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ԷԼԻՏԻՑԻԴ. ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՕՐԻՆԱԿՆԵՐԸ

Նա րեկ Մ. Պո ղո սյան
«Հայոց ցե ղա սպա նու թյան թան գա րան-ի նս տի տուտ» հիմ նադ րամ, Հա յաս տան

Է լի տայի ու մտա վո րա կա նու թյան ո չն չաց ման խնդի րը կարևոր տեղ է զբա ղեց նում ի նչ պես 
ցե ղա սպա նու թյուն նե րի, զանգ վա ծային սպա նու թյուն նե րի, այն պես էլ տվյալ ազ գին կամ պե-
տու թյա նը մտա վոր նե րու ժից զրկե լու և վե րահսկո ղու թյան տակ վերց նե լու հա մա տեքս տում։ 
Պատ մու թյան ըն թաց քում գրանց վել են այն պի սի դեպ քեր, ե րբ տար բեր ռա սա յա կան, էթ նիկ, 
կրո նա կան խմբե րի ո չն չաց ման կամ մշա կու թային ցե ղա սպա նու թյան ի րա գործ ման նպա տա-
կով դրանց է լի տա նե րը կան խամ տած ված թի րա խա վոր վել ե ն։ Այս հան գա ման քով է պայ մա նա-
վոր ված, որ թե ման ար ժա նա ցել է «ցե ղա սպա նու թյուն» (genocide) եզ րույ թի հե ղի նակ Ռա ֆայել 
Լեմ կի նի ու շադ րու թյա նը. նա մտա վո րա կա նու թյան և է լի տայի ո չն չա ցու մը դի տար կել է ցե ղա-
սպա նու թյան ի րա գործ ման սո ցիա լա կան, ֆի զի կա կան և մշա կու թային աս պեկտ նե րով։ Սա կայն 
հե տա քրքիրն այն է, որ մտա վո րա կա նու թյան ո չն չա ցու մը տևա կան ժա մա նակ որևէ հա տուկ 
բնո րո շում չի ստա ցել, մինչև որ 1992 թ. կի րա ռու թյան մեջ է դր վել «eliticide» կամ «elitocide» 
եզ րույ թը։ 

Եվ քա նի որ է լի տի ցի դի երևույ թը հա մե մա տա բար քիչ է ու սում նա սիր ված, հոդ վա ծում փոր-
ձել ե նք ներ կա յաց նել և վեր լու ծել դրա ա մե նաակ նա ռու օ րի նակ նե րը՝ Հայոց ցե ղա սպա նու թյան 
ըն թաց քում հայ մտա վո րա կա նու թյան և վեր նա խա վի ո չն չա ցու մը, Լե հաս տա նում նա ցիս տա-
կան Գեր մա նիայի ի րա գոր ծած է լի տի ցի դը, ի նչ պես նաև Տի բե թում, Կամ բո ջա յում, Բու րուն-
դիում, Բանգ լա դե շում, Բոս նիա յում տե ղի ու նե ցած է լի տի ցի դի դեպ քե րը։ 

Բա նա լի բա ռեր՝ մտա վո րա կա նու թյուն, վեր նա խավ, Ռա ֆայել Լեմ կին, զանգ վա ծային սպա-
նու թյուն ներ, մտա վոր նե րուժ, Հայոց ցե ղա սպա նու թյուն, ե րիտ թուր քեր, նա ցիս տա կան Գեր մա-
նիա, Լե հաս տան, Տի բեթ, Կամ բո ջա, Բու րուն դի, Բոս նիա, Կար միր կհ մեր ներ, մտա վո րա կա նու-
թյան դեմ ուղղ ված ար շավ, ը նտ րո ղա կան ցե ղա սպա նու թյուն։
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Ներածություն

Յու րա քան չյուր կրո նա կան, էթ նիկ և ռա սա յա կան խմբի հա սա րա կա կան կյան քում 
էա կան դե րա կա տա րու թյուն ու նեն է լի տա նե րը կամ վեր նա խա վը։ Ու շագ րավ է, որ 
«Է լի տա» (լատ.՝ eligere, ֆր.՝ elite) բա ռը 17-րդ դա րում օգ տա գործ վել է հա տուկ ո րա-
կի ապ րանք ներ նկա րագ րե լու հա մար։ Հե տա գա յում այդ բա ռի կի րա ռու թյան դաշտն 
ը նդ լայն վում է՝ վե րա բե րե լով այն պի սի բարձր սո ցիա լա կան խմբե րի, ի նչ պի սիք են 
հե ղի նա կա վոր զո րա մա սե րը և ա զն վա կա նու թյան բարձր դա սե րը։ Մինչև 19-րդ դա րի 
վեր ջը Եվ րո պա յում և 1930-ա կան թթ. Մեծ Բրի տա նիա յում և Ա ՄՆ-ում այս եզ րույ թը 
լայ նո րեն չի կի րառ վել հա սա րա կա կան և քա ղա քա կան գրու թյուն նե րում. այդ շրջա-
նում այն տա րած վում էր է լի տա նե րի սո ցիո լո գիա կան տե սու թյուն նե րի հա մա տեքս-
տում, մաս նա վո րա պես Վիլֆ րե դո Պա րե տոյի գրու թյուն նե րում1: 

Ըստ «Բ րի տա նի կա» հան րա գի տա րա նի՝ է լի տա նե րը ան հա մա չափ ուժ և ազ դե-
ցու թյուն ու նե ցող փոքր խմբեր ե ն։ Ըն դուն ված է տար բե րա կել քա ղա քա կան և մշա-
կու թային է լի տա հաս կա ցու թյուն նե րը։ Ա ռա ջի նում ը նդ գրկ ված ան հատ նե րի դիր քը 
հնա րա վո րու թյուն է տա լիս հզոր հաս տա տու թյուն նե րում, կազ մա կեր պու թյուն նե րում 
և շար ժում նե րում ազ դել քա ղա քա կան ար դյունք նե րի վրա։ Մշա կու թային է լի տա յում 
ը նդ գրկ ված ան հատ նե րը բարձր կար գա վի ճակ և ազ դե ցու թյուն ու նեն ոչ քա ղա քա կան 
ո լորտ նե րում, ի նչ պի սիք են ար վես տը, գրա կա նու թյու նը, բա րե գոր ծա կան կազ մա կեր-
պու թյուն ներն ու քա ղա քա ցիա կան միա վո րում նե րը2։ 

Եվ պա տա հա կան չէ, որ է լի տա նե րը մեծ դե րա կա տա րու թյուն ու նեն հան րային 
կյան քի կազ մա կերպ ման և պե տա կան կա ռա վար ման հիմ նա կան ո լորտ նե րում, ո րոնց 
շրջա նակ նե րում էլ պետք է դի տար կել մտա վո րա կա նու թյա նը:

Մ տա վո րա կա նու թյու նը հա ճախ բնո րոշ վում է «ին տե լի գեն ցիա» (Intelligentsia) եզ-
րույ թով, ո րի հիմ քում լա տի նե րեն «intellegentia» բառն է, որ նշա նա կում է ըն կա լում, 
ճա նա չո ղա կան ուժ, ը մբռն ման ու նա կու թյուն: 1825 թ. Դե կաբ րիստ նե րի ա պս տամ բու-
թյան հետ նա խոր քին Ռու սաս տա նում «intelligentsia» (ռու ս.՝ интеллигенция) եզ րույ թը 
տա րա ծում է գտնում և վե րաի մաս տա վոր վում: Եվ րո պա յում այն տա րած վում է ա վե լի 
ուշ՝ միայն 1860-1870-ա կան նե րին3։ Մե րիամ-Վեբս թե րի բա ցատ րա կան բա ռա րա նի 
հա մա ձայն՝ ին տե լի գեն ցիան նե րա ռում է այն մտա վո րա կան նե րին, ո րոնք ղե կա վար-
ներ կամ ա ռա ջա մար տիկ ներ են ար վես տում և սո ցիալ-քա ղա քա կան ո լոր տում, այլ 
կեպ ա սած՝ կազ մում են հա սա րա կու թյան է լի տան4։

Պատ մու թյան ըն թաց քում բազ մա թիվ են այն օ րի նակ նե րը, թե ի նչ պես են տար-
բեր ռա սա յա կան, էթ նիկ և կրո նա կան խմբե րի ո չն չաց ման կամ մշա կու թային ցե ղա-
սպա նու թյան ի րա գործ ման նպա տա կով դրանց է լի տա նե րը կան խամ տած ված թի-
րա խա վոր վել։ Այն պես որ, մտա վո րա կա նու թյան և է լի տայի ո չն չա ցու մը կարևոր տեղ 

1 Tom Bottomore, Elites and Society (London and New York: Routledge, 1993), 1.
2 John Higley, “Elites,” https://www.britannica.com/topic/elite-sociology, դիտ վել է 10.11.2021։
3 Stephen Eric Bronner, Reclaiming the Enlightenment: Toward a Politics of Radical Engagement (New 
York: Columbia University Press, 2004), 68.
4 Merriam-Webster Dictionary, “Definition of the intelligentsia,” https://www.merriam-webster.com/
dictionary/intelligentsia.

https://www.britannica.com/topic/elite-sociology
https://www.merriam-webster.com/dictionary/intelligentsia
https://www.merriam-webster.com/dictionary/intelligentsia
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է գրա վում ի նչ պես զանգ վա ծային սպա նու թյուն նե րի, այն պես էլ տվյալ ազ գին կամ 
պե տու թյա նը մտա վոր նե րու ժից զրկե լու ու վե րահսկո ղու թյան տակ վերց նե լու հա մա-
տեքս տում։ 

Այդ պի սի դեպ քեր հայտ նի են նաև հայոց պատ մու թյու նից, ի նչ պես, օ րի նակ, ե րբ 
որ 703 թ. ա րաբ զո րա վար Կա սի մը հայե րի բարձ րաց րած ա պս տամ բու թյան վրե ժը 
լու ծե լու հա մար հրա մա յում է զի նա թափ ա նել հայ նա խա րար նե րին (ն րանց իր մոտ էր 
հրա վի րել՝ ի բր հաշ վա ռում կա տա րե լու և ռո ճիկ վճա րե լու) և ստի պել Նախ ճա վա նի և 
Խրա մի ե կե ղե ցի նե րը մտնել, ա պա հր կի զել դրանք5։ Եվ հայ նա խա րար նե րին ող ջա-
կիզ մամբ դա ժա նա բար սպա նե լու հետ է կապ ված, որ 705-ն ա րաբ ներն ան վա նել են 
«Կ րա կի տա րի»6։ Թեև այս ի րա դար ձու թյու նը հայ նա խա րա րու թյուն նե րը թու լաց նում 
է, սա կայն դա այն պի սի սաս տիկ բո ղոք է հա րու ցում հայոց աշ խար հում, որ Վե լիդ 
ա մի րա պե տը, որ հրա հան գել էր հայ նա խա րա րա կան տոհ մե րի ո չն չա ցու մը, ստիպ-
ված է լի նում փո խել իր ոս տի կա նա պե տին7։

Ն մա նա տիպ ի րա դար ձու թյուն տե ղի է ու նե ցել նաև Կի լի կիա յում, ե րբ մոն ղո լա կա-
կան օգ նա կան ջո կա տի զո րահ րա մա նա տար Փի լար ղուն, որ մահ մե դա կա նու թյուն էր 
ըն դու նել, ցան կա նա լով վե րահսկո ղու թյան տակ վերց նել ե րկ րի ար տա քին քա ղա քա-
կա նու թյու նը, 1307 թ. նոյեմ բե րի 17-ին դա վադ րու թյուն է կազ մա կեր պում։ Նա իր մոտ՝ 
Ա նար զա բա քա ղաք, հյու րա սի րու թյան է հրա վի րում Լևոն Դ-ին, Հե թու մին, նրա եղ-
բո րոր դի Թո րո սին, Օ շին սպա րա պե տին և նշա նա վոր իշ խան նե րի և կազ մա կեր պում 
նրանց սպա նու թյու նը8։ Այս ի րա դար ձու թյու նը մե ծա պես խարխ լում է հայ-մոն ղա լա-
կան դա շին քը և թու լաց նում Կի լի կիայի հայոց պե տա կա նու թյու նը։

Էլիտիցիդի երևույթի վերաբերյալ Ռաֆայել Լեմկինի դիտարկումները և 
դրանց զարգացումը

Հատ կան շա կան է, որ է լի տայի ու մտա վո րա կա նու թյան ո չն չաց ման խնդրին ու շադ րու-
թյուն է դարձ րել նաև ի րա վա բան և ցե ղա սպա նու թյուն հան ցա գոր ծու թյան դեմ պայ-
քա րի ա ռա ջա մար տիկ Ռա ֆայել Լեմ կի նը։ «Ա ռանց քի տե րու թյուն նե րի կա ռա վա րու մը 
բռնա զավթ ված Եվ րո պա յում» աշ խա տու թյան մեջ նա ներ կա յաց րել է «ցե ղա սպա նու-
թյուն» եզ րույ թը` ցե ղա սպա նու թյան գոր ծի քա կազմն ա ռանձ նաց նե լով քա ղա քա կան, 
սո ցիա լա կան, տնտե սա կան, մշա կու թային, կեն սա բա նա կան, ֆի զի կա կան, կրո նա-
կան և բա րո յա կան աս պեկտ նե րի ներ քո։ Նա ան դրա դար ձել է նաև Եվ րո պա յում նա-
ցիստ նե րի՝ մտա վո րա կա նու թյա նը ո չն չաց նե լու թե մային որ պես սո ցիա լա կան ո լոր-
տում ցե ղա սպա նու թյան ի րա գործ ման տեխ նի կայի մաս։ 

5 Հայ ժո ղովր դի պատ մու թյուն, խմբ.՝ Ա ղա յան Է. Բ., Ա ռա քե լյան Բ. Ն., Ա վե տի սյան Հ. Ա., Գա լո յան 
Գ. Ա., Ե րե մյան Ս. Տ., Խա չի կյան Լ. Ս., Հա կո բյան Ա. Մ., Հով հան նի սյան Ա. Գ., Ներ սի սյան Մ. Գ, 
հ. 2 (ՀՍՍՀ ԳԱ Պատ մու թյան ի նս տի տուտ, ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ., Երևան, 1984), 329:
6 Լեո, Եր կե րի ժո ղո վա ծու, հ. 2 (Երևան, «Հա յաս տան» հրա տա րակ չու թյուն, 1967), 375-377։
7 Նույն տե ղում։
8 Angus Stewart, “The assassination of King Het’um II: the conversion of the Ilkhans and the Armenians,” 
Journal of the Royal Asiatic Society 15, no. 1 (2005)։ 49-57.
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Ըստ Լեմ կի նի՝ ցե ղա սպա նու թյունն ի րա կա նաց վում է մարդ կանց կյան քի տար բեր 
բնա գա վառ նե րի վրա հա մա ժա մա նա կյա հար ձակ մամբ։ Դրան ցից մեկն էլ սո ցիա-
լա կան ո լորտն է, որ տեղ հար ձա կումն ի րա կա նաց վում է՝ խա թա րե լով ազ գի սո ցիա-
լա կան հա մախմբու մը և սպա նե լով կամ հե ռաց նե լով այն պի սի տար րի, ի նչ պի սին է 
մտա վո րա կա նու թյու նը, ո րն ա պա հո վում է հոգևոր ա ռաջ նոր դու թյու նը: Այս հա մա-
տեքս տում ի րա վա բանն ու շադ րու թյուն է հրա վի րում «Mein Kampf»9-ում Հիտ լե րի 
հետևյալ հայ տա րա րու թյա նը. «Հո գի նե րից ա մե նա մե ծը կա րող է լու ծար վել, ե թե նրա 
կրո ղը ռե տի նե մա հա կով սպան վի»10։ 

Անդ րա դառ նա լով սո ցիա լա կան ո լոր տում նա ցիստ նե րի վա րած ցե ղա սպա նա կան 
քա ղա քա կա նու թյան նր բե րանգ նե րին՝ Լեմ կի նը նշում է. «Ազ գի սո ցիա լա կան կա ռուց-
ված քը, ո րը կեն սա կան նշա նա կու թյուն ու նի ազ գի զար գաց ման հա մար, օ կու պան տը 
ձգտում է նաև այն պի սի փո փո խու թյուն նե րի են թար կել, ո րոնք կա րող են թու լաց նել 
ազ գային հոգևոր ռե սուրս նե րը: Հար ձակ ման ա ռանց քային կե տը ե ղել է ին տե լի գեն-
ցիան, քա նի որ այս խում բը հիմ նա կա նում ա պա հո վում է ազ գային ա ռաջ նոր դու թյու նը 
և դի մադ րու թյուն է կազ մա կեր պում նա ցի ֆի կաց ման նկատ մամբ: Սա ակ ներև է հատ-
կա պես Լե հաս տա նում և Սլո վե նիա յում, որ տեղ մտա վո րա կա նու թյունն ու հոգևո րա-
կա նու թյու նը մեծ մա սամբ հե ռաց վել են մնա ցած բնակ չու թյու նից և ար տաքս վել Գեր-
մա նիա՝ հար կա դիր աշ խա տան քի»11:

Հե տաքրք րա կան է, որ «ցե ղա սպա նու թյուն» եզ րույ թի հե ղի նա կը է լի տայի կամ 
մտա վո րա կա նու թյան ո չն չա ցու մը դի տար կում է նաև նա ցիստ նե րի ի րա կա նաց րած 
ֆի զի կա կան ցե ղա սպա նու թյան ե ղա նակ նե րի, մաս նա վո րա պես զանգ վա ծային սպա-
նու թյու նե րի ի րա գործ ման լույ սի ներ քո. «Զանգ վա ծային սպա նու թյուն նե րի տեխ նի-
կան կի րառ վում է հիմ նա կա նում լե հե րի, ռուս նե րի, հրեա նե րի, ի նչ պես նաև գրա վյալ 
բո լոր ե րկր նե րի ոչ հա մա գոր ծակ ցային խմբե րի ա նու նից ա ռա ջա տար ան ձանց դեմ: 
Լե հաս տա նում, Բո հե միա-Մո րա վիա յում և Սլո վե նիա յում մտա վո րա կա նու թյու նը «լու-
ծար վում» է, քա նի որ նրանք միշտ հա մար վել են ազ գային ի դեալ նե րի հիմ նա կան 
կրող ներ, ի սկ բռնա զավթ ման ժա մա նակ հատ կա պես կաս կած վում էին որ պես դի-
մադ րու թյան կազ մա կեր պիչ ներ»12: 

Ըստ այդմ՝ նա կարևո րում է մտա վո րա կան նե րի առ կա յու թյու նը նա ցիստ նե րի 
նկատ մամբ դի մադ րու թյան կազ մա կերպ ման հար ցում՝ բե րե լով չեխ մտա վո րա կան-
նե րի օ րի նա կը։ Գեր մա նա ցի նե րը նրանց հա մա րում էին վտան գա վոր տարր, հե-
տապնդում նե րի էին են թար կում և բան տե րում պա հում, քա նի որ նրանք կրում էին 
չե խա կան ազ գային ո գին և կա րող էին հայ րե նա սի րա կան զգա ցում ներ բոր բո քել13։

9 Հայ.՝ «Իմ պայ քա րը», Ա դոլֆ Հիտ լե րի ի նք նա կեն սագ րա կան գիրքն է, որ տեղ նկա րագր վում է 
Հիտ լե րի՝ ան տի սե մի տիզ մի հետևորդ դառ նա լու պատ ճառ նե րը, քա ղա քա կան գա ղա փա րա խո սու-
թյու նը և Գեր մա նիայի ա պա գայի նրա տես լա կա նը։ Տե՛ս Adolf Hitler, Mein Kampf (New York: Reynal 
& Hitchcock, 1939):
10 Raphael Lemkin, Axis Rule in Occupied Europe: Laws of Occupation - Analysis of Government - 
Proposals for Redress (Washington: Carnegie Endowment for International Peace, 1944), xi.
11 Նույն տե ղում, 83:
12 Նույն տե ղում, 88-89։
13 Նույն տե ղում, 139։
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Բա ցի այդ՝ հատ կան շա կան է, որ Լեմ կի նը մտա վո րա կան նե րի ո չն չա ցու մը դի-
տար կում է նաև մշա կու թային ցե ղա սպա նու թյան հա մա տեքս տում։ Ցե ղա սպա նու թյան 
պատ մա կան դեպ քե րի ի րա գործ ման բա ղադ րիչ նե րի մե թո դո լո գիա կան բա ժան ման 
մա սին իր «Ցե ղա սպա նու թյան վե րա նայ ված նա խագ ծում» ցե ղա սպա նու թյան ի րա-
գործ ման մե թոդ նե րի և տեխ նի կայի շրջա նակ նե րում է դի տար կում մշա կու թային ցե-
ղա սպա նու թյու նը, ո րը, ը ստ նրա, նե րա ռում է նաև մշա կու թային խո շոր դեմ քե րի, 
ա ռաջ նորդ նե րի ո չն չա ցու մը14։

Լեմ կի նը պնդում էր, որ «մ շա կու թային ցե ղա սպա նու թյու նը շատ ա վե լին է, քան պար-
զա պես չա փա վոր հար կադ րան քով բռնի ձուլ ման քա ղա քա կա նու թյու նը». այն տե ղի է 
ու նե նում ի նչ պես ե րե խա նե րին մի խմբից մեկ այլ խումբ հար կա դիր տե ղա փոխ մամբ, 
այն պես էլ ազ գի մտա վո րա կա նու թյան ո չն չաց մամբ, ան ձնա կան զրույց նե րում ազ գային 
լեզ վի օգ տա գործ ման ար գել քով, գրքե րի այր մամբ, պատ մա կան կամ կրո նա կան հու-
շար ձան նե րի ո չն չաց մամբ և կամ այլ նպա տակ նե րով դրանց օգ տա գործ մամբ15: 

Հ րեա ի րա վա բա նը կարևո րում է մտա վո րա կա նու թյան դե րը՝ մշա կույ թում ուն ցած 
հա մա մարդ կային նշա նա կու թյան ներդ րում նե րի ա ռու մով։ Ը ստ նրա՝ մեր ամ բողջ մշա-
կու թային ժա ռան գու թյու նը բո լոր ժո ղո վուրդ նե րի ներդ րում նե րի ար դյունքն է: «Մենք 
դա լա վա գույնս կա րող ե նք հաս կա նալ, ե թե գի տակ ցենք, թե որ քան աղ քատ կլի ներ 
մեր մշա կույ թը, ե թե Գեր մա նիայի դա տա պար տած այս պես կոչ ված ստո րա դաս ժո ղո-
վուրդ նե րին, ի նչ պես հրեա ներն են, թույլ չտային ստեղ ծել Ա ստ վա ծա շունչ կամ ծնել 
Այնշ տայն, Սպի նո զա, կամ ե թե լե հե րը հնա րա վո րու թյուն չու նե նային աշ խար հին տալ 
Կո պեռ նի կուս, Շո պեն, Կյու րի, չե խե րը՝ Հուս և Դվոր ժակ, հույ նե րը՝ Պլա տոն և Սոկ-
րա տես, ռուս նե րը՝ Տոլս տոյ և Շոս տա կո վիչ»16, – նշում է Լեմ կի նը: 

Ինչ պես տես նում ե նք, Լեմ կի նը մտա վո րա կան նե րի կամ է լի տայի ո չն չա ցու մը դի-
տար կում է ցե ղա սպա նու թյան ի րա գործ ման սո ցիա լա կան, ֆի զի կա կան և մշա կու-
թային աս պեկտ նե րով։ Սա կայն հե տաքր քիրն այն է, որ մտա վո րա կա նու թյան ո չն չա-
ցու մը տևա կան ժա մա նակ որևէ հա տուկ բնո րո շում չի ու նե ցել մինչև «eliticide» կամ 
«elitocide» եզ րույ թի՝ կի րա ռու թյան մեջ դր վե լը։ Այն կազմ ված է ֆրան սե րեն «élite» 
(ը նտ րյալ) և լա տի նե րեն «caedere» (կտրել, սպա նել) բա ռե րից17։ Այս եզ րույթն ա ռա-
ջին ան գամ օգ տա գոր ծել է բրի տա նա ցի լրագ րող Մայքլ Նի կոլ սո նը 1992 թ. Բոս նիա 
և Հեր ցո գո վի նա յում Բի ե լի նայի կո տո րած նե րը նկա րագ րե լու հա մար, ե րբ սեր բե րը 
հար ձակ վել էին մահ մե դա կան և խոր վաթ քա ղա քա կան ակ տի վիստ նե րի և հա մայն քի 
հայտ նի ա ռաջ նորդ նե րի վրա18։

14 John Docker, “Structure and event: Settler Colonialism, Time, and the Question of Genocide,” in Empire, 
Colony, Genocide: Conquest, Occupation, and Subaltern Resistance in World History, ed. Dirk Moses (New 
York and Oxford: Berghahn Books, 2008), 88-89.
15 John Cooper, Raphael Lemkin and the Struggle for the Genocide Convention (New York: Palgrave 
MacMillan, 2008), 91.
16 Genocide - A Modern Crime by Raphael Lemkin, April 1945, http://www.preventgenocide.org/lemkin/
freeworld1945.htm.
17 Paul R. Bartrop, Steven L. Jacobs, Modern Genocide [4 volumes]: The Definitive Resource and Document 
Collection, (CA: ABC-CLIO, 2015), 2232.
18 Cathie Carmichael, “Genocide and Population Displacement in Post-Communist Eastern Europe,” in eds. 

http://www.preventgenocide.org/lemkin/freeworld1945.htm
http://www.preventgenocide.org/lemkin/freeworld1945.htm
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«Eliticide»-ը կամ է լի տաս պա նու թյու նը վե րա բե րում է որևէ խմբի ղե կա վա րու թյան, 
կրթ ված մարդ կանց և հոգևո րա կա նու թյան սպա նու թյա նը։ Այն ա վե լի շատ դի տարկ-
վում է տե սա կան ա ռու մով, քա նի որ է լի տաս պա նու թյունն օ րեն քի տե սան կյու նից որ-
պես ա ռան ձին հան ցա գոր ծու թյան տե սակ չի սահ ման վել, և, ի տար բե րու թյուն ցե-
ղա սպա նու թյան, դրա վե րա բե րյալ չկա մի ջազ գային կոն վեն ցիա։ Ը ստ Սա մուել Տո-
տե նի և Փոլ Բարտ րո պի հե ղի նա կած «Ցե ղա սպա նու թյան բա ռա րա նի» (Dictionary of 
Genocide)` է լի տաս պա նու թյու նը հա ճախ ի րա կա նաց վում է ցե ղա սպա նու թյան սկզ բում՝ 
խմբին այն ան ձան ցից զրկե լու հա մար, ո րոնք կա րող են ղե կա վա րել հան ցա գործ նե րի 
նկատ մամբ դի մադ րու թյու նը։ Այն նաև նպա տա կայ նո րեն օգ տա գործ վում է թի րա խա-
վոր ված խմբի քա ղա քա ցի նե րի շրջա նում վախ սեր մա նե լու և ահ ռե լի կո րուս տի մտա-
վա խու թյուն ա ռա ջաց նե լու հա մար19։ 

Ն կա տենք, որ է լի տի ցիդ ներն ու նե նում են սո ցիա լա կան և քա ղա քա կան խոր 
հետևանք ներ, ո րոնք թու լաց նում են տվյալ հա մայն քի սո ցիա լա կան, քա ղա քա կան, 
մշա կու թային և բա րո յա կան հա մա կար գը, ազ գային և կրո նա կան խմբե րին դարձ նում 
խո ցե լի՝ նվա ճում նե րի և տի րա պե տու թյան ա ռջև, և ի վեր ջո դրանք կա րող են հան գեց-
նել ազ գային բո լոր հա մայնք նե րի ո չն չաց մա նը:

Պատ մա կա նո րեն ե րբ որևէ պե տու թյուն նվա ճել է մեկ այլ պե տու թյան տա րած քը, 
այդ եր կի րը թու լաց նե լու և հպա տա կեց նե լու հա մար շատ հա ճախ դի մել է տվյալ պե-
տու թյան մշա կու թային, տնտե սա կան, ռազ մա կան և քա ղա քա կան վեր նա խա վի ո չն-
չաց ման գոր ծե լա կեր պին։ Բայց խնդիրն այլ է, ե րբ վեր նա խա վի ո չն չա ցու մը տե ղի է 
ու նե նում ցե ղա սպա նա կան նպա տակ նե րով՝ որևէ կրո նա կան, ռա սա յա կան և էթ նիկ 
խմբի ո չն չաց ման հա մա տեքս տում։ 

Ծա գու մով լեհ ա վստ րա լա ցի սո ցիո լոգ Յան Պա կուլս կին նկա տում է, որ է լի տի-
ցիդ նե րը ցե ղա սպա նու թյուն նե րից տար բեր վում են զո հե րի շեր տա վոր ված (կամ ուղ-
ղա հա յաց), ի նչ պես նաև կա տե գո րիկ (կամ հո րի զո նա կան) թի րա խա վոր մամբ: Թե՛ 
է լի տի ցիդ նե րը և թե՛ ցե ղա սպա նու թյուն ներն ու նեն տու ժա ծու թյան նկա րագ րա կան 
բնույթ: Բո լոր է լի տի ցիդ նե րը հան գեց նում են «հա կա դարձ ան հա մա մաս նու թյան օ րեն-
քի», ը ստ ո րի՝ սպան ված նե րը կամ ա ռա վել տու ժած նե րը թի րա խա վոր ված հա մայն քի 
այն ան դամ ներն են, ո րոնք ա ռա վել բարձր կար գա վի ճակ ու նեն20։ 

Իսկ հե տա զո տող Դե նիս Գրա ցը նշում է՝ պար տա դիր չէ, որ է լի տի ցի դի գոր ծո-
ղու թյուն նե րը հան գեց նեն ցե ղա սպա նու թյան, թեև մե ծա պես հնա րա վոր են դարձ նում 
այն: Է լի տար տար րին վե րաց նե լով՝ խմբին «գլխա տում են», այ սինքն՝ ան հրա ժեշտ 
նա խա պայ ման ներ են ստեղ ծում նրան կա ռա վա րե լու հա մար21: 

Ի տար բե րու թյուն ցե ղա սպա նու թյան և մարդ կու թյան դեմ ուղղ ված հան ցա գոր ծու-

Donald Bloxham, Dirk Moses, The Oxford Handbook of Genocide Studies (New York: Oxford University 
Press, 2010), 521.
19 Samuel Totten and Paul R. Bartrop, with contributions by Steven L. Jacobs, Dictionary of Genocide, vol. 
1 (Westport, Connecticut, London: Greenwood Press, 2008), 129-130.
20 Jan Pakulski, “State Violence and the Eliticide in Poland 1935-49,” in Violence and the State, eds. Matt 
Killingsworth, Matthew Sussex, Jan Pakulski (Manchester: Manchester University Press, 2016), 43.
21 Dennis Gratz, “Elitocide and Genocide in B&H,” http://www.war-crimes-genocide-memories.org/fajlovi/
lectures/08_lectures__gratz.pdf, դիտ վել է՝ 16.10.2021։

http://www.war-crimes-genocide-memories.org/fajlovi/lectures/08_lectures__gratz.pdf
http://www.war-crimes-genocide-memories.org/fajlovi/lectures/08_lectures__gratz.pdf
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թյուն նե րի՝ է լի տի ցի դի երևույ թը մինչ օ րս օ րեն քով չի սահ ման վել որ պես հան ցա գոր-
ծու թյան ա ռան ձին տե սակ և հա մե մա տա բար քիչ է ու սում նա սիր ված: Հա ճախ այն 
շփո թում են պո լի տի ցի դի (politicide)22 հետ (միայն քա ղա քա կան հա կա ռա կորդ նե րի 
հե տապնդում), ո րի հետ այս երևույ թը կա րող է ամ բող ջո վին կամ միայն մա սամբ հա-
մընկ նել23։ Ի սկ եր բեմն էլ է լի տի ցի դի երևույ թը դի տարկ վում է կլա սի ցի դի (classicide) 
շրջա նակ նե րում որ պես բուր ժուա զիայի, հա սա րա կու թյան ին տե լեկ տուալ հատ ված նե-
րի ո չն չա ցում24։ Թեև «կ լա սի ցիդ» (classicide) եզ րույթն ա ռա ջին ան գամ 1972 թ. կի րա-
ռել է ա վստ րա լա ցի բժիշկ և քա ղա քա կան գոր ծիչ Ֆրե դե րիկ Շվար ցը25, այ նուա մե նայ-
նիվ այն հան րայ նաց րել է սո ցիո լոգ Մայքլ Մա նը։ Ը ստ նրա սահ ման ման՝ «կ լա սի ցիդ» 
նշա նա կում է «բո լոր սո ցիա լա կան դա սե րի զանգ վա ծային դի տա վո րյալ սպա նու-
թյուն»26։ Մեկ այլ հե տա զո տող՝ բրի տա նա ցի սո ցիո լոգ Մար տին Շոուն, ը նդ գծում է 
ցե ղա սպա նու թյուն նե րի ի րա գործ ման դա սա կար գային չափ ման կարևո րու թյու նը՝ ան-
դրա դառ նա լով նաև հա սա րա կու թյան մեջ բարձր կար գա վի ճակ ու նե ցող և կրթված 
մարդ կանց վրա հար ձա կում նե րին27։ 

Է լի տայի ո չն չա ցու մը կարևոր վում է նաև ցե ղա սպա նու թյան՝ որևէ խմբի մաս նա-
կի ո չն չաց ման մտադ րու թյան հա մա տեքս տում։ ՄԱԿ-ի նշա նա կած փոր ձա գետ նե րի 
հանձ նա ժո ղո վը, ո րը պետք է քններ նախ կին Հա րավս լա վիա յում մի ջազ գային ի րա-
վուն քի խախ տում նե րը, փաս տարկ է ներ կա յաց նում, որ ե թե թի րա խա վոր ված է խմբի 
ը նդ հա նուր ղե կա վա րու թյու նը (քա ղա քա կան, վար չա կան, գոր ծա րար, կրո նա կան 
ա ռաջ նորդ ներ, ա կա դե մի կոս ներ, մտա վո րա կան ներ և այլք), ա պա այն կա րող է լի նել 
ցե ղա սպա նու թյան վառ ա պա ցույց՝ ան կախ սպան ված նե րի ի րա կան թվից28: 

Այս կա պակ ցու թյամբ Քի նի (Նյու Հեմփ շիր) պե տա կան քո լե ջի Հո լո քոս տի և ցե ղա-
սպա նու թյան ու սում նա սի րու թյան պրո ֆե սոր Ջեյմս Վո լե րը պա տա հա կան չի հա մա-
րում, որ 1992 թ. Բոս նիա և Հեր ցե գո վի նայի Պրիյե դոր քա ղա քի Կե րա տերմ բան տային 

22 Ցե ղա սպա նա գի տու թյան մեջ «պո լի տի ցիդ» (քա ղա քա կան սպա նու թյուն) հաս կա ցու թյան ներ քո 
նկա տի է ա ռն վում նա խա պես ը նտր ված խմբի ֆի զի կա կան ո չն չա ցու մը կամ ար տաք սումն այն պատ-
ճա ռով, որ այդ խմբի ան դամ նե րը պատ կա նում են ո րո շա կի քա ղա քա կան հո սան քի։ «Պո լի տի ցիդ» 
եզ րույ թը շրջա նա ռու թյան մեջ են դրել սո ցիո լոգ ներ Թեդ Գու րը և Բար բա րա Հար ֆը, ո րոնք այդ 
եզ րույթն օգ տա գոր ծում ե ն՝ նկա րագ րե լու այն մարդ կանց խմբե րի սպա նու թյու նը, ո րոնք թի րա խա-
վոր վել են ոչ թե ի րենց ը նդ հա նուր էթ նի կա կան կամ հա մայն քային հատ կու թյուն նե րի, այլ «ռե ժի մի 
և գե րիշ խող խմբե րի նկատ մամբ ի րենց հի ե րար խիկ դիր քի կամ քա ղա քա կան ը նդ դի մու թյան պատ-
ճա ռով»: Տե՛ս Barbara Harff, Ted Robert Gurr, “Toward Empirical Theory of Genocides and Politicides: 
Identification and Measurement of Cases since 1945,” International Studies Quarterly 32, no. 3 (1988): 360:
23 Jan Pakulski, “State Violence and the Eliticide in Poland 1935-49,” in Violence and the State, eds. Matt 
Killingsworth, Matthew Sussex, Jan Pakulski (Manchester: Manchester University Press, 2016), 43.
24 Bartolomé Clavero, Genocide or Ethnocide, 1933-2007: How to Make, Unmake, and Remake Law with 
Words (Milano: Giuffrè Editore, 2008), 117.
25 Frederick Charles Schwarz, The Three Faces of Revolution (Washington, DC: Capitol Hill Press, 1972), 
51-53.
26 Michael Mann, The Dark Side of Democracy: Explaining Ethnic Cleansing (Cambridge: Cambridge 
University Press, 2005), 17.
27 Martin Shaw, What Is Genocide? (Cambridge: Polity Press, 2015), 72.
28 UN Document S/1994/674, May 27, 1994, paragraph 94, https://www.icty.org/x/file/About/OTP/un_
commission_of_experts_report1994_en.pdf, դիտ վել է 05.11.2021։

https://www.icty.org/x/file/About/OTP/un_commission_of_experts_report1994_en.pdf
https://www.icty.org/x/file/About/OTP/un_commission_of_experts_report1994_en.pdf
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ճամ բա րի ան վտան գու թյան հրա մա նա տար Դուշ կո Սի կի րի ցայի գոր ծով Նախ կին 
Հա րավս լա վիայի Մի ջազ գային քրեա կան տրի բու նա լը ո րո շում է կա յաց րել, որ «մա-
սամբ ո չն չաց նե լու մտադ րու թյու նը կա րող է հաս տատ վել, ե թե կան ա պա ցույց ներ, որ 
ո չն չա ցու մը կապ ված է խմբի մի զգա լի հատ վա ծի հետ, ի նչ պի սին է նրա ղե կա վա-
րու թյու նը»29: Ի սկ մեկ այլ բոս նիա ցի սեր բի՝ Գո րան Ե լի սի չի գոր ծով դա տա րանն ըն-
դու նում է, որ ցե ղա սպա նու թյան մտադ րու թյու նը կա րող է նաև կապ ված լի նել ա վե լի 
սահ մա նա փակ թվով ան ձանց ո չն չաց ման հետ, ո րոնց ը նտ րել են` հաշ վի առ նե լով այն 
ազ դե ցու թյու նը, որ նրանց ան հե տա ցու մը կու նե նա խմբի գո յատև ման վրա30: 

Ցե ղա սպա նա գետ ներ Սա մուել Տո տե նի և Փոլ Բարտ րո պի կար ծի քով՝ ան ցյալ դա-
րի ըն թաց քում է լի տաս պա նու թյուն է տե ղի ու նե ցել Օս մա նյան կայս րու թյու նում Հայոց 
ցե ղա սպա նու թյան տա րի նե րին (1915-1923), Կամ բո ջա յում Կար միր կհ մեր նե րի կա ռա-
վար ման ժա մա նակ (1975-1979), նախ կին Հա րավս լա վիայի տար բեր քա ղաք նե րում 
1990-ա կան նե րին31։ Սա կայն ան հրա ժեշտ է նշել, որ ցե ղա սպա նու թյան ի րա գործ ման 
ժա մա նակ է լի տի ցի դի կարևոր օ րի նակ նե րից է նաև 1971 թ. Պա կիս տա նի բա նա կի՝ 
Բանգ լա դե շի մտա վո րա կա նու թյան թի րա խա վո րու մը։

Հայոց ցեղասպանության ընթացքում տեղի ունեցած էլիտիցիդը

Օս մա նյան կայս րու թյու նում հայե րի բնաջնջ ման ծրագ րի ի րա կա նա ցու մը սկս վում է 
բա նա կում ծա ռայող հայե րի զի նա թա փու մից և ո չն չա ցու մից32, ո րոնց հետևում է հայ 
մտա վո րա կա նու թյան սպան դը։ 1915 թ. ապ րի լի 24-ին Օս մա նյան կայս րու թյան ներ քին 
գոր ծե րի նա խա րար Թա լեա թի հա տուկ հրա մա նով33՝ Օս մա նյան կայս րու թյան մայ-
րա քա ղա քի հայ հա մայն քի 235-270 ճա նաչ ված ներ կա յա ցու ցիչ ներ՝ ա ռաջ նորդ նե րը 
և մտա վո րա կա նու թյու նը, ա ռա ջին ա լի քով ձեր բա կալ վում և տե ղա փոխ վում են Ան-
կա րայի մոտ գտն վող եր կու հա մա կենտ րո նաց ման ճամ բար ներ34։ Գոր ծո ղու թյու նը 
սկսվում է ե րե կո յան, ե րբ ոս տի կան նե րը մուտք են գոր ծում հայ կա կան թա ղա մաս և 
տղա մարդ կանց բռնի տա նում տե ղի ոս տի կա նա կան բա ժան մունք ներ։ Ի սկ գոր ծո ղու-

29 James Waller, Confronting Evil: Engaging Our Responsibility to Prevent Genocide (Oxford։ Oxford 
University Press, 2016), 77.
30 Նույն տե ղում։
31 Dictionary of Genocide, 129-130.
32 1915 թ. փետր վա րին ե րիտ թուր քա կան իշ խա նու թյուն նե րը ո րո շում են զի նա թա փել բա նա կում 
ծա ռայող հայե րին և տե ղա փո խել աշ խա տան քային գու մար տակ ներ։ Այն տեղ ը նդ գրկ ված հայ զին-
վոր նե րը պար բե րա բար մա հա պատ ժի են են թարկ վում, թեև ո րոշ հմուտ աշ խա տող նե րի խնա յում են 
մինչև 1916 թ.։ Ա վե լի ման րա մասն տե՛ս Ronald Grigor Suny,“They Can Live in the Desert but Nowhere 
Else”: A History of the Armenian Genocide (Princeton and Oxford: Princeton University Press, 2017), 244, 
248-249:
33 1915 թ. ապ րի լի 24-ին Թա լեաթ փա շայի շրջա բե րա կա նը տե՛ս Paul R. Bartrop, Steven Leonard 
Jacobs, Modern Genocide: The Definitive Resource and Document Collection, Vol. 1 (Santa Barbara, Denver, 
Oxford: ACB-CLIO, 2015), 154-155.
34 Simone Pierluigi, “Is the Denial of the “Armenian Genocide” an Obstacle to Turkey’s Accession to the 
EU?,” in The Armenian Massacres of 1915–1916 a Hundred Years Later: Open Questions and Tentative 
Answers in International Law, ed. Flavia Lattanzi, Emanuela Pistoia (Rome: Springer, 2018), 276.
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թյան ե րկ րորդ ա լի քով ար դեն ձեր բա կալ վում 500-600 պոլ սա հայ մտա վո րա կան35։ 
Ա ռաջ նա հերթ խնդիր էր պար զել ձեր բա կալ ված նե րի ի նք նու թյու նը. այդ նպա տա-

կով նրանց մեկ օր պա հում էին ոս տի կա նա կան բա ժան մուն քում և կենտ րո նա կան 
բան տում: Կ.Պոլ սում գոր ծո ղու թյուն նե րը ղե կա վա րում էր ոս տի կա նու թյան պետ Բեդ-
րի բեյը։ Մտա վո րա կան նե րի դեմ ուղղ ված գոր ծո ղու թյուն նե րը նա խա պես պլա նա վոր-
ված էին, քա նի որ մի քա նի շա բաթ ա ռաջ ոս տի կա նու թյան պե տը կնք ված հրա ման ներ 
էր ու ղար կել մայ րա քա ղա քի բո լոր ոս տի կա նա կան բա ժան մունք նե րին՝ նա խա տես ված 
օ րը դրանք բա ցե լու36։ Այդ հրա ման նե րում ներ կա յաց ված էին ձեր բա կա լու թյան են թա-
կա հայ մտա վո րա կա նու թյան ցու ցակ նե րը37։

Միայն Ստամ բու լում մի քա նի շա բաթ վա ըն թաց քում է լի տայի 2345 ներ կա յա ցու ցիչ 
է ձեր բա կալ վում. նրանց մեծ մա սամբ մա հա պատ ժի են են թար կում38։ Ձեր բա կալ ված 
մտա վո րա կան նե րին մե ղադ րանք ներ ա ռա ջադ րե լու նպա տա կով՝ բան տար կու թյու նից 
ան մի ջա պես հե տո թուր քե րը սկսում են խու զար կել նրանց բնա կա րան նե րը, սա կայն 
չեն կա րո ղա նում մե ղադ րա կան նյու թեր գտնել39։ Եվ ու շագ րավ է, որ այդ պես էլ նրան-
ցից ոչ մե կին պա տե րազ մի շրջա նում սա բո տա ժի, լր տե սու թյան կամ այլ հան ցա գոր-
ծու թյան մե ղադ րանք չի ա ռա ջադր վել, և ոչ ոք չի են թարկ վել քրեա կան պա տաս խա-
նատ վու թյան40։ Նույ նիսկ Ան կա րա յում հապ ճեպ կազ մա կերպ ված դա տա րա նը ոչ մի 
մե ղադ րա կան փաստ չի կա րո ղա նում գտնել41։ 

Այս գոր ծո ղու թյան հա մա տեքս տում պետք է հաշ վի առ նել այն հան գա ման քը, որ 
Ստամ բու լում ը նդ հա նուր 600 հազ. բնակ չից 150 հա զա րը հայեր էին, ի սկ տեղի հայ 
մտա վո րա կա նու թյու նը բա վա կան ստ վար էր և ա ռանձ նա հա տուկ տեղ էր գրա վում 
հայ ժո ղովր դի հոգևոր կյան քի կերտ ման գոր ծում42։ Ե րիտ թուրք ջար դա րար ներն այս-
պի սի գոր ծե լա կեր պով հայ ժո ղովր դի մտա վոր նե րու ժը ո չն չաց նե լու նպա տակ էին 
հե տապնդում, ի նչն ա ռանց քային էր Օս մա նյան կայս րու թյան տա րած քում բնակ վող 
հայերի բնաջնջելու ճա նա պար հին։ Եվ պա տա հա կան չէ, որ պատ մա բան նե րը մտա-
վո րա կա նու թյան ո չն չա ցու մը ո րա կում են որ պես Օս մա նյան կայս րու թյու նում ապ րող 
հայ ժո ղովր դի գլխա տում43։ Ռա ֆայել Լեմ կինն այս ա ռի թով ը նդ գծում է, որ ե րիտ-

35 Christopher Walker, “World War I and the Armenian Genocide,” in The Armenian People from Ancient 
to Modern Times, Vol. II: Foreign Dominion to Statehood: The Fifteenth Century to the Twentieth Century, 
ed. Richard Hovannisian (New York: St. Martin’s Press 1997), 252.
36 Yves Ternon, Enquête sur la négation d’un genocide (Marseille: Editions Parenthèses, 1989), 26.
37 Գրի գո րիս Պա լա քեան, Հայ Գող գո թան: դրուագ ներ հայ մար տի րո սագ րու թե նէն՝ Պեռ լի նէն դէ պի 
Զօր՝ 1914֊-1920 (Երևան, Հա յաս տան, 1961), 78։
38 Vahakn N. Dadrian, The History of the Armenian Genocide: Ethnic Conflict from the Balkans to 
Anatolia to the Caucasus (New York/Oxford։ Berghahn Books), 2003, 221.
39   Վոլֆ գանգ Գուստ, Հայե րի ցե ղա սպա նու թյու նը, աշ խար հի հնա գույն քրիս տո նյա ժո ղովր դի ող-
բեր գու թյու նը (Երևան, Հա յաս տան, 2002), 16։ 
40 Dadrian, The History of the Armenian Genocide, 221.
41 Գուստ, Հայե րի ցե ղա սպա նու թյու նը, 16։
42 Ա րա մայիս Մնա ցա կա նեան, «Հայ ժո ղովր դի Մեծ ե ղեռ նը և ազ գային վե րած նուն դը», Յու շա մա-
տեան Մեծ Ե ղեռ նի (1915-1965), (Պէյ րութ, Զար թօնք, 1965), 35։ 
43 Donald Bloxham, The Great Game of Genocide: Imperialism, Nationalism, and the Destruction of the 
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թուր քե րը Կ.Պոլ սում, ա պա կայս րու թյան այլ մա սե րում հայ մտա վո րա կա նու թյան ու 
վեր նա խա վի ո չն չաց մամբ մի հար վա ծով վնա սում էին հայ ժո ղովր դի ու ղե ղը44։ 

Օս մա նյան իշ խա նու թյուն ներն այդ պի սով փոր ձում էին հայ ժո ղովր դին զրկել ի նք-
նա կազ մա կերպ ման և դի մադ րա կան պայ քա րի հնա րա վո րու թյու նից, քա նի որ այս 
գոր ծում մտա վո րա կա նու թյու նը կա րող էր վճ ռո րոշ դե րա կա տա րու թյուն ստանձ նել։ 
Հենց դրա նով է պայ ման վոր ված, որ հայ ժո ղովր դին բնաջն ջե լու ծրագ րե րում մտա վո-
րա կա նու թյան և վեր նա խա վի ո չն չա ցումն ա ռանց քային տեղ էր զբա ղեց նում։ 

Դա ար տա ցոլ ված է նաև ներ քին գոր ծե րի նա խա րար և մեծ վե զիր Թա լեա թի 
գլխա վո րու թյամբ Օս մա նյան կայս րու թյան մի խումբ ղե կա վար գոր ծիչ նե րի գաղտ նի 
հան դիպ ման ժա մա նակ ըն դուն ված ո րո շում նե րի գրառ ման մեջ, ո րը հայտ նի է «Տասը 
պատ վի րան ներ» ան վամբ (դ րա գո յու թյան մա սին հան րու թյու նն ի մա ցել է 1919 թ. 
Կ. Պոլ սի հայ կա կան լրագ րե րից)։ «Տասը պատ վի րան ներ»-ում հա տուկ ը նդ գծվում է 
հոգևո րա կան նե րին և ու սու ցիչ նե րին ո չն չաց նե լու և հայե րին պե տա կան գե րա տես չու-
թյուն նե րից ու պաշ տոն նե րից հե ռաց նե լու ան հրա ժեշ տու թյու նը45։

Հայոց ցե ղա սպա նու թյան ի րա գործ ման ժա մա նակ Օս մա նյան կայս րու թյու նում Ա ՄՆ 
դես պան Հեն րի Մոր գեն թաուն նշում է, որ ին քը ծա նոթ է հայ մտա վո րա կան նե րից շա-
տե րի հետ ու հե տաքրքր ված է նրանց ճա կա տագ րով։ Եվ ե րբ որ Թա լեա թի հետ խո սում 
է նրանց աք սո րի մա սին, վեր ջինս նշում է, թե Կ.Պոլ սի հայե րը նա մա կագ րու թյուն են 
հաս տա տել ռուս նե րի հետ, և ին քը բո լոր հիմ քերն ու նի կաս կա ծե լու, որ նրանք հե ղա-
փո խու թյուն են նա խա պատ րաս տում կենտ րո նա կան կա ռա վա րու թյան դեմ46։ Թա լեա թը 
մտա վո րա կան նե րի ձեր բա կա լու թյան գոր ծո ղու թյու նը բնու թագ րում է լոկ ան վտան գու-
թյան մի ջո ցա ռում, քա նի որ նրանց մեջ գու ցե կային վտան գա վոր ան ձինք47։ 

Օս մա նյան իշ խա նու թյուն նե րը փոր ձում էին հայ մտա վո րա կա նու թյա նը մե ղադ-
րել ա պս տամ բու թյուն հրահ րե լու հա մար, սա կայն դա ի րա կա նում լոկ պատր վակ էր 
նրանց ձեր բա կա լե լու և ո չն չաց նե լու։ Ե րիտ թուրք ներն ար դեն ա միս ներ ա ռաջ էին նա-
խա պատ րաստ վել հայ կա կան վեր նա խա վի բնաջնջ մա նը և ար դեն փետր վա րի վեր ջին 
աշ խա տան քից ա զա տում էին հա յազ գի պաշ տո նա տար ան ձանց ու ծա ռայող նե րին48։ 

Ըստ ե կե ղե ցա կան և հա սա րա կա կան գոր ծիչ Գրի գո րիս Պա լա քյա նի` 1915 թ. ըն-
թաց քում հայ կա կան է լի տան, մաս նա վո րա պես քա ղա քա կան վեր նա խա վը, սպա սո-
ղա կան դիր քո րո շում էր որ դեգ րել. ա պս տամ բե լու որևէ մտադ րու թյուն չու ներ և ան-
գամ ըն դու նակ չէր ը մբռնե լու հայ ժո ղովր դին սպառ նա ցող վե րա հաս վտան գը։ Հայ 

Ottoman Armenians (Oxford: Oxford University Press, 2005), 70.
44 “Lemkin’s Hairenik Weekly Article 50 Years Later: A Powerful Reminder,” Asbarez, December 19, 
2008, https://asbarez.com/lemkins-hairenik-weekly-article-50-years-later-a-powerful-reminder/.
45 Ռու բեն Սաֆ րաս տյան, Օս մա նյան կայս րու թյուն. Ցե ղա սպա նու թյան ծրագ րի ծա գում նա բա նու թյու-
նը (1876-1920 թթ.), (Երևան, Լու սակն, 2009), 168-171.
46 Henry Morgenthau, Ambassador Morgenthau’s Story (Garden City, N.Y.: Doubleday, Page, 1918), 326-
327.
47 Ֆրիտյոֆ Նան սեն, Խաբ ված ժո ղո վուրդ. Ազ գե րի ըն կե րակ ցու թյան գլխա վոր հանձ նա կա տա րի գի-
տա կան ճա նա պար հոր դու թյու նը Վրաս տան և Հա յաս տան (Երևան, Գասպ րինտ, 2009), 275։ 
48 Ջոն Կի րա կո սյան, Ե րիտ թուր քե րը պատ մու թյան դա տաս տա նի ա ռաջ (1915-ից մինչև մեր օ րե րը), 
գիրք ե րկ րորդ (Երևան, Հա յաս տան, 1983), 21։

https://asbarez.com/lemkins-hairenik-weekly-article-50-years-later-a-powerful-reminder/
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քա ղա քա կան կու սակ ցու թյուն նե րի վեր նա խա վում նույ նիսկ այն պի սի մո տե ցում ներ 
կային, որ ե թե ի րենք օգ նեն ե րիտ թուր քա կան կա ռա վա րու թյա նը, ա պա նրանք հայե-
րին գո հաց նե լու նպա տա կով կի րա կա նաց նեն 1913 թ. ծնունդ ա ռած հա յաբ նակ վեց 
նա հանգ նե րի բա րե նո րո գում նե րի ծրա գի րը49։ Կարճ ա սած՝ հայ կա կան վեր նա խա վը 
բո լո րո վին պատ րաստ չէր հայ ժո ղովր դի ո չն չաց ման սցե նա րին։ 

Հայ ազ գային-ա զա տագ րա կան շարժ ման գոր ծիչ, հրա պա րա կա խոս Սա պահ-
Գյու լյանն ը նդ գծում է, որ Կ.Պոլ սում, ի նչ պես նաև Օս մա նյան կայս րու թյան շատ 
շրջան նե րում բազ մա թիվ հայ մտա վո րա կան ներ, այդ թվում՝ ու սու ցիչ ներ ու նույ նիսկ 
հոգևո րա կան ներ, «Միու թյուն և ա ռա ջա դի մու թյուն» (İttihat ve Terakki) ե րիտ թուր քա-
կան կու սակ ցու թյան ջա տա գով ներն էին50։ 

