանյան քաղաքականության մեջ  
19-րդ դարում 

19-րդ դ. Օս մա նյան կայս րու թյան արևե լյան վի լայեթ նե րը բազ մա թիվ ժո ղո վուրդ-
նե րի բնա կու թյան խճան կար էին, ե րբ խմ բե րից ոչ մե կը չու ներ բա ցար ձակ մե ծա-
մաս նու թյուն։ Ամե նայն հա վա նա կա նու թյամբ, ի րենց քա նա կով հայերն այս 
տա րածք նե րում ե րկ րորդ էթ նիկ խումբն էին քր դե րից հե տո3։ Թուր քե րը, ի նչ պես 

Rule and Dutch Collaboration: The Netherlands under German Occupation, 1940–1945 (Oxford, New York 
and Hamburg: Berg Publishers, 1988); The Unknown Black Book: The Holocaust in the German-Occupied 
Soviet Territories, ed. Joshua Rubenstein, Ilya Altman (Bloomington, IN: Indiana University Press, 2010).
2 Leo Kuper, Genocide: Its Political Use in the Twentieth Century (New Haven and London: Yale 
University Press, 1981), 109; Michael Mann, The Dark Side of Democracy: Explaining Ethnic Cleansing 
(New York: Cambridge University Press, 2005), 114-115; Taner Akcam, A Shameful Act: The Armenian 
Genocide and the Question of Turkish Responsibility (New York: Metropolitan books, 2006), 180; Taner 
Akcam, The Young Turks’ Crime against Humanity: The Armenian Genocide and Ethnic Cleansing in 
the Ottoman Empire (Princeton: Princeton University Press, 2012), 147, 397; Eric D. Weitz, A Century of 
Genocide: Utopias of Race and Nation (Princeton: Princeton University Press, 2005), 6.
3 Stephan H. Astourian, The Silence of the Land: Agrarian Relations, Ethnicity, and Power, Question of 
Genocide, Armenians and Turks at the End of the Ottoman Empire (ed. by Ronald Grigor Suny, Fatma 
Müge Göçek, and Norman M. Naimark) (New York: Oxford University Press, 2011), 58; The Armenian 
Question before the Peace Conference 1919, A Memorandum Presented Officially by the Representatives 
of Armenia to the Peace Conference at Versailles, on February 26th, 1919 https://archive.org/details/
armenianquestion00pari/page/n4, դիտվել է 17.04.2019; Armenia and Kurdistan (London: H.M. Stationery 
Office, 1920).
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նաև այլ ավե լի փոքր խմ բեր, օ րի նակ՝ վրա ցի նե րը, լա զե րը, թուրք ման նե րը, ասո րի-
նե րը և հա կո բի կյան նե րը, զգա լի ո րեն զի ջում էին այս եր կու գե րիշ խող խմ բե րին4։

 Դա րեր շա րու նակ հիմ նա կա նում հայե րով բնա կեց ված այս շր ջան նե րի ժո ղովր դա-
գրա կան պատ կե րը հետզ հե տե փոխ վել է ր։ Քր դա կան բնակ չու թյան կշիռն ավե լա ցել 
էր, ին չը նաև ուղ ղորդ ված ժո ղովր դա գրա կան ին ժե նե րիայի ար դյունք է ր։ Օս մա նյան 
կայս րու թյա նը ձեռն տու էր գրե թե նույ նա քա նակ եր կու մեծ խմ բի հետ գործ ու նե նալ իր 
արևե լյան սահ ման նե րի մոտ, քա նի որ միշտ հնա րա վո րու թյուն էր ստեղծ վում, նրանց 
միջև հա կա սու թյուն ներն օգ տա գոր ծե լով, թու լաց նե լու եր կու հա մայնքն էլ, ին չից Կ.Պո-
լի սը միշտ օ գտ վում է ր։

19-րդ դա րում հայ-քր դա կան հա րա բե րու թյուն ներն ապ րում էին լար վա ծու թյան աճի 
մի շր ջան, ե րբ միա հյուս վում էին տար բեր խն դիր ներ և հա կա սու թյուն ներ, բախ վում էին 
ի րա րա մերժ շա հեր և ար ժե հա մա կար գեր։ Հիմ նա կան լա րումն ան ցնում էր հետևյալ 
գծե րով՝ կրո նա կան ի րո ղու թյուն նե րից բխող լար վա ծու թյուն, տն տե սա կան մր ցակ ցու-
թյուն և հո ղային հարց, աշ խար հա քա ղա քա կան զար գա ցում նե րի նկատ մամբ վե րա-
բեր մունք, ի նչ պես նաև տար բեր վող պատ կե րա ցում ներ կայս րու թյան ապա գայի վե րա-
բերյալ։ 

Արևմտյան Հա յաս տա նը գտն վում էր քր դա կան փաս տա ցի իշ խա նու թյան տակ, ու 
թեև օս մա նյան իշ խա նու թյուն նե րը շա րու նակ քայ լեր էին ձեռ նար կում՝ ու ժե ղաց նե լու 
պե տու թյան վար չա կան կա ռա վար ման աս տի ճանն այս տա րածք նե րում, սա կայն մինչև 
19-րդ դա րի 40 –ա կան թթ. այն պարզ ան վա նա կան էր: Քր դա կան վեր նա խա վը մշ տա-
պես փոր ձում էր օ գտ վել օս մա նյան պե տու թյան տն տե սա կան և քա ղա քա կան ի րա վի-
ճա կի բար դու թյուն նե րից, պա տե րազմ նե րում պար տու թյուն նե րից՝ մե ծաց նե լու հա մար 
ար դեն ի սկ գո յու թյուն ու նե ցող ի նք նիշ խա նու թյու նը։ 

Կայս րու թյան հան դեպ քր դե րի խնդ րա հա րույց հա վա տար մու թյու նը պարզ տե սա-
նե լի էր ամ բողջ 19-րդ դա րում Օս մա նյան կայս րու թյան դեմ բռնկ վող քր դա կան հու-
զում նե րում։ Առա ջի նը 1805 թ. ապս տամ բեց Սու լեյ մա նիայի բա բան ցե ղի առաջ-
նորդ Աբ դուր րահ ման փա շան, դրան հետևե ցին 1812 թ. նրա որ դի Ահ մեդ փա շայի, 
1815 թ. Վա նի և Բա յա զե թի փա շա յու թյուն նե րի քր դե րի ապս տամ բու թյու նները5, 1818 և 
1820 թթ. զա զա նե րի և 1822 թ. հա կա կա ռա վա րա կան ե լույթ նե րը, հատ կա պես զո րեղ 
էին Ռևան դու զի, Հե քյա րիի, Սին ջա րի և Դիար բե քի րի՝ 1828-39 թթ., Բադր խա նի՝ 1843-
1848 թթ. ապս տամ բու թյուն նե րը, 1854 թ. Եզ դին շի րի ապս տամ բու թյու նը, Վա նի, Մու շի 
և Բիթ լի սի շր ջան նե րում մոթ կան լի, ռաշ քո թան լի և սա լի քի ցե ղե րի հա կա կա ռա վա րա-
կան ե լույթ նե րը 1878 թ. աշ նա նը և Օ բեյ դուլ լայի՝ 1880 թ. ապս տամ բու թյու նը6:

4 Donald Bloxham, The Great Game of Genocide, Imperialism, Nationalism, and the Destruction of the 
Ottoman Armenians (Oxford: Oxford University Press, 2005), 39.
5 Василий Никитин, Курды (М.: Прогресс, 1964), 285.
6 Կարո Սասունի, Քյուրտ ազգային շարժումները և հայ-քրտական հարաբերությունները /ԺԵ դարեն 
մինչև մեր օրերը/ (Պեյրութ, «Համազգային», 1969), 84; Hakan Özoğlu, “Nationalism” and Kurdish 
Notables in the Late Ottoman–Early Republican Era,” International Journal of Middle East Studies 33, no. 
3 (2001): 390.
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 Մինչև 1850-60-ա կան նե րը օս մա նյան իշ խա նու թյուն նե րը քր դա կան ե լույթ նե րին ի 
պա տաս խան պատ ժիչ գոր ծո ղու թյուն ներ էին ի րա կա նաց նում, ո րոնք աչ քի էին ը նկ-
նում սան ձար ձակ բռ նու թյուն նե րով և դա ժա նու թյուն նե րով: Ե րզն կա յում (4-րդ բա նակ) 
և Մո սու լում (5-րդ բա նակ) տե ղա կայ ված զին վո րա կան ու ժերն իս կա կան սար սա փի 
խորհրդա նիշ էին դար ձել քր դե րի հա մար7: Յու րա քան չյուր ե լույ թից հե տո մեծ աշի րե-
թա պե տու թյուն նե րը մաս նատ վում էին ու թու լա նում, և հնե րի փո խա րեն առաջ էին քաշ-
վում նո րե րը, ո րոնք ի րենց բարձ րա ցու մով պար տա կան էին միայն սուլ թա նին: «Շարք 
մի շր ջան ներ, ո րոնք մեկ զո րա վար ցե ղա պե տի կեն թարկ վեին, բա ժան վե ցին քա նի մը 
ցե ղա պետ նե րու միջև, ո րոնք ի րենց նոր ի րա վունք նե րից ոգևոր ված, մե կը մյու սին դեմ 
կը լար վեին: Այս լար ված դա վադ րա կան ցան ցը ի րա կան շահ մը կա պա հո վեր թր քա-
կան կա ռա վա րու թե ան, որ ի նք զին քը սկ սած էր ապա հով զգալ քր դա կան նոր բռն կում-
նե րը»8: Այս պի սով, կայս րու թյու նը մշ տա պես փոր ձում էր գտ նել նոր դա սա վոր վա ծու-
թյուն՝ սե փա կան շա հե րը տվյալ տա րածք նե րում առա վե լա պես ապա հո վե լու հա մար:

 Կայս րու թյան նկատ մամբ քր դե րի հա վա տար մու թյան պա կա սը դրսևոր վեց նաև 
19-րդ դ. տե ղի ու նե ցած ե րեք ռուս-թուր քա կան պա տե րազմ նե րի ժա մա նակ (1828-
29 թթ., 1853-56 թթ. և 1877-78 թթ.) ի րենց պահ ված քում: 1828-29 թթ. պա տե րազ մի 
ժա մա նակ նրանք «դա վա ճա նե ցին» Օս մա նյան կայս րու թյա նը՝ ոչ միայն բո լոր մի ջոց-
նե րով խու սա փե լով մաս նակ ցու թյու նից9, այլև նույ նիսկ թշ նա մու՝ ռուս նե րի հետ 
բա նակ ցու թյուն նե րի մեջ մտան10: 1853-1856 թթ. Ղրի մի պա տե րազ մի ժա մա նակ, ցան-
կա նա լով մո բի լի զաց նել կայս րու թյան մու սուլ մա նա կան բնակ չու թյա նը, սուլ թա նը 
ջի հադ հայ տա րա րեց, բայց այն առանձ նա պես չազ դեց քր դե րի վրա. նրանք կամ 
բա ցա հայտ խու սա փում էին ռազ մա ճա կա տում դուրս գալ ռուս նե րի դեմ, կամ էլ առա-
ջին ի սկ լուրջ բա խու մից հե տո դի մում էին փա խուս տի և նույ նիսկ զենքն ուղ ղում թուր-
քա կան զոր քի դեմ11: 

Հայ կա կան բնակ չու թյու նը նույն պես ո րո շա կի հա մակ րանք էր դրսևո րում Ռու սա-
կան կայս րու թյան նկատ մամբ, սա կայն եր կու փոք րա մաս նու թյուն նե րի այս նույն վե րա-
բեր մուն քը լրիվ տար բեր հետևանք ներ ու նե ցավ։ Քր դե րի այս «դա վա ճա նա կան» պահ-
ված քի ար դյուն քում Օս մա նյան կայս րու թյու նը սկ սեց սի րա շա հել քր դե րին՝ փոր ձե լով 
նրանց սե փա կան խա ղի մեջ ներ գրա վել։ Իր հեր թին հայե րի «ան հա վա տա րիմ» կեց-
ված քը հան գեց րեց լայ նա մասշ տաբ կո տո րած նե րի, ի սկ ավե լի ուշ նաև բնաջն ջե լու 
քա ղա քա կա նու թյան։

7 Սասունի, Քյուրտ ազգային շարժումները, 124:
8 Նույն տեղում, 97:
9 Michael Eppel, “The Demise of the Kurdish Emirates: The Impact of Ottoman Reforms and International 
Relations on Kurdistan during the First Half of the Nineteenth Century,” Middle Eastern Studies 44, no. 2 
(2008): 247.
10 Василий Потто, Кавказская война, т. 4 (М.: Центрполиграф, 2007), 41, 54; Վահան Բայբուրդյան, 
Հայ-քրդական հարաբերությունները Օսմանյան կայսրությունում 19-րդ դարում և 20-րդ դարի սկզբին 
(Երևան, «Հայաստան», 1989), 72:
11 Նույն տեղում, 118:
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1860-ա կան նե րին տե ղի է ու նե նում քր դե րի նկատ մամբ օս մա նյան կա ռա վա րու թյան 
վե րա բեր մուն քի կտ րուկ շր ջա դարձ12: Լե ոն գրում է. «Օս մա նյան կա ռա վա րու թյու նը 
փո խա նակ պատ ժող և ճն շող հան դի սա նա լու, ի նչ պես ե ղել էր մինչ այդ, ը նդ գր կում էր 
սի րա շա հել-գ րա վե լու քա ղա քա կա նու թյու նը և այդ պի սով ոչ միայն ան վնաս դարձ նելու 
այս ռազ միկ տար րը, այլև պա տե րազ մի դեպ քում իր կողմն ու նե նա լու հա մար: Ի սկ 
սի րա շա հե լու ամե նա լավ մի ջոց նե րից մեկն է ր՝ թույլ տալ քր դե րին, որ շա հա գոր ծեն հայ 
ե րկ րա գործ ժո ղովր դին, ի նչ պես ի րենք կկա մե նան»13: 

Քր դե րի նկատ մամբ վե րա բեր մուն քը մեղ մե լուն զու գա հեռ, կոշ տա նում է հայե րի 
հան դեպ դիր քո րո շու մը։ Ղրի մի պա տե րազ մը ևս մեկ ան գամ ցույց տվեց, որ հայերն 
ու նեին ռու սա կան կողմ նո րո շում: Այս պա րա գա յում կայս րու թյա նը սպառ նա ցող 
երևույթն ար մա տա խիլ անե լու հա մար պետք էր ավե լի սրել հայ-քր դա կան հա րա բե-
րու թյուն նե րը: Դրա մի ջոց նե րից մե կը քր դե րի մեջ այն տե ղե կատ վու թյան տա րա ծումն 
էր, թե հայե րը, բրի տա նա ցի նե րի և ռուս նե րի հետ հա մա գոր ծակ ցե լով, ցան կա նում են 
տի րել Արևմտյան Հա յաս տա նին, թա գա վո րու թյուն ստեղ ծել այն տեղ՝ քշե լով քր դե րին14:

 Հա կա հայ կա կան, ի նչ պես նաև ը նդ հան րա պես հա կաք րիս տո նե ա կան քա ղա քա-
կա նու թյու նը լի ո վին հա մա պա տաս խա նում էր 19-րդ դա րի վեր ջում սուլ թան Աբ դուլ 
Հա մի դի որ դեգ րած պա նիս լա միզ մի քա ղա քա կա նու թյան հետ15: Այն փաս տա ցի ոչ թե 
կրո նա կան, այլ քա ղա քա կան ծրա գիր է ր16: Քր դա կան ազն վա կա նու թյան փո խա րեն 
առա ջին պլան են դուրս գա լիս հոգևոր առաջ նորդ նե րը՝ շեյ խե րը, ո րոնք նախ կի նում 
լոկ ցե ղա պե տի խորհրդա կան ներ էին, ի սկ այժմ ի րենց ձեռ քում էին կենտ րո նաց րել 
ցե ղե րի տն տե սա կան նե րու ժը և քա ղա քա կան իշ խա նու թյու նը17: Ը նդգծ վում էր առա ջին 
հեր թին քր դե րի իս լա մա կան, կրո նա կան ի նք նու թյու նը, ին չը, ը ստ հայտ նի թուր քա գետ 
Ցուր խե րի, միակ մի ջոցն էր 1877-78 թթ. աղե տա լի պա տե րազ մից հե տո առա ջար կե լու 
արևմտյան լի բե րալ գա ղա փար նե րին հա մար ժեք հա վա սա րակ շիռ ներ18:

 Սուլ թա նը սկ սեց Արևմտյան Հա յաս տան ու ղար կել մոլ լա նե րի և սեյիդ նե րի, ո րոնք 
մզ կիթ նե րում բոր բո քում էին քր դա կան զանգ ված նե րի կրո նա կան ատե լու թյու նը 
հայե րի հան դեպ։ Այ նու հետև նա բարձ րա կարգ շքան շան ներ ու զին վո րա կան կո չում-
ներ շնոր հեց քուրդ ցե ղա պետ նե րին։ Այս պես, օ րի նակ, սուլ թա նը Բադր խա նի որ դուն՝ 

12 Օրինակ, Բեդըրխանն ու նրա տոհմը ոչ միայն չպատժվեցին բարձրացված ապստամբությունը 
ճնշելուց հետո, այլև նույնիսկ շնորհների արժանացան։ 
13 Լեո, Թուրքահայ յեղափոխութեան գաղափարաբանութիւնը, հ. Ա (Փարիզ, տպագրություն Պահրի 
եղբարց, 1934), 41; Բայբուրդյան, Հայ-քրդական հարաբերությունները, 122:
14 Eppel, “The Demise of the Kurdish Emirates,” 256; Լեո, Անցյալից (Թիֆլիս, «Խորհրդային Կովկաս», 
1925), 36; Մշակ (Թիֆլիս), 5/17 օգոստոսի 1880 թ., 3:
15 Christopher J. Walker, Armenia: The Survival of a Nation (New York: St. Martin’s Press, 1980), 133.
16 Wilfrid Scawen Blunt, My Diaries (New York, 1932), 190 հղված է ըստ Walker, Armenia: The Survival 
of a Nation, 133.
17 Özoğlu, “Nationalism” and Kurdish Notables,” 384.
18 Bernard Lewis, The Emergence of Modern Turkey (New York: Oxford University Press, 1961), 174–82; 
Stanford J. Shaw, History of the Ottoman Empire and Modern Turkey. Vol. 2 (Cambridge: Cambridge 
University Press, 1977), 172–272 հղված է ըստ Erik-Jan Zürcher, The Young Turk Legacy and Nation 
Building. From the Ottoman Empire to Atatürk’s Turkey (London & NY: I.B.Tauris & Co Ltd, 2010), 68, 74.
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Բահ րի բեյին, սուլ թա նա կան գվար դիայի հրա մա նա տա րի աս տի ճան և ե րկ րորդ 
կար գի «Մե ջի դի ե» շքան շան, ի նչ պես նաև ֆե րի կի (գե նե րա լի) կո չում շնոր հեց՝ նրան 
ու ղար կե լով Արևմտյան Հա յաս տան «հա տուկ հանձ նա րա րու թյամբ»19։

 Կայս րու թյան «քր դա կան քա ղա քա կա նու թյան» հա ջորդ դրսևո րու մը հա մի դի ե 
ջո կատ նե րի ստեղ ծումն էր: 

Համիդիե ջոկատների ստեղծումը 

1890 թ. նոյեմ բե րին թուր քա կան թեր թե րում պաշ տո նա կան հա ղոր դում հրա պա րակ-
վեց հիմ նա կա նում քր դե րով20 հա մալր ված ռազ մա կան ստո րա բա ժա նում ներ ստեղ ծե-
լու մա սին, ո րոնց շնորհ վեց սուլ թան Աբ դուլ Հա մի դի անու նը՝ Hamidiye Asiret Suvari 
Alayları (հա մի դյան ցե ղային հե ծե լա զո րի զո րագն դեր), բա ժան վեց հա մազ գեստ ու 
զենք21: Հա մի դյան հե ծե լա զո րի կազ մա վոր ման գա ղա փա րը մե ծա պես ո գեշնչ ված 
էր ռու սա կան կա զա կա կան ջո կատ նե րի օ րի նա կով22։ Գա ղա փա րի հե ղի նա կը Շա քիր 
փա շան էր, ով հե տա գա յում դառ նա լու էր Անա տո լիա յում բա րե նո րո գում նե րի ի րա-
կա նաց ման գե րա գույն կո մի սար, ի սկ գն դե րի կազ մա վոր ման գոր ծը հանձ նա րար-
վեց Արևմտյան Հա յաս տա նում տե ղա կայ ված չոր րորդ բա նա կի մու շիր (մար շալ) Զե քի 
փա շային23։ Հե ծե լա զո րի հիմ նա կան նպա տա կը պետք է լի ներ ռու սա կան ու պարս կա-
կան սահ ման նե րի պաշտ պա նու թյունն ու ժե ղաց նե լը24, ին չը միան գա մից առա ջաց րեց 
ռու սա կան կող մի դժ գո հու թյու նը և բե րեց Ռու սաս տա նի դես պա նի բո ղո քին առ այն, որ 
դա կա րող է լի նել խա ղա ղու թյան խա թար ման պատ ճառ25։

 Հա մի դի ե ջո կատ նե րի մեջ ներ գրավ վա ծու թյունն օժ տում էր ո րո շա կի առանձ նաշ-
նորհ նե րով՝ կա ռա վա րու թյան հո վա նա վո րու թյամբ, օ րեն քի առաջ ո րո շա կի ան ձեռնմ-
խե լի ու թյամբ, նրանց նվի րա բե րում էին հո ղեր, հա մի դի ե նե րի ան դամ նե րի ըն տա նիք-
ներն ազատ վում էին հար կե րից, ի նչ պես նաև հա մի դի ե ում ներ գրավ վածն ազատ վում 
էր կա նո նա վոր բա նա կային ծա ռա յու թյու նից26: Քր դե րը փաս տա ցի դար ձան օս մա նյան 

19 Մշակ, 10 (22) սեպտեմբերի 1880 թ., 3:
20 Շատ փոքր թվով ներգրավվեցին նաև այլ մուսուլման ժողովուրդներ՝ կարափափախներն ու 
չերքեզները, թույլատրվեց կազմել առանձին գնդեր՝ իրենց առաջնորդներով: Տե՛ս Ա-դո, Վանի, 
Բիթլիսի և Էրզրումի վիլայեթները (Երևան, «Կուլտուրա», 1912), 249:
21 Edwin M. Bliss, Turkey and the Armenian Atrocities. A Reign of Terror (Philadelphia: Hubbard 
Publishing co., 1896), 97; Turkey, No 1 (1892), Great Britain. Foreign Office. Further Correspondence 
Respecting the Conditions of the Population in Asiatic Turkey (London: Printed for Her Majesty’s Stationery 
Office (H.M.S.O.), 1892), 16.
22 Mesut Uyar and Edward J. Erickson, A Military History of the Ottomans: from Osman to Atatürk 
(Oxford: Praeger Security International, 2009), 240.
23 Владимир Минорский, Курды, Заметки и впечатления (Петроград: тип. В. Ф. Киршбаума, 1915), 11.
24 Walker, Armenia: The Survival of a Nation, 134.
25 Հնչակ (Լոնդոն), 12 դեկտեմբերի 1890 թ., 4:
26 Robert Olson, The Emergence of Kurdish Nationalism and the Sheikh Said Rebellions, 1880–1925 
(Austin, Texas: University of Texas Press, 1989), 9; Архив Внешней политики России (АВПР), ф.Миссия 
в Персии, 1913, д.69, л.169-170 հղված է ըստ Ստեփան Պողոսյան, Քրդերը և Հայկական հարցը 
(Երևան, «Հայաստան», 1991), 88: 
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բա նա կի մաս: Ի սկ այն հան գա ման քը, որ մեկ հա մի դի ե ա կան ջո կատ ամեն տա րի 
պետք է պա հա կային ծա ռա յու թյուն ի րա կա նաց ներ մայ րա քա ղա քում, ավե լաց նում էր 
նրա հե ղի նա կու թյու նը27:

Հ րա մա նի հա մա ձայն՝ յու րա քան չյուր հե ծե լա զո րային գունդ պետք է իր շար քե րում 
ու նե նար 512-ից 1.052 զին վոր: Մո տա վո րա պես չորս տա րում ձևա վոր վե ցին շուրջ ե րե-
սուն գն դեր28՝ 43.730 հե ծյալ զին վոր նե րով: 1908 թ. գն դե րի թի վը հա սավ 65-ի29: Գն դե-
րը հա ճախ միա վո րում էին նույն աշի րե թի ան դամ նե րին, և դրանք գլ խա վո րում էին 
աշի րեթ նե րի պե տե րը, ո րոնք ստա նում էին զին վո րա կան կո չում ներ30։ Հա մի դի ե գն դե-
րի հա մալր ման ըն թաց քում օգ տա գործ վեց մի հնարք, ո րը մեծ տա րա ծում գտավ Հայոց 
ցե ղա սպա նու թյան տա րի նե րին. խոս քը բան տե րից հան ցա գործ նե րին ազատ ար ձա կե-
լու և նրանց սպա նու թյուն նե րի մեջ ներ գրա վե լու մա սին է 31։ Օ րի նակ, Վա նի գա վա ռում 
հայտ նի ավա զակ Թա ֆյու րը հա մի դի ե մի գունդ ստեղ ծեց՝ այն հա մալ րե լով բան տե րից 
ազատ ար ձակ ված մար դաս պան նե րով32։ Նույ նը կրկն վեց նաև Ամա սիա յում, որ տեղ 
բան տե րից ազատ ար ձակ ված ոճ րա գործ չեր քեզ նե րից 1.500-հո գա նոց հա մի դի ե գունդ 
կազմ վեց33։

 Հա մի դի ե գն դե րի ստեղ ծու մը ցույց էր տա լիս, որ սուլ թա նը վերջ նա կա նա պես 
ո րո շել էր հեն վել այս տա րա ծաշր ջա նում քր դա կան ցե ղե րի վրա: Դա պա տա հա-
կան չէր. Հայ կա կան հար ցի ակ տի վա ցու մից հե տո Կ.Պո լի սը տեն դա գին փնտ րում 
էր այն հա մայն քը, ո րի քա ղա քա կան լո յա լու թյու նը հնա րա վոր կլի ներ շա հել: Մինչ 
այդ 19-րդ դա րի ամ բողջ ըն թաց քում անընդ հատ կրկն վող քր դա կան ապս տամ բու-
թյուն նե րը ճն շե լու քա ղա քա կա նու թյա նը ե կավ փո խա րի նե լու քր դե րին սի րա շա հե լու 
և օս մա նյան հա մընդ հա նուր իս լա մա կան հա մայն քի մեջ նրանց հա մա ձու լե լու ռազ-
մա վա րու թյու նը:

Որ պես այս քա ղա քա կան տե ղա շար ժի ար տա ցո լում՝ սուլ թա նի հրա մա նով 
Արևմտյան Հա յաս տա նի և Քրդս տա նի ազ դե ցիկ քուրդ ցե ղա պե տե րը (նաև ո րոշ 
արաբ, կա րա փա փախ և թուրք մեն առաջ նորդ ներ) հրա վիր վե ցին մայ րա քա ղաք34։ 
1891 թ. գար նա նը քուրդ ցե ղա պե տե րը սուլ թա նի ի րա դեի35 հի ման վրա Տրա պի զո նից 
հա տուկ շո գե նա վով տե ղա փոխ վե ցին Կ.Պո լիս՝ նշե լու Սե լան լիկ տո նը: Ճա նա պար-

27 George H. Hepworth, Through Armenia on Horseback (New York: E.P.Dutton & Company, 1898), 229.
28 Great Britain. Foreign Office. Correspondence Relating to the Asiatic Provinces of Turkey: 1892-1893 
(London, 1896). Turkey, No. 3 (1896), հղված է ըստ Walker, Armenia: The Survival of a Nation, 134.
29 Uyar and Erickson, A Military History of the Ottomans, 240.
30 Great Britain. Foreign Office, Turkey, No 1 (1892), 16.
31 Դրա մասին տե՛ս, օրինակ՝ Սուրեն Մանուկյան, «Քրեական հանցագործների օգտագործման 
խնդիրը Հայոց ցե ղա սպանության իրականացման մեջ», Մերձավոր Արևելք (VIII): Պատմություն, 
քաղաքականություն, մշակույթ (Երևան, «Զանգակ-97», 2012), 342-349:
32 Arshak Safrastian, Kurds and Kurdistan (The Harvill Press Ltd: London, 1948), 66-67.
33 Պողոսյան, Քրդերը և Հայկական հարցը, 91:
34 Uyar and Erickson, A Military History of the Ottomans, 203-204.
35 Իրադե (թուրքերեն՝ կամք, ցանկություն) – Օսմանյան կայսրությունում այսպես էր անվանվում 
սուլթանի անունից հրապարակվող հրամանագիրը:
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հին նրանց հանգս տի, սնն դի, հա գուս տի և մնա ցած բո լոր կա րիք ներն ապա հով վե-
ցին սուլ թա նի ան ձնա կան մի ջոց նե րով։ Կայ սե րա կան թիկ նա պահ նե րը «Դիա նա» 
շո գե նա վով ըն դա ռաջ գնա ցին ցե ղա պե տե րին և նրանց ար ժա նա վայել մե ծա րե լով՝ 
հասց րին մայ րա քա ղաք։ Այն տեղ քր դա կան զգեստ ներ հա գած, մե կա կան սրով ու 
խեն չա լով զին ված՝ նրանք կառ քե րով շր ջում էին քա ղա քի զա նա զան մա սե րում, հյու-
րա սիր վում թան կա գին օ տա րերկ րյա հյու րե րի նման36: Նրանց ըն դու նեց ան ձամբ 
սուլ թա նը և ըն ծա ներ ու ի րենց ստո րա բա ժա նում նե րի հա մար տար բե րան շան ներ 
շնոր հեց, ո րոնք կրում էին հեր թա կան հա մար և տո ղեր Ղու րա նից37:

 Հա մի դի ե գն դե րի կազ մա կեր պու մը պետք է ավար տին հասց ներ քր դե րին թուր-
քա կան պե տա կա նու թյա նը կա պե լու գոր ծըն թա ցը: Նախ կի նում ան հնա զանդ քր դե-
րը պետք է դառ նային օս մա նյան միաս նա կա նու թյան կարևոր ե րաշ խիք նե րից մե կը, 
առա վել ևս, որ Աբ դուլ Հա միդ II-ը քայ լեր ձեռ նար կեց ե րկ րի զար գա ցու մը պա նիս-
լա միզ մի գա ղա փա րա կան հեն քի վրա խարս խե լու ուղ ղու թյամբ: Այս ըն թաց քում 
նաև թու լաց վում էին խո շոր և ան հնա զանդ աշի րեթ նե րը, տրոհ վում ու ման րաց-
վում։ Հա մի դի ե գն դե րի հրա մա նա տար ներ էին նշա նակ վում ազ դե ցու թյուն չու նե-
ցող, ան նշան մար դիկ, ի նչն առա ջաց նում և ու ժե ղաց նում էր քր դա կան առաջ նորդ-
նե րի ներ քին հա կա մար տու թյու նը38։ Ալաշ կեր տի, Մա նազ կեր տի, Բու լա նը խի, Խնու-
սի, Վար դո վայի շր ջան նե րում հաս նան ցի, ջիբ րան ցի, ջը ռըք ցի, բը լըք ցի քր դե րը ի րար 
հետ կռ վում էին հա մի դի ե ում ղե կա վար դիր քի «աս տի ճա նի մե ծու թյան, փա ռա սի րու-
թյան» հա մար39: 

Հա մի դի ե գն դե րը գրա գետ սպա նե րով ապա հո վե լու նպա տա կով 1892 թ. Կոս-
տանդ նու պոլ սում և 6-րդ բա նա կային կոր պու սի կենտ րոն Բաղ դա դում բաց վե ցին 
«ա շի րե թային դպ րոց ներ»40: Այս մի ջո ցա ռում նե րի մի ամ բողջ հա մա կար գի նպա-
տակ ներ էին հռ չակ վում քոչ վոր քր դե րին քա ղա քակր թե լը և նրանց հոր դա նե րը կար-
գա պահ դարձ նե լը41: Սա կայն դա նույն, ավե լի հա մա պար փակ և հա մընդգր կուն 
խնդ րի փու լե րից մեկն էր: Դպ րոց նե րում ու սա նող քուրդ և արաբ աշա կերտ նե րին 
Թուր քիայի նկատ մամբ հա վա տար մու թյուն էին նե րար կում42։ 

