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Ռո բերտ Ա. Թա թո յան 
«Հայոց ցե ղա սպա նու թյան թան գա րան –ինս տի տուտ» հիմ նադ րամ, Հայաստան

Սույն հրա պա րակ մամբ ներ կա յաց վում է Հայոց ցե ղա սպա նու թյան ըն թաց քում Դիար բե քի րի 
նա հան գում հայե րի և ա սո րի նե րի բնաջնջ ման վե րա բե րյալ բրի տա նա ցի դի վա նա գետ և հե տա-
խույզ մայոր Էդ վարդ Վի լյամ Նոյե լի տե ղե կա գի րը։ «Ք րիս տո նյա նե րի կո տո րած նե րը Դիար-
բե քի րի նա հան գում 1915-ին» վեր տա ռու թյամբ այս փաս տա թուղ թը պատ րաստ վել է 1919 թ. ապ-
րի լին Մար դին քա ղա քում, որ տեղ հե ղի նա կը գտն վել է փաս տա հա վաք ա ռա քե լու թյամբ, ուս տի 
տե ղե կագ րում ներ կա յաց վող կո տո րա ծի դեպ քե րի մեծ մա սը վե րա բե րում է նշված բնա կա վայ-
րին և Մար դի նի գա վա ռին։ 

Նոյե լի տե ղե կագ րին կից՝ որ պես հա վել ված զե տեղ վել է Կ.Պոլ սում Մեծ Բրի տա նիայի 
բարձր հանձ նա կա տար Ար թուր Քալ թոր փի՝ Մեծ Բրի տա նիայի ա րտ գործ նա խա րար լորդ Ջորջ 
Քեր զո նին ուղղ ված 1919 թ. հու լի սի 2-ի նա մա կը, որ տեղ նա ներ կա յաց նում է Ա ռա ջին աշ խար-
հա մար տից ա ռաջ և հե տո ը ստ ազ գու թյուն նե րի` Դիար բե քի րի նա հան գի ազ գաբ նակ չու թյան 
թվա քա նա կի վե րա բե րյալ մայոր Նոյե լի հա ղոր դած տվյալ նե րը։

Մայոր Նոյե լին ու սում նա սի րող նե րը բնու թագրել են որ պես «Քուր դիս տա նի և քրդե րի մեծ 
գի տակ», «1919-ից առ 1922 թվա կա նը ի նչ պես Ա նա տո լիայի, այն պես էլ Ի րա քի Քուր դիս տա նում 
բրի տա նա կան գլխա վոր գոր ծա կալ», ուս տի հայե րեն թարգ մա նու թյամբ հրա պա րակ վող այս 
փաս տաթղ թե րը, ի նչ պես նաև 1919 թ. ա ռա քե լու թյա նը վե րա բե րող այլ նյու թե րը խիստ ու շագ րավ 
են Ա րևմ տյան Հա յաս տա նի հա րա վային շրջան նե րի ժո ղովր դագ րու թյան, Հայոց ցե ղա սպա նու-
թյան ըն թաց քի, ի նչ պես նաև Ա ռա ջին աշ խար հա մար տից հե տո հայ–քրդա կան, հայ-թուր քա կան, 
թուրք–քրդա կան փոխ հա րա բե րու թյուն նե րի պատ մու թյան ու սում նա սի րու թյան տե սան կյու նից։

Բա նա լի բա ռեր՝ Հայոց ցե ղա սպա նու թյուն, Օս մա նյան կայս րու թյուն, Դիար բե քի րի նա հանգ, 
Մար դին, Մեծ Բրի տա նիա, բրի տա նա կան հե տա խու զու թյուն, բրի տա նա կան դի վա նա գի տու-
թյուն, Հայ կա կան հարց, քրդեր։ 
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Ա ռա ջին աշ խար հա մար տի ա վար տից հե տո Մեծ Բրի տա նիան՝ որ պես հաղ թա նա կած 
Ան տան տի ա ռանց քային ե րկր նե րից մե կը և Մեր ձա վոր և Մի ջին Արևել քում ա վան դա-
կան շա հեր ու նե ցող պե տու թյուն, կարևոր դե րա կա տա րու թյուն է ստանձ նում պարտ-
ված Օս մա նյան կայս րու թյան հե տա գա ճա կա տագ րի, նրա հետ պա տե րազ մյան սահ-
ման նե րի ո րոշ ման հար ցում։ Դրա նից ել նե լով՝ բրի տա նա կան դի վա նա գի տու թյու նը 
կա րիք ու ներ հս տա կեց նելու սե փա կան քա ղա քա կան ու ղե գի ծը Հայ կա կան և Քր դա-
կան հար ցե րի նկատ մամբ, ին չը պայ մա նա վո րում էր նաև տե ղե րից` Ա րևմ տյան Հա-
յաս տա նի և «Քուր դիս տա նի» տա րած քից վստա հե լի տե ղե կատ վու թյան ստաց ման 
ան հրա ժեշ տու թյու նը։ 

Նշ ված նպա տա կի շրջա նակ նե րում՝ 1919 թ. գար նա նը փաս տա հա վաք ա ռա քե լու-
թյամբ՝ թուրք-քրդա կան փոխ հա րա բե րու թյուն նե րի վե րա բե րյալ տե ղե կատ վու թյուն 
հա վա քե լու, թուր քա կան իշ խա նու թյուն նե րի նկատ մամբ քրդե րի տրա մադ րու թյուն նե-
րը շո շա փե լու, ի նչ պես նաև քրդե րի հետ քա ղա քա կան տար բեր հար ցե րի շուրջ բա-
նակ ցե լու հանձ նա րա րա կա նով Օս մա նյան կայս րու թյան` «հիմ նա կա նում քրդե րով 
բնա կեց ված շրջան ներ»1 է ու ղարկ վում Մեծ Բրի տա նիայի ա րտ գործ նա խա րա րու թյան 
հե տա խու զա կան ծա ռա յու թյան աշ խա տա կից մայոր Էդ վարդ Վի լյամ Նոյե լը (1886 – 
1974), ո րը վայե լում էր Քր դա կան հար ցում բրի տա նա ցի լա վա գույն մաս նա գետ նե րից 
մե կի համ բա վը2։ 

Նոյելն իր ռազ մա կան-դի վա նա գի տա կան կա րի ե րան սկսել է Մեծ Բրի տա նիայի 
հնդ կա կան բա նա կում որ պես կրտ սեր սպա, 1915 թ. նշա նակ վել Պարս կաս տա նի Ահ-
վազ քա ղա քում բրի տա նա կան փոխ հյու պա տոս: Ա ռա ջին հա մաշ խար հային պա տե-
րազ մի տա րի նե րին մաս նակ ցել է տար բեր գաղտ նի գոր ծո ղու թյուն նե րի, մաս նա վո-
րա պես բոլշևի կյան հե ղա փո խու թյու նից հե տո Կով կա սում տի րող ռազ մա քա ղա քա-
կան ի րա վի ճա կի վե րա բե րյալ տե ղե կու թյուն ներ հա վա քե լու, սկս ված թուր քա կան ներ-
խուժ մա նը հա կազ դե լու հնա րա վո րու թյուն ներն ու սումն ա սի րե լու նպա տա կով 1918 թ. 
փետր վա րին գոր ծուղ վել է Թիֆ լիս, ա պա՝ Բա քու3։ 

Մայոր Նոյե լը 1919 թ. ապ րիլ-սեպ տեմ բեր ա միս նե րին կա տա րել է մի քա նի ճա նա-
պար հոր դու թյուն Օս մա նյան կայս րու թյան արևե լյան նա հանգ ներ` շրջե լով Դիար բե-
քի րի, Խար բեր դի և Հա լե պի վի լայեթ նե րի տա րած քով, ի թիվս այլ բնա կա վայ րե րի՝ 
այ ցե լե լով Ո ւր ֆա, Վե րան շե հիր, Դիար բե քիր, Մար դին, Մա լա թիա, Այն թապ և Հա լեպ, 

1 Տե՛ս Նոյե լի ա ռա քե լու թյան վե րա բե րյալ բրի տա նա ցի դի վա նա գետ, Կ.Պոլ սում բրի տա նա կան 
գե րա գույն հանձ նա կա տա րի գրա սե նյա կի 2-րդ քա ղա քա կան պաշ տո նյա Է նդ րյու Ռա յա նի (Andrew 
Ryan) 1919 թ. նոյեմ բե րի 27-ով թվագր ված զե կու ցա գի րը՝ Documents on British Foreign Policy, 1919-
1939, First Series, Volume IV, edited by E.L. Woodward, M.A., F.B.A. and Rohan Butler, M.A. (London, 
H.M. Stationery Off., 1952), 921։
2 Նույն տե ղում, 922։ Ին քը Նոյե լը հետևյալ կերպ է ձևա կեր պում իր ա ռա քե լու թյան հիմ նա կան նպա-
տա կը. «հա կազ դել թուր քե րի պա նիս լա միս տա կան քա րոզ չու թյա նը և բրի տա նա կան սվին նե րի ա ջակ-
ցու թյամբ հայ կա կան գե րիշ խա նու թյան խրտ վի լա կով վա խեց նե լու մի ջո ցով բո լոր քրդե րին մեր դեմ 
լա րե լու նրանց ջան քե րին» (Diary of Major Noel on Special Duty in Kurdistan (Basra, 1919), 1)։
3 Նոյե լի 1918 թ. կով կա սյան ա ռա քե լու թյան մա սին ման րա մասն տե՛ս Peter Hopkirk, Like Hidden 
Fire. The Plot to Bring Down the British Empire (New York-Tokyo-London: Kodansha International, 1994), 
264-275, տե՛ս նաև Roland P. Minez, At the Limit of Complexity: British Military Operations in North 
Persia and the Caucasus 1918 (Kansas: Army University Press, 2018), 53-54:
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զրույց ներ և քննար կումն եր ու նե նա լով քրդա կան ցե ղա պե տե րի, ի նչ պես նաև հայ կա-
կան և ա սո րա կան հա մայնք նե րի երևե լի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի հետ։ 

