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Ա ՌԱ ՋԱ ԲԱ Ն
Հ ար գե լի ըն թեր ցող

«Արեւմ տա հայոց ազ գային հա մա գու մա ր» (ԱԱՀ) եւ «Արեւմտահայերի ժառանգների 
մի ավորում» (ԱԺՄ) պար բե րա կա նը ցե ղաս պա նու թյան 100–ա մյա կին ընդառաջ նպատակ 
ունի վեր հա նե լու եւ լուծելու արեւմ տա հայու թյան, Արեւմ տյան Հայաս տա նի հետ կապված 
բազմաշերտ հիմն ահարցերը:

 Պատ շաճ հար գան քով ու երախտիքով վե րա բեր վե լով ան ցյա լում արեւմ տա հայու
թյան խն դիր նե րը հե տա պն դած բո լոր ան ձա նց ու կազմակերպությունների կատարած 
անձնվեր գործին (բարձր գնահատելով Զորավար Անդրանիկի, Գեւորգ Ե Կաթողիկոսի, 
Պողոս Նուբարի, Վահան Թոթովենցի, Արշակ Չոպանյանի, Արամ Մանուկյ անի ու էլի 
ուրիշ նվիրյալների առաքինի գործունեությունը) ան հրա ժե շտ ենք հա մա րում նշել, որ ներ
կայումս Հայ կա կան հար ցի վե րա իմաստավորումը եւ Արեւմ տյան Հայաս տա նի ու արեւմ
տա հայու թյան հիմն  ա խն դիր նե րի լու ծու մը նախ եւ ա ռաջ են թադ րում է նորովի մոտեցում 
այդ խնդիրներին: Իսկ դա ա ռա ջին հեր թին նշա նա կում է ՄԱԿ–ի կող մի ց ըն դուն ված կոն
վեն ցի ա նե րի, ա ռա վե լա պես ցե ղաս պա նու թյուն նե րի դա տա պա րտ ման եւ կան խար գել
ման, գա ղու թաց ված ժո ղո վուրդ նե րի ա զա տու թյան եւ բնիկ ժո ղո վուրդ նե րի ի րա վունք
նե րի եւ նրա նց կող մի ց ստե ղծ ված հոգեւոր ու նյու թա կան ժա ռան գու թյան պահ պան ման 
վե րա բե րյալ կոն վեն ցի ա նե րին հա մա պա տաս խան նոր եւ նո րո վի գոր ծըն թաց ներ սկ սե լու 
ան հրա ժեշ տու թյուն:

 ԱԱՀ–ն որ պես ՄԱԿ–ում գործնական լի ա զո րու թյուն ներ ակնկալող կազ մա կեր պու
թյուն, Օսմանյան կայսրության ու երիտթուրքերի կողմի ց իրականացրած հայկական 
ցեղասպանության զոհերի ժառանգների իրավահաջորդ կազմակերպություն, նպատակ 
ունի ներկայացնելու ՀՀից դուրս բնակվող այդ բազմամի լիոն հանրության շահերն ու 
իրավունքները։ 

Այս լուրջ եւ պա տաս խա նա տու գոր ծում ա նե լիք ու նե նք բո լո րս՝ ա մե ն մի  հայ: Ի պա տիվ 
հայ կա կան Սփյուռ քի, պե տք է նշել, որ վերջինիս բոլոր ազգային կառույցների շնոր հիվ 
Հայոց հար ցը պահ վեց մշ տար թուն։  

Այս ծան րակ շիռ ու պա տաս խա նա տու գոր ծում լուրջ դե րա կա տա րու թյուն են ունե ցել  
Հայ Առաքելական, Կաթողիկե եւ մյուս եկեղեցիները,  Սփյուռ քում գոր ծող հայ կա կան 
հայ րե նակ ցա կան մի  ու թյուն նե րը, ո րո նց մե  նք կանդ րա դառ նանք մե ր թո ղար կումն  ե րում: 
Անհ րա ժե շտ է, որ մոտ այդ աս տի ճա նի ակ տի վու թյուն ու նե նան նաեւ Հայաս տա նում գոր
ծող արեւմ տա հայ հեն քով հայ րե նակ ցա կան մի  ու թյուն նե րը եւս: Անհ րա ժե շտ ենք հա մա
րում նշել նաեւ, որ վե րը նշ ված նպա տա կային խն դի րը Արեւմ տա հայ հայ րե նակ ցա կան 
մի  ու թյուն նե րի հիմն  ա կան գոր ծա ռույթն է:

 Պար բե րա կա նը հա ջոր դա բար կներ կայաց նի Արեւմ տա հայոց ազ գային խն դիր նե րին 
վե րա բե րող ան հրա ժե շտ բո լոր այն նյու թե րը, ո րո նք առնչ վում են մե ր ծրագ րե րին: Թե
մա նե րը կար ծա րծ վեն թե արեւե լա հայե րե նով, թե արեւմ տա հայե րե նով:

 Պա հան ջա տի րու թյու նը եւ արեւմտահայության կորուստների փոխհատուցումը  մե ր գլ խա
վոր նպա տա կն է, հիմն  ա կան խն դի րը եւ ԱԱՀ–ն հե տա մուտ կլի նի այդ խնդ րի լուծ մա նը:

Բարի երթ «ՄՀԵՐԻ ԴՈՒՌ» ամսագրին ու ԱԱՀ կազմակերպությանը՝ իր ծրագրերի 
լուծման գործում։ Ծրագրերի կատարմանը մաղթենք հետեւողական ընթացք։
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ՄՀԵՐԻ ԴՈՒ Ռ ՄՀԵՐԻ ԴՈՒ Ռ
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ՄՀԵՐԻ ԴՈՒ Ռ
(((ՊԱՀԱՆՋԱՊԱՀԱՆՋԱՊԱՀԱՆՋԱՏԷՐՏԷՐՏԷՐՈՒթԻՒՆՈՒթԻՒՆՈՒթԻՒՆ))) 5                              

Արևմ տյան Հայաս տա նի Վա ս պու րա կան 
նա հան գի պատ մա կան Տո սպ գա վա ռի քա-
ղա ք նե րից մե կը, ո րը կոչ վել է Վա նա լճի 
ա նու նով, հա րուստ է ա վան դա պա տում-
նե րով, գրա վոր աղ բյուր նե րով, սե պա գիր 
ար ձա նագ րու թյուն նե րով: Դա Վան քա-
ղաքն է: Քա ղա քից 7 կմ դե պի հյու սիս–
արև մուտք, ժայ ռե րց մե կի վրա գտն վում է 

«Մ հե րի Դուռ»–ը: Այն պատ կա նում է Մե-
նուա թա գա վո րի (Ք.ա. մոտ 825–810թթ., 
գա հա կա լու թյան շր ջան) կա ռա վար ման 
ժա մա նա կա շր ջա նին: Ստո րո տից բարձր է 
52 մե տր, ու նի 4 մ բա րձ րու թյուն, 2,6 մ 
լայ նու թյուն, 1,7 մ խո րու թյուն: Կա ռուց-
ված քով ե ռա խո րշ է: Դռան վրա կա ար-
ձա նագ րու թյուն, որ տեղ ամ փոփ ված են 

Մհե՛ր, դու ե՞րբ տ’էլնիս էդտեղեն:
Մհեր կը դառնա՝ կ’ասի.
– Ես որ էլնեմ էստեղեն,
Հողն ինձ չի պահի:
Քանի աշխարք չար է,
Հողն էլ ղալբցեր է... 
...........................................................
Եբոր ցորեն էղավ քանց մասուր մի , 
Ու գարին էղավ քանց ընկուզ մի ,
էն ժամանակ հրամանք կա, որ էլնենք 
էդտեղեն...

(հատված «Սասունցի Դավիթ» էպոսից)

«մհԵրԻ ԴՈւՌ»

Մհերի դռան պատկերը Վանում

Հասկացության ՆկարագիրՄՀԵՐԻ ԴՈՒ Ռ
(ՊԱՀԱՆՋԱՏԷՐՈՒթԻՒՆ)
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այդ ժա մա նակ վա ու րա ր տա կան տե րու-
թյան աստ ված նե րի, աստ վա ծու հի նե րի 
և «ա ստ վա ծու թյուն նե րի» կա նո  նա կա րգ-
ված ցու ցա  կը և նրա ն ցից յու րա քան չյու-
րին մա տուց վե լիք զո հե րի քա նա կը: 

Ժայ ռի կա տա րից դե պի խոր քե րն իջ-
նող ան ցք կա, ո րը տա նում է դե պի բախ-
տի ա նիվ (չար խի–ֆա լակ), իսկ ժայ ռի 
մեջ փոր ված ան ձավ նե րը հնա րա վոր է 
դամ բա րան ներ են ե ղել:

 Հատ կան շա կան է, որ «Մ հե րի Դուռ»–ը 
խո րհր դա նշ վել է նաև Խա լդ կամ Հա լդ 
(հայ կա կան գլ խա  վոր Աստ վա ծը) աստ-
ծո ա նու նով, ո րը նշա նա կում է «Ա ստ ծո 
դար պաս»: Եվ քա նի որ մեծ է ե ղել Խալ դի 
պաշ տա մուն քը թե՛ ու րար տա կան–ա րա-
րա տյան և թե՛ Վա նի թա գա վո րու թյան 
(Նա ի րի թա գա վո րու թյուն) ժա մա նա կա-
շր ջան նե րում, ար քա  նե րը տա ճար ներ և 
դար պաս ներ են կա ռու ցել բա  ցա ռա պես 
Խալ դի հա մար: Այդ լե գեն դում Խա լդ 
աստ ծո կա ցա րա նը պատ կեր վում է քա-
րե դռան ետևում: Եվ բնա կան է, ու զար-
մա նա լի չէ, որ այդ ար ձա նագ րու թյուն նե-
րում սե պա գր ված են ա րա րո ղու թյուն նե-
րի ու աստ ված նե րի պա տ վին զո հա բեր-
վող կեն դա նա տե սակ նե րի թվա քա նա կ-
նե րը, ո րո նք գա ղտ նա գր ված տվյալ ներ 

են տի ե զե րա կան մեծ տա րի նե րի, աստ-
ղային հա մա կար գե րի ու երկն քի կա-
ռուց ված քի, ինչ պես նաև կյան քի ա րար-
ման մա սին:

«Մ հե րի Դուռ»–ն ան վա նել են նաև Ագ-
ռա վա քար, Ակռ փու քար, Քա րե Դուռ, 
Հով վի Դուռ, Գան ձե րի Դուռ և այլն: «Մ հե-
րի դուռ»–ն ըստ ա վան դու թյան Ագ ռա վա-
քար կամ Ակռ փու քար ա նունն ստա ցել է 
կապ ված Սա սուն ցի Դա վիթ դյու ցազ ներ-
գու թյան հետ: Դյու ցա զուն Սա սուն ցի Դա-
վի թն ա նի ծում է իր որ դուն՝ փո քր Մհե րին, 
ո րի «ար դյուն քում» էլ Մհե րն իր ձի ու հետ 
փակ վում է քա րան ձա վում, պայ մա նով, որ 
դուրս կգա մի այն այն ժա մա նակ, երբ երկ-
րի վրա կիշ խի մար դա սի րու թյու նը, ար-
դա րու թյու նը, ազն վու թյու նը, խա ղա ղու-
թյու նը, բա րու թյու նը... 

Մ նում է հու սալ, թե երբ կբաց վի փակ-
ված դու ռը և Մհե րը դուրս կգա ա զա տե-
լու, փր կե լու « Հայու աշ խա րքն» ու ար դա-
րու թյուն հաս տա տի ա մե նուր: Կարևոր 
է նաև, որ մեր ազ գը, մեր ժո ղո վուր դը 
ա ռաս պե լա կան աշ խար հըն կա լու մից 
ան  ցում կա տա րի դե պի ի րա կա նու թյուն:

 Ա մեն ինչ իր ժա մա նա կն ու նի: Ժա մա-
նա կը խո սուն է, ժա մա նա կն է ո րո շի չը:

Հասկացության Նկարագիր
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Շ ատ կարևոր եմ հա մա րում, որ Հայաս տա նի 
մի խումբ մար դիկ լր ջո րեն զբաղ վում են Արևմտյան 
Հայաս տա նի և արևմ տա հայե րի հար ցե րով: Մի 
բան, որ մի նչև հի մա չի ե ղել: Ես տե ղյակ եմ, որ Փա-
րի զում հա մա գու մար է ե ղե լ՝ Արևմ տա հայե րի 3–րդ 
հա մա գու մա րը, և ու րախ եմ, որ այդ հա մա գու մա-
րին և՛ արևմ տա հայե րն են մաս նակ ցել, և՛ արևե լա-
հաե րը: Պի տի խոս տո վա նե նք, որ սո վե տա կան 70 
տա րի նե րի ըն թաց քում ան ջր պետ է գոյա ցել արևմ-
տա հայե րի (ս փյուռ քա հայե րի) և արևե լա հայե րի 
մի ջև: Ճի շտ է, ինչ որ չա փով հայ րե նա դար ձու թյու-
նը եր կա թե վա րա գույ րը ճեղ քեց և 100 հա զար հո-
գի արևմ տա հայ գաղ թա կան ներ ե կան Հայաս տան 
(բայց այն էլ…): Ես նաև ու րախ եմ նրա հա մար, որ 
մեր ար դա րա ցի պա հան ջա տի րու թյան հա րցն է բա-
րձ րաց վում, ցե ղաս պա նու թյան հետևա նք նե րի խն դի-
րը: Այդ իսկ ա ռի թով ող ջու նում եմ «Ա րևմ տա հայոց 
ազ գային հա մա գու մա ր» կազ մա կեր պու թյան ստեղ-
ծումն ու նրա նպա տա կային ծրագ րե րը:

 Կար ծում եմ, որ այս կա րճ ժա մա նա կում կազ-
մա կեր պու թյու նը քիչ հա ջո ղու թյուն ներ չէ, որ ու նի 
(որ քան որ ես տե ղյակ եմ): Բայց ա վե լին է պե տք 
ա նել: Այս գոր ծում ողջ հայու թյան նե րուժն է պե տք 
ընդ գրկել: Պա հան ջա տի րու թյու նը ծա նր խն դիր է և 
դժվա րա գույն ճա նա պա րհ պե տք է ան ցնի:

 Մաղ թում եմ այդ գոր ծին բա րի ու դյու րին ըն-
թա ցք, հա ջող ա վա րտ: Իսկ ամսագրին կա նաչ 
ճանա պա րհ՝ այդ ա մե նը լա վա գույնս լու սա բա նե-
լու հա մար:

 Մի ա ժա մա նակ ա ռի թն օգ տա գոր ծե լով ու զում 
եմ մի շատ կարևոր հա րց բա րձ րաց նել. այն, որ 
կա մաց–կա մաց մեր գի տակ ցու թյան մեջ պե տք է 
մտց նել արևմ տա հայ լե զուն: Վա րու ժան, Դու րյան, 
Սի ա ման թո, Մե ծա րե նց... : Մեր մեջ, մեր գի տակ-
ցու թյան մեջ՝ նրա նք կան, բայց ժո ղո վր դի գի տակ-
ցու թյան մեջ՝ այդ գրող նե րը չկան: Նաև մեզ մոտ 
արևմ տա հայ լեզ վի սխալ ըն կա լում կա: Ին չո՞ւ: Կա 
մի այն Հակոբ Պա րո նյան, այն էլ կո մի կա կան չա-
փա նիշ նե րով: Այս տեղ նրան դի տում են որ պես զուտ 
կո մի կա կան գրող: Արևմ տա հա յե  րե նը դիտ վում է 
որ  պես կո մի կա կան լե զու: Դա շատ սխալ բան է 
և վի րա վո րա կան, ես դրա դեմ ընդ վզում եմ: Այս 
հար ցը շտ կե լու գոր ծում մեծ դեր ու նեն կա տա րե լու 

թատ  րո նը, հե ռուս-
տա տե սու թյու նը և 
մեր ժո ղո վուր դը: Իմ 
պի ես նե րը, իմ ստեղ-
ծա գոր ծու թյուն նե-
րը ես կե սը գրել եմ 
արևմ տա հայե րեն, 
կե սը արևե լա հայե-
րեն: Իմ վեր ջին գիր-
քը, ո րը 80 հա զար 
տպա քա նա կով հրա-
տա րակ վեց, կե սը 
արևե լա հայե րեն է, կե սը՝ արևմ տա հայե րեն:

 Բայց ա սա ծս այն չէ, որ մե նք ազ գային 2 լե-
զու ստեղ ծե նք: Ա մենևին: Ա սա ծս այն է, որ մե նք 
արևմ տա հայե րե նի և արևե լա հայե րե նի կոն տա կտ 
ստեղ ծե նք: Իսկ դրա հա մար հիմ քեր կան. և՛ ուղ-
ղագ րու թյունն է բռ նում, և՛ լե զուն: Գրա գետ մար դը 
եր կուսն էլ կա րող է սո վո րել: Սրա նք կարևոր հար-
ցեր են, և ես կար ծում եմ, որ այս լրա գի րը լուրջ 
մո տե ցում կցու ցա բե րի այդ գոր ծում:

 Նաև ի րա պա շտ լի նե նք, թեև ա սում են, որ հո-
ղը ա ռա նց ա րյան չեն վե րց նում, բայց մեր պա-
հա նջն ար դա րա ցի է, մե նք պայ քա րի ի րա վունք 
ունենք: «Ա րևմ տա հայոց ազ գային հա մա գու մա րը» 
իր վրա մեծ պա տաս խա նատ վու թյուն է վե րց րել, 
ծա նր բեռ, բայց և մեծ ա ռա քի նու թյուն ու նի այն, 
ինչ որ դուք ու զում եք ա նել: Օրհ նյալ են ձեր գոր ծը 
և գոր ծող մար դիկ: 

Ցա վով պի տի ա վե լաց նեմ այն, որ այ սօր Թուր-
քի ան հզոր պե տու թյուն է, աշ խար հը՝ կեղ տոտ: Չմո-
ռա նա նք նաև, որ մե նք վրեժ ու նե նք: Իսկ ա ռայժմ 
մեր վրե ժը այն է, որ մե նք թուր քի քթի տակ ստեղ-
ծե նք բա րե կե ցիկ օ րեն քի եր կիր, որ տեղ բո լո րը 
օ րեն քի ա ռաջ հա վա սար լի նեն և որ տե ղից մար դիկ 
ոչ թե ու զե նան գնալ, այլ ու զե նան նե րս գալ: Գալ 
ու բա րե կե ցիկ կյան քով ապ րել, ապ րել ու ա րա րել, 
ա րա րել ու պայ քա րել: Այ, իս կա կան վրե ժը սա է: 
Մնա ցա ծի մեջ ինչ–որ ռո ման տի կա կա, բայց չդա-
դա րե նք նաև ռո ման տիկ լի նե լուց, ռո ման տի կան էլ 
իր ար դյունքն է տա լիս: 

Եվ վեր ջա պես ես ար դյունքն այն եմ հա մա-
րում, որ մեր ե րա զած հրաշ քը կա տար վի:

ՈՂՋՈւՆԵԼԻ ՆԱԽԱՁԵՌՆՈւԹՅՈւՆ
Գրող–հրապարակախոս, թատերագիր Պերճ Զեյթունցյանի ողջույնի խոսքը

Ողջույնի խոսք Պ. զեյթունցյան
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Մ եր պար բե րա կա նի հար գե լի ըն թեր ցող, 
ող ջու նում ենք Ձեզ՝ ոչ որ պես մի այն մեր ըն թեր ցո ղի, 
այլ նաև որ պես հայ հա մայն քի քա ղա քա կան և տն տե-
սա կան կյան քի ակ տիվ ան դա մի, մեր «Ազ գային կո նգ-
րես»–ի պար բե րա կա նի է ջե րում սե փա կան հայա ցք նե-
րն ար տա հայ տո ղի, Հայ կա կան հար ցի լուծ ման ու ղի նե-
րն ա ռա ջար կո ղի:

Ծա նո թու թյան նպա տա կով, ցան-
կա նում եմ ներ կայաց նել Օս մա նյան 
կաս րու թյու նում ի րա կա նաց ված Հա-
յոց ցե ղաս պա նու թյան հետևան քով 
աշ խար հով սփռ ված հայու թյան ներ-
կայա ցուց չա կան մա րմ նի մա սին հա-
մա ռոտ տե ղե կու թյուն.

2007թ. Փա րի զում, գրա նց վեց մի-
ջազ գային կազ մա կեր պա կան կո մի-
տե, ո րը պե տք է ներ կայա ցու ցիչ նե րի 
մի ջո ցով նա խա պատ րաս տեր և ան-
ցկաց ներ արևմ տա հայու թյան 3–րդ 
հա մա գու մա րը: Եվ այն տեղ պետք է 
հիմ նա դր վեր արևմ տա հայու թյան (Օս մա նյան թուր-
քիայի հայազ գի նախ կին քա ղա քա ցի նե րի) ժա ռա նգ-
նե րի կող մից լի ա զոր ված ներ կայա ցուց չա կան մար մին:

 Կա զմ կո մի տե ի ան դամ նե րի ակ տիվ գոր ծու նե ու-
թյան ար դյուն քում ա ռա ջա դեմ ազ գային ինք նա գի-
տակ ցու թյա մբ զին ված և հայ ժո ղո վր դի ճա կա տագ րի 
պա տաս խա նատ վու թյա մբ մտա հոգ ված աշ խար հի մի 
շա րք երկր նե րի հայ հա մայնք նե րից ընտր վե ցին պատ-
վի րակ ներ՝ արևմ տա հայու թյան ներ կայա ցու ցիչ ներ, 
հա մա գու մա րին մաս նակ ցե լու հա մար: 

Եվ ա հա 2011թ. Դեկ տեմ բե րի 10–11–ը Փա րի զում 
կայա ցավ եր կար սպաս ված Արևմ տա հայու թյան 3–րդ 
հա մա գու մա րը: Հա մա գու մա րը հիմ նադ րեց «Ա րևմտա-
հայոց ազ գային հա մա գու մա ր» (ԱԱՀ) մի ջազ գային 
կազ մա կեր պու թյունը, որն ու նի ներ կայա ցուց չա կան 
մար մին՝ ի դե մս «Ազ գային Խո րհր դի » (ԱԽ), բաղ կա-
ցած 28 ան ձից: ԱԽ–ի նա խա գահ ընտր վեց Սու րեն Սե-
րայ դա րյա նը՝ Ավստ րի այից: Տե ղա կալ ներ ընտր վե ցի ն՝ 
Սո նա Յա ղու բյա նը՝ ԱՄՆ–ից, Կա րեն Մի քայե լյա նը և 
Նո րատ Տեր–Գ րի գո րյան ցը՝ Ռու սաս տա նից: 

ԱԱՀ կա նո նադ րու թյան գրան ցու մից հե տո, այն 
ընդ գրկ վեց ՄԱԿ–ի կա ռուց վա ծում, որ պես «Է ԿՕՍՕ Կ» 
կո մի տե ի ան դամ կազ մա կեր պու թյուն, որն իր հիմ-
նա կան նպա տա կային խն դիր նե րը, ի րա վա կան 

ճա նա պար հով, կներ կայաց նի մի ջազ գային այդ բա րձր 
ա տյա նի մի ջո ցով: Հու սով եմ, որ մեր պար բե րա կա նի 
խմ բագ րու թյունն այդ ա մե նի մա սին կտե ղե կաց նի ձեզ: 

ԱԱՀ–ն կազ մա կեր պու թյուն ներ է ստեղ ծել Հայաս-
տա նում, Ռու սաս տա նում, ներ կայա ցուց չա կան բջիջ-
ներ ու նի այլ երկր նե րում: Նկա տե լի աշ խա տա նք է 

կա տար վում մեր կազ մա կեր պու թյուն-
նե րում: Օ րի նակ, մեզ մոտ՝ Ռու սաս-
տա նում այն բա վա կա նին լավ հիմ-
քե րի վրա է դր ված, ո րը ժա մա նա կին 
կներ կայաց նե նք ձեր ու շադ րու թյա նը: 
Մեր՝ բո լո րիս ընդ հա նուր նպա տա կն է 
մի աս նա բար պայ քա րել մեր ազ գային 
գերխնդ րի հա մար: 

Հայ կա կան հար ցի ուղ ղու թյա մբ 
տար վող աշ խա տա նք նե րը պե տք է 
ի րա կա նաց վեն ազ գային նշա նա կու-
թյան բո լոր կազ մա կեր պու թյուն նե րի 
սե րտ հա մա գոր ծակ ցու թյա մբ: Այդ 
նպա տա կին օգ տա գոր ծե լով նաև ան-

հրա ժե շտ երկր նե րի մաս սայա կան հա ղոր դակ ցու-
թյան մի ջոց նե րը և ա ռա ջին հեր թին մեր ամ սագ րի 
տպա գիր և է լե կտ րո նային տար բե րակ նե րը: 

Ող ջու նե լի է ԱԱՀ հայաս տա նյան խմ բի այս հրա-
շա լի նա խա ձեռ նու թյու նը: Ան ձա մբ իմ, ԱԱՀ–ի և ռու-
սաս տա նյան՝ «Ա րևմ տա հայ հայ րե նակ ցա կան մի ու-
թյուն նե րի խո րհր դի » ա նու նից ող ջու նում եմ պար բե-
րա կա նի ստեղ ծու մը, որ պես ԱԱՀ մի ջազ գային կազ-
մա կեր պու թյան պաշ տո նա կան տպա գիր լրատ վա կան 
մի ջոց և վս տահ եմ, որ այն լա վա գույնս կար տա հայ տի 
մեր խն դիր նե րը: Օգտ վե լով ա ռի թից, հոր դո րում եմ 
ամ սագ րի խմ բագ րու թյա նը, կազ մա կեր պել սե րտ հա-
մա գոր ծակ ցու թյուն հայ կա կան խմ բագ րու թյուն նե րի 
(ըստ Սփյուռ քի հայ հա մայնք նե րի) հետ: Նրա նց մի ջո-
ցով հա մա գոր ծակ ցել ի րե նց պե տու թյուն նե րի լրատ-
վա մի ջոց նե րի և հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյուն-
նե րի հետ:

 Մաղ թում եմ հա ջո ղու թյուն՝ պար բե րա կա նի հրա-
տա րա կիչ նե րին, ա ռա ջա դր ված խն դիր նե րի լուծ ման 
գոր ծում՝ ի շահ մեր բազ մա չար չար հայ ժո ղո վր դի:

նՈ րԱտ  տեր–գ րԻ գՈ րյԱ նՑ
 

 «Ա րևմ տա հայոց ազ գային հա մա գու մա ր» (ԱԱՀ) 
միջազգային կազմակերպության փոխ նա խա գահ 

մԵՆք ՎճՌԱԿԱՆ ԵՆք տրԱմԱԴրՎԱԾ
Ողջույնի խոսք
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Սի րե լի ըն թեր ցող,
 Մեր նա խա  ձեռ նու թյա մբ ստե ղծ-

ված այս հան  դե սի հիմ նա կան նպա -
տա կը «Արև մ տա  հայոց ազ գային հա -
մա գու մար» (ԱԱՀ) մի ջազ գային կազ-
մա կեր պու թյան գա ղա փա րա–քա ղա-
քա կան խն դիր նե րի վեր հա նումն է ու 
Հայոց հիմ նա կան հար ցին՝ պա հան-
ջա տի րու թյա նը յու րո վի մո տե նա լը:

 Փոխ վում են ժա մա նակ նե րը, փո-
փոխ վում է աշ խար հը: Շատ հար ցեր 
են վե րա րթ նա նում:

 Ներ կայիս աշ խար հա քա ղա քա կան ի րա դար ձու-
թյուն նե րն ու դրա նց զար գա ցում նե րը մեզ հի մք են 
տա լիս եզ րա կաց նե լու, որ աշ խար հը մի ջազ գային 
կազ մա կեր պու թյուն նե րի ու ղո րդ մա մբ աս տի ճա-
նա բար գնում է ճշ մար տու թյուն նե րի բա ցա հայտ-
ման ուղ ղու թյա մբ: Ի վեր ջո այդ ու ղոր դում նե րի 
վեր ջին հա նգր վա նը ճշ մար տու թյան ար տա ցոլ ման 
բա նա լին գտ նե լն է: Մեզ հա մար ա ռա վել կարևո րը 
պատ մա կան ճշ մար տու թյուն նե րի վեր հա նումն է, 
ո րը պե տք է բե րի Հայոց հար ցի վե րա րթ նաց մա նն 
ու դրա ճշ մար տա ցի լուծ մա նը:

 Հայաս տա նյան կազ մա կեր պու թյու նը ԱԱՀ–ի հիմ-
նա կան հե նա սյուն նե րից է և մենք հնա րա վոր ա մեն 
ինչ կա նե նք, որ պես զի ԱԱՀ–ն պատ վով լու ծի իր 
առջև դր ված ծա նր ու դժ վա րին խն դիր նե րը:

ԱԱՀ Հայաստանի կազմը և Հայաստանի 
կազմակերպությունը պոտենցիալ ուժ են և  մենք 
հսկայական ինտելեկտուալ ու կազմակերպական 
հնարավորություններ ունենք մեր հետապնդած 
հարցը որոշակի հանգրվանի հասցնելու համար։ 
Մենք աշխատում ենք առանց միջոցների, բայց 
հնարավոր առավելագույն կարողություններով։  

 Մեր պար բե րա կա նի խմ բագ րա կան 
խոր հուրդն ա մեն ինչ ա րել է, և շա րու-
նա կում է ա նել, ըն թեր ցո ղի ու շադ րու-
թյա նը ներ կայաց նե լու պատ մա–քա-
ղա քա կան կարևո րու թյուն ու նե ցող 
այն պի սի նյու թեր, ո րո նք, վս տահ եմ, 
զգա լի հե տա քրք րու թյուն կա րող են 
ա ռա ջաց նել ըն թեր ցող նե րի մոտ: Նաև 
ըն թեր ցո ղին կտան պատ մա կան դեպ-
քե րի, ի րա դար ձու թյուն նե րի և այլ նի 
մա սին բա վա կա նա չափ ի մա ցու թյուն: 

Մե նք խն դիր ու նե նք նաև Արևմ-
տյան Հայաս տա նին վե րա բե րող պատ մա կան 
է ջերն ու կարևո րա գույն ի րա դար ձու թյուն նե րը մեր 
ամ սագ րի մի ջո ցով ներ կայաց նե լու ըն թեր ցո ղին, 
որ պես փա ստ, մեր մի ջո ցով այն ար տա հայ տե լու 
և հա մա պա տաս խան պա հա նջ ներ կայաց նե լու հա-
մա ր։ Կլու սա բա նե նք Հայոց Մեծ ե ղեռ նին վե րա-
բե րող ծան րակ շիռ փաս տեր ևս՝ ի լուր աշ խար հի, 
ցույց տա լու հա մար, որ մե նք պա հան ջա տեր ենք 
այն քան ժա մա նակ, քա նի դեռ ամ բող ջու թյա մբ 
լուծ ված չէ հայոց պա հան ջա տի րու թյան խն դի րը ։

 Հայոց Մեծ ե ղեռ նի 100–ա մյա կի շե մին կազ մա-
կե րպ ված այս ձեռ նար կը կա րող է նաև որ պես մեր 
կող մից նա խա տես ված «հու շար ձա ն» հան դի սա նալ 
ե ղեռ նի ան մեղ զո հե րի հի շա տա կին: Մեր հար գան-
քի տուր քը նրա նց՝ բո լո րին:

 Պա հան ջա տի րու թյու նը բա րոյա կան և կեն սա կան 
նպա տակ է, ողջ հայու թյան հա մար, և մե նք (ԱԱՀ–ն 
և իր կա ռույց նե րը), որ պես ՄԱԿ–ում լի ա զո րու-
թյուն ներ ու նե ցող կազ մա կեր պու թյուն, կպայ քա րե-
նք հա նուն մեր հիմ նա կան հար ցի արդարացի լուծ-
ման: Հայոց ե ղեռ նի մա սին պե տք է ողջ աշ խար հը 
խո սի և պա հան ջի ցե ղաս պա նու թյան ճա նա չում, 
դա տա պար տի այն, որ պես զի նման բան այլևս 
չկրկն վի ու ոչ մի ժո ղո վուրդ նման բան չտես նի:

 Մե նք կշա րու նա կե նք պայ քա րել հա նուն 
ճշմար տու թյան:

 Մեր գոր ծը հաղ թա կան է, քան զի այն ար դար է:

 Ա վԱգ ԽԱ չԱտ րյԱն 

«Ա րևմ տա հայե րի ժա ռա նգ նե րի մի ա վո րում» 
հայաս տա նյան կազ մա կեր պու թյան նախագա հ

ԱԱՀ միջազգային կազ մա կեր պու թյան  
Հայաս տա նի ներկայա ցու ցիչ

ՊԱՅքԱր հԱՆՈւՆ ճշմԱրտՈւԹՅԱՆ
Ողջույնի խոսք

ԱԱՀ  և ԱԺՄ Հայաստանի նվիրյալները
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Կանոնադրութիւն

ԿԱՆՈՆԱԴրՈւԹԻւՆ

– Նախագահ   Սուրէն Ժորժ Սէրայտարեան՝ Ֆրանսայի քաղա
քացի, Միացեալ Ազգերու Կազմակերպութեան (ՄԱԿ) 
Ընդհանուր Քարտուղարի նախկին տեղակալ

– Գլխաւոր քարտուղար Ժան Վարուժան Կիւրեղեան՝ Ֆրանսայի քա ղա
քացի, ճարտարապետ

– Գանձապահ  Նշան Մարկոսեան՝ Ֆրանսայի քաղաքացի, ճար
տա րագէտ

ՅՕԴՈՒԱԾ 1 – ՆՊԱՏԱԿԸ

Կազմակերպութեան  նպատակն է.
Ծաւալել ամէն տեսակ գործունէութիւն Արեւ մտահայոց (Օսմանեան Կայսրու թեան 

հայ նախկին քաղաքացիներու ժառանգ ներու) շահերը եւ  իրաւունքները պաշտ
պանելու համար:

Օժանդակել հայ մշակոյթի զարգաց մա նը, լեզուին, գրականութեանը, ինչպէս նաեւ  
հայութեան իրաւունքներու պաշտպա նութեան:

Գիտաժողովն երու եւ  հանդիպումն  երու մի ջոցով համոզիչ վերաբերմունք առաջ 
բերել հայութեան պահանջքներու վերաբերեալ: Ամրակայել այն կարծիքը, որ 
ամբողջ աշխարհի հայութիւնը խաղաղարար ժողովուրդ է:

ՅՕԴՈՒԱԾ 2 – ՆՍՏԱՎԱՅՐԸ

Կազմակերպութեան նստավայրը՝
34 avenue des Champs–Elysées, 75008 Paris, France
Նստավայրը կրնայ փոփոխուիլ Վար չա կան Խորհուրդի որոշումով: 
Նոր գրասենեակներ կրնան ստեղ ծուիլ Վարչական Խորհուրդի որոշումով:

ՅՕԴՈՒԱԾ 3 – ՏԵՒՈՂՈՒԹԻՒՆԸ

Կազմակերպութեան գործունէութիւնը անժամկ էտ է:

ԱՐԵՒՄՏԱՀԱՅՈՑ ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԳՈՒ ՄԱՐ (ԱԱՀ)
CONGRÈS NATIONAL DES ARMÉNIENS OCCIDENTAUX (CNAO)

NATIONAL CONGRESS OF  WESTERN  ARMENIANS (NCWA)
НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНГРЕСС ЗАПАДНЫХ АРМЯН (НКЗА)

Արև մտահայերու Ազգային Համագումարը (ԱԱՀ) ըստ ֆրանսական 1901 թուականի օրէնքին 
ճան չցուած է որպէս մի ջազգային հասարակական կազմակերպութիւն։ ԱԱՀ-ի հիմն ական նպա-
տակն է ամէն տեսակի գործունէութիւն ծաւալել արև մտահայերու (Օսմանեան կայսրութեան 
նախ կին հայ քաղաքացիներու ժառանգներու) շահերն ու իրաւունքները պաշտպանելու համար։
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ՅՕԴՈՒԱԾ 4 – ԿԱԶՄԸ

Կազմակերպութեան մէջ կ’ընդգր կուին.
Հիմնադիր անդամներ, գործող ան դամն եր, բարերար անդամներ:
Հիմնադիր եւ գործող անդամները անձեր են:
Ընդունելութեան դիմումը պէտք է հաստա տուի Վարչական Խորհուրդի որո 

շումով: 
Հիմնադիր անդամ կրնան համարուիլ անոնք, որոնք կազմակերպութեան մէջ
ընդգրկուած են մինչեւ Հիմնադիր Ժո ղովը:

ՅՕԴՈՒԱԾ 5 – ԱՆԴԱՄՆԵՐԸ

Պատուոյ անդամ կը համարուին անոնք, որոնք յատուկ օժանդակութիւն կը 
ցուցա բերեն կազմակերպութեանը: Անոնք անդամա վճարէն կ’ազատուին:

Բարերար անդամ կը համարուին անոնք, որոնք «բարերար անդամավճար» կը 
վճա րեն: Անդամավճարի չափը կը սահմանէ Վարչական Խորհուրդը՝ իւրա քանչիւր 
տարի:

Գործօն անդամ կը համարուին ա նոնք, որոնք ամէն տարի անդամավճար կը 
վճարեն: Գումարին չափը կ’որոշէ Վար չական Խորհուրդը:

ՅՕԴՈՒԱԾ 6 – ՎՏԱՐՈՒՄԸ

Անդամակցումը կորցնելու պարագա ները.
Մահ 
Հրաժարական
Վտարում՝ Վարչական Խոր հուր դի որոշումով: Ասիկա կրնայ ըլ լալ ան դամավճար 

չվճա րելու կամ այլ պատճառով, տուեալ անդամի բացատրութենէն ետք:

ՅՕԴՈՒԱԾ 7 – ՂԵԿԱՎԱՐ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԸ

Կազմակերպութեան ղեկավար մար մին ներն են՝ Բիւրօն (Դիւան) եւ Վարչա կան 
Խորհուրդը:

Քննարկող մարմինն է՝ Ընդհանուր Ժո ղովը:

ՅՕԴՈՒԱԾ 8 – ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԺՈՂՈՎԸ

Ընդհանուր Ժողովը բարձրագոյն ա  տեանն է, որը կ’որոշէ կազմա կերպութեան 
ընդհանուր քաղաքա կա նութիւնը եւ օժտուած է լայն իրա ւունքներով: Ընդհանուր 
Ժողովի մասնա կիցներ կրնան ըլլալ անդամութեան բոլոր խմբերէն՝ ըստ յօդուած 
5ի: Այն կը հրաւիրուի տարին անգամ մը՝ Վարչական Խորհուրդի որոշումով կամ 
անդամներու առնուազն մէկ քառորդի պահանջով:  

Ընդհանուր Ժողովի օրակարգը կ’ո րո շէ Վարչական Խորհուրդը: 

Կանոնադրութիւն
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Ընդհանուր Ժողովը կը լսէ զեկոյց ներ Վարչական Խորհուրդի եւ  կազ
մակերպութեան դրամական ու բարո յական վիճակի մասին: Կրնայ յատուկ ստուգող 
յանձնախումբ ստեղծել աշ խատանքներու ստուգման համար: Կը հաստատէ 
հաշիւները, կը քուէարկէ նոր բիւջէն: Կ’ընտրէ (անհրաժեշտութեան պարագային) 
Վարչական Խորհուրդի նոր անդամն եր: Կը քննարկէ բոլոր ստորագրուած հարցերը, 
անդամն երու մէկ քառորդի ցանկութեամբ, որը ներ կայացուած է քարտուղարութեան՝ 
առ նուազն տասը օր առաջ: Հրաւէրները կը ղրկուին առնուազն տասնհինգ օր 
առաջ, օրակարգի հետ մի աժամանակ: Բոլոր որոշումն երը կ’առնուին ներկայ (կամ 
ներկայացուած) մասնակիցներու պարզ մե ծամասնութեամբ: Գաղտնի ընտ րութիւն 
կրնայ ըլլալ Վարչական Խորհուրդի ներկայ (կամ ներկայացուած) մասնակիցներու 
մէկ քառորդի ցան կութեամբ: 

Վարչական Խորհուրդի անդամն երու ընտրութիւնը կը կատարուի գաղտնի 
քուէարկութեամբ: Կ’ընտրեն անոնք, որոնք վճարած են ընթացիկ տարուան 
անդամավճարը: Ընտրելու իրաւունք ունեցող ոեւ է անդամ կրնայ իր քուէի իրաւունքը 
փոխանցել ոեւ է այլ անդամի , սակայն մէկ անդամը չի կրնար երեքէ աւելի քուէ 
ներկայացնել: Գործունէութեան տարին կը սկսի Յունուար 1–էն եւ  կ’աւարտի նոյն 
տարուան Դեկտեմբեր 31–ին, սկսեալ 20/08/2007–էն:

ՅՕԴՈՒԱԾ 9 – ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴԸ

Վարչական Խորհուրդը (Ազգային Խորհուրդ) կը ներառէ առնուազն 15 եւ  
առաւելագոյնը 28 անդամ՝ ընտրուած Ընդհանուր Ժողովի կողմէ: Վարչական 
Խորհուրդը կրնայ ընտրել նոր անդամ, որը կը վաւերացուի Ընդհանուր Ժողովի 
կողմէ:

Վարչական Խորհուրդի  անդամն երը կրնան վերընտրուիլ:
Վարչական Խորհուրդը նիստեր կը գումարէ առնուազն երեք ամի սը մէկ՝ 

Նախագահի, Գլխաւոր քարտուղարի կամ անդամն երու 2/3–ի պահանջով:
Նիստը կ’արձանագրուի, այն կը ստորագրեն Նախագահը եւ  Գլխաւոր 

Քարտուղարը: 
Վարչական Խորհուրդը կը ղեկավարէ նախագահը:
Վարչական Խորհուրդը կը քննէ ընդհանուր վիճակը, առաջ եկած տար

բեր հարցեր: Կը սահմանէ ինչպէս իրագործել կազմակերպութեան որո շումն երը՝ 
ներդաշնակելով ատոնք Ընդ հանուր Ժողովի որոշումն երու հետ:

Վարչական Խորհուրդը կրնայ ստեղ ծել, մէկ կամ քանի մը յանձնախումբեր ոեւ է 
յատուկ խնդիրի քննարկման համար: Այդ նպատակով կրնան ներա ռուիլ տարբեր 
մասնագէտներ:

Վարչական Խորհուրդը կ’որոշէ ան դամավճարի գումարը: Կ’ընտրէ Բիւրոյի 
անդամն երը: 

ՅՕԴՈՒԱԾ 10 – ԲԻՒՐՕՆ

Բիւրօն Վարչական Խորհուրդի գործադիր մարմի նն է: Անոր կազմը կ’ընդգրկէ՝ 
Նախագահ, Գլխաւոր քար տուղար, Գանձապահ, երեք փոխնա խագահներ եւ  

Կանոնադրութիւն
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իրաւական հարցերու խորհրդատու: Բիւրօն նիստեր կը գու մարէ առնուազն երեք 
ամիսը մէկ՝ Նախագահի կամ Գլխաւոր Քարտուղարի հրաւէրով կամ անդամներու 
1/3–ի պահանջով:

ՅՕԴՈՒԱԾ 11 – ՆԱԽԱԳԱՀԸ

Նախագահը կը ղեկավարէ Վար չական Խորհուրդը եւ Ընդհանուր Ժո ղովը:
Նախագահը կը ներկայացնէ միու թիւնը իրաւական եւ քաղաքացիական ձեռնարկ

ներու ընթացքին, կը հրահանգէ ծախքերու մասին:

ՅՕԴՈՒԱԾ 12 – ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՏԵՂԱԿԱԼՆԵՐԸ 

Նախագահի տեղակալները կը ղեկավարեն եւ կը կանոնակարգեն իրենց ոլորտի 
հարցերը, աշխատանքային խմբերու գործունէութիւնը: Անհրաժեշտ հարցերը կը 
ներկայացնեն Վարչական Խորհուրդի քննարկմանը:

ՅՕԴՈՒԱԾ 13 – ԳԼԽԱՒՈՐ ՔԱՐՏՈՒՂԱՐԸ 

Գլխաւոր քարտուղարը կը ստանձնէ կազմակերպութեան ընդհանուր վար չական 
պարտականութիւնը:

ՅՕԴՈՒԱԾ 14 – ԳԱՆՁԱՊԱՀԸ 

Գանձապահը պէտք է ըլլայ չափահաս անձ եւ զերծ չըլլայ քաղաքացիական 
իրաւունքներէ: Ան հաշուետու է կազմա կերպութեան ֆինանսական գործու նէու թեան 
համար եւ պէտք է իր աշխատանքի վերաբերեալ տարեկան զեկոյց ներկայացնէ 
Ընդհանուր Ժողովին:

ՅՕԴՈՒԱԾ 15 – ԻՐԱՒԱԿԱՆ ՀԱՐՑԵՐՈՒ ԽՈՐՀՐԴԱՏՈՒՆ

Իրաւական հարցերու խորհրդատուն կը ստանձնէ իրաւական ոլորտի համա կարգումը եւ 
իրաւաբանական բաժնի հետ կ’ուղենշէ խնդիրներու լուծման ճա նապարհները:

ՅՕԴՈՒԱԾ 16 – ՊԱՇՏՕՆԱԿԱՆ ԼԵԶՈՒ ՆԵՐԸ 

Կազմակերպութեան պաշտօնական լեզուներն են.
Հայերէն
Ֆրանսերէն
Անգլերէն
Ռուսերէն

Կանոնադրութիւն
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ՅՕԴՈՒԱԾ 17 –ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԸ

Կազմակերպութեան եկամուտներն են.  
Անդամավճարներ
Միութեան ունեցուածքի եկամուտ 
Նուիրատուութիւն
Դրամական օգնութիւն
Օրէնքով թոյլատրուած այլ մի ջոցներ  

ՅՕԴՈՒԱԾ 18 –ԱՐՏԱԿԱՐԳ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԺՈՂՈՎ

Յօդուածներու որեւ է փոփոխութիւն կրնայ ընդունել մի այն Արտակարգ Ընդ հանուր 
Ժողովը՝ առաջարկուած Վար չական Խորհուրդի կողմէ:

Ընդհանուր Ժողովը կրնայ վերափո խուիլ Արտակարգ Ընդհանուր Ժողովի՝ 
կազմակերպութեան անդամն երու առ նուազն 2/3ի պահանջով:

Արտակարգ Ընդհանուր Ժողով կրնայ հրաւիրել Նախագահը՝ կազմա կերպութեան 
անդամն երու 1/4–ի կամ Վարչական Խորհուրդի անդամն երու 2/3ի պահանջով:

Այն կրնայ տեղի ունենալ ներկայ (կամ ներկայացուած) անդամն երու 2/3ի դէպքում: 
Եթէ ոչ, Ժողովը պիտի հրաւիրուի նորէն՝ 15 օր ետք: Այդ պարագային ան կրնայ տեղի 
ունենալ անկախ ներկայ (կամ ներկայացուած) անդամն երու թուա քանակէն: 

ՅՕԴՈՒԱԾ 19 – ԼՈՒԾԱՐՔ

Լուծարքը որոշող Արտակարգ Ընդհանուր Ժողովը կը հրաւիրուի Նա խագահի կողմէ 
Վարչական Խորհուրդի առաջարկով՝ անդամն երու 2/3–ի հա մաձայնութեամբ: Վարչական 
Խորհուրդի տուեալ ժողովին պէտք է ներկայ (ներկայացուած) ըլլայ կազմակերպութեան 
անդամն երու պարզ մե ծամասնութիւնը: 

Լուծարքը կրնայ տեղի ունենալ մի այն ներկայ անդամն երու 2/3–ի քուէով:
Կամովին կամ դատական կարգով լուծարքի պարագային Վարչական Խոր հուրդը կը 

նշանակէ մէկ կամ քանի մը ստուգող յանձնախումբեր, որոնք լուծարքի պիտի ենթարկեն 
կազմակերպութեան ունեցուածքը եւ  որոշեն անոր յետագայ օգտագործումը՝ օրէնքի 
կանոններով:

Լուծարքը վերջնական է՝ Վարչական Խորհուրդի վաւերացումէն յետոյ:

ՅՕԴՈՒԱԾ 20 – ՆԵՐՔԻՆ ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹԻՒՆ 

Վարչական Խորհուրդը կրնայ հաս տատել ներքին կանոնադրութիւն՝ ճշդելու եւ  
լրացնելու համար կանոնադրութեամբ չնախատեսուած կէտերը:

Փարիզ, 20.04.2012

Ս� րէն Ժորժ Սէրայտարեան       Ժան Վար� ժան Կիւրեղեան        Նշան Մարկոսեան
         Նախագահ     Գլխաւոր քարտ� ղար       Գանձապահ

Կանոնադրութիւն
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«ԱրԵՎմտԱհԱՅՈՑ ԱԶԳԱՅԻՆ հԱմԱԳՈւմԱր» (ԱԱհ) 
ՆԱԽԱԳԱհՈւԹԻւՆ (ԲԻւրՕ)

Նստավայրը՝ Փարիզ 

1. ՍՈՒՐԷՆ ՍԷՐԱՅՏԱՐԵԱՆ  Նախագահ   և  
իրավական հարցերու խորհրդատու      Ֆրանսա

2. ԺԱՆ ՎԱՐՈՒԺԱՆ ԿԻՒՐԵՂԵԱՆ   Գլխաւոր քարտուղար                             Ֆրանսա
3. ՆՇԱՆ ՄԱՐԿՈՍԵԱՆ  Գանձապահ                                             Ֆրանսա
4. ՆՈՐԱՏ  ՏԷՐ–ԳՐԻԳՈՐԵԱՆՑ  Նախագահի տեղակալ                                      ՌԴ
5. ՍՈՆԱ ՅԱԳՈՒԲԵԱՆ  Նախագահի տեղակալ                             ԱՄՆ
6. ԿԱՐԷՆ ՄԻՔԱԷԼԵԱՆ  Նախագահի տեղակալ                             ՌԴ

Վերադաս մարմիններ

«ԱրԵՎմտԱհԱՅԵրԻ ԺԱՌԱՆԳՆԵրԻ մԻԱՎՈրՈւմ»  
հԿ ԽՈրհՈւրԴ

Նստավայրը՝ Երևան

1. ԽԱչԱՏՐՅԱՆ ԱՎԱԳ  նախագահ
2. ՄԵԼԻՔՅԱՆ ՎԱՀԱՆ տեղակալ (հայեցակարգային հարցերով)
3. ԱՆԴՐԵՅԱՆ ՆՈՐԱՅՐ տեղակալ (կազմակերպական հարցերով)
4. ԱԽՈՅԱՆ ԱՐԱԳԱծ տեղակալ (ֆինանսատնտեսական հարցերով)
5. ՄՈՎՍԻՍՅԱՆ ԱՐԵՎ քարտուղար
6. ԲԱԲԱջԱՆՅԱՆ ՊԵՏՐՈՍ խորհրդի անդամ
7. ՄԱՐՈՒթՅԱՆ ՀԱՐՈՒթՅՈՒՆ խորհրդի անդամ
8. ԵՂԻԱզԱՐՅԱՆ ԱՇՈՏ խորհրդի անդամ
9. ՀԱՐՈՒթՅՈՒՆՅԱՆ ԱՎԵՏԻՍ խորհրդի անդամ
10. ՇԻՐԻՆՅԱՆ ԼԵՎՈՆ խորհրդի անդամ
11. ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ ՎԱչԱԳԱՆ խորհրդի անդամ
12. ՍԱՐՈՒԽԱՆՅԱՆ ԳԱԳԻԿ խորհրդի անդամ
13. չՈԳԻՆՅԱՆ ՎԱզԳԵՆ խորհրդի անդամ

.ՎԵրՍտՈւԳԻՉ հԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ
1. ԿՐԲԱՇՅԱՆ ԻՎԱՆ նախագահ
2. ՈՍԿԱՆՅԱՆ ԱՆԱՆԻԿ անդամ
3. ՊԱՏՐԻԿՅԱՆ ՀՐԱՆՏ անդամ
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Յար գե լի գոր ծըն կեր ներ, 
յար գե լի բա րե կամ ներ, 

Որ պէս սկի զբ, թոյլ տո ւէք 
ար տայայ տել եր կու կա րե ւոր 
նկա տա ռո ւմ նե ր։ 

Ա ռա ջի նը կը վե րա բե րի Հայոց 
Ցե ղաս պա նու թե ան 100-րդ տա-
րե լի ցի ն։ Այն քան ա տեն, որ ո գե-
կո չու մը ուղ ղա կի օ րէն կա պո ւած 
չէ ի րա ւո ւն քի վե րա հաս տատ ման 
եւ վե րս տաց ման (compensation 
and restitution) հար ցե րո ւն հետ, 
այդ պէս ալ կը մնայ պար զա պէս յու շա տօն, ա ռա-
նց ո րե ւէ ար դի ւն քի եւ դրա կան հե ռան կա րի։ 

Ե րկ րո րդÁ  քա ղա քա կան տես լա կա նի եւ եր-
կա րա ժամ կէտ ռազ մա վա րու թե ան չգոյու թիւ նը։ 
Ի՞նչ է ու զած նիս, ի՞նչ կը ձգ տի նք ձե ռք բե րել եւ 
ի՞նչ ժամ կէ տի մէ ջ։ 

Կը խօ սի նք ի րա ւո ւն քի ետ ձե ռք բեր ման մա-
սին, ա ռա նց սահ մա նե լու թէ ի՞նչ է ձե ռքբե րուե-
լի քը։ Ձե ռք բե րու մը կր նայ ըլ լալ ան հա տա կան 
ինչք, ան կր նայ ըլ լալ տա րա ծք նե րու վեր ձե ռք-
բե րո ւմ,  նե րա ռե ալ հան րային եւ ե կե ղե ցա կան 
կա լո ւած նե ր։ Ան կր նայ ըլ լալ նաեւ տա րա ծք ներ 
վե րա տի րե լու պա հա նջ, եւ այլն։ 

Ա րդ, կա րե ւո րա գոյն հա րց մըն է ա սի կա, ի՞նչ 
տա րա ծք նե ր։ Օս մա նե ան կայս րու թե ան հայ կա կան 
ծա գո ւմ ու նե ցող քա ղա քա ցի նե րը կ՛ապ րէ ին կայս-
րու թե ան սահ ման նե րէն նե րս՝ Ստամ պու լի պէս 
գլխա ւոր քա ղաք նե րու, Կի լի կի ոյ եւ Սեւ րի դաշ-
նագ րին մէջ տեղ գտած չո րս նա հա նգ նե րու մէ ջ։ 

Ի վեր ջոյ եւ ոչ որ պէս վեր ջին, գոյու թի ւն ու նի 
Օս մա նե ան կայս րու թե ան ժա մա նակ ար դեն վի-
ճե լի հա մա րո ւող տա րա ծք նե րու հար ցը, ո րո նք 
Հայաս տա նի ա ռա ջին Հան րա պե տու թե ան ան-
բա ժա նե լի մա սն է ին, եւ ո րո նք յե տա գային թո-
ւր քի ոյ զի ջո ւե ցան Կար սի եւ Մոս կո ւայի պայ մա-
նա գիր նե րո ւն հա մա ձայն։ 

Ի րա վա բա նո րեն պա հան ջա տէր կր նան ըլ լալ 
 մա նա վա նդ ի րե նք, ի րա ւո ւն քի տէ րե րը, ուրե-
մն՝ Օս մա նե ան կայս րու թե ան սահ ման նե րէն 
նե րս բնա կած հայե րը եւ ա նո նց յետ նո րդ նե րը։ 

Այս ժո ղո վր դային մաս սան կազ-
մա կեր պո ւած չըլ լա լո ւն հա մար 
հիմ նո ւե ցաւ ոչ կա ռա վա րա կան 
հա սա րա կա կան կա ռու ցո ւա ծք մը՝ 
Ա րեւմտա հայե րու Ազ գային Հա-
մա գու մա րը, որ ար ձա նագ րո ւած 
է Ֆրան սայի մէջ, ան դամ ներ ու-
նե նա լով Ֆրան սայէն, Ա մե րի կայի 
Մի ա ցե ալ Նա հա նգ նե րէն, Գա-
նա տայէն, Ար ժան թի նէն, Աւստ-
րի այէն, զուի ցե րի այէն, Լի բա նա-
նէն, Սու րի այէն, Ռու սաս տա նէն եւ 
Հայաս տա նէն, ո րոնք կր նան պա-

հան ջա տի րու թի ւն ներ կայաց նե լ։
 Գոյու թի ւն ու նին չո րս հիմ նա հար ցեր, ո րո նց 

կա րե լի է ան դրա դառ նալ ան մի ջա պէ ս։ 
Ա ռա ջի ն՝ թո ւր քի ոյ Հան րա պե տու թե ան իշ-

խա նու թի ւն նե րէն պա հան ջել բա նալ եւ մատ չե լի 
դա րձ նել Օս մա նե ան կայս րու թե ան հայ քա ղա-
քա ցի նե րու գոյ քե րո ւն (cadastre) վե րա բե րեալ 
ար խիւ նե րը։ Այս բա նը կա րե լի է ը նել պե տու-
թե ան, ինչ պէս նաեւ տե ղային մա կար դակ նե րով 
(քա ղաք ներ, գիւ ղեր)։ 

Ե րկ րո րդ՝ ա պա հո վել, որ Հայ Ա ռա քե լա կան 
Ե կե ղե ցին, բայց նաեւ հայ կա կան մյո ւս ե կե ղե-
ցի նե րը (Կա թո ղի կե, Բո ղո քա կան)  պա հան ջեն 
վերս տա նալ իր սե փա կա նու թիւ նը, որ կը բաղ-
կա նայ ե կե ղե ցի նե րէ, վան քե րէ, գե րեզ մա նա տու-
նե րէ եւ այլ ան շա րժ և շար ժա կան գոյ քե րէ։ Ա սի-
կա սե րտ հա մա գոր ծակ ցու թի ւն կը պա հան ջէ 
եր կու կա թո ղի կոս նե րու եւ Կոս տա նդ նու պոլ սոյ 
Պատ րի ար քին մի ջեւ, ի մտի ու նե նա լով, որ այդ 
ու նե ցո ւած քին մեծ մա սը կը պատ կա նի Պոլ սոյ 
Պատ րի ար քա րա նին եւ Կի լի կի ոյ Կա թո ղի կո սու-
թե ան, որ այժմ կը գտ նո ւի Լի բա նա նի մէ ջ։ 

Եր րո րդ՝ թո ւր քի ոյ կա ռա վա րու թե նէն պա-
հան ջել հան րա պե տու թե ան տա րած քին վրայ 
գտ նո ւող հայ կա կան մշա կու թային ժա ռան գու-
թե ան պահ պա նու մը, ինչ պէս նա խա տե սո ւած է 
Լո զա նի դաշ նա գի րին մէջ եւ վա ւե րա ցո ւած է 
թո ւր քի ոյ կող մէ որ պէս փոք րա մաս նու թի ւն նե-
րու մշա կու թային ժա ռան գու թե ան պա շտ պա-
նու թե ան յա նձ նա ռու թի ւն։

Ի րԱ ւԱ ԲԱ ՆԱ ԿԱՆ մՈ տԵ ՑՈ ւմ ՆԵր
 Ա րԵ ւմ տԱ հԱՅԵ րՈւ ՊԱ հԱՆ ՋԱ տԻ րՈւ ԹԵ ԱՆ շՈ ւրՋ

իրավագիտության դոկտոր (Ավստրիա), միջազգային իրավուքի մասնագետ 
սուրեն սերայդարյանի ելույթը «իրավաբանների համահայկական երկրորդ համաժողովում».
երևան, 2013թ. հուլիսի 5

Ելոյթ
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 չոր րո րդ՝ դի մել թո ւր քի ոյ հան րա պե տու-
թե ան սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի ն՝ վե րա-
նայե լու հայոց այս պես կոչ ված լքո ւած գոյ քին 
վե րա բե րե ալ առ նո ւած օ րէ նք նե րու եւ ո րո շո-
ւմ նե րու սահ մա նադ րա կա նու թիւ նը։ Դի մու մի 
մերժ ման պա րա գային պէ տք է դի մել Մա րդ-
կային Ի րա ւո ւնք նե րու Եւ րո պա կան Դա տա րա-
նին, քա նի թո ւր քի ան այդ դա տա րա նի սահ մա-
նադ րու թիւ նը վա ւե րա ցու ցած է։

Որ պէս եր կա րա ժամ կէտ ծրա գիր, հե տե ւե ալ 
հար ցե րը պէ տք է հե տա պն դո ւին.