Ի հար կե, ե ղան նաև ան խու սա փե լի շե ղում ներ: Բազ մա թիվ ան հնա զանդ ցե ղեր 
դար ձան էլ ավե լի ան կախ ու ի նք նագ լուխ՝ հա ճախ հրա ժար վե լով կա ռա վա րու թյա նը 
հար կեր մու ծե լուց43։ Մի շարք ցե ղեր էլ (o րի նակ՝ Դիար բե քի րում և Բիթ լի սում) ի րենց 
հեր թին չընդգրկ վե ցին հա մի դի եի հա մա կար գի մեջ, ի սկ Դեր սի մում մեր ժում նե րը 

36 Պողոսյան, Քրդերը և Հայկական հարցը, 89:
37 Great Britain. Foreign Office, Turkey, No 1 (1892), 19, 37; Hepworth, Through Armenia on Horseback, 
226.
38 Սասունի, Քյուրտ ազգային շարժումները, 157:
39 Հնչակ, 20 նոյեմբերի 1894 թ., 102:
40 Минорский, Курды, 11.
41 Положение армян в Турции до вмешательства держав в 1895 году (Москва։ Разсвѣтъ, 1896), 163.
42 Минорский, Курды, 11.
43 Բայբուրդյան, Հայ-քրդական հարաբերությունները, 212:
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հա մա տա րած էին44: Թուրք-իրա նա կան սահ մա նա մերձ շր ջան նե րի մի շարք քր դա կան 
ցե ղեր հա մի դի ե գն դե րի մեջ չմտ նե լու հա մար տե ղա փոխ վե ցին Ի րան45։

 Սա կայն ը նդ հա նուր առ մամբ հա մի դի ե ջո կատ նե րի հա մա կար գի ստեղ ծու մը թույլ 
տվեց Օս մա նյան կայս րու թյանն ու ժե ղաց նել քր դա կան ցե ղե րի կա պը կենտ րո նա կան 
իշ խա նու թյան հետ, և որ պես դրա ամ րապնդման հա ջորդ քայլ՝ նրանց թույ լատր վեց 
բա ցա հայտ ու ան թա քույց թի րա խա վո րել հայ կա կան բնակ չու թյա նը: Ի հար կե, հայ-
կա կան բնակ չու թյան կո ղո պու տը և ճն շու մը քր դա կան ցե ղե րի կող մից նոր երևույթ-
ներ չէին, սա կայն հի մա դա օ րի նա կա նաց վում էր պե տա կան իշ խա նու թյան ի րա վուն-
քով, ո րի մաս էին կազ մում ար դեն քր դա կան զին ված ջո կատ նե րը: Ի նչ պես գրում է 
այս տա րի նե րին Օս մա նյան կայս րու թյու նով ճամ փոր դած Ջորջ Հեփ վոր դը, «քր դե-
րը շատ ոգևոր ված էին սուլ թա նի գոր ծո ղու թյուն նե րով և ավե լի քան հպարտ՝ հա մա-
զգեստ կրե լու հա մար»46:

Այս պի սով, հա մի դի ե նե րի ստեղ ծու մը քր դե րին ո րո շա կի ո րեն մո տեց րեց Օս մա-
նյան կայս րու թյա նը, նրանց ը նդ գր կեց պե տա կան ծա ռա յու թյան մեջ և բա նա կին 
մա տա կա րա րեց նոր կա նո նա վոր «խա ֆիֆ սու վա րի» թեթև հե ծե լա զո րով47: 

Հայկական բնակչության նկատմամբ բռնաճնշումները՝ որպես համիդիե 
հեծելազորի գործառույթներից մեկը

Ս տեղ ծու մից հե տո հա մի դի ե գն դե րը ո ղջ Արևմտյան Հա յաս տա նի տա րած քում 
ստանձ նե ցին ռազ մաոս տի կա նա կան գոր ծա ռույթ։ Հայ բնակ չու թյան նկատ մամբ 
բռ նու թյուն նե րը, ապօ րի նի տուր քե րը, կո ղո պու տը, թա լանն ու տա րա տե սակ կա մա-
յա կա նու թյուն ներն ըն դու նե ցին աներևա կայե լի մեծ ծա վալ։ Ցան կա ցած դի մա դրու-
թյուն «հա վա սա րա զոր էր սուլ թա նի դեմ խռո վու թյան»48 և բե րում էր արյան մեջ 
դա ժան ճնշ ման49: «Ն րանց կող մից կա տար ված վայ րա գու թյուն ներն ան նկա րա-
գրե լի ո րեն սար սա փե լի էին: Որևէ մե կի նկատ մամբ ո ղոր մա ծու թյուն չեն ցու ցա բե-
րում... Յու րա քան չյուր տար բեր չա փի ավե րա ծու թյուն ներ ամե նու րեք ի րա կա նաց վել 
են թուր քե րի օ ժան դա կու թյամբ, ի սկ ե րբ թուր քա կան կա ռա վա րու թյունն իս կա պես 
ձգ տել է կան խել հար ձա կում նե րը, դա արել է հեշ տու թյամբ»50:

44 Ahmad Madhar Kamal, Kurdistan during the First World War, trans. Ibrahim Ali Maher (London: Saqi 
Books, 1994), 55 հղված է ըստ Zardykhan Zharmukhamed, “Ottoman Kurds of the First World War Era: 
Reflections in Russian Sources,” Middle Eastern Studies 42, no.1 (2006): 73.
45 АВПР, Политархив, 1889-1894, հղված է ըստ Բայբուրդյան, Հայ-քրդական հարաբերությունները, 
212-213:
46 Hepworth, Through Armenia on Horseback, 225.

47 Минорский, Курды, 11.

48 Положение армян, 161.

49 John A.R. Marriott, The Eastern Question. An Historical Study in European Diplomacy (Oxford: Oxford 
University Press, 1951), 399.

50 Bliss, Turkey and the Armenian Atrocities, 98.
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Այս պի սով, բա ցա հայտ վում էր հա մի դի ե ջո կատ նե րի ստեղծ ման ևս մեկ նպա տակ, 
ո րը սահ մա նա պահ գոր ծու նե ու թյու նից պա կաս կարևոր չէր կայ սե րա կան ար քու նի քի 
հա մար: Լե ոն այս առու մով գրում է. «Որ քան և այս ձեռ նար կու թյու նը քո ղարկ վում էր 
պա տե րազ մա կան ը նդ հա նուր նկա տա ռում նե րով, ոչ ո քի հա մար գաղտ նիք չէր մնում, 
որ հա մի դի ե գն դե րի կազ մա կերպ ման ամե նագլ խա վոր, ե թե ոչ միակ, շար ժա ռիթն է 
նրանց մի ջո ցով հայե րին զս պե լը»51։ Է րզ րու մում գլ խա վոր հյու պա տոս Ա. Դեն նե տը 
նույն պես հա ղոր դում էր, որ հա մի դի ե գն դե րի կազ մա կերպ ման նպա տակն է քր դե-
րին օգ տա գոր ծել՝ կայս րու թյան արևե լյան նա հանգ նե րում քրիս տո նյա բնակ չու թյան 
ազա տա գրա կան մի տում նե րը ճն շե լու հա մար52։ Սա ը նդ հա նուր տե սա կետ էր նաև 
ան գլիա ցի ու ֆրան սիա ցի քա ղա քա կան գոր ծիչ նե րի ու դի վա նա գետ նե րի շր ջա նում։ 
Օ րի նակ, 1895 թ. հու լի սի 26-ին Չես տե րում տե ղի ու նե ցած մի տին գի ժա մա նակ Վ. 
Գլադս տո նը հայ տա րա րում էր. «Սուլ թա նը և Կ.Պոլ սի կա ռա վա րու թյու նը ֆոր մալ ձևով 
հա վա քա գրե ցին ոչ մի ռազ մա կան կար գա պա հու թյուն չու նե ցող մարդ կանց, նրան ցից 
կազ մե ցին կեղծ հե ծե լա զո րային գն դեր և այ նու հետև ար ձա կե ցին նրանց՝ լիա զո րե լով 
սուլ թա նա կան զին վոր նե րի դե րում քայ քայել ու ո չն չաց նել հայ բնակ չու թյա նը»53։ Ավե-
լին, դա չէին թաքց նում նաև ի րենք՝ քր դե րը: Թուր քիա յում Բրի տա նիայի հյու պա տոս 
Հեմս թոնն Է րզ րու մից գրում էր, որ քր դե րից շա տե րը «բա ցա հայ տո րեն հաս տա տում 
են, որ նրանք նշա նակ վել ե ն՝ ճն շե լու հայե րին, և որ նրանք հա վաս տիա ցում են ստա-
ցել, որ պա տաս խա նատ վու թյան չեն կանչ վի դա տա րա նի առջև քրիս տո նյա նե րի դեմ 
գոր ծած ցան կա ցած բռ նու թյան հա մար»54: Ը նդ հա կա ռա կը, դա տա րան նե րը բա ցա-
հայտ պաշտ պա նում էին հայե րի դեմ ի րա կա նաց վող կա մա յա կա նու թյուն նե րը: Հա մի-
դի ե զին վո րը փաս տա ցի միա պետ էր իր գոր ծե րում: Չկար որևէ օ րենք, ո րը նա ստիպ-
ված կլի ներ հար գել, նա ու ներ ան սահ մա նա փակ ի րա վունք ներ, կա րող էր անել ի նչ-որ 
ցան կա նար, ի սկ ե թե տե սա կա նո րեն քա ղա քա ցիա կան կամ ռազ մա կան դա տա րա նը 
կան չեր նրան պա տաս խա նատ վու թյան գո ղու թյան կամ սպա նու թյան հա մար, Զե քի 
փա շան կա զա տեր նրան55:

 Բե րենք ան պատ ժե լի ու թյան մի քա նի օ րի նակ: «Դ րո շա կը» հա ղոր դում է. «Մու-
շում թա փա ռա կան քիւր տե րը օր ցե րե կով օս մա նե ան զօ րա նո ցէն մար թի նի հրա ցան 
կ’ տա նան և շու կայէն զո ռո զու թե ամբ ան ցնե լով՝ առանց քա շուե լու կ’ը սեն. «այս բո լո-
րը ֆլ լահ նե րու (հայե րու) հա մար է»: Ի սկ Ալաշ կեր տում. «քր դերն ու թուր քե րը, կա ռա-
վա րու թյու նէն ստա ցած ար տո նու թյուն նե րէն սիրտ առ նե լով, անա սե լի գա զա նու թյուն-
ներ կը նեն։ Քր դա կան ան կա նոն զոր քե րը գյու ղէ ի գյուղ շր ջե լով բար բա րո սու թյուն ներ 
ի գործ կը դնեն, կհափշ տա կեն տնե րու մեջ ե ղած-չե ղա ծը, զար նե լով ու անար գե լով 

51 Լեո, Անցյալից, 103:
52 АВПР, ф.30, оп.517, д.1571, л.5, հղված է ըստ Բայբուրդյան, Հայ-քրդական հարաբերությունները, 207:
53 Facts about Armenia: Sassoon as reported by a native, Mr.Gladstone's speech, and Dr. Dillon's article 
on Armenia (New York: E. Scott, 1895), 17-18.
54 FO 424-169, 21, FO 424/169, 30 հղված է ըստ Walker, Armenia: The Survival of a Nation, 134; 
Peter Balakian, The Burning Tigris: The Armenian Genocide and America’s Response (New York: Harper 
Perennial, 2004), 50; Great Britain. Foreign Office, Turkey, No. 1 (1892), 23.
55 Hepworth, Through Armenia on Horseback, 232.
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կհեռա նան»56։ Մոտ եր կու տաս նյակ քր դեր, հար ձակ վե լով Դեր սի մի Շոր տա գյու-
ղի վրա, կո ղոպ տում են, մի քա նի սին վի րա վո րում և մեկ հո գու սպա նում։ «Տե ղա կան 
կա ռա վա րու թյա նը լուր է տր վում... Ի զուր են ջա նում խեղճ հայե րը, քա նի որ կա ռա վա-
րու թյու նը չի կա րող քր դե րի վրա բռ նու թյուն բա նեց նել։ Մա նա վանդ, ե րբ սպան վո ղը 
հայ էր, բո ղոք նե րին եր բեք կարևո րու թյուն չէր տր վում...» 57։ 

Իշ խա նու թյուն նե րը հայ կա կան գյու ղե րում հետևո ղա կա նո րեն տե ղա կա յում էին 
հա մի դի ե գն դեր՝ նաև հայե րին տն տե սա պես հյու ծե լու նպա տա կով։ Բա ցի բա ցա-
հայտ թա լա նից, քր դա կան հե ծե լա զո րի հրա մա նա տար նե րը հա ճախ դրա մով վար-
կա վո րում էին մշ տա պես կա րի քի մեջ գտն վող հայե րին՝ որ պես ե րաշ խիք ըն դու նե լով 
նրանց անա սուն նե րը, տներն ու բեր քը, աս տի ճա նա բար դառ նում էին այդ գյու ղե րի 
տե րե րը՝ աղա ներ: Չկա րո ղա նա լավ պարտ քե րը վե րա դարձ նել՝ հայե րը ստիպ ված 
էին կա տա րել տար բեր տե սա կի աշ խա տանք ներ, ի րենց լա վա գույն ձի ե րին հանձ նել 
քր դե րին և նույ նիսկ տալ ի րենց աղ ջիկ նե րին58։ Տն տե սա կան կյան քը դժ վա րաց նում 
էր նաև ան վտան գու թյան ցածր մա կար դա կը: Նույ նիսկ մոտ բնա կա վայ րե րի միջև 
հա ղոր դակ ցու թյու նը խիստ դժ վա րա ցել էր, ան վտանգ ե րթևե կե լը հա մի դի ե հե ծե լա-
զո րի պատ ճա ռով ան հնար էր դար ձել59։

 Վի լայեթ նե րի իշ խա նու թյուն ներն աշ խա տում էին հնա րա վո րինս գործ չու նե-
նալ հա մի դի ե նե րի հետ, և սա իր հետ բե րում էր ոչ միայն հայե րի դժ գո հու թյու նը: 
1900թ. գար նա նը Վաս պու րա կա նի հա րյու րա վոր թուրք գյու ղա ցի նե րի կող մից մի 
բո ղոք ու ղարկ վեց Վա նի վա լիին հա մի դի ե նե րի վայ րա գու թյուն նե րի մա սին։ Ե րբ 
կա ռա վա րու թյու նը հրա ժար վեց քայ լեր ձեռ նար կե լուց դրանք կան խե լու ուղ ղու թյամբ, 
Վա նի թուր քե րը պատ րաս տե ցին նաև Բարձր դռանն ուղղ ված մի հան րա գիր՝ նույն 
պա հանջ նե րով՝ դրանք չկա տա րե լու դեպ քում ցան կա նա լով ստա նալ այլ բնա կու-
թյան վայ րեր գաղ թե լու հնա րա վո րու թյուն։ Հայ դե րա աշի րե թի պե տե րը, հա մի-
դի ե հրա մա նա տար Հու սեյն փա շան, Հա ջի Խեյ մուր և է մին փա շա նե րը տես նե լով, 
որ խն դի րը բար դա նում է, հանգս տաց րին թուր քե րին՝ խոս տա նա լով դա դա րեց նել 
նրանց դեմ գոր ծո ղու թյուն նե րը60։ Ո րոշ տե ղե րում հու սա հա տու թյան եզ րին հա սած 
տե ղա կան բնակ չու թյան և հա մի դի ե գն դե րի միջև տե ղի ու նե ցան զին ված ը նդ հա-
րում ներ։ Օ րի նակ, 1900 թ. արա բա կան շամ մար ցե ղը զին ված հա կա հար ված տվեց 
Իբ րա հիմ փա շայի հա մի դի ե գն դե րին61։ 

Այս պի սով, ան մի ջա պես բա ցա հայտ գոր ծադր վեց քր դա կան հա մի դի ե ջո կատ-
նե րի ստեղծ ման մեկ այլ նպա տակ՝ մշ տա կան ճնշ ման տակ պա հել հայ կա կան 

