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Ի նե սա Գ. Ստե փա նյան

ՀԱՅՈՑ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՀՐԵԻՑ ՀՈԼՈՔՈՍՏԻ 
ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԻՐԱԳՈՐԾՈՂՆԵՐԻ ՀԱՐՑԻ ՇՈՒՐՋ

 Բա նա լի բա ռեր՝ Հայոց ցե ղա սպա նու թյուն, Հրեից հո լո քոստ, ի րա գոր ծող ներ, հա սա րա-
կու թյուն, բա նակ, հան ցա գործ ներ, ոս տի կա նու թյուն, գաղտ նի կազ մա կեր պու թյուն, Թեշ-
քի լա թը մահ սու սա, գեր մա նա կան Էսէս:

 Հոդ վա ծում Հայոց ցե ղա սպա նու թյան և Հրեից հո լո քոս տի հա մե մա տու թյան շր ջա նակ-
նե րում ներ կա յաց վում են եր կու ցե ղա սպա նու թյուն նե րի ի րա գործ ման մե խա նիզմ նե րը: 
Առան ձին-ա ռան ձին ներ կա յաց վում են ցե ղա սպա նա կան ծրա գրում ներ գրավ ված բո լոր 
խմ բե րը: Առա ջի նը հա սա րա կու թյունն է, ո րի ներ գրավ վա ծու թյու նը ցե ղա սպա նու թյան 
ի րա կա նաց մա նը հնա րա վո րու թյուն էր տա լիս իշ խա նու թյուն նե րին` խնայե լու սե փա կան 
ու ժե րը և ցե ղա սպա նա կան գոր ծո ղու թյուն նե րը քո ղար կե լու ժո ղո վուրդ նե րի բա խում նե րի 
ան վան ներ քո: Հատ կան շա կան է, որ եր կու ցե ղա սպա նու թյուն նե րի դեպ քում էլ, ան կախ 
դր դա պատ ճառ նե րից, մեծ է ե ղել տար բեր ժո ղո վուրդ նե րի, ի սկ հրե ա նե րի պա րա գա յում 
նաև պե տու թյուն նե րի, ցու ցա բե րած աջակ ցու թյու նը հա մա պա տաս խա նա բար՝ օս մա նյան 
և նա ցիս տա կան իշ խա նու թյուն նե րին: Ներ կա յաց ված ե րկ րորդ խում բը բա նակն էր, ո րի 
մաս նակ ցու թյու նը կարևոր էր հատ կա պես հայ տղա մարդ կանց զի նա թա փու մը և հա վա-
քա գրումն ի րա կա նաց նե լու, ի սկ հո լո քոս տի պա րա գա յում՝ հրե ա նե րին հայտ նա բե րե լու 
հա մար: Գոր ծում էր մեկ ամ բող ջա կան հա մա կարգ, ո րը նե րա ռում էր ի րար շաղ կապ-
ված մի քա նի ռազ մա կան կամ կի սա ռազ մա կա նաց ված կա ռույց ներ: Քն նարկ վում է նաև 
ոս տի կա նու թյան մաս նակ ցու թյու նը, ո րը, լի նե լով օ րեն քի պաշտ պան, ի նքն էր խախ տում 
օ րեն քը, ի նչ պես նաև օգ տա գոր ծում այդ նույն օ րեն քը՝ ար դա րաց նե լու իր գոր ծո ղու թյուն-
նե րը: Օգ տա գործ վում էին նաև բան տե րից ազատ ար ձակ ված հան ցա գործ նե րը, ո րոնք 
մի կող մից հա մալ րում էին ռազ մա կա նաց ված ի նս տի տուտ նե րի շար քե րը, մյուս կող մից 
օգտագործում էին իրենց փոր ձա ռու թյունը սպա նու թյուն նե ր ի րա կա նաց նելու գործում: 

Գաղտ նի կազ մա կեր պու թյուն նե րը (Թեշ քի լա թը մահ սու սա1 և գեր մա նա կան Է սէս) 
դար ձան եր կու ցե ղա սպա նու թյուն նե րի գլ խա վոր ի րա գոր ծող նե րը, ո րոնք ոչ միայն օ ժան-
դա կե ցին ցե ղա սպա նու թյան ծրա գրի ի րա գործ մա նը, այլև ստանձ նե ցին դրա ի րա գործ-
ման պա տաս խա նատ վու թյու նը: Ակնհայտ է, որ եր կու ցե ղա սպա նու թյուն նե րի դեպ քում էլ 
գոր ծել է ամ բող ջա կան, փոխ կա պակց ված հա մա կարգ:

***

 Ցե ղա սպա նու թյուն նե րը, ան կախ ի րենց ի րա կա նաց ման ժա մա նա կաշր ջա նից, դր դա-
պատ ճառ նե րից, ի րա գործ ման մե խա նիզմ նե րից և հե տապնդման նպա տակ նե-
րից, հան գեց նում են մե ծա թիվ մարդ կային, տն տե սա կան և/կամ դրան ցից բխող այլ 
կո րուստ նե րի: Սա նշա նա կում է, որ նման ը նդ գր կուն հան ցա գոր ծու թյուն ի րա կա նաց-
նե լու հա մար ան հրա ժեշտ են հա մա պա տաս խան մի ջոց ներ, այդ թվում՝ մարդ կային 
ռե սուրս ներ: Դրանք են` հա սա րա կու թյան ան հատ ան դամ ներ, պե տա կան հա մա-

1 Թուրքերեն Teşkilât-ι Mahsusa, որ թարգմանաբար նշանակում է հատուկ կազմակերպություն: 
Այսուհետ կօգտագործենք` Թեշքիլաթը մահսուսա կամ Հատուկ կազմակերպություն:
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կար գի տար բեր կա ռույց ներ, ռազ մա կա նաց ված կամ կի սա ռազ մա կա նաց ված կազ-
մա կեր պու թյուն ներ և այլն, ի նչն էլ հան ցա գոր ծու թյա նը հա ղոր դում է զանգ վա ծային 
բնույթ: Ցե ղա սպա նու թյան ի րա գործ ման զանգ վա ծայ նու թյան վառ նկա րա գրու թյուն 
է Հայոց ցե ղա սպա նու թյան տա րի նե րին Օս մա նյան կայս րու թյան ար տա քին գոր ծե րի 
նա խա րար Հա լիլ Մեն թե շեի այն խոս տո վա նու թյու նը, որ Անա տո լիա յում շատ քիչ են 
թուր քե րը, ով քեր աք սո րի հետ կապ չու նեն2: 

Գո յու թյուն ու նի մե ծա քա նակ գրա կա նու թյուն` նվիր ված զանգ վա ծային սպա նու-
թյուն նե րին ու ցե ղա սպա նու թյուն նե րին, ո րոնց մեծ մա սը վե րա բե րում է դր դա պատ-
ճառ նե րի վեր հան մա նը և առաջ նորդ նե րին, ով քեր կազ մա կեր պում և լե գի տի մաց նում 
են զանգ վա ծային սպա նու թյուն նե րը և ցե ղա սպա նու թյու նը: Կան մի շարք աշ խա տու-
թյուն ներ, ո րոնք քն նու թյան են առ նում փաս տա ցի սպա նու թյուն ներն ի րա գոր ծող-
նե րին և նրանց` ցե ղա սպա նու թյան ի րա գործ ման մեջ ներ գրավ վե լու խն դիր նե րը3: 
Ցե ղա սպա նու թյան ի րա գործ ման մե խա նիզմ նե րի ու սում նա սի րու թյամբ զբաղ վող յու-
րա քան չյուր հե տա զո տող, փոր ձե լով բա ցա հայ տել դրանց ի րա կա նաց ման պատ ճառ-
նե րը, նախևա ռաջ պետք է քն նար կի «գոր ծի քա կազ մը» և գոր ծադր ված մե թոդ նե րը: 
Քա նի որ ու սում նա սի րու թյան առու մով առաջ քաշ ված խն դիր նե րը չա փա զանց ը նդ-
գր կուն են, տվյալ հոդ վա ծում ան դրա դարձ է կա տար վում լոկ ցե ղա սպա նու թյան ի րա-
կա նաց ման «գոր ծի քա կազ մի» մաս կազ մող` հա սա րա կու թյան շար քային ան դամ նե-
րին և պե տա կան կա ռույց նե րի ո րոշ ստո րա բա ժա նում նե րի:

 Ցե ղա սպա նու թյուն նե րի ի րա գործ մա նը հա սա րա կու թյան լայն ը նդ գրկ վա ծու թյուն 
հնա րա վոր է լի նում ապա հո վել դեռևս նա խա պատ րաս տա կան փու լում` թի րա խա վոր-
ված խմ բի դեմ ուղղ ված քա րոզ չու թյան մի ջո ցով: 

Ցե ղա սպա նու թյուն նե րում քա րոզ չու թյան դե րի մա սին ցե ղա սպա նա գետ ներ 
Ֆրենք Չո քը և Քուրթ Յո նա սո նը հայտ նում են այն տե սա կե տը, որ ցե ղա սպա նու թյուն 
կա տա րե լու հա մար հան ցա գոր ծը նախ՝ պետք է հա կա քա րոզ չու թյուն ի րա կա նաց նի` 
թի րա խա վոր ված խմ բին ար ժեզր կե լու, ապա մարդ կայ նաց նե լու հա մար` դրա նով ի սկ 

2 Арсен Авакян, Геноцид армян: механизмы принятия и исполнения решений (Ереван: НАН РА 
Музей-Институт Геноцида Армян, 2013), 121.
3 Փաստացի սպանություններ իրագործողների մասին տե՛ս, օրինակ, Christopher Browning, 
Ordinary men. Reserve Policie Battalion 101 and the Final Solution in Poland (London: Penguin Books, 
2001); Daniel Goldhagen, Hitler’s Willing Executioners. Ordinary Germans and the Holocaust (New York: 
Vintage Books, 1996); Dona J. Maier, “Women Leaders in the Rwanda Genocide: When Women Choose To 
Kill,” Universitas 8 (2012-2013): 1-20; Reva N. Adler, Cyanne E. Loyle and Judith Globerman, “A Calamity 
in the Neighborhood: Women’s Parti ci  pation in the Rwandan Genocide,” Genocide Studies and Prevention: 
An International Journal, 2, no. 3 (2007): 209-232; Kerrilee Hollows and Katarina Fritzon, “Ordinary Men” 
or “Evil Monsters”?: An Action Systems Model of Genocidal Actions and Characteristics of Perpetrators,” 
Law and Human Behavior, 36, no. 5 (2012): 458-467: Հայոց ցե ղա սպանության համատեքստում 
տվյալ խնդրի վերաբերյալ տե՛ս Авакян, Геноцид армян; Հասմիկ Գրիգորյան, Զանգվածները և 
զանգվածային բռնությունները. Օսմանյան կայսրության մուսուլման բնակչության մասնակցությունը 
Հայոց ցե ղա սպանությանը (Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2017); Սուրեն Մանուկյան, 
«Քրեական հանցագործների օգտագործման խնդիրը Հայոց ցե ղա սպա նության իրականացման 
մեջ», Մերձավոր Արևելք: Պատմություն, քա ղա  քա կա նութ  յուն, մշակույթ, VIII (2012), 342-350:
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օ տա րե լով տվյալ խմ բին գե րա դաս վող խմ բից4: Այ դու հան դերձ, հե ղի նակ նե րը նշում 
են, որ նույ նիսկ այս պի սի ան մարդ կային և անո ղոք քա րոզ չու թյու նից հե տո զանգ վա-
ծային սպա նու թյուն ի րա գոր ծե լու հա մար պա հանջ վում են հար կադ րանք և կենտ րո-
նաց ված վե րահս կո ղու թյուն5: 