Եվ ու շագ րավ է, որ հայ մտա վո րա կա նու թյան ո չն չաց ման գոր ծըն թա ցը տե ղի էր 
ու նե նում հա կա ռակ այն հան գա ման քին, որ հայ կա կան վեր նա խա վի ո րոշ ներ կա յա-
ցու ցիչ ներ ուղ ղա կի ե րիտ թուր քե րի մտե րիմ ըն կեր ներն էին51։ Նույ նիսկ դեպ քեր են 
հայտ նի, որ հայ մտա վո րա կան նե րը փրկել են ե րիտ թուրք գոր ծիչ նե րի կյան քը։ 

Թերևս դրա նով է պայ մա նա վոր ված, որ հայ մտա վո րա կան նե րը որևէ կերպ չէին 
պատ կե րաց նում, որ ի րենց կա րող են ձեր բա կա լել, ա ռա վել ևս աք սո րել ու սպա նել. 
նրանք դրա մա սին գլխի էին ը նկ նում միայն այն ժա մա նակ, ե րբ ար դեն մահ վան ճա-
նա պար հին էին։ 

Այդ պես, ե րբ որ ոս տի կան նե րը գա լիս են դաշ նակ ցա կան նշա նա վոր գոր ծիչ Ակ-
նու նուն ձեր բա կա լե լու, նա ապ շած հարց նում է ոս տի կա նա պե տին, թե Թա լեա թից լուր 
ու նի՞։ Ոս տի կա նա պե տը նրան է ներ կա յաց նում ձեր բա կալ ման հրա մա նա գի րը Թա-
լեա թի ստո րագ րու թյամբ, ո րին Ակ նու նին զար մա ցած պա տաս խա նում է, թե ին քը քիչ 
ա ռաջ ճա շի է ե ղել Թա լեա թի մոտ. ին չո՞ւ ի րեն ո չինչ չի ա սել։ Ը ստ երևույ թին, Ակ նու-
նին չէր կա րող պատ կե րաց նել, թե Թա լեաթն իր նկատ մամբ այդ քան դա վա դիր քայ լի 
կգ նա, քա նի որ ին քը 1909 թ. մար տի 31-ի հա կա հե ղա փո խու թյան ժա մա նակ ա պաս-
տան էր տվել նրան՝ վտան գի են թար կե լով սե փա կան կյան քը52։

Հայտ նի է, որ Խա լիլ բեյը Գրի գոր Զոհ րա պի մոտ է ա պաս տա նել այն ժա մա-
նակ, ե րբ ե րիտ թուր քե րը հա լա ծան քի էին են թարկ վում Նա զիմ փա շայի հե ղաշրջ ման 
ժա մա նակ: Բայց ե րբ որ 1915 թ. Զոհ րապբի կի նը հու սա հա տո րեն դի մում է Խա լիլ 
բեյին՝ խնդրե լով պաշտ պա նել ա մուս նուն, նա կտրա կան պես հրա ժար վում է որևէ օգ-
նու թյուն ցու ցա բե րե լուց53: Նույն կերպ դաշ նակ ցա կան զի նյալ Ա զա րի գը թաքս տոց է 
տրա մա դ րում դոկ տոր Նա զի մին 1909 թ. հա կա հե ղա փո խու թյան ժա մա նակ54։ Սա-

49 Պա լա քեան, Հայ Գող գո թան, 56-58, 72։
50 Ստե փա նոս Սա պահ-Գիւ լեան, Պա տաս խա նա տու նե րը (Պէյ րութ, 1974), 24-25։
51 Յո հան նես Լեփ սիուս, Գեր մա նիան և Հա յաս տա նը 1914-1918: Դի վա նա գի տա կան փաս տաթղ թե րի 
ժո ղո վա ծու, հ. 1 (Երևան, Գրա կան հայ րե նիք, 2006), 29:
52 Պա լա քեան, Հայ Գող գո թան, 59։
53 Ա լեք սանդր Խա տի սեան, Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թեան ծա գումն ու զար գա ցու մը (Պէյ րութ, Հա-
մազ գային, 1968), 67:
54 Raymond Kévorkian, The Armenian Genocide: A Complete History (London, New York: I. B. Tauris, 
2006), 73.
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կայն ե րիտ թուրք գոր ծիչ նե րի հետ հայ կա կան է լի տայի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի հա րա բե-
րու թյուն նե րը որևէ ազ դե ցու թյուն չեն ու նե նում հայե րին ո չն չաց նե լու ե րիտ թուր քե րի 
ծրագ րե րի վրա։ 

Թա լեա թը, հաշ վի առ նե լով, որ ե րկ րի մայ րա քա ղա քում տար բեր ե րկր նե րի դի վա-
նա գետ ներ, վա ճա ռա կան ներ ու լրագ րող ներ են ապ րում, կար ծում էր, որ մտա վո րա-
կան նե րի ո չն չա ցու մը հա տուկ ըն թա ցա կարգ է պա հան ջում, դրա հա մար էլ նա բա վա-
րար վում է Կ.Պոլ սում մտա վո րա կան նե րի55 ձեր բա կալ մամբ և այն հայե րի տե ղա հան-
մամբ, ո րոնք եր կար ժա մա նակ չէր, որ բնակ վում էին այդ տեղ56։

Պոլ սա հայե րին ձեր բա կա լե լուց և բան տում փա կե լուց հե տո տե ղա փո խում են ներ-
կալ ման վայ րեր: Մի խումբն ու ղարկ վում է Չան քը րի (թուրք.՝ Çankırı), ի սկ մյուս մա սը՝ 
աք սոր վում Ա յաշ57: Չան քը րի ու ղարկ ված մտա վո րա կան նե րը ա զատ են ար ձակ վում, 
սա կայն պայ մա նով, որ նրանք մնան հսկո ղու թյան տակ, ի սկ Ա յաշ ու ղարկ ված նե րը 
բան տարկ վում են կա յա զո րում58։ Ա յա շի աք սո րա կան նե րի մեծ մա սին մի քա նի ա միս 
ան ց սպա նում են Ան կա րայի մոտ գտն վող կիր ճե րում59, ի սկ Չան քը րիի մտա վո րա-
կան նե րին տե ղա փո խում Ան կա րայի բանտ, ա պա աք սո րի ճա նա պար հին` Յոզ ղա թի60 
մոտ, սպա նում61։ 

Պետք է նկա տել, որ ե րիտ թուրք ջար դա րար նե րը, հաշ վի առ նե լով հայ հոգևո րա-
կա նու թյան դե րը հայ ժո ղո վոր դի կյան քում ազ գային-հոգևոր մշա կույ թի ձևա վոր ման 
գոր ծում, հա տուկ դա ժա նու թյուն էին դրսևորում հենց նրանց դեմ, ին չը տվյալ դեպ-
քում որ պես մշա կու թային ցե ղա սպա նու թյան կամ էթ նո ցի դի յու րօ րի նակ դրսևո րում 
է 62։ Ո ւս տի պա տա հա կան չէ, որ 1915 թ. դեկ տեմ բե րի 14-ին Հա լե պի ղե կա վա րու թյանն 
ու ղարկ ված հե ռագ րում նշվում է, թե բնաջնջ ման են թա կա ա մե նա կարևոր խում բը 
հոգևո րա կա նու թյունն է, և նրանց վերջ նա կան հաս տատ ման լա վա գույն վայրն այն է, 
որ տեղ նրանց կկո տո րեն63։

 Ը նդ հա նուր առ մամբ շատ քիչ մտա վո րա կան նե րի է տար բեր մի ջամ տու թյուն նե րի 

55 Կ.Պոլ սից տա րագր ված հայ մտա վո րա կա նու թյան կեն սագ րու թյուն նե րը տե՛ս Թէո դիկ, Յու շար-
ձան նա հա տակ մտա ւո րա կա նու թեան (Երևան, Նա վա սարդ, 1990), 20-111։
56 Hans-Lukas Kieser, Talaat Pasha. Father of Modern Turkey, Architect of Genocide (Princeton: Princeton 
University Press, 2018), 242.
57 Kévorkian, The Armenian Genocide, 253.
58 Zaven Der Yeghiayan, My Patriarchal Memoirs (Barrington։ Mayreni Publishing, 2002), 63.
59 Պա լա քեան, Հայ Գող գո թան, 87-95:
60 Շր ջան և քա ղաք Թուր քիա յում` Ան կա րայի մար զում: 
61 Raymond Kevorkian, “The Extermination of Ottoman Armenians by the Young Turk Regime (1915-
1916),” 3 June 2008, Science Pro, https://www.sciencespo.fr/mass-violence-war-massacre-resistance/en/
document/extermination-ottoman-armenians-young-turk-regime-1915-1916.html.
62 Սե դա Պար սա մյան, «Հայ մտա վո րա կա նու թյան և հոգևո րա կա նու թյան բնաջն ջու մը որ պես մշա-
կու թային ցե ղա սպա նու թյան դրսևո րում», Ցե ղա սպա նա գի տա կան հան դես 4, no. 2 (2016), 57-63: 
Հոգևո րա կան նե րի դեմ բար բա րո սա կան դրսևո րում նե րի մա սին տե՛ս Շու շան Խա չատ րյան, Կրո նի 
դե րը Հայոց ցե ղա սպա նու թյան ի րա գործ ման մեջ (Էջ միա ծին, Մայր Ա թոռ Սուրբ Էջ միած նի հրա տա-
րակ չու թյուն, 2020), 139-144։
63 Taner Akçam, Killing Orders: Talat Pasha’s Telegrams and the Armenian Genocide (London: Palgrave 
Macmillan, 2018), 35-36.

https://www.sciencespo.fr/mass-violence-war-massacre-resistance/en/document/extermination-ottoman-armenians-young-turk-regime-1915-1916.html
https://www.sciencespo.fr/mass-violence-war-massacre-resistance/en/document/extermination-ottoman-armenians-young-turk-regime-1915-1916.html
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շնորհիվ հա ջող վում փրկ վել64. նրան ցից ո մանք (Գ րի գո րիս Պա լա քյա ն, Ա րամ Ան տո-
նյան, Եր վանդ Օ տյան, Թեո դիկ և այլք) մտա վո րա կան նե րի տե ղա հա նու թյան և Հայոց 
ցե ղա սպա նու թյան վե րա բե րյալ հե տա գա յում հու շեր ու տար բեր ստեղ ծա գոր ծու թյուն-
ներ են գրում։ 

Հայ մտա վո րա կա նու թյան թի րա խա վո րում տե ղի է ու նե նում նաև Օս մա նյան 
կայս րու թյան՝ հայե րով բնա կեց ված այլ շրջան նե րում։ Եվ այս ա ռու մով հե տաքրք-
րա կան է, որ դեռևս ապ րի լի 24-ի ձեր բա կա լու թյու նից ա ռաջ հայե րով խիտ բնա կեց-
ված Է րզ րու մի, Վա նի, Բիթ լի սի նա հանգ նե րում, ի նչ պես նաև Սե բաս տիայի (Ս վա-
զի) ո ղջ տա րած քում ե րիտ թուր քե րը սկսել էին կա լա նա վո րել մտա վո րա կա նու թյան 
ներ կա յա ցու ցիչ նե րին՝ սկզ բում քա ղա քա կան գոր ծիչ նե րին, ա պա՝ ու սու ցիչ նե րին, 
ա ռևտ րա կան նե րին, փաս տա բան նե րին ու հոգևո րա կան նե րին։ Ի սկ հու նի սի սկզ բին 
ձեր բա կալ վել են հայ բժիշկ նե րը65։ Այ սինքն՝ է լի տի ցի դը ոչ թե տե ղային, այլ հա մա-
տա րած բնույթ ու ներ։

Հայ մտա վո րա կա նու թյան ներ կա յա ցու ցիչ նե րին (հատ կա պես քա ղա քա կան և կրո-
նա կան ա ռաջ նորդ նե րին) ո չն չաց նե լու նպա տա կով նույն պես ե րիտ թուր քե րը հա տուկ 
նա խա տես ված գոր ծո ղու թյուն ներ էին մշա կում։ Օ րի նակ՝ 1914 թ. օ գոս տո սին «Հա-
տուկ կազ մա կեր պու թյան» ստո րա բա ժա նում նե րը ձևա վո րե լու հա մար Է րզ րում են 
մեկ նում Բե հաեդ դին Շա քի րը և այլ ե րիտ թուրք բարձ րաս տի ճան ներ կա յա ցու ցիչ ներ՝ 
փոր ձե լով ի րա կա նաց նել դաշ նակ ցա կան ղե կա վար նե րին աս պա րե զից հե ռաց նե լու 
ծրա գի րը66։ 

Ու շագ րավ է, որ հայ մտա վո րա կան նե րի թի րա խա վոր ման նպա տա կով ե րիտ թուր-
քերն օ գտ վել էին հայ լր տես նե րի ու մատ նիչ նե րի ծա ռա յու թյուն նե րից։ Կ.Պոլ սում թի-
րա խա վոր ման են թա կա հայ մտա վո րա կա նու թյան հա տուկ ցու ցա կը կազ մել էր Վա հե 
Իհ սա նը (Ե սա յան), և ոս տի կա նա տա նը ստա նա լով հայ մտա վո րա կան նե րի ցու ցակ-
նե րը և հաս ցե նե րը՝ ոս տի կան ներն ի րենց զո հե րի տներն էին շտա պում։ Ներ խու ժում-
ներն այն քան հան կար ծա կի էին լի նում, որ զո հե րից շա տե րը չէին հասց նում ի րենց 
հետ վերց նել նույ նիսկ ա մե նաանհ րա ժեշտ ի րե րը67։ 

Եվ բո լո րո վին պա տա հա կան չէ, որ հենց Վա հե Իհ սանն է դառ նում վրի ժա ռու Ար-
շա վիր Շի րա կյա նի ա ռա ջին թի րա խը (Կ.Պոլ սում Իհ սա նին սպա նում է 1920 թ. մար տի 
27-ին)։ Ը ստ Շի րա կյա նի հու շե րի՝ Իհ սա նը օգ նել էր կազ մել 1915 թ. ձեր բա կալ ված և 
տե ղա հան ված նշա նա վոր հայե րի ցու ցա կը և որ պես դա վա ճան ար հա մարհ ված էր իր 
հայ րե նա կից նե րից, հա րա զատ նե րից և ան գամ սե փա կան ե րե խա նե րից68։ 

Սա կայն, ը ստ Գրի գո րիս Պա լա քյա նի, ձեր բա կալ ված մտա վո րա կան նե րի ցու ցա-
կի գլխա վոր հե ղի նա կը պե շիկ թաշցի գաղտ նի ոս տի կան Ար թին Մկրտ չյանն էր, ո րին 

64 Թէո դիկ, «Ա մէ նուն տա րե ցոյ ցը». 1916-1920 (Հա լէպ, Կի լի կա հրա տա րակ չու թիւն, 2009), 114-116։
65 Գուստ, Հայե րի ցե ղա սպա նու թյու նը, 16։
66 Taner Akcam, From Empire to Republic Turkish Nationalism & The Armenian Genocide (London/New 
York: Zad Books, 2004), 163-164.
67 Մնա ցա կա նեան, «Հայ ժո ղովր դի Մեծ ե ղեռ նը և ազ գային վե րած նուն դը», 35-37։
68 Arshavir Shiragian, The Legacy memoirs of an Armenian Patriot (Boston: Hairenik Press, 1976), 108, 
https://hairenik.com/vfp/arshavir-shiragian/.

https://hairenik.com/vfp/arshavir-shiragian/
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նաև Հա րուն էին կո չում, ի սկ պա տի րար քա րա նի գոր ծա կա տար Գա մեր Շի րի նյա-
նը պատ րիար քա րա նում տե ղի ու նե ցող ի րա դար ձու թյուն նե րի մա սին տե ղե կու թյուն 
էր փո խան ցում Թա լեա թին69։ Եվ մատ նիչ Ար թին Մկրտ չյա նը Վա հե Իհ սա նի պես 
հայտն վում է հայ վրի ժա ռու նե րի տե սա դաշ տում (Սո ղո մոն Թեհ լի րյա նը 1919 թ. մար-
տի վեր ջին սպա նում է նրան)70։ 

Պա լա քյանն ը նդ գծում է, որ Թա լեա թը հայ և թուրք լր տես նե րի ու դա վա ճան նե րի 
բա նակ էր գոր ծի դրել, որ պես զի տե ղե կա նա Կ.Պոլ սի հա յու թյան կյան քի ման րա մաս-
նու թյուն նե րին։ Ի սկ մի շարք «ճար պիկ ներ» էլ, այդ թվում՝ Հմա յակ Ա րա մյան ցը, ջա-
նում էին Կ.Պոլ սի հայոց պատ րիար քին հա մո զել, որ հայե րին որևէ վտանգ չի սպառ-
նում71։ Լր տես նե րից էր նաև հա վա տու րաց Հի տայե թը, ո րը, Թեո դի կի բնո րոշ մամբ, 
«ան վերջ չա րիք ներ գոր ծա ծէ պօլ սաբ նակ ազ գայ նոց, գր պա նը պա րար տաց նե լու 
միակ տես լա կա նով»72։ Հատ կան շա կան է, որ հայ մտա վո րա կա նու թյա նը թի րա խա վո-
րե լու նպա տա կով 1914 թ. սկզբ նե րից ոս տի կա նա կան վար չու թյու նում հա տուկ բա ժին 
էր ստեղծ վել, որ լր տես նե րի ներ կա յաց րած տվյալ նե րի հի ման վրա պետք է կազ մեր 
մտա վո րա կան նե րի քա ղա քա կան ան կե տան, բնու թա գի րը73։

Պա տա հա կան չէ, որ ե րիտ թուր քե րի կազ մա կեր պած ցե ղա սպա նու թյու նը բա ժան-
վում է ե րեք հիմ նա կան փու լե րի, ո րոն ցից ե րկ րոր դը մտա վո րա կա նու թյան ո չն չաց ման 
գոր ծըն թացն է, ո րի հիմ նա կան նպա տակն էր ի չիք դարձ նել մո տա լուտ կո տո րած-
նե րի ժա մա նակ ի նք նա կազ մա կերպ ման ու ի նք նա պաշտ պա նու թյան հնա րա վոր որևէ 
փորձ, ի նչ պես նաև հա յու թյա նը զրկել մշա կույ թից և գի տակր թա կան նե րու ժից։ Ի սկ 
հայ մտա վո րա կա նու թյան ո չն չաց մա նը հետևում է ցե ղա սպա նու թյան եր րորդ փու-
լը, ո րի ըն թաց քում սի րիա կան ա նա պատ են տե ղա հան վում կա նայք, ե րե խա ներն ու 
ծե րե րը։ Թուրք զին վոր նե րը, ոս տի կան նե րը, քրդա կան ա վա զա կախմբերն ու տե ղի 
բնա կիչ նե րը սպա նում են հա րյուր հա զա րա վոր մարդ կանց։ Շա տե րը մա հա նում են սո-
վից, հա մա ճա րա կային հի վան դու թյուն նե րից: 

1915 թ. ապ րի լի 24-ին Կ.Պոլ սում հայ մտա վո րա կան նե րի ձեր բա կա լու թյու նը եր բեմն 
դի տարկ վում է «Genocide Watch» կազ մա կեր պու թյան նա խա գահ Գրե գո րի Սթեն թո-
նի ա ռաջ քա շած տասը փու լե րի շրջա նա կում74՝ նե րառ վե լով 7-րդ՝ ցե ղա սպա նու թյան 
նա խա պատ րաստ ման փու լում75։ Եվ այս պի սով, ստաց վում է, որ հայ կա կան վեր նա-
խա վի և մտա վո րա կա նու թյան հա տուկ թի րա խա վո րու մը հա տուկ տեղ էր զբա ղեց նում 

69 Պա լա քեան, Հայ Գող գո թան, 56-57։
70 Գո հար Խա նու մյան, «Սո ղո մոն Թեհ լի րյա նը և «Նե մե սիս» գոր ծո ղու թյու նը։ Հա տուկ գոր ծի մա սին 
ՀՅԴ 9-րդ Ը նդ հա նուր ժո ղո վի ո րոշ ման 100-ա մյա կի առ թիվ», Վէմ հա մա հայ կա կան հան դես 68 no. 4 
(2019), 73։ 
71 Պա լա քեան, Հայ Գող գո թան, 56-57։ 
72 Թէո դիկ, «Ա մէ նուն տա րե ցոյ ցը», 180։
73 Ստե փան Պո ղո սյան, Հայոց ցե ղա սպա նու թյան պատ մու թյուն (Երևան, Հա յաս տան, 2009), հա տոր 
2, 599։
74 Gregory H. Stanton, “The Ten Stages of Genocide,” http://genocidewatch.net/genocide-2/8-stages-of-
genocide/ դիտ վել է 01.12.2021:
75 The Genocide Education Project, “Ten Stages of Genocide,” 9, https://genocideeducation.org/wp-content/
uploads/2016/03/ten_stages_of_genocide.pdf, դիտ վել է 01.12.2021:

http://genocidewatch.net/genocide-2/8-stages-of-genocide/
http://genocidewatch.net/genocide-2/8-stages-of-genocide/
https://genocideeducation.org/wp-content/uploads/2016/03/ten_stages_of_genocide.pdf
https://genocideeducation.org/wp-content/uploads/2016/03/ten_stages_of_genocide.pdf
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կայս րու թյան տա րած քում բնակ վող հայ ժո ղովր դին ցե ղա սպա նու թյան են թար կե լու 
և նրանց հայ րե նի քին տի րա նա լու Օս մա նյան իշ խա նու թյուն նե րի ծրագ րե րում։ Դրա-
նով է պայ մա նա վոր ված, որ Օս մա նյան կայս րու թյու նում հայ մտա վո րա կան նե րի տե-
ղա հա նու թյուն ներն ու սպա նու թյուն նե րն ա ռանձ նա կի նշա նա կու թյուն են ձեռք բե րել 
Հայոց ցե ղա սպա նու թյան հի շո ղու թյան հա մա տեքս տում։ Այդ ի սկ պատ ճա ռով 1915 թ. 
Կ.Պոլ սում հայ մտա վո րա կան նե րի ձեր բա կա լու թյան օ րը՝ ապ րի լի 24-ը, հա մար վում 
է Հայոց ցե ղա սպա նու թյան զո հե րի հի շա տա կի օ ր։ Մտա վո րա կան նե րի տե ղա հա նու-
թյան օ րը եր բեմն ան վա նում են նաև «Կար միր կի րա կի»։ 

Ու շագ րավ է, որ ար դեն 1919 թ. մար տին Հայոց ցե ղա սպա նու թյու նը վե րապ րած 
ա րևմ տա հայ մի խումբ մտա վո րա կան նե րի նա խա ձեռ նու թյամբ Կ.Պոլ սում Մեծ ե ղեռ-
նի զո հե րի չոր րորդ տա րե լի ցի կա պակ ցու թյամբ հի շա տա կի մի ջո ցա ռում նե րի կազ մա-
կերպ ման նպա տա կով ստեղծ վում է հա տուկ հանձ նա ժո ղով: Հանձ նախմբի ո րոշ մամբ՝ 
ո գե կոչ ման մի ջո ցա ռում նե րը պետք է ի րա կա նաց վեին ապ րի լի 24-ին, սա կայն, հա վա-
նա բար հայոց պատ րիար քի վա տա ռող ջու թյան պատ ճա ռով, այն մեկ օ րով հե տաձգվում 
է: Եվ 1919 թ. ապ րի լի 25-ին Կ.Պոլ սի Բե րա թա ղա մա սի Ս. Եր րոր դու թյուն ե կե ղե ցում 
տե ղի է ու նե նում Հայոց ցե ղա սպա նու թյան զո հե րի հո գե հանգս տի պա տա րագ76: Ա րևմ-
տա հայ գրող, հրա պա րա կա խոս, հա սա րա կա կան գոր ծիչ Հա կոբ Սի րու նին այս մա սին 
իր հու շե րում գրել է. «Մեր սար քած սգա տօ նը այ լեւս ա ւան դա կան դար ձաւ: Այն օ րէն 
որ դեգ րուե ցաւ Ապ րիլ 24-ը ի բր հա մազ գային սու գի խորհր դան շան»77: 

Այդ պես Մեծ ե ղեռ նի զո հե րի հի շա տա կի օ րն ա ռա ջին ան գամ նշվում է Կ.Պոլ սում 
1919 թ.՝ դեպ քե րի չոր րորդ տա րե լի ցին։ Դրա նից սկսած՝ հայերն ամ բողջ աշ խար հում 
նշում են այդ օ րը։ Սա կայն հարկ է նկա տել, որ զո հե րին նվիր ված ո գե կո չում նե րը սգա-
հան դես նե րի տես քով միայն 1919-ից չեն սկս վել և դրա նից ա ռաջ նույն պես տե ղի են 
ու նե ցել78։ 

Թուրք ժխ տո ղա կան նե րին մե ծա պես ան հանգս տաց նում է այն փաս տը, որ հենց 
ապ րի լի 24-ի ի րա դար ձու թյուն նե րի հետ է կապ ված Հայոց ցե ղա սպա նու թյան զո հե-
րի հի շա տա կի օ րը և նրանք փոր ձում են նսե մաց նել այս օր վա նշա նա կու թյու նը79։ Այս 
հա մա տեքս տում հե տաքրք րա կան է, որ Թուր քիա յում Գա լի պո լիի (Դար դա նել, Չա-
նաք քա լե) մար տե րի տա րե լի ցը, ո րը նշվում է ա մեն տա րի մար տի 18-ի ն80, Հայոց ցե-
ղա սպա նու թյան 100-րդ տա րե լի ցի օ րը ստ վե րե լու հա մար 2015 թ. տե ղա փոխ վում և 
նշվում է ապ րի լի 24-ի ն81։ 

76 «Ո գե կոչ ման ա կունք նե րում. լրա նում է ապ րիլ 24-ը որ պես սգո և հի շա տա կի օր նշե լու 90-ա մյա կը», 
http://www.genocide-museum.am/arm/pr_mrch_31_09.php, դիտ վել է 11.11.2021։
77 Նույն տե ղում։
78   Հա րու թյուն Մա րու թյան, «Հայոց ցե ղա սպա նու թյան զո հե րի հի շա տա կի օր վա ձևա վո րու մը, զար-
գա ցում նե րը, մե րօ րյա վի ճա կը (մաս 1)», Ցե ղա սպա նա գի տա կան հան դես 6, no 1 (2018), 105։
79 Yusuf Sarınay, “What Happened on 24 April 1915?” Marmara University, https://turksandarmenians.
marmara.edu.tr/en/what-happened-on-24-april-1915/, դիտ վել է 10.10.2021։
80 “Turkey marks 105th anniversary of Çanakkale Victory,” 18 March 2020, Daily Sabah, https://www.
dailysabah.com/turkey/turkey-marks-105th-anniversary-of-canakkale-victory/news, դիտ վել է 10.10.2021։
81 Ibrahim Kalin, “Turks, Armenians and the two memories of April 24,” 23 April 2015, Al Jazeera, https://www.
aljazeera.com/opinions/2015/4/23/turks-armenians-and-the-two-memories-of-april-24, դիտ վել է 10.10.2021։

http://www.genocide-museum.am/arm/pr_mrch_31_09.php
https://turksandarmenians.marmara.edu.tr/en/what-happened-on-24-april-1915/
https://turksandarmenians.marmara.edu.tr/en/what-happened-on-24-april-1915/
https://www.dailysabah.com/turkey/turkey-marks-105th-anniversary-of-canakkale-victory/news
https://www.dailysabah.com/turkey/turkey-marks-105th-anniversary-of-canakkale-victory/news
https://www.aljazeera.com/opinions/2015/4/23/turks-armenians-and-the-two-memories-of-april-24
https://www.aljazeera.com/opinions/2015/4/23/turks-armenians-and-the-two-memories-of-april-24
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Ապ րի լի 24-ը որ պես Գա լի պո լիի ճա կա տա մար տի հի շա տակ ման օր հռչա կե լու՝ 
Թուր քիայի նա խա գահ Էր դո ղա նի ո րոշ ման ա ռի թով բրի տա նա կան «The Independent» 
պար բե րա կա նի հոդ վա ծա գիր Ռո բերտ Ֆիս կը հա տուկ հոդ ված է հրա պա րա կում՝ 
«Գա լի պո լիի հա րյու րա մյա կը Հայոց ցե ղա սպա նու թյու նը թաքց նե լու ա մո թա լի փորձ 
է» խո րագ րով, ո րում հե ղի նա կը նկա տում է, որ Թուր քիայի նման քայ լը նպա տակ ու նի 
քող գցել Օս մա նյան կայս րու թյու նում հայե րի զանգ վա ծային սպա նու թյուն նե րի հի շո-
ղու թյան վրա82:

Լեհաստանում նացիստական Գերմանիայի իրագործած էլիտիցիդը

Լե հաս տան ներ խու ժե լուց ան մի ջա պես հե տո նա ցիս տա կան Գեր մա նիայի ի րա կա-
նաց րած «Intelligenzaktion» գոր ծո ղու թյու նը մտա վո րա կա նու թյան ո չն չաց մանն ուղղ-
ված ար շավ էր, ո րով թի րա խա վոր վում է լեհ մտա վո րա կա նու թյու նը (ու սու ցիչ ներ, քա-
հա նա ներ, բժիշկ ներ, այլ նշա նա վոր ան ձինք)։ 

1939 թ. աշ նա նից մինչև 1940 թ. գա րուն տևած այս գոր ծո ղու թյան հետևան քով 
սպան ված 100 հազ. մարդ կան ցից մոտ 61 հա զա րը լեհ մտա վո րա կա ններ էին, ո րոնց 
նա ցիստ նե րը քա ղա քա կան թի րախ էին ճա նա չել 1939 թ. սեպ տեմ բե րի պա տե րազ-
մից ա ռաջ՝ 1937-1939 թթ. կազմ ված մե ղադ րան քի հա տուկ գրքի (Sonderfahndungsbuch 
Polen) հի ման վրա83։ Այն կազ մել էին Գես տա պոն (պե տա կան գաղտ նի ոս տի կա նու-
թյունը) և «Zentralstelle IIP Polen» (Կենտ րո նա կան միա վոր IIP-Լե հաս տան) ստո րա-
բա ժա նու մը (նա խա պա տե րազ մա կան Լե հաս տա նում բնակ վող գեր մա նա կան փոք-
րա մաս նու թյան ո րոշ ներ կա յա ցու ցիչ նե րի օգ նու թյամբ) գեր մա նա կան ներ խու ժու մից 
եր կու տա րի ա ռաջ: Այն 61 հազ. ա նու նից բաղ կա ցած այբ բե նա կան ցու ցակ84 է ր։ Լե-
հաս տա նի վրա գեր մա նա կան ներ խուժ մա նը հետևե լու էր նույ նա կա նա ցու մը, ո րից հե-
տո ցու ցա կագր ված լե հե րը պետք է ան մի ջա պես գն դա կա հար վեին։ Այն ի րա կա նաց-
վում էր լեհ ժո ղովր դի բնաջնջ ման գոր ծո ղու թյուն նե րի շրջա նակ նե րում (ծած կագ րային 
ան վա նու մը՝ «Թանեն բերգ գոր ծո ղու թյուն» (գերմ.՝ Unternehmen Tannenberg)), որն էլ 
իր հեր թին «Օսթ» գլխա վոր պլա նի մասն է ր85։

Հատ կա պես հայտ նի է «Intelligenzaktion Pommern» նա ցիս տա կան    գոր ծո ղու թյու-
նը, ո րի նպա տակն էր Ե րկ րորդ հա մաշ խար հային պա տե րազ մի սկզ բին ո չն չաց նել լեհ 
մտա վո րա կա նու թյա նը Պո մե րա նյան վոյե վո դու թյու նում և հա րա կից այլ տա րածք նե-
րում: Միայն 1939 թ. աշ նանն այս գոր ծո ղու թյան շրջա նա կում սպան վում է 23 հազ. լեհ86։

82 Robert Fisk, “The Gallipoli centenary is a shameful attempt to hide the Armenian Holocaust,” 19 January 
2015, Independent, https://www.independent.co.uk/voices/comment/the-gallipoli-centenary-is-a-shameful-
attempt-to-hide-the-armenian-holocaust-9988227.html, դիտ վել է 10.10.2021։
83 Jan Moor-Jankowski, “Holocaust of Non-Jewish Poles During WWII,” Archived 16 May 2016 at the 
Wayback Machine Polish American Congress, Washington, 
https://web.archive.org/web/20160516004415/http://www.pacwashmetrodiv.org/events/holoc04/moor-
jankowski.htm, դիտ վել է 11.10.2021։
84 Sonderfahndungsbuch Polen. Specjalna księga gończa dla Polski, wstęp i opracowanie Grzegorz Bębnik, 
(Katowice: Warszawa, 2019).
85 Krystyna Teller, “Intelligenzaktion…,” February 6, 2018, https://www.polishnews.com/intelligenzaktion.
86 Jan Moor-Jankowski, “Holocaust of Non-Jewish Poles During WWII,” 

https://www.independent.co.uk/voices/comment/the-gallipoli-centenary-is-a-shameful-attempt-to-hide-the-armenian-holocaust-9988227.html
https://www.independent.co.uk/voices/comment/the-gallipoli-centenary-is-a-shameful-attempt-to-hide-the-armenian-holocaust-9988227.html
https://web.archive.org/web/20160516004415/http://www.pacwashmetrodiv.org/events/holoc04/moor-jankowski.htm
https://web.archive.org/web/20160516004415/http://www.pacwashmetrodiv.org/events/holoc04/moor-jankowski.htm
https://www.polishnews.com/intelligenzaktion
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Մ տա վո րա կա նու թյան թի րա խա վո րու մը շա րու նակ վում է նաև «AB-Aktion» 
(Außerordentliche Befriedungsaktion)87 գոր ծո ղու թյան ըն թաց քում։ «AB-Aktion»-ը Ե րկ-
րորդ հա մաշ խար հային պա տե րազ մի ըն թաց քում լեհ մտա վո րա կա նու թյանը ո չն չաց-
նելու ծած կա գիրն էր, ո րը մշա կել և վե րահսկել են օ կու պաց ված լե հա կան տա րածք նե-
րի գե նե րալ-նա հան գա պետ Հանս Ֆրան կը և նրա տե ղա կալ Ար թուր Զեյս-Ի նկ վար տը։ 
Գոր ծո ղու թյունն անց կաց նե լու ո րո շումն ըն դուն վել էր դեռևս 1939 թ. սեպ տեմ բե րին88: 

1939 թ. «Sonderaktion Krakau» (Հա տուկ գոր ծո ղու թյուն Կրա կով) ծած կագ րով նա-
ցիստ նե րը ձեռ նա մուխ են լի նում Կրա կո վի հա մալ սա րա նի պրո ֆե սոր նե րի ո չն չաց ման 
գոր ծըն թա ցին։ Նույն թվա կա նի նոյեմ բե րի 6-ին պրո ֆե սո րա դա սա խո սա կան կազ մին 
հրա վի րում են հան դիպ ման՝ քննար կե լու հա մալ սա րա նի ճա կա տա գի րը, և ձեր բա կա-
լում։ Ձեր բա կալ ված 183 պրո ֆե սոր ներ և ա կա դե միա կան ան ձնա կազ մի այլ ներ կա յա-
ցու ցիչ ներ ու ղարկ վում են Զաք սեն հաու զե նի և Դա խաուի հա մա կենտ րո նաց ման ճամ-
բար ներ, որ տեղ էլ նրան ցից շա տե րը սպան վում ե ն89 ։

1940 թ. ըն թաց քում նա ցիս տա կան ստո րա բա ժա նում նե րը Լե հաս տա նի խո շոր քա-
ղաք նե րում ձեր բա կա լում են մոտ 30 հազ. լե հի։ Ձեր բա կալ ված նե րը պահ վում էին մի 
շարք բան տե րում, որ տեղ նրանց դա ժան հար ցաքննու թյան էին են թար կում նա ցիստ 
պաշ տո նյա նե րը: Վար շա վայի, Կրա կո վի, Ռա դո մի, Կել ցեի, Նո վի Սա չի, Տար նոուի, 
Լյուբ լի նի և Վի նի չի բան տե րում ո րոշ ժա մա նակ մնա լուց հե տո ձեր բա կալ ված նե րը 
տե ղա փոխ վում են նա ցիս տա կան    հա մա կենտ րո նաց ման ճամ բար ներ, հատ կա պես 
Օս վեն ցիմ, ի նչ պես նաև Զաք սեն հաու զեն և Մաութ հաու զեն նո րաս տեղծ ճամ բար ներ։ 
Լեհ մտա վո րա կա նու թյան մոտ 3500 ներ կա յա ցու ցիչ մա հա պատ ժի է են թարկ վում 
զանգ վա ծային սպա նու թյուն նե րի վայ րե րում՝ Վար շա վայի մեր ձա կայ քում գտն վող 
Պալ մի րիում, Ֆիր լե ջում, Ռա դո մին հա րա կից Վին ցեն տի նո վում և Սկար ժիս կո-Կա մի-
են նայի մոտ գտն վող Բլի ժին ան տա ռում90։

Գեր մա նիայի նա խա ձեռ նած՝ մտա վո րա կան նե րի ո չն չաց ման ար շա վի վառ օ րի-
նակ է նաև 1941 թ. հու լի սին Լվո վի լեհ մտա վո րա կա նու թյան, մաս նա վո րա պես Լվո վի 
հա մալ սա րա նի մոտ 45 գիտ նա կա նի և ման կա վար ժի սպա նու թյու նը, ո րը հայտ նի է 
որ պես Լվո վի պրո ֆե սոր նե րի սպա նու թյուն91։ 

Խն դիրն այն է, որ գեր մա նա ցի նե րը հաշ վի էին առ նում այն հան գա ման քը, որ միջ-

http://www.warsawuprising.com/paper/jankowski1.htm, դիտ վել է 11.10.2021։
87 Թարգմ.՝ Ար տա կարգ խա ղա ղեց ման գոր ծո ղու թյուն։
88 Сергей Воропаев, Альберт Егиазаров, Энциклопедия Третьего Рейха (Москва: Локид-Миф, 1996), 
11.
89 Patrice M. Dabrowski, Poland: The First Thousand Years (DeKalb: Northern Illinois University Press), 
409; Yagelonian University in Krakow, “80th Anniversary of Nazi Sonderaktion Krakau,” 
https://en.uj.edu.pl/en_GB/news/-/journal_content/56_INSTANCE_SxA5QO0R5BDs/81541894/143861139, 
դիտ վել է 02.11.2021։
90 Shoah Resource Center, The International School for Holocaust Studies, “AB-Aktion,” https://www.
yadvashem.org/odot_pdf/Microsoft%20Word%20-%205710.pdf, դիտ վել է 10.10.2021։
91 Zygmunt Albert, “The Murder of Lwów Professors by German Authorities in July 1941,” https://www.
lwow.com.pl/Lwow_profs.html, դիտ վել է 05.10.2021; Zygmunt Albert, Kaźń profesorów lwowskich, lipiec 
1941: studia oraz relacje i dokumenty (Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1989).

http://www.warsawuprising.com/paper/jankowski1.htm
https://en.uj.edu.pl/en_GB/news/-/journal_content/56_INSTANCE_SxA5QO0R5BDs/81541894/143861139
https://www.yadvashem.org/odot_pdf/Microsoft Word - 5710.pdf
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https://www.lwow.com.pl/Lwow_profs.html
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պա տե րազ մա կան ժա մա նա կաշրջա նում Լվո վը Լե հաս տա նի մշա կու թային և գի տա-
կան կարևոր կենտ րոն նե րից է ր։ Հատ կա պես հայտ նի էին Լվո վի Յան Կա զի մի րի հա-
մալ սա րա նը92 և Լվո վի պո լի տեխ նի կա կան հա մալ սա րա նը։ Վար շա վայից հե տո Լվո-
վը Լե հաս տա նում ե րկ րորդ խո շոր գի տա հե տա զո տա կան կենտ րոնն է ր93։ 

Լեհ հա սա րա կու թյա նը ին տե լեկ տուալ կյան քի բո լոր ձևե րից զրկե լու նպա տա կով 
գեր մա նա կան քա ղա քա կա նու թյու նը նե րա ռում էր նաև լե հա կան ար վես տի, ճար տա-
րա պե տու թյան և թան գա րա նային հա վա քա ծու նե րի ո չն չա ցու մը. ար վես տի ա մե նա-
թան կար ժեք գոր ծերն ու ղարկ վում են Գեր մա նիա94:

Լեհ մտա վո րա կա նու թյա նը ո չն չաց նե լով՝ նա ցիս տա կան Գեր մա նիան նպա տակ 
ու ներ ո չն չաց նել բո լոր այն մարդ կանց, ո րոնք կա րող էին դի մադ րու թյուն կազ մա-
կեր պել և սպառ նա լիք դառ նալ նա ցիս տա կան նպա տակ նե րի ի րա կա նաց ման ճա նա-
պար հին, ինչը են թադ րում էր լե հա կան պե տու թյան գեր մա նա ցում95։ Ա դոլֆ Հիտ լե րի 
դի տարկ մամբ՝ լեհ մտա վո րա կան վեր նա խավն իր մեջ կա րող էր թաքց նել ա պա գա 
լե հա կան դի մադ րու թյան սեր մե րը96։ Պա տա հա կան չէ, որ 1940 թ. հոկ տեմ բե րի 2-ի 
ե լույ թում Հիտ լե րը հայ տա րա րում էր, որ լեհ մտա վո րա կա նու թյան բո լոր ներ կա յա-
ցու ցիչ նե րը պետք է սպան վեն97։ Ը ստ ցե ղա սպա նա գետ պրո ֆե սոր Քո լին Թաթ ցի՝ 
Հիտ լե րը ձգտում էր քան դել լե հա կան ազ գային պե տու թյու նը մտա վո րա կա նու թյան 
ցե ղա սպա նու թյան մի ջո ցով՝ չնա յած որ դրա հետևանքով բնակ չու թյան 90 տո կո սը 
ո ղջ էր մնում98:

Էլիտիցիդի այլ օրինակներ. Տիբեթ, Կամբոջա

Պատ մա բան Ա դամ Ջոնսն է լի տի ցի դի օ րի նակ է հա մա րում Չի նաս տա նի գոր ծադ րած 
ճն շում նե րը 1959 թ. Տի բե թում բարձ րաց ված ա պս տամ բու թյան վրա, ո րը միտ ված էր 
տի բե թա կան բնակ չու թյան ա ռա վել կրթ ված հատ վա ծի և ա ռաջ նորդ նե րի թի րա խա-
վոր մա նը99։ Չի նա կան իշ խա նու թյու նե րի նա խա ձեռ նած գոր ծո ղու թյուն նե րի հետևան-
քով հա զա րա վոր տի բեթ ցի ներ են սպան վում, ի սկ տաս նյակ հա զա րա վոր ներն էլ 

92 1939 թ. Լվո վում խորհր դային իշ խա նու թյան հաս տա տու մից հե տո հա մա լա սա րա նը կոչ վել է ուկ-
րաի նա ցի գրող, բա նաս տեղծ, գիտ նա կան, հրա պա րա կա խոս Ի վան Ֆրան կոյի ա նու նով։
93 Józef Krętosz “Likwidacja kadry naukowej Lwowa w lipcu 1941 roku,” w Niezwykła więź Kresów 
Wschodnich i Zachodnich, eds. Krystyna Heska-Kwaśniewicz, Alicja Ratuszna & Ewa Żurawska (Katowice: 
Uniwersytet Śląski 2012), 13.
94 Mateusz Gniazdowski, “Damages Inflicted on Poland by the Germans during the Second World War: An 
Outline of Research and Estimates,” in Polish-German Relations and the Effects of the Second World War, 
ed. Witold Góralski (Warszawa: Polish institute of international affairs, 2006), 14.
95 Piotr Madajczyk, Grzegorz Motyka, Wanda Jarząbek, Mariusz Zajączkowski, Tomasz Stryjek, Joanna 
Szymoniczek, Social Engineering in Central and South-East Europe in the Twentieth Century Reconsidered 
(Warszawa: Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, 2017), 97.
96 Gniazdowski, “Damages Inflicted on Poland,”14.
97 Dabrowski, Pola՝nd, 409.
98 Colin Tatz, With Intent to Destroy: Reflecting on Genocide (London/New York: Verso, 2003), 19.
99 Adam Jones, Genocide: A Comprehensive Introduction (London and New York: Routledge, 2017), 356.
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ստիպ ված են լի նում փախ չել, այդ թվում՝ նաև Դա լայ Լա ման100:
Տի բե թում վե րաց վում են տե ղի կա ռա վա րա կան և կր թա կան հաս տա տու թյուն նե-

րը101։ Տի բե թյան գրե թե բո լոր վան քերն ա վեր վում ե ն։ Ը նդ հա նուր առ մամբ, նկա տի էր 
ա ռն վում այն հան գա ման քը, որ Տի բե թում վա նա կա նու թյու նը զանգ վա ծային երևույթ 
է ր։ Միայն խո շոր վա նա կան կենտ րոն նե րում բնակ վում էր մինչև 10 հա զար վա նա-
կան102։ Եվ տար բեր գնա հա տա կան նե րի հա մա ձայն՝ 1950-ա կաններին վա նա կան նե րը 
կազ մում էին Տի բե թում ապ րող տղա մարդ կանց 20-30 տո կո սը103։ Ը ստ Պան չեն Լա-
մայի104 ներ կա յաց րած տվյալ նե րի՝ միայն 110 հա զար տի բեթ ցի վա նա կան մա հա նում 
է հա լա ծանք նե րից, ի սկ հա րյուրհա զա րա վոր մար դիկ ստիպ ված են լի նում դա վա նա-
փոխ վել (ա նց նել աշ խար հիկ կյան քի)105:

Հարկ է նկա տել, որ մտա վո րա կա նու թյան ո չն չա ցումն ա ռանց քային տեղ է զբա-
ղեց րել Կամ բո ջա յում 1975-1979 թթ. ի րա գոր ծված ցե ղա սպա նու թյան ժա մա նակ, ո րի 
ըն թաց քում գա ղա փա րա խո սու թյու նը կարևոր դեր էր կա տա րում։ Պոլ Պո տը և Կամ-
բո ջայի կո մու նիս տա կան կու սակ ցու թյան հո սանք նե րից Կար միր կհ մեր նե րը նպա տակ 
ու նեին Կամ բո ջային վե րա դարձ նել Կհ մեր նե րի կայս րու թյան «ա ռաս պե լա կան ան ցյա-
լը», կանգ նեց նել օ տա րերկ րյա օգ նու թյան և ա րևմ տյան մշա կույ թի ազ դե ցու թյու նը ու 
վե րա դարձ նել պե տու թյա նը ագ րա րային սո ցիա լիզ մը: Հենց նրանց պատ կե րաց րած 
գա ղա փա րա կան շրջա նակ նե րում էր տե ղա վոր վում մտա վո րա կա նու թյան դեմ սկս-
ված ար շա վը։ Եվ այն ան ձինք, ո րոնց Կար միր կհ մեր նե րը դի տար կում էին որ պես 
մտա վո րա կան ներ, հայտն վում էին ցե ղա սպա նա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի թի րա խում։ 
Այդ պես թի րա խա վոր վում են բժիշկ նե րը, փաս տա բան նե րը, ու սու ցիչ նե րը, նույ նիսկ 
մար դիկ, ո րոնք ակ նոց էին դնում կամ օ տար լե զու գի տեին106:

Սա կայն պա րա դոք սալ է, որ այս պի սի գոր ծո ղու թյու նե րը հա մա կար գում էին հենց 
Կար միր կհ մեր նե րի ա ռաջ նորդ նե րը, ո րոն ցից շա տե րը բարձ րա գույն կր թու թյուն 
ստա ցած ան ձինք էին107 և այլ կրթ ված մարդ կանց տես նում էին որ պես պե տու թյան 

100 Nicole Ng, “Tibet uprising 60 years on: The fight continues,” Deutsche Welle, 09 March 2009, 
https://www.dw.com/en/memories-of-1959-fleeing-from-tibet-with-the-dalai-lama/a-5213673, դիտ վել է 
10.10.2021։
101 Maura Moynihan, “Genocide in Tibet,” The Washington Post, 25 January 1998, https://www.
washingtonpost.com/archive/opinions/1998/01/25/genocide-in-tibet/27c0891c-57f1-4a7c-b873-
a1071d93cbfd/, դիտ վել է 10.10.2021։
102 Melvyn C. Goldstein, A History of Modern Tibet, Volume 4: In the Eye of the Storm, 1957-1959 
(Berkeley: University of California Press, 2019), 3.
103 Melvyn C. Goldstein, “Tibetan Buddhism and Mass Monasticism,” դիտ վել է 01.11.2021։
104 Պան չեն Լա ման տի բե թա կան բուդ դա յա կա նու թյան Գե լուգ դպրո ցում Դա լայ Լա մայից հե տո 
ե րկ րորդ լա ման է՝ կրո նա կան ու սու ցի չը։
105 Ding Ziling&Jiang Peikun, “Tibetans’ Rights and Chinese Intellectuals’ Responsibility,” in Tibet Through 
Dissident Chinese Eyes: Essays on Self-Determination, eds. Cao Changching and James D. Seymour (New 
York: M. E. Sharpe, 1998), 31.
106 “Khmer Rouge: Cambodia’s years of brutality,” 16 November 2018, BBC, https://www.bbc.com/news/
world-asia-pacific-10684399, դիտ վել է 01.11.2021։
107 Օ րի նակ՝ Կար միր կհ մեր նե րի ա ռաջ նորդ Պոլ Պո տը կր թու թյուն էր ստա ցել Ֆրան սիա յում՝ Փա-

https://www.dw.com/en/memories-of-1959-fleeing-from-tibet-with-the-dalai-lama/a-5213673
https://www.washingtonpost.com/archive/opinions/1998/01/25/genocide-in-tibet/27c0891c-57f1-4a7c-b873-a1071d93cbfd/
https://www.washingtonpost.com/archive/opinions/1998/01/25/genocide-in-tibet/27c0891c-57f1-4a7c-b873-a1071d93cbfd/
https://www.washingtonpost.com/archive/opinions/1998/01/25/genocide-in-tibet/27c0891c-57f1-4a7c-b873-a1071d93cbfd/
https://www.bbc.com/news/world-asia-pacific-10684399
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Նա րեկ Մ. Պո ղո սյան

պո տեն ցիալ թշնա մի և կո ռում պաց ված դա սի ան դամ ներ։ Նրանք նաև կար ծում էին, 
որ կրթ ված մար դիկ Կամ բո ջան դարձ րել են ար տա սահ մա նյան ե րկր նե րի խա մա ճի կը: 
Եվ պա տա հա կան չէ, որ կրթ ված նե րից, մտա վո րա կան նե րից շա տե րը հա տուկ թի րա-
խա վո րու մից խու սա փե լու հա մար ստիպ ված էին ան գրա գետ ձևա նալ: Նրանք կա րող 
էին գո յատևել՝ միայն ի րենց գի տե լիք ներն ու մաս նա գի տու թյուն նե րը թաքց նե լով: Այ-
նուա մե նայ նիվ, հա զա րա վոր ու սու ցիչ ներ և դա սա խոս ներ չեն կա րո ղա նում խու սա փել 
մա հից108: 

Մ տա վո րա կա նու թյան ո չն չաց ման ար շա վի ի րա գործ ման հար ցում Կար միր կհ մեր-
ներն ա մե նայն հա վա նա կա նու թյամբ հաշ վի էին առ նում նաև այն հան գա ման քը, որ 
հա սա րա կու թյա նը զրկե լով մտա վոր նե րու ժից՝ կա րող էին ա վե լի վե րահսկե լի դարձ-
նել, որ պես զի ի րենց վա րած կա մա յա կան քա ղա քա կա նու թյան նկատ մամբ դի մադ-
րա կան գոր ծըն թաց ներ տե ղի չու նե նային։ Սա կայն հարկ է նկա տել, որ Կամ բո ջա յում 
մտա վո րա կան նե րի ո չն չաց ման գոր ծըն թացն այն պի սի ծանր հետևանք ներ է ու նե ցել, 
որ մինչ օ րս ե րկ րի կր թա կան հա մա կար գում զգաց նել է տա լիս109։ 

Եվ բա վա կան ու շագ րավ է այն հան գա ման քը, որ մաս նա գի տա կան վեր նա խա վի 
այն քիչ ներ կա յա ցու ցիչ նե րի մե ծա մաս նու թյու նը, որ կա րո ղա ցել էր ո ղջ մնալ ցե ղա-
սպա նու թյան ի րա գործ ման ժա մա նակ, հե ռա նում է ե րկ րից Պոլ Պո տի կա ռա վար ման 
ա վար տից հե տո։ Օ րի նակ՝ 1970-ա կան նե րի սկզ բին Կամ բո ջա յում ո րա կա վոր ված 450 
բժիշկ նե րից միայն 43-ն է մնում ե րկ րում: 1983 թ. սեպ տեմ բերի զե կույ ցում ներ կա յաց-
ված են Պոլ Պո տի իշ խա նու թյան օ րոք սպան ված նե րի հետևյալ թվե րը՝ 594 բժիշկ, դե-
ղա գործ և ա տամ նա բույժ, 675 ի րա վա բան և պրո ֆե սոր, 18000 ու սու ցիչ, 10550 ուսա-
նող, 191 լրագ րող և 1120 ար վես տա գետ110: 

Կար միր կհ մեր նե րի թի րա խա վոր ման տակ են հայտն վում նաև վա նա կան-
նե րը։ Նրան ցից 25168-ը սպան վում է։ Ե թե մինչ Պոլ Պո տի կա ռա վա րու մը կար 
մոտ 50000 վա նա կան, ա պա կա ռա վար ման ա վար տից հե տո միայն 800-1000-ն է 
Կամբո ջա յում գտն վող տա ճար ներ վե րա դառ նում, թեև մյուս նե րը դեռևս Թաիլանդի 
փախստական նե րի ճամ բար նե րում էին111:

Կար միր կհ մեր նե րի ի րա կա նաց րած մտա վո րա կան նե րի ո չն չա ցու մը և նրանց թի-
րա խա վո րու մը մե ծա պես կապ ված է հա կամ տա վո րա կա նու թյան (antintelectualism) 
փի լի սո փա յա կան վար դա պե տու թյան հետ, ո րը բա նա կա նու թյա նը ստո րա դաս տեղ է 
հատ կաց նում կամ ժխ տում ի րե րի ի րա կան բնույ թը հաս կա նա լու ու նա կու թյու նը112։ Այլ 

