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 ՍԱ ՍՈՒ Նի՝ 1894 Թ. ԿՈ ՏՈ րԱ ծի Ար ձԱ ԳԱՆք ՆԵրՆ Ար ԵՎԵ լԱ ՀԱՅ 
ՄԱ ՄՈՒ լՈՒՄ

 Նա րի նե Հա կո բյան 

Օս մա նյան կայս րու թյու նում սուլ թան Աբ դուլ Հա միդ II-ի վա րած հա կա հայ կա կան 
քա ղա քա կա նու թյունն իր գա գաթ նա կե տին հա սավ 1890-ա կան թվա կան նե րին, ե րբ 
հա րյուր հա զա րա վոր հայեր կո տոր վե ցին, բռ նի կրո նա փոխ վե ցին, տա րագր վե-
ցին: Նա խա դե պը չու նե ցող այդ դեպ քե րը չէ ին կա րող վրի պել ժա մա նա կա կից նե րի 
ու շադ րու թյու նից: Հայե րի հա լա ծանք նե րը հա մաշ խար հային ար ձա գանք ու նե ցան. 
բազ մա թիվ ա ռա ջա դեմ մար դիկ դա տա պար տե ցին հա մի դյան վար չա կար գը, եվ րո-
պա կան մա մու լում լույս տե սան բազ մա թիվ դա տա պար տող հոդ ված ներ, ծաղ րան-
կար ներ, թուր քա կան վայ րա գու թյուն նե րը պատ կե րող գր քույկ ներ1: Օս մա նյան 
կայս րու թյու նում ծա վալ վեց ան նա խա դեպ նպաս տա մա տույց գոր ծու նե ու թյուն, ո րի 
նպա տա կը հա մի դյան ա ղե տի հետևանք նե րը մեղ մելն է ր2: 

 Հայ ժո ղովր դի օր հա սա կան դրու թյու նը, բնա կա նա բար, չէր կա րող չքն նարկ-
վել և չլու սա բան վել նաև տվյալ ժա մա նա կաշր ջա նի հայ կա կան մա մու լում: Ի նչ պես 
ա րևմ տա հայ, այն պես էլ արևե լա հայ մա մու լը մեծ տեղ է հատ կաց րել հայ ժո ղովր դի 
կրած տա ռա պանք նե րի ներ կա յաց մա նը̀  այդ պի սով լու սա բա նե լով և փաս տագ րե-
լով հա մի դյան սար սափ նե րը: Որ պես այդ կո տո րած նե րի մեկ նարկ՝ կարևոր նշա-
նա կու թյուն ու նեն Սա սու նում 1894 թ. ծա վալ ված ի րա դար ձու թյուն նե րը: Այս հոդ վա-
ծում մենք կփոր ձենք քն նար կել և վեր լու ծել արևե լա հայ մա մու լում Սա սու նի` 1894 թ. 
ի նք նա պաշտ պա նու թյան և կո տո րա ծի լու սա բա նու մը: Այդ նպա տա կով հե տա-
զո տու թյան են են թարկ վել «Մ շա կի›, « Մուր ճի», « Նոր Դա րի» և «Ար ձա գան քի» 
հրա պա րա կում նե րը: Այդ թեր թերն է ին, որ 1890-ա կան թվա կան նե րին ե ռան դուն 
գոր ծու նե ու թյուն է ին ծա վա լել արևե լա հայ ի րա կա նու թյան մեջ: Վե րոն շյալ բո լոր 

1 Հա մի դյան կո տո րած նե րի վե րա բե րյալ Զո րյան ի նս տի տու տի կազ մած գրա կա նու թյան 
ցանկն աս վա ծի խո սուն վկա յու թյունն է: Տե՛ս Shirinian G., The Armenian Massacres of 1894-1897: A 
Bibliography http://www.zoryaninstitute.org/bibliographies/The%20Armenian%20Massacres.pdf.
2 Ա րևմ տա հա յու թյան՝ 1894-1896 թթ. կո տո րած նե րի ժա մա նակ եվ րո պա կան (« Գեր մա նա կան 
ա ռա քե լու թյուն արևել քում», « Կա նանց ա ռա քե լու թյան աշ խա տող ներ») և ա մե րի կյան (Օ տա-
րերկ րյա լի ա զոր նե րի ա մե րի կյան խոր հուրդ, Ա մե րի կյան կար միր խաչ) մի շարք հա յա սի րա կան 
կազ մա կեր պու թյուն ներ զգա լի աշ խա տանք տա րան՝ հա մի դյան ջար դե րի հետևանք նե րը մեղ մե-
լու հա մար: Նրանց շնոր հիվ տաս նյակ հա զա րա վոր հայ ե րե խա ներ և այ րի ա ցած կա նայք փրկ-
վե ցին վե րա հաս կոր ծա նու մից և կա րո ղա ցան նոր կյանք սկ սել: Այդ մա սին ման րա մասն տե՛ս 
William E. Strong (ed.), The Story of the American Board: An Account of the First Hundred Years of 
the American Board of Commissioners for Foreign Missions, Boston: The Pilgrim Press, 1910: Բար տոն 
Կ., Զե կույց: Ա մե րի կյան կար միր խա չի նպաս տա մա տույց ա ռա քե լու թյու նը Փոքր Ա սի ա, Երևան, 
Հայոց ցե ղաս պա նու թյան թան գա րան-ի նս տի տուտ, 2012: Matthias Bjomlund, “Before the Armenian 
Genocide: Danish Missionary and Rescue Operations In the Ottoman Empire, 1900-1914,” Haygazian 
Armenological Review 26 (2006), էջ 141-156: Հա կո բյան Ն., Ա րևմ տյան Հա յաս տա նում մար դա սի րա-
կան օգ նու թյան կազ մա կերպ ման հար ցի շուրջ (XIX դա րի վերջ և XX դա րի սկիզբ), « Ցե ղաս պա
նա գի տա կան հան դես» 2(2014), էջ 24-31:
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պար բե րա կան ներն էլ ա րևմ տա հա յու թյան կյան քը ներ կա յաց նող բա ժին ներ ու նե-
ին, ո րոնց է ջե րում շատ են Հայ կա կան հար ցին, ի նչ պես նաև հա մի դյան կո տո րած-
նե րին նվիր ված նյու թե րը: Հատ կան շա կան են մաս նա վո րա պես հա մի դյան կո տո-
րած նե րին ա ռնչ վող մի շարք կարևոր հիմ նա հար ցե րի վե րա բե րյալ արևե լա հայ 
թեր թե րի ըն կա լում նե րը: 

Արևե լա հայ մա մու լը գոր ծում էր ցա րա կան գրաքն նու թյան պայ ման նե րում, ո րի 
հետևան քով հայե րի հա լա ծանք նե րի մա սին բազ մա թիվ նյու թեր կամ չէ ին տպագր-
վում, կամ էլ պար զա պես « մաքր վում» է ին ան ցան կա լի տե սա կետ նե րից: Ցա րա կան 
Ռու սաս տա նի այս քա ղա քա կա նու թյու նը պայ մա նա վոր ված էր այն հան գա ման քով, 
որ այս շր ջա նում ռուս-թուր քա կան հա րա բե րու թյուն նե րի ո րո շա կի մեղ մա ցում էր 
նկատ վում: Բա ցի այդ, ցա րա կան կա ռա վա րու թյու նը վա խե նում էր, որ սուլ թա նի 
հա կա հայ կա կան քա ղա քա կա նու թյան դեմ ա րևմ տա հայե րի ա զա տագ րա կան շար-
ժում նե րը կա րող են «ոգևո րիչ» նշա նա կու թյուն ու նե նալ իր են թա կա յու թյան տակ 
գտն վող արևե լա հայե րի հա մար3: Մյուս կող մից հայ կա կան թեր թե րը, չու նե նա լով 
թղ թա կից նե րի մեծ բա նակ, հա ճախ ստիպ ված է ին լի նում բա վա րար վել Ա րևմ-
տյան Հա յաս տա նից հաս նող կցկ տուր տե ղե կու թյուն նե րով: Չնա յած խո չըն դո տող 
նման պայ ման նե րին` արևե լա հայ խմ բա գիր նե րը մեծ պա տաս խա նատ վու թյամբ են 
մո տե ցել հար ցին: Աս վա ծը լա վա գույնս փաս տում է « Մուր ճի» խմ բա գիր Ա. Ա րաս-
խա նյա նի այն դի տար կու մը, ը ստ ո րի. « Մեր ներ քին կե ան քի ու սում նա սի րու թե ան 
ծրագ րի մէջ մեծ պա կա սորդ կը լի նէր, ե թէ Տաճ կա-Հա յաս տա նի կե ան քը ի ւր բա ժի-
նը չ’ու նե նար « Մուրճ»-ում: Ա րդ, մենք սկզ բից ի սկ մտա ծել ե նք, որ այդ խնդ րի մէջ 
մեր ա ռար կան պէտք է լի նի բուն եր կի րը ի ւր ժո ղովր դով… « Մուրճ»-ը կ’աշ խա տի, 
հնա րա ւոր ե ղա ծին չափ, ա մեն ա միս հա շիւ տալ Տաճ կա-Հա յաս տա նի ըն թա ցիկ 
կե ան քի դէպ քե րից»4: Մյուս կող մից արևե լա հայ պար բե րա կան նե րը սե փա կան 
լրատ վու թյան պա կա սը լրաց նե լու հա մար լայ նո րեն օ գտ վել են ա րևմ տյան և ռու սա-
կան պար բե րա կան նե րի հա ղոր դում նե րից: Սա կայն, ան շուշտ, ա ռա վել մեծ կարևո-
րու թյուն են ներ կա յաց նում սե փա կան թղ թա կից նե րի հա ղոր դում նե րը և դեպ քե րի 
գնա հա տա կան նե րը: 

 Սա սու նի 1894 թ. կո տո րա ծը 
Սա սու նում հայերն ու նե ին կի սան կախ վի ճակ, ո րի պատ ճառ նե րի վե րա բե րյալ 
տե ղին դի տար կում է ար վում « Մուրճ»-ի հա մար նե րից մե կում. «...Նո րա լեռ նաբ նակ 
ժո ղո վուր դը վա ղուց ի վեր վայե լում է կի սաա զա տու թե ան նման մի դրու թիւն. բայց 
այդ դրու թիւ նը ստեղծ ւել է ոչ թե որևէ քա ղա քա կան ար տօ նու թիւն նե րի շնոր հիւ, այլ 
մի այն շնոր հիւ ե րկ րի լեռ նային դրու թե ան, ուր բնա կիչ նե րը, հայ թե քիւրդ, թերև 
ոչ ա ւե լի քան 15 հա զար, կէ սը հայ, կէ սը քիւրդ, եր բէք չէ ին կա րող ի րենց դրու թիւ-
նից օ գտ ւել յա ռա ջա դի մու թե ան ճա նա պար հի վրայ ի րանց դնե լու հա մար, բո լո րո-

3 Այդ շր ջա նի ռուս-թուր քա կան հա րա բե րու թյուն նե րի մա սին ման րա մասն տե՛ս Կի րա կո սյան 
Ջ., Ե րիտ թուր քե րը պատ մու թյան դա տաս տա նի ա ռաջ, Երևան, « Հա յաս տան», 1985, էջ 69-76:
4 « Մուրճ», 1889, N12, էջ 1888, 1889:
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վին ը նդ հա կա ռա կը, դա՝ ան խնամ թո ղած տե ղե րից մէկ է, ուր մարդ կանց վի ճա կը 
մի ան գա մայն թո ղած է բնու թե ան բեր մուն քին...»5: Աս վա ծը լա վա գույնս բնու թագ-
րում է սա սուն ցի նե րի կի սան կախ վի ճա կը պայ մա նա վո րող եր կու հիմ նա կան գոր-
ծոն նե րը̀  աշ խար հագ րա կան դիր քը և բնա կիչ նե րի հա մե մա տա բար ան բա րե կե ցիկ 
կյան քը: 

Օս մա նյան իշ խա նու թյուն նե րը 1890-ա կան թթ. ա ռա ջին կե սին մի քա նի ան գամ 
փոր ձել է ին վերջ տալ դրան, սա կայն ա պար դյուն: Սուլ թա նի հա կա հայ կա կան 
քա ղա քա կա նու թյու նը հա սել էր իր գա գաթ նա կե տին, օ րե ցօր ա վե լա ցող հար կե րը, 
հայե րի նկատ մամբ թուրք ա ղա նե րի և քուրդ բե կե րի սան ձար ձակ պահ ված քը 
ստի պում է ին սա սուն ցի նե րին դի մել ի նք նա պաշտ պա նու թյան: 1893 թ. հայե րի և 
քր դե րի6 միջև բա խում նե րը հա ճա խա կի են դառ նում, ի սկ 1894 թ. ամ ռա նը հայե րը 
դի մում են ա պս տամ բու թյան՝ կտ րա կա նա պես մեր ժե լով հար կեր վճա րել: Այս պես, 
հար կե րը եր կար ժա մա նակ սա սուն ցի նե րի կող մից չվ ճա րե լը պատ ճառ դարձ նե-
լով, բայց ի րա կա նում Սա սու նը հիմ նա հա տակ ա վե րե լու նպա տա կով, 1894 թ. Մու-
շում կենտ րո նաց վել են թուր քա կան չոր րորդ բա նա կի զո րա մա սե րը Զե քի փա շայի 
հրա մա նա տա րու թյամբ7: Հար ձա կու մը սկս վել է Շե նիք և Սե մալ գյու ղե րից: 1894 թ. 
օ գոս տո սի 3-ին թուր քա կան բա նա կը և նրան մի ա ցած բազ մա հա զար քր դե րը հար-
ձակ վել են Շա տա խի գա վա ռա կի գյու ղե րի վրա, ո րոնց բնա կիչ նե րը նա հան ջում 
են Գե լի ե գու զան: Չնա յած հե րո սա կան դի մադ րու թյա նը̀  թուր քե րը կա րո ղա նում են 
գրա վել Գե լի ե գու զա նը, ի սկ սա սուն ցի նե րը կենտ րո նա նում են Ան դոկ լե ռան վրա: 
Օ գոս տո սի 13-ին թշ նա մին պա շա րում է Ան դո կը և հար ձակ ման ան ցնում: Սա սուն-
ցի նե րը տա լիս են 200 զոհ8: Թուր քա կան կողմն ա ռա ջար կում է բա նակ ցու թյուն-
ներ, այ նու հետև նեն գո րեն հար ձակ վում բա նակ ցե լու հա մար դիր քե րից ի ջած 200 
պատ վի րակ նե րի վրա. վեր ջին ներս ը նկ նում են ան հա վա սար մար տում: Սա սու նի 
ի նք նա պաշտ պա նու թյան ղե կա վար նե րից իշ խան Գր գոն օ գոս տո սի 15-22-ին կա րո-
ղա նում է լուրջ դի մադ րու թյուն ցույց տալ, ո րը սա կայն մեծ դժ վա րու թյամբ ճնշ-
վում է: Օ գոս տո սի 23-ից սկս ված եր կա րատև ու կա տա ղի մար տե րից հե տո թուր-
քերն ի վեր ջո գրա վում են Ան դոկ լե ռը և դա ժան հաշ վե հար դար տես նում հայե րի 
հետ: Ը ստ ծնուն դով սա սուն ցի հա սա րա կա կան-քա ղա քա կան գոր ծիչ, պատ մա բան 
Կ. Սա սու նու հա ղոր դած տվյալ նե րի` Սա սու նը տվեց 500 զոհ կռ վող նե րից և 1200 
մարդ էլ սպան վեց խա ղաղ բնակ չու թյու նից9: 

5 « Մուրճ», 1894, N9, էջ 1306-1307:
6 Սա սու նի հայե րի ու քր դե րի հա րա բե րու թյուն նե րի մա սին ման րա մասն տե՛ս Պո ղո սյան Հ., Սա
սու նի պատ մու թյուն, Երևան, « Հա յաս տան», 1985, էջ 162-206:
7 Տե՛ս Թա ռո յան Կ., Ժո ղովր դա կան շար ժում նե րը Սա սու նում, Երևան, « Հա յաս տան», 1966,  
էջ 81:
8 Տե՛ս Պո ղո սյան Հ., Սա սու նի պատ մու թյուն, Երևան, « Հա յաս տան», 1985, էջ 201:
9 Կա րօ Սա սու նի, Պատ մու թիւն Տա րօ նի աշ խար հի, Պէյ րութ, Տա րօն-Տու րու բե րան հայ րե նակց. 
Մի ութ. կեդր. Վարչ., 1956, էջ 580: Ը ստ պատ մա բան Լե ոյի՝ Սա սու նի հայ բնա կիչ նե րի զո հե-
րի թի վը 10 հա զար էր (տե՛ս Լե ո, Ան ցյա լից, Թիֆ լիս, Խորհր դային Կով կաս, 1925, էջ 104), ի սկ 
« Մուրճ»-ի թղ թա կի ցը նշում է, որ մի այն զոհ ված տղա մարդ կանց թի վը 12,580 էր, տե՛ս « Մուրճ», 
1895, N1, էջ 158:
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Սա սու նի կո տո րածն ար դեն կա տար ված ի րո ղու թյուն էր, ուս տի մի ջազ գային 
հան րու թյան ճն շում նե րի ներ քո ու Մեծ Բրի տա նի այի10 ա ռա ջար կով եր կար բա նակ-
ցու թյուն նե րից հե տո վեր ջա պես ո րոշ վեց քն նիչ հանձ նա ժո ղով ստեղ ծել՝ Սա սու նի 
դեպ քերն ու սում նա սի րե լու հա մար: Հանձ նա ժո ղո վը կազմ ված էր Մեծ Բրի տա նի-
այի, Ֆրան սի այի և Ռու սաս տա նի դի վա նա գետ նե րից ու ե րեք թուրք ներ կա յա ցու-
ցիչ նե րից, ո րոնք թուր քա կան կա ռա վա րու թյան կող մից նշա նակ վել է ին՝ հանձ նա-
ժո ղո վի գոր ծու նե ու թյու նը խա փա նե լու հա մար11: Այս հոդ վա ծում ու սում նա սիր վող 
պար բե րա կան նե րում քն նիչ հանձ նա ժո ղո վի գոր ծու նե ու թյու նը հիմ նա կա նում լու-
սա բան վում է ա րևմ տյան և ռու սա կան մա մու լի հրա պա րա կում նե րի հի ման վրա, 
ին չը հա վա նա բար պայ մա նա վոր ված էր սե փա կան լրատ վու թյան պա կաս ու նե-
նա լու հան գա ման քով: Այդ հա ղոր դում նե րից պարզ է դառ նում, որ թուր քա կան 
կա ռա վա րու թյունն ա նընդ հատ խո չըն դո տում էր հանձ նա ժո ղո վի գոր ծու նե ու-
թյու նը: Քն նիչ հանձ նա ժո ղո վի աշ խա տանք նե րը խո չըն դո տե լու և Սա սու նի կո տո-
րած նե րի հետ քե րը վե րաց նե լու հա մար թուր քա կան կա ռա վա րու թյու նը նախ և 
ա ռաջ վե րաց նում է կո տո րա ծի մա սին պաշ տո նա կան փաս տաթղ թե րը: Բարձ-
րա գույն կար գադ րու թյամբ վե րաց վել է նաև Սա սու նի կո տո րած նե րի ղե կա վար 
Զե քի փա շայի այն հե ռա գի րը, որ հա ղոր դում էր, թե վեր ջին ան գամ Սա սու նում 
սպան վել էր 1720 հո գի12: Թուր քա կան կա ռա վա րու թյու նը նաև ար գե լեց օ տար 
թղ թա կից նե րի մուտ քը Ա րևմ տյան Հա յաս տան, ը նդ ո րում ար գել վե ցին ոչ մի այն 
չեզոք թեր թե րի թղ թա կից նե րի մուտ քը, այլ նաև Թուր քի այի շա հե րը պաշտ պա-
նող թղ թա կից նե րի: Պատ ճա ռը մեկն էր. թուր քա կան իշ խա նու թյուն նե րը հա մոզ-
ված է ին, որ o տար թղ թա կից նե րը դիտ մամբ չեն հե ղաշր ջե լու ի րենց տե սածն ու 
լսա ծը13: « Մուր ճի» 1895 թ. 1-ին հա մա րում նաև նշ վում է. « Ցա ւով սր տի յայտ նում 
ե նք, որ մեր ջերմ ու տևա կան ջան քե րը՝ Սա սու նի դէպ քերն ա նա չառ քն նե լու նպա-
տա կով մեր յա տուկ թղ թակ ցի հա մար Հա յաս տան մտ նե լու ի րա ւունք ստա նա-
լու մա սին՝ ա պար դիւն ան ցաւ»14: Որ պես հանձ նա ժո ղո վի գոր ծու նե ու թյան վե րա-
բե րյալ սե փա կան թղ թակ ցի կող մից ու ղարկ ված հոդ ված՝ ա ռանձ նա նում է մի այն 
«Ար ձա գան քի»՝ 1895 թ. մար տի 12 –ի հա մա րում լույս տե սած նյու թը, ո րը թղ թա կի ցը 
Մու շից խմ բագ րու թյուն էր ու ղար կել փետր վա րի 23-ին: Հոդ վա ծա գի րը ման րա-
մասն նկա րագ րում է քն նիչ հանձ նա ժո ղո վի ժա մա նե լուց ա ռաջ և հե տո Մու շում ու 
Սա սու նում տի րող ի րա վի ճա կը: Հանձ նա ժո ղո վի գոր ծու նե ու թյու նը խո չըն դո տե լուն 

10 Ա նգ լի ա կան կա ռա վա րու թյան ակ տի վու թյու նը Հայ կա կան հար ցում պայ մա նա վոր ված էր 
հետևյալ հան գա մանք նե րով. Թուր քի այի վրա ճն շում գոր ծադ րե լու մի ջո ցով Մեծ Բրի տա նի ան 
ցան կա նում էր ստի պել Թուր քի ային հա մա ձայն վել իր կող մից Ե գիպ տո սի օ կու պա ցի ային, բա ցի 
այդ Օս մա նյան կայս րու թյու նում ու ժե ղա ցել էր Ռու սաս տա նի և Գեր մա նի այի ազ դե ցու թյու նը, ո րը 
ձեռն տու չէր Մեծ Բրի տա նի ային: Այդ մա սին ա վե լի ման րա մասն տե՛ս Kirakossian Arman J., The 
Armenian Massacres 18941896: British Media Testimony, Dearborn: The Armenian Research Center, 
2008, էջ 40:
11 Տե՛ս « Մուրճ», 1895, N 1, էջ 146:
12 « Մուրճ», 1895, N 1, էջ 130:
13 « Մուրճ», 1895, N 1, էջ 133:
14 Նույն տե ղում:
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ուղղ ված թուր քե րի քայ լե րի մա սին թղ թա կի ցը գրում է. « Դեռ նուի րակ նե րի գա լուց 
շատ ա ռաջ, ե րբ Հօ լուարդ հիւ պա տոսն աշ խա տում էր Սա սուն հաս նել, թիւրք պաշ-
տօ նե ա նե րը և յատ կա պէս պա տաս խա նա տու զի նուո րա կան հրա մա նա տար Զէ քի 
փա շան շտա պում են ծած կել զար հու րե լի կո տո րա ծի հետ քե րը, ո րի գո յու թիւնն 
ան գամ Զէ քին յա մա ռօ րէն ու րա նում էր... փախս տա կան հայե րին մերթ յոր դո րե լով, 
մերթ սպառ նա լով հար կադ րում են վե րա դառ նալ ի րենց ա ւե րակ գիւ ղե րը և քա րու-
քանդ տնե րը վե րա շի նել. Գէ լի է գու զան, Սէ մալ և Շէ նիկ գիւ ղե րի շուր ջը կանգ նած 
զօր քերն ան գամ հրա ման են ստա նում այդ գիւ ղե րը նո րո գե լու և վե րա կանգ նե-
լու, որ և նրանք մի կերպ ա նում ե ն»15: Ի սկ «Ար ձա գան քի»̀  1895 թ. մար տի 10-ի 
հա մա րում նշ վում է. « Տա ճիկ իշ խա նու թիւն նե րը գոր ծի են դնում սպառ նա լիք ներ ու 
կա շառ ներ, որ պէս զի հայերն ու ղերձ ներ ստո րագ րեն և այդ ու ղերձ նե րի մէջ յայտ-
նեն, թե ի րենք «շ նոր հա կալ են բա րե րար խիստ մի ջոց ներ» ձեռք առ նե լու հա մար: 
Շա տե րը ստո րագ րում են այդ ու ղերձ նե րը, բայց մեծ մասն ա ւե լի լաւ են հա մա րում 
բան տը գնալ»16: «Մ շա կի»՝ 1895 թ. փետր վա րի 18-ի հա մա րում հոդ վա ծա գի րը, վեր-
լու ծե լով քն նիչ հանձ նա ժո ղո վի գոր ծու նե ու թյան վե րա բե րյալ եվ րո պա կան մա մու-
լում լույս տե սած հոդ ված նե րը, նշում է, որ սկզ բում բո լոր լու րե րը թուր քե րի օգ տին 
է ին: Եվ դա պարզ էր, քա նի որ թուր քա կան իշ խա նու թյուն նե րը և հանձ նա ժո ղո վի 
թուրք ան դամ ներն ա մեն ի նչ ա նում է ին, որ պես զի ցուց մունք նե րն ի րենց օգ տին 
լի նե ին: Սա կայն ե րբ Ռու սաս տա նի, Ֆրան սի այի և Մեծ Բրի տա նի այի ներ կա յա-
ցու ցիչ նե րի պա հան ջով որ պես վկա ներ սկ սե ցին կանչ վել ան կախ մար դիկ, քրիս-
տո նյա ներ և նույ նիսկ Սա սու նի դեպ քե րի ա կա նա տես ներ, այդ ժա մա նակ հար ցը 
սկ սեց այլ կեր պա րանք ըն դու նել, և վեր ջին տե ղե կու թյուն նե րը մեծ մա սամբ փաս-
տում են, որ քն նիչ հանձ նա ժո ղո վի տե ղե կու թյուն նե րը թուր քա կան կա ռա վա րու-
թյան հա մար նպաս տա վոր չեն17: Այս պես, չնա յած թուր քե րի կող մից հա րուց ված 
բո լոր խո չըն դոտ նե րին, քն նիչ հանձ նա ժո ղովն ա պա ցու ցեց թուր քա կան կա ռա վա-
րու թյան մե ղա վո րու թյու նը18: 

15 Տե՛ս «Ար ձա գանք», 1895, N 29, էջ 1:
16 Տե՛ս «Ար ձա գանք», 1895, N 28, էջ 1:
17 Տե՛ս «Մ շակ», 1895, N 20, էջ 1:
18 Մաս նա վո րա պես հաս տատ վեց այն տե ղե կու թյու նը, ո րի հա մա ձայն. «...յի սուն հայ կո տոր ւե-
ցին Գե լի է-Գու զա նի մօտ տաճ կա կան բա նա կում և որ այլ դեպ քե րում տա ճիկ զին ւոր նե րը և քուր-
դե րը կո տո րում է ին հայե րին ա ռանց հա սա կի և սե ռի խտ րու թե ան: Ան կաս կած են յայտն ւած նաև 
կա նանց վրայ գոր ծած բռ նա բա րու թիւն նե րը. զե կու ցու մը մի փոքր կաս կա ծե լի է յայտ նում մի այն 
այն, թե ար դե օք կա նո նա ւոր զօր քե րը այդ կար գի խայ տա ռա կու թե անց մեջ մաս նա կից են, թե ոչ: 
Հաս տատ ւած է նաև լու րը քսան եւ չորս գիւ ղեր ա ւե րե լու մա սին 5.000 հո գի բնա կիչ նե րով, ո րոնք 
ան տուն մնա ցին: Վեր ջա պէս հաս տատ ւել են հայե րին տան ջանք նե րի են թար կե լու լու րե րը: Շատ 
օ րի նակ ներ են բեր ւած տաճ կա կան գա զա նու թե ան քրիս տո նե ա նե րի վե րա բեր մամբ, ի մի ջի այ-
լոց, ան գլի ա կան հիւ պա տոս Շիպ լէյի հա ղոր դագ րու թիւն նե րի մէջ: Տալ ւո րի կում սպան ւած հայե րի 
թի ւը նա ո րո շում է 1.000 հո գի, և վկա յում է, թե տա ճիկ իշ խա նու թիւն նե րը ոչ այն քան ջանք է ին 
գործ դնում կար ծե ցե ալ ա պս տամ բու թիւ նը խեղ դե լու հա մար, որ քան ջն ջե լու Գե լի է-Գու զան եւ 
Տալ ւո րիկ գա վառ նե րը, ուր ոչ մի տուն ո ղջ չմ նաց, փճաց րին բո լոր ար տե րը եւ ազ գաբ նակ չու թիւ-
նը կա տա րե ալ աղ քա տու թե ան է հասց րած: 12-ից օ գոս տո սի ց 4-ն սեպ տեմ բե րի 1894 թ. այդ տեղ 
որ սում է ին հայե րի վրայ որ պէս ա նում են վայ րի գա զան նե րի նկատ մամբ, կո տո րում է ին նո ցա 
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Արևե լա հայ մա մու լը Սա սու նի՝ 1894 թ. դեպ քե րի պատ ճառ նե րի մա սին
 Սա սու նում 1894 թ. ամ ռա նը ծա վալ ված ի րա դար ձու թյուն նե րի վե րա բե րյալ ա ռա-
ջին հրա պա րակ ման մեջ « Մուրճ»19-ի խմ բա գիր Ա. Ա րաս խա նյանն ը նդ գծում է, 
որ դժ վար էր կար ծել, որ ա րևմ տա հա յու թյան ա ռաջ մի ան գա մից կծա գի այն պի սի 
բարդ խն դիր, ի նչ պի սին Սա սու նի ա պս տամ բու թյունն էր: Ա. Ա րաս խա նյանն այս-
տեղ ը նդ գծում է եր կու գոր ծոն, նախ` Սա սու նի կի սան կախ վի ճա կը՝ պայ մա նա վոր-
ված աշ խար հագ րա կան դիր քով, մյուս կող մից նշում է, որ ի րա դար ձու թյուն նե րի 
ըն թաց քը այլ կլի ներ, ե թե «...ներ կայ հան գա մանք նե րում ի ւր բարձ րու թե ան վրայ 
կանգ նած մի պատ րի արք կա րող էր նշա նա ւոր չա փով ազ դել գոր ծե րի ըն թաց քի 
վրայ Սա սու նում: Մինչ դեռ պատ րի ար քա կան տե ղա պա հը ոչ որ պես ան ձնա ւո րու-
թիւն, այլ որ պէս դիրք̀  չի կա րող այդ պի սի գոր ծե րի հա մար ան հրա ժեշտ հե ղի նա-
կու թիւնն ու նե նալ որ և է կերպ մի ջամ տե լու խնդ րի մէջ մի ե րկ րում, ուր մի ջամ տու-
թիւ նը ներ քին խն դիր նե րում ա հա գին դեր է խա ղում: Ի սկ այդ… ե ղել է գլ խա ւոր 
նպա տակ նե րից մէ կը տաճ կա կան այն քա ղա քա կա նու թե ան, որ թե լադ րել է նրան 
հայե րին առ այժմ պա հել ա ռանց պաշ տօ նա պէս ճա նաչ ւած գլ խի»20: Թեր թի ար դեն 
մյուս հա մա րում նկա րագր վում է ա պս տամ բու թյան սկիզ բը՝ գլ խա վոր պատ ճառ նշե-
լով սա սուն ցի նե րի կի սան կախ վի ճա կին վերջ տա լու կա ռա վա րու թյան ձգ տու մը21: 

«Մ շա կը»22-ը, ո րը Սա սու նի դեպ քե րին ա ռա ջին ան գամ ան դրա դար ձել է 1894 թ. 
սեպ տեմ բե րի 10-ի հա մա րում, նշում է, որ ա պս տամ բու թյան պատ ճա ռը թուր քա կան 
իշ խա նու թյուն ներն է ին, քա նի որ « Մօտ օ րերս կա ռա ւա րու թիւնն սկ սած էր խս տաց-
նել իր պա հան ջը հար կե րի նկատ մամբ, և ա հա այդ լեռ նա կան նե րի հան գիստն ալ 

ա ռանց խտ րու թե ան հա սա կի և սե ռի, և ե թէ ա մեն քը չկո տոր ւե ցին, այդ մի այն նրա նից է որ տե ղի 
լեռ նային դիր քը կա րե լի ու թիւն էր տա լիս հա լա ծան քից թաքն ւե լու»: Տե՛ս « Մուրճ», 1896, N 1, էջ 131:  
Շիպ լէյի և մյուս դի վա նա գի տա կան ներ կա յա ցու ցիչ նե րի հա ղոր դագ րու թյուն նե րը (1894 թ. հու լի-
սից մինչև 1895 թ. հոկ տեմ բեր) ամ փոփ վե ցին 1895 թ. հուն վա րին լույս տե սած ան գլի ա կան Կա-
պույտ գր քում (տե՛ս Correspondence Relating to the Asiatic Provinces of Turkey: Events at Sasoon, and 
Commision of Inquiry at Moush, Part 1, London: HMSO, 1895):
19 « Մուրճ» հա սա րա կա կան-քա ղա քա կան, գրա կան ամ սա գի րը հիմ նադր վել է 1889 թ. Թիֆ լի-
սում տն տե սա գետ Ա. Ա րաս խա նյա նի կող մից: Ամ սա գիրն ու ներ լի բե րալ ուղղ վա ծու թյուն: Հրա-
տա րակ վել է մինչև 1907 թ.: 
20 « Մուրճ», 1894, N 9, էջ 1306: Խոսքն այն մա սին է, որ Կ. Պոլ սի հայոց պատ րի արք Ա շը գյա նից 
հե տո, նոր պատ րի արք ը նտ րե լու փո խա րեն, ը նտ րե ցին պատ րի ար քի տե ղա պահ: Ա վե լին, ը նտ-
րու թյու նը կա տա րեց ոչ թե Ազ գային ժո ղո վը, այլ կրո նա կան ու քա ղա քա կան ժո ղով նե րը: Պատ-
րի ար քի տե ղա պահ ը նտր վեց Դի մաք սյան Տ. Հմա յակ ե պիս կո պո սը: Ի նչ պես նշ վում է « Մուրճ»-ի՝ 
1894 թ. 7-8 հա մա րում, կա տար վա ծը պատ րի ար քի ը նտ րու թյուն է ր՝ տե ղա պա հի ը նտ րու թյան ան-
վան ներ քո: Այս ա մե նը թուր քա կան քա ղա քա կա նու թյան շա րու նա կու թյունն էր, ո րը նպա տակ 
ու ներ վե րաց նե լու ա րևմ տա հայոց սահ մա նադ րու թյու նը, ի նչ պես նաև խո չըն դո տե լու ա րևմ տա-
հայե րի խն դիր նե րի բարձ րա ձայ նու մը: 
21 « Մուրճ», 1894, N 10, էջ 1496-1497: 
22 Լի բե րալ ուղղ վա ծու թյուն ու նե ցող «Մ շակ» հա սա րա կա կան-քա ղա քա կան, գրա կան թեր թը 
հրա տա րակ վել է 1872-1921 թթ. Թիֆ լի սում: Հիմ նա դիրն ու թեր թի ա ռա ջին խմ բա գի րը ե ղել է հրա-
պա րա կա խոս, գրա կան-հա սա րա կա կան գոր ծիչ Գ. Ա րծ րու նին, ով ժա մա նա կի պատ գա մա խոսն 
էր հա մար վում (տե՛ս Հայ պար բե րա կան մա մու լի պատ մու թյուն, XVII-XIX դա րեր, հա տոր 1, Գա-
հի րէ, 2006 թ., էջ 344): 1894-1896 թթ. ա րևմ տա հա յու թյան կո տո րած նե րի ժա մա նակ թեր թի խմ բա-
գի րը Ա. Քա լան թարն էր, այ նու հետև՝ Ա. Ա ռա քե լյա նը, ա պա` Լե ոն:
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վր դո վե լու հա մար ա ռիթ մը է ր»23: Այն բա նից հե տո, ե րբ սա սուն ցի նե րը դի մադ րում 
են Մու շից այդ տեղ ե կած 300 զին վո րին և նրանց ու ղեկ ցող քր դե րին. «...փախս տա-
կան քուր դե րը Մուշ գա լով լուր կը տա րա ծեն, թէ սա սուն ցիք յար ձա կում պի տի գոր-
ծեն քա ղա քի վրա, և ա հա կը սկս վի ի րա րան ցում և փա խուստ»24: Թեր թի հա ջորդ 
հա մա րում ար դեն նկա րագր վում է այն ե ղե րա կան դրու թյու նը, ո րի մեջ հայտն վել 
էր Մշո դաշ տի հա յու թյու նը. « Թիւր քեր ի րանց վրէժ դաշ տի ժո ղովր դէն կը լու ծեն: 
Մշոյ դաշտ սու գի մէջ է: Ան մեղ մար դիկ կը զոհ վին, կը նեղ վին, փախս տա կան կըլ-
լան: Գե ղեր կը թա լա նեն. Ան թիւ, ան հա մար ապ րանք քշած տա րած են: ժո ղովր դին 
համ բե րու թիւնն ալ հա տաւ»25:

Սա սու նի կո տո րած ներն «Ար ձա գանք»26-ի է ջե րում լու սա բան վե ցին թեր թի 
թղ թակ ցի՝27 Կա րի նից ու ղարկ ված հոդ ված նե րի մի ջո ցով: Սեպ տեմ բե րի 9-ին 
«Ար ձա գանք»-ում լույս տե սած թեր թի թղ թակ ցի կող մից օ գոս տո սի 25-ի ու ղարկ-
ված հոդ վա ծը հա կիրճ տե ղե կու թյուն ներ է հա ղոր դում ա պս տամ բու թյան պատ-
ճառ նե րի և պա շար ման մեջ գտն վող Սա սու նի մա սին. « Սա սուն ցի նե րի կա ռա վա-
րու թե ան մա տու ցուե լիք հար կե րը բա ւա կան մի ջո ցից ի վեր ան վճար է ին. և ա հա 
այդ պատ ճա ռա բա նու թե ամբ մի խումբ՝ տե ղային հան գա մանք նե րին, ճա նա պարհ-
նե րին, կիրճ նե րին ծա նօթ քօ չա րի քիւր դե րի ա ռաջ նոր դու թե ամբ ու ղար կեց 300 
կազմ և զի նե ալ զի նուոր ներ: Սաս նոյ հայ ազ գաբ նակ չու թիւ նը այդ երևոյ թը մի ներ-
քին ի չար դի տա ւո րե այ մտ քի նա խա դուռ ճա նա չե լով, կը փոր ձէ ի րենց ա զատ ե րկ-
րից ու հո ղից թր խա ցել այդ ան կոչ և ա պա կա նիչ հիւ րե րին...»28: 

« Նոր Դար»29 թեր թը մի քիչ ա վե լի ուշ և ա վե լի քիչ30 է ան դրա դար ձել Սա սու նի 
կո տո րած նե րին: Ա ռա ջին ան գամ Սա սու նի դեպ քե րին ան դրա դարձ է կա տար վում 

23 «Մ շակ», 1894, N 104, էջ 3:
24 Նույն տե ղում: 
25 «Մ շակ», 1894, N 105, էջ 3:
26 « Փորձ» (1876-1881 թթ.) ազ գային և գրա կան ամ սագ րի հրա տա րա կի չը՝ հրա պա րա կա խոս, 
թարգ մա նիչ, հա սա րա կա կան գոր ծիչ Աբ գար Հով հան նի սյա նը, 1881 թ. հար կադր ված լի նե լով դա-
դա րեց նել ամ սագ րի գոր ծու նե ու թյու նը, նույն տար վա վեր ջին ձեռ նա մուխ է լի նում «Ար ձա գանք» 
գրա կան և քա ղա քա կան ե ռօ րյա թեր թի հրա տա րա կու թյա նը: Թեր թը հրա տա րակ վել է Թիֆ լի-
սում 1882-1898 թթ. և ու ներ ազ գային-պահ պա նո ղա կան ուղղ վա ծու թյուն: Տե՛ս Մխի թա րյան Մ. Հ., 
XIX դա րի ե րկ րորդ կե սի արևե լա հայ պար բե րա կան մա մու լի պատ մու թյու նից (« Փորձ», «Ար ձա
գանք»), Երևան, « Հայ կա կան ՍՍՀ ԳԱ», 1976, էջ 239։ 
27 «Ար ձա գանք»-ի Կա րի նի թղ թա կի ցը, ում ի նք նու թյունն ան հայտ է, հե տա գա յում զոհ վում է 
Կա րի նի կո տո րած նե րի ժա մա նակ: Տե՛ս Մխի թա րյան Մ. Հ., XIX դա րի ե րկ րորդ կե սի արևե լա
հայ պար բե րա կան մա մու լի պատ մու թյու նից (« Փորձ», «Ար ձա գանք»), Երևան, « Հայ կա կան ՍՍՀ 
ԳԱ», 1976, էջ 383:
28 «Ար ձա գանք», 1894, N 104, էջ 3:
29 « Նոր Դար» հա սա րա կա կան-քա ղա քա կան, գրա կան թերթն ու ներ ազ գային պահ պա նո ղա-
կան ուղղ վա ծու թյուն: Հրա տա րակ վել է 1883-1916 թթ. (ը նդ հա տու մով) Թիֆ լի սում հրա պա րա կա-
խոս Սպան դար Սպան դա րյա նի կող մից (տե՛ս Հայ պար բե րա կան մա մու լի պատ մու թյուն, XVII
XIX դա րեր, հա տոր 1, Գա հի րէ, 2006 թ.):
30 Թեր թի՝ սեպ տեմ բե րի 14-ի և նոյեմ բե րի 1-ի հա մար նե րում հոդ վա ծա գի րը նաև տա լիս է Սա-
սու նի դեպ քե րին ուշ և ոչ հա ճա խա կի ան դրա դառ նա լու պատ ճառ նե րի բա ցատ րու թյուն նե րը: Որ-
պես ուշ ան դրա դառ նա լու պատ ճառ՝ նշ վում է թեր թի թղ թակ ցի նա խորդ հոդ վա ծի տեղ չհաս նե լը 
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« Նոր Դար»-ի սեպ տեմ բե րի 14-ի հա մա րում Սա սու նից գնա ցած մի ե րի տա սար դի 
հա ղոր դած տե ղե կու թյուն նե րի հի ման վրա31: Ի սկ Նոր Դա րի` նոյեմ բե րի 1-ի հա մա-
րում լույս տե սած հոդ վա ծը (թղ թակ ցի կող մից Կ. Պոլ սից նյութն ու ղարկ վել է հոկ-
տեմ բե րի 22-ին) թեև ոչ ման րա մաս նո րեն, բայց նկա րագ րում է Սա սու նում տի րող 
ի րա վի ճակն ու ա պս տամ բու թյան պատ ճա ռը. « Սա սու նի ա պս տամբ նե րի դէմ խիստ 
մի ջոց ներ է ծրագ րած ե ղել, այ սինքն բա ցար ձակ պա տե րազմ մի բուռն հպա տակ 
ժո ղովր դի դէմ, ո րը հա մար ձա կուել է բար բա րոս՝ կա ռա վա րիչ նե րի դէմ ի ւր դժ գո-
հու թիւ նը զէն քով ար տա յայ տե լու»32: 

Ընդ հա նուր առ մամբ արևե լա հայ պար բե րա կան նե րն օբյեկ տիվ գնա հա տա կան-
ներ են տա լիս Սա սու նի դեպ քե րի ծագ ման պատ ճառ նե րի մա սին: Նախ « Մուր-
ճը», քիչ ա վե լի ուշ նաև մյուս թեր թե րը քն նար կում և ներ կա յաց նում են Սա սու նում 
ծա վալ ված ի րա դար ձու թյուն նե րի ի րա կան պատ ճառ նե րը̀  դրան զու գադ րե լով նաև 
քն նարկ վող հար ցում Օս մա նյան կա ռա վա րու թյան գոր ծո ղու թյուն նե րի հիմ նա կան 
նպա տակ նե րի բա ցա հայ տու մը:

 Մեծ տե րու թյուն նե րի քա ղա քա կա նու թյու նը
 Մեծ հե տաքրք րու թյուն են ներ կա յաց նում արևե լա հայ մա մու լում մեծ տե րու-

թյուն նե րի քա ղա քա կա նու թյան ըն կա լու մը և ներ կա յա ցու մը: Պետք է նշել, որ մեծ 
տե րու թյուն նե րից հատ կա պես քն նարկ վում և ներ կա յաց վում է Մեծ Բրի տա նի այի 
դիր քո րո շու մը: Այդ մա սին է վկա յում ան գամ « Մուրճ»-ի խմ բա գիր Ա րաս խա նյա նի 
այն չա փա զանց ված դի տար կու մը, ո րի հա մա ձայն. «… հայ կա կան խն դի րը ներ կա-
յումս, և ա միս նե րից ի վեր, դա ռել է ան գլի ա կան խն դիր»33: « Մուրճ»-ի դի տար կում-
նե րը Մեծ Բրի տա նի այի քա ղա քա կա նու թյան հար ցում ոչ միշտ են ներ կա յաց նում 
օբյեկ տիվ ի րա կա նու թյու նը: Այս պես, գլ խա վոր խմ բա գի րը Հայ կա կան հար ցի լուծ-
ման ուղ ղու թյամբ տես նում է մի այն մեկ դե րա կա տար̀  Մեծ Բրի տա նի ան: « Մենք 
տե սանք, որ Սա սու նի կո տո րա ծի խն դի րը մա նա ւանդ Ա նգ լի ա յում յա րու ցեց տաճ-
կա-հայ կա կան խն դի րը առ հա սա րակ: Հետևա պէս Ա նգ լի ա յում տրա մա դիր չէ ին 
քն նիչ յանձ նա ժո ղով կազ մե լու խն դի րը վեր ջաց նե լով` հայ կա կան խն դի րը վեր ջաց-
րած հա մա րել: Հրա պա րակ էր ե կել Տաճ կա-Հա յաս տա նում բա րե փո խու թիւն ներ 
մտց նե լու խն դի րը…»34: 

(տե՛ս « Նոր Դար», 1894, N 151, էջ 3): Ի սկ ոչ հա ճա խա կի ան դրա դառ նա լը բա ցատր վում է հետևյալ 
կերպ. « Սա սու նի դէպ քերն ի րաւ հե տաքր քիր դէպ քեր են. բայց մենք մեզ թոյլ չենք տալ « Նոր Դա-
րի» յար գե լի ըն թեր ցող նե րին փո ղո ցային լու րե րով կե րակ րե լու, որ պէս ա նում են շատ թղ թա կից-
ներ ի րենց գրած ներն հե տաքր քիր դարձ նե լու հա մար: Ու րեմն թո՛ղ մեր դէմ չտրտն ջան, որ յա ճախ 
չենք գրում այդ մա սին, մենք մեր պարտ քը՝ թեր թի և ըն թեր ցող նե րի ա ռաջ ճա նա չում ե նք: Ճիշտ 
և հաս տա տուն լուր ստա նա լու հա մար համ բե րու թիւն է պէտք» (տե՛ս « Նոր Դար», 1894, N 183, էջ 
3):
31 « Նոր Դար», 1894, N 151, էջ 3:
32 « Նոր Դար», 1894, N 183, էջ 3:
33 « Մուրճ», 1895, N 3-4, էջ 476:
34 « Մուրճ», 1894, N 11-12, էջ 1719: Գնա հա տա կան նե րի ծայ րա հե ղու թյու նը եր բեմն հաս նում էր 
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« Նոր Դա րում» ևս քիչ չեն հրա պա րա կում նե րը, ո րոնք ան դրա դառ նում են Մեծ 
Բրի տա նի այի քա ղա քա կա նու թյա նը, ի նչ պես նաև Հայ կա կան հար ցը դի տարկ-
վում է բրի տա նա կան եր կու կու սակ ցու թյուն նե րի՝ պահ պա նո ղա կան նե րի և լի բե-
րալ նե րի քա ղա քա կա նու թյան ֆո նին: Թեր թը հիմ նա կա նում դրա կան ա կն կա լիք-
ներ է կա պում Մեծ Բրի տա նի այի հետ35: Թեր թում ան դրա դարձ է կա տար վում 
նաև Ֆրան սի այի քա ղա քա կա նու թյա նը: Այ դու հան դերձ, « Նոր Դա րում» չկա նույն-
քան ոգևո րու թյուն Ֆրան սի այի դիր քո րոշ ման հետ կապ ված: Ա վե լին, խո սե լով 
Հայ կա կան հար ցում Ֆրան սի այի շա հի մա սին, նշ վում է. «Ար դե օք մի ի նք նա վար 
Հա յաս տան, բա րե նո րո գուած հայ կա կան նա հանգ ներ պե տա կան ի նչ շահ պի տի 
ըն ծայէ ին Ֆրան սի ային. նրա որ դիր քին, որ ուղ ղու թե ան պի տի նպաս տէ ին,- ոչ մի»: 
Ֆրան սի այի քա ղա քա կա նու թյան գլ խա վոր դր դա պատ ճառ հա մա րե լով Ա նգ լի ային 
հա կակշ ռե լը̀  հն չա կյան հայտ նի գոր ծիչ Ս. Սա պահ-Գյու լյանն իր սյու նա կում գրում 
է, որ «… ներ կա յումս հայ կա կան խնդ րում Ֆրան սի այի դիրքն է` բռ նել ռու սա կան 
ուղ ղու թիւ նը, ը ստ կա րե լուոյն չըվշ տաց նել Թիւր քի ային եւ ի հար կին հա կա ռա կել 
Ա նգ լի ային»36:

«Ար ձա գանք» թեր թի խմ բագ րա կազ մը ևս ա ռանձ նա հա տուկ ու շադ րու թյուն 
էր դարձ նում Մեծ Բրի տա նի ային և նրա քա ղա քա կա նու թյա նը: Տպագր ված հոդ-
ված նե րում նկատ վում է ո րո շա կի հույս Սա սու նի կո տո րա ծի` Մեծ Բրի տա նի ա յում 
տեղ գտած ար ձա գան քի` հայե րի հա մար ու նե նա լիք դրա կան հետևանք նե րի հետ37: 
Այ նուա մե նայ նիվ, թեր թում հե տա գա տա րի նե րին ա րևմ տա հա յու թյան կո տո րա ծի 
ծա վա լու մը խմ բա գիր նե րին ստի պում է վերջ նա կա նա պես հի աս թափ վել Եվ րո-
պայից և նրա վա րած քա ղա քա կա նու թյու նից: Այս պես, 1897 թ. լույս տե սած մի հոդ-
վա ծում կար դում ե նք. «Եւ ի ՞նչ ե ղաւ, ճշ մա րիտ, ի ՞նչ ե նք տես նում այժմ, ո ՞վ է ղե կա-
վա րում Եւ րո պայի քա ղա քա կա նու թիւ նը, ո ՞վ է կար գադ րում Արևել քի գոր ծե րը: Թող 
տէ օ րի տիկ նե րը դեռ յու սան թէ կար գադ րո ղը Եւ րո պան է, բայց փաս տե րի օ ղա կը 
ցոյց է տա լիս և ա ղա ղա կում որ հրա պա րա կի տէ րը Թիւր քի ան է, այդ հա սա րա կաց 
ա նա ռա կը, ո րից եւ րո պա կան ա մեն մի պե տու թիւն սպա սում է ի ւր բա ժի նը… Հայոց 
եր կիրն ա ւե րուեց, հա րիւր հա զա րա ւոր աշ խա տա սէր, քրիս տո նե այ, քա ղա քակր-
թու թե ան ըն դու նակ ժո ղո վուրդ ցիր և ցան ե ղաւ աշ խար հի բո լոր կող մե րը, են թար-
կուե լով վա տա սե ռուե լու սոս կա լի վտան գին, Կրե տէն ա ւե րուեց, Յու նաս տանն 
ստո րա ցաւ, Թե սա ղի ան ա ւե րակ նե րի և մոխ րի կոյտ դար ձաւ և այդ բո լո րը Եւ րո-
պայի, քրիս տո նե այ Եւ րո պայի բա րե հաճ հա մա ձայ նու թե ամբ, « քա ղա քակր թուած» 
Եւ րո պայի, որ ա հա տա րի ներ շա րու նակ «ծ րագր ներ» է կազ մում Թիւր քի այի բա րե-
նո րոգ ման հա մար, խօ սում է Թիւր քի այի բնա ջինջ ա նե լու մա սին, ծրագր ներ է կազ-

նրան, որ « Հայ կա կան խնդ րի գլ խա ւոր յա րու ցա նող» էր հա մար վում ան գլի ա կան «Daily News» 
օ րա թեր թը: Տե՛ս « Մուրճ», 1895, N 1, էջ 126:
35 « Նոր Դար», 1895, N 126, էջ 1: « Նոր Դար» , 1895, N 121, էջ 2:
36 « Նոր Դար», 1895, N 135, էջ 1-3: 
37 «Արձագանք», 1895, N1, էջ 1:
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մում Թիւր քի այի բա ժան ման մա սին և այլն ևայլն: Եւ այդ ծրագր նե րից ո ՞րն ի րա կա-
նա ցաւ: Եւ ոչ մէ կը»38: 

Ն մա նա տիպ դի տար կում ներ են առ կա նաև «Մ շակ»-ում: Այս պես, 1894 թ. դեկ-
տեմ բե րյան հա մար նե րից մե կում կար դում ե նք հետևյա լը. « Հի մայ երևա կայե-
ցէք մեր դրու թիւ նը մի այն պի սի ե րկ րում, ուր 24 գիւղ այ րող և հա զա րա ւոր նե րի 
ան գթա բար սրի ճա րակ ա նող նե րը շքան շա նի են ար ժա նա նում… 

Եւ րօ պան այդ 61-դ յօ դուա ծը դնե լով և չի րա գոր ծե լով, մեզ ա ւե լի թշուա ռա ցուց: 
Թիւրք կա ռա վա րու թիւնն որ պէս զի հա յաբ նակ գա ւառ նե րում բա րե կար գու թիւն ներ 
մտց նե լու չը ստիպ վի մի օր, սիս տե մա տի կա բար աշ խա տում է հայե րը հարս տա-
հա րե լով, կո տո րե լով, գաղ թեց նե լով, հայե րը ջն ջել և այլ ևս հա յաբ նակ գա ւառ ներ 
չու նե նալ...»39: 

Այ նուա մե նայ նիվ, արևե լա հայ մա մու լը, խո սե լով եվ րո պա կան քա ղա քա կա-
նու թյան մա սին, հիմ նա կա նում դրա կան է գնա հա տում Եվ րո պայի և գե րակ շիռ 
մե ծա մաս նու թյամբ Մեծ Բրի տա նի այի քա ղա քա կա նու թյու նը: Ա վե լին, չա փա զանց 
կարևոր վում է եվ րո պա կան հա սա րա կա կան կար ծի քի դե րը հա յու թյան կո տո րած-
նե րի թե մայի մի ջազ գայ նաց ման ա ռու մով: 

 Սա սու նի կո տո րա ծին վե րա բե րող փաս տա կան նյութն արևե լա հայ 
մա մու լի է ջե րում 

Ա ռա ջին նե րից մե կը, որ ար ձա գան քել է Սա սու նի կո տո րած նե րին, « Մուրճ» 
լրա գիրն էր: Այս ա ռու մով պետք է ա ռանձ նաց նել « Սաս նոյ դէպ քե րը» հոդ վա ծը, 
որ տեղ տր վում են վի ճա կագ րա կան տվյալ ներ ի նչ պես ա պս տամբ նե րի, այն պես էլ 
հար ձակ վող մու սուլ ման նե րի թվա քա նա կի վե րա բե րյալ. « …ա ներևա կայե լի ա րա-
գու թե ամբ բո լոր շր ջա կայ կու սա կա լու թե անց զօր քե րը դի մե ցին ի Մուշ, ուս տի մի 
այլ 7869 հետևակ ներ, 2000-ի չափ հե ծե ալ ներ, և 150 թն դա նօ թա ձիգ ներ ուղևոր ւե-
ցան ի Սա սուն: Ռու սա կան և պարս կա կան սահ մա նագ լու խէն սկ սե ալ բո լոր ցե ղե-
րը գունդ-գունդ դի մե ցին այն տեղ. մի այն Բա յա զի տի հայ դա րան ցիք 300 հե ծե ալ-
նե րով, ո րով կա րե լի է գա ղա փար կազ մել այս ա հեղ բազ մու թե ան վե րայ, որ մէկ 
ա կն թար թի մէջ պա շա րե ցին Սաս նոյ գա վա ռը… Այս տեղ գու մար ւած քիւր դե րու 
թիւն է մօ տա ւո րա պէս 43000, օս մա նե ան կա ռա վա րու թե նէն զէնք ու ռազ մամ թերք 
ստա ցած, ի րենց ցե ղա պետ նե րու ու շէյ խե րու (Շէյխ Զե լան) ա ռաջ նոր դու թե ամբ, 
թուրք բա նա կէն 12300. ի սկ հայոց թիւ ա նյայտ, ո րով հետև կա նայք և ման կունք էլ 
կըկռ ւէ ին.- այ սինքն ո րոնք որ զէնք կա րե նային ճա րել – 304 հրա ցա նա ւոր ներ Տալ-
ւո րի կէն` ի ւր գիւ ղե րով, 741 Գէ լի գու զա նէն, 208 Շէ նի կէն, 160 Սէ մա լէն, 180 Ի շխն ձո-
րէն, 34 Հե թին քէ ն ու 120 Աղ բե նէն, 208 Ա լի անց գիւ ղե րէն»40: 

« Մուրճ»-ը հե տաքր քիր տվյալ ներ է տա լիս նաև Սա սու նի դեպ քե րի հետևանք-
նե րի մա սին. « Գէ լի 360, Շէ նիկ` 106, Սէ մալ̀  85, Ա լե ան` 165, Ի շխն ձոր̀  78, Աղ բին` 

38 «Արձագանք», 1897, N87, էջ 1:
39 «Մ շակ», 1894, N 149, էջ 4:
40 « Մուրճ», 1894, N 10, էջ 1497, 1498:
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66 տնե րով կ’այ րին ամ բող ջո վին, և բնա կիչ նե րը բո լոր, բա ցի մաս մը փախս տա-
կան նե րէ, սրէ կ’անց ւին»41: Սաս նո դեպ քե րի ան մի ջա կան հետևան քը ո ղջ մնա-
ցած բնակ չու թյան սոս կա լի դրու թյան մեջ հայտն վելն էր, քա նի որ վա րե լա հո ղե-
րին, տնե րին տի րա ցել է ին քր դե րը̀  կո ղոպ տե լով ո ղջ ու նեց ված քը, հայե րի հա գից 
խլե լով վեր ջին շա պի կը: « Մուրճ»-ի հա ղոր դում նե րից պարզ է դառ նում, որ նույ-
նիսկ Մշո դաշ տի հայ կա կան գյու ղե րի` Խզ լա ղաճ, Տատ րա գոմ, Ս. Յով հան նու 
վանք, Մառ նիկ, Խո րոնք, բնա կիչ նե րը հայտն վել են ծանր դրու թյան մեջ, քա նի որ 
գտն վե լով պա շար ման մեջ՝ չէ ին հա մար ձակ վում ան գամ դաշտ գնալ: Թա լան ված 
էր ամ բողջ շր ջա նը, նշ վում է, որ օ րի նակ՝ Մառ նիկ հա րուստ գյու ղից մի այն 5000 
ոչ խար է հափշ տակ վել42: 

«Մ շակ» թեր թում տպագր ված « Սա սու նի կռի վը» հոդ վա ծում ման րա մասն նկա-
րագր վում են ռազ մա կան գոր ծո ղու թյուն նե րը, ի նչ պես նաև կո տո րա ծը. « …Այդ 
կո տո րա ծը մեծ էր: Մի ամ բողջ օր վայ ըն թաց քում զօր քը, քիւր դը և հա մի դի ան 
սրով խող խո ղում է ին հան դի պած նե րին. Թէ մարդ և թէ կին, թէ պա ռաւ թէ ե րե-
խայք, ա ռանց խտ րու թե ան մորթ վում է ին... Ա նհ նա րին է այդ ե ղե րա կան ժա մե րը 
ման րա մաս նօ րէն նկա րագ րել: Ե թե մէ կը ներ կայ ժա մին բարձ րա նայ Սաս նոյ բարձ-
րա բերձ լե րանց գա գաթ նե րուն վրա և լայն հա յաց քով հե տա խու զէ բո լոր ծա կու-
ծու կը, նրա մա զե րը բիզ բիզ կը կանգ նեն: Մարդ սառ սուռ է զգում, ե րբ տես նում 
է` մայ րը կտոր-կ տոր յո շոտ ված, գցել են մի ա պա ռա ժի տակ, և եր կա մե այ զա ւա-
կը նոյն պէս եր կու մաս ե ղած, դրել են մօր ստինք նե րին խա չաձև: Ա հա մի ու րիշ 
տեղ, ի բրև հա ւա սա րակշ ռող հա կեր, եր կու քոյ րե րը-մի նի ծա մե րից կա խուած միւ-
սը̀  ձգուած են կաղ նի ծա ռոյ ճիւ ղե րին վրա: Վեր ջա պէս, ա մե նու րեք նշ մար վում են 
սր տաճմ լիկ և ա ղեկ տուր տե սա րան ներ...

 Թէ այս պէս, թէ այն պէս, այս քան կա րող ե մք եզ րա կաց նել, որ 7,000 հո գի ից 
այժմ տաս նե րոր դը չէ մնա ցել...»43: 

Էլ ա վե լի հա մա պար փակ է ին «Մ շակ»-ի՝ նոյեմ բե րի 12-ի հա մա րում լույս տե սած 
« Սա սու նի դեպ քե րը» հոդ վա ծի հա ղոր դած տե ղե կու թյուն նե րը: Մաս նա վո րա-
պես եր կու կող մե րի կռ վող ու ժե րի թվային տվյալ նե րը հա մա րյա հա մընկ նում են 
« Մուրճ»-ի հա ղոր դած տե ղե կու թյուն նե րին, մաս նա վո րա պես դե պի Սա սուն-Մուշ 
են շարժ վել 7,800 հետևակ, 2.000-ի չափ հե ծյալ և 150-ից ա վե լի թն դա նոթ ներ, ի սկ 
նրանց մի ա ցած քր դե րի թի վը ևս նշ վում է 43.000, ո րոնք սուլ թա նա կան իշ խա նու-
թյուն նե րից զենք է ին ստա ցել44: Ի նք նա պաշտ պա նու թյան դի մած հայե րի ը նդ հա-
նուր թի վը նշ վում էր 196045: Ա պա օ րե րի կտր ված քով նկա րագր վում են ռազ մա կան 
գոր ծո ղու թյուն նե րը:

«Մ շա կը» ներ կա յաց նում է կա տար ված ոճ րա գոր ծու թյան հետևան քը. «Ա հա 
այ րուող գիւ ղե րու թիւն. Շա տախ գա ւառ.-Շե նըք, Սե մալ, Խոր պը շան, Աղ բէք, 
41 Նույն տե ղում, էջ 1504:
42 Նույն տե ղում:
43 «Մ շակ», 1894, N 129, էջ 2:
44 «Մ շակ», 1894, N 131, էջ 1, 2:
45 Նույն տե ղում:
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Խը թան, Հէ թինք: Սա սուն գա ւառ.- Գէ լի է-Գու զան, Հա սել, Մխի թար, Մէր կեթ, 
Էղ կարտ, Սբ ղանք, Հարթք, Դուա լինք, Հագ ման, Փու րի, Հլօ ղինք, Խըլ հո վիտ, Տալ-
ւո րիկ: Խի ան գա ւառ.- Իշ խըն ձոր, Ա րթ կունք, Սէ ֆիտ: 

Ա ռանց այ րուե լու կո ղոպ տուած ու ա ւե րուած գա ւառ ներ.- Փսա նաց գա ւա-
ռի ամ բողջ գիւ ղեր, Խի ա նու գիւ ղեր̀  Սպ ղուն, Փառ կայ, Պահմ տայ, Ա րս, Հե ղին և 
Ըն կուզ նակ. Խուշ պայ գիւ ղեր.- Ըն ձա քար, Գե շեր վան, Ա հա րոնք, Կոկ նա ձոր, և այլն 
տե ղեր, ո րոնք լաւ ծա նօթ չենք: Այ րուող գիւ ղե րու ամ բողջ ե կե ղե ցիք այ րուած են, 
քա ռա սու նի չափ քա հա նա ներ կո տո րուած են, ի սկ մար դոց թի ւը դեռ ա նյայտ է: 
Ե կե ղե ցե աց սր բա զան ա նօթք և գոյք քր դաց քով կը գտ նուին, յայտ նա պէս պա յու-
սա կաց մէջ դնե լով` գիւղ կը պտըտց նեն ա ւե տա րան, խաչ, սկիհ, բուր վառ, շուր ջառ 
և այլն բա ներ...»46:

«Ար ձա գան քի» թղ թա կի ցը 1894 թ. օ գոս տո սի 27-ին Կա րի նից գրում է, որ քր դե-
րը, օ գտ վե լով տի րող ա նիշ խա նու թյու նից, կա ռա վա րու թյան բա ցա հայտ թե լադ-
րան քով դուրս ե կան Սա սու նի և Մու շի սահ ման նե րից և հար ձակ վե ցին Մուշ քա ղա-
քի մեր ձա կա հա յաբ նակ գյու ղե րի վրա, ահ ու սար սափ տա րա ծե լով՝ հրի ու սրի 
մատ նե ցին ա մեն ի նչ: Ա պա ա վե լաց նում է, որ դեռ շատ շա տե րին է սպաս վում այդ 
մշու շոտ ա պա գան: Ե րկ րի յու րա քան չյուր կող մում ահ ու սար սափ է տի րում, ի սկ 
ե րթևե կու թյու նը՝ Կա րի նից սկ սած մինչև Մուշ, Բա ղեշ, Սա սուն և մյուս խոր քե րը, 
ան գամ գյու ղից գյուղ, դա դա րել է: Ա ռանց ման րակր կիտ խու զար կու թյան կար-
գադր ված է չըն դու նել ու չհանձ նել թղ թած րար նե րը: Ան ցա թուղթ տրա մադ րե լը 
բո լո րո վին ար գել վում է. պանդխ տու թյու նից նոր վե րա դար ձող ա մեն մի ան հատ 
ոս տի կան նե րի խիստ և ա չա լուրջ հս կո ղու թյամբ պետք է հանձն վի կենտ րո նա կան 
կա ռա վա րու թյա նը: Թղ թա կի ցը վեր ջում եզ րա կաց նում է, որ այս կերպ շա րու նակ-
վե լու դեպ քում այդ հա յաբ նակ գա վառ ներն ան տա րա կույս կվե րած վեն մի ան մար-
դաբ նակ ա նա պա տի՝ զրկ վե լով ի րենց տի րա կան ու տն տե սա կան տար րից47:

« Նոր Դար» լրագ րում 1894 թ. լույս տե սած Սա սու նի դեպ քե րը ներ կա յաց նող 
« Սա սուն ցի նե րի ա պս տամ բու թիւ նը» հոդ վա ծը հիմն ված է Կ. Պոլ սի թղ թակ ցի 
հա ղոր դած տե ղե կու թյուն նե րի վրա և թեև ոչ ման րա մաս նե րով, սա կայն նկա րագր-
վում է Սա սու նում տի րող ծանր դրու թյու նը48: 

Այս պի սով, չնա յած ցա րա կան գրաքն նու թյա նը, թղ թա կից նե րի սա կա վու թյա նը 
և այլ խո չըն դոտ նե րին, այ նուա մե նայ նիվ արևե լա հայ մա մու լը հա րուստ է Սա սու նի 
կո տո րա ծը լու սա բա նող նյու թե րով: Ա վե լին, դրան ցում ամ փոփ ված փաս տա կան 
նյու թը կարևոր է այդ սահմռ կե ցու ցիչ ջար դե րի պատ մու թյան ու սում նա սի րու թյան 
հա մար:

46 «Մ շակ», 1894, N 133, էջ 2:
47 «Ար ձա գան քի» թղ թակ ցի հոդ վա ծը լույս էր տե սել թեր թի սեպ տեմ բե րի 11-ի հա մա րում, «Ար
ձա գանք», 1894, N 105, էջ 3:
48 « Նոր Դար», 1894, N 183, էջ 3: 
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ՍԱ ՍՈւ ՆԻ՝ 1894 Թ. ԿՈ ՏՈ ՐԱ ԾԻ ԱՐ ձԱ ԳԱՆք ՆԵՐՆ ԱՐ ԵՎԵ ԼԱ ՀԱՅ 
ՄԱ ՄՈւԼՈւՄ

 ա րի նբ Հա կո բան
ԱՄ փՈ փՈւՄ

 Հոդ վա ծում ան դրա դարձ է կա տար վում արևե լա հայ մա մու լում Սա սու նի՝ 1894 թ. 
կո տո րա ծի վե րա բե րյալ տեղ գտած ար ձա գանք նե րին: Այդ նպա տա կով հե տա զո-
տու թյան են են թարկ վել 1890-ա կան թվա կան նե րին արևե լա հայ ի րա կա նու թյան 
մեջ ե ռան դուն գոր ծու նե ու թյուն ծա վա լած «Մ շակ›, « Նոր Դար», «Ար ձա գանք» թեր-
թե րի և « Մուրճ» ամ սագ րի հրա պա րա կում նե րը: Քն նու թյան է են թարկ վում դրան-
ցում Սա սու նի՝ 1894 թ. կո տո րա ծի վե րա բե րյալ առ կա փաս տա կան նյու թը: Վեր լուծ-
վում է արևե լա հայ մա մու լում մեծ տե րու թյուն նե րի քա ղա քա կա նու թյան ըն կա լու մը: 
Բա նա լի բա ռեր՝ արևե լա հայ մա մուլ, Սա սու նի կո տո րած, Մեծ տե րու թյուն ներ, 
Օս մա նյան կայս րու թյուն, Աբ դուլ Հա միդ II:

THE COVERAGE OF 1894 SASSOuN MASSACRE IN EASTERN ARMENIAN PRESS
Narine Hakobyan

SuMMARY
The current paper studies the responses of Sassoun massacre of 1894 in Eastern Arme-
nian press. For this purpose the publications of “Mshak,” “Murj,” “Nor Dar,” and 
«Ardzagank» periodicals are observed, which occupied an important place in Eastern 
Armenian reality. The article analyzes the factual materials published in the above men-
tioned newspapers related to Sassoun Massacre. The perception of Great Powers’ policy 
in Eastern Armenian press is also analyzed.
Keywords: Eastern Armenian Press, Sassօun Massacre, Great Powers, Ottomon Empire, 
Abdul Hamid II.

сАсУнскАя реЗня 1894 годА нА стрАнИцАх ВосточноАрмянской 
Прессы

Нарине Акопян
реЗюме

В данной статье рассмотрены отклики Сасунской резни 1894 года в восточно-
армянской прессе. С этой целью были проанализированы публикации журналов 
«Мшак», «Мурдж», «Нор-Дар» и «Ардзаганк», которые занимали важное место в 
восточноармянской действительности. Особое внимание уделено освещению вос-
приятия политики великих держав в восточноармянской прессе.
Ключевые слова: Восточноармянская пресса, Сасунская резня, Великие дер-
жавы, Османская Империя, Абдул Гамид II.