Այ նուա մե նայ նիվ, քա րոզ չու թյու նը գու ցե ան հրա ժեշտ, սա կայն միակ գոր ծի քը չէ. 
կարևո րա գույն հար ցը մնում է այն, թե ի նչ պես է մար դը, ան կախ այն բա նից հա սա-
րա կու թյան շար քային ան դա՞մ է, թե՞ պե տա կան հա մա կար գի ներ կա յա ցու ցիչ, դառ-
նում մար դաս պան, հատ կա պես ցե ղա սպա նու թյուն ի րա գոր ծող: Մշա կու թա բան, 
ցե ղա սպա նա գետ Հաս միկ Գրի գո րյա նն իր ու սում նա սի րու թյան մեջ, ան դրա դառ նա-
լով «ով քե՞ր են ցե ղա սպա նու թյուն ի րա գոր ծող նե րը, և ո րո՞նք են նրանց դր դա պատ-
ճառ նե րը» հար ցադ րում նե րին, նշում է, որ դրանք առա ջին ան գամ գի տա կան շր ջա-
նա ռու թյան մեջ են դր վել Հրեից հո լո քոս տի օ րի նա կով6: Եվ հենց սրա նով է պայ մա-
նա վոր ված այն հան գա ման քը, որ տվյալ հոդ վա ծում փոր ձել է տր ված հար ցը քն նար-
կել Հայոց ցե ղա սպա նու թյան և Հրեից հո լո քոս տի հա մե մա տա կան վեր լու ծու թյան 
ճա նա պար հով: 

Քն նարկ վող հար ցադ րում նե րի վե րա բե րյալ առ կա են եր կու հիմ նա կան մո տե ցում-
ներ, ո րոնք առաջ են քա շել ամե րի կա ցի պատ մա բան ներ, Հրեից հո լո քոս տի պատ մու-
թյան մաս նա գետ ներ Քրիս տո ֆեր Բրաու նին գը և Դա նի ել Գոլդ հա գե նը7: Հե ղի նակ նե րի 
տե սա կե տերն առան ձին գլ խով ման րա մասն քն նու թյան են առն ված Հ. Գրի գո րյա նի 
վե րոն շյալ աշ խա տու թյան մեջ: Հե ղի նա կը վեր լու ծում է ամե րի կա ցի հե տա զո տող նե րի 
ի րա րա մերժ մո տե ցում նե րը Հո լո քոս տի ի րա գործ մա նը ներ գրավ վե լու հար ցի շուրջ, 
այ սինքն, ե րբ այն պայ մա նա վոր ված է ի րա վի ճա կային հան գա ման քով, առանց որևէ 
գա ղա փա րա խոսական նա խատ րա մադր վա ծու թյան (Ք. Բրաու նինգ), և ե րբ այն պայ-
մա նա վոր ված է գա ղա փա րա խո սու թյամբ` հա կահ րե ա կա նու թյամբ (Դ. Գոլդ հա գեն):

 Հե ղի նա կը հան գում է այն եզ րա կա ցու թյան, որ այս բա նա վե ճի ար դյուն քում գիտ-
նա կան նե րի մի մա սը ցե ղա սպա նու թյան ի րա գոր ծու մը կա պում էր գա ղա փա րա-
խո սու թյան հետ, ի սկ մյուս մա սը հեր քում էր այն8: Ե թե, օ րի նակ, Բե նիա մին Վո լեն-
տի նոն կար ծում էր, որ գա ղա փա րա խո սու թյամբ առաջ նորդ վում են հիմ նա կա նում 
առաջ նորդ նե րը կամ վեր նա խա վի ան դամ ներ9, ապա Թի մո թի Վի լյամսն այն կար-
ծի քին էր, որ ցե ղա սպա նու թյուն նե րի ի րա գործ ման հիմ քում ըն կած է եր կու գլ խա-
վոր դր դա պատ ճառ` «ա տե լու թյուն» և «գա ղա փա րա խո սու թյուն», ո րոնք թեև տար-
բեր հաս կա ցու թյուն ներ են, բայց եր բեմն հա ջո ղու թյամբ փո խազ դում և լրաց նում են 

4 Frank Chalk and Kurt Jonassohn, The History and Sociology of Genocide, Analyses and Case Studies 
(New Haven & London: Yale University Press, 1990), 28. 
5 Նույն տեղում:
6 Գրիգորյան, Զանգվածները և զանգվածային բռնությունները, 14:
7 Browning, Ordinary men; Goldhagen, Hitler’s Willing Executioners.
8 Գրիգորյան, Զանգվածները և զանգվածային բռնությունները, 33:
9 Benjamin Valentino, Final Solutions: Mass Killing and Genocide in the Twentieth Century (Ithaca New 
York: Cornell University Press, 2004), 31, հղվում է ըստ Գրիգորյան, Զանգվածները և զանգվածային 
բռնությունները, 33:
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մի մյանց. «Մինչ հնա գույն ատե լու թյուն հաս կա ցու թյու նը որ պես դր դա պատ ճառ լայ-
նո րեն մերժ վում է ակա դե միա կան շր ջա նակ նե րում, ցե ղա սպան վեր նա խա վը գոր ծա-
ծում է ո րոշ գա ղա փար ներ` թի րա խային խմ բի նկատ մամբ ատե լու թյուն սեր մա նե լու 
հա մար` դրա նով ի սկ գա ղա փա րա պես օ րի նա կա նաց նե լով ցե ղա սպա նու թյան գոր-
ծըն թա ցը և իր վրայից թո թա փե լով մե ղադ րան քի հնա րա վոր սպառ նա լի քը»10: 

Ընդ հա նուր առ մամբ ներ կա յաց նե լով շր ջա նա ռու թյան մեջ գո յու թյուն ու նե ցող 
մո տե ցում նե րը ցե ղա սպա նու թյուն նե րին հա սա րա կու թյան տար բեր շեր տե րի մաս նակ-
ցու թյան դր դա պատ ճառ նե րի վե րա բե րյալ` փոր ձենք ներ կա յաց նել ցե ղա սպա նու թյուն-
նե րի ի րա կա նաց ման ամ բող ջա կան շղ թան` առան ձին-ա ռան ձին ան դրա դառ նա լով 
դրա բաղ կա ցու ցիչ օ ղակ նե րին: Քա նի որ յու րա քան չյուր խումբ կա րող է դառ նալ նաև 
որ պես առան ձին ու սում նա սի րու թյան թե մա, այս տեղ հա մա ռոտ ներ կա յաց վում են լոկ 
այն հիմ նա կան սո ցիա լա կան խմ բե րը, ո րոնք ակ տի վո րեն մաս նակ ցել են և՛ Հայոց 
ցե ղա սպա նու թյան, և՛ Հրեից հո լո քոս տի ի րա գործ մա նը` մաս նա վո րա պես ան դրա-
դարձ կա տա րե լով ո րոշ ը նդ հան րու թյուն նե րի և տար բե րու թյուն նե րի, ո րոնք կա րող են 
հող նա խա պատ րաս տել հե տա գա հա մե մա տա կան ու սում նա սի րու թյուն նե րի հա մար:

 Հա սա րա կու թյան ան դամ ներ (հարևան կամ այլ ժո ղո վուրդ ներ): Պատ մա-
գի տու թյան, մաս նա վո րա պես ցե ղա սպա նա գի տու թյան մեջ ըն դուն ված է այն տե սա-
կե տը, որ ցե ղա սպա նու թյուն ի րա գոր ծած ե րկ րի ժո ղո վուր դը, հա սա րա կու թյունն 
ու նեն մեղ քի ի րենց մեծ բա ժի նը11: Այդ նույն ժո ղո վուր դը կա րող է աջակ ցել և ներ-
գրավ վել ցե ղա սպա նա կան ծրա գրի ի րա կա նաց ման մեջ, կա րող է փր կել թի րա խային 
խմ բի ներ կա յա ցու ցիչ նե րին նույ նիսկ իր կյան քին սպառ նա ցող վտան գի առ կա յու թյան 
պա րա գա յում կամ ան կողմ նա կալ մնալ կա տար վող ի րա դար ձու թյուն նե րից: 

Հա սա րա կու թյան ան դամ նե րի մաս նակ ցու թյու նը դրսևոր վում է ի նչ պես հա մա-
կարգ ված` ռազ մա կա նաց ված կա ռույց նե րում գոր ծե լով, այն պես էլ ի րա վի ճա կի 
դրդմամբ` ան հա տա պես:

 Հայոց ցե ղա սպա նու թյա նը հա սա րա կու թյան մաս նակ ցու թյան ձևե րի հարցն իր 
ժա մա նա կին քն նարկ վում էր պե տա կան մա կար դա կով և ցե ղա սպա նա կան ծրա գրի 
կարևոր տար րե րից էր, ո րի մա սին փաս տում է «Մի ու թյուն և առա ջա դի մու թյուն» 
կու սակ ցու թյան «10 պատ վի րան ներ» անու նով փաս տա թուղ թը, ո րը ստեղծ վեց՝ 
ավե լի հեշ տաց նե լու իշ խա նու թյուն նե րի գոր ծը, քան զի է ա պես խո րաց րեց հայե րի 
նկատ մամբ մու սուլ ման բնակ չու թյան հա կակ րան քը և ատե լու թյու նը12:

 Թե՛ Հայոց ցե ղա սպա նու թյան և թե՛ Հրեից հո լո քոս տի դեպ քում հիմ նա կան շար-
ժիչ ու ժը իշ խա նու թյուն նե րի ծա վա լած քա րոզ չու թյունն էր, ո րն ի րա կա նաց վում էր մի 
քա նի ուղ ղու թյուն նե րով: 

