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ՀԱՅՈՒԹՅՈՒՆը ԵՐԿՈՒ ԿԱՅՍՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԻջԵՎ. 
1877– 1878 ԹԹ. ՌՈՒՍ-ԹՈՒՐքԱԿԱՆ ՊԱՏԵՐԱզՄԻ ԿՈՎԿԱՍՅԱՆ ճԱԿԱՏը 

օՍՄԱՆՅԱՆ ՊԱՏԵՐԱզՄԱԿԱՆ քԱՐՈզչՈՒԹՅԱՆ ՄԵջ

 Գևորգ Վար դա նյան 

 Հայոց ցե ղաս պա նու թյունն ու նի հայե րի նկատ մամբ ի րա կա նաց ված հե տապն դում
նե րով և կո տո րած նե րով հա րուստ նա խա պատ մու թյուն, ո րը չի սահ մա նա փակ վում 
մի այն 1890ա կան թթ. կո տո րած նե րով: Այս ա ռու մով հե տա զո տող նե րը քիչ ու շադ
րու թյուն են դարձ րել 18771878 թթ. ռուսթուր քա կան պա տե րազ մի Կով կա սյան 
ճա կա տում տե ղի ու նե ցած մար տա կան գոր ծո ղու թյուն նե րին ու ղեկ ցող ան ցքե րին: 
Դա պայ մա նա վոր ված էր Բալ կա նյան ճա կա տի ա ռաջ նա կարգ կար ևո րու թյամբ, 
մյուս կող մից այդ նույն ժա մա նա կա հատ վա ծում, ի նչ պես նաև դրա նից մեկեր կու 
տա րի ա ռաջ տե ղի ու նե ցած բուլ ղա րա կան դեպ քե րի ար ձա գանք նե րը կար ծես թե 
«ստ վե րել» է ին Կով կա սյան ճա կա տի դեպ քե րը: 

Այս հոդ վա ծում քն նարկ վում են վե րո հի շյալ պա տե րազ մի Կով կա սյան ճա կա
տում ռազ մա կան գոր ծո ղու թյուն նե րին զու գա հեռ տե ղի ու նե ցած ի րա դար ձու թյուն
նե րը̀  որ պես օս մա նյան « քա րոզ չա մե քե նայի նյութ»: Հե տա զո տու թյու նը չի նե րա
ռում թուր քա կան մա մու լը, քան զի դա լի նե լով նաև ո րո շա կի ո րեն ու սում նա սիր ված 
դուրս է հոդ վա ծի հե տա զո տա կան խն դիր նե րից: Ո ւս տի մեր ա ռջև խն դիր ե նք դրել 
ա) օս մա նյան քա րոզ չա կան եր կու հրա տա րա կու թյուն նե րի օ րի նա կով ներ կա յաց նել 
թուր քա կան պաշ տո նա կան տե սա կե տը նշ ված ի րա դար ձու թյուն նե րի վե րա բե րյալ̀  
զու գա հեռ վեր հա նե լով ա ռա վել կար ևոր ան ցքե րը, բ) ա ռանձ նաց նել ի րա դար ձու
թյուն նե րի գնա հատ ման և ներ կա յաց ման տվյալ ժա մա նա կի օս մա նյան սկզ բունք
ներն ու մե թոդ նե րը: 

ա. 1877– 1878 թթ. ռուս-թուր քա կան պա տե րազ մը. քա րոզ չու թյուն և 
հա կա քա րոզ չու թյուն
 Հայ կա կան հար ցը մի ջազ գային դի վա նա գի տու թյան աս պա րեզ մտավ 1877–1878 թթ. 
ռուսթուր քա կան պա տե րազ մի և դրա հետ ևան քով կնք ված նախ Սան Ստե ֆա նոյի, 
ա պա նաև Բեռ լի նի պայ մա նագ րե րով: Ռուսթուր քա կան պա տե րազ մի և դրան 
նա խոր դած Կոս տանդ նու պոլ սի կոն ֆե րան սի (1876 թ. դեկ տեմ բեր1877 թ. հուն վար) 
ժա մա նա կա հատ վա ծում նկատ վում է թուր քա կան քա րոզ չու թյան ակ տի վա ցում: Այս 
ա մե նը տե ղի էր ու նե նում 18751878 թթ. մեր ձա վո րար ևե լյան ճգ նա ժա մի պայ ման
նե րում, ե րբ օս մա նյան իշ խա նու թյան դեմ ա պս տամ բել է ին Բուլ ղա րի այի, Սեր բի այի 
և Չեռ նո գո րի այի ժո ղո վուրդ նե րը: Թուր քա կան իշ խա նու թյուն նե րի դա ժան հա կա
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հար վա ծի հետ ևան քով 1876 թ. Բուլ ղա րի ա յում տար բեր հաշ վում նե րով կո տոր վել էր 
1020 հա զար մարդ, ա վեր վել է ին տաս նյակ գյու ղեր1: 1876 թ. դեկ տեմ բե րի 23ին 
թուր քա կան իշ խա նու թյուն նե րը շտա պե ցին հայ տա րա րել օս մա նյան ա ռա ջին սահ
մա նադ րու թյան հռ չակ ման մա սին, ո րի նպա տա կը ճգ նա ժա մի հաղ թա հար ման 
հա մար Կոս տանդ նու պոլ սում հրա վիր ված հա մա ժո ղո վում մեծ տե րու թյուն նե րի 
ա ռա ջարկ նե րի քն նարկ ման և ի րա գործ ման կան խումն էր: Սա կայն 1877 թ. հուն
վա րի 20ին Կոս տանդ նու պոլ սի հա մա ժո ղո վը փակ վեց: 

Այդ նույն ժա մա նա կա հատ վա ծում Բուլ ղա րի ա յում թուր քա կան վայ րա գու թյուն
նե րի հետ ևան քով ո ղջ քա ղա քա կիրթ աշ խար հի ու շադ րու թյու նը Բալ կան նե րի 
վրա էր: Հենց Բուլ ղա րի ա յում ի րա կա նաց ված կո տո րած ներն է ին, որ Եվ րո պա
յում խիստ բա ցա սա կան հան րային դիր քո րո շում է ին ստեղ ծել Օս մա նյան կայս րու
թյան նկատ մամբ2: Օս մա նյան կայս րու թյու նը փաս տո րեն դեմ հան դի ման էր դուրս 
ե կել ոչ մի այն ռու սա կան բա նա կին, այլ նաև եվ րո պա կան հան րային կար ծի քին: 
Այս շր ջա նում է, որ օս մա նյան պե տա կան քա րոզ չու թյու նը սկ սեց օգ տա գոր ծել այն 
հնարք նե րը, ո րոնք հե տա գա յում կա տա րե լա գործ վե ցին Ա ռա ջին աշ խար հա մար տի 
ժա մա նակ: Այս ա ռու մով հե տա զո տա կան ա ռաջ նային խն դիր է դառ նում օս մա ն
յան պե տա կան քա րոզ չու թյան ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րի ու սում նա սի րու մը: Այդ 
հար ցի պա տաս խա նը գտ նե լուն կօգ նի քա րոզ չու թյան բո վան դա կային կող մին 
ծա նո թա նա լը: 

 Մինչ այդ պետք է նշել, որ հա կա ռու սա կան տրա մադ րու թյուն նե րը շատ ու ժեղ է ին 
նոր օս ման նե րի քա ղա քա կան շր ջա նակ նե րում, քան զի Ռու սաս տա նը դի տարկ վում 

1 Այդ մա սին տե՛ս Yale W., The Near East: A Modern History, Ann Arbor: The University of Michigan 
Press, 1958, էջ 85, Walker Chr., Armenia: The Survival of a Nation, New York: St. Martin’s Press, 1980, 
էջ 107, Tashjian J., Turkey: Author of Genocide: The Centenary Record of Turkey 1822-1922, Boston, MA: 
Commemorative Committee on the 50th Anniversary of the Turkish Massacres of the Armenians, 1965, 
էջ 8: 
2 Եվ րո պա կան ար ձա գան քը նշա նա վոր վեց բազ մա թիվ պամֆ լետ նե րի, գր քույկ նե րի, մա մու լի 
հրա պա րա կում ե րով: Այս ա ռու մով բնու թագ րա կան է բրի տա նա կան ար ձա գան քը՝ հաշ վի առ
նե լով այն փաս տը, որ այդ շր ջա նում Օս մա նյան կայս րու թյու նը վայե լում էր Մեծ Բրի տա նի այի 
ա ջակ ցու թյու նը: Բուլ ղա րի ա յում թուր քա կան վայ րա գու թյուն նե րի քն նա դա տու թյանն է ին ո ւղղ
ված Ո ւի լյամ Գլադս տո նի գրած պամֆ լետ նե րը, ո րոն ցում նա հս տակ մե ղադ րում և քն նա դա տում 
էր Օս մա նյան կայս րու թյա նը և նրա իշ խա նու թյուն նե րին (տե՛ս Gladstone W.E., Bulgarian Horrors 
and the Question of the East, London: John Murray, 1876; նույ նի` Lessons in Massacre: or, The Conduct 
of the Turkish Government in and about Bulgaria since May 1876, London: John Murray, 1877): Թուր քա
կան վայ րա գու թյուն ներն ար ձա նագ րած հրա տա րա կու թյուն նե րի շար քում կա րե լի է դա սել նաև 
հետ ևյա լը՝ Brockett L. P., The Cross and the Crescent; or, Russia, Turkey, and the Countries Adjacent, in 
1876-7: A Graphic Description of the Countries, Peoples, Races and Religions of the Regions Now Involved 
in War, Philadelphia: Hubbard Bros., 1877; Gallenga Antonio Carlo Napoleone, Two Years of the Eastern 
Question, London: S. Tinsley, 1877։ 