Արևմ տյան Հա յաս տա նի և «Քուր դիս տա նի» շրջան նե րում 1919 թ. Նոյե լի ա ռա քե-
լու թյու նը լայ նոր նե րեն լու սա բան վել է Քր դա կան հար ցում Մեծ Բրի տա նիայի քա ղա-
քա կա նու թյան ու սումն ա սի րու թյան հա մա տեքս տում4, ին չը պայ մա նա վոր ված է նաև 
այն հան գա ման քով, որ դրան ծա վա լուն ան դրա դար ձել է Մուս թա ֆա Քե մալն իր 
հայտ նի «Նու թուկ» ճա ռում5։ Քե մալն ու իր կողմն ա կից նե րը դի տար կում էին Նոյե լի 
ա ռա քե լու թյու նը որ պես «հա կա հե ղա փո խա կան»՝ նրան կաս կա ծե լով քրդե րի շրջա-
նում քե մա լա կան շարժ ման դեմ քա րոզ չու թյուն տա նե լու, ան գամ հա կա քե մա լա կան 
ուղղ վա ծու թյուն ու նե ցող քրդա կան ցե ղե րի դա շինք ստեղ ծե լու մեջ6։ 1919 թ. սեպ տեմ-
բե րի 9-ին Քե մալն ան գամ կար գադ րել է ձեր բա կա լել Նոյե լին, ո րն այդ ժա մա նակ 
գտն վում էր Մա լա թիա յում, սա կայն քրդե րի օգ նու թյամբ նրան հա ջող վել է խու սա փել 
ձեր բա կա լու թյու նից և փախ չել7։ 

Ու սումն ա սի րող նե րը Նոյե լին բնու թագ րում են որ պես «Քուր դիս տա նի և քրդե րի 
մեծ գի տակ»8, «1919-ից առ 1922 թվա կա նը ի նչ պես Ա նա տո լիայի, այն պես էլ Ի րա քի 
Քուր դիս տա նում բրի տա նա կան գլխա վոր գոր ծա կալ»9։ Նոյե լը հայտ նի էր քրդա մետ 
տրա մադ րու թյուն նե րով10 և իր վե րա դա սի` Ի րա քի բրի տա նա կան վար չու թյան ղե կա-
վար գն դա պետ Ար նոլդ Վիլ սո նի հետ միա սին պաշտ պա նում էր Վա նի, Բիթ լի սի, 
Դիար բե քի րի և Խար բեր դի վի լայեթ նե րի տա րածք նե րի վրա բրի տա նա կան հո վա նա-
վո րու թյամբ ան կախ քրդա կան պե տու թյան ստեղ ծե լու գա ղա փա րը11 (այդ պատ ճա ռով 
նրա հետ ա ռնչ ված ո րոշ ժա մա նա կա կից ներ մտա վա խու թյուն էին հայտ նում, որ նա 
կա րող է վե րած վել «քրդա կան գն դա պետ Լոու րեն սի»12)։ 

4 Տե՛ս հատ կա պես Briton Cooper Busch, Mudros to Lausanne: Britain's Frontier in West Asia, 1918-1923 
(New York: State University of New York Press, 1976), 181-192, նաև` Saad Basheer Eskander, Britain’s 
policy towards the Kurdish question, 1915-1923, PhD thesis, London School of Economics and Political 
Science, 1999, հա սա նե լի է առ ցանց՝ http://etheses.lse.ac.uk/2625/, տե՛ս նաև İhsan Şerif Kaymaz, 
“Britain’s Policy toward Kurdistan at the End of the First World War”, Alternatives: Turkish Journal of 
International Relations (Summer/Fall 2011), Vol. 10 Issue 2/3, 79 - 103)։
5 Мустафа Кемаль, Путь новой Турции 1919-1927. Т. 1. Первые шаги национально-освободительного 
движения, 1919 (Москва: Государственное издательство Литиздат Н.К.И.Д., 1929), 116-138։
6 Hakan Özoglu, Kurdish Notables and the Ottoman State. Evolving Identities, Competing Loyalties, and 
Shifting Boundaries (Albany: State University of New York Press, 2004), 152.
7 Busch, Mudros to Lausanne: Britain's Frontier in West Asia, 190.
8 Кемаль, Путь новой Турции, 449.
9 Robert Olson, The Emergence of Kurdish Nationalism and the Sheikh Said Rebellion, 1880–1925 (Austin: 
University of Texas Press, 1989), 20.
10 Documents on British Foreign Policy, 922։
11 Andrew Mango, “Atatürk and the Kurds,” Middle Eastern Studies 35, No. 4 (1999): 9։ Ը ստ այդ ծրագ-
րի՝ հայ կա կան պե տու թյան մեջ նա խա տես վում էր ը նդ գրկել Ա րևմ տյան Հա յաս տա նի միայն հյու սի-
սային շրջան նե րը՝ գլխա վո րա պես Է րզ րու մի ու Տրա պի զո նի նա հանգ նե րի տա րածք նե րը (տե՛ս Busch, 
Mudros to Lausanne, 187)։
12 David McDowall, A Modern History of the Kurds (London: I.B. Tauris, 2007), 128, տե՛ս նաև Özoglu, 
Kurdish Notables and the Ottoman State, 149: Խոս քը Ա ռա ջին աշ խար հա մար տի ժա մա նակ Օս մա նյան 

http://etheses.lse.ac.uk/2625/
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1919 թ. ճա նա պար հոր դու թյուն նե րի ըն թաց քում հա վա քած տե ղե կու թյուն նե րը մայոր 
Նոյելն ամ փո փել է իր օ րագ րե րում, ո րոնք ծա ռայո ղա կան օգ տա գործ ման հա մար սահ-
մա նա փակ տպա քա նա կով հրա տա րակ վել էին ճա նա պար հոր դու թյան ա վար տից ան մի-
ջա պես հե տո՝ 1919-20 թթ.13, ի նչ պես նաև Մեծ Բրի տա նիայի ա րտ գործ նա խա րա րու թյա-
նը, բրի տա նա կան ռազ մա քա ղա քա կան ղե կա վար մար մին նե րին և պաշ տո նյա նե րին 
հաս ցեագր ված տար բեր տե ղե կագ րե րում, գրու թյուն նե րում և նա մակ նե րում, ո րոնք այ-
սօր պահ վում են Մեծ Բրի տա նիայի ազ գային ար խի վի Ար տա քին գոր ծե րի նա խա րա-
րու թյան փաս տաթղ թե րի բաժ նում (Foreign Office records) և բրի տա նա կան այլ ար խիվ-
նե րում։ 1919 թ. ա ռա քե լու թյա նը վե րա բե րող Նոյե լի փաս տաթղ թե րը խիստ ու շագ րավ 
են Ա րևմ տյան Հա յաս տա նի հա րա վային շրջան նե րի ժո ղովր դագ րու թյան, այդ շրջան-
նե րում Հայոց ցե ղա սպա նու թյան ըն թաց քի, ի նչ պես նաև Ա ռա ջին աշ խար հա մար տից 
հե տո հայ–քրդա կան, հայ-թուր քա կան և թուրք–քրդա կան փոխ հա րա բե րու թյուն նե րի 
տար բեր աս պեկտ նե րի պատ մու թյան ու սում նա սի րու թյան տե սան կյու նից։ 

Վե րոն շյա լից ել նե լով՝ սույն հրա պա րակ մամբ թարգ մա նա բար ըն թեր ցո ղի ու շա-
դրու թյանն ե նք ներ կա յաց նում 1919 թ. ճա նա պար հոր դու թյան ըն թաց քում մայոր Նոյե-
լի կազ մած գրու թյուն նե րից մե կը՝ Հայոց ցե ղա սպա նու թյան ժա մա նակ Դիար բե քի րի 
նա հան գում հայե րի և ա սո րի նե րի բնաջնջ ման վե րա բե րյալ տե ղե կա գի րը։ 

Գ րու թյու նը վեր նագր ված է «Ք րիս տո նյա նե րի կո տո րած նե րը Դիար բե քի րի նա-
հան գում 1915-ին» (“Christian Massacres of 1915 in Diarbekir Vilayat”), ծա վա լով մեծ 
չէ՝ ե րեք տպա գիր թերթ։ Մայոր Նոյե լը այն կազ մել է 1919 թ. ապ րի լի 25-ին Մար դին 
քա ղա քում. դրանով է պայ մա նա վոր ված, որ տե ղե կագ րում ներ կա յաց վող կո տո րա ծի 
դեպ քե րի մեծ մա սը վե րա բե րում է նշված բնա կա վայ րին և Մար դի նի գա վա ռին։ Տե-
ղե կու թյուն նե րի աղ բյու րը ցե ղա սպա նու թյու նը վե րապ րած հայերն ու ա սո րի ներն ե ն։ 

Տե ղե կա գիրն ը ստ կա ռուց ված քի կա րե լի է պայ մա նա կա նո րեն բա ժա նել եր կու 
մա սի։ Ա ռա ջին մա սում Նոյե լը հա կիրճ ներ կա յաց նում է կո տո րած նե րի ը նդ հա նուր 
պատ մու թյու նը՝ նա խա պատ րաս տու մը (պատ ճառ ներ, կազ մա կեր պիչ ներ, բնաջնջ ման 
ծրագ րի բո վան դա կու թյուն), ըն թաց քը և հետևանք նե րը։ Կարևոր է հե ղի նա կի այն դի-
տար կու մը, որ քրիս տո նյա նե րի բնաջն ջումն ու ներ կան խամ տած ված բնույթ՝ ի րա կա-
նաց վել է ը ստ նա խա պես մշակ ված ծրագ րի։ 

Կո տո րած նե րի ը նդ հա նուր նկա րագ րու թյան վեր ջում, որ պես ամ փո փում, հե ղի նա-
կը ներ կա յաց նում է զո հե րի թիվն ը ստ հա րան վա նու թյուն նե րի (հա կո բի կյան ա սո րի-
ներ, ա ռա քե լա կան, բո ղո քա կան և կա թա լիկ հայեր, ա սո րի կա թո լիկ ներ, քաղ դեա ցի-
ներ)։ Ը ստ հե ղի նա կի՝ Դիար բե քի րի նա հան գում կո տո րած նե րին զոհ է գնա ցել 157 000 
մարդ, ո րից 52200-ը՝ հայ, 105 000-ը՝ ա սո րի14։ 

