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ՀԱՅՈՑ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ժԱՄԱՆԱԿ զԱՆԳՎԱԾԱՅԻՆ 
ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅԱՆ «ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ» ՆԱԽԱԴՐՅԱլՆԵՐը

 Սու րեն Մա նու կյան

 Հայոց ցե ղաս պա նու թյան պատ մու թյու նը հս կա յա կան մարդ կային զանգ ված նե րին 
ոճրագործու թյան մղող գոր ծըն թաց ներգ րա վե լու պատ մու թյուն է։ Մի լի ո նա վոր 
մար դիկ այս կամ այն կերպ մաս նակ ցե ցին հայե րի ո չն չաց ման գոր ծըն թա ցին. կազ
մա կեր պե ցին, ա ջակ ցե ցին կամ ի րա կա նաց րին հայե րի բնաջնջ ման  նա խա գի ծը1։ 
Սպա նու թյան գոր ծըն թաց հա սա րակ քա ղա քա ցի նե րին ներգ րա վե լու հա մար 
Օս մա նյան կայս րու թյան իշ խա նու թյուն նե րը տար բեր հնարք ներ օգ տա գոր ծե ցին՝ 
հա մո զե լու հա մար մահմեդականներին՝ թուրքերին, քրդերին, կովկասցիներին, 
որ հայե րի ո չն չա ցու մը պե տու թյան և ազ գի փր կու թյան կար ևո րա գույն նա խա պայ
մանն է՝ մե ղադ րե լով հայե րին բազ մա թիվ մեղ քե րում, այդ թվում նաև՝ իս լա մի դեմ 
իբր գոր ծած և գոր ծե լիք մեղ քե րի մեջ, պա տե րազ մում հա կա ռա կոր դին օգ նե լու 
մեջ, ա պա մարդ կայ նաց նե լով կայս րու թյան հայ կա կան բնակ չու թյա նը, ի նչ պես նաև 
խրա խու սե լով զանգ վա ծային մաս նակ ցու թյու նը ո չն չաց վող հայե րի ու նեց ված քի 
հաշ վին հարս տա նա լու հե ռան կա րով։

 Թուր քա կան հա սա րա կու թյան մեջ ցե ղաս պա նու թյուն ի րա կա նաց նե լու, սպա
նու թյան գոր ծըն թաց ներգ րավ վե լու ցան կու թյու նը մեկ օ րում ու հան կար ծա կի 
չա ռա ջա ցավ, այն հիմն ված էր դա րե րով ե կած, ա մուր ար մա տա ցած ո րո շա կի 
սո ցի ա լա կան կարծ րա տի պե րի և ըն կալ ման կա ղա պար նե րի վրա։ Բնակ չու թյա նը 
սպա նու թյան գոր ծըն թաց ներգ րա վե լու բո լոր ջան քերն ա նար դյու նա վետ են, ե թե 
դրա հա մար հա մա պա տաս խան հող չկա, ե թե չկան գա ղա փա րա կան նա խադ
րյալ ներ։ Գրե թե բո լոր ցե ղաս պա նու թյուն նե րի պա րա գա յում ոճ րա գործ հա սա րա
կու թյուն նե րում պարզ նշ մա րե լի են այն գա ղա փար նե րը, կարծ րա տի պե րը, ո րոնք 
հնա րա վոր են դարձ նում հա սա րակ մարդ կանց հա վա քագ րու մը ցե ղաս պա նա կան 
գոր ծո ղու թյուն նե րի մեջ։ Այս նա խա պա շար մունք նե րը, հա սա րա կու թյան մեջ գո յու
թյուն ու նե ցող ե լա կե տային դրույթ նե րը, ո րոնք կա րե լի է ան վա նել նաև «մ շա կու
թային ար մատ ներ», շատ կար ևոր են, քա նի որ տա լիս են այն հիմ քը, ո րի վրա 
հե տա գա յում հնա րա վոր է լի նում կա ռու ցել «ա տե լու թյան տա ճա րը», լայ նա մասշ
տաբ ու նպա տա կաուղղ ված ա տե լու թյան քա րոզ չու թյուն ի րա կա նաց նել։ Օ րի նակ՝ 
Հո լո քոս տի պա րա գա յում նման հիմք հան դի սա ցավ հա կա սե մա կա նու թյու նը2։ 

1 Սպա նու թյան հի ե րար խի այի մա սին ման րա մասն տես օ րի նակ՝ Ս.Մա նու կյան, Հայոց ցե ղաս
պա նու թյան ոճ րա գործ նե րի հի ե րար խի այի հար ցի շուրջ, Ցե ղաս պա նա գի տա կան հան դես, № 
2(2), 2014։
2 Հա կա սե մա կա նու թյան մա սին ման րա մասն տե՛ս օ րի նակ՝ Flannery, Edward H. The Anguish of 
the Jews: Twenty-Three Centuries of Antisemitism, New York, Paulist Press, 1965., Langmuir, Gavin I. 
History, Religion, and Antisemitism, Berkeley, University of California Press., 1990, Perry, Marvin, and 
Frederick M. Schweitzer, Antisemitism: Myth and Hate from Antiquity to the Present, New York, Palgrave 
Macmillan, 2002, Poliakov, Léon, The History of Anti-Semitism, 4 volumes. New York, Vanguard Press, 
1974–1985։
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Իլ լի նոյ սի հա մալ սա րա նի պրո ֆե սոր Հա րի Թրի ան դի սը սահ մա նում է, որ մար
դու մտա ծո ղու թյու նը և զգաց մունք ներն այն մշա կույ թի ար գա սիքն են, ո րում նա 
ապ րում է: Նա նաև հա վե լում է, որ ան հա տա պաշտ մշա կույթ նե րին պատ կա նող 
մար դիկ ա վե լի ան կախ են մշա կու թային նոր մե րի ազ դե ցու թյու նից, և ը նդ հա կա
ռա կը, կո լեկ տի վիզ մի վրա հիմն ված հա սա րա կու թյուն նե րում, կամ ի նչ պես նա է 
ան վա նում, «ըն տա նե կան նոր մե րի գե րա կա յու թյամբ գյու ղատն տե սա կան ազ գե
րը», հակ ված են խմ բային մտա ծո ղու թյան3։ Օս մա նյան հա սա րա կու թյու նը, ի նչ պես 
և մահ մե դա կան ցան կա ցած հա սա րա կու թյուն, հիմ նա կա նում հենց հա մայն քային 
մտա ծո ղու թյամբ հան րու թյուն է, և հետ ևա բար հան րային մշա կու թային նոր մե րի 
մեծ ազ դե ցու թյունն ան հա տի մտա ծո ղու թյան վրա բա ցա հայտ է:

Յո հան Գոլդ հա գենն իր վի ճա հա րույց « Հիտ լե րի պատ րաս տա կամ դա հիճ նե րը» 
գր քում պն դում է, որ նա ցիս տա կան ռե ժի մը նա խագ ծեց Հո լո քոս տը՝ չգոր ծադ րե
լով մեծ ջան քեր, քա նի որ գեր մա նա ցի նե րը պատ րաստ է ին և շատ դեպ քե րում 
հո ժա րա կամ վե րա բեր մունք ու նե ին հրե ա նե րի նկատ մամբ հաշ վե հար դար տես
նե լու գոր ծին: Ը ստ Գոլդ հա գե նի՝ Հո լո քոս տի ժա մա նակ սպա նու թյուն նե րի դր դե
լու ըն թաց քում վար չա կար գը ստիպ ված չէր հաղ թա հա րել բնակ չու թյան մոտ առ կա 
բա րո յա կան տա տա նում նե րը կամ դժ կա մու թյու նը, քա նի որ մի ջին գեր մա նա ցին 
ներծծ ված էր ծայ րա հեղ հա կա սե մա կա նու թյամբ։ Այս զգա ցում նե րը թույլ կտային 
նրան ան հրա ժեշ տու թյան դեպ քում հեշ տու թյամբ ներգ րավ վել հրե ա նե րի սպա
նու թյուն նե րի մեջ։ Հիտ լե րի կող մից հռ չակ ված «հ րե ա նե րին բնաջն ջե լու ազ գային 
նա խա գի ծը» ո ւղ ղա կի մարդ կանց հնա րա վո րու թյուն տվեց ա նե լու այն, ի նչ նրանք 
վա ղուց ցան կա նում է ին ա նել4, ա վե լին, նման գոր ծո ղու թյուն ներն ըն կալ վում է ին 
ի բրև դրա կան ա րարք: Սա «մ շա կու թային» նա խատ րա մադր վա ծու թյան հետ
ևանք էր:

Ն մա նա տիպ եր ևույթ կա րե լի է նկա տել նաև Հայոց ցե ղաս պա նու թյան պա րա
գա յում։ Օս մա նյան կայս րու թյու նում հնա րա վո րու թյան դեպ քում թուրք և քուրդ 
բնակ չու թյան մի զգա լի հատ ված միշտ պատ րաստ էր ներգ րավ վե լու սպա նու թյուն
նե րի մեջ և կա տա րե լու այն, ի նչ նրանք միշտ էլ ցան կա ցել են ա նել։ Նրանք հակ
ված է ին սպա նե լու և բռ նու թյուն կի րա ռե լու, քա նի որ հա վա տա ցած է ին, որ հայե րի 
բնաջն ջու մը ճիշտ և « նոր մա լու թյան» ի րենց ըն կալ ման մեջ տե ղա վոր վող եր ևույթ 
էր: Սա ոչ թե ա տե լու թյուն էր հայե րի հան դեպ, քան զի ա տե լու թյու նը հան րային 
քա րոզ չու թյան և ռա ցի ո նա լաց ման հետ ևանք էր, այլ ա վե լի շուտ հայե րի նկատ
մամբ ար հա մար հան քի և ա նար գան քի հետ ևանք, ե րբ հայե րին ըն կա լում է ին ի բրև 
ե րկ րորդ կար գի, ա վե լի ցածր կար գա վի ճակ ու նե ցող է ակ ներ: Այս ար հա մար
հան քը դար ձավ մա հա ցու վտան գա վոր, ե րբ 1908 թ. ե րիտ թուր քա կան հե ղաշր ջու
մից հե տո քրիս տո նյա նե րը՝ «ե րեկ վա ստ րուկ նե րը», փոր ձե ցին հա վա սա րու թյուն 

3 Steven Baum S, The Psychology of Genocide: Perpetrators, Bystanders, and Rescuers, Cambridge 
University Press, 2008, p. 47.
4 Daniel Jonah Goldhagen, Hitler’s Willing Executioners: Ordinary Germans and the Holocaust, Knopf 
Doubleday Publishing Group, 2007, pp. 79.
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պա հան ջել և նույ նիսկ եր բեմն մր ցել ի րենց նախ կին « տե րե րի» հետ՝ օգ տա գոր ծե
լով Սահ մա նադ րու թյու նը և նրա բե րած նոր հնա րա վո րու թյուն նե րը։

Դ րան էր գու մար վում թուր քե րի եր կա րա մյա ան հան դուր ժո ղա կա նու թյու նը 
«այ լի» նկատ մամբ։ Հայե րի և քրիս տո նյա նե րի ըն կա լում ներն ի բրև շա րու նա կա
կան չա րիք ըն կած է ին շատ թուր քե րի մտա ծո ղու թյան մեջ։ Պա նիս լա միզ մը, պան
թուր քիզ մը և թուր քիզ մը դար ձան ըն դա մե նը մի ջոց ներ, ո րոնց օգ նու թյամբ գոր ծի 
դր վե ցին ար դեն ի սկ մարդ կանց գի տակ ցու թյան մեջ ար մա տա ցած նա խա պա շար
մունք նե րը։ Նույն եր ևույթն ե նք նկա տում նաև այլ ցե ղաս պա նու թյուն նե րի, մաս նա
վո րա պես Հո լո քոս տի, Ռո ւան դայի ցե ղաս պա նու թյան պա րա գա յում5։ 

Այս պի սով, Հայոց ցե ղաս պա նու թյան դեպ քում խոս քը հայե րի նկատ մամբ եր կար 
ժա մա նակ գո յու թյուն ու նե ցող փաս տա ցի ռա սիս տա կան ա տե լու թյան և խն դիր
նե րը հայե րի կո տո րած նե րի մի ջո ցով լու ծե լու պետական ա վան դույ թի մա սին է: 

Իսկ այդ ա վան դույ թը մահ մե դա կան նե րի մտա ծո ղու թյան մեջ եր կար ժա մա նա
կա հատ վա ծի ըն թաց քում ձևա վո րել էր հայե րի ե րեք « պատ մա կան» ըն կա լում ներ՝ 
հայե րը որ պես «ան հա վատ ներ», որ պես «ս տո րա դաս ներ» և հայերն ի բրև «հ նա
րա վոր զոհ»։ Այս ե րեք ըն կա լում նե րը եր բեմն հան դես է ին գա լիս ի բրև ա ռան ձին 
եր ևույթ ներ, ի սկ հա ճախ նաև մի ա հյուս վում և մի ա ձուլ վում է ին մեկ զգաց ման մեջ:

 ա. Հայե րը որ պես «ան հա վատ ներ»
 Նա խա պա շա րում նե րի մի զգա լի մա սը կապ ված է կրո նա կան գա ղա փար նե րի և 
զգա ցում նե րի հետ։ Գրե թե բո լոր մեծ կրոն նե րում կա հս տակ բա ժա նում « մենք և 
նրանք» ե րկ վու թյան մեջ։ « Մենք»ը նույն կրո նը դա վա նող ան հատ ներն են, ի սկ 
«ն րանք»ը՝ այ լա դա վան նե րը։ Քրիս տո նե ու թյան վրա հիմն ված մշա կույթ նե րում 
հա ճախ որ պես «այլ քը», «օ տար նե րը» ընկալվում են հրե ա նե րը, ի սկ մու սուլ մա նա
կան հա սա րա կու թյու նում՝ քրիս տո նյա նե րը, հրե ա նե րը և այլ ոչ մու սուլ ման ներ։ 

Իս լա մը բա վա կա նին շատ հնա րա վո րու թյուն ներ է պա րու նա կում այ լա դա վան
նե րին, այդ թվում նաև՝ քրիս տո նյա նե րին վե րա բեր վե լու որ պես ու րա ցած, մո լո րյալ 
տար րեր, ո րոնց ճշ մա րիտ ու ղու վրա վե րա դարձ նե լը իս լա մի պար տա կա նու թյուն
նե րից մեկն է։ Ը նդ ո րում, այդ ճա նա պար հին հնա րա վոր է տար բեր մի ջոց նե րի 
կի րա ռու մը։

 Մյուս մի աստ վա ծային կրոն նե րի նման Իս լամն ու նի թի րախ խմ բին նաև որ պես 
ար մա տա պես չար, Ա ստ ծո հան դեպ ա նուղ ղե լի թշ նա մա կան վե րա բեր մունք ու նե
ցող բնո րո շե լու կա րո ղու թյուն և հետ ևա բար ու նի ցե ղաս պա նու թյան հա մար մի 
ա ռան ձին հզոր և ար դյու նա վետ լե գի տի մա ցում հա ղոր դե լու նե րուժ: Զանգ վա
ծային սպա նու թյունն այս դեպ քում հայ տա րար վում է պատ կե րաց րած «ճշ մա րիտ 
եղ բայ րու թյան և եր ջան կու թյան ի դե ա լա կան աշ խար հը» ի րա կա նու թյուն դարձ
նե լու հա մար նպաս տող գոր ծոն: Զանգ վա ծային սպա նու թյու նը դա դա րում է լի նել 

5 Ման րա մասն տե՛ս Peter Uvin, Tragedy in Rwanda, Environment, 1996, René Lemarchand, 
Disconnecting the threads: Rwanda and the Holocaust reconsidered, Journal of Genocide Research, 2002, 
Vol.4, Issue 4
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հան ցա գոր ծու թյուն և դրա փո խա րեն դառ նում սր բա զան ճշ մար տու թյան, բա րու
թյան և քա ղա քակր թու թյան պաշտ պա նու թյուն6։ 