10 Timothy Williams, “The Complexity of Evil: a Multi-Faceted Approach to Genocide Perpetration,” 
Zeitschrift für Friedens-und Konflikforschung 3, no. 1 (2014): 76, hղվում է ըստ Գրիգորյան, Զանգված-
ները և զանգվածային բռնությունները, 33:
11 Նիկոլայ Հովհաննիսյան, Արաբական երկրների պատմություն: Հատոր II, Օսմանյան տիրապե-
տության շրջան. 1516-1918 (Երևան, «Զանգակ-97», 2004):
12 Vahakn Dadrian, “The Secret Young-Turk Ittihadist Conference and Decision for the World War I 
Genocide of the Armenians,” Holocaust and Genocide Studies 7, no. 2 (1993): 173-201.
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Ա ռա ջին հեր թին աշ խա տանք էր տար վում հա սա րակ ժո ղովր դի կամ պո տեն ցիալ 
մար դաս պան նե րի շր ջա նում: Այս տեղ գոր ծում էր հետևյալ ծրա գի րը. զոհ խում բը դառ-
նում էր մե ղադ րանք նե րի թի րախ, ար ժեզրկ վում էր և օ տար վում ը նդ հա նուր հա սա-
րա կա կան ար ժե քային հա մա կար գից: Սա հայե րի և հրե ա նե րի նկատ մամբ այլ ժո ղո-
վուրդ նե րի մեջ առ կա հա կակ րան քը խո րաց նե լու, ատե լու թյուն սեր մա նե լու նպա տակ 
ու ներ: Առա ջա ցած հա կա հայ կա կան և հա կահ րե ա կան մթ նո լոր տում ավե լի դյու րին 
կլի ներ պե տու թյան քա ղա քա ցի նե րին ուղ ղոր դել իշ խա նու թյուն նե րի հետ հա մա գոր-
ծակ ցու թյան և ներ քա շել զանգ վա ծային սպա նու թյուն ներ ի րա կա նաց նե լու ան մի ջա կան 
գոր ծըն թա ցի մեջ:

 Քա րոզ չու թյան հիմք էին ծա ռա յում մի շարք հան գա մանք ներ: Օ րի նակ` քա ղա-
քա կան, ո րն իթ թի հա տա կան նե րը շա հար կում էին Հայոց ցե ղա սպա նու թյան պա րա-
գա յում՝ հայե րին մե ղադ րե լով պա տե րազ մի ժա մա նակ Ռու սաս տա նին աջակ ցե լու և 
Օս մա նյան կայս րու թյա նը դա վա ճա նե լու մեջ13: Հա կա հայ քա րոզ չու թյան հա մար օս մա-
նյան իշ խա նու թյուն ներն ակ տիվ շա հար կում էին նաև 1915 թ. կայս րու թյան մի շարք 
վայ րե րում հայե րի ի նք նա պաշտ պա նա կան մար տե րը` դրանք ներ կա յաց նե լով որ պես 
ըմ բոս տու թյուն օս մա նյան վար չա կար գի դեմ14: Ջան քեր էին գոր ծադր վում նաև կայս-
րու թյան այլ ժո ղո վուրդ նե րի մեջ առ կա հա կա հայ տրա մադ րու թյուն նե րը բոր բո քե լու 
ուղ ղու թյամբ: 

Հայոց ցե ղա սպա նու թյանն ակ տիվ մաս նակ ցու թյուն ու նե ցան քր դե րը, չեր քեզ նե րը, 
ի նչ պես նաև ո րոշ վաչ կա տուն արա բա կան ցե ղեր15: Քր դե րը և չեր քեզ նե րը գոր ծում 
էին ոչ միայն հա տուկ կազ մա կեր պու թյան (Teşkilât-ι Mahsusa)16 շր ջա նակ նե րում, այլ 
նաև սե փա կան նա խա ձեռ նու թյամբ: Չեր քեզ ներն ակ տիվ էին հատ կա պես Ռաս-ուլ-Այ-
նում ապաս տա նած հայե րին բնաջն ջե լու գոր ծում17: Արևմտյան Հա յաս տա նի տա րած-
քում հատ կա պես մեծ էր քուրդ բնակ չու թյան մաս նակ ցու թյու նը հայե րի բնաջնջ մա նը: 
Քր դե րին հայե րի դեմ օգ տա գոր ծե լու նպա տա կով ե րիտ թուր քա կան կա ռա վա րու թյու նը 
հրահ րում էր հայե րի և քր դե րի միջև առ կա հո ղային «վե ճը», ո րն ավե լի էր թե ժա ցել 
1908թ. սահ մա նադ րու թյան հռ չա կու մից հե տո18: Քր դե րի մեծ մա սը ներ գրավ ված էր 
սկզ բում «հա մի դի ե» խմ բե րում, այ նու հետև՝ դրա հիմ քով ստեղծ ված Թեշ քի լա թը մահ-
սու սայի շար քե րում:

13 Ահմեդ Ռեֆիկ, Երկու կոմիտե` երկու ոճիր (Երևան, ՀՀ ԳԱԱ, Հայոց ցե ղա սպանության 
թանգարան-ինստիտուտ, Արևելագիտության ինստիտուտ, 1997), 51:
14 Մաթոսյան Տիգրան, Հայոց ցե ղա սպանություն և Հրեական հոլոքոստ. համեմատական փորձ 
(Երևան, ՀՀ ԳԱԱ Հայոց ցե ղա սպանության թանգարան-ինստիտուտ, 2005), 140:
15 Նույն տեղում, 110:
16 Teşkilât-ι Mahsusa-ն Օսմանյան կայսրության զինված ուժերի ստորաբաժանում էր, որը զբաղվել 
է հակահետախուզությամբ: Ենթարկվում էր կայսրության ռազմական նախարար Էնվեր փաշային: 
Հիմնական գործառույթը հայերի տեղահանությունները և ջարդերն իրականացնելն էր: Ավելի 
մանրամասն տե՛ս «Հատուկ կամ գաղտնի կազմակերպություններ» ենթագլխում:
17 Մաթոսյան, Հայոց ցե ղա սպանություն և Հրեական հոլոքոստ, 110:
18 Մանրամասն տե՛ս Վահան Բայբուրդյան, Հայ-քրդական հարաբերությունները Օսմանյան 
կայսրությունում (Երևան, «Հայաստան», 1989): 
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 Հա սա րա կու թյան մաս նակ ցու թյան հիմ նա կան շար ժիչ ուժ էր նաև սե փա կան շա հը, 
ո րը դր դում էր այլ ժո ղո վուրդ նե րի մաս նակ ցել ի րենց հարևան նե րի կո տո րած նե րին և 
տի րա նալ նրանց ու նեց ված քին: Հատ կան շա կան է այն հան գա ման քը, որ այս պա րա-
գա յում ևս կար միր թե լով տար վում էր կրո նա կան գոր ծո նը: Ակ տիվ շր ջա նառ վում էր 
այն թե զը, հա մա ձայն ո րի՝ ան հա վատ հայե րը տի րա ցել են մահ մե դա կան ժո ղովր դի 
ու նեց ված քին: Ո րոշ շր ջան նե րում, ի նչ պես օ րի նակ՝ Տիգ րա նա կեր տի նա հան գում, կրո-
նա վոր նե րի կող մից հայ տա րար վում էր. «Գյա վուր նե րի ու նեց ված քը, կյան քը և կի նը 
հա լալ է իս լա մին»19:

 Հա սա րա կու թյան ներ գրավ մա նը նպաս տե ցին կա ռա վա րու թյան կող մից քուրդ և 
մու սուլ ման բնակ չու թյա նը տր ված թա լա նի, կո ղո պու տի ար տո նու թյուն նե րը: «Գյու-
ղե րում մու սուլ ման բնակ չու թյու նը բա վա րար ված է նրա նով, որ հարս տա ցել է հա յե րի 
հաշ վին»,– Բեռ նում զե կու ցել էր Շվեյ ցա րիա յում Ռու սաս տա նի պատ վի րա կը` ավե  լաց-
նե լով, որ հայ փախս տա կան ներն ի րենց ավե լի լավ են զգում նոր հաս տատ ված վայ րե-
րում, քան նախ կի նում20: 

Այս պի սով, օս մա նյան իշ խա նու թյուն նե րի ջան քե րով ի հայտ ե կան բո լոր նպաս տա-
վոր շար ժա ռիթ նե րը` հա սա րա կու թյանն ան մի ջա կան մաս նա կից դարձ նե լու հա մար: 

Ի տար բե րու թյուն Հայոց ցե ղա սպա նու թյան, ո րում ներ գրավ վե ցին Օս մա նյան 
կայս րու թյան տա րած քում ապ րող ժո ղո վուրդ նե րը, Հո լո քոս տի ժա մա նակ ըն դուն ված 
է հա մա րել, որ գեր մա նա ցի նե րին օ ժան դա կում էին հարևան ե րկր նե րը և ժո ղո վուրդ-
նե րը: Կար ծիք կա, որ հատ կա պես մեծ էր աջակ ցու թյու նը Գեր մա նիայի օ կու պաց րած 
տա րածք նե րում: Օ րի նակ՝ Մերձ բալ թի կա յում հա կահ րե ա կան մի ջո ցա ռում նե րի ժա մա-
նակ մեծ օգ նու թյուն են ցու ցա բե րել լիտ վա ցի կա մա վո րա կան նե րը, լատ վիա կան օ ժան-
դակ ոս տի կա նու թյու նը, ուկ րաի նա ցի ազ գայ նա կան նե րը և այլն21: Մերձ բալ թի կա յում 
գոր ծող հիմ նա կան ու ժը Վալ տեր Շտահ լե քե րի ղե կա վա րած «A» այն զացխումբն էր, 
ո րի ան դամ նե րի թի վը կազ մում էր մոտ 990 հո գի22: Այս տեղ գեր մա նա ցի նե րին մեծ 
աջակ ցու թյուն ցու ցա բե րե ցին ի նչ պես տե ղաբ նիկ նե րը, այն պես էլ այլ ժո ղո վուրդ նե րի 
ներ կա յա ցու ցիչ ներ: Ռուս պատ մա բան Ի լյա Ալտ մա նը շեշ տում է, որ հա սա րա կու թյան 
մաս նակ ցու թյու նը Մերձ բալ թի կա յում ան նա խա դեպ էր. «Հատ կա պես այս տա րածք նե-
րում էր, որ հրե ա նե րի նկատ մամբ նա ցիս տա կան ցե ղա սպա նու թյունն առա ջին ան գամ 
զանգ վա ծային բնույթ ստա ցավ»23: 

Հիմն վե լով մի շարք վկա յու թյուն նե րի վրա` Ալտ մա նը հան գում է այն եզ րա կա ցու-
թյան, որ Մերձ բալ թի կա յում հրե ա նե րի սպա նու թյուն ներն ի րա կա նաց րել են ոչ այն քան 

