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ՆԱ ԽԱ ԲԱՆ
2010 –2014ին առիթ ու նե ցայ պար բե րա բար շա բաթ ներ շա րու նակ աշ խա

տե լու Թուր քի ա յի Հան րա պե տու թե ան տար բեր վայ րե րում՝ Ստամ բու լից սկսած, 
նա եւ գա ւառ նե րում, գլխա ւո րա պէս Մու շում, Դեր սի մում (ներ կա յիս Թուն ջե լի), 
Խար բեր դում, Ան տի ոքԱլեք սանդ րէ թում (ներ կա յիս Ան թա քի այ): Աշ խա տել եմ 
եր բեմն մի այ նակ, եր բեմն՝ գոր ծըն կեր նե րիս հետ: Մաս նա ւո րա պէս 2011ի ամ
ռա նը Թուն ջե լի ում աշ խա տել եմ թուր քա գէտ Անուշ Հով հան նի սե ա նի, պատ
մա բան Ռո բերտ Թա թո ե ա նի եւ ազ գագ րա գետ Լու սի նէ խա ռա տե ա նի հետ, 
նոյն տա րուայ աշ նա նը Ստամ բու լում՝ ազ գագ րա գէտ ներ Գա յի ա նէ Շա գո յե ա
նի, Գո հար Ստե փա նե ա նի, Զա րու հի Համ բար ձու մե ա նի հետ: Մենք փոր ձում 
էինք տե ղում ապ րող մարդ կանց հետ զրու ցե լով գրան ցել նրանց ըն տա նե կան 
պատ մու թիւն նե րը՝ որ քան հնա րա ւոր է վաղ ան ցե ա լից, առ նուազն՝ երեք սե
րունդ: Քա նի որ մեր զրու ցա կից նե րը տար բեր տա րի քա յին խմբի մար դիկ էին, 
նրան ցից ոմանց «ան ցե ա լի եր րորդ սե րուն դը» եր բեմն հաս նում էր մին չեւ հա
րիւ րա մե այ վա ղե մու թե ան՝ քսա նե րորդ դա րաս կիզբ: 1930ին ծնուած 80ամե այ 
մեր զրու ցա կից ներն անձ նա կան յի շո ղու թիւն ներ ու նէ ին իրենց 1940ական նե րի 
50 – 60 տա րե կան պա պե րի եւ շատ աւե լի լաւ՝ 30 – 40 տա րե կան ծնող նե րի մա
սին: Հաս կա նա լի է, որ մենք ոչ մի այն անձ նա կան յի շո ղու թիւն ներն էինք գրան
ցում, այլ նա եւ ըն տա նե կան պա տում նե րը՝ պատ մու թիւն ներ, որոնք կա յու նա ցել 
են ըն տա նիք նե րում եւ յա ճախ փո խանց ւում են սերն դից սե րունդ: Այս պի սով 
գրանց ւում էին նա եւ ըն տա նե կան պա տում ներ ըն տա նի քի աւե լի վաղ շրջա նի 
պատ մու թիւն նե րի մա սին՝ նա խա պապնա խա տա տե րի տե ղա շար ժե րի, ըն տա
նի քի պատ մու թե ան հա մար կա րե ւոր թուա ցած եղե լու թիւն նե րի ու երե ւոյթ նե րի 
եւլն. մա սին, որոնց վա ւե րա կան ար ժա նա հա ւա տու թե ան մա սին եթէ նոյ նիսկ 
կա րե լի է ու րոշ վե րա պա հում ներ ու նէ նալ, բայց դրանք յա ճախ «խօ սում են» 
ժա մա նա կաշր ջա նի որոշ օրի նա չա փու թիւն նե րի մա սին: Մեր կող մից օգ տա գոր
ծուող մե թո դը պարզ էր՝ խնդրել մար դուն ազատ պատ մել իր յի շո ղու թիւն նե րը՝ 
կա րե ւո րիան կա րե ւո րի սե փա կան ընտ րու թե ամբ, բայց վեր ջում հար ցե րի մի
ջո ցով ճշտել մեզ առա ւել հե տաքրք րած դրուագ նե րը կամ առ հա սա րակ հարց 
ու պա տաս խա նով փոր ձել հաս կա նալ տուե ալ ըն տա նի քի ան ցած «հայ կա կան 
ու ղին»: Իրա կա նում ու զում էինք հաս կա նալ, թէ ինչ պէս են հա յե րը Ցե ղաս պա
նու թյո նից յե տոյ ապ րել Թուր քի ա յում՝ Ստամ բու լում եւ գա ւառ նե րում: Խօ սել 
ենք ըն տա նի քի որե ւէ ան դա մի, կամ՝ մի քա նի ան դամ նե րի հետ մի ա ժա մա նակ: 
Դրանք մեծ մա սամբ հա յեր կամ հայ կա կան ըն տա նիք ներ էին, այդ թւում՝ իս
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լա մա ցած եւ ալե ւի ա ցած հա յեր, բայց, իհար կէ, կան նա եւ սուն նի քրդեր, ալե
ւի ներ՝ զա զա, քուրդ, թուրք եւ թուրք մէն: Բայց նոյ նիսկ ոչհա յե րի հետ զրու ցե
լիս խնդրել ենք անդ րա դառ նալ նա եւ նրանց ըն տա նիք նե րի եւ ան ձամբ իրենց 
պատ կե րա ցում նե րը ետ ցե ղաս պա նա կան Թուր քի ա յում ապ րող հա յե րի մա սին: 
Ընդ հա նուր առ մամբ գրան ցել ենք շուրջ 150 ըն տա նե կան պատ մու թիւն: Մար
դիկ, ում հետ խօ սել ենք, աշ խար հագ րօ րէն ներ կա յաց նում են Սա սու նը, Մու շը, 
Բիթ լի սը, Ադի ե ա մա նը, Դեր սի մը, Խար բեր դը, Ան թա քի ան, այդ թուում՝ հայ
կա կան Վա գըֆ գիւ ղը եւ, իհար կէ՝ Ստամ բու լը, որը մեր զրու ցա կից նե րի վե րը 
թուար կած աշ խար հագ րու թե ա նը աւե լաց նում է նա եւ Եոզ գա թը, Կե սա րի ան, 
Սե բաս տի ան, Մա լա թի ան, Ամա սի ան եւ, բնա կա նա բար՝ բուն Կ. Պօլի սը, այ
սինքն՝ պօլ սա հա յե րին: Մեր զրու ցա կից նե րը 25ից մին չեւ 80 տա րե կան մար դիկ 
էին, տղա մար դիկ աւե լի շատ են, քան կա նայք: Նրանց մէջ կան գիւ ղա ցի ներ, 
ար հես տա ւոր ներ, վա րորդ ներ, բժիշկ ներ, ճար տա րա պետ ներ, իրա վա բան ներ, 
ու սու ցիչ ներ, առեւտ րա կան ներ, սրճա րա նա տէ րեր եւն., նրան ցից հա յե րի մէջ՝ 
«ազ գա յին գոր ծե րով» զբա ղուող/հե տաքրք րուող ներ եւ չզբա ղուող/չհե տաքրք
րուող ներ, հա յե րէն իմա ցող ներ եւ, աւե լի շատ՝ չի մա ցող ներ: Վեր ջին նե րիս հետ 
զրու ցել ենք գլխա ւո րա պէս թուր քե րէն: Յա տուկ չենք ընտ րել, բայց այն պէս է 
ստա ցուել, որ Մու շի, Դեր սի մի եւ Ան տի ո քի իմ ոչհա յազ գի զրու ցա կից նե րից 
հա մա րեա բո լորն իրենց կե ան քում միշտ որոշ հայ կա կան առն չու թիւն ներ ու նե
ցել են՝ հա յի թո ղած տանն են ապ րում (Ան տի ո քի թուրք մէն ալե ւի ըն տա նի քը), 
իս լա մա ցած հայ ազ գա կան ու նէն (Մու շում եւ Խար բեր դում՝ քրդեր), իր ապ րած 
գիւ ղը նախ կին հայ կա կան գիւղ է (Դեր սի մի Նա զի միէ, Մազ կերտ, Խո զաթ, Բո
լո մէ րի գա ւա ռակ նե րի զա զա ալե ւի ներ, Մու շում՝ սուն նի քրդեր եւ Բալ կան նե րից 
եկած թուր քեր), ոչ խա րա պա հու թե ամբ Հա լուո րի Սուրբ Կա րա պետ աւե րուած 
վան քի տա րած քում է անաս նա պա հու թե ամբ զբաղ ւում իմ զրու ցա կից թուր քե
րից մէ կը, իսկ Դեր սի մի Օվա ճիկ փոք րիկ քա ղա քի «դե դէն» (ալե ւի նե րի հո գե ւոր 
դա սից) եւ Դեր սի մում ինձ մե ծա պէս օգ նած Մե թին Կահ րա մա նը քրիս տո նե այ, 
մահ մե դա կա նա ցած կամ ալե ւի ա ցած հա յե րից ան հա մե մատ լաւ գի տէ ին Դեր
սի մի հայ կա կան էթ նի կա կան եւ մշա կու թա յին ան ցե ա լը:

Գրան ցուած պատ մու թիւն նե րից քսա նը, որոշ թե մա տիկ ընտ րու թե ամբ 
եւ թե մա յին հա մա պա տաս խան նա խա բան նե րով լոյս են տե սել Բէյ րու թում 
հրա տա րա կուող Հայ կա զե ան Հա յա գի տա կան Հանդէսի երեք հա տոր նե րում1: 
Այդ պատ մու թիւն նե րից բխող առան ձին թե մա նե րով զե կու ցում ներ են կար դա
ցուել գի տա ժո ղով նե րում եւ վեր լու ծա կան յօ դուած ներ են հրա տա րա կուել գի
տա կան հան դէս նե րում2:

1 ՀՀՀ, ԼԳ., 2013, էջ 403 – 496, ԼԴ., 2014, էջ 465 – 561 եւ ԼԵ., 2015, էջ 847 – 922:
2 Խա ռա տե ան Հ. «Դեր սի մի Ալե ւի նե րի Ինք նու թե ան Ճգնա ժա մը Եւ Ալե ւի ա ցած Հա յե րի 

Ինք նու թե ան Ներ կա յիս Փնտրտու քը Դեր սի մում»//Աւան դա կա նը Եւ Ար դի ա կա նը Հա յոց 
Մշա կույ թում, Երե ւան, «Գի տու թիւն» Հրատ., 2014, էջ 161 – 173; «ՀայԱլե ւի ա կան Սո ցի ալ
Կրօ նա կան Սին թէ զը Դեր սի մի Ալե ւի նե րի Աւան դազ րոյց նե րում»՝ Հան դէս Ամ սօ րե այ, 2014, 
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Սոյն գրքում վե րահ րա տա րակ ւում են ՀՀՀում հրա տա րա կուած պատ
մու թիւն նե րի մի մա սը, որոնք այս կամ այն չա փով լոյս են սփռում Թուր քի ա յի 
գա ւառ նե րում, այդ թւում՝ Արեւմ տե ան Հա յաս տա նի տա րած քում 1920 – 1990
ին (այս տա րի նե րը պայ մա նա կա նո րեն անուա նուած է 20րդ դա րի միջ նա դար) 
ապ րած հա յե րի աք սոր նե րով, փա խուստ նե րով, խու սա փում նե րով, վա խե րով, 
տագ նապ նե րով, մա քա ռում նե րով, պարզ ֆի զի կա կան եւ էթ նի կա կան գո յա
տեւ ման ձե ւե րի փնտրտու քով լե ցուն կե ան քի պայ ման նե րին՝ ամէն կերպ ջա նա
լով չյայտ նուել թուր քա կան ցածր ու բարձր իշ խա նու թիւն նե րի տե սա դաշ տում: 
Նրան ցից ոչհե ռու կար Խորհր դա յին Հա յաս տան, նրանց մօտ ու հե ռու կա յին 
հա յեր, կա յին Թուր քի ա յին բա րե կամ եւ թշնա մի երկր ներ, աշ խար հում տե ղի 
էին ու նէ նում խո շոր փո փո խու թիւն ներ, ձե ւա ւոր ւում էին մի ջազ գա յին կա ռոյց
ներ, զար գաց ւում էր մար դու իրա ւունք նե րը պաշտ պա նող մի ջազ գա յին օրէնսդ
րու թիւ նը, բայց այս մար դիկ ան տե ղե ակ էին այս «գո յու թիւն նե րին», ինչ պէս այս 
«գո յու թիւն ներն» էին ան տե ղե ակ նրան ցից, եւ իրենց դժուար կե անքն ապ րում 
էին մե կու սի՝ միշտ լի նե լով 20րդ դա րի Թուր քի ա յի ներ քին քա ղա քա կան թի
րախ նե րից մէ կը եւ մնա լով ան պաշտ պան: Նրանք մի բան գի տէ ին՝ ան ցան կա

էջ 135 – 233; Kharatyan Hranuş, ‘Dersim Kültür Havzası’nın Ermeni Nüfusu, Alevileşmiş Ermenil
eri ve Alevilerin Kimlik, Arayışında Ermenilik Faktörü [Դերսիմի շրջատարածքի հայկական 
մշակույթը. հայկական գործոնը ալեւիացած հայերի եւ ալեւիների ինքնությունում], 
«Müslümanlaş(tırıl)mış Ermeniler» (Konferans Tebliğleri Kasım 2013), İstanbul, 2015, էջ 350–
366] (թուրքերէն); Խառատեան Հ. Հայերի Կարգավիճակը Ժամանակակից Թուրքիայում. 
Իսլամաց(ու)ած Հայերը: «Հարիւրամեակ Հայոց Ցեղասպանութեան. Հետեւանքներ Եւ 
Յառաջադրանքներ, Գիտաժողովի Նիւթեր (31 Յունուար-1 Փետրուար, 2015) /Armenian 
Genocide Centennial: Addressing the Implications. Proceedings of the Conference (January 31-Feb-
ruary 1, 2015), Կազմ. եւ խմբ.՝ Անդրանիկ Տագէսեան/Compiled and edited by Antranik Da
kessian, 240 էջ, էջ 139195): Եղել են նաեւ հանրամատչելի վերլուծական հրապարակումներ, 
ինչպէս 2014ին չորս լեզուներով.հրատարակուած «Ինքնության որոնումը Դերսիմում» 
հոդվածն է (Հրանուշ Խառատյան,–Ինքնության որոնումը Դերսիմում: Մաս 1. Ինք նու
թյուն ները՝ Դերսիմում, http://repairfuture.net/index.php/hy/identitystandpointofarme
niaar/thesearchforidentityindersimpart1identitiesindersimarmenian, Մաս 2. Դեր սիմի 
ալեւիացած հայերը, http://repairfuture.net/index.php/hy/identitystandpointofarmeniaar/
thesearchforidentityindersimpart2thealevizedarmeniansindersimarmenian, նույնը՝ 
անգլերէն, Developments of the “Law of Identity” in the Republic of Turkey.http://repairfuture.
net/index.php/en/identitystandpointofarmenia/thesearchforidentityindersimpart1iden
titiesindersimarmenian; The search for identity in Dersim Part 2: the Alevized Armenians 
in Dersim, http://repairfuture.net/index.php/en/identitystandpointofarmenia/thesearchfor
identityindersimpart2thealevizedarmeniansindersimarmenian, ֆրանսերէն, – La re
cherche identitaire au Dersim Partie 1 : Les identités au Dersim http://repairfuture.net/index.
php/fr/lidentitepointdevuedarmenie/larechercheidentitaireaudersimpartie1lesiden
titesaudersim; La recherche identitaire au Dersim Partie 2 : les Arméniens alévisés du Der
sim http://repairfuture.net/index.php/fr/lidentitepointdevuedarmenie/larechercheidenti
taireaudersimpartie2lesarmeniensalevisesdudersim, թուրքերէն,–Dersim’de kimlik arayışı 
1. Bölüm : Dersim kimlikleri, http://repairfuture.net/index.php/tr/kimligiermenistandanbaks/
dersimdekimlikarayisi1boelumdersimkimlikleri; Dersim’de kimlik araştırması İkinci 
bölüm: Dersim’in alevi olmuş Ermenileri, http://repairfuture.net/index.php/tr/kimligiermeni
standanbaks/dersimdekimlikarastirmasiikinciboelumdersiminaleviolmusermenileri)
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լի են, ատե լի են, կա րող են սպա նուել (եւ սպան ւում էին), կա րող են աք սո րուել 
(եւ աք սոր ւում էին), տե ղա հա նուել (եւ տե ղա հան ւում էին), վեր ջա պէս միշտ կա
րող են ջար դե րը կրկնուել (Դեր սի մում կրկնուեց): Ին չո՞ւ: Ին չո՞ւ լեռ նա յին խուլ 
գիւ ղե րում մե կու սա ցած, մի մե անց հետ չհա ղոր դակ ցուող, նոյ նիսկ տար բեր գա
ւառ նե րում ապ րող նե րին չի մա ցող, բո լո րին զի ջող, իրենք իրեն ցից վա խե ցած 
անգ րա գէտ հայ մար դիկ շա րու նա կե ցին մնալ թուր քա կան 20րդ դա րի բռնա
պե տու թե ան հե տապն դում նե րի թի րախ: Ին չո՞ւ Խորհր դա յին Հա յաս տա նը չկա
րո ղա ցաւ որե ւէ կերպ օգ նել նրանց: Ին չո՞ւ Խորհր դա յին Հա յաս տա նում նոյ նիսկ 
չգի տե ին նրանց գո յու թե ան մա սին: Այս հար ցի պա տաս խա նը թե րեւս մա սամբ 
«բացում է» 1920ի թուրքհայ կա կան պա տե րազ մի նա խա պատ րաս տու թիւ
նը (տե՛ս՝ Գլուխ 2), պա տե րազ մի ըն թաց քում եւ մին չեւ Լո զա նի Պայ մա նա գիր 
Մուս տա ֆա Քե մալԽորհր դա յին Ռու սաս տան դի ւա նա գի տա կան գրագ րու
թիւն նե րը եւ պա տե րազ մի աւար տին յա ջոր դած պայ մա նագ րե րը (տե՛ս՝ Գլուխ 
3), Թուր քի ա յի ար դի ա կա նաց ման եւ ազ գա յին պե տու թիւ կա ռուց ման առանձ
նա հատ կու թիւ նը (տե՛ս՝ Գլուխ 4): «Ազ գա յին պե տու թիւն» կա ռու ցող Թուր քի ա յի 
Հան րա պե տու թե ան իշ խա նու թիւն նե րը, Մուս տա ֆա Քե մա լի գլխա ւո րու թե ամբ, 
խիստ իւ րօ րի նակ, մաս նա ւոր ըն կա լում ու նե ին այդ ժա մա նա կաշր ջա նում ընու
նուած «ազ գա յին պե տու թե ան» հայե ցա կար գի մա սին: Թուր քի ան «ազ գա յին 
պե տու թե ան» փո խա րեն կա ռու ցում էր թուր քա կան էթ նի կա կան ինք նու թիւն եւ 
թրքաց նումէթ նի կաց նում էր Թուր քի ա յի տա րա տե սակ ինք նու թիւն ներ ու նե ցող 
բազ մա լե զու բնակ չու թե ա նը, որ պէս գոր ծիք օգ տա գոր ծե լով նա եւ հա կա հայ կա
կան ատե լու թիւ նը:

«Թուր քա կան ինք նու թիւ նը» եւ «թուր քա կան հայ րե նի քը» կա ռուց ւում էր 
հայ կա կան յան ցա գոր ծու թե ան վրայ եւ Հա յոց Ցե ղաս պա նուիւնն իրա կա նաց
րած յան ցա գործ նե րով, հա յե րի հան դէպ ատե լու թիւ նը թուր քա կան ինք նու թե ան 
կա յաց ման «մե րանն էր», «հայ կա կան հար ցը» թուր քա կան իշ խա նու թիւն նե րին 
միշտ անհ րա ժեշտ էր զա նա զան ներ քին ու ար տա քին ճգնա ժա մե րի դէմ պայ
քա րե լու, Թուր քի ա յի մահ մե դա կան նե րի էթ նի կա կան ինք նու թե ան մի ա տար
րու թիւն կա ռու ցե լու եւ թրքաց ման հա մար: Հա յա տե ա ցու թիւ նը Մուս տա ֆա 
Քե մա լի թուր քա կան էթ նի կա կան ճար տա րա պե տու թե ան կա րե ւոր գոր ծիք նե
րից մէկն էր: Ար դի ա կա նա ցող Թուր քի ա յի թուր քա կան էթ նի կա կան ինք նու թե
ան կա ռուց ման մէջ «թշնա մու», «օտա րի», «նրանց», մաս նա ւո րա պէս հա յե րի, 
յոյ նե րի, ապա նա եւ քրդե րի, ղզլբաշ նե րի դէմ ատե լու թե ան գոր ծօ նը կա րե ւոր 
գոր ծիք էր, որը զգա լի չա փով իր դե րը խա ղա լուց յե տոյ վեր ածուեց իր հա կոտ
նե ա յին: 20րդ դա րի 90ական նե րից տար բեր խմբե րի ինք նու թիւն նե րի արթ
նաց ման եւ փնտրտու քի խնդիրն այ սօր դար ձել է Թուր քի ա յի ներ քին կե ան քի 
կա րե ւոր, քա ղա քա կա նու թե ան հա մար հա մա րեա անուե րահս կե լի գոր ծօն, իսկ 
այդ խմբե րի դէմ դաս տի ա րա կուած թուր քա կան ատե լու թիւ նը սպառ նում է ամ
բողջ թուր քա կան հա սա րա կու թե ան դժուար կա յա ցող հա մա ձայ նու թե ա նը, եթէ 
ար դէն իսկ չի խարխ լել այն:
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Այս գրքում վե րահ րա տա րա կուող պատ մու թիւն նե րը եւ բուն վեր լու ծու
թիւ նը չեն նե րա ռում Ստամ բու լի, գա ւառ նե րից՝ համ շէ նա հա յե րի եւ Ան թա քի ա յի 
(Ալեք սանդ րէ թի) հա յե րի հետ «20րդ դա րի միջ նա դա րում» տե ղի ու նե ցած նե րը՝ 
բա ցա ռու թե ամբ մի փոքր դրուա գի: Դրանք որոշ իմաս տով տար բեր են Արեւմ
տե ան Հա յաս տա նի եւ Կի լի կի ա յի տա րածք նե րի «հայ կա կան զար գա ցում նե
րից» եւ դրանց անդ րա դար ձի դէպ քում անհ րա ժեշտ կը լի նէր այլ թե մա ներ նոյն
պէս քննար կել, ին չը մէկ այլ աշ խա տան քի խնդիր է:

Ես շատ երախ տա պարտ եմ իմ բո լոր զրու ցա կից նե րին: Ոչ մի այն այս 
գրքում հրա տա րա կուող ըն տա նե կան/կեն սագ րա կան պատ մու թիւն նե րի իրա
կան հե ղի նակ նե րին, այ լեւ գրան ցուած բո լոր 150 պատ մու թիւն նե րը պատ մող
նե րին: 17 հա մե մա տա բար ամ բող ջա կան պատ մու թիւն նե րից զատ այս գրքում 
մեծ ու փոքր հա տուած ներ կան նա եւ դե ռեւս չհրա տա րա կուած այլ պատ մու
թիւն նե րից: Դրան ցից շա տե րը դեռ կը հրա տա րա կուեն կա՛մ որ պէս ամ բող
ջա կան պատ մու թիւն ներ, կամ իրենց տե ղը կը գտնեն տար բեր վեր լու ծու թիւն
նե րում: Զրու ցա կից նե րիցս ոմանց հետ շփու մը շատ հեշտ է եղել, բայց եղել 
են նա եւ դժուա րու թիւն ներ: Նրան ցից ոմանց հետ գա ւառ նե րում մի ա սին շրջել 
ենք, եր բեմն՝ շատ մտեր մա ցել: Բո լոր պատ մու թիւն ներն էլ մե ծար ժէք նիւ թեր 
են պա րու նա կում 1920 – 80ական նե րի ըն թաց քում Թուր քի ա յի Հան րա պե տու
թե ան ներ քին քա ղաք կան օրա կար գե րի մա սին: Դրանք հրա տա րա կու թե ան 
պատ րաս տե լիս ես ջա նա ցել եմ առա ւե լա գոյնս թող նել «չոր նիւ թը» եւ հա նել եմ 
զգա յա կան, յու զում նա լից հա տուած նե րը: Բայց դրանք մարդ կանց կե ան քեր են, 
իսկ մարդ կանց կե ան քե րը յոյ զե րով ու զգաց մունք նե րով հա րուստ են: Առա ւել՝ 
դժուար ապ րած մարդ կանց կե ան քե րը:

Այդ պատ մու թիւն նե րի վեր լու ծու թե ան ըն թաց քում ծնուեց այս գիր քը, 
որի շա րադ րան քը բուն գա ւա ռա հա յե րի խնդի նե րը հաս կա նա լու ճա նա պար հին 
տա րաւ «20րդ դա րի միջ նա դա րում» թուր քա կան ինք նու թե ան հար ցադր ման եւ 
ձե ւա ւոր ման ճար տա րա պե տու թե ան մա քա ռում նե րին:

Վեր ջում կ’ու զե նա յի մաս նա ւոր երախ տա գի տու թիւնս յայտ նել Թուր քի
ա յի գա ւա ռա հա յե րի պատ մու թիւն նե րը ՀՀՀում հրա տա րա կե լու առա ջար կի 
հե ղի նա կին՝ Անդ րա նիկ Տա գէ սե ա նին, գրքի խմբա գիր Յա կօբ Չո լա քե ա նին եւ 
ֆրանսալեզու գրականութեան թարգամանութեանը մեծապէս օգնած տիկին 
Աննա Արթինյանին:
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ԱՆ ՑԱՆ ԿԱ ԼԻ ՆԵ ՐԸ
Սոյն հատ ւա ծում ներ կա յա ցուած են իրենց հայ կա կան ման կու թիւ նը  

20րդ դա րի 50ական նե րին Սա սու նի, Բա լուի եւ Կի լի կի ա յի գիւ ղե րում ապ րած, 
մի մեանց հետ կապ չու նե ցած մարդ կանց հինգ պատ մու թիւն, որոն ցում յստակ 
երե ւում է նա եւ նա խորդ՝ նրանց ծնող նե րի սերն դի 30ական նե րի կե ան քի փոր
ձը: Վեր նագ րուած է «ան ցան կա լի նե րը», որով հե տեւ պատ մու թիւն նե րից իւ րա
քան չիւ րը փաս տում է, որ նրանց նոյ նիսկ ար տա քուստ չար տա յայ տուող, «թաք
նուող հայ կա կան գո յու թիւ նը» միշտ վտան գա ւոր է եղել նրանց հա մար եւ նրանց 
շրջա պա տող նե րի մօտ «ար դա րաց ման» կա րիք է ու նե ցել:

ՌԷՅՍ ՏԱ ՆՈ ՅԻ ԹՈՌ ԳԷ ՈՐ ԳԸ.  
ԱՐ ԽՈՒՆԴ ՑԻ ՆԵ ՐԸ
Ստամ բու լի Շիշ լի թա ղա մա սի հիւ-
րա նոց նե րից մէ կում եր կար զրոյց 
ու նե ցայ սա սուն ցի Գէ որգ Չա լը շի 
հետ: 2010 Սեպ տեմ բե րի 17ն էր: Գէ-
որ գը տանջ ւում էր, որ իր իմա ցած 
հա յե րէ նով չի կա րո ղա նայ իր կե-
ան քի պատ մու թե ան նրբու թիւն նե-
րը հա ղոր դել, բայց կար ծում եմ մեր 
զրոյ ցը կա յա ցաւ: Զրոյ ցը ձայ նագ-
րուել է, պահ ւում է Հրա նուշ Խա-
ռա տե ա նի անձ նա կան եւ ՀՀ ԳԱԱ 
Հնա գի տու թե ան Եւ Ազ գագ րու թե-
ան Ինս տի տու տի ար խիւ նե րում: 
Ձայ նա գրու թե ան բնա գի րը հրա-
տա րակ ւում է զգա լի կրճա տում նե-
րով: Գէ որգ Չա լըշ, 2010
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— Ես ծնած եմ 1953 թուին: Սա սու նի1 Ար խունդ2 գիւ ղը ծնած եմ, բայց իմ 
հայ րիկս պեր մըն ցի է, Սա սու նի Պերմ3 գիւ ղից: Ար խընդ եւ Պերմ իրա րու մօտ 
գիւ ղեր են: [19]15 թուի ժա մա նա կը Պեր մի գիւ ղը առին, իմ ըն տա նիքս, իմ հայ
րիկս պատ մել է, որ 47 հո գի էին իրենց ըն տա նի քը: Պեր մի գիւ ղի մեր ըն տա նի
քը 47 հո գի էին եւ մեծ հայ րիկս Պեր մի ռէյսն էր: Տա նօ, ռէյս Տա նօ էր, Տա նի էլ: 
Ռէյս Տա նօն ու նե ցել է մի քա նի երե խայ: Խա չի կը, Գէ որ գը եւ Ախու տը՝ ասոնք 
փրկուած են, միւս նե րը վա ռել են: Օրի նակ, իմ մեծ մայ րիկս կ’ըսէր «աղ ջիկս, 
երբ որ կրա կը փե շիդ հա սաւ, դու ո՞ր հօ րա քոյ րիդ նե տե ցիր զինքդ», եւ կու լար: 
Բո լո րը վա ռել են, տա նը մէջն են վա ռել:

— Ձեր ըն տա նի՞քն են վա ռել:
— Ամ բողջ գիւղն են վա ռել:
— Ամէն մէ կին իր տա՞նը վա ռել են:

1 Սա սուն – Սա սու նը գտնւում է Վա նայ Լճից արեւ մուտք եւ հա րաւ – արեւ մուտք, Մուշ քա
ղա քից հա րաւ: Սա սու նը աշ խար հագ րա կան տա րած քի անուն է, սա կայն սա սուն ցի նե րը 
իրենց եր կիրն անուա նում են գա ւառ: 19 –20րդ դա րե րում այն բա ժա նուած էր հիմ նա կա նում 
Դի ար բե քի րի ու Բիթ լի սի, մա սամբ՝ Խար բեր դի նա հանգ նե րի մի ջեւ: 20րդ դա րի սկզբնե
րին Սա սու նում յի շա տակ ւում են Բուն Սա սուն, Բռնա շէն, ԽութԲռնա շէն, Խար զան, Խուլփ, 
Խի անք, Հազ զօԽաբլ ջոզ, Մօտ կան, Շա տախ, Տա լուո րիկ, Փսանք գա ւա ռակ նե րը, որոնք 
 իրեն ցից գիւ ղախմ բեր են ներ կա յաց նում: Սա սու նը խիստ լեռ նա յին տա րածք է, հիւ սի սա
յին լան ջով յա րում է Մու շի դաշ տին, իսկ հա րա ւում՝ Վե րին Մի ջա գետ քի այն հար թու թիւն
նե րին, որոնք սահ մա նա կից են Արեւմ տե ան Տիգ րի սի ու նրա ձա խափ նե այ վտակ նե րի 
հո վիտ նե րին: Սաս նայ սա րե րից ձե ան հա լոց քից ու անձ րեւ նե րից գո յա ցած յորդ ջրե րից 
առա ջա նում են Արեւմ տե ան Տիգ րիս հո սող բազ մա թիւ գե տեր (Բաթ ման, Խա րա զան եւն.): 
Սա սուն «գա ւա ռի» տա րած քի զգա լի մասն ըն կած էր Բաթ մա նայ գե տի վե րին հո սան քում: 
Ներ կա յիս Սա սո նը գա ւառ է Բաթ մա նի նա հան գում, եւ Սա սոն անու նով կայ մի փոք րիկ 
գիւղ, որը գտնւում է այդ գա ւա ռի հա րա ւա յին մա սում:

2 Ար խունդ (նա եւ՝ Ար խունտ, Ար խունթ, Ար խոնթ)  –  20րդ դա րասկզ բին՝ Սա սու նի Խի անք 
գա ւա ռա կի գիւ ղե րից: Ու նե ցել է 50 տուն հայ (352 մարդ), 2 տուն քուրդ բնակ չու թիւն, կա
մա րա կապ քանդ ման են թա կայ եկե ղե ցի, աղի հան քեր (Վ. Պե տո յ ան, Սաս նա Ազ գագ րու-
թյուն, «ՀԽՍՀ ԳԱ Հնա գի տու թյան և ազ գագ րու թյան ինս տի տուտ», Երե ւան, 1965, էջ 14. 
նա եւ՝ Վ. Պե տոյան, Սա սու նի և Տա րոնի Պատ մա-Աշ խար հագ րա կան Տե ղագ րու թյունը, 
«Լու սակն», Երե ւան, 2005, էջ 64): Գիւ ղի ներ կա յիս պաշ տօ նա կան՝թուր քա կան անու նը 
Աջար/Աճար է, քրդե րի շրջա նակ նե րում օգ տա գործ ւում է Հե րենդ անու նը:

3 Պերմ (նա եւ՝ Բերմ, Բեր մի, Բար մըզ) – 20րդ դա րասկզ բին՝ Սա սու նի Խի անք գա ւա ռա կի 
գիւ ղե րից: Մին չեւ 1915 ու նե ցել է 150 տուն հայ բնակ չու թիւն: Ու նէ ին դպրոց եւ մեծ կա
մա րա կապ եր կու եկե ղե ցի (Պե տո յան, Սա սու նի և Տա րո նի, էջ 57): Սանկտ Պե տեր բուր
գում հրա տա րա կուող Արաքս հան դէ սի 1895, էջ 85ում տե ղե կու թիւն կայ, որ Պեր մից 
շուրջ 100 ըն տա նիք գաղ թել են Խուլփ գա ւա ռա կի Գեղր վանք գիւղ (Պե տո յան, Սաս նա 
Ազ գագ րու թյուն, էջ 14): Պերմ(Բերմ) գիւ ղի կո տո րած նե րից փրկուած Բեր բուշ Լա տո յե ա նը 
16.08.1916ին պատ մել է, որ գիւ ղի տղա մարդ կանց մի մե անց կա պե լով սպա նել են կէս ժա մե
այ հե ռա ւո րու թե ամբ գտնուող քրդա կան Շէխ կոնք գիւ ղում, իսկ կա նանց ու երե խա նե րին 
մի տան մեջ լցնե լով՝ վա ռել են հենց Պերմ գիւ ղում: Գիւ ղի 1000 բնակ չից՝ «Բեր մէն ըն դա մէ
նը ազա տուած են ներ կա յիս 41 անձ, իսկ քիւր տէ րու մէջ կան 100 անձ՝ կին, երե խայ» (ՀԱԱ, 
Ֆ. 227, Ց. 1, Գ. 439, Թ. 6 («Հա յոց Ցե ղաս պա նու թյու նը Օս մա նյ ան Թուր քի ա յում», Վե րապ
րած նե րի վկա յու թյուն ներ, Փաս տաթղ թե րի ժո ղո վա ծու, Հ. 2, Բիթ լի սի նա հանգ, «Հա յաս
տա նի ազ գա յին ար խիւ», Երե ւան, 1912, էջ 295):
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— Մի եր կու տան մեջ հա ւա քել են եւ վա ռել են: Ո՞նց ասեմ ձե զի, ինը հո
գի կը փրկուին մեր ըն տա նի քից: Քա ռա սու նե օ թը հո գի էն ինը հո գի կը փրկուի: 
Հայ րիկս այդ ժա մա նակ եօ թը տա րե կան էր, Հայկ էր անու նը, իր մայ րի կի հետ: 
Փրկուել են ին քը՝ հայ րիկս՝ Հայկ, հայ րի կիս տա տի կը՝ Էմօն, Էմո յին երեք երե
խան՝ Գէ որգ, որ մեծ հայ րիկս է, Խա չիկ եւ Ախուտ, Տա նո յին հօ րեղ բօր տղա
ներն՝ Յով սէփ եւ Լե ւոն, Էմո յին հար սը՝ Եւա, որ մեծ մայ րիկս է, եւ Նու րէ՝ Նո րա: 
Սրանք են փրկուած նե րը: Եօթ տա րե կան էր իմ հայ րիկս: Յե տոյ Նո րա կը փա
խի կ’եր թայ Սու րիա, միւ սե րը կը մնան Թուր քիա:

Տա նո յին սպա նո ղը Սու լէյ ման աղան4 էր: Սու լէյ ման աղա կ’ըսէ «Տա նօ, 
քե զի պի տի փրկեմ, դու բեր քու բո լոր հարս տու թիւն»: Սու լէյ ման աղա Խի էր 
աշի րէ թի լի դերն է: Յե տոյ կը սպա նեն Տա նո յին, բո լոր հարս տու թիւն նե րը կ’առ
նէ եւ կը սպա նէ զին քը: Էմօն կ’ըսէ լաօ, էր թանք, փա խենք, ըս տե ղը մեր տե ղը 
չէ, ար դէն Տա նօն էլ սպա նուած է, էր թանք, փա խինք: Յով սէփ, Լե ւոն եւ Խա չի կը 
ոչ խար նե րը կը պա հեն, ըն տա նի քի ոչ խար նե րը, կ’ըսէ որ ձգէ ոչ խար նե րին, լաօ, 
էլանք, փա խինք: Առա ջի նը Յով սէփ, Լե ւոն եւ Խա չի կը կը տա նի Հա յաս տան, 
ճամ փոր դու թիւ նը ինչ պէ՞ս է՝ չեմ գի տեր: Կը հասց նի Հա յաս տան եւ կը վե րա
դառ նայ: Կը վե րա դառ նայ Հայ կը իմ մեծ մայ րիկս առ նե լու: Հայ կը եօթ տա րե
կան է, մեծ մայ րիկս ալ ար դէն այդ ժա մա նակ մօ տա ւո րա պէս՝ 40, մեծ մայ րիկս 
68 թուին մա հա ցաւ: Կը վե րա դառ նայ՝ Ախու տը կը տա նի, իր աղ ջի կը, իր աղ ջի
կին չեմ գի տեր ուր կը պա հէ, կ’ըսէ որ ես եկայ Ախու տին կը տա նիմ: Ախու տը կը 
տա նի: Հայրս կ’ըսէ որ կու գայ ետ՝ հայ րիկս եւ մեծ մայ րիկս կը փնտռէ: Ասոնք 
ալ մի քրդի տու նըն [են], լաւ մարդ էր, իրա րու կը ծած կեն, քուր դը կը պա հէ 
Տրաշ5 գիւ ղը: Հայ րիկս եւ իր մա մին, իմ մեծ մայ րիկս է, քրդին տունն են: Այդ օրը 
քուր դե րուն զի ա րէթ6 մը կայ, Շահ մար անու նով, բո լոր քուր դե րը զի ա րէթ կ’եր
թան: Էմօն ալ նոյն գիւ ղը ու րիշ քուր դին տու նը կու գայ: Կը ճան չը նայ քուր դը, 
այն լաւ քուրդ է: Քուր դը Էմո յին ու Ախու տին կ’ըն դու նէ, դու ռը վրան կը փա կէ 
բա նա լի ով եւ կ’եր թայ զի ա րէթ: Էմօ եւ Ախուտ ներսն են: Մեծ մայ րիկս եւ հայ
րիկն ալ կ’որո շեն, որ եր թան զի ա րէթ, սո ված են, քրդե րը քիչ մը ու տե լիք տան: 
Կ’եր թան նոյն քրդին տու նը: Մեծ մայ րի կիս անու նը Եւա է, մենք Հե ուէ կ’ըսենք: 

4 Սու լէյ ման աղա – «Խի ան քի տեր քուրդ իշ խանն էր Սլե ման աղան, որ մի աչ քա նի էր և «Քոռ 
Սլօ» էին ասում: Որ պես պե տա կան պաշ տո նե ա նստում էր Փա սու րում: Խի ան քի հա յե րի 
1915ի կո տո րա ծի կազ մա կեր պո ղը եւ ան ձամբ ղե կա վա րո ղը Սհե րի Ամա րի հետ մի ա սին» 
(Պե տո յան, Սա սու նի եւ Տա րոնի, էջ 66): Պերմ/Բերմ գիւ ղի հա յե րից զատ «Սլէ ման աղան» 
Բա սուր գավա ռա կենտ րոն է տա րել, մի մյանց կա պել և սպա նել Ըն կուզ նակ գյու ղի հա յե
րին (ՀԱԱ, Ֆ. 227, Ց. 1, Գ. 439, Թ. 5 («Հա յոց Ցե ղաս պա նու թյու նը Օս մա նյ ան Թուր քի ա յում», 
Հ.2, էջ 296): Ակա նա տես Յա րու թիւն Սարգ սե ա նի 16.08.1916ի վկա յու թե ամբ Արտ կունք 
գիւ ղի հա յե րի ջար դը քուրդ խու ժա նի կող մից նոյն պէս «Սիւ լէյ ման աղան» է ղե կա վա րել 
(ՀՀԱԱ, Ֆ. 227, Ց. 1, Գ. 439, Թ. 3 («Հա յոց Ցե ղաս պա նու թյունը Օս մա նյ ան Թուր քի ա յում», 
Հ. 2, էջ 294):

5 Տրաշ  –  Հա ւա նա բար Սա սու նի Խի անք գա ւա ռա կի Դա ռաշ գիւղն է, որ տեղ մին չեւ Ցե ղաս
պա նու թիւ նը 40 տուն հայ էր ապ րում, (Պե տո յան, Սա սու նի եւ Տա րո նի, էջ 65):

6 Զի ա րէթ  –  Սրբա վայր:
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Հայ րիկս եւ Հե ուէն կ’եր թան ան տու նը, դուռ նին առ ջե ւը բան կայ, ջեռ կ’ըսեն, 
հո ղով սար քուած աման մըն է, Հե ուէ ջու րը կը թա փէ իր ափին եւ կու տայ Հայ
կին, Հայ կի վրայ կը թա փէ, Հայ կը կու լայ: Ներ սէն Էմօ կ’ըսէ, որ էս Հայ կի 
ձայնն է: Լու սա մու տէն կը նա յէ, Հե ուէ եւ Հայկ դու ռին առ ջեւն են, ձէն կու տայ: 
Ար դէն Հե ուէն ալ կ’իմա նայ, որ կե սուրն ներսն է: Կու լան, ին քը՝ ներս, միւս նե րը՝ 
դուրս, դուռ փակ է: Կու լան, Էմօ կ’ըսէ, որ ես եկայ ձե զի տա նե լու: Իր կու նը գիւ
ղա ցի ներ կու գան, դու ռը կը բա նան, կու լան իրա րու հետ: Էմօ ծրա գիր կ’ընէ, 
կ’ըսէ որ ես ձե զի պի տի տա նիմ: Հե ուէ կ’ըսէ որ ես չեմ կըր նայ գալ, ին քը [Հայ-
կը] պստիկ է, ճա նա պարհ նե րի մէջ կը մեռ նի, ես պի տի չի գամ, կե սուր, ձե զի 
եր թաք բա րով: Ան տե ղէն իրա րու կը զա տուեն ար դէն, աս 16 թիւն է, չեմ գի տեր 
17 թիւն է, չեմ գի տեր, եւ կամ 15 թի ւին վեր ջի ամիս ներն է՝ չեմ գի տեր, կ’եր թան: 
Իմ մեծ մայ րիկս ար խընդ ցի է, Հայ կը կ’առ նի կ’եր թայ Ար խընդ:

— Ար խուն դում մինչ այդ հա յե՞ր էին ապ րում:
— Ար խըն դի մէ ջը լրիւ հա յեր էին, բայց երբ որ կը քան դուի, ջար դեր 

կ’եղ նին, ար դէն Պե րի մի մէջն ալ հայ չմնայ, Ար խըն դի մէջ ալ հայ չմնայ: Ար
խըն դի մէջ մի հա յի մը ըն տա նիք կը մնայ, չեն սպա ներ, եր կա թի գոր ծը կ’ընէր, 
դե միր չի, պէտք էր: Քրդե րու հա մար բան պէտք է արուի՝ սար քե լու, աշ խա տե լու, 
փո րե լու, ամէն ին չի, բալ թար կ’ըսուի: Ամէն ին չու պէտք է մար դը, չեն սպա ներ 
զինք: Մի այն ադ ըն տա նիքն է Ար խուն դում, հոն կը մնայ: Յե տոյ այ լեր եկան 
Ար խընդ, ու րիշ հա յեր ալ, ու րիշ քրդեր ալ: Իմ մեծ մայ րիկս ալ հայ րի կիս հետ 
կ’եր թան հոն: Հոն ար դէն ադ ըն տա նի քը կը պա հեն զին քը: Աղ ջիկ ներ ու նին, 
մի հայ աղ ջիկ իր ըն տա նի քով, Հայ կի հետ կ’ամուս նա նան ար դէն, քե ռի կ’ըլ լան 
ար դէն դե միր ճի նե րուն: Հայրս հոն կ’ամուս նա նայ մայ րի կիս հետ, մեծ մայ րիկս 
ալ հոն կը մնայ: Մենք տա սը եղ բայր ենք, վեց տղայ, չորս աղ ջիկ, մէ կը պստիկ 
է ար դէն կը մա րուի, կը մնան ինը հո գի: Ինձ մէ մեծ եղ բայրս ալ 28 տա րե կան 
էր՝ մա հացաւ, հի մա՝ չորս աղ ջիկ, չորս տղայ: Քոյրս Դի ար բե քիրն է, ու րիշ նե րը 
հոս են, բո լո րը Ստամ բուլ են:

— Հա յե րէ նը Ար խուն դո՞ւմ սո վո րե ցիք, գիւ ղում հա յե րէ՞ն էիք խօ սում:
— Չէ, գիւ ղում ոչ մէկն ալ չի գի տեր, քուր դե րէն գի տէ ինք մին չեւ եօ թը 

տա րե կան, յե տոյ գա ցինք դպրոց, թուր քե րէն սով րե ցանք:
— Ար խուն դում մի այն ձեր ըն տա նիքն ու այդ դարբ նի ըն տա նի՞քն էին 
հայ:
— Ոչ, շատ կա յինք: Ան դե միր ճի ըն տա նի քը 15 թի ւից յե տոյ ադ շրջա նը 

մէկմէկ մնա ցած հա յե րը հա ւա քեց Ար խընդ:
— Տար բե՞ր գիւ ղե րից բե րեց Ար խունդ:
— Այո: Մար դը շատ լաւ մարդ է, անու նը Գե ւօ է՝ Գէ որգ, եւ մին չեւ 48 թի ւը 

ուր մէ ադ շրջա նին հայ կը մնայ, կը հա ւա քուին Ար խընդ, եւ հայ կա կան գիւղ մը 
մէջ տեղ հա նեց:
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— Քա նի՞ մարդ կը լի նէր. քա նի՞ ըն տա նիք կը լի նէր ար դիւն քում:
— Երե սուն հինգ:
— Քսան տա րի նե րին՝ երե սուն հինգ ըն տա նիք: Բո լո րը Սա սու նի՞ց էին:
— Այո, երե սուն հինգ ըն տա նիք, բո լո րը Սա սու նից էին, ան շրջա նի Մուշ, 

Սա սուն մնա ցած հա յե րը եւ կրօն փո խած հա յե րը, մու սուլ ման դար ձած հա յե րը՝ 
իս լամ հա յե րը: Քրիս տո նե այ հա յե րը եւ մու սուլ ման հա յե րը հա ւա քեց այդ գիւ ղը:

— Ար խուն դում կա յին ե՛ւ քրիս տո նե այ հա յեր, ե՛ւ մու սուլ մա՞ն հա յեր:
— Կար: Կը հա ւա քէ Ար խընդ մին չեւ 45 թի ւին, ար դէն 45 թի ւին մար դը 

կը մեռ նի:
— Իսկ ինչ քա՞ն քուրդ կար Ար խուն դում:
— Քուր դե րը աւե լի քիչ էին: Յե տոյ ադ մար դին երե խան եղաւ Ար խըն

դին ռէյ սը: Ինք մա հա ցաւ, իր տղան եղաւ ռէյս: Իր տղան ալ մի քա նի քուրդ 
ըն տա նիք բե րեց Ար խընդ, այդ քրդե րը տասն հինգ թուից հա յե րը օգ նած քրդեր 
էին, բե րեց Ար խընդ: Բայց 15 թի ւը տար բեր է, 55 թի ւը տար բեր է: 53 թուից բե
րեց գիւղ, այդ քրդե րուն երե խա նե րը սկսան նե ղու թիւն տալ հա յե րուն: Թշնա
մու թիւն, նե ղու թիւն, եւ ըն դե ղի հա յե րը եւ քրդե րը 59 թուին սկսե ցին կռուել: 
59 թուից սկսին կռուե լու Ար խըն դի քրդե րը եւ հա յե րը: Բայց մին չեւ այդ պատ
մու թիւն կայ: Նոյն ժա մա նակ, քա նի Գե ւօ կեն դա նի մնա ցած, ցրուած հա յե րը 
կը հա ւա քէր Ար խընդ, Պեր մում ու րիշ բան մը եղաւ: Պեր մը շատ մեծ գիւղ էր, 
եւ մին չեւ ջար դե րը բո լո րը հայ էին: 15 թուից մի հատ ըն տա նիք չի կայ եւ կամ 
թուրք չի կայ, շատ քուր դեր եկան Պեր մում ապ րե լու: Շատ քաջ էին, որ ով բան 
մը կ’ըսէր կոր, կ’եր թան, կը խփեն, բա ներ կ’ընեն, չի գի տեմ: Պեր մից մի քա նի 
մարդ հայ կը մնայ, փա խել են, աս տեղան տեղ կ’ապ րին, քուր դե րուն մօտ մնա
ցել են, մու սուլ ման եղել են: Մկրտիչ անու նով մարդ մը մու սուլ ման կը դառ նայ, 
իր անու նը կը դնէ Խա լըթ: Խա լը թը աս օս ման եղած, մու սուլ ման եղած պեր մին
ցի նե րուն կը հա ւա քէ Պերմ: Ու րեմն Գե ւօ հա յե րըն կը հա ւա քէ Ախընդ, Խա լը թը 
մու սուլ ման եղած հա յե րը կը հա ւա քէ Պերմ: Օրի նակ Գէ ո րին Ախըն դում հա ւա
քած մու սուլ ման հա յե րին կու գան կը տա նին Պերմ: Գէ ո րի ազ գա կան նե րից 
մէկ, որ Գէ ո րի հօ րեղ բօ րի աղջ կան հետ ամուս նա ցած է, ինք մու սուլ ման եղած 
է եւ Ար խընդ եղած մու սուլ ման հա յե րը կը տա նի Պերմ: Ան ալ շատ ճար պիկ էր: 
Խա լըթ, ու րեմն, մու սուլ ման հա յե րը կը հա ւա քէ Պերմ, քրիս տո նե այ հա յե րըն կը 
մնան Ախընդ:

...
— Ֆը լէ7 կ’ըսէ ին, ֆը լէ, քրդե րը հա յե րի հա մար ֆը լէ կ’ըսեն: Բո լոր աշ

խար հը էր մե նի կ’ըսեն, մէ նակ քրդեր ֆը լէ կ’ըսեն:
— Ֆը լէ բա ռի մէջ վի րա ւո րա կան բան կա՞յ:

7 Արա բե րէն, կը նշա նա կէ դաշ տը, տա րա ծու թե ան մէջ ար ձա կուած մարդ:
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— Ֆը լէն քրդե րէն ան տէր մար դիկ ներն են: Ան տէր, խեղճ մար դիկ ներն են:

— Պեր մի մահ մե դա կա նա ցած հա յե րին է՞լ էին ֆը լէ ասում քրդե րը:
— Այո, հի մա ալ ֆը լէ կ’ըսեն: Կապ չու նի, որ իս լամ էին դար ձել: Չէ՞ որ 

հայ էին:
— Հե ռա ւո րու թիւ նը իրա րից ինչ քա՞ն է գիւ ղե րի: Քա նի՞ կի լո մետր:
— Հե ռա ւո րու թիւ նը տաս կի լո մետր կայ: Ոտ քով կրնան եր թան:
— Մի մե անց հետ յա րա բե րու թիւն ներ պա հո՞ւմ էին:
— Այո, այո: Կը մնան քրիս տո նե այ հա յե րը Ար խընդ, մու սուլ ման հա յե

րը կը մնան Պերմ: Կու գա յին կ’եր թա յին: Ազ գա կան ներ ալ կար: Խա լըթ բայց 
շատ ազ դե ցիկ էր, ու ժով էր, Պեր մում ապ րող նե րէն կը վախ նա յին: Քուր դերն 
ալ զգուշ էին: Մի ան գամ քրդե րը Խա լը թին՝ եա նի Մկրտի չին, Խա լը թին աղ ջի
կը կը փախց նեն, ամուս նա նա լու հա մար: Եա հիա անու մով քուրդ մը Խա լը թին 
աղ ջի կը կը փախց նէ, Խա լըթն ալ չի ու զէ, որ իրա աղ ջի կը տայ ան քուր դը: Ասի
կա 30ական թուերն եղաւ, ճիշ տը՝ 38 թուին եղաւ8: Քուր դը աղ ջի կըն կը տա նի 
շէյ խին տուն, մու սուլ ման շէյ խին, Պեր մից կը տա նի Բաթ մա նի9 կող քի մի գիւղ, 

8 1938ի Դեր սի մի բնակ չու թե ան ըմ բոս տու թիւ նը ճնշե լու ըն թաց քում թուր քա կան իշ խա
նու թիւն նե րը յատ կա պէս արե ւե լե ան նա հանգ նե րում նոր հե տապն դում ներ էին իրա կա
նաց նում ինչ պէս քրդե րի, այն պէս էլ հա յե րի նկատ մամբ, այդ թւում՝ նպաս տե լով նրանց 
փո խա դարձ դժգո հու թիւն նե րի պոռթ կում նե րին: Իշ խա նու թե ան ներ կա յա ցու ցիչ նե րը չէ ին 
մի ջամ տում նա եւ հա յե րի եւ քրդե րի մի ջեւ առա ջա ցող վէ ճե րի լու ծում նե րին՝ թող նե լով, 
որ դրանք վե րա ճեն զի նուած ընդ հա րում նե րի: Այդ տա րի նե րի ըն թաց քում իշ խա նու թե ան 
կող մից բազ մա թիւ քրդեր եւ հա յեր տե ղա հա նուե ցին իրենց բնա կու թե ան վայ րե րից եւ վե
րաբ նա կե ցուե ցին Թուր քի ա յի առա ւե լա պէս թուր քե րով բնա կե ցուած հա տուած ներ: Մի այն 
տաս տա րի յե տոյ նրանք իրա ւունք ստա ցան տե ղա փո խուե լու այն բնա կա վայ րե րից, ուր 
աք սո րուած էին, պայ մա նով, որ իրենց նախ կին բնա կա վայ րե րը չվե րա դառ նան (տես «Գե
տի նը ականջ ու նի, ըսես նէ՝ կ’եր թայ ձայ նը», «Սա սուն ցի նե րը», «Թուն ջե լիի հա յը» պատ
մու թիւն նե րը):

9 Բաթ ման – Նա հանգ Թուր քի ա յում, կենտ րո նը՝ Բաթ ման քա ղաք: Սա սո նը ներ կա յիս Բաթ
մա նի նա հան գի մաս է: Մի ա ժա մա նակ Բաթ մա նը դաշ տա վայր է Սա սու նի հա րա ւում, 
Սա սու նից հա րաւ հո սող Բաթ ման գե տի շուրջ: Բաթ մա նի դաշ տա վայ րը մին չեւ Ցե ղաս
պա նու թիւ նը խիտ բնա կե ցուած էր հայ կա կան եւ քրդա կան գիւ ղե րով: Բաթ մա նի հա յե րը 
մա սամբ կտրուած էին Սա սու նի թէ՛ ազ գա յինազա տագ րա կան, թէ՛ ինք նա պաշտ պա նա
կան շար ժում նե րից, հա յե րը մեծ մա սամբ քրդա խօս էին: Ցե ղաս պա նու թե ան շրջա նում 
Բաթ մա նի հայ կա կան գիւ ղե րի կո տո րած նե րը եղել են սոս կա լի, քչերն են փրկուել եւ ան ցել 
Սի րիա, մի մասն էլ տե ւա կան ժա մա նակ թաք նուել է քա րան ձաւ նե րում եւ առան ձին մար
դիկ՝ քրդա կան բնա կա վայ րե րում: Առան ձին յու շագ րու թիւն ներ վկա յում են, որ Սա սու նի 
հա րա ւում գտնուող եւ Մի ջա գետ քին սահ մա նա կից այս տա րած քի, ինչ պէս նա եւ դրան յա
րող Բշե րի կի գիւ ղախմ բի հա յե րից այն քան քիչ մարդ է փրկուել, որ նոյ նիսկ յու շագ րու
թիւն ներն են սա կաւ («Բշե րիկ ցի Քրդա խօս Հա յե րը Եւ Անոնց Գաղ թը Դէ պի Սու րիա», 
Գան ձա սար Շա բա թա թերթ, http://asbarez.com/arm/45834/. նա եւ՝ http://hyeforum.com/
index.php?showtopic=16568&st=20. նա եւ՝ http://hyeforum.com/index.php?showtopic=16568; 
«Ալ մաստ Ջան, Գրի՜, Գրի՜»՝ Խօ սե լով Մի մե անց Հետ. Անձ նա կան Յի շո ղու թիւն ներ Ան ցե-
ա լի Մա սին Հա յաս տա նում Եւ Թուր քի ա յում գրքում, Բոնն, Գեր մա նիա, 2010, էջ 69 – 76): 
Որոշ տե ղե կու թիւն ներ վկա յում են, որ այս տա րած քում ջար դե րից յե տոյ մնա ցել են մահ
մե դա կա նա ցածքրդա ցած հա յեր, ով քեր մին չեւ այ սօր ծա ծուկ կամ յայտ նի շա րու նա կում 
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Աք տան: Խա լը թը նա մակ մը կը գրէ, անոր անու նը շէյխ Խա լըդ է, կ’ըսէ Շէյխ 
Խա լըդ, իմ աղ ջի կը փախ[ցր]ել են, դրել են քու տու նը, իմ աղ ջիկս մի շա բա թին 
մէջ եթէ ետ կը բե րես՝ բեր, եթէ չբե րես, ես կու գամ բո լոր զօր քով, զի նուոր նե
րով քու տու նը կ’աւի րեմ: Ան չափ քաջ է, չի վա խե նում: Սա սուն ցի ներ են էլի, չոր 
գլուխ, ծուռ: Աս շէյխն ալ շատ կը զար մա նայ [Խա լի թի հա մար ձա կու թիւ նից], եւ 
լուր կը ղրկէ ըն դե ղի շրջա նի քուր դե րուն, կ’ըսէ որ Պեր մի մէջ ծառ մը շատ եր
կա րա ցած է, ան ծա ռը կտրե ցէք: Օր մը Խա լըթ կ’եր թայ Սա սուն, Մկրտիչն, ան 
պաշ տօ նե ա նե րուն թրքե րէն կը սով րեց նէ, լա տի նե րէն10 կը սով րեց նէ…

— Լա տի նե րէն ին քը որ տե ղի՞ց գի տէր:
— Գի տէր, ին քը սով րեր է 15 թուէն առաջ: Ան ժա մա նակ, որ թուր քե

րը արա բե րէն կը կար դան, 30 թուե րից կը փո խեն, պաշ տօ նե ա նե րը թրքե րէն, 
լա տի նե րէն չեն գի տեր, Խա լը թը կ’եր թայ դաս կու տայ, դա սա տու է, ու սու ցիչ 
է: Լա տի նե րէն կը սով րեց նէր պաշ տօ նե ա նե րուն: Երբ որ Սա սու նից կը վե րա
դառ նայ, կու գայ Յա կո բին տուն կայ, Պաց11 քէ օ յը [գիւղ] Յա կոբ կայ, Պաց քէ օ յը 
Պեր մին շատ մօ տիկ է, կու գայ Յա կո բին տու նը: Ան ալ հայ է, Յա կոբ, շատ լաւ 
մարդ է: Յա կոբ կ’ըսէ որ, Խա լըթ, աս գի շեր իմ քո վը մնայ, քրդե րը քե զի պի տի 
սպա նեն: Չէ կ’ըսէ, ի՞նչ քուրդ ին ձի պի տի սպա նայ, քուր դը ով ա՝ ին ձի պի տի 
սպա նայ կ’ըսէ: Մօ տիկ է բայց Պերմ, երեք – չորս կի լո մետր: Ճաշ կ’ու տէ հոն, 
գի շե րը կ’ել լայ կ’եր թայ, քրդե րը կը խփեն զին քը: Ձի ով մին չեւ տուն կու գայ, 
Խա լը թին եր կու կին կար, մէ կը հայ է, մէ կը քուրդ է, եր կու հո գու հետ ամուս նա
ցած է. մէ կին անու նը Նու րէ է՝ Նո րա, հայ է, քուրդն ալ Խա ջը խան է, կը նա յեն, 
որ վի րա ւո րուած է ար դէն… ան դէ քուրդ մըն ալ կ’ըսէ որ, եթէ Խա լը թը բու ժուի, 
ար դէն մե զի կե անք չի կայ ըս տեղ: Այ սինքն կը մտա ծէ, որ Խա լը թը մեռ նի լաւ է: 
Քուրդ մը կ’ըսէ որ, մի անա սուն կտրե ցէք, իր կա շին վրան անց րէք: Ար դէն քուր
դը գի տի, որ եթէ կա շին վրան է, Խա լը թըն մին չեւ առա ւօտ պի տի մեռ նի: Լուր 

են ապ րել Բաթ մա նում («Թուր քի ոյ Թա քուն Հա յե րը, http://www.noravank.am/arm/articles/
detail.php?ELEMENT_ID=6945), ինչ պէս նա եւ քրիս տո նե այ մնա ցած ներ, ին չի վկա յու թիւնն 
է նա եւ սոյն պատ մու թիւ նը: Ջար դե րից յե տոյ ցրուած եւ քրիս տո նե այ մնա ցած հա յե րից 
որոշ ըն տա նիք ներ 40ական նե րին Թուր քի ա յի զա նա զան տա րածք նե րից աս տի ճա նա բար 
հա ւա քուել են Բաթ մա նում եւ այն տեղ ապ րել ընդ հուպ մին չեւ 70 – 80ական նե րը (տե՛ս, օրի
նակ՝ այս տեղ հրա տա րա կուող «Սա սուն ցի նե րը» պատ մու թիւ նը: Բաթ մա նի քրիս տո նե այ 
հա յե րի մա սին տե՛ս նա եւ՝ http://tert.am/am/news/2012/04/27/sason/; http://www.panorama.
am/am/law/2012/02/10/journalist/; http://www.armtown.com/news/am/prm/20120423/194890/; 
http://www.aykiridogrular.com/koseyazisi44SonErmeniAile.html:

10 Այս տեղ «լա տի նե րէն» ասե լով պէտք է հաս կա նալ ոչ թէ լե զուն, այլ՝ տա ռե րը, թուր քե րե նին 
յար մա րե ցուած այ բու բե նը:

11 Պաց (նա եւ՝ Բաց, Բա ցի, Բա քըս)  –  Սա սու նի Խի անք գա ւա ռա կի գիւ ղե րից: Մին չեւ Ցե
ղաս պա նու թիւ նը ու նե ցել է 30 տուն հայ, կա մա րա կապ եկե ղե ցի: (Պե տո յե ան, Սա սու նի Եւ 
Տա րօ նի, էջ 64): Ակա նա տեսփրկուա ծի 1917ի վկա յու թե ամբ Բա ցի գիւղն ու նե ցել է 50 տուն 
(ՀԱԱ, Ֆ. 227, Ց. 1, Գ. 480, Թ. 1 – 10 եւ շրջ. («Հա յոց Ցե ղաս պա նու թիւ նը Օս մա նե ան Թուր քի
ա յում», Հ. 2, էջ 25), մեկ այլ ակա նա տեսփրկուա ծի 1916ի վկա յու թե ամբ գիւ ղից փրկուել է 
մի այն տաս մարդ (ՀԱԱ, Ֆ. 227, Ց. 1, Գ. 439, Թ. 4 եւ շրջ., 2 շրջ. («Հա յոց Ցե ղաս պա նու թիւ նը 
Օս մա նե ան Թուր քի ա յում», Հ.2, էջ 288):
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կու գայ Ար խընդ, որ Խա լը թը վի րա ւո րուած է: Բո լոր ար խընդ ցի հա յե րը կ’ել նեն 
կ’եր թան Պերմ, մին չեւ կը հաս նին՝ ար դէն Խա լը թը մա հուան եզ րին եւ շու տով 
էլ կը մեռ նի: Բո լոր ան տե ղի հայ մնա ցած նե րը, մու սուլ ման հա յե րը դար ձե ալ կը 
վե րա դառ նան Ար խընդ: Վա խե ցան ար դէն: Խա լը թը շատ զօ րա ւոր մարդ էր, 
իրենց կը պաշտ պա նէր, հի մա ան այ լեւս չի կայ: Խա լը թը ան տեղ կը թա ղեն, մէկ 
ամի սի մէջ բո լո րը կը վե րա դառ նան Ար խընդ, հոն կ’ապ րին: Ու րեմն Ար խըն դը 
դար ձաւ իս լա մա ցած հա յե րու, քրիս տո նե այ հա յե րու եւ որոշ քրդե րու գիւղ: Երբ 
որ Խա լը թին սպա նե ցին, մի քուր դի ալ հա յեր սպա նե ցին: Խեղճ քուրդ մը եկաւ, 
հա յին տու նը կ’աշ խա տէր, ամ սա կա նով կ’աշ խա տէր, անոնք ալ սպա նե ցին: 
Հա յե րի կող մից մի քուրդ մը սպա նուե ցաւ, իս կա կան քուրդ էր, բայց աշ խա տող 
մարդ էր:

— Երբ որ դուք ծնուե ցիք, վի ճակն այդ պի սի՞ն էր՝ կա յին իս լամ հա յեր, 
կա յին քրիս տո նե այ հա յեր, կա յին քրդեր:
— Ես ծնած ատե նին Ար խըն դի մէջ երե սուն հինգ ըն տա նիք կար էդ ժա

մա նակ, 25 ըն տա նիք քրիս տո նե այ հա յեր էին, մօ տա ւո րա պէս 7 – 8 ըն տա նիք 
մու սուլ ման հա յեր էին, երեք – չորս ըն տա նիք ալ իս կա կան քրդեր էին: Քրման ջի 
սուն նի քրդեր: 15 թի ւի հա յե րի հա մար լաւ յա րա բե րու թիւն եղած քրդերն էլ ար
դէն եկած էին Ար խընդ, ռէյս Գե ւո յի տղան բե րեց անոնց, եւ ան քրդե րուն թո ռե
րը եւ երե խա նե րը սկսե ցին հա յե րի հետ թշնա մու թիւն, նե ղել, ե՛ւ իս լամ, ե՛ւ քրիս
տո նե այ հա յե րուն հետ: Երբ ես ծնուե ցայ, ար դէն աս վի ճակն էր: Ես վեց – եօթ 
տա րե կան էի՝ ամէն ինչ կը յի շեմ:

— Ախըն դի հա յե րը հա յե րէ՞ն էին խօ սում:
— Չէ, քրդե րէն կը խօ սէ ին: Մե ծե րը գի տէ ին՝ իմ հայ րիկս, մե ծե րը: Ան 

ժա մա նակ, որ ես ծնած էի, 50 տա րե կան եղող նե րը գի տէ ին: Պստիկ նե րը չգի
տէ ին բայց, մի այն քրդե րէն, ետ քը դպրոց գնա ցող ներ թուր քե րէն սով րան: Յե
տոյ կռուե ցին քրդերն ու հա յե րը:

— Երե խա նե՞րը, թէ՞ մե ծե րը կռուե ցին:
— Եր կու կող մը: Պա տե րազմ եղաւ: Ձեռ քե րով, դա նակ նե րով, զէն քե րով, 

ամէն ին չով: Վեց տա րի տե ւեց, մին չեւ 66 թիւ:
— Իշ խա նու թիւ նը չէ՞ր մի ջամ տում:
— Իշ խա նու թիւ նը եր բեմն մե զի կը պա հէր, եր բեմն միւ սե րուն կը պա հէր: 

Մի քա նի հո գի սպա նե ցին մեզ մէ:
— Ռէյ սը գիւ ղի ո՞վ էր այդ ժա մա նակ:
— Ռէյ սը դեռ Գէ ո րին տղան էր: Հայ ըն տա նիք մը, մու սուլ ման հայ ըն

տա նիք մը, անոնք ալ ան ցան միւս նե րի կող մը: Քուր դե րի կող մից եղան: Վեց 
տա րի կռուե ցինք, վեց տա րի իրա րու հետ կռուե ցինք: Խա լը թին տղան սպա
նե ցին՝ պեր մը ցի Խա լը թին տղան սպա նե ցին, ան Գէ ո րի աղ բօր տղան սպա
նե ցին, եւ սրվան ցի՝ Սրվա նէն եկած Մա նու կի տղան՝ Հու սէ յին, աս երեք հո գին 
սպա նե ցին: Եր կու սը մու սուլ ման հայ էին, մէ կը քրիս տո նե այ հայ էր: Գէ ո րի եղ
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բօր տղան քրիս տո նե այ էր, Խա լը թի տղան մու սուլ ման հայ էր, սրվան ցի Մա
նու կի տղան՝ Հու սէ յին ալ մու սուլ ման հայ էր:

— Ո՞վ սպա նեց նրանց:
— Մենք չսպա նե ցինք, մի քուրդ ըն տա նիք մեր կող մից են, ին քը սպա

նեց մի ու րիշ քուրդ: Մի քուրդն սպա նեց անոնց մէ մէ կի, յե տոյ վեց տա րի մենք 
ալ զէն քով, անոնք ալ զէն քով իրա րու հե տապն դե ցանք: Բայց անոնք, որ մե
զի սպա նե ցին, գիւ ղը ձգե ցին: Եր բեմն կու գա յին կը կրա կէ ին, սա րե րուն վրայ 
կը կրա կէ ին մե րոնց, մենք ալ սա րե րու վրայ կը հե տապն դէ ինք, իրա րու կը հե
տապն դէ ինք մին չեւ 64 թի ւը: Այն չափ զօ րա ւոր էին, մար դիկ նե րը՝ քրդե րը, չէ ին 
վախ նար պե տու թիւ նից: Կ’եր թար զի նուոր նե րու հետ մար դը կը խօ սէր ամէն 
ին չով, եւ զէն քով կը պտտէր սա րե րու վրայ: Յե տոյ ու րիշ օր մը զի նուոր մը եկաւ, 
ան զի նուո րը սպա նեց ան մար դը եւ մենք ալ ար դէն հանգս տա ցանք:

— Զի նուո րը թո՞ւրք էր:
— Զի նուո րը թուրք էր, այո:
— Յա տուկ իշ խա նու թե ան կող մից եկաւ, խռո վու թիւն գցո ղին սպա նե՞ց:
— Այո: 64ին խա ղա ղուե ցան, յե տոյ այդ ժա մա նակն էր, չէ, 63ին, 64ին, 

չէ: Արա մը զի նուոր բա նակն էր, բա նա կէն եկած ատեն ար դէն մենք հաշ տու
թիւն եղած ենք: Արա մը Գէ ո րին աղ բօ րը տղան էր: Քրդե րը գա ցին ճա նա պար
հի վրայ եւ սպա նե ցին Արա մը, նո րէն դար ձե ալ իրա րու հետ կռուե ցանք, անանկ 
եղաւ: Հի մա Հա յաս տան Դաւ թա շէն գիւ ղից Խա նո յե ան ըն տա նիք կայ, Մկրտիչ 
Խա նո յե ան, աս Խա լը թին հօ րեղ բօր տղան է:

— Ձեր գիւ ղի քրդե րը քա նի որ տար բեր տե ղե րից էին, տար բե՞ր աշի րէթ-
նե րից էին, թէ՞ աշի րէ թը ար դէն դեր չխա ղաց էս տեղ:
— Աշի րէթ ներ կան, օրի նակ՝ Խի յամ աշի րէ թի եւ Բեք րան աշի րէ թի, Ման

ղութ կան աշի րէ թի, ըտոնց մէջ անոնց մար դիկ նե րը կա յին:
— Ման ղութ կան աշի րէ թի մա սին ասում են, որ սրանք հա յից քրդա ցած-
ներն են, լսել է՞ք այդ մա սին:
— Ըշ տէ Ման ղութ կան աշի րէ թի նը անոնք են, անոնք էին, որ մե զի պաշտ

պա նե ցին 15 թուից, բայց իր երե խա նե րը, թո ռե րը եկան Ար խունդ, յե տոյ իրար 
հետ կռուե ցին:

— Իրենք եր բեք չե՞ն խօ սել, կամ չէ՞ք լսել, որ իրենք հա յից քրդա ցած ներ են:
— Օրի նակ կու տամ ձե զի, Ման ղութ կա աշի րէ թին, իմ մեծ մայ րիկս՝ 

Էմօն, որ կու գայ Հայ կին ու Հա ուէ ին տա նե լու, Ման ղութ կա ռէյ սին հա մար Հա
յաս տա նից ռու սա կան զի նուո րա կան զգեստ կը բե րէ, ետեւ կու գայ: Իմ մեծ մայ
րիկս եւ հայ րիկս կ’եր թան այն Ման ղութ կա յին մար դին տու նը, կ’ըսէ որ, Հե ուէ, 
ես երա զու մը տե սայ, Էմօ եկած է եւ ին ձի բան մը բե րեր է: Հե ուէ չի գի տեր, բայց 
մար դը գի տէր, որ Էմօ եկեր է, վե րա դար ձել է: Բայց կ’ըսէ ես երա զու մը տե սայ, 
որ Հե ուէ չյու զուի:
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— Ու րեմն ձեր գիւ ղից դուք այս տեղ՝ Ստամ բուլ ո՞ր թուին եկաք:
— 68 թուին ես եկայ: Հի մա ին չո՞ւ եկայ: Ես 67 թի ւին գա ցի Դի ար բե քըր 

կար դա լու, սո վո րե լու: Գիւ ղը հինգ տա րի կար դա ցի, գա ցի դպրոց, վե ցե րորդ 
դա սա րա նը Դի ար բե քըր գա ցի: Գիւ ղում ար դէն չի կար բարձր դա սա րան: Պեր
մի մէջ 15 թի ւին մին չեւ ու թե րորդ դա սա րան դպրոց կար, բայց հա յե րից յե տոյ 
ան տե ղի դպրո ցը ծած կե ցին [փա կե ցին]: Մին չեւ հի մա այ լեւս դպրոց չի կայ: Չի 
կայ:

— Իսկ Պեր մի էրե խա նե րը որ տե՞ղ էին սո վո րում:
— Ընդ հան րա պէս չեն սո վո րում: Պերմ դպրոց չի կար:
— Ար խունդ կար, Պերմ մեծ գիւ ղում չկա՞ր:
— Ար խունդ կար, Ար խունդ հա յեր կ’ապ րէ ին, բայց Պերմ քրդե րը եկան: 

Եկան, տե ղա ւո րուե ցին, քա նի՞ տա րի ան ցաւ, ինն սուն տա րի ան ցաւ առանց 
դպրոց: Եւ 15 թի ւին ան տե ղը մին չեւ ու թե րորդ դա սա րան դպրոց կար: Սա սու
նի Պաց գիւ ղից մարդ մը կար, մե զի քե ռի կ’ըսէ, մեր ըն տա նի քը անոր քե ռին 
է, քե ռի կ’ըսէ: Կը պատ մէր կ’ըսէր ես մին չեւ հին գե րորդ դա սա րան Պաց գիւ ղի 
դպրոց գա ցի, բայց միջ նա կար գը՝ մին չեւ ու թե րորդ դա սա րան ես Պերմ գա ցի, 
ձեր տու նը կը մնա յի, այ սինքն իմ պա պե րիս տու նը: Կ’ըսէ այդ ժա մա նակ մե զի 
կ’ըսէ ին, որ աշ խար հը կլոր է, աշ խար հագ րու թե ան դաս կար: Եւ ատ օրէն 90 
տա րի յե տոյ Պեր մում ոչի նի չի կայ: Երեք տա րի առաջ գա ցի Պերմ, դեռ նորնոր 
բա ներ կը բե րէ ին, որ դպրո ցը պի տի սար քեն, 90 տա րի է՝ էդ դպրո ցը չի կայ:

— Լաւ, դուք գնա ցիք Դի ար բե քիր, ո՞ւմ յոյ սով գնա ցիք, ո՞վ ու նէ իք Դի ար-
բե քի րում:
— 65 թուից որ քրդե րը մե զի նե ղե ցին, գիւ ղէն հա նե ցին, մի ջոց մը հա նե

ցին մե զի…
— Գիւ ղից ձեզ հա նե ցի՞ն այ նուա մե նայ նիւ:
— Այո, հա նե ցին, մի քա նի ըն տա նիք Դի ար բե քըր գնաց, մի քա նի ըն տա

նիք Խուրփ գնաց, Բա սուր12, մի քա նի ըն տա նիք ալ Սը վա զին ու րիշ գիւ ղե րուն… 
քոյ րիկս Դի ար բե քըր մնաց, 65 թի ւէն ի վեր հոն է: Ամուս նա ցած էր ար դէն Ար
խունդ, մեր փե սան ալ վի րա ւո րուած էր, որ քրդե րը բան ըրին, օրի նակ՝ ճա նա
պարհ կտրե ցին քրդե րը, սրվան ձե ցի Մա նու կի տղան՝ Հու սէ յի նը սպա նե ցին, 
իրան վի րա ւո րե ցին, յե տոյ ար դէն գնա ցին Դի ար բե քըր: Սո ված էին ար դէն, ճաշ 

12 Բա սուր (նա եւ՝ Փա սուր, Պա սուր) –  Բնա կա վայր Բշե րի կի դաշ տում, Խուլ փի գա ւա ռա կում: 
Հա րե ւան հայ կա կան գիւ ղե րից Ըն կուզ նա կի բնակ չու թե ա նը Օգոս տո սի 15 – 20ին Բա սուր 
են տա րել, մի մե անց կա պել եւ սպա նել հրա ցան նե րով եւ դա շոյն նե րով (ՀԱԱ, Ֆ. 227, Ց. 1, 
Գ. 439, Թ. 5 («Հա յոց Ցե ղաս պա նու թիւ նը Օս մա նե ան Թուր քի ա յում», Հ. 2, էջ 295): Բա սու րի 
ներ կա յիս անու նը Ղուլբ է: «Կը տես նի՞ս, սա է Բա սու րը, հի մա Ղուլբ կը կո չուի, թրքա կան 
անունն է: Մին չեւ 1915 թուա կա նը իս պառ հայ կա կան գիւղ էր, հի մա քրդաբ նակ է: Քիչ 
վար Կա րօ Սա սու նիի գիւղն է, այն քան մօտ, որ բո ռա յիր՝ կը լսէ ին» (http://www.hraparak.
am/4616):
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չի կայ, բան չի կայ, ամէ նը ծած կուած էին մեր առաջ, ապ րե լու դժուա րու թիւն 
կար: Քոյրս եւ երեք ըն տա նիք՝ հայ քրիս տո նե այ ալ անոնք, ադ Գէ ո րի ազ գա
կան նե րը, ախ պէր նե րի տղա նե րը մնա ցին Դի ար բե քըր: Ետ քը անոնք գնա ցին 
Բել գիա ար դէն, Բրիւ սէլն են: 67 թուին: Քոյրս դեռ հոն է, Դի ար բե քըր: Այո: Ան 
ինձ մէ մօ տա ւո րա պէս վեց տա րի մեծն է: Ես վե ցե րորդ դա սա րա նը իրեն տա
նը նստայ, Դի ար բե քըր կը սո վո րէի, յե տոյ վե րա դար ձայ գիւղ ամա ռը: Չէի գի
տեր, որ Ստամ բու լին մեջ հայ կա կան դպրոց կայ: Չէ ինք գի տեր: Ինձ մէ չորս 
տա րի մեծ ախ պերս, ան ալ կը կար դար ար դէն, տասն մէ կե րորդ դա սա րանն 
էր, եկաւ ըսաւ, որ Ստամ բու լին մէջ հայ կա կան դպրոց կայ, աշա կերտ ներ կ’ու
զեն, կ’ու զե՞մ ես էր թալ: Ո՞նց չեմ ու զեր ըսի, եկայ հայ կա կան դպրոց, բայց հա յե
րէն չսով րեց րին մե զի: Դպրե վանք եկայ: Անա տո լի ից եկած հա յերն էին բո լո րը, 
բայց մեր ու սու ցի չը մե զի լաւ չսով րեց րեց հա յե րէն, աս չափ գի տեմ ար դէն: Հինգ 
տա րի սով րե ցայ: Ես եղած եմ 15 տա րե կան, բայց բնաւ հա յե րէն չէի գի տեր եւ 
դպրո ցում թուր քե րէն կը խօ սիմ, մէ նակ հա յե րէն դա սին մէջ՝ հա յե րէն: Ար դէն 
դպրո ցում բո լոր դա սե րը թուր քե րէ նով էր, մի այն հա յե րէ նի դասն էր հա յե րէն: 
Աշա կերտ նե րը մէ նակ հա յե րէն դա սին մէջ հա յե րէն կը խօ սին: Դա սա մի ջո ցին՝ 
դար ձե ալ թուր քե րէն: Գա ւա ռից էին աշա կերտ նե րը, բո լո րը՝ քրդա խօս, թրքա
խօս: Դպրո ցէն յե տոյ այ լեւս չվե րա դար ձայ ար դէն, մնա ցի Ստամ բու լում:

— Ար խուն դը այդ պէս դա տար կուե՞ց, թէ՞ էլի ետ վե րա դար ձան:
— Յե տոյ վե րա դար ձան: Պե տու թիւ նը յե տոյ եկաւ, բա նա կը յե տոյ եկաւ, 

ան քրդե րը հա նեց, մե զի բե րեց Ար խընդ: Իս լամ հա յեր ալ, քրիս տո նե այ հա յեր 
ալ, բո լո րը յետ եկան: Յե տոյ ադ Գէ ո րին տղան, որ գիւ ղին ռէյսն էր, երկ րորդ 
ան գամ ու րիշ քրդե րի բե րեց, Ադը ղը, Սա դը ղը, խեղճ քրդե րին բե րեց գիւղ դրեց: 
Մին չեւ 80 թի ւե րը ար դէն շատ ցան քուր դե րը եւ դար ձե ալ սկսան հա յե րու դէմ 
կռուե լու: Մին չեւ 86 թիւ ամէն գի շեր, ամառ, ձմեռ, գա րուն, աշուն չորս մարդ 
գիւ ղի շրջա նը զէն քով սպա սեր են, հսկեր են, մին չեւ 86 թի ւը: Յե տոյ քուր դե րը 
եւ թուր քե րը կռուե ցին իրար հետ, նա յե ցանք, որ մե զի ար դէն բան չի մնա ցել 
ըս տե ղը, ըն դէ մնա ցած նե րը նստե ցան, ըսին, որ մենք պի տի ծա խենք մեր հո
ղե րը, մենք պի տի էր թանք: Կան չե ցին մի քա նի ըն տա նի քը, խօ սե ցան անոնց 
հետ, ծա խե ցին եւ եկան: Բո լո րը Ստամ բուլ եկան: Ծա խե ցին, բայց բո լոր փո ղը 
չա ռին, չի տուին: Վեր ջի մա սը մնաց:

— Եկան այս տեղ ի՞նչ արե ցին, ո՞նց տե ղա ւո րուե ցին:
— Եկան մար դիկ ներ, գա ցին եկե ղե ցի, մնա ցին մէկ – եր կու տա րի: Մեր 

եկե ղե ցին՝ Կում Կա փը, յե տոյ ան տե ղէն ու րիշ տե ղեր գա ցին, ու րիշ նե րը՝ վի ճա
կի չե ղող ներ էլան, վար ձով տուն նստե ցին, կարգն [ոմանք] ալ տուն գնե ցին: 
Յե տոյ նրանց էրե խեքն էլ գնա ցին Դպրե վան քում սո վո րե լու: Շատ լաւ հա յե րէն 
գի տեն: Հի մա իրենք հա յե րէն գի տեն, ծնող նե րը չի գի տեն: Ար խուն դում հի մա 
քրդեր կ’ապ րին:

— Երբ դուք Ար խուն դում էիք ապ րում, հա յե րի մեջ հա րուստ, աղ քատ 
կա՞ր, թէ բո լորդ նոյն պէս էիք ապ րում:
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— Մօ տա ւո րա պէս մօ տիկ էին իրա րու: Տար բե րու թիւն չի կար: Հոս տեղ՝ 
Ստամ բուլ գա լէն ետ քը տար բե րու թիւ նը ար դէն աւել ցաւ աւե լի, աղ քատ ներ կան, 
լա ւեր կան, մի ջին ներ կան: Հի մա մենք հիմ նարկ մը սար քե ցինք, վեց տա րի է, 
հիմ նար կին պե տը ես եմ, ամէն ին չով՝ եթէ թա ղում մը ըլ լայ նէ, եթէ հար սա նիք 
մը ըլ լայ նէ, պտոյտ նե րու էր թա լու ըլ լայ նէ, բո լոր նիս մի ա սին կ’եր թանք: Բո լոր 
ար խընդ ցի նե րը: Աս առա ջին հիմ նար կը ար խընդ ցի նե րին հիմ նարկն է, հի մա 
երկ րորդ հիմ նարկ մը սար քե ցի, մէկ ամիսն է, ար դէն բո լոր բա նե րը պրծանք, 
Սա սուն եւ Մուտ քի [Մօտ կան] հա յե րի մի ու թիւն: Բիթ լի սի Մուտ քը: Ար դէն նոյն 
կեն ցա ղով կ’ապ րէ ինք հոն, մեր գիւ ղե րը:

— Երբ որ Ար խուն դից եկաք, ե՛ւ իս լամ հա յե րը եկան, ե՛ւ քրիս տո նե այ 
հա յե րը եկա՞ն, 86ին:
— Բո լո րը մեզ հետ եկան:
— Իս լամ հա յե րի երե խա ներն է՞լ գնա ցին հայ կա կան ման կա պար տէզ, 
դպրոց:
— Չէ, չգա ցին: Գիւ ղին մէջ աւե լի լաւ էին, հի մա եկան Իս տամ բուլ: Իս

տամ բուլ շատ մեծ քա ղաք մըն է, պե տու թիւ նին նման է, եւ իրա րու կ’որ սան 
[կորց րին], աւե լի կրօ նա մոլ եղան:

— Իս լա մա կան նե՞րը, թէ՞ քրիս տո նե ա նե րը:
— Աւե լի իս լա մա կան նե րը:
— Եկէք քննար կենք: Ար խուն դում եկե ղե ցի չկար, քա հա նայ չկար, ուղ-
ղա կի գի տէ իք քրիս տո նե այ էք: Այս տեղ եկաք՝ քա հա նայ կայ, եկե ղե ցի 
կայ, քրիս տո նե ա ներ կան, սկսե ցիք գնալ եկե ղե ցի, ծէ սե րը սո վո րե ցիք, 
այ սինքն կա րե լի է ասել այս տեղ թէ՛ քրիս տո նե այ հա յե րը աւե լի կրօ նա-
մոլ եղան, թէ՛ իս լամ հա յե րը աւե լի կրօ նա մոլ եղան:
— Իս լամ նե րը աւե լի կրօ նա մոլ եղան, քա նի որ ըն դե ղը մար դիկ նե րը ջա

մի կ’եր թա յին:
— Գիւ ղում ջա մի կա՞ր:
— Այո, սար քած էին իրանց հա մար: Մենք եկե ղե ցի չու նէ ինք, տէր հայր 

չու նէ ինք, մեր անձ նագ րին մէջ քրիս տո նէ այ կը գրեն, ու րիշ ոչ մի յա րա բե րու
թիւն, ոչ մի բան չու նէ ինք մեր քրիս տո նե այ լի նե լը ցոյց տա լու, բայց եկանք տե
սանք որ եկե ղե ցի կայ, տէր հայր կայ:

— Այո, դուք էլ, ու րեմն, աւե լի կրօ նա մոլ եղաք:
— Չէ, մենք կրօ նա մոլ եղած չենք: Կրօնք ու րիշ է, կրօ նա մոլ՝ ես տար բեր 

իմաս տով կ’ըսեմ, չեմ գի տեր ճիշտ կ’ըսեմ, թէ ոչ, բայց կրօ նա մոլ՝ մո լե ռանդ, 
ֆա նա տի կոս է: Աս երկ րի մէջ, բո լոր երկ րի մէջ ար դէն աս կրօ նա մոլ նե րը ֆա
նա տիկ կ’ըլ լան, ասոնք ալ աս երկ րի մի կտոր մըն է:

— Այ սինքն՝ իս լամ հա յե րը մո լե ռա՞նդ մու սուլ ման ներ են:
— Այո, այս տե ղի: Գիւ ղե րում տար բեր է: Որով հե տեւ օրի նակ՝ ես աս տե

ղը կ’ապ րիմ, միւ սը 20 կլմ. հե ռու կ’ապ րի, իրա րու ամէն օր չենք տես նար: Եթէ 
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հար սա նիք ըլ լայ նէ կը տես նենք, եթէ թա ղում ըլ լայ նէ կը տես նենք, եթէ պտոյտ 
ըլ լայ նէ կը տես նենք:

Ե՛ւ իս լամ, ե՛ւ քրիս տո նե այ հա յերդ մի ա սի՞ն անում էք այդ բա նե րը հի մա, 
իրար հար սա նի քի գնո՞ւմ էք:
— Այո:
Իս լամ-քրիս տո նե այ իրար աղ ջիկ կը տաք-կ’առ նէ՞ք:
— Կու տանկ’առ նեն, ար խընդ ցի նե րը շատ կու տանկ’առ նեն:
Ու րեմն՝ էս բո լոր հար ցե րում կա րող էք ընդ հա նուր լի նել: Եթէ ար խունդ-
ցի քրիս տո նե այ հա յը աղ ջիկ է տա լիս ար խունդ ցի մահ մե դա կան հա յին, 
կամ ար խունդ ցի քրիս տո նե այ տղան ամուս նա նում է մահ մե դա կան ար-
խունդ ցու աղջ կայ հետ, իս լա՞մ պի տի ըն դու նի ան պայ ման աղ ջի կը կամ 
տղան:
— Այո: Բայց հա կա ռակն ալ կայ: Հի մա Մկրտիչ կա՞յ նէ, պերմ ցի Մկրտիչ, 

որ քրդե րը սպա նե ցին, իրան տղան հոս է: Իր աղ ջի կը հա յի տղու մը տուաւ եւ իր 
աղ ջի կը քրիս տո նե այ է, քրիս տո նե այ դար ձաւ:

— Ու րեմն ին չո՞ւմ էք տես նում իս լա մա ցած նե րի մո լե ռան դու թիւ նը:
— Ստամ բու լի մնա ցած հա յե րի հետ շփում չու նին, հա յե րէն չեն սո վո

րում, ասածս օրե րից զատ մնա ցած օրե րը քուր դե րու եւ թուր քե րու հետ են մի
ա սին: Ար խունդ ցի նե րէն զատ այլ հա յե րու չեն ճանչ նայ, յա րա բե րու թիւն չու նին:

— Ին չո՞ւ, խնդիրն ին չո՞ւմն է: Գու ցէ Ստամ բու լի քրիս տո նե այ հա յե՞րն էլ 
պի տի ջա նան իս լա մա ցած նե րի հետ մտեր մու թիւն անել:
— Ար դէն աս եր կուքն ալ չեն ու զեր:
— Գու ցէ ամա չո՞ւմ են հա յե րից մու սուլ ման դառ նա լու հա մար:
— Հի մա սա էլ եթէ կրնամ ըսել, պատ մեմ ձե զի: Օրի նակ՝ Ար խըն դից 

տա սը մու սուլ ման հայ ըն տա նիք եկան Ստամ բուլ: Աս տա սը ըն տա նի քը կ’ըլ լայ 
հա րիւր հո գի, մօ տա ւո րա պէս: Աս հա րիւր հո գի ից տա սը հո գի դար ձաւ քրիս
տո նե այ: Ինն սու նը մնաց իս լամ եւ ար դէն իր ար մատ նե րը կը կո րէ, կը կորց նէ. 
տա րին մի եր կու – երեք ան գամ իրա րու հետ ենք, ու րիշ ժա մա նակ ար դէն մու
սուլ ման նե րու հետ են: Ասի կա Սա սու նից եկած բո լոր իս լամ հա յե րու մա սին է:

— Այ սինքն կա րե լի է ասել, որ Սա սու նից Ստամ բուլ եկած նե րի մեծ մա-
սը, որ իս լամ էին ար դէն, Դի ար բե քի րից եկած նե րի մեծ մա սը, որ իս լամ 
էին ար դէն, Ստամ բու լի հա յե րի կե ան քի հետ մաս չու նեն:
— Մաս չի կայ: Եթէ Ար խընդ մնա յին՝ աւե լի լաւ կ’ըլ լար: Մենք ալ: Մենք 

եւ անոնք Ար խընդ մնա յինք աւե լի լաւ կ’ըլ լար: Իրա րու պի տի չկորց նէ ին, բայց 
հի մա աս քա ղա քին մէջ իրա րու կը կորց նեն: Եւ մին չեւ տա սը տա րի յե տոյ կամ 
ինք զին քը քուրդ կը զգայ, կամ՝ թուրք:

— Բա ցի Ար խունդ գիւ ղը, Սա սու նում կա յի՞ն գիւ ղեր, որ տեղ հայ քրիս տո-
նե այ ապ րում էր: Տե ղեա՞կ էք:
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— Եկան, բո լո րը Իս տամ բուլ եկան: Մուշ եւ Բիթ լի սի սա րե րին մէջ կա րե
լի է, որ եր կու – երեք ըն տա նիք ըլ լան:

— Ինձ ասա ցին, օրի նակ՝ Քա րա վանք13 գիւղ կայ Սա սու նում, եթէ գի-
տէք, այդ գիւ ղի մէջ մի ինը – տա սը ըն տա նիք կայ: Այս տեղ՝ Ստամ բու լում 
զրու ցե ցի մէ կի հետ, նրա ծնող նե րը դե ռեւս Քա րա վանք գիւ ղում են ապ-
րում, եւ ին քը պատ մեց իր ծնող նե րի եւ գիւ ղի ու րիշ հա յե րի մա սին: Ինքն 
ուղ ղա կի չա սաց, բայց հաս կա ցուեց, որ դրանք իս լա մա ցած ներ են, բայց 
տա րեց նե րը դե ռեւս հա յե րէն խօ սում են: Ար փի գիւղ կայ, Մոտ քի գիւ ղե-
րից է: Ար փի ում պի տի լի նեն հա յեր, Ար փի ում նոյ նիսկ հա յե րէն խօ սում 
են, կամ, յա մե նայն դէպս, դեռ հաս կա նում են:
— Այո, խօ սում են, արա բե րէն խօ սում են, բայց հա յե րէն գի տեն: Բայց 

ար դէն հա մա րեա բո լո րը դուրս եկան գիւ ղե րէն, Իս տամ բուլ եկան: Կէս ամիս 
առաջ Սա սունն էի, Մա րա թուկ14 սա րը գա ցի, Մա րա թուկ սա րին վրայ Աս տուա
ծա ծին եկե ղե ցի կայ, գա գա թին վրայ, եկե ղե ցի ին օրն է: Օգոս տոս 20ին հոն 
էինք, էն դե ղին գիւ ղե րուն անու նը գրե ցի, աւ տո յին մէ ջը մի քրդի կը հարց նէի, 
օրի նակ. գիւ ղե րին անու նը՝ Փըր շենք, Թը զի, Գո շակ, Այի թէն, Այ դէ, Աղ բիկ, 
Քաղ տիկ, Ջեմ, Փշուր, Քը դեր, Սա րը կէ, Ջա ղուդ, Աղուդ, Դը ղա նէ եւ այլ, աս գիւ
ղե րը լրիւ ճա նա պար հին վրան են, բո լո րը հայ գիւ ղերն են, բայց ոչ մի հայ չի կայ 
մէ ջը15: 18 գիւղ է, կար ծեմ թէ չորս ըն տա նիք կա րել է որ հայ լի նի:

— Պա րոն Գէ որգ, ձեր ամ բողջ կե ան քը Թուր քիա էք ապ րել, քա ռա սուն 

13 Քա րա վան  –  Քա րա վանք, ըստ Պե տո յե ա նի՝ Սա սու նի Փսանք գա ւա ռա կի գիւ ղե րից (Պե
տո յե ան, Սաս նայ Ազ գագ րու թիւն, էջ 10): Հայ կա կան Հա մա ռօտ Հան րա գի տա րա նում Բիթ
լի սի Նա հան գի հայ կա կան գիւ ղե րի շար քում յի շուած է Սա սու նի գա ւա ռա կի Գա ւառ գիւ
ղախմ բում:

14 Մա րա թուկ  –  Մա րա թու կը Սա սու նի ամե նա բարձր լեռն է, գտնւում է Մօտ կա նի տա րած
քում: Մին չեւ այ սօր Մա րա թու կի ուխ տը պահ պան ւում է ինչ պէս Սա սու նում մնա ցած նե րի, 
այն պէս էլ Ստամ բուլ, Եւ րո պա, ԱՄՆ տե ղա փո խուած շատ սա սուն ցի նե րի կող մից: 2011ին 
այն նոյ նիսկ կազ մա կեր պել են Բաթ մա նի իշ խա նու թիւն նե րը. «Թուր քի ա յի Բաթ ման նա
հան գում գտնուող Սա սու նի քա ղա քա պե տա րա նի եւ քայ մա քա մա սի կազ մա կեր պած վե
րել քը դէ պի Մա րու թա լեռ սկսուել է Յու լի սի 31ին՝ ժա մը 4.00ին: Վե րել քին մաս նակ ցել 
են աշ խար հի տար բեր վայ րե րից ժա մա նած սա սուն ցի հա յեր, որոնց պա պե րը փրկուել են 
Հա յոց Ցե ղաս պա նու թիւ նից, տե ղի բնա կիչ ներ եւ մի խումբ թուրք լեռ նագ նաց ներ»՝ http://
www.armtown.com/news/am/has/20110802/4162128418/ : Այդ տա րի ուխ տագ նա ցու թիւ նից յե
տոյ Մա րա թու կի Ս. Աս տուա ծա ծին եկե ղե ցին աւե րուել է, իբ րեւ թէ՝ գան ձա խոյզ նե րի կող
մից: Շատ հա ւա նա կան է, որ որոշ մո լի ազ գայ նա կան ներ սկսել են ու շադ րու թիւն դարձ նել 
հայ կա կան ուխ տա վայ րե րին եւ այդ պի սով փոր ձում են խան գա րել աւան դոյթ նե րի շա րու
նա կա կա նու թե ա նը:

15 Փուր շենք, Թզի, Գո շակ, Փշուր գիւ ղե րում իս լա մա ցած հա յե րի զգա լի մա սը իրա կա նում 
մին չեւ այ սօր ապ րում է նոյն բնա կա վայ րե րում, իսկ քրիս տո նե ա նե րը Ստամ բուլ տե ղա
փո խուե ցին հիմ նա կա նում 60 – 70ական նե րին (տե՛ս «Հայ լար (հա յե րը)» յե տա գայ նիւ թը): 
Հա ւա նա կան է, որ Գէ որ գի թուար կած միւս գիւ ղե րում նոյն պատ կերն է: Թուար կուած 14 
գիւ ղե րից 11ը յի շուած են Պե տո յե ա նի Սա սու նի Եւ Տա րօ նի Պատ մա-Աշ խար հագ րա կան 
Տե ղագ րու թիւ նում (Փուր շենք, ակ նյայ տօ րէն Փիր շենք գիւղն է, էջ 56. Թզի՝ էջ 56. Այի թէն՝ 
ակ նյայ տօ րէն ԽութԲռնա շէ նի Հարթ նի գիւղն է՝ էջ 57. Այ դէ՝ Ադօ գիւղն է՝ էջ 57. Աղ բիկ՝ 
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տա րի է Ստամ բու լում էք ապ րում, Դուք ինչ պէ՞ս էք տես նում, այս տեղ 
իրա կա նում թուր քե րը գի տե՞ն, թէ ի՞նչ է եղել 15 թուա կա նին:
— Իմ կինս թուրք է, եւ ին քը գի տէր, ու հա յի մա սին լաւ կը մտա ծէր: Սո

ցի ա լիստ հա յե ացք ներ ու նէր:
— Բայց գի տէ՞ր իրա կա նում ինչ է եղել:
— Գի տէր, գի տէր:
— Որ տե ղի՞ց գի տէր: Շատ հե տաքր քիր է, թուր քը որ տե ղի՞ց պի տի իմա-
նայ, եթէ ին քը այդ տա րած քից չէ, իր պա պե րը այդ տա րած քից չեն, այ 
էս կող մի, արեւմ տե ան մա սի թուր քե րը որ տե ղի՞ց պէտք է իմա նան ինչ է 
եղել հա յե րի հետ:
— Առաջ չէ ին գի տեր, էս վեր ջին տա րի նե րը շատ կը խօ սուի կոր:
— Վեր ջին տաս տա րին: Դուք ե՞րբ էք ամուս նա ցել:
— Ես քսան տա րի է ամուս նա ցած եմ:
— Ու րեմն քսան տա րի առաջ ձեր կի նը որ տե ղի՞ց պէտք է իմա նար ինչ է 
եղել հա յե րի հետ:

Աղ բակ՝ էջ 28. Պե տո յե ա նի Սաս նայ Ազ գագ րու թիւ նի էջ 8ում Աղ բա կի մա սին ասուած է, որ 
գիւ ղում 15 տուն, 168 մարդ կար. Քաղ տիկ՝ ակ նյայ տօ րէն Կուս գե տի ձախ ափի Քաղ քիկ 
գիւղն է՝ էջ 28. Փշուտ, Սա րը կէՍա րե կան, Սա սու նի Փսանք գա ւա ռա կի գիւ ղե րից՝ Պե տո
յե ան, Սաս նայ Ազ գագ րու թիւն, էջ 10. Ջա ղուդՋա ղուտ, ԱղուդԱղուտ. ՋեմՋման, Գո շակ՝ 
Սա սու նի Խաբլ ջո զի գա ւա ռա կի գիւ ղե րից (Պե տո յե ան, Սաս նայ Ազ գագ րու թիւն, էջ 11, 12): 
Այս գիւ ղե րից որոշ նե րի մա սին ման րա մաս ներ կան Կով կաս ան ցած վե րապ րող նե րի վկա
յու թիւն նե րում: Աղ բի գիւ ղից վե րապ րո ղի վկա յու թե ամբ, գիւղն ու նե ցել է 140 տուն (ՀԱԱ, 
Ֆ. 227, Ց. 1, Գ. 452, Թ. 25 («Հա յոց Ցե ղաս պա նու թիւ նը Օս մա նե ան Թուր քի ա յում», Հ. 2, էջ 
27), 1915ի Ապ րի լին (ՀԱԱ, Ֆ. 227, Ց. 1, Գ. 452, Թ. 25 – 30 («Հա յոց Ցե ղաս պա նու թիւ նը Օս մա
նե ան Թուր քի ա յում», Հ. 2, էջ 254) եւ Մա յի սին կա րո ղա ցել են ետ մղել ջար դա րար նե րի մի 
քա նի յար ձա կում ներ (ՀԱԱ, Ֆ. 227, Ց. 1, Գ. 454, Թ. 42 – 43 («Հա յոց Ցե ղաս պա նու թիւ նը Օս
մա նե ան Թուր քի ա յում», Հ. 2, էջ 251), ապա Շէ նիկ, Սէ մալ, Գե ղա շեն, Հե թինք, Տա լուո րիկ 
եւ այլ գիւ ղե րից փրկուած նե րի հետ ամիս ներ շա րու նակ թաք նուել են Ան դոկ լե ռան ծեր
պե րում՝ քրդա կան գիւ ղե րից եր բեմներ բեմն ու տե լիք գո ղա նա լով, բայց ձմե ռուայ խիստ 
ցրտե րին՝ Յու նուա րի 24ին քաղ ցից ու ցրտե րից թու լա ցած այդ մարդ կանց վրայ: Վեր ջին
ներս կա րո ղա նում են դի մադ րել եւ Մու շը ռուս նե րի կող մից գրա ւուե լուց յե տոյ անց նում են 
Մուշ, այ նու հե տեւ՝ Կով կաս (ՀԱԱ, Ֆ. 57, Ց. 5, Գ. 150, Թ. 1 – 8 («Հա յոց Ցե ղաս պա նու թիւ նը 
Օս մա նե ան Թուր քի ա յում», Հ. 2, էջ 32): Ջեմ (Ճիմ) գիւ ղի մա սին վկա յու թիւն կայ, որ գիւ
ղի 40 հա յե րից մի այն 3ն են փրկուել (ՀԱԱ, Ֆ. 227, Ց. 1, Գ. 439, Թ. 4 եւ շրջ., 2 շրջ., տե՛ս 
«Հա յոց Ցե ղաս պա նու թիւ նը Օս մա նե ան Թուր քի ա յում», Հ. 2, էջ 288): Հարթ նի գիւ ղի 60 
հա յե րը նոյն պես կա րո ղա ցել են բարձ րա նալ Մա րա թուկ եւ յե տա գա յում փրկուել: (ՀԱԱ, 
Ֆ. 227, Ց. 1, Գ. 452, Թ. 30, տես «Հա յոց Ցե ղաս պա նու թիւ նը Օս մա նե ան Թուր քի ա յում», 
Հ. 2, էջ 286): Հա ւա նա բար 1923ից՝ Լո զա նի պայ մա նագ րի կնքու մից յե տոյ այս կամ կող
քի գիւ ղե րից փրկուած նե րը աս տի ճա նա բար վե րա դար ձած լի նեն հա յե րից դա տար կուած 
բնա կա վայ րեր՝ այս տեղ ար դէն տե ղա ւո րուած քրդե րի եւ արաբ նե րի հետ ապ րե լու: Քը դեր 
անու նով գիւղ չգտայ: Քա թեր անու նով ոչ մեծ սար կայ Վար դո յի գա ւա ռա կում, ուր փախ
չե լով հե տապն դուող հա յե րը փոր ձում էին թաք նուել (ՀԱԱ, Ֆ. 227, Ց. 1, Գ. 454, Թ. 38 – 39, 
տե՛ս «Հա յոց Ցե ղաս պա նու թիւ նը Օս մա նե ան Թուր քի ա յում», Հ.2, էջ 293): Թւում է, որ այս 
գիւ ղա կը յե տա գա յում ձե ա ւո րուած լի նի հենց Վար դո յի գա ւա ռա կի հայ կա կան գիւ ղե րից 
փա խած որոշ թուով հա յե րից:
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— Ես կը խօ սէի անոր հետ:
— Դուք կը խօ սէ իք, այո, բայց մին չեւ ձեր խօ սե լը ին քը ի՞նչ գի տէր:
— Մին չեւ իմ խօ սե լը ին քը կը լռէր կոր: Կ’երե ւի որ չգի տէր, կը լռէր կոր:
— Իմ ծա նօթ թուր քերն ասում են, որ թուր քե րը չգի տեն: Հի մա դուք 
Թուր քի ա յի հայ էք, եւ թուր քե րին աւե լի խոր քից գի տէք: Դուք կար ծում 
էք, կը խոր հէք, որ թուր քե րը գի տե՞ն: Ես խոր հում եմ, որ թուր քե րի մեծ 
մա սը չգի տի, եւ ու զում եմ հաս կա նալ, որ տե ղի՞ց պէտք է իմա նա յին:
— Իր պա պիկ նե րէն իմա ցած են:
— Իր պա պիկ նե րը որ տե ղի՞ց գի տեն: Ան կա րա յի թուր քը, Ստամ բու լի 
թուր քը, արեւ մուտ քի գա ւառ նե րի թուր քը, որ տե ղի՞ց պի տի իր պա պիկ-
նե րը իմա նա յին: Իրենց պա պիկ նե րը իրենց տա նը նստած են, այն ժա-
մա նակ հե ռուս տա ցոյց չկար, թեր թե րում չէ ին գրում, կամ չէ ին կար դում, 
կամ շա տերն այն ժա մա նակ անգ րա գէտ էին: Որ տե ղի՞ց պի տի իմա նա-
յին: Ինձ հա մար սա շատ կա րե ւոր է հաս կա նալ, իս կա պէս գի տե՞ն, թէ՞ 
չգի տեն: Գի տեն արե ւել քում, Արեւմ տե ան Հա յաս տա նի տա րած քում, գի-
տեն այն մար դիկ, ում հայ րը զի նուո րա կան է եղել, պա պը զի նուո րա կան 
է եղել, աս կե ար է եղել եւ արել են էդ ան մարդ կա յին կո տո րած նե րը, կամ 
գաղ թող նե րի կա րա ւան նե րին ու ղեկ ցել են, կամ արե ւել քում պաշ տօ նե-
այ են եղել, նրանք իհար կէ գի տեն: Չգի տեմ, նրանք կը պատ մե՞ն իրենց 
զա ւակ նե րին, դու կը պատ մէի՞ր քո զա ւակ նե րին, եթէ դու քո աս կե ար 
ժա մա նակ էդ պի սի բա ներ արած լի նէ իր:
— Հի մա ես ադ հար ցու մի պա տաս խա նը չեմ կրնայ տալ, բայց քրդե րը 

գի տեն, կը պատ մեն, իրա րու կը պատ մեն թուր քե րու մա սին:
— Քրդե րը գի տեն: Այ սօր քրդե րը թուր քե րի հետ թշնա մի են եւ թուր քե րի 
մա սին եր բեմն պատ մում են, բայց ու րիշ նպա տա կով, ու րիշ խնդիր կայ 
այդ տեղ: Եւ յե տոյ, քրդերն իրենք իրենց արած նե րը պատ մո՞ւմ են, թէ՞ մի-
այն թուր քե րի մա սին են պատ մում:
— Այո, ու րիշ նպա տա կով. թուր քե րը՝անոնք ալ պէտք է, որ գի տեն:
— Որ տե ղի՞ց, եկէք մի ա սին մտա ծենք:
— Իր պա պիկ նե րը պատ մել են իրեն:
— Էդ պա պիկ նե րը չեն իմա նում: Նրանց ասում են, որ հա յե րին աք սո րե-
ցին, որով հե տեւ թշնա մի էին, եւ իրենք հա ւա տում էին, որ թշնա մի էին:
— Հին ժա մա նակ նե րը չէ ին ըսեր, ար դէն ազա տու թիւն չի կար այ սինքն, 

հի մա ազա տու թիւն կայ, ամէն մարդ կ’իմա նայ ար դէն:
— Չեմ հա ւա տում, որ կ’իմա նայ: Հի մա էլ ու րիշ բան գի տեն: Հի մա էլ գի-
տեն, որ հա յե րին այն ժա մա նակ աք սո րե ցին, հա յե րը հի մա թշնա մի են, 
վրէժ են լու ծում, այս պի սի բա ներ են ասում: Իս կա պէս, որ տե ղի՞ց պէտք 
է իմա նայ թուր քը, այ սինքն՝ այն թուր քը, որը արե ւել քից չի: Կամ թէ կուզ 
Ստամ բու լի թուր քե րը: Ես անընդ հատ ինձ ու զում եմ դնել այդ թուր քի 
տե ղը, եթէ ես կամ հրա ման կա տա րէի, կամ ես էդ պէս դա ժան եմ, կամ 
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հարս տու թե ան հա մար գնա յի եւ էդ պէս դա ժա նու թիւն ներ անէի, մար-
դիկ այ րէի, երե խայ սպա նէի, թա լա նէի, ես կը պատ մէ՞ի իմ երե խա յին 
կամ իմ թո ռա նը այդ մա սին: Կար ծում եմ, որ չէի պատ մի, չգի տեմ, ես 
այդ պէս եմ մտա ծում:
— Թուր քե րը պատ մած չեն, բայց 40 տա րի է, որ ար դէն ամէն մարդ իմա

ցած է: Մի այն չեն ու զում ըն դու նել:
— Հի մա ըն դու նում են, թէ չեն ըն դու նում՝ դա քա ղա քա կան խօ սակ ցու-
թիւն է: Իմ հար ցը պարզ իմա նա լու մա սին է, գի տե՞ն, թէ չգի տեն: Դրա-
նից յե տոյ թէ ի՞նչ կ’ասեն՝ դա շատ տար բեր բա նե րից է կա խուած:
— Օրի նակ՝ Օր դու, Սամ սոն, Տրա պի զոն, Թո քատ, Ամա սիա ամէն մարդ 

գի տէ, թուր քե րը նոյն պէս: Խօ սած ժա մա նակ ար դէն գի տեն, մէկմէկ կը խօ սուի՝ 
ասոնք հա յե րուն հո ղերն են, ըշ տէ բաժ նուած են, սանկ է, նանկ է:

— Հա յե րի հո ղերն են, որով հե տեւ հա յե րին աք սո րել են: Եթէ աք սո րել 
են դա ւա ճան մէ կին՝ մի բան է, եթէ ան մեղ մար դը իր հո ղը մշա կե լիս 
եկել տա րել կամ սպա նել են՝ այլ բան է: Իրենք գի տեն, որ նախ կի նում 
այս տեղ հա յեր էին ապ րում եւ նա եւ գի տեն, որ այդ հա յե րին թուր քը 
աք սո րել է, տա րել է Սի րիա, որ պէս զի այս տեղ դա ւա ճան հա յե րը չխան-
գա րեն պա տե րազ մին: Այս պէս գի տի ին քը: Ին քը չգի տի, որ հա յե րին 
կո տո րել են վե րաց նե լու հա մար, ին քը գի տի, որ հա յե րին տե ղա փո խել 
են: Առա ւել եւս չգի տի, թէ ինչ ան մարդ կա յին դա ժա նու թիւն ներ են եղել, 
ինչ պէս Դուք գի տէք, ում ըն տա նի քից 47 մար դու այ րել են:
— Չէ: Ես ապ րում եմ էս երկ րի մէջ, շնչում եմ ամէն ին չը, տես նում եմ, որ 

գի տեն:
— Ձեր կնո ջը հայ րը, մայ րը, ձեր զո քան չը, անե րը գի տէի՞ն:
— Չեմ գի տեր: Կա րող ա որ գի տեն:
— Կա րող է: Սա վար կած է, կա րող ենք էս պէս վար կած ներ ասել, բայց 
գործ նա կա նում չգի տենք իրենք ի՞նչ գի տեն իրա կա նում:
— Եթէ պե տու թիւ նը չսով րեց ներ, ուր դե ղա՞ն պի տի գի տե նան, եթէ չկար

դաց նեն դպրո ցին, ուր դե ղա՞ն պի տի իմա նայ:
— Ես ան ձամբ մտա ծում եմ, որ թուր քե րի մեծ մա սը չգի տի: Ճիշ տը չգի-
տեն, եւ իրենք դրա հա մար չեն կա րող իրենց մե ղա ւոր զգալ, քա նի դեռ 
չգի տեն ինչ պի սի դա ժա նու թիւն եղաւ հա յե րի հան դէպ: Ձեր կի նը կա րո՞ղ 
էր պատ կե րաց նել, որ ձեր պա պե րին, ձեր ազ գա կան նե րին վա ռել են, եւ 
քա ռա սու նե օթ հո գուց ինը մի այն կա րո ղա ցել է փախ չել:
— Գի տեն, բո լո րը գի տեն, ար դէն կը խոր հին: Նա յէ, ես երեք տա րի 

առաջ գա ցի Պերմ, գա ցի Տա նո յին ար տը, Տա նո յին աղ բիւ րը: Ես ըսի որ աս ար
տին անու նը ի՞նչ է, ըսին որ Տա նո յի արտն է, ըսի որ աս աղ բիւ րին անու նը ի՞նչ է, 
Տա նո յին աղ բիւրն է, աս ըն կու զե նին Տա նո յին ըն կու զե նին է, աս այ գին Տա նո յին 
այ գին է: Մէկմէկ հար ցու ցի ըսի հի մա նոյն անու նո՞վ կը կան չէք աս այ գին, աս 
աղ բիւ րին, աս … Այո, նոյն անու նով: Անուն փո խուած չէ, ամէն մարդ նոյն անու
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նով կը կան չէ, ամէն ին չով: Ըսի գի տե՞ս, որ ես Տա նո յի թոռն եմ, ըսեց չեմ գի տեր, 
բայց եկուր տամ քե զի:

— Այո, քրդե րը: Դրանք քրդերն են: Նրանք միշտ են իմա ցել: Եւ հի մա 
նրանց իմա ցա ծը քա ղա քա կան է դար ձել: Բայց թո՞ւրքը: Սո վո րա կան, 
պարզ թուրք մա՞րդը: Ոչ թէ իշ խա նու թե ան մար դիկ, այլ գիւ ղա ցին, բա-
նուո րը, խա նութ պա նը, վար սա ւի րը, խո հա րա րը, գոր ծա րա նա տէ րը, 
տնա յին տնտե սու հին: Դուք որե ւէ թուր քից տե ղե կու թիւն ու նէ՞ք, բա ցի 
ձեր կի նը, որին դուք էք պատ մել, թէ ի՞նչ գի տի ին քը հա յե րի կո տո րած-
նե րի մա սին, իս լա մա ցած եւ թրքա ցած հա յե րի մա սին:
— Իս լա մա ցած նե րի մա սին յայտ նի են մի նակ քրդա խօս նե րը: Թրքա

ցած նե րի մա սին չեն ասում: Եւ իրանք էլ իրանց յայտ նի չեն անում: Շատ քի չերն 
են այդ մա սին խօ սում:

— Հի մա տար բե րու թիւն կա՞յ քրդա խօս մու սուլ ման հա յի եւ թրքա խօս 
մու սուլ ման հա յի մի ջեւ:
— Թրքա խօս մու սուլ ման հա յե րը ար դէն իրա րու կը ծած կեն, մենք չենք 

գի տեր կա՞ն, թէ՞ ոչ:
— Դուք նոյ նիսկ շփում չու նէ՞ք իրենց հետ:
— Եր բեք: Մենք չենք գի տեր, եթէ ին քը ինձ չի ըսեր, ար դէն դու չես գի

տեր: Ես որե ւէ մէ կը չեմ գի տեր: Բայց պե տու թիւ նը գի տէ:
— Պե տու թիւ նը ին չի՞ց գի տի:
— Պե տու թիւ նը ամէն մարդ ով է՝ գի տէ: Ար դէն 200, 100 տա րի առաջ 

մու սուլ ման եղած ա՝ պե տու թիւ նը գի տէ, որ աս հա յի ար մատ է, ար դէն գնաց:
— Կար ծո՞ւմ էք այդ պէս տե ղե ակ են:
— Այո: Գի տէ՝ աս մար դը հայ է, աս մար դը հայ է:
— Եթէ մի մարդ մահ մե դա կան է, թրքա խօս է, հա յե րի հետ շփում չու նի:
— Կապ չու նի, բայց պե տու թիւ նը գի տի, որ հայ ար մատ ու նի: Եւ վտանգ 

կը զգայ: Հի մա ես եր բեմն կ’ըսեմ էս մու սուլ ման հա յե րուն, կ’ըսեմ որ նա յէք՝ 
պե տու թիւ նը կ’ըսէ որ ասոնք հայ են, բայց ձե զի հա մար որո շում չի կայ, ար դե օք 
աս ճիշտ մու սուլ ման եղած է, թէ ոչ՝ ներ քին հայ է, ձե զի չի հա ւա տայ, ձեզ նէ կը 
վախ նայ: Մեզ մէ չի վախ նայ, ար դէն մե զի գի տէ ով ենք, ինչ ենք: Որ հայ է՝ հայ 
է այ սինքն, բայց ձե զի չի հա ւա տայ, ար դե օք իս կա կա՞ն մու սուլ ման եղեր է, թէ 
մէ ջի բա նե րը կու գայ: Օրի նակ՝ մի մարդ մը ին ձի ըսաւ, — ես քննու թիւն մտայ, 
Պօ լիս [ոս տի կան] պի տի ըլ լա յի, մի լի ցիա: Ադի ան ցի հայ մըն է, ինք չէ, իր պա
պե րը 15էն ետք իս լա մա ցած են: Շատ յա ջող էր քննու թիւ նը, բայց ար մա տը կը 
նա յեն, որ հայ է՝ չեն ըն դու ներ:

— Կար ծում էք, որ այդ քան լաւ տե ղե ակ են մարդ կանց ան ցե ա լին:
— Հի մա 200 տա րի էն ի վեր, 1840 եւ 60ից ի վեր մու սուլ ման եղած բո լոր 

հա յե րը էս պե տու թիւ նի ցու ցա կին մէ ջը կան: 100%:
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— Դուք հա մալ սա րան էք գնա ցել: Հա մալ սա րա նի մէջ Գէ որգ անու նը…
— Իմ իս կա կան անունս Գէ որգ չէ, անձ նագ րի մէջ անունս Ֆիք րի է, ան

շուշտ: Բո լոր ար խընդ ցի նե րի անուն նե րը կամ քրդա կան անուն են, կամ թրքա
կան անուն:

— Եղ բայր նե րիդ անուն նե րը ինձ կ’ասե՞ս: Անձ նագ րի եւ միւս անու նը:
— Օրի նակ՝ Չեպ տո յին անու նը Տիգ րան է, Նա յի ֆին անու նը Արա րատ է, 

Խամ սա յին անու նը Յաս միկ է, Հրեմ սին անու նը Հռիփ սիկ է, այ էդ պէս:
— Ինչ պէ՞ս ընտ րե ցիք հայ կա կան անուն նե րը:
— Մենք իրա րու. օրի նակ՝ իմ հա մար, 68 թուին ես եկած ատե նը, Դպրե

վան քէն իմ ու սու ցի չը ին ձի ըսաւ որ, զա ւակս, անունդ ար դէն տի գրուի անձ նա
գրին մէջ, ի՞նչ հայ կա կան անուն կ’ու զես քո հա մար, ըսի իմ պա պի կիս անու նը 
Գէ որգ է, ես ալ Գէ որգ կ’ու զեմ ըլ լայ:

— Ձեր ազ գա նու նը ասե ցիք ինչ պէ՞ս էր, Գէ որգ:
— Չա լըշ: Գէ որգ Չա լըշ, հա մա րե այ Չա ուշ [ժպտում է]: Հի մա աս տե ղը 

15 թուից յե տոյ ազ գա նուն նե րը աս երկ րի մէջ, որ հա յե րը կո տո րե ցին, ար դէն 
ազ գա նուն չի կայ: Իմ հայ րիկս մնա ցել ա եօ թը տա րե կան՝ Հայկ, չի գի տեր իրա 
ազ գա նու նը ինչ էր, երե սուն չորս թուին աս երկ րի մէջ օրէն քը հա նե ցին, կը կան
չէ ին առանց ազ գա նուն եղող նե րը, կ’ըսէ ին ի՞նչ էր անունդ՝ Հայկ, քու ազ գա նուն 
թող Չա լըշ ըլ լայ:

— Այ սինքն՝ ոչ մի կապ չու նէր, չգի տէք ին չու է Չա լըշ:
— Չէ, ոչ մի կապ չի կար: Օրի նակ՝ ես Հայ կի տղան եմ, Հայկ Գէ որ գի 

տղան է, Գէ որգ Բա լո յի տղան է, Բա լօ Խա չո յի տղան է, Խա չօ Զա քա րի տղան է, 
աս գի տեմ, բայց ին չո՞ւ իմ ազ գա նու նը Չա լըշ է՝ ադ չի գի տեմ:

— Հի մա դուք բո լոր ու թը՝ չորս քոյր, չորս եղ բայր, բո լորդ Չա լը՞շ էք:
— Չէ, ամուս նա ցած քոյ րերս ար դէն ազ գա նուն ներ փո խուած է: Մի այն 

չորս եղ բայր Չա լըշ ենք:
— Մկրտու թիւն ան ցա՞ք Ստամ բու լում:
— Մկրտու թիւն՝ չէ, ես մկրտու թիւ նը 59 թի ւին Ար խընդ եղայ: Վեր ջի նը 

ես եղած եմ: Գիւ ղի վեր ջին մկրտուած մար դը ես եմ: Քա հա նայ եկաւ գի շեր, 
գաղտ նի ըլ լայ: Ես, իմ եղ բայրս, քոյրս եւ գիւ ղին երեք երի տա սարդ: Վեց հո գի, 
վեր ջին ան գամ վեց հո գի մի ա սին եղան եւ ան տե ղը ար դէն ոչ մէ կը գիւ ղին մէջ 
մկրտու թիւն չե ղաւ: Ինձ նից առաջ բո լո րը եղած էին, բո լո րը: Բա սուր՝ Տիգ րա
նա կերտ, ան տե ղը քե շիշ Տա նօ անու նով՝ տէր տէր Տա նօ անու նով մարդ մը կար, 
ով որ Ար խըն դի մէջ կու գայ, կը մկրտի: Մօ տա ւո րա պէս քսան կի լո մետր հե ռու 
է: Իր զա ւակ նե րը բո լո րը մու սուլ ման կ’ըլ լան, ին քը չ’ըլ լար, ին քը կու գար, կը 
մկրտէր եւ կը վե րա դառ նար իր տուն:

— Գաղտ նի էր անում փաս տօ րէն:
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— Չէ, գաղտ նի չէր, այդ ժա մա նակ աւե լի լաւ էր: Յե տոյ կռուե ցին իրանք: 
59 թի ւից գի շե րը եկաւ, մի գի շեր մե զի մկրտեց, փա խեց:

— Բայց փաս տօ րէն գաղտ նի եղաւ: Գի շե րը եկաւ, յե տոյ շուտ վե րա դար-
ձաւ:
— Այո, բայց գիւ ղին մէ ջը գաղտ նի չէր, մար դիկ կ’իմա նա յին: Քա հա նա

յին հա մար էր, որ գաղտ նի կ’ընէր:

ՀԱՅ ԼԱՐ 
(ՄՕՏ ԿԱ ՆԻ ՀԱ ՅԵ ՐԸ)
2010 Սեպ տեմ բե րի 22ին Ստամ բու լի Գում Գա փու թա ղա մա սում գտնուող իր 
բնա կա րա նում սա սուն ցի Յա կոբ Գո չը պատ մեց մին չեւ Ստամ բուլ տե ղա փո-
խուե լը Սա սու նում ապ րած իր կե ան քի մա սին: 75 տա րե կան Յա կո բը ըն-
տա նի քի հետ Ստամ բուլ է տե ղա փո խուել 1970ին: Զրոյ ցին ներ կայ էին նրա 
կի նը, եր կու դուստ րե րը՝ Ար զուն եւ Արու սե ա կը: Զրոյցն ըն թա ցել է հիմ նա-
կա նում թուր քե րէ նով, որը Յա կո բը սո վո րել է Ստամ բու լում, եր բեմն-եր բեմն 
Յա կոբն անց նում էր հա յե րէ նի Սաս նոյ բար բա ռին: Թուր քե րէն հա տուած նե-
րը զրոյ ցի ըն թաց քում թարգ մա նել է Յա կո բի դուստր Արու սե ա կը: Բնագ րում 
պահ պա նուել է նոյն լե զուն:
Հար ցում նե րը ուղ ղուած են Հրա նուշ Խա ռա տե ա նի կող մից:
Ողջ զրոյ ցը եւ զրոյ ցի ըն թաց քում ստեպ-ստեպ Յա կո բի եր գած եր գերն ամ-
բող ջո վին ձայ նագ րուել են: Ձայ նագ րու թիւ նը պահ պան ւում է Հրա նուշ Խա-
ռա տե ա նի անձ նա կան ար խի ւում: Բնա գի րը տպագր ւում է կրճա տում նե րով: 
Նիւթն ամ բող ջա կան դարձ նե լու նպա տա կով բնա գի րը լրա ցուած է Արու սե-
ա կի հետ առան ձին զրոյ ցի որոշ հա տուած նե րով, որոնք բնագ րում մաս նա-
ւո րե ցուած են հա տուա ծի «Արու սե ակ» նշու մով:

Ար զու — Կնուն քիս անու նը Ֆի լի որ է, բայց ես այդ անու նը չեմ սի րում: 
Պաշ տօ նա կան անունս Հեր սօ Ար զու Քոչ է: Ար զու անու նը գե րա դա սում եմ: Սա
սու նի լե զուն որոշ չա փով հաս կա նում եմ, բայց հա յե րէն չեմ կա րող խօ սել: Եղ
բայրս եւ քոյրս Իս տամ բու լում հա յե րէն սո վո րե ցին, բայց ես չկա րո ղա ցայ: Մեր 
ըն տա նի քից մի այն այդ եր կու սը հայ կա կան դպրոց գնա ցին, միւս վե ցը չեն սո
վո րել եւ հա յե րէն չգի տեն: Հի մա հայ րիկս կը պատ մի գիւ ղի մեր կե ան քից եւ 
մա նա ւանդ կ’եր գի: Շա տե րը հա ճոյք կ’ու նե նան իր եր գից:

— Սա սու նի մէջ լաւ թուր քե րէ՞ն գի տէ ին:
Արու սե ակ — Չէ, թուր քե րէ նը իրենց մայր լե զուն չէ: Այս տեղ՝ Պօ լիս ան 

սով րե ցան: Իրենց մայր լե զուն հա ւա նա բար արա բե րէ նը պի տի ըսենք, եւ քրդե
րէնն է: Արաբ չէ սի րէ մա ման, բայց քա նի թրքե րէ նը լաւ չի գի տի, արա բե րէ նը 
աւե լի լաւ լե զու կու գայ իրեն: Ես քիչ մը կը հաս կա նամ, բայց չեմ կրնայ խօ սիմ, 
քոյ րիկս արա բե րէն կը հաս կա նայ, կը խօ սի: Ես քրդե րէն ալ չեմ գի տէ, ես վաղ 
տա րի քում Պօ լիս եկայ:
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— Պա րոն Յա կոբ, Դուք Ձեր եւ Ձեր ծնող նե րի, պա պե րի ան ցե ա լը ո՞ր 
ժա մա նա կից գի տէք, ի՞նչ են պատ մել Ձեր ծնող նե րը:
— Մօրս հայ րի կը Փուր շենք16 կե ղից [գիւ ղից] էր, մայրս կ’ամուս նաց նեն, 

Փուր շեն քէն կ’առ նեն կոր, Քա ւառ17 գիւ ղը կ’էր թա կոր: Քա ւա ռը շատ մեծ գիւղ էր, 
վան քին մօտ էր: Ֆեր մա նից յե տոյ քրդե րը կը հա ւա քուեն Փուր շենք կե ղը, կ’եր
թան տա ջիկ նե րին ալ կը բե րեն եւ հա յե րը կը կո տո րեն: Քա ւառ մայ րի կիս ամու
սինն ալ կը սպա նուայ: Մայ րիկս մի երե խայ կ’ու նե նայ, որ անու նը Անդ րա նիկ 
է, Անդ րան, մէկ տա րե կան, իսկ ամու սի նին անու նը Վար թօ է: Մայ րիկս կ’առ նի 
երե խան, կ’ու զէ ետ հօր կե ղը՝ Փուր շենք եր թայ: Հի մա ասոնք մար դի կը մեռց
նեն կոր, մնա ցե ալ ներն ալ ամէ նը կը հա ւա քեն կոր, կա մուր ջը կը տա նին կոր, ադ 
կա մուրջն ալ զէն քե րով մեռց նեն կոր: Մայրս գիր կը զա ւակ մը ու նէր: Տա ջիկ մը կը 
տես նի, քա շէ կը ան տե ղէն, «դուն գնա փրկէ ինք զին քը» կ’ըսէ կոր, չո ջու խը կ’առ
նի կը փա խի կոր, Փուր շենք կե ղը կ’անց նի կոր: Ար դէն իր բա բու տու նը Փուր շենք 
է, կու գայ անոր տու նը: Դեռ չի մա ցէ [իմա ցել, իմա նալ], բայց Փուր շենք էլ ար դէն 
կո տո րած կ’ըլ լան հա յե րը, մաս մը Ռու սաս տան կը փա խի: Իրեն հայ րը ար դէն 
մե ռուկ է, էր կու եղ բայր մա ցած են, որ յե տոյ Սու րիա գա ցին: Էր կու մարդ մա ցին, 
չգա ցան, Գե ւօ ու Սեւ դօ: Սեւ դօն ետ քը սպա նուաւ, անոր մի տղայ մնաց: Գե ւօն 
ութ հո գի կ’եղ նին ըն տա նի քը: Աշուն ար դէն կ’իմա նան կոր, որ ֆեր ման եկած 
են, նո րէն կը փա խին կոր, Գե ւօ կը մնայ: Տա ճիկ ներ նո րէն յար ձա կուան, ըսանց 
վե րու լցու տուն, դու ռը չբա ցա, կ’ըլ նեն զեր դիկ ու չո քեն մէջ երդ կին, խոտ մէջ 

16 Փիր շենք  –  20րդ դա րասկզ բին՝ Սա սու նի Խա բըլ ջո զի կամ Հազ զո յի շրջա նի հայ կա կան 
գիւ ղե րից, մին չեւ 1915ի Ցե ղաս պա նու թիւնն ու նե ցել է 15 տուն բնակ չու թիւն, 155 մարդ, հա
յեր (Վ. Պե տո յե ան, Սաս նայ Ազ գագ րու թիւն, Երե ւան, 1965, էջ 10. նա եւ՝ նոյն՝ Սա սու նի 
Եւ Տա րօ նի Պատ մա-Աշ խար հագ րա կան Տե ղագ րու թիւ նը, Երե ւան, 2005, էջ 56): Փիր շենք 
անու նով յի շա տա կել է նա եւ Ա.Տեւ կան ցը՝ 1878ին, 160 հայ բնակ չու թե ամբ (Արիս տա կէս 
Տեւ կանց, Այ ցե լու թիւն ի Հա յաս տան 1878թ., Ձե ռա գի րը հրա տա րա կու թե ան է պատ րաս
տել Հ. Մ. Պո ղո սե ա նը, Երե ւան, Հայ կա կան ՍՍՀ ԳԱ հրա տա րակ չու թիւն, 1986, էջ 118): Փիր
շենք գիւ ղի բնա կիչ, վե րապ րած Մկրտիչ Թո րո սե ա նը 1916ին պատ մել է, որ արա բա կան 
շէ կո աշիր թա պե տեր Խա լիլ Ճէ մի լը եւ Հա պէի Եու սու ֆը, Սա սու նի աշ րա թա պետ Խա լի լի 
Աբ դուլ Ազի զի հետ մի ա սին, քրդե րի հետ հա մա գոր ծակ ցե լով, 1915ի գար նա նը պա շա րել 
են Գոմք գիւ ղի մօտ գտնուող Պետ րոս Առա քե ա լի Ս.Ոս կեճ կութ վան քում շրջա կայ գիւ ղե
րից հա ւա քուած հա յե րին: Հա յե րի ինք նա պաշտ պա նու թիւ նը տե ւել է 40 օր: Մի այն քրդե րի 
կող մից վան քի ջու րը կտրե լուց յե տոյ են մար դիկ Մա յի սի 2ի գի շե րը դուրս եկել վան քից 
եւ մի ա ցել Մա րա թուկ լե ռա նը Սա սու նի 20 գիւ ղե րից հա ւա քուած 6 – 7 հա զար մարդ կանց: 
Ձմե ռուայ սկզբին մնա ցել էին մի այն 2500 մարդ, որից շուրջ 1500ը ձմե ռել են զպո տուն 
քուրդ աշի րե թի տա րած քում աշի րա թա պե տեր Զկօն եւ Տէր վիշ եղ բայր նե րի հո վա նա ւո
րու թե ամբ: Սա կայն Փիր շենք գիւ ղի 400 մար դուց 170 փրկուած նե րը ի վեր ջոյ ըն դու նում են 
շէ կո յի աշի րե թա պե տեր Եու սու ֆի եւ Ճէ մի լի՝ նրանց ծա ռա յե լու պայ մա նը եւ իրենց զէնքն 
ու ու նե ցուած քը յանձ նում են նրանց: 2016ի ամ ռա նը շա տե րը փախ չում են մօ տե ցած ռու սա
կան զօր քե րի մոտ եւ նրանց հետ նա հան ջում Կով կաս: Ի վեր ջոյ կեն դա նի են մնում եւ Արե
ւե լե ան Հա յաս տան են հաս նում շուրջ 85ը, եւ, իր տե ղե կու թիւն նե րով Փիր շեն քից 25 մարդ 
մնա ցել են քրդե րի մօտ (իրա կա նում՝ արաբ նե րի – Հ. Խ.) (ՀԱԱ, ֆ.227, ց.1, գ.452, թթ.31 – 32, 
Հա յոց Ցե ղաս պա նու թիւ նը Օս մա նե ան Թուր քի ա յում, Հ. 2, էջ 290 – 291):

17 Քա ւառ – Գա ւառ, Կա ւառ, 1878ին հա մար ւում էր Մշո Կա ւառ գա ւառ, սահ մա նա կից՝ Շա
տա խին (Տեւ կանց, էջ 71), 20րդ դա րասկզ բին յի շա տակ ւում է որ պես Սա սու նի գիւ ղա խումբ:



Ա. ԳԱՎԱՌԱՀԱՅԵՐԻ ԸՆՏԱՆԵԿԱՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ34

լցնում վրան, ամէն էն ութ մարդ մէ ջին կայ՝ վա ռան: Ամէն մե ռուկ, Գե ւօն մնաց, 
բան չե ղաւ ընոր: Մնաց, սաղ ցաւ, հա: Գե ւօ չմե ռաւ: Էն ետ քը Հա յաս տան գնաց, 
էն միւս ներ մե ռուկ ին: Գե րեզ մա նը ես գա ցած տե սած եմ, որ ամէնն ալ քովքո վի: 
Փա խուկ ներ ով մնաց՝ ետ եկին: Ան կէ ետ քը Փուր շեն քից քա նի մը մարդ Թուզ18 
կե ղը կ’եր թան: Ար դէն շատ մօտ է Թու զը Փուր շեն քին: Սեւ դօ Թզե նի գիւ ղը կ’եր
թա կոր, մայրս ալ կ’եր թա կոր: Ետ քը Սեւ դո յի տղան մայ րի կիս քոյ րը առաւ, անոր 
հետ կար գուած էր: Հայրս ալ ադ մի ջո ցին Թուզ կե ղում կ’ըլ լա կոր: Հե լան կար
գուան էդո րա: Հայրս եւ Սեւ դո յի տղայ բա ջա նաղ էլան:

— Ձեր հայ րի կը Թո՞ւզ գիւ ղա ցի էր:
— Հայրս Գուս կե ցի կեղ նի, Գուս19 կե ղէն: 1915էն առաջ Գուս կե ղէն, յե տոյ 

Շիյ գօ աշի րէ թը: Շիյ գօ աշի րէ թը արաբ ներ են: 100 հո գի Շիյ գօ գա ւա ռէն կը հա
ւա քուին կոր հա յե րը, հո նը կ’եր թան, բայց շիյ գո նե րը իրենց ու նե ցա ծը, ապ րանք
նե րը կ’առ նեն, կը խլեն: Ադ թա լա նը կ’ընեն, ադ առած ապ րանք նե րը Թզե նի 
գիւ ղը կը տա նին կոր, զի րար մի ջեւ կը կի սեն: Մեր պա պեր մա ցին չիփ լա խոտ: 
Վեց հո գի մա ցած, մկա մնա ցած սպա նուէր ին: Մա ցած են Թզի: Էլօ էր, Մա նօ 
էր, Սեւ դօ էր, Օնէ էր,Դո նէ էր… Դո նէ մեր Գուս կե ղա ցի էր: Ըդ աշի րէ թին աղան 
Օման Խա լիլ է, 4 – 5 հո գի սո վից հա նին, փրկեց, մեզ րա հա նեց [մեզ րան գիւ ղին 
կպած փոք րիկ տա րածք է, որն առան ձին կա ռա վա րիչ, գիւ ղա պետ չի ու նե նում: 
Մեզ րա յի գիւ ղա պե տը՝ մուխ թա րը մեծ գիւ ղի մուխ թարն է]: Էր կու հատ օչ խար 
կու տա կոր իրեն, ասեց տա րէք բազ մաց րէք, կէ սը ին ձի, կէ սը՝ ձե զի: Բայց ետ
քը կը մնան առանց ապ րան քի, Զե նըթ20 գիւ ղի աշի րէ թին աղան կու գա կոր, 
կ’առ նի ըդ Մեզ րան: Հի մա կա պուե ցաւ իրա րու, Թզե նի էն ալ թա լան կ’ընեն կոր: 
Աղան Թզե նի էն կը հա ւա քի կոր, Փուր շենք կը բե րէ կոր: Թզե նին մնա յին՝ պի տի 
մեռ նէ ին: Ադ Շէյ գօ աղան, Խա լի լէ Ջե մալ, կ’առ նի կոր, կը բե րէ կոր Փուր շենք: 
Փուր շենք կը տա նի կոր, կ’ըսէ կոր ադ ին չո՞ւ յետ տուիք, որով հե տեւ այ լեւս այդ 
մար դիկն ալ իրա ապ րանքն են: Ու րիշ տե ղե րէն մա ցուկ հայ լար21 հա ւա քուան: 

18 Թուզ, Թզի  –  Սա սու նի Խա բըլ ջո զի կամ Հազ զո յի շրջա նի հայ կա կան գիւ ղե րից, մին չեւ 
1915 ու նե ցել է 10 – 13 տուն հայ եւ քուրդ բնակ չու թիւն (Պե տո յե ան, Սա սու նի, էջ 56): 1878ին 
Թզի գիւ ղի մա սին Արիս տա կէս Տեւ կան ցը գրում է, որ բնակ չու թե ան թի ւը 16 մարդ էր (Տեւ
կանց, էջ 118): Մեկ այլ տե ղե կու թե ամբ Թու զում հայ կա կան տնե րի թի ւը 5 էր, քրդե րի նը՝ 
15 (ՀԱԱ, Ֆ.227, Ց.1, Գ.452, Թ. 30, տես «Հա յոց Ցե ղաս պա նու թիւ նը Օս մա նե ան Թուր քի ա
յում», Հ.2, էջ 286): Այս տե ղե կու թե ամբ Թզի հա յե րը Սա սու նի Վե րին Խար զան գիւ ղախմ բի 
20 գիւ ղե րի հայ բնակ չու թե ան մի մա սի հետ փա խել են Մա րա թուկ սար եւ փրկուել:

19 Գուս  –  Կուս գե տի աջ ափին գտնուող Կուս գետ գիւ ղը, Սա սու նի Խա բըլ ջո զի կամ Հազ զո յի 
շրջա նի հայ կա կան գիւ ղե րից, որին արաբ նե րը Խը լըխ տա էին կո չում: Մին չեւ Ցե ղաս պա
նու թիւ նը գիւղն ու նէր 80 տուն բնակ չու թիւն հայ քուրդ մի ա սին... Կուս գետն ու նէր մի եկե
ղե ցի Մ. Աս տուա ծա ծին անու նով (Պե տո յե ան, Սա սու նի, էջ 57):

20 Զե նըթ  –  Պէտք է որ Իրի ցանք (տես թիւ 27 ծթթ.) գիւ ղից ոչհե ռու գտնուող Զէյ նըկ գիւ ղը 
լի նի, Սա սու նի հիւ սի սում, Շա տա խի տա րած քում (Պե տո յե ան, Սա սու նի, էջ 29): 1878ին 140 
հայ բնակ չու թե ամբ Զե ւըկ անու նով գիւղ է յի շա տա կում Տեւ կան ցը Պա սորք/Բա սոր քի (տես 
թիւ 12 ծթթ.) մօ տա կայ քում (Տեւ կանց, էջ 122):

21 Հայ լար  –  «Հայ» բա ռին աւե լա ցուել է թուր քե րէն «լար» յոգ նա կի ա կան ցու ցի չը, օգ տա
գործ ւում է «հա յեր» իմաս տով:
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Արիկ, Զօ րիկ, Թու թօ, Խու դօ, Բե զօ, շատշատ մարդ էր, հը մէն հայ լար: Թուրք 
չի կար, քուրդ չի կար, արաբ էր կու տուն կար: Հայ լար կեղ էր:

— Հայ լար էք միշտ ասում, դա ըն դու նուա՞ծ բառ է, թէ հի մա ուղ ղա կի 
ասում էք:
— Մենք խօ սակ ցու թե ան մէջ ընդ հան րա պէս ասանկ կ’ըսենք: Հայ լար, 

թուր քե րէն եթէ խօ սինք՝ էր մե նի լար, չի կա րանք հայ լար ըսել, հա յե րէն խօ սանք 
նէ՝ հայ լար կ’ըսենք: Հայ լար հա ւա քուան, կը կար գուան: Յե տոյ մենք պի տի էղ
նինք, մենք որ էղանք, իմ լէ բան չը նէր, կը փախ նեն, մենծ ու մա նուկ կը փախ
նեն սա րեր: Կը կար գադ րէ ին թուր քեր, երբ որ զի նուո րը կու գար, կը փա խէ
ինք, լեռ նե րը կը փա խէ ինք, ետ քը կրկին նոյն տե ղը կու գա յինք: Էսի ես եմ, ես 
ծնուայ, չո ճուխ էի, դեռ կը փա խենք:

Փուր շեն քում քա նի՞ տուն հայ կար:
— Ու թը տուն: Մենք եր կու եղ բայր ենք: Փուր շենք կե ղում մի տուն կար, 

հայ րը տա ճիկ է, արաբ է, մայ րը հայ է:
Արու սե ակ  –  Հօ րա քոյրս է, որ արա բի հետ է ամուս նա ցած:

— Տա ճի կը արաբն է՞, թէ՞ թուրքն է:
— Թուր քը:
Ար զու — Արա բը: Տա ճիկ մու սուլ մա նին կ’ըսենք:

— Քուրդն էլ է՞ տա ճիկ:
— Տա ճիկ է, հը բը ի՞նչ է:
Ար զու — Տա ճիկ են թուրքն ալ, արաբն ալ, քուրդն ալ:

Իսկ զա զան22 ի՞նչ է:
— Զա զա, էն էլ քուրդ է: Տա ճիկ է:

— Դուք սուն նի մահ մե դա կան զա զա նե րի մա սի՞ն էք ասում տա ճիկ, իսկ 
ալե ւի նե՞րը23:
— Ալե ւի հի մա տա ճի կու թիւն կ’ընէ: Վեր ջին ժա մա նակ թուրք կ’եր թայ 

բո լո րին կը սպա նայ, քուրդ լա, արաբ լա, կուր ման ջի լա, զա զա լա, ըմ մէն, ըմ
մէն կը մոր թեն թուր քեր:

22 Դեր սի մում, Մու շում, Բիթ լի սում, Սա սու նում եւ դրանց հա րե ւա նու թե ամբ ապ րող զա զա 
լե զուով խօ սող բնակ չու թիւն, որոնց ինք նու թիւ նը զա նա զան ւում է «ալե ւի», «զա զա ալե ւի», 
«կը զըլ բաշ», «քուրդ», «ալե ւի քուրդ», «դեր սիմ ցի» եւ այլ ինք նա նուն նե րով:

23 Ալե ւիզ մը շի իզ մից առանձ նա ցած եւ իս լա մա կան պաշ տօ նա կան կրօ նա կան ինս տի
տուտ նե րին հա կադ րուող կրօ նա կան ուղ ղու թիւն է, որ մահ մե դա կան նե րի կող մից որ պէս 
աղանդ է որակ ւում: Ալե ւիզ մի հե տե ւորդ նե րը Թուր քի ա յում լե զուակրօ նա կան խմբեր են: 
Թուր քի ա յում ալե ւի ներ շատ կան յատ կա պէս հա րա ւա յին եւ արե ւե լե ան շրջան նե րում՝ ներ
կա յիս Հա թա յի թուրք մէն նե րի, արաբ նե րի, Դեր սի մի, Մու շի, Սա սու նի, Բիթ լի սի, Երզն կա յի 
գլխա ւո րա պէս զա զա խօս բնակ չու թե ան մի ջա վայ րում:
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— Վեր ջին ժա մա նակ՝ ե՞րբ:

— Ըմ մէն կը սպա նի թուրք հի մակ ու հի մակ: Ըդոնք հի մա կ’ըմ բոս տա նան:
— Փուր շեն քից բա ցի ու րիշ գիւ ղե րում էլ հա յեր կա յի՞ն, թէ՞ մի այն Փուր-
շեն քում հա ւա քուե ցին:

— Կայ: Ամէն կե ղի մեջ ասանկ փրկուած 5 – 6 հո գի կան:
— Յե տոյ իս լամ չդար ձա՞ն այդ հա յե րը:

— Դար ձան, իս լամ եղան յե տոյ: Մենք մա ցինք հայ եւ Փու շուտ24 կեղ հայ 
մնաց, Նոր շէն25 մնաց: Ըդ էր կու կէ ղեր մօտ ին իրար: Մեր մօ տը եօթ – ութ տե ղե
րում հայ քրիս տո նե այ մարդ կէր: Միւս ներ դար ձան իս լամ էնոնք: Եղան իս լամ, 
մը զի եկան, բա բը եկաւ, եգուր ընէ իս լամ, բա բը. ըսի գա ցէք, ես քրիս տո նե այ 
եմ:

— Իսկ դուք որ երե խայ էիք, ինչ պէ՞ս քրիս տո նե այ էիք. քա հա նայ կա՞ր, 
կնունք կա՞ր:
Ար զու — Կնունք չի կար:
— Կնունք չի կէր էն վախ տին, հա, էդ էլ կնունք էղեր ա ուշ:
— Բայց ինչ պէ՞ս էիք վստահ, որ քրիս տո նե այ էք: Ձեզ ու րիշ նե րը քրիս-
տո նե այ էի՞ն ըն դու նում:

— Մընք գի դենք, օր քրիս տո նե այ ենք: Քրիս տո նե այ հա մա րեա չէր մա
ցէ, տա ճիկ ներ ին: Կ’ըսէ ին Դի ար բե քիր քրիս տո նե այ կայ, բայց մարդ գի տէ՞ր 
ուր դեղ է ըդ Դի ար բե քիր: Կ’ըսէ ին մահ մե դա կան եղէք, ու րիշ ճար չու նիք, ու
րիշ տեղ չի կայ, որ էր թաք եա նի, էս քան հայ էք մա ցէ մի այն: Խա չիկ խա բուաւ, 
քրդա ցաւ, անոր եդե ւէն ամէն մարդ դար ձաւ: Բայց ինք մեռ նե լիս աղօթ րան 
առ նի ու մեռ նի: Ինք կը դառ նա կոր, կ’աղօ թէ կոր: Պրա գի դան Խա չօ: Ան տա ռի 
մէջ է, Պրա գի դան Խա չօ կ’ըսեն: Եկե ղե ցի չի կէր, հոն շատ խաչ քար կէր: Գոշ կի 

24 Փու շուտ (նա եւ՝ Փշուտ, Փուշ րուտ)  –  Գիւղ Սա սու նի Փսանք գա ւա ռա կում: Ըստ Սո ֆիա Մա
նու կե ա նի նիւ թե րի Հռութ գիւ ղի հետ մի ա սին «Փշուտ գիւ ղը Ցե ղաս պա նու թիւ նից յե տոյ 
մինչ 1980ական նե րի վեր ջը եղել է ամե նա խիտ հայ քրիս տո նե այ բնակ չու թիւնն ու նե ցող 
գիւղն ամ բողջ Սա սու նում: Սրանց մեծ մա սը տի րա պե տել է հա յե րէ նի, սա կայն երի տա
սարդ սե րունդն աւե լի շատ արա բա խօս է» (Սո ֆիա Հա կո բե ան, Սա սունն ու Սա սու նի հա
յե րը Ցե ղաս պա նու թիւ նից յե տոյ մինչ այ սօր, Մար տի 2, 2016,  –  http://horizonweekly.ca/
news/details/81770): Նույնն են վկա յում նա եւ Գոմք գիւ ղի արա բա խօս, մահ մե դա կան հայ 
եղ բայր նե րը (տես «Իրենց հայ լի նե լը չեն ժխտում, բայց շատ են ձու լուել, մու սուլ ման են 
դար ձել» պատ մու թիւ նը): Ըստ Ցե ղա ղաս պա նու թիւ նը վե րապ րած Ստե փան Յա րու թիւ նե
ա նի 1916ի վկա յու թե ան, Փշուտ գիւ ղի 150 բնա կիչ նե րից ոչ մե կը չի փրկուել (ՀԱԱ, ֆ. 227, 
ց. 1, գ. 439, թթ. 4 եւ շրջ., 2 շրջ., բնա գիր, ձե ռա գիր),  –  Հա յոց Ցե ղաս պա նու թիւ նը Օս մա նե
ան Թուր քի ա յում, Հ. 2, էջ 288): Մնում է եզ րա կաց նել, որ Փշուտ գիւ ղում յե տա գա յում հա
ւա քուել են տար բեր վայ րե րում փրկուած առան ձին մար դիկ:

25 Նոր շէն  –  Նոր շէն գիւղ կար Սա սու նի Փսանք գիւ ղախմ բում, որի մօտ գտնւում էր Սուրբ 
Կո նոն սի վան քը: 200 հայ բնակ չու թե ամբ Նոր շէն անու նով գիւղ է յի շա տա կում 1878ին 
Արիս տա կէս Տեւ կան ցը Խար զա նի հայ կա կան գիւ ղախմ բում (Տեւ կանց, էջ 116):
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գիւղն, Գո շակ26: Գո շա կը տէր հայր նե րուն տեղն էր, Գո շակ եկե ղե ցի էր: Տէր տէր 
չի կէր: Խաչ քար շատ կայ, Թզի խաչ քար, Գո շա խաչ քար, Իրի ցանք27 խաչ քար, 
ամէն կե ղում խաչ քար կայ: Փեր շին28 ալ խաչ քար կայ:

— Ինչ պէս էին իմա նում մար դիկ՝ ո՞վ է քրիս տո նե ան, ո՞վ է մահ մե դա կա-
նը: Ի՞նչ լե զուով էիք խօ սում:
— Գի տեն, հըմ մէն գի տեն ով ով կայ: Կե ղում հա յե րէն ա կը խօ սինք, 

Սաս նոյ բար բառ: Մըր անուն ներ հա յու անուն ին: Մըր կե ղը Էղօ կար, իր երե
խա ներ՝ Առա քել, Օս կօ, Օւակ, Ար փի: Հը մէն հա յու անուն: Իմ անուն՝ Յա կոբ 
կ’ըսեն: Էյուբ կ’ըսեն հոս: Յա կոբ Գոչ: Եղ բօրս անուն՝ Սե րոբ Գոչ: Գոչ՝ ըսել է թէ 
մե չի լա րը քո չի լար: Ղոչ է, օր օչ խը րի հո տը կ’առաջ նոր դէ:

— Քրիս տո նե այ հա յե րի մէջ երբ էրե խա նե րը մե ծա նում էին, ո՞ւմ հետ 
էին ամուս նա նում, չէ՞ որ քիչ էիք, բո լորն ար դէն իրար մօտ էին, ազ գա-
կան էին:
— Փրկուած աղ ջիկ ներ ալ կա յին, կար գուան:
— Բայց յե տոյ, ասենք 50 թուին դեռ Փուր շենք էին ապ րում: Ո՞ր թուին 
Փուր շեն քից դուրս եկան: 70, 75թուին, այ սինքն՝ 50 – 60 տա րի ֆեր մա նէն 
վեր ջը Փուր շենք էին ապ րում: Փուր շեն քում քիչ մարդ էր, ամուս նա նա լու 
քիչ հնա րա ւո րու թիւն կար քրիս տո նե ա նե րի հա մար: Օրի նակ, Ձեր կի նը 
որ տե ղի՞ց է:
— Անոր հէր լէ Գուս կե ղից է: Հէր փա խան գա ցին Խութ… գա ցին, ու զա

ցին, բե րա ցին իրան: Առ նե լէն ետ քը, ու զե լէն ետ քը ճա նաչ ցայ [ժպտում է]:
— Հար սա նիք անո՞ւմ էիք այդ ժա մա նակ: 30, 40, 50 թուե րին:
Արու սե ակ — Մարս կը շուա րի որ հարց նես կոր, կը խնդա կոր:
— Հարցս տա րօ րի նա՞կ է: Ինձ դժուար է պատ կե րաց նել յի սու նա կան նե-
րի կե ան քը:
— Կան չէ խա ղը, հարս նիք կ’էնենք գե նէ, էր կու օր թա մամ հարս նիք է: 

Հա յու հարս նիք լաւ հարս նիք կ’եղ նի: Տա ճիկ լա կըր մը զը կը կան չէ խաղ, հա

26 Գոշ, Գո շակ, Կո շակ  –  Սա սու նի Վե րին Խար զան՝ Խաբլ ջո զի շրջա նի գիւ ղե րից, մին չեւ 
1915 ու նե ցել է 5 տուն հայ բնակ չու թիւն (Պե տո յե ան, Սաս նայ, էջ 11): 1916թ. փրկուած եւ 
Կով կաս փա խած ակա նա տես նե րից գրան ցած տե ղե կու թե ան հա մա ձայն գիւղն ու նե ցել 
է 10 տուն, որից 5ը՝ հայ, 5ը՝ քուրդ (ՀԱԱ, ֆ. 227, ց. 1, գ. 452, թ. 30 շրջ., բնա գիր, ձե ռա գիր): 
Վե րապ րած Մկրտիչ Թո րո սե ա նի վկա յու թյամբ, Կօ շա կը Խա բըլ ջո զի գայ մա գա մու թե ան 
200 հա յաբ նակ գիւ ղե րից այն 20ից մէկն էր, որի բնա կիչ նե րի ջար դե րից փրկուած մնա
ցորդ նե րը բար ձա ցան Մա րա թուկ սար եւ ազա տուե ցին յե տա գայ ջար դե րից (ՀԱԱ, ֆ. 227, 
ց. 1, գ. 439, թ. 30 շրջ., բնա գիր, ձե ռա գիր, («Հա յոց Ցե ղաս պա նու թիւ նը Օս մա նե ան Թուր քի
ա յում», Հ. 2, էջ 286):

27 Երի ցանք  –  1878ին Մշոյ Շա տա խի գիւ ղախմ բում կար Իրի ցանք գիւղ՝ 144 մարդ հայ բնակ
չու թե ամբ (Տեւ կանց, էջ 71): 20րդ դա րասկզ բին Իրի ցան քը Սա սու նի Հաբլ ջո զի կամ Հազ
զո յի գիւ ղախմ բում էր, մին չեւ 1915ը ու նե ցել է 10 – 13 տուն հայ եւ քուրդ բնակ չու թիւն (Պե տո
յե ան, Սա սու նի, էջ 57):

28 Փեր շին  –  Փրշուտ, գիւղ Սա սու նի Փսանք գա ւա ռա կում:
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յերն ալ կը կան չեն խաղ: Հա յոց հարս նիք տար բեր էր, քուր դին հարս նիք տար
բեր էր:

— Տար բե րու թիւնն ին չո՞ւմ էր:
— Օն լար իս լամ, բիզ էր մե նի [նրանք մահ մե դա կան են, մենք հայ ենք]:
Քուրդն էլ է եր կու օր հար սա նիք անում, հայն էլ է եր կու օր հար սա նիք 
անում:
— Անոնք հարս նիք մեզ նան սով րան, հա յե րան սով րան: Անոնք ի՞նչ գիտ

նան հարս նիք: Եր գել մկա հա յե րան սով րան: Մկա լէ հա յեր թո ղին եկան Իս
տամ բուլ, ան տեղ բա րա քե աթ կտրաւ, խէր չմնաց: Ախպր ներ ցամ քան, ծա ռե րը 
չոր ցան, ծա ղիկ չոր ցաւ: Իրա րու կ’ըսեն, կը խօ սան, կ’ըսեն հա յե րը գա ցին այ
լեւս հոս խէր չի մնաց:

— Ան ձամբ դուք՝ Յա կոբ Գո չը, երբ ամուս նա ցաք, ձեր ամուս նու թիւ նը 
հար սա նի քո՞վ է եղել:
— [Ծի ծա ղում է] — Ըրինք, պստիկ ինք: Քնուկ ի, ես քնուկ ի իմ հարս նի

քին: Երե խայ էի:
— Քա նի՞ տա րե կա նում ամուս նա ցար:
—  Տըս նե րեք, բել քի [գու ցէ] տասն չորս:
— Միշտ էդ պէս շո՞ւտ էին ամուս նա նում:
— Իմ մէր ին ձի շատ կը սի րէր, կա նուխ ամուս նա ցուց: Ճաշ պատ րաս

տուե ցաւ, շատ հիւ րեր կի գէն մեր տուն, խալխ էկաւ, հար սը բե րին: Բայց ըդ 
օրը չեն պա րեր, մէկ տա ճի կին մը զա ւա կը կը մեռ նի29: Ընդ հան րա պէս պա րեր 
կ’ըլ լայ եղեր: Հար սին գլխուն թա փե ցին եր թի կէն բա ներ մը, փի շատ, ատանկ 
բա ներ: Հրա ցա նով մի այն մէկ ան գամ կրնաս կրա կել, բա րութ կը լցնեն, օդ կը 
կրա կեն:

— Հի մա հար սա նի քի որե ւէ երգ յի շո՞ւմ էք:
— «Լո լոր թին» ըսեմ: Մէ կը եր գում ի՝ միւս պա տաս խա նում ի, աղ ջիկ ներ 

ա կ’եր գան [եր գում է: Շատ հմա յիչ ձայն ու նի, եւ եր գում է շատ զգաց մուն քով: 
Ակ նյայտ է, որ սի րով է եր գում, եւ ան մի ջա պէս սկսում է եր գել՝ հենց որ խնդրում 
եմ, առանց սե թե ւե թան քի]: Հար սըն քին գո վընդ30 կը պա րէ ին, գո վըն դի երգն 
ասեմ, — Նայ դուր, նայ դուր, նայ դուր նա ու հա, նայ դուր նա ու հայ նայ դուր 
հայ/, աղ չի, քու անուն անուշ էր/ նայ դուր նա ու հայ, նայ դուր հայ /3 ան գամ/, 
քու մա տին օս կա նիշ է, մայ դուր նա ու հայ, նայ դուր հայ/, աղ չի քու անուն 
անուշ էր, նա յուր նա ու հայ, նայ դուր հայ/, աղ չի քու անուն քնքուշ էր, նայ դուր 

29 Երաժշ տու թե ամբ հար սա նիք չե ղաւ, քա նի որ գիւ ղում մարդ էր մա հա ցել: Առ հա սա րակ 
տա րա ծուած սո վո րու թիւն է թէ՛ հա յե րի, թէ՛ թուր քե րի, թէ՛ քրդե րի մէջ, կապ չու նի ազ գա մի
ջե ան յա րա բե րու թիւն նե րի հետ:

30 Գո վընդ  –  Կլոր, դան դաղ շուրջ պար: Սո վո րա բար պա րում էին հար սա նիք նե րին: Կա րող 
էր առանց ընդ հա տում նե րի տե ւել երեք – չորս ժամ: Պա րող նե րը յա ճախ պա րում էին սե
փա կան եր գի մե ղե դու հնչիւն նե րի տակ:
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նա ու հայ նայ դուր հայ/, դուն գա ցիր, հե ռու գա ցիր, նայ դուր նա ու հայ, նայ 
դուր նա ու հայ, նայ դուր հայ /2 ան գամ /, հէ՜յ, դուն գա ցիր հալ վա սար ու հով, 
նայ դուր նա յու հայ, նայ դուր հայ /2 ան գամ/, հէ՜յ, բմբուլ հան դէ վըր քա րու հով, 
նայ դուր նա յու հայ, նայ դուր հայ/, բլբուլ նստաւ վըր քա րու հով, նայ դուր նա յու 
հայ, նայ դուր հայ/, Հէ՜յ, կ’ել նէր աշուղն էս քա րու հոն, նայ դուր նա յու հայ, նայ 
դուր նայ /2 ան գամ/, Հէ՜յ, կ’ըսէր աշուղն օտարն է, քար ու հող, նայ դուր նա ու 
հայ, նայ դուր հայ/, աշուղն օտար էր, քար ու հող, նայ դուրն նա ու հայ, նայ դուր 
նա/, Հէ՜յ կե լէք հո վիւն էլել է հոն, նայ դուր նա ու հայ, նայ դուր նա,/2 ան գամ/, 
Հէ՜յ տա նող դի ւան խէր ու հող, նայ դուր նար հայ, նայ դուր հայ/, նայ դու, նայ 
դուր, նայ դուր նա ու հայ, նայ դուր նա ու ջայ, նոյ նի նո՜ր:

Հար սը նի քին աւե տիս կ’եր թան կոր, դար ձած նե րը՝ քրդե րը [նկա տի ու նի 
քրդա ցած հա յե րին] աղուէս կ’ըսեն կոր ադ գոր ծին: Ես գիւ ղում աւե տիս գա ցած 
եմ, աւե տի սի եր գը կայ: Կ’եր թան հարս ու փե սի գա լու աւե տի սը կ’ընեն: Բայց 
ես չեմ յի շեր այդ շար քը31: Օրօր մըն ալ կ’եր գեմ, րու րի, րու րի [եր գում է], — Գա
ցել եմ քաղ հան, քաղ հան կ’ենեմ, դուն պառ կի պառ կի, քնի, քու երազ բա րի, 
քու քու նը անուշ, Րրո րի՜…/ Րրո րի՜, ձագ, րրո րի՜, րրո րի՜, գառ րրո րի՜/… Քրդեր 
ու րիշ կերպ կ’ըսեն, անոնք գառ նու կի հետ կը հա մե մա տեն [եր գում է քրդե րէն եւ 
թարգ մա նում է], — Մէ կա մե այ գառ նուկ, Սիրտս, հո գիս, ջի գե արս…

— Փիր շեն քում ապ րե լու տա րի նե րին ի՞նչ տօ ներ էիք նշում:

 — Հը մէն տօ ներ, հա յու տօ ներ: Ծնունդ, Սուրբ Սար գիս, հը մամ մեծ 
պաս, բայց չէ բռնէ, գի տենք էդ է, բայց մարդ չէ բռնէ:

Արու սե ակ — Բայց կը պա հէ ին իրենց աւան դու թիւն նե րը, կը պատ մէ ին, 
Սուրբ Սար գի սին սա պէս բան կ’ընէ ինք, կամ 40 հատ ցո րեն, գա րի, չգի տեմ 
ինչ, ասոնք կ’առ նէ ինք անոր մէ ալիւր կը շի նէ ինք, իշ տէ ապուր մը կը շի նէ ինք, 
տախ տա կին վրայ կը դնէ ինք, կը հա ւա տա յինք, որ Սուրբ Սար գի սը պի տի գար, 
առա ջի նը ին քը պի տի ու տէր գի շե րը եւ ադ ամէն բա նը կ’ըսէ ին: Հի մա կ’ըսեն, 
որ հոն տե ղի մնա ցած մար դիկ ան գամ հա յե րուց աւան դու թիւն ներ կը շա րու նա
կեն կոր, առանց գիտ նա լու, որ ադոնք հա յե րէն մնա ցած աւան դու թիւն ներ են:

— Տրըն դէզ լսե՞լ էք:

[Թուր քե րէն] — Տրըն դէզ, շվո տա նիս կ’ըսենք: Եգիպ տա ցո րե նի ճիւ ղե
րից կրակ կը վա ռէ ին, կը ցատ կէ ին բո լո րը՝ մեծ, փոքր, կ’ու րա խա նա յին, կը 
զուար ճա նա յին, տան քին վրայ, ան տեղ հարթ է: Երբ որ քիչ մը կը մա րի կրա կը՝ 
կը ֆռռա յին: Երե խա նե րը տնից տուն կ’եր թա յին, բան կ’ու զէ ին, քաղցր բա ներ, 
փշատ, չիր: Եր դի քից կը կա խուէ ին, կ’ու զէ ին: Շվո տա նիս, շվատ ամի սի անունն 
է: Վար դա ռին առա ջին օրը կու լան եղեր, կա թով ապուր մը կ’եփեն՝ չո լագ:

31 Շար քը  –  Տուե ալ դէպ քում՝ մե ղե դին:
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— Վար դա վա ռին կա թով ապո՞ւր: Դա Վար դա վա ռի՞ն էր, թէ՞ Մա յիս ամ-
սին էր՝ Համ բար ձում կար, ջան գիւ լում կար:
— [Ոգե ւո րու թե ամբ] — Կար, կար, Համ բար ձումն ալ կը կա պենք, թել, 

կ’ել նենք, գի շեր կա պենք թել մա տին, պար սմբար կ’ըսեն, ըմ մէն բան կ’էնենք, 
ըմ մէն բան գի դեմ:

— Վեր ջին Վար դա վա ռը եւ վեր ջին տրըն դէ զը, որ եղել է եւ որին Դուք 
մաս նակ ցել էք, ե՞րբ է եղել:
— [Մտա ծե լով] Շուտ: Փուր շենք կ’ապ րենք կոր: Գու ցէ քա ռա սուն տա

րի կայ: Տա րոկ լոխ եկեր, տա րոկ լոխ գի քեր, տա ճիկ ներ կ’ըսեն տա րոկ լոխ ի՞նչ 
է, չեն գի դեր: Դեկ տեմ բեր կը լմննայ, Ծննդից առաջ էր: Հոս տեղ՝ Իս տամ բուլ 
եկե ղե ցի կ’եր թանք: Պաս կը պա հենք: Հոս տեղ չի կայ Տը րըն դէզ, մենք գի դինք 
Տը րըն դէ զի օրըն, կ’ըսինք էսօր տրըն դէզ կը շին վէ շվա տէ կէզ: Հնում 14ին էր 
[Փետ րուա րի 14]: Հոս տեղ չի գի տեն: Հոս տեղ դպրոց կ’եր թեն գի քեն, կ’ըսեն հա
յե րէն սով րե ցէք, թէ խի՞ հա յե րէն, մենք հա յե րէն գի տենք, զինք տե ղի հա յե րէն կը 
սով րինք մինք լէ:

— Երբ որ դուք տրըն դէզ անում էիք Փուր շեն քում, տա ջիկ նե րը չէի՞ն 
հարց նում էս ի՞նչ բան է:
— Կը հարց նէ ին, կ’ասէ ինք մըր ադաթն ի, մըր սո վո րու թիւն ի: Իրենք 

չգի տեն, ոչ մի բան, դու նի ան [աշ խար հը] իրանց հը մար չի ծնի:
— Իսկ մա տաղ անո՞ւմ էիք գիւ ղում:
— Ուխ տին կեր՝ ադաք32, անա սուն կը կտրէ ինք: Երբ որ ուխ տին Մա րա

թուկ կ’ել նէ ինք, 25 հատ կը կտրէ ինք կոր: Ատի կա Յու լիս էր: Յու լի՞ս, թէ Օգոս
տոս էր: Ու թը կեղ կը սո վեն, կը կեն հո նի: Կ’եփեն, գա թէն, մա ծը նը, եղը, բլղուր 
կ’եփեն, միս կ’եփեն, կեր ցու ցեն: Տա ճիկ ներ լէ կու գան, հո նի կու գան: Հա յե րուց 
հետ խէ րով է կ’ըսեն, իրանց քաղ ցուն: Անոնք ալ անա սուն կը կտրեն: Անոնք ա 
Մա րաթ[ու կի] ուխ տի կ’եր թան: Ամէն մարդ իր տե ղը ու նէր, վրան կը կա պէր: 
Տա ճիկ ներ Հինգ շաբ թի կ’եր թին, հա յեր՝ Ուր բաթ: Խա ղեր [պա րեր] կար, կ’եր
գէ ին: Հա յե րէն, քրդե րէն: Արա բե րէն չի կար, չեր գէ ին: Քրոջս ամու սին անուն 
Փո լոս էր, ես ու ինք ու րար կու կան չէ ինք: Մրցինք, բռնենք զու րար: Փո լոս կ’եր
թէր կը ֆռար, Մուշ կ’եր թէր, շատ մար դոց կը հան դի պէր, կը սով րէր33: Փո լոս 
կ’եր գէր եւ յե տոյ անոր տղան, ես, մենք ալ կը սով րէ ինք ան կէ: Ու րիշ ներ ալ կա
յին, անոնց մէ ալ կը սով րէ ինք: [Եր գում է] — Հոյ Նու բար, Նու բար, Նու բար տու 
Նու բար/հո հէ նո վար նօ վար նօ վա վա րէ տու Նու բար/, Սա սը նօ քը րեր, քը րեր 
քը րօ վա վա րը նօ էյ Նու բար, Սա սը նօ քը րեր քա րի վը վար թօ նու բար/ նու բար 
դա ռար քի շե րով, հոյ նու բար/ Դիլ բար դա ռար քի շե րով տու նու բար/ հէ քա լար 

32 Ադաք  –  մա տաղ, զո հա բե րու թիւն:
33 Պատ մո ղի տե ղե կու թիւն նե րով Մու շում յի սու նա կան նե րին դեռ հա յե րէն իմա ցող մարդ 

շատ կար, ծա ծուկ մի մե անց հետ հա ղոր դակց ւում էին:
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գեդ րէն չա փե րով, հոյ նու բար/ քա լան գե լէն չա փե րով տու նու բար/ հէ՜ Նու բար 
ելաւ սա րե րուն հոյ Նու բար/ Դե բար էլաւ սա րե րուն տո նու բար/ հէ՜ Պա տը հե
տեւ խե ղե րուն հոյ Նու բար/ Հա թաւ հե տեւ խե ղե րուն տո Նու բար/ հէ՜ թա մաշ 
էր վըր եա րե րուն հոյ նու բար/ թա մաշ էր վըր եա րե րուն տո նու բար, հէ՜, իմ եար 
քիմ եար վեր սի րուն հոյ նու բար/ իմ եար քիմ եար վեր սի րուն թոյ նու բար/ հէ՜ 
հա զար վեր նէ քու տի րուն հոյ Նու բար / հա զար վեր նէ քու տի րուն տօ Նու բար/ 
հէ՜ օղոր միկ վեր քու բա բուն հոյ Նու բար/ վագ վա գո զիմ քո խե րուն տօ Նու բար/ 
հէ՜, հոյ Նու բար, Նու բար, Նու բար, տօ Նու բար/ Նու բար ելան խի յա րոց տօ Նու
բար/ հէ՜, Դիլ բար ելաւ խի յա րոց տօ Նու բար/ քա ղեց խի յար կո խեց ծոց հոյ 
Նու բար/ գեդ րա որ վեզ նի վըզ գոց հոյ Նու բար/ հէ՜, Նու բար դուն վիր քա ղե
ցիր, հոյ Նու բար/ Դիլ բար դուն վիր քա ղե ցիր տօ Նու բար/ հէ՜, պստիկ ախ պոր 
եա րե րուն հոյ Նու բար/ պստիկ ախ պոր եա րե րուն տօ Նու բար/ հէ՜, հոյ Նու բար, 
Նու բար, Նու բար, թոյ Նու բար/ հէ՜, Նու բար ելաւ ջեր կու Մա րաթ կին, ջեր կու 
Մա րաթ կին… / էդ Մա րաթ սա րը ուր կէ ուխտ կ’ենեն, հե լաւ զեր կու Մա րաթ կին/ 
հէ՜, հե լաւ զեր կու Մա րաթ կին, հոյ Նու բար/ հե լաւ անուշ հո տե րուն տօ Նու բար/ 
հե լաւ անուշ հո տե րուն հոյ Նու բար/ սառ ցա վըր պաղ աղ բըր նուն տօ Նու բա՜ր/:

— Հա յե րէն քա նի՞ երգ գի տէք:

— 6 – 7 հատ [եր գում է] — Է՜, տա նի նայ նայ նայ, նա, խա նի նայ նայ նայ/ 
Է՜, խա նի նա ու, խա նի նա ու, խա նի նայ նայ/ տա նի նայ նայ նայ, տա նի նայ, նայ/ 
շուրջ ու բո լոր կա նաչ է/ շուրջ ու բո լոր կա նաչ է/ քուր դը հա յին կ’աղա չէ/ տա նի 
նայ նէյ ի, հա նի նայ նէյ ի, հա նի նա ու, հան նա ու, հա նի նայ նայ/ հա նի նայ նայ 
նայ, տա նի նայ նայ/ տա նի նայ նայ նայ տա նի նայ նայ/

— Քրդերն էլ եր գո՞ւմ էին այդ օրե րին:

— Անոնք չեն գի տեր, չեն եր գեր:
— Բայց դուք քրդե րէն եր գեր էք եր գում, ու մի՞ց սո վո րե ցիք հա պա այդ 
եր գե րը:

[Խօ սում է թուր քե րէն] — Հա յեր կ’եր գեն քրդե րէն, անոնք այդ եր գեր չեն 
գի տեր, չեն եր գեր: Անոնց հար սա նի քին ալ հայ եր գող ներ կը կան չեն: Մե զի 
նուա գող ներ կան, իրան ցը՝ չի կան: Հա յեր կ’եր թան կը նուա գեն: Ես ալ կը նուա
գեմ, փող կը փչեմ: Հա, մի բան կը պատ մեմ, հի մա յի շայ: Նուա գով լուր կ’իտեն 
հա յեր: Պաշտ պա նուե լու հա մար: Հո վի ւը կ’ըսէ որ, ես ոչ խար նե րը կ’առ նեմ կոր 
արա ծե լու կը տա նիմ, իսկ եթէ ես ադ ու զուն հա ւան [եր կար մե ղե դին], եթէ ատի
կա ես նուա գեմ, գիտ ցած եղէք, որ վտանգ կայ, իսկ այդ, որ վտան գը կը սպառ
նի, ոչ խար նե րը պի տի առ նեն, փախց նեն, պի տի գող նան, կ’ըսէ: Չո բան ընոնց 
կ’ըսէ քա նի որ պի տի առ նէք, նստե ցէք, ես պի տի նուա գեմ, ետք վեր ջը կ’եր
թաք կ’ըսէ կոր: Կը նուա գէ կոր, յե տոյ ար դէն կը հաս կը նան կոր, կու գան կոր, կը 
փրկեն կոր ոչ խար նե րուն: Ու զուն հա ւան քուր դեր «դե ժին բրօ» կ’ասեն: Բա ռեր 
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ալ ու նի, «եա րըս եկաւ, եա րըս ասեց» [եր գում է] — Տա նի նայ նայ նայ, տա նի 
նայ նայ/ տա նի նայ նայ նայ, տա նի նայ նայ/ խո շի լա խէ մեր չե նօ, խո շի լա խէ 
մեր չեւօ/ ռէյ սու տղան բե ղո րով, էգաւ ան ցան թռվռով/ տա նի նայ նայ ի՜, հա նի 
նայ նայ ի՜, խա նի նայ նայ ու՜, հա նի նայ նայ/, էգաւ ան ցաւ թռվռով, կար միր ջո
րին էր առաջ, կար միր ջո րին էր առաջ/ սար ու ձո րէն քա ղե ցինք, քա ղե ցինք հայ 
ձո րե ցինք, ձո րե ցինք ձոր տուե ցինք/ տա նի նայ նայ ի՜, հա նի նայ նայ ի՜, խա նի 
նայ ու՜ հա նի նայ նա՜յ/…

Աս երգ հե քի աթ [պատ մու թիւն] ու նի: Երի տա սարդ տղայ մը աղ ջիկ մը 
կը սի րէ, աղ ջիկն ալ անու նը Սար վեր է: Երի տա սարդ տղայ մը ալ կայ, ադ տղան 
կը նշա նուի, մա տա նի կը տայ: Տղան կ’եր թայ ամէն օր անոր տու նը, օր մըն ալ 
կ’եր թայ, բայց կը տես նայ որ փա խել է, հոն կը նստի ադ խա ղը կը կան չի [եր-
գում է]: Իդա մեր փե սան կ’ըսէր, Փո լոս: Ան կ’եր թար կը սով րէր կ’ըսէր [շա րու-
նա կում է եր գել]: Կը մրցէ ինք կոր, երեք մարդ մի կողմ, երե քը՝ միւս կողմ: Բայց 
այս եր գե րը գիտ ցո ղը, եր գո ղը Փո լոսն է, ես ինէ սով րե ցայ, ան առաջ նորդ էր, 
ան կէ ետ քը ես շա րու նա կե ցի անոր:

— Փուր շեն քում ապ րե լու տա րի նե րին, 50 թուին, 60 թուին, քո երի տա-
սարդ տա րի նե րին, Հա յաս տա նի մա սին գի տէի՞ք, գի տէի՞ք որ Հա յաս-
տան աշ խարհ կայ:

[Խօ սում է թուր քե րէն, յե տոյ անց նում է հա յե րէ նի] — Ոչ գի տէ ինք, որ 
Ռու սաս տա նում հայ լար կան: Ետ քը իմա ցանք: Իս տամ բու լի հա յե րի մա սին ալ 
ետ քը իմա ցանք, գնա ցող եկող նե րէն: Առաջ նե րը լաւ էր, խա ղաղ էր, բայց երբ 
որ սկսան նե ղաց նել… Աղ ջի կը՝ տաս ներ կու տա րե կան էր Թե րե զան, սար կ’եր
թար, առ ջե ւը ելան փախց նե լու հա մար: Բռնե ցին իրեք – չորս մարդ, ու բռնան 
որ ցրուին, քար զար կուկ էն տղի գլուխ կոտ րայ ու փախ նի, էլ չհաս նի հոն, էկաւ 
տուն: Տա ճիկ ներ եկան, կռուայ: Էր կու տա րի մա ցի, էլ լա թո ղե ցի եկայ: Եթէ 
մնա յի կամ անոնք զիս պի տի մեռց նէ ին, կամ ես պի տի մեռց նէի, եւ թշնա մի 
կ’եղ նենք:

Արու սե ակ [բա ցատ րում է հօր պատ մա ծը] — Քոյ րիկս փախց նել կ’ու
զեն, ան շուշտ խնդիր ներ կ’ըլ լայ: Մենք ու նէ ինք մահ մե դա ցուած ազ գա կան ներ: 
Օրի նակ՝ հօրս քրո ջը ամու սի նը դար ձած էին, մահ մե դա ցած էին, եւ անոնք քիչ 
մը մի ջա մուխ կ’ըլ լան, քիչ մը սպառ նա լիք ալ կը դնեն մէջ տեղ, կը ստի պին մե
րին նե րուն՝ հայ րի կիս հան դէպ, որով հե տեւ ինչ պէս կրնայ ըլ լալ մեր ժել քուրդ 
աղա յին տղուն հետ, ան կա րե լի է: Յե տոյ ծնողքս փախ նիլ կ’որո շեն, այ սինքն՝ 
գիւ ղը ձգել եւ փախ նիլ: Նախ քոյ րիկս ու ղար կե ցին, տա րի մը առաջ հօ րեղ բայր
ներս եկած էին Պօ լիս, անոնց ու ղար կե ցին, վեր ջը միւս նե րը փա խան: Այն օրը 
կը փա խեն, որ գիւ ղին մէջ հարս նիք մը կայ ատեն եւ ամէն մարդ հարս նի քով 
հե տաքրք րուած է, իրա րան ցում կայ եւ այն գի շեր կ’ել նեն ար դէն գիւ ղէն:

Յա կոբ [խօ սում է թուր քե րէն, յե տոյ անց նում է հա յե րէ նի] — Երեք տղայ, 
հինգ աղ ջիկ ու նենք: Արու սե ա կը, Մա րի ա մը, Զա րու հին, Սան թու հին… վախ
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ցանք ար դէն: Մին չեւ էդ մէկ – եր կու մարդ եկածգնա ցած էին, կ’ըսէ ին Իս տամ
բուլ հայ լար կան: Մենք եկանք, յե տոյ մէկ – եր կու ըն տա նիք էլ փա խան եկան: 
Ար դէն միւս նե րը դար ձան: Իս լամ դար ձան: Էն որ դար ձան իս լամ՝ էլի փա խան: 
Մենք ըսինք օրանց, գի դե՞ս. մենք էլանք փա խանք, դուք էլաք իս լամ, դո րի՞ փա
խաք: Մա ցեր էք հոն, հա մա շատ քուր դի ին սան են դնում… խաս տա ճիկ նե րը 
աւե լի լաւ են, քան թէ դար ձած նե րը: Ամօ թա ցած են նէ, միւս նե րը իս լամ չեն սե
պեր, ար դէն դար ձած նե րը: Շատ քիչ մա ցին ար դէն, գու ցէ մէկ – եր կու մարդ: 
Մա ցող ներ հո ղը ան գամ չեն ցա ներ, շի նած են խոտ, կը հնձեն ար դէն: Պե տու
թիւնն ալ անոնց թո շակ կի տայ: Հմէ նին թո շակ կի տայ: Մէկ մա սը հոն պե տու
թիւն թո շակ կի տայ, զէնք ալ կի տայ, որ եա նի իրա ըն տա նի քը քրդե րից պաշտ
պա նի: Դրա մը բայց կնո ջը կի տայ: Ամէն մարդ եր կու, երեք կին ու նի, ամէնն ալ 
թո շակ կ’առ նին: Ոմանք այս պէս, այս նպա տա կով թո շա կը կ’առ նեն կոր, ոմանք 
ալ կ’ըսեն կոր, որ զա ւակ ներ ու նեն, չեն կրնար, աղ քատ են, չեն կրնար, ոմանք 
ալ ադ ձե ւով կ’առ նեն կոր էղեր: Եւ աշ խա տան քը թո ղին, ոչ խար կը պա հեն հի
մա եւ խոտ կը հնձեն:

— Գիւ ղում ապ րե լու ժա մա նակ զրու ցո՞ւմ էիք, գի տէի՞ք 15ի կո տո րած նե րի 
չա փը, թէ ամէն մարդ իր գիւ ղի, իր ըն տա նի քի պատ մու թիւ նը գի տէր:
[Յու զուած, արագ-արագ խօ սում է թուր քե րէն, թարգ մա նում է Արու սե ա-

կը] — Գի տէ ինք, բո լո րին մոր թե ցին, ամէն տնից գու ցէ մի մարդ մնաց, գու ցէ ոչ 
մէ կը չմնաց: Նախ ֆար ման էղաւ, աք սոր եղաւ: Իմ օղոր մած պապ կ’ըսէր մինք 
վիր ցեղ բե րէ, մեր մե ռաւ, Ղուր բան լա էկաւ Թզի մե ռաւ, իմ իրուն մնաց, մկայ 
չգի դէ, ինչ էղաւ՝ չգի դէ: Տա րան: Փա խած, մարդ չի կայ: Երեք հատ հայ գե նե րալ 
ան դամ կար այն ժա մա նակ: Մենք գի դէ ինք, անոնք գե նե րալ ներ էին, հա յե րէն 
ալ կար գե նե րալ ներ, բայց Գեր մա նի ան քիչ մը պրո վո կիա ըրաւ կ’ըսէ կոր, օս
ման լուն, ըսաւ որ հա յե րը մեզ մէ զէնք առին, առած էին ար դէն, ադ զէն քե րը 
կ’ըսէ, օս ման լուին կ’ըսէ, որ մեզ մէ առին, ի՞նչ պի տի ընեն: Պրո վո կէ ըրին, ան ալ 
եկան տնե րուն եւ ադ զէն քե րը տե սան, հա ւա քե ցին ամէնն ալ, յե տոյ կը հաս կը
նան կոր եւ կ’ըսեն կոր, որ ամէն ձեր մէ ջի հա յե րէն մաք րե ցէք, կա նանց, երե խա
նե րին: Չի ասում մոր թէք, ասում ա քշէք տա րէք: Կան խո շոր մար դիկ, էնի կտրէ 
[այ սինքն՝ մի այն հե ղի նա կա ւոր մարդ կանց սպա նէք]: Անոր կար գադ րու թիւն 
կ’ար վէ, կը սկսեն կո տո րել: Քուր դեր թա փուան կո տո րան: Նախ Տա լուո րիկ 
առան, Սա սուն պար տուաւ, բո լոր կին, տղա մարդ, երե խա ներ, բո լոր, ով մնաց՝ 
փա խան Սի րիա, Ռու սիա, ամ մա շա տը ջար դուան, կո տո րուան, սպա նուե ցան: 
Բո լոր գիւ ղեր թա լա նե ցին: Շատ, շատ մեռ ցու ցին: Յե տոյ ռուս ներ եկան, տա ճիկ 
գիւ ղեր ջար դե ցին, հա յերն ալ: Հա յեր Ռու սի ա յէն եկան ջար դե ցին տա ճիկ գիւ
ղե րը: Ետ քը քա շուան, գա ցին: Ով մնաց հա յե րից՝ տա ճիկ եղան, իս լամ: Շատ 
տա ճիկ, շատ էղան:

— Ձեր իմա ցա ծով, Փուր շեն քում ապ րե լու ժա մա նակ, բա ցի ձեր տա րած-
քից, հա յեր ու րիշ որ տե՞ղ կա յին: Բա ցի ձեր այդ ու թը գիւ ղե րից:
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— Հը մէն կեղ կար: Փշուտ, Տալ հոր34, Քո մըր դի35, Տըն դիկ36, Ար փի37: Մէ կը 
միւ սի հետ խօ սե ցաւ, էդ պէս իմա ցաւ: Պստի գիւ ղե րը կը ճան չը նա յին:

— Իսկ ինչ պէ՞ս գի տէ իք, որ պէս քրիս տո նեա՞յ հա յեր, թէ՞ իս լա մա ցած հա յեր:
— Ոչ, ոչ, հա յեր: Քրիս տո նե այ հայ: Բայց վեր ջըն մու սուլ ման եղան: Մենք 

երբ որ գի տէ ինք որ կա յին, ան ատեն հայ անուն էին: Հի մա ար դէն մու սուլ ման 
եղան: Մուտ քա38 հա յեր մա ցեր ին: Գի տեն համ զա զա, համ ար ման ջա39: Շատ 
ար ման ջա գի տեն Մուտ քա հա յեր:

Արու սե ակ  –  Ատի կա շա րու նակ ւում է: Այն պէս չէ, որ դա դա րեց ար դէն 
հա յը մահ մե դա կան դառ նալ: Իմ մայ րի կիս ըն տա նի քը, հայ րը, մօ րեղ բայրս, 

34 Տալ հոր, Դալ հոր  –  1878ին Տեւ կան ցը Տալ վո րը հի շա տա կում է «Հա զուան կամ Սա սուն» 
գա ւա ռա կի գիւ ղե րի շար քում՝ 129 թուով բնակ չու թե ամբ (Տեւ կանց, էջ 119), իսկ 20րդ դա
րասկզ բի հա մար Պե տո յե ա նը այն հա մա րում է Սա սու նի Փսանք գա ւա ռա կի գիւ ղե րի մեջ 
(Տեւ կան ցը Փսան քը՝ Պսանք, նոյն պէս թուար կում է «Հա զուան կամ Սա սուն» գա ւա ռա
կի գիւ ղե րի շար քում, էջ 119), մին չեւ Ցե ղաս պա նու թիւ նը գիւղն ու նէր 32 տուն հայ բնակ
չու թիւն, 350 մարդ, Ս. Տղա մա նուկ եկե ղե ցի (Պե տո յե ան, Սաս նայ, էջ 9): Ըստ ջար դե րից 
փրկուած Ստե փան Յա րու թիւ նե ա նի վկա յու թե ան գիւղն ու նե ցել է 15 տուն, բո լո րը՝ հա յեր, 
200 մարդ, փրկուել են 11ը (ՀԱԱ, Ֆ. 227, Ց. 1, Գ. 439, Թ. 4 եւ շրջ., 2 շրջ., տե՛ս «Հա յոց Ցե ղա
սպա նու թիւ նը Օս մա նե ան Թուր քի ա յում», Հ. 2, էջ 288):

35 Քո մըր դի – Գիւ ղի տե ղո րո շու մը չկա րո ղա ցայ ճշտել: Հնա րա ւոր է, որ այն Սա սու նի Վե րին 
Խար զան (Խա բըլ ջոզ) գիւ ղախմ բի Գո մըր դեր (Գո մար տեր) գիւ ղը լի նի:

36 Տըն գիկ, Տնգետ, Տնկէտք, Տնկեր  –  Սա սու նի Հաբլ ջո զի կամ Հազ զո յի գիւ ղախմ բի գիւ ղե
րից, մին չեւ 1915 ու նե ցել է 18 տուն հայ բնակ չու թիւն, 200 մարդ (Պե տո յե ան, Սաս նայ, էջ 11): 
1958ի հա մար Տեւ կան ցը Տնկե րի հայ բնակ չու թե ան մա սին աւե լի մեծ թիւ է գրել՝ 240 մարդ 
(Տեւ կանց, էջ 118): Ըստ ջար դե րից փրկուած Մկրտիչ Թո րո սե ա նի գիւղն ու նե ցել է 20 տուն, 
10ը՝ հայ, 10ը՝ քուրդ, հա յե րի զգա լի մա սը կա րո ղա ցել է բարձ րա նալ Մա րա թուկ սար եւ 
յե տա գա յում փրկուել են (ՀԱԱ, Ֆ. 227, Ց. 1, Գ. 452, Թ. 25, տե՛ս «Հա յոց Ցե ղաս պա նու թիւ նը 
Օս մա նե ան Թուր քի ա յում», Հ. 2, էջ 286):

37 Ար փի  –  Մօտ կա նի (տես ծթթ. 38) շրջա նի գիւ ղե րից, մին չեւ Ցե ղաս պա նու թիւնն ու նէր հա
րիւր տուն հայ բնակ չու թիւն, շէն եւ կա մա րա կապ եկե ղե ցի (Պե տո յէ ան, Սա սու նի, էջ 60): 
Աւե լի վաղ, 1878ին, Ա. Տեւ կան ցը Մօտ կա նի Ար փի գիւ ղի հայ բնակ չու թե ան թուի մա սին 
գրում է 217, եւ յի շա տա կում Թուխ մա նուկ եկե ղե ցի (Տեւ կանց, էջ 106): Ար փի ում մին չեւ այ
սօր հա յա խօ սու թիւ նը պահ պա նուել է (տե՛ս՝ «Մեր Տու նը Քան դուած Էր» պատ մու թիւ նը՝ 
Խօ սե լով Մի մե անց Հետ. Անձ նա կան Յի շո ղու թիւն ներ Ան ցե ա լի Մա սին Հա յաս տա նում Եւ 
Թուր քի ա յում, էջ 83 – 92):

38 Մօ տը կան, Մօտ կի, Մուտ կի, Մուտ քի, Մօտ կան, Մուտ կան  –  գիւ ղա խումբ Բիթ լիս Նա հան
գի հա մա նուն գա ւա ռի մէջ՝ նե րա ռե լով նա եւ Խու թը (ԽութԲռնա շէն): Հայ կա կան Տաւ րո սի 
փէ շե րին է, հիւ սի սից սահ մա նա կից է Մու շին, արե ւել քից՝ Բիթ լի սին, հա րա ւից՝ Շիր վա նին 
եւ Խար զա նին, արեւ մուտ քից՝ Սա սու նին: Եր բեմն մտնում էր նա եւ Սա սու նի կազ մի մէջ: 
Ի. դա րի սկզբին բուն Մօտ կա նը ու նէր աւե լի քան 70 բնա կա վայր, որոն ցում կամ լի ո վին 
հա յեր էին ապ րում, կամ՝ քրդե րի հետ խա ռը (Պե տո յե ան, Սա սու նի, էջ 82): 1878ին Մօտ
կա նի հայ կա կան գիւ ղե րից 25ի մա սին տե ղե կու թիւն ներ է թո ղել Արիս տա կէս Տեւ կան ցը 
(Տեւ կանց, էջ 106): 27.08.1916ի մի վկա յու թե ան հա մա ձայն Մօտ կա նի հայ կա կան գիւ ղե րից 
գե րի ներ էին պահ ւում Մու շի գա ւա ռի Դե րիկ գիւ ղում (ՀԱԱ, ֆ. 227, ց. 1, գ. 442, թ. 1 – 4, տես 
«Հա յոց Ցե ղաս պա նու թիւ նը Օս մա նե ան Թուր քի ա յում», Հ.2, էջ 238), այ սինքն՝ Մու շը ռուս
նե րի կող մից գրա ւուե լուց եւ փրկված հա յե րի Կով կաս տե ղա փո խուե լուց յե տոյ: Հնա րա ւոր 
է, որ այդ գե րի նե րը յե տա գա յում հնա րա ւո րու թիւն են ու նե ցել վե րաբ նա կուե լու Մօտ կա նի 
դա տար կուած հայ կա կան գիւ ղե րում:

39 Գի տեն համ զա զա, համ ար ման ջա  –  գի տեն թէ՛ զա զա յե րէն, թէ՛ հա յե րէն:
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զար միկզար մու հի ներս աւե լի ուշ մահ մե դա ցան: Երե սուն տա րի առաջ մահ մե
դա ցան: Քիչ մը ազ դե ցու թիւ նէ, քիչ մը ճնշում նե րէ: Եւ նա եւ ներ սի ճնշում նե րէ: 
Ու րիշ մահ մե դա ցած հա յեր կ’ըսէ ին, որ դուն ալ մահ մե դա կան պէտք է ըլ լաս: 
Անոնք ալ իրար կը քա շեն, ասանկ բան մը կա կոր: Իմին մայ րի կիս հայ րի կին 
անու նը Օհան էր, եւ երե սուն տա րի առաջ դար ձան, մօ տա ւո րա պէս կ’ըսեմ, 
հայրս աւե լի լաւ գի տէ, եղաւ Ռա մա զան անուն: Իր ինք նու թե ան թուղ թը փո
խեց, ըն տա նիք մը, մեծ ըն տա նիք մը մահ մե դա ցաւ: Գի տեն ան շուշտ որ հայ են, 
բայց ասի կա մի այն ազ գա կան նե րու հետ կը խօ սին: Մեր մօտ «մենք հայ ենք» 
կ’ըսեն կոր: Բայց դուր սը իրենց մէ ջը ի՞նչ կ’ըսեն կոր… Մենք շատ կը խօ սինք կոր 
մեր ազ գա կան նե րուն հետ, կը վախ նան կոր, բայց մենք կ’ըսենք որ, կը կար ծէք 
որ ձե զի բնիկ մահ մե դա ցած, ճեր մակ թո՞ւրք կը նկա տեն, ոչ:

— Իսկ վա խը ին չի՞ց է, վա խե նում են, որ եթէ ետ դառ նան, վե րաք րիս տո-
նէ ա նան, կը հե տապն դե՞ն իրենց, կը բռնա նա՞ն իրանց վրայ:
Արու սե ակ — Թե րեւս այս պէս, բայց գի տեն կոր, որ աս երկ րի մեջ հա յե րը 

եւ թուր քե րը ժո ղո վուրդ ըլ լալ դեռ թշնա մի են, ասի կա ամէն ժո ղո վուրդ, ամէն 
ան հատ գի տէ այս երկ րին մեջ: Հայ չըլ լաս նէ՝ մի փոքր աւե լի պաշտ պա նուած 
կը զգաս: Հի մա ադ մահ մե դա կա նու թիւ նը անոնց պա տե ան մը կը շնոր հէ կոր, 
ադ պա տե ա նը մահ մե դա կան եղած ատեն, ադ ծէ սե րը կի րար կած ատեն ար դէն 
անոր տա կը չեն փնտռեր կոր դուն քուրդ ես, արաբ ես, չգի տեմ ինչ, հի մա ար դէն 
շատ չի փնտռուիր կոր, ատի կա կը պաշտ պա նէ կոր ար դէն:

— Ձեր ազ գա կան նե րի մէջ իս լա մա ցած ներ շա՞տ կան:
Արու սե ակ  –  Չեմ կար ծեր: Բայց կան: Եւ ար դէն հա յե րի հետ յա րա բե

րու թիւն ներն էլ մի այն ազ գա կան նե րին ասե լով՝ անոնք մեր Զա տի կին կու գան, 
մենք ալ մահ մե դա կան տօ նե րուն իրենց կ’եր թանք: Աս քան: Տա րին մէկ, առա ւե
լա գոյն՝ եր կու ան գամ: Հե ռու ըլ լա նէ՝ տա րի նե րով չենք տես նուիր:

— Ստամ բուլ տե ղա փո խուած սա սուն ցի հա յե րի Սա սու նում թո ղած ու-
նե ցուածքն ի՞նչ վի ճա կում է, վա ճա ռե՞լ են:
Արու սե ակ — Անոնք հա լա հոն են, հոն են իրենց հո ղե րը, իրենց տնե րը 

եւ այլն, հոն են: Մենք մեր Փուր շեն քի հո ղը թո ղել եկել ենք, ադ բանն ալ չու
նինք ար դէն, ադ թա փուն, ի՞նչ կ’ըսեն, սե փա կա նու թե ան թուղ թը չու նինք: Հի
մա կ’ըսեն եղեր, քոյ րիկս որ ան ցե ալ տա րի գնաց մեր գիւ ղը տե սաւ, կ’ըսեն 
որ եկէք հոս կրկին ապ րե ցէք, ձեր տունն է: Բո լոր եկած հա յե րինն էլ նոյնն է: 
Ըլ լայ քրիս տո նե այ, ըլ լայ մահ մե դա կան: Բայց մահ մե դա ցած հա յե րը ոմանք վե
րա դար ձան, օրի նակ՝ իմ զար միկս, հօ րաք րոջս տղան, որ 60 տա րե կան կայ, 
անոնք վե րա դար ձան հի մա, հոն կ’ապ րի կոր: Չեմ կար ծեր, թէ այդ հար ցը կը 
լու ծուի: Անո րոշ է:
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ՍԱ ՍՈՒՆ ՑԻ ՆԵ ՐԸ 
(ԴՈՒՆ ԱՐԻՒՆ ՏԵՍ ՆՈՂ ՔՐԻՍ ՏՈ ՆԵ Ա ՅԻ ՊԷՍ ԵՍ)
Զրոյց Սա սու նի Բի մէր 40 գիւ ղում ծնուած-մե ծա ցած չորս հա յե րի հետ: Երե քը 
եղ բայր ներ են, չոր րոր դը՝ Իսա հակ Աք քա յե ա նը նրանց ման կութե ան ըն կեր-
նե րից: Զրոյ ցը նրանց ման կու թե ան եւ պա տա նե կու թե ան տարի նե րի կե ան-
քի մա սին է, երբ իրենք ապ րում էին Սա սու նում:
Զրու ցա կից ներս հա մա ձայ նուել են, որ իրենց հետ զրոյ ցում քննարկուած 
խնդիր նե րը, իրենց պատ մու թիւն նե րը կամ դրան ցից հա տուած ներ, իրենց 
լու սան կար նե րը կա րող են հրա տա րա կուել: Եղ բայր նե րից մի այն մէ կը, ով 
եր բեմն մեկ նում է Թուր քիա, խնդրել է իր լու սան կա րը չհրա պարա կել, որ-
պէս զի «Տաճ կաս տա նում այն յայտ նի չդառ նայ»: Եղ բայր ներն են՝ Գա րե գին 
(անու նը փո խուած է), Սար գիս, Աւե տիս Նա րո յե ան նե րը: Իսահա կը եղ բայր-
նե րի ման կու թե ան ըն կեր նե րից է: Եղ բայր ներն ապ րում են Շուէյ ցա րի ա յում, 
Իսա հա կը՝ Ֆրան սի ա յում: Զրու ցել ենք Երե ւա նում, ուր նրանք եկել էին ազ-
գա կան նե րին այ ցե լու թե ան եւ մի մե անց հան դի պե լու: Զրոյ ցը տե ղի է ու նե ցել 
2012 Սեպ տեմ բե րի 25ին: Զրոյցն ըն թա ցել է հա յերէն լե զուով, մի այն Գա րե-
գի նը յա ճախ խօ սում էր իտա լե րէն, եւ նրա Աւետիս եղ բայ րը թարգ մա նում էր: 
Զրու ցա կից նե րիս հա յե րէ նը Ստամ բու լում սո վո րած տա րի նե րի հա յե րէնն է, 
եւ քա նի որ Հա յաս տա նի հետ շփում ները շատ են եղել՝ արե ւե լա հա յե րէ նի 
որոշ ազ դե ցու թե ամբ: Բնագ րում լեզուն պա հուել է այն պէս, ինչ պէս խօ սուել 
է զրոյ ցի ըն թաց քում:
Ամ բողջ զրոյ ցը տե սագ րուած եւ ձայ նագ րուած է: Նիւ թե րը պահ ւում են Հրա-
նուշ Խա ռա տե ա նի անձ նա կան ար խի ւում:
Սոյն տեքս տը որոշ չա փով հա մա ռօ տած է: Զրոյ ցը ներ կա յաց ւում է հարց ու 
պա տաս խա նի ձե ւով, այն պէս, ինչ պէս տե ղի է ու նե ցել: Բնագ րում հար ցե րին 
պա տաս խա նող եղ բայր նե րի անուն նե րը մաս նա ւո րե ցուած չեն, բա ցա ռու-
թե ամբ այն դէպ քե րի, երբ եղ բայր նե րից որե ւէ մէ կը խօ սում է իր անձ նա կան 
կե ան քի մա սին:

— Շատ շնոր հա կա լու թիւն, որ հա մա ձայ նե ցիք հան դիպ մա նը: Ձեզ հետ 
հան դիպ ման հիմ նա կան նպա տա կը Թուր քի ա յում ձեր եւ ձեր ծնող նե րի 
ապ րած տա րի նե րի եւ ձեր պա պե րի ապ րած տա րի նե րի մա սին յի շո-
ղութիւն նե րին ծա նօ թա նալն է, ինչ որ դուք ինք ներդ էք տե սել, ապ րել, 
ինչ որ ձեր ծնող նե րից եւ պա պե րից էք լսել:

40 Բի մէր  Գիւղ Սա սու նի Խար զա նի (Խար զանք) շրջա նում: Մին չեւ 1915 ու նե ցել է 50 տուն 
հայ (Վ. Պե տո յե ան, Սա սու նի Եւ Տա րօ նի..., էջ 72): Խար զան քը Սա սու նի ամե նա հա րա ւա յին 
շրջանն էր, որից յե տոյ սկսւում է Մի ջա գետ քը: Շրջա նի սահ ման ներն էին հիւ սի սից Խաբլ ջո
զի կամ Հազ զո յի եւ մա սամբ Մօտ կա նի շրջան նե րը, արե ւել քից Մօտ կա նի հա րա ւա յին մա սը, 
հա րա ւից Սա սու նի հա րա ւա յին Բշե րի կի եւ Սի լուա նի դաշ տե րը, արեւ մուտ քից Խի ա նի մի 
մա սը (Պե տո յե ան, էջ 71): Մին չեւ 1915ի ջար դերն ու նե ցել է 128 գիւղ (Պե տո յե ան, էջ 71): 1878ին 
«Հա զուան կամ Սա սուն գա ւա ռի» 52 հայ կա կան գիւ ղեր է թուար կել Արիս տա կէս Տեւ կան ցը, 
այդ թւում Պի մէր (Բի մէր) գիւ ղը թուով 96 հայ բնակ չու թե ամբ (Տեւ կանց, էջ 118): Հա յե րից 
ու քրդե րից զատ Խար զա նի շրջա նում ապ րում էին նա եւ զգա լի թուով ասո րի ներ (օրի նակ՝ 
Հաս հաս, Մար մա րո նա, Բէյ բու, Քո խա, Փա լո նի եւ այլ գիւ ղե րում (Պե տո յե ան, էջ 72):
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Հի մա առա ջին հիմ նա կան հար ցը. ես շատ կը խնդրէի դուք պատ մէք, թէ 
որ տե՞ղ էին ապ րում ձեր պա պե րը, ծնող նե րը, դուք ինք ներդ, ինչ պէ՞ս ձեր 
ըն տա նի քը յայտ նուեց այդ բնա կա վայ րում, ի՞նչ գի տէք այդ բնա կավայ-
րի եւ ձեր ըն տա նի քի ան ցե ա լի մա սին:

Սա սուն ցի եղ բայր նե րը եւ նրանց ման կու թե ան ըն կե րը պատ մում են  
իրենց ըն տա նիք նե րի պատ մու թիւ նը

— Որ քան մենք գի տենք մեր ըն տա նի քի պատ մու թիւ նը, որ քան մեր 
մեծե րից լսել ենք, մեր պա պե րը բնիկ սա սուն ցի եղած են: Սա կայն ջար դե րէն 
ետ քը, փա խած ըլ լա լով իրենց պա պա կան գիւ ղե րէն, շրջան նե րէն, մեր ծնող քը 
յայտ նուած են Անա տո լի ա յի տար բեր վայ րեր: Մայրս փոք րիկ աղջիկ է եղել, ին
քը 34ին ծնած է, բայց նոյ նիսկ չգի տի, չի յի շում իր ծնուն դին տե ղը ուր էր: Երես
նա կան նե րը հա յե րու հա մար դեռ շատ դժուար ժա մանակ ներ էին, թաքն ւում 
էին, կեղ ծում էին իրենց ինք նու թիւ նը, տե ղից տեղ էին փոխ ւում: Տար բեր գիւ
ղե րում ապ րե ցան: Մայրս փոքր հա սա կում իր մայ րը մե ռաւ: Անոր մայ րը մե ռաւ 
մօրս ծնուն դից քիչ ետ քը: Ազ գա կան ներուն մեծ մա սը զո հուած էին ջար դե րուն: 
40 – 45ի ըն թաց քին, ճիշտ ժա մանա կը չի յի շեր մայրս, բայց այդ մի ջա կայ քին 
իրենց Սա սու նի Բի մէր գիւ ղը բե րե ցին: Բաթ մա նի մէջ է ադ գիւ ղը, Բաթ մա
նի գիւ ղե րէն է: Ինչ քան մայրս կրնայ յի շել՝ այդ գիւղն իրենք չընտ րե ցին: Այդ 
ժա մա նակ գիւ ղին մէջ միայն մէկ հայ ըն տա նիք կար: Մե ծե րը միշտ կ’ըսէ ին, 
որ կա ռա վա րու թիւնն առ հա սա րակ չէր ու զում, որ հա յե րը մի ա սին ապ րեն, եւ 
կեն դա նի մնացած նե րին ցրում էին տար բեր կող մեր: Մայրս նոյ նիսկ չի յի շում, 
թէ որ գիւ ղից իրենց Բի մէր բե րե ցին: Մայրս եր կու եղ բայր ու նէր, իր մէ մեծ եւ 
իրմէ փոքր: Իր մօր մա հէն ետք հայ րը, այ սինքն՝ մօ րա կան մեծ պապս կրկին 
կ’ամուս նա նայ: Մայ րի կիս պա պա յի ըն տա նի քից մի այն ինք մնա ցեր էր, բո լոր 
ազ գա կան նե րը սպա նած էին: Մայրս վե րի վա րոյ ութ հատ եղ բայր, եր կու հատ 
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ալ քոյր ու նէր: Մեծ եղ բայ րը մա հա ցաւ եր կու – երեք տա րի առաջ Փա րի զում, 
ան կէ յե տոյ մա մաս կու գայ: Մա մա յէն ետ քը եղ բայր մը կայ, անի կա քա նի մը 
տա րի Հա յաս տան ապ րե ցաւ: Տաճ կաս տա նէն եկաւ Հա յաս տան, տա սը, տասն
հինգ, քսան տա րի յե տոյ Հո լան դա վե րա դարձաւ: Ութ քե ռի ու նենք:

— Իսկ ձեր հայ րը որ տե ղի՞ց էր:
— Մեր պա պի կը, պա պա յիս պա պան՝ Կի րա կո սը մէկ եղ բայր եւ մէկ քոյր 

ու նէր: Իրեն մօտ յի շա տակ ներ մնա ցած է, որ հայ րը իրեն բա ւա կան շատ կը սի
րէր եւ իրեն միշտ կը հե տե ւէր, որ արե ւի տակ շատ չմնար: Իրենք ալ մա մա յիս 
նման նոյն պատ մու թիւ նը ու նե ցեր են, տար բեր տե ղեր ապ րեր են, միշտ տե ղա
փո խու թիւն ներ եղած են: Յե տոյ, երբ Աթա թուր քից յե տոյ կեն դա նի մնա ցած հա
յե րուն հո ղեր բա ժա նե ցին, իրենց ալ բե րին նոյն գիւ ղը: Բի մէր բե րին, մայ րի կիս 
ըն տա նի քի հետ պայ ման նե րը գրե թէ նոյնն են:

— Իրենք հենց Բի մէ րի՞ց են փա խած-գնա ցած եղել, յետ են եկել, թէ՞ ու րիշ 
գիւ ղից են փա խել:
— Չէ, ու րիշ գիւ ղից: Սա կայն չեն յի շեր, կամ մենք չենք յի շեր, թէ որ գիւղն 

էր իրենց բնիկ գիւ ղը: Մի այն գի տեն, որ կրկին Սա սու նից էր: Յե տոյ Մկրտի չը, 
պա պի կի միւս եղ բայ րը Հա յաս տան փո խադ րուե ցաւ եւ աս տեղ ապ րե ցաւ, աս
տեղ ալ մե ռաւ: Տա տի կիս բո լոր եղ բայր նե րը 40ական թուական նե րին Հա յաս
տան էին գա ցեր: Իմ պա պաս՝ Օհա նը իրան քե ռին շատ կը սի րէր, եւ ինք իրենց 
հետ գնաց Սու րիա, Սու րի ա յից Հա յաս տան պի տի գար: Ին քը քե ռի ին հետ Սու
րիա գնաց, ինք երե խայ էր, տաս տա րե կան երե խայ էր եւ իրենց ետե ւէն գնաց 
Սու րիա: Ին քը Սու րիա մնաց, միւս նե րը գնա ցին Հա յաս տան: Քե ռիս ըսած էր, 
որ դուն չես կրնայ մե զի հետ գաս, նոր մալ չէ, պի տի դառ նաս ըն տա նիքդ, պա
պադ, մա մադ բե րես, այ սինքն՝ պա պիկս եւ տա տիկս: Ին քը մնաց տաս տա րի 
Սու րիա: Սու րի ոյ մէ ջը ուրիշ կե անք ու նե ցաւ, արա բե րէն գի տէր, թրքե րէն գի
տէր, քրդե րէն գի տէր, հա յե րէն գի տէր պա պաս: Կամշ լու էր: Տաս տա րի հոն 
մնաց, եւ ար դէն հոն ապ րե ցաւ պա պաս: Ըն տա նի քը յոյս չու նէր, կը կար ծէ ին 
որ մե ռած է, կորսուած է: Յե տոյ ժա մա նա կի ըն թաց քին մտա ծեց, որ կար ծեմ 
ճիշտ է վե րադառ նալ, էր թամ տես նամ ինչ եղաւ իմ ըն տա նի քիս: Պա պաս վե
րա դարձաւ: Պա պա յիս վե րա դառ նա լէն ետք որո շին, ամէ նը ըսին, որ գնանք 
աստե ղէն, որով հե տեւ Թուր քի ան յար մար չէ [ապ րե լու հա մար]: Պա պաս ինքը 
կ’ըսէ «չէ, ես Հա լէպ ապ րե ցի, մու սուլ ման նե րը շատ լաւ են, մե զի խնդիր չեն 
տա լի, մե զի տեղ տա լիս են, մե զի ըն դու նում են, լաւ կեր պով ըն դու նում են»: Կը 
մտա ծի, որ Թուր քի ան արա բա կան երկ րի նման է, չի մտա ծի, որ վտանգ կ’ըլ լայ 
Թուր քի ոյ մէջ: Տա տիս շատ իրեն հա մո զեց, որ մենք էլ գնանք, բայց ինք ըսաւ, 
որ չէ, աս տեղ լաւ է, կրնանք ապ րել: Ին քը յոյս ու նէր, որ լաւ պի տի ապ րի: Այս
պէս, իր պնդու մի վրայ ըն տա նի քը շարու նա կեց Բի մէ րում ապ րել:

— Ձեր ծնող նե րը Բի մէ րո՞ւմ հան դի պե ցին իրար հետ:
— Այո: Իրա րու Բի մէր հան դի պե ցին, ան պայ ման:
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— Եւ Գա րե գի նը աւագ զա ւակն է: Ե՞րբ ծնուեց առա ջին զա ւա կը:
— Գի տէք, ճիշտ չէ մեր ծննդե ան օրե րը, որով հե տեւ էն վախտ ու րիշ սիս

տէմ էր: Ինչ որ ու նէ ինք թուղ թին վրայ, պաս պոր տին վրայ՝ 1954:
Իսա հակ — Մեր բո լո րիս հա մար ծնուն դին օր, տա րի, ամիս ար դէն 

միայն պաս պոր տի կա րե ւո րու թիւն է: Եր բեք դա չենք տօ նած, այ սօր էլ աս մա
սին բնաւ ոգե ւո րու թիւն չու նիմ ին չո՞ւ մարդ կը տօ նի:

— Իսա հակ, իսկ Ձեր ծնող ներն ինչ պէ՞ս յայտ նուե ցին Բի մէ րում:
Իսա հակ — Իմ հայ րիկս Սու րիա ան ցած էր, Կա միշ լու, ու րիշ հա յե րու 

հետ: Ան Թուր քի ոյ մէջ մայր ու նէր եւ երե խայ: Սու րի ոյ մէջ կրկին կ’ամուս նա
նայ, բայց տի կի նը կը մեռ նի: Մայ րի կիս հետ ամուս նա ցաւ: Այն ատեն մայ րիկս 
պէտք է որ տաս նե րեք կամ տասն չորս տա րե կան, կամ գուցէ տասն հինգ տա
րե կան ըլ լար: Ար դէն ին քը կ’ըսէ կ’եր թամ իմ մայրս եւ տղայ մը, աղ ջիկ մը հոն 
ու նի, անոնք ալ կ’առ նեմ հոս կը վե րա դառ նամ: Երբ որ վե րա դար ձաւ Թուր քիա, 
ամէն բան ընդ հա տած էր, կռի ւը կ’երե ւի դադ րած պէտք է ըլ լայ, անոր հա մար 
1945 թի ւը կը կար ծեմ կոր, գու ցէ 46 թիւը: Ըն տա նի քը չի գտաւ, բայց այ լեւս չի 
վե րա դար ձաւ: Մեր շրջա նին գիւղե րէն իմ ծնող նե րի առա ջին գիւ ղը եղաւ, այ
սինքն՝ իմ հայ րի կիս, մայ րիկիս առա ջին գիւ ղը եղաւ Կո րըխ41 գիւղ: Խոր խէ ալ 
կ’ըսեն: Քիչ մարդ կ’ապրէր գիւ ղին մէջ: 1948 – 49ին ատ կէն տաս [տա րի] առաջ 
աք սո րուած հա յերն այ լեւս ազատ էին, ով ու զե նար՝ կրնար վե րա դառ նալ, մի
այն իր ծնած գիւղը չի կրնայ վե րա դառ նալ: Ասի կա այն հա յերն էին, որ Դեր սի
մի ալա ւունե րու ջար դե րի շրջա նին նոյն պէս աք սո րուե ցան յատ կա ցուած տե
ղեր42: Ասոնք կ’ընտ րէ ին, ուր կ’ու զեն ապ րել, մի այն իրենց ծննդա վայ րը չըլ լար: 
Եւ որոշ ներ մեր գիւ ղը՝ Կո րըխ եկան: Մեր գիւղն ալ վի ճա կը ամե նա լա ւը եղո ղը 
մենք էինք: Մենք ահա գին կեն դա նի ու նէ ինք, կաթ ու նէ ինք, թան ու նէ ինք, մա
ծուն ու նէ ինք, հաց ու նէ ինք, գո նէ աս պէ սով մարդ կրնայ ապրիլ: Այն ատեն տա
սը – տասն հինգ ըն տա նի քի չափ մեր ըն տա նի քին օգ նութիւ նով ապա հո վե ցան, 
մին չեւ որ տե ղա ւո րուին: Յե տոյ անոնք գա ցին Բիմէր գիւ ղը տե ղա ւո րուե ցան, 
հայ րի կիս ըսին դուն մե զի շատ օգ նե ցիր, ասքան ատեն մե զի ճաշ տուիր եւ այլն, 

41 Կո րըխ, Խո րըխ  –  Սա սու նի Խար զա նի շրջա նի գիւ ղե րից: Ըստ Պե տո յե ա նի՝ քրդա կան 
գիւղ է եղել (Պե տո յե ան, էջ 72):

42 Դեր սի մի ալե ւի նե րի ջար դը եղել է 1937 – 1938ին: Դեր սի մի ջար դե րից ան մի ջա պէս յե տոյ 
թէ՛ ալե ւի նե րի, թէ՛ հա յե րի մեծ մա սը աք սո րուե ցին այդ ժա մա նա կուայ իրենց բնա կու թե ան 
վայ րե րից: Ար դէն քսա նա կան նե րից յե տոյ փրկուած եւ Թուր քի ա յի գա ւառ նե րում մնա ցած 
հա յերն ապ րում էին հսկո ղու թե ան տակ՝ առանց տե ղա շար ժուե լու իրա ւուն քի: 1938ի աք
սո րը լրա ցու ցիչ դեր խա ղաց Ցե ղաս պա նու թիւ նից յե տոյ փրկուած հա յե րի մի ջեւ վե րա ձե
ւա ւո րուած կա պե րը խզե լու գոր ծում, յատ կա պէս, որ նրանց առ ջեւ պայ ման կար աք սո րից 
յե տոյ իրենց նախ կին բնա կա վայ րե րը չվե րա դառ նալ: Աք սո րի ժամ կէ տը լրա նա լուց յե տոյ, 
1948ին ոմանք այդ պէս էլ մնա ցին աք սո րա վայ րե րում, ու րիշ նե րը փոր ձե ցին վե րա դառ նալ 
իրենց ծնող նե րի կամ հենց իրենց նախ կին բնա կու թե ան վայ րե րը, այ սինքն՝ Արեւմ տե ան 
Հա յաս տա նի տա րածք: Մի այն նա խա պայ ման կար, որ իրենց ծննդա վայր բնա կա վայ րը 
չլի նի:
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դուն ալ պէտք է մե զի հետ աս գիւ ղը տե ղա ւո րուիս: Հայ րիկս ալ տխրեց, որ իրեն 
հին հայ կա կան գիւ ղը պարպուած է, պա րապ մնա ցած է, գրե թէ եր կու – երեք 
ըն տա նիք կ’ըսեն կոր մնա ցած է: Հայ րիկս եւ այլ անոնք տե ղա ւո րուած ատե նը, 
աս նոր եկած հա յե րուն հետ տե ղա ւո րուած ատե նը գիւ ղը կը սկսի քիչ մը ապ րիլ: 
Վեր ջը ինքն ալ Բի մէր կ’եր թայ: Ես ար դէն Բի մէր ծնած եմ, Գա րե գի նին հետ 
նոյն թի ւե րուն, կրնայ ըլ լալ՝ 1954: Նոյ նիսկ Գա րե գի նը եւ ես կաթ նեղ բայր ենք, 
որով հե տեւ իր մայ րը ին ձի կաթ տուած է:

Աւե տիս — Հա րե ւան չէ ինք, բայց մայ րը հի ւան դա ցաւ, մին չեւ մէ կու կէս 
տա րի մեր մայ րի կէն կաթ կ’առ նէ ին, մայ րի կը բա ւա կան շատ զօ րա ւոր էր, լաւ 
կաթ ու նէր, անոր, որ մեր եր կու տու նը պա հուեց:

— Ձեր ծնող նե րը գի տէ՞ին հա յե րէն:
— Իրենք հա յե րէն լաւ գի տէ ին եւ Սա սու նի մա քուր հա յե րէն կը խօ սէ ին, 

իրա րու մէջ միշտ հա յե րէն կը խօ սէ ին, բայց չէ ին ու զեր, որ իրենց երե խէ քը հա
յե րէն խօ սէ ին, որ վտանգ չու նե նան: Դպրո ցը կամ յան կարծ դուր սը սխալ մամբ 
հա յե րէն թէ խօ սին, դուրս կու գայ որ հայ ենք, եւ խնդիր ներ կ’ու նե նանք:

— Բայց գիւ ղում գի տէ ին ար դէն, որ հայ են:
— Գիւ ղում գի տէ ին, բայց զի նուո րու թե ան ըլ լայ կամ դպրոց ըլ լայ՝ տար

բեր բա ներ են, տար բեր առիթ ներ են: Հոն հայ ըլ լալդ յայտ նի չի պի տի անէ իր: 
Գրե թէ բո լոր հա յե րը այս խնդի րը ու նե ցած են: Չեն ու զեր երե խէ քը հա յե րէն 
խօ սեն:

— Դուք ձեր ման կու թե ան տա րի նե րին գի տէ իք, որ հայ լի նե լը վտան-
գաւո՞ր բան է:
— Միշտ մա հու վախ մնա ցեր է, էն վախտ միշտ կը զգաս, որ կա րան մի 

օր քեզ սպա նեն:
— Այդ վա խը ին չի՞ց էր գա լիս: Ծնող նե՞րն էին ասում, որե ւէ մէ կը սպառնո՞ւմ 
էր, որ տե ղի՞ց գի տէ ին, ին չի՞ց էր այդ վա խը:
— Ծնող նե րը իրա րու մէ ջը կը խօ սէ ին, մենք սա կը հասկ նա յինք, որ 

վտան գա ւոր էր: Եւ ստի պուած ենք միշտ մէ կուն բան նուի րենք, որ մե զի չսպա
նեն, միւ սի բան նուի րենք, միւ սի ճա շու տանք, միւ սին հիւ րա սիրենք, որ մի 
խնդիր չու նե նանք, եւ ասի կա իրեն ազ դե ցու թիւ նը ըրեր է, որ ասանկ է: Մենք 
ասի կա սով րանք:

— Իսկ եթէ գիւ ղից դուրս մէ կը յան կարծ հե տաքրք րուէր ո՞վ ես, ի՞նչ ես, 
ի՞նչ պի տի ասէր, ին քը ո՞վ է:
— Մենք ապ րում ենք իբ րեւ երկ րորդ դա սա րա նի [դա սա կար գի] ժո

ղովուրդ, երե ւում էր ասի կա: Ծնուած պա հից մենք գի տենք՝ թուր քե րը կարան 
ազատ օրե րուն ինչ ու զէ ին անէ ին, եւ եթէ մենք պէտք է իրենց հետ խնդիր ու նե
նա յինք, մեր խնդի րը կա րե ւոր չէր, կա րե ւո րը իրենց ապա հովու թիւնն էր, իրենց 
կող մից էր բո լոր կա ռա վա րու թիւ նը: Ասի կա միշտ իմա ցել ենք: Մեր գիւ ղին մէ ջը 
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թուրք չի կար, երե խայ ժա մա նակ մենք անոնց չի տե սանք, բայց ըն տա նի քէն ալ 
կու գար, եւ բո լոր հա յե րը իրենց անանկ կը պա հէ ին, որ առիթ չի տան թուր քին: 
Ասի կա ման կու թիւ նից եկաւ եւ բո լորս գի տէ ինք:

— Բայց չի՞ եղել օրի նակ դէպք կե ան քում, որ որե ւէ մէ կը ինչ որ առի թով 
հարց նի, թէ դու ո՞վ ես:
— Նե րո ղու թիւն, անի կա ճիշտ կ’ըլ լայ, որ հարց րե ցիք, անի կա բա

ցատրենք: Մեր բո լոր հա րե ւան նե րը գի տէ ին, որ մենք հայ ենք, եւ մե զի բո լոր 
հա յե րուն որո շած էին բան ընեն, գե ա ւուր բա ռը կ’ըսէ ին: Գե ա ւուր կ’ըսես նէ՝ 
հայ է: Մեր գիւ ղե րը քուր դեր ապ րում էին, քուր դե րը հայ չէ ին օգ տագոր ծում, 
ֆը լա կ’ըսէ ին: Մենք մե զի «հայ» կ’ըսէ ինք, իրենք «գե ա ւուր», «ֆըլա» կ’ըսէ ին, 
եւ մենք փոք րուց գի տէ ինք, որ ատի կա վի րա ւո րա կան է: Բայց իրա ւուն քը իրենց 
մօտ էր:

— Գե ա ւուր, ֆը լա էին նա եւ քրիս տո նե այ ասո րի նե՞րը, թէ՞ մի այն հա յերն 
էին ֆը լա:
— Անոնք աւե լի հա րա ւա յին մա սում էին, մենք չի գի տէ ինք անոնց ինչպէս 

կ’ըսեն: Մեր վա խը թե րեւս նրա նից էր, որ ար դէն ու րիշ հա յեր մուսուլ ման ներ 
դար ձած էին եւ մեր մէջ ապ րում էին: Տա րի ներ անց նեն, միշտ մեր ըն տա նի քին 
մէ ջը կը խօ սուէր: Կ’իմա նա յինք, որ ատի կա կա մա ւոր ընտ րու թիւն չէր, հար կադ
րուած իս լամ դար ձան, եւ միշտ վախ կար մե զի հա մար: Գի տեմ որ անի կա հին 
հա յերն են, անոնց ու րիշ անու նով կը կանչեն, մե զի ու րիշ անու նով կը կան չեն:

— Ի՞նչպէս էին նրանց անուա նում, նրանք ֆը լա չէի՞ն:
— Բա ֆըլ լա, այ սինքն՝ Բաֆըլ լա բա ռե րից է՝ հայ րի կը քրիս տո նե այ: Այ

սինքն հա յից փո խուած է, ան քրիս տո նե ա յից փո խուած է:
— Բա ֆըլ լա քրդերն էին ասում, իսկ թուր քե՞րը:
— Մեր կող մե րը թուրք չի կար, անոր հա մար մեր գրա կա նու թիւ նը [նկա-

տի ու նի՝ իմա ցու թիւ նը] բո լո րը քուր դե րէ նով էր:
— Եթէ իհար կէ յի շում էք, ձեր ման կու թե ան տա րի նե րին գիւ ղում որ-
քա՞ն մարդ էր ապ րում եւ դրա նից որ քա նը մահ մե դա կա նա ցուած հայ էր, 
որքա նը քուրդ եւ որ քա նը՝ քրիս տո նե այ:
— Մեր գիւ ղը կար ծեմ քսան հայ ըն տա նիք կա՞ր: Եթէ հա շուենք քսան հայ 

ըն տա նի քը, ամէն ըն տա նի քի մէջ եր կու – երեք զա ւակ, եւ անոնց զաւակ նե րը… 
հասկ ցա՞ր ինչ կ’ըսեմ:

— Այո, մի ըն տա նի քի մէջ եր կու – երեք սե րունդ էր ապ րում:
— Էդ քա նը մի տա նի քի մէջ են ապ րում:
— Այ սինքն կա րո՞ղ ենք ասել, որ մի ջին հա շուով մի ըն տա նի քի մէջ 
տաս – տաս ներ կու մարդ կար:
— Կան ըն տա նիք ներ, որ կա յին, ամէ նը չէ, բայց կա յին: Եթէ ամէն ընտա

նի քին մէջ մին չեւ ութ մարդ հա շուենք նէ, այ սինքն հա րիւ րէն մին չեւ հա րիւր 
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քսան, գու ցէ քա ռա սուն հայ քրիս տո նե այ մար դիկ կա յին: Նոյն պէս կար ծեմ որ 
15 – 20 ըն տա նիք քուր դեր կա յին, բո լորն էլ մու սուլ ման ներ էին: Ասոնց մէ ջը եր
կու, գու ցէ երեք ըն տա նիք, ասենք, բա ֆըլ ըն տա նիք էին, որ դար ձած էին:

— Այ սինքն՝ են թադ րում էք, որ գիւ ղը մօ տա ւո րա պէս չորս հա րիւր մարդ 
կը լի նէր, էդ պէ՞ս էք յի շում, որի մօ տա ւո րա պէս կէ սը ֆը լա էր:
— Չէ, գիւ ղը աւե լի պստիկ էր, եթէ բո լոր գիւ ղը եր կու հա րիւր քսան ըլլա 

նէ, մին չեւ հա րիւր հո գի ան պայ ման հայ էր, մնա ցա ծը մու սուլ ման եւ դար ձած 
հա յեր էին:

— Բա ցի ձեր գիւ ղը, ձեր կող քը կա յի՞ն էլի էդ պի սի գիւ ղեր, որ տեղ նոյնպէս 
հա յեր էին ապ րում:
— Այո: Ես ինչ որ գի տեմ Բա ռընջ գիւ ղում բա ւա կան հայ ըն տա նիք ներ 

կա յին, Հար ֆա սէում հա յեր կա յին, որ մեր ատե նին չորս – հինգ ըն տանիք մու
սուլ ման դար ձան: Ընդ հան րա պէս թե րեւս յի սուն գիւ ղե րուն մէջ ալ հա յեր կա յին: 
Բաթ մա նի մէջ ինչ որ գի տենք, Գուք վա յաթ է, Բա յէ զիթ, Միչի Բա ռընջ, Բել քէ, 
Քա նի քիւ լէ43, Նազ դա լէ, Նո վա լէ, Խոր խէ, Քիւր քիւն, Դո յը չե րեն փոն տէ, Իս տան
սի ո նէ, Զը ւըն գէ, Զնա մի րէ, Փի նար44, Կա նիխփ լէ, Ջե դա կա, Բի շե րիէ45, որ ինքն 
Քու վին կը կո չուի, իրեն մէջ նմա նա պէս Ֆար թին՝ Սի լուան այ սօր կը կան չուի 
[թուար կում են մի մե անց յի շեց նելով, եր բեմն նոյն գիւ ղի անուն նե րը տար բեր 
կերպ են ար տա բե րում, օրինակ՝ Հար ֆա սէ/Հալ ֆա սէ, Նո վա լէ/Նա ւա լէ, Խոր-
խէ/Կոր խէ/Կո րըխ, Իւստա սի ո նէ/Իս տա սի ո նէ, Բա ռընջ/Բա ռըն ջէ, Ջե դե կա/Ջե-
դա կա]46: 

43 «Քիւ լէ» վեր ջա ւո րու թիւ նը հա ւա նա բար «կու լէ»  –  ամ րոց բա ռից պի տի լի նի:
44 http://araxnews.com/turkey/6073.html հաս ցէ ով վեր ջերս հրա տա րա կուած մի նիւթ տե ղե

կու թիւն է հա ղոր դում թէ Բաթ ման նա հան գի Բե շի րի շրջա նի Ենի փը նար (Նոր Փը նար, 
կրում է նա եւ Քե ւե զօ անու նը) գիւ ղում գտնուող հայ կա կան եկե ղե ցին տե ղի բնա կիչ նե րը 
որ պէս աղ բա նոց են օգ տա գոր ծում, իսկ եկե ղե ցու քա րե րը քան դում տա նում այլ նպա տա
կով են օգ տա գոր ծում, որի հե տե ւան քով եկե ղե ցու 8 սիւ նե րից կանգ նուն է մնա ցել մի այն 
4ը:

45 Բի շե րիէ  –  Բնա կա վայր Բշե րի կի դաշ տում:
46 1878ին սոյն տա րած քի հայ կա կան գիւ ղե րի շար քը ներ կա յաց րած Արիս տա կէս Տեւ կան

ցի շա րադ րան քում սա սուն ցի եղ բայր նե րի յի շա տա կած գիւ ղե րից հան դի պում ենք Պի մէր 
(Բի մեր)  –  96 մարդ, Կա նէ կուլ (Քա նի քիւ լէ)  –  81 մարդ Հար ֆոզ (Հար ֆա սէ)  – 1 20 մարդ, 
Վա ռընճ (Բա ռընջ)  –  160 մարդ, Ճալ տը կան (Ջե դա կա)  –  141 մարդ գիւ ղա նուն նե րին (Տեւ
կանց, էջ 118 – 119), իսկ ահա Վ. Պե տո յե ա նի Սաս նայ Ազ գագ րու թիւն գրքում Խար զան գա
ւա ռա կի գիւ ղե րի շար քում սա սուն ցի եղ բայր նե րի կող մից յի շուած գիւ ղե րից հան դի պում 
ենք Բա ռընջ, Բա ռընջ ներ քին, Նա րէ (Նա ուա լա), Նազ դար (ան մար դաբ նակ հայ կա կան 
գիւղ), Ջալ դա կա (հայ կա կան), Հար ֆաս (հայ կա կան), Բա ռընջ (վաթ սուն տուն հայ), Զը ւըկ 
(Բշա րէ Չո լօ եզիդ աղա յի գիւ ղը), Խո րըխ, Կա նի Խուլլ (ծակ աղ բիւր), էջ 17 – 18: Տե՛ս նա
եւ՝ Պե տո յե ան, Սա սու նի Եւ Տա րօ նի, էջ 72: Մէկ այլ հե ղի նակ, անդ րա դառ նա լով Բշե րի կի 
ահա ւոր կո տո րած նե րին, յղում է անում մի այն 1930ին Բշե րի կից հե ռա ցած վե րապ րող նե րի 
պատ մու թիւն նե րից հա յե րի կող մից լքուած գիւ ղա կան բնա կա վայ րե րի անուն նե րի մի շար
քի, որոնց մէջ նոյն պէս հան դի պում ենք սա սուն ցի եղ բայր նե րի յի շա տա կած գիւ ղա նուն նե
րից մի քա նի սին, այդ թւում՝ Հար ֆա սէ, Տի մե րէ, Կա նիկու լէ, Նա ւա լէ, Բա րըն ջէ, Զվըն գէ, 
Ջալ դա կա, Բա սոր կէ: Քա նի որ այս անուն նե րը ար տա բե րե լիս միշտ հնչիւ նա բա նա կան 
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Ու րիշ գիւղե րում ալ պէտք է որ ըլ լա յին47:
Իսա հակ — Շատ գիւ ղե րը, որ կ’երե ւի որ կամ ճամ փու վրայ են կամ որոշ 

ստուար տե ղեր էին, այ րե ցին: Ասոնց քուր դե րը խրա պա ժառ48 կ’ըսեն: Խրա պա
ժառ՝ այ սինքն խրա պա, քան դուած, այ րուած: Հոն այ լեւս մարդ չէր ապ րի: Ասոնք 
բո լո րը հայ գիւ ղեր եղած էին, եւ հոն այ լեւս որե ւէ մէկ ապ րե լու չգնաց: Վստահ 
չեմ, բայց կը խոր հիմ, որ կա ռա վա րու թիւնն ալ թոյլ չէր տայ հոն բնա կիլ:

— Հար ֆա սէ գիւ ղի մա սին ասա ցիք, որ ար դէն ձեր սերն դի կե ան քի 
շրջա նում որոշ ըն տա նիք ներ մահ մե դա կա նա ցան: Ու րիշ նե՞ր էլ կա յին:
— Այո: Շատ քիչ է, որ կը պա տա հէ, բայց ան գիւ ղին մէ ջը պա տա հեց: 

Մեր գիւ ղին մէ ջը փոր ձա ռու թիւն մը եղաւ, քա նի մը ան գամ մեր երի տասարդ
նե րուն քուրդ աղ ջիկ կու տա յին, որ պէս զի մու սուլ ման դարձ նեն մեր տղաք նե րը, 
կամ մեր աղ ջիկ նե րը կը փախց նէ ին, որ պէս զի նոյն պէս մուսուլ ման դարձ նեն: 
Ադ փոր ձա ռու թիւ նը քա նի մը ան գամ եղաւ, բայց մեր հա յե րը ինք զին քը պաշտ
պա նե ցին, ցու ցու ցին, որ ասի կա չպէտք է ըլ լայ, որ պէս զի գիւ ղին մէջ խա ղա ղու
թիւ նը չաւ րուի:

— Այ սինքն՝ քուր դե րը նոյն պէ՞ս այդ պէս մտա ծե ցին:
— Այո: Քուր դերն ալ ըն դու նե ցին, որ պէտք է ճշտել, որ մէկ – եր կու խնդի

րին մէջ է, քուր դե րը ելան եւ մե զի իրա ւունք տուին եւ իրենց մէ ջը հա մա ձայ նու
թիւ նը առան, այ սինքն՝ ճնշում դրին, որ աս պէս փոր ձա ռութիւ նը չա ռա ջա նայ, 
որ խա ղա ղու թիւն մեր մէջ ու նե նանք:

— Իսկ գիւ ղի մէջ առ հա սա րակ հա յերն ու քրդե րը մի մե անց դէմ 
թշնամանք ու նէի՞ն, կռիւ ներ լի նո՞ւմ էին: Օրի նակ, հո ղի պատ ճա ռով, 
անա սունի պատ ճա ռով:
Իսա հակ — Անանկ պրոբ լէմ ներ քա նի մը ան գամ եղան, քուրդհայ եւ 

քուր դե րու՝ իրար մէջ խնդիր ու նե ցան: Հա յեր մի կող մը բռնե ցին, անանկ մէկ, 
եր կու կռիւ ներ եղան:

որոշ առանձ նա յատ կու թիւն ներ ու նեն, նպա տա կա յար մար է թւում դրանք ներ կա յաց նել 
ամ բող ջու թե ամբ. «Կու բի նէ, Հար ֆա սէ, Տի մե րէ, Կա նիկու լէ, Նա ւա լէ, Բո լըն դէ, Ալա ւէ, Գո
րը գէ, Դուա սա դա կէ, Բա ջըֆ րէ, Հըսհըս, Բի րը կէ, Բա սոր կէ, Հըդ հըդ կէ, Բա րըն ջէ, Զվըն
գէ, Ջալ դա կա, Ապը կա, Սի նա նէ, Կալհռ կէ, Տա խա րիէ, Կուր տը կէ, Բալ բա նէ, Գրա սի րա, 
Մոզ գա լա նէ, Բը լե դար, Բաս տո կէ, Կա նի կէ, Գուր դը լէ, Գե դու կէ եւ ու րիշ,  –  Կա րի նէ Մա
կա րե ան, «Բշե րիկ ցի Քրդա խօս Հա յե րը Եւ Անոնց Գաղ թը Դէ պի Սու րիա», Գան ձա սար 
Շա բա թա թերթ, http://asbarez.com/arm/45834/ . նա եւ՝ http://hyeforum.com/index.php?show
topic=16568&st=20 :

47 «Ռէյս Տա նո յի Թոռ Գէ որ գը. Ար խունդ ցի նե րը» պատ մու թիւ նում վկայ ւում է ջար դե րից յե
տոյ որոշ քա նա կու թե ամբ հա յե րի գո յու թիւ նը Բաթ մա նի նա եւ Ար խունդ (Աջար), Պերմ, 
Բաց գիւ ղե րում, իսկ 2012ին հրա տա րա կուած մի տե ղե կու թիւն այդ ցան կը լրաց նում է նա
եւ, Հէյ բէթ լի, Բալ բա շի եւ Չա ղիլ գիւ ղե րով, որոնց հայ բնակ չու թիւ նը տե ղա փո խուել է մի
այն 80ական նե րին (http://www.armtown.com/news/am/prm/20120423/194890/, http://tert.
am/am/news/2012/04/27/sason/, http://www.armtown.com/news/am/prm/20120423/194890/:

48 Խրա պա ժառ  –  Պե տո յե ա նը յի շա տա կում է Փա լո նի գիւ ղի անու նը, աւե լաց նե լով, որ այն 
Արզն քա ղա քի տեղն էր եւ քրդերն այն Խրաբ Բա ժառ էին կո չում, իբ րեւ «Աւե րակ քա ղաք» 
(Պե տո յե ան, Սա սու նի Եւ Տա րօ նի, էջ 72):
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— Ոս տի կան եկե՞լ է ձեր գիւղ:
Իսա հակ — Ոս տի կան չէ՝ ժան դար մա կար ան տեղ: Ժան դար մա կու գար:
— Թո՞ւրք էր, թէ քուրդ էր:
Իսա հակ — Մի այն թուրք էր:
— Թուրք ժան դարմ նե րը յա տուկ որե ւէ կողմ նա կա լու թիւն ու նէի՞ն ար-
դեօք:

Իսա հակ — Ճիշ տը ըսեմ կողմ նա կա լու թիւն ան պայ ման կար, ատոր հա
մար ար դէն կրցա ծին չափ դա տա րան չէ ին էր թայ: Դա տա րան էր թաս նէ՝ խնդի
րը աւե լի կը մեծ նար:

— Այ սինքն՝ աշ խա տում էին պե տու թե ան հետ գործ չու նե նալ:

Իսա հակ — Այո: Բայց գիւ ղը իր մե ծե րը ու նէր: Յար գուած մար դի կը 
ունէր, որուն խօս քը մտիկ կ’ընէ ին, որ կ’ըսէ ին... ճեր մակ երես... հա, ռուս կինե
րը: Քուր դե րուն ոչ կ’ըսենք, խնդիր մը ըլ լա նէ, վեր ջա պէս կրնա յին ըսել, որ մի
ա սին նստինք: Հա յերն ալ կը նստէ ին, քուր դերն ալ կը նստէ ին: Գիտէ ին որ աս 
մար դը, ան մար դը որե ւէ կողմ չի բռներ: Դա տա ւո րի պէս է: Եթէ խնդի րը եղո ղը 
մէ կուն շատշատ մօտ ըլ լայ, անի կա չէ ին կան չեր:

— Ձեր գիւ ղի հա յե րը ու րիշ գիւ ղի հա յե րի հետ շփում ներ ու նէի՞ն:

— Այո, ու նէ ին, իրա րու աղ ջիկ կու տա յին, աղ ջիկ կ’առ նէ ին, շրջա նը 
միշտ ասանկ յա րա բե րու թիւ նով մե րու հետ եղած է, որ մենք գի տէ ինք անոնք ալ 
հայ են, մենք ալ հայ ենք, կամ յար մար է, որ մէ կէն միւ սը աղ ջիկ առ նեն, տան:

— Երբ որ ասում էք հայ, նկա տի ու նէք մի այն քրիս տո նեա՞յ հայ:

— Մենք գի տէ ինք, որ սու րի ա նին ալ քրիս տո նե այ կա յին, եւ հայ: Ու րիշ 
գիւ ղեր կա յին, որ գի տէ ինք, որ սու րի ա նի են: Մենք կ’ըսէ ինք սու րի ա նի, անոնք 
ալ իրենց կ’ըսէ ին սու րի ա նի:

— Չէ, երբ որ ասում էք, որ էս գիւ ղե րում հա յեր են ապ րում, իմ հարցն 
այն է, որ մի այն քրիս տո նե ա յի՞ն էք հայ ասում: Մահ մե դա կա նա ցա ծին 
հայ չէ՞ք ասում:
— Այո:
— Իսկ ու րիշ գիւ ղեր գի տէ՞ք, որ տեղ մահ մե դա կա նա ցուած հա յեր կա յին:

— Այո, ու րիշ գիւ ղե րի մէջն ալ կար: Մեր գիւ ղե րին մէջ ալ եւ բո լոր մուսուլ
ման եղող գիւ ղե րուն մէջ ալ, բո լո րը գի տէ ին: Եւ անոնց կ’ըսէ ին բաֆըլ լա, եւ եթէ 
վի րա ւո րիչ ըլ լալ կ’ու զէ ին՝ հա րամ կ’ըսէ ին: Հա րամ գի տէ՞ք ինչ ըսել է՝ հա րամ 
ոս կոր: Հա րամ ոս կոր մար դիկ էք: Իրենց մէ ջը քուր դը մու սուլ ման ցած հա յուն 
հա րամ ոս կոր կ’ըսէ ին:

— Այ սինքն՝ իս լա մա ցած հա յե րին թէ՛ հա յե րը չէ ին լաւ վե րա բե րում, թէ՛ 
քուր դե րը չէ ին լաւ վե րա բե րում:
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— Եւ իրենք ալ շատ դժուար վի ճա կի մէջ էին: Կա րե լի է, որ կը զղջա յին, 
որ մու սուլ ման դար ձած են, կա րե լի է, որ կ’ու զէ ին վե րա դառ նալ, բայց գիտէ ին, 
որ չեն կրնայ վե րա դառ նալ: Շատ ան գամ մենք անոնց հետ աւե լի պրոբ լէմ կ’ու
նե նա յինք, քան թէ քուր դի մը հետ:

Իսա հակ

— Դուք գի տէ՞ք որե ւէ մի դէպք, որ իս լա մից յե տոյ նո րից քրիս տո նե այ 
դար ձան:
— Մեր գիւ ղե րը չենք գի տեր, մեր ատե նին չենք գի տեր:
— Ձեր մայ րի կի անու նը ինչ պէ՞ս էր:
— Խա թուն:
— Խա թուն նա եւ քրդերն էին օգ տա գոր ծում, թէ՞ մի այն հա յերն էին դնում 
այդ անու նը: Այ սինքն՝ եթէ ասեն Խա թուն, կ’իմա նա՞ք, որ նա հայ է, թէ՞ 
պար տա դիր չէ:
— Այդ անու նը, որ մա նա ւանդ այ սօ րուայ մի ջով նա յենք նէ, հայ կա կան 

անուն ներ չեն, բայց մեր շրջան նե րուն մէջ էր, հա յե րը աս անուն նե րը աւելի շատ 
կը գոր ծա ծէ ին:

— Ես հի մա չեմ հարց նում ար դե օք հայ կա կա՞ն էր, իմ հարցս այն է, թէ 
օրի նակ՝ եթէ մէ կը ասէր իր անու նը Խա թուն է, կը մտա ծէի՞ն, որ դա հայ 
է, թէ՞ չէ ին մտա ծի, կա րե ւոր չէր լի նի: Գա րե գին ասե լիս ան պայ ման բո-
լո րը կը հաս կա նան, որ հայ է: Նոյն կերպ՝ Աւե տիս, Սար գիս:
Իսա հակ — Այո, Իսա հակն ալ: Իմ մեծ հայ րի կիս անունն ալ Սէյ րան է: 

Նոյն պէս քուր դերն ալ կա րող են Սէյ րա նը գոր ծա ծեն, եզի դի ներն ալ կը գոր ծա
ծէ ին:

— Հայ րիկ նե րի անուն ներն ինչ պէ՞ս էր:
— Կի րա կոս պապս էր, եւ Օհան՝ հայրս, բայց Պա պուշ կը կան չէ ինք:
— Իսա հակ, Ձե՞ր հայ րի կի անու նը ինչ պէս էր:
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— Իմին հայ րի կիս անու նը Մու րադ էր, բայց դէ իր ըն տա նի քին մէ ջը եր
կու Մու րադ կար, իմ հայ րի կի հա մար ըսեր են Մու րա դը քիւ չուք՝ պստիկ Մու րադ: 
Եւ վեր ջի թուղ թե րուն մէջ ալ իբ րեւ քիւ չուք՝ իբ րեւ պստիկ գրուած է: Գրուած է 
Մու րադ քիւ չուք: Իմ պաս պոր տիս մէջ ալ մակա նունս Աք քա յա գրած է, ատի
կա պաշ տօ նա կանն է, թուր քա կան ձե ւով է, բայց ես կը սի րեմ Աք քա յե ան ըսել, 
որով հե տեւ «եան» հայ կա կան մակա նու նի կը նմա նի: «Աք քա յա» խորթ բան է, 
ըն տա նի քիս հետ կապ չու նի: «Աք քա յե ան» հպար տու թե ամբ կ’ըսեմ:

— Օհա նը եւ Կի րա կո սը որե ւէ տեղ գնա լիս, ար դէն յայտ նի էր, որ ին քը 
հայ է, իր անու նից ար դէն երե ւում է:

Սար գիս

— Օհա նը՝ հա, Պա պու շը՝ չէ: Պա պու շը աւե լի քուր դա կան անուն էր: Ամէ
նը եր կու անուն ու նէ ին, անի կա յե տոյ մեր վրան ազ դեց: Մենք Պօ լիս որ ապ րե
ցանք, ամէնս եր կու անուն ու նէ ինք, մէ կը՝ թրքա կան:

— Կա րո՞ղ էք ձեր անուն նե րը ասել, ձեր թրքա կան անուն նե րը:
Աւե տիս — Ինձ Հե ւէս կ’ըսէ ին:
— Սար գիս, դո՞ւք էլ ու նէ իք թուր քա կան անուն:
— Սար գի սի թուր քա կան անու նը Ստամ բու լում Սե լիմ էր:
Սար գիս — Միշտ Սար գիս էի: Սար գիս մնաց, մին չեւ Պօ լի սում ինը տա

րե կան սկսայ աշ խա տիլ: Հա յու մը քով կ’աշ խա տէի, բայց իրենք ինչպէս որ տա
ճիկ մար դիկ կ’աշ խա տէ ին, ադ պէս էլ իրենք, հայ չի պի տի ըլլայ: Ես որ հայ եմ, 
ին քը ին ծի տաճ կա կան անուն մը տուաւ, մենք նոյն շէնքի մէջ կ’ապ րէ ինք, նմա
նա պէս ալ շէն քին տէրն էր, ին ձի Սե լիմ կը կանչէր:

— Իսկ դուք փո ղո ցում կամ թուր քե րի հետ ծա նօ թա նա լիս Սե լի՞մ անունն 
էիք ասում, թէ՞ Սար գիս անու նը:
Սար գիս — Չէ, Սար գիս: Սե լի մը ամառ նե րը կը գոր ծա ծուէր, երբ կ’երթա

յի իրեն քո վը աշ խա տե լու: Ան շուշտ օր մըն ալ յայտ նի եղաւ, որ հայ եմ:



ԱՆՑԱՆԿԱԼԻՆԵՐԸ 57

— Վե րա դառ նանք Բի մէ րի կե ան քին: Ու րեմն ձեր ծնող նե րը հան դի-
պեցին Բի մէ րում եւ ամուս նա ցան: Քա նի՞ տա րե կան էր Ձեր մայ րը:
— Աղ ջիկ նե րը կը փախց նէ ին, ատոր հա մար կ’ու զէ ին հա յը հա յու հետ եւ 

շու տով, կա նուխ ամուս նաց նեն, չեն սպա սեր, որ աղ ջիկ նե րը մե ծա նան: Մե ծա
մաս նու թիւ նը ամուս նա ցած էր 14, 16 տա րե կա նին:

— Ու րեմն կա րող ենք հի մա հա ւաս տել, որ դուք ձեր ման կու թե ան տարի-
նե րից, չնա յած ձեր ծնող նե րը հա յե րէն գի տէ ին, գիւ ղում մի մե անց հետ 
քրդե րէն էիք խօ սում:
— Այո: Բո լոր երե խա նե րը:
— Իսկ ձեր ծնող նե րը իրար հետ, բա ցի հայ րի կը եւ մայ րի կը, ու րիշ հայ 
ըն տա նի քի հետ, հա յե րէն խօ սո՞ւմ էին:
Իսա հակ — Իրենց ծնող քը հա յե րէն գի տէ ին, իմ հայրս եւ մայրս բնաւ չի 

գի տէ ին: Հայ րիկս հա յե րէն աղօթք գի տէր, սա կայն ան աղօթ քը բո լո րո վին կա
տա րե ալ չէր: Խաչ միշտ կը հա նէ ին ճա շէն առաջ, ճա շէն յե տոյ:

— Իմ ծնող նե րը, ինչ որ գի տեմ, միշտ իրար հետ քրդե րէն խօ սած էին: 
Հայ րիկս քա նի մը աղօթք գի տէր, ան աղօթք նե րը բարձր չէր ըսեր, մենք մի այն 
Աս տուած լսե ցինք: Այ սինքն քա նի մը բառ. ես չեմ յի շեր, որ հայրիկս, մայ րիկս 
հա յե րէն բան ասեր է, մենք քրդե րէ նը մին չեւ այ սօր չի մոռցանք այն պատ ճա
ռով, որով հե տեւ իրենք ու րիշ լե զու չի սով րե ցան:

— Կ’ու զե նա յի վե րա դառ նալ եւս մի հար ցի: Ձեր ման կու թե ան տա րի-
ներին ձեր ծնող նե րի խօ սե լուց դուք զգում էիք, որ վտանգ կայ: Բայց դուք 
գիտէի՞ք ինչ է կա տա րուել, թէ՞ չգի տէ իք: Այ սինքն գի տէի՞ք, որ հա յե րի 
յատուկ կո տո րած է եղել, թէ այդ մա սին ուշ իմա ցաք:
— Այդ մա սին ոչ, միշտ գի տէ ինք, ասի կա միշտ խօսք կ’ըլ լար, աս ատենին 

հա մար քրդե րին մէջ կ’ըսեն «ֆեր մա նէ ֆը լա յէ49» այ սինքն՝ հա յե րին ջար դին 
պա տա հած ատե նը: Միշտ կը գոր ծա ծէ ին:

— Եւ դուք հաս կա նո՞ւմ էիք ին չի մա սին է խօս քը:
Աւե տիս — Ֆեր ման ճե նո սիտ չէ՞, Իսա հակ:
Իսա հակ — Ճե նո սիտ չէ, բայց իբ րեւ ճե նո սի տի իմաս տով ասի կա կը 

գոր ծա ծէ ին:
— Ինչ պէ՞ս էիք հաս կա նում «ֆեր ման» բա ռը:
Իսա հակ — Հրա ման, կա նո նը, որ էլաւ, հա յե րը տե ղա փո խուեն: Տէր Զօրը 

տե ղա փո խուեն: Ֆեր ման ըսե լը՝ մի բան վերց նել ու րիշ տեղ դնել: Որ թուր քին ալ 

49 Ֆեր ման [ferman]  – Պարս կե րէն ֆար ման՝ հրա ման բա ռից, որը թուր քե րէ նում ստա ցել է 
հրա մա նա գիր, հրա հանգ, սուլ թա նի կող մից գրուած հրա ման իմաս տը: Ու նի նա եւ «ար
տօ նա գիր» իմաս տը՝ որ պէս օս մա նե ան կայս րու թիւ նում հար կի տե սակ, որը վճա րում էին 
որե ւէ նա ւա հան գիստ մուտք գոր ծող նա ւե րը (Լե ւոն Վար դան, Հար կե րը Օս մա նե ան եւ 
Պարս կա կան Կայս րու թիւն նե րուն Մէջ, ԺԵԻ. Դար, Բ. Հա տոր, Բնա գի րը հրա տա րա կու
թե ան պատ րաս տեց Կա րօ Աբ րա հա մե ան, Պեյ րութ, 2012, էջ 393): «Ֆեր մա նէ ֆը լա յէ»  –  
բա ռա ցի պի տի հաս կա նալ «ֆը լա նե րի մա սին հրա ման»՝ տուե ալ դէպ քում՝ «հա յե րի ջար
դի մա սին հրա ման»:
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հարց նէք նէ, դուք ի՞նչ գի տէք «ֆեր մա նէ ֆը լա յի» մա սին, եթէ թուր քը քուր դե րի 
շրջա նը կ’եր թայ կոր, գի տեն որ ին չի մա սին խօ սի, ջարդի մա սին խօ սայ:

— Ձեր գիւ ղի քրդե րից դուք տե ղե կու թիւն ու նէ՞ք, ջար դին մաս նակ ցած 
քրդե րից կա յի՞ն, որ իրենք գնա ցել էին հայ ջար դե լու Բի մէր գիւ ղը:

— Հա, ջար դէն յե տոյ աս գիւ ղը եր կու ըն տա նի քով մնաց, որով մին չեւ էդ 
հայ կա կան գիւղ էր:

— Քուրդ չկա՞ր մին չեւ ջար դե րը այդ գիւ ղում:
— Կ’ըսեն որ մեր Յով սէ փին հայ րը եւ եր կու դար ձած [իս լա մա ցած] հայ 

ըն տա նիք մնա ցեր են, այ սինքն՝Բի մէ րը առաջ բո լո րո վին հայ պէտք է եղած ըլ
լայ: Երբ որ հա յե րը Անա տո լի էն վե րա դար ձան, 1937 – 38 թի ւե րուն, երբ որ Դեր
սի մի քուր դե րուն փրոպ լէ մը եղաւ, ջար դը եղաւ, ադ ջար դին ահա գին հայ զո հեր 
ալ եղան50:

— Ո՞չ մի այն Դեր սի մում, ու րի՞շ տե ղեր էլ զո հեր եղան:
— Ու րիշ տե ղե րը չէ գի տեմ, Սա սու նի շրջան նե րում՝այո: Աս շրջան նե րէն 

ըն տա նիք ներ զո ռով տե ղա փո խուե ցան Գո նիա, Էս քի շե հիր, Իզ միր:
— Սա սու նի՞ց գնա ցին:
— Սա սու նէն գա ցին, այո, եւ տա սը տա րի հոն մնա ցին: Երբ որ Սա սու

նէն գա ցին, բան մը թուր քե րէն չէ ին գիտ նար, երբ որ վե րա դար ձան, 1945 – 47 
թի ւե րուն թրքա խօս էին: Պա տե րազ մէն յե տոյ ան մի ջա պէս կա նոն մը հա նե ցին, 
որ անոնք հոս կրնան մնալ, բայց եթէ ու զե նան իրենց տե ղե րը [վե րա դառ նալ], 
մի այն այն պայ մա նով, որ իր հին գիւ ղը չեր թան:

— Եր բե ւէ եղե՞լ է, որ որե ւէ առիթ կամ դէպք յի շէք, որ դուք որե ւէ քուր դի 
կամ թուր քի հետ խօ սա ցած լի նէք ջար դե րի հար ցե րի շուրջ. այ սինքն՝ 
ձեր ապ րում նե րի եւ ջար դե րի մա սին:

— Մեր գիւ ղա ցի նե րը իրանց մէջ կը մեղ քա նա յին շատ ան գամ, աս 
խօսքե րը միշտ կ’ըլ լար: Միշտ կ’ըսէ ին որե ւէ մէ կուն հա մար, օրի նակ, «ադի կա 
ան ատեն մեր գիւ ղա ցի էր, ջար դին», «ան երե խան առանց հայր, մայր մեծցաւ, 
մեղք», «աս ըն տա նի քը նա յե ցան ասանկ բա նե րը, դա ժա նու թիւն ները», միշտ 
կը խօ սան: Այ րուած գիւ ղե րուն մա սին ամ բող ջը յայտ նի էր եւ միշտ կը խօ սան: 
Ատի կա բնաւ փակ թե մա չէր: Ազատ կա րող էինք խօ սել: Մի այն վախ մը, որ քիչ 
մը միշտ կար: Մեր ծնող ներ ան քան վախ ու նե ցած էին զի նուոր նե րէն, որ եթէ 
գիւ ղին մէջ զի նուոր երեւ նար՝ կը վախ նա յին: Մե զի ալ, որ երա խայ էինք թէ կուզ, 
կ’ու ղար կէ ին գիւ ղէն դուրս, մենք գիւղէն կը փա խէ ինք դուրս, ճամ փուն: Չա սէ ին 
էլ ծնող քը՝ տղա քը կը փա խէին: Վա խը մե զի տուած էին: Զի նուո րը քիչ կու գար, 

50 1938ին Դեր սի մի կո տո րած նե րի ժա մա նակ Թուր քի ա յի տար բեր տա րածք նե րում բազ մա
թիւ քրդեր եւ կեն դա նի մնա ցած հա յեր նոյն պէս, իրենց բնա կու թե ան վայ րե րից տե ղա հա
նուե լուց եւ Թուր քի ա յի առա ւե լա պէս թուր քե րով բնա կե ցուած հա տուած նե րում վե րաբ նա
կե ցուե լուց զատ, սպա նուե ցին, նոյ նիսկ որո շում նե րով գնդա կա հա րուե ցին:
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բայց զի նուոր եթէ գայ՝ մենք կը փա խէ ինք ճամ փուն մօտ կը կե նա յինք, մին չեւ 
զի նուոր գիւղէն դուրս էլ լան: Կը կար ծէ ինք, որ կու գան մե զի կ’առ նեն եւ այլն:

— Այ սինքն՝ առ նեն ի՞նչ անեն, պի տի սպա նե՞ն ձեզ, ի՞նչ պի տի անեն:
— Հա, այն վա խով:
— Այն պէս էին կաս կա ծում, որ պի տի սպա նե՞ն:
Իսա հակ — Հա: Քուր դե րը ի՞նչ կ’ըսէ ին, այ սինքն՝ վախ կոտ մէ կուն կ’ըսէ

ին, դուն արիւն տես նող քրիս տո նե ա յին պէս ես: «Թո գա ֆլէ յի խու նե դիթի»: Ֆը
լա մը չի կայ, հայ մը չի կայ, որ արիւն չէ տե սած, չէ ջար դուած եւ չէ ջար դուողն ալ՝ 
վա խը զգա ցած է: Աս իմաստն էր: Ապ րող ներն ալ վախ ունե ցել են: Ճիշտ է, աս 
քա նա կով չար չա րանք որե ւէ ատեն որե ւէ աշ խարհ չի պա տա հած, աս մա սով: 
Հի մա հրե ա նե րուն ջար դին մա սին շատ կը խօ սուի, իրա ւունք [ու նին], բայց հա
յը իր հո ղին վրայ ջար դուե ցաւ, ջնջուեցաւ:

— Ա՞յս տար բե րու թիւնն էք տես նում:
Իսա հակ — Աս տար բե րու թիւ նը: Չէ թէ չա փը, այլ վեր ջին ար դիւն քը: 

Պատ մա կան հո ղին վրայ ջնջուե ցաւ, մի այն չի վի րա ւո րուե ցաւ, չի ջարդուե ցաւ, 
այլ բո լո րո վին նե տուե ցաւ: Եւ մենք վեր ջին հա յը եղանք, որ աս չար չա րան քէն 
մին չեւ հի մա չեմ գի տեր ինչ պէս կ’ըլ լայ, որ մին չեւ ան ատեն ներն ալ ապ րե ցանք:

— Վա խի աղ բիւ րը քո՞ւրդն էր, թէ՞ թուր քը:
— Թուր քը: Հար կաւ թուր քը: Մեր շրջան նե րուն մին չեւ հի մա, բո լոր հին 

հայ աշ խար հուն վրայ այ սօր մի այն քուր դը կայ, այն ատենն ալ քուրդն էր: Քուր
դին հետ հա յը կրնայ բա նակ ցել, կռուել եւ հաշ տուել, եթէ քուր դին թուրք իշ խա
նու թիւ նը ար տօ նու թիւն չի տայ: Հին հայ աշ խար հուն վրայ թուր քա կան ներ կա
յու թիւ նը մի այն զի նուոր նե րով եւ ժան դարմ նե րով է: Ասի կա յատ կան շա կան է: 
Հա յի դէմ քուր դին կը պաշտ պա նեն զի նուոր ներով եւ ժան դարմ նե րով: Զի նուո
րից եւ ժան դար մից է վա խը:

— Դուք ասում էք, որ փա խած հա յե րը Անա տո լի ա յի կող մե րից վե-
րադար ձան Սա սուն: «Անա տո լիա» ասե լով ի՞նչը նկա տի ու նէք, Անա տո-
լի ան ո՞րն է:
— Անա տո լի ան թրքա կան մա սը մենք կը կար ծենք:
— Այ սինքն՝ Արևմ տե ան Հա յաս տա նին դուք Անա տո լիա չէք ասում:
Իսա հակ — Չէ, հայ կա կան բաժ նին Անա տո լիա մենք չէ ինք գի տեր: 

Չէինք գի տեր նա եւ, որ այս քան մեծ հա յու թիւն մը ու նե ցած է: Ջար դին մասին 
մենք կը կար ծէ ինք տե ղին վրայ մի այն, մեր շրջա նին պա տա հու թիւն մը եղաւ, 
բայց աս քան մեծ չա փով չէ ինք կրնայ երե ւա կա յիլ, չէ ինք գի տեր:

— Կար ծում էք ձեր ծնող նե՞րն էլ ջար դե րի չա փե րի մա սին պատ կե-
րացում չու նէ ին:
Իսա հակ — Ոչ: Գի տէ ին որ բո լորբո լոր շրջան նե րը… այ սինքն վստահ 

չգի տեմ իրենց իմա ցա ծը: Բայց գի տեմ, որ ջար դե րէն շատ առաջ թուր քե րը 
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շրջան նե րուն սահ ման նե րը փո խե ցին, այ սինքն՝ երբ որ մենք մեր կող մերէն կը 
խօ սինք, Ռեշ կո թա կ’ըսեն մեր կող մե րը ջար դէն յե տոյ: Եւ որ պէս զի հա յե րուն 
չա փը, տո կո սը իջեց նեն, Թուր քի ա յի մէջ սկսան շրջան նե րը կազ մա կեր պել, 
որ հա յե րուն տո կո սը իջեց նեն: Ըսենք որ առաջ բո լո րը Մու շին կը պատ կա նին, 
շրջան նե րէն Սի իր դին կա պե ցին: Սի իր դին եղո ղը ու րի շին շրջա նին կա պե ցին, 
որ քուր դե րուն դպրոց նե րը, քուր դե րուն թի ւը աւելց նեն, հա յե րուն դպրոց նե րը 
աւե լի պակ սի:

— Իսա հակ, դուք դա որ տե ղի՞ց գի տէք, որ այդ պէս արե ցին:
Իսա հակ — Ինչ որ կը հասկ նամ՝ այ սօ րուան աչ քով, այն օրուան աչ քով 

չեմ կրնար: Անոր հա մար կ’ըսեմ, որ մենք երե ւա կա յու թիւնն ալ նոյ նը չունինք, 
որ ջար դը աս քան տա րա ծուած, աս քան մեծ չա փով եղած է: Ինչ քան գի տեմ, մեր 
կող մե րը ամէն քուր դը, ամէն սու րի ա նի [ասո րի], ամէն հա յը գի տէ, որ ջար դը 
ահա գին զո հեր տուաւ, ամէ նը գի տեն, որ թուր քը հա յե րը գիւ ղե րէն հա նե լէն յե
տոյ ան մի ջա պէս մեռց րած են:

— Հի մա եթէ կրկին ձեր գիւ ղին՝ Բի մէ րին վե րա դառ նանք, դուք հաս-
կացո ղու թիւն ու նէի՞ք, թէ ձեր գիւ ղի քրդե րը երբ եկան Բի մէր, իրենք Բի-
մէ րի հա յե րին ջար դել են եկել են, թէ՞ իրենք հող չեն ու նե ցել, ուղ ղա կի 
դա տարկ տա րածք է եղել, եկել են:
Իսա հակ — Ինչ պէս պատ մու թիւ նը մե զի երե ւա կա յու թիւ նը կու գար, 

ասի կա պե տու թիւ նը ըրած է եւ պե տու թե ան մէջ աշ խա տող որոշ զի նուորա կան
ներ:

— Իսա հակ, ես կար դա ցած պատ մու թիւ նը չեմ հարց նում: Հենց ձեր 
գիւղում ապ րում էին քրդեր, դուք այդ քրդե րի երե խա նե րի հետ խա ղում 
էիք, ձեր ծնող նե րը շփւում էին. որե ւէ պատ կե րա ցում ու նէի՞ն ար դե օք, 
ձեր գիւ ղի քուր դը, որե ւէ մի քուրդ, որ հա յե րի ջար դին մաս նակ ցել է եւ 
յե տոյ եկել է այդ հա յի տա նը, կամ որե ւէ այլ հա յի տա նը ապ րում է, էդ-
պի սի մի որե ւէ պատ մու թիւն գի տէ՞ք դուք:
Իսա հակ — Չէ, չեմ գի տեր:
— Այ սինքն՝ ձեր գիւ ղի քուր դե րին դուք գի տէք, որ իրենք ջար դեր չեն 
արել:
— Ըսեմ որ մեր գիւ ղի քուր դե րը յե տոյ մեր գիւ ղը տե ղա ւո րուե ցան: Որոշ 

ըն տա նիք նե րու մա սին կը խօ սին, որ աս ըն տա նի քը ջար դին ատե նը չար չա
րանք ըրած են, որոշ աշի րէթ նե րուն մա սին կ’ըսեն կոր: Ասոնք՝ հա յե րը պահ
պա նե ցին, ասոնք՝ հա յե րը ջար դե ցին, ասոնք՝ չէ զոք էին:

— Ձեր գիւ ղի քրդե րը ո՞ր աշի րէ թից էին:
— Ռշկո թա աշի րէ թի: Եւ այ սօր հի մա ըսին, որ իբ րեւ Ռշկո թա ժո ղովուրդ 

հին հայ ժո ղո վուրդ եղած է, սուլ թան նե րի ատե նը բո լո րո վին քրդացած: Որով
հե տեւ ըսին Ռշկո թա եւ Ռշտու նի աշի րէթ նե րը նոյնն են:
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— Իսկ ի՞նչ էք կար ծում, քրդե րի մէջ կա՞յ այդ գի տակ ցու թիւ նը, ռշկո թանե-
րի մէջ որե ւէ էդ պի սի տե ղե կու թիւն կա՞յ, որ իրենց նախ նի նե րը գու ցէ հայ 
են եղել:
— Քուր դե րուն մէջ կայ: Շա տե րը կ’ըսեն մեր պա պե րը հայ եղած են: Գի

տենք, որ անոնք, որ շատ կա նուխ ար դէն մու սուլ ման դար ձած են, մե զի հա մար 
ար դէն հա յից քուրդ դար ձած կ’ըլ լան: Հասկ ցա՞ր: Հի մա ար դէն մէկը քրիս տո նե
այ չըլ լայ, բայց եթէ մէ կը մու սուլ ման դառ նա նէ, ան մի ջա պէս քուրդ կ’ըլ լա կոր: 
Եւ քուր դե րը աս իմա ցու թիւ նը ու նեն: Շատ ան գամ մոլ լա նե րը իրանց աղ ջի կը 
հա յի մը կու տա յին, որ անի այ լեւս վե րա դառնալ կա րե լի չէր հա յի: Հենց որ հա յը 
իս լամ կը դառ նար, նրան շու տով աղջիկ կը տա յին, որ մէ ետք այ լեւս վե րա դարձ 
չի կար, չէր կա րող քրիս տոնեայ ըլ լալ: Այո: Ես կը յի շեմ կոր, որ մեր գիւ ղին մէջ 
Հայկ կար, մեր դրա ցին անոր հա մար մէկ ան գամ ըսաւ, թէ մեր աղ ջի կը սի րեր 
է, անոր պի տի ամուս նաց նենք: Բո լոր գիւ ղը իրար մտան, գա ցինք, մեր տղան 
ան քուրդ ըն տա նի քէն դուրս հա նե ցինք: Չի պի տի ձգենք, որ աս հար սա նի քը 
ըլ լայ: Եւ տե սէք, աղ ջիկ չէ, տղան դուրս հա նե ցինք: Եւ ան կէ ետ քը ան մի ջա պէս 
հա յին հետ ամուս նա ցու ցինք:

— Դա կռիւ չդար ձա՞ւ:
— Կռիւ չի դար ձաւ:
— Գրա գէտ մար դիկ գիւ ղում կա յի՞ն:
Իսա հակ — Քուր դե րու մէջ չի կար: Քուր դե րու մէջ ար դէն կրթու թե ան 

միշտ չի կար: Բայց մեր պա րա գան տար բեր էր: Հի մա կը զար մա նանք կոր, որ 
ջար դէն առաջ մեր շրջա նը ահա գին դպրոց ներ կա յին: Մեծ հայ րի կիս տա րի
քին հայ րե րը նոյ նիսկ հա յե րէն սով րած են, կրթու թիւն առեր են, դպրո ցա կան 
կրթու թիւն առած են: Մէ խնա մի մը ու նէ ինք, իմ մեծ եղ բայրիս հայ րը [անե րը] 
գոց աւե տա րան գի տէր եւ կը կար դար: Քա հա նան չէր, բայց հա յե րէն կրնար 
կար դալ: Ան կէ վեր ջը որե ւէ մէ կը բան մը հա յե րէն չէր սով րած, ար դէն հա յե րէն 
ալ չեն սով րած: Զա ւակ նե րը նոյ նիսկ: Հայրիկս դպրոց չէ գա ցած, մայ րիկս նոյն
պէս՝ չէ: Մեր կող մե րը ջար դէն յե տոյ մեր շրջա նին դպրոց չձգե ցին: Անա տո լուին 
մէ ջը ցրուած, քուր դա կան գիւղե րում, հար կաւ սո վո րե լու տեղ չի կար, դպրոց չի
կար: Մեր գիւ ղե րուն մէջ ար դէն մին չև 60ական թի ւե րուն դպրոց մըն ալ չի կար, 
մի այն քա ղաք ներուն մէ ջը կար: Մեր սե րուն դին հա մար, սա կայն, ար դէն դպրոց 
եղաւ: Իմ մեծ եղ բայրս մեր գիւ ղի դպրոց գա ցող առա ջին աշա կեր տը եղած է, որ 
ինքը 1961 – 62 թի ւին սկսաւ, Խո րոխ գիւ ղում: Խո րո խում նոյն պէս հա յեր ապրող
ներ կա յին եւ իմ ամե նա մօ տիկ դպրո ցը հոն է՝ Խո րոխ:

— Խո րո խը աւե լի՞ շատ մարդ ու նէր, քա՞ն Բի մէ լը:
Իսա հակ — Ոչ, նոյն պէս [նոյն քան] մարդ ու նէր, բայց ան տե ղը ինչ պէս 

էին հաւ նիլ չեմ գի տեր, առա ջին դպրո ցը շի նե ցին, եւ բո լոր շրջա նին գիւղե րը, 
ով որ կ’ու զէր, մեր գիւ ղը եւ բո լոր շրջա նին գիւ ղե րը մէկ դա սա րան ու նէր, հոն 
դպրոց կ’եր թա յին: Հոն կ’եր թա յին քուրդ, հայ, աղ ջիկ, տղայ, բոլոր երե խա նե
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րը: Իմ եղ բայրս ինք գնաց: Այն ատեն պէտք է տա սը – տասնմէկ տա րե կան ըլ
լար, որ գնաց ինք զին քը ար ձա նագ րուեց: Կար ծեմ որ հին գէն մին չեւ տա սը կի
լո մետր էր: Այո, շատ հե ռու էր: Բի մէ րից ու րիշ մէկը չի կար: Եր կու տա րի ետ քը 
ին քը մե զի հա մո զեց, որ պէս զի ինքն առանձին այ լեւս չեր թայչի գայ: Ճիշտ այն 
ատեն Առա քե լը եւ ես, Առա քե լը իրենց եղ բայրն է, կար ծեմ առա ջի նը եղանք, եւ 
երեք ու րիշ քուրդ երե խայ: Դպրո ցի բե րու մով էր, որ հայ րիկս մե զի թուղ թեր հա
նեց: Իմ թուղ թին մէջ ծնուն դիս տա րին ար ձա նագ րուած է 1957ը, քա նի որ դպրո
ցը եօթ տա րեկա նէն էր: Ան տա րին 1963ին պէտք է ըլ լայ, որ պէս զի եօ թը տա րե
կան երեւիմ, ծնուն դիս տա րին 1957 ար ձա նագ րեց: Միւս նե րու պա րա գան նոյնն 
է, ինք կ’ըսէր թի ւե րը, անոնք կ’ար ձա նագ րէ ին: Միւս եղ բայրս՝ 58ը, միւ սը՝ 59, 
միւ սը՝ 60: Ասոնք ճիշտ թի ւե րը չեն, դպրո ցին յար մար թի ւեր են: Մենք ամէն օր 
գիւ ղէն կ’եր թա յինք: Մեր գիւ ղէն աղ ջիկ չի կար, բայց Խո րոխ գիւղից դպրո ցին 
մէջ եզի դի եր կու – երեք աղ ջիկ կար: Թուր քե րէ նը ար դէն հոն սով րանք: Դպրո
ցը մի այն թուր քե րէն էր, քուր դե րէ նը ար գի լուած էր, հա յերէ նը ար գի լուած էր, 
ար դէն հա յե րէ նի մա սին խօսք ալ չի կար: Մի այն թուր քե րէն: 40 – 50 աշա կերտ 
մէկ ու սու ցի չով, նոյն սե նե ա կին մէջ, ասանկ հինգ էկի պաժ՝ առա ջին, երկ րորդ, 
եր րորդ, չոր րորդ, հինգ դա սա րան, ամէնն էլ՝ մի այն մի ու սու ցիչ: Նոյն ու սու
ցի չը: Մեր ու սու ցիչն ալ երի տասարդ թուրք էր, Ան կա րա յէն, կամ՝ չեմ գի տեր 
ուր տե ղէն եկած էր, իբ րեւ ու սու ցիչ կու գար, դպրո ցին մէ ջը ար դէն իր սե նե ա կը 
ու նէր: Չէ որ չէ ինք հասկ նար, թուր քե րէն չգի տէ ինք, մե զի շատ կը ծե ծէր: Մի այն 
մե զի չէր, բոլոր դա սա րա նին: Հի մա մէկ սե նե ա կի մէ ջը, հինգ դա սա րան, մէ ջը 
չորս – հինգ ժամ պի տի նստիս, չես հասկ նար կոր, մէ կը միւ սի հետ կը խօ սին 
կոր, կը տես նան կոր... մե զի բո լո րիս շատ կը ծե ծէր: Կը յի շեմ այն ատեն առա
ջին օթօ ներն ալ տե սանք: Մեր գիւ ղե րը այն ատեն ամե րի կա ցի նե րը սկսան 
գալ, գեր մա նա ցի նե րը, անգ լի ա ցի նե րը: Փեթ րո լը փնտռե լու: Գիտենք որ ասոնք 
ֆրան սի ա ցի են, անգ լի ա ցի են, ասոնք բո լո րը քրիս տո նե այ են, բայց լե զու չենք 
գի տեր: Մենք դպրո ցը կ’եր թանք կոր, օթօս թոփ առա ջին ան գամ կ’ընենք կոր, 
հի մա օթօս թո փին մար դիկ կը կե նան կոր, մե զի կ’առ նեն մին չեւ դպրոց, գրե թէ 
ին ծի ճամ փան կէ սը կ’ազա տէր: Եւ առա ջին ան գամ սկսան մար դիկ՝ մեր հա
յերն ալ, քրդերն ալ աշ խա տե լու, գոր ծա ւոր կը փնտռէ ին կոր, չորս, հինգ, վեց 
ամիս:

— Աղ ջիկ ներն այդ պէս էլ չսո վո րե ցին:
Իսա հակ — Ոչ, մին չեւ Պօ լիս գա ցինք: Մեր շրջան նե րում չի կար, սակայն 

նոյն 196123 թի ւե րուն ու րիշ շրջա նին պե տու թիւ նը գի շե րօ թիկ դպրոց ներ ալ 
բա ցաւ եւ աղ ջիկ նե րը հա ւա քեց, որ պէս զի ու սում առ նեն, տղաք նե րը հա ւա քեց, 
որ պէս զի ու սում առ նեն: Կը ստի պէ ին ալ: Քոյ րի կիս աղ ջի կը տա րան եւ գի
տենք, որ քոյ րիկս երեք ամիս իր աղ ջի կը չտե սաւ: Երբ որ վե րա դար ձաւ, թրքե
րէն կը խօ սի կոր, ամե րի կա կան խա ղեր կը խա ղա յին: Մե ծե րը, ծնող քը ըսին՝ չէ 
որ ասոնք մեր երե խա նե րը գլուխ նին կը փո խին կոր, դպրո ցին չի պի տի ղրկեն 
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այ լեւս: Ին քը իրեն ըն տա նի քով Ջե դա կա կ’ապ րէ ին, մենք Բի մէր կ’ապ րէ ինք, 
աղ ջի կը Ջե դա կա յէն մե զի տուն բե րին, ասին, որ ասանկ խնդիր մը ու նինք, աղ
ջի կը ձե զի թող մնայ, թուր քե րը աղ ջի կը մեզ մէ կ’առ նին կոր, այ սինքն՝ պի տի 
թրքաց նեն: Կը մտա ծէ ինք նպա տակ նին ան էր, քուր դե րուն, հա յե րուն բո լոր ու
սում տան, որ պէս զի հպարտ թուրք դառ նան: Ան աղ ջի կը, որ հի մա Պօ լիս կ’ապ
րի, վեց ամի սի չափ մե զի մնաց, որ հայ րի կը կը վախ նար, որ զի նուո րու թիւ նը 
ան ժա մա նակ ալ աղ ջի կը փնտռէ, տու նէն պի տի առ նի տա նի: Քա նի ան գամ մը 
եկան, չտե սան, չգտան, ար դէն սկսին աղ ջի կը իր տու նը վե րա դառ նալ: Անվս
տա հու թիւ նը շատ մեծ էր:

— Քա նի գիւ ղում՝ Բի մէ րում էիք ապ րում, եթէ կա րիք կար ասենք գնալ 
Բաթ ման, կամ որե ւէ մի քիչ հե ռու տեղ, ին չո՞վ էիք գնում: Ձի, աւա նակ 
ու նէի՞ք:
— Էշ ու նէ ինք, ձի շատ քիչ ու նէ ինք, մենք մէկ հատ ու նէ ինք, շատ անգամ 

էշով կամ ոտ քով: Ձին քիչ կար, թէ հա յու, թէ քուր դի մօտ: Ձին շատ գոր ծի բան 
չէր: Էշը աւե լի աշ խա տան քի կեն դա նի էր, ամէն մի ըն տա նիք եթէ մի էշ ու նէր 
կամ եր կու – երեք էշ ու նէր, կով, ոչ խար, հաւ՝ ասանկ հարուստ կե ան քի նշան էր:

— Հա յե՞րը, թէ՞ քրդերն էին աւե լի ու նե ւոր:
— Ու նե ւոր մարդ քիչ կար: Ար դէն եթէ ըն տա նի քը սո ված չէր՝ մարդն ու

նե ւոր կը դի տուէր: Շատ տղա մարդ ու նե ցո ղը աւե լի շատ ար դիւնք կ’ունե նար: 
Ատանկ տար բե րու թիւն չի կար: Բո լորն ալ հա գուստ քիչ ու նէ ին, ար դէն հա գուս
տի վրայ ծախս անե լը շռայ լու թիւն էր:

— Իսա հակ, իսկ քա նի ապ րում էիք Սա սու նում, ձեր գիւ ղում եւ ու րիշ գիւ-
ղե րում որե ւէ ուխ տա տեղ, ուխ տագ նա ցու թիւն ու նէի՞ք:
Իսա հակ — Այո: Մենք, մեր ուխ տագ նա ցու թիւ նէն ամե նա մե ծը Մա

րաթուկ լե ռին օրն է: Մեր գիւ ղին մէ ջը Զի ա րէթ51 կ’ըսէ ինք, մու սուլ ման ներն ալ 
կ’եր թա յին, հա յերն ալ կ’եր թա յին: Հա յու բո լոր գիւ ղե րէն լեռ մը կ’եր թա յին բո
լոր Սեպ տեմ բեր ամի սին, կա րե լի է Սուրբ Խա չին ատեն պէտք է ըլ լայ, որով հե
տեւ միշտ այն ատե նին կը պա տա հէր, վստահ չեմ սա կայն՝ իբ րեւ Սուրբ Խաչ կը 
տօ նենք, չէ նէ… ուխ տի տե ղը ճաշ կը տա նէ ինք, մեր աղօթք նե րը, մու սուլ ման նե
րի աղօթք նե րը նոյն ատե նը օր մը անանկ միասին կ’ան ցու ցէ ինք:

— Այդ զի ա րէ թը ի՞նչ զի ա րէթ էր, յի շո՞ւմ էք, ի՞նչ պատ կեր էր, – տուն էր, 
շէնք էր, քար էր. աղ բիւր կար, ջուր կար:
— Բան մըն ալ չի կար, լեռ մի այն, լե ռին վրայ: Աղ բիւր ալ չի կար, ջուր ալ 

չի կար:
— Զի ա րէ թը մեր գիւ ղին ճիշտ մօտ էր, մու սուլ ման նե րը կ’ըսեն, որ շէյխե

րուն լեռ է, բայց անոր հա մար մենք անանկ ալ չէ ինք ըն դու նել, բայց մենք ալ 

51 Զի ա րէթ  –  Սրբա վայր: Մի ա ժա մա նակ Սա սու նի Խար զա նի շրջա նում կար նա եւ Զի ա րէթ 
անու նով գիւղ: Պե տո յե ա նի տե ղե կու թե ան հա մա ձայն «ու նէր մզկիթ, հա յերն էլ իրենց ուխ
տա տե ղին էին հա մա րում» (Պե տո յե ան, Սաս նայ Ազ գագրու թիւն, էջ 17):
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կ’եր թա յինք: Բայց մեր Մա րա թու կին եկե ղե ցի ին օրը, հի ւանդ ըլլար, կամ ինչ 
ըլ լար՝ բո լո րը կ’եր թա յին եկե ղե ցին: Լե ռուն ճիշտ գա գա թին վրայ եկե ղե ցի կար, 
որը մին չեւ հի մա ուխ տա տեղ է եւ մեր շրջա նի հա յե րը կ’եր թան: Գի տէ ինք, որ 
մեր մե ծե րը Տիգ րա նա կերտ կ’եր թա յին եկե ղե ցին: Մենք առա ջին ատեն նե րը 
հայ եկե ղե ցի ին հետ կապ չու նե ցանք երե ւի, սու րի ա նի քա հա նա ներ կու գա յին 
կնքե լու:

— Իսկ եթէ քա հա նայ չկա՞ր:
Իսա հակ — Հայ քա հա նայ ար դէն չի կար: Հայ քա հա նայ մենք մի այն Պօ

լիս տե սանք: Ով կա րող էր Աւե տա րան կար դալ, կ’եր թա յին Արա ծա նի, Մու րադ 
գե տի մէջ իրենց երե խա նե րին կնունք արե ցին: Իմ քոյ րի կիս ամու սի նին հայ րի
կը՝ կես րա րը, իր թոռ նիկ նե րը ինք կը տա նէր գե տին մէջ Աւե տա րան կը կար
դար, որ քիչ հայ կար Աւե տա րան կը կար դար: Ին քը կրնար կար դալ, կը տա նէր 
ինք կը կար դար եւ ջու րին մէջ կը կանգ նէր, անան կով կ’ընէր:

— Իսկ պսա՞կ, թա ղո՞ւմ:
— Պսակ, թա ղում ան պայ ման սու րի ա նի քա հա նան կը բե րէ ին եւ անանկ 

կ’ընէ ին: Կնուն քը շատ կա նուխ կ’ընէ ին, որով հե տեւ պստիկ նե րը եր բեմն շատ 
կա նուխ կը մա հա նա յին: Բայց պստիկ նե րը Բի մէ րի մեր գիւղին մէջ միշտ աւե լի 
բազ մա թիւ էին, քան մե ծե րը: Երեք, չորս ան գամ:

— Ձեր գիւ ղում առան ձին գե րեզ մա նա տո՞ւն ու նէ իք:
— Այո: Հա յե րը առան ձին գե րեզ մա նա տեղ ու նէ ինք՝ եր կու հատ, մէկ հա

տը պստիկ նե րուն, մէկ հատ ալ՝ մե ծե րուն:
— Առան ձի՞ն էին դրանք: Ի՞նչու:
— Չեմ գի տեր, մեր գիւ ղե րը անանկ կ’ընէ ին, պստիկ նե րուն մե ծե րի գե

րեզ ման չէ ին տա ներ:
— Գու ցէ փոք րե րը կնքուած չէ ին՝ ա՞յդ պատ ճա ռով:
— Ադ պատ ճա ռով ալ: Կրնամ ըսել որ ան պատ ճա ռով: Եթէ կնունք չէ ին 

ըրած, կ’ըսէ ին, որ հա րամ կ’եր թայ, որն ալ հայ րե րուն, մայ րե րուն յան ցանքն է, 
ասի կա մեղք է: Ան ատե նը պստիկ նե րը կը հի ւան դա նա յին եւ դեղ չի կար, բժիշկ 
չի կար եւ ահա գին պստիկ կրնար մեռ նիլ: Անոր հա մար մեր ծնող նե րը շատ զա
ւակ կ’ընէ ին, որ կա րե լի է, որ եր կու քէն մէ կը կրնայ մեռ նի: Բայց 1960 թի ւե րէն 
յե տոյ ան թի պի ո թիք երե ւի եկաւ, որ աւե լի քիչ մա հա ցու թիւն եղաւ:

— Իսկ այդ գե րեզ ման նե րը հի մա կա՞ն:
— Ան գե րեզ ման նե րը չի կան, բո լո րը աւե րուած են:
— Ի՞նչու: Այ սինքն յա տուկ աւե րե՞լ են, թէ՞ աւե րուե ցին, որով հե տեւ այլեւս 
հայ չկայ:
— Չէ, յա տուկ չա ւի րե ցին: Խնամք չե ղաւ: Որ պէս հող կը գոր ծա ծեն կոր: 

Ան ցե ալ նե րը եղ բայրս գնաց, հայ րի կին՝ մեր գե րեզ մա նին վրա յէն հող առաւ, 
հոս՝ Հա յաս տան բե րաւ:
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Այ սինքն հի մա եթէ ու զէք, Կի րա կո սի եւ Օհա նի գե րեզ ման նե րը չէ՞ք գտնի:
— Չենք գտնայ, որե ւէ մէ կուն չենք գտնայ:
Քար չէի՞ք դնում գե րեզ մա նի վրայ:
— Գե րեզ մա նը ասանկ կը գոր ծէ ինք՝ քար մը առանց գրու թե ան, առանց 

բան, որ ամէն մարդ գի տէր, որ ով ուր թա ղուած է, բայց հի մա չենք կրնայ գտնիլ:
Իսա հակ — Խոր հե լով մէ ջը բան մը կը գտնան, եթէ փնտռեն: Գի տես, 

մի այն մեր հոն տե ղը, ճիշտն ըսեմ, հին հա յե րը մեռ նո ղին ամէ նից սի րած բա նը 
մի ա սին կը թա ղէ ին կար ծեմ: Շատ ան գամ դա նակ մը, որ շուր կ’ըսէ ին, գի տե՞ս, 
ադ դա նա կը, եթէ մեռ նո ղը բո լոր կե ան քին գոր ծա ծած է, անոր յի շա տա կով 
կ’ըսէ ին, որ իրար չբա ժը նուեն: Ինչ որ գի տեմ, ասանկ բա ներ կ’ընէ ին: Ասով 
կրնան գտնիլ իրենց հա րա զա տը: Բայց տե ղե րը յայտ նի չեն:

— Որե ւէ տար բե րու թիւն կա՞ր հա յի տան եւ քրդի տան մի ջեւ, թէ՛ տան 
իմաս տով, թէ՛ ապ րե լու իմաս տով: Հա ցը տար բեր էր գու ցէ, թո նի րը 
տար բեր էր գու ցէ, մա ծու նը տար բեր էր գու ցէ, չգի տեմ: Կամ՝ քուր դը ի՞նչ 
էր ուտում, հա յը ի՞նչ էր ու տում, որե ւէ տար բե րու թիւն կա՞ր դրա նում:
— Աս պի սի բա նե րու՝ ճա շի եւ այլն, հարս տու թե ան, ինչ ու նիս ան կէ սե

ղան կը բե րես, բայց հա գուա ծին տար բե րու թիւ նը կար: Մեր հա գուա ծին գոյ նե
րը եւ կա րա ծը, մո տէ լը ինչ պէս էր տար բե րու թիւն կու տար, որ ամէն մարդ գի
տէր որ ասի կա հայ է, անի կա քուրդ է, միւ սը եզի դի է: Եզի դի ներուն հա մար շատ 
ան գամ նշան մը կայ, որ հոս կը դնեն եւ իրենց փան թոլոնն է, վար տիք ըսենք, 
ինչ ըսենք, չեմ գի տեր, ճեր մակ կ’ըլ լայ:

Սար գիս — Հա յե րը իրենց տու նե րու հե տե ւը խաչ կը դնէ ին: Նոյ նը կ’ընէ
ին նա եւ մու սուլ ման դար ձած հա յե րը: Իբր խա չը իրեն կը պաշտ պա նէր, որ քան 
որ մու սուլ ման դար ձած են:

— Այ սինքն՝ եթէ գնանք Բի մէր, հա յե րի նախ կին տնե րում այդ խա չը կը 
տես նե՞նք, թէ՞ չկայ:
Սար գիս — Տեղ մը կայ, որ մի նակ իրենք գի տեն ուր դրած են այդ նշանը 

եւ կայ:
— Այ սինքն՝ որե ւէ քա րի վրայ փո րա՞ծ է, թէ ինչ է:
Սար գիս — Չէ, տու նին հե տե ւը տեղ մը նշա նը դրած է: Ատի կա կրնայ 

ըլ լալ գոր ծած է, կրնայ փայտ ըլ լալ, քար: Բայց միշտ տեղ մը դրած նշան կայ:
— Իսկ տօ նե րից որե ւէ յի շո ղու թիւն ու նէ՞ք:
— Այո: Վար դա վառ կ’ընէ ինք: Ջուր կը նե տէ ինք:
— Այ սինքն՝ դուք գնում էիք, ջուրն էի՞ք մտնում, թէ՞ ջու րը բե րում էիք թա-
սով իրար վրայ էիք լցնում:
— Կար ծեմ որ մենք թա սով իրար վրայ կը նե տէ ինք:
Իսա հակ — Մեր գիւ ղին մէջ իմա ցող մարդ չի կար: Մեր ծնող քը ար դէն 

իրենց գիւ ղե րէն դուրս, հոսհոն մեծ ցած էին, սո վո րոյթ նե րը չի գի տէ ին: Քա հա
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նայ ար դէն չի կար: Չեմ գի տեր, եթէ մեր ծնող քը անոնց տե սած, անոնց լսած 
ըլ լա յին եր բե ւէ: Աս պատ ճառ նե րից մէկն էր, որ մեր գիւ ղում ով ինչ պէս կա րող 
էր, ինչ պէս կը յի շէր՝ կ’ասէր հայ կա կան բա նե րը: Կը յի շեմ եր կար վէճ կար, թէ 
պահ քի ժա մա նակ ձուկ կա րե լի՞ է ու տել, չէ նէ՝ չէ: Մէ կը չի կար ստոյգ բան ասէր: 
Անոնք վի ճե ցին, մին չեւ որո շում առան, թէ չու տել աւե լի վստա հե լի է: Մեղք 
չգոր ծա ծենք, մէկ ան գա մէն եօ թը շա բա թը, մին չեւ Զա տի կը պահք կը բռնենք:

— Ասի կա շատ դժուա րու թիւն ներ կ’ընէր: Որոշ բան չգի տէ ին, ամէ նը 
մտա ծե լով էր: Զա տի կը գի տէ ին՝ պահ քէ վերջ է: Եր բեմն չի գի տէ ին՝ պահքը երբ 
կը սկսի: Խօ սե լով որո շում կ’առ նէ ին: Մա նա ւանդ Զա տի կը շատ լաւ կը յի շենք, 
մեծ հա ճոյք է: Քրիս տո նէ ա կան ծնուն դը, այ սինքն՝ Քրիս տո սին ծնուն դին պահ
քը կ’ընէ ինք, եւ յե տոյ կը տօ նէ ինք:

— Քա նի Բի մէ րում էիք ապ րում եւ քա նի քրդե րի հետ էիք շփւում, դուք գի-
տէի՞ք, որ ձեզ նից բա ցի, Սա սու նից բա ցի ու րիշ տեղ հա յեր կան, տեղեա՞կ 
էիք, ձեր մե ծե րը գի տէի՞ն: Գի տէի՞ք Հա յաս տան կայ, առ հա սա րակ հայ, 
Հա յաս տան, այդ պատ կե րա ցում նե րից ի՞նչ գի տէ իք:
— Շատ քիչ գի տէ ինք: Գի տէ ինք, որ Հա յաս տան մը կայ, ռա դիօ Երե ւանը 

մե զի հա մար շատ ոգե ւո րիչ էր, քրդե րէն հա ղոր դում ներ կու տար: Մեզի հա մար 
կե անք կու տար:

— Այ սինքն՝ դա օգ նեց, որ դուք իմա նաք, որ աշ խար հում ու րիշ տեղ հայ 
կայ, եւ Հա յաս տան կայ:
Իսա հակ — Այո: Յե տոյ Սու րի ան կար, Կամշ լուն, հոն հա յեր կ’ապ րէ ին, 

ջար դէն ետ քը շատ սա սուն ցի ներ հոն գա ցին: Կա պեր կա յին, կ’եր թա յին կու 
գա յին: Մեր գիւ ղա ցի նե րը առանց գիտ նա լու Հա յաս տան կայ հոս տեղ, իրենք 
մեր կող մե րէն գա ցին Սու րիա, Սու րի ա յէն հոս [Հա յաս տան] եկան, մե զի բա
րեւ կը ղրկէ ին կոր, կը վախ նա յինք կոր բա րե ւել, բայց կ’ըսէ ինք կոր՝ ինչ պէ՞ս, 
ասո՞նք ալ իմըն են: Մե զի բա րեւ ներ կը ղրկէ ին կոր, կ’ըսէ կոր ա՛ս, ա՛ս ըն տա նի
քը բա րեւ կ’ընենք կոր, ռա դի ո յով: Կը զար մա նա յինք կոր:

— Բայց դա ինչ որ ծրա գիր չէ՞ր առա ջաց նում, ինչ պէս կա պուել այդ 
հայու թե ան հետ, թէ՞ վախ կար շատ:
Իսա հակ — Չէ ինք գի տեր կոր: Իմ մեծ հայ րիկս կ’երե ւի քիչ մը աւե լի շատ 

գի տէր, որով հե տեւ ին քը պար տա ւո րուած էր ամէն շա բաթ, քա րաքոն կ’ըսենք՝ 
զի նուո րա կան նե րուն տե ղը, կ’եր թար ստո րագ րու թիւն կու տար:

— Բո լոր մեծ հայ րիկ նե րը գնո՞ւմ էին, թէ՞ մի այն ձեր մեծ հայ րի կը:
Իսա հակ — Չէ, բո լո րը չէ, իմ մեծ հայ րիկս կ’երե ւի, քա նի տա րի նե րով 

գնաց գո նէ:
— Ո՞ւր էր գնում, հենց գիւ ղի մէ՞ջն էր, թէ՞ հե ռու ու րիշ տեղ էր:
Իսա հակ — Ու րիշ, Հա ֆա սէ ըսած տեղ մը կար, ըն տե ղը զի նուոր նե րուն 

տեղ մը կար, պէտք էր ամէն շա բաթ էր թար, պատ ճառն ալ երե ւի այն է, ասանկ 
կը խոր հիմ կոր, որ իր շրջա նէն շատ չհե ռա նայ:
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— Բայց դուք մի այն ձեր մեծ հայ րի կի դէպ քը գի տէք, դուք չգի տէք, 
օրինակ, Կի րա կո սը կամ Օհա նը գնում ստո րագ րո՞ւմ էր, որ ինքն այդ-
տեղ է:
Սար գիս — Ճիշտ ըսեմ, մենք շատ փոքր էինք: Հնա րա ւոր է մե ծե րը լաւ 

գիտ նա յին: Գի տեմ, որ իմ հայ րի կիս քե ռի նե րը քա ռաս նա կան նե րին Սուրիա յով 
Հա յաս տան գա ցին, եւ ասի կա բո լո րը գի տէ ին: Ու րեմն պէտք է որ Հա յաս տա նի 
մա սին գիտ նա յին: Հար կաւ հնա րա ւոր է, որ Սու րիա իմացան Հա յաս տա նի մա
սին: Մի այն գի տեմ, որ մեր ման կու թե ան շրջա նին այս պատ մու թիւն նե րը հե քի
ա թի նման կը պատ մէ ին:

Իսա հակ  –  Կը խոր հիմ, որ քա նի չձգե ցին իրենց հին գիւ ղե րուն էր թալ, 
ատով կը ստու գէ ին, որ չվե րա դար ձա՞ւ ար դե օք: Անոնց չի ձգե ցին իրենց հին 
գիւ ղե րը էր թալ, ըսին որ աս շրջա նը էր թան, որով հե տեւ գիւ ղե րը բոլո րը պա
րապ էին, ջար դուած, հա յու թե նէն պար պուած, այ րուած գիւ ղե րը ահա գին կա
յին: Քա ռաս նա կան նե րին իմ ծնողքս Խոր խէ գիւ ղը կ’ապ րէ ին: Որոշ թի ւով հա
յե րու թոյլ տուե ցին Խոր խէ մնա լու: Բայց Աուս կիէ52, օրինակ, թոյլ չի տուե ցին: 
Աուս կիէ գիւ ղը, որ այ սօ րուան Բե շի րէ Իս թա տիոնին ճիշտ մի ա ցած գիւղն է, որ 
քա ղա քի մաս մը դար ձաւ այ լեւս: Բայց հին Աուս կիէ բո լոր հայ գիւղ մըն էր եւ 
թուրք զի նուո րը այ րեց գիւ ղը: Չի մնաց հա յը: Ամէն բան այ րե ցին: Մեր գիւ ղին 
մէջ տուն մը կար, գի տեմ որ ան ատեն, գե րան գի տէ՞ք ինչ է, ան Աուս կի է էն այ
րած, մնա ցած գե րան նե րը բերին իրանց տու նը շի նե ցին Խոր խէ գիւ ղում: Ադ 
մար դոց եթէ թոյլ տա յին Աուս կիէ մնա լու, հոն տեղ տուն շի նե լու՝ աւե լի դիւ րին 
պի տի ըլ լար: Բայց ոչ, Խոր խէ մի այն թոյ լատ րե ցին: Հա ւա նա բար այդ պատ
ճառ նե րէն մին է, որ աւե լի հե ռու, զո րօ րի նակ Հա յաս տան էր թա լու միտ քը մեր 
ծնող քը չունե ցան: Հի մա կը խոր հիմ, որ եթէ կա ռա վա րու թե ա նը դի մում ընէ ին, 
հաւա նա բար ու րա խու թե ամբ թոյլ պի տի տա յին, որ հա յե րը բո լո րո վին ձգէ ին 
եր կի րը եւ էր թա յին: Աուս կիէ եւ Հա յաս տան տար բեր բա ներ էին կա ռավա րու
թե ան հա մար: Հա յաս տա նը տեղ մըն էր Թուր քի ա յէն դուրս, կա ռավա րու թե ան 
մտա հո գու թիւնն ալ ան էր, որ պէս զի հա յե րը Թուր քի ոյ ներսում մի ա սին չըլ լա
յին, հոծ չըլ լա յին, եւ իրենց բնիկ տա րածք նե րում չըլլա յին: Ատի կա հի մա ադ
պէս կը դա տիմ: Իս կա պէս էլ Սու րիա գնա լը հեշտ էր, սահ մա նը հա տե լը դժուա
րու թիւն չէր: Կը խոր հիմ, որ աս աս պէս էր նա եւ, որ պէս զի երկ րէն հա յե րուն 
դուրս գա լը դիւ րաց նեն: Բայց մեր մանկու թե ան ատե նը աս միտ քե րը չի կա յին, 
գի տէ ինք մի այն, որ նոյ նիսկ շրջա նէն դուրս էր թա լու թոյլ տուու թիւն պի տի առ
նուէր: Կա րե ւոր է գիտնալ նա եւ, որ առան ձին հա յե րու գիւղ չի կար: Ջար դե րէն 
մնա ցած նե րուն կամ կը թո յատ րէ ին քուր դե րու հետ մի ա սին մի գիւ ղի մէջ կե
նալ, կամ, եթէ ար դէն մի գիւ ղում հա յեր կա յին, հոն քուր դեր ալ կը բնա կեց նէ
ին: Ասոնք մեր ման կու թե ան շրջա նին շատ չի խօ սուե ցան, բայց ասոնք բո լո րը 
գիտեն:

52 Աուս կիէ  –  եթէ սա Աւիսկ գիւղն է, ապա Պե տո յե ա նը այն նշում է որ պէս եզ դի ա կան գիւղ 
(Սա սու նի Եւ Տա րօ նի, էջ 72): 1878ին 20 մարդ հայ կա կան բնակ չու թե ամբ Աւիշկ անու նով 
գիւղ է յի շա տա կում Տեւ կան ցը (Տեւ կանց, էջ 120):
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— Իսկ առ հա սա րակ հա յե րի եւ քրդե րի մի ջեւ որե ւէ լա րուա ծու թիւն կա՞ր:
Իսա հակ — Ոչ: Մենք շատ զգուշ կ’ապ րէ ինք: Միշտ զգու շա ւոր էինք, քա

նի մու սուլ ման նե րը տի րա պե տող են: Օրէն քը միշտ իրենց կը պաշտպա նէր: Մի
այն 1966 թի ւին լուրջ դէպք պա տա հե ցաւ, եւ մեր ծնող քը մտածե ցին, որ այ լեւս 
վտան գա ւոր է այդ պէս ապ րել: 1966 թի ւին մենք պահ քի շրջան էինք, Զա տի կի 
պահ քի շրջան ենք, պահ քի մէջն ենք: Մեր գիւ ղը մէկը եկաւ, քուրդ էր, հարց րեց 
Կի րա կո սի տու նը ո՞ւր է: Կի րա կո սը աս տղա նե րուն մեծ հայ րիկն էր, պա պիկն 
էր, իրենց մեծ հայ րի կին տու նը հար ցուց: Ասեց ես իրենց մեծ աղջ կայ գիւ ղէն 
կու գամ, ին քը ըսեր է, որ իմ հայ րի կիս գիւ ղէն բա րեւ բե րես, անոր հա մար հի
մա պա տա հե ցայ, անոր կ’ու զէի տես նալ, բա րեւ ներ բե րել: Ես ասի կա պարզ 
կը յի շեմ: Եկաւ անոնց տու նը: Բե րինք բո լոր գի շե րը անոր հետ նստե ցանք, ան 
խօ սե ցաւ, բո լո րը խօ սե ցան: Մենք ալ պզտիկ ենք, հոն ենք: Մեր ան տեղն ալ, 
եթէ հիւր մը գա նէ, շատ կը հիւ րա սի րենք, գի շերն ալ կ’եր թանք անոր հետ կը 
նստինք, մին չեւ ուշ պառ կե լու ատեն կը մնանք: Աս մար դը եկաւ, ար դէն հիւր է: 
Մենք ալ պահ քի մէջն ենք, միս չենք ու տեր, բայց անոր պա տուին մի սի պատ
րաս տու թիւն տե սանք: Բո լո րը կը ճա շէ ին, կը զրու ցէ ին: Իմ մեծ եղբայրս ալ հոն 
էր, շատ ու րախ էր: Մին չեւ պառ կե լու ատե նը իրենց հետ նստե ցանք: Ետ քը ին
քը ըսաւ որ աղօթք պի տի ընեմ: Ես իրենց մայ րի կին հետ գա ցի ու րիշ քուր դի մը 
տու նէն մաս նա ւոր բա ներ կան, որ աղօթ քի հա մար ձեռ քե րը լուա նան, «լը սին» 
կ’ըսեն, գա ցինք բե րինք: Յե տոյ մենք գա ցինք հա զիւ տուն հա սանք, պայ թու նէն 
իմա ցանք, ինչ պէս իրենց հայ րը նոյն վար կե ա նին, տա սը վար կե ա նին մէջ մեռ
ցու ցին: Կի րա կո սը եւ Օհանը մեռ ցու ցին եւ գա ցին:

— Մի այն մի մա՞րդ էր դա անո ղը:
Իսա հակ — Մի մարդ մը տուն եկաւ, մե զի ադ բո լոր ատե նը նստե ցաւ, 

խօ սե ցաւ, ճա շեց, հիւ րա սի րուե ցաւ եւ երբ որ պառ կե լու ատե նը ըսաւ էրթամ, 
աղօթքս պի տի ընեմ, չէ ինք գի տեր, որ ու րիշ նե րու հետ եկած է, երկու, երեք, 
չորս հո գի է, քա նի՞ հո գի է, չենք գի տեր, դուր սը կը սպա սին գու ցէ: Մեծ հայ րը եւ 
հայ րը ջար դե ցին եւ փա խան:

— Մին չեւ հի մա պատ ճա ռը չգի տէ՞ք դրա:
Իսա հակ — Չէ, շատ վստահ չեմ ճիշտն ու սու տը: Ետ քը իմա ցանք, որ 

պօլ սե ցի էր: Վեր ջը մեր գիւ ղա ցի նե րը իմա ցան, կ’ըսէ ին, որ աւա զակ գուցէ, 
աւա զա կի ապ րե լա ցանկ մը ու նե ցող մէ կը օր մը կու գայ Կի րա կո սին փե սա յին 
տու նը, ին քը զէն քեր կը նո րո գէր, եւ կ’ըսէ, որ դուն իմ զէնքս լաւ չնո րո գե ցիր: 
Փե սան էլ կ’ըսէ, որ ես քու զէն քը լաւ նո րո գած եմ, դու գոր ծածե ցիր, գի տես 
աս զէն քը նո րո գու թու նով շատ չի տե ւիլ, կրնայ պա տա հի մէյ մըն ալ խան գա
րե ցաւ: Նո րէն կը նո րո գեն, իրենց հայրն ալ հոն է, կը տես նի խօ սակ ցու թիւ նը 
կռի ւի պէս կը շա րու նա կէ, կ’ըսէ քի դուն ի՞նչ փրոպ լէմ կը փնտռիս կոր, մար դը 
քե զի կ’ըսէ կոր, պա տա հած է, ին քը պիտի նո րո գէ, դուն խօսք կ’ընես կոր եւ 
այլն, ասանկ բան է, ին քը դուրս կը նե տէ: Աս էշ քան, այս աւա զա կը կ’ըսէ կոր 
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ես քե զի չպի տի ձգեմ, եւ անոր վրէ ժին կ’երե ւի եկաւ, ասոնք ջար դեց: Մենք ալ 
կար ծե ցինք մեր գիւ ղա ցինե րը ջար դե ցին: Ասոնք բո լո րը խօ սակ ցու թիւն ներ են: 
Վեր ջի վեր ջոյ ինչ որ ես իմա ցայ, որով հե տեւ ես միշտ մեր գիւ ղա ցի նե րուն հետ 
յա րա բե րու թիւն ու նե ցայ, Գեր մա նի ա յին մէջ կ’ապ րին, Գեր մա նի ա յին մէջն ալ 
մեր գիւ ղացի նե րը տե ղա ւո րե ցան, եզի դի քուր դեր: Անոնք ըսին, որ տա սը տա րի 
յետոյ ան մար դը, որ Կի րա կո սին տու նը կու գայ եւ պատ ճառ կ’ըլ լայ սպանդին, 
ան մար դը ըսեր է, որ շատ կը զղջամ կոր: Ճիշտն այն է, որ մին չեւ հիմա չենք 
գի տեր, ար դեօ՞ք մեր գիւ ղա ցի նե րը ջար դե ցին: Որ չեմ կար ծեր, ես կ’ըսեմ աս 
մար դը ջար դեց: Բայց այն ատեն գիւ ղին ներ սը անվս տա հութիւն շատ ցաւ:

— Փա խա՞ւ այդ քուր դը:
Իսա հակ — Դուր սի եղող քուր դերն ալ փա խան, եթէ դուր սը կա յին: 

Կիրա կո սին վի րա ւո րած են, մին չեւ հի մա աչ քեր նիս առ ջեւն է, ան վի րա ւորուած 
վի ճա կին մէջ բժիշ կին տա րին, կ’ըսեն ճամ փան մե ռաւ ին քը, իսկ հայ րեր նին 
ան մի ջա պէս մա հա ցաւ: Ասի կա բո լոր գիւ ղին կե ան քը բո լո րովին փո խեց: Իրենց 
յոյս կտրե ցին այն տեղ ալ ապ րե լու:

— Մի այն ձե՞ր ըն տա նի քը, թէ՞ բո լոր հա յե րը:
— Բո լոր հա յե րը: Դա տի խնդիր եղաւ, յե տոյ Տիգ րա նա կեր տին հա յե րին 

հետ յա րա բե րու թիւն ու նե ցան, ան կէ յե տոյ չեմ գի տեր մեր մե ծե րը ինչ պէս որո
շին, ըսին որ Պօ լիս պի տի տե ղա փո խուեն: Մէկ օրուան մէջ մեր տան մէջ մեր 
զա տե րը, մեր ցո րեն նե րը հա ւա քե լէն յե տոյ, ծա խե լէն յե տոյ 1966 թի ւին, կար ծեմ 
Յու նիս ամ սին վեր ջին օրե րը պէտք է ըլ լար, նոյն օրը նոյն թի ւին Պօ լիս մեկ նե
ցան ամ բողջ գիւ ղով, հա յե րը ան շուշտ:

— Իս լա մա ցած նե՞րն էլ:
Իսա հակ — Ոչ, անոնք մնա ցին: Քա ռա սուն ըն տա նիք եկան: Երե ւի երեք 

հա րիւր մարդ:
— Վա ճա ռե ցի՞ք ձեր տնե րը:
Իսա հակ — Ոչ: Ո՞վ պի տի առ նէր, «ար դէն մե զի պի տի մնայ» իմաս տով 

ոչ մէկ չա ռաւ, մեր հո ղե րը նոյն պէս ան տե ղը ձգե ցինք, թա փու ներ ալ ու նէինք, 
թուղ թեր ալ ու նէ ինք: Մին չեւ հի մա մեր վկա յա կան նե րը ու նինք, բայց քուր դե
րը կը գոր ծա ծեն, մե զի բան մը չեն տար: Ասանկ տե ղա փո խում մը եղաւ, աս 
պատ ճա ռով մենք Պօ լիս եկանք: Պօ լի սը հաս ցէ չու նինք, ճան չող մէ կը չու նինք, 
լե զու չէ ինք գի տեր: Պատ րի ար քա րա նը գտանք: Մեր մե ծե րը բո լո րո վին շո քէ 
կե անք մը ապ րե ցան [ցնցու մի մէջ ըն կան]: Այ սինքն՝ եթէ քուր դա խօս շրջա
նին մօտ տեղ մը տե ղա փո խուէ ինք, մե զի հա մար աւե լի յար մար պի տի ըլ լար: 
Իմ հայ րիկս միշտ կը զղջար, ին չու մենք Սու րիա չտե ղա փո խուե ցանք եւ Պօ լիս 
եկանք: Որով հե տեւ Սու րի ա յի կող մից տե ղա փո խու թիւ նը քուր դե րէ նով կրնանք 
շա րու նա կել, ասենք՝ գիտ ցած լե զուով, քե րա կա նու թիւ նով գո նէ: Պօ լիս եկանք 
տե ղա փո խուե ցանք, բո լոր նիս եկե ղե ցին՝ սրա հը որ այ սօր մու զէ յի մը դար ձած 
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է: Պատ րի ար քա րա նի Մա րի ամ Աս տուա ծած նի եկե ղե ցին: Աջ կող մին, պա րապ 
եկե ղե ցին, հին եկե ղե ցին մե զի տուին, բո լո րը՝ 35 – 40 ըն տա նիք ասանկ տե
սանք, երեք – չորս ամիս, մին չեւ որ մե զի օգ նե ցին:

— Իսա հակ, բայց ձեր գիւ ղից բա ցի, ու րիշ հայ գիւ ղե րի՞ց էլ գաղ թե ցին, 
տե ղա փո խուե ցին, թէ՞ նրանք մնա ցին:
Իսա հակ — Մեզ մէ յե տոյ, ով որ իմա ցաւ մենք գա ցինք, անոնք ալ մե զի 

հե տե ւե ցան:
— Ին չո՞ւ:
— Կ’ըսեն որ մե զի միշտ ճնշու մի տակ կու տան, եւ լուր ու նե ցանք հոն 

տե ղը հա յու թիւն կայ, Պօ լիս հա յու թիւն կայ:
— Մինչ այդ լուր չու նէի՞ք, որ Պօ լիս հա յու թիւն կայ:
— Չէ:
— Ե՞րբ իմա ցաք, որ Պօ լիս հա յու թիւն կայ:
Իսա հակ — Առա ջին ան գամ իմա ցանք, որ հայ դպրոց նե րի աշա կերտ 

կը փնտռեն, հայ զա ւակ նե րը կը հա ւա քեն, Պօ լիս կը տա նին եւ այլն: Աս պա րա
գա յէն առաջ ար դէն խօ սակ ցու թիւն մը եղաւ, անու նը հի մա ձե զի ըսեմ՝ Խա չի
կը, Խա չիկ Աբե լի կե ան, մեր գիւ ղին առա ջին Պօ լիս տե ղափո խուած աշա կերտ 
եղած է: Անոնք Բե շի րին մէջ կը նստէ ին, ար դէն անտե ղը միշտ դպրոց կար: 
Խա չի կին Ջե մալ ա կ’ըսեն, այ սօր Պօ լիս կ’ապ րի, ին քը առա ջին աշա կեր տը 
եղաւ, որ լի սէն աւար տեց, վեր ջը ու նի վեր սի թէթը աւար տեց, Հա յաս տան այն 
ատե նը եկաւ աս տե ղը ֆոլք լո րին ու սու մը առաւ եւ վե րա դար ձաւ Պօ լիս, շատ 
մը երգ չա խումբ եւ պա րա խումբ մը կազ մա կեր պեց, եւ շատ յա ջող բա ներ ըրաւ: 
Ին քը հի մա ալ կայ, Պօ լիս կ’ապ րի, զա ւակ ներ ու նի եւ օրի նակ եղաւ: Այն ատե
նը, սա կայն, ոչինչ գիտէ ինք Պօլ սոյ հա յու թե ան մա սին, բայց ար դէն լու րեր կա
յին, թէ պատրի ար քա րան կայ, դպրոց կայ: Երբ որ մենք պատ րի ար քա րան հա
սանք, տե սանք, որ թուր քա կան կա ռա վա րու թիւ նը լուր ու նե ցաւ: Որով հե տեւ 
թուր քա կան թերթ եկաւ, ես կը յի շեմ, որ թղթա կից մը եկաւ, մե զի հետ քուր դե
րէն խօ սե ցաւ, ըսաւ ես սու րի ա ցի եմ, հայ եմ: Միւս օրը թեր թը գրեց, որ պատ րի
ար քա րա նը Անա տո լի էն հա յե րը կը բե րէ կոր: Տեր Աստուած, ի՜նչ պա տա հե ցաւ: 
Երբ որ ասանկ փուն թէ նե րով [տպագ րա կան տա ռի չափ] Հու րի էթ թեր թին մէջ 
գրեց, մեր պատ կեր նե րը թեր թին մէջ դրաւ, պատ րի ար քա րա նը իբ րեւ յան ցանք 
ամ բաս տա նե լով, որ Անա տոլի էն հա յեր կը բե րէ, կը հա ւա քէ: Շնորհք Գա լուս
տե անն էր պատ րի ար քը: Պատ րի ար քը կը հար ցաքն նեն, թէ ինչ նպա տա կով 
հա յե րը կը հա ւա քէ: Յետոյ իմա ցանք, որ ճիշտ այն օրը, որ մենք գնացք պի տի 
նստէ ինք Պօ լիս գնա լու, Վար դո յին մէջ երկ րա շարժ մը եղեր էր: Երբ Շնորհք 
Գա լուս տեանը խնդիր ու նե ցաւ, ըսաւ, որ աս երկ րա շար ժէն փա խող ըն տա նիք
ներ են, որ հայ են, մենք ստի պուած ենք [ըն դու նել], բնաւ չէ ինք սպա սեր: Ճիշ
տը այն է, որ բնաւ սպա սուած, խօ սուած, կազ մա կեր պուած բան մը չէր, անանկ 
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եկեր են, մենք ի՞նչ ընենք, մենք մի այն անոնց օգ նու թիւն կու տանք կոր: Եւ յե տոյ 
մե զի բո լո րը վար դու ցի ներ ըսին: Մե րին նե րը դար ձանք վար դու ցի53: Ասի կա 
Յու նիսՅու լի սին սկիզբն էր: Երբ որ Սեպ տեմ բե րը սկսաւ, առին մե զի դպրոց
ներ բաժ նե ցին: Առա քե լը եւ ինձ, իրենց եղ բայրն է, մե զի տա րին Գա րա կէ օ զե
ան Վար ժա րա նը, մենք չէ՞ որ եր կու տա րի ուսում առած ենք, եր րորդ դա սա րան 
դրին: Մե զի Գա րա կէ օ զե ան տա րին, Գա րա կէ օ զե ա նից ալ եր րորդ դա սա րա
նին մէջ տեղ չի կար, վար դու ցի ներ եկան նէ՝ աւե լի շատ աշա կերտ ու նին, չեն 
կրնայ որով հե տեւ՝ մե զի առան Ներ սէ սե ան Դպրոց տա րին, Գալ ֆա յե ան հայ 
ահա գին շէնք մը, պա լա տին պէս շէնք մը, Ներ սէ սե անն ալ նոյն պէս, առ ջեւն ալ 
մեծ եկե ղե ցի մը, որ հա ռէ չի վրայ կը նա յի: Ոչ թուր քե րէն գի տենք կոր, ոչ հա
յե րէն գի տենք, մի այն քուր դե րէն գի տենք: Հա յեր կա յին, մեր աշա կեր տու թիւ նը 
մե զի կ’ըսէր քուրդ, քուրդ, քուրդ: Մենք կ’ամ չը նանք կոր մե զի կ’ըսէ ին որ քուրդ 
ենք: Սա սուն քուր դի դէմ կը կռուէ ինք կոր, հայ կը մնա յինք, հի մա հա յե րը մե զի 
քուրդ, քուրդ կ’ըսէ ին կոր:

— Շա՞տ էիք այդ «քուրդ» աշա կերտ ներդ:
Իսա հակ — Առա քե լը եւ ես եղանք առա ջին քա նի տա րին, ու րիշ նե րը 

Պէզ ճե ան Դպրո ցը, պատ րի ար քա րա նէն աւե լի մօ տիկ, բո լո րը պատ րի արքա
րա նին մօ տի դպրո ցը ար ձա նագ րե ցին: Եւ ար դէն աղ ջիկ ներն ալ սկսեցին 
դպրոց էր թալ:

— Այս պէս Բի մէ րի հայ ժո ղո վուր դը բո լո րը գնա ցին, ոչ մի հայ քրիս-
տոնեայ չմնա՞ց Բի մէ րում:
— Ոչ մէկ հայ քրիս տո նե այ չմնաց:
— Իսկ կող քի հայ գիւ ղե րում ի՞նչ եղաւ:
— Կող քի հայ գիւ ղե րում չորս ամիս, մէկ տա րի յե տոյ, եր կու տա րի յետոյ, 

կա մացկա մաց բո լո րը մե զի հե տե ւե ցին, բո լո րը Պօ լիս եկան:
— Հի մա դուք ինչ պէ՞ս գի տէք, եթէ գի տէք, Սա սու նի այդ ձեր գիւ ղե րում 
այ լեւս քրիս տո նե այ հայ չի՞ մնա ցել:
— Այ լեւս ինչ որ գի տեմ, հա զիւ եթէ մէկ – եր կու ըն տա նիք մնա ցած են:
— Իսկ այդ շրջա նում իս լա մա ցում դեռ կա՞ր: Հա յեր, որ ոչ թէ տե ղափո-
խուե ցին, այլ իս լամ դար ձան ու մնա ցին:
Իսա հակ  –  Կ’ըսեն, որ մեր ատե նին ալ սկսած են, ճնշում կար: Եթէ մէկու 

մէջ շատ քիչ հայ ըլ լա նէ, ան ալ հա մո զու մով: Մու սուլ մա նը անանկ բան է, որ 
միշտ պար տա ւո րու թիւն կը զգայ մէ կը մու սուլ ման դարձ նե լու: Հի մա՝ ըն կերս 

53 Չշփո թել բուն վար դօ ցի նե րի՝ «Էր մե նի Վար դօ Աշի րէթ»ի հետ, ով քեր Ստամ բուլ գնա ցին 
մի այն եր կու տա րի անց, 1968ին: Այս մա սին տե՛ս՝ http://hyeforum.com/index.php?show
topic=7065&st=20&p=188739&#entry188739 . նա եւ՝ http://www.agbu.org/...lay.asp?A_ID=99: 
Այդ տա րի նե րին Պօլ սոյ պատ րի արք Շնորհք Գա լուս տե ա նը, սա կայն, ար դէն գի տէր Վար
դօ աշի րէ թի գո յու թե ան մա սին եւ Վար դո յում իս կա պէս տե ղի ու նե ցած երկ րա շար ժը կա
րող էր կա պել Վար դո յից ոչ հե ռու գտնուող հա յե րի խմբի տե ղա հա նու թե ան հետ:
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պար տա ւոր է, որ քե զի ըսէ, «դուն ինչ անու շիկ, ազ նիւ մարդ ես, բայց երա նի 
մու սուլ ման ըլ լա յիր»: Պար տա ւոր է քե զի ըսե լու: Դուրս գա լէն ետ քը 70ին առա
ջին ան գամ մեր գիւ ղը գա ցի, ան տե ղէն Բիթլիս գա ցի, Գեր մա նի ան ալ ար դէն 
տե ղա փո խուած էի, ան տե ղէն գա ցի: Ան ատե նը շատ պարտ քեր ալ քա շե ցի 
[պար տա ւո րու թիւն ներ կա տա րե ցի]: Ախ թա մար եկե ղե ցին գա ցի առա ջին ան
գամ, ան տեղ տե սայ, քուր դին մը հետ եր կու շա բաթ հո թէլ մնա ցինք: Ին քը շատ 
ազ նիւ մարդ մըն էր: «Իսակ, — ըսաւ, — քե զի բան մը կ’ըսեմ, կը խնդրեմ, որ 
չնե ղուիս»: Ըսի եթէ գիտես, որ պի տի նե ղուիմ, մի ըսէ: «Չէ, — ըսաւ, — քե զի 
հետ պի տի խօ սիմ, մի նե ղուի, — ըսաւ: Աս եր կու շա բաթ է քե զի հետ եմ, քե զի 
պէս իս կա պէս մաքուր հո գով մարդ չեմ տե սած, երա նի մու սուլ ման ըլ լա յիր, քե
զի նե րո ղութիւն, հա զար նե րո ղու թիւն»: Ըսի «մարդ, հի մա լսի դուն ինչ ըրիր, 
ի՞նչ կը կար ծես կոր հի մա ես քե զի ըսեմ: Դուն գի տես, որ ես մու սուլ մա նու թիւն 
չեմ կրնայ ըն դու նիլ, դուն իմ հո գե ւո րու թիւնս կը խան գա րես կոր, ես մուսուլ ման 
եղայ՝ քե զի ի՞նչ շահ կու տայ կոր»: Բայց ինք պար տա ւոր է աս ըսել:

— Վե րա դառ նանք ձեր Ստամ բու լի կե ան քին: Եկաք Ստամ բուլ, ձեզ 
ուղար կե ցին հայ կա կան դպրոց նե րը, ծնող նե րը մի երեք – չորս ամ սում 
տուն վար ձե ցին եւն.: Ինչ պէ՞ս եւ ո՞ւմ հետ էիք դուք շփւում՝ մի մե անց հետ 
էիք շփւում, թէ՞ Ստամ բու լի ու րիշ հա յու թե ան հետ էիք շփւում:
— Ասի կա ըսեմ, որ երբ որ Ստամ բուլ եկանք, մեր մե ծե րը շո քէ եղան, 

քուլ թու րի շո քէն ու նե ցան [մշա կու թա յին ցնցում ու նե ցան]: Գիւ ղա ցիի պէս հա
գուած էին, բնաւ պօլ սա հա յե րու չէ ինք նմա նիր, ըսին, որ ասոնք հայ չեն: Մեզ 
հետ գիւ ղի շատ յար գուած մար դիկ ներ էին, քուր դե րուն, աղա ներուն կող մէն 
յար գուած մար դիկ ներ էին… Երբ որ Պօ լիս եկանք, բո լո րը նոյն հա սա րա կի 
չափ. եւ լե զու չէ ինք գի տեր, մենք պստիկ էինք, մար դիկն էլ մե զի աւե լի սկսան 
ար գե լե լու, խան գա րե լու: Այ սինքն՝ ան ալ եղաւ, որ շա տե րը չդի մա ցան: Երե
ւա կա յե ցէք, որ ան քա մահ րան քով, ի՞նչ ըսեմ, ան վի րա ւո րի չով, ինչ պէս մեզ կը 
վե րա բե րուէ ին՝ դի մա նա լու չէր: Ճիշտ է նաեւ, որ թուր քե րէն չենք գի տեր, փո ղոց 
էր թալ նէ, առու տուր նէ չենք կրնար ընել, փո ղով եկանք, գործ մը սկսե լու կա
րո ղու թիւն չու նե ցան ասօ րուան 80 տա րի եղող մեր ծնող նե րը: Պօլ սոյ հա յե րը 
կ’ամչ նա յին մե զի հա մար:

Աւե տիս — Ճիշտ է նա եւ, որ հա յե րը մե զի շատշատ հիւ րա սի րե ցին, բայց 
մե զի իբ րեւ երկ րորդ դա սա կար գի աշա կերտ… մե զի ըսին ասոնք ի՞նչ հայ, ինչ 
կ’ըսեն, զին գա նե րը, հա, ասոնք հայ կա կան բո շա են ըսին: Մե զի անանկ վի րա
ւո րիչ եղաւ, որ ինչ պէս մե զի կրնան ասանկ բա ներ ըսել: Բո շա ներ մեր կող մե րը 
«մըր թըփ» կ’ըսէ ին քուր դե րը, «ղա րա չի» կ’ըսէ ինք անոնց, մե զի եր բոր ասանկ 
ըսե ցին, շատ վի րա ւո րիչ եղաւ: Սա սուն հայ էինք, Պօ լիս մէկ ան գա մէն գնչու 
եղանք: Հա յե րը մե զի առա ջին օրերուն ճաշ, հաց, հա գուստ կար գով կը բե րէ
ին, Կի րա կի օրե րուն, ամէն մարդ: Մենք շա րուած էինք սրահ նե րուն մէջ, իբ րեւ 
տուն կը գոր ծա ծէ ինք, կը պառ կէ ինք, ան կո ղին, ամէն բա նը գետ նին վրայ, հա
յեր կու գա յին, բան մը կը ձգէ ին, որոշ նե րը կ’ըսէ ին, որ աս տղան դուրն ա եկել, 
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աս աղջ կան կը հե տաքր քուիմ, բո լոր ծախ սե րը վրաս պի տի առ նեմ: Եղող նե րը 
եղան ճիշ տը ըսեմ: Ես միշտ երախ տա պարտ եղած եմ, որ պատ րի ար քա րան 
մեզի շատ օգ նած է եւ անոր ար դիւնքն է, որ այ սօր գի տակ ցու թիւն մը ու նինք 
հայ կա կան, հա յա սի րու թիւն մը ու նինք: Երախ տա պարտ ենք, որ աս պիսով մեր 
կե ան քը կը շա րու նա կենք:

— Այդ նուաս տա ցու մից յե տոյ, ձեր մէջ չե ղա՞ն ըն տա նիք ներ, որ հե-
ռացան հա յու թիւ նից:
Իսա հակ — Ոչ, չե ղաւ, մա նա ւանդ աւե լի մօ տե ցաւ: Մեր մե ծե րը որոշ, ան 

ատե նը իրենց հա մար դժուա րե ցաւ, կ’ըսէ ին վե րա դառ նանք մեր գիւղը: Մենք՝ 
երի տա սարդ ներս ըսինք՝ չէ, մենք այ լեւս չենք վե րա դառ նայ:

— Վե րա դար ձող մէ կը եղա՞ւ:
Մէկ եր կու ըն տա նիք ըլ լար, չէ, բայց ծե րեր իր տի կի նը առին, գա ցին: 

Իսա անու նով մէ կը կար, որ մին չեւ կե ան քին վերջն ալ հոն մնաց: Գիւ ղում ապ
րեց:

— Իսկ յե տոյ ին չո՞ւ տե ղա փո խուե ցիք Ստամ բու լից: Ին չո՞ւ դուք Ֆրանսիա 
գնա ցիք, Շուէյ ցա րիա գնա ցիք:
— Գի տէ՞ք, թուր քա կան փո լի թի քան այն էր, որ հա յե րը իր հո ղին վրայ 

ջնջեն եւ ադ ջնջու մը գիւ ղէն սկսաւ, քա ղաք հա սաւ, քա ղա քէն Պօ լիս հասաւ եւ 
բո լոր հա յու թիւ նը Պօ լիս հա ւա քե լէն յե տոյ հոն ալ ճնշու մը շա րունա կեց:

— Ինչ պէ՞ս էին ճնշում, օրի նակ՝ ձեզ ինչ պէ՞ս էին ճնշում Պօ լի սում:
— Պօ լի սում իմ ճնշու մը ինչ պէս էր, միշտ թեր թե րուն մէջ գէշ կը գրուի 

քրիս տո նե ա նե րուն մա սին, գոր ծին վրայ, թուր քը՝ դրա ցիդ, միշտ քե զի կը նե ղէ:
— Ինչ պէ՞ս է նե ղում՝ վի րա ւո րո՞ւմ է, վատ բա ռե՞ր է ասում:
Աւե տիս — Վի րա ւո րիչ բառ է գոր ծա ծում, ինք զին քը միշտ գաղտ նի կը 

պա հէ: Հի մա սու րի ա հա յը, իրա քա հա յը, լի բա նա նա հա յը, իրա նա հա յը ինք զին
քը չի պահմ տի, ինք զին քը հայ կը ներ կա յաց նի: Մենք բա ցէ բաց չէինք ըսեր, 
միշտ գաղտ նի, եւ գաղտ նի հա յե րուն հան դէպ նոյ նիսկ: Հա յուն գնա լու հա մար 
միշտ զի ջող եղան: Մեր ատե նին թուր քը, փաս փոր թի համար թուր քին դի մում 
էր՝ չորս – հինգ ամիս կը տե ւէր, հա յուն՝ մէկ շա բաթուայ մէջ բան կու տար, թոյլ
տուու թիւն: Որով հե տեւ պէտք է փաս փոր թը վերց նէր եւ դուրս գրէր: Գի տէ ին, 
որ պի տի էր թայ: Ես տաս նին նու կէս տարե կա նում դուրս եկայ, թուրք մը տաս
նին նու կէս տա րե կա նում փա սա թա չի ու նե նայ: Ես շատ ու րա խա ցայ, որ ին ձի 
փա սա թա տուին: Գի տէ ին, որ զի նուո րու թիւն չեմ էլ ընե լու, փա սա թա տուին, որ 
դուրս էլ լամ նէ, մէյ մըն ալ չվե րա դառ նամ: Իրենք իրենց մէջ ալ կ’ու տէ ին կոր, 
մին չեւ հի մա էլ կ’ու տեն, բայց անվս տա հու թիւ նը մե զի պէս հա յե րուն, յոյ նե րուն, 
հրե ա ներուն աւե լի կը նե ղէ: Մենք իբ րեւ ազգ, իբ րեւ խումբ մեր ճնշու մը բո լոր
նիս վրայ կը տես նա յինք:

Սար գիս — Յա ճախ հա յո յանք ներ կ’ընէ ին, որ ով որ կրնայ դի մա նալ՝ 
դի մա նայ, ով որ չէ՝ կը ծե ծեն: Ես մին չեւ տաս նութ տա րե կան ապ րե ցայ Ստամ
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բուլ, ինչ պէս որ փոքր ժա մա նակ սկսած էի աշ խա տիլ, սով րե ցայ ինք զինքս պա
հել: Տաս նե րեք տա րե կա նին էլ հասկ ցայ, որ հայ էի, գե ա ւուր կ’ըսէ ին, «էշագ 
օղ լը» կ’ըսէ ին՝ էշի զա ւակ, չէի դի մա նար, կը ծե ծէի: Տա ճիկ ըլ լայ, ինչ ըլ լայ, 
քա նի ան գամ կռիւ ըրած եմ: Կը ծե ծէի, յե տոյ անոնք կ’երթա յին ըն կեր նե րուն 
կը հրա ւի րէ ին շատ, նո րէն՝ ես ալ ըն կեր ներ ու նե նալով կը ծե ծէ ինք մի մե անց: 
Եր կու ան գամ ոս տի կան տա րած են ին ծի: Մամա յիս, ըն տա նի քիս վրայ հայ հո
յանք գրին, եր կու վար կե ա նով կռիւ սկսուաւ: Էն ժա մա նակ, ձե զի օրի նակ մը 
տամ, ինչ պէս որ մե զի կար: Ամէն դպրո ցի շախ մա տի մաս նակ ցու թիւն կայ: Ես 
եւ Սա հա կե ան, Լի սէ կ’ըսէ ինք ան ժա մա նակ, կը մաս նակ ցէ ինք: Ես հին գե րորդ 
խաղ ցողն էի: Մէյ մըն ալ նա յե ցանք՝առա ջին խում բը Դպրե վանքն էր, երկ րոր
դը Գալ ֆայեանն էր, եր րոր դը՝ մենք: 20 – 25 դպրոց կը մաս նակ ցէ ին, առա ջի, 
երկ րորդ, մին չեւ եր րորդ, չոր րորդ միշտ հա յեր էին: Դուր սը կը լսուի, տաճ կե րէն 
կ’ըսեն՝ «պու կե ա ւուր լա րա պախ, իթ օղ լը, կե ա ւուր օղ լը, էշ օղ լը, էշակ [թուրք.՝ 
այս գե ա ւուր նե րին տես, շան տղայ, գե ա ւու րի տղայ, էշի տղայ, էշակ]: Ան պէս 
կ’ըսեն, որ մենք լսենք, չէ նէ իրենց մէջ:

— Իսկ դուք իրենց չէի՞ք վի րա ւո րում: Ձեր՝ հայ կա կան մի ջա վայ րում 
խօսե լիս ի՞նչ բա ռեր էիք գոր ծա ծում:
Սար գիս — Տա ճիկ բա ռը կ’օգ տա գոր ծէ ինք: Քֆուր չէ ինք տալ, ար դէն 

դպրո ցին մէջ անանկ կը սով րեց նէ ին մե զի, որ մենք վատ բա ռեր չգոր ծածէ ինք: 
Բայց մենք «թուրք» չէ ինք ըսեր, որ պէս զի չհասկ նան, մենք «աղ տոտ տա ճիկ» 
կ’ըսէ ինք: Մե զի տա ճի կը յար մար կու գայ, որով հե տեւ շուն մը կար՝ թա ժիկ, որ
սի շուն է, ադ շու նին թա ժիկ կ’ըսեն, մենք ալ կ’ըսէ ինք տա ճիկ՝ թա ժի կի նման: 
Ար դէն տա ճի կը շուն ըսե լի իմաստն է: Տես, ես տաս ներ կու տա րե կա նից կ’աշ
խա տէի: Կօ շիկ կը ծա խէի, անանկ ճա նապար հի վրայ, որ գրե թէ կռուող ճա
նա պարհ մըն էր եղած: Այ սինքն եթէ մէկը կրնայ աշ խա տի եւ ան տէր տղան 
ին զին քը պաշտ պա նի՝ փրոպ լէմ չիկայ: Խա նու թին տէ րը գրե թէ ես էի, դրամ նե
րը գրպանս կը դնէի, կը քա լէի մին չեւ տուն, այս չափ վստա հու թիւն կար: Հա յու 
մօտ կ’աշ խա տէի: Ազ նիւ կ’աշ խա տէի: Ասի կա տե ւեց հինգ տա րի: Հին գե րորդ 
տա րուան ամա ռը, խա նու թին առ ջեւ կը սպա սեմ կոր, ան տէ պի տի գո ռամ՝ «կօ
շիկ ներ 35 լիր եւ այլն, քոյ րիկ ջան, ներս մտէք, փոր ձե ցէք»: Օր մըն ալ նա յե
ցայ. մեր դասա րա նէն աղ ջիկ մը. «Օ՜, Սար գիս, հո՞ս կ’աշ խա տիս»: Ես իմ ըն կեր 
աշխա տող տղա յին հետ էի: Անոնք ին ծի կը կար ծեն տա ճիկ եմ, անոր հա մար 
անունս Սե լիմ դրած էր, երբ Սար գիս ըսաւ, յայտ նի եղաւ հայ ըլ լալս: Ներս մտայ 
ես նա յե ցայ մէյ մը, կար ծես թէ ին ծի պի տի ու տէ ին:

Աւե տիս — Շատ օրէնք ներ կան շու կա յի վրայ, որ հայ կա կանթուր քական 
վե րա պա հու թիւն դժուա րի մէջ է: Ես Սար գի սէն մի քիչ փոքր եմ, բայց օրի նակ 
բե րեմ: Իմ վրայ չեմ բե րում, բե րում եմ հա յե րին եւ թուր քե րի մէջ ոնց շու կայ 
կ’ապ րէ ին. հայ կա կան խա նութ նե րը շուտ կը գո ղա նա յին, հայե րէն եթէ պարտք 
ապ րանք առ նէ ին՝ փո ղը չէ ին վճա րեր, երբ որ հայ են՝ փո լի սը [ոս տի կա նը] 
իրենց բան մը չէր ըներ, կամ իրենց փո ղո ցի վրայ գիտէ ին, որ հայ տղայ պի տի 
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անց նի, քար կը նե տէ ին իրեն վրայ: Մեր Դպրեվան քը շէն քը պա տու հան նե րը 
միշտ կը կոտ րէ ին, որ գի տէ ին որ հայ կական դպրոց է, ու զում էին ամէն կեր պով 
հաս կը ցը նէ ին, էս եր կիր ձեր երկիր չէ, պի տի հրա ժա րիք: Մի ան գամ գլուխ նիս 
հա ւա քե ցինք, լաւ ծե ծեցինք մի ան գամ, ան կէց մի քիչ խա ղա ղու թիւն եկաւ, երբ 
ծեծ կե րան ու ժեղնե րը: Բայց էլի շա րու նա կում էին անել, դժուա րու թիւն ներ կար: 
Ընդ հանրա պէս ապ րե լու կեր պը հե տե ւե ալն էր. դուք լռէ՛ք, դի մա ցէ՛ք, զսպէ՛ք, մի՛ 
խառ նուէք. եւ սա՝ ու սու ցիչ նե րը եւ ծնող նե րը միշտ ասում էին, որ պէս ապ րե լու 
կերպ: Մի՛ վի ճէք, մի՛ կռուէք:

— Եկաք դուք Պօ լիս եւ Գա րե գի նը որ պէս աւագ եղ բայր ան մի ջա պէս 
աշխա տեց, դպրոց չգնաց: Երե խայ էր բայց:
Սար գիս — Այո, տաս ներ կու տա րե կան էր, բայց դպրո ցի հա մար մեծ 

դի տուեց: Ար ծա թա գոր ծի մօտ գործ սո վո րեց, եւ շու տով Շուէյ ցա րիա գնաց: Եօ
թա նա սուն մէկ թուա կա նի նին, տաս նե օթ տա րե կա նում: Երբ գիւղից հա սանք 
Պօ լիս, Պօ լի սը մենք աղ քատ կե անք սկսանք, որով հե տեւ բազ մա թիւ ժո ղո վուրդ 
էինք, մենք՝ պստիկ նե րը դպրո ցը սկսանք, մա ման, տա տի կը եւ ին քը, երե քով 
ստի պուե ցան տուն մնալ եւ ին քը շու տով սկսաւ աշ խա տիլ, ոս կե րիչար ծա թա
գոր ծի տու նը: Ինք, ցա ւօք, կրթու թիւն չա ռաւ:

Գա րե գին — Գործս երբ սկսայ, անանկ չէի սի րում ոս կե րի չի գոր ծին 
մէջ, յա ջող չէի գոր ծին մէջ: Էն վախտ շատ հա յե րը սկսած էին կազ մա կեր պել 
դրա մով, որ վի զա ստա նան եւ ար տա սահ ման էր թան՝ Ֆրան սիա, Իսպա նիա, 
Ամե րի կա, Կա նա դա, Գեր մա նիա եւ այլն: Իմ նպա տա կը այ լեւս աս դար ձաւ, 
որ սիս թէմ մը գտնեմ եւ տե ղէն հե ռա նամ: Մա մաս հա կա ռակ էր, ան կա րե լի է 
որ ես էր թա յի, որ յար մար չէ, տան ամէ նէն մեծ տղան ուղար կենք ար տա սահ
ման եւ ըն տա նի քը առանց մեծ աղ բա րի կի մնայ: Էն ռիս քո վը տա տիկս էր: Ան 
կա մացկա մաց քիչ մը գաղտ նի փող հա ւա քեց, ըսաւ ես քեզ կ’օգ նեմ, եթէ սիս
թէ մը գտնաս գնա լու, ես քեզ օգ տա կար կը դառ նամ: Մեր հա րե ւա նը ըսաւ, թէ 
տաս նե օ թը տա րե կա նին չես կրնայ փաս փոր թը ստա նաս: Երեք եր կիր կա րե լի 
էր եր թալ՝ Ֆրան սիա, Գերմա նիա եւ Զուի ցե րիա, կազ մա կեր պող նե րը կ’ըսեն, 
որ ար դէն միւս ներ լցուած էին: Վեր ջը ըսին, որ մի այն Զուի ցե րի ա յի մէջ տեղ 
կայ, եւ հինգ հարիւր մարդ պէտք է գտնուէր, որ թուղ թե րը պատ րաս տուին: 
Ան տե ղը մեծ հայ մը գուլ պա յի գոր ծա րան սար քել էր, եւ ասոր տնօ րէ նը հայ 
մըն էր, Սմբատ, պօլ սա հայ էր, եւ ես գրուե ցայ, որ Զուի ցե րիա էր թամ: Սմբա տը 
մաս նա ւոր Զուի ցե րի ա յէն եկաւ մե զի հան դի պե լու: Ին քը եկաւ ամէ նուն հան դի
պեց, անուն, ազ գա նուն նե րով լե ցուե ցաւ եւ ըսաւ սպա սե ցէք էն օրուն, մին չեւ 
որ թուղ թե րը հաս նեն: Երբ լուր եկաւ թուղ թե րը պատ րաստ է, ար դէն մեկ նե ցայ 
եւ գոր ծա րա նին մէ ջը սկսայ աշ խա տիլ: Իմ փաս փորթիս հար ցը Զուի ցե րի ա յէն 
լու ծուե ցաւ: Յե տոյ Զուի ցե րիա սկսե ցի փնտռել ան ըն կե րու թիւն նե րը, որ աշ
խա տան քի իրա ւունք կու տա յին: Հի ւան դանո ցին մէջ գործ գտայ եւ հրա ման 
ու ղար կե ցին, որ մայ րիկս գար: Հի մա մայ րիկս եկաւ, մայ րիկս ան շուշտ հինգ 
երե խայ թո ղեց ան տեղ, ինքն աստեղ՝ մեծ հարց էր: Մէկ քոյր ու նէ ինք, բայց 
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անի կա ամուս նա ցած էր, անոր մա սին չէի մտա ծեր, որով հե տեւ իր կե ան քը նոր
մա լա ցուած էր: Աւե լի մտա ծում էի պստիկ նե րու՝ Խա չի կին եւ Լիւ դուի գին մա
սին: Երբ պա պաս մա հա ցաւ, Լիւ դուի գը քա ռա սուն օրուան էր, հի մա ու րեմն՝ 
հինգ տա րեկան մի այն, Խա չի կը եր կու տա րի մեծ, ամէնքս մեր մէ ջը եր կու տա
րուան տար բե րու թիւն ներ ու նենք: Մեծ դժուա րու թիւ նով մի տա րի անց կաց րեց 
մայ րիկս հի ւան դա նո ցը աշ խա տե լով, միշտ մտա ծե լով, լա ցե լով, որ ինչ պի տի 
պա տա հի: Սիս թէմ չգի տէ ինք, լե զու չգի տէ ինք, ոնց ընենք, որ մերոնք բե րենք: 
Վեր ջա պէս Մի լան ըն կեր մը ու նէի, իտա լե րէն լաւ գի տէր, անոր խնդրե ցի մեր 
պատ մու թիւ նը գրա ւոր գրի, խնդրագ րի մը հետ ուղար կե ցի աշ խա տան քի գրա
սե նե ա կը: Եւ զար մա նա լի բան պա տա հե ցաւ, որ 15 օրէն պա տաս խա նե ցին եւ 
ըսին, որ բո լոր էն ան ձե րը, որ ջար դից փա խած են, կա րանք ըն դու նինք: Բո լոր 
ըն տա նի քը եկան:

— Միւս նե՞րը: Ձեր քե ռի նե՞րը: Հի մա նրանք որ տե՞ղ են ապ րում:
— Բո լորս մի ա սին Բի մէ րէն Պօ լիս եկանք: Եր կու հա տը մնա ցած են Պօ

լիս, երեք հա տը Ֆրան սիա ապ րում են: Մէկ հա տը Հո լան դիա է: Մե զի հետ 
ապ րող մէկ քոյ րիկ ու նէր մա մաս, նոյն պա պան է, բայց մա ման տարբեր է, ան 
Ֆրան սիա է, մէկ հա տը Հո լան դիա է:

— Բո լո րի հետ շփում ու նէ՞ք:
— Ան շուշտ: Եւ Հա յաս տա նի հետ ալ: Ար դէն ազ գա կան ներ ու նինք հոս, 

եւ ես Ու ջան54 գիւ ղը տուն գնե ցի:
— Իսկ Դուք, Իսա հակ, ե՞րբ տե ղա փո խուե ցիք:
Իսա հակ — Ես ար դէն 1970ին Պօ լի սէն Լոն դոն գա ցի, Լոն դո նէն ալ՝ 

Գեր մա նիա, 24 տա րի ապ րե ցայ, ան կէ ալ 12 տա րիէ ի վեր Ֆրան սիա Մար սի
լիա քա ղա քին կ’ապ րեմ:

— Այ սինքն բո լորդ էլ մի այն հինգվեց տա րի ապ րե ցիք Ստամ բու լում:
Սար գիս — Այո, բայց ադի կա շատ կա րե ւոր շրջան եղաւ: Հա յե րուն 

ճանա չե ցանք, կրթու թիւն առինք, աշ խարհն ամ բողջ փո խուե ցաւ:
— Եւ երե ւի վեր ջին հարցս. եր բե ւէ Բի մէր գնա ցե՞լ էք դուրս գա լուց յե տոյ:
Աւե տիս — Մի այն Գա րե գի նը: Իսա հա կը, այո: Մեր ըն տա նի քին մէջ 

միշտ մու սուլ ման նե րու այս խնդի րը կայ: Մի փոք րիկ պատ մու թիւն պատմեմ: 
Տե սէք, կար մի րը մենք՝ հա յերս մեր գոյ նը կը հա մա րենք, կա նա չը մու սուլ ման
նե րու գոյն է: Իմ մայ րիկս մին չեւ հի մա ճա նա պար հը անց նե լու հա մար կա նաչ 
լոյ սի տակ կը կանգ նի, կար մի րի տակ կ’անց նի: Որ քան կ’ասեմ մի անի, միշտ 
կ’ըսէ՝ կա նա չը մու սու լա ման նե րու գոյն է, վտանգա ւոր է: Ու կար մի րին տակ 
կ’անց նի: Բայց ես յոյս ու նիմ, որ մեր սե փակա նու թիւ նը ետ պի տի առ նեմ: Բո լոր 
թա փու նե րը կը պա հեմ:

54 Ու ջան  –  գիւղ ՀՀում, բնա կե ցուած է հիմ նա կա նում Ցե ղաս պա նու թիւ նից փրկուած սա
սուն ցի նե րով:
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ՏԵ ՍԱԿ ՄԸ ԹԱՔ ՆՈւԱԾ Կ’ԱՊ ՐԷ ԻՆ ՀԱ ՅԵ ՐԸ.  
ԻԲ ՐԵՒ ԹԷ ՉԻ ԿԱՆՔ. ՍԱՐ ԳԻՍ ԷՐ ՔՈ ԼԻ ՊԱՏ ՄՈՒ ԹԻՒ ՆԸ
Սար գի սը Ստամ բու լում է ծնուել, 1954ին, Կե սա րի ա յի քուրդ-ալեւ ւի ա կան 
գիւ ղե րից մէ կից իր գեր դաս տա նի 1951ին Ստամ բուլ տե ղա փո խուե լուց երեք 
տա րի յե տոյ:
Զրոյ ցը ըն թա ցաւ հա յե րէ նով, 2011 թուին, Ստամ բու լում:

— Մենք քիչ մը մեծ ըն տա նիք ենք, եր կու հա րիւր, երեք հա րիւր հո գի 
կ’ել լայ, շատ պատ մեմ՝ գլուխ նիդ կը խառ նեմ: Հի մա ասանկ քիչ պատ կեր ներ 
ցոյց տամ ձե զի: Ասի Բո զօն է, պապս, ինքն էլ Սար գիս էր, ջար դե րէն [1915ի 
ջար դե րը] ետ քը մեր ըն տա նի քի հա ւա քողն էր [ջար դե րի ժա մա նակ կեն դա նի 
մնա ցած եւ տար բեր վայ րե րում յայտ նուած ըն տա նի քի ան դամ նե րին] եւ հի
մա, կրնամ ըսել, մեր նոր տոհ մի հիմ նա դի րը: ... Ասոնք քուր դեր են, մե րին քէ
օ քը (ար մա տը  –  Հ.Խ.) ալե ւի գիւ ղե րուն կա պուած է եւ քուր դե րու հետ շատ լաւ, 
սերտ յա րա բե րու թիւն ներ ու նինք: Ասի հայրս է, ասի մեր գիւ ղե րուն ալե ւի՝ դե դէ 
կ’ըսենք ասոնց: Մեր գիւ ղը ալե ւի են, բայց աթէ իստ են, եթէ ճիշ տը խօ սենք:

— Ո՞րն էր ձեր գիւ ղը:
— Քըր քըս րաք: Կե սա րի ա յի գիւ ղե րէն է: Ես ինքս ին ձի կե սա րա ցի կը 

սե պեմ: Մե րին ալե ւի գիւ ղէն՝ Քըս քըս րա քէն պատ մու թիւն մը կայ, կը պատ մեմ. 
հօ րա քոյրս փախ ցու ցեր են, ան կէ էսի մե րի նե րը գիւ ղէն խրտչեր են ար դէն եւ 
աւե լի ու րիշ նա հանգ նե րը՝ գիւ ղէն աւե լի մեծ նա հանգ իջած են, ետ քը հո նէն 
Իս տամ բուլ գաղ թեր են: Ասի Փնար Բա շի էն Իս տամ բուլ գաղ թե լու թուա կա նի 
իրանց պատ կերն է, որ իրանք ամէ նը մի ա սին իրանց պատ կե րը քա շել են: Պա
պա յիս անուն քուրդ Յա կոբ կ’ըսէ ին Իս տամ բուլ, քա նի որ քուր դի գիւ ղէն եկած 
էր, քուր դե րէն գի տէր:

— Հի մա լսենք Սար գիս Էր քո լի կե ան քի պատ մու թիւ նը:
— Իմ մօտ ար մատ ներս ըսեմ՝ գիւ րուն ցի եմ, Սե բաս տիա կը գտնուի Գիւ

րու նը55: Աւե լի հին ժա մա նակ նե րը էր թանք՝ զէյ թուն ցի ենք: Իմին դե դէս, որ Բո
զօ կ’ըսեն կոր, Սար գիս է անու նը, անոր հայ րիկն ալ Յա կոբ կ’ըսեն: Ին քը Գիւ
րու նում կը բնա կի կոր, իրեն մեծ հայ րիկն ալ զէյ թուն ցի է, Զէյ թու նէն Գիւ րուն 
գաղ թեր են, թուա կան նե րը ես շատ ճիշտ չեմ կրնար ըսել, հա ւա նա բար 90ական՝ 
Զէյ թու նի կո տո րած նե րի ատեն Գիւ րուն գաղ թած են: Գիւ րու նի մէջ, իրեն մեծ 
հայ րի կը, որ Յա կոբ է անու նը, Խա չիկ եւ Վար դե ւառ անու նով եղ բայր ներ ալ ու
նի: Եւ դե դէ իս հայ րի կը՝ Յա կո բը կին մըն ալ ու նի, իրեն կի նը՝ դե դէ իս մայ րի կը 
կը մա հա նա կոր, ու րիշ կին կ’առ նի: Դե դէս՝ Սար գի սը մի այն տղան ինքն է, միւս
նե րը աղ ջիկ են, Անուշ կար, Ռա քէլ կար, Աղաւ նի կար, Մայ րամ կար, մէյ մըն ալ 
երեք հատ աղ ջիկ ու նե ցեր է մեծ հայ րի կիս մա ման, անոնք մա հա ցել են: Ար դէն 
մեծ հայ րի կիս հայ րի կը՝ Յա կո բը Գիւ րու նին մէջ, Գիւ րու նէն դուր սը Բար սակ 

55 Գիւ րուն կամ Կիւ րին  –  Քա ղաք Սե բաս տիա Վի լա յէ թի Սե բաս տիա Գա ւա ռում:
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Դե րէ սը ըսուած տեղ մը կայ, բար սակ՝ աղիք կը նշա նա կի, Բար սակ Դե րէ սը կը 
սպա նեն կոր, կը նե տեն կոր գե տը, եւ իրեն ըն տա նի քէն ոչ մէ կը չէ մնա ցեր: Կար
ծեմ մի հատ հօ րեղ բօր տղայ մը մնա ցեր է: Ասի կա 1915ին: Մեծ հայ րիկս բայց, 
Սար գի սը զի նուոր էր, բա նա կը կը ծա ռա յէր կոր ադ մի ջո ցին: Իր հայ րը, մայ րը, 
հօ րեղ բայր նե րը, ամէ նը կը սպա նեն կոր: Իրեն մայ րը աւե լի առաջ մա հա ցած է, 
իրեն խորթ մայրն է ար դէն ան ժա մա նակ նե րուն, որ կը սպա նեն: Ին քը զի նուո
րէն կը վե րա դառ նա կոր, եօ թը տա րի բա նա կին ծա ռա յեր է ար դէն, բա ւա կան 
տե ղեր պտտել է, Ադա նա յի կող մե րը ճամ փայ շի ներ են, Հա լէպ գա ցեր է, Հա լէպ 
բա նա կը ծա ռա յեր է, վեր ջը եկել է Գիւ րուն եւ տե սել է, որ իրեն ազ գա կան նե րը 
ոչ մէ կը չէ մնա ցել: Մի այն հօ րեղ բօր տղան կար ծեմ կար: Ին քը քա լայ ջը է, այ
սինքն՝ աման նե րը անա գա պա տում կ’ընէր կոր: Ար դէն իրեն տե ղի անու նը քա
լայ ջի Բո զօ էր եւ տե ղին բնա կիչ նե րը քա լայ ջի Բո զօ կ’ըսէ ին, մե զին ծա նօ թաց
նող նե րը Քա լա յի ջէ Բո զո յին թո ռերն են կ’ըսեն, անանկ կ’ըսեն: Մեծ հայ րի կիս 
ալ ‘Բո զօ’ կ’ըսէ ին շէկ ըլ լա լու հա մար: Բո զօն կու գա կոր գիւղ եւ կը տես նայ, որ 
իր ազ գա կան նե րէն ոչ մէ կը չի կայ գիւ ղին մէջ տե ղը: Ին քը իրեն ար հես տա նո ցը 
կ’եր թա կոր, ար հես տա նո ցը իրեն աշ կեր տը կայ, աշ կեր տին վար պետն է դե դէս: 
Աշ կեր տը անոր ձեռ քը կը համ բու րէ կոր, վար պետ, կ’ըսէ կոր, ձեզ մէ ոչ մէ կը չէ 
մնա ցած Գիւ րու նին մէջ, մի այն քոյրդ կայ, ան ալ Աւ շէն գա ցած է: Դե դէ իս կ’ըսէ 
որ հիւ րա սի րեմ քե զի կ’ըսէ կոր: Լաւ, տղաս, — կ’ըսէ կոր, բայց ի՞նչ ընէ, դե դէս կը 
կաս կա ծի կոր, որ մա հա փորձ կրնայ պա տա հի, ին քը կը վախ նա կոր, եւ ալ մին
չեւ առա ւօտ չէ սպա սեր, լաւ կ’ըսէ, բայց կէս գի շե րին ճամ փայ կ’ել լա կոր, Աւ շէն 
կ’եր թա կոր: Աւ շէ նը Մա րաշ քա ղա քին մէկ նա հանգն է: Գիւ ղա քա ղաք ըսեմ: Աւ
շէն կ’եր թա կոր, իրեն քոյ րը կը գտնա կոր: Քոյ րը Նա զի րէն է, որ Աղաւ նի էր 
[մին չեւ իս լա մա նա լը]: Ամուս նա ցած է Էր քէ շին (Օքէշ) հետ, էր քէ շին եր րորդ 
կինն է ար դէն եւ իս լա մա ցած, Աղաւ նի էն Նա զի րէ դար ձած: Եւ իրեն պատ մու
թիւ նը ար դէն Ներ գի սը գրե թէ ամէ նը պատ մեց56: Իրեն քրո ջը քո վը կ’եր թա կոր, 
քոյ րը ամե նա փոքրն է ար դէն: Դե դէս Աւ շէն ար տե րը կ’աշ խա տի ան ժա մա նակ
նե րը, գի շե րը կ’աշ խա տի, որով հե տեւ լոյս ժա մե րուն Աւ շէ նի մէջ կե նա լը վտան
գա ւոր է: Կրնան սպա նել: Ին քը հոն ար տե րը կ’աշ խա տի կոր: Աւ շէ նում ու րիշ 
հա յեր չի կար ան ժա մա նակ: Եւ Եու սուֆ օն բա շը կայ, Եու սուֆ օն բա շը [տաս նա-
պետ] Քըր քըս րաք գիւ ղին զօ րա ւոր ան ձե րէն մէկն է, որուն կի նը Նա զի րէ ին 
կես րա րին հետ մօ րաք րոջ աղ ջիկ ներ են, կ’ըսէ որ «աս տղան ո՞վ է»: «Աներ
ձագս է», կ’ըսէ Էր քէ շը: «Ի՞նչ գործ ու նի աս տե ղը, հոս մի՛ պա հէք, — կ’ըսէ, — 
վտան գա ւոր կրնայ ըլ լալ, կրնան սպա նիլ: Ես ասի կա առ նիմ տա նեմ Քըր քըս
րա քին մէջ, մենք ան տե ղը 45 հատ հայ կը պա հինք կոր, աս ալ տա նիմ մեր 
գիւ ղին մէջ կը պա հիմ»: Քըր քըս րա քը Կե սա րի ոյ մը գիւղն է եւ լեռ նե րուն վրայ 
է: Ես գա ցած եմ, 2000 թուին գա ցած եմ, ամե նա վեր ջին գիւղն է եւ քա րե րուն մէջ 

56 Ներ գի սը իս լա մա ցած Նա զի րէի թոռ նու հին է: Նրա պատ մու թիւ նը սոյն գրքում հրա տա
րակ ւում է  «Ես հայ չեմ, անշուշտ, չնայած իմ բոլոր ազգականներն իսկապէս կարծես թէ 
հայեր են» վերնագրով:
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գիւղ մըն է: Քուր դե րը կ’ապ րին կոր, ալե ւի քուր դե րը կ’ապ րին կոր ան տե ղը: Եու
սուֆ օն բա շին ալ ար դէն ալե ւի քուրդ է, եւ կ’ըսէ «տուէք ինձ»: Մեծ հայ րիկս 
Քըր քըս րաք կ’եր թա կոր: Քըր քըս րա քին մէ ջին գիւ ղի հա յե րուն պատ մու թիւ նը 
սա պէս է. Քըր քըս րա քը լեռ նե րուն վրայ գիւղ մըն է, ան տե ղը քա րայ րի մէջ հա
յե րը ապըս տա նած են եւ մեզ մէ առաջ Պօ ղոս անու նով մէ կը կայ, որ քիչ մը Պե
տո յին պատ կերն է, Պե տո յին հայրն է: Պե տօն ետ քը դե դէ իս հետ շատ մտե րիմ 
եղաւ, մենք անոր հօ րեղ բայր կ’ըն դու նենք: Ան ալ ծա գու մով գիւ րուն ցի է, աւե լի 
առա ջաց Պօ ղոս դե դէն Քըր քըս րաք քա րայ րին մէջ ապըս տա ներ են, իրեն 
տղան կայ՝ Պե տօն, մէյմ’ալ Լե ւոն անու նով մէ կը կայ, մէկ հատ ալ մէ կը կայ, 
որուն անու նը մենք չենք գի տեր, չորս հո գի են եղել առաջ ներ, բո լո րը՝ Գիւ րու
նէն: Քըր քըս րաք ապըս տա նել են քա րայ րին մէջ, քա րայ րին՝ մեր քուր դե րուն 
հարց նէք նէ, անունն ալ Փու խուս կ’ըսեն, անու նը Փու խուս ըսե լը «Պօ ղո սին քա
րայր» ըսել է քրդե րէն, Փու խու սը Պօ ղոսն է: Հի մա Փու խու սը որ ըսես նէ, քե զի 
ադ տե ղը կը ցուց նեն: Գիւ ղէն, ես գա ցի տե սայ, մէկ ու կէս ժամ քա լե լով, այ
սինքն՝ մե րին գիւ ղա քա ղա քէն ահա գին հե ռու է, ամե նա վեր ջին գիւղն է, ան կէ 
ալ քա լե լով մէ կու կէս ժամ կ’եր թաս կոր: Ադ ժա մա նակ տասն չորս հատ հա յը ադ 
քա րայ րը ապըս տա նել են, մէ կե րը տե սել է, որ աս տե ղը բան մը կայ, որով հե տեւ 
ոչ խար նե րը առանց կա թի կը մնան կոր, մէ կը անոնց կը կթէ կոր, անոնք անօ թի 
կը մնան: Ապըս տա նած նե րը գի շեր նե րը գաղտ նի կ’ել նան կոր, քա նի մը ոչ խար 
կը կթեն կոր, անոր կա թով կը սնու ցա նեն: Գիւ ղա ցի նե րը՝ քա նի մը հատ, աս բա
նը նշմա րել են, եւ կը բռնեն կոր, որ հա յեր կան աս տե ղը: Վեր ջը կ’ըսեն կոր, որ 
«դուք ո՞վ էք, ի՞նչ էք»: Աս մի ջո ցին մեծ հայ րիկս չէր գա ցեր դեռ գիւղ, ասի աւե լի 
առա ջուայ պատ մու թիւն է, եւ մեր գիւ ղա ցի նե րը՝ քըր քըս րա ցի նե րը, եր կու տա րի 
ասոնց կը պա հեն կոր: Եու սուֆ օն բա շին, որ այն ատեն գիւ ղին մուխ թարն (գիւ-
ղա պետ  –  Հ.Խ.) էր, կ’ըսէ որ մենք գիւ ղին ծայ րա մա սը ձե զի ժաժ57 պի տի ձգենք, 
դուք պի տի գաք պի տի առ նիք: Գի շեր նե րը կ’ել լան կոր եւ իրենց սնունդ նե րը 
կ’առ նին կը տա նեն կոր եւ անոնք մե րին նու «մա րիէ շա ւէր» կ’ըսեն, «գի շե րուան 
մարդ» այ սինքն, քա նի որ գի շե րը կ’ել լան կոր: «Մա րիէ շա ւէր» կ’ըսեն մե րին նե
րուն: Հի մա երբ որ մեծ հայ րիկս էդ օն բա շի ին հետ կը ծա նօ թա նա կոր, Եու սուֆ 
օն բա շին մեծ հայ րիկս կ’առ նի կոր, կը տա նի կոր գիւղ: Ադ մե րին նե րը քա րայ րէն 
էլած են ար դէն, քա րայ րին աւե լի վե րին մա սե րը կա մացկա մաց տե ղա ւո րուիլ 
սկսան, եւ մեծ հայ րիկս անագ կ’առ նէ կոր, եւ նե շա դըր, նե շա դը րը ամու նի ում 
քլո րիդ է, անա գա պա տած ատե նը նե շա դիր կը գոր ծա ծես: Գիւ ղա ցի նե րը աման
նե րը կը բե րեն կոր եւ ին քը անագ կը պա տէ կոր անոնց, դրամ կ’առ նէ եւ Եու սուֆ 
օն բա շին իրեն պարտքն ալ կը վճա րի կոր, եւ կ’ըլ լայ որ իմին մեծ հայ րիկս քըր
քըս րաք ցի է: Հոն տե ղը կը սկսի կոր, կը ջա նա կոր կա մացկա մաց ազ գա կան նե
րը հա ւա քել: Հի մա՝ քա նի որ դե դէս այ լեւս քըր քըս րաք ցի եղաւ, հի մա հայ ըն
տա նիք նե րը, իրեն ազ գա կան նե րը հա ւա քե լու կը ջա նայ: Առաջ քուրդ աղջ կայ 

57 Ժաժ  –  Կաթ նա շոռ, պա նիր:
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մը կը սի րէ կոր, քուրդ աղ ջիկ մը առ նել կ’ու զէ կոր: Եու սուֆ օն բա շին կ’ըսէ քի, 
«Բո զօ, — կ’ըսէ կոր, (Բո զօ կ’ըսեն, քա նի որ շէկ էր, ար դէն բո լո րը իրեն Բո զօ 
կ’ըսեն), — մենք քե զի հայ ըլ լաս ըսե լով հոս պա հե ցինք, եթէ քուր դի հետ ամուս
նա նաս, քուրդ ալ չես ըլ լար, աս ալ մեր նպա տա կին հա կա ռակ բան մըն է կ’ըսէ
կոր, եկուր դուն հայ աղջ կայ մը հետ ամուս նա ցիր»: Հա ւա նա բար ան թուա կան
նե րուն այ լեւս Մուդ րո սի Պայ մա նա գի րը58 եղած էր, 1918 թուա կան նե րը պի տի 
ըլ լա յին, քա նի որ հա յու ըն տա նիք նե րը հա ւա քե լու աշ խա տու թիւն նե րը աւե լի 
ազատ սկսած են ադ մի ջո ցին: Քե րե րի ըսած գիւղ մը կայ, Քե րե րին Մա րա շին 
մէկ գիւ ղա քա ղաքն է, քուր դի գիւղ է, ան տե ղէն կ’ըսեն որ ան տե ղը Պայ ծառ 
անու նով աղ ջիկ մը կայ, արի քե զի առ նենք: Չեն տար կոր մեծ մայ րիկս, կ’ըսեն, 
որ տա լու հա մար դուք ալ աղ ջիկ մը տուէք (քրիս տո նե այ հայ աղ ջիկ նե րի մեծ 
պա կաս կար, քա նի որ կեն դա նի մնա ցած, փրկուած աղ ջիկ նե րին սո վո րա բար 
սուն նի քրդերն ու թուր քե րը իս լա մաց նում եւ տա նում էին որ պէս հեր թա կան 
կին կամ հարճ, աղա խին – Հ. Խ.): Մե րին նե րուն՝ Պե տո յին քո վը աղ ջիկ մը կայ՝ 
Մա րի ցան: Մա րի ցան Գի քո րին հետ կ’ամուս նաց նեն կոր, մեծ մայ րի կիս եղ բօր 
հետ: Մէկ աղ ջիկ կու տան կոր, եւ անոր վրայ մեծ հայ րիկս եա յա յիս հետ կ’ամուս
նա նա կոր, Պայ ծա ռին հետ: Ատանկ պստիկ ման րա մաս նու թիւն մը: Ադ մի ջո ցին 
Գի քո րին հայ րի կը Քե րե րին մէջ ջա ղաց պան է, իմ աս տեղ քուրդ ազ գա կան ու
նե նա լու օգու տը պի տի ըսեմ: Պայ ծառ եա յա յիս հայ րի կը կը մեռ նի կոր, ջա ղաց
պան էին իրենք հոն, եւ մեծ հայ րիկս կ’ու զէր կոր, որ իրեն աներ ձա գը նոյն պէս 
այ լեւս գիւղ՝ Քըր քըս րաք բե րէ: Քա նի որ ին քը եա յա յիս հետ ամուս նա ցաւ, իրեն 
աներ ձագն էլ Քե րե րի ին մէջ ջա ղաց պան էր, Քըր քըս րաք բե րել կ’ու զէ կոր, 
որով հե տեւ Գի քո րին հայ րի կը մա հա ցած էր: Բայց այդ Քե րե րին գիւ ղին աղան 
չթող նէր կոր, որ էր թայ եւ կ’ըսէր կոր, որ 15000 լի րա դու պար տա կան ես ըն ձի: 
Կրնայ ըլ լալ, որ թի ւը սխալ ըսեմ, ինչ որ է՝ «պարտք ես», կ’ըսէ: Անոր վրայ դե
դէս կ’եր թա կոր Քե րե րին, կ’ըսէ կոր աղա յին, Գի քո րը ազատ ձգէ, Քըր քըս րաք 
պի տի տա նիմ, ետ քը կը վճա րէ: Չի տար: Անոր վրայ քուրդ ազ գա կա նը՝ Շուք րէ 
էֆեն դին կ’առ նէ կոր, կ’եր թայ: Շուք րէ էֆեն դին իր իս լա մա ցած քրո ջը՝ Նազ րի
էի տեգրն է, ամուս նու եղ բայ րը: Ան ալ Դէր Զօ րէն հայ աղ ջիկ մը եւ իր մայ րը 
բե րած էր, աղ ջի կը իս լա մաց րած եւ իրեն որե րորդ կի նը ըրած էր: Շուք րէ էֆեն

58 Մուդ րո սի Պայ մա նա գիր  –  Առաջին Հա մաշ խար հա յին Պա տե րազ մում Երիտ թուր քե րի 
կող մից կա ռա վա րուող սուլ թա նա կան Թուր քի ա յի պար տու թիւ նից յե տոյ, 1918 Հոկ տեմ բե
րի 30ին Մուդ րոս Նա ւա հանգս տում կնքուեց զի նա դա դա րի պայ մա նա գիր, մին չեւ վերջ
նա կան պայ մա նագ րի կնքու մը: Զի նա դա դա րի պայ մա նա գի րը ժա մա նա կա ւո րա պէս զգա
լի օ րէն նուա զեց րեց հա յե րի նկատ մամբ հե տապն դում նե րը, քա նի որ նա խա տե սում էր 
թուր քա կան զօր քե րի դուրս բե րում Կի լի կի ա յից եւ վեց հայ կա կան վի լա յէթ նե րի բռնա զաւ
թում՝ «դրան ցից որե ւէ մէ կում ան կար գու թիւն նե րի դէպ քում»: Իրա կա նում զօր քե րի դուրս 
բե րու մը փաս տա ցի չի րա կա նա ցուեց, շու տով մեծ թափ ստա ցաւ Մուս տա ֆա Քե մա լի կող
մից գլխա ւո րուող «ազա տագ րա կան պա տե րազմ»ը, որի ըն թաց քում զօր քե րի կող մից մի 
քա նի կրկնա կի հայ կա կան ջար դեր կազ մա կեր պուե ցին, բայց տե ղա կան վար չա կազ մե րը 
որոշ ժա մա նակ աւե լի զգոյշ էին եւ թաք նուած հա յե րի յայտ նա բեր ման գոր ծը նա ցը փաս
տա ցի զգա լի օ րէն դան դա ղել էր:
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դի ին հետ ազ գա կան են եւ շփու մը միշտ կայ: Շուք րէ էֆեն դին հզօր մարդ է: 
Շուք րէ էֆեն դի ին հետ գիւ ղը կ’եր թան կոր, Շուք րէ էֆեն դին կ’ըսէ որ, առ աս 
15000 լի րան, մեր մուր հա կը տուր եւ մենք կ’առ նենք կ’եր թանք: Աս ալ՝ «կոր
սուն ցու ցի, չի կայ»: Շուք րէ էֆեն դին կ’ըսէ կոր, որ աս տեղ քո գիւղդ է, ես քե զի 
բան մը չեմ ըներ հի մա, բայց աս գիւ ղէն դուրս չես կրնար էլ լալ, իմա նաս: Էս 
մուր հա կը որ կոր սուն ցած է, թուղ թին վրայ կը գրէ կոր՝ 15000ը ես յանձ նե ցի, եւ 
անոր վրայ ստո րագ րու թիւ նը կ’առ նէ կոր եւ իրեն աներ ձա գը կը վերց նէ կոր: Աս 
ձե ւով մեծ հայ րիկս Քըր քըս րա քի մէջ ազ գա կան ըն տա նիք ու նե ցաւ: Ան մի ջո
ցին, ժա մա նակ նե րի սխա լու թիւն կրնայ ըլ լալ, մեծ հայ րիկս կ’իմա նա կոր, որ 
միւս քոյրն ալ՝ Անու շը, փրկուած է եւ Ան թէպն է: Վեր ջը կ’իմա նանք, որ մեծ հայ
րիկս՝ Սար գիսն է փրկուել, Աղաւ նին, որ ին քը Նա զի մի էն է, միւս քոյ րը՝ Անու շը, 
Ռա քէ լը, որ Բրա զիլն է, եւ Մայ րամ կայ, ան ալ պի տի ըսեմ, Ֆրան սիա է: Հի մա 
Այն թա պէն կ’իմա նա կոր Անու շը որ գիւ ղում է:

Անու շին պատ մու թիւ նը պատ մեմ հի մա ձե զի: 1915ին Անու շը ամուս նա
ցած էր, եր կու զա ւակ ու նէր, լեբ լե բի ջէ նե րու Սեդ րակ եղած են, մէ կուն հետ 
ամուս նա ցեր է եւ պրո տես տան են անոնք՝ բո ղո քա կան են: Իրենք դեռ աք սո րի 
ճամ փան չե լած ամու սի նը սպա նուած էր ար դէն, եր կու զա ւակ եւ աներ հայ րը 
(անե րը  – Հ.Խ.) կայ, ու րիշ մէ կը չի կար: Գիւ րու նէն Անու շը կ’ել լա կոր ճամ փայ, 
աք սո րի ճամ փան է, պա պան՝ աներ հայ րը կը մա հա նա կոր, կը հի ւընդ նայ, կը 
մա հա նա կոր: Եր կու զա ւակ ու նի, մէ կը շատ ծանր կը հի ւընդ նա կոր, եւ կա մուր ջի 
մը ոտ քին տա կը շուք[ը] կը ձգէ կոր, որ գո նէ չմա հա նայ, գու ցէ մէ կը առ նէ, ազա
տէ: Ինչ կ’ըլ լայ՝ չենք գի տեր կոր կ’ըսէ կոր, թե րեւս հի մա մե ռած է, մէ կու մը իս լա
մա ցած է, ինչ, չենք գի տեր: Միւս տղան ալ ճամ փու գա ցած ատե նը տեղ մը ջուր 
խմե լու կը դնի կոր, ժան դար մը եւ ու րիշ մէ կը հրա ցա նի թու րո վը կը զար կէ կոր 
եւ կը մեռց նէ կոր: Ան ալ կը մեռ նէ կոր, անոր վրան քիչ մը հող կը նե տէ կոր, ան 
մի ջո ցին շու նե րը կու գան կոր վրան, բզիկբզիկ կ’ընեն կոր իրեն զա ւա կը, եւ ան 
մի ջո ցին հօ րա քոյ րը կը մա րի կոր: Առան ձին մնա ցեր է ար դէն, կը մա րի կոր եւ 
ին քը ասթ մա ու նէր՝ Անու շը, եւ գի տէ՞ք, վեր ջը ասթ մա հի ւան դու թիւ նէն կ’ազա
տի եւ ասթ մա չու նե նար կոր ան կէ վերջ: Վեր ջը եր կու զա ւա կը մա հա ցաւ, իմ 
քե ռա կի նէս իմա ցած եմ ես, եւ Անու շը կ’ըսէր, որ մէջս պար պուե ցաւ կ’ըսէ կոր, 
եւ անանկ կը հե տեւց նէ որ ասթ ման այդ ծանր ապ րու մէն վե րա ցաւ: Ան կէ վեր
ջը ան ալ զա ւակ չու նե ցաւ այ լեւս: Երբ որ մեծ հայ րիկս կ’իմա նա կոր, որ Անու շը 
Այն թափն է, Այն թա փէն իրեն քոյ րը ձե ւով մը իրեն քո վը կը բե րէ կոր: Ան մի ջո
ցին գիւ ղին մէ ջը ապաս տա նած Մա տօն՝ Մար տի րո սը կայ, կ’ամուս նաց նեն կոր 
եւ տուն կ’ըլ լան կոր: Բայց Անու շը զա ւակ չու նե նար կոր: Իմին մեծ հայ րիկս քա
նի հատ զա ւակ ու նե ցած է, Պայ ծա ռի հետ ամուս նա ցած է, քա նի հատ զա ւակ 
ու նե ցած է՝ Յա կոբ, Պետ րոս, Սար գիս, Արեգ նազ՝ Արեգ, Սի րա նուշ, Մարգ րիտ, 
Նի շան, եօթ հատ զա ւակ ու նե ցած է, երեք հատ ալ մե ռած է ադ մի ջո ցին: Ին քը 
ու րեմն եօթ հատ զա ւակ ու նե ցաւ, բայց իրեն քոյ րը զա ւակ չու նի: Անու շը զա
ւակ չու նե նա լուն հա մար Սար գի սը իրեն որ դեգ րե ցին: Մե րին մա կա նու նը Էր քոլ 
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է, Մար տի րո սի մա կա նու նը Օֆ լազ է: Հի մա մենք հօ րեղ բօր զա ւակ ներ ու նինք, 
որի նիս ազ գա նու նը Օֆ լազ է, Մի նա սը: Մէկ հատ մըն ալ ու րիշ որ դեգ րած աղ
ջիկ մը կ’առ նին, Նուարդն է: Նուարդն ալ որո՞ւն աղ ջիկն է՝ Պե տո յին աղ ջիկն է, 
գիւ րուն ցի, մտե րիմ են, ուղ ղա կի մի քա րան ձա ւում մի ա սին թաք նուած, ապըս
տա նած են: Պե տո յին մէկ աղ ջի կը՝Նուար դը Անու շին որ դեգ րած է եւ Նուար դը 
Ար ժան թին կ’ապ րի ար դէն: Ամէ նոնց հա ւա քե ցին, իրենք ըն տա նիք կազ մե ցին, 
որ չափ որ ազ գա կան ու նէ ինք՝ կա րե լին եղա ծին չափ գիւղ կը հա ւա քէ ին կոր: 
Ին քը դեռ անա գա պա տում կ’անէր կոր, ադ մի ջո ցին լաւ վի ճա կին մէջ էր ար դէն, 
գիւ ղին վի ճա կին նա յե լով լաւ վի ճա կին մէջ էր: Գիւ ղե րին մէջ անա գու թիւն նո
րէն կ’ընէ կոր եւ լաւ կ’ապ րին կոր, եւ ամէ նէն մեծ տուն մը ու նին, առ ջե ւին մա սը 
մե րոնք կ’ապ րէ ին կոր, ետե ւին մա սը իրեն աներ ձա գը եւ իրեն շա ռա ւիղ նե րը 
կ’ապ րէ ին կոր: Ամէ նուն ալ գոր ծը լաւ է: Աս էլ ասեմ՝ սե փա կան տուն չէր: Մէկ 
տա րի սա տու նին մէջ, մէկ տա րի միւս տու նին մէջ ապ րել են ասանկ: Գոր ծեր
նին լաւ էր, եւ մեծ հայ րիկս՝ Սար գիս դե դէս օր մը սե փա կան տուն մը ու նե ցեր 
ու զեր է, եւ մեր գիւ ղա ցի նե րէն մէ կը ըսեր է, որ Բո զօ, եկուր աս տե ղը քե զի տուն 
մը շի նէ: Դե դէս ալ շատ սի րով ու զե ցել է սանկ տե ղը տուն մը ու նե նայ, եւ մէ կուն 
պա տուէր տուեր է, կոտ րուած ծա ռեր, մաք րուած ծա ռեր առեր է… Տախ տակ, 
փայ տեր առեր է, փայ տը վրայվրա յէ շա րեր է: Պօ ղոս դե դէն ըսեր է «աս ի՞նչ է, 
Բո զօ»: «Պօ ղոս, — ըսեր է, — ինք զինքս տուն պի տի սար քեմ»: Քա նի մը օր ան
ցել է, դե դէս կ’ասէ, որ փայ տե րը չի կայ: Պօ ղոս դե դէն անոնք ամէ նը գիւ ղե րին 
հե ռա գի րը տուեր են, սիւ նե րը դնող մար դեր եկեր են, որ առէք, ձմե ռը վա ռեք, 
ձրի տուեր է: Դե դէս Պօ ղո սին՝ «փայ տը ի՞նչ եղաւ»: Տուի, — ըսեր է: Ի՞նչու տուեր 
ես դուն: Ըսաւ քի, «Բո զօ, մենք հոս բնա կուե լո՞ւ եկանք, բնաւ չէ: Մենք պի տի էր
թանք աս տե ղէն, ի՞նչ գործ ու նինք մենք աս տեղ» ըսել է: Բայց եկուր նա յէ, որ Պօ
ղո սը մա հա ցաւ, իրեն գե րեզ մա նը հոն է հի մա: Ինչ որ է՝ կ’ապ րէ ին: Աս մի ջո ցին 
կ’իմա նան կոր, որ մէկ քոյրն ալ Բրա զիլն է: Ռա քէլն է ան: Ռա քէլն ալ Բրա զիլ 
կե սա րի ա ցի Մի նաս անու նով մէ կուն հետ ամուս նա ցած է: Մե րի նե րուն լուր կու 
տայ, որ եկէք, ես զա ւակ չու նիմ, շատ լաւ վի ճա կի մէջ ենք, մե րի ներն ալ կ’ըսեն, 
որ չէ, մենք շատ լաւ վի ճա կին մէջ ենք, լաւ կ’ապ րինք կոր, չեն էր թար կոր: Ան տե
ղը մեծ հայ րի կիս հօ րեղ բօ րը տղան Խա չե րը կար, անի կա որ դեգ րեր են Բրա զի
լին մէջ: Մեծ հայ րիկս մէկ քոյր մըն ալ ու նի՝Մայ րա մը: Գիւ րու նը ամուս նա ցած է 
եղեր եւ մէկ աղ ջիկ է ու նէր եղեր: Իս տամ բուլ կու գա կոր, ան մի ջո ցին Քըր քըս
րաք նա մակ կը գրեն կոր, որ աղ բար, քիչ մը ին ձի օգ նէ, ես Ֆրան սիա պի տի էր
թամ: Բայց հայ րիկս կ’ըսէ կոր, որ ես ինչ պէ՞ս օգ նեմ քե զի, մենք մեր ըն տա նի քը 
դժուար կը պա հենք կոր: Անի կը վշտա նայ, իրեն աղ ջի կը ֆրան սի ա ցի սպա յի 
մը հետ կ’ամուս նա նայ եւ Մար սի լիա կ’եր թա կոր, եւ բնաւ լուր չու նինք անոնց մէ:

Երբ որ աս ժա մա նակ նե րուն մե րին նե րը կա մացկա մաց կը հա ւա քուին
կոր, Թուր քի ոյ մէջ 1918 թուին էր, որ հա յե րը քիչ մը ըն տա նիք կազ մել սկսան 
[նկա տի ու նի Մուդ րո սի զի նա դա դա րի հա մա ձայ նագ րից յե տոյ]: 1923էն վեր ջը 
այ լեւս ան չափ հան գիստ օրեր չէր, ժան դարմ նե րը գիւ ղե րը կը կո խէ ին՝ հա յե րին 
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գտնան: Օր մը մե րին գիւ ղը հա րիւ րա պետ մը կ’իմա նա կոր, որ հայ կայ, գիւ ղին 
մէջ մէ կը կը մատ նէ կոր, որ հայ կայ: Մե րին նե րը եթէ իմա նան, գիւ ղա ցի նե րը 
եթէ իմա նան, որ ժան դարմ պի տի գայ, անոնք ան մի ջա պէս մե րին պստիկ նե րը 
իրենց երե խա նե րի մէջ կը խառ նեն եղեր, մե ծերն ալ հե տե ւի ախոռ նե րուն մէջ 
կը պա հեն եղեր: Բայց անանկ մը եղեր է, որ չեն կրցեր պա հել եւ մե րին բո լոր 
հա յե րը գտեր են եւ անոնց հետ ալ 40 հատ քուրդ բա նա կէն փա խած ներ գտեր 
են: Անոնց ամէ նը մէ կէն սե նե ա կի մէջ կը հա ւա քին կոր: Հա րիւ րա պե տը Եու սուֆ 
օն բա շի ին կ’ըսէ կոր, որ պի տի տա նեմ աս հա յե րը եւ ան կ’ըսէ, որ չեմ տար, ինչ 
կ’ու զես կոր ըրէ ին ձի: Չէ, պի տի տա նեմ, չէ, չեմ տայ, — եւ հա րիւ րա պե տին 100 
մէ ջի դի կու տա կոր: Օն բա շին մէկ մը կը տես նա կոր գիւ ղին մէջ, որ ադ մատ նիչ 
մար դը զի նուո րէն փա խած մարդ մըն է, պի տի տա նէ ին անի կա: Աս ալ կ’ըսէ
կոր «ին ձի մի տա նէ, կը տա նես, որ կի ներս հա յե րո՞ւն մնայ»: Վեր ջը սա օն
բա շին ան կէ տա սը մէ ջի դիէ կ’առ նէ կոր, բա նա կէն փա խած 40 քուր դե րէն օրէն 
(որից – Հ.Խ.) եր կուա կան, օրէն հինգ մէ ջի դիէ կ’առ նէ կոր, հա րիւր մէ ջի դի էն ետ 
առած կ’ըլ լա կոր: Հա յե րէն բան մը չ’առ ներ կոր, հա յե րը փող չու նին ար դէն, մի
այն քուր դե րէն կ’առ նէր: Ասանկ պատ մու թիւն մը կայ մե րին գիւ ղին մէջ:

Հի մա հե տաքր քիր քա նի մը պատ մու թիւն պատ մեմ: Աս Լե ւոն կայ, կը 
յի շէ՞ք, քա րայ րին մէջ: Լե ւո նը մէ կու մը սպա նու թիւ նէն լուր կ’ու նե նա կոր, ակա
նա տես կ’ըլ լա կոր աս սպա նու թե ան: Դա տա վա րու թիւն պի տի ըլ լայ, կայ մա կա
մը Լե ւո նը կ’ըսէ, որ վկա յու թիւն մի՛ ըներ: Լե ւո նը կ’ըսէ, որ ինչ ճիշտն է՝ ան 
ալ կ’ըսեմ, եւ դա տա վա րու թիւ նէն առաջ կը սպա նեն Լե ւո նը: Ան ցե ալ ներս մէ
կը ին ձի զան գեց, որ դուն ասանկ պատ մու թիւն կ’ընես կոր եղեր, եւ սպա նո ղին 
թոռն է աս զան գո ղը: Քուրդ է. մե րին քուր դե րէն է, ալե ւի քուրդ են մե րին նե րը, 
քուր ման ջի կը խօ սին: Ադ սպա նո ղին անունն ալ Մեհ մէդ Քա հի յա է: Անոր թո ռը 
ին ձի զան գեց, որ «դուն կը գրես որ ասանկ բան մը կայ: Իմին դե դէս շատ դե
մոկ րատ մարդ մըն էր, — կը սէ, — հա յե րուն շատ կը սի րէր, չէր սպա ներ»: Ասի 
որ եա նի ես հի մա գրե լու բան մը չու նիմ, բայց եթէ գրեմ, իմին տե սան կիւնս ալ 
կը գրեմ, քու կինն ալ կը գրեմ, բայց մե րին գիւ ղա ցի նե րուն ար ժէ քը չ’իջեց ներ 
ասի կա, մեր գիւ ղա ցի նե րը շատ յար գի մար դեր են, որով հե տեւ մենք ինչ որ ծա
գում ու նինք, անոնց կը պատ կինք (պար տինք  – Հ.Խ.):

Լաւ մար դիկ են, բայց դար ձե ալ պատ մու թիւն ներ կը պա տա հէ ին: Ես Մայ
րամ հօ րա քոյր մը ու նիմ ըսի: Մայ րամ հօ րա քոյրս շատ աղուոր աղ ջիկ մը եղեր 
է, տասն հինգ – տասն վեց տա րե կան, մեր գիւ ղին քուր դե րէն մէ կը կը փախց նէ
կոր անի կա: Մեծ հայ րիկս, հօ րա քոյրս, մեծ մայ րիկս, հայ րիկս, մէկ հօ րեղ բայրս 
եւ հո պարս չի կան տու նը, ու րիշ տեղ են, մի այն կի նե րը կան՝ հօ րա քոյրս կայ, 
մեծ մայ րիկս կայ, կար ծեմ Անուշ հօ րա քոյրս ալ եղեր է, եւ մէյ մըն ալ ծե րե րը 
կան, Մա տօ դե դէն կայ, որ անի կա կտոր կը հիւ սէ, որոնց մէ շա լուար կը սար քիս, 
տաս ներ կու հո գի: Մեր գիւ ղի քուր դե րը կը գան, դու ռը կը կոտ րեն, Մայ րա մը կը 
տա նեն: Աս փախց նե լու խնդի րը թո փալ Հայ դար կայ եւ Քյա րամ Մեհ մէդ լէ րը 
Սալ մա, ադոնք կը սար քեն կոր, Եր մութն ալ իրենց հետ: Իրենք ամուս նա ցած 