- Ա րե ւմ տա հայե րու քա ղա քա ցի ու թե ան դա-
դա րե ցու մը, զա նո նք դա րձ նե լով եր կար ժա մա-
նակ քա ղա քա ցի ու թե նէ զո ւրկ, տե ղա հա նու թե ան 
են թար կո ւա ծ՝ ինչ որ մի ջազ գային օ րէ նք նե րու եւ 
մար դու ի րա ւո ւնք նե րու յս տակ խախ տո ւմ է։

– Որ պէս ան մի ջա կան զոհ, մա րդ կային ի րա-
ւո ւնք նե րու ա ռու մով ծա նր զր կան քի են թար-
կո ւած ան հատ նե րու  պա հա նջ նե րը, որ ար դի-
ւնք էր 1915-1923 ցե ղաս պա նու թե ան ըն թաց քին 
մարդ կային ի րա ւո ւնք նե րու ուղ ղու թե ա մբ կա-
տա րո ւած խախ տո ւմ նե րո ւն (ք րէ ա կան վա րք եւ 
կան խամ տա ծո ւած ա նի րա ւու թի ւն)։ Այս մէ կը կը 
նե րա ռէ ան հատ նե րու հա տո ւց ման պա հա նջ ներ 
(վե րապ րող ներ ու ա նո նց յետ նո րդ նե րը), ցաւ ու 
վի շտ կրած նե րու պա հա նջ ներ (վե րապ րող ներ), 
ան հի մն մա հեր եւ ա նյայ տա ցո ւմ ներ (վե րապ-
րող ներ ու ա նո նց յետ նո րդ նե րը)։ 

 Պա հան ջա տէր կր նան ըլ լալ 
– Ան մի ջա կան զո  հե րը, բռ նու թե ան են թար-

կո ւած փր կո ւած ներ, դէ պի ա նա պատ տա րագ-
րու թե ան են թար կո ւած ներ, ի րե նց ըն տա նի քի 
ան դամ նե րո ւն վրայ գոր ծադ րո ւած վայ րա-
գութի ւն նե րու ա կա նա տես նե ր։ 

– Ան շո ւշտ, պա հան ջա տէր կր նան ըլ լալ նաեւ 
մա հա ցած կամ ա նյայ տա ցած զո հե րու ա նու նէն 
ա նո նց յետ նո րդ նե րը, ժա ռան գո րդ նե րը ։

–  Բա ցաս տի, պա հան ջա տէր կր նայ ըլ լալ 
նաեւ Հայաս տա նի Հան րա պե տու թիւ նը իր քա-
ղա քա ցի նե րու ա նու նէ ն։

 Թո ւր քի ոյ մէջ ապ րող հայ բնակ չու թե ան 
կրած մա րդ կային ի րա ւո ւնք նե րու զր կա նք նե
րու վրայ հիմ նո ւած պա հա նջ նե ր

– ը ստ ծա գու մի խտ րա կա նու թի ւն
– ա զատ օգ տա գոր ծու մը կրօ նի եւ հայե րէն 

լե զո ւի
– մ շա կու թային ժա ռան գու թե ան եւ կո թող նե-

րու ոչն չա ցու մը կամ ան խնամ ձգո ւի լը

– որ պէս բնիկ բնա կիչ ներ հայե րու չա րա շա-
հու մը (աշ խա տան քային պայ մա նա գիր ներ, մշա-
կու թային պայ մա նա գիր ներ)։

 Հայ ցո ւոր ներ կր նան ըլ լա լ
–  Հայաս տա նի Հան րա պե տու թիւ նը՝ ի դէ մս 

թո ւր քի ոյ մէջ ապ րող իր քա ղա քա ցի նե րո ւ
–  Հայաս տա նի Հան րա պե տու թե ան քա ղա-

քա ցի ան հատ նե ր
–  հայ կա կան ծա գու մով թո ւր քի ոյ նախ կին 

քա ղա քա ցի ներ կամ ա նո նց յետ նո րդ նե րը
–  հաս տա տու թի ւն ներ եւ քա ղա քա ցի ա կան 

կազ մա կեր պու թի ւն ներ (ե կե ղե ցի, ազ գային ինչ-
պէս նաեւ մի ջազգային ոչ կա ռա վա րա կան հա-
սա րա կա կան կազ մա կեր պու թի ւն նե ր)։

 Տա րած քային եւ ինչ քի պա հա նջ նե ր
 Պա հա նջ նե րու տե սա կը եւ բնոյ թը
– ինչ քը, հո ղը, վե րս տաց ման ի րա ւո ւն-

քը, ոչ օ րի նա կան տի րոջ կող մէ վար ձա կա լու-
թեան տրո ւած ժա մա նա կա հա տո ւա ծի դի մաց 
փոխ հա տու ցո ւմ

-  հո ղի, ինչ քի, գոր ծա րա նի, տն տե սա կան 
ար ժէք նե րու, մի ջոց նե րու եւ նե րդ րո ւած գու-
մար նե րու օգ տա գոր ծու մէն զր կո ւի լը

- կ րօ նա կան եւ մշա կու թային ար ժէք նե ր
 Պա հան ջա տե րեր կր նան ըլ լա լ
-  Հայաս տա նի Հան րա պե տու թիւ նը, նկա տի 

ու նե նա լով որ տա րած քային պա հա նջ ներ ներ-
կայաց նե լու ի րա ւո ւնք ու նի մի այն պե տու թիւն 
մը, որ այս պա րա գային կա պո ւած է քա ղա-
քա կան ո րո շու մէ մը, որ կը հե տա պն դէ Կար սի 
պայ մա նագ րի վե րա նայու մը ։

– ան մի ջա կան զո հե րը կամ ա նո նց 
յետ նո րդ նե րը

–  հիմ նա րկ ներ (ե կե ղե ցի, մի ու թի ւն ներ)
Ամ բաս տա նե ալ ներ կր նան ըլ լա լ
–  թո ւր քի ոյ Հան րա պե տու թիւ նը որ պէս Օս-

մա նե ան Կայս րու թե ան ի րա ւայա ջո րդ
– Ե րկ րի կա ռա վա րա կան կո չո ւմ ու նե ցող ան-

ձեր կամ ո րո շիչ հիմ նա րկ նե ր՝ ինչ պէս պե տա-
կան դրա մա տու ներ, վա քը ֆը, շր ջան նե րու հա-
մայն քային պա տաս խա նա տու նե ր

– Ան հատ թո ւր քեր/ քի ւր տեր, ո րո նք ուղ-
ղա կի օ րէն կամ ա նո ւղ ղա կի օ րէն մաս նա կից 
ե ղած են յան ցա գո րծ վայ րա գու թի ւն նե րու, 
ո րո նք բռնագ րա ւած կամ ստա ցած են հայե-
րու սե փա կա նու թիւ նը՝ նե րա ռե ալ ի րա ւայա-
ջո րդ նե րը ա նո նց, ո րո նք գոր ծած են այդ 
վայ րա գու թի ւն նե րը
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– ըն կե րու թի ւն ներ կամ շին ծու մար մին ներ, 
ո րոնք մաս նակ ցու թի ւն բե րած են ցե ղաս պա նու-
թե ան կամ օգ տո ւած են ան կէ՝ նե րա ռե ալ ա նո նց 
յետ նո րդ նե րը, որ կը գոյա տե ւեն այ սօր, ինչ պէս 
ա պա հո վագ րա կան ըն կե րու թի ւն ներ, դրա մա-
տու ներ, հո ղե րու սե փա կա նա տէր կազ մա կեր պու-
թիւն ներ, ա ռե ւտ րա կան գոր ծօն ան ձե ր

Ի րա ւա րա րա կան Դա տա րան (Arbitration court) 
– քրէ ա կան կամ քա ղա քա ցի ա կան)

 Նա խա պայ ման է կող մե րու մաս նակ ցու թիւ նը 
եւ հա մա ձայ նու թիւ նը 

–  Հայաս տա նի Հան րա պե տու թե ան եւ թո ւր քի ոյ 
(ա սի կա քա ղա քա կա նա պէս կաս կա ծե լի է)

– ան հատ հայ ցո ւոր նե ր
–  հաս տա տու թի ւն ներ, ինչ պի սին է ե կե ղե ցին 

(ի րա գոր ծե լի)
-  Կող մե րը կ՛ո րո շեն ո րոշ ման ո լոր տը, բո-

վան դա կու թիւ նը, ա տե ա նին լի ա զօ րու թե ան 
սահ ման նե րը ։

-  Կազ մա կեր պիչ հա մա կար գը կր նայ նե րա ռել 
դրա մա կան մի ջոց ներ, ուր ան հա տա կան հայ ցեր 
կը հաս տա տո ւին եւ վճիռ ներ կ՛առ նո ւի ն։

 Մի ջազ գային ար դա րա դա տու թե ան դա տա րա ն
(Մի այն եր կիր ներ կր նան կո ղմ հան դի սա նալ)
- Եր կիր նե րը պէ տք է ի րա ւա սու թե ան հա մա ձայ-

նու թի ւն ու նե նան (մաս նա ւո րա պէս պայ մա նա գիր-
նե րու մեկ նա բա նու թե ան եւ տա րած քային սահ-
ման նե րու հետ կա պո ւած հայ ցե րու վե րա բե րե ալ)

-  Նաեւ Մի ջազ գային ար դա րա դա տու թե ան 
դա տա րա նին խո րհր դա տո ւա կան կար ծիք կրնայ 
յ ղել  Մի ա ցե ալ Ազ գե րու Կազ մա կեր պու թե ան 
Ընդ հա նո ւր Ժո ղո վը, Ա պա հո վու թե ան Խոր հո ւր-
դը կամ Մի ա ցե ալ Ազ գե րու Կազ մա կեր պու թե ան 
պատ կա նող մաս նա գի տա ցո ւած գոր ծա կա լու-
թեան մը (քա ղա քա կա նօ րէն կաս կա ծե լի)։

 Մա րդ կային Ի րա ւո ւնք ներ ու Եւ րո պայի 
Դա տա րա ն

- Ան հա տա կան հայ ցեր ՝ վի ճար կո ւած ան հատ նե-
րու կող մէ եր կիր նե րու դէմ ո րո նք վա ւե րա ցու ցած են 
դա տա րա նի կա նո նադ րու թիւ նը (նե րա ռե ալ թո ւր-
քիան), երբ բո լոր դա տա կան մի ջոց նե րը սպա ռած են

-  Ժա մա նա կավ րէ պու թե ան հա րց կր նայ 
ա ռա  ջա  նա լ

 Կա րճ Սեւ րի Պայ մա նա գի րի մա սին 
թէ եւ 23 եր կիր նե րու մէջ քն նար կո ւած է ան, սա-

կայն պայ մա նա գի րը ո րե ւէ կո ղմ չի վա ւե րա ցու ցած 
Ը ստ մի ջազգային ի րա ւո ւն քի մաս նա գէտ-

նե րու Ֆրան սայէն, Մի ա ցե ալ Նա հա նգ նե րէն, 

Ար ժան թի նէն, զո ւի ցե րի այէն, ինչ պէս նաեւ հայ մի-
ջազ գային ի րա ւո ւնք նե րու մաս նա գէտ նե րու, Սեւ րի 
պայ մա նա գի րը հա մար ժէք փաս տա թո ւղթ չէ տա-
րած քային եւ գոյ քային պա հա նջ ներ ներ կայաց նե լու 
հա մա ր։ Դե ռևս կա րե լի է քա ղա քա կա նու թյան մեջ 
օգ տա գոր ծել ա սի կա, բայց ո՛չ ի րա վա բա նու թյա ն։ 

Այս ա մէն եզ րա կա ցու թի ւն նե րո ւն լոյ սին տակ 
եւ եր կա րա տեւ մաս նա գի տա կան քն նար կո ւմ նե-
րէ ետք, Ա րե ւմ տա հայոց Ազ գային Հա մա գու մա րը 
կը պատ րաս տէ քա ղա քա կան փաս տա թո ւղթ մը, 
որ պի տի յ ղո ւի տար բեր կազ մա կեր պու թի ւն նե րու, 
ինչ պէս նաեւ Հայաս տա նի իշ խա նու թի ւն նե րո ւնÁ  
կար ծիք հայտ նե լու եւ վե րա նայ ման հա մա ր։ Ա սոր 
նպա տա կն է եր կա րա ժամ կէտ ռազ մա վա րու թե ան 
մը (strategy) տես լա կա նը սահ մա նե լ։ Հա մաշ խար-
հային հայու թե ան հա տո ւած նե րո ւն մի ջեւ կա պե րու 
եւ փոխ գոր ծակ ցու թե ան խո րաց ման, հա մազ գային 
նպա տակ նե րու եւ ծրա գիր նե րու ի րա կա նաց ման 
գոր ծըն թա ցին մէջ ա նո նց մի ջեւ աշ խա տա նք նե-
րու եւ դե րե րու բա շխ ման հար ցե րը շօ շա փած ենք 
Նա խա գահ Սե րժ Սա րգ սե ա նի հետ, որ իր կար գին 
նշած է, որ ան հրա ժե շտ է օգ տո ւել պատ մու թե ան 
դա սե րից, դր սե ւո րել ի րա տես եւ պա տաս խա նա-
տու ժա մա նա կա կից ազ գային պե տա կան, քա ղա-
քա կան մտա ծո ղու թի ւն հայ կա կան հար ցի հե տա-
պնդ ման գոր ծըն թա ցի փու լու մ։ 

Այս տես լա կա նով, մե նք այս բե մէն կոչ կ՛ո ւղ-
ղենք այս տեղ ներ կայ մեր բո լոր գոր ծըն կեր նե-
րուն, հա մա գոր ծակ ցու թե ան ա ռա ջա րկ նե րով, 
մաս նա գի տա կան խոր հո ւրդ նե րով, մի ա նալ մեզ 
այս խն դիր նե րը ա վե լի խո րա պես քն նար կե լու եւ 
յե տա պն դե լու հա մար: 

Ե թէ մե նք չգիտ նա նք թէ ուր կ՛եր թա նք, կր նա նք 
հաս նիլ տեղ մը ուր չէ ի նք ու զեր հաս նի լ։ 

Ակ նյայ տօ րէն ան հրա ժեշ տու թիւ նը կայ սե րտ 
հա մա գոր ծակ ցու թե ան թո ւր քի ոյ ի րա ւա բան նե-
րու եւ քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա կա կան կազ մա-
կեր պու թի ւն նե րու հետ, ո րո նք կը ճա նչ նան Հայոց 
Ցե ղաս պա նու թիւ նը։  Հա մա գոր ծակ ցու թիւ նը եւ 
հա մադ րու մը թո ւրք ի րա ւա բան նե րու հետ նա խա-
պայ ման է հար ցե րը թր քա կան դա տա րան նե րու 
մէջ քն նար կե լու հա մա ր։

 ՍՈՒ ՐԷՆ Ս Է ՐԱՅ ՏԱ ՐԵ ԱՆ 

Ա րևմ տա հայե րու Ազ գային Հ ա մա գու մա րի 
նա խա գահ, 

ՄԱԿ –ի ը նդ հա նո ւր քար տու ղա րի 
նախ կին տ ե ղա կա լ
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հայկական և միջազգային լրատվամիջոցները 
ԱԱհ-ի մասին

«Առավոտ» օրաթերթ, 13 դեկտեմբեր 2011թ #217

«Հրապարակ» թերթ, 14 դեկտեմբեր 2011թ #217

«Ազգ» օրաթերթ, 15 դեկտեմբեր 2011թ #227, 
http://www.azg.am/am2011121523/  

«Հրապարակ» թերթ, 15 դեկտեմբեր 2011թ #217, 
http://www.hraparak.am/am2011/12/15/nerhaykakan-paygar/   

«Ազատություն» ռադիոկայան, 17 դեկտեմբեր 2011թ.

«Голос Армении», 20 декабря 2011г. N137(20210):
 http://www.golosarmenii.am/ru20210/home/15655/

«Դեֆակտո» ամսագիր, դեկտեմբեր 2011թ.  
http://www.idefakto.am/(page.php.section=newsmoreid=5797/ 

«Հայաստանի ազգային ռադիո», 1, 2 փետրվար 2012թ., «Ժամանակի վկան» հաղորդաշար

«Դեֆակտո» ամսագիր, նոյեմբեր 2012թ. N11(78)

http://www.hraparak.am/2011/12/10/hertakan-avantyura/

http://www.hraparak.am/2011/12/15/nerhaykakan-paygar/

«Առավոտ» օրաթերթ, 8 հունիս 2013թ:

«Ասպարեզ» թերթ, 8 հունիս 2013թ: 
http://www.asbarez.com/111143/prosecutor-general-armenia-should-have-ist-territories-back 

Zaman, 1 December 2013, Istambul

http://www.todayzaman.com/news-332788armenian-diaspora-secking-recognition-from

«Հ1» հեռուստաընկերություն, 28 հունվար 2013թ, «Հայլուր-հար ցա զրույց»(հարցազրույց ԱԱՀ 
փոխ նա խա գահ Ն. Տեր-Գրիգորյանցի հետ) 

26 ekim 2013 cumartesi 50krs/kktc’de satis fiyati 1tl

27 ekim 2013 pazar 50krs/kktc’de satis fiyati 1tl

28 ekim 2013 pazartesi 50krs/kktc’de satis fiyati 1tl

«զագրոս» մարտ 2013թ., թիվ 3 (67)

«զագրոս» ապրիլ 2013թ., թիվ 4 (68)

«թարաֆ» օրաթերթ, 17 սեպտեմբեր 2013թ.։ http://www.taraf.com.tr/haber/diaspora-donmek-
istiyor.htm (Հրանտ Գասպարյան - Սփյուռքը ցանկանում է վե րադառնալ)։

http://www.haber.stargazete.com/ya zar/diaspora-ermenileri-ve-vatandaslik-talebi/yazi-847176

http://www.todayszaman.com/colum nist/orhan-miroglu-340006-repre sen tatives-ofwestern-
armenians-in-turkey.html

Լրատվություն
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1917 եւ 1919թթ. Ե րե ւա նում հրա ւի րուե-
ցին Ա րե ւմ տա հայե րի եր կու հա մա գու մար նե րը: 

Այս եր կու խո րհր դա ժո ղով նե րը Ա ռա ջին 
աշ խա ր հա մար տի, Հայ կա կան ցե ղաս պա նու-
թե ան, Հայ կա կան հար ցի նոր դր սե ւո րում նե-
րի օ րի նա չափ հե տե ւա նք է ին: Ա ռա ջին հա մա-
գու մա րը Փետ րուա րե ան ժո ղո վր դա ւա րա կան 
յե ղա փո խու թե ան ըն ձե ռած ար դի ւնքն էր, իսկ 
երկ րոր դը՝ Հայաս տա նի Հան րա պե տու թե ան 
ա ռա ջաց ման:

 Ռու սաս տա նի Փետ րուա րե ան յե ղա փո խու-
թիւ նից յե տոյ ա րե ւմ տա հայե րի հա սա րա կա-
կան–քա ղա քա կան գոր ծու նէ ու թե ան թա տե րա-
բեմ դա ր ձան Ա րե ւե լե ան Հայաս տա նը եւ Կով-
կա սի հայա շատ կե նտ րոն նե րը: Այս տեղ էր հնա-
րա ւոր ա զատ քն նար կել եւ լու ծել ողջ հայու թե-
ա նը վե րա բե րող կեն սա կան հիմ նա հար ցե րը՝ 
գոր ծի դնե լով բազ մաբ նոյթ ազ գային եւ հա-
սա րա կա կան–քա ղա քա կան ու ժե րի, իշ խա նու-
թե ան կե նտ րո նա կան մար մին նե րի հնա րա ւո-
րու թի ւն նե րը, ինչն ան հնար էր հայա թա փուած 
Ա րե ւմ տե ան Հայաս տա նում: Վեր ջի նս ան գամ 
կո րց րել էր իր հա զա րա մե այ ա նուա նու մը, յոր-
ջո րջ ւում էր «պա տե րազ մի ի րա ւուն քով թուր-
քի այից գրա ւուած մար զե ր», ին չը հա մազ գային 

ճըն շուա ծու թե ան եւ ա նո րո շու թե ան մթ նո լո րտ 
էր ձե ւա ւո րում:

 Կով կաս ա պաս տա նած մօտ 400 հա զար 
ա րե ւմ տա հայ փա խս տա կան նե րի տա րաբ նոյթ 
խն դիր նե րի ա նյա պաղ լուծ մա նն էր ուղղ ւած  
Ա րե ւմ տա հայե րի ա ռա ջին հա մա գու մա րը: Դեռ 
1916թ. մար տին Պօ ղոս Նու բա րը եւ Գե ւո րգ Ե 
Ա մե նայն Հայոց Կա թո ղի կո սը նա խա ձեռ նե ցին 
բո լոր հայ կա կան քա ղա քա կան կու սա կ ցու թի-
ւն նե րի մի ա ւոր ման գոր ծըն թա ցը, ո րը յայտ-
նի է «միջ կու սակ ցա կան բա նակ ցու թի ւն նե ր» 
ա նուա նու մով: Այս մի տու մը շա րու նա կուեց 
1917թ. խո րհր դակ ցու թի ւն նե րում եւ ընդ հուպ 
մին չեւ 1917թ. սեպ տեմ բեր–հո կ տեմ բեր ա մի ս նե-
րին թի ֆ լի  սում ըն թա ցող Ա րե ւե լա հայ հա մա-
գու մա րը: Ա րե ւե լա հայոց կամ Ռու սա հայե րի 
ազ գային հա մա խո րհր դակ ցու թի ւնն ընտ րեց 
օ րե նս դիր եւ գո ր ծա դիր մար մին ներ՝ Ազ գային 
ժո ղով եւ Ազ գային խոր հուրդ, ո րո նց հի մ քի 
վրա 1918թ. հու նի սին ձե ւա վո ր ւե ցին ՀՀ Խո րհր-
դա րա նն ու Կա ռա վա րու թի ւ նը: 1916թ. ապրի լին 
Ա րամ Մա նու կե ա նը, Վա հան Փա փա զե ա նը, 
Ար տակ Դա ր բի նե ա նը, Ժի  րայր Մի ր զա  խա  նե ա-
նը եր կար բա նա կ ցու թի ւն նե րից յե տոյ ո րո  շե ցին 
հրա ւի րել «Ա րե ւմ տա հայ մտա ւո րա կա նու թե ան 

Պատմական գիտությունների դոկտոր,
ՀՀ ԳԱԱ պատմության իստիտուտի 

առաջատար գիտաշխատող, 
Մ.  Հերացու անվան 

Երևանի պետական բժշկական համալսարանի 
Հասարակական գիտությունների ամբիոնի վարիչ:

Արևմտահայերի ազգային համագումարի 
նախապատրաստման մի ջազգային կազմկ ոմի տեի 

նախաձեռնող և հիմն ադիր անդամներից է, 
Արևմտահայերի 3–րդ համագումարի պատգամավոր 

(Փարիզ, 2011թ. դեկտեմբեր), 
«Արևմտահայոց ազգային համագումար»-ի (ԱԱՀ)

ազգային Խորհրդի (աԽ) անդամ, 
այժմ՝ Թուրքիայի հետ աշխատանքային խմբի անդամ 

(մասնակցում է Թուրքիայի բազմաշերտ քաղաքացիական 
հասարակության հետ երկխոսության գործընթացին): 

Արմատներով՝ արևմտահայ .
հայրական կողմը Խնուսից, 
մայրականը՝ Արդահանից: 

ԱրԵւմտԱհԱՅԵրԻ
 ԱՌԱՋԻՆ ԵՎ ԵրԿրՈրԴ հԱմԱԳՈւմԱրՆԵրԸ

Գիտական հոդված

ՎԱՀԱՆ ՄԵԼԻՔՅԱՆ
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ՄՀԵՐԻ ԴՈՒ Ռ ՄՀԵՐԻ ԴՈՒ Ռ
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եւ այլ հա սա  րա կա կան գո ր ծիչ նե րի հա մա  գու-
մա ր»: Ե լա  կէ  տային սկզ բունք ընտ րուեց հայ-
կա կան բո լոր քա ղա քա կան կու սակ ցու թի ւն նե-
րի հա ւա սար մա ս նա կ ցու թե ան սկզ բուն քը: 

Որ պէս կե նտ րո նա կան հա րց, ա ռա նձ նա նում 
էր Ա րե ւմ տե ան Հայաս տա նի ա պա գայ կա ռա-
վար ման ձե ւե րի եւ ե ղա նակ նե րի ընտ րու թե ան 
խն դի րը: Եր կիշ խա նու թե ան (Ժա մա նա կա ւոր 
կա ռա վա րու թի ւն եւ Պետ րոգ րա դի բան ւոր նե րի 
եւ զի ն ւո ր նե րի պատ գա մա ւոր նե րի խոր հուրդ) 
պայ մա ն նե րում հրա տապ էր հն չում Ռոս տոմ 
զօ րե ա նի գա ղա փա րն այն մա սին, որ Ա րե ւմ տե-
ան Հա յա ս տա նի կա ռա վար ման հար ցե րը դուրս 
բե րուեն Կով կա սե ան իշ խա նու թե ա ն՝ Օ զա կո մի 
ի րա ւա սու թիւ նից եւ ան մի ջա կա նօ րէն կա պուեն 
Պե տ րոգ րա դի հետ: Հա րկ է նշել, որ ի պա տիւ 
Ռու սաս տա նի Ժա մա նա կա ւոր կա ռա վա րու թե-
ան այս եւ Ա րե ւմ տե ան Հայաս տա նի ա պա գայ 
գե  նե րալ–կո մի սա րու թե ան հռ չակ ման ո րո շում-
նե րը լի ո վին բխում է ին տուե ալ ժա մա նա կա հա-
տուա ծի հայ կա կան ծրագ րե րից եւ մշակ ւում է ին 
հայ գո ր ծիչ նե րի հետ հա մա տեղ: 1917թ. ապ րի լի 
25–ի «թուր քա հայաս տա նի կա ռա վար ման մա-
սի ն» Ռու սա ս տա նի ժա մա նա կա ւոր կա ռա վա-
րու թե ան, ո րո շու մը այդ երկ րա մա սի վար չա կան 
կա ռա վար ման ի րա ւա կան հի մք հան դի սա ցաւ:

14–րդ դա րից ի վեր, Կի լի կի այի Հայոց պե-
տա կա նու թե ան կո րըս տից յե տոյ սա Ա րե ւմ տե-
ան Հա յա ս տա նի գոյու թե ան ճա նաչ ման ա ռա-
ջին փա ստն է: 

Ա րե ւմ տա հայե րի ա ռա ջին հա մա գու մա րի 
կա զ մա կեր պա կան նա խա պատ րաս տու մը սկս-
ւում է Անդ րա նի կի եւ Վա հան թո թո վեն ցի կող-
մից «Հա յաս տա ն» թեր թի շուր ջը հա մա խմ բուե-
լու գա ղա փա րից: 

թո թո վեն ցը մշա կում է  հե տե ւե ալ նպա տա-
կային խն դիր նե րը.

1.  Հայ րե նի քի վե րա կա նգն ման հա մար հա-
մա խմ բել ա րե ւմ տա հայու թե ա նը, 

2. Ա ջակ ցել նրան, որ պէս զի ա րե ւմ տա հայե րն 
ի րե նց ձեռ քը վե րց նեն երկ րի հա սա րա կա-
կան–քա ղա քա կան կա ռա վար ման ղե կը, 

3.  Հա ւա քել նիւ թե ր՝ հա մաշ խար հային հան-
րու թե ա նը Ա րե ւմ տե ան Հայաս տա նի 

ե ղե րա կան դրու թիւ նը ներ կայաց նե լու հա-
մար եւ այլն:

 Մեզ հա մար կա րե ւոր է Վ. թո թո վեն ցի հե-
տե ւե ալ ա ռա ջար կը ուղ ղուած Ար շակ չօ պա նե-
ա նին: Նա վս տահ էր, որ «ար տա քին գոր ծը», 
այ սի նքն՝ Հայ կա կան հար ցը պէ տք է տրուի Պօ-
ղոս Նու բա րի Ազ գային Պա տուի րա կու թե ան 
ի րա ւա սու թե ա նը, իսկ ա րե ւե լա հայու թե ան ներ-
կայա ցուց չու թե ա նը եւ կով կա սա հայու թե ա նը 
թող նուի «ներ քին կե ա ն քը» (ընդգծումը՝ Վ. Մ.): 
չօ պա նե ա նը Փա րի զից գրում էր, որ «Ա րե ւմ-
տա հայե րի հա մա գու մա րը հէ նց հան դի սա նում 
է ինք նա կա ռա վա րուող Հայաս տա նի հիմ քը»: 
Մի նչ դեռ ազ գային մա մու լում տագ նա պով 
ըն դու նուեց նոր քա ղա քա կան հո սան քի ձե-
ւա ւո րու մը: Մաս նա ւո րա պէս նո րաս տե ղծ Հայ 
Ժո ղո վր դա կան Կու սակ ցու թիւ նը վեր ջի նիս 
վե րա պա հում էր զուտ գաղ թա կա նա կան հար-
ցե րի ի րա ւա սու թիւ նը: Հա մ բա ր ձում Ա ռա քե լե-
ա նի «Մ շա կը» բա րձ րաց նում էր այն հար ցը, թէ 
հա մա գու մա րն ար դե օ՞ք ի րա ւունք ու նի ի րեն 
հա մա րել թուր քա հայաս տա նի բո լոր հայե րի 
կամ քի եւ նպա տակ նե րի ար տայայ տի չը: Այս 
հար ցադ րումն ինչ պէս Ա րե ւմ տա հայե րի ա ռա-
ջին հա մա գու մա րի, այն պէս էլ՝ ընդ հուպ մին չեւ 
1920թ. Փա րի զի Ազ գային հա մա գու մա րն ըն կած 
փու լի ողջ ըն թաց քի եւ գլ խա ւոր հա կա սու թի-
ւն նե րի պատ ճա ռը դար ձաւ: «Մ շա կի» հիմ նա-
ւո րու մը հե տե ւե ա լն էր. երբ թուր քա հայու թիւ նը 
հան դէս է գա լիս որ պէս լի ո վին ջախ ջա խուած 
զան գուած, երբ այն զր կուած է քա ղա քա ցի ա-
կան ի րա ւունք նե րից, երբ Կով կա սում հան դէս 
է գա լիս որ պէս ժա մա նա կա ւոր հիւ ր, մի թէ՞ այդ 
հա տուա ծը կա րող է քա ղա քա կան ուժ եւ կու-
սակ ցու թի ւն ձե ւա ւո րել:

 Ժա մա նա կի հա մար (1917թ. յետ փետ րուա-
րե ան ի րա կա նու թե ան) խի ստ վտան գա ւոր էր 
նաեւ Հ. Ա ռա քե լե ա նի այն մօ տե ցու մը, թէ «մե նք 
ռու սա հայե րս կը պա շտ պա նե նք Ռու սա հայաս-
տա նի սահ ման նե րը, իսկ թուր քա հայե րը թող 
պա շտ պա նեն թուր քա հայաս տա նի սահ ման նե-
րը»: 1917թ. մայի սին, շա րու նա կուող պա տե րազ-
մի պայ ման նե րում, երբ ա նո րոշ էր ոչ մի այն 
Կով կա սի, այ լեւ Ռու սաս տա նի ա պա գան, նման 
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մօ տե ցու մը պա ռակ տում էր քա ղա քա կան դաշ-
տը եւ հայ հա սա րա կու թե ա նը: 

Ա րե ւմ տա հայե րի ա ռա ջին հա մա գու մարն 
աշ խա  տան քը սկ սեց 1917թ. մայի սի 2–ին (այն 
շա րու նակ վեց մին չեւ 11–ը նե րա ռե ալ), 59 
պատ գա մա ւո ր նե րի եւ ա ւե լի քան 400 հիւ
րե րի մաս նակ ցու թյա մբ: Հա մա գու մա րի աշ
խա տա նք նե րի ըն թաց քում պատ գա մա ւոր
նե րի թի ւը հա սավ 80–ի (69 վճ ռա կան և 11 
խո րհր դակ ցա կան ձայ նե րով): Բուռն ծա
փա հա րու թի ւն նե րի ներ քո հա մա գու մա րի 
պատ ուա վոր նա խա գահ ընտր վեց Անդ րա
նի կը: գա ղտ նի քվե ա ր կու թե ա մբ ա տե նա
պետ ներ ընտ րուե ցին  Լե ւոն Շան թը, վա
հան Փա փա զե ա նը եւ Ար տակ Դար բի նեա նը: 
Բաց քվեով ընտր վե ցին 6 քար տու ղար ներ:

 Հա մա գու մա րը պար զո րոշ ցոյց տուեց, որ 
հայ ազ գային ե րեք ա ռա ջա տար կու սակ ցու թի-
ւն նե րը՝ Հայ Յե ղա փո խա կան Դաշ նակ ցու թիւ նը, 
Ս–Դ Հն չա կե ան եւ Սահ մա նա դիր Ռամ կա վար 
կու սա կ ցու թի ւն նե րը պահ պա նե լով ար տա քին 
տար բե րու թի ւն նե րը, պայ քա րե լով հե գե մո նի-
այի եւ իշ խա նու թե ան հա մար, ան կախ ի րե նց 
կամ քից ա ւե լի է ին խո րաց նում ա րե ւմ տա հայ 
եւ ա րե ւե լա հայ առ ճա կա տու մը եւ աշ խա տում 
է ին ժո ղո վր դին տա նել ի րե նց ու րոյն կու սակ-
ցա կան ծրագ րային ու ղի ով: Ցա ւօք ա ռա ջին 
քայ լը դրուեց Ա րե ւմ տա հայ ա ռա ջին հա մա-
գու մա րում Ա րե ւմ տա հայ Ազ գային Խո րհր դի 
ստեղ ծու մով եւ այն տեղ Դաշ նա կ ցու թե ան գե-
րա կշ ռու թե ա մբ: Հաս կա նա լի է, որ հայ ի րա կա-
նու թե ան մէջ, մաս նա ւո րա պէս յե տ փետ րուա-
րե ան փու լում Դաշ նակ ցու թե ան հե ղի նա կու-
թիւնն ու ազ դե ցու թի ւնն ըն դուն ւած ի րո ղու-
թի ւն էր, մի ւս կող մից վեր ջի նիս հզօ րու թի ւնն 
ա ռար կայօ րէն մե կու սաց նում էր մի ւս ազ գային 
ու ժե րին, ա ւե լի յա ճախ նրա նց վե րա ծում ան-
հա շտ հա կա ռա կո րդ նե րի: 

Այդ մա սին էր Անդ րա նի կի յայտ նած ան -
հա նգս տու թիւ նը Ա մե նայն Հայոց Կա թո ղի-
կո սին, առ այն, որ ա նի մա ստ եւ ան կա րե լի է 
Ա րե ւմ տա հայե րի խոր հուրդ կո չել մի մար մին, 
ո րը հրա հա նգ ներ էր ստա նա լու դեռ գոր ծող 
թիֆ լի սի Հայոց Ազ գային Բիւ րոյի կող մից: Նա 

ա ռա ջար կում էր Ա րե ւմ տե ան Հայաս տա նի 7 
վի լայէթ նե րի ներ կայա ցու ցիչ նե րից ձե ւա ւո րել 
մէկ գոր ծող մար մին, ո րը ան մի ջա կա նօ րէն կը 
զբա ղուի փա խս տա կան նե րի կա րիք նե րը հո-
գա լով, այլ ոչ թէ ե լա կէտ ըն դու նել կու սակ ցա-
կան սկըզ բուն քը (ընդգծումը՝ Վ. Մ.): 

Ա նդ րա նի կի կող մից Դաշ նակ ցու թե ան շար-
քե րը երկ րո րդ ան գամ (ա ռա ջի նը՝ 1907թ. էր) եւ 
հա մա գու մա րը լքե լուց յե տոյ, նրա հա մա խոհ-
նե րն էլ հրա ժար ւում են մաս նակ ցել քուէ ար կու-
թի ւն նե րին, ինչն ա ւե լի է սրում առ ճա կա տու մը: 
Այս ե րե ւոյթն ա ւե լի բոր բո քուեց բոլ շե ւի կե ան 
յե ղա շր ջու մից յե տոյ, յա ն գեց նե լով ար դէն ճա-
կա տագ րա կան սխալ նե րի, մա ս նա ւո րա պէս 
Անդր կով կա սե ան մի ա ցե ալ ազ գային կա ռա-
վա րու թի ւն նե րի՝ Կո մի սա րի ա տի եւ Սե ի մի կազ-
մում վրաց–թա թա րա կան դա շին քի գո ր ծե լա-
կեր պի ե տե ւից գնա լը: Ա ւար տե լով աշ խա տա-
նք նե րը, Ա րե ւմ տա հայե րի ա ռա ջին հա մա գու-
մա րն ըն դու նեց Լ. Շան թի խմ բագ րու թե ա մբ մի 
շա րք ո րո շում–ն պա տակ ներ. 

1. Պահ պա նել Ա րե ւմ տե ան Հայաս տա նի ժո -
ղո վր դի ֆի զի կա կան գոյու թիւ նը եւ վե-
րա կա նգ նել ա ւե րուած տն տե սու թիւ նը, 

2. Հայ րե նի քի վե րա շի նու թիւ նը, 
3. Նոր սե րն դի կր թու թիւ նը, նրա ֆիզի  կա-

կան եւ քա ղա քա ցի ա կան դաս  տի ա րա-
կու թիւ նը:

 Հա մա գու մա րի կե նտ րո նա կան ո րո շում-
նե րից էր այն, որ Հայ կա կան Հար ցի լու ծու մը 
վս տահ ւում է Եվ րո պայի հայ կա կան պատ ւի-
րա կու թե ա նը, ո րը պէ տք է հա մալ րուէր ա րեւմ-
տա հայե րով: Նա խա տես ւում էր նաեւ ընտ-
րել վար չա–քա ղա քա կան յա նձ նա ժո ղով, ո րի 
նպա տա կը Ա րե ւմ տե ան Հայաս տա նի բա րե-
փո խում նե րի ծրագ րի ներ կա յա ցումն էր: Հա-
մա գու մա րի ա ւար տից յե տոյ Ա րե ւմ տա հայե րի 
Ազ գային խոր հուր դն իր կազ մից ընտ րեց գոր-
ծա դիր մար մի ն՝ Ա րե ւմ տա հայե րի Բիւ րօ, ո րը 
զբա ղուե լու էր ինչ պէս հա մա գու մա րի, այն պէս 
խո րհր դի ո րո շում նե րի ի րա կա նաց մա մբ: Այն 
աս տի ճա նա բար ստա ցաւ ա րե ւմ տա հայե րի իւ-
րայա տուկ ժա մա նա կա ւոր կա ռա վա րու թե ան 
բնոյթ եւ վայե լում էր Կով կա սի եւ Ռու սաս տա նի 
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հայ կա կան բա րե գոր ծա կան հա սա րա կա կան 
կազ մա կեր պու թի ւն նե րի վս տա հու թիւ նը1: 

Հոկ տեմ բե րե ան յե ղա շր ջու մից յե տոյ Ա րե-
ւմ տա հայ Ազ գային Խո րհր դի ի րա ւա սու թի ւն-
նե րը հիմ նա կա նում փո խան ցուե ցին Ե րե ւա-
նում Ա րամ Մա նու կե ա նի նա խա ձեռ նու թե ա մբ 
ստեղ ծուած Ազ գային եւ Ա պա հո վու թե ան խոր-
հուրդ նե րին, ո րո նք կազ մա կեր պե ցին եւ գլ խա-
ւո րե ցին հայ կա կան ինք նա պա շտ պա նու թիւ նը 
եւ 1918թ. Մայի սե ան հե րո սա մար տե րը Ա րե ւե լե-
ան Հայաս տա նում:

 Հա րկ է նշել, որ բոլ շե ւի կե ան յե ղա շր ջու մից 
յե տոյ, երբ ան դր կով կա սե ան նոր կա ռա վա-
րու թիւ նը՝ Կո մի սա րի ա տը հե տե ւո ղա կա նօ րէն 
ձեռ նա մուխ ե ղաւ երկ րա մա սը խո րհր դային 
Ռու սաս տա նից ան ջա տե լու գոր ծըն թա ցին, 
Ա րե ւմ տա հայ Ազ գային խոր հուր դը կա րե ւո րեց 
երկ րո րդ հա մա գու մա րի հրա ւիր ման գոր ծը: 
Ա րե ւմ տա հայե րի 1917 եւ 1919թթ. յայտ նի հա-
մա գու մար նե րի մի ջեւ ըն կած ժա մա նա կա հա-
տուա ծում, 1917թ. դեկ տեմ բե րից մին չեւ 1918թ. 
մայիս ա միս նե րի ըն թաց քում բազ մա թիւ փոր-
ձեր ա րուե ցի ն՝ հրա ւի րե լու եր րո րդ հա մա գու-
մա րը: Այդ ողջ գոր ծըն թա ցն ըն թեր ցո ղին ներ-
կայաց ւում է ա ռա ջին ան գամ:

1917թ. դեկ տեմ բե րի 15–ին (28) Ե րե ւա նում 
գու մար ւում է Ա րե ւմ տա հայ ազ գային խո րհր-
դի ար տա կա րգ ժո ղով, ո րի գլ խա ւոր խն դի-
րը ա րե ւմ տա հայե րի ընդ հա նուր հա մա գու մար 
հրա ւի րե լն էր: Նկա տի ու նե նա լով քա ղա քա-
կան կտ րուկ փո փո խու թի ւն նե րը, հա ղոր դակ-
ցու թե ան ու ղի նե րի դժուա րու թի ւն նե րը՝ ժո ղո-
վն ան հնար հա մա րեց մօտ ա պա գայում այդ 
հա մա գու մա րի կազ մա կեր պու մը: Կա րե ւոր ւում 
էր այն է ա կան հան գա ման քը, որ պէս զի հա մա-
ժո ղո վն ար տայայ տի ա րե ւմ տա հայու թե ան ամ-
բո ղջ զան գուա ծի շա հե րը եւ ընտ րուած լի նի 
ժո ղո վր դա վա րա կան սկզ բուն քով: Մի ա ժա մա-
նակ, նկա տի առ նե լով ա րե ւմ տա հայ բնակ չու-
թե ան ֆի զի կա կան գոյու թե ա նը սպառ նա ցող 
վտան գը, քա ղա քա կան ու տն տե սա կան մի շա-
րք կեն սա կան եւ շու տա փոյթ լու ծում պա հան-
ջող հիմ նա հար ցե րի առ կայու թիւ նը, ժո ղո վը 
ո րո շում է Ա րե ւմ տե ան Հայաս տա նում հրա ւի րել 

ա րե ւմ տա հայե րի հա մա խո րհր դակ ցու թի ւն: 
Ան գամ նշա նակ ւում է վայրն ու ժամ կէ տը՝ Կա-
րին, 1918թ., 4–ը մար տի։2

 Հա մա խո րհր դակ ցու թե ա նը պէ տք է մաս-
նակ ցէ ին Ա րե ւմ տե ան Հայաս տա նում, Կով կա-
սում, Ռու սա ս տա նում եւ Պա րս կաս տա նում 
ապ րող ա րե ւմ տա հայե րը, ինչ պէս նաեւ «ներ-
կայա ցու ցիչ ներ՝ Եւ րո  պայի, Ա մե րի կայի, Ե գիպ-
տո սի թր քա հայ գա ղութ նե րէ ն»: Իւ րա քան չի ւր 
3 000 հո գուց ընտր ւե լու էր մէկ պատ գա մա ւոր: 

Այս պէս կո չուած «մե կու սա ցուած շր ջան նե-
րի ն» տր ւում էր մէկ պատ գա մա ւո րի ի րա ւունք, 
ե թէ այդ շր ջա նի ազ գաբ նակ չու թե ան թի ւը 
1000–ից պա կաս չէր: Ըստ այդմ 325 900 ա րե ւմ-
տա հայե րից Ա րե ւմ տե ան Հայաս տա նից հրա ւի-
րե լու է ին 33, Կով կաս–Ռու սաս տա նի ց՝ 47, Պա-
րս կաս տա նի ց՝ 3 պատ գա մա վոր: Ընդ հա նու րը՝ 
83 պատ գա մա ւոր3։ ՀՅԴ օր գան «Հո րի զո ն» 
թեր թի մի հա ղոր դագ րու թիւ նից պա րզ ւում է, 
որ վե րոյի շե ալ հա մա գու մա րը նշա նակ ւում է 
1918թ. յու նուա րին: Այն զբա ղուե լու էր գաղ թա-
կա նու թե ան վի ճա կով, Ա րե ւմ տե ան Հայաս տա-
նի վե րա շի նու թե ան, վե ր ջի նիս ա պա գայ քա-
ղա քա կան կա ռու ցուած քի խն դիր նե րով4։ 

1918թ. թուր քա կան ար շա ւան քի հե տե ւան քով 
խա փա նուեց նաեւ այդ նա խան շուած ժամ կէ տը: 
Մէկ այլ՝ ա րե ւմ տա հայե րի «լայն խո րհր դակ ցու-
թի ւն» նշա նա կուեց ապ րի լի 20–ին (մայի սի 3), 
թիֆ լի սում: Այն տեղ հրա ւի րուել է ին Ա րե ւմ տա-
հայ Ազ գային խո րհր դի, Հայաս տա նի Ա պա-
հո վու թե ան խո րհր դի ան դամ նե րը, Կով կա սի 
Ա րե ւմ տա հայ շր ջա նային մար մին նե րի 2–ա կան 
եւ Ա պա հո վու թե ան խո րհր դի շրջա նային գոր-
ծա դիր մար մին նե րի մէ կա կան ներ կայա ցու-
ցիչ ներ, Ա րե ւմ տե ան Հայաս տա նի շր ջա նային 
տե ղա կան կո մի տէ նե րի ե րե քա կան, ա րե ւմ-
տա հայ քա ղա քա կան կազ մա կեր պու թի ւն նե րի 
ե րե քա կան եւ ա րե ւմ տա հայ մա մու լի մէ կա կան 
ներ կայա ցու ցիչ։5 Այս խո րհր դակ ցու թիւ նը բա-
ցուեց, սա կայն ներ կայ է ին մի այն 35 պա տուի-
րակ ներ.Ե րե ւա նի եւ «ե րկ րի» ա րե ւմ տա հայու-
թե ան ներ կա յա ցու ցիչ նե րը զա նա զան պատ-
ճառ նե րով բա ցա կայում է ին: Նիս տը բա ցում 
է Ա րե ւմ տա հայ Ազ գային խո րհր դի նա խա գահ 
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Վա հան Փա փա զե ա նը՝ ներ կայաց նե լով ստեղ-
ծուած բախ տո րոշ քա ղա քա կան պա հը: Մայի սի 
7–ին, երկ րո րդ նիս տը ճա նա չուեց օ րի նա կան, 
քա նի որ ներ կայ է ին ար դէն 50 պատ գա մա ւոր-
ներ: Օ րա կար գի հար ցե րն է ի ն՝ 

ա) Բա թու մի հաշ տու թե ան բա նակ ցու թի ւն նե րը,
բ) ա րե ւմ տա հայ զօ րա մա սե րի խն դիր նե րը, 
գ) ա րե ւմ տա հայու թե ան ֆի զի կա կան գոյու-

թե ան հար ցը։6

Եւ վեր ջա պէս, 1918թ. մայի սի 4–12–ին՝ թի ֆ-
լի սում, հրա ւիր ւում է «Ա րե ւմ տա հայ Բ կոն ֆե-
րան սը»: Մայի սի 8–ի եր կու նիս տե րը նուիր ւում 
են ման դատ նե րի ստուգ ման եւ հա մա խո րհր-
դի լի ա զօ րու թե ան սահ ման նե րի ճշգրտ մա նը: 
Ման դա տային յա նձ նա ժո ղո վի զե կու ցու մից 
պա րզ ւում է, որ հա մա խոր հուր դը հապ ճեպ է 
գու մա րուել, իսկ ներ կայա ցու ցիչ նե րից ո մանք 
զա նա զան պատ ճառ նե րով չէ ին ստա ցել օ րի-
նա կան ման դատ ներ: Հա մա խո րհր դի կազ մի 

մե ծա մաս նու թիւ նը զբա ղեց նում է ին կու սակ-
ցու թի ւն նե րը, ո րո նք, մաս նա ւո րա պէս «Հո րի-
զո նի» կար ծի քով, ա րե ւմ տա հայու թե ան զան-
գուա ծ ներ չէ ին ներ կայաց նում: Ուս տի եւ պա-
տուի րակ նե րը պա հան ջե ցին, որ խո րհր դա ժո-
ղո վի ի րա ւա սու թիւ նը չմօ տե նայ վճ ռա կա նու-
թե ան սահ մա նին: Ա ռա ջար կուեց այն ա նուա նել 
խո րհր դակ ցա կան ժո ղով։7 

Այս պի սով, ժո ղո վում քն նա րկ ման դրուե ցին 
Հայոց Ազ գային խո րհր դի ե րեք զե կու ցում նե րը. 

1) հաշ տու թե ան բա նակ ցու թի ւն նե րի եւ Հայ-
կա կան հար ցի (թուր քա հայ դա տի), 2) Հայաս-
տա նի երկ րա պահ զօ րա մա սե րի վի ճա կի եւ 3) 
ա րե ւմ տա հայու թե ան ֆի զի կա կան գոյու թե ան 
պահ պան ման մա սին: Բա ցի այս ե րեք հիմ նա-
հար ցե րից, ո րո շում կայա ցուեց նաեւ մի կա րե-
ւո րա գոյն հար ցի վե րա բե րե ալ: Հա շուի առ նե լով 
ա րե ւմ տա հայու թե ան առ ջեւ ծա ռա ցած բազ մա-
պի սի խն դիր նե րն ու դժուա րու թի ւն նե րը, ուս տի 

Ա. Բունիաթյանի տուն. «Երևանի քաղաքային ակումբի» շենքը, 
որտեղ տեղի են ունեցել Արևմտահայերի առաջին և երկրորդ համագումարները, 

1918թ. օգոստոսից Հայաստանի առաջին Հանրապետության խորհրդարանի (պառլամե նտ) շենքը։ 

(լուսանկարը տրամադրել է Երևան քաղաքի պատմության թանգարանը)
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եւ ա ռայժմ «եր կի ր» վե րա դառ նա լու ան հնա րի-
նու թիւ նը, ինչ պէս նաեւ Կով կա սե ան ան կախ եւ 
հաշ տու թե ան գնա ցող իշ խա նու թե ան աշ խար-
հագ րա կան սահ ման նե րի մէջ հայ կա կան երկ-
րա պահ զօ րա մա սե րի գոյու թիւ նը, ժո ղո վը ո րո-
շեց լու ծա րել Հայ Ա պա հո վու թե ան խոր հուր դը 
եւ ա ռա ջար կել Ա րե ւե լա հայ ու Ա րե ւմ տա հայ ազ-
գային խոր հուրդ նե րին հա մա տեղ, ի րա կա նա ց-
նել ա րե ւմ տա հայու թե ան ֆի զի կա կան գոյու թե-
ան պահ պան ման գե րխն դի րը։8 

Ո րո շուեց նաեւ, որ ա) մին չեւ պա տե րազ մի 
ա ւա րտն ան հնար է ի րա կա նաց նել ա րե ւմ տա-
հա յու թե ան վե րա դար ձը՝ պա տե րազ մի եւ ներ-
կայ քա ղա քա կան ա նո րոշ կա ցու թե ան պատ-
ճա ռով, բ) ա րե ւմ տա հայու թիւ նը Կով կա սում 
չու նի մի մար մին, որն ի րա ւա սու լի նի խօ սել 
կամ բա նակ ցել իր ա նու նից: Ուս տի եւ Բա թու-
մի հաշ տու թե ան բա նակ ցու թի ւն նե րի մէջ ա րե-
ւմ տա հայու թիւ նը չի կա րող ու նե նալ իր շա հե-
րի պաշ տօ նա կան ար տայայ տի չը (ը նդգծու մը՝ 
Վ.Մ.), գ) նկա տի առ նե լով, որ հայ ժո ղո վր դի 
ֆի զի կա կան գոյու թե ան մի ակ գե րա գոյն նպա-
տա կը պէ տք է լի նի այն, որ վտան գը վե րա բե-
րում է ժո ղո վր դի եր կու հա տուած նե րին, հե-
տե ւա բար այդ ամ բող ջի պա շտ պա նու թե ան 
ջան քե րը եւս պէ տք է մի ա ձու լուեն: 

Ուս տի ժո ղո վը ո րո շում է. 
1) Ա րե ւմ տա հայու թե ա նը վե րա պա հել իր քա-

ղա քա կան բախ տի ո րո շու մը եւ պար տա դիր 
չհա մա րել ա րե ւմ տա հայե րի լի ա զօր մար մին-
նե րից չբ խող ոչ մի յա նձ նա ռու թի ւն, 

2) Հե տե ւել Բա թու մի հաշ տու թե ան բա նա կ-
ցու թի ւն նե րին, ու սում նա սի րել այն հնա րա ւո րու-
թի ւն նե րը, ո րո նք կա րող են ա պա գայում նպաս-
տա ւոր հիմ քի վրայ դնել ա րե ւմ տա հայ դա տը, 

3) Լու ծա րել քա ղա քա կան նոր պայ ման նե-
րին չհա մա պա տաս խա նող թիֆ լի սի Հայոց 
Ազ գային խոր հուր դը եւ վեր ջի նիս վե րաց ման 
գոր ծը յա նձ նա րա րել Ա րե ւմ տա հայ Ազ գային 
խո րհր դին։9 

***
Ա րե ւմ տա հայե րի երկրորդ հա մա գու մա րը 

հրաւի րուեց քա ղա քա կան նոր ի րադ րու թե ան 
պայ ման նե րում: Նա խո րդ հա մա գու մա րից այն 

նախ եւ ա ռաջ ա ռա նձ նա նում է նրա նով, որ ար-
տայայ տում էր ան կա խու թի ւն հռ չա կած ժո ղո-
վր դի կամ քը: Մտա հո գիչ էր, որ պա տե րազ մի 
ա ւար տից յե տոյ չէ ին հան դար տուել ա րե ւմ տա-
հայ եւ ա րե ւե լա հայ քա ղա քա կան շր ջա նակ նե րի 
հա կա սու թի ւն նե րը, տա րան ջա տու մը: Ա րե ւե լա-
հա յու թե ան կող քին, որն ապ րում էր յա րա բե րա-
կան կայու նաց ման գոր ծըն թաց, ի դէ մս ա րե ւմ-
տա հայու թե ան շա րու նա կում էր ծխալ Ա րե ւմ-
տե ան Հայաս տա նի ճա կա տագրի ռազ մա–քա-
ղա քա կան լուծ ման խն դի րը:

 Հա մա գու մա րի նա խա ձե ռն ման գլ խա ւոր 
խթա նը թուր քի այի պար տու թի ւնն էր Ա ռա-
ջին աշ խա ր հա մար տում: Ան տան տի յաղ թա-
կան երկր նե րը պատ րա ստ ւում է ին Փա րի զի 
խա ղա ղու թե ան վե հա ժո ղո վին, ո րը պէ տք է 
ամ փո փէր պա տե րազ մի ար դի ւնք նե րը, լու ծէր 
թուր քի այի բա ժան ման հար ցը: Սպաս ւում էր 
ա ռա ւե լա պէս պա տե րազ մա կան հա ր ցի բնոյթ 
ձե ռք բե րած Հայ կա կան հար ցի քն նար կում մի-
ջազ գային վե հա ժո ղո վում:

1919թ. սկզ բին, հա րե ւան Վրաս տա նի եւ 
Ադր բե ջա նի հետ հաս տա տե լով քիչ թէ շատ 
բնա կա նոն յա րա բե րու թի ւն ներ, Հայաս տա նի 
Հա ն րա պե տու թե ան ղե կա վա րու թիւ նը հնա րա-
ւո րու թի ւն ստա ցաւ վե րա դառ նալ հայու թե ան 
ան բա ժա նե լի սե փա կա նու թիւ նը հա մա րուող 
հայա թա փուած Ա րե ւմ տե ան Հայաս տա նի տա-
րա ծք նե րի խնդ րին: Ալ. Խա տի սե ա նը գտ նում 
էր, որ «Հայ կա կան վի լայէթ նե րը պէ տք է մաս 
կազ մեն Հայաս տա նի Հան րա պե տու թե ա ն… 
Ե րե ւա նը դա ր ձել է հայու թե ան քա ղա քա կան 
կե նտ րո նը, եւ պէ տք է մի ա ւո րի նրա բո լոր 
հա տուած նե րը։10 

Այս մօ տեց մա նը զու գա հեռ խո րա նում 
էր ա րե ւմ տա հայու թե ան զգա լի մա սի ոչ 
միանշանակ վե րա բեր մուն քը Հայաս տա նի 
Հան րա պե տու թե ան նկատ մա մբ: Ի դէ մս Անդ-
րա նի կի, Ա. չօ պա նե ա նի եւ այ լոց պե տու թիւ նը 
կոչ ւում էր «Ա րա րա տե ան Հան րա պե տու թիւն», 
«Կով կա սի հայ կա կան հան րա պե տու թի ւն», 
«Ե րե ւա նե ան Հա ն րա պե տու թի ւն»՝ շեշ տե լով, 
որ այն դե ռե ւս Հայա ս տա նը չէ, որ պատ մա կան 
հայ րե նի քի մեծ մա սի խըն դի րը լու ծուած չէ: 

Գիտական հոդված
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«Տաս նա մե ակ ներ շա րու նակ,– գրում է Ս. Վրա-
ցե ա նը,– հայ քա ղա քա կան միտ քը դաս տի ա-
րա կուել է այն ո գով, որ Հայաս տա նը գտն ւում 
է Բար դո ղի լեռ նա շղ թայից (Հայ կա կան Պար) 
այն կո ղմ, որ հա մա հայ կա կան խն դիր նե րը կա-
պուած են մի մի այն թուր քա հայաս տա նի հետ, 
եւ յան կա րծ, չգի տես որ տե ղից, ան սպա սե լի 
մի վայ րում ա ռա ջա նում է ինչ–որ Հայաս տա նի 
Հան րա պե տու թի ւն: Ըն դու նե լի՞ է ար դե օք սա: 
Ա րե ւմ տա հայու թե ան հա մար դա հաս կա նա լի 
չէ»։11 

Ի րա կա նու թիւ նը կայա նում է նրա նում, որ 
մին չեւ Ռու սաս տա նի փլու զու մը՝ 1917թ. հոկ-
տեմ բե րե ան բոլ շե ւի կե ան յե ղա շր ջու մի հե տե-
ւան քով, Ա րե ւե լե ան Հայաս տա նի կո վ կա սե ան 
ո րեւէ հա տուա ծում հայ կա կան պե տա կա նու թե-
ան վե րա կա նգն ման ո րե ւէ ծրա գիր կամ նպա-
տակ գոյու թի ւն չի ու նե ցել: Հայ կա կան հար ցը 
հե տա պն դում էր Ա րե ւմ տե ան Հայաս տա նի բա-
րե նոր գում նե րի, կամ ա մե նա շա տը հե ռա ւոր 
ա պա գայում ինք նո րոշ ման հար ցե րը:

1918թ. դեկ տեմ բե րին ա րե ւմ տա հայ մի շա րք 
գոր ծիչ ներ Ե րե ւա նում շա րու նա կում են հրա-
ւի րել խո րհր դակ ցա կան ժո ղով ներ, որ տեղ քն-
նա րկ ւում էր նոր հա մա գու մա րի հրա ւիր ման 
ան հրա ժեշ տու թիւ նը: 

1917թ. դեկ տեմ բե րի 19–ին Ե րե ւա նում վե րա-
ձե ւա ւո րուեց Ա րե ւմ տա հայե րի հա մա գու մա րը 
նա խա ձեռ նող կա զմ կո մի տէ՝ Գրի գոր Բուլ-
ղա րա ցու (Վա նի 1915թ. հե րո սա մար տի մաս-
նա կից) պա տուա ւոր նա խա գա հու թե ա մբ: Կո-
մի տէ ի կա զ մում է ին նաեւ Ար մէն Սա սու նին, 
Վա րազ դատ Տէրօյե ա նը (նա խա գահ), Ռու բէն 
Դրամ փե ա նը, Ար սէն Կի տու րը, Մախ լու տօն 
(Սմ բատ Բո րօե ան) եւ այ լոք: Հայաս տա նի խոր-
հուր դը յատ կաց րեց 35 հա զար ռուբ լի: 1919թ. 
յու նուա րի 1–ին հա մա գու մա րի կա զմ կո մի տէն 
հրա պա րա կեց «Ա րե ւմ տե ան Հայաս տա նի հայ 
գաղ թա կան նե րի ն» ուղ ղուած կո չը, որ տեղ 
նա խանշւում է ին եր կու հիմ նա կան խն դիր ներ. 

Ա րե ւմ տա հայ գաղ թա կան նե րի քա ղա քա-
կան նպա տակ նե րի եւ ներ կայա ցուց չու թե ան 
ձե ւա ւո րու մը, 

ՆԵՐ ԳԱՂ ԹԻ ԽՆ ԴԻ ՐԸ: 
Նոր հա մա գու մա րը կա զմ կո մի տէ ի ա րե ւմ-

տա հայ գոր ծիչ նե րի կող մից դիտ ւում էր որ պէս 
Հայաս տա նի Հան րա պե տու թիւ նում ա րե ւմ-
տա հայե րի ներ կայա ցուց չա կան, քա ղա քա կան 
մար մին: Հաշ ւի առ նե լով այն հան գա ման քը, 
որ Ա րե ւմ տա հայե րի հա մա գու մա րը հան դի-
սա նում է ՀՀ–ում բնա կուող ա րե ւմ տա  հայե րի 
ներ կայա ցուց չա կան մար մի նը, կա զմ կո մի տէն 
պա տուի րակ նե րի ընտ րու թիւ նը ի րա կա նաց րեց 
ոչ կու սակ ցա կան, եր կաս տի ճան սկըզ բուն քով: 
Տե ղե րում 300–500 ա րե ւմ տա հայե րը պէ տք է 
ընտ րէ ին շր ջա նային պատ գա մա ւոր ներ, ո րոնք 
էլ ի րե նց հեր թին շր ջա նային ժո ղով նե րում 
ընտ րե լու է ին հա մա գու մա րի պատ գա մա ւոր-
նե ր՝ այն հա շուար կով, որ իւ րա քան չի ւր 3 000 
ա րե ւմ տա հային ներ կայաց նէր մէկ պատ գա-
մա ւոր: Այս պէս, 223 690 փա խս տա կան ներ ներ-
կայաց նում է ին 55 պա տ գա մա ւոր ներ, ո րոն ցից 
47–ը դա շ նա կ ցա կա ն ներ է ին, 5–ը՝ սահ մա նա-
դի ր– ռա մ կա վա ր ներ: Անդ րա նի կը հրա ժա րուեց 
մա ս նա կ ցել հա մա գու մա րին, պատ ճա ռա բա-
նե լով, որ այն հրա ւիր ւում է Ե րե ւա նում, ա ռա-
նց ար տե րկ րի ա րե ւմ տա հայ պա տուի րակ նե րի 
մաս նակ ցու թե ա ն: Ա մե նայն Հայոց Կա թո ղի կոս 
Գէւ ո րգ Ե–ն, ինչ պէս ա ռա ջին հա մա գու մա րի 
ժա մա նակ, այս ան գամ էլ ու ղար կեց իր ներ-
կայա ցու ցիչ Գ. ե պիս կո պոս չօ րեք չե ա նին : 

Ա րե ւմ տա հայե րի երկրորդ հա մա գու մա
րը կայա ցաւ ե րե ւա նում Փետ րուա րի 6–13ը: 
Ընտր ւում են ե րեք հա մա նա խա գահ նե ր՝ 
գրիգոր Բուլ ղա րա ցին, վարազդատ տէ
րօյե ա նը եւ վահագն Քր մօյե ա նը: Հան րա-
պե տու թե ան ղե կա վա րու թիւ նը ի դէ մս Յ. Քա-
ջազ նու նու, յոյս ու նէր այս հա մա գու մա րում 
վերջ դնել հայ հա սա րա կու թե ան պա ռա կտ մա-
նը: Հա մա գու մա րն ըն դու նեց ա րե ւմ տա հայու-
թե ան վե րա բե րե ալ մի շա րք կեն սա կան ո րո-
շում ներ, այդ թւում ա րե ւմ տա  հայե րի վի ճա կի, 
Ա րեւմ տա հայե րի առաջին հա մա գու մա րի կող-
մից ստեղ ծուած Ազ գային խո րհր դի գոր ծու նէ-
ու թե ան, ներ գաղ թի եւ այլն: 

Այս ա մէ նի հետ մէկ տեղ կե նտ րո նա-
կան եւ ծրագ րային ո րո շու մը վե րա բե րում է 
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հա մա գու մա րի կող մից «Մի ա ցե ալ եւ Ան կախ 
Հայաս տա նի» հռ չակ մա նը: Հա մա գու մա րի 
մաս նա կից նե րի մի մա սը լսե լով Քա ղա քա կան 
յա նձ նա ժո ղո վի (Խա չա տուր Բո նա պար տե ա նի 
գլ խա ւո րած) զե կու ցու մը, գտ նում էր, որ ան-
հրա ժե շտ է հռ չա կել այդ պատ մա կան ակ տը եւ 
պատ գա մա ւոր ներ ու ղար կել Հայաս տա նի Հան-
րա պե տու թե ան պա ռ լա մե նտ: Մի ւս մա սը կար-
ծում էր, որ մտ նե լով Ա րե ւե լե ան Հայաս տա նի 
խո րհր դա րա նի կազ մի մէջ, ա րե ւմ տա հայե րը 
կը դառ նան հան րա պե տու թե ան քա ղա քա ցի-
ներ եւ այդ պի սով Հայ կա կան հար ցը կը մեռ նի: 
Խ. Բո նա պար տե ա նի երկ րո րդ զե կու ցու մից յե-
տոյ էլ այս տա րա ձայու թիւ նը չյաղ թա հա րուեց: 
Դաշ նակ ցու թի ւնն ի դէ մս Ռ. Դրամ փե ա նի հա-
ւա տա ցած էր, «որ եր կու հայ րե նիք նե րի գոյու-
թիւ նը կը թու լաց նի մե զ»:

 Ռամ կա վար փոք րա մաս նու թե ան տե սա կէ-
տն ար տայայ տող Ա. Յա րու թիւ նե ա նը մի կող-
մից գտ նում էր, որ հա մա գու մա րն իր ձայ նը 
պէ տք է տայ Պօ ղոս Նու բա րի կա ռա վա րու թե-
ա նը, մի ւս կող մից, որ կա րիք չկայ մաս նակ ցել 
պառ լա մեն տի աշ խա տա նք նե րին, որ պէս զի 
թուր քա հայե րի հար ցը դուրս չգայ իր մի ջազ-
գային կար գա վի ճա կի սահ ման նե րից: Հիմ նա-
ւո րու մը հե տե ւե ա լում էր. ա րե ւմ տա հայե րը մի-
ա ժա մա նակ պէ տք է ճա նա չէ ին եւ՛ Պ. Նու բա րի 
եւ՛ Յ. Քա ջազ նու նու կա ռա վա րու թի ւն նե րը: Մի-
ա ցե ալ Հայաս տա նի գա ղա փա րը կ’ի րա կա նա-
նար այս եր կու կա ռա վա րու թի ւն նե րի փո խա-
դա րձ հա մա ձայ նու թե ա մբ՝ մի ա ցե ալ սահ մա-
նադ րու թե ան պայ ման նե րում եւ մի ա ցե ալ կա-
ռա վա րու թե ան կա զ մա ւոր ման պայ ման նե րուն:

 Փետ րուա րի 12–ին Ա րե ւմ տա հայե րի երկրորդ 
հա մա գու մա րն ըն դու նեց «Քա ղա քա կան բա-
նա ձե ւ»: Այն հռ չա կում էր Ա զատ եւ Մի ա ցե ալ 
Հայաս տա նի ան կա խու թիւ նը, վս տա հու թի ւն էր 
յայտ նում վեր ջի նիս ա ռա ջին վար չա կազ մի՝ Պօ-
ղոս Նու բա րի կա բի նե տին, յայ տա րա րում էր մի-
ա ցե ալ քա ղա քա կան եւ պե տա կան կամ քի ու 
նպա տակ նե րի մի աս նու թիւ նը, պար տա ւո րեց-
նում էր նո րըն տիր «Գոր ծա դիր մա րմ նի ն» յա րա-
բե րու թի ւն նե րի մէջ մտ նել ՀՀ կա ռա վա րու թե ան 
հետ, դաշ նա կից տէ րու թի ւն նե րից ե րաշ խիք ներ 

էր պա հան ջում «Մի ա ցե ալ եւ Ա զատ Հայաս-
տա նի» պե տա կան գոյու թե ան հա մար, ռազ-
մա–դաշ տային դա տա րա նի մի ջո ցով պա տիժ 
էր պա հան ջում «վայ րագ յան ցա գո րծ ներ Վիլ-
հել մի, Էն վէ րի, թա լէ ա թի, ջե մա լի, Նա զը մի, 
Բե հաէդ դին – Շա քի րի եւ այլ ղե կա վար նե րի 
նկատ մա մբ», պա հան ջում էր Օս մա նե ան կա ռա-
վա րու թե ան կող մից հայե րի կրած վնաս նե րի 
փոխ հա տու ցում (ընդգծումը՝ Վ. Մ.):12 Բա նա ձե-
ւի 5–րդ կէ տի դէմ (այն մա սին, որ «Գոր ծա դիր 
մար մի նը» Ա րա րա տե ան Հան րա պե տու թե ան 
կա ռա վա րու թե ան եւ պառ լա մեն տի հետ մի ա-
սին պէ տք է ձեռ նար կէր ի րա կան քայ լեր՝ Մի ա-
ցե ալ, Ա զատ Հայաս տա նի հռ չակ ման ուղ ղու թե-
ա մբ) քուէ ար կե ցին ռամ կա վար նե րը եւ լքե ցին 
հա մա գու մա րը: Նրա նք գտ նում է ին, որ ստեղ-
ծուած ի րա վի ճա կում պէ տք է գոր ծել հե տե ւե ալ 
կե րպ. Փա րի զում մի ջազ գային վե հա ժո ղո վին 
զու գա հեռ, որ տեղ մաս նակ ցում է ին հայ կա կան 
գաղ թօ ջախ նե րի, Ա րե ւմ տե ան Հայաս տա նի եւ 
Կով կա սի 50 հայ պատ գա մա ւոր ներ, նրա նք 
ա ռա ջին պլան է ին մղում Ազ գային հա մա գու-
մա րի աշ խա տան քը եւ գտ նում, որ «ազ գային 
հա մա գու մա րն ու նի ա ւե լի շատ ի րա ւունք ներ 
եւ հնա րա ւո րու թի ւն ներ, որ պէս զի ըն թա ցք տայ 
թուր քա հայաս տա նի հար ցին, քան թէ թուր քա-
հայ փա խս տա կան նե րի մի մա սը ներ կայաց նող 
սահ մա նա փակ հա մա գու մա րը»:13 1919թ. ապ-
րի լի 26–ին ՀՀ Պառ լա մեն տը ըն դու նեց «Մի-
ա ցե ալ Հայաս տա նի Ան կա խու թե ան Ակ տը», 
դրա նով փոր ձե լով շր ջան ցել եւ ա ռաջ ան ցնել 
Նու բա րի Ազ գային Պա տուի րա կու թե ան քայ լե-
րից եւ Փա րի զում ան ցկաց նել պաշ տօ նա կան 
Հայաս տա նի գի ծը: Փետ րուա րի 13–ի վեր ջին 
նիս տում, հա մա գու մա րը գա ղտ նի քուէ ար կու-
թե ա մբ ընտ րեց «Ա րա րա տե ան Հան րա պե տու-
թիւ նում Բնա կուող Ա րե ւմ տա հայե րի Գոր ծա-
դիր Մար մի ն»։14 

Այս պի սով, ձե ւա ւոր ւում էր նոր կա ռա վա րու-
թի ւն՝ Ա րա րա տե ան Հան րա պե տու թե ան կա ռա-
վա րու թե ա նը զու գա հեռ: Գոր ծա դիր մար մի նը 
ձե ւա ւոր ւում էր պե տա կան սկզ բունք նե րով, 
նա խա գա հին եւ ան դամ նե րին տր ւում էր նա-
խա րար նե րի դեր: 
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Ու շագ րաւ է, որ փետ րուա րի 25–ին, ՀՀ Կա-
ռա վա րու թիւ նը քը նը նե լով Գոր ծա դիր մարմ-
նի ու ղե ր ձը, մի ա ձայն հա ւա նու թի ւն տուեց 
փա ս տա թղ թին:

1919թ. մայի սի 28–ին, Հայաս տա նի Հան րա-
պե տու թե ան տա րե դար ձի առ թիւ հան դի սա ւոր 
կե ր պով հռ չա կուեց «Մի ա ցե ալ Հայաս տա նի 
Ան կա խու թե ան Հռ չա կագ րի Ակ տը»: Ակ տի տե-
քս տում ա ռա նձ նայա տուկ շե շտ ւում էր Ա րե ւմ-
տա հայե րի երկրորդ հա մա գու մա րի ո րոշ ման 
կա րե ւո րու թիւ նը: Նա խո րդ օ րը, հռ չա կագ րի 
ո րո շու մը ի րա կա նաց նե լու նպա տա կով, ՀՀ Նա-
խա րար նե րի Խո ր հուր դը օ րէ նք ըն դու նեց, ըստ 
ո րի Հայաս տա նի Խո րհր դի կազ մը ընդ լայն ւում 
էր ա րե ւմ տա հայ 12 ներ կայա ցու ցիչ նե րով:

ՀՅԴ եւ ՀԺԿ տա րա ձայ նու թի ւն նե րը ան զի-
ջում դար ձան յատ կա պէս «Մի ա ցե ալ եւ ան-
կախ Հայա ս տա նի» հռ չա կու մից յե տոյ: 

Այս ակ տի նկատ մա մբ իր ան հա մա ձայ նու թի-
ւնն յայտ նեց Պ. Նու բա րի գլ խա ւո րած Ազ գային 
պա տուի րա կու թիւ նը: Նրան սա տա րող ու ժե րի՝ 
Սա հ մա նա դիր–Ռամ կա վար եւ Ա զա տա կան–
ազ գային (նախ կին Վե րա կազ մե ալ Հն չա կե ան) 
կու սակ ցու թի ւն նե րի հետ ան հա մա ձայ նու թիւ նը 
յայտ նեց նաեւ ՀԺԿ–ն: Մի ա ցե ալ Հայաս տա նի 
գա ղա փա րի կրո ղը ՀԺԿ–ն ի րեն էր հա մա րում: 
Կու սակ ցու թե ան գոր ծիչ նե րից Տէր–Խա չատ-
րեա նը գտ նում է, որ այդ պի սի ակտ ի րա ւա սու է 
հռ չա կել մի այն Փա րի զի Ազ գային հա մա գու մա-
րի եւ Հայաս տա նի Խո րհր դի մի ա ցե ալ նիս տը: 
Ս. Յա րու թիւ նե ա նը մայի սի 28–ի ակ տը հա մա-
րում էր մի ա կող մա նի, գտ նե լով, որ այն չու նէր 
Պ. Նու բա րի հա ւա նու թիւ նը, չէր բխում Հայ կա-
կան հար ցի մի ջազ գային բնոյ թից եւ կար գա վի-
ճա կից, ուս տի պէ տք է չե ղե ալ յայ տա րա րուէր:

1919թ. յու նի սի 4–ին, ՀԺԿ–ն, ի նշան բո ղո քի, 
դուրս ե կաւ կա ռա վա րու թե ան կազ մից: Նրա նք 
ետ կան չե ցին նաեւ խո րհր դա րա նա կան ընտ-
րո թի ւն նե րին նա խա պատ րաս տուող ի րե նց 65 
թե կ նա ծու նե րին: ՀԺԿ–ն հրա ժա րուեց իշ խա-
նու թե ան մաս կազ մե լուց եւ ընդ դի մա դիր ուժ 
դար ձաւ: 

Ա րե ւմ տա հայե րի երկրորդ հա մա գու մա րը 
պա տ մա կան կա րե ւոր նշա նա կու թի ւն ու նե ցավ: 

Նախ եւ ա ռաջ դա այն է, որ վճ ռա կան քայլ 
ա րուեց հայ ժո ղո վր դի եր կու հա տուած նե րի 
մեր ձեց ման, քա ղա քա կան գոր ծիչ նե րի հաշ տեց-
ման ուղ ղու թե ա մբ: Պէ տք է ընդ գծել այն հան-
գա ման քը, որ նա խա ձեռ նու թիւ նը պատ կա նում 
էր ա րե ւմ տա հայե րին, ին չը բխում էր ժո ղո վր դի 
այդ հա տուա ծի օր հա սա կան, ող բեր գա կան վի-
ճա կից: Անհ նար է նսե մաց նել այն հան գա ման քը, 
որ Ա րե ւե լե ան Հայաս տա նի տա րած քում ա րե-
ւմ տա հայե րի վճ ռա կան մաս նակ ցու թե ա մբ կեր-
տուած Մայի սե ան հե րո սա մար տե րը բա րոյա կան 
եւ շօշա փե լի փոխ հա տու ցում է ին պա հան ջում: 

1878թ. Բեռ լի նի վե հա ժո ղո վից յե տոյ, Հայ-
կա կան հա րցն ա ռա ջին ան գամ յառ նեց հա մա-
հայ կա կան քա ղա քա կան ծրագ րի տես քով ու 
նաեւ որ պէս հե տե ւա նք՝ հա մա տեղ գոր ծու նէ-
ու թե ան եւ փո խա դա րձ զի ջում նե րի: 

1919թ. սկ սած, Մի ա ցե ալ, Ան կախ Հայաս տա-
նի գա ղա փա րը հայ հա սա րա կա կան–քա ղա քա-
կան մի տ քը մեկ նա բա նել է որ պէս «Հայ Դա տ», 
ըն դա ր ձա կե լով եւ ընդ գր կուն դա րձ նե լով Հայ-
կա կան հար ցի է ու թի ւնն ու բո վան դա կու թիւ նը:

 
ծԱ ՆՈ թԱԳՐՈՒթՅՈՒՆՆԵՐ

1. Տե՛ս Վահան Մելիքեան, 1917թ. փետրվարեան 
յեղափոխութիւնը եւ Հայաստանը, Երեւան, 1997, 
էջ 287-288։

2. Տե՛ս նոյն տեղում, էջ 133-140։
3. Տե ՛ս Յովակիմ Բոյա ջե ան, Պօղոս Նուբար փաշան 

եւ բարենորոգումների խնդիրն Արեւմտեան 
Հայաստանում 1912-1914թթ., Երեւան, 2010, էջ 
44–70:

4. Մաշ տո ցի  ա նուան  հին  ձե ռագ րե րի  ինս տի տուտ 
(Մա տե նա դա րան), Կա թո ղի կո սա կան  դի ւան, 
ար խիւ, ֆ. 1, ց. 20, թղթ. 239, վա ւե րա գիր թիւ 69:

5. Նոյն տե ղում:
6. Հո րի զոն, թիֆ լիս, 1917, 29 նոյեմ բե րի:   
7. Հո րի զոն, 1917,  28 ապ րի լի:
8. Հո րի զոն, 1918, 11 մայի սի:
9. Հո րի զոն, 1918, 12 մայի սի:
10. Հո րի զոն, 1918, 19 մայի սի:
11. ՀԱԱ, ֆ. 222, ց. 1, գ. 24, II մաս, թ. 318:
12. Ալ. Խա տի սե ան, Հայաս տա նի Հան րա պե տու թե ան 

ծա գումն ու զար գա ցու մը, Պէյ րութ, 1968, էջ 150:
13 Ս. Վրա ցե ան, Հայաս տա նի Հան րա պե տու թիւ նը, 

Ե րե ւան, 1993, էջ 269–270:
14. Հայաս տա նի Հան րա պե տու թիւ նը 1918–1920թթ. 

(Քա ղա քա կան պատ մու թի ւն) փաս տա թղ թե րի եւ 
նիւ թե րի ժո ղո վա ծու, Ե րե ւան, 2000, էջ 88:
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• ՄԵծ Ո ՃԻ ՐԸ. 
ՀՂԱ ՑՈՒ ՄԸ, ԳՈՐծԱԴՐՈՒՄԸ, ՀԱ ՏՈՒ ՑՈՒ ՄԸ

• Ա ՐԵՎՄ ՏՅԱՆ ՀԱՅԱՍ ՏԱՆ. 
ԲՆԻԿ ԺՈՂՈՎՐ ԴԻ Ի ՐԱ ՎԱ ՏԻ ՐՈՒ թՅՈՒ ՆԸ 

Վ եր ջին տա րի նե րին, հատ կա պես 
Հայոց ցե ղաս պա նու թյան 100–ա մյա կի նա-
խա շե մի ն, ա ճում է հե տա քրք րու թյու նը 20–րդ 
դա րի Մեծ Ո ճի րի հան դեպ, ո րը պայ մա նա-
վոր ված է տար բեր գոր ծոն նե րով.

1.  պատ մա–ճա նա չո ղա կան գոր ծըն թա-
ցը շա րու նա կե լու ան հրա ժեշ տու թյա մբ, 
հայոց կող մից ցե ղաս պա նու թյան ճա-
նաչ ման և փոխ հա տուց ման ռազ մա վա-
րու թյան մեջ նոր ե րա նգ ներ նե րդ նե լու 
ան հրա ժեշ տու թյա մբ,

2.  թուր քի այի ժխ տո ղա կա նու թյա նը հա կազ-
դե լու, ի վեր ջո, ար մե նո ցի դի (հայաս պա-
նու թյուն) մեջ թուրք պե տու թյա նը պա տաս-
խա նա տու ճա նա չե լուն ուղղ ված ջան քե րի 

ներ դաշ նա կեց ման հրա մայա կա նով, ար դա-
րա հա տույ ցի հա մար ու ղի նե րի ո րո նու մով,

3.   այն գի տակ ցու մով, որ ան պա տիժ մնա ցած 
հան ցա գոր ծու թյու նը թուրք ինք նու թյան 
ինք նա գի տակ ցու թյան պատ մա կան են թա-
շեր տե րում ու նե նա լով էթ նո ֆո բի այի պա-
րա րտ հող, իսկ ռազ մա քա ղա քա կան պատ-
մու թյան և քա ղա քա կան մշա կույ թի ա ռանց-
քում՝ էթ նի կա կան մաք րա գոր ծում նե րի, 
մեղմ ա սած, հա րուստ և կայուն ա վան-
դույթ, ծնում է նոր ցե ղաս պա նու թյուն նե րի 
(էթ նո ցիդ, գե նո ցիդ) գայ թակ ղու թյուն,

4.  հե տե րկբևեռ աշ խար հում էթ նի կա կան հա-
կա մար տու թյուն նե րի յու րա հատ կու թյա մբ. 
«քա նի որ էթ նոս նե րը հան դես են գա լիս 
որ պես տա րա ծա պես կազ մա կե րպ ված 
կա ռուց վա ծք ներ, էթ նի կա կան հա կա մար-
տու թյուն նե րը ձե ռք են բե րում ա ռա նձ-
նա հա տուկ սրու թյուն, ե թե նրա նց օբյե-
կտ նե րը ու նեն տա րա ծա կան բնույթ կամ 
տա րա ծա կան ծա գում (տա րա ծք նե րի, հո-
ղե րի, նրանց ըն դեր քի հա րս տու թյուն նե րի 

ԹՈւրքԱԿԱՆ ԷԹՆՈՖՈԲԻԱՆ 
ԵՎ 

հԱՅՈՑ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈւԹՅՈւՆԸ

Քաղաքական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր, 
ՀՀ ԳԱԱ փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և  իրավունքի 

ինստիտուտի 
քաղաքագիտության բաժնի վարիչ, 

Խ. Աբովյ անի անվան 
ՀՊՄՀ քաղաքագիտության և իրավունքի պատմության 

ամբիոնի վարիչ,
 քաղաքական մե կնաբան, 

Արևմտահայերի 3–րդ համագումարի պատգամավոր 
(Փարիզ, 2011թ. դեկտեմբեր), 

«Արևմտահայոց ազգային համագումար»-ի (ԱԱՀ)
 Ազգային Խորհրդի (ԱԽ) անդամ։ 

Ծնունդով Ջավախքից, 
արմատներով՝ արևմտահայ.

Էրզրումի  նահանգի ումուդում գյուղից։ 

№ 1 2014թ.

Գիտական հոդված

ԼԵՎՈՆ Ղ. ՇԻՐԻՆՅԱՆ
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մհերի դուռ մհերի դուռ
(ՊԱհԱՆՋԱՏԷրՈՒԹիՒՆ) (ՊԱհԱՆՋԱՏԷրՈՒԹիՒՆ)

տի րում, պե տու թյան տա րած քային կա-
ռուց վա ծք և ու րիշ ներ)»։1

Տ րա մա բա նա կան է, որ հիմ նա խն դի րը պա-
հան ջում է գի տա տե սա կան, գի տա մե թո դա-
կան, ինչ պես նաև գի տա գո րծ նա կան աշ խա-
տա նք նե րի խո րա ցում, սո վո րող ե րի տա սար-
դու թյան, մաս նա վո րա պես ար հես տա վա րժ 
ու սա նո ղու թյան, ինչ պես նաև ման կա վար ժա-
կան և այլ հա մա պա տաս խան զա նգ ված նե րի, 
պա տաս խա նա տու քա ղա քա ցի նե րի շր ջա նում 
պատ մա քա ղա քա գի տա կան մտա ծո ղու թյան և 
պատ մա կան հի շո ղու թյան դաս տի ա րա կու թյուն: 

Այս հոդ վա ծը գի տա տե սա կան և գո րծ-
նա կան հե տա զո տու թյուն նե րը նոր պայ ման-
նե րում ա ռաջ մղե լու, հիմ նա խն դի րը ՀՀ ազ-
գային ան վտան գու թյան բա ղադ րիչ դի տե լու 
տե սան կյու նից:

 ՄԱՍ – 1. 

Մեծ Ո ճի րը. 
հ ղա ցու մը, գոր ծադ րու մը, 

հա տու ցու մը 

1915 թվա կա նի ապ րի լի 24–ին օս մա նահ-
պա տակ հայու թյան է լի տայի ձեր բա կա լու-
թյուն նե րով Արևմ տյան Հայաս տա նում, Կի լի-
կի այում և Օս մա նյան կայս րու թյան ողջ տա-
րած քում արևմ տա հայու թյու նը թուր քա կան 
կա ռա վա րու թյան ո րո շու մով և թուրք ժո ղո-
վր դի կամ քով բռ նեց ա նէ աց ման ճա նա պար-
հը, ո րը Գլ խա վոր դաշ նա կից տե րու թյուն նե-
րը (Մեծ Բրի տա նի ա, Ֆրան սի ա, Ռու սաս տան) 
նույն թվա կա նի մայի սի 24–ին դի տե ցին որ-
պես ո ճիր «մա րդ կու թյան և քա ղա քա կր թու-
թյան դե մ»: Նրա նք ի լուր աշ խար հի հայ տա-
րա րե ցին. «Գ րե թե մեկ ամ սից ի վեր Հայաս-
տա նի թուրք և քուրդ բնակ չու թյու նը հայե րին 
կո տո րե լու հար ցում գոր ծում է օս մա նյան իշ-
խա նու թյուն նե րի թույլտ վու թյա մբ և հա ճախ 
ա ջակ ցու թյա մբ... Մա րդ կու թյան և քա ղա քա-
կր թու թյան դեմ ուղղ ված թուր քի այի (ընդգ-
ծում նե րն իմն են.–Լ.Շ.) այս նոր հան ցա գոր-
ծու թյուն նե րին ի տես՝ դաշ նա կից նե րի կա ռա-
վա րու թյուն նե րը հրա պա րա կայ նո րեն տե ղյակ 

են պա հում Բա րձր Դռա նը, որ ի րե նք նշ ված 
հան ցա գոր ծու թյուն նե րի հա մար ան հա տա-
պես պա տաս խա նա տու կճա նա չեն օս մա նյան 
կա ռա վա րու թյան բո լոր ան դամ նե րին, ինչ-
պես նաև նրա այն գոր ծա կալ նե րին, ո րո նք 
նե րգ րավ ված կլի նեն հա ման ման կո տո րած-
նե րում» (« ՀԱ ՎԱ» գոր ծա կա լու թյուն, Փա րիզ, 
24–ը մայի սի 1915թ.)։2 Մա րդ կու թյա նը դե ռևս 
ան հայտ այս ո ճի րը տա րի ներ ան ց ի րա վա քա-
ղա քա կան գրա կա նու թյան մեջ և մի ջազ գային 
ի րա վուն քի շր ջա նակ նե րում ո րակ վե լու էր որ-
պես մա րդ կու թյան դեմ ուղղ ված ծան րա գույն 
հան ցա գոր ծու թյուն՝ գե նո ցի դ1, այ սի նքն ռա-
սայա կան, ազ գային կամ կրո նա կան հատ-
կա նիշ նե րով բնակ չու թյան ա ռան ձին խմ բե րի 
կամ ժո ղո վուրդ նե րի ոչն չա ցում, «ամ բողջ մի 
ժո ղո վր դի սպա նու թյուն»:

Հս տակ էր թուր քա կան նպա տա կը՝ գի տա-
կց ված ու պլա նա վոր ված է ին նրա գոր ծո ղու-
թյուն նե րը. ոչն չաց նել հայ ժո ղո վր դին զա-
նգ վա ծո րեն ու գլ խո վին: Գե րխն դիր էր նրա 
բնա ջնջ ման մի ջո ցով ոչն չաց նել Հայաս տա նը, 
վե րջ նա կա նո րեն սե փա կա նել հայոց Հայաս-
տան հայ րե նի քը՝ դա րձ նե լով այն «Արևե լյան 
Ա նա տո լի ա», «յու րաց նե լ» հայ կա կան մշա կույ-
թը,3 ջն ջել հայ կա կան քա ղա քա կր թու թյու նը, 
կո ղո պու տի և ա վա րա ռու թյան թուր քա կան 
ա վան դույթ–օ րեն քով տեր դառ նալ հայոց 
նյու թա կան ահ ռե լի հա րս տու թյա նը։4

Ե ղեռ նա գոր ծու թյու նը, ճի շտ է, թափ ա ռավ 
1915–ի ապ րի լի 24–ին ու թուր քա կան ե ռան դով 
շա րու նակ վեց հե տա գա մի քա նի տա րի նե րին, 
սա կայն թուր քա կան «հան ճա րը» Մեծ ո ճի րը 
հղա ցել էր տաս նա մյակ ներ ա ռաջ... Սկ սել էր 
երկ րի ան վան, նրա տե ղա նուն նե րի ու աշ խար-
հագ րու թյան բռ նա բա րու մից, դե մոգ րա ֆի ա-
կան (ժո ղո վր դագ րա կան) ի րո ղու թյուն նե րի 
խե ղա թյու րում նե րից: Այս ի մաս տով թուր քի-
ան աշ խա րհն այ լա սե րող ա ռա ջին եր կի րն է: 

1 Գենոցիդ (ցեղասպանություն) հասկա ցության 
հեղինակն է լեհաստանցի հրեա Ռաֆայել Լեմկինը 
(1944 թվական): ՄԱԿ–ի գլխավոր նստաշրջանը 1948 
թվականի դեկտեմբերի 9–ին միաձայն ընդունեց 
Ցեղասպանության կանխման և պատժի կոնվենցիան: 
Ուժի մեջ է մտել 1951 թվականի հունվարի 12–ին:

Գիտական հոդված
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1862թ. տե ղի է ու նե նում կայս րու թյան նա-
հա նգ նե րի վե րա կազ մու թյուն: [« թուր քի այի 
կող մից զա վթ ված Արևմ տյան Հայաս տա նի 
տե րի տո րի այի մե ծա գույն մա սից սկզբ նա-
կան շր ջա նում կա զմ վեց մի կու սա կա լու թյուն, 
ո րը կոչ վում էր Էր մե նիս տան: Նրա կե նտ րո-
նը Էրզ րում քա ղա քն էր, ո րի ա նու նով էլ շու-
տով Էր մե նիս տան  էյա լե թը կոչ վեց Էրզ րու մի 
 էյա լե թ»5]: «Էր մե նիս տան  էյա լե թ» մեծ նա-
հան գը տրոհ վում է Էրզ րում, Բիթ լիս և Վան 
նա հա նգ նե րի և նրա նց են կց վում, Արևմտյան 
Հայաս տա նի հայ կա կան դի մա գի ծը ջն ջե լու 
հա մար, «ծուռ ու մուռ սահ ման նե րով իս լա-
մա կան շր ջան նե ր», ինչ պես կա սեր Հայ կա զն 
Գ. Ղա զա րյա նը: Այ նու հե տև, 1878 թվա կա նին, 
Բեռ լի նի կո նգ րե սից եր կու տա րի ան ց Արևմ-
տյան Հայաս տա նում հայ կա կան բնիկ տար-
րի տե սա կա րար կշի ռը էլ ա վե լի նվա զեց նե-
լու նպա տա կով այն տեղ կա տար վում է վար-
չա կան նոր բա ժա նում: Իսկ 1880 թվա կա նի 
օ գոս տո սի 30–ին սուլ թա նա կան հրա մա նագ-
րով ար գել վում է «Հայաս տա ն» («Ար մե նի ա») 
ան վան գոր ծա ծումն ու աս տի ճա նա բար այն 
դուրս է բեր վում շր ջա նա ռու թյու նից առ հա-
սա րակ: Այդ պա հից այլևս «նման հո ղա մաս, 
ան ծա նոթ վայր մը կըլ լա կայս րու թյան ղե-
կա վար նե րուն հա մա ր» (Գ. Ե ա զը ճյան): [Այ-
սօր ար դեն Արևմ տյան Հայաս տա նը Արևե-
լյան թուր քի ա է, Արևե լյան Ա նա տո լի ա: Եվ 
դա կա տար վում է որ պես հետևա նք մա սա մբ 
մտ քի ծու լու թյան, մա սա մբ էլ տգի տու թյան]: 
Ա ռայժմ խոս քը դե ռևս ցե ղաս պա նու թյա նը 
և նրա գոր ծա դր մա նը չի վե րա բե րում, սա-
կայն տվյալ գոր ծո ղու թյուն նե րը նպա տակ 
ու նեն հայու թյա նը իր հայ րե նի քում տա րա լու-
ծել ի րեն խո րթ ու ան հա րա զատ «մու սուլ մա ն» 
կոչ վող խառ նամ բո խի մեջ:

 թուր քա կան տե սա կե տի «ճշգրտ մա ն» 
ա ռիթ է դառ նում, ան շուշտ, 19–րդ դա րի կե-
սե րից ար ձա նա գր ված հայոց քա ղա քա կր-
թա կան–տն տե սա կան վե րա ծնն դի ան նա խա-
դեպ թռիչ քը, Հայաս տա նի և՛ արևմ տյան, և՛ 
արևե լյան հատ ված նե րում: Այս հան գա ման-
քը նկա տում և ա ռա վել քան պար զու թյա մբ 

ներ կայաց նում է ան գլի կան ե կե ղե ցու հոգևո-
րա կան, ու սուց չա պետ Բե րտ րան Բա րեյ լը: Նա 
նշում է, որ Ազ գային Սահ մա նադ րու թյու նը 
(1860թ.) թեև «մի այն հայ ազ գին մաս նա վոր շա-
հե րը կկար գա վո րեր, բայց մի ան գա մայն նշա-
նա վոր հե ղա փո խու թյուն մը կգոր ծեր Արևել-
քի սո վո րու թյա նց մեջ: Սահ մա նադ րու թյու նը 
ազ գին գլու խը կպա հեր պատ րի ար քը, իբր 
պաշ տո նա կան միջ նո րդ հա սա րա կու թյան և 
կա ռա վա րու թյան մեջ տե ղ»: Բա րեյլն ա սում է. 
«Մի ա ժա մա նակ «սկ սան ինք նին հան դես գալ 
և ծաղ կել շատ մը ըն կե րային և կեն ցա ղային 
զար գաց ման կե տե ր», թափ ա ռավ ժո ղո վր-
դա կան երկ սեռ կր թու թյան գործն ու «բա րե-
պաշ տա կան և բա րե գոր ծա կա ն» գոր ծու նե ու-
թյու նը: Եվ այս բո լո րը բա ցա ռա պես «ազ գին 
կա մո վին զո հո ղու թյուն նե րո վ»»:

 «Այդ կեն ցա ղային բա րե լա վու թյուն նե րը,– 
շա րու նա կում է Բ. Բա րեյ լը,– զո րս Աբ դուլ-Ազի-
զի նե րո ղա միտ կա ռա վա րու թյու նը դյու րա-
ցու ցած էր, չէ ին կր նար չհու զել յուր հա ջոր դին 
կաս կա ծոտ և ան վս տահ տե սու թյուն նե րը: Աբ-
դուլ–Հա միդ գեշ աչ քով նկա տեց այդ տա րօ րի-
նակ երևույ թը, ո րով ա զա տա միտ վար չու թյուն 
մը կծաղ կեր յուր բռ նա պե տա կան կա ռա վա-
րու թյան հո վա նույն նե րքև և լավ աչ քով չտե-
սավ, որ հայը, թե պետ ստր կա ցած և ընկճ ված 
իբրև Օս մա նյան հպա տակ, ա զա տա բար ապ րի 
իբրև յուր ե կե ղեց վույն ան դամ: Ա սոր հա մար 
այն դրու թյու նը եր կար պի տի չտևեր: Շու տով 
հայե րը կաս կա ծե լի դար ձան թե՛ թուր քի ո, 
թե՛ Ռու սի ո մեջ հա վա սա րա պես, և այլևս հա-
նգստու թյան վայր կյան մը չկր ցան ու նե նա լ»:6

 Քա ղա քա կր թու թյան ո լոր տում հայե րի ու-
նե ցած ըն դու նա կու թյուն նե րի մա սին ար տա-
հայտ վել են նաև ո րոշ թուր քեր: Բնո րոշ է գե-
նե րալ Շե րիֆ փա շայի խոս տո վա նու թյու նը. 
«չ կա մի լու սա վո րյալ թուրք, ո րը չս տո րագ րի 
հետևյալ հայ տա րա րու թյան տակ, որ ար ված է 
<...> ան գլի ա կան պառ լա մեն տի դե պու տատ 
Լին չի կող մից. «Հայե րը բա ցա ռի կո րեն ըն դու-
նակ են այն բա նին, որ պես զի նոր քա ղա քա-
կրթու թյան կրող ներ լի նեն: Նրա նց հա րա զատ 
են դար ձել մեր ա մե նա բա րձր ի դե ալ նե րը: 

Գիտական հոդված
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Նրա նք եվ րո պա կան մշա կույ թի նոր նվա ճում-
նե րը յու րաց նում են մեծ ա գա հու թյա մբ և դրա-
նց տի րա պե տում են այն պի սի կա տա րե լու թյա-
մբ, ո րին եր բեք չի կա րող հաս նել ոչ մի ազգ»:7

 Հի րա վի, թուր քա կան հռ չա կա վոր նա խա-
նձն ու մաղ ձը ու նե ցան ի րե նց բա ցա ռիկ դե-
րը Մեծ Ե ղեռ նի էթ նո հո գե բա նա կան հեն քի 
նա խա պատ րա ստ ման հա մար, ին չը հրաբ խի 
նման ժայթ քեց հե տա գա տա րի նե րին: Սա-
կայն, այ դու հան դե րձ, «գլ խա վոր փաս տար-
կը »՝ շատ ան գամ, նույ նի սկ մի նչև օրս, ա նը-
մբռ նե լի աշ խար հա քա ղա քա ցու հա մար, դե-
ռևս մա կե րես դուրս չի ե կել: Իսկ «գլ խա վոր 
փաս տար կը» հայի Հայաս տան հայ րե նի քն էր, 
ա մեն գնով այն «սե փա կա նե լու» թուր քա կան 
ան կա սե լի մղու մը, այդ Հայաս տա նն իր օ րի-
նա կան ու բնա կան տի րո ջից ան վե րա դա րձ 

խլե լու թուր քա կան ա նաս նա կան բնազ դը: Ոճ-
րա ծին այս նպա տա կը հան ճա րեղ պար զու-
թյա մբ ցույց է տվել Հայոց Մեծ բա նաս տեղ-
ծը: «Վե րց րեք թուր քի այի քար տե զն ու մտիկ 
ա րեք,–  ա սում էր (և կար ծես կրկ նում է այ սօր) 
Հով հան նես թու մա նյա նը: – Դա մի նոր պե-
տու թյուն է, որ դր սից ե կել է ու կո պիտ ու ժով 
նս տել հին, կուլ տու րա կան ազ գե րի ու նրա նց 
հայ րե նիք նե րի վրա: Եվ էդ եր կիր նե րից մի նը 
թե կա, որ նա հա մա րում է ու դա րձ րել է իր 
հայ րե նի քը, ոչ Բալ կա նյան թե րա կղ զին է, ոչ 
Աֆ րի կայի հյու սի սը, այլ Ա նա տո լի ան, Փոքր 
Ա սի ան, էն եր կի րը, ուր հայ ժո ղո վուրդն էլ 
հնա գույն ժա մա նակ նե րից նս տած պաշ տում է 
իր Մեծ Հայաս տա նը, իր ազ գային նվի րա կան 
վայ րե րն ու սր բու թյուն նե րը ու էն հո ղի վրա 
էլ հա րու ցա նում ու զար գաց նում է Հայ կա կան 
հար ցը: Էս տե սա կե տից էլ Հայ կա կան հար-
ցը Տաճ կաս տա նը (թուր քա կան.–Լ.Շ.) հու զող 

ա մե նա ծա նր ցա վե րից մի նն է, և հե տզ հե տե 
թե րևս դառ նա ա վե լի ու ա վե լի ծա նր, քա-
նի թուրքն ստիպ ված լի նի սե ղմ վել դե պի էս 
կող մե րը: Եվ ա հա էս հար ցից ա զատ վե լու 
հնա րը էս պես է վճ ռել թուր քի «պե տա կան 
հան ճա րը»՝ հայե րին կո տո րել կամ հա լա ծել, 
քշել, գաղ թեց նել: Այո՛, ոչ մի այն վայ րագ ու 
ա նօ րեն է էս ճա նա պար հը, այլև խե լա գար, 
սա կայն հաս տատ: Եվ էս ճա նա պար հով էլ 
նա ար դեն հա սել է մեծ հետևան քի: <...> Եվ 
էս ջար դին ու գաղ թին վե րջ չկա»:8 Եվ, կամ՝ 
«... տաճ կա հայ ժո ղո վուրդն իր հար ցով <...> 
ե ղել է եվ րո պա կան պե տու թյուն նե րի հա կա-
մար տու թյան դժ բա խտ զո հե րից մի նը, և ան-
պայ ման ա մե նա դժ բախ տը: 

Ա մե նա դժ բախ տը, ո րով հե տև գտն վում էր 
թյուր քի այի սր տում, ա մե նա դժ վար ու ա մե-

նավ տան գա վոր տե ղում, և թյուր քի ան նրան 
բաց պի տի թող ներ մի այն իր վեր ջին շն չի հետ: 

Եվ նա՝ թյուր քի ան, դի մել է, դի մում է ու 
կդի մի ա մե նահ րե շա վոր մի ջոց նե րի՝ վե րջ դնե-
լու էդ ժո ղո վր դին իր հար ցի հետ մի ա սին, հայի 
հայ րե նի քի ու ազ գային ի րա վունք նե րի խն դի-
րը մեկ ան գամ ընդ մի շտ փա կե լու հա մա ր»:9

 թուր քա կան «գլ խա վոր փաս տար կի» մա-
սին ա ռա ջին ան գամ խոս վում է այս պես կոչ-
ված Քյա միլ փա շայի քա ղա քա կան կտա կում: 
Սույն փա շան Սան Ստե ֆա նոյի և Բեռ լի նի դաշ-
նագ րե րի ան մի ջա կան հետ քե րով, այ սի նքն 
Հայ կա կան հար ցի մի ջազ գայ նա ցու մից հե տո 
մի այն, երբ հայը դե ռևս կայս րու թյան «հա վա-
տա րիմ ազգն» (« միլ լեթ ի սա դը կ») էր և մո տա-
վոր պատ կե րա ցում ան գամ չկար հայ հե ղա-
փո խու թյան ու հայ կա կան ազ գային կու սակ-
ցու թյուն նե րի մա սին, ա սում էր. «Ող ջամտու-
թյու նը պա հան ջում է ոչն չաց նել և մեր երկ րի 
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ե րե սից ջն ջել այն բո լոր տար րե րը, ո րո նք կա-
րող են հե տա գայում մեզ սպառ նալ վտա նգ-
նե րով և կա րող են ծա ռայել մի ջամ տու թյան 
ա ռար կա և գոր ծիք՝ եվ րո պա կան երկր նե րի 
ձեռ քի ն»: Եվ այ նու հե տև. «Հի մա, այ սօր գո նե, 
Անգ լի այի շա հե րը պա հան ջում են, որ Փո քր 
Ա սի այում (« Մե նք և Անգ լի ա, Հայաս տան բա-
ռը ոչ մի այն չե նք ճան չեր, այլ այդ ա նու նը հն-
չող կզակ նե րը պե տք է որ ջախ ջա խե նք») մեր 
տա րա ծք նե րը ա զատ լի նեն ու րիշ նե րի մի-
ջամ տու թյու նից և մի ջամ տու թյան աղ բյուր նե-
րից, այդ սր բա զան նպա տա կին հաս նե լու հա-
մար «ու րե մն այդ հայ ազ գը վե րց նե լու, ան-
հետ և ան ճետ (ան զա վակ.–Լ.Շ.) ը նե լու ենք»: 
Այդ ծրագ րի ի րա կա նաց ման հա մար «ա մեն 
գոր ծիք պատ րա ստ ու նի նք». քուրդ, չեր քեզ, 
կու սա կալ, դա տա վոր, հար կա հան, ոս տի կան, 
«վեր ջա պես ա մե նայն ինչ», ո րո նք կա րող են 
սր բա զան պա տե րա զմ հայ տա րա րել այդ ազ-
գի դեմ, «որ ոչ զե նք ունի, ոչ զին վո րու թյուն և 
ոչ էլ պա շտ պա ն», իսկ մե նք, ընդ հա կա ռա կը, 
ու նե նք զե նք ու բա նակ և աշ խար հի ա մե նա-
խո շոր հա րուստ տե րու թյու նը (Անգ լի ան.–Լ.Շ.) 
որ պես մեզ դաշ նա կից և Փո քր Ա սի այում մեր 
«աշ խա րհ քին ե րաշ խա վո ր»:10 «Եվ ե թե այդ 
հայ ազ գը բնա ջի նջ լի նի» և քրիս տո նյա Եվ րո-
պան Տաճ կա կան Ա սի ո մեջ չկա րո ղա նա գտ-
նել ոչ մի կրո նակ ցի, այդ ժա մա նակ նա մեզ 
հան գի ստ կթող նի և «այն ա տեն կզ բաղ վի նք 
ներ քին գոր ծե րով և բա րե կար գու թյա մբք»:11

 Նույն մտ քե րն է ո րո ճում հեր թա կան մի 
փա շա, Հա մի դի կա ռա վա րու թյան հեր թա-
կան մի նա խա գահ՝ Սայիդ Քյու չու կը (1884թ.): 
Հայաս տա նի ոչն չաց ման նույն բաղ ձա նքն է 
հն չում «Մի ու թյուն և ա ռա ջա դի մու թյուն» կու-
սակ ցու թյան գլ խա վոր քար տու ղար, հեր թա-
կան թուրք մի դա հիճ՝ Մեհ մեդ Նա զի մի ճա-
ռում, Սա լո նի կի ժո ղո վում (1910թ. հոկ տեմ բե-
րի 31). «... մեր հայ րե նի քը,– ա սում է նա,– աս կե 
վե րջ մի այն ու մի այն կր նա ըլ լալ Ա նա տո լուն: 
Ա սի ա կան հո ղա մա սին վրա դե պի Արևե լք 
ան սահ ման կա րե լի ու թյուն ներ կգտն վին մեր 
զար գաց ման ու ըն դար ձա կու մին հա մար: Մի 
մո ռա նաք, որ մեր նա խա հայ րե րը թու րա նեն 

ե կած են... մե զի կմ նա սր բա զան պա րտ քը 
ի րա կա նաց նե լու թուրք ցե ղի մի ու թյու նը Մի-
ջե րկ րա կա նեն մի նչև Ա րալ ծո վը: 

...Այդ քա ղա քա կան ծրագ րին ի րա կա նաց-
ման նա խա պայ մա նը՝ Հայ կա կան Հար ցի ար-
մա տա կան լու ծումն է: ...Այ սօր վան մեր քա-
ղա քա կա նու թյան ա մե նեն կեն սա կան, ան հե-
տաձ գե լի և հրա մայո ղա կան հար ցը կն կա տեմ 
Հայ կա կան Խն դի րը, ո րուն պե տք է լու ծում մը 
գտ նել... ար մա տա կան և ամ բող ջա կան լու ծում 
մը... կմ նա մի ակ ու վեր ջին կա րե լի ու թյուն մը, 
ո րուն հետ կա մա թե ա կա մա, պար տա վոր ենք 
հա շտ վիլ, ըն դու նե լով թր քա կան շա հե րուն հա-
մա պա տաս խա նող մի ակ ել քը: Պե տք է բնա ջն-
ջել հայե րը մեր կայս րու թյան մեջ: «...» Բո լո րս 
ալ կհա սկ նա նք, որ շատ բա րդ ու դժվար է ձեռ-
նար կը: Հար ցը մեկ շր ջա նի, Արևե լյան Ա նա-
տո լուի (կար դա Արևմ տյան Հայաս տա նի.– Լ. Շ.) 
մեջ բնա կող հայու թյան բնա ջնջ ման ձևով չի 
ներ կայա նար մի այն, այլ ամ բո ղջ կայս րու թյան 
մեջ տա րած վող այդ նեն գա միտ, ճար տար և 
ճկուն էր մե նի կոչ ված ցե ղի մը, ո րուն ե ռան դին 
և աշ խա տան քին գո հա ցում չի կր նար տալ նեղ 
ու փո քր սե փա կան հայ րե նիք մը իսկ...»:12

 թուրք պե տու թյան ոճ րային ըն թաց քի մեջ 
փոխ վում է ին սուլ թան նե րը, կա ռա վա րիչ նե րի 
գույ նը, դեմ քը, սե ռը, ազ գու թյու նը, չէր փոխ-
վում գե րխն դի րը՝ ոչն չաց նել Հայաս տա նը, 
պա րզ վում է, հայ ժո ղո վր դի գլ խո վին բնա-
ջնջ ման ճա նա պար հով: Եվ ա հա, հեր թա կան 
մի ճի վաղ, ռուս–թուր քա կան «սր տա կից եղ-
բայ րու թյա ն» տա րի նե րին, երբ ամ բո ղջ հա սա-
կով կա նգ նեց Հայաս տա նի վե րջ նա կան ոչն-
չաց ման ու հայ ժո ղո վր դի իս պառ բնա ջնջ ման 
այն քան մոտ ու բաղ ձա լի հե ռան կա րը վեր ջին 
հա նգր վա նում, ար դեն Արևե լյան Հայաս տա-
նում, քե մա լա կան արտ գո րծ նա խա րա րի տե-
ղա կալ Ահ մեդ Մուխ տա րը Արևե լյան ճա կա տի 
հրա մա նա տար Քյա զիմ Կա րա բե քի րին հրա-
հան գում էր (1920թ. նոյեմ բե րի 8). «Հայաս տա-
նը գտն վում է խի ստ լայ նա տա րած մու սուլ մա-
նա կան մի հո ղա տա րած քի վրա, հետևա բար 
ան հրա ժե շտ է նրան ինչ պես քա ղա քա կա նա-
պես, այն պես էլ փաս տա կա նո րեն ոչն չաց նել: 
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Հա րկ է հաշ վի առ նել, որ քա ղա քա կան ընդ-
հա նուր ի րադ րու թյու նը ու մեր հզո րու թյու նը 
բա րեն պա ստ են այդ մտադ րու թյունն ի րա-
կա նաց նե լու հա մար: «... Հայե րին խեղ դա մահ 
ա նե լով, մի ա ժա մա նակ մե նք պե տք է ջա նա նք 
չս րել հա րա բե րու թյուն նե րը Եվ րո պայի հետ, 
ո րի դաշ նա կի ցն է Հայաս տա նը և այդ պի սով 
պե տք է հաս նե նք մեր նպա տա կի ն»:13

 Բո լո րով հան դե րձ, պե տք է նկա տի ու նե-
նալ, որ Հա մի դն էր, որ ձևա կեր պեց և ո գե շն չեց 
Հայաս տա նի ոչն չաց ման ծրա գի րը, նրա զի-
նա կից նե րն ու հա ջո րդ նե րը սո սկ գոր ծադ րե-
ցին այդ ծրա գի րը: Եվ րո պայից ար տա մղ ման 
ու ժե րի (խո շոր տե րու թյուն նե րի հար ված ներ, 
ազ գային ա զա տագ րա կան պա տե րա զմ ներ և 
այլն) հզոր ճնշ ման տակ քայ քայ վող կայս րու-
թյան «հա վաք մա ն» ու կայու նաց ման գոր ծըն-
թաց նե րը Հա մի դն ուղ ղոր դեց արևե լք: Նրա ու-
շադ րու թյու նը սևեռ վում է Արևմ տյան Ա րա բի ա, 
մահ մե դա կան սր բա զան վայ րեր և Հայաս տան 
(ընդգ ծու մը իմն է.– Լ. Շ.)։14 Բալ կա նյան պա տե-
րա զմ նե րը մի այն ընդ գծե ցին մի տու մը: «Մեր 
Օս մա նյան պե տու թյու նը,– ա սում էր Հա մի դը,– 
տկա րա ցած է իր գե րա ճու մով... Ես չեմ զղ ջար, 
որ մեր ու ժե րը ծծող Բալ կա նյան երկրնե րը կո-
րսն ցու ցի նք: Որ քան ա րա գո րեն դե պի հետ 
կեդ րո նա նա նք, այն քան ա վե լի շու տով պի տի 
կա րե նա նք հաղ թա հա րել մեր տկա րու թյան և 
«հի վան դու թյա ն»: Եվ նման կո րուստ նե րն առ-
հա սա րակ «շատ բնա կան բան մըն է ին»15 Կար-
միր Սուլ թա նի հա մար: Ա վե լին: «Մե նք կու զե նք 
ապ րիլ Ա նա տո լուի մեջ,– հռ չա կեց Մեծ Ոճ րի 
բա նաձևը՝ Կար միր Սուլ թա նը,– և պե տք է մնա-
՛նք ա ռան ձին: Փա ռք Աստ ծո, որ ա մեն կող-
մե հա լած ված մեր ազ գա կից նե րուն և հա վա-
տա կից նե րուն մնա ցած է մի այն այս վեր ջին 
ա պաս տա րա նը (ընդգ ծում նե րն իմն են.–Լ.Շ.)»։16 

Որ թուր քի ան կե նտ րո նա նում էր Հայաս-
տա նում, պա տր վակ բռ նե լով «հե ղա փո խու-
թյան գա ղա փա րը», երևում է արևե լա գետ 
Վամ բե րի ի հետ Հա մի դի տե սակ ցու թյան 
«նյու թի ց»: «... Հայե րուն խել քը շու տով գլուխ-
նին պի տի բե րեմ: Ի րե նց գլ խուն հար ված մը 
տա լով մո ռց նել պի տի տամ հե ղա փո խու թյան 

գա ղա փա րը... այս հայ կա կան հու զու մով (՞.–
Լ.Շ.) կու զեն (եվ րո պա ցիք.–Լ.Շ.) մեր ա մե նեն 
կեն սա կան մա սե րը, մեր ա ղի քը խլել մեզ մե: 
Այս պի տի ըլ լար մեր ամ բող ջա կան կոր ծա նու-
մը և մե նք բո լոր մեր զո րու թյամ բը դեմ պի տի 
դնենք ա տոր (ընդգ ծում նե րն իմն են.–Լ.Շ.)»։17

 Ցա վա լին՝ հայու թյան հա մար, և տա րօ րի-
նա կը, ար տա քին հայաց քից այն էր, որ հա մի-
դյան մտահ ղա ցում–ուղ ղոր դու մը ամ բող ջա-
կան ըմբռ նում էր գտ նում «Եվ րո պա կան հա-
ման վա գի» (Մեծ Բրի տա նի ա, Ֆրան սի ա, Գեր-
մա նի ա, Ավստ րո–Հուն գա րի ա, Ռու սաս տան) 
գլ խա վոր երկր նե րի կող մից: Գեր մա նա կան 
հս տա կու թյա մբ ու ճշգր տու թյա մբ խն դի րը 
ձևա կեր պեց Կայ զե րա կան Գեր մա նի այի դես-
պան Հա նս բա րոն ֆոն Վան գեն հայ մը, Իթ թի-
հա դի «Ը նդ հա նուր կե նտ րո նում» (« Մեր քե զը 
Ու մու մի») (1914թ., պա տե րազ մի նա խօ րյակ)՝ 
դի մե լով գեր մա նա կան ֆա շիզ մի նա խա հայ-
րե րին. «Բուլ գա րի ո հետ զի նակ ցու թյու նը Ձե-
զի հա մար է: Բեռ լին–Պո լիս գի ծը ա պա հո-
վել, նե ղուց նե րը զի նե լով Ռու սի ան ար տա քին 
օ ժան դա կու թյուն նե րե զր կել և Ձե զի հետ մի-
ա ցյալ ու ժե րով զայն ճզ մել: Կով կա սը Ձե զի 
տա լով, Ձեր առջև թու րա նի ճամ բան բա նալ 
կու զե նք, թուր քի ո ամ բող ջա կա նու թյան ար-
գե լք հան դի սա ցող տար րե րը (հայե րի ն– Լ. Շ.) 
պի տի փճաց նեք և Պա րս կաս տա նն ալ պի տի 
գրա վեք (ընդգ ծումն իմն է.–Լ.Շ.)...»: Եվ հոր-
դոր–ս պառ նա լի քը. «Ե թե շա բաթ մըն ալ հե-
տա ձգ վի <...> սույն զի նակ ցու թյան ըն ծայե լիք 
բա րիք նե րը պի տի ան հե տա նան...»:18 

Եվ այս պես, 1914 թվա կա նին Գեր մա նի այի 
դես պա նը ա սում էր այն («... Կով կա սը պի տի 
գրա վեք և թու րա նի ճամ բան պի տի բա նա ք»), 
ին չը 1912 թվա կա նին կան խա տե սում էր Հայոց 
բա նաս տեղ ծը («... հայ կա կան հար ցը Տաճ կաս-
տա նը հու զող ա մե նա մեծ ցա վե րից մի նն է, 
և հե տզ հե տե թե րևս դառ նա ա վե լի ու ա վե լի 
ծա նր, քա նի թուրքն ստիպ ված լի նի սե ղմ վել 
դե պի էս կող մե րը»): Իսկ եվ րո պա ցի մե ծե-
րը, հա մա խոր հուրդ, Եվ րո պայից ար տամ ղում 
է ին քա ղա քա կր թո րեն ան հա րա զատ տար րին՝ 
միջ նա դա րյան ե նի չե րի ին: Նրան ուղ ղոր դում 

Գիտական հոդված



№ 1 2014թ.

   ԼԵՎոն Ղ. Շիրինյան
ՄՀԵՐԻ ԴՈՒ Ռ ՄՀԵՐԻ ԴՈՒ Ռ

(ՊԱՀԱՆՋԱՏԷՐՈՒթԻՒՆ) (ՊԱՀԱՆՋԱՏԷՐՈՒթԻՒՆ)

38

է ին դե պի Արևե լք: Ճա նա պար հին Հայաս տա-
նն էր: Ուս տի և քրիս տո նյա Եվ րո պայի օ ժան-
դա կու թյու նը «քա ղա քա կր թու թյան օր րա նի»՝ 
Աստ վա ծա շն չյան Հայաս տա նի հան դեպ չա-
փա վոր ված էր: Իսկ մեծ «գոր ծե րը», ինչ պես 
հաս կա նում եք, մեծ զո հեր են պա հան ջում: 
Եվ, հա ճախ, պատ մու թյան շր ջագ ծում, մեծ 
զո հե րը կա րող են շատ մեծ լի նել: Եվ րո պա-
կան այս «ը նդ հա նուր կա նո նը» եր բե մն (ո՛չ 
ա վե լին) խախ տում էր եվ րո պա կան մե ծե րից 
ո րե ւէ մե կը, հա ճախ Ցա րա կան Ռու սի ան, 
բայց ոչ եր բեք Եվ րա սի ա կան Ռու սաս տա-
նը (բո լշևիզ մը), ո րի ար ժե քային հա մա կա-
րգն ու երկ րա ռազ մա վա րա կան դո կտ րի նան 
(թե րևս, էթ նոմ շա կու թային ու հո գե բա նա կան 
հիմ քը ևս) նույ նա կան էր (և է՛) թու րա նա կան 
գա ղա փա րի հետ: 

Աս վա ծի հա մա տե քս տում Մեծ ո ճի րը երկ-
նե լու և գոր ծադ րե լու հա մար, ինչ պես մեզ է 
թվում, հան ճար ու նե նա լու կա րի քն էլ չկար, 
վս տա հա բա ՛ր, սա կայն պար տա դիր էր մոն-
գո լա կան բնա զդն ու ե ղեռ նա բաղ ձու թյան 
կիր քը, ին չով լի ու լի օժտ ված է օս մա նյան 
հոր դան:19 «թուր քի ան չի կա րող ընդ հան-
րա պես հա վակ նել ա ռա ջին տե ղին կազ մա-
կե րպ վա ծու թյան եւ տա ղա նդ նե րի ո լոր տում, 
սա կայն, այդ ան գամ,– գրում է ա մե րի կա ցի 
դի վա նա գետ Վ. Փիտ տը,– երբ գոր ծը հա սավ 
ջար դին, թա լա նին եւ այլն, նա ցույց տվեց, 
որ կա րող է գոր ծել կազ մա կե րպ ված եւ շատ 
ա րագ: Միայն թուրքն է ի վի ճա կի այլ աշ խա-
րհ ուղար կել կա րճ ժա մա նակ վա ըն թաց քում 
հա րյուր հա զա րա վոր մա րդ կա նց»:20 

Եվ Ե ղեռ նա բաղ ձու թյան թուր քա կան հան-
ճա րը ծնեց ոչ մի այն Հայաս տա նի ոչն չաց ման 
և հայու թյան բնա ջնջ ման թու րա նա կան գե րն-
պա տա կը, այլև որ դեգ րեց գոր ծա դր ման հա-
մա պա տաս խան կե րպ.

1. 1876–ից մի նչև 1915 թվա կան ներ. Հայաս-
տա նից հայե րի ար տա քս ման, ձուլման–
մահ մե դա կա նաց ման և ջար դե րի ա նը-
նդ հատ ընդ լայն վող, սա կայն, այդու-
հան դե րձ, սահ մա նա փակ (լո կալ) 
քա ղա քա կա նու թյուն:

2. 1915–ից մի նչև 1918 թվա կան ներ. հա մ ընդ-
գր կուն և հայ կա կան հար ցի վե րջ նա կան 
լուծ ման գոր ծըն թա ցք: 

Այս ճա նա պար հին նա հա ջո ղու թյան չհա-
սավ մա սա մբ, մի մա սով, շնոր հիվ հայ ժո ղո-
վր դի մնա ցոր դա ցի դի մադ րու թյան (այս տեղ 
բա ցա ռիկ դեր խա ղա ցին կա մա վո րա կան գն-
դե րի ռազ մա պես թրծ ված մար տիկ նե րն ու 
սպա նե րը, ա ռա ջին աշ խար հա մար տի հայ զի-
նա կան ուժն առ հա սա րակ),21 մի այլ մա սով՝ 
մի ջազ գային հան գա մա նք նե րի: 

Ի վեր ջո, հայ կա կան դի մադ րա կան զին ված 
պայ քա րն իր վճ ռո րոշ և ճա կա տագ րա կան դե-
րն ու նշա նա կու թյունն ու նե ցավ Ե ռյակ զի նակ-
ցու թյան (Գեր մա նի ա, Ավստ րո–Հուն գա րի ա, 
Ի տա լի ա) ջախ ջախ ման գոր ծում: Գեր մա նա-
կան բա նա կի գլ խա վոր շտա բի պետ Է րիխ Ֆոն 
Լյու դեն դոր ֆը գրում է, թե գլ խա վոր ազ դա կը, 
որ ա ռա ջաց րեց Գեր մա նի այի արևմ տյան բա-
նա կի խոր տա կու մը, վա ռե լա նյու թի պա կա սն 
էր, երբ թուր քե րը չկա րո ղա ցան ժա մա նա կին 
գրա վել Բա քուն: Պե տք է հի շել, թե Ռու սի այի 
Կով կա սյան բա նա կը 1917թ. դեկ տեմ բե րին լքեց 
ճա կա տը և հե ռա ցավ, թե թուր քե րն ու թա-
թար նե րը կռ վում է ին հայե րի դեմ, ո րո նք հա-
վա տա րիմ մնա ցին դաշ նա կից և ա ջա կից պե-
տու թյուն նե րին, և թուր քե րը չկա րո ղա ցան Բա-
քու հաս նել մի նչև 1918թ. սեպ տեմ բեր, այ սի նքն 
Ռու սիայի կազ մա լու ծու մից ութ ա միս հե տո։22 
թուր քի ան ընդ հա նուր կրախ ապ րեց այն օ րե-
րին, երբ կայս րու թյան ողջ հզո րու թյու նը նե-
տել էր Արևե լք, գլ խա վո րա պես հայ զի նա կան 
ու ժի դեմ, և գրա վե լով Բա քուն, թվում է, հա սել 
էր հա մա թու րա նա կա նու թյան գե րն պա տա կին: 
Հի րա վի երևա կայել է պե տք, թե ինչ կլի ներ 
պա տե րազ մի ել քը կամ տևո ղու թյու նը, ե թե 
հայե րը չկռ վե ին:

 Պա կաս նշա նա կա լից չէ նաև հայոց քա-
ջա րի դե րը Ա րա րայի ճա կա տա մար տում 
(Պա ղես տին, 1918թ. սեպ տեմ բե րի 19) թուր-
քա կան «Յըլ դը րը մ» (« Կայ ծա կ») բա նա կի 
ջախ ջախ ման և դրա նով իսկ թուր քա կան 
Սի րի ա–պա ղես տի նյան ռազ մա ճա կա տի 
քայ քայ ման ու դաշ նա կից նե րի ընդ հա նուր 

Գիտական հոդված
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հա ջո ղու թյան մեջ՝ որ պես հետևա նք, ռազ մա-
գի տա կան կարևոր նշա նա կու թյուն ու նե ցող 
Ա րա րա բար ձուն քի գրավ ման: Ինչ պես նաև 
հայ զո րա կան նե րով հիմ նա կա նում հա մա-
լր ված ամգ լի ա կան զո րա մա սի կող մից Հա-
րա վային պա րս կաս տա նի Բան դար–Ա բաս 
նավ թա բեր շր ջա նի պա շտ պա նու թյու նը 
թուրք–գեր մա նա կան գի շա տիչ նե րից:

3.  1919–ից մի նչև 1923 թվա կան ներ. հույ նե րի 
ոչն չաց ման, «ա նա վա րտ» մնա ցած ար մե-
նո ցի դի շա րու նակ ման և նրա ար դյունք-
նե րի «ի րաց մա ն» քե մա լա կան քա ղա քա-
կա նու թյուն՝ մի կող մից, և մյուս կող մից՝ 
թուր քա կան պե տու թյան «ա պա հո վագ-
րում» պա տաս խա նատ վու թյու նից:

... Հայու թյան գե րակ շիռ զա նգ վա ծի հակ-
վա ծու թյու նը հնա զան դու թյան և «խո հե մու-
թյա ն», նրա կրա վո րա կան կեց ված քը, ի րադ-
րու թյան խճճ վա ծու թյունն ու խի ստ բար դու-
թյու նը, ազ գային հոգևոր ու քա ղա քա կան 
է լի տայի ռազ մա վա րա կան կրա խը ու նե ցան 
ա ղե տա բեր ար դյունք ներ: Եվ հայու թյունն 
ազ գո վի քայ լեց կո րս տա բեր ան հու նի ճա-
նա պար հով...23 Սա կայն, վե րապ րեց այն տեղ, 
որ տեղ դի մեց և կա րո ղա ցավ կազ մա կեր պել 
ինք նա պա շտ պա նու թյուն: Ի դեպ, միև նույն 
ժա մա նակ, հե րո սա կան Վաս պու րա կա նում, 
ան զու գա կան Ա րա մի գլ խա վո րու թյա մբ հիմ-
քե րը դրեց հայոց նոր պե տա կա նու թյան...