րի զի հա մալ սա րա նում՝ մաս նա գի տա նա լով ռա դիոէ լեկտրո նի կայի ո լոր տում։
108 A History of Democratic Kampuchea (1975-1979) (Documentation Center of Cambodia (DC-Cam): 
Phnom Penh, 2007), 44.
109 Annie Dale, “The Violence of Cambodia’s Past Threatens Educational Dreams Today,” 27 June 2013, 
https://berkleycenter.georgetown.edu/posts/the-violence-of-cambodia-s-past-threatens-educational-dreams-
today, դիտ վել է 10.11.2021։
110 Tom Fawthrop, Helen Jarvis, Getting Away with Genocide?: Elusive Justice and the Khmer Rouge 
Tribunal (London/Ann Arbor, MI: Pluto Press, 2004), 15-16.
111 Նույն տե ղում։
112 Hugh Holman, A Handbook to Literature (Indianapolis: ITT Bobbs-Merrill, 1985), 27.
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կերպ ա սած՝ այդ պի սի գա ղա փա րա կան մո տեց մամբ՝ ան վստա հու թյուն և թշնա մանք 
է սեր ման վում մտա վո րա կա նու թյան և մտա վոր աշ խա տան քի նկատ մամբ։

Բուրունդիում տեղի ունեցած էլիտիցիդը 

1972 թ. Բու րուն դիում ի րա կա նաց ված զանգ վա ծային սպա նու թյուն նե րը, ո րոնք 
«Ikiza»113 ան վա նումն են ստա ցել, հա ճախ բնու թագր վում են որ պես Աֆ րի կայի Մեծ 
լճե րի շրջա նում տե ղի ու նե ցած ա ռա ջին ցե ղա սպա նու թյու նը։ 

1966 թ. Բու րուն դիում միա պե տու թյու նը վե րա նում է, և դրա փո խա րեն ստեղծ վում 
է Բու րուն դիի Հան րա պե տու թյու նը։ Թութ սի կա ռա վա րու թյան ձևա վոր մամբ այս էթ-
նիկ խմբի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը սկսում են գե րիշ խող դե րա կա տա րու թյուն ու նե նալ բա-
նա կում և կա ռա վա րու թյու նում, ի սկ հու թու նե րի մաս նակ ցու թյու նը պե տա կան ի նս տի-
տուտ նե րում ե րկ րոր դա կան պլան է մղ վում։ Օ րի նակ՝ 1967 թ. ի նը նա հան գա պե տե րից 
միայն մեկն էր հու թու114։ Հու թու նե րի դուրս մղու մը պե տա կան հաս տա տու թյուն նե րից 
դառ նում է 1972 թ. Բու րուն դիում տե ղի ու նե ցած զանգ վա ծային սպա նու թյուն նե րի հիմ-
նա կան պատ ճառ նե րից մե կը։

Դժ գո հու թյուն ներն ա վե լի են խո րա նում այն ժա մա նակ, ե րբ որ 1965 թ. օ րենս-
դիր մարմ նի ը նտ րու թյուն նե րում հու թու նե րին հա ջող վում է լիա կա տար վե րահսկո-
ղու թյուն հաս տա տել խորհր դա րա նում115։ 1972 թ. ապ րի լի 27-ին ժան դար մե րիայի 
հու թու ան դամ ներն ա պս տամ բու թյուն են սկսում լճափ նյա Ռու մոնգ և Նյան զա-
Լակ քա ղաք նե րում ու հայ տա րա րում Մար տյա զոյի Հան րա պե տու թյուն ստեղ ծե լու 
մա սին։ Ռու մոն գում և Նյան զա-Լա կում զի նա պա հեստ նե րի վե րահսկո ղու թյու նը 
վերց նե լուց հե տո ա պս տամբ նե րը սկսում են սպա նել ի րենց հան դի պած յու րա-
քան չյուր թութ սիի, ի նչ պես նաև այն հու թու նե րին, ո րոնք հրա ժար վում են միա նալ 
ի րենց116:

Մայի սի 30-ին ռազ մա կան դրու թյուն հայ տա րա րե լուց հե տո նա խա գահ Մի կոմ բե-
րոն ան հա պաղ ռազ մա կան օգ նու թյուն է խնդրում Զաի րի նա խա գահ Մո բու տուից: 
Օ դա նա վա կա յա նը պա հող Զաի րի դե սան տային նե րի հետ Բու րուն դիի բա նա կը շարժ-
վում է ե րկ րի շրջան ներ117։ Մի շել Մի կոմ բե րոյի գլխա վո րած թութ սիական կա ռա վա րու-
թյու նը ռազ մա կան ու ժերն օգ տա գոր ծում է հու թու ա պս տամբ նե րի դեմ պայ քա րե լու և 
ցե ղա սպա նու թյուն ի րա կա նաց նե լու հա մար՝ սպա նե լով հու թու մե ծա մաս նու թյան թի-
րա խա վոր ված ան դամ նե րին: 

Հու թու խա ղաղ բնա կիչ նե րի սար սա փե լի սպան դը շա րու նակ վում է մինչև օ գոս տոս 
ա մի սը, և գրե թե յու րա քան չյուր կրթ ված հու թու սպան վում կամ աք սոր վում է։ Մի քա-

113 Բան տու լեզ վախմբի կի րուն դի լեզ վից թարգ ման վում է՝ ա ղետ, պա տու հաս, ար հա վիրք։ 
114 René Lemarchand, “The Burundi Killings of 1972,” Online Encyclopedia of Mass Violence, 2008, 
http://migs.concordia.ca/documents/The-Burundi-Killings-of-1972Lemarchand.pdf, դիտ վել է 20.10.2021։
115 Israel W. Charny, Encyclopedia of Genocide, Vol. 1 (Santa Barbara: ABC-CLIO, 1999), 510.
116 René Lemarchand, “The Burundi Genocide,” in Century of Genocide: Critical Essays and Eyewitness 
Accounts, eds. Samuel Totten, William S. Parsons, Israel W. Charny (New York, London: Routledge, 
2004), 324-325.
117 Նույն տե ղում, 325։

http://migs.concordia.ca/documents/The-Burundi-Killings-of-1972Lemarchand.pdf
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նի ա մս վա ըն թաց քում սպան վում է մինչև 150 հազ. մարդ (հիմ նա կա նում հու թու), որ 
կազ մում էր բնակ չու թյան շուրջ հինգ տո կո սը։ Սա կայն տվյալ ներ են շրջա նառ վում, որ 
ա վե լի մեծ թվով զո հեր են գրանց վել՝ 150-300 հազ.118։ 

Այս ի րա դար ձու թյուն նե րի ժա մա նակ հա տուկ թի րա խա վոր վում է հու թու վեր նա-
խա վը՝ պայ մա նա վոր ված նրա ներ կա յա ցու ցիչ նե րի զբա ղեցրած հա սա րա կա կան դիր-
քով, ու նե ցած գու մա րով ու կր թու թյամբ։ Հու թու դպրո ցա կան նե րի ու ու սա նող նե րի մի 
ամ բողջ սե րունդ ո չն չաց վում է 119։ Այ սինքն՝ ո չն չաց վում է նաև պո տեն ցիալ է լի տան։ 

Ե կե ղե ցին նուն պես հար վա ծի տակ է հայտն վում։ Հու նի սի սկզ բին «New York 
Times»-ի լրագ րող Մար վին Հոուն, Բու ժում բու րայից զե կու ցե լով, նշել է, որ «ա սում են, 
թե սպան վել են տաս ներ կու հու թու քա հա նա և հա զա րա վոր բո ղո քա կան հո վիվ ներ, 
դպրոց նե րի տնօ րեն ներ և ու սու ցիչ ներ»120:  

Թութ սի նե րի վե րահսկո ղու թյան տակ գտն վող կա ռա վա րու թյու նը համարում էր, 
որ կա թո լիկ ե կե ղե ցին հու թու նե րին ձեռն տու քա ղա քա կա նու թյուն է վա րում, ուս տի 
կա ռա վա րու թյան գոր ծո ղու թյուն նե րի հետևան քով կա թո լիկ ե կե ղե ցին ևս ճն շում նե րի 
է են թարկ վում121։ 

Դեպ քե րի ժա մա նա կա կից Ռո ջե րը Վի լյամ սը Նյու Յոր քում հրա պա րակ վող 
«World» ամ սագ րում նշում է. «Մինչ աշ խարհն այլ տեղ է նա յում, կենտ րո նա կան Աֆ-
րի կայի մի փոք րիկ եր կիր «ընտ րո ղա կան ցե ղա սպա նու թյամբ» ո չն չաց նում է ը նդ դի-
մա դիր վեր նա խա վին»122: 

Եվ քա նի որ թութ սի նե րը կան խամ տած ված ար շավ էին սկսել հու թու է լի տային ո չն-
չաց նե լու հա մար, տե ղի ու նե ցած ի րա դար ձու թյուն նե րը ո րակ վում են որ պես «ընտ րո-
ղա կան ցե ղա սպա նու թյուն» (selective genocide)123։

Բու րուն դիա կան սփյուռ քի ներ կա յա ցու ցիչ Պի տեր Տա րա տա րան Բու րուն դիում տե-
ղի ու նե ցած ի րա դար ձու թյուն նե րը դի տար կում է որ պես «ընտ րո ղա կան ցե ղա սպա նու-
թյուն» (ս պա նու թյուն ներ, ո րոնց ժա մա նակ օգ տա գործ վում են հու թու է լի տայի, քա հա-
նա նե րի, ու սա նող նե րի, գոր ծա րար նե րի ցու ցակ նե րը) և մտա վոր ցե ղա սպա նու թյուն124: 
Ի սկ պատ մա բան Ա դամ Ջոն սը կար ծում է, որ Բու րուն դիի ցե ղա սպա նու թյու նը դա սա-
կան է լի տի ցիդ է ր՝ ուղղ ված կրթ ված տար րի ո չն չաց մա նը։ Թեև շատ հու թու կա նայք 

118 Lemarchand, “The Burundi Killings of 1972.”
119 Reginald Kay, Burundi since the genocide (Minority Rights Group, 1987), Report No. 20, 13.
120 Marvine Howe, “Slaughter in Burundi: How Ethnic Conflict Erupted,” New York Times, 11 June 1972, 
https://www.nytimes.com/1972/06/11/archives/slaughter-in-burundi-how-ethnic-conflict-erupted-slaughter-
in.html, դիտ վել է 23.11.2021։
121 Amy McKenna, ed., The History of Central and Eastern Africa (Britannica Guide to Africa) (New York: 
The Rosen Publishing Group, 2011), 27.
122 Roger Williams, “Slaughter in Burundi,” World, 21 November, 1972, 20.
123 Rene Lemarchand and David Martin, Selective Genocide in Burundi (London: Minority Rights Group, 
1974).
124 “Preliminary Conference Program, The Thirteenth Meeting of the International Association of Genocide 
Scholars 9th – 13th July 2017,” The University of Queensland, Brisbane, Australia, 
https://law.uq.edu.au/files/25595/IAGS2017%20Preliminary%20Program%20-%20Full%20%28170527%29.
pdf, դիտ վել է 12.11.2021։

https://www.nytimes.com/1972/06/11/archives/slaughter-in-burundi-how-ethnic-conflict-erupted-slaughter-in.html
https://www.nytimes.com/1972/06/11/archives/slaughter-in-burundi-how-ethnic-conflict-erupted-slaughter-in.html
https://law.uq.edu.au/files/25595/IAGS2017 Preliminary Program - Full %28170527%29.pdf
https://law.uq.edu.au/files/25595/IAGS2017 Preliminary Program - Full %28170527%29.pdf
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նույն պես սպան վում են, սա կայն հիմ նա կան թի րա խը (կրթ ված) հու թու տղա մար դիկ 
էին. այն դա սա կան գեն դեր ցիդ էր նրանց դեմ125։

Բանգլադեշում տեղի ունեցած էլիտիցիդը

Մ տա վո րա կա նու թյան ո չն չա ցումն ու ղեկ ցել է նաև 1971 թ. Բանգ լա դե շում Պա կիս տա-
նի ի րա գոր ծած ցե ղա սպա նու թյա նը։ Պա կիս տա նի պե տու թյան ձևա վո րու մից հե տո 
Արևե լյան Պա կիս տա նի (Բանգ լա դե շի) բնակ չու թյան հան դեպ կենտ րո նա կան կա ռա-
վա րու թյու նը խտ րա կա նու թյան էր դնում, ո րը տե սա նե լի էր հատ կա պես լեզ վի ու մշա-
կույ թի բնա գա վա ռում։ Բեն գա լա ցի նե րի դժ գո հու թյու նը վե րած վում է բո ղո քի շարժ-
ման, ո րը ղե կա վա րում էին մտա վո րա կան նե րը։ Հենց դրա նով էր պայ մա նա վոր ված 
մտա վո րա կա նու թյա նը թի րա խա վո րե լու Պա կիս տա նի գոր ծե լա կեր պը։

1971 թ. մար տի 25-ին պա կիս տա նյան բա նա կը, սկսե լով «Լու սար ձակ»126 գոր ծո-
ղու թյու նը, հար ձակ վում է Դաք քայի հա մալ սա րա նի վրա այն տեղ գտն վող մտա վո-
րա կան նե րին ո չն չաց նե լու նպա տա կով127։ Միայն մար տի 25-ին նրանք սպա նում են 
200-ից ա վե լի ու սա նո ղի, 10 դա սա խո սի և 12 աշ խա տակ ցի128։ Մար տի 25-27-ն ըն կած 
ժա մա նա կա հատ վա ծում պա կիս տան ցի զին վո րա կան նե րը Դաք քայի հա մալ սա րա նի 
դա սա խոս նե րից շա տե րին սպա նում են հենց բնա կա րան նե րում129։ 

Պա կիս տա նի ռազ մա քա ղա քա կան ղե կա վա րու թյունն այդ պի սով նպա տակ ու-
ներ սպա նել բո լոր հայտ նի մտա վո րա կան նե րին և ար հես տա վարժ մաս նա գետ նե րին 
բանգ լա դեշ ցի նե րին գի տա կան և մաս նա գի տա կան նե րու ժից զրկե լու հա մար:

Դաք քայի հա մալ սա րա նի վրա հար ձակ ման լուրն ա րագ տա րած վում է Բանգ լա-
դե շում՝ ա վե լի բոր բո քե լով ե րկ րում առ կա հա կա պա կիս տա նյան տրա մադ րու թյուն նե-
րը։ «Լու սար ձակ» գոր ծո ղու թյան սկս վե լուց հե տո՝ ար դեն մար տի 26-ին, բեն գա լա կան 
«Ա վա մի լի գայի»130 ա ռաջ նորդ Շեյխ Մուհ ջի բուր Ռահ մա նը հայ տա րա րում է Բանգ-
լա դե շի ան կա խու թյու նը հռչա կե լու մա սին131։ Դրա նից հե տո Բանգ լա դե շում սկսվում է 

125 Adam Jones, “The Great Lakes Genocides: Hidden Histories, Hidden Precedents,” in Hidden Genocides: 
Power, Knowledge, Memory, ed. Alexander Laban Hinton, Thomas La Pointe, Douglas Irvin-Erickson (New 
Brunswick: Rutgers University Press, 2013), 133.
126 Բեն գա լա կան ազ գայ նա կան շար ժու մը զսպե լու նպա տա կով Բանգ լա դե շում Պա կիս տա նի բա-
նա կը 1971 թ. մար տին ի րա կա նաց րած պլա նա վոր ված ռազ մա կան գոր ծո ղու թյան ծած կա նու նը։ Տես 
Ganguly, Sumit Conflict Unending: India-Pakistan Tensions Since 1947 (New York: Columbia University 
Press, 2002), 60:
127 “Telegram 978 From the Consulate General in Dacca to the Department of State, 29 March 1971, 
1130Z,” US Department of State, https://2001-2009.state.gov/documents/organization/48049.pdf, դիտ վել է 
23.11.2021։
128 Maloy Dutta, “Pak Army killed 200 students, 10 teachers at DU on March 25,” 25 March 2015, 
https://www.observerbd.com/2015/03/25/79918.php, դիտ վել է 23.11.2021։
129 Rafiqul Islam, “Massacre of the Bengali intellectuals in 1971,” Dhaka Tribune, December 14, 2019, 
https://www.dhakatribune.com/magazine/arts-letters/2019/12/14/massacre-of-the-bengali-intellectuals-
in-1971, դիտ վել է 23.11.2021։
130 Ա վա մի լի գան (այլ կերպ՝ Բանգ լա դե շի ժո ղովր դա կան լի գա) Բանգ լա դե շի ձա խա կենտ րոն քա-
ղա քա կան կու սակ ցու թյուն նե րից է, ո րը հիմ նադր վել է 1949 թ. Արևե լյան Պա կիս տա նում։
131 “ ,” BDNews24, 31 March 2017, 

https://2001-2009.state.gov/documents/organization/48049.pdf
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դի մադ րա կան պայ քա րը։ Եվ ու շագ րավ է, որ դի մադ րու թյան ա ռաջ նոր դները Ա վա մի 
լի գայի քա ղա քա կան գոր ծիչ ներն էին, բեն գա լա ցի քա ղա քա ցիա կան վար չա կազ մը, 
ոս տի կա նու թյու նը, բա նա կը, ու սա նող նե րը և մտա վո րա կան նե րը132, ին չը մե ծա պես 
ան հանգս տաց նում էր Պա կիս տա նի իշ խա նու թյուն նե րին։ Դաք քան դառ նում է պա-
կիս տա նյան բա նա կի և Բանգ լա դե շի ան կա խու թյան հա մար պայ քա րող ջո կատ նե րի 
հիմ նա կան ռազ մա դաշ տը։

1971 թ. նոյեմ բե րին Հնդ կաս տա նը զոր քեր է ու ղար կում՝ հին դուիստ նե րին և բեն-
գա լա ցի նե րին ցե ղա սպա նու թյու նից պաշտ պա նե լու: Եվ նույ նիսկ պա տե րազ մի վեր-
ջին շա բաթ վա ըն թաց քում, ե րբ ար դեն պարզ էր, որ Պա կիս տա նը պարտ վել է, և 
Բանգ լա դե շում ան կախ պե տու թյան ստեղ ծումն ան խու սա փե լի է, պա կիս տա նյան 
բա նա կը սկսում է հա տուկ ջան քեր գոր ծադ րել ա վե լի շատ բանգ լա դեշ ցի մտա վո րա-
կան նե րի և է լի տայի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի ո չն չաց նե լու ուղ ղու թյամբ133։ Թերևս այս պի-
սի գոր ծե լա կերպ որ դեգ րե լու հան գա ման քը պայ մա նա վոր ված էր նաև Բանգ լա դե շի 
նկատ մամբ պա կիս տա նյան իշ խա նու թյուն նե րի ա տե լու թյան մեծ չա փա բաժ նով։ Այդ 
սպան դը հատ կա պես ին տեն սիվ բնույթ է ստա նում 1971 թ. դեկ տեմ բե րի 12-14-ն ըն կած 
ժա մա նա կաշրջա նում, ե րբ մեծ թվով մտա վո րա կան նե րի ու մաս նա գետ նե րի դուրս են 
հա նում ի րենց տնե րից և սպա նում134։ Այդ ի սկ պատ ճա ռով ա մեն տա րի դեկ տեմ բե րի 
14-ը Բանգ լա դե շում նշվում է որ պես նա հա տակ ված մտա վո րա կան նե րի օ ր135: 

Ա մե րի կա ցի հե տա զո տող պրո ֆե սոր Ռու դոլֆ Ռումե լը 1997 թ. հրա տա րա կած 
«Դե մո ցի դի136 վի ճա կագ րու թյուն. ցե ղա սպա նու թյուն ներն ու զանգ վա ծային սպա նու-
թյուն նե րը՝ 1900 թ.-ից սկսած» վեր նագ րով իր աշ խա տու թյան մեջ ը նդ գծում է, որ պա-
կիս տա նյան գե նե րա լի տե տը պլա նա վո րել էր սպա նել Բանգ լա դե շի մտա վո րա կան, 

https://opinion.bdnews24.com/bangla/archives/46455, դիտ վել է 26.11.2021։
132 Rounaq Jahan, “Genocide in Bangladesh” in Century of Genocide: Critical Essays and Eyewitness 
Accounts, eds. Samuel Totten, William Parsons, Israel Charney (New York, London: Routledge, 2004), 
300.
133 Philip Hensher, “The war Bangladesh can never forget,” The Independent, 19 February 2013, 
https://www.independent.co.uk/news/world/asia/war-bangladesh-can-never-forget-8501636.html, դիտ վել 
է 23.11.2021։
134 Rounaq Jahan, “The Bangladesh Genocide,” in Teaching about Genocide: Issues, Approaches, and 
Resources, ed. Samuel Totten (Greenwich: Information Age Publishing, 2004), 148.
135 “Bangladesh pays solemn tribute to martyred intellectuals of 1971,” Dhaka Tribune, 14 December 2020, 
https://www.dhakatribune.com/bangladesh/2020/12/14/pm-pays-tributes-to-martyred-intellectuals-2, դիտ-
վել է՝ 23.11.2021։ 
136 Ռու դոլֆ Ռու մե լը կի րա ռու թյան մեջ է դրել «դե մո ցիդ» (democide) եզ րույ թը, ո րը կազմ ված է հու-
նա րեն «demos» (հին հու ն.՝ δῆμος) բա ռից, որ նշա նա կում է ժո ղո վուրդ, և լա տի նե րեն «caedere» բա ռից, 
որ նշա նա կում է սպա նել: Դե մո ցի դի հա մար ան հրա ժեշտ և բա վա րար պայ ման է, որ կա ռա վա րու-
թյու նը դի տա վո րյալ սպա նի ան զեն մար դու կամ մարդ կանց: Սա կայն, ի տար բե րու թյուն ցե ղա սպա-
նու թյան հայե ցա կար գի, այն սահ մա նա փակ վում է միայն դի տա վո րյալ սպա նու թյամբ։ Ը ստ Ռու մե լի՝ 
դե մո ցի դը նե րա ռում է կա ռա վա րու թյան կազ մա կեր պած ցան կա ցած սպա նու թյուն, այդ թվում՝ ցե ղա-
սպա նու թյուն, պո լի տի ցիդ և զանգ վա ծային սպա նու թյուն։ Ա վե լի ման րա մասն տե՛ս Rudolph Rummel, 
“Definition of Democide,” https://www.hawaii.edu/powerkills/DBG.CHAP2.HTM, դիտ վել է 14.10.2021։ 
Տե՛ս նաև Rudolph Rummel, Death by Government (New Brunswick, New Jersey: Transaction Publishers, 
1994), 31-43.

https://opinion.bdnews24.com/bangla/archives/46455
https://www.independent.co.uk/news/world/asia/war-bangladesh-can-never-forget-8501636.html
https://www.dhakatribune.com/bangladesh/2020/12/14/pm-pays-tributes-to-martyred-intellectuals-2
https://www.hawaii.edu/powerkills/DBG.CHAP2.HTM
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մշա կու թային և քա ղա քա կան է լի տային137։
Հատ կան շա կան է, որ Բանգ լա դե շում մտա վո րա կան նե րի խեղ ման ծրա գի րը կազ-

մել էր ա ռն վազն 10 հո գուց բաղ կա ցած մի խումբ։ Տա րած ված կար ծիք կա, որ դեկ տեմ-
բե րի 14-ի սպա նու թյուն նե րը կազ մա կեր պել է գե նե րալ մայոր Ռաո Ֆար ման Ա լին, ո րն 
Արևե լյան Պա կիս տա նի նա հան գա պե տի ռազ մա կան խորհր դա կանն էր: Պա տե րազ-
մի ա վար տից հե տո նա հան գա պե տա րա նում թո ղած նրա օ րագ րի է ջում հայտ նա բեր-
վել է մտա վո րա կան նե րի ցու ցակ: Նման ցու ցա կի առ կա յու թյու նը հաս տա տել է նաև 
ան ձամբ Ֆար ման Ա լին՝ միա ժա մա նակ հեր քե լով, թե ցե ղա սպա նու թյուն ի րա գործե լու 
մտադ րու թյուն են ու նե ցել138։ 

Կուշ տիայի հա մալ սա րա նի պրո ֆե սոր Ռա շիդ Աս կա րին նշում է, որ ո րոշ ան-
սկզբուն քային մտա վո րա կան ներ, ի նչ պես նաև հա մալ սա րա նա կան ներ, ո րոնք դեմ 
էին Բանգ լա դե շի ա զա տագ րա կան պայ քա րին, օգ նում էին պա կիս տա նյան բա նա կին 
գտնել մտա վո րա կան նե րին139։ Են թադր վում է, թե ցու ցա կը, ո րը պա րու նա կում էր բեն-
գա լա ցի մտա վո րա կան նե րի ա նուն նե րը և հաս ցե նե րը, կազմ վել էր դեռևս 1970 թ. աշ-
նա նը։ Թի րա խա վոր ված մտա վո րա կան նե րից բա ցի՝ պա կիս տա նյան բա նա կը սպա-
նում էր նաև նրանց ըն տա նի քի ան դամ ներին140։ 

1971 թ. մար տի 28-ին Դաք քա յում Ա ՄՆ գլխա վոր հյու պա տոս Ար չեր Բլոու դի «Ընտ-
րո ղա կան ցե ղա սպա նու թյուն» (Selective Genocide) վեր նագ րով զե կույ ցը ևս մատ նան-
շում է մտա վո րա կան նե րի ը նտ րո ղա կան սպա նու թյան ա ռա ջին դեպ քե րի մա սին141: 
Մար տի 30-ին Բլոու դը «Ս պա նու թյուն ներ հա մալ սա րա նում» հա ղորդ ման մեջ նշում է. 
«Ն րանք [ դա սա խոս նե րը] կար ծում էին, որ են թա կա են վե րաց ման»142: 

Եվ միայն տա րի ներ հե տո՝ 1993 թ., Բանգ լա դե շի կա ռա վա րու թյու նը ո րո շում է 
Դաք քայի Ռայեր Բա զար (Rayer Bazaar) վայ րում, որ տեղ տե ղի է ու նե ցել մտա վո րա-
կան նե րի սպան դը, 1971 թ. Բանգ լա դե շի ա զա տագ րա կան պա տե րազ մի ըն թաց քում 
զոհ ված մտա վո րա կան նե րին նվիր ված հու շար ձան կա ռու ցել143, ո րը նա խագ ծում են 
ճար տա րա պետ ներ Ֆա րիդ Ո ւդ դին Ահ մեդն ու Ջա մի ալ Շա ֆին: Կա ռու ցումն ա վարտ-

137 Rudolph Rummel, Statistics of Democide: Genocide and Mass Murder Since 1900 (University of 
Virginia, and Rutgers University: Transaction Publishers, 1997), 153:
138 Banglapedia - the National Encyclopedia of Bangladesh, “Killing of Intellectuals,”
 https://en.banglapedia.org/index.php/Killing_of_Intellectuals, դիտ վել է՝ 12.10.2021։
139 Rashid Askari, “Our martyred intellectuals,” 14 December 2005, The Daily Star, http://archive.
thedailystar.net/2005/12/14/d51214020321.htm, դիտ վել է՝ 23.11.2021։
140 Jenefer Coates, “Bangladesh – the Struggle for Cultural Independence,” Index on Censorship 1, no. 1 
(1972): 28, https://doi.org/10.1080/03064227208532144։
141 U.S. Department of State Archive, Foreign Relations, 1969-1976, vol. E-7, South Asia, 1969-1972
Released by the Office of the Historian, “FM AMConsuL Dacc TO SECSTATEWASHDC Immediate 2989,” 
https://2001-2009.state.gov/r/pa/ho/frus/nixon/e7txt/47241.htm, դիտ վել է՝ 23.11.2021։
142 U.S. Consulate (Dacca) Cable, Killings at University, 30 March 1971, Confidential, 3, 
https://nsarchive2.gwu.edu/NSAEBB/NSAEBB79/BEBB4.pdf, դիտ վել է՝ 23.11.2021։
143 Banglapedia – the National Encyclopedia of Bangladesh, “Badhya Bhumi Smriti Soudha, 
”https://en.banglapedia.org/index.php/Badhya_Bhumi_Smriti_Soudha, դիտ վել է 14.10.2021։

http://archive.thedailystar.net/2005/12/14/d51214020321.htm
http://archive.thedailystar.net/2005/12/14/d51214020321.htm
https://doi.org/10.1080/03064227208532144
https://2001-2009.state.gov/r/pa/ho/frus/nixon/e7txt/47241.htm
https://nsarchive2.gwu.edu/NSAEBB/NSAEBB79/BEBB4.pdf
https://en.banglapedia.org/index.php/Badhya_Bhumi_Smriti_Soudha
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վում է 1999 թ., ի սկ բա ցու մը տե ղի է ու նե նում նույն թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 14-ի ն144։
Բանգ լա դե շում ի րա գործ ված ցե ղա սպա նու թյու նից ար դեն 49 տա րի ան ց՝ 2020 թ. 

դեկ տեմ բե րին, Բանգ լա դե շի կա ռա վա րու թյու նը հաս տա տում է պա կիս տա նյան բա նա-
կի գոր ծո ղու թյուն նե րի հետևան քով նա հա տակ ված 1222 մտա վո րա կան նե րի ցանկը145։

Բոսնիայում տեղի ունեցած էլիտիցիդը

Մ տա վո րա կա նու թյան ո չն չաց ման կամ է լի տի ցի դի դեպ քեր են գրանց վել նաև 
1990-ա կան նե րին՝ Հա րավս լա վա կան պա տե րազմ նե րի ըն թաց քում։ Մաս նա վո րա-
պես՝ 1992 թ. ապ րի լին Բոս նիայի սեր բական ու ժե րը էթ նիկ զտում նե րի ար շավ են 
սկսում Բոս նիայի արևե լյան և ա րևմ տյան մա սե րում ապ րող մահ մե դա կան նե րի դեմ: 
Ի սկ Սեր բիայից ե կած զին ված խմբա վո րում նե րը հար ձակ վում են Սեր բիայի և Բոս-
նիայի սահ մա նի մոտ գտն վող քա ղաք նե րի վրա՝ նե րա ռյալ Բի ե լի նա և Զվոր նիկ հա-
մայնք նե րի: Բոս նիա ցի այն քա ղա քա ցիա կան ան ձինք, ո րոնք մտա վո րա կան ներ, մաս-
նա գետ ներ կամ քա ղա քա կան ա ռաջ նորդ ներ էին, թի րա խա վոր վում և սպան վում ե ն146։ 
Ա մե րի կա ցի լրագ րող Մարկ Դան ե րը քա ղաք նե րի վրա հար ձակ ման՝ սեր բե րի գոր-
ծո ղու թյուն նե րի ծրագ րում ա ռանձ նաց նում է «գլխա տու մը» (decapitation), որ նա խա-
տե սում էր մա հա պատ ժի են թար կել քա ղա քի ղե կա վար նե րին ու մտա վո րա կա նու թյա-
նը147։ Ի սկ մեկ այլ ա մե րի կա ցի լրագ րող Փի թեր Մաա սը, որ պա տե րազ մի ժա մա նակ 
մեկ նել էր Բալ կա նյան թե րակղ զի որ պես թղ թա կից, ան դրա դառ նա լով Բոս նիա յում 
տե ղի ու նե ցած դեպ քե րին, «է լի տի ցիդը» սահ մա նում է որ պես հա մայն քի քա ղա քա կան 
և տնտե սա կան ղե կա վա րու թյան հա մա կարգ ված սպա նու թյուն, որ պես զի հա մայն քը 
չկա րո ղա նա վե րածնվի148։

Հե տաքրք րա կան է, որ Բոս նիայի արևել քում և ա րև մուտ քում սեր բերն այդ տա-
րածք նե րը գրա վե լուց և ի րենց կա ռա վար ման հաս տա տու մից հե տո են ո չն չաց նում 
բոս նիա կան ու խոր վա թա կան է լի տային։ Բոս նիա ցի ի րա վա բան Դե նիս Գրա ցը 
պնդում է, որ սեր բե րի գոր ծո ղու թյուն նե րը ցե ղա սպա նա կան են, քա նի որ բոս նիա կան 
հա մայն քին մտա վոր շեր տից զրկել են, որպեսզի այն քայ քայեն և նրա ի նք նու թյու նը 
ջն ջե ն149։ 

144 Mustafa Zaman, “Mustafa Icons of History,” The Daily Star, 12 December 2003, 
https://www.thedailystar.net/magazine/2003/12/02/coverstory.htm, դիտ վել է 27.11.2021։
145 “Bangladesh govt approves primary list of 1,222 martyred intellectuals,” Tribune India, December 14, 
2020, https://www.tribuneindia.com/news/world/bangladesh-govt-approves-primary-list-of-1-222-martyred-
intellectuals-184161, դիտ վել է 27.11.2021։
146 Martin Mennecke, Eric Markusen, “Genocide in Bosnia and Herzegovina,” in Century of Genocide: 
Critical Essays and Eyewitness Accounts, eds. Samuel Totten, William S. Parsons, Israel W. Charny (New 
York, London: Routledge, 2004), 417.
147 Mark Danner, “Endgame in Kosovo,” The New York Review of Books, May 6, 1999, p. 8, 
http://www.mtholyoke.edu/~jwestern/ir317/mark_danner10.htm, դիտ վել է 27.11.2021։
148 Peter Maass, Love Thy Neighbor: A Story of War (New York: Vintage, 1997), 39.
149 Gratz, “Elitocide and Genocide in B&H.”

https://www.thedailystar.net/magazine/2003/12/02/coverstory.htm
https://www.tribuneindia.com/news/world/bangladesh-govt-approves-primary-list-of-1-222-martyred-intellectuals-184161
https://www.tribuneindia.com/news/world/bangladesh-govt-approves-primary-list-of-1-222-martyred-intellectuals-184161
http://www.mtholyoke.edu/~jwestern/ir317/mark_danner10.htm
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* * * 
Այս պի սով, է լի տայի թի րա խա վո րումն ու ո չն չա ցու մը կարևոր տեղ է գրա վել ցե ղա սպա-
նա կան տար բեր ար շավ նե րի ըն թաց քում։ Այս ա ռու մով հե տաքրք րա կան է այն հար ցը, 
թե ին չով է յու րա հա տուկ է լի տի ցի դի ներ կա յաց ված դեպ քե րից յու րա քան չյու րը։ 

Հայոց ցե ղա սպա նու թյան ժա մա նակ վեր նա խա վի ո չն չա ցու մը հա մա տա րած բնույթ 
է ու նե ցել, թեև ա ռա վել հայտ նի է 1915 թ. ապ րի լի 24-ին Կ.Պոլ սի հայ մտա վո րա կան-
նե րի ձեր բա կա լու թյու նը և սպա նու թյու նը։ Այս ցե ղա սպա նու թյան ա ռանձ նա հատ կու-
թյունն այն է, որ է լի տի ցի դը Օս մա նյան կայս րու թյան տա րած քում հայե րի բնաջնջ ման 
ան բա ժա նա լի մասն էր կազ մում, դրա հա մար էլ այն դի տարկ վում է որ պես ցե ղա սպա-
նու թյան ի րա գործ ման ա ռան ձին փուլ։ 

Ի տար բե րու թյուն Հայոց ցե ղա սպա նու թյան ըն թաց քում տե ղի ու նե ցած է լի տի-
ցի դի՝ Լե հաս տա նում, Տի բե թում, Բու րուն դիում, Բանգ լա դե շում և Բոս նիա յում է լի-
տայի ո չն չա ցու մը ոչ թե թի րա խա վոր ված էթ նիկ կամ կրո նա կան խմբի ամ բող ջա կան 
բնաջնջ ման շրջա նակ նե րում էր, այլ տվյալ խմբի ի նք նու թյու նը ջն ջե լու և ը ստ այդմ 
նաև մշա կու թային ցե ղա սպա նու թյան են թար կե լու են թա տեքս տում։ Ի սկ Կամ բո ջայի 
ցե ղա սպա նու թյան ժա մա նակ մտա վո րա կա նու թյան ո չն չա ցումն ա վե լի շատ տե ղա-
վոր վում էր հա կամ տա վո րա կա նու թյան ար շա վի հա մա տեքս տում. Կամ բո ջա յում մահ-
մե դա կան չա մե րը, վի ետ նամ ցի նե րը, թաի նե րը և մյուս ազ գային փոք րա մաս նու թյուն-
նե րը նույն պես թի րա խա վոր վել են150, սակայն Կար միր կհ մեր նե րը151 հիմ նա կա նում 
սե փա կան էթ նիկ խմբին պատ կա նող ժո ղովր դին էին ցե ղա սպա նու թյան են թար կում, 
ին չը դի տարկ վում է որ պես ի նք նա ցե ղա սպա նու թյուն կամ ներ քին ցե ղա սպա նու թյուն 
(autogenocide)152։ Ո ւս տի, Կամ բո ջա յում մտա վո րա կան նե րի ո չն չաց մամբ ոչ թե ի նք նու-
թյան ջնջ ման խնդիր էր լուծ վում, այլ դրա նով Կար միր կհ մեր նե րը փոր ձում էին կամ-
բո ջա ցի նե րին ա վե լի վե րահսկե լի դարձ նել։ 

Հատ կան շա կան է, որ թի րա խա վո րու մից ա ռաջ մտա վո րա կան նե րի ցու ցա կագրման 
ու նույ նա կա նաց ման երևույ թը հենց Հայոց ցե ղա սպա նու թյան ի րա գործ մամբ է սկիզբ 
առ նում։ Այս պրակ տի կան օգ տա գոր ծում են նաև նա ցիստ նե րը Լե հաս տա նում և պա-
կիս տա նյան բա նա կը Բանգ լա դե շում։ Եվ ե թե ե րիտ թուր քե րը Կ.Պոլ սի հայ մտա վո րա-
կան նե րի ցու ցա կը կազ մե լու հա մար օ գտ վել էին հայ լր տես նե րի ծա ռա յու թյուն նե րից, 
ա պա լեհ մտա վո րա կա նու թյան ցու ցա կը կազ մե լու հա մար գեր մա նա ցի նե րին օգ նել 
էին նա խա պա տե րազ մա կան Լե հաս տա նում բնակ վող գեր մա նա կան փոք րա մաս նու-
թյան ո րոշ ներ կա յա ցու ցիչ ներ, ի սկ պա կիս տա նյան բա նա կին՝ Բանգ լա դե շի ան կա-
խու թյա նը դեմ ար տա հայտ վող մտա վո րա կան ներ ու հա մալ սա րա նա կան ներ։

150 Hurst Hannum, “International Law and Cambodian Genocide: The Sounds of Silence,” Human Rights 
Quarterly 11, no. 1 (1989): 86-87.
151 Կար միր կհ մեր նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը գլխա վո րա պես էթ նիկ կհ մեր ներ էին, ի սկ կհ մեր նե րը 
կազ մում են Կամ բո ջայի բնակ չու թյան ճն շող մե ծա մաս նու թյու նը։
152 Totten and Bartrop, Dictionary of Genocide, 30



36

Նա րեկ Մ. Պո ղո սյան

ELITICIDE: THE MAIN EXAMPLES

Narek M. Poghosyan
Armenian Genocide Museum-Institute Foundation, Armenia 

SUMMARY

The issue of the annihilation of the elite and the intelligentsia plays an important role in the context 
of genocides, massacres, as well as the deprivation and control of the intellectual potential of a given 
nation or state. There have been cases throughout history, when elites have been deliberately targeted 
in order to exterminate different racial, ethnic, religious groups or commit cultural genocide. Due 
to this circumstance the topic received the attention of the author of the term “Genocide” Raphael 
Lemkin, who considered the destruction of the intelligentsia and the elite from the social, physical and 
cultural aspects of genocide. However, it is interesting, that the destruction of the intelligentsia and 
the elite did not receive a specific definition for a long time until the term “eliticide” or “elitocide” was 
introduced in 1992.

And since the phenomenon of eliticide is comparatively little studied, in this article we tried 
to present and to analyze its most obvious examples – the destruction of the elite of the Armenian 
intelligentsia during the Armenian Genocide, the eliticide carried out by Nazi Germany in Poland, as 
well as cases of eliticide in Tibet, Cambodia, Burundi, Bangladesh, Bosnia.

The extermination of the elite during the Armenian Genocide was widespread, although the most 
famous is the arrest and murder of Armenian intellectuals in Constantinople on April 24 1915. And the 
peculiarity of this genocide is that the eliticide was an integral part of the extermination of Armenians 
on the territory of the Ottoman Empire, therefore it is considered as a separate stage of the genocide.

And unlike the eliticide committed during the Armenian Genocide, the extermination of the elite 
in Poland, Tibet, Burundi, Bangladesh and Bosnia was not in the context of the complete annihilation 
of the targeted ethnic or religious group, but in the context of erasing the identity of the group and 
cultural genocide. And the extermination of the intelligentsia during the Cambodian genocide was 
more in the context of the anti-intellectual campaign.

Key words: intelligentsia, elite, Raphael Lemkin, mass murders, intellectual potential, Armenian 
Genocide, Young Turks, Nazi Germany, eliticide, Poland, Tibet, Cambodia, Burundi, Bosnia, Khmer 
Rouge, the campaign against intellectuals, selective genocide.



37

Ցեղասպանագիտական հանդես 10 (1), 2022

ЭЛИТИЦИД: ОСНОВНЫЕ ПРИМЕРЫ

Нарек М. Погосян
Фонд “Музей-Институт Геноцида армян,” Армения

РЕЗЮМЕ

Проблема уничтожения элиты и интеллигенции играет важную роль в контексте геноцидов, 
массовых убийств, а также лишения и контроля интеллектуального потенциала данной нации 
или государства. И в истории были случаи, когда для уничтожения различных расовых, 
этнических, религиозных групп или совершения культурного геноцида их элиты были 
преднамеренно преследованы. Именно этим обстоятельством тема привлекла внимание автора 
термина “Геноцид” Рафаэля Лемкина, рассматривавшего уничтожение интеллигенции и элиты с 
социальных, физических и культурных аспектов геноцида. Интересно, однако, что уничтожение 
интеллигенции и элиты долгое время не получало конкретного определения, пока в 1992 году не 
был введен термин “элитицид” (eliticide) или “элитоцид” (elitocide). 

А поскольку феномен элитицида сравнительно мало изучен, в этой статье мы постарались 
представить и проанализировать наиболее очевидные его примеры – уничтожение элиты армянской 
интеллигенции во время Геноцида армян, элитицид, осуществленный нацистской Германией в 
Польше, а также случаи элитицида в Тибете, Камбодже, Бурунди, Бангладеш, Боснии.

Уничтожение элиты во время Геноцида армян было широко распространенным, хотя самым 
известным из них является арест и убийство армянской интеллигенции 24 апреля 1915 года в 
Константинополе. И особенность этого геноцида в том, что элитоцид был неотъемлемой частью 
истребления армян на территории Османской империи, поэтому рассматривается как отдельный 
этап геноцида.

И в отличие от элитицида, совершенного во время Геноцида армян, истребление элиты в 
Польше, Тибете, Бурунди, Бангладеш и Боснии происходило не в контексте полного уничтожения 
целевой этнической или религиозной группы, а в контексте стирания идентичности группы и, 
соответственно, совершения культурного геноцида. А истребление интеллигенции во время гено-
цида в Камбодже было больше в контексте антиинтеллектуальной кампании.

Ключевые слова: интеллигенция, элита, Рафаэль Лемкин, массовые убийства, интеллектуаль ный 
потенциал, Геноцид армян, младотурки, нацистская Германия, элитицид, Польша, Тибет, Кам боджа, 
Бурунди, Босния, красные кхмеры, кампания против интеллигенции, избирательный геноцид.
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ԿԻԼԻԿԻԱՆ ԱՄՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԴԵՊԱՐՏԱՄԵՆՏԻ 1919−1920 ԹԹ. 
ԴԻՎԱՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐՈՒՄ

Լի լիթ Հր. Հով հան նի սյան
ՀՀ ԳԱԱ պատ մու թյան ի նս տի տուտ, Հա յաս տան

Վա շինգ տո նի Ազ գային ար խի վում պահ պան վող և 1931−1947 թթ. Ա ՄՆ կա ռա վա րու թյան՝ 
ա ռան ձին հա տոր նե րով պաշ տո նա պես հրա տա րա կած Պե տա կան դե պար տա մեն տի դի վա-
նա գի տա կան փաս տաթղ թե րը ու շագ րավ և կարևոր նյութ են պա րու նա կում Կի լի կիայի վե րա-
բե րյալ: Դրանք լույս են սփ ռում 1919−1920 թթ. Փա րի զի խա ղա ղու թյան մի ջազ գային վե հա-
ժո ղո վում Կի լի կիայի քա ղա քա կան կար գա վի ճա կի, սահ ման նե րի, նրա նկատ մամբ ման դատ 
սահ մա նե լու, ե րկ րա մա սից ան գլիա կան զոր քը դուրս բե րե լու և Կի լի կիան ու Սի րիան ֆրան-
սիա կան զոր քով օ կու պաց նե լու հար ցե րի վե րա բե րյալ Ա ՄՆ-ի, Մեծ Բրի տա նիայի, Ֆրան սիայի 
և Ի տա լիայի ղե կա վար նե րի, վե հա ժո ղո վում այդ պե տու թյուն նե րը ներ կա յաց նող պատ վի րա-
կու թյուն նե րի միջև ըն թա ցած բա նակ ցու թյուն նե րի վրա: Հա յաս տա նի ա ռա ջին հան րա պե տու-
թյան և ա րևմ տա հայե րի շա հե րը ներ կա յաց նող հայ կա կան եր կու պատ վի րա կու թյուն ներն այդ 
բա նակ ցու թյուն նե րից ա կն կա լում էին Հայ կա կան հար ցի ար դա րա ցի լու ծում: Հա յաս տան աշ-
խար հի հյու սի սարևե լյան հատ վա ծում հայ կա կան ան կախ պե տա կա նու թյան վե րա կանգն ման, 
հա մաշ խար հային պա տե րազ մում Քա ռյակ միու թյան պար տու թյան պայ ման նե րում Հայ կա կան 
հար ցի ար դա րա ցի լուծ ման հրա մա յա կա նը ցե ղա սպա նու թյան զոհ դար ձած հայ ժո ղովր դի հա-
մար հան գում էր Միա ցյալ և Ան կախ Հա յաս տա նի ստեղծ մա նը: Սույն հոդ վա ծում Ա ՄՆ պետ-
դե պար տա մեն տի դի վա նա գի տա կան փաս տաթղ թե րի քննու թյամբ լույս է սփռ վում հետևյալ 
խնդիր նե րի վրա. ա րդյո՞ք ի րա տե սա կան էր հայ հա սա րա կա կան-քա ղա քա կան շրջա նակ նե րի՝ 
ա պա գա Հա յաս տա նի սահ ման նե րում Կի լի կիան ը նդ գրկ ված տես նե լու ա կն կա լի քը և ա րդյո՞ք 
Գլ խա վոր դաշ նա կից պե տու թյուն նե րի՝ Մեծ Բրի տա նիայի, Ֆրան սիայի, Ա ՄՆ-ի, Ի տա լիայի 
հա մար ա ռաջ նային էին կի լի կիա հայե րի ան վտան գու թյան և ե րկ րա մա սի ի նք նա վա րու թյան 
կամ ան կա խու թյան խնդիր նե րը։

Բա նա լի բա ռեր՝ Ա դա նայի վի լայեթ, Օս մա նյան կայս րու թյուն, Փա րի զի խա ղա ղու թյան մի-
ջազ գային վե հա ժո ղով, Տա սի խոր հուրդ, Չոր սի խոր հուրդ, ման դատ, Վուդ րո Վիլ սոն, Սայքս-
Պիկոյի հա մա ձայ նա գիր, Սև րի պայ մա նա գիր, Հայոց ցե ղա սպա նու թյուն։
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Ներածություն

Ա ռա ջին աշ խար հա մար տի ա վար տա կան փու լում փոքր ու ճնշված ազ գե րի քա ղա-
քա կան ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյան վե րա բե րյալ Ա ՄՆ նա խա գահ Վ. Վիլ սո-
նի հայ տա րա րու թյուն նե րը Ան տան տի ե րկր նե րի քա ղա քա կան օ րա կարգ էին բե րել 
բռնա զավ թում նե րի սկզ բուն քից հրա ժար վե լու և մեծ տե րու թյուն նե րից ճնշված ժո ղո-
վուրդ նե րի ի նք նո րոշ ման ի րա վուն քը հար գե լու ան հրա ժեշ տու թյու նը1, ո րով լուրջ հար-
ված էր հասց վել 1915−1916 թթ. Օս մա նյան կայս րու թյան ա սիա կան տի րույթ նե րի մաս-
նատ ման վե րա բե րյալ ան գլո-ֆ րանս-ռու սա կան գաղտ նի հա մա ձայ նագ րե րին: Չնա-
յած դրան, Գլ խա վոր դաշ նա կից տե րու թյուն նե րի փոխ հա մա ձայ նու թյամբ, պարտ ված 
Թուր քիային վե րա բե րող հար ցե րի քննարկ ման հիմ քում դր վում է 1916 թ. մայի սի  
16-ին Լոն դո նում ստո րագր ված Սայքս-Պի կոյի ան գլո-ֆ րան սիա կան հա մա ձայ նա գի-
րը: Ը ստ դրա՝ Տյու րո սից մինչև Ա լեք սանդ րետ ձգվող ծո վա մերձ շրջա նը, Կի լի կիան, 
Հա րա վային Հա յաս տա նը գե րիշ խա նու թյան ի րա վուն քով անց նում էին Ֆրան սիային:

Կի լի կիայի հար ցի քննարկ ման ըն թաց քի վրա ա նուղ ղա կիո րեն ազ դող գոր ծոն է 
դառ նում խորհր դայ նա ցած Ռու սաս տա նի դուրսմ ղու մը աշ խար հի հետ պա տե րազ մյան 
կար գա վոր ման գոր ծըն թա ցից, քա նի որ դրա հետևան քով Միա ցյալ և Ան կախ Հա յաս-
տա նի գա ղա փա րի ի րա կա նաց ման՝ հայ ժո ղովր դի հույ սե րը կկապ վեին բա ցա ռա պես 
Ա րև մուտ քի հետ, ի սկ Կի լի կիայի ճա կա տա գի րը՝ թուր քա կան հար ցի ամ բող ջա կան 
լուծ ման: Ա կն հայտ էր սա կայն, որ Կի լի կիայի հար ցի լուծ ման գոր ծում վճ ռո րոշ դե րա-
կա տա րում պի տի ու նե նային աշ խար հա քա ղա քա կան ակ տոր ներ Մեծ Բրի տա նիան, 
Ֆրան սիան և Ա ՄՆ-ն: Թեև վեր ջինս մինչև հա մաշ խար հային պա տե րազ մի ա վար տը 
չե զո քու թյուն էր պահ պա նում Օս մա նյան կայս րու թյան հան դեպ, այ նուա մե նայ նիվ հայ 
ազ գային-քա ղա քա կան շրջա նակ նե րում գե րիշ խող էր այն տե սա կե տը, որ «ԱՄՆ-ը 
կա րող է իր ա ռան ձին դիր քի շնոր հիվ խո շոր դեր խա ղալ թուր քա հայ կա կան հար ցի 
վերջ նա կան վճ ռի խնդրում»2՝ չե զո քաց նե լով Կի լի կիայի նկատ մամբ ֆրան սիա կան 
ծրագ րե րը3:

Կիլիկիան և կիլիկիահայերը հետպատերազմյան շրջանում ԱՄՆ-ի 
իրականացրած արևելյան քաղաքականության վերաբերյալ պաշտոնական 

առաջարկներում

Դեռևս 1917−1918 թթ. պետ քար տու ղար Ռ. Լան սին գի նա մա կագ րու թյու նը Մեծ Բրի-
տա նիա յում Ա ՄՆ դես պան Ո ւոլ թեր Փեյ ջի, Ա ՄՆ-ում Մեծ Բրի տա նիայի դես պան Ռու-
ֆուս Ռե դին գի, Եվ րո պա յում Ա ՄՆ կա ռա վա րու թյան հա տուկ ներ կա յա ցու ցիչ Էդ վարդ 
Հաու զի, Դաշ նա կից նե րի գե րա գույն ռազ մա կան խորհր դում Ա ՄՆ-ի ներ կա յա ցու ցիչ-

1 Հա յաս տա նի ազ գային ար խիվ (այ սու հետև՝ ՀԱԱ), ֆ. 57, ց. 1, գ. 151, թ. 12-13, 20-21:
2 ՀԱԱ, ֆ. 57, ց. 5, գ. 154, թ. 1: Նշենք, որ Ա ՄՆ-ն Օս մա նյան կայս րու թյա նը պա տե րազմ չէր հայ տա-
րա րել. նրանց միջև դի վա նա գի տա կան հա րա բե րու թյուն նե րը խզո ղը թուր քա կան կողմն էր: Papers 
Relating to the Foreign Relations of the United States. 1917 Supplement 1, The World War (Washington, D. 
C.: US Government Printing Office, 1931), 603։
3 ՀԱԱ, ֆ. 57, ց. 5, գ. 154, թ. 17-18:
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նե րի՝ ռազ մա կան գնում նե րի և ֆի նանս նե րի գծով՝ Օս կար Քրոս բիի և գե նե րալ Թաս-
քեր Բլի սի, Ֆե լիքս Սմի թի, Մեծ Բրի տա նիա յում Ա ՄՆ-ի գոր ծե րի հա վա տար մա տար 
Իր վին Լո լի նի հետ վկա յում են, որ Ա ՄՆ-ի դի վա նա գի տա կան շրջա նակ նե րում ոչ թե 
մար դա սի րա կան, այլ աշ խար հա քա ղա քա կան շա հե րի տե սան կյու նից էր կարևոր վում 
Օս մա նյան կայս րու թյան և Ռու սաս տա նի սահ ման նե րում ապ րող հայե րի ֆի զի կա կան 
ան վտան գու թյան ա պա հով ման խնդի րը: Ը նդ ո րում՝ ա մե րի կյան կա ռա վա րու թյու նը 
հետևո ղա կա նո րեն խու սա փում էր ի րեն կաշ կան դել որևէ ֆի նան սա կան և ռազ մա-
կան պար տա վո րու թյամբ՝ դա հա մա րե լով Մեծ Բրի տա նիայի պար տա կա նու թյու նը 
կամ էլ բարձ րաց նե լով Ա ՄՆ-ի ու Ան տան տի դաշ նա կից տե րու թյուն նե րի միաս նա կան 
ո րո շում նե րի և գոր ծո ղու թյուն նե րի հար ցը: Ա ՄՆ-ի ար տա քին քա ղա քա կա նու թյու նը 
մեկ նա բա նե լիս էլ Պետ քար տու ղա րու թյունն ը նդ գծում էր, որ այն հե ռու է տա րած-
քային հա վակ նու թյուն նե րից ու շա հա դի տա կան նկա տա ռում նե րից և ա ռաջ նորդ վում 
է միայն մար դա սի րա կան մղում նե րով4: Ցե ղա սպա նու թյան զոհ դար ձած, թուր քե րի 
նոր հար ձա կում նե րին և բռնու թյուն նե րին են թա կա, քաղ ցի ու հի վան դու թյուն նե րի 
ճի րան նե րում մի կերպ գո յատևող հայե րի բե կոր նե րին Ա ՄՆ-ի ցու ցա բե րած օգ նու-
թյու նը նույն պես քո ղարկ վում էր մար դա սի րա կան մղում նե րով: Այս ի մաս տով ար-
ժա նա հի շա տակ է Հա յաս տա նի և Սի րիայի օգ նու թյան ա մե րի կյան բա րե գոր ծա կան 
կո մի տեի գոր ծու նեու թյու նը, ո րը 1918 թ. վեր ջե րին Ա ՄՆ կա ռա վա րու թյան գի տու-
թյամբ ու ա ջակ ցու թյամբ պատ րաստ վում էր հու մա նի տար ներ խու ժում ի րա կա նաց նել 
Մեր ձա վոր Արևելք5: Նաև նշենք, որ, հաշ տու թյան վե րա բե րյալ վիլ սո նյան դրույթ նե-
րի հի ման վրա, Օս մա նյան կայս րու թյան, Հա յաս տա նի ու Կով կա սի ա պա գա վար-
չա քա ղա քա կան կա ռուց ված քի և ի րա վա վի ճա կի վե րա բե րյալ Ա ՄՆ-ում քննարկ վում 
էին տար բեր նա խագ ծեր: Այս պես, Ռ. Լան սին գը նա խա գա հին ա ռա ջար կում էր Օս-
մա նյան կայս րու թյու նը Եվ րո պայից դուրս մղե լուց հե տո Կ.Պո լի սը դնել մի ջազ գային 
պրո տեկ տո րա տի՝ հո վա նա վո րու թյան տակ, ի սկ Հա յաս տա նը և Սի րիան հանձ նել 
որևէ կամ մի քա նի ե րկ րի հո վա նա վո րու թյա նը: Ի րա վա ցիո րեն կան խա տե սե լով հաշ-
տու թյան բա նակ ցու թյուն նե րում Մեծ Բրի տա նիայի և Ֆրան սիայի փոխ հա մա ձայ նեց-
ված հա կազ դե ցու թյու նը Ա ՄՆ-ի ա ռա ջարկ նե րին՝ պետ քար տու ղա րը հրա հան գում էր 
ա մե րի կյան դի վա նա գետ նե րին` Վա շինգ տո նի կա ռա վա րու թյան ար տա քին քա ղա քա-
կա նու թյու նը մեկ նա բա նե լիս շեշ տել դրա մար դա սի րա կան և ան շա հախնդիր բնույ թը: 
Ի սկ հան րա պե տա կան սե նա տոր Հեն րի Լոջն ա ռա ջար կում էր ստեղ ծել ան կախ Հա-
յաս տան՝ կազմ ված «Թուր քա հա յաս տա նից» ու «Ռու սա հա յաս տա նից», Կի լի կիայից 
ու ի րա նա կան Ա դր բե ջա նի հա յաբ նակ հյու սի սային մար զե րից, ո րոնց վրա, ամ բողջ 