Ինչ պես նշում է ցե ղաս պա նա գետ Վա հագն Դադ րյա նը, Ղու րա նում առ կա «Չ կա 
պար տադ րանք հա վատ քում» ար տա հայ տու թյու նը չե ղյալ է հայ տա րար վել (մեն
սուհ) Մու հա մեդ մար գա րե ի հետ ևյալ հրա մա նով՝ « պա տե րազ մել ան հա վատ նե րի 
դեմ և դա ժան լի նել նրանց հան դեպ»7: Այն քա ռյա կը, ո րը նկա րագ րում է այն ոչ մու
սուլ ման նե րի ի րա վա կան և քա ղա քա կան կար գա վի ճա կը, ո րոնց հո ղե րը նվաճ վել 
են իս լա մա կան մար տիկ նե րի կող մից, ա սում է՝ « Մարտն չել նրանց դեմ, ով քեր չեն 
հետ ևում ճշ մա րիտ կրո նին, մինչև որ նրանք կվ ճա րեն ջիզյե, են թա կայի ի րա վուն
քով և նվաս տաց ված»8: Սա հիմ նա րար նա խա պայ ման է՝ պա տե րազմն ա վար տե լու 
և գթասր տու թյուն ցու ցա բե րե լու հա մար։ 

Այս պայ ման նե րում իս լա մը դառ նում էր զո րեղ մի ջոց, ո րը կա րող էր օգ տա գործ
վել հայե րի նկատ մամբ գո յու թյուն ու նե ցող բա ցա սա կան վե րա բեր մուն քը՝ զանգ
վա ծային ո չն չաց ման վե րա ծե լու հա մար։

 Հա կաք րիս տո նե ա կան տրա մադ րու թյուն նե րը շատ ու ժեղ է ին օս մա նյան հա սա
րա կու թյան մեջ: Նրանք հա ճախ օգ տա գործ վում է ին՝ ան կար գու թյուն ներ ու կո տո
րած ներ կազ մա կեր պե լու հա մար: Օ րի նակ, 1909 թ. Ա դա նայի ջար դե րի ըն թաց քում 
մահ մե դա կան հոգ ևո րա կան նե րը հան դես ե կան հա տուկ ֆեթ վայով, ո րը հաս տա
տում էր, որ իս լա մում ըն դու նե լի է քրիս տո նյա նե րի սպա նու թյու նը, և կոչ ա րե ցին 
հա վաք ված բազ մու թյա նը մաս նակ ցել հայե րի կո տո րա ծին: Հե տա գա յում թշ նա
ման քը կայս րու թյան քրիս տո նյա բնակ չու թյան հան դեպ ա վե լի ա ճեց։ Ը նդ ո րում 
քրիս տո նյա ներն ըն կալ վում է ին ի բրև մեկ մի աս նա կան հան րույ թի մաս ան կախ 
ազ գային կամ նույ նիսկ պե տա կան պատ կա նե լու թյու նից։ Այս պես, հայ պատ գա մա
վոր Վա հան Փա փա զյա նը նկա րագ րում էր մի ի րա վի ճակ, ե րբ Ի տա լի այի և Թուր
քի այի միջև 19111912 թթ. ըն թա ցող Տրի պո լի տա նա կան պա տե րազ մի9 ժա մա նակ 
հան րու թյան մեջ գե րիշ խող տրա մադ րու թյուն ներն ի րենց ար տա ցո լու մը գտան 
նաև Օս մա նյան խորհր դա րա նում: Թուր քե րի վե րա բեր մուն քը քրիս տո նյա նե րի 
նկատ մամբ վե րած վել էր մա քուր ա տե լու թյան, կար ծես դա հայե րը լի նե ին, որ 

6 Richard L. Rubenstein, Jihad and Genocide: The Case of the Armenians, in Confronting Genocide: 
Judaism, Christianity, Islam, edited by Steven Leonard Jacobs, Lanham, MD: Lexington Books, 2009, 
p. 119.
7 Koran, Ch. 9, verse 73 in Vahakn N. Dadrian, The History of the Armenian Genocide: Ethnic Conflict 
from the Balkans to Anatolia to the Caucasus, Berghahn Books, 2003, p. 4.
8 Koran, Ch. 9, verse 29. See also C.E. Bosworth, "The concept of Dhimma in early Islam." in Christians 
and Jews in the Ottoman Empire, edited by B. Braude and B. Lewis, vol. 1, New York, 1982, p. 41 in 
Vahakn N. Dadrian, The History of the Armenian Genocide…, p. 4.
9 Ի տա լաթուր քա կան պա տե րազմ, Տրի պո լի տա նա կան կամ Լի բի ա կան պա տե րազմն ըն թա
ցավ 19111912 թթ. Օս մա նյան կայս րու թյան հյու սի սաֆ րի կյան Տրի պո լի տա նի ա և Կի րե նաի կա նա
հանգ նե րում։ Պա տե րազ մի ար դյուն քում Թուր քի ան պար տա վոր վեց ի նք նա վա րու թյուն շնոր հել 
Տրի պո լի տա նի ային ու Կի րե նաի կային և զոր քե րը դուրս բե րել այդ մար զե րից։ Թեև հաշ տու թյան 
պայ մա նա գի րը չէր ճա նա չում ի տա լա կան ա նեք սի ան, Տրի պո լի տա նի ան և Կի րե նաի կան փաս
տո րեն վե րած վե ցին ի տա լա կան գա ղու թի, ո րն ստա ցավ Լի բի ա ա նու նը։ 
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կռ վում է ին թուր քե րի դեմ Տրի պո լի տա նի ա յում10։ Նույն զգա ցում ներն ա վե լի ը նդ
գծ ված ար տա հայտ վե ցին Բալ կա նյան պա տե րազմ նե րի (19121913 թթ.) և դրան ցում 
կրած պար տու թյուն նե րի ար դյուն քում։ Ը նդ ո րում պար տու թյուն ներ այն բալ կա
նյան ժո ղո վուրդ նե րի կող մից, ո րոնք չորսհինգ դար գտն վում է ին թուր քե րի իշ խա
նու թյան տակ, և ո րոնց թուր քերն ան վա նում է ին ոչ այլ ի նչ, քան «այ գե պան ներ», 
« խո զա րած ներ» և «ո ղոր մե լի ան հա վատ ներ»։ Թուրք զին վո րը վե րա դառ նում էր 
ճա կա տա մար տից, որ տեղ « խա չը» տա պա լել էր « կի սա լուս նին», ե րեկ վա ռա յան 
հաղ թա նակ էր տա րել։ Թուր քա կան քա րոզ չու թյու նը շա հար կում էր մու սուլ ման
նե րի մո լե ռան դու թյու նը՝ նրան ա վե լի ծայ րա հե ղա կան բնույթ հա ղոր դե լով11։ 

Ար տա քին թշ նա մին, ո րը քրիս տո նե ա կան տե րու թյուն էր, ո ւղ ղա կի ո րեն նույ
նաց վում էր սե փա կան պե տու թյու նում ապ րող քրիս տո նյա նե րի հետ։ Եվ օս մա նյան 
իշ խա նու թյուն նե րը ջանք չխ նայե ցին փոր ձե լու հա մար օգ տա գոր ծել պա տե րազ մի 
ժա մա նակ մահ մե դա կան նե րի ը նդ հա նուր հա կակ րան քը նաև սե փա կան քրիս տո
նյա հպատակ նե րի նկատ մամբ:

 Թեև ըն դուն ված է հա մա րել, որ Հայոց ցե ղաս պա նու թյան ճար տա րա պետ նե րը 
ներշնչ ված չէ ին իս լա մով, ի սկ նրանց գոր ծո ղու թյուն նե րը պատ ճա ռա բան ված չէ ին 
կրո նա կան ան հան դուր ժո ղա կա նու թյամբ, սա կայն ի նչ պես ի րա վա ցի ո րեն նշում է 
սո ցի ո լոգ, ցե ղաս պա նա գի տու թյան հիմ նա դիր նե րից Լե ո Քու պե րը, ե րիտ թուր քա
կան ա ռաջ նորդ նե րի մղում նե րը պար փակ ված չէ ին մի այն քա ղա քա կան փի լի սո
փա յու թյան, այլ նաև խոր և ան գի տա կից մա կար դա կում այն ան տե սա նե լի ազ դե
ցու թյամբ, որ ու ներ մշա կու թային մի ջա վայ րը, ո րն էլ իր հեր թին իս լա մա կան է ր12: 

Բա ցի այդ, իս լա մի չա փա զանց մեծ հա մախմ բող նե րու ժը չէր կա րող չօգ տա
գործ վել Ա ռա ջին աշ խար հա մար տի տա րի նե րին, ի նչ պես նաև ցե ղաս պա նու թյան 
ի րա կա նաց ման ըն թաց քում։

 Պա տե րազ մի սկզ բում՝ 1914 թ. նոյեմ բե րի 16ին, ջի հադ հայ տա րար վեց, ին չը 
մե ծա պես նպաս տեց կայս րու թյան բնակ չու թյան մո լե ռան դու թյան ուժգնուց մա նը13։ 
Ջի հա դի հայ տա րա րումն ա ռանձ նա պես մեծ դե րա կա տա րում չու նե ցավ պա տե
րազ մի ծա վալ ման տրա մա բա նու թյան մեջ, քա նի որ նրա հիմ նա կան նպա տակ
նե րից մե կը՝ հա նել բրի տա նա կան և ֆրան սի ա կան գա ղութ նե րում և Ռու սա կան 
կայս րու թյու նում ապ րող մու սուլ ման նե րին ի րենց մետ րո պո լի ա նե րի դեմ, չի րա կա
նա ցավ։ Սա կայն ցե ղաս պա նու թյան ի րա կա նաց ման պա րա գա յում այն բա վա կա նին 
ար դյու նա վետ գոր ծիք հան դի սա ցավ։ Այն լե գի տի մաց րեց հա սա րակ, շար քային 
մու սուլ մա նի ձգ տու մը՝ մաս նակ ցե լու զանգ վա ծային սպա նու թյուն նե րին, դարձ նե

10 Փա փա զյան Վ., Իմ հու շե րը, II, Բեյ րութ, Հա մազ գային, 1952, էջ. 155։
11 Западная Армения в годы Первой Мировой войны, Дж. Киракосян, Изд. Ереванского Уни вер си
тета, Ереван 1971, с. 51։
12 Leo Kuper, “Theological Warrants for Genocide: Judaism, Islam, and Christianity” in Confronting 
Genocide: Judaism, Christianity, Islam, ed by Steven Leonard Jacobs, Lexington Books, 2009, p.25.
13 Ջի հա դի հռչակ ման ման րա մաս նե րի հա մար տե՛ս օ րի նակ՝ Ն. Մար գա րյան, Հայոց ցե ղաս պա
նու թյան ի րա կա նաց ման գոր ծըն թա ցում իս լա մի գոր ծո նի հար ցի շուրջ, « Ցե ղաս պա նա գի տա կան 
հան դես», № 2(2), 2014, էջ 5567։
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լով այն նաև կրո նա կան պար տա կա նու թյուն։ Հայոց ցե ղաս պա նու թյան ըն թաց քում 
բազ մա թիվ օ րի նակ նե րի կա րե լի է հան դի պել, ե րբ բնակ չու թյունն ո ւղ ղորդ վում է 
դե պի սպա նու թյան գոր ծըն թաց հենց իս լա մա կան կո չե րով և հոր դոր նե րով։ 

Օ րի նակ, 1915 թ. ապ րի լի 29ից մայի սի 12ը օս մա նյան խորհր դա րա նի պատ գա
մա վոր Փի րին չի զա դե Ֆեյ զին այ ցե լեց Ջե զի րե ի գյու ղե րը՝ հոր դո րե լով քր դա կան 
ցե ղե րին կա տա րել ի րենց «կ րո նա կան պար տա կա նու թյու նը»։ « Ֆեյ զին հո ջա նե րի 
ա ջակ ցու թյամբ հրահ րում էր բնակ չու թյա նը՝ օգ տա գոր ծե լով ա վե լի շատ կրո նա
կան կո չեր ը նդ դեմ «ան հա վատ նե րի», քան թյուր քա կան ազ գայ նա կան գա ղա
փար նե րը: Մեկ կար գա խոս կրկն վում էր ա մե նուր. «Աստ ված, նրանց ե րե խա նե րին 
որ բեր դարձ րու, ի րենց կա նանց՝ այ րի ներ... և տուր նրանց ու նեց ված քը մահ մե դա
կան նե րին»: Թա լա նը, սպա նու թյուն նե րը և առ ևան գու մը լե գի տի մաց վում է ին, հայ
տա րար վում էր, որ օ րի նա կան է, ե րբ մու սուլ ման նե րը վերց նում են ան հա վատ նե րի 
գույ քը, կյան քը և կա նանց»14:

 Պա տա հա կան չէ, որ հայ բնակ չու թյան ո չն չաց ման քա ղա քա կա նու թյան կրո նա
կան լե գի տի մա ցու մը շատ դեպ քե րում ի րա կա նաց վում էր ան մի ջա պես կրո նա կան 
ա ռաջ նորդ նե րի կող մից, հենց իս լամ հոգ ևո րա կան ներն է ին ա ռաջ նոր դում մու սուլ
ման նե րի շա րա սյու նե րը և կոչ ա նում նրանց պատ ժել ան հա վատ նե րին։ Հոգ ևո րա
կան նե րը ջար դե րից ա ռաջ մզ կիթ նե րում մահ մե դա կան ազ գաբ նակ չու թյա նը հոր
դո րել են բազ մա պատ կել ո ճիր նե րի, կո ղո պուտ նե րի ու ա վե րա ծու թյուն նե րի թի վը՝ 
ը ստ այդմ ար ժա նա նա լով Մու հա մե դի գո հու նա կու թյա նը15: Այդ հոր դոր նե րը մե ծա
պես նպաս տում է ին զանգ ված նե րի մո լե ռան դու թյան ա ճին, խթա նում ջար դա րար
նե րի գոր ծո ղու թյուն նե րի ա զա տու թյու նը̀  պատ ճառ դառ նա լով նոր, ա վե լի մեծ 
չա փե րի հաս նող ա վե րա ծու թյուն նե րի: Մահ մե դա կան հոգ ևո րա կան նե րի մաս նակ
ցու թյու նը կո տո րած նե րի ի րա կա նաց մա նը ա վե լաց նում էր բնակ չու թյան խան դա
վա ռու թյու նը։ Կա րե լի է խո սել նույ նիսկ նրանց դե րա կա տա րու թյան ա վան դույ թի 
մա սին, քա նի որ նույ նան ման դրս ևո րում ներ ար ձա նագր վել են նաև հա մի դյան 
կո տո րած նե րի շր ջա նում և Ա դա նայի ջար դե րի ժա մա նակ։ 

Այս պես, Սամ սու նի ռու սա կան փոխ հյու պա տո սը Կ.Պոլ սում դես պան Նե լի դո
վին 1897 թ. մար տի 27ին զե կու ցում է Թո քա թում տե ղի ու նե ցած խժդ ժու թյուն նե րի 
մա սին ու նշում, որ «Այս ցա վա լի ի րա դար ձու թյու նը ա մե նու րեք մու սուլ ման նե րի 
մի ջա վայ րում ո ւժ գին խմո րում է ա ռա ջաց րել, ո րոնք ի րենց մի ջի ա ռա վել ո ւն ևոր
նե րի և մահ մե դա կան հոգ ևո րա կա նու թյան կող մից հրահր վել են կո տո րե լու հայե
րին... Ա մա սի ա յում... տե ղա կան սոֆ թա նե րը և մոլ լա նե րը ե կել են շու կա և սրել 
տվել դա նակ նե րը, խան չալ նե րը և այլն, բա ցե ի բաց հայ տա րա րե լով, թե դա ար վում 
է քրիս տո նյա նե րին կո տո րե լու հա մար...»16։

14 Raymond Kévorkian, The Armenian Genocide, I.B.Tauris, 2011, p. 360.
15 Հայե րի ցե ղաս պա նու թյու նը Օս մա նյան կայս րու թյու նում. փաս տաթղ թե րի և նյու թե րի ժո ղո-
վա ծու, խմ բագ րու թյամբ Մ. Գ Ներ սի սյա նի, կազ մող ներ՝ Մ. Գ. Ներ սի սյան, Ռ. Գ. Սա հա կյան, 
Եր ևան, « Հա յաս տան», 1991, էջ 138:
16 Սամ սու նում Ռու սաս տա նի փոխ հյու պա տո սի զե կույ ցը Կ.Պոլ սում դես պան Նե լի դո վին, 1897 թ. 
մար տի 27, АВПР, Посольство в Константинополе, д. 31Б5, л. 46, ը ստ Հայե րի ցե ղաս պա նու թյու-
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Կ րո նա կան մո լե ռան դու թյան մա սին բազ մա թիվ հի շա տա կում ներ կան նաև բրի
տա նա կան փաս տաթղ թե րում։ Այս պես, Մեր սի նում բրի տա նա կան փոխ հյու պա
տոս Լի լի ար դո պու լոն հա ղոր դում է հյու պա տո սի պաշ տո նա կա տար Քե թո նին այն 
մա սին, որ «...վա լի Խո ջա Ի զեթ բեյի ժա մա նե լուց ի վեր մո լե ռան դու թյու նը հա սել է 
իր գա գաթ նա կե տին։ Քրիս տո նյա ներն ը նդ հան րա պես և հայե րը մաս նա վո րա պես 
տա ռա պում են դրա նից. օր չկա, որ ի նչոր մի նոր բան չծա գի։... Նա փա կեց ալ կո
հո լի մանր ա ռևտ րա կան նե րի հա մա րյա բո լոր խա նութ նե րը՝ պատր վակ բռ նե լով, 
թե դրանք գտն վում են մե չի դի կամ գե րեզ մա նո ցի մո տեր քում և այլն։ Ե թե մահ մե
դա կանն ու զում է քրիս տո նյայից վրեժ լու ծել, դրա հա մար բա վա կան է, որ ներ կա
յաց նի եր կու վկա, ո րոնք հաս տա տեն, թե նա ա նար գել է մահ մե դա կան կրո նը. սրա 
հա մար կամ թե այդ մար դու պա տի վը վի րա վո րե լու հա մար տեղ նու տե ղը բանտ են 
նե տում»17։

 Հա ճախ կրո նա կան պատ ճա ռա բա նու թյամբ սպա նու թյուն նե րին տր վում էր 
ծե սի բնույթ։ Նման հի շա տա կում կա ռու սա կան դես պա նու թյան՝ 1895 թ. դեկ տեմ
բե րի 14ին գր ված մի զե կու ցագ րի մեջ. «... Չիչ մե ում խնայ վել էր քա ռա սուն ան վա
նի հայե րի կյան քը, ո րոնց թույլ է ին տվել ա պաս տա նե լու ե կե ղե ցում։ Սա կայն մի 
շա բաթ ան ց շեյ խե րից մե կը, դա տա պար տե լով այդ քա ռա սուն հայե րի հան դեպ 
դրս ևո րած չա փա վո րու թյու նը, նրանց ա ռա ջար կեց մահ մե դա կա նու թյուն ըն դու նել։ 
Հայե րը հրա ժար վե ցին։ Շեյ խը հրա մայեց, որ նրանց մե կը մյու սի հետ ևից սպա նեն 
ե կե ղե ցու շե մին։ Նա ե կե ղե ցու մոն թին և մի ու րիշ հայի ստի պեց ներ կա լի նել այդ 
սպա նու թյա նը, ի սկ ա պա կար գադ րեց, որ նրանց դի ակ նե րը ոտ նե րին թոկ գցած 
քարշ տան տա նեն դե պի գե տը։ Շեյխն այդ բա նը բա ցատ րել էր, թե՝ « շուն գյա վուր
նե րին ձեռք տալ չեմ ու զում, որ չպղծ վեմ»18։

Կ րո նա կան նշա նա կա լի գոր ծո նի առ կա յու թյան մա սին վկա յում են նաև քրիս
տո նե ա կան հաս տա տու թյուն նե րի դեմ կա տար ված ո տնձ գու թյուն նե րը։ Այս պես, 
1895 թ. հոկ տեմ բե րի 20ին Դի ար բե քի րում Ֆա թիհ փա շայի մզ կի թից դուրս գա լով` 
ե լու զակ ներն ա վե րել են Ս. Սար գիս ե կե ղե ցին՝ դա ժա նու թյամբ կո տո րե լով հոգ
ևո րա կան նե րին19: Ը ստ ա կա նա տե սի վկա յու թյան՝ նրանք քան դե ցին տա ճար ներն 
(խո րան նե րը) ու գար շե լի պղ ծու թյուն գոր ծա ծե ցին ան դ. պա տա ռե ցին, գն տա կա
հա րե ցին սր բոց պատ կեր նե րը, ս. գրյանց մա տե նա դա րա նի և դպ րո ցի գրյան քը 
պա տա ռե լով՝ կո յու ղի ներն ու ջր հոր նե րը լե ցու ցին, վեր ջա պես բնա ջինջ ը րին թան
կար ժեք հնու թիւն քը20: 

Այն, թե ի նչ նշա նա կու թյուն ու ներ կրո նա կան գոր ծո նը մու սուլ մա նա կան զանգ
ված նե րի հա մար Հայոց ցե ղաս պա նու թյան ըն թաց քում, ցույց է տա լիս մի հե տաքր
քիր դր վագ, որ պատմ վում է ռու սա կան «День» թեր թում։ Թղ թա կի ցը, մեջ բե րե լով 

նը..., էջ 192։
17 Correspondence relating to the Asiatic provinces of Turkey: 18921893. Turkey, No. 3, (1896), 
London, 1896, p.32, ըստ Ներսիսյան Մ., Հայերի ցեղասպանությունը..., էջ 25։
18 АВПР, Посольство в Константинополе, д. 3184, ըստ Հայերի ցեղասպանությունը, էջ 117։
19 Նույն տե ղում, էջ 140։ 
20 Նույն տե ղում։
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Խլա թում հանձն ված թուր քա կան բա նա կի մի լևան տա ցի քրիս տո նյա բժշ կի օ րա
գի րը, նկա րագ րե լով սար սա փե լի պայ ման նե րը, ո րում գտն վում են և ստիպ ված 
են կռ վել օս մա նյան բա նա կի զին վոր նե րը, նշում է, որ «...այդ սո վա հար, ու ժաս
պառ մար դիկ մի ա վոր վել է ին սոսկ « գա զա վա թի»՝ քրիս տո նյա նե րի դեմ սր բա
զան պա տե րազ մի ը նդ հա նուր գա ղա փա րով, ո րն այս տեղ՝ փոք րա սի ա կան այս 
խուլ վայ րե րում, դեռ ըն դու նակ է կրո նա կա նո րեն տրա մադր ված մահ մե դա կան
նե րի գլուխ նե րը մշու շել և սր տե րը բո ցա վա ռել։ Այս տե ղից էլ ա նօգ նա կան հայե րի 
հան դեպ գա զա նու թյուն նե րի ու բռ նու թյուն նե րի այն ա ներ ևա կայե լի պատ կեր նե րը, 
ո րոնց հան դի պել էր օ րագ րի հե ղի նա կը իր ճա նա պար հի ա ռա ջին օր վա նից մինչև 
վեր ջի նը»21։

բ. Հայե րը որ պես ստո րա դաս ներ 
Օս մա նյան կայս րու թյու նը կրո նա պե տու թյուն էր, և պե տու թյան ղե կա վա րը՝ սուլ
թա նը, մի ա ժա մա նակ նաև խա լի ֆա է ր՝ աշ խար հի բո լոր մու սուլ ման նե րի հոգ ևոր 
ա ռաջ նոր դը։ Ե րկ րի օ րենսդ րու թյու նը հիմն վում էր շա րի ա թի վրա, և կրո նա կան 
խմ բե րին տր վող ի րա վունք նե րը և կար գա վի ճա կը հս տակ սահ ման վում է ին հենց 
իս լա մա կան օ րենք նե րով։ 

Իս լա մի բա ժա նե լու, սե փա կան բա ցա ռի կու թյու նը և գե րա զան ցու թյունն ը նդ
գծե լու հակ վա ծու թյու նը գե րա զան ցում էր այլ կրոն նե րի հան դեպ իր ան վա նա կան 
հան դուր ժո ղա կա նու թյու նը։ Այս հան գա ման քը կեն սա կան դեր ու նի՝ հաս կա նա լու 
հա մար մահ մե դա կան, բայց մի ա ժա մա նակ նաև բազ մազգ հա մա կար գը, ի նչ պի սին 
էր Օս մա նյան Թուր քի ան22։ 

Օս մա նյան հա մա կար գը հպա տակ նե րին ստր կաց նե լու հակ ված քա ղա քա կան 
մի մի ա վոր էր, որ խարսխ վում էր ի սկզ բա նե ամ րա կայ ված գե րա կա յու թյան և 
են թա կա յու թյան դե րա բաշխ ման վրա։ Օս մա նյան հա սա րա կու թյան հա մար հիմ նա
րար ի րո ղու թյուն էր մեկ խմ բի՝ թուր քե րի գե րիշ խա նու թյու նը և մյու սի՝ հայե րի (նաև 
ա սո րի նե րի, հույ նե րի և այլ ոչ մահ մե դա կան փոք րա մաս նու թյուն նե րի) են թա կա կար
գա վի ճա կը: Օս մա նյան պե տու թյու նում, բազ մա թիվ այլ կայս րու թյուն նե րի նման, մաս
նա վո րա պես իս լա մա կան կայս րու թյուն նե րի, այս ան հա վա սա րու թյան հա մա կարգն 
ամ րագր ված էր ի րա վա բա նո րեն և ոչ մահ մե դա կան հպա տակ նե րը ստո րա դաս ված 
է ին մինչև ե րկ րորդ կար գի քա ղա քա ցի նե րի կար գա վի ճա կի23: 

Օս մա նյան կայս րու թյու նը կրո նա կան փոք րա մաս նու թյուն նե րի հետ հա րա
բե րու թյուն նե րը կար գա վո րում էր միլ լեթ նե րի հա մա կար գի մի ջո ցով։ Յու րա քան
չյուր կրո նա կան մի ա վոր ա ռան ձին ի րա վա կան կար գա վի ճակ էր ստա նում։ Միլ
լե թի ան դամ նե րը զրկ վում է ին քա ղա քա կան ու քա ղա քա ցի ա կան ի րա վունք նե րից, 

21 «День», 1915, 6 сентября, ըստ Հայերի ցեղասպանությունը..., էջ 430։
22 Vahakn N. Dadrian, The History of the Armenian Genocide ..., p. 3.
23 Rouben Paul Adalian, “The Armenian Genocide”, in Centuries of Genocide: Essays and Eyewitness 
Accounts, edited by Samuel Totten and William S. Parsons, London and New York, Routledge, 2004, 
pp.6062, Bat Ye’or. The Dhimmi: Jews and Christians under Islam, pp. 48,49, 62, 67, 70, 76, 84, 89, 108, 
14041, 143, 15456 in Vahakn N. Dadrian, The History of the Armenian Genocide, p. 4.
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սա կայն ո րո շա կի կրո նա կան, մշա կու թային ի նք նա վա րու թյուն է ին ստա նում։ 
Միլ լե թի գլուխ կանգ նած էր հոգ ևոր ա ռաջ նոր դը։ Հայ կա կան միլ լե թը ստեղծ վեց 
1461 թ.24, ի սկ 1830 թ. ստեղծ վե ցին հայ կա թո լիկ նե րի և 1850 թ. հայ ա վե տա րան չա
կան նե րի միլ լեթ նե րը25։

 Միլ լեթ նե րի բա ժա նու մը ո րոշ չա փով նաև հա մա պա տաս խա նում է ցե ղաս
պա նա գետ Գ.Ս թեն թո նի կող մից ա ռա ջարկ ված Ցե ղաս պա նու թյուն նե րի ի րա կա
նաց ման ո ւթ, հե տա գա յում նաև 10 փու լե րից մե կի՝ classification26 փու լին, քա նի 
որ ի րա վա բա նո րեն հաս տա տում է հա սա րա կու թյան մեջ տար բեր աս տի ճա նի և 
կար գա վի ճա կի խմ բե րի գո յու թյու նը։ Այ լա դա վան նե րին զր կե լով քա ղա քա կան և 
քա ղա քա ցի ա կան ի րա վունք նե րից և փո խադ րե լով դե պի ստո րա դաս քա ղա քա ցի
նե րի՝ « հան դուր ժե լի ան հա վատ նե րի» կար գա վի ճակ՝ Օս մա նյան կայս րու թյունն ի 
սկզ բա նե կան խո րո շում էր նրանց նկատ մամբ հա մա պա տաս խան վե րա բեր մուն քը։

 Թեև միլ լեթ նե րի հա մա կար գը ճա նա չում էր ոչ մու սուլ ման նե րի սե փա կան կրո նը 
դա վա նե լու ի րա վունք նե րը, սա կայն վե րա բեր մուն քը քրիս տո նյա նե րի նկատ մամբ 
ը նդ գծ ված բռ նի է ր։ Նրանց ան վա նում է ին « զիմ մի ներ»27 կամ « ռա յա ներ»28 և 
զր կում է ա կան ի րա վունք նե րից, ի նչ պես նաև տար բեր ձևե րով հարս տա հա րում։ 
Օ րի նակ, տար բեր ժա մա նա կաշր ջան նե րում քրիս տո նյա նե րին չէր թույ լատր վում 

24 Wilhelm Baum, The Christian Minorities in Turkey, KitabVerlag KlagenfurtWien, 2006.
25 Davit Gaunt, Massacres, Resistance, Protectors, Piscataway, NJ, 2006, pp. 1213.
26 «1. Դա սա կար գում։ Բո լոր մշա կույթ նե րում առ կա է մարդ կանց բա ժա նու մը « մենք և նրանք» 
խմ բե րի՝ ը ստ էթ նիկ պատ կա նե լու թյան, ռա սայի, կրո նի և ազ գու թյան՝ գեր մա նա ցի և հրե ա, 
հու թու և թութ սի: Ցե ղաս պա նու թյունն ա ռա վել հա վա նա կան է այն ե րկբ ևեռ հա սա րա կու թյուն
նե րում, ո րոնք չու նեն մի ա խառն ված խմ բեր. դրան ցից են, օ րի նակ, Ռո ւան դան և Բու րուն դին: 
Հիմ նա կան կան խար գե լիչ մի ջո ցա ռու մը այս վաղ փու լում հա մընդ հա նուր հաս տա տու թյուն նե
րի ստեղ ծումն է, ո րոնք կոչ ված են վե րա փո խե լու էթ նիկ կամ ռա սա յա կան բա ժա նում նե րը, ակ
տի վո րեն նպաս տե լու հան դուր ժո ղա կա նու թյան ու փո խըմբռն ման մթ նո լոր տի ձևա վոր մա նը և 
քա րո զե լու դա սա կար գում ներ, ո րոնք վեր են բա ժա նում նե րից...» http://www.genocidewatch.org/
genocide/tenstagesofgenocide.html
27 Զիմ մի (ա րաբ.՝ պայ մա նագ րի մար դիկ), մու սուլ մա նա կան պե տու թյուն նե րում այ լակ րոն (հատ
կա պես քրիս տո նյա և մով սի սա կան) հա մայնք նե րին պատ կա նող հպա տակ ներ։ Ան վա նումն 
ա ռա ջա ցել է ա րա բա կան ար շա վանք նե րի ըն թաց քում (VII դա րում), ե րբ նվա ճող նե րը ո րոշ ժո ղո
վուրդ նե րի թույ լատ րե ցին դա վա նել ի րենց կրո նը։ Ա րաբ նե րը պաշտ պա նում է ին այդ ժո ղո վուրդ
նե րի կրո նա կան հա մայնք նե րը՝ պայ մա նով, որ նրանք հպա տակ վեն ի րենց, օգ նեն «ան հա վատ
նե րի» դեմ մղ վող «սր բա զան» պա տե րազ մում և գլ խա հարկ վճա րեն։ 
28 Ռա յա (ա րաբ.՝ հպա տակ ներ, հոտ), սկզբ նա կան շր ջա նում այս պես է ին ան վա նում պե տու թյան 
բո լոր հպա տակ նե րին , հե տա գա յում այս ան վա նու մը ստա ցավ վի րա վո րա կան բնո րո շում և օգ
տա գործ վում էր մի այն քրիս տո նյա նե րի վե րա բե րյալ։
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բարձր ե կե ղե ցի ներ կա ռու ցել29, թան կար ժեք և վառ գույ նե րի զգեստ ներ հագ նել30, 
զենք կրել կամ ձի նս տել, նրանց խոս քը չու ներ նույն ար ժե քը դա տա րա նում, ի նչ 
մու սուլ մա նի վկա յու թյու նը31։ Հայե րի տնե րը մշ տա պես ա վե լի շատ է ին հարկ վում, 
քան մու սուլ ման նե րի տնե րը։ Հայ կա կան հո ղերն ան պա տիժ բռ նա զավթ վում է ին։ 