Այն, որ Բուլ ղա րի ա յում տե ղի ու նե ցած սար սափ նե րը մեծ դեր խա ղա ցին Ա րև մուտ քում ոչ մի այն 
Օս մա նյան կայս րու թյան, այլ նաև հենց թուր քի կեր պա րի բա ցա սա կան ըն կալ ման ամ րապնդ ման 
ա ռու մով, հաս տա տում են հետ ևյալ հրա տա րա կու թյուն նե րը՝ Barnwell R. Grant, The Russo-Turkish 
War: Comprising an Account of the Servian Insurrection, the Dreadful Massacre of Christians in Bulgaria 
and Other Turkish Atrocities, Philadelphia: Keystone Publishing co., 1877; Creasy Edward Shepherd, 
History of the Ottoman Turks, New York: H. Holt and Co., 1877: 
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էր որ պես վտան գի գլ խա վոր աղ բյուր Օս մա նյան կայս րու թյան տա րածք նե րի հնա
րա վոր կորս տի տե սան կյու նից: Ռու սաս տա նի դեմ քա րոզ չու թյան ծա վալ ման գոր
ծում կար ևոր տեղ էր գրա վում թուր քա կան մա մու լը. 1876 թ. օս մա նյան « Բա սի րեթ», 
« Վա կքթ», « Սա բահ» և այլ թեր թեր հա գե ցած է ին հա կա ռու սա կան տրա մադ րու
թյուն նե րով3: Այ նո ւա մե նայ նիվ թուր քա կան մա մու լը չու ներ այն պի սի ազ դե ցիկ 
դեր, որ կա րո ղա նար ազ դել եվ րո պա կան հան րային կար ծի քի վրա, և այդ մի ջո
ցա ռում ներն ա վե լի շատ ներ քին սպառ մանն է ին ո ւղղ ված: Ո ւս տի պա տա հա կան 
չէր, որ օս մա նյան քա րոզ չու թյան մեջ սկս վեց օգ տա գործ վել նոր գոր ծիք̀  եվ րո պա
կան լե զու նե րով գր քույկ նե րի հրա տա րակ ման տես քով, Ա րև մուտ քում հա սա րա կա
կան կար ծի քի վրա ազ դե ցու թյուն տա րա ծե լու նպա տա կով: Ի սկ թե բո վան դա կային 
ա ռու մով ի նչ էր ամ փոփ ված դրան ցում, կքն նար կենք ստորև: 

բ. օս մա նյան քա րոզ չու թյու նը եր կու պե տա կան հրա տա րա կու թյուն նե րում
 Ռուսթուր քա կան պա տե րազ մի մա սին առ կա է մեծ քա նա կու թյամբ գրա կա նու
թյուն4: Այդ շար քում առ կա է նաև օս մա նյան կա ռա վա րու թյան կող մից կազմ ված 
եր կու հրա տա րա կու թյուն, ո րոնք ներ կա յաց նում են քն նարկ վող ի րա դար ձու թյուն
նե րի վե րա բե րյալ պաշ տո նա կան տե սա կետ5: Դրան ցից ա ռա ջի նը լույս է տե սել 
ֆրան սե րե նով Կոս տանդ նու պոլ սի հա մա ժո ղո վի հրա վիր ման ժա մա նա կա հատ
վա ծում` 1877 թ. հուն վա րին և վեր նագր ված է « Ռուս նե րի վայ րա գու թյուն նե րը. 
փաս տաթղ թեր՝ ներ կա յաց ված Կոս տանդ նու պոլ սի հա մա ժո ղո վին»6 (այ սու հետ` 
« Ռուս նե րի վայ րա գու թյուն ներ»): 17է ջա նոց այս ժո ղո վա ծուն բաղ կա ցած է 4 փաս
տաթղ թից՝
1. «Ղ րի մի մու սուլ ման նե րի խնդ րա գիր՝ ո ւղղ ված Կոս տանդ նու պոլ սի կոն ֆե րան սի 

ան դամ նե րին»:
2. « Կա զա նի շր ջա նի մու սուլ ման նե րի գան գա տը, ո րոնք հե տապնդ վել և նա հա

տակ վել են քրիս տո նե ու թյուն ըն դու նե լու պար տադ րան քի հետ ևան քով»:
3. « Ռու սա կան լծի տակ գտն վող Կով կա սի չեր քեզ մու սուլ ման նե րի դրու թյա նը 

նվիր ված զե կույց, նրանց դեմ ո ւղղ ված և ի րա գործ ված հա լա ծանք նե րի և դա ժա

3 Դեռևս 1867—1870 թթ. Լոն դո նում լույս տես նող « Մուհ բիր» և « Հու րի եթ» թեր թե րում օս մա նիզ
մի քա րոզ չու թյու նը հա մեմ ված էր սահ մա նադ րա կան նե րի հա կա ռու սա կան տրա մադ րու թյուն
նե րով: Բա ցի դրա նից, հա կա ռու սա կան տրա մադ րու թյուն նե րով էր հա գե ցած նաև « Թաս ֆիրի 
Էվ քի ար»ը 1865—1867 թթ.՝ Նա մըք Քե մա լի խմ բագ րա պե տու թյան ժա մա նա կա հատ վա ծում (այդ 
մա սին ա վե լի ման րա մասն տե՛ս  Петросян Ю. А, Русскотурецкие отношения и первые турецкие 
конституционалисты (1875—1877 гг.), Պատ մա-բա նա սի րա կան հան դես, 1984, № 4, էջ 45—58): 
4 Ժա մա նա կա կից նե րի գոր ծե րի վե րա բե րյալ մի այն գա ղա փար կազ մե լու հա մար բա վա կան է 
տես նել «Բ րիլլ» հրա տա րակ չու թյան կազ մած հետ ևյալ մա տե նա գի տու թյու նը` Russian-Ottoman 
Relations, 1600-1800: Sources in Western Languages, Part 4: The End of the Empires, 1857-1914, Leiden: 
Brill, 2006։
5 Ան շուշտ առ կա են թուր քա մետ այլ հրա տա րա կու թյուն ներ ևս, սա կայն պատ կա նում են ա ռան
ձին հե ղի նակ նե րի գր չին, օ րի նակ՝ L. Bernhard, Les Atrocités Russes en Bulgarie et en Arménie pendant 
la guerre de 1877, Berlin: Albert Adelsdorff, 1878։
6 Atrocités Russes: Documents soumis a la Conférence de Constantinople, Constantinople, 1877.
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նու թյան ռե ժի մի մա սին բո ղոք̀  ո ւղղ ված Կոս տանդ նու պոլ սի կոն ֆե րան սի մաս
նա կից նե րին»:

4. « Դաղս տա նի կամ Ար ևե լյան Կով կա սի մու սուլ ման բնակ չու թյան բո ղո քը̀  
ո ւղղ ված Կոս տանդ նու պոլ սի կոն ֆե րան սի ան դամ նե րին, բնակ չու թյուն, որ 
հե տապնդ վել է, աք սոր վել է Սի բիր կամ կո տոր վել է»7:

 Փաս տաթղ թե րի ան վա նում նե րից պարզ է, որ դրանք ներ կա յաց նում են Ռու
սա կան կայս րու թյան` ա ռա վել շատ մու սուլ ման բնակ չու թյուն ու նե ցող շր ջան նե րը̀  
Ղրիմ, Կա զան (Թա թարս տան), Կով կաս (չեր քեզ ներ և Դաղս տան): Վե րո հի շյալ 
փաս տաթղ թե րի (հատ կա պես եր րորդ) ու սում նա սի րու թյու նը ցույց է տա լիս, որ 
դրան ցում առ կա վկա յու թյուն նե րի մի զգա լի հատ ված ներ կա յաց նում են դեպ քեր, 
ո րոնք տե ղի են ու նե ցել հիմ նա կա նում 1850ա կան թթ. վեր ջին և 1860ա կան թթ. 
սկզ բին: Ան շուշտ հարց է ծա գում, թե ին չու դեպ քե րից մի այն մեկեր կու տաս նա
մյակ ան ց ո րոշ վեց դրանք հա վա քել և ներ կա յաց նել մի ջազ գային հան րու թյա նը: 
Ե րկ րորդ կար ևոր ի րո ղու թյու նը հյու սիս կով կա սյան մու սուլ ման նե րի` Օս մա նյան 
կայս րու թյու նում վե րաբ նա կեց ման թե մայի թար մա ցումն է: Եվ եր րորդ ա ռանձ
նա հա տուկ գիծն այն է, որ փաս տաթղ թե րում առ կա նյու թի մեծ մա սը նվիր ված է 
հի շյալ տա րածք նե րում ռու սա կան վար չա կար գի և «ք րիս տո նյա նե րի կող մից մու
սուլ ման նե րի հե տապնդ ման» օ րի նակ նե րի ներ կա յաց մա նը: 