4 Armenia in Documents of the U. S. Department of State, 1917−1920. Compiled and transl. by Gayane 
G. Makhmourian. Ed. V. R. Aglyan (Yerevan: Institute of History of NAS of Armenia, 2020), doc. № 39, 
35-36։
5 Այս մա սին ման րա մասն տե՛ս նույն տե ղում, փաստ. № 2, 11-13, փաստ. № 3, 13, փաստ. № 5, 14, 
փաստ. № 6-7, 14-15, փաստ. № 8, 15-16, փաստ. № 9, 16, փաստ. № 13, 18-19, փաստ. № 18, 22-24, 
փաստ. № 19, 24, փաստ. № 35, 33, փաստ. № 39, 35-36, տե՛ս նաև Գա յա նե Մախ մու րյան, «Հա յաս-
տանն ու Հայ կա կան հար ցը Ա ՄՆ-ի 1917−1918 թթ. քա ղա քա կա նու թյան ո լոր տում», Ա ռա ջին աշ խար-
հա մար տը և հայ ժո ղո վուր դը (պատ մու թյուն և ար դիա կան խնդիր ներ), մի ջազ գային գի տա ժո ղո վի 
զե կու ցում նե րի ժո ղո վա ծու, խմբ. Ար մեն Մա րու քյան (Երևան, ՀՀ ԳԱԱ պատմ. ի նստ., 2015), 164-169:
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Ա նդրկով կա սի հետ միա սին, պետք է տա րած վեր Ա ՄՆ-ի ման դա տը6: Այս նա խագ-
ծե րը ո րո շա կիո րեն ազ դում են Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան ա րևմ տա մետ ար-
տա քին քա ղա քա կան կողմ նո րոշ ման ձևա վոր ման վրա: Վ. Վիլ սո նը կարևո րում էր 
պարտ ված պե տու թյուն նե րի գա ղութ նե րի և նրանց իշ խա նու թյա նը են թա կա տա րածք-
նե րի ի րա վա կան կար գա վի ճա կի ու վար չա քա ղա քա կան կա ռա վար ման տա րածք նե-
րի կա ռա վա րու մը կազ մա կեր պել հո վա նա վոր պե տու թյուն նե րի նշա նակ ման մի ջո ցով 
այն պես, որ հե տա գա յում բա ցառ վեր են թա հո վա նա վո րյալ տա րածք նե րի զի նագ րավ-
ման հնա րա վո րու թյու նը, հո վա նա վոր պե տու թյուն նե րը նպաս տեին ի րենց հանձն ված 
տա րածք նե րի զար գաց մա նը՝ հա նուն բա րե կե ցու թյան և ա ռանց նրանց բնա կան ու 
մարդ կային ռե սուրս նե րը շա հա գոր ծե լու հա վակ նու թյուն նե րի: «Այն տեղ, որ տեղ ժո-
ղո վուր դը և տա րած քը զար գա ցած չեն, հարկ է ա պա հո վել նրանց զար գա ցու մը, որ-
պես զի ե րբ ժա մա նա կը գա, նրանք ի րենց շա հե րի ըն կալ մամբ ի րա վա սու լի նեն ար-
տա հայ տե լու ի րենց ցան կու թյուն նե րը հա րա բե րու թյուն նե րի վերջ նա կան ձևի վե րա-
բե րյալ, ո րը, միգուցե, կհան գեց նի ման դա տա կիր տե րու թյան հետ միա վոր վե լու՝ այդ 
ժո ղո վուրդ նե րի ձգտ մա նը»7,– նշում էր Վ. Վիլ սո նը:

Կիլիկիան Տասի խորհրդի և Չորսի խորհրդի դիվանագիտական 
քննարկումներում

1919 թ. հուն վա րի 29-ին Տա սի խորհր դի8 նիս տին Դեյ վիդ Լլոյդ Ջոր ջի ներ կա յաց րած 
ման դա տա կիր պե տու թյուն նե րի վե րա բե րյալ բա նաձևի նա խագ ծում ա ռա ջարկ վում 
էր ոչ միայն Գեր մա նիային զրկել գա ղութ նե րից, այլև Թուր քիայից ամ բող ջու թյամբ 
ան ջա տել Հա յաս տա նը, Սի րիան, Մի ջա գետ քը, Պա ղես տի նը և Ա րա բիան: Ը նդ ո րում՝ 
շեշտ վում էր, որ պա տե րազ մի ըն թաց քում թուր քե րը սար սա փե լի կո տո րած նե րի էին 
են թար կել հայե րին և թուր քահ պա տակ այլ քրիս տո նյա ժո ղո վուրդ նե րի9: Նախ կի նում 
օս մա նյան տի րա պե տու թյա նը են թա կա տա րածք նե րում պի տի սահ ման վեր որևէ 
հզոր պե տու թյան ման դա տը կամ խնա մա կա լու թյու նը: Ման դա տը պի տի տր վեր բո-
լոր դաշ նա կից տե րու թյուն նե րի հա մա տեղ ո րոշ մամբ՝ քվեար կու թյամբ10: Միա ժա մա-
նակ, բարձ րա ձայ նե լով Օս մա նյան կայս րու թյու նից, Կով կա սից և Ռու սաս տա նի հա-
րա վարևե լյան մա սից բրի տա նա կան զի նագ րա վող զոր քի շու տա փույթ դուրս բեր ման 
իր կա բի նե տի ո րոշ ման ու տա րա ծաշրջա նում խա ղա ղու թյուն, ան վտան գու թյուն և 
կա յուն զար գա ցում ա պա հո վե լու ծախ սա տար ու ժա մա նա կա տար խնդիր նե րի լուծ-
ման հոգ սը Ա ՄՆ-ին հանձ նե լու ան հրա ժեշ տու թյան մա սին՝ Դ. Լլոյդ Ջորջն ա ռա-

6 Armenia in Documents of the U. S. Department of State, doc. № 39, 35-36; Գա լուստ Գա լո յան, Հա-
յաս տա նը և մեծ տե րու թյուն նե րը 1917−1923 թթ. (Երևան, «Գի տու թյուն», 1999), 57-59:
7 Armenia in Documents of the U. S. Department of State, doc. № 52, 44.
8 Փա րի զի հաշ տու թյան վե հա ժո ղո վի ա ռա ջին ղե կա վար մար մի նը: Գոր ծել է վե հա ժո ղո վի աշ խա-
տան քի ա ռա ջին մեկև կես ա մս վա ըն թաց քում: Նրա նում ը նդ գրկ ված են ե ղել Ա ՄՆ-ի, Մեծ Բրի տա-
նիայի, Ֆրան սիայի, Ի տա լիայի, Ճա պո նիայի կա ռա վա րու թյուն նե րի ղե կա վար նե րը և ար տա քին գոր-
ծե րի նա խա րար նե րը:
9 Նույն տե ղում, փաստ. № 56, 51-52:
10 Նույն տե ղում, փաստ. № 52, 44:
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ջար կում էր, որ հենց Ա ՄՆ-ն վերց ներ այդ տա րածք նե րի ման դա տը11: Ը նդ ո րում՝ 
նա կարևո րում էր, որ ման դա տա կիր պե տու թյու նը կամ պե տու թյուն նե րը ո րոշ ված 
լի նեին նախ քան հաշ տու թյան պայ մա նագ րի կն քումն Օս մա նյան կայս րու թյան հետ12: 
Սա հրա շա լի հնա րա վո րու թյուն էր Վ. Վիլ սո նի հա մար, կշ ռա դատ ված դի վա նա գի-
տա կան քայ լե րով և ա ռանց վտան գե լու բրի տա նա-ա մե րի կյան հա րա բե րու թյուն նե-
րը, գրա վե լու այն դիր քե րը, ո րոնք պատ րաստ վում էր թող նել Մեծ Բրի տա նիան տա-
րա ծաշրջա նում: Հուն վա րի 30-ին Վ. Վիլ սո նը պա հան ջում է ըն դու նել ման դա տակ րի 
հա մա կարգ Օս մա նյան կայս րու թյան բո լոր զավթ ված տա րածք նե րի և գեր մա նա կան 
գա ղութ նե րի հա մար13: Հա ջորդ օ րը վե հա ժո ղո վի Տա սի խոր հուրդն ըն դու նում է բրի-
տա նա կան պատ վի րա կու թյան վե րոն շյալ բա նաձևի նա խա գի ծը14: Ա վե լին՝ վե հա ժո-
ղո վում ա ռա ջին ան գամ պաշ տո նա պես դր վում է Հա յաս տա նի, Սի րիայի, Մի ջա գետ-
քի, Պա ղես տի նի և Ա րա բիայի նկատ մամբ Ա ՄՆ-ի՝ որ պես ման դա տակ րի պատ րաս-
տա կա մու թյան հար ցը: Վ. Վիլ սո նը դրան տա լիս է դի վա նա գի տա կան պա տաս խան. 
«Որ չա փով չպետք է խու սա փեմ հոգ սից, որ Միա ցյալ Նա հանգ նե րը չստա նա որևէ 
ա ռա վե լու թյուն այս պա տե րազ մից, նույն չա փով էլ չեմ հո գա լու, որ նա խու սա փի որևէ 
բե ռից կամ պարտ քից: Թեև դժվար է գտնել ի նչ-որ բան, որ այն քան ան ցան կա լի լի-
նի ըն դուն վե լու Միա ցյալ Նա հանգ նե րի ժո ղովր դի կող մից, որ քան ռազ մա կան պա-
տաս խա նատ վու թյունն է Ա սիա յում»15: Նա խա գահն ակ նար կում էր, որ բա ցա ռու թյուն 
կա րե լի է ա նել միայն Հա յաս տա նի հա մար, սա կայն հրա ժար վում տրա մադ րել զի-

11 Նույն տե ղում, փաստ. № 55, 50-51, № 57, 53-54: 1917 թ. վեր ջե րից Ան տան տի և նրան դաշ նա կից 
պե տու թյուն նե րի «մեծ քա ղա քա կան խա ղում» ա ռանց քային էր դար ձել տա րած քային հար ցե րը փոխ-
կապ վա ծու թյամբ լու ծե լը: Այս պես, Մեծ Բրի տա նիան բարձ րաց նում է 1915−1916 թթ. ան գլո-ֆ րանս-
ռու սա կան գաղտ նի հա մա ձայ նագ րե րը վե րա նայե լու հար ցը՝ ա կն կա լե լով ստա նալ նավ թա ռատ Մո-
սու լը: Եվ քա նի որ դաշ նա կից նե րը չէին շտա պում հս տակ ար ձա գան քել դրան, Դ. Լլոյդ Ջոր ջը հայ-
տա րա րում է բրի տա նա կան զորքն Օս մա նյան կայս րու թյու նից դուրս բե րե լու և Կով կասն Ի տա լիային 
զի ջե լու Մեծ Բրի տա նիայի պատ րաս տա կա մու թյան մա սին: Միայն Մեր ձա վոր Արևել քում միայ նակ 
մնա լու տխուր հե ռան կա րը ստի պում է Ֆրան սիային հա մա ձայ նել Մո սու լի զիջ մա նը Մեծ Բրի տա-
նիային: Այ նու հետև ան գլիա կան դի վա նա գի տու թյու նը կենտ րո նա նում է ֆրան սիա ցի նե րին Սի րիայից 
դուրս մղե լու խնդրի վրա՝ քա ջա տե ղյակ լի նե լով Սի րիայի և ո ղջ Օս մա նյան կայս րու թյան տա րած քի 
ման դա տը ստա նա լու Ա ՄՆ-ի հա վակ նու թյուն նե րին: Մեծ Բրի տա նիայի հա մար կարևոր էր նաև, որ 
Վ. Վիլ սո նը վի ճար կում էր Ա րևմ տյան Հա յաս տա նում Ռու սաս տա նի ի րա վունք նե րը հար գե լու ան-
հրա ժեշ տու թյու նը՝ միա ժա մա նակ նշե լով, որ Միա ցյալ Նա հանգ նե րը շա հագրգռ ված է ստա նալ այդ 
տա րած քի ման դա տը:
12 Նույն տե ղում, փաստ. № 58, 57-58, փաստ. № 92, 92-93, փաստ. № 97, 99, փաստ. № 147, 153:
13 Նույն տե ղում, փաստ. № 57, 54-55:
14 Նույն տե ղում, փաստ. № 58, 56-59:
15 Նույն տե ղում, փաստ. № 58, 58-59: Ը ստ 1919 թ. հու նի սի 22-ին մի խումբ ա մե րի կյան պե տա կան 
գոր ծիչ նե րի՝ Ա ՄՆ նա խա գա հին ուղղ ված, ա պա հու նի սի 28-ին պետ քար տու ղա րի օգ նա կան Վի-
լյամ Ֆի լիփ սի մի ջո ցով Փա րի զում գոր ծող խա ղա ղու թյան ա մե րի կյան պատ վի րա կու թյանն ու ղարկ-
ված հա մա տեղ գրու թյան՝ ա մե րի կյան հա սա րա կու թյու նը շա հագրգռ ված էր հայ ժո ղովր դի բա րօ րու-
թյամբ և ա կն կա լում էր Հա յաս տա նի ան կա խու թյան վե րա կանգ նու մը՝ որ պես պար տա դիր և սրբա-
զան պարտք: Այդ նպա տա կի ի րա գործ ման հա մար ա ռա ջարկ վում էր, ա ռանց սպա սե լու հաշ տու թյան 
պայ մա նագ րի կնք մա նը, Հա յաս տան ու ղար կել նյու թա կան և ռազ մա կան օգ նու թյուն, որ պես զի հայե-
րը կա րո ղա նային թուր քե րից ա զա տագ րել այն բո լոր հայ կա կան տա րածք նե րը, ո րոնք նշված էին 
Միա ցյալ և Ան կախ Հա յաս տա նի սահ ման նե րի վե րա բե րյալ Միա ցյալ Հա յաս տա նի պատ վի րա կու-
թյան հու շագ րում: Այս մա սին տե՛ս նույն տե ղում, փաստ. № 132, 139-140:
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նագ րա վող ու ժեր՝ շեշ տե լով, որ Ա ՄՆ-ն չի ե ղել պա տե րազ մի մեջ Թուր քիայի դեմ16: 
Ակ տի վո րեն քննարկ վում էր նաև հայ կա կան ան կախ պե տու թյան ա պա գա սահ-

ման նե րի հար ցը: Տա սի խորհր դի փետր վա րի 4-ի նիս տում Հու նաս տա նի վար չա պետ 
Է լև տե րիոս Կի րիա կու Վե նի զե լո սը, պա տաս խա նե լով այդ հար ցին, նշում է, որ հայ կա-
կան պե տու թյու նը պետք է ը նդ գրկի հայ կա կան վեց վի լայեթ նե րը ռու սա կան Հա յաս-
տա նի, Տրա պի զո նի և Ա դա նայի վի լայեթ նե րի հետ միա սին: Ի սկ Մեծ Բրի տա նիայի 
ար տա քին գոր ծե րի նա խա րար Ար թուր Բալ ֆու րը, հիմք ըն դու նե լով փաս տա ցի ի րա-
վի ճա կը, փետր վա րի 13-ի նիս տում շեշ տում է, որ Հա յաս տա նի տա րած քում մահ մե-
դա կան նե րի հա մե մատ փոք րա թիվ լի նե լու հանգամանքով պայմանավորված, հայե-
րի ի նք նո րո շու մը հա վա նա բար չի հան գեց նի հայ կա կան փոք րա մաս նու թյան կյան քի 
պայ ման նե րի բա րե լավ մա նը: Դրան ի պա տաս խան՝ ա մե րի կա ցի մի սիո ներ, դոկ տոր 
Հո վարդ Բլիսը նկա տում է, որ գա ղու թային տի րա պե տու թյու նից ա զա տագր ված յու-
րա քան չյուր ժո ղովր դի նկատ մամբ հաղ թա նա կած տե րու թյուն նե րի մշա կած կա ռա-
վար ման մե թո դը պետք է ը նտր վի տվյալ ժո ղովր դի պատ մա կան, սո ցիալ-տնտե սա-
կան զար գաց ման մա կար դա կին և ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րին հա մա պա տաս խան՝ 
ա պա հո վե լով ա ռա վե լա գույն ար դա րու թյուն շա հագր գիռ ժո ղո վուրդ նե րի հա մար17:

Մար տի 20-ին հաշ տու թյան վե հա ժո ղո վի Չոր սի խորհր դի18 նիս տում Վ. Վիլ-
սոնն ակ նար կում է Հա յաս տա նի ա րևմ տյան և արևե լյան հատ ված նե րի նկատ մամբ 
միաս նա կան ման դատ սահ մա նե լու նա խընտ րե լիու թյան մա սին՝ դա հիմ նա վո րե լով 
1915−1916 թթ. ան գլո-ֆ րանս-ռու սա կան գաղտ նի հա մա ձայ նագ րե րից Ռու սաս տա նի 
հրա ժար մամբ, հետևա բար Ա րևմ տյան Հա յաս տա նի մեծ մա սի նկատ մամբ նրա շա հե-
րի ու հե տաքրք րու թյուն նե րի ի րա վա կան հիմ քի վե րաց մամբ, Արևե լյան Հա յաս տա նի 
նկատ մամբ ռու սա կան ազ դե ցու թյան կորս տով և ամ բողջ Հա յաս տա նի բնակ չու թյան 
ցան կու թյու նը հաշ վի առ նե լու, այդ ե րկ րի ու նրա բնակ չու թյան տնտե սա կան, սո ցիա-
լա կան, հա սա րա կա կան-քա ղա քա կան զար գաց ման աս տի ճա նին հա մա պա տաս խան 
ման դատ սահ մա նե լու ան հրա ժեշ տու թյամբ19: Ա պա, որ պես ու շագ րավ լրա ցում, Ա ՄՆ 
նա խա գահն ակ նար կում է նաև Կի լի կիայի, Սի րիայի, Պա ղես տի նի, Մի ջա գետ քի և 
Թուր քիայի՝ Օս մա նյան կայս րու թյան բո լոր տա րածք նե րի նկատ մամբ միաս նա կան 
ման դատ սահ մա նե լու կարևո րու թյան ու նպա տա կա հար մա րու թյան մա սին՝ մատ նան-
շե լով այդ տա րածք նե րի զար գաց ման խնդիր նե րի շաղ կապ վա ծու թյու նը, բնակ չու թյան 
զար գաց ման աս տի ճա նը, ցան կու թյուն նե րը: Վ. Վիլ սո նը վճ ռա կան էր, որ Հա յաս-

16 Նույն տե ղում, փաստ. № 57, 54, փաստ. № 58, 57, փաստ. № 92, 93-94:
17 Նույն տե ղում, փաստ. № 63, 65-66:
18 1919 թ. մար տին փո խա րի նել է Տա սի խորհր դին: Չոր սի խոր հուր դը Փա րի զի հաշ տու թյան վե հա-
ժո ղո վի ա ռա վել կարևոր հար ցե րը քննար կող և դրանց վե րա բե րյալ ի րա վա կան ո րո շում ներ կա յաց-
նող ղե կա վար մար մին էր, ո րի կազ մում էին Ա ՄՆ-ի, Մեծ Բրի տա նիայի, Ֆրան սիայի և Ի տա լիայի 
կա ռա վա րու թյուն նե րի ղե կա վար նե րը:
19 Նախ կին Օս մա նյան կայս րու թյան ո ղջ տա րած քի նկատ մամբ միաս նա կան ման դա տի գա ղա փա-
րին կողմ նա կից էին Մ. Բրիս տո լը, Հ. Մոր գեն թաուն, Կ. Դո ջը և Կ. Գեյթ սը։ Ա մե րի կյան հո վա նա վո-
րու թյան ներ քո ան կախ Հա յաս տա նի ստեղծ ման կողմ նա կից ներ էին Ջ. Բար թո նը, Մ. Գրաֆ ֆա մը, 
Վ. Պի տը, Ջ. Ո ւայ թը և Ու. Ջ. Սմի թը։ Махмурян Гаянэ, Армения в политике США 1917−1923 гг., ред. 
А. В. Гамбарян (Ереван: Ин-т истории НАН Армении, 2018), 75։
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տա նը և Կի լի կիան պետք է ամ բող ջու թյամբ ան ջատ վեին Թուր քիայից՝ դա րեր ի վեր 
«հ պա տակ ժո ղո վուրդ նե րի վատ կա ռա վար ման, նաև վեր ջին տա րի նե րին հայե րի ու 
այլ ժո ղո վուրդ նե րի սար սա փե լի կո տո րա ծի պատ ճա ռով»20։ Նա շեշ տում է, որ Կի լի-
կիան Հա յաս տա նի ման դա տի մեջ նե րա ռե լու նպա տա կը Հա յաս տա նը Մի ջերկ րա-
կան ծով դուրս գա լու հնա րա վո րու թյամբ ա պա հո վելն է: Դա, ը ստ Ա. Ա հա րո նյա նի, 
նշա նա կում էր, որ Կի լի կիայի միա ցու մը Հա յաս տա նին դիտ վում էր որ պես վեր ջի նիս 
ման դա տը վերց նե լու ա մե րի կյան նա խա պայ ման21։ Ը ստ Վ. Վիլ սո նի՝ ե թե Հա յաս տա-
նի հա րա վային մա սում ու Կի լի կիա յում լի ներ մի ման դա տա կիր պե տու թյուն, ի սկ հյու-
սի սում՝ մեկ այլ, ա պա կա ռա ջա նար բա խում նե րի մեծ վտանգ, քա նի որ «ան հանգս-
տու թյուն ա ռա ջաց նող» բնակ չու թյու նը հա րա վում է ր22: Ա ՄՆ նա խա գա հը նախևա ռաջ 
նկա տի ու ներ Ա րևմ տյան Հա յաս տա նի հա րա վում և Կի լի կիա յում մե ծա մաս նու թյուն 
կազ մող մահ մե դա կան նե րին, ո րոնք, օ գտ վե լով տա րա ծաշրջա նում Ա ՄՆ-ի, Մեծ Բրի-
տա նիայի, Ֆրան սիայի ու Ի տա լիայի միջև առ կա ա ռևտ րատնտե սա կան հա կա սու-
թյուն նե րից, կա րող էին ը նդ դի մա նալ ման դա տային կա ռա վար մա նը։ Հնա րա վոր է, որ 
նա նկա տի ու ներ նաև մահ մե դա կան նե րի սաստ կա ցող բռնաճն շում նե րը քրիս տո նյա-
նե րի, մաս նա վո րա պես կի լի կիա հայե րի նկատ մամբ, ո րոնք, ֆրան սիա կան կա ռա վա-
րու թյու նից ստա նա լով Կի լի կիային ի նք նա վա րու թյուն կամ ան կա խու թյուն տա լու խոս-
տում, ծան րակ շիռ ներդ րում էին ու նե ցել Ա ռա ջին աշ խար հա մար տի սի րիա-պա ղես-
տի նյան ռազ մա ճա կա տում ֆրան սիա կան զոր քի հաղ թա նակն ա պա հո վե լու գոր ծում, 
ի սկ պա տե րազ մում Օս մա նյան կայս րու թյան պար տու թյու նից հե տո վե րա դառ նում էին 
ե րկ րա մաս՝ այն վե րա կանգ նե լու, շե նաց նե լու, ի նք նա վա րու թյուն կամ ան կա խու թյուն 
ստա նա լու հույ սով։ Այդ է վկա յում 1919 թ. ապ րի լի 6 –ին Ա. Ա հա րո նյա նի՝ Փա րի զի 
վե հա ժո ղո վի քար տու ղա րու թյանն ու ղար կած հու շա գի րը, ո րում նշված էր Կի լի կիա-
յում 150 հազ. հայ տա րա գիր նե րի հա մախմբ ման և, ի տար բե րու թյուն Ա րևմ տյան Հա-
յաս տա նի, նրա տնտե սա կան դրու թյան բա րեն պաստ լի նե լու մա սին։ Փաս տաթղ թում 
նաև նկա րագր ված էր քա ղա քա կան ծանր դրու թյու նը Կի լի կիա յում: Ը ստ հայ կա կան 
պատ վի րա կու թյան ղե կա վա րի՝ Պա ղես տի նում մարտն չած ֆրան սիա կան հինգ հա զա-
րա նոց Հայ կա կան լե գեո նի տե ղա կա յու մը ե րկ րա մա սում «վա խեց րել էր» թուր քե րին։ 
Նրանք սպառ նում էին վրեժխնդիր լի նել հայե րից23։ 

Ֆ րան սիայի վար չա պետ Ժորժ Կլե ման սոն և Դ. Լլոյդ Ջոր ջը պաշտ պա նում են Վ. 
Վիլ սո նի տե սա կե տը, նաև ման դատ նե րի հար ցը տե ղում հա մա պար փակ ու սում նա-
սի րե լու նպա տա կով Մեր ձա վոր Արևելք ու Ա նդր կով կաս ա ռա քե լու թյուն ու ղար կե լու 
վե րա բե րյալ նրա ա ռա ջար կը24: Հա յաս տա նի ման դա տի խնդի րը գործ նա կան և շա-
հա դի տա կան տե սան կյու նից դի տար կող՝ Օգ նու թյան ա մե րի կյան վար չու թյան ղե կա-
վար Հեր բերտ Հու վե րի պնդ մամբ ևս՝ ա մե րի կյան ման դա տը Հա յաս տա նով սահ մա-
նա փա կե լը սխալ է ր՝ հաշ վի առ նե լով այդ ե րկ րի ա վեր ված ու քայ քայ ված վի ճա կը, 

20 Նույն տե ղում, 76:
21 ՀԱԱ, ֆ. 200, ց. 2, գ. 51, թ. 6:
22 Armenia in Documents of the U. S. Department of State, doc. № 76, 77-78.
23  Махмурян, Армения в политике США 1917−1923 гг., 78.
24 Armenia in Documents of the U. S. Department of State, doc. № 76, 77-80, № 92, 91-92.
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մա նա վանդ որ Հա յաս տա նը պաշտ պա նե լու և վե րա կանգ նե լու հա մար Ա ՄՆ-ից պա-
հանջ վե լու էին 100 մլն ա մե րի կյան դո լար, ա մե նա քի չը 50−100 հա զ. զին վոր և եր կար 
տա րի նե րի ծանր աշ խա տանք25: Ի սկ Ռ. Լան սին գը մի ջազ գային հա րա բե րու թյուն-
նե րի հետ պա տե րազ մյան հա մա կար գում զար գա ցած Հա յաս տան ու նե նա լու հա մար 
ա ռա ջար կում էր հան գա մա նո րեն քննար կել նրա սահ ման նե րի հար ցը, ի նչ պես նաև 
նկա տի առ նել Կի լի կիա յում, Կ.Պոլ սում և այլ շրջան նե րում 20 հազ. պատ րաստ ված 
կա մա վո րա կան նե րին, ո րոնք կար ճա ժամ կետ վե րա պատ րաստ մամբ կա րող էին հա-
մալ րել ՀՀ զին ված ու ժե րը26:

1919 թ. մայի սի 14-ին Չոր սի խորհր դի նիս տում Ա ՄՆ նա խա գահն իր պե տու թյան 
ա նու նից և Սե նա տի պար տա դիր հա մա ձայ նու թյան պայ մա նով ըն դու նում է Կ.Պոլ սի, 
սև ծո վյան նե ղուց նե րի և Հա յաս տա նի ման դա տը:

Հա յաս տա նի սահ ման նե րը հա մա ձայ նեց վե լու էին ա մե րի կյան, բրի տա նա կան, 
ֆրան սիա կան և ի տա լա կան պատ վի րա կու թյուն նե րի միջև և միաս նա կան պայ մա նա-
վոր վա ծու թյան դեպ քում ըն դուն վե լու էին ա ռանց դաշ նա կից Գե րա գույն խորհր դին 
դի մե լու: Թուր քիայի ման դա տը բա ժան վե լու էր Հու նաս տա նի, Ի տա լիայի և Ֆրան-
սիայի միջև27:

Հա յաս տա նի նկատ մամբ ա մե րի կյան ման դա տի հար ցը քննարկ վում է նաև Չոր-
սի խորհր դի 1919 թ. մայի սի 17-ի և 21-ի նիս տե րում28: Ներ կա յաց նե լով բրի տա նա կան 
պատ վի րա կու թյան պաշ տո նա կան տե սա կե տը Ա նա տո լիայի ման դա տի վե րա բե րյալ՝ 
Դ. Լլոյդ Ջոր ջը շեշ տում է, որ այ սու հետև ան թույ լատ րե լի է հայե րի, հույ նե րի և ա րաբ-
նե րի վրա թուր քե րի գե րիշ խա նու թյու նը: Նա ա ռա ջար կում է միայն այն տա րածք նե րի 
կա ռա վա րու մը թուր քե րին թող նել, որ տեղ նրանք մե ծա մաս նու թյուն էին կազ մում, ի սկ 
Հա յաս տա նի և Կի լի կիայի հա մար սահ մա նել միաս նա կան ման դատ՝ այն հանձ նե լով 
մեկ կամ մի քա նի պե տու թյան: Մեծ Բրի տա նիայի վար չա պե տը շեշ տում է, որ բրի տա-
նա կան պատ վի րա կու թյան հա մար նա խընտ րե լի է Կ.Պոլ սում և սև ծո վյան նե ղուց նե-
րում, Ա նա տո լիա յում, Կի լի կիա յում և Հա յաս տա նում՝ նե րա ռյալ կով կա սյան տա րա-
ծաշրջա նը, Ա ՄՆ-ի միաս նա կան ման դա տի ի րա գոր ծու մը: Նա ա ռա ջար կում էր, որ 
Ֆրան սիային հանձն վեր Սի րիայի, ի սկ Մեծ Բրի տա նիային՝ Մի ջա գետ քի և Պա ղես-
տի նի ժա մա նա կա վոր ման դա տը: Ե թե Ա ՄՆ-ն Ա նա տո լիայի ման դա տը չվերց ներ, այդ 
տա րա ծաշրջա նը են թարկ վե լու էր թուր քա կան սուլ թա նի գե րիշ խա նու թյա նը՝ ա ռանց 
ման դա տակ րի: Բրի տա նա կան պատ վի րա կու թյան դիր քո րո շու մը ձևա կերպ վում է 
«Թուր քա կան կայս րու թյու նում կար գա վոր ման ուր վա գիծ» խո րագ րով հու շագ րում, 
ո րը Դ. Լլոյդ Ջոր ջը մայի սի 21-ին ներ կա յաց նում է Չոր սի խորհր դին29: Հեր բերտ Հու-
վե րը դեմ էր նախ կին Օս մա նյան կայս րու թյան ոչ թուր քա կան տա րածք նե րից միայն 
Հա յաս տա նի հանձն մա նը Ա ՄՆ-ի հո վա նա վո րու թյա նը: Հա յաս տա նի ման դա տի հետ 
կապ ված ծախ սերն ու դժվա րու թյուն նե րը հա տուց ված տես նե լու հա մար նա ցան կա լի 

25 Նույն տե ղում, փաստ. № 135, 142:
26 Նույն տե ղում, փաստ. № 146, 152-153, Махмурян, Армения в политике США, 121։
27 Armenia in Documents of the U. S. Department of State, doc. № 99-100, 103-104.
28 Նույն տե ղում, փաստ. № 105, 107-110, փաստ. № 108, 112-118:
29 Նույն տե ղում, փաստ. № 109, 118-119:
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էր հա մա րում, որ Ա ՄՆ-ին տր վեր նաև Մի ջա գետ քի ման դա տը, բայց, հաշ վի առ նե լով 
Մեծ Բրի տա նիայի շա հերն այդ տա րած քում, ա ռա ջար կում էր, որ Հա յաս տա նի ման-
դա տը վերց ներ Մի ջա գետ քի ման դա տը ստա ցած պե տու թյու նը30: Մեծ Բրի տա նիայի 
և Ֆրան սիայի կա ռա վա րող շրջա նակ նե րում դեմ չէին Ա ՄՆ-ի ազ դե ցու թյա նը Կի լի-
կիայի մի մա սում, սա կայն ա նըն դու նե լի էին հա մա րում նրա ներ կա յու թյունն Ա նա տո-
լիա յում և, որ պես դրա հետևանք, Բոս ֆո րից մինչև Կով կաս ձգվող ըն դար ձակ տա-
րած քում մեկ պե տու թյան միաս նա կան ման դա տի հաս տա տու մը։ Պա տա հա կան չէ, 
որ 1919 թ. մայի սի 21-ին Կի լի կիայից հրա ժար վե լու պատ րաս տա կա մու թյուն հայտ նած 
Ֆրան սիայի վար չա պե տը մայի սի 31-ին հայտ նում է այն տեղ զորք ու ղար կե լու մտադ-
րու թյան մա սին՝ վկա յա բե րե լով վիլ սո նյան «14 կե տե րից» 12-ր դը, ո րով նա խա տես վում 
էր Կի լի կիայի ի նք նա վա րու թյու նը31։ Կի լի կիայի հար ցում Ֆրան սիայի դիր քո րո շումն 
աս տի ճա նա բար կոշ տա նում է ր։ Ու շագ րավ է, որ Վ. Վիլ սո նի ծրագ րե րում սև ծո վյան 
նե ղուց նե րին տր վող հա մե մա տա բար փոքր նշա նա կու թյու նը վկա յում էր դրանց գլխա-
վոր մր ցա կից Կի լի կիայի տրանս պոր տային դե րի ը նդ լայն ման մա սին32։ 

Այս պի սով, քննարկ վում էր ման դա տի եր կու տար բե րակ։ Դրան ցից մե կով նա խա-
տես վում էր Ա նա տո լիայի և Կ.Պոլ սի ման դա տը հանձ նել որևէ պե տու թյան, ի սկ Հա-
յաս տա նի նը, Մի ջա գետ քինն ու Սի րիայի նը՝ մեկ այլ պե տու թյան։ Մյուս տար բե րա կով 
ա ռա ջարկ վում էր Ա ՄՆ-ին հանձ նել կա՛մ Հա յաս տա նի, Մի ջա գետ քի, Սի րիայի ու Կի լի-
կիայի ման դա տը, կա՛մ Ա րևմ տյան Հա յաս տա նինը՝ սև ծո վյան նե ղուց նե րով հան դերձ, 
և ը ստ հնա րա վո րու թյան, Արևե լյան Հա յաս տանինն ու ո ղջ Կով կա սինը ևս՝ «մինչև 
Ռու սաս տա նում կար գու կա նո նի հաս տա տու մը»։ Ա ՄՆ-ն և Ան տան տի պե տու թյուն-
նե րը, օ գտ վե լով Կով կա սում, Ա նդր կով կա սում, Մեր ձա վոր Արևել քում Ռու սաս տա նի 
ռազ մա քա ղա քա կան ազ դե ցու թյան էա կան նվա զու մից, այդ տա րածք նե րը՝ Կի լի կիայով 
հան դերձ, դի տար կում էին որ պես մեկ ը նդ հա նուր տա րա ծաշրջան, որ տեղ ձգտում էին 
ու նե նալ ֆի նան սատնտե սա կան ի րա վունք ներ և ար տո նու թյուն ներ՝ ա ռանց տե ղի ժո-
ղո վուրդ նե րի ան վտան գու թյունն ու խա ղաղ գո յակ ցու թյունն ա պա հո վե լու ի րա կան, 
միև նույն ժա մա նակ ծախ սա տար և ժա մա նա կա տար պար տա վո րու թյան։

Կիլիկիայի հարցը Քինգ-Քրեյնի և Ջ. Հարբորդի ամերիկյան 
պատվիրակությունների զեկուցագրերում

Կի լի կիայի հար ցում ա մե րի կյան իշ խա նու թյուն նե րի դիր քո րոշ ման աս տի ճա նա կան 
զար գա ցումն ար տա ցոլ վում էր նաև Թուր քիա յում Ա ՄՆ լիա զոր ներ Չարլզ Քրեյ նի 
և Հեն րի Քին գի՝ 1919 թ. օ գոս տո սի 28-ին Փա րի զի հաշ տու թյան վե հա ժո ղո վին և Վ. 
Վիլ սո նին ներ կա յաց րած զե կու ցագ րում33, ա պա Ջ. Հար բոր դի գլխա վո րած ռազ մա-

30 Նույն տե ղում, փաստ. № 135, 141-142:
31 Махмурян, Армения в политике США, 90, 123.
32 Նույն տեղում, 102:
33 Զե կու ցագ րի՝ Հա յաս տա նին վե րա բե րող հատ վա ծի բո վան դա կու թյունն ամ բող ջու թյամբ տե՛ս 
Papers Relating to the Foreign Relations of the United States. The Paris Peace Conference 1919, Vol. XII 
(Washington, D. C.: US Government Printing Office, 1947), 802-848; Armenia in Documents of the U. S. 
Department of State, doc. № 199, 200-217։
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կան ա ռա քե լու թյան՝ հոկ տեմ բե րի 16-ին պետ դե պար տա մեն տին, այ նու հետև Սե նա-
տին ներ կա յաց րած զե կու ցագ րում34, ո րոն ցով ձևա վոր վում է Կ.Պոլ սից և Ա նա տո-
լիայից մինչև Ա րևմ տյան Հա յաս տան ու Ա նդր կով կաս ա մե րի կյան միաս նա կան ման-
դա տի վե րա բե րյալ նա խա գահ Վ. Վիլ սո նի նա խա գի ծը:

Չ. Քրեյ նի ու Հ. Քին գի, այ նու հետև Ջ. Հար բոր դի ա ռա քե լու թյուն նե րի նպա տա-
կը Ա րևմ տյան Հա յաս տա նին ան կա խու թյուն տա լու և հայ կա կան պե տու թյան սահ-
ման նե րի, Կի լի կիան ա մե րի կյան ման դա տի մեջ ը նդ գրկե լու և Կ.Պոլ սի, սև ծո վյան նե-
ղուց նե րի հար ցե րը միաս նա կան ման դա տի տե սան կյու նից տե ղում ու սում նա սի րելն ու 
դրանց վե րա բե րյալ գործ նա կան լու ծում ներ ա ռա ջար կելն էր: Ա ՄՆ պետ դե պար տա-
մեն տի փաս տաթղ թե րը վկա յում են, որ եր կու ա մե րի կյան ա ռա քե լու թյուն նե րի գոր ծու-
նեու թյունն էլ հա մընկ նում է տա րա ծաշրջա նից բրի տա նա կան զոր քի դուրս բեր ման` 
օ գոս տո սի 15-ին Բա թում նա վա հանգս տում սկս ված գոր ծո ղու թյա նը, ո րի հետևան քով 
մի ջազ գային դի վա նա գի տա կան շրջա նակ նե րում ա ճել էին մի կող մից ան հանգս տու-
թյու նը հայ ժո ղովր դի ֆի զի կա կան ան վտան գու թյան և հայ կա կան պե տա կա նու թյան 
պահ պան ման հար ցե րում, ի սկ մյուս կող մից՝ տա րա կու սան քը, որ ան գամ ստեղծ ված 
պայ ման նե րում ա մե րի կյան կա ռա վա րու թյու նը հրա ժար վում էր զորք հատ կաց նել՝ հայ 
ժո ղովր դին «թուր քե րի, վրա ցի նե րի, թա թար նե րի և պար սիկ նե րի հա մա տեղ հար-
ձակ ման» վտան գից պաշտ պա նե լու նպա տա կով35: Ը ստ պետ քար տու ղա րի տե ղա-
կալ Ֆրենք Լայոն Փոլ քի և Մեծ Բրի տա նիա յում Ա ՄՆ դես պան Ջոն Վի լյամ Դեյ վի-
սի՝ վա շինգ տո նյան կա ռա վա րու թյու նը չէր կա րող զորք ու ղար կել մի եր կիր, ո րի դեմ 
Ա ՄՆ-ն պա տե րազ մի մեջ չէր գտն վում: Ո ւս տի, Հա յաս տա նին օգ նե լու միակ տար բե-
րա կը, նրա հա մոզ մամբ, այն էր, որ Վ. Վիլ սո նը Կոնգ րե սում Հա յաս տա նի ման դա տի 
հար ցը բարձ րա ձայ ներ՝ տա րա ծաշրջա նում ա մե րի կյան ա ռա քե լու թյուն նե րի ու սում-
նա սի րու թյուն նե րի ար դյունք նե րի հի ման վրա36: Ը ստ այդմ՝ Հ. Քին գը և Չ. Քրեյ նը 
ան հրա ժեշտ էին հա մա րում թուր քա կան կայս րու թյու նից Ա րևմ տյան Հա յաս տա նի ան-
ջա տու մը և հայ կա կան պե տու թյան ստեղ ծու մը՝ դա հա մա րե լով հայե րի դեմ ի րա գոր-
ծած ցե ղա սպա նու թյան հա մար օս մա նյան պե տու թյա նը քա ղա քա կան պա տաս խա-
նատ վու թյան են թար կե լու մի ջոց: Ի րենց զե կու ցագ րի IV բաժ նում, ո րը վեր նագր ված 
էր «Կի լի կիա», նրանք նաև շեշ տում էին հայե րի ցան կու թյու նը՝ «միա վո րել Կի լի կիան 
Հա յաս տա նին՝ ա մե րի կյան ման դա տի ներ քո»37։ Բայց ել նե լով այն ի րո ղու թյու նից, որ 
1894−1896, 1908−1909 և 1915−1916 թթ. «սար սա փե լի կո տո րած նե րից» հե տո այդ տա-
րած քում հայե րը փոք րա մաս նու թյուն էին կազ մում թուրք և քուրդ վե րաբ նա կիչ նե րի 
հա մե մատ, ան հնար էր հա մար վում ծո վից ծով ան կախ Հա յաս տա նի ստեղ ծու մը: Դա, 

34 ՀԱԱ, ֆ. 450, ց. 2, գ. 6ա, թ. 1-40: Papers Relating to the Foreign Relations of the United States. The 
Paris Peace Conference 1919, Vol. II (Washington, D. C.: US Government Printing Office, 1934), 841-874. 
Ջ. Հար բոր դի ա ռա քե լու թյան զե կու ցա գի րը 1919 և 1920 թթ. տպագր վել է Վա շինգ տո նում՝ “Report 
of the American Military Mission to Armenia” վեր նագ րով: Տե՛ս Armenia in Documents of the U. S. 
Department of State, doc. № 255, 305-339։
35 ՀԱԱ, ֆ. 200, ց. 1, գ. 35, թ. 187-191: Armenia in Documents of the U. S. Department of State, doc. № 
173, 177, № 174, 178-179, № 175, 180-182, № 178, 184։
36 Armenia in Documents of the U. S. Department of State, doc. № 175, 183, № 179, 185. 
37 Նույն տե ղում, փաստ. № 199, 200:
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ը ստ ա մե րի կյան գոր ծիչ նե րի, կն շա նա կեր հայ փոք րա մաս նու թյան տի րա պե տու թյուն 
այլ ժո ղո վուրդ նե րի մե ծա մաս նու թյան նկատ մամբ, ին չը կա ռա ջաց ներ վեր ջին նե րիս 
ը նդ դի մու թյու նը՝ հայե րին դնե լով ա նա պա հով ու ան պաշտ պան դրու թյան մեջ: Ը ստ 
նրանց՝ հայե րը չու նեին ան հրա ժեշտ նե րուժ՝ ա պա հո վե լու ըն դար ձակ ան կախ պե տու-
թյան կեն սու նա կու թյու նը38։ Հ. Քին գը և Չ. Քրեյնն ա ռա ջար կում էին հայ կա կան պե-
տու թյու նը ստեղ ծել այն տա րած քում, որ տեղ ե րաշ խա վոր ված լի ներ հայե րի ա զա տու-
թյու նը թուր քե րի գե րիշ խա նու թյու նից: Ը ստ նրանց՝ այդ նա խադ րյալն ա պա հո վում էին 
Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նը և հա մաշ խար հային պա տե րազ մի ժա մա նակ ռուս-
նե րի զի նագ րա ված ա րևմ տա հայ կա կան տա րած քը՝ ել քով դե պի Սև ծով: Ը ստ ա մե րի-
կյան ա ռա քե լու թյան ան դամ նե րի՝ այդ տա րածքն այն քան մեծ չէր, որ հայե րը չկա րո-
ղա նային զի նագ րա վել և պա հել, բա ցի այդ՝ չա փա վոր սահ ման նե րում Հա յաս տանն 
ա րագ կվե րա կանգն վեր որ պես կեն սու նակ պե տու թյուն: Հայե րը պետք է կենտ րո նա-
նային նշված տա րած քում, ի սկ մահ մե դա կան բնակ չու թյունն այն տե ղից աս տի ճա նա-
բար դուրս բեր վեր: Չա փա վոր, այ սինքն՝ «պատ մա կան Հա յաս տա նի» սահ ման նե րում 
հայ կա կան պե տու թյան ստեղծ ման դեմ թուր քերն ու քրդերն այլևս չէին կա րող բո ղո-
քել։ Բա ցի այդ՝ նշված տա րած քից թուր քե րի ու քրդե րի ար տա գաղթն ա վե լի հեշ տո-
րեն կի րա գործ վեր, քան շատ ա վե լի ըն դար ձակ տա րած քից: Չա փա վոր տա րած քում 
հայե րը կարճ ժա մա նա կում կա րող էին մե ծա մաս նու թյուն կազ մել և հաս նել ի նք նա-
կա ռա վար ման, ի սկ ե րկ րի ման դա տային կա ռա վար մա նը նրանց մաս նակ ցու թյու նը 
կկր ճա տեր դրա ժամ կե տը: Միև նույն ժա մա նակ, չա փա վոր տա րած քում միա տարր 
հայ բնակ չու թյամբ ազ գային պե տու թյան ստեղ ծու մով «կ վե րա նար ըն դար ձակ տա-
րած քով Մեծ Հա յաս տան ստեղ ծե լու՝ հայե րի հնա րա վո րու թյուն նե րի վտան գը», ի նչն 
ան հանգս տաց նում էր թե՛ մեծ տե րու թյուն նե րի, թե՛ Թուր քիայի ղե կա վար նե րին, նաև 
քիչ կլի նեին ման դա տա կիր պե տու թյու նից ա կն կալ վող ռազ մա կան և ֆի նան սա կան 
ծախ սե րը: Ման դա տա կիր պե տու թյան վե րահսկո ղու թյու նը շա րու նակ վե լու էր այն քան 
ժա մա նակ, մինչև հայե րը կազ մեին բա ցար ձակ մե ծա մաս նու թյուն Հա յաս տա նի սահ-
ման նե րում և պատ րաստ լի նեին ի նք նա կա ռա վար ման ու ի նք նա պաշտ պա նու թյան: 
Հա յաս տա նը պետք է զար գա նար որ պես բու ֆե րային պե տու թյուն թուր քե րով և ա րաբ-
նե րով բնա կեց ված շրջան նե րի միջև39: Հա կա ռակ դեպ քում «հայե րը կանգ նած են չա-
փից շա տը վերց նե լու և ա մեն ի նչ կորց նե լու ի րա կան վտան գի ա ռջև»40, – նշված էր 
Հ. Քին գի և Չ. Քրեյ նի զե կու ցագ րում: Կի լի կիան, որ տեղ հայե րը կազ մում էին բնակ-
չու թյան հա զիվ 25 %-ը, Հա յաս տա նի ման դա տի մեջ կա րող էր ը նդ գրկ վել միայն այն 
դեպ քում, ե թե մեծ տե րու թյուն նե րին չհա ջող վեր Ա նա տո լիա յում հիմ նել միա տարր և 
զար գա ցող պե տու թյուն41: Հ. Քին գի և Չ. Քրեյ նի կար ծի քով՝ եվ րո պա ցի նե րը զի ջում նե-
րի չէին գնա Կի լի կիա յում։ Միև նույն ժա մա նակ նրանք ի րա տե սա կան չէին հա մա րում 
Ա ՄՆ-ի հա վակ նու թյուն նե րը Կի լի կիայի նկատ մամբ։ Ո ւս տի ա ռա ջարկ վում էր ե րկ րա-

38 Նույն տե ղում, փաստ. № 199, 204-205:
39 Նույն տե ղում, փաստ. № 199, 207-209:
40 Նույն տե ղում, փաստ. № 199, 209:
41 Գա յա նե Մախ մու րյա նի կար ծի քով՝ Հ. Քին գի և Չ. Քրեյ նի զե կու ցագ րում ա րևմ տա հայե րի թիվն 
ար հես տա կա նո րեն նվա զեց ված է։ Махмурян, Армения в политике США, 90, 135-136։
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մա սը թող նել թուր քե րի տի րա պե տու թյան տակ, ա մե րի կյան միաս նա կան ման դա տը 
կենտ րո նաց նել Հա յաս տա նում, Ա նա տո լիա յում և Կ.Պոլ սում կամ այդ տա րածք նե րից 
յու րա քան չյու րի հա մար սահ մա նել ե րեք ա ռան ձին ման դատ ու դրանք հանձ նել մեկ 
պե տու թյան։ Այդ պի սով Կի լի կիան կորց նում էր կարևո րու թյու նը որ պես Փոքր Ա սիա 
ներ թա փան ցե լու ու ղի. նա խա պատ վու թյու նը տր վում էր Բոս ֆո րին: Ի վեր ջո Հ. Քին գը 
և Չ. Քրեյ նը կանգ են առ նում հետևյալ տար բե րա կի վրա՝ սահ մա նել մեկ ը նդ հա նուր 
ման դատ ո ղջ Փոքր Ա սիայի հա մար՝ ա ռանց Մի ջա գետ քի և Սի րիայի՝ նրա նում նե րա-
ռե լով Հա յաս տա նի և Կ.Պոլ սի ման դատ նե րը: Այդ ե րեք ման դատ նե րից ա մե նա ծան-
րը հա մար վում էր Հա յաս տա նի նը, քա նի որ հայ կա կան պե տու թյու նը ստեղծ վե լու էր 
հիմ քից՝ միա վո րե լով տևա կան ժա մա նակ եր կու տար բեր պե տու թյուն նե րի կազ մում 
գո յատևած հայ կա կան տա րածք նե րը: Դա հնա րա վոր էր ի րար շաղ կապ ված մի քա նի 
նա խադ րյալ նե րի առ կա յու թյան դեպ քում: Մաս նա վո րա պես՝ թուր քե րը գործ նա կա նո-
րեն պի տի ըն դու նեին միաս նա կան ման դա տի գա ղա փա րը, թուր քա կան պե տու թյու նը 
պետք է հրա ժար վեր Հա յաս տա նի նկատ մամբ տա րած քային հա վակ նու թյուն նե րից, 
նպաս տեր հայե րի հայ րե նա դար ձու թյա նը, հո գար, որ հայե րը նյու թա կան հա տու ցում 
ստա նային 1915−1916 թթ. տե ղա հա նու թյան, բռնա գաղ թի և զանգ վա ծային կո տո րած-
նե րի հետևան քով ու նե ցած վնաս նե րի հա մար: Բա ցի այդ՝ Ռու սաս տանն էլ պետք է 
հրա ժար վեր Արևե լյան Հա յաս տա նից, ի սկ Ա ՄՆ-ի դաշ նա կից պե տու թյուն ներն ը ստ 
ա մե նայ նի ա ջակ ցեին նրան: Այս նա խադ րյալ նե րի բա ցա կա յու թան դեպ քում Ա ՄՆ-ն 
պետք է հրա ժար վեր Փոքր Ա սիայի ման դա տից42: 

Այս պի սով, Հ. Քին գը և Չ. Քրեյ նը թե րա հա վատ էին ան կախ Հա յաս տան ստեղ-
ծե լու գա ղա փարն ի րա գոր ծե լու հնա րա վո րու թյան հար ցում: Ի նչ վե րա բե րում է նրանց 
ա ռա ջարկ նե րի ի րա գործ մա նը, ա պա այդ դեպ քում ման դա տի ժամ կետն ա վարտ-
վե լուց հե տո Փոքր Ա սիա յում տնտե սա կան և ռազ մա քա ղա քա կան ան գե րա զան ցե լի 
ա ռա ջա տար էր լի նե լու Թուր քիան, ո րը բնա կա նա բար օգ տա գոր ծե լու էր բո լոր հնա-
րա վո րու թյուն նե րը՝ կրկին տի րա նա լու Հա յաս տա նին:

Հ. Քին գի և Չ. Քրեյ նի զե կույ ցը գա լիս է սրե լու Ա ՄՆ դե մոկ րատ նա խա գահ Վ. 
Վիլ սո նի և հան րա պե տա կան մե ծա մաս նու թյուն ու նե ցող Սե նա տի լար ված փոխ հա-
րա բե րու թյուն նե րը։ Սե նա տը պա հան ջում էր, որ նա խա գա հը ման դատ նե րի հար ցում 
իր քա ղա քա կա նու թյու նը հիմ նա վո րեր ռա ցիո նալ, պրագ մա տիկ փաս տար կում նե րով, 
մինչ դեռ Վ. Վիլ սո նը նա խընտ րում էր բա րո յա կան փաս տարկ ներն ու ար դա րա ցում-
նե րը։ Սե նա տում և նրա մի ջազ գային հա րա բե րու թյուն նե րի կո մի տեում հակ ված էին 
պաշտ պա նե լու հայ կա կան ան կա խու թյան գա ղա փա րը՝ Հա յաս տա նի և Կի լի կիայի 
ման դատն ըն դու նե լու հե ռան կա րի փո խա րեն։ Դրա վկա յու թյու նը 1919 թ. սեպ տեմ բե-
րի 9-ին Սե նատ ներ կա յաց ված № 106 բա նաձևն էր, ո րը պատ րաս տել էին սե նա տոր, 
Հա յաս տա նի ան կա խու թյան ա մե րի կյան կո մի տեի (ՀԱԱԿ) գոր ծա դիր մարմ նի ան-
դամ, դե մոկ րատ Ջ. Շ. Վի լյամ սը և մի ջազ գային հա րա բե րու թյուն նե րի սե նա տա կան 
կո մի տեի նա խա գահ Հ. Կ. Լո ջը43։ 

42 Armenia in Documents of the U. S. Department of State, doc. № 199, 220-221.
43 № 106 բա նաձևը նա խա տե սում էր փաս տա ցի գո յու թյուն ու նե ցող Հա յաս տա նի Հան րա պե տու-
թյան, Ա րևմ տյան Հա յաս տա նի վեց նա հանգ նե րի, Կի լի կիայի, Տրա պի զո նի, Պարս կաս տա նի Ա դր բե-
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Ան տան տի տե րու թյուն նե րի կա ռա վա րու թյուն ներն էլ, ի րենց հեր թին, կաս կա ծում 
էին, թե Վ. Վիլ սո նը ձգտում էր հաս տատ վել մի ջերկ րա ծո վյան ա վա զա նում Ֆրան սիայի 
փո խա րեն։ Այ դու հան դերձ, Կի լի կիայի նե րա ռու մը Ա ՄՆ-ի հե տաքրք րու թյուն նե րի ո լորտ 
ա ռա ջաց նում է Ֆրան սիայի և Մեծ Բրի տա նիայի ան բա րյա ցա կա մու թյու նը։ Պա տա հա-
կան չէ, որ ՀՀ ղե կա վա րու թյան և Փա րի զում գոր ծող հայ պատ վի րակ նե րի հետ հան-
դի պում նե րի ըն թաց քում եվ րո պա ցի դի վա նա գետ նե րը չէին թաքց նում, որ Ա ՄՆ-ի ցան-
կու թյամբ էր Կի լի կիան ը նդ գրկ վել ա պա գա ՀՀ քար տե զի մեջ։ Խու սա փե լով հայ կա կան 
տա րածք նե րի ման դա տի վե րա բե րյալ հու սադ րող կան խա տե սում ներ ա նե լուց, բայց և 
չբա ցա ռե լով Ֆրան սիայի հրա ժա րու մը Կի լի կիայից, նրանք նաև ձգտում էին պար զել, 
թե հայե րը հնա րա վոր հա մա րո՞ւմ էին այդ ե րկ րա մա սի զի ջու մը մեկ այլ պե տու թյան։ 
Միև նույն ժա մա նակ Մեծ Բրի տա նիան, Ֆրան սիան և Ի տա լիան հրա ժար վում են մաս-
նակ ցել Թուր քիա յում ման դատ նե րի ու սում նա սի րու թյան մի ջազ գային հանձ նա ժո ղո վի 
աշ խա տանք նե րին, ո րն էլ ձևա վոր վում ու իր ա ռա քե լու թյունն ի րա կա նաց նում է որ պես 
զուտ ա մե րի կյան հանձ նա ժո ղով։ Փա րի զի հաշ տու թյան վե հա ժո ղո վում ևս Հ. Քին գի 
և Չ. Քրեյ նի ա ռա ջար կու թյուն նե րը դի վա նա գի տա կան քննար կում նե րի ա ռար կա չեն 
դառ նում: Ա մե րի կյան ա ռա քե լու թյան ար դյունք նե րը պա տաս խան չէին տա լիս Ա ՄՆ 
նա խա գա հին հու զող բո լոր հար ցե րին: Ա հա թե ին չու է 1919 թ. սեպ տեմ բե րին Ա նդր-
կով կաս և Փոքր Ա սիա ու ղարկ վում ա մե րի կյան բազ ման դամ նոր ա ռա քե լու թյուն՝ Վ. 
Վիլ սո նի վստա հու թյու նը վայե լող գե նե րալ Ջեյմս Հար բոր դի գլխա վո րու թյամբ՝ Հա յաս-
տա նի ման դա տին ա ռնչ վող հար ցե րը հա մա կող մա նիո րեն ու սում նա սի րե լու և Կոնգ րե-
սին հա մա պա տաս խան զե կու ցա գիր ներ կա յաց նե լու նպա տա կով, ո րը ո րո շիչ պետք է 
լի ներ Միա ցյալ և Ան կախ հայ կա կան պե տու թյան ստեղծ մա նը վե րա բե րող հար ցե րում 
թե՛ Ա ՄՆ-ի, թե՛ նրա դաշ նա կից պե տու թյուն նե րի վերջ նա կան դիր քո րո շու մը ձևա վո րե-
լու տե սան կյու նից44: Եվ րո պա կան պե տու թյուն նե րը նպա տա կա հար մար չեն հա մա րում 
ներ կա յաց ված լի նել նաև այս ա ռա քե լու թյան կազ մում:

Ջ. Հար բոր դի ա ռա քե լու թյան զե կու ցա գի րը, ո րը հոկ տեմ բե րի 16-ին ներ կա յաց վում է 
պետ դե պար տա մենտ, այ նու հետև՝ Սե նատ, բաղ կա ցած էր հետևյալ չորս բա ժին նե րից.