19 Թ. Մկրտիչեան, Տիգրանակերտի նահանգի ջարդերը եւ քիւրտերու գազանութիւնները (Գահիրէ, 
1919), 47:
20 Авакян, Геноцид армян, 122:
21 Մաթոսյան, Հայոց ցե ղա սպանություն և Հրեական հոլոքոստ, 110-111:
22 Григорий Смирин, “Холокост: кто и как убивал евреев в Латвии,” https://baltnews.lv/
uzvara/20150318/1013645714.html, դիտվել է 13.11.2018:
23 Илья Альтман, “Холокост и Еврейское Сопротивление на Оккупированной Территории СССР, 
Уничто жение евреев в Прибалтике,” http://jhistory.nfurman.com/shoa/hfond_100.htm, դիտվել է 
13.11.2018:

https://baltnews.lv/uzvara/20150318/1013645714.html
https://baltnews.lv/uzvara/20150318/1013645714.html
http://jhistory.nfurman.com/shoa/hfond_100.htm
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գեր մա նա ցի նե րը, որ քան տե ղի ժո ղո վուրդ նե րը24: Ի սկ ի նչ վե րա բե րում է հա սա րա կու-
թյան ան դամ նե րի մաս նակ ցու թյան դր դա պատ ճառ նե րին, ապա դրանք դեռևս վերջ-
նա կա նա պես հս տա կեց ված չեն: Ո րոշ դեպ քե րում դա ե ղել է քսե նո ֆո բիայի25 ար դյուն-
քում, վրեժխնդ րու թյան պատ ճա ռով, ո րի հիմ քում ի բրև թե հրե ա նե րի հա մա գոր ծակ-
ցու թյունն էր խորհրդային իշ խա նու թյուն նե րի հետ, հրե ա նե րի ու նեց ված քի հան դեպ 
նա խան ձը կամ շատ դեպ քե րում` հա կահ րե ա կան դրսևո րում նե րի ան պատ ժե լի ու թյան 
ար դյուն քում ստեղծ ված ամե նա թո ղու թյան մթ նո լոր տը26: 

Գեր մա նա ցի նե րին մեծ օգ նու թյուն էին ցու ցա բե րում նաև ուկ րաի նա ցի ազ գայ նա-
կան նե րը, ի նչ պես նաև ուկ րաի նա կան օ ժան դակ ոս տի կա նու թյու նը27: 

Մեծ էր աջակ ցու թյու նը նաև մահ մե դա կան ժո ղո վուրդ նե րի կող մից: Մահ մե դա-
կան նե րի հետ գեր մա նա ցի նե րի սերտ հա մա գոր ծակ ցու թյու նը պայ մա նա վոր ված էր 
Գեր մա նիայի հա մար չա փա զանց կարևոր մի քա նի գոր ծոն նե րով` մի ջու կային զեն քի 
ար տադ րու թյամբ, հր թի ռա շի նու թյան ո լոր տում հա մա գոր ծակ ցու թյամբ և իս լա մա-
կան ծայ րա հե ղա կա նու թյան հե տա գա ակ տի վաց մամբ, ո րոնք, սա կայն, չի րա կա-
նա ցան 1945թ. Եր րորդ ռայ խի փլուզ ման հետևան քով28: 1942 թ. Էսէս-ի29 կազ մում 
սկ սե ցին ձևա վոր վել առա ջին մահ մե դա կան ջո կատ նե րը30: 1944 թ. Հիտ լե րի մտե-
րիմ ըն կեր, գեր մա նա կան գաղտ նի գոր ծա կալ, Ե րու սա ղե մի մուֆ տի31 ալ-Հու սեյ նի 
օ րհ նու թյամբ կազ մա վոր վեց Էսէս-ի մահ մե դա կան «Նոր-Թուր քես տան» («Нойе-
Туркестан»)32 ջո կատը: Նույն թվա կա նին 11.000 ալ բա նա ցի նե րից կազմ վեց «Ս կան-
դեր բերգ» («Скан дер берг»)33 ջո կա տը, ո րի առա ջին առա քե լու թյու նը ե ղավ Պրիշ տի-
նայի 300 հրեա նե րին հա մա կենտ րո նաց ման ճամ բար ու ղար կե լը34: 

24 Նույն տեղում:
25 Քսենոֆոբիա կամ այլատյացություն` ատելություն օտար, անծանոթ, արտասովոր և ուրիշների 
համար անընկալելի երևույթների նկատմամբ։ Այն կարող է հանգեցնել մի շարք ազգային, կրոնական 
կամ սոցիալական տարբեր ներկայացուցիչների միջև պայքարի:
26 Альтман, “Холокост и Еврейское Сопротивление”.
27 Круглов Александр, “Сколько евреев было истреблено в Киеве осенью 1941 г.,” Голокост і 
сучасність 5 (2002), http://www.holocaust.kiev.ua/bulletin/vip5/vip5_3.htm#l5_gu, դիտվել է 13.11.2018:
28 Шимон Бриман, “Мусульмане в СС,” Голокост і сучасність 4 (2002), http://www.holocaust.kiev.ua/
bulletin/vip4/vip4_3.htm#l4_gol, դիտվել է 13.11.2018:
29 Էսէս (գերմ.՝ ՏՏ (էսէս), Schutzstaffeln-ի՝ պահնորդական ջոկատներ), արտոնյալ ռազմականացված 
կազմակերպություն ֆաշիստական Գերմանիայում։
30 Бриман, “Мусульмане в СС”.
31 Մուֆտին (արաբ.՝ մուֆտի, աֆտի – կարծիք արտահայտել) իսլամի սուննի ուղղության մեջ 
բարձրագույն հոգևոր անձն է, ով կարող է կրոնական ու կրոնաիրավական հարցերում պարզա-
բանումներ տալ ու հարկ եղած դեպքում ընդունել յուրօրինակ որոշումներ:
32 Կազմավորվել է նացիստական Գերմանիայի զինված ուժերի արևելյան «Թուրքմենստանի 
լեգեոն»-ի շրջանակներում: Լեգեոնում ներգրավված էին Կենտրոնական Ասիայի թրքալեզու ժողո-
վուրդները` ուզբեկներ, թուրքմեններ, թաթարներ, ղազախներ և այլն:
33 Վաֆֆեն-Էսէս-ի 21-րդ լեռնահրաձգային դիվիզիա (գերմ.` Waffen-Gebirgs-Division der SS 
“Skanderbeg” (albanische Nr.1)).
34 Бриман, “Мусульмане в СС”.

http://www.holocaust.kiev.ua/bulletin/vip5/vip5_3.htm#l5_gu
http://www.holocaust.kiev.ua/bulletin/vip4/vip4_3.htm#l4_gol
http://www.holocaust.kiev.ua/bulletin/vip4/vip4_3.htm#l4_gol
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B3%D5%A5%D6%80%D5%B4%D5%A1%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%A5%D5%B6
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%96%D5%A1%D5%B7%D5%AB%D5%BD%D5%BF%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6_%D4%B3%D5%A5%D6%80%D5%B4%D5%A1%D5%B6%D5%AB%D5%A1
http://tolernance.am/dictionary/%d5%bd%d5%b8%d6%82%d5%b6%d5%ab%d5%a6%d5%b4/
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Հ րե ա նե րին ի րենց ե րկր նե րից ար տաք սե լու կամ հենց ի րենց տա րած քում սպա նե-
լու գոր ծում նա ցիս տա կան Գեր մա նիային օգ նել են մի շարք ե րկր ներ՝ Հուն գա րիան, 
որ տե ղից ավե լի քան 400.000 հրե ա նե րի ար տաք սե ցին Աուշ վից (Օս վեն ցի ում)35, Նոր-
վե գիան, ո րի 1.800 հրե ա նե րից 800-ին ևս ու ղար կե ցին Աուշ վից, Ռու մի նիան, Խոր վա-
թիան, Սլո վա կիան և Ֆրան սիան36:

Ամ փո փե լով պետք է նշենք, որ եր կու ցե ղա սպա նու թյուն նե րի դեպ քում էլ, ան կախ 
դր դա պատ ճառ նե րից, մեծ է ե ղել տար բեր ժո ղո վուրդ նե րի, ի սկ հրե ա նե րի պա րա գա-
յում նաև պե տու թյուն նե րի, ցու ցա բե րած աջակ ցու թյու նը հա մա պա տաս խա նա բար՝ 
թուր քա կան և նա ցիս տա կան իշ խա նու թյուն նե րին: Կարևոր է այն հան գա ման քը, որ 
հա սա րա կու թյան ներ գրավ վա ծու թյու նը հնա րա վո րու թյուն էր տա լիս իշ խա նու թյուն նե-
րին խնայե լու սե փա կան ու ժե րը, ի նչ պես նաև հե տա գա յում ցե ղա սպա նա կան գոր ծո-
ղու թյուն նե րը ներ կա յաց նել որ պես քա ղա քա ցիա կան պա տե րազմ կամ ժո ղովր դի միջև 
բա խում ներ:

 Բա նակ. Օս մա նյան կայս րու թյան բա նա կը մշ տա պես ներ գրավ ված է ե ղել իշ խա-
նու թյուն նե րի ցե ղա սպա նա կան գոր ծո ղու թյուն նե րում: Բա նա կը մաս նակ ցու թյուն է 
ու նե ցել թե՛ 1894-1896 թթ. հա մի դյան կո տո րած նե րին, թե՛ 1909 թ. Ադանայի և Հա լե պի 
կո տո րած նե րին և ի հար կե Մեծ ե ղեռ նի տա րի նե րին հայե րի տե ղա հա նու թյուն նե րի և 
բնաջնջ ման գոր ծըն թա ցին: Օ րի նակ, Ադանայի կո տո րած նե րի ըն թաց քում այդ դեպ-
քե րի մա սին մի թուրք զին վոր իր նա մա կում գրում է. «Ար դեն 40 օր է, ի նչ մենք դուրս 
ե նք ե կել Է դիր նեից (Ադ րիա նա պո լիս), ուղղ վել դե պի Գա լի պո լի, այն տե ղից՝ Մեր-
սին, ապա՝ Ադանա: Այս տեղ մենք սպա նել ե նք 30.000 այդ ան հա վատ շնե րից, ո րոնց 
արյու նով են ո ղող վել Ադանայի փո ղոց նե րը»37:

Օս մա նյան բա նա կին աջակ ցու թյուն են ցու ցա բե րել քր դա կան ավա զա կախմ բե րը, 
չեր քեզ նե րը, Կով կա սից գաղ թած մու հա ջիր նե րը38: Այս մա սին փաս տում են վե րապ-
րած նե րի վկա յու թյուն նե րը: Վա նից Մա հիլ Մկո յա նը և Նհո Խա չո յա նը պատ մում են, 
որ 1915 թ. ապ րի լին՝ ալյուր գյու ղի շր ջա փա կու մից հե տո, ե րբ բնակ չու թյու նը հա վա-
տա ցել էր հա կա ռա կոր դի այն խոստ մա նը, որ զեն քե րը հանձ նե լու դեպ քում կո տո րած-
ներ չեն լի նի, թուր քա կան զոր քը և քր դե րը հր կի զել են ո ղջ գյու ղը39: Մու շի գա վա ռա կի 