Ըստ այդմ` « Ռուս նե րի վայ րա գու թյուն ներ»ը փաս տարկ ման ա ռու մով թույլ է 
հետ ևյալ հիմ նա կան պատ ճառ նե րով`
1. Ն կա րագր վող դեպ քե րի զգա լի մասն այն է, ին չը տե ղի է ու նե ցել դեպ քե րից 

ա ռն վազն 1020 տա րի ա ռաջ և ան մի ջա կան ա ռն չու թյուն չու նի ռուսթուր քա կան 
պա տե րազ մի և Մեր ձա վո րար ևե լյան ճգ նա ժա մի հետ:

2.  Ներ կա յաց վող դեպ քե րը, բա ցա ռու թյամբ հյու սիս կով կաս ցի նե րի տե ղա հա նու
թյան, չեն փաստ վում պատ մա կան այլ̀  օ տար, ան կողմ նա կալ աղ բյուր նե րով, 
ի սկ դրանց հա վաս տի ու թյու նը փաս տող մի ակ ա պա ցույ ցը յու րա քան չյուր փաս
տաթղ թի տակ առ կա տե ղա կան մու սուլ ման նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի ա նուն
ներն են:

3.  Թույլ է ան գամ քա րոզ չա կան տե սան կյու նից, ո րով հետև 4 փաս տա թուղթ ներ
կա յաց նող այս հրա տա րա կու թյու նը իր փաս տարկ նե րով չէր կա րող մր ցել 
ան գամ բրի տա նա կան մա մու լում լույս տե սած մեկ հոդ վա ծի հետ: 

Քա րոզ չա կան այս ժո ղո վա ծուն, ան շուշտ, կազմ վել է նաև Ա րև մուտ քում լույս 
տես նող բազ մա թիվ քն նա դա տա կան հրա տա րա կու թյուն նե րին հա կակ շիռ ստեղ
ծե լու ան հրա ժեշ տու թյու նից ել նե լով: Այ սինքն` օս մա նյան վար չա կար գը փոր ձել 
է դուրս գալ « կո տո րած ներ ի րա կա նաց նո ղի» կեր պա րից` դրա նում փոր ձե լով 
մե ղադ րել գլ խա վոր ա խո յա նին` Ռու սա կան կայս րու թյա նը: 

7 Փաս տաթղ թե րի ան վա նում նե րը տր վում են հա մա ձայն բնագ րի: 
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 Մյուս հա կա ռու սա կան հրա տա րա կու թյու նը նույն տա րում` 1877 թ., լույս տե սած 
« Ռու սա կան վայ րա գու թյուն նե րը Ա սի ա յում և Եվ րո պա յում 1877 թ. հու նիս, հու լիս և 
օ գոս տոս ա միս նե րին» ժո ղո վա ծուն է (այ սու հետ` « Ռու սա կան վայ րա գու թյուն ներ»)8: 
Այն կազմ ված է 217 փաս տաթղ թից` հիմ նա կա նում պաշ տո նա կան և մաս նա վոր 
հե ռագ րեր ու նա մակ ներ: Նա խոր դի հետ հա մե մա տած` այս ժո ղո վա ծուն շատ 
ա վե լի ը նդ գր կուն է, ի սկ բո վան դա կային ա ռու մով և հար ցադ րում նե րով ա վե լի 
մեծ հե տաքրք րու թյուն է ներ կա յաց նում, ո ւս տի են թադ րում է ա վե լի ման րա մասն 
ան դրա դարձ: Օս մա նյան կա ռա վա րու թյան կող մից ներ կա յաց վող փաս տաթղ թե րի 
գե րակ շիռ մե ծա մաս նու թյու նը, մաս նա վո րա պես 217 փաս տաթղ թից 196ը վե րա
բե րում են պա տե րազ մա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի Բալ կա նյան ճա կա տին և այն տեղ 
տե ղի ու նե ցող ի րա դար ձու թյուն նե րին: Մեր հե տա զո տու թյան շր ջա նա կը, սա կայն, 
սահ մա նա փակ վե լու է մի այն Կով կա սյան ճա կա տին ա ռնչ վող փաս տաթղ թե րի 
քն նու թյամբ:

գ. « Ռու սա կան վայ րա գու թյուն ներ»-ի̀  Կով կա սյան ճա կա տին վե րա բե րող 
փաս տաթղ թե րը
« Ռու սա կան վայ րա գու թյուն ներ»ո ւմ ամ փոփ ված նյութն ա ռա վել ճիշտ հաս կա
նա լու հա մար ան հրա ժեշտ ե նք հա մա րում խմ բա վո րել դրա նում տեղ գտած փաս
տաթղ թե րը: Ժո ղո վա ծո ւում առ կա է Կով կա սյան ճա կա տին ա ռնչ վող 21 փաս տա
թուղթ, ո րոնք կա րե լի է բա ժա նել ե րեք խմ բի` ը ստ փաս տաթղ թե րի հե ղի նակ նե րի: 
Ա ռա ջին խումբ փաս տաթղ թե րը̀  թվով 3 հատ, ներ կա յաց նում են « քաղ վածք ներ»̀  
տար բեր նա մակ նե րից և փաս տաթղ թե րից, ո րոն ցում չեն նշ վում հե ռագ րի հե ղի
նակ(ներ)ը, ան գամ ու ղարկ ման հաս ցե նե րը (ի նչ պես օ րի նակ՝ N4), կամ նույ նիսկ 
այն պի սի հե ռագ րեր, ո րոնք հաս ցե ագր ված են հետ ևյալ կերպ. « Հե ռա գիր մեկ 
պաշ տո նա կան ան ձից մյուս պաշ տո նա կան ան ձին» (ա նգլ.̀  Telegram from an official 
person to another official person, փաս տաթղ թեր N84 և N88)9: 

Փաս տաթղ թե րի մյուս խում բը (թ վով 10 հատ, N 1, 2, 5, 6, 7, 11, 18, 21, 42, 62) ներ
քին գոր ծե րի և ռազ մա կան նա խա րա րու թյուն նե րին, ի նչ պես նաև Բարձր դռանն 
ո ւղղ ված հե ռագ րերն են կամ քաղ վածք ներ դրան ցից, ո րոնց հա մար որ պես հե ղի
նակ ներ նշ վում են ռազ մա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի Կով կա սյան ճա կա տի թուրք 
հրա մա նա տար նե րը, կամ էլ պար զա պես «ա նա նուն քաղ վածք ներ» են: Մաս նա վո
րա պես առ կա են Է րզ րու մի կա ռա վա րիչ Իս մայիլ փա շայի, Կով կա սյան ճա կա տի 
հրա մա նա տար Ահ մեդ Մուխ տար փա շայի և այլ ռազ մա կան ու քա ղա քա ցի ա կան 
պաշ տո նյա նե րի կող մից ու ղարկ ված հե ռագ րեր: 

Եր րորդ խումբ փաս տաթղ թե րը (թ վով 8 հատ, N 76, 89, 91, 93, 94, 96, 99, 140), 
տար բեր ան ձանց կող մից եվ րո պա կան մա մու լին («Daily Telegraph», «The Observer», 

8 Russian Atrocities in Asia and Europe during the Months of June, July, and August 1877, Constantinople, 
A. H. Boyajian Press, 1877: Մենք օ գտ վել ե նք ժո ղո վա ծո ւի` Ա ՄՆի Լո ւիս վի լի հա մալ սա րա նի վեբ
կայ քում տե ղադր ված է լեկտ րո նային տար բե րա կից (տե՛ս http://louisville.edu/as/history/turks/
Russian%20Atrocities.pdf (դիտ վել է` 05/04/2014)):
9 Տե՛ս Russian Atrocities in Asia and Europe..., էջ 58 և 60:
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«Telegraph», «Reuter’s Agency», «Morning Post») ո ւղղ ված հե ռագ րեր են (բա ցա ռու
թյամբ 96րդ փաս տաթղ թի, ո րը վեր նագր ված է Telegram from Mr. Schluga to Mr. 
Etienne, Vienna. Erzeroum, July 9th, 1877): Այս խումբ փաս տաթղ թե րի առ կա յու
թյու նը պետք է ա ռա վել ար ժա նա հա վա տու թյուն հա ղոր դեր ժո ղո վա ծո ւին, քա նի որ 
որ պես դրանց հե ղի նակ ներ նշ ված են եվ րո պա ցի նե րի ա նուն ներ10: Սա կայն տա րա
կու սանք է ա ռա ջա նում այն բա նից, որ դրանք ոչ թե եվ րո պա կան մա մու լից բեր ված 
քաղ վածք ներ են, ի նչ պես սո վո րա բար ար վում է որ ևէ ժո ղո վա ծու կազ մե լիս, այլ 
նշ վում է, որ այս կամ այն ան ձը հի շյալ հե ռա գիրն ու ղար կել է այս կամ այն թեր թի 
խմ բագ րու թյուն: Ան պա տաս խան է մնում մի կար ևոր հարց. այդ դեպ քում ին չու չեն 
մեջ բե րել եվ րո պա կան մա մու լում տպագր ված հոդ ված ներ, ո րոնք գո նե ար ժա նա
հա վա տու թյուն կհա ղոր դե ին այդ փաս տաթղ թե րի իս կու թյա նը: 

