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Թեհ մի նե Ռ. Մար տո յան
 պատ մա կան գի տու թյուն նե րի թեկ նա ծու

ՀՈՒՅՆԵՐԻ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱՀԱՐՑԸ ՀԱՅ 
ՊԱՏՄԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ 

 Բա նա լի բա ռեր` Հույների ցեղասպանություն, Օսմանյան պետություն, հայ պատմա գրու-
թյուն, կոտորած, տեղահանություն, Փոքրասիական աղետ, Պոնտոս, Թրակիա

 Հույ նե րի ցե ղաս պա նու թյան հարցն՝ ա մե նա տար բեր հան գա մանք նե րով պայ մա նա վոր-
ված՝ տաս նա մյակ ներ շա րու նակ լռու թյան է մատնվել1։ Պետք է նշել, որ չնա յած Հայոց 
ցե ղաս պա նու թյան պատ մա գրու թյան զար գաց մա նը, ի նչ պես Հա յաս տա նի Հան րա պե-
տու թյու նում, այն պես էլ Սփյուռ քում քիչ են այն հայ պատ մա բան նե րը, ով քեր հե տա զո տել 
են Ա ռա ջին աշ խար հա մար տի և դրան հա ջոր դած տա րի նե րին Օս մա նյան պե տու թյան 
հա կա հու նա կան քա ղա քա կա նու թյան շար ժա ռիթ ներն ու հետևանք նե րը: Կա րե լի է ան վա-
րան ը նդ գծել, որ հար ցին ու սում նա սի րող ներն ան դրա դար ձել են կա՛մ հա կա հայ կա կան 
քա ղա քա կա նու թյան և Հայոց ցե ղաս պա նու թյան հա մա տեքս տում, կա՛մ ժա մա նա կի հույն-
թուր քա կան հա րա բե րու թյուն նե րի ձևա չա փով:

 Ներ կա յաց նե լով հայ պատ մա գրու թյան մեջ հար ցին ան դրա դար ձած հե ղի նակ նե-
րին՝ հիմ նա կան շեշ տը դնում ե նք Գևորգ Վար դա նյա նի «Հույն բնակ չու թյունն Օս մա նյան 
կայս րու թյու նում և փոք րա սիա կան ա ղե տը (1914-1923 թթ.)» մե նա գրու թյան վրա։ 

***

20-րդ դա րասկզբին Օս մա նյան պե տու թյան ի րա գոր ծած ցե ղաս պա նու թյան հետևան-
քով բնաջնջ վեց, բռ նի իս լա մաց վեց և տա րագր վեց ևս մեկ քրիս տո նյա ժո ղո վուրդ. 
Թրա կիա յում, Փոքր Ա սիա յում և Պոն տո սում վերջ դր վեց տե ղի հու նա կան քա ղա-
քակրթու թյա նը2։ 

Հայոց ցե ղաս պա նու թյան փաս տի մի ջազ գային ճա նաչ ման գոր ծըն թա ցը, ի նչ պես 
նաև 1970-80-ական թթ. Ա րև մուտ քում Հրեից հո լո քոս տի թե մայի նկատ մամբ հե տաքրք-
րու թյան ա ճը նպաս տե ցին Հույ նե րի ցե ղաս պա նու թյան հար ցի բարձ րաց մա նը (1980-
1990-ական թթ.)3: Հատ կան շա կան է, որ այն ի րա կա նու թյուն դար ձավ շնոր հիվ Պոն-
տո սի հույ նե րի հա մառ և հետևո ղա կան ջան քե րի։ 1994 թ. փետր վա րի 24-ին Հու նաս-
տա նի Հան րա պե տու թյան խորհր դա րա նը մայի սի 19-ը հայ տա րա րեց Հույ նե րի ցե ղաս-
պա նու թյան հի շա տա կի օր, ո րը կապ ված է Մուս տա ֆա Քե մա լի Սամ սուն հաս նե լու 

1 Հրապարակումը նվիրվում է Պոնտոսի հույների ցեղասպանության 100-ամյակին:
2 Թեոֆանիս Մալկիդիս, Հույների ցեղասպանությունը, Թրակիա, Փոքր Ասիա, Պոնտոս, հեղի նա-
կազորված թարգմանությունը՝ Թեհմինե Մարտոյանի (Ալեքսանդրուպոլիս, 2014), 18:
3 Այդ մասին մանրամասն տե՛ս Գևորգ Վարդանյան, «Պոնտոսի հույները և հանրապետական 
Թուրքիան. պատմական հիշողություն և նոր մարտահրավերներ», Ժամանակակից Եվրասիա III, no. 
2 (2014), 86-105: 
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հետ4։ Հույ նե րի ցե ղաս պա նու թյու նը ո գե կոչ վում է նաև սեպ տեմ բե րի 14-ի ն՝ կապ ված 
1922 թ. Զմյուռ նիայի քրիս տո նյա նե րի կան խամտած ված բնաջնջ ման, ա պա՝ քա ղա քի 
հր կիզ ման հետ։ 