Թուրք գիտ նա կան Բեր կե շը նշում է, որ այս կար գա վի ճա կի բար դու թյու նը պայ
մա նա վոր ված էր շա րի ա թով, ո րը չի կա րող ըն դու նել [ոչ մահ մե դա կան] հպա
տակ նե րի հա վա սա րու թյունն օ րեն քով կար գա վոր վող հար ցե րում: Ա վե լին, նույ
նիսկ հե տա գա յում ըն դուն ված աշ խար հիկ օ րենք նե րը չեն են թադ րում ի րա վա կան 
հա վա սա րու թյուն մահ մե դա կան նե րի և ոչ մահ մե դա կան նե րի միջև32։

XIX դ. կե սե րին Օս մա նյան կայս րու թյու նում հայ տա րար վե ցին բա րե նո րո գում
նե րի՝ թան զի մա թի մի քա նի ծրագ րեր։ Պետք է հի շել, թե ի նչ վե րա բեր մունք կար 
Օս մա նյան կայս րու թյու նում ցան կա ցած բա րե փոխ ման նկատ մամբ։ Ը ստ ար ևե լա
գետ Վ. Բար տոլ դի. «...պե տա կան ու հա սա րա կա կան կյան քի ա մեն մի նո րա մու
ծու թյուն հա մար վում է հան ցա գոր ծու թյուն կրո նի նկատ մամբ»33։ Սա հաս տա տում է 
նաև թուրք պատ մա բան Թ. Թու նա յան՝ նշե լով, որ նման այլ ցան կա ցած մահ մե դա
կան պե տու թյան, Օս մա նյան կայս րու թյան մեջ տե սա կա նո րեն որ ևէ բա րե փո խում 

29 « Հի շյալ ե կե ղե ցու ա ռա ջին հար կը նա խա պես տուն է ե ղել, և հե տա գա յում ան հա վատ նե րը 
դրա վրա ե կե ղե ցի են կա ռու ցել։ Ե րբ տե ղե կաց վեց, որ այս [ նոր կա ռույ ցը] իր բարձ րու թյամբ գե
րա զան ցել է այն տեղ գտն վող տնե րին, հրա մայել է ի քան դել և հա վա սա րեց նել մյուս տնե րի հետ» 
(« Պա լա թի դար պա սից դուրս ա նօ րի նա կան կա ռուց ված ե կե ղե ցին քան դե լու մա սին» (հ րա մա նա
գի րը տր ված է սուլ թան Սու լեյ ման Iի կող մից, 3 հոկ տեմ բե րի, 1565 թ.) Օս մա նյան կայս րու թյան ոչ 
մահ մե դա կան ժո ղո վուրդ նե րին վե րա բե րող թուր քա կան մի շարք վա վե րագ րեր, Պատ մա բա նա-
սի րա կան հան դես, 1983, № 4, էջ 202)
30 «Ս րա նից ա ռաջ իմ կայ սե րա կան հրա մա նը ե ղավ, որ հրե ա նե րը, քրիս տո նյա նե րը և այլ ան
հա վատ ներ բարձր տե սա կի պատ րաս տի հա գուստ ներ չհագ նեն... Այ սու հետև հրե ա նե րի և այլ 
ան հա վատ նե րի ֆե րա ջե նե րը (լայն թևե րով, ծած կո ցան ման շոր, ո րի մեշ փա թաթ վում են մահ
մե դա կան կա նայք) լի նե լու են սև չու խա նե րից, թեմ կա նե րը (հա գուս տի մի տե սակ) ոչ թե կեր պա
սից, այլ աս տա ռա ցու կտո րից, գլ խի փաթ թոց նե րը կես վար դա գույն և կես կար միր թող լի նեն և 
ար ժեքն էլ 3040 [ ղու րու շից / ոչ ա վե լի։ Մա շիկ նե րը պետք է լի նեն սև գույ նի, հա սա րակ և ա ռանց 
աս տա ռի։ Թող այլ գույ նի չլի նի...» («Ոչ մահ մե դա կան նե րի տա րա զի տե սակ նե րի մա սին» (հ րա
մա նա գի րը տր ված է սուլ թան Սե լիմ II ի կող մից 1 օ գոս տո սի, 1568թ., Օս մա նյան կայս րու թյան ոչ 
մահ մե դա կան ժո ղո վուրդ նե րին վե րա բե րող թուր քա կան մի շարք վա վե րագ րեր, Պատ մա բա նա-
սի րա կան հան դես, 1983, № 4, էջ 202)։
31 Տե՛ս օ րի նակ, Shahkeh Yaylaian Setian, Humanity In the Midst of Inhumanity, Xlibris, 2011, p.91, 
Robert Melson, Revolution and Genocide: On the Origins of the Armenian Genocide and the Holocaust, 
University of Chicago Press, 1996, p. 249, Peter Balakian, The Burning Tigris, HarperCollins, 2004, pp. 
40–43, Bat Yeʼor, Islam and Dhimmitude: Where Civilizations Collide, Fairleigh Dickinson Univ Pr, 2001, 
p. 372.
32 N. Berkes, The Development of Secularism in Turkey (Montreal, 1964), 94, in Vahakn N. Dadrian, 
The History of the Armenian Genocide…, p. 4.
33 В. В. Бартольд, Турция, ислам и христианство. Соч., т. VI, М., 1966, с. 413, ը ստ Օս մա նյան ֆե ո
դա լիզ մի մի քա նի բնո րոշ կող մե րի մա սին, Հ. Ին ճի կե ան, Պատ մա բա նա սի րա կան հան դես, 1982, 
№ 2, էջ 40։
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ան հրա ժեշտ չէր հա մար վում, քա նի որ նրա կա ռուց ված քը և մարդ կային փոխ հա
րա բե րու թյուն նե րը մշ տա պես ու ան խախտ տր ված են Ղու րա նում ու շա րի ա թում34։

 Գյուլ հա նե ի հաթ թը շե րի ֆի (Գյուլ հա նե ի հրո վար տակ) 1839 թ. հրա պա րակ մամբ 
ա ռա ջին ան գամ ճա նա չում էր ոչ մու սուլ ման նե րի հա վա սա րու թյան սկզ բուն քը, 
ի սկ 1856 թ. ա վե լի ծա վա լուն բա րե փո խում նե րի ակ տը՝ հաթ թը հյու մա յու նը նույ
նիսկ հա տուկ ար գե լում էր նրանց նկատ մամբ խտ րա կա նու թյու նը։ Բա ցի այդ թույ
լատր վում էր ոչ մահ մե դա կան նե րի զի նա պար տու թյու նը, հռ չակ վում է ին հոգ ևոր 
տուր քե րի և պար հակ նե րի վե րաց ման, հպա տակ նե րի քա ղա քա ցի ա կան ի րա
վունք նե րի ը նդ լայն ման, քրե ա կան օ րենսդ րու թյան բա րե փոխ ման մա սին դրույթ
նե րը: Ի սկ ա մե նա կար ևոր ձեռք բե րու մը թերևս հա մայնք նե րի վար չա կան վե րաձև
ման և ա պա կենտ րո նաց ման հա մար ստեղծ ված հնա րա վո րու թյունն էր: Ը նդ ո րում 
դա ար վե լու էր աշ խար հիկ սկզ բունք նե րի հի ման վրա, ի նչն էլ հիմք հան դի սա ցավ 
փոք րա մաս նու թյուն նե րի ազ գային կա նո նադ րու թյուն ներ ստեղ ծե լու հա մար35:

Ս րանք հե ղա փո խա կան նո րա մու ծու թյուն ներ է ին, սա կայն այդ պես էլ ի րա կա
նում կյան քի չկոչ վե ցին, քա նի որ ոչ մի այն հա կա սու թյան մեջ է ին մտ նում իս լա մա
կան օ րեն քի՝ շա րի ա թի, այլ նաև ժո ղովր դա կան սո վո րու թյան՝ ա դա թի հետ։ 

Այս կա պակ ցու թյամբ թուրք պատ մա բան նե րից մե կը գրում է, որ ժո ղո վուր դը 
հա ռա չում էր. «Այ սօր մենք կորց րինք մեր սր բա զան ազ գային ի րա վուն քը, ո րը նվա
ճել է ին մեր նախ նի ներն ի րենց ա րյու նով։ Իս լա մի ժո ղո վուր դը, որ իշ խող ժո ղո
վուրդն է ր՝ milleti hakime, զրկ վեց այդ ի րա վուն քից»։ Սա իս լա մա կան ժո ղովր դի 
հա մար լա լու ու սգա լու օր է»36։ Հե տա գա յում կան խե լու հա մար եվ րո պա կան մի ջամ
տու թյու նը ըն դուն վեց նաև « Միդ հա տյան» սահ մա նադ րու թյու նը, ո րը հռ չա կեց 
Օս մա նյան կայս րու թյան բո լոր հպա տակ նե րի հա վա սա րու թյու նը, հայ տա րա րեց 
նրանց հա վա սա րու թյու նն օ րեն քի ա ռաջ ան կախ կրո նա կան պատ կա նե լու թյու նից 
( հոդ ված 8) և նրանց ի րա վունք ներն ու պար տա կա նու թյուն ներն ա ռանց «կ րո նա կան 
նա խա պա շար մունք նե րի» ( հոդ ված 17)։ Սա կայն նույ նիսկ այս սահ մա նադ րու թյունն 
ը նդ գծում էր իս լա մի ա ռաջ նու թյու նը և փաս տա ցի բո լոր զի ջում ներն ա նի մաստ 
դարձ նում։ Եվ հայե րի ցան կա ցած քայլ, ո րն ո ւղղ ված էր օ րենք նե րով կամ սահ մա
նադ րու թյամբ ի րենց վե րա պահ ված ի րա վուն քը գոր ծադ րե լու մա սին ձայն բարձ
րաց նե լուն, դա ժա նո րեն ճնշ վում է ր։ Այս պես, ա մե նա հայտ նի փորձն ար վեց 1895 թ. 
սեպ տեմ բե րի 18ին/ հոկ տեմ բե րի 1ին, ե րբ հն չա կյան նե րը ցույց կազ մա կեր պե ցին 
Կ. Պոլ սում։ Շուրջ 4 հա զար ցու ցա րար ներ շար վե ցին դե պի թուր քա կան կա ռա վա
րու թյան նս տա վայր Բաբ Ա լին՝ սուլ թա նին և եվ րո պա կան տե րու թյուն նե րին ո ւղղ
ված պա հան ջա գիր հանձ նե լու մտադ րու թյամբ։ Պա հան ջագ րում նկա րագր վում 
է ին Սա սու նում թուր քա կան բա նա կի կող մից կա տար ված վայ րա գու թյուն նե րը, հայ 

34 Т. Z. Тunaya, Turkiyenin siyasi hayatinda, harekati, 1960, s. 18, ը ստ Օս մա նյան ֆե ո դա լիզ մի մի 
քա նի բնո րոշ կող մե րի մա սին, Հ. Ին ճի կե ան, Պատ մա բա նա սի րա կան հան դես, 1982, № 2, էջ 40։
35 Գևորգ Չա տի նյան, Օս մա նյան Թուր քի այի հա մայնք նե րի կա նո նադ րու թյուն նե րի շուրջ. Պատ-
մա-բա նա սի րա կան հան դես, № 2, 2011, էջ 133,
36 A. Cevdet Paja, Tezdkir (Memoirs), vol. I. C. Baysun. ed (Ankara. 1953), 68 in Vahakn N. Dadrian, 
The History of the Armenian Genocide…, p. 19, 20.
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ժո ղովր դի ծանր կա ցու թյու նը և իշ խա նու թյուն նե րի ան գոր ծու թյու նը։ Ա ռա ջարկ վում 
էր վերջ տալ ա նօ րի նու թյուն նե րին և ա պա հո վել հայ ժո ղովր դի քա ղա քա ցի ա կան 
ի րա վունք նե րը, հա վա սար հար կու մը, կյան քի, ու նեց ված քի և պատ վի ե րաշ խիք
նե րը, ի նչ պես նաև ան վտան գու թյու նը քր դե րի շա րու նակ վող հար ձա կում նե րից։ 
Ոս տի կա նու թյու նը թույլ չտ վեց հանձ նել խնդ րա գի րը։ Ցույցն ա վարտ վեց քա ղա քում 
հայե րի ը նդ հա նուր ջար դով։

 Բա ցի ի րա վա կան ա ռու մով ստո րա դաս լի նե լուց, հայ կա կան բնակ չու թյու նը նաև 
մշ տա պես հարս տա հար վում և նվաս տաց վում է ր։ Նրա հա մար ստեղծ վել էր բռ նու
թյուն նե րի ու մշ տա կան ճնշ ման մի մի ջա վայր։ 

Այս պա րա գա յում Հայոց Ազ գային խոր հուր դը Կ.Պոլ սում 1870 թ. նոյեմ բե րի 27ին 
նույ նիսկ ստեղ ծել էր հա տուկ հանձ նա ժո ղով, ո րը պետք է ար ձա նագ րեր և ստու
գեր գա վա ռից ե կած բազ մա թիվ «բռ նու թյան գոր ծո ղու թյուն նե րի» մա սին տե ղե կու
թյու նը։ Նրա կող մից կազմ ված « Գա վա ռային բռ նու թյուն նե րի» ա ռա ջին զե կույցն 
ու ղարկ վեց Բ. Դ ռա նը 1872 թ. ապ րի լի 11ին, հա ջորդն ու ղարկ վեց 1876 թ. սեպ տեմ
բե րի 17ի ն։ Զե կույց նե րում նկա րագր ված են հիմ նա կա նում չեր քեզ ներ գաղ թյալ
նե րի և տե ղա կան քուրդ ու թուրք իշ խա նիկ նե րի ա նօ րի նա կա նու թյուն նե րը՝ կապ
ված հար կա հա վա քու թյան, կա նանց նկատ մամբ ո տնձ գու թյուն նե րի, ան պա տիժ 
կո ղո պու տի և սպա նու թյուն նե րի, ի նչ պես նաև դա տա րան նե րում քրիս տո նյա նե րի 
վկա յու թյուն նե րի թե րարժ ևոր ման հետ37։

 Հայե րի այս են թա կա կար գա վի ճա կը ոչ մի այն ո ւղ ղա կի թուր քա կան կա ռա
վա րու թյան հան դեպ էր, այլ նաև ցան կա ցած մու սուլ մա նա կան տե ղա կան ա ռաջ
նոր դի կամ պաշ տո նյայի։ Վեր ջին ներս այս ի րո ղու թյունն օգ տա գոր ծում է ին՝ 
հայե րին հարս տա հա րե լու հա մար։ Այս պես, կայս րու թյան ար դա րա դա տու թյան 
ու պաշ տա մունք նե րի նա խա րար Ռզա փա շային ո ւղղ ված հեր թա կան նա մա կում 
Կ.Պոլ սի հայոց պատ րի ար քը նկա րագ րում է հետ ևյալ ի րա վի ճա կը. « Հայե րի գլ խա
վոր զբաղ մուն քը ե րկ րա գոր ծու թյունն է։ Մինչ դեռ հո ղե րը, որ նրանք զբա ղեց նում 
են ան հի շե լի ժա մա նակ նե րից, որ պես ե րկ րի բնիկ ներ, հո ղե րը, ո րոնք պա րար
տաց ված են նրանց քր տին քով, հո ղե րը, ո րոնց բեր քե րով է հա մալր վում պե տա կան 
գան ձա րա նը, խլ ված են նրան ցից այս կամ այն ճա նա պար հով։ Մի դեպ քում ազ դե
ցիկ ան ձինք՝ թուր քե րը և քր դե րը, ա վե լորդ նե րո ղամ տու թյան շնոր հիվ, ով նրանց 
օժ տում են պաշ տո նա կան շր ջան նե րը, գաղտ նի ի րենց վրա են գրել տա լիս ի րենց 
չպատ կա նող հո ղե րը և դուրս մղում իս կա կան հո ղա տե րե րին։ Այլ դեպ քում գյու
ղա ցի նե րը, որ պես զի ի րենց հա մար կան խավ ա պա հո վեն որ ևէ ցե ղա պե տի պաշտ
պա նու թյու նը և զերծ մնան վայ րա գու թյուն նե րից ու կո ղո պուտ նե րից, ստիպ ված են 
ի րենց հո ղե րից լա վա գույն նե րը զի ջել նրանց։ Պա տա հում է և այն պես, որ մշ տա

37 Fatma Muge Gocek, Reading Genocide: Turkish Historiography on 1915, A Question of Genocide: 
Armenians and Turks at the End of the Ottoman Empire, edited by Ronald Grigor Suny, Fatma Muge 
Gocek, Norman M. Naimark, Oxford University Press, USA, 2011, p. 5860
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կան թշ նա ման քով ու ա նօ րե նու թյամբ ապ րող ցե ղե րի պա րագ լուխ նե րի ո ղոր մա
ծու թյա նը հանձն ված հայե րը ստիպ ված են լի նում ամ բողջ գյու ղեր զի ջել»38։

 Հե տաքր քիր վկա յու թյուն ներ են պա րու նա կում նաև լրագ րող Է միլ Դիլ լո նի հոդ
ված նե րը։ Իռ լան դա ցին 1895 թ. ե ղել էր Ա րևմ տյան Հա յաս տա նում լու սա բա նե լու 
տե ղի ու նե ցող ի րա դար ձու թյուն նե րը « Դեյ լի Թե լեգ րաֆ» թեր թի հա մար։ « Տա լու 
հա մար ճշգ րիտ պատ կեր քա ղաք նե րում քրիս տո նյա նե րի և մու սուլ ման նե րի հարկ
ման դրույ քա չա փե րի տար բե րու թյան մա սին բա վա կան է նշել, որ Է րզ րու մում, 
որ տեղ կան 8000 մահ մե դա կան տներ, մահ մե դա կան նե րը վճա րում են 395,000 
պի աստր, ի սկ քրիս տո նյա նե րը, ո րոնց տնե րի թի վը 2000 է, վճա րում են 430,000 
պի աստր»39: Դիլ լո նը նաև գրում է շորթ ման դեպ քե րի մա սին, ո րոնք կի րառ վում են 
զափ թի ե նե րի՝ կա ռա վա րու թյան գոր ծա կալ նե րի կող մից: Եր բեմն նրանք պա հան
ջում է ին հար կից 3 կամ 4 պի ասթր ա վել ի րենց հա մար, և սա կար կե լուց հե տո հա մա
ձայն վում է ին: Հե տո մեկ շա բա թից նրանք վե րա դառ նում է ին և կր կին պա հան ջում 
նույն հար կե րը, ժպ տա լով ա սում, որ այն ստա ցա կան նե րը, ո րոնք գյու ղա ցի նե րը 
ցույց է ին տա լիս, ըն դա մե նը թուր քե րեն լեզ վով ի նչոր մի գր քից մի քա նի է ջեր ե ն։ 
«Այ նու հետև նրանք պա հան ջում է ին ըն տա նի քի ե րի տա սարդ կա նանց և աղ ջիկ նե
րին՝ ի րենց դա ժան ա խոր ժա կը բա վա րա րե լու հա մար, և մեր ժու մը պատժ վում էր 
բազ մա թիվ խոշ տան գում նե րով, ո րոնք պար կեշտ մարդ կու թյու նը լռու թյան վա րա
գույ րով է պա տում...»40։ 

Այս ան հա վա սա րու թյան և ի րա վունք նե րի բա ցա կա յու թյան հա մա կար գը 
քն նարկ ման չէր են թարկ վում։ Հո գե բա նա կան տե սան կյու նից ա ռա վել վտան գա
վորն այն էր, որ այլ էթ նիկ փոք րա մաս նու թյուն կազ մող խմ բե րի ի րա վունք նե րի 
բա ցա կա յու թյունն ըն կալ վում էր որ պես բնա կա նոն ի րա վի ճակ, շատ բնա կան 
եր ևույթ, այն պես, ի նչ պես որ այն պետք է լի ներ: Եվ ե րբ ի նչոր մե կը մար տահ րա
վեր էր նե տում հա մա կար գին, դա դառ նում էր զար ման քի և զայ րույ թի աղ բյուր, 
ին չին սո վո րա բար հա ջորդ վում էր ագ րե սի ան ճնշ ված նե րի նկատ մամբ41։ 

Այս պայ ման նե րում եր կու կրո նա կան հա մայնք նե րի բա ժան ված հա մա կար գը 
փաս տա ցի ստեղ ծում էր հա սա րա կու թյան ներ սում գո յու թյուն ու նե ցող հա վերժ ու 
ան լու ծե լի հա կա մար տու թյուն։ 

1908 թ. ե րիտ թուր քա կան հե ղաշր ջու մից հե տո վե րա գոր ծարկ վեց օս մա նյան 
սահ մա նադ րու թյու նը։ Թվում էր, թե դա կա րող է փո խել ի րե րի դրու թյու նը42։ 

38 Վա նում Ռու սաս տա նի փոխ հյու պա տո սի պաշ տո նա կա տա րը՝ Կ.Պոլ սում Ռու սաս տա նի դես
պան Նո վի կո վին, 1882 թ. մար տի 14ի №12 զե կույ ցից, АВПР, Главный архив, д.119, л.4849, ը ստ 
Հայե րի ցե ղաս պա նու թյու նը..., էջ 72, 73։
39 E.J. Dillon, “The Condition of Armenia,” The Contemporary Review 68 (August 1895), reprinted in 
The Armenian Massacres 1894-1896, edited by Arman J. Kirakossian (Detroit: Wayne State University 
Press, 2004), p. 241.
40 Նույն տեղում, էջ 242։
41 R. Adalian, Remembering and Understanding the Armenian Genocide (Yerevan: Armenian Genocide 
MuseumInstitute, 2008), p. 10.
42 Հա սա րա կու թյա նը հա մա կած խան դա վա ռու թյան մա սին տե՛ս Der Matossian B., Shattering 
dreams of revolution, Stanford, 2014։
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Վ. Փա փա զյա նը ներ կա յաց նում է՝ ի նչ խան դա վա ռու թյուն էր տի րում ա մե նուր։ 
« Վան քա ղա քը հայ և թյուրք – ոտ քի վրա է: Զին վո րա կան և քա ղա քա ցի ա կան 
իշ խա նու թյու նը բեր դին ե տև, Ա վանց նա վա հան գիս տի ճամ բուն վրա, հրա ժեշ տի 
հան դես էր կազ մա կեր պած: Զին վո րա կան նվա գա խումբ, հայե րենթյուր քե րեն 
ճա ռեր, օ դին մեջ նետ ված հրա հանգ ներ, բա րե մաղ թու թյուն ներ և, մա նա վանդ, 
եր դում ներ, թե ամ բողջ ժո ղո վուր դը պատ րաստ է « մինչև իր ա րյան վեր ջին կա թի
լը զո հե լու սահ մա նադ րու թյան պաշտ պա նու թյան հա մար»…ս նա մեջ ու հա զար 
ան գամ կրկն ված ան կա տար խոս տում ներ»43։ Վաս պու րա կա նի հա յու թյու նը ցն ծում 
էր օս մա նյան սահ մա նադ րու թյան հռ չակ ման ա ռի թով և նույ նիսկ հա մոզ ված էր, որ 
այլևս «...թուրք ան պա տաս խա նա տու բա շի բո զու կի, թա լան չի քուր տի և պաշ տո նա
կան օր գան նե րի ու պե տա կան հիմ նարկ նե րի կող մից որ ևէ շնա կան ա րարքթա
լան, բռ նագ րա վում, բռ նի առ ևան գում և սպա նու թյան դեպք չպի տի՛ լի ներ»44։

 Սա կայն նույ նիսկ հա կա սուլ թա նա կան լո զունգ նե րով իշ խա նու թյան ե կած իթ թի
հա տա կան նե րը վե րա հաս տա տե ցին իշ խող ազ գի (milleti hakime) սկզ բուն քը։ Բո լոր 
օս մա նյան հպա տակ նե րին խոս տա նա լով ա զա տու թյուն, ար դա րու թյուն և հա վա
սա րու թյուն՝ նրանք մի ա ժա մա նակ ե րդ վե ցին պահ պա նել կայս րու թյան դա րե րով 
գո յու թյուն ու նե ցող հա մա կար գը՝ գե րիշ խողեն թա կա ե րկ վու թյու նը։ Այն հրա պա
րա կայ նո րեն հռ չակ վեց « Թա նի նի»՝ Իթ թի հադ կու սակ ցու թյան կի սա պաշ տո նա
կան օր գա նի մեջ։ Գլ խա վոր խմ բա գիր Հու սեյն Ջա հի դը (Յալ չին) իր խմ բագ րա
կա նում հայ տա րա րեց, որ ոչ մու սուլ ման նե րին տր վե լու են նույն ի րա վունք նե րը, ի նչ 
մու սուլ ման նե րին, սա կայն դա չի նշա նա կե լու, որ եր կի րը դառ նա լու է հու նա կան, 
հայ կա կան կամ բուլ ղա րա կան։ Ը ստ նրա՝ եր բեք չի ձեռ նարկ վի ոչ մի մի ջոց, ո րը 
վտան գի տակ կդ նի մահ մե դա կան նե րի կեն սա կան շա հե րը։ Ան կախ ա մեն ին չից, 
թուրք ժո ղո վուր դը իշ խող ա զգն է ե րկ րի և մնա լու է այդ պի սին45: Պաշ տո նա պես 
փոխ ված հայե րի և թուր քե րի կար գա վի ճակ նե րը, սա կայն, ա ռօ րյա կյան քում մի այն 
ա վե լաց րին լար վա ծու թյունն ա ռանց այդ էլ բարդ փոխ հա րա բե րու թյուն նե րում:

 Մի ա ժա մա նակ, ե թե նույ նիսկ իշ խա նու թյուն նե րը ցան կա նային լի ո վին ի րա կա
նաց նել այն բո լոր պայ ման նե րը, ո րոնք հռ չակ վում է ին սահ մա նադ րու թյամբ, ար ևե
լյան նա հանգ նե րում գո յու թյուն ու նե ցող ի րա վի ճակն ան հնար էր դարձ նում դա։ 
Այս տեղ լի ա կա տար իշ խա նու թյուն ու նե ցող թուրք պաշ տո նյա նե րը / հիմ նա կա նում 
քա ղաք նե րում/ և քուրդ ցե ղա պե տե րը / հիմ նա կա նում գյու ղա կան շր ջան նե րում/ 
ըն կա լում է ին փո փո խու թյուն նե րը ոչ մի այն ի բրև ի րենց շա հե րին ու հե տաքրք րու
թյուն նե րին հար վա ծող, այլ նաև հայե րի օգ տին ծա ռայող եր ևույթ։ Հենց այդ պատ
ճա ռով էլ նրանք շա րու նա կե ցին նույն վե րա բեր մունքն ու քա ղա քա կա նու թյու նը 
հայե րի նկատ մամբ՝ ա վե լի սաստ կաց նե լով բռ նու թյուն ներն ու ճն շու մը՝ մի ա ժա մա
նակ ցու ցադ րե լով կա ռա վա րու թյա նը, որ ան հնար է քա ղա քա կա նու թյուն ի րա կա

43 Վ. Փափազյան, նշվ. աշխ., էջ 4243։
44 Ս. Սարհադյան, Կյանքիս Հուշերից, Երևան, 2007, էջ 32 ըստ Ա. Հարությունյան, Երիտ թուր քա
կան հեղաշրջման արձագանքները Վանի նահանգում (1908 թ. հուլիսօգոստոս), Պատ մա բա նա-
սիրական հանդես, 2010, № 3, էջ 48։
45 Vahakn N. Dadrian, The History of the Armenian Genocide..., pp. 168–9, Kevorkian..., 192193.
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նաց նել ար ևե լյան շր ջան նե րում ա ռանց տե ղա կան վեր նա խա վի հետ հա մա ձայ նու
թյան և հա մա գոր ծակ ցու թյան46։

 Սա կայն ե րիտ թուր քա կան վեր նա խա վը նույն պես մտադ րու թյուն չու ներ փո խե
լու հաս տատ ված ի րե րի դա սա վոր վա ծու թյու նը։ Դրա վկա յու թյուն նե րից մե կը սա լո
նի կյան գաղտ նի խորհր դակ ցու թյան ժա մա նակ Թա լե աթ փա շայի դիր քո րո շումն 
էր, որ նա հն չեց րեց « Մի ու թյուն և ա ռա ջա դի մու թյուն» կու սակ ցու թյան տե ղա կան 
կո մի տե ի ան դամ նե րի ա ռաջ. « Դուք գի տեք, որ Սահ մա նադ րու թյան հա մա ձայն, 
հաս տատ ված է մու սուլ ման նե րի ու գյա վուր նե րի հա վա սա րու թյուն, բայց դուք 
բո լորդ մի ա սին և յու րա քան չյուրդ ա ռան ձին գի տեք ու զգում եք, որ սա ա նի րա գոր
ծե լի ի դե ալ է։ Շա րի ա թը, մեր ո ղջ ան ցյալ պատ մու թյու նը, հա րյուր հա զա րա վոր 
մու սուլ ման նե րի զգաց մունք նե րը, և նույ նիսկ հենց ի րենց՝ գյա վուր նե րի զգաց մունք
նե րը, ո րոնք հա մա ռո րեն դի մադ րում են ի րենց օս մա նաց մա նը, ան հաղ թա հա րե լի 
խո չըն դոտ են ներ կա յաց նում ի րա կան հա վա սա րու թյուն հաս տա տե լու հա մար։... 
Ո ւս տի և չի կա րող հա վա սա րու թյան մա սին նույ նիսկ խոսք լի նել, մինչև որ հա ջո
ղու թյան չհաս նենք կայս րու թյան օս մա նաց ման մեր խնդ րում...»47։ Այս մտայ նու
թյունն ա մե նուր էր: Է րզ րու մի ռու սա կան գլ խա վոր հյու պա տոս Ա դա մո վը հե տաքր
քիր դր վագ է ներ կա յաց նում Կ.Պոլ սում դես պան Գիր սին, ո րը տե ղի է ու նե ցել 1913 թ. 
մար տին Բա սե նում։ Հետ ևա կային կա պի տան Հա սան ա ղան բա ցե ի բաց քա րո զել է 
հայե րին շու տա փույթ կո տո րե լու ան հրա ժեշ տու թյու նը։ « Մեր այժ մյան բո լոր դժ վա
րու թյուն նե րը մեր նախ կին քրիս տո նե ա ռա յայից են գա լիս, ո րի հան դեպ մենք 
չա փից շատ փափ կան կատ ե ղանք, քա նի դեռ նա մեր իշ խա նու թյան տակ է ր։ Հի մա 
չպետք է կրկ նել նույն այդ սխա լը, քա նի դեռ ո ւշ չէ, մա նա վանդ որ սահ մա նադ րու
թյունն ար դեն հա վա սա րեց րել է հայե րին ու մու սուլ ման նե րին։ Ես իմ կող մից ձեռք 
եմ ա ռել ան հրա ժեշտ մի ջոց ներ և Բա սե նի կա զայի քր դա կան բո լոր գյու ղե րի քր դե
րին հոր դո րել եմ այլևս չհա պա ղել կո տո րե լու հայե րին և նրանց ու նեց ված քը թա լա
նե լու...»։ Ա դա մո վը վեր ջում եզ րա կաց նում է, որ հայե րին կո տո րե լու այդ ան թա
քույց քա րո զը չի կա րող իր պտուղ նե րը չտալ48։

 Հայ կա կան վեր նա խա վը բա վա կա նին լավ գի տակ ցում էր ի րա վի ճա կի լր ջու
թյու նը։ Ե րբ 1911 թ. օս մա նյան խորհր դա րա նում Գրի գոր Զոհ րա պը եր կու ժա մա նոց 
ճառ է ար տա սա նում թուրքհայ կա կան հա րա բե րու թյուն նե րի մա սին, նա սահ մա
նադ րա կան վար չա կար գի ե րեք տա րի նե րի վե րա բե րյալ բա վա կա նին հո ռե տե սա
կան, բայց պրագ մա տիկ գնա հա տա կա նի է հան գում: « Փոքրի նչ մի ա միտ կլի ներ, 
 ա սել է նա,  հա վա տալ, որ այս ե րկ րում, պար զա պես սահ մա նադ րու թյու նը հռ չա