35 Համակենտրոնացման ճամբար և մահվան ճամբար (գերմ.` Konzentrationslager Auschwitz), 
որ գործել է 1940-1945 թթ. օկուպացված Լեհաստանի Օսվենցիում քաղաքում: Գերմանացիներն 
անվանել են Աուշվից, իսկ լեհերը՝ Օսվենցիում: 
36 Մաթոսյան, Հայոց ցե ղա սպանություն և Հրեական հոլոքոստ, 118:
37 Dadrian Vahakn, “The Role of the Turkish Military in the Destruction of Ottoman Armenians: A Study 
in Historical Continuities,” Journal of Political and Military Sociology 20, no. 2 (1992): 274.
38 Մուհաջիրները մուսուլման գաղթականներ են: Մինչև 630 թ. Մեքքայի գրավումը մուհաջիր էին 
կոչվում այն մուսուլմանները, ովքեր, հեթանոսների հալածանքներից փրկվելով, լքել են հարազատ 
քաղաքը և գաղթել են սկզբից՝ Եթովպիա, իսկ հետո՝ Մադինա։ Մուհաջիր են անվանում նաև այն 
մուսուլմաններին, ովքեր հավատը փրկելու համար գաղթել են այլ երկրներից։
39 Հայոց ցե ղա սպանությունը Օսմանյան Թուրքիայում: Վերապրածների վկայություններ, փաս-
տաթղթերի ժողովածու, հատոր I, Վանի նահանգ, կազմ.՝ Ամատունի Վիրաբյան, Գոհար Ավագյան, 
խմբ.՝ Ամատունի Վիրաբյան (Երևան, Հայաստանի ազգային արխիվ, 2012), 118:
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Խաս գյու ղից Դա վիթ Գրի գո րյա նը պատ մում է, թե ի նչ պես են մու հա ջիր նե րը նախ՝ 
թա լա նել ի րենց, ի սկ հե տո՝ սե փա կա նաց րել տե ղի հայ բնակ չու թյան ու նեց ված քը40: 

Հան րա հայտ է, որ չնա յած Հայոց ցե ղա սպա նու թյան տա րի նե րին օս մա նյան բա նա-
կային ու ժերն առա վե լա պես կենտ րո նա ցած էին տար բեր ռազ մա ճա կատ նե րում, 
այ նուա մե նայ նիվ նրանք ևս ան մասն չմ նա ցին ծրա գրի ի րա կա նաց ման գոր ծըն թա-
ցից: Չմո ռա նանք, որ Հայոց ցե ղա սպա նու թյան գլ խա վոր կազ մա կեր պիչ նե րից Էն վե րը 
օս մա նյան բա նա կի գլ խա վոր հրա մա նա տարն էր: 

Բա նա կային ստո րա բա ժա նում նե րի մաս նակ ցու թյու նը մե ծա պես նպաս տում էր 
ծրա գրի ար դյու նա վե տու թյա նը, ո րը պայ մա նա վոր ված էր բա նա կային ստո րա բա ժա-
նում նե րի կող մից քա ղա քա ցի նե րի մաս նակ ցու թյան կազ մա կեր պու մով41: Բա նա կային 
ու ժերն աչ քի ըն կան հատ կա պես 1915-1916 թթ. օս մա նյան բա նակ զո րա կոչ ված 18-45 
տա րե կան շուրջ 100.000 հայ տղա մարդ կանց ո չն չաց ման գոր ծում42: 

Հայոց ցե ղա սպա նու թյանն օս մա նյան բա նա կի ներ գրավ վա ծու թյան վե րա բե րյալ 
մո տե ցում նե րը տար բեր են: Թուր քա կան բա նա կի մեղ սակ ցու թյու նը փաս տարկ ված է 
գեր մա նա կան և եվ րո պա կան բազ մա թիվ աղ բյուր նե րով, ի նչ պես օ րի նակ՝ դա նիա ցի 
մի սի ո նե րու հի Մա րիա Յա կոբ սե նի, շվեդ մի սի ո նե րու հի Ալ մա Յո հան սո նի, ԱՄՆ-ի 
դես պան Հեն րի Մոր գեն թաուի և այ լոց վկա յու թյուն նե րում: Դրա մա սին է փաս տում 
նաև բա նա կային ստո րա բա ժա նում նե րի մաս նակ ցու թյան վե րա բե րյալ Էն վե րի հա տուկ 
հրա մա նը, ո րն ուղղ ված էր հայ արա կան սե ռի բնակ չու թյան ո չն չաց մա նը` 5 տա րե կան 
ե րե խա նե րից սկ սած մինչև մե ծա հա սակ ներ: Ե թե դի տար կենք հրա մա նում նե րառ ված 
ե րեք կե տե րը, պարզ է դառ նում, որ Էն վե րի նպա տա կը հայ ժո ղովր դին տղա մարդ-
կան ցից` պայ քա րող ու ժից զր կելն էր: Այս հրա մա նը հս տակ և մաս նա վոր ամ րա գրում 
էր բա նա կի գոր ծա ռույթ նե րը, ո րոնք պետք է ի րա կա նաց վեին և հաս տատ վեին հա մա-
պա տաս խան զե կույց նե րով` հրա մա նը ստա նա լուց 48 ժամ վա ըն թաց քում43: 

Օս մա նյան բա նա կը գոր ծում էր հիմ նա կա նում ճա կա տային հատ վա ծում, որ տեղ 
ան մի ջա կան հար վա ծի տակ էր Վա նի, Մու շի և Բիթ լի սի հա յու թյու նը: Վա նում, չնա-
յած հայ բնակ չու թյան կազ մա կեր պած ի նք նա պաշտ պա նու թյա նը, Ջև դե թի ղե կա վա-
րած զոր քը ծա վա լուն կո տո րած ի րա կա նաց րեց, ո րի հետևան քով դրան ակա նա-
տես գեր մա նա ցի սպայի վկա յու թյամբ ո չն չաց վեց շուրջ 200 գյուղ, և սպան վեց 26.000 
բնա կիչ44:

 Բա նա կի հետ էր հա մա գոր ծակ ցում նաև Հայոց ցե ղա սպա նու թյան ի րա գործ մանն 
ակ տիվ մաս նակ ցու թյուն ու նե ցած Թեշ քի լա թը մահ սու սան: Հա տուկ կազ մա կեր պու-
թյան շար քե րը հա մալ րած բան տե րից ազատ ար ձակ ված հան ցա գործ նե րը մարզ-

40 Հայոց ցե ղա սպանությունը Օսմանյան Թուրքիայում: Վերապրածների վկայություններ, փաս-
տաթղթերի ժողովածու, հատոր II, Բիթլիսի նահանգ, կազմ.՝ Ամատունի Վիրաբյան, Գոհար 
Ավագյան, խմբ.՝ Ամատունի Վիրաբյան (Երևան, Հայաստանի ազգային արխիվ, 2012), 246:
41 Dadrian, “The Role of the Turkish Military,” 265:
42 Մաթոսյան, Հայոց ցե ղա սպանություն և Հրեական հոլոքոստ, 106: 
43 Արամ Անտոնյան, Մեծ ոճիրը: Հայկական վերջին կոտորածները և Թալեաթ փաշա (Երևան, 
«Արևիկ», 1990), 232-233:
44 Авакян, Геноцид армян, 123:
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վում էին ռազ մա կան նա խա րա րու թյան օգ նու թյամբ45, ի սկ Թեշ քի լա թը մահ սու սայի 
ջո կատ ներն ի րենց հեր թին առաջ նորդ վում էին բա նա կի գոր ծող կամ պա հես տի 
սպա նե րի կող մից46:

Անդ րա դառ նանք նաև գեր մա նա կան բա նա կին, ո րը ևս մեծ դե րա կա տա րու թյուն 
ու նե ցավ Ե րկ րորդ հա մաշ խար հային պա տե րազ մի ժա մա նակ հրե ա և սլա վոն բնակ-
չու թյան ո չն չաց ման գոր ծում: Գեր մա նա կան բա նա կի դե րա կա տա րու թյու նը պայ մա-
նա վոր ված էր հա կահ րե ա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի նկատ մամբ բարձ րա գույն հրա մա-
նա տա րու թյան դրա կան վե րա բեր մուն քով47: 

Գեր մա նա կան բա նակն ակ տիվ մաս նակ ցու թյուն էր ու նե նում հատ կա պես բնակ չու-
թյա նը բնա կա վայ րե րից գն դա կա հա րու թյան վայ րեր տե ղա փո խե լու և վե րահս կո ղու-
թյուն սահ մա նե լու գոր ծում: Ստորև տր վում է գեր մա նա կան զին ված ու ժե րի գե րա գույն 
հրա մա նա տա րու թյան՝ 1942 թ. դեկ տեմ բե րի 16-ի հույժ գաղտ նի հրա մա նը. «...բա նակն 
ի րա վունք ու նի և պար տա վոր է ավա զա կախմ բե րի դեմ պայ քա րում կի րա ռել ցան կա-
ցած մի ջոց… նույ նիսկ կա նանց և ե րե խա նե րի նկատ մամբ, ե թե դա նպաս տում է հա ջո-
ղու թյա նը…»48:

Հ րեից հո լո քոս տի դեպ քում ևս գեր մա նա կան բա նակն ակ տիվ հա մա գոր ծակ ցում 
էր նա ցիս տա կան գաղտ նի կազ մա կեր պու թյան` Էսէս-ի (պահ նոր դա կան ջո կատ ներ) 
հետ: Ե թե մինչև 1940 թ. Էսէս-ի ան դամ նե րը կա մա վոր հի մունք նե րով էին հա վա-
քագր վում, ապա դրա նից հե տո զո րա կոչ ված նե րը կազ մում էին բո լոր ծա ռայող նե րի 
մեկ եր րոր դը49:

Այս պի սով, եր կու ցե ղա սպա նու թյուն նե րի դեպ քում էլ գոր ծում էր մեկ ամ բող ջա-
կան հա մա կարգ, ո րը նե րա ռում էր ի րար շաղ կապ ված մի քա նի ռազ մա կան կամ 
կի սա ռազ մա կա նաց ված կա ռույց ներ:

 Բան տե րից ազատ ար ձակ ված հան ցա գործ ներ: Ի նչ պես ի րա վամբ նշում է թուր-
քա գետ Ար սեն Ավա գյա նը, մե կու կես մի լի ոն մար դու բնաջն ջու մը բա վա կա նին մեծ 
խն դիր էր, որ պես զի հնա րա վոր լի ներ լու ծել միայն Թեշ քի լա թը մահ սու սայի ու ժե-
րով50: Թերևս հենց այդ բար դու թյամբ էր պայ մա նա վոր ված, որ Հա տուկ կազ մա կեր-
պու թյան շար քե րը հա մալր վե ցին քրե ա կան հան ցա գործ նե րով: Բե հաէդ դին Շա քիրն 
այս առն չու թյամբ գրել է. «Ես կը կար ծեմ, որ մե զի յար մար մար դի կը գտած եմ. ը սե՞մ, 
թէ ուր գտայ,– բան տե րու մեջ… Ե թէ ասոնք ար ձա կել տա լով մե զի են թար կենք եւ 
խում բե րու բաժ նենք, կը կար ծեմ որ շատ լաւ մաս նա ւոր կազ մա կեր պու թիւն մը ստեղ-

