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Սուրեն Մանուկյան 

Յու րա քանչ յուր ցե ղաս պա նութ յան ու սում նա սի րութ յան հա մար հիմ նա րար խնդիր-
նե րից են ոճ րա գոր ծութ յան կազ մա կեր պիչ նե րի և  ի րա կա նաց նող նե րի շրջա նա կի ուր-
վագ ծու մը, ինչ պես նաև զանգ վա ծա յին սպա նութ յուն նե րի ըն թաց քում նրանց դե րա-
կա տար ման վեր լու ծութ յու նը:

Ցե ղաս պա նութ յունն ա ռա ջին հեր թին քա ղա քա կան հան ցա գոր ծութ յուն է, միա-
ժա մա նակ այն ծնվում է մարդ կանց ու ղեղ նե րում և  ի րա կա նաց վում մարդ կանց ձեռ-
քե րով: Հան ցա գոր ծութ յան ի րա կա նաց ման մե խա նիզմ նե րը հաս կա նա լու հա մար 
անհրա ժեշտութ յուն է ա ռա ջա նում քննութ յան են թար կե լու ոճ րա գործ նե րի ամ բողջ 
հիե րար խիկ հա մա կար գը՝ ո րո շում կա յաց նող նե րից մինչև շար քա յին մար դաս պան-
ներ և  ա ջա կից ներ:

Այս խնդի րը ո րո շա կիո րեն դուրս է մնա ցել Հա յոց ցե ղաս պա նութ յան ու սում նա-
սի րութ յամբ զբաղ վող մաս նա գետ նե րի ու շադ րութ յան կենտ րո նից՝ հայտն վե լով 
ըն կալ ման և մ տա ծո ղութ յան հայտ նի ծու ղա կում, երբ ստեղծ վում է տպա վո րութ յուն, 
որ կա րիք չկա հե տա զո տել մի բան, որ այդ քան բա ցա հայտ է: Ի հար կե, տար բեր 
գիտ նա կան ներ այս կամ այն չա փով անդ րա դար ձել են ոճ րա գործ նե րի բա ցա հայտ-
ման խնդրին, սա կայն ամ բողջ հա մա կարգն իր ուղ ղա հա յաց և հո րի զո նա կան բազ-
մա թիվ կա պե րով, ո րո շում նե րի կա յաց ման պա հից մինչև սպա նութ յան ան մի ջա կան 
ի րա կա նա ցու մը չի դար ձել ու սում նա սի րութ յան թե մա։

« Ցե ղաս պա նութ յուն» հան րա գի տա րա նը սահ մա նում է «(ոճ րա)գործ» (“Perpetra-
tor”) եզրն իբրև մարդ, ով «նա խա ձեռ նում, նպաս տում կամ ի րա կա նաց նում է ցե ղաս-
պա նութ յան գոր ծո ղութ յուն նե րը կամ մարդ կութ յան դեմ հան ցա գոր ծութ յուն նե րը»1։ 
Այս ե րեք գոր ծո ղութ յու նը՝ նա խա ձեռ նել, նպաս տել և  ի րա կա նաց նել, ո րո շա կիո-
րեն բնու թագ րում են այն աս տի ճա նա կար գը, որ գոր ծում է ցան կա ցած ցե ղաս պա-
նութ յան ի րա կա նաց ման ըն թաց քում:

Ցե ղաս պա նութ յան հան ցա գոր ծութ յու նը կան խար գե լե լու և պատ ժե լու մա սին 
1948 թ. դեկ տեմ բե րի 9-ին ըն դուն ված կոն վեն ցիա յի 4-րդ հոդ վա ծում նույն պես ար -
  ձա  նագրված է հան ցա վոր գոր ծո ղութ յուն նե րի մաս նա կից նե րի շրջա նա կը. « Ցե   ղա -
ս պա  նութ յուն կամ [սույն կոն վեն ցիա յի – Ս.Մ.] 3-րդ հոդ վա ծում թվարկ ված որ ևէ 
ա րարք կա տա րած ան ձինք են թա կա են պատ ժի՝ ան կախ այն բա նից, նրանք սահ մա-
նադ րութ յամբ պա տաս խա նա տու ղե կա վար ներ են, թե պաշ տո նա տար կամ մաս նա-
վոր ան ձինք»2: 1919-1920 թթ. ե րիտ թուր քե րի նկատ մամբ կազ մա կերպ ված դա տա-
վա րութ յուն նե րի ըն թաց քում հան ցա գործ նե րը հիե րար խիա յի նույ նան ման դա սա-
կարգ ման էին են թարկ վում: Ա ռանձ նաց ված դա տա վա րութ յուն ներ ըն թա ցան կու-
սակ ցութ յան և պե տութ յան ղե կա վար նե րի, « Հա տուկ կազ մա կեր պութ յան» ան դամ-

1 Encyclopedia of Genocide and Crimes against Humanity, Macmillan Reference USA, 2004, p. 790.
2 Կոնվենցիայի տեքստն առցանց տե՛ս http://www.un.am/res/UN%20Treaties/III_1.pdf
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նե րի, ինչ պես նաև տե ղա կան պաշ տոն յա նե րի և կու սակ ցա կան պա տաս խա նա տու 
քար տու ղար նե րի նկատ մամբ3:

1915 թ. մա յի սի 24-ի Ան տան տի պե տութ յուն նե րի հա մա տեղ հռչա կա գի րը նույն-
պես անդ րա դառ նում է այն խնդրին՝ ա ռանձ նաց նե լով ան հա տա կան պա տաս խա-
նատ վութ յան հար ցը և  ընդգ ծե լով Օս ման յան կայս րութ յան պաշ տոն յա նե րի մաս-
նակ ցութ յու նը հայ բնակ չութ յան կո տո րած նե րին՝ հաս տա տե լով, որ Օս ման յան 
կայս րութ յան ան դամ ներն ու այդ ջար դե րի մաս նա կից ներն անձ նա կան պա տաս-
խա նատ վութ յուն են կրե լու4:

Այս հոդ վա ծում փորձ է ար վում քննե լու Հա յոց ցե ղաս պա նութ յան ի րա կա նաց ման 
ըն թացք ներգ րավ ված ան ձանց շրջա նա կը և  աս տի ճա նա կար գը՝ պայ մա նա կա նո րեն 
բա ժա նե լով ոճ րա գործ նե րին մի քա նի մա կար դա կի՝ վե րին՝ ո րո շում կա յաց նող ներ, 
մի ջին՝ տե ղա կան կազ մա կեր պիչ ներ և գոր ծըն թաց ներգ րավ ված կազ մա կեր պութ-
յուն ներ ու կա ռույց ներ, ինչ պես նաև ստո րին՝ հա սա րակ բնակ չութ յուն, և  ուր վագ ծե լով 
յու րա քանչ յուր շրջա նա կի նշա նա կութ յու նը և գոր ծու նեութ յան ա ռանձ նա հատ կութ յուն-
նե րը:
ա. Որոշում կայացնողներ

Հա յոց ցե ղաս պա նութ յան ոճ րա գործ նե րի ա մե նա վե րին օ ղա կը ճա կա տագ-
րա կան ո րո շում կա յաց նող ներն էին։ Ն րանք ձևա կեր պում էին ցե ղաս պա նա կան 
գա ղա փա րա խո սութ յու նը, կա յաց նում ցե ղաս պա նութ յան ի րա կա նաց ման ո րո շու մը 
և վե րահս կում կո տո րած նե րի ըն թաց քը։ Ո րո շում կա յաց նող նե րը հար յուր հա զա րա-
վոր մարդ կանց մահ վան էին ու ղար կում՝ շատ հա ճախ անձ նա պես չմաս նակ ցե լով 
սպա նութ յան գոր ծըն թա ցին։

Այս մա կար դա կում ոճ րա գործ նե րը ներ կա յաց ված էին պե տութ յան բարձ րա գույն 
իշ խա նութ յան ներ կա յա ցու ցիչ նե րի, կու սակ ցա կան վեր նա խա վի և մի քա նի ազ դե-
ցիկ ան հատ նե րի տես քով, ո րոնց դե րը Հա յոց ցե ղաս պա նութ յան նա խագծ ման մեջ 
ո րո շիչ էր։ Տա րան ջա տել այս խմբերն անհ նար է, քա նի որ նույն մար դը հա ճախ մի 
քա նի դե րով է հան դես ե կել՝ լի նե լով միա ժա մա նակ և՛ կու սակ ցա պետ, և՛ պե տութ-
յան ղե կա վար, և՛ ազ դե ցիկ գոր ծիչ:

Պե տութ յան դե րը ցե ղաս պա նութ յու նը ծրագ րե լու ու ի րա կա նաց նե լու մեջ վճռո-
րոշ է։ XX դա րում ցե ղաս պա նութ յուն նե րը միշտ ի րա կա նաց վել են պե տա կան իշ խա-
նութ յան կամ պե տութ յան ներ կա յա ցու ցիչ նե րի կող մից, քա նի որ միայն պե տա կան 
իշ խա նութ յան չա փա զանց կենտ րո նաց վա ծութ յան, ինչ պես նաև հա ղոր դակ ցութ յան 

3 Տե՛ս Dadrian Vahakn N. and Taner Akçam, Judgment at Istanbul: The Armenian Genocide Trials, New 
York and Oxford: Berghahn Books, 2011, Անումյան Մ., Ճանաչում և դատապարտում. Երիտթուրքերի 
դատավարությունները (1919-1921 թթ. և 1926 թ.), ՀՑԹԻ, Երևան, 2013:
4  « Մարդկության և քաղաքակրթության դեմ ուղղված Թուրքիայի այս նոր հանցագործություններին 
ի տես՝ դաշնակիցների կառավարությունները հրապարակայնորեն տեղյակ են պահում Բարձր 
Դռանը, որ իրենք նշված հանցագործությունների համար անհատապես պատասխանատու 
կճանաչեն օսմանյան կառավարության բոլոր անդամներին, ինչպես նաև նրա այն գործակալներին, 
որոնք ներգրավված կլինեն համանման կոտորածներում»: Տե՛ս Մեծ տերությունները, Օսմանյան 
կայսրությունը և հայերը ֆրանսիական արխիվներում (1914-1918), հ. I, խմբ. Պեյլերյան Արթուր, 
Երևան: «Հայաստան», 2005, էջ 99:
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և փո խադ րա մի ջոց նե րի վե րահս կո ղութ յան դեպ քում է հնա րա վոր լի նում գոր ծուն 
կեր պով կազ մա կեր պել նման ոճ րա գոր ծութ յուն5։ Պե տա կան ռե սուրս նե րը, օ րի-
նա կան բռնութ յուն կի րա ռե լու ի րա վուն քը, ինչ պես նաև են թա կա ռուց վածք նե րը՝ 
հե ռագ րա կան մե քե նա ներ, եր կա թու ղի ներ, հա մա կենտ րո նաց ման ճամ բար ներ, 
թույլ են տա լիս նա խա ձեռ նել նման հսկա յա ծա վա լ «նա խա գիծ», ինչ պի սին է ցե ղաս-
պա նութ յու նը։ Պե տութ յու նը նաև միակ «խա ղա ցողն» է, որ տի րա պե տում է բո լոր 
այն մի ջոց նե րին, ո րոնք թույլ են տա լիս բնակ չութ յան շրջա նում ա տե լութ յան քա րոզ-
չութ յուն տա րա ծել՝ ա պա մարդ կայ նաց նե լով զո հե րին, ներ կա յաց նե լով նրանց իբրև 
չա րիք և նույ նիսկ մա հա ցու վտանգ, դրա նով իսկ հա վա քագ րե լով մարդ կանց հսկա-
յա կան զանգ ված ներ, ո րոնք լծվում են սպա նութ յան գոր ծըն թա ցին։

Սո վո րա բար նման պե տութ յուն նե րի գլուխ կանգ նած են լի նում քա ղա քա կան 
ու ժեր, ո րոնք որ դեգ րում են ցե ղաս պա նա կան գա ղա փա րա խո սութ յուն և դրս ևո րում 
զանգ վա ծա յին ոճ րա գոր ծութ յուն ի րա կա նաց նե լու կամք։ Հո լո քոս տի դեպ քում դա 
Նա ցիո նալ-սո ցիա լիս տա կան կու սակ ցութ յունն էր, Կամ բո ջա յում՝ Կո մու նիս տա կան 
կու սակ ցութ յան հո սանք նե րից մե կը՝ Կար միր կհմեր նե րը: Հա յոց ցե ղաս պա նութ-
յունն Օս ման յան պե տութ յան կող մից ի րա կա նաց ված հան ցա գոր ծութ յուն է, սա կայն 
այն ի րա գոր ծե լու ո րո շում նե րը կա յաց րել է « Միութ յուն և  ա ռա ջա դի մութ յուն» կու-
սակ ցութ յան կենտ րո նա կան կո մի տեն, ո րը ողջ իշ խա նութ յու նը երկ րում փաս-
տա ցի կենտ րո նաց րել էր իր ձեռ քում՝ կա տա րե լով պե տա կան մար մին նե րի գոր ծառ-
նութ յուն ներ6։ « Միութ յուն և  ա ռա ջա դի մութ յուն» կու սակ ցութ յան ո րո շում նե րը, ո րոնք 
գոր ծարկ վել էին կա ռա վա րութ յան մի ջո ցով, հե տա դարձ թվագ րութ յամբ հաս տատ-
վել և  օ րեն քի ուժ են ստա ցել Օս ման յան խորհր դա րա նի կող մից:

Ցե ղաս պա նութ յան ի րա կա նաց ման ո րո շու մը ձևա վոր վեց 1910 և 1911 թթ. ե րիտ-
թուր քա կան հա մա ժո ղով նե րի ըն թաց քում7։ Օս մա նիզ մի գա ղա փա րա խո սութ յան 
ա նար դ յու նա վե տութ յան պայ ման նե րում ու ժե ղա ցել էր այն թյուր քիզ մով փո խա րի-
նե լու ձգտու մը։ 1910-1911 թթ. ժո ղով նե րի ըն թաց քում պան թուր քա կան ուղղ վա ծութ-
յան մի շարք ջա տա գով ներ ընդգրկ վե ցին Իթ թի հա թի Կենտ րո նա կան կո մի տեի 
կազ մում8։ 1911 թ. աշ նա նը Իթ թի հա թի 4-րդ հա մա ժո ղո վը վա վե րաց րեց ան ցու մը 
դե պի բռնի թուր քա ցում։ Կոնգ րե սի մաս նա կից Կ յա զին Նա մի Դու րուն իր հու շե-
րում նշում էր. «Իթ թի հա թը երդ վեց ձու լել այլ ժո ղո վուրդ նե րին թուր քա կան մի ջա-
վայ րում և հա մա պա տաս խան ծրա գիր մշա կեց»9։ Դոկ տոր Նա զը մը, ով այս գծի 

5  The History and Sociology of Genocide: Analyses and Case Studies, Chalk Frank and Jonassohn Kurt, 
eds, New Haven and London: Yale University Press, 1990, p. 26.
6 Այդ մասին մանրամասն տե՛ս Akçam Taner, A Shameful Act, London, Macmillan. 2007, Dadrian 
Vahakn, The History of the Armenian Genocide: Ethnic Conflict from the Balkans to Anatolia to the 
Caucasus, Berghahn Books, 2003:
7 Dadrian Vahakn, The History of the Armenian Genocide: Ethnic Conflict from the Balkans to Anatolia to 
the Caucasus, Berghahn Books, 2003, pp. 179-180.
8 Melson Robert, Revolution and Genocide, On the Origins of the Armenian Genocide and the Holocaust, 
The University of Chicago Press, 1992, p. 165, Jacob Landau, Pan-Turkism: from Irredentism to Cooperation, 
Bloomington and Indianapolis: Indiana University Press, 1995, p. 49.
9 Duru Kazim Nami. Ziya Gökalp. İstanbul, 1965, s. 41 մե ջբերումն  ըստ Авакян Арсен, Геноцид армян: 
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ա ռա ջա մար տիկ էր 1910, 1911 թթ. ժո ղով նե րում հաս տա տեց Կայս րութ յան «վերջ-
նա կան թուր քաց ման» տե սա կե տը, ո րը ի րա կա նաց վե լու էր մու սուլ ման նե րի զանգ-
վա ծա յին վե րաբ նա կե ցում նե րի ձևով և կո տո րած նե րի մի ջո ցով10։

1913 թվա կա նից կենտ կո մը դա դա րեց հաշ վե տու լի նել հա մա գու մա րի առջև և 
հեն վե լով ան դամ նե րի հե ղի նա կութ յան և պե տա կան իշ խա նութ յան մեջ զբա ղեց րած 
պաշ տոն նե րի վրա՝ երկ րի ամ բողջ իշ խա նութ յու նը կենտ րո նաց րեց իր ձեռ քե րում: 
Հենց Իթ թի հա թի կենտ կոմն էլ ուղ ղա կիո րեն մշա կեց և  ի րա կա նաց րեց հա յե րի ոչն-
չա ցու մը։ Հա յոց ցե ղաս պա նութ յան ծրագր ման և  ի րա կա նաց ման ամ բողջ ըն թաց-
քում, այ սինքն՝ 1912-17 թթ., Իթ թի հա թի կենտ կո մի կազմն ան փո փոխ էր՝ Իթ թի հա թի 
գլխա վոր քար տու ղար Միդ հատ Շ յուք րու, Սաիդ Հա լիմ փա շա, Թա լաաթ փա շա, 
Է յուբ Սաբ րի, դոկ տոր Նա զըմ, դոկ տոր Բե հաեդ դին Շա քիր, դոկ տոր Ռու սու հի, 
Զի յա Գ յո քալփ, Էմ րուլ լահ, Կ յու չուք Թա լաաթ, Ա թիֆ Ռի զա, Կա րա Քե մալ11։ 