Բ նա կա նա բար, թուր քա կան ե ղեռ նա-
գոր ծու թյու նը ծնեց թուրք ժո ղո վր դի և 
նրա պե տու թյան պա տաս խա նատ վու-
թյան խն դի րը, հայոց գոր ծո ղու թյուն նե րի 
տրա մա բա նու թյու նը. 
ա) աշ խար հա սա սան Մեծ Ո ճի րը կազ մա կեր-

պած և ի րա կա նաց րած ֆի զի կա կան ան-
ձա նց քրե ա կան պա տաս խա նատ վու թյուն, 
ինչն ի րա կա նաց վեց, ճի շտ է, ոչ լրիվ ծա-
վա լով, Հայ հե ղա փո խա կան դաշ նակ ցու-
թյան կող մից (« Նե մե սի ս» գոր ծո ղու թյու նը 
գոր ծա դր վեց ա ռա նց պե տա կան ա ջակ-
ցու թյան և բո լշևի կյան Հայաս տա նի կա-
ռա վա րու թյան խա փա նա րար գոր ծո ղու-
թյուն նե րի ու ղեկ ցու թյա մբ),

բ) թուր քի այի քա ղա քա կան պա տաս խա նա-
տ վու թյուն և «Վիլ սո նյա ն» Հայաս տա նի 
ստեղ ծում. քա ղա քա կան լու ծում հայ կա-
կան հար ցին,

գ) նյու թա կան պա տաս խա նատ վու թյուն՝ ռես-
տի տու ցի այի (հայոց ի րա վունք նե րի վե-
րա կա նգ նում, ա պօ րի նի գրավ ված գույ քի 
վե րա դար ձում և այլն) տես քով։24 

Ա կն հայտ է, որ հայոց պայ քա րի հե տա-
գա մի տում նե րը տաս նա մյակ նե րով և ա վե լի 
տևա կան շր ջա նում պայ մա նա վո րե լու են 2) և 
3) կե տե րը: Եվ դա է, որ հան գեց նե լու է աշ-
խար հում ա ռա ջին ցե ղաս պա նու թյան՝ ար մե-
նո ցի դի25 հետևա նք նե րի վե րաց մա նը: [Ի դեպ, 
այս բո լո րը նա խա տե սում է Սև րի դաշ նա գի-
րն իր հա մա պա տաս խան գլուխ նե րով ու պա-
րագ րաֆ նե րով]: Ամ բող ջա կան ի մաս տով այն 
հան գում է հետևյա լին. հայու թյան պա հան-
ջը մի այն ա րյան ու նյու թա կան հա տուց ման 
[առն վա զն հի նգ մի լի ա րդ ոս կի դո լար՝ 1920թ. 
հաշ վով, որն իր մեջ պա րու նա կում է զար դե-
ղեն, գո հա րե ղեն, կան խիկ դրամ, հող, տուն, 
կահ կա րա սի, այ գի, արտ, գոր ծիք ներ, առևտ-
րա կան ապ րա նք ներ և այլն] պա հա նջ չէ, այլ 
նաև և գլ խա վո րա պես իր ան դրե նա ծին ՀԱՅ-
ՐԵ ՆԻ ՔԻ վե րա դար ձի ու ինք նա տիպ քա ղա-
քա կր թու թյան պա շտ պա նու թյան և վե րա կա-
նգ նու մի պա հա նջ: Այն դեպ քում, երբ թուր քա-
կան պե տու թյան մեջ հայոց ու նեց ված քը սե-
փա կա նած թուրք վեր նա խա վի ու ժո ղո վր դի 
ու րա ցու մի քա ղա քա կան նեյ նիմ նե րն ուղղ-
ված են բա ցա ռա պես Հայաս տա նի օ կու պա-
ցի ան (բռ նա զավ թու մը), ա ռա նց հայե րի հա-
վեր ժաց նե լուն: Ու րիշ ո չի ՛նչ:

 Ցե ղաս պա նու թյան թուր քա կան ռազ մա վա-
րու թյան «այբ»–ն ու «բե ն»–ը լա վա գույնս ներ-
կայաց րել է Յու. Գ. Բար սե ղո վը: «Ե թե հայե-
րի ցե ղաս պա նու թյան նպա տա կը,– գրում է 
նա,– 1876–1914թթ. ստր կաց ված ժո ղո վր դի տա-
րա ծք նե րը ձեռ քից բաց չթող նե լն էր, ա պա 
1915-1923թթ. նրա նպա տա կն էր տա րած քային 
էքս պան սի ան (ըն դար ձա կու մը), էթ նի կա կան 
[աշ խար հագ րա կան] և քա ղա քա կան [այն] սե պի 
խոր տա կու մը [ կոր ծա նու մը], ո րը խան գա րում էր 
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հա մա թու րա նա կա նու թյան քա ղա քա կան ծրագ-
րի ի րա կա նաց մա նը, Ռու սաս տա նից Անդր կով-
կա սի, Հյու սի սային Կով կա սի, Մե րձ վոլ գյան, Մի-
ջին Ա սի այի թուր քա լե զու տա րա ծք նե րի պո կու-
մը և նրա նց մի ա ցու մը թուր քի այի հե տ»:26 

Եվ հե տա մուտ հա մազ գային իր տես լա կա-
նին, թուր քա կան խեղ ված ու ոճ րային քա ղա-
քա կան հան ճա րը ոչ մի այն երկ նեց ու «գա ղտ-
նի ու թյան և խա վա րի պայ ման նե րում» (Նայիմ 
ալ Յա ֆի) գոր ծադ րեց ար մե նո ցի դը, այլև ու-
ղեն շեց հե տա գա գոր ծո ղու թյուն նե րի հա ջոր-
դա կան շղ թան: Մաս նա վո րա պես, բո լշևիկ նե-
րի ա ջակ ցու թյա մբ ու նրա նց հետ ներ դաշ նակ 
հա մա գոր ծակ ցու թյա մբ Հայաս տա նի Հան-
րա պե տու թյա նը 1920 թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 
2–ին պար տադ րե լով Ա լեք սա նդ րա պո լի պայ-
մա նա գի րը, ձգ տեց գտ նել նոր սահ ման նե-
րի ան խախ տու թյան լրա ցու ցիչ «ի րա վա կա ն» 
հիմ նա վո րում ներ, հաշ վե լով, որ թուր քի այի ու 
Հայաս տա նի մի ջև «խա ղա ղու թյան ու բա րե կա-
մու թյան պայ մա նագ րի» առ կայու թյան պա րա-
գայում աշ խար հին չի մնա ա նե լու ո չինչ, քան 
ճա նա չել կա տար ված փաս տը (Յու. Բար սե ղով):

«Խն դի րը,– գրում է տա ղան դա վոր ի րա-
վա գե տն ու մի ջազ գայ նա գե տը,– հայե րին 
փաս տա կան ի րադ րու թյան հետ հաշ տեց նե-
լուն հաս նե լու մեջ էր: Պե տք էր հար կադ րել 
հայե րին, ի րե նց գա ճաճ պե տու թյան ճա նաչ-
ման դի մաց, հրա ժար վել ի րե նց տա րա ծք նե-
րից՝ հօ գուտ թուր քի այի: Գրե թե կա տա րյալ 
դե բե լյա ցի ան (հ նա զան դե ցում) և ա նեք սի ան 
կա րող է ին, այդ պի սով, ներ կայաց վել ցե սի ա՝ 
տա րած քի կա մա վոր զի ջում, իսկ այդ տա րա-
ծք նե րի բնակ չու թյան գե նո ցի դը (ընդգ ծում-
նե րն իմն են. –Լ.Շ.) որ պես ան ցյա լի ցա վակ-
ցու թյան ար ժա նի ի րա դար ձու թյուն նե ր»:27 

Աս վա ծը, ինչ պես տես նում եք, տա րո ղու-
նակ է և սպա ռիչ:

... Տա րօ րի նակ է, սա կայն ի րո ղու թյուն, որ այ-
սօր հայ ժո ղո վուր դը նո րից ազ գային–պատ մա-
կան իր հիմ նա խն դիր նե րով հայտնվել է ար դար, 
մար դա սի րա կան ու ի րա վա կան նոր աշ խար-
հա կար գի հա մար պայ քա րող նե րի ա ռա ջին 
շար քե րում, թե րևս ի րեն զո րա վիգ ու նե նա լով 

XX դա րի մար դա սե րի, Նո բե լյան խա ղա ղու-
թյան մր ցա նա կակ րի, խո շո րա գույն քա ղա քա-
կան և պե տա կան գո րծ չի, ԱՄՆ–ի 28–րդ նա-
խա գահ Վուդ րո Վիլ սո նի հա մո զում–հոր դո րը. 
«թուր քի ան իր դա ժա նու թյուն նե րով գե րա-
զան ցեց իր ու սու ցիչ նե րին և դրա նով ա պա ցու-
ցեց Եվ րո պայում լի նե լու իր կաս կա ծե լի ի րա-
վուն քը... Հայե րի հա մա տա րած կո տո րա ծը մեզ 
հար կադ րում է բա ցա ռել այդ տգետ, ա նա ռո-
ղջ բան դան Եվ րո պայի սահ ման նե րից: Հայաս-
տա նը պե տք է ստա նա այն, ին չի պատ մա կան 
ի րա վուն քը նա ու նի... Վաղ թե ուշ թուր քի ան 
կա նգ նե լու է Տրի բու նա լի ա ռաջ և հա շիվ է տա-
լու, ու այն ժամ նրա նից պա հա նջ վե լու է կո ղո-
պտ վա ծը վե րա դա րձ նել իր իս կա կան տի րո ջը 
(ընդգծումն իմն է.–Լ.Շ.)»28։

 Ճի շտ է, որ Գո րշ գայ լը նե նգ էր (և է), դա րա-
նա կալ ու ո խա կալ, նաև ան բա րո, սա կայն հայ 
ժո ղո վր դին պե տք է ու ղեկ ցի վս տա հու թյունն՝ 
իր բա րոյա կան ու ֆի զի կա կան ու ժե րի, նվիր-
վա ծու թյու նը՝ Հայաս տա նի լու սա վոր ա պա գայի 
հան դեպ: Այդ պի սով, մի այն նա կկա րո ղա-
նա կա տա րել պատ մա–քա ղա քա կր թա կան իր 
ա ռա քե լու թյու նը «Ե դե մա կան այ գում», որ պես 
աշ խար հի ա ռա ջին քրիս տո նյա պե տու թյուն:

Հ. Գ. – Ար մե նո ցի դի հար ցում առ կա է ճա
կա տագ րի դա ժան խա ղը նրա հո վա նա վոր նե
րի կյան քում: Հայա տյաց Ա լեք սա նդր Բո րի սո
վիչ Լո բա նով–Ռոս տո վս կին, Նի կո լայ II–ի արտ
գո րծ նա խա րա րը, կաթ վա ծա հար ե ղավ՝ լսե լով 
Վա նում հայե րի կո տո րա ծի մա սին, 1896 թվա
կա նի օ գոս տո սին: «Ես հա մոզ ված եմ,– ա սում է 
պոլ Կամ բո նը,– որ նրան տա պա լող հար վա ծը 
տե ղի ու նե ցավ հե նց այդ պատ ճա ռո վ»: Ա ռե ղծ
վա ծային է Թուր քի այում Գեր մա նի այի դես պան 
Հա նս Ֆրայ հեր ֆոն Վան գեն հայ մի մահ վան 
(1915 թվա կա նի հոկ տեմ բե րի 25) պատ մու թյու
նը: Քա ջա ծա նոթ Հեն րի Մոր գեն թաուն գրում 
է, որ հայե րի զա նգ վա ծային սպա նու թյուն նե րի 
հար ցով Վան գեն հայ մի հետ ծա նր խո սակ ցու
թյու նից եր կու օր հե տո «ճա շա սե ղա նի շուրջ 
նրան հա սավ հար ված (его хватил удар): Նրան 
բա րձ րաց րին երկ րո րդ հա րկ եւ պառ կեց րին 
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տե ղա շոր, սա կայն նա այդ պես էլ գի տակ ցու
թյան չե կա վ»: Նա այն մա րդն էր և նրա կա
ռա վա րու թյունն այն կա ռա վա րու թյու նը, ո րո նք 
«կա րող է ին կա սեց նել այդ հան ցա գոր ծու թյու
նը... ամ բո ղջ մի ժո ղո վր դի այդ կո տո րա ծը»: 

Այդ եր կու դի վա նա գետ նե րը, քսան տար
վա տար բե րու թյա մբ, ինչ պես գրում է Վա հագն 

Տատ րյա նը, կան խամ տա ծո րեն թույլ տվե ցին 
հայե րի զա նգ վա ծային կո տո րած ներ, եր կու 
դեպ քե րում էլ, դրա նով իսկ բա ժա նե լով գոր
ծակ ցի բե ռը: «Ն րա նց բա ժին ըն կավ նույն հի
վան դու թյու նը, որ հան գեց րեց նրա նց մահ վան, 
քան զի այդ հի վան դու թյու նը՝ կաթ վա ծա հա րու
թյու նը, ե ղավ ճա կա տագ րա կա ն»։ 29
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Հ ույն պատ մա գիր Հե րո դո տո սի հա-
վա ստ մա մբ դե ռևս Ք.ա. VI դ. Եր վան դա կան 
Հայաս տա նի արևմ տյան շր ջան նե րը մտել է ին 
Ա քե մե նյան Պա րս կաս տա նի XIII սատ րա պու-
թյան կազ մի մեջ: Իսկ Ք.ա. V դ. վեր ջե րին այն 
բա ժան վել էր եր կու սատ րա պու թյուն նե րի՝ 
Արևե լյան Ար մե նի այի և Արևմ տյան Ար մե նի-
այի, ո րոն ցից վեր ջի նը հա մա պա տաս խա նում 
էր նախ կին XIII սատ րա պու թյան տա րած քին:

 թեև «Ա րևմ տյան Հայաս տա ն» եզ րույ թի օգ-
տա գոր ծու մը սկզբ նա վո րվում է Ք.ա. VI դ.–ից, 

սա կայն այն շր ջա նա ռու թյան մեջ է մտել 387թ. 
հե տո, երբ Մեծ Հայ քի թա գա վո րու թյու նը, լի-
նե լով հարևան զո րեղ տե րու թյուն նե րի՝ Հռո-
մի (հե տա գայում Բյու զան դի ա) և Սա սա նյան 
Պա րս կաս տա նի պայ քա րի թա տե րա բեմ, բա-
ժան վել է նրա նց մի ջև և քա ղա քա կան բա-
ժան ման գծից արև մուտք ըն կած հատ վա ծը 
հայտ նի դար ձել Արևմ տյան Հայաս տան ա նու-
նով: Այդ շր ջա նում այն բա ժան ված էր ե րեք 
կար գի վար չա տա րած քային մի ա վոր նե րի՝ 
ինք նա վար նա խա րա րու թյուն նե րի, Ներ քին 
Հայ քի և Փոքր Հայ քի:

ԱրԵՎմտՅԱՆ հԱՅԱՍտԱՆ

Պատմական գիտությունների թեկնածու,
Խ. Աբովյ անի անվան 

ՀՊՄՀ Հայոց պատմության ամբիոնի  դոցենտ, 
Արևմտահայերի 3–րդ համագումարի 

պատգամավոր 
(Փարիզ, 2011թ. դեկտեմբեր), 

«Արևմտահայոց ազգային համագումար» (ԱԱՀ)
հայաստանյան կազմակերպության՝ 

 «Արևմտահայերի ժառանգների մի ավորում» (ԱԺՄ) ՀԿ 
Խորհրդի անդամ,

Արմատները. 
հայրական՝ Արևմտյան Հայաստանից 
(բնիկ վանեցիներ), 
մայրական՝ Արևելյ ան Հայաստանից 
(Հյուսիսային արցախ – Չարդախլու)։

(Վարչա-քաղաքական համառոտ ակնարկ)
ԱրԵՎմտՅԱՆ հԱՅԱՍտԱՆԸ ԿԱմ 

ԹՈՒ րքԱհԱՅԱՍտԱՆԸ (տԱճԿԱհԱՅԱՍտԱՆԸ) 
ՊԱտմԱԿԱՆ հԱՅԱՍտԱՆԻ ԱրԵՎմտՅԱՆ հԱտՎԱԾԻ 

ՎԱրՉԱտԱրԱԾքԱՅԻՆ մԻԱՎՈրԻ ՊԱՅմԱՆԱ ԿԱՆ ԱՆՎԱՆՈՒ մՆ Է

Գիտական հոդված

ԱՎԵՏԻՍ ՀԱՐՈՒթՅՈՒՆՅԱՆ
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 Հուս տի նի ա նոս առաջին կայ սեր օ րոք 
(527-565) Արևմ տյան Հայաս տա նը են թա րկ-
վում է վար չա կան նոր վե րա կազ մու թյա ն՝ բա-
ժան վե լով I, II, III և IV Հայ քե րի, ին չը խոր տա-
կիչ հար ված է հա սց նում Հայաս տա նի նա խա-
րա րա կան կար գին և նպաս տում երկ րից հայ 
ազ գաբ նակ չու թյան պար բե րա կան ար տա-
հոս քին: Ժա մա նա կի ըն թաց քում հայ զի նա-
կան ու ժե րը շա րու նա կա բար դուրս են բեր վել 
երկ րից և օգ տա գո րծ վել Հյու սի սային Աֆ րի-
կայում, Ի տա լի այի հյու սի սում և այլ վայ րե-
րում ըն թա ցող պա տե րա զմ նե րի ժա մա նակ, 
կան խամ տած ված քա ղա քա կա նու թյուն, ո րը 
կա նո նա վոր ու տևա կան բնույթ է ըն դու նել 
հատ կա պես Մո րիկ կայ սեր օ րոք (582–602):

591թ. Բյու զան դի այի և Պա րս կաս տա նի մի ջև 
տե ղի ու նե ցած Հայաս տա նի նոր բա ժան մա-
մբ, (ո րը վե րա հաս տատ վել է 629թ. Մո րի կի և 
Խոս րո վի կող մից) վեր ջի նիս արևմտյան մա սը 
(մի նչև Սևա նի լեռ նա նցք, Սևա նա լիճ, Ա զատ 
գետ, Մեծ ու Փո քր Մա սիս ներ, Վա նա լիճ, 
Մի ջա գե տք Հայոց) ան ցել Է Բյու զան դի ային: 

Սա կայն 387թ. և 591թ. բա ժա նում նե րը է ա-
պես չեն խախ տել հայ ժո ղո վր դի էթ նի կա-
կան, տն տե սա կան և հոգևոր–մ շա կու թային 
ներ քին մի աս նու թյու նը, քա նի որ թե ո դո րոս 
Ռշ տու նին ա րա բա կան ար շա վա նք նե րի նա-
խօ րյա կի ն՝ 639թ., այդ բա ժա նում նե րից հե տո 
ա ռա ջին ան գամ վե րա մի ա վո րել է Արևմ տյան 
և Արևե լյան Հայաս տան նե րը:

1453թ. նախ կին Բյու զան դա կան կայս րու-
թյան փո խա րեն Օս մա նյան տի րա պե տու թյան 
հաս տա տու մից հե տո Արևմ տյան Հայաս տա-
նից դե պի Կոս տա նդ նու պո լիս են ներ հո սել 
հայ վա ճա ռա կա նա կան և ար հես տա վո րա կան 
դա սե րի ներ կայա ցու ցիչ նե րը և մտա վո րա կան-
նե րը: Դրան նպաս տել են, նա խ՝ 1461թ. Կոս տա-
նդ նու պոլ սի Հայոց պատ րի ար քու թյան հիմ-
նու մը և ա պա հայե րին տրա մա դր վող ա ռա նձ-
նաշ նոր հում նե րը, ո րո նց շնոր հիվ ա ռա ջա նում 
է չե լե բի ա կան, ա պա ա մի րայա կան դա սը:

Դ րու թյու նը փոխ վեց XVI դ. սկզբից, երբ 
Հայաս տա նը դար ձավ թուրք–պարսկա-
կան 127-ա մյա պա տե րա զմ նե րի ու 

ա վե րա ծու թյուն նե րի դա ժան թա տե րա բեմ: 
1514–ին չա լդ րա նում Սե ֆյան Պա րս կաս տա-
նի նկատ մա մբ տա րած հաղ թա նա կից հե տո 
օս մա նյան թուր քե րը ջա նում են փո փո խել 
Արևմ տյան Հայաս տա նի էթ նիկ դի մա գի ծը՝ 
նրա տա րած քում բնա կեց նե լով քուրդ ա շի-
րեթ նե րի՝ թեև Արևմ տյան Հայաս տա նի խո շոր 
մա սը ընդ գր կող  էյա լե թը պաշ տո նա պես կոչ-
վել է Էր մա նիս տան: Ա ռա ջին ան գամ եր կու 
մա րտն չող պե տու թյուն նե րը հա մա ձայ նու-
թյան են ե կել 1555թ., երբ կնք վել է Ա մա սի այի 
հաշ տու թյան պայ մա նա գի րը և ստե ղծ վել է 
մո տա վո րա պես այն սահ մա նա գի ծը, որ այժմ 
էլ գոյու թյուն ու նի թուր քի այի և Ի րա նի մի ջև: 
Երկ րի մե ծա գույն մա սը՝ Արևմ տյան Հայաս-
տա նը, կամ թուր քա հայաս տա նը (Տաճ կա-
հայաս տա նը)1* ըն կել է Օս մա նյան թուր քիայի 
գե րիշ խա նու թյան տակ և իր վար չա–քա ղա-
քա կան վե րջ նա կան ձևա վո րու մը ստա ցել 
1639թ. կնք ված Դի ար բե քի րի պայ մա նագ րով, 
հա մա ձայն ո րի Արևե լյան Հայաս տա նի հետ 
սահ մա նա գի ծն ան ցել է ջա վախ քի լեռ նե-
րով, Ա խու րյան գե տով, Հայ կա կան պա րով, 
Կո տուր–զագ րո շյան լեռ նե րով: Նշ ված սահ-
մա նգ ծից արև մուտք ըն կած մա սը, որն ա վե լի 
քան եր կու ան գամ մեծ էր արևե լյա նից, կոչ-
վում էր Արևմ տյան Հայաս տան: 

1* «Տաճկաստանը» հայերի կողմից թուրքիային 
տրված մյուս անվանումն էր, որի հիմքում ընկած 
է «տաճիկ» ժո ղո վրդի էթնոնիմը: Միջին դա-
րերում հայերը «տա ճիկ» ասելով նկատի ունեին 
Մի ջա գետքում և Ասորիքում (Սի րիայում) բնակվող 
արաբ  ներին: Քրիստոնյաների նկատմամբ հա-
լածանքների սաստ  կաց   ման պայմաններում 
«տա ճիկ» ասելով նկատի էին ունե նում ընդ-
հանրապես ճնշող և դաժան անձ կամ ժողովուրդ: 
Աստիճանաբար, «տա ճիկ» ան վանումը դարձավ 
հավա քա կան ան  վանում և մահ մեդականության 
տա րա ծումից հե տո ժամանակի ընթացքում 
այդպես սկսեցին ան վանել ընդ հան  րապես բոլոր 
մահ մե դա կան նե րին: Հետագայում «տաճիկ» սկսե-
ցին կոչել հիմ նականում մահմեդականության 
սուննի դավանանքի հե տևորդ նե րին, իսկ 16–17-րդ 
դարերից այդ անվանումը տարածվեց միայն 
օսմանյան թուրքերի վրա: Արդյունքում, թուրքերը 
կոչվեցին «տաճիկ»,  թուրքիան՝ «Տաճկաստան», 
իսկ Արևմտյան Հայաստանը՝ «Տաճկահայաստան»:
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Ա րևմ տյան Հայաս տա նը շու տով են թա-
րկ վում է վար չա կան նոր բա ժան մա ն՝ տրոհ-
վե լով  էյա լեթ–փա շայու թյուն նե րի, քր դա կան 
խա նու թյուն նե րի, հյու քու մե թու թյուն նե րի և 
հայ կա կան կի սան կախ իշ խա նու թյուն նե րի: 

Էյա լեթ նե րը, ո րո նք հե տա գայում կոչ վեցին 
վի լայեթ ներ, ան մի ջա պես սուլ թա նին ենթակա 
նա հա նգ ներ է ին, ո րո նց գե րա գույն կա ռա վա-
րիչ նե րը կոչ վում է ին փա շա ներ: Այդ պատ ճա-
ռով պատ մաաշ խար հագ րա կան գրա կա նու-
թյան մեջ  էյա լե թի կամ վի լայե թի փո խա րեն 
հա ճախ գո րծ է ած վում նաև փա շայու թյուն 
ա նու նը:

թուր քի այի կող մից զա վթ ված Արևմտյան 
Հայաս տա նի տա րածքի մե ծա գույն մա սից 
սկզբնա կան շրջա նում կա զմ վեց մի կու սա կա-
լու թյուն,  ո րը կոչ վում էր Էր մե նիս տան: Նրա 
կե նտ րո նը Էրզ րում քա ղա քն էր, ո րի ա նու-
նով էլ շու տով Էր մե նիս տան  էյա լե թը կոչ վեց 
էրզ րու մի  էյա լեթ: Հե տա գայում Օս մա նյան 
կայս րու թյան վար չա կան բա ժա նու մը են թա-
րկ վեց նոր փո փո խու թյուն նե րի, ո րո նց հի ման 
վրա Էրզ րու մի  էյա լե թը մաս նատ վեց մի քա նի 
 էյա լեթ նե րի՝ Կար սի, Վա նի, Էրզ րու մի, Բայա-
զե տի, չըլ դը րի և այլն: 

Ա րևմ տյան Հայաս տա նի մի շա րք շր ջան ներ 
էլ գտն վում է ին Տրա պի զո նի փա շայու թյան 
կազ մի մեջ: 

Ա րևմ տյան Հայաս տա նը XVIII դա րում հիմ-
նա կա նում բա ժան ված էր հի նգ վի լայեթ նե-
րի (նա հա նգ նե րի)՝ Վա նի, Էրզ րու մի, Կար սի, 
Դի ար բե քի րի և Սվա զի (Սե բաս տի այի): Բա-
ցի դրա նից, մի շա րք հայաբ նակ շր ջան ներ 
մտ նում է ին չըլ դը րի, Ա դա նայի, Տրա պի զո նի 
վի լայեթ նե րի կազ մի մեջ: Արևմ տյան Հայաս-
տա նի վի լայեթ նե րի տա րած քում կային նաև 
քր դա կան ինք նա վար իշ խա նու թյուն նե ր՝ 
հյուք մե թու թյուն ներ:

 Վի լայեթ նե րը մաս նատ ված է ին սան ջակ-
նե րի (գա վառ նե րի), ո րո նց կա ռա վա րիչ նե-
րը սկզ բում կոչ վում է ին բեյեր (բե կեր), իսկ 
հե տա գայում՝ կայ մա կամ ներ (տե ղա պահ-
ներ): Սան ջակ նե րն ի րե նց հեր թին բա ժան-
ված է ին գա դըլ գա նե րի կամ կա զա նե րի (թեմ, 

գա վա ռակ), իսկ գա դըլ գա նե րը՝ նա հի ե նե րի 
(գյու ղա խմ բե րի):

 Վի լայե թի սահ ման նե րում ռազ մա կան և 
վար չա կան ամ բո ղջ իշ խա նու թյու նը գտն վում 
էր կու սա կալ փա շայի ձեռ քին, որն ու ներ զին-
ված ու ժեր: Նա ինքն էր նշա նա կում սան ջակ-
նե րի կա ռա վա րիչ նե րին, հար կը բա ժա նում 
սան ջակ նե րի վրա և այն գան ձել տա լիս սան-
ջակ նե րի կա ռա վա րիչ նե րի ու կա պա լա ռու 
հար կա հա վաք նե րի մի ջո ցով: 

Ա րևմ տյան Հայաս տա նում գրե թե բո լոր պաշ-
տոն նե րը տր վում է ին կա շառ քով և կա պա լով: 

Մի նչև 1850–ա կան թթ. Արևմ տյան Հայաս-
տա նի վար չա կան և տա րած քային կազ մում 
է ա կան փո փո խու թյուն ներ չկա տար վե ցին: 
Շուրջ 500 տա րի ի րե նց կի սան կա խու թյու նը 
պահ պա նե ցին հայ կա կան մի շա րք իշ խա նու-
թյուն նե ր՝ Սա սու նը, Մոկ սը, Խի զա նը, Շա տա-
խը, Սա վու րը, Ի սյա նը, Ճա պաղ ջու րը, Տու-
ժի կը, Բու լա նու ղը, Մա նազ կեր տը, Խնու սը, 
զեյ թու նը: Նրա նք հա րկ է ին վճա րում օս մա-
նյան կա ռա վա րու թյա նը, բայց թուրք իշ խա-
նա վոր նե րը և պե տա կան զոր քե րը ի րա վունք 
չու նե ին մտ նել նրա նց գա վառ նե րը: չնայած 
եր կա րա տև պա տե րա զմ նե րին, բռ նի և կա մա-
վոր ար տա գաղ թե րին և քր դա կան ա շի րեթ նե-
րի վե րաբ նա կեց մա նը, ընդ հուպ մի նչև XIX դ. 
Արևմ տյան Հայաս տա նի բնակ չու թյան ճն շող 
մե ծա մաս նու թյու նը հայեր է ին:

1828–29–ի ռուս–թուր քա կան պա տե րազ մից 
հե տո Ադ րի ա նա պոլ սի պայ մա նագ րով շուրջ 
100 հզ. արևմ տա հայեր գաղ թե ցին և բնա կու-
թյուն հաս տա տե ցին Ա խա լց խայում, Ա խալ-
քա լա քում, Գյում րի ում, թա լի նում, Սևա նա 
լճի ա փե րին, Սուր մա լուում, Դա րա չի չա կում 
(այժմ՝ ծաղ կա ձոր), Ա պա րա նում: զա նգ վա-
ծային այս գաղ թը լուրջ հար ված հա սց րեց 
Արևմ տյան Հայաս տա նի տն տե սու թյա նը: 

1820–30–ա կան թթ. Օս մա նյան կայս րու-
թյու նում ստեղ ված ծա նր կա ցու թյու նը կա-
ռա վա րող վեր նա խա վի ա ռա ջա դի մա կա նո-
րեն տրա մա դր ված տար րե րին հար կադ րեց 
քայ լեր ձեռ նար կել վար չա կար գի եվ րո պա-
կա նաց ման ուղ ղու թյա մբ: 1839թ. ըն դուն ված 
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թան զի մա թի (Գյուլ հա նե ի հաթ թը շե րիֆ) 
ա ռա ջին ակ տո վ՝ ան կախ կրո նա կան պատ-
կա նե լու թյու նից, նա խա տես վում էր օս մա նյան 
բո լոր հպա տակ նե րի՝ այդ թվում արևմ տա-
հայե րի ան ձի, ու նեց ված քի, պատ վի ան ձե-
ռնմ խե լի ու թյուն, հար կե րի գա նձ ման կա պա-
լային հա մա կար գի վե րա ցում, հար կե րի կար-
գա վո րում, ֆի նա նս նե րի, վար չու թյան, դա-
տա վա րու թյան բա րե լա վում և այլն: Սա կայն, 
հան դի պե լով մահ մե դա կան հե տա դի մա կան 
շր ջան նե րի կա տա ղի դի մադ րու թյա նը, այդ 
բա րե փո խում նե րը մնա ցին թղ թի վրա: Ղրի մի 
(1853–1856) պա տե րազ մի ժա մա նա կա շր ջա-
նում ա ռա ջա ցած ճգ նա ժա մային նոր կա ցու-
թյու նը, Անգ լի այի, Ֆրան սի այի ու Ավստ րի այի 
գոր ծադ րած ճն շու մը սուլ թա նա կան կա ռա-
վա րու թյա նը ստի պե ցին 1856–ի փե տր վա րի 
18–ին հրա պա րա կել Հաթ թը հու մայու նը, ո րը 
կրկ նե լով հան դերձ Հաթ թը շե րի ֆը, լրա ցու-
ցիչ ի րա վունք ներ էր վե րա պա հում օս մա նյան 
քրիս տո նյա նե րին: Սա կայն հե տա գա հո ղային, 
վար չա կան և մյուս օ րե նք նե րը ոչ մի փո փո-
խու թյուն չմտց րե ցին Արևմ տյան Հայաս տա նի 
հա սա րա կա կան-տն տե սա կան վի ճա կի մեջ: 

Ա րևմ տա հայե րի կյան քում կարևոր ի րա-
դար ձու թյուն էր Արևմ տա հայե րի ազ գային 
սահ մա նադ րու թյան ըն դու նու մը Կ. Պոլ սի 
Հայոց Ազ գային ժո ղո վի կող մից (1860թ.) և 
հաս տա տու մը թուր քա կան կա ռա վա րու թյան 
կող մից (1863թ.), ո րը կոչ ված էր կար գա վո-
րե լու և վա րե լու արևմ տա հայե րի կրո նա կան, 
կր թա կան և հա սա րա կա կան կյան քը: 

Ա րևմ տյան Հայաս տա նի վար չա կա ռա վար-
չա կան և տա րած քային հա մա կար գի կազ մում 
փո փո խու թյուն ներ կա տար վե ցին XIX դ. երկ-
րո րդ կե սին, ո րի հետևան քով իս պառ վե րաց-
վե ցին քր դա կան հյուք մե թու թյուն նե րը և հայ-
կա կան իշ խա նու թյուն նե րի մնա ցո րդ նե րը: 

Ա րևմ տյան Հայաս տա նը բա ժան վեց Էրզ-
րու մի, Սվա զի, Տրա պի զո նի, Դի ար բե քի-
րի, Խար բեր դի վի լայեթ նե րի: Ա մե նա խո-
շոր վար չա մի ա վո րը՝ Էրզ րու մի (Կար նո) վի-
լայե թն էր: Փոխ վե ցին նաև վի լայեթ նե րի 
կա ռա վար ման ձևե րն ու կա ռա վա րիչ նե րը: 

Ռազ մա քա ղա քա կան ան սահ մա նա փակ ի րա-
վունք նե րով օժտ ված փա շա նե րին փո խա րի-
նե ցին կա ռա վա րու թյան նշա նա կած նա հան-
գա պետ–վա լի նե րը, ո րո նք զրկ վե ցին կե նտ-
րո նա խույս հա կում նե րի հնա րա վո րու թյու նից 
և երկ րի տն տե սա կան ու մշա կու թային գոր-
ծե րը վա րե լիս խո րհր դակ ցում է ին ի րե նց նա-
հա նգ նե րում ընտր ված «վի լայեթ նե րի վար-
չու թյա ն» հետ: Մար մին ներ, ո րո նց կազ մում 
(թե կուզև ձևա կա նո րեն) տեղ է ին գտ նում նաև 
հայե րը: 

1877–78թթ. ռուս–թուրքական պա տե րազ մը, 
Սան Ստե ֆա նոյի նախ նա կան պայ մա նա գի րը 
և Բեռ լի նի վե հա ժո ղո վը (1878թ.) նոր ի րա վի-
ճակ ստեղ ծեց Արևմ տյան Հայաս տա նում: Սան 
Ստե ֆա նոյի պայ մա նագ րի 16–րդ և Բեռ լի նի 
պայ մա նագ րի 61–րդ հոդ ված նե րով Հայ կա-
կան հար ցը վե րած վեց մի ջազ գային դի վա նա-
գի տու թյան հար ցի: Այս հան գա ման քը մի կող-
մից, Բուլ ղա րի այի ա զա տագ րու մը և Եվ րո-
պայից Օս մա նյան կայս րու թյան փաս տա կան 
դուրսմ ղու մը մյուս կող մից, օս մա նյան թուր-
քե րի առջև ծա ռաց րեց սե փա կան «հայ րե նի ք» 
ստեղ ծե լու մի տու մը և նրա նց հայաց քը դա րձ-
րեց դե պի կայս րու թյան արևե լյան ծայ րե րը, 
հատ կա պե ս դեպի Արևմ տյան Հայաս տա նը: 
Օգտ վե լով եվ րո պա կան մեծ տե րու թյուն նե րի 
մի ջև գոյու թյուն ու նե ցող քա ղա քա կան հա-
կա սու թյուն նե րից, սուլ թան Աբ դուլ Հա միդ 
երկրորդը զա նա զան ստա պա տիր պա տր-
վակ նե րով վի ժեց րեց բա րե փո խում նե րի ան-
ցկա ցումն Արևմ տյան Հայաս տա նում: Կարևո-
րու թյուն ձե ռք բե րեց արևմ տա հայու թյան ու 
Արևմ տյան Հայաս տա նում բնակ վող մահ մե-
դա կան բնակ չու թյան թվա քա նա կի տո կո-
սային հա րա բե րակ ցու թյու նը: Արևմ տա հայու-
թյան թի վը պա կա սեց նե լու, հա մե մա տա կան 
փոք րա մաս նու թյուն դա րձ նե լու նպա տա կո վ՝ 
Աբ դուլ Հա միդ երկրորդը Կար սի և Ար դա-
հա նի գա վառ նե րը 1878թ. Ռու սաս տա նին մի-
ա նա լուց հե տո կա տա րեց վար չա կան նոր 
բա ժա նում ներ և փո խեց Արևմ տյան Հայաս-
տա նի վար չա պատ կե րը: Էրզ րու մի վի լայե թը 
բա ժան վեց չո րս մի ա վո րի՝ Էրզ րու մի, Վա նի, 
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Հե քյա րի ի և Մու շի վի լայեթ նե րի: Սա կայն, այդ 
ևս ձե ռն տու չհա մա րե լով, Աբ դուլ Հա մի դը 
1880թ. ստեղ ծեց Դեր սի մի վի լայե թը՝ վե րաց-
նե լով Մու շի նը:

 Մի ա ժա մա նակ, սան ձա զե րծ վեց հա կա-
հայ կա կան հիս տե րի ա, մշակ վեց Հայ կա կան 
հար ցը հայե րի տե ղա հա նու թյան ու կո տո-
րած նե րի մի ջո ցով լու ծե լու քա ղա քա կան հե-
ռա գնա ծրա գիր: Այդ ուղ ղու թյա մբ ձեռ նարկ-
ված ա ռա ջին քայ լե րից մե կը ե ղել է նաև քր-
դա կան «հա մի դի ե » հե ծե լա գն դե րի ստեղ ծու-
մը (1891), ո րից հե տո ծա վալ վել են հայ կա կան 
կո տո րած նե րը (1894–1896), ո րո նց զոհ են 
գնա ցել ա վե լի քան 300 000 արևմ տա հայեր, 
իսկ 300 հազ. էլ կի րառ վող ու ծաց ման և զա-
նգ վա ծային ջար դե րի քա ղա քա կա նու թյան 
հետևան քով տա րա գր վել են օ տար երկր ներ:

1897–ին Արևմ տյան Հայաս տա նի տա րա ծքն 
ար դեն բա ժան ված էր Վա նի, Էրզ րու մի, Սվա-
զի, Բիթ լի սի, Դի ար բե քի րի, Խար բեր դի, Տրա-
պի զո նի վի լայեթ նե րի, ո րո նք չն չին փո փո-
խու թյուն նե րով հա րատևե ցին մի նչև Ա ռա ջին 
հա մաշ խար հային պա տե րազ մը: 

XX դ. սկզ բին Արևմ տյան Հայաս տա նի նա-
հա նգ նե րն ու նե ին տա րած քային հետևյալ 
պատ կե րը. Սե բաս տի այի (Ս վա զի) վի լայե թն 
ու ներ 83 700 կմ2 տա րա ծու թյուն, Էրզ րու մի նը՝ 
49 000 կմ2, Դի ար բե քի րի նը՝ 37 500 կմ2, Բիթ-
լի սի նը՝ 27 100 կմ2, Խար բեր դի նը՝ 32 900 կմ2, 
Վա նի նը՝ 40 000 կմ2:

Համաձայն 1914թ. հուն վա րի 26–ի ստորագր-
ված համաձայնագրի, ռուս–թուր քա կան Արևմ-
տյան Հայաս տա նում ստե ղծ վե լու է ին երկու 
հատ ված ներ, ո րոն ցից մե կն ընդ գր կելու էր 
Էրզ րու մի, Տրա պի զո նի և Սե բաս տի այի (Սվազ), 
մյու սը՝ Վա նի, Բիթ լի սի, Դի ար բե քի րի և Խար-
բեր դի վի լայեթ նե րը, իսկ դրա նց գլուխ կա րգ-
վող եվ րո պա կան եր կու ընդ հա նուր տե սուչ-
նե րը հետևե լու է ին բա րե նո րո գում նե րի ըն-
թաց քին: Սա կայն վե րա հաս ա ռա ջին հա մաշ-
խար հային պա տե րա զմն ի չիք դա րձ րեց այդ 
հա մա ձայ նու թյու նը:

 Դե ռևս առաջին աշ խար հա մար տի տա րի-
նե րի ն՝ 1917թ. հու նի սի 22–ին Վ.Ի. Լե նի նը ա ռաջ 

քա շեց ան կախ Հայաս տա նի գա ղա փա րը՝ լի-
ա կա տար ա զա տու թյան պա հա նջ ա ռա ջադ-
րե լով Արևմ տյան Հայաս տա նի նկատ մա մբ:

 Հոկ տեմ բե րյան հե ղա փո խու թյու նից հե տո 
Խո րհր դային Ռու սաս տա նի կա ռա վա րու թյու-
նը 1917–ի դեկ տեմ բե րի 29–ին հրա պա րա կեց 
«թուր քա հայաս տա նի մա սի ն» հրո վար տա-
կը, ո րով պա շտ պան վում էր Ցա րա կան Ռու-
սաս տա նի գրավ ված «թուր քա հայաս տա նի » 
(Արևմ տյան Հայաս տան) հայե րի ա զատ ինք-
նո րոշ ման ազ գային պե տա կա նու թյան ի րա-
վուն քը՝ ընդ հուպ մի նչև լի ա կա տար ան կա-
խու թյուն: Ե րաշ խիք ներ է ին հա մար վում ռու-
սա կան զոր քե րի դուրս բե րու մը և հայ կա կան 
ժո ղո վր դա կան մի լի ցի այի կազ մա կեր պու մը, 
տար բեր երկր նե րում գտն վող գաղ թա կան և 
վտա րան դի, պա տե րազ մի ժա մա նակ բռնի 
ար տա քս ված հայե րի ա նար գել վե րա դա րձն 
ի րե նց հայ րե նիք: Սա կայն, այս դեկ րե տը հա-
զիվ թե ի րա կան հիմ քեր ու ներ, ո րով հե տև ռու-
սա կան զոր քե րի դուրս բե րու մը ինք նըստին-
քյան հար ցա կա նի տակ էր դնում հրո վար տա-
կի հիմ նադ րույթ նե րի կեն սա գոր ծու մը:

Բ րե ստ–Լի տո վս կի 1918–ի մար տի 3–ի պայ-
մա նագ րով, Գեր մա նի այի ճնշ ման ներ քո Խո-
րհր դային Ռու սաս տա նը ստիպ ված էր Կար-
սի, Ար դա հա նի և Բա թու մի շր ջան նե րը զի ջել 
թուր քի ային: Վե րա կա նգն վում էր ռուս–թուր-
քա կան 1877–1878–ի պա տե րազ մից ա ռաջ ե ղած 
սահ մա նա գի ծը: 1918–ի Բրես տի հաշ տու թյան 
պայ մա նագ րի 4–րդ հոդ վա ծում նշ վում էր. 
«Ռու սաս տա նը կա նի այն ա մե նը, ինչ որ ի րե-
նից կախ ված է, որ պես զի ա պա հո վի իր զոր-
քե րի դուրս բե րու մը Արևե լյան Ա նա տո լի այի 
նա հա նգ նե րից (խոս քը վե րա բե րում է «թուր-
քա հայաս տա նի ն» կամ Արևմ տյան Հայաս տա-
նին – Ավ. Հ.) և վեր ջին նե րիս կա նո նա վոր վե-
րա դար ձը թուր քի այի ն»: Խո րհր դային Ռու-
սաս տա նն ըստ է ու թյան լի ո վին ան տե սում էր 
«թուր քա հայաս տա նի մա սի ն» հրո վար տա կը: 
Ա վե լին, ռու սա կան զոր քե րը պե տք է դուրս 
բեր վե ին նաև 1877–78–ի ռուս–թուր քա կան պա-
տե րազ մի հետևան քով Ռու սաս տա նին ան ցած 
Կար սի, Ար դա հա նի և Բա թու մի մար զե րից, և 
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նրանց ա պա գա կա ցու թյու նը պե տք է սահ ման-
վեր թուր քի այի հա մա ձայ նու թյա մբ: Բրե ստ–Լի-
տո վս կի պայ մա նա գի րը ա ռա վել քան ող բեր-
գա կան հետևա նք ներ ու նե ցավ հայ ժո ղո վր դի 
հա մար (ռազ մա ճա կա տի մեր կա ցում, մու սա-
վա թա կան–մե նշևի կյան բլո կի հա կա հայ կա կան 
վար քա գիծ, թուր քա կան զոր քե րի ներ խու ժում 
Անդր կով կաս, Բաք վում ու հայա շատ այլ վայ րե-
րում կազ մա կե րպ ված հայ կա կան նոր ջար դեր):

1918–ի հոկ տեմ բե րի 30–ին Մուդ րո սի զի-
նա դա դա րով թուր քի ան զի նա թափ վեց և հե-
ռաց վեց Անդր կով կա սից, սա կայն Արևմ տյան 
Հայաս տա նը հիմ նա կա նում մնաց նրա տի րա-
պե տու թյան տակ: 

1920–ի ապ րի լի 19–26–ին կայա ցավ Սան–
Ռե մոյի կոն ֆե րան սը, ո րը նա խա պատ րաս-
տեց Արևմ տյան Հայաս տա նի վե րա բե րյալ 
քնն վե լիք պայ մա նա գի րը, նա խա տե սում էր 
թուր քի այի տի րա պե տու թյան տակ ե ղած և 
մի նչև 1915թ. հայա շատ շր ջան նե րից կազ մել 
ինք նա վար Հայաս տան, ո րի կազ մի մեջ պե-
տք է մտ նե ին Էրզ րու մի, Վա նի, Բիթ լի սի և 
Տրա պի զո նի վի լայեթ նե րը՝ դե պի ծով ելք ու-
նե նա լու պայ մա նով: Հայաս տա նի ման դա տը 
ա ռա ջա րկ վում էր ԱՄՆ–ին, իսկ հրա ժար վե լու 
դեպ քում խնդր վում էր ԱՄՆ–ի պրե զի դեն-
տի ց՝ ան ցկաց նել սահ մա նագ ծում:

1920թ. հու նիս–հու լիս ա միս նե րին Մո սկ-
վայում կայա ցած խո րհր դա–թուր քա կան բա-
նակ ցու թյուն նե րի ժա մա նակ թուր քա կան կող-
մը մեկ ան գամ ևս ցու ցադ րեց քե մա լա կան-
նե րի նվա ճո ղա կան ձգ տում նե րը՝ չճա նա չե լով 
հայ ժո ղո վր դի ի րա վունք նե րը ոչ մի այն Արևմ-
տյան Հայաս տա նի նկատ մա մբ, այլև նոր պա-
հա նջ նե րը Կա րսն ու Ար դա հա նը թուր քի ային 
զի ջե լու մա սին: Ան հա ջո ղու թյան մա տն վե ցին 
բա նակ ցու թյուն նե րը Խո րհր դային Ռու սաս տա-
նի և Լևոն Շան թի գլ խա վո րած դաշ նակ ցա կան 
կա ռա վա րու թյան պատ վի րա կու թյան մի ջև, 
քա նի որ վեր ջի նս ա պա վի նե լով Ան տան տին, 
ա ռա ջադ րեց ա նի րա կա նա նա լի պա հա նջ ներ:

1920թ. օ գոս տո սի 10–ին կնք վեց Սև րի պայ-
մա նա գի րը, ո րի 88–րդ հոդ վա ծով Կ.  Պոլ սի 
կա ռա վա րու թյու նը հար կա դր ված էր ճա նա չել 

Արևմ տյան Հայաս տա նի ան կա խու թյու նը՝ 
նրա մեջ թող նե լով Էրզ րու մի, Վա նի, Բիթ լի-
սի, Տրա պի զո նի վի լայեթ նե րը: Սա կայն Սև րի 
պայ մա նա գի րը մնաց թղ թի վրա, քա նի որ 
արևմ տյան տե րու թյուն նե րը շա հա գրգռ ված 
չէ ին Արևմ տյան Հայաս տա նի ինք նա վա րու-
թյան խնդ րով:

 Մուս տա ֆա Քե մալ փա շայի գլ խա վո րած 
Ան կա րայի Ազ գային մեծ ժո ղո վի կա ռա վա-
րու թյու նը՝ ծպտ ված հա մաշ խար հային հե ղա-
փո խու թյան ա ռա ջա մար տի կի դի մա կով, չճա-
նա չեց Սև րի պայ մա նա գի րը և Խո րհր դային 
Ռու սաս տա նի կա ռա վա րու թյան նյու թա կան 
ու բա րոյա կան ա ջակ ցու թյա մբ պայ քար ծա-
վա լեց դրա դեմ:

 Շա րու նա կե լով ե րիտ թուր քե րի քա ղա քա-
կա նու թյու նը՝ քե մա լա կան նե րն ի րա կա նաց րե-
ցին արևմ տա հայե րի զա նգ վա ծային նոր ջար-
դեր, որ պես զի լռեց նեն Արևմ տյան Հայաս տա-
նի պա հան ջը: Եր կա րա տև քա շք շու կից հե տո 
եվ րո պա կան դի վա նա գի տու թյու նը Հայ կա-
կան հար ցը, այ սի նքն՝ Արևմ տյան Հայաս տա նի 
խն դի րը, հա նձ նեց դի վա նա գի տու թյան պատ-
մու թյա նը՝ մի ան գամ ևս դրսևո րե լով, որ ին քը 
շա հա գրգռ ված է ե ղել այդ հար ցը բա րձ րաց-
նել թուր քի այից զի ջում ներ ստա նա լու և ոչ 
թե հայե րին օգ նե լու հա մար: 

1921թ. Փե տր վա րյան ապս տամ բու թյու նը 
քե մա լա կան նե րի հա մար ա ռիթ դար ձավ Մո-
սկ վայում խո րհր դա–թուր քա կան բա նակ ցու-
թյուն նե րի ժա մա նակ մեջ տեղ բե րել Ա լեք-
սա նդ րա պո լի պայ մա նա գի րը և նույ նի սկ 
ար գե լել Խո րհր դային Հայաս տա նի պատ վի-
րա կու թյան ղե կա վար Ա.  Բեկ զա դյա նին մաս-
նակ ցե լու նիս տե րին: 1921թ. մար տի 16–ի սո վե-
տա–թուր քա կան պայ մա նա գի րը վե րա կրկն-
վեց նույն թվա կա նի հոկ տեմ բե րի ն՝ Կար սում: 
Արևմ տյան Հայաս տա նը դառ նա լով արևմ-
տյան դի վա նա գի տու թյան խար դա վա նք նե րի 
զոհ, մնաց թուր քի այի տի րա պե տու թյան ներ-
քո: թուր քիայի կազ մի մեջ մնաց նաև Արևե-
լյան Հայաս տա նի ո րոշ մա սը:

 Քե մա լա կան նե րը ա պա հո վե ցին ի րենց 
թի կուն քը և լի ո վին մեր ժո ղա կան դի րք 
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գրա վե ցին Ազ գե րի լի գայի երկ չոտ փոր ձե րի 
նկատ մա մբ՝ ստեղ ծե լու գեթ «Հայ կա կան ազ-
զային օ ջա խ» Արևմ տյան Հայաս տա նի որևէ 
մա սում: 1922–23թթ. տե ղի ու նե ցած Լո զա նի 
կոն ֆե րան սում Հայ կա կան հար ցը դար ձյալ 
մո ռա ցու թյան տր վեց, թեև այդ մա սին շատ 
խոս վեց հատ կա պես «Հայ կա կան ազ գային 
օ ջա խ» ստեղ ծե լու ա ռու մով: Քե մա լա կան նե-
րը, նե ղուց նե րի կար գա վի ճա կի վե րա բե րյալ 
ըն դու նե լով ան գլի ա կան նա խա գի ծը, կտ րա-
կա նա պես մեր ժե ցին որևէ զի ջում կա տա րել 
Հայ կա կան հար ցում:

1945թ. նոյեմ բե րի 27–ին Գևո րգ զ Ա մե նայն 
Հայոց կա թո ղի կո սը դի մեց Ի. Ստա լի նին, Հ. 
Տրու մե նին և Կ. Էտ լի ի ն՝ խնդ րե լով օգ նել վե-
րաց նե լու պատ մա կան ա նար դա րու թյու նը 
և Արևմ տյան Հայաս տա նը մի աց նել Խո րհր-
դային Հայաս տա նին ու հնա րա վո րու թյուն ըն-
ձե ռել աշ խար հաս փյուռ հայե րի ն՝ վե րա դառ-
նա լու մայր հայ րե նիք: 

Այդ հար ցը բա րձ րաց վեց նաև 1947թ. ապ-
րի լին Նյու Յոր քում գու մար ված Հայ կա կան 
Հա մազ գային կո նգ րե սում, բայց ա պար դյուն: 
Արևմ տյան Հայաս տա նը մնաց թուր քա կան 
տի րա պե տու թյան տակ, սա կայն հայ ժո ղո-
վուր դը եր բեք չհա շտ վեց իր հայ րե նի քի մե-
ծա գույն մա սի կո րս տի հետ: 

1987թ. Եվ րո խո րհր դա րա նը դա տա պար-
տեց հայե րի ցե ղաս պա նու թյու նը Օս մա նյան 
թուր քի այում և Արևմ տյան Հայաս տա նում: 
1989–ին հա մա պա տաս խան ո րո շում ըն դու նեց 
նաև ՀԽՍՀ Գե րա գույն խոր հուր դը: 

XX դ. մա րդ կու թյան դեմ կա տար ված ա ռա-
ջին ոճ րա գոր ծու թյու նը պե տք է ճա նա չեն բո-
լոր պե տու թյուն նե րը և մի ջազ գային ա տյան-
նե րը, իսկ Արևմ տյան Հայաս տա նը պե տք է 
վե րա դա րձ վի իր օ րի նա կան տի րո ջը՝ հայ 
ժո ղո վր դին: 

Ա րևմ տա հայ ազ գաբ նակ չու թյան թվաքա-
նա կը տար բեր ժա մա նակ նե րում տարբեր է 
ե ղել: XVII դ. Արևմ տյան Հայաս տանի բնակ-
չու թյան 98%–ը hայեր է ին: 1844–ի մար դա հա-
մա րով թուր քի այում ապրում էր 2,4 մլն. հայ, 
ո րից 2 մլն–ը՝ ա սիա կան թուր քի այում: 1878թ., 
Կ. Պոլ սի Հայոց պատ րի ար քա րա նի՝ Բեռ լի նի 

կո նգ րե սին ներ կայաց րած տվյալ նե րով 
թուր քի այում ապ րում էր 3 մլն. հայ: 1882–ին 
կա տար ված մար դա հա մա րով թուր քի այում 
ապ րում էր 2.660 000 հայ, ընդ ո րում, Վա նի 
վի լայե թում՝ 400 hզ., Սվա զում՝ 280, Խար-
բեր դում՝ 270, Բիթ լի սում՝ 250, Դի ար բե քի-
րում՝ 150, Էրզ րու մում՝ 280, Կի լի կի այում՝ 380, 
Ա սիա կան թուր քի այի մնա ցած մա սե րում՝ 
455, եվ րո պա կան թուր քի այում՝ 155 հա զար: 

XX դ. սկզ բին հայե րն Արևմ տյան Հայաս-
տա նում ար դեն կազ մում է ին ընդ հա նուր 
բնակ չու թյան 38,9 %–ը, թուր քե րը՝ 25,4, քրդե-
րը՝ 25,6, մնա ցած նե րը (չեր քեզ ներ, լա զեր, 
պար սիկ ներ և այլոք)՝ 11,1%–ը: 

1912–ին, Կ. Պոլ սի Հայոց պատ րի ար քա րա նի 
նոր մար դա հա մա րով, թուր քի այում ապ րող 
հայե րի թի վն ի ջել էր 2.026 000–ի: Նվա զել 
էր նաև Արևմ տյան Հայաս տա նում քրիս տո-
նյա ազ գաբ նակ չու թյան թի վը, դրա փո խա րեն 
ա ճել էր մահ մե դա կան նե րի թվա քա նա կը: 

Այժմ Արևմ տյան Հայաս տա նում բնակ վող 
հայե րի պաշ տո նա կան թի վը հա րյուր հա զա-
րից չի ան ցնում: Ոչ պաշ տո նա կան տվյալ-
նե րով պատ մա կան Արևմ տյան Հայաս տա նի 
տա րած քում այ սօր ապ րում է 1–3 մլն. հայ, 
ո րո նց մեծ մա սը ստիպ ված խո սում է թուր քե-
րեն կամ քր դե րեն: 

գ րԱ ԿԱ նՈւԹյԱն ՑԱ նԿ

1. Հա կո բյան թ. Խ., Հայաս տա նի պատ մա կան 
աշխար հագ րու թյուն, Երևան, 1968:

2. Ղա զա րյան Հ. Մ., Արևմ տա հայե րի սո ցի ալ–տնտե-
սա կան և քա ղա քա կան կա ցու թյու նը 1800–1870թթ., 
Երևան, 1967:

3. Ներ սի սյան Մ. Գ., Հայ ժո ղո վր դի ա զա տա գրա-
կան պայ քա րը թյուր քա կան բռ նա կա լու թյան դեմ 
1850-1870թթ., Երևան, 1955:

4. Հայաս տա նը մի ջազ գային դի վա նա գի տու թյան և 
սո վե տա կան ար տա քին քա ղա քա կա նու թյան փաս տա-
թղ թե րում, (1828–1923թթ.), Երևան, 1972:  

5. Հայե րի ցե ղաս պա նու թյու նը Օս մա նյան կայս րու թյու-
նում. փաս տա թղ թե րի և նյու թե րի ժո ղո վա ծու, Երևան, 
1991:

Գիտական հոդված
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ՄՀԵՐԻ ԴՈՒ Ռ ՄՀԵՐԻ ԴՈՒ Ռ
(ՊԱՀԱՆՋԱՏԷՐՈՒթԻՒՆ) (ՊԱՀԱՆՋԱՏԷՐՈՒթԻՒՆ)

ՄՀԵՐԻ ԴՈՒ Ռ
(ՊԱՀԱՆՋԱՏԷՐՈՒթԻՒՆ)    Հ.  Մարության ՄՀԵՐԻ ԴՈՒ Ռ ՄՀԵՐԻ ԴՈՒ Ռ
(ՊԱՀԱՆՋԱՏԷՐՈՒթԻՒՆ) (ՊԱՀԱՆՋԱՏԷՐՈՒթԻՒՆ)

№ 1 2014թ. 50

ԳԵրմԱՆԻԱՅԻ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ 
ՓՈԽհԱտՈւՑՈւմՆԵրԸ հրԵՈւԹՅԱՆԸ. 

ՁԵՎԱՎՈրՈւմԸ, ԳՈրԾԸՆԹԱՑԸ, 
ՆԵրԿԱ ՎԻճԱԿԸ

 Պատ մա կան գի տու թյուն նե րի դոկ տոր, 
ՀՀ ԳԱԱ հնա գի տու թյան և ազ գագրու թյան 

ինս տի տու տի 
ա ռա ջա տար գի տաշ խա տող, 

«Ա րևմ տա հայու թյան պա հան ջա տի րու թյան հիմն ա-
խնդիր նե րը» 

գի տա գո րծ նա կան մի  ջազ գային գի տա ժո ղո վի 
մասնակից-զեկուցող,  

(Կիպ րոս-Նիկոզիա, 2008թ. ապրիլ) 
Արևմ տա հայե րի 3-րդ հա մա գու մա րի պատգամա վոր  

(Փա րիզ, 2011թ. դեկ տեմ բեր), 
«Արևմտահայոց ազգային համագումար» (ԱԱՀ)

Ազգային Խորհրդի (ԱԽ) 
և 

«Արևմտահայերի ժառանգների մի ավորում» (ԱԺՄ) 
(Հայաստան) 

ՀԿ Խորհրդի անդամ։ 
«Վաս պու րա կան» հայ րե նակ ցա կան մի  ու թյան 

փոխնա խա գա հ։ 
Արմատները. 

հայրական՝  Լոռի-Կիրովական, 
մայրական՝ Վան-Թիֆլիս։

I Ե րկ րո րդ հա մաշ խար հային պա տե րազ-
մի տա րի նե րին նա ցի ո նալ–սո ցի ա լիզ մի գա-
ղա փա րա խո սու թյա մբ ա ռաջ նո րդ վող ֆա շիս-
տա կան Գեր մա նի այի կող մից ի րա կա նաց վեց 
շուրջ 6 մլն եվ րո պա կան հրե ա նե րի ցե ղա-
սպա նու թյու նը, ո րը պատ մու թյան մեջ մտավ 

Հո լո քո ստ (ող ջա կի զում, եբ րայե րեն Հա–Շոա) 
ան վա մբ: Պա տե րազ մի ա վար տին հա ջոր դեց 
Գեր մա նի այի օ կու պա ցու մը հաղ թող տե րու-
թյուն նե րի կող մից, կայա ցան մի շա րք կոն-
ֆե րա նս ներ, ուր ի թի վս ետ պա տե րազ մյան 
Եվ րո պային առնչ վող բազ մա թիվ վճիռ նե-
րի, կայաց վե ցին ո րո շում ներ Գեր մա նի այի 

Հ ոդ վա ծում, հա մա ցան ցային տվյալ նե րի հի մա մբ, ան դրա դա րձ է ար ված Երկ րո
րդ հա մաշ խար հային պա տե րազ մին հա ջոր դող տա րի նե րին Հո լո քոս տի զո հե րին Գեր մա

նի այի և մի շա րք այլ պե տու թյուն նե րի ու կազ մա կեր պու թյուն նե րի ի րա կա նաց րած ֆի նան
սա կան փոխ հա տու ցում նե րին, դրա նց ձևա վոր մա նը և ըն թաց քին: Փոխ հա տու ցում նե րը հրե
ու թյա նը՝ տա րաբ նույթ ձևե րով, շա րու նակ վում են վճար վել մի նչ օրս, ին չը, մաս նա վո րա պես, 
ցույց է տր ված հա վել վա ծում բեր ված Գեր մա նի ային ուղղ ված հրե ա կան նյու թա կան պա հա նջ
նե րի կոն ֆե րան սի (« պա հա նջ նե րի կոն ֆե րան ս») 2005թ. ի րա կա նաց րած ֆի նան սա կան գոր
ծու նե ու թյան հաշ վեկ շիռն ար տա ցո լող նյու թե րի օ րի նա կով: Ար վում են ո րոշ հետևու թյուն ներ 

հրե ից փոր ձը հայոց պա հան ջա տի րու թյան հա մա տե քս տում կի րա ռե լու հա մար:

Գիտական հոդված
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ՄՀԵՐԻ ԴՈՒ Ռ ՄՀԵՐԻ ԴՈՒ Ռ
(ՊԱՀԱՆՋԱՏԷՐՈՒթԻՒՆ) (ՊԱՀԱՆՋԱՏԷՐՈՒթԻՒՆ)

կող մից վճար վե լիք ռազ մա տու գա նք նե րի 
ձևե րի ու չա փե րի շուրջ: 

Մի նչև Իս րայել պե տու թյան ձևա վո րու մը 
գեր մա նա կան կող մից փոխ հա տու ցում նե րի 
վճար ման հար ցը բա րձ րաց վել է 1945թ. սեպ-
տեմ բե րին, չո րս օ կու պա ցի ոն տե րու թյուն-
նե րին՝ Հրե ա կան գոր ծա կա լու թյան (Jewish 
Agency) [ ման րա մա սն տե ՛ս 1] կող մից նրա նա-
խա գահ Խաիմ Վեյց մա նի (Chaim Weizmann) 
(ո րը 1935–1946թթ. նաև Հա մաշ խար հային 
սի ո նիս տա կան կազ մա կեր պու թյան – World 
Zionist Organization [ ման րա մա սն տե ՛ս 2] նա-
խա գա հն էր) հղած հու շագ րում, որ տեղ պա-
հա նջ էր դր վում ընդ գր կել այդ հար ցը ռազ մա-
տու գան քի շուրջ Գեր մա նի այի հետ տար վող 
բա նակ ցու թյուն նե րի օ րա կար գում: Երկ րո րդ 
հա մաշ խար հային պա տե րազ մին հա ջոր դող 
ա ռա ջին տա րի նե րին, երբ դեռ խի ստ թա րմ էր 
Հո լո քոս տի հի շո ղու թյու նը և հրե ա նե րը չէ ին 
ցան կա նում որևէ շփում ու նե նալ գեր մա նա-
ցի նե րի հետ, Իս րայե լի ար տա քին գոր ծե րի 
նա խա րար Մ. Շա րե թի 1951թ. սկզբին Գեր մա-
նի ային ուղղ ված պա հան ջը՝ փոխ հա տու ցել 
(շուրջ 1,5 մլրդ դո լա րի չա փով) նա ցիս տա-
կան հե տա պն դում նե րից փրկ ված կես մի լի-
ոն հրե ա նե րի Իս րայե լում վե րաբ նա կեց ման 
հետ կապ ված ծախ սե րը, կր կին հղ ված էր 
ԱՄՆ-ին, ԽՍՀՄ-ին, Մեծ Բրի տա նի ային և 
Ֆրան սի ային: Նշ ված գու մա րի չա փը ձևա վոր-
վել էր այն հաշ վար կից, որ մեկ ներ գաղ թո ղի 
լի ար ժեք ին տե գր մա նն (աբ սո րբ ացի ա) ուղղ-
ված գոր ծու նե ու թյունն ար ժե 3 000$: Հա շվ-
ված էր նաև, որ 6 մլրդ դո լար ար ժո ղու թյա մբ 
հրե ա կան սե փա կա նու թյուն է թա լան վել նա-
ցի ստ նե րի կող մից, բայց նաև շե շտ վում էր, որ 
գեր մա նա ցի նե րը եր բեք չեն կա րո ղա նա նյու-
թա կան փոխ հա տու ցում տալ ի րե նց այն ա րա-
րք նե րի հա մար, ո րո նց զոհ գնա ցին մի լի ո նա-
վոր հրե ա ներ [ ման րա մա սն տե ՛ս 3]։

ԽՍՀՄ–ն ընդ հան րա պես ան պա տաս խան 
թո ղեց Մ. Շա րե թի պա հան ջը, իսկ արևմ-
տյան տե րու թյուն նե րն այն վե րա հաս ցե ագ րե-
ցին Գեր մա նի այի դաշ նային հան րա պե տու-
թյան կա ռա վա րու թյա նը: Վեր ջի նիս ֆե դե րալ 

կա նց լեր Կոն րադ Ա դե նաուե րի 1951թ. սեպ-
տեմ բե րին ար ված պաշ տո նա կան հայ տա րա-
րու թյան մեջ, ո րը պատ գա մա վոր նե րը լսում 
է ին հո տն կայս և որն ար ժա նա ցավ հա վա նու-
թյան խո րհր դա րա նի պատ գա մա վո րա կան 
բո լոր խմ բե րի կող մից, աս վում էր, որ Գեր մա-
նի ան պատ րա ստ է վճա րել փոխ հա տու ցում-
ներ նա ցիս տա կան հան ցա գոր ծու թյուն նե րի 
հա մար [ ման րա մա սն տե ՛ս 4]: Սա կայն հրե ա-
կան ժո ղո վր դի ներ կայա ցու ցիչ նե րին ուղղ-
ված Ա դենաուե րի կո չի ն՝ ԳՖՀ կա ռա վա րու-
թյան հետ այս հար ցի շուրջ բա նակ ցու թյուն ներ 
սկ սե լու մա սին, Իս րայե լի կա ռա վա րու թյու նը 
սկզ բում նույ նի սկ չար ձա գան քեց: Ճի շտ է, ի 
պա տաս խան այդ կո չին ըն դա մե նը մեկ ա միս 
ան ց, 1951թ. հոկ տեմ բե րին, Նաում Գո լդ մա-
նը, ո րը Հրե ա կան գոր ծա կա լու թյան հա մա-
նա խա գա հն էր և Հրե ա կան հա մաշ խար հային 
կո նգ րե սի (World Jewish Congress) նա խա գա-
հը, Նյու–Յոր քում կազ մա կեր պեց Արև մուտ քի 
երկր նե րում գոր ծող 23 հրե ա կան ազ գային և 
մի ջազ գային կազ մա կեր պու թյուն նե րի հա վա-
քը: Վեր ջի նիս մաս նա կից նե րը պար զո րոշ հաս-
կաց նել տվե ցին, որ խո սակ ցու թյու նը կա րող է 
գնալ մի այն նյու թա կան փոխ հա տու ցում նե րի 
շուրջ, ու այդ պի սով հան դիպ ման ար դյուն քում 
ստե ղծ ված կազ մա կեր պու թյու նը կոչ վեց Գեր-
մա նի ային ուղղ ված հրե ա կան նյու թա կան պա-
հա նջ նե րի կոն ֆե րա նս կամ կր ճա տ՝ «Պա հա-
նջ նե րի կոն ֆե րա նս» (The Conference on Jewish 
Material Claims Against Germany – the Claims 
Conference): Այս նոր կոն ֆե րան սի Տնօ րեն նե-
րի խոր հուր դը բաղ կա ցած էր հիմ նա դիր կազ-
մա կեր պու թյուն նե րից յու րա քան չյու րի կող մից 
գոր ծուղ ված եր կուա կան ան դամ նե րից: Ինչ-
պես նշ ված է նրա նց հայ տա րա րու թյան մեջ, 
«« Պա հա նջ նե րի կոն ֆե րան սը» խն դիր ու նի բա-
նակ ցել գեր մա նա կան կա ռա վա րու թյան հետ 
ու ստեղ ծել Գեր մա նի այի կող մից Հո լո քոս տի 
մի ջո ցով ան հատ հրե ա մա րդ կա նց և հրե ա ժո-
ղո վր դի նկատ մա մբ պատ ճա ռած նյու թա կան 
վնաս նե րի փոխ հա տու ցում նե րի ծրա գի ր»: 

1951թ. դեկ տեմ բե րին Ն. Գո լդ մա նը 
Կ. Ա դե նաուե րի հետ Լոն դո նում կայա ցած 
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հան դիպ ման ժա մա նակ հա սավ պայ մա նա-
վոր վա ծու թյան, որ Մ. Շա րե թի ներ կայաց րած 
գու մա րը դառ նա լու է բա նակ ցու թյուն նե րի 
ա ռար կա: Սա կայն կող մե րի վե րա բեր մուն քը 
բա նակ ցու թյուն նե րի նկատ մա մբ տար բեր էր: 

Ա րևմ տյան Գեր մա նի ան, որ պես Եր րո րդ 
ռեյ խի փաս տա ցի ի րա վա հա ջո րդ, հրե ա նե-
րին վճար վե լիք փոխ հա տու ցում նե րի շուրջ 
տար վող բա նակ ցու թյուն նե րի մեջ տես նում էր 
կարևո րա գույն քայլ նա ցիս տա կան ան ցյա-
լի հաղ թա հար ման ուղ ղու թյա մբ և մտա դիր 
էր նման կե րպ, գո նե մա սա մբ, քա վել գեր-
մա նա կան ժո ղո վր դի մեղ քը: Ըստ կող մե րի 
մի ջև կնք ված հա մա ձայ նագ րի, գու մար նե րը 
վճար վում է ին Իս րայե լին որ պես փոխ հա տու-
ցում Հո լո քոս տի տա րի նե րին հրե ա նե րի ստր-
կա կան աշ խա տան քի և նրա նց նկատ մա մբ 
կի րառ ված հա լա ծան քի, հե տա պն դում նե րի, 
ինչ պես նաև հրե ա կան սե փա կա նու թյան դի-
մաց, ո րը գո ղաց վել, թա լան վել էր նա ցի ստ նե-
րի կող մից: Միև նույն ժա մա նակ, Իս րայե լում 
և աշ խար հի այլ երկր նե րում գեր մա նա ցի նե-
րի հետ բա նակ ցու թյուններ սկսելու, առավել 
ևս վա րե լու հար ցը, ա ռաջ բե րեց բո ղո քի մեծ 
ա լիք: Դրա նում նրա նք տես նում է ին վի րա-
վո րա նք՝ ուղղ ված նա ցիս տա կան ցե ղաս պա-
նու թյան զո հե րի հի շա տա կին և ա ջակ ցու-
թյուն՝ մար դաս պան նե րի ռե ա բի լի տա ցի ային 
[հմմտ. 5]: Ա վե լի պրագ մա տիկ էր Իս րայե լի 
վար չա պետ Դ. Բեն–Հու րի ո նի (Ben–Gurion) 
դիր քո րո շու մը, ո րը մի քա նի ա միս տևող տա-
տա նում նե րից հե տո գեր մա նա կան փոխ հա-
տու ցում նե րի հար ցը 1952թ. հուն վա րին դրեց 
Իս րայե լի Կնե սե տի օ րա կար գում: Իր ո րո շու-
մը նա փաս տար կում էր նրա նով, որ չի կա-
րե լի թույլ տալ ոճ րա գո րծ նե րին մնալ ի րե նց 
չարագործության զո հե րի ժա ռա նգ ներ, և որ 
հրե ա կան պե տու թյու նը ի րա վա սու է Եր րո-
րդ ռեյ խի ի րա վա հա ջո րդ նե րից պա հան ջե լու 
մի ջոց ներ, ո րո նք ան հրա ժե շտ է ին թեթևաց-
նելու աբ սո րբ ցի այի գոր ծըն թա ցը նրա նց 
հա մար, ով քեր փրկ վել է ին նա ցիս տա կան 
ցե ղաս պա նու թյու նից: Ընդ ո րում, իս րայե լա-
կան ղե կա վա րը նշում էր, որ խոս քը գնում է 