Ա. ԳԱՎԱՌԱՀԱՅԵՐԻ ԸՆՏԱՆԵԿԱՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ84

են իրա կա նու թե ան մէջ, երկ րորդ կին ըլ լայ կ’ու զեն կոր, եւ հօ րա քոյ րիս կ’ըսեն, 
որ մեզ մէ մէ կը պի տի ընտ րես: Անոր եւ Հու սէ յի նը կու գայ, անի կա կ’ընտ րէ կոր, 
որով հե տեւ Հու սէ յի նը մեր տուն եկողգա ցող մէկն էր: Մեծ հայ րիկս բնաւ ազ
գա կա նու թե ան կապ չու նէր անոր հետ, չ’ու զեր: Հու սէ յի նը կ’ըսեր կոր եա յա յիս՝ 
մեծ մայ րի կիս. «Պայ ծառ թէյ զե, (մօ րա քոյր  – Հ.Խ.), — կ’ըսէր կոր, — Մայ րա
մին ձեռք չդիպ ցու ցի, կ’ու զէք կոր առէք, Մայ րա մը ձե զի ետ կը վե րա դարձ նեմ, 
— կ’ըսէ կոր, — բայց խօսք չեմ կրնար տալ խա ղա ղու թե ան, գիւ ղը փո խե ցէք, 
գիւ ղէն ելէք»: Մե րին նե րը ասոր վրայ գիւ ղէն փա խե լու կը մտա ծեն, բայց գիւ
ղա ցի նե րը աս ան գամ չեն ձգեր կոր: Մայ րամն ալ այ լեւս իրեն տու նը ու նի, բայց 
մեզ մէ մէ կը չէր էր թա կոր քո վը, մի այն հօ րա քոյրս, մեծ մայ րիկս՝ Պայ ծա ռը, 
եա յաս կ’եր թա կոր եր բեմն, եւ Նշան հօ պարս՝ ամէ նէն պստի կը կ’եր թար կոր: 
Եա յաս բա ներ մը եր բեմն՝ թան, իւղ, անանկ բա ներ մը կը ղրկէ կոր, բայց մեծ 
հայ րի կէս գաղտ նի: Նշան հօ պարս ան գամ մը կ’եր թա կոր, Մայ րամ հօ րա քոյրս 
պա տուիլ (հիւ րա սի րել  – Հ.Խ.) կ’ու զէ կոր, Նշան հօ պարս կը փա խի կոր, շատ կը 
յու զուի կոր անոր վրայ: Տասն վեց տա րե կան, թե րեւս տասն հինգ տա րե կան…
Իմին հայ րիկս բա նակ պի տի էր թայ, Յա կոբ հայ րիկս բա նակ պի տի էր թայ, հի
մա հօ րա քոյրս իրեն գլխարկ կը հիւ սէ կոր, ձեռ նոց կը հիւ սէ կոր, տալ կ’ու զէ
կոր, հայ րիկս չ’առ նէ կոր: Մայ րա մը կ’ըսէ կոր. «աղ բա րիկս, սի րե լո՞վ գա ցի որ, 
որ դուն ինձ հետ ասանկ կը վա րուիս կոր»: Կու լայ, կու լայ, ասանկ բա ներ կ’ըլ
լա կոր: Մե՜ղք: Վեր ջը՝ Մայ րա մը յղի կը մնա կոր, բայց չ’ու զեր կոր իր մէ զա ւակ 
ու նե նալ: Յղի կը մնա կոր եւ անանկ կ’ընէ կոր, որ… գի տէ՞ք, եա լան կ’ըսեն թրքե
րէն, մէ ջը ջուր կը հա ւա քուի, որ անա սուն նե րը մէ ջէն ջուր խմեն: Աս փո րը ան
տեղ քսե լով, քսե լով, որ զա ւա կը մեռ նի: Զա ւա կը կը ծնի կոր, որ ու ղե ղը չի կայ, 
այ սինքն՝ գան գը վնա սել է, եւ կը մեռ նի կոր: Մի ժա մա նակ վեր ջը Մայ րամն ալ 
կը մեռ նի կոր, քսան տա րե կան էր մի այն, վիշ տէն կը մեռ նի թե րեւս: Դա գա ղը 
մե րին տու նին առ ջե ւը կ’անց նի կոր, մեծ հայ րիկս չի դառ նար, չի նա յէ կոր: Բայց 
կ’ըսեն որ վեր ջէն շատ լա ցեր է, մեծ հայ րիկս շա՜տ լա ցեր է: Ան կէ վեր ջը Հու
սէ յի նը բա նի մը կը խառ նուի կոր, դա տա վա րու թե ան խնդիր մը կ’ու նե նա կոր, 
ժան դար մի ա յի հետ խնդիր մը կ’ու նե նայ, ժան դար մը կը բռնէ կոր, ադ մի ջո ցին 
ան տե ղէն գետ մը կ’անց նի կոր, գե տին մէ ջը կը նե տուի կոր, կը վի րա ւո րուի կոր: 
Վեր ջը լո ղա լով գե տին ափը կ’ել լա կոր, բայց հոն կը մեռ նի կոր, եւ կուրծ քին 
մէ ջը՝ Մայ րա մին մա զը: Մայ րա մին մա զը պա հեր է: Սանկ եր կարբա րակ պատ
մու թիւն ներ: Եւ մե րին նե րը այ լեւս աս դէպ քէն վեր ջը, 48 թի ւին այ լեւս ադ գիւ ղին 
մէջ չեն կրնար կե նալ: Աս դէպ քին մէջ քիչ մըն ալ մե րին նե րը մե ղա ւոր են ըստ 
ին ձի, որով հե տեւ այ լեւս երի տա սարդ նե րը մեծ ցած են, քուրդ տղաք նե րը մեր 
աղ ջիկ նե րուն սի րե լը սկսած են, ասանկ բա ներ կայ եւ մե րին գիւ ղին մե ծե րը 
կ’ըսեն, որ գա ցէք աս տնե րէն, կամ ձեր աղ ջիկ նե րը քուր դե րուն պի տի տաք, 
չենք ու զե նայ, որ ատանկ ալ ըլ լայ, մենք կ’ու զենք որ հայ մնաք: Ասանկ դէպք մը 
պա տա հե ցաւ, բայց գա ցէք այ լեւս: Այն ատեն հա յե րուն թի ւը հա րիւ րին մօ տե
ցած էր: Դժուար, շատ դժուար էր մի ա սին ապ րե լը: Թուր քի ոյ մէջ քուրդ մը կամ 
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թուրք մը հայ աղ ջիկ ու զի՝ իրա ւունքն իրենն է ար դէն, չես կրնայ «ոչ» ըսել: Բայց 
ասի կա սուն նի նե րուն կը վե րա բե րի, ալե ւի նե րուն չի վե րա բե րի, եւ մեծ հայ րիկս 
կրնար դա տա րան ալ դի մել: Բայց գիւ ղի ալե ւի նե րուն պատ ժե լը մե րին նե րուն 
շա հին չէր գայ, անոնք է, որ մե րին նե րուն օգ նե ցին, փրկե ցին: Միւս հարցն ալ 
կար՝ Մայ րա մին անձ նա գի րը: Մայ րա մը ան չա փա հաս էր իրա կա նում, բայց քա
նի որ Մայ րա մին անձ նա գի րը իրան մե ռած քրոջ անձ նա գիրն է, անձ նա գի րին 
տա րի քը 18էն մեծ է: Մեծ քոյ րը մե ռեր է, անոր անձ նա գի րը փոքր քոյ րին տուեր 
են: Որով հե տեւ գիւ ղա քա ղա քէն անձ նա գիր հա նել դժուար էր, առաջ աղ ջիկ մը 
ու նե ցեր էր, անու նը Մայ րամ էր, անի կա մե ռեր է, անոր անձ նա գի րը կը պա
հեն կոր, ու րիշ աղ ջիկ մը պի տի ու նե նայ, ու րիշ աղ ջիկ ու նե ցեր է, ալ անձ նա գիր 
հա նե լու չեն գա ցած: Սի րա նուշ հօ րա քոյրս ալ ատանկ է: Սի րա նուշ հօ րա քոյր 
ու նիմ, որ անձ նա գի րով 80 տա րե կան է, ին քը 70 տա րե կան է իրա կա նու թե ան 
մէջ, ու րեմն՝ տա սը տա րի առաջ մե ռած քրո ջը անձ նա գի րո վը կ’ապ րի կոր: Աս 
չէր բայց, որ Մայ րա մին չհե տե ւե ցին, պար զա պէս յա րա բե րու թիւն նե րը պա հե
լու խնդի րը կար: Ասի կա հար ցը չլու ծեց սա կայն, եւ Հու սէ յի նի մա հէ ետք մե րին 
գիւ ղա ցի նե րը հա յե րին խնդրե ցին թող նել գնալ:

Մե րոնց լե զուն ի՞նչ եղեր է, գի տէ՞ք, տու նին մէջ հա յե րէն կը խօ սին, բայց՝ 
իրենց բար բա ռը: Մե րոնք գիւ ղին մէջ քուր դե րէն խօ սին եղեր, տու նին մէջ՝ հա
յե րէն, բայց պե տա կան լե զուն թրքե րէնն է, այ սինքն՝ թրքե րէն գիւ ղին մէջ մե
րին նե րէն զատ գիտ ցող չի կար: Եւ մե րին նե րը թրքե րէն կը դա սա ւան դեն եղեր, 
որով հե տեւ Քըր քըս րաք դպրոց չի կար, եւ մե րին նե րը տղա քը Աւ շին կ’ու ղար
կեն եղեր ու սա նե լու: Ար դէն մի այն տղա նե րը կ’ու ղար կեն, աղ ջիկ նե րի ու սու մին 
շատ կա րե ւո րու թիւն չէ ին տար: Հայ րիկս Աւ շին գա ցեր է ու սա նե լու, իր հօ րա
քոյր Նա զի րէ ին տու նը կ’ապ րէր: Անոր ըն տա նի քի հետ շատ ջերմ ենք մենք, 
շատ մտե րիմ, իր քուրդ զա ւակ ներ ներն ու թոռ նե րը իմ մտե րիմ ներս են, սի րե լի 
ազ գա կան ներս: Ասի կա ու րիշ ճիւղ է, ու րիշ պատ մու թիւն: Հի մա ըսի, որ մե րին
նե րը գիւ ղը կը թող նեն կոր, Փնար Բա շին կ’իջ նան կոր: Ասի կա գիւ ղա քա ղաք է: 
Փնար Բա շը հա յեր շատ կան: Մե րին նե րը Փնար Բա շը կ’եր թան կոր, այն տե ղը 
կը հա ւա քուին կոր, երեք – չորս տա րի հոն տե ղը կ’ապ րին կոր: Հայ րիկս ադ տե ղի 
հայ աղջ կայ հետ կ’ամուս նա նա կոր՝ մայ րի կիս հետ: Մայ րի կիս պատ մու թիւնն 
ալ հայ րի կիս պատ մու թե ան պէս ասանկ պատ մու թիւն մըն է: Ան կէ վեր ջը Իս
տամ բուլ կը գաղ թեն կոր: Աս նկա րը որ ցոյց տուի, Իս տամ բուլ եկեր են, ամէ նը 
մե րին ազ գա կան ներն են: Բո զօն Փնար Բա շի ից հի ւան դա ցեր է, ասթ մա է եղեր 
ար դէն, Պետ րոս հօ րեղ բօրս հետ Ստամ բուլ Սուրբ Փրկիչ հի ւան դա նոց եկեր 
են, եւ դե դէս կ’աղօ թէր, որ՝ «Աս տուած, մե րին նե րը չե կած մի՛ առ ներ կե անքս, 
տես նամ, որ մե րին նե րը եկեր են, ան կէ վեր ջը առ»: Մե րոնք վեց – եօթ ըն տա նիք 
նստեր են, Փնար Բա շի էն Իս տամ բուլ գաղ թեն կոր՝ 1951 թիւ: Բո լու եկեր են, ադ 
Ստամ բու լին շատ մօտ քա ղաք մըն է, բայց կոր սու ցեր են ճամ փան: Մեծ քե ռիս 
եւ Սար գիս հօ րեղ բայրս եր կու հո գով օթո բուս (հան րա կառք, աւ տո բուս  – Հ.Խ.) 
մը նստեր են, կու գա կոր եւ լուր կու տան մեծ հայ րի կիս, որ եկանք: «Աս տուած, 
— կ’ըսէ կոր, — ար դէն հո գիս կրնաս առ նել»: Եւ մե րի նե րը չի տե սած ին քը կը 
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մա հա նա կոր: Աս մի ջո ցին Մար տի րո սը Փնար Բա շը կու գայ կոր, հի ւան դա նա
կոր, Պետ րոս ամ ջաս՝ Պետ րոս հօ րեղ բայրս, անի կա կ’առ նէ կոր Կե սա րիա, կը 
մեռ նի կոր հի ւան դու թիւ նէ: Կե սա րիա հա յոց գե րեզ մա նա տու նը կը տա նի կոր, 
պա տի մը տակ կը թա ղի կոր: Հի մա մենք հօ պա րիս տե ղը չենք գի տեր: Փնար 
Բա շի էն Իս տամ բուլ կու գա կոր, Մար տի րո սի կին Անուշն ալ իր եր կու որ դե
գիր երե խա նե րով, ամէն մարդ Իս տամ բուլ եկաւ, Իս տամ բուլ հա ւա քուե ցանք 
ամէնս: Դժուար կե անք մը սկսե ցաւ:

Ըսի որ հայրս Փնար Բա շի ար դէն ամուս նա ցաւ: Ան տեղ աղ բա րիկ մը 
ծնած է, ան տեղ մա հա ցեր է անի կա: Ստամ բուլ եկեր են, Խա չիկ աղ բարս ծներ 
է, ես ծներ եմ, Մայ րամ մէկ քոյր մը ու նիմ, վեր ջը Ռա քէլ, վեր ջը Մար կոս: Եր կու 
քոյր, երեք եղ բայր ենք մենք: Ստամ բուլ Գում Գա փը կը հաս տա տուին կոր մե
րին նին (մե րոնք  –  Հ.Խ.): Շատ մօտ ենք պատ րի ար քա րա նին, ի՞նչ փո ղոց էր, 
աղ բիւր մը կար, ան տու նը կը յի շեմ ես, որով հե տեւ, մէկ սե նե ակ մը կը վար
ձեն կոր, մէկ սե նե ա կին մէջ մա մաս, պա պաս, աղ բա րիկս ծներ է, ես ալ կա յի: 
Հօ պարս կայ, մէկ հօ պարս եւս կայ, հօ րա քոյրս կայ մէկ սե նե ա կի մէ ջը: Ան կը 
յի շեմ, որ ասանկ կար ծեմ չորս սե նե ակ կար, մէկ հատ մը խո հա նոց կար, չորս 
ըն տա նիք աս խո հա նո ցը կը գոր ծա ծէ ին: Ան տու նի մէկ սե նե ակն էինք, վեր ջը 
վե րե ւին մէկ սե նե ա կը եւս կը վար ձեն կոր: Մե րին փո ղո ցը հայ կա կան փո ղոց էր, 
աւե լի շատ հայ տղա քին հետ կը խա ղա յինք: Քուր դե րը չեմ յի շեր կոր, անանկ 
շատ քուր դեր չի կար, թուրք էրե խէ քի հետ ալ կը խա ղա յինք, բայց հոս ար դէն 
մե զի կը զգու շաց նէ ին հա յե րէն չխօ սել: Մենք՝ երե խա նե րը ար դէն հա յե րէն չգի
տէ ինք ալ, քիչմիչ բար բա ռը գի տէ ինք, աւե լի քուր դե րէն կը խօ սէ ինք: Բայց վա
րի փո ղո ցը թուրք տղաք կար, անոնց հետ ալ կռիւ ալ կ’ընէ ինք, անոնք մե զի նոյ
նիսկ գե ա ւուր ալ կ’ըսէ ին: Չեմ յի շեր կոր ին չու հա մար, հի մա մէկ հատ ըն տա նիք 
մը կար, մեզ գե ա ւուր չէ ին ըսեր, այ սինքն նոր մալ էին, բայց տան կի նը իրենց 
զա ւակ նե րուն կը խրա տէր, այ սինքն՝ մի՛ խա ղաք անոնց հետ ըսե լով: Անոնք հայ 
են, էր մե նի են: Անընդ հատ դու կը յի շես կոր, որ հայ ես: Չյի շած բա ներն ալ կը 
յի շեց նեն քե զի: Եւ մեր տանն էլ միշտ կը զգու շաց նէ ին՝ զգուշ եղէք: Օր մը մե զի 
չէ ին խաղց ներ, գնդակ չու նէ ինք հե տեր նիս: Խաղ մըն էր, որ ասանկ հար ցազ
րոյ ցին մէ ջը կ’որո շուի, խա ղա լով ալ գնդակ նիս կը դնէ ինք: Մենք պի տի ու նենք 
(պէտք է ու նե նա յինք  – Հ.Խ.) մեր գնդա կը, մեր գնդա կով պի տի խա ղա յինք, որ 
մե զի ալ խա ղու մէ ջը դնեն: Անոր հա մար կե ան քիս մին չեւ վեր ջը ես կ’աշ խա
տիմ, որ գնդա կը իմս ըլ լայ, որ խա ղին մէջ դնեն մե զի: Միշտ հա յե րը պար տա
ւոր են իրենց գնդա կը ու նե նալ, չէ նէ խա ղին չէր կա րող մաս նա կից ըլ լալ:

Ապ րուս տը դժուար էր: Ան տա րի նե րին Իս տամ բուլ շա տեր կու գա յին, ոչ 
մի այն հա յե րու հա մար էր դժուար: Տղա մար դիկ շատ կ’աշ խա տէ ին կոր, ան մի
ջո ցին պղինձ կը ձու լէ ին, ձու լե լու գործ կ’ընէ ին, բայց աշ խա տա վարձ նին շատ 
քիչ կու գար: Պետ րոս հօ րեղ բայրս Դի նիզ՝ ու րիշ քա ղա քը կ’եր թայ… ես ան ժա
մա նա կը շատ լաւ կը յի շեմ, կ’աշ խա տէ ին մին չեւ կէս գի շեր ներ, մենք օրե րով 
հօրս երե սը չէ ինք տես նար, կ’աշ խա տէ ին: Առ տու եօ թին կ’ել լա յին, կէս գի շեր 
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մին չեւ քա նի կ’աշ խա տէ ին, շատ աշ խա տա սէր էին: Իրար շատ կը բռնէ ին բայց: 
Մէկ տու նին մէջ կ’ապ րէ ինք, աս հօ րեղ բայրս ալ հինգ զա ւակ ու նէր, չորս զա ւակ 
ու նե ցաւ, վեր ջը իրեն կի նը մա հա ցաւ, նո րէն ամուս նա ցաւ, մէկ զա ւակ ալ ան կէ 
եղաւ, ան ալ հինգ հատ ու նի, Սար գիս հօ րեղ բայրս ալ հինգ զա ւակ ու նի, Սի
րա նուշ հօ րա քոյրս զա ւակ չու նի, Արեգ հօ րա քոյրս երեք զա ւակ ու նի, Մարգ րիտ 
հօ րա քոյրս երեք զա ւակ ու նի: Անոնք ամէ նը Իս տամ բուլ ամուս նա ցան, ամէ նը 
նոյն տու նը կ’ապ րին, ամէ նը զա ւակ ու նե ցան: Երի տա սար դու թե ան տա րի նե
րը ամէ նը կը յի շեմ, մենք հի մա շատ հան գիստ ենք, բո լոր տան ջան քը անոնք 
կրե ցին, անոնք շատ տան ջուե ցան եւ չիկր ցան վա յե լել, օրի նա կի հա մար հայ
րիկս կ’աշ խա տէր, մայ րիկս ալ տու նը կ’աշ խա տէր: Իս տամ բու լա հա յին կի նե
րը քո լի մա ջիք կ’ըսեն՝ շա պիկ նե րին թե ւե րը, օձիք նե րը կը կա րէ ին, մէ կել նե րը 
կո ճակ նե րը կը կա րէր, ասանկ: Ըշ տէ խա նու թին տէր կ’ըլ լան, ան տե ղեր նին 
գոր ծեր նե րը կը մեծ ցը նեն ըշ տէ, վերջր փո խադ րուե ցանք: Մին չեւ 1964 վար ձով 
կ’ապ րէ ինք, աղ բա րիկս Գա րա կէ օ զե ան59 կ’ու սա նէր, ես Պեզ ճե ան կ’ու սա նէի, 
Մայ րա մը Պեզ ճե ան կ’ու սա նէր, Ռա քէ լը ար դէն պստիկ էր: 64ին Բա քըր գիւղ 
փո խադ րուե ցանք, երեք յար կա նի տուն մը առինք: Առած էր հայ րիկս, ան տու
նին մէջ եր կու ըն տա նիք՝ Պետ րոս հօ բա րիս հետ մի ա սին կ’ապ րէ ինք: Ետ քը, 
1974ին ան տու նը փլե ցինք, յար կա բա ժին ներ ալ սար քե ցինք, հո պա րենքս իջան 
ու րիշ յար կա բա ժին, ասանկ իրար մէ բա ժը նուե ցանք ան կէ վեր ջը:

Բա քըր գիւ ղում ես եւ հօ րեղ բօրս զա ւակ նե րը Պեզ ճե ա նը60 կ’ու սա նէ ինք, 
մէկ տա րի բո ղո քա կա նա ցուած ժա ռանգ գա ցած ենք, անիկ քիչ մը թանկ էր, 

59 Գա րա կէ օ զե ան Վար ժա րա նը գտնւում է Ստամ բու լի Շիշ լի Թա ղա մա սում: Հիմ նադ
րուել է 1912ին, որ պէս Տիգ րան Գա րա կէ օ զե ա նի 1896ի կտա կի իրա գոր ծում: Ի սկզբա նէ 
եղել է որ բա նոցգի շե րօ թիկ դպրոց: Շէն քը նա խա պէս եղել է հի ւան դա նո ցի շէնք, դպրո
ցի յար մարց րել են Գա րա կէ օ զե ան ըն տա նի քի ան դամ նե րը՝ ճար տա րա պե տեր Սար գիս 
եւ Աւե տիս Բեկ մէ զե ան նե րի օգ նու թե ամբ: Մին չեւ 1994 Գա րա կէ օ զե ա նը նա խա տե սուած 
էր մի այն տղա նե րի հա մար, այ նու հե տեւ բա ցուել է նա եւ ցե րե կա յին բա ժի նը եւ դար ձել է 
երկ սեռ: Գա րա կէ օ զե ան դպրո ցը, լի նե լով գի շե րօ թիկ, շատ մեծ դեր է խա ղա ցել գա ւա ռից 
1950ական նե րից յե տոյ Ստամ բուլ տե ղա փո խուող հայ ըն տա իք նե րի թրքա խօս եւ քրդա
խօս երե խա նե րին հա յե րէն սո վո րեց նե լու գոր ծում: Ներ կա յումս Ստամ բու լի հայ կա կան 
հա մանյ քի յու զում նե րի առար կան է դպրո ցին սե փա կա նու թե ան իրա ւուն քով պատ կա նող 
տա րած քում եւ դպրո ցի հա րե ւա նու թե ամբ աւար տին մօ տե ցող 34 յար կա նի երկ նա քե րի 
կա ռու ցու մը, որի 18 յար կե րը վար ձով տրուած են «Մա րի ոթ» հիւ րա նո ցա յին ըկե րու թե ա նը, 
իսկ 16 յար կե րը նա խա տես ւում են առեւտ րա կան կենտ րոն նե րի գրա սե նե ակ նե րի հա մար:

60 Պեզ ճե ան Վար ժա րա նը հա մար ւում է միջ նա կարգ դպրոց: Մին չեւ 1994ը այս տեղ սո վո րում 
էին մի այն տղա նե րը: Բայց նոր տնօ րէ նի գա լուս տով բա ցուեց ցե րե կա յին բա ժին նա եւ աղ
ջիկ նե րի հա մար: 2011ին գի շե րօ թի կը դար ձաւ հան րակր թա կան դպրոց: Այն հիմ նադ րել է 
1715ին Յով հան նէս Կո լոտ Բա ղի շե ցի պատ րի ար քը Կ.Պօլ սի Սկիւ տար Թա ղա մա սում՝ եկե
ղե ցու սպա սա ւոր ներ եւ ու սու ցիչ ներ պատ րաս տե լու նպա տա կով: 1741ին Յա կոբ Բ. Նա
լե ան պատ րի ար քը տե ղա փո խել է Գում Գա փու՝ պատ րար քար նին կից, եւ վե րա նուա նել 
Մայր Դպրա տուն: 1826ի հրդե հի ժա մա նակ այ րուել են Պատ րար քա րա նը, Մայր Դպրա
տու նը եւ եկե ղե ցին: Շէն քե րը վե րա կանգ նել է Պեզ ճե ան Յա րու թիւն ամի րան եւ 1830ին 
վար ժա րա նը վե րա նուա նուել է Պեզ ճե ան Մայր Վար ժա րան: Ներ կա յումս գոր ծում է միջ
նա կարգ դպրո ցի ծրագ րով, հա յե րէն դա սա ւանդ ւում են մի այն հա յե րէն լե զու եւ կրօն, ու
սու ցու մը թուր քե րէ նով է:
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Պեզ ճե ա նը աւե լի էժան էր: Բո ղո քա կան վար ժա րա նում Հրանտ Դին քին61 ծա նօ
թա ցայ, Հրան տէն մէկ տա րի, մէկ դա սա րան մեծ էի ես: Մե րին նե րուն մաս նա
ւոր նա խընտ րան քը մաս նա ւոր վար ժա րան էր դար ձել, թուր քա կան վար ժա րան 
եր բեք չի գա ցինք հէչ մէ կեր նիս, ամէնքս հայ կա կան վար ժա րան, եւ որ չափ որ 
կրցանք, ան չափ ու սա նե ցանք: Ամէն մարդ որ չափ ու զէր, ան չափ պի տի ու սա նէր, 
փո խա նակ որ մե րին նե րը աշ խա տող մար դու միտք ու նէ ին, փո ղի միտք ու նէ ին, 
եւ օր մը չնա խա տե ցան, որ մենք չենք աշ խա տիլ կոր, կ’ու սա նենք կոր: Ու սա նե
ցանք, ես բո ղո քա կան վար ժա րան, վեր ջը Տա տե ան62, Տա տե ան՝ Բա քըր գիւղն է, 
Տա տե ա նէն վեր ջը Կեդ րո նա կա նին63 շրջա նա ւարտ եղայ, վեր ջը հա մալ սա րան 
քի մի ա յի ֆա կուլ տէ տին շրջա նա ւարտ եղայ, աղ բա րիկս՝ Գա րա կէ օ զե ա նէն վեր
ջը Կեդ րո նա կա նին շրջա նա ւարտ եղաւ, քոյրս Էսա ե ա նին64 շրջա նա ւարտ եղաւ, 
Ռա քէ լը Տա տե ա նին շրջա նա ւարտ եղաւ: Մար կո սը՝ ամե նա փոք րեր նիս, ատամ
նա բուժ հա մալ սա րա նի շրջա նա ւարտ եղաւ, Տա տե անՍա հա կե ան ատամ նա

61 Հրանտ Դինք  –  (1954 – 2007), Ստամ բու լում գոր ծած հայ թղթա կից, հայթուր քե րէն լե զու
նե րով լոյս տես նող Ակօս թեր թի հիմ նա դի րը (1996) եւ մին չեւ մա հը՝ գլխա ւոր խմբա գի րը: 
Ակօ սը Հա յոց Ցե ղաս պա նու թիւ նից յե տոյ առա ջին թերթն էր, որում 2000ից բարձ րա ձայն
ւում էին թուր քա հա յե րի խնդիր նե րը: Մի ա ժա մա նակ, թեր թը ուղ ղուած էր հայթուր քա
կան յա րա բե րու թիւն նե րը վե րա ձե ւա ւո րե լու, վե րա ի մաս տա ւո րե լու, երկ խօ սու թիւն սկսե
լու, նոր որակ առա ջաց նե լու խնդիր նե րին: Սպա նուել է 2007ին թուրք ազ գա յա կան նե րի 
կող մից Ստամ բու լի Շիշ լի Թա ղա մա սում գտնուող Ակօ սի խմբագ րա տան շէն քի առաջ: 
Մին չեւ այ սօր դա տա վա րու թիւ նը շա րու նակ ւում է՝ պար բե րա բար հան րա յին յու զում ներ 
առա ջաց նե լով: Դին քի սպա նու թիւ նը եւ դրան յա ջոր դող դա տա վա րու թիւն նե րը, մա մու լի 
ար ձա գան գը թուր քա հա յե րի շատ խնդիր ներ դարձ րեց քննարկ ման նիւթ, եւ մի կող մից 
նպաս տեց Թուր քի ա յի հայ կա կան հա մայն քի գո յու թե ան հրա պա րա կայ նաց մա նը, իրենց 
ինք նու թիւ նը մե կու սի պա հող բազ մա թիւ հա յե րի ին քա բա ցա յայտ մա նը, միւս կող մից, 
յատ կա պէս Թուր քի ա յի ազ գայ նա կան գա ւառ նե րում, գա ւա ռա հա յու թե ան ինք նա մե կու
սաց ման նոր փնտրտուք նե րին: Այժմ Ակօ սից զատ գոր ծում է նա եւ Մար դու Իրա ւունք նե րի 
Պաշտ պա նու թե ան Հրանտ Դինք Հիմ նադ րամ, որի գլխա ւոր առա քե լու թիւ նը հայթուր քա
կան յա րա բե րու թիւն նե րի վե րա ի մաս տա ւոր ման խնդիրն է: Հիմ նադ րա մը գի տա ժո ղով ներ 
է կազ մա կեր պում, պար գե ւատ րում է մար դու իրա ւունք նե րի հա մար պայ քա րող ան ձանց, 
ֆի նան սա ւո րում է հայթուր քա կան հե տա զօ տու թիւն ներ եւն.:

62 Ստամ բու լի Բա քըր քէ օյ Թա ղա մա սի Տա տե ան Վար ժա րա նը 1844ին հիմ նադ րել է Յով
հան նէս բէյ Տա տե ա նը:

63 Ստամ բու լի Ղա լա թիա Թա ղա մա սում գտնուող Կեդ րո նա կան Վար ժա րա նը հա մար ւում 
է բարձ րա գոյն կրթա կան հաս տա տու թիւն, որ տեղ ու սու մը շա րու նա կում են 6ամե այ նա
խակր թա րա նը աւար տե լուց յե տոյ: Հիմ նադ րուել է 1886ին Ներ սէս Պատ րի արք Վար ժա
պե տե ա նի ջան քե րով: Կեդ րո նա կան էր, որով հե տեւ ի սկզբա նէ նա խա տե սուած էր, որ 
այս տեղ պէտք է ու սու մը շա րու նա կէ ին Կ.Պօլ սի, յե տա գա յում՝ Ստամ բու լի բո լոր թա ղե րի 
նա խակր թա րան նե րի շրջա նա ւարտ նե րը: Մեծ դեր է խա ղա ցել եւ շա րու նա կում է խա ղալ 
հայ կա կան կրթու թե ան գոր ծում:

64 Էսա յե ան Վար ժա րա նը գտնւում է Ստամ բու լի սրտում՝ Թաք սի մում: Կա ռու ցել են Յով հան
նէս եւ Մկրտիչ Եսա յե ան նե րը, 1890ին հող գնե լով Ս. Յա րու թիւն Եկե ղե ցու մօտ, մի ա ժա
մա նակ նո րո գե լով եկե ղե ցին: 1908ին դպրո ցը ստա ցել է աղ ջիկ նե րի լի սէի ար տօ նա գիր, 
իսկ 1913ից դար ձել է երկ սեռ: Առա ջին Աշ խար հա մար տի տա րի նե րին դար ձել է բուժ քոյ
րե րի վե րա պատ րաստ ման դպրոց, սա կայն 1922ին մի մա սը վե րա ծուել է որ բա նո ցի, իսկ 
1923ից վերսկ սուել է դպրո ցա կան դա սա ւան դու մը: Այժմ ու նի ման կա պար տէզ, նա խակր
թա րան, միջ նա կարգ եւ լի սէի ծրագ րե րով դա սա ւան դում:
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բու ժա կան հա մալ սա րա նին շրջա նա ւարտ է, հօ րեղ բօրս բո լոր զա ւակ նե րը որ
չափ որ կրցան ու սա նել՝ ամէ նը լի սէ ին շրջա նա ւարտ եղան: Վար դա նը, միւս 
հօ րեղ բօրս տղան, հա մալ սա րա նի շրջա նա ւարտ եղաւ, անի հի մա ատամ նա
բուժ է, միւս նե րը լի սէ յին շրջա նա ւարտ եղան, ոս կե րիչ ներ ալ կան, հօ րե նա կան 
գոր ծը շա րու նա կող ներ կան՝ կա հոյ քի գոր ծը, հօ րեղ բայրս Ֆրան սիա կ’ապ րի 
ար դէն մի հա տը, ասանկ բա ներ: Ես ճար տա րա գէտ եմ, բայց հի մա տեքս տի լի 
գոր ծի վրայ կը զբա ղուիմ, շու կա յին մէջ խա նութ մը ու նիմ, որ ար տադ րանքս 
հոն կը վա ճա ռիմ: Երե սուն տա րիէ ի վեր աս գոր ծը կ’ընեմ: Աւե լին ըսեմ, հօրս 
գոր ծը՝ կա հոյք սար քե լը շատ լաւ հաս կա նում եմ, մին չեւ 26 տա րե կան թէ՛ կ’ու
սա նէի, թէ՛ ադ գոր ծին մէջն էի: 28 տա րե կա նին ամուս նա ցայ: Կնոջս հայ րը մա
լա թի ա ցի է, մայ րը սե բաս տա ցի է, ին քը Էսա ե ա նի շրջա նա ւարտ է, Ստամ բուլ 
Թեք նիք Հա մալ սա րա նի քի միա բաժ նի շրջա նա ւարտ է, «Սա յե աթ Նո վա» երգ
չա խում բէն65 ըն կեր ներ ենք իրա րու հետ:

«Սա յե աթ-Նո վա», «Թիւրք Կար դաշ լար» եւ «Վան» հա մոյթ նե րի 
երաժիշտ նե րը Ստամ բու լի Երեք Ման կունք Եկե ղե ցու բա կում

65 Սա յե աթՆո վա երգ չա խում բը Ստամ բու լում հիմ նադ րուել է 1972ի Ապ րի լի 24ին: Ու նի 60 
եր գիչ: Այ սօր կեն դա նի են երգ չա խում բը հիմ նադ րած մար դիկ, ով քեր պատ մում են երգ
չա խում բը հիմ նե լու շրջա նում իրենց վա խե րի, իրա ւունք նե րի մա սին: Դա մի շրջան էր, 
երբ Ստամ բու լում հա յե րը չէ ին բարձ րա ձայ նում իրենց գո յու թիւ նը, խու սա փում էին հրա
պա րա կա յինհան րա յին կե ան քից, հա ւաք ւում ու եր գում էին հայ կա կան եկե ղե ցի նե րը 
շրջա պա տող «փակ պա րիսպ նե րի ներ սում», «իրենք իրենց հա մար»: Բազ մա թիւ փոր ձու
թիւն նե րով անց նող երգ չախմ բի ան դամ նե րը յա ճախ հա մալր ւում էին նոյն ըն տա նիք նե րի 
ան դամ նե րից՝ ամու սին ներ, ծնող ներզա ւակ ներ, որ պէս առա ւել հա մար ձակ ներ: Աւե լի ուշ 
հա մա տեղ հա մեր գեր են ու նե ցել 1993ին հիմ նադ րուած եւ շատ շու տով սի րուած «Քար դէշ 
Թիւր քու լէ րը» խմբի հետ, որը Բո ղա զի չի Հա մալ սա րա նում ձե ւա ւո րուած երգ չա խումբ էր եւ 
փոր ձում էր Թուր քի ա յի հան րու թե ա նը ներ կա յաց նել Թուր քի ա յի այ լա լե զու ժո ղո վուրդ նե
րի, նե րա ռե ալ հա յե րի երաժշ տա կան ժա ռան գու թիւ նը՝ իրենց ազ գա յին լե զու նե րով: Այ սօր 
«Սա յե աթ Նո վա» հա րուստ փոր ձա ռու թիւն ու նե ցող երգ չա խում բը յա ճախ է ելոյթ ներ ու նե
նում Ստամ բու լի եւ Երե ւա նի հա մեր գաս րահ նե րում:
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Հայ կա կան դպրոց կ’եր թա յինք, հա յե րէն սո վո րե ցինք, բայց մե զի միշտ 
կ’ըսէ ին՝ հա յե րէն չխօ սէք փո ղոց նե րու մէ ջը: Վստահ չեմ, թէ հաս կա նում էինք՝ 
ի՞նչու հա յե րէն չխօ սենք, բայց միշտ վախ կար, տագ նապ մը կար: Կը յի շեմ, 1963 
թուա կանն էր, մեր տու նը մէ կը եկաւ, ասեղ կ’ընէր՝ սրսկել, մեծ մայ րի կիս սրսկե
լու հա մար մէ կը եկած էր, կի նար մատ, թուրք կին մը: Ան ալ օրէնք մը եղած էր, 
որ ապ րանք նե րուն վրայ թուրք մա լը պի տի գրես, այ սինքն՝ Թուր քի ոյ ապ րանք, 
Թուր քի ոյ ար տադ րանք: Հայ րի կիս գործն ալ այդ շրջա նին կա հոյ քա գոր ծու թիւն 
էր: Հայ րիկս Թու րի քոյ քար տէ զը դրած էր, ճիշտն ասած կը պատ մէր կոր հայ
րիկս ադ կնո ջը, որ Թուր քիա գրել պէտք է: Ես ալ Թուր քի ոյ քար տէ զը կը նա յիմ, 
պա պա, — ըսի, — բայց Հա յաս տա նի քար տէ զը դնել պէտք չէ՞ որ, — ըսի: Երե
խայ էի, ես Հա յաս տա նի ուր ըլ լա լը գի տե՞մ: Ըսածս՝ գի տենք որ Հա յաս տա նը 
Թուր քի ա յին կից եր կիր մըն է, մենք Հա յաս տա նին տե ղը գի տե՞նք: Կը պար ծե
նամ՝ Հա յաս տան եր կիր մը գի տենք, իշ տէ տղա յա կան բան մը: Կնի կը էր թա լէն 
վեր ջը պա պաս անա՜նկ ծե ծեց ին ձի. «Շան զա ւակ, Հա յաս տա նին ուր տեղ ըլ լա լը 
գի տե՞սկոր, ի՞նչու ասանկ բան մը կ’ըսես, հի մա կնի կը պի տի ըսէ, որ տու նին 
մէ ջը ասանկ բա ներ կը խօ սին»: Աս չափ վա խու օրեր եղան: ԱՍԱ ԼԱ յի շրջա
նին ամէ նէն վատ, դժուար ժա մա նակ նե րը ան ցու ցինք, շատ դժուար էր: Ամէն 
մարդ կը սպա նէ ին, կը հայ հո յէ ին: «էր մե նի քո փեկ լար» (շա նոր դի հա յեր  – Հ.Խ.) 
կը գրէ ին թեր թին վրայ, հի մա՝ կող քի դրա ցին ո՛ր երե սով պի տի խօ սիս, ամէ
նա ճիշտ՝ թաք նուած կ’ապ րէ ինք: Դուրս կ’ել լէ ինք, բայց առանց խօ սե լու, բան 
մը չէ ինք խօ սեր: Շատ մաս նա ւոր տե սակ մը ու նէ ինք ապ րե լու հա մար, չեմ 
կրնար կոր յստակ ըսել սահ ման նե րը, բայց կարգ մը դժուար ապ րում (ապ րե լա-
կերպ  – Հ.Խ.) ու նէ ինք: Շատ դժուար կա ցու թե ան մէջ էինք: Այն ատեն նե րը դեռ 
նոր քիչմիչ բա ներ իմա ցած էինք հա յե րու մեծ ջար դե րու մա սին, նոր կ’իմա նա
յինք, որ մի այն Գիւ րու նում չէ, մի այն Սե բաս տի ա յում չէ, որ հա յե րը ջար դել են: 
Բայց ծա ւալ նե րը դար ձե ալ չէ ինք իմա նում:

1982ին հրա ման ելաւ, որ քրիս տո նե ա նե րը կա լուածք չեն կրնար վա
ճա ռել: Ատի կա զի նուո րա կան յե ղաշր ջու մէն ետքն էր: 82ին մե զի չար տօ նե ցին 
մեր ու նե ցա ծէն բան մը վա ճա ռել: Մենք տեղ ու նէ ինք, իմին խա նութս այ րե
ցաւ 82ին: Բո լոր խա նը այ րե ցաւ, 229 խա նութ կար ար դէն, ես ալ մէկ հատ տեղ 
ու նէի ասանկ, ամէ նը այ րե ցաւ: Մենք ու զե ցանք, որ տեղ մը ծա խենք, որ մեր 
գոր ծը կար գի դնենք, գա ցինք եւ չար տօ նե ցին, չենք կրնար վա ճա ռել: Աս օրէն
քը յոյ նե րուն հա մար ըրին իբ րեւ թէ, բայց սխա լու թե ամբ մե զի կի րար կեր են: 
Մենք գա ցինքեկանք, պա պաս քիչ մը աշ խուժ մարդ էր, եւ մար դիկ ըսին, որ 
Յա կոբ ուս տա, քիչ մը կե ցէք, պի տի էլ լայ աս օրէն քը, պի տի շտկուի ըսաւ, իրաւ 
վեց – եօթ ամ սէն շտկուե ցաւ, բայց շատ վա խե ցանք: Հի մա աւե լի դե մոկ րատ 
օրեր կ’ապ րինք կոր, մեր կե ան քի մէջ չի տե սած, բայց ան ցո ղա կա՞ն է, չէ՞, մի այն 
վեր ջի տաս – տասն հինգ տա րին շատ լաւ ենք հի մա, մար դու տեղ կը դնեն կոր 
մե զի: Որ ասանկ խօ սի՞նք առաջ: Չէ ինք խօ սիլ ար դէն:

Մե րին նին Իս տամ բուլ եկան՝ մենք գիւ ղա ցի հա յեր էինք Իս տամ բու լին 
մէջ, Իս տամ բու լի հա յե րու մշա կու թա յին կե ան քին մէջ մենք շատ տեղ չու նէ ինք 
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ան ատեն: Թու թու բէ հօ րա քոյրս, որ պա պա յի հօ րաք րոջ աղ ջիկն է, մենք անոր 
հօ րա քոյր կ’ըսենք, Քե րէր գիւ ղը կը բնա կին եղեր, ուխտ ու նե ցեր է, որ իրենք 
Քե րէ րէն բնաւ եկե ղե ցի չեն տե սել, որ եթէ օր մը եկե ղե ցի ու նե ցող տեղ մը եր
թամ, ան պայ ման պի տի մաք րեմ: Իս տամ բուլ կու գա կոր, Մայր եկե ղե ցին 1951 
կար ծեմ, նոր նո րո գուեր է եւ պի տի օծուի եկե ղե ցին, օծու մէն առաջ մաք րու թիւն 
պի տի ըլ լայ, թա ղա կան նե րէն կը խնդրէ կոր, որ մենք մաք րինք. անոնք կ’ըսեն, 
որ աս գիւ ղա ցի է, ինչ կը հաս կա նա կոր մաք րե լը: Անոր վրայ կ’աղա չէ կոր Թու
թու հօ րա քոյրս, անոնք կար ծեմ մեզ մէ քիչ մը առաջ եկած են, որ կ’եր թա յին 
եկե ղե ցի կո ղի փո սը կը նստէ ին: Ան տե ղի թա ղա կան նե րէն մէ կը լաւ մարդ է 
եղեր, Թու թու հօ րա քոյրս կը խնդրէ, կը խոս տա նայ, որ կի նե րը լաւ կը մաք
րին կոր, մե րին նե րը: Հօ րա քոյրս ամէ նը կը կազ մա կեր պէ կոր, որ մա մաս, միւս 
հօ րա քոյր ներս, ամէ նը կը հա ւա քի կոր, աղուոր մը մաք րեն կոր եւ միւս օրն ալ 
անոնք ալ կը հաւ նին կոր, կը գնա հա տեն կոր, ասանկ պատ մու թիւն մըն ալ կայ 
Իս տամ բու լի կե ան քին: Փակ էին պօլ սա հա յե րը, գա ւառ նե րու հա յե րուն հա մար 
ալ փակ էին, ատոր հա մար ալ իս տամ բու լա հա յե րը աւե լի հա յա խօս են: Ասանկ 
թրքա խօս նե րու, քրդա խօս նե րու հետ շատ լե զու չեն գտնալ: Մե զի շատ դժուար 
ներս կը թո ղէ ին: Ժա մա նակ ան ցաւ, նոյ նիսկ ատ Մայր եկե ղե ցի ին վար չու թե ան 
մէջ մտան մե րին նե րը: Որով հե տեւ գիւ ղա ցի նե րը այ լեւս, գա ւա ռա ցի ներ ըսենք 
աւե լի ճիշտ, շատ ցան: Պօլ սա հա յե րը գաղ թե ցին շա տը, որով հե տեւ ասանկ ու
րիշ պատ մու թիւն մըն ալ կայ, որ կը ճնշէ ին հա յե րին վրայ Իս տամ բու լին մէջ: 
Մենք որ եկանք՝ մօ տա ւո րա պէս հա ւա նա բար հա րիւր, հա րիւր յի սուն հա զա րէն 
աւե լի հայ կար, բայց վեց Սեպ տեմ բե րէն յե տոյ66 ար դէն հա յե րուն թի ւե րը շատ 
պակ սե ցան աս տե ղը: Հա րուստ հա յե րը մա նա ւանդ հոս տե ղէն ամէ նը գաղ թե
ցին:

Ար դէն մինչ այդ էլ տե սակ մը թաք նուած կ’ապ րէ ին հա յե րը, իբ րեւ թէ 
չի կանք, անանկ կ’ապ րէ ին: Եւ իս տամ բու լա հա յեր, քա նի որ փող ալ ու նէ ին 
ամէ նը, գաղ թե ցին, գա ցին, գա ւա ռա ցի նե րը մնա ցին: Եկե ղե ցի նե րուն մէ ջը 
գա ւա ռա ցի նե րը սկսան ան դամ ներ դառ նալ, նոյ նիսկ մայ րիկս որ պէս աղ քա
տախ նա մի մար մի նի մէջ կ’աշ խա տէր իշ տէ, իշ տէ քե ռիս վար չու թե ան ան դամ 
է, կե ան քին յար մա րուե ցինք: Մե րին նե րը հա յե րէն շատ քիչ գի տէ ին, բայց մենք 
հայ ենք միշտ, հա յու վար ժա րան ներ գա ցինք, որով հե տեւ Յա կոբ մնա լուն հա
մար եկան հոս:

— Ի՞նչու, թող չմնա յին Յա կոբ:

66 1955ի Սեպ տեմ բե րի 6 – 7ին Ստամ բու լում կազ մա կեր պուեց ոչմահ մե դա կան նե րի հեր թա
կան ջարդ: Այն ուղ ղուած էր գլխա ւո րա պէս յոյ նե րի դէմ, բայց ջար դա րար նե րը հա ւա սա
րա պէս ջար դե ցին ու կո ղոպ տե ցին նա եւ հա յե րի ու հրե ա նե րի բնա կա րան նե րը, խա նութ
նե րը, ար տադ րա կան կա ռոյց նե րը: Իշ խա նու թիւն նե րը ոչ մի այն եր կու օր չմի ջամ տե ցին 
դէպ քե րի ըն թաց քին, այ լեւ, ըստ տե ղե կու թիւն նե րի, իրենք էին Ստամ բու լի յա րա կից տա
րած քե րից հան րա կառ քե րով նո րա նոր ջար դա րար նե րի խմբեր տե ղա փո խում Ստամ բուլ: 
Այդ ջար դե րից յե տոյ Ստամ բու լում կտրուկ նուա զեց յոյ նե րի ու հա յե րի թի ւը:
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— Չգի տեմ, բայց մե զէն ալ միշտ հայ մնա լու ջանք կը պա հան ջէ ին: Օրի
նա կի հա մար ես Էսա ե ան վար ժա րան գա ցի, առա ջին դա սա րա նում բնաւ հա յե
րէն չգի տէ ի կոր, գրա տախ տա կին վրայ բա ներ կը գրեն կոր, ես չեմ հաս կը նար
կոր, միւս նե րէն դա սերս կ’առ նեմ  կոր, կ’եր թամ Սիլ վա քոյ րիկ կար մե րին նե րը, 
նա խակր թա րա նին շրջա նա ւարտ կին մըն էր, կ’եր թամ, — Սիլ վա քոյ րիկ, լա լով, 
ող բա լով կը խնդրէի, կ’օգ նէր ին ծի: Կ’եր թա յի՝ հայ րի կիս քե ռի ին տղան կար, 
քե ռի ին աղ ջիկ նե րը կա յին, անոնց կ’եր թա յի, անոնք ինձ մէ երեք տա րի մեծ են, 
չոր րորդ դա սա րան, ես առա ջին դա սա րան եմ, հի մա մեծ կ’երե ւան կոր. անոնք 
ալ ին ծի կ’օգ նէ ին. մա նա ւանդ կրօն քի դա սե րէն բան մըն ալ չէի հաս կա նար: 
Շատ դժուար կու գար ին ծի անոնք: Իշ տէ կը պատ մէ ին, դա սե րը կ’ընէի, կու 
գա յի տուն, ամէ նէն մեծ աղ բա րիկս ալ Գա րա կէ օ զե ան կ’ու սա նէր կոր, անի կա 
մե զի օգ նե լիք բան մը չու նե ցաւ, ամէ նէն մե ծը ես էի, բան մը չէի գի տեր, որ մեծ 
էի, ինձ մէ աւե լի դիւ րին դպրո ցին գոր ծին մէ ջը եղաւ, ան ատեն ես ուխտ ըրած 
էի, որ զա ւակ ներս հա յե րէն պի տի գիտ նան:

— Ի՞նչու:
— Որով հե տեւ շատ դժուա րու թիւն ու նե ցած էի ադ դպրոց նե րուն մէ ջը: 

Մեր տու նը թրքա խօս էր, բայց երբ որ ամուս նա ցայ, մեր տու նը հա յա խօս տուն 
դար ձու ցի, եա նի (այ սինքն  – Հ.Խ.) տու նին մէջ միշտ հա յե րէն խօ սէ ինք, զա ւակ
նե րիս հետ հա յե րէն խօ սէ ինք, միշտ հա յե րէն խօ սէ ինք ար դէն: Հե տաքր քիր 
բան մըն է, իմին տղաս ին ծի հետ հա յե րէն կը խօ սի: Խա նութ կ’եր թանք, ես 
թրքե րէն կը խօ սիմ, ալ հա յե րէն չ’ըլ լար, որով հե տեւ յա ճա խոր դին քո վը չեմ ու
զեր հա յե րէն խօ սիլ, տղաս նո րէն հա յե րէ նը կը դառ նա կոր, այ սինքն՝ հա յե րէն 
վար ժու թիւն է ըրեր ար դէն, մեր մօտ միշտ հա յե րէն կը խօ սինք ար դէն:

— Ու զում եմ հաս կա նալ, ի՞նչու ձե րոնք այդ քան տա ռա պանք կրե ցին, 
տես նում էք՝ հա յե րին ջար դում են, սպա նում են, էդ գիւ ղում թաք նուած 
հա յեր են, կը գայ ժան դար մը՝ թաք նուած էք, յե տոյ եկաք Ստամ բու լի 
մէջ՝ ամէն գնով փոր ձում էիք թաքց նել ձեր ներ կա յու թիւ նը՝ իբր չկաք, 
բայց կաք իրա կա նում: Եր բեք չու զե ցի՞ք վերջ տալ այդ տա ռա պան քին: 
Թուրք դառ նալ, թուրք լի նել:
— Չէ: Ար ժա նա պա տուու թե ան հա՞րց է ար դե օք, չեմ գի տեր կոր: Բայց 

եր բեք աս մա սին չեմ մտա ծեր, այ սինքն՝ ու րիշ տե սակ ըլ լալն ալ չի մտա ծե ցի: 
Հա ւա նա բար կրօ նա փոխ եղող նե րը հան գիստ եղան: Ու րիշ բան ըսեմ ձե զի ան 
ատեն, պա պաս կը պատ մէր ադ պատ մու թիւ նը: Մէ կը կար, որ Հա ջի էր անու նը 
եւ իս լա մա ցեր էր: Հի մա աս տե ղը պի տի ամուս նա նայ, մու սուլ ման նե րը աղ ջիկ 
չեն տար կոր, եւ ին քը Ար ժան թին գաղ թեր է: Ար ժան թին ալ իս լամ եղած դէ յին 
(ասե լով  – Հ.Խ.) աղ ջիկ չեն տար, քրիս տո նե այ եղեր է, բայց հա յե րը նո րէն ալ 
իրեն թուր քի տեղ դրած՝ աղ ջիկ չեն տար: Հի մա նոր ամուս նա ցեր է, տուն կազ
մեր է, բայց շատ դժուա րու թիւ նով: Ան ալ կայ, որ եթէ դու նոյ նիսկ ու զե նաս 
թուրք դառ նալ, անոնք չեն թող նում: Անոնք ար դէն կը յի շեց նեն: Քե զի միշտ հայ 
կ’ըն դու նեն, քո տեղդ վեր ջին տեղն է, եւ դեռ քա նի սե րունդ: Ամէն մարդ կ’իմա
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նայ ծա գումդ: Թե րեւս հայ մնա լը աւե լի հեշտ է, քան թրքա նա լը: Միշտ գի տես, 
որ վտանգ կայ, կը յար մա րիս վտան գին: Մենք ար դէն աս տե ղը բնաւ չենք թաք
նուեր, եթէ թաք նուենք, ասի աւե լի վատ է: Օրի նա կի հա մար եթէ մէկ տեղ բազ
մու թիւն ըլ լայ, ան պայ ման հայ ըլ լալ նիս կ’ըսենք: Ար դէն թուր քե րուն մէջ ասանկ 
անեկ դոտ մըն ալ կայ, մէ կուն հայ ըլ լա լուն եթէ հասկ նաս, ար դէն ին քը կ’ըսէ: 
Կ’ըսենք: Մե զի պէս մար դե րը շա տը արագ կ’ըսեն ան մի ջա պէս: Հի մա ար դէն 
վար ժուած ենք անանկ բա նե րու. մենք՝ հա յե րը քիչ մը տար բեր ենք. ամէն տե
սակ նե ղու թիւն ներ տե սած կանք, ամէն տե սա կի կը հա մա կեր պուենք:

— Դուք ե՞րբ իմա ցաք հա յե րի ցե ղաս պա նու թե ան մա սին:
— Հե տաքր քիր հարց մըն է ասի: Հի մա ես լի սէ յի առա ջին դա սա րան էի, 

օր մը գրա կա նու թիւն մը կը կար դանք կոր, կը կար դա յինք կոր՝ ան 15ին մա հա
ցեր է, միւ սը 15ին մա հա ցեր է, մեր ըն կեր նե րէն մի մա սը կ’ըսէր որ՝ ար դէն ջար
դին սպա նե ցին կ’ըսեն, մի մա սը՝ «ոչ» կ’ըսէր: Ետ քը սկսանք. ու սու ցի չը քրքրել: 
«Պա րոն, — ըսինք, — ին չու հա մար 15ին մե ռեր է իշ տէ Գրի գոր Զօհ րապ, Դա
նի էլ Վա րու ժա նը, աս, ան…»: Ըսաւ որ ադ թուա կան նե րուն շատ մեծ հի ւան
դու թիւն մը եղաւ, ամէն նը մէ կէն մա հա ցան» ըսաւ: Աս չափ, շրջան ցեց: Մէկս 
միւ սի՝ եա լան սէ օյ լի ւյոր, եա լան սէ օյ լի ւյոր՝ սուտ կ’ըսէ կ’ըսենք. մեր հա մար աս
չափ լմնցաւ67: Եա, չէ իր կրնար խօ սիլ ասանկ բան մը: Մեր ըն տա նի քին մէջն 
ալ չէ ին ըսեր: Շատ մեծ տղայ էի, հա մալ սա րա նին շրջա նա ւարտ ըլ լալ տա րիքն 
էի, որ հա յե րին ցե ղաս պա նու թե ան մա սին իմա ցանք: Ասի կա շատ հե տաքր քիր 
է, ո՞ր թուա կանն էր, մոռ ցայ ես, Իւ Թեր նո նին68 Էր մե նի Թա բու սը գիր քը էլաւ. 
նե րո ղու թիւն՝ ամէ նէն առաջ՝ Նե նէ մին Մա սալ լա րը, այ սինքն՝ «Մեծ մայ րի կիս 
պատ մու թիւն նե րը», հե քի աթ նե րը: Ատանկ գիրք մը ելաւ, դի ար բա քըր ցի քուրդ 
մըն է, ասի կար դա ցի ես, զար մա ցայ, չի կրցայ դի մա նալ ես. իրեն մեծ մայ րի կը 
հայ է եղեր, սա պէս կը սկսի կոր. «իմ մեծ մայ րի կէս իմա ցած նե րը ձե զի պատ
մեմ, բայց ես շատ չեմ հա ւա տար կոր, դուք ալ հա ւա տալ պար տա ւոր չէք, բայց 
ես հա ւա տա ցած եմ, ասոնք կը պատ մեմ ձե զի կոր»: Ետ քը ամի ջա պէս կ’ըսի
կոր՝ «Առ տուն նա խա ճաշ ըրաւ, յե տոյ կէ սօ րուան ճաշ պի տի ըլ լայ»: Քուր դե րուն 
կ’ըսէ կոր, իբ րեւ առ տու հա յե րին ջար դե ցին, կէ սօ րին ձե զի պի տի ջար դեն: Հա
յու լե զուով մը ասանկ կը լմնցնա կոր. «մեզ առա ւօ տե ան սպա նե ցին, ձեզ կէ սօ
րին կը սպա նեն»: Ան թուա կան նե րուն դժուար էր ասանկ բան ըսել: 80ական 
թուա կան նե րուն է, ես հա մալ սա րա նին շրջա նա ւարտ եղած եմ, ամուս նա ցած 
եմ, մեծ մար դուն պէս եմ, եւ աս գիր քը կար դա լէն վերջ, աս գիր քը շատ տպա ւո

67 Մին չեւ 1965 ԽՍՀՄում նոյն պէս Հա յոց Ցե ղաս պա նու թե ան մա սին դա սագր քե րում ոչինչ 
չէր գրւում, եւ սպա նուած հայ գրող նե րի կեն սագ րու թիւն նե րի մա սին հան րա գի տա րան նե
րում սո վո րա բար գրւում էր՝ «մա հա ցել է»: Նոյնն էր պա րա գան նա եւ ստա լի նե ան բռնու
թիւն նե րի զո հե րի. գնդա կա հա րուած մարդ կանց մա սին բո լոր տե ղե կա տու նե րում ընդ
հուպ մին չեւ 70ական նե րի վեր ջե րը գրուած էր՝ մա հա ցել է 1937ին, 1938ին:

68 Իւ Տեր նոն (Yves Ternon)  –  Ֆրա սի ա ցի բժիշկ եւ պատ մա բան, Հա յոց Ցե ղաս պա նու թե ան 
հե տա զօ տող:
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րե ցաւ, ազ դեց: Ամէն մարդ կը կար դա կոր աս գիր քը, եւ եա րաբ ասի աս ի՞նչ բան 
է, բո լո՞ր հա յե րու հետ եղած է: Տե ղա հա նու թիւն կ’ըսենք մենք, աք սոր կ’ըսենք…
հայ րիկս կը խօ սէր իշ տէ: Կ’ըսէր թէ սե ֆէր բե լիք, սե ֆէր բեր լը քէն առաջ, սե ֆէր
բեր լըք ալ աք սոր ըսեր է, ըշ տէ մեր գիւ ղին մէջ սե ֆէր բեր լի քը տե ղա հա նու թե ան 
իմաս տով գործ կ’ածուի Թուր քի ոյ մէջ՝ իշ տէ աք սո րէն առաջ, աք սո րէն վերջ: 
Ասի Դի ար բա քը րին մէ ջը ղալ ֆէ կ’ըսեն, մէ կե լը սե ֆէր բեր լիք կ’ըսէ, մէ կե լը 
ջարդ կ’ըսէ, մէ կը աք սոր կ’ըսէ. ամէն տե սակ բան կ’ըսեն: Աս գիր քը կար դա
ցի, — ալ լահ, ալ լահ, ասի մե րին պատ մու թիւ նին շատ կը նմա նի կոր ըսի: Վեր ջը 
Իւ Թեր նո նին գիր քը ելաւ, Էր մե նի Թա բու սու՝ գիր քին անու նը, ֆրան սե րէ նէն 
թարգ մա նուած: Կար դա ցի: Ալ լահ, ալ լահ, կ’ըսեմ կոր, ասի կա Գիւ րու նին մէջ 
եղած նիւ թե րուն եղած նոյն նմու շը եղեր է. Արաբ կիր, Սա սուն, ալ լահ, ալ լահ, 
ինչ պէ՞ս կ’ըլ լայ: Բայց չէի մտա ծեր, որ ամ բողջ տա րածք նե րուն եղած է այդ բա
նե րը, հե տաքր քիր բան մըն է: Վեր ջը Թա նըր Աք չա մէն69 գիրք մը ելաւ, ան կէ 
վեր ջը հասկ ցանք, որ ցե ղաս պա նու թիւ նը շատ լուրջ գործ մըն է եւ բո լոր աս սե
ֆէր բեր լիք ըսուա ծը մի այն մեր գիւ ղին մէ ջը չի եղեր, ամէն տե ղը եղեր է… Բայց 
բան մը չգի տենք: Ըսեմ քե զի, որ նոր մալ է բայց: Աս երկ րին մէջ կ’ապ րինք կոր, 
հո չես կրնար ամէն բան ասիլ: Ես շատ կը սի րեմ կոր աս եր կի րը, ես շատ լաւ ըն
կեր ներ ու նիմ, աս ալ ըսեմ քե զի, շատ լաւ թուրք ըն կեր ներ ու նինք մենք: Մենք 
հի մա պե տու թիւ նէն հետն ալ շատ լաւ լե զու կը գտնանք, որ մին չեւ…թե րեւս 
մեռ նենք: Շատ ալ չեմ գի տեր կոր, բայց շատ գիտ նալ ալ պայ ման չէ, ասանկ պի
տի ապ րիս, ասանկ գու շա կելն (կան խա տե սում ներ անել – Հ.Խ.) ալ պար տա ւոր 
ալ չեմ: Կե անքս աս է, քա՞նի տա րի է, որ ես անի կա մտա ծեմ թէ ոչ՝ հի ւանդ կ’ըլ
լամ: Բան մը ալ ըսիմ՝ հաս տատ գի տեմ, որ թուր քե րը նոյն պէս չէ ին գի տեր: Եթէ 
մենք չգի տէ ինք, իրենք ինչ պէ՞ս իմա նա յին: Հի մա ալ չեն գի տեր կոր…Եւ հի մա ալ 
ոմանք կ’ապ րին կոր, գի տեն որ իրենց մեծ հայ րի կը ասանկ խնդիր ու նի, հի մա 
անոնք ալ նոր կ’անդ րա դառ նան կոր, որ ասանկ պատ մու թիւն ներ կան. իրանց 
ալ մեղք է: Թա լէ աթ փա շա յին թո ռը իմին աներ ձա գիս կինն է, կ’ըսէ կոր որ, 
իրար հետ յա րա բե րու թիւն ու նինք, կ’ըսէ կոր, որ դուն ին ծի հետ խօսք չես ու զեր 
(զրու ցել – Հ.Խ.), չէ՞, ես Թա լէ աթ փա շա յին թոռն եմ, դուն ին ծի չես սի րեր հա ւա
նա բար կ’ըսէ կոր: Աման, ի՞նչու, — կ’ըսեմ կոր, — ի՞նչ կապ ու նի, ի՞նչու չսի րեմ: 
Ջե մալ փա շա յին թո ռը՝ Հա սան Ջե մա լը հի մա մէջ տեղ կ’ել լա կոր, կը գրէ կոր, աս 
ալ կը տես նանք կոր, աս պէս մար դուն ալ կը տես նանք կոր, հի մա չի մա նա՞նք աս 
մար դե րուն ար ժէքն ալ, աւե լի լա՞ւ կը սե պուի, եթէ լռեն:

Շատ դժուար, շա՜տ: Էս պէս բա նի մը կը նա յենք մէկ կող մէն, բայց միւս 
կող մը կայ դեռ: Մենք հի մա մեր գիւ ղին մէջ այ լեւս տե ղա ցի ենք, քա նի որ գիւ
ղին հո ղին տակն ալ ար մատ ներ ու նինք, ազ գա կան ներ ու նինք այ լեւս, ան տե ղը 
քա նի հատ գե րեզ ման ներ, անի կա գտնալ չ’ըլ լալ կոր: Հի մա մենք գե րեզ ման

69 Թա նէր Աք չամ  –  Ազ գու թե ամբ թուրք պատ մա բան, ԱՄ Նում աշ խա տում է Հա յոց Ցե ղաս
պա նու թե ան վեր լու ծու թե ան խնդիր նե րի վրայ:
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նե րը շի նել տուինք աս կէ վեց տա րի առաջ, բայց ասանկ ուղ ղա հա յե աց խաչ 
չդրինք70, տա պա նա քա րին վրայ խաչ դրաւ Մի նա սը: Հի մա եր կու հատ գե րեզ
ման ու նինք, մէկ հա տին մէջ Պօ ղոս դե դէն կայ, մէկ հատն ալ Մայ րամ հօ րա
քոյրս կայ, որ փախ ցու ցած են, 25ին ծնած է, 44ին մա հա ցեր է ար դէն… մէկ հատ 
մը Սի րա նուշ հօր քոյ րը կայ, որ մէկ տա րե կա նին մա հա ցեր է, Մայ րամ հօ րա
քոյրն ալ՝ ան ալ ու րիշ է, ասի մէկ տա րե կա նին մա հա ցեր է: Ասոնք մեր յի շա
տակ ներն են:

Շատ մը իս լա մա ցած հա յեր ու նինք, փաստ է ասի կա, եւ իրենց հետ յա
րա բե րու թիւն ներ ու նե նա լու դժուա րու թիւն կայ: Ասի կա նոր առա ջա ցած խնդիր 
է: Ես իս լամ ազ գա կան ներ ու նեմ, իմ հա րա զատ ներս են, բայց անոնք հա յի 
խնդիր չեն դներ, քուրդ են, ալե ւի են, աս են, ան են, բայց չեն կա րե ւո րեր, չեն 
դժգո հեր: Հի մա Անա տո լուէն եկան՝ կ’ու զեն, որ իրենց հայ ըն դու նենք: Եւ հայ 
են իրա ւամբ: Ասի կա պրոբ լէմ է: Կը կար ծեմ, որ իրենք պի տի ջանք գոր ծադ րեն: 
Վեր ջա պէս մենք ալ հայ մնա լու հա մար շատ ջան քեր արե ցինք: Օր մը, Հրանտ 
Դին քի մա հա նա լէն վեր ջը, Իս տամ բու լին մէջ կազ մա կեր պուե ցանք, փո սին (գե-
րեզ մա նա տան  – Հ.Խ.) մէջ մէկ շա բաթ հեր թով գի շեր նե րը կե ցանք: Օր մը մենք՝ 
«Սա յե աթՆո վա»ցի ըն կեր ներ հոն կը կե նա յինք կոր, օրն ալ չէր լմնցած՝ սա
սուն ցի ներն ալ ու զե ցան, որ նոյն գի շեր իրենք ալ մե զի հետ կե նան: Հար կաւ՝ 
ըսինք, հրամ մե ցէք: Սա սուն ցի նե րի մի ու թե ան մէջ մէկ մա սը իս լա մա ցած ներ, 
մէկ մա սը քրիս տո նե ա ներն են, եկան, իրար հետ կը խօ սին կոր: Մենք ալ ըսինք, 
որ աղ բա րիկ, դուք հա՞յ էք: Հայ ենք, — ըսաւ մին, միւս նե րը՝ մենք ալ հայ ենք: 
Հի մա գի տենք, որ մէ կը հայ է, միւս նե րը իս լա մա ցած են, էս մէկ հա յը՝ «ես իս լա
մա ցած հայ եմ» ըսաւ: Կը խօ սենք կոր: Ըսաւ այո, դուք շատ տան ջուե ցաք, բայց 
ըսաւ, հայ ըլ լա լով մնա ցիք, մենք իս լա մա ցած մնա ցինք, բայց մե րին ինք նու
թիւ նը շատ դե ֆորմ (այ լա փո խուեց  – Հ.Խ.) մը եղաւ, ըսաւ, մե րին վի ճա կը շատ 
աւե լի դժուար է ձեզ մէ ըսաւ:

— Ին չո՞վ է դժուար:
— Չեմ գի տեր կոր, բայց ըսաւ, որ շատ դժուար վի ճա կին մէջ ենք մենք 

ըսաւ, մե րին ինք նու թիւ նը՝ հի մա մենք մու սուլ ման ենք՝ մու սուլ ման ենք, հայ ենք՝ 
հայ ենք, բայց ոչ մէ կուն չենք կրնայ ասի կա բա ցատ րել, չենք ալ կրնար կոր մեր 
ինք նու թե ան հետ հա մա կեր պուիլ: Բայց իրենք մե զի հայ կ’ըսեն կոր, իսկ իրենք 
իրենց հե ռուէն հե ռու կ’ըսեն, որ կրօ նա փոխ մու սուլ ման ներ ենք, հա մա իրենց 
չեմ կար ծեր որ հայ ըսեն: Իրենց մէ ջը աս կռի ւը կ’ենին ըստ ին ձի:

— Այս կրօ նա փոխ նե րի հայ հա մա րուե լու հա մար մկրտուա ծու թիւ նը 
նա խա պայ մա՞ն է:
— Այո: Սփիւռ քա հա յու թե ան մէջ մկրտուած ըլ լա լը նշան մըն է: Խորհր

դան շան մըն է, անոր հա մար, որով հե տեւ մենք պե տու թիւն չու նինք, մենք եկե

70 Ուղ ղա հա յե աց խա չից խու սա փել են գիւ ղի ալե ւի նե րի զգաց մունք նե րը չվի րա ւո րե լու հա
մար:
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ղե ցի ին հետ կա պուած ենք, եկե ղե ցի ին ան դամ ըլ լա լու հա մար ալ մկրտուած 
ըլ լալ պէտք է: Նոյ նիսկ աթէ իստ ըլ լա լու դէպ քում: Եկե ղե ցին է մե զի հա մախմ
բո ղը: Հի մա՝ հե տաքր քիր բան մը: Ես Հա յաս տան կ’եր թամ կոր, կը նա յեմ կոր, 
որ մեր տղա քը, ըն կեր նե րը, հէչ մէ կը եկե ղե ցի ին հետ կապ չու նի: Եկե ղե ցին 
Հա յաս տա նում ու րիշ բան է, հոս՝ այլ բան է: Եկե ղե ցին հոս մի այն կրօն չէ, հայ
կա կան կե ան քի կա ռու ցուած քի կա րե ւոր մաս մը է: Մե րին հայ կա կան կե ան քը 
եկե ղե ցիի շուրջ կը դառ նայ: Երե ւա նում Զէյ թու նին մէջ եկե ղե ցի մը կայ, Քա նա
քե ռին մէջ ալ եկե ղե ցի կայ, բայց պատ71 չի կայ: Պատ չի կայ: Մեր եկե ղե ցի նե րը 
միշտ պատ ու նին, գի տէ՞ք, աս տեղ նե րը, այ սինքն՝ սա տե ղը, պա տին ներ սը պի
տի հա ւա քուենք, պա տին մէջ պի տի քննար կենք բա ներ, որ դուր սը չենք քննար
կիր: Պա տին ներսն է հա յու թիւ նը: Իսկ իս լամ նե րը չեն կրնայ եկե ղե ցի, պա տին 
ներ սը ըլ լալ:

— Դուք, որ քրիս տո նե այ մնա ցիք, ամէն ջանք արե ցիք կրթու թիւն ստա-
նալ: Իս լամ հա յե րի մէջ կրթու թիւ նը ինչ պէ՞ս է:
— Իս լամ հա յե րին մէջ կրթու թիւ նը նոր մալ, երկ րի գնաց քին (ըն թաց-

քին  – Հ.Խ.) հետ հա ւա սար է ըստ իս: Ու սա նող ներ ալ կան, տգէտ մնա ցող ներ 
ալ կան, ինչ պէս թուր քին հետ հա մե մա տու թե ան՝ հա ւա սար են ըստ ին ծի: Քրիս
տո նե այ հա յե րի ու սա նե լու բա նը աւե լի շատ է, ան ալ ու րիշ ձե ւի բան մըն է ձեզ 
ըսեմ: Օրի օր ար հես տը մեր ձեռ քէն կ’եր թա կոր, որով հե տեւ մեր տղաք նե րը 
կ’ու սա նին կոր, մենք ար հես տա ւոր ժո ղո վուրդ էինք, ար հես տը մեր ձեռ քէն կ’եր
թա կոր բայց:

— Թո՞ւրքն է հի մա զբա ղեց նում այդ տե ղը:
— Քուր դը աւե լի ճիշտ: Որով հե տեւ արե ւել քէն խախ տե ցին (շար ժուե ցին, 

գաղ թե ցին  – Հ.Խ.) եւ հի մա քուր դը ար հես տին մէջ աւե լի առա ջա ցաւ: Մեծ շի նա
րա րու թե ան հա մար էլ եթէ ըսենք՝ դար ձե ալ քուր դե րը: Առա ջա ցած շի նա րա րա
կան ֆիր մա նե րին շա տե րը քուր դերն են, անոնց բա նուոր ներն ալ շա տը քուր դեր 
են: Հի մա Իս տամ բու լում շի նա րա րու թիւն է եթէ, հա րիւ րէն՝ 80 տո կոս բա նուոր
նե րը քուր դեր են: Վեց յար կա նին տու նին հա մար չեմ ըսեր կոր, անոնք ամէն ոք 
կրնայ ըլ լալ, հայ ալ կրնայ ըլ լալ, բայց մեծ ֆիր մա նե րը քուր դերն են շա տը:

— Հի մա էս սա սուն ցի նե րի խնդի րը, որ եկել են. դուք բո լորդ՝ ստամ բու-
լա հա յերդ, այն՝ 50ական նե րի եւ աւե լի շուտ եկած նե րը շատ էլ մօտ չեն 
թող նում սա սուն ցի նե րին հայ կա կան գոր ծե րին:
— Հի մա ու րիշ տե սակ ըսեմ: Ինչ պէս պօլ սա հա յե րը չհաւ նե ցին մե րին նե

րին, մե րինն ալ չհաւ նե ցին, որ սա սուն ցի նե րը մաք րեն: Հի մա ալ սա սուն ցի նե րը 
չեն ար տօ նիր նոր եկող նե րուն: Ասի կա, չնա յած հայ կա կան մի ջա վայ րի վի ճակ 
է, բայց առ հա սա րակ են թա կայ է Իս տամ բու լի կա նոն նե րուն: Հի մա դժբախ տա
բար աս Իս տամ բու լը շատ վատ բիզ նէս է ար դէն, իրեն խա ղը ին քը կը կեր տէ

71 Պա րիսպ, որի ներ սում մար դիկ կա րող են հա ւա քուել եւ պարս պից դուրս գտնուող նե րից 
իրենց մե կու սա ցած զգալ:
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կոր ար դէն, իրեն մէջ ապ րող ժո ղո վուր դը իր մէ ջը կը հա լեց նէ կոր, եւ դժբախ
տա բար աս սա սուն ցի նե րը Պօ լի սե ցի դար ձան: Մի մա սը՝ եր բեմն մե զի պէս 
ընդ դի մա դիր կե ցող նե րը անոնց կը քննա դա տեն կոր, — դուք ի՞նչու էք Պօ լի սը: 
Ես մէկ հատ մը ծա նօթ ու նիմ սա սուն ցի՝ շատ աղուոր հա յե րէն կը խօ սի կոր, 
բայց ես կը կար ծէի, որ հա յե րէն չի գի տեր: Օր մը պատ մեց Սա սու նին պատ մու
թիւ նը եւ անանկ աղուոր հա յե րէն կը խօ սի եղեր որ, Սա սու նի հա յե րէ նը, բար
բա ռը: Բայց սո վո րա բար իրենց Սա սու նի բար բա ռը չեն գոր ծա ծեր կոր, իբ րեւ թէ 
ամօթ է: Թուր քե րէն կը խօ սեն: Բայց ամօ թը այն է, որ հենց որ գոր ծա ծեն՝ բո լո
րը իրենց պի տի ար հա մար[հ]են: Ես քա ջա լե րե ցի, որ իրենք հա յե րէ նը խօ սեն:

— Ես էն պէս զգա ցո ղու թիւն ու նեմ, որ սա սուն ցին հի մա խնդիր ու նի, որ 
ու զում է պօլ սա հա յու թե ա նը ապա ցու ցել, որ ին քը հայ է:
— Հա, դժբախ տա բար աւե լի վա տը՝ իս տամ բու լա հայ է: Կ’ըսենք, որ հա

յե րէն չգի տեն, հայ չենք սե պէ իրեն: Բայց դրամ ու նե ցաւ նէ՝ չենք նա յի՝ հա յե րէն 
գի տի, չգի տի, ան մի ջա պէս հայ է՝ եթէ ինք ու զե նայ հայ ըլ լալ: Ցու ցա մո լու թիւն 
կայ, դրա մի ցու ցա մո լու թիւն: Իմին հա մայն քին մէջ է աս, ցու ցա մո լու թիւ նը հա
յին հա մայն քին հա մար է, թուր քին հա մար չէ: Պրիս տի ժը (պա տի ւը, հե ղի նա
կու թիւ նը – Հ.Խ.) դրամն է, որ քան որ. հի մա եթէ նա յէք կոր մեր թա ղա կան նե
րուն՝ ամէ նը շատ հա րուստ մար դեր են, շատ փող ու նե նաս՝ կ’ընտ րուիս: Հի մա 
որ շրջա նա ւարտ կ’ըլ լանք մեր դպրոց նե րու, քսան տա րի մեր մի ու թիւ նին կը 
ծա ռա յենք կոր, իշ տէ մի կողմ ալ կ’աշ խա տենք կոր: Ան էլ կայ որ, քսան տա րի 
փող աշ խա տեր է, հա մայն քի գոր ծե րուն չի օգ նել, ոչինչ չի արել, քսան տա րի
էն վեր ջը կու գա կոր ատե նա պետ կ’ըլ լա կոր: Առանց մե րին ներ քին գոր ծե րէն, 
ան ցու դար ձե րէն տե ղե ակ ըլ լա լու, կու գա կոր, ան կէ վեր ջը կը սկսի կոր սով րիլ: 
Ադ մար դը հեշ տու թե ամբ դրամ կը հա ւա քի: Դրամ հա ւա քե լը շատ կա րե ւոր է: 
Ին քը նոյ նիսկ իրեն դրա մը չի տար, ես էր թամ հի մա մէ կուն ըսեմ, որ սա չա փի 
դրամ տուր, բան պի տի դնենք, ին ձի չի տար, բայց անոր կու տայ: Ի վեր ջոյ ադ 
դրամն ալ իրեն աւե լի դիւ րու թե ամբ կու տան: Նոյնն է սա սուն ցի նե րու հա մար: 
Կը հարս տա նայ, կը գայ մար դը՝ հայ կ’ու զեմ հա մա րուիլ: Փող ու նիս նէ՝ ան մի
ջա պէս հայ ես, հրա մե ցէ՜ք: Փող չու նիս՝ ապա ցու ցի՛ր հայ ըլ լալդ: Միշտ կը խօ սիք 
այս նիւ թին վրայ, բայց միշտ «ժա մա նակ չի կայ», հի մա, հենց հի մա այս գոր ծը 
պի տի լմննայ, գործն ալ ադ մար դը աւե լի դիւ րու թե ամբ կ’ընէ: Բայց «ժա մա նակ 
չի կայ» ասե լով, մենք շատ սուղ կը վճա րենք անի կա: Աս մար դի կը ետ քը կը թե
լադ րեն, իսկ մէ ջը հո գի չի կայ, մեծ ծրա գիր չի կայ:

— Ձեր զա ւակ նե րը պի տի այս տե՞ղ ապ րեն:
— Ան պայ ման: Ես չեմ ու զեր որ ու րիշ տեղ էր թան: Հոս պի տի ապ րենք, 

ամէն ինչ պի տի անեմ ես ատոր հա մար:
— Ձե զի հա մար կա րե ւո՞ր է, հա յի հետ կ’ամուս նա նան, թէ՞…
— Այո: Ամէն բա նին մէջ ես կրնամ թոյլ վա րուիլ, բայց անոր մէջ՝ չէ: Ան

պայ ման: Գի տեն, անոնք ալ գի տեն:
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ԻՍ ՐԱ ՅԷԼ ՑԻ ՆԵ ՐԻ, ՅՈՅ ՆԵ ՐԻ, ՎՐԱ ՑԻ ՆԵ ՐԻ  
ՆԿԱՏ ՄԱՄԲ ԱՏԵ ԼՈՒ ԹԻՒՆ ՉԿԱՅ.  
ՄԵԾ ԱՏԵ ԼՈՒ ԹԻՒ ՆԸ ՀԱ ՅԵ ՐԻ ՆԿԱՏ ՄԱՄԲ Է
2011 Սեպ տեմ բե րի 23ին Ստամ բու լի Շիշ լի թա ղա մա սում Ար սէն Կա րա կո չը 
պատ մեց իր ըն տա նի քի պատ մու թիւ նը եւ քրիս տո նէ ու թե ա նը վե րա դառ-
նա լու իր ջան քե րի մա սին: Զրոյ ցը տե ղի է ու նե ցել թրքե րէ նով, սղագ րել եւ 
թարգ մա նել է Սե դա Գրի գո րե ա նը:

Ար սէ նին խնդրում եմ պատ մել իր ըն տա նի քի պատ մու թիւ նը, սկսած այն 
պա պից, որի մա սին ըն տա նե կան յի շո ղու թիւն ներ կան պահ պա նուած: 
Ար սէ նը հպար տու թե ամբ ասում է, որ ին քը ծա գու մով Փա լուից72 է, իսկ 
Փա լուն շատ հռչա կա ւոր է, այն տեղ Բին գէ օ լը73 կայ, ըն դա մէ նը երե սուն-
հինգ կմ. հե ռա ւո րու թե ամբ, մէ կու կէս ժա մուայ ճա նա պարհ:
— Իմ պա պե րը բո լո րը Փա լուից են եղել, Էրզ րու մից: Պա պերս տաս սե

րունդ, քսան սե րունդ՝ բո լո րը Փա լուից են եղել: Մե րոնք եր բեք գաղ թա կան չեն 
եղել, միշտ այն տեղ են ապ րել: Մենք Փա լուի ամե նա մեծ աշի րէթնենք եղել: Ընդ
հան րա պէս դա Օլո սե ան աշի րէթն էր, բայց հի մա Ու լու սե ան են գրում: Ինք նու
թե ան թղթե րում այժմ Ու լու սե ան կայ: Ար դէն շատ բան չգի տեմ ան ցե ա լի մեր 
կե ան քի մա սին, քա նի որ մեր ըն տա նի քի կե անքն ընդ հա տուել է: Ար դէն շատ 
փաս տաթղ թեր էլ չու նենք: Ինչ որ գի տենք՝ մի այն 1915ի վե րա բե րե ալ պատ
մած նե րը գի տենք: Ջար դի ժա մա նակ մեր աշի րէ թից ութ սուն հո գի սպա նե ցին  
(Soy k r mda ailemizde seksen kişi resmi olarak öldürüldü): Ար դէն իսկ մեծ ըն

72 Փա լուԲա լու (թուր քե րէն հնչիւ նա փո խու թե ամբ՝ Փա լու), քա ղաք եւ գա ւա ռակ Եփ րա տի 
ափին: Օս մա նե ան Կայս րու թե ան շրջա նում նախ՝ Խար բեր դի Կու սա կա լու թե ան գա ւա
ռակ, ապա մի ա ցուել է Դի ար բե քի րի Կու սա կա լու թե ա նը: Սահ մա նա կից էր Ճա պաղջ րին, 
Խար բեր դին, Չար սան ջա կին եւ վար չա կան Դեր սի մին: 1914ին Դեր սի մի քայ մա քա մու
թիւն նե րից մէկն էր: Հա մա պա տաս խա նում է պատ մա կան Ծոփ քի Բա լա հո վիտ Գա ւա ռին: 
Բա լուն բա ժան ւում էր 7 – 9 գիւ ղախմ բե րի՝ Գա րա չոր, Բու լա նըք, Մազ րուաթ, Գէ օք դե րէ, 
Օխու, Հուն, Խա րա բե կէն, Սա րա ջուր, Աշ մու շատ:

73 Բին գէ օլ  –  Ար սէ նը նկա տի ու նի ոչ թէ ներ կա յիս Բին գէ օ լի նա հան գը Թուր քի ա յի հա րաւ
արե ւել քում, այլ այդ նա հան գում գտնուող Բին գէ օ լի լեռ նե րը (հայ կա կան աղ բիւր նե րում՝ 
նա եւ Բիւ րակն)՝ հայ կա կան Տաւ րո սի Բին գէ օ լի Սա րա հար թում: Բին գէ օլ (հա զար լիճ) լեռ
նե րում են գտնւում Արաքս եւ Մնձուր գե տե րի ակունք նե րը: Ներ կա յումս Դեր սի մի Նա
հան գի Օւա ճի կի Գա ւա ռա կի տա րած քում է: Բին գէ օ լը բազ մա թիւ հայ կա կան առաս պել ներ 
ու աւան դազ րոյց ներ սնու ցող լեռ նա յին տա րածք է եւ մին չեւ Ցե ղաս պա նու թիւն Էրզ րու
մի ողջ հա յու թե ան հա մար ուխ տագ նա ցու թե ան յայտ նի վայր էր: Հա լա ջե ա նը գրում է, որ 
Բին գէ օ լում Մնձու րի ակ նունք նե րի ջրե րը հա մար ւում էին հա յոց հե թա նո սա կան Անա հիտ 
Աս տուա ծու հու ստինք նե րի կա թը, եւ աւան դա կան վար դա վա ռե ան տօ նա հան դէ սի վայր էր 
հա մար ւում: Աւան դազ րոյց նե րից մէկ ու րի շի հա մա ձայն Հայկ Նա հա պե տը Բէ լի դէմ կռուե
լուց առաջ իր նե տը մի ամ բողջ օր պա հել է Բիւ րակ նի սառ նո րակ ակունք նե րի ջրե րում՝ 
հա մո զուած, որ դրանք կ’աւե լաց նեն նե տի զօ րու թիւ նը:
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տա նիք էինք, երեք գիւղ մենք էինք: Խոշ մաթ74, Հաւ բաբ75, Սեք րաթ76: Այս  
երեք գիւղե րի անուն նե րը դեռ նոյն ձե ւով ար տա սան ւում են, չեն փո խուած… 
Հա րա ւում քրդա կան անուն նե րը փո խուե ցին, բայց այս երե քը փո խուած չեն: 
Հին հայ գիւ ղե րի անուն նե րը չեն կա րող փո խել, Հոշ մա թը չեն կա րող փո խել: 
Օրի նակ՝ Սա սու նում, Եոզ գա թում, այդ տե ղե րում անուն նե րը փո խուե ցին, բայց 
մեզ մօտ հին անուն նե րը, որ հայ կա կան են եղել, մնա ցել են: Բա լուում քրդե
րի գիւ ղե րը լեռ նե րում էին, հա յե րի գիւ ղե րը միշտ ձո րե րում էին, քա ղաք նե րին 
աւե լի մօտ էին, քա ղաք նե րում էլ հա յեր էին ապ րում: Ցե ղաս պա նու թե ան ժա
մա նակ մեծ հայ րի կիս աք սո րե ցին Սու րիա: 1922 – 23ին վե րա դար ձաւ: Երբ որ 
վե րա դար ձաւ, այս ան գամ իր գիւ ղը չգնաց, Քա րա քո չան77 գիւ ղը գնաց: Հայրս, 
հօ րա քոյրս, բո լորն էլ այն տեղ՝ Քա րա քո չա նում են ծնուել: Իր գիւ ղը չի գնում 
մեծ հայ րիկս, քա նի որ այն ժա մա նակ կա ռա վա րու թիւ նը այդ կող մի բո լոր գիւ
ղե րը տուել էր բալ կան նե րից եկած թուր քե րին: Քա նի որ այն տեղ քրդե րը շատ 
էին, քրդե րը մնա ցել էին իրենց տե ղե րում, հա յե րի ջար դե րից ու աք սո րից յե տոյ 

74 Խոշ մաթ (այժմ՝ Չա քուր քաշ)  –  Բա լու քա ղա քից մի փոքր հիւ սիսարե ւելք: 1912 – 13ի հա յոց 
պատ րի ար քա րա նի տուե ալ նե րով այս գիւ ղում ցե ղաս պա նու թիւ նից առաջ ապ րում էին 114 
տուն հա յեր, գոր ծում էին եր կու դպրոց ներ՝ 160 աշա կերտ նե րով (Raymond H. Kévorkian 
/ Paul B. Paboudjian, Les Arméniens dans l’Empire Ottoman à la Veille du Génocide, Paris, Éd. 
Arhis, 1992, էջ 408): Հա լա ջե ա նի տե ղե կու թիւն նե րով Խոշ մա թը Արա ծա նիի աջափ նե այ 
գիւ ղե րից ամե նա մեծն ու ամե նա հա յա շատն էր՝ 105 տուն, 840 մարդ (Գևորգ Հալաջյան, 
Դեր սիմի հայերի ազգագրութիւնը, հրատարակության պատրաստել և խմբագրել է Դ. 
Վար դումյանը, Հայ Ազգագրություն և Բանահիւսություն, Հտր. 5, Երեւան, Հայկական ՍՍՀ 
ԳԱ Հրատ, 197, էջ 83):

75 Հաւ բաբ  –  Հա ւաւ (այժմ՝ Էքի նէ օ զու): Բա լու Քա ղա քից հիւ սիսարեւ մուտք մօտ քսան կմ. 
հե ռա ւո րու թե ան վրայ: Քրդերն այն անուա նում են Հա բափ, խօ սակ ցու թե ան մէջ ցայ սօր 
գոր ծա ծա կան են նա եւ Հա բաբ, Հաւ բաբ, Հաւ հաւ ձե ւե րը: Մին չեւ վեր ջերս Հա ւա ւը Բա լու 
Գա ւա ռի գիւ ղե րից էր: Բա լուին շատ մօտ գտնուող Քո վան ջը լար գիւ ղում 1934ին հաս տա
տուած Ռու մի նի ա յից եւ Բուլ ղա րի ա յից գաղ թած մու սուլ ման նե րը, սա կայն, այն քան զար
գաց րին Քո վան ջը լա րը, որ այն 1988ին թիւ 3352 օրէն քով դար ձաւ Էլա զըղ Նա հան գի 11 գա
ւառ նե րից մէ կը: Քո վան ջը լա րի հետ մի ա սին Հա ւաւ եւ Օխի գիւ ղե րը նոյն պէս յայտ նուե ցին 
նոր գա ւա ռի տա րած քում: Հա ւաւն ու նէր 207 տուն հայ բնակ չու թիւն, եր կու եկե ղե ցի, եր կու 
դպրոց՝ 260 աշա կերտ ներ (Kévorkian/Paboudjian, էջ 408): Հա լա ջե ա նի տե ղե կու թիւն նե րով 
Բա լուի հով տի գիւ ղե րից ամե նա մեծն ու ամե նա հա յա շատն էր՝ 235 տուն, 1880 մարդ (Հա
լա ջե ան, էջ 82): Քղիի հա յու թե ան կո տո րած նե րի ակա նա տես վկայ Սի րա նուշ Եսա յե ա նը 
տա րագ րու թե ան իր խմբի հետ Բա լուում ակա նա տես է եղել Հա ւա ւի եւ կող քի գիւ ղե րի 
հրդե հին (ՀՀԱԱ, ֆ.227, ց.1, գ.484, թթ.1 – 14: Տես Հա յոց Ցե ղաս պա նու թիւ նը Օս մա նե ան 
Թուր քի ա յում: Վե րապ րած նե րի վկա յու թիւն ներ (Փաս տաթղ թե րի ժո ղո վա ծու), Հա տոր 3, 
Բիթ լի սի նա հանգ, Երե ւան, «Հա յաս տա նի ազ գա յին ար խիւ», 2012, էջ 161):

76 Սեք րաթ  –  Սագ րաթ (այժմ՝ Եա զու պա շու), Բա լու Քա ղա քից հիւ սիսարե ւելք: Ու նե ցել է 
75 տուն հայ բնակ չու թիւն, եկե ղե ցի, 73 աշա կերտ նե րով դպրոց (Kévorkian/Paboudjian, էջ 
408):

77 Քա րա քո չան (նախ կի նում՝ Թա փա, կամ Թե փէ), Բա լուից հիւ սիսարե ւելք, Օխու Գիւ ղից 
արեւ մուտք: Մին չեւ Ցե ղաս պա նու թիւնն ու նե ցել է 61 տուն հայ բնակ չու թիւն, 60 աշա կերտ
նե րով երկ սեռ դպրոց (Kévorkian/Paboudjian, էջ 408): Հա լա ջե ա նը նոյն պես հաս տա տում է 
դպրո ցի գո յու թիւ նը, որ տեղ դա սա ւան դում էր քա հա նան: Ըստ նրա՝ գիւղն ու նէր 448 հայ 
եւ 50 քուրդ բնակ չու թիւն ((Գէ որգ Հա լա ջե ան, էջ 84):
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բալ կան նե րից թուր քեր բե րե ցին նստեց րին, որ պէս զի քրդե րին նուա զեց նէ ին: 
Իսկ Քա րա քո չան հայրս գնաց, քա նի որ այն տեղ ծա նօթ կար, կապ կար: Քա
րա քո չա նի հա յե րին էլ էին աք սո րել, բայց այն տեղ բալ կան նե րից եկած մի այն 
մէկ թուրք ըն տա նիք էր նստել: Մի այն մէկ ըն տա նիք: Մին չեւ հի մա նրան ցից 
Քա րա քո չա նում եր կու ծեր մարդ են ապ րում: Մի այն նրանք են մնա ցել: Փա լուն 
Մի ջին Արե ւել քի առեւտ րա կան կենտ րոնն էր: Պա պերս Թուր քի ա յի այդ շրջան
նե րում թե րեւս չոր րորդ – հին գե րորդ հա րուստ նե րից էին: Էլա զի կից, Քե բա նից 
ան մի ջա պէս յե տոյ նրանց հո ղերն էին սկսւում: Այդ տե ղի բո լոր հո ղերն իրենցն 
էին: Իմ մեծ հօրս պատ մած նե րի հա մա ձայն շատ հա րուստ ըն տա նիք էր: Միշտ 
Ամե րի կա յի հետ կա պեր են ու նե ցել, գնա ցել եկել են: Տղա մար դիկ՝ քա ռա սուն 
հո գի չորս տա րով գնում էին այն տեղ աշ խա տում, փո ղը բե րում էին: Կա նայք 
միշտ տանն էին: Չորս տա րին մէկ վե րա դառ նում էին, հո ղեր էին գնում, կա
լուածք ներ… Եւ նրան ցից մի այն մէկ մեծ հայրս ողջ մնաց, եւ իր եր կու հօ րեղ
բայր նե րը: Մէ կը Խո րենն է, անու նը Խո րեն է: Ամե րի կա գնաց: Միւ սի անու նը 
Պօ ղոս էր: Նա էլ Ֆրան սիա գնաց: Բայց մեծ հայրս նրանց մին չեւ իր մա հը եր
բեք չտե սաւ: Հօրս եր կու քոյ րե րը... տասն հինգ – տասն վեց տա րե կան աղ ջիկ
ներ, տա րան աս կե ար նե րը, եւ այդ պէս էլ չի մա ցան՝ ի՞նչ արե ցին, ի՞նչ եղաւ իրենց 
ճա կա տագ րե րը… չգի տեն՝ մե ռա՞ն, ամուս նա ցա՞ն, ի՞նչ եղան: Գու ցէ գե րի տա
րան, չգի տեն ոչինչ:

Պապս 15 թուին քսան մէկ տա րե կան էր, ամուս նա ցած չէր դեռ: Նրանց 
բո լո րին Սի րիա քշե ցին, բայց քչե րը հա սան, եւ մի մե ան ցից բա ժա նուած էին 
ճա նա պար հին: Պապս, Խո րե նը եւ Պօ ղո սը այ լեւս մի մե անց չտե սան: Մեծ հօրս 
եր կու հօ րեղ բայր նե րը, մօր հօ րեղ բայր ներն էլ գնա ցին, բայց եր բեք իրար չտե
սան: Մեծ հայրս Պաղ տատ եր կա թու ղու վրայ էր աշ խա տում: Ես վստահ եմ, որ 
Ցե ղաս պա նու թե ան բո լոր հար ցը այս եր կա թու ղուն վրայ է: Օս ման ցի նե րի՝ Աբ
դուլ Յա մի դի եւ Գեր մա նի ա յի մի ջեւ հա մա ձայ նագ րու թիւն կար այդ եր կա թու ղու 
հա մար78: Քա նի՞ կի լո մետր է: Եւ այդ եր կա թու ղու վրայ աշ խա տող բո լոր ճար