56 «Լուրեր Տաճկահայաստանից», Դրօշակ (Վիեննա), փետրվար 1892 թ., 5:
57 Հնչակ, 12 դեկտեմբերի 1890 թ., 6-7:
58 АВПР, ф. Посольство в Константинополе, 1907, д. 4087, лл. 76-79 հղված է ըստ Պողոսյան, Քրդերը 
և Հայկական հարցը, 92:
59 Նույն տեղում:
60 Բայբուրդյան, Հայ-քրդական հարաբերությունները, 232-233:
61 Նույն տեղում, 234:
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բնակ չու թյա նը՝ հնա րա վո րինս թու լաց նե լով նրանց նաև տն տե սա պես: Քր դե րին նաև 
տր վում էին կայս րու թյան հետ լավ հա րա բե րու թյուն ներ պա հե լու, նրա կող մից հո վա-
նա վոր վե լու առա վե լու թյուն նե րը: Հան ցանք նե րը քո ղար կե լու, դրանք չն կա տե լու և 
փաս տա ցի օ րի նա կա նաց նե լու քա ղա քա կա նու թյու նը Կ.Պոլ սի կող մից քր դե րին հան-
ցակ ցու թյան մի ջո ցով կայս րու թյանն առա վել ամուր կա պե րով միաց նե լու առա ջին 
փորձն էր:

Հայկական կոտորածները և  
քրդերի դերակատարումը

1894-96 թթ. Օս մա նյան կայս րու թյու նում տե ղի ու նե ցան հայ բնակ չու թյան զանգ վա-
ծային, լայ նա մասշ տաբ կո տո րած ներ, ո րին զոհ գնա ցին կայս րու թյան մոտ 200-300 
հա զար հայ քա ղա քա ցի ներ։ Կո տո րած նե րը նա խա ձեռն վե ցին որ պես պա տաս խան 
Հայ կա կան հար ցը Բեռ լի նի կոնգ րե սից հե տո մի ջազ գային դի վա նա գի տա կան օ րա-
կարգ մտ նե լու և հայե րի հետևո ղա կան պա հանջ նե րի Աբ դուլ Հա միդ II-ին՝ ի կա տար 
ածել այդ պայ մա նա գրից բխող Օս մա նյան կայս րու թյան պար տա վո րու թյուն նե րը62: 
Սա կայն ո՛չ օս մա նյան կա ռա վա րու թյանն ուղղ ված խնդ րա գրե րը, ո՛չ եվ րո պա կան 
տե րու թյուն նե րին հղած բո ղոք ներն ու պա հանջ նե րը կյան քի կո չե լու ի րենց ի սկ կող-
մից հայ տա րար ված բա րե նո րո գում նե րը, օ գուտ չտ վե ցին: Օս մա նյան կա ռա վա րու-
թյու նը ձգձ գում էր բա րե նո րո գում նե րի ի րա կա նա ցու մը, ի սկ Արև մուտքն այս հարցն 
օգ տա գոր ծում էր ըն դա մե նը որ պես տն տե սա կան ու քա ղա քա կան նպա տակ նե րով 
Թուր քիայի վրա ճն շում գոր ծադ րե լու մի ջոց: 

1894-96 թթ. կո տո րած նե րը սուլ թա նի կող մից հայե րին պատ ժե լու փորձ էին՝ 
բա րե փո խում ներ պա հան ջե լու և եվ րո պա կան տե րու թյուն նե րին դի մե լու չտեսն ված 
հանդգ նու թյան հա մար63: Բա ցի դրա նից, նվա զեց վում էր հայ կա կան ժո ղովր դա գրա-
կան կշիռն Արևմտյան Հա յաս տա նում: Հա րյուր հա զա րա վոր հայեր ո չն չաց վե ցին, 
տաս նյակ հա զա րա վոր ներն էլ ար տա գաղ թե ցին ե րկ րից, քա նի որ զրկ վել էին գո յու-
թյան հա մար ան հրա ժեշտ ամեն ին չից: Կո տո րած նե րը նաև հար վա ծե ցին հայե րի 
տն տե սա կան աճող նե րու ժին: 

Քր դերն ի րենց հեր թին ակ տի վո րեն մաս նակ ցե ցին այս ջար դե րին:

62 Համաձայն 1878 թ. հուլիսի 1-ին ստորագրված Բեռլինի պայմանագրի հոդված 61-ի. «Բարձր 
դուռը պարտավորվում է առանց հետագա հապաղման իրագործել հայաբնակ մարզերում 
տեղական կարիքներից հարուցված բարելավումներն ու բարենորոգումները և ապահովել հայերի 
անվտանգությունը չերքեզներից և քրդերից: Բարձր դուռը տերություններին պարբերաբար կհաղորդի 
այն միջոցների մասին, որոնք ինքը ձեռք է առել այդ նպատակի համար, իսկ տերությունները կհսկեն 
դրանց կիրառումը»: Այսպիսով, համիդիե ջոկատների ստեղծումը ուղղակիորեն Բեռլինի դաշնագրի 
խախտում էր, քանի որ այն ոչ թե ապահովում էր հայերի անվտանգությունը չերքեզներից և քրդերից, 
այլ ընդհակառակը՝ ստեղծում էր քրդերի կողմից հարուցվող խնդիրների ևս մեկ օջախ:
63 Vahakn Dadrian, The History of the Armenian Genocide: Ethnic Conflict from the Balkans to Anatolia to the 
Caucasus (New York: Berghahn Books, 2003), 146.
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Սասունի կոտորածը

 Դեռ 1891-94 թթ. Սա սու նում սուլ թա նը փոր ձեց քր դե րին ներ քա շել հայե րի կո տո րած-
նե րի մեջ: Կա ռա վա րու թյան հրա հան գով Բիթ լի սի կու սա կալ Թահ սին փա շան հոր դո-
րում էր քր դա կան ցե ղա պե տե րին ու շեյ խե րին, որ պես զի նրանք աշի րեթ նե րին ոտ քի 
հա նեն կի սաան կախ կար գա վի ճակ ու նե ցող Սա սու նի հայ կա կան բնա կա վայ րե րի 
դեմ։ 1891-1894 թթ. ըն թաց քում սա սուն ցի նե րը հա մա ռո րեն դի մադ րում և մի քա նի 
պա տաս խան հա կա հար ված էին հասց նում։ Այս պես, 1893 թ. հու նի սին նրանք հետ 
մղե ցին քուրդ ցե ղա պետ Հու սեյ նի ջո կա տի հար ձա կու մը, ով ձեր բա կալ վեց եվ րո պա-
կան տե րու թյուն նե րի ճնշ ման ներ քո, սա կայն շու տով ազատ ար ձակ վեց, ի սկ հե տո 
սուլ թա նի ձեռ քից ստա ցավ շքան շան, փա շայի տիտ ղոս և գե նե րա լի կո չում64։ Հա ճախ 
Սա սու նում բնակ վող քր դե րը միա նում էին հայե րին, եկ վոր քր դե րի դեմ պայ քա րում՝ 
ի րենց ե րկ րա մա սից քշե լու հա մար65: Հայե րին օգ նե լու կամ կո տո րե լու հո ղի վրա նույ-
նիսկ ներքր դա կան արյու նա լի բա խում ներ են տե ղի ու նե նում Մա նազ կեր տում և Մու-
շում66:

1894 թ. ամ ռա նը Սա սու նը պա շար ման օ ղա կի մեջ վերց վեց։ Չոր րորդ զո րա բա նա կի 
հրա մա նա տար Զե քի փա շան Բիթ լի սի կու սա կա լի մոտ հա տուկ խորհրդակ ցու թյուն 
հրա վի րեց օս մա նյան բարձ րաս տի ճան կա ռա վա րա կան և զին վո րա կան ներ կա յա ցու-
ցիչ նե րի ու բազ մա թիվ քր դա կան ազ դե ցիկ ցե ղա պե տե րի մաս նակ ցու թյամբ (բա գա-
րան ցոց, ռըշ կո տան ցոց, խա րը կան ցոց, Փէն ջա րի, Ծո վա սա րի վրա բնակ վող խար զան-
ցոց Բշէ րե կի մեծ աշի րե թա պե տը, Բէ լիկ ցոց պե տե րը, Խոյ թի Բռ նա լի փի բո լոր իշ խան-
նե րը, մո դը կան ցի, խէ չան ցի գլ խա վոր նե րը, բա զը կան ցոց, ժա ճըր գան ցոց, խը կան ցոց, 
խե յան ցոց և Սլի վա նի կի բո լոր ցե ղա պե տե րը և հյու սի սային բեր դե րու հա մի դի ե նե րի 
Բեհ մեդ դին փա շան), ո րի ըն թաց քում հա ջող վեց հայե րի դեմ գոր ծո ղու թյուն ի րա կա-
նաց նե լու շուրջ հա մախմ բել քր դա կան տար բեր ցե ղե րի, և ո րոշ վեց Սա սու նի շար ժում-
նե րը խեղ դել արյան մեջ: Հրա ման տր վեց բո լոր քուրդ ցե ղե րին ան հա պաղ հա վաք վել 
և հար ձակ վել Սա սու նի վրա: Միայն Բու լա նը խի հայ դա րան ցիք 300 հե ծյալ նե րով ներ-
կա յա ցան67: Հայ գոր ծիչ նե րից ո մանք՝ Դա մա դյա նը, Ռու բեն Շիշ մա նյա նը (Ե րզն կա ցի 
քե ռին), փոր ձե ցին քր դե րի հետ փո խըմբռն ման եզ րեր գտ նել և նրանց չե զոք դիրքն 
ապա հո վել, բայց ապար դյուն68:

 Զե քի փա շայի 12- հա զա րա նոց բա նա կը ստա ցավ կա ռա վա րու թյու նից օ ժան դակ 
ու ժեր Դիար բե քի րից, Բիթ լի սից, Մու շից, Է րզ րու մից, Խար բեր դից, ան գամ Հա լե պից ու 

64 Turkey, N 1 (1896), Part 1 (London: H.M.S.O., 1896), 2, հղվում է ըստ Հայոց պատմություն, հ. III. 
Նոր ժամանակաշրջան (XVII դ. երկրորդ կես – XIX դ. վերջ), գիրք առաջին (XVII դ. երկրորդ կես – 
1918 թ.) (Երևան, ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտ, «Զանգակ-97», 2010), 516:
65 АВПР, Посольство в Константинополе, д. 3176, л. 24-25, Геноцид армян в Османской империи. 
Сборник документов и материалов, ред. М. Г. Нерсисян (Ереван: Айастан, 1983), 25; «Վերջին լուր», 
Հնչակ, 25 հուլիս 1892 թ., 62: 
66 Պողոսյան, Քրդերը և Հայկական հարցը, 105:
67 «Սասնոյ ապստամբութիւնը եւ կոտորածը», Դրօշակ, նոյեմբեր 1894, 2; Bliss, Turkey and the 
Armenian Atrocities, 375:
68 Բայբուրդյան, Հայ-քրդական հարաբերությունները, 217:
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Բաղ դա դից, ո րին միա ցան նաև հա մի դի ե գն դե րը՝ Բե հաէդ դին փա շայի, Մահ մադ էլ 
Աղա սիի և այլ հրա մա նա տար նե րի գլ խա վո րու թյամբ69։ Սա սու նը դար ձավ այն վայ րը, 
որ տեղ փոր ձարկ վե լու էին հա մի դի ե գն դե րի մար տու նա կու թյու նը և նրանց նվիր վա ծու-
թյու նը սուլ թա նին: 

Սա սու նի հայ բնակ չու թյու նը հե րո սա կան դի մադ րու թյուն ցույց տվեց, սա կայն 
ու ժերն ան հա վա սար էին: Թուր քա կան և քր դա կան զոր քերն ավե րե ցին շր ջա նի 40-ից 
ավե լի հայ կա կան գյու ղեր, կո տո րե ցին ավե լի քան 10 հա զար մարդ։ Հա զա րա վոր 
ե րե խա ներ և կա նայք առևանգ վե ցին քր դե րի և թուր քե րի կող մից: Քր դե րի և զորքե րի 
դա ժա նու թյուն ներն ան նկա րա գրե լի էին70։ Սպա նու թյուն նե րը զանգ վա ծային էին և 
առանց տար բե րա կե լու զո հե րի սեռն ու տա րի քը: «Ն րանք բո լո րը անո ղոք սպան վե-
ցին մղ ձա վան ջային արա րած նե րի, սև հա գած զին վոր նե րի և սպի տակ նե րով քր դե-
րի կող մից: Զին վոր նե րը, քր դե րը և զապ թի ե նե րը71 հե տապն դում էին հայե րին՝ տղա-
մարդ կանց, կա նանց և ե րե խա նե րին, և խո ցում ու սպա նում առանց տա րի քի կամ սե ռի 
խտ րու թյան, բո լոր նրանց, ով քեր ը նկ նում էին ի րենց ձեռ քը»72:

Հրա մայ ված էր ո չն չաց նել ամեն քին և ամեն ի նչ: Ան կախ այն բա նից, մար դիկ 
հա վա տա րի՞մ են ե ղել, վճա րե՞լ են հար կե րը, թե՞ ոչ: Գյու ղե րից մե կի քա հա նան և 
երևե լի նե րը գնա ցին թուրք սպայի հետ հան դիպ ման՝ վճա րած հար կային ան դոր րա-
գրե րով՝ որ պես ի րենց հա վա տար մու թյան ապա ցույց և առ հա վատ չյա, ո ղոր մու թյուն 
հայ ցե լով, սա կայն գյու ղը շր ջա պատ ված էր, և բո լո րին սրա խող խող արե ցին73: 

Այս գոր ծո ղու թյուն նե րի հա մար Զե քի փա շան սուլ թա նից շքան շան ստա ցավ, ի սկ 
քր դա կան չորս ցե ղա պե տե րը կա ռա վա րու թյան կող մից պարգևատր վե ցին մե տաք սյա 
դրոշ նե րով74։ 

Մայիսյան բարենորոգումների ծրագիրը և քրդերը

 Սա սու նի կո տո րած նե րը մի ջազ գային լայն ար ձա գանք ստա ցան: Մա մու լը լիքն էր 
տե ղե կու թյուն նե րով, հոդ ված նե րով. եվ րո պա կան քա ղաք նե րում նույ նիսկ հան րա հա-
վաք ներ կազ մա կերպ վե ցին՝ Թուր քիային դա տա պար տե լու հա մար75: Այն նաև առիթ 
հան դի սա ցավ, որ պես զի մեծ տե րու թյուն նե րը վեր ջա պես ան դրա դառ նան Բեռ լի նի՝ 
1878 թ. կոնգ րե սի 61-րդ հոդ վա ծից բխող ի րենց պար տա վո րու թյուն նե րին։ Կ.Պոլ սում 
Ֆրան սիայի, Ռու սաս տա նի դես պան ներն ը նդ հա նուր առ մամբ հա մա ձայ նու թյուն են 
տա լիս Մեծ Բրի տա նիայի կող մից հիմ նա կա նում Հայոց Պատ րիար քա րա նի առա ջարկ-

69 Turkey, N 1 (1896), Part 1 (London: H.M.S.O., 1896), 2.
70 Геноцид армян в Османской империи, 25-57; «Սասնոյ ապստամբութիւնը եւ կոտորածը», Դրօշակ, 
նոյեմբեր, 1894 թ., 2-4:
71 Ժանդարմները:
72 Turkey, no. 1 (1895), part 1, p. 171 հղվում է ըստ Walker, Armenia: The Survival of a Nation, 141:
73 “The Armenian Crisis in Turkey,” Woman’s Journal, April 6 (1895): 106, հղվում է ըստ Balakian, 
Burning Tigris, 56.
74 Հայ ժողովրդի պատմություն, հ. 3, գիրք 1 (Երևան: ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ., 1981), 519:
75 Լեո, Անցյալից, 104:
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նե րի հի ման վրա մշակ ված բա րե նո րո գում նե րի մի ծրա գրի, ո րը և 1895 թ. մայի սի 11-ին 
սուլ թա նի կա ռա վա րու թյա նը ներ կա յաց վեց։ 