ա) հայ ժո ղովր դի պատ մու թյունն ու ներ կա վի ճա կը,
բ) քա ղա քա կան ի րա վի ճա կը և ա ռա ջարկ ներ այն կար գա վո րե լու ուղ ղու թյամբ,
գ) Թուր քիայի և Ա նդր կով կա սի ման դա տի հետ կապ ված պայ ման ներն ու խնդիր-

նե րը,
դ) թեր և դեմ նկա տա ռում նե րը ման դա տը ստանձ նե լու հար ցում45:

ջան նա հան գի հյու սի սային մա սի ան կա խու թյան ճա նա չում և ան վտան գու թյան ա պա հո վում ը նդ հուպ 
ռազ մա կան ու ժի կի րառ ման մի ջո ցով։ Դեկ տեմ բե րի 18-ին լար ված քննար կում նե րից հե տո ՀԱԱԿ 
ղե կա վա րու թյու նը նրա նա խա գա հի գլխա վո րու թյամբ հե ռագ րում է Ա ՄՆ նա խա գահ Վ. Վիլ սո նին, 
որ դա տա պար տում է նախ կին Օս մա նյան կայս րու թյան ման դա տի գա ղա փա րը՝ այն հա մա րե լով շա-
հա վետ միայն թուր քե րի հա մար։ Կո մի տեա կան նե րը պնդում էին ՀՀ-ն ան հա պաղ ճա նա չե լու և նրան 
տնտե սա կան ու ռազ մա կան ա ջակ ցու թյուն ցույց տա լու ան հրա ժեշ տու թյու նը։ Ը նդ ո րում՝ «Հա յաս-
տան» ան վան ներ քո նկա տի էր ա ռն վում Երևա նից մինչև Կի լի կիա ըն կած տա րած քը՝ նե րա ռյալ ծո-
վեզ րը։ Махмурян Гаянэ. Армения в политике США 1917−1923 гг., 292-293։ 
44 Armenia in Documents of the U. S. Department of State, doc. № 174, 178-180.
45 Նույն տե ղում, փաստ. № 255, 300-332:
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Հաշ վի առ նե լով Կ.Պոլ սի, Ա նա տո լիայի, Ա րևմ տյան Հա յաս տա նի և Ա նդր կով կա-
սի հիմ նախնդիր նե րի ը նդ հան րու թյու նը՝ Ջ. Հար բոր դի ա ռա քե լու թյան զե կու ցագ րում 
ա ռա ջարկ վում էր այդ տա րածք նե րը դնել մեկ պե տու թյան՝ Ա ՄՆ-ի եր կա րա ժամ կետ 
հո վա նա վո րու թյան ներ քո՝ դրանց ար դյու նա վետ վե րահսկո ղու թյունն ա պա հո վե-
լու նպա տա կով: Շեշ տե լով Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան ցան կու թյու նը, որ ՀՀ-ի, 
Ա րևմ տյան Հա յաս տա նի վեց վի լայեթ նե րի և Կի լի կիայի հա մար սահ ման վեր որևէ մեծ 
տե րու թյան միաս նա կան ման դա տը, զե կու ցագ րում կար ծիք էին հայտնում, որ այդ 
ման դա տը կա րող էր տևել եր կար տա րի ներ, մինչև Սահ մա նա դիր ժո ղո վը մշ տա կան 
կա ռա վար ման վերջ նա կան ձև կո րո շեր46։ Ա ռա քե լու թյան ի րա վա կան հար ցե րով փոր-
ձա գետ, գն դա պետ Ջաս պեր Բրին թոնն այս ա ռի թով ա ռա ջար կում էր «Հա յաս տան» 
վար չա քա ղա քա կան միա վո րի սահ ման նե րում ը նդ գրկել Հա յաս տա նի Հան րա պե տու-
թյու նը և միայն Ա րևմ տյան Հա յաս տա նի ե րեք վի լայեթ նե րը՝ Վա նը, Բիթ լի սը և Է րզ-
րու մը (հա մա նուն քա ղա քի հար ցը են թա կա էր քննարկ ման – Լ.Հ.)՝ ել քով դե պի Սև 
ծով: Նրա հա մոզ մամբ՝ այդ շրջանն ը նդ գրկե լու էր ոչ ա վե լին, քան Ա րևմ տա հա յաս-
տա նի հա մար հայե րի պա հան ջած տա րած քի կե սը, ի սկ դա այն քան քիչ է ր՝ բա վա-
րա րե լու հա մար հայե րի ազ գային պա հանջ նե րը, որ, ը ստ փոր ձա գե տի, «քիչ հա վա-
նա կան էր լի նե լու» այդ պի սի Հա յաս տա նի դեմ նրա հարևան նե րի հա կազ դե ցու թյու-
նը: Ը ստ Ջ. Բրին թո նի՝ թեև իր ա ռա ջար կը Հայ կա կան հար ցի լուծ ման նվա զա գույն 
տար բե րակ էր, այ նուա մե նայ նիվ կա րող էր բա վա րա րել հայ րե նիք վե րա դառ նա լու, 
ազ գային օ ջախ ու նե նա լու հայե րի պա հան ջը: Հա յաս տա նի շրջա նի ստեղ ծու մը հա վա-
նա բար ըն դու նե լի կլի ներ նաև թուր քե րի հա մար, ո րոնց մեծ մա սը, բա ցա ռու թյամբ օս-
մա նյան պե տու թյան տա րած քային ամ բող ջա կա նու թյան վե րա կանգ նում պա հան ջող 
թուրք ազ գայ նա կան նե րի, հաշտ վել էր Հա յաս տա նի վերջ նա կան կորս տի գա ղա փա րի 
հետ և եր ջա նիկ կլի ներ Հայ կա կան հար ցից ա զատ վել թուր քե րի հա մար նվա զա գույն 
տա րած քային կորս տով: Ջ. Բրին թո նի հա մոզ մամբ՝ որ քան ան թույ լատ րե լի էր Հա յաս-
տա նի են թար կու մը թուր քա կան կա ռա վար մա նը, նույն քան ան ցան կա լի էր նոր ու ըն-
դար ձակ սահ ման նե րով ան կախ Հա յաս տա նի ստեղ ծու մը և հե ռան կա րում հնա րա վոր 
ռու սաս տա նյան հա մա դաշ նու թյան նրա կլա նու մը, մա նա վանդ, որ հայե րը կան խատ-
րա մադր ված են անց նել Ռու սաս տա նի կող մը47:

Զե կու ցագ րի «Թուր քիայի և Ա նդր կով կա սի ման դա տի հետ կապ ված պայ ման ներն 
ու խնդիր նե րը» բաժ նում կարևոր վում էր ման դա տային գո տում Ա ՄՆ կա ռա վա րու թյան 
ան կաշ կանդ գոր ծու նեու թյան հա մար ան հրա ժեշտ պայ ման նե րի ա պա հո վու մը։ Այդ 
նպա տա կով բարձ րաց վում էր Ռու մե լիա յում, Բոս ֆո րում, Ա նա տո լիա յում և Ա նդր կով կա-
սում տե ղա կայ ված օ կու պա ցիոն զոր քե րի դուրս բեր ման հար ցը՝ բա ցա ռու թյամբ Զմյուռ-
նիա յում գտն վող հինգ հու նա կան դի վի զիա նե րի և սև ծո վյան բա նա կի ու Կի լի կիայի 
ան գլիա կան, ֆրան սիա կան, ի տա լա կան ստո րա բա ժա նում նե րի 50 հազ. զին վոր նե րի։ 
Նաև ա ռա ջարկ վում էր, Կ.Պոլ սից բա ցի, այլ կա յա նա տե ղի ներ ևս ու նե նալ ա մե րի կյան 
նա վե րի հա մար, ո րոնց թվում նշվում էր Կի լի կիայի Մեր սին նա վա հան գիս տը48։

46 Նույն տե ղում, փաստ. № 255, 311:
47 Նույն տե ղում, փաստ. № 250, 289-292:
48 Նույն տե ղում, փաստ. № 255, 321, 323:
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Ջ. Հար բոր դի ա ռա քե լու թյան ան դամ նե րը դեմ էին Օս մա նյան կայս րու թյու նից ան-
ջատ ան կախ հայ կա կան պե տու թյան ստեղծ մա նը այն պատ ճա ռով, որ Ա րևմ տյան 
Հա յաս տա նում և Կի լի կիա յում, որ տեղ թուր քե րը կո տո րել էին ա վե լի քան մեկ մի լիոն 
հայի, մե ծա մաս նու թյուն էր կազ մում մահ մե դա կան բնակ չու թյու նը։ Ը ստ զե կու ցագ-
րի՝ Օս մա նյան կայս րու թյան նկատ մամբ մեկ պե տու թյան միաս նա կան ման դա տի 
դեպ քում հայե րը և թուր քե րը կլի նեին հարևան ներ, ոչ թե՝ հա կա ռա կորդ ներ, ո րոնց 
միջև ան խու սա փե լի կլի նեին խանդն ու ա տե լու թյու նը: Ա ռա քե լու թյան եզ րա կա ցու թյու-
նը հետևյալն էր. «Հայ կա կան հար ցը չի կա րող լուծ վել Հա յաս տա նում: Այն չի կա րող 
վերջ նա կա նա պես լուծ վել ա ռանց պա տաս խա նե լու եր կու հար ցի.

Ի՞նչ պետք է ա նել Թուր քիայի հետ, 
Ի՞նչ է պատ րաստ վում ա նել Ռու սաս տա նը»49:
Նույն միտքն է ար տա հայտ ված նաև հոկ տեմ բե րի 16-ին Ջ. Հար բոր դի՝ Ռ. Լան-

սին գին ուղղ ված հե ռագ րում, ո րի հիմ նադ րույթ նե րը հան գում էին հետևյա լին. Հա յաս-
տա նի և Ա նդր կով կա սի ման դատն ա ռանց Ա նա տո լիայի և Կ.Պոլ սի ձեռն տու չէ. նախ՝ 
սպաս վե լիք ծախ սերն այն քան մեծ են, որ ար ժեզրկում ե.ն ման դա տը, այ նու հետև՝ 
գործ նա կա նո րեն ան հնար է այդ տա րած քում ա պա հո վել օ րի նա կա նու թյուն, կար գու-
կա նոն, կյան քի և ու նեց ված քի ան վտան գու թյուն, ա պա նաև շեշտ վում էր, որ ման դա-
տա կիր պե տու թյու նը գործ նա կա նո րեն զրկ ված էր լի նե լու ի րա կան իշ խա նու թյու նից, 
քա նի դեռ թուր քա կան պե տու թյան վե րահսկո ղու թյան ներ քո էր գտն վում Կ.Պո լի սը: 
Այս պայ ման նե րում Ջ. Հար բոր դը խիստ կաս կա ծե լի էր հա մա րում Հա յաս տա նի և 
Ա նդր կով կա սի ման դա տի վերջ նա կան հա ջո ղու թյու նը50, ի սկ Մեծ Բրի տա նիայի ար-
տա քին գոր ծե րի նա խա րար Ջորջ Նա թա նի ել Քեր զո նը Հա յաս տա նի հա մար ա ռան-
ձին ման դատ սահ մա նե լու որևէ ան հրա ժեշ տու թյուն չէր տես նում՝ ա ռա ջար կե լով այդ 
պար տա կա նու թյու նը կամ բե ռը փո խան ցել Ազ գե րի լի գային51:

Փաս տո րեն, ա մե րի կյան միաս նա կան ման դա տի նա խագ ծում նպա տա կա հար մար 
էր դիտ վում Կի լի կիան թուր քե րի տի րա պե տու թյան տակ թող նե լը, ո րի դեպ քում ան-
խու սա փե լի էր լի նե լու կի լի կիա հայե րի ցե ղա սպա նու թյան ու ե րկ րա մա սի հա յա թափ-
ման մռայլ հե ռան կա րը։ Երևա նից մինչև Կի լի կիա ձգվող ըն դար ձակ տա րած քում, որ-
տեղ գլխա վո րա պես ներ կա էին Ռու սաս տանն ու Մեծ Բրի տա նիան՝ ի րենց շա հե րով, 
որ պես Ա ՄՆ-ի հու սա լի ու ազ դե ցիկ քա ղա քա կան հե նա րան դի տարկ վում էր թուրք 
տար րը՝ ա մե նաստ վա րը տա րա ծաշրջա նում և փոր ձա ռուն՝ դեռևս միջ նա դա րից իր 
պե տա կա նու թյան ա նընդ հա տու թյան ա ռու մով: 

Այս պի սով, թեև ա մե րի կյան միաս նա կան ման դա տի գա ղա փարն ուղղ ված էր 
Ա ՄՆ-ի ռազ մա կան և նավ թային հե տաքրք րու թյուն նե րի բա վա րար մանն ու քո ղարկ-
ված էր ա ռա ջա դի մա կան նպա տա կով՝ նպաս տել տա րա ծաշրջա նի բո լոր ժո ղո վուրդ-
նե րի սո ցիալ-տնտե սա կան, քա ղա քա կան զար գաց մա նը, նրանց նա խա պատ րաս տել 

49 Papers Relating to the Foreign Relations of the United States. The Paris Peace Conference 1919, Vol. II, 
861.
50 Armenia in Documents of the U. S. Department of State, doc. № 255, 314-315.
51 Նույն տե ղում, փաստ. № 271, 348: Махмурян, Армения в политике США, 362։ 
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ան կա խու թյան և մի մյանց հետ խա ղաղ գո յակ ցու թյան, այ նուա մե նայ նիվ նրա նում կար 
թե՛ Հա յաս տա նի ան կա խու թյան գա ղա փա րի և թե՛ ո ղջ հայ ժո ղովր դի ֆի զի կա կան 
ան վտան գու թյան դեմ ուղղ ված սպառ նա լիք. նույ նիսկ Կի լի կիան ու Ա րևմ տյան Հա-
յաս տանն ամ բող ջու թյամբ ա մե րի կյան միաս նա կան ման դա տի սահ ման նե րում ը նդ-
գրկե լու պա րա գա յում հնա րա վոր է, որ հե տա գա յում՝ ման դա տի ժամ կե տի ա վար տից 
հե տո Թուր քիան ոչ միայն չհ րա ժար վեր Ա րևմ տյան Հա յաս տա նից և Կի լի կիայից, 
այլև, օ գտ վե լով Հա յաս տա նի ա րևմ տյան և արևե լյան մա սե րի միա ցյալ լի նե լու ի րո-
ղու թյու նից, իր ազ դե ցու թյու նը հաս տա տեր նաև Արևե լյան Հա յաս տա նում: Հարցն այն 
է, որ Կ.Պո լի սը, սև ծո վյան նե ղուց նե րը, ո ղջ Ա նա տո լիան, Ա րևմ տյան Հա յաս տա նը և 
Ա նդր կով կա սը մեկ պե տու թյան ման դա տի մեջ միա վո րելն ը ստ էու թյան նշա նա կում 
էր պահ պա նել Թուր քիայի տա րած քային ամ բող ջա կա նու թյու նը, վե րաց նել Հա յաս-
տանն ի բրև պատ նեշ հա մա թուր քա կա նու թյան ճա նա պար հին, ուղ ղա կիո րեն նպաս-
տել Թուր քիայի ու Կով կա սի մահ մե դա կան և թուր քա լե զու ժո ղո վուրդ նե րի միջև ան-
մի ջա կան կա պի ստեղծ մա նը, թու րա նա կան պե տու թյան ձևա վոր մա նը, պայ ման ներ 
ստեղ ծել, որ պես զի թուր քե րը դառ նային ե րկ րի գլխա վոր տե րե րը և ման դա տի ժամ կե-
տի ա վար տից հե տո շա րու նա կեին հայե րի բնաջնջ ման քա ղա քա կա նու թյու նը52: Պա-
տա հա կան չէ, որ, ը ստ Ջ. Հար բոր դի ա ռա քե լու թյան զե կու ցագ րի, բազ մա թիվ թուրք 
բարձ րաս տի ճան պաշ տո նյա ներ պաշտ պա նում էին Օս մա նյան կայս րու թյան ո ղջ տա-
րած քում մեկ պե տու թյան՝ Ա ՄՆ-ի ման դա տը հաս տա տե լու գա ղա փա րը53: Հետևա-
բար, հայ ազ գային շա հե րի տե սան կյու նից Ջ. Հար բոր դի ա ռա քե լու թյան նա խա գի ծը 
ոչ միայն թուր քան պաստ էր, այլև Քինգ-Ք րեյ նի նա խագ ծի հա մե մատ ա վե լի հա կա-
հայ կա կան: Ա մե րի կյան ա ռա քե լու թյուն նե րի ու սում նա սի րու թյուն նե րում Կի լի կիան 
կարևոր վում էր լոկ Ա ՄՆ-ի ֆի նան սատնտե սա կան ու ռազ մա քա ղա քա կան շա հե րի 
տե սան կյու նից և այն քա նով, որ քա նով նրա տա րած քով հնա րա վոր կա րող էր լի նել 
եր կա թու ղային և ծո վային ու ղի նե րով մի մյանց կա պել Մեր ձա վոր Արևել քը, Կով կասն 
ու Եվ րո պան։ Ը նդ ո րում՝ Կի լի կիան դի տարկ վում էր ի բրև սև ծո վյան նե ղուց նե րի մր-
ցա կից, որ կա յուն քա ղա քա կան ի րադ րու թյան պա րա գա յում նույ նիսկ նա խընտ րե լի էր 
իր ծո վեզ րի լայ նու թյամբ և բարձր թո ղու նա կու թյամբ։ 

Կիլիկիայի հարցը ԱՄՆ պետդեպարտամենտի 1920 թ. փաստաթղթերում

Ըստ ա մե րի կյան պետ դե պար տա մեն տի վա վե րագ րե րի՝ 1920 թ. սկիզ բը տագ նա պա լի 
էր կի լի կիա հայե րի հա մար թե՛ Կի լի կիայի հար ցի դի վա նա գի տա կան քննար կում նե-
րի և թե՛ ե րկ րա մա սում տե ղի ու նե ցող դեպ քե րի ա ռու մով։ Հուն վա րի 15-ին Ա ՄՆ-ում 
ՀՀ դես պան Ար մեն Գա րոն (Փաստր մա ճյան) պետ քար տու ղա րին ու ղար կած իր գրու-
թյամբ հայտ նում էր հայե րի ան հանգս տու թյու նը Փա րի զի վե հա ժո ղո վում Հայ կա կան 

52 Այս մա սին տե՛ս Լի լիթ Հով հան նի սյան, «Հա յաս տա նը «Կով կա սյան տան» թուր քա կան և Կ. Պո-
լիս −Անդր կով կաս միաս նա կան ման դա տի ա մե րի կյան ծրագ րե րում», Ժա մա նա կա կից քա ղա քակրթա-
կան գոր ծըն թաց նե րը և հու մա նի տար գի տու թյուն նե րի զար գաց ման հիմ նախնդիր նե րը Հա յաս տա-
նում, գի տա կան նս տաշրջա նի նյու թե րի ժո ղո վա ծու, խմբ.՝ Հա կոբ Հա կո բյան և ու րիշ ներ (Երևան, 
«Նոյյան Տա պան», 2004), 110-125: 
53 Armenia in Documents of the U. S. Department of State, doc. № 255, 315-316.
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հար ցի շու տա փույթ լուծ ման և ազ գային ա կն կա լիք նե րի ի րա կա նաց ման հնա րա վո րու-
թյուն նե րի ա ռն չու թյամբ՝ կապ ված եվ րո պա կան պե տու թյուն նե րի մտադ րու թյան հետ՝ 
շա րու նա կե լու վե հա ժո ղո վի աշ խա տանք ներն ա ռանց ա մե րի կա ցի նե րի հե տա գա մաս-
նակ ցու թյան։ Հի շա տա կե լով 1915−1916 թթ. գաղտ նի հա մա ձայ նագ րե րը, ը ստ ո րոնց՝ 
Կի լի կիան Դիար բե քի րի, Խար բեր դի ու Սե բաս տիայի հետ ան ցել էր ֆրան սիա ցի նե-
րին, դես պա նը նշում էր, որ «ան շա հախնդիր Ա մե րի կայի ազ դե ցիկ մի ջամ տու թյան 
մեջ» էր հայ ժո ղովր դի վաս տա կած ի րա վունք նե րը պաշտ պա նե լու հե ռան կա րը։ Ա. 
Գա րոն նաև տե ղե կաց նում էր, որ իր կա ռա վա րու թյու նը չի հա վակ նում Կի լի կիային՝ 
Ա ՄՆ-ին թող նե լով ե րկ րա մա սի ի րա վա կան կար գա վի ճա կի և սահ ման նե րի վերջ նա-
կան ո րո շու մը54։ Սա կայն այդ դիր քո րո շումն այլևս չէր կա րող ու նե նալ որևէ գործ նա-
կան նշա նա կու թյուն, քա նի որ Ա ՄՆ-ն պատ րաստ վում էր հե ռա նալ ակ տիվ քա ղա քա-
կա նու թյու նից՝ անց նե լով «մե կու սաց ման»։

Մինչ այդ՝ 1920 թ. հուն վա րի 19-ին Հին գի խորհր դի55 ան դամ պե տու թյուն նե րը ո րո-
շում են փաս տա ցի (դե ֆակ տո) ճա նա չել Հա յաս տա նի կա ռա վա րու թյու նը՝ պայ մա-
նով, որ ճա նա չու մը չէր կան խո րո շում հայ կա կան պե տու թյան ա պա գա սահ ման նե րի 
հար ցը: Ջ. Քեր զո նի մեկ նա բա նու թյամբ՝ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նը նախ կին 
Ռու սա կան կայս րու թյան մասն է ե ղել և պատ րաստ է Ա դր բե ջա նի և Վրաս տա նի հետ 
միա նա լու հա կա բոլշևի կյան պայ քա րին: Այդ հան գա ման քը պետք էր օգ տա գոր ծել՝ 
փաս տա ցի ճա նա չե լով Հա յաս տա նի կա ռա վա րու թյու նը: Ը ստ Ջ. Քեր զո նի՝ հե տա-
գա յում՝ Օս մա նյան կայս րու թյան հետ հաշ տու թյան պայ մա նա գի րը ստո րագ րե լիս, 
Հա յաս տա նի ճա նաչ ման փաս տը չէր կա րող որևէ պար տա վո րու թյամբ կաշ կան դել 
դաշ նա կից պե տու թյուն նե րին՝ վերջ նա կա նո րեն ո րո շե լու Հա յաս տա նի Հան րա պե տու-
թյան և Թուր քիայի միջև պե տա կան սահ մա նա գի ծը56: Հա յաս տա նի ան կա խու թյան 
ճա նաչ ման հար ցի վե րա բե րյալ Ա ՄՆ-ի պաշ տո նա կան դիր քո րո շու մը ձևա կերպ վում 
է 1920 թ. հուն վա րի 27-ին, ե րբ պետ քար տու ղա րի պաշ տո նա կա տար Ֆ. Փոլ կը Ֆրան-
սիա յում Ա ՄՆ դես պան և Հին գի խորհր դում ա մե րի կյան պատ վի րա կու թյան ղե կա-
վար Հյու Քեմպ բել Ո ւոլեյ սին հե ռագ րով հրա հան գում է դաշ նա կից պե տու թյուն նե րի 
Գե րա գույն խորհր դին հա ղոր դե լու, որ Ա ՄՆ-ն հա մա ձայն է վեր ջի նիս ո րոշ մա նը Հա-
յաս տա նի կա ռա վա րու թյու նը փաս տա ցի ճա նա չե լու վե րա բե րյալ՝ պայ մա նով, որ դա 
չէր կան խո րո շում հայ կա կան պե տու թյան ա պա գա սահ ման նե րի հար ցը, և ոչ ա վե-
լին: Հե ռագ րում ը նդ ծվում էր, որ Ա ՄՆ-ն չէր պատ րաստ վում փաս տա ցի ճա նա չել Հա-
յաս տա նը, քա նի դեռ վերջ նա կա նո րեն ո րոշ ված չէր նրա պե տա կան սահ մա նա գի ծը 
Թուր քիայի հետ57: Նույն օ րը հա ման ման հրա հանգ են ստա նում նաև Կ.Պոլ սում Ա ՄՆ 

54 Махмурян, Армения в политике США, 335.
55 Փա րի զի հաշ տու թյան վե հա ժո ղո վի ղե կա վար մար մին նե րից է ր՝ բաղ կա ցած Ա ՄՆ-ի, Մեծ Բրի-
տա նիայի, Ֆրան սիայի, Ի տա լիայի և Ճա պո նիայի կա ռա վա րու թյուն նե րի ղե կա վար նե րից: Պարտ-
ված Գեր մա նիայի հետ Վեր սա լի պայ մա նագ րի ստո րագ րու մից հե տո զբաղ վել է նրան դաշ նա կից 
պե տու թյուն նե րի հետ հաշ տու թյան պայ մա նագ րե րի նա խա պատ րաստ մամբ:
56 Armenia in Documents of the U. S. Department of State, doc. № 291, 375.
57 Նույն տե ղում, փաստ. № 295, 380-381:
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գե րա գույն կո մի սար Մարկ Լամ բերտ Բրիս տո լը և Վ. Հաս կե լը58: Ներ կա յաց ված դի-
վա նա գի տա կան փաս տաթղ թե րը վկա յում են, որ Հայ կա կան, այդ թվում և Կի լի կիայի 
հար ցի լու ծումն այ նուա մե նայ նիվ կախ ման մեջ էր դր վում դաշ նա կից պե տու թյուն նե-
րի և Թուր քիայի միջև հաշ տու թյան պայ մա նագ րի կն քու մից: Դա լուրջ հար ված էր 
ՀՀ ար տա քին քա ղա քա կա նու թյան ա րևմ տա մետ ուղ ղու թյա նը, քա նի որ նվա զում էին 
Կի լի կիան ա պա գա հայ կա կան ան կախ պե տու թյան սահ ման նե րում ը նդ գրկե լու հայե-
րի հույ սե րը։ Այդ մա սին իր մտա հո գու թյունն է ար տա հայ տում Հայ կա կան ազ գային 
պատ վի րա կու թյան ղե կա վար Պ. Նու բա րը՝ 1920 թ. փետր վա րի 18-ին նա խա գահ Վ. 
Վիլ սո նին ու ղարկ ված հու շագ րում նշե լով, որ փա րի զյան Գլ խա վոր խոր հուրդն ը ստ 
էու թյան մտա դիր է Կի լի կիան թող նել օս մա նյան տի րա պե տու թյան տակ, քա նի որ այդ 
ե րկ րա մա սում Ֆրան սիային հե տաքրք րում են միայն իր տնտե սա կան ի րա վունք ներն 
ու ար տո նու թյուն նե րը։ Նա նաև ը նդ գծում էր, որ Կի լի կիայի ա մե րի կյան ման դա տին 
կա րող էր փո խա րի նել դրան հա մար ժեք ֆրան սիա կան իշ խա նու թյու նը՝ ե րկ րա մա-
սը Թուր քիայից ամ բող ջու թյամբ ան ջա տե լով հան դերձ։ Փետր վա րի 21-ին Ա ՄՆ նա-
խա գա հին հա ման ման գրու թյուն է ու ղար կում նաև Ա. Գա րոն59։ Ա ՄՆ հա սա րա կա-
կան-քա ղա քա կան շրջա նակ նե րում ևս ժա մա նակ առ ժա մա նակ բարձ րա ձայն վում էր 
մտա հո գու թյուն Հա յաս տա նի ա մե նա բա րե բեր հատ վա ծը՝ Կի լի կիան, Ֆրան սիային 
զի ջե լու ա ռն չու թյամբ60։ Ֆրան սիա կան կա ռա վա րու թյունն էլ, իր հեր թին, Վա շինգ տո-
նում Ֆրան սիայի դես պա նի մի ջո ցով ձգտում էր հա վաս տիա ցում ներ կոր զել Ա ՄՆ կա-
ռա վա րու թյու նից, թե «արդյոք մտա դի՞ր է Միա ցյալ Նա հանգ նե րի կա ռա վա րու թյու նը 
հրա ժար վել Արևե լյան գոր ծե րում ու նե ցած իր հե տաքրք րու թյուն նե րից, … թե՞ ը նդ հա-
կա ռա կը … նա խա տե սում է … պա հան ջել ազ դե ցու թյան, գոր ծո ղու թյան և պա տաս-
խա նատ վու թյան իր բա ժի նը խա ղա ղու թյան վերջ նա կան և ռազ մա կան վե րա կանգն-
ման գոր ծում»61։ Միև նույն ժա մա նակ Կի լի կիայի շուրջ օ ղա կը գնա լով սեղմ վում է ր։ 
Բրի տա նա ցի նե րը, որ Փա րի զի վե հա ժո ղո վում բա ցա հայտ հայ տա րա րել էին, թե նյու-
թա կան ու մարդ կային ռե սուրս ներ չու նեն զի նա թա փե լու թուր քե րին և ա պա հո վե լու 
Կի լի կիայի ան վտան գու թյունն ու խա ղաղ զար գա ցու մը, օ գտ վե լով ա մե րի կա ցի նե րի 
բա ցա կա յու թյու նից, աս տի ճա նա բար նե ղաց նում էին հայ կա կան ա պա գա պե տու թյան 
սահ ման նե րը և՛ Կի լի կիա յում, և՛ Խար բեր դում, և՛ Է րզ րու մում, և՛ սև ծո վյան հատվա-
ծում62։ Ջ. Քեր զոնն այդ գոր ծե լա կեր պը բա ցատ րում էր նրա նով, որ Փա րի զի վե հա-
ժո ղո վում թուր քե րի հա մար «զ գա յուն» հար ցե րի վե րա բե րյալ ցան կա ցած կտրուկ ո րո-
շում կամ ար մա տա կան լու ծում կա րող էր ա ռաջ բե րել վեր ջին նե րիս դի մադ րու թյու նը։ 
Նա կողմ նա կից էր Թուր քիայի հետ հաշ տու թյան պայ մա նագ րի կն քումն ա րա գաց նե-
լուն, թեև վստահ չէր, որ այդ պայ մա նա գի րը վերջ նա կա նո րեն կխա ղա ղեց ներ Մեր-
ձա վոր Արևել քը և մի քա նի ա միս ան ց չէր հան գեց նի տա րա ծաշրջա նում ի րադ րու թյան 
էլ ա վե լի սր ման։ Ը ստ Ջ. Քեր զո նի՝ հաս տատ էր միայն այն, որ Ա ՄՆ-ն պի տի հրա-

58 Նույն տե ղում, փաստ. № 296, 382:
59 Նույն տե ղում, 340-341։
60 Նույն տե ղում, 353։
61 Նույն տե ղում, 354։
62 Махмурян, Армения в политике США, 362.
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ժար վեր Կի լի կիայի ման դա տից հօ գուտ Ֆրան սիայի63։ Փաս տո րեն ի րենց ար դա րա-
ցի ի րա վունք նե րը պաշտ պա նե լու հա մար պայ քա րում հայե րը մնա ցել էին միայ նակ։ 
Նրանց միակ հույ սը հայ կա կան զի նուժն է ր։ Քե մա լա կան նե րը պատ րաստ վում էին 
ձա խո ղել Թուր քիային պար տադր վե լիք հաշ տու թյան պայ մա նա գի րը։ Որևէ ազ դե-
ցիկ պե տու թյուն չէր ե րաշ խա վո րում հայ ժո ղովր դի ան վտան գու թյու նը ՀՀ-ում, նրան 
միաց վե լիք ա րևմ տա հայ կա կան տա րածք նե րում և Կի լի կիա յում, ա վե լին՝ նրանց ա ռա-
ջարկ վում էր մո ռա նալ Կի լի կիայի մա սին։ 

Այս ի րադ րու թյու նը նպաս տա վոր էր քե մա լա կան նե րի հա մար, ո րոնք մտա դիր էին 
ա ռա ջին ի սկ հնա րա վո րու թյան դեպ քում հա յա թա փել Կի լի կիան։ Ար դեն փետր վա րի 
13-ին Զմյուռ նիա յում ա մե րի կյան գլխա վոր հյու պա տո սը հա ղոր դում էր Կի լի կիա յում 
քե մա լա կան նե րի լայ նա մասշ տաբ հար ձակ ման, ե րկ րա մա սից ֆրան սիա կան զոր քի 
դուրսմղ ման, ի նչ պես նաև Զեյ թու նում, Ֆռ նու զում, Ֆըն տը ճա գում և հա րա կից գյու ղե-
րում հա վաք ված հայ փախս տա կան նե րի ահ ռե լի մարդ կային կո րուստ նե րի մա սին64։ 
Թուր քե րի փետր վա րյան հար ձա կու մը հե րո սա բար ետ է մղ վում Այն թա պում՝ չնա յած 
նրա ճա նա պարհ նե րի շրջա փակ մա նը, տե ղի հայե րի դեմ ցե ղա սպա նա կան գոր ծո ղու-
թյուն նե րին, ո րոնց նաև զոհ է դառ նում մի քա նի ա մե րի կա ցի մի սիո ներ65։ 

Այս դեպ քե րին զու գա հեռ՝ 1920 թ. փետր վար-մարտ ա միս նե րին Լոն դո նում դաշ-
նա կից տե րու թյուն նե րի դես պան նե րի, ա պա ապ րի լի 19-26-ին Սան Ռե մո յում (Ի տա-
լիա) տե րու թյուն նե րի Գե րա գույն խորհր դի խորհր դա ժո ղով նե րում 1917-1919 թթ. դաշ-
նա կից տե րու թյուն նե րի դի վա նա գի տա կան քննար կում նե րով հա մա ձայ նեց ված ի րա-
վա քա ղա քա կան սկզ բունք նե րի հի ման վրա վերջ նա կա նա պես մշակ վում է Թուր քիայի 
հետ հաշ տու թյան պայ մա նագ րի նա խա գի ծը: Ապ րի լի 23-ին Ա ՄՆ կա ռա վա րու թյու նը 
փաս տա ցի ճա նա չում է Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նը66: Դրա նից ան մի ջա պես 
հե տո Սան Ռե մոյի խորհր դա ժո ղո վը հա վա նու թյուն է տա լիս Միա ցյալ Հա յաս տա-
նի ստեղծ մա նը՝ Թուր քիայի հետ նրա սահ ման նե րի, մաս նա վո րա պես Է րզ րումն ու 
Տրա պի զո նը Միա ցյալ Հա յաս տա նի սահ ման նե րում ը նդ գրկե լու հար ցը շա րու նա-
կե լով կա պել Ա ՄՆ-ի՝ Հա յաս տա նի ման դա տը և հայ-թուր քա կան սահ մա նագծ ման 
ի րա վա րա րու թյու նը ստանձ նե լու խնդիր նե րի հետ, ո րոնց քննարկ մանն ա մե րի կյան 
կող մը, ել նե լով իր կա ռա վա րու թյան որ դեգ րած քա ղա քա կան նոր դիր քո րո շու մից, 
չէր մաս նակ ցել: Նման ա ռա ջար կով ապ րի լի 26-ին Գե րա գույն խոր հուր դը Սան Ռե-
մոյից դի մում է Ա ՄՆ կա ռա վա րու թյա նը և նա խա գահ Վ. Վիլ սո նին՝ նկա տի ու նե նա-
լով այդ պե տու թյան շա հերն ու հե տաքրք րու թյուն ներն Արևե լյան, մաս նա վո րա պես 
Հա յաս տա նի հար ցում67: Միև նույն ժա մա նակ, եվ րո պա կան դի վա նա գետ նե րը հա-
վե լում են, որ Ա ՄՆ կա ռա վա րու թյա նը հե տաքրք րող Կի լի կիան դուրս էր թողն վե լու 

63 Նույն տե ղում։
64 Նույն տե ղում, 305։
65 Նույն տե ղում, 307։
66 Նույն տե ղում, փաստ. № 304, 389:
67 Papers Relating to the Foreign Relations of the United States. 1920. In 3 vols., vol. III (Washington, D. 
C.: US Government Printing Office, 1936), 770; Armenia in Documents of the U. S. Department of State, 
doc. № 306, 391-396.
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ա մե րի կյան ման դա տային գո տուց։ Դա ա նըն դու նե լի հա մա րող Հա յաս տա նի ան կա-
խու թյան և օգ նու թյան Ֆի լա դել ֆիայի կո մի տեն մայի սի 5-ին հան դես է գալիս Ա ՄՆ 
նա խա գա հին ուղղ ված «Ա մե րի կան և Հա յաս տա նը» խո րագ րով հայ տա րա րու թյամբ։ 
Նրա նում ա ռա ջարկ վում էր ճա նա չել «հայ կա կան կա ռա վա րու թյու նը, ո րի լիա զո րու-
թյուն նե րը տա րած վում են վեց վի լայեթ նե րի թուր քա կան Հա յաս տա նի վրա՝ նե րա ռյալ 
Տրա պի զո նի նա հան գը, հա մա նուն նա վա հան գիս տը և Կի լի կիա նա հան գը… Մեր սին 
ծո վային նա վա հանգս տով»68։ Նույն օ րե րին Կի լի կիայի ի րա վա կան կար գա վի ճա կի 
հար ցը քննարկ վում էր հայ հա սա րա կա կան-քա ղա քա կան շրջա նակ նե րում, և դրանց 
ար դյունք նե րը դի վա նա գի տա կան խո ղո վակ նե րով հասց վում էին Վա շինգ տոն։ Հայե-
րի հա մար ըն դու նե լի եր կու տար բե րակ նե րից մե կը Կի լի կիա յում Ֆրան սիայի ման դա-
տի հաս տա տումն էր, մյու սը՝ ե րկ րա մա սի նե րա ռու մը ա մե րի կյան միաս նա կան ման-
դա տի սահ ման նե րում69։ Սա կայն 1920 թ. մայի սի 17-ին պետ քար տու ղար Բ. Քոլ բիի՝ 
դես պան Հ. Ք. Ո ւոլեյ սին ուղղ ված հե ռագ րից պարզ է դառ նում, որ նա խա գահ Վ. 
Վիլ սո նը պաշ տո նա պես հա մա ձայն էր Գե րա գույն խորհր դի ո րո շում նե րի հի ման վրա, 
այ սինքն՝ ա ռանց Կի լի կիայի, ստանձ նել Հա յաս տա նի սահ ման նե րը ո րո շող ի րա վա-
րա րի ա ռա քե լու թյու նը70:

Վա շինգ տո նի ազ գային ար խի վում պահ պան վում են վա վե րագ րեր, ո րոն ցում 
նկա րագր ված են, վե րոն շյալ դի վա նա գի տա կան ի րա դար ձու թյուն նե րին զու գա հեռ, 
1920 թ. Կի լի կիա յում տե ղի ու նե ցող ող բեր գա կան ի րա դար ձու թյուն նե րը։ Մայի սի 30-
ին Ան կա րայի թուրք-ֆ րան սիա կան զի նա դա դա րի ստո րագ րու մից հե տո, ո րի հի ման 
վրա՝ ֆրան սիա կան զոր քը թող նում է Սի սը և տե ղա փոխ վում Ա դա նա, քե մա լա կան-
նե րի գոր ծո ղու թյուն ներն ա վե լի սան ձար ձակ են դառ նում. քա ղա քում հայե րին ար-
գել վում էր բա ցել խա նութ նե րը, ար վար ձան նե րում և մեր ձա կա գյու ղե րում մշա կել 
հո ղա տա րա ծու թյուն նե րը։ Հա ճա խա կի էին մահ մե դա կան ներն առևան գում հայե րին, 
Մա րա շում վտանգ ված էր 5 հազ. հայ փախս տա կա նի կյան քը։ 1920 թ. սեպ տեմ բե-
րի 21-22-ին քե մա լա կան նե րը նոր հար ձա կում են սկսում կի լի կիա հայե րի դեմ, ո րի 
ըն թաց քում նաև դրսևոր վում է Սև րի պայ մա նագ րի կն քու մից հե տո Ֆրան սիայի հա-
կա հայ կա կան կեց ված քը։ 1920 թ. նոյեմ բե րի 11-ին Զմյուռ նիա յում գտն վող ար քե պիս-
կո պոս Մու շեղ Սե րո բյա նը Ա ՄՆ նա խա գահ Վ. Վիլ սո նին հաս ցեագ րած նա մա կում 
վկա յում էր, որ ֆրան սիա ցի նե րը նպա տա կադր վել էին ցրել կի լի կիա հայե րի իշ խա նու-
թյան մար մի նը Ա դա նա յում՝ Ազ գային միու թյու նը, նաև զի նա թա փել կա պի տան Ջոն 
Շիշ մա նյա նի ի նք նա պաշտ պա նա կան ջո կա տը, 140 հազ. կի լի կիա հայի է վա կուաց նել 
Ա լեք սանդ րետ, Բեյ րութ, Զմյուռ նիա, Կ.Պո լիս կամ Երևան։ Ար քե պիս կո պո սը նշում 
էր, որ Կի լի կիա յում դրու թյու նը սկսել էր բար դա նալ դեռևս 1919 թ. հոկ տեմ բե րից, ե րբ 
հայե րին ար գե լել էին զբաղ վել գյու ղատնտե սա կան աշ խա տանք նե րով ու բռնա գաղ-
թեց րել Մեր սին, Տար սոն, Ա դա նա, ի սկ հայ կա կան ան շարժ և շար ժա կան գույ քին տի-

68 Հայ տա րա րու թյան հե ղի նա կը Հայկ Յար դու մյանն է ր։ Հայ տա րա րու թյու նը նաև ստո րագ րել էին 
Ու. Ջ. Սմի թը, Ֆ. Լ. Վալ դոն և Ֆ. Փ. Փաուեր սը։ Махмурян, Армения в политике США, 373։ 
69 Նույն տե ղում, 363, 380-381, 385:
70 Armenia in Documents of the U. S. Department of State, doc. № 308, 397-398.
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րա ցել էին մահ մե դա կան նե րը71։ Ի սկ Ա ՄՆ-ում ա պաս տա նած հայ փախս տա կան Մա-
նա սե Սևա կի վկա յու թյամբ՝ քե մա լա կան նե րի պա շա րած Հա ճըն քա ղա քը զրկ ված էր 
պա րե նից, ի սկ հայե րի ի նք նա կազ մա կերպ ման, ա ռա վել ևս ի նք նա պաշտ պա նու թյան 
բո լոր փոր ձե րը թշնա մին կան խում է ր։ Ա վե լին՝ ֆրան սիա ցի սպա նե րը ևս զբաղ ված 
էին հայե րի թա լա նով։ Նրանք և ի տա լա ցի նե րը գոր ծար քի մեջ էին քե մա լա կան նե րի 
հետ. զենք էին վա ճա ռում նրանց և հայե րից կո ղոպտ ված հարս տու թյուն նե րից ստա-
նում ի րենց բա ժի նը72։ Գ. Մախ մու րյա նի ի րա վա ցի գնա հատ մամբ՝ ֆրան սիա ցի նե րի 
պահ ված քը բա ցատր վում էր նրա նով, որ Դա մաս կո սը գրա վե լուց հե տո Ֆրան սիայի 
կա ռա վա րու թյունն իր ու շադ րու թյու նը կենտ րո նաց րել էր Սի րիա յում և Լի բա նա նում, 
որ տեղ ծրագր ված էր միաս նա կան ման դա տի ստեղ ծում։ Այս պայ ման նե րում Կի լի-
կիան լռե լյայն հանձն վում էր թուր քե րին՝ ե րկ րա մա սում ֆրան սիա կան տնտե սա կան 
ար տո նու թյուն նե րի պահ պան ման դի մաց73։ 

ԱՄՆ պետ դե պար տա մեն տի փաս տաթղ թե րը վկա յում են, որ Ա ՄՆ-ն բնավ շա-
հագրգռ ված չէր Կի լի կիայի ման դա տով և չէր պատ րաստ վում գործ նա կան քայ լեր ձեռ-
նար կել կամ ստանձ նել որևէ մի ջազ գային-ի րա վա կան պար տա վո րու թյուն կի լի կիա-
հայե րի ան վտան գու թյան ա պա հով ման ուղ ղու թյամբ: Դա բա ցատր վում էր ոչ միայն 
Կ.Պո լիս – Ա նա տո լիա – Ա րևմ տյան Հա յաս տան – Ա նդր կով կաս միաս նա կան ման-
դա տից բխող ան խու սա փե լի ֆի նան սատնտե սա կան ու ռազ մա քա ղա քա կան դժվա-
րու թյուն նե րով, Ա ՄՆ-ի և նրա եվ րո պա կան դաշ նա կից նե րի սուր հա կա սու թյուն նե րով, 
այլև դրանց հա մա տեքս տում ե րկ րի նա խա գահ Վ. Վիլ սո նի ու Կոնգ րե սի տա րա ձայ-
նու թյուն նե րով: Այդ պայ ման նե րում Վ. Վիլ սոնն ի րեն ա ջակ ցող պաշ տո նյա նե րի հետ 
ուղ ղա կի ան զոր էր ի րա գոր ծե լու Կի լի կիայի ման դա տի վե րա բե րյալ իր տված խոս-
տում նե րը՝ ա ռաջ նորդ վե լով բա ցա ռա պես մար դա սի րու թյան վեհ գա ղա փար նե րով: 

Ա մե րի կյան դի վա նա գի տա կան փաս տաթղ թե րը նաև վկա յում են, որ դաշ նա կից 
տե րու թյուն նե րը ևս գործ նա կա նո րեն շա հագրգռ ված չէին լու ծե լու Կի լի կիայի ու նրա 
հայ բնակ չու թյան ան վտան գու թյան ա պա հով ման խնդի րը: Ը ստ 1920 թ. Սև րի պայ-
մա նագ րի՝ Կի լի կիայի ման դա տը տր վում է Ֆրան սիային՝ հիմք ըն դու նե լով 1916 թ. 
Սայքս-Պի կոյի ան գլո-ֆ րան սիա կան գաղտ նի հա մա ձայ նա գի րը: Դա ե րկ րա մա սը 
քե մա լա կան Թուր քիային վե րա դարձ նե լու սկիզբն էր: Ֆրան սիան, ձգտե լով այդ պե-
տու թյու նից ստա նալ իր պե տա կան պարտ քը, 1921 թ. Ան կա րայի ֆրանս-թուր քա կան 
պայ մա նագ րով՝ Կի լի կիան վե րա դարձ նում է Թուր քիային՝ դառ նա լով ե րկ րա մա սի 
հա յա թափ ման և կի լի կիա հայե րի նոր ցե ղա սպա նու թյան հան ցա կի ցը:

Հայ ժո ղո վուրդն ապ րում է հեր թա կան ող բեր գու թյու նը, բայց ա րդյո՞ք քա ղում է 
պատ մու թյան հեր թա կան և մեր օ րե րում ևս խիստ ար դիա կան դասն այն մա սին, որ 
աշ խար հի ազ դե ցիկ պե տու թյուն նե րի հա մար մար դա սի րա կան հայ տա րա րու թյուն նե-
րը լոկ ի րենց ի րա կան նպա տակ ներն ու հա վակ նու թյուն նե րը քո ղար կե լուն ուղղ ված 
դի վա նա գի տա կան հնարք են, և որ ազ գային պե տու թյուն ու պե տա կա նու թյուն կեր-
տե լու տե սան կյու նից ա ռաջ նային պետք է լի նի նախևա ռաջ սե փա կան մարդ կային, 

71 Махмурян, Армения в политике США, 450.
72 Նույն տե ղում։
73 Նույն տե ղում։
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ռազ մա կան, տնտե սա կան, հում քային, ֆի նան սա կան և այլ հնա րա վո րու թյուն նե րի ու 
կա րո ղու թյուն նե րի սթափ գնա հա տու մը։ 

Այս պի սով, 1919−1920 թթ. Ա ՄՆ պետ դե պար տա մեն տի փաս տաթղ թե րը սկզբ-
նաղ բյու րային կարևոր ար ժեք ու նեն։ Դրանք բա ցա հայ տում են Կի լի կիայի հար ցում 
Ա ՄՆ-ի քա ղա քա կա նու թյան աս տի ճա նա կան փո փո խու թյու նը եվ րո պա կան դաշ նա-
կից պե տու թյուն նե րի դի վա նա գի տա կան ճնշ ման ներ քո, ներ կա յաց նում են ե րկ րա մա-
սի տնտե սա կան և ռազ մա քա ղա քա կան կարևո րու թյու նը մեծ տե րու թյուն նե րի մեր ձա-
վո րարևե լյան ծրագ րե րում՝ ամ բող ջաց նե լով Կի լի կիայի ու կի լի կիա հայե րի պատ մու-
թյու նը նոր, ու շագ րավ փաս տե րով։ 

CILICIA IN THE DOCUMENTS OF THE U.S. STATE DEPARTMENT  
IN 1919−1920 

Lilit Hr. Hovhannisyan
Institute of History of National Academy of Sciences, Armenia

SUMMARY

The diplomatic documents from the U.S. Department of State stored at the National Archives of 
the USA in Washington and Republic of Armenia in Yerevan, which were officially published in 
volumes by the U.S. Government yet in 1931-1947, contain remarkable material on Cilicia. They 
throw light upon the negotiations between the leaders of the United States, Great Britain, France, Italy 
and delegations representing those countries at the 1919-1920 Paris International Peace Conference 
on political status and borders of Cilicia, establishment of a mandate for it, withdrawal of British 
troops from the region, occupation of Cilicia and Syria by French troops. The documents of the 
State Department reveal the contradictions between the Great Powers on the above-mentioned issues, 
describe their interests in the region. Records for the meetings of the Council of Ten of February 
4, Council of Four of March 20, May 14, 21, 31 and Council of Five of July 18, August 25, 1919 are 
valuable from this point of view.

The “Scheme for settlement in the Turkish Empire” of May 21, 1919, reflects the position of 
the Prime Minister of Great Britain D. Lloyd George on Cilicia. The U.S. President W. Wilson’s 
approaches concerning Cilicia are reflected in reports of the U.S. Commissioners in Turkey C. Crane 
and H. King of August 28, 1919, and the chief of the military mission to Armenia General J. Harbord 
of October 16, 1919. The difficulty of the Turkish border demarcation through Cilicia is presented in 
a note issued by the Allied Supreme Council on April 26, 1920, to U.S. Secretary of State B. Colby.