Այս գոր ծիչ նե րից Հա յոց ցե ղաս պա նութ յան ծրագր ման և  ի րա կա նաց ման մե ջ 
դե րա կա տա րում ու նե նա լու տե սա կե տից մի  շարք հե ղի նակ ներ /Ար սեն Ա վագ յան, 
Դո գան Ավ չոօղ լու12, Շուք րու Հա նիօղ լու, Ռո բերտ Մել սոն13/ կենտ րո նա կան տեղ են 
տա լիս դոկ տոր ներ Նա զը մին և Բե հաեդ դին Շա քի րին։ 

Հե ռու մնա լով հան րա յին ու շադ րութ յան կենտ րո նից` Նա զըմն այ նուա մե նայ նիվ 
իր ձեռ քե րում էր կենտ րո նաց րել կու սակ ցութ յան վե րահս կո ղութ յու նը։ Նա բազ միցս 
ար տա հայտ վել էր ոչ թուր քա կան փոք րա մաս նութ յուն նե րի վե րաց ման օգ տին և  այս 
գոր ծում գտել էր իր հա մար հա վա տա րիմ հա մա խոհ։ Հենց Բե հաեդ դին Շա քիրն է 
Նա զը մի հետ հա վա նա բար հե ղի նա կել տե ղա հա նութ յան մա սին օ րեն քը14։ Շա քի-
րի կար ևոր դե րը հաս տա տել է նաև գեր մա նա ցի գնդա պետ Շ տան գեն, ում հետ 
համատեղ Շա քի րը կազ մա կեր պել է պար տի զա նա կան գոր ծո ղութ յուն նե րը ռուս-
նե րի դեմ Ա ռա ջին աշ խար հա մար տի ա ռա ջին ե րեք ա միս նե րի ըն թաց քում։ Ըստ 
Շ տան գեի՝ հե տա գա յում այս նույն ջո կատ նե րը վե րա փոխ վում են մար դաս պան նե րի 
ջո կատ նե րի15։ Վա հագն Դադր յա նը նույն պես նշում է այս եր կու սի վճռա կան դե րը 
( Թա լեա թի, ազ գա յին անվ տան գութ յան ղե կա վար Ջամ փո լա տի և Գլ խա վոր շտա բի 
երկ րորդ վար չութ յան /հե տա խուզ ման/ ղե կա վար գնդա պետ Սեյ ֆիի հետ միա սին) 

механизмы принятия и исполнения решений, Ереван, Музей-институт Геноцида армян, 2013, էջ 43:
10 Pinon Rene, La Liquidation de L`Empire Ottoman, Revue des Deux Mondes, 53 (September, 1919), 
pp.131, 139-140 ըստ Dadrian Vahakn N.,Warrant for Genocide, Key Elements of Turko-Armenian Conflict, 
էջ 98:
11 Авакян Арсен, Геноцид армян: механизмы принятия и исполнения решений, Ереван, Музей-
институт Геноцида армян, 2013, стр. 46-48.
12 Avcioglu Dogan, Milli Kurtulu Tarihi, Vol. 3 (Istanbul: Istanbul Publications, 1974).
13 Melson Robert, Revolution and Genocide, On the Origins of the Armenian Genocide and the Holocaust, 
The University of Chicago Press, 1992, p. 145, 313, (ft 44).
14 Авакян А., указ. соч., стр. 55-56.
15 Report No. 3481, dated 23 August 1915, Botschaft Konstantinopel 170/23, մեջբերումն ըստ Dadrian, 
Vahakn N., The Role of Turkish Physicians in the World War I Genocide of Ottoman Armenians, 
“Holocaust and Genocide Studies”, 1 (2) (1986) p. 173.



Ս րեն Ման կյան



ցե ղաս պա նա կան ծրագ րի վերջ նա կան ո րոշ ման ըն դուն ման մեջ16։
Բա ցի վե րոնշ յալ գոր ծիչ նե րից, կա րե լի է նշել նաև ցե ղաս պա նութ յան տա րի նե-

րին Իթ թի հա թի հիմ նա կան գա ղա փա րա խոս նե րին՝ պանթ յուր քիստ ներ Զի յա Գ յո-
քալ փին և Յու սուֆ Աք չու րա յին։ Ն րանք քա րո զում էին, որ քրիս տոն յա նե րի ոչն չա-
ցու մը կվե րաց նի այն խո չըն դո տը, որ խան գա րում է Ա նա տո լիա յից մինչև Մի ջին 
Ա սիա բնակ վող բո լոր թուր քա լե զու ժո ղո վուրդ նե րի միա վոր մա նը նոր գեր կայս րութ-
յան մեջ17։

Սա կայն մի ամ բողջ ժո ղովր դի ոչն չաց ման ման րա մաս նո րեն մշակ ված ծրա գի րը 
կա րող էր ի րա կա նաց վել միայն այն պայ ման նե րում, երբ ե րիտ թուր քա կան կու սակ-
ցութ յան վե րահս կո ղութ յան տակ կլի նեին ամ բողջ պե տա կան ա պա րա տը և ն րա 
կա ռույց նե րը, այդ թվում՝ ու ժա յին: Այս պատ ճա ռով չա փա զանց կար ևոր էր 1913 թ. 
հե ղաշր ջու մից հե տո Իթ թի հա թի բռնա պե տութ յան ձևա վո րու մը, երբ տե ղի ու նե-
ցավ պե տա կան և կու սակ ցա կան ա պա րա տի ամ բող ջա կան սեր տա ճում: Կա ռա վա-
րութ յու նը փաս տա ցի վե րած վեց կու սակ ցութ յան կամքն ի րա կա նաց նող մի մարմ նի: 
Ամ բողջ իշ խա նութ յունն ան ցավ ե ռա պե տե րի ձեռ քը։ Ե ռա պե տե րը դար ձան նաև 
ցե ղաս պա նա կան ծրագ րի ի րա կա նաց ման գլխա վոր պա տաս խա նա տու նե րը: Ռազ-
մա կան նա խա րար դար ձավ Իս մա յել Էն վե րը, որն իր ձեռ քում էր կենտ րո նաց րել 
ամ բողջ ռազ մա կան գոր ծե րը, Գեր մա նիա յի հետ դա շին քի ջա տա գով էր և նույ նիսկ 
գա հի նկատ մամբ հա վակ նութ յուն ներ ու ներ, քա նի որ ա մուս նա ցած էր սուլ թա նի 
զար մուհու հետ։ Ահ մեդ Ջե մա լը՝ նախ Ս տամ բու լի նա հան գա պետն էր, հե տո՝ ռազ-
մա ծո վա յին նա խա րա րը, Չոր րորդ բա նա կի հրա մա նա տա րը և Սի րիա յի փաս տա ցի 
տե րը։ Ն րա հա րա բե րութ յուն ներն Էն վե րի հետ մշտա պես բարդ էին18։ Ընդ հան րա-
պես ե ռա պե տե րից յու րա քանչ յու րը փոր ձում էր բա ցա ռել մյուս նե րի մի ջամ տութ յու նը 
սե փա կան վե րահս կո ղութ յան տակ գտնվող ո լոր տի գոր ծե րին, և ս րա նով կա րե լի 
է բա ցատ րել Հա յոց ցե ղաս պա նութ յան ըն թաց քում նրանց գոր ծո ղութ յուն նե րում 
եր բեմն նկատ վող տա րա ձայ նութ յուն նե րը։ 

Ե ռա պե տութ յան եր րորդ ան դա մը Մեհ մեդ Թա լեաթն էր, ով զբա ղեց նում էր 
ներ քին գոր ծե րի նա խա րա րի, հե տա գա յում նաև կա ռա վա րութ յան ղե կա վա րի պաշ-
տոն նե րը և փաս տա ցի ա մե նա մեծ իշ խա նութ յունն էր կենտ րո նաց րել երկ րի ներ սում, 
քա նի որ ստանձ նել էր ե րիտ թուր քա կան կու սակ ցութ յան նեղ շրջա նա կի մեջ գո յութ-
յուն ու նե ցող հա կա մար տող հո սանք նե րը և  ազ դե ցիկ ան հատ նե րին հաշ տեց նե լու և 
զս պե լու գոր ծա ռույ թը19։ Լի նե լով ներ քին գոր ծե րի նա խա րար՝ նա նաև վե րահս կում 
էր վի լա յեթ նե րում ամ բողջ ոս տի կա նութ յու նը և վար չա կան ա պա րա տը, ին չը նրան 
հսկա յա կան ազ դե ցութ յուն էր հա ղոր դում, ինչ պես նաև կենտ րո նա կան գոր ծող անձ 

16 Dadrian Vahakn N., The Secret Young-Turk Ittihadist Conference and the Decision for the World War 
I Genocide of the Armenians, “Holocaust and Genocide Studies”, 7, (2) (1993), p. 176.
17 Naimark Norman M., Fires of Hatred: Ethnic Cleansing in Twentieth-Century Europe, Harvard University 
Press, 2002, pp. 25–26.
18 The Memoirs Of Abram Elkus: Lawyer, Ambassador, Statesman, Taderon Pr, 2004, pp. 61-62.
19  Zürcher, Erik, Turkey-A Modern History, 2003, p. 110.
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էր դարձ նում Հա յոց ցե ղաս պա նութ յան ի րա կա նաց ման հա մա կար գում20։ Օս ման յան 
կայս րութ յու նում Գեր մա նիա յի դես պան կոմս Վուլֆ- Մեթ թեր նի խը Մեհ մեդ Թա լեա-
թին նկա րագ րում էր իբրև «հայ կա կան կո տո րած նե րի ո գին»21։ Հենց նրա ա նու նից 
էին ու ղարկ վել հիմ նա կան այն հե ռագ րե րը, ո րոնք հա մա կար գում էին հա յե րի ոչն չա-
ցու մը նա հանգ նե րում: Ի հար կե, այդ հրա հանգ նե րը չէին պա րու նա կում սպա նութ յան 
բա ցա հայտ հրա ման ներ, սա կայն ա նուղ ղա կիո րեն վկա յում են նա խա պատ րաստ-
վող հրե շա վոր ծրագ րի մա սին: Օ րի նակ՝ 1915 թ. հու լի սի 21-ին թվագր ված Թա լեա թի 
ծած կա գիր հե ռա գի րը՝ ու ղարկ ված Դիար բե քի րի, Խար բեր դի, Ուր ֆա յի և Դեր- Զո րի 
նա հան գա պե տե րին և մու թա սա րիֆ նե րին, հրա հան գում է ճա նա պարհ նե րին մնա-
ցած դիակ նե րը թա ղել, լքյալ գույ քը վա ռել, այլ ոչ թե դիակ նե րը լցնել ձո րե րը, գե տե-
րը կամ լճե րը22: Դիար բե քի րի նա հան գա պե տին 1915 թ. հու լի սի 22-ին ու ղարկ ված 
մեկ այլ հե ռագ րում նա կոչ է ա նում ան մի ջա պես դա դա րեց նել հա յե րից զատ այլ 
քրիս տոն յա նե րի սպա նութ յու նը, քա նի որ հա յե րի նկատ մամբ կար գա պա հա կան 
մի ջոց նե րի ան ցումն այլ խմբե րի վրա կա րող է վատ ար ձա գանք ներ ու նե նալ23:

Օս ման յան կայս րութ յան կա ռա վա րութ յունն ըն դա մե նը Ե րիտ թուր քա կան կու-
սակ ցութ յան ծրագ րերն ի րա կա նաց նող մի մարմ նի էր վե րած վել։ Ե գիպ տա կան 
ար քա յազն Սա յիդ Հա լիմ փա շան, թեև ե րիտ թուր քա կան կու սակ ցա կան ա ռաջ-
նորդ նե րի նեղ շրջա նա կի ան դամ էր, սա կայն եր բեք վճռա կան ազ դե ցութ յուն չու-
ներ ո րո շում նե րի կա յաց ման հա մա կար գի վրա: Նա պար զա պես ե ռա պե տե րի հլու 
կա մա կա տարն էր։ 

1915 թ. մա յի սի 27-ին ըն դուն վե ցին ժա մա նա կա վոր օ րենք ներ տե ղա հա նութ յան 
վե րա բեր յալ, որն ընտ րել էր Հա յոց ցե ղաս պա նութ յան ի րա կա նաց ման մի ջոց։ Պետք 
է նշել, որ գար նան սկզբից տե ղա հա նութ յան գոր ծըն թացն ար դեն ամ բողջ թա փով 
ըն թա նում էր, և ժա մա նա կա վոր օ րենք նե րի ըն դու նու մը փորձ էր հե տին թվով ո րո-
շա կիո րեն օ րի նա կա նաց նե լու գոր ծըն թա ցը24։ 

Տե ղա հան ված նե րի ոչնչացումը թույ լատ րե լու մա սին է վկա յում Թա լեա թի՝ 1915 թ. 
հու նի սի 14-ի ցու ցու մը՝ սպա նել տե ղա հան ված նե րի քա րա վան նե րում դի մադ րութ-
յուն ցույց տվող նե րին և փա խուս տի դի մող նե րին25։ Մի քա նի օր անց գեր մա նա կան 
դես պա նա տան աշ խա տակ ցի հետ զրույ ցում նա հայտ նել է «ներ քին թշնա մի նե րի» 

20  Morgenthau Henry, Ambassador Morgenthau’s story, Garden City, N.Y., Doubleday, 1918, p. 24.
21 Walker, C. Armenia: The Survival of a Nation, London, St. Martin's Press, 1980, p. 234.
22 1-ին դատավարություն, 1919, ապրիլի 27 (մեղադրական եզրակացություն)// Հայերի ցեղասպա-
նությունը, ըստ երիտթուրքերի դատավա րության փաստաթղթերի, Երևան, 1989, էջ 42-43:
23 BOA/DH.ŞFR, no.54-A/73, ներքին գործերի նախարար Թալեաթի ծածկագիր հեռագիրը Դիար-
բեքիրի նահանգապետին, 22 հուլիսի, 1915 թ., մե ջվերվում է ըստ Akçam Taner, The Young Turks’ 
Crime against Humanity: The Armenian Genocide and Ethnic Cleansing in the Ottoman Empire, Princeton 
University Press, 2012, էջ 210:
24 Ը ստ  օսմանյան օրենսդրության՝ ժամանակավոր օրենքները թույլ էին տալիս դրանք ուժի մեջ 
դնել մինչև Խորհրդարանում քննարկելը և հաստատելը:
25 Osmanlı Belgeler, 43, Interior Ministry to Erzurum, 14 June 1915 ըստ Bloxham Donald, The Great Game 
of Genocide: Imperialism, Nationalism, and the Destruction of the Ottoman Armenians, Oxford University 
Press, 2007, էջ 90:



Ս րեն Ման կյան



հետ պա տե րազ մի քո ղի տակ գործն ա վար տի հասց նե լու մա սին Բ.Դ ռան մտադ-
րութ յան մա սին26։ Բա ցի այդ, հու նի սի 9-ին ներ քին գոր ծե րի նա խա րա րութ յունն 
ու ղար կում է հրա հանգ Էրզ րու մի նա հան գա պե տին վա ճա ռել տե ղա հան ված հա յե րի 
ու նեց ված քը27, ին չը պարզ վկա յում է այն մա սին, որ նրանց վե րա դար ձը չէր ակն կալ-
վում։

Տե ղա հա նութ յան և  ի րենց բնա կա վայ րե րից քշված հա յե րին ոչն չաց նե լու գոր ծըն-
թա ցը հա մա կար գում էր ներ քին գոր ծե րի նա խա րա րութ յու նը տե ղա կան իշ խա-
նութ յան մար մին նե րին ու ղարկ վող շրջա բե րա կան նե րի և հ րա հանգ նե րի մի ջո ցով: 
Այս պես, 1915 թ. մա յի սի 27-ին կա ռա վա րութ յան կող մից ըն դուն ված « Տե ղա հա նութ յան 
մա սին» ժա մա նա կա վոր օ րեն քում հղում է կա տար վում 1915 թ. մա յի սի 13-ին ներ-
քին գոր ծե րի նա խա րա րութ յան կող մից ըն դուն ված N 270 ո րոշ մա նը հա յե րին 
Մո սու լի, Դեր- Զո րի և Սի րիա յի այլ շրջան ներ տե ղա փո խե լու մա սին28: Ներ քին գոր-
ծե րի նա խա րա րութ յան, ինչ պես նաև նրա ան մի  ջա կան ղե կա վար Թա լեա թի դե րի 
ա ռանց քա յին լի նե լու մա սին է վկա յում այն, որ 1918 թ. խորհր դա րա նա կան լսումն  ե րի 
և 1919-1920 թթ. ե րիտ թուր քե րի դեմ նա խա ձեռն ված դա տա վա րութ յան ժա մա նակ 
գրե թե բո լոր բարձ րաս տի ճան մե  ղադր յալ նե րը հա յե րի տե ղա հա նութ յան ու կո տո-
րած նե րի ամ բողջ պա տաս խա նատ վութ յու նը դնում էին հենց նշված կա ռույ ցի վրա29:

Ներ քին գոր ծե րի նա խա րա րութ յու նը կա տար վող բռնութ յուն նե րին օ րի նա կան 
տեսք տա լու հա մար 1915 թ. մա յի սի 23-ին հրա հանգ ներ է ու ղար կում այն մի ջո ցա-
ռում նե րի մա սին, ո րոնք պետք է կի րառ վեին «թշնա մուն ա ջակ ցող քրիս տոն յա նե րի 
և ն րանց հետ հա մա գոր ծակ ցող մու սուլ ման նե րի» նկատ մամբ, ո րոնք են թա կա են 
ռազ մա կան տրի բու նա լի30:

Դեռևս մինչև Ա ռա ջին աշ խար հա մար տը ներ քին գոր ծե րի նա խա րա րութ յան 
կազ մում ստեղծ վե ցին տար բեր կա ռույց ներ, ո րոնք մե ծա պես ներգ րավ ված էին 
հա յե րի տե ղա հա նութ յուն նե րը հա մա կար գե լու ծրագ րում։ 

Մե կը Ցե ղե րի և ներ գաղ թող նե րի տե ղա վոր ման վար չ¤ թ յ¤ նն էր, ո րը հիմն  ադր-
վել էր 1913 թ.31: Հե տա գա յում այն ընդ լայն վեց և բա ժան վեց 4 մաս նաճ յու ղե րի, ո րոնք 
ստա ցան ի րենց գոր ծա ռույթ նե րը նկա րագ րող ա նուն ներ՝ բնա կեց ման, անվ տան գութ-
յան ա պա հով ման, տրանս պոր տի և ցե ղե րի մաս նաճ յու ղեր32: Հե տաքր քիր է, որ այդ 

26 AAPA, Abt. 1A, Turkei 183/37, Pera, 17 June 1915 ըստ Bloxham, նշվ. աշխ., էջ 90:
27 Affaires armeniens: Les ‘Telegrammes’, ed. Orel and Yuca, 117, no. 29, մեջբերումն ըստ Bloxham, նշվ. 
աշխ., էջ 90:
28 Авакян Арсен, նշվ. աշխ., էջ 67։
29 Նույն տեղում
30 Նույն տեղում էջ 73:
31 Այն կազմավորվեց 1860 թ. ստեղծված Ընդհանուր ներգաղթի վարչական հանձնաժողովի հիման 
վրա, որի գործառույթն էր մոտ մեկ միլիոն չեչենների, Ղրիմի թաթարների, մուսուլման վրացիների 
և թուրքմենների ներգաղթը համակարգելը (տե՛ս Karpat Kemal, ‘Population Movements in the 
Ottoman State in the Nineteenth Century’, in Bacque-Grammont Jean-Louis and Dumont Paul (eds.), 
Contributions a` l’histoire e´conomique et sociale de l’Empire ottoman (Leuven: Editions Peeters, 1983), 
385–428 at 405–8, մեջբերումն ըստ Bloxham Donald, նշվ. աշխ., էջ 42:
32 Orhonlu Cengiz, Osmanli Imparatorlugu’nda Aşiretlerin Iskâni (Istanbul: Eren, 1987), s. 120, մե ջբերումն  
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կա ռույցն ու ներ նաև Զի յա Գ յո քալ փի կող մից ղե կա վար վող « Գի տա կան խոր հուրդ», 
ո րը զբաղ վում էր ազ գագ րա կան տվյալ նե րի հա վաք մամբ: Դ րա ստեղ ծու մը սեր տո րեն 
կապ ված էր Թա լեա թի այն ար տա հայ տութ յան հետ, որ «Ա նա տո լիան փակ արկղ է մեզ 
հա մար ու այն տեղ գոր ծե լուց ա ռաջ անհ րա ժեշտ է նախ հաս կա նալ՝ ին չի հետ գործ 
ու նենք»33: Ցե ղե րի և ներ գաղ թող նե րի տե ղա վոր ման վար չութ յու նը Հա յոց ցե ղաս պա-
նութ յան տա րի նե րին կազ մա կեր պում էր տե ղա հա նութ յան գոր ծըն թա ցի վար չա րա-
րութ յու նը և հա յե րից ա զատ մնա ցած տա րածք նե րի բնա կե ցու մը մու սուլ ման նե րով: Այն 
ղե կա վա րում էր Շուք րու Քա յան։ Ներ քին գոր ծե րի նա խա րա րութ յան կազ մում գոր ծող 
հա ջորդ կա ռույ ցը Ընդ հա նուր անվ տան գութ յան վար չութ յունն էր34։

Մեկ այլ կա ռույց էր «Լք յալ գույ քի հանձ նա ժո ղո վը», ո րը հա մա կար գում էր 
հա յե րի ու նեց ված քի բռնագ րա վու մը և վե րա բաշ խու մը։

Թեև բռնա գաղ թի կազ մա կերպ ման հիմ նա կան աշ խա տանքն ի րա կա նաց վեց 
ներ քին գոր ծե րի նա խա րա րութ յան և ն րա են թա կա յութ յան տակ գտնվող ստո րա-
բա ժա նում նե րի մի ջո ցով, տե ղա կան կա ռա վար ման մար մին նե րի, անվ տան գութ-
յան, ոս տի կա նութ յան և ժան դար մե րիա յի ու ժե րի մաս նակ ցութ յամբ, սա կայն Հա յոց 
ցե ղաս պա նութ յան ի րա կա նաց ման մեջ ակ տի վո րեն ներգ րավ ված էին նաև այլ 
նա խա րա րութ յուն ներ, հատ կա պես ռազ մա կան և կր թութ յան նա խա րա րութ յուն-
նե րը։

Ա մե րի կա ցի սո ցիո լոգ Ա լեքս Ալ վա րեսն իր «օ րեն քը որ պես ռե սուրս նե րի հան րա-
գու մար» տե սութ յան շրջա նա կում քննար կում է, թե ինչ պես ցե ղաս պա նութ յուն նե րի 
ի րա կա նաց ման շրջա նում օ րեն քը դառ նում է այն պաշ տոն յա նե րի ծա ռան, ով քեր, 
ստա նա լով իշ խա նութ յուն, կա րո ղա նում են ծա ռա յեց նել օ րենքն ի րենց պա հանջ նե-
րին ու հե տաքրք րութ յուն նե րին35: Վե րահս կե լով օ րենք նե րը՝ պե տութ յու նը ստա նում 
է վե րահս կո ղութ յուն օ րի նա կա նաց ված բռնութ յուն ի րա կա նաց նե լու ի րա վուն քով 
օժտ ված գոր ծա կալ նե րի նկատ մամբ»36: Ցե ղաս պա նութ յան ժա մա նակ նաև օ րի նա-
կա նաց վում է «հան ցան քը», կամ այդ «օ րենք նե րին» են հա մա պա տաս խա նեց վում 
շատ գոր ծո ղութ յուն ներ: Խոսքն, ի հար կե ոճ րա գործ պե տութ յան օ րենք նե րի, բայց ոչ 
մի ջազ գա յին օ րենք նե րի մա սին է37: Այս պի սի օ րի նակ են Ն յուրն բերգ յան օ րենք նե րը38, 

ըստ Ungor Ugur Umit, The Making of Modern Turkey; Nation and State in Eastern Anatolia, 1913-50, Ox-
ford University Press, 2011, էջ. 36:
33 Նույն տեղում:
34 The First World War and the Development of the Armenian Genocide by Bloxham Donald, A Question 
of Genocide: Armenians and Turks at the End of the Ottoman Empire, edited by Suny Ronald Grigor, Gocek 
Fatma Muge, Naimark Norman M., Oxford University Press, USA, 2011, p. 262.
35 Alvarez Alex, Governments, Citizens, and Genocide: A Comparative and Interdisciplinary Approach, 
Bloomington and Indianapolis: Indiana University Press, 2001, p. 72.
36 Նույն տեղում, էջ 74:
37 Նույն տեղում, էջ 78: 
38 Նյուրնբերգյան օրենքներն ընդունվեցին Հիտլերի նախաձեռնությամբ 1935 թ. սեպտեմբերի 15-ին 
Նյուրնբերգում հրավիրված Նացիոնալ-սոցիալիստական կուսակցության և Ռայխստագի նիստերի 
ժամանակ: Դրանք երկուսն էին՝ «Ռայխի քաղաքացու մասին» օրենքը (Reichsbürgergesetz) և «Գեր-
մանական արյան և գերմանական պատվի պահպանության մասին» օրենքը (Gesetz zum Schutze 
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ո րոնք, ձևա կա նո րեն հա մա պա տաս խա նե լով օ րենք նե րի սահ ման մա նը, ի րա կա նում 
հա կաօ րի նա կան ո րո շում ներ էին։

Օս ման յան կայս րութ յան խորհր դա րա նը նմա նա տիպ «օ րենք ներ» էր ըն դու-
նում, ո րոնք շատ դեպ քե րում կոչ ված էին հե տին թվով «օ րի նա կա նաց նե լու» կա տար-
վող ոճ րա գոր ծութ յու նը:

Պա տե րազ մի սկզբնա կան շրջա նում օս ման յան օ րենս դիր մարմ նի գոր ծու նեութ-
յու նը փաս տա ցի կա սեց վել էր: Օս ման յան իշ խա նութ յան դե ֆակ տո կա ռուց ված քը 
պա տե րազ մա կան ար տա կարգ պայ ման նե րում գոր ծա դիր թևին էա կա նո րեն ա զա-
տել էր օ րենս դիր մարմ նի հնա րա վոր կաշ կան դող ազ դե ցութ յու նից։ Իր հու շե րում 
Թա լեաթն ակ նար կում է, որ 1915 թ. մար տի 1-ին Խորհր դա րա նի գոր ծու նեութ յան 
սա ռե ցումն ուղ ղա կիո րեն կապ ված էր հա կա հայ ձեռ նար կում նե րի հետ39։ Սա ո րո շա-
կիո րեն վկա յում է, որ Խորհր դա րա նում այս ծրագ րին ընդ դի մա ցում էր ակն կալ վում։ 
Բա ցի այդ Խորհր դա րա նի գոր ծու նեութ յան սա ռե ցու մը թույլ էր տա լիս պատ գա-
մա վոր նե րին վե րա դառ նալ ի րենց ընտ րա կան շրջան ներ և տե ղե կաց նել սե փա կան 
ընտ րող նե րին «հայ կա կան վտան գի մա սին»։ Տե ղա հա նութ յան մա սին օ րեն քի 4-րդ 
հոդ վածն ու նի վե րա պա հում այն մա սին, որ պետք է պաշ տո նա պես հրա պա րակ վի 
Խորհր դա րա նի հա ջորդ նստաշր ջա նի ըն թաց քում40, սա կայն ինչ պես ի րա վա ցիո-
րեն նշում է Վ. Դադր յա նը, չկա որ ևէ ա պա ցույց, որ երբ 1915 թ. սեպ տեմ բե րի 28-ին 
Խորհր դա րա նի գոր ծու նեութ յու նը նո րից վե րա գոր ծարկ վել է, դա տե ղի է ու նե ցել41։

Հե տա գա յում այս ո րո շու մը քննարկ վել է Խորհր դա րա նի ռազ մա կան և  ի րա վա կան 
հանձ նախմ բե րում և հա վա նութ յուն ստա ցել: Միայն 1916 թ. դեկ տեմ բե րին՝ Խորհր դա-
րա նում քվեար կութ յու նից հե տո այն դար ձել է «Տե ղա հա նութ յան մա սին» օ րենք42: 
բ. Տեղական պաշտոնյաներ, կուսակցության պատասխանատու 
քարտուղարներ

Ցե ղաս պա նութ յան ի րա կա նաց ման աս տի ճա նա կար գի երկ րորդ օ ղա կը տե ղա-
կան այն կա ռույց ներն են, ո րոնք ան մի ջա կա նո րեն կազ մա կեր պում են գոր ծըն թա ցը՝ 
հետ ևե լով բարձ րա գույն իշ խա նութ յու նից ստաց ված հրա հանգ նե րին և վե րահս-
կե լով դրանց կա տա րու մը: Այս օ ղա կի կամ պետական բյու րոկ րա տիա յի կար ևո-
րութ յու նը հսկա յա կան էր: Ո րոշ ցե ղաս պա նա գետ ներ ի րենց կող մից ա ռա ջարկ ված 
ցե ղաս պա նութ յան բնո րո շում նե րում նույ նիսկ ա ռանձ նա հա տուկ տեղ են հատ կաց-
նում նրան: Օ րի նակ, Հար վար դի հա մալ սա րա նի պրո ֆե սոր Ջեք Պոր թե րը նշում 
է, որ ցե ղաս պա նութ յու նը պետք է ու նե նա ե րեք կար ևո րա գույն բա ղադ րիչ՝ գա ղա-

des Deutschen Blutes und der Deutschen Ehre): Մանրամասն տե՛ս Newman Amy, The Nuremberg Laws: 
Institutionalized Anti-Semitism, 1998, Hecht Ingeborg and Brown John, Invisible Walls and To Remember 
is to Heal: A German Family under the Nuremberg Laws, 1999:
39 Kutay C., Talat Pasanin Gurbet Hatiralan (The Memoirs of Talat Pasa in Exile), vol. 2 (Istanbul, 1983), 
907 ըստ Dadrian Vahakn N., The History of the Armenian Genocide: Ethnic Conflict from the Balkans to 
Anatolia to the Caucasus, Berghahn Books, 2003, էջ 236:
40 Դա նախատեսված էր նաև օսմանյան սահմանադրության 36-րդ հոդվածով:
41 Dadrian Vahakn N. , նշվ. աշխ., էջ 236: 
42 Авакян А., նշվ. աշխ., էջ 86:
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փա րա խո սութ յուն, տեխ նո լո գիա և բ յու րոկ րա տիա43: Սո ցիո լոգ Իր վինգ Հո րո վի ցը 
ցե ղաս պա նութ յու նը բնո րո շում է իբրև «ան մեղ մարդ կանց կա ռուց ված քա յին և սիս-
տե մա տիկ ոչն չա ցում պե տա կան բյու րոկ րա տա կան ա պա րա տի մի ջո ցով»44:

Տե ղա կան բյու րոկ րա տիան մե ծա պես կան խո րո շում էր ցե ղաս պա նութ յան 
բնույ թը և  ին տեն սի վութ յու նը: Տե ղա կան է լի տա նե րը կա րող էին ուժգ նաց նել կամ 
դան դա ղեց նել սպա նութ յուն նե րի ի րա կա նաց ման դի նա մի կան: 

Նա հանգ նե րում հա յե րի բնաջն ջու մը հա մա կար գե լու գոր ծը վստահ ված էր վա լի-
նե րին՝ նա հան գա պե տե րին, ո րոնց մե ծա մաս նութ յու նը դար ձավ տե ղա հա նութ յան 
և ս պա նութ յուն նե րի ակ տիվ քա րո զիչ ներ և կազ մա կեր պիչ ներ45։ Եվ դա բնա կան է, 
քա նի որ նա հան գա պե տե րը հիմ նա կա նում Միութ յուն և  ա ռա ջա դի մութ յուն կու սակ-
ցութ յան հա վա տա րիմ կադ րերն էին, մեծ մա սը՝ Թա լեա թի մտե րիմ զի նա կից ները 
էին:

Այս պես, Վա նի վա լի Ջև դե թը, Սե բաս տիա յի վա լի Ահ մեդ Մուամ մե րը, Տ րա պի-
զո նի վա լի Ջե մալ Ազ մին ան ձամբ գլխա վո րե ցին ոչն չաց ման գոր ծըն թա ցը և  ամ բողջ 
ե ռան դով ի րա կա նաց րին այն: Բայց, թերևս ա մե նա խան դա վառ կեր պով այս գոր-
ծին լծվեց ե րիտ թուր քա կան կու սակ ցութ յան հիմ նա դիր նե րից մե կը՝ Մեհ մեդ Ռե շի-
դը, ով 1915 թ. դառ նա լով Դիար բե քի րի նա հան գի վա լի, հար յուր հա զա րա վոր հա յեր 
տե ղա հա նեց նա հան գից և  ոչն չաց րեց: Ֆա յել ալ- Ղո սեյ նը նշում է, որ, 1915 թ. օ գոս-
տո սի դրութ յամբ 570 հա զար հա յեր էին ոչն չաց վել Դիար բե քի րում46: Ն րա են թա կա-
յութ յան տակ գտնվող նա հան գում ա նա սե լի ոճ րա գոր ծութ յուն ներ էին կա տար վում. 
զո հե րին խա չում էին, պայ տում, շի կա ցած պայ տե րով այ րում նրանց սրտե րը, փշրում 
գան գե րը:47 Ն րա դա ժա նութ յունն այն քան սահմռ կե ցու ցիչ էր, որ նույ նիսկ Մո սու-
լում գեր մա նա կան հյու պա տոս Հոլշ թայ նը պա հան ջում է դես պան Վան գեն հայ մից 
մի ջամ տել ու ստի պել օս ման յան կա ռա վա րութ յա նը կար գի հրա վի րել Ռե շի դին48: 
Վեր ջինս ա զատ վեց Դիար բե քի րի վա լիի պաշ տո նից, սա կայն ոչ թե կո տո րած նե րի 