Ծ րա գրում հա յա բնակ վեց վի լայեթ նե րում (Է րզ րում, Բիթ լիս, Վան, Սվազ, Մա մու-
րեթ-ուլ-Ա զիզ (Խար բերդ), Դիար բե քիր) վար չա կան, ֆի նան սա կան և դա տաս տա նա-
կան կազ մա կեր պու թյան մեջ, բա րե փո խում ներ ի րա կա նաց նե լու վե րա բե րյալ առան-
ձին գլուխ նե րից բա ցի, կար 9-րդ գլու խը, ո րը կոչ վում էր «Վե րահս կո ղու թյուն քր դե րի 
վրա»։ 24-րդ հոդ վա ծում նշ վում էր, որ յու րա քան չյուր նա հան գում պետք է ստեղծ վի մի 
առան ձին պաշ տոն՝ Աշի րեթ-Մեմ սու րի թա փա ռա կան քր դե րին հս կե լու հա մար: Պաշ-
տո նյան օ ժտ վում էր լայն լիա զո րու թյուն նե րով և պա հա կախմ բով։ «…Ե թե նրանք որևէ 
չա րա գոր ծու թյուն անեն գյու ղա ցի նե րի սե փա կա նու թյան դեմ կամ որևէ զր կանք հասց-
նեն գյու ղա ցի նե րին, այդ օ րից սկ սած կար գել վի նրանց որևէ տե ղա փո խու թյուն կամ 
քոչ»76։ Փորձ էր ար վում նաև քր դե րին նս տա կյաց կյան քի և ե րկ րա գոր ծու թյան ըն տե-
լաց նե լու՝ նրանց ո րոշ հո ղեր հատ կաց նե լով. «…այն պի սի տե ղե րում, ուր նրանց հաս-
տատ վե լը չի կա րող որևէ վնաս հասց նել նս տա կյաց ազ գա բնակ չու թյան բա րե կե ցու-
թյանն և խա ղա ղու թյա նը»77։ 10-րդ գլու խը վե րա բե րում է հենց «Հա մի դի ե հե ծե լա-
զորք»-ին: Ը ստ առա ջար կի՝ այն կա րող է «գոր ծած վել և բա նա կել միայն կա նո նա վոր 
զոր քի գն դե րի հետ միա սին… Սո վո րա կան ժա մա նակ նե րում, ե րբ հա մի դի ե հե ծե լա-
գուն դը ծա ռա յու թյան մեջ չէ, չպետք է կրի ո՛չ նշա նազ գեստ և ո՛չ էլ զենք» 78։ 

Սա կայն այս ծրա գի րը մյուս նե րի նման չի րա գործ վեց, քա նի որ Աբ դուլ Հա մի դը 
Հայ կա կան հար ցի վե րա բե րյալ բո լոր հնա րա վոր քն նար կում նե րը կան խե լու հա մար 
հայ տա րա րեց, որ չի ցան կա նում սահ մա նա փակ վել իր կայս րու թյան միայն մի մա սում, 
այ սինքն՝ հայ կա կան վեց վի լայեթ նե րում վար չա կան բա րե նո րո գում ներ ի րա կա նաց նե-
լով, այլ դրանք ու զում է տա րա ծել կայս րու թյան բո լոր վի լա յեթ նե րի վրա79։ Նա 1895 թ. 
օ գոս տո սին թուր քա կան կա ռա վա րու թյան ծրա գիր առաջ քա շեց, ո րը փաս տա ցի մայի-
սյան բա րե նո րո գում նե րի ծրա գրի մեր ժում է ր80։

Հայկական կոտորածների բնույթը և հետևանքները

 Կա ռա վա րու թյան թողտ վու թյան պայ ման նե րում քր դա կան աս պա տա կու թյուն նե րը 
շա րու նակ վում էին: Փաս տա ցի քր դե րին տր ված էր գոր ծո ղու թյուն նե րի բա ցար ձակ 
ազա տու թյուն: Բե րենք ըն դա մե նը մեկ օ րի նակ Բու լա նը խի Շեյխ-Ա ղուբ գյու ղի վրա 
նրանց կա տա րած հար ձա կու մից և թա լա նից։ Հա մի դի ե հե ծյալ նե րը գա լիս մտ նում էին 
հայ գյու ղա ցի նե րի տնե րը և վերց նում էին այն ամե նը, ի նչ ցան կա նում էին: Ե թե տան 
տե րը ու զում էր հետ ստա նալ գո ղաց վա ծը, ապա պար տա վոր էր վճա րել և թա լա նած 

76 Հայաստանը միջազգային դիվանագիտության և սովետական արտաքին քաղաքականության 
փաստաթղթերում (1828-1923), խմբ.՝ Ջոն Կիրակոսյան (Երևան, «Հայաստան», 1972), 144:
77 Նույն տեղում, 143:
78 Նույն տեղում, 144:
79 Նույն տեղում, 148:
80 Turkey, N 1 (1896), Correspondence Relative to the Armenian Question and Reports from Her Majesty`s 
Consular Officers in Asiatic Turkey (London: H.M.S.O., 1896), 98-100.
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ապ րան քը հետ գնել քր դե րից։ 1894 թ. ամ ռա նը հա մի դի ե նե րը գյու ղից եր կու հա րյուր 
ոչ խար ը նտ րե ցին ու տա րան: Գյու ղա ցի նե րը բո ղո քե ցին, և կա ռա վա րու թյու նը ե րե-
սու նի չափ զին վոր և ոս տի կան ու ղար կեց՝ ոչ խար նե րին հետ բե րե լու հա մար, սա կայն 
հա մի դի ե նե րը կրակ բա ցե ցին նրանց վրա, և զին վոր նե րը չհա մար ձակ վե ցին պա տաս-
խան կրակ բա ցել՝ պատ ճա ռա բա նե լով, որ հրա ման չու նեն կրա կե լու, ի սկ ե թե կրա կեն, 
և նրան ցից մե կը սպան վի, փր կու թյուն չի լի նի81։ 

Երբ 1895 թ. սեպ տեմ բե րի 18-ին հայե րը փոր ձե ցին բա րե նո րո գում նե րի խա փան ման 
հար ցը նո րից բարձ րա ձայ նել և Կ.Պոլ սում մի քա նի հա զա րա նոց թա փո րով շարժ վե-
ցին դե պի Բա բը Ալի հրա պա րակ՝ ի րենց հետ տա նե լով պա հան ջա գրեր ապօ րի նու-
թյուն նե րին վերջ դնե լու վե րա բե րյալ, նրանց ճա նա պար հը կտ րող թուր քա կան ոս տի-
կա նու թյու նը հրահ րեց ար դեն ի սկ պատ րաստ ված, մա հակ նե րով զին ված թուրք և 
քուրդ խու ժա նի հար ձա կու մը ցու ցա րար նե րի վրա82: Մի քա նի օր վա ըն թաց քում Կ.Պոլ-
սում կո տոր վեց 2.000 հայ: Կ.Պոլ սի ջար դերն ազ դան շան էին գա վառ նե րում հայե րի 
զանգ վա ծային կո տո րած նե րի։ Դրանք նաև ցույց տվե ցին, որ եվ րո պա կան տե րու թյուն-
նե րը չեն պատ րաստ վում որևէ քայլ ձեռ նար կել՝ սահ մա նա փակ վե լով ձևա կան բո ղո քի 
նո տա նե րով։

 Հայ կա կան ջար դե րը նե րա ռե ցին բո լոր վեց վի լայեթ նե րը՝ Սվա զը, Խար բեր դը, 
Դիար բե քի րը, Է րզ րու մը, Վա նը և Բիթ լի սը, ի նչ պես նաև Ան կա րայի (Կե սա րիան շր ջա-
կայ քով), Հա լե պի, Տրա պի զո նի վի լայեթ նե րը և Իզ մի թի ան կախ սան ջա կը։ Հա յա բնակ 
միակ վի լայե թը, որ զերծ մնաց ջար դե րից, Ադանան (բա ցա ռու թյամբ Պա յա սի և Չոք-
Մարզ վա նի՝ Դորթյո լի) է ր։ Տե ղի ու նե ցավ մեծ և փոքր չա փե րի հաս նող պոգ րոմ նե րի 
մի ամ բողջ շարք Օս մա նյան կայս րու թյան տա րած քով մեկ։ Սպա նու թյուն ներն ի րա կա-
նաց վում էին ամե նա դա ժան ձևե րով՝ ոչ միայն սա ռը զեն քով, այլ նաև կեն դա նի այ րե-
լով և խեղ դա մահ անե լով83։

 Մեծ տե րու թյուն նե րը միայն նոյեմ բե րի կե սե րին հա մա ձայ նու թյան ե կան՝ հա մա-
տեղ գոր ծո ղու թյուն ի րա կա նաց նե լու, և դեկ տեմ բե րի 12-16-ը Մեծ Բրի տա նիայի, Ֆրան-
սիայի, Ի տա լիայի և Ավստ րո-Հուն գա րիայի ռազ մա նա վե րը մտան Դար դա նել։ Սա 
ժա մա նա կա վո րա պես դա դա րեց րեց հայ կա կան կո տո րած նե րի առա ջին փու լը։

1896թ. օ գոս տո սի 14 (26)-ին Կ.Պոլ սում մի խումբ հայ ե րի տա սարդ ներ գրա վե ցին 
«Բանկ Օ տո մա նը»՝ փոր ձե լով մի ջազ գային հան րու թյան ու շադ րու թյունն ուղ ղել դե պի 
հայե րի նկատ մամբ ի րա կա նաց վող բռ նու թյուն նե րը և ստի պել սուլ թա նին մի ջոց ներ 
ձեռ նար կել կո տո րած նե րը դա դա րեց նե լու և բա րե նո րո գում ներ ի րա կա նաց նե լու ուղ-
ղու թյամբ։ Սա կայն դրա մա տան գրա վումն ըն դա մե նը առիթ դար ձավ՝ մայ րա քա ղա քում 
հայե րի կո տո րած նե րը վերսկ սե լու հա մար, ո րոնց մի քա նի օր վա ըն թաց քում զոհ գնաց 
ավե լի քան 10 հա զար մարդ: Կո տո րած նե րը դուրս ե կան մայ րա քա ղա քի սահ ման նե-
րից և տա րած վե ցին Արևմտյան Հա յաս տա նի նա հանգ նե րում։

81 «Պուլանըգ Շէյխ-Աղուպ գիւղի բնակչաց կրած հարստահարութեանց նկարագրութենէն մի 
թերթ», Հնչակ, 15 հունիսի 1895 թ., 67:
82 Edwin Pears, Life of Abdul Hamid (London: Constable & Company Ltd, 1917), 253-254.
83 Dadrian, The History of the Armenian Genocide, 121-163.
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Քր դերն ակ տի վո րեն մաս նակ ցե ցին կո տո րած նե րի և թա լա նի բո լոր փու լե րին 
Օս մա նյան կայս րու թյան ո ղջ տա րած քում: Այս պես, Ուր ֆա յում կո տո րած նե րը սկս վե ցին 
քուրդ շեյխ մոլ լա Սայիդ Ահ մե դի կող մից մի հայ տղա մար դու ծի սա կան սպա նու թյու-
նից, ե րբ վեր ջի նիս պառ կեց րին գետ նին և գլու խը կտ րե ցին84։

Խ նու սում բո լոր չա րա գոր ծու թյուն ներ անող նե րը հա մի դի ե խմ բերն էին, ո րոն ցից 
յու րա քան չյու րը բաղ կա ցած էր 150-400 հո գուց, ո րոնք մեր թընդ մերթ, միա ցած կա նո-
նա վոր զոր քին, ցե րե կով հար ձա կում ներ էին գոր ծում։ Յու րա քան չյուր գյու ղի թա լանը 
տևում էր 3-4 օ ր։ Ը նդ ո րում այդ ամենն անում էին բա ցա հայտ՝ հայ տա րա րե լով. «Շա-
քիր փա շան թա գա վո րի անու նից հրա ման է տվել քր դե րին, թե հայե րի գլուխ ներ 
կտ րեք և նրանց ու նեց ված քը կո ղոպ տե ցեք»։ Ի սկ քր դե րի գոր ծո ղու թյուն նե րի դեմ 
հայե րի գան գա տին կայ մա կա մը պա տաս խա նում է. «Ձեր վրա քր դե րի հար ձակ ման 
ժա մա նակ մի՛ դի մադ րեք, ո րով հետև թա գա վո րի հրա մանն է»85։

 Մի ակա նա տես էլ վկա յում է Խար բեր դից. «Մենք մեկ շա բաթ կամ տաս օր շր ջա-
պատ ված էինք դաշ տում այր վող գյու ղե րի պատ նե շով: Աս տի ճա նա բար կրա կի և 
դա ժան չա րա գործ նե րի պա տը մո տե ցավ քա ղա քին: Հար ձա կու մը նա խա տես վում էր 
կի րա կի, նոյեմ բե րի 10-ին, քա ղա քում ո րոշ խմ բեր հար ձա կում գոր ծե ցին, բայց զին վոր-
նե րը քշե ցին նրանց: Ներ խու ժող քր դե րը, ռե դիֆ նե րը (քր դե րի տես քով քո ղարկ ված 
թուրք զին վոր նե րը) դրան պատ րաստ չէին: Եր կու շաբ թի՝ նոյեմ բե րի 11-ին, հար ձա կու մը 
սկս վեց Հու սեյ նիկ գյու ղում (քա ղա քից մի փոքր հե ռա վո րու թյան վրա գտն վող գյուղ), 
որ տեղ 200 մարդ սպան վեց, և շա տե րը վի րա վոր վե ցին, ապա շարժ վե ցին դե պի Սի նա-
մուդ կիրճ (քար քա րոտ մի բար ձունք՝ հին ամ րո ցի ավե րակ նե րով), ի սկ հե տո՝ քա ղա քի 
արևե լյան հատ ված86:

 Նոյեմ բե րի 5-ին տե ղի ու նե ցած Բա լուի դա ժա նու թյուն նե րը նկա րագր վում էին 
հետևյալ կերպ. «Շու կան և 50 կամ 60 տներ թա լան վել են զին վոր նե րի և քր դե րի 
կող մից: Հե տո կա ռա վա րա կան տե լա լը (բ րո քեր) հրա մայեց, որ մար դիկ խա նութ ներ 
բա ցեն ե րեք մե դի ջիդ նե րի (ար ծա թե դո լար) տու գան քի սպառ նա լի քով: Ասաց, որ ամեն 
ի նչ ան ցել է, և այլևս ոչ մի վտանգ չի սպառ նում: Քր դե րը նո րից ե կան, բայց քշ վե ցին 
դե պի գյու ղեր, ո րոնք թա լա նե ցին: Շեյ խը և նրա որ դին քա րո զում էին քրիս տո նյա նե րի 
դեմ… Շեյ խի որ դին ասաց, որ ծա րավ է հայե րի արյան հա մար, և հա պա ղելն ան մտու-
թյուն է: Նա հայ տա րա րեց, որ պետք է ան ձամբ 43 մարդ սպա նի: Նոյեմ բե րի 11-ին 
քր դե րը հան կար ծա կի հայտն վե ցին և սկ սե ցին սպա նել: Միայն եր կու հայեր դի մադ-
րե ցին: Մա հա ցած նե րի թի վը գնա հատ վում է 1200-2000: Մա տու ռը ավեր վեց, տնակն 
ու դպ րո ցը վե րած վե ցին քա րա կույ տե րի: Վե րապ րած նե րը մա հա նում են սո վից: Ոչ մի 
նպաստ չի թույ լատր վում: Բա լուի շուրջ քա ռա սուն չորս գյու ղեր ամ բող ջո վին թա լան ված 
են, մոտ յո թը՝ հրդեհ ված: Խոշ մա թից 20-30 կա նայք ե կել են բա ցար ձա կա պես մերկ: 
Շա տե րը խոշ տանգ ված են»87: 

84 Պողոսյան, Քրդերը և Հայկական հարցը, 108:
85 Նույն տեղում, 110:
86 Bliss, Turkey and the Armenian Atrocities, 428-429.
87 Նույն տեղում, 441:
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Մար դի նից մի ակա նա տես նշում էր, որ Դիար բե քի րում խռո վու թյու նը սկս վեց 
նոյեմ բե րի 1-ին՝ ուր բա թօ րյա աղոթ քից հե տո, և «…դր սից ե կած քր դե րը ձիա վա րե լով 
թա լա նե ցին և կրա կի տվե ցին շու կայի խա նութ նե րը և հարևա նու թյամբ գտն վող տնե-
րը»: Ավե լի ուշ. «…քր դե րին դուրս քշե ցին քա ղա քից և քա ղա քի դար պաս նե րը փա կե-
ցին նրանց առջև, նրանք ու շադ րու թյու նը տե ղա փո խե ցին դե պի գյու ղեր: Մե կը մյու սի 
հետևից գրավ վե ցին, թա լան վե ցին և շատ դեպ քե րում այր վե ցին, կո տո րած ներն ը նդ-
հա նուր առ մամբ կախ ված էին գյու ղե րի կող մից դի մադ րու թյան աս տի ճա նից»: Դիար-
բե քի րից մինչև Բիթ լի սի նա հան գի Սիր տի սահ ման քրիս տո նյա նե րի բո լոր գյու ղերն 
ավեր վե ցին: Քր դե րը հա մա ռո րեն պն դում էին, որ քրիս տո նյա նե րի կո տո րա ծի հրա-
ման կար, սա կայն Մար դի նի քրիս տո նյա նե րը կա շա ռել են կա ռա վա րու թյա նը՝ թաքց-
նե լու այն և պաշտ պա նե լու հայե րին: Ե րբ քր դե րը հաս կա ցան, որ կա ռա վա րու թյունն 
ու քա ղա քը միաս նա կան պաշտ պա նա կան միա վոր են կազ մել, նրանք նա հան ջե ցին և 
հար ձակ ման ալի քը տա րա ծե ցին արևելք՝ ճա նա պար հին վերց նե լով Նի սի բի նը և մոտ 
քսան քրիս տո նյա գյու ղեր: Վեր ջին նե րից շա տե րը նույն պես այր վել են: Մի դյա տը, ի նչ-
պես նաև Մար դի նը դի մադ րեց բո լոր հար ձա կում նե րին88: Նկատ վում էր մար տա վա-
րա կան ո րո շա կի նմա նու թյուն: Քր դե րին չէին թող նում քա ղաք մտ նել, կամ առա ջին ի սկ 
հար ձա կու մից հե տո նրանք դուրս էին մղ վում քա ղա քից և նրանց՝ սպա նե լու ամ բողջ 
ձգ տու մը տե ղա փոխ վում էր շր ջա կա գյու ղե րի վրա:

Քր դերն ակ տի վո րեն մաս նակ ցե ցին Վա նում հայե րի դի մադ րու թյու նը կոտ րե-
լուն։ Քա ղա քի վրա հա րա վից հար ձակ վել էին Նո րա տու զից, Խո շա բից, Աղ բա կից 
ե կած քուրդ ամ բոխն ու հա մի դի ե հե ծյալ նե րը։ Ի սկ հյու սի սային կող մից գրո հում էին 
չամ սիկ ցի, թա կու րա ցի, մու կուր ցի, մը լան ցի քուրդ հա մի դե ա կան նե րը՝ Սաա դեդ դին 
փա շայի հրա մա նա տա րու թյամբ։ Արևմտյան կող մից թուր քե րին միա ցել էին Ոս տա նից, 
Գա վա շից, Կարճ կա նից և Շա տա խից ե կած քր դա կան հրո սա կախմ բե րը89։ 1896 թ. հու-
նի սի 3-8-ը տե ղի ու նե ցած Վա նի ի նք նա պաշտ պա նու թյան թեժ մար տերն ավարտ վե-
ցին պայ մա նա վոր վա ծու թյամբ, որ ի նք նա պաշտ պա նու թյան կազ մա կեր պիչ նե րը կթող-
նեն Թուր քիան և թուր քա կան զոր քե րի ու ղեկ ցու թյամբ կհե ռա նան Ի րան: Մոտ հա զար 
տղա մարդ՝ Վա նի ե րի տա սար դու թյան սե րուց քը, սահ մա նի մոտ կո տոր վեց քր դա-
կան ցե ղե րի ակ տիվ մաս նակ ցու թյամբ90: Մ. Ավե տի սյա նի առաջ նոր դու թյամբ նա հան-
ջող զին վոր նե րին շր ջա պա տում և կո տո րում են Խա նա սո րի դաշ տում դա րա նա կա լած 
Շա րաֆ բե կի91 հրա մա նա տա րու թյան տակ գտն վող քր դա կան հրո սա կախմ բե րը, ի սկ 

88 Նույն տեղում, 475-476:
89 Հայ ժողովրդի պատմություն, հ. 3, գիրք 1, 560:
90 Balakian, The Burning Tigris, 61; Ռաֆիկ Հովհաննիսյան, «Վանի 1896 թ. ինքնապաշտպա նու-
թյունը», Լրաբեր հասարակական գիտությունների 7 (1976), 58-66:
91 1897 թ. հուլիսին ՀՅԴ Կովկասի շրջանային բյուրոյի որոշմամբ իրականացվում է Խանասորի 
արշավանքը, որը վրեժխնդրության գործողություն էր Վանից նահանջած զինյալների ոչնչացման 
համար։ Թիրախը մազրիկ ցեղն էր։ Թեև ցեղապետ Շարաֆին հաջողվում է փախչել, սակայն 
ցեղը մեծ կորուստներ է տալիս (մանրամասն տե՛ս Համլետ Գևորգյան, Նիկոլ Դուման (Երևան, 
«Հրազդան», 2002), 58-107, Հովիկ Գրիգորյան, Հայ ազատագրական պայքարի մարտավարությունը 
1895-98 (Երևան, «Նոյյան տապան», 2002), 62-58, Միքայէլ Վարանդեան, Հ. Յ. Դաշնակցութեան 
պատմութիւն (Երևան, Երևանի համալսարանի հրատարակչություն, 1992), 149-156:
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Պե տոյի և Մար տի կի գլ խա վո րու թյամբ նա հան ջող խում բը Չուխ-Կե տու կում և Գա րա-
հի սար լե ռան լան ջե րին ո չն չաց վում է հա մի դե ա կան նե րի կող մից92։

 Խո սե լով քր դե րի մաս նակ ցու թյան մա սին՝ պետք է շեշ տել, որ այն զանգ վա ծային 
էր և չէր սահ մա նա փակ վում միայն հա մի դի ե ջո կատ նե րի կամ զենք կրե լու ըն դու նակ 
տղա մարդ կանց մաս նակ ցու թյամբ: Օ րի նակ, Մա րա շից ակա նա տե սը նկա րա գրում է. 
«…ա մե նա սար սա փե լին քուրդ և թուրք կա նանց ոգևոր ված լու-լու-լու գո չյուն ներն էին, 
ո րոն ցով նրանք քա ջա լե րում էին ի րենց տղա մարդ կանց հար ձակ ման»93:

Ն ման զանգ վա ծային մաս նակ ցու թյու նը չի կա րե լի բա ցատ րել միայն կայս րու թյան 
շա հե րին հա մա պա տաս խան քր դե րին օգ տա գոր ծե լու հան գա ման քով: Քր դե րը գոր-
ծում էին առա ջին հեր թին սե փա կան հե տաքրք րու թյուն նե րի ծի րում: Ջար դի օ րե րին 
սուլ թա նը և իր կա ռա վա րու թյու նը քր դե րին ներշնչում էին, որ բնաջն ջե լով հա յու թյա նը՝ 
նրանք կա րող են դառ նալ և՛ Քրդս տա նի, և՛ Արևմտյան Հա յաս տա նի լիի րավ տե րը94։ 
Դիլ լո նը դա հա մա րում է գո յու թյուն ու նե ցող ծրա գիր, որ առա ջարկ վել է կայս րու թյան 
ո րոշ բարձ րա գույն պաշ տո նյա նե րի կող մից՝ դուրս մղել հայե րին սահ մա նային շր ջան նե-
րից և նրանց փո խա րի նել մահ մե դա կան նե րով95: Հա մի դյան կո տո րած նե րի հետևան քով 
տաս նյակ հա զա րա վոր հայեր հե ռա ցան Արևմտյան Հա յաս տա նից, ի սկ նրանց լք ված 
գյու ղերն արա գո րեն լրաց վե ցին քր դե րով և չեր քեզ նե րով։ Ա-Դոն գրում է, որ Հայոց 
Ձո րում քր դե րը հաս տատ վե ցին գլ խա վո րա պես 1896 թ. կո տո րած նե րից հե տո։ Խո շաբ և 
Ոս տան գա վա ռակ նե րում. «… կես դար առաջ ապ րում էին բա վա կա նին մեծ թվով հայեր, 
այժմ... նրանց տե ղը բռ նել են... քուրդ տար րե րը»։ Մշո դաշ տի 21 գյու ղե րում 1889 թ. 117, 
ի սկ 20-րդ դա րի սկզբում ար դեն 554 քր դա կան տն տե սու թյուն կար։ Բազ մա թիվ շր ջան-
ներ՝ ժա մա նա կին հայե րով բնա կեց ված, կա՛մ ամա յա ցել են, կա՛մ դար ձել քր դա բնակ ու 
թուր քա բնակ բնա կա վայ րեր96։ 1893 թ. օ գոս տո սի 20-ին Ռու սաս տա նի ներ քին գոր ծե րի 
նա խա րա րին Թիֆ լի սից գր ված նա մա կում շա րադր վում է. «45 թուր քա հայ ըն տա նիք 
ան ցնում են սահ մա նը և հաս տատ վում Կար սի մար զում, և պատ ճա ռա բա նում դա թուր-
քա կան իշ խա նու թյուն նե րի քա ղա քա կա նու թյամբ, ե րբ հայե րը բռ նի կեր պով դուրս են 
մղ վում սահ մա նային գո տուց, և ի րենց հո ղե րի վրա բնա կեց վում են քր դերը»97: 

Կո տո րած նե րը նաև տն տե սա կան շահ ապա հո վե ցին քր դա կան ո րոշ ցե ղե րի 
հա մար։ 1890-ա կան թվա կան նե րի ջար դե րից հե տո օս մա նյան կա ռա վա րու թյու նը ե րկ-
րից հե ռա ցած հայե րի հո ղե րը և գույ քը փո խան ցեց քր դե րին։ Հայե րի հա մա տա րած 
հո ղազր կու մը բե րում էր նրանց տե ղում քր դա կան վեր նա խա վի տի րույթ նե րի ը նդ լայն-
ման և նո րե րի առա ջաց ման98։

92 «Նամակներ պարսկա-տաճկական սահմանագլխից», Դրօշակ, 15 oգոստոսի 1896 թ., 139:
93 Bliss, Turkey and the Armenian Atrocities, 451, 452.
94 Սասունի, Քյուրտ ազգային շարժումները, 159:
95 Положение дел в Турецкой Армении и Турецкие зверства в Сасуне (Москва: Разсвѣтъ, 1896), 6.

96 Ա-Դո, Վանի, Բիթլիսի եւ Էրզրումի վիլայեթները, 183, հղված է ըստ Հայ ժողովրդի պատմություն, 
հ. 6 (Երևան: ՀՍՍՀ ԳԱ Պատմության ինստ., ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ., 1981), 276: 
97 АВПР, Политархив, д. 3431, л. 307-308, հղված է ըստ Геноцид армян в Османской империи, 23:
98 Քրդերի հարձակումների և կամայականությունների հետևանքով հայկական գյուղերի դա տարկ-
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 Թեև 1890-ա կան թթ. քր դե րը հիմ նա կա նում ներ գրավ վե ցին հայե րի կո տո րած նե-
րում, սա կայն առան ձին ցե ղա պե տե րի (օ րի նակ՝ Ջե զի րեից հյու սիս բնակ վող քր դա կան 
ցե ղե րի առաջ նորդ Մուս տա ֆա աղան, Մոկ սի քր դե րի ցե ղա պետ Մուր թուլ լա բեյը, 
Հու սեին փա շան ադիլջևա զում, Հա ջի խա նը Նոր դու զում, Իբ րա հիմ փա շան Շեհ րի-
վե րա նում և այլն99) գլ խա վո րու թյամբ գոր ծող ցե ղեր չմաս նակ ցե ցին կո տո րած նե րին և 
եր բեմն հայե րին վերց րին ի րենց պաշտ պա նու թյան տակ։

 Ռի չարդ Տեր մե նը դա բա ցատ րում է այն հան գա ման քով, որ. «… բազ մա թիվ քր դա-
կան պե տեր գի տակ ցում էին, որ հայե րի ո չն չա ցու մը իր հետ կբե րի հո ղա գոր ծու թյան 
և ար դյու նա բե րու թյան լրիվ ան կում, ին չի պատ ճա ռով նրանք ոչ միայն չէին կո տո րում 
ի րենց շր ջան նե րում ապ րող հայե րին, այլև հա կա ռա կը, նրանց պաշտ պա նում էին զին-
վո րա կան քր դե րից»100։ Քր դե րը միշտ էլ թա լա նել են քրիս տո նյա գյու ղե րը, բայց եր բեք 
ոչ այդ պի սի չա փե րով և վայ րա գու թյամբ, քա նի որ միշտ գի տակ ցել են, որ քրիս տո նյա-
նե րին ամ բող ջու թյամբ քայ քայե լը հա կա սում է ի րենց ի սկ շա հե րին, քա նի որ այդ պես 
ի րենք սպա նում են ոս կե ձվեր ածող սա գին101:

Հա մի դյան կո տո րած նե րին մաս նակ ցած ոճ րա գործ նե րը չէին պատժ վում։ Ավե լին, 
սուլ թա նը մեր ժեց Է րզ րու մի, Բիթ լի սի և Վա նի վի լայեթ նե րի հայ բնակ չու թյան դա հիճ, 
հայ գե րան լի ցե ղի առաջ նորդ Հու սեին փա շային դա տի տա լու դես պան նե րի պա հան-
ջը102։ Ը նդ հա կա ռա կը, նա պարգևատր վեց ոս կե մե դա լով։ Սուլ թա նա կան պարգև նե րի 
ու շքան շան նե րի ար ժա նա ցան նաև ջար դե րի ժա մա նակ «աչ քի ըն կած» այն պի սի քուրդ 
ֆե ո դալ ներ, ի նչ պի սիք էին Է մին փա շան, Հա ջի Խեյ մուր փա շան, Դար վագ խա նը և 
ու րիշ ներ103։ Սա կայն միա ժա մա նակ ո րոշ ցու ցադ րա կան պատ ժա մի ջոց ներ ի րա կա նաց-
վե ցին՝ Եվ րո պայի աչ քում պա տաս խա նատ վու թյու նը կա ռա վա րու թյան վրայից հա նե լու 
հա մար։ Մի քա նի սից թա լա նած ավա րը հետ վերց վեց և չն չին գնե րով վե րա դարձ վեց 
հայ տե րե րին։ Կա ռա վա րու թյու նը հրա հան գում է Ալա բե կին ան ձամբ գնալ այն քր դե-
րի վրա, որ ավե րել են Սա սու նը։ Ալա բե կը 200 ձիա վո րով նախ՝ գնաց ջիբ րա ցի ցե ղե րի 
վրա, բայց նրանք հրա ժար վե ցին որևէ բան վե րա դարձ նե լուց: Ալա բե կը դի մեց հաս-
նան ցոց ցե ղին, ո րոնց առաջ նորդ Ֆա թի փա շան բեր վեց Խնուս և բան տարկ վեց՝ հե տա-
գա յում 400 ոս կի կա շառ քով միայն ազատ վե լով: Ցե ղա պե տե րի մի մասն էլ, ի նչ պես օ րի-
նակ՝ Աղա մի աղան, ազատ վե ցին, քա նի որ սպառ նա ցին, որ կբա ցա հայ տեն դես պան-
նե րին, ո րոնք սուլ թա նի դրդ մամբ մաս նակ ցել են հայ կա կան կո տո րած նե րին104:

ման և քրդերի ձեռքն անցնելու բազմաթիվ դեպքերի մասին տե՛ս օրինակ՝ Положение дел в Турецкой 
Армении и Турецкие зверства в Сасуне, 37-42:
99 Բայբուրդյան, Հայ-քրդական հարաբերությունները, 227-228:
100 Ричард Термен, Отчет о полевой поездке 1907 в Ванском, Битлисском и Диарбекирском 
вилайетах (Тифлис: тип. Штаба Кавк. воен. окр., 1909), 51.
101 Great Britain. Foreign Office, no. 2, 288 հղված է ըստ Walker, Armenia: The Survival of a Nation, 
170-171:
102 Բայբուրդյան, Հայ-քրդական հարաբերությունները, 230:
103 АВПР, Посольство в Константинополе, 1897, д. 3516, лл. 1-4, 9, 11, 12, հղված է ըստ Բայբուրդյան, 
Հայ-քրդական հարաբերությունները, 231:
104 «Սասունի կռիւը», Դրօշակ, հունվար, 1895 թ., 6-7:
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Հանցակցությունը որպես համախմբման  
մակարդակի բարձրացման գործոն

 Հան ցակ ցու թյու նը հա ճախ դառ նում է խմ բի ան դամ նե րի միջև կա պե րի ամ րա պնդման 
կարևո րա գույն գոր ծոն: Մաս նակ ցե լով ծանր հան ցա գոր ծու թյան ի րա կա նաց մա նը՝ 
հան ցա գործ նե րը ձեռք են բե րում հա մախմբ վա ծու թյան ավե լի ամուր մա կար դակ, 
սկ սում են նույ նա կա նաց նել մի մյանց և դառ նում են առա վել մտե րիմ: Սա բա վա կա նին 
հիմ նա վոր ված պն դում է քրե ա գի տու թյան և սո ցիալ-հո գե բա նու թյան ո րոշ տե սու թյուն-
նե րի մեջ105:

 Հայտ նի քրե ա գետ, Սենթ Լուի սի Միս սու րիի, հե տա գա յում Արի զո նայի հա մալ սա-
րան նե րի պրո ֆե սոր Սքոթ Դե քերն իր առա ջար կած էս կա լա սիայի հի պո թե զում նշում է, 
որ խմ բի հա մախմբ վա ծու թյու նը (cohesiveness) և հան ցա վո րու թյու նը կա րող են փո խա-
դար ձա բար ամ րապնդ վել. Բռ նու թյու նը և սպառ նա լի քը կա րող են մե ծաց նել հա մախմ-
բու մը, ի նչն իր հեր թին հան գեց նում է հե տա գա բռ նու թյան ավե լաց ման: Այս պի սով, նա 
նկա տում է, որ հան ցա վո րու թյունն ավե լաց նում է հան ցախմ բի միաս նու թյու նը, հա մե-
րաշ խու թյու նը՝ նրա ան դամ նե րին միա վո րե լով միաս նա կան թշ նա մու դեմ, ը նդ գծե լով 
փո խա դարձ կախ վա ծու թյու նը մի մյան ցից106:

 Պա տա հա կան չէ, որ այս գոր ծի քը կի րառ վում է գաղտ նի կամ հան ցա վոր շատ 
խմբե րի կող մից նոր ան դամ նե րի ան դա մակ ցու թյան ժա մա նակ, ե րբ կա րիք է լի նում 
ապա հո վել նոր գոր ծըն կեր նե րի ոչ միայն նե րա ռու մը սե փա կան հա մա կարգ, այլ նաև 
նրանց կա պի ամ րապն դումն ար դեն ի սկ գո յու թյուն ու նե ցող հա մայն քի հետ:

Այս պա րա գա յում, օ րի նակ, կա րե լի է հի շել 19-րդ դա րի վեր ջին Ռու սաս տա նում 
գոր ծող «Ժո ղովր դա կան պա տի ժը» կազ մա կեր պու թյան կող մից ի րա կա նաց ված մի 
գոր ծո ղու թյուն, ո րը պատ մու թյան մեջ մնաց որ պես «ու սա նող Ի վա նո վի սպա նու թյուն»: 
Հե ղա փո խա կան կազ մա կեր պու թյան ստեղ ծող և առաջ նորդ Սեր գեյ Նե չաևը հե ղա-
փո խու թյան վերջ նա կան նպա տակ նե րին հաս նե լու ճա նա պար հին ծայ րա հեղ մի ջոց-
նե րի կի րառ ման կողմ նա կից էր: Ար տերկ րում ծա նո թա նա լով հայտ նի հե ղա փո խա-
կան գա ղա փա րա խոս ներ Մ. Բա կու նի նի, Ն. Օ գարյո վի և Ա. Գեր ցե նի հետ՝ նա 1869 թ. 
ստեղ ծում է գաղտ նի, ան լե գալ գոր ծող մի խմ բակ, ո րի հիմ քում խիստ կար գա պա հու-
թյունն էր և իր մե նիշ խա նու թյան վրա հիմն ված բռ նա պե տու թյու նը107: 1869 թ. նոյեմ բե րի 
21-ին Նե չաևը կազ մա կեր պում է Պե տեր բուր գի Պետ րո վյան ակա դե միայի ու սա նող Ի. 
Ի վա նո վի խմ բա կային սպա նու թյու նը, ո րն ի րա կա նաց վեց իր սե փա կան իշ խա նու թյան 
դեմ ը նդ վզ ման բա ցառ ման, նաև խմ բի մյուս ան դամ նե րին կազ մա կեր պու թյան հետ 
ավե լի ամուր կա պով միաց նե լու հա մար108:

105 Karine Descormiers and Raymond R. Corrado, “The Right to Belong: Individual Motives and Youth 
Gang Initiation Rites,” Deviant Behavior 37, no. 11 (2016): 1357; Scott H. Decker, “Collective and Normative 
Features of Gang Violence,” Justice Quarterly 13 (1996): 243–264; James D Vigil, “Group Processes and 
Street Identity: Adolescent Chicano Gang Members,” Ethos 16 (1988): 421–445.
106 Decker, “Collective and Normative Features of Gang Violence,” 263.
107 Елена Перевалова, “С. Г. Нечаев и «нечаевское дело» в оценке газеты «Московские ведомости»,” 
http://www.mediascope.ru/1596, դիտվել է 11.10.2018:
108 П. Аврич, Бакунин и Нечаев, https://history.wikireading.ru/277709, դիտվել է 15.10. 2018:

http://www.mediascope.ru/1596
https://history.wikireading.ru/277709
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Այս հա մախմբ ման հա մար կա տար ված ծի սա կան սպա նու թյան (եր բեմն ի րա կան, 
եր բեմն սիմ վո լիկ) գա ղա փա րը լայ նո րեն տա րած ված էր նաև ի նի ցիա ցիայի` ներք սա-
ծու թյան109 ըն թաց քում: Ներք սա ծու թյունն ի նքն իր գոր ծո ղու թյամբ հենց հա մախմբ-
վա ծու թյան մեծ աս տի ճան հա ղոր դե լու հիմ նա կան նպա տակ ու նի: Է. Հոբս բաու մը 
նշում է. «… մար դուն հա տուկ խմ բի մեջ ի նի ցիա ցիային շր ջա պա տող հան դի սա վոր 
արա րո ղու թյու նը կոչ ված էր ցույց տա լու իր բա ցար ձակ տար բե րու թյու նը մյուս խմ բե-
րից և ամե նաու ժեղ հնա րա վոր կա պե րով նրան կա պել տվյալ խմ բի հետ: Այն նե րա-
ռում էր խորհրդա վոր վախ ներշնչե լու, թեկ նա ծուին փոր ձե լու բա ղադ րիչ, ո րը ծա նո-
թաց նում էր նրան խմ բի գաղտ նիք նե րին և իր բարձ րա կե տին էր հաս նում ի նչ-որ 
հա տուկ ձևով` հան դի սա վոր հայ տա րա րու թյան, սո վո րա բար ե րդ ման և ո րոշ արա-
րո ղու թյան մի ջո ցով, ո րն իր հեր թին խորհրդան շում էր խմ բի մեջ թեկ նա ծուի նե րա-
ռումը»110:

 Գաղտ նի կազ մա կեր պու թյուն նե րում ներք սա ծու թյան ծե սերն ու նեն կենտ րո նա կան 
դեր111, ի նչ պես նաև դրանք կարևոր են հան ցա վոր խմ բե րի հա մար:

Այս պես, կա նա դա կան Սայ մոն Ֆրեյ զե րի հա մալ սա րա նի գիտ նա կան ներ Ռայ-
մոնդ Քոր րա դոն և Կա րի նե Դես քորմյեր սը ե րի տա սար դա կան հան ցախմ բեր 
ներք սա ծու թյան, ներ գրավ ման ծե սե րի հե տա զո տու թյան ըն թաց քում ու սում նա սի-
րե ցին հան ցա վոր խմ բե րի 54 մաս նա կից նե րի ներ գրավ ման գոր ծըն թա ցի հա մա-
տեքս տը և բնույ թը: Հար ցազ րույց նե րը և հե տա զո տու թյունն ի րա կա նաց վել էին 
Կա նա դայի, Բրի տա նա կան Կո լում բիա նա հան գի Վիկ տո րիա և Բըր նա բի բնա կա-
վայ րե րում 1998-2012 թթ.: Այդ ըն թաց քում բա ցա հայտ վեց ներք սա ծու թյան ե րեք ձև՝ 
սե փա կան ան ձի նկատ մամբ ի րա կա նաց վող բռ նու թյան գոր ծո ղու թյուն (ego violent 
event), հան ցա գոր ծու թյան ի րա կա նա ցում և մյուս նե րի հան դեպ ը նդ գծ ված բռ նու-
թյուն: Հան ցախմ բի ան դամ նե րը պար տա վոր էին ո րո շա կի հան ցա վոր, բռ նու թյան 
գոր ծո ղու թյան մի ջով ան ցնել՝ հան ցա խումբ ներ գրավ վե լու հա մար112: Չի կա գոյի 
հա մալ սա րա նի պրո ֆե սոր Իր վինգ Սպեր գե լը նշում է. «Ըստ հան ցախմ բի սո վո-
րու թյան, խմ բա վոր ման ան դամ դառ նա լու ծե սե րը տար բեր են լի նում՝ սկ սած մեծ 
քա նա կի ալ կո հոլ օգ տա գոր ծե լուց, թմ րա նյու թե րի օգ տա գոր ծու մից կամ վա ճառ-
քից, խմ բի այլ ան դամ նե րի հետ կռ վե լուց, խա նու թից գո ղու թյուն կա տա րե լուց 
մինչև հա կա ռա կորդ բան դայի ան դա մին գն դա կա հա րե լը: Կա նանցից կա րող են 
պա հան ջել սե ռա կան հա րա բե րու թյուն ու նե նալ խմ բի տղա մարդ կան ցից մե կի հետ 

109 Ներքսածություն բառը կիրառվում է որպես initiation բառի թարգմանություն, որպես խմբի մաս 
կազմելու համար որոշակի ծեսի, գործողությունների մի համակարգի նկարագրություն: Հայերեն 
բառեզրի համար շնորհակալ ենք Հայաստանի ամերիկյան համալսարանի դասախոս Դավիթ 
Իսաջանյանին:
110 Eric J. Hobsbawm, Primitive Rebels: Studies in Archaic Forms of Social Movement in the 19th and 20th 
Centuries (New York: Norton, 1959), 154 հղվում է ըստ Joel Best and Mary M. Hutchinson, “The Gang 
Initiation Rite as a Motif in Contemporary Crime Discourse,” Justice Quarterly 13 (1996): 395.
111 Georg Simmel, The Secret Society, in The Sociology of Georg Simmel, ed. by K.H. Wolff (New York: 
Free Press, 1950), 345-76 հղված է ըստ Best and Hutchinson, “The Gang Initiation Rite as a Motif in 
Contemporary Crime Discourse,” 395.
112 Descormiers and Corrado, “The Right to Belong: Individual Motives and Youth Gang Initiation Rites,” 1341.
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կամ մե նա մար տել կա նանց խմ բա վոր ման առաջ նոր դի կամ հիմ նա կան ան դամ նե-
րից մե կի հետ113:

 Լոս Ան ջե լե սի հան ցախմ բերն ու սում նա սի րող Ս.Դե կե րը նաև ավե լաց նում է, որ նոր 
ան դամ ներն ու նեին ը նտ րու թյուն՝ կա՛մ են թարկ վել ծի սա կան ծե ծի, կա՛մ «գ նալ առա-
քե լու թյան»: Գնալ առա քե լու թյան նշա նա կում էր, որ նոր ան դամ նե րը պետք է ներ-
գրավ վեին բռ նու թյան գոր ծո ղու թյան մեջ, սո վո րա բար հա կա ռա կոր դի հան ցախմ բե րի 
ան դամ նե րի դեմ114: Հան ցախմ բի նոր ան դամ նե րից կա րող էին պա հան ջել մաս նակ ցել 
զին ված կո ղո պու տի, մե քե նայից կրա կոց ներ ար ձա կե լու գոր ծո ղու թյան, հար ձա կում-
նե րի, բռ նա բա րու թյան կամ նույ նիսկ սպա նու թյան, թմ րա մի ջոց ներ տե ղա փո խե լուն: 
Նման գոր ծո ղու թյուն նե րի թի րախ կա րող էին դառ նալ ի նչ պես մր ցա կից հան ցախմ բե րի 
ան դամ նե րը, այն պես էլ ան մեղ մար դիկ115: Թեև Բես թը և Հաթ չի սոնն ի րենց հե տա զո-
տու թյան մեջ պն դում են, որ պա տա հա կան ան ցորդ նե րի նկատ մամբ բռ նու թյունն ըն դա-
մե նը քա ղա քային առաս պել է116, սա կայն հան դի պում են նաև նման օ րի նակ ներ:

Ն ման օ րի նակ կա րող է լի նել 2007 թ. սեպ տեմ բե րին Լոն դո նում Յա սին Աբ դի րահ-
մա նի սպա նու թյու նը: 22-ա մյա ե րի տա սար դը հար ձակ ման են թարկ վեց բեյս բո լի փայ-
տե րով, կոտ րած շշե րով և դա նակ նե րով զին ված դի մա կա վոր ված ե րի տա սարդ նե րի 
խմ բի կող մից և հե տա գա յում հի վան դա նո ցում մա հա ցավ ստաց ված վնաս վածք նե-
րից: Ավե լի ուշ պարզ վեց, որ նա թի րա խա վոր վել էր որ պես MDP կոչ վող հան ցախմ բի 
ան դա մակ ցու թյան ծի սա կար գի՝ ներք սա ծու թյան մաս:

Ըստ վկա նե րից մե կի՝ Մո հա մեդ Ավեյ սի. «… հան ցախմ բին ան դա մակ ցե լու հա մար 
պետք էր վնաս հասց նել ի նչ-որ մե կին՝ ապա ցու ցե լու հա մար խմ բի ան դամ դառ նա լուն 
ար ժա նի լի նե լը»: Եվ զոհ դար ձած Յա սի նը պա տա հա կան զոհ էր, ըն դա մե նը թի րա-
խա վոր վեց որ պես ի նի ցիա ցիայի՝ ներք սա ծու թյան մաս117:

Ի հար կե, ցե ղա սպա նա գի տու թյան մեջ այս աս պեկտն ու սում նա սիր ված չէ, սա կայն 
կար ծում ե նք, որ այդ ուղ ղու թյան զար գա ցու մը հե ռան կար ու նի: Այս հոդ վա ծում քր դե-