Հայ պատ մա գրու թյուն մեջ օս մա նահ պա տակ հույ նե րի պատ մու թյան նա խա ցե ղաս-
պա նա կան և բուն ցե ղաս պա նա կան շր ջա նին ո րո շա կի ո րեն ան դրա դար ձել են Ման վել 
Զու լա լյա նը5, Ջոն Կի րա կո սյա նը6, Հրաչ Բար թի կյա նը7, Վա հագն Դադրյա նը8, Ռի չարդ 
Հով հան նի սյա նը9, Հով հան նես Ին ճի կյա նը10, Հրա չիկ Սի մո նյա նը11, Ար ման Կի րա կո սյա-
նը12, Ար սեն Ա վա գյա նը13, Գևորգ Քի լիմ ջյա նը14, Ար տեմ Ու լու նյա նը15 և այլք։ 

Վե րը հի շա տակ ված հե ղի նակ նե րից ա ռանձ նա նում է հատ կա պես պատ մա բան 
Գևորգ Քի լիմ ջյա նը։ Նրա հե տա զո տու թյուն նե րը նվիր ված են Բալ կա նյան պա տե-

4 Մալկիդիս, Հույների ցեղասպանությունը, 154։ 
5 Մանվել Զուլալյան, ««Դեվշիրմե»-ն (մանկահավաքը) Օսմանյան կայսրությունում ըստ թուրքական 
և հայկական աղբյուրների», Պատմա-բանասիրական հանդես no. 2-3 (1959), 247-256:
6 Ջոն Կիրակոսյան, Բուրժուական դիվանագիտությունը և Հայաստանը (XIX դարի 70-ական թթ.) 
(Երևան, «Հայաստան», 1978):
7 Հրաչ Բարթիկյան, «Ռուսաստանի և Խորհրդային Միության հույները։ Վերաբնակեցումներ և 
տեղահանություններ», Պատմա-բանասիրական հանդես no. 2-3 (1999), 397-407։ Հրաչ Բարթիկյան, 
Հունական «Հիդրա» հանրագիտարանը Հայաստանի և հայերի մասին, Պատմա-բանասիրական 
հանդես no. 2 (1981), 290-299:
8 Vahakn Dadrian, “The Determinants of the Armenian Genocide,” working paper GS 02. (Yale Center 
for International and Area Studies, H.F. Guggenheim Foundation, 1998), 1-32; Vahagn Dadrian, The History 
of the Armenain Genocide: Ethnic Conflict from the Balkans to Anatolia to the Caucasus (Province-
Oxford: Berghahn Books, 1995); Vahagn Dadrian, Warrant for Genocide: Key Elements of Turko-Armenian 
Conflict (New Brunswick: Transaction Publishers, 1999). 
9 Ռիչարդ Հովհաննիսյան, Հայաստանի Հանրապետություն, հատոր I. Առաջին տարին, 1918-1919 
(Երևան, ՀՀ ԳԱԱ, 2005); “Armenian Pontus, The Trebizond-Black Sea Communities,” ed. by Richard 
G. Hovannisyan (California: Mazda Publishers, 2009); Richard Hovannisyan, “Armenia on the Road to 
Independence, 1918 (Los Angeles: University of California Press, 1967). 
10 Հովհաննես Ինճիկյան, Օսմանյան կայսրության անկումը: Սոցիալ-տնտեսական ակնարկ (Երևան, 
«Հայաստան», 1984), Оганнес Инджикян, Буржуазия Османской империи (Ер., Изд-во АН Арм. ССР, 
1977).
11 Հրաչիկ Սիմոնյան, Թուրք ազգային բուրժուազիայի գաղափարաբանությունն ու քաղաքա կա-
նությունը (Երևան, «Հայաստան», 1986): 
12 Արման Կիրակոսյան, Բրիտանական դիվանագիտությունը և արևմտահայության խնդիրը (19-րդ 
դարի 30-ական թթ. – 1914 թ.) (Երևան, «Գիտություն», 1999):
13 Арсен Авакян, Геноцид 1915 г. Механизмы принятия и исполнения решений (Ереван: “Гитутюн,” 
1999); Арсен Авакян, Черкесский фактор в Османской империи и Турции (вторая половина XIX – 
первая четверть XX вв.), oтв. ред. Г. Аветисян (Ереван: “Гитутюн,” НАН РА, 2001). 
14 Գևորգ Քիլիմջյան, Թուրք-հունական հարաբերությունները 1908-1914 թվականներին (Երևան, 
Երևանի համալսարանի հրատարակչություն, 1988); Նույնի, «Երիտթուրքերի ազգային քաղա քա կա-
նության հարցի շուրջը», Լրաբեր հասարակական գիտությունների 8 (1970), 11-16; Նույնի, «Թուրք-
հունական հարաբերություններն Առաջին համաշխարհային պատերազմի նախօրյակին (1913-1914)», 
Լրաբեր հասարակական գիտությունների 10 (1976), 32-41:
15 Артем Улунян, Политическая история современной Греции (конец XVIII в. – 90-е гг. XX в.) 
(Москва: ИВИ РАН, 1998), 233. 
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րազմ նե րից մինչև Ա ռա ջին աշ խար հա մար տի սկիզբն ըն կած ժա մա նա կա հատ վա ծում 
հույն-թուր քա կան հա րա բե րու թյուն նե րի և հույ նե րի ա ռա ջին բռ նի տե ղա հա նու թյուն-
նե րի քն նարկ մա նը: 