բա ցա ռա պես թա լան ված հրե ա կան գույ քի 
ար ժե քի փոխ հա տուց ման, այլ ոչ թե «ա րյան 
դի մաց վճար վող փո ղե րի ե մա սին, և որ նյու-
թա կան պա հա նջ նե րը չեն վե րա բեր ում պատ-
մա–բա րոյա կան խն դիր նե րին, ո րո նք հա վե րժ 
կմ նան չվ ճար ված: Ե ռօ րյա բուռն քն նար կում-
նե րի ար դյուն քում, ո րո նք ար տա ցո լում է ին 
հրե ա կան հա սա րա կու թյան մեջ այս հար-
ցի շուրջ առ կա սուր տա րա ձայ նու թյուն նե րը, 
Բեն–Հու րի ո նի ա ռա ջար կը, ո րը են թադ րում 
էր (չ նայած բա ցե ի բաց այդ մա սին չաս վեց 
և ոչ մի խո սք) Արևմ տյան Գեր մա նի այի հետ 
ուղ ղա կի բա նակ ցու թյուն ներ վա րե լու հա մա-
ձայ նու թյուն, ըն դուն վեց Կնե սե տի կող մից 61 
ձայն կո ղմ, 50 դեմ հա րա բե րակ ցու թյա մբ: 

Գեր մա նա կան փոխ հա տու ցում նե րի մա սին 
բա նակ ցու թյուն նե րը կայա ցան 1952թ. մա րտ–
սեպ տեմ բեր ա միս նե րին: Դրա նց ար դյուն քում 
1952թ. սեպ տեմ բե րի 10–ին Լյուք սեմ բուր գում 
Կ. Ա դե նաուե րի, Մ. Շո մե տի և Ն. Գո լդ մա նի 
մի ջև կնք վեց հա մա ձայ նու թյուն (պատ մու-
թյան մեջ հայտ նի է իբրև «Լյուք սեմ բուր գյան 
հա մա ձայ նու թյու ն») [ ման րա մա սն տե ՛ս 6], ըստ 
ո րի Արևմ տյան Գեր մա նի ան պար տա վոր վեց 
12–14 տա րի նե րի ըն թաց քում վճա րել 845 մի-
լի ոն դո լար կամ 3 մլրդ մա րկ (հ րե ա կան կող-
մը պա հան ջեց, որ պես զի 500 մլն. դո լա րը 
պար տա վոր վի վճա րել Արևե լյան Գեր մա նի-
ան, սա կայն մի նչև Գեր մա նի այի վե րա մի ա վո-
րու մը, այդ պա հան ջը մնաց ան պա տաս խան), 
ո րոն ցից 110 մլն դո լա րը նա խա տես վում էր 
վճա րել Գեր մա նի ային ուղղ ված հրե ա կան 
նյու թա կան պա հա նջ նե րի մշ տա պես գոր ծող 
կոն ֆե րան սին, ինչ պես նաև ուղ ղա կի փոխ-
հա տու ցում նե րի վճա րում ներ՝ ընտր ված ան-
հատ նե րին: Գեր մա նի ան մե կան գա մյա փոխ-
հա տու ցում էր վճա րում 275 հա զար վե րապ-
րող նե րի: Այ սօր նրա նց թի վը կազ մում է 120 
հազ. մա րդ: 

Ա րա բա կան երկր նե րը սպառ նում է ին բոյ-
կոտ հայ տա րա րել Արևմ տյան Գեր մա նի ային, 
ե թե այդ հա մա ձայ նու թյու նը վա վե րաց վեր 
Բուն դես թա գի կող մից: Սա կայն այդ սպառ նա-
լի քը հե տաձ գեց հա մա պա տաս խան ո րոշ ման 
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ըն դու նու մը ըն դա մե նը կես տա րով և այն ու-
ժի մեջ մտավ 1953թ. մար տի 27–ին: Գեր մա-
նա կան խո րհր դա րա նը 1953թ. սեպ տեմ բե րին 
ըն դու նեց հա տուկ օ րե նք՝ գեր մա նա կան փոխ-
հա տու ցում նե րի մա սին, ո րը հե տա գայում մի 
քա նի ան գամ ճշտ վեց ու լրաց վեց: Իս րայե լի 
կա ռա վա րու թյունն այդ գու մար նե րը նե րդ րեց 
երկ րի են թա կա ռուց վա ծք նե րի զար գաց ման 
մեջ, դրա նք մեծ դեր ու նե ցան նոր պե տու թյան 
տն տե սու թյան հիմ նա դր ման և զար գաց ման 
հա մար: Գու մար նե րն օգ տա գո րծ վում է ին 
տն տե սու թյան հիմ նա րար ճյու ղե րի՝ գյու ղա-
տն տե սու թյան, ար դյու նա բե րու թյան, տրա նս-
պոր տի և է լե կտ րա կան ցան ցե րի զար գաց ման 
հա մար: ծրագ րի ի րա կա նա ցումն հա նձ նա-
րար վեց հա տուկ ստե ղծ ված Գեր մա նա կան 
փոխ հա տու ցում նե րի պե տա կան ըն կե րու-
թյա նը: ծրագ րի շր ջա նակ նե րում ԳՖՀ–ից 
Իս րայել է ին փո խա նց վում նաև ան հրա ժե շտ 
ապ րա նք ներ ու ծա ռայու թյուն ներ՝ ուղղ ված 
գլ խա վո րա պես գյու ղա տն տե սու թյան մե խա-
նի զաց մա նը, ար դյու նա բե րու թյան գի տա տար 
ճյու ղե րի զար գաց մա նը և առևտ րա կան նա-
վա տոր մի ղի ստե ղծ մա նը: Լյուք սեմ բուր գյան 
հա մա ձայ նու թյան (1953–65) գոր ծո ղու թյան 
ժա մա նա կա հատ վա ծում, ո րը կետ առ կետ 
ի րա կա նաց վեց ԳՖՀ–ի կող մից, գեր մա նա կան 
փոխ հա տու ցում նե րի հաշ վին ի րա կա նաց ված 
մա տա կա րա րում նե րը կազ մե ցին Իս րայե լի 
ա մե նա մյա ներ մու ծում նե րի 12–20%–ը: 

Գեր մա նի ային ուղղ ված հրե ա կան նյու թա-
կան պա հա նջ նե րի մշ տա պես գոր ծող կոն ֆե-
րան սը լյուք սեմ բուր գյան հա մա ձայ նու թյա մբ 
ի րեն տրա մա դր ված մի ջոց նե րը (ԳՖՀ կա ռա-
վա րու թյու նը 110 մլն.–ին ա վե լաց րեց 16 մլն. 
դո լար) գլ խա վո րա պես օգ տա գո րծ վեց նա-
ցիս տա կան ցե ղաս պա նու թյու նից փրկ ված և 
Իս րայե լից դուրս, եվ րո պա կան բազ մա թիվ 
երկր նե րում բնակ վող, Հո լո քոս տը վե րապ-
րող նե րին օգ նե լու նպա տա կով: (Փա կագ ծե-
րում նկա տե նք, որ ծրագ րի ի րա գո րծ ման 
ըն թաց քում բա ցար ձա կա պես ո չի նչ չհա սավ 
Խո րհր դային Մի ու թյու նում և նրա արևե լաեվ-
րա պա կան դաշ նա կից երկր նե րում բնակ վող 

հրե ա նե րին, ո րո նք ոչ պա կաս է ին տու ժել 
նա ցիս տա կան հե տա պն դում նե րից:) Այդ մի-
ջոց նե րից Կոն ֆե րան սը վճա րեց շուրջ 50 
հազ. հրե ա նե րի հայ րե նա դար ձու թյան, հա մա-
կենտ րո նաց ման ճամ բար նե րի բազ մա հա զար 
նախ կին բան տար կյալ նե րին տրա մա դր վող 
բու ժօգ նու թյան, շուրջ 200 հազ. մա րդ կա նց 
ան հա տա կան փոխ հա տուց ման պա հա նջ նե րի 
բա վա րար մա նն ուղղ ված ի րա վա բա նա կան 
օգ նու թյան կազ մա կե րպ ման հա մար, նա ցիս-
տա կան օ կու պա ցի այի են թա րկ ված եվ րո-
պա կան երկր նե րում հրե ա կան հա մայն քային 
կյան քի վե րա կեն դա նաց մա նն ուղղ ված ծախ-
սե րը և այլն: Սրան զու գա հեռ ի րա կա նաց վում 
է ին խո շոր կր թա կան և մշա կու թային ծրագ-
րեր, ինչ պես օ րի նակ, նա ցիզ մի զո հե րի բազ-
մա հա զար ըն տա նիք նե րի ե րե խա նե րն ա պա-
հով վում է ին կր թա թո շակ նե րով, 18 երկր նե-
րում հի մն վե ցին 150 հրե ա կան ու սում նա կան 
հաս տա տու թյուն ներ, 13 լե զու նե րով հրա տա-
րակ վե ցին Հո լո քոս տը վե րապ րած հե ղի նակ-
նե րի շուրջ 400 ստեղ ծա գոր ծու թյուն ներ և 
այլն: Այդ նույն աղ բյու րից զգա լի չա փով ֆի-
նան սա վոր վե ցին նաև Յադ Վա շե մում և այ-
լուր տար վող Հո լո քոս տին նվիր ված գի տա-
կան ու սում նա սի րու թյուն նե րը, սկզբ նա կան 
կա պի տալ ա ռա նձ նաց վեց 1965թ. Նյու–Յոր-
քում հիմ նե լու հա մար հրե ա կան մշա կույ թի 
հու շային ֆո նդ և այլն: 

1952թ. մար տին ԳՖՀ–ն վե րց րեց նաև հրե ա 
ան հատ նե րից պա տե րազ մի ըն թաց քում թա-
լան ված, բռ նագ րավ ված գույ քի վե րա դա րձ-
ման պար տա վո րու թյու նը, որն օ րե նսդ րա կան 
ձևա կեր պում ներ ստա ցավ 1953թ., ա պա պար-
բե րա բար լրա ցում ներ ու նե ցավ 1956–1963թթ. 
ըն թաց քում և վե րջ նա կա նա պես ձևա կե րպ վեց 
1965թ. (Արևմ տա գեր մա նա կան փոխ հա տուց-
ման օ րե նք ներ – West German Indemnification 
Laws (BEG) [ ման րա մա սն տե ՛ս 7]: Հա մա ձայն 
այդ օ րե նք նե րի, ան հա տա կան փոխ հա տու-
ցում ներ վճար վե ցին Իս րայե լում և աշ խար-
հի տար բեր երկր նե րում բնակ վող հա րյուր 
հա զա րա վոր հրե ա նե րի, իսկ ԳՖՀ ծախ սե րն 
այդ նպա տա կով հա շվ վում է ին մի լի ար դա վոր 
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գեր մա նա կան մար կեր: Ան հա տա կան փոխ հա
տու ցում նե րը (չ նայած և հրե ա կան պաշ տո նա-
կան մո տե ցում նե րի մեջ ո չի նչ չի փոխ վել) առ 
այ սօր վճար վում են ոչ մի այն ու նեց ված քի, այլ 
նաև կյան քի կո րս տյան (զո հե րի ժա ռա նգ նե
րին), ա ռող ջու թյա նը պատ ճա ռած վնա սի, 
ա զա տու թյան կո րս տի և նույ նի սկ մաս նա-
գի տա կան ու տն տե սա կան ա ռա ջըն թա ցին 
խո չըն դո տե լու հա մար:

1952թ. սեպ տեմ բե րին Իս րայե լի կա ռա վա-
րու թյու նը պաշ տո նա պես հայ տա րա րեց, որ իր 
ներ կայա ցու ցիչ նե րի ստո րագ րու թյու նը գեր-
մա նա կան փոխ հա տու ցում նե րի հա մա ձայ նու-
թյան ներ քո բնավ չի նշա նա կում, թե ի րե նք 
հա շտ վում են գեր մա նա կան ժո ղո վր դի հետ 
կամ ճա նա չում են որևի ցե գեր մա նա կան պե-
տու թյան գոյու թյու նը: Սա կայն միջ պե տա կան 
հա րա բե րու թյուն նե րի մա կար դա կում նման 
դիր քո րոշ ման վրա մնա լն այն բա նից հե տո, 
երբ Իս րայե լը գնաց շփում նե րի ԳՖՀ–ի հետ 
փոխ հա տու ցում նե րի հար ցում, բա վա կա նին 
դժ վար էր: Տն տե սա կան կա պե րի առ կայու-
թյու նը, դրա նց խո րա ցու մը, ինչ պես նաև մի-
ջազ գային ի րադ րու թյու նը բե րե ցին նրան, 
որ 1965թ. եր կու պե տու թյուն նե րի մի ջև հաս-
տատ վե ցին դի վա նա գի տա կան կա պեր: 

II
1990–ա կան թթ. հրե ա նե րը սկ սե ցին պա-

հանջ ներ ներ կայաց նել Արևե լյան Եվ րո պայում 
ի րեն ցից խլ ված–թա լան ված սե փա կա նու թյան 
դի մաց: Բազ մա թիվ խմ բեր սկ սե ցին հե տա զո-
տել, թե ինչ է պա տա հել այն գու մար նե րին, 
ո րո նք պահ են տր վել շվեյ ցա րա կան բան կե-
րին Շվեյ ցա րի այից դուրս բնակ վող հրե ա նե-
րի կող մից, ո րո նք հե տա գայում սպան վել են 
Հո լո քոս տի տա րի նե րին: Ի լրա ցումն ա ռան-
ձին կազ մա կեր պու թյուն նե րի, ո րոն ցից շա տե-
րը հիմ նա վոր ված է ին հե նց Գեր մա նի այում, 
սկ սե ցին ճնշ ման են թա րկ վել վե րապ րող նե րի 
խմբե րի կող մից, ի րե նց կող մից բռնի կա տար-
ված աշ խա տան քի գու մար նե րը փոխ հա տու-
ցե լու պա հան ջով: Դրա նց թվում է ին Deutsche 
Bank AG, Siemens AG, Bayerische Motoren 

Werke AG (BMW), Volkswagen AG, Adam Opel 
GmbH–ն: Ի պա տաս խան, 1999թ. սկզ բին գեր-
մա նա կան կա ռա վա րու թյու նը հայ տա րա րեց 
այդ ըն կե րու թյուն նե րից վե րց րած գու մար-
նե րով դրա մա կան ֆոն դի ստեղծ ման մա սին, 
օգ նե լու հա մար Հո լո քոս տը վե րապ րած նե րին: 
Նման մի ֆո նդ ստե ղծ վեց նաև Շվեյ ցա րի-
այում, ա պա և Հուն գա րի այում, ո րոնց նպա-
տա կն էր փոխ հա տու ցել Հո լո քոս տի զո հե րին 
և նրա նց ժա ռա նգ նե րին: 

1990–ա կան թթ. վեր ջե րին տե ղի ու նե ցան 
քն նար կում ներ, ա պա հո վագ րա կան այն ըն-
կե րու թյուն նե րում, ո րո նք ա պա հո վագ րել 
է ին հրե ա նե րին պա տե րազ մից ա ռաջ և ո րո-
նք հե տա գայում սպան վե ցին նա ցի ստ նե րի 
կող մից: Այդ ըն կե րու թյուն նե րի թվում է ին 
Alliance, AXA, Assicurazioni Generali, Zürich 
Financial Services Group, Winterhur, Baloise 
Insurance Group–ը: Յադ Վա շե մի հե տա զո-
տու թյուն նե րի շնոր հիվ ճշտ վում է ին Հո լո-
քոս տի զո հե րի մա սին տե ղե կու թյուն նե րը, 
իսկ ԱՄՆ նախ կին պետ քար տու ղար Լոու-
րե նս Իգլ բեր գե րի (Lawrence Eagleburger) 
նա խա գա հու թյա մբ ստե ղծ ված մի ջազ գային 
հա նձ նա ժո ղո վը փոր ձում էր ճշ տել ա պա հո-
վա գր ված, ա պա և Հո լո քոս տի տա րի նե րին 
զոհ ված մա րդ կա նց ա նուն նե րը: Ստե ղծ վեց 
Հա մաշ խար հային հրե ա կան փոխ հա տուց-
ման կազ մա կեր պու թյուն, ո րը պե տք է հա-
մա կար գեր այս ջան քե րը: Որ պես հրե ա կան 
ծագ մա մբ ԱՄՆ քա ղա քա ցի նե րի շա հե րի 
ներ կայա ցու ցիչ, ԱՄՆ Ար տա քին փոխ հա-
տու ցում նե րի պա հան ջի լուծ ման հա նձ-
նա ժո ղո վը (US Foreign Claims Settlement 
Commission) [ ման րա մա սն տե ՛ս 8] 1998 և 
1999թթ. գեր մա նա կան կա ռա վա րու թյան 
հետ հա սավ հա մա ձայ նու թյան, հա մա պա-
տաս խան վճա րում նե րով փոխ հա տու ցե լու 
հա մար Հո լո քոս տի այն զո հե րին, ո րո նք ներ-
գաղ թել է ին ԱՄՆ պա տե րազ մից հե տո:

III 
Ի նչ պես վե րը նշել է ի նք, դե ռևս 1952թ. 

տար վող բա նակ ցու թյուն նե րի ժա մա նակ 
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Արևմտյան Գեր մա նի ան սկզ բուն քո րեն ճա նա-
չեց իր պար տա վո րու թյուն նե րը՝ փոխ հա տու-
ցում ներ վճա րե լու Հո լո քոս տը վե րապ րող նե-
րին: Մի նչ դեռ Արևե լյան Գեր մա նի ան, չնայած 
Պա հա նջ նե րի կոն ֆե րան սի գոր ծադ րած 
բազ մա թիվ ջան քե րի, վճ ռա կա նո րեն մեր ժում 
էր վե րց նել որևի ցե նման պար տա վո րու թյուն: 
1990թ., երբ Արևմ տյան և Արևե լյան Գեր մա-
նի ա նե րը բա նակ ցում է ին ի րե նց մի ա վոր ման 
հա մա ձայ նու թյան շուրջ, Պա հա նջ նե րի կոն-
ֆե րան սը հա րց բա րձ րաց րեց, որ պես զի մի-
ա վոր ված Գեր մա նի ան կա տա րի իր պար տա-
վո րու թյուն նե րը և փոխ հա տու ցում ներ վճա րի 
Հո լո քոս տի այն վե րապ րող նե րին, ո րո նք մի նչ 
այդ ստա ցել է ին փոխ հա տու ցում կամ շատ 
քիչ չա փով, կամ ընդ հան րա պես չէին ստա ցել: 

Ա ՄՆ կա ռա վա րու թյան ակ տիվ օ ժան-
դա կու թյան շնոր հիվ, Պա հա նջ նե րի կոն ֆե-
րան սը ին տեն սիվ բա նակ ցու թյուն ներ սկ սեց 
Գեր մա նի այի կա ռա վա րու թյան հետ: Ար-
դյուն քում՝ 1990թ. հոկ տեմ բե րի 3–ի Գեր մա-
նի այի վե րա մի ա վոր ման պայ մա նագ րի ի րա-
գո րծ ման հա մա ձայ նագ րի 2–րդ հոդ վա ծում 
(Article 2 of the Implementation Agreement to 
the German Unification Treaty of October 3, 
1990) [ ման րա մա սն տե ՛ս 9] ձևա կե րպ վեց հե-
տա գայում վճար վե լիք փոխ հա տու ցում նե րի 
մա սին խոս տում, ո րը հն չում է հետևյալ կերպ. 
«Դաշ նային կա ռա վա րու թյու նը պատ րա ստ է, 
ի շա րու նա կու թյուն ԳՖՀ քա ղա քա կա նու թյան, 
հա մա ձայ նու թյան գալ Պա հա նջ նե րի կոն ֆե-
րան սի հետ, հատ կաց նե լու լրա ցու ցիչ ֆոն դեր՝ 
վճա րում ներ կա տա րե լու հա մար, այն զր կանք-
նե րի դի մաց, որ կրել են հե տա պն դում նե րի 
են թա րկ ված նե րից նրանք, ով քեր մի նչև այժմ, 
հա մա ձայն ԳՖՀ օ րենսդրու թյա մբ ըն դուն ված 
ո րո շում նե րի, կամ բնավ չեն ստա ցել, կամ 
ստա ցել են մի նի մալ փոխ հա տու ցում նե ր»: 

Այս հա մա ձայ նու թյու նը, ո րը հայտ նի է 
իբրև Ֆոն դի հոդ ված 2 (Article 2 Fund), 
հետևանք էր ընդ հա նուր առ մա մբ ա վե լի քան 
16 ա միս շա րու նակ վող դժ վա րին բա նակ ցու-
թյուն նե րի: Այս հոդ վա ծի հի մա մբ փոխ հա-
տու ցում նե րն ի րա կա նաց վում են ա մե նամ սյա 

270€ վճա րում նե րի ձևով, ո րի չա փն ա ճել է 
2003թ. վար ված բա նակ ցու թյուն նե րից հե տո: 
Պա հանջ նե րի կոն ֆե րան սը ֆոն դը կա ռա վա-
րում է հա մա ձայն գեր մա նա կան կա ռա վա րու-
թյան սահ մա նած ձևի: 

Ա րդ, ո րո՞նք են Ֆոն դի հոդ ված 2–ի հիմ-
նա կան ար դյունք նե րը: Ար դեն 1990–ա կան թթ. 
կե սե րին այդ հոդ վա ծի կի րառ ման շնոր հիվ 
թեթևա ցան հա մա պա տաս խան ցու ցակ նե րում 
ընդ գրկ վե լուն ուղղ ված պո տեն ցի ալ պա-
հան ջա տե րե րին ներ կայաց վող պա հա նջ նե րը 
(eligibility criteria), ին չի շնոր հիվ լրա ցու ցիչ 
25 հազ. մա րդ սկ սեց թո շակ ստա նալ: Մի նչ 
այդ բա նակ ցու թյուն նե րը, հոդ ված 2–ը տա-
րած վում էր մի այն այն վե րապ րող նե րի վրա, 
ով քեր բա վա րա րում է ին ֆոն դի կող մից ա ռաջ 
քաշ վող բո լոր չա փա նիշ նե րին, այդ թվում՝ այն 
կե տին, որ լրա ցու ցիչ գու մար ներ ստա նա-
լու ի րա վունք ու նեն նրա նք, ում ան հա տա կան 
ե կա մուտ նե րը չեն գե րա զան ցում տա րե կան 
16 000$–ը կամ այն ա մուս նա կան զույ գե րը, 
ում ե կա մուտ նե րը չեն գե րա զան ցում տա րե-
կան 21 000$–ը: Այս սահ մա նա փա կում նե րը 
բա վա կա նին ա զա տա կա նաց վե ցին, երբ Պա-
հա նջ նե րի կոն ֆե րան սը 70 տա րե կան և ա վե լի 
մե ծա հա սակ նե րի հա մար, ով քեր հա մա պա-
տաս խա նում է ին ֆոն դի մյուս չա փա նիշ նե րին, 
պա հան ջեց ե կա մուտ նե րի գու մար նե րը հաշ-
վար կե լուց բա ցա ռել սո ցի ա լա կան ա պա հո-
վու թյան հա մար կա տար վող վճա րում նե րը: 

2000–2004թթ., շնոր հիվ Պա հա նջ նե րի կոն-
ֆե րան սի կող մից տար վող բա նակ ցու թյուն նե-
րի, տա րեց տա րի ընդ լայն վե ցին ա մե նամ սյա 
լրավ ճար ներ ստա նա լու ի րա վունք ու նե ցող 
ան ձա նց (eligible applicants) ցու ցակ նե րը ի 
հա շիվ այն հրե ա նե րի, ով քեր բան տա րկ ված 
են ե ղել հա տուկ ավստ րի ա կան, ինչ պես նաև 
նախ կի նում որ պես այդ պի սին չճա նաչ ված 
ռու մի նա կան, հուն գա րա կան, բուլ ղա րա-
կան ճամ բար նե րում, կամ աշ խա տել են Հա-
րա վս լա վի այում գտն վող պղն ձա հան քե րում, 
կամ հուն գա րա ցի նե րի հա մար Ուկ րաի նա-
կան ռազ մա ճա կա տում գոր ծող աշ խա տան-
քային գու մար տակ նե րում, կամ Ռու մի նի այում 
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գոր ծող աշ խա տան քային գու մար տակ նե րում 
և այլն: 2004թ. ձե ռք բեր վեց հա մա ձայ նու-
թյուն, որ պես զի փոխ հա տու ցում ներ տր վեն 
պա տե րազ մի տա րի նե րին Բուլ ղա րի այում 
բնակ վող 18 տա րե կա նը լրա ցած այն հրե ա-
նե րին, ով քեր ստիպ ված է ին ու նե նալ կե ղծ 
ինք նու թյուն կամ այլ կե ղծ փաս տա թղ թեր և 
բնակ վում է ին ոչ լե գալ, ինչ պես նաև հա մա-
պա տաս խա նում է ին մի շա րք այլ ցու ցա նիշ-
նե րի: 2005թ. գեր մա նա կան կա ռա վա րու թյու-
նը հա մա ձայն վեց Հո լո քոս տը վե րապ րած նե-
րի ցու ցա կում ընդ գր կել այն ան ձա նց, ով քեր 
ա մե նա քի չը վեց ա միս ներ կալ ված է ին Հուն-
գա րի այում, թու նի սում, Մա րո կոյում և Ալ ժի-
րում գոր ծող աշ խա տան քային ճամ բար նե-
րում և հա մա պա տաս խա նում է ին ցու ցա կում 
ընդ գրկ վե լու հա մար ան հրա ժե շտ դիտ վող 
մի շա րք այլ ցու ցա նիշ նե րի: 2006թ. Պա հա-
նջ նե րի կոն ֆե րան սը բա նակ ցում էր, որ պես-
զի ցան կում ընդ գրկ վեն նաև թու նի սյան ե րեք 
ներ կալ ված ան ձա նց հա մար նա խա տես ված 
ճամ բար նե րում մնա ցող հրե ա նե րին, ո րո նք 
հա մա պա տաս խա նում է ին ան հրա ժե շտ դիտ-
վող մի շարք այլ ցու ցա նիշ նե րի: 

IV
1998թ. Պա հա նջ նե րի կոն ֆե րան սը Գեր-

մա նա կան կա ռա վա րու թյան հետ բա նակ ցու-
թյուն նե րի ար դյուն քում ձե ռք բե րեց հա մա-
ձայ նու թյուն, ըստ ո րի հիմ նա դր վեց Կե նտ րո-
նա կան և Արևե լաեվ րո պա կան հիմ նադ րամ 
(Central and Eastern European Fund – CEEF) 
[ ման րա մա սն տե ՛ս 10], ո րը պե տք է փոխ հա-
տու ցում ներ վճա րեր Կե նտ րո նա կան և Արևե-
լյան Եվ րո պայի, նաև նախ կին ԽՍՀՄ այն հրե-
ա բնակ չու թյա նը, ո րո նք են թա րկ վել է ին հա-
լա ծա նք նե րի նա ցի ստ նե րի կող մից: Նա խա-
տես վում էր փոխ հա տու ցում ներ ստա նա լու 
ի րա վունք ու նե ցող նե րին վճա րել ամ սե կան 
250 գեր մա նա կան մա րկ: 1999թ. հուն վա րի 1–ից 
գեր մա նա կան կա ռա վա րու թյու նը նշ ված հիմ-
նադ րա մին ո րո շեց հատ կաց նել չո րս տա րի 
ա նը նդ մեջ 50–ա կան մլն գեր մա նա կան մարկ: 
Պա հա նջ նե րի կոն ֆե րան սը հաշ վար կեց, որ 

շուրջ 18 հազ. վե րապ րող ներ կօ գտ վեն այդ 
հիմ նադ րա մից, բայց առ այ սօր կոն ֆե րան սը 
բա նակ ցում է, որ պես զի ա զա տա կա նաց վեն 
ի րա վունք նե րի տրա մա դր ման ցու ցա նիշ նե րը: 
Ներ կայումս վճա րում նե րը կազ մում են ամ սա-
կան 135€՝ այն երկր նե րի բնա կիչ նե րի հա մար, 
ո րո նք Եվ րա մի ու թյան ան դամ չեն և 2006–ից 
ի վեր (կր կին Պա հա նջ նե րի կոն ֆե րան սի բա-
նակ ցու թյուն նե րի ար դյուն քում) ամ սա կան 
175€՝ Եվ րա մի ու թյան նո րան դամ երկր նե րի 
(չե խի ա, Էս տո նի ա, Լատ վի ա, Լիտ վա, Հուն-
գա րի ա, Լե հաս տան, Սլո վա կի ա, Սլո վե նի ա) 
հա մա պա տաս խան կա տե գո րի այի քա ղա քա-
ցի նե րի հա մար: Պա հա նջ նե րի կոն ֆե րան սը 
շա րու նա կում է բա նակ ցու թյուն նե րը՝ վճար նե-
րի գու մար նե րի չա փն ա վե լաց նե լու հա մար:

V
 Վե րը հիշ ված Արևմ տա գեր մա նա կան փոխ-

հա տուց ման օ րե նք նե րի (BEG) պայ ման նե րը 
են թադ րում է ին, որ ուղ ղա կի փոխ հա տու-
ցում նե րի վճա րում նե րը սահ մա նա փակ վում 
է ին նախ կին գեր մա նա կան քա ղա քա ցի նե-
րի, փա խս տա կան նե րի և քա ղա քա ցի ու թյուն 
չու նե ցող ան ձա նց հա մար: Նաև նշե ցի նք, որ 
խորհր դային հա մա կար գի երկր նե րում բնակ-
վող Հո լո քոս տը վե րապ րող նե րը ոչ մի փոխ-
հա տու ցում չէ ին ստա ցել: ԱՄՆ–ի և ԽՍՀՄ–ի 
մի ջև լար վա ծու թյան մեղ մաց ման ժա մա նա-
կա շր ջա նում բազ մա թիվ վե րապ րող նե ր՝ փա-
խս տա կա նի կար գա վի ճա կով, ար տա գաղ-
թե ցին Արև մուտք: Սա կայն նրա նք շա րու նա-
կում է ին դուրս մնալ գեր մա նա կան փոխ հա-
տուց ման ծրագ րե րից, քա նի որ, ըստ Արևմ-
տա գեր մա նա կան փոխ հա տուց ման օ րե նք նե-
րի, փոխ հա տու ցում ներ ստա նա լու ի րա վունք 
ու նե ցող ան ձա նց ցու ցակ նե րի կա զմ ման վե-
րջ նա ժամ կե տը սահ ման ված էր 1965թ.:

1975թ. սկ սած Պա հա նջ նե րի կոն ֆե րան սը 
սկ սեց բա նակ ցու թյուն նե րի մի նոր փուլ, ուղղ-
ված խո րհր դային ճամ բա րի երկր նե րից փա-
խս տա կան նե րի փոխ հա տու ցում ներ ստա նա լու 
ի րա վուն քի հաս տատ մա նը, այդ պի սով եր կա-
րաց նե լով վե րոն շյալ ցու ցակ նե րի կա զմ ման 
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վե րջ նա ժամ կե տը: Վեր ջա պես, 1980թ. ԳՖՀ–ն 
ստեղ ծեց «զր կա նք նե րի [են թա րկ ված նե րի] 
հիմ նադ րա մը» (Hardship Fund) [ ման րա մա սն 
տե ՛ս 11]՝ 400 մլն գեր մա նա կան մա րկ գու մա րով: 
Նա խա տես վում էր, որ այդ գու մար նե րով Հո լո-
քոս տը վե րապ րող նե րից յու րա քան չյու րին կտր-
վի մե կան գա մյա վճա րում՝ 5 000 գեր մա նա կան 
մար կի (ներ կայումս 2 556€) չա փով, ո րից 5%–ի 
չա փով գու մար ա ռա նձ նաց վե լու էր դրա մաշ-
նո րհ նե րի հա մար: Գեր մա նա կան կա ռա վա րու-
թյու նը ստեղ ծեց այս հիմ նադ րա մն այն պայ-
մա նով, որ Պա հանջ նե րի կոն ֆե րան սը (բայց 
ոչ գեր մա նա կան կա ռա վա րու թյու նը) կի րա կա-
նաց նի հիմ նադ րա մի տնօ րի նու մը և վճար նե րի 
տրա մադ րու մը: Հաշ վա րկ ված է, որ Հո լո քոս-
տի շուրջ 80 հազ. վե րապ րող ներ կօ գտ վեն այս 
հիմ նադ րա մի վճա րում նե րից: ԽՍՀՄ փլու զու-
մից հե տո Հո լո քո ստ վե րապ րող նե րն ա վե լի 
շատ ար տա գաղ թե ցին Արև մուտք: Հա մա պա-
տաս խան բա նակ ցու թյուն նե րից հե տո, Պա հա-
նջ նե րի կոն ֆե րան սը հա սավ նրան, որ մի նչև 
1992թ. վեր ջը գեր մա նա կան կա ռա վա րու թյու նը 
«զր կա նք նե րի են թա րկ ված նե րի հիմ նադ րա-
մի ն» լրա ցու ցիչ տրա մադ րեց ևս 135 մլն գեր մա-
նա կան մա րկ, ինչ պես նաև 10 մլն գեր մա նա կան 
մա րկ՝ կա ռուց ված քային բնույթ ու նե ցող դրա-
մաշ նորհ նե րի հա մար, Իս րայել պե տու թյա նը: 

«զր կա նք նե րի են թա րկ ված նե րի հիմ նադ-
րա մը» այ սօր ևս շա րու նա կում է ֆի նան սա կան 
օ ժան դա կու թյուն տրա մադ րել նա ցիս տա կան 
հա լա ծա նք նե րի բազ մա թիվ տա րի քա վոր զո-
հե րի (տե ՛ս VII–ե): Նկատ վում է, որ նա ցիզ մի 
այն զո հե րը, ո րո նք արևմ տյան ո րոշ երկր նե-
րի քա ղա քա ցի ներ է ին հա լա ծա նք նե րի տա րի-
նե րին և այն ժա մա նակ նե րում, երբ ձե ռք է ին 
բեր վում հա մա ձայ նու թյուն ներ այդ երկր նե րի 
և Գեր մա նի այի մի ջև, ներ կայումս չեն ստա-
նում որևի ցե վճա րում «զր կա նք նե րի են թա-
րկ ված նե րի հիմ նադ րա մի ց»: Գեր մա նա կան 
կա ռա վա րու թյու նը ներ կայումս չի նա խա տե-
սում վճա րում ներ ի րա կա նաց նել նման տի պի 
մարդ կա նց հա մար, ին չը, թե րևս, գոր ծու նե ու-
թյան նոր դա շտ է բա ցում Պա հա նջ նե րի կոն-
ֆե րան սի հա մար: 

VI
 Գեր մա նի ային ուղղ ված հրե ա կան նյու թա-

կան պա հա նջ նե րի մշ տա պես գոր ծող մար-
մի նը՝ Պա հա նջ նե րի կոն ֆե րան սը գոր ծում է 
ա վե լի քան կես դար: Առ այ սօր էլ նրա գոր-
ծու նե ու թյան նպա տակ նե րը նույնն են. ա պա-
հո վել Հո լո քոս տը վե րապ րող նե րի և Հո լո քոս-
տի զո հե րի ժա ռա նգ նե րի հա մար դրա մա կան 
փոխ հա տու ցում նե րի ձևով ի րա կա նաց վող 
վճա րում նե րը և խլ վա ծի վե րա կա նգ նու մը 
(restitution): 1951թ. ի վեր, Պա հա նջ նե րի կոն-
ֆե րան սը հա մա գոր ծակ ցե լով Իս րայել պե-
տու թյան հետ, բա նակ ցել և կազ մա կեր պել է 
վճա րում նե րի ի րա կա նա ցում՝ Գեր մա նի այի, 
Ավստ րի այի և այլ երկր նե րի՝ ինչ պես կա ռա-
վա րու թյուն նե րի, այն պես էլ ար տադ րու թյան 
ա ռան ձին ո լո րտ նե րի կող մից, ետ է բե րել 
չպա հա նջ ված գեր մա նիայի հ րե ական սե-
փա կա նու թյու նը և ֆոն դա վո րել է ծրագ րեր՝ 
օ ժան դա կե լու հա մար նա ցիզ մի կա րի քա վոր 
հրե ա զո հե րին (տե ՛ս VII–ե): 

Այս ըն թաց քում, որ պես ար դյունք՝ Պա հա նջ-
նե րի կոն ֆե րան սի աշ խա տան քի, 75 երկրնե-
րում բնակ վող ա վե լի քան 500 հազ. Հո լո քոս-
տը վե րապ րող ներ ստա ցել են փոխ հա տուց-
ման վճար ներ: Այդ վճա րում նե րի գու մա րը 
կազ մել է ա վե լի քան 60 մլրդ դո լար: Պա-
հա նջ նե րի կոն ֆե րան սը շուրջ 1 մլրդ դո լար 
տրա մադ րել է այն կազ մա կեր պու թյուն նե րին, 
ո րոնք զբաղ վում են Հո լո քոս տը վե րապ րող-
նե րի սո ցի ա լա կան պա հա նջ նե րի բա վա րար-
ման հար ցե րով և նե րգ րավ ված են Շոային 
նվիր ված հե տա զո տու թյուն նե րում, նրա մա-
սին դա սա վան դե լուն և փաս տա թղ թե րի 
ուսում նա սի րու թյա նը: Կոն ֆե րան սը նաև գու-
մար ներ է տրա մադ րել՝ վե րա կա նգ նե լու գեր-
մա նա ցի նե րի կող մից ոչն չաց ված հրե ա կան 
հա մայնք նե րը և կազ մա կեր պու թյուն նե րը: 

Առ այ սօր Պա հա նջ նե րի կոն ֆե րան սը շա-
րու նա կում է գոր ծել [ տե ՛ս 12]։ Մաս նա վո րա-
պես, շա րու նակ վում են բա նակ ցու թյուն նե-
րը Գեր մա նի այի և Ավստ րի այի, ինչ պես նաև 
ա ռան ձին ար դյու նա բե րա կան կազ մա կեր պու-
թյուն նե րի ու բան կե րի ներ կայա ցու ցիչ նե րի 
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հետ: Պա հա նջ նե րի կոն ֆե րան սը շա րու նա-
կում է կա ռա վա րել փոխ հա տուց ման ծրագ-
րե րը և բաշ խել վճա րում նե րը, նաև նա ցիս-
տա կան հե տա պն դում նե րի են թա րկ ված հրե-
ա նե րի ժա ռա նգ նե րի ե րի տա սա րդ սե րն դին 
օ ժան դա կում է կազ մա կեր պու թյուն նե րին 
տր վող դրա մաշ նո րհ նե րի մի ջո ցով, ո րո նք 
ձևա վոր վում են նախ կին Արևե լյան Գեր մա-
նի այում գտն վող հրե ա կան չպա հա նջ ված սե-
փա կա նու թյան վա ճառ քի գու մար նե րից:

VII 
Ո րոշ հետևու թյու ներ, ո րո նք կա րող են օգ-

տա կար լի նել նաև հայոց պա հան ջա տի րու-
թյան տե սան կյու նից. 

ա) ցե ղաս պա նու թյան պատ ճա ռած նյու թա-
կան կո րուստ նե րի հա մար փոխ հա տու-
ցում նե րի պա հա նջ նե րի ներ կայաց ման և 
ստաց ման հար ցը գոր ծըն թաց է, ո րը կա-
րող է տևել տաս նյակ տա րի ներ: Հրե ա-
նե րի պա րա գայում այն շա րու նակ վում է 
ա վե լի քան 55 տա րի: 

բ) ցե ղաս պա նու թյան պատ ճա ռած նյու թա-
կան կո րուստ նե րի փոխ հա տու ցու մը ոչ մի 
կապ չու նի «ա րյան գնի ե հետ, ո րը են թա-
կա չէ վճար ման: Փոխ հա տուց ման փաս-
տը չի նշա նա կում ցե ղաս պա նու թյունն 

ի րա կա նաց րած գա ղա փա րա խո սու թյու նը 
կրող ժո ղո վր դի ներ կայա ցու ցիչ նե րի նե-
րում ցե ղաս պա նու թյու նը վե րապ րող նե րի 
կամ ցե ղաս պա նու թյան են թա րկ ված ժո-
ղո վր դի կող մից: Եր կու կող մե րը կա րող 
են ու նե նալ նոր մալ միջ պե տա կան հա րա-
բե րու թյուն ներ, միև նույն ժա մա նակ նման 
հա րա բե րու թյուն նե րի առ կայու թյու նը 
կամ բա ցա կայու թյու նը չի կա րող խո չըն-
դոտ դիտ վել փոխ հա տուց ման գոր ծըն-
թա ցի ձևա վոր ման հա մար: Ցե ղաս պա նու-
թյան հար ցե րին նվիր ված վեր լու ծա կան, 
քա րոզ չա կան աշ խա տա նք նե րում ա ռա-
վե լա պես շե շտ վում է ցե ղաս պա նու թյունն 
ի րա կա նց րած կող մին ա ռաջ նոր դող գա-
ղա փա րա խո սու թյան պա հը, քան թե ցե-
ղաս պա նու թյունն ի րա կա նաց րած կող մի 
էթ նիկ պատ կա նե լու թյան գոր ծո նը: 

գ) ցե ղաս պա նու թյան պատ ճա ռած նյու թա-
կան կո րուստ նե րի նյու թա կան փոխ հա-
տու ցում նե րի դրսևո րում նե րը տա րաբ-
նույթ են: Դրա նք կա րող են լի նել ինչ պես 
դրա մա կան ուղ ղա կի և ա նուղ ղա կի փոխ-
հա տու ցում ներ վե րապ րող նե րին ու զո հե-
րի ժա ռա նգ նե րին (թե՛ մի ան վագ, թե՛ տա-
րի ներ ու տաս նա մյակ ներ շա րու նակ վող), 
այն պես էլ նյու թա կան փոխ հա տու ցում ներ 

Դրվագ Պահանջների կոնֆերանսի բանակցٳ թյٳ ններ վարող հանձնախմբի (ձախից) և Գերմանիայի ֆինանսների 
նախարարٳ թյան պաշտոնյաների հանդիպٳ մի ց։ 4 հٳ նիսի 2008թ.։ http://www.claimscon.org/forms/CC_AR_2007.pdf 

The Claims Conference negotiating delegation, left, at a meeting with offi  cials of the German Ministry of Finance, 
June 4, 2008. 

Գիտական հոդված
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(դ րա մի, են թա կա ռուց վա ծք նե րի, դրա-
մաշ նո րհ նե րի տրա մա դր ման և այլ ձևե-
րով), ցե ղաս պա նու թյան են թա րկ ված ժո-
ղո վր դի ի րա վա հա ջոր դը հան դի սա ցող 
պե տա կան մի ա վոր մա նը:

դ) ցե ղաս պա նու թյան պատ ճա ռած նյու թա-
կան կո րուստ նե րի հա մար փոխ հա տու-
ցում նե րի պա հա նջ նե րի ներ կայաց ման, 
ստաց ման ու բա շխ ման գոր ծի ի րա կա-
նաց ման հա մար լա վա գույն ձևը մի ջազ-
գային ոչ–կա ռա վա րա կան կազ մա կեր-
պու թյան ստեղ ծումն է, ո րը կաշ կա նդ ված 
չէ շա հա ռու հան դի սա ցող պե տու թյան 
օ րե նք նե րով: Այդ մար մի նը նաև հե տա-
զո տա կան–ի րա վա կան գոր ծու նե ու թյուն 
ի րա կա նաց նող կա ռույց է, այն պե տու-
թյու նից ստա նում է ո րո շա կի ի րա վա սու-
թյուն ներ և գոր ծում է դրա նց շր ջա նակ-
նե րում, մի ա ժա մա նակ ներ կայաց նե լով 
ցե ղաս պա նու թյան են թա րկ ված ժո ղո վր-
դի աշ խար հով մեկ սփռ ված ժա ռա նգ նե-
րի շա հե րը: 

ե) ցե ղաս պա նու թյան զո հեր դիտ վում են ոչ 
մի այն ցե ղաս պա նու թյան ի րա կա նաց ման 
տա րի նե րին զոհ ված նե րը, այլև նրա նք, 
ով քե ր.

1) ի րե նց բնա կու թյան վայ րե րից են թա-
րկ վել են բռ նի տե ղա հան ման, 

2) տար հան վել են հա մա կե նտ րո նաց-
ման ճամ բար ներ, 

3) բռ նի աշ խա տել են հան քե րում, աշ-
խա տան քային գու մար տակ նե րում և 
այ լուր, 

4) են թա րկ վել են ո րո շա կի բա րոյա-
կան կամ այլ բնույ թի զր կա նք նե րի, 
հա լա ծա նք նե րի, 

5) հնա րա վո րու թյուն չեն ու նե ցել ստա-
նալ հա մա պա տաս խան կր թու թյուն, 

6) զուրկ են ե ղել մաս նա գի տա կան ա ճի 
հնա րա վո րու թյուն նե րից և այլն: 

զ) Գեր մա նի ային ուղղ ված հրե ա կան նյու-
թա կան պա հա նջ նե րի մշ տա պես գոր ծող 
մա րմ նի՝ «Պա հա նջ նե րի կոն ֆե րա նս»–ի 
գոր ծու նե ու թյան փոր ձը կա րոտ է շա րու-
նա կա կան ու սում նա սի րու թյան: 

ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐ ԵՎ ԳՐԱԿԱՆՈՒթՅՈՒՆ

1. http://www.jewishagency.org/   
2.ht tp://www.jew i shagency.org/Jew i shAgency/

E n g l i s h / H o m e / J e w i s h + A g e n c y + R e s o u r c e s /
JAFI+WZO+Related+Sites/WZw վերաբերող հատվածն 
ամբողջությամբ տես. Ian S. Lustick, Negotiating Truth: 
The Holocaust, Lehavdel, and al–Nakba. http://arts.mcgill.
ca/mepp/new_prrn/res earch/papers/lustick.htm  

5. Илья Гирин, Vae victis или унижение? http://berkovich–
zametki.com/2007/Zametki/Nomer3/Girin1. htm։ 

6. http://www.claimscon.org/index.asp?url=history2 ՏեÂ ս 
նաև. Илья Гирин. նշվ. աշխ.։

7. http://www.claimscon.org/index.asp?url=germany/
BEG 

8. http://www.usdoj.gov/fcsc/holocaustclaims.htm
9. h t t p://w w w.c l a i m s c o n .o r g/ ? u r l = a r t i c l e 2/

overview%206
10. http://www.claimscon.org/?url=ceef/overview 

11. http://www.claimscon.org/?url=hardship/overview  
12. Մանրամասն տես. http://www.claimscon.org/

index.asp?url=news Տես նաև, օրինակ. «Holocaust 
«2nd Generation» Seeks German Reparations» (17 
հուլիսի 2007թ.) նյութը. http://archive.newsmax.com/
archives/ ic/2007/7/17/120230.shtml, ինչպես նաև. 
Anshel Pfeffer, »Israel seeks fresh Holocaust reparations 
deal with Germany». http://www.haaretz.com/hasen/
spages/922252.html Տես նաև 2007թ. նոյեմբերի 22-ին 
«Ասոշիեյթիդ պրես» գործակալության տարածած 
հաղորդագրությունը. «Germany Tells Israel: No More 
Holocaust Reparations». http://www.foxnews.com/
story/0,2933,312579,00.html

(Շարունակելի)

Գիտական հոդված
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«Ար դա րու թյո ւն և զար գա ցո ւմ» կու-
սակ ցու թյան (ԱզԿ) իշ խա նու թյան գա լո ւց 
հե տո զին վո րա կա նու թյան դե րի նվազ մա-
նը միտ ված բա րե փո խո ւմ նե րի ի րա կա նա-
ցո ւմն ա ռաջ նային կար ևո րու թյո ւն ստա ցավ, 
ին չի հա մար Եվրոպական Միությանը (ԵՄ) 
թո ւր քի այի ան դա մակ ցու թյան գոր ծըն թա-
ցը կարևոր հաղ թա թո ւղթ հան դի սա ցավ 
այդ ու ժի հա մա ր՝ բա նա կին քա ղա քա կան 
գոր ծըն թաց նե րից մե կու սաց նե լու և որ պես 
վտան գա վոր հա կակ շիռ ու ժի, չե զո քաց նե լու 
հա մար: Իշ խող ԱզԿ-ի կա ռա վար ման տա րի-
նե րին ան վտան գու թյան ո լոր տի նկատ մա մբ 

քա ղա քա ցի ա կան վե րա հս կո ղու թյան սահ-
ման ման ուղ ղու թյա մբ բա վա կա նին լո ւրջ քայ-
լեր ի րա կա նաց վե ցին, ո րո նք ան նա խա դեպ 
է ին հան րա պե տա կան թո ւր քի այի ողջ պատ-
մու թյան մեջ: Նույ նի սկ ոչ վաղ ան ցյա լո ւմ 
հնա րա վոր չէր պատ կե րաց նել, որ ինչ-որ կե-
րպ, այն էլ իս լա մա մետ ուղղ վա ծու թյան քա-
ղա քա կան որ ևէ մի կու սակ ցու թյո ւն, կա րող 
է այդ պես ա մո ւր պա հել իշ խա նու թյո ւնն իր 
ձեռ քո ւմ և աս տի ճա նա բար հաշ վե հար դար 
տես նել բա րձ րա գույն սպայա կազ մի նկատ-
մա մբ: ԱզԿ-ի վեր նա խա վի հա մար երկ րի 
ավ տան գու թյան հա մա կար գի վե րա հս կո ղու-
թյո ւնն ու զին վո րա կա նու թյա նը քա ղա քա կան 

պա տմական գիտությունների թեկնածու, 
թո ւր քա գետ, 

ՀՀ ԳԱԱ ար ևե լա գի տու թյան ինս տի տու տի 
ա վագ գի տաշ խա տո ղ, 

եՊՀ դասախոս։
 

Արմատները. 
հայրական՝ Ղազախ-Բորչալու, 
Լոռի-Դսեղ, Ձորագյուղ, 
մայրական՝ տավուշ-ոսկեվան։

 

ԺԱմԱՆԱԿԱԿԻՑ ԹՈւրքԻԱՅԻ 
ՆԵրքԱՂԱքԱԿԱՆ ԳՈրԾԸՆԹԱՑՆԵրԸ.  

« ԽՈր քԱՅԻՆ ՊԵտՈւԹՅԱՆ» 
ԿԱՌՈւՅՑՆԵրԻ ԲԱՑԱհԱՅտՈւմ

Գիտական հոդված
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մհերի դուռ մհերի դուռ
(ՊԱհԱՆՋԱՏԷրՈՒԹիՒՆ) (ՊԱհԱՆՋԱՏԷրՈՒԹիՒՆ)

թա տե րա բե մից հե ռաց նե լը կեն սա կան կար-
ևո րու թյան հա րց էր: ԱզԿ-ն դրա ի րա կա նաց-
մա նը հա սավ օ րե նսդ րա կան ո լոր տո ւմ բա րե-
փո խո ւմ նե րի ու ի րա կա նաց ված հե տա քն նու-
թյո ւն նե րի մի ջո ցով:

 թո ւր քի այի ան վտան գու թյան հա մա կար գի 
ա ռա նձ նա հատ կու թյո ւն նե րից մե կն այն է, որ 
տա րի ներ շա րու նակ ան վտան գու թյան պե տա-
կան մար մին նե րից բա ցի ստե ղծ վել և գոր ծել 
են ոչ օ րի նա կան դաշ տո ւմ գտն վող գեր գա-
ղտ նի ան վտան գային-հե տա խու զա կան տար-
բեր մար մին ներ ու կա ռույց ներ: Նման կա-
ռույց նե րի ու ստո րա բա ժա նո ւմ նե րի ստեղ ծո-
ւմն ու գոր ծու նե ու թյո ւնն ակ տիվ փո ւլ մտավ 
հատ կա պես 1990-ա կան թթ. և մի այն վեր ջին 
տա րի նե րին ի րա կա նաց ված հե տա քն նու թյո ւն-
նե րի ար դյո ւն քո ւմ է հնա րա վոր դար ձել ո րո-
շա կի ո րեն բա ցա հայ տել դրա նց գոյու թյո ւնն ու 
գոր ծու նե ու թյան ո րոշ դր վագ ներ: Սրա նք պայ-
մա նա վոր ված են հատ կա պես «Էր գե նե կոն» 
խմ բա վոր ման դա տա կան գոր ծե րով և ԱզԿ-ի 
հա մա ռու թյա մբ, քա նի որ նման կա ռույց նե րի 
ու ստո րա բա ժա նո ւմ նե րի գոյու թյո ւնն ուղ ղա-
կի սպառ նա լիք էր ներ կայաց նո ւմ իս լա մա մետ 
կու սակ ցու թյան հա մար: 

Ն ման կա ռույց նե րի առ կայու թյու նը թո ւր-
քի այո ւմ պայ մա նա վոր ված է ե ղել դեռ Սա ռը 
պա տե րազ մի տա րի նե րին ՆԱ ՏՕ-ի և ԱՄՆ-ի 
ա ջակ ցու թյա մբ հի մն ված մի քա նի գա ղտ նի 
ստորա բա ժա նո ւմ նե րի գոյու թյա մբ, ո րո նց 
հի մ նա կան ա ռա քե լու թյու նը երկ րի ներ սում 
ձա խա կող մյան շար ժո ւմ նե րի ու կո մու նիստ-
նե րի դեմ պայ քա րն էր: Նման ստո րա բա-
ժա նո ւմ ներ գոր ծո ւմ է ին ՆԱ ՏՕ-ի ան դամ մի 
շա րք պե տու թյո ւն նե րո ւմ: թո ւր քի այո ւմ դրա-
նց վե րաց ման հետ մեկ տեղ ի հայտ ե կան 
նոր կազ մա կեր պու թյո ւն ներ, ո րո նց գոր ծա-
ռու թային շր ջա նակ նե րը փոխ վե ցին սե փա-
կան ան վտան գային մար տահ րա վեր նե րին ու 
սպառ նա լիք նե րին հա մար ժեք: 

Դե ռևս 1940-ա կան թթ. վեր ջե րին թուր-
քիայից մի խո ւմբ զին վո րա կան ներ է ին գոր-
ծո ւղ վել ԱՄՆ՝ հա կա կո մու նիս տա կան պայ-
քա րի վե րա պատ րա ստ ման նպա տա կով, 

ո րո նց մաս նակ ցու թյա մբ էլ հե տա գայո ւմ 
թուր քիայո ւմ ստե ղծ վո ւմ է « Հա տո ւկ պա-
տե րազ մի բա ժի նը» (ՀՊԲ), (Özel Harp Dai
resi) կամ ինչ պես ըն դո ւն ված է ե ղել ան վա-
նե լ՝ կո նտր գե րիլ լա խմ բե րը: 1952թ. ներ կայիս 
Ազգային անվտանգության խորհրդի (ԱԱԽ) 
նա խա տի պը հան դի սա ցող Ազ գային պա շտ-
պա նու թյան բա րձ րա գույն խո րհր դի ո րոշ-
մա մբ Գլխավոր շտաբի (ԳՇ) կազ մո ւմ ստե-
ղծ վո ւմ է « Մո բի լի զա ցի ոն հե տա զո տու թյան 
խոր հո ւր դը» (ՄՀԽ), (Seferberlik Tetkik Kuru
lu), ո րը սկ սո ւմ է գոր ծել 1954թ. սկ սած: 1967թ. 
այդ կա ռույ ցը ան վա նա փոխ վո ւմ է՝ դառ նա լով 
ՀՊԲ, ո րը յու րա հա տո ւկ գա ղտ նի « բա նակ» էր 
հե նց բա նա կի ներ սո ւմ: Դրա հիմ նա կան գոր-
ծա ռույ թը հա կա կո մու նիս տա կան պայ քա րի 
կազ մա կեր պո ւմն ու երկ րի ներ սո ւմ ձա խե րի 
դեմ տար վող պայ քա րն էր, ԽՍՀՄ-ի հնա րա-
վոր ազ դե ցու թյան չե զո քա ցու մը: Այդ կա ռույ-
ցի ան վա նու մը կապ ված է մի շա րք աղ մա կա-
հա րույց ի րա դար ձու թյո ւն նե րի հետ: ՀՊԲ-ի 
նախ կին հրա մա նա տար նե րից գե նե րալ Սաբ-
րի Յիր մի բե շօղ լո ւն խոս տո վա նել է, որ 1955թ. 
սեպ տեմ բե րի 6-7-ը Ստամ բու լո ւմ և Իզ մի րո ւմ 
տե ղի ու նե ցած ան կար գու թյո ւն նե րի հրահ րո-
ւմն ու քրիս տո նյա նե րի դեմ գոր ծո ղու թյո ւն նե-
րը կազ մա կե րպ ված են ե ղել ՀՊԲ-ի կող մի ց՝ 
այն ան վա նե լով « հոյա կապ կազ մա կե րպ ված 
գո րծ»1: 

ՀՊԲ-ն գոր ծու նե ու թյան լայն դա շտ ստա-
ցավ հատ կա պես 1960-ա կան թթ. վեր ջե րին և 
1970-ա կան թթ. ըն թաց քո ւմ, երբ թո ւր քի այում 
բա վա կան ակ տի վա ցել է ին ձա խա կող մյան 
տար բեր շար ժո ւմ նե րն ու ծայ րա հե ղա կան 
կազ մա կեր պու թյո ւն նե րը: Երկ րո ւմ կո մու նիս-
տա կան ու ձա խա կող մյան շար ժո ւմ նե րի դեմ 
պայ քա րող «Կո նտր գե րիլ լա» հա կա պար տի-
զա նա կան ստո րա բա ժա նո ւմ նե րի պայ քա րը 
հա մա կար գող ՀՊԲ-ն սե րտ կա պե րի մեջ էր 
ազ գայ նա կան ու ժե րի՝ մաս նա վո րա պես « գորշ 
գայ լե րի» հետ, ին չը նպաս տեց նաև այդ ուժի 
հզո րաց մա նը: ՀՊԲ-ն « գո րշ գայ լե րին» դի-
տար կո ւմ էր որ պես ար դյու նա վետ մի ջոց ձա-
խա կող մյան շար ժո ւմ նե րի դեմ պայ քա րե լու 
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հա մար և սկ սեց օգ տա գոր ծել նրա նց: 1960-ա-
կան թթ. վեր ջին ՀՊԲ-ի օ ժան դա կու թյա մբ 
ստե ղծ վե ցին « գո րշ գայ լե րի» « կո ման դոս 
ճամ բար նե րը», ո րո նք կար ևոր դեր խա ղա ցին 
դրա նց ա հա բեկ չա կան գոր ծու նե ու թյան հա-
մար: ՀՊԲ-ի և « գո րշ գայ լե րի» հա մա գոր ծակ-
ցու թյան օ րի նակ նե րից են 1977թ. Ստամ բու լի 
թաք սիմ հրա պա րա կի ա րյու նոտ ի րա դար-
ձու թյո ւն նե րը, երբ աշ խա տա վոր նե րի մայիս-
մե կյան զան գա վա ծային ցույ ցի ժա մա նակ 
« գո րշ գայ լե րի» գոր ծո ղու թյո ւն նե րի ու սադ-
րա նք նե րի պատ ճա ռով զոհ վեց 3 տաս նյակ, 
վի րա վոր վեց 100-ից ա վել մա րդ2:  

«Էր գե նե կոն» խմ բա վոր ման գոր ծով հե-
տա քն նու թյան ար դյո ւն քո ւմ բա ցա հայտ վե ցին 
թո ւր քի այո ւմ տար բեր տա րի նե րին գոր ծած 
ընդ հա տա կյա գա ղտ նի, ա նօ րի նա կան ո րոշ 
կա ռույց ներ ու կազ մա կեր պու թյո ւն ներ, ո րո-
նք նե րգ րավ ված են ե ղել հա կաօ րի նա կան 
գոր ծո ղու թյո ւն նե րո ւմ: Դրան ցից էր հան դի-
սա նո ւմ « Ժան դար մե րի այի հե տա խու զու թյան 
և ա հա բեկ չու թյան դեմ պայ քա րի կազ մա կեր-
պու թյու նը» (Jandarma Istihbarat ve Terörle Mu
cadele, (JITEM)), ո րը ստե ղծ վել էր հիմ նա կա-
նո ւմ Քրդական բանվորական կուսակցության 
(PKK, ՔԲԿ) դեմ պայ քա րի հա մար: Բա ցի 
ՔԲԿ-ի դեմ պայ քա րից, այն նե րգ րավ ված է 
ե ղել նաև հա կաօ րի նա կան գոր ծո ղու թյո ւն նե-
րո ւմ՝ թմ րա նյու թե րի և զեն քի մաք սա նեն գու-
թյո ւն, քա ղա քա կան սպա նու թյո ւն ներ: Սրա 
մա սին ա ռա ջին ան գամ բա րձ րա ձայ նել է 
թուրք լրագ րող Այ սե Օ նա լը 1994թ. հրա պա-
րա կած իր հոդ վա ծո ւմ: Շր ջա նառ վող վար-
կա ծի հա մա ձայն, այն հիմ նա դրվել է  դե-
ռևս 1971թ. Վե լի Քյու չյու քի կող մի ց, որ պես 
« խոր քային պե տու թյան» կա ռույց3: Ի հայտ 
ե կած նոր փաս տա թղ թե րի հա մա ձայն JITEM-ը 
ստե ղծ վել է 1987թ. օ գոս տո սի 27-ին՝ Ժան-
դար մե րի այի հե տա խու զա կան վար չու թյա նը 
կից և սկզբ նա պես գոր ծել Մար դի նո ւմ, Սի լո-
փի ո ւմ, Բաթ մա նո ւմ, իր կազ մո ւմ նե րա ռե լով 
պա հես տային զին վո րա կան նե րի, քա ղա քա-
ցի ա կան նե րի և բան տե րից հա տո ւկ ա զատ-
ված ՔԲԿ զի նյալ նե րի4:

2009թ. «Էր գե նե կո նի» դա տա կան գոր ծի 
շր ջա նակ նե րո ւմ, որ պես մե ղադ րյալ նե րգ-
րավ ված գն դա պետ Ա րիֆ Դո ղա նի ձեր բա-
կալ ման ժա մա նակ, ում ան վան հետ է կապ-
վո ւմ JITEM-ի ստեղ ծու մը, ի հայտ ե կան նոր 
փաս տեր ու տե ղե կու թյո ւն ներ: 1989-1991թթ. 
և 1993-1997թթ. վե րա բե րող առգ րավ ված մի 
շա րք փաս տաթ ղե րո ւմ նշ ված է ե ղել JITEM 
ա նու նը: Ա. Դո ղա նն իր պար զա բա նո ւմ նե րո ւմ 
հաս տա տել է, որ այն ստե ղծ վել է իր կող մից և 
հե տա գայո ւմ դրա ղե կա վա րու մը հա նձն վել է 
Վ. Քյու չյու քի ն5:   

չ նայած եր կար ժա մա նակ ԳՇ-ն և Ժան-
դար մե րի այի հրա մա նա տա րու թյու նը հեր-
քում է ին նման կաո ռւյ ցի գոյու թյու նը, JITEM-ի 
գոր ծով դա տա խա զու թյան հե տա քն նու թյան 
շր ջա նակ նե րո ւմ 2011թ. դրա գոյու թյան վե րա-
բե րյալ հար ցո ւմ է ու ղա րկ վո ւմ ԳՇ-ին, Ժան-
դար մե րի այի հրա մա նա տա րու թյա նն ու ան-
վտան գու թյան մյո ւս մար մին նե րին: Ստաց-
ված պա տաս խան նե րից հաս տատ վո ւմ էր  
JITEM-ի գոյու թյու նը և այն, որ դա ստե ղծ վել 
է զո ւտ Ժան դար մե րի այի հրա մա նա տա րու-
թյան նա խա ձեռ նու թյա մբ, ա ռա նց ՆԳՆ-ի հա-
վա նու թյան ու ԳՇ-ի ի րա զեկ մա ն՝ ա հա բեկ-
չու թյան դեմ պայ քա րի նպա տա կով և 1990թ. 
դա դա րել է գոյու թյո ւնը6: Ա վե լի ուշ առգ րավ-
ված մեծ քա նա կու թյա մբ փաս տա թղ թե րի մեջ 
հայտ նա բեր վել են նաև այդ կա ռույ ցո ւմ մի 
շա րք սպա նե րի ծա ռայու թյու նը փաս տող ցու-
ցակ ներ, ո րո նց հա մա ձայն, տար բեր տա րի նե-
րին դրա նո ւմ նե րգ րավ ված են ե ղել թո ւր քա-
կան բա նա կի ու ան վտան գու թյան մար մին-
նե րի բազ մա թիվ գոր ծող սպա նե ր7: JITEM-ի 
կազ մո ւմ գոր ծել է 21 ան ձից բաղ կա ցած 
քա ղա քա ցի ա կան գոր ծո ղու թյո ւն նե րի թի մը, 
ո րի ստե ղծ ման հրա մա նը տր վել է Ժան դար-
մե րի այի հա սա րա կա կան կար գի գծով հրա-
մա նա տա րի կող մից: Գոր ծել է նաև հա տո ւկ 
գոր ծո ղու թյո ւն նե րի թի մը, ո րը հա մա լր ված է 
ե ղել զին ծա ռայող նե րով և կա տա րել հե տա-
խու զա կան և հա տո ւկ ա ռա ջադ րա նք նե ր8: 

Ի հայտ ե կած տար բեր փաս տեր վկայո ւմ 
են թո ւր քի այո ւմ հատ կա պես 1990-ա կան թթ. 
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բազ մա թիվ կազ մա կե րպ ված սպա նու թյո ւն-
նե րի ու մա հա փոր ձե րի մա սին, այդ թվում 
քա ղա քա ցի ա կան ան ձա նց, բա րձ րաս տի-
ճան զին վո րա կան նե րի ու քա ղա քա կան 
գոր ծիչ նե րի: 