կայս րու թյան դեմ ա րաբ նե րի ա պս տամ բու թյու նը նա խա պատ րաս տած բրի տա նա ցի գոր ծա կալ Թո-
մաս Էդ վարդ Լոու րեն սի (Լոու րենս Ա րա բա ցի) մա սին է։
13 Diary of Major Noel on Special Duty in Kurdistan։ Բուն գրքույ կում հրա տա րա կու թյան տեղն ու թվա-
կա նը նշված չեն։ Աշ խա տան քը օգ տա գոր ծած տար բեր ու սում նա սի րող ներ որ պես հրա տա րա կու թյան 
վայր նշում են Բաս րան կամ Բաղ դա դը, որ պես թվա կան՝ 1919-ը կամ 1920-ը։ Մենք ա ռաջ նորդ վում 
ե նք ը ստ ա մե րի կա ցի պատ մա բան Բրի տոն Կու պեր Բու շի նշած տվյալ նե րի` Basra: Superintendent of 
Government Press, 1919 (տե՛ս Busch, Mudros to Lausanne, 396):
14 Ժա մա նա կա կից ու սում նա սի րող նե րի կար ծի քով, ցե ղա սպա նու թյան ըն թաց քում Դիար բե քի րի նա-
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Տե ղե կագ րի ե րկ րորդ մա սում Նոյե լը ներ կա յաց նում է տար բեր բնա կա վայ րե րում 
ա ռան ձին ջար դե րի վե րա բե րյալ տվյալ ներ՝ դա սա վոր ված ը ստ ժա մա նա կագ րա կան 
կար գի։ Տր վում են ջար դի ա միս-ամ սա թի վը, վայ րը, զո հե րի թի վը։ Նշում նե րի հա մար 
նա խա տես ված մա սում ներ կա յաց վում է ջար դին վե րա բե րող որևէ կարևոր կամ հատ-
կան շա կան ման րա մաս նու թյուն։ Տե ղե կա գի րը պա րու նա կում է միայն 1915 թ. հու նիս 
– հոկ տեմ բեր ա միս նե րի ջար դե րի ժա մա նա կագ րու թյու նը։ Փաս տա թուղթն ա վարտ-
վում է 1915 թ. հոկ տեմ բե րի 30-ին Դիար բե քի րի մո տա կայ քում մոտ 1000 հայ զին վո րի 
սպա նու թյան մա սին գրառ մամբ։ 

Տե ղե կագ րի այս բաժ նի հա մար Նոյե լը որ պես աղ բյուր օգ տա գոր ծել է կա թո լիկ 
հոգևո րա կան Հայր Հիա ցինտ Սի մո նի հու շագ րու թյու նը (գր վել է Մար դի նում 1916 թ. 
հու նի սին15), ո րի ձե ռագ րին հնա րա վո րու թյուն է ու նե ցել ծա նո թա նալ և հա մա ռո տագ-
րել տե ղում։

Նոյե լի տե ղե կա գի րը Հայոց ցե ղա սպա նու թյան ըն թացքն ու հետևանք նե րը կոնկ-
րետ վայ րում՝ Դիար բե քի րի նա հան գի տա րած քում, ա կա նա տե սի ար ձա նագ րած 
ա նա չառ վկա յու թյուն է։ Հե ղի նա կը քրդա կան պե տու թյան ստեղծ ման գա ղա փա րի 
ջա տա գով էր, հայե րի տա րած քային պա հան ջա տի րու թյանն ու քա ղա քա կան հա վակ-
նու թյուն նե րին բա ցա սա բար վե րա բեր վող բրի տա նա ցի ռազ մա կան գոր ծիչ, այ սինքն՝ 
մարդ, ո րը հիմք չու ներ ի շահ հայե րի և այլ քրիս տո նյա հա մայնք նե րի խե ղա թյու րել 
փաս տե րը։ Ա ռա ջին հեր թին այս հան գա ման քից ել նե լով՝ կար ծում ե նք, որ տե ղե կա-
գիրն ար ժա նի է Հայոց ցե ղա սպա նու թյան պատ մու թյամբ հե տաքրքր վող ըն թեր ցո ղի 
ու շադ րու թյա նը։ 

Բա ցի դրա նից՝ կարևոր է այն հան գա ման քը, որ հե ղի նա կը Դիար բե քի րի կո տո-
րած նե րը լայն նե րա ռա կան հա մա տեքս տում որ պես բո լոր հա րան վա նու թյուն նե րի 
ո չն չաց ման պատ մու թյուն է դի տար կում։ Այո, բնաջնջ ման հա տուկ ո րո շումն ու այն 
սպա սար կող՝ տե ղա հա նու թյան, գույ քի բռնագ րավ ման և այլ օ րենք ներն ըն դուն վել և 
կի րառ վել էին ա ռա ջին հեր թին հայե րի դեմ, սա կայն Հայոց ցե ղա սպա նու թյու նը բազ-
մազգ Օս մա նյան կայս րու թյու նը միա տարր թուր քա կենտ րոն ազ գային պե տու թյան 
վե րա ծե լու ե րիտ թուր քա կան և քե մա լա կան քա ղա քա կա նու թյան հա մա տեքս տում է 
ի րա գործվել16։ 

հան գի զոհ ված հայե րի թիվն ա վե լի մեծ է։ Այս պես, ը ստ «Դիար բե քի րի տա րա ծաշրջա նում հայե-
րի բնաջն ջու մը» գրքի հե ղի նակ Հիլ մար Կայ զե րի՝ սպան դի է են թարկ վել նա հան գի 120 000-անոց 
հայ ազ գաբ նակ չու թյան ա ռն վազն 75%-ը, այ սինքն՝ 90000 մարդ (Hilmar Kaiser, The Extermination of 
Armenians In the Diarbekir Region (Istanbul: Bilgi University Press, 2014), 270):
15 Hyacinthe Simon, Mardine, la ville heroique: autel et tombeau de l'Arménie (Asie Mineure) durant 
les massacres de 1915 (Jounieh: Maison Naaman pour la Culture, 1991), 133-143, ժա մա նա կագ րու թյան 
ան գլե րեն թարգ մա նու թյու նը տե՛ս David Gaunt, Jan Bet Şawoce, Racho Donef, Massacres, Resistance, 
Protectors: Muslim-Christian Relations in Eastern Anatolia During World War I (Piscataway, New Jersey: 
Gorgias Press, 2006), 436-440:
16 Ժա մա նա կա կից ու սում նա սի րող նե րից մաս նա վո րա պես Թա ներ Աք չա մը Հայոց ցե ղա սպա նու-
թյու նը դի տար կում է Թուր քիան միա տար րաց նե լուն (homogenizing) ուղղ ված լայն քա ղա քա կա նու-
թյան հա մա տեքս տում, (տե՛ս, օ րի նակ, նրա «Կայս րու թյու նից Հան րա պե տու թյուն. թուր քա կան ազ-
գայ նա կա նու թյու նը և Հայոց ցե ղա սպա նու թյու նը» գրքի «Ա նա տո լիայի միա տար րա ցու մը և էթ նի կա-
կան զտու մը» գլու խը (Taner Akçam, From Empire to Republic: Turkish Nationalism and the Armenian 
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Ըն թեր ցո ղին օգ նե լու նպա տա կա հար մա րու թյու նից ել նե լով՝ ծա նո թագ րել ե նք 
Նոյե լի տե ղե կագ րում ներ կա յաց ված ո րոշ փաս տեր և ի րո ղու թյուն ներ։ Հայոց ցե ղա-
սպա նու թյան ըն թաց քում Դիար բե քի րի նա հան գի հայ բնակ չու թյան բնաջնջ ման պատ-
մու թյան մա սին հա վե լյալ տե ղե կու թյուն ներ կա րե լի է քա ղել հատ կա պես գեր մա նա ցի 
ու սում նա սի րող Հիլ մար Կայ զե րի «Դիար բե քի րի տա րա ծաշրջա նում հայե րի բնաջն-
ջու մը» մե նագ րու թյու նից17։ Ե րիտ թուր քե րի ազ գային և ժո ղովր դագ րա կան քա ղա քա-
կա նու թյու նը, ի նչ պես նաև Հայոց ցե ղա սպա նու թյան ըն թաց քը հատ կա պես Դիար բե-
քի րի նա հան գի օ րի նա կով է ու սում նա սի րու թյան են թար կում նի դեր լան դաբ նակ թուրք 
պատ մա բան Ու ղուր Ու միթ Ո ւն գորն իր «Ժա մա նա կա կից Թուր քիայի ստեղ ծու մը։ Ա զգ 
և պե տու թյուն Արևե լյան Ա նա տո լիա յում, 1913-50» աշ խա տու թյան ա ռա ջին և ե րկ րորդ 
գլուխ նե րում18։ Իր «Հայոց ցե ղա սպա նու թյուն։ Ամ բող ջա կան պատ մու թյուն» աշ խա-
տու թյան մեջ Դիար բե քի րի նա հան գի հայե րի կո տո րած նե րին ա ռան ձին գլուխ է նվի-
րել ֆրան սա հայ ու սում նա սի րող Ռայ մոն (Հա րու թյուն) Գևոր գյա նը19։ 