43 Porter J. N., “Introduction: what is genocide: notes toward a definition,” in Genocide and Human Rights: 
A Global Anthology, Washington, DC: University Press of America, 1982, pp. 12-15.
44 Horowitz Irving Louis, Taking Lives: Genocide and State Power, New Brunswick, NJ: Transaction Books, 
1980, p. 17.
45 Տե՛ս օրինակ՝ Takvim-i Vekayi, no. 3549, 4th hearing, 8 Mayıs 1335 (8 May 1919) ըստ Akcam Taner, 
‘‘The Ottoman Documents and the Genocidal Policies of the Committee for Union and Progress (Ittihat ve 
Terakki) toward the Armenians in 1915, “Genocide Studies and Prevention”, 1, (2), 2006, էջ 141:
46 EI-Ghusein Faiz, Martyred Armenia, London: C. A. Pearson, 1917, p. 49.
47 Դիարբեքիրի կոտորածների մասին տե՛ս Kaiser Hilmar, The Extermination of Armenians in The 
Diarbekir Region, Istanbul Bilgi University Press, 2014, Üngör Ugur Ümit, Confiscation and Destruction: 
The Young Turk Seizure of Armenian Property, Continuum, 2011, Kieser Hans-Lukas, From ‘Patriotism’ to 
Mass Murder: Dr. Mehmed Reşid (1873-1919), in Suny Ronald Grigor and Göçek Fatma Müge, A Question 
of Genocide: Armenians and Turks at the End of the Ottoman Empire, Oxford: Oxford University Press, 
2011.
48 PAA-AA; BoKon/169; A53a, 4184; p.11.07.1915.Telegraphic report ըստ The Armenian Genocide. Evi-
dence from the German Foreign Offi  ce Archives, 1915-1916, compiled and edited by Wolfgang Gust, New 
York: Berghahn Books, 2014, pp. 245-246.
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ի րա կա նաց ման, այլ հայ կա կան ու նեց ված քը յու րաց նե լու հա մար49: Պա տե րազ մից 
հե տո Իթ թի հա թի գլխա վոր քար տու ղար Միդ հատ Շուք րուի (Բ լե դա յի) հետ զրույ-
ցում դոկ տոր Ռե շիդն ար դա րաց նում է հա յե րի ոչն չա ցու մը՝ հա մա րե լով, որ որ պես 
թուրք և  որ պես բժիշկ պար տա վոր էր ոչն չաց նել հա յե րին, ինչ պես «վնա սա կար միկ-
րոբ նե րի»50:

Բա ցի վա լի նե րից, այս գոր ծըն թա ցի մեջ ներգ րավ ված էին նաև ա վե լի փոքր 
շրջան նե րի ղե կա վար ներ՝ մու թա սա րիֆ ներ (գա վա ռա պե տեր), ինչ պես նաև 
տե ղա կան ոս տի կա նա պե տեր, ժան դար մե րիա յի ղե կա վա րութ յու նը, կրո նա-
կան ա ռաջ նորդ նե րը։ Ո րոշ տե ղե րում հա յե րի ոչն չաց ման մեջ գոր ծուն մաս նակ-
ցութ յուն են ու նե նում նաև օս ման յան խորհր դա րա նի պատ գա մա վոր նե րը, օ րի նակ՝ 
Խո ջա Իյ լաս Սա մին` Բիթ լի սում, Մեհ մեդ Նու րի բե յը` Խար բեր դում և  այլք:

Բա ցի տե ղա կան պաշ տոն յա նե րից, հա յե րի ցե ղաս պա նութ յան գոր ծըն թա ցի մեջ 
ակ տիվ դե րա կա տա րում ու նե ցան նաև կու սակ ցա կան ներ կա յա ցու ցիչ ներ:

Վի լա յեթ նե րում Իթ թի հաթն ու ներ կու սակ ցա կան կա ռույց նե րի ա մուր ցանց։ 
1908 թ.՝ հե ղաշր ջու մից ան մի ջա պես հե տո, ամ բողջ երկ րով մեկ ձևա վոր վե ցին իթ թի-
հա թա կան ա կումբ ներ, ո րոնք գա վա ռում իս կա կան իշ խա նութ յան մար մին ներ էին 
և  ան մի ջա կա նո րեն ի կա տար էին ա ծում կու սակ ցութ յան ո րո շում նե րը51։ Ա կումբ նե րի 
վրա էր դրված նաև հայ կա կան բնակ չութ յան նկատ մամբ ա տե լութ յան տա րած ման 
ա ռա ջադ րան քը։ Այս պես, Էրզ րու մում ռու սա կան հյու պա տոս Ա դա մո վը 1914 թ. Հուն-
վա րի 4-ին հա ղոր դում է, որ «… հա յե րը րո պե առ րո պե սպա սում էին հար ձակ ման: 
Չ նա յած մու սուլ ման նե րի գրգռված վի ճա կին, ո րոնց հրահ րել էին իթ թի հա տա կան-
նե րը մայ րա քա ղա քից ե կած է մի  սար Հիլ մի  բե յի գլխա վո րութ յամբ, իթ թի հա տա կան 
ա կում բը, գեր մա նա կան հյու պա տո սի նա խա գա հութ յամբ, քա ղա քի ծայ րա մա սում 
կազ մա կեր պել էր ատր ճա նա կի մրցակ ցա յին հրաձ գութ յուն: Հա վաք վել էր տե ղա ցի 
խու լի գան նե րի, կամ դա դաշ նե րի մե ծ մա սը՝ ի րենց զեն քե րով… Հա յե րը վստահ են, 
իսկ դա դաշ նե րը բա ցեր բաց ա սում են, թե կո տո րա ծը սոսկ հե տաձգ ված է»52։ 

Քա նի որ ա կումբ նե րին ան դա մակ ցում էր տե ղա կան ամ բողջ վեր նա խա վը, այդ 
թվում նաև վա լի նե րը, դրանք ձեռք էին բե րում հսկա յա կան ազ դե ցութ յուն։ Էրզ-
րու մում Գեր մա նիա յի փոխհ յու պա տոս Շ յոբ ներ- Ռիխ տե րը 1915 թ. հու լի սի 28-ի 
իր զե կու ցագ րում նշում էր, որ նա հան գում գոր ծում է զու գա հեռ իշ խա նութ յուն 
(Nebenregierung)։ Նա ընդգ ծում էր Իթ թի հա թի ան դամ նե րից բաղ կա ցած խմբի կող-
մից ի րա կա նաց վող տե ղա հա նութ յուն նե րի խստութ յու նը։ Մի դեպ քում, երբ նա հան-
գա պե տը հա մա ձայն վում է դա դա րեց նել հի վանդ, ա ռանց տղա մարդ կանց մնա ցած 

49 Akçam Taner, The Young Turks’ Crime against Humanity: The Armenian Genocide and Ethnic Cleansing 
in the Ottoman Empire, Princeton University Press, 2012, pp. 211-212.
50 Interview with lttihad party Secretary-General Midhat Sukru (Bieda) in Resimli Tarih, 5 July 1953 ըստ 
Dadrian Vahakn N., The Role of Turkish Physicians in the World War I Genocide of Ottoman Armenians, 
“Holocaust and Genocide Studies”, №1 (2), 1986, p. 175.
51 Göçek Fatma Müge, The Transformation of Turkey: Redefining State and Society from the Ottoman 
Empire to the Modern Era, I.B.Tauris, 2011, p. 79.
52 АВПР, Посольство в Константинополе, д.3726, л.94 ըստ Հայերի ցեղասպանությունը Օսմանյան 
կայսրությունում (խմբ. Մ. Ներսիսյան), Երևան, «Հայաստան» հրատ., 1991, էջ 325:



Ցեղասպանագիտական հանդես 2(2), 2014



ըն տա նիք նե րի և միայ նակ կա նանց տե ղա հա նութ յու նը, ե րիտ թուր քա կան ա կում բը 
մի ջամ տում է՝ խա փա նե լով այդ մտադ րութ յու նը։ Նա հան գա պե տի հա մե մա տա բար 
մեղմ վե րա բեր մուն քը փոխ վում է ա նա սե լի դա ժա նութ յամբ, ո րը զո հե րին ուղ ղա կի 
մահ վան է տա նում53։

Ա կումբ նե րը մի ա վոր վում էին տվյալ վի լա յե թի կու սակ ցա կան մաս նաճ յու ղե րի մե ջ, 
ո րոնք էլ գտնվում էին կենտ կո մի  են թա կա յութ յան տակ։ 1913 թ. կենտ կո մը մաս նա ճյու-
ղեր է գոր ծու ղում կու սակ ցա կան պաշ տոն յա նե րի: Խոս քը Հա յոց ցե ղաս պա նութ յան 
ի րա կա նաց ման գոր ծըն թա ցում մե ծ դեր խա ղա ցած « Միութ յուն և  ա ռա ջա դի մութ յուն» 
կու սակ ցութ յան պա տաս խա նա տ¤  քար տ¤  ղար նե րի (Kâtibi Mesut), պատ վի րակ-
նե րի (Murahhas) և  ընդ հա ն¤ ր տե ս¤ չ նե րի (Umumi Müfettiş) մա սին է: Ն րանք ման-
րակր կիտ ընտր վում և ն շա նակ վում էին Իթ թի հա թի կենտ կո մի  կող մի ց և մե  ծա մա սամբ 
բա նա կա յին նախ կին սպա ներ էին54: Ն ման հա վա տա րիմ կու սակ ցա կան կադ րե րը 
կա րող էին ա ռանց վա րա նե լու և քն նար կե լու ա պա հո վել հա յե րի ծրագր ված ոչն չաց-
ման արդ յու նա վետ կազ մա կեր պու մը և տե ղե րում գոր ծըն թա ցի ղե կա վա րու մը: Ն րանք 
փաս տո րեն կու սակ ցութ յան ա մեն ինչ վե րահս կող գոր ծա կալ ներ էին, ո րոնց նպա տակն 
էր հետ ևել ցե ղաս պա նա կան գոր ծո ղութ յուն նե րի ճշգրիտ ի րա կա նաց մա նը55: 

Այս կու սակ ցա կան գոր ծիչ նե րը Իթ թի հա թի կենտ կո մի և կու սակ ցութ յան շար քա-
յին ան դամ նե րի միջև յու րա տե սակ կա պող օ ղակ էին, ո րը «ներքև» էր փո խան ցում 
կենտ րո նից ե կած հրա ման նե րը։ Հենց պա տաս խա նա տու քար տու ղար նե րի մի ջո-
ցով էին բո լոր տե ղա կան իշ խա նութ յուն նե րին և կա ռույց նե րին՝ նա հան գա պե տե-
րին, ներ քին գոր ծե րի նա խա րա րութ յան անվ տան գութ յան նա հան գա յին մաս նաճ-
յու ղե րին, ժան դար մե րիա յին հաս նում ներ քին գոր ծե րի նա խա րա րութ յան ու ղար կած 
գաղտ նագր ված հրա հանգ նե րը56:

Պա տաս խա նա տու քար տու ղար նե րը ստեղ ծում էին ի րենց օ ժան դա կող 4-6 հո գա-
նոց հանձ նախմ բեր, գլխա վո րում կու սակ ցա կան կա ռույց նե րը տե ղե րում, կազ մա-
կեր պում ժո ղով ներ, հրահ րում տե ղի բնակ չութ յա նը հա յե րի դեմ, հրա ման ներ ար ձա-
կում՝ տե ղա հա նութ յու նը, կո տո րած ներն ու թա լա նը կազ մա կեր պե լու հա մար։ Ո րոշ 
դեպ քե րում նրանք նույ նիսկ ան ձամբ էին գլխա վո րում սպա նութ յան գոր ծըն թա ցը57։ 
Պա տաս խա նա տու քար տու ղար նե րը նաև զբաղ վում էին « Թեշ քի լաթ-ի մահ սու սե»-ի 
հա մար ջո կատ ներ կազ մե լով ու նաև այս ա վա զա կախմ բե րի գոր ծո ղութ յուն ներն ուղ-
ղոր դե լով58:

53 A.A., K170, No 4674, folio 63/ Dadrian Vahakn N., The determinants of the Armenian genocide, Journal 
of Genocide Research, 1, (1), (1999), p. 72.
54 Vardar, Ittihad ve Terakki [n 23], p. 77 ըստ Dadrian Vahakn N., The determinants of the Armenian 
genocide, “Journal of Genocide Research”, 1 (1), (1999), էջ 72:
55 Նույն տեղում, էջ 71։
56  Akçam Taner, The Ottoman Documents and the Genocidal Policies of the Committee for Union and 
Progress (Ittihat ve Terakki) toward the Armenians in 1915, “Genocide Studies and Prevention”, 1 (2), 
2006, p. 141.
57 Kévorkian Raymond, The Armenian Genocide: A Complete History, I.B.Tauris, 2011, p. 144.
58 Դրա մասին վկայում են շատ հեռագրեր, օրինակ՝ պատասխանատու քարտուղար Մեսուլ 
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Պա տաս խա նա տու քար տու ղար նե րը տե ղե րում հսկա յա կան լիա զո րութ յուն ներ 
էին ստա նում՝ հրա հանգ ներ տա լով նույ նիսկ վա լի նե րին ու մու թա սա րիֆ նե րին: Այս-
պես, Տ րա պի զո նի պա տաս խա նա տու քար տու ղար Նաի լը չեղ յալ էր հայ տա րա րում 
վա լիի ո րո շու մը, ո րով ե րե խա նե րը, հի վանդ նե րը ժա մա նա կա վո րա պես ա զատ-
վում էին տե ղա հա նութ յու նից59: Այն նա հանգ նե րում (Ան գո րա, Յոզ ղաթ, Հա լեպ և 
Կաս տա մո նու), որ տեղ տե ղա հա նութ յան ո րո շու մը վա լի նե րի կող մից այդ քան էլ մեծ 
ջա նա սի րութ յամբ չէր կա տար վում, հենց իթ թի հա թա կան այս պաշ տոն յա նե րի ջան-
քով վա լի ներն ուղ ղա կի պաշ տո նանկ ար վե ցին, եր բեմն նույ նիսկ պատժ վե ցին և 
փո խա րին վե ցին ա վե լի պատ րաս տա կամ պաշ տոն յա նե րով60:

Պա տաս խա նա տու քար տու ղար նե րի դե րի կար ևո րութ յան մա սին է վկա յում այն, 
որ 1919-1920 թթ. հետ պա տե րազմ յան շրջա նում նա խա ձեռն ված դա տա վա րութ յան 
ըն թաց քում նրանց գոր ծերն ա ռանձ նաց վե ցին ա ռան ձին դա տա կան նիս տե րի մեջ61։

Այս կու սակ ցա կան կա ռույց նե րը և պա տաս խա նա տու քար տու ղար նե րը հստակ 
գոր ծակ ցում էին նա հան գա պե տի, մու թա սա րիֆ նե րի և ժան դար մե րիա յի գրա սեն-
յակ նե րի հետ: 

Այս մոտ 30-40 հո գա նոց տե ղա կան է լի տա յի խմբե րում, ո րը սո վո րա բար ներգ-
րավ ված էր լի նում ցե ղաս պա նութ յան ի րա կա նաց ման գոր ծըն թա ցում տե ղա կան 
վար չախմ բից, ու ժա յին կա ռույց նե րի ղե կա վար նե րից, հոգ ևոր ա ռաջ նորդ նե րից 
և կու սակ ցա կան ակ տի վիստ նե րից բա ցի, մտնում էին նաև հայտ նի ըն տա նիք-
նե րի ղե կա վար նե րը, քրդա կան, չեր քե զա կան ցե ղա պե տե րը: Ո րոշ տե ղե րում 
նույ նիսկ սա վե րած վում էր մրցակ ցութ յան, ո րի ըն թաց քում փորձ էր կա տար վում 
ա վե լի մեծ հա վա տար մութ յուն ցույց տալ իթ թի հա թա կան ա ռաջ նորդ նե րին՝ ակն կա-
լե լով ա պա գա յում ո րո շա կի արտոնություններ: Այս պես, Դիար բե քի րում այս պայ-
քա րում հաղ թող դուրս ե կան Փի րի չի զա դե, Մ յուֆ թի զա դե և Դե րեք զա դե ըն տա նիք-
նե րը62:
գ. ռազմական և կիսառազմականացված կառույցներ

Ցե ղաս պա նութ յուն ներն ի րա գործ վում են հիմ նա կա նում ռազ մա կան և կի սա-
ռազ մա կա նաց ված կա ռույց նե րի մի ջո ցով: Ո րոշ դեպ քե րում օգ տա գործ վում են 
ար դեն իսկ գո յութ յուն ու նե ցող նե րը, այլ դեպ քե րում ցե ղաս պա նա կան գոր ծո ղութ-
յուն ներ ի րա կա նաց նե լու հա մար հա տուկ ստեղծ վում են նո րե րը:

Ռուշթուն Սամսունից 1919 թ. մայիսի 27-ին հաստատում է, որ նա կազմակերպել է զինված խմբեր, 
որոնք անհրաժեշտ են այս տարածաշրջանի համար Takvim-i Vekayi, no. 3554, 5th hearing, 14 May 
1919 ըստ Akcam Taner, The Ottoman Documents and the Genocidal Policies of the Committee for Union 
and Progress..., էջ 148 (ft 90)։
59 Dadrian, History of the Armenian Genocide..., pp. 406-407.
60 Dadrian Vahakn N., The Documentation of the World War I Armenian Massacres in the Proceedings of 
the Turkish Military Tribunal, “Journal of Political and Military Sociology”, 22, 1994, p. 141.
61 Մի ու թյուն և առա ջա դի մու թյուն կու սակ ցու թյան շրջա նա յին պա տաս խա նա տու քար տու ղար-
նե րի ու պաշ տո նյա նե րի դա տա վա րու թյան նյու թե րը տե՛ս Հայերի ցեղասպանությունը, ըստ 
երիտթուրքերի դատավարության փաստաթղթերի, Երևան, 1989, էջ 129-162։
62 Ungor Ugur Umit, The Making of Modern Turkey. Nation and State in Eastern Anatolia, 1913-1950..., p. 
106.
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Հա յոց ցե ղաս պա նութ յանն ան մի ջա կան ակ տիվ մաս նակ ցութ յուն են բե րել ներ-
քին գոր ծե րի նա խա րա րութ յան վե րահս կո ղութ յան ներ քո գտնվող ոս տի կա նութ յունն 
ու ժան դար մե րիան՝ ներգ րավ վե լով կո տո րած նե րի ու հա յե րից առգ րավ ված գույ քի 
հափշ տակ ման մեջ: Ոս տի կա նութ յունն էր շրջա պա տում հայ կա կան բնա կա վայ րե րը, 
զենք փնտրե լու պատր վա կով խու զար կում հա յե րի տնե րը, ձեր բա կա լում հայ տղա-
մարդ կանց, տե ղա հա նութ յան քշում հայ բնակ չութ յա նը: « Մահ վան եր թե րը» սո վո-
րա բար ու ղեկ ցում էին ժան դարմ նե րը: Ն րանք քշում էին տե ղա հան ված նե րին՝ զրկե-
լով վեր ջին նե րիս հանգս տից, յուրացնում զարդեղենը և հագուստը, աղբ յուր նե րի և 
ջր հո րե րի մո տով անց նե լիս ար գե լե լով ջուր խմել, զրկե լով հա ցից, տան ջանք նե րի էին 
են թար կում, բռնա բա րում, խե ղան դամ դարձ նում և ս պա նութ յուն ներ ի րա կա նաց նում63: 

Ներ քին գոր ծե րի և ռազ մա կան նա խա րա րութ յան վե րահս կո ղութ յան ներ քո էին 
գտնվում նաև կայս րութ յան հիմ նա կան հա ղոր դակ ցութ յան մի ջոց նե րը` հե ռագ րա-
կան և  եր կա թու ղա յին ցան ցը: Հե ռագ րա կան մե քե նա նե րը վճռո րոշ դեր ու նե ցան 
հա յե րի տե ղա հան ման և զանգ վա ծա յին կո տո րած նե րի կազ մա կերպ ման գոր ծում: 
Ն րանց մի ջո ցով հրա ման ներ և զե կու ցագ րեր էին ու ղար կում տե ղա կան իշ խա նութ-
յուն նե րին և կու սակ ցա կան ներ կա յա ցու ցիչ նե րին։ Ին քը՝ Թա լեա թը, ժա մա նա կին 
փոս տա յին ծա ռա յող էր ե ղել և  իր տա նը սե փա կան հե ռագ րա կան ա պա րատ ու ներ, 
որն օգ տա գոր ծում էր տնից հրա ման ներ ու ղար կե լու հա մար։ Մեծ թվով հա յեր, 
ով քեր աշ խա տում էին փոս տա յին ծա ռա յութ յու նում, 1915 թ. սկզբին զանգ վա ծա բար 
հե ռաց վե ցին ի րենց պաշ տոն նե րից64։

Հա յոց ցե ղաս պա նութ յան ի րա կա նաց մա նը մաս նակ ցեց նաև թուր քա կան 
բա նա կը: Հատ կա պես մեծ դեր են խա ղա ցել բա նա կի գլխա վոր հրա մա նա տար, 
ռազ մա կան նա խա րար Էն վե րը, 4-րդ բա նա կի հրա մա նա տար Ջե մա լը և 3-րդ 
բա նա կի հրա մա նա տար Մահ մուդ Ք յա մի լը: Հա յե րի ոչն չաց ման գոր ծում ակ տիվ 
մաս նակ ցութ յուն են ու նե ցել գե նե րալ ներ Հա լիլ Կու տը՝ Էն վե րի հո րեղ բայ րը, և 
Ա լի Իհ սան Սա բի սը65: 

Պետք է հի շել նաև, որ տե ղա հա նութ յան մա սին 4-րդ հոդ վա ծը ժա մա նա կա-
վոր օ րեն քի գոր ծադ րու մը դնում էր ռազ մա կան նա խա րա րութ յան վրա66։ Բա նա-
կի ներ գրավ վա ծութ յու նը մե ծա պես պայ մա նա վոր ված էր նաև Էն վե րի գոր ծո նով։ 
Հենց Սա րի ղա մի շի ճա կա տա մար տում նրա կրած ծանր պար տութ յու նը դար ձավ 
հայ զին վո րա կա նութ յան զի նա թափ ման և  ոչն չաց ման ա ռի թը։ Սա րի ղա մի շից հե տո 
հա յե րը նաև ար դեն բա ցա հայտ թի րա խա վոր վե ցին իբրև պե տութ յան թշնա մի ներ։ 
Հենց բա նա կի ներ սում 1915 թ. փետր վար-մա յիս ա միս նե րին տե ղի ու նե ցավ հար յուր 

63 Տե՛ս, օրինակ АВПР, Политархив, д. 3508, л. 16. ըստ Русские источники о геноциде армян в Ос-
манской империи - 1915-1916 годы, Ереван, 1995 г., с. 22, ЦГИА Арм. ССР, ф. 57, оп. 2, д. 692, п. 17-20, 
ըստ Геноцид армян в османской империи: Сборник документов и материалов. “Айастан”, Ереван, 
1983, с. 284, The Treatment of Armenians in the Ottoman Empire 1915-16, 1916. p. 262-264, Герберт Адамс 
Гиббонс. Последние избиения в Армении, Петроград, 1916, с. 15:
64 Lepsius Johannes, Berichi aber die Lage de Armenischen Volkes ըստ Геноцид армян в османской 
империи: Сборник документов и материалов. “Айастан”, Ереван, 1983, էջ 389:
65 Kévorkian Raymond, The Armenian Genocide: A Complete History, I. B. Tauris, 2011.
66 Dadrian Vahakn N., նշվ. աշխ., էջ 235.
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հա զա րա վոր հայ զին վոր նե րի ու սպա նե րի ոչն չա ցու մը: Հ. Մոր գեն թաուն գրում էր. 
«1915 թ. սկզբին թուր քա կան բա նա կում ծա ռա յող բո լոր հայ զին վոր նե րին նոր կար-
գա վի ճակ տրվեց։ Մինչ այդ պա հը նրանց մեծ մա սը կռվում էր ռազ մա դաշ տում, 
իսկ հի մա նրանց զի նա թա փե ցին և վե րա ծե ցին աշ խա տու ժի։ Ի րենց երկ րին որ պես 
հրե տա նա վոր կամ հե ծե լա զո րա յին ծա ռա յե լու փո խա րեն եր բեմ նի հայ զին վոր նե րը 
վե րած վե ցին ճա նա պար հա շի նա րար բան վոր նե րի և «բեռ նա կիր ա նա սուն նե րի... 
Բազ մա թիվ դեպ քե րում հա յազ գի զին վո րա կան նե րին ոչն չաց նում էին էլ ա վե լի 
ան մարդ կա յին ձևով, հի մա ար դեն նրանց սառ նասր տո րեն գնդա կա հա րե լը սո վո-
րա կան եր ևույթ էր դար ձել»67։

Բա նա կա յին ստո րա բա ժա նում ներն ակ տի վո րեն օգ տա գործ վում էին այն տե ղե-
րում, որ տեղ հա յերն ինք նա պաշտ պա նութ յան էին դի մում, և  ա ռա ջա նում էր դի մադ-
րութ յու նը կոտ րե լու անհ րա ժեշ տութ յուն: Այս պես, Վա նի և Մու սա լե ռան դի մադ-
րութ յու նը փոր ձե ցին կոտ րել բա նա կա յին ստո րա բա ժա նում նե րի օգ նութ յամբ: 

Բա ցի այդ, թուր քա կան վեր նա խա վի վրա զին վո րա կա նութ յան ու նե ցած ազ դե-
ցութ յու նը մե ծա պես նպաս տեց այս գոր ծո ղութ յուն ներն իբրև ռազ մա կան անհ րա-
ժեշ տութ յուն ներ կա յաց նե լու փոր ձին: 1919 թ. հուն վա րին թուր քա կան իշ խա նութ յուն-
նե րը ձեր բա կա լե ցին մի շարք բարձ րաս տի ճան զին վո րա կան նե րի՝ հայ տա րա րե լով 
վեր ջին նե րիս ի րենց պա տաս խա նատ վութ յան տակ գտնվող շրջան նե րում հայ կա-
կան բնակ չութ յան կո տո րա ծի կազ մա կեր պիչ ներ։ Դա ո րոշ չա փով հա մա պա տաս-
խա նում էր ի րա կա նութ յա նը: Այս պես, երբ Էրզ րու մում Գեր մա նիա յի փոխհ յու պա-
տոս Շոյբ ներ- Ռիխ թե րը բո ղո քեց վա լի Թահ սի նին տե ղա հան վող նե րի նկատ մամբ 
կա տար վող դա ժա նութ յուն նե րից, վեր ջինս խոս տա ցավ, որ նման բան այլևս չի 
կրկնվե լու՝ միա ժա մա նակ որ պես ար դա րա ցում ներ կա յաց նե լով այն հան գա ման քը, 
որ տա րա ծաշր ջա նում ի րա կան իշ խա նութ յու նը կենտ րո նա ցած էր եր րորդ բա նա կի 
հրա մա նա տար Մահ մուդ Քա մի լի ձեռ քե րում68:

Քա նի որ Հա յոց ցե ղաս պա նութ յունն ի րա կա նաց վում էր պա տե րազ մա կան 
շրջա նում և ռազ մա կան դրութ յան պայ ման նե րում, զին վո րա կա նութ յունն իր ձեռքն 
էր վերց րել իշ խա նութ յու նը կայս րութ յան շատ շրջան նե րում։ Վ. Դադր յա նը, օ րի-
նակ բե րե լով Կայ սե րիի շրջա նը, ցույց է տա լիս, որ բա նակն այն տեղ հոգ էր տա նում 
ոչ միայն զին վոր նե րի հա վա քագր ման, լո գիս տի կա յի և տ րանս պոր տի հա մար, 
այլև ստանձ նել էին ևս  եր կու լրա ցու ցիչ գոր ծա ռույթ, ո րոնց գոր ծադ րու մը հա յե րի 
նկատ մամբ ող բեր գա կան հետ ևանք ու նե ցավ. դրանք էին` տար բեր մա կար դակ-
նե րի վրա ի րա կա նաց վող ան հա մա չափ բռնագ րա վում նե րը, ինչ պես նաև ռազ-
մա կան դա տա րան նե րի մի ջո ցով գոր ծադր վող «ար դա րա դա տութ յու նը»։ Ա վե լին, 
բա նա կա յին հրա մա նա տա րութ յու նը հա ճախ ղե կա վա րում էր ժան դար մե րիա յի 
այն զո րա ջո կատ նե րը, ո րոնք ու ղեկ ցում էին շատ հայ կա կան տե ղա հան ված նե րի 
խմբեր69։

67 Դեսպան Մորգենթաուի պատմությունը, ՀՑԹԻ, Երևան, 2012, էջ 227-228։
68 Kaiser H., A Scene from the Inferno, The Armenians of Erzerum and the Genocide, 1915-1916, Kieser 
H.L., Der Volkermord an den Armenien und die Shoa, Zurich, 2002, p. 139.
69 Dadrian V., The Agency of ‘‘Triggering Mechanisms’’ as a Factor in the Organization of the Genocide 
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Ոչ կա նո նա վոր ու ժե րի օգ տա գոր ծու մը՝ «կեղ տոտ գործն» ի րա կա նաց նե լու հա -
մար, հաս տատ ված օս ման յան ա վան դույթ էր70: Թեև կա նո նա վոր զոր քը նույն-
պես մաս նակ ցութ յուն ու նե ցավ Հա յոց ցե ղաս պա նութ յան ի րա կա նաց ման տար բեր 
դրվագ նե րում, սա կայն այն շատ հազ վա դեպ էր օգ տա գործ վում ամ բողջ հա մայնք-
ներ ոչն չաց նե լու հա մար: Հենց ոչ կա նո նա վոր ու ժերն էին դառ նում պե տա կան 
քա ղա քա կա նութ յան ի րա կա նաց ման կար ևո րա գույն բա ղադ րի չը71:

Հա յոց ցե ղաս պա նութ յան ի րա գործ ման գոր ծում վճռա կան էր « Թեշ քի լաթ-ի 
մահ սու սե»-ի ( Հա տուկ կազ մա կեր պութ յան) դե րը։ Այս կազ մա կեր պութ յանն էր 
հանձ նա րար ված տե ղա հան վող հայ բնակ չութ յան ոչն չա ցու մը, ինչ պես նաև այս գոր-
ծըն թա ցում ներգ րավ ված բո լոր մար մին նե րի գոր ծո ղութ յուն նե րի հա մա կար գու մը։ 

Կազ մա կեր պութ յան ա ռա ջաց ման հետ կապ ված կան տար բեր մեկ նա բա նութ-
յուն ներ, սա կայն հստակ է, որ այն գոր ծել է մինչև Ա ռա ջին աշ խար հա մար տը ռազ-
մա կան նա խա րար Էն վե րի վե րահս կո ղութ յան ներ քո և կ րել պա նիս լա մա կան և 
պան թուր քա կան գա ղա փար նե րի ազ դե ցութ յուն72։

Իր գո յութ յան ըն թաց քում կազ մա կեր պութ յունն ու նե ցավ ե րեք ղե կա վար՝ Սու լեյ-
ման Աս քե րի, Ա լի Բաշ խամ փա, Հու սա մեթ թին Էր թուրք։ Հե տաքր քիր է, որ բո լորն 
ու նեին հյու սիս կով կաս յան (չեր քե զա կան) ծա գում։ Բա վա կա նին շատ էին նրանք 
ներ կա յաց ված նաև Հա տուկ կազ մա կեր պութ յան այլ ղե կա վար դիր քե րում73:

Կազ մա կեր պութ յան ի րա կան ղե կա վա րը, սա կայն, Բե հաեդ դին Շա քիրն էր։ 
Դեռ 1914 թ. Բե հաեդ դին Շա քի րը չեր քեզ Հ յու սեյն Հուս նիի հետ ճա նա պար հոր դեց 
Էրզ րում՝ հայ կա կան նա հանգ նե րում զին ված խմբեր կազ մա կեր պե լու նպա տա կով: 
Հե տա գա յում նա հա մա կար գում էր « Հա տուկ կազ մա կեր պութ յան» գոր ծո ղութ յուն-
նե րը՝ ան ձամբ շրջե լով իր ավ տո մե  քե նա յով մի  շրջա նից մյու սը և գաղտ նագր ված 
հե ռագ րե րի մի  ջո ցով74: Մեծ էր կազ մա կեր պութ յու նում նաև Նա զը մի դե րը։

Թուր քա գետ Ար սեն Ա վագ յանն ընդգ ծում է այն չորս խնդիր նե րը, որ դրվում 
էին « Թեշ քի լաթ-ի մահ սու սե»–ի առջև՝ հայ կա կան բնակ չութ յան զի նա թափ ման 
կազ մա կեր պում, ու ղեկ ցող ջո կատ նե րի կազ մա կեր պում, ո րոնք պետք է ի րա կա-
նաց նեին բնակ չութ յան տե ղա հա նութ յու նը և  ոչն չա ցու մը, սի րիա կան ա նա պատ-
նե րում և հա մա կենտ րո նաց ման այլ վայ րե րում հայ կա կան բնակ չութ յան ոչն չաց-
ման հա մար նա խա տես ված ջո կատ նե րի կազ մա կեր պում, հա յոց ցե ղաս պա նութ-
յան կազ մա կերպ ման ա ռու  մով վի լա յե թի քա ղա քա ցիա կան իշ խա նութ յուն նե րի 

Against the Armenians of Kayseri District, “Genocide Studies and Prevention”, № 1, 2), 2006), p. 110։
70 Տե՛ս Reid, James J, Crisis of the Ottoman Empire: Prelude to Collapse 1839–1878, Stuttgart: Steiner, 
2000.
71 Reid J., “Militarism,” 6–11; Toynbee Arnold J., The Western Question in Greece and Turkey: A Study in 
the Contact of Civilizations, London: Constable and Co., 1923, p. 278–80.
72 Մանրամասն տես՝ Авакян А., նշվ. աշխ., էջ 93-96։
73 Gingeras Ryan, Sorrowful shores : violence, ethnicity, and the end of the Ottoman Empire, 1912–1923,
p. 58.
74 Supra, p. 187, n. 155 ըստ Kévorkian Raymond, նշվ. աշխ., էջ 199:
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գործողութ յուն նե րի վե րահս կում և հա մա կար գում75։ 
« Թեշ քի լաթ-ի մահ սու սեն» կազմ ված էր կենտ րո նից և չորս մաս նաճ յու ղե րից։ 

Ար ևել յան վի լա յեթ նե րի բա ժան մուն քը զբաղ վե լու էր Ռու սաս տա նի թի կուն քում պա -
նիս լա միզ մի և պան թուր քիզ մի քա րոզ չութ յամբ, սա կայն հիմ նա կան գոր ծա ռույ թը 
դար  ձավ հենց հայ կա կան կո տո րած նե րի ի րա կա նա ցու մը։ Ար ևել յան վի լա յեթ նե րում 
Հա տուկ կազ մա կեր պութ յան այս գոր ծա ռույ թի վե րահս կո ղութ յու նը դրվել էր հենց 
Տ րա պի զո նի վա լի Ջե մալ Ազ միի, Էրզ րու մի վա լի Թահ սի նի և Իթ թի հա թի կենտ կո մի 
ան դամ Բե հաեդ դին Շա քի րի ու դոկ տոր Ֆուադ Սա բիթ բե յի վրա76։