113 Irving A. Spergel, The Youth Gang Problem: A Community Approach (New York: Oxford University 
Press, 1995), 91, հղված է ըստ Best and Hutchinson, “The Gang Initiation Rite as a Motif in Contemporary 
Crime Discourse,” 390.
114 Scott H. Decker and Barrick Van Winkle, Life in the Gang: Family, Friends, and Violence (Cambridge: 
Cambridge University Press, 1996), 255 հղված է ըստ Descormiers and Corrado, “The Right to Belong: 
Individual Motives and Youth Gang Initiation Rites,” 1343.
115 Նույն տեղում, 347-348:
116 Best and Hutchinson, “The Gang Initiation Rite as a Motif in Contemporary Crime Discourse,” 383–
404 հղված է ըստ Descormiers and Corrado, “The Right to Belong: Individual Motives and Youth Gang 
Initiation Rites,” 1343.
117 “Armed Gang Kill Innocent Student as Part of ‘Gang Initiation,” https://www.dailymail.co.uk/news/
article-481350/Armed-gang-kill-innocent-student-gang-initiation.html, դիտվել է 13.10.2018; Paul Cheston, 
“12-year-old Boy Who Took Part in Gang Killing of Innocent Student,” https://www.standard.co.uk/news/12-
year-old-boy-who-took-part-in-gang-killing-of-innocent-student-6762073.html, դիտվել է 13.10.2018; Andy 
Bloxham, “Teenager Responsible for Notting Hill Carnival Stabbing was Spared Jail Two Years ago,” 
https://www.telegraph.co.uk/news/uknews/crime/8913959/Teenager-responsible-for-Notting-Hill-Carnival-
stabbing-was-spared-jail-two-years-ago.html, դիտվել է 13.10.2018; “Student’s Killer Posed on Website,” 
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/england/london/8010810.stm, դիտվել է 13.10.2018:

https://www.dailymail.co.uk/news/article-481350/Armed-gang-kill-innocent-student-gang-initiation.html
https://www.dailymail.co.uk/news/article-481350/Armed-gang-kill-innocent-student-gang-initiation.html
https://www.standard.co.uk/news/12-year-old-boy-who-took-part-in-gang-killing-of-innocent-student-6762073.html
https://www.standard.co.uk/news/12-year-old-boy-who-took-part-in-gang-killing-of-innocent-student-6762073.html
https://www.telegraph.co.uk/news/uknews/crime/8913959/Teenager-responsible-for-Notting-Hill-Carnival-stabbing-was-spared-jail-two-years-ago.html
https://www.telegraph.co.uk/news/uknews/crime/8913959/Teenager-responsible-for-Notting-Hill-Carnival-stabbing-was-spared-jail-two-years-ago.html
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/england/london/8010810.stm
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րի ներ գրավ ման մի շարք պատ ճառ նե րի շար քում առա ջար կում ե նք քն նել նաև այս 
վար կա ծը, քա նի որ Օս մա նյան կայս րու թյունն ու ներ բո լոր հնա րա վոր ռե սուրս նե րը՝ 
հայե րի նկատ մամբ պատ ժիչ գոր ծո ղու թյուն ներ ի րա կա նաց նե լու սե փա կան մի ջոց-
ներով, ին չը բազ միցս արել է քր դա կան ապս տամ բու թյուն նե րի ժա մա նակ: Հնա րա վոր 
է, որ տվյալ մար տա վա րու թյու նը կի րառ վել է, քա նի որ նշ ված ժա մա նա կա հատ վա ծում 
Կ.Պո լի սը տե սա նե լի ջան քեր էր գոր ծադ րում՝ լու ծե լու մի հս տակ խն դիր՝ ներ գրա վե լու 
տե րու թյան արևե լյան վի լայեթ նե րում մեծ կշիռ ու նե ցող քր դա կան ցե ղե րին օս մա նյան 
միաս նա կան քա ղա քա կա նու թյան մեջ, և «հա մա տեղ գոր ծած հան ցա գոր ծու թյու նը» 
հա մախմբ ման լա վա գույն լու ծում նե րից էր: 

Հայկական կոտորածներին քրդերի ներգրավման պատճառները

Օս մա նյան կայս րու թյու նը, քր դե րին ներ գրա վե լով հայե րի դեմ ի րա կա նաց վող շա րու-
նա կա կան բռ նաճն շում նե րի, ու նեց ված քի թա լա նի և զանգ վա ծային սպա նու թյուն նե րի 
մեջ, հա մի դի ե հե ծե լա զո րային ջո կատ ներ ստեղ ծե լով, մի քա նի խն դիր էր լու ծում:

 Նախ՝ այն ը նդ հա նուր առ մամբ լու ծում էր Պարս կաս տա նի հետ սահ մա նի պաշտ-
պա նու թյան խն դի րը՝ այն ավե լի ամ րապն դե լով: Սա կայն հռ չակ ված նպա տա կից 
բա ցի, վե րոն շյա լը թույլ տվեց լու ծել այլ, մի գու ցե ավե լի կարևոր խն դիր ներ:

 Հա մի դի ե գն դերն ավե լի ու ժե ղաց րին ճն շու մը հայ կա կան ազ գա բնակ չու թյան 
նկատ մամբ: Դա կարևոր է ր՝ կա սեց նե լու հա մար 19-րդ դա րի հայ կա կան ազ գայ-
նա կա նու թյան վե րել քը, ո րը լի ո վին տե ղա վոր վում էր ժա մա նա կի եվ րո պա կան 
ազ գայ նա կա նու թյան ալի քի մեջ։ Մե կը մյու սի հետևից Եվ րո պա յում ստեղծ վում էին 
ազ գային պե տու թյուն ներ, և հենց ազ գային չա փո րո շիչն էր դառ նում հան րու թյան 
հա մախմբ ման գլ խա վոր ցու ցի չը և գրա վա կա նը։ Այս երևույթը տեղի էր ունենում նաև 
Օսմանյան կայսրության տարբեր ազդեցիկ էթնիկ (արաբական, քրդական) խմբերի 
բուրժուազիայի ձևավորման ձևով118: Հենց այս շր ջա նում են ծնունդ առ նում հայ կա կան 
առա ջին կու սակ ցու թյուն նե րը և որ պես առաջ նային նպա տակ՝ կարևոր վում է հայ կա-
կան բա րե փո խում ներ ի րա կա նաց նե լու գա ղա փա րը: Այս զար գա ցում նե րը չա փա զանց 
վտան գա վոր էին կայս րու թյան հա մար: Մե կը մյու սի հետևից տար բեր ժո ղո վուրդ նե րի 
մոտ ազ գայ նա կա նու թյան ծաղ կու մը բե րում էր փոք րա մաս նու թյուն նե րի ան կա խու-
թյա նը և ան ջատ մանն օս մա նյան պե տու թյու նից: Քր դա կան մշ տա կան ճն շու մը կոչ ված 
էր վի ժեց նե լու այդ գոր ծըն թացն արևե լյան նա հանգ նե րում՝ հետևո ղա կա նո րեն թու լաց-
նե լով հայ կա կան հա մայն քի նե րու ժը: 

Ս րա հետ սեր տո րեն կապ ված է քր դե րի կող մից հայ կա կան տն տե սու թյա նը հասց-
վող հար ված նե րի քա ղա քա կա նու թյու նը՝ եր կա կի հար կա հա նու թյու նը, հայ գյու ղա ցի-
նե րի ան պա տիժ թա լա նը, հայ կա կան հո ղե րի փո խան ցու մը քր դե րին, ամ բող ջա կան 
գյու ղե րի դա տար կու մը և այն տեղ քր դե րի և չեր քեզ նե րի բնա կե ցու մը, ին չը հետզ հե տե 
հյու ծում էր հայ կա կան տն տե սա կան հնա րա վո րու թյուն նե րը:

118 Fatma M. Göçek, Rise of the Bourgeoisie, Demise of Empire: Ottoman Westernization and Social Change 
(New York: Oxford University Press, 1996), 134–37, համեմատության համար տե՛ս Simon Payaslian, The 
History of Armenia, From the Origins to the Present (New York: Palgrave Macmillan, 2007), 117.
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 Վեր ջա պես քր դա կան հա մի դի ե գն դե րի ստեղծ ման շնոր հիվ նրանց նե րա ռե-
լով պե տա կան ծա ռա յու թյան մեջ և տա լով ցան կա ցած հան ցանք ի րա կա նաց նելու 
ազատու թյուն՝ Օս մա նյան կայս րու թյու նը բա ցա ռում էր հայ-քր դա կան հնա րա վոր 
դա շին քը, ին չի հա վա նա կա նու թյու նը սար սա փեց նում էր Բարձր դռա նը, առա վել ևս, 
որ այս շր ջա նում հայ կա կան շր ջա նակ ներն ակ տիվ աշ խա տանք էին տա նում այդ ուղ-
ղու թյամբ՝ փոր ձե լով քա ղա քակր թե լու մի ջո ցով քր դե րի հետ խա ղաղ հա մա կե ցու թյան 
եզ րեր գտ նել: Դրա վի ժեց ման ձևե րից մեկն էլ քր դե րին հայ կա կան ան կախ պե տա-
կա նու թյան ստեղծ ման ուր վա կա նով սպառ նալն էր:

Քր դե րին ներ գրա վե լով հայե րի սպա նու թյան մեջ և նրանց ձեռ քե րով սև գործն 
անե լով՝ Կ.Պո լի սը հնա րա վո րու թյուն էր ստա նում հե տա գա յում ամ բողջ մեղ քը բար-
դե լու «վե րահս կո ղու թյու նից դուրս ե կած վայ րի քոչ վոր նե րի» վրա119՝ խու սա փե լով 
ար տա քին աշ խար հի քն նա դա տու թյու նից և հե ղի նա կու թյան կորս տից:

Օս մա նյան կայս րու թյան հա մար ոչ կա նո նա վոր ու ժե րի օգ տա գոր ծու մը՝ «սև 
աշ խա տան քը» կա տա րե լու հա մար, ավան դա կան քա ղա քա կա նու թյուն էր,120 և հա մի-
դի ե նե րի օգ տա գոր ծու մը 1894-96 թթ. սրա վառ դրսևո րումն էր: Կան դեպ քեր, որ 
ջար դե րի ժա մա նակ պա տաս խա նատ վու թյունն ամ բող ջու թյամբ քր դե րի վրա բար դե-
լու նպա տա կով թուր քա կան զոր քե րը հա ճախ գոր ծում էին քր դա կան տա րա զով121: 

Սա կայն կարևո րա գույն խն դի րը հա վա նա բար քր դե րին Օս մա նյան կայս րու-
թյան հետ կա պե լու հրա մա յա կանն էր: Քր դե րը եր բեք հա վա տա րիմ չեն ե ղել կայս-
րու թյա նը, նրանք միշտ խն դիր ներ են առաջացրել իշխանությունների համար, որոնք 
միշտ նրանց դեմ զորք են ուղարկվել և արյուն թափել122: Վ. Ֆ. Մի նորս կին նշում է, 
օ րի նակ, որ նույ նիսկ ե րբ քր դե րը հրա ժար վում էին հայե րի ջար դե րին մաս նակ ցե-
լուց, դա անում էին, քա նի որ դրա մեջ տես նում էին միայն կա ռա վա րու թյան շա հը։ 
Ը ստ նրա՝ քր դե րը եր բեք աչ քի չեն ըն կել թուր քա կան հայ րե նա սի րու թյամբ123։ 19-րդ 
դա րի ամ բողջ ըն թաց քում գրե թե ան դա դար տե ղի էին ու նե նում քր դա կան ապս տամ-
բու թյուն ներ և հու զում ներ, ո րոնց ըն թաց քում քր դա կան ապս տամբ առաջ նորդ ներն 
ար տա քին ու ժե րի օ ժան դա կու թյանն էին ապա վի նում: Հա մի դի ե հե ծե լա զո րի մեջ 
ներ գրա վե լով քր դա կան վեր նա խա վին՝ Կ.Պո լի սը սկ սում էր քր դե րի մեջ տա րա ծել 
օս մա նյան հայ րե նա սի րու թյու նը՝ ներ գրա վե լով նախ կին ազա տա տենչ ու չեն թարկ-
վող ժո ղովր դին կայ սե րա կան կա ռա վար ման հա մա կարգ: Ար դյունք նե րը տպա վո րիչ 
էին: Մի քա նի տա րում հա մազ գեստ ստա ցած քր դա կան բազ մա թիվ ցե ղեր դար ձան 
կայ սեր ամե նա հա վա տա րիմ հպա տակ նե րը:

119 British Foreign Office Archive, FO 424/178, p. 299 cited in Robert Graves, Storm Centres of the Near 
East: Personal Memories, 1879-1929 (UK: Hutchinson and co., 1975), 145–47.
120 Մանրամասն տե՛ս James J. Reid, Crisis of the Ottoman Empire (Stuttgart: Steiner, 2000):
121 Bravley E.A. Hodgetts, Round about Armenia (London: Sampson Low, Marston and Company, 
1896), 100; АВПР, Посольство в Константинополе, д. 3135, д. 3176, л. 70–77, 79–82, Геноцид армян в 
Османской империи, 32, 45:
122 Hepworth, Through Armenia on Horseback, 225:
123 Минорский, Курды, 30:
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 Կայս րու թյան հետ քր դե րի կա պե րի ամ րապնդման առու մով շատ կարևոր էր նրանց 
հան ցա գոր ծու թյան մեղ սա կից դարձ նե լը: Նրանք թուր քե րի հետ դառ նում էին միաս-
նա կան նա խագ ծի՝ հայե րից Արևմտյան Հա յաս տա նը մաք րե լու մա սը: Ցե ղա սպա նա գի-
տու թյան մեջ դա հայտ նի ֆե նո մեն է, ե րբ ոճ րա գործ վար չա կար գե րը կա րիք են զգում 
սե փա կան քա ղա քա կա նու թյան հա մար հնա րա վո րինս լայն հա մա կիր նե րի հե նա րան 
ստեղ ծել և ներ գրա վում են հա սա րա կու թյան տար բեր շեր տե րի զանգ վա ծային կո տո-
րած նե րի մեջ124: Միա ժա մա նակ նրանք ամուր թե լե րով կա պում ե ն125 ցե ղա սպա նու թյան 
մաս նա կից նե րին իշ խա նու թյուն նե րի հետ: Օս մա նյան կայս րու թյունն ակ տի վո րեն ներ-
գրա վեց քր դե րին սպա նու թյուն նե րի մեջ՝ ոչ միայն նրանց որ պես հայե րին ո չն չաց նե լու 
գոր ծիք օգ տա գոր ծե լու հա մար, այլև քր դե րին կայս րու թյան մեծ հան ցան քին մեղ սա կից 
դարձ նե լով՝ ավե լի ամուր կա պեր ստեղ ծե լու հա մար:
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The paper is an attempt to cover the issue of the creation of Hamidian cavalry and 
the forms, scale, and causes of Kurdish participation in the massacres of Armenians in 
1894-96. Using cohesion theories known in criminology and social psychology, an attempt 
is made to utilize them to explain some new motivations for the involvement of the 
Kurds in the process of violent settling of the Armenian issue. The role of the Kurds is 
usually interpreted as being a blind instrument in the hands of the Empire against the 
Armenian population. This is a prevalent concept not only in Armenian historiography 
but also in genocide studies. Unquestionably, this has ground, but it probably cannot be 
an entire explanation for such large-scale Kurdish participation. The Armenian massacres 
brought tangible and significant benefits for the Kurds, who were personally engaged 
in the ongoing crime. Furthermore, by encouraging the Kurds in the murder campaign, 

124 Encyclopedia of Genocide and Crimes Against Humanity, ed. Dinah L. Shelton (Detroit: Macmillan 
Library Reference, 2004), 792.
125 Տարբեր խմբերում ներգրավելու՝ ինիցիացիայի, այդ խմբի ամրությունը պահպանելու համար 
հանցագործության օգտագործման մասին տե՛ս, օրինակ՝ Best and Hutchinson, “The Gang Initiation 
Rite as a Motif in Contemporary Crime Discourse,” 383-404:
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the Ottoman Empire solved another, crucial purpose. Turning Kurds into a complicity 
of crime by affiliation with the Turks to a joint project of ethnic cleansing of Western 
Armenia, Sublime Porte strongly bonded the toublesome, usually disloyal Kurds with the 
policy and fate of the Empire.
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В статье рассматриваются проблемы создания курдской кавалерии Гамидие, 
формы, размеры и причины участия курдов в массовых убийствах армян в 1894-1896 
гг. Посредством применения теории повышения сплоченности, известной в криминали-
стике и социальной психологии, автор пытается объяснить некоторые новые мотивации 
вовлечения курдов в процесс насильственного разрешения армянского вопроса. Обычно 
курдов представляют слепым инструментом в руках империи, использованным против 
армянского населения. Это мнение сложилось не только в армянской историографии, 
но и вообще в геноцидологии. Конечно, подобное представление обосновано, однако это 
не может быть единственным объяснением столь широкомасштабного участия курдов 
в резне. Массовое истребление армян положительно сказалось на курдах, которые сами 
были не менее заинтересованы в преступлении. Кроме того, вовлекая курдов в процесс 
массовых убийств, Османская империя решала другую, возможно, не менее важную 
проблему. Превратив курдов в соучастников преступления, включив их в совместный с 
турками проект этнической чистки Западной Армении от армян, Высокая Порта связы-
вала беспокойных и не всегда лояльных курдов с политикой и судьбой империи.
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