46 Fatma Muge Gocek, Reading Genocide: Turkish Historiography on 1915, A Question of Genocide: 
p.6263.
47 British Documents on the origins of the war. 18981914. Edited by G. P. Gooch and Harold Temperley. 
Vol. IX. The Balkan wars. Part I. The Prelude; The Tripoli war. London, 1933, p. 208209 ը ստ Հայե րի 
ցե ղաս պա նու թյու նը..., էջ 266267։
48 Է րզ րու մում Ռու սաս տա նի գլ խա վոր հյու պա տոս Ա դա մո վի զե կույ ցից Կ.Պոլ սում Ռու սաս տա նի 
դես պան Գիր սին, և ապ րի լի, 1913թ., АВПР, Посольство в Константинополе, д. 2684, л. 3637, ը ստ 
Հայե րի ցե ղաս պա նու թյու նը..., էջ 311։
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կե լով կա րե լի է փո խել Օս մա նյան բնակ չու թյան ը նդ հա նուր վե րա բեր մուն քը [ում 
աչ քե րում], քրիս տո նյա նե րը եր բեք չեն կա րող լի նել հա վա սար մահ մե դա կան նե
րին, նրանց, ով քեր մի ակն են, որ ու նեն ի րա վունք ներ»49։

գ. Հայե րը՝ որ պես հա վա նա կան զոհ (ան պատ ժե լի ու թյու նը և կո տո րած-
նե րի ա վան դույ թը)
 Հայե րի ա ռանձ նա ցու մը / հայե րը՝ որ պես ան հա վատ ներ/ և ստո րա դա սու մը / հայե
րը՝ որ պես ե րկ րորդ կար գի քա ղա քա ցի ներ/ թեև ծանր պայ ման նե րի մեջ է ին դնում 
վեր ջին նե րին, սա կայն նրանց նկատ մամբ բռ նի մի ջոց նե րի կի րառ ման թույ լատ րե
լի ու թյու նը և ան պատ ժե լի ու թյունն է ին ի րա վի ճա կը մա հա ցու վտան գա վոր դարձ
նում։ Դա մե ծա պես ա վե լաց նում էր թի րա խա վոր վե լու հնա րա վո րու թյուն նե րը և 
հայե րին տա լիս էր հա վե լյալ՝ հա վա նա կան զո հի կար գա վի ճակ։ 

Օս մա նյան կայս րու թյունն ու ներ քա ղա քա կան և սո ցի ա լա կան խն դիր նե րը բռ նի 
մե թոդ նե րով, նույ նիսկ կո տո րած նե րով լու ծե լու մեծ փորձ։ Գո յու թյան ո ղջ ըն թաց
քում Օս մա նյան կայս րու թյունն իր քրիս տո նյա հպա տակ նե րի (հույ նե րի, սեր բե րի, 
բուլ ղա րա ցի նե րի, ա սո րի նե րի, ի նչ պես նաև կայս րու թյան այլ փոք րա մաս նու թյուն
նե րի նկատ մամբ), այդ թվում՝ հայե րի50, հետ հա րա բե րու թյուն նե րում լայ նո րեն 
կի րա ռում էր բռ նու թյու նը՝ սպա նու թյուն ներ, բռ նի մահ մե դա կա նա ցում, ման կա
հա վաք51, առ ևան գում ներ, պատ վազր կում և թա լան։ Կազ մա կերպ ված կամ տա րե
րային բռ նու թյուն նե րը կայս րու թյան մի աս նու թյու նը պա հե լու և այլ ներ քին խն դիր
նե րի լուծ ման կար ևո րա գույն մի ջոց ներ է ին հա մար վում։ 

Օս ման ցի թուր քե րը, ի րենց հա մա րե լով ան հա վատ նե րի դեմ պայ քա րի ա ռա
ջա մար տիկ, ա ռանձ նա կի դա ժա նու թյուն է ին ցու ցա բե րում քրիս տո նյա ժո ղո վուրդ
նե րի նկատ մամբ: Դի մադ րու թյուն ցույց տվող ան հա վա տը կամ գյա վու րը են թա կա 
էր ո չն չաց ման։ Շատ հա ճախ պատ ժիչ գոր ծո ղու թյուն նե րը ստա նում է ին հա մա
կարգ ված ու մշակ ված ո չն չաց ման կամ ա հա բեկ ման ծրագ րի տեսք, ո րի զոհն է ին 

49 Adenakrutiun, op. cit., records of the 25 November 1911 Session, pp. 430–44 in Kevorkian, p. 115.
50 Կա րե լի է հի շա տա կել 1641 թ. մեծ վե զիր Կա րա Մուս թա ֆայի կող մից հրա հանգ ված Բրու
սայի հայե րի նկատ մամբ զանգ վա ծային բռ նու թյուն նե րը, 1662 թ.՝ Ահ մեդ փա շայի կող մից կազ
մա կերպ ված, 1662 թ. ճն շում նե րը Կ.Պոլ սի հա յու թյան դեմ (Дж. Киракосян, Западная Армения в 
годы Первой Мировой войны, изд. Ереванского Университета, Ереван 1971, стр. 42): Հատ կան շա
կան է նաև հայե րի դեպ քում զանգ վա ծային բնաջնջ ման ա ռա ջին փոր ձը, ո րն ար ձա նագր վեց 
1725 թ., ե րբ թուր քա կան սուլ թան Ահ մեդ IIIը (17031730), Սյու նի քի և Ար ցա խի հա յու թյան դի մադ
րու թյա նը հան դի պե լով, վեր ջին նե րիս բնաջն ջե լու հա տուկ ֆեթ վա (հ րա ման) ար ձա կեց՝ դե պի 
Կաս պից ծով ար շա վող օս ման ցի նե րի ճա նա պարհն ար գե լա փա կե լու հա մար (Демоян Г., Турция 
и Карабахский конфликт, Ер., Авторское издание, 2006):
51 Օս մա նյան Թուր քի այի կա նո նա վոր՝ «ե նի չե րի» զո րախմ բե րի շար քե րը հա մալ րե լու նպա տա
կով թուր քե րը կի րա ռում է ին ման կա հա վա քը կամ դև շիր մեն (ա րյան հարկ)՝ հպա տակ քրիս տո
նյա ե րե խա նե րի բռ նի հա վա քագ րու մը և իս լա մա ցու մը։ Այս դա ժան գոր ծո ղու թյու նը սկիզբ ա ռավ 
Մու րադ I սուլ թա նի (13591390 թթ.) օ րոք և շա րու նակ վեց մինչև XIX դա րի սկիզ բը։ Այն նա խա
պես կա տար վում էր 3 կամ 5 տա րին մեկ ան գամ, ի սկ XVI դա րից՝ յու րա քան չյուր տա րի։ Ման կա
հա վաք ներ է ին կա տար վում Օս մա նյան կայս րու թյան բո լոր քրիս տո նյա ժո ղո վուրդ նե րից՝ հույ նե
րից, բուլ ղար նե րից, սեր բե րից, բալ կա նյան այլ ժո ղո վուրդ նե րից, ի նչ պես նաև հայե րից:
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դառ նում բնակ չու թյան ոչ մի այն ան հնա զանդ հատ վա ծը, այլև ամ բողջ ժո ղո վուր դը: 
Կո տո րած նե րը, պատ ժիչ ար շա վանք նե րը, ո րոնց ըն թաց քում թի րախ հա մայն քի 
նկատ մամբ ա մե նա դա ժան հաշ վե հար դար էր ի րա կա նաց վում, բազ մա թիվ են 
օս մա նյան պե տու թյան պատ մու թյան ըն թաց քում52: 

Են թա կա փոք րա մաս նու թյուն նե րին մշ տա պես բռ նու թյան սպառ նա լի քի տակ 
պա հող նման մշա կույթ ներն Ի. Չար նին ի րա վամբ ան վա նում է « ֆա շիս տա կան մշա
կույթ ներ»՝ նշե լով, որ նրանք պատ ժում են չեն թարկ վե լու դեպ քում, ներշն չում գե րա
զան ցու թյան զգա ցում բո լոր նրանց հան դեպ, ո ւմ հա մա րում են ցածր: Ցե ղաս պա
նա գետ Ջեյմս Ո ւոլ լերն ան վա նում է նման հա սա րա կու թյուն նե րը « դա ժա նու թյան 
մշա կույթ ներ»53 և նաև պար զա պես «ա տե լու թյան մշա կույթ ներ»:

 Լին դա Վուլ ֆը և Մայքլ Հալ սի զերն ի րենց հեր թին ա ռանձ նաց նում են ե րեք հիմ
նա կան հատ կա նիշ ներ այն հա սա րա կու թյան հա մար, ո րը կա րե լի է կո չել «բռ նու
թյան մշա կույ թի» հա սա րա կու թյուն54։ Դրանք են ագ րե սի այի օգ տա գոր ծու մը որ պես 
խնդ րի լուծ ման նոր մա տիվ հմ տու թյուն, հա կում դե պի կոնֆ լիկ տը, ո րը հիմն ված է 
են թադ րա կան սպառ նա լի քի վրա, և գե րա կա յու թյան գա ղա փա րա խո սու թյուն, ո րը 
հիմն ված է հա կա հու մա նիս տա կան պատ մու թյան վրա, այդ թվում՝ խտ րա կա նու
թյան և մշա կու թային բազ մա զա նու թյան մերժ ման եր կա րա ժամ կետ ի նս տի տու
ցի ո նա լաց ման վրա: Շատ հա սա րա կու թյուն նե րում ագ րե սի ան, բռ նու թյունն այն
քան շատ են ա ռօ րյա կյան քում, որ նրանք հա ճախ ըն կալ վում են ի բրև բնա կան 
վի ճակ։ Քսա նե րորդ դա րի բո լոր մեծ ցե ղաս պա նու թյուն ներն ի րա կա նաց վել են 
այն ե րկր նե րում կամ այն պե տու թյուն նե րի կող մից, ո րոնք ու նեն ագ րե սիվ հա կա
մար տու թյուն նե րի և պա տե րազմ նե րի եր կար պատ մու թյուն։ Ագ րե սի այի պատ մու
թյամբ մշա կույթ նե րը և մաս նա վո րա պես նրանք, ո րոնք փա ռա բա նում են բռ նու
թյան մշա կույ թը (օ րի նակ՝ զին վո րա կան շքերթ նե րով, հե րո սա կան բռ նու թյու նը 
քա րո զող լրատ վա մի ջոց նե րով) բռ նու թյան տար բեր ձևե րի ի րա կա նաց ման ռիս կի 
գո տում ե ն55: 

Օս մա նյան կայս րու թյունն այս ա ռու մով դա սա կան «բռ նու թյան մշա կույթ» ու նե
ցող պե տու թյուն է ր։ Այս ա վան դույթն ու ժե ղա նում էր նաև շնոր հիվ այն դե րի, որ 
ու ներ զին վո րա կա նու թյունն օս մա նյան պե տու թյան ստեղծ ման ա մե նաա ռա ջին 
օր վա նից և կայս րու թյան զար գաց ման ամ բողջ ըն թաց քում։ Բրի տա նա ցի օս մա
նա գետ Փոլ Վի թե քը նշում է, որ օս մա նյան պե տու թյունն իր ստեղծ ման փու լից 
հան դես է ե կել որ պես ղա զի նե րի պե տու թյուն, ո րի հիմ նա կան ա ռա քե լու թյունն էր 

52 The Massacres of Chios Described in Contemporary Diplomatic Reports, ed. by Argenti, Philip P., 
London, John Lane the Bodley Head Ltd, 1932, Morison, W. A. The Revolt of the Serbs against the 
Turks: (1804-1813), Cambridge University Press, 2012, James J. Reid, Batak 1876: A massacre and its 
significance, Journal of Genocide Research, vol. 2, no. 3 (2000), Anahit Khosroeva, Assyrian Genocide in 
the Ottoman Empire and Adjacent Territories, The Armenian Genocide: Cultural and Ethical Legacies, 
edited by Richard Hovannisian, New Brunswick, New Jersey, Transaction Publishers, 2007.
53 J. Waller, Becoming evil, New York: Oxford University Press, 2002
54 Linda M. Woolf & Michael R. Hulsizer, Psychosocial roots of genocide: risk, prevention, and 
intervention, Journal of Genocide Research, vol.7, no.1, 2005, p. 102
55 Նույն տե ղում:
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պե տա կա նու թյան ստեղ ծու մը իս լա մի կրո նի ռազ մա տենչ մեկ նա բա նու թյան վրա56։ 
Հե տա գա յում էլ բարձ րաս տի ճան զին վո րա կան նե րը, յե նի չե րի նե րի ըն տիր ջո կատ
նե րը մեծ ազ դե ցու թյուն ու նե ին Օս մա նյան կայս րու թյան զար գաց ման և իշ խա նու
թյան ձևա վոր ման վրա։ Ե րիտ թուր քե րը շա րու նա կե ցին այդ ա վան դույ թը։ Նրանց 
հա յացք ներն ամ բող ջո վին ներծծ ված է ին ռազ մա տենչ գա ղա փա րա խո սու թյամբ, 
ո րը նաև գրա վիչ էր զին վո րա կա նու թյան հա մար։ 

Ըստ Շուքրյու Հա նի օղ լո ւի՝ Ստամ բու լի ռազ մա կան ա կա դե մի ան ա վար տած 
ե րի տա սարդ սպա նե րի շր ջա նում մեծ հե ղի նա կու թյուն էր վայե լում գեր մա նա ցի 
գե նե րալ Կոլ մար վոն դեր Գոլ ցի տե սու թյու նը, ո րը հա սա րա կու թյան մեջ զին վո րա
կա նու թյա նը հա տուկ դեր էր հատ կաց նում։ Եվ պա տա հա կան չէ, որ այդ սպա նե րից 
շա տե րը հայտն վե ցին Մի ու թյուն և ա ռա ջա դի մու թյուն կո մի տե ում, ո րը նույն պես 
ի րեն ըն կա լում էր ի բրև օ րեն քից վեր գտն վող կի սա ռազ մա կան կա ռույց57։ Ը ստ 
Հա նի օղ լո ւի «Օս մա նյան կայս րու թյու նում, որ տեղ զին վո րա կա նու թյունն ա վան
դա բար խա ղա ցել է ա վե լի նշա նա կա լի դեր քա ղա քա կա նու թյան ձևա վոր ման մեջ, 
քան շատ եվ րո պա կան պե տու թյուն նե րում, զին վո րա կա նու թյան վե րած նունդն 
ի բրև գե րիշ խող ո ւժ, հա մե մա տա բար հեշտ ստաց վեց»։ Նույ նիսկ ե րիտ թուր քա կան 
կու սակ ցու թյան կենտ կո մի քա ղա քա ցի ա կան ան դամ ներն ու նե ին սերտ կա պեր 
զին վո րա կան ա վան դույթ նե րի հետ։ Այս պես, դոկ տոր ներ Բե հաէդ դին Շա քի րը և 
Նա զը մը եր կուսն էլ ու սա նել է ին ռազ մաբժշ կա կան դպ րո ցում58։ 

Այս պայ ման նե րում ա մե նօ րյա ան պա տիժ բռ նու թյունն Օս մա նյան կայս րու թյու
նում չա փա զանց տա րած ված եր ևույթ է ր։ Այն հյու ծում էր հայ կա կան հա մայն քը, 
ո րը, գտն վե լով մշ տա կան սպառ նա լի քի տակ, ա վե լի ու ա վե լի մեծ չա փե րով էր 
զգում սե փա կան խո ցե լի ու թյուն աս տի ճա նը։ 

Ազ գաբ նակ չու թյու նը բազ մա թիվ նա մակ ներ, խնդ րանք ներ ու ա ղերս ներ է 
ու ղար կում պատ րի ար քին ու կա թո ղի կո սին՝ նկա րագ րե լով այն բո լոր ա նօ րի նա
կա նու թյուն ներն ու բռ նու թյուն նե րը, ո րին են թարկ վում է հայ ժո ղո վուր դը։ Այս պես, 
Ա մե նայն հայոց կա թո ղի կոս Գևորգ IVին 1876 թ. ո ւղղ ված դի մու մում աս վում է։ 
« Զօր ու գի շեր, միշտ և հա նա պազ տագ նա պի մեջ, դա ժա նո րեն տա ռա պում ե նք 
գա վա ռա կան պաշ տո նյա նե րի, հար կա հան նե րի, կա ռա վա րիչ նե րի և այլ բռ նա վոր
նե րի ձեռ քին, ը նդ հուպ մինչև այն, որ նրանք ան պատ վում են մեր ե կե ղե ցա կան 
հով վին, մեր կա նանց հա մես տու թյու նը, մեր աղ ջիկ նե րի պա տի վը, հե ղում են մեր 
ե րի տա սարդ նե րի և ծե րե րի ա րյու նը, ա նար գում մեր տա ճա րի ու ծե սե րի սր բու