45 Ռեֆիկ, Երկու կոմիտե` երկու ոճիր, 33:
46 Vahakn Dadrian, The Role of the Special Organization in the Armenian Genocide during the World War 
(Oxford and Providence: Berg Publishers, 1993), 19.
47 Մաթոսյան, Հայոց ցե ղա սպանություն և Հրեական հոլոքոստ, 107-108:
48 Нюрнбергский процесс над главными немецкими военными преступниками, сборник материалов, 
том 3, ред. Роман Руденко (М.: Госюриздат, 1958), 347.
49 СС в действии. Документы о преступлениях СС, пер. А. Лягушкина, В. Размерова (М.: Светотон, 
2000), 15.
50 Авакян, Геноцид армян, 120.
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ծած կըլ լանք»51: Այս մա սին կան բազ մա թիվ վկա յու թյուն ներ: Օ րի նակ՝ Յոզ ղա թի 
կա ռա վա րիչ Ջե մա լը ռազ մա կան դա տա րա նում վկա յում է, որ բան տե րի կա լա նա վոր 
ոճ րա գործ ներն օգ տա գործ վել ե ն՝ հայե րի կո տո րած ներն ի րա կա նաց նե լու հա մար52: 

Այս պես, Հա տուկ կազ մա կեր պու թյան շար քե րը հա մալր վե ցին այդ նպա տա կով 
բան տե րից ազատ ար ձակ ված հան ցա գործ նե րով, ո րոնք ի րենց փոր ձա ռու թյու նը 
պետք է հա ղոր դեին կազ մա կեր պու թյան մյուս ան դամ նե րին: Ո րոշ տվյալ նե րով 1915 թ. 
մար տի սկզբ նե րից սկ սած՝ բան տե րից ազատ են ար ձակ վել՝ 249 հան ցա գործ ներ 
Ան կա րայի կենտ րո նա կան բան տից, ևս 65-ը` Յոզ ղա թի բան տից, ո րոն ցից 51-ը՝ մար-
դաս պան53:

 Նա ցիստ ներն ի րենց ծրա գրերն ի րա կա նաց նե լիս ևս օգ տա գոր ծել են բան տե-
րից ազատ ար ձակ ված հան ցա գործ նե րի: Հա մա կենտ րո նաց ման ճամ բար նե րը հս կող 
Տո տեն կոպ ֆի54 ստո րա բա ժա նում նե րում ներ գրավ ված են ե ղել բան տե րից ազատ 
ար ձակ ված 6.000 հո գի, ո րոնք աչ քի են ըն կել ի րենց դա ժան արարք նե րով: Մեկ այլ 
օ րի նա կում Զաք սեն հաու զեն հա մա կենտ րո նաց ման ճամ բա րի պա րե տը Աուշ վից 
հա մա կենտ րո նաց ման ճամ բա րի կա ռուց ման ժա մա նակ՝ 1940 թ. մայի սին, առա ջին 
պա րետ Ռու դոլֆ Հե սին տրա մադ րել է 30 հան ցա գոր ծ55:

 Պետք է նշել, որ եր կու ցե ղա սպա նու թյուն նե րի հե ղի նակ ներն էլ, հան ցա գործ նե րին 
բան տե րից ազա տե լով, նպա տակ ու նեին ոչ միայն գաղտ նի կա ռույց նե րը հա մալ րե լու, 
այլև հաշ վի էին առել նրանց փոր ձա ռու մար դաս պան լի նե լու կարևոր հան գա ման քը: 
Սա կարևոր էր նաև նրա նով, որ, այս պի սով, զին վո րա կան ու ժե րը չէին զբաղ վի հայ և 
հրե ա բնակ չու թյան ցե ղա սպա նու թյան ի րա գոր ծու մով՝ խնդ րի լու ծու մը թող նե լով փոր-
ձա ռու մար դաս պան նե րին, ի սկ ամ բողջ ու ժե րը կկենտ րո նաց նեին պա տե րազ մի վրա:

Ոս տի կա նու թյուն և ժան դար մե րիա: Հայոց ցե ղա սպա նու թյան և Հրեից հո լո-
քոս տի ի րա կա նաց ման գոր ծում կարևոր դե րա կա տա րու թյուն են ու նե ցել նաև ոս տի կա-
նու թյու նը և ժան դար մե րիան: 

Ար սեն ավա գյա նը Հայոց ցե ղա սպա նու թյան ի րա գործ ման մեջ ոս տի կա նու թյան 
ներ գրավ վա ծու թյան աս տի ճա նը գնա հա տում է հետևյալ կերպ. «Ե թե օս մա նյան բա նա-
կի ան մի ջա կան մաս նակ ցու թյու նը ո չն չաց մա նը սահ մա նա փակ էր, ապա ժան դար մե-
րիան ամե նաակ տիվ մաս նակ ցու թյունն է ու նե ցել ի նչ պես հայ ժո ղովր դի տե ղա հա նու-
թյան, այն պես էլ ո չն չաց ման բուն գոր ծըն թա ցում»56:

51 Րիֆաթ Մէվլան Զատէ, Օսմանեան յեղափոխութեան մութ ծալքերը եւ իթթիհատի հայաջինջ 
ծրագիրները (Երևան, ԿՓՀ Ֆաքսիմիլ հրատ., 1990), 116:
52 Դիվան Երուսաղեմի, թիվ Մ492-Մ494, hղվում է ըստ` Ստեփան Պողոսյան, Կարո Պողոսյան, 
Հայկական հարցի և Հայոց ցե ղա սպանության պատմություն, Հայկական հարցը 1908-14 թվերին, 
հատոր II, գիրք I (Երևան, «Հայաստան», 2011), 454:
53 Նույն տեղում: 
54 Գերմ. «Totenkompf» նշանակում է «Մեռած գլուխ»: Հիմնական գործառույթը համակենտրո-
նացման ճամբարներում հրեաների ոչնչացումն էր:
55 Մաթոսյան, Հայոց ցե ղա սպանություն և Հրեական հոլոքոստ, 104:
56 Авакян Арсен, Геноцид 1915 г.: Механизмы принятия и исполнения решений (Ереван, «Гитутюн», 
1999), 102. 
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Ոս տի կա նու թյան և ժան դար մե րիայի գոր ծո ղու թյուն նե րը ղե կա վա րում էր ներ քին 
գոր ծե րի նա խա րար Թա լե աթ փա շան: Նրանց հիմ նա կան պար տա կա նու թյու նը հայ 
տա րա գիր նե րի քա րա վան ներն ու ղեկ ցելն էր, սա կայն շատ դեպ քե րում ոս տի կա նու-
թյու նը ստանձ նում էր նաև դա հի ճի պար տա կա նու թյու նը: Հարկ է նշել, որ Թա լե ա թի 
հրա հան գով վար չա կան աշ խա տող նե րը բո լոր հայե րին պա տե րազ մա կան շր ջան նե րից 
դուրս բե րե լու պատր վա կով պետք է խումբ-խումբ օ րը եր կու ան գամ ոս տի կան-զին-
վոր նե րի հս կո ղու թյամբ ո րոշ ված տեղն ու ղար կեին57: Ոս տի կան նե րը, հա մա ձայն հրա-
հանգ նե րի, պետք է հայե րին հանձ նեին ի րենց սպա սող Հա տուկ կազ մա կեր պու թյան 
ան դամ նե րին կամ խմ բե րին` չե թե նե րին,58 և վե րա դառ նային, ի սկ չե թե ներն էլ ի րենց 
հեր թին պետք է սպա նեին հայե րին մինչև վեր ջին մար դը59:

Դ րան զու գա հեռ կամ դրա նից առաջ ոս տի կա նու թյա նը կարգ ված էին հայ կա կան 
թա ղա մա սե րի խու զար կու թյու նը և զեն քե րի առգ րա վու մը: Զեն քե րի հա վա քա գրումն 
ու ղեկց վում էր խա ղաղ բնակ չու թյան նկատ մամբ բռ նու թյուն նե րով, թա լա նով, սպա նու-
թյուն նե րով: Ձեր բա կալ ված նե րի նկատ մամբ գոր ծի էր դր վում «բաս տի նա դո»60 պատ-
ժաձևը. բա րակ ճի պո տով հար վա ծում էին զո հի կրունկ նե րին61: Ի նչ պես նշում է ԱՄՆ-ի 
դես պան Հեն րի Մոր գեն թաուն. «Գ րանց ված են դեպ քեր, ե րբ զենք թաքց նե լու մե ղադ-
րան քով մեր կաց նում էին կա նանց և ծե ծում դա լար ճի պոտ նե րով: Նման ծե ծի էին 
են թար կում նույ նիսկ հղի կա նանց…»62:

 Բա ցար ձակ ան պատ ժե լի ու թյան պայ ման նե րում ոս տի կան ներն ու ժան դարմ ներն 
ամե նա տար բեր բռ նու թյուն նե րի և նվաս տա ցում նե րի էին են թար կում հայ կա նանց և 
աղ ջիկ նե րին` մեր կաց նե լով, ծաղ րու ծա նա կի ու սե ռա կան բռ նու թյուն նե րի են թար կե լով: 
Հայոց ցե ղա սպա նու թյան վե րապ րող Հ. Խա չատ րյանն իր հու շե րում պատ մում է, թե 
ի նչ պես են ոս տի կան նե րը դդ մա շեն ցի նե րի աք սո րի ճա նա պար հին 15 հայ կա նանց և 
աղ ջիկ նե րի ստի պել մերկ պա րել, ի սկ այ նու հետև սե ռա կան բռ նու թյուն նե րի են են թար-
կել63:

Ոս տի կա նա կան ու ժե րի մաս նակ ցու թյու նը Հայոց ցե ղա սպա նու թյան ծրա գրի ի րա-
գործ մա նը դրսևոր վեց հիմ նա կա նում եր կու տար բե րա կով` ոս տի կան նե րի և ժան դար-
մե րիայի հրա մա նա տար նե րի կող մից կո տո րա ծի և բռ նա գաղ թի կազ մա կեր պու մով, 
ի նչ պես նաև հայ տղա մարդ կանց ձեր բա կա լու թյուն նե րին, ժո ղովր դի տե ղա հա նու թյուն-
նե րին, կո ղո պու տին, սպա նու թյուն նե րին մաս նակ ցու թյամբ64:

57 Պողոսյան, Պողոսյան, Հայկական հարցի և Հայոց ցե ղա սպանության պատմություն, 460:
58 Չեթե` թուրքական ոչ կանոնավոր զորքի զինվոր, որը զբաղվում էր թալանով և սպանություններով: 
Չեթեներ` ավազակային խմբեր:
59 Պողոսյան, Հայկական հարցի և Հայոց ցե ղա սպանության պատմություն, 460:
60 Կտտանքի տեսակ է, որ կիրառվում է հատկապես Արևելքում:
61 Հենրի Մորգենթաու, Դեսպան Հենրի Մորգենթաուի պատմությունը, թարգմ. Լիլիթ Թութխալյանը 
(Երևան, ՀՀ ԳԱԱ Հայոց ցե ղա սպանության թանգարան-ինստիտուտ, 2012), 230: 
62 Նույն տեղում: 
63 ՀՑԹԻ-ի գիտական ֆոնդեր, բաժին 8, ձեռագիր հուշագրություններ, թպ. 158:
64 Գրիգորյան, Զանգվածները և զանգվածային բռնությունները, 111:
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Ինչ վե րա բե րում է գեր մա նա կան ոս տի կա նու թյա նը, ապա պետք է նշել, որ 1936 թ. 
ոս տի կա նու թյան կա նո նա վոր զոր քե րը և ան վտան գու թյան ոս տի կա նու թյան զոր քերն 
ան ցել էին Էսէս-ի ղե կա վար Հիմ լե րի են թա կա յու թյան տակ65: Սա նշա նա կում է, որ 
ոս տի կա նու թյունն ամ բող ջո վին «ն վիր վել» էր հրե ա նե րի ո չն չաց ման գոր ծին: Ոս տի կա-
նու թյունն ի րա կա նաց նում էր զո հե րին հայտ նա բե րե լու, հս կե լու, ու ղեկ ցե լու գոր ծա ռույ թը:

 Նյուրն բեր գյան դա տա վա րու թյան փաս տաթղ թե րի ժո ղո վա ծուում նշ վում է, որ 
գրե թե չկան Գեր մա նիայի ոս տի կա նու թյան կամ արև մուտ քի օ կու պաց ված տա րածք-
նե րի վե րա բե րյալ գեր մա նա կան ոս տի կա նու թյան ղե կա վա րու թյան կամ նրանց ան մի-
ջա կան են թա կա նե րի կող մից տր ված հս տակ հրա ման ներ: Սա կայն դա չի ազա տում 
ոս տի կա նու թյա նը պա տաս խա նատ վու թյու նից, քան զի այն ե ղել է ազ գային-սո ցիա լիս-
տա կան գա ղա փա րա խո սու թյան ան մի ջա կան կրո ղը և հետևոր դը, գոր ծել է բա ցա ռա-
պես նա ցիս տա կան կա ռա վա րու թյան նպա տակ նե րի ի րա գործ ման հա մար66:

Ոս տի կա նու թյունն ի րա կա նաց նում էր զանգ վա ծային ձեր բա կա լու թյուն ներ՝ առանց 
որևէ փաս տա թուղթ ներ կա յաց նե լու կամ հիմ նա վոր ման` դրա նով ի սկ խախ տե լով մար-
դու ի րա վունք նե րը: Ի սկ ար դեն կա լա նա վայ րե րում ձեր բա կալ ված նե րին են թար կում 
էին դա ժան ծե ծի և փոր ձու թյուն նե րի՝ ը նդ հուպ հասց նե լով մահ վան 67:

Հ րե ա նե րի ո չն չաց մա նը մաս նակ ցու թյուն ու նե ցավ ոչ միայն գեր մա նա կան ոս տի կա-
նու թյու նը, մաս նակ ցում էին նաև հարևան ե րկր նե րի ոս տի կա նա կան ու ժե րը: Հատ կա-
պես ակ տիվ գոր ծե ցին Սլո վա կիայի և Հուն գա րիայի ժան դար մե րիա նե րը68: Այս ոս տի-
կա նու թյուն նե րի աջակ ցու թյու նը պայ մա նա վոր ված էր եր կու կա ռա վա րու թյուն նե րի 
փոխ հա մա գոր ծակ ցու թյամբ: Ը ստ դրա` գեր մա նա կան կայս րու թյա նը օգ նու թյուն ցու-
ցա բե րե լու դի մաց Գեր մա նիան պար տա վոր վել էր ապա հո վել Սլո վա կիայի ան կա խու-
թյան և տա րած քային ամ բող ջա կա նու թյան ան վտան գու թյու նը69: 

Այս պի սով, դի տար կե լով նաև ոս տի կա նա կան ու ժե րի մաս նակ ցու թյու նը ցե ղա սպա-
նու թյուն նե րի ի րա գործ մա նը, պարզ է դառ նում, որ եր կու ցե ղա սպա նու թյուն նե րի դեպ-
քում էլ գոր ծել է ամ բող ջա կան, փոխ կա պակց ված հա մա կարգ: Լի նե լով օ րեն քի պաշտ-
պան՝ ոս տի կա նու թյունն ի նքն էր խախ տում օ րեն քը, ի նչ պես նաև օգ տա գոր ծում այդ 
նույն օ րեն քը` ար դա րաց նե լու իր գոր ծո ղու թյուն նե րը:

 Հա տուկ կամ գաղտ նի կազ մա կեր պու թյուն ներ: Հաշ վի առ նե լով այն կարևոր 
փաս տը, որ թե՛ Օս մա նյան կայս րու թյու նը և թե՛ նա ցիս տա կան Գեր մա նիան գտն վում 
էին պա տե րազ մա կան ի րա վի ճա կում, նրանց ան հրա ժեշտ էր այ լընտ րան քային ու ժի 
կի րա ռում, ո րը լի ո վին կլծ վեր բռ նու թյուն նե րի ի րա կա նաց ման բուն գոր ծըն թա ցին: Ի նչ-
պես նաև հե տա գա յում կա զա տեր իշ խա նու թյուն նե րին հայ և հրե ա ժո ղո վուրդ նե րի 
բնաջնջ ման պա տաս խա նատ վու թյու նից:

65 СС в действии, 9.
66 Нюрнбергский процесс, Сборник материалов, том 1, второе издание, ред. Константин Горшенин, 
Роман Руденко, Иона Никитченко (М.: Госюриздат 1954), 226.
67 Նույն տեղում:
68 Մաթոսյան, Հայոց ցե ղա սպանություն և Հրեական հոլոքոստ, 109-110:
69 Нюрнбергский процесс, 336:
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Իթ թի հա տա կան նե րը և նա ցիստ ներն այդ հար ցի լու ծու մը գտան հա մա պա տաս-
խա նա բար Թեշ քի լա թը մահ սու սայի և գեր մա նա կան Էսէս-ի ստեղծ ման մի ջո ցով: 
Սրանք եր կուսն էլ, չնա յած ի րենց կի սա ռազ մա կան բնույ թին, գոր ծում էին կու սակ-
ցա կան մար մին նե րի կար գադ րու թյամբ: Սա առա ջին հեր թին բա ցատր վում է նրա-
նով, որ հայե րի և հրե ա նե րի բնաջնջ ման ծրա գրի հե ղի նակ նե րը պատ կա նում էին 
իթ թի հա տա կան և նա ցիս տա կան կու սակ ցու թյուն նե րի շր ջա նակ նե րին: Բե հաէդ դին 
Շա քի րը, Նա զը մը, Զիա Գյո քալ փը կենտ րո նա կան կո մի տեի ան դամ ներ էին՝ հայտ-
նի ի րենց պան թուր քիս տա կան գա ղա փար նե րով և հա յա տյա ցու թյամբ: Է սէս-ի բարձ-
րա գույն ղե կա վարն ու նրա տե ղա կալ ներ Հայդ րի խը, Կալ տենբ րուն նե րը նա ցիստ ներ 
էին և հա կահ րե ա ներ70:

Այս պես, օս մա նյան գոր ծող իշ խա նու թյուն նե րի հե տա գա ծրա գրե րը քն նար կե-
լու հա մար «Մի ու թյուն և առա ջա դի մու թյուն» կու սակ ցու թյան կենտ րո նա կան կո մի-
տե ում 1914 թ. մայի սին հրա վիր վում է խորհրդակ ցու թյուն: Այն վա րում էր «Ե րե-
քի գոր ծա դիր կո մի տեն»71, ո րի կազ մում էին կու սակ ցու թյան նշա նա վոր գոր ծիչ-
ներ Բե հաէդ դին Շա քի րը, դոկտ. Նա զը մը և կր թու թյան նա խա րար ալի Շուք րին: 
Հենց այդ ժա մա նակ էլ կու սակ ցու թյան քար տու ղար Բե հաէդ դին Շա քիրն ը նդ գծում 
է ավե լի կենտ րո նաց ված ռազ մա կան ու ժի ան հրա ժեշ տու թյու նը: Շա քիրն առա ջար-
կում է ստեղ ծել մի օ ղակ, ո րն ան մի ջա կա նո րեն կպատ կա նի կու սակ ցու թյա նը և 
կի րա կա նաց նի իշ խա նու թյուն նե րի կող մից մշակ ված ծրա գրե րը. «… ներ կայ պա րա-
գային ո՛չ բա նա կէն, ո՛չ ալ ժո ղո վուր դէն կր նանք օ գուտ մը սպա սել: Մե զի մաս նա ւոր 
ուժ մը, մեր գոր ծու նէ ու թե ան ան կա խու թիւ նը պաշտ պա նե լիք ուժ մը, զի նե ալ ուժ մը 
պետք է: Այս ու ժը ու զուած կող մը զր կե լու ի րա ւունքն ալ մե զի պատ կա նե լու է…»72:

Ար դեն ի սկ լավ պատ կե րաց նե լով այդ օ ղա կի կար գա վի ճա կը և գոր ծա ռույթ նե րը՝ 
նա այդ մա սին զե կու ցում է նաև կու սակ ցա կան ըն կեր նե րին: Ար դյուն քում ձևա վոր վում 
է Հա տուկ կազ մա կեր պու թյան քա ղա քա ցիա կան մաս նա ճյու ղը, ո րը ղե կա վա րում էր 
Բե հաէդ դին Շա քի րը: 

1914 թ. օ գոս տո սի 2-ին՝ Գեր մա նիայի հետ գաղտ նի պայ մա նա գիր կն քե լու օ րը, 
Իթ թի հա տի կենտ կո մը լսում է Հա տուկ կազ մա կեր պու թյան հար ցը և ո րո շում այն 
ծա ռայեց նել հա մաիս լա մա կան և հա մա թուր քա կան նպա տակ նե րի ի րա կա նաց մա-
նը73: Թեշ քի լա թի ղե կա վար մարմ նում տե ղեր հատ կաց վե ցին կու սակ ցա կան, վար չա-
կան-ոս տի կա նա կան աշ խա տող նե րին, ի նչ պես նաև բա նա կային գոր ծիչ նե րին74:

1913-1914 թթ. մշակ վեց հա մա պար փակ ծրա գիր Թեշ քի լա թը մահ սու սայի և կա ռա-
վա րու թյան հա մա գոր ծակ ցու թյան վե րա բե րյալ, ի սկ գոր ծում ը նդ գրկ վե ցին Թա լե-
ա թը, Ջա վի դը, Իբ րա հի մը, ալի Շուք րին, Բե հաէդ դին Շա քի րը, Նա զը մը, Հա սան 