Փաս տաթղ թե րի վեր ջին խմ բի եվ րո պա ցի հե ղի նակ նե րի հա կա ռու սա կան 
տրա մադ րու թյուն ներն ան շուշտ կա րե լի է հաս կա նալ, սա կայն ո րոշ կաս կած ներ 
են ա ռա ջա նում դրան ցում ռուս նե րի կող մից մու սուլ ման նե րի կո տո րած նե րի մա սին 
« տե ղե կու թյուն նե րի» հետ կապ ված: Այս ա ռու մով բնու թագ րա կան է ա վստ րի ա ցի 
սպա, ճար տա րա գետ Ռու դոլֆ ֆոն Շլու գային վե րագր վող̀  վեր ևում ար դեն հի շա
տակ ված հե ռա գի րը (N96), որ տեղ նա ներ կա յաց նում է 1877 թ. հու նի սի վեր ջին 
ռուս նե րի կող մից մի քա նի գյու ղե րի ո չն չաց ման և ա վե լի քան հի սուն բնա կիչ նե րի 
կո տո րա ծի մա սին11: Սա կայն ու շագ րավ է, որ նույն ան ձը հե տա գա յում «La Revue 
Militaire Autrichienne De Streffleur»ո ւմ տպագ րել է մի աշ խա տանք, ո րը նվիր
ված է 1877 թ. Հա յաս տա նում ծա վալ ված ռազ մա կան գոր ծո ղու թյուն նե րին, և 67 էջ 
ծա վալ ու նե ցող այդ աշխատանքի մեջ չենք հան դի պում Հա յաս տա նի տա րած քում 
ռուս նե րի կող մից մու սուլ ման նե րի կո տո րա ծի գեթ մեկ դեպ քի նկա րագ րու թյան: 
Մինչ դեռ նա, լի նե լով դեպ քե րի ժա մա նա կա կիցն ու ա կա նա տե սը, ա մե նայն ման
րա մաս նու թյամբ նկա րագ րել է ի րա դար ձու թյուն նե րը12: 

դ. Թուր քա կան պա տու մը եր կու դր վա գով. փաս տարկ ներ և հա կա փաս-
տարկ ներ
1.  Բա յա զե տի կո տո րածն ու Ա լաշ կեր տի հով տի ող բեր գա կան ի րա դար ձու թյուն նե րը

 Ժո ղո վա ծո ւի հրա տա րակ ման գլ խա վոր նպա տակ նե րից մե կը « ռուս նե րի կող
մից մու սուլ ման նե րի կո տո րած նե րի» ներ կա յա ցումն է: Դի ցուք, դի տար կենք նշ ված 
շր ջան նե րին վե րա բե րող հետ ևյալ փաս տա թուղ թը:

 Փաս տա թուղթ N5  «… Այս զո րախմ բի [Ա լաշ կեր տի կող մում կռ վող ռու սա կան 
զո րա խում բը – Գ. Վ.] հրա մա նա տա րը մաս նակ ցել է իր ճա նա պար հին ըն կած ա մեն 
ին չի թա լա նին: Նա այ րել է քրիս տո նյա նե րի և մու սուլ ման նե րի բո լոր տնե րը̀ տա նե լով 
դրանց բնա կիչ նե րի բո լոր բա րիք նե րը: Այդ նող կա լի բռ նու թյուն նե րից բա ցի սպա նել 

10 Նշ ված ա նուն նե րով մար դիկ իս կա պես ե ղել են պա տե րազ մա կան թղ թա կից ներ և նշ ված ժա
մա նա կա հատ վա ծում գտն վել են Թուր քի ա յում: 
11 Տե՛ս Russian Atrocities in Asia and Europe..., էջ 63:
12 Տե՛ս Rudolf Von Schluga, “Les Combats De Halijas Et De Zewin En Arménie En 1877, La Revue 
Militaire Autrichienne De Streffleur, Traduit Par J. Bornecque, 1880։
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է նաև ե րեք կնոջ: Օ տա րերկ րյա թղ թա կից նե րի հա ղոր դում նե րը կար դա լով` տե րու-
թյուն նե րը կա րող են հա մոզ վել այս զե կույց նե րի ճշ մար տա ցի ու թյան մեջ»13: 

Այս փաս տա թուղ թը̀  թվագր ված 1877 թ. հու նի սի 19 (հու լի սի 1), ո ւղղ ված է ներ
քին գոր ծե րի նա խա րա րու թյա նը և ու ղարկ ված է Վա նի ու Բա յա զե տի շր ջա նում 
գոր ծող թուր քա կան զո րախմ բի հրա մա նա տա րու թյու նից: Ը նդ հան րա պես Բա յա
զե տի հատ վա ծը և Ա լաշ կեր տի ամ բողջ հո վի տը քն նարկ վող թե մայի ա ռու մով ա մե
նա կար ևոր շր ջան ներն են: Ե թե խոս քը 1877 թ. ամ ռա նը պա տե րազ մա կան գոր ծո
ղու թյուն նե րի Կով կա սյան ճա կա տում տե ղի ու նե ցած քա ղա քա ցի ա կան ան ձանց 
սպա նու թյուն նե րի կամ զանգ վա ծային կո տո րա ծի մա սին է, նախ և ա ռաջ պետք է 
հի շել Բա յա զե տի դեպ քե րը, ո րը ա մե նա խո շոր զանգ վա ծային կո տո րածն էր, ի նչ
պես նաև Ա լաշ կեր տի գյու ղե րում կա տար վա ծը: Ի սկ որ ա մե նա կար ևորն է, այդ 
կո տո րած նե րի զո հե րը ոչ թե մու սուլ ման ներն է ին, այլ տե ղի հայ բնակ չու թյու նը, 
ի սկ ի րա կա նաց նող ներն ա մեն ևին էլ ռուս նե րը չէ ին:

 Բա յա զե տը ռու սա կան բա նա կի եր ևա նյան խմ բա վոր ման կող մից ա ռանց դժ վա
րու թյան գրավ վեց 1877 թ. ապ րի լի 30(18)ին: Քա ղա քը պահ պա նե լու հա մար թող
նե լով 2.000ի չափ զին վոր̀  ռու սա կան բա նա կը շա րու նա կեց ա ռաջ խա ղա ցու մը14: 
Հու նի սի 6ին թուր քա կան զոր քը պա շա րեց քա ղա քը, և սկս վեց Բա յա զե տի 23օրյա 
ի նք նա պաշտ պա նու թյու նը15: Հենց այս շր ջա նում էլ տե ղի ու նե ցան ող բեր գա կան 
ի րա դար ձու թյուն ներ: Ի նչ պես հա ղոր դում է Բա յա զե տի ի նք նա պաշտ պա նու թյան 
ղե կա վար Ֆե ո դոր Շտոկ վի չը. « Գի շե րը (հու նի սի 6ի Գ. Վ.) ապ շե ցու ցիչ տե սա րան 
էր, ո րին ա կա նա տես լի նե լով` զին վոր ներն ար տաս վե ցին. կո տո րում է ին տղա մարդ-
կանց, կա նանց ու ե րե խա նե րին և դեռևս ո ղջ նրանց նե տում է ին կրա կի մեջ, ամ բողջ 
քա ղա քը կրա կի մեջ էր, ա մե նուր լս վում է ին գո ռոց ներ, հե կե կոց ներ և տն քոց»16: 
Քր դա կան ջո կատ նե րի և նրանց մի ա ցած թուր քա կան կա նո նա վոր զոր քի այս վայ
րա գու թյուն նե րը կազ մա կերպ վել և ո ւղ ղորդ վել են հենց քա ղա քը գրո հող Ֆայիկ 
փա շայի կող մից17: 