Պատ մա բան Գևորգ Վար դա նյա նի16 «Հույն բնակ չու թյունն Օս մա նյան կայս րու թյու նում 
և փոք րա սիա կան ա ղե տը (1914-1923 թթ.)» մե նա գրու թյու նը17 հայ րե նա կան պատ մա գրու-
թյան մեջ 19-րդ դա րի վեր ջին և 20-րդ դա րասկզբին Օս մա նյան պե տու թյան մեջ հույ նե րի 
դրու թյու նը, բնա կու թյան շր ջան նե րը, թուր քա կան իշ խա նու թյուն նե րի՝ հույն ժո ղովր դի 
բռ նի տե ղա հա նու թյուն նե րի և կո տո րած նե րի հետևո ղա կան քա ղա քա կա նու թյու նը հա մա-
պար փակ ներ կա յաց նե լու ա ռա ջին փորձն է։ Մե նա գրու թյունն ը նդ գր կում է 19-րդ դա րի 
ե րկ րորդ կե սից 20-րդ դա րի ա ռա ջին քա ռորդն ըն կած ժա մա նա կա հատ վա ծը: 

Ի հար կե, ու սում նա սի րու թյան մեջ հի շա տակ վող ո րոշ փաս տեր և ի րա դար ձու-
թյուն ներ դուրս են ժա մա նա կա գրա կան այդ շր ջա նակ նե րից, ին չը պայ մա նա վոր ված 
է քն նու թյան ա ռար կա հիմ նա հարցն ա ռա վել խո րու թյամբ հե տա զո տե լու ան հրա ժեշ-
տու թյամբ: Վար դա նյանն այս հե տա զո տու թյամբ հայ պատ մա գրու թյան մեջ ա ռա ջին 
ան գամ գի տա կան շր ջա նա ռու թյան մեջ է դնում Կ.Պոլ սի հու նա կան տիե զե րա կան 
պատ րիար քա րա նի, հու նա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րի տե ղե կա գրերն ու ար խի-
վային փաս տաթղ թե րի ժո ղո վա ծու նե րի նյու թե րը, ո րոնք ար ժե քա վոր տե ղե կու թյուն ներ 
են հա ղոր դում հույ նե րի զանգ վա ծային տե ղա հա նու թյուն նե րի և կո տո րած նե րի վե րա-
բե րյալ։ Հույն ժո ղովր դի պատ մու թյան և Օս մա նյան պե տու թյան մեջ նրանց դրու թյան 
հետ կապ ված հար ցե րի մեկ նա բան ման հա մար հե ղի նակն օգ տա գոր ծել է ի նչ պես հույն 
և հայ, այն պես էլ եվ րո պա ցի ու ա մե րի կա ցի հա սա րա կա կան գոր ծիչ նե րի, դի վա նա-
գետ նե րի, զին վո րա կան նե րի, բժիշկ նե րի, ժա մա նա կա կից նե րի աշ խա տանք նե րը` այդ 
թվում նա մակ ներ, հու շա գրու թյուն ներ և այլն18։

Գևորգ Վար դա նյանն իր հե տա զո տու թյունն ի րա կա նաց նե լիս նկա տում և փաս-
տում է, որ հույն ու սում նա սի րող ներն ա վե լի շատ են սկ սել ան դրա դառ նալ սե փա կան 
ժո ղովր դի ցե ղաս պա նու թյան պատ մու թյան հիմ նա հար ցին՝ գի տա կան հե տաքրք րու-
թյան բարձ րա ցու մը կա պե լով Հու նաս տա նում հաս տատ ված գաղ թա կան հույ նե րի 
հի շո ղու թյան պահ պան ման հետ: Հե ղի նա կը հա վաս տիաց նում է, որ հի շո ղու թյունն այն 
հիմ նա կան շար ժիչ ուժն էր, ո րը հիմ նա հար ցի վե րա բե րյալ գի տա կան և քա ղա քա կան 
մեծ հե տաքրք րու թյուն ա ռա ջաց րեց19։

16 Հյուսիսային Կարոլինայի համալսարանի դոկտորանտ և դասախոս Գևորգ Վարդանյանը 
պատմական գիտությունների թեկնածու է, շուրջ երկու տասնյակ գիտական հրապարակումների, 
այդ թվում` մեկ մենագրության հեղինակ: Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակն ընդգրկում է՝ 
հայերի և հույների ցեղասպանությունների պատմություն, Օսմանյան և Ռուսական կայսրությունների 
համեմատական հետազոտություն, հանրային պատմություն և այլն։ 2017-2018 թթ. ղեկավարել է 
Հայոց ցեղասպանության թանգարան-ինստիտուտը: Մինչ այդ եղել է նույն հիմնարկի գիտաշխատող, 
բաժնի վարիչ, գիտական քարտուղար և այլն:
17 Գևորգ Վարդանյան, Հույն բնակչությունն Օսմանյան կայսրությունում և Փոքրասիական աղետը, 
1914-1923 թթ. (Երևան, Հայոց ցեղասպանության թանգարան-ինստիտուտ, «Կոլաժ», 2012, 196 էջ):
18 Վարդանյան, Հույն բնակչությունն Օսմանյան կայսրությունում, 10-11:
19 Նույն տեղում, 13։
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 Մե նա գրու թյան ա ռա ջին գլ խում («Հույ նե րի բնա կու թյան շր ջան ներն ու դրու թյունն 
Օս մա նյան կայս րու թյու նում XIX դա րի վեր ջին և XX դա րի սկզբին») ներ կա յաց նե լով 
հույ նե րի դրու թյու նը՝ Վար դա նյա նը խիստ կարևոր է հա մա րում հույն բնակ չու թյան 
թվա քա նա կի վե րա բե րյալ ա մե նա տար բեր աղ բյուր նե րի հա մա դրումն ու վեր լու ծու-
թյու նը և հան գում այն եզ րա կա ցու թյան, որ թեև թուր քա կան մար դա հա մար նե րի 
տվյալ նե րը դի տա վո րու թյամբ կեղծ ված են, այ նուա մե նայ նիվ, Ա ռա ջին հա մաշ խար-
հային պա տե րազ մի նա խօ րեին Օս մա նյան պե տու թյան մեջ ապ րում էր շուրջ 2,5 մլն 
հույն: Ա նդ րա դառ նա լով հույ նե րի ծանր վի ճա կին՝ հե ղի նա կը փաս տում է, որ թուր-
քա կան իշ խա նու թյուն ներն ա մեն կերպ խո չըն դո տում էին պե տա կա նու թյան հա րուստ 
ա վան դույթ ներ ու նե ցող և զար գաց ման ա վե լի բարձր աս տի ճա նի վրա գտնվող 
հույ նե րի ազ գային ա ռա ջըն թա ցը20: Դի տար կե լով ի րա դար ձու թյուն նե րի ըն թաց քը` 
հե տա զո տո ղը եզ րա կաց նում է, որ 1894-1896 թթ. հայե րի կո տո րած նե րի ժա մա նակ 
սուլ թան Աբ դուլ Հա միդն ուղ ղա փառ հույ նե րի նկատ մամբ վա րել է սի րա շահ ման 
քա ղա քա կա նու թյուն։ Ը ստ հե ղի նա կի՝ այն պայ մա նա վոր ված էր մի ջազ գային բարդ 
ի րա դրու թյամբ` խու սա փել Հու նաս տա նի հետ առ ճա կա տու մից, ի նչ պես նաև սեպ 
խրել հույն և հայ քրիս տո նյա նե րի հա րա բե րու թյուն նե րի մեջ, թշ նա մանք սեր մա նել 
նրանց միջև, հաս նել հույ նե րի չե զո քու թյա նը Հայ կա կան հար ցում` ա մեն գնով թույլ 
չտա լով նրանց մի ջամտու թյու նը և այլն։ 

Գևորգ Վար դա նյա նը, այ նուա մե նայ նիվ, լուրջ բաց թո ղում ներ է նկա տում վե րո-
հի շյալ քա ղա քա կա նու թյան մեջ և այն հիմ նա վո րում ա ռան ձին վայ րե րում հույ նե րի 
կո տո րած նե րով։ Նա ա ռանձ նաց նում է թուր քաց ման քա ղա քա կա նու թյան ջա տա-
գով նե րից հատ կա պես դոկ տոր Նա զը մին, ով 1910 թ. ա ռաջ է քա շել Մա կե դո նիան 
մահ մե դա կան գաղ թա կան նե րով բնա կեց նե լու ծրա գի րը21։ Հե ղի նա կը հա մոզ մունք է 
հայտ նում, որ 1913-1914 թթ. բռ նա գաղ թը պե տա կան քա ղա քա կա նու թյուն էր, ե րիտ-
թուր քե րի բռ նի օս մա նաց ման (թուր քաց ման) քա ղա քա կա նու թյան բա ղա դրիչն էր և 
նպա տակ ու ներ զր կե լու Է գե յան ծո վա փը հույն (ք րիս տո նյա) բնակ չու թյու նից: Վար-
դա նյա նը թուր քաց ման քա ղա քա կա նու թյան բաղ կա ցու ցիչ է հա մա րում հույ նե րի 
տն տե սա կան դիր քե րի թու լա ցու մը, ա պա՝ տն տե սու թյու նից նրանց դուրս մղե լը կամ 
«տն տե սու թյան թուր քա ցու մը», ո րն ամ բող ջաց նում է ե րիտ թուր քե րի «հու նա կան» 
քա ղա քա կա նու թյան է ու թյու նը22։ 

Ամ փո փե լով ու սում նա սի րու թյան ա ռա ջին գլ խի ար դյունք նե րը՝ հե ղի նա կը եզ րա-
կաց նում է, որ օս մա նյան իշ խա նու թյուն նե րի կող մից 1913-1914 թթ. հույն ժո ղովր դի 
նկատ մամբ ի րա գործ վեց բռ նի տե ղա հա նու թյուն նե րի քա ղա քա կա նու թյուն, ո րը թուր-
քա կան կող մը հետևո ղա կա նո րեն փոր ձել է ներ կա յաց նել որ պես բնակ չու թյան «կա մա-

20 Նույն տեղում, 47:
21 Նույն տեղում, 65, 71:
22 Նույն տեղում, 78:
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վոր փո խա նա կում»: Դրա նպա տակն ը ստ հե տա զո տո ղի՝ Արևե լյան Թրա կիայի և 
Ա րևմտյան Փոքր Ա սիայի հու նա թա փումն էր, ո րը տն տե սա կան պատ ժա մի ջոց նե րի 
հետ միա սին Օս մա նյան պե տու թյան թուր քաց ման քա ղա քա կա նու թյան մի մասն էր 
կազ մում:

 Մե նա գրու թյան ե րկ րորդ գլ խում («Օս մա նյան կայս րու թյան հույն բնակ չու թյունն 
Ա ռա ջին հա մաշ խար հային և 1919-1922 թվա կան նե րի հույն-թուր քա կան պա տե րազմ նե րի 
տա րի նե րին: Հայ-հու նա կան հա մա գոր ծակ ցու թյան փոր ձե րը») հե ղի նա կը փաս տում է, 
որ Ա ռա ջին հա մաշ խար հային պա տե րազ մի սկզբ նա կան փու լում հույ նե րի հա լա ծանք-
նե րը, ը նդ հա նուր առ մամբ, նույն քա ղա քա կա նու թյան շա րու նա կու թյունն էին, որ նրանց 
նկատ մամբ կի րառ վեց Բալ կա նյան պա տե րազմ նե րի վեր ջին շր ջա նում և 1914 թ. գար-
նան ու ամ ռան ա միս նե րին։ Վար դա նյա նը, սա կայն, ժա մա նա կի ըն թաց քում հա կա հու-
նա կան քա ղա քա կա նու թյան «ար մա տա վո րում և խո րա ցում» է տես նում:

Ու սում նա սի րո ղը նկա տում է, որ ե թե նա խորդ շր ջա նում հիմ նա կան շեշ տը դր վում էր 
ար տաք սում նե րի վրա, ի սկ գոր ծո ղու թյան տա րած քը միայն Թրա կիան և Փոքր Ա սիայի 
ա րևմտյան ծո վափն էին, ա պա Ա ռա ջին հա մաշ խար հային պա տե րազ մի տա րի նե-
րին (սկ սած 1916 թվա կա նից) հույ նե րի զանգ վա ծային ջար դերն ը նդ գր կե ցին կայս րու-
թյան ամ բողջ տա րած քը: Մեկ նա բա նե լով Պոն տո սում հա կա հու նա կան քա ղա քա կա-
նու թյու նը, ո րը տար վում էր պա տե րազ մի հենց սկզբից, հե ղի նակն ի րա դար ձու թյուն-
նե րի բուռն ծա վալ ման՝ հույն բնակ չու թյան նկատ մամբ «իս կա կան հաշ վե հար դա րի» 
տա րե թիվ նշում է 1916 թ. ապ րի լը՝ այն կա պե լով ռուս նե րի կող մից տա րած քի գրավ-
ման, այ նու հետև նա հան ջի հետ։ Հա մե մա տե լով Պոն տո սում տե ղի ու նե ցած ջար դերն 
ու ար տաք սում նե րը՝ Գևորգ Վար դա նյանն ա ռանց քային ոչ մի տար բե րու թյուն չի նկա-
տում ո ՛չ Փոքր Ա սիա յում, ո ՛չ Թրա կիա յում: Հե ղի նա կը նշում է, որ Պոն տո սում տե ղի 
ու նե ցա ծը դի տարկ վել է որ պես ա ռան ձին` «պոն տա կան ազ գի» ցե ղաս պա նու թյուն՝ 
պայ մա նա վոր ված այդ խնդ րով հիմ նա կա նում զբաղ վող, պոն տա կան ծա գում ու նե ցող 
հույ նե րով։ Վար դա նյա նը նպա տա կա հար մար և ար դա րաց ված է հա մա րում դրանք 
դի տար կել որ պես մեկ ցե ղաս պա նու թյուն` չտա րան ջա տե լով մի մյան ցից23։

Հույն-թուր քա կան պա տե րազ մի տա րի նե րին (1919-1922 թթ.) Օս մա նյան պե տու-
թյան հու նա թա փու մը տե ղի է ու նե ցել ա ռա վել մեծ ծա վալ նե րով և ը նդ հա նուր առ մամբ 
ա վար տին հասց վել եր կի րը հույ նե րից «ա զա տե լու» քա ղա քա կա նու թյու նը: Հե ղի նա կը 
փաս տում է, որ Փոքր Ա սիա յում` հատ կա պես Պոն տո սում և Է գե յան ծո վի ա փե րի հու-
նա շատ շր ջան նե րում, հույն բնակ չու թյու նը բնաջնջ վեց: Միայն Ա ռա ջին աշ խար հա-
մար տի տա րի նե րին Պոն տո սից տե ղա հան ված նե րի ու կո տոր ված նե րի թի վը հաս նում 
էր շուրջ 100.000 մար դու24: Ամ փո փե լով 1919-1922 թթ. հույն-թուր քա կան պա տե րազ մի 
տա րի նե րին Օս մա նյան պե տու թյան տա րած քում հույն ժո ղովր դի զանգ վա ծային 
տե ղա հա նու թյուն նե րի և կո տո րած նե րի ու սում նա սի րու թյան ար դյունք նե րը՝ Գևորգ 
Վար դա նյա նը հա վաս տիաց նում է, որ քե մա լա կան ներն «ա վար տին հասց րին» ե րիտ-
թուր քե րի որ դեգ րած քա ղա քա կա նու թյու նը, ո րի նպա տա կը կայս րու թյան տա րած քի 

23 Նույն տեղում, 97-98:
24 Նույն տեղում, 100։
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«մաք րումն» էր հույն հպա տակ նե րից25:  Թե մայի ու սում նա սի րու թյան հա մա տեքս տում 
հե տաքր քիր է հատ կա պես հե ղի նա կի ան դրա դար ձը հայ-հու նա կան հա մա գոր ծակ-
ցու թյան փոր ձե րին (XX դա րի ա ռա ջին քա ռորդ)։ Ներ կա յաց նե լով Ա ռա ջին հա մաշ-
խար հային պա տե րազ մի տա րի նե րին Օս մա նյան պե տու թյան տա րած քում գրե թե զու-
գա հե ռա բար ի րա կա նաց վող եր կու ժո ղո վուրդ նե րի զանգ վա ծային կո տո րած նե րի և 
ար տաք սում նե րի քա ղա քա կա նու թյու նը՝ հե տա զո տողն ը նդ գծում է հնա րա վոր հա մա-
գոր ծակ ցու թյան փաս տը: Հատ կան շա կան է հե ղի նա կի՝ ըն թեր ցո ղի ու շա դրու թյան բևե-
ռու մը 1915-1923 թթ. Հայոց ցե ղաս պա նու թյան տա րի նե րին Պոն տո սի լեռ նե րում հա մա-
տեղ ի նք նա պաշտ պա նու թյան բազ մա թիվ դեպ քե րի և հայ-հու նա կան միա ցյալ մար-
տախմբե րի գոր ծու նե ու թյան վրա: Վար դա նյա նի հա վաստ մամբ՝ բազ մա թիվ են այն 
օ րի նակ նե րը, ե րբ հույ ներն ի րենց հնա րա վո րու թյան սահ ման նե րում օգ նում էին հայե-
րին26: 