The U.S. State Department diplomatic documents confirm that the Allies were practically not 
interested in resolving the issue of ensuring the security of Cilicia and its Armenian population. 
Based on the 1916 Sykes-Picot Anglo-French secret agreement, the 1920 Treaty of Sèvres provided 
for the transference of the mandate of Cilicia to France. It became the beginning of handing over the 
land to the Kemalist Turkey. Thus France, seeking to receive its state debt from Turkey, became an 
accomplice to the new genocide of Cilicia Armenians.

Key words: Adana vilayet, Ottoman Empire, Paris International Peace Conference, Council of 
Ten, Council of Four, mandate, United and Independent Armenia, Woodrow Wilson, Sykes-Picot 
Agreement, Treaty of Sèvres, Armenian Genocide.
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КИЛИКИЯ В ДОКУМЕНТАХ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ДЕПАРТАМЕНТА США В 1919−1920 ГГ.

Лилит Гр. Оганисян
Институт истории Национальной академии наук, Армения

РЕЗЮМЕ

Дипломатические документы Государственного департамента США, хранящиеся в Национальных 
архивах США в Вашингтоне и Республики Армения в Ереване и официально изданные в томах 
правительством США еще в 1931-1947 гг., содержат примечательный материал о Киликии. 
Они проливают свет на переговоры, состоявшиеся на Парижской международной мирной 
конференции в 1919-1920 гг. между руководителями и делегациями США, Великобритании, 
Франции, Италии о политическом статусе и границах Киликии, определении для нее мандата, 
выводе британских войск из региона, оккупации Киликии и Сирии французскими войсками. 
В документах Госдепартамента раскрываются противоречия между великими державами по 
вышеуказанным вопросам, описываются их интересы в регионе. С этой точки зрения особенно 
ценны протоколы заседаний Совета Десяти от 4 февраля, Совета Четырех от 20 марта, 14, 21, 31 
мая и Совета Пяти от 18 июля, 25 августа 1919 года.

“Схема урегулирования в Турецкой империи” от 21 мая 1919 г. отражает позицию премьер-
министра Великобритании Д. Ллойд Джорджа по Киликии, а подходы президента США В. 
Вильсона в отношении Киликии отражены в докладах уполномоченных США в Турции Ч. Крейна 
и Г. Кинга от 28 августа 1919 г. и начальника военной миссии в Армению генерала Дж. Харборда 
от 16 октября 1919 г. Сложность демаркации турецкой границы через Киликию представлена в 
ноте Верховного совета Союзников от 26 апреля 1920 г. госсекретарю США Б. Колби.

Дипломатические документы Госдепартамента США подтверждают, что Союзники практи-
чес ки не были заинтересованы в решении вопроса обеспечения безопасности Киликии и ее ар-
мянского населения. На основании англо-французского секретного соглашения Сайкс-Пико 1916 
года Севрский договор 1920 года предусматривал передачу мандата Киликии Франции. Это стало 
началом передачи региона Кемалистской Турции. Таким образом, стремясь получить свой госу-
дарственный долг от Турции, Франция стала соучастницей нового геноцида киликийских армян.

Ключевые слова: вилайет Адана, Оттоманская империя, Парижская мирная международная 
конференция, Совет Десяти, Совет Четырех, мандат, Объединенная и Независимая Армения, 
Вудро Вильсон, соглашение Сайкс-Пико, Севрский договор, Геноцид армян.
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ՀԱՅՈՑ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ ԴԻԱՐԲԵՔԻՐԻ 
ՆԱՀԱՆԳՈՒՄ ՀԱՅԵՐԻ ՈՒ ԱՍՈՐԻՆԵՐԻ ԲՆԱՋՆՋՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 

ԲՐԻՏԱՆԱՑԻ ԴԻՎԱՆԱԳԵՏ ԵՎ ՀԵՏԱԽՈՒՅԶ ՄԱՅՈՐ ՆՈՅԵԼԻ 
ՏԵՂԵԿԱԳԻՐԸ

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։ 

Հոդ վա ծը ներ կա յաց վել է` 09.02.2022։ Ըն դուն վել է տպագ րու թյան` 10.04.2022։ 
The article was submitted on 09.02.2022 and accepted for publication on 10.04.2022.
Статья поступила 09.02.2022 и была принята к публикации 10.04.2022.
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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 



71

Ցեղասպանագիտական հանդես 10 (1), 2022

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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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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ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՐՏԱՑՈԼՈՒՄԸ ԳԵՂԱՐՎԵՍՏԱԿԱՆ 
ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ

Դա վիթ Վ. Գաս պա րյան
ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտ, Հա յաս տան

Հայոց ցե ղաս պա նու թյա նը՝ սկսած 1915 թվա կա նից՝ հենց Ե ղեռ նի զոհ գրող նե րից, մինչև այ-
սօր, հսկա յա կան գե ղար վես տա կան գրա կա նու թյուն է նվիր ված: Գե ղար վես տա կան գրա կա-
նու թյունն ի սկզ բա նե պայ քա րել է ցե ղաս պա նու թյան դեմ՝ նախ և ա ռաջ բա ցա հայ տե լով դրա 
բուն էու թյու նը, ո րը հայ րե նիք նե րի, քա ղա քակր թու թյուն նե րի, լե զու նե րի, ազ գու թյուն նե րի, մեծ 
հաշ վով՝ մար դու և ա մեն տե սա կի մարդ կայի նի ո չն չա ցումն է:

Սույն հոդ վա ծում նյու թը ներ կա յաց վում է ե րեք տե սան կյու նից՝ նկա տի ու նե նա լով՝ 
ա.խորհրդային ա ռա ջին տաս նա մյակ նե րը, բ. ցե ղաս պա նու թյան հետևան քով հայ րե նի քից 
հե ռա ցած և օ տա րա գիր դար ձած հայ գրող նե րի վե րա դար ձը ի րենց ար մատ նե րին, գ. օ տար՝ 
այս դեպ քում թուրք գրո ղի դիր քո րո շու մը ներ սից: 

Բա նա լի բա ռեր՝ Ցե ղաս պա նու թյուն, Հա յաս տան, հայոց պատ մու թյուն, հայ գրա կա նու թյուն, 
հայ ժո ղո վուրդ, մար դու ճա կա տա գիր, փաստ, հի շո ղու թյուն, հե ղի նակ, Ե ղի շե Չա րենց, Մայքլ 
Առ լեն, Փի թեր Բա լա քյան, Քե մալ Յալ չըն:

Հոդ վա ծը ներ կա յաց վել է՝ 02.11.2021: Ըն դուն վել է տպագ րու թյան՝ 10.05.2022: 
The article was submitted on 02.11.2021 and accepted for publication on 10.05.2022.
Статья поступила 02.11.2021 и была принята к публикации 10.05.2022.

Ինչ պես հղել՝ Դա վիթ Վ. Գաս պա րյան, «Ցե ղաս պա նու թյան ար տա ցո լու մը գե ղար վես տա կան 
գրա կա նու թյան մեջ», Ցե ղաս պա նա գի տա կան հան դես 10, no. 1 (2022), 84-96:
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Ներածություն

Հայոց ցե ղաս պա նու թյու նը 20-րդ դա րասկզ բի շատ գրող ներ՝ Գրի գոր Զոհ րապ, Սիա-
ման թո, Դա նի ել Վա րու ժան, Ռու բեն Սևակ, Ար տա շես Հա րու թյու նյան, Հով հան նես 
Թու մա նյան, Վա հան Տե րյան, Ե ղի շե Չա րենց և ու րիշ ներ, վե րա ծում են գե ղար վես-
տա կան գրա կա նու թյան: Հս կա յա կան է այդ եր կե րի թի վը: Ա րևմ տա հայ գրող նե րից 
շա տե րը դառ նում են Ե ղեռ նի զոհ: Նրանց ա վան դույթ նե րը շա րու նա կող սփյուռ քա հայ 
գրա կա նու թյու նը տա րի նե րի ըն թաց քում գրա կան հնա րա վոր բո լոր ձևե րով ստեղ ծում 
է հա րուստ վաս տակ, ո րի հիմ քում մի միայն վա վե րա կան պատ մու թյուն ներ են: Հա-
ման ման գոր ծեր են ստեղ ծում նաև հենց Ե ղեռ նի խոր շա կից հե ռա ցած և օ տա րա գիր 
դար ձած բազ մա թիվ հայ գրող ներ: 

Այս հսկա յա կան նյու թը կներ կա յաց նենք ե րեք տե սան կյու նից՝ նկա տի ու նե նա լով.
ա. խորհր դային ա ռա ջին տաս նա մյակ նե րը, 
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բ. հայոց լեզ վից հե ռա ցած օ տա րա գիր հայ գրող նե րին,
գ. թուրք գրող նե րից մի քա նի սի դիր քո րո շու մը:

Ա. Խորհրդային առաջին տասնամյակներ

1915 թ. կա մա վոր նե րի ջո կա տում Չա րեն ցը հաս նում է մինչև Վան, տես նում Ցե ղաս-
պա նու թյան ար հա վիրք նե րը, վե րա դառ նում ու գրում «Դան թեա կան ա ռաս պել» (1915-
1916), «Վա հագն» (1916), «Ազ գային ե րազ» («Պոեմ եր գի ծա կան և ող բեր գա կան») 
(1917) պոեմ նե րը, նույն ա կուն քից սեր ված այլևայլ բա նաս տեղ ծու թյուն ներ: Ա սե լիքն 
ա սում է, վե րա բեր մուն քը ճշ տում, բայց ցա վը չի անց նում, և նա խորհր դային ա ռա ջին 
տա րի նե րին գնում է սխրան քի ու ստեղ ծում «Եր կիր Նայի րի» վե պը1:

Վե պում ծնն դա վայր Կար սի նա խա տի պային կեր պար նե րով, ա ռօ րյայով, կու սակ-
ցա կան գոր ծիչ նե րի ճա ռե րով ու խոս տում նե րով հյու սում է 1914-1920 թթ. հայոց պատ-
մու թյու նը: Սկիզբն Ա ռա ջին հա մաշ խար հային պա տե րազմն է՝ նոր սպա սում նե րով, 
ան գամ ոգևո րու թյամբ, վեր ջը՝ Կար սի ա մո թա լի ան կու մը՝ կոր ծա նա րար պար տու-
թյամբ: Չա րենցն այս վե պը գրում է ան մի ջա կան տաք հետ քե րով։ Այն տա րի նե րին, 
ե րբ ին տեր նա ցիո նա լիզ մի գա ղա փար նե րով տո գոր ված ԽՍՀՄ-ում պաշ տո նա պես 
ար գել վում էր խո սել Ցե ղաս պա նու թյան մա սին, նա ի րա տե սո րեն պատ կե րում է մո-
տա կա ան ցյա լը: 

Իսկ նրանք, ով քեր փոր ձում են ետ նայել՝ Գուր գեն Մա հա րին, Վա հան Թո թո-
վեն ցը, Ակ սել Բա կուն ցը, հռչակ վում են նա ցիո նա լիստ և դա տա պարտ վում կրկ նա կի 
աք սո րի կամ գն դա կա հա րու թյան: Գրա կան ճիշտ հա յաց քի հա մար նրանք կյան քով 
են հա տու ցում՝ Մա հա րին՝ «Ման կու թյուն» և «Պա տա նե կու թյուն» (1929-1930), Թո թո-
վեն ցը՝ «Կյան քը հին հռով մեա կան ճա նա պար հի վրա» (1933) վի պակ նե րի, Բա կուն ցը՝ 
«Ծի րա նի փո ղը» (1933) պատմ ված քի հա մար: 

Նա ցիո նա լիզ մի մե ղադ րան քով քա ղա քա կան հա լա ծան քը շա տե րին էր ստի պում 
ոչ միայն լռել, այլև գրել ան ցյա լը ու րա ցող գոր ծեր, ի նչ պես Նաի րի Զա րյա նի «Խու-
ճապ» (1922) բա նաս տեղ ծու թյու նը՝ նվիր ված ծնն դա վայր Խա ռա կո նիս գյու ղին, ի նչ-
պես Հրա չյա Քո չա րի մե ղադ րան քը Խա չիկ Դաշ տեն ցի հաս ցեին, ը ստ ո րի՝ «Նացիո-
նա լիստ տա կանք նե րի հո գեոր դին՝ Խա չիկ Դաշ տեն ցը մեկն էր այն ե րի տա սարդ 
գրող նե րից, ո րոնց վրա ոչ պա տա հա կան կեր պով նա ցո նա լիստ գր չակ նե րը (ն կա տի 
ու նի Չա րեն ցին ու Բա կուն ցին՝ Դ. Գ.) դրել են ի րենց մա տը։ <...> Նա գո վեր գում է 
Ա րա գածն ու Ա րա րա տը, ո րոնց ստ վեր նե րը դրոշ են ե րի տա սարդ նացիո նա լիս տի 
հա մար»2: Այս պես էր, ո րով հետև Ա թա թուրք-Լե նին դա շինքն անց նում էր Հա յաս տա նի 
սր տի մի ջով, այլ կերպ ա սած՝ Ե ղեռ նը շա րու նակ վում է ր։ 

Իսկ ի ՞նչ էին գրում հայ գրա կա նա գետ նե րը խորհր դայ նա ցու մից ան մի ջա պես հե-
տո, Չա րեն ցի վե պի ստեղծ ման օ րե րին: Գրում էին. «Բուր ժուա կան և մանր բուր ժուա-
կան գրա կա նու թյան բնո րո շիչ հատ կա նի շը հենց ազ գայ նա մո լու թյունն է որ պես իշ խող 

1 Գրել է 1921-1924 թթ., 1922-1925 թթ. տպագրել «Նորք» հանդեսում, 1926 թ.՝ առանձին գրքով՝ 
Երևանում՝ հայերեն, Մոսկվայում՝ ռուսերեն:
2 Հրաչյա Քոչար, «Նացիոնալիստ տականքների հոգեորդին», Գրական թերթ, 10 մարտ 1937, թիվ 6:
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աշ խար հա յացք: <…> Այդ մարտն չող նա ցիո նա լիզ մի կար կա ռուն դեմ քե րը գե ղար վես-
տա կան գրա կա նու թյան մեջ Րաֆ ֆին է և Գա մառ Քա թի պան»3: 

Այս պայ ման նե րում Չա րեն ցի հա մար ա մենևին հեշտ չէր ճշմար տու թյունն ա սել 
մինչև վերջ, բայց գե ղար վես տա կան վար պե տու թյան հնա րա վոր մի ջոց նե րով և հատ-
կա պես եր գի ծան քի շղար շով պա րուր ված՝ ա սում է: Հի շենք վեր ջին տե սա րա նը, ե րբ 
Կար սի քա ղա քագ լուխ Մա զու թի Հա մոյին թուր քե րը կա խում են Կար սի բեր դում և 
գլխա վերևում տախ տակ փակց նում՝ այս պի սի գրու թյամբ՝ «Մ. Հ. Ա. Ն»4, որ նշա նա-
կում է՝ Մա զու թի Հա մո ար քա Նայի րի. այդ պես՝ խաչ ված Քրիս տո սի գլխա վերևում 
էին տախ տա կի վրա գրել՝ «Հ. Ն. Ա. Հ», որ նշա նա կում է՝ Հի սուս Նա զով րե ցի ար քա 
հրեից: Ի բր ծաղ րում էին, բայց ժա մա նա կի մեջ ծաղր ված նե րը նրանք էին, ով քեր չէին 
հա վա տում Քրիս տո սի հա վա տի հաղ թա նա կին և Մա զու թի Հա մոյի հայ րե նա սի րու-
թյա նը: Այս տեղ է իր հե րո սին թե կուզև գրո տես կով, բայց ար ժա նիո րեն ներ կա յաց նե լու 
գրո ղի վար պե տու թյու նը: 

Եվ ա հա Չա րեն ցի վեպն ըն դուն վում է խան դա վա ռու թյամբ, ար ժա նա նում հայե րեն 
(1926, 1934) ու ռու սե րեն (1926, 1933, 1935՝ եր կու ան գամ) մի քա նի հրա տա րա կու թյան 
ու նպաս տա վոր գրա խո սու թյուն նե րի: Այդ պե՛ս, ո րով հետև տես նում են վե պի ար տա-
քին շեր տը, այն, ի նչ պետք էր ժա մա նա կի հա մար՝ ազ գային ի դեալ նե րի ու հե րոս նե րի 
ծաղր, մինչ դեռ խոր քում ազ գային ող բեր գու թյունն էր, բոլշևիկ նե րի հրահ րած դա սալ-
քու թյամբ պայ մա նա վոր ված պար տու թյան ա մո թը: 

Ո՞րն էր Չա րեն ցին ա ռաջ նոր դող բուն նպա տա կը։ Նրա գերխնդի րը մնա ցա ծը և 
մնա ցա ծին փրկելն էր, Խորհր դային Հա յաս տա նում մնա ցոր դաց սե րուն դին հո գե բա նո-
րեն կյան քի կո չե լը, ո րով հետև հայի պատ մա կան ճա կա տագ րի ա ռջև ոչ միայն թուրքն 
էր, այլև ներ քին քա ղա քա կան փո փո խու թյա նը՝ Ա ռա ջին Հան րա պե տու թյու նից խորհր-
դային վար չա կար գի ան ցմա նը հո գե բա նո րեն հար մար վե լու ան հրա ժեշ տու թյու նը: Եվ 
պա տա հա կան չէ, որ վե պի ե րկ րորդ գլու խը սկս վում է դա գա ղի պատ կե րով: Գրում է. 
«Սր տի բուռն տրո փով սկսե ցի գրել նայի րյան այդ քա ղա քի պատ մու թյու նը, բայց հի մա, 
ե րբ ու զում եմ անց նել հե տա գա օ րե րին ու դեպ քե րին, պատ կե րել նրա օ րերն ու վաս-
տակ նե րը – դառն, ծանր մի մոր մոք թանձ րա նում է սր տիս, ու տում է սիրտս»5: 

Հա ջոր դում է այ լա սա ցու թյունն այն մա սին, թե ի նչ պես մի ան գամ տե սել է փո ղո-
ցի մեջ տե ղով ան ձրևի ու ցե խաջ րե րի մի ջով գնա ցող գա վա ռա կան վար ժա պե տի կամ 
փոստ-հե ռագ րային ցրի չի ար տա քի նով մի մար դու, որ սի րած, հա րա զատ հան գու ցյա լի 
հա մար ի րե նից շատ ա վե լի ծանր ու մեծ մի դեղ նա վուն դա գաղ է գլխին դրած տա նե լիս 
ե ղել: Հա ջոր դում է հե ղի նա կի ող բեր գա կան ան դրա դար ձը. «Այդ պես էլ ես, ըն թեր ցող, 
ճիշտ այդ վար ժա պե տի նման, – ո ՞ւր եմ գնում: Ին չո՞ւ եմ հպել, բայց ոչ թե ող նա շա րիս, 
այլ գան գիս ու ղե ղին դա գա ղան ման այն բե ռը, ե րբ ու զում եմ տեղ հասց նեմ… ո ՞ւր: 
Եվ մի՞ թե այն տեղ, տք նու թյանս վեր ջում, որ պես նվի րա կան սի րե լի մի մե ռել – չպի-
տի պատ կե րա նա ի նձ եր կի րը Նայի րի, ո րին դամ բա նե լու հա մար տա նում եմ ա հա ես 
խո հե րիս տո ղա շար դա գա ղը – տա նում եմ կամ քիս հա կա ռակ, ո րով հետև, այո, հար-

3 ՀԱԱ, ֆ. 1, ց. 8, գ. 216, թ. 41:
4 Եղիշե Չարենց, Երկերի ժողովածու, հ. 5 (Երևան,Հայկական ՍՍՌ ԳԱ հրատարակչություն, 1966), 270:
5 Նույն տեղում, 77:
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կա վոր է տա նել: Չէ՞ որ, այո՛ – թա ղել է հար կա վոր բո լոր մե ռել նե րին, որ քան էլ նրանք 
սի րե լի ու հա րա զատ լի նեն, չէ՞ որ, միև նույն է, հա կա ռակ դեպ քում կքայ քայ վեն նո քա 
զազ րե լի և ախ տա բույր, այն պես որ ան գամ սի րա հա րը կզզ վի պաշ տե լի ա ճյու նից»6: 

Սա պար տու թյան ող բեր գու թյան գույժն է՝ նայի րյան հույ զե րի փլու զու մը, ո րից հե-
տո դեռ պետք է ապ րել և հա մա կերպ վել դա ռը ի րա կա նու թյա նը. թանկ հա րա զատն 
այլևս չկա, մե ռել է, և նրան պետք է հու ղար կա վո րել: Հո գե բա նո րեն մա հա ցու ծանր 
դժվա րու թյուն ներ հաղ թա հա րե լու ճա նա պար հով Չա րեն ցը ձեռ քը մեկ նում է՝ ցա վակ-
ցե լու ապ րող նե րին, բայց նաև նրանց սա տա րե լու և գո նե այդ քա նով փրկե լու մեծ հույ-
սի վեր ջին տրոր ված հանգր վա նը: Չմո ռա նանք՝ այդ պես էր ա վարտ վում նաև «Դան-
թեա կան ա ռաս պել» պոե մը. ա հա վեր ջին տո ղե րը. 

… Ու պե՜տք է քայ լե՜լ ու քայ լե՜լ հա մառ՝ 
Ապ րե լու հսկա տեն չը բեռ ա րած…7: 

Խորհր դային գրաքննու թյան գա ղա փա րա կան ար գե լան քը Ցե ղաս պա նու թյան գե-
ղար վես տա կան պատ կեր ման վրա մնում է մինչև 1950-ա կան նե րի կե սե րը: Դրա նից 
հե տո ճա նա պար հը բաց վում է՝ աս պա րեզ հա նե լով բազ մա թիվ եր կեր, ո րոնք գր վել 
էին նաև այդ մութ տա րի նե րին և մնա ցել ան տիպ: Այդ պի սին է Հով հան նես Շի րա-
զի «Հայոց դան թեա կան» պոե մը (սկսել է գրել դեռևս 1940 թվա կա նից. տպագր վել 
է 1990-ին): Մյուս նե րից կա ռանձ նաց նեմ Պա րույր Սևա կի «Անլ ռե լի զան գա կա տուն» 
(1959), «Ե ռա ձայն պա տա րագ» (1969) պոեմ նե րը, Գուր գեն Մա հա րու «Այր վող այ գես-
տան ներ» (1966) և Խա չիկ Դաշ տեն ցի «Ռանչ պար նե րի կան չը» (1979) վի պաս քե րը, 
Մու շեղ Գալ շո յա նի «Մա րու թա սա րի ամ պե րը» (1980) պատմ վա ծա շա րը: Սփյուռ քում 
ստեղծ ված բազ մա թիվ գոր ծե րից հի շա տա կու թյան ար ժա նի են Շա հան Շահ նու րի 
«Նա հան ջը ա ռանց եր գի» (Փա րիզ, 1929), Կոս տան Զա րյա նի «Նա վը լե ռան վրա» 
(Բոս տոն, 1943) վե պե րը և վեր ջի նիս «Տա րա գո մի հար սը» (Բոս տոն, 1930) պոե մը: 

Բ. Հայոց լեզվից հեռացած օտարագիր հայ գրողներ

Ցե ղաս պա նու թյունն ի րե նով էր թե լադ րում հա յու թյան ա ռան ձին բե կոր նե րի հե ռա-
ցումն ու աս տի ճա նա կան ու ծա ցու մը, ո րոնք պայ մա նա վո րում էին օ տա րա ցած գրող-
նե րի առ կա յու թյուն՝ լեզ վով, մի ջա վայ րով. նրանք ստեղ ծում էին ի րենց յու րա հա տուկ 
գրա կա նու թյու նը: Այս գրող նե րին հի շա տա կենք ի րենց հիմ նա կան գոր ծե րով՝ Վի լյամ 
Սա րո յան («Հայը և հայը», «Մարդ կային կա տա կեր գու թյուն», «Յո թա նա սուն հա զար 
ա սո րի», «Ս պի տակ ձիու ա մա ռը» և բազ մա թիվ այլ պատմ վածք ներ), Լևոն-Զա վեն 
Սյուր մե լյան («Ձեզ եմ դի մում, տի կին ներ և պա րոն ներ»), Դա վիթ Խր դյան («Ճա նա-
պարհ տնից»), Փի թեր Սու րյան («Ս պա սու մի մեկ դար», «Դար պաս»), Փի թեր Նա-
ջա րյան («Վեր ջին հայը»), Նեն սի Գրի գո րյան («Զա բել»), Վա հե Քա չա («Մի դա-
շույն այս պար տե զի մեջ»), Ա շոտ Մա լա քյան – Ան րի Վեր նոյ («Մայ րիկ»), Դա յա նա 

6 Նույն տեղում, 78-79:
7 Եղիշե Չարենց, Երկերի ժողովածու, հ. 2 (Երևան, Հայկական ՍՍՌ ԳԱ հրատարակչություն, 1963), 36:
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Տեր-Հով հան նի սյան (բա նաս տեղ ծու թյուն ներ), Մերջ րի Հու սե փյան (պատմ վածք ներ, 
«Զ մյուռ նիայի դեպ քը» հե տա զո տու թյուն), Մայքլ Առ լեն Կրտ սեր («Դե պի Ա րա րատ»), 
Փի թեր Բա լա քյան («Ճա կա տագ րի սև շու նը»), Մա րի-Ան տուա նետ Վար դե նի Ար զու-
մա նյան («Աստ վա ծա մոր նր բանց քը»), Մար սե լա Փո լեյն-Վարտևա րյան («Աշ խար հի 
եզ րը»), Սև դա Սևան («Ռո դոս տո, Ռո դոս տո»), Վա րու ժան Ոս կա նյան («Շ շուկ նե րի 
մա տյան»), Քրիս Բոհ ջա լյան («Ա վա զի ամ րո ցի աղ ջիկ նե րը»), Մե լի նե Թու ման («Ե ղել 
է, չի ե ղել»), Մար գա րեթ Ա ճե մյան («Թա կոց դռա նը»), Մարկ Մուս թյան («Ժան դար-
մը») և ուրիշներ: Ա վե լաց նենք նաև Զա րեհ Սու րյա նին, ո րն ար ժա նա ցել է Սա րո յա-
նի գնա հա տու թյա նը: Այս ամ բող ջից կա ռանձ նաց նեմ ան գլիա գիր եր կու հե ղի նա կի՝ 
Մայքլ Առ լեն Կրտ սե րին և Փի թեր Բա լա քյա նին:

Մայքլ Առ լեն Կրտ սե րը որ դին է ան գլիա գիր ար ձա կա գիր Մայքլ Առ լե նի (ա վա զա նի 
ա նու նը՝ Տիգ րան Գույում ճյան (1897-1956))։ Նա հա մաշ խար հային համ բա վի է հասնում 
«Կա նաչ գլխար կը» (1924) վե պով: Սա րո յա նի հետ բա նա վե ճի մեջ էր. Սա րո յա նը նրան 
մե ղադ րում էր հա յու թյու նից հե ռա նա լու և իր ստեղ ծա գոր ծու թյամբ ամ բող ջո վին ան-
գլիա կան ա րիս տոկ րա տիային նվիր վե լու հա մար8:

Մե ծա համ բավ Մայքլ Առ լե նը հույն կնո ջից ծնված որ դուն՝ Մայքլ Առ լեն Կրտ սե-
րին, այն պես է դաս տիա րա կում, որ վեր ջինս չի մա նա ան գամ իր հայ կա կան ծագ ման 
մա սին: Եվ ե րբ մի ան գամ հայրն այ ցե լում է գի շե րօ թիկ դպրո ցում սո վո րող որ դուն, 
և որ դին որ պես գաղտ նիք հայտ նում է, թե ի նքն ի մա ցել է, որ ազ գու թյամբ հայ է, այդ 
օ րը դառ նում է հայր Մայքլ Առ լե նի կյան քի ա մե նասև օ րե րից մե կը: Այս մա սին «Դե-
պի Ա րա րատ» վա վե րա պա տում գրքում գրում է ին քը որ դին և ա վե լաց նում, որ հայրն 
ի րեն մե ծաց րել է ա րևմ տյան ար ժեք նե րով՝ խնամ քով թաքց նե լով ազ գային ա մեն հուշ 
ու հի շա տակ, կտրե լով հայ կա կան մի ջա վայ րից ու ժա ռան գոր դա կան հի շո ղու թյու նից9: 

ԱՄՆ-ի հայ կա կան ե կե ղե ցի նե րից մե կում բա նա խո սու թյա նը հա ջոր դած սուր ճի 
հրա վեր քի ըն թաց քում հա յու թյան հետ շփ վե լուց հե տո, ա հա, այս պես մե ծա ցած որ դու 
մեջ ա րթ նա նում է գլխա վոր հար ցը՝ ի սկ ի ՞նչ է նշա նա կում հայ լի նել։ Եվ այդ հար ցի 
պա տաս խա նը գտնե լու հույ սով հա սու նա նում է Հա յաս տան այ ցե լե լու պա հան ջը: Ո րո-
շում է ա մե րի կու հի տիկ նոջ հետ մեկ նել նախ նի նե րի եր կիր։ Այդ մտո րում նե րով հան-
դի պում է Վի լյամ Սա րո յա նին և հարց նում՝ գնա՞լ, թե՞ ոչ: Սա րո յա նը լայ նա սիրտ ա սում 
է՝ գնա՛, և ա վե լաց նում. «Շատ վատ է, որ հայե րեն չգի տես: Այ դու հան դերձ, ապ րե լու 
ես որ պես հայ: Բայց սքան չե լի լե զու է, սքան չե լի հն չյուն ներ: Ի րենց եր գե րը գի տե՞ս: 
Հի մա կեր գեմ քեզ հա մար»10: 

Ամ բողջ շա րադ րան քի ըն թաց քում որ դի Առ լե նը վրեժ է լու ծում հայր Առ լե նից, 
ա սում՝ մենք օ տար էինք ի րար և մեր մեջ չխոս ված բա ներ կային։ Հոր հան դեպ ան-
գամ ա տե լու թյուն է զգում և ա վե լաց նում, որ նրա մահ վան ա րա րո ղու թյունն ար վել է ոչ 
թե հայ կա կան, այլ հու նա կան ե կե ղե ցում11: 

8 Դավիթ Գասպարյան, Հայ գրականություն, գիրք 2 (Երևան, Զանգակ-97, 2002), 397-401: Այդ 
բանավեճով է սկսվում նաև Վ. Սարոյանի «Յոթանասուն հազար ասորի» պատմվածքը: 704 էջ:
9 Մայքլ Առլեն Կրտսեր, Դեպի Արարատ, թարգմ.՝ Լ. Զիլֆուղարյան (Երևան, «Նաիրի», 2000), 236:
10 Նույն տեղում, 44:
11 Նույն տեղում, 10:
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Կաս կած նե րը փա րա տե լու նպա տա կով կար դում է հայոց պատ մու թյա նը վե րա-
բե րող գրա կա նու թյուն: Ի նք նա վե րագտնու մը գա լիս է խոր քից՝ հաղ թա հա րե լով հոր 
պատ նե շը և ու ղեկց վում խորհր դա ծու թյուն նե րով. «Օ՜, հայեր: Որ քա՜ն դժվար է հայ 
լի նել», նույնն է թե՝ հայ լի նել նշա նա կում է «ո րոշ չա փով խենթ լի նել»12: Մտա բե րում է 
ի րենց տոհ մի ան ցած հե տա գի ծը՝ Ա նի – Կ.Պո լիս – Ռու սե – Լոն դոն – Նյու Յորք: Հա-
յաս տան ուղևոր վե լու սկզ բում ևս ո րո շա կի կաս կած ներ ու ան տար բե րու թյուն ու ղեկ-
ցում են նրան՝ ան գամ Ե ղեռ նի հու շար ձա նի ան մար կրա կի ա ռջև կանգ նած, ե րբ նրան 
ծա ղիկ ներ են տա լիս, բայց ին քը չգի տի՝ ո ՞ւր պետք է դնի դրանք և ին չո՞ւ: 

Աս տի ճա նա բար նրա մեջ ա րթ նա նում է հայը, և վե րած վում հայ րե նի քի ոտ նա հար-
ված ար ժա նա պատ վու թյու նը վե րա կանգ նե լու ճի չի. նրան հատ կա պես ցն ցում ու դար-
ձի է բե րում 1915 թ. Ցե ղաս պա նու թյան պատ մու թյու նը: Ան գամ մտա բե րում է Հիտ լե րի 
խոս քը. «Ո՜վ է այ սօր խո սում հայե րի բնաջնջ ման մա սին»: Նո րից, այս ան գամ ի նք-
նա կամ, այ ցե լում է Ե ղեռ նի հու շար ձան` ար դեն լավ ի մա նա լով, թե ին չո՞ւ է ծա ղիկ նե րի 
հետ նաև ին քը խո նարհ վում: Հայ կա կա նու թյան հան դեպ ու նե ցած նախ կին խոր շան քը 
փոխ վում է գի տակց ված ազ գա սի րու թյան: Երևա նից Ստամ բուլ մեկ նե լուց հե տո հե-
տա դարձ հա յացք է գցում. Երևա նում ա ռն վազն հաս տատ հո ղի վրա էր: Դա նշա նա-
կում է, որ այս մեծ աշ խար հում մար դու հե նա րա նը հայ րե նիքն է:

Շա րադ րանքն ա վարտ վում է ե րա զի տե սա րա նով. եր կար ճա նա պար հի սկզ բում 
պապն է, որ հայե րեն խո սում է հոր հետ. վեր ջինս չի հաս կա նում, բայց ա վե լի հե ռու 
կանգ նած թո ռը հաս կա նում է, այ սինքն՝ հայ րը դուրս է մղ վում սե րունդ նե րի շղ թայից, 
պա պի ու թո ռան ժա ռան գոր դա կան խզ ված կա պը վե րա կանգն վում է13: 

Հա ման ման նա խա տիպ ու նի նաև Ա ՄՆ-ում ծնված (1951) Փի թեր Բա լա քյա նի 
«Ճակա տագ րի սև շու նը» վե պը14, ո րը հե ղի նա կը բնո րո շել է որ պես հու շագ րու թյուն: 
Նա նշա նա վոր ար քե պիս կո պոս Գրի գոր Պա լա քյա նի15 հո րեղ բոր դու՝ Տի րան Պա լա-
քյա նի թոռն է: Այս տեղ ևս պատ մու թյան հի շո ղու թյամբ ազ գային ար ժա նա պատ վու-
թյան վե րա դարձն է: Այս տեղ ևս պա տա նի հե րո սին ծնող ներն ա մեն կերպ հե ռու են 
պա հել հա յու թյու նից: Ան գամ նրան թվա ցել է, թե ին քը հրեա է, ի սկ ե թե չէ, ա պա, 
նրանց կազ մա կերպ վա ծու թյու նը նկա տի ու նե նա լով, կցան կա նար լի նել16: 

Վի պա կան շա րադ րան քում հիշ վում, գոր ծո ղու թյուն նե րի մաս նա կից են դառ նում 
բազ մա թիվ ի րա կան ա նուն ներ՝ հիմ նա կա նում ար վես տի մար դիկ: Ճա կա տագ րի սև 
շու նը 1915 թ. է՝ Ցե ղաս պա նու թյու նը: Ի րա դար ձու թյուն նե րի կենտ րո նում Դիար բե քիր 
վե րան վան ված հայոց հնա գույն Տիգ րա նա կերտ քա ղաքն է՝ Բա լա քյան նե րի տոհ մի 

12 Նույն տեղում, 144:
13 Նույն տեղում, 232-234:
14 Փիթեր Բալաքյան, Ճակատագրի սև շունը, թարգմ.՝ Արտեմ Հարությունյան (Երևան, «Տիգրան 
Մեծ», 2002), 364:
15 Գրիգոր Պալաքյանը հայտնի է «Հայկական Գողգոթա» (հայերեն վերջին հրատարակությունը՝ 
Երևան, 1991) խորագրով ծավալուն հուշագրությամբ: Գողգոթայի ճանապարհից՝ Ադանայից, Տիրան 
Պալաքյանի՝ հարազատներին գրած նամակները կարդալով, որտեղ ջարդի տեսարաններ էին, 
Սիամանթոն գրել է իր «Կարմիր լուրեր բարեկամես» (1909) բանաստեղծությունների շարքը:
16 Բալաքյան, Ճակատագրի սև շունը, 47-54:
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պատ մու թյու նը, որ հե տո շա րու նակ վում է ա մե րի կյան քա ղաք նե րում: Գիր քը բաց վում 
է Հա յաս տա նի պատ մա կան քար տե զով և Բա լա քյան նե րի տոհ մա ծա ռով։ Հայ րե նի-
քում ծնված ա ռա ջին սե րուն դի Բա լա քյան ներն ան վա նա կոչ ված են Մկր տիչ, Հով հան-
նես, Կա րա պետ, Ա ՄՆ տե ղա փոխ ված նե րը՝ Պա մե լա, Ջեյմս, Ջե րալդ. օ տա րա ցումն 
ա կն հայտ է: Շա րադ րան քի կենտ րո նում հե ղի նակն է՝ կյան քի և ի նք նա գի տակց ման 
տար բեր տա րի նե րի: Ա նգ լիա խոս մի ջա վայ րում միայն տա տից եր բեմն լսած «եր կիր» 
բառն է, որ նրա ման կու թյու նը աս տի ճա նա բար «ազ գայ նաց նում» ու կա պում է հե-
տա գա տա րի նե րի հետ, ե րբ դառ նում է գրող, հան րային գոր ծիչ և Հայ դա տի պաշտ-
պան: Աս տի ճա նա բար, ո րով հետև ոչ հայ րե նի ար ժեք նե րի փայ լը դեռևս կու րաց նում 
է ր։ Տա տի թաղ ման օ րը 13-ա մյա թո ռը օ տար էր նրան, օ տար էր նաև մահ վան տաս-
նա մյա կին, բայց ա վե լի ուշ տատն ար դեն թանկ հի շա տակ էր: Տոհմն ա վե լի հայ էր կի-
րակ նօ րյա խն ջույք նե րի ժա մա նակ, ե րբ մա տուց վում էին ազ գային կե րա կուր ներ, ի սկ 
ա վագ նե րը, փոք րե րից գաղտ նի, ա ռան ձին նաև հայե րեն էին խո սում:

Հայ րը ստեղ ծել էր բժշ կի ա պա հով կեն ցաղ, հո րա քույր նե րը ազ դե ցիկ գրա կա-
նա գետ ու քննա դատ էին, մի ջա վայ րում, որ պես տան այ ցե լու ներ, գրա կան հն չեղ 
ա նուն ներ էին՝ Վի լյամ Սա րո յա նից ու Կուրտ Վո նե գու տից մինչև Ա լեն Գինզ բերգ: 
Ման րա դի տա կի տակ դր ված փո խա դարձ հա րա բե րու թյուն ներ են, հոր հան դեպ որ-
դու ան հան դուր ժո ղա կա նու թյու նը, մա նա վանդ այն բա նից հե տո, ե րբ, որ պես տնային 
աշ խա տանք, Հա յաս տա նի փո խա րեն Թու քիայի մա սին է գրում և են թարկ վում հոր 
նա խա տին քին. «Իսկ գի տե՞ս, թե թուր քերն ի նչ են ա րել մեզ: Քո հրեա ըն կեր նե րը 
գեր մա նա ցի նե րի մա սին կգ րեի՞ն»17: Բա լա քյան հայ րը, ը ստ որ դու, մի քա նի ես ու ներ, 
ո րոն ցից մե կը նրա ներ սում խոր թաքն ված հայն էր: Ի նչ պես տա տին, այն պես և հո րը 
նա ուշ էր հաս կա նա լու. «Տա րի նե րի ըն թաց քում տատս վե րա դար ձել էր ի նձ մոտ»18,– 
գրում է նա և այս կա պակ ցու թյամբ տե սա կետ զար գաց նում, թե Ցե ղաս պա նու թյան 
հի շո ղու թյան վրա չպետք է ա նընդ հատ ող բալ, այլ դրան պետք է հա կադ րել կյան քը, 
ո րով հետև մահ վան հի շա տա կը կյան քի մեջ է կեն դա նի: Չա րեն ցի տե սա կետն է: 

Ազ գային ա րթ նաց ման ճա նա պար հին հա սակ առ նող հե րո սին մե ծա պես օգ նում 
է 1913-1916 թթ. Օս մա նյան կայս րու թյու նում Ա ՄՆ դես պան Հեն րի Մոր գեն թաուի 
տպա գրած հի շո ղու թյուն նե րի գիր քը (1918, հայե րեն՝ 1919), ո րից հե ղի նա կը է ջե րով 
մեջ բե րում ներ է ա նում իր վե պում: Այս գիր քը վերջ նա կա նա պես բա ցում է նրա աչ-
քե րը։ Դրան հա ջոր դում են պատ մա գի տա կան ու սում նա սի րու թյուն ներ ու վա վե րա-
գրեր: Հաղ թա հար վում է ան ցյա լին կա պող հո գե բա նա կան մի կաշ կանդ վա ծու թյուն 
ևս. «Երևի վա խե նում ե նք նաև ա մեն ի նչ ի մա նա լուց»19: 

Այս պես, սար սա փը մթագ նել էր ի րա կա նու թյու նը: Այս բո լոր փաս տե րից հե րո սը 
ցնց վում է. այդ քան ժա մա նակ ին չո՞ւ էին ի րե նից թաքց րել ճշմար տու թյու նը։ Եվ հան գում 
է այն հետևու թյանը, որ այդ ճշմար տու թյու նը ոչ միայն ի րեն է պետք, այլև աշ խար հին: 

Այս պես աս տի ճա նա բար հա յու թյու նից հե ռա ցած հե րո սը վե րա դառ նում է ազ գային 
նկա րագ րին և դառ նում Հայ դա տի հրա պա րա կային պաշտ պան նե րից մե կը: Շա րա-

17 Նույն տեղում, 115:
18 Նույն տեղում, 172:
19 Նույն տեղում, 119:
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դրան քի մեջ պատ մա կան դեպ քե րի նկա րագ րու թյու նը հաս նում է մինչև 1920 թ., ո րին 
զու գա հեռ ըն թա նում է գրո ղի կյան քի ժա մա նա կը՝ ը նդ գրկե լով 1950-90-ա կան նե րը: 
Մեջ բե րում է ա նում Մայքլ Առ լեն Կրտ սե րից, ը ստ ո րի՝ զանգ վա ծային ո չն չաց ման զեն-
քի գոր ծադ րու մը սկս վել է Հայոց ցե ղաս պա նու թյու նից20: 

Այս գրքի հա ջո ղու թյու նից հե տո Փի թեր Բա լա քյա նը 2003 թ. հան դես է գա լիս «Այր-
վող Տիգ րիս. Հայոց ցե ղաս պա նու թյու նը և Ա մե րի կայի ար ձա գան քը» փաս տա վա վե-
րագ րա կան աշ խա տու թյամբ:

Գ. Թուրք գրողի դիրքորոշումը

Ա ռան ձին պետք է դի տել այ լազ գի գրող նե րին՝ Ֆրանց Վեր ֆել («Մու սա լե ռան քա ռա-
սուն օ րը»), Էդ գար Հիլ զեն րատ («Վեր ջին մտքի հե քիա թը»), Կուրտ Վո նե գուտ («Կա-
պույտ մո րուք»), Ֆեթ հի ե Չե թին («Իմ տա տը»), Օր հան Փա մուկ («Ձյու նը»), Քե մալ 
Յալ չըն («Հո գիս քեզ մով կը խայ տա») և ուրիշներ:

Կանդ րա դառ նանք Քե մալ Յալ չը նի վե պին21: Ա զա տամ տու թյան հա մար հե ղի նա կը 
13 տա րի ապ րել է վտա րան դիու թյան մեջ: Գր քի գա ղա փա րը հե ղի նա կին ներշն չել են 
թուր քե րե նի իր ու սու ցի չը («ու սու ցիչ նե րի ու սու ցիչ»)՝ պոլ սա հայ տի կին Մե լի նեն, ո րին 
ե րախ տա պարտ էր, և մայ րը, ո րին ժա մա նա կին մա հից փրկել էր ա ղո թա մա տյան Նա-
րե կը: Ե րբ հե տաքրքր վում է միայ նու թյան դա տա պարտ ված տի կին Մե լի նեի կյան քով 
ու ի նք նու թյամբ, վեր ջինս նրան խոր հուրդ է տա լիս այ ցե լել Հա յաս տան. դա՛ է իր կյան-
քը: Եվ ա հա նա վե րա դառ նում է հայ րե նի օ ջախ և տի կին Մե լի նեի ծանր լռու թյան 
գաղտ նի քը բա ցա հայ տե լու հա մար ու զում գնալ Հա յաս տան, այ սինքն՝ Ա րևմտյան Հա-
յաս տան՝ քար տե զով՝ Թուր քիայի արևելք, որ խոս քի մեջ դեռ Հա յաս տան են ա սում: 
Հայ րը և եղ բայր նե րը, զգու շա նա լով նրա կյան քի հա մար, դեմ են լի նում։ Միայն Ա մա-
սիա յում ծնված մայ րը, հի շե լով, որ ման կու թյան տա րի նե րին ի րեն Սուրբ գրքով բու ժել 
է մի հայ, ար տո նում է մեկ նել: 

Ուղևո րու թյու նը սկսում է 1998 թ. հու լի սին։ Հաս նում է Ա մա սիա: Մտա դիր էր լի նել 
Կա րի նում, Կար սում, Ա նիում, Վա նում, Աղ թա մա րում, հան դի պել Ե ղեռ նից փրկ ված իս-
լա մա ցած ծպ տյալ հայե րի և խո սել նրանց հետ՝ հաս կա նա լու՝ ի ՞նչ է հայը, տես նե լու 
հայի հո գին: Սա կայն ա մե նուր նրա դեմ պաշ տո նա կան ար գելք ներ ե ն։ Ծա նոթ նե րի 
մի ջո ցով ու զում է գտնել ծպ տյալ հայե րի և բա ցա հայ տել նրանց ի նք նու թյու նը: Շա տե րը 
վա խենում և զգու շա նում են, բայց ի վեր ջո նա դուրս է գա լիս հետ քի վրա:

Սա կեն սագ րու թյուն նե րի գիրք է, և յու րա քան չյուր կեն սագ րու թյուն ժո ղովր դի 
պատ մա կան ճա կա տագ րի վկա յու թյուն է: Իս լա մա ցած, ա նուն, լե զու ու մշա կույթ փո-
խած հայեր են, ո րոնք դեռ հի շում են միայն ի րենց հայ լի նե լը: Զա րու հին դար ձել է Սա-
ֆիյե, որ պես ե րկ րորդ կին ա մուս նա ցել թուր քի հետ, ա ռաջ նեկ ա ղջ կա ա նունն էլ դրել 

20 Նույն տեղում, 315:
21 Քեմալ Յալչըն, Հոգիս քեզմով կը խայտա, թուրքերենից թարգմ.՝ Գարեգին արքեպիսկոպոս 
Պեքճյանի (Երևան, 2003), 406: Ստամբուլի «Տողան» հրատարակչությունում այս գրքի տպաքանակն 
արգելվում է, և 3000 օրինակը մկրատվում ու վերածվում է թղթաթափոնի: Առաջին անգամ 2002 թ. 
տպագրվել է Գերմանիայի Բոխում քաղաքում, որտեղ հեղինակը զբաղված էր թուրք ուսուցիչների 
վերապատրաստմամբ:
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Թյուր քան: Սրան հա ջոր դում է Հյու րի եթ վե րամկրտ ված մեկ ու րիշ հա յու հի, որ լա լով 
պատ մում է Այն թա փի, Մա րա շի փա խե փա խի դր վագ ներ՝ ի րա կան ե ղեռն, վկայի աչ-
քե րով: 

Կա րի նում նրան պատ մում են ունևո րու թյան տուր քի զո հե րի մա սին, ե րբ 1942 թ. 
պե տա կա նո րեն հարկ են դնում Պոլ սում դեռևս մնա ցած հայե րի և այ լազ գի նե րի վրա. 
մու ծողն ա զատ վում էր, մու ծել չկա րո ղա ցո ղը՝ տե ղա հան վում և Կա րի նին մեր ձա կա 
աք սո րա վայր Աշ քա լա աշ խա տան քային ճամ բա րում սառ նա մա նիք նե րի մեջ մա հա-
նում: Այ սինքն՝ կո տո րա ծը շա րու նակ վում է:

Հաս նում է Ա նի. քա ղա քի ամ բողջ պատ մու թյունն է, մո տա կայ քում Կարսն է: Նրա 
հան դեպ հե տապնդում նե րը շա րու նակ վում են. վեր ջի վեր ջո, Ա նին սահ մա նային քա-
ղաք է: Նո րից հայի ճա կա տա գիրն է. դառ նում են թուրք, ըն դու նում իս լամ, բայց դա էլ 
չի օգ նում: Ապ տա կի պես իջ նում է հար վա ծը՝ դու այդ ե ՞րբ թուրք ե ղար: Ապ րես որ պես 
հայ քրիս տո նյա՝ կս պա նեն, ներ կա յա նաս որ պես թուրք մու սուլ ման՝ կնս տեց նեն տեղդ՝ 
ծա գո՛ւմդ հի շիր և չա՛փդ ճա նա չիր. 1927 թ. ա ռանց թույլտ վու թյան հայե րը չէին կա րող 
Թուր քիայի մի քա ղա քից մյու սը գնալ: 

Այս ա մե նը տես նե լուց և նա խա տես ված բո լոր վայ րերն այ ցե լել չկա րո ղա նա լուց 
հե տո հե ղի նա կը վերս տին հան դի պում է տի կին Մե լի նեին, ա սում, որ նրա շնոր հիվ 
հայե րին ճա նա չեց և սի րեց: 

Այս տե ղից ար դեն հայ տիկ նոջ տոհ մի պատ մու թյունն է Ե ղեռ նի բո լոր բնու թագ-
րա կան ման րա մաս նե րով: Հայի ճա կա տա գիրն է ճիշտ այն կե տից, որ տեղ «Մ նա ցոր-
դաց» վե պում կանգ է առ նում Հա կոբ Օ շա կա նը և այլևս չի կա րո ղա նում գրել վեր ջին 
չոր րորդ հա տո րը, ո րով հետև հո գե բա նո րեն այլևս չէր կա րող վե րապ րել Ե ղեռ նի ման-
րա մաս նու թյուն նե րը22: Այս տեղ Օ շա կա նի չգ րած հա տո րի շա րու նա կու թյունն է, ե րբ 
վե պի գլխա վոր հե րոս Սո ղո մը թուր քա կան բան տում ստի պո ղա բար հրա պա րա կավ 
թլ պատ վում է և իս լամ ըն դու նում. այդ ա մե նից մայ րը խե լա գար վում է ու հոր գե րեզ-
մա նին հո գին ա վան դում: Ի սկ Սո ղո մը դեռևս պետք է փոր ձեր ապ րել: Այդ ապ րել 
փոր ձելն ա հա այս ծպ տյալ հայե րից յու րա քան չյու րի վթար ված պատ մու թյունն է:

Վի պա կան հյուս ված քի ա ռանց քում նո րից տի կին Մե լի նեն է՝ կորց րած հայ րե նի քի 
ծանր հի շո ղու թյամբ և գեր մա նա ցի ա մուս նու սա ռը շն չա ռու թյամբ: Նո րից նրա շուրջ 
հյուս վող պատ մու թյու նը ճեղք վում է և տեղ բա ցում հա ման ման բազ մա թիվ այլ կեն-
սագ րու թյուն նե րի ու ճա կա տագ րե րի: Ի սկ շա րու նակ վող Ցե ղաս պա նու թյու նը թու նա-
վո րում է սե րունդ նե րի կյան քը, ո րոնք թուր քի հա մար այլ բան չեն, քան սրա ծու թյան 
մնա ցորդ ներ: 

Շա րադ րան քը հա րյուր տա րուց ա վե լի ժա մա նա կաշրջա նի ը նդ գրկում ու նի: Գոր-
ծող հե րոս նե րի հի շո ղու թյան մի ծայ րին 1894 թվա կա նից սկս ված ջար դերն են, ի սկ 
մյուս ծայ րը գա լիս հաս նում է 1999 թ.: Ի րենց ազ գային ար ժա նա պատ վու թյան հաշ վին 
Ե ղեռ նից հե տո մնա ցորդ հայե րը Թուր քիա յում դառ նում են ծպ տյալ հայեր: Մահ վան 
սար սա փը գի տա կից մար դուն դարձ նում է կեն սա բա նա կան միա վոր, բայց «Ան ծա-
ծուկ կեր պով իր հա յու թյու նը կ’ապ րի: Հայ կա կան պաշ տա մունք կ’ը նե: Բայց դե պի 

22 Հակոբ Օշական, Մնացորդաց, գիրք 1-3 (Անթիլիաս, 1988): Տես նաև՝ Գասպարյան, Հայ գրա կա-
նություն, 34-96: 
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դուրս իս լամ ցույց կու տա» 23: Ազ գային, քա ղա քա կան, կրո նա կան հա լա ծանք նե րը, 
ա մե նօ րյա ստո րա ցում նե րը փո խում են մար դուն: Վա խը դառ նում է գլխա վոր հո գե բա-
նա կան գոր ծոն: Մի հայ կին պատ մում է. «Գի տեմ, որ այս թուր քը սպա նեց ա մուս նուս, 
իմ աչ քե րով տե սա: Ի նձ էլ պի տի սպա ներ, վա խից նրա կի նը դար ձա»24: Վա խից հնա-
զանդ վում է, ե րե խա նե րի մայր դառ նում, ո րոնք, սա կայն, չպետք է ի մա նան, որ ի րենց 
մայ րը հայ է, և մխի թար վում է նրա նով, որ այդ մար դուն ին քը եր բեք չի նե րի, և Ա ստ-
ված նրա պա տի ժը կա նի: Ա ռա քի նու թյա նը փո խա րի նում է կեն սա բա նա կան բնազ-
դը. մտա ծում է՝ ե թե թուրք լի նեմ, չեմ վա խե նա, և ստիպ ված ուր պա տա հի կրկ նում 
է՝ ես թուրք եմ: Այդ ծպ տյալ հայե րը նաև ա սում են. «Ի՞նչ պի տի փոխ վի, ե թե ա սենք՝ 
հայ ե նք, ի ՞նչ պի տի շա հենք. մի քիչ խա ղա ղու թյուն ու նենք, դա էլ պի տի կորց նենք»25, 
և ի րենց ի նք նու թյամբ հե տաքրքր վող թուրք գրո ղին հաս կաց նում են. «Այս տեղ մեզ 
փոր ձան քի մի մատ նեք»26: Ա հա նաև դրա հա մար էին նրանք ա մեն կերպ խու սա փում 
ի նք նա բա ցա հա յու մից: Սա ե թե Ցե ղաս պա նու թյան շա րու նա կու թյուն չէ, հա պա ի ՞նչ է: 

Գի տա կան հե տա զո տու թյուն նե րը պար զել են, որ Թուր քիայի ազ գաբ նակ չու թյան 
սոսկ հինգ տո կոսն է էթ նիկ թուրք, մնա ցա ծը ժա մա նա կի ըն թաց քում թուր քաց ված 
հայեր են, հույ ներ, ա սո րի ներ, սլա վոն ներ, քրդեր և այ լազ գի ներ: Խլ ված են հու նա-
կան, հայ կա կան տա րածք ներ, գյու ղեր ու քա ղաք ներ, մշա կու թային մի ամ բողջ ժա-
ռան գու թյուն, թուր քաց ված են մարդ կային զանգ ված ներ: Այդ ա մե նը պետք է վե րա-
դառ նա ի րա կան տի րո ջը:

Քե մալ Յալ չը նի «Հո գիս քեզ մով կը խայ տա» փաս տա վա վե րագ րա կան վե պը բա-
ցա հա յում է ծպյալ հայե րին, հայ կա կան տա րածք նե րին վե րա դարձ նում Հա յաս տան 
ա նու նը և ա սում՝ ա րթ նա ցե՛ք, սա՛ է ի րա կա նու թյու նը:

Ցե ղաս պա նու թյա նը նվիր ված բո լոր գե ղար վես տա կան գոր ծերն ու նեն պատ մա-
կեն սագ րա կան հիմք: Չա րեն ցը փոր ձում էր ապ րող նե րին ա ռայժմ հաշ տեց նել նոր 
ի րա կա նու թյան հետ՝ փրկե լու գո նե ե ղա ծը՝ մնա ցա ծը թող նե լով ա պա գային։ Մայքլ 
Առ լեն Կրտ սե րը և Փի թեր Բա լա քյա նը, Ցե ղաս պա նու թյան պատ մա կան ի րո ղու թյան 
գի տակց մամբ, կոչ էին ա նում վե րա դառ նալ ազ գային ի նք նու թյա նը։ Քե մալ Յալ չը նը 
Ե ղեռ նի շա րու նակ վող հետևանք նե րի բա ցա հայտ ման ճա նա պար հով էր գնում՝ աչ քի 
ա ռաջ ու նե նա լով մնա ցոր դաց սե րուն դին, այլ կերպ ա սած՝ ծպ տյալ հա յու թյա նը: 

Կա տե սա կետ, ը ստ ո րի՝ ցե ղաս պա նու թյան մա սին հնա րա վոր չէ և պետք չէ գրել՝ 
Հա կոբ Օ շա կան, Հա կոբ Կա րա պենց, Հրանտ Մաթևո սյան: Երևե լի ա նուն ներ են: 
Սա կայն հա րյու րա մյա կը թևա կո խած նման գրա կա նու թյան փոր ձը ցույց է տա լիս, որ 
պետք է գրել, պետք է գրել բարձր ար վես տով և այն դարձ նել հա մա մարդ կային սե-
փա կա նու թյուն: Այդ պե՛ս, ո րով հետև ցե ղաս պա նու թյու նը Թու քիայի ու րա ցու թյամբ ու 
ժխ տո ղա կա նու թյամբ այ սօր շա րու նակ վում է: 

Իսկ սա նշա նա կում է, որ գե ղար վես տա կան գրա կա նու թյու նը, և ը նդ հան րա պես 
ար վես տը, այս աս պա րե զում դեռևս մեծ ու կարևոր հանձ նա ռու թյուն ու նի: 

23 Յալչըն, Հոգիս քեզմով կը խայտա, 205:
24 Նույն տեղում, 237:
25 Նույն տեղում, 257:
26 Նույն տեղում, 269:
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REFLECTION OF THE GENOCIDE IN THE FICTION

David V. Gasparyan
Institute of History of National Academy of Sciences, Armenia

SUMMARY

A huge amount of fiction has been created, starting from 1915 to the present day, by writers who 
became victims of the genocide themselves, devoted to the Armenian Genocide. The material in this 
article is presented from three points of view, considering: (a) the first decades of Soviet rule; (b) 
the return to their roots of Armenian writers who left their homeland because of the genocide and 
became foreign writers; and (c) foreign writers, in this case the position of a Turkish writer from 
within Turkey.