13 Russian Atrocities in Asia and Europe..., էջ 8:
14 Այդ մա սին ման րա մասն տե՛ս Մօմ ճե ան Ա., Պատ մու թիւն Ա րե ւե լե ան պա տե րազ մին. Զար դա-
րե ալ այ լե ւայլ պատ կե րօք եւ կեն դա նագ րօք, Հա տոր Ա, Կոս տանդ նու պօ լիս: Տպագ րու թիւն Ա րա
մե ան, 1879, էջ 164165: 
15 Ֆե ո դոր Շտոկ վի չի գլ խա վո րու թյամբ Բա յա զե տի ի նք նա պաշտ պա նու թյան մա սին ման
րա մասն տե՛ս Антонов В. М., 23-х дневная оборона Баязетской цитадели и комендант Федор 
Эдуардович Штоквич, Санкт Петербург: «Общественная польза», 1878 (репринт Москва: Книга по 
Требованию, 2011)։
16 Антонов В. М., նշվ. ա շխ., էջ 10: 
17 Այդ մա սին է վկա յում նաև դեպ քե րից մեկեր կու տա րի հե տո հրա տա րակ ված Ա. Մօմ ճե ա նի 
աշ խա տու թյու նը, ո րից մեջ բե րում ե նք հետ ևյալ հատ վա ծը. « Վա նայ զի նո ւո րա կան կա ռա վա րիչ 
կամ հրա մա նա տար Ֆայիգ փա շա այս քա ղա քին` ի նչ պէս նաեւ Բա ղի շոյ եւ Մշոյ մէջ ե ղած կա-
նո նա ւոր զօրքն խմ բե լով` կա րող ե ղաւ ե օթն վաշտ կազ մե լու: Սոյն փոքր խմ բին ա ջա կից տա լու 
հա մար Ֆայիգ փա շա Հայ տէ րան լը Քիւր տե րուն Շէյ խին` Ճէ լա լէտ տի նին դի մեց եւ ա ղա չէց որ 
կա մա ւոր ներ ղր կէ առ ի նքն: Ա սոր վրայ 20.000ի չափ կա մա ւորք ե կան. Լե րանց մէջ ազ դա րա րու-
թիւն ե ղած էր թէ հա ւա տոյ պա տե րազմն պի տի լի նէր ը նդհուպ եւ բո լոր քրիս տո նե այ նե րը պի տի 
ջար դո ւէ ին: Ճոխ ա ւար մը յափշ տա կե լու ա ռիթ նշ մա րե լով` ան գե ղաց ե րամ նե րու պէս հա սան 
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Ռու սա կան և հայ կա կան աղ բյուր նե րից զատ այս ող բեր գու թյան փաս տը հաս
տատ վում է նաև օ տար̀  եվ րո պա կան աղ բյուր նե րով: Այս տեղ հե ռու գնա լու ան հրա
ժեշ տու թյուն չկա: Հա կա ռակ քն նարկ վող ժո ղո վա ծո ւի, մենք կա րող ե նք օ գտ վել 
ոչ թե եվ րո պա կան մա մու լին ո ւղղ ված ան հայտ նա մակ նե րից, այլ հենց եվ րո պա
կան թեր թե րի թղ թա կից նե րի հա ղոր դած տե ղե կու թյուն նե րից: Բա րե բախ տա բար, 
պահ պան վել են այն ժա մա նակ բրի տա նա կան ‹‹Times›› լրագ րի թղ թա կից Չարլզ 
Նոր մա նի հա ղոր դած տե ղե կու թյուն նե րը, ո րոնք զե տեղ ված են նրա հե ղի նա կած 
‹‹ Հա յաս տան և 1877 թվա կա նի կամ պա նի ան (ար շա վը)›› աշ խա տու թյան մեջ18: Այս 
աղ բյու րի կար ևո րու թյունն այն է, որ դրա նում օ տա րերկ րա ցի ա կա նա տե սի կող մից 
քն նարկ վում և ներ կա յաց վում է այն վայ րե րում տե ղի ու նե ցած ի րա դար ձու թյուն
նե րի ի րա կան պա տու մը, ո րոնք այդ պես ջա նա սի րա բար նեն գա փոխ վում են թուր
քա կան ժո ղո վա ծո ւում: Կա պի տան Չարլզ Նոր մանն ու ղեկ ցել է սըր Առ նոլդ Քեմ
բե լին (18201908), ով նշա նակ ված էր թուր քա կան բա նա կում՝ որ պես բրի տա նա կան 
ռազ մա կան կո մի սար19: Նրանք ա կա նա տես են ե ղել կար ևո րա գույն ռազ մա կան 
գոր ծո ղու թյուն նե րի20, հե տապնդ վել են կո զակ նե րի կող մից և հա զիվ փրկվել 
մա հից21: Ռուս նե րի նկատ մամբ նրանց դիր քո րո շու մը, հաս կա նա լի է, որ չէր կա րող 
լի նել դրա կան: Այս ի րո ղու թյունն ու ժե ղաց նում է նրանց հա ղոր դած տե ղե կու թյուն
նե րի հա վաս տի ու թյու նը, հա մե նայն դեպս նրանց եր բեք չես մե ղադ րի ռու սա սի րու
թյան մեջ22: 

բո լոր հուժ կու մար դիկ, ո րոնց հա մար գու րանն յաղ թա նա կեր էր կամ ոչ` բնաւ փոյթ չէր» (տե՛ս 
Մօմ ճե ան Ա., նշվ. ա շխ., էջ 347): 

Բա յա զե տում կա տար ված ոճ րա գոր ծու թյուն նե րի մա սին նյութ կա նաև ռու սա կան «Русская 
старина» ամ սագ րի է ջե րում, որ տեղ ի րա դար ձու թյուն նե րը նկա րագր վում են գն դա պետ Կոնս
տան տին Գեյն սի և եր ևա նյան խմ բա վոր ման քա ղա քա ցի ա կան մա սի ղե կա վար Ա. Խա նա գո վի 
կող մից (տե՛ս «Русская старина», 1878, Т. 22, Вып. 7, էջ 455460, «Русская старина», 1885, T. 45, 
Вып. 1, էջ 157186, «Русская старина», 1885, Т. 45, Вып. 2, էջ 443468)։ 
18 Տե՛ս Norman Ch. B., Armenia and the Campaign of 1877, London: Cassell, Petter, and Galpin, 1878։ 
19 Այդ մա սին ա վե լի ման րա մասն տե՛ս Barry Quintin, War in the East: A Military History of the 
Russo-Turkish War 1877-78, Solihull: Helion & Company Ltd, 2012, էջ 182184։
20 Նոր մա նը նշում է, որ թուր քե րի վայ րա գու թյուն նե րի մա սին զգա լի տե ղե կու թյուն ներ է հա
ղոր դել նաև այդ ժա մա նակ Է րզ րու մում Մեծ Բրի տա նի այի հյու պա տոս պրն Զոհ րա բը, ո րոնք 
ամ փոփ ված են Ֆո րին Օ ֆի սի` Թուր քի ային նվիր ված զե կույց նե րի շար քում (տե՛ս Norman C. B., 
Armenia and the Campaign of 1877, էջ 293)։
21 Այդ մա սին տե ՛ս “The Ottoman War and Telegraph offices,” Timaru Herald, September 26, 1877,  
էջ 4։
22 Չարլզ Նոր մա նին ան շուշտ կա րե լի է դի տար կել ար ժա նա հա վատ աղ բյուր, քա նի որ նա բրի
տա նա կան թեր թի թղ թա կից էր: Ա վե լին, ե թե ան գամ կաս կա ծի տակ էլ դր վի այս աղ բյու րի ար ժա
նա հա վա տու թյու նը, ա պա դա պետք է լի նի հօ գուտ թուր քա կան կող մի (նաև հաշ վի առ նե լով նշ
ված շր ջա նում Մեծ Բրի տա նի այի դիր քո րո շու մը Ռու սաս տա նի քա ղա քա կա նու թյան նկատ մամբ), 
քան զի ի նչ պես ին քը` հե ղի նակն է նշում գր քի ա ռա ջա բա նում. ‹‹Ես ափ ի ջա Տրա պի զոն որ պես 
ը նդ գծ ված թուր քա սեր և խո րա պես հա մոզ ված այն բա նում, որ թուր քա կան ան կար գու թյու նը և 
վատ կա ռա վա րու մը խիստ չա փա զանց ված է: Լի նե լով նո րա թուխ լրագ րու թյան մաս նա գի տու-
թյան մեջ, ես պար տա վոր ված չէ ի հա վա տա րիմ մնալ իմ նախ կին դիր քո րոշ ման մեջ իմ հե տա գա 
հոդ ված նե րում տրա մա բա նու թյու նը պա հե լու հա մար, և լի նե լով ամ բող ջո վին ա զատ հրա հանգ-
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Այս պես, Չ. Նոր մա նի հա ղոր դած տե ղե կու թյուն նե րից պարզ է դառ նում, որ 
Բա յա զե տում սպան վում է 1100 մարդ23: Ա լաշ կեր տի հով տի 122 գյու ղե րից մի այն 9ն 
են խու սա փել ա մա յա ցու մից և կո տո րած նե րից: Մու շի շր ջա նում մի շարք գյուղեր 
ա վեր վել են, բնա կիչ նե րը՝ սպան վել: Այդ ա մե նը կա տար վում էր ոչ մի այն թուր քա
կան բա նա կի, այլ նաև նրանց դրդ մամբ ու նրանց հո վա նա վո րու թյամբ գոր ծող 
ա վա զա կախմ բե րի24 կող մից` շեյխ Ջա լա լեդ դի նի, Օ բայ դու լա հի, Ֆա քիմ է ֆեն դ ի ի 
և ու րիշ նե րի ղե կա վա րու թյամբ25: 