70 Նույն տեղում, 98:
71 Հատուկ հանձնաժողով, որ ստեղծվել է 1915 թ. «Միություն և առաջադիմություն» կուսակցության 
կողմից` Օսմանյան կայսրության հայ բնակչության տեղահանությունը և կոտորածը կազմակերպելու 
համար: 
72 Րիֆաթ, Օսմանեան յեղափոխութեան մութ ծալքերը, 113-114:
73 Պողոսյան, Պողոսյան, Հայկական հարցի և Հայոց ցե ղա սպանության պատմություն, 450:
74 Նույն տեղում:
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Ֆեհ մին, աղա օղ լու Ահ մե դը, Զիա Գյո քալ փը և այլք75:
 Թեշ քի լա թը մահ սու սայի արևե լյան նա հանգ նե րի բա ժան մուն քը գտն վում էր կենտ-

րո նա կան կո մի տեի ան մի ջա կան հս կո ղու թյան ներ քո, ի սկ հայե րի տե ղա հա նու թյան և 
ջար դե րի ժա մա նակ կո մի տեի հս կո ղու թյան տակ էին ան ցել նաև կազ մա կեր պու թյան 
այն ստո րա բա ժա նում նե րը, ո րոնք ու ղարկ վել էին կով կա սյան ռազ մա ճա կատ76: 

Թեշ քի լա թը մահ սու սայի ան դամ նե րի ը նդ հա նուր թի վը կազ մել է 30-34 հա զար, ո րի 
զգա լի մա սը բան տե րից ազատ ար ձակ ված հան ցա գործ ներ են ե ղել: 1914 թ. նոյեմ-
բե րին Բա լը քե սի րի77 տե սուչ Մու սայից Միդ հատ Շյուք րիին հղած նա մա կում գր ված 
է. «… սրա նից մեկ շա բաթ առաջ ներ քին գոր ծե րի մի նիստ րու թյու նից մի հրա ման 
ե կավ, որ իմ լի վայի78 մեջ գտն վող չեր քեզ նե րից, բան տար կյալ նե րից և այլ մարդ կան-
ցից մոտ եր կու հա րյուր հո գի հա վա քեմ և ու ղար կեմ Կով կա սում չե թե ու թյուն79 անե լու 
հա մար…»80:

Հ րեից հո լո քոս տի պա րա գա յում ցե ղա սպա նու թյան ծրա գրի գոր ծադ րու մը` հրե ա-
նե րի հայտ նա բե րու մը, տե ղա փո խու մը և սպա նու թյու նը, վս տահ ված էր գաղտ նի կազ-
մա կեր պու թյա նը: Այս դեպ քում դրանք Էսէս-ի տար բեր ստո րա բա ժա նում ներն էին: 
Է սէս-ի զոր քե րը ստեղծ վե ցին ֆա շիս տա կան կու սակ ցու թյան եր կու հիմ նա կան ռազ-
մա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րի` գրո հային (ՍԱ) և պահ նոր դա կան ջո կատ նե րի (Էսէս) 
հի ման վրա: Այլ տվյալ նե րով Էսէս-ը ստեղծ վել է 1925 թ., ե րբ ՍԱ-ի ան դամ նե րից Հիտ-
լե րը ստեղ ծեց մի ջո կատ, ո րի նպա տա կը նա ցիս տա կան կու սակ ցու թյան ան դամ նե րի 
ան վտան գու թյունն ապա հո վելն է ր81: Պահ նոր դա կան ջո կատ ներն ավե լի մեծ ճա նա չում 
են ձեռք բե րում 1929 թ., ե րբ Հիտ լերն Էսէս-ի ղե կա վար (ռայխս ֆյու րեր) է նշա նա կում 
Հայն րիխ Հիմ լե րին: Այդ ժա մա նակ Էսէս-ի ան դամ նե րի թի վը կազ մում էր ըն դա մե նը 
280, ի սկ 1933 թ.՝ ար դեն 52.000 հո գի82:

1934 թ. Հիտ լե րի հա տուկ ո րոշ մամբ Էսէս-ն իր մա տու ցած ծա ռա յու թյուն նե րի 
հա մար նա ցիս տա կան կու սակ ցու թյան հա մա կար գում բարձ րաց վում է ան կախ կազ-
մա կեր պու թյան կար գա վի ճա կի83: Ավե լի ուշ՝ 1938 թ., բա ցի «Կայ սե րա կան ան վտան-
գու թյան գլ խա վոր վար չու թյու նից», ստեղծ վում են նաև Էսէս-ին են թա կա ստո րա բա-
ժա նում ներ՝ «Վաֆ ֆեն-է սէս»-ը, ո րի թվա քա նա կը պա տե րազ մի վեր ջում ար դեն հա սել 
էր 580.000-ի84: 

75 Նույն տեղում:
76 Dadrian, The Role of the Special Organization, 7:
77 Բալըքեսիր (թուրք.՝ Balıkesir), Բուրսայի նահանգի Գարասի գավառի կենտրոնը։
78 Լիվա կամ սանջակ` համարժեք է գավառին:
79 Թալան և ավազակային հարձակումներ իրականացնել:
80 Հայերի ցե ղա սպանությունը ըստ երիտթուրքերի դատավարության փաստաթղթերի, կազմ.՝ 
Ավետիս Փափազյան, խմբ.՝ Ռուբեն Սահակյան (Երևան, Հայկական ՍՍՀ ԳԱ հրատ., 1988), 99:
81 СС в действии, 14.
82 Նույն տեղում:
83 Մաթոսյան, Հայոց ցե ղա սպանություն և Հրեական հոլոքոստ, 97:
84 Նույն տեղում, 102:

https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B9%D5%B8%D6%82%D6%80%D6%84%D5%A5%D6%80%D5%A5%D5%B6
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Հարկ է նշել, որ այս դեպ քում ևս Էսէս-ի զոր քե րը հա մալր վե ցին բան տե րից ազատ 
ար ձակ ված հան ցա գործ նե րով: Ի նչ պես ար դեն նշել ե նք Թեշ քի լա թը մահ սու սայի 
պա րա գա յում, այս տեղ ևս հաշ վի էին առն վում հան ցա գործ նե րի փոր ձա ռու թյու նը և 
ան գթու թյու նը: 

Ինչ պես տե սանք, եր կու ցե ղա սպա նու թյուն նե րի ժա մա նակ էլ գոր ծի էր դր վել 
ամ բողջ ու ժային հա մա կար գը, ի նչ պես նաև ստեղծ վել էին հա տուկ կազ մա կեր պու-
թյուն ներ, ո րոնք լի ո վին լծ վել էին հայե րի և հրե ա նե րի բնաջնջ ման ծրա գրին: 

Այս պի սով, ու սում նա սի րե լով հա մե մա տու թյան մեջ դր ված եր կու ցե ղա սպա նու թյուն-
նե րի ի րա կա նաց ման «գոր ծի քա կազ մը», գա լիս ե նք այն եզ րա կա ցու թյան, որ թե՛ Հայոց 
ցե ղա սպա նու թյան և թե՛ Հրեից հո լո քոս տի ժա մա նակ գոր ծադր վել են մի շարք ու ժեր 
և որ ամե նա կարևորն է՝ եր կու գաղտ նի կազ մա կեր պու թյուն ներ, ո րոնք ը ստ է ու թյան 
ցե ղա սպա նա կան ծրա գրի գլ խա վոր դե րա կա տար ներն էին և պա տաս խա նա տու նե րը:

Inessa G. Stepanyan

ON THE ISSUE OF THE MAİN PERPETRATORS OF THE ARMENİAN GENOCİDE 
AND THE JEWİSH HOLOCAUST

SUMMARY

Key words: Armenian Genocide, Jewish Holocaust, perpetrators, society, army, police, 
criminals, secret organizations, Teşkilati Mahsusa, Nazi SS.

The article presents and compares the means and methods used to carry out the 
Armenian Genocide and the Jewish Holocaust. All social groups, involved in the genocidal 
process, are presented separately. Among them the society, whose involvement has 
enabled the authorities to save their own forces and hide the genocidal act under the guise 
of national clashes. It is nethworthy that in the case of both genocides, regardless of the 
motives, there was a huge support coming from different nations to the Turkish and Nazi 
authorities. In the case of Jews there was also a support coming from the states.

The next group presented was the army, whose participation was crucial in the 
process of disarmament and recruitment of the Armenian abled–bodied men, as well as 
in searching for Jews during the Holocaust. There was a one comprehensive system that 
included several military or semi-militarized structures connected to each other.

The role of police was presented as being a law defender himself, violated the laws and 
used that same law to justify its actions. It was evident that a complex and interconnected 
system was functioning during the both genocides. Also criminals released from the 
prisons, on the one hand, filled up the ranks of the paramilitary institutions, and on the 
other, carried out the killings more easily and with experience. Another important feature 
here was that the armed forces would be free from the problems of the Armenian and 
Jewish population and would concentrate all their forces on the war.
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The focus of the article is on secret organizations (Teşkilat-i Mahsusa and Nazi SS) that 
became the main perpetrators of the two genocides and not only supported but also took the 
main responsibility of the implementation of the genocidal program.

Инесса Г. Степанян

К ВОПРОСУ ОБ ОСНОВНЫХ ИСПОЛНИТЕЛЯХ ГЕНОЦИДА АРМЯН И 
ЕВРЕЙСКОГО ХОЛОКОСТА

РЕЗЮМЕ
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по ли ция, преступники, секретные организации, Тешкилят-и-Махсуса, немецкий СС.

Представлены механизмы осуществления Геноцида армян и Холокоста евреев 
посред ством сравнения двух геноцидов. Выделены все компоненты, включенные в гено-
цидальную программу.

Общество, участие которого дало возможность властям сохранить свои собствен-
ные силы и скрыть геноцидальные действия под прикрытием народных столкновений. 
Независимо от мотивов, в обоих случаях, турецким и нацистским властям была оказана 
большая поддержка со стороны населения, а в случае евреев также со стороны госу-
дарств.

Армия, участие которой имело решающее значение для разоружения и моби ли-
зации армянских мужчин, а также для поиска евреев в случае Холокоста. Сработала 
одна целая система, которая включала несколько связанных друг с другом военных 
или полумилитаризованных структур.

Полиция, которая будучи правозащитником, сама нарушала закон, используя его 
для оправдания своих действий. В случае двух геноцидов функционировала комплекс-
ная взаимосвязанная система.

Преступники, освобожденные из тюрем, с одной стороны пополняли ряды военизи-
рованных структур, а с другой – применяли свой опыт в осуществлении убийств.

Секретные организации (Тешкилят-и-Махсуса и немецкий СС) стали главными 
исполнителями двух геноцидов, которые не только поддержали, но и взяли на себя 
ответственность за осуществление программы геноцида.
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