78 Բոս ֆո րը Պար սից Ծո ցի հետ կա պող եր կա թու ղի, որի եր կա րու թիւ նը հաս նում է 2400 կմ.: 
19րդ դա րա վեր ջին եւ 20րդ դա րասկզ բին Օս մա նե ան Կայս րու թե ան տա րած քով անց նող 
եր կա թու ղու կա ռու ցու մը մրցակ ցու թե ան առար կայ է դար ձել եւ րո պա կան մեծ պե տու
թիւն նե րի, մաս նա ւո րա պէս Բրի տա նի ա յի եւ Գեր մա նի ա յի մի ջեւ: Բաղ դա տի եր կա թու ղու 
շի նա րա րու թիւնն ու շա հա գոր ծու մը մե ծաց նում էր տա րա ծաշր ջա նում նրանց դե րա կա
տա րու թիւ նը: 1888 – 1899ին Գեր մա նի ա յին յա ջո ղուեց Թուր քի ա յից ստա նալ Բաղ դա տի 
եր կա թու ղու հիմ նա կան հա տուա ծի կա ռուց ման եւ շա հա գործ ման ար տօ նու թիւն: Ամ բողջ 
եր կա թու ղու կա ռու ցումն աւար տուել է 1934 – 1941ին՝ անգ լի ա կան եւ ֆրան սի ա կան մաս նա
ւոր ըն կե րու թիւն նե րի կող մից: Գեր ման փոր ձա գէտ նե րը Թուր քի ա յին խոր հուրդ են տուել 
Արեւմ տե ան Հա յաս տա նի տա րած քում թուր քա կան մի ա տար րու թիւն ստեղ ծե լու հա մար 
հա յե րին զան գուա ծա բար վե րաբ նա կեց նել Բաղ դա տի եր կա թու ղու շի նա րա րու թե ան տե
ղա մա սե րում, որով կը լու ծուէր եր կու կա րե ւոր խնդիր՝ եր կա թու ղու կա ռու ցու մը կ’ապա
հո վուէր ձեռ նե րէց ու գոր ծու նե այ բա նուո րա կան ու ժով, եւ մի ա ժա մա նակ կը թու լա նար 
ռու սա կան ազ դե ցու թիւ նը Արեւմ տե ան Հա յաս տա նում: Հա մար ւում է, որ այս տե սա կէ տը 
յե տա գա յում հիմք հան դի սա ցաւ Հա յոց Ցե ղաս պա նու թե ան հա մար: Բաղ դա տի եր կա թու
ղու առան ձին տե ղա մա սե րի շի նա րա րու թե ան բազ մա թիւ հա յեր են մաս նակ ցել, որոնց 
Առա ջին Հա մաշ խար հա յին Պա տե րազ մի տա րի նե րին գլխո վին ոչն չաց րել են:
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տա րա պե տե րը, աշ խա տող նե րը, վար պետ նե րը հայ էին: Մեծ դրամ կար: Այդ 
ժա մա նակ իթ թի հա տա կան ներն էլ ու զում էին քրիս տո նե այ հա մայն քը ջնջել… 
սա էր, բայց...Մի կող մից հա յե րին դրա մը չտանք՝ մեզ կը մնայ մտա ծե ցին, 
միւս կող մից՝ հա յե րը կ’ոչն չաց նենք՝ իթ թի հա տա կան նե րի ծրա գի րը կը լրա նայ: 
Ես եր կար տա րի ներ Գեր մա նիա ապ րե ցի: Գեր մա նա կան բանկն էլ հա յե րին 
պարտք ու նէր, հա րիւր մի լի ոն դո լար: Հա յե րին ջար դե լով բո լո րը շա հում էին: 
Գեր մա նա ցի ներն էլ մատ ու նեն Ցե ղաս պա նու թե ան մէջ, վեր ջում ար դէն վճա
րե ցին: Ամ բող ջը՝ ինչ եղաւ, գեր մա նա կան սպա նե րի ներ կա յու թե ամբ եւ նրանց 
հսկո ղու թե ամբ եղաւ: Նրանք պատ րուակ ներ բռնե ցին՝ իբր հա յե րը ռուս նե րին 
մօ տե ցան: Մնա ցած ամէն ին չից զատ նա եւ այլ տնտե սա կան պատ ճառ ներ կա
յին: Այդ ժա մա նակ Օս մա նե ան ամե նա հա րուստ ազ գը, ժո ղո վուր դը հա յերն 
էին: Հա յե րի ու նե ցուած քը հան գիստ չէր տա լիս, տնտե սա կան պատ ճառ ներ 
էին: Յե տոյ էլ՝ նոր ազգ էին հիմ նում՝ թուր քա կան ազ գը, նոր պե տու թիւն: Հա յե
րի ու նե ցուածքն էլ իրենց մնաց, այս նո րե րին: Տնտե սա կան պատ ճառ ներ էին: 
Մու սուլ ման նե րի մէջ քա րոզ չու թիւն արե ցին, բոր բո քե ցին, բո ղո քե ցին՝ իբ րեւ թէ 
քրիս տո նե ա նե րը ձեզ կո տո րե լու են: Դրա նից բա ցի սուն նի քրդե րին ու ալե ւի նե
րին իրար դէմ հա նե ցին, սրանք էլ իրար կո տո րե ցին:

— Ար սէն, բայց եթէ վե րա դառ նանք յի շո ղու թիւն նե րին, ձեր գեր դաս տա-
նից ութ սուն հո գի սպա նե ցին, քա նի՞սը կեն դա նի մնա ցին:
— Մեծ մօրս քոյ րը ապ րում է: Այս տեղ՝ Ստամ բու լում է, Քա դը քէ օ յում, ես 

իրեն տե սել եմ: Մեծ հօրս կող մից մի այն Խո րե նը, Պօ ղոսն ու Թոր գո մը կեն դա
նի մնա ցին, մէկ էլ իմ պապս: Հինգ մարդ: Դրան ցից մի այն պապս վե րա դար
ձաւ:

— Իսկ ու րիշ գեր դաս տան նե րից հա յեր վե րա դար ձա՞ն, կամ՝ կեն դա նի 
մնա ցի՞ն:
— Եր բեք չի մա ցայ:
— Քա րա քո չա նում ձեր պա պից բա ցի ու րիշ հա յեր չկա յի՞ն ար դէն:
— Ոչ, Քա րա քո չա նից մի այն մէկ ըն տա նիք է վե րա դար ձել, Թօ փա լե ան 

ըն տա նի քը: Սի րի ա յից վե րա դար ձան, բայց տե սան, որ պայ ման նե րը խա ղաղ 
չեն, գնա ցին Սի րիա եւ այն տե ղից՝ Երե ւան: Իմ ծնած գիւղս Օխու79 է անու նը, 
հին հայ կա կան անունն է, Քա րա քո չա նի մօտ: Քրդե րը հա յե րից յե տոյ անու նը 
փո խե ցին, Yeğ/Եղ/Եխ կո չե ցին, յե տոյ թուր քե րը փո խե ցին, Բուլ գուր ջուք կո չե
ցին: Բուլ գու րը ձա ւարն է: Մեր գիւ ղում եր կու ըն տա նիք կար: Երբ որ պապս 
Քա րա քո չա նի մէջ հաս տա տուեց, Օխու եր կու ըն տա նիք կար, եր կու աշի րէթ: 

79 Օխու (այժմ՝ Բուլ գուր ջուք), Բա լու Քա ղա քից հիւ սիսարե ւելք: 20րդ դա րասկզ բին խա ռը 
հայքրդա կան գիւղ էր (25 տուն հայ, 25 տուն քուրդ): Ու նէր դպրոց՝ 40 աշա կերտ նե րով 
(Kévorkian/Paboudjian, էջ 408): Ըստ Հա լա ջե ա նի, Օխուն ու նէր 45 տուն հայ, 32 տուն քուրդ, 
հա մա պա տաս խա նա բար 586 հայ եւ 200 քուրդ բնակ չու թիւն, Ս. Կի րա կոս անու նով եկե ղե
ցի եւ հայ կա կան դպրո ցում սո վո րում էին նա եւ քուրդ երե խա ներ (Հա լա ջե ան, էջ 83):
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Աշի րէթ չէ, եր կու ըն տա նիք: Մէ կը Ազ նա ւուր, մին չեւ հի մա իսկ Քա րա քո չա նի 
ամե նա մեծ ըն տա նիքն է: Իս կա պէս զօ րա ւոր աշի րէթ ներ էին: Նոյ նիսկ Ցե ղա
ս պա նու թե ան ժա մա նակ այդ մար դիկ չլքե ցին, չգնա ցին: Նրանք իրենց ըն տա
նիք ներն առան, կող քի գիւ ղե րը գնա ցին, թաք նուե ցին, որոշ ժա մա նակ տար բեր 
տե ղեր մնա ցին, երեք – չորս կի լո մետր հե ռա ւո րու թե ամբ, վեր ջը վե րա դար ձան 
Քա րա քո չան: Մէ կը Ազ նա ւուր ըն տա նիքն էր, միւ սը՝ Թօ փա լե ան ըն տա նի քը: 
Ետ են վե րա դար ձել, իրենց գիւ ղին մօտ շատ պզտիկ եր կու երեք կի լո մետր հե
ռա ւո րու թե ան պզտիկ գիւ ղում տե ղա ւո րուել են: Բայց այն տեղ մի աղա կար, պե
տու թե ան պաշ տօ նե այ էր, պե տու թե ան հա մար էր աշ խա տում, ու զում է նրանց 
փո ղե րը իւ րաց նել: Լուր է տա լիս մահ մե դա կան քրդե րին, գա լիս են կո տո րում: 
Ազ նա ւու րե ան ըն տա նի քից մէ կը չմնաց: Ազ նա ւուր նե րին բայց պե տու թիւ նը չէ, 
մահ մե դա կան քրդե րը սպա նե ցին: Այդ սպա նող քրդերն էլ իրենց մօտ աշ խա
տող նե րից էին: Յե տոյ նրանց փո խա րէն մահ մե դա կան քրդեր բնա կուե ցին: Իսկ 
Թօ փա լե ան նե րի ազգն էլ, ինչ պէս ասա ցի, ետ վե րա դար ձաւ Սի րիա80:

Մեծ հայրս Քա րա քո չան վե րա դար ձի ժա մա նակ այն տեղ մի աղա կար: 
Քուրդ աղա էր, որ տե ղից լի նե լը յայտ նի չէր, բայց պե տու թե ան դէմ մարդ էր: 
Նա մեծ հայ րի կիս պաշտ պա նում է: Մեծ հայրս նրա մօտ էր աշ խա տում, եւ այդ 
աղան տուն է տա լիս նրան: Երբ երե սուն տա րե կա նը լրա նում է, ասում է՝ քեզ 
պի տի ամուս նաց նեմ: Մեծ հայրս ասում է՝ ինձ չես կա րող այս տեղ ամուս նաց
նել: Չէ, — ասում է, — ես քեզ հա յի հետ պի տի ամուս նաց նեմ: Մէ կը կայ Փա լու, 
զա զա քրդեր են, 15 թուին նրանց երեք – չորս տա րե կան մի աղ ջիկ երե խայ են 
պահ տուել: Ողջ է մնա ցել, հի մա մե ծա ցել է: Այդ պէս աղան հօրս ամուս նաց նում 
է հայ աղջ կայ հետ, տուն են շի նում, եւ այդ տեղ ապ րում են: Ար դէն ամէն բան 
վեր ջա ցել էր, եւ իր բնա կան կե անքն է սկսում: Քա րա քո չա նում են ապ րում: Քա
րա քո չա նը չէ՞ որ դա տա րա կուել էր հա յե րից, եւ տար բեր կող մե րից այդ տեղ մար
դիկ են գա լիս ապ րե լու: Մահ մե դա կան քրդեր: Յե տոյ, սա կայն, կը պար զուի, որ 
դրանք հա յեր են, բո լո րից թաքն ւում են: Բայց Պաղ տա տի եր կա թու ղու աշ խա
տանք նե րը դեռ չէ ին աւար տուել, եւ մեծ հայրս ամուս նա նա լուց յե տոյ գնում է 
այն տեղ աշ խա տե լու: Եր կա թու ղու շի նա րա րու թիւ նից յե տոյ է հիմ նա կան վե րա
դառ նում, բայց այդ ըն թաց քում երե խա ներ են ծնւում՝ երեք տղայ, երեք աղ ջիկ: 
Աղ ջիկ նե րից մէ կը տաս նե օթ տա րե կա նում մա հա նում է: Մեծ հօրս տղա նե րը 
մե ծա նում են, պի տի կար գուեն, եւ աղջ կայ հար ցը շատ բարդ էր: Հայ աղ ջիկ 
չկայ: Պի տի գտնեն, մէ կը պի տի տեղն ասի: Եթէ հա յեր կան էլ՝ թաք նուած են, 
յայտ նի չեն անում իրենց հայ լի նե լը: Ինչ պէս մեր մօտ՝ Քա րա քո չա նում: Վեր ջը 
յայտ նի եղաւ, որ այդ քուր դե րի մէջ հա յեր էին: Քուրդ լի նե լը գի տէ ինք, բայց 
չգի տէ ինք, որ հայ են: Շատ ուշ, շատ ուշ իմա ցանք: Իրենք իրենց մէջ գի տէ ին 
հայ լի նե լը, մի այն մենք չգի տէ ինք: Յայտ նի էր մի այն մեծ հայ րի կիս հայ լի նե լը: 

80 Յե տա գա յում Բա րու նակ Թօ փա լե ա նը պի տի գրէր գիրք՝ «Հայ րե նի Գիւղս Օխու», Պոս
թըն, Տպ. Հայ րե նիք, 1943:
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Այդ պի սով նրանք գի տէ ին մեր հայ լի նե լը, բայց մենք չգի տէ ինք իրեն ցը, որով
հե տեւ անու նը Մուս տա ֆա էր, չգի տեմ ինչ էր… շատ, շատ ուշ իմա ցանք նրանց 
հայ լի նե լը: Նրանք իմ մեծ հայ րի կից շատ ուշ էին եկել, որ պէս քուրդ էին եկել, 
մենք էլ որ պէս քուրդ գի տէ ինք իրենց: Ես պզտիկ էի, ջուր էի տա նում այդ Մուս
տա ֆա յին: Գիւ ղում մի լաւ, պաղ աղ բիւր կար, ահա գին մարդ գնում էր այդ աղ
բիւ րը, բայց նրանց իր դոյ լը չէր տա լիս, մի այն ինձ էր տա լիս եւ խնդրում՝ իր հա
մար ջուր բե րեմ: Մի օր հարց րի մեծ հօրս, թէ ին չու՛ միշտ մի այն ինձ է խնդրում 
ջուր բե րեմ իր հա մար, ին չու՛ ու րիշ երե խա նե րի չի ասում: Մեծ հայրս ասաց՝ 
«տե՛ս, տղաս, նա քեզ շատ է սի րում, որով հե տեւ դու հայ ես, այդ պատ ճա ռով է 
միշտ քեզ խնդրում: Նա էլ հայ է»: Ես շուա րած էի մնա ցել՝ ինչ պէ՞ս կա րող է հայ 
լի նել, եթէ մզկիթ է գնում, նա մազ է բռնում, ինչ պէ՞ս հայ է: Պապս ասաց՝ «վա
խից է այդ պէս անում»: Եր կար գաղտ նի էին մնում: Բայց վեր ջը բո լո րին յայտ նի 
էր, բո լո րը գի տէ ին: Այդ ըն տա նի քի մի մա սը դեռ այն տեղ է: Որ պէս մահ մե դա
կան են յայտ նի: Բայց վեր ջը իրեն ցից էլ գնա ցին: Իրենց հա յու թիւ նը յայտ նի 
եղաւ, այ լեւս մնալ չէ ին կա րող: Տասն հինգ տա րի առաջ Գեր մա նիա գնա ցին: 
Նախ Էլա զիգ գնա ցին, յե տոյ՝ Գեր մա նիա: Այդ Մուս տա ֆան տասն վեց հատ 
զա ւակ ու նէր, տասն մէկ տղայ, հինգ աղ ջիկ, բո լո րը՝ մէկ կնո ջից: Ես Գեր մա նիա 
Համ բուր գում էի, իրենք էլ Համ բուրգ եկան, այն տեղ մկրտուե ցին: Գեր մա նա
կան եկե ղե ցու մէջ:

— Ես ու զում եմ հաս կա նալ՝ ին չո՞ւ մէ կը յայտ նի արեց իր հայ լի նե լը, 
միւս նե րը՝ չէ: Եթէ վտանգ կար՝ բո լո րի հա մար կար:
— Վտան գը տար բեր էր: Իմ մեծ հայ րի կիս հայ լի նե լը ար դէն սկզբից 

յայտ նի էր: Այդ աղան, որի ըն տա նի քը մին չեւ այ սօր այն տեղ է ապ րում, իր զա
ւակ նե րը, իր թոռ նե րը դեռ այն տեղ են ապ րում, մեզ պաշտ պա նում էին, մեզ ոչ 
մէ կը չէր կա րող բան ասել: Հայրս հի մա հի ւանդ է, նրանք ամէն օր հե ռա ձայ
նում են հարց նե լու, թէ ինչ պէ՛ս է: Ար դէն սկզբից գի տէ ին մեր հայ լի նե լը: Իսկ ուշ 
եկած նե րը, որ յայտ նի չէ ին արել իրենց հայ լի նե լը, որե ւէ մէ կից պաշտ պա նուել 
չէ ին կա րող: Իրա կա նում մեր թղթե րում, մեր վկա յա կան նե րում էլ իս լամ էր 
գրուած: Այ սինքն՝ մենք հայ էինք, մեզ հայ գի տէ ինք, ու րիշ ներն էլ մեզ հայ գի
տէ ին, բայց թղթե րով մահ մե դա կան էինք: Թղթե րով մահ մե դա կան էինք, բայց 
մզկիթ չէ ինք գնում, նա մազ չէ ինք բռնում: Դա բո լո րին հաս կա նա լի էր: Իսկ 
իրենք բո լո րի հա մար մահ մե դա կան էին, թղթե րով մահ մե դա կան էին, բայց մի
այն իրենք իրենց մէջ հայ էին, իրենք իրենց հա մար հայ էին: Հենց որ դա յայտ
նի եղաւ, հենց որ այդ մա սին խօ սակ ցու թիւն ներ եղան, ար դէն վտան գա ւոր էր: 
Նրանք շատ էին բազ մա ցել, պատ կե րաց րէք՝ ութ սուն ըն տա նիք, ամէն ըն տա
նի քում մի ջի նը տաս մարդ կայ: Բայց սրանք յայտ նի ներն են: Իրա կա նում աւե լի 
շատ են: Ոմանց թուրք գի տեն, ոմանց քուրդ գի տեն, բայց հայ են իրա կա նում: 
Մահ մե դա կան ձե ւաց նող, բայց հայ եղող:

— Գու ցէ դրանք մի այն են թադ րու թիւն նե՞ր են: Գու ցէ մի այն դո՞ւք էք այդ-
պէս կար ծում: Ձեր ծա նօթ նե րի օրի նա կով էք դա տում, բայց գու ցէ ու րիշ-
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նե րը չկա՞ն: Չէ՞ որ վստահ չգի տէք, այդ մու սուլ ման նե րը նախ կի նում հայ 
էի՞ն, թէ՞ ոչ:
— Մեծ հայրս բո լո րը գի տէր: Բո լո րին ճա նա չում էր: Յե տոյ շատ բան 

իմա ցուեց: Եր կու քոյ րիկ ու նեմ այն տեղ ապ րող: Մէ կը հի մա Գեր մա նիա է, իսկ 
միւս քոյրս դեռ այն տեղ է: Նրանք շատ լաւ տե ղե ակ են:

— Տե սէք, իրենց գիւ ղում ապ րող այդ մարդ կանց մա սին մեծ հայրդ շատ 
ուշ իմա ցաւ, որ հայ են: Ու րիշ տե ղեր ապ րող նե րի մա սին ինչ պէ՞ս կա րող 
էր իմա նալ:
— Մեծ հայրս ամէ նը գի տէր: Փա լուի մէջ աշ խա տող նե րը բո լորն էլ եր

կա թու ղու վրայ էին աշ խա տել, մեծ հայրս բո լո րին էլ ճա նա չում էր: Մեծ հայրս 
ասում էր, որ դրանք շատ են: Այն, որ ին քը ստոյգ գի տի, ութ սուն տուն, ամէն 
տան մէջ տա սը հո գի կան: Բայց դրա նից զատ էլ հի մա շա տերն ասում են իրենց 
հայ լի նե լու մա սին: Հի մա առա ջուայ պէս չէ: Իմ քե ռայրս, մայ րը հայ է, ասում 
էր՝ հօրս չեմ սի րում: Իր տղան, Ահ մէթ էր անու նը, գնաց դա տա րան տուեց Գեր
մա նի ա յի մէջ եւ Ար մէն արեց իր անու նը: Մեծ տա տը հայ էր՝ հայ կա կան կող մը 
սի րե ցին: Քրդա կան կող մը չէ ին սի րում: Օրի նակ, նրա Մե լի քէ քոյ րը, հինգ – վեց 
տա րի տար բե րու թիւն ու նենք իրար մի ջեւ, մի փոքր խենթ է, ամէն ին չը բարձ
րա ձայն ասում է, վախ չու նի: Նա մեզ ըն դու նեց, բայց իր հայ րա կան՝ քրդա կան 
կող մը չի ըն դու նում: Այդ ըն տա նի քի մէջ այդ պի սի ընտ րու թիւն կայ: Եւ ար դէն 
շա տե րը կան, որ տա տի կամ պա պի պատ ճա ռով իրենց հայ կա կան կող մի ազ
գա կան նե րին են ընտ րում:

— Բալ կան նե րից բե րուած եւ հա յե րի գիւ ղե րում բնա կե ցուած մահ մե դա-
կան նե րի մէջ վստահ, որ հա յեր չկան: Բա լուի գիւ ղե րը, որ տե ղից հա յե-
րին քշե ցին, սեր բեր, ալ բան ներ, Բալ կան նե րից մարդ կանց բե րե ցին…
— Քա րա քո չում բալ կան նե րից բե րուած նե րը լրիւ Ռու մի նի ա յից են, Հա

րաւս լա ւի ա յից բոս նի ա ցի ներ, առ նա ուտ ներ… կա ռա վա րու թիւ նը նրանց հա յե րի 
տնե րը տուեց: Բայց նրանք այն տեղ եր կար չկա րո ղա ցան ապ րել: Ին չո՞ւ: Որով
հե տեւ քիւր դե րը հան գիստ չթո ղե ցին: Շա տե րը մի այն եր կու – երեք տա րի մնա
ցին: Քիւր դե րը ամէ նին էլ վռնդե ցին եւ իրենք տե ղա ւո րուե ցին: Քիւր դե րը շատ 
դժգոհ էին նրանց գա լու պատ ճա ռով: Ար դէն կա դաստ րի մա սին երբ որ խօ սում 
ենք, ար դէն յայտ նի է, որ կա ռա վա րու թիւ նը այս նոր կա լուա ծաթղ թե րը հենց 
քրդե րին է տա լիս: Այ սինքն հա յե րի նախ կին ու նե ցուած քը հենց հի մա օրէն
քով քիւր դե րին է տա լիս: Բայց մեր կա լուա ծաթղ թե րը կան: Մենք շատ կա լուա
ծաթղ թեր ու նենք օս մա նա կան: Արա բե րէ նով է գրած: Բո լո րը պա հել ենք: Մեր 
տնե րում են: Հօ րեղ բայր ներս էլ ու նեն: Սա կայն կա ռա վա րու թիւ նը նոր կա նո
նադ րու թիւն արեց, որ պէս զի քա նի դեռ այդ բալ կան ցի նե րի կա լուած նե րը չկար
գա ւո րուեն, որե ւէ իրա ւունք չտրուի հին կա լուա ծաթղ թե րի նկատ մամբ: Բայց 
ահա գին մարդ կանց կա լուա ծաթղ թերն էլ այ րե ցին, ոչն չաց րին: Ան ցե ալ տա րի 
գնա ցի, հօրս ըն տա նի քի անձ նագ րի պատ ճէ նը հա նե ցի: Ինձ այդ թուղ թը պէտք 
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էր, որով հե տեւ Հո լան դի ա յում Յով հան նէս անու նով մի եղ բայր ու նեմ, ու զում 
էր մկրտուել, եւ այն տեղ իր ծնուած երկ րի փաս տաթղ թե րում ար ձա նագ րուած 
անուն նե րի հիմ քե րի կա րի քը կար: Այ սինքն՝ որ պա պե րը հայ են եղել: Պատ րի
ար քու թե ա նը խնդրե ցինք, թուղթ չտուե ցին: Ասել էին՝ դուք հայ չէք: Ինչ պէ՞ս հայ 
չենք, եթէ իր անձ նագ րում Օհա նէս Քա րա քաշ է գրուած: Գնա ցի Փա լու կենտ
րոն: Ինձ ասա ցին, որ ձեր ըն տա նի քի անձ նագ րի գրու թիւն նե րը Քո վան ջը լար 
գիւ ղում պէտք է լի նի: Մեր անձ նագ րի գրու թիւն նե րը բո լորն էլ Քո վան ջը լար է: 
Գնա ցի Քո վան ջը լար, այն տե ղի պաշ տօ նե ան նա յում է թղթին ու կո պիտ ասում 
է՝ դու ինչ պի սի՞ թղթի հա մար ես եկել: Շատ կոշտ է խօ սում: Ես էլ բար կա նում եմ, 
բռնում մար դու երե սին բռունց քով խփում եմ: Պարզ է՝ տա նում են ոս տի կա նու
թիւն, բա ցատ րու թիւն ներ, կա րող էր դա տի հարց դառ նալ: Յե տոյ փոր ձում եմ 
գնալ Քա րա քո չան եւ այդ թուղթն այն տե ղից վերց նել: Այն տե ղի պաշ տօ նե ան էլ 
տիգ րա նա կերտ ցի81 մի երի տա սարդ է: Նրան ասում եմ՝ ես հայ եմ, անձ նա գիրս 
այս տեղ է, ես ու զում եմ իմ ըն տա նի քի անձ նագ րի հիմք հան դի սա ցող փաս
տաթղ թե րը վերց նել: Ասում է՝ Քո վան ջը լա րում է, ին չո՞ւ այն տեղ չես գնում: Բո լո
րը պատ մում եմ: Պաշ տօ նե ան էլ ասում է՝ ես քեզ մի թուղթ կը տամ, այդ թուղթն 
ա՛ռ, գնա՛, իմ անունս էլ տուր: Եթէ չտան, ես քո ողջ գեր դաս տա նի թուղ թը կը 
հա նեմ: Գնում եմ Քո վան ջը լար՝ կրկին չեն տա լիս: Այդ ժա մա նակ մտա ծում եմ 
մօ րեղ բօրս դի մել: Մօ րեղ բայրս էլ այդ տե ղի ամե նավ տան գա ւոր աշի րէթ նե րից 
մէ կից է: Մայ րը հայ է, հայ րը քուրդ: Զան գում եմ մօ րեղ բօրս: Մօ րեղ բայրս հե
ռա խօ սով խօ սում է Քո վան ջը լա րի պաշ տօ նե ա յի հետ, վեր ջը՝ «շատ հա զար նե
րո ղու թիւն, սխա լու թիւն է եղել, շատ նե րո ղու թիւն, ես չգի տէի, որ դուք Ռա մա
զա նի քրոջ տղան էք»: Է, քրոջ տղան եմ, քրոջ տղան չեմ՝ ի՞նչ տար բե րու թիւն: 
Իրա կա նում տար բե րու թիւնն այն է, որ հայ եմ: Հա մա կար գի չը բե րեց, ստու գեց՝ 
Ու լու սե ան ըն տա նի քը յե տոյ Քա րա քաշ է դար ձել, այո….Պապն ո՞վ է, տատն ո՞վ 
է, երե խա ներն ով քե՞ր են: Բո լո րը հա յեր են: Ես այդ թղթե րը բո լո րը հա նե ցի, 
որ պէս զի եղ բայրս Հո լան դի ա յում մկրտուի: Որով հե տեւ չտուե ցին մեզ պատ րի
ար քու թիւ նից հայ լի նե լու մա սին տե ղե կանք, իսկ մենք պէտք ու նէ ինք բա ցատ
րե լու, ցոյց տա լու՝ ով էինք: Իս կա պէս հա յեր էինք:

Այն տեղ՝ բո ղո քա կան եկե ղե ցու մէջ դա ստա ցուեց, եղ բայրս մկրտուեց: 
Բայց այս տեղ՝ Ստամ բու լի պատ րի ար քա րա նում չի ստաց ւում: Դուք հա յեր չեք, 
— ասում են: Ես էլ գնա ցի Հա յաս տա նում մկրտուե ցի: 1995ին: Սի մոն պզտիկ 
եղ բայրս էլ այն տեղ մկրտուեց, նրա զա ւակ ներն էլ: Սի մոն եղ բայրս Գեր մա նի ա
յում էր ամուս նա ցած, Գեր մա նի ա յից գնաց Երե ւա նում մկրտուեց:

— Ձեր ըն տա նի քը Բա լուից ին չո՞ւ գնաց Գեր մա նիա, առի թը հայ լի նե՞լն 
էր, թէ՞ կապ չու նէր հայ լի նե լը:
— Ան պատ ճառ: 1990ական նե րին շատ մար դիկ գնա ցին: Քիւր դե րը շատ 

գնա ցին: Ադ շրջան նե րում շատ ճնշում կար յատ կա պէս քիւր դե րի նկատ մամբ, 

81 Տիգ րա նա կերտ ասե լով նկա տի ու նի Դի ար բե քի րը:
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փո ղո ցում էլ մար դիկ էին մա հա նում: Շատ ան մեղ մար դիկ մե ռան: Մենք՝ հա
յերս էլ մտա ծե ցինք, որ մի օր մեր վրայ է շուռ գա լու: Իրա կա նու թե ան մէջ մենք 
ըն տա նի քով էինք ու զում գնալ, բայց մայրս եւ հայրս չու զե ցին գալ: Հի մա բո լորս 
ար դէն Ստա բու լում ենք: Փա լուում հի մա երեք քոյր ու նեմ, մի քոյրս էլ Գեր մա
նիա գնաց: Այն տեղ դեռ հօ րեղ բօրս ութ աղ ջիկ նե րը կան: Գիւ ղում մենք նոր 
տուն ենք շի նում: Մեր գիւ ղը մենք ամ բող ջո վին չենք լքել:

— Բայց գիւ ղում մկրտուած հայ կա՞յ:
— Այո, չորս – հինգ հո գի կայ, լաւ գի տեմ: Բայց նրանք էլ Գեր մա նիա 

գնա ցին: Որով հե տեւ իրենց անձ նագ րի մէջ իս լամ են գրում: Մարդն ասում է՝ ես 
չեմ ու զում իս լամ գրուի, սա պե տու թե ան բռնի պար տադ րած բան է եղել, որով
հե տեւ ես իս լամ չեմ ու եր բեք չեմ եղել: Դա տի են տա լիս, դա տա ւորն ըն դու նում 
է, բայց դա տա խազն առար կում է, եւ չի ստաց ւում: Եթէ դու Պօ լիս ես ծնուել՝ 
աւե լի հեշտ է, բայց Անա տո լի ա յում կրօ նը փո խե լը դժուար բան է: Վեր ջին տա
րի նե րին որոշ բա ներ փո խուած են, յատ կա պէս Տիգ րա նա կեր տում աւե լի լաւ է, 
որով հե տեւ քա ղա քա պե տը քիւրդ է եւ այն տե ղի քա ղա քա պե տու թիւ նը ըն դա ռա
ջում է: Բայց յատ կա պէս վաթ սու նա կան թուա կան նե րը շատ դժուար տա րի ներ 
էին, եւ եօ թա նա սու նա կան նե րին՝ յատ կա պէս:

— Իսկ կա՞ն ար դե օք քրդեր, որոնց մայ րը, տա տը հայ են, եւ իրենք հի մա 
քրիս տո նե այ են դառ նում:
— Կան, շատ կան: Եւ աւե լի շատ քիւր դերն են խօ սում այն մա սին, թէ իբր 

ես քիւրդ եմ, բայց գեր դաս տա նիս մէջ հա յեր կան: Հպար տա նում են: Քրիս տո
նե այ դար ձող նե րին էլ գէշ չեն նա յում: Եթէ գէշ կը նա յեն ասեմ՝ սխալ կը լի նի: 
Հա յերն աւե լի շատ վա խեր ու նեն:

— Հի մա, որ դուք մկրտուել էք, եւ առ հա սա րակ Ստամ բու լում գտնուող 
Բա լուի հա յե րը Ստամ բու լի հա յե րի հետ ի՞նչ շփում, ի՞նչ յա րա բե րու թիւն 
ու նեն:
— Յա րա բե րու թիւն ներ ու նենք, բայց դժբախ տա բար սա է, որ ինձ 

շատ վրդո վեց նում է: Ես ու րիշ նե րի մա սին չեմ կա րող ասել, ես իմ գլխի եկա
ծը կ’ասեմ, որ պէս զի աւե լի լաւ հաս կա ցուի: Եր կու տա րի առաջ Գեր մա նի ա
յից վե րա դար ձայ եւ այս տեղ հաս տա տուե ցի: Գնումգա լիս եմ, բայց այս տեղ եմ 
ապ րում: Իմ տանս մօտ հայ կա կան վար ժա րան կայ, եւ եր կու հատ էլ եկե ղե ցի 
կայ: Գնա ցի այդ եկե ղե ցի նե րից մէ կը: Իմ հօ րեղ բօրս զա ւակ նե րը բո լորն էլ այդ 
եկե ղե ցու թա ղա յին խորհր դի վար չու թե ան մէջ են: Բայց ես եկե ղե ցի եմ գնում՝ 
ինձ գէշ աչ քով են նա յում: Մի շա բաթ, եր կու շա բաթ, եր րորդ շա բա թը չդի մա
ցայ եւ Տէր Հօր մօտ գնա ցի, — ես Գեր մա նի ա յից եմ վե րա դար ձել, ես հայ եմ, 
ի՞նչու են ինձ գէշ նա յում: Ի՞նչու հա մայն քի մէջ մեր մա սին ասում են՝ «սրանք 
քրդեր են, ի՞նչու են մեր եկե ղե ցին գա լիս»: Ձեր եկե ղե ցու վար չու թե ան մէջ Մու
րատ Քա րա քաշ կայ, նա իմ հա րա զատ հօ րեղ բօր զա ւակն է, եթէ նա հայ է, ե՞ս 
ինչ եմ: Նոյն շա բաթն ենք ծնուել, նոյն տա րի քի ենք: Ի՞նչպէս ես քիւրդ կը լի
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նեմ, նրանք լաւ հա յեր կը լի նեն, ես սա չեմ հաս կա նում: Այդ պէս էլ ասա ցի: Եթէ 
դուք այս պէս շա րու նա կէք, եթէ դուք այս պէս ճա նա չէք, մի օր կ’ոչն չա նան մեր 
ար մատ նե րը: Հի մա եկե ղե ցի չեմ գնում: Պատ րի ար քա րան գնում եմ մէ կու մէջ՝ 
ծա նօ թա նում, զրու ցում: Հի մա ես այ լեւս եկե ղե ցի չեմ գնում, բայց Բա յա ջըղ գիւ
ղի եկե ղե ցին ինձ ըն դու նում է, այն տեղ գնում եմ, մարդ կանց հետ հան դի պում 
եմ, զրու ցում եմ: Բայց մին չեւ Բա յա ջըղ գիւ ղը հաս նեմ՝ տաս հատ եկե ղե ցի եմ 
անց նում: Ի՞նչու: Ես հի մա գի տեմ, որ ինձ նման շատ հա յեր կան Աթա շե հիր82: 
Ես գի տեմ, որ հա րիւր ըն տա նիք կայ այն տեղ հայ դեր սիմ ցի: Ամէն ըն տա նի քում 
եթէ մի այն եր կու մարդ հա շուես՝ եր կու հա րիւր մարդ է ար դէն, հա յեր են: Բայց 
չեն ըն դու նում փաս տօ րէն: Այս տեղ ասում են՝ մենք հա մայնք ենք (Թուր քի ա յում 
հա մայն քը կրօ նա կան հիմ քով մի ա ւորն է ըն կալ ւում, եւ Լօ զա նի դաշ նագ րով էլ 
էթ նի կա կան հիմ քով «հա յեր» չկան, «ոչ-մահ մե դա կան փոք րա մաս նու թիւն» 
հիմ քով քրիս տո նեա հա յեր – Հ.Խ.): Ո՛չ: Իրա ւունք չու նենք: Մենք հա մայնք չենք, 
մենք ազգ ենք:

— Ի՞նչու ձեր կար ծի քով ձեր հօ րեղ բօ րոր դի Մու րա դին ըն դու նե ցին, ձեզ, 
ձեր կար ծի քով, չեն ըն դու նում:
— Կար ծում եմ չեն ու զում օտար մէ կին ներս առ նել, եւ ինձ ու իմ նման նե

րին օտար են դի տում: Ես դրա մի պէտք չու նեմ, դրամ ու նեմ, կա րող եմ նոյ նիսկ 
օգ նել: Օգ նու թե ան հա մար չէ, որ ու զում եմ շփուել: Տե՛ս՝ օրի նակ ասեմ: Սկիւ
տա րում (թա ղա մաս Ստամ բու լում – Հ.Խ.) Միհ րան Փրկի չը83 կայ, Դեր սի մից 
է, Դեր սի մա հա յե րի Մի ու թիւն է ստեղ ծել: Նրանք ու զում են դեր սի մա հա յե րի 
ինք նու թիւ նը վե րա դարձ նել: Մենք էլ Միհ րա նին ասա ցինք՝ արի մի ճաշ կե րոյթ 
կազ մա կեր պենք, ում որ ճա նա չում ենք՝ հրա ւի րենք, թող գան, շփուեն, մի մե
անց ճա նա չեն: Միհ րա նը գնա ցել է եկե ղե ցի, խնդրել է եկե ղե ցու սրա հը տրա
մադ րեն հիւ րա սի րու թե ան հա մար: Չտուե ցին: Բո լո րին տա լիս են, Միհ րա նին 
չտուե ցին: Դրամ պի տի տաք, — ասա ցին: — Ի՞նչու: Հօ րեղ բայրս, իր որ դին, 
իր աղ ջի կը, ամու սի նը այդ եկե ղե ցու վար չու թե ան մէջ են: Ես գնա ցի, ասա ցի, 
— տես, Կա րօ, յի շո՞ւմ ես դու այս նոյն եկե ղե ցու մէջ զա ւակ մկրտե ցիր եւ այդ 

82 Բոս ֆո րի նե ղու ցով Ստամ բու լը բա ժա նուած է եր կու մա սի, ասի ա կան եւ եւ րո պա կան, 
որոնք մի մե անց մի ա նում են կա մուրջ նե րով: Ասի ա կան մա սը անուա նում են Աթա շե հիր, 
թարգ մա նա բար՝ հայ րա քա ղաք:

83 Միհ րան Փրկիչ Գիւլ թե քին, Դեր սի մի Հա յե րի Մի ու թե ան նա խա ձեռ նողն ու կազ մա կեր
պի չը: Քրիս տո նե այ է մկրտուել եւ իր հա յու թիւ նը բարձ րա ձայ նել է վեր ջին տա րի նե րին՝ 
իր Սու լէյ ման անու նը փո խա րի նե լով Միհ րան անու նով: 2013 Մար տի 12ին իր հար ցազ
րոյց նե րից մէ կում, խօ սե լով ստամ բու լա հա յու թե ան վե րա բեր մուն քի մա սին, ասում է. «Մեզ 
թոյլ չեն տա լիս իրենց դպրոց նե րում սո վո րել եւ մեր թաղ ման արա րո ղա կար գը եկե ղե-
ցում անց կաց նել: Այս հան գա ման քը վի րա ւո րում է մեր ար ժա նա պա տուու թիւ նը: Նման 
դէպ քում, եթէ հարկ լի նի, նա եւ Մար դու Իրա ւունք նե րի Եւ րո պա կան Դա տա րան կը դի-
մենք… Ու զում եմ կոչ անել, որ վե րա նա յեն դպրոց յա ճա խե լու եւ եկե ղե ցում թաղ ման ծի-
սա կարգ կա տա րե լու ու ղի ներն ու կար գե րը, հա կա ռակ դէպ քում ապա գա յում մեծ խնդիր-
ներ կ’առա ջա նան: Չենք կար ծում, որ սա վա յել է քրիս տո նէ ու թե ա նը» (http://news.am/
arm/news/144048.html):
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առի թով խնջոյք տուե ցիր, ես ու քոյրս էլ Գեր մա նի ա յից եկանք այդ մկրտու թե
ան առի թով...: Հի մա դու Միհ րա նից դրա՞մ ես ու զում, այն դէպ քում, երբ ես ու 
Միհ րա նը մեր գրպա նից ծախս պի տի անենք, մարդ կանց հա ւա քենք՝ մի մե անց 
հետ շփուեն, ծա նօ թա նան: Այս նպա տա կի հա մար Միհ րա նից դրա՞մ էք ու զում: 
Այս պէս է, որ ասում եմ՝ մեզ չեն ըն դու նում:

— Այդ ճաշ կե րոյ թը կա րո՞ղ էք Բո յա ջի ղի եկե ղե ցում անել:
— Եթէ իրենց խնդրէի՝ չէ ին մեր ժի, բայց հե ռու է: Մեր նպա տա կը սա 

է. Ստամ բու լի ասի ա կան ափին ահա գին քիւր դեր կան84, ալե ւի հա յեր կան: 
Նրանք մեզ նման չեն: Մենք ծնուե լու պա հից իսկ գի տէ ինք հայ լի նել նիս, բայց 
իրենք նոր սո վո րե ցին, նոր իմա ցան: Նրանց պէտք է քա ջա լե րենք, իրենց ձեռ քը 
բռնենք, ու շադ րու թիւն դարձ նենք: Նրանց լի ա կա տար քրդա նա լը շատ հեշտ է, 
հայ վե րա դառ նալն է դժուար: Դժուար է նրանց ասել՝ եկէք Բո յա ջիղ ճաշ կե րոյ
թի, բայց այս տեղ՝ կենտ րո նում, հեշտ կը գան, ամէն մարդ կա րող է: Վեր ջա պէս 
մենք կա րող էինք ճաշ կե րոյթ կազ մա կեր պել որե ւէ ճա շա րա նում: Բայց հայ կա
կան եկե ղե ցու սրա հը հա յու թիւն է նշա նա կում, այն տեղ հա յու թիւն է հա ւաք ւում: 
Դա պարզ ճաշ կե րոյթ չէ, դա խորհր դան շա կան տա րածք է: Եւ հի մա այն պէս է 
ստա ցուել՝ մենք ու իրենք տար բեր ենք: Տար բեր հա յեր ենք: Իրենց պատ ճա ռով 
է, որ մենք հի մա Հա յաս տա նից մեծ խումբ ենք հրա ւի րել, բո լո րը՝ մեր ծախ սե
րով, եւ Դեկ տեմ բե րին մեծ հա մերգ ենք ու նե նա լու: Մենք՝ Անա տո լի ա յի հա յերս 
առան ձին ենք, իրենք՝ ստամ բու լա հա յե րը՝ առան ձին: Չգի տեմ, որ քան են իրենք 
սա ըն կա լում, բայց սա մեզ՝ բո լոր հա յե րիս կտորկտոր անել է նշա նա կում: Ժա
մա նա կը փո խուել է, բայց կար ծես սա չենք հաս կա նում:

— Թե րեւս տագ նապ ներ ու նեն կա ռա վա րու թիւ նից: Ինչ որ հաս տա-
տուած յա րա բե րու թիւն ներ կան, իւ րա քան չիւր փո փո խու թիւն կա րող 
է կաս կած ներ առա ջաց նել: Միւս կող մից այ սօ րուայ ստամ բու լա հա յե-
րի մեծ մասն իրենք դեռ քա ռա սուն – յի սուն տա րի առաջ գա ւառ նե րից 
եկան, իրենք իրենց դժուա րու թիւն ներն ու նե ցան, իրենք իրենց տե ղը 
նուա ճե ցին: Հի մա եթէ դուք՝ Անա տո լի ա յից եկած ներդ իրենց դէմ հա-
կադ րուե լով էք ու զում այդ տե ղե րում հաս տա տուել, նոյն պէս նպաս տում 
էք կտոր-կտոր լի նե լուն: Թե րեւս այս էլ մտա ծենք: Հի մա քա նի որ դուք 
ձեր ծրա գի րը ու նէք, օրի նակ եթէ փոր ձէք Բո յա ջըղ գիւ ղում հա ւա քուել, 
ձեր հա ւա քին հրա ւի րէք նա եւ ու րիշ թա ղե րի հա յե րին, հին ստամ բու-
լա հա յե րի: Մի փորձ, եր կու փորձ, երեք փորձ… ու զում եմ ասել այդ պէս 
շատ դժգո հու թե ամբ չլի նէր, այլ կա մաց-կա մաց աս տի ճա նա կան լի նէր: 
Չի՞ կա րե լի այդ պէս անել: Հի մա ոնց որ մրցու թիւն լի նի, Անա տո լի ա յից 
եկած նոր հա յե րը, որոնց քուրդ են ասում, մրցե լու են Ստամ բու լի միւս 
հա յե րի հետ, թէ ով աւե լի կա րե ւոր բան կ’անի:
— Չեմ կա ծում, թէ հարցն այդ պէս է: Իմ մօ տե ցումն այն է, որ ստամ բու

լա հա յե րը մեր մէջ հայ չեն տես նում եւ չեն ու զում տես նել: Քիւր դեր են, — ասում 

84 Նկա տի ու նի քրդա խօս, նա եւ սուն նի մահ մե դա կան կամ այդ պի սիք ըն կա լուող հա յեր:
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են: — Է, քիւր դերն էլ ու րախ են, որ մենք քիւր դեր լի նենք: Գիւ ղե րից եկած մար
դիկ են, հա յե րէն չգի տեն, չեն էլ կա րո ղա նում հա յե րի հետ շփուել: Մի մա սը 
նոյ նիսկ թուր քե րէն չգի տի, կամ այն պի սի թուր քե րէ նով է խօ սում, որ աւե լի լաւ 
է Ստամ բու լում այդ պի սի թուր քե րէ նով չխօ սի: Թէ՛ թուր քերն են ար հա մար հում, 
թէ՛ հա յե րը: Հի մա իրենց վերջ նա կան քրդա նալն աւե լի հեշտ է, քան իրենց գիւ
ղե րում կա րող էր լի նել: Այն տեղ բո լո րը գի տեն, որ հայ կա կան ծա գում ու նես, եւ 
դա քեզ պար տադ րում է հայ կա կա նու թե ան, ու զես թէ չու զես: Այս տեղ ոչ ոք ոչինչ 
չգի տի, եւ շատ հեշտ քուրդ ես: Իրենց զա ւակ նե րին հայ կա կան դպրոց նե րը չեն 
ըն դու նում: Պէտք է հա յու թիւ նը փաս տող վկա յա կան ներ ու նե նան: Չու նեն այդ 
մար դիկ այդ պի սի վկա յա կան ներ, չու նեն: Եւ շատ դժուար է դրանք ձեռք բե րել: 
Գիւ ղա ցի մարդ են, պաշ տօ նե ա յից տագ նապ ու նեն, վախ ու նեն, գնում թուղթ 
են ու զում՝ իրեց հետ կոշտ են վար ւում: Այս ամէ նից աւե լի հեշ տը ոչինչ չա նելն 
է: Բայց մե՛նք ենք շա հագր գիռ կող մը, մե՛նք պի տի նրանց օգ նենք: Սրանք հար
ցեր են, որ ստամ բու լա հայ ղե կա վար նե րը պէտք է բարձ րաց նեն, պա հան ջեն: 
Կա՛մ գա ւառ նե րում փաս տաթղ թի պա հանջ ու նե ցող մարդ կանց հար ցե րը հեշ
տաց նեն, կա՛մ՝ այս տե ղի դպրոց նե րում հա յու թիւ նը վկա յող փաս տա թուղթ չպա
հան ջեն: Բայց նրանց ասածն ի՞նչ է՝ հա յե րը Թուր քի ոյ կա ռա վա րու թե ան հետ 
պարտք ու պա հանջ չու նեն, ամէն ինչ հարթ է: Ինչ պէ՞ս հարթ է ամէն ինչ, եթէ 
սրանք բո լո րը երե սի վրայ թո ղած են, սրանք բո լո րը հար ցեր են: Չա սե՞նք այս 
մա սին: Չա սե՞նք, որ հայ կա կան դպրոց ներն աւար տում են հա յե րէն չսո վո րած85: 
Չա սե՞նք, որ այս մեր դպրոց նե րում հա յե րէ նը թրքե րէն թարգ մա նուած եւ յե տոյ 
թրքե րէ նից կրկին հա յե րէն թարգ մա նուած լե զու է: Այս մա սին խօ սե ցի՝ ասա ցին 
դու խառ նա կիչ ես: Պէտք է խօ սենք: Ես կար ծում եմ, որ Անա տո լի ա յից եկած 
հա յը կա րող է այս ամէ նի մա սին խօ սել, եւ նա եւ օգ նել: Քաջ մար դիկ են վեր
ջա պէս: Պօլ սում մար դիկ սո վո րում են փափ կա սուն դառ նալ, շուտ են հաշտ ւում 
իրա վի ճա կի հետ: Այս տե ղին նե րը մի այն քե մա լիստ են դար ձել, աթա թիւրք չի են 
դար ձել, իրենց ու ղեղ նե րը այդ պէս է մշա կուել, եւ իրենք բաց չեն: Երբ ես այս 
բա նե րի մա սին խօ սում եմ, իմ հօ րեղ բօ րոր դի Մու րատն ինձ ասում է՝ դու շատ 
ար մա տա կան ես, ցե ղա պաշտ ես: Ոչ, ես ցե ղա պաշտ չեմ, բայց գի տեմ, որ այդ
պէս դան դա ղե լով ու հաշ տուե լով խնդիր նե րը չեն լուծ ւում, խնդիր ներն աւե լա
նում են: Եւ յե տոյ մենք ու զում ենք նա եւ նրան ցից բան սո վո րել: Բայց չեն ու զում, 
մեզ չեն ու զում: Ես կար ծում եմ, որ շատ մեծ տնտե սա կան կա րո ղու թիւն ու նեն 

85 Ստամ բու լի հայ կա կան դպրոց նե րում ընդ հա նուր կրթու թիւ նը թուր քե րէ նով է, հա յե րէն դա
սե րը մի այն հա յե րէն լե զուի եւ կրօ նի դա սերն են: Դպրոց ըն դու նուող երե խա նե րը ըն տա
նի քից յա ճախ թրքա խօս են գա լիս դպրոց եւ մի այն այս տեղ են սկսում սո վո րել հա յե րէն: 
Դա սա մի ջոց նե րին երե խա նե րի շփման լե զուն թուր քե րէնն է, քա նի որ երե խա ներն այդ լե
զուին աւե լի լաւ են տի րա պե տում: Այս ամէ նի հե տե ւան քով դպրոցն աւար տում են հա յե րէ
նի սա կաւ իմա ցու թե ամբ: Դպրոց ներն այ նուա մե նայ նիւ հայ կա կան հա մայնքն ամ րաց նող 
շատ դրա կան դեր են խա ղում, քա նի որ հայ երե խա նե րի զգա լի մա սը մի այն դպրո ցում են 
մի մե անց հետ ծա նօ թա նում, շփւում, ըն կե րա կան կա պեր հաս տա տում: Ստամ բու լի հա յե
րի զգա լի մա սի երե խա նե րը յա ճա խում են թուր քա կան դպրոց ներ:
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այս տեղ, բայց չեն կա րո ղա նում, գու ցէ չեն ու զում գոր ծա ծել: Սի րում են իրենք 
իրենց հա մայնք անուա նել, բայց նե րո ղու թիւն, այդ ժա մա նա կը վա ղուց ան ցել 
է: Գնա՛ որե ւէ դեր սիմ ցու հարց րու՝ մենք հա մա՞յնք ենք, թէ՞ ազգ ենք: Մի այն մէկ 
պա տաս խան ու նեն՝ ազգ ենք: Եւ սա՝ հաս տա տուն: Այս տեղ՝ Ստամ բու լում, այս 
խօս քե րից վա խե նում են, այ սինքն՝ վա խե նում են «մենք ազգ ենք» ասել: Կար
ծում եմ հար ցե րի հար ցը հենց սա է: Եթէ մենք հա մայնք չենք, ազգ ենք՝ աւե լի 
շատ իրա ւունք ներ կա րող ենք ու նե նալ: Բայց Ստամ բու լի հա յե րը վա խե նում են 
իրա ւուն քից խօ սել, եւ հաշտ են «մենք հա մայնք ենք»ի հետ:

— Ար սէն, ինձ թւում է՝ դուք այդ պէս քաջ էք խօ սում, որով հե տեւ Գեր-
մա նի ա յում եր կար ապ րե ցիք եւ սո վո րե ցիք մար դու իրա ւունք նե րի ու րիշ 
իրա վի ճա կի: Մո ռա ցե՞լ էք, որ սա Թուր քիա է:

— Չեմ մո ռա ցել եւ մի ան գա մայն լու ծե լի խնդիր նե րի մա սին եմ խօ սում: 
Այս եր կի րը լաւ եմ ճա նա չում, գի տեմ, որ այս չափ, որ չափ ասում եմ՝ լու ծե լիք 
խնդիր ներ են: Հի մա օրի նակ, մենք անուն նե րի, անձ նա նուն նե րի խնդիր ու նենք: 
Միշտ ենք ու նե ցել: Այս երկ րում սահ մա նադ րու թիւ նը թոյլ է տա լիս անուն նե րը 
փո խել, թոյլ է տա լիս ասել՝ սա ծնող նե րիս դրած անունն է, բայց ես չեմ ու զում 
այս անու նը, ու զում եմ փո խել: Երե սուն տա րե կան ես, կա րող ես գնալ դա տա
րան եւ անունդ փո խել: Ընդ որում անձ նագ րի մէջ այդ փո փո խու թիւնն անում են: 
Ճիշտ է, կրօնն էլ են գրում անձ նագ րում: Քա նի որ կրօն փո խե լը աւե լի դժուար 
է, քան անուն փո խե լը, ես առա ջար կում եմ բո լոր քրդաթուր քա կան անուն նե րը 
փո խել հայ կա կա նի: Մուս տա ֆա նե րը, Սու լէյ ման նե րը, Ալի նե րը, Իբ րա հիմ նե
րը… Ով կ’ու զի, ան շուշտ: Ոչինչ, որ անձ նագ րում կը շա րու նա կեն իս լամ գրել, 
բայց անունն ար դէն ցոյց է տա լիս ազ գու թիւնդ: Չ՞է որ ես հա մայն քի մա սին 
չեմ խօ սում, այ սինքն՝ կրօ նի մա սին չեմ խօ սում, ես ազ գու թե ան մա սին եմ խօ
սում: Մուս տա ֆա ասե լով չես հաս կա նայ հայ լի նե լը, Տիգ րան, Սար գիս, Ար սէն, 
Յով հան նէս ասե լով՝ ան մի ջա պէս կը հաս կա նաս86: Բայց ո՞վ այս տեղ փո խուած 
անու նովս իմ հայ լի նե լը պի տի ըն դու նի: Ես անունս էլ եմ փո խել՝ Ար սէն եմ 
դար ձել, մկրտուել էլ եմ, բայց նոյնն է դրու թիւ նը՝ հա յե րէն չեմ խօ սում, Անա տո
լի ա յից եմ…

86 Ստա մու բու լի հա յե րի հա մար վեր ջին հա րիւ րա մե ա կում անձ նա նուն նե րը միշտ խնդրա
յա րոյց են եղել: Սո վո րե լով ապ րել այն պէս, որ առանձ նա պէս աչ քի չընկ նեն, նրանք ջա
նում են ընտ րել անուն ներ, որոնք կա՛մ ընդ հա նուր եւ րո պա կան նկա տուեն (Ժիւ լի էթ, Սիւ
զի, Ժակ լին, Հիլ դա, Ար թուր, Ար ման, Ալեքս, Դե նի էլ, Դէյ վիդ…), կա՛մ հայ կա կան լի նեն, 
բայց հայ կա կան մի ջա վայ րից դուրս ազ գու թիւ նը «չմատ նեն» (ժպիտ, Հե րոս, Սե ւան), կամ 
հնչիւ նա բա նու թե ամբ մօտ լի նեն իս լա մա կան անուն նե րին: Ու շագ րաւ է, որ երի տա սարդ 
սերն դի մէջ բա ցա ռա պէս հայ կա կան ըն կա լուող անուն ներն (Գէ որգ, Տիգ րան, Սար գիս, 
Ար սէն, Սու րէն, Միհ րան, Անա հիտ) առա ւել տա րա ծուած են քրիս տո նէ ա ցող կամ քրիս տո
նե այ մնա ցած «քուրդ հա յե րի» մօտ: Այս անուն ներն, ան շուշտ, յա ճախ երկ րորդ անուն ներ 
են, քա նի որ պաշ տօ նա կան, փաս տաթղ թա յին անուն նե րը դե ռեւս շա րու նա կում են մնալ 
իս լա մա կան կամ քրդա կան անուն ներ:
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— Դեր սի մի, Բա լուի հա յե րից Ստամ բու լում քա նի սի՞ երե խա ներն են 
հայ կա կան դպրոց գնում: Եւ երկ րորդ հար ցը՝ չէ՞ք կար ծում, որ հայ կա-
կան վար ժա րան կա րող է լի նել նա եւ, օրի նակ, Բա լուում:
— Այն տե ղի մար դիկ դեռ փակ են, շատ չեն բաց ւում: Դեռ վա խե նում 

են: Խառն է այն տեղ, մարդ չգի տի՝ ին քը քիւրդ է, հայ է, ալե ւի է: Այն տեղ դեռ 
շատ դժուար է յայ տա րա րել հայ ազ գու թիւ նը, այն տեղ հա սա րա կու թիւնն ար
դէն պար տադ րում է այն, ին չին վար ժուել է՝ դու քիւրդ ես, դու՝ ալե ւի: Առա ւել՝ 
եթէ ար դէն թուրք ես յայ տա րա րուել: Այդ պէս է, եթէ նոյ նիսկ գի տեն հայ լի նելդ: 
Այ սինքն՝ եթէ ինքդ յայ տա րա րես հայ լի նելդ՝ չեն դա տա պար տի, բայց շուրջդ 
շատ բան կը փո խուի: Չէ՞ որ ոմանք, օրի նակ, ամուս նա ցել են քիւր դի հետ, յե տոյ 
պարզ ւում է՝ նա հայ է: Ազ գա կան ներ, խնա մի ներ, բա ցատ րու թիւն ներ… Կամ՝ 
մէ կը ինչ որ ձե ւով դար ձել է պաշ տօ նե այ, կամ աշ խա տում է որե ւէ հիմ նար կում: 
Նրա ազ գա կան նե րը հաս տա՛տ չեն բարձ րա ձայ նի: Այ սինքն՝ մէ կի որո շու մը շա
տե րի ճա կա տագ րե րին կ’ազ դի: Ոչ, Անա տո լի ա յում հայ կա կան վար ժա րանն 
այ սօր չի կա րո ղա նայ աշ խա տել: Այս տեղ՝ Ստամ բու լում այլ հարց է: Այս տեղ 
մար դը որո շում է, որ իր քիւր դու թե ա նը կամ ալե ւի ու թե ա նը պի տի առա ւե լու
թիւն տայ եւ շա րու նա կի ապ րել այդ ընտ րու թե ամբ: Եւ իր զա ւակ նե րին դաս
տի ա րա կի այդ պէս: Աս տուած իր հետ: Բայց իմ խօսքն այն մարդ կանց մա սին 
է, ով քեր կա՛մ միշտ ընտ րած են եղել հայ մնա լը, կա՛մ հի մա որո շում են հա
յու թե ա նը վե րա դառ նալ: Եւ ոմանք, կամ իմ կար ծի քով շա տե րը, Անա տո լի ա յից 
հենց այդ պատ ճա ռով են Ստամ բուլ գա լիս՝ վեր ջա պէս հայ լի նե լու, հայ մնա լու 
եւ/կամ հայ վե րա դառ նա լու: Աս տուած սրանց հետ էլ. բայց կար ծում եմ՝ մենք 
նոյն պէս պէտք է սրանց հետ լի նենք: Բայց հենց սրա՛նց զա ւակ նե րին է, որ հայ
կա կան վար ժա րան նե րը չեն ըն դու նում, հա զար հատ թուղթ են ու զում՝ կրօ նի 
մա սին, անձ նա գիր, մկրտու թե ան թուղթ: Առանց այս թղթե րի չեն ըն դու նում87: 
Իսկ նրան ցից շա տե րը եկել են նա եւ այն պատ ճա ռով, որ գո նէ երե խա նե րը հա
յե րէն խօ սել սո վո րեն: Եւ չեն սո վո րում, չեն կա րող սո վո րել:

— Բայց խնդի րը վար ժա րան նե րը չեն, պե տու թիւ՛նն է այդ թղթե րը ու-
զում: Ստու գում են ամէն տա րի: Իս լա՞մ ես՝ ի՞նչ գործ ու նես հայ կա կան 
դպրո ցում: Եւ դպրո ցի վար չու թիւնն է, որ պար տա ւոր է չըն դու նել:
— Կա րող եմ դպրո ցի տե սա կէ տը հաս կա նալ, բայց չեմ ըն դու նում: Պե

տու թիւնն ասում է՝ ազ գու թե ամբ հա յե րին ըն դու նէք: Է, ազ գու թիւնս հայ է, թէ
կուզ կրօնս իս լամ է: Ես յայ տա րա րում եմ, որ ազ գու թիւնս հայ է: Ստո րագ րում 
եմ բո լոր թղթե րը, որ դպրո ցը կա րող է պա հան ջել ծնո ղից՝ ազ գու թիւնս հայ 
լի նե լու մա սին: Հենց այս որո շումն է, որի հա մար պի տի պայ քա րեն հայ կա կան 
վար չու թե ան ան դամ նե րը: Ազ գի՛ն պի տի նա յեն, ո՛չ թէ կրօ նին: Եւ այդ խնդրից 

87 Ստամ բու լի հայ կա կան վար ժա րան նե րում դպրո ցի տնօ րի նու թի նը իրա ւունք ու նի ըն դու
նել մի այն այն երե խա նե րին, ում ծնող նե րը քրիս տո նէ ա կան մկրտու թե ան վկա յա կան ու
նեն: Դպրո ցա կան տա րուայ սկզբին կրթու թե ան պաշ տօ նա կան մար մին ներն ստու գում են 
դպրո ցի կող մից ըն դու նուած երե խա նե րի ծնող նե րի ներ կա յաց րած փաս տաղ թե րը:
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են վա խե նում հայ երե ւե լի նե րը Ստամ բու լում: Չգի տեմ մի այն՝ կա ռա վա րու թիւ
նի՞ց են վա խե նում, թէ՞ չեն ու զում գլխա ցա ւան քի մէջ ընկ նել: Բայց պի տի՛ ընկ նեն 
գլխա ցա ւան քի մէջ, որ պէս զի հարց լու ծուի: Գլխա ցա ւան քի մէջ չընկ նե լու դէպ
քում պե տու թիւ նը լաւ է, պե տու թե ան հետ խնդիր ներ չկան: Պե տու թե անն ասում 
են՝ ահ, դուք լաւն էք: Այն ճա նա պար հով, որով ես եմ գնում, ոչ ոք չի մի ա նում: 
Սրանք՝ գնում են հե ռուս տա տե սու թիւն եւ ասում են հա յե րի կո տո րած չի եղել: 
Չի՞ եղել: Ինչ պէ՞ս թէ չի եղել: Դպրո ցի խնդիրն էլ շատ մեծ խնդիր է, քոյր իմ, 
բայց նրանք չեն խօ սում այդ հար ցե րի մա սին: Այ սինքն՝ մեծ խնդիր նե րը սրանք 
են: Շատ լաւ մար դիկ ոչինչ չգի տեն, ընդ հան րա պէս ոչինչ, տե ղե կու թիւն չու նեն: 
Չգի տեն, որ դպրո ցում հա յե րէն չեն սո վո րում:

Այս տե ղից ես գնա ցի Հա յաս տան, դեր սիմ ցի հա յե րը՝ [ասա ցին] օհ, Ար
սէ՛ն, ես էլ կը գնամ Հա յաս տան, մէկ ու րի շը՝ ես էլ: Կը գնաք, բայց շատ թանկ է: 
Ասում եմ, տե՛ս, երկ կող մա նի տոմ սը չորս հա րիւր, հինգ հա րիւր եւ րօ է: Օհ, սա 
ի՞նչ է: Դէ պի Գեր մա նիա երկ կող մա նի տոմ սը հա րիւր եւ րօ է: Ին չո՞ւ:

Ներսդ ընդ հան րա պէս չի՞ այր ւում: Դժբախ տու թիւն է եղել, նստենք, հաշ
տուենք, բայց ո՛չ, կո տո րած չի եղել: Ես իրենց կա րի քը չու նեմ: Ես փող ու նեմ, 
տուն ու նեմ, խա նութ ներ ու նեմ, աշ խա տա վայր ու նեմ: Մենք տասն մէկ եղ բայր 
ենք, մենք խնդիր չու նենք, որե ւէ մէ կից կա խուած չենք: Բայց մենք՝ Բա լուի, Մու
շի, Սա սու նի, Դեր սի մի, Բիթ լի սի հա յերս դէմ ենք, որ այս տեղ հինգ մարդ ասեն՝ 
խնդիր չկայ, կո տո րած չի եղել: Իսկ այդ մար դիկ ասում են՝ այս տե ղի հա յե րը 
սփիւռ քի պրո պա գան դան են անում, ես լաւ հայ եմ, նրանք բո լո րը, այ սինքն՝ 
ընդ դի մա ցող նե րը քիւրդհա յերն են: Այ սինքն՝ վատ հա յերն են: Պե տու թիւնն էլ 
ասում է՝ պրա՛ւօ, հո յա կապ է: Թուր քա կան պե տու թիւ նը հա յե րի ըն կե րը չէ, ոչ մի 
ան գամ էլ չի եղել: Թէ հա յե րի ըն կերն է՝ ինչ պէ՞ս է, որ Անա տո լի ա յի հա յե րի անձ
նագ րե րի, ինք նու թիւն նե րի տե ղե կանք նե րը չի տա լիս, օս մա նե ան ժա մա նակ
նե րից նրանց սե փա կա նու թե ան կա լուա ծա թուղ թե րը չի թող նում օգ տա գոր ծեն: 
Ատում են հա յե րին իրա կա նում: Տե՛ս, Հա յաս տա նի հա յե րի հետ խնդիր չկայ, 
մարդ կանց մէջ խնդիր ներ չկան, բայց հա յե րին ատում են: Իս րա յէլ ցի նե րից, յոյ
նե րից միշտ մար դիկ են մա հա նում, պա տե րազ մում են, բայց իս րա յէլ ցի նե րի, 
յոյ նե րի, վրա ցի նե րի նկատ մամբ ատե լու թիւն չկայ: Բո լորն էլ մեծ թշնա մի ներ 
են, բայց մեծ ատե լու թիւ նը հա յե րի նկատ մամբ է: Ի՞նչու: Որով հե տեւ այս հո ղե
րը, Անա տո լի ան Հա յաս տանն է, հայ կա կան հո ղեր են, այդ պատ ճա ռով էլ շատ 
լաւ թշնա մի ներ են, ատում են, բայց այս տեղ հինգ մարդ հա յե րի անու նից ասում 
է՝ խնդիր չկայ, խնդիր չկայ: Խնդիր չկայ, բայց հա յե րին հայ կա կան վար ժա րան
նե րում չեն ըն դու նում սո վո րե լու: Մին չեւ այդ հար ցը չլու ծուի, մին չեւ վար ժա րա
նը ազ գու թե ամբ չըն դու նի երե խա նե րին՝ Անա տո լի ա յի հա յե րի դար ձի մա սին 
մո ռա նանք: Ես ինձ հա մար չեմ ասում, ես ինքս ար դէն մկրտուած քրիս տո նե այ 
եմ:

— Իսկ դուք ինք ներդ ե՞րբ լու ծե ցիք մկրտու թե ան խնդի րը:
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— Ես Հա յաս տա նում եմ մկրտուել: Գեր մա նի ա յում ապ րող Սի մոն եղ
բայրս ըն տա նի քով եկաւ Երե ւան, ես էլ Ստամ բու լից գնա ցի Երե ւան:

— Գնա ցիք մահ մե դա կան, վե րա դար ձաք քրիս տո նե այ:
— Այո: Այդ պէս կնքուե ցի, ոչինչ չա սա ցին: Մի այն անու նիս ասա ցին՝ 

շատ հե տաքր քիր անուն է, գե ղե ցիկ անուն է: Ար սէն: Այո՛, գե ղե ցիկ անուն է: Ի՞նչ 
անուն է: Հայ կա կան անուն է, ի՞նչ անուն է: Ո՛չ, խնդիր չե ղաւ: Անունս բայց Գեր
մա նի ա յում էի փո խել: Մեհ մէթ էր: Գեր մա նա կան դա տա րան գնա ցի, փո խե ցի, 
թուր քա կան հիւ պա տո սու թե ան դի մե ցի, անձ նա գիրս վերց րե ցի: Չա ռար կե ցին: 
Այն ժա մա նակ մի այն անուան փո փո խու թիւն էր:

— Երբ Բա լու էք գնում, ձեզ որ պէս Մեհ մէ՞թ են ճա նա չում:
— Ար սէն գի տեն: Ար դէն Ար սէն գի տեն: Մեհ մէ թը չկայ: Մեհ մէ թը վեր

ջա ցել է, Մեհ մէ թը վա ղուց վեր ջա ցել է: Քսան տա րի եղաւ: Բո լո րը սո վո րել են, 
խնդիր չկայ:

— Ար սէ՛ն, դուք եր բուա նի՞ց գի տէք, որ Անա տո լի ան Հա յաս տանն է եղել:
— Փոք րուց, երե խայ ժա մա նա կից: Շա տե րը, օրի նակ՝ Միհ րա նը նոր սո

վո րեց, մի եր կու տա րի է, բայց ես փոք րուց միշտ իմա ցել եմ:
— Ձեր պա պե՞րն էլ գի տէ ին:
— Պապս էլ, հայրս էլ: Պապս պատ մում էր: Երե կո նե րը պապս ու տատս 

քով քո վի հա յե րէն էին զրու ցում: Ընթ րիք պատ րաս տե լու ժա մա նակ հա յե րէն 
էին խօ սում: Մենք ասում էինք՝ ի՞նչ լե զուով էք խօ սում, պապս ասաց՝ մենք զա
զա յե րէն ենք խօ սում: Պա պի՛կ, ասում եմ, ես զա զա յե րէն գի տեմ, սա զա զա յե րէն 
չէ, ի՞նչ լե զու է: Ո՛չ, ո՛չ, ասում է, հե ռու՛ գնա, հե ռու... բայց հա յե րէն էին խօ սում, 
շատ գե ղե ցիկ հա յե րէն էին խօ սում, շատ գե ղե ցիկ: Եկե ղե ցում էլ էին հա յե րէն 
խօ սում շատ գե ղե ցիկ:

— Այն տեղ եկե ղե ցի կա՞յ, Դի ար բե քի րի՞ եկե ղե ցին:
— Ո՛չ, մեր գիւ ղում էլ կայ: Մեր գիւ ղում մին չեւ հի մա եկե ղե ցի կայ: Քա

րա քո չա նում կայ, գիւ ղե րում էլ կայ: Մեր գիւ ղում եկե ղե ցի կայ, անու նը ի՞նչ էր՝ 
չեմ յի շում: Հի մա էլ կան գուն է: Գնում էին եկե ղե ցի, նստում էին ու հա յե րէն 
էին խօ սում: Քա հա նայ չկայ, ոչինչ չկայ, մաք րում էին, փո շի ներն էին վերց նում: 
Պապս վար պետ էր, ամ րաց նում էր: Այդ եկե ղե ցին պատ մու թիւն ու նի: Գրքե
րում կայ այդ մա սին: Բայց ես չեմ կար դում, հա յե րէն չեմ կար դում: Ամէն տա րի 
Հա յաս տան եմ գնում, ըն կեր ներ ու նեմ, կը սո վո րեմ հա յե րէն: Մենք բա րե կամ
ներ ու նենք այն տեղ, բայց ես ու իմ եղ բայր Սի մո նը տուն ենք գնել Էջ մի ած նի 
ճա նա պար հին: Հենց մտնում ես Էջ մի ա ծին՝ աջ կող մում է:

Մին չեւ հի մա ամու րի եմ: Անա տո լի ա յում դժուար է, շատ դժուար է հայ 
տղա մար դու հա մար հայ աղ ջիկ գտնե լը. շատ չկան, մարդ չկայ: Իմ ըն տա նի
քում էլ լի քը տղայ են, եղ բայր նե րը շատ են, աղ ջիկ չկայ: Տե՛ս, Սի մո նը Հա յաս
տա նում է ամուս նա ցել, Յով հան նէսն ամու րի է, Պօ ղոսն ամու րի է, ես ամու րի 
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եմ, Բե նիկն ամու րի է: Որով հե տեւ մենք մեզ հա մա պա տաս խան հայ աղ ջիկ 
չենք կա րո ղա ցել գտնել, ամէն մէկն աղ ջիկ չի կա րո ղա ցել գտնել... Մենք նե րըն
տա նե կան ամուս նու թիւն ներ չենք անում: Օրի նակ՝ ես շատ գե ղե ցիկ հօ րեղ բօր 
աղ ջիկ ներ ու նեմ՝ իմ տա րի քին, ինձ նից փոքր, մէկ ամիս, մէկ տա րի մեծ, բայց 
չենք կա րող ամուս նա նալ, նոյն ըն տա նի քից ենք: Տա ճի՞կ, դրա հետ ընդ հան
րա պէս չեմ ամուս նա նայ: Եթէ նոյ նիսկ իմա նամ մեռ նե լու եմ, էլի տա ճի կի հետ 
չեմ ամուս նա նայ: Միշտ էլ կրօ նա կան վէ ճեր են առա ջա նում, ինչ պէ՞ս կա րող է 
դա ըն տա նիք դառ նալ: Յե տոյ էլ մեր ըն տա նի քում ար դէն Բա լուից շատ խառն 
ամուս նու թիւն ներ կա յին: Ասա ցի, որ փե սաս Գեր մա նի ա յում է, Ահ մէթ Ար մա
նօղ լուն: Մեզ մօտ էր մնում, մզկիթ չէր գնում: Բայց նրա մայ րը հայ է եղել, հօ րը 
չի ըն դու նում: Ես հայ եմ, ասում է, մին չեւ հի մա ասում է՝ ես հայ եմ: Գեր մա նի
ա յում անու նը փո խեց, անձ նագ րի անու նը Գեր մա նի ա յում փո խեց: Նրա քոյ րը՝ 
նոյ նը, հայ րա կան քիւր դա կան կող մը չի ըն դու նում: Այդ պէս. շատ բարդ է, ազ
գակ ցու թիւ նը, ըն տա նիք չի մնում:
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Սոյն հա տուա ծում ներ կա յաց ւում է հինգ պատ մու թիւն, որոն ցում պատ

մող նե րի յու շե րում զգա լի ներ կա յա ցուած են հա յե րի ինք նու թիւն նե րը փո խե լու 
քա ղա քա կա նու թե ան հե տե ւան քով ինք նու թիւն նե րի փո փոխ ման ըն թաց քը, այդ 
փո փո խու թիւն նե րի յա րու ցած դժուա րու թիւն նե րը ինչ պէս մար դու կե ան քում, 
այն պէս էլ՝ Թուր քի ա յում եւ Պօլ սա հա յու թե ան մի ջա վայ րում:

ՄԱՅ ՐԻԿՍ ՓՈՐ ՁԵԼ Է ԻՍ ԿԱ ԿԱՆ ՀԱ ՒԱ ՏԱ ՑԵ ԱԼ  
ՄԱՀ ՄԵ ԴԱ ԿԱՆ ԼԻ ՆԵԼ, ԲԱՅՑ ՄԻ Ա ԺԱ ՄԱ ՆԱԿ  
ԻՐԵՆ ՄԻՇՏ ՔՐԻՍ ՏՈ ՆԵ ԱՅ Է ԶԳԱ ՑԵԼ
2010ի ամ ռա նը թուր քա գէտ Անուշ Հով հան նի սե ա նի հետ աշ խա տում էինք 
Դեր սի մում, նիւ թեր էինք գրան ցում Դեր սի մի բնակ չու թե ան ինք նու թե ան, 
մշա կոյ թի, ըն տա նիք նե րի պատ մու թե ան մա սին: Յու լի սի 27ի երե կո յե ան 
հան դի պե ցինք խար բերդ ցի մի քուրդ մտա ւո րա կա նի՝ Մուս տա ֆա  Բա լա բա-
նի հետ: Շատ բա րե կիրթ, հա մակ րե լի մի մարդ: Խօ սում էր դան դաղ, մտա-
ծե լով: Զրու ցում էինք Դեր սի մի կենտ րո նը հան դի սա ցող Թուն ջե լի քա ղա քի 
մի թէ յա րա նում: Մուս տա ֆա Բա լա բա նը պատ մում էր Էլա զի կում ապ րող իր 
մօր պատ մու թիւ նը: Նրա հա մա ձայ նու թե ամբ ողջ զրոյ ցը ձայ նագ րուել է: 
Ձայ նագ րու թիւ նը պահ ւում է Հրա նուշ Խա ռա տե ա նի անձ նա կան ար խի ւում: 
Զրու ցում էինք թուր քե րէն: Թարգ մա նում էր Անուշ Հով հան նի սե ա նը: Տպա  
գր ւում է կրճա տում նե րով:

Ան ցե ալ տա րի Ստամ բու լից, Սա բան ջը Հա մալ սա րա նից Մա րի ամ անու
նով մի աղ ջիկ ու մի երի տա սարդ եկան Խար բեր դի [պատ մո ղը ողջ զրոյ ցի ըն
թաց քում օգ տա գոր ծում էր Թուր քի ա յում ըն դու նուած Հար փութ անու նը] մեր 
տուն, զրու ցե ցին մայ րի կիս հետ: Եկան, ասա ցին, որ Հա յաս տա նի հա յե րի հետ 
մի ա սին գիրք են հրա տա րա կե լու Ցե ղաս պա նու թիւ նից փրկուած եւ Թուր քի ա
յում մնա ցած հա յե րի մա սին: Մօրս մայ րը հայ է եղել, Ցե ղաս պա նու թե ան զո հե
րից էր: Իմ մայ րի կը շատ էր ոգե ւո րուել, պատ մեց իր եւ իր մօր պատ մու թիւ նը, 
եւ սպա սում էր այդ գրքին: Գիր քը ստա ցանք, բայց գրքում մայ րի կիս պատ մու
թիւ նից բան չկար: Մայ րիկս շատ ոգե ւո րուել էր, բայց գրքում ոչինչ չկար1: Շատ 

1 Խօս քը «Խօ սե լով Մի մե անց Հետ. Անձ նա կան Յի շո ղու թիւն ներ Ան ցե ա լի Մա սին Հա յաս-
տա նում Եւ Թուր քի ա յում», գրքի մա սին է, Բոնն, Գեր մա նիա, 2010 (անգ լե րէն թարգ մա նու
թիւ նը՝ Speaking to One Another: Personal Memories of the Past in Armenia and Turkey, Բոնն, 
Գեր մա նիա, 2010):



Ա. ԳԱՎԱՌԱՀԱՅԵՐԻ ԸՆՏԱՆԵԿԱՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ116

տխրեց: Նա շատ էր ու զում, որ իր մօր պատ մու թիւ նը յայտ նի դառ նայ, որով
հե տեւ մայ րը շատ է տան ջուել, եւ ին քը միշտ ապ րել է մօր տա ռա պանք նե րի 
յի շո ղու թե ամբ:

Տասն հին գից յե տոյ Խար բեր դում մնա ցած հա յե րը, հան րա պե տու թե ան 
ձուլ ման քա ղա քա կա նու թե ան հե տե ան քով, ստի պուած էին իրենք իրենց որ
պէս թուրք ներ կա յաց նել, յատ կա պէս եթէ հայ րը կամ մայ րը հայ չէ ին, այլ խա
ռը ամուս նու թիւն նե րից: Այդ դէպ քում թուրք լի նե լը հաս տատ էր: Իմ մեծ մայ րը 
15 թուա կա նին 15 տա րե կան է եղել, ըն տա նի քից մի այն ինքն էր մնա ցել, ստի
պուած է եղել մի քրդի հետ ամուս նա նալ: Մեծ հայրս, այ սինքն՝ մեծ մայ րի կիս 
հայ րը, Երե միա ՏէրՎար դա նե ա նը, 1900ականնե րին գնա ցած է լի նում Ամե
րի կա եւ մեծ գու մար է բե րած լի նում: Ետ է գա լիս Խար բերդ, հո ղեր, կա լուածք
ներ է գնում, ներդ րում ներ է անում, բայց 15ին նրա ամ բողջ ըն տա նի քին էլ միւս 
հա յե րի նման տա նում են աք սոր: Մեծ հայրս իր աղ ջիկ նե րին պահ է տա լիս 
Խնձոր գիւ ղում մի ծա նօթ քրդի: Մեծ մայրս այդ ժա մա նակ 15 տա րե կան երե
խայ էր: Քոյրն իրե նից մեծ էր: Ասում է գու ցէ մենք վե րա դառ նանք, մինչ այդ մեր 
երե խա նե րին պահ պա նէք: Սպա սում են, սպա սում են մի քա նի տա րի: Մի քա նի 
տա րի սպա սե լուց յե տոյ աղ ջիկ նե րից մէ կին՝ մեծ մօրս իրենց զա ւակ Օս մա նի 
հետ ամուս նաց նում են: Տատս այդ ամուս նու թե ա նը դէմ էր: Իրա կա նում էլ դա 
դժբախտ ամուս նու թիւն էր: Երեք զա ւակ են ու նե նում, եր կու տղայ, մի աղ ջիկ: 
Աղ ջիկն իմ մայրն է: Ամուս նա նա լուց յե տոյ փոր ձում են իմ մօր հայ րի կի ու նե
ցուած քը, այդ տա րածք նե րի թա փու նե րը [սե փա կա նու թե ան կա լուա ծա թուղթ] 
իրենց անու նով լրաց նել: Ամու սի նը՝ Օս մա նը եւս մի կին է բե րում, երե խա ներ 
է ու նե նում նրա նից, մեծ մայ րի կիս ու նե ցուած քը գրան ցում է իր երե խա նե րի ու 
կնոջ անու նով: Մեծ մայ րի կիս քոյրն ար դէն կա րո ղա ցել էր Ամե րի կա գնալ: Յե
տոյ իմ մեծ մօր բո լոր ու նե ցուած քը, բո լոր տա րածք նե րը վա ճա ռում է, փո ղի է 
վե րա ծում, իսկ մեծ մայ րի կիս իր երեք երե խա նե րով դուրս է հա նում տնից: Այդ 
ժա մա նակ իմ մայ րը երեք – չորս տա րե կան երե խայ էր: Մեծ մայրս երե խա նե րի 
հետ Էլա զիկ է գնում: Էլա զի կի մի ծայ րա մա սում որոշ հա յեր էին մի կերպ մնա
ցել, մեծ մա սը տա րեց մար դիկ էին: Գնում է Էլա զի կի այդ թա ղա մաս, դրանց 
մօտ ապաս տան է գտնում: Մայրս շատ փոքր էր, բայց տղա նե րը, այ սինքն իմ 
քե ռի նե րը աւե լի մեծ էին: Մէ կին մի քրդի մօտ է տե ղա ւո րել, միւ սին՝ մէկ ու րի շի, 
ինքն էլ հաց էր թխում: Թոն րի հաց էր պատ րաս տում: Այդ հա ցը պատ րաս տող 
կա նանց մե ծա մաս նու թիւ նը հա յեր են եղել: Շատ դժուա րու թիւն ներ են ու նե
նում, բայց կա րո ղա նում է երե խա նե րին մե ծաց նել: Մայրս էլ որ մի քիչ մե ծա նում 
է, նրան էլ Արու սե ակ անու նով մի դեր ձա կու հու մօտ է օգ նա կան դնում: Բո լոր 
հա յե րը մի մե անց օգ նում էին: Այդ պի սի խա ռը ամուս նու թիւն նե րով ըն տա նիք
ներ շատ են եղել, մէ կը մէ կին մի ձե ւով օգ նել են, սա տար են կանգ նել, որ պէս զի 
կա րո ղա նայ ոտ քի վրայ մնալ:
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Մեծ մայրս ասում էր, որ իրենք հինգ երե խայ են եղել, երեք տղայ, եր կու 
աղ ջիկ: Ամե նա փոքր երե խան աղ ջիկ էր՝ մեծ մայրս: Մեծ մայրս յե տոյ իմա ցել է, 
որ իր եղ բայր նե րից մէ կը փրկուել է: 25ից յե տոյ է իմա նում, Ամե րի կա յում էր: Իմ 
մայրն այդ բո լոր բա նե րը շատ լաւ գի տի: Ճիշտ է, մեծ մօրս ինք նու թիւ նը թուր
քա կան էր՝ ոնց որ պե տու թիւնն է հար կադ րել, բայց ին քը միշտ դրա նից դուրս է 
ապ րել, հա յե րի հետ, որ պէս հայ է ապ րել: Թա քուն, իհար կէ: Պե տու թե ան հար
կադ րան քով անու նը փո խուել է, Գիւլ լու է դար ձել, բայց իր հայ րա կան անու
նը Եղ սօ էր, եւ հա յե րի մի ջա վայ րում Եղ սօ էին ասում: Ինքն իր ինք նու թե ան 
թուղթն ու նե ցել է, որ տեղ ին քը Գիւլ լու էր, իր մայ րը՝ Նու նիկ, հայ րը՝ Երե միա: 
Մայրս այդ ամէ նը շատ լաւ գի տի: Նա փաս տօ րէն հա յե րի մէջ է մե ծա ցել, հա յե
րից է ջեր մու թիւն ստա ցել: Իմ հա շուարկ նե րով Խար բեր դի շրջա նում երեք հա
զա րից աւե լի հայ երե խա ներ էին մնա ցել, խառն ամուս նու թիւն նե րը շատ էին:

— Ձեր կար ծի քով ինչ պէ՞ս են կեն դա նի մնա ցել այդ քան երե խա նե րը:
— Ոմանց, իհար կէ, օգ նել են սրտա ցաւ մար դիկ, իրենց ծա նօթ նե րի երե

խա նե րին պա հել են: Բայց հիմ նա կա նը, իմ կար ծի քով, դա պե տա կան քա ղա քա
կա նու թիւն էր: Այդ երե խա նե րին պա հում էին, որ պէս զի կա րո ղա նա յին նրանց 
ծնող նե րի ու նե ցուած քը իրա ւա բա նօ րէն ձե ւա կեր պեն, փո խան ցեն: Հա յե րի մեծ 
մա սը ու նե ւոր էր: Օրի նակ յատ կա պէս Խար բեր դի շրջա նից 1910 – 1915ին շատ 
հա յեր գնում էին Ամե րի կա, այն տեղ փող էին աշ խա տում եւ շատ արագ կա րո
ղա նում էին այս տեղ մեծ հո ղա տա րածք ներ գնել փո ղով: Ամե րի կա յում հարս
տա ցած հա յե րը մի ան գա մից մեծ տա րածք նե րի տէր դար ձան: Խար բեր դում, 
եւ ընդ հան րա պէս Անա տո լի ա յում այդ քան դա ժան Ցե ղաս պա նու թե ան իրա
կա նաց ման բաղ կա ցու ցիչ մա սե րից մէկն էլ դա էր, քա նի որ իրենք ու զում էին 
իրենց ու նե ցուած քը յետ բե րել, բայց բնա կա նա բար չէ ին ու զում դա ետ գնէ ին: 
Որով հե տեւ ար դէն վա ճա ռել, փողն առել էին, ու զում էին ու րիշ ձե ւով ետ բե
րէ ին, եւ փաս տօ րէն կո տո րած նե րի նպա տակ նե րից մէկն էլ այդ տնտե սա կան 
շա հախնդ րու թիւնն է եղել: Վերց րե ցին այն, ինչ որ վա ճա ռել էին, ին չի հա մար 
փող էին ստա ցել, բայց ու րիշ ճա նա պար հով, այս՝ կո տո րած նե րի ու աք սո րի, 
ճա նա պար հով: Այդ երե խա նե րին պահ պա նել են, որով հե տեւ նրանք ժա ռան
գորդ ներն էին իրենց ծնող նե րի ու նե ցուած քի: Յե տոյ այդ ու նե ցուած քը, այդ սե
փա կա նու թե ան թղթե րը աս տի ճա նա բար փո խան ցուել են այլ ըն տա նիք նե րի: 
Ինչ պէս իմ մեծ մայ րի կիս դէպ քում էր: Երբ իմ մեծ մայ րը ծնուել է, բնա կա նա
բար նրա անու նը մար դա մա տե ան նե րի մէջ գրան ցուած է եղել, ով ինչ ըն տա
նի քում է ծնուել, ինչ ու նե ցուածք է ու նե ցել: Յե տոյ մեծ մայ րի կիս ամու սի նը այդ 
ու նե ցուած քը գրան ցել է իր երկ րորդ կնո ջից ծնուած զա ւակ նե րի եւ նրանց մօր՝ 
իր երկ րորդ կնոջ անու նով: Դա պե տու թե ան կող մից խրա խու սուող քա ղա քա
կա նու թիւն էր: Դա պատ ճառ նե րից մէկն էր, որ փրկուած նե րից նրանց, ով քեր 
սուն նի նե րի ըն տա նի քում չէ ին ապ րում, գիւ ղե րում չէ ին թող նում ապ րել, ստի
պում էին գնալ քա ղաք նե րում յատ կա ցուած որո շա կի թա ղա մա սե րում ապ րել, 
որ պէս զի վե րահս կո ղու թե ան տակ լի նեն: Մեծ մայ րիկս, օրի նակ, Էլա զի կում 
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այդ պի սի թա ղա մա սում էր ապ րել, նոյ նիսկ գնա ցել էր ժան դար մե րի ա յում ստո
րագ րել էր, որ ինքն այդ թա ղա մա սում է ապ րե լու, այլ վայր չի գնա լու: Դա բա
ւա կան եր կար տե ւեց:

— Ձեր մայ րի կը, մեծ մայ րի կը եւ իր տղա նե րը յե տա գա յում իրենց հօր 
հետ առ հա սա րակ չե՞ն հան դի պել, որե ւէ յա րա բե րու թիւն չե՞ն ու նե ցել:
— Չէ, այդ պի սի բան չի եղել: Հայրն էլ իրեն ցով չի հե տաքրք րուել: Երե

խա նե րը, բնա կա նա բար, հարց րել են՝ ո՞վ է իմ հայ րը: Մեծ մայրս բո լո րը պատ
մել է: Երե խա ներն ամէն բան գի տէ ին: Իմ մայ րը եւ իր եղ բայր նե րը նոյ նիսկ 
իրենց հօր գե րեզ մա նի տե ղը չգի տէ ին, ոչ էլ ու զե ցել են իմա նալ:

Մեծ մայրս գրա գէտ էր, գրելկար դալ գի տէր: Այդ ժա մա նա կուայ բո լոր 
հա յե րը գրելկար դալ գի տէ ին: Բո լոր հայ կա կան գիւ ղե րում դպրոց կար: Բայց 
իմ մայրն, իհար կէ, անգ րա գէտ է: 15ից յե տոյ ծնուած նե րը դպրոց չեն տե սել: Մեծ 
մայրս էր նրա հա մար կար դում: Բայց իր զա ւակ նե րի հետ հա յե րէն չէր խօ սում, 
վա խե նում էր: Որով հե տեւ բո լո րը պաշ տօ նա պէս մահ մե դա կան էին: Այդ տա րի
նե րին մի պղնձա գործ հայ մարդ կար, Եու սուֆ էր անու նը: Սկզբում Սար գիս էր, 
բայց 15ից յե տոյ բո լոր հայ կա կան անուն նե րը փո խուե ցին մահ մե դա կան անուն
նե րի: Սար գիսԵու սուֆն աւե լի ուշ էր ծնուել, տա նը նրան Սար գիս էին ասում, 
բայց ինք նու թե ան փաս տաթղ թում Եու սուֆ էր: Այդ մար դը հի մա Էլա զի կում2 է 
ապ րում: Նրա հայ րը նրա հա մար մի աղօթք էր գրել հա յե րէն լե զուով: Նա այդ 
աղօթքն ար տագ րել էր, շատ օրի նակ ներ էր սար քել ու բո լոր հա յե րին բա ժա նել 
էր: Եու սու ֆը: Ին քը հա յե րէն չգի տէր, բայց այդ աղօթ քը ար տագ րել էր, այ սինքն 
տա ռե րը նկա րե լով գրել էր եւ բո լոր հա յե րին բա ժա նել էր: Քա նի դեռ կա յին 
15ից յե տոյ կեն դա նի մնա ցած գրա գէտ հա յե րը, իրենք կար դում էին, իրենց զա
ւակ նե րի հա մար էլ էին կար դում: Շա տերն ան գիր գի տէ ին: Մեծ մայրս էլ ու նէր: 
Յե տոյ էլ մայրս պա հել է: Հի մա իմ մօտ էլ կայ, ես պատ ճի նել եմ Եու սու ֆի հօր 
գրա ծից [ցոյց է տա լիս թղթի վրայ ձե ռա գիր գրուած աղօթ քը]:

Եու սու ֆի հօ րը՝ Աբ րա հա մին եւ մօ րը՝ Նար դու հուն «38ի էդ դէպ քե րի»3 
ժա մա նակ Քու թա հիա են ու ղար կում: Չորս երե խայ ու նէ ին, մէ կը՝ Նու րէդ դին, 
մէ կը՝ Նու րի, մէ կը՝ Ալի, վեր ջի նը՝ Եու սուֆ: Աղ ջիկ ներ էլ կա յին: Երե խա նե րին 
թո ղե ցին, բայց ծնող նե րին տա րան: Շա տե րին ստի պե ցին գնալ:

2 Էլա զիկ  –  Թուր քի ա յի Էլյա զիկ/Էլյա զիգ նա հան գի՝ իլի կենտ րո նա վայ րը, Խար բեր դի 
մեր ձա վո րու թե ամբ գտնուող նախ կին Մա ու մա րէթ ուլ Ազիզ բնա կա վայ րը, որը 1915ին 
երիտ թուր քե րի կող մից ընտ րուել էր որ պէս աք սո րի քշուող հա յե րին կենտ րո նաց նե լու հա
ւա քա տե ղե րից մէ կը: Այս տեղ կո ղոպ տում էին դե ռեւս հե տաքրք րու թիւն ներ կա յաց նող ու
նե ցուած քի մնա ցորդ նե րը, զտում էին տար բեր վայ րե րից բե րուած հա յե րին՝ աշ խա տան քի 
հա մար պի տա նի հա մա րուող նե րին, իս լա մաց ման են թա կայ մա նուկ նե րին, երի տա սարդ 
կա նանց եւլն., տա րեց նե րին, հի ւանդ նե րին, թոյ լե րին, հիւ ծուած նե րին սպա նում էին, մնա
ցե ալ նե րին քշում էին ՏերԶօր:

3 38ի դէպ քեր  –  Խօս քը վե րա բե րում է իշ խա նու թիւն նե րի կող մից 1937 – 38ի Դեր սի մի բնակ
չու թե ան ջար դե րին, որն ըն դու նուած է նա եւ «Դեր սի մի ցե ղաս պա նու թիւն» անուա նել [Այդ 
մա սին տե՛ս սոյն գրքի 4րդ գլխի «Դեր սի մի ցե ղաս պա նու թիւն» բա ժի նը]:
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Աղօթ քի տեքս տի լու սան կա րը

— 38ի դէպ քե րի ժա մա նակ կեն դա նի մնա ցած հա յե րի նկատ մամբ յա-
տուկ հե տապնդ ման երե ւոյթ ներ եղե՞լ են:
— Որոշ բա ներ լսել ենք: Խօ սում էին, որ 38ի դէպ քե րի պատ ճառ նե րից 

մէկն այն էր, որ 15ից փրկուած նե րից եւ յատ կա պէս տղա մարդ կան ցից, ու նե ւոր 
հա յե րից Դեր սիմ են գնա ցել: Ասում էին, որ Դե սի մի ջար դե րի պատ ճառ նե րից 
մէ կը նա եւ դա է եղել, այ սինքն այն, որ դեր սիմ ցի նե րը հա յե րին պա հել են, օգ
նել են:

— Այ սինքն Ձեր մեծ մայ րը 38ին պէտք է վա խե ցած լի նէր, թաք նուած լի-
նէր, թէ՞ այդ շրջա նում որե ւէ բան նրա կե ան քում չէր փո խուե լու:
— 38ին իմ մայ րը դեռ նոր էր ծնուել, փոքր երե խայ էր, մի պահ նրանց 

ըն տա նի քը Իզ միր էր գնա ցել: Մեծ մայրս այդ ժա մա նակ Իզ մի րում էր, եւ որո
շա կի օ րէն իրենք Դեր սի մի տագ նապ նե րը, վա խե րը չեն զգա ցել: Ու րիշ ըն տա
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նիք նե րից եմ լսել, որ վա խեր են եղել, թէ՛ այդ ժա մա նակ, թէ՛ 74ին, Կիպ րո սի 
դէպ քե րի ժա մա նակ: Այո, վախ շատ է եղել, եւ պատ ճառ ներ են եղել: Տնե րի 
դռներ են, օրի նակ, ջար դել, փո ղո ցում խժդժու թիւն ներ են արել, այդ բա նե րը 
լսել եմ: Նա եւ լսել ենք, որ Էլա զի կից եւ Խար բեր դից մարդ կանց տե ղա փո խել 
են աւե լի հոծ բնա կե ցուած վայ րեր:

— Ձեր մեծ մայ րի կը չէ՞ր վա խե նում Թուր քի ա յում ապ րել: Հա յե րի սպա-
նու թիւն նե րի յի շո ղու թիւն ներն իրեն վախ չէ՞ին պատ ճա ռում:
— Մեծ մայրս շատ չէր խօ սում այդ մա սին, բայց կար ծում եմ վա խը կար: 

Սկզբում հա ւա նա բար աւե լի շատ կար: Բայց մենք՝ թոռ ներս ար դէն ուշ էինք 
ծնուել, յի սու նա կան նե րից յե տոյ ստի պում էինք, որ պատ մի իր կե ան քի, հա յե րի 
կե ան քի մա սին: Վա խե նում էր պատ մել: Մեզ հա մար էր վա խե նում: Ասում էր 
որ պատ մեմ, որ իմա նաք, կա րող է ձեզ վնաս տան: Ինչ որ ձե ւով փոր ձում էր 
շրջան ցել այդ բա նե րը, բայց բազ մա թիւ դէպ քեր գի տէր՝ ով ինչ պէս ամուս նա
ցաւ, ով ինչ ձե ւով փրկուեց, այդ բո լոր բա նե րը ին քը գի տէր եւ այդ վա խը մէ ջը 
կար: Երբ ես փոքր էի, մեր տուն տա րեց կա նայք էին գա լիս, հա յե րէն էին խօ
սում հիմ նա կա նում, բայց որոշ բա ներ մենք էլ ենք լսել: Նրանք մի մե անց պատ
մում էին, թէ էս ին չը էս ինչ գիւ ղի աղա յի աղ ջիկն է, կամ՝ այ սինչ քրդի կինն է: 
Իրար մէջ հա յե րէն էին խօ սում, բայց աւե լի շատ հա յե րէն աղօթք էին ասում: 
Այն ժա մա նակ շատ աւե լի սերտ էր այդ կա պը, բայց իհար կէ սե րունդ ներ յե տոյ 
կապն այ լեւս վե րա ցաւ: Բայց մեր ըն տա նի քում հայ կա կան թե ման, հա յու թե ան, 
հա յե րի մա սին խօ սակ ցու թիւն նե րը միշտ ներ կայ են եղել: Քե ռի ներս գնա ցել 
էին Ամե րի կա, այն տեղ հայ կա կան ինք նու թե ամբ էին ապ րում, մեզ նա մակ ներ 
էին գրում: Մայրս էլ շատ տաք է հա յե րի նկատ մամբ: Քա նի որ ինքն առանց 
հայր է մե ծա ցել, մե ծա ցել է հա յե րի շրջա պա տում, դրա հա մար ասում է, որ հա
յե րը աւե լի տաք են իր հան դէպ, ին քը հա յե րին աւե լի մօտ է հա մա րում: Եւ մեզ 
էլ է փո խան ցել այդ զգա ցո ղու թիւ նը: Ինձ ու եղ բօրս:

— Ձեր հայ րը չէ՞ր առար կում Ձեր մայ րի կի այդ հա յե ացք նե րին: Ինչ պէ՞ս 
էր վե րա բե րում Ամե րի կա յի իր ազ գա կան նե րի նա մակ նե րին, առ հա սա-
րակ այդ հայ կա կան ազ գակ ցա կան կա պե րին:
— Հայրս կրթուած մարդ էր, լու սա ւո րե ալ մարդ էր, շատ հա ւա տա ցե ալ 

էր: Հաջ [ուխ տի] էր գնա ցել: Առ հա սա րակ շատ դրա կան մարդ էր: Տատս գա
լիս էր մեզ հետ էր ապ րում ամիս նե րով: Տղա նե րը չկա յին, նրանք Ամե րի կա էին 
գնա ցել, զա ւակ նե րից մի այն մայրս էր մնա ցել: Նրա մօտ հայ կա նայք էին հիւր 
գա լիս, բայց ես եր բե ւէ չեմ լսել, որ մեր տանն այդ մա սին խօ սակ ցու թիւն ներ 
լի նէ ին: Մայրս էլ պինդ կին էր, այդ պէս շատ ամուս նուց կա խուած չէր: 20 – 30 
տա րի ին քը փող էր աշ խա տում, ինքն իրեն ամուր էր զգում: Իմ մայ րը հասց
նում էր ե՛ւ տան հոգ սե րը հո գալ, ե՛ւ ըն տա նի քին նիւ թա պէս օգ նել: Պապս, հօրս 
հայ րը երկ րորդ ան գամ էր ամուս նա ցել, եւ հայրս կրտսեր քոյ րեր ու նէր իր հօր 
երկ րորդ կնո ջից: Մայրս նա եւ հօրս այդ քոյ րե րին էր խնա մում: Եթէ նոյ նիսկ ինչ 
որ խօ սակ ցու թիւն եղել է, ես որո շա կի օ րէն չեմ լսել, վէ ճեր չեն եղել:
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— Դուք ո՞ր տա րի քից սկսե ցիք հաս կա նալ Ձեր մօր ինք նու թե ան խնդիր-
նե րը:
— Մին չեւ դպրոց գնա լը այդ բա նե րը շատ չէ ինք հաս կա նում, չէ ինք 

իմա նում: Մեզ ոչինչ չէ ին ասում, այդ նիւ թե րի շուրջ տա նը չէ ին խօ սում: Մօ
տա ւո րա պէս հա ւա նա բար 15 տա րե կան էի, որ սկսե ցի ինչ որ բա ներ գի տակ
ցել (60ական նե րին  – Հ. Խ.): Մեզ նա մակ ներ էին գա լիս Ամե րի կա յից, քե ռի ներս 
գրում էին իրենց մօ րը՝ մեծ մօրս, քրո ջը՝ մայ րի կիս: Այդ նա մակ նե րը կար դաց
ւում էին: Այդ նա մակ նե րին պա տաս խա նում էին հա յե րէն: Իւ րա քան չիւր այդ պի
սի դէպ քի շուրջ խօ սակ ցու թիւն ներ, զրոյց ներ էին լի նում: Մի մե անց հետ խօ սում 
էին, մենք էլ եր բեմն լսում էինք: Յե տոյ սկսե ցին անգ լե րէն նա մակ ներ գալ: Յե
տոյ մեզ սկսեց նա մակ ներ գրել Արու սե ա կի աղ ջի կը, այն կնոջ, ում մօտ մայրս 
դեր ձա կու թիւն էր սո վո րել: Արու սե ակն էլ էր քրդի տան պահ ւում: Նրանք աղ ջիկ 
ու նէ ին Լու սին անու նով: Արու սե ա կը մա հա նում է 50ական նե րին, Լու սի նէն Ամե
րի կա է գնում: Լու սի նէն մօրս յա ճախ էր նա մակ ներ գրում: 83ին այդ Լու սի նէն 
Ամե րի կա յից Էլա զիկ է գա լիս: Մեր ըն տա նի քում ամէ նից շատ այդ ժա մա նակ 
խօ սուեց: Ես նոր էի սո վո րում հա մալ սա րա նում: Մենք հարց նում էինք, թէ ի՞նչ 
է եղել, ին չո՞ւ են նրանք Ամե րի կա գնա ցել: Սկսե ցին փոք րիկփոք րիկ տե ղե կու
թիւն ներ տալ այդ ան ցու դար ձի մա սին: Շատ էին խօ սում Լու սի նէի նուի րուա
ծու թե ան, բա րու թե ան մա սին: Լու սի նէն հա ւա տա ցե ալ կին էր, գնում էր Հա յաս
տան, բա րե գոր ծու թիւն էր անում: Մե րոնք խօ սում էին, որ իր պա պին է քա շել՝ 
Երե միա Տէր Վար դա նե ա նի եղ բօ րը: Այ սինքն մենք, ինչ պէս պար զուեց, եր կու 
եղ բայր նե րի թոռ ներ էինք: Որով հե տեւ մայ րի կիս պա պը՝ Երե միա Տէր Վար դա
նե ա նը Լու սի նէի մօր՝ Արու սե ա կի հօ րեղ բայրն է եղել: Ասում էին, որ կրօ նա սի
րու թե ամբ, բա րեսր տու թե ամբ, բա րեգ թու թե ամբ Լու սի նէն իր պա պին է քա շել: 
Այդ մա սին լսելն, իհար կէ, մեզ հա ճե լի էր: Բայց այդ մա սին բարձ րա ձայն խօ սել 
չէր կա րե լի:

— Ձեր ման կու թե ան տա րի նե րին Ձեր տա րե կից երե խա նե րը խօ սո՞ւմ 
էին, հա յե րի մա սին ինչ որ բա ներ գի տէի՞ն: Ձեր դպրո ցա կան թուրք կամ 
քուրդ ըն կեր նե րը:
— Ոչ, այդ նիւ թե րի շուրջ որե ւէ խօ սակ ցու թիւն չեմ յի շում: Եթէ նոյ նիսկ 

նիւ թը բաց ւում էր, ինչ որ խօ սակ ցու թիւն ներ լի նում էին, իրենք մեզ շատ հար
ցեր չէ ին տա լիս: Մենք էլ գի տէ ինք, որ պէտք չէ խօ սել, եւ լռում էինք:

— Բայց իրենք գի տէի՞ն ձեր հայ կա կան կող մի մա սին:
— Իմա նում էին, դրանք միշտ իմաց ւում են: Տե ղը եկած ժա մա նակ նոյ

նիսկ խօ սում էին, բայց այդ պէս շատ՝ չէ: Գե ա ւուրմա ւուր ասում էին, յատ կա
պէս մօրս, բայց մայրս թաքց նում էր, որ պէս զի մենք չգժտուենք: Քա նի որ իմ 
հայ րը տնտե սա կան առու մով ու նե ւոր մարդ էր, մեզ հետ մի քիչ զգու շա ւոր էին: 
Այդ կար գի խօ սակ ցու թիւն ներ գու ցէ մեր յե տե ւից լի նում էին, բայց մեր ներ կա
յու թե ան չէ ին խօ սում: Քա նի որ հա յե րի դէմ քա րոզ չու թիւ նը մեր երկ րում շատ 
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էր, հայ լի նե լը մե ղադ րան քի նման մի բան էր, ըն տա նիք նե րում առ հա սա րակ 
աշ խա տում էին այդ բա նը թաքց նել: Բայց այդ պէս չի կա րե լի, դա շատ դժուար 
բան է, իմ կար ծի քով ըն տա նիք ներն իրենց ու նե ցած պատ մու թե ան հետ պի տի 
կա րո ղա նան հաշ տուել, չի կա րե լի դա չի մա նալ կամ թաքց նել: Ես, օրի նակ, հա
ւա նա բար այդ պատճա ռով էլ սկսե ցի պատ մու թե ամբ հե տաքր քուել: Երբ որ ես 
դպրո ցում սո վո րում էի, տանն իմ լսա ծը եւ դպրո ցում սո վո րեց րա ծը մի մե ան ցից 
շատ տար բեր ւում էին: Մեր մեծ մօր պատ մա ծը շատ աւե լի կա րե ւոր էր ու ճիշտ 
էր, դրա հա մար մենք էդ պաշ տօ նա կան բա նե րին չէ ինք կա րող հա ւա տալ: Իմ 
հայրն էլ էր մեծ մօրս պատ մած նե րը հաս տա տում: Իսկ ին քը քուրդ է եւ սուն նի 
մու սուլ ման: Ու րեմն քուրդ ու սուն նի մու սուլ ման հայրս հաս տա տում էր հայ մեծ 
մօրս պատ մած նե րը: Մենք այդ բո լոր բա նե րը գի տէ ինք: Եւ ես որո շե ցի պատ
մու թիւն ու սում նա սի րել: Ես ար դէն հա մալ սա րա նում սո վո րող երի տա սարդ էի, 
մեծ մօրս կե ան քը գի տէի, եւ մի ան գամ յի մա րու թիւն արի հարց րի իրեն, թէ ին
չո՞ւ ին քը հա մա ձայ նուեց պա պիս հետ ամուս նա նալ: Կար ծես թէ իր հա մա ձայ
նու թիւ նը որե ւէ մէ կը հարց րել էր: Մեծ մայրս ինձ չա սաց, որ ին քը ոչ մի ընտ րու
թե ան հնա րա ւո րու թիւն չու նէր: Ին քը նոյ նիսկ չէր կա րող առար կել իրեն իբ րեւ 
թէ փրկած մարդ կաց որոշ մա նը: Չէ՞ որ հայ էր: Այն, երի տա սարդ տա րի նե րիս 
ես դեռ չէի կա րող այդ քա նը ըմբռ նել: Մեծ մայրս ուղ ղա կի ասաց, որ դա ան ցած
գնա ցած բան է, շատ չեմ ու զում այդ մա սին խօ սել:

Ինձ հա մար այս ամէ նի մէջ ամե նա ու շագ րա ւը եւ, թե րեւս, ող բեր գա կա
նը իմ մայ րի կի ապ րում ներն են: Մայ րիկս փոր ձել է իս կա կան հա ւա տա ցե ալ 
մահ մե դա կան լի նել, բայց մի ա ժա մա նակ միշտ իրեն քրիս տո նե այ է զգա ցել: 
Մայ րիկս շատ է տա ռա պում այդ երկ փեղ կուա ծու թիւ նից: Նա Ին ջիլ՝ Աս տուա
ծա շունչ ու նէր, որն իր մայ րա կան ըն տա նի քից մնա ցած մի ակ բանն էր: Մայրս 
գրելկար դալ չգի տի, հա յե րէն չգի տի: Քա նի դեռ մեծ մայրս կեն դա նի էր, նա 
եր բեմն մայ րի կիս հա մար առան ձին կար դում էր: Մայ րիկս, իհար կէ, ոչինչ չէր 
հաս կա նում, բայց շուն չը պա հած լսում էր: Դա կրօ նա կան գիրք էր, եւ հաս
կա նալն էլ մայ րի կիս հա մար պար տա դիր չէր թւում: Նա նոյն կերպ, մէկ է, չէր 
հաս կա նում մահ մե դա կան սուրբ գիր քը: Մեծ մօրս մա հից յե տոյ նա յա ճախ բա
ցում էր Ին ջի լը, թեր թում էր, նա յում էր տա ռե րին, յե տոյ խնամ քով փա կում էր 
ու պա հում էր: Փաս տօ րէն ե՛ւ քրիս տո նէ ա կան Սուրբ Գիրք ու նէր, ե՛ւ հե տե ւում 
էր մահ մե դա կա նու թե ան օրէնք նե րին: Կար ծես թէ եր կու հա ւատքն էլ փոր ձում 
էր պա հել: Բայց ըն տա նի քում անընդ հատ յի շում էին, որ դա գե ա ւու րի բան է, 
քրիս տո նե ա յի բան է: Այդ գրքի ներ կա յու թիւ նը մեր ըն տա նի քին ճնշում էր: Այդ 
մա սին տա նը խօ սում էին: Ճիշտ է, մայրս գիր քը պա հում էր, բայց ճնշու մը չէր 
կա րող պա հել: Եւ նա ստի պուած եղաւ իր հա մար թանկ այդ գիր քը, իր մայ րա
կան ըն տա նի քից մնա ցած մի ակ բա նը նուի րել մեր թա ղա մա սի մի պա պի կի: 
Մեր ըն տա նի քին թւում էր, որ այդ գրքի առ կա յու թե ան պատ ճա ռով մեզ գե ա
ւուր կը դի տեն, իսկ գե ա ւուր ներին հա սա րա կու թիւ նից դուրս են մղում: Փաս տօ
րէն ստաց ւում է, որ ինքն իրեն զրկեց գիրքն ու նե նա լու բա ւա կա նու թիւ նից, որ
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պէս զի շրջա պա տի կող մից չմե ղադ րուէր գե ա ւու րու թե ան մէջ: Գու ցէ այս ամէ նը 
չլի նի, եթէ ըն տա նիք նե րի ներ սի այդ գաղտ նիք նե րը բարձ րա ձայ նուեն, մար դիկ 
ազա տօ րէն կա րո ղա նան խօ սել իրենց ծագ ման, իրենց ըն տա նի քի պատ մու թե
ան մա սին: Ինչ քան թաքց նում ես, այն քան ար տօ նում ես այդ դա տա պար տող 
իրա կա նու թիւ նը: Հի մա բարձ րա ձայ նե լու հնա րա ւո րու թիւն կայ: Չնա յած իրա
կա նում շա տե րը բնա կան կեր պով չգի տեն էլ իրենց պատ մու թիւ նը: Մենք՝ ես ու 
եղ բայրս, շատ ենք հե տաքր քուել, շատ ենք փորփ րել, շատ հար ցեր ենք տուել, 
բայց քոյրս, օրի նակ, նրա զա ւակ նե րը չեն ու զում իմա նալ, չեն ու զում այդ մա սին 
լսել: Նրանք ըն դու նել են գե ա ւու րին դատա պար տե լու իրա ւուն քը, եւ շա հախնդ
րու թիւն ու նեն թաքց նել հա յու թե ան հետ մեր ըն տա նի քի կա պը: Ես ու եղ բայրս 
գտնում ենք, որ մեր ըն տա նի քի պատ մու թե ան բա ցա յայ տու մով մենք մեր էու
թիւնն ենք բա ցա յայ տում: Բայց այս տեղ դա դեռ շատ դժուար է: Հայ կա կան ծա
գու մը դե ռեւս շա տե րի հա մար է անար գանք: Մեր հայ կա կան ինք նու թիւ նը, եթէ 
մեզ ներ կա յա ցուել է, միշտ որ պէս վատ բան է ներ կա յա ցուել, միշտ այդ մա
սին թա քուն է խօ սուել: Դա պե տու թե ան քա ղա քա կա նու թիւնն է եղել: Քրդա
կան գոր ծո ղու թիւն նե րը պե տու թե ան կող մից միշտ որա կուել են հա յե րի դրդում, 
միշտ մատ նան շուել է դրան ցում հայ կա կան մաս նակ ցու թիւ նը, եթէ մի վատ բան 
է եղել՝ հայ կա կան հետք են փնտռել: Այդ ամէ նը պե տու թե ան քա րոզ չու թիւնն է: 
Պե տու թե ան այդ մօ տե ցու մը կա յուն հա սա րա կական կար ծիք է ձե ւա ւո րել: Դա 
պատ ճառ նե րից մէկն է, որ մար դիկ ջա նա ցել են խոր թա ղել իրենց հայ կա կան 
ար մատ նե րը, եւ այ սօր իմ կար ծի քով շա տե րը նոյ նիսկ այդ մա սին ուղ ղա կի չգի
տեն: Որոշ մար դիկ էլ շատ ուշ, մի այն վեր ջերս են յայտ նա բե րել իրենց ան ցե ա լի 
այդ դրուագ նե րը: Իմ իմա ցած որո շա կի օրի նակ նե րը քիչ են, բայց ընդ հա նուր 
մթնո լոտն է այդ պի սին: Վեր ջերս, օրի նակ, Անա տո լի ա յի գիւ ղե րից մէ կից սո վո
րե լու եկած մի ու սա նող նոր էր իմա ցել, որ իր պա պը հայ է եղել: Մի օր եկաւ եւ 
այդ մա սին ասաց: Իմա ցել էր, որ իրենց բա րե կամ նե րը Ֆրան սի ա յում են: Ու
զում էր նրանց հետ կա պեր հաս տա տել: Հօր հայրն է հայ եղել, Յա կոբ: Ասում է 
հայ րը ցածր սպա յա կան կազ մից է եղել, յե տոյ երբ որ թո շա կի է գնա ցել, գնա ցել 
է Ֆրան սիա եւ այն տեղ հան դի պել է այդ բա րե կամ նե րին: Տա նը խօ սուել է այդ 
մա սին: Տղան իմա ցել է եւ սկսել է հե տաքրք րուել: Սկզբում շատ է տան ջուել, 
ոչ մէ կի բան չի ասել: Բայց յե տոյ շատ է ու զե ցել իր նոր ազ գա կան նե րին հան
դի պել: Ասում է, որ իր ազ գա կան նե րին տեսնե լու ցան կու թե ան մա սին խօ սել է 
հօր, մօր հետ, բայց նրանք դի մադ րում են: Դա մի ակ օրի նակն է, որ ես գի տեմ: 
Շա տե րը կան, բայց չեն գրում, չեն խօ սում, չեն բա ցա յայ տում: Հի մա նորնոր է 
այդ բա նը սկսւում, եւ մար դիկ շատ մտեր միկ շրջա նակ նե րում, եթէ մթնո լոր տը 
վստա հե լի է, սկսում են այդ մա սին խօ սել: Քրդերն աւե լի շատ են պատ մում, 
քան թուր քե րը: Թուր քերն առ հա սա րակ չեն սի րում խօ սել իրենց հայ կա կան 
ծագ ման մա սին: Ես ու իմ եղ բայրն ու զում էինք գրել մեր ըն տա նի քի պատ մու
թիւ նը, բայց Ֆեթ հիէ Չե թի նը գրեց Մեծ Մայրս գիր քը: Այդ պատ մու թիւ նը շատ 
էր նման մեր ըն տա նի քի պատ մու թե ա նը, եւ մեր գրելն այ լեւս իմաս տը կորց
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րեց: Բայց ինչ քան շատ տպագ րուեն այդ կար գի նիւ թեր, այն քան ըն տա նիք նե րը 
կ’ազա տուեն գաղտ նիք պա հե լու ծանր հար կադ րան քից:

Ամէ նից աւե լի ազատ խօ սում են Դեր սի մում: Այն տեղ հա յե րը մնա ցել են 
ըն տա նիք նե րով, ալե ւի ա ցել են: Այդ պատ ճա ռով էլ Էլա զի կի հա յե րը Դեր սի մի 
ալե ւի նե րի հետ շատ աւե լի մտե րիմ են: Նրանք մի մե անց հետ նա եւ շատ աւե լի 
տնտե սա կան, առեւտ րա կան կա պեր են ու նե ցել: Օրի նակ, Էլա զի կի հայ պղնձա
գոր ծի՝ Եու սու ֆի յա ճա խորդ ներն աւե լի շատ ալե ւի են եղել: Գո յու թիւն են ու նե
ցել չգրուած, բայց իրենց մէջ ըն դու նուած ինչ որ մտեր մու թե ան չա փա նիշ ներ:

— Բայց հա յե րի մտեր մու թիւնն ալե ւի նե րի հետ կար ծես թէ 15ի հա յե րի 
Ցե ղաս պա նու թիւ նից աւե լի վաղ էր: Օրի նակ, ին չո՞ւ հենց ալե ւի նե րի մօտ 
հա յերն աւե լի շատ փրկու թիւն գտան:
— Դա յա տուկ հարց է: Ես կը փոր ձեմ իմ սե փա կան բա ցատ րու թիւ նը 

տալ: Ալե ւիզ մը իբ րեւ ուս մունք շատ կրօն նե րի հա մե մատ աւե լի մար դա սի րա
կան է, աւե լի հան դուր ժող: Ինքն այ լոց հան դէպ ժխտո ղա կան վե րա բեր մունք 
չու նի: Կար ծում եմ առա ջին պատ ճա ռը դա էր: Բայց դրա նից զատ յատ կա պէս 
Դեր սի մի ալե ւի նե րը դեռ վաղ ժա մա նակ նե րից տե ղի հա յե րի հետ յա տուկ, ան
հա մե մատ սերտ կա պեր են ու նե ցել:

— Մեր՝ հայ կա կան աղ բիւր նե րի տե ղե կու թիւն նե րով դե ռեւս ԺԸ. դա րում 
որոշ հա յեր ալե ւի ա ցել են: Դուք եր բե ւէ լսե՞լ էք այդ մա սին որե ւէ բան:
— Այդ պէս, բա նա ւոր խօ սակ ցու թիւն նե րի մա կար դա կով լսել եմ, որ շատ 

հա յեր են ալե ւի ա ցել: Այդ մա սին այս տեղ միշտ էլ խօ սուել է, ասուել է: Բայց 
որե ւէ հե տա զօ տու թիւն ես չգի տեմ: Թուր քի ա յում, որ քան գի տեմ, այդ կար գի 
հե տա զօ տու թիւն ներ չեն արել: Թուր քի ա յում պատ մու թիւ նը շատ է քա ղա քա կա
նա ցուած, քա ղա քա կա նու թե ան ազ դե ցու թե ան տակ է: Հի մա էլ նոր մօ տե ցում
ներ են մշակ ւում, նոր տե սա կէ տեր: Բայց Ցե ղաս պա նու թիւ նից յե տոյ, բո լո րը 
գի տեն, հա յե րը մնա ցել են ալե ւի նե րի մէջ եւ ալե ւի ա ցել են: Ու սում նա սի րե լով 
իրենց այդ զի ա րէթ նե րը4, հա մա տեղ մա տաղ ներ անե լու սո վո րու թիւն նե րը, հա
մա տեղ սրբա տե ղի ներ գնա լը, մոմ վա ռե լը եւն., այդ բո լոր հա ւաս տի փաս տերն 
ու սում նա սի րե լով գու ցէ կա րե լի է հաս նել նրան, որ հաս կա նա լի դառ նայ, թե ի՞նչ 
է եղել, ո՞նց է եղել: Յայտ նի է նա եւ, որ Դեր սի մում թա լա նից խու սա փե լու հա մար 
հա յե րը կա մացկա մաց, աս տի ճա նա բար հե ռա ցել են հո վիտ նե րի իրենց գիւ ղե
րից, բարձ րա ցել են լեռ նե րը, վե րեւ նե րը, եւ այն տեղ ար դէն ալե ւի ա ցել են: Բայց 
որե ւէ գի տա կան ու սում նա սի րու թիւն այդ մա սին չկայ: Կամ գո նէ ինձ յայտ նի չէ:

— Սուն նի քրման ջի ա խօս քրդե րը զա զա խօս ալե ւի նե րին ի՞նչպէս են 
անուա նում:
— Ռա ֆի զի որը նշա նա կում է ան հա ւատ: Այդ պէս են ասում, որով հե տեւ 

նրանք «Գիրք» չու նեն, սուրբ, կրօ նա կան գիրք չու նեն: Նրանց կրօ նը, ուս մուն քը 
բա նա ւոր է փո խանց ւում: Նրանք մզկիթ չու նեն, մոլ լա չու նեն: Դա պատ ճառ է 
եղել, որ քուրդ ալե ւի նե րին ռա ֆի զի՝ ան հա ւատ կո չեն: Դա պատ ճառ է եղել, որ 

4 Սրբա վայ րե րը, ուխ տա վայ րե րը:
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որե ւէ ժա մա նակ իրենք չեն կա րո ղա ցել հա մախմբուել որ պէս շար ժում, որ պէս 
ընդ հա նուր քրդա կան շար ժում: Չմի ա ւո րուե ցին նա եւ Շէյխ Սա յի դի5 ապս տամ
բու թե ան ժա մա նակ: Իսկ սուն նի քրդերն էլ չմի ա ցան Դեր սի մի ալե ւի ա կան, 
Շէյխ Ռը զա յի6 կող մից ղե կա վա րուող ապս տամ բա կան շարժ մա նը: Նոյն բա նը 
շա րու նակ ւում է մին չեւ այ սօր: Հենց հի մա էլ սուն նի քրդերն ու ալե ւի քրդե րը մի 
քա ղա քա կան կու սակ ցու թե ան շուրջ չեն հա մախմբ ւում:

— Բայց նրանք մի մե անց հան դէպ որե ւէ թշնա մու թիւն ու նե՞ն:
— Իրա կա նում, կար ծում եմ, չու նեն: Բայց մի մե անց հան դէպ անվս տա

հու թիւն ու նեն: Ալե ւի քրդե րը կար ծում են, որ սուն նի քրդերն իրենց թշնա մի են: 
Սուն նի քրդերն էլ ջանք չեն թա փում ալե ւի նե րի հետ մտեր մա նա լու: Փո խա դարձ 
օտա րու մը շա րու նակ ւում է:

— Այս զրոյ ցից յե տոյ մենք մեր զրու ցակ ցին խնդրե ցինք հան դի պել իր 
մօր հետ եւ մի քա նի օր անց նրա հետ հան դի պե ցինք Էլա զի կում:

Հա յաս տան որ գնաք,  
ան ձամբ ինձ հա մար կը գնաք եկե ղե ցի
2010 Օգոս տո սի մէկն էր: Մեր զրու ցակ ցի մայ րը տա րեց, փոք րա մար մին, 
ճեր մա կա հեր, փխրուն, փոք րա կազմ, ժպտա դէմ, կեն դա նի աչ քե րով, սքան-
չե լի կին էր: Նա ար դէն գի տէր, որ Հա յաս տա նից մար դիկ են գա լու, որ պէս զի 
նրա կե ան քի պատ մու թիւ նը գրան ցեն: Գի տէր, եւ ոգե ւո րուած սպա սում էր: 
Շատ էր ու զում իր մօր մա սին պատ մել 7:
«Ին չե՜ր տե սանք, ին չե՜ր ան ցան մեր գլխով»՝ այս առա ջին նա խա դա սու թիւ-
նը, որով նա մեզ դի մա ւո րեց, յե տոյ պի տի կրկնուէր մեր զրոյ ցի ողջ ըն թաց-
քում:

Խնդրե ցինք պատ մել իր կե ան քի ողջ պատ մու թիւ նը: Բայց ծեր կինն 
անընդ հատ կրկնում էր.

— Ին չե՜ր տե սանք, ին չե՜ր ան ցան մեր գլխով: Սպա նե ցին, խփե ցին, ամէն 
ինչ արե ցին: Եթէ պատ մեմ՝ կը վա խե նաք:

Խնդրե ցինք, այ նուա մե նայ նիւ, պատ մել: Հարց րինք անու նը:

— Իմ անու նը Նազ րէ է, մօրս անու նը Եղ սա նուշ էր, մօ րաք րոջս անու նը՝ 
Մար թա: Նրանք գնա ցին, ով մնաց՝ Ամե րի կա գնա ցին:

5 Շէյխ Սա յիդ  –  1920 – 30ական նե րի «Ան կախ Քուր դիս տան»ի պա հան ջով Թուր քի ա յում 
տե ղի ու նե ցած քրդա կան ապս տամ բու թե ան ղե կա վար: 1925ին իր հա մա խոհ նե րի հետ 
հրա պա րա կա յին մա հա պատ ժի են են թար կուել (կա խա ղա նով) Դի ար բե քի րի Դախ կաբ 
հրա պա րա կում:

6 Շէյխ Ռը զա  –  1930ական նե րին թուր քա կան կա ռա վա րու թե ան կող մից Դեր սի մը վերջ նա
կա նա պէս ճնշե լու գոր ծո ղու թիւն նե րի դէմ ըմ բոս տա ցած Դեր սի մի աշի րէթ նե րի առաջ նոր
դը: 1937 Սեպ տեմ բե րի 5ին Սէ իդ Ռը զան Երզն կա յում ձեր բա կալ ւում է եւ իր հետ ժա մա նած 
11 ցե ղա պե տե րի հետ մի ա սին դա տա պարտ ւում է մա հա պատ ժի:

7 Զրոյ ցը կա յա ցաւ թրքե րէ նով, թարգ մա նեց Անուշ Յով հան նին սե ա նը:
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Իմ անու նը Նազ րէ է, մօրս անու նը Եղ սա նուշ էր,  
մօ րաք րոջս անու նը՝ Մար թա, 2010

— Ով քե՞ր գնա ցին:
— Բո լո րը, բո լո րը: Ով կեն դա նի մնաց՝ գնա ցին:
— Ե՞րբ են գնա ցել:
— Շատ շուտ են գնա ցել: Ես դեռ ծնուած չեմ եղել: Ես նրան ցից շա տե րին 

նոյ նիսկ չեմ տե սել: Գնա ցին, ով կեն դա նի մնաց՝ գնաց: Ին չե՜ր տե սան, ին չե՜ր 
տե սան:

— Դուք ե՞րբ էք ծնուել:
— Իմ ինք նու թե ան թղթում գրուած է 35, բայց ինչ քան ես գի տեմ 38ին եմ 

ծնուել: Իսկ դուք ե՞րբ էք ծնուել, որ տե՞ղ էք ծնուել:
— Մենք Հա յաս տա նից ենք, այն տե ղից ենք եկել:
— Այո, այո, գի տեմ, որ Հա յաս տա նից էք եկել: Ին չե՜ր բե րե ցին այս տեղ 

հա յե րի գլխին: Մայրս էլ հայ էր: Բո լո րին կո տո րե ցին, տան ջե ցին: Մեծ մայրս, 
Նու նի կը շատ հի ւանդ է եղել: Այդ պատ ճա ռով մեծ հայրս Ամե րի կա յից ետ է 
եկել Խար բերդ: Մեծ հայ րի կիս անու նը Էր միա էր [Երե միա՝ յու շում է որ դին]: 
Նա Ամե րի կա էր գնա ցել աշ խա տե լու: Ըն տա նի քին փող էր ու ղար կում: Մեծ 
հայ րիկս Ամե րի կա յից եկաւ, այս տեղ հո ղեր առաւ: Ու զում էր այս տեղ օգ նել իր 
ըն տա նի քին, եւ հի ւանդ կնոջ մօտ մնալ: Բայց կարճ տե ւեց, շատ կարճ տե ւեց: 
Իրենց աք սո րե ցին: Բո լոր հա յե րին աք սո րե ցին: Երբ որ գնում էին, իր եր կու աղ
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ջիկ նե րին պահ տուեց իր աշ խա տող նե րի մօտ, ամա նաթ թո ղեց: Նրան ցից մէ կը 
մայ րիկս էր: 15 տա րե կան էր ըն դա մէ նը: Երե խայ էր:

Լռում է, աչ քերն ար ցունք նե րով լի քը: Մենք էլ ենք լռում, չենք շտա պեց-
նում պատ մել: Յե տոյ դան դաղ շա րու նա կում է.

— Ի՞նչ պատ մեմ, կուր բան [մա տաղ, հա մարժէք է նա եւ հա յե րեն «ցավդ 
տա նեմ» ար տա յայ տու թե ա նը], մեծ մայ րիկս՝ Նու նի կը փաս տօ րէն հաշ ման
դամ էր, ոտ քե րից հի ւանդ էր: Սիւր գիւ նի [աք սոր] գնա լուց առաջ բո լոր հի ւանդ
նե րին, հաշ ման դամ նե րին հա ւա քում էին մի տեղ, վառում էին: Մեծ մայ րի կիս 
դպրո ցի շէն քում վա ռում են: Մեծ մայ րիկս այդ պէս մա հա ցաւ: Հաշ ման դամ նե
րի հետ մի ա սին վա ռե ցին [լռում է, շատ տխուր]: Մեծ հայ րիկս մի այն տղա նե
րի հետ գնաց, իրենց թառ լան եր կու աղ ջիկ նե րին թո ղեց իրենց բա նուոր նե րի 
մէջ: Դրան ցից մէ կը մայրս էր, միւ սը՝ մօ րա քոյրս: Ին չե՜ր տե սան, ին չե՜ր տե սան 
նրանք: Եւ մենք էլ տե սանք, յե տոյ էլ մենք տե սանք: Ին չե՜ր, ին չե՜ր:

Կրկին լռում է: Մենք լուռ սպա սում ենք: Ես փոր ձում եմ խախ տել լռու-
թիւ նը.

— Մե ծա ցան, չէ՞, այդ աղ ջիկ նե րը:
— Մե ծա ցան, այո: Այդ բա նուոր նե րի մէջ մե ծա ցան: Իմ մօրն ամուս նաց

րին մի տղա յի հետ, նա էլ ան պէտ քի մէկն է դուրս գա լիս, վատ մարդ է դուրս 
գա լիս: Մեծ հայ րի կիս բո լոր այդ սե փա կա նու թիւ նը, հո ղա տա րածք նե րը վերց
նում իրե նով է անում, հետն էլ սի րու հի էր պա հում: Երկ րորդ կին: Վեր ջում էլ 
մօրս դուրս արեց երեք երե խա յով, եր կու տղայ, մէկն էլ՝ ես:

— Քա նի՞ տա րե կան էիք  դուք այդ ժա մա նակ:
— Փոքր էի, վեց – եօթ տա րե կան, երե ւի: Չգի տեմ: Ասում են նա եւ, որ ես 

երե ւի մէկ տա րե կան էի այդ ժա մա նակ: Լաւ չեմ յի շում: Մայ րիկս շատ է տան
ջուել: Ինք նու րոյն պէտք է երեք երե խայ պա հէր: Էլա զի կում իմ մայ րի կի նման 
մէ կը չկար: Պատ կե րաց րէք այդ տա րի նե րին մի այ նակ կին, փոքր երե խա նե րով, 
ինքն էլ՝ հայ: Ոչ բա րե կամ ու նէր, ոչ ամու սին ու նէր, ոչինչ չու նէր այս քա ղա քում: 
Ու րիշ մի այ նակ երի տա սարդ հայ կա նայք ամուս նա ցած էին մու սուլ ման նե րի 
հետ: Մի այն տա րեց կա նայք էին մի այ նակ, բայց նրանց մօտ երե խա ներ չկա
յին: Իմ մայ րի կիս վի ճա կը շատ ծանր էր:

— Ձեր հօրն այդ պէս էլ եր բե ւէ չտե սա՞ք:
— Ես տասն հինգ տա րե կան էի, երբ նա մա հա ցաւ: Տե սել եմ մի ան գամ: 

Տաս – տասն մէկ տա րե կան էի: Երա նի՜ չտես նէի: Դուք բնիկ Հա յաս տա նից է՞ք:
— Հա յաս տա նից ենք, այո:
— Իսկ ձեր ծնող նե րը, տա տերպա պե րը Հա յաս տա նի՞ց են: Թուր քի ա յից 

չե՞ն գնա ցել:
— Ոչ, մե րոնք Հա յաս տա նում են եղել, Թուր քի ա յից չեն գնա ցել:
— Ին չո՞ւ էք եկել, էս տա ճիկ նե րի բա նե՞րն էք նա յում:
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— Եկել ենք ձեզ հան դի պե լու, ձեզ հետ զրու ցե լու: Հա յե րի հետ, ալե ւի նե-
րի հետ հան դի պե լու, նրանց հետ զրու ցե լու:
— Հա, հա յե րի հետ... կը վա խե նան, որ էսաէսա կը սպա նեն:
— Հի մա է՞լ են վա խե նում:
— Չէ, վեր ջա ցաւ, ար դէն չենք վա խե նում, ար դէն այդ վա խը չկայ:
— Բայց հայ ինչ քա՞ն է մնա ցել, որ:
— Այս տեղ շատ հայ չի մնա ցել, ասո րի ներ շատ կան: Եկե ղե ցի եմ գնում՝ 

բո լո րը ասո րի են:
— Դուք եկե ղե ցի՞ էք գնում: Ո՞ր եկե ղե ցին եք գնում: Էլա զի կում եկե ղե ցի 
կա՞յ:
— Խար բեր դում կայ: Անա Մա րիա եկե ղե ցին կայ: Բայց այս տեղ էլ է քա

հա նայ գա լիս: Եկե ղե ցի, բան, բո լորն աւե րե ցին, քան դե ցին, ոչինչ չթո ղե ցին, 
ամէն ինչ ջարդ ու խուրդ են արել, քան դել են, էլ բան չեն թո ղել:

— Դուք, ի՞նչ է, քրիս տո նեա՞յ էք, հա՞յ էք:
— Մենք մեզ քուրդ ենք ասում, բայց որ հի ւան դա նում եմ, տէր տէ րի մօտ 

եմ գնում: Մայրս 80 տա րե կա նում է մա հա ցել: Մայրս մին չեւ իր կե ան քի վեր ջը, 
չնա յած ծե րու թե ա նը, շա րու նա կում էր գրել, կար դալ: Ին քը Սե ւա սի [Սվա զի] մի 
վան քում էր սո վո րել: Մօ րա քոյրս էլ էր գրա գէտ: Նա Ամե րի կա յից մօրս նա մակ
ներ էր գրում, հա յե րէն նա մակ ներ: Նա գնաց, կա րո ղա ցաւ գնալ: Իսկ մայրս 
այդ ան պի տան ամուս նու պատ ճա ռով մնաց: Մնաց ու տան ջուեց: Մնաց ու 
տան ջուեց, այո: Մայրս էլ իրեն էր գրում: Հա յե րէն նա մակ ներ: Բայց մենք չսո վո
րե ցինք: Ես չսո վո րե ցի: Հայրս մեզ զրկեց սո վո րե լու հնա րա ւո րու թիւ նից: Մօրս 
ու նե ցուած քը վերց րեց, մեզ դուրս արեց առանց մի կո պե կի: Մայրս շատ դժուար 
էր ապ րուստ ստեղ ծում, գի շերցե րեկ աշ խա տում էր: Բայց մայրս կար դում էր: 
Մի հատ մե՜ծ գիրք ու նէր, Ին ջիլ [Աս տուա ծա շունչ] ու նէր, հա յե րէն գիրք: Մայրս 
կար դում էր: Երբ որե ւէ մէ կը հի ւան դա նում էր, հի ւան դին բե րում էին մօրս մօտ, 
նա այդ գիր քը կար դում էր:

— Ով քե՞ր էին բե րում, հա յե՞րը:
— Բո լորն էլ բե րում էին, հայ, թուրք, քուրդ: Մայրս կար դում էր ու լա ւա

նում էին էրե խէ քը: Նա անում էր, չէր վա խե նում:
— Թուր քե րը իրենց երե խա նե րին բե րում էին, որ մայրդ նրանց հա մար 
հա յե րէ՞ն կար դայ:
— Այո, այո, բե րում էին: Քրդերն էլ էին բե րում: Նոյ նիսկ հա յե րին սպա

նած թուր քե րը բե րում էին: Իհար կէ պե տու թիւ նից թա քուն էին բե րում, բայց բե
րում էին:

— Մայ րի կիդ մօտ ու րիշ հա յեր հիւր գա լի՞ս էին, կամ մայրդ գնո՞ւմ էր ու-
րիշ հա յե րի մօտ հիւր:
— Մէ կը մէ կի հետ խօ սում էին, բայց մէ կը մէ կի տուն չէ ին գնում:
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— Ին չո՞ւ:
— Վա խե նում էին:
— Բայց մայ րիկդ ար դէն ծեր էր, 80ին է մա հա ցել, վա խե նում էի՞ն այն 
ժա մա նակ:
— Չէ, յե տոյ ար դէն վար ժուե ցին: Երբ ես ար դէն ամուս նա ցած էի, մահ

մե դա կան էի, ամու սինս էլ էր մահ մե դա կան, մայրս գա լիս էր մեր տուն: Այդ 
ժա մա նակ նրա մօտ ծեր հայ կա նայք հիւր էին գա լիս: Դա շատ ուշ էր, շա՜տ ուշ: 
Ար դէն հա մա րեա հայ չէր էլ մնա ցել: Ով մահ մե դա կան ըն տա նիք ու նէր, նա հա
յի հետ չէր շփւում, վա խե նում էր: Մի այ նակ տա րեց ներն էլ մա հա ցել էին: Բայց 
երբ երե խայ էի, մեր տուն չէ ին գա լիս, վա խե նում էին: Մի այն այն կա նայք էին 
գա լիս, ով քեր ամու սին չու նէ ին: Մայրս էլ անընդ հատ աշ խա տում էր, տա նը չէր 
լի նում: Դէ մի այ նակ կին էր Էլա զի կում, ամու սին չու նէր, ազ գա կան չու նէր: Հա
յե րը, ով քեր փրկուել էին, կամ քրդե րի կին էին, կամ քրդի տա նը մե ծա ցող երե
խայ, կամ շատ ծեր, մի այ նակ մար դիկ: Քրդե րի հայ կա նայք վա խե նում էին մի
մե անց հետ շփուել: Վա խե նում էին: Վա խը շատ մեծ էր: Նրանք նոյ նիսկ իրենց 
երե խա նե րին չէ ին ասում իրենց հայ լի նե լու մա սին: Իմ մայրն ինք նու րոյն կին 
էր, ամու սին չու նէր: Մի այ նակ էր: Այդ պէս բան մեր քա ղա քում չկար: Պատ կե
րաց րէք այն տա րի նե րին այդ պի սի բան: Ամու սին չու նե ցող կա նայք ազ գա կան
ներ են ու նե նում, նրան ցից են օգ նու թիւն ստա նում: Իսկ իմ մայ րը մէնմե նակ էր, 
երեք փոքր երե խա նե րով: Ին չե՜ր քա շեց մայրս: Բայց մայրս ինք նու րոյն էր, ե՛ւ 
մեզ՝ եղ բայր նե րիս ե՛ւ ինձ, ամ բողջ իր պատ մու թիւ նը, իմ մեծ մայ րի կիս ու հայ
րի կիս պատ մու թիւ նը, հա յե րի պատ մու թիւ նը պատ մում էր: Ին չե՜ր էր պատ մում, 
ին չե՜ր էր տե սել, ի՜նչ դա ժա նու թիւն ներ...

— Որո շա կի օ րէն Ձեր մայ րի կի հան դէպ դա ժա նու թիւն ներ եղե՞լ էին:
— Մեծ մայ րի կիս՝ Նու նի կին վա ռել են: Այդ պէս է մա հա ցել: Միւս նե րի 

մա սին չգի տէր, իր հօր, եղ բայր նե րի մա սին չգի տէր: Շատ ուշ մի այն իմա ցել էր, 
որ իր եղ բայր նե րից մէ կը փրկուել է, Ամե րի կա յում է: Քե ռուս որ դի նե րից մէ կը՝ 
Վա հա նը յե տոյ Հա յաս տան է գնա ցել, Երե ւա նում է: Մար թա մօ րաք րոջս աղ ջի
կը տե սել է: Բայց մենք եր բեք չենք հան դի պել, ես նրանց չեմ տե սել: Մայ րիկս 
էլ այ լեւս եր բեք իր եղ բայր նե րին չտե սաւ... Յե տոյ եղ բայր ներս էլ գնա ցին: Ամե
րի կա գնա ցին: Ես դեռ շատ փոքր էի, երբ նրանք գնա ցին: Յի շում եմ իրենց: 
Եղ բայր նե րիցս նա մակ ներ էին գա լիս: Հի մա էլ են գա լիս, նրանց երե խա նե րը 
գրում են, իմ տղա նե րին նա մակ են գրում: Մեր կա պը եր բեք չի կտրուել: Բայց 
մայ րիկս… Մայ րիկս շատ է տան ջուել: Ասում էին այս տեղ չի կա րե լի ապ րել, 
այն տեղ չի կա րե լի գնալ… Տաս տա րի մայ րի կիս ինք նու թե ան վկա յա կան չեն 
տուել Էլա զի կում, որ պէս զի յան կարծ որե ւէ տեղ չգնայ, չտե ղա փո խուի այ սինքն: 
Որով հե տեւ այն տա րի նե րին դեռ մի մե անց փնտռում էին, եր բեմն գտնում էին: 
Մի մե անց հարց նում էին, փնտռում էին: Դա լաւ չէր հա մար ւում, պե տու թիւ նը 
վախ ու նէր դրա նից: Փա լա նիկ գիւ ղից մէ կը, մի վար պետ, 40ական նե րին գտել 
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էր իր քրո ջը: Տա րի ներ յե տոյ, այդ քան տա րի յե տոյ: Պա տա հա բար մի մե անց 
գտել էին քոյր ու եղ բայր: Եր կուսն էլ փրկուել էին, բայց տար բեր ճա կա տագ րեր 
էին ու նե ցել: Այդ լու րե րը տա րած ւում էին, թա քուն մի մե անց պատ մում էին: Մայ
րիկս էլ էր միշտ հարց նում իր հա րա զատ նե րի մա սին: Բայց չտե սաւ, ոչ մէ կին 
այդ պէս էլ չտե սաւ: Մի այն Ամե րի կա հա սած իր եղ բօր տղա յի մա սին իմա ցաւ:

Նազ րէ մայ րի կը իր որ դի նե րի հետ, Էլա զիկ, 2010

— Հի մա որ գնում էք եկե ղե ցի, ին չի՞ հա մար էք գնում:
— Մայ րիկս չէր գնում, վա խե նում էր: Խար բեր դի սի րի ա կան եկե ղե ցին 

[նկա տի ու նի ասո րա կան եկե ղե ցին] միշտ կար, բայց մայ րիկս չէր գնում, վա
խե նում էր: Հի մա ես գնում եմ: Մայ րիկս կ’ու զե նար, որ ես գնա յի: Յե տոյ էլ այդ 
եկե ղե ցում ես ինձ լաւ եմ զգում: Ամու սինս հի մա չկայ: Նա լաւ մարդ էր, բայց չէր 
ու զե նայ, որ ես եկե ղե ցի գնամ: Չէ՞ որ ես մահ մե դա կան եմ: Հի մա ամու սինս չկայ, 
որ դի ներս էլ դէմ չեն, որ գնամ: Օգոս տո սի 15ին Մա րի ա մի մեծ տօ նա կա տա րու
թիւն է լի նում եւ ամէն ան գամ այդ տօ նե րին ես գնում եմ եկե ղե ցի: Մի ան գամ 
հի ւանդ էի, ինձ շատ վատ էի զգում: Եկե ղե ցի էի գնա ցել: Այդ սի րի ա կան եկե
ղե ցու քա հա նան մի աղօթք կար դաց՝ լաւ զգա ցի: Հի մա ար դէն շատ ծեր եմ, ոտ
քերս չեն քայ լում: Երբ որ վա տա նում եմ, վատ եմ զգում, որ դուս խնդրում եմ, նա 
ինձ տա նում է, աղօթք են անում՝ լա ւա նում եմ [ժպտում է]: Մա րի ա մի տօ նե րին 
էլ այ լեւս չեմ կա րո ղա նում գնալ, բայց խնդրում եմ, որ որ դի նե րիցս մէկն ու մէ կը 
ան պայ ման գնայ, մեր տնից ան պայ ման մարդ լի նի: Չեն առար կում, գնում են: 
Քուրդ են, մահ մե դա կան են, բայց գնում են: Որ դի ներս մայ րի կիս շատ կա պուած 
էին, շատ էին լսում նրա պատ մու թիւն նե րը: Հի մա էլ հա յե րի հետ կա պեր ու նեն, 
քե ռուս թոռ նե րի, իմ եղ բայր նե րի երե խա նե րի հետ կապ են պա հում: Ստամ բու լի 
հա յե րի մեջ էլ ծա նօթ ներ ու նեն: Ինձ էլ հա յե րէն «մայ րիկ» են ասում [ժպտում է]:

— Հա յե րէն գի տէ՞ք:
— Որ դիս աւե լի լաւ գի տի: Ես չգի տեմ: Իմ երի տա սարդ տա րի նե րին հա

յե րէն խօ սել չէր կա րե լի, վա խե նում էինք: Մի քա նի բառ գի տեմ՝ մայ րիկ, մօր
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քուր, քոյ րիկ, Հա յաս տան [հա յե րէն այդ բա ռե րը ասում է մի փոքր անվս տահ, 
բայց շատ հպարտ]: Միշտ ու զե ցել եմ Հա յաս տան գնալ: Որ դիս ասում էր, որ 
սահ ման նե րը բա ցուեն՝ մե քե նա յով կը տա նեմ: Բայց սահ ման նե րը չեն բա ցուի, 
ես չեմ հասց նի: Շատ ծեր եմ ար դէն: Հա յե րէն էլ չգի տեմ: Բայց մայ րիկս մին չեւ 
իր կե ան քի աւար տը գի տէր հա յե րէն, շա րու նա կում էր կար դալ, գրել [ասում է 
հպար տու թե ամբ]: Մի հատ հա յե րէն աղօթք ու նեմ: Էլա զիկ ցի Եու սու ֆի հայրն է 
գրել, Եու սուֆն էլ ինձ տուել է: Եու սու ֆի հայ րը էդ բա նը գրե լիս ասել է, որ եթէ 
սա միշտ կողքդ պա հես, ամէն ին չից քեզ կը փրկի: Դա էդ պի սի փրկա րար մի 
բան է: Ես դրել եմ բար ձիս մէջ: Եու սու ֆի աղօթ քը գաղ թի աղօթք է, գաղ թա կա
նի աղօթք է: Բայց պատ մու թիւ նը չեմ ասի:

— Ո՞ր պատ մու թիւ նը, Եուսո՞ւֆի:
— Ոչ, աղօթ քի պատ մու թիւ նը: Դա պատ մու թիւն ու նի, բայց չեմ ասի, չեմ 

կա րող ասել: Իմ մայ րիկն էլ ու նէր այդ աղօթ քից: Այդ աղօթ քը յե տոյ գրել են 
թուր քե րէն տա ռե րով: Աղօթ քը հա յե րէն է, բայց թուր քե րէն տա ռե րով գրել են, 
որ պէս զի հա յե րէն տա ռե րը չի մա ցող հա յե րը կա րո ղա նան կար դալ: Դա գաղ թի 
աղօթք է: Բայց իմ մօ տի նը հա յե րէն տա ռե րով է գրուած: Եու սու ֆի աղօթ քը այս
տեղ բո լոր հա յերն ու նէ ին:

[Մենք Նազ րէ մայ րի կին հրա ժեշտ ենք տա լիս ափ սո սան քով. դեռ այն-
քան ասե լիք ու նի: Բայց շատ է յուզ ւում, աչ քերն անընդ հատ ար ցուն քով են 
լցւում: Հրա ժեշ տի պա հին նա յան կարծ, ամա չե լով, բայց անձ կու թե ամբ ասում 
է.]

— Հա յաս տան որ գնաք, ան ձամբ ինձ հա մար կը գնաք եկե ղե ցի:
Իհար կէ կը գնանք:
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ԽԱՐ ԲԵՐԴ ՑԻ ՀԱ ՅԻ ԱՂՕԹ ՔԸ
Նոյն Օգոս տո սի մէ կին, Խար բեր դի բեր դի մօ տի քա ղա քա յին այ գում զրու-
ցում էինք Եու սուֆ Այա զի հետ, այն նոյն Եու սու ֆի, ում հայ րը ձե ռա գիր հա-
յե րէն աղօթք էր գրել եւ տուել որ դուն: Եու սու ֆը երազ կոտ աչ քե րով մարդ է: 
Մի փոքր շփո թուած էր երե ւում մեր հան դի պու մից: Ձայ նագ րե լուն հա մա-
ձայ նուեց, բայց ասում էր, որ ին քը ոչինչ չգի տի: Մենք նրա հետ հան դի պե լը 
ծրագ րա ւո րել էինք դե ռեւս Թուն ջե լի ում: Առի թը այն աղօթքն էր, որի բնա գի-
րը նա շուրջ յի սուն տա րի անընդ հատ ար տագ րում է եւ բա ժա նում հա յե րին: 
Կամ՝ հա յե րի զա ւակ նե րին: Խնդրե ցինք պատ մել աղօթ քի պատ մու թիւ նը, 
բայց մինչ այդ՝ իր կե ան քի պատ մու թիւ նը: Եու սու ֆը շատ էր յուզ ւում, եւ մեր 
զրոյցն անընդ հատ ընդ հատ ւում էր: Ամէն ին չից երե ւում էր, որ նա շատ պա-
տաս խա նա տու է զգում իրեն:

Եու սուֆ Այա զը պատ մում է իր ըն տա նի քի պատ մու թիւ նը, 2010, Խար բերդ

— Անունս Եու սուֆ Այազ է: Այս տեղ են անունս դրել, դրա հա մար է 
թուր քա կան: Ծնող ներս բո ղո քա կան հա յեր են եղել: Ինձ գաղտ նի մկրտել են: 
Մկրտու թե անս անու նը Սար գիս է: Տա նը Սար գիս էին ասում: Մայրս բնիկ խար
բերդ ցի էր [Եու սուֆ-Սար գի սը թուր քե րէն էր պատ մում եւ Խար բերդն ար տա բե-
րում էր թուր քե րէն՝ Հար փութ], հայրս՝ Թուն ջե լի ից, դեր սիմ ցի: Եր կուսն էլ հայ 
էին, եր կուսն էլ՝ որ բա ցած: Մայրս այս տեղ փոքր տա րի քում ամե րի կե ան դպրոց 
է գնա լիս եղել: Նրա հօ րը 1914ին բա նակ էին տա րել եւ այ լեւս չի վե րա դար ձել, 
մօրն էլ սպա նել էին 1915ին: Մնա ցել էին ինքն ու տա տը: Իրեն գաղ թի չեն տա
րել, քա նի որ ամե րի կե ան դպրոց էր գնում: Ջար դե րից յե տոյ դպրո ցի որ բա ցած 
աշա կերտ նե րին մի սի ո ներ ներն Ամե րի կա էին տա նում: Տա նում էին Տրա պի զոն 
եւ այն տե ղից նա ւե րով տե ղա փո խում էին Ամե րի կա: Բայց մայրս չի ու զե ցել տա
տին մե նակ թող նել ու չի գնա ցել: Մե ծա ցել է, մի օր էլ հօրս հետ ծա նօ թա ցել 
է ու ամուս նա ցել են: Հայրս էլ Թուն ջե լի ից էր եկել, նրա ծնող նե րին այն տեղ 
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էին սպա նել: Յով նա թան էր հօրս անու նը: Շատ զար գա ցած, կրթուած մարդ էր: 
Շատ հմուտ, յայտ նի եր կա թա գործ էր, դար բին էր: Թուն ջե լի ում նրա եղ բայրն 
էլ էր փրկուել: Հայրս Յով նա թա նից դար ձաւ Իբ րա հիմ, իբ րեւ՝ Աբ րա համ: Երբ 
անուն նե րը հար կադ րա բար փո խում էին, այդ անունն ընտ րեց հայ կա կա նին 
մօտ լի նե լու պատ ճա ռով:

15ից յե տոյ քա ղա քում հա յեր շատ քիչ էին մնա ցել8: Իհար կէ իրենց հայ 
լի նե լու մա սին լռում էին: Յե տոյ էլ երես նա կան նե րին կեն դա նի մնա ցած հա յե
րի մեծ մա սը գնա ցին: Մինչ այդ դեռ հա ւա նա բար եր կու – երեք հա րիւր տուն 
հա յեր կա յին: Ար դէն շատ քիչ էինք, իսկ նրանց գնա լուց յե տոյ հա մա րեա մարդ 
չմնաց: Սի րիա՝ Հա լէպ գնա ցին, Ամե րի կա գնա ցին: Այս տեղ այդ տա րի նե րին 
հա յե րը շատ աղ քատ էին, գործ էլ չէ ին կա րող անել, խա նութ բա ցել, հող առ նել 
չէ ին կա րող: Ով տուն ու նէր՝ ծա խեց ու գնաց: Այս տեղ էլ գի տէ ին, որ ծա խող նե
րը հա յեր են, գին չէ ին տա լիս, էժան ծա խե ցին գնա ցին: Ի՞նչ կա րող էիր անել, ոչ 
զէնք ու նէ իր, ոչ հրա ցան ու նէ իր, հայ ես, ի՞նչ կա րող ես անել: Թուր քա կան իշ
խա նու թիւն նե րը գնա ցող նե րին հեշտ թոյլ էին տա լիս գնալ, մի այն թէ այն պի սի 
անձ նա գիր էին տա լիս, որ այ լեւս չկա րո ղա նան վե րա դառ նալ: Հի մա մտա ծում 
եմ, որ հա ւա նա բար նրանց գնա լը ձեռն տու էր, քա նի որ հա յե րի թո ղած սե փա

8 1921ին Խար բեր դի նա հան գում դե ռեւս 35 հա զար հա յեր կա յին (Թե ո դիկ, «Ամե նուն տա
րե ցոյց», էջ 261): Խար բեր դի Ս. Սար գիս եկե ղե ցում 1922ին Գիւտ եպիս կո պոս Մխի թա
րե ա նի ձեռ քով քա հա նայ է ձեռ նադ րուել ծա գու մով արաբ կիր ցի, 1887ին ծնուած Կո րիւն 
Աղա ջա նե ա նը: 1922ին Խար բեր դում նա այ ցե լել է Ֆրան սի ա կան առա քե լու թե ան շէն քում 
ժա մա նա կա ւո րա պէս հանգ րուա նած Արաբ կի րից Բէյ րութ տե ղա փո խուող հայ կա կան որ
բա նո ցի սա նե րին (Ոս կե գի տակ տա րե գիքր նուի րուած Արաբ կի րի եւ շրջա կայ քի պատ
մու թե ան – ազ գագ րո թե ան, խմբագ րեց՝ Ս.Բախ տի կե ան, Տպ. Հայկ, Պէյ րութ, 1945, էջ 149): 
Կո րիւն Աղա ջա նե ա նը Խար բեր դի հայ կա կան եկե ղե ցում գոր ծել է մին չեւ 1929, լի նե լով 
մի ա ժա մա նակ առաջ նոր դի տե ղա պահ: Քա հա նան կա րո ղա ցել է քրդե րի եւ թուր քե րի 
տնե րում թաք նուած որոշ հայ աղ ջիկ նե րի փախց նել Հա լէպ կամ Ամե րի կա, իսկ Սի րա նուշ 
անու նով մի աղջ կայ ամուս նաց րել է Մա լա թի ա յից Գա րե գին անու նով մի հա յի հետ: Կո րիւն 
Աղա ջա նե ա նի՝ ԱՄՆ, Ֆի լի ա դել ֆիա քա ղա քում ապ րող թոռ նու հի Նա յի րա Բա լա նե ա նը 
յի շում է իր պա պի պատ մա ծը. այդ տա րի նե րին որբ հա յու հի նե րից նրանք, ով քեր կա րող 
էին փախ չել եւ հաս նել հայ կա կան եկե ղե ցի, այ լեւս կա րող էին ապա ւի նել քա հա նա յի օգ
նու թե ա նը: 1929ին Խար բեր դի վեր ջին քա հա նան տե ղա փո խուել է Հա լէպ: 1929ին, ըստ 
քա հա նա յի գրա ւոր զե կոյ ցի, Խար բեր դում շատ քիչ հա յեր էին մնա ցել, ով քեր այ լեւս չէ ին 
կա րող եկե ղե ցի գնալ: Քա հա նա յի ինք նա կեն սագ րու թիւ նում գրուած է, որ ին քը Խար բեր
դից բռնա գաղ թի է են թար կուել: Այլ աղ բիւր նե րից նոյն պէս յայտ նի է, որ 1929ի ամ ռա նը եւ 
դրան յա ջոր դող ամիս նե րին մօտ 30 հազ. լի ո վին ու նե զուրկ հա յեր Հա լէպ են աք սո րուել 
Խար բեր դի, Դի ար բե քի րի եւ Մար դի նի նա հանգ նե րից: Բրի տա նա կան հիւ պա տոս Ա.Մոնկ
Մեյ սո նի 1929թ. Նո յեմ բե րի 14ի հա ղոր դագ րու թե ան հա մա ձայն վեր ջին վեց ամիս նե րին 
Խար բեր դի, Դի ար բե քի րի եւ Մար դի նի նա հանգ նե րից անընդ հատ վտա րուած հա յեր են 
գա լիս Հա լէպ, այն պի սի տպա ւո րու թիւն է, որ թուր քե րը որո շել են ամէն գնով ազա տուել 
գա ւառ նե րի ողջ քրիս տո նե այ բակ չու թիւ նից: Հալ՝պ հաս նող նե րը խիստ հիւ ծուած, հի ւադ 
էին, եւ պատ մում էին, որ երկ րում մնա ցող հա յե րին հե տապն դում են, բան տերն են նե տում, 
աք սո րուե լը յա ջո ղու թիւն է հա մար ւում (Walker Christophor, Armenia: The survival of a nation, 
London, 1980, էջ 348; Armenians in Turkey today, Dr. Tessa Hofmann A CRITICAL ASSESS
MENT OF THE SITUATION OF THE ARMENIAN MINORITY IN THE TURKISH REPUBLIC 
(second edition), Uppsala, 2003, էջ 15,http://www.armenian.ch/gsa/Docs/faae02.pdf):
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կա նու թիւ նը ու զում էին փո խել: Շա տե րի սե փա կա նու թիւ նը այդ պէս վերց րին: 
Հի մա ես հա մա րեա չգի տեմ, թէ այս տեղ ին չը ում սե փա կա նու թիւնն է եղել, չնա
յած մին չեւ հի մա մար դիկ ասում են, որ այ սինչ հո ղը, օրի նակ, այ սինչ հա յինն է 
եղել: Կամ՝ տու նը: Բայց Խար բեր դի տնե րը քան դե ցին: Քան դել են նա եւ ամե
րի կե ան, ֆրան սի ա կան վար ժա րան նե րը: Հա յե րի գնա լուց յե տոյ դրանք այ լեւս 
չեն աշ խա տել: Այս տեղ մի այն քրիս տո նե ա ներն էին այդ վար ժա րան նե րում սո
վո րում: Ընդ հան րա պէս Խար բեր դը հա մա րեա ամ բող ջո վին քան դել են, յատ
կա պէս ամէն հայ կա կան բան վե րա ցել է: Այս տեղ, որ տեղ հի մա մենք նստած 
ենք, հայ կա կան թա ղա մաս է եղել, բայց հի մա ոչինչ չէք գտնի, հետ քերն էլ չկան:

Մեր ըն տա նի քին դեր սիմ ցի նե րի նման 38ին այս տե ղից աք սո րել են: Հօ
րեղ բօրս էլ այս տեղ գնդա կա հա րել են: 38ին շատ հա յե րի են աք սո րել եւ սպա
նել: 38ից յե տոյ մենք տաս տա րի աք սո րա վայ րում ենք եղել: Ես չկա րո ղա ցայ 
ու սում առ նել, հա յե րէն էլ չսո վո րե ցի: Յե տոյ պե տու թիւ նը որո շեց, որ կա րող ենք 
աք սո րից վե րա դառ նալ: Վե րա դառ նա լուց յե տոյ հաս տա տուե ցինք Էլա զի կում: 
Այն ժա մա նակ Խար բերդն ար դէն աւեր ւում էր, իսկ Էլա զի կը՝ աճում: Էլա զի
կի անու նը Մա ու մա րէթ ուլ Ազիզ էր, բայց ժո ղո վուր դը «Մա ու մա րէթ» բա ռը չէր 
ասում, կարճ՝ «ուլ Ազիզ», «Ու լա զիզ», որն էլ յե տոյ դար ձաւ Էլա զիզ: Աթա թուր
քը 30ական նե րին ասել է Էլա զիզ չի, Էլա զիկ է: Ասում են, որ այն տեղ 1915ին 
շատ հա յե րի են սպա նել, գիւ ղե րից բե րել են այն տեղ սպա նել են: Աք սո րից 
վե րա դար ձող կամ գիւ ղե րում կեն դա նի մնա ցած հա յերն Էլա զի կում էին հաս
տատ ւում: Էլա զիկն սկսեց մե ծա նալ 30ից յե տոյ: Այն քան մե ծա ցաւ, որ Խար
բեր դը հի մա փաս տօ րէն նրա մի թա ղա մասն է: Նախ կի նում, երբ դեռ փոք րիկ 
քա ղաք էր, շատ ճնշող էր: Հի մա մեծ քա ղաք է, մի տե սակ թե թե ւա ցել է ապ րե լը: 
Այն պէս չի, որ բո լորն իրար ճա նա չում են, մի մե անց ան ցե ա լը գի տեն: Հա յերն 
իրար, իհար կէ, ճա նա չում էին: Յի շում եմ, որ եր բեմներ բեմն մի մե անց այ ցե լում 
էին: Են թադ րում եմ, որ սկզբում դա շատ դժուար է եղել, թա քուն են արել, բայց 
երբ հա սու նա ցայ՝ այդ պէս չէր: Այն պէս չէր, իհար կէ, որ մենք, հա յերս, յա տուկ 
ցու ցադ րէ ինք մեր կա պե րը, բայց մի եւ նոյն ժա մա նակ շու կա յում հան դի պե լիս 
մի մե ան ցից չէ ինք խու սա փում: Բայց հա յե րէն չէ ին խօ սում: Նոյ նիսկ տնե րում 
չէ ին խօ սում: Այն քա՜ն շատ վախ կար: Այս տեղ էին գա լիս նա եւ մօ տա կայ գիւ ղե
րում փրկուած նե րը, եւ հա յերն այս կամ այն ձե ւով փոր ձում էին նրանց օգ նել: 
Մենք ար դէն թուրք էինք կոչ ւում, անուն ներս թուր քա կան էին: Են թադ րում եմ, 
որ վար չա կան մար մին նե րը գի տէ ին մեր հայ լի նե լը կամ, գո նէ, հայ կա կան ծա
գու մը, բայց մենք չէ ինք խօ սում այդ մա սին, իրենք էլ չէ ին յի շեց նում: Ես 56 տա
րի Խար բեր դի շու կա յում ար հես տա գոր ծու թիւն եմ արել, դարբ նու թիւն, գի տեմ, 
որ բո լորն էլ գի տէ ին հայ լի նելս, բայց այդ մա սին չի խօ սուել: Գի տեմ, քա նի որ 
մի քա նի ան գամ լսել եմ ու րիշ հա յե րի մա սին խօ սե լիս ասուել է, թէ «այ սին չը 
հայ է»: Հա ւա նա բար իմ մա սին էլ է ասուել, բայց ինձ հետ այդ մա սին չի խօ
սուել: Ասում էին, որ հայ ար հես տա ւոր նե րին գնա հա տում են: Երե ւի այդ պատ
ճա ռով էլ ես միշտ շատ յա ճա խորդ ներ եմ ու նե ցել: Ամուս նա ցել եմ հայ աղջ կայ 
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հետ, Աղաւ նի էր անու նը: Ընդ հան րա պէս հայ հա մար ւում էին հայ ըն տա նիք ու
նե ցող նե րը, ոչ թէ սուն նի նե րի հետ ամուս նա ցած իս լա մա ցած կա նայք: Չնա յած 
նրանց մեծ մա սի հայ կա կան ծա գու մը նոյն պէս յայտ նի էր լի նում: Բայց յատ
կա պէս նրանք հա յե րի հետ չէ ին շփւում առ հա սա րակ, ոչ էլ մի մե անց հետ էին 
շփւում: Երե ւի ըն տա նիք նե րում ար գե լում էին:

Եու սուֆ (Սար գիս) Այազ, 2010

Ոմանց հայ լի նե լը յայտ նի էր դառ նում մա հա նա լիս: Չգի տեմ ինչ պէս էր 
ստա ցուել, բայց հա յերն առան ձին էին թաղ ւում: Չգի տեմ մոլ լա՞ն չէր թող նում 
իս լա մա կան գե րեզ մա նո ցում թա ղել, թէ՞ հա յե րը չէ ին ու զում, բայց այն պէս էր, 
որ մա հա ցող հա յե րին առան ձին մի տեղ էին թա ղում: Էս տեղ մի հա րուստ հայ 
կար: Իս լա մա ցած էր, բայց գի տէ ին հայ լի նե լը: Նա այս տեղ ջրա ղաց ներ ու
նէր, որոշ հո ղեր ու նէր: Իր հո ղե րից մի փոքր կտոր յատ կաց րել էր գե րեզ ման նե
րի հա մար: Փող էլ չէր վերց նում: Մօտ երե սուն – քա ռա սուն տա րի թա ղում ներն 
այդ տեղ էին անում, բայց յե տոյ ար գե լե ցին: Տա րեց նե րից շա տե րը գնում էին 
մեծ քա ղաք նե րում հաս տա տուած իրենց զա ւակ նե րի մօտ, որ պէս զի այն տեղ 
մա հա նան: Իմ ծնող ներն էլ գնա ցին Ստամ բու լում ապ րող եղ բօրս մօտ: Այն տեղ 
հայ կա կան գե րեզ մա նա տուն կար: Եղ բայրս Ստամ բու լում որ պէս հայ էր ապ
րում: Գնա լուց եր կու օր յե տոյ հայրս մա հա ցաւ: Մայրս յե տոյ է մա հա ցել:

Հայրս շատ գրքեր է ու նե ցել, հա յե րէն գրքեր: Չգի տեմ դրանք ինչ պէս էր 
հա ւա քել: Հնա րա ւոր է, որ սպա նուած կամ գաղ թած հա յե րի թո ղած գրքե րից 
էին: Չգի տեմ պա հել է, թէ կո ղոպ տել են, կամ գու ցէ խլել են: Ուղ ղա կի գի տեմ, 
որ ժա մա նա կին շատ գրքեր է ու նե ցել: 15ից յե տոյ տա նը հա յե րէն գիրք պա հե լը 
շատ վտան գա ւոր է եղել: Ծնող ներս շատ լաւ հա յե րէն գի տէ ին, բայց եր բեք չեմ 
լսել, որ մի մե անց հետ հա յե րէն խօ սէ ին: Մենք՝ երե խա ներս, հա յե րէն չենք լսել: 
Բայց հայրս հա յե րէն մի աղօթք է գրել եւ ինձ է տուել: Այդ աղօթքն է, որ ես յե
տոյ բա ժա նում էի մարդ կանց: Ասել է «պինդ ծա լի, դիր ձախ կրծքիդ վրայ, դա 
քեզ ամէն ին չից կը պաշտ պա նի»: Ես այդ աղօթ քը ար տագ րել եմ եւ շա տե րին 
եմ տուել:
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Ես ինքս չգի տեմ, թէ այս տեղ ինչ է ասուած: Շատ էի ու զում իմա նալ, թէ 
ինչ է գրուած: Մի ան գամ մի թուր քի խնդրել եմ, ցոյց է տուել հա յե րէն կար դալ 
իմա ցող մի թուրք դոկ տո րի: Այդ թուրք դոկ տո րը կար դա ցել է, բայց ասել է, 
որ չի հաս կաց ւում: Նա աղօթ քը թարգ մա նել է թուր քե րէն, բայց այդ աղօթքն 
այն պի սին է, որ թուր քե րէն լե զուով չի հաս կաց ւում: Այդ թուրք դոկ տորն այդ 
աղօթ քը գրել է նա եւ թուր քա կան այ բու բէ նով, եւ յե տոյ ես այն ար տագ րել եմ ու 
շատ հա յե րի եմ տուել: Որով հե տեւ հա յե րէն կար դա ցող այ լեւս չկար, թուր քա
կան տա ռե րով կար դում էին հա յե րէն աղօթ քը: Իմ կար ծի քով իս կա պէս էլ զօ րա
ւոր աղօթք է: Նոյ նիսկ իս լա մա ցած հա յերն են եկել խնդրել, իրենց էլ եմ տուել: 
Երե ւի օգ նել է, որ գա լիս խնդրում էին: Մին չեւ հի մա պա հում եմ կրծքիս վրայ: 
Սկզբում կար ծես մի վատ բան արած լի նէի, մի մեղք գոր ծած լի նէի: Վախ էլ ու
նէի՝ յան կարծ որ իմա նան: Ինչ պի տի լի նէր իմա նա լու դէպ քում՝ չգի տեմ, բայց 
վախն ու նէի: Յե տոյ դա ան ցաւ, իսկ աղօթքն ինձ միշտ ջեր մաց նում է:

Երե խա ներս Էլա զի կում են մե ծա ցել, դպրոցն այս տեղ են աւար տել: Ես 
ապ րում էի Էլա զի կում, աշ խա տում՝ Խար բեր դում: Խար բեր դում հի մա շատ քիչ 
մարդ է ապ րում, երե ւի 500 – 550 մարդ: Այս տեղ ամէն ինչ քան դել են՝ տնե րը, 
հի ւան դա նոց նե րը, դպրոց նե րը, նոյ նիսկ փո ղոց նե րը: Հա յե րից մի այն մի հետք 
է մնա ցել՝ Սուրբ Կա րա պետ եկե ղե ցու աւե րակ նե րը: Այս տեղ, որ տեղ հի մա մենք 
նստած ենք, բեր դի շուրջ բո լոր տներն ու եկե ղե ցի նե րը հայ կա կան են եղել: 
Սուրբ Կա րա պե տից բա ցի մենք հի մա գի տենք Սուրբ Յա կոբ եւ Մա րի ամ Աս
տուա ծա ծին եկե ղե ցի նե րի տե ղե րը: Վեց այլ եկե ղե ցի ներ էլ են եղել, բայց հի մա 
դրանց հետքն էլ չի մնա ցել: 60ին խար բերդ ցի մի թուրք Թուր քի ա յի մշա կոյ թի 
եւ տու րիզ մի նա խա րար է դառ նում: Նա խա րար մնաց ինն ամիս եւ ինը ամի սը 
յատ կաց րեց այս տե ղի հայ կա կան հետ քե րը վե րաց նե լուն: Այդ մար դը հիմ նա
յա տակ վե րաց րեց հա յե րի բո լոր հետ քե րը: Դրա նից յե տոյ այ լեւս ոչ ոք հա յե րից 
չէր ու զում այս տեղ մնալ: Իմ զա ւակ ներն էլ գնա ցին: Ֆրան սի ա յում այս տե ղից 
գնա ցած մի տա տիկ կար, ասաց թող գան այս տեղ, մի գործ կը ճա րուի: Գնա ցին 
ու մնա ցին այն տեղ: Այն տեղ հայ կա կան ինք նու թե ամբ են ապ րում: Յե տոյ կինս 
հի ւան դա ցաւ: Յղի էր: Նա Ֆրան սի ա յում մա հա ցաւ: Դրա նից յե տոյ երե խա ներս 
ինձ չէ ին թող նում այս տեղ վե րա դառ նալ, այն պէս որ ես էլ մնա ցի Ֆրան սի ա
յում: Բայց ինձ հա մար շատ դժուար է, լե զու չգի տեմ: Ե՛ւ ու զում եմ վե րա դառ
նալ, ե՛ւ չեմ ու զում: Գնա լուցս յե տոյ այս տա րի առա ջին ան գամ եմ եկել: Հի մա, 
Ֆրան սիա գնա լուց յե տոյ, ար դէն հայ եմ ներ կա յա նում: Թուր քի ա յում ապ րե լու 
ժա մա նակ թաքց նում էինք մեր հայ կա կան ինք նու թիւ նը, որով հե տեւ այլ կերպ 
հնա րա ւոր չէր: Հի մա, երբ որ ծե րա ցանք, բո լորս, իմ բո լոր քոյր եղ բայր նե րը 
կա րո ղա ցան վե րա դառ նալ իրենց ինք նու թե ա նը: Ստամ բու լում մի քոյր, մի եղ
բայր ու նեմ: Մի քոյր ու մի եղ բայր էլ Ամե րի կա յում ու նեմ: Ար դէն բո լորս էլ հայ 
ենք, բայց ամէն մէկս աշ խար հի մի ծայ րում ենք: Հայ ենք, բայց մի մե անց եւ մեր 
երե խա նե րի հետ թուր քե րէն ենք խօ սում [Եու սուֆ-Սար գիսն այս ասում է մի 
տե սակ մե ղա ւոր տո նով, նե ղուե լով ]:
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Աղօթ քի տեքս տը թուր քա կան լա տի նա տա ռով
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Էլա զի կում, կա րե լի է ասել, այ լեւս հայ չի մնա ցել: Մի տաս ըն տա նիք են, 
բայց նրանք էլ ոնց որ թէ պատ րաստ ւում են գնալ: Հնա րա ւոր է, որ Դեր սի մում 
ալե ւի ա ցած որոշ հա յեր հաս տա տուած լի նեն Էլա զի կում, յատ կա պէս 1993 – 94ի 
տե ղա հա նու թիւ նից յե տոյ: Բայց եթէ կան էլ, նրանց հայ լի նե լը յայտ նի չէ: Հի մա 
մի հայ բժիշկ է եկել Էլա զի կում աշ խա տե լու: Ստամ բու լից է եկել: Մի խո ջա յի 
հետ է ծա նօ թա ցել, խո ջա յի մայ րը հայ է: Հի մա այդ պէս հա յե րով եր բեմն հա
ւաք ւում ենք, զրու ցում ենք: Մենք չենք թող նում մեր սո վո րոյթ նե րը:

Տե սէք, հի մա Խար բեր դի բեր դը նո րոգ ւում է, վե րա կանգն ւում է:

Խար բեր դի բեր դը նո րոգ ւում է, 2010

Այս տեղ, Խար բեր դում, հա մա րեա քրիս տո նե այ չկայ, Էլա զի կում էլ մենք 
ենք, մի տաս հայ կա կան ըն տա նիք, մի երեք – չորս՝ ասո րա կան ըն տա նիք: Բայց 
ասո րա կան եկե ղե ցին գոր ծում է, եւ բեր դի մօտ նոյ նիսկ ցու ցա նակ կայ, թէ բեր
դի որ կող մում է գտնւում ասո րա կան եկե ղե ցին: Ճիշտ է, ցու ցա նա կի վրայ չի 
գրուած «ասո րա կան եկե ղե ցի»: Մի այն գրուած է «Մայր Մա րի ա մի եկե ղե ցի»:

Ասո րա կան «Մա րի ամ Անա» եկե ղե ցու ուղ ղու թիւ նը ցոյց տուող 
ցու ցա նա կը Խար բեր դի բեր դի մօտ, 2010
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Իսկ Սուրբ Կա րա պե տը ամ րո ցից մի հա րիւր մետ րի վրայ է, բայց ոչ մի 
ցու ցա նակ չկայ: Սուրբ Կա րա պետն էլ իբ րեւ թէ պահ պան ւում է պե տու թե ան 
կող մից: Յա մե նայն դէպս այդ պէս է գրուած պաշ տօ նա կան թղթե րում: Բայց 
իրա կա նում շուրջ բո լորն աղ բա նոց է: Առ հա սա րակ հա յե րի ան ցե ա լը յի շեց նող 
ոչինչ չկայ, բո լո րը քան դել են, նոյ նիսկ մարդ կանց տներն են քան դել: Իսկ Սուրբ 
Կա րա պե տի աւե րակ նե րը… Եթէ գնաք մի քիչ մօ տի կից նա յէք, բո լոր պա տե րին 
գնդակ նե րի հետ քեր են: Ով երբ ինչպէս ու զել է՝ կրա կել է:

Խար բեր դի Սուրբ Կա րա պետ եկե ղե ցու աւե րակ նե րը թող նում են  
խոշ տան գուա ծի զգա ցո ղու թիւն, 2010

Բեր դից բա ցի՝ ժա մա նա կա կից Խար բեր դի տե սար ժան վայ րե րը միջ նա
դա րե ան մզկիթ ներն են եւ բեր դի հա րե ւա նու թե ամբ գտնուող փո ղոց նե րից մէ կի 
վրա 19րդ դա րի Խար բեր դի տի պա կան կե ան քը ներ կա յաց նող վե րա կանգ նուած 
մի տուն: Փո ղոց նե րը խեղճ են եւ լքուած, ժա մա նա կա կից տնե րը՝ աղ քա տիկ:

Ժա մա նա կա կից Խար բեր դի փո ղոց նե րից մէ կը, 2010
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Մար դիկ չեն ու զում այս տեղ ապ րել: Աշ խա տանք չկայ, մի ջա վայր չկայ, 
փո ղոց նե րը քան դուած, ցե խոտ: Հա րիւր տա րի առա ջուայ այս շէն քա ղա քից 
հա մա րեա մի այն աւե րակ ներ են մնա ցել:

ԳԵ ՏԻ ՆԸ ԱԿԱՆՋ ՈՒ ՆԻ, ԸՍԵՍ ՆԷ՝ Կ’ԵՐ ԹԱՅ ՁԱՅ ՆԸ
1948ին Խար բեր դում ծնուած Յա կոբ Ալ թը կա յան 2011ի 17 Հոկ տեմ բե րին 
Ստամ բու լում իր ըն տա նի քի պատ մու թիւ նը պատ մել է Գո հար Ստե փա նե ա-
նին: Զրոյ ցը ըն թա ցել է հա յե րէն լե զուով:

Յա կո բի ծնող նե րը եր կուսն էլ դեր սիմ ցի են եղել, մի չեւ 1938ը ապ րել են Դեր-
սի մում, բայց 1938ի Դեր սի մի ջար դե րից յե տոյ եր կու սի ըն տա նիքն էլ աք սո-
րուել է Քէ օ թա հիա, որ տեղ էլ ծա նօ թա ցել ու ամու սա ցել են նրա ապա գայ 
ծնող նե րը:

1948ին «ազա տու թիւն ստա նա լուց» յե տոյ որո շել են վե րա դառ նալ հայ րե-
նիք՝ Դեր սիմ: Նրանց թոյ լատ րուած էր հայ րե նիք վե րա դառ նալ, բայց դա 
նա խա պայ ման չէր, կա րող էին ապ րե լու այլ վայր նոյն պէս ընտ րել: Վե րա-
դար ձին, ըն տա նի քը յար մար է գտել Խար բեր դում հաս տա տուել: Յա կո բի 
պատ մու թե ան մէջ «Խար բերդ» անու նը իրա կա նում Էլա զըկն է:

— Այո, հար կաւ դեր սիմ ցի եմ, բայց ան տե ղի բա նե րը շատշատ չեմ գի
տեր, ասանկ լայն կեր պով ըսե լիք քիչ բա ներ ու նեմ, դժբախ տա բար: Իմին դե
դէս, եա յաս, անոր եա յան, պա պան՝ ամէնն ալ դեր սիմ ցի, այ սինքն հին բա նը՝ 
Քա լան, թե րեւս իմա ցած էք եւ կամ եթէ փնտռէք նէ՝ կը տես նաք, անու նը Քա լան 
կը կո չուի, մին չեւ 1938ին հոն ապ րած են: Մա մաս ալ ան տե ղա ցի է՝ Մեծ կերտ, 
հի մա՝ Մազ կերտ9, թրքա կան Մազ գիրտ անու նով կը յի շուի, Մեզ կերտ, հոն ծնած 
է: Հայ րիկս, իշ տէ ըսա ծիս պէս, Քա լան, Մեր խօ10 նստած տե ղը, թա ղա մաս մըն է: 
Իշ տէ, ան [այն տեղ] ապ րած են մին չեւ 1938ը եւ ատ թուա կա նին ան տեղ ու րիշ 

9 Մեծ կերտ/Մազ կեր տը 19րդ դա րի կէ սե րին, ըստ Գա րե գին Սրուանձ տե ան ցի, Կա րի նի միւ
թե սա րի ֆու թե ան Խո զա թի վի լա յէ թի քայ մա քա մա նիստ աւան էր, ու նէր եր կու եկե ղե ցի՝ Ս. 
Աս տուա ծա ծին եւ Ս. Յա կոբ եւ ութ սուն տուն հայ բնակ չու թիւն (Սրուանձ տե անց Գ., Եր կեր, 
հ. 2, Երե ւան, 1982, էջ 399): Սրուանձ տե ան ցը թուար կում է նա եւ Մեծ կեր տի մօ տի աւե րակ 
եկե ղե ցի նե րը՝ Ճեր մակ Վանք, Ս. Փրկիչ, Պօ ղոսՊետ րոս, Ս. Գէ որգ, Ս. Աթա նաս, Ս. Եղիա, 
Ս. Սար գիս, Ս. Մես րոպ (Սրուանձ տե անց, էջ 401): 1914ի հա մար Հա լա ջե ա նը Մեծ կեր տը 
գիւ ղա քա ղաք է անուա նում, որ տեղ կար 3888 հայ, 215 քուրդ բնակ չու թիւն, եր կու եկե ղե
ցի՝ Ս. Աս տուա ծա ծին եւ Ս. Յա կոբ, եւ եօթ եկե ղե ցու աւե րակ ներ՝ Ս. Փրկիչ, Ս. Մես րոպ, 
Ս. Սար գիս, Ս. Պօ ղոս, Ս. Գէ որգ, Ս. Աթա նաս, Ս. Եղիա, ինչ պէս նա եւ Ճեր մա կայ Վան քի 
աւե րակ նե րը (Գևորգ Հալաջյան, Դերսիմի հայերի ազգագրութիւնը, հրատարակության 
պատրաստել և խմբագրել է Դ. Վարդումյանը, Հայ Ազգագրություն և Բանահիւսություն, 
Հտր. 5, Երեւան, Հայկական ՍՍՀ ԳԱ Հրատ, 1975, էջ 85 – 86):

10 Մար խօ անու նով բնա կա վայր է յի շա տա կել Սրուանձ տե ան ցը Դեր սի մի Մեծ կեր տի գա ւա
ռա կում՝ վեց ըն տա նիք հայ բնակ չու թյամբ 19րդ դա րի կէ սե րին (Սրուանձ տե անց, էջ 400): 
Հայ դե րան աշի րէ թին պատ կա նող քրդա կան Մա խօ անու նով գիւղ կար Բո լո մե րիի շրջա
նում (Հա լա ջե ան, էջ 62):
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քուր դե րու, բա նե րու հետ, մի ա սին, [նրանց] հե ռա ցու ցած են, ստի պուած11: Մե
րին շատ ըն տա նիք նե րը, շատ ազ գա կան ներն ալ, մէ նակ հայ րիկս կամ դե դէս 
եւ այլն չէ, ու րիշ ներն ալ, Քէ օ թա հիա ըսուած՝ դէ պի արեւ մուտք, Իզ մի րին մօտ 
տա րուած են: Քէ օ թա հիա հե ռա ցու ցած են, եւ, մա մաս, որ այն ատեն պզտիկ՝ 
տա սե րեք, տասն չորս տա րե կան, անոր ալ հայ րը, մայ րը՝ նոյն պէս ատ կող մը: 
Ադի կա կա ռա վա րու թե ան, պա հանջ էր՝ դուք սա տե ղը պի տի ապ րէք ըսե լով, 
Քէ օ թա հի ան ալ կա ռա վա րու թե ան ընտ րու թիւնն էր: Աք սոր եղաւ Քա լա նի բո
լոր բնակ չու թիւ նը, բայց ամէ նը զատզատ տե ղեր տա րուե ցան, մէկ մա սը՝ իշ տէ 
ըսենք սա կէ տը, միւ սը՝ ու րիշ կենտ րոն մը: Մե րին ըն տա նիք նե րը ո՛եւէ դի մադ
րու թիւն եւ այլն, բան մը չեն ըրած: Ես հի մա կը մտա ծեմ՝ քուր դե րին հետ ասոնք 
[թուր քա կան կա ռա վա րու թիւ նը] ալ մե զի իշ տէ դէմ են, ասոնք ալ մէյ մը ցի րու
ցան ընենք՝ ազա տինք՝ ըսել են նէ, ատանք ըրած են: Ես ատանք կը խոր հիմ կոր 
հի մա: Ատանք բան մը չեն ըսած12, ամա՝ ես ատանք կը խոր հիմ կոր, որ ազա
տեն ան տե ղից, քա նի ան տե ղը բան կար՝ դէմ ըլ լա լու վի ճակ ներ կա յին: Շատ 
ատանք հա րուստ բա ներ չեն ու նե նար [ու նե ցել], բայց ինչոր ու նեն՝ ձգած են, 
էլած են, գա ցած են: Տա սը տա րի ապ րած են Քէ օ թա հիա, որ իշ տէ հայրս, մայրս 
ատ տաս տա րի ին ըն թաց քին ամուս նա ցած են, քոյ րիկս որ հոն ծնած է 1944ին, 
որ մա մաս ամուս նա ցած ատե նը տասն վեց տա րե կան է եղեր կար ծեմ, 16, 17 
տա րե կան: Մին չեւ՝ քա ռա սու նը ութ նին, ըսած են, որ ալ ազատ էք, կրնաք ուր 
որ ու զէք՝ էր թաք: Վե րա դար ձին եթէ ու զէ ին ան ատեն՝ Ստամ բուլ ալ գալ, բայց 
չեն էկած, ըսած են, որ մենք նո րէն էր թանք մեր եր կի րը, բայց վե րա դար ձին 
մին չեւ Խար բերդ, որ հի մա անու նը Էլա զըկ կ’ըսեն կոր, մին չեւ Խար բերդ էկած 
են, ըսած են՝ աս կէ վեր ջը գո նէ իշ տէ Խար բերդ, Էլա զըկ ըսուած տե ղը ապ րինք, 
հոն նստած են: Ատ տա րին ալ ես ծնած եմ: Նախ քոյ րիկ Մեր խօն ծնած է, ատ 
տա րին՝ 1948ին, ես ծնած եմ:

Ան տե ղը՝ Քէ օ թա հի ա յի մէջ հար կաւ դժուա րու թիւն ներ քա շած են: Իշ տէ, 
քրիս տո նե այ են ըսե լով՝ հայրս, հօ րեղ բայրս եւ այլն, եա յաս, իմ եա յաս ծնե ալ 

11 1937 – 1938ի Դեր սի մի «հնա զան դեց ման» ջար դե րը լայ նօ րէն յայտ նի դար ձան շատ ուշ, դա
րի վեր ջե րին: Դեր սի մում շատ ման րա մաս ներ են պատ մում այդ սար սա փե լի ջար դե րի մա
սին, այդ թւում նա եւ դրանց՝ Դեր սի մում դե ռեւս զգա լի թիւ կազ մող հա յե րի դէմ մաս նա ւոր 
ուղ ղուա ծու թե ան մա սին (տե՛ս՝ այս տեղ հրա տա րա կուող «Իս կի Ին սան» «Սո ցի ա լիս տը» 
պատ մու թիւն նե րը, ինչ պէս նա եւ սոյն գրքի չոր րորդ գլու խը՝ «Դեր սի մի Ցե ղաս պա նու թիւ
նը» բա ժի նը): Սա կայն Յա կոբն, ըստ երե ւոյ թին, իս կա պէս քիչ բան գի տի Դեր սի մում կա
տա րուա ծի մա սին, որով հե տեւ Դեր սի մից հե ռա ցուած կամ ար տաք սուած հայ կա կան ըն
տա նիք նե րում գե րա դա սել են լռել, յե տա գա յում նրանց զա ւակ նե րը քիչ են առն չուել կամ 
հա մա րեա չեն առն չուել Դեր սի մի Ցե ղաս պա նու թիւ նը բարձ րա ձայ նող ալե ւի նե րի եւ ալե
ւի ա ցած հա յե րի հետ, իսկ թուրք հան րու թիւնն իրա կա նում չէր իրա զեկ ւում տե ղի ու նե ցող 
ջար դե րի մա սին:

12 Իրա կա նում Դեր սի մի ջար դե րի շրջա նում թուրք պաշ տօ նա տար նե րի կող մից շատ էր 
բարձ րա ձայն ւում քրդա կան շար ժում նե րին հա յե րի մաս նակ ցու թե ան հար ցը: Կոնկ րետ 
Դեր սի մի դեպ քում Ռազ մա կան փաս տաթղ թե րում հար ցը ներ կա յաց ւում էր այն պէս, իբ րեւ 
Ցե ղաս պա նու թիւ նը վե րապ րած եւ Սի րիա ան ցած դեր սիմ ցի հա յե րը վե րա դար ձել են եւ 
քուրդ ազ գայ նա կան նե րի հետ ապս տամ բու թե ան են հրահ րել Դեր սի մի ցե ղե րին:
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թի ւը հա զար ու թը հա րիւր եօ թա նա սուն նե րու եա յա մըն էր, իմ մեծ մա ման այ
սինքն, իշ տէ ասենք ան տե ղը պստիկ գիւ ղին մէջ են, գի տէք գիւ ղը ինչ է, տա ճիկ
նե րը ոչ մէ կը քրիս տո նե ա նե րու հետ յա րա բե րու թիւն չեն ու նե նար էղեր: Իշ տէ, 
մէկ տա րի, եր կու տա րի, անոնք ստի պուած են, որ անուն նին փո խեն, անձ նա գի
րի մէ ջի կրօ նա կան բա նը փո խեն: Առաջ մե րին նե րը հար կաւ դէմ դրած են, բայց 
ինչ ընեն հի մա, դժուա րու թե ամբ՝ինչ ընենք, ինչ չը նենք… Իմին մեծ հայ րիկս, 
պա պա յիս հայ րը ըսել է, որ եր կու մանչ ու նեմ, հայ րիկս եւ հօ րեղ բայրս, ըսած է, 
որ ին ծի եթէ մեռց նեն նէ՝ էս չեմ փո խիր, էս աս տա րի քին էկած եմ, բայց ձե րին 
սիր տը քրիս տո նե այ է, միտ քը քրիս տո նե այ է, գրե լով բան մը չըլ լար, փո խե ցէք, 
բան մը չըլ լար: Հայրս ալ, հօ րեղ բայրս ալ անուն նին փո խած են, Գէ որ գը ըրած 
են Իզէթ, Սար գի սը, հօ րեղ բայրս, դրած են անու նը Մեհ մէդ, մա կա նուն նին ալ՝ 
Ալ թըն: Ատ ատեն նե րը մա կա նու նը շատ բաց գոր ծա ծուած, 1930նե րու մօտ բան 
էղած է այ սինքն, պաշ տօ նա կան, շատ գոր ծա ծուած բան չէ, բայց մե րին նե րը, 
հայրս, հօ րեղ բայրս ալ, որ հի մա Աւստ րա լիա կ’ապ րի չո ճուխ նե րուն հետ, Բու
դաղ, Բու դաք, Բու դա քե ան է, ան տե ղը Ալ թըն կա յա ըրած են: Հի մա մե րին մա
կա նու նը Ալ թըն կա յա է՝ ոս կի ժայռ, անի կա ան տե ղը Ալ թըն Դաշ ըսուած տեղ մը, 
ատ Քէ օ թա հիա Ալ թըն Դաշ ըսուած տե ղը ստի պուած ապ րած են, Ալ թըն Դաշ, 
Ալ թըն Կա յա՝ իրար մօտ իմաստ ու նին: Ատի կա ձե ւա կան կրօ նա փո խու թիւն էր 
հար կաւ, որ Քէ օ թա հիա եղաւ, փաս տա թուղթ առին, որ մահ մե դա կան են, եա նի 
իս լամ են: Բան մը չը րին, չո ճուխ ըլ լա լուն, իշ տէ, աս տեղ բան կ’ըսեն կոր, խո
ջան կ’եր թայ, կը կար դայ, սիւն նէթ եւ այլն կ’ըսեն, ման չե րու հա մար բան մը ու
նին, ու րիշ բան չկայ, բայց անձ նա թուղ թին մէ ջը իշ տէ անու նը Մեհ մէդ, անու նը՝ 
Իզէթ, իշ տէ կրօ նա կան բա նը կը գրուի որ աս տեղ՝ իս լամ: Առաջ ալ գրե գո րե ան 
գրուած եմ ես անձ նա թուղ թին մէ ջը: Դե դէս՝ պա պիկս, չփո խուե ցաւ: Դե դէս ար
դէն հոն մե ռած է, Քէ օ թա հիա, վե րա դար ձէն առաջ, հի մա տեղն ալ չենք գի տեր 
այ լեւս: Վե րի վա րոյ ամէնն ալ ստի պուած էին, որ փո խուին, չի փո խուո ղը, իշ տէ, 
ապ րե լու՝ սո սի ալ բան ըլ լա լու ըսեմ, դժուա րու թիւն կ’ու նե նայ, կը մե կու սա նայ: 
Մար դիկ հե տը չը խօ սին կոր իրենց հետ, մէկ մարդ մը բա րեւ չի տան կոր, ինչ
պէս կ’ըլ լայ, դուք ին ծի, ես հոս նստիմ, դուք քա նի մը հո գի հոս ըլ լաք՝ դուք գաք 
ձեր մէ ջը խօ սիք, խնդաք եւ այլն, ես հոս նստիմ՝ բնաւ ինձ հետ չը խօ սիք: Է, 
մէկ օր կը դի մա նաս, եր կու կը դի մա նաս, ամէ նէն վեր ջը՝ էհ… Հար կաւ եղել են 
չփո խուող նե րը, ամէ նուն, հա րիւ րէն հա րիւ րը փո խուած է՝ չեմ կրնալ ըսել: Ես 
ատի կա չեմ տե սել հար կաւ, ես ետ քը ծնուե ցայ, մի նակ եա յա յէս, հայ րի կէս, մայ
րի կէս լսածս է, որով հե տեւ, ըսա ծիս պէս, ես վե րա դար ձին ծնած եմ Խար բերդ, 
ատ բա նը չեմ ապ րած, ատ ժա մա նա կը:

Վե րա դար ձին, այ սինքն 48ին, մենք, երբ որ Խար բերդ էկեր են, հայրս, 
հօ րեղ բայրս, կրկին փո խե լու, քրիս տո նե այ ըլ լա լու հա մար դի մեր են: Քա նի մը 
տա րի ներ դա տա րան նե րու մէ ջը իշ տէ զբա ղած են, ի վեր ջոյ կար ծեմ, ես կը յի
շեմ կոր թուղթ, անձ նա թուղ թը այ սինքն առին, 1955ին: Ատ ատեն նե րը 4 տա րի, 
մին չեւ 1955ը զբա ղե ցին այ սինքն՝ փո խեն նո րէն: Եւ փո խե ցինք, նո րէն Սար գիս 
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էղաւ, նո րէն Գէ որգ էղաւ, ար դէն մենք մին չեւ որ ատ տա րի քին ես վեց կամ 
եօ թը տա րե կան էի, անձ նա թուղթս չէի առած, ես ուղ ղա կի քրիս տո նե ա յի անձ
նա թուղթ առի օրի նա կի հա մար: Ամէն, ամէ նը, անունն ալ, կրօնն ալ՝ հար կաւ, 
հար կաւ, նո րէն քրիս տո նե այ, նո րէն՝ Գէ որգ, նո րէն՝ Սար գիս: Ար դէն միշտ հայ 
էին, հի մա թուղ թե րով ալ կրկին հայ հաս տա տուե ցան: Կարճ ժա մա նակ մի այն 
եղան իս լամ, բայց՝ մար դոց հա մար, իրենց հա մար միշտ քրիս տո նե այ եղան:

— Ին չո՞ւ Դեր սիմ չվե րա դար ձան, Խար բեր դում մնա ցին:
— Դեր սի մը ասանկ լեռ նե րու մէ ջը տեղ մըն է, Խար բեր դը աւե լի սո սի ալ 

տեղ մըն է, թե րեւս ատոր հա մար: Նա խակր թա րա նը հոն լմնցրել եմ, Խար
բեր դում: Թրքա կան, հար կաւ, հոն հայ դպրոց չկար: Երբ որ նա խակր թա րան 
լմնցու ցի, առիթ չու նէ ինք, պայ ման չու նէ ինք շա րու նա կել կար դա լը, գա ցի մէկ 
տա րի օթո յի, թա մի ջի կ’ըսեն, այ սինք՝ շի նող, մէկ տա րի աշ խա տե ցայ: 1962ին 
հոս [Ստամ բուլ] կար դա լու հա մար եկայ, Դպրե վանք կար դա ցի աս տեղ, Դպրե
վան քի դպրոց մը, էս ան տե ղը աւար տած եմ, լի սէ: Առաջ մե նակ եկայ, պզտիկ 
եղ բայրս աս տեղ՝ Կե տիկ Փա շա ըսուած տե ղը՝ բո ղո քա կան նե րուն մօտն եկաւ, 
հոն նա խակր թա րա նը գի շե րօ թիկ եկաւ: Հի մա 55, 52, 53 տա րե կան եղ բայր մը 
ու նիմ, անի կա ալ Գա րա կէ օ զե ան եկաւ: Այն ատեն հոս՝ Ստամ բու լէն կու գա
յին, Անա տո լուի մէ ջը իշ տէ Դպրե վան քի հա մար աշա կերտ կը հա ւա քէ ին, իշ
տէ ին ծի ալ հար ցու ցին՝ էր թալ կ’ու զե՞ս, նո րէն կար դալ կ’ու զե՞ս: Այո ըսի, եկայ 
հոս: Պզտիկ եղ բայրս ալ նա խակր թա րա նը սկսա ծի պէս էր առա ջին տա րե
կան, անի կա ալ հոս բե րինք, էս էկայ, ան էկաւ, վեր ջը ամէ նէն պզտիկ եղ բայրս 
ալ Գա րա կէ օ զե ան [եկաւ]: Երբ որ ես 1968ին լի սէն աւար տե ցի, հա մալ սա րան 
մտայ, լմննա լու մօտ՝ 72ին՝ հայրս, մայրս, ամէնն ալ առինք, հոս բե րինք, ան
կէ վեր ջը հոս ենք: Իմին հա մալ սա րա նը Էքո նո մի էր, հա շուա կալ: 22 տա րե
կան աշա կերտ էի՝ մտայ աշ խա տե լու, 35 տա րի աշ խա տե ցայ, հի մա աշ խա տած 
տեղս աս էքո նո միկ պայ ման նե րով գո ցուե ցաւ: Աշ խա տած տեղս Գում Գա փու 
ըսուած թա ղա մասն էր, նստա րան ներ, բիւ րո յի եւ այլն սե ղան ներ ծա խող տեղ 
մը, տէրն ալ վա նե ցի հայ: Պօլ սե ցի էր կրնամ ըսել, բայց իրեն բուն բա նը՝ Վա
նէն էկած էին, ին քը 1915 թ. ատեն հոս ծնե ալ է, անոր հայ րիկն ալ հոս ծնե ալ է, 
բայց բուն ար մա տը վա նե ցի էր:

Ամէ նէն մեծ քոյր էլ ու նիմ, որ հի մա Ամե րի կա, ՆիւՋըր սի կ’ապ րի կոր, 
զա ւակ ներ ու նի ան տեղ, վե րի վա րոյ՝ 20 – 25 տա րի հոն է: Մէկ եղ բայրս հի մա 
Ֆրան սա, Փա րիզ կ’ապ րի, օդա նա ւի, բա նի մէ ջը կ’աշ խա տի, կա յա րա նին: Այն 
ատեն ասանկ մէկ բան մը կար, որ երի տա սարդ նե րը, դուրս եր թա լու ասանկ 
մէկ հո սանք մը կար, ամէն մարդ իշ տէ կ’ու զէր դուս եր թայ: Թուրքն ալ, բո լո րը, 
մի նակ հա յե րը չէ, Գեր մա նիա, Ֆրան սա, քա նի հա րիւր հա զար նե րի գնա ցին: 
1978ին էր կար ծեմ: Ես ալ փոր ձե ցի, բայց վեր ջը վազ ան ցայ, չգա ցի, ես դպրոց 
սկսայ, հա մալ սա րան սկսայ, չգա ցի, ան կէ վեր ջը ամուս նա ցանք, քա նի մը տա
րի նե րէ վեր ջը: Հօ րեղ բայրս ալ Խար բեր դէն հոս եկաւ, 10 – 15 տա րի հոս ապ րե
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ցաւ, վեր ջը չո ճուխ նե րը մեծ ցան, անոնք ու զե ցին դուս, Աւստ րա լիա դի մե ցին, 
ըն դու նուե ցան եւ ըն տա նի քով անոնք ալ հոն գա ցին,

— Պ. Յա կոբ, ես կ’ու զե նա յի իմա նալ, Դուք Ձեր տա տի կից, պա պի կից, 
մեծ ծնող նե րից լսած կա՞ք ար դե օք ցե ղաս պա նու թե ան մա սին պատ մու-
թիւն ներ, եւ ընդ հան րա պէս, դրանց մա սին առա ջին ան գամ ե՞րբ էք լսել, 
ե՞րբ իմա ցաք, որ նման բան Թուր քի ա յի տա րած քում տե ղի է ու նե ցել, 
ու մի՞ց, ի՞նչ ճա նա պար հով, խօս ւո՞ւմ էր դրա մա սին ըն տա նի քում, թէ՞ ոչ:
— Հի մա մեզ էլ է, դժբախ տա բար, թե րեւս ու րիշ տե ղէն հա սեր: Շատ խօ

սե լու տրա մա դիր չէ ին, հա, մենք ալ, որ ատ տա րի նե րուն պզտիկ տա րե կան ներ 
էինք, մէ կը խօ սեց նե լու ձե ւե րը չէ ինք գի տեր եւ կամ չէ ինք խոր հիր: Հի մա գլուխ
նիս կը զար նինք կոր, ար դե օք ին չու, իմ եա յաս, ըսա ծիս պէս, 1870նե րուց էն եան 
կնիկ մը, ասանկ դի մաց նիս չա ռինք տէ, աղուոր մը չխօ սե ցու ցինք: Տա տիկս Իս
տան պուլ եկաւ, 1969ին հոս մե ռե ալ եղաւ ին քը, գե րեզ ման եւ այլն հոս է, մե րին 
գե րեզ մա նա տու նը՝ Գում Գա փուի կող մը, հոն է, հայ րիկս ալ հոն է, 1980ին վախ
ճա նե ալ եղաւ: Չէ ինք խօ սեր սա կայն: Ին քը, եթէ մէ կը, մենք ան պայ ման չէ, ու րիշ 
մէ կը, եթէ մէ կը բան մը հարց նէր նէ՝ ասանկ իշ տէ վրա յէնվրա յէն, փոքր բա ներ 
կ’ասէր, տա կէնտա կէն՝ չէ: Դեր սի մէն աք սո րուե լու հա մար մենք կը հարց նէ ինք, 
ուղ ղա կի իրենք ար դէն չէ ին պատ մեր եա նի, թե րեւս կը յու զուէ ին կոր, թե րեւս կը 
վախ նա յին կոր, թրքե րին մէջ խօսք մը կայ՝ գե տի նը ականջ ու նի, ըսես նէ՝ կ’եր
թայ ձայ նը: Ատ բա նով ալ չէ, չէր խօ սուեր, դժբախ տա բար, անոր հա մար շատ 
լայն իմա ցու թիւն չու նինք եա նի: Ջար դե րու մա սին իրենց մէ իրա ւէն բան մը չեմ 
իմա ցած, էս ատ տա րի նե րը իշ տէ 12, 11 տա րե կան էի, հար ցում ան գամ չէի ըներ, 
ինչ պէ՞ս հարց նեմ: Դպրո ցում ալ չի խօ սուեր: Ամա, հե տաքր քիր էղո ղը կարգ 
մը ու րիշ գիր քե րէն, ու րիշ գրուած տե ղե րէն, ատանկ սոր վող ներ կան, ամէն նին 
լայն կեր պով, օրի նակ, ես բա ջա նաղ [քե նե կալ] մը ու նիմ, թե րեւս գի տեք, Բագ
րատ Էս տու կե ան13, անի կա, ու զես նէ՝ հա րիւր չէ, եր կու հա րիւր, երեք հա րիւր 
տա րի ներ առաջ ինչ դէպ քեր եւ այլն եղած է՝ կ’ըսէ, իմա ցու թիւն ու նի, գի տակ
ցու թիւն ու նի: Մենք աւե լի՝ ասանկ, մա կար դա կը ցած: Եա նի ասանկ բան չենք 
փո րած տա կը, առանց գիտ նա լու, գիտ նա լով չէ, այ սինքն, մէկ բա նի հա մար չէ, 
[ուղ ղա կի] չենք փո րած, ատանկ մնա ցած է, հի մա էլ խօ սե լու բան չու նինք՝ որի՞ն 
հետ խօ սիս, հի մա ամէ նէն մե ծե րը տա րիք ըլ լա լով մէկ են, ես ալ չեմ ապ րած 
ատ բա նը, ապ րող ներն ալ դժբախ տա բար գա ցած են այ լեւս:

— Հա յե րէ նը Ստամ բու լո՞ւմ սո վո րե ցիք:
— Դպրե վան քի մէջ ատ մի ջո ցը գտանք… մե րին դպրոց նե րուն մա կար

դա կը վերն է, աւե լի բարձր է, մեր ատե նը աւե լի բարձր էր, թե րեւս հի մա ալ 
շա տոնց մէ աւե լի բարձր է: Թէ՛ թրքե րէ նը, թէ՛ հա յե րէ նը սով րե ցու ցին: Խառն էր, 
թրքե րէն ալ կար, հա յե րէն ալ կար, սո սի ո լո ժի, փսի քո լո ժի, ար դէն կարգ մը դա
սե րու ու սու ցիչ նե րը պե տա կան բա նի կող մով կու գար, ու րիշ դա սերն ալ մեր հայ 
ու սու ցիչ նե րը եւ կամ ու սուց չու հի ներն էլ մե զի կը սոր վեց նէ ին: Այո, կարգ մը բա

13 Բագ րատ Էս տու կե ան  –  Ստամ բու լում Հրանտ Դին քի կող մից հիմ նադ րուած երկ լե զու՝ 
հա յե րէն եւ թուր քե րէն, «Ակօս» թեր թի խմբա գիր:
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ներ կար հա յե րէն, ամա թրքե րէն ալ դաս կ’ընէ ինք կոր: Տու նին մէ ջը հա յե րէն ալ 
կը խօ սուի, բայց աւե լի թուր քե րէ նը կրնանք ըսել, այո: Մենք մի ու թիւն ալ ու նինք 
Դպրե վան քը, իրա րու հետ յա րա բե րու թիւն ներ, ամէն տա րի շրջա նա ւարտ նե րու 
օրեր, ամէն 25 տա րին լմնցու ցած, լի սէն լմնցնե լէն 25 տա րի յե տոյ, մէկ բան կու 
տան՝ յի շա տակ, մե դա լի ոն կ’ըսենք: Պստիկ իշ տէ բան է, վրան մեր Դպրե վան
քին յի շեց նող բա նը՝ նկարն է, ատանկ: Դպրե վան քին մէջ արա րո ղու թիւն կ’ըլ լայ, 
պար տէզ կայ, ամառ ըլ լա լուն պէս պար տէզ կայ, այո, կը խմենք իշ տէ, կ’ու տենք, 
կը ճա շենք, աշա կերտ նե րը եր գեր կ’ըսեն եւ այլն, օր մը կ’ան ցը նենք, ան կէ զատ 
ալ ու րիշու րիշ բա ներ ալ, կար գադ րու թիւն ներ կ’ըլ լան, մի ա սին կ’ըլ լանք: Առաջ 
ֆոլք լո րիք կրուփ [ազ գագ րա կան խումբ] եւ այլն կար, Թուր քի ա յի մէջ առա ջին 
հայ կա կան ֆոլք լո րը մեր դպրե վանք ցի ըն կեր նե րը սկսած են, հայ կա կան պա
րե րը առա ջին ան գամ մե րին դպրո ցը, որ իմին դա սա րա նիս ըն կեր նե րը՝ Խա չիկ 
Աբե լե ան, Վազ գէն, ըն կեր նե րով մի ա ցան, ատանք բա ներ կ’ընէ ին իշ տէ: Սո սի
ալ բա ներն էլ… կրնայ ընել, կը ժո ղո վուէ ինք կոր իշ տէ, գի տա կից բա ներ:

— Դեր սիմ ցի ներ շատ կա՞ն Պօլ սում:
— Այո, կան, նորնոր անոնց հետ ալ յա րա բե րու թիւն ներ կ’ընենք: Որով

հե տեւ տա կա ւին դեր սիմ ցի նե րը, կրնամ ըսել՝ հա րիւ րէն վաթ սու նը, ութ սու նը 
տա կա ւին կրօ նը չէ փո խած, իր ան ցե ա լը չի գի տեր, հի մա նորնոր ասանկ իշ տէ 
իրա րու հետ խօ սե լով, եր թա լով, գա լով, պրպտե լով՝ մէջ տեղ կ’ել լա կոր, մէկ մա
սը կ’ըն դու նի կոր, մէկ մա սը չ’ըն դու նիր կոր, ատանկ կայ: Իշ տէ մենք գա ցինք, 
աս կէ մէկ, մէ կու կէս ամիս առաջ, Դեր սիմ, ֆես տի ւալ [փա ռա տօն] մը կար: Շատ 
մար դի կը, մէկ մա սը, այո, մե րին ար մա տին մէջ կայ՝ ըն դու նե ցին, մէկ մա սը չեն 
ըն դու նի կոր, ամա կա մացկա մաց կ’ել լա կոր մէջ տեղ: Անոնք հայ կա կան դպրոց 
չի գա ցին, քրիս տո նե այ չե ղան, դպրոց նե րում մի ու թիւն նե րու մէջ չի կան: Մենք 
հոս տեղ դպրո ցի մի ջո ցով կապ կ’ու նե նանք, Դպրե վան քի կա պով ամէնքս մի ա
սին ենք: Աս տե ղի հի մա շա տը Դպրե վան քը կար դա ցած են, դպրե վանք ցի են, 
աւար տած են կամ չեն աւար տած, բայց Դպրե վան քին հետ կապ ու նինք եա նի, 
անոր հա մար ըն կեր ենք ար դէն, պզտի կու թե նէն ըն կեր եղած ենք: Դեր սիմ ցին՝ 
չէ: Ես պզտիկ ատենս ալ Դեր սիմ կ’եր թա յի, իմին մա մա յիս պա պան հոն կ’ապ
րէր, ար դէն մին չեւ 68նին հոն էր: Ես եր բեմն, իշ տէ տա րին ան գամ մը, կ’եր թա
յի կու գա յի կոր, բայց 70էն վերջ չէի գա ցած, մին չեւ այս տա րուայ՝ 2011ը: Հոս՝ 
Ստամ պուլ, Վա գըֆ գիւ ղէն եկած նե րը մի ու թիւ նը ըրին, տուն մը առին, հի մա 
հոս տե ղը շատ կը հա ւա քուինք, կը խա ղանք, կը զբա ղինք, կա տակ ներ, զրոյց: 
Ամէ նը Դպրե վան քէն են: Ար դէն տաս տա րիէ վեր սրճա րան ալ չենք եր թայ, եթէ 
հոս տե ղը կայ՝ ին չու եր թանք:

— Թուր քե րի հետ յա րա բե րու թիւն ներն ինչ պէ՞ս են:
— Էս, օրի նակ ին ծի հա մար ըսեմ, անոնց հետ գէշ բան մը չու նիմ իրա ւը, 

իմին ճանչ ցած, ին ծի հետ յա րա բե րու թիւն ներ ու նե ցող նե րը ին ծի կը սի րեն, բան 
կը սե պեն, այ սինքն, ատանք գէշ բան բնաւ չու նե ցանք, ատ չափ տա րի աշ խա
տե ցայ, շատ տա ճիկ ներ կա յին, ամէնն ալ ին ծի ախ պա րի կի պէս կ’ըսէ ին, ես 
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ալ անոնց կ’ըսէի, բան մը չէ: Հար կաւ, եա նի ընդ հա նուր բա նի մէջ, ժո ղովր դին 
մէ ջը՝ հար կաւ, ամէ նին մէ ջը՝ չէ: Ամա ին ծի ատանկ բան մը չե ղաւ, այ սինքն գէշ 
նպա տա կով մէ կը չհան դի պե ցայ: Եր բեմն հե ռա ձայ նով կը խօ սինք նա խակր թա
րա նի, այ սինքն, նա խակր թա րան ըսածս 1955էն մին չեւ 61ին մի ա սին կար դա ցած 
Խար բեր դի ըն կեր ներս: Ան տե ղը մենք իրա րու հետ շատ լաւ էինք, հի մա վի ճակ
նե րը փո խուե ցաւ քիչ մը: Ու րիշ բան մը ալ կայ, սա կայն, հի մա սրճա րան ներ եւ, 
փո ղո ցը հա յե րէն ալ կը խօ սին, լե զու նե րը քիչ մը ազատ ձգե ցան, առաջ աւե լի 
քա շուե լով, ասանկ իշ տէ չո ճուխ նե րուն հետ… Հի մա աւե լի ազատ է կար ծեմ: Մէկ 
քուր դը աւե լի բան ըլ լա լով, ասանք ազատ կրնայ խօ սիլ, մեզ մէ աւե լի քիչ ազատ 
պի տի ըլ լար կար ծեմ, այ սինքն, մենք աւե լի դիւ րին կրնա յինք խօ սել, անոնց լե
զուն աւե լի յայտ նի է՝ քրդե րէ նը: Հի մա եթէ մէկ հա յը հա յե րէն խօ սի, տա ճի կը չի 
կրնայ հասկ նալ, որ ասի հա յե րէն է, ինչ է, ճա փո նե րէն, չի նե րէն, ամա քրդե րէ նը 
կը հասկ նան: Բայց մենք կը քա շուէ ինք կոր, թե րեւս ալ՝ կը վախ նա յինք:

ԻՐԵՆՑ ՀԱՅ ԼԻ ՆԵ ԼԸ ՉԵՆ ԺԽՏՈՒՄ,  
ԲԱՅՑ ՇԱՏ ԵՆ ՁՈՒ ԼՈւԵԼ, ՄՈՒ ՍՈՒԼ ՄԱՆ ԵՆ ԴԱՐ ՁԵԼ
Աք թան եղ բայր նե րը Սա սու նում մահ մե դա կա նա ցած բազ ման դամ հա յե րի 
ըն տա նի քից են: Իրենց ըն տա նի քի պատ մու թիւ նից դրուագ ներ պատ մե ցին 
Ստամ բու լում, Ակօս թեր թի խմբագ րա տա նը, 2013 Նո յեմ բե րի 6ին: Եղ բայր-
նե րից մէ կը մահ մե դա կան է, միւ սը՝ Թե քին Աք թա նը վեր ջերս վե րա դար ձել 
է քրիս տո նէ ու թե ա նը:
Եղ բայր նե րի հետ պայ մա նա ւո րուել էինք հան դի պել Ակօս թեր թի խմբագ-
րա տա նը Ստամ բու լի Բո ղա զի չի Հա մալ սա րա նում 2013ի Հոկ տեմ բեր 11 – 13ը 
տե ղի ու նե ցած «Կոն ֆե րանս Իս լա մա ցուած Հա յե րի Մա սին» գի տա ժո ղո վի 
ժա մա նակ, որին որ պէս ունկն դիր գա լիս էին մաս նակ ցե լու բազ մա թիւ-բազ-
մա թիւ մահ մե դա կան հա յեր:

— Մենք Սա սու նից ենք, Գոմք14 գիւ ղից, այն տեղ, որ տեղ եկե ղե ցի կայ: 
Դա շատ յայտ նի գիւղ է, գտնւում է Մա րա թուկ Սա րի ճիշտ դի մա ցը: Մին չեւ 
1915ի Ցե ղաս պա նու թիւն մեր պա պերն այն տեղ են եղել: Շատ մեծ ըն տա նիք 
է եղել, բայց կո տո րել են15: 15ից յե տոյ մեր պա պե րի եղ բայր նե րից՝ հօ րեղ բօր 

14 Սոյն Գոմ քը գտնւում է Բիթ լի սի նա հան գի Սա սուն գա ւա ռի Փսա նաց գիւ ղախմ բում. ու նէր 
Ս. Քա ռա սուն Մա նուկ եկե ղե ցի եւ գիւ ղի մօտ՝ հան րա յայտ Գո մոց կամ Սուրբ Պետ րոս 
Առա քե ա լի Ճկոյթ վան քը (Վ. Պե տո յան, Սա սու նի և Տա րօ նի պատ մա-աշ խար հագ րա կան 
տե ղագ րու թյու նը, Երե ւան, 2005, էջ 49): Ըստ Պե տո յե ա նի, գիւ ղում ապ րում էին 23 տուն 
հա յեր (Պե տո յան, Սաս նա ազ գագ րու թյու նը, Երե ւան, ՀՍՍՌ ԳԱ Հրատ., 1965, էջ 9): 1916 
Օգոս տո սի 16ին Սա սու նից փրկուած փախս տա կան հա յե րի վկա յու թե ամբ ջար դե րի ժա
մա նակ Գոմ քում ապ րում էին 25 տուն հա յեր՝ 400 մարդ, որից փրկուել են մի այն 10 մարդ 
(ՀԱԱ, ֆ.227, ց.1, գ.439, թթ.4 եւ շրջ., 2 շրջ., տե՛ս Հա յոց Ցե ղաս պա նու թյու նը Օս մա ն յան 
Թուր քի ա յում, Վե րապ րած նե րի վկա յու թյուն ներ, հտր. 2, Բիթ լի սի նա հանգ, Երե ւան, 2012, 
էջ 288): Գոմ քե ցի եղ բայր նե րի այս պատ մու թիւ նը գա լիս է հաս տա տե լու, որ փախս տա
կան նե րից զատ եղել են նա եւ այլ փրկուած ներ, երե խա ներ, ով քեր մնա ցել են իրենց հայ
րե նի քում եւ յե տա գա յում իս լա մա ցելարա բա ցել:

15 Գոմք գիւ ղի Պետ րոս Առա քե ա լի վան քում ապաս տա նած շրջա կայ հայ կա կան գիւ ղե րի բնա
կիչ նե րի քա ռաս նօ րե այ ինքն պաշտ պա նու թյան մա սին 1916ին պատ մել է Սա սու նի Փիր շենք 
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տղա ներ եւն., ով փրկուել է՝ մի քանի սը Հա լէպ են գնա ցել: Յե տոյ, շատ յե տոյ 
իմա ցել ենք, որ մեր գիւ ղա ցի նե րից ոմանք կա րո ղա ցել են Կով կաս անց նել եւ 
հի մա Հա յաս տա նում են ապ րում: Բայց իմ պա պը մնա ցել է: Մնա ցել են պապս, 
իր եղ բայր նե րից մէ կը ու մի քե ռու աղ ջիկ: Մեր գիւ ղից՝ նա եւ ու րիշ երե խա ներ, 
բայց մեր ըն տա նի քից՝ մի այն այդ երե քը: Շա տե րը վեց – եօթ տա րե կան են եղել, 
երե խա նե րը: Որ բա ցած երե խա նե րը մնա ցել են հա րե ւան նե րի յոյ սին: Հա րե
ւան ներն էլ արաբ էին: Շե կօ աշի րէ թի արաբ ներ: Նրանք իրենց տուն են տա րել 
այդ երե խա նե րին: Մի այն իմ պա պը չէր, ու րիշ ըն տա նիք նե րից էլ են երե խա ներ 
փրկուել: Չգի տեմ՝ ար դեօ՞ք բո լո րին են օգ նել, բայց մեր գիւ ղում յե տոյ մահ մե դա
կա նա ցած շատ հա յեր կա յին, ինչ պէս իմ պա պը: Բո լոր դէպ քե րում պա պիս, իր 
եղ բօրն ու քե ռու աղջ կան պա հել են: Անուն նե րը փո խել են, իս լամ են դարձ րել եւ 
պա հել են: Իրենց պա հո ղը Խա լիլ աղա յի ըն տա նիքն է եղել: Այդ ըն տա նի քը մե
րոնց է օգ նել, այլ ըն տա նիք՝ ու րիշ նե րի է օգ նել: Ճիշտ է՝ իմ պա պը հա մե մա տա
բար մեծ է եղել: 1915ին իմ պա պը 15 տա րե կան է եղել, բայց իր եղ բայրն աւե լի 
փոքր է եղել: Պապս փա խած է եղել կո տո րա ծի օրը, յե տոյ փոքր եղ բօր հա մար 
է վե րա դար ձել: Իմա ցել է, որ փոքր եղ բայ րը փրկուել է, մի արա բի ըն տա նի քում 
է, վե րա դար ձել է եւ այլ երե խա նե րի մի ջո ցով լուր է տուել փոքր եղ բօ րը: Ին քը 
մի շա բաթ դաշ տե րում էր մնում: Մեր ըն տա նի քում պատ մում են, որ պա պիս եղ
բայրն ամէն ան գամ հաց ու տե լիս իր բա ժին հա ցը ծո ցում պա հում էր: Այդ տան 
կի նը նկա տել է ու հաս կա ցել է, որ ինչ որ մէ կի հա մար է հա ցը պա հում: Հա մո
զել է երե խա յին խոս տո վա նել, ասել է՝ մենք ոչ մէ կին չենք նե ղաց նի, եթէ պէտք 
է՝ մե՛նք կ’օգ նենք: Մի խօս քով պստի կը խոս տո վա նում է, որ աւագ եղ բայ րը մի 
շա բաթ է՝ դաշ տում է, հա ցը նրա հա մար է պա հում: Գնում բե րում են նա եւ աւագ 
եղ բօ րը, եւ եր կուսն էլ այդ տանն են ապ րում: Այդ պէս երե խա ներ շատ կա յին, եւ 
բո լորն իրար ճա նա չում էին: Գի տէ ին իրենց հայ լի նե լը, բայց բո լո րը մահ մե դա
կան էին: Շատ շուտ մո ռա ցան հա յե րէ նը: Հա մա րեա բո լորն այն տեղ ամուս նա
ցել են տե ղի արաբ աղ ջիկ նե րի կամ տղա նե րի հետ16: Ար դէն ամուս նա նում էին 

գիւ ղից վե րապ րած Մկրտիչ Թո րո սե ա նը (ՀԱԱ, ֆ.227, ց.1, գ.452, թթ.31 – 32, տես Հա յոց 
Ցե ղաս պա նու թյու նը Օս մա նյան Թուր քի ա յում, Վե րապ րած նե րի վկա յու թյուն ներ (Փաս
տաթղ թե րի ժո ղո վա ծու), հա տոր 2, Բիթ լի սի նա հանգ, Երե ւան, Հա յաս տա նի ազ գա յին ար
խիվ, 2012, էջ 290 – 291): Սա սու նի Գոմք Գիւ ղի դի մադ րու թե ան մա սին տե՛ս՝ Սո ֆիա Յա կո
բե ան, Սա սու նի Գոմք Վան քի Դի մադ րու թիւ նը, 2013/06/28, http://akunq.net/am/?p=32446; 
http://allturkey.am/4149/%D5%BD%D5%A1%D5%BD%D5%B8%D6%82%D5%B6%D5%AB
%D5%A3%D5%B8%D5%B4%D6%84%D5%BE%D5%A1%D5%B6%D6%84%D5%AB%D5%A4%D5%A
B%D5%B4%D5%A1%D5%A4%D6%80%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6
%D5%A8/:

16 Ցե ղաս պա նու թիւ նից յե տոյ արա բա ցած հա յե րի մա սին տե ղե կու թիւն ներ շատ կա յին, բայց 
գլխա ւո րա պէս՝ Սի րի ա յի տա րած քում: Վեր ջերս նոյ նիսկ տե ղե կու թիւն հրա տա րա կուեց 
այն մա սին, որ Սի րի ա յի տա րած քում իս լա մա ցած արա բա խօս եւ քրդա խօս հա յերն առան
ձին աշի րէթ ներ են կազ մել, ինչ պէս, օրի նակ, «Հա յոց Իս լա մա կան Ցե ղա խում բը», որը 
կազ մուել է 1998 Փետ րուա րի 2ին հրա ւի րուած յա տուկ ժո ղո վի ըն թաց քում (Ճորճ Ճ. Աբէ
լե ան, «Աշի րաթ Ար ման Ալ Շա թաթ»՝ հա յոց իս լա մա կան ցե ղա խումբ, «Աշի րաթ Ար ման ալ 
Մուս լի մա», 21.05.2010; http://noravank.am/arm/issues/detail.php?ELEMENT_ID=4793). նա եւ՝ 
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իրենց աղա նե րի ընտ րու թե ամբ: Հա ւա նա կան է, որ աղան գու ցէ եր բեմն ընտ րել 
է նա եւ հայ աղ ջիկ: Բայց մեծ մա սամբ հենց իրենց տղա նե րի կամ աղ ջիկ նե րի 
հետ էին ամուս նաց նում: Բայց իմ տա տը հայ էր: Պապս էլ, տատս էլ հա յեր էին: 
Փրկուած հայ աղ ջիկ էր: Ես պա պիս չեմ տե սել, բայց տա տիս շատ լաւ եմ յի շում: 
Երբ որ շատ էի ջղայ նա նում ու տա տիս հա կա ճա ռում էի, տատս ինձ ասում էր՝ 
դու ինձ մի՛ կոպ տի, ես մի ծա ղիկ եմ: Յե տոյ եմ հաս կա ցել ինչ է ու զում ասել՝ այ
սինքն ես մի փրկուած հայ եմ, մի այ նակ եմ:

— Հա յե րէն գի տէ՞ր տատդ:
— Այո: Նա եւ պապս: Չէ՞ որ պապս մի քիչ մեծ էր միւս նե րից, չէր մո ռա

ցել հա յե րէ նը: Բայց այն ժա մա նակ վտան գա ւոր էր հա յե րէն խօ սե լը, սո վո րա
բար չէ ին խօ սում: Ես սա պատ մա ծով եմ ասում, ինքս չեմ տե սել: Բայց տատս 
ծեր էր եւ դեռ հա յե րէն գի տէր: Երբ որ իրեն ջղայ նաց նում էինք, փոքր էրե խէք 
էինք, հա յե րէն հայ հո յում էր, թէ անի ծում էր՝ չգի տեմ, բայց հա յե րէն բա ներ էր 
ասում: 90 – 91 տա րե կա նում է մա հա ցել, այդ տա րի քին բնա կա նա բար շա տե րը 
չեն հա սել: Այն ժա մա նակ, երբ ես կա րող էի տես նել, ար դէն մարդ չկար հա յե
րէն խօ սող: Բայց ո՛չ, Մա րի ա մը կար մեր գիւ ղում, տատս Մա րի ա մի հետ եր բեմն 
հա յե րէն խօ սում էր:

— Իսկ հայրդ, մայրդ:
— Հայրս ի՞նչ, նա ար դէն հա յե րէն բո լո րո վին չգի տէր: Թէ պէտ հայրն էլ, 

մայրն էլ հայ էին, բայց այն ժա մա նակ նրանք հա յե րէն չէ ին կա րող խօ սել, չէ ին 
հա մար ձա կուի: Իսկ մայրս արաբ է: Հայրս ու մայրս արա բե րէն են խօ սում:

— Տատդ իրեն իս լա՞մ էր հա մա րում, թէ՞ քրիս տո նե այ:
— Նա մազ անում էր, բայց դէ ի՞նչ ասեմ, գու ցէ ինքն իր ներ սում քրիս տո

նե այ էր: Հա ւա նա բար ինքն էլ չգի տէր: Բայց բո լո րի հա մար ին քը մահ մե դա կան 
էր: Գիւ ղում ընդ հան րա պէս այդ հար ցե րը չեն խօ սուել, չեն քննար կուել: Յե տա
գա յում, ար դէն երկ րորդ սերն դում, տար բե րու թիւն չկար: Գիւ ղում բո լո րը նոյնն 
էին, թէ՛ ամուս նու թե ան հար ցե րում, թէ՛ յա րա բե րու թիւն նե րում: Ես ար դէն փաս
տա ցի եր րորդ սե րունդն եմ: Հայրս է ծնուել, մայրս է ծնուել, մե ծա ցել են, յե տոյ 

Ճորճ Ճ. Աբէ լե ան, «Տե ղե կա գիր Հա յոց Մե ծաց Նիւթ. Հա յոց Սփիւռ քի Ցե ղա խում բը»՝ Աղ-
բա րի՜կ, Ափիկ Մը Ջու՜ր..., Ցկե անս Նա հա տա կու թիւն 2, Այն ճարԼի բա նան, Տպա րան Հա
մազ գա յին, 2010, էջ 373 – 447: Ան հա մե մատ աւե լի քիչ է յայտ նի Թուր քի ա յում արա բա ցած 
հա յե րի մա սին (Ռու բէն Մել քո նե ան, «Արա բա ցած Հա յեր Թուր քի ա յում», Եր կիր Թերթ, 5 
Հոկ տեմ բեր 2007. նա եւ՝ Ռու բեն Մել քոնյան, «Ցե ղաս պա նու թյու նը վե րապ րած Սա սու նի 
հա յու թյան ար դի խնդիր նե րի շուրջ» http://www.noravank.am/upload/pdf/383_am.pdf) . նա եւ՝ 
«Լի նել Մի այ նակ Ու Բախ տա ւոր՝ Սա սու նի Լեռ նե րում…» (http://hayernaysor.am/%D5%AC%
D5%AB%D5%B6%D5%A5%D5%AC%D5%B4%D5%AB%D5%A1%D5%B5%D5%B6%D5%A1%D5%AF
%D5%B8%D6%82%D5%A2%D5%A1%D5%AD%D5%BF%D5%A1%D5%BE%D5%B8%D6%80%D5%BD
%D5%A1%D5%BD%D5%B8%D6%82%D5%B6%D5%AB%D5%AC%D5%A5%D5%BC/):  Սա սու նի 
Խա  բըլ ջո զի կամ Հազ զո յի շրջա նի Փիր շենք/Փուր շենք հայ կա կան գիւ ղում արա բա ցած եւ 
քրիս տո նե այ պահ պա նուած հա յե րի մա սին տե՛ս սոյն գրքում հրա տա րա կուող «Հայ լար» 
պատ մու թիւ նը:
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մենք ենք ծնուել: Բայց նոյ նիսկ մենք բո լորս մի մե անց ճա նա չում ենք՝ ով քեր են 
հա յե րը: Հա մա րեա ամ բողջ Սա սու նում ենք ճա նա չում: Մէ կը քրդա կան ըն տա
նի քում է մե ծա ցել, մէ կը՝ արա բա կան, բո լո րը՝ մահ մե դա կան, եւ միշտ մի մե անց 
ասում էին՝ ով է հայ կա կան ծա գու մով: Հայրս, որ հի մա 80 տա րե կան է, բո լո րին 
ճա նա չում է:

— Իսկ որե ւէ քրիս տո նե այ կա՞ր Գոմ քում:
— Գու ցէ տա րեց նե րի մէջ եղել է, բայց չեն ասել: Կա րե լի է ասել, որ ո՛չ, 

Գոմ քում քրիս տո նե այ չկար: Բայց եկե ղե ցի կար: Ընդ հան րա պէս մին չեւ յի սու
նա կան նե րը կար ծեմ չէ ին խօ սում իրենց հայ լի նե լու մա սին: Բայց 1950ին իմ 
հայ րը գնում է Հա լէպ եւ հան դի պում է իր քե ռի Խա չա տու րին: Խա չա տուր քե ռին 
1950ից ար դէն գնալգալ է ու նե ցել մեր գիւղ, կապն ար դէն վե րա կանգ նել է: Նա 
բո լո րին շատ լաւ գի տէր, 80, 90% ճշտու թե ամբ ասում էր՝ ով քեր են հայ, ով քեր՝ 
չէ, ին քը բո լո րին գի տէր:

— Հա յե րին գիւ ղի արաբ նե րը հա՞յ էին հա մա րում:
— Երե ւի, որով հե տեւ ֆըլ լա էին ասում: Այ սինքն՝ քրիս տո նե այ: Բո լոր 

քրիս տո նե ա նե րին էին ֆըլ լա ասում՝ լի նի հայ, ասո րի, յոյն: Եթէ ինչ որ կռիւ 
էր լի նում, վէճ էր լի նում՝ ան մի ջա պէս աս ւում էր՝ էս ֆը լա է: Բայց սո վո րա բար 
եթէ լուրջ բա նե րի հա մար էր վէ ճը լի նում, օրի նակ՝ եր կու ըն տա նիք նե րի մի ջեւ, 
միւս նե րը չէ ին խառն ւում: Այ սինքն ընդ հան րա պէս բա խում նա յին չէ ին յա րա բե
րու թիւն նե րը:

— Գոմք գիւ ղից բա ցի ու րիշ ո՞ր գիւ ղե րում են հա յեր մնա ցել ձեր իմա ցա-
ծով: Երե խա ներ, մե ծեր…
— (Ջա նում է յի շե լով թուար կել գիւ ղե րի անուն նե րը) — Քար թի17, Մըշկ նի18, 

17 Քար թի Գիւ ղի վե ա բե րե ալ տե ղե կու թիւն ներ չգտայ: Թուար կած շար քից հա ւա նա կան է 
թւում, որ այն կա րող էր լի նել Սա սու նի Փսանք Գա ւա ռա կի Քա րա վանք գիւ ղը (Պե տո յե ան, 
Սաս նայ Ազ գագ րու թիւն, էջ 10), որի մա սին մի շարք տե ղե կու թիւն ներ ու նենք, թէ այն տեղ 
մին չեւ այ սօր տաս – տասն մէկ հայ ըն տա նիք է ապ րում (տե ղե կու թիւ նը հա ղոր դել է Քա
րա վանք գիւ ղից Ստամ բու լում ապ րող հայ ինք նու թե ամբ մի երի տա սարդ, ում ծնող նե րը 
շա րու նա կում են ապ րել Քա րա վան քում): Քա րա վան քում ցայ սօր ապ րող իս լա մա ցած հա
յե րի մա սին վկա յու թիւն ներ կան նա եւ սոյն գրքում հրա տա րա կուող «Ռէյս Տա նո յի Թոռ 
Գէ որ գը. Ար խունդ ցի նե րը» եւ «Սա սուն ցի նե րը» պատ մու թիւն նե րում:

18 210 հայ բնակ չու թե ամբ Մըշ գիւ ղը 1878ին յի շա տա կում է Արիս տա կէս Տեւ կան ցը «Հա զուան 
կամ Սա սուն գա ւա ռի» գիւ ղե րի շար քում (Արիս տա կէս Տեւ կանց, Այ ցե լու թիւն ի Հա յաս տան 
1878թ., Ձե ռա գի րը հրա տա րա կու թյան է պատ րաս տել Հ.Մ.Պո ղո սյա նը, Երե ւան, Հայ կա
կան ՍՍՀ ԳԱ հրա տա րակ չու թի ւոն, 1985, էջ 119): Մըշ կը նի գիւ ղը Մըշ գեղ, Մըշ գեղ, Մըջ
գեղ, Միջ գեղ անուն նե րով այ նու հե տեւ յի շա տակ ւում է Բիթ լի սի նա հան գի Սա սու նի գա
ւա ռի Փսանք գիւ ղախմ բում, ըստ Պե տո յե ա նի՝ թուով 409 հայ բնակ չու թե ամբ (Պե տո յե ան, 
Սաս նայ Ազ գագ րու թիւն, էջ 9): Բայց գիւ ղի հայ բնակ չու թիւ նը 900 է հա մա րուել 1916 Օգոս
տո սի 16ի Ստե փան Յա րու թիւ նե ա նի պատ մա ծով, որի վկա յու թե ամբ գիւ ղի 900 մար դուց 
ջար դե րից փրկուել եւ Կով կաս է ան ցել մի այն 31 մարդ (Հա յոց Ցե ղաս պա նու թիւ նը, Հ.2, էջ 
287 – 288): Մըշ գեղ/Մըջ գեղ գիւ ղից վե րապ րած նե րի սե րունդ ներ կան Հա յաս տա նի Հան
րա պե տու թե ան Թա լի նի Շրջա նի Աշ նակ գիւ ղում (նրանց ըն տա նե կան յի շո ղու թիւն նե րի 
մա սին տե՛ս՝ Խօ սե լով Մի մե անց Հետ. Անձ նա կան Յի շո ղու թիւն ներ Ան ցե ա լի Մա սին Հա-
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Ջա մա լա19, Կոնգ20, Նշտլիխ21, Չխթնիխ22, Տա տանգ23, Բը նուինգ24, Սար թինգ25, 
Ար փի26, Շնուղ27, Պուգ նոտ28, Փշուտ29… էլի կան, շատ կան:

յաս տա նում Եւ Թուր քի ա յում գրքում, Բոնն, Գեր մա նիա, Հրատ. Գեր մա նի ա յի Ժո ղովր դա
կան Բարձ րա գոյն Դպրոց նե րի Մի ու թե ան Մի ջազ գա յին Հա մա գոր ծակ ցու թե ան Ինստ., 
2010, էջ 98):

19 Ջա մա լա Գիւ ղը Պե տո յե ա նի կող մից Բիթ լի սի Նա հան գի Սա սու նի գա ւա ռի Փսանք գա ւա
ռա կի Ջմա լենք անու նով յի շուած գիւղն է, որ տեղ կար քսան հայ տուն (Պե տո յե ան, Սաս նայ 
Ազ գագ րու թիւն, էջ 10): Հա ւա նա բար նոյն է Տեւ կան ցի կող մից 1878ին Խար զա նի գիւ ղե րի 
շար քում յի շուած, 840 հայ բնակ չու թե ամբ Ճո մա նի գիւ ղը (Տեւ կանց, էջ 116):

20 Կոնգ  –  «Հա զուան կամ Սա սուն գա ւա ռի Գիւ ղո րայք» շար քում Արիս տա կէս Տեւ կան ցը 
1878ին գրան ցել է նա եւ Կոնք գիւ ղը՝ 210 հայ բնակ չու թե ամբ (Տեւ կանց, էջ 118): Չեմ բա ցա
ռում նա եւ, որ սոյն Կոն գը կա րող է լի նել Սա սու նի Հազ զօԽաբլ ջո զի գա ւա ռա կի Կող գիւ
ղը, որ տեղ, ըստ Պե տո յե ա նի, մին չեւ Ցե ղաս պա նու թիւնն ապ րում էր 200 հայ (Պե տո յե ան, 
Սաս նայ Ազ գագ րու թիւն, էջ 11):

21 Նշտլիխ գիւ ղի մա սին տե ղե կու թիւն չգտայ:
22 Չթխնիխ գիւ ղի մա սին տե ղե կու թիւն չգտայ, եթե սա Արիս տա կէս Տեւ կան ցի 1878ին Մշո 

Վար դո վա գիւ ղախմ բի մեջ յի շա տա կուած, 170 բնակ չու թե ամբ Չիֆթ լիկ հայ կա կան գիւ ղը 
չէ(Տեւ կանց, էջ 75):

23 Տա տանգ  –  Թա թանգ գիւղն է Բիթ լի սի Նա հան գի Սա սու նի գա ւա ռի Փսանք գիւ ղախմ
բում, որի հայ բնակ չու թե ան ջար դե րի մա սին տե ղե կու թիւն կայ Սա սու նի Գե ար մաւ գիւ ղի 
բնա կիչ Մար տի րոս Հա մա զաս պե ան Թու մա սե ա նի պատ մա ծում: Ըստ նրա՝ Թա թանգն 
ու նե ցել է 40 տուն (Հա յոց Ցե ղաս պա նու թիւ նը, էջ 25), չնա յած Պե տո յե ա նի տե ղե կու թիւն
նե րով այս գիւ ղում կար ըն դա մէ նը ութ տուն (Պե տո յե ան, Սաս նայ Ազ գագ րու թիւն, էջ 10):

24 Բը նուինգ  –  շատ հա ւա նա կան է, որ Բը նուին գը լի նի Սա սու նի Փսանք գա ւա ռի Բուի գիւ ղը, 
որը Պե տո յե ա նը յի շում է Ջմա լենք եւ Թա թանք գիւ ղե րի շար քում (Պե տո յե ան,  , էջ 10): Չի 
բա ցառ ւում նա եւ, որ այս գիւ ղը լի նի 1878ին Արիս տա կէս Տեւ կան ցի կող մից Մու շի գա ւառ 
գիւ ղախմ բի շար քում յի շա տա կած, 70 հա յե րից բաղ կա ցած Բը վի գիւ ղը (Տեւ կանց, էջ 72), 
կամ՝ Խար զա նի գա ւա ռա կի գիւ ղե րի շար քում յի շա տա կուած Պը վի խի գիւ ղը՝ թուով 35 հայ 
բնակ չու թե ամբ (Տեւ կանց, էջ 116):

25 Սար թինգ, Սեր թինգ, Սիր թինգ, Սըր թինգ ձե ւե րով որե ւէ գիւղ/բնա կա տե ղի չգտայ, սա կայն 
20րդ դա րասկզ բին Սա սու նի Փսանք գա ւա ռա կում կար Սա րե կան գիւղ՝ Ջմա լենք, Բուի եւ 
Թա թանք գիւ ղե րի հա րե ւա նու թե ամբ (Պե տո յե ան, Սաս նայ Ազ գագ րու թիւն, էջ 10):

26 Ար փի  –  Մօտ կա նի շրջա նի գիւ ղե րից, ըստ Արիս տա կէս Տեւ կան ցի 1958ին ու նէր 217 հայ 
բնա կիչ (Տեւ կանց, էջ 106): 20րդ դա րասկզ բին գիւղն ու նէր հա րիւր տուն հայ բնակ չու թիւն, 
շէն եւ կա մա րա կապ եկե ղե ցի (Պե տո յան, Սա սու նի Եւ Տա րօ նի, էջ 60. նա եւ՝ Պե տո յե ան, 
Սաս նայ Ազ գագ րու թիւն, էջ 12): Ար փի գիւ ղից փրկուած նե րի սե րունդ ներ են ապ րում ՀՀ 
Թա լի նի Շրջա նի Շղար շիկ գիւ ղում: Ար փի ում մին չեւ այ սօր հա յա խօ սու թիւ նը պահ պա
նուել է (տե՛ս՝ «Մեր Տու նը Քան դուած Էր»՝ Խօ սե լով Մի մե անց Հետ. Անձ նա կան Յի շո ղու-
թիւն ներ Ան ցե ա լի Մա սին Հա յաս տա նում Եւ Թուր քի ա յում, էջ 83 – 92):

27 Շնուղ  –  Եթէ իմ բա նա սա ցի յի շա տա կած Շնուղ գիւ ղը 20րդ դա րասկզ բի ԽութԲռնա շէ նի 
Շնիստ գիւ ղը չէ, ապա այս գիւ ղի մա սին որե ւէ այլ տե ղե կու թիւն չգտայ:

28 Պուգ նոտ  –  Բիթ լի սի Մօտ կա նի գա ւա ռա կի գիւ ղե րից է, Ար փի լեռ նա յին գիւ ղի ստո րո
տում: Արիս տա կէս Տեւ կան ցը 1878ի հա մար գրում է, որ Պոկ նուտ գիւղն ու նէր 108 հայ բնա
կիչ (Տեւ կանց, էջ 106): Պե տո յե ա նի մօտ գիւ ղը յի շա տա կուած է Բույ նուտ անու նով, իսկ 
«Մշոյ առաջ նոր դա րա նի ցու ցա կում Բոկ նոտ է գրուած»: 20րդ դա րասկզ բին ու նե ցել է 30 
տուն հա յեր (Պե տո յե ան, Սաս նայ Ազ գագ րու թիւն, էջ 12): Գիւ ղը Պուգ նոտ անու նով են յի
շում նա եւ վե րապ րած նե րը, որոնց սե րունդ նե րից կան ՀՀ Թա լի նի շրջա նում («Մեր Տու նը 
Քան դուած Էր», էջ 83 – 92):

29 1916 Օգոս տո սի 16ին Սա սու նից փրկուած փախս տա կան հա յե րի վկա յու թե ամբ ջար դե
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— Գիւ ղե րից իւ րա քան չիւ րում ինչ քա՞ն կը լի նէ ին հա յեր, կէ՞սը, աւե լի քի՞չ, 
աւե լի շա՞տ…
— Տար բեր են, բայց կէ սը՝ չեմ կար ծում: Աւե լի քիչ: Շա տերն ար դէն 

Ստամ բուլ տե ղա փո խուե ցին: Տար բեր թա ղա մա սե րում են՝ Գում Կա փը, Եդի 
Գու լա, Շիշ լի, Քուր թու լուշ… Մեր գիւ ղում հի մա հա զիւ հինգ – վեց ըն տա նիք կայ: 
90%ը հիմ նա կա նում մու սուլ ման էին, մեր ըն տա նիքն էլ էր այդ պի սին: Իրենց 
հայ լի նե լը չեն ժխտում, բայց շատ են ձու լուել, մու սուլ ման են դար ձել: Ճիշտ է, 
նա մազ չենք անում մեր ըն տա նի քում, մզկիթ էլ չենք գնում, բայց ոչ էլ եկե ղե ցի 
ենք գնում: Բայց երի տա սար դու թե ան շրջա նում կրօ նին վե րա դարձ կայ: Կրօ
նը սկսել է կա րե ւոր նկա տուել: Շա տե րը մո լե ռանդ մահ մե դա կան են դառ նում, 
ոմանք էլ քրիս տո նե այ են դառ նում, ինչ պէս ես:

— Ձեր պա պը կամ հայ րը ե՞րբ են ինք նու թե ան վկա յա կան ստա ցել: Դուք, 
հա ւա նա բար, չէք յի շի, բայց գու ցէ իրե նից լսած լի նէք: Եւ ի՞նչ է այն տեղ 
գրուել՝ ինքն ո՞ւմ զա ւակն է, ով քե՞ր են իր հայ րը, մայ րը:
— Սա սու նում յա տուկ գնա ցել եմ, որ նա յեմ, ար խիւ նե րը նա յել եմ՝ ոչ մի 

թուղթ չկայ: Մտա ծում եմ, որ Ան կա րա յում կը լի նի: [19 ]24 թուա կա նին որ լա տի
նա տառ է դար ձել լե զուն, եթէ ան գամ լի նէր՝արա բա կան է լի նե լու, օս մա նե րէն: 
Ան կա րա յում կայ, բնա կա նա բար, ցոյց չեն տա լիս, բայց ան պայ ման կայ, որով
հե տեւ միշտ կա րո ղա նում են բա ցա յայ տել նախ նի նե րի ար մատ նե րը: Հենց որ մի 
բան է լի նում՝ պե տու թիւ նը երե սով է տա լիս՝ հայ ես, չես կա րող: Օրի նակ՝ ոս տի
կան լի նել չես կա րող: Ասում են դու հայ ես, չես կա րող: Եթէ ար խի ւը չկայ՝ ինչ պէ՞ս 
են իմա նում: Մեր պե տու թիւ նը անուն նե րը փո խած, մու սուլ ման դար ձած հա յե րին 
ան պայ ման գի տի, գի տի նա եւ Սա սու նի բո լոր հայ կա կան գիւ ղե րի հին անուն նե
րը: Ճիշտ է, անուն նե րը հի մա փո խուած են, բո լո րը թուր քա կան են դար ձուած, 
բայց բո լո րը շա րու նա կում են հին անուն նե րով խօ սել: Այն տե ղի տե ղա նուն նե րը, 
հի մա ճիշտ է՝ փո խուել է, Մու շում կամ Սա սու նում տե ղա նուն նե րը թուր քա կան են 
դար ձել, բայց մէկ է՝ հին անուն նե րը օգ տա գոր ծում ենք. Մուն գուկ30 ենք ասում, 
իսկ նոր անու նը Սոյ ջա է, Գոմք ենք ասում, իսկ նոր անու նը Մե շե լի է:

— Հարցս այլ կերպ ձե ւա կեր պեմ: Ձեր պա պի ինք նու թե ան թուղ թը, վկա-
յա կա նը տե սե՞լ էք: Այն տեղ ի՞նչ է գրուած, ին քը ո՞ւմ որ դին է: Կա րո՞ղ է, 
օրի նակ, Խա լիլ աղա յի անու նը լի նի գրած:
— Ոչ, ոչ, իրենց հայ րե րի անուն ներն էին գրել: 1923ին, երբ որ թուր քա կան 

րի ժա մա նակ Սա սու նի Փսա նաց գա ւա ռի Փշուտ գիւ ղում ապ րում էին 12 տուն հա յեր՝ 150 
մարդ: Փրկուած նե րի մա սին ոչինչ չի յա ջո ղուել պար զել (Հա յոց Ցե ղաս պա նու թիւ նը, Հ.2, 
էջ 288):

30 Մշոյ Մո կունք գիւ ղը՝ 497 հայ բնակ չու թե ամբ, 1878ին յի շա տա կում է Արիս տա կէս Տեւ կան ցը 
նոյն շար քում, որ տեղ գրում է Գոմս գիւ ղի մա սին (Տեւ կանց, էջ 48): Մշոյ Մո գոնք, Մու գունք, 
Մո կունք գիւ ղի ջար դե րի մա սին տե ղե կու թիւն ներ կան Գրի գոր Քա հա նայ ՏէրԳրի գո րե
ա նի՝ Մշոյ դաշ տի եւ Սա սու նի կո տո րած նե րի մա սին 1917 Յու նուա րի 25ին կազ մած տե ղե
կագ րում (Հա յոց Ցե ղաս պա նու թիւ նը, Հ.2, էջ 16, 19):
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պե տա կա նու թիւ նը ձե ւա ւո րուել է, Թուր քա կան Հան րա պե տու թիւն է ստեղ ծուել, 
հին անուն նե րը փո խել են իրենք: Հօրս անու նը բո լո րը գի տէ ին Ադամ էր, բայց 
իրա կա նում Արամ էր: Ադա մը Գեն ջո յի որ դին էր: Գեն ջօն հօրս հայրն էր: Այդ պէս 
էլ գրուած էր՝ Գեն ջո յի որ դի, իսկ Գեն ջո յի մա սին գրուած էր՝ էր մա նի, հայ:

— Ձեր ըն տա նի քում որե ւէ հայ կա կան սո վո րոյթ, որե ւէ հայ կա կան աւան-
դա կան ու տե լիք, որե ւէ հայ կա կան տօն նշուե՞լ է, կամ՝ ձեր գիւ ղի հա յե րի 
մէջ սո վո րու թիւն կա՞ր որե ւէ մաս նա ւոր հայ կա կան հա ւաք ու նե նալ:
— Դժուա րա նում եմ ասել: Իմ տա րե կից նե րի մէջ հա ւա նա բար՝ ոչ: Բայց 

ոչ, կար: Մենք Նոր Տա րին նշում էինք, բայց այն ժա մա նակ չգի տէ ինք, որ Նոր 
Տա րի ենք նշում: Դա հի մա եմ հաս կա նում: Հիմ նա կա նում հա յե րով էին հա
ւաք ւում: Իրենց կա նանց հետ, իհար կէ, արաբ կա նանց: Յե տոյ եթէ ինչ որ մէ կը 
մա հա նում էր, կամ հար սա նի քի ժա մա նակ, հա յե րով հա ւաք ւում էինք, ոնց որ 
կան չած լի նենք հա յե րին: Չգի տեմ դա սո վո րո՞յթ էր, թէ՞ բնա կան ստեղ ծուած մի 
վի ճակ է, մի մե անց օգ նե լու անհ րա ժեշ տու թիւն: Միշտ փոր ձում էինք ձեռք նե
րիցս եկածն անենք մի մե անց հա մար, եւ դա մին չեւ հի մա պահ պա նուել է: Բայց 
իմ ըն տա նի քը Գոմ քից տե ղա փո խուել է իմ ծնուե լուց ան մի ջա պէս յե տոյ, Մուշ է 
տե ղա փո խուել: Ես Մու շում եմ մե ծա ցել, գու ցէ շատ լաւ չգի տեմ գիւ ղի սո վո րու
թիւն նե րը: Դա 42 տա րի առաջ է եղել, ես ըն դա մէ նը մի շա բա թա կան եմ եղել:

— Քա նի՞ երե խայ էիք այն ժա մա նակ:
— Ինձ նից յե տոյ եօ թը կայ, բայց ինձ նից մեծն էլ կայ: Մենք տաս եղ

բայր ենք, եւ մի քոյր ու նեմ: Մէկն այս տեղ՝ Ստամ բու լում է ամուս նա ցած, մէ կը 
Ադա նա յում է ամուս նա ցած, քոյրս Սա սու նում է ամուս նա ցած, մնա ցա ծը բո լո րը 
Մու շում են:

— Մուշ տե ղա փո խուել էք փաս տօ րէն 70ական նե րին: Ին չո՞ւ էք տե ղա փո-
խուել:
— Հո ղա յին վէ ճի պատ ճա ռով: Նոյն Շե կօ աշի րէ թում եր կու խմբեր կա

յին: Այդ խմբե րից մէ կը եկել է հայ րի կիս ասել է՝ այս հո ղը մեզ պի տի տաք: 
Դրանք մեր պա պա կան հո ղերն են եղել, բո լորն էլ այդ մա սին գի տէ ին: Այն 
ժա մա նակ թա փու ներ (կա լուա ծաթղ թեր – Հ. Խ.) չկա յին, բայց հի մա էլ կա լուա
ծաթղ թեր չկան այն տեղ: Հայրս ասել է՝ ես փող կը տամ, բայց հո ղը չեմ տայ, սա 
իմ պա պա կան հողն է: Չէ, — ասել են, — փո ղը չենք ու զում, հո ղը պի տի տաս: 
Հայրս չէր կա րող իրենց դէմ կռուել: Կա ռա վա րու թիւ նը միշտ իրենց կողմն է լի
նում: Ճիշտ է, հայրս էլ մու սուլ ման էր հա մար ւում, բայց բո լո րը գի տէ ին, որ հայ 
է: Ար դէն հայ կա կան ծա գու մը բա ւա կան էր, որ իր դէմ լի նէ ին: Հայրս էլ ասել է՝ 
հա րամ լի նի ձեզ ու թո ղել է դուրս է եկել: Գոմ քի ներ քե ւի մա սը մերն է, երեք ըն
տա նիք կար այդ տեղ, ներ քե ւի մա սը բո լո րը մերն է: Հի մա էլ որ գնաք հարց նէք, 
գիւ ղում բո լո րը գի տեն, որ դրանք մեր հո ղերն են: Ջե ւի զի, ջե ւի զը հայ կա կան 
ծա ռե րի տե սակ է, ջե ւի զի ծառ է՝ ըն կոյ զի, մենք բո լորս գի տէ ինք, որ դրանք մեր 
ծա ռերն են: Նոյ նիսկ շատ յե տոյ, ինն սու նա կան նե րին, Հա յաս տա նի մեր բա րե
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կամ նե րը հենց այդ ծա ռե րով են մեզ գտել: Իրենք էլ էին յի շում, որ իրենց պա պի 
տան կող քը ըն կոյ զի ծառ կար՝ անու նը մի նո լախ: Եւ հենց այդ պէս էլ Գոմք են 
եկել, հար ցու փորձ են արել, գտել են նոյն գեր դաս տա նի ազ գա կան նե րին, այ
սինքն՝ մեզ:

— Քա նի՞ մարդ այդ տա րի նե րին գնաց Մուշ: Գոմ քից քա նի՞սը գնա ցին:
— Մօ տա ւո րա պէս տաս ըն տա նիք: Բայց ըն տա նի քը 200 –300 մարդ հա

շուի: Սուտ չի լի նի, եթէ ասեմ մեր ազ գու թիւ նը հա զար մարդ է:
— Ձեր բո լոր ազ գա կան ներն այն ժա մա նակ Գոմ քից գնա ցի՞ն:
— Ոչ, հօ րա քոյ րերս չեն գնա ցել: Ամուս նա ցած կա նայք մնա ցել են, բայց 

հիմ նա կա նում բո լո րը դուրս են եկել: Դէ ծուռ ենք, չէ՞ որ կռիւ անող ենք, ծուռ 
սա սուն ցի են մեզ ասում, մենք եո լա գնա ցող չենք: Մեր կող քը հայ հո յել, բան 
չկայ, կռիւ կը լի նի:

— Ին չո՞ւ Մու շը ընտ րուեց: Այ սինքն՝ աւե լի՞ հեշտ էր, ծա նօթ մէ կը կա՞ր, 
փո ղի՞ խնդիր կար, ին չո՞ւ հենց Մուշ գնա ցին ապ րե լու:
— Քե ռիս ար դէն Մուշ էր տե ղա փո խուել, այն տեղ էր ապ րում: Քե ռուս 

առա ջին կի նը հայ է եղել, մա հա ցաւ: Երկ րորդ կի նը արաբ է եղել: Նրանք ու րիշ 
աշի րէ թից էին: Բայց բա ցի քե ռուցս, իրա կա նում շատ բան չգի տէ ին ծնող ներս: 
Ոչ հայրս, ոչ մայրս դպրոց են գնա ցել. կրթու թիւն չեն ստա ցել, ինչ որ գի տէ ին՝ 
Սա սունն էր ու Մու շը: Ջա հիլ էր հայրս: Հա, մէկ էլ Բիթ լիս գի տէ ին: Հա յաս տա
նի մա սին առ հա սա րակ չգի տէ ին: Երբ որ ար դէն Մու շում էինք ապ րում, հայրս 
ռա դի ո յով քրդա կան եր գեր էր լսում Հա յաս տա նից: Զար մա նում էին, ասում էին՝ 
Էր մա նիս տան: Այն տա րի նե րին Սա սու նից դուրս եկող նե րը Բիթ լիս ու Մուշ են 
գնա ցել: Յե տոյ, շատ յե տոյ նա եւ Ստամ բուլ ու Եւ րո պա են գնա ցել:

— Հայրս ջա հիլ էր՝ այ սինքն ու զում էք ասել երի տա սա՞րդ էր:
— Ոչ, ու զում եմ ասել՝ անգ րա գէտ, հա սա րակ, դպրոց չգնա ցած, կրթու

թիւն չստա ցած: Բայց այդ քա նի հետ՝ ամե նա շատ իմա ցողն իմ հայրն էր: Մի 
բան որ լի նէր՝ իրեն էին հարց նում, իրեն բո լո րը յար գում էին, իրեն աղա էին 
ասում ու այն տե ղի հայ ժո ղովր դին ինքն էր նա յում: Շա տե րին ինքն է փրկել, 
միշտ պաշտ պա նում էր հա յե րին:

— Ին չի՞ց է փրկել, ին չի՞ց կամ ու մի՞ց է պաշտ պա նել, ի՞նչ վտանգ կար:
— Հա գուստ էր տա լիս, իրենց ու նե ցուած քը պա հում էր: Հա յե րին չէ

ին թող նում կար գին հա գուստ հագ նել, ասում էին՝ հա յերն ի՞նչ են, որ այդ պէս 
հագ նուեն: Այն ժա մա նակ, երբ որ Սի րի ան Ֆրան սի ա յի ազ դե ցու թե ան տակ էր, 
հայրս գնում էր Սի րիա, գե ղե ցիկ հա գուստ էր բե րում հա յե րի հա մար: Նրանք, 
որ չու նէ ին այդ հա գուս տը, ջղայ նա նում էին, նա խան ձում էին, ու չէ ին թող նում, 
որ հա յե րը հագ նեն: Հա յը ո՞վ է, որ այս պի սի շո րեր հագ նի: Թուր քի ան այն ժա
մա նակ շատ աղ քատ է եղել, նոյ նիսկ միս չի եղել, շա քար չի եղել: Մու սուլ ման նե
րը, բո լորն էլ աղ քատ էին այն ժա մա նակ, ոչ մի բան չկար: Հայրս որ Սի րի ա յից 
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գա լիս էր՝ այդ ամէ նը բե րում էր: Հայրս շատ աշ խա տա սէր էր, աչ քի էր ընկ նում, 
նրանք էլ ջղայ նա նում էին, նա խան ձում էին: Բայց մի ա ժա մա նակ մեզ՝ հա յե րիս 
աւե լի շատ էին վստա հում: Նոյ նիսկ աղջ կան որ փախց նում էին, մին չեւ հար սա
նիք անե լը տա նում էին մի հատ հա յի տու նը յանձ նում էին, ասում էին էս հա յի 
տա նը թող մնայ մեր հար սը: Իրենց եղ բօր տուն չէ ին տա նում, բայց հա յի տուն 
տա նում էին, ասում էին հա յը կը պա հի:

— Լաւ, գնա ցին Մուշ: Իսկ Մու շում ի՞նչ մի ջա վայր էր:
— Օ, այն տա րի նե րին այս պի սի հար ցե րի մա սին չէ ին խօ սում: Մեզ, 

իհար կէ, հա մա րում էին Շե կօ աշի րէ թի մար դիկ: Բայց եթէ մէ կը յա տուկ հարց
նէր՝ կ’ասէ ինք, որ հայ ենք: Այդ տա րի նե րին Մուշ շա տերն էին տե ղա փոխ ւում՝ 
արաբ, քուրդ: Արա բե րէն, քրդե րէն էին խօ սում: Յե տոյ իմաց ւում էր, որ հա յեր 
են: Ոչ բո լորն, իհար կէ, բայց շա տե րի մա սին ենք իմա ցել:

— Վտան գա ւոր չէ՞ր հայ լի նե լու մա սին իմա նա լը:
— Նախ՝ մենք նախ կին հա յեր էինք: Յե տոյ՝ մեր սերն դի հա մար ար դէն 

այդ քան վտան գա ւոր չէր, մեր հայ րե րի սերն դի հա մար էր վտան գը: Նրանք վա
խե նում էին: Եւ յե տոյ՝ մեզ եր բեք չէ ին հարց նում, բայց բո լորն էլ գի տէ ին: Մէկ 
է՝ չես կա րող այդ լու րը թաքց նել: Մու շում կը լի նի, Սա սու նում կը լի նի՝ որ տեղ 
էլ լի նի, միշտ իմա նում էին, որ այդ երե խա յին վերց րել պա հել են, որ դա հա յի 
երե խայ է եղել: Չնա յած այդ երե խա ներն ամ բող ջո վին ըն դու նում էին իրենց 
պա հած ըն տա նիք նե րի բար քե րը, կեն ցա ղը, լե զուն, եւ այլ կերպ չէր էլ կա րող 
լի նել: Բայց հայ լի նե լը բո լո րը գի տէ ին եւ գի տեն: Թաքց նել չեն կա րող եւ անի
մաստ էլ է:

— Գոմ քը Մա րա թու կի ճիշտ դի մացն է, եւ Մա րա թու կը ամէ նա մե այ ուխ-
տի օր ու նի: Ձեր գիւ ղա ցի նե րը, ձեր ծնող ներն այդ ուխ տին գնո՞ւմ էին:
— Այո, գնա ցել են, մա տաղ են արել: Մենք շատ վստահ չենք, որով հե տեւ 

մենք գիւ ղում չենք ապ րել, բայց կար ծեմ գնում էին: Մի բան, որ հաս տատ է, այն 
է, որ Փո շուտ31 գիւ ղում դեռ քրիս տո նե այ հա յեր կա յին մնա ցած, նրանք գա լիս 
էին մեր գիւ ղի՝ Գոմ քի եկե ղե ցին: Մեր գիւ ղի եկե ղե ցին սուրբ էր, բո լոր քրիս
տո նե ա ներն էին գա լիս: Մին չեւ հի մա էլ գի տեն, որ ին քը սուրբ է: Դե րա գոմք են 
ասում այդ եկե ղե ցուն, որը նշա նա կում է Գոմ քի եկե ղե ցի: Հա յե րին ում էլ ասում 
ես Դե րա գոմք՝ գի տի որ այդ եկե ղե ցին է: Սա սու նի բո լոր գիւ ղե րից հա յե րը գա
լիս էին, մա տաղ էին անում այդ տեղ:

— Դուք չէ՞ք յի շում, ե՞րբ էին գնում Մա րա թուկ ուխ տի:
— Ես յի շում եմ, որ հայ րի կիս քե ռին Սի րի ա յից յա տուկ գա լիս էր Մա րա

թուկ գնա լու հա մար: Ին քը չէ՞ որ շա րու նա կել էր քրիս տո նե այ մնալ: Բայց ես չեմ 

31 Փո շուտ  –  Փշուտ. գիւ ղում քրիս տո նե այ հա յե րի մա սին է խօ սում նա եւ «Հայ լար» պա տու
մը:Սա կայն գիւ ղում Ցե ղաս պա նու թիւ նից յե տոյ ապ րող քրիս տո նե այ հա յե րի մա սին այս 
տե ղե կու թիւ նը յայտ նի չի դարձ նում, ար դեօ՞ք նրանք Փշու տի նախ կին բնա կիչ ներ էին, թէ՞ 
այլ գիւ ղե րից յե տա գա յում Փշու տում հաս տա տուած ներ:
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գնա ցել, չեմ յի շում: Հի մա կը զան գեմ հայ րի կիս կը հարց նեմ: (Զան գում է Մու-
շում գտնուող հօ րը, հարց նում՝ ե՞րբ է Մա րա թու կի տօ նը, ե՞րբ էին գնում մա տաղ-
ներ անե լու: Ինձ հա ղոր դում է հօր պա տաս խա նը՝ Յու լի սի 15ին: Ես խնդրում 
եմ հարց նել՝ ար դեօ՞ք դա Վար դա վա ռի տօ նին էր, կամ՝ հայ րը լսե՞լ է ար դե օք 
Վար դա վառ բա ռը եւ եթէ լսել է՝ ի՞նչ է այն նշա նա կում 32: Հարց նում է եւ ինձ 
հա ղոր դում պա տաս խա նը՝ «հայրս ասում է՝ Վար դա վա ռը մի սուրբ նա հա տա-
կի անուն է: Ասում է՝ մեզ բա ցատ րել են, որ Վար դա վա ռը սուրբ նա հա տա կի 
անուն է 33»):

— Լաւ, ասա ցիք, որ Թե քի նը վեր ջերս վե րա դար ձել է քրիս տո նէ ու թե ան: 
Ին չո՞ւ:
(Թե քին) — Մե րոնք հո կա մա ւոր չեն մու սուլ ման դար ձել, մեզ ստի պել են: 

Մեր ըն տա նի քում միշտ խօ սուել է այդ մա սին, եւ ես միշտ երա զել եմ քրիս տո նե
այ դառ նալ: Միշտ սպա սել եմ յար մար պա հի:

— Եր բուա նի՞ց այդ միտ քը յայտ նուեց, քա նի՞ տա րե կա նից սկսե ցիք մտա-
ծել քրիս տո նե այ դառ նա լու մա սին:
— Գեր մա նի ա յում էր, որ սկսե ցի մտա ծել: Առ հա սա րակ կար ծում եմ իմ 

ողջ ըն տա նի քը պէտք է վե րա դառ նայ քրիս տո նէ ու թե ա նը: Բայց մե րոնք չեն հա
մար ձակ ւում: Ես մտա ծե ցի, որ եթէ ես առա ջին քայլն անեմ, մե րոնց հա մար ձա
կու թիւ նը կը մե ծա նայ: Ես ու զում եմ, որ բո լոր իս լա մա ցած նե րը վե րա դառ նան 
իրենց կրօ նին:

— Ձեր հայ րը, մայ րը, եղ բայր նե րը չե՞ն առար կել:
— Այո, շատ: Նրանք բո լորն էլ դէմ են: Հի մա մեր ողջ ազ գու թիւնն է իմ 

դէմ դուրս եկել: Ասում են՝ դու մեզ հա րուա ծի տակ ես դրել, մեզ կա րող են նոյ
նիսկ սպա նել: Վա խե նում են: Շուրջն իս կա պէս էլ սպառ նա լիք ներ կան: Որո
շա կի օ րէն մեր ըն տա նի քի մա սին չեմ ասում, առ հա սա րակ եմ ասում: Հի մա 
քրիս տո նէ ու թե ա նը վե րա դառ նա լու խօ սակ ցու թիւն նե րը շա տա ցել են, ու րեմն 
սպառ նա լիք ներն էլ են շա տա ցել: Ես դժուա րու թե ամբ մկրտուե ցի, այս տեղ՝ 
Ստամ բու լում, պատ րի արքն էլ չէր թող նում: Պատ րար քը կտրուկ հրա ժա րուեց 
մկրտե լուց, ասաց իրա ւունք չու նենք, պե տա կա նօ րէն մեզ թոյլ չեն տա լիս: Այդ 
օրը, որ եկե ղե ցի էինք գնա ցել, հա մա րեա 200 մարդ կա յին այն տեղ: Եկել էին 
սա սուն ցի ներ, Մու շից, ու րիշ գիւ ղե րից, բո լորն ու զում էին մկրտուել: Պատ

32 Հարցս տրուած էր հաս կա նա լու հա մար, թէ ար դեօ՛ք իս լա մա ցած հա յե րի այս խում բը որե ւէ 
շփում ու նէր Սա սու նի հա րե ւան գիւ ղե րում մնա ցած որոշ քրիս տո նե այ հա յե րի հետ, ով քեր 
առ նուազն մին չեւ 1970ական նե րը շա րու նա կում էին նշել Վար դա վա ռի տօ նը:

33 «Վար դա վառ» տօ նի անու նը Սա սու նում քրիս տո նե այ մնա ցած հա յե րը գի տէ ին եւ նշում 
էին այդ տօ նը: Քիչ հա ւա նա կան է, որ Գոմ քի կի սա ա րա բա ցած հա յե րը Սա սու նի այլ գիւ
ղե րում պահ պա նուած քրիս տո նե այ հա յե րի հետ շփուե լու դէպ քում Վար դա վա ռը «սուրբ 
նա հա տա կի» անուն հա մա րէ ին կամ այդ պի սի բա ցատ րու թիւն լսած լի նէ ին: Աւե լի հա ւա
նա կան է, որ իս լա մա ցուած հա յերն իրենց ան ծա նօթ հա յե րէն բա ռե րի մա սին «հիւ սում 
էին» նոր առաս պել ներ:
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րիարքն ասում է գնա ցէք ինք նու թե ան վկա յա կան բե րէք ար խիւ նե րից: Բայց 
ար խիւ չկայ, վա ռուած են այդ ար խիւ նե րը, ար խիւ չկայ: Պատ րի ար քա րա նից 
վերջ նա կան մեր ժե ցին, ես էլ գնա ցի բո ղո քա կան քա հա նա յի մօտ՝ Գրի գո րի34: 
Նա էլ էր ձգձգում, բայց ես շատ յա մա ռօ րէն պնդում էի: Նա ինձ մկրտեց: Հի
մա ես ամէն Կի րա կի գնում եմ պա տա րա գի: Մին չեւ մկրտու թիւնս գնա ցել էի 
Հա յաս տան, Ծի ծեռ նա կա բերդ, Էջ մի ա ծին, այն տեղ աղօ թել էի: Հա յաս տա նում 
շատ պտտուե ցի: Ամէ նուր հա յե րէն էին խօ սում: Ես էլ շատ էի նա խան ձում: Ու
րա խա նում էի ու նա եւ նա խան ձում: Ես արա բե րէն գի տեմ, քրդե րէն, թուր քե րէն. 
հա յե րէն չգի տեմ: Բայց հայ եմ:

— Իսկ Ստամ բու լի հայ կա կան հա մայն քը ձեզ ինչ պէ՞ս է ըն դու նում:
— Մեզ ճա նա չում են: Կա մացկա մաց կ’ըն դու նեն: Հի մա ար դէն եղ բայրս 

էլ է ու զում քրիս տո նե այ դառ նալ: Պատ րաստ ւում է:
— Բայց հա րա զատ նե րը դէմ են:
— Վա խե նում են:

ԵՍ ՀԱՅ ՉԵՄ, ԱՆ ՇՈՒՇՏ. ՉՆԱ ՅԱԾ ԻՄ ԲՈ ԼՈՐ ԱԶ ԳԱ ԿԱՆ ՆԵՐՆ, 
ԻՍ ԿԱ ՊԷՍ, ԿԱՐ ԾԵՍ ԹԷ ՀԱ ՅԵՐ ԵՆ
Ներ գի սը մտա ւո րա կան կին է, Ստամ բու լի կա րե ւոր հա մալ սա րան նե րից մէ-
կի դա սա խօս: Ան տար բեր է կրօ նի նկատ մամբ: Նախ նի նե րի մէջ կան թուր-
քեր, քրդեր, հա յեր: Ամէ նից աւե լի կա պուած է հայ ազ գա կան նե րի հետ: Նրա 
հետ ծա նօ թա ցել եմ Ստամ բու լում, իր հայ ազ գա կան նե րից մէ կի տա նը եւ 
խնդրել եմ պատ մել իր «հայ կա կան գծի» մա սին: Ներ գի սը ծնուել է 1954ին:

Մայ րիկս՝ Ռեմ զի էն իս լամ դար ձած հայ մօ րից է ծնուել: Այ սինքն՝ տատս 
հայ էր, ջար դե րի զո հե րից մէ կը: Շուտ մա հա ցաւ մայ րիկս, ար դէն երե սուն տա
րի կայ, բայց շատ զգա յուն կին էր: Հայրս ինքն իրեն թուրք էր հա մա րում մին չեւ 
մա հա նա լը: 2000ին մա հա ցաւ, Եու սուֆ էր անու նը: Շատ լաւ, մեղմ, փա փուկ 
մարդ էր: Եթէ հա ւա տամ մեր ըն տա նե կան պատ մու թե ա նը, իրա կա նու թե ան մէջ 
հայ րիկս էլ գու ցէ հա յից թրքա ցած լի նի: Որով հե տեւ մեր ըն տա նե կան աւան դու
թե ան հա մա ձայն մեծ հայրս Մա լա թի ա յում ապ րող հայ է եղել, քուրդ աղ ջիկ է 
փախց րել եւ փա խել Գէ օք սիւն, Մա րա շի մի նա հան գը: Բնա կա նա բար թաք նուել 
է, քա նի որ հայ մէ կը քուրդ աղ ջիկ փախց նե լու դէպ քում պի տի սպա նուէր: Ու րեմն 
նա եւ անձ նա գի րը «կորց րել է», եւ նոր անձ նագ րով «թուրք» է դար ձել: Նրա զա
ւակ նե րը, այդ թւում հայ րիկս եր բեք չի մա ցան՝ իրենց հայ րի կը քուրդ էր, թուրք 
էր, հայ էր: Մի այն ազ գա կան նե րիցս մէ կը մա հա նա լիս հայ րի կիս վստա հեց րել 
է, որ մեծ հայ րիկս քուրդ է եղել: Այդ պի սով հայրս կար ծես թէ քուրդ պի տի լի նէր: 
Յա մե նայն դէպս մա հա նա լիս ինքն իրեն քուրդ էր հա մա րում: Սա կայն վեր ջերս 
մօ րա քոյ րե րիցս մէ կը պատ մեց, որ մեծ հայ րիկս կար ծես թէ երի տա սարդ ժա
մա նակ այ նուա մե նայ նիւ հայ է եղել: Հնա րա ւոր է միան գա մայն, որով հե տեւ մեծ 

34 Գրի գոր Աղա պա լօղ լու՝ Կոս տանդ նա պօլ սի հայ աւե տա րա նա կան պա տուե լի:
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հայ րի կիս մա սին նա եւ «թուրք» էին ասում, եւ եթէ մեծ հայ րիկս իր ինք նու թիւ նը 
հա յից պի տի փո խէր չսպա նուե լու հա մար, առա ւել ապա հո վը «թուրք» դառ նալն 
էր:

Հայրս գիւ ղատն տես էր, պե տա կան պաշ տօ նե այ: Մայ րիկս Մա րա շից էր 
եւ, ինչ պէս ասա ցի, իս լամ դար ձած հայ մայ րիկ է ու նե ցել ու քուրդ հայր: Ար դիւն
քում կա րող է այն պէս է, որ հայ րա կան պապս է հայ, մայ րա կան տատս: Բայց 
հայրս մա հա նա լիս ինքն իրեն քուրդ էր հա մա րում:

Մայ րա կան տատս նախ Աղաւ նի էր անու նը, քրիս տո նե այ ժա մա նակ: 
Մահ մե դա կան դառ նա լուց յե տոյ Նա զի րէ եղաւ: Աղաւ նին շատ ող բեր գա կան 
օրեր է ու նե ցել, եւ մայրս միշտ շատ էր տա ռա պում նրա հա մար: Ցե ղաս պա նու
թե ան ժա մա նակ, կամ ինչ պէս մեզ մօտ են ասում, տե ղա հա նու թե ան, աք սո րի 
ժա մա նակ մեծ մայ րիկս տասն հինգ – տասն վեց տա րե կան աղ ջիկ էր եւ իրենց 
ըն տա նի քի ամե նա փոքրն էր: Կիւ րի նում35 էին ապ րում: Սե բաս տի ա յում է: Տե
ղա հա նու թե ան օրե րին իր հօ րը սպա նում են, իսկ իրենց ոտ քով, կա րա ւա նի 
հետ ճամ փայ են գցում:

Ճա նա պար հին, երբ Էլ բիս տան են36 հաս նում, կա րա ւա նով գնա ցող նե
րին պէտք է գցէ ին Բոս տան լը գե տը: Աւ շըն կո չուող վայր կայ, գիւ ղա քա ղաք 
կա րե լի է ասել, Աւ շի նում ինչ որ մի առի թով այն պէս է ստաց ւում, որ Աղաւ նին 
իր ըն կե րու հու հետ մտնում է փոս տի բա ժան մունք: Այս տեղ նրան տես նում է 
մեծ հայ րի կիս եղ բայ րը, որ փոս տա տան տնօ րէնն էր: Մու րա դը: Շատ է հա ւա
նում եւ յանձ նա րա րում է Աղաւ նի ին տա նել իր ըն կե րոջ տուն: Ան մի ջա պէս իր 
տուն չի ու ղար կում, որով հե տեւ տանն ար դէն մի քա նի կին ու նէր: Մեծ հայ րիկս՝ 
Օքէ շը նոյն պէս եղ բօր հետ էր աշ խա տում: Օքէ շը նոյն պէս տես նում է Աղաւ նի
ին եւ իր եղ բօր նման շատ հա ւա նում է նրան: Գնում է Մու րա դի ըն կե րոջ տուն, 
ասում է, որ Մու րադն է իրեն ու ղար կել Աղաւ նի ին տա նե լու, առ նում է Աղաւ նի ին 
եւ ան մի ջա պէս իր տուն է տա նում: Օքէ շի առա ջին կի նը մա հա ցել էր, իսկ երկ
րորդ կի նը տանն էր: Աղաւ նի ին տա նում է իրեն որ պէս երկ րորդ կին: Եղ բայ րը՝ 
Մու րա դը գա լիս է, եղ բայր նե րի մէջ մեծ կռիւ է լի նում, նոյ նիսկ մի մե անց վրայ 
կրա կում են: Վեր ջա պէս Աղաւ նի ին են թող նում ընտ րու թիւ նը: Աղաւ նին Օքէ շին 
է ընտ րում: Մու րա դը՝ Շուք րան էֆեն դին, յե տոյ Դէր Զօ րից մէկ այլ հայ աղ ջիկ 
բե րեց, իրեն կին արեց: Խար փութ ցի37 էր, Հու րի ան, նախ կին՝ հայ կա կան անու

35 Քա ղաք Սե բաս տիա վի լա յէ թի Սե բաս տիա գա ւա ռում: Կիւ րի նի տե ղա հա նու թիւ նը տե՛ս՝ 
http://allturkey.am/1019/%D5%BD%D5%BE%D5%A1%D5%A6%D5%AB%D5%A3%D5%B5%D5
%B8%D6%82%D6%80%D5%B8%D6%82%D5%B6%D5%AB%D5%B0%D5%A1%D5%B5%D5%A5%
D6%80%D5%AB1915%D5%A9%D5%BE%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6%D5%AB%D5%B
F%D5%A5%D5%B2%D5%A1/; http://www.civilitasfoundation.org/am/20090601122804/522
myentirebeingnegated.html:

36 Էլ բիս տան  –  քա ղաք ներ կա յիս Թուր քի ա յի Հան րա պե տու թե ան հա րա ւում, Մա րաշ Քա
ղա քից ոչհե ռու: Կի լի կի ա յից բռնա գաղ թած հա յե րի շատ կա րա ւան ներ են ան ցել Էլ բիս
տա նով:

37 Խար բերդ ցի:
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նը Ֆլո րի սա էր: Ֆլո րի սա յին եւ իր մօ րը Դէր Զօ րից բե րեց: Եղ բայր նե րը որոշ 
ժա մա նակ թշնա մա ցած էին մի մե անց դէմ:

Այ նու հե տեւ Աղաւ նին ար դէն Նա զի րէ էր եւ մահ մե դա կան էր հա մար ւում: 
Մէկ տա րի անց աղ ջիկ զա ւակ է ու նե նում: Ապա գայ մօ րա քոյրս էր: Այդ ժա մա
նակ Աղաւ նիի եղ բայ րը, Սար գիս անու նով, զի նուո րու թիւ նից վե րա դառ նում է: 
Սար գի սը գնա ցել է Կիւ րին, իմա ցել է, որ ամ բողջ ըն տա նի քը կո տո րուել է կամ 
գաղ թի ճա նա պար հին մա հա ցել, բայց իմա նում է նա եւ, որ քոյ րը կայ, եւ գա լիս 
է քրոջ մօտ: Քրոջ ամու սի նը՝ Օքէ շը ըն դու նում է Սարգ սին, իր տուն է տա նում: 
Բայց ժա մա նա կը շատ վտան գա ւոր էր, տա նը հայ պա հել ար գե լուած էր եւ առ
հա սա րակ Սարգ սի հա մար միշտ շատ վտան գա ւոր վի ճակ էր: Այդ ժա մա նակ 
Կե սա րի ա յի մօտ գտնուող Քըր քըս րաք գիւ ղում ապ րող Օքէ շի ազ գա կան նե րից 
մէ կը, որ Քըր քըս րաք գիւ ղի մուխ թարն էր (գիւ ղա պե տը), հիւր է գա լիս: Նրա 
կի նը եւ Օքէ շի կի նը մօ րաք րոջ աղ ջիկ ներ էին: Տես նում է Սարգ սին, ասում է՝ 
սա այս տեղ ի՞նչ գործ ու նի, կը սպա նեն այս տեղ, եւ առա ջար կում է Սարգ սին 
տա նել Քըր քըս րաք, որ լեռ նե րի մէջ մի գիւղ է: Ասում է՝ այն գիւ ղում ու րիշ հա
յեր կան թաք նուած, աւե լի ապա հով կը լի նի Սար գի սի հա մար նրանց մի ա նալ: 
Դա 1918 – 19 թուերն էին: Սար գի սը շէկ էր, եւ այդ պատ ճա ռով իրեն Բո զո էին 
ասում: Այս պի սով Բո զո յին տա նում են Քըր քըս րաք եւ այ նու հե տեւ նա այն տեղ է 
ապ րում: Ալե ւի քրդե րի գիւղ էր Քըր քըս րա քը, եւ այդ գիւ ղա պե տը շատ հա յե րի 
է փրկել: Որոշ ժա մա նակ անց մի ան գամ գա լիս է քրոջ մօտ, ասում է, որ ինքն 
ար դէն հիմ նա ւո րուել է եւ առա ջար կում է նրան իր հետ գնալ: Այդ մի ջո ցին Բո
զոն իր միւս քրոջն էլ գտած է լի նում, եւ նա էլ շատ ող բեր գա կան պատ մու թիւն է 
ու նե ցած լի նում: Բո զոն ամէն կերպ փոր ձում էր քոյ րե րին օգ տա կար լի նել: Քրո
ջը հա մո զե լով իր հետ գնալ, Բո զոն, սա կայն, երե խա յին չի ու զում տա նել: Նա
զի րէն ասում է, որ ին քը մայր չու նի, որբ է եւ չի կա րող իր երե խա յին էլ առանց 
մայր թող նել: Բա ցի այդ, ին քը վա խե նում է իր աղջ կան թող նել Օքէ շի առա ջին 
կնո ջը: Իր հետ նա էլ էր երե խայ ու նե ցել, եւ նրա երե խան տղայ էր: Իր զա
ւա կին կրծքով կե րակ րե լուց առաջ տատս պար տա ւոր էր նրա տղա յին կե րակ
րել: Եւ յա ճախ այդ ըն թաց քում իր զա ւա կը լա ցում էր, եւ ին քը շա քար էր դնում 
նրա բե րա նում: Եր բեմն էլ աւագ կի նը Նա զի րէի մա սին բո ղո քում էր ամուս
նուն, եւ ամու սի նը ծե ծում էր նրան: Իսկ ին քը դեռ շատ երի տա սարդ էր, եւ շատ 
էր ազդ ւում այդ բո լո րից: Իր մխի թա րու թիւ նը Օքէ շի հայ րիկն էր՝ Մուս տա ֆան, 
որ ինչ պէս մեր ըն տա նի քում պատ մում են, շատ էր սի րում Նա զի րէ ին եւ միշտ 
պաշտ պա նում էր նրան: Մուս տա ֆան եուզ բա շի (հա րիւ րա պետ) էր եղել բա նա
կում: Վեր ջա պէս Բո զոն հա մո զում է քրո ջը Քըր քըս րաք գնալ: Օքէ շը սկսում է 
յո խոր տալ Բո զո յի վրայ՝ նրան մե ղադ րե լով քրոջն իր դէմ տրա մադ րե լու մէջ: 
Վեր ջա պէս Մուս տա ֆան՝ Օքէ շի հայ րը հա մո զում է իր որ դուն, որ ինքն է սխա
լը, պէտք է նե րո ղու թիւն խնդրի Բո զո յից կոշտ վա րուե լու հա մար: Ար դիւն քում 
տղա մար դիկ հաշտ ւում են, եւ Աղաւ նին մնում է ամուս նու հետ՝ աւե լի փա փուկ 
յա րա բե րու թիւն նե րի յոյ սով: Վեր ջա պէս յա րա բե րու թիւն նե րը նոր մա լա նում են 
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նա եւ քրիս տո նե այ Սար գիսԲո զո յի ու մահ մե դա կան Օքէ շի ըն տա նիք նե րի մի
ջեւ:

Բո զոն ի վեր ջոյ ամուս նա նում է Քըր քըս րա քում, այն տեղ թաք նուող մի 
հայ աղջ կայ հետ: Նրա առա ջին զա ւա կը՝ Յա կո բը եւ Նա զի րէի երկ րորդ երե
խան՝ իմ մայ րը նոյն տա րին են ծնուել: Սար գի սի (Բո զո յի) տղայ Յա կո բը եւ 
Աղաւ նիի աղ ջի կը Ռե մի զէն՝ իմ մայրս մի տա րի քի են: Քա նի որ Քըր քըս րա
քում դպրոց չկար, Յա կո բը դպրո ցում սո վո րե լու հա մար գա լիս է Աւ շին, իմ պա
պի՝ Օքէ շի տուն: Նա զի րէն՝ տատս յե տոյ եր կու տղայ երե խայ եւ հին գե րորդ 
երե խան՝ կրկին մի աղ ջիկ էլ ու նե ցաւ: Ռե մի զէ ին դպրոց չեն ու ղար կում: Այն 
տա րի նե րին աղ ջիկ նե րի կրթու թիւ նը շատ չէր կա րե ւոր ւում: Բայց Յա կո բը եւ 
Աղաւ նիի աղ ջիկ նե րը շատ լաւ ըն կեր ներ են մե ծա նում: Յե տա գա յում Յա կո բը 
ինձ հա մար իս կա կան քե ռի է եղել: Սար գիսԲո զո յի բո լոր երե խա ներն իմ շատ 
մեր ձա ւոր ազ գա կան ներն են եղել: Աւե լի ուշ, երբ Բո զո յի ըն տա նի քը Ստամ բուլ 
տե ղա փո խուեց, եւ ես էլ մե ծա ցել էի ու եկայ Ստամ բու լում սո վո րե լու, Յա կոբ 
դա յիս ասաց՝ ես թոյլ չեմ տայ, որ Օքէ շի թո ռը ու րիշ մի տեղ ապ րի: Թոյլ չտուեց 
նա եւ հան րա կա ցա րան գնամ: Փաս տօ րէն ես իրենց տա նը մնա ցի հա մալ սա
րա նա կան տա րի նե րին: Այն պէս էր ստա ցուել, որ ինչ պէս իմ մայրն ու Յա կոբն 
էին տա րե կից ներ, այն պէս էլ Յա կո բի տղան ու ես էինք տա րե կից ներ: Յա կո բի 
տղան նոյն պէս Սար գիս է՝ իր պապ Բո զո յի անու նով: Սար գիսն իրա կա նում ինձ 
եղ բայր է եւ իմ զա ւակ նե րի քե ռին է: Ես էլ իր զա ւակ նե րի հօ րա քոյրն եմ: Կապ 
չու նի, որ մենք փաս տա ցի ազ գակ ցու թե ամբ կար ծէք թէ եր րորդ սե րունդն ենք: 
Եւ իրենց բո լոր ըն տա նի քը, ոչ մի այն Յա կո բի, այ լեւ Յա կո բի քոյր եղ բայր նե րի 
բո լո րի ըն տա նիք նե րի ան դամ ներն իմ հա րա զատ ներն են, կա րե լի է ասել՝ իմ 
ըն տա նի քի ան դամ ներն են: Իմ ամու սի նը քուրդ էր, եւ աղ ջիկ ներս, եր կու աղ ջիկ 
ու նեմ, հա ւա նա բար պէտք է որ իրենց քուրդ հա մա րեն: Նրանք էլ գի տեն մեր 
ըն տա նի քի այս ամ բողջ պատ մու թիւն նե րը եւ շատ ջերմ կա պուա ծու թիւն ու նեն 
իմ հայ ազ գա կան նե րի հետ, որ նա եւ իրենց ազ գա կան ներն են: Հա կա ռակ որ 
իրենց քրդա կան կող մի հետ մտե րիմ կա պեր չու նեն: Մա նա ւանդ՝ ես ամուս նա
լու ծուե ցի, եւ իմ զա ւակ նե րի ազ գակ ցա կան շփում ներն իմ հայ ազ գա կան նե րի 
հետ էին եւ են: Ազ գա կան նե րից զատ էլ շատ հայ ըն կեր ներ ու նեմ:

Իմ ըն տա նի քում միշտ պատ մուել են իմ Նա զի րէ տա տի եւ Բո զո քե ռուս 
ըն տա նե կան ող բեր գու թե ան պատ մու թիւն նե րը: Մենք բո լորս շատ լաւ տե ղե ակ 
էինք, թէ ինչ պէս են Քըր քըս րա քում տա րի նե րով թաք նուած ապ րել իմ տա տեղ
բայր Բո զոն եւ ու րիշ հա յեր, ինչ պէս է Բո զոն բե կորբե կոր վե րա հա ւա քել իր 
ըն տա նի քի ան դամ նե րից նրանց, ում կեն դա նի է գտել: Իսկ գտել է իր եր կու քոյ
րե րին: Ինչ պէս է փոր ձել վեր կա կա ռու ցել գեր դաս տա նը: Եւ գի տենք ոչ մի այն 
պատ մու թիւն նե րով, այ լեւ՝ շփում նե րով: Իմ մայ րիկս, օրի նակ, եր բեք օտար չի 
եղել քրիս տո նէ ա կան աւան դոյթ նե րին: Ար դէն ասա ցի, որ հայրս կրօ նի հան դէպ 
ան տար բեր էր, եւ մայրս էր, որ կրօ նա կան ծէ սե րին հե տե ւում էր: Նշում էր թէ՛ 
մահ մե դա կան տօ նե րը, թէ՛ քրիս տո նէ ա կան: Իս լամ նե րի հետ նա եւ քրիս տո նէա
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կան Զա տիկ ենք նշել, ան պայ ման հաւ կիթ էր ներ կում մայ րիկս, դա մեր կեն
ցա ղի մաս էր, եւ միշտ մի մե անց հիւր էինք գնում: Նա զի րէ տա տիկս կա պում էր 
բո լո րին՝ թէ՛ իս լամ, թէ՛ քրիս տո նե այ ազ գա կան նե րին: Ռե մի զէ խա լա՝ հօ րա քոյր 
էին ասում իրեն բո լո րը՝ Բո զո յի բո լոր թոռ նե րը: Բո լո րը խոս տո վա նում են նա եւ, 
որ մայ րիկս յա տուկ հո գա տա րու թիւն ու նէր, յա տուկ սէր ու նէր մեր հայ ազ գա
կան նե րի նկատ մամբ: Ճիշտն ասած՝ ար դէն ու րիշ ազ գա կան ներ չու նէ ինք էլ: 
Քա նի որ հայ րա կան կող մից պապս փաս տօ րէն փախս տա կան էր եւ իր ինք նու
թիւ նը փո խել էր, նրա ազ գա կան նե րին մենք չենք ճա նա չել: Հայրս էլ պե տա կան 
պաշ տօ նե այ էր, անընդ հատ տե ղից տեղ էր տե ղա փոխ ւում, եւ հայ րա կան կող մի 
ազ գա կան նե րիս հետ էլ մենք կա պեր չենք ու նե ցել: Այ սինքն որո շա պէս իմ ազ
գակ ցու թիւնն ամ բող ջո վին մայ րի կիցս էր գա լիս: Իհար կէ ու նեմ նա եւ մօ րա քոյ
րեր, քե ռի ներ եւ նրանց զա ւակ նե րը: Մօ րա քոյ րերս ճիշտ նոյն կերպ կա պուած 
են Բո զո քե ռու ըն տա նի քին եւ, կա րե լի է ասել, մեր զգա ցո ղու թիւ նը նոյնն է: Ես 
պար զա պէս աւե լի կա պուած եմ, մի ա սին ենք մե ծա ցել, տե ւա կան ժա մա նակ 
նոյն տանն ենք ապ րել, եւ հենց հի մա էլ Ստամ բու լում իմ ամե նամ տե րիմ ըն տա
նի քը Յա կոբ դա յուս Սար գիս որ դու ըն տա նիքն է:

— Դուք, սա կայն, հայ կա կան ինք նու թիւն չու նէք, ես ձեզ ճի՞շտ եմ հաս-
կա նում:
— Ես հայ չեմ, ան շուշտ: Չնա յած իմ բո լոր ազ գա կան ներն, իս կա պէս, 

կար ծես թէ հա յեր են:
— Քո՞ւրդ էք ձեզ զգում:
— Եթէ ստի պուած լի նեմ այդ հար ցին շատ որո շա կի պա տաս խա նել՝ 

երե ւի այո: Քուրդ չեմ զգում ինքս ինձ, բայց հա ւա նա բար քուրդ եմ: Սա կայն 
քրդե րէն չգի տեմ, եւ հայրս էլ միշտ զգու շաց նում էր հե ռու մնալ քրդե րից: Ար դէն 
քուրդ ազ գա կան նե րիս հետ կա պեր չու նէ ինք նա եւ հայ րի կիս պնդու մով: Բայց 
աւե լի ճիշտ պա տաս խանն այն կը լի նի, որ եր կուու թիւն ու նեմ: Մա սամբ նա եւ 
հայ եմ զգում ինքս ինձ:

— Դժուար չէ՞ այդ եր կուու թե ամբ ապ րե լը:
— Հա ւա նա բար այո, եթէ ինքդ քեզ անընդ հատ հար ցեր տաս: Սա կայն 

միւս կող մից լաւ բան էլ կայ՝ ազա տու թիւն է տա լիս: Պար տա ւո րու թիւն նե րիդ 
բե ռը նուա զում է, աