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ԻՆՔ ՆԱ ՊԱՇՏ ՊԱ ՆՈՒԹՅԱՆ ՖԵ ՆՈ ՄԵ Նը ՀԱՅՈՑ ՑԵ ՂԱՍ ՊԱ ՆՈՒԹՅԱՆ 
ՏԱ ՐԻ ՆԵ ՐԻՆ ԵՎ ՀԻ ՇԱ ՏԱ ԿԻ ՕՐ ՎԱ ՎԵ ՐԱ ԲԱ ՆԱ ՁԵՎ ՄԱՆ ԽՆ ԴԻ Րը

 Հա րու թյուն Մա րու թյան

 Հայոց ցե ղաս պա նու թյան 100-րդ տա րե լի ցին նվիր ված ձեռ նարկ նե րի ու մի ջո ցա-
ռում նե րի մի զգա լի մասն ուղղ ված էր աշ խար հին և Թուր քի ային։ Սա օ րի նա չափ էր 
և ա կն կալ վում էր, որ այդ պես էլ պետք է լի նի։ Սա կայն Ցե ղաս պա նու թյան 100-րդ 
տա րե լի ցը նաև մի յու րօ րի նակ սահ մա նա գիծ է, ե լա կետ ներ հայ կա կան խն դիր-
նե րի լուծ ման ի մաս տով։ Եվ դրանք քիչ չեն1։ Ստորև հա մա ռոտ շեշ տադր վում է 
ըն դա մե նը մեկ կետ։

 Հայոց ցե ղաս պա նու թյանն ա ռնչ վող ա մե նա մյա հի շա տա կում նե րի ժա մա նակ, 
որ պես կա նոն, շեշ տա դրում ներն ար վում են « ցե ղաս պա նու թյան զո հե րին», եր բեմն 
էլ, որ պես լրա ցում, հիշ վում են հայ ֆի դայի նե րը, ի նք նա պաշտ պա նա կան մար տե րը։ 
Սա կայն այս «լ րա ցու մը», այ նուա մե նայ նիվ, մաս չի կազ մում պաշ տո նա կան, ի նս-
տի տու ցի ո նալ ձևա կերպ ման, ին չը, մեր հա  մոզ մամբ, ու զում ե նք դա թե ոչ, բե րում է  
զո հի կա ղա  պա րի, զո հի մշա կույ  թի գո յատև մա նը նպաս տե լուն2։

 Մինչ դեռ Հայոց ցե ղաս պա նու թյան ու մաս նա վո րա պես Ա ռա ջին աշ խար հա-
մար տի տա րի նե րին առ կա է ին նաև այլ ի րո ղու թյուն ներ։ Ռու սա կան կայս րու թյան 
Գլ խա վոր հրա  մա նա տա րու թյան պաշ տո նա կան տվյալ նե րով պա տե րազ մի սկզ բից 
ի վեր Ա րև  մտ յան և Կով կա սյան ճա կատ նե րում կռ վող հայ ազ գի զին վոր նե րի թի վը 
կազ  մում էր մոտ 300 հազ. մարդ։ Ձևա վոր վե ցին յոթ հայ կա կան կա մա վո րա կան 
ջո կատ ներ̀  ի րենց կազ մում ու նե նա լով 6 հազ. հո գի3։ 1916 թ. նոյեմ բե րին ֆրան սի ա-
կան զոր քե րի կազ մում ստեղծ վեց հայե րից բաղ կա ցած Ար ևե լյան լե գե ո նը (ա վե լի 
քան 5 հազ. զին վոր), ո րը 1918 թ. դեկ տեմ բե րին վեր ան վան վեց Հայ կա կան լե գե ոն4։

 Հայոց ցե ղաս պա նու թյան տա րի նե րին Օս մա նյան կայս րու թյու նում տեղ գտան 
հայե րի մի շարք ի նք նա պաշտ պա նա կան կռիվ ներ։ Նախ` նշենք քա ղաք ներն ու 
խո շոր բնա կա վայ րե րը. Շա տախ/ Թաղ (1915 թ. ապ  րի լի 1-մայի սի 14), Վան (1915 թ. 

1 Ա ռա ջար կու թյուն նե րի փա թեթն ա ռա ջին ան գամ բարձ րա ձայն վել է 2013 թ. մար տին-ապ րի լին, 
ա ռան ձին հրա պա րակ ման ձևով լույս է տե սել 2014 թ. (տե՛ս Մա րու թե ան Յ., Ա ռա ջար կու թիւն ներ 
Հայոց ցե ղաս պա նու թե ան 100-ա մե ա կի նշ մանն ըն դա ռաջ, «Ազ դակ» ապ րի լե ան բա ցա ռիկ, Բեյ-
րութ, 2014, էջ 17-24)։ 
2 Ա նդ րա դարձ եր ևույ թի պատ ճառ նե րին տե´ս Մա րու թյան Հ., Հայ ի նք նու թյան պատ կե րա գրու-
թյու նը։ Հա տոր 1. Ցե ղաս պա նու թյան հի շո ղու թյու նը և Ղա րա բա ղյան շար ժու մը, Եր ևան, « Գի տու-
թյուն» հրա տա րակ չու թյուն 2009, էջ 63-66, 70-72։ 
3 Աղ բյուր նե րը վկա յում են, որ կա մա վո րա  կան շարժ մա նը մաս նակ ցել ցան կա ցող նե րի թի վը 
շատ ա վե լի մեծ էր ոչ մի այն Հա յաս տա նից և Ա նդր կով կա սից, այլ նաև Ռու սաս տա նի մյուս վայ -
րե րից, ար տա սահ  ման յան ե րկր նե րից, սա կայն Կով կա սյան բա նա կի հրա մա նա տա րու թյու նը, 
ղե կա  վար վե լով կա ռա վա րու թյան ցու ցում նե րով, գի տակ ցա բար չգ նաց կա մա վոր նե րի թվի ա վե-
լաց ման (տե՛ս Арутюнян А. О. Кавказский фронт 1914-1917 гг., Ереван, изда тельство “Айастан”, 
էջ 296, 297, 317)։ 
4 Տե՛ս Армянский вопрос. Энциклопедия (отв. ред. Худавердян К. С.), Ереван, Главная редакция 
Армянской энциклопедии, 1991, էջ 59։ 
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ապ րի լի 7 – մայի սի 3), Շա պին-Գա րա հի սար (1915 թ. հու նի սի 2-29), Մուշ (1915 թ. 
հու նի սի 26-29), Ֆըն տը ճագ (հու լի սի 6 – 26/օ գոս տո սի 3), Ուր ֆա (1915 թ. սեպ տեմ-
բե րի 29 – հոկ տեմ բե րի 23), Հա ճըն (1920 թ. ապ րի լի 1 – հոկ տեմ բե րի 15), Այն թապ 
(1920 թ. ապ րի լի 1 – 1921 թ. փե տր վա րի 8)։ Գա վառ նե րից. Գա վաշ (Վաս պու րա կան)՝ 
1915 թ. ապ րի լի 3 – մայի սի 11, Փե սան դաշտ (Շա տա խի գա վառ, Վաս պու րա կան)՝ 
1915 թ. ապ րի լի 14 – մայի սի 10, Յոզ ղատ գա վա ռի (Ան կա րա յի նա հանգ) հայ կա-
կան գյու ղեր՝ 1915-1917 թթ., Սա սուն՝ 1915 թ. ապ րիլ – օ գոս տոս, Մու սա լեռ (1915 թ. 
օ գոս տո սի 7 – սեպ տեմ բե րի 12), Խնուս գա վա ռի հայ կա կան գյու ղեր (1915 թ. մայիս), 
Խո տոր ջու րի գա վառ (1918 թ. հուն վա րի 20 – մայիս)5։

 Վե րո բե րյա լից հետ ևում է, որ ո րոշ վայ րե րում հայե րը դի մադ րել են շատ կարճ, 
այլ տե ղե րում՝ շա բաթ ներ և ա միս ներ շա րու նակ, կազ մա կերպ ված ու չկազ մա-
կերպ ված, զին ված ու շատ քիչ զենք-զի նամ թեր քով։ Եր ևույ թը շատ բազ   մա դեմ է, 
գնա հա տա կան նե րը՝ տար բեր, սա կայն հս տակ է մեկ բան. հայ քա ղա քա ցի ա կան 
բնակ չու թյու նը ոչ քիչ դեպ քե րում հենց այն պես չի կո տոր վել, չի « մորթ վել ոչ խար-
նե րի նման», ի նչ պես եր բեմն հն չում է հար ցին պա կաս տե ղյակ, ա ռա վե լա պես ոչ 
մաս նա գի տա  կան շր ջա նակ նե րում, տար բեր խա վե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի ա ռօ րյա 
խոսք   ու  զրույ ցում։ Կար ծում ե նք, որ «ոչ խա րի նման մորթ վող ժո ղո վուր դը» չէր 
կա րող 1918 թ. մայի սին` դեռևս Ա  ռա ջին հա մաշ խար հային պա տե րազ մի ըն թաց-
քում, պե տա կա նու թյան բա ցա  կա յու թյան պայ ման նե րում, բռունցք վել և հաղ թա-
կան ի նք նա պաշտ պա նա կան ճա կա տա մարտ մղել Սար դա րա պա տում և Ա պա րա-
նում, դի մա կայել Ղա  րա քի լի սա  յում` այդ կերպ ար դեն ար ևե լա հա յու թյա նը փր կե լով 
սպաս վող ցե  ղա սպա  նու թյու նից6։

 Սա կայն հայ կա կան ի րա կա նու թյան մեջ ար դեն շուրջ մեկ դար պաշ տո նա կան 
կամ ոչ պաշ տո նա կան նշ վում է « Հայոց ցե ղաս պա նու թյան զո հե րի» հի շա տա կի 
օ րը։ Հայտ նի ու դեռևս ան հայտ ի նք նա պաշտ պա նու թյան կռիվ նե րի մաս նա կից-
նե րը այս կերպ նույն պես նե րառ վում են « զո հե րի» շար քը։ Տաս նա մյակ ներ շա րու-
նակ հենց մի այն նմա´ն շեշ տադ րումն  իր հե տևից բե րում է նաև թե րար ժե քու թյան 
բար  դույթ նե րի դրս ևո րում ներ, ցե ղաս պա  նութ յան հի շո ղու թյու նը որ պես բեռ ըն  կա-
լե լու ե րև ույթ ներ, ո րոշ դեպ քե րում է լ՝ դրա նից «ա զատ վե լուն» ուղ ղված գոր  ծո ղութ-
յուն նե րի ան հրա ժեշ տու թյան գի  տակ ցում։

 Հայտ նի ի րո ղու թյուն է, որ հի շո ղու թյան վրա հեն ված քա ղա քա կա նու թյու նը 

5 Խնդ րի շուրջ քիչ չի գր վել, սա կայն վեր ջին տա րի նե րին լույս տե սած ը նդ հան րաց նող բնույ թի, 
նաև նոր խոսք պա րու նա կող աշ խա տու թյուն նե րը պատ կա նում են Ռու բեն Օ նի կի Սա հակ  յա նի 
գր չին, ո րոն ցից և օ գտ վել ե նք (տե´ս Սա հա կյան Ռ. Օ., Ա րև մտա հա յու թյան ցե ղա սպա  նու թյու նը և 
ի նք նա պաշտ պա նա կան կռիվ  նե րը 1915 թվա կա նին, Եր ևան, « Գի տու թյուն» հրա տա րակ չու թյուն, 
2005։ Նույ նի` Ի նք նա պաշտ պա նա կան կռիվ նե րը Ա րև մտ յան Հա յաս տա նում 1915 թվա կա նին և 
ՀՅ Դաշ նակ ցու թյու նը, Եր ևան, « Հայ Դատ» հիմ նադ րամ հրա տա րակ չու թյուն, 2010)։ 
6 Ո րոշ վեր լու ծու թյուն նե րի հա մա ձայն` այդ ճա կա տա մար տե րի հետ ևան քով կանխ վեց Թիֆ լի-
սի գրա վու մը և է ա պես հե տաձգ վեց Բաք վի ան կու մը (այն տե ղի ու նե ցավ սեպ տեմ բե րի 15-ին)։ 
Վեր ջին պա րա գան կար ևոր վում է հատ կա պես այն հան գա ման քով, որ այդ կերպ գեր մա նա կան 
բա նա կը, որ Մառ նի ե րկ րորդ ճա կա տա մարտն էր վա րում, չս տա ցավ իր հա մար այն քան ան հրա-
ժեշտ վա ռե լի քը՝ Բաք վի նավ թը։ 
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բյու րե ղաց վում է տաս նա մյակ նե րի ըն թաց քում, և նրա ազ դե ցու թյու նը հա սա րա-
կու թյան վրա մի ան գա մից ու ան մի ջա պես չէ, որ եր ևում է։ Եր բեմն հի շո ղու թյան 
գոր ծո նը լոկ ի նք նա բուխ դրս ևոր վում է տվյալ հա սա  րա կու թյան հա մար ճգ նա-
ժա մային պա հե րին, եր բեմն, հա մա պա տաս խան մշակ վա ծու թյան պա րա գա յում, 
մշ տա պես ներ կա է հա սա րա կու թյան ա մեն օ րյա կյան քում, նրա ի նք նադրս ևոր ման 
և ի նք նու թյան ան քակ տե լի մասն է կազ մում։ Այդ քա ղա քա կա նու թյու նը բաղ կա ցած 
է մի մյանց հետ ան տե սա նե լի թե լե րով կապ ված բազ մա թիվ կտոր նե րից, ո րոն ցից 
յու րա քանչ յուրն ա ռան ձին վերց րած կա րող է և է ա կան չթ վալ ե րկ րի քա ղա քա կան 
ուղ ղու թյու նը մշա կող նե րի հա մար, սա կայն, թերևս, այդ տար րե րի հա մակ ցումն է, 
որ կազ մում է հի շո ղու թյան վրա հեն ված քա ղա քա կա նու թյան ամ բող ջու թյու նը։

 Ցան կա ցած հա սա րա կա կան եր ևույթ, որ պես զի այն ա վե լի ըն կա լե լի լի նի, հնա-
րա վոր լի նի դրան լի ար ժեք գնա հա տա կան տալ ու ա նել ան հրա ժեշտ հետև ու-
թյուն ներ, նա խընտ րե լի է դի տար կել հա մե մա տու թյուն նե րի լույ   սի ներ քո, քան զի 
հե́ նց հա մե մա տու թյուն նե րի ճա նա պար հով է, որ ա վե լի լավ է եր ևում ցան կա ցած 
ազ գային ե րանգ ու նե ցող եր ևույ թի դրա կան ու բա   ցա սա կան կող մե րը։ Ա րդ, ի ՞նչ 
կերպ վար վե ցին նման պա րա գա յում հրե ա նե րը։ 

Հ րե ա նե րի պա րա գա յում Հո լո քոս տի տա րի նե րին զին ված դի մադ րու թյուն նե րը 
հա    մե մա տա բար ա վե լի քիչ է ին կամ, ա վե լի ճիշտ կլի նի ա սել, բնույ թով է ին տար -
բեր (մաս նակ ցութ յուն ը նդ հա տակ յա գոր ծու նե ութ յա նը ու այդ պի սով՝ Դի մադ րու-
թյան շարժ մա նը, պար տի զա նա կան ջո կատ նե րին, դի մադ րութ յա նը հա մա կենտ-
րո նաց ման ճամ բար նե րում և այլն), սա կայն Հո լո քոս տի պատ մա բան նե րը խիստ 
հետ ևո  ղա կա նո րեն մեծ ու շա դրու թյուն են հատ   կաց նում այդ թե մա յին ու մաս նա-
վո րա պես Վար շա վա յի հրե ա կան գետ   տո յի՝ ֆա շիստ նե րի դեմ ուղղ ված ա պս տամ-
բութ յա նը (1943 թ. ապ րիլ-մա յիս): Եվ ե թե հայոց պա րա գա յում Ցե ղաս պա նու թյան 
զո հե րի հի շա տա կի օր է նշ վում Կոս տանդ նու պոլ սի հայ մտա վո րա կա նու թյան 
զանգ վա ծային ձեր  բա կա լու թյուն նե րի և աք սո րի սկզ բի օ րը, ա պա հրե ա նե րի դեպ-
քում եր կա րատև քն նար կում նե րից հե տո Հո լո քոս տի հի շա տա կի օր է ո րոշ վել 
հրե ա կան Նի սան ա մս վա 27-րդ օ րը։ Պաշ տո նա պես այն կոչ վում է « Հո լո քոս տի և 
հե րո սու թյան հի շա տա կի օր» կամ « Հո լո քոս տի նա հա տակ նե րի և հե րոս նե րի հի շա-
տա կի օր» կամ  (Holocaust and Heroism Remembrance Day կամ Holocaust Martyrs’ 
and Heroes’ Remembrance Day, եբ րայե րեն՝ Yom Hashoah)։ Հրե ա կան խոր  հր դա-
րա նը 1953 թ. այդ օ րն ը նտ րել է այն պատ ճա ռով, որ այն միջ անկ յալ տեղ է գրա վում 
Վար  շա վայի գետ տո յի ա պս տամ բու թյան սկզ բի և Իս րա յե լի Ան կա խու թյան օր վա 
միջև։ Այս պես թե այն պես Հո լո քոս տի հի շա տա կի օ  րը, ի տար բե րու թյուն հայ   կա-
կա նի, մի զգա լի չա փով վե րա բե րում է պայ քա րի, կռ վե լու, մարտն չե լու գա ղա  փա-
րին7։  Նկա տենք, որ հրե ից ցե ղաս պա նու թյան թան գա րա նի, ո րը պաշ տո նա պես 
կոչ վում է «Յադ Վա շեմ. Հո լո քոս տի նա հա տակ նե րի և հե րոս նե րի [ մա սին] հի շո-
ղու թյան [ա պա հով ման] ի րա վա սու մար մին» (Yad Vashem. The Holocaust Martyrs’ 

7 Հար ցի շուրջ տե՛ս նաև` Մա րու թյան Հ., Հայոց ցե ղաս պա նու թյան և հրե ա նե րի հո  լո քոս տի հի-
շո ղու թյան կա ռուց ված քային ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը, « Պատ մա բա նա սի րա կան հան դես», 
2011, թիվ 2։
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and Heroes’ Remembrance Authority), ար դեն ի սկ ան վա նու մը հու շում է ցու ցա դրու-
թյան ուղղ վա ծու թյան, հետ ևա բար և այ ցե լու նե րի շր ջա նում ի ՛նչ տի պի ի նք նու թյան 
տար րե րի ամ  րա  պնդ ման կամ ձևա վոր ման նպա տա կա դր ման մա սին8։ Հու շա հա-
մա լի րը հիմ նադր ված է 1953 թ. պե տու թյան խոր հր դա րա նի ո րոշ մամբ, և ազ գային 
հու շա հա մա լի րի գոր ծա ռույթ նե րը հս տա կո րեն ամ  րագր ված են հիմ նա դիր օ րեն-
քում9։ Օ րեն քի ի նը հոդ ված նե րը պար զա բա նում են, թե ո ՛վ պետք է հիշ վի` զո հե րը, 
ըն տա նիք նե րը, հա մայնք նե րը, հե րոս նե րը, հրե ա զին վոր նե րը, պար տի զան նե րը, 
վեր ջին նե րիս օ ժան դա կող նե րը և նրանք, ով քեր փոր ձում է ին բարձր պա հել ի րենց 
ար ժա նա պատ վու թյու նը։ Այս պի սով, ի նը հոդ ված նե րից վե ցը հաս ցե ագր ված են 
պայ քա րին, դի մա դրու թյա նը։ Սա բա վա կան հս տակ դրույթ է։ Եվ դրա լու սա բա-
նու մը Յադ Վա շե մի հիմ նա կան խն դիր նե րից է 10։

 Հայոց պա րա գա յում նման քայ լեր չեն ձեռ նարկ վել։ Ան ցել է հա րյուր տա րի։ 
Ու նենք Ցե ղաս պա նու թյան տա րի նե րի ի նք նա պաշտ պա նա կան կռիվ նե րի դեռևս 
լի ար ժեք գնա հա տա կա նի սպա սող ի րո ղու թյու նը, ու նենք շուրջ քսան հին գա մյա 
ազ գային պե տա կա նու թյուն, ար ցա խյան հաղ թա նակ նե րի գոր   ծո նը։ Կար ծում եմ` 
վա ղուց ժա մա նակն է վե րաի մաս տա վո րել հի շո ղու թյան օր վա խոր հուր դը, ձևա փո-
խել այն, ի րա կա նաց նել ա ռն վազն շեշ տա դրում նե րի փո փո խու թյուն և շր ջա նա ռու-
թյան մեջ դնել այլ բա նաձ ևում. « Հա յոց ցե ղաս պա նու թյան զո հե րի և ի նք նա պաշտ-
պա նա կան կռիվ նե րի հե րոս նե րի հի շա տա կի օր»։

 ԻՆՔ ՆԱ ՊԱշՏ ՊԱ ՆՈՒԹՅԱՆ ՖԵ ՆՈ ՄԵ Նը ՀԱՅՈՑ ՑԵ ՂԱՍ ՊԱ ՆՈՒԹՅԱՆ 
ՏԱ ՐԻ ՆԵ ՐԻՆ Եվ ՀԻ շԱ ՏԱ ԿԻ օՐ վԱ վԵ ՐԱ բԱ ՆԱՁԵվ ՄԱՆ խՆ ԴԻ Րը

 ա րու յուն ա րու յան 
ԱՄ ՓՈ ՓՈՒՄ

 Հայոց ցե ղաս պա նու թյան 100-րդ տա րե լի ցը նաև մի յու րօ րի նակ սահ մա նա գիծ է 
կամ ե լա կետ ներ հայ կա կան խն դիր նե րի լուծ ման ի մաս տով։ Մաս նա վո րա պես 
Հայոց ցե ղաս պա նու թյան ա մե նա մյա հի շա տա կում նե րի ժա  մա նակ, որ պես կա նոն, 
շեշ տա դրում ներն ար վում են « ցե ղաս պա նու թյան զո հե րին», եր բեմն էլ, որ պես լրա-
ցում, հիշ վում են հայ ֆի դայի նե րը, ի նք նա պաշտ պա նա կան մար տե րը։ Սա կայն այս 
«լ րա ցու մը», այ նուա մե նայ նիվ, մաս չի կազ մում պաշ տո նա կան, ի նս տի տու ցի ո նալ 
ձևա կերպ ման, ին չը բե րում է  զո հի կա ղա  պա րի, զո հի մշա կույ  թի գո յատև մա նը 
նպաս տե լուն։ Մինչ դեռ հայ զին վո րա կան ներն ակ տի վո րեն մաս նակ ցել են Ա ռա-
ջին հա մաշ խար հային պա տե րազ մի ռազ մա կան գոր ծո ղու թյուն նե րին, ի սկ Հայոց 
ցե ղա սպա նու թյան տա րի նե րին Օս մա նյան կայս րու թյու նում տեղ են գտել հա յե րի 

8 Ման րա մասն ան դրա դարձ այս հար ցե րին տե՛ս Haβ M., The Politics of Memory in Ger many, Israel 
and the United States of America, “The Canadian Centre for German and European Stu d ies, Working 
Paper Series” Number 9, էջ 6-12։ Հար ցի շուրջ տե´ս նաև Մա րու թյան Հ., Հայ ի նք նու թյան պատ կե-
րա գրու թյու նը…, էջ 65։ 
9 Տե՛ս http://www.yadvashem.org/yv/en/about/pdf/YV_law.pdf։ 
10 Տե՛ս Haβ M., նշվ. ա շխ.։ 
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մի շարք ի նք նա պաշտ պա նա կան կռիվ ներ։ Ա ռա ջարկ վում է վե րա ի մաս տա վո րել 
ապ րի լի 24-ի հի շո ղու թյան օր վա խոր հուր դը և շր ջա նա ռու թյան մեջ դնել « Հա յոց 
ցե ղաս պա նու թյան զո հե րի և ի նք նա պաշտ պա նա կան կռիվ նե րի հե րոս նե րի հի շա-
տա կի օր» բա նաձ ևու մը։
 Բա նա լի բա ռեր՝ Հայոց ցե ղաս պա նու թյուն, ի նք նա պաշտ պա նու թյուն, հե րոս ներ, 
հի շա տա կի օ ր։

The Phenomenon oF selF-deFense durinG The Years oF The armenian 
GenoCide and The ProBlem oF reFormulaTion oF The memorY daY

Harutyun Marutyan
summarY

The Genocide Centennial is also a milestone and a starting point for addressing of 
national issues as well. As a rule, every year references to the Armenian Genocide tend 
to focus on the “genocide victims” and sometimes by extension on the Armenian fedayis 
and self-defense battles. Yet no official mention of them is made, which perpetuates the 
victim mentality on a scale of the whole nation. Meanwhile soldiers of Armenian descent 
actively participated in the hostility of the WW1, and during the Genocide several self-
defense battles of Armenian people took place in the Ottoman Empire. It is suggested 
to review and reformulate the meaning of the April 24 Remembrance Day and rephrase 
the commonly accepted wording into “The Armenian Genocide Victims and Self-Defense 
Battles’ Heroes Remembrance Day.” 
Keywords: Armenian Genocide, self-defense, heroes, memory day.

феномен самообороны в годы геноцида армян и ПробЛема 
ПереформуЛировКи дня Памяти

Арутюн Марутян
резЮме

Столетняя годовщина Геноцида армян – это также своеобразный рубеж, отправ-
ная точка для обращения и к внутриармянским проблемам. Как правило, каждый 
год дискуссии и публикации о Геноциде армян концентрируются на жертвах и 
только иногда, в дополнение к этому, упоминаются фидаины и бои самообороны. 
Однако это дополнение не является частью официальной, институциональной 
формулировки, что приводит к укреплению образа жертвы. Между тем в годы 
Первой мировой войны армянские воины активно участвовали в боевых дей-
ствиях, а в годы Геноцида армян в Османской империи имели место оборони-
тельные бои армянского населения. Предлагается переосмыслить День памяти 24 
апреля и ввести в оборот иную формулировку – “День памяти жертв Геноцида и 
героев самообороны”.
Ключевые слова: Геноцид армян, самооборона, герои, день памяти.