In the first decades of the Soviet Union’s existence, the view of the historical past, in this case 
of the genocide, was assessed by official critics not as patriotism, but as nationalism. Under these 
conditions, the publication of Charents’ novel “Yerkir Nairi” was a serious achievement. Covering the 
national tragedy with a veil of satire, he portrayed Armenian life as it was between 1914 and 1920. 
His goal was to bring the remnants of the generation that survived the massacres back to life. The 
influence of this novel on 20th century Armenian literature is very great and had, at one time, two 
Armenian and four Russian translation editions.

Many writers of Armenian origin have switched to foreign languages, starting with William 
Saroyan. Among such writers, this article presents the book “Towards Ararat” by Michael Arlen 
Jr. and the memoir “The Black Dog of Fate” by Peter Balakian. They were written in English, have 
autobiographical content and been translated into Armenian. This article shows how the authors, who 
were in a foreign language environment, realised that and looked for their Armenian roots.

Among foreign writers, the Turkish writer Kemal Yalcin’s novel “My soul is full of you” is 
presented in this article. To become acquainted with the life of his Armenian teacher who had been 
subjected to the Genocide, the author travelled to historical Armenia and became acquainted with 
Armenians who, out of fear, had hidden their nationality and faith. He found out that the life of each 
of them was a novel. 

Fiction from the very beginning fought against genocide, initially revealing its essence, which consists 
of the destruction of homeland, civilisation, language, nationality, people and humanity in general.

Keywords: Genocide, Armenia, Armenian history, Armenian literature, Armenian people, human 
destiny, fact, memory, author, Yeghishe Charents, Michael Arlen, Peter Balakian, Kemal Yalcin.

ОТОБРАЖЕНИЕ ГЕНОЦИДА В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

Давид В. Гаспарян
Институт истории Национальной академии наук, Армения

РЕЗЮМЕ

Начиная с 1915 года и до сегодняшнего дня Геноциду армян посвящено огромное количество 
художественной литературы, авторами которой являются в том числе ставшие жертвами Геноцида 
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писатели. Материал этой статьи представлен с трех точек зрения, учитывая: а. первые декады 
Советского Союза, б. возвращение к своим корням армянских писателей, покинувших родину 
в результате Геноцида армян и ставших иноязычными, в. внутренняя позиция иностранных 
писателей, в данном случае - турецких.

В первые десятилетия существования Советского Союза взгляд на историческое прошлое, в 
данном случае на Геноцид армян, оценивался официальной критикой не как патриотизм, а как 
национализм. В этих условиях серьезным достижением стало издание романа Чаренца “Еркир 
Наири”. Прикрывая национальную трагедию пеленой сатиры, он изобразил армянскую жизнь 
1914-1920 годов. Его целью было вернуть к жизни остатки поколения, пережившего Геноцид. 
Влияние этого романа на армянскую литературу ХХ века велико. В свое время роман имел два 
издания на армянском языке и четыре издания в русском переводе.

Многие писатели армянского происхождения перешли на иностранные языки, начиная с 
Уильяма Сарояна. Среди таких писателей в статье представлены роман Майкла Арлена-младшего 
“Навстречу Арарату” и роман Питера Балакяна “Черный пес судьбы” . Они были написаны 
на английском языке и переведены на армянский и имеют автобиографическое содержание. 
Представлено, как пришедшие в иноязычную среду авторы ищут свои армянские корни.

Среди зарубежных писателей представлен роман турецкого писателя Кемаля Ялчина “Моя 
душа полна тобой”. Для того, чтобы познакомиться с жизнью своего учителя армянина, ставшего 
жертвой Геноцида, автор отправляется в историческую Армению и знакомится с армянами, 
которые из страха скрывали свою национальность и веру, и жизнь каждого из которых 
представляет собой роман.

Художественная литература с самого начала боролась с геноцидом, раскрывая, прежде всего, 
его сущность, которая заключается в уничтожении родины, цивилизации, языка, народности, 
людей и человечества в целом.

Ключевые слова: Геноцид, Армения, история Армении, армянская литература, армянский 
народ, человеческая судьба, факт, память, автор, Егише Чаренц, Майкл Арлен, Питер Балакян, 
Кемаль Ялчын.
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ՄԻ ՀԱՏՈՒԱԾ ԳԻՒՏ ՄԽԻԹԱՐԵԱՆԻ  
«ԴՐՈՒԱԳՆԵՐ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԳՈՂԳՈԹԱՅԷՆ»  

ԱՆՏԻՊ ՅՈՒՇԱԳՐՈՒԹԻՒՆԻՑ

Արծ ուի Հ. Բախ չի նեան
ՀՀ ԳԱԱ պատ մու թյան ի նս տի տուտ, Հա յաս տան

Հ րա պա րա կու մը ներ կա յաց նում է ա րեւմ տա հայ հո գե ւոր գոր ծիչ, մտա ւո րա կան Գիւտ Մխի թա-
րեա նի (1877–1940) «Դ րուագ ներ հայ կա կան Գող գո թայէն. 1912–1937» ան տիպ յու շագ րու թիւ նից 
մէկ հա տուած՝ «Սա հակ կա թո ղի կոս կրկին ի Հա լէպ» գլու խը։ Մխի թա րեա նը, որ 1903–1919 թթ. 
աշ խա տել է Մե ծի Տանն Կի լի կիոյ կա թո ղի կո սա րա նում որ պէս Սա հակ Բ. կա թո ղի կո սի յա-
շուա կալ-քար տու ղար, իր յու շագ րու թեան մէջ ներ կա յաց րել է Կի լի կիայի Հայոց կա թո ղի կոս 
Սա հակ Բ Խա պայեա նի գոր ծու նէու թիւ նը Օս մա նեան կայս րու թեան ի րա դար ձու թիւն նե րի խո-
րա պատ կե րին։

Ներ կա յա ցուող հա տուա ծում պատմ ւում է 1915 թուա կա նի մայիս-յու լիս ա միս նե րին Սա հակ 
կա թո ղի կո սի՝ Հա լէպ կա տա րած ու ղև ո րու թիւ նը, մէջ բե րումն եր են կա տար ւում տար բեր ան ձնա-
ւո րու թիւն նե րի նրա յ ղած գրու թիւն նե րից, ո րոն ցում նա վկայել է հայ բնակ չու թեան տա րագ րու-
թեան և կո տո րած նե րի մա սին։ Յի շա տակ ւում են ե ղեռ նա մահ մտա ւո րա կան ներ, հայե րին բռնի 
իս լա մաց նե լու վե րա բե րեալ վկա յու թիւն ներ։

Բա նա լի բա ռեր՝ Գիւտ Մխի թա րեան, Կի լի կիոյ կա թո ղի կո սա րան, Մեծ ե ղեռն, 1915 թուա կան, 
ե ղեռ նա մահ մտա ւո րա կան ներ, Սա հակ Բ Խա պայեան կա թո ղի կոս, Հա լէպ, տա րագ րու թիւն, 
բռնի իս լա մա ցում։
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Ներածութիւն

2017 թուա կա նին բրա զի լա ցի պատ մա բան Էյ տոր Լոու րէյ րոն, որ զբաղ ւում է Բրա զի լիայի հայ 
հա մայն քի պատ մու թեան ու սում նա սի րու թեամբ, ի նձ յանձ նեց Գիւտ Մխի թա րեա նի «Դ րուագ ներ 
հայ կա կան Գող գո թայէն. 1912–1937» 183 էջ կազ մող ձե ռա գիր յու շագ րու թեան լու սա պատ ճէ նը։ 
Նա յայտ նեց, որ բնա գի րը պահ ւում է Գիւտ Մխի թա րեա նի դս տեր՝ Շա քէ Ա ւե տի սեա նի ար խի ւում։ 

Այս յու շագ րու թիւ նը ամ բող ջո վին ան ծա նօթ չէր, նրա մա սին վկայել էր Գառ նիկ Ստե փա-
նեանն իր «Կեն սագ րա կան բա ռա րա նում»1, սա կայն ձե ռա գի րը, ա ռա ջին ան գամ յայտ նուե լով 

1 Գառնիկ Ստեփանեան, Կենսագրական բառարան, հատոր Գ (Երեւան, «Խորհրդային գրող», 
1990), 56։
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Հա յաս տա նում, հնա րա ւո րու թիւն է ստեղ ծել ծա նօ թա նա լու բո վան դա կու թեա նը եւ հրա տա րա-
կու թեան պատ րաս տե լու։

Գիւտ Մխի թա րեա նը (1877 (կամ 1878), Սկիւ տար, Կ.Պո լիս – 1940, Բրա զի լիա) հո գե ւոր, 
կրթա կան գոր ծիչ եւ բա նա սէր է ր։ Ա ւա զա նի ա նու նը ե ղել է Մա նուկ։ Կր թու թիւ նը ստա ցել է 
ծննդա վայ րում՝ Ս. Խաչ ծխա կան վար ժա րա նում եւ Ազ գային Կեդ րո նա կան վար ժա րա նում, 
ո րն ա ւար տե լուց յե տոյ 1896–1898 թթ. ու սա նել է Ե րու սա ղէ մի Ժա ռան գա ւո րաց վար ժա րա նում։ 
1903–1919 թթ. աշ խա տել է Մե ծի Տանն Կի լի կիոյ կա թո ղի կո սա րա նում որ պէս Սա հակ Բ. Խա-
պայեան կա թո ղի կո սի յա շուա կալ-քար տու ղար, նաեւ դպրո ցի տե սուչ եւ ու սու ցիչ Կի լի կիա յում։ 
1905-ին ա բե ղայ է ձեռ նադ րուել՝ Գիւտ ա նու նով։ 1907–1914 թթ. ստա ցել է վար դա պե տի, ծայ րա-
գոյն վար դա պե տի եւ ե պիս կո պո սի աս տի ճան ներ։ 1910–1915 թթ. վա րել է Սսոյ Ժա ռան գա ւո րաց 
վար ժա րա նի տես չու թիւ նը։ Մեծ ե ղեռ նը վե րապ րե լուց յե տոյ 1920–1923 թթ. վա րել է Խար բեր դի 
ա ռաջ նոր դա կան տե ղա պա հի պաշ տօ նը։ 1923-ի սկզ բին Գիւտ Մխի թա րեա նը մեկ նել է Մար սէլ, 
որ տեղ հրա ժա րուել է հո գե ւոր կո չու մից։ Ֆրան սիայից մեկ նել է Ա ՄՆ, այն տե ղից՝ Բրա զի լիա, 
հաս տա տուել Սան Պաու լուում։ Այս տեղ ա մուս նա ցել է եւ աշ խոյժ դե րա կա տա րու թիւն ու նե ցել 
հայ հա մայն քի կեան քում։ Աշ խա տակ ցել է ա մե րի կա հայ պար բե րա կան նե րին2։ Ա ռան ձին գրքե-
րով լոյս է ըն ծայել «Յու շեր եւ վերյի շում ներ (1918-1935)» (Ան թի լիաս, 1937), «Պ րա զի լիոյ հայ գա-
ղու թը: Սկիզ բէն մին չեւ մեր օ րե րը» (1938) եւ «Պ րա զի լիոյ հան րա պե տու թիւն (հա մա ռօտ ուսում-
նա սի րու թիւն)» (Պուէ նոս Այ րէս, 1938) գրքե րը3։

Մ խի թա րեա նի «Դ րուագ ներ հայ կա կան Գող գո թայէն» յու շագ րու թիւ նը մաս նա ւո րա պէս ներ-
կա յաց նում է Սա հակ կա թո ղի կոս Խա պայեա նի գոր ծու նէու թեա նը Մեծ ե ղեռ նից ա ռաջ, 1915-ին 
եւ դրա նից յե տոյ, նրա այ ցե լու թիւն նե րը Հա լէպ, Հա ճըն, Ա դա նա, Սսոյ վան քի խու զար կու թիւ նը 
եւ ա պա պար պու մը, Սա հակ կա թո ղի կո սի տա րագ րու մը եւ ժա մա նա կա ւոր վե րա դար ձը Կի լի-
կիա, նրա ու ղե ւո րու թիւ նը Ե գիպ տոս եւ Եւ րո պա։ Յու շագ րու թիւ նը յա ւե լեալ տե ղե կու թիւն ներ 
է տրա մադ րում 1914–1921 թթ. ա րեւմ տա հա յու թեան հան դէպ կի րա ռուած ցե ղաս պա նու թեան եւ 
տա րագ րու թեան, ժա մա նա կի հո գե ւոր-ե կե ղե ցա կան կեան քի վե րա բե րեալ, յի շա տակ ւում են 
ժա մա նա կաշրջա նի հայ եւ օ տա րազ գի տար բեր գոր ծիչ ներ։

Յու շագ րու թեան հա ւաս տիու թիւ նը ամ րապնդ ւում է Սա հակ կա թո ղի կո սի նա մակ նե րից եւ 
հե ռագ րե րից կա տա րուած բա ռա ցի մէջ բե րում նե րի առ կա յու թեամբ, Մխի թա րեա նը քար տու ղա-
րի իր պաշ տօ նի բե րու մով յա ճախ ձեռ քի տակ է ու նե ցել կա թո ղի կո սի գրու թիւն նե րի պատ ճէն-
նե րը, ի սկ ե րբ չի ու նե ցել, յարկ է հա մա րել նշել այդ մա սին։ Օ րի նակ՝ խօ սե լով Գրի գոր Զօհ րա-
պի՝ Սա հակ կա թո ղի կո սին յանձ նած կտա կի մա սին՝ Մխի թա րեա նը նշել է. «Ժա մա նա կին թէ եւ 
ըն դօ րի նա կած էինք կտա կը, բայց դժ բախ տա բար այ սօր չու նինք մեր տրա մադ րու թեան տակ: 
Ոչ ա լ՝ Զօհ րա պի՝ Սա հակ կա թո ղի կո սին գրած նա մա կը, ո րով ցաւ կը յայտ նէր Կի րա կի օ րը ե կե-
ղե ցի չի կր նար եր թա լուն եւ Ն. Ս. Օ ծու թեան օ րհ նու թիւն նե րէն զրկուած ըլ լա լուն հա մար»։ Նրա 
ձեռ քի տակ ան շուշտ ե ղել է նաեւ «Կի լի կեան կս կիծ ներ. վա ւե րագ րեր Կի լի կիոյ կա թո ղի կո սա-
կան դի ւա նէն, 1903–1915» հա տո րը (Պէյ րութ, 1927), որ տեղ ը նդ գրկուած է Սա հակ կա թո ղի կո սի 
թղթակցու թիւն նե րի մի մա սը։

Յու շագ րու թեան է ջե րից յառ նում են նաեւ մի շարք ար ժէ քա ւոր խորհր դա ծու թիւն ներ ժա մա-
նա կի ի րա դար ձու թիւն նե րի վե րա բե րեալ։ Այս պէս, Սա հակ կա թո ղի կո սը 1914-ին Զա ւէն պատ-
րիար քին գրել է. «Բ նաւ սխա լած չենք ըլ լար, ե թէ ը սենք, թէ ներ կայ կա ռա վա րու թիւ նը նա խորդ 
ռե ժի մէն շատ ա ւե լի ա ռիթ կու տայ լեց նե լու դառ նու թեան բա ժա կը»: Եւ կամ՝ յի շե լով Մա րա շի 

2 Տե՛ս՝ Կ. (sic) Մխիթարեան, «Նամակներ Պրազիլիայէն», Հայրենիք, 17 ապրիլի 1926, 1։
3 Տե՛ս՝ Վարդան Մատթէոսեան, Հարաւային կողմն աշխարհի. հայերը Լատին Ամերիկայի մէջ 
սկիզբէն մինչեւ 1950 (Անթիլիաս, 2005), 263-264։
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կու սա կա լի բնո րո շու մը հայ-թուր քա կան բա խում նե րի վե րա բե րեալ որ պէս «հօր ու զաւ կի կռիւ-
ներ»՝ Մխի թա րեա նը պար զա բա նել է. «Թուր քը եր բէք զա ւակ չէ նկա տած հայը, ը նդ հա կա ռա կը, 
միշտ իբ րեւ ստ րուկ՝ հա լա ծած, կո ղոպ տած, բռնա բա րած եւ սպան նած է, ի սկ նե ղը մնա ցած պա-
րա գային է, որ օգ նու թիւն ա կն կա լած է իր րա յաէն», եւ այլն։

Ներ կա յա ցուող հա տուա ծը վե րա բե րում է Գիւտ Մխի թա րեա նի յու շագ րու թեան 1915 թուա-
կա նին, մաս նա ւո րա պէս Կի լի կիայից բռնա գաղ թուած հայ տա րագ րու թեա նը։ Յիշ ւում են Գրի-
գոր Զոհ րա պի, Վարդ գէ սի եւ ե ղեռ նա մահ այլ մտա ւո րա կան նե րի ա նուն ներ, վկա յու թիւն ներ 
հայե րին բռնի իս լա մաց նե լու վե րա բե րեալ։ Յու շագ րու թեան սոյն հա տուա ծում յի շուած բազ մա-
թիւ դէպ քեր ար դէն ծա նօթ են (ի նչ պէս՝ Սա հակ Կա թո ղի կո սի՝ Զա ւէն պատ րիար քին յ ղած նա-
մա կը), ո րոնց մի մա սին ին քը Գիւտ Մխի թա րեանն ան դրա դար ձել է իր «Յու շեր եւ վերյի շում ներ 
(1918-1935 թթ.)» հա տո րում։

Սահակ կաթողիկոս կրկին ի Հալէպ

Հետզ հե տէ Հա լէ պէն հա սած տխուր եւ սարս ռազ դե ցիկ լու րե րուն վրայ Սա հակ կա թո-
ղի կո սը Մայիս 25ին՝ Ա տա նայի կու սա կա լին գի տու թեամբ եւ հա ւա նու թեամբ կը մեկ նի 
եւ 28ին «վիշ տէն ու տա ռա պան քէն ը նկ ճուած» կը հաս նի Հա լէպ: Նոյն օ րն ի սկ կ’այ ցե-
լէ կու սա կա լին եւ կը պատ մէ ճա նա պար հին տե սած նե րը:

Յու նիս 2ին՝ Դրդ բա նա կի ը նդ հա նուր հրա մա նա տա րու թեան ուղ ղեալ ըն դար ձակ 
գրու թիւ նով մը նո րէն գթու թիւն կը հայ ցէ, ո րուն Ճէ մալ4 Յու նիս 8ին կը պա տաս խա նէ. 
«1. Զա նա զան վայ րեր ղր կուած հայ ժո ղո վուր դէն մէ կուն ի նչ քին, ան ձին կամ պատ ւոյն 
ո՛ եւ է հար ձա կում տե ղի կ’ու նե նա՞յ. ե թէ կ’ըլ լայ կամ ե ղեր է, դէպ քը ին ձի ման րա մաս-
նօ րէն գիտց նել նիդ կը խնդրեմ: 2. Հնար ե ղած օգ նու թիւնն ու դիւ րու թիւ նը ցոյց պի տի 
տրուին: 3. Կը յու սամ ի մօ տոյ Հա լէ պի մէջ ձե զի հետ տես նուիլ»: 

Սա հակ կա թո ղի կո սը Ճէ մա լի հար ցում նե րուն ի պա տաս խա նի 12 յօ դուած նե րէ բաղ-
կա ցեալ ըն դար ձակ գրու թիւն մը կը պատ րաս տէ՝ Հա լէպ ժա մա նու մին մա տու ցա նե լու 
հա մար: Ա տոր մէջ մի առ մի կը թուէ տե ղա հա նու թե նէ ա ռաջ եւ ճամ բու ըն թաց քին պա-
տա հած բո լոր դէպ քե րը. հրա պա րա կային ծնն դա բե րու թիւն, նո րա ծին նե րու աղ բա-
նոց նե րու մէջ նե տուիլ՝ զա նոնք կրե լու յոգ նու թե նէն ա զա տե լու հա մար, մէկ ըն տա նի-
քէն հայ րը կամ մայ րը բաժ նե լով՝ տար բեր վայ րեր ղր կուիլ, գի շե րանց ա նա սուն նե րու 
փախ ցուի լը, ո րուն հե տե ւան քով շատ մը ծե րե րու, հի ւանդ նե րու եւ ան չա փա հաս նե րու 
օ րե րով քա լե լու հար կադ րուած ըլ լալ նին, ճամ բու պա շար եւ կամ զգես տե ղէն առ նե-
լու մի ջոց չտ րուիլ, թան կա գին ի րե ղէն նե րու եւ նոյն ի սկ ճամ բու պա շա րի սո վո րա կան 
դար ձած գո ղու թիւն նե րը եւ այդ առ թիւ տե ղա կան կա ռա վա րու թեան մօտ կա տա րուած 
դի մում նե րուն ան լսե լի մնա լը, ռո ճիկ պատ րաս տե լու եւ տա լու պատ րուա կով թշուառ 
ժո ղո վուր դին օ րե րով ա րե ւու տակ բա ցօ թեայ վար դրուի լը, ի րենց ըն կե րա ցող ոս տի-
կան նե րու, զի նուոր նե րու եւ ման թը գայի ու մէն զէ լի5 պաշ տօ նեա նե րու կող մէ ի գործ 
դրուած ա նար գա կան եւ տգեղ ա րարք նե րը, տրուած պա շա րի ան բա ւա կա նու թի նը, եւ 
յուսկ յե տոյ կ’ա ւել ցը նէ. «...Ե թէ հա մար ձա կու թիւն կը տրուի՝ սա ալ ը սեմ յա ւե լուա ծա-

4 Ջէմալ փաշան (1872–1922) Առաջին համաշխարհային պատերազմի տարիներին եղել է Սիրիայում 
եւ շրջակայքում գործող Օսմանեան 4-րդ բանակի հրամանատար։
5 Մենզիլ – իջեւան, օթեւան (թուրքերէն)։
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բար, որ խրատ կամ պա տիժ՝ այս քա նը բաւ հա մա րե լով՝ մնա ցեալ նե րուն այդ ան տա-
նե լի վի ճա կէն վերջ մը թող տրուի, զա նոնք ը նդ միշտ Օս մա նեան փա ռա պանծ գա հուն 
կա պուած պա հե լու հա մար»:

Յու նիս 8ին՝ կէս գի շե րէն յե տոյ, Հա լէպ կը հաս նին Է. Ակ նու նի, Գ. Խա ժակ, տօք-
տոր Տա ղա ւա րեան, Յ. Ճան կիւ լեան, Ս. Մի նա սեան, Ռ. Զար դա րեան6 եւ ուղ ղա կի կը 
տա րուին ոս տի կա նա տուն:

Յա ջորդ օ րը լուր կը ղր կին Սա հակ կա թո ղի կո սին եւ դրա մի կա րօտ ըլ լալ նին կը 
յայտ նին: Սա հակ կա թո ղի կո սը 30 օս մա նեան ոս կի կը ղր կէ ի րենց: Նոյն օ րը փօ լի սի7 
մը ըն կե րակ ցու թեամբ կ’եր թան Ա ռաջ նոր դա րան՝ ներ կա յա նա լու հա մար Սա հակ կա-
թո ղի կո սին եւ հայ ցե լու ա նոր հայ րա կան օ րհ նու թիւ նը:

Յու նիս 10ին ճամ բայ կը հա նուին դէ պի Տիգ րա նա կերտ՝ դա տուե լու հա մար պա տե-
րազ մա կան ա տեա նի առ ջեւ: Ճա նա պար հին չէ թէ նե րու կող մէ կը սպան նուին խժդ ժօ-
րէն:

Յու նիս 12-ին Զօհ րապ եւ Վարդ գէս8 կը հաս նին եւ կը դրուին օ թէլ մը9: Կը տես նուին 
Ճէ մալ փա շայի եւ կու սա կալ Ճէ լալ պէյի հետ: Ճէ մալ կը խոս տա նայ Զօհ րա պը՝ Հա լէպ 
թո ղե լու հա մար աշ խա տիլ, բայց ի բր թէ չը յա ջո ղիր: 

Ե րիցս կը տես նուին Սա հակ կա թո ղի կո սին հետ, ո րուն կը յանձ նէ Զօհ րապ՝ Հա լէ-
պի մէջ պատ րաս տած կտա կը՝ ղր կուե լու հա մար իր ըն տա նի քին: Ժա մա նա կին թէ եւ 
ըն դօ րի նա կած էինք կտա կը, բայց դժ բախ տա բար այ սօր չու նինք մեր տրա մադ րու-
թեան տակ: Ոչ ա լ՝ Զօհ րա պի՝ Սա հակ կա թո ղի կո սին գրած նա մա կը, ո րով ցաւ կը 
յայտ նէր Կի րա կի օ րը ե կե ղե ցի չի կր նար եր թա լուն եւ Ն. Ս. Օ ծու թեան օ րհ նու թիւն նե-
րէն զրկուած ըլ լա լուն հա մար: 

Զօհ րապ՝ Գօ նիայի մէջ պատ րաս տած էր ըն դար ձակ յի շա տա կա գիր մը՝ Տիգ րա նա-
կեր տի պա տե րազ մա կան ա տեա նի նա խա գա հին ուղ ղեալ: Այդ յի շա տա կա գի րին մէջ 
ը սե լէ յե տոյ, թէ «Հն չակ» նե րու հետ եր բէք յա րա բե րու թիւն ու նե ցած չէ, ի սկ «Դաշ նակ»-
նե րու հետ ու նե ցած յա րա բե րու թիւնն ալ «սէ լամ-սա պահ»էն10 ան դին ան ցած չէ՝ մի 
առ մի կը թուէ օս մա նեան ե րես փո խա նա կան ժո ղո վին, Ծո վային նա խա րա րու թեան 
պիւտ ճէի պատ րաս տու թեան եւ ու րիշ խնդիր նե րու մէջ իր մա տու ցած ծա ռա յու թիւն նե-
րը, կը յի շէ, թէ ին քը ե ղած է Զա ւէն պատ րիար քին11 թե լադ րո ղը ազ գային հի ւան դա-
նո ցի մէջ վի րա ւոր զի նուոր նե րու հա մար ո րոշ չա փով մահ ճա կալ ներ տրա մադ րե լու 
ան հրա ժեշ տու թիւ նը, ին քը ե ղած է ա ռա ջար կո ղը, որ Զա ւէն պատ րիար քը հե ռագ րէ 
ա ռաջ նորդ նե րուն՝ հրա հան գէ ժո ղո վուր դը ժա մա նա կի փափ կու թիւ նը:

6 Է. Ակնունի (Խաչատուր Մալումեան, 1860–1915), Գարեգին Խաժակ (1867–1915), Նազարէթ 
Տաղաւարեան (1862–1915), Յարութիւն Ճանկիւլեան (1856–1915), Սարգիս Մինասեան (1873–12915), 
Ռուբէն Զարդարեան (1874–1915), եղեռնամահ մտաւորականներ։
7 Ոստիկան։
8 Վարդգէս (Յովհաննէս Սէրէնկիւլեան, 1871–1915), հայ ազգային-ազատագրական շարժման 
գործիչ։
9 Հիւրանոցը կոչուել է «Ռաուտուլ Ֆարաջ»։
10 Բարի առաւօտ (թուրքերէն)։
11 Զաւէն Տէր-Եղիայեան (1868–1947), Կ.Պոլսի հայոց պատրիարք (1913–1916)։
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Սա հակ կա թո ղի կո սը կը ներ կա յա նայ ի րեն եւ պատ րաս տած գրու թիւ նը կը մա տու-
ցա նէ: Ճէ մալ կար դա լէ յե տոյ կը խոս տա նայ յա տուկ ծպ տեալ պաշ տօ նեա ներ ղր կել 
ճամ բա նե րը եւ ստու գել, թէ ի րօ՞ք կը պա տա հին այդ պի սի դէպ քեր: 

Յու նիս 26ին՝ Ճէ մա լի Հա լէ պէն մեկ նու մին առ թիւ յի շա տա կա գիր մը ե ւս կը մա-
տու ցա նէ, ո րն այս պէս կը վեր ջա նայ. «…Եա՛ գօ ման տա նը պէ սա լէ թին վան հազ րէթ լէ-
րի, էլ վէ տա՛, ճէ նա պը միւ թէալ հազ րէթ լէ րի ե օլ ճը լը ղը նը զա մուին վէ րէհ պէ րի նիզ օլ սուն, 
մու զաֆ ֆէ րիյեթ տէն մու զաֆ ֆէ րիյե թէ, շան լը ֆիւ թու հաթ լա րա, վէ թան մուազ զէ զի օս մա-
նիյէի միւ տա խէ լա թը աս քար տէն մու նա ֆա զաք մու վաֆ ֆըգ օ լա սը նըզ, սօն տուամ տա 
շու տուր քի ճէ նա պը հագգ տաի լէ րի նի տէ վա տը սա մի լէ րի ի լէ միւ թէ սէլ լի օ տը»»12։

* * *

Զօհ րապ եւ Վարդ գէս Յու նիս ...-ին Հա լէ պէն ճամ բայ կը հա նուին դէ պի Տիգ րա նա-
կերտ՝ պա տե րազ մա կան ա տեա նին առ ջեւ դա տուե լու պատ րուա կաւ եւ Զէյ թուն-Պօ-
ղա զիի մէջ վայ րա գօ րէն կը սպան նուին չէր քէզ Ահ մէ տի կող մէ:

Չէր քէզ Ահ մէտ՝ Տիգ րա նա կեր տի եւ Ո ւր ֆայի ճամ բա նե րուն վրայ ի րեն յանձ նուած 
դահ ճային պաշ տօ նը գլուխ հա նե լէ յե տոյ կու գայ Հա լէպ եւ կ’ի ջե ւա նի ան նշան օ թէլ մը՝ 
չի ճանչ ցուե լու հա մար թե րեւս:

Լուր կը ղր կէ կու սա կալ Պէ քիր Սա միի13, թէ ե կած է եւ իր տրա մադ րու թեան տակ կը 
գտնուի եւ պատ րաստ է իր հրա ման նե րը գոր ծադ րե լու:

Պէ քիր Սա մի՝ ծած կա գիր հե ռագ րով կ’ի մաց նէ Ճէ մալ փա շայի՝ Ահ մէ տի գա լուս տը:
Ճէ մալ զին քը Դա մաս կոս կը հրա ւի րէ: Ահ մէտ, խոր հե լով, որ իր շա հա տա կու թեանց 

վար ձատ րու թիւ նը պի տի ստա նայ Սու րիոյ միա հե ծան իշ խա նա ւո րէն, ա ռանց ժա մա-
նակ կորսնց նե լու կը փու թայ Դա մաս կոս, հոն՝ իր ար դար հա տու ցու մը կ’ս տա նայ՝ Ճէ-
մա լի հրա մա նով կա խա ղան հա նուե լով:

Գառ նու կի մոր թիով ի րենց գա զա նու թիւ նը ծած կող գայ լե րուն պէտք է հարց նել, թէ 
ո ՞ւր են մեր այդ ծա ղիկ ու ճի ւան մտա ւո րա կան նե րը եւ հե րո սա տիպ դէմ քե րը, ո րոնց 
պա կա սը դեռ մին չեւ այ սօր ալ զգա լի է մեր քամ բախտ ժո ղո վուր դի հա մար ...

«… Րապ մէ զա րը մա տօղ րու ե օլ ճը լըգ նա սիպ էյ լէ սուն պա գի էլ վէ տա վէ էմ րու 
ի րատէ»14։

Հա լէ պի մէջ տի րող թշուա ռու թեան տե սա րան նե րէն ազ դուած՝ գեր ման կայ սեր ուղ-
ղեալ հե ռա գիր մըն ալ կը պատ րաս տէ եւ Սի նա նեան եղ բայր նե րու թարգ մա նել տա լէ 

12 «Ո՜վ հերոս հրամանատար, մնաս բարո՛վ, (վսեմ) Աստուած ճամփորդութեանդ օգնական եւ 
ուղեցոյց թող լինի, յաղթանակից յաղթանակ, պատուաւոր նուաճումների (ֆեթիհ), Օսմանեան սուրբ 
հայրենիքի զինուորական միջամտութենէ պաշտպանէ եւ յաղթական լինէք: Վերջին աղօթքս էլ այն է, 
որ Աստուած աւելի լաւն էլ Աստծոյ խոստումով անի» (թուրքերէն)։
13 Սամի Բեքիր (1865–1933, ազգութեամբ օսէթ թուրք քաղաքական գործիչ։ Դէմ է եղել հայերի 
կոտորածներին, սակայն յետագայում թուրքական պատուիրակութեան կազմում Մոսկուայում 
մասնակցել է բանակցութիւններին, որոնք աւարտուել են կողմերի հակահայկական պայմանագրի 
կնքմամբ։
14 «Աստուած գերեզմանիս ճամբորդութիւն թող վիճակէ, յաւերժ մնաս բարով եւ Աստուծոյ կամքը» 
(թուրքերէն)։
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յե տոյ կը յանձ նէ մա տամ Գօ խի15՝ Պօլ սոյ դես պա նին ղր կե լու եւ ա նոր մի ջո ցաւ հաս-
ցէին տրուե լու հա մար: Հե ռագ րին մէջ հայ ժո ղո վուր դին կող մէ խա չա կիր նե րու մա տու-
ցուած ծա ռա յու թիւն նե րը յի շե լէ յե տոյ՝ կ’ը սէ. «...Ձեր ձայ նը ե րե քօ րեայ մե ռեա լին կեն-
դա նու թիւն տուող Աս տուա ծային ձայ նը պի տի ըլ լայ, ի սկ պատ մու թիւ նը Ձե զի պի տի 
վե րագ րէ հայ ցե ղի բնաջն ջու մին պա տաս խա նա տուու թիւ նը»:

1919ի Փետ րուա րին Սա հակ կա թո ղի կո սին Ե գիպ տոս ժա ման ման օ րը՝ Սու րէն 
Պար թե ւեան16 «Յու սա բեր»ին մէջ գրած իր հա յա կապ ա ռաջ նոր դող յօ դուա ծին ճա-
կատն այդ հե ռագ րով կը զար դա րէ:

1915 Յու լիս 5ին կը գրէ Զա ւէն պատ րիար քի. «...Հա լէ պի մէջ թշուա ռու թեան տե-
սա րա նը ա ւե լի սր տա կե ղեք է: Մեր ե կե ղեց ւոյ բա կը, դպրոց նե րը, տա նիք նե րը մարդ-
կային խե շե րան քով17 լե ցուած են: Հա րուստ, աղ քատ, վար ժա պետ, ա շա կերտ. ա մէնքն 
ալ նոյն վի ճակն ու նին: Սուտ են ըն կեր վա րա կա նաց վար դա պե տու թիւնք, միայն 
թշուա ռու թիւ նը, միայն հա լա ծան քը դիրք, աս տի ճան, խելք եւ յի մա րու թիւն մէկ խմոր, 
մէկ զան գուած կ’ը նէ»: 

* * *

1915 թ. Յու լի սի սկիզբ նե րը Պօլ սէն ե կած մաս նա ւոր հրա մա նի մը հա մա ձայն Հա-
լէպ հա մախռ նուած տա րա գիր նե րէն՝ բո ղո քա կան նե րը եւ գա թօ լիք նե րը զերծ պի տի 
մնային նոր աք սո րան քի մը դառ նու թիւ նը ճա շա կե լէ: 

Այս լու րը լու սա ւոր չա կան նե րու մէջ յու սա հա տու թիւն եւ բա րո յալ քում յա ռաջ կը բե-
րէ: 

Ը սող ներ ալ կ’ըլ լան, որ հրա մա նը ար դիւնք է գեր ման եւ ա ւստ րիա կան կայս րե րու 
ազ դու մի ջամ տու թեան, քա նի որ ա ռա ջի նը բո ղո քա կա նու թեան եւ ե րկ րոր դը գա թօ լի-
քու թեան ա մե նա ջերմ պաշտ պան ներն են: 

Ատ կէ զատ լսուե ցաւ ալ, որ Մա րա շէն Հա լէպ տա րագ րուած վե րա պա տուե լի Ա հա-
րոն Շի րա ճեան՝ յա նուն բո ղո քա կան յա րա նուա նու թեան հե ռագ րած է Ներ քին եւ Ար-
դա րու թեան գոր ծոց նա խա րար նե րուն, որ ի րենք հայե րու նման գօ մի թէ ճի ներ18 չեն եւ 
ան ջա տո ղա կան գա ղա փար ներ չու նին: 

Ա նոնք, որ դիւ րու թիւն կամ դրա մա կան մի ջոց կ’ու նե նան՝ կը դի մեն այդ յա րա նուա-
նու թեանց պե տե րուն եւ ա նուն նին ար ձա նագ րել տա լով մէ կուն կամ միւ սին տօ մա րին 
մէջ եւ այդ կեր պով կ’ա զա տին աք սո րի ա հա ւոր մղ ձա ւան ջէն, ի սկ այդ մի ջոց նե րէն 

15 Մարթա Կոխ (ծնեալ ֆոն Վինքլէր), գերմանացի առեւտրական Կառլ Կոխի կինը (30-ից աւելի 
տարիներ բնակուել են Հալէպում)։ Կապեր է ունեցել հայ եւ քուրդ գործիչների հետ։ «Տիկին 
Քօխ սկիզբները զարհուրելի ատելութեամբ մը լեցուած էր նաեւ Հայոց դէմ, բայց այն ահաւոր 
թշուառութիւնը, որուն աւելի ետքը ենթարկուեցաւ հայ ժոողվուրդը, զինքը այնքա՛ն յուզեց, որ միջոց մը 
ձեռքը խարազան մը առած Հալէպի փողոցներուն մէջ կը ծեծէր հայ խոշտանգող ոստիկանները։ Նոյն 
իսկ ժամանակ մըն ալ հաւաքելով խնամեց հայ որբերը, զորս կառավարութիւնը ձեռքէն առաւ վերջէ» 
(Արամ Անտոնեան, էջ 76-77)։ Նրա մասին տե՛ս նաեւ՝ Թաներ Աքչամ, Սպանութեան հրամաններ: 
Թալեաթ փաշայի հեռագրերն ու Հայոց ցեղասպանութիւնը, Երեւան, 2019, էջ 172-173, 238։
16 Սուրէն Պարթեւեան (1876–1921), գրող, հրապարակախօս։
17 Մնացորդներ։
18 Յեղափոխականներ։
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զուրկ ե ղող նե րը կը մնան ի րենց գլխուն վե րեւ դա մոկ լեան սու րի նման կա խուած կար-
միր ու սպի տակ վար դե րու սպառ նա լի քին տակ: 

Այդ հրա մա նը ոչ միայն Հա լէպ, այ լեւ ու րիշ տե ղեր ալ գա ցած էր: Այդ շնոր հիւ է, որ 
Տօք. Յ. Պօ ղո սեան կ’ա զա տի թր քա կան վայ րա գու թեան զոհ եր թա լէ, ե րբ Գա լա թիայէն 
ամ բող ջու թեամբ գա թօ լիք նե րէ բաղ կա ցած կա րա ւա նի մը հետ ճամ բայ կ’ել լէ: Այս պա-
րա գան՝ յար գե լի Տօք.ը ին քը պատ մած է Հա լէ պի Ա ռաջ նոր դա րա նին մէջ Սա հակ կա-
թո ղի կո սի, Կօ քի սո նի գայ մա գամ Էմ մա նուէլ Պա լեա նի19 (նախ կին վար դա պետ) եւ մեր 
ներ կա յու թեան:

Խար բեր դի գեր ման մի սիո նար մ-ր Էյ ման20 ալ նոյն այդ մաս նա ւոր հրա մա նին զօ-
րու թեամբ կր ցած է տա րագ րու թե նէ զերծ պա հել իր հաս տա տու թեան պաշ տօ նեա նե-
րը եւ բո ղա քա կան նե րէն շա տե րը, ի նչ պես նաեւ լու սա ւոր չա կան նե րէն ա նոնք, որ ի նք-
զինք նին բո ղո քա կա նու թեան հա մա կիր ցոյց տուած են: 

Այդ օ րե րուն ժո ղո վուր դի վի ճա կը ան հան դուր ժե լի ըլ լա լէ ա ւե լի ը նդ վզե ցու ցիչ ե ղած 
է, եւ ա մե նա կարծր սր տերն ան գամ շար ժած, ան շուշտ, ոչ թուր քե րու նը, ո րոնք մաս նա-
ւոր հր ճուան քով կը դի տէին այդ տե սա րան նե րը: 

Ա ռաջ նոր դա րա նի շրջա փա կին եւ շրջա կայ փո ղոց նե րու մէջ՝ հա զիւ ծած կուած 
մարդ կային խլեակ ներ կ’ե րե ւէին, ո րոնց մէ օ րա կան յի սու նով, հա րիւ րով մա հուան գիր-
կը կ’իյ նային: Մի ջոց մը միայն Հա լէ պի մէջ մեռ նող նե րու թի ւը 300-ի կը բարձ րա նայ՝ 
ը ստ վի ճա կագ րու թեան Մատ թէոս Ե րէ ցեա նի21, որ շատ մեծ եւ գնա հա տե լի ծա ռա յու-
թիւն ներ կը մա տու ցա նէ՝ ա րե ւե լեան գա ւառ նե րէն կա րա ւան նե րու ող բեր գա կան վի ճա-
կը նկա րե լով եւ մա տամ Գօ խի մի ջո ցաւ ար տա սահ մա նի թեր թե րուն մէջ հրա տա րա-
կու թեան տա լով եւ խղ ճա միտ վի ճա կագ րու թիւն ներ եւ տե ղե կագ րեր պատ րաս տե լով: 

Մատ թէոս Ե րէ ցեան՝ 1916ի սկզբ նե րը կը բան տար կուի Հա լէ պի Քա ղա քային ժո ղո-
վի ան դամ նե րէն՝ Ճի րէ ճեան Մա նու կի, Պար սա մեան Յա կո բի, Ա ռաջ նոր դա րա նի փո-
խա նորդ Ե սայեան տէր Յա րու թիւն քա հա նայի22 եւ ու րիշ նե րու հետ եւ հրաշ քով կ’ա զա-
տի կա խա ղա նի պատ ժին են թար կուե լէ:

Դժ բախ տա բար, բան տէն ին ծի ղր կած նա մակ նե րը ներ կայիս չ’ու նիմ ձեռ քիս տակ՝ 
մէջ բե րում ներ ը նե լու հա մար ա նոնց մէ:

Քա ղա քա պե տա րա նը իր աղ բի սայ լե րու թի ւը ե ռա պատ կե լով հան դերձ դար ձեալ 
չէր կր նար բա ւա կա նու թիւն տալ պէտ քին: Ազ գային զոյգ գե րեզ մա նա տու նե րը գրե թէ 
ա նան ցա նե լի կը դառ նան հո ղա կոյ տե րէ: Այդ հա շուէն դուրս են այն տաս նեակ հա զա-
րա ւոր նե րը, ո րոնք Հա լէ պէն դէ պի Տէր-էլ-Զօր եր կա րող ճամ բուն վրայ կ’իյ նան:

19 Էմմանուէլ Պալեանը եղել է Տրապիզոնի կաթոլիկ հայոց հոգեւոր առաջնորդ, 1908-ին կարգաթող 
է եղել։
20 Եոհաննէս Էյման (1870–՞), մանկավարժական գործունէութիւն է ծաւալել Մեզրէում եւ Խարբերդում, 
փրկել է բազմաթիւ հայերի։
21 Մատթէոս Երէցեան (1885–՞), գրող, թարգմանիչ, խմբագիր, Հալէպի Հայոց Առաջնորդարանի 
քարտուղար։
22 Յարութիւն քահանայ Եսայեանը բանտում մնացել է մինչեւ 1918 թուականը (տե՛ս՝ Բիւզանդ 
Եղիայեան, Ժամանակակից պատմութիւն Կաթողիկոսութեան Հայոց Կիլիկիոյ 1914-1972, Անթիլիաս, 
1975, էջ 80)։
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Միայն Մէս քէ նէի23 մէջ՝ թի ֆիւ սէ եւ տի զան թէ րի է մեռ նող նե րու թի ւը հա րիւր հա զա-
րը ան ցած է՝ ի նչ պէս կը հա ւաս տէր մեզ Նի կո մի դիոյ հո գե լոյս ա ռաջ նոր դը՝ Ստե փան-
նոս ար քե պիս կո պոս Յո վա կի մեան24, որ իր ազ գա կան նե րուն հետ մին չեւ հոն տա-
րագ րուե լու դժ բախ տու թիւ նը կ’ու նե նայ:

Սա հակ կա թո ղի կո սը կ’ու զէ թէ եւ զին քը Հա լէ պի մէջ պա հել, բայց Ստե փան նոս 
ար քե պիս կո պոս չ’ու զեր ի րեն նե րէն բաժ նուիլ եւ սի րայօ ժար կ’են թար կէ ի նք զին քը այդ 
տա ռա պան քին: Այս տե սա րան նե րուն առ ջեւ է, որ կու սա կալ Ճէ լալ պէյ կ’ը սէ. «Ե րա նի 
գե տի նը բա ցուեր եւ զիս ծած կեր, որ այս ման զա րէն25 չը տես նէի»26:

Ճիշտ այդ օ րե րուն կը զու գա դի պի հայ ա զա տագ րու թեան պատ մու թեան է ջե-
րէն մին կազ մող Ո ւր ֆայի եւ Սուէ տիոյ հե րո սա մար տե րը, ո րոնց ի բր հա կազ դե ցու-
թիւն՝ կա ռա վա րու թիւնն ա ւե լի կը սաստ կաց նէ իր հա լա ծան քը եւ մու հա ճիր մու տի րը 
տխրահռչակ Է յու պի27 ա մե նա խիստ հրա ման նե րուն վրայ Սէվ գըեա թի պաշ տօ նեա-
նե րը եւ ոս տի կան նե րը ո րս կան շու նե րու նման չորս կողմ ին կած հայ կը փնտռին 
եւ գտած նին Սէ պիլ կը ղր կեն, հոն կէ ալ խո շոր զան գուած նե րու վե րա ծե լով դէ պի  
Տէր-էլ-Զօր քշե լու հա մար:

* * *

Տէր-էլ-Զօ րի նոյն ա տե նուայ կա ռա վա րիչ Ա լի Սուա վիի մա սին թէ եւ նպաս տա ւոր կը 
խօ սուէր Հա լէ պի մէջ, մա նա ւանդ որ ան ՝ Սա հակ կա թո ղի կո սին հետ տես նուած ա տեն՝ 
իր ի րա ւա սու թեան տակ գտնուող հայե րուն նկատ մամբ գթոտ վե րա բեր մունք ու նե-
նալ կը խոս տա նայ28, բայց յա ջոր դին՝ տխ րահռչակ Զէ քիին օ րօք ի րա կան դժոխք մը 

23 Մէսքէնէ, Մասքանա – Եփրատի սահմանակից անապատներից մէկը եւ համանուն քաղաք 
Սիրիայի հիւսիսում։
24 Ստեփաննոս արքեպիսկոպոս Յովակիմեան (1846–1934), եկեղեցական-հանրային գործիչ։ Իր 
երկա րա մեայ ա ռաջ նոր դու թեան շրջա նում կա ռու ցել եւ հաս տա տել է բազ մա թիւ ե կե ղեցիներ, դպրոց-
ներ եւ անգամ գիւ ղեր։
25 Տեսարան (արաբերէն)։
26 Ժամանակակիցների վկայութեամբ՝ Հալէպի կուսակալ Ջէլալ բէյը նման չի եղել միւս օսմանեան 
պաշտօնեաներին։ «Բարեբախտութիւն մըն է նաեւ, որ Հալէպի վալին՝ Ճէլալ Պէյ, բարեխնամ դիրք 
կը պահէ հայ գաղթականութեան հանդէպ եւ ամէն դիւրութիւն կ'ընծայէ Սահակ Կաթողիկոսի 
նախագահութեան ներքեւ գործող խնամատար մարմիններու» (Բիւզանդ Եղիայեան, Ժամանակակից 
պատմութիւն Կաթողիկոսութեան Հայոց Կիլիկիոյ, էջ 47)։
27 Էյուբ բէյ – Հալէպի գաղթականների գրասենեակի տնօրէն, յայտնի իր հայատեացութեամբ։
28 Ըստ Արամ Անտոնեանի՝ Ալի Սուաւին (Ալի Սուադ) «աւելի բարի եւ ազդեցիկ մարդ մըն էր..... Րէս-
Իւլ-Այն իր վարչութեան շրջանակին մէջ ըլլալով, մինչեւ այն ատեն ամէն ջանք ըրեր էր որպէս զի հոն 
խռնուած հայ գաղթականներու զուլումը մեղմուի։ Գիւղին մօտ՝ բարձունքի մը կատարը հաստատել 
հուած էր անոնց վրանները, եւ տեսակ մը թաղ ալ նոյն ինքն գիւղին շրջանակին մէջ հաստատած էր 
այն Հայոց համար, որոնք տակաւին քիչ շատ դրամագլուխ ունենալով, կրնային խանութպանութիւն 
ընել։ .....Բայց նոյն իսկ այս բարի մարդը ամբողջովին զերծ չէ մեղադրանքէ։ Կարծես ճակատագրուած 
էր, որ ոչ մէկ թուրք պաշտօնեայ, այդ ընդհանուր անբարոյականացման օրերուն, պիտի կրնար 
լիովին պարկեշտ, արդար ու մաքուր մնալ։ ....Ինչ որ ալ ըլլայ սակայն, բաղդատմամբ միւս Թուրք 
պաշօնեաներուն, Սուատ Պէյ աստուածային բարիք մըն էր այդ միջոցին՝ նոյն կողմերը քշուած հայ 
գաղթականներուն համար» (Արամ Անտոնեան, Մեծ ոճիրը։ Հայկական վերջին կոտորածները 
եւ Թալէադ փաշա: Պաշտօնական հեռագիրներ բնագիրներու ստորագրութեամբ եւ բազմաթիւ 
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կ’ըլ լայ Տէր-էլ-Զօ րը, եւ Ա րաբ-Բու նա րի Րաս-ի ւլ-Այ նի, Ճա րա պու լու սի մէջ ա րաբ նե րու, 
չէ չէն նե րու եւ նոյն ի սկ կա րա ւան նե րու ըն կե րա ցող ոս տի կան նե րու ի գործ դրած վայ-
րա գու թիւն նե րու ար ձա գան գը օր օ րին կը լսուին Հա լէ պի մէջ եւ սար սուռ կ’ազ դեն 
ժո ղո վուր դին: 

Այդ քան դժն դակ պա րա գա նե րու տակ բնա կա նա բար ոչ ոք պի տի ու զեր ձեռք առ-
նել դժոխ քի այդ ճամ բան, ո րով շա տեր իս լա մա նա լու գա ղա փարն անց նել կ’ու նե նան 
պահ մը, ո րով հե տեւ Է յուպ՝ օր մը օ թէլ-Պա րօ նի մէջ օ ղիի սե ղա նին շուր ջը գլու խը լաւ 
մը տաքց նե լէ յե տոյ ի րեն սե ղա նա կից ե ղող հա յու մը ան վե րա պա հօ րէն կ’ը սէ. «Փր կու-
թեան միակ ճամ բան իս լա մա ցու մի մէջ կը կա յա նայ»: 

Իթ թի հա տի ներ կա յա ցու ցիչ Ճէ մալ ալ, որ յատ կա պէս ե կած էր Հա լէպ՝ տա րագ րու-
մի գոր ծը վա րե լու՝ կեդ րո նէն ստա ցած հրա հան գին հա մա ձայն՝ կը խոս տա նայ ա մէն 
դիւ րու թիւն տալ իս լա մա ցող նե րուն՝ ի նչ որ կը վայե լեն իս լամ գաղ թա կան նե րը: 