2004թ. Ան կա րայո ւմ ԱՄՆ դես պա նու թյան 
ա շա խա տակ ցի կող մից ԱՄՆ ու ղա րկ ված 
գա ղտ նի հե ռագ րո ւմ նկա րա գր վո ւմ է JITEM-ի 
հետ կապ ված ո րոշ դր վագ ներ, ո րո նք նա 
ստա ցել էր ռազ մա կան հե տա խու զու թյան 
ո լոր տո ւմ եր կար տա րի ներ աշ խա տած իր 
գա ղտ նի զրու ցակ ցից: թո ւր քա կան մա մու լի 
կող մից հրա պա րակ ված այդ հե ռագ րից պա-
րզ է դառ նո ւմ, որ JITEM-ը հա տո ւկ հրա մա նով 
նե րգ րավ ված է ե ղել երկ րի ար ևե լյան շր ջան-
նե րո ւմ « հայ կա կան ան ջա տո ղա կա նու թյան 
ու սպառ նա լի քի» բա ցա հայտ ման գոր ծե րո վ, 
վեր հա նե լով հայ կա կան ծա գո ւմ ուն եցող նե-
րին ու այդ շր ջա նակ նե րի ն9: 

2012թ. փե տր վա րին Մա լա թի այի 
« զիր վե» հրա տա րակ չու թյան գոր ծո վ10 
դա տա քն նու թյան ըն թաց քո ւմ ա ռա ջին ան-
գամ նշ վեց « թո ւր քի այի ազ գային ռազ-
մա վա րու թյո ւն նե րի և գոր ծո ղու թյո ւն նե րի 
վար չու թյո ւն» (Türkiye Ulusal Stratejiler ve 
Harekat Dairesi, (TUSHAD)) գա ղտ նի կա-
ռույ ցի մա սին: Մեջ լի սին ուղա րկ ված տար-
բեր ի րա զե կող նա մակ նե րո ւմ հաս տատ-
վո ւմ էր նման կա ռույ ցի գոյու թյու նը: Սա-
կայն զՈՒ ԳՇ-ն պաշ տո նա պես հեր քո ւմ էր 
TUSHAD-ի գոյու թյան փաս տը: Ըստ տե ղե-
կու թյո ւն նե րի ու ձե ռք բեր ված փաս տաթ-
ղթե րի, այդ կա ռույ ցը ակ տիվ գոր ծել է 
մի նչև 2008թ. և «Էր գե նե կո նի» դա տա վա-
րու թյա մբ ու բա ցա հայ տո ւմ նե րով պայ մա-
նա վոր ված, ընդ հա տել իր գոր ծու նե ու թյու-
նը11: Այն տար բեր տա րի նե րի են թա րկ վել է 
վե րա կազ մա վո րո ւմ նե րի, և դա տա կան ցո-
ւց մո ւնք նե րից մե կի հա մա ձայն՝ 1999թ. այն 
« քա ղա քա ցի ա կա նաց վել» է ու նե րգ րավ-
վել քա ղա քա կան ո րոշ գոր ծըն թաց նե րո-
ւմ: Դրան է վե րա գր վո ւմ 2007թ. գար նա նը 
թո ւր քի այի նա խա գա հա կան ընտ րու թյո ւն-
ներ րո ւմ Ա. Գյու լի թեկ նա ծու թյան և ԱզԿ-ի 

դեմ կազ մա կե րպ ված « Հան րա պե տու թյան 
հան րա հա վաք նե րը»12:

« զիր վե»  հրա տա րակ չու թյան գոր ծով որ-
պես ամ բաս տա նյալ և վկա ան ցնող Իլ քեր չը-
նա րի ցո ւց մո ւնք նե րի հա մա ձայն՝  TUSHAD-ը 
կազ մա վոր վել է որ պես «Էր գե նե կոն» խմբա-
վոր ման ռազ մա կան թև և ազ գային փոք-
րա մաս նու թյո ւն նե րի և քրիս տո նյա նե րի դեմ 
ի րա կա նաց ված գոր ծո ղու թյո ւն նե րի հետ ևում 
կա նգ նած է ե ղել այդ կա ռույ ցը13:  Ըստ մե-
ղադ րա կան եզ րա կա ցու թյա ն՝ այդ կա ռույցն 
ստե ղծ վել է 1993թ. զՈՒ կազ մո ւմ որ պես գեր-
գա ղտ նի ստո րա բա ժա նո ւմ գե նե րալ Հո ւր-
շիթ թո լո նի կող մից և 2007թ. Մա լա թի այո ւմ 
« զիր վե» հրա տա րակ չու թյան աշ խա տա կից-
նե րի սպա նու թյու նը պլա նա վոր վել և հա նձ-
նա րար վել է թո լո նի կող մից: Մե ղադ րա կան 
եզ րա կա ցու թյան հա մա ձայն՝ JITEM-ը գոր-
ծել է TUSHAD-ին կի ց14: 

2012թ. փե տր վա րին, հար ցա քն նու թյան ժա-
մա նակ Ի. չը նա րը հայ տա րա րել և ման րա-
մաս ներ էր հրա պա րա կել թուր քի այի 8-րդ 
նա խա գահ թ. Օ զա լի մահ վան հան գա մա-
նք նե րի հետ կապ վա ծ, նշե լով, որ նա թու-
նա վոր վել է TUSHAD-ի «Սպի տակ ու ժեր» 
(Beyaz kuvvetler) կոչ վող ստո րա բա ժան ման 
կող մի ց15: 2013թ. ապ րի լին թ. Օ զա լի մահ-
վան հան գա մա նք նե րի հե տա քն նու թյան մե-
ղադ րա կան եզ րա կա ցու թյո ւնն ու ղա րկ վել է 
դա տա րան, ո րո ւմ որ պես կաս կա ծյալ է ներ-
գա րվ վել «Էր գե նե կո նի» գոր ծով մե ղադ րյալ 
գե նե րալ Լե վե նթ Էրսյո զը: Մե ղադ րա կան 
եզ րա կա ցու թյան հա մա ձայն Օ զա լը կազ մա-
կե րպ ված ձևով սպան վել է Լ. Էրսյո զի կող-
մից և դրա հետ ևո ւմ կա նգ նած է ե ղել ՀՊԲ-ն: 
Որ պես կաս կա ծյալ նշվո ւմ է նաև Հ. թո լո նի 
ա նու նը և նրա կող մից ստե ղծ ված TUSHAD 
կազ մա կեր պու թյու նը16:

 Փաս տո րեն, ստաց վո ւմ է, որ JITEM-ն ու 
TUSHAD-ը բա նա կո ւմ և ան վտան գու թյան 
մար մին նե րո ւմ «Էր գե նե կո նի»  կող մից ստե-
ղծ ված հա տո ւկ ստո րա բա ժա նո ւմ ներ է ին, 
ո րո նք ուղ ղո րդ վո ւմ ու կա ռա վար վո ւմ է ին 
մեկ կե նտ րո նից: Ա ռա ջի նի հիմ նա կան 
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գոր ծու նե ու թյան թի րա խո ւմ է գտն վել քր
դա կան հար ցը, իսկ երկ րոր դի՝ թո ւր քի այի 
ազ գային փոք րա մաս նու թյո ւն նե րը, ոչ մու
սո ւլ ման նե րն ու մի սի ո նե րա կան ա ռա քե լու
թյո ւն նե րը: Տրա պի զո նո ւմ կա թո լիկ հոգ ևո-
րա կա նի, Մա լա թի այի սպա նու թյո ւն նե րի ու Հ. 
Դին քի սպա նու թյան պլա նա վո րո ւմն ու ի րա-
կա նա ցու մը ե ղել է այդ եր կու մի ա վո րո ւմ նե րի 
հա մա տեղ հա մա կա րգ մա մբ17: JITEM-ի գոր ծո-
ղու թյո ւն նե րը հա մա կա րգ վել և վե րա հսկ վել 
են TUSHAD-ի կող մից:

2013թ. սկզբ նե րին Ազգային հե տա խու-
զական կազմակերպությունը (ԱՀԿ) թո ւր քա-
կան խո րհր դա րա նի Հե ղա շր ջո ւմ նե րի գոր-
ծով հա նձ նա ժո ղո վին է ու ղար կել մի շա րք 
փաս տա թղ թեր, ո րո նց հա մա ձայն՝ թո ւր քի այի 
զՈւ-ի Հա տո ւկ նշա նա կու թյան ու ժե րի (բո սո-
րա գույն սա ղա վա րտ ներ) « Մո բի լի զա ցի ոն 
հե տա զո տու թյան խո րհր դին» կից գոր ծել է 
« Կա պի, ո րո նո ղա փր կա րա րա կան ստո րա-
բա ժա նու մը» (MAK), ո րը բա ցի ի րեն վե րա-
պահ ված լի ա զո րու թյո ւն նե րից (ՔԲԿ-ի հետ 
հա մա գոր ծակ ցող տար րե րի չե զո քա ցո ւմն ու 
մե կու սա ցու մը), գոր ծել է ա նօ րի նա կան դաշ-
տո ւմ: Այդ ստո րա բա ժան ման հետ է կապ ված 
2007թ. նա խա գա հա կան ընտ րու թյո ւն նե րից 
ա ռաջ Ա. Գյու լի, Բ. Ա րըն չի և այ լոց դեմ մա-
հա փոր ձե րի ծրա գր ման մի ջո ցով երկ րո ւմ 
քաո սային ի րա վի ճա կի ստե ղծ ման փոր ձը, 
քա ղա քա կան հե տա խու զու թյան ի րա կա նա-
ցու մը: Այդ ստո րա բա ժա նու մը թո ւր քի այի 
մի շա րք նա հա նգ նե րո ւմ հա սա րա կու թյա նը 
ա ռա նձ նաց րել է թի րա խային ե րեք խմ բե րի 
մե ջ18: Այդ ստո րա բա ժան ման մեջ կամ դրան 
կից, բա ցի սպա նե րից ու զին վո րա կան նե րից, 
աշ խա տել է 650 քա ղա քա ցի ա կան ան ձ, ի րե-
նց հա տո ւկ ծած կա նո ւն նե րով: Ըստ ԱՀԿ-ի 
հրա պա րա կած տվյալ նե րի՝ այդ ստո րա բա-
ժան ման ստե ղծ ման նպա տա կը ե ղել է ՔԲԿ-ի 
դեմ պայ քա րը19: Հե տա քն նու թյան ըն թաց քո ւմ 
ի հայտ ե կած փաս տա թղ թե րը ցույց են տվել, 
որ այս ստո րա բա ժա նու մը բա վա կան ակ տիվ 
գոր ծել է հատ կա պես թո ւր քի այի հա րավ-
ար ևե լյան շր ջան նե րո ւմ և ի րա կա նաց րել 

սպա նու թյո ւն ներ, ին չի հետ կապ ված ե ղել 
են սպա նու թյո ւն նե րի կազ մա կե րպ ման պատ-
րաս տի ցու ցակ ներ: Մա լա թի այի ծա նր հան-
ցա գոր ծու թյո ւն նե րի դա տա րա նո ւմ « զիր վե» 
հրա տա րակ չու թյան գոր ծով դա տա քն նու-
թյան ըն թաց քո ւմ ի հայտ ե կած փաս տե րը 
վկայել են Հ. Դին քի, Սան տո րի ո հոգ ևո րա կա-
նի և « զիր վե»  հրա տա րակ չու թյան ներ կայա-
ցու ցիչ նե րի սպա նու թյան գոր ծո ւմ այդ ստո-
րա բա ժան ման դե րա կա տա րու թյու նը20: 

Ի նչ պես ի րա վա ցի ո րեն նշել է շվեյ ցա րա ցի 
հե տա զո տող Դ. Գեն սե րը, թո ւր քի այո ւմ «Էր-
գե նե կոն» խմ բա վո րո ւմն ու կից կա ռույց նե րը 
Սա ռը պա տե րազ մի տա րի նե րին եվ րո պա կան 
երկր նե րո ւմ և թո ւր քի այո ւմ ստե ղծ ված «Gla-
dio» գա ղտ նի հա կա կո մու նիս տա կան «բա-
նակ նե րի» ուղ ղա կի շա րու նա կու թյո ւնն են, 
սա կայն նախ կին թո ւր քա կան կո նտր գե րի-
լա նե րի փո խա րեն ստա ցել են պայ քա րի նոր 
դա շտ ու ո լո րտ նե ր21:

«Էր գե նե կոն» խմ բա վոր ման, վե րոն շյալ 
կազ մա կեր պու թյո ւն նե րի ու ստո րա բա ժա-
նո ւմ նե րի բա ցա հայ տու մը տա նո ւմ է դե պի 
վեր ջին տա րի նե րին ու սո ւմ նա սի րու թյո ւն-
նե րի ու շադ րու թյան կե նտ րո նո ւմ գտն վող 
« խոր քային պե տու թյան» գա ղա փա րին, ո րը 
ոչ թե ինս տի տու ցի ո նալ կա ռույց կամ մար-
մին է, այլ Հան րա պե տա կան թո ւր քի այո ւմ 
գոյու թյո ւն ու նե ցած շա հային տար բեր շր ջա-
նակ նե րի ու խմ բե րի հա վա քա կան ան վա նու-
մը, ո րո նց մի ա վո րել է ընդ հա նո ւր գա ղա-
փա րա խո սու թյո ւնն ու գոր ծո ղու թյո ւն նե րի 
մի աս նու թյու նը: «Էր գե նե կո նի» և վեր ջին տա-
րի նե րին թո ւր քի այո ւմ գոր ծող տար բեր գա-
ղտ նի կազ մա կեր պու թյո ւն նե րի ու ստո րա բա-
ժա նո ւմ նե րի բա ցա հայ տո ւմն ու հե տա քն նու-
թյու նը ակն հայտ դա րձ րե ցին « խոր քային պե-
տու թյան» ուղ ղո րդ մա մբ ու հա մա կա րգ մա մբ 
գոր ծող ու ժե րի ու կա ռույց նե րի մի ջև սե րտ 
կա պե րը22: Վե րոն շյալ բո լոր կա ռույց նե րն ու 
ստո րա բա ժա նո ւմ նե րը, փաս տո րեն, ի րեն ցից 
ներ կայաց նո ւմ են ցան ցային մի հա մա կա րգ, 
ո րի հետ ևո ւմ կա նգ նած են ե ղել « խոր քային 
պե տու թյան» ազ դե ցու թյան խմ բե րն ու 
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ներ կայա ցու ցիչ նե րը՝ բա րձ րաս տի ճան զին վո-
րա կան նե րի գլ խա վո րու թյա մբ: 

Հատ կա պես «Էր գե նե կո նի» գոր ծով հե տա-
քն նու թյան ու դա տա վա րու թյան ըն թաց քո ւմ 
բա ցա հայտ ված այս գա ղտ նի կա ռույց նե րն ու 
ստո րա բա ժա նո ւմ նե րը խոր ար մատ ներ ու նեն 
թո ւր քայի հան րա պե տու թյու նո ւմ, ո րո նք գա-
լիս են դեռ Սա ռը պա տե րազ մի սկզբ նե րից: 
Ժա մա նա կի ըն թաց քո ւմ այդ կա ռույց նե րը նո-
րո վի են վե րա կազ մա վոր վե լ, ի րե նց պայ քա րի 
հիմ քո ւմ դնե լով նոր մար տահ րա վեր նե րն ու 
խն դիր նե րը: 1990-ա կան թթ. հատ կա պես դրա-
նց գոր ծու նե ու թյան մեջ հիմ նա կան տեղ է ին 
զբա ղեց նո ւմ ՔԲԿ-ի դեմ գոր ծո ղու թյո ւն նե րը, 
ան ջա տո ղա կա նու թյան ու հե տա դի մա կան ու-
ժե րի դեմ պայ քա րը, քա ղա քա կան ան ցան-
կա լի տար րե րի մե կու սա ցու մը և այլն: Այդ 
ժա մա նա կա շր ջա նո ւմ զին վո րա կա նու թյան 
ազ դե ցիկ դե րը երկ րի քա ղա քա կան կյան քո-
ւմ և ազ գային ան վտան գու թյան հայե ցա կար-
գե րի սահ մա նած սպառ նա լիք նե րն ուղ ղա կի 

այդ պի սի կա ռույց նե րին գոր ծու նե ու թյան դա-
շտ է ին ա պա հո վո ւմ: ԱզԿ-ի իշ խա նու թյան 
գա լն այդ շր ջա նակ նե րի կող մից ըն կալ վո ւմ էր 
որ պես ա ռաջ նային սպառ նա լիք աշ խար հիկ 
հան րա պե տու թյան հա մար: ԱզԿ-ի բա վա կան 
սա հո ւն գոր ծո ղու թյո ւն նե րն ու բա րե փո խո ւմ-
նե րը զին վո րա կա նու թյան դե րի նվա զեց ման 
հար ցո ւմ հնա րա վո րու թյո ւն տվե ցին բա ցա-
հայ տել ա ռա ջին հեր թին հե նց այդ ու ժի հա-
մար սպառ նա լիք ներ կայաց նող տար րե րին ու 
ու ժե րին:

 Փաս տո րեն, «Էր գե նե կոն»-ի, « Բալյոզ»-ի 
գոր ծե րով հե տա քն նու թյո ւն նե րով ու ռազ մա-
կան հե ղա շր ջո ւմ նե րի դա տա կան գոր ծե րով 
ԱզԿ-ին հա ջող վեց լո ւրջ հար ված հա սց նել 
թո ւր քի այո ւմ լա տեն տային լո ւրջ դե րա կա տա-
րու թյո ւն ու նե ցած « խոր քային պե տու թյա նը», 
ո րը կա րող էր սպառ նա լիք ներ կայաց նել այդ 
քա ղա քա կան ու ժի գոյու թյա նն ու ա պա գային: 
Օ րե նսդ րա կան ու ինս տի տու ցի ո նալ բա րե-
փո խո ւմ նե րի ար դյո ւն քո ւմ Ռ. թ. Էր դո ղա նի 

Թուրքիա-Ստամբուլ։ Հանրահավաք-երթ. «Էրգենիկոն-ԱԶ-ի կառավարություն» հակամարտության արդյունքում
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կա ռա վա րու թյա նը հա ջող վեց թո ւր քի այի 
Հան րա պե տու թյան պատ մու թյան մեջ ան-
նա խա դեպ քայ լեր ի րա կա նաց նել, ո րով բա-
նա կին զր կեց երկ րի քա ղա քա կան կյան քո ւմ 
ու նե ցած լո ւրջ դե րա կա տա րու թյու նից, դրա-
նով հան դե րձ ա պա հո վե լով իր, որ պես քա-
ղա քա կան ու ժի ան վտան գու թյու նը՝ հա վա-
նա կան « ռազ մա կան մի ջամ տու թյո ւն նե րից»:  
Ի սկ դա տա կան վե րոն շյալ գոր ծե րով ա պա-
հո վա գր վեց ԱզԿ-ի կա ռա վա րու թյու նը՝ հնա-
րա վոր վտա նգ նե րի ց, չե զո քաց նե լով խոր-
քային պե տու թյան կար ևոր հատ ված նե րից 
մե կը և ցան ցային կա ռույց նե րը: «Էր գե նե-
կոն»-ի բա ցա հայ տո ւմն ու մյո ւս հե տա քն նու-
թյո ւն նե րը լավ հնա րա վո րու թյո ւն տվե ցին 
վար չա պետ Ռ. Էր դո ղա նի ն՝ երկ րի ան վտան-
գու թյան ու ուժային հա մա կար գո ւմ ի րա կա-
նաց նե լու մաք րա զա տո ւմ և ա պա հո վե լու իր 
կա ռա վա րու թյան վե րա հս կո ղու թյու նը: 

2012թ. դեկ տեմ բե րին վար չա պետ Ռ. Էր-
դո ղա նը թու նի սի իր գոր ծըն կե րոջ հետ հա-
մա տեղ մա մու լի ա սու լի սի ժա մա նակ հայ-
տա րա րեց, որ ԱզԿ-ի կա ռա վա րու թյա նը չի 
հա ջող վել լի ո վին վե րաց նել, կազ մա քան դել 
« խոր քային պե տու թյու նը»23: Այս հայ տա րա-
րու թյանը հետևեց իշ խող կու սակ ցու թյան 
ու վար չա պե տի դեմ դա վադ րու թյան բա-
ցա հայտ ումը, երբ վար չա պե տի գրա սե նյա-
կո ւմ հայտ նա բեր վեց գա ղտ նալ սող սա րք: 
« Խոր քային պե տու թյան» գա ղա փա րի շո ւրջ 
քա ղա քա կան ու վեր լու ծա կան շր ջա նակ նե-
րո ւմ կր կին քն նար կո ւմ ներ սկս վե ցին 2013թ. 
գար նանը սկս ված և ամ ռա նը ծա վալ ված Գե-
զի ի դի մադ րու թյան ու զա նգ վա ծային ակ ցի ա-
նե րի ժա մա նակ: Կր կին օ րա կար գո ւմ հայտն-
վեց թո ւր քի այո ւմ « խոր քային պե տու թյան» 

կեն սու նա կու թյան վե րա բե րյալ հար ցադ րու-
մը: 2013թ. դեկ տեմ բե րի 17-ին թուր քի այո ւմ 
ի րա կա նաց ված կա շա ռա կե րու թյան և խար-
դա խու թյան գոր ծով հի նգ տաս նյա կից ա վել 
մա րդ կա նց  մի ա ժա մա նա կյա ձեր բա կա լու-
թյո ւն նե րը բա վա կան սրե ցին ներ քա ղա քա-
կան ի րա վի ճա կը, ին չը լո ւրջ մար տահ րա վեր 
էր ԱզԿ-ի կա ռա վա րու թյա նն ու հատ կա պես 
Ռ. Էր դո ղա նի հա մար: Վար չա պե տի և կա-
ռա վա րու թյան հա մար ա նա կն կալ այդ ձեր-
բա կա լու թյո ւն նե րն ու սկս ված գոր ծըն թա ցը 
ԱզԿ վեր նա խա վը ո րա կեց որ պես կա ռա վա-
րու թյու նը տա պա լե լու նա խա ձեռ նու թյո ւն, իսկ 
այդ դա վադ րու թյան մեջ մե ղա դր վեց ազ դե-
ցիկ հա սա րա կա կան-կ րո նա կան գոր ծիչ Ֆ. 
Գյու լե նը: Էր դո ղան-Գյու լեն դի մա կայու թյու նը 
բա վա կան թեժ բնույթ ստա ցա վ24: Ներ քա ղա-
քա կան ճգ նա ժա մի ժա մա նակ օ րա կար գո ւմ 
հայտն վեց « խոր քային պե տու թյան» նոր կամ 
այ լընտ րան քային մեկ նա բա նու թյու նը հան դի-
սա ցող « զու գա հեռ պե տու թյան» գա ղա փա րը, 
ո րը հան գո ւմ է պե տու թյան մեջ «ստ վե րային 
պե տու թյան» զու գա հեռ գոյու թյա նն ու եր կու-
սի մի ջև դի մա կայու թյա նը: Ժա մա նա կա կից 
քն նար կո ւմ նե րո ւմ « զու գա հեռ պե տու թյո ւն»-ն 
ի րե նից ներ կայաց նո ւմ է ոս տի կա նու թյան ու 
դա տա կան հա մա կար գո ւմ ձևա վոր ված գյու-
լե նա կան հատ վա ծին, ո րը ո րակ վո ւմ է որ պես 
« զու գա հեռ պե տու թյո ւն, պե տու թյան մեջ»: 

Փաս տո րեն, « խոր քային պե տու թյան» ռազ-
մա կան բա ղադ րի չի չե զո քաց մա մբ Ռ. Էր-
դո ղա նի կա ռա վա րու թյու նը հայտն վել է նո ր՝ 
« զու գա հեռ պե տու թյան» մար տահ րա վե րին 
դեմ հան դի ման, ին չը կա րող է վտան գա վոր 
լի նել Ռ. Էր դո ղա նի կա ռա վա րու թյան ու քա-
ղա քա կան ու ժի ա պա գայի ա ռու մով: 

Հայ ժողովրդի արդար դատի համար պետք չէ ոչինչ, բացի ճշմարտությունից
Հովհ. Թումանյան
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 Այս հա մա ռոտ ու հա մե ստ տե ղե կու թյուն նե րով ներ կայաց վող ան ձնա վո րու թյու նը բազ
մազբաղ մա րդ է, որն ա զատ ժա մա նա կի խի ստ «դե ֆի ցի տ» ու նի, բայց ժա մա նակ է գտ նում 
զբաղ վե լու նաև Հայկական հարցով: Ու հա ճա խա կի մեծ ու փո քր խմ բե րով մեկ նում է Արևմ տյան 

Հայաս տան (Կարս, Էրզ րում, Մուշ, Սա սուն, Վան, Դի ար բե քիր, Դեր սիմ և այլ վայ րեր): 

Ա ՐԱ ԳԱծ Ա ԽՈՅԱ Ն

Ծ նուն դով՝ աղձ քե ցի, ար մատ նե րով՝ 
վա նե ցի–մ շե ցի, մաս նա գի տու թյա մբ՝ 
ար վես տա գետ, շի նա րար–գոր ծա
րար, խա ռն ված քով՝ սա նգ վի նիկ, 

քա ղա քա կան գոր ծիչ (ՀՀ Աժ պատ
գա մա վոր), Արևմ տյան Հայաս տան՝ 

մշ տա կան այ ցե լու (աշ խա տում է 
մշտար թուն պա հել կա պն Արևմտյան 

Հայաս տա նի հետ), «Ա րևմտա
հայոց ազ գային հա մա գու մա ր» 

(մի  ջազ գային) և «Արևմտահայերի 
ժառանգների մի ավորում» 

(հայաստանյան) կազ մա կեր պու
թյունների ակ տիվ ու ժե րից մե  կը:

ԱմԵՆ հԱՅԻ ՊԵ՛տք Է ԼԻՆԵԼ 
ԱրԵՎմտՅԱՆ հԱՅԱՍտԱՆՈւմ

Հա ճե լի է, երբ ի մա նում ենք, որ նրա այ
ցե լու թյուն նե րը հա ջո ղու թյա մբ են ավարտ վում, 
ո րո շա կի ար դյունք ար ձա նագ րում: Այդ մա սին են 
վկայում այն փաս տե րը, որ քր դե րը հրա պա րա
կային հայ տա րա րում են. «տան տե րե րին չեն 
հրա վի րում, դուք հրա վե րի կա րիք չու նեք, սա 
ձեր տունն է, ձեր հայ րե նի քը, հա մե ցեք և...», կամ 
ազգու թյա մբ թուրք նշա նա վոր գոր ծիչ ներ Օս ման 
Կա վա լայի, Սայիդ Չե թի նօղ լու ի, Ջեն գիզ Աք թա րի, 
Հա սան Ջե մա լի և ու րիշ նե րի հայ տա րա րությու նը՝  
ցե ղաս պա նու թյու նը Թուր քի այի կող մից ըն դու
նե լու վե րա բե րյալ: Եվ ու րիշ է լի փաս տեր, որ տեղ 
Ա րա գած Ա խոյա նը որոշակի նե րդրում ու նի:

Ն րա բազ մա թիվ ու բազ մաբ նույթ գոր ծու
նե ու թյու նը ներ կայաց նե լու շատ է ջեր կան, 
բայց մեր այս խն դի րը Արևմ տյան Հայաս տա
նը Ա. Ա խոյա նի տե սան կյու նով հա մա ռոտ 
ներ կայաց նե լու մի ակ նա րկ է, ո րը լրագ րո
ղա կան մեկ նա բա նու թյա մբ՝ հար ցազ րույ ցի 

ժան րով ներ կայաց նում ենք ըն թեր ցո ղի 
ու շադ րու թյա նը:

 տա սը հա րց ու պա տաս խան 
Արագած Ա խոյա նի հետ.

Հարց 1. – Պա րոն Ա խոյան, հայտնի է Ձեր 
գոր ծու նե ու թյու նը Արևմտյան Հայաս տա
նում, ինչ պե՞ս սկս վեց այն:

Պատասխան. – Դա 2008թ. էր, ո րո շե ցի մեկ
նել Արևմ տյան Հայաս տան: Գնալ ու տես նել իմ 
նախ նի նե րի ապ րած վայ րե րը, իմ պատ մա կան, 
պա պե նա կան հայ րե նի քը: 

Ա ռա ջին ան գամ է ի մեկ նում, մեկ նում է ի նք 
ըն տա նի քով: Ի մա ցա, որ մի ա ժա մա նակ մեկ
նում է նաև «Ա կուն ք» ազ գագ րա կան հա մույ թը: 
Դա ինձ ոգևո րեց և ես մա սա մբ ստա նձ նե ցի այդ 
հա մույ թի այ ցե լու թյան հո վա նա վո րու թյու նը: Այ
ցե լու թյու նը բա րե հա ջող ե ղավ, հա մույ թի ընտ
րու թյու նը նույն պես ճի շտ էր, քան զի նրա երգն 
ու խոս քը, ձայնն ու ե րա ժշ տու թյու նը ա ռա վել 

№ 1 

Հարցազրույց



69                             

2014թ. № 1 

Ա րա գած Ա խոյա ն
մհերի դուռ մհերի դուռ

(ՊԱհԱՆՋԱՏԷրՈՒԹիՒՆ) (ՊԱհԱՆՋԱՏԷրՈՒԹիՒՆ)

69
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հա մա հունչ է ին այդ հող ու ջրին, մեր մե ծե րի 
հո գու կան չին: Մի ա սին բա վա կա նին եր կար 
ճա նա պա րհ ան ցա նք. ե ղա նք Սա րի ղա մի շում, 
Դեր սի մում, Մու շում, Վա նում և այլ վայ րե րում: 

Ե ղա ու հաս կա ցա, որ շատ բան ու նեմ այն
տեղ ա նե լու … 

Հարց 2. – Դուք այն ե զա կի մա րդ կան
ցից եք, ով բազ մա թիվ ան գամ է ե ղել 
Արևմտյան Հայաս տա նում: Ի՞նչ ա ռա քե լու
թյա մբ եք այ ցե լում:

Պատասխան. – Բո լոր այ ցե լու թյուն նե րը մշա
կու թային ծրագ րեր ի րա կա նաց նե լու խն դիր նե
րով են պայա ման վոր ված: Տար բեր մի ջո ցա ռում
ներ, տար բեր քա ղաք նե րում, ո րո նք վե րա հաս
տա տում են մեր պա տ մա կան ինք նու թյու նը՝ մեր 
պա տմա կան հայ րե նի քում: Դրա կա րի քն ու ան
հրա ժեշ տու թյու նը բո լո րս ու նե նք: Բո լո րը պար
տա վոր են աշ խա տե լու այդ ուղ ղու թյա մբ: 

Այդ ծրագ րե րի ի րա կա նաց ման ար դյուն
քում բազ մա թիվ ծա նո թու թյուն ներ, մտեր մու
թյուն ներ ու նե ցա նք, ո րո նք վե րած վե ցին նաև 
ըն կե րու թյան: 

Հարց 3.–  Հայտ նի է նաև, որ Դուք լավ 
կա պեր ու նեք այն տեղ, ինչ պե՞ս են օգ տա
գո րծ վում այդ կա պե րը:

Պատասխան. – Այդ կա պե րն օգ տա գո րծ
վում են ցան կա ցած պա հի՝ ըստ ան հրա ժեշ տու
թյան: Մի քա նի ան գամ ե ղել են դեպ քեր, ո րո նք 
ստի պել են մի ջամ տել ան ցան կա լի ի րա դար
ձու թյուն նե րին՝ տե ղա կան ղե կա վար նե րի մի ջո
ցով: Ու րա խու թյա մբ պե տք է փաս տեմ, որ ար
դյուն քում ու նե ցել ենք հա ջո ղու թյուն: 

Հարց 4. – Դուք ՀՀ ԱԺ պատ գա մա վոր 
եք, ազ գային հար ցե րով ար տա հայտ ված 
քա ղա քա կան գոր ծիչ: Ինչ պի սի՞ թիմ ու նեք, 
հետևո րդ ներ ու նե՞ք:

Պատասխան. – Ցա վոք սր տի մի այն հա մա
կիր նե րի տես քով, գա ղա փա րա կան հա մա կիր
նե րի: Իսկ այդ բնա գա վա ռի աշ խա տան քային 
խմ բում, այո, հետևո րդ ներ ու նեմ, լուրջ հետևորդ
ներ, և այդ թի մը գնա լով ա վե լա նում է: 

Հարց 5. – ԱԺ քա ղա քա կան գոր ծիչ նե րից 
ով քե՞ր կան, որ հետևում են Ձեր օ րի նա
կին, և կա՞ն, որ փոր ձեն ըն դօ րի նա կել:

Պատասխան. – Կան, բայց ոչ ակ տիվ: Գա
ղա փա րա կիր ներ կան, բայց գոր ծու նե ու թյուն 
չեն ծա վա լում: Ցան կա լի է, որ նրա նք էլ այս 
գոր ծում պրակ տիկ դա շտ մտ նեն: Ես փոր ձում 
եմ ակ տի վաց նել նրա նց: Կար ծում եմ մի բան 
կս տաց վի, տես նե նք: 

Հարց 6. –  Ձեր այ ցե լու թյուն նե րը ի՞նչ ար
դյունք են տվել և ի՞նչ ու նեք ար ձա նագ րե լու:

Պատասխան. – Բազ մա թիվ կա պեր են ամ
րա պնդ վում, ո րո նք տես նել է պե տք: Դրա հա
մար ինձ հետ այն տեղ լի նել է պե տք: Վեր ջին 
ի րա դար ձու թյու նը Վա նի հա մե րգն էր՝ Վա նի 
բեր դի հա րա կից այ գում, որ տեղ շուրջ 10 000 
մա րդ էր հա վաք վել: Դրա կազ մա կեր պի չը ես 
է ի: Այն տեղ փայ լուն ե լույթ ու նե ցան մեր ազ
գագ րա կան խմ բե րը՝ ա վե լի քան 3 ժամ: Մի ջո
ցառ մա նը ներ կա է ին ազ գու թյա մբ քուրդ տե
ղա կան իշ խա նու թյուն նե րի ներ կայա ցու ցիչ ներ, 
Ազ գային Խո րհր դի պատ գա մա վոր ներ, այլ 
հրա վի րյալ ներ: 

Այ ցե լու թյուն նե րի ըն թաց քում տե ղի են ու
նե ցել բազ մա թիվ հան դի պում ներ, բա նակ ցու
թյուն ներ, ո րո նք քիչ ար դյունք չեն տվել: Դրա 
մա սին ե կեք խո սե նք հե տո, ա ռան ձին թե մայով: 

Մ շա կու թային մի ջո ցառ ման հա ջո րդ օ րը 
պա տա րա գի ա րա րո ղու թյուն էր՝ Ախթա մա
րի «Սուրբ խա չ» ե կե ղե ցում: Դա ա ռա նձ նա կի 
նշա նա կու թյուն ու ներ: Վա ղե մի սպաս ված կա
րոտ էր, ցան կա լի վե րա րթ նա ցում: Ա սա ծս տե
ղում լի նե լով ու զգա լով կհաս կա նա մար դը, այն 
էլ հայ մար դը: 

Հարց 7. – Ինչ պե՞ս եք պատ կե րաց նում 
Ձեր գոր ծի հե ռան կա րը:

Պատասխան. – Այդ ա մե նը լի նե լու է շա րու
նա կա կան: Անցյալ տա րի նա խա տես ված էր 
ա ռա վել ընդ լայն ված ճա նա պար հոր դու թյուն՝ 
Արևմ տյան Հայաս տա նով դե պի Կի լի կի ա: 
Ո րոշեցինք այն տե ղա փո խել հա ջո րդ տա րի, 
ա ռա վել ընդգր կուն ու բո վան դա կային ծրագ
րով, կա զմ ու պատ րա ստ ուղևոր վե լու հա մար: 
Դար ձյալ մշա կու թային այ ցե լու թյուն է լի նե լու: 
Տար բեր քա ղաք նե րում, վայ րե րում ծրա գր ված 
են հան դի պում ներ, ե լույթ ներ, մշա կու թային մի
ջո ցա ռում ներ և այլն: Կա րճ ա սած, գնալ մեր 
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եղ բայր նե րի և քույ րե րի ետևից, ով քեր մոտ 
100 տա րի սպա սել են մեր վե րա դար ձին և 
ա ջակ ցու թյա նը: 

Զար թո նք է սկի զբ ա ռել: Սա նո րո վի զար
թո նք է, պե տք է ձե ռք մեկ նել նրա նց, ա ջակ ցել: 
Դրա կա րի քը երկ կող մա նի զգաց վում է, այս 
երևույ թին նշա նա կու թյուն տալ է պե տք: 

Տա րեցտա րի ա վե լա նում է այն մա րդ կա նց թի
վը, ով քեր հա վաք վում, հան դի պում են ինձ հետ: 
Ի րե նք են գա լիս, այդ հան դիպ մա նը եր կար են 
սպա սում: Ես հա վա տում եմ, որ մի օր կբաց վի 
այն ա ռա վո տը, որ ի րե նք ա ռա նց վա խի և ա ռա նց 
ա մա չե լու կխո սեն ի րե նց ազ գային պատ կա նե լու
թյան մա սին, հպար տո րեն կհատ կան շեն ի րե նց 
ազ գային ինք նու թյու նը: Դրա նով ցույց տա լով, որ 
ան ցյալ դա րի ցի նիկ վար չա կազ մը խլեց մեր ազ
գից ոչ մի այն ի րե նց հայ րե նի քում ապ րե լու ի րա
վուն քը, այլ նաև ստի պեց ծպտ վել: 

Հարց 8. – Դուք Արևմտահայոց ազգային 
համագումարի (ԱԱՀ) Ազ գային Խո րհր դի 
(ԱԽ) ան դամ եք, ԱԱՀ Հայաս տա նի կազ
մա կեր պու թյան Խո րհր դի ան դամ, ինչ պի
սի՞ն է կազ մա կեր պու թյու նը: Ա վե լի քան 
մեկ տա րի կազ մա կեր պու թյու նը (ԱԱՀն) 
մի ջազ գային ի րա վա կան ուժ ու նի, ի՞նչ է 
ար վել և ի՞նչ թ ե րա ցում ներ կ ան:

Պատասխան. – Ա սեմ, որ ա նե լիք ներ շատ 
կան: Բա վա կա նին աշ խա տա նք ներ կա տար
վել են: Քա նի որ ամսագրի ան դրա նիկ հա
մա րն է, թե րու թյուն նե րի մա սին չխո սե նք: 

Կա տար վող աշ խա տա նք նե րից նշեմ մի այն մեկ–
եր կու դրա կան փա ստ. ստե ղծ վել է թուր քի այի 
հար ցե րով աշ խա տան քային խումբ, որն ու նի 
վեր լու ծա կան բա ժին: Այն ու սում նա սի րու թյուն
ներ է կա տա րում և վեր լու ծու թյուն ներ ա նե լու 
փաս տա ցի հնա րա վո րու թյուն տա լիս: Այս պար
բե րա կա նի ստեղ ծու մը նույն պես շատ դրա կան 
փա ստ է: Եվ ու րիշ է լի աշ խա տա նք ներ: Ա ռայժմ 
սահ մա նա փակ վե նք այս քա նով: 

Հարց 9. – Որ քան մեզ հայտ նի է, Արևմ
տյան Հայաս տա նում նա խա տե սում եք հայ
կա կան մշա կու թային կե նտ րո նի հիմ նում, 
ի՞նչ աշ խա տա նք ներ կան կա տար ված: 

Պատասխան. – Դա նա խա տե սել ենք Դիար
բե քի րում: Մի քա նի կո նկ րետ պայ մա նա վոր վա ծու
թյուն ներ կան: Դի ար բե քի րում ար դեն ստե ղծ վել և 
գոր ծում է հայ կա կան կի րակ նօ րյա դպ րոց, որ տեղ 
սո վո րում է մոտ 60 ա շա կե րտ: Դի ար բե քի րից ար
դեն իսկ մի խումբ ժա մա նել է Հայաս տան, ի րե նց 
գրող նե րի մի ու թյան նա խա գա հի հետ մի ա սին: 
Ստո րա գր վել է փոխ հա մա գոր ծակ ցու թյան հու
շա գիր, ան ց են կաց վել խո րհր դատ վու թյուն ներ՝ 
տար բեր բնա գա վառ նե րի մաս նա գետ նե րի (թան
գա րա նա գետ ներ, գրա դա րա նա գետ ներ, հու շար
ձա նա գետ ներ, ազ գագ րա գետ ներ և այլն) հետ: 
Աշ խա տանք նե րը շա րու նակ վում են և կե նտ րո նի 
կայա ցու մը հե ռու չէ: 

Հարց 10. – եվ մեր ա վան դա կան հար ցը. 
«Ի՞նչ հա րց կու զե իք, որ տր վեր Ձեզ և ինչ
պես կպա տաս խա նե ի ք»:

պատասխան. – Ես կու զե ի ինձ 
հա րց նե ին. «Բա՛ լավ, վեր ջը ի՞նչ է 
լի նե լու»: 

պե տք է հաս նել նրան, որ մե նք 
որ պես հայ րե նա զրկ ված մա րդ
կանց ժա ռա նգ ներ, վե րա կա նգ
նե նք մեր ի րա վունք նե րն այդ տա
րա ծա շր ջա նում (մեր պատ մա կան 
հայ րե նի քում), ստա նա նք այն բո
լոր կրած վնաս նե րի հա տու ցու մը, 
որ կրել են մեր նախ նի նե րը:

Հարցազրույցը վարեց՝ 
նորայր ԱնԴրեյԱնԸ

Հարցազրույց

հանդիպում վանի քաղաքապետարանում
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2013թ. ապ րի լի 23–29–ը Երևա նում է ին գտն վում թուրք մտա վո րա կան–հա սա րա կա կան գոր ծիչ
նե ր Սայիդ Չե թի նօղ լուն (գ րող, հրա պա րա կա խոս), նրա տի կի նը՝ Մե նեք շե Չե թի նօղ լուն (հա սա րա կա կան 
գոր ծիչ) և Էլ դալ Դո ղա նը (փաս տա բան):

Ն րա նք ե կել է ին Հայաս տա ն՝ մեզ հետ մի ա սին բա րձ րա ձայ նե լու պատ մա կան ճշ մար տու թյու նը: Մի փա
ստ, կա տար ված ի րո ղու թյուն, որն ա մեն քին է հայտ նի: Աշ խա րհն է խո սում այդ դա ժան ի րա կա նու թյան 
մա սին: Սա կայն Թուր քի այի ներ կայիս իշ խա նու թյուն նե րը փոր ձե լով ժխ տել ի րե նց նա խո րդ նե րի կող մից կա
տար ված ցե ղաս պա նու թյան ո ճի րը, հա մա ռո րեն մա նև րում են ու չեն ու զում ըն դու նել, որ այո՛, ե ղել է այն: 

Այդ դա ժա նու թյուն նե րի մա սին ե ղած թմբի-
րը, ո րը ժա մա նակ շա րու նակ լռեց վում էր, ար-
դեն արթ նա ցել է ու իր օբյեկ տիվ պա հա նջ նե-
րն է թե լադ րում: Այդ մա սին վեր ջին շր ջա նում 
(տա րի ներ շա րու նակ) խո սում են թուրք հայտ-
նի մտա վո րա կան ներ Օս ման Կա վա լան, Սայիդ 
չե թի նօղ լուն, ջեն գիզ Ակ թա րը, Հա սան ջե մա-
լը, թա ներ Ակ չա մը և է լի ու րիշ մար դիկ:

Ն րա նք ու ղիղ նայե լով պատ մու թյան աչ-
քե րին, բա րձ րա ձայն պա հան ջում են ըն-
դու նել հայե րի նկատ մա մբ կա տար ված 

ցե ղաս պա նու թյու նը և այդպես փոր ձում են 
քա վել ի րե նց նախ նի նե րի կող մից կա տար ված 
ոճ րա գոր ծու թյու նը: 

Երևա նում գտն վե լու օ րե րին մե նք հան դի-
պե ցի նք նրա նց և ան կե ղծ զրույ ցի մի ջո ցով 
պար զա բա նե ցի նք այն հար ցե րը, ո րը ներ-
կայաց նում ենք ձեր ըն թե րց մա նը.

 Հա րց.– Հար գե լի հյու րեր, դուք բա-
րով եք ե կել Հայաս տա նի Հան րա պե տու-
թյուն: Ձեր այ ցե լու թյու նը երևան, ապ րի լի 
24–ին՝ Ծի ծեռ նա կա բե րդ (ե ղեռ նի զո հե րի 

ԹՈւրք մտԱՎՈրԱԿԱՆՆԵրԻ ԱՅՑԵԼՈւԹՅՈւՆԸ 
հԱՅԱՍտԱՆԻ հԱՆրԱՊԵտՈւԹՅՈւՆ

թուրք մտավորականներ

Երևան, ապրիլ 24, 2013թ.։ 
Ձախից աջ. Մ. Չեթինօղլուն, Ս. Չեթինօղլուն, Է. Դողանը այցելում են Եղեռնի զոհերի հուշարձան
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հու շա հա մա լիր) ու ձեր խո նա ր հու մը և բազ-
մա թիվ ա զատ ու ան կաշ կա նդ հան դի պում-
նե րը շոյում են ա մեն հայի սիր տը, ցան կա-
ցած ազ նիվ մա րդ ի րեն լավ է զգում նման 
քայ լի հա մար, ի՞նչ կա սեք այդ մա սին:

Պատասխան.
Ս. Չե թի նօղ լու, Մ. Չե թի նօղ լու, Է. Դո ղան.– 

Շնոր հա կա լու թյուն ձեզ՝ բո լո րիդ: Մե նք մեզ 
շատ լավ ենք զգում նման հյու րըն կա լու թյան 
հա մար: Ա մեն ինչ շատ լավ է, իսկ մար դի կ՝ 
շատ բա րի: Բո լոր հան դի պում նե րն էլ շատ լավ 
են ան ցնում՝ և՛ շատ ջե րմ է, և՛ շատ բա րե կա-
մա կան: Այն գե րա զան ցեց մեր սպա սում նե րը: 
Ինչ վե րա բե րում է մեր այ ցե լու թյա նը՝ ցե ղաս-
պա նու թյան զո հե րի հու շա հա մա լիր, դա մեր 
այ ցե լու թյան ան հրա ժե շտ և ա մե նա կարևոր 
բա ղադ րիչ նե րից էր: Այս պես, մե նք պե տք է 
աշ խար հին ցույց տա նք, որ այն ի րո ղու թյու նը, 
ո րը դա տա պար տե լի է և որ դե ռևս մար դիկ ու 
վար չա կար գեր կան, որ չեն ու զում ըն դու նել 
ու դե ռևս դի մադ րում են, ի վեր ջո ըն դու նե լու 
են կա տար վա ծը՝ որ պես փա ստ: Լավ կլի նի, որ 
նրա նք ա ռա ջին հեր թին ի րե նց խղ ճի ա ռաջ 
հաշ վե տու լի նեն, հե տո խո նա րհ վեն ան մեղ 
զո հե րի հի շա տա կի ա ռաջ: Միև նույն է, գա լու 
է այդ օ րը և դա հե ռու չէ:

 Հա րց.– Ցե ղաս պա նու թյան հար ցը և 
պա հա ն ջա տի րու թյան խն դի րը նոր փուլ 
են մտ նում և դուք բա վա կա նին խի զախ 
դրսևո րում ներ ու նեք: Դա ձեր ան ձնա կան 
հա մար ձա կու թյան և քա ղա քա կան խի զա-
խու թյան ար դյո՞ւնքն է, թե՞ Թուր քի այում 
քա ղա քա կան ձն հա լը սկս վել է:

Պատասխան.
 Սայիդ Չե թի նօղ լու.– 1990–ա կան թվա կան-

ներին ես «Մա րդ կային ի րա վունք նե րի գրու-
թյուն ներ ու հոդ ված նե ր» ամ սագ րի հե ղի նակ-
նե րից մե կն է ի: Այդ տա րի նե րին հրա տա րակ-
վե ցին Այ շե նուր զա րա քօ լուի հիմ նած «Բել գե » 
հրա տա րակ չու թյան տպագ րած «Genocide» YVS 
գիր քը, ինչ պես նաև «Հայ կա կան թա բու»-ին վե-
րա բե րող գր քե րը՝ թուր քե րեն: թուր քե րը սկ-
սե ցին դա տեր բա ցել զա րա քօ լուի դեմ: Նրան 
դա տա պար տե ցին: Այ նու հե տև զա րա քօ լուն 

ա զատ ար ձակ վեց: Իմ վեր ջին գր քի մեջ դրա 
մա սին կա: 

Այդ շր ջա նում զա րա քօ լուն Ստամ բու լի և 
Ան կա րայի «Մար դու ի րա վունք նե րի միու-
թյու ն» գրա սե նյա կի աշ խա տա կից էր: Այդ 
տա րի նե րին էր, որ «Մա րդ կային ի րա վունք-
նե րի մի ջազ գային ֆե դե րա ցի ա ն» ըն դու նեց 
1915թ.–ը իբրև ցե ղա ս պա նու թյուն: Այդ գոր-
ծըն թա ցին ես ևս մա ս նակ ցու թյուն եմ ու նե ցել:

 Մեր ճա նա պար հը մե նք ինք նե րս, մեր դժ-
վա րին ու հա մառ աշ խա տան քով ենք բա ցել: 
Այն մեր ան ձնա կան հա մար ձա կու թյան ար-
դյունքն է, ոչ թե ներ կայումս թուր քիայում իշ-
խող «Ար դա րու թյուն և զար գա ցում» (AK) կու-
սակ ցու թյան իբր թե բա րե փո խում նե րի ար-
դյունք, որն իմ խո րին հա մոզ մա մբ միս տի կա է: 

Էլ դալ Դո ղան.– Ես փաս տա բան եմ: Իմ 
փաս տա բա նու թյան ա ռա ջին տա րի նե րին աշ-
խա տել եմ այն տա րա ծք նե րում, որ տեղ այ սօր 
զա զա նե րն ու քր դե րն են բնակ վում: Այն ժա-
մա նակ բա ցա կայում էր հայ կա կան պա հան-
ջա տի րու թյու նը և ես ա ռա ջին ա ռար կող նե րից 
մե կը ե ղա այդ բա ցա կայու թյան: Դրա մա սին 
ես հոդ ված եմ գրել:

2003թ. «Յու մա նի տե» ա նու նով ամ սա գիր 
հրա տա րա կե ցի նք՝ Ս. չե թի նօղ լուի հետ մի-
ա սին, որ տեղ պա շտ պա նում է ի նք տե ղա կան 
փոք րա մաս նու թյուն նե րի, այդ թվում հայե րի 
ի րա վունք նե րը: Ես ի րա վա բան եմ և ակ տի-
վի ստ: Վեր ջին 15 տա րի նե րին մար դու ի րա-
վունք նե րը պա շտ պա նե լու ակ տիվ քաղ քա կա-
նու թյուն եմ վա րում: Դա իմ մաս նա գի տա կան 
և հո գու պար տա կա նու թյունն է, ո րը որ դեգ րել 
եմ ես:

 Հա րց.– Ձեր այ ցե լու թյունն այս օ րե րին 
(ապ րի լի 24 և դրան հա ջոր դող գոր ծըն-
թաց ներ) քա ղա քա կի րթ աշ խար հում բա-
րոյա կան բա րձ րար ժեք քայլ է հա մար վում 
և ու նի ա ռա ջա դի մա կան նշա նա կու թյուն: 
Այն ինչ պե՞ս կըն դուն վի Թուր քի այում: 

Պատասխան.
Սայիդ Չե թի նօղ լու.– Ան շուշտ, մեզ այս 

հար ցով թուր քի այում լավ չեն ըն դու նում: 
Անխ տիր զգաց նել կտա ոս տի կա նու թյան 

թուրք մտավորականներ
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ճն շու մը: Երբ որ վեր դառ նա նք, ինչ–որ նպա-
տա կով (ա սե նք, հաս ցե հա րց նե լու պա տր վա-
կով) ոս տի կան ներ կայ ցե լեն տուն և տի կի-
նս, ո րը մեզ հետ է, պի տի ան հա նգս տա նա: 
Կամ ինչ–որ հնա րո վի ա ռի թով գրա սե նյա կը 
կստու գեն, և նման այլ և այլ ձևեր: 

Էլ դալ Դո ղան.– Ես ար դեն ստա նում եմ 
մահ վան սպառ նա լիք ներ և այս այ ցե լու թյունն 
էլ ա ռիթ կհան դի սա նա, որ թուրք ազ գայ-
նա կան նե րն ա սեն. «Մե նք ի րա վունք ու նե նք 
սպառ նա լու Է. Դո ղա նին, ո րով հե տև նա ու-
զում է թուր քա կան տա րա ծք նե րը հա նձ նել 
հայե րի ն»: Այս պն դու մով էլ նրա նք ի րե նց 
սպառ նա լիք նե րը պի տի շա րու նա կեն: 

 Իսկ ես այդ ա մե նին հա կըն դիր, միև նույնն է 
շա րու նա կե լու եմ իմ գոր ծը:

 Հա րց.– Մեզ հա մար ան հաս կա նա լի է, թե 
ին չո՞ւ Թուր քի ան վար չա պետ Ռ. Էր դո ղա-
նի ար տա հայ տու թյա մբ ալևի ննե րի ցե ղաս-
պա նու թյան հա մար նե րո ղու թյուն կա րող է 
խնդ րել, իսկ հայոց ցե ղաս պա նու թյու նը, 
որն աշ խար հա ճա նաչ է, այդ պես հա մա ռո-
րեն ժխ տում է: 

Պատասխան.– Ս. Չե թի նօղ լու, Է.  Դո-
ղան.– Այո, վար չա պետ Ռ. Էր դո ղա նը ալևի-
ննե րից նե րո ղու թյուն խնդ րել է, բայց նա դա 
ա րել է որ պես տակ տի կա կան քայլ: Այդ տեղ 
քա ղա քա կան մա նևր կա: Դեր սի մի հա մար նե-
րո ղու թյուն խնդ րեց, բայց դրա նից հե տո Դեր-
սի մի ար խիվ նե րը փա կե ցին, որ պես զի ոչ մի 
փա ստ չկա րո ղա նան ներ կայաց նել: Դրա նով 
նրա նք հար ցը փա կե ցին: Էր դո ղա նը դա ա րեց 
իր իշ խա նու թյու նը պա հե լու հա մար: Մե նք 
պն դում ենք, որ մի այն նե րո ղու թյուն խնդ րե լը 
բա վա րար չէ:

 Ինչ վե րա բե րում է հայոց ցե ղաս պա նու-
թյա նը, դա շատ ա վե լի լուրջ խն դիր է, գլո բալ 
խն դիր, ո րը մեծ պա տաս խա նատ վու թյուն է 
նշա նա կում: Ի հար կե նրա նք ա մեն ինչ կա նեն 
խու սափե լու այդ խնդ րից, ո րի հետևա նք նե րը 
շատ ա վե լի բա րդ են լի նե լու…

 Հա րց.– կա տար ված ցե ղաս պա նու թյան 
ըն դուն ման փո րձ աշ խա րհն ար դեն ունի: 
Դա հիտ լե րյան գեր մա նի այի կող մից 

հրե ա նե րի ցե ղա ս պա նու թյուն կազ մա-
կեր պելն էր, ո րը գե ր մա նի ան ըն դու նեց՝ 
սկ սե լով մեղ քից ա զա տ վե լու գոր ծըն-
թա ցը: Հայոց ցե ղաս պա նու թյան փա ստն 
աշ խա րհն է ըն դու նում և ի րե նք՝ թուր քա-
կան իշ խա նու թյուն նե րը ժա մա նա կին դա-
տա վա րու թյան մի ջո ցով ըն դու նել են այդ 
ոճ րա գոր ծու թյու նը: Ան հաս կա նա լի է, թե 
Թուր քի այի ներ կայիս իշ խա նու թյուն նե-
րը ին չո՞ւ են հա մա ռո րեն փոր ձում ժխ տել 
այն:

Պատասխան.
 Սայիդ Չե թի նօղ լու. – Ձեր հար ցին ես 

պա տաս խա նեմ ընդ ա մե նը եր կու հա մա-
ռոտ փաս տար կու մով. թուր քի այի կա պի տա-
լի (դ րա մա գլ խի տես քով) առն վա զն 35%–ը 
կազ մում է հայ կա կան ու նեց ված քը: Հա ջոր-
դը՝ Քա սա բյան նե րի տու նը այ սօր հան դի-
սա նում է թուր քի այի նա խա գահ Ա. Գյու լի 
նս տա վայ րը: 

 Էլ դալ Դո ղան.– Գեր մա նի ան նե րո ղու թյուն 
խնդ րեց և հա տու ցեց, ո րով հե տև ֆի նան սա-
կան ա ռու մով այդ քան չցնց վեց: Իսկ թուր-
քի այում այլ է: թուր քի այի մեջ ժա մա նա կին 
սպան վել է բնակ չու թյան 25%–ը՝ նրա նք, ով քեր 
ա վե լի քան 4000–ա մյա պատ մու թյուն ու նեն 
այդ հո ղե րի վրա: Ի րե նց պատ մա կան հո ղի 
վրա բնա ջնջ վել է մի ինք նու թյուն՝ սե փա կան 
մշա կույ թով ու դրա տե ղը հի մն վել է թուր քա-
կան շին ծու ինք նու թյու նը: Այս է հիմ նա կան 
պատ ճա ռը, ո րը տար բեր վում է Գեր մա նի այի 
պա րա գայից, ո րով հե տև առ կա է ինք նու թյան 
հար ցը: Ու զում են ձևա վո րել մի եր կիր, որ տեղ 
մի այն թուր քե րի հա մար հնա րա վոր լի նի ապ-
րել: Դրա հա մար էլ այս քան բա րդ մո տե ցում 
ու նեն ցե ղաս պա նու թյան խնդրի նկատմամբ:

 Հա րց.– ներ կայումս սի րի այում բա րդ 
ի րա վի ճակ է ստե ղծ վել, որ տեղ Թուր քիան 
ա նուղ ղա կի «ձե ռա գի ր» ու նի: ի՞նչ եք կար-
ծում կա տար վո ղը ցե ղաս պա նու թյուն է 
թե ոչ:

Պատասխան.
Էլ դալ Դո ղան. – Մի պատ մա կան ժո-

ղովրդի, ի րե նց հայ րե նի հո ղի վրա, ի րե նց 

թուրք մտավորականներ
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ա մեն ին չով ոչն չաց նում են: Ի հար կե՛ դա ցե-
ղաս պա նու թյուն է: Իսկ ըն դի մու թյուն կոչ վա ծը 
շատ ան հաս կա նա լի է այն տեղ: թուր քի ան և 
մյուս շա հա գր գիռ տե րու թյուն նե րը Սի րի այում 
ա նօ րեն գոր ծո ղու թյուն ներ են ի րա կա նաց-
նում, ո րը մի ջազ գային ի րա վուն քի տե սա կե-
տից էլ դա տա պար տե լի է: Աշ խար հը պե տք 
է պա հան ջի և Սի րի այում կա տար վող սպա-
նդն ու ա վե րա ծու թյուն նե րը ան հա պաղ պե տք 
է դա դա րեց վեն: Այն դա տա պար տե լի է նաև 
մար դու ի րա վունք նե րի տե սա կե տից:

 Սայիդ Չե թի նօղ լու. – Մի կող մից հա մաշ-
խար հային հան րու թյու նը խո սում է, դա տա-
պա ր տում է Սի րի այում կա տար վող չա րա գոր-
ծու թյու նները, մյուս կող մից շա րու նակ վում է 
սպա նդն ու ա վե րա ծու թյու նը: Աշ խար հի աչ-
քի ա ռաջ բնա ջնջ վում է բնիկ մի ժո ղո վուրդ, 
ա վեր վում է հնա մե նի մի եր կի ր՝ իր մշա կույ թով, 
սո վո րույթ նե րով և այլն: Ես որ պես ազ գու-
թյամբ թուրք ցա վում եմ հատ կա պես նրա հա-
մար, որ թուր քի ան ներ քաշ ված է այս պրո ցե-
սի մեջ: Դա նշա նա կում է, որ վա րժ ված ա րյու-
նոտ ձեռ քե րն օգ տա գոր ծե լու քա ղա քա կան 
պրո ցես ներ են ըն թա նում: Ցե ղաս պա նու թյան 
խա րա նն իր վրա, թուր քի ան ներ քաշ ված է մի 
նոր ցե ղաս պա նու թյուն ի րա գոր ծե լու դա ժան 
պրո ցե սի մեջ: Սա նո րո վի ցե ղաս պա նու թյուն 
ի րա գոր ծե լու նոր մո տե ցում է: Կա նց նի ժա-
մա նակ ու կսկ սեն հաշ վա րկ ներ կա տա րել, վի-
ճել, մե ղա վոր ներ փնտ րե լ՝ թե ինչ պես ե ղավ, 
ով ա րեց, ինչ ա վե րա ծու թյուն ներ ե ղան, ով էր 
մե ղա վոր, և այլն, և այլն…

 Հա րց.– եվ վեր ջում մեր ա վան դա կան 
հար ցը: Այս ա ռի թով ի՞նչ հա րց կու զե իք, որ 
տր վեր ձեզ և ինչ պե՞ս կպա տաս խա նե իք:

Պատասխան.
 Սայիդ Չե թի նօղ լու. – Ես կու զե ի ինձ հարց-

նե իք, թե ի՞նչ է լի նե լու այս խառ նա րա նի վեր-
ջը: Ու կպա տաս խա նե ի. միև նույնն է ճշ մար-
տու թյու նը կշա հի՝ ուշ թե շուտ: Ի րա կա նու-
թյու նը հզոր գոր ծոն է: Սա է իմ վե րջ նա կան 
«մե սի ջը»:

 Էլ դալ Դո ղան.– Ես նույն պես այդ հա րց ման 
կո ղմ նա կի ցն եմ, և կպա տաս խա նե ի այս պես. 
մեր ամ բո ղջ ու ժը պայ մա նա վոր ված է մեր 
ի րա վունք նե րով, որն իս կա կան հիմ քեր ար-
դեն ու նի: Ի րա վուն քի ու ժը հաղ թա կան է: Վե-
րջ նա կան հաղ թա նա կը պատ կա նում է նրան:

 Հա րց.– Այս ա մե նի մա սին ի՞նչ ու նի ա սե-
լու հա մես տո րեն լռող տի կին Չե թի նօղ լուն:

 Մե նեք շե Չե թի նօղ լու. – Ինձ ուժ է տա լիս 
մի շտ ար դար և ի րա վա ցի ժո ղո վր դի կո ղմ նա-
կից լի նե լը: Ես մի շտ ե ղել եմ ու կլի նեմ ար դա-
րու թյան և ա զա տու թյան կո ղմ նա կի ցը:

 Կեց ցե՛ ար դա րու թյու նը, կեց ցե՛ ա զա տու թյու նը:

զ րույ ցը՝ ԱնԴ րե նՈ րՈւԱյԻ 
Հայաս տա նի ժուռ նա լի ստ նե րի մի ու թյան ան դա մ

 Հա ղոր դա կց ման թա րգ մա նիչ՝ 
Հ րԱ ՆՏ ԳԱՍ պԱ րյԱՆ (մար դու ի րա վունք նե րի 

մի ու թյան Ստամ բու լի գրա սե նյա կի ներ կայա ցու ցիչ)

 Երևան, ապ րիլ 2013թ.

Ասուլիս-հանդիպում Ս. Չեթինօղլուի և Է. Դողանի հետ

թուրք մտավորականներ
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հԱՅՈՑ մԵԾ ԵՂԵՌՆ.

Պա տե րազ մի ըն թաց քում արևմ տյան հայա ստա նում ոչն չաց վել են 2 900 հայկական բնա կա-
վայ րեր՝ քա ղաք ներ, գյուղեր, թա ղա մա սեր, դրա նց բնակ չու թյու նը տեղահան վել է կամ ոչն չաց վել, 

իսկ նրա նց ու նեց ված քը կո ղո պտ վել: 

(Uğur Ŭmit Ŭngür and Mehmet Polatel, Confiscation and Distruction, 
Continuum international Publishing Group, London, 2011, p. 155.)

ա վստ րո–հուն գա րա կան զին վո րա կան կցո ր դի 1915թ. մայի սի 19-ի զե կու ցագ րում ասվում է. 
«թուր քա կան կա ռա վա րու թյու նը այս աք սո րը ձեռ նար կել է ոչ թե հայ կա կան ապս տամ բու թյու նը 

ճն շե լու, այլև Մա կե դո նի ան և լի բի ան կո րց նե լու հետևան քով հա ցից զրկ ված թուրք պաշ տո նյա նե րին 
ա պա հո վե լու հա մա ր»: 

(Ավստ րո–Հուն գա րի այի դի վա նա գետ նե րի հա ղոր դագ րու թյունները 
Հայոց ցե ղաս պա նու թյան մա սին (Փաս տա թղ թե րի ժո ղո վա ծու 
(1915-1918թթ.), Երևան, 2004, էջ 18:)

 «այս պի սի մեծ չա փե րի հաս նող ա վա զա կու թյու նը, որն իր նմա նը չու նի պատ մու թյան մեջ, պե-
տք է պատ կե րաց նել մի այն թուր քա կան ի րա վա կար գում»: 

(Յո հան նես Լեփ սի ուս, Գա ղտ նի տե ղե կա գիր: Հայ ժո ղո վր դի
ջար դե րը, Երևան, 2006, էջ 172:)

 հա լե պում աՄն հյու պա տոս ջես բ. ջեկ սո նը դես պան հեն րի Մոր գեն թաու նին ուղղ ված 1915թ. 
օ գոս տո սի 19-ի իր զե կու ցագ րում հայտ նում է. «այն թա պի հայ հա մայնքն ա մե նա հա րուստն է ամ-

բո ղջ կայս րու թյու նում, թուր քե րն այս տեղ մեծ ա վար են տես նում թա լա նի հա մար: քա նի որ քա ղա քի 
վա ճա ռա կան նե րից շա տե րը հայեր են, թա լան վում են նաև նրա նց խա նութ նե րը: Սա հս կայա կան թա-
լա նի ծրա գիր է, ինչ պես նաև ազ գի բնա ջնջ ման ուղ ղու թյա մբ մի վեր ջին հար վա ծ»: 

(Ա մե րի կայի Մի ա ցյալ Նա հա նգ նե րի պաշ տո նա կան վա վե րագ րե րը 
Հայոց ցե ղաս պա նու թյան մա սին, Երևան, 2004, էջ 55:)

Օս մա նյան կայս րու թյու նում հայե րի սպան դի, ու նեց ված քի կո ղո-

պու տի և յու րաց ման մա սին բազ մա թիվ վկայու թյուն ներ կան, այդ 

թվում թուր քի այում գոր ծող օ տար դի վա նա գետ նե րի զեկու ցագ րե-

րում, ա կա նա տես նե րի վկայու թյուն նե րում, հա մա շխար հային լրատ-

վա մի ջոց նե րի հրա պա րա կում նե րում, փաս տա թղ թե րում և այ լուր:

 Ներ կայացնում ենք մի շա րք փաս տեր այդ մա սին. 