Ու սում նա սի րու թյան եր րորդ գլ խում («Հու նա կան հար ցը Լո զա նի վե հա ժո ղո վում: 
Հայե րի և հույ նե րի զանգ վա ծային տե ղա հա նու թյուն նե րի և կո տո րած նե րի թուր քա կան 
քա ղա քա կա նու թյան ը նդ հան րու թյուն ներն ու տար բե րու թյուն նե րը») հե ղի նա կը դի տար-
կում է Օս մա նյան պե տու թյան և հա սա րա կու թյան մեջ հույ նե րի ներգ րավ վա ծու թյունն 
ու նրանց դե րա կա տա րու թյու նը։

Բ նա կան հա մա րե լով միև նույն պե տու թյան, վար չա կար գի և գոր ծող ան ձանց ի րա-
գոր ծած ցե ղաս պա նու թյուն նե րի զգա լի նմա նու թյուն ներն ու ը նդ հան րու թյուն նե րը 
(տն տե սա կան պատ ժա մի ջոց ներ, զո րա կոչ, աշ խա տան քային գու մար տակ նե րի ստեղ-
ծում, բռ նի իս լա մա ցում, զանգ վա ծային տե ղա հա նու թյուն ներ և կո տո րած ներ, մշա կու-
թային, կր թա կան և կրո նա կան հաս տա տու թյուն նե րի ո չն չա ցում)՝ հե ղի նա կը հատ կա-
պես ը նդ գծում է դրանց տար բե րու թյուն նե րը՝ մարդ կային կո րուստ նե րի թվա քա նակ, 
քր դա կան տարր և այլն27։ 

Անդ րա դառ նա լով հույ նե րի բռ նա գաղ թի և կո տո րած նե րի փու լային զար գաց մա նը` 
կապ ված ժա մա նա կա գրու թյան և աշ խար հա գրու թյան հետ, հե ղի նա կը դժ վա րա նում է 
պն դել մեկ կոնկ րետ ծրա գրի առ կա յու թյան փաս տը, մինչ դեռ ա կն հայտ է հա մա րում, 
որ 1914-1923 թթ. հույ նե րի տե ղա հա նու թյուն ներն ու կո տո րած նե րը (Արևե լյան Թրա-
կիա, Փոքր Ա սիա, Պոն տոս), կազ մե լով մեկ միաս նա կան քա ղա քա կա նու թյուն, կրել 
են պե տա կան բնույթ և ի րա գործ վել կայս րու թյան հույն բնակ չու թյու նից ա զատ վե լու 
դի տա վո րու թյամբ28: 

Ի րա կա նաց նե լով հետևանք նե րի հա մե մա տու թյուն՝ հե ղի նակն ամ փո փում է. «1914-
1923 թթ. թուր քա կան եր կու վար չա կար գե րի կող մից քրիս տո նյա նե րի նկատ մամբ ի րա-
կա նաց ված ցե ղաս պան քա ղա քա կա նու թյան հետևան քը ե ղավ եր կու ժո ղո վուրդ նե րի` 
մի դեպ քում ա րևմտա հա յու թյան, մյուս դեպ քում՝ օս մա նահ պա տակ հույ նե րի հայ րե-
նազր կու մը: Նրանց պատ ճառ վեց ահ ռե լի մարդ կային, նյու թա կան և հո գե բա նա կան 

25 Նույն տեղում, 132:
26 Նույն տեղում, 136-137:
27 Նույն տեղում, 167:
28 Նույն տեղում, 168:
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կո րուստ… Չնա յած մե ծա քա նակ հույ ներ (գլ խա վո րա պես Պոն տո սից) գաղ թե ցին Ռու-
սաս տան, նախ կին խորհր դային հան րա պե տու թյուն ներ և Ա ՄՆ, այ նուա մե նայ նիվ, 
նրանց ճն շող մե ծա մաս նու թյու նը հանգր վան գտավ Հու նաս տա նում: Ի սկ հայե րի հոծ 
զանգ ված ներ տա րած վե ցին աշ խար հով մեկ` Ա ՄՆ-ից մինչև Ա վստ րա լիա»29։