Նոյե լի տե ղե կագ րին կից՝ որ պես հա վել ված թարգ մա նա բար ներ կա յաց նում ե նք 
Կ.Պոլ սում Մեծ Բրի տա նիայի բարձր հանձ նա կա տար Ար թուր Քալ թոր փի՝ Մեծ Բրի-
տա նիայի ա րտ գործ նա խա րար լորդ Ջորջ Քեր զո նին ուղղ ված 1919 թ. հու լի սի 2-ի նա-
մա կը, որ տեղ նա ներ կա յաց նում է Ա ռա ջին աշ խար հա մար տից ա ռաջ և հե տո Դիար-
բե քի րի նա հան գի ազ գաբ նակ չու թյան էթ նի կա կան խմբե րի թվա քա նա կի վե րա բե րյալ 
մայոր Նոյե լի հա ղոր դած տվյալ նե րը։ Ը ստ Նոյե լի՝ նախ քան պա տե րազ մը նա հան-
գում կար 120 000 հայ բնակ չու թյուն, ո րից 1919 թ. ամ ռան դրու թյամբ մնա ցել էր 20000-
ը, պա տե րազ մից ա ռաջ ա սո րի նե րի թի վը 81000 էր, դրա նից հե տո՝ 23000։ Նշ ված 
տվյալ նե րից հետևում է, որ ցե ղա սպա նու թյան ըն թաց քում զոհ վել է մոտ 100 000 հայ՝ 
նա հան գի հայ ազ գաբ նակ չու թյան 83%-ը կամ չորս հին գե րոր դը, ի նչ պես նաև 58000 
ա սո րի՝ նա խաե ղեռ նյան ա սո րի ազ գաբ նակ չու թյան մոտ 72%-ը։ 

Ն շենք նաև, որ, ը ստ 1919 թ. Փա րի զի հաշ տու թյան կոն ֆե րան սին հայ կա կան և 
ա սո րա կան պատ վի րա կու թյուն նե րի ներ կա յաց րած ա ռան ձին վի ճա կագ րու թյուն-
նե րի, նախ քան Ա ռա ջին աշ խար հա մար տը Դիար բե քի րի նա հան գում բնակ վում էր 
124 000 հայ20 և 117 000 ա սո րի21։ Դրան հա կա ռակ, ը ստ օս մա նյան պատ վի րա կու թյան 
վի ճա կագ րու թյան, 1914-ին նա հան գում կար (բո լոր հա րան վա նու թյուն նե րի) 73226 
հայ և 48103 ա սո րի ազ գաբ նակ չու թյուն22։ Նոյե լի տվյալ նե րի հետ վե րոն շյալ թվե-

Genocide (London and New York: Zoryan Institute, 2004), 115-157):
17 Hilmar Kaiser, The Extermination of Armenians In the Diarbekir Region.
18 Uğur Ümit Üngör, The Making of Modern Turkey. Nation and State in Eastern Anatolia, 1913–1950 
(Oxford University Press, 2011).
19 Տե՛ս Raymond Kévorkian, The Armenian Genocide. A Complete History (London-New York: I. B. 
Tauris & Co Ltd, 2011), 355-380:
20 Տե՛ս «Բաղ դա տա կան վի ճա կագ րու թիւն հայ բնակ չու թեան Օ սմ. Կայս րու թեան մէջ տե ղա հա նու թե-
նէ ա ռաջ եւ վերջ (Պատ րաս տուած 1 Ապ րիլ 1921)», Թէո դիկ, Ա մէ նուն տա րե ցոյ ցը, ԺԶ տա րի (Կ. Պօ լիս, 
տպ. Մ. Յո վա կի մեան, 1922), 261:
21 Gaunt, Massacres, Resistance, Protectors, 406.
22 Kemal Karpat, Ottoman Population 1830-1914. Demographic and Social Characteristics (Wisconsin: The 
University of Wisconsin Press, 1985), 176.
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րի հա մե մա տու թյու նը ևս մեկ ան գամ փաս տում է, որ Ա ռա ջին աշ խար հա մար տից 
հե տո հետ պա տե րազ մյան կար գա վոր ման հա մա տեքս տում Ա րևմ տյան Հա յաս տա-
նի ազ գաբ նակ չու թյան թվա քա նա կի հար ցի ար ծար ծում նե րում և հար ցի վե րա բե րյալ 
հա կա սող վի ճա կագ րու թյուն նե րի պայ ման նե րում բրի տա նա ցի դի վա նա գետ նե րը և 
առ հա սա րակ բրի տա նա կան դի վա նա գի տու թյու նը հայե րի և քրիս տո նյա այլ էթ նի-
կա կան խմբե րի թվա քա նա կի հաշ վարկ նե րում ա ռաջ նորդ վում էին տվյալ հա մայն քի 
տրա մադ րած թվե րով՝ դրանք հա վաս տի հա մա րե լով23։

Փաստաթուղթ 1. ՔՐԻՍՏՈՆՅԱՆԵՐԻ ԿՈՏՈՐԱԾՆԵՐԸ ԴԻԱՐԲԵՔԻՐԻ 
ՆԱՀԱՆԳՈՒՄ 1915-ԻՆ

Այս տեղ ներ կա յաց ված տե ղե կու թյուն նե րը Մար դին քա ղաք կա տա րած իմ կար ճատև 
այ ցե լու թյան ժա մա նակ ձեռք բերածս նյու թից են: Ար տա հայտ ված կար ծիք ներն ար-
տա ցո լում են զուտ տե ղա ցի նե րի տե սա կե տը և հետևա բար կա րող են ա ղա վաղ ված 
լի նել հատ կա պես ջար դե րին հան գեց րած ը նդ հա նուր քա ղա քա կան ի րա վի ճա կին վե-
րա բե րող ո րոշ ման րա մաս նու թյուն նե րում։

Թուր քիայի՝ պա տե րազ մի մեջ մտնե լուց հե տո շատ շու տով նշան ներ ի հայտ ե կան, 
որ քրիս տո նյա նե րի ա պա գան մշու շոտ է։ Ան հանգս տա նա լու ա մե նա վաղ ա ռի թը տվեց 
ո մն գեր մա նա ցի պաշ տո նյա, որ հենց սկզ բից թշնա մա կան վե րա բեր մունք որ դեգ րեց 
քրիս տո նյա նե րի դեմ՝ որ պես Ան տան տի ըն կեր նե րի դեմ, և ա ռա ջարկ ներ էր ա նում 
թուր քե րին` հա մո զե լով նրանց, որ կո տո րա ծը պա տե րազ մի օ րի նա կան մե թոդ է։ 
Դեռևս 1914 թ. Մար դի նում մի գեր մա նա ցի հայ տա րա րեց, որ Ռայխս թա գը հա վա նու-
թյուն է տվել հայե րի կո տո րա ծին՝ որ պես օ րի նա կան մի ջոցի՝ հաշ վի առ նե լով նրանց 
ա պա ցուց ված դա վա ճա նու թյու նը։

Փո թոր կի ա ռա ջին շո շա փե լի նա խան շա նը գաղտ նի հե ռա գիրն է ր՝ «Ժո ղո վուրդն 
ին քը պետք է լու ծի դա վա ճան նե րի հար ցը»: 

Ով քե՞ր էին դա վա ճան նե րը, ո րոնց ակ նարկ վում է ր։ 
Մար դի նի քրիս տո նյա նե րը սկզ բում կար ծե ցին, որ ակ նար կը վե րա բե րում է հայ 

զին վոր նե րին, ո րոնք, ի նչ պես լու րեր էին պտտ վում, զանգ վա ծա բար դա սալ քում էին` 
անց նե լով ռուս նե րի կող մը Կով կա սյան ճա կա տում։ Մար դին ցի նե րը կար ծես թե որևէ 
մտա վա խու թյուն չունեին, որ հենց ի րենց քա ղա քը կմե ղադր վի դա վա ճա նու թյան մեջ։ 
Չէ՞ որ եր կու մու թա սա րիֆ ներ՝ Շե ֆիկ բեյը և Հիլ մի բեյը24, քա ղա քի հա վա տար մու-
թյան հա մար ե րաշ խա վո րել էին Պոլ սին։ Քա ղա քի հայե րի եր կու տո կո սից ոչ ա վե լին 
էր ան դա մակ ցում հայ կա կան մեծ կազ մա կեր պու թյան՝ Դաշ նակ ցու թյա նը։ Կա թո լիկ 
ե պիս կո պո սը` հայ հա մայն քի հոգևոր ա ռաջ նոր դը25, ամ բիո նից իր հո տին զգու շաց-

23 Ա ռա ջին աշ խար հա մար տից հե տո ա րևմ տա հա յու թյան թվա քա նա կի հար ցին բրի տա նա կան դի-
վա նա գի տու թյան ան դրա դարձ նե րի մա սին տե՛ս Ռո բերտ Թա թո յան, «Արևմ տա հա յու թյան թվա քա-
նա կի և Ա րևմ տյան Հա յաս տա նի բնակ չու թյան էթ նի կա կան կազ մի հար ցե րը Փա րի զի հաշ տու թյան 
կոն ֆե րան սին (1919-1920 թթ.)», Ցե ղա սպա նա գի տա կան հան դես 4, թիվ 1 (2016), 75-82։
24 Մար դի նի գա վա ռի՝ 1915 թ. ի րար հա ջոր դած կա ռա վա րիչ ներ։
25 Խոս քը Մար դի նի ար քե պիս կո պոս Իգ նա տիոս Մա լո յա նի մա սին է, որ զոհ է գնա ցել Հայոց ցե-
ղա սպա նու թյա նը՝ մար տի րո սա կան մահն ըն դու նե լով 1915 թ. հու նի սի 11-ին (ն րա նա հա տա կու թյան 
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րել էր չմիա նալ գաղտ նի կազ մա կեր պու թյուն նե րին:
Դժ վար է ա սել՝ Մար դի նում հայ կա կան ակ տիվ ան հա վա տար մու թյան ա պա ցույց-

ներ ի րո՞ք հայտ նա բեր վել էին, թե՞ ոչ: 1914 թ. և 1915 թ. թուրք պաշ տո նյա ներն ան հե-
տա ցել ե ն։ Ար ձա նագ րու թյուն ներն այժմ հա սա նե լի չեն, ի սկ քրիս տո նյա նե րի վկա յու-
թյուն նե րը միա կող մա նի են: Նրանք պնդում են, որ թուր քե րը, տնե տուն հա ճա խա կի 
խու զար կու թյուն ներ կա տա րե լով, զեն քի և զի նամ թեր քի գաղտ նի պա հեստ ներ չեն 
հայտ նա բե րել26։