ՓԱՍտԵր, ՎԿԱՅՈւԹՅՈւՆՆԵր, ...
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 կոս տա նդ նու պոլ սում ա մե րի կայի դես պան հեն րի Մոր գեն թաուն վկայում է. «հայե րն ի րա վունք 
չու նե ին ի րե նց տնե րը վա ճա ռե լու, քա նի որ տա րագ րու թյու նը իբր թե ժա մա նա կա վոր էր մի այն, և 

թե պա տե րազ մից հե տո պի տի վե րա դառ նային: բայց գյու ղից դեռ նոր ե լած, և ա հա մահ մե դա կան 
ճի վաղ նե րը հաս տատ վում են ի րե նց բնա կա րան նե րում: կո ղո պտ վում է ին նաև հայե րի բո լոր ար ժե քա-
վոր ի րե րը (դ րամ, մա տա նի, ժա մա ցույց, զար դե ղեն և այլն), նրա նք իբրև թե ոս տի կա նու թյան կե տե-
րում «պահ պա նու թյա ն» տա լու հա մար, մի նչև ի րե նց վե րա դար ձը: ի րա կա նում դրա նք բո լո րն էլ իս կույն 
բա ժան վում է ին թուր քե րի մի ջև: Մեկ նա կե տից հե ռա նա լով, քայ լե լով մի քա նի ժամ, քր դե րը վա զե լով 
իջ նում է ին ի րե նց լեռ նե րի բար ձուն քից, հար ձակ վում է ին դե ռա տի աղ ջիկ նե րի վրա, բա ցե լով նրա նց գլ-
խա շո րե րը, վե րց նում տա նում է ին բո լո րից գե ղե ցիկ նե րին և այն մա նուկ տղա նե րին, ո րո նք ցան կա լի է ին 
ի րե նց հա մար: ա ռա նց խղ ճի, կո ղոպ տում է ին քա րա վա նը՝ գո ղա նա լով դրա մը, հա փշ տա կե լով ու տե լի քի 
պա շա րը: այս պես, այդ դժ բա խտ նե րին մատ նե լով սո վա ծու թյան և հու սալ քու թյան: վե րց նում է ին նրան-
ցից ի րե նց հա գուստ նե րը և եր բե մն տղա մարդ կա նց ու կա նա նց թող նում է ին ամ բող ջու թյա մբ մեր կ»:

(Հեն րի Մոր գեն թաու, Դես պան Մոր գեն թաուի պատ մած նե րը, Կ. Պո լիս, 1919, էջ 309։)

1915թ. հու նի սի 30–ին խար բեր դում աՄն հյու պա տոս լես լի դեյ վի սը աՄն ար տա քին գոր ծե րի 
նա խա րա րու թյա նն ուղղ ված պաշ տո նա կան հա ղոր դագ րու թյան մեջ գրում է. «հայե րի ջար դե րի 

ողջ ի մաս տը դժ վար թե կա րո ղա նան պատ կե րաց նել այն մարդիկ, ով քեր ծա նոթ չեն այս մե կու սի 
շր ջա նի յու րօ րի նակ պայ ման նե րին: ջար դը, որ քան էլ սար սա փե լի է հն չում այս բա ռը, մա րդ կային 
կլի նի՝ դրա հետ հա մե մա տած: ջար դե րի ժա մա նակ շա տե րը փախ չում են, բայց նման լայ նա ծա վալ 
աք սո րն այս երկ րում նշա նա կում է տան ջա լից և մի գու ցե ա վե լի ա հա վոր մահ գրե թե բո լո րի հա մա ր»: 

այ նու հե տև նա գրում է, թե հա ջո րդ մի քա նի ա միս նե րին տես նում էր, թե ինչ պես է ին իր կան խա-
տե սում նե րն ի րա կա նա նում՝ հա զա րա վոր մար մին ներ ծո վք (գոլ չուկ) լճում, այր ված և մե րկ դի ակ նե-
րի կույ տեր: նա սրա մա սին գրել է նաև հեն րի Մոր գեն թաուի ն՝ կոս տա նդ նու պոլ սում աՄն դես պա-
նին, որն ինքն էլ իր հեր թին էր գրում հայե րի ջար դի մա սի ն… 

(Կա րին Հով հան նի սյան, Գեր դաս տան ստ վե րաց, Երևան, 2011, էջ 39:)

Այստեղով թուրքն է անցել...    
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Ֆ րան սի ա ցի պատ մա բան, արևե լա գետ ռը նե բի նո նը այս պես է բնու թագ րում հայ-թուր քա կան 
հա րա բե րու թյու նը. «այս տեղ պէ տք չկայ ը սե լու նոյն իսկ հա մա ռօ տա կի թուր քե րու և հայե րու յա-

րա բե րու թի ւն նե րուն ցա վա գին եւ ա րիւ նոտ պատ մու թիւ նը: չա փէն ա ւե լի հան րա ծա նօթ է ան: թուր քա-
կան տի րա պե տու թիւ նէն ա ռաջ ա նա տօ լուի մէջ բնա կող ժո ղո վուրդ նե րէն վե րապ րած են մի այն հայե րը: 
ա տի կա կը պար տին ի րե նց լեռ նե րու ըն ձեռ նած ա պաս տա նին, ի րե նց բե ղմ նա ւոր կո րո վին ու ու շի մու թե-
ան: բայց ա մէն ան գամ, որ ծան րակ շիռ վե րի վայ րում ներ ա լե կո ծած են Օս մա նե ան կայս րու թիւ նը, հայե-
րը ե ղած են ա նո նց զո հը: քա նի թուր քե րու պե տու թիւ նը տկա րա ցած է, այն քան հա րս տա հա րիչ տէ րեր 
են ե ղած: թուր քե րը կ’ա տեն հայը, իր կրօն քին, իր մտա ւոր գե րա կշ ռու թե ան ա ւե լի նուրբ մշա կոյ թի մը 
իր ըն դու նա կու թե ան և վա ճա ռա կա նու թե ան ու շա հու թա բեր ար հե ստ նե րու մէջ իր ճար տա րու թե ան 
պատ ճա ռով: ծոյլ թուր քին, թա փա ռա շր ջիկ եւ ա ւա զակ քի ւր տին հա մար հայը բնա կան որս է, պար-
բե րա բար ա ռար կայ իր ցան կու թե ան. ան մի ջա պէս որ գա ւա ռա պե տը կամ ժան դար մը նշան կու տան և 
կամ պար զա պէս աչք կը գո ցեն, սա տուր նա կա նը կը սկ սի. թա լան, շւայ տու թի ւն, ջա րդ»:

(Ռը նե Բի նոն, Հայե րու բնա ջն ջու մը: Գեր մա նա կան մե թոդ–թուր քա կան 
գոր ծե լա կե րպ, Բ. տպգ., Կ. Պո լիս, 1919, էջ 14-15:) 

ի տա լա ցի պատ մա բան և գրող ջու լի ա նո Ֆեր րե րոն իր «Միլ տա րի զմ» գր քում հայե րի մա սին 
հայտ նում էր հետևյա լը. «Օս մա նյան կայս րու թյու նում ապ րող քրիս տո նյա հպա տակ նե րից ի րե նց 

թվա քա նա կով, դի մաց կու նու թյա մբ և ու նա կու թյուն նե րով աչ քի է ին ընկ նում և ա ռա ջնա կա րգ դի րք է ին 
գրա վում հայե րը: նրա նց ձեռ քում էր կե նտ րո նա ցած երկ րի տն տե սու թյան կարևոր աս պա րեզ նե րը՝ ար-
հե ստ նե րը, առև տուրն ու ար դյու նա բե րու թյու նը: նրա նք են օս մա նյան կայս րու թյան գլ խա վոր հար կա-
տու նե րը: դրա նով հան դե րձ, հայե րը օս մա նյան իշ խա նու թյուն նե րի և մահ մե դա կան բնակ չու թյան զո հն 
են: հա լա ծա նք նե րով և սպան դով օս մա նյան իշ խա նու թյուն նե րին հա ջող վում է ջլա տել հայ ժո ղո վր-
դի ու ժե րը, իսկ մահ մե դա կան բնակ չու թյու նը, օգտ վե լով ստե ղծ ված ի րա վի ճակ նե րից, շա րու նա կա բար 
սրով և հրով ոչն չաց նում է հայե րին և թա լա նում նրա նց ու նեց ված քը»: 

(Dr. V. Totomjanz und E. Toptschjan – Die sozial – Ökonomische Türkei, 
Verlag von R. L. Prager, Berlin, 1901, p. 14.)

 թուրք իշ խա նա վոր նե րը որևէ լուրջ ջա նք չեն գոր ծադ րել նաև ի րե նց ազ գա կից նե րին տգի տու-
թյան կա պա նք նե րից ա զա տե լու հա մար: 20-րդ դա րի սկզբ նե րին թուրք բնակ չու թյան 90%-ից ա վե-

լին ան գրա գետ էր, երբ հույ նե րի մոտ ան գրա գետ նե րը կազ մում է ին 50%-ը, հայե րի մոտ շուրջ 33%-ը: 
այդ էր պատ ճա ռը, որ թուր քի այում (հատ կա պես թուր քա կան մի ջա վայ րում) չէ ին կա րող զար գա նալ 
գի տու թյու նը, ար հե ստ նե րը, ար վե ստ նե րը և տեխ նի կան: 

(Դ միտ րի Ե րե մեև, Թուր քե րի ծա գու մը, Երևան, 1975, էջ 237:)

1915թ. օ գոս տո սի 10-ին ռազ մա կան նա խա րար էն վեր փա շայի հետ հան դիպ ման ժա մա նակ յո-
հան նես լեփ սի ու սը հայտ նել է հայե րի տե ղա հա նու թյան և կո տո րած նե րի հետևան քով երկ րի տն-

տե սու թյան ա պա գայի վե րա բե րյալ իր մտա հո գու թյու նը. «ո ղջ ա նա տո լի այում մեծ ու փո քր առև տու րը 
գրե թե բա ցա ռա պես հայե րի ձեռ քում է: նրա նք արևե լ յան մար զե րում լա վա գույն հո ղա գո րծ նե րն են և 
ողջ ա նա տո լի այում ար հես տա վոր նե րի դա սը բաղ կա ցած է գրե թե մի այն նրան ցից: հայե րը պե տու թյան 
ստա մո քսն են: դուք այն այժմ հա նում եք և կար ծում, թե մյուս ան դամ նե րը՝ թուրք մեն նե րը, քր դե րը, 
լա զե րը և չեր քեզ նե րը կստա նձ նեն նրա ֆունկ ցի ա նե րը: դա մո լո րու թյուն է»: էն վե րն այդ ան շուշտ չէր 
կա րող չըն դու նել, սա կայն այդ նրան չէր ան հա նգս տաց նում: «կա րող է այդ պես է,– պա տաս խա նել է 
նա:– Մե նք պա տե րազ մից հե տո թույլ ստամո քս կու նե նա նք: Մե նք կկազ դուր վե նք»: 

(Ա շոտ Հայ րու նի, Յո հան նես Լեփ սի ու սի ա ռա քե լու թյու նը, Երևան, 2002, էջ 257-258:)
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 հայե րի ֆի զի կա կան ոչն չա ցու մով կտ րուկ պա կա սեց երկ րի շի նա րար տար րը, առև տու րը, ար-
հես տա գոր ծու թյու նը, երկ րա գոր ծու թյու նը և ար դյու նա բե րու թյու նը զգա լի ան կում ապ րե ցին, սա-
կայն թուր քե րի հա մար դրա նք ան ցո ղիկ և ժա մա նա կա վոր խն դիր ներ է ին, քան զի նրա նք ծրագ-

րել է ին հայե րին ի րե նց պա պե նա կան հո ղե րից ար մա տա խիլ ա նե լով և ոչն չաց նե լով՝ վե րջ նա կա նա-
պես ձեր բա զատ վել հայ կա կան հար ցից, տի րա նալ հայ կա կան հա րս տու թյա նը, ա մայաց նել արևմ տյան 
հայաս տա նը, թր քաց նել երկ րի տնտե սու թյու նը և կազ մել ազ գային մի ա տա րր թուր քի ա:

(Լե ւոն Չոր մի սե ան, Հա մա պատ կեր ա րե ւմ տա հայոց մէկ դա րու պատ մու-
թե ան, Գ. հա տոր, Պեյ րութ, 1975, էջ 146:)

 Զին ված ու ժի վրա հեն ված թուրք կալ վա ծա տե րը, հար կա հա վա քը, զին վո րա կան և քա ղաքա ցի ա կան 
պաշ տո նյա նե րն ա ռա նց պա տժ վե լու կա րող է ին տի րա նալ հայի սե փա կա նու թյա նը, նրա շար ժա կան թե 
ան շա րժ գույ քին, ոտ նա հա րել նրա ըն տա նե կան պա տի վը, նվաս տաց նել նրա ազ գային և կրո նա կան 

զգաց մունք նե րը: հայն ա մեն ինչ պե տք է հան դուր ժեր, այ լա պես զոհ կդառ նար թուր քա կան յա թա ղա նին: 

(Ջոն Կի րա կո սյան, Ա ռա ջին հա մաշ խար հային պա տե րազ մը  
և արևմ տա հայու թյու նը 1914–1916թթ., Երևան, 1967, Էջ 38:)

 ար դա րա դա տու թյու նը հայե րի հա մար չէր: Մի այն այն փաս տը, որ հայը հա մար ձակ վել է դի մել 

դա տա րան՝ որ պես բո ղո քար կու կամ որ պես հայց վոր քր դի կամ թուր քի դեմ, մի շտ էլ բա վա րար 

հի մք էր ծա ռայում, որ պես զի տե ղի ու նե նա կեր պա րա նա փո խու թյուն՝ բո ղո քար կուն վե րած վի պա տաս-

խա նո ղի կամ հան ցա պար տի, ին չը և նրան սո վո րա բար տա նում էր բա նտ: նման դեպ քում բան տը 

նշա նա կում էր ան ցման շր ջան՝ հա մե մա տա բար ունևոր վի ճա կից դե պի լի ա կա տար ըն չա զր կու թյուն, 

քան զի բան տար կյալ նե րին թա լա նում է ին, հե տո մի այն ա զատ ար ձա կում:

(Է միլ Դի լոն, Ի րա վի ճա կը Թուր քա հայաս տա նում, Երևան, 1997, էջ 16:)

 թուր քե րը քա ղա քա կր թա կան այն մա կար դա կի վրա չէ ին գտն վում, որ պես զի կա րո ղա նային 
վա րել և զար գաց նել կայս րու թյան տն տե սու թյու նը, ուս տի ստիպ ված է ին օգտ վել ի րե նց գրա ված 

երկր նե րի քա ղա քա կի րթ բնիկ ժո ղո վուրդ նե րի փոր ձա ռու թյու նից: հայե րը, որ ա ռա ջա վոր ա սի այի քա-
ղա քա կր թու թյան հնա գույն կրող նե րն է ին, Օս մա նյան կայս րու թյան մյուս հպա տակ ազ գե րի հետ ա վե լի 
քան հի նգ դար տք նե ցին կայս րու թյան տն տե սու թյու նը բար գա վաճ պա հե լու հա մար և ի րե նց ճար տա-
րու թյան, նա խա ձեռ նող մտ քի և աշ խա տա սի րու թյան շնոր հիվ երկ րի գյու ղա տն տե սու թյան, ար տա քին 
և ներ քին խո շոր առևտ րում, ար հես տա գոր ծու թյան, ար դյու նա բե րա կան ար տադ րու թյան մեջ և ֆի նա-
նս նե րի կա ռա վար ման գոր ծում աս տի ճա նա բար սկ սե ցին ազ դե ցիկ դիր քեր գրա վել:

(Յա կոբ Սի րու նի, Պո լիս եւ իր դե րը, Դ. հտր., Ան թի լի աս, 1988, էջ 299:)

 հա լե պի գաղ թա կա նաց տես չու թյան նախ կին գլ խա վոր քար տու ղար նայիմ բեյը վկայում է. 
«Պա տե րազ մը հա զիւ սկ սած՝ ար դէն ան զօր ե ղող թուր քի ոյ մեջ ծայր տուին ա նօ թու թի ւնն ու թշուա-

ռու թիւ նը: այդ թշուառ նե րը խա բել, կշ տաց նել պէ տք էր, եւ ա սի կա ալ՝ հայե րուն թող նուե լիք դրա մը կա-
րող էր ի րա կա նաց նել: էրզ րու մի, Պիթ լի սի, տի ար բե քի րի, Մա մու րէթ իւլ ա զի զի, Սվա զի նա հա նգ նե րուն 
մէջ՝ հայոց ջա րդն ու ինչ քե րուն կո ղո պու տը սկ սաւ: այս զբա ղու մը ժո ղո վուր դին ա մէն բան մո ռաց նել 
կու տար: Սու րի ան եւ Մի ջա գետ քի դաշ տը, ճամ բա նե րը, Սու րի ոյ ա նա պատ նե րը հայե րով լե ցուե ցան: 
դա րե րու ըն թաց քին պա տուա բեր ջան քե րով շա հած հայոց ա հա գին հա րս տու թիւ նը իր ամ բո ղջ շքե-
ղու թե ա մբ և մե ծու թե ա մբ կոր սուած էր: ինչ որ կը մնար՝ պի տի կո րեր այդ ա նա պատ նե րուն մեջ, ո րո նց 
ժո ղո վուր դը շու տով հա սկ ցաւ թէ այդ գաղ թա կա նի կա րա վան նե րը իբ րեւ զոհ կը ղր կեն ի րե նց»: 

(Ա րամ Ան տո նյան, Մեծ ո ճի րը: Հայ կա կան վեր ջին կո տո րած նե րը եւ Թա-
լէ ադ փա շա, Պօս թըն, 1921, էջ 246:)
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« տե ղա հա նու թյան մա սի ն» օ րեն քը զին վո րա կան հրա մա նա տա րու թյա նը թույ լատ րում էր գյու ղե րի 
և քա ղաք նե րի բնակ չու թյա նը ան հա տա պես կամ հա վա քա կա նո րեն տե ղա հա նել և բնա կեց նել այլ 

վայ րե րում: այդ օ րեն քի գոր ծա դր մա մբ հայ բնակ չու թյու նը բռ նի տե ղա հան վեց իր հայ րե նի քի ց՝ արևմ-
տյան հայաս տա նից (վա նի, էրզ րու մի, բիթ լի սի, խար բեր դի, Սե բաս տի այի, դի ար բե քի րի նա հա նգ ներ), 
կի լի կի այից և Օս մա նյան կայս րու թյան այլ վայ րե րից դե պի ա րա բա կան ա նա պատ ներ: տե ղա հա նու թյան 
ըն թաց քում հա րյուր հա զա րա վոր հայեր սպան վե ցին թուրք զին վոր նե րի, ոս տի կան նե րի, քր դա կան 
ա վա զա կա խմ բե րի կող մից: Մյուս նե րը մա հա ցան սո վից և հա մա ճա րա կային հի վան դու թյուն նե րից: հա-
զա րա վոր կա նայք և ե րե խա ներ են թա րկ վե ցին բռ նու թյան: տաս նյակ հա զա րա վոր մար դիկ բռ նի մահ մե-
դա կա նա ցան: կա րճ ժա մա նա կա մի ջո ցում սոս կա լի տան ջա նք նե րի մեջ ոչն չա ցավ էրզ րու մի, երզն կայի, 
Մու շի, Սե բաս տի այի, խար բեր դի, ա րաբ կի րի, Մա լա թի այի և այլ վայ րե րի հայ բնակ չու թյու նը: նույն քան 
սար սա փե լի էր Զեյ թու նի, տիգ րա նա կեր տի և այլ քա ղաք նե րի հայե րի կո տո րա ծը: այս կե րպ ե րիտ թուր-
քա կան կա ռա վա րու թյու նը տեղա հան ա րեց և ոչն չաց րեց ա վե լի քան 1.500 000 մա րդ:

(Ինչ է Հայոց ցե ղաս պա նու թյու նը, http://www.president.am/library/
armenia/arm/?armenia=3.)

 հայոց ցե ղաս պա նու թյան վկա, գեր մա նա ցի գրող հար րի շթյուր մե րը գրում է. «այն ա տեն է, որ 
«այ լուր փո խա դր ւա ծ» նկար ւե ցան ա նո նք, ինչ պէս կը կո չէ ին քնք շօ րէն վեր նա գի րը այն «ա ռժ մե այ 

օ րէն քի ն» որ կա տա րե ալ ի րա ւունք կու տար փո խա դր ւող նե րու լա ւա գույն ա գա րակ նե րը իթ թի  հա տի 
կա ռա վա րու թեան տրա մադ րու թե ան տակ դնե լու: այս կեր պով այս քո մի տէն ե ռան դա գին կը գոր-
ծադ րէր երկ րին «ներ սը գաղ թա կն նե րով լեց նե լու» սկզ բուն քը զուտ թուրք տար րե րով: ո րով հե տեւ այդ 
մէ թո դով, գլ խա ւոր նպա տա կը, բռ նի ազ գայ նա ցու մը երկ րին, որ մին չեւ այդ բնա կեց ւած էր զա նա զան 
ցե ղի ժո ղո վուրդ նե րով, կա տա րե լա պէս ի րա կա նա նա լի էր: եւ մի նչ դեռ ա նա տօ լուն կը պա րպ ւէր այդ 
ա մէն տար րե րէն, որ կը ներ կայց նէ ին մին չեւ այդ վայր կե ա նը յա ռա չա դի մու թիւ նը, մի նչ դեռ քա ղաք ներ 
ու գիւ ղեր եւ տա րագ րե ալ նե րու ծաղ կե ալ դաշ տե րը իբ րեւ ա ւար կը մնային ան բա նա ցած մու հա ճիր նե-
րու ա ւա զա կա խմ բե րուն ան փոյթ ու մո լե ռա նդ իս լամ գաղ թա կան նե րու ձեռ քը»: 

(Հար րի Շթյուր մէր, Պա տե րազ մի եր կու տա րի ներ Պոլ սի մեջ, Ժո ղո վուր դի 
ձայ նը, 1919, 20 յու նուա րի – 2 փետ րուա րի:)

 ե րիտ թուր քա կան իշ խա նու թյուն նե րը 1915թ. հու նի սի 1-ին հրա պա րա կե ցին «Պա տե րազ մի ժա մա-
նակ կա ռա վա րու թյան գոր ծու նե ու թյան դեմ դուրս ե կող նե րի հա մար ռազ մա կան տե սան կյու նից ձե-

ռք առնվե լիք մի ջո ցա ռում նե րի մա սին ժա մա նա կա վոր օ րեն քը» կամ, ինչ պես ըն դուն ված է ա սել, «տե ղա-
հա նու թյան մա սի ն» օ րեն քը, որն ըն դուն վել էր ե րիտ թուր քա կան կա ռա վա րու թյան կող մից 1915թ. մայի սի 
30-ին: Օս մա նյան իշ խա նու թյուն նե րն ըն դու նե ցին մի օ րե նք, ո րի նպա տա կն էր «օ րի նա կա ն» քող ստեղ-
ծել հայ ժո ղո վր դի կան խամ տած ված զա նգ վա ծային ոչն չաց մա ն՝ ցե ղաս պա նու թյան հա մա ր»: 

(Ռու բեն Ա. Սաֆ րաս տյան, Հայոց ցե ղաս պա նու թյան պե տա կան ծրա գի-
րը: Թուրքական ե րեք փաս տա թղ թե րի հա մե մա տա կան վեր լու ծու թյուն, 
Վէմ, Երևան, 2009, Ա., էջ 51-55:)

 ուր ֆայում գեր մա նա կան մի սի այի ներ կայա ցու ցիչ բրու նո է քար տը գրում է. «Մեծ կո ղո պու տից 
հե տո քա ղա քում և նրա նից դուրս, ա միս ներ շա րու նակ, գո ղաց ված ապ րա նք նե րի աշ խույժ առև-

տուր էր տե ղի ու նե նում: ան շուշտ, ա վա րի ար ժե քա վոր մա սը կա ռա վա րու թյու նը վե րց րել էր և ա մեն օր 
ա ճուր դով վա ճառք էր կազ մա կեր պում՝ զար մա նա լի ո րեն ցա ծր գնե րով, և ապ րա նք նե րը վա ճառ վում 
է ին մի այն թուր քե րին: Ժա մա նա կի ըն թաց քում հայ բնակ չու թյան ու նեց վա ծքն ան ցավ մահ մե դա կան-
նե րին, և այդ պի սով նրա նք հա սան մա րդ կա նց բնա ջնջ ման գլ խա վոր նպա տա կի ն»: 

(Բ րու նո Է քա րտ, Ապ րած օ րե րս Ուր ֆայում, Երևան, 1990, էջ 57–58:) 
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 բուլ ղա րի այի թա գա վո րու թյան լի ա զոր նա խա րար, դոկ տոր ն. կո լուշևը բուլ ղա րի այի նա խա րար-
նե րի խո րհր դի նա խա գահ, դոկ տոր վ. ռա դոս լա վո վի ն՝ կոս տա նդ նու պոլ սից Սո ֆի ա ա ռա քած 1915թ. 

հու նի սի 27-ի նա մա կում էրզ րու մում մայի սի 16-19-ը ըն կած ժա մանա կա հատ վա ծում հայե րի տե ղա հա-
նու թյուն նե րը նկա րագ րե լի ս՝ նշում է հետևյա լը. «լք ված գյու ղե րը թա լան ված են կամ վե րաբ նա կեց ված 
թուրք եկ վոր նե րի կող մից: ճա նա պա րհ նե րին շա րժ վե լիս դժ բա խտ աք սո րա կան նե րը իթ թի հա տի կազ-
մա կե րպ ված ա վա զակ նե րի կող մից թա լան վում են այն ա մե նից, ինչ տա նում են ի րե նց հե տ»: 

(Հայոց ցե ղաս պա նու թյու նը Թուր քի այում Բուլ ղա րի այի դի վա նա գի տա-
կան փաս տա թղ թե րի լույ սի ներ քո, Երևան, 1996, էջ 15:)

Մի ամբողջ ժողովուրդ կողոպտելու համար նախ և առաջ հարկ էր հայերի ունեցվածքը դարձնել 
տիրազուրկ։

(Յուրի Բարսեղով, Հայերի ցեղասպանության համար նյութական 
պատասխանատվությունը, Երևան, 1999, էջ 5։)

1915թ. սեպ տեմ բե րի 13–ին ե րիտ թուր քա կան իշ խա նու թյուն նե րը հրա տա րա կե ցին «լու ծար մա ն» 
կամ «լ քյալ գույքե րի մա սի ն» օ րեն քը, որն իր 11 հոդ ված նե րով գա լու էր ի րա վա կան հի մք ստեղ ծե-

լու մի նչ այդ տե ղա հան ված հայե րի ու նեց ված քի՝ հրա ման նե րով և հրա հա նգ նե րով կա տար ված թա լա-
նի գոր ծո ղու թյուն նե րին: այս պես, հայե րի գույ քի կո ղո պու տից, վա ճառ քից և բա ժա նու մից հե տո մի այն 
նա խա րա րա կան հե ռագ րե րով քա ղաք նե րին հրա մա նա գր վում էր կա տա րել գույ քե րի ցու ցա կագ րում 
ու կազ մա կեր պել դրա նց ա պա հո վու թյու նը: 

(Nevzat Onaran, EMVAL–I METRUKE OLAYI, OsmanliԲda ve Cumhuriyette 
Ermeni ve Rum Mallarinin TՖrklestirilmesi, Istanbul, 2010, s. 48.)

1915թ. հու նի սի 15–ին կե սա րի այի հա սա րա կա կան վայ րե րում կախ ված հայ տարարություն նե-
րում աս վում էր հետևյա լը. «թո ղեք ձեր բո լոր ի րե րը՝ կա հույք, նե րք նակ–վեր մակ, հան դեր ձա նք: 

Փա կեք ձեր խա նութ նե րն ու աշ խա տա վայ րե րը: ձեր դռ նե րը կնք վե լու են: վե րա դառ նա լիս ա մեն ինչ 
ետ եք ստա նա լու: չվա ճա ռեք ձեր ան շա րժ գույ քը կամ էլ թան կար ժեք ի րե րը: գնո րդն ու վա ճա ռո ղը 
ձեր բա կալ վե լու են: Փո ղը ար տե րկ րի ձեր բա րե կամ նե րի ա նու նով դրեք բան կում: ձեր ողջ ան շա րժ 
գույ քի ցան կը կազ մե լո վ՝ տվեք պաշ տո նյա նե րին, որ պես զի, երբ ետ վե րա դառ նաք, կա րո ղա նաք հետ 
վե րց նել: այդ վե րջ նագ րի պա հա նջ նե րը պե տք է կա տա րեք 15 օր վա ըն թաց քում»: 

(Ռա գըփ Զա րա քօ լու, Ցե ղաս պա նու թյան տն տե սա կան քա ղա-
քականությունը, http://akunq.net–/am/?p=9961.)

ը ստ թուրք պատ մա բան թա ներ աք չա մի՝ բռ նա գաղ թի և կո տո րած նե րի ձևե րն ու ե ղա նակ նե րը 
տար բեր տա րա ծք նե րում տար բեր են ե ղել: Մի շա րք տե ղե րում բնակ չու թյա նը նա խազ գու շաց նում 

է ին եր կու ժամ ա ռաջ, մի նչ դեռ ու րիշ տե ղե րում տա լիս է ին հն գօ րյա ժամ կետ: Սա կայն, որ պես կա նոն, 
այդ ժամ կետ նե րը ձևա կան է ին: ո րոշ տե ղե րում հայե րին թույլ է ին տա լիս ի րե նց հետ վե րց նել ի րեր, 
ո րոշ շր ջան նե րում ար գել ված էր նրա նց ու նեց ված քի ա ռու ծա խը, և նույ նի սկ ե ղել են հայե րից ան շա րժ 
սե փա կա նու թյուն գնող մահ մե դա կան նե րին մա հա պատ ժի են թար կե լու դեպ քեր: նրա նք, ով քեր ի րե նց 
հետ վե րց րել են թան կար ժեք ի րեր, դրա նով մի այն ա րա գաց րել են ի րե նց մա հը: 

(Танер Акчам, Турецкое национальное «Я» и Армянский вопрос, Москва, 
1995, стр. 103.)
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տ րա պի զո նում գեր մա նի այի հյու պա տոս բե րգ ֆել դի՝ 1915թ. հու լի սի 9-ին ռեյխս կա նց լեր բեթ ման 
Ֆոն հոլ վե գին ներ կայաց րած զե կու ցագ րում աս վում էր. «ար գել ված է հայե րին պատ կա նող ցան կա-

ցած ու նեց ված քի վա ճառ քը: նրա նց խա նութ նե րը և պա հե ստ նե րը կնք ված են, տնային ի րե րը հա վաք-
ված են ո րո շա կի տե ղե րում և դր ված իշ խա նու թյուն նե րի հս կո ղու թյան տակ: կե նտ րո նա կան կո մի տեն 
(« Մի ու թյուն և ա ռա ջա դի մու թյուն» կու սակ ցու թյան), ինչ պես երևում է, այս կե րպ ու զում է վե րջ նա կա նա-
պես ա զատ վել հայ կա կան հար ցից, քան զի մի այն քիչ թվով հայե րի կհա ջող վի հաս նել ա ռաք ված վայ-
րե րն ու վե րա դառ նալ ի րե նց նախ կին բնա կա վայրե րը: տա րա գր ված հայե րի մե ծա մաս նու թյու նը զրկ-
ված կլի նի գոյու թյան ան հրա ժե շտ մի ջոց նե րից: այդ նշա նա կում է, որ ար դեն գոյու թյուն չեն ու նե նա այն 
նա հա նգ նե րը, ո րում մի նչ այդ նշա նա կա լի թվով հայեր են ապ րել: «Մի ու թյուն և ա ռա ջա դի մու թյուն» կու-
սակ ցու թյան տե ղա կան մար մին նե րը հու սով են, որ տա րա գր ված հայե րի ու նեց ված քի հաշ վին մի ան-
գա մից զգա լի կեր պով կհա րս տա նան: եվ, քա նի որ տե ղա կան իշ խա նու թյուն նե րը կախ ված են ե րիտ-
թուր քե րի կո մի տե ի ց՝ կա րե լի է են թադ րել, որ նրա նք չեն սխալ վում ի րե նց հաշ վա րկ նե րում»: 

(Юрий Барсегов, Геноцид армян: ответственность Турции и 
объязательство мирового сообщества, том 1, Москва, 2002, стр. 243-244.)

կ. Պոլ սում ավստ րո–հուն գա րի այի դես պան Պա լա վի չի նի ն՝ վի են նա ու ղա րկ ված զե կու ցագ րում, 
հիմնվե լով գա վա ռից հաս նող ավստ րո–հուն գա րի այի հյու պա տոս նե րի զե կու ցագ րե րի վրա, հայտ-

նում է. «տե ղա հան վող նե րին ճա նա պար հին կո ղոպ տել տա լու հա մար կա ռա վա րու թյու նը բան կե րին կար-
գադ րել էր նրան ցից ո՛չ զար դեր, ո՛չ էլ փող ըն դու նել: հետևա նք նե րն ակն հայտ է ին: բուր սայից ավստ-
րո–հուն գա րի այի գրա սե նյա կի խո րհր դա տու թրա նոն հա ղոր դում է, որ քր դե րը հե ռա ցել է ին բուր սայից, 
որ պես զի ճա նա պար հին հար ձակ վեն տե ղա հան վող նե րի վրա և կո ղոպ տեն նրա նց: այն, որ կո ղո պու-
տը կապ ված էր գա զա նու թյուն նե րի և սպա նու թյուն նե րի հետ, ա պա ցու ցում են բազ մա թիվ դի ակ նե րը, 
ո րոնք ըն կած է ին քա րա վան նե րի ու ղի նե րի ն»: 

(Ար տեմ Օ հան ջա նյան, 1915 թվա կան, ան հեր քե լի վկայու թյուն ներ, 
Երևան, 1997, էջ 100:)

 թա լե աթ և էն վեր փա շա նե րի նպա տա կը հայե րի բնա ջն ջումն էր: նրա նք մեր ժե ցին հայե րին 
ա մե րի կա տե ղա փո խե լու հեն րի Մոր գեն թաուի ա ռա ջար կը, քան զի հայե րը կա րող է ին հա րց բարձ-

րաց նել և ի րե նց լքյալ գույ քե րի հա տու ցում պա հան ջել: 

(Լե ւոն Եր կա նե ան, Յու շեր և փու շեր, Իզ մի րի ան ցած օ րե րէն, Մա տե նա-
դա րան, Ար շակ Ալ պոյա ճյա նի ֆո նդ, թղթ. 8, վավ. 21/13:)

ա նգ լի ա ցի պե տա կան և քա ղա քա կան գոր ծիչ ջեյմս բրայ սի տե ղե կու թյուն նե րի հա մա ձայն, 
Զեյ թու նի հայ բնակ չու թյա նը կա ռա վա րու թյու նը կեղ ծա բար հայ տա րա րեց, որ տա րագ րու թյու նը 
ժա մա նա կա վոր է, ուս տի տա րա գիր նե րին ար գել վեց վա ճա ռել ի րե նց շար ժա կան և ան շա րժ ու նեց-

ված քը: նրա նց տնե րը, խա նութ նե րը, կալ վա ծք նե րը, ապ րա նք նե րը պաշ տո նա կան կնի քով կնք վե ցի ն՝ 
դրա նք ա պա հով պա հե լու և ի րենց տե րե րին հա նձ նե լու հա մար: այդ ու նեց ված քի օ րի նա վոր տե րե րը 
տա կա վին չմեկ նա ծ՝ նրա նց կալ վածք նե րը որ պես նվեր հա նձն վե ցին թրա կի այի 25 հա զար մահ մե-
դա կան գաղ թա կան նե րին, ով քեր Զեյ թու նի մո տա կա վայ րե րում կե նտ րո նա ցա ծ՝ կա զմ ու պատ րա ստ 
սպա սում է ին, որ պես զի գրա վեն հայե րի տնե րը: 

(Հայ կա կան ջար դե րու փաս տա թղ թե րը, կազ մեց Վա հան Մի րա գե նց, Ա 
մաս, Կ. Պո լիս, 1920, էջ 51:)
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 խար բեր դում աՄն հյու պա տոս լես լի դևի սի վկայու թյու նը. «Մար դիկ պատ րա ստ վում է ին ի րե նց 
տնե րը, հո ղը, ամ բո ղջ ու նեց ված քը թող նել և մեկ նել: քա նի որ հետ նե րը քիչ բան կա րող է ին տա նել, 
աշ խա տում է ին ձեր բա զատ վել կա հույ քից, տնային մյուս ի րե րից, սնն դի պա շա րից և ան գամ հա-

գուս տից: Փո ղոց նե րը լց ված է ին թուրք կա նան ցով և տղա մա րդ կան ցով, ով քեր տար բեր գոր ծա րք նե րի 
մեջ է ին մտ նում և չն չին գնով ձե ռք բե րում այդ ի րե րը: շատ ի րեր ձրի է ին տա նում, ո րով հե տև տե րե րը 
չէ ին կա րո ղա նում վա ճա ռել և ստիպ ված է ին լի նում թող նել դրա նք: տե սա րա նն ինձ հի շեց նում էր գի շա-
նգղ նե րի հե տա պն դումն ի րե նց որ սին: թուր քե րի հա մար իս կա կան տոն էր, նրա նք զուգ ված–զար դար-
ված ել նում է ին փո ղոց, ցն ծում է ին, հրճ վում ու րի շի դժ բախ տու թյա մբ: վա ճա ռա կան նե րը ստիպ ված 
է ին մի քա նի օ րում գոր ծե րն ա վար տել, խա նութ նե րը, ապ րա նք նե րը՝ ամ բո ղջ կյան քի աշ խա տան քի 
ար դյուն քը թող նել, հե ռա նալ, ա ռա նց ի մա նա լու, թե ի՞նչ է սպա սում ի րե նց: ո մա նք ու նե ցած գու մար նե-
րը հետ նե րն է ին վե րց նում, բայց շա տե րը չէ ին հա մար ձակ վում, քան զի վա խե նում է ին ճա նա պար հին 
թա լան վե լուց: Մյուս մա սն էլ խնայո ղու թյուն նե րը դրա մա տուն է ին թող նում: կային նաև այն պի սի նե րը, 
ո րո նք վս տա հե ցին ա մե րի կյան կամ գեր մա նա կան մի սի ո ներ նե րին, ե ղան դեպ քեր, երբ ես հա նձն ա ռա 
պա հել: ա վե լո րդ է ա սել, որ չն չին բա ցա ռու թյա մբ նրա նք, ով քեր գու մար ներ հետ նե րը տա րան, ճամ փա 
ընկ նե լուն պես կո ղո պտ վե ցին: Փոս տով ու ղա րկ ված փո խան ցում նե րը բռ նագ րա վեց թուր քա կան կա-
ռա վա րու թյու նը, որն ա վե լի ուշ տի րա ցավ նաև հայե րի՝ դրա մատ նե րում ե ղած ա վա նդ նե րին, ան գամ 
այն ա մե նին, ինչ նրա նք թո ղել է ին խա նութ նե րում և տնե րում: այդ ա մե նը առգ րավ վեց «լ քյալ գույ քե ր» 
հա նձ նա ժո ղով նե րի կող մից, որն իբր ստե ղծ ված էր տա րա գիր հայե րի ու նեց ված քը պահ պա նե լու, տե-
րե րի բա ցա կայու թյան ժա մա նակ հս կե լու և հա վա նա կան պա րտ քե րը մա րե լուց հե տո մնա ցա ծը հայե-
րի նոր բնա կա վայ րե րը ա ռա քե լու նպա տա կով: Սա կայն բռ նա գա ղթ ված նե րի մե ծա մաս նու թյու նը, ո րի 
գու մար նե րը հա նձ նա խմ բի ձե ռքն էր ան ցել, ս պան վեց, ո րին, ինչ խո սք, հե նց կա ռա վա րու թյունն էր ձգ-
տում, իսկ վե րապ րող նե րը ո չի նչ չս տա ցա ն»: 

(Լես լի Դևիս, Սպան դի նա հան գը: Ա մե րի կյան դի վա նա գե տի զե կու ցա գի րը 
հայ կա կան ցե ղաս պա նու թյան մա սին, (1915–1917), Երևան, 2001, էջ 114–117:)
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 գեր մա նի այի պե տա կան և քա ղա քա կան գոր ծիչ, խա ղա ղու թյան նո բե լ յան մր ցա նա կի դափ-
նե կիր գուս տավ շթ րե զե մա նը ա ռա ջին հա մաշ խար հային պա տե րազ մի տա րի նե րին ճամ փոր դել է 

բալ կա նյան երկր նե րում և Օս մա նյան կայս րու թյու նում: նա ռազ մա կան նա խա րար էն վե  րի հետ 1916թ. 
հուն վա րի 26-ին կայա ցած հան դիպ ման մա սին գրա ռում է թո ղել ճա նա պար հոր դա կան իր օ րագ րու-
թյան մեջ: այն տեղ աս վում է, թե էն վե րը նրան տե ղե կաց րել է, որ ար դեն մե կից մի նչև մեկ ու կես միլիոն 
հայ է սպան ված: նա գուս տավ շթ րե զե մա նին տե ղե կաց րել է նաև, որ իշ խա նու թյուն նե րը բռ նագ րա վել 
են 800000–1.000000 հայե րի ու նեց ված քը: 

(Wolfrang G. Schwanitz: Immerguter Laune: Gutmann und die Deutsche 
Orentbank, Leipzig, 2007, s. 61–67.)

1916թ. հու նի սի 30–ին կայս րու թյու նում գեր մա նի այի դես պան կո մս վո լֆ Մե տեռ նի խն իր երկ րի 
ռեյխս կա նց լե րին գրում է. «կո մի տեն պա հան ջում է ոչն չաց նել հայե րի վեր ջին մնա ցո րդ նե րը... նրա նց 

մոտ այլևս թա լա նե լու բան չի մնա ցել: շնե րի ոհ մա կն ան համ բեր սպա սում էր, թե երբ հու նաս տա նը՝ լի-
նե լով ան տան տի ան դամ, ստիպ ված պա տե րա զմ կհայ տա րա րի թուր քի ային, կամ նրա դաշ նա կից նե րին, 
որ պես զի հար ձակ վի հույ նե րի և նրա նց ու նեց ված քի վրա: թուր քաց նել, նշա նա կում է այն, ին չը թուր քա կան 
չէ, ար տաք սել կամ սպա նել, ոչն չաց նել կամ բռ նի սե փա կա նաց նել ու րի շի ու նեց ված քը»: 

(Ֆ րիտյոֆ Նան սեն, Խաբ ված ժո ղո վուրդ, Երևան, 2000, էջ 269:)

 հայե րի ու նեց ված քի կո ղո պու տի մի նկա րագ րու թյուն Ֆրիտյոֆ նան սե նի «խաբ ված ժո ղո-
վուրդ» գրքից. «Մայի սի 20-ին (7-ին) սկ սե ցին տե ղա հա նու թյան և կո տո րա ծի հա մա տա րած ի րա-

դար ձու թյուն նե րը: Մի ընդ հա նուր ազ դա րա րու թյա մբ հրա մայ վեց, որ բո լոր քա ղաք նե րում և գյու ղե-
րում հայ ազ գաբ նակ չու թյու նը մի քա նի ժամ վա ըն թաց քում պատ րա ստ լի նի ժան դա րմ նե րի ու ղեկ-
ցու թյա մբ մեկ նե լու հե ռա վոր գա վառ նե րը: տներ, հո ղեր, ա մեն տե սա կի կայ քեր դար ձան կա ռա վա րու-
թյան սե փա կա նու թյու նը, ո րո նք հա նձն վե ցին մահ մե դա կան նե րին: «Մի ու թյուն և ա ռա ջա դի մու թյուն» 
կու սակ ցու թյան հա մար դա մի ջոց էր բազ մա թիվ կո ղմ նա կից ներ շա հե լու: ունևոր հայե րին ար տոն-
վեց կառ քեր կամ գրա ստ ներ ճա րել շատ թա նկ գնե րով, սա կայն դրա նց մեծ մա սը նրա նց ձեռ քից 
խլ վեց քա ղա քից դուրս գա լուց ան մի ջա պես հե տո: այդ ա մե նից հե տո, ա մե նա հա րուստ նե րից մի նչև 
ա մե նաաղ քատ նե րը կա րո ղա ցան ի րե նց մոտ պա հել մի այն այն, ին չը կա րող է ին ի րե նց վրա կրե լ»: 

(Ժագ դը Մոր գան, Փո րձ ազ գու թյուն նե րի մա սին, Ա. Մաս.– 
Ազ գություննե րի հար ցը, Բ. Մաս –Հայե րը, Թիֆ լիս, 1917,էջ 128:)

Փա րի զում հրա տա րակ վող «Petit» պար բե րա կա նի թղ թա կից Մո րիս Փրաք սը ու ղա րկ վել էր կ. 
Պո լիս՝ քն նու թյուն կա տա րե լու և հրա պա րա կում ներ պատ րաս տե լու հայ կա կան կո տո րած նե րի մա-
սին: թղ թա կի ցն ան դրա դառ նա լով հայե րի կո տո րած նե րին, նկա րագ րել է զար հու րե լի դեպ քե րից 

մե կը: քր դե րը, 2000 հայ կա նա նց պղ ծե լուց հե տո, կաս կա ծե լով, թե նրա նք կա րող են գո հա րե ղեն 
կուլ տված լի նել, սկսում են նրա նց ո րո վայն նե րը բա ցել և գո հա րե ղեն փնտ րել: Սա կայն, քա նի որ այդ 
գոր ծո ղու թյուն նե րը եր կար ժա մա նակ է ին պա հան ջե լու, նրա նք ո րո շում են այ րել կա նա նց և հե տո, 
մո խիր նե րի մեջ փնտ րել գո հա րե ղե նը: կա նա նց կրա կի տա լուց հե տո, հետևյալ օ րը նրա նք սկ սե ցին 
մո խիր նե րը մա ղել...

(Դի ակ նե րու մոխ րա կոյ տին մէջ գո հա րե ղէն կը փնտ րեն, 
Ճա կա տա մարտ, Կ. Պո լիս, 1919, 29 հուն վա րի:)
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տ րա պի զո նում աՄն հյու պա տոս Օս կար Ս. հեյ զե րը 1919թ. ապ րի լի 11–ին իր երկ րի պետ քար տու-
ղա րին ուղղ ված զե կու ցագ րում պատ մե լով «Մի ու թյուն և ա ռա ջա դի մու թյուն» կո մի տե ի ներ կայա-

ցու ցիչ նեյլ բեյի հան ցա գոր ծու թյուն նե րը, ա վե լաց նում է. «Մի քա նի շա բաթ ան ց նեյլ բեյը վե րա-
դար ձավ էս քի շե քի րի իր տու նը՝ բեռ նա վոր ված ոս կով ու զար դե ղե նով, ո րը թա լա նի իր բա ժի նն էր»: 

(Ա մե րի կայի Մի ա ցյալ Նա հա նգ նե րի պաշ տո նա կան վա վե րագ րե րը 
Հայոց ցե ղաս պա նու թյան մա սին, Երևան, 2004, էջ 180:)

 կոս տա նդ նու պոլ սում գեր մա նի այի դես պան վո լֆ Մե տեռ նի խը ռեյխս կա նց լեր բեթ ման Ֆոն 
հոլ վե գին 1916թ. հուն վա րին ա ռա քած հե ռագ րում ա սում է. «թուրք ոս տի կան նե րը, ժան դա րմ նե րը 

և զին վոր նե րը մաս նակ ցել են տա րա գիր նե րի տնե րի հիմ նա հա տակ հր կիզ մա նը: տե ղա հան ված նե րի 
ան շա րժ գույ քը հա նձն վում է մի այն թուրք հպա տակ նե րին, ա վե լի ճի շտ՝ մի այն մահ մե դա կն նե րի ն»: 

(Հայոց ցե ղաս պա նու թյու նը Գեր մա նի այի դի վա նա գետ նե րի հա ղոր-
դագրու թյուն նե րում (1915-1918թթ.), Երևան, 2004, էջ 345:)

թուր քա կան «հա տի սա թ» թեր թը 1919թ. մար տի 27-ին հրա տա րա կեց հետևյալ լու րը. «ուր բաթ 
գի շեր՝ 1 նոյեմ բեր 1918թ., հայաս պա նու թե ան պա տաս խա նա տու նա խա րար նե րը եւ ե րի տա սա րդ 

թուր քե րու ղե կա վար նե րն ի րե նց հետ տա րին գեր ման զրա հա ւո րի մը մէջ, տա րագ րուած հայե րէն կո-
ղոպ տուած մե ծա գու մար դրամ ներ եւ թան կար ժէք ի րե ղէն նե ր»: 

(Գ րի կեր, Ե ոզ ղա տի հայաս պա նու թե ան վա ւե րագ րա կան պատ մու թիւ նը, 
Նիւ Յո րք, 1980, էջ 47:)

եր կու սու կես ամս վա ըն թաց քում՝ 1914թ. հու լի սի 21-ի զո րա հա վա քի հայ տա րա րու թյու նից մի նչև 
պա տե րազ մի մեջ մտ նե լու հոկ տեմ բե րի 7-8-ի հայ տա րա րու թյու նը, տա րո նի հայու թյու նը պա տե-
րազ մա կան կա րիք նե րի հա մար պե տու թյա նը հա նձ նեց 400 000 փութ ցո րեն, 15 990 ոչ խար, 8 000 

լի տր յուղ, 40 000 ոս կուն հա մար ժեք վա ճա ռա կա նա կան ապ րա նք, հա զա րա վոր ձի եր և այլն: Սրան 
հա մա պա տաս խան, նույն զո հո ղու թյուն նե րը կա տա րեց ողջ հայու թյու նը՝ կ. Պոլ սից սկ սած մի նչև երկ րի 
ա մե նա խուլ ծայ րա մա սե րը: 

գյու ղե րում բո լոր խո շոր եղ ջե րա վոր ա նա սուն նե րի և ոչ խար նե րի գլ խա քա նա կը ար ձա նա գր վե լով սե-
փա կա նաց վեց պե տու թյան կող մից: տե րե րին թո ղն վեց մի այն դրա նց պա հե լու և կե րակ րե լու ի րա վուն քը: 

(Կա րօ Սա սու նի, Պատ մու թի ւն Տա րօ նի աշ խար հի,  
Պէյ րութ, 1956, էջ 720, 728–729։)

« թուրք չե Ստամ բուլ» թուր քա կան թեր թը 1918թ. դեկ տեմ բե րյան հա մար նե րից մե կում գրում է. «վա-
նում կե ղե քիչ ո ճիր ներ գոր ծադ րե ցին մի քա նի ան հատ ներ, և կա ռա վա րա կան ու ժը պար տա վոր էր 

բնաջն ջել մի այն այդ ո ճիր նե րի հե ղի նակ նե րին, մի նչ դեռ մեր կա ռա վա րու թյու նը ո րո շեց ջար դեր կա տա րել, 
մոր թել տվեց մա րդ կային զա նգ ված նե րին, կո ղոպ տել տվեց նրա նց ու նեց ված քը և հրա տա րա կեց «լ քյալ 
գույ քե րի» օ րեն քը, այ սի նքն՝ բռ նագ րա վե լու այն կալ վա ծք նե րը, ո րո նք հնա րա վոր չէր հա փշ տա կել: այս պի-
սով, մեր կա ռա վա րու թյու նը պաշ տո նա կան բնույթ տվեց չա րա գոր ծու թյան և հա փշ տա կու թյա ն»:

(Ս տե փան Պո ղո սյան, Թուր քե րը թուր քե րի մա սին, Երևան, 2011, էջ 319:)

ա դա նայի հայե րի ու նեց ված քը յու րաց նե լով՝ բամ բակ հա վա քող բան վո րից նա դար ձավ թուր քի-
այի ա մե նա հա րուստ ան ձե րից մե կը:

(Uğur Ŭmit Ŭngdr and Mehmet Polatel, Confiscation and Distinction..., p. 131.)
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Հայոց Մեծ եղեռն

 թուր քա կան «ե նի գա զե թա» թեր թի տե ղե կու թյուն նե րի հա մա ձայն կաս թա մո նուի «լ քյալ գույ քե-
րի» հա նձ նա ժո ղո վի ան դամ նե րը, մտ նե լով տե ղա հան ված հայե րի տնե րը, հա փշ տա կել են նրա նց 
գո հա րե ղե նը, ոս կյա և ար ծա թյա սպա սք նե րը, գոր գե րը, կար պետ նե րը և թան կար ժեք այլ ա ռար-

կա ներ: այդ թա լա նի մի կարևոր բա ժի նը հա սել է կու սա կալ ա րիֆ բեյին: հա փշ տակ ված ա վա րի չա փը 
պատ կե րաց նե լու հա մա ր՝ թեր թը նշում է հետևյալ փաս տը: «լ քյալ գույ քե րի» հա նձ նա ժո ղո վի պա տաս-
խա նա տու քար տու ղա րին մոտ կա նգ նած նախ կի նում աղ քատ ռե ժի ա նու նով մե կը 30 000 թուր քա-
կան ոս կու ար ժո ղու թյա մբ տուն է կա ռու ցել:

(Գաս թէ մու նի ի մէջ Հայոց թո ղած ինչ քե րու թա լա նը, ժո ղո վուրդ, 
Կ. Պո լիս, 1919, 9-22 դեկ տեմ բե րի:)

Պալապանի քրդերի առաջնորդ խալիլ բեյը, 50 հեծյալների հետ դիմավորելով կարնո հայերի 
առաջին քարավանը, ճեպեճե լեռնաշղթայի ստորոտում նրանցից 5 000 ոսկի է պահանջել՝ 

խոստանալով պաշտպանել քարավանը: Փրկագինը ստանալուց հետո, 2 ժամ անց, սկսվել է կարնո 
հայերի քարավանի կոտորածը։ նրանցից 5 000 հոգի են միայն հասել Մամախաթուն։ քաղաքի 
կառավարիչը նրանցից 300 ոսկի պահանջելով՝ խոստացել է քարավանը ողջ հասցնել երզնկա։ 
Սակայն, փրկագինը ստանալուց հետո, նրանց հանձնել է քուրդ հրոսակախմբերին, որոնք էլ թալանել 
ու սպանել են քարավանի ժողովրդին։ 

(Հանրի Պարպի, Սարսափի երկրին մէջ։ Նահատակ Հայաստան, 
Պէյրութ, 1965, էջ 30-31:)

 հայե րից բռ նագ րա ված գույ քե րի վա ճառ քի գու մար նե րը, որ պես «ա րյան գի ն» բա ժան վել են 
ե րիտ թուր քե րի կու սակ ցու թյան այն ղե կա վար նե րի ըն տա նիք նե րին, ո րո նք հայտ նի է ին որ պես 

հայոց ցե ղաս պա նու թյան մեջ «մե ղա վոր ներ»: 1926թ. մայի սի 31-ին հրա պա րակ ված 882 թվա կիր օ րեն-
քո վ՝ թա լի ա թի, ջե մա լի, բե հայէդ դին շա քի րի և ե րիտ թուր քե րի 12 պա րագ լուխ նե րի ըն տա նիք նե րին 
200 000-ա կան լի րա ար ժո ղու թյա մբ հայ կա կան գույք է ըն ծայ վել: հայե րից բռ նագ րավ ված գու մար-
նե րից Մուս տա ֆա քե մա լը հայոց ցե ղաս պա նու թյան «մե ղա վոր նե րի» ըն տա նիք նե րին նաև թո շակ է 
նշա նա կել և նրա նց է հատ կաց րել հայե րից մնա ցած տնե րը: 

(Տոլ գա Է րեն, Ա նա տո լի այում մի ուր վա կան է պտտ վում, Դրօ շակ, 
Երևան, 2009, Դ., էջ 33:)

թուրք պատ մա բան այ շե հու րի փաս տում նե րո վ՝ հայե րից բռ նագ րավ ված ու նեց ված քը թա լան-
վել է տե ղա ցի թուրք, քուրդ և չեր քեզ բնակ չու թյան կող մից, բա ժան վել բալ կան նե րից ե կած գաղ-

թա կան նե րին, ա ռա նց որևէ գին պա հան ջե լու կամ շատ ցա ծր գնե րով և ա պա ռի կով տր վել է մահ-
մե դա կան նե րին կամ էլ մահ մե դա կան հաս տա տու թյուն նե րի ն՝ նպա տակ ու նե նա լով «մահ մե դա կան-
թուր ք» կա պի տա լի ստ ստեղ ծել: ո րոշ շեն քե րից և դաշ տե րից ստա ցած շա հույ թը տր վել է բա նա կին, 
իսկ ո րոշ շեն քեր էլ օգ տա գո րծ վել են որ պես բա նտ, դպ րոց, հի վան դա նոց և ոս տի կա նա կան բա ժան-
մունք: Մնա ցած գու մա րով էլ հո գա ցել են հայե րի տե ղա հա նու թյան ծախ սե րը: 

(Ayshe Hur, Ermeni mallarini kimler alde, Taraf, Istanbul, 2008, 02, 03, http//
www.taraf.com.tr.) 

 թուրք պատ մա բան թա ներ աք չա մը հա վաս տում է, որ թուր քի այի հան րա պե տու թյան հիմ նա-
դիր նե րը կա ՛մ մաս նակ ցել են հայոց ցե ղաս պա նու թյա նը, կա ՛մ էլ հա րս տա ցել են հայոց ցե ղաս պա-

նու թյան ար դյուն քում:
(Թա ներ Աք չամ, Մեր պատ մու թյու նը մշ տա պես կեր տել ենք ժխ տե լու, ան-
տե սե լու հի ման վրա, http://akunq.net/am/?p=20086.)
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1928թ. թուր քի այի հան րա պե տու թյան կա ռա վա րու թյան մայի սի 24-ի 1349 թվա կիր օ րեն քով, 
Ֆի նանս նե րի նա խա րա րու թյու նում պահ վող հայե րից թա լան ված գու մար նե րից 1929թ. տն տե սա-

կան ճգ նա ժա մի սր ման ժա մա նակ պե տա կան բյու ջե փո խա նց վեց 300 000 լի րա: ի դեպ, ե թե մի այն 
բյու ջե ի բան կային ա ճը նկա տի ու նե նա նք, ա պա այն այ սօր կկազ մի 300 000 000 լի րա: նման փո խան-
ցում նե րը շա րու նակ վե ցին նաև հե տա գա տա րի նե րին:

(Նե զաթ Օ գյուն, Թուրք ազ գայ նա կա նու թյան «ա րյունոտ» տն տե սա կան 
քա ղա քա կա նու թյու նը, http://akunq.net/hy/?p=3874.)

Հայոց Մեծ եղեռն

 թուր քա կան բազ մա թիվ հզոր ձեռ նար կու թյուն ներ՝ «տն տե սա կան կայս րու թյուն նե ր», հի մն վել 
են Օս մա նյան կայս րու թյան հայե րից բռ նագ րավ ված, կամ քիչ դեպ քե րում, չն չին գնե րով առն ված 

ու նեց ված քի վրա: 0 րի նակ, թուր քի այի մե ծա հա րուստ նե րից հա ջի Օ մեր Սա բան ջըն իր տն տե սա կան 
գոր ծու նե ու թյու նը սկ սել է տի րա նա լով ա դա նայի հայ մե ծա հա րուստ ներ Սի մո նյան նե րի գոր ծա րա նին:

(Ջեզ մի Յու թու սե վեր, Ա դա նայում Սա բան ջը նե րի՝ Քյոփ րու բա շըի կայսր 
դառ նա լու շուրջ http://akunq.net/hy/?p=7953.) 

 թուրք պատ մա բան ուն գուր ու մի տը գտ նում է, որ թուր քի այի թե՛ ան ցյա լի և թե՛ ներ կայի բազ-
մա թիվ մե ծա հա րուստ նե րի հա րս տու թյան աղ բյու րը հայ կա կան ու նեց վա ծքն է ե ղել: ազ գայ նա կան 

պայ քար մղող նե րի մեջ կարևոր տեղ է ին զբաղեց նում հայ կա կան գույ քով հա րս տա ցող նե րը:

(Նե շե Դյու զել, Ա թա թուր քի կող մից նա մակ քր դե րին (Հար ցազ րույց Թա-
ներ Աք չա մի հետ), http://akunq. net/am/?p=18632.)

 թուրք պատ մա բան Սայիդ չե թի նօղ լուն հեն վե լով բազ մա թիվ փաս տե րի վրա, նույն պես պն դում 
է, որ թուր քի այի թե՛ շր ջան նե րի և թե՛ Ստամ բու լի հա րս տու թյան աղ բյու րը ե ղել է 1915թ. հայոց ցե-

ղաս պա նու թյու նից հե տո բռ նա զա վթ ված հայ կա կան ու նեց ված քը: ա վե լին, այ սօր թուր քի այում իշ խող 
«ար դա րու թյուն և զար գա ցու մ» կու սակ ցու թյան ան դամ նե րի մեջ կան նաև հայե րի ու նեց ված քը բռ նագ-
րա ված ան ձա նց ե րե խա նե րն ու թոռ նե րը:

(Ռու քեն Ա դա լը, Թուր քի այում գտն վող հա րս տու թյան աղ բյու րը բռ նագ-
րավ ված հայ կա կան ու նեց վա ծքն է, (հար ցազ րույց Սայիդ Չե թի նօղ լուի 
հետ), http://akunq.net/am/?p= 18338.)

 Պատ մա կան ան հեր քե լի ճշ մար տու թյուն է, որ Օս մա նյան կայս րու թյու նում հայ կա կան կո տո րած-
նե րի և 1915թ. Մեծ ե ղեռ նի կազ մա կե րպ ման և ի րա կա նաց ման մեջ պե տա կան քա ղա քա կա նու թյան, 
կրո նա կան ա տե լու թյան կող քին ա մե նա մեծ ազ դակ նե րից մե կը հայե րի հա րս տու թյա նը տի րա նա լու 

թուր քե րի ցան կու թյունն էր:

(Վա հա գն Տատ րյան, Ակ նա րկ ներ Հայ կա կան ցե ղաս պա նու թյան մա սին, 
Երևան, 2004, էջ 11։)

այ սօր թուրք պատ մա բան նե րն ի րե նք են խոս տո վա նում, որ թուր քի այում ձևա վոր ված ազ գային 
կա պի տա լը, ինչ պես նաև այն պի սի ըն կե րու թյուն նե րի կա պի տա լը, ինչ պի սիք են «քո չ» և «Սա բան-

ջը» ըն կե րու թյուն նե րը, հայե րի տե ղա հա նու թյու նից ձե ռք բե րած կա պի տա լի ար դյունք է:

(Հի շյար Բար զան Շե րեֆ խա նօղ լու, Ազ գային կա պի տա լը գոյա ցել է հայե-
րի տե ղա հա նությու նից (Հար ցազ րույց Սևան Նշա նյա նի հետ), akunq.net/
am/?p=16307.)
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Կորուսյալ բանկային հաշիվն երի 
փաստաթղթեր

Արևմտյան Հայաստանից

Հայոց Մեծ եղեռն

 Սահ մա նադ րու թյան հռ չա կու մից հե տո զգա լի ո րեն բա րձ րա ցել էր հայե րի քա ղա քա կան կշի ռը 
գա վառ նե րում, հատ կա պե ս՝ կայս րու թյան մայ րա քա ղա քում: Օս մա նյան պե տու թյան ար տա քին գոր-

ծոց և մի քա նի նա խա րար ներ հայեր է ին: քրիս տո նյա նե րին զին վո րագ րե լու հետևան քով հայ տար րը 
դիր քեր էր գրա վել նաև թուր քա կան բա նա կում: 

(Հ րա չիկ Սի մո նյան, Թուրք ազ գային բուր ժուա զի այի գա ղա փա րա բա նու-
թյան քա ղա քա կա նու թյու նը, Երևան, 1986, էջ 288:) 

Փաստերը ներկայացնելիս օգտագործվել է նաև Ա. Աստոյանի «Դարի կողոպուտը. Հայերի ունեզրկումը 

Օսմանյան Կայսրությունում 1914-1923թթ.» գիրքը. Երևան, «Նաիրի», 2013
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Հայ րե նա սի րու  թյու ն, հայ րե-
նիք, հայ րե նի հող, քա ղաք, փո-
ղոց, տու ն և նմա նա տիպ ար տա-
հայ տու  թյու ն նե րը վեհ, ե րա նե լի և 
հո գե հա րա զատ հաս կա ցու  թյու ն-
ներ են բո լոր ժո ղո վու րդ նե րի 
հա մար: Սա կայն, դրա նք ա ռա-
վել ա ռա նձ նա հա տու կ նշա նա կու -
թյու ն են ստա ցել մե զ՝ հայե րիս 
հա մար: Դաս վե լով աշ խար հի 
հնա գու յն ժո ղո վու րդ նե րի շար-
քին, մե  նք՝ հայե րս, հա մաշ խար-
հային պատ մու  թյան ու  մշա կու յ-
թի ստե ղծ ման ու  զար գաց ման 
աս պա րե զու մ նշա նա կա լից դեր 
ու  նե րդ րու մ ենք ու  նե ցել: Սա կայն, պե տա կա նու -
թյան եր կա րա տև բա ցա կայու  թյան հետևան քով, 
ցա վա լի ո րեն ու  նե ցել ենք նաև մե  ծա գու յն մա րդ-
կային, տա րած քային ու  մշա կու  թային կո րու ստ ներ: 
Բայց չկո րց նե լով հի շո ղու  թյու  նը, շա րու  նա կու մ ենք 
ապ րել դրա նք վե րա դա րձ նե լու  և վե րա կա նգ նե լու  
հու յ սով ու  հա վա տով:

 Հայաս տա նու մ ներ կայու մս գոր ծու մ են բազ-
մա թիվ հայ րե նակ ցա կան մի  ու  թյու ն ներ, սա կայն 
ա ռա վել գա ղա փա րա կան և հա մազ գային նշա նա-
կու  թյու ն ու  նեն Արևմ տյան Հայաս տա նին առնչ վող-
նե րը: Այդ թվու մ թե րևս հնա գու յն նե րից է « Վաս-
պու  րա կա ն» հայ րե նակ ցա կան մի  ու  թյու  նը, ո րի 
նպա տա կն է Վան–Վաս պու  րա կա նին առնչ վող 
մե զ հա սած ա մե ն ինչ պահ պա նե լն ու  սե րու նդ նե-
րին փո խան ցե լը: Ոչ պաշ տո նա կան, բայց հա վաս-
տի տվյալ նե րով Հայաս տա նի բնակ չու  թյան կազ-
մու մ զգա լի մաս նա բա ժին ու  նեն ծա գու  մով վաս-
պու  րա կան ցի նե րը, ո րո նց թվու մ են հան րու  թյա նը 
քաջ հայտ նի ան վա նի ան ձնա վո րու  թյու ն ներ:

 Մե նք հպա րտ ենք և պար տա վոր ված, որ ես և իմ 
ըն տա նի քը՝ կի նս, դու ստրս, որ դիս զտա րյու ն վա-
նե ցի ներ ենք: Իմ և կնո ջս ծնող նե րը ծն վել են Վաս-
պու  րա կան աշ խար հու մ և 1915թ. ստիպ ված գաղ թել 
են Արևե լյան Հայաս տան: Ու զու մ եմ հա մա ռոտ ներ-
կայաց նել մե ր գեր դաս տան նե րի պատ մու  թյու  նից հե-

տա քր քիր ու  կարևոր դր վագ ներ.
 Հայրս՝ Պետ րոս Սա րգ սի 

Պետ րո սյա նը, պե տա կան և քա-
ղա կա կան գոր ծիչ էր, Աշ խա-
տան քային կար մի ր դրո շի, Հայ-
րե նա կան պա տե րազ մի  և պե-
տա կան այլ պա րգև նե րի շքան-
շա նա կիր: Նա ծն վել է Վա նու մ՝ 
1910թ. դեկ տեմ բե րի 14–ին, կա-
շե գոր ծի ըն տա նի քու մ: Մայրս՝ 
Գո հար Սա րգ սի Պետ րո սյա նը, 
դե ղա գո րծ էր (հայ րա կան ազ-
գա նու  նը՝ Որմն  ա դի րյան), նա 
նու յն պես ծն վել է Վա նու մ՝ 1912թ. 
հու ն վա րի 6–ին, օ ճա ռա գոր ծի 

ըն տա նի քու մ: 
Մայրս իր ողջ կյան քը նվի րեց ըն տա նի քին և 

մե ծ համ բավ էր ձե ռք բե րել, որ պես հի ա նա լի տան-
տի կին և գե րա զա նց խո հա րար: Մո րս տար բեր ճա-
շա տե սակ նե րի և քա ղց րա վե նիք նե րի բա ղադ րա-
տոմ սե րի տետ րե րը մի  նչ օրս պահ պան վու մ են մե ր 
տա նը և բո լո րը մե ծ հա ճու յ քով օգտ վու մ են նրա 
հի ա նա լի խոր հու րդ նե րից:

Ծ նող նե րիս ըն տա նիք նե րը բազ մա զա վակ է ին. 
հո րս ըն տա նի քու մ կար 5, մո րս՝ 6 ե րե խա: Բո լո րն 
էլ Մեծ ե ղեռ նից հե տո հաս տատ վել է ին Երևա նու մ: 
Հայրս, որ պես ըն տա նի քի ա վագ որ դի, ու ս մա նը 
զու  գա հեռ, վաղ հա սա կից աշ խա տել է՝ ըն տա նի-
քին օգ նե լու  նպա տա կով: ԲՈւՀ–ն ա վար տե լու ց հե-
տո ան ցել է կու  սակ ցա կան աշ խա տան քի և ար դեն 
24 տա րե կա նու մ նշա նակ վել ՀԿԿ Կե նտ կո մի  բաժ-
նի վա րիչ:

1939թ. հայրս նշա նակ վու մ է ՀԽՍՀ մսե ղե նի և 
կաթ նե ղե նի ար տադ րու  թյան նա խա րար (մի  նի ստր): 
Մեկ տա րի աշ խա տե լու ց հե տո, նշա նակ վու մ է ՀԿԿ 
Աշ տա րա կի շր ջա նային կո մի  տե ի ա ռա ջին քար-
տու  ղար, որ տեղ և աշ խա տեց մի  նչև 1947թ.: Ծա նր 
ու  բա րդ աշ խա տա նք: Հատ կա պես, որ Երկ րո րդ 
աշ խար հա մար տի տա րի նե րն է ին: Նրա հմու տ ղե-
կա վար ման շնոր հիվ Աշ տա րա կի շր ջա նի տն տե սու -
թյու ն նե րը բա րձր ցու  ցա նիշ ներ են գրան ցել: Այժմ 

շԱ ՌԱ ՎԻՂ ՆԵր ՎԱ ՆԻՑ
(մի գեր դա սա տա նի պատ մութ յուն)

ԱՐևՄՏԱՀԱՅԵՐԻ ԺԱՌԱՆԳՆԵՐ

Ռ. Պետրոսյան
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էլ, երբ լի նում եմ Աշ տա րա կում, մե ծա հա սակ նե րը 
խո րը հար գան քով են հի շում նրա վաս տա կը և մի շտ 
ու շագ րավ պատ մու թյուն ներ են պատ մում այդ դժ-
վար տա րի նե րի մա սին:

Բ նա կա վայ րը զար գաց նե լու նպա տա կով, հայրս, 
իր սե փա կան նա խա ձեռ նու թյա մբ, ձեռ նա մուխ է 
լի նում Աշ տա րա կում մշա կույ թի տան կա ռուց մա-
նը, բայց դա վադ րու թյան ար դյուն քում, այդ նա խա-
ձեռ նու թյան հա մար, են թա րկ վում է կու սակ ցա կան 
տույ ժի և ա զատ վում զբա ղեց րած պաշ տո նից: Իսկ 
նրա սկ սած այդ շի նա րա րու թյու նը մնում է կի սատ: 
Մի այն տաս նյակ տա րի ներ ան ց այդ կի սա կա ռույց 
շեն քը ա վար տին հա սց վեց: Հե տա գայում հայրս 
շա րու նա կեց աշ խա տել տն տե սա կան տար բեր ո լո-
րտ նե րում՝ « Հայյուղ պա նի ր» տրես տի կա ռա վա րիչ, 
Երևա նի կա թի գոր ծա րա նի տնօ րեն, ՀԽՍՀ մսե-
ղե նի և կաթ նե ղե նի ար տադ րու թյան նա խա րա րու-
թյան կադ րե րի բաժ նի վա րիչ և այլն: 

Որ տեղ էլ աշ խա տել է հայրս, բո լոր աշ խա տա կից-
նե րին ճա նա չել է ան ձա մբ և աշ խա տել է մի շտ օգ-
նու թյան ձե ռք մեկ նել բո լոր նրա նց, ով քեր կա րի քի 
մեջ են ե ղել: Լի նե լով կու սակ ցա կան գոր ծիչ, հայրս 
ստիպ ված էր խու սա փել ազ գային թե մա նե րով հրա-
պա րա կային զրույց նե րից և ար տա սահ մա նում բնակ-
վող ազ գա կան նե րի հետ կա պե րից: 1915թ.–ից՝ Հայոց 
Մեծ ե ղեռ նի ար դյուն քում, նրա հո րեղ բոր ըն տա նի քը 
բնակ վում էր Ե գիպ տո սում, և մի այն 1947թ., Հայաս-
տան ներ գաղ թե լուց հե տո, նոր վե րա կա նգն վեց կա-
պը իր հո րեղ բոր ե րե խա նե րի հետ: Եվ հայրս թև ու 
թի կունք կա նգ նեց նրա նց, հետ պա տե րազ մյան այդ 
ծա նր օ րե րին:

 Հայրս նաև մո րա քույր ու ներ, ո րը բնակ վում էր 
Ար գեն տի նայում (դար ձյալ ե ղեռ նի պատ ճա ռով): 
Նա չու ներ սե փա կան ե րե խա ներ և ա ռա ջար կել 
էր որ դեգ րել երկ վո րյակ հո րա քույր նե րի ցս մե կին, 
սա կայն հայրս դա թույլ չտ վեց: Նա գտ նում էր, որ 
հայը պե տք է ապ րի մի այն Հայաս տա նում, քա նի 
որ հա կա ռակ դեպ քում մեծ է օ տար մի ջա վայ րում 
ձուլ վե լու վտան գը:

 Վա խն ար մա տա վոր վել էր մա րդ կա նց մեջ, զգու-
շա վո րությո նը չա փա զա նց բա րձր էր: Իմ մկր տու-
թյան ծե սը Հայ ա ռա քե լա կան ե կե ղե ցում կա տար վել 
է հնա րա վո րի նս գա ղտ նի պայ ման նե րում, որ պես զի 
հան կա րծ որևէ օ տար մա րդ չի մա նար և չմատ ներ 
մեզ՝ հա մա պա տաս խան պատ ժիչ մար մին նե րին: 

Մայրս պատ մում էր, թե ինչ պես 1937թ. մեր շեն քից 
ձեր բա կալ վե ցին հայտ նի մտա վո րա կան ներ և այլևս 
ոչ ոք տե ղե կու թյուն չու նե ցավ նրա նց հե տա գա ճա-
կա տագ րի մա սին:

 Ձեռ նե րեց և ստեղ ծա գո րծ վա նե ցի նե րը ստիպ-
ված է ին հար մար վել նա խա ձեռ նու թյուն նե րը խեղ-
դող խո րհր դային հա մա կար գին: Այդ ժա մա նակ 
շատ քչե րն է ին տե ղյակ Վա նի հե րո սա մար տի, 
ինք նա պա շտ պա նու թյան և այդ ըն թաց քում տա-
րած հաղ թա նակ նե րի մա սին: Ազ գային ա մեն ինչ 
դր ված էր կա պան քի տակ: Իսկ վա նե ցի նե րը շա-
րու նա կում է ին լի նել ձեռ նե րեց, կազ մա կե րպ ված և 
հա մե րա շխ, փոր ձե լով հնա րա վո րի նս ի րար օգ նու-
թյան ձե ռք մեկ նել: Նրա նց մեջ վառ էր մար տա կան 
ո գին և հայ րե նի հո ղը պա շտ պա նե լու մեծ կամ քը: 
Նրա նք նոր Հայաս տան է ին կեր տում, ի րե նց հայ-
րե նի հո ղը դրան ի վեր ջո կցե լու նպա տա կով:

Կ նո ջս հայ րը՝ Մար գար Սեդ րա կի Սեդ րա կյա նը, 
Սո ցի ա լիս տա կան աշ խա տան քի հե րոս, Լե նի նի, 
Աշ խա տան քային կար միր դրո շի և պե տա կան այլ 
պա րգև նե րի շքան շա նա կիր, ծն վել է 1907թ. մար-
տի 31–ին Վաս պու րա կան աշ խար հի Խա ռա կո նիս 
գյու ղում: Նա վաղ էր որ բա ցել. Մեծ ե ղեռ նի ժա-
մա նակ նրան գտել են ռուս կա զակ նե րը՝ ծնող նե րի 
դի ե րի կող քին և տե ղա փո խել են Աշ տա րա կի ման-
կա տուն: Այդ մա նուկն ան գամ չի ի մա ցել իր ազ գա-
նու նը և հոր ան վա մբ ման կա տա նը ստա ցել է Սեդ-
րա կյան ազ գա նու նը: Հե տո, եր կար ու ձիգ տա րի-
ներ ան ց, նա գտ նում է իր ա վագ քրո ջը և ի մա նում, 
որ իր իս կա կան ազ գա նու նը Հով հան նի սյան է: 

Ուղ նու ծու ծով ազ գային այդ վառ ան ձնա վո րու-
թյունն իր ողջ կյան քի ըն թաց քում ե րա զում էր, որ 
Վաս պու րա կան աշ խար հը Հայաս տան քա ղա քա-
կան մի ա վո րի մաս կազ մի՝ կր կին և ընդ մի շտ: Նա 
ա սում էր. «Ե րբ Վա նը կր կին մե րը դառ նա, ո տա-
բո բիկ կգ նամ իմ եր կի րը»: 

Իր դս տեր՝ իմ տիկ նոջ ա նու նը նա է դրել Վա-
նու հի, որ պես զի վառ պա հի իր պատ մա կան հայ-
րե նի քի հի շո ղու թյու նը: Կնո ջս մայ րը՝ Վիլ հե մի նա 
Ա վե տի սի Սա րոյա նը, ծն վել է 1912թ. հու լի սի 12–ին, 
Վա նում: Նրա ա նունն իսկ վկայում է իր ծնող նե-
րի կրած եվ րո պա կան ազ դե ցու թյու նը: Վա նում այդ 
ժա մա նակ շա տե րը հույս ու նե ին, որ Գեր մա նի այի 
Վիլ հե լմ կայսրն է նրա նց փր կե լու թուր քա կան 
բռնա կա լու թյու նից: Նա ևս իր ողջ կյան քը նվի րեց 

Ռ. Պետրոսյան
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ըն տա նի քի ն, դաս տի ա րա կե լով չո րս զա վակ՝ ե րեք 
դու ստր և մե կ ու ստր, ով քեր հե տա գայու մ այդ դաս-
տի ա րա կու  թյան շնոր հիվ գտան և զբա ղեց րե ցին 
ի րե նց ար ժա նի տե ղը Հայաս տա նի կր թու  թյան, 
մշա կու յ թի և պե տա կան կա ռա վար ման բնա գա-
վառ նե րու մ:

 Գյու  ղի նս տի տու  տի գի նե գոր ծու  թյան բա ժի նն 
ա վար տե լու ց հե տո, Մար գար Սեդ րա կյա նը սկ սեց 
աշ խա տել Երևա նի գի նու  կոմ բի նա տու մ: Այն տեղ 
նա իր աշ խա տան քային մկ ր տու  թյու նն ստա ցավ 
հայտ նի մաս նա գետ Կի րիլ Սիլ չեն կոյի մոտ: Այ նու -
հե տև Մար գար Սեդ րա կյա նը նշա նակ վեց Երևա նի 
կո նյա կի գոր ծա րա նի գլ խա վոր ին ժե ներ–տեխ-
նո լոգ և այդ պաշ տո նը զբա ղեց րեց մի  նչև կյան քի 
վեր ջին օ րե րը: 

Այդ տա րի նե րի ըն թաց քու մ նրան պար բե րա բար 
ա ռա ջար կել են զբա ղեց նել գոր ծա րա նի տնօ րե-
նի պաշ տո նը, սա կայն նա մի  շտ հրա ժար վել է: Այդ 
ա ռի թով նա ա սել է, որ հաշ վա պա հու  թյու  նը, վար-
չա կան և կազ մա կե րպ չա կան հար ցե րը ի րեն չեն հե-
տա քրք րու մ: Այդ ամ բո ղջ ըն թաց քու մ նա Երևա նի 
կո նյա կի գոր ծա րա նու մ չաշ խա տեց ըն դա մե  նը մե կ 
տա րի, այն էլ, երբ աք սոր ված էր... ։ 

Դա այս պես է ե ղել: Աշ խա տա սե նյա կու մ Մար-
գար Սեդ րա կյա նը Չա րեն ցի և այլ ար գել ված գրող-
նե րի հա տոր ներ է պա հել, և ինչ-որ մե  կը նրան 
մատ նել է: Ար դյու ն քու մ նրան ձեր բա կա լու մ են և 
մի  քա նի ա մի ս ներ քին գոր ծե րի ժող կո մի  սա րի ա տի 
նկու  ղու մ պա հե լու ց հե տո, աք սո րու մ են Օ դես սա: 
Այն տեղ ևս նա աշ խա տու մ է իր մաս նա գի տու  թյամբ 
և այդ ըն թաց քու մ ստեղ ծու մ եր կու  նոր տե սա կի՝ 
«Ուկ րաի նա» և «Օ դե սսա» կո նյակ նե րը: 

Աք սո րից Մար գար Սեդ րա կյա նը վե րա դար ձավ 
Չեր չի լի շնոր հիվ: 1945թ., Յալ թայի կոն ֆե րան-
սի ժա մա նակ, Ստա լի նը Չեր չի լին հյու  րա սի րու մ է 
Մար գար Սեդ րա կյա նի ստեղ ծած «Դ վի ն» կո նյա-
կը: Մեծ Բրի տա նի այի վար չա պե տն այն քան է հա-
վա նու մ այդ կո նյա կը, որ այդ օր վա նից Ստա լի նի 
կար գադ րու  թյա մբ նրան պար բե րա բար ու  ղար կել 
են այդ կո նյա կի պատ կա ռե լի խմ բա քա նակ: Ա նց-
նու մ է ո րոշ ժա մա նակ և մի  օր Չեր չի լը բո ղո քու մ է, 
թե կո նյա կի հա մը փոխ վել է: Ստա լի նը Ա նաս տաս 
Մի կոյա նին գոր ծու  ղու մ է  Երևա ն՝ պատ ճա ռը պար-
զե լու  նպա տա կով: Իսկ Մի կոյա նը, տե ղե կա նա լով 
Մար գար Սեդ րա կյա նի աք սո րի մա սին, կար գադ-

րու մ է ան մի  ջա պես Երևա նի կո նյա կի գոր ծա րան 
վե րա դա րձ նել Մար գար Սեդ րա կյա նին:

 Մար գար Սեդ րա կյա նը ստեղ ծեց  կո նյա կի պատ-
րա ստ ման նոր տեխ նո լո գի ա, ո րի շնոր հիվ էլ հայ կա-
կան կո նյա կը ա ռա նձ նա նու մ է ամ բո ղջ աշ խար հու մ: 
Հաս տատ ված ա վան դու յ թի հա մա ձայն, կո նյա կի 
հա մար օգ տա գո րծ վու մ էր ման րէ ա զե րծ ված ջու ր: 
Սա կայն նրա տեխ նո լո գի ա նե րով հայ կա կան կո նյա-
կի հա մար օգ տա գո րծ վու մ է Հայաս տա նի աղ բյու ր-
նե րի ջու  րը, ո րը մե ր կո նյա կին լրա ցու  ցիչ և ա ռա նձ-
նա հա տու կ համ է հա ղոր դու մ:

Ն րան բո լո րը դի մու մ է ին որ պես վար պետ Մար-
գար, իսկ հայ ժո ղո վու ր դը « Վար պե տ» տիտ ղո սը չի 
շռայ լու մ: Այն չի շնո րհ վու մ պե տա կան մար մի ն նե րի 
կող մի ց: Այդ պես դի մու մ է ին Ա վե տիք Ի սա հա կյա-
նին և Մար տի րոս Սա րյա նին: 

Ե րբ վար պետ Մար գա րին հա րց նու մ է ին, թե 
ո՞րն է իր կո նյա կի պատ րա ստ ման գա ղտ նի քը, նա 
պա տաս խա նու մ էր, որ ոչ մի  գա ղտ նիք չկա, մի  այն 
մե ր ջու  րը, հո ղը և արևը: Ի դեպ, այդ տա րի նե րին 
շատ էր օգ տա գո րծ վու մ « խար ջի » խա ղո ղի տե սա-
կը, որն այ սօր, ցա վոք, վե րա ցել է:

 Բազ մա թիվ հե տա քր քիր պատ մու  թյու ն ներ կան 
կո նյակ նե րի ստե ղծ ման մա սին: Մեծ հայ րե նա սեր 
լի նե լով, Մար գար Սեդ րա կյա նը ձգ տու մ էր իր ստեղ-
ծած բո լոր կո նյակ նե րի ա նու ն նե րը կա պել Հայաս-
տա նի և հայ ժո ղո վր դի պատ մու  թյան հետ: 1937թ. 
ստե ղծ ված կո նյա կը նա ցան կա նու մ էր ան վա նա-
կո չել « Հայաս տա ն»: Սա կայն հաշ վի առ նե լով ժա-
մա նա կն ու  մի  ջա վայ րը, Ա վե տիք Ի սա հա կյա նի խո-
րհրդով, նա ա ռա ջար կու մ է կո նյա կն ան վա նա կո չել 
« Հո բե լյա նա կա ն»: Ի սա հա կյա նը նրան ա սու մ է. 
«Դ րա ժա մա նա կը դեռ կգա»: Եվ մե կ վար պե տից 
մյու  սին տր ված խոր հու ր դը մի  գու  ցե փր կեց ե րի տա-
սա րդ կո նյա կա գոր ծի կյա նքն ու  հե տա գայու մ նրան 
« Հայաս տա ն» ա նու  նով կո նյակ ստեղ ծե լու  հնա րա-
վո րու  թյու ն տվեց:

 Մեկ այլ կո նյա կի ա նու նն էլ ո րոշ վել է Ա նաս-
տաս Մի կոյա նի խո րհր դով: Համ տե սե լով « դե սեր-
տայի ն» կո նյա կը, նա հա րց րել է, թե ին չո՞ւ է կո-
նյա կին տր վել այդ ա նու  նը: Մար գար Սեդ րա կյա նը 
պա տաս խա նել է, որ այն ու  նի նու րբ համ և պե տք է 
համ տե սել ոչ թե ճա շի ժա մա նակ, այլ ճա շից հե-
տո, ինչ պես կնո ջը: Ա նաս տաս Մի կոյա նը ժպ տա-
լով ա սու մ է. « Կի նը նաև տոն է »: Եվ այդ պես, այդ 

Ռ. Պետրոսյան
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կո նյա կը ստա նում է « Տո նա կա ն» ան վա նու մը: 
Ի սկ «Երևա ն» կո նյա կը ստե ղծ վել է բևե ռա-

խույզ նե րի հա մար: Այն ու նի 57 աս տի ճան թն դու-
թյուն և չի սառ չում ան գամ Հյու սի սային բևե ռի 
պայ ման նե րում:

 Մար գար Սեդ րա կյա նը հա մար ձակ մա րդ էր և 
սր տա ցավ կո նյա կա գո րծ: Նա շր ջան ցել է Ստա-
լի նի հրա մա նը և բա նա կին չի ու ղար կել կո նյա կի 
հին սպի րտ նե րը, ո րի ար դյուն քում ԽՍՀՄ–ում 
ար տա կա րգ կո նյակ նե րի մե նաշ նոր հը պատ կա-
նում էր հե նց Հայաս տա նին: Նա հա մար ձա կու-
թյուն ու նե ցավ նաև թույլ չտալ կա տա րե լու մեկ 
այլ հրա մա ն՝ պայ թեց նե լու ա կա նա պատ ված 
Երևա նի կո նյա կի գոր ծա րա նը:

 Գոր ծա րա նում բո լոր բա րձ րաս տի ճան և 
պատ վա վոր հյու րե րն այ ցե լում է ին Մար գար 
Ս ե դ  ր ա  կ յ ա -
նին: Նա ծա-
նո թա ցել և 
ըն կե րա ցել է 
նրան ցից շա-
տե րի հետ:

 Մա ր  գ ա ր  
Ս ե դ  ր ա  կ յ ա -
նի ա մե նա մեծ 
ե  ր ա  զ ա  ն ք ն 
էր ստեղ ծել 
« Վաս պու րա-
կա ն» ա նու-
նով կո նյակ: 
Սա կայն ոչ մի 
կե րպ նրան 
չէր հա ջող վում 
հաս տա տել այդ ա նու նը: Մի օր, Հայաստանի կո-
մու նիս տա կան կու սակ ցու թյան կե նտ րո նա կան 
կո մի տե ի բյու րոյի նիս տին, նա ներ կայաց նում է 
իր հեր թա կան նո րաս տե ղծ աշ խա տան քը և համ-
տե սի ժա մա նակ սկ սում է եր գել.

 
Ախ,  Վաս պու րա կան, 
Ան գին Հայաս տան, 
Ի նչ քան հե րոս նե ր
 Քեզ հա մար մե ռան:

 Ցա վոք, ո՛չ եր գի մի ջո ցով, ո՛չ էլ այլ հնա րք-
նե րով նա չի կա րո ղա նում հա մո զել բյու րոյի 
ան դամն ե րի ն…: Մար գար Սեդ րա կյա նը թո ղեց 
« Վաս պու րա կա ն» կո նյա կի բա ղադ րա տոմ սը և 
ար դեն իր մա հից հե տո, Երևա նի կո նյա կի գոր-
ծա րա նի տնօ րեն Մի քայել Խա նոյա նի (ով դար-
ձյալ վա նե ցի էր) ջան քե րով հա ջող վում է հաս-
տա տել տալ այդ ա նու նը: Եվ այն նվիր վում է 
Մար գար Սեդ րա կյա նի հի շա տա կին:

 Պետ րոս Պետ րո սյա նի և Մար գար Սեդ րա կյա-
նի ան ցած ու ղի նե րի հա մա ռոտ այս շա րադ րան քը 
վառ օ րի նակ են հե տա գա սե րունդ նե րի հա մար: 
Մե նք՝  հետ նո րդ նե րս ձգ տում ենք հա վա տա րիմ 
լի նել նրա նց պատ գամն ե րին: Ես, ա վե լի քան 
40 տա րի, դա սա վան դում եմ Հայաս տա նի պե-
տա կան Ճար տա րա գի տա կան հա մալ սա րա նում 

(Պո լի տեխնիկ), 
կադ րեր դաս-
տ ի  ա  ր ա  կ ե  լ ո վ  
Հայաս  տա նո ւմ 
գի տե լի քա հեն տն-
տե սու թյուն ստեղ-
ծե լու հա մար: 
Կի նս՝ Վա նու հի 
Ս ե դ  ր ա  կ յ ա  ն ը , 
ա ռող  ջա պա հա-
հու թյան կազ մա-
կեր պիչ է, եր կար 
տա րի ներ աշ խա-
տել է ՀՀ ա ռող-
ջ ա  պ ա  հ ո ւ  թ յ ա ն 
նա խա րա րու թյու-
նում և Երևա նի 

քա ղա քա պե տա րա նի ա ռող ջա պա հու թյան վար-
չու թյու նում: Նա ևս լուրջ նե րդ րում ու նի ա ռող ջա-
պա հու թյան կազ մա կե րպ ման գոր ծում, ո րի հա-
մար պա րգևա տր վել է Մխի թար Հե րա ցու ան վան 
մե դա լով: 

Ա հա և մի փո քր պատ մու թյուն՝ եր կու գեր-
դաս տան նե րի ու նրան ցից սեր ված մեր ըն տա-
նի քի մա սին:

 Ռու բեն Պետ րո սյա ն
ՀՊՃՀ դա սա խոս՝ տ.գ.թ., դո ցե նտ, 

« Վաս պու րա կան»  
հայ րե նակ ցա կան մի ու թյան ան դա մ

Մար գար Սեդ րակ ա նը աշխատանքի պահին
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(Արևմտյան Հայաստանի 
Էրզրումի նահանգի «Թորթոմ» գավառի 

«նորշեն» գյուղը, 
որն այսօր կարլի կամ ղարլի է կոչվում...)

Արևմտյան Հայաստանի հայրենազրկված 
հայերի սերունդների մոտ պատմական 
հիշողությունը երբեք չի խամրել: Արդեն 
որերորդ սերունդն է ախուվախով լուռ երազել 
է վերադառնալ իր պապերի երկիրը, տեսնել 
պապենական շեները, շնչել այն օդը, որ դեռ 
պահում է հայոց շունչը, խմել այն ջուրը, որ 
կհագեցնի հայ մարդու ծարավը, բռնել այն հողը, 
որ իր խորքերում պահում է մեր նախնիներին ու 
թեկուզ այդ գնով հաղորդակից լինել նրա հետ: 

Կարդա գիրս, մա՛րդ Աստծո, համոզված եմ 
ինձ «ուղեկցելու» ես ամբողջ ճանապարհին:

Վրաստանից թուրքիա մեկնելը դյուրին 
դարձավ, և ես մի օր որոշեցի գնալ իմ 
պապերի հայրենի գյուղը՝ նույն ճանապարհով, 
որով նրանք շատ տարիներ առաջ, դաժան 
ճակատագրի բերումով, օտարվել էին այլուր: Ես 
անցա սահմանը համարյա այն նույն տեղով, որով 
իմ պապերն էին անցել՝ Քուռ գետի «Փոցխով 
չայ» վտակով դեպի Ռուսական կայսրություն: 
Հիմա անցնելով սահմանը՝ դեպի թուրքիա, 
անծանոթ այնպիսի մի զգացում ապրեցի, որ 

չգիտեմ, թե ինչպես բացատրեմ, բայց անցյալն 
իմ ձեռքով շոշափելու ցանկությունն ինձ տանում 
է առաջ: Մոտ 100 կմ. անցնելուց հետո տեսա 
լատինատառ գրված «ARDAHAN» ցուցանակը: 

Դա մեր Արդահանն էր: Մտնում եմ 
քաղաք ու կարծես այն թաղամասը, 
որով անցնում եմ հիմա, ինձ ասում է՝ 
կանգ առ: Կարծես կանչում են շենքերը, 
տները, ու թեև ելումուտ անողները 
հայեր չէին, բայց շենքերը, հենց շենքերն 
ինձ նայում էին հայերեն: Ափսոսանքը, 
հեղձուկն ու զայրույթը, խեղդում էին 
ինձ, ու անզորության զգացումը, որ 
պատել էր հոգիս, հուշեց, որ հեռանամ:

Դուրս եկա Արդահանից և շարժվեցի 
թորթոմ տանող ճանապարհով: Քիչ 
հետո Արդահանի բարձրավանդակով 
ոլորապտույտ ճանապարհը տարավ ինձ 
այն լեռնանցքը, որտեղով մի ժամանակ, 

ըստ իմ պապերի պատմածների, անցնելիս կանգ 
են առել լծկան եզներին հանգիստ տալու համար: 
Այնուհետև զառիթափ իջնող ճանապարհն ինձ 
տարավ Շավշետ քաղաք, ուր ապրում են նաև 
վրացիներ, որոնցից էլ վրացերենով ես իմացա 
թորթոմ տանող ուղղությունը: Հետո անցա Օլթին 
բնակավայրն ու մի լեռնանցք հաղթահարելով 
կարդացի լատինատառ մի ցուցանակ՝ TORTOM–15: 
Քիչ այն կողմ Արդվին–Էրզրում մայրուղին էր, 
որով դեպի ձախ, մի 6 կմ անց, թորթոմ գավառն 
էր, իսկ նրանից դեպի աջ, 2 կմ–ից, մեր Նորշեն 
(KARLI) տանող խաչմերուկը: 

Օրն իրիկնանում էր, շտապեցի առաջ ու 
շուտով հասա խաչմերուկ: Լատինատառ գրված 
գյուղերի անունների վերջում ցուցանակի վրա  
կարդացի KARLI–28, որը մեր Նորշեն գյուղն էր: 
Ուրեմն ևս 28կմ: Ճանապարհին հանդիպած թուրք 
անասնապահը հաստատեց, որ Ղարլիի հին 
անունը Նորշեն է եղել և այնտեղ առաջ ապրել 
են հայեր: Խաչմերուկի մոտի կամրջից անցնելով, 
ասֆալտապատ ճանապարհը վերջացավ ու 
սկսվեց բավականին լավ հղկված գյուղական 

ԱՆՑՅԱԼԻ հԵտքԵրՈՎ ԴԵՊԻ մԵր տՈւՆ
(տուն դար ձի ճամ փա)

Ս. Բաբաջանյանը ներկայիս տանտերերի հետ՝  իրենց տան շեմի ն

Ս. Բաբաջանյան
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ճանապարհ: Երկու–երեք գյուղերով անցնելուց 
հետո կարդացի լատինատառ KARMALI KAYA 
գյուղի անունը, որը նախկինում կոչվել է 
Քարնկոթ: Այդ գյուղի բնակիչների մի մասն 
այժմ ապրում է Վրաստանի Ասպինձայի շրջանի 
Դամալա գյուղում: Նախկին այդ Քարնկոթ 
գյուղի բնակիչները ևս փաստեցին, որ Ղարլի 
գուղը հայկական հին Նորշեն գյուղն է, եւ իրենք 
շատ անգամ էլ Նորշեն են ասում: Ճանապարհի 
վերջնամասում եւս մի գյուղ նշմարվեց, որը 
լատինատառ MEYDANLAR անվանումն ուներ: 
Խաշնարած թուրքը բացատրեց, որ այդ գյուղը 
առաջվա հայկական Խաշուտ գյուղն է: Ի դեպ 
այդ խուշուտցիների մի մասն այժմ ապրում է 
Ախալցխայի Խաշուտ գյուղում: Շարունակելով 
ճանապարհը սարն ի վեր, թվում էր, թե հասնում 
ենք ամպերին։ Բայց ով զարմանք, մեր առջև 
բացվեց բավականին մեծ հարթավայր, իսկ 
հեռվում, դեպի ձախ՝ լեռան լանջին, այն գյուղն էր, 
ուր դարեր շարունակ ապրել են իմ նախնիները: 
Մենք մոտենում ենք Նորշենին ու անսահման 
կարոտով թաթախված իմ հոգին փոթորկում է: 
Ինձ քվում է, թե ես այնտեղ անպայման ինձ ծանոթ 
ու հարազատ մարդու տուն պիտի տեսնեմ: Երբ 
կարդացի լատինատառ KARLI, ուզեցի գոռամ, 
ասեմ բոլորին, որ դա Ղարլի չէ, սա մեր Նորշենն է:

Դանդաղեցնում եմ մեքենայի ընթացքը, ուզում 
եմ քայլելով մոտենալ: Ես արդեն մտովի զգում 
ու տեսնում եմ Յորենց, Կարոենց, Տերտերենց, 
Քոսենց սայլերի քարավանը, որոնք սուգ ու 
վայնասունով թողել են իրենց բնակավայրը, 
իրենց հարազատ գյուղը ու տարագիր ճամփա 
բռնել: Մտնում ենք գյուղ: Մեզ ուղեկցող 
հայացքներով հասնում ենք գյուղամեջ: Աղբյուրի 
մոտ թուրք գյուղացին բռնել էր կռից ջուր խմող 
իր ձիու սանձը, նա նայում էր ինձ, իսկ ես՝ 
ագահորեն ջուրն անուշ անող ձիուն: Ու մի պահ 
իմ առջև պատկերը փոխվեց: Ես «տեսնում» էի 
երեկոյան տուն դարձող մեր պապերի նախիրը, 
որը մի լավ կշտանում էր աղբյուրի ջրով ու նոր 
բաժանվում ըստ գոմերի: ջրից կշտացած ձիու 
խրխինջն ինձ մտացրիվ արեց: Ես բարևեցի թուրք 
ձիատիրոջը, ով բավականին ջերմ ընդունեց իմ 
բարևը և իմանալով իմ ով լինելը համառորեն ինձ 

իր տուն հրավիրեց: Ես ընդունեցի նրա հրավերը 
և մենք մտանք աղբյուրի մոտ գտնվող նրա 
տունը: Հատակին դրված խոնչայի վրա ընթրիք 
մատուցեցին և մենք ծալապատիկ նստելով, 
ճաշակեցինք այն: Մի քիչ զրուցեցինք, օրը 
գիշերվեց, ես ստիպված էի գիշերելու տանտիրոջ 
առաջարկը ևս ընդունել: Նա շատ բարյացկամ էր: 
Առավոտյան նախաճաշից հետո իմ խնդրանքով 
մենք շրջեցիք գյուղում: Ես տեղեկացա, որ 
գյուղում ապրում է 40 ընտանիք և որ իրենց 
նախնիներն էլ վերաբնակվել են Հյուսիսային 
Կովկասից, մասամբ չեչնիայից: Երբ անցնում 
էինք հին հայկական գերեզմանատան կողքով, 
տան տերը ներողամտորեն ասաց, որ շուռ տված 
գերեզմանաքարերի տակ մարդիկ գանձեր են 
փնտրել: Այստեղ էլ գերեզմանաքարերը ինձ 
հետ տնքալով «խոսեցին հայերեն»: Մոտեցանք 
մի հողաթմբի, որի տեղում, ըստ իմ ուղեկցողի, 
եղել է գյուղի եկեղեցին, որից ոչինչ չի մնացել: 
Իմ ուղեկցի պատմելով, գյուղում ապրող բոլոր 
թուրքերն էլ գիտեն, թե իրենցից ով, որ հայի 
տանն է ապրում: Նա մատնացույց անելով 
տներից մեկն ասաց, որ այդ տունը քոսենց 
տերտեր Կոստանի տղայի տունն է (Քոսենց 
ընտանիքի շառավիղները այսօր էլ ապրում 
են Ախալցխայի շրջանի Նորշեն–ծղալթբիլա 
գյուղում ու Երևանում): Եվ ես վերջնականապես 
համոզվեցի, որ այդ շենը ինձ հարազատ, իմ 
պապերի գյուղն է:

թվում է, թե ավարտվեց իմ երազանքների 
ճամփան, հագեցավ իմ ծարավը, հանդարտվեց 
խռովված հոգիս… : Բայց ոչ, ներքին մի զգացում 
ունեմ, որն ինձ հուշում է. երազանքների ճամփան 
տունդարձի ճամփա դարձնելու հրամայականը:

սերոբ Գրիգորի ԲաԲաջանյան

Սա իմ պապենական գյուղն է

Ս. Բաբաջանյան
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 Նա Մա րդ է իս կա կան, 
Հո գով–սր տով՝ հայ կա կան...

 նախ նի նե րը՝ Արևմ տյան Հայաս տա նից 
(Տա րոն աշ խար հի ց)։

 Հայ րը՝ Կար սի ց։
 Մայ րը՝ Էրզ րու մից։ 
ին քը՝ Տա րոն աշ խար հի հա վա տա րիմ ժա-

ռան գ, հան րա ճա նաչ զին վո րա կան՝ գե նե-
րալ– լեյ տե նա նտ, Հայոց Բա նա կի կազ մա վոր-
ման հիմ նա դիր նե րից: Այժմ «Արևմտահայոց 
ազգային համագումար» մի ջազ գային կազ-
մա կեր պու թյան փոխ նա խա գա հն է:

Ծն վել է՝ 1936թ. (16.03), Օր ջո նի կի ձե (այժմ՝ 
Վլա դի կավ կազ) քա ղա քում:

 սո վո րել և ա վար տել է. (1944-54թթ.) տե-
ղի միջ նա կարգ դպ րո ցը,

1960թ. Ու լյա նո վս կի գվար դի ա կան տան-
կային ու սում նա րա նը,

1968թ. Սոլ նեչ նո գո րս կի Բա րձ րա գույն 
սպայա կան կուր սե րը,

1973թ. Մո սկ վայի զրա հա տան կային զոր քե-
րի զին վո րա կան Ա կա դե մի ան,

1980թ. ԽՍՀՄ զին ված Ու ժե րի Գլ խա-
վոր շտա բի զին վո րա կան Ա կա դե մի ան 
(ք. Մո սկ վա):

 Ծա ռայել է՝ Խո րհր դային բա նա կում (1955–
57թթ., ք. Ռի գա): 

Աշ խա տել է.
Ս պայա կան ծա ռայու թյու նը կա տա րել է 

ԽՍՀՄ տար բեր զին վո րա կան Օկ րուգ նե րում և 
ար տա սահ մա նում,

1960–70թթ. ե ղել է Հյու սիս կով կա սյան 
և Անդր բայ կա լյան զին վո րա կան Օկ րու գի 
տան կային ջո կա տի, վաշ տի, գու մար տա կի 
հրա մա նա տար:

1973–78թթ. Հուն գա րի ա – Տան կային գն դի 
հրա մա նա տար, դի վի զի այի շտա բի պետ, մո-
տոհ րաձ գային դի վի զի այի հրա մա նա տար։ 

Ավ ղա նա կան պա տե րազ մում.
1980-83թթ. թուրք մե նա կան զին վո րա-

կան Օկ րու գի շտա բի պե տի 1–ին տե ղա կալ 
(1980–81թթ. թուրք մեն զՕ օ պե րա տիվ խմ բի 
պետ՝ ք.  Քա բու լում), 

1981-83թթ. Աֆ ղա նս տա նում Խո րհր դային 
զոր քե րի Գլ խա վոր հրա մա նա տա րի 1–ին տե-
ղա կա լ– 40–րդ Բա նա կի շտա բի պետ: Մար-
տա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի մաս նա կից:

1983-91թթ. Մո սկ վայի զին վո րա կան Օկ րուգ 
– ԽՍՀՄ և Ռու սաս տա նի զին ված Ու ժե րի Ցա-
մա քային զոր քե րի Գլ խա վոր շտա բի պե տի 
տե ղա կալ: 

Ար ցա խյան պա տե րազ մում.
1992թ. տե ղա փոխ վել է ծա ռայե լու ան կախ 

Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյա նը, մաս նակ-
ցե լու Հայոց Բա նա կի կազ մա վոր մա նը: ՀՀ 
բա նա կի հայե ցա կար գի և կանոնակարգի  

տԵր–ԳրԻԳՈրՅԱՆՑ
ՆՈրԱտ ԳրԻԳՈրԻ
 (ՆՈրԱտ <=> տԱրՈՆ)

Ով է նա
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ստեղծման նա խա ձեռ նող հե ղի նակ: ՀՀ Պա-
շտ պա նու թյան նա խա րա րի 1–ին տե ղա կալ, 
զին ված Ու ժե րի Գլ խա վոր հրա մա նա տար:

 Պա րգևա տր վել է՝ 
Լե նի նի, Մար տա կան Կար միր Դրո շի – 2, 

Կար միր Աստ ղի, ԽՍՀՄ զին ված Ու ժե րում Հայ-
րե նի քին ծա ռայե լու հա մար II և III աս տի ճա նի 
շքան շան նե րով և մե դալ նե րով (25 մե դալ): 

Վեր ջին շր ջա նում աշ խա տել է ՀԱ ՊԿ զին-
վո րա կան հա մա գոր ծակ ցու թյան կոոր դի նա-
ցի ոն շտա բում: 

Ը նտր վել և աշ խա տել է հա սա րա կա կան 
կազ մա կեր պու թյուն նե րում.

2006թ. Ընտր վել է ՌԴ զին ված Ու ժե րի Ցա-
մա քային զոր քե րի Վե տե րան նե րի Խո րհր դի 
նա խա գահ: Այժմ այդ Խո րհր դի Պատ վա վոր 
Նա խա գա հն է, Մո սկ վայի՝ Ավ ղա նս տա նում 
ին տեր նա ցի ո նալ պար տա կա նու թյու նը կա-
տա րած «Մար տա կան եղ բայ րու թյու ն» կազ-
մա կեր պու թյան ան դամ: 

 Հա սա րա կա կան գոր ծու նե ու թյու նը՝ 
զին վո րա կան ծա ռայու թյու նից հե տո, 

ակ տի վո րեն զբաղ վում է հա սա րա կա կան 
գոր ծու նե ու թյա մբ։

Այժմ ամբողջությամբ 
ն վիր վել է ՀԱՅՈՑ ՀԱՐ ՑԻՆ (Պա հան ջա տի-

րու թյան հիմնական խնդիրների լուծմանը). 
Ա րևմ տա հայե րի 3–րդ հա մա գու մա րում 

(2011թ., Փա րիզ), ընտր վել է «Ա րևմ տա հայոց 
ազ գային հա մա գու մա ր» մի ջազ գային կազ-
մա կեր պու թյան փոխ նա խա գահ՝ կազ մա կեր-
պա կան հար ցե րով: 

Ազ գային հար ցը հե տա պն դող հե ղի նա կա-
վոր հայ մա րդ, նվի րա կան ան ձնա վո րու թյուն:

 Ցան կու թյու նը՝ Շու տա փույթ լու ծել ԱԱՀ 
ա ռաջ նային ան հրա ժե շտ խն դիր նե րը։ 

ն պա տա կը՝ ա զա տա գր ված տես նել 
Արևմտյան Հայաս տա նը ։

Այժմ բնակ վում է Մո սկ վա քա ղա քում: 
Ըն տա նի քը.
 Կի նը՝ Շե րս տո վա –  Տե ր–Գ րի գո րյա նց Վա-

լեն տի նա –  կեն սա թո շա կա ռու։ 
Աղ ջիկ նե րը՝ Տե ր–Գ րի գո րյա նց Սվետ-

լանա – ՌԴ զին վո րա կան ծա ռայու թյան մայո ր,
 Տե ր–Գ րի գո րյա նց – Վա սիլևա Կա րի նա – 

ուսուց չու հի (ք. Մո սկ վա)։
 Թոռ նի կը՝ Վա սի լև Գրի գո րի Մաք սի մի 

– դպրո ցա կա ն։

Կ ա զ մ ա վ ո ր վ ո ւ մ  է  հ ա յ կ ա կ ա ն  բ ա ն ա կ

Ով է նա
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Նա մակ խմ բագ րու թյա նը 

Ես հայ ե մ

 Հար գե լի խմ բագ րու թյուն, հեռ վից հե ռու ես ի մա ցել եմ Ձեր մա սին, եւ ակ նա

ծան քով դի մում եմ ձեզ՝ ա կն կա լե լով, որ կհար գեք իմ խնդ րան քը եւ կտ պագ րեք 

նա մակս ու գո նե մի  հատ ված իմ ստեղ ծա գոր ծու թյու նից։ Այն մե ր տոհ մա կան ան

ցյա լի դա ռը պատ մու թյան հի շո ղու թյուն նե րից է։ 

Ես հայ եմ, ար մատ նե րովÁ  մշե ցի, ի րա կան ազ գա նունս՝ Մկր տի չյան, ապ րում եմ 

Ռու սաս տա նում։ Ճա կա տագ րի բե րու մով ու նեմ նաեւ ռու սա կան ա րյուն, բայց իմ 

մե ջ վե րածն վել է հայի, հայ լի նե լու շունչն ու ո գին։ Ու զում եմ ա մե ն ին չով հայե ցի 

լի նել ու ա մե ն ին չով հայի նման ապ րել։ 

Հայոց Մեծ ե ղեռ նից մա զա պուրծ իմ նախ նի նե րի (Ա վե տիս մե ծ պա պիս) 5րդ 

սե րունդն եմ եւ հի մա բա րի ու լավ մարդ կանց օգ նու թյամբ գրում եմ մե ր գեր դաս

տա նի պատ մու թյու նը։ Կինս ազ գու թյամբ ռուս է, բայց, փառք Ա ստ ծու, հա յա մե տ 

է ու հա յա սեր։ Ե րե խա նե րիս սկ սել ե նք հայե ցի դաս տի ա րա կու թյուն տալ, ու նենք 

հայե րե նի ըն տա նե կան ու սու ցիչ եւ բո լորս հայե րեն ու հայե ցի ապ րե լա կերպ ե նք 

սո վո րում։ Մենք՝ ըն տա նի քով բազ մա թիվ ան գամ ե նք նայել ու շա րու նա կում ենք 

նայել Ան րի Վեր նոյի « Մայ րիկ» ֆիլ մը։ Դրա ազ դե ցու թյու նը մե  ծա պես կրում ե նք ու 

աշ խա տում ե նք դա սեր քա ղել դրա նից։ 

Տու րիս տա կան այ ցով ե ղել եմ Ա րեւմ տյան Հա յաս տա նում, նաեւ՝ իմ պա պե րի 

բնա կա վայր Մու շում։ Դա ու րիշ զգա ցում էր, որ ես ապ րե ցի, ու շատ բան է վե

րարթ նա ցել իմ մե ջ։ Այդ վայ րե րից կար ծես թեր հա ղոր դու թյուն եմ ստա ցել, ու ի նձ 

մշ տա պես տան ջում է իմ ար մատ նե րին լի ա կա տար վե րա դառ նա լու հրա մա յա կան 

պա հան ջը։ Ես լսել, հի ա ցել ու ձեռք եմ բե րել.

 Ես մշե ց�  զա վակ եմ,

Մ շո հո ղին պա պակ եմ,

Ա րա զը կտ րեմ-ա նց նեմ,

 Պա պե րիս հո ղին հաս նեմ...

Երգն այդ ի նձ հա մար դար ձել է կեն սա կերպ։ Դա իմ հո գու ե րգն է, ո րը մշ տա

պես շուր թե րիս է։ Որ քան շատ եմ լսում, եր գում, այն քան հո գիս լի ա նում է, լսում 

եմ, եր գում ու չեմ հա գե նում...

Ող ջու նում եմ Ձեր ձեռ նար կած գոր ծը, եւ որ պես ա րեւմ տա հայե րի ժա ռանգ նե րի 

հա մար նա խա տես ված տպա գիր մա մուլ, խնդ րում եմ տպագ րել իմ դեռեւս չտ

պագր ված գր քից մի  հատ ված՝ հնա րա վոր չա փով։ Ու ե թե կա րե լի է, խնդ րել նաեւ 

իմ նա մակհոդ վա ծի հետ տե ղա կայել Հով հան նես Շի րա զի ի սկ ար տա հայ տու

թյամբ. «Իմ պա պե րի պա պե րի սար, կա լա նա վոր Մա սի սի» նկա րը կամ մի  կադր 

Մու շից։  Նա մա կը գր� մ եմ հայե րե նի �  ս� ց չիս օգ ն�  թյամբ. 

Կա րո տով �  հար գան քով՝ Ա. Մա գիչև (Մկր տի չյան)

ՌԴ, ք. Գոր կի, Մարտ, 2014թ.

 Հար գե լի խմ բագ րու թյուն. 

Հեռ վից հե ռու ես ի մա ցել եմ Ձեր մա սին եւ ակ նա ծան քով դի մում եմ ձեզ՝ ա կն կա

լե լով, որ կհար գեք իմ խնդ րան քը եւ կտ պագ րեք նա մակս ու գո նե մի  հատ ված իմ 

ստեղ ծա գոր ծու թյու նից։ Այն մե ր տոհ մա կան ան ցյա լի դա ռը պատ մու թյան հի շո ղու

թյուն նե րից է։ 

Ես հայ եմ, ար մատ նե րով մշե ցի, ի րա կան ազ գա նունս՝ Մկր տի չյան, ապ րում եմ 

Ռու սաս տա նում։ Ճա կա տագ րի բե րու մով ու նեմ նաեւ ռու սա կան ա րյուն, բայց իմ մե ջ 

վե րածն վել է հայի, հայ լի նե լու շունչն ու ո գին։ Ու զում եմ ա մե ն ին չով հայե ցի լի նել 

ու ա մե ն ին չով հայի նման ապ րել։ 

Հայոց Մեծ ե ղեռ նից մա զա պուրծ իմ նախ նի նե րի (Ա վե տիս մե ծ պա պիս) 5րդ սե

րունդն եմ եւ հի մա բա րի ու լավ մարդ կանց օգ նու թյամբ գրում եմ մե ր գեր դաս տա նի 

պատ մու թյու նը։ Կինս ազ գու թյամբ ռուս է, բայց, փառք Ա ստ ծու, հա յա մե տ է ու հա

յա սեր։ Ե րե խա նե րիս սկ սել ե նք հայե ցի դաս տի ա րա կու թյուն տալ, ու նենք հայե րե

նի ըն տա նե կան ու սու ցիչ եւ բո լորս հայե րեն ու հայե ցի ապ րե լա կերպ ե նք սո վո րում։ 

Մենք՝ ըն տա նի քով բազ մա թիվ ան գամ ե նք նայել ու շա րու նա կում ենք նայել Ան րի 

Վեր նոյի « Մայ րիկ» ֆիլ մը։ Դրա ազ դե ցու թյու նը մե  ծա պես կրում ե նք ու աշ խա տում 

ե նք դա սեր քա ղել դրանից։ 

Տու րիս տա կան այ ցով ե ղել եմ Ա րեւմ տյան Հա յաս տա նում, նաեւ իմ պա պե րի բնա

կա վայր Մու շում։ Դա ու րիշ զգա ցում էր, որ ես ապ րե ցի, ու շատ բան է վե րարթ նա

ցել իմ մե ջ։ Այդ վայ րե րից կար ծես թե հա ղոր դու թյուն եմ ստա ցել, ու ի նձ մշ տա պես 

տան ջում է իմ ար մատ նե րին լի ա կա տար վե րա դառ նա լու հրա մա յա կան պա հան ջը։ 

Ես լսել, հի ա ցել ու ձեռք եմ բե րել.

 Ես մշե ց�  զա վակ եմ,

Մ շո հո ղին փա փագ եմ,

Ա րա զը կտ րեմ-ա նց նեմ,

 Պա պե րիս հո ղին հաս նեմ...

երգի ձայնագրությունը։

Այդ երգն ի նձ հա մար դար ձել է կեն սա կերպ։ Դա իմ հո գու ե րգն է, ո րը մշ տա պես 

շուր թե րիս է։ Որ քան շատ եմ լսում, եր գում, այն քան հո գիս լի ա նում է։ Լսում եմ, եր

գում ու չեմ հա գե նում...

Ող ջու նում եմ Ձեր ձեռ նար կած գոր ծը, եւ որ պես ա րեւմ տա հայե րի ժա ռանգ նե րի 

հա մար նա խա տես ված տպա գիր մա մուլ, խնդ րում եմ տպագ րել իմ դեռեւս չտ պագր

ված գր քից մի  հատ ված՝ հնա րա վոր չա փով։ Ու ե թե կա րե լի է, խնդ րել նաեւ իմ նա

մակհոդ վա ծի հետ տե ղա կայել Հով հան նես Շի րա զի ի սկ ար տա հայ տու թյամբ. «Իմ 

պա պե րիպա պե րի սար, կա լա նա վոր Մա սի սի» նկա րը կամ մի  կադր Մու շից։

 Նա մա կը գր� մ եմ հայե րե նի �  ս� ց չիս օգ ն�  թյամբ. 

Կա րո տով �  հար գան քով՝ Ա. Մա գիչև (Մկր տի չյան)

ՌԴ, ք. Գոր կի, մարտ 2014թ.

Ես հայ եմ
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Ես հայ եմ

Խմբագրությունը հարգելով մեր նամակագրի խնդրանքը,  
սիրով տպագրում է նրա նամակն ու  

մի հատված հեղինակի «ՃԱկԱտԱգրի ԽԱղԸ» գրական ստեղծագործությունից

... 1915 թվա կա նի հու լիս, վար դա վառ է, 
տո նա կան օ ր։ 

Մուշ, հայ կա կան թա ղա մաս, ե կե ղե ցու 
մեր ձա կա տա րած քում խումբ-խումբ մար դիկ 
են հա վաք ված, հիմ նա կա նում ե րի տա սարդ-
ներ։ Աշ խույժ մի ջա վայր է, ա մա ռային պայ-
ծառ օ ր։ Ե կե ղե ցու ներ սում և մուտ քի մոտ 
հար սան քա վոր ներ ե ն՝ ու րախ տրա մադ րու-
թյամբ, տո նա կան հա գու կա պով...

Գե ղեց կու հի Ա նա հի տի ու սլացիկ կեց-
ված քով, թիկ նեղ ե րի տա սարդ Ա վե տի սի 
հար սա նե կան ա րա րո ղու թյունն է։

Եկեղեցու նեղլիկ լուսամուտներից ներս 
թափանցած և մոմերի լույսի ներքո քա-
հանան պսակադրության արարողություն է 
կատարում.

– ... Տե՞ր ես, որդյակս։
զույգերը՝ յուրաքանչյուրն իր հերթին 

պատասխանում են.
– Տե՛ր եմ։ 
– Հնազանդ եմ։
Քահանան մեռոնի մեջ թաթախված 

բթամատով խորհրդանշական խաչեր դրեց 
նորապսակների ճակատին՝ օրհնելով նրանց։ 

Քողի տակից երևում էր Անահիտի նրբա-
գեղ, վառվռուն երեսը։ Ավետիսը հիացած, 
շարունակ նայում էր Անահիտին։ Նրանց 
ետևում հպարտ կանգնած էին հարազատները։ 

Նրանք բոլորը մտքում այս ամենի շա-
րունակությունն էին երևակայում. որ եկե-
ղեցու ծիսակատարությունից հետո պարելով 
հարսին տուն կտանեն, փեսայի մայրը լավաշ 
հաց կգցի հարսի ու փեսայի ուսերին, շեմի 
վրա ափսեներ կդնեն նրանց ոտքերի տակ՝ 
կոտրելու համար, որպեսզի չարը խափանեն, 
բարին ներս տանեն, լիքը բաժակներով 
հարսին բարի գալուստ մաղթեն։ Գաթայով 

պարողները շուրջպար կբռնեն հարս ու 
փեսայի շուրջը, ...

Ու հանկարծ. 
Մինչ զան գե րը կղո ղան ջե ին՝ ա վե տե-

լու նո րապ սակ նե րի ա մուս նու թյու նը և քա-
հա նան կա սեր. « Դուք պսա կադր վում եք...», 
դրսում լս վում են կրա կոց ներ։ 

Գնա լով կրա կոց նե րը ա հագ նա նում են, կար-
ծես թե եր կին քը մի ան գա մից փուլ է գա լիս։ 

ծի սա կա տա րու թյան ու րախ լռու թյու նը 
խախտ վեց մի խուլ աղ մու կով։ Գնա լով այն 
սաստ կա նում է ր։ Հար սան քա վոր նե րը շփո-
թա հար փոր ձում է ին ե լք գտ նել, մտք նե րում 
ա ղո թե լով, որ այս ա մե նը ան վնաս ու շուտ 
ա վարտ վի...

–  թուր քե՜րն են,– լս վեց սար սա փազ դու մի 
ձայն։ 

Մինչ հար սան քա վոր նե րը կհաս կա նային, 
թե ի նչ է կա տար վում, ե կե ղե ցու դռան մոտ 
ձի ա վոր նե րի նոր խմ բեր եր ևա ցին։ Նրանք 
հրա ցա նային կրա կի տա րափ է ին տե ղում, 
մի ա ժա մա նակ հն չում է ին ե կե ղե ցու զան գե-
րը։ Ե կե ղե ցու զան գե րի, հրա ցա նային զար-
կե րի հետ լս վում էր նաև թուր քե րի քրք ջո ցը.

–  Գյա վուր հայե՛ր, դե ու րա խա ցե՛ք, պա-
րե՛ք, պա րե՛ք, հար սա նիք ա րեք,– մռայլ, թե 
ցի նիկ ժպիտ նե րով գո ռում է ին նրանք։ 

Կար ծես թե ե րկն քից կրակ թափ վեց։ 
Շուրջ բո լո րը շփոթք է ր։ 

– Ա նաստ ված նե՜ր,– զար հու րե լի ձայ նով 
գո ռաց քա հա նան ու ...

Ն րանք ներ խու ժե ցին ե կե ղե ցի։ Կրա կոց-
նե րի տա րափ։ Կո տո րե ցին, խոշ տան գե ցին, 
ջար դե ցին, փշ րե ցին, թա լա նե ցին... ։ Ու այդ 
ա մենն ա րե ցին ան մարդ կային դա ժա նու-
թյամբ, հրե շի պես։ 

Մի թուրք հար ձակ վում է հարս նա ցուի վրա, 
ա գա հո րեն պոկռ տե լով նրա վրայի զար դե րը, 

Ապրեի, Արարատը մերը տեսնեի...
Ավ. Իսահակյան
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Ես հայ եմ

սկ սում է քաշք շել նրան։ Ե կե ղե ցու ներ սում 
դա ժան ի րա րան ցում է, խառնաշփոթ։  թուրք 
ջար դա րար նե րը հար ձակ վել է ին զին ված, ի սկ 
հար սան քա վոր նե րը պաշտ պան վում է ին ան-
զեն, ան սա լով մի այն իրենց բազ կի ու ժին։ 

Խառ նաշ փո թի մեջ Ա վե տի սը տես նե լով, որ 
մի թուրք ե նի չեր քաշք շում է հարս նա ցո ւին, 
բռունցք նե րով հար ձակ վում է նրա վրա ու 
հարս նա ցո ւին խլում նրա ձեռ քից։ Այդ պա հին 
կրա կում են Ա վե տի սին, հարս նա ցո ւին...

***
 Տեր Ա բե ղան ի մաս տուն մարդ է ր։ Պատ կա-

ռե լի տա րիք ու կյան քի փորձ ու նե ցող մարդ։ 
Նա վա ղուց էր հաս կա ցել, որ շուն-թուր-
քը վաղ թե ուշ մի շատ մեծ դաժանու թյուն 
«կմատուցի» հային, ու քաշ վել էր քա րան ձավ։ 
Ժա մա նակ առ ժա մա նակ այն տեղ էր մնում, 
այն տեղ ա ղո թում, ու իր ժո ղովր դի հա մար 
ի նչ-որ փր կու թյան ել քե րի մա սին մտա ծում։ 
Նա ո ՛չ թուր քի այի սահ մա նադ րու թյանն էր 
հա վա տում, ո ՛չ էլ թուր քի բա րե կա մու թյա նը։

 Քա րան ձա վը ե կե ղե ցուց այն քան էլ հե-
ռու չէր։ Քա հա նան, զգա լով այս ա մե նը, «նա-
խա պատ րաս տում է» քա րան ձա վը, ու դուրս 
գա լիս այն տե ղից։ Շտա պում է դե պի ե կե ղե ցի։ 
Ճա նա պար հին ա մե նուր դի ակ ներ են փռ ված։ 
Ա վեր ված, թա լան ված, վառ վող տներ։ Մու շի 
վրա իս կա կան սուգ էր ի ջել։ Նա ա րա գաց-
նում է քայ լե րը, հաս նում ե կե ղե ցու տա րածք 
ու տես նում է, որ այս տեղ շատ ա վե լի վատ-
թար վի ճակ է։ Շտա պում է մտ նել ե կե ղե ցի։ 
Մտ նում է ու տես նում ի ՞նչ. ե կե ղե ցին արյան 

ծով էր, ա վեր ված, թա լան ված, ա րյու նով ներկ-
ված։ Սպա նել են, մոր թել, ա վեր է, ա վե րակ...

- Տե՛ր իմ,  էս ի ՞նչ է կա տար վում իմ ժո-
ղովրդի հետ, ին չի՞ հա մար, ո ՞ր մեղ քի հա-
մար,– մրմնջում է քա հա նան։ 

Մինչ գրե թե խե լա կո րույս քա հա նան ար-
ցունքն աչ քե րին, լուռ խա չակն քե լով, հո գե-
հանգս տի խոս քեր է շշն ջում, գե տի նին փռ ված 
դի ակ նե րի մեջ ի նչ-որ շար ժում նկատ վեց։ Աչ-
քե րին չհա վա տաց, շա րու նա կե լով մտ քում 
ա ղոթք մրմն ջալ.

–  Տե՛ր Ա ստ ված, օգ նի՛ր իմ ժո ղովր դին, 
փրկիր իմ ժո ղովր դին, ...

 Նո րից շար ժում է նկա տում։ Նա յում է ու 
զար մա նում։

–  Կեն դա նի մա՞րդ, հրա՞շք է սա, ի՞ նչ է։ 
Այո, նա կեն դա նի էր մնա ցել, ու կար ծես 

ե րա զից էր ա րթ նա նում՝ դա ժան ու մղ ձա-
վան ջային ե րա զից։ Բայց այդ «ե րա զը» դա-
ժան սար սա փի ու դա ռը ող բի վե րած վեց, ե րբ 
տե սավ իր վրա ըն կած հարս նա ցո ւին, ի սկ 
շուր ջը՝ հա րա զատ նե րին՝ փռ ված։ Նայեց մյուս 
կողմ՝ կն քա հայր քա հա նան էր ըն կած։ 

Կա մաց-կա մաց սկ սեց ո ւշ քի գալ։ Գի տակ-
ցու թյու նը կար ծես թե տեղն ե կավ, հաս կա ցավ 
եղա ծը, ո ւժ ա ռավ ու մի պահ նրան թվաց, որ 
Ա նա հիտն էլ կեն դա նի է մնա ցել, վի րա վոր է 
իր նման։ Փոր ձեց ա րթ նաց նել, կեն դա նու թյուն 
գտ նել նրա մեջ։ 

– Ա նա հի՛տ, լսո՞ւմ ե ս։ Դու էլ փոր ձիր շունչ 
առ նել, Ա նա հի՛տ։ Ա պա մի բա ցիր աչ քերդ, ...

Ա վե տի սը փոր ձեց իր վրայից բարձ րաց նել 
Ա նա հի տին, որ շունչ հա ղոր դի, կեն դա նու թյուն 
պարգ ևի։ Ձեռ քը թի կուն քին տա լով, իր ու ժե-
րը հա վա քե լով, որ հարս նա ցո ւին վեր բարձ-
րաց նի, տես նում է թի կուն քից խր ված դա շույ-
նը։ Ա նա հի տը մե ռած է ր։ Մե ռած է ին շուր ջը 
փռված բո լոր հա րա զատ նե րը։ Ա վե տի սը ան-
զուսպ կա տա ղու թյամբ գո ռաց ու ը նկ նե լով 
Ա նա հիտի դի ա կի վրա՝ հե կե կաց... 

Ան տա նե լի վիշտ է ր, նա հեծկլ տում էր ու 
ող բում։ 

Մո տե նում է քա հա նան, ձեռքը մեկնում 
վիրավորին.

–  Վե՛ր կաց, որ դյակս, ա րա գաց րու, վե՛ր կաց...

Տեսարան Մուշ քաղաքից
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