56 Տե՛ս P. Wittek, The Rise of the Ottoman Empire, London: the Royal Asiatic Society of Great Britain 
and Ireland], 1938, « Ղա զի նե րի պե տու թյան տե սու թյան» մա սին տե՛ս նաև Ռ. Սաֆ րաս տյան, Օս-
մա նյան կայս րու թյան ցե ղաս պա նու թյան ծրագ րի ծա գում նա բա նու թյու նը (1876-1920), Եր ևան: 
Լու սակն, 2009, էջ 103113.
57 Şükrü Hanioğlu, Preparation for a Revolution, Oxford University Press, 2001, p. 294.
58 Նույն տե ղում, էջ 295։
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թյու նը»59։ Բազ մա թիվ նման հի շա տա կում ներ կան նաև օ տա րերկ րյա դի վա նա գետ
նե րի զե կու ցագ րե րում60։ 

Էրզ րու մի ռու սա կան գլ խա վոր հյու պա տոս Մաք սի մո վը 1895 թ. մար տին զե կու
ցա գիր է գրում Կ.Պոլ սում դես պան Նե լի դո վին՝ ներ կա յաց նե լով հետ ևա կային չաուշ 
Մուս տա ֆա Սու լեյ ման օղ լու պատ մա ծը Սա սու նի դեպ քե րի մա սին, ո րում եր ևում 
է ցան կա ցած կար գա զան ցու թյան հա մար դա ժան պատ ժի են թար կե լու սո վո րու
թյու նը։ «Գն դա պետ Իս մայիլ բեյը ե կել է զոր քե րի հրա մա նա տա րու թյու նը ստանձ
նե լու հա մար... [ն րա ու ղեկ ցու թյամբ զո րա հան դե սին ներ կա յա ցած մե կը՝ մու շի լի 
վե քի լը (ներ կա յա ցու ցի չը)] մո տե ցել է՝ ձեռ քին մի թուղթ, ո րը կար դա ցել է քար
տու ղա րը։ Դա սուլ թա նի ֆիր ման է ե ղել, ո րում աս վել է, թե հայե րը խռո վու թյուն 
են բարձ րաց րել ը նդ դեմ նո րին մե ծու թյան և թե հայե րին պետք է պատ ժել՝ նրանց 
ա րյու նը թա փե լով, որ պես զի ու րիշ նե րին խրատ լի նի։ Դրա նից հե տո Իս մայիլ բեյն 
ար տա սա նել է մի ճառ, ո րով զին վոր նե րին գրգ ռել է, որ գյու ղե րը կրա կի ճա րակ 
դարձ նեն և խռո վա րար նե րին կո տո րեն՝ ա վե լաց նե լով, թե նրանք կա րող են ա նել՝ 
ի նչ որ կա մե նան, այն պայ մա նով, որ ո չն չաց նեն ա մեն կեն դա նի շունչ, թե այս պի
սին է սուլ թա նի հրա մա նը»61։

 Նույ նիսկ այն դեպ քում, ե թե թուր քա կան իշ խա նու թյուն նե րը ձևաց նում է ին, թե 
պատ րաստ վում են ար դա րա դա տու թյուն ի րա կա նաց նել, դա կրում էր ձևա կան 
բնույթ։ Սո վո րա բար ստեղծ վում է ին հանձ նա ժո ղով ներ, սա կայն տու ժած հայ բնա
կիչ նե րին կամ չէ ին թույ լատ րում մաս նակ ցել քն նու թյա նը, կամ վա խեց նե լով ստի
պում է ին հրա ժար վել բո ղոք նե րից։ Օ րի նակ, Սա սու նի ի րա դար ձու թյուն նե րի շուրջ 
ստեղծ ված հանձ նա ժո ղո վի աշ խա տան քի ժա մա նակ գրանց վել է նման դեպք, ե րբ 
վկա նե րը « մեծ մա սամբ չեն պա տաս խա նում տր ված հար ցե րին՝ պատր վակ բռ նե
լով, թե բո լո րո վին ան տե ղյակ են այն ա մե նից, ի նչ տե ղի է ու նե ցել գյու ղե րում ի րենց 
փախ չե լուց հե տո։ ... մար տի 4/16 նիս տում սե մալ ցի ո մն Շահ բազ, ո րի ա մու սի նը, 
իր ա սե լով, սպան վել է Գե լի ե գու զա նում, տա լիս է լի ո վին ո րո շա կի և հան գա մա նա
լից պա տաս խան ներ։ Ի սկ հա ջորդ օ րը՝ Մու շում մի գի շեր ան ցկաց նե լուց հե տո, նա 
հրա ժար վեց որ ևէ բան ա վե լաց նել իր նախ կին ցուց մունք նե րին։ Վե րա դառ նա լով 
գյուղ՝ նա իր որ դուն ա սել է. «Ճշ մար տու թյու նը ա սե լուց մեզ ի ՞նչ օ գուտ։ Հենց դրա 
հա մար էլ մեզ կա րող են սպա նել, ի նչ պես հորդ սպա նե ցին»։ Տալ վո րիկ ցի Գևոն 
(փետր վա րի 28ի նիստ), ո րը մեկ գի շեր թողն վել էր ոս տի կա նա կան կո մի սա րի 
հս կո ղու թյան տակ, մյուս օ րը հրա ժար վեց իր մտադ րու թյու նից ցուց մունք տալ 1894 
թվին Տալ վո րի կում տե ղի ու նե ցած դեպ քե րի վե րա բե րյալ»։ Եր կու վկա նե րը՝ տալ

59 Մ.Մաշտոցի անվան Մատենադարան, Կաթողիկոսական դիվան, թղթ.228, փաստաթուղթ 2 
ըստ Հայերի ցեղասպանությունը..., էջ IV։
60 Տե՛ս օ րի նակ, Correspondence relating to the Asiatic Provinces of Turkey, 1892-93. Turkey, No. 3 
(l896), London, 1896.
61 Էրզրումում Ռուսաստանի գլխավոր հյուպատոսը Կ.Պոլսում Ռուսաստանի դեսպան 
Նելիդովին, 1895 թ. մարտի 18ի №123 զեկույցից, АВПР, Посольство в Константинополе, д. 3176, 
п. 9798, ըստ Հայերի ցեղասպանությունը..., էջ 61, 62։
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վո րիկ ցի Մգ րոն (փետր վա րի 28ի նիստ) և սե մալ ցի Ե ղոն (փետր վա րի 17ի նիստ), 
հանձ նա ժո ղո վին ի րենց տված ցուց մունք նե րից հե տո ձեր բա կալ վել են Մու շում»62։ 

Ա մե նօ րյա բռ նու թյու նը մշ տա պես առ կա էր հայ կա կան նա հանգ նե րում: Օ րի
նակ՝ Կ.Պոլ սում ռու սա կան դես պան Զի նով ևը ճե պա գիր է ու ղար կում Ար տա քին 
գոր ծե րի նա խա րա րու թյուն նկա րագ րե լով Մու շի ա վեր ված ու հր կիզ ված Մո կունք 
գյու ղի դեպ քը։ Այդ նույն զե կու ցագ րում նա նշում է, որ «...ըն թա ցիկ տար վա հուն
վա րից Մու շի և Սա սու նի գյու ղե րում սպան վել է 64 հայ, վի րա վոր վել է 18...»63։ Այդ 
ի րա վի ճա կի մա սին տե ղե կու թյուն հայտ նած Վա նի փոխ հյու պա տո սը նշում է, որ 
«...հայ բնակ չու թյու նը ե րկ րա մա սում մի ան գա մայն ի րա վա զուրկ վի ճա կում է։ Թուր
քա կան իշ խա նու թյուն նե րը ոչ մի այն ո չինչ չեն ա նում, որ պես զի ա պա հո վեն նրանց 
ան ձնա կան ու գույ քային ան ձեռնմ խե լի ու թյու նը, այլև բա ցա հայ տո րեն խրա խու
սում են նման խախ տում նե րը...»64։ 

Այս ան պատ ժե լի ու թյան եր ևույ թը բա ցա հայտ էր և սո վո րա կան։ Մեկ այլ դեպք 
նկա րագ րում է Է րզ րու մի ռու սա կան գլ խա վոր հյու պա տոսն իր զե կույ ցում Կ.Պոլ
սում դես պան Զի նով ևին, ե րբ թուր քա կան սահ մա նային կա յա զո րը կան խել է 11 
ըն տա նիք նե րի՝ Ռու սաս տան ան ցնե լու փոր ձը և գա զա նա բար մոր թել է բո լոր տղա
մարդ կանց, թվով 16 հո գի։ Հյու պա տոս Սկ րյա բի նը նշում է. «...կաս կած չկա, որ Է րզ
րու մի վա լին չի ձեռ նար կի ո ՛չ սպա նու թյան հե տաքն նու թյուն, ո ՛չ էլ մի ջոց ներ է ձեռք 
առ նե լու ոճ րա գոր ծու թյուն կա տա րած սահ մա նա պահ զին վոր նե րին տույ ժի են թար
կե լու հա մար»65։

 Հայ կա կան կո տո րած նե րի ա վան դույթն ա վե լի դա ժան էր դառ նում և ին տեն սի
վու թյուն ստա նում ան պատ ժե լի ու թյան մթ նո լոր տում։ Դրա օ րի նակ նե րը հա զա րա
վոր ե ն։ Օ րի նակ, Վա նից «Մ շակ» թեր թին 1876 թ. դեկ տեմ բե րի 19 (31)ին ու ղարկ
ված մի նա մա կում, նկա րագ րե լով դեկ տեմ բե րի 1 (13)ին հայ կա կան խա նութ նե րի և 
գոր ծա սե նյակ նե րի կո ղո պուտն ու ա վե րու մը, նշ վում է, որ « Կա ռա վա րու թյան պաշ
տո նյա ներն ալ թեև ո մանք ներ կա, բայց ի բր ան կա րող զս պել թուր քաց կա տա
ղու թյու նը, լոկ հան դի սա տես կլի նեն և ո մանք ալ կքա ջա լե րեն ի սկ։ ... Հայե րը թեև 
ան զեն, ան պատ րաստ և շվա րած մնա ցած, բայց մա հը ա չք ա ռած կու զեն յու րյանց 
խա նութ նե րը և վա ճառք նե րը ա զա տել։ Զոր քե րը սվին նե րով և հրա ցա նի բու նե րով 

62 Է րզ րու մում Ռու սաս տա նի գլ խա վոր հյու պա տո սու թյան կրտ սեր քար տու ղա րը՝ գլ խա վոր հյու
պա տոս Մաք սի մո վին, 1895 թ. մար տի 20ի №4 զե կույ ցից, АВПР, Посольство в Константинополе, 
д.3176, л. 103, ը ստ Հայե րի ցե ղաս պա նու թյու նը..., էջ 65։
63 Կ.Պոլսում Ռուսաստանի դեսպան Զինովևի ճեպագրից ուղղված Ռուսաստանի Արտաքին 
գործերի նախարարությանը, 1901 թ. սեպտեմբերի 20ին (հոկտ. 3), АВПР, Политархив, д.3454, л. 
36, ըստ Ներսիսյան Մ., Հայերի ցեղասպանությունը..., էջ 204։
64 Վա նում Ռու սաս տա նի փոխ հյու պա տո սու թյան զե կույ ցից՝ ո ւղղ ված Կ.Պոլ սում Ռու սաս տա նի 
դես պա նու թյա նը, 1901 թ. նոյեմ բե րի 27, АВПР, Политархив, д. 3454, л. 58, ը ստ Հայե րի ցե ղաս-
պա նու թյու նը..., էջ 205։
65 Է րզ րու մում Ռու սաս տա նի գլ խա վոր հյու պա տո սի №315 զե կույ ցից Կ.Պոլ սում Ռու սաս տա նի 
դես պան Զի նով ևին 1906 թ. հու լի սի 21, АВПР, Политархив, д.3456, л. 22, ը ստ Հայե րի ցե ղաս պա-
նու թյու նը..., էջ 215, 216։
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կհար վա ծեն զնո սա, ո րով ծան րա պես հի վան դա ցող ներ, հի մա րա ցող ներ և մեռ
նող ներ ալ ե ղան»66։ 

Ե րիտ թուր քա կան հե ղաշր ջու մից հե տո նոր կար գե րի հաս տա տու մը գրե թե չփո
խեց ի րա վի ճա կը։ 

Հե տաքր քիր է, որ ե րբ 1909 թ. Ա դա նայի կո տո րած նե րի մաս նա կից նե րից 42 
թուրք մա հա պատ ժի դա տա պարտ վե ցին, թուր քա կան հա սա րա կա կան կար ծի քը 
բա ցա հայտ ու սուր թշ նա ման քով ըն դու նեց այս ան նա խա դեպ դա տավ ճի ռը, նույ
նիսկ այն պա րա գա յում, որ « մա հա պատ ժի են թարկ ված մու սուլ ման նե րը հա սա րակ 
ժո ղովր դից են, և մե ծա մեծ նե րից՝ խառ նակ չու թյուն նե րի իս կա կան մե ղա վոր նե րից 
ոչ մե կը պա տաս խա նատ վու թյան չի են թարկ վել»67, և, բա ցի այդ, նրանց մաս նակ
ցու թյու նը հայե րի կո տո րած նե րին կաս կած չէր հա րու ցում։ 

Ինչ պես հա ղոր դում էր ռուս ա կա նա տես Շել կով նի կո վը, «...իս կա կան մե ղա
վոր ներն ու մար դաս պան նե րը՝ իշ խա նու թյուն ներն ու մա կե դո նա կան [ե րիտ թուր
քա կան] զոր քե րը չեն էլ մտա ծում թաքն վել, նրանք դրա կա րի քը չու նեն, քա նի 
որ նրանք ի րենք ռազ մա կան դա տա րան նե րի և հե տաքն նա կան հանձ նա ժո ղո վի 
ան դամ ներ են, և նրանք ի րենք են այժմ կարգ պահ պա նում այն ե րկ րում, որ տեղ 
ի րենց ի սկ ձեռ քով կո տոր վել են 2530 հա զար քրիս տո նյա ներ»68։

 Հիմ նա կան կազ մա կեր պիչ նե րի պա տիժ նե րի թվար կու մը մի այն բա վա րար է՝ 
ներ կա յաց նե լու հա մար, թե ի նչ աս տի ճա նի էր հաս նում ան պատ ժե լի ու թյու նը հայե
րի նկատ մամբ ա մե նա դա ժան ոճ րա գոր ծու թյուն ներ կա տա րե լու հա մար։ Ջևա
դին ար գել վեց վեց տար վա ըն թաց քում զբա ղեց նել պե տա կան պաշ տոն, բայց նա 
շա րու նա կում էր ստա նալ աշ խա տա վարձ, Մուս թա ֆա Ռեմ զին դա տա պարտ վեց 
ե րեք ա միս բան տար կու թյան, ո րը, սա կայն, չի րա կա նաց վեց, Ա սաֆ բեյին չէր թույ
լատր վում զբա ղեց նել պաշ տոն ներ չորս տար վա ըն թաց քում, Իհ սան Ֆիք րին վտար
վեց Ա դա նայից, Ի թի դա լից նրա գոր ծըն կեր Իս մայիլ Սա ֆան մեկ ա միս ան ցկաց
րեց բան տում, Օս ման բեյը՝ Ա դա նայի կա յա զո րի հրա մա նա տա րը, բան տարկ վեց 
ե րեք ամ սով։ Աբ դուլ կա դիր Բաղ դադ զա դեն ար տաքս վեց Հի ջազ եր կու տա րով, 
սա կայն հե տո հա մա ներ ման են թարկ վեց սահ մա նադ րու թյան վե րա գոր ծարկ ման 
մեկ տար վա կա պակ ցու թյամբ69։ Իթ թի հա տա կան կա ռա վա րու թյան ցի նիզ մը բնո
րո շե լու հա մար որ պես հա վե լում կա րե լի է նաև հի շա տա կել այն փաս տը, որ վեր