Սա կայն ե թե ան գամ հայ կա կան դա վա ճա նու թյու նը կա րե լի լի ներ մինչև վերջ 
ա պա ցուց ված հա մա րել, հա զիվ թե լի նի որևէ ա ռար կու թյուն նույ նիսկ թուր քե րից, որ 
քրիս տո նյա մյուս հա մայնք նե րը՝ հա կո բի կյան, քաղ դեա կան և սի րիա կան, դրան մաս 
չեն կազ մել:

Ժո ղո վուր դը եր կար ժա մա նակ կաս կած նե րի մեջ չմ նաց, թե հատ կա պես ո ՞ւմ է վե-
րա բե րում «դա վա ճան» բա ռը։ Կ.Պոլ սից հրա ման ներ ստաց վե ցին զի նա թա փել յու-
րա քան չյուր քրիս տո նյա զին վո րի և ժան դար մի։ Սպա նե րին կար գադր վեց հե ռաց նել 
ի րենց քրիս տո նյա ծա ռա նե րին և ա պա գա յում թույլ չտալ որևէ քրիս տո նյայի մուտք ու-
նե նալ ի րենց մոտ: 1915 թ. հուն վա րին բո լոր քրիս տո նյա նե րը հե ռաց վե ցին կա ռա վար-
ման մար մին նե րում աշ խա տան քից։ Փետր վա րին և մար տին թուրք պաշ տո նյա նե րը, 
այդ թվում՝ նույ նիսկ պատ գա մա վոր ներ, բեռ նա կիր կեն դա նի ներ գնե լու պատր վա կով 
այ ցե լե ցին [քրդա կան] ցե ղե րին և բա ցա հայ տո րեն քա րո զե ցին ան հա վատ նե րին մահ-
վան են թար կե լու վար դա պե տու թյու նը։ Դրան հա ջոր դեց ապ րի լին և մայի սին ա վե-
լի չա րա բաս տիկ մի ջոց՝ մու սուլ ման նե րից բաղ կա ցած զին ված խմբե րի ձևա վո րու մը, 
ո րոնք հա վա քագր վե ցին 50-ից մինչև 60 տա րե կան տղա մարդ կան ցից, ո րոնք դեռևս 
չէին զո րա կոչ վել բա նակ։ Նրանք զին ված էին հրա ցան նե րով ու սրե րով, և թև նե րին 
կար միր ա ռանձ նան շան ներ ու նեին։

Հե տա գա ի րա դար ձու թյուն նե րը մատ նան շում են, որ գո յու թյուն ու ներ և գոր ծի դր-
վեց նա խօ րոք ծրագր ված և ման րա մասն մշակ ված քա ղա քա կա նու թյուն։ Հա ղորդ վում 
է, որ 1914 թ. դեկ տեմ բե րին ստեղծ վեց Գաղտ նի կո մի տե, ո րը գլխա վո րեց Թա լեա թը, 
և ո րի գլխա վոր ան դամ նե րից մե կը դար ձավ Դիար բե քի րի վա լի Ռա շիդ բեյը։ Կո-
մի տեի հրա ման նե րին պետք է են թարկ վեին ան վե րա պա հո րեն` պե տա կան ծա ռա յու-
թյու նից ա զատ վե լու կամ ան գամ ա վե լի խիստ պատ ժի են թարկ վե լու սպառ նա լի քից 
խու սա փե լով: Հենց դրա նով էլ բա ցատր վում է, թե ին չու եր կու մու թա սա րի ֆի ա րագ 
հա ջոր դա կա նու թյամբ հե ռաց րին Մար դի նից27: 

Բա ցա հայտ որ դեգր ված քա ղա քա կա նու թյու նը հետևյալն էր.
1. Տե ղա հա նել կաս կա ծյալ նե րին։ 

մա սին ման րա մասն տե՛ս Թէո դիկ, Գող գո թա հայ հո գե ւո րա կա նու թեան եւ իր հօ տին ա ղէ տա լի 1915 
տա րիին (Նիւ Եորք, 1985), 276-278։
26  [1915-ի] մայի սին Դիար բե քի րում բա ցա հայտ վել է հայ կա կան զի նա պա հեստ, ին չը կար ծես թե 
հնա րա վո րու թյուն է տվել մեղ քը բար դել բո լո րի և յու րա քան չյու րի վրա (ծա նո թագ րու թյու նը հե ղի նա-
կինն է – Ռ. Թ.)։ 
27 Խոսքը վերը հիշատակված Շաֆիկ բեյի և Հիլմի բեյի մասին է, որոնք դժկամություն էին դրսևորել 
հայերի բնաջնջման ծրագիրը ի կատար ածելու հարցում։
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2. Հար կա դիր աշ խա տան քի հանձ նել յու րա քան չյու րին, ում մոտ զենք է հայտ նա-
բեր վել: 

3. Մա հա պատ ժի են թար կել յու րա քան չյու րին, ով դա վա ճա նու թյան մեջ է մե ղա-
դրվել։ 

Գործ նա կա նում, սա կայն, գոր ծի դր վեց գաղտ նի ըն թա ցա կարգ` հետևյալ հան-
գա մանք նե րում վե րը նշված բո լոր ե րեք խմբե րի կո տո րա ծը կազ մա կեր պե լու նպա-
տակով. - 

Կազ մա վոր վե ցին տե ղա հան ված նե րի շա րա սյու ներ, ո րոնց հրա մայ վեց ժա մե-
րի ըն թաց քում պատ րաստ վել ան հայտ ուղ ղու թյամբ մեկ նե լու: Ար դեն հի շա տակ ված 
տե ղի ոս տի կա նու թյան ու ղեկ ցու թյամբ մեկ կամ մի քա նի հանգր վան անց նե լուց հե-
տո տե ղա հան ված նե րը շրջա պատ վում էին տե ղա ցի քրդե րով: Այ նու հետև շա րա սյու-
նը ղե կա վա րող սպան կար դում էր մա հա պատ ժի վճի ռը, որ են թադ րա բար սուլ թանն 
էր ստո րագ րել, և ը նտր ված զո հե րին ա ռա ջար կում հա վա տու րա ցու թյան գնով փրկել 
ի րենց կյան քը: Մեր ժում ստա նա լուց հե տո, ին չը տե ղի էր ու նե նում դեպ քե րի մեծ մա սի 
ժա մա նակ, շա րա սյու նը բա ժան վում էր հա րյուր հո գուց բաղ կա ցած խմբե րի և տար-
վում այն տեղ, որ տեղ կային ջր հոր ներ կամ նա խօ րոք փոր ված խոր փո սեր։ Այ նու հետև 
նրանց ստի պում էին մեր կա նալ, և դրան հա ջոր դում էր ը նդ հա նուր կո տո րա ծը, ո րին 
մաս նակ ցում էին տե ղա ցի քրդե րը։ Հրա ցան քիչ էր օգ տա գործ վում. գե րա դաս վում էին 
սու րը և քրդա կան դա շույ նը։ Շատ դեպ քե րում զո հե րը թա լան վում էին ա ռանց ո ղոր-
մու թյան հար ված28 ստա նա լու։ 

Կար ծես թե այդ պի սին էր պաշ տո նա պես հաս տատ ված և քիչ թե շատ պահ պան-
ված ըն թա ցա կար գը հու նի սի ա ռա ջին մի քա նի ջար դե րի դեպ քում: Շու տով սա կայն ի 
հայտ ե կան հետևյալ փո փո խու թյուն նե րը: Տե ղա ցի պաշ տո նյա նե րը նախ քան շա րա-
սյուն ու ղար կե լը սկսե ցին հնա րա վո րինս քա մել ի րենց զո հե րին՝ [ մեկ նե լը] հե տաձ գե-
լու հույ սով29: Մեկ նու մի օ րը ան վտան գու թյունն ա պա հո վե լու խոս տում նե րի և ան գամ 
ա ռե րես քա ղա քա վա րի վե րա բեր մունք դրսևո րե լու մի ջո ցով զո հե րին մղում էին ի րենց 
հետ վերց նել և ի րենց վրա կրել հնա րա վո րինս շատ թան կար ժեք քա րեր ու զար դեր, 
ո րոնք հան վում էին նրան ցից քա ղա քից հե ռա նա լուց ան մի ջա պես հե տո: Մահ վան 
վճի ռը կար դա լու ձևա կա նու թյու նը վե րաց վեց, քա նի որ մինչ տե ղի Գող գո թա հաս-
նե լը ար դեն ի սկ հա վաք վում էին քրդե րի խմբեր, և սկս վում էր հան պատ րաս տից կո-
տո րած, ո րին մաս նակ ցում էր ոս տի կա նա կան ու ղեկ ցորդ պա հա կա խում բը։ Կա նանց 
մեր կաց նում և բռնա բա րում էին։ Ե րի տա սարդ [աղ ջիկ նե րից] ո մանք խնայ վում էին` 
մու սուլ մա նների հա րեմ նե րը զար դա րե լու կամ որ պես ստ րուկ վա ճառ վե լու հա մար: 
Ա րարք նե րի հետ քե րը քո ղար կե լու հրա հան գը ան տես վում է ր։ Մար մին նե րը թողն վում 
էին մերկ, բաց ե րկն քի տակ. հե տաքր քիր ման րա մաս նու թյուն` տղա մար դիկ` փո րի, 
կա նայք` մեջ քի վրա:

28 Բնագ րում օգ տա գործ վել է ֆրան սե րեն դարձ վածք` coup de grace։ 
29 Հա ղորդ վում է, որ Մար դի նի ոս տի կա նա պետ Մամ դուկ բեյը 50000 թուր քա կան ոս կի է վաս տա-
կել նման ե ղա նա կով: Նա այժմ Դիար բե քի րում է և քրդա կան ազ գային շարժ ման քո ղի տակ մո լի 
հա կաբ րի տա նա կան քա րոզ չու թյամբ է զբաղ վում։ Նա ան շուշտ պետք է պա տաս խա նատ վու թյան են-
թարկ վի (ծա նո թագ րու թյու նը հե ղի նա կինն է – Ռ. Թ.)։ 
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Շատ դժվար է հաս կա նալ այս կա նո նա վոր հրա հանգ նե րի հե ղի նակ նե րի մտա-
ծե լա կեր պը կամ հետևել նրանց տրա մա բա նու թյա նը։ Կա րե լի է միայն են թադ րել, որ 
դրանք գոր ծադր վել ե ն՝ հետևյալ նկա տա ռում նե րից ել նե լով, որ քան էլ որ դրան ցից 
մի քա նի սը ման կա միտ թվան։ Նրանք հույս ու նեին խթան տալ ջի հա դին՝ բոր բո քե-
լով մարդ կանց մեջ ա րյան ծա րա վը, և նրանք հաշ վար կում էին, որ ե րբ գն դա կը սկսի 
գլոր վել նշված ուղ ղու թյամբ, վա րա կը կտա րած վի և մու սուլ ման բնակ չու թյու նը ի նք նա-
բե րա բար կշա րու նա կի կո տո րա ծը մինչև քրիս տո նյա բնակ չու թյունն ամ բող ջու թյամբ 
դա դա րի գո յու թյուն ու նե նալ։ Ա վե լին, թվում է, թե թուր քե րը ցան կա նում էին օ րի նա-
կա նու թյան շղարշ հա ղոր դել սկս ված կո տո րած նե րին` հույ սեր փայ փայե լով դրանց 
շա րու նա կու թյան պա տաս խա նատ վու թյու նը գցել ցե ղե րի կրո նա կան մո լեգ նու թյան 
և հայ կա կան դա վա ճա նու թյամբ գրգռ ված ազ գային զգաց մունք նե րի վրա: Նաև են-
թադ րու թյուն է ա ռաջ քաշ վել, որ, ջար դե րը քա ղաք նե րից հե ռու մե կու սի վայ րե րում 
ի րա կա նաց նե լով, ժա մա նակ շա հե լու հնա րա վո րու թյուն էր ստեղծ վում, մինչև դրանց 
մա սին լու րե րը տա րած վեն, և ի րենց հեր թին սպա սող մյուս հայե րը չէին ցրվի գյու ղե-
րով մեկ կամ չէին մղ վի ակ տիվ դի մադ րու թյան: Բա ցի դրա նից՝ կպա հանջ վեր ա վե լի 
եր կար ժա մա նակ, որ պես զի նո րու թյուն նե րը հաս նեին ար տա քին աշ խարհ և հատ կա-
պես Ա մե րի կա։ 

Կո տո րած նե րի հատ կան շա կան ա ռանձ նա հատ կու թյու նը, ո րը վեր է բո լոր կաս կած-
նե րից, այն է, որ դրանք հմուտ և կա նո նա վոր կեր պով կազ մա կերպ վել են Կ.Պոլ սից, և 
տե ղա ցի տգետ մու սուլ մա նը լոկ օգ տա գործ վել է որ պես գոր ծիք։ Այդ նա չէ, որ պետք է 
պատժ վի, այլ բարձ րաս տի ճան թուր քը, ի նչ պես նաև տե ղա ցի թուր քը, ո րը հան դես էր 
գա լիս որ պես պատ րաս տա կամ կա մա կա տար` լց նե լով սե փա կան գր պան նե րը։ 

Ս տորև ներ կա յաց ված են Դիար բե քի րի նա հան գում կո տո րած նե րի հիմ նա կան դր-
վագ նե րը. նաև նե րառ ված է մի քա նի դր վագ, որ տե ղի է ու նե ցել նա հան գին հա րա կից 
շրջան նե րում:

Նշենք, որ զո հե րի ը նդ հա նուր թի վը հետևյալ կերպ է բաշխ վում. 

Հա կո բի կյան ա սո րի ներ 96000
Հայեր (ա ռա քե լա կան) 45000
Բո ղո քա կան ներ 1200
Հայ կա թո լիկ ներ 6000
Ա սո րի կա թո լիկ ներ 2000
Քաղ դեա ցի ներ 7000
Ըն դա մե նը 157 000
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ՀՈՒՆԻՍ

Ամ սա թիվ Բ նա կա վայր Զո հեր Ն շում եր

1 Բա լու 1200
Զին վոր ներ, ո րոնք վեր ջին 7 ա միսն աշ խա-
տում էին մայ րու ղու շի նա րա րու թյան վրա։

1 Ա վին 200 Գյու ղա ցի ներ։

1 Դիար բե քիր 1060
Ս պան վել են Տիգ րի սի գե տա փին` նե րա ռյալ 

քա ղա քի բո լոր երևե լի մար դիկ։
2 Բե խաիր30 100 Գյու ղա ցի ներ։

9 Ս ղերդ ...
Ամ բողջ քրիս տո նյա բնակ չու թյու նը` 

ներառյալ քաղ դեա ցի մի ե պիս կո պոս։

10 Կե լեթ31 2000
Մար դի նից ութ ժամ հե ռա վո րու թյան վրա։ 

Ամ բողջ գյու ղը ո չն չաց վել է։

11 Բա ֆա յա32 600
Մար դի նից յոթ ժամ հե ռա վո րու թյան վրա։ 

Ամ բողջ գյու ղը ո չն չաց վել է։

11 Շեյ խան33 405
Մար դի նից վեց ժամ հե ռա վո րու թյան վրա։ 

Ա ռա ջին շա րա սյու նը բա ժան վել է փոքր մա-
սե րի, մեր կաց վել և սրա խող խող ար վել:

11 Բիթ լիս 1
Հայ կա թո լիկ ե պիս կո պոս մոն սինյոր 

Հակոբ Թո փու զյան34։

12 Խար բերդ 1
Հայ կա թո լիկ ե պիս կո պոս մոն սինյոր 

Ստեփան Իս րայե լյան35։

12 Մա սարթ36 80
Մար դի նից վեց ժամ հե ռա վո րու թյան վրա։ 

Գյու ղա ցի ներ։

30 Բնագ րում` Bekhaire։ Բնա կա վայր Մար դի նի գա վա ռա կում՝ Մար դի նից մոտ 4 կմ հա րավ։ Նախ-
քան Հայոց ցե ղա սպա նու թյունն ու նե ցել է 200 շունչ ա սո րի բնակ չու թյուն (Gaunt, Massacres, Resistance, 
Protectors, 208)։
31 Բնագ րում` Kellek։ Բնա կա վայր Սա վու րի գա վա ռա կում, Մար դի նից մոտ 60 կմ հյու սիս-արևելք։ 
Նախ քան Հայոց ցե ղա սպա նու թյունն ու նե ցել է 2500 շունչ ա սո րի բնակ չու թյուն (Gaunt, Massacres, 
Resistance, Protectors, 247, 424)։ 
32 Բնագ րում` Bafarva։ Բնա կա վայր Սա վու րի գա վա ռա կում, Մար դի նից մոտ 25 կմ հյու սիս-արևելք։ 
Նախ քան Հայոց ցե ղա սպա նու թյունն ու նե ցել է 500 ա սո րի բնակ չու թյուն (Gaunt, Massacres, Resistance, 
Protectors, 424)։ 
33 Բնագ րում՝ Chaikhane։ Քր դաբ նակ գյուղ Սա վու րի գա վա ռա կում։ 
34 Բիթ լի սի և Մու շի կա թո լիկ հայե րի կրո նա կան ա ռաջ նորդ։ Ման րա մասն տե՛ս Թէո դիկ, Գող գո թա 
հայ հո գե ւո րա կա նու թեան, 76։ 
35 Խար բեր դի կա թո լիկ հայե րի ա ռաջ նորդ։ Ման րա մասն տե՛ս Թէո դիկ, Գող գո թա հայ հո գե ւո րա կա-
նու թեան, 222։
36 Բնագ րում՝ Maisartie։ Բնա կա վայր Մար դի նի գա վա ռա կում, Մար դի նից մոտ 20 կմ հյու սիս-արևելք։ 
Նախ քան Հայոց ցե ղա սպա նու թյուն ու նե ցել է մոտ 300 ա սո րի բնակ չու թյուն (Gaunt, Massacres, 
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Ամ սա թիվ Բ նա կա վայր Զո հեր Ն շում եր

14 Դա րա37 30 Մար դի նից ութ ժամ հե ռա վո րու թյան վրա։

15 Շեյ խան 75

Երկ րորդ շա րա սյու նը Մար դի նից։ Այն 
բանից հե տո, ե րբ կո տո րա ծի են թարկ վեց 
շա րա սյան մեկ եր րոր դը, Կ.Պոլ սից կո տո-

րա ծը դա դա րեց նե լու հրա ման ե կավ։ 

16 Ման սու րի ե38 95
Մար դի նից կես ժամ հե ռա վո րու թյան վրա։ 

Գյու ղա ցի ներ։ 

17 Բե նե բիլ39 70
Մար դի նից ե րեք ժամ հե ռա վո րու թյան վրա։ 

Գյու ղա ցի ներ։ 

19 Քա լաթ Մա րա40 60
Մար դի նից մեկ ժամ հե ռա վո րու թյան վրա։ 

Գյու ղա ցի ներ։ 

20
Դիար բե քի րի և 
Մար դի նի միջև 

12000
Հա յաս տա նի հյու սի սային շրջան նե րից 

Միջա գետք աք սոր ված հայեր։ 

20 Մա լա թիա 1
Հայ կա թո լիկ ե պիս կո պոս մոն սինյոր  

Լևոն Քե չե ճյան41։ 

25 Իբ րա հի մի ե42 4000
Մար դի նից ի նը ժամ հե ռա վո րու թյան վրա։ 

Գյու ղա ցի ներ։ 

Resistance, Protectors, 238)։ 
37 Բնա կա վայր Մար դի նի գա վա ռա կում՝ Մար դի նից մոտ 23 կմ հա րավ-արևելք։ Հայոց ցե ղա սպա-
նու թյան նա խօ րյա կին ու նե ցել է մոտ 150 շունչ կա թո լիկ հայ և 120 շունչ ա սո րի բնակ չու թյուն (Gaunt, 
Massacres, Resistance, Protectors, 214)։ 
38 Բնա կա վայր Մար դի նի գա վա ռա կում՝ Մար դի նից մոտ 4 կմ հյու սիս։ Նախ քան Հայոց ցե ղա սպա-
նու թյունն ու նե ցել է մոտ 400 շունչ ա սո րի բնակ չու թյուն (Gaunt, Massacres, Resistance, Protectors, 237, 
424)։ 
39 Բնագ րում՝ Banabili։ Բնա կա վայր Մար դի նի գա վա ռա կում՝ Մար դի նից մոտ 10 արևելք։ Հայոց 
ցե ղա սպա նու թյան նա խօ րյա կին ու նե ցել է մոտ 300 շունչ ա սո րի բնակ չու թյուն (Gaunt, Massacres, 
Resistance, Protectors, 208, 424)։ 
40 Բնագ րում՝ Kalaat Mara։ Բնա կա վայր Մար դի նի գա վա ռա կում, Մար դի նից մոտ 2 կմ արևելք։ 
Հայոց ցե ղա սպա նու թյան նա խօ րյա կին ու նե ցել է մոտ 800 շունչ ա սո րի բնակ չու թյուն։ 
41 Սե բաս տիայի հայ կա թո լիկ նե րի ա ռաջ նորդ (Թէո դիկ, Գող գո թա հայ հո գե ւո րա կա նու թեան, 110)։ 
Բնագ րում ա նունն ա ղա վաղ ված է՝ Michel Kaciadu, ուղ ղել ե նք ը ստ Հիա ցինտ Սի մո նի տե ղե կագ րի 
(Gaunt, Massacres, Resistance, Protectors, 438)։ 
42 Բնա կա վայր Մար դի նի գա վա ռա կում՝ Մար դի նից մոտ 20 կմ հա րավ-ա րև մուտք։ Նախ քան Հայոց 
ցե ղա սպա նու թյունն ու նե ցել է մոտ 400 շունչ ա սո րի բնակ չու թյուն (Gaunt, Massacres, Resistance, 
Protectors, 212, 424)։
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ՀՈՒԼԻՍ

Ամ սա թիվ Բ նա կա վայր Զո հեր Ն շում եր

1 Թել Ար մեն43 1500
Ամ բողջ գյուղն ար մա տա խիլ է ար վել։ Մար-
դի նից չորս ժամ հե ռա վո րու թյան վրա։ 

3 Գու լի ե44 3200

Մար դի նից մեկ ժամ հե ռա վո րու թյան 
վրա։ Մու թե սա րի ֆը դի տում և ծա փա հա-
րում էր իր ա ռանձ նա տուն-նս տա վայ րի 

պատշգամբից։ 

11 Դա րա 7000
Էրզ րու մից45 Ռաս ուլ Այն ուղևոր վող 

աքսորյալ ներ։ 

13 Դա րա 500
Դիար բե քի րի ունևոր կա նայք։ Կո տոր վե լուց 
ա ռաջ նրանք մեր կաց վել և բռնա բար վել ե ն։ 

14 Մար դին 3
Ոս տի կա նու թյան կազ մա կեր պած ո գե լից 
խմիչք նե րի գաղտ նի ար տադ րու թյան մա-

սին ի մա ցող ան հար մար վկա ներ։ 

17 Աբ դուլ Ի մամ46 250
Մար դի նից յոթ ժամ հե ռա վո րու թյան վրա։ 
Մար դի նի ունևոր ըն տա նիք նե րի կա նայք, 

ի նչ պես նաև 90-ա մյա մի քա հա նա։ 

19 Մի դիաթ47 7000
Ա վա նի բնա կիչ ներ, ի նչ պես նաև Մար դի-
նի յո թա նա սուն երևե լի նե րից բաղ կա ցած 

խումբ։ 
20 Սա վուր48 650 Ամ բողջ քրիս տո նյա բնակ չու թյու նը։ 

43 Բնա կա վայր Մար դի նի գա վա ռա կում՝ Մար դի նից մոտ 20 կմ հա րավ-ա րև մուտք։ Նախ քան Հայոց 
ցե ղա սպա նու թյունն ու նե ցել է մոտ 6000 շունչ զուտ կա թո լիկ հայ բնակ չու թյուն (Gaunt, Massacres, 
Resistance, Protectors, 262, 424)։
44 Բնագ րում՝ Gullieh։ Բնա կա վայր Մար դի նի գա վա ռա կում՝ Մար դի նից մոտ 7 կմ հա րավ։ Նախ-
քան Հայոց ցե ղա սպա նու թյունն ու նե ցել է մոտ 1500 շունչ ա սո րի բնակ չու թյուն (Gaunt, Massacres, 
Resistance, Protectors, 221-222, 424)։
45 Բնագ րում ա ղա վաղ ված` Erxerour, ուղ ղել ե նք ը ստ Հիա ցինտ Սի մո նի տե ղե կագ րի (Gaunt, 
Massacres, Resistance, Protectors, 438)։ 
46 Քր դաբ նակ գյուղ Մար դի նի գա վա ռա կում։ 
47 Ա վան և հա մա նուն գա վա ռակ Մար դի նի գա վա ռում։ Նախ քան Հայոց ցե ղա սպա նու թյունն ու նե ցել 
է մոտ 1150 շունչ հայ և 4000 շունչ ա սո րի բնակ չու թյուն (Թէո դիկ, Գող գո թա հայ հո գե ւո րա կա նու թեան, 
275; Gaunt, Massacres, Resistance, Protectors, 427)։
48 Ա վան և հա մա նուն գա վա ռակ Մար դի նի գա վա ռում։ Նախ քան Հայոց ցե ղա սպա նու թյունն ու նե ցել 
է մոտ 780 շունչ հայ և 300 շունչ ա սո րի բնակ չու թյուն (Թէո դիկ, Գող գո թա հայ հո գե ւո րա կա նու թեան, 
275; Gaunt, Massacres, Resistance, Protectors, 257)։
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Ամ սա թիվ Բ նա կա վայր Զո հեր Ն շում եր

24 Սա վուր 290
Ս ղեր դից աք սոր ված կա նայք։ Նրանք 

ենթարկ վել են տե ղի ցե ղե րի հար ձակ մա նը 
և քար կոծ վե լով սպան վել ե ն։ 

26 Թել Ա ֆար49 300
Մծ բին - Մո սուլ ճա նա պար հի վրա։ 

Մարդինից հայ աք սո րյալ ներ։ 

27 Մար դին 2

Բռ նի ու ժով մու սուլ մա նների հա րեմ տար-
ված երևե լի հայ ըն տա նի քից եր կու ե րի տա-
սարդ աղ ջիկ։ Նրանց մար մին նե րը հայտ-

նա բեր վել են մի քա նի օր ան ց քա ղա քի 
կո յու ղում: 

ՕԳՈՍՏՈՍ

Ամ սա թիվ Բ նա կա վայր Զո հեր Ն շում եր

8 Ջե զի րե50 15 բնա-
կա վայր

Մոտ 15000 բնակ չու թյուն։

10 Կի կի ե51 390
Մար դի նից Ռաս ուլ Այն ուղևոր վող 500 

կանանց և ե րե խա նե րի շա րա սյուն։ Կա նայք 
զրկ վել են ի րենց հա գուս տից։

11 Դե րիկ52 1000
Մար դի նից 10 ժամ հե ռա վո րու թյան վրա։ 

Գյու ղա ցի ներ։
16 Մծ բին53 800 Ք րիս տո նյա ո ղջ բնակ չու թյու նը։

49 Բնա կա վայ րը նույ նա կա նաց նել չի հա ջող վել։ Հիա ցինտ Սի մո նի տե ղե կագ րում որ պես կո տո րա ծի 
վայր նշվում է Դա րան (Gaunt, Massacres, Resistance, Protectors, 439)։
50 Ա վան և հա մա նուն գա վա ռակ Մար դի նի գա վա ռում։ Նախ քան Հայոց ցե ղա սպա նու թյունն ու նե ցել 
է մոտ 2700 շունչ հայ և 17800 շունչ ա սո րի բնակ չու թյուն (Թէո դիկ, Գող գո թա հայ հո գե ւո րա կա նու-
թեան, 275; Gaunt, Massacres, Resistance, Protectors, 426)։
51 Քր դաբ նակ բնա կա վայր Մար դի նի գա վա ռում՝ Մար դի նից մոտ 9 ժամ (36 կմ) հե ռա վո րու թյան 
վրա (Gaunt, Massacres, Resistance, Protectors, 439)։ 
52 Ա վան և հա մա նուն գա վա ռակ Դիար բե քի րի գա վա ռում։ Նախ քան Հայոց ցե ղա սպա նու թյունն ու-
նե ցել է մոտ 1800 շունչ հայ (նե րա ռյալ գա վա ռա կի հա յաբ նակ գյու ղե րի բնակ չու թյու նը) և 500 շունչ 
ա սո րի բնակ չու թյուն (Թէո դիկ, Գող գո թա հայ հո գե ւո րա կա նու թեան, 258; Gaunt, Massacres, Resistance, 
Protectors, 423)։ 
53 Ա վան և հա մա նուն գա վա ռակ Մար դի նի գա վա ռում։ Նախ քան Հայոց ցե ղա սպա նու թյունն ու նե ցել 
է մոտ 90 շունչ հայ և 1200 շունչ ա սո րի բնակ չու թյուն (Kevorkian, The Armenian Genocide, 276; Gaunt, 
Massacres, Resistance, Protectors, 425)։
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Ամ սա թիվ Բ նա կա վայր Զո հեր Ն շում եր

20 Ջե զի րե 6000
Մոտ 6000 քրիս տո նյա ամ բողջ բնակ չու թյու-

նը՝ նե րա ռյալ եր կու քաղ դեա ցի ե պիս կո-
պոս։

21 Ուր ֆա 465 Զին վոր ներ։

22 Մար դին 500
Հա կո բի կյան կա նայք Սո րից` կո տոր ված 

քա ղա քի մա տույց նե րում։

23 Սա լախ54 300

Մար դի նից չորս ժամ հե ռա վո րու թյան վրա։ 
Մար դի նից Ռաս ուլ Այն աք սոր ված կա նայք 
և ե րե խա ներ` պա հա կախմբի մաս նակ ցու-