« Թեշ քի լաթ-ի մահ սու սե»-ում հրա հանգ նե րը փո խանց վում էին հիմ նա կա նում 
բա նա վոր, գրագ րութ յու նը կար դա լուց հե տո ան մի ջա պես ոչն չաց վում էր։ Կազ մա-
կեր պութ յու նում գոր ծում էր խիստ կար գա պա հութ յան ռե ժի մը։ Գ րագ րութ յան ժա մա-
նակ օգ տա գործ վում էր ներ քին գոր ծե րի նա խա րա րութ յան գաղտ նա գի րը։

Պետք է նշել, որ « Թեշ քի լաթ-ի մահ սու սեն» մի այն ի կա տար էր ա ծում ար դեն 
իսկ ըն դուն ված ո րո շումն  ե րը։ Սա կայն այն ու ներ ո րոշ լիա զո րութ յուն ներ, ո րոնք 
թույլ էին տա լիս հանձ նա րա րութ յուն ներ ու ղար կել տե ղա կան մար մի ն նե րին տե ղա-
հա նութ յան և  ոչն չաց ման կազ մա կերպ ման հար ցե րով, վե րահս կել այդ ա ռու մով 
նրանց գոր ծու նեութ յու նը և պա հան ջել կա տար ված աշ խա տան քի վե րա բեր յալ հաշ-
վետ վութ յուն։ Այս պա րա գա յում նույ նիսկ վա լի նե րը և կայ մա կամն  ե րը, ինչ պես նաև 
Իթ թի հա թի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը պար տա վոր ված էին են թարկ վել Հա տուկ կազ մա-
կեր պութ յան պա հանջ նե րին։ Ն րան ցից շա տե րը հենց Հա տուկ կազ մա կեր պութ յան 
ան դամն  եր էին, ին չը զգա լիո րեն հեշ տաց նում էր գոր ծը։ 

Ճիշտ է, « Թեշ քի լաթ-ի մահ սու սե»–ի և  ո րոշ այլ կա ռույց նե րի մի ջև եր բեմն  լար վա-
ծութ յուն էր ա ռա ջա նում: Այս պես, բա նա կա յին ստո րա բա ժա նումն  ե րը եր բեմն  հրա-
ժար վում էին օ ժան դակ ու ժեր տրա մադ րե լուց՝ պատ ճա ռա բա նե լով, որ են թարկ վում 
են մի այն գե րա գույն հրա մա նա տա րին և չեն պատ րաստ վում կա տա րել հրա հանգ ներ, 
ո րոնք գա լիս էին Հա տուկ կազ մա կեր պութ յան խո ղո վակ նե րով: Այս դեպ քե րում հրա-
հանգ ներն ուղղ վում էին հենց ռազ մա կան նա խա րա րութ յու նից: Հա րա բե րութ յուն նե րը 
մե ր թընդ մե րթ չա փա զանց սրվում էին։ Օ րի նակ, Եր րորդ բա նա կի հրա մա նա տար Մեհ-
մե դ Վե հի բը մի  ան գամ նույ նիսկ ցան կա նում էր ձեր բա կա լել Բե հաեդ դին Շա քի րին, և 
մի այն Էն վե րի մի  ջամ տութ յու նը խան գա րեց դրան77:

 « Թեշ քի լաթ-ի մահ սու սե»–ի հետ սերտ կա պի մեջ էին պա տաս խա նա տու քար-
տու ղար նե րը։ 1913 թ. սեպ տեմ բե րի 13-ով թվագր ված Հա տուկ կազ մա կեր պութ յան 
կող մից Իթ թի հա թի կենտ կոմ ու ղարկ ված մի փաս տաթղ թից պարզ է դառ նում, որ 
հենց նրանք էին պա տաս խա նա տու շրջան նե րում ա վա զա կախմ բեր կազ մա կեր-
պե լու հա մար։ Հե ռա գի րը նշում է, որ Սամ սու նի պա տաս խա նա տու քար տու ղար 
Ռուշ տուի գոր ծո ղութ յուն նե րը, ով խմբեր է կազ մել իր տա րած քում, պետք է օ րի-

75 Авакян А., նշվ. աշխ., էջ 109։
76 Ertürk Hüsameddin, նշվ. աշխ., էջ 111։ նաև Авакян А., նշվ. աշխ., էջ 107-108։
77 Cemil Arif, նշվ. աշխ., էջ 198, Авакян А., նշվ. աշխ., էջ 119։ 
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նակ լի նեն մյուս նե րի հա մար78։ Խմ բե րը հա վա քագր վե լուց հե տո ու ղարկ վում էին 
մայ րա քա ղաք79, որ տեղ անց նում էին ռազ մա կան պատ րաս տութ յուն և հանձ նա րա-
րութ յուն ստա նա լով՝ գոր ծուղ վում էին հայ կա կան վի լա յեթ ներ։

Հե տաքր քիր է, որ այս գրագ րութ յու նը տե ղի էր ու նե նում Իթ թի հա թի գլխա վոր 
քար տու ղար Միդ հատ Շուք րուի մի ջո ցով։

Կազ մա կեր պութ յան ջո կատ նե րի թվա յին կազ մը մշտա պես փո փոխ վում էր՝ կախ-
ված նրանց առջև դրված խնդիր նե րից։ Ն րանք հա մալր վում էին ե րեք հիմն  ա կան 
աղբ յու րից՝ քրդա կան ցե ղեր, Կով կա սից և Բալ կան նե րից ներ գաղթ ված ներ, ինչ պես 
նաև ներ քին գոր ծե րի նա խա րա րութ յան հրա հան գի հի ման վրա բան տե րից ա զատ 
ար ձակ ված քրեա կան հան ցա գործ ներ80։ Այս ա վա զա կախմ բե րի ան դամն  ե րը նույ-
նիսկ ե րիտ թուր քա կան պաշ տոն յա նե րի կող մի ց էին բնո րոշ վում իբրև «վայ րե նի ներ 
և հան ցա գործ ներ»81։

Ա րամ Ան տոն յա նը նշում է, որ քրիս տոն յա նե րի նկատ մամբ ա ռանձ նա հա տուկ 
ա տե լութ յամբ և դա ժա նութ յամբ աչ քի էին ընկ նում բալ կան յան մու հա ջիր նե րից բաղ-
կա ցած ջո կատ նե րը, ա ռաջ նորդ վե լով վրե ժի զգա ցումն  ե րով հա յե րի հան դեպ, ով քեր 
բո լո րո վին կապ չու նեին նախ կի նում ի րենց կրած տա ռա պանք նե րի հետ82: Ջո կատ-
ներ էին կազմ վում նաև ա վե լի վաղ Կով կա սից տե ղա փոխ ված տար բեր ազ գութ-
յուն նե րի մու սուլ ման նե րից, ո րոնք մի ա վոր ված էին ընդ հա նուր չեր քեզ ան վան տակ: 
Այս պես, նման ջո կատ նե րից մե  կը գլխա վո րում էր Չեր քեզ Ահ մե  դը, ով Դիար բե քի րի 
մոտ սպա նեց օս ման յան Խորհր դա րա նի եր կու հայ պատ գա մա վոր նե րի՝ Գ րի գոր 
Զոհ րա պին և Վարդ գես Սե րին գուլ յա նին83: 1916 թ. Դեր- Զո րի ա նա պա տում ա պաս-
տա նած հա յե րի կո տո րա ծը նույն պես ի րա կա նաց վեց Դեր- Զո րի գա վա ռա պետ 
Սա լիհ Զե քիի կող մի ց չե չեն նե րից և տե ղի ա րաբ նե րից կազմ ված չե թե նե րի ձեռ քե-
րով։ 

Թուրք պատ մա բան Սուաթ Փար լա րը նշում է, որ մի նչև տե ղա հա նութ յան մա սին 
ո րոշ ման հրա պա րա կու մը « Թեշ քի լաթ-ի Մահ սու սեն» ար դեն իսկ սկսել էր կազ-
մա կեր պել կա մա վոր նե րի խմբեր Բալ կան նե րից և Կով կա սից, ինչ պես նաև ծանր 
հան ցա գոր ծութ յուն նե րի հա մար դա տա պարտ ված բան տարկ յալ նե րից։ Այս խմբե-
րի կող մի ց գյու ղե րի վրա կա տար ված հար ձա կումն  ե րը նույ նիսկ դար ձան Կ. Պո լիս 

78 Takvimi Vekâyi 3554, 5th session, 14 May 1335 ըստ Akçam Taner, From Empire to Republic..., էջ 171:
79 Մեկ այլ` 1914 թ.նո յեմ բե րի 13-ով թվագր ված հե ռագ րում Հա տուկ կազ մա կեր պու թյու նը պա հան-
ջում է, որ «Իզ մի թում, Բուր սա յի ում, Բան դիր մա յում, Բա լի քե շի րում և այլ հար մար շրջան նե րում կու-
սակ ցու թյան քար տու ղար նե րի կող մից գաղտ նի հա վա քագր ված ներն ու ղարկ վեն [Ստամբուլ] մեկ 
շաբաթվա ընթացքում (Takvimi Vekâyi 3554, 5th session, 14 May 1335 ըստ Taner Akçam, From Empire 
to Republic..., էջ 163):
80 Akçam Taner, From Empire to Republic..., p. 161.
81 A. Mil, ‘Umumi Harpte Tejkiläti Mahsusa’, in: Vakit, 2 October 1933 up to 18 April 1934, republished 
as: Arif Cemil (Denker), /. Dünya Sava§i’nda Tejkilät-i Mahsusa (Istanbul: Arba, 1997), p. 196 ըստ Ungor 
Ugur Umit - The Making of Modern Turkey: Nation and State in Eastern Anatolia, 1913-1950, էջ 58:
82 Անտոնյան Արամ, Մեծ ոճիրը, Երևան, 1990, էջ 53-54։
83  Ռեֆիկ Ահմեդ, Երկու կոմիտե, երկու ոճիր, Երևան, 1997, էջ 46-50։
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հղված մի  քա նի բո ղո քի պատ ճառ84։ 
Հե տաքր քիր է Ջե մալ փա շա յի անձ նա կան օգ նա կան Ֆա լիխ Ռիֆ քի Ա թա յի 

հի շա տա կումն այն մա սին, որ լսե լով «հայ րե նի քի պաշտ պա նութ յան ջո կատ նե րի» 
կազ մա վոր ման մա սին՝ նա դի մում է Նա զը մին՝ ցան կա նա լով հա վա քագր վել դրանց 
մեջ, սա կայն վեր ջինս, ժպի տը դեմ քին, մեր ժում է, քա նի որ այդ ջո կատ նե րը կազ մա-
վոր վում էին «հան ցա գործ նե րից և մար դաս պան նե րից, և ձեր նման ե րի տա սար դը 
գործ չու նի այն տեղ»։ «Ես այդ պես էլ բան չհաս կա ցա այդ մար դաս պան նե րի բա նա-
կի մա սին», - գրում է Ֆա լիխ Ռիֆ կի Ա թա յը85։

Էրզ րու մում չե թե նե րը ստեղծ վում էին «իս լա մա կան մի  լի ցիա յի» տես քով Բե հաեդ-
դին Շա քի րի ղե կա վա րութ յամբ 1914 թ. օ գոս տո սին։ Երզն կա յի մու թա սե րի ֆին, Բայ-
բուր դի, Դեր ջա նի և Կի ղի կայ մա կամն  ե րին հղված հե ռագ րում թվարկ վում էին 
նրանց ա նուն նե րը, ով քեր պա տաս խա նա տու էին չե թե նե րի ստեղծ ման հա մար, և 
նշ վում էր. «...ան ցե՛ք գոր ծի գաղտ նի և  ա ռանց աղ մու կի և մշ տա պես հայտ նե՛ք արդ-
յուն քի մա սին»։ Ռի զեում լեռ նե րում գոր ծող ա վա զակ նե րին ուղ ղա կի ա ռա ջարկ վեց 
ամ բողջ կազ մով դառ նալ Հա տուկ կազ մա կեր պութ յան ան դամն  եր, ինչն ըն դուն վեց 
մե ծ պատ րաս տա կա մութ յամբ86։ 

Գոր ծըն թաց ներգ րավ վում էին նաև քրդա կան ա շի րեթ նե րը: Այս պես, Էրզ րու-
մում կու սակ ցութ յան տե սուչ Հիլ մի ն գրում է քրդա կան ա շի րա թա պե տե րից մե  կին. 
«...քա նի որ ե կել է ժա մա նա կը լու ծե լու այն խնդի րը, ո րի մա սին մե նք խո սում էինք 
Էրզն կա յում... ինձ անհ րա ժեշտ է 50 տղա ներ... ես այս տեղ նրանց հա մար կնա խա-
պատ րաս տեմ բո լոր պայ ման նե րը: Պետք է ընտ րել այն սկզբուն քով, որ ընտր ված-
նե րը լի նեն ե րի տա սարդ կամ մի  ջին տա րի քի, հաս տա տա կամ և վճ ռա կան, պատ-
րաստ ի րենց կյան քը տա լու հա նուն երկ րի և ժո ղովր դի: Ա ռա ջին իսկ պա հան ջի 
դեպ քում ու ղար կե՛ք նրանց այս տեղ... Պատ րա՛ստ ե ղեք և տե ղե կութ յո՛ւն հա ղոր դե՛ք 
Բե հաեդ դին Շա քիր բեյ է ֆեն դիին...»87: 

Քր դե րից ստեղծ ված ջո կատ նե րը հսկա յա կան դե րա կա տա րում ու նե ցան ար ևել-
յան վի լա յեթ նե րում հա յե րի ոչն չա ցումն  ի րա կա նաց նե լու գոր ծում: Դ րա նա խա պայ-
ման նե րից մե  կը քրդե րի գրե թե հա մա տա րած զին ված լի նելն էր: Բա ցի այդ, քրդե րը 
հա յե րի ոչն չա ցու մով ա զա տում էին մի  տա րածք, ո րի նկատ մամբ եր կար տա րի ներ 
հա վակ նութ յուն ու նեին88: Ընդ ո րում, քրդե րը հիմն  ա կա նում հար ձակ վում էին գյու-
ղե րի վրա, կո տո րում բնակ չութ յա նը և  ոչ թե տե ղա հա նում նրան: Գե ղե ցիկ կա նայք 
և  աղ ջիկ նե րը քշվում էին հա րեմն  եր: Գ յու ղե րը հա ճախ հրի էին մատն վում89:

84 Parlar Suat, Osmanli`dan Günümüze Gizli devlet, Islanbul, 1997, s. 75, մե ջբերումն  ըստ Авакян А., 
Черкесский фактор в Османской империи и Турции, Ереван, 2001, էջ 231:
85 Տե՛ս Акчам Танер «Турецкое национальное “Я” и Армянский Вопрос» (հասանելի է առցանց 
http://armenianhouse.org/akcam/genocide/application.html):
86 Авакян А., նշվ. աշխ., էջ 106-107։
87 Akçam Taner, From Empire to Republic..., p. 162.
88 Ungor Ugur Umit, The Making of Modern Turkey: Nation and State in Eastern Anatolia, 1913-1950...,
p. 108.
89 Авакян А., նշվ. աշխ., էջ 121։
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դ. «Շարքային» մարդասպանները
Հայ բնակ չութ յան ոչն չաց ման հա մա կար գի ստո րին հատ վա ծում «շար քա յին» 

մար դաս պան ներն էին, ով քեր, օգտ վե լով ան պատ ժե լիութ յան մթնո լոր տից և վա յե-
լե լով հա սա րա կութ յան ընդ հա նուր հա վա նութ յու նը, ուղ ղա կիո րեն մաս նակ ցում էին 
սպա նութ յուն նե րին կամ գոր ծըն թա ցի իրականացմանը: 

Ցան կա ցած ցե ղաս պա նութ յան ի րա գոր ծում անհ նար է ա ռանց լայն զանգ-
ված նե րի մաս նակ ցութ յան: Ան մի ջա կան սպա նութ յուն նե րի ի րա կա նաց ման մաս-
նա կից նե րի թի վը կախ ված է սպա նութ յան տեխ նո լո գիա յից, զոհ խմբի չա փե րից 
և տե ղա բաշխ ման բնույ թից, ինչ պես նաև դի մադ րութ յան աս տի ճա նից: Ցե ղաս-
պա նութ յան ի րա կա նաց ման գոր ծըն թաց մեծ թվով մարդ կանց ներգ րա վե լու ո րո-
շու մը նույն պես կախ ված է քա ղա քա կան նպա տակ նե րից: Ցե ղաս պա նութ յան 
նա խա ձեռ նող ներն ի րենց գոր ծո ղութ յուն նե րում ու նեն ա ջակ ցութ յան կա րիք և 
հաս նում են դրան հնա րա վո րութ յուն տա լով հա սա րա կութ յան տար բեր խմբե-
րին բա վա րա րե լու ի րենց պահանջներն ու ցանկությունները: Բ նակ չութ յան մեծ 
խմբեր ներգ րա վե լով սպա նութ յուն նե րի հա մա կարգ՝ նա խա ձեռ նող ու ժերն ա վե լի 
ա մուր են կա պում ոճ րա գործ հա սա րա կութ յա նը վար չա կար գի հետ90:

Ըստ Փոլ Բ րաս սի՝ ցե ղաս պա նա կան գոր ծո ղութ յուն նե րում բնակ չութ յան մաս-
նակ ցութ յան հա մար անհ րա ժեշտ է եր կու բա ղադ րի չի առ կա յութ յուն՝ «պլա նա վո-
րում» և «խան դա վա ռութ յուն»: Իշ խա նութ յուն նե րը ծրագ րում են սպա նութ յուն նե րի 
գոր ծըն թա ցը և  ա պա հո վում դրա կար գա պահ ի րա կա նա ցու մը, և միա ժա մա նակ 
խրա խուս վում է բնակ չութ յան զանգ վա ծա յին մաս նակ ցութ յան հա մար անհ րա ժեշտ 
մի ջա վայ րի ձևա վո րու մը: Դ րա հա մար օգ տա գործ վում են ա սե կո սե նե րի, մո տա լուտ 
վտան գի մա սին լու րե րի տա րա ծու մը, խո րը, են թա գի տակ ցա կան մա կար դա կում 
գո յութ յուն ու նե ցող նա խա պա շա րում նե րի վե րաակ տի վա ցու մը և ն ման այլ մի ջոց-
ներ, ո րոնք օգ նում են ո րո շա կիո րեն ար դա րաց նել ո ճի րը և մեղ քը տե ղա փո խել ի րա-
կան ոճ րա գոր ծից դե պի «ա նո րոշ, վրդով մուն քով լցված մարդ կանց բազ մութ յուն»91:

Այս ի րա վի ճա կը, երբ մարդն ըն դա մե նը ամ բո խի մի մաս նի կի է վե րած վում, ման-
րակր կիտ նկա րագր ված է ֆրան սիա ցի սո ցիո լոգ Գուս տավ Լը Բո նի «Ամ բո խը. հան-
րութ յան գի տակ ցութ յան ու սում նա սի րութ յուն» աշ խա տութ յան մեջ։ Ցե ղաս պա նութ-
յու նը խմբա յին գոր ծո ղութ յուն է։ Ոճ րա գործ նե րը հան դես են գա լիս իբրև մեծ և փոքր 
խմբե րի/ամ բո խի ան դամ ներ։ Ըստ Լը Բո նի՝ ամ բո խը բնո րոշ վում է իբրև «իմ պուլ սիվ, 
դյու րագր գիռ, չպատ ճա ռա բան ված, դա տո ղութ յուն նե րից և քն նա դա տա կան ո գուց 
զուրկ, գերզ գաց մուն քա յին... այն, ինչ նկատ վում է է վոլ յու ցիոն ա վե լի ցածր ձևե րին 
պատ կա նող էակ նե րի մոտ» 92։ Ամ բո խում մարդ կանց ան հա տա կա նութ յու նը լուծ վում 
է հան րա յին գի տակ ցութ յան մեջ, «...ին չը ստի պում է մար դուն զգալ, մտա ծել և գործել 

90 Encyclopedia of Genocide and Crimes against Humanity, նշվ.աշխ., էջ 792։
91 R. Brass Paul, The partition of India and retributive genocide in the Punjab, 1946-47: Means, methods, 
and purposes 1, Journal of Genocide Research, 5, (1), (2003), p. 92.
92 Le Bon Gustave, The Crowd: A Study of the Popular Mind, Dover Publications; Reprint edition, 2002,
p. 10.
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տար բեր, քան այն կզգար, կմտա ծեր կամ կգոր ծեր մե կու սաց ման մեջ»93։ Լը Բո նը 
նաև պնդում է, որ «...միայն կազ մա կերպ ված խմբի մաս դառ նա լու փաս տով մար դը 
քա ղա քակր թութ յունից իջ նում է մի քա նի աս տի ճան ներքև։ Մե կու սաց ված նա անձ-
նա վո րութ յուն էր, ամ բո խում նա բար բա րոս է, մի էակ, որ գոր ծում է բնազ դա բար» 94։ 
Եվ հետ ևա բար խմբի ան դամ նե րի գոր ծո ղութ յուն նե րը դառ նում են ա վե լի պար զու-
նակ, ա վե լի զգաց մուն քա յին և  ի վեր ջո ա վե լի հա կա սո ցիալ։

Հա յոց ցե ղաս պա նութ յունն ի րա կա նաց նող նե րը երբեմն ներ կա յաց վում են իբրև 
մո լա գար բար բա րոս ներ, յու րա հա տուկ չա րիք մարդ կա յին կեր պա րան քով։ Սա ի րա-
կա նաց ված ոճ րին ո րո շա կի մե տա ֆի զի կա կան բնույթ է տա լիս։ Նույն մտայ նութ-
յու նը կար նաև Հո լո քոս տի մեկնաբանման և ներկայացման դեպ քում95, սա կայն այն 
ո րո շա կիո րեն փոխ վեց փի լի սո փա և քա ղա քա գետ Հան նա Ա րենդ թի «Այխ մա նը 
Ե րու սա ղե մում» (“Eichmann in Jerusalem”) գրքի լույս ըն ծա յու մից հե տո։ Ա րենդ թը, 
լու սա բա նե լով Հո լո քոս տի հիմ նա կան պա տաս խա նա տու նե րից մե կի՝ Ա դոլֆ Այխ-
մա նի դա տա վա րութ յու նը, պնդեց, որ վեր ջինս «չա րի ա ռօ րեա կա նութ յան» մարմ-
նա վո րում է։ Ա րենդ թը շեշ տում էր, որ Այխ մա նի ա մե նա սար սա փեց նող հատ կա նի շը 
ոչ թե նրա ա ռանձ նա հա տուկ կամ չար լի նելն է, այլ նրա ծայ րա հեղ «հա սա րա կութ-
յու նը»96։

Այս պի սով, պետք է ար ձա նագ րել, որ մեծ հաշ վով թե՛ Հո լո քոս տի, թե՛ Հա յոց 
ցե ղաս պա նութ յան և թե՛ այլ ցե ղաս պա նութ յուն նե րի պա րա գա յում ոճ րա գործ նե րը 
հար յուր հա զա րա վոր հա սա րակ մար դիկ էին, ով քեր ի րա կա նաց րին մի լիո նա վոր 
սպա նութ յուն ներ։ Ի հար կե, վստա հա բար նրանց մեջ կա յին հո գե կան խան գա րում-
ներ ու նե ցողներ, սա կայն մաս նա կից նե րի նման մեծ թի վը թույլ չի տա լիս կա պել 
ցե ղաս պա նութ յան ի րա կա նա ցու մը մար դաս պան նե րի անձ նա կան հատ կա նիշ նե րի, 
կամ կրթա կան մակարդակի ու սո ցիա լա կան ծագ ման հետ։

Շար քա յին զին վոր ներ, « Թեշ քի լաթ-ի մահ սու սե»–ի կի սա ռազ մա կա նաց ված 
ջո կատ ներ ներգ րավ ված կա մա վոր ներ, ժան դարմ ներ, բան տե րից ա զատ ար ձակ-
ված հան ցա գործ ներ, բժիշկ ներ, գյու ղա ցի ներ, ու սա նող ներ, քրդեր, Բալ կան նե րից 
ե կած փախս տա կան ներ, այ սինքն՝ բնակ չութ յան գրե թե բո լոր հատ ված նե րը մաս-
նակ ցութ յուն ու նե ցան հա յե րի ոչն չաց ման գոր ծըն թա ցին:

Մաս նակ ցութ յան զանգ վա ծա յին բնույ թը պարզ էր դեռ ժա մա նա կա կից նե րին։ 
Այս պես, բրի տա նա ցի ծո վա կալ Ռի չարդ Ուե բը, ով Կ. Պոլ սի օ կու պա ցիա յի ժա մա նակ 
քա ղա քի գլխա վոր հանձ նա կա տա րի տե ղա կալն էր, 1919 թ. ապ րի լի 13-ին հա ղոր-
դում էր բրի տա նա կան ար տա քին գե րա տես չութ յուն. « Հա յե րի կո տո րած նե րի բո լոր 
մե ղա վոր նե րին պատ ժե լու հա մար անհ րա ժեշտ կլի ներ ողջ թուրք ազ գին  պատ ժի 
են թար կել: Ուս տի ա ռա ջար կում եմ որպես ար ժա նի պա տիժ այն էլ հա մազ գա յին 

93 Նույն տեղում, էջ 4։
94 Նույն տեղում, էջ 8։
95  Waller James E., “Becoming Evil: How Ordinary People Commit Genocide and Mass Killing”, Oxford 
University Press, 2007, p. 61.
96  Arendt Hannah, Eichmann in Jerusalem: a Report on the Banality of Evil, Penguin Group, USA, 1994,
p. 76.
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մասշ տա բով՝ մաս նա տե լ փլուզ վող թուր քա կան կայս րութ յու նը, և  ան հա տա պես՝ 
դա տե լով այն բարձ րաս տի ճան պաշ տոն յա նե րին, ով քեր նշված են իմ ցու ցա կում: 
Ն րանց ճա կա տա գիրն օ րի նակ կծա ռա յի» 97:

Այս կար ծի քը կի սում էին թուրք պաշ տոն յա նե րը: Այս պես, 1919 թ. հուն վա րի 28-ին 
Ա լի Քե մա լը՝ հե տա գա յում Օս ման յան կայս րութ յան կրթութ յան նա խա րա րը, « Սա-
բահ» օ րա թեր թում նշում էր. «...չորս կամ հինգ տա րի ա ռաջ կա տար վեց պատ մութ-
յան մեջ նա խա դե պը չու նե ցող ո ճիր, մի հան ցա գոր ծութ յուն, ո րը սար սափ հա րու-
ցեց հա մայն աշ խար հում։ Ե թե ու զում ենք պատ կե րա ցում տալ այդ ոճ րա գոր ծութ-
յան մասշ տա բի և պայ ման նե րի մա սին, ա պա պետք է խո սենք ոչ թե հին գից տաս, 
այլ 100 հա զա րա վոր հան ցա գործ նե րի մա սին»98։ Իր հու շե րում Ա ռա ջին աշ խար հա-
մար տի ժա մա նակ օս ման յան խորհր դա րա նի նա խա գա հի և  ար տա քին գոր ծե րի 
ու ար դա րա դա տութ յան նա խա րար նե րի ա թոռ նե րը զբա ղեց րած Հա լիլ Մեն թե շեն 
խոս տո վա նում էր. «Ա նա տո լիա յում շատ քիչ թուր քեր կա յին, որ առն չութ յուն ու նե-
ցած չլի նեին այդ տե ղա հա նութ յան հետ»99:

Այս պի սով, Հա յոց ցե ղաս պա նութ յան ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րից մե կը թուրք, 
քուրդ և չեր քեզ բնակ չութ յան հա մա տա րած, գրե թե ամ բող ջա կան մաս նակ ցութ յունն 
էր կո տո րած նե րին: Հա յոց ցե ղաս պա նութ յունն ի րա կա նաց վեց հար յուր հա զա րա վոր 
հա սա րակ մարդ կանց ձեռ քե րով, ով քեր անձ նա պես ի րա կա նաց րել են մի լիո նա վոր 
սպա նութ յուն։

Ընդ ո րում, այդ զանգ վա ծա յին մաս նակ ցութ յու նը չու ներ սե ռա յին և տա րի քա-
յին տար բե րա կում: Այս պես, վե րապ րող Մկր տիչ Քեչ յա նը հի շում է, թե ինչ պես հայ 
կա նայք և  ե րե խա նե րը շրջա պատ վել էին Կա րա հա ճի լիից հա րավ թուրք և չեր քեզ 
տար բեր սե ռե րի գյու ղա ցի նե րով, ով քեր շա րու նա կե ցին սպան դի գոր ծըն թա ցը100:

Կա նանց և  ե րե խա նե րի մաս նակ ցութ յու նը ոճ րա գոր ծութ յանն ա ռան ձին ֆե նո-
մեն է ցե ղաս պա նա գի տութ յան մեջ։ Բազ մա թիվ կին ՍՍ-ա կան ներ աշ խա տում էին 
նա ցիս տա կան հա մա կենտ րո նաց ման և  ոչն չաց ման ճամ բար նե րում: Կամ բո ջա յում 
ցե ղաս պա նութ յան ի րա կա նաց ման մեջ կա նանց ներգ րավ վա ծութ յունն ա վե լի մեծ 
էր, քա նի որ ամ բողջ եր կի րը վե րած վել էր փաս տա ցի հսկա յա կան հա մա կենտ րո-
նաց ման ճամ բա րի, և տասն յակ հա զա րա վոր կա նայք ծա ռա յում էին իբրև կար գադ-
րիչ ներ և պա հա կախմ բի ան դամ ներ, նույ նիսկ մաս նակ ցում ուղ ղա կի սպա նութ յան 
գոր ծըն թաց նե րին: Ռուան դա յի ցե ղաս պա նութ յան հիմ նա կան կազ մա կեր պիչ նե րից 
առն վազն ե րե քը կին էին՝ սպան ված նա խա գա հի կի նը և կա ռա վա րութ յան եր կու 
ան դամ նե րը, իսկ հա զա րա վոր այլ հու թու կա նայք միա ցան ուղ ղա կի սպա նութ յուն նե րի, 

97 British Foreign Office Archives 371/4173/53351 (folio 192-93), մեջբերվում է ըստ Dadrian V.N. The 
History of the Armenian Genocide..., էջ 306.
98 Günel G., “İttihat Terakki’den Günümüze Yek Tarz-ı Siyaset: Türkleştirme, Belge Yayınları”, (İstanbul, 
2006), s. 127 մեջբերվում է ըստ Անումյան Մ., նշվ.աշխ. էջ. 52-53:
99 “Osmanlı Mebusan Meclisi Reisi Halil Menteşe’nin Anıları, Hürriyet Vakfı Yayınları”, (İstanbul, 1986), 
s. 239 մեջբերվում է ըստ Անումյան Մ., նշվ.աշխ. էջ. 28-29:
100  Kévorkian Raymond, p. 510.
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թա լա նի կամ թութ սի կա նանց բռնա բա րե լու հրահր ման գոր ծըն թա ցին101: Կամ բո ջա-
յում և Ռուան դա յում ե րե խա նե րը հեշ տութ յամբ ներգ րավ վում էին ցե ղաս պա նա կան 
գոր ծո ղութ յուն ներ։ Ն րանց հա վա քագր ման ձևե րը տար բեր էին։ Մի մա սին քա ջա-
լե րում էին, մյուս նե րին բռնութ յամբ դարձ նում մար դաս պան ներ։ Ե րե խա նե րը սո վո-
րում էին՝ դի տե լով սպա նութ յան տե սա րան նե րը, իսկ ըն թաց քում սպա նութ յուն նե րը 
դառ նում էին ա ռօ րեա կան մի գոր ծո ղութ յուն, ո րի մի ջո ցով դրսևոր վում էր հա վա-
տար մութ յու նը սե փա կան խմբի նկատ մամբ102։ Ռուան դա յում աշ խա տող ֆրան սիա ցի 
լրագ րող Ջին Հաց ֆիլ դը հի շում է, ինչ պես մոտ 50,000 թութ սի սպա նած Կի բուն գո 
կոչ վող ա վա զա կախմ բի ե րի տա սարդ ան դամ նե րից մե կը պար զո րոշ բա ցատ րել է 
«Ս պա նե լը ա վե լի հեշտ է, քան հող մշա կե լը»:103

Հա յոց ցե ղաս պա նութ յան պա րա գա յում դա նույն պես նկա տե լի է։ Օ րի նակ, 
Թուր քիա յում 1919-1927 թթ. Միաց յալ Նա հանգ նե րի գե րա գույն հանձ նա կա տար 
ծո վա կալ Մարկ Բ րիս տո լը 1922 թ. սեպ տեմ բե րի 14-ին ԱՄՆ պետ քար տու ղա րին 
հղած հե ռագ րում, նկա րագ րե լով Զմ յուռ նիա յի քրիս տոն յա բնակ չութ յան ոչն չա-
ցու մը, նշում է. «…Ն պաս տա մա տույց կազ մա կեր պութ յուն նե րի աշ խա տա կից-
նե րը, ինչ պես նաև փոխ հյու պա տոս Բար նե սը զե կու ցե ցին, որ նկա տե լի փո փո-
խութ յուն է տե ղի ու նե ցել ծո վա փին հա յե րի նկատ մամբ թուր քա կան բա նա կի և 
քա ղա քա ցի նե րի տրա մադ րութ յան հետ կապ ված: Տ պա վո րութ յու նը, որ նրանք 
ստա ցել էին, այն էր, որ յու րա քանչ յուր ամ րա կազմ հայ տղա մարդ հա լած վում և 
ս պան վում է, նույ նիսկ մա հակ նե րով զին ված 12-15 տա րե կան տղա ներն էին մաս-
նակ ցում հա լա ծանք նե րին»104:

Ե րե խա նե րի մաս նակ ցութ յու նը եր բեմն նաև ոչ տա րե րա յին բնույթ էր ըն դու նում: 
Այս պես, 1912 թ. Բալ կան յան պա տե րազ մի ժա մա նակ Թուր քիա յի ռազ մա կան ան հա-
ջո ղութ յուն նե րից հե տո մեկ նար կեց թուրք ե րի տա սարդ նե րի շրջա նում ազ գայ նա-
մո լա կան քա րոզ չութ յան և կի սա ռազ մա կան վե րա պատ րաստ ման հա մա պար փակ 
ծրագ րի ի րա գոր ծու մը: 1913 թ. ստեղծ ված « Թուր քա կան ու ժի զար գաց ման ըն կե րակ-
ցութ յու նը» (Turk Giicu Cemiyeti) իր կա նո նադ րութ յան մեջ խո սում է «[ե րի տա սարդ-
նե րի] նա խա պատ րաստ ման» մա սին, ինչն «անհ րա ժեշտ է, որ պես զի ազ գը կրկին 
դառ նա զին վոր ազգ» կան խե լու հա մար «թուր քա կան ցե ղի քայ քա յու մը» (Turk irki 
inhitata): Կա յին նաև այլ ե րի տա սար դա կան խմբեր, ո րոնք գոր ծում էին Ռազ մա կան 
նա խա րա րութ յան են թա կա յութ յան տակ և նա խա պատ րաստ վում էին «պաշտ պա-
նել հայ րե նի քը»105: Այդ նպա տա կով նա խա րա րութ յունն անվ ճար տրա մադ րում էր 
նրանց հրա ցան ներ, փամ փուշտ ներ և հան դեր ձանք: Գոր ծըն թա ցը ղե կա վար վում էր 

101 Encyclopedia of Genocide and Crimes against Humanity, նշվ. աշխ., p. 793:
102 Նույն տեղում։
103 Baum Steven K., The Psychology of Genocide: Perpetrators, Bystanders, and Rescuers, Cambridge Univer-
sity Press, 2008, p. 123.
104 Papoutsy Ch., Ships of Mercy, The True Story of the Rescue of the Greeks, Smyrna, September 1922, 
Portsmouth, New Hampshire, 2008. p. 38.
105 Դրանց թվին կարելի է դասել նաև սպորտային և սկաութական խմբերը (տես. Հ. Դեմոյան, էջ 
135-136):
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ռազ մա կան նա խա րար Էն վե րի և Իթ թի հա թի գա ղա փա րա խոս Զի յա Գ յո քալ փի կող-
մից: «Ազ գա յին պաշտ պա նութ յան լի գան» (Mudafaa-i Milliye Cemiyeti), ո րը ստեղծ-
վել էր Բալ կան յան պա տե րազ մի ըն թաց քում, նույն պես նպա տակ ու ներ ռազ մա կան 
դաս տիա րա կութ յուն ի րա կա նաց նե լու: Լի գա յի հիմ նա դիր նե րի մեջ էին կու սակ ցութ-
յան և կա ռա վա րութ յան ղե կա վար նե րը՝ Թա լեա թը, Էն վե րը, Սա յիդ Հա լի մը, Ջե մա լը 
և  ար դա րա դա տութ յան նա խա րար Իբ րա հի մը106:

Զանգ վա ծա յին մաս նակ ցութ յունն ա պա հո վե լու հա մար կար ևո րա գույն նա խա-
պայ ման էր բռնութ յան մի ջա վայ րի ստեղ ծու մը: Այս ի րա վի ճա կում մար դիկ սկսում 
են ա ջակ ցել ար մա տա կան տրա մադր ված ա ռաջ նորդ նե րին: Ընդգծ վում է «մենք-
նրանք» հա կադ րութ յու նը։ Պա տե րազմն իր հեր թին օգ նում է հստակ սահ մա նա զա-
տել «թշնա մա կան խում բը»՝ ըն կա լե լով նրան իբրև վտանգ և ս պառ նա լիք: 

Հա յոց ցե ղաս պա նութ յան ըն թաց քում զանգ ված նե րի ներգ րա վու մը սպա նութ-
յան գոր ծըն թաց տե ղի էր ու նե նում զու գա հեռ ըն թա ցող և հատ վող մի քա նի գոր ծըն-
թաց նե րի մի ջո ցով: Պե տա կան քա րոզ չութ յու նը հա յե րին ներ կա յաց նում էր որ պես 
թշնա մի նե րի հետ հա մա գոր ծակ ցող «հին գե րորդ շա րաս յուն», դա վա ճան ներ, ով քեր 
մե ղա վոր էին Թուր քիա յի բո լոր պար տութ յուն նե րի և  ան հա ջո ղութ յուն նե րի մեջ: 
Բա ցա հայտ այս քա րոզ չութ յու նը տա րած վում էր ե րիտ թուր քա կան ա կումբ նե րի և 
մզ կիթ նե րի մի ջո ցով: Անգ րա գի տութ յան բարձր աս տի ճա նի և հա յե րի նկատ մամբ 
մարդ կանց հան րա յին գի տակ ցութ յան մեջ ա վան դա բար գո յութ յուն ու նե ցող զգա-
ցում նե րի և կարծ րա տի պե րի պատ ճա ռով այս քա րոզ չութ յու նը բա վա կա նին արդ յու-
նա վետ էր: Հին կարծ րա տի պե րի այն մա սին, որ հա յե րը ստո րա դաս՝ ռա յա ներ107, և  
ան հա վատ ներ՝ գյա վուր ներ են, գու մար վում էր զայ րույ թը, որ 1908 թ. ե րիտ թուր քա-
կան հե ղաշր ջու մից հե տո, սահ մա նադ րութ յու նը նրանց մու սուլ ման նե րի հետ հա վա-
սար ի րա վունք ներ էր տվել: Այս ա մե նը հիմք էր ստեղ ծում սպա նութ յան գոր ծըն-
թաց ներգ րա վե լու պատ ճառ նե րի ռա ցիո նա լաց ման108 հա մար: Շար քա յին բնակ չին 
փո խանց վում էր մեծ և կար ևոր գոր ծո ղութ յան մաս կազ մե լու, պատ մա կան ի րա-
դար ձութ յուն ներգ րավ ված լի նե լու զգա ցու մը ( Մեծ Թու րա նի կա ռու ցում, Հայ րե նի քի 
փրկութ յուն), ինչ պես նաև ըն ձեռ վում էր զո հե րի ու նեց ված քին տի րա նա լու հնա րա-
վո րութ յուն109: 

Բ նակ չութ յան շրջա նում ար ժե քա յին հա մա կար գի բա ցար ձակ կոն սեն սուս էր 
ձևա վոր վել, ո րը թույլ է տա լիս հա սա րա կութ յան տար բեր խա վե րից հա վա քագ րել 

106  Dadrian Vahakn N., The History of the Armenian Genocide..., p. 196-197.
107  Bosworth C. E., “The Concept of Dhimma in Early Islam”, in Christians and Jews in the Ottoman Em-
pire, ed.by B. Braude and B. Lewis,London, 1982.
108 Ռացիոնալացումը հոգեբանական պաշտպանության մեխանիզմ է, երբ փնտրվում է ռացիոնալ և 
վայելուչ բացատրություն վարքագծի կան որոշումների համար, որոնք ունեն այլ, դատապարտելի 
պատճառներ: Տերմինը առաջարկել է Զ. Ֆրոյդի կողնից, հասկացությունը հետագայում զարգացվել 
է Աննա Ֆրոյդի կողմից: Տես օրինակ՝ D’Cruz, Jason. 2015. “Rationalization as performative pretense.” 
Philosophical Psychology 28, no. 7, էջ 980-1000. Zepf, Siegfried. 2011. “About rationalization and 
intellectualization.” International Forum օf Psychoanalysis 20, no. 3, էջ 148-158:
109 Մանրամասն տե՛ս Մանուկյան Ս., Դաժանության ռա ցի ո նա լա ցու մը Հա յոց ցե ղաս պա նու թյան 
տա րի նե րին, Ցեղասպանագիտական հանդես, 2(1), 2014: 
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ա պա գա մար դաս պան նե րի ջո կատ ներ110: Ն մա նա տիպ եր ևույ թին իր վի ճա հա րույց 
գրքում անդ րա դար ձել է Յո հան Գոլդ հա գե նը: Նա գրում է, որ նա ցիստ նե րին հա ջող-
վեց կազ մա կեր պել Հո լո քոստն ա ռանց մեծ ջան քե րի, քա նի որ գեր մա նա ցի նե րը 
պատ րաստ էին և շատ մեծ ցան կութ յամբ ի րա կա նաց րին այն: Հա մա ձայն Գոլդ հա-
գե նի` Հո լո քոս տի ժա մա նակ վար չա կար գը հար կադր ված չէր հաղ թա հա րել ոճ րա-
գործ նե րի բա րո յա կան տա տա նում նե րը կամ դժկա մութ յու նը, քա նի որ մի ջին գեր-
մա նա ցին ներծծ ված էր ծայ րա հեղ հա կա սե մի տիզ մով111: Ի հար կե, պատ կե րը չա փա-
զանց ված է, սա կայն ո րոշ չա փով այն ներ կա յաց նում է ցե ղաս պա նա կան գոր ծո ղութ-
յուն նե րի մեջ հա վա քագր վող նե րի բնու թա գի րը: Օս ման յան կայս րութ յան թուր քե րի 
շրջա նում կար գրե թե նույն վե րա բեր մուն քը հա յե րի նկատ մամբ. հնա րա վո րութ յան 
դեպ քում մու սուլ ման բնակ չութ յան մեծ մասն ի կա տար էր ա ծելու իր մշտա կան ցան-
կութ յու նը. կկազ մա կեր պեր հա յե րի նմատ մամբ բռնութ յուն ներ և կո տո րած: Ա ռա վել 
ևս, երբ այն «օրհն վել էր» կրո նա կան ա ռաջ նոր դի պատ գա մով՝ ան հա վատ քրիս-
տոն յա նե րի նկատ մամբ սրբա զան ջի հա դի հայ տա րա րութ յամբ: 

Թեև ե րիտ թուր քա կան ա ռաջ նորդ նե րը հա վա տաց յալ մու սուլ ման ներ չէին, 
սա կայն նրանք օգ տա գոր ծե ցին ջի հա դի հայ տա րա րու մը կայս րութ յան կրո նա կան 
մո լե ռան դութ յամբ տո գոր ված ու ժե րին քրիս տոն յա նե րի դեմ հա նե լու հա մար112։

Այն, որ թուրք բնակ չութ յու նը բա վա կա նին հեշ տութ յամբ որ դեգ րեց այս դե րը, 
վկա յում են մի քա նի դրվագ: Այս պես, նույ նիսկ թուր քա մե տութ յամբ աչ քի ընկ-
նող ծո վա կալ Բ րիս տոլն անհ րա ժեշտ հա մա րեց խոր հուրդ ու ղար կել Վա շինգ տոն. 
« Հայտ նի է, որ թուր քե րը կկո ղոպ տեն, կգո ղա նան, կտե ղա հա նեն և կս պա նեն քրիս-
տոն յա նե րին, ա մեն ան գամ, երբ ստեղծ վի ի րենց կար ծի քով բա րեն պաստ հնա րա-
վո րութ յուն... ի մա նա լով մու սուլ ման թուր քե րի բնա վո րութ յու նը, ես կար ծում եմ, որ 
թուր քե րի բիրտ բնազդ ներն արթ նաց նե լու դեպ քում կգու մար վեն նաև նրանց մո լե-
ռանդ մի տում նե րը և դա կբե րի քրիս տո նեա կան ազ գե րի վրա հար ձա կում նե րի, 
մինչև դա չկանգ նեց վի ազ դե ցիկ ու ժի մի ջո ցով»113: 

110  Dabag Mihran P., “The Decisive Generation: Self-Authorization and Delegations in Deciding a Genocide”, 
in Genocide: Approaches, Case Studies, and Responses, ed. Graham C. Kinloch, Algora Publishing, 2005,
p. 134։
111 Waller James E., “Becoming Evil: How Ordinary People Commit Genocide and Mass Killing”, Oxford 
University Press, 2007, pp. 42-43. 
112 Kuper Leo, Theological Warrants for Genocide: Judaism, Islam, and Christianity, “Confronting Geno-
cide: Judaism, Christianity, Islam”, ed by Steven Leonard Jacobs, Lexington Books, 2009, էջ 25.
113 U.S. National Archives. Record Group (RG) 59. 867.00/1361. Bristol’s October 23,1920 report to Wash-
ington, pp. 1- 2.
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Հայոց ցեղասպանության ոճրագործների հիերարխիայի հարցի շուրջ

Սուրեն Մանուկյան 

Ամփոփում

Հա յոց ցե ղաս պա նութ յան ի րա կա նաց ման մեջ ներգ րավ ված ան ձանց շրջա նա կը 
և  աս տի ճա նա կար գը կա րե լի է պայ մա նա կա նո րեն բա ժա նել մի քա նի մա կար դա կի:

Հիե րար խիա յի վե րին օ ղա կը՝ հիմնա կան ո րո շում կա յաց նող ներն էին՝ պե  տութ-
յան բարձ րա գույն իշ խա նութ յան ներ կա յա ցու ցիչ նե րը, Միութ յուն և Ա ռա ջա դի մութ-
յուն կու սակ ցութ յան վեր նա խա վը և մի քա նի ազ դե ցիկ ան հատ ներ, ո րոնք հա ճախ 
միա ժա մա նակ և՛ կու սակ ցա պե տեր, և՛ պե տութ յան ղե կա վար ներ, և՛ ազ դե ցիկ գոր-
ծիչ ներ էին:

Մի ջին մա կար դա կում էին տե ղա կան կազ մա կեր պիչ նե րը՝ վա լի նե րը, մու-
թա սա րիֆ նե րը, տե ղա կան ոս տի կա նա պե տե րը, ժան դար մե րիա յի ղե կա վա-
րութ յու նը, կրո նա կան ա ռաջ նորդ նե րը, ինչ պես նաև հսկա յա կան ազ դե ցութ յուն 
ու նե ցող Իթ թի հա թի պա տաս խա նա տու քար տու ղար նե րը։ Գոր ծըն թա ցի մեջ 
ներգ րավ ված էին նաև Օս ման յան բա նա կը և  ոս տի կա նութ յու նը։ Հատ կա պես 
մեծ դե րա կա տա րում ու նե ցավ « Թեշ քի լաթ-ի Մահ սու սե» (« Հա տուկ կազ մա կեր-
պութ յուն») կի սա ռազ մա կա նաց ված կա ռույ ցը, ո րը հա վա քագր վում էր բան տե-
րից ա զատ ար ձակ ված հան ցա գործ նե րից, չեր քե զա կան ա վա զա կախմ բե րից և 
քր դա կան ցե ղախմ բե րից։

Հա մա կար գի ստո րին հատ վա ծում «շար քա յին» մար դաս պան ներն էին՝ հա զա-
րա վոր հա սա րակ մու սուլ ման ներ, ով քեր, օգտ վե լով ան պատ ժե լիութ յան մթնո լոր-
տից, ուղ ղա կիո րեն մաս նակ ցում էին հայ բնակ չութ յան կո ղո պու տին և ս պա նութ-
յուն նե րին:

Բա նա լի բա ռեր՝ Հա յոց ցե ղաս պա նութ յան պա տաս խա նա տու ներ, ոճ րա գործ-
ներ, զանգ վա ծա յին մաս նակ ցութ յուն: 

On the Hierarchy of Perpetrators during the Armenian Genocide

Suren Manukyan

Summary

The hierarchy of Armenian genocide perpetrators can be divided into three levels.
The main decisionmakers to mass murders։ top-members of government, party elite 

and several infl uential persons, who oË en were at the same time members of authority and 
leaders of Union and Progress party. 

“Desk murderers” at the middle-level, where regional offi  cials (valis, mutasarifs, local 
police and gendarmerie chiefs, religion leaders) implemented orders of the political lead-
ership. To accomplish Armenian deportations and massacres in the provinces, the CUP 
reverted to the institute of executive secretaries, who carried out orders coming from 
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the center. The Turkish army and police also participated in the Armenian Genocide. A 
quasi-military structure, Teşkilât-ı Mahsusa (Special Organization) had a pivotal role in the 
Armenian Genocide. Manpower to commit the atrocities was replenished with criminals 
set free from prisons, Circassian gangs and Kurdish tribes. 

Direct perpetrators were at the most basic local level of society. A substantial number 
of ordinary Muslim Ottoman citizens were also involved in mass killings, marauding and 
plunder of Armenian property, taking advantage of atmosphere of impunity.

Key words: Responsibles for Armenian Genocide, perpetrators, mass participation. 

К вопросу об иерархии исполнителей Геноцида армян

Сурен Манукян 

Резюме

Виновных за осуществление Геноцида армян можно условно разделить на 
несколько уровней. 

Верхняя ступень иерархии это принимающие решения – представители высшей 
власти, партийная элита и несколько влиятельных персон, которые одновременно 
часто являлись также и лидерами партии «Единение и прогресс» и руководителями 
государства.

На среднем уровне действовали региональные организаторы – вали, мутасарифы, 
местные полицмейстеры и руководители жандармерии, религиозные лидеры, а 
также наделенные огромной властью ответственные секретари Иттихада. В процесс 
были вовлечены также армия и полиция. Особенно большой была роль полувоенной 
организации «Тешкилат-и махсусе» («Особая организация»), которая набиралась из 
выпущенных из тюрем преступников, черкесских банд и курдских племен.

На нижней ступени иерархии «рядовые» убийцы – тысячи простых мусульман, 
которые воспользовавшись атмосферой безнаказанности, непосредственно 
участвовали в ограблении и уничтожении армянского населения Османской империи.

Ключевые слова: Виновные за Геноцид армян, преступники, массовое участие.