66 «Մ շակ», 24 փետր վա րի 1877 թ., № 13, ը ստ Հայե րի ցե ղաս պա նու թյու նը..., էջ 3։
67 Կ.Պոլ սում Ռու սաս տա նի դես պան Զի նով ևը Ռու սաս տա նի Ար տա քին գոր ծե րի նա խա րար Իզ
վոլս կուն, 116 ճե պագ րից, Պե րա, 30 մայի սի (12 հու նի սի) 1909 թ. АВПР, Канцелярия МИД, д. 35, л. 
255257, ը ստ Հայե րի ցե ղաս պա նու թյու նը, էջ. 234։
68 Կովկասի ռազմական օկրուգի շտաբի պետի պաշտոնակատարը 1909 թ. հուլիսի 15ի զեկույցից 
Գլխավոր շտաբի գեներալկվարտիրմեյստերին, ЦГВИА, ф. 2000, оп. 1, д. 1004, л. 223225, ըստ 
Հայերի ցեղասպանությունը..., էջ 237։
69 AMAE, Correspondance politique, Turquie, n. s., vol. 283, f° 16421, 24, 33, Mersine, 11 and 21 
September 1909, , Kévorkian Raymond, The Armenian Genocide..., p. 106.
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ջինս՝ Ա դա նայի կո տո րա ծի գլ խա վոր մե ղա վոր նե րից մե կը, հե տա գա յում ա ղե տյալ
նե րին օգ նող թուր քա կան կո մի տե ի նա խա գահ նշա նակ վեց70: 

1911 թ. փետր վա րի 14ին Կ.Պոլ սի հայոց պատ րի ար քը հեր թա կան թաք րիրն է 
ու ղար կում Թուր քի այի ար դա րա դա տու թյան նա խա րա րին, ո րում նշում է. « Հայ 
ժո ղո վուր դը ջա նաց մոռ նալ այս ա հա վոր ան ցյա լի ամ բողջ ար հա վիր քը, զայն 
զո հա բե րե լու հա մար օս մա նյան մա նուկ սահ մա նադ րու թյան, այն հույ սով, որ նոր 
կար գե րը ար մա տա պես վերջ պի տի տային կյան քի, պա տի վի, ա հա պա հո վու թյան 
և քա ղա քա կան բա ցա ռիկ վի ճակ նե րուն, և պի տի թույ լատ րե ին ան ձնա տուր ըլ լա
լու խա ղաղ քա ղա քակր թա կան ա ռա ջա դի մու թյա նը... Դժ բախ տա բար, ոչ մի այն 
այդ սկս ված բա րե նո րոգ չա կան նա խա ձեռ նար կը հան կարծ ը նդ միջ վե ցավ, այլ դեռ 
հայե րուն վի ճակ վեց կրել այն պի սի ե ղե ռա կան, սոս կա լի ար հա վիրք մը, որ հա մի
տյան շր ջա նի պատ մա կան ա րյու նա հե ղու թյուն նե րը ու տա ռա պանք նե րը գե րա զան
ցեց»։ Սրա նից հե տո պատ րի ար քը թվար կում է այն բո լոր ա նար դա րու թյուն նե րը, 
կա մա յա կա նու թյուն նե րը ու բռ նու թյուն նե րը, ո րոնց են թարկ վում է հայ ժո ղո վուր դը, 
ի նչ պես նաև ար ձա նագր վում են կոնկ րետ դեպ քեր։ Օ րի նակ. «3. Եր կար ա տե նե ի 
վեր ձեր բա կալ ված շատ մը հռ չա կա վոր ոճ րա գործ նե րու դա տե րը ցարդ ձգձ գե լով՝ 
ա նոնց մե և ոչ մե կը իր ո ճի րին հա մա պա տաս խան պա տիժ լրեց (Պիթ լիս՝ Թեմ
րա նի, Խու թի, Ալ ճա վա զի սպա նու թյանց հե ղի նակ նե րը), Վան՝ Կրավ լը, Շա քիր, 
Ճա ֆատ, Գա տիր, Րե շիտ և այլն ոճ րա գործ նե րու շա տերն ալ ան պարտ ար ձակ
վե ցան (Պիթ լիս՝ Սասն լը, Փա փու րե, Կին ճո, Մուշ՝ հա ջի Ֆե րո, և այլն, Խաչ զան՝ 
Պշա րե Ճե միլ։

Լր ջո րեն ու ո ւժգ նո րեն չհե տապնդ վե ցին այն ա վա զակ նե րը ու մար դաս պան
նե րը, ո րոնք քա մի մը տաս նյակ զին ված ծա ռա նե րով բազ մա թիվ ո ճիր ներ գոր
ծե ցին և կգոր ծեն (Վան՝ Սայիտ, Սըր մե ո, Միր Մհե, մա մե և այլն, Պիթ լիս՝ Պշա րե 
Չա թո, Խու թի ոճ րա գործ ներ, Գա սըմ պեյի ծա ռա Խա լիլ և այլն)։ Չհե տապնդ վե
ցան նույ նիսկ սահ մա նադ րա կան ներ ման ար ժա նա ցած և կր կին ո ճիր նե րու դե րա
կա տար հան դի սա ցող նե րը (Սեյիտ Ա լի, Հու սե ին փա շա, Պեր վար լը Թա հար ա ղա, 
Կե ցա նի Մու սա պեյ և այլն), և ո մանք ալ չպատժ վե լե զատ՝ պե տա կան պաշ տոն
նե րով վար ձատր վե ցան (Պիթ լիս՝ Խի յա նի մյու տիր Քյոր Ա լո, Փե չա րի մյու տիր 
Ա լի պեյ, Կին ճի ի տա րե Ա ղա սի, Տե րե լի Մահ մետ պեյ։ Վան՝ Կե ցա նի Մու սա պեյ՝ 
Օր ման մյու տի րի և այլն)»71։

 Պետք է նկա տել, որ ան պատ ժե լի ու թյան պատ ճառ նե րից էր նաև տե ղե րում 
շատ ա ռաջ նորդ նե րի՝ փա շա նե րի և բեյե րի ու ժեղ դիր քը։ Այս պես օ րի նակ, ե րբ 
ա մե րի կյան հա մալ սա րան նե րից մե կի դա սա խո սը սպառ նաց տե ղա կան փա շային, 
որ բո ղո քե լու է ի րեն հասց ված վի րա վո րան քի հա մար, վեր ջինս հայ տա րա րեց, որ 
տվյալ շր ջա նի լի ի րավ տերն է ու ի րա վա սու է ա նել այն ա մե նը, ին չը որ ցան կա

70 « Հա ռաջ», 7. III. 1919 ը ստ Տա ճիկ կա ռա վա րու թյու նը եվ իթ թի հա տը մարդ կու թյան դա տա րա նի 
ա ռաջ, Տիգ րան Հով հան նի սյան, Պատ մա-բա նա սի րա կան հան դես, 2006, № 3, էջ 275։
71 ՀՀ ՊՊ ԿԱ, ֆ.57, ց.5, գ.15, թ.38, ը ստ Հայե րի ցե ղաս պա նու թյու նը…, էջ 270273։
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նա72։ Սա կայն մի ա ժա մա նակ հա կա հայ կա կան գոր ծո ղու թյուն նե րը կա րող է ին նաև 
ո ւղ ղա կի ո րեն խրա խուս վել։ Այս պես կա տար ված վայ րա գու թյուն նե րի հա մար սուլ
թա նը շքան շա նով է պատ վել ջար դա րար նե րի գն դի հրա մա նա տար Զե քի փա շային 
և մե տաք սյա դրոշ ներ ու ղար կել չորս կի սա ռազ մա կա նաց ված ջո կատ նե րի ա ռաջ
նորդ նե րին73։ 

Ան պատ ժե լի ու թյունն այն աս տի ճան էր հաս նում, որ սպա նու թյուն նե րի գոր ծըն
թաց ներգ րավ վե լը դառ նում էր նույ նիսկ պար ծե նա լու ա ռար կա։ Այս պես, օ րի նակ, 
1915ի օ գոս տո սի 3ին Կ.Պոլ սում Ա ՄՆի դես պան Հեն րի Մոր գեն թաուն գրում է 
օ րագ րում, որ Թա լե ա թը հպար տու թյամբ ա սում էր ըն կեր նե րին. «Ե րեք ամ սում ես 
ա րել եմ ա վե լի շատ բան հայ կա կան խնդ րի լուծ ման հա մար, քան Աբ դուլ Հա մի դը 
ե րե սուն տար վա մեջ»74: 

Ինչ պես նշում է Դադ րյա նը, ան պատ ժե լի ու թյու նը ստեղ ծում էր բո լոր պայ ման
նե րը վտան գա վոր խո ցե լի ու թյան ա ռա ջաց ման հա մար, ո րն էլ իր հեր թին քա ջա լե
րում էր պո տեն ցի ալ հան ցա գործ նե րին75: Պար բե րա բար կրկն վող բռ նու թյուն նե րը 
ստեղ ծում է ին մի ան պատ ժե լի ու թյան մթ նո լորտ, ո րում հայե րը ո ղջ սրու թյամբ 
զգում է ին ի րենց ան պաշտ պա նու թյու նը և ա մեն պա հի զոհ դառ նա լու հա վա նա կա
նու թյու նը։

* * * 
Այս պի սով, կա րե լի է վս տա հա բար խո սել մինչև Հայոց ցե ղաս պա նու թյան ի րա կա
նաց ման տա րի նե րն Օս մա նյան կայս րու թյու նում ո րո շա կի մթ նո լոր տի առ կա յու
թյան մա սին, ո րը կա րող էր վե րա ճել և վե րա ճեց հայ բնակ չու թյան հա մար մա հա
ցու վտան գի։ Հայե րի թի րա խա վո րու մը որ պես ան հա վատ նե րի՝ գյա վուր նե րի, 
ար դեն ի սկ նրանց կրո նա կան տե սա կե տից դարձ նում էր հա կակ րան քի ա ռար կա։ 
Դրան գու մար վում էր նաև այն ար հա մար հա կան վե րա բեր մուն քը, որ կար կայս
րու թյան քրիս տո նե ա կան հա մայնք նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի հան դեպ, որ պես ե րկ
րորդ կար գի քա ղա քա ցի նե րի։ Եվ քա նի որ հայե րը զրկ ված է ին զենք կրե լու կամ 
ի նք նա պաշտ պան վե լու ի րա վուն քից, դրա նով նրանք դր վել է ին մշ տա պես խո ցե լի 
վի ճա կի մեջ։ Նրանց հան դեպ լե գի տի մաց ված ան պատ ժե լի բռ նու թյու նը դար ձել 
էր գոր ծիք, ո րն օգ տա գոր ծում էր օս մա նյան պե տու թյու նը՝ սե փա կան բազ մա թիվ 
խն դիր նե րը լու ծե լու հա մար։

 

72 Robert Stein, Armenia Must Have a European Governor. – “The Arena”. Boston, vol. 12, 1895, с. 368 
ը ստ Младотурки перед судом истории. Ереван, изд. Айастан, 1986 г., c. 22։
73 Положение армян в Турции до вмешательства держав в 1895 г. Предисловие проф. Л. А. Ка
ма ровского. М., 1896, с. 225230.
74 Morgenthau, Ambassador Morgenthau’s Story, Publisher Garden City, N.Y., 1918, p. 342. 
75 Vahakn N. Dadrian, “The Agency of “Triggering Mechanisms” as a Factor in the Organization of the 
Genocide against the Armenians of Kayseri District, Genocide Studies and Prevention: Vol. 1, Iss. 2, p. 115.
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ՀԱՅՈՑ ՑԵ ՂԱՍ ՊԱ ՆՈւ ԹՅԱՆ ժԱ ՄԱ ՆԱԿ ԶԱՆԳ ՎԱ ԾԱՅԻՆ 
ՄԱՍՆԱԿՑՈւԹՅԱՆ «Մ շԱ ԿՈւ ԹԱՅԻՆ» ՆԱ ԽԱԴ ՐՅԱԼ ՆԵ Րը

 Սու րեն Մա նու կյան
 ԱՄ ՓՈ ՓՈւՄ 

Հայոց ցե ղաս պա նու թյան ըն թաց քում մի լի ո նա վոր մար դիկ այս կամ այն կերպ 
մաս նակ ցե ցին հայե րի ո չն չաց ման գոր ծըն թա ցին. կազ մա կեր պե ցին, ա ջակ ցե ցին 
կամ ի րա կա նաց րին հայե րի բնաջնջ ման « նա խա գի ծը»։ Թուր քա կան հա սա րա
կու թյան մեջ ցե ղաս պա նու թյուն ի րա կա նաց նե լու, սպա նու թյան գոր ծըն թաց ներգ
րավ վե լու ցան կու թյու նը մեկ օ րում ու հան կար ծա կի չա ռա ջա ցավ, այն հիմն ված էր 
դա րե րով ե կած, ա մուր ար մա տա ցած ո րո շա կի սո ցի ա լա կան կարծ րա տի պե րի և 
ըն կալ ման կա ղա պար նե րի վրա։ Այս նա խա պա շար մունք նե րը, հա սա րա կու թյան 
մեջ գո յու թյուն ու նե ցող ե լա կե տային դրույթ նե րը, ո րոնք կա րե լի է ան վա նել նաև 
«մ շա կու թային ար մատ ներ», շատ կար ևոր են, քա նի որ տա լիս են այն հիմ քը, ո րի 
վրա հե տա գա յում հնա րա վոր է լի նում կա ռու ցել «ա տե լու թյան տա ճա րը», լայ նա
մասշ տաբ ու նպա տա կաուղղ ված ա տե լու թյան քա րոզ չու թյուն ի րա կա նաց նել։ 

Օս մա նյան կայս րու թյան մահ մե դա կան բնաչ կու թյան մտա ծո ղու թյան մեջ ձևա
վո րել է ին հայե րի ե րեք « պատ մա կան» ըն կա լում ներ՝ հայե րը որ պես «ան հա վատ
ներ», որ պես «ս տո րա դաս ներ» և հայերն ի բրև «հ նա րա վոր զոհ»։ Այս ե րեք ըն կա
լում նե րը եր բեմն հան դես է ին գա լիս ի բրև ա ռան ձին եր ևույթ ներ, ի սկ հա ճախ նաև 
մի ա հյուս վում և մի ա ձուլ վում է ին մեկ զգաց ման մեջ:

 Բա նա լի բա ռեր՝ զանգ վա ծային մաս նակ ցու թյուն, ցե ղաս պա նու թյան գա ղա փա
րա խո սու թյուն, ա տե լու թյան քա րոզ, հայե րի թի րա խա վո րում:

“CuLturaL” rootS oF MaSS PartICIPatIoN durING tHE arMENIaN 
GENoCIdE

Suren Manukyan
SuMMarY

Millions of people were in different ways involved in the process of extermination of 
Armenians by organizing, supporting and carrying out a “project” of annihilation 
during the Armenian genocide. The readiness of Turkish population to participate 
in the implementation of genocide and their involvement in the killing process didn’t 
crop up suddenly. It was based on an agelong history of negative and even rancorous 
predisposition and ingrained stereotypes of the certain social perception. These 
prejudices existing in the society, which can also be called “cultural roots”, were crucial 
as they became the basis to create “the temple of hatred” for a largescale antiArmenian 
propaganda campaign.

Three “historical” perceptions of Armenians as outsiders dominated in the Muslims’ 
mindset for a long time Armenians as infidels, as subordinates, and potential victims. 
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These three views sometimes acted as separate phenomena, but often were intertwined 
in the form of a complex attitude towards the Armenian population of the empire.

Keywords: mass participance, ideology of Genocide, hate speech, indoctrination, 
Armenians as potential victims

“культуРные» ПРедПосылкИ МассоВоГо участИя В ГеноцИде 
аРМян

Сурен Манукян
РеЗюМе

Во время геноцида миллионы людей были тем или иным образом вовлечены в 
процесс исстребления армян – организовали, способствовали или осуществляли 
«проект» уничтожения. В турецком обществе желание участвовать в осуще
ствлении геноцида, вовлечения в процесс убийства возникло на вдруг и не сразу. 
Оно было основано на сформировавшихся веками предрассудках и прочно уко
ренившихся определенных социальных стереотипах восприятия. Эти предрас
судки, существующие в обществе представления, которые также можно назвать 
«культурными корнями» очень важны, потому что они являются основой, на 
которой можно воздвигнуть «храм ненависти» для проведения кампании широ
комасштабной антиапрмянской пропаганды.

В сознании мусульманского населения Османской империи армяне «историче
ски» воспринимались как «неверные», армяне как «подчиненные» и армяне как 
«потенциальные жертвы». Эти три представления иногда появлялись как отдель
ные явления, но часто переплетались и выступали в форме комплексного отноше
ния к армянскому населению империи.

Ключевые слова: массовое участие, идеология Геноцида, пропаганда ненависти. 