թյամբ։

24 Մար դին 12
Ճա նա պար հի վրա աշ խա տող հայ 

զինվորներ։

ՍԵՊՏԵՄԲԵՐ

Ամ սա թիվ Բ նա կա վայր Զո հեր Ն շում եր

10
Դիար բե քի րի և 
Մար դի նի միջև 

8000
Խար բեր դից և Է րզ րու մից աք սոր ված 12000 

կա նանց և ե րե խա նե րի շա րա սյուն։ 
14 Մծ բին 4000 Վե րոն շյալ շա րա սյան մնա ցոր դը։ 

15
Մար դին և Հա-

րին55 126
Մար դի նից Մո սուլ աք սոր ված կա նայք ու 

ե րե խա ներ։

16 Դիար բե քիր 1
Դիար բե քի րի կա թո լիկ ար քե պիս կո պո սը, 

67 տա րե կան56։

19 Ուր ֆա 25000
Գործ նա կա նում ո ղջ քրիս տո նյա 

բնակչությու նը57։

54 Քր դաբ նակ բնա կա վայր Մար դի նի գա վա ռա կում՝ Մար դի նից մոտ 4 ժամ (16 կմ) հե ռա վո րու թյան 
վրա (Gaunt, Massacres, Resistance, Protectors, 440)։ 
55 Քր դաբ նակ բնա կա վայր Մար դի նի գա վա ռա կում՝ Մար դի նից մոտ 4 ժամ (16 կմ) հե ռա վո րու թյան 
վրա (տե՛ս Gaunt, Massacres, Resistance, Protectors, 440)։
56 Խոս քը Դիար բե քի րի կա թո լիկ հայ հա մայն քի ա ռաջ նորդ Ա նդ րեաս ե պիս կո պոս Չե լե բյա նի մա-
սին է (Թէո դիկ, Գող գո թա հայ հո գե ւո րա կա նու թեան, 262-263)։ 
57 Մայոր Նոյե լի հա մար որ պես աղ բյուր ծա ռա յած Հիա ցինտ Սի մո նի տե ղե կագ րի հա մա պա տաս-
խան հատ վածն է. «Ուր ֆայի ռմ բա կո ծու թյու նը։ Քա ղա քի ա վե րում, ա վե լի քան 25000 քրիս տո նյայի 
կո տո րած։ Զո հե րի թվում են եր կու ա սո րի կա թո լիկ հոգևո րա կան ներ՝ Յու հա նա Կան դե լեֆ տը և Եփ-
րեմ Ռահ վաին, ի նչ պես նաև ֆրան սիա ցի աք սո րյալ Ռո բերտ Ժեր մա նը» (Gaunt, Massacres, Resistance, 
Protectors, 440)։
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ՀՈԿՏԵՄԲԵՐ

Ամ սա թիվ Բ նա կա վայր Զո հեր Ն շում եր

30
Դիար բե քի րի 
մոտա կայ քում

1000
Հայ զին վոր նե րի եր կու խումբ. մե կը բաղ-
կա ցած վեց հա րյուր, մյու սը` չորս հա րյուր 

մար դուց։ 

ՄԱՐ ԴԻՆ, Ապ րի լի 25, 1919
(Ս տո րագր ված) Է. Նոյել, մայոր,

Հա տուկ հանձ նա րա րու թյամբ, Դիար բե-
քի րի նա հանգ 

Մեծ Բրի տա նիայի ազ գային ար խիվ, Ֆո րին օ ֆիս, 141/806/2 
UK National Archives, Foreign Office, 141/806/2 
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Փաստաթուղթ 2. ԿՈՍՏԱՆԴՆՈՒՊՈԼՍՈՒՄ ՄԵԾ ԲՐԻՏԱՆԻԱՅԻ 
ԲԱՐՁՐ ՀԱՆՁՆԱԿԱՏԱՐ ԱՐԹՈՒՐ ՔԱԼԹՈՐՓԻ՝ ՄԵԾ ԲՐԻՏԱՆԻԱՅԻ 
ԱՐՏԳՈՐԾՆԱԽԱՐԱՐ ԼՈՐԴ ՋՈՐՋ ՔԵՐԶՈՆԻՆ ՈՒՂՂՎԱԾ 1919 Թ. 

ՀՈՒԼԻՍԻ 2-Ի ՆԱՄԱԿԸ

Պատ ճեն հա մար 1124/M/1255

ՄԵԾ ԲՐԻ ՏԱ ՆԻԱՅԻ ԲԱՐՁՐ ՀԱՆՁ ՆԱ ԿԱ ՏԱ ՐՈՒԹՅՈՒՆ, 
ԿՈՍ ՏԱՆԴ ՆՈՒ ՊՈ ԼԻՍ 

2 հու լի սի 1919

Իմ տեր, 
պա տիվ ու նեմ զե կու ցե լու, որ եր կա րատև շրջա գա յու թյան, թուր քա կան ար ձա նագ-

րու թյուն նե րին հա սա նե լիու թյան և քրիս տո նյա տար բեր հա մայնք նե րի ղե կա վար նե րի 
հետ հան դի պում նե րից հե տո մայոր Նոյե լը տա լիս է Դիար բե քի րի վի լայե թի նա խա-
պա տե րազ մյան և ներ կայիս ազ գաբ նակ չու թյան հետևյալ գնա հա տա կա նը. 

 

Նախ քան պա տե րազ մը Ներ կա յումս

Քր դեր 750 000 600 000
Ա սո րի ներ 70000 20000
Հայեր 120 000 20000
Քաղ դեա ցի ներ 11000 3000
Թուր քեր 3000 2500
Այլ (եզ դի ներ, չեր քեզ ներ և հույ ներ) 10000 8000

  
Մայոր Նոյե լը նաև նշում է, որ հայ բնակ չու թյան 75%-ը գտն վում է վի լայե թի հյու սի-

սային կե սում, սա կայն փաստ է, որ ան գամ պա տե րազ մից ա ռաջ բո լոր գա վառ նե րում 
բնակ չու թյան ճն շող մե ծա մաս նու թյու նը կազ մում էին քրդե րը։ 

 Պա տիվ ու նեմ (ս տո րագ րու թյուն) Ա. Քալ թորփ, 
Բարձր հանձ նա կա տար

Մեծ Բրի տա նիայի ազ գային ար խիվ, Ֆո րին օ ֆիս, 608/108/3 
UK National Archives, Foreign Office, 608/108/3
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Ռո բերտ Ա. Թա թո յան 

BRITISH DIPLOMAT AND SPY MAJOR NOEL’S REPORT ON THE 
EXTERMINATION OF ARMENIANS AND ASSYRIANS IN DIARBEKIR PROVINCE 

DURING THE ARMENIAN GENOCIDE

Robert A. Tatoyan
Armenian Genocide Museum-Institute Foundation, Armenia 

SUMMARY

This publication presents the report by Major Edward William Noel, British diplomat and spy, regarding 
the extermination of Armenians and Assyrians in Diarbekır province during the Armenian Genocide. 
The document, entitled “Christian Massacres of 1915 in Diarbekir Vilayat,” has been compiled in April, 
1919 in the city of Mardin, where the author was on a fact-finding mission, so most of the massacre 
cases presented there refer to the mentioned locality.

Attached to Noel’s report, as an appendix, we present the letter of Arthur Calthorpe, British High 
Commissioner in Constantinople, to British Foreign Minister Lord George Curzon, dated July 2, 1919, 
in which he transmits Major Noel’s estimate of populations of Diarbekir vilayet before and after the 
First World War.

Major Noel has been characterized by researchers as “an expert on Kurdistan and the Kurds”, 
and as “the main British agent in Kurdistan, both in Anatolia and in Iraq, from 1919 to 1922,” so these 
documents published in Armenian translation, as well as other papers related to his mission in 1919 
are very remarkable from the point of view of studying the demography of the southern regions 
of Western Armenia, the course of the Armenian Genocide, as well as of the history of Armenian-
Kurdish, Armenian-Turkish, Turkish-Kurdish relationships after the First World War. 

Key words: Armenian Genocide, Ottoman Empire, Diarbekır province, Mardin, Great Britain, 
British intelligence, British diplomacy, Armenian question, Kurds.

ДОНЕСЕНИЕ БРИТАНСКОГО ДИПЛОМАТА И ШПИОНА МАЙОРА НОЭЛЯ  
ОБ ИСТРЕБЛЕНИИ АРМЯН И АССИРИЙЦЕВ В ПРОВИНЦИИ ДИАРБЕКИР  

ВО ВРЕМЯ ГЕНОЦИДА АРМЯН

Роберт А. Татоян
Фонд “Музей-институт Геноцида армян”, Армения

РЕЗЮМЕ

В публикации представлено донесение британского дипломата и шпиона майора Эдварда Уильяма 
Ноэля об истреблении армян и ассирийцев в провинции Диарбекир во время Геноцида армян. 
Документ, озаглавленный “Резня христиан в вилайете Диарбекир в 1915-ом”, был составлен 
в апреле 1919 г. в городе Мардин, где автор находился с миссией по сбору фактов, поэтому 
большинство описываемых случаев массовых убийств относится к указанной местности. 

В качестве приложения к донесению Ноэля прилагаем письмо Артура Калторпа, британского 
верховного комиссара в Константинополе, британскому министру иностранных дел лорду 
Джорджу Керзону от 2 июля 1919 года, в котором он представляет оценку майора Ноэля 
численности населения вилайета Диарбекир до и после Первой мировой войны. 
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Майор Ноэль характеризуется исследователями как “эксперт по Курдистану и курдам”, а 
также как “главный британский агент Великобритании как в Анатолийском, так и в Иракском 
Курдистане с 1919 по 1922 годы”, поэтому данные документы, публикуемые в армянском 
переводе, а также другие материалы, связанные с его миссией в 1919 году, примечательны с 
точки зрения изучения демографии южных районов Западной Армении, хода Геноцида армян, а 
также истории армяно-курдских, армяно-турецких, турецко-курдских взаимоотношений после 
Первой мировой войны.

Ключевые слова: Геноцид армян, Османская империя, провинция Диарбекир, Мардин, 
Великобритания, британская разведка, британская дипломатия, Армянский вопрос, курды.
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