նե րում, ես ո րո շե ցի ար դա րա ցի ո րեն և ա զն վո րեն գրել այն ա մե նը, ի նչ տես նում եմ և ջանք չխ-
նայել Օս մա նյան կող մը պաշտ պա նե լու հա մար…

‹‹ Թայմս››-ին թղ թակ ցե լիս ես կա նոն սար քե ցի չհա ղոր դել ո չինչ, բա ցի նրա նից, ին չի ա կա-
նա տեսն եմ ե ղել ես կամ փաս տեր` հաս տատ ված եվ րո պա ցի ա կա նա տես նե րի կող մից: Իմ նա-
մակ նե րի վե րահ րա տա րակ ման ժա մա նակ ես պահ պա նել եմ այդ սկզ բուն քը: Ես աշ խա տել եմ 
գրել ան կողմ նա կալ` ա ռանց թուր քե րի թե րու թյուն ներն ա ղա վա ղե լու և վայ րա գու թյուն նե րը ռուս-
նե րին վե րագ րե լու: Ան կեղ ծո րեն ա սում եմ, ես չկա րո ղա ցա գտ նել գեթ մեկ ա պա ցու ցե լի դա ժա-
նու թյան դեպք` ի րա գործ ված Մեծ իշ խա նի բա նա կի կող մից, և իմ այս հայ տա րա րու թյուն նե րը 
հաս տատ վում են սըր Առ նոլդ Քեմ բե լի դի վա նա գի տա կան զե կու ցագ րե րով` վեր ջերս հրա տա-
րակ ված Ար ևե լյան հար ցին վե րա բե րող Կա պույտ Գր քում: Թուր քա կան վար չա կար գի քա ղա քա-
կա նու թյան հետ ևան քով ոչ ոք չի կա րո ղա նում ճիշ տը բարձ րա ձայ նել. ո չինչ չէր ար վում հի վանդ-
նե րին և վի րա վոր նե րին օգ նե լու հա մար, աշ խա տող նե րը շա հա գործ վում է ին, ի սկ մե ղա վոր նե րի 
ան պատ ժե լի ու թյու նը վր դով մունք էր ա ռա ջաց նում ազ նիվ մարդ կանց շր ջա նում, ի նչ պես նաև 
ստա հոդ լու րեր է ին շր ջա նառ վում Ռու սաս տա նի դա ժա նու թյան մա սին. մաս նա վո րա պես Ար դա-
հա նի բան տար կյալ նե րի և Ա լաշ կեր տի հո վի տի բնակ չու թյան հետ վար վե լու վե րա բե րյալ: Այս-
պի սի գոր ծո ղու թյուն նե րը վա նում է ին այն մարդ կանց, ով քեր սա տա րում է ին ի րենց ար դա րու-
թյան հա մար ամ բար տա վան վար չա կար գի դեմ պայ քա րող նե րին›› (Norman C. B., Armenia and 
the Campaign of 1877, London: Cassell, Petter, and Galpin, 1878, p. VII)։
23 Տե՛ս Norman C. B., Armenia and the Campaign of 1877, էջ 296, 299-300:
24 Նույն տե ղում, էջ 296: 
25 Ը նդ հան րա պես այս շր ջա նում քր դա կան ջո կատ նե րի ակ տի վու թյան մա սին զգա լի գրա կա նու
թյուն կա, ո րոն ցում տար բեր տե սան կյուն նե րից են դի տարկ վում քուրդ ա ռաջ նորդ նե րի գոր ծո ղու
թյուն նե րի ըն թաց քը և շար ժա ռիթ նե րը (տե՛ս Mehmet Firat Kilic, «Between Empires: the Movement 
of Sheikh Ubeydullah», International Journal of Kurdish Studies, 2006, Volume 20, Issue ½, էջ 57
121, Mehmet Firat Kilic, Sheikh Ubeydullah’s role in 1878-1878 Ottoman Russian War, http://www.pen-
kurd.org/englizi/ali-kilic/Sheikh-Ubeydullahs-0role-in-1878-1878-Ottoman-Russian-War.pdf (դիտ վել է` 
05/04/2016)):

 Մի բան ան վի ճե լի է. քր դերն այս պա տե րազ մում դաշ նակ ցել և ա ջակ ցել են օս մա նյան բա նա
կին ը նդ դեմ ռուս նե րի: Սա կայն չա փա զանց կար ևոր է ը նդ գծել այն փաս տը, որ ի նչ պես Բա յա զե
տի կո տո րա ծը, այն պես էլ Ա լաշ կեր տի, Մու շի և այլ շր ջան նե րի հայ բնակ չու թյան դեմ կա տար ված 
բռ նու թյուն նե րը պար զա պես հայքր դա կան ներ քին հա կա սու թյուն նե րի հետ ևանք չեն: Այս տեղ 
գլ խա վոր շար ժիչ և դր դիչ ու ժը հա մի դյան վար չա կարգն է: Այս ա ռու մով բնու թագ րա կան է հայ 
դաշ նակ ցա կան հա սա րա կա կանքա ղա քա կան գոր ծիչ, պատ մա բան Կ. Սա սու նու հետ ևյալ դի
տար կու մը. ‹‹ Քիւր տե րը Սուլ թան Հա մի տի գա հա կա լու թե ամբ ա վե լի քա ջա լե րու թիւն գտան: Միւս 
կող մէ, քիւր տե րու եւ հայե րու մի ջեւ խրա մա տը բա ցո ւե ցաւ: Այն հա մո զու մը կար, թէ ե թէ քրիս-
տո նե այ Ռու սաս տա նը տի րէր հայ կա կան գա ւառ նե րուն` քրիս տո նե այ հա յու թիւնն էր, որ ա ռաջ-
նու թիւն պի տի ստա նար: Այս պայ ման նե րուն մէջ քր տու թիւնն իր դէմ քը կը դարձ նէր Թուր քի ոյ 
կող մը: Ի սկ հա յու թիւ նը` թո ղե լով վերջ նա կա նօ րէն թր քա կան օ րի ան թա ցի ան` կը հա կէր Ռու սաս-
տա նի կող մը›› (տե՛ս Սա սու նի Կ., Քիւրտ ազ գային շար ժում նե րը եւ հայ-քր դա կան յա րա բե րու-
թիւն նե րը (ԺԵ դա րէն մին չեւ մեր օ րե րը), Պէյ րութ: Հա մազ գային տպ., 1969, էջ 137138): 
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Բա յա զե տի ող բեր գու թյու նը, չնա յած ա ղա վաղ ված և թուր քա մետ դի տար կում
նե րով, այ նո ւա մե նայ նիվ հաս տատ վում է նաև բրի տա նա ցի լրագ րող և պա տե
րազ մա կան թղ թա կից Չարլզ Ո ւի լյամ սի26 հա ղոր դած տե ղե կու թյուն նե րով: Նա 
1878 թ. իր ու ղար կած նա մակ նե րից և հա վա քած տե ղե կու թյուն նե րից կազ մում և 
հրա տա րա կում է մի գիրք (« Հայ կա կան ար շա վը: 1877 թ. ար շա վի օ րագ րու թյու նը, 
Հա յաս տա նում և Քուր դիս տա նում»)27: Սա կայն այս հե ղի նա կի ը նդ գծ ված թուր քա
սի րու թյու նը, ի տար բե րու թյուն Չ. Նոր մա նի, հնա րա վո րու թյուն չտ վեց լի նե լու նույն
քան օբյեկ տիվ: Մաս նա վո րա պես Բա յա զե տում կա տար վա ծի մա սին նա տա լիս է 
աղ ճատ ված տե ղե կու թյուն ներ, ի սկ կո տո րած նե րի զոհ հա մա րում է ռու սա կան զոր
քին, այ սինքն` ա մեն ևին չի ըն դու նում քր դե րի և նրանց հո վա նա վո րող թուր քա կան 
իշ խա նու թյուն նե րի կող մից տե ղի հայ բնակ չու թյան կո տո րա ծի փաս տը28: 

Այս պի սով, ա կն հայտ է, որ Բա յա զե տի ի րա կան, ոչ մտա ցա ծին ող բեր գու թյու նը, 
ո րի ե ղե լու թյու նը հաս տատ վում է օ տար, ան կողմ նա կալ աղ բյուր նե րով, պար զա
պես մո ռա ցու թյան է մատն վում և ան գամ չի քն նարկ վում: Ի սկ Ա լաշ կեր տի հով տի 
գյու ղե րում կա տար ված ող բեր գու թյու նը ներ կա յաց վում է ծուռ հայե լու մի ջո ցով: 

2. Ո ւչ քի լի սե ի մի ջա դե պը
« Ռու սա կան վայ րա գու թյուն ներ»ո ւմ ամ փոփ ված տե ղե կու թյուն նե րի «իս կու թյան» 
մա սին կա րե լի է գա ղա փար կազ մել նաև ո րո շա կի՝ տե ղա կան նշա նա կու թյուն ու նե
ցող որ ևէ ի րա դար ձու թյան դի տարկ մամբ: Տվյալ դեպ քում մենք քն նու թյան կառ
նենք թուր քա կան ժո ղո վա ծո ւում ներ կա յաց վող մի մի ջա դեպ: Այս տեղ պետք է նշել, 
որ ժո ղո վա ծո ւի Կով կա սյան ճա կա տին ա ռնչ վող փաս տաթղ թե րում ը նդ հա նուր 
առ մամբ հան դի պում ե նք ‹‹ք րիս տո նյա›› ձևա կերպ մա նը: Դի ցուք դի տար կենք ե րեք 
փաս տա թուղթ, որ տեղ օգ տա գործ վում է ‹‹ հայ›› (ա նգլ. Armenian) բա ռը:

 Փաս տա թուղթ N7` ‹‹Այս պա հին գի տեմ, որ ռուս նե րը բռ նու թյամբ գե րե վա րել են 
Ո ւչ քի լի սե ի հայ ե պիս կո պո սին նրան վի րա վո րե լուց և կապկ պե լուց հե տո: Այդ հոգ ևո-
րա կա նը նվիր ված էր պե տու թյան շա հե րին››29: 

Փաս տա թուղթ N93` ‹‹Ուչ քի լի սե ում ե րեք ժամ տևող մար տից հե տո ռուս նե րը 
թա լա նե ցին ե կե ղե ցին, այ րե ցին տնե րը, բռ նու թյան են թար կե ցին և առ ևան գե ցին հայ 
ե պիս կո պո սին››30:

26 Չարլզ Ֆրե դե րիկ Ո ւի լյամ սը (18381904 թթ.) թղ թակ ցել է բրի տա նա կան ‹‹Evening Standard›› և 
‹‹The Evening News›› պար բե րա կան նե րին: Նա բրի տա նա ցի ա ռա ջին թղ թա կից նե րից մեկն էր, որ 
1877 թ. ժա մա նեց Կոս տանդ նու պո լիս` պա տե րազ մի ըն թաց քում ու ղեկ ցե լով թուր քա կան չոր րորդ 
բա նա կի հրա մա նա տար Մուխ տար փա շային (այդ մա սին տե՛ս “A Soldier on the Pencil: One of 
London’s famous war correspondents,” The New York Times, August 10, 1887)։
27 Տե՛ս Williams Charles, The Armenian Campaign: A Diary of the Campaign of 1877, in Armenia and 
Koordistan, London: C. Kegan Paul & Co., 1878: 
28 Նույն տե ղում, էջ 129:
29 Russian Atrocities in Asia and Europe, p. 9.
30 Նույն տե ղում, էջ 62:
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 Փաս տա թուղթ N94` ‹‹Ուչ քի լի սե ի ե կե ղե ցում տա սը դի է հայտ նա բեր վել: Գյու ղե-
րում հե տաքն նու թյուն է սկս վել: Հայ կա կան ե կե ղե ցին այր վել է ››31: 

Խոսքն այս տեղ օս մա նյան Է րզ րու մի վի լայե թի Դի ա դի նի գա վա ռի Ո ւչ քի լի սե 
(Ո ւչ քի լի սա, թրք.̀  ե րեք ե կե ղե ցի) գյու ղի վան քի մա սին է: Դա պատ մա կան Բա գա
վա նի Ս. Հով հան նես վանքն է (VII դար): Այս ե կե ղե ցու մա սին հայ կա կան աղ բյուր նե
րում զգա լի նյութ կա, ո րը, սա կայն, հիմ նա կա նում վե րա բե րում է նրա ձե ռագ րա կան 
հա վա քա ծո ւին32: Մյուս կող մից խոս քը Հով հան նես վար դա պետ Ա ստ վա ծատ րյա նի 
մա սին է, ո րին 1882 թ. հան դի պել և նրա մա սին տե ղե կու թյուն ներ է թո ղել այդ տեղ 
ժա մա նած Մա ղա քի ա ե պիս կո պոս Օր մա նյա նը33: Ռուսթուր քա կան պա տե րազ մի 
ժա մա նակ վան քի շուրջ տե ղի ու նե ցած ի րա դար ձու թյուն նե րի դի տար կու մը թույլ է 
տա լիս հաս կա նալ, որ թուր քա կան աղ բյու րի այս տե ղե կու թյու նը ոչ մի այն չի հա մա
պա տաս խա նում ի րա կա նու թյա նը, այլ նաև ի րա կա նում տե ղի ու նե ցա ծի մի տում
նա վոր նեն գա փո խումն է: Բանն այն է, որ մեր կող մից ար դեն հի շա տակ ված Չարլզ 
Նոր մա նը քն նարկ վող ժա մա նա կա հատ վա ծում ե ղել է Սուրբ Հով հան նես ե կե ղե
ցում և զրույց ու նե ցել « ռուս նե րի կող մից» բռ նու թյան են թարկ ված և առ ևանգ ված 
հայ ե պիս կո պո սի հետ: Այս ա ռի թով նա գրում է. 

«Ուչ քի լի սե ի ե կե ղե ցում թաքն ված տա սը մարդ դա ժա նո րեն սպան վել է: 
Ես զրու ցել եմ տե ղի հայ ե պիս կո պո սի հետ, ով վր դով ված ժխ տում է, որ 
դա ա րել են ռուս նե րը, - հայ տա րա րու թյուն, որ ար վել էր Իս մայիլ փա շայի 
կող մից և շր ջա նա ռու թյան մեջ դր վել Բ. Դռան կող մից Մեծ տե րու թյուն նե րի 
հա մար,- և ով հան դի սա վո րու թյամբ հա վաս տի աց նում էր ի նձ, որ դա քր դե-
րի ձեռ քի գործն է, այն բա նից հե տո, ե րբ ռուս ներն ան ցել են այդ վայ րով»34:

Այն, որ ե կե ղե ցու վրա հար ձակ վել են մու սուլ ման նե րը, հաս տատ վում է նաև հայ
կա կան աղ բյուր նե րով, մաս նա վո րա պես դեպ քե րի ժա մա նա կա կից ազ գագ րա գետ 
Սար գիս Հայ կու նին Բագր ևանդ գա վա ռին նվիր ված իր աշ խա տու թյան մեջ հայտ
նում է հետ ևյալ տե ղե կու թյու նը.

31 Նույն տե ղում: 
32 Ո ւչ քի լի սե ի ե կե ղե ցու մա սին տե ղե կու թյուն ներ են պահ պան վել պատ միչ ներ Ա գա թան գե ղո
սի և Ղա զար Փար պե ցու աշ խա տու թյուն նե րում: Վե րա դառ նա լով քն նարկ վող ժա մա նա կաշր ջան՝ 
պետք է նշել, որ 1912 թ. Ն. Մա ռը Հ. Օր բե լուն գոր ծու ղում է Բա գա վա նի ե կե ղե ցի` նրա ար ձա
նագ րու թյուն նե րը ու սում նա սի րե լու: Ար դյունք ներն ամ փոփ վում են հետ ևյալ աշ խա տանք նե
րում՝ Орбели И. А., Багаванская надпись 639 г. и другие армянские ктиторские надписи VII века, 
Петроград: Тип. Имп. Акад. Наук, 1913: Նույ նի` Багаванский храм и его надписи, Петроград: Тип. 
Акад. Наук, 1917. Պատ մա բան Պ. Մու րա դյա նը նշում է, որ Ո ւչ քի լի սե ա նու նը ե թե ե ռա խո րան 
լի նե լու ար ձա գանք չէ, ա պա վկա յու թյունն է ե րբ ևէ ե րեք ե կե ղե ցու հա մա ժա մա նա կյա գո յու թյան 
(տե՛ս Մու րա դյան Պ., Դր վագ ներ Բա գա վա նի ձե ռագ րա կան հա վա քա ծոյի պատ մու թյու նից, 
Պատ մա-բա նա սի րա կան հան դես, 1999, 1 (150), էջ 195): 
33 Տե՛ս Օր մա նե ան Մա ղա քի ա ար քեպ., Խոհք եւ խօսք. Իր կե ան քի վեր ջին շր ջա նին մէջ, Ե րու
սա ղեմ: Տպա րան Սր բոց Յա կո բե անց, 1929, էջ 117: 
34 Norman C. B., Armenia and the Campaign of 1877..., pp. 294-295.
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«Այս հռ չա կա ւոր վան քը ու նէր ըն տիր ձե ռագ րաց մա տե նա դա րան, որ 
պա հո ւած էր վան քի որ մե րու մէ ջէն սան դուխ նե րով դէ պի գմ բէթ բարձ րա-
ցած մի դա րա նի մէջ. այս ձե ռա գիր ներ ամ բող ջո վին 77-ի պա տե րազ մին 
վան քի մէջ թո ղո ւած են և ի կո րուստ մատ նո ւած: Մի ա մե նաըն տիր ձե ռա-
գիր՝ մա գա ղա թե այ Աս տո ւա ծա շունչ քր դե րու ձեռք կանց նի, կը բե րեն Ղարւս-
բեկ հայ գիւղն, կը դնեն վայր ու փայ տով հա րո ւած ներ կտան ձե ռագ րին, 
որ պէս զի հայեր մեծ գին տան, գե րու թյու նից ա զա տեն, կո ղոպ տո ւած հայեր 
աս տի ան տի ցո րեն հա ւա քե լով կտան, կը ստա նան Աս տո ւա ծա շունչն»35: 

Վե րոն շյա լը վկա յում է այն մա սին, որ մա գա ղա թյա Ա ստ վա ծա շուն չը քր դե րի 
ձեռ քը կա րող էր ը նկ նել մի այն այն դեպ քում, ե թե թա լա նը նրանք և նրանց հո վա
նա վո րող թուր քա կան իշ խա նու թյուն ներն է ին կազ մա կեր պել: 

Եզ րա հան գում ներ
Օս մա նյան կայս րու թյան և նրա հպա տակ քրիս տո նյա ժո ղո վուրդ նե րի հա կա սու
թյուն նե րի խո րա ցու մը հան գեց րին 18751878 թթ. մեր ձա վո րար ևե լյան ճգ նա ժա մին: 
Բալ կան նե րում բռնկ ված ա պս տամ բու թյուն նե րի, ի նչ պես նաև 1877 թ. բռնկ ված 
ռուսթուր քա կան պա տե րազ մի ժա մա նակ թուր քա կան իշ խա նու թյուն նե րը լայ նո
րեն կի րա ռե ցին թեև տե ղա կան նշա նա կու թյան, սա կայն ա ռան ձին դեպ քե րում 
զանգ վա ծային կո տո րած նե րով հա կա հար ված տա լու մի ջո ցը: Դրա ան մի ջա կան 
հետ ևանքն Ա րև մուտ քի հա սա րա կա կանքա ղա քա կան շր ջա նակ նե րում հա կա թուր
քա կան տրա մադ րու թյուն նե րի ու ժե ղա ցումն էր, չնա յած Օս մա նյան կայս րու թյու նը 
վայե լում էր այդ տե րու թյուն նե րի ա ջակ ցու թյու նը Ռու սաս տա նի դեմ պա տե րազ
մում: Օս մա նյան կայս րու թյունն այդ շր ջա նում հայտն վեց մի ի րա վի ճա կում, ե րբ 
պա տե րազ մում կռ վում էր Ռու սա կան կայս րու թյան դեմ, ի սկ մի ջազ գային աս պա
րե զում` իր դեմ ստեղծ ված բա ցա սա կան կեր պա րի չե զո քաց ման հա մար: 

Ա հա այս շր ջա նում է, որ Օս մա նյան կա ռա վա րող շր ջան նե րում ի հայտ են գա լիս 
ի րա դար ձու թյուն նե րին ար ձա գան քե լու հե տաքր քիր մո տե ցում ներ: Մաս նա վո րա
պես սկս վեց եր կու թի րախ ու նե ցող մի մար տա վա րու թյան կի րա ռում, ո րի դեպ քում 
նա խա տես վում էր հա մադ րել ա) Ա րև մուտ քում հա կա թուր քա կան տրա մադ րու
թյուն նե րին հա կակշ ռի ստեղ ծու մը և բ) պա տե րազ մա կան ա խո յա նի` Ռու սաս տա նի 
վար կա բե կու մը: Պե տա կան եր կու հրա տա րա կու թյուն նե րի քն նու թյու նը մեզ թույլ է 
տա լիս եզ րա կաց նել, որ նշ ված նպա տա կին հաս նե լու հա մար թուր քա կան իշ խա
նու թյուն նե րը փոր ձել են լու ծել մեկ գլ խա վոր խն դիր̀  ռուս նե րին մե ղադ րել այն 
բա նում, ին չում մե ղադ րում է ին ի րենց: Այ սինքն` ռու սա կան կող մին ներ կա յաց նել 
խա ղաղ բնակ չու թյան, հիմ նա կա նում մու սուլ ման նե րի, ի սկ ա ռան ձին դեպ քե րում 
նաև քրիս տո նյա նե րի կո տո րած նե րի կազ մա կեր պիչ: Այս մո տե ցու մը ո րոշ փո խա
կեր պում նե րով օգ տա գործ վել է նաև Ա ռա ջին աշ խար հա մար տի տա րի նե րին, ե րբ 

35 Հայ կու նի Ս., Բագ րե ւանդ ջրա բաշխ գա ւառ, Մասն Ա., Վա ղար շա պատ: Տպա րան Մայր Ա թոռ 
Ս. Էջ մի ած նի, 1894, էջ 277:



Գորգ  արդանյանՊատմություն • History • История 23

ե րիտ թուր քա կան քա րոզ չու թյու նը սե փա կան մեղ քե րը սկ սեց բար դել հիմ նա կան 
զո հե րի` հա յու թյան վրա: 

Չ նա յած այն փաս տին, որ բո լոր մե ղադ րանք ներն ո ւղղ ված են ռու սա կան կող
մին, այ նո ւա մե նայ նիվ ա րևմ տա հա յու թյու նը Կով կա սյան ճա կա տին ա ռնչ վող 
հա ղոր դագ րու թյուն նե րի կար ևոր դե րա կա տար նե րից մեկն է: Այ սինքն՝ այս փու լում, 
ե րբ Հայ կա կան հար ցը դեռ նոր էր սկ սում մի ջազ գայ նա նալ, թուր քա կան կեղ ծա
րա րու թյուն նե րի թի րա խը չու ներ այն ո ւժգ նու թյունն ու ո ւղղ վա ծու թյու նը, ո րը ձեռք 
բե րեց հե տա գա տա րի նե րին: Սա կայն այս հրա տա րա կու թյուն նե րի քն նու թյու նը մեզ 
հնա րա վո րու թյուն է տա լիս դեռևս այս շր ջա նում տես նե լու հե տա գա յում պե տա կան 
մա կար դա կի հաս նող կեղ ծա րա րու թյուն նե րի և դրանց օգ տա գործ ման վաղ ձևե րը:

 ՀԱ ՅՈւ ԹՅՈւ Նը ԵՐ ԿՈւ ԿԱՅՍ ՐՈւ ԹՅՈւՆ ՆԵ ՐԻ ՄԻջԵՎ.  
1877– 1878 ԹԹ. ՌՈւՍ-ԹՈւՐ քԱ ԿԱՆ ՊԱ ՏԵ ՐԱԶ ՄԻ ԿՈՎ ԿԱ ՍՅԱՆ ճԱ ԿԱՏը 

ՕՍ ՄԱ ՆՅԱՆ ՊԱ ՏԵ ՐԱԶ ՄԱ ԿԱՆ քԱ ՐՈԶ չՈւ ԹՅԱՆ ՄԵջ
  ար դա նյան Գորգ 

ԱՄ ՓՈ ՓՈւՄ
 Հոդ վա ծում քն նու թյան են են թարկ վում օս մա նյան պա տե րազ մա կան քա րոզ չու
թյան ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը 1877 թ. լույս տե սած պե տա կան եր կու հրա տա
րա կու թյուն նե րում: Խն դիր ու նե նա լով վար կա բե կե լու թշ նա մուն` Ռու սաս տա նին, 
ի նչ պես նաև պայ քա րե լու Ա րև մուտ քում ծա վալ ված հա կա թուր քա կան տրա մադ րու
թյուն նե րի դեմ՝ օս մա նյան պե տա կան քա րոզ չու թյան մեջ սկ սե ցին ի հայտ գալ նոր 
մո տե ցում ներ, ո րոնք հե տա գա յում զար գաց վե ցին և կի րառ վե ցին Ա ռա ջին աշ խար
հա մար տի ժա մա նակ: 

 Բա նա լի բա ռեր` Օս մա նյան կայս րու թյուն, Ռու սա կան կայս րու թյուն, հայեր, ռուս
թուր քա կան պա տե րազմ, Կով կա սյան ճա կատ, պա տե րազ մա կան քա րոզ չու թյուն, 
ցե ղաս պա նու թյան ժխ տում:
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arMENIaNS BEtWEEN tHE tWo EMPIrES: CauCaSIaN FroNt oF tHE 
ruSSo-turkISH War oF 1877-1878 IN ottoMaN War ProPaGaNda

Gevorg Vardanyan
SuMMarY

The article analyzes important features of the Ottoman war propaganda presented in 
two official publications of 1877. To blacken the enemy, as well as fight against anti
Turkish sentiments in Europe, the Ottoman war propaganda worked out new approaches, 
developed and applied during World War I. 
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аРМяне МеЖду дВуМя ИМПеРИяМИ: каВкаЗскИй фРонт 
Русско-туРецкой Войны 1877-1878 ГГ. В осМанской Военной 

ПРоПаГанде
Геворг Варданян

РеЗюМе
В статье проанализированы важные особенности османской военной пропаганды 
представленных в двух официальных изданиях, которые были опубликованны 
в 1877 году. Имея задачу очернить противника, а так же бороться против анти
турецких настроений в Европе, в османской государственной пропаганде появи
лись новые подходы, которые потом совершенствовались и применялись во время 
Первой мировой войны. 
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