Իթ թի հա տի կեդ րոնն ար դէն որ դեգ րած էր այդ սկզ բուն քը եւ Ապ րի լի սկիզբ նե րը՝ 
Ներ քին գոր ծոց նա խա րա րէն՝ ոճ րա ծին Թա լէա թէն ծած կա գիր հե ռագ րով մը հրա-
մայուած Ա տա նայի կու սա կալ Իս մայիլ Հագ գիի, որ բա ցի ճանչ ցուած կու սակ ցա կան-
նե րէ եւ ժո ղո վուր դին վրայ ազ դե ցու թիւն ու նե ցող նե րէն՝ միւս նե րուն կող մէ իս լա մաց-
ման ա ռա ջարկ ե ղած պա րա գային՝ ըն դու նի ա նոնց ա ռա ջար կը եւ զերծ կա ցու ցա նէ 
տա րագ րու թե նէ29: Այս լու րը Ա տա նայի փօ լիս Միւ տի րի զմիւռ նիա ցի չէր քէզ Ճէ մալ պէյ 
յայտ նած էր վստա հե լի բա րե կա մի մը:

Պօլ սոյ մէջ այդ ուղ ղու թեամբ ա ռա ջարկ ներ կ’ըլ լան ո մանց եւ ա նոնց մէ եր կու քը, 
ե րբ Ապ րի լի վեր ջե րը կը դի մեն Զա ւէն պատ րիար քի, կը պա տաս խա նէ. «Ին ծի ին չո՛ւ 
կը հարց նէք, ձեր փրկու թիւ նը ի նչ բա նի մէջ որ կը տես նէք՝ զայն ի գործ դրէք»: 

Այս պա րա գան լսած ե նք Եր. Վար դա պետ Փէր տահ ճեա նէ30, որ 1916ին Ե րու սա ղէմ 
աք սո րուած էր Մկր տիչ ե պիս կո պոս Ա ղաւ նու նիի31, Դա նի էլ ար քե պիս կո պոս Յա կո-
բեա նի, Մամբ րէ վար դա պետ Սի րու նեա նի32 եւ Խո րէն վար դա պետ Թաշ ճեա նի33 հետ:

1916–17ին բռնի իս լա մա ցում ներ տե ղի կ’ու նե նան Հա մայի, Հոմ սի, Դա մաս կո սի եւ 
շրջա կայ գիւ ղե րու, ի նչ պէս նաեւ Ա նդր Յոր դա նա նու եւ Հաւ րա նի կող մե րը՝ Պօլ սէն 
ե կած մաս նա ւոր մարմ նոյ կող մէ:

Բռ նի իս լա մա ցու մէ զերծ չեն մնար Թա ֆի լէ աք սո րուած 18 քա հա նա նե րէն եւ պա-
տուե լի նե րէն ո մանք՝ ի րենց ըն տա նիք նե րէն ան ջա տուե լով՝ Տէր-էլ-Զօ րի սպան դա նո ցը 
չը ղր կուե լու հա մար:

պատկերներով, Պօսթըն, 1921, էջ 46-47)։
29 Իրականում իսլամացումն էլ յաճախ չի փրկել հայերին։ Բազմաթիւ դէպքերից յիշենք Թաներ 
Աքչամի վկայակոչումը մարզուանցի մի իսլամացած հայ ընտանիքի մասին, որը, սակայն, աք-
սորուել է Հալեպ։ «Թէեւ պարզ էր, որ այդ մարդն իսլամ է ընդունել եւ ստացել Եուսուֆ Զիեա 
անունը, Աբդուլահադ բէյն ասաց. «Կարեւոր չէ՝ ընդունել է, երբ է ընդունել, միեւնոյն է, չի ազատւում 
գաղթից....» (Թաներ Աքչամ, էջ 214-215)։ Իսլամացման մասին տե՛ս նաեւ՝ Անտոնեան, էջ 123, 178-179։
30 Երուանդ արքեպիսկոպոս Փէրտահճեան (1874–1936), հոգեւոր գործիչ։
31 Մկրտիչ եպիսկոպոս Աղաւնունի (1863–1941), հոգեւոր գործիչ, բանասէր։
32 Մամբրէ վարդապետ Սիրունեան, Հայաստանեայց Առաքելական Եկեղեցու եգիպտահայ թեմի 
առաջնորդ։
33 Խորէն վարդապետ Թաշճեան (1891–1955), եկեղեցական գործիչ։
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Թա ֆի լէի քա հա նա նե րուն մէջ կը գտնուէին ող բա ցեալ «ե րի ցա պետ»ը՝ տէր Ներ-
սէս քա հա նայ Թա ւուք ճեան եւ Ծո վա կան քա հա նայ Կիւլ դա լեան, որ այդ առ թիւ բա ւա-
կան ըն դար ձակ տե ղե կա գիր մը կը պատ րաս տէ եւ կը ներ կա յաց նէ Սա հակ կա թո ղի-
կո սին՝ ա նոր կա թո ղի կոս-պատ րիար քու թեան օ րե րուն:

Խար բեր դի կու սա կալ Սա պիթ պէյ՝ ին քը կ’ա ռա ջար կէ շա տե րուն, որ իս լա մա նա-
լով զերծ մնան տե ղա հա նու թե նէ: Խար բեր դի մէջ գտնուած մի ջո ցիս՝ ժո ղո վուր դի մեծ 
մա սը իս լա մա կան ա նու նով կը ճանչ ցուէին թուր քե րէն. Ա քիֆ Ո ւս հա Նէ գու թի, Միւ ֆիթ 
Ճէ վա լէթ, Ա րիֆ Մէ քա զի կամ շա տե րուն ալ ի մա միյէ նե րը ես հա նած եմ ձեռ քովս:

* * *

Սա հակ կա թո ղի կո սը հա մար 4980-94 եւ Յու լիս 19 թուա կիր նա մա կով կը գրէ Զա-
ւէն պատ րիար քին. «Ա նօ թու թիւ նը հի ւան դու թեան չափ կո տո րած կ’ը նէ, թաի նաթ34 
Հա լէ պի մէջ գրե թէ կա նո նա ւո րա պէս կը տրուի կա ռա վա րու թեան կող մէ. միակ չն-
չին նպաս տը ամ բողջ գաղ թա կա նու թեան, բայց դուր սե րը հաց կ’ա ղա ղա կեն: Կա՛մ 
Քրիս տո սի հրա շա գործ զօ րու թիւ նը եւ կա՛մ թա գա ւո րա կան գանձ պէտք է, որ կէս 
մի լիոն կի լի կէ ցիք, թե րեւս նոյն չափ կամ ա ւե լի ա րե ւե լեան գա ւառ նե րէն գա լիք նե րը 
կա րո ղա նան կե րակ րուիլ Սու րիոյ ա նա պատ նե րուն մէջ: Թո ղունք Ա մե րի կայի եւ Եւ-
րո պայի մար դա սէր նե րը, ի ՞նչ կ’ը նեն տա րաբ նակ, ե գիպ տաբ նակ եւ ա մե րի կաբ նակ 
հայե րը, ժա մա նակ է, որ գաղ թա կա նաց հո սան քին պէս նպաս տի հո սանք ներ կազ-
մուին. աշ խարհ տե սած չէ եւ չպի տի տես նայ այս քան ար հա ւիրք, այս քան թշուա ռու-
թիւն եւ կա րօ տու թիւն, Ե րու սա ղէ մի ա ւէ րը բաղ դա ւո րու թիւն է հա յու թեան ա ւե րա նաց 
բաղ դատ մամբ:

Կո տո րած, բռնա բա րու թիւնք, ե րկ րիս մա նուկ նե րու ան հա մար ա ռե ւան գու թիւն, գե-
ղա տես կա նանց, հարս նե րու եւ կոյ սե րու վա ճա ռում մին չեւ ան գամ ե րեք մէ ճի տի էի 
չ’ համ րուիր եւ չ’ բա ցատ րուիր:

...Ո ՞ւր են Խա չի ըն կե րու թիւն նե րը՝ խա չին զո հուող ցե ղի մը ե թէ ձեռք չ’երկնց նին, 
ին չո՞ւ խա չին ա նու նը կ’ա րա տա ւո րեն: Վի րա ւոր կը փնտ ռե՞ն. նիւ թա պէս, բա րո յա-
պէս, կրօ նա պէս եւ մտա ւո րա պէս վի րա ւոր մըն է հայ ժո ղո վուր դը: Դրա՛մ հաս ցու-
ցէք, 500 ոս կի նե րը չեն բա ւէր: Ան շունչ բնու թիւ նը, քա րերն ու ա պա ռաժ նե րը կու լան, 
սրտե րը թող լան. ըլ լան օ տար, ըլ լան ըն տա նի: 

Ի՞նչ պի տի ըլ լան Ա ստ ծոյ տա ճար նե րը, ի ՞նչ պի տի ըլ լան վան քերն ու մե նաս տան-
նե րը, ի ՞նչ պի տի ըլ լան ե կե ղե ցա պատ կան կա լուած նե րը, սպաս նե րը, գիր քե րը ու 
զգես տե ղէնք: Խոր հո՛ւրդ տուէք, մե նակ եմ, խելք չը մնաց գլուխս, ար տա սուք չը մնաց 
աչ քե րուս մէջ, զգա ցում չը մնաց սր տիս մէջ, չորս կողմս գի շեր եւ ցե րեկ մեր կու թիւն, 
ա նօ թու թիւն, նուա ղում, լաց ու վայ նա սուն, պա տառ մը թո՛ւղթ հաս ցու ցէք, ը սէ՛ք, թէ 
ի ՞նչ կ’ը նէք, ի ՞նչ յոյս ու նիք, ի ՞նչ ա պա գայ կը նշ մա րէք: Ժո ղո վուր դը կը հարց նէ ա մէն 
օ ր՝ ի ՞նչ կ’ը նէ Պօ լի սը, ի ՞նչ կ’ը սես. Պատ րիար քը, ի ՞նչ կ’ը նեն ժո ղով նե րը:

...Ար տա սու քով կը գրեմ, բա ւա կան է, միայն կը խնդրեմ, որ այս ը նդ հա նուր ցա ւի 
մէջ մոռ նանք ան ձնա կան ցա ւե րը: Հա ճը նի ա ռաջ նորդ Պետ րոս ե պիս կո պո սը տա ռա-

34 Կառավարութեան կողմէ յատկացուած նպաստ՝ կերակուրի կամ դրամի տեսքով (թուրքերէն)։
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պե ցաւ, մխի թա րու թեան եւ քա ջա լե րան քի պէտք ու նի... Մնա ցած այ րի նե րը իս կա կան 
որ բեր են եւ ա նօ թու թեամբ կը տա ռա պեն եւ կը տա ռա պեց նեն ան բաղդ ե պիս կո-
պոսը»:

Յու լիս 23ին՝ Սա հակ կա թո ղի կո սը Ճէ մա լի տրուած հե ռագ րով մը. «Տիար պէ քի րի 
եւ շրջա կայից մէջ այ րե րը ան խտիր սպան նուե լէ յե տոյ՝ ըն տա նիք նե րը հոս ղր կուած 
էին, 5էն 10 տա րե կան աղ ջիկ նե րու եւ տղայք նե րու, ի նչ պէս նաեւ Տէր-Զօ րի, Րաս-ի ւլ-
Այ նի եւ այ րի ու կոյս գտնուած բո լոր վայ րե րուն մէջ բռնա բա րու մը, կու սապղ ծու թիւ-
նը, ա րուա մո լու թիւ նը, կի նե րու եւ աղ ջիկ նե րու ա ւա րա ռու թիւ նը սո վո րա կան դար ձած 
ըլ լա լը եւ շա տե րուն ալ պա տի ւը լլ կուե լէ յե տոյ սպան նուած ըլ լալ նին, հա զա րա ւոր ներ 
եր կաթ. կա յա րան նե րուն ա ռանց մօ տեց նե լու՝ շա բաթ նե րով ան ջր դի ա նա պատ նե րու 
մէջ ի րենց ըն կե րա ցող ոս տի կան նե րուն եւ գիւ ղա ցի նե րուն կող մէ մարդ կային խղ ճին 
ան հա ղորդ դէպ քեր տե ղի ու նե նա լը, Ա րաբ-Բու նար եւ շրջա կայ քը թո ղուած կի նե րու, 
աղ ջիկ նե րու եւ ե րե խա նե րու հոս փո խադ րուե լուն հա մար կրկ նա կի դի մում ներ կա-
տա րուած ըլ լա լով մէկ տեղ՝ դիտ մամբ վար դրուե լով՝ խս տու թիւն նե րու շա րու նա կու-
թիւ նը, Այն թա պէն եր կու ան գա մով տե ղա հա նուած ըն տա նիք նե րուն ճա նա պար հին 
ոս տի կան նե րու եւ ժո ղո վուր դին կող մէ շրջա պա տուե լով՝ կո ղոպ տուած ըլ լալ նին, մէ-
կուն սպան նուի լը եւ տաս ներ կու սին ալ վի րա ւո րուի լը» թուե լէ յե տոյ կը բա ցա գան չէ. 
«Է լա մա՜ն, ա վա զէի իս թիմ տա տը մը իս թի մա պույու րը լա րաք ին սա նիյէթ նա մը նա շու հալ-
լէ րէ պիր խաթ մը վե րիլ մէ սի նի քէ մա լը թէ շար րու ի լէ իս թիր համ իյ լէ րիմ»35։

«Դժ բախ տա բար Ֆընտ ճա գի պա տա հա րը մէ հա ճի րու թեան36 հե տաձ գու մը ան-
հնա րին դար ձու ցած է թէ եւ, բայց հայ ժո ղո վուր դին ա մէն տե սակ թշուա ռու թե նէ 
պաշտ պա նուե լուն հա մար ա մէն կողմ հրա ման ներ տուի». կ’ըլ լայ Ճէ մա լի պա տաս-
խա նը:

Նոյ նի մաստ եւ քիչ մը ա ւե լի խիստ լե զուով խմբագ րուած գրու թիւն մըն ալ Հա լէ պի 
կու սա կալ Պէ քիր Սա միի կը ղր կէ տէր Յա րու թիւն քա հա նայի մի ջո ցաւ: Կու սա կա լը 
կար դա լէ յե տոյ՝ քա հա նայի ե րե սին կը պո ռայ. «Տա կա ւին ե րես ու նի՞ք ի բր ա զգ ներ-
կա յա նա լու եւ այս կար գի դի մում ներ ը նե լու»:

Խեղճ տէր Յա րու թիւ նը սահմռ կած կը հե ռա նայ կու սա կա լի քո վէն եւ դո ղա հար 
ու գու նա թափ վի ճա կի մէջ Ա ռաջ նոր դա րան գա լով՝ ե ղե լու թիւ նը կը պատ մէ Սա հակ 
կա թո ղի կո սին, որ չա փա զանց կ’ազ դուի թէ եւ, բայց կը պա հէ իր պա ղա րիւ նու թիւ նը37:

35 «Բաւակա՜ն է, իմ օգնութեան աղաղակը լսելով՝ յանուն մարդկութեան այս վիճակին վերջ տալը 
խնդրում եմ օրէնքի համաձայն» (թուրքերէն):
36 Մէհաջիր – գաղթական (արաբերէն):
37 Հեղինակը երախտապարտ է պոլսահայ մտաւորական Ճան Էրզուրումլուօղլուին՝ շարադրանքում 
առկայ թուրքերէն (օսմաներէն) բառերն ու նախադասութիւնները թարգմանելու համար։
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Արծ ուի Հ. Բախ չի նեան

AN EXCERPT FROM KUD MKHITARIAN’S UNPUBLISHED MEMOIRES 
“EPISODES FROM ARMENIAN GOLGOTHA”

Artsvi H. Bakhchinyan
Institute of History of National Academy of Sciences, Armenia

SUMMARY

The publication presents an excerpt from the unpublished memoirs, “Episodes from the Armenian 
Golgotha. 1912–1937” by Kud Mkhitarian - the chapter “Catholicos Sahak again in Aleppo.”

Kud Mkhitaryan (1877-1940) in 1903–1919 worked at the Armenian Catholicosate of the Great 
House of Cilicia as the secretary of the Catolicos Sahak II Khabayan. In his memoires, in particular, he 
presented Catolicos’s activities on the background of political events in the Ottoman Empire.

The presented excerpt presents Catholicos Sahak’s trip to Aleppo in May-July 1915, quotes from 
his correspondence with various figures, in which he testifies to the deportation and massacres of the 
Armenian population. Mention is made of the names of the Armenian creative intelligentsia - victims 
of the Genocide, as well as evidences of attempts to forcibly Islamize Armenians.

Key-words: Kud Mkhitaryan, Catholicosate of Cilicia, Armenian genocide, 1915, genocide victim 
intellectuals, Catholicos Sahak II Khabayan, Aleppo, deportation, forced Islamization.

ОТРЫВОК ИЗ НЕИЗДАННЫХ МЕМУАРОВ КЮДА МХИТАРЯНА  
“ФРАГМЕНТЫ АРМЯНСКОЙ ГОЛГОФЫ”

Арцви Г. Бахчинян
Институт истории Национальной академии наук, Армения

РЕЗЮМЕ

В публикации представлен отрывок из неизданных воспоминаний “Фрагменты Армянской 
Голгофы: 1912–1937” Кюда Мхитаряна – глава “Католикос Саак снова в Алеппо”.

Кюд Мхитарян (1877-1940) в 1903-1919 гг. работал в Киликийском католикосате Армянской 
апостольской церкви секретарем католикоса Саака II Хабаяна. В своих мемуарах он, в частности, 
представил деятельность католикоса Саака на фоне политических событий в Османской империи.

В представленном отрывке рассказывается о поездке католикоса Саака в Алеппо в мае-
июле 1915 г., цитируются фразы из его переписки с различными деятелями, в которых он 
свидетельствует о депортации и массовых убийствах армянского населения. Упоминаются имена 
армянской творческой интеллигенции – жертв Геноцида, а также свидетельства о попытках 
насильственной исламизации армян.

Ключевые слова: Кюд Мхитарян, католикосат Киликии, Геноцид армян 1915 г., представители 
армянской интеллигенции – жертвы Геноцида, католикос Саак II Хабаян, Алеппо, депортация, 
насильственная исламизация.
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ԷԹԻԿԱՅԻ ԿԱՆՈՆՆԵՐ

Հե ղի նակ նե րի հա մար 

• Հոդ վա ծը պետք է ներ կա յաց նել «Ցե ղա սպա նա գի տա կան հան դե սի» խմբա գրու թյուն` 
հե ղի նա կի և բո լոր հա մա հե ղի նակ նե րի(ե թե գր ված է հա մա հե ղի նա կու թյամբ) մա սին 
տե ղե կատ վու թյամբ: 

• Հոդ վա ծը պետք է լի նի բա ցա ռա պես հե ղի նա կի/ հա մա հե ղի նակ նե րի կող մից կա տար-
ված ու սում նա սի րու թյուն. խս տիվ ար գել վում է գրա գո ղու թյու նը:

• Հոդ վա ծը չպետք է նախ կի նում նույ նու թյամբ տպագր ված լի նի որևէ լեզ վով՝ բա ցա ռու-
թյամբ ա ռան ձին դեպ քե րի՝ խմբա գրի հա մա ձայ նու թյամբ:

• Հոդ վա ծը չպետք է միա ժա մա նակ հանձն ված լի նի տպա գրու թյան կամ դի տարկ ման 
մեկ այլ տե ղում:

• Հոդ վա ծը պետք է բա րեխղ ճո րեն շա րադր ված լի նի՝ պահ պա նե լով «Ցե ղա սպա նա գի-
տա կան հան դե սի» սահ մա նած կա նոն նե րը:

• Հոդ վա ծի շրջա նա կում կա տար ված ու սում նա սի րու թյու նը պետք է հիմն ված լի նի 
ստույգ տվյալ նե րի վրա:

• Հոդ վա ծը պետք է ու նե նա գի տա կան նո րույթ և ար դիա կա նու թյուն:
• Հոդ վա ծում (հղ ման տես քով) թույ լատ րե լի է երախ տա գի տու թյուն հայտ նել ու սում նա-

սի րու թյա նը որևէ կերպ ա ջակ ցած ան ձանց:
• Հե ղի նա կը պար տա վոր է հա մա գոր ծակ ցել խմբա գրա կազ մի հետ, կա տա րել ան հրա-

ժեշտ փո փո խու թյուն նե րը, հա վե լում նե րը կամ կր ճա տում նե րը, ինչ պես նաև շտ կել 
սխալ նե րը:

• Հե ղի նակն իրա վունք չու նի վի ճար կե լու խմբա գրու թյան՝ հոդ վա ծը չտ պա գրե լու ո րո շու-
մը կամ գրա խո սու թյան բա ցա սա կան կար ծի քը՝ ա ռանց հիմ նա րար փաս տարկ նե րի: 

Գ րա խոս նե րի հա մար 

«Ցե ղա սպա նա գի տա կան հան դե սին»  ներ կա յաց ված հոդ ված նե րը գրա խոս վում 
են առ վազն մեկ գրա խո սի կող մից: Գրա խո սու թյու նը կազ մա կերպ վում է երկ կող մա նի 
գաղտ նիու թյան սկզբուն քով: Գրա խո սու թյուն նե րի ար դյուն քի հի ման վրա խմբա գրու թյու-
նը ո րո շում է կա յաց նում նյու թը հրա տա րա կե լու կամ մեր ժե լու վե րա բե րյալ: 

Գ րա խո սը պետք է ՝
• նյու թը գրա խո սի՝ ան կախ ան ձնա կան հե տաքրք րու թյուն նե րից ու շա հե րից՝ դրսևո րե-

լով բա ցա ռա պես գի տա կան ա նա չառ մո տե ցում,
• լրաց նի գրա խոս ման հա մար նրան ու ղարկ ված ձևա թուղ թը հնա րա վո րինս սեղմ ժամ-

կետ նե րում,
• շա հե րի բախ ման առ կա յու թյան դեպ քում այդ մա սին տե ղե կաց նել խմբա գրու թյա նը: 

Գ րա խոս ված ձևա թուղ թը պահ վում է «Ցե ղա սպա նա գի տա կան հան դե սի»ար խի վում, 
չի տրա մադր վում որևէ մե կին՝ այդ թվում՝ հե ղի նա կին, և այն հրա պա րակ ման են թա կա չէ: 
Գրա խոս ման ար դյունք նե րի, ա ռա ջարկ նե րի ու դի տար կում նե րի մա սին հե ղի նա կին տե-
ղե կաց վում է տրա մադր ված էլ. փոս տի մի ջո ցով: 

Խմ բա գրա կազ մի հա մար 

Խմ բագ րա կազ մը պար տա վոր վում է ՝
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• կազ մա կեր պել «Ցե ղա սպա նա գի տա կան հան դե սին» ներ կա յաց ված հոդ ված նե րի 
պատ շաճ գրա խո սու թյու նը,

• հոդ վա ծը «Ցե ղա սպա նա գի տա կան հան դե սի» խմբագ րու թյուն հանձ նե լուց հե տո՝ եր-
կու ա մս վա ըն թաց քում, հե ղի նա կին տե ղե կաց նել խմբագ րա կան խորհր դի ո րոշ ման 
վե րա բե րյալ,

• հետևել պար բե րա կա նի հրա տա րակ չա կան է թի կե տին և երաշ խա վո րել հրա տա րակ-
վող աշ խա տանք նե րի գի տա կան բարձր մա կար դա կը,

• չհ րա պա րա կել հե ղի նա կի և գրա խո սի ան ձնա կան տվյալ նե րը և չտ րա մադ րել դրանք 
եր կու կող մե րին: 

Խմ բագ րու թյունն իրա վունք ու նի մեր ժե լու հոդ վա ծի տպագ րու թյու նը, եթե այն չի հա-
մա պա տաս խա նում խմբագ րու թյան կող մից սահ ման ված պա հանջ նե րին:

Խմ բագ րու թյու նը նյու թե րի տպագ րու թյան կամ մերժ ման ո րո շու մը կա յաց նում է՝ 
հիմնվե լով գրա խոս նե րի կա տա րած ա ռա ջարկ նե րի ու դի տար կում նե րի վրա՝ հան դե սի 
տեխ նի կա կան պա հանջ նե րին բա վա րա րե լու դեպ քում: 

Գ րա խոս ման փու լի ա վար տից և հե ղի նա կի կող մից կա տար ված շտ կում նե րից հե տո 
հոդ ված նե րը խմբագր վում են «Ցե ղա սպա նա գի տա կան հան դե սի» խմբագ րա կան մո տե-
ցում նե րին հա մա ձայն: 

Հե ղի նա կային իրա վունք

Հրատարակված նյութերի հեղինակային իրավունքը (©) պատկանում է «Ցեղասպա-
նա գիտական հանդեսին»: Տպագրելու վերաբերյալ դրական որոշում ստանալուց հետո 
հեղինակը պարտավորվում է լրացնել և ստորագրել հեղինակային իրավունքի փոխանց-
ման վերաբերյալ ձևաթուղթը:

Հե ղի նա կային իրա վուն քով պաշտ պան ված նյու թեր 

Հե ղի նա կի պա տաս խա նատ վու թյունն է հե ղի նա կային իրա վուն քով պաշտ պան ված 
ցան կա ցած նյու թի (լու սան կար, տեքստ, պատ կեր, ա ղյու սակ, դիագ րամ և այլն) տպագ-
րու թյան կամ վե րատ պու թյան հա մար գրա վոր թույլտ վու թյուն ստա նա լը (ում պատ կա-
նում է հե ղի նա կային իրա վուն քը): Դրանք պետք է տրա մադր վեն «Ցե ղա սպա նա գի տա-
կան հան դե սի»խմբագ րու թյա նը (տ պագ րե լու վե րա բե րյալ դրա կան ո րո շում ստա նա լուց 
հե տո): Հե ղի նա կային իրա վուն քով պաշտ պան ված նյու թե րի հա մար ձևա թուղ թը կտրա-
մադր վի խմբագ րու թյան կող մից:

ՑՈՒՑՈՒՄՆԵՐ ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐԻՆ

Ցե ղա սպա նա գի տա կան հան դե սում հրա տա րակ ման հա մար կա րող են ներ կա յաց վել 
գի տա կան հոդ ված ներ, գրա խո սու թյուն ներ, ինչ պես նաև, ա ռան ձին դեպ քե րում խմբա-
գրու թյան ո րոշ մամբ, մշակ ված ան տիպ հու շագ րու թյուն ներ:

Ցե ղա սպա նա գի տա կան հան դե սում հրա տա րակ ման ներ կա յաց վող հոդ ված նե րը լի-
նե լու են հիմ նա կա նում հայե րե նով (արևե լա հայե րեն, ա րևմ տա հայե րեն), իսկ ա ռան ձին 
դեպ քե րում` խմբագ րու թյան հա մա ձայ նու թյամբ` նաև օ տար լե զու նե րով:

Ներ կա յաց վող հոդ ված նե րը նախ դի տարկ վում և հա վա նու թյան են ար ժա նա նում 
խմբագ րա կազ մի կող մից, ա պա՝ թե մա տիկ, ո րա կա կան և տեխ նի կա կան պա հանջ նե րի 
բա վա րար ման դեպ քում միայն՝ ու ղարկ վում գրա խո սու թյան:
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Ցե ղա սպա նա գի տա կան հան դե սին ներ կա յաց ված հոդ ված նե րը գրա խոս վում են 
ա ռնվազն մեկ գրա խո սի կող մից, գոր ծըն թա ցը կազ մա կերպ վում է երկ կող մա նի գաղտ-
նիու թյան սկզ բուն քով: Գրա խո սու թյուն նե րի ար դյունք նե րի հի ման վրա խմբագ րու թյու նը 
ո րո շում է կա յաց նում նյու թը հրա տա րա կե լու կամ մեր ժե լու վե րա բե րյալ։ Խմ բագ րու թյունն 
իրա վունք ու նի ան մի ջա պես մեր ժել ներ կա յաց ված նյու թը`  Ցե ղա սպա նա գի տա կան հան-
դե սի տեխ նի կա կան և գի տա կան պա հանջ նե րին չբա վա րա րե լու դեպ քում:

Ցե ղա սպա նա գի տա կան հան դե սում հոդ ված նե րի տպագ րու թյու նը կա տար վում է ան-
վճար հի մուն քով:

ԿԱ ՌՈԻՑ ՎԱԾ ՔԸ ԵՎ ՏԵԽ ՆԻ ԿԱ ԿԱՆ ՁԵ ՎԱ ՎՈ ՐՈՒ ՄԸ

1. Ծա վա լը՝ մինչև 30 էջ (ա վե լի մեծ ծա վա լի դեպ քում՝ խմբագ րու թյան ո րոշ մամբ)։
2. Հայե րեն տեքս տը կազ մել «Sylfaen» տա ռա տե սա կով, լա տի նա տառ և սլա վո նա տառ 

տեքս տե րը՝ «Times New Roman» տա ռա տե սա կով, 12 տա ռա չա փով, իսկ հղում նե րը` 10 
տա ռա չա փով։

3. Ա ռա ջին է ջում գրել հոդ վա ծի հե ղի նակ(ներ)ի ա նու նը, հայ րան վան սկզբ նա տա ռը, ազ-
գա նու նը, գի տա կան աս տի ճա նը:

4. Հոդ վա ծի վեր նա գի րը գրել ՄԵ ԾԱ ՏԱ ՌԵ ՐՈՎ, թա վա տառ, հա վա սա րեց նել կենտ րո նում։
5. Հա ջորդ տո ղում գրել «Բա նա լի բա ռեր — » ար տա հայ տու թյու նը և կցել նվա զա գույ նը 

5 հան գու ցային բառ կամ ար տա հայ տու թյուն՝ 10 տա ռա չա փով։
6. Հոդ վա ծի բնագ րի լեզ վով գրել կարճ նե րա ծա կան հատ ված (Abstract)` 150-200 բառ:
7. Ա նհ րա ժեշ տու թյան պա րա գա յում բուն տեքս տից ան մի ջա պես հե տո հաս ցեագ րել 

երախ տա գի տու թյուն ան հատ նե րին և/ կամ կազ մա կեր պու թյուն նե րին (acknowledgment):
8. Հոդ վա ծի բուն տեքս տից հե տո (ե թե կա երախ տա գի տու թյան խոսք, ա պա դրա նից 

հետո) գրել նախ ան գլե րեն, ա պա՝ ռու սե րեն ամ փո փու մը: Ա նգ լե րեն հոդ վա ծի դեպ-
քում գրել նախ հայե րեն, ա պա՝ ռու սե րեն ամ փո փում, իսկ ռու սե րեն հոդ վա ծի դեպ-
քում՝ նախ հայե րեն, ա պա՝ ան գլե րեն ամ փո փում:

 Յու րա քան չյուր լեզ վով ամ փոփ ման վեր նագ րից հե տո կցել հա մա պա տաս խան լեզ վով 
բա նա լի բա ռեր (բա նա լի բա ռե րը բո լոր լե զու նե րով տր վող ամ փո փում նե րում պետք է 
լի նեն նույ նը)։

9. Ամ փո փում նե րից հե տո ներ կա յաց նել ոչ լա տի նա տառ գրա կա նու թյան ցանկն այբ բե-
նա կան կար գով՝ նշե լով նյու թի վեր նա գի րը բնագ րով, իսկ [] փա կագ ծե րում տալ հա-
մար ժեք ան գլե րեն թարգ մա նու թյու նը: Հղ ման այլ ման րա մաս նե րը (հե ղի նա կի ա նուն, 
ազ գա նուն, հրա տա րակ չու թյան ա նու նը, վայ րը, ամ սագ րի վեր նա գի րը և այլն) տալ լա-
տի նա տառ՝ ներ կա յաց ված տա ռա դարձ մամբ, օ րի նակ՝

Marut’yan, Harut’yun. Հայ ինք նու թյան պատ կե րագ րու թյու նը։ Հա տոր 1. Ցե ղա սպա նու-
թյան հի շո ղու թյու նը և Ղա րա բա ղյան շար ժու մը [Iconography of Armenian Identity. Vol. 1: 
The Memory of Genocide and the Karabagh Movement]. Yerevan: Gitut’yun, 2009;

Սու րիա կան տա րե ցոյց [Syrian Almanach]. Cairo: Zareh Pe’rpe’rean, 1924;

Ցա վի, հի շո ղու թյան և պայ քա րի կո թող ներ. Հայոց ցե ղա սպա նու թյան զո հե րի հի շա-
տա կին նվիր ված կո թող ներ [Memorials of Sorrow, Remembrance and Struggle]. Yerevan: 
Ministry of Diaspora, 2010;

Sahakyan, Vera. «Հա տուկ կազ մա կեր պու թյան (Թեշ քի լաթ-ը Մախ սու սե) ձևա վոր ման 
նա խադ րյալ նե րը», Հայոց ցե ղա սպա նու թյուն – 100. Մի ջազ գային գի տա ժո ղո վի զե կու ցում-
նե րի ժո ղո վա ծու [“Prerequisites of the Formation of Special Organization (Teşkilât-ı Mahsusa)” 
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in Armenian Genocide -100. Collection of Papers of the International Conference]. Yerevan: 
Gitut’yun, 2016, 198-212.

Marutyan, Harutyun. «Ինք նու թեան «ամ րաց ման» եր կու հնա րա ւո րու թիւն ներ Հա-
յաս տան-Ս փիւռք յա րա բե րու թիւն նե րի հա մա տեքս տում», Սփիւռք եւ ինք նու թիւն (խմբ.՝ 
Շա հան Գան տա հա րեան) [“Two ‘possibilities’ of strengthening Identity in the Context of 
Armenia-Diaspora Relations,” in Diaspora and Identity (ed. Shahan Kandaharian)]. Antelias-
Lebanon: Printing House of the Armenian Catholicosate of Cilicia, 2018, 219-233.

Margaryan, Narine. «Հայ երե խա նե րի թր քաց ման գոր ծըն թացն Օս մա նյան կայս րու-
թյան պե տա կան որ բա նոց նե րում (1915-1918 թթ.)» [Turkification of Armenian Children 
in the Ottoman Empire’s State Orphanages (1915-1918)]. Ts’eghaspanagitakan handes 4 no. 1 
(2016): 25-43;

Antonyan, Aram. «Տօքտ. Ալ թու նյան» [Dr. Alt’unyan]. Veratsnund (Paris), 27 May, 1919, 
no. 12.

10. Ներ կա յաց նել նաև հե ղի նա կի մա սին տվյալ ներ հայե րեն, ան գլե րեն և ռու սե րեն լե-
զու նե րով՝ գրել նաև պաշ տո նը և աշ խա տա վայ րը, ու սում նա սի րու թյուն նե րի ո լոր տը, էլ. 
փոս տի հաս ցեն:

Հ ՂՈՒՄ ՆԵՐ

11. Ցե ղա սպա նա գի տա կան հան դե սի հղում նե րը ձևա վո րել հա մա ձայն The Chicago 
Manual of Style Online 17th Edition-ի:
Հ ղում նե րը պետք է հա մա րա կալ վեն սկզ բից մինչև վերջ: Ան կախ լեզ վից յու րա քան-
չյուր աղ բյուր, եթե շա րու նա կա բար հղ վում է մե կից ա վե լի ան գամ, ա պա սկսած երկ-
րորդ հղու մից պետք է օգ տա գործ վի`

Նույն տե ղում: (ե թե է ջը նույնն է)
Նույն տե ղում, ...: (ե թե է ջը փոխ վում է)

Ա. Գր քեր (մե նագ րու թյուն ներ կամ հա մա հե ղի նա կու թյամբ աշ խա տու թյուն ներ)

1) Հղում նե րը պետք է պա րու նա կեն հրա տա րա կու թյան ամ բող ջա կան տվյալ նե րը. հե ղի-
նա կի ա նու նը (ամ բող ջու թյամբ), հե ղի նա կի ազ գա նու նը, վեր նա գի րը, հրա տա րա կու թյան 
քա ղաք(ներ)ը, հրա տա րա կի չը, տա րե թի վը: Բո լոր գրքե րի վեր նագ րե րը գրել շե ղա տառ: 

Անգ լե րեն վեր նագ րե րի բո լոր բա ռե րը (բա ցա ռու թյամբ նախ դիր նե րի, հո դե րի կամ շաղ-
կապ նե րի) գրել մե ծա տառ: Օր.`

1. Սար գիս Թո րո սյան, Դար դա նե լից մինչև Պա ղես տին (Երևան, Հայոց ցե ղա սպա նու թյան 
թան գա րան-ի նս տի տուտ, 2013), 55:
2. Валерий Тунян, Россия и Армянский вопрос (Ереван: Музей-институт Геноцида армян, 
1998), 55.
3. Vahagn Dadrian, The History of the Armenian Genocide: Ethnic Conflict from the Balkans 
to Anatolia to the Caucasus (Providence - Oxford: Berghahn Books, 1995), 55.

2) Ե թե նույն հոդ վա ծում գիր քը հղ վում է մե կից ա վե լի ան գամ, ա պա սկսած երկ րորդ 
հղու մից և ան կախ լեզ վից պետք է նշվի կր ճատ տար բե րա կը` հե ղի նա կի ազ գա նու նը, 
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գրքի շե ղա տառ վեր նա գի րը (կարճ վեր նագ րե րի դեպ քում) կամ վեր նագ րի ա ռա ջին մի 
քանի բա ռը (եր կար վեր նագ րի դեպ քում): Օր.՝

Թո րո սյան, Դար դա նե լից մինչև Պա ղես տին, 55:
Тунян, Россия и Армянский вопрос, 55.
Dadrian, The History of the Armenian Genocide, 55.

4) Մե կից ա վե լի հե ղի նակ նե րի դեպ քում, գրել ա ռա ջին եր կու հե ղի նակ նե րի ա նուն նե րը և 
ազ գա նուն ներն ամ բող ջու թյամբ, ա պա` «և ու րիշ ներ», “и др.”, “et. al.”, ո րից հե տո շա րու նա-
կել վե րը նշված սկզ բունք նե րով:

Բ. Թարգ ման ված գրքեր 

Հ ղում նե րը պետք է պա րու նա կեն հրա տա րա կու թյան ամ բող ջա կան տվյալ նե րը. հե ղի նա-
կի ա նու նը, ազ գա նու նը, գրքի վեր նա գի րը, թարգ մա նո ղի ամ բող ջա կան ա նու նը և ազ գա-
նու նը, հրա տա րա կու թյան քա ղաք(ներ)ը, հրա տա րա կի չը, տա րե թի վը: Գր քի վեր նա գի րը 
պետք է գրել շե ղա տառ:
1. Jhumpa Lahiri, In Other Words, trans. Ann Goldstein (New York: Alfred A. Knopf, 2016), 
146. 

Բազ մա կի ոչ շա րու նա կա կան հղ ման դեպ քում պետք է գրել հե ղի նա կի ազ գա նու նը և 
գրքի վեր նա գի րը ամ բող ջա կան (կարճ վեր նագ րե րի դեպ քում) կամ կր ճատ ձևով (եր կար 
վեր նագ րե րի դեպ քում), շե ղա տառ, է ջը: Օր.`
1. Lahiri, In Other Words, 184.

Գ. Թվային գրքե րի (ebook) 

Թ վային գրքե րի օգ տա գործ ման դեպ քում գրել գրքի տվյալ նե րը վե րոն շյալ սկզ բունք նե-
րով, ա վե լաց նել գրքի URL կամ շտե մա րա նի ա նու նը: Ե թե գրքի է ջե րը առ կա չեն, ա պա 
պետք է նշել բաժ նի կամ գլխի հա մա րը և դիտ ման ժա մա նա կը: Օր.`

1. Herman Melville, Moby-Dick; or, The Whale (New York: Harper & Brothers, 1851), 627, 
http://mel.hofstra.edu/moby-dick-the-whale-proofs.html, դիտ վել է 17.07.2019:
2. Philip B. Kurland and Ralph Lerner, eds., The Founders’ Constitution (Chicago: University 
of Chicago Press, 1987), chap. 10, doc. 19, http://press-pubs.uchicago.edu/founders/, դիտ վել է 
17.07.2019:
3. Brooke Borel, The Chicago Guide to Fact-Checking (Chicago: University of Chicago Press, 
2016), 92, ProQuest Ebrary.
4. Jane Austen, Pride and Prejudice (New York: Penguin Classics, 2007), chap. 3, Kindle. 

Բազ մա կի ոչ շա րու նա կա կան հղումն ե րի դեպ քում պետք է գրել հե ղի նա կի ազ գա նու նը և 
գրքի վեր նա գի րը ամ բող ջա կան (կարճ վեր նագ րե րի դեպ քում) կամ կր ճատ ձևով (եր կար 
վեր նագ րե րի դեպ քում) շե ղա տառ, է ջը կամ բաժ նի կամ գլխի հա մա րը: Օր.`
1. Melville, Moby-Dick, 722–723.
2. Kurland and Lerner, Founders’ Constitution, chap. 4, doc. 29.
3. Borel, Fact-Checking, 104–105.
4. Austen, Pride and Prejudice, chap. 14.
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Դ. Ժո ղո վա ծու ներ 

1) Ժո ղո վա ծու նե րը պետք է հղ վեն` նշե լով հե ղի նա կի ա նու նը, ազ գա նու նը ամ բող ջա կան, 
հոդ վա ծի կամ գլխի վեր նա գի րը չա կերտ նե րի մեջ, ամ բողջ ժո ղո վա ծուի վեր նա գի րը, 
խմբա գիր(ներ)ը կամ կազ մող(ներ)ը, հրա տա րա կու թյան քա ղաք(ներ)ը, հրա տա րա կի չը, 
տա րե թի վը: Օր.`

1. Vahakn Dadrian, “Ottoman Archives and Denial of the Armenian Genocide,” in The 
Armenian Genocide: History, Politics, Ethics, ed. Richard G. Hovannisian (New York: St. 
Martin’s Press, 1992), 280.
2. Վեր ժի նե Սվազ լյան, «Հայոց ցե ղա սպա նու թյու նը ը ստ ա կա նա տես վե րապ րող նե րի 
վկա յու թյուն նե րի», Հայոց Մեծ եղեռն 90, հոդ ված նե րի ժո ղո վա ծու (Երևան, Ե ՊՀ հրատ., 
2005), 471:
3. Сурен Манукян, “Наказание за верность.” От Эрзурумского конгресса до Сарыка-
мышского сражения,” Первая мировая война: взгляд спустя столетие: доклады и 
выступления участников V Международной научно-практической конференции (М.: 
Изд-во МНЭПУ, 2016), 648.

2) Բազ մա կի ոչ շա րու նա կա կան հղումն եր նե րի դեպ քում պետք է նշել հե ղի նա կի ազ գա-
նու նը, հոդ վա ծի կամ գլխի վեր նա գի րը ամ բող ջա կան (կարճ վեր նագ րե րի դեպ քում) կամ 
կր ճատ ձևով (եր կար վեր նագ րե րի դեպ քում) չա կերտ նե րի մեջ, է ջը: 
Օր.`
1. Dadrian, “Ottoman Archives,” 471.
2. Սվազ լյան, «Հայոց ցե ղա սպա նու թյու նը», 471:
3. Манукян, “Наказание за верность,” 648.

Ե. Հոդ ված ներ 

1) Հոդ ված ներ հղե լիս նշել հե ղի նա կի ամ բող ջա կան ա նու նը, ազ գա նու նը, հոդ վա ծի վեր-
նա գի րը չա կերտ նե րի մեջ, իսկ հան դե սի ան վա նու մը շե ղա տառ: Առ կա յու թյան դեպ քում 
ա վե լաց նել գրքի URL կամ շտե մա րա նի ա նու նը, նաև ` DOI-ն (Digital Object Identifier): Օր.`
1. Rouben P. Adalian, “Comparative Policy and Differential Practice in the Treatment of 
Minorities in Wartime: the United States Archival Evidence on the Armenians and Greeks in 
the Ottoman Empire,” Journal of Genocide Research 3, no. 1 (2001): 35.
Shao-Hsun Keng, Chun-Hung Lin, and Peter F. Orazem, “Expanding College Access in Taiwan, 
1978–2014: Effects on Graduate Quality and Income Inequality,” Journal of Human Capital 11, 
no. 1 (2017): 9–10, https://doi.org/10.1086/690235
3. Peter LaSalle, “Conundrum: A Story about Reading,” New England Review 38, no. 1 (2017): 
95, Project MUSE.
4.Շու շան Խա չատ րյան, «Ջի հա դը և Հայոց ցե ղա սպա նու թյու նը. հրո վար տակ ներ, հրա-
հանգ ներ ու կո չեր», Ցե ղա սպա նա գի տա կան հան դես 6, թիվ 2 (2014), 40:

Բազ մա կի ոչ շա րու նա կա կան հղումն ե րի դեպ քում պետք է նշել հե ղի նա կի ազ գա նու նը, 
հոդ վա ծի ամ բող ջա կան (կարճ վեր նագ րե րի դեպ քում) կամ կր ճատ (եր կար վեր նագ րե րի 
դեպ քում) վեր նա գի րը չա կերտ նե րի մեջ, է ջը: Օր.`
1. Adalian, “Comparative Policy and Differential Practice,” 35.
2. Keng, Lin, and Orazem, “Expanding College Access,” 23.
6. Խա չատ րյան, «Ջի հա դը և Հայոց ցե ղա սպա նու թյու նը», 40:
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Զ. Հա մա հե ղի նա կու թյամբ հոդ ված ներ

Ե րե քից ա վել հա մա հե ղի նակ ու նե ցող հոդ ված նե րում նշել ա ռա ջին հե ղի նա կի ա նու նը և 
ազ գա նու նը ամ բող ջու թյամբ, ա պա` «և ու րիշ ներ», “и др.”, “et. al.”, ո րից հե տո շա րու նա կել 
վե րը նշված սկզ բունք նե րով: 

է. Մա մուլ 

Մա մու լի հոդ ված ներ հղե լիս պետք է նշել հե ղի նա կի ամ բող ջա կան ա նու նը, ազ գա նու նը, 
հոդ վա ծի վեր նա գի րը չա կերտ նե րի մեջ, իսկ հան դե սի ան վա նու մը շե ղա տառ: Նշել նաև 
հան դե սի տպագ րու թյան վայ րը: Օր.`
1. Գալս տյան Սու սան նա, «Եր վանդ Օ տյա նը և ազ գային տո նը», Ա զգ օ րա թերթ (Երևան), 
24 ապ րի լի 2010, 13:
2. Rebecca Mead, “The Prophet of Dystopia,” New Yorker, April 17, 2017, 43.
3. Farhad Manjoo, “Snap Makes a Bet on the Cultural Supremacy of the Camera,” New York 
Times, March 8, 2017, https://www.nytimes.com/2017/03/08/technology/snap-makes-a-bet-on-
the-cultural-supremacy-of-the-camera.html.
4. Խմ բագ րա կան, Ա զա տա մարտ օ րա թերթ (Կ.Պո լիս), 31 հոկ տեմ բեր/13 նոյեմ բեր 1914, 1:

Բազ մա կի ոչ շա րու նա կա կան հղումն ե րի դեպ քում պետք է նշել հե ղի նա կի ազ գա նու նը, 
հոդ վա ծի ամ բող ջա կան (կարճ վեր նագ րե րի դեպ քում) կամ կր ճատ (եր կար վեր նագ րե րի 
դեպ քում) վեր նա գի րը չա կերտ նե րի մեջ, է ջը: Օր.`
1. Գալս տյան, «Եր վանդ Օ տյա նը», 13:
2. Mead, “The Prophet of Dystopia,” 43.
3. Manjoo, “Snap.”
4. Խմ բագ րա կան, 1:

Ը. Թե զեր և ա տե նա խո սու թյուն ներ

Թե զե րը և ա տե նա խո սու թյուն նե րը հղե լիս պետք է նշել հե ղի նա կի ա նու նը և ազ գա նու նը 
ամ բող ջու թյամբ, թե զի կամ ա տե նա խո սու թյան վեր նա գի րը չա կերտ նե րի մեջ, պաշտ պա-
նու թյան վայ րը, տա րե թի վը, է ջը: Օր.`
1. Cynthia Lillian Rutz, “King Lear and Its Folktale Analogues” (PhD diss., University of 
Chicago, 2013), 99–100.
2. Նա րեկ Պո ղո սյան, «Հայոց ցե ղա սպա նու թյան խնդրի ու սումն ա սի րու թյու նը Ռա ֆայել 
Լեմկինի կող մից» (ա տեն., ՀՀ ԳԱԱ Պատ մու թյան ինս տի տուտ, 2017), 77:

Բազ մա կի ոչ շա րու նա կա կան հղ ման դեպ քում պետք է նշել հե ղի նա կի ազ գա նու նը, թե զի 
կամ ա տե նա խո սու թյան վեր նա գի րը` ամ բող ջու թյամբ կամ կր ճատ, շե ղա տառ, չա կերտ նե-
րի մեջ, պաշտ պա նու թյան վայ րը և տա րե թի վը, է ջը:
1. Rutz, “King Lear,” 158.
2. Պո ղո սյան, «Հայոց ցե ղա սպա նու թյան խնդրի ու սումն ա սի րու թյու նը», 77:

Թ. Հա մա ցանց 

Հա մա ցան ցային նյու թե րը հղե լիս` գրել հե ղի նա կի ա նու նը և ազ գա նու նը ամ բող ջու թյամբ 
(ե թե նշված է), նյու թի վեր նա գի րը (ե թե նշված է), ա պա` հա մա ցան ցային հաս ցեն և նյու-
թից օ գտ վե լու ամ սա թի վը: Օր.`
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1. “The Ten Stages of Genocide by Dr. Gregory Stanton,” http://www.genocidewatch.org/
genocide/tenstagesofgenocide.html, դիտ վել է 17.07.2019:
2. Նա րի նե Մար գա րյան, «Օս մա նյան Կայս րու թյան Պե տա կան Որ բա նոց նե րում Կի-
րառ վող Թր քաց ման Մե թոդ նե րը», http://www.genocide-museum.am/arm/05.02.2019-
MargaryanNarine.php, դիտ վել է 17.07.2019:
3. Katie Bouman, “How to Take a Picture of a Black Hole,” filmed November 2016 at 
TEDxBeaconStreet, Brookline, MA, video, 12:51, https://www.ted.com/talks/katie_bouman_
what_does_a_black_hole_look_like, դիտ վել է 17.07.2019:

Բազ մա կի ոչ շա րու նա կա կան հղ ման դեպ քում պետք նշել հե ղի նա կի ազ գա նու նը և/ կամ 
նյու թի վեր նա գի րը(եր կար վեր նագ րե րի դեպ քում` կր ճատ): Օր.`

1. “The Ten Stages of Genocide by Dr. Gregory Stanton.”
2. Մար գա րյան, «Օս մա նյան Կայս րու թյան»:
3. Bouman, “Black Hole.”

12. Ա նձ նա կան հա ղոր դակ ցու թյուն ներ

Անձ նա կան հա ղոր դակ ցու թյուն նե րը, նե րա ռյալ է լեկտրո նային և տեքս տային նա մակ  
նե րը (messages), ինչ պես նաև սո ցիա լա կան ցան ցե րի մի ջո ցով ու ղարկ վող հա ղոր դագ-
րու թյուն նե րը հղե լիս, պետք է նշել հետևյալ կերպ.

1. Պետ րոս Տեր-Մա թո սյան, Ֆեյս բու քյան նա մակ հե ղի նա կին, 1 օ գոս տո սի 2017 թ.:
2. Պետ րոս Տեր-Մա թո սյան, Է լեկտրո նային նա մակ հե ղի նա կին, 15 մար տի 2017 թ.:

13. Ամ սաթ վե րի գրե լաձև

1. Խոս քին քե րա կա նո րեն չկապ վող ամ սաթ վե րում նա խա դաս թվան շա նը գրել ա ռանց 
չա կեր տի և ա ռանց հո դի, իսկ ամ սա նու նը՝ սե ռա կան հո լո վաձևով: Պահ պա նել ամ սա-
թիվ-ամ սա նուն-տա րե թիվ հեր թա կա նու թյու նը: Ամ սա նու նը գրել փոք րա տառ: Այս պես՝ 
15 մայի սի 2018 թ. կամ 15.05.2019:

Թույ լատ րե լի է նաև ամ սան վան ու ղիղ ձևով գրու թյու նը: Օ րի նակ՝ 15 մայիս 2018 թ.: 
Շա րա դա սու թյան փո փո խու թյան դեպ քում ամ սա նու նը կա րող է գր վել նաև սկզ բում: 
Օ րի նակ՝ մայի սի 15 2018 թ.:

1. Ա միս-ամ սա թի վը և տա րե թիվն իրա րից ստո րա կե տով չան ջա տել: Օ րի նակ՝ 3 հուն-
վա րի 2019 թ.կամ 2019 թ. փետր վա րի 1:
2. Միայն թվե րով գր վող ա միս-ամ սաթ վե րում գոր ծա ծել մի ջա կետ: Օ րի նակ՝ 
25.01.2019:
3. «Թ վա կան» բա ռի հա մա ռո տագ րու թյու նը՝ «թ.»-ն, գրել թվան շա նից ա ռան ձին՝ թող-
նե լով բա ցատ: Օ րի նակ՝ 31 հուն վա րի 2019 թ.: Միայն թվե րով գր վող ա միս-ամ սաթ վե-
րից հետո «թ.»-ն չգ րել՝ հա մա րե լով ա վե լորդ:
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14. Տա ռա դար ձու թյուն 

 Հայե րեն  Ռու սե րեն

Ա ա - A a А а - A a
Բ բ - B b Б б - B b
Գ գ - G g В в - V v
Դ դ - D d Г г - G g
Ե ե - E e Д д - D d
Զ զ - Z z Е е - E e
Է է - E՛ e՛ Ё ё - Io io
Ը ը - Ë ë Ж ж - Zh zh
Թ թ - T’ t’ З з - Z z
Ժ ժ - Zh zh И и - I i
Ի ի - I i Й й - Ï ï 
Լ լ - L l К к - K k
Խ խ - Kh kh Л л - L l
Ծ ծ - Ts ts М м - M m
Կ կ - K k Н н - N n
Հ հ - H h О о - O o
Ձ ձ - Dz dz П п - P p
Ղ ղ - Gh gh Р р - R r
Ճ ճ - Ch ch С с - S s
Մ մ - M m Т т - T t
Յ յ - Y y У у - U u
Ն ն - N n Ф ф - F f
Շ շ - Sh sh Х х - Kh kh
Ո ո - Vo vo (բա ռա մի ջում գրել o ձևով) Ц ц - Ts ts
Չ չ - Ch’ ch’ Ч ч - Ch ch
Պ պ - P p Ш ш - Sh sh
Ջ ջ - J j Щ щ - Shch shch
Ռ ռ - R’ r’ Ъ ъ - “
Ս ս - S s Ы ы - Y y
Վ վ - V v Ь ь - ‘
Տ տ - T t Э э - E՛ e՛
Ր ր - R r Ю ю - Iu iu
Ց ց - Ts’ ts’ Я я - Ia ia
ՈՒ ու - U u
Փ փ - P’p’
Ք ք - Q q 
ԵՎ և Ev ev  
Օ օ - O՛ o՛
Ֆ ֆ - F f



ՆՇՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ



Տպագրությունը՝ օֆսեթ, թուղթը՝ օֆսեթ,
տպաքանակը՝ 150:

Տպագրվել է ............................. 

Համակարգչային ձևավորումը՝ Քրիստինե Վարդանյանի 
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