Գևորգ Վար դա նյանն օգ տա գոր ծել է Հայոց ցե ղաս պա նու թյան պատ մու թյան հայտ-
նի ու սում նա սի րող ներ Վա հագն Դադ րյա նի, Ռի չարդ Հով հան նի սյա նի, մա սամբ նաև 
թուրք պատ մա բան, սո ցի ո լոգ Թա ներ Աք չա մի մո տե ցում նե րը, սա կայն չի հետևել 
նրան ցից և ոչ մե կի` ցե ղաս պա նու թյուն երևույ թը բա ցատ րե լու ձևա չա փին: Նա քն նար-
կում է բազ մա թիվ գոր ծոն ներ` կրո նա կան, թուր քա կան ազ գայ նա կա նու թյան, ժա մա-
նա կի մի ջազ գային քա ղա քա կան և այլն: Սա կան այս հե տա զո տու թյան մեջ որևէ գոր-
ծո նի ա ռան ձին ա ռաջ նային կամ ե զա կի նշա նա կու թյուն և կարևո րու թյուն չի տր վում 
Հույ նե րի ցե ղաս պա նու թյան պատ ճառ ներն ու ըն թաց քը բա ցատ րե լու հար ցում: Ա վե-
լին, հույ նե րի բնաջնջ ման նպա տա կա դրու թյու նը հաս տա տող փաս տաթղ թի բա ցա-
կա յու թյու նը չի կաշ կան դել հե ղի նա կին այդ քա ղա քա կա նու թյու նը ցե ղաս պա նու թյուն 
ո րա կե լու հար ցում: Այ դու հան դերձ, Վար դա նյա նի՝ հա կա հու նա կան քա ղա քա կա նու-
թյան աս տի ճա նա կան ար մա տա կա նաց ման օգ տին ար վող փաս տարկ նե րը հի շեց նում 
են գեր մա նա ցի պատ մա բան Հանս Մոմ զե նի «cumulative radicalization» դրույ թը, ո րն 
օգ տա գործ վել է ի նչ պես Հրեից հո լո քոս տի, այն պես էլ Հայոց ցե ղաս պա նու թյան պատ-
մա գրու թյան մեջ, թեև հե ղի նակն այն որ պես նմուշ-օ րի նակ չի դի տար կել:30 

Ամ փո փե լով փաս տենք, որ հե տա զո տու թյունն ու նե ցել է կի րա ռա կան կարևոր նշա-
նա կու թյուն, մաս նա վո րա պես, 2015 թվա կա նին Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան 
Ազ գային ժո ղո վում Հույ նե րի ցե ղաս պա նու թյան փաս տը ճա նա չե լիս և այն դա տա պար-
տող փաս տա թուղ թը կազ մե լիս օգ տա գործ վել են աշ խա տու թյան մեջ ներ կա յաց ված 
դրույթ ներն ու մշա կում նե րը։ 

29 Նույն տեղում, 172-173:
30 Hans Mommsen, “Hitler’s Reichstag Speech of 30 January 1939,” History and Memory 9, no. 1-2 (1997), 
147-161, տե՛ս նաև հետևյալ ուսումնասիրությունը` Donald Bloxham, The Great Game of Genocide: 
Imperialism, Nationalism, and the Destruction of the Ottoman Armenians (Oxford: Oxford University 
Press, 2005).
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Researches dealing with the Greek pre-genocidal and genocidal period are written by the 
Armenian historians Manvel Zulalyan, John Kirakosyan, Hratch Bartikyan, Vahakn 
Dadryan, Richard Hovhannisyan, Gevorg Kilimjyan, etc. 

Gevorg Vardanyan’s monograph “The Greek Population in the Ottoman Empire and 
the Asia Minor Disaster (1914–1923)” is the first attempt of comprehensive research which 
presents and analyzes the mass deportations and massacres of the Greeks in the Ottoman 
Empire from 1914 to 1923. 

In 2015 the provisions of the monograph were used during the recognition and formation 
of the document of the Greek Genocide at the Parliament of the Republic of Armenia.

Тегмине Р. Мартоян
кандидат исторических наук

ВОПРОС ИСТОРИИ ГЕНОЦИДА ГРЕКОВ  
В АРМЯНСКОЙ ИСТОРИОГРАФИИ

РЕЗЮМЕ
Ключевые слова: Геноцид греков, Османская Империя, армянская историография, резня, 
депортация, Малоазийская катастрофа, Понт, Фракия.

Тему предгеноцидного и геноцидного периода истории османских греков, в армянской 
историографии частично упоминули Манвел Зулалян, Джон Киракосян, Грач Бартикян, 
Ваакн Дадрян, Ричард Оганнисян, Геворк Килимджян и др. Монография историка 
Геворка Варданяна «Греческое население в Османской империи и Малоазийская 
катастрофа» стала первой папыткой всестороннего рассмотрения положения греков в 
Османской империи в конце 19-го и начале 20-х веков. Исследование имело важное 
прикладное значение, в частности, при признании факта Греческого Геноцида в 
Национальном Собрании Республики Армения в 2015 г. представленные в работе 
положения и разработки были использованы при формулировке подтверждающего 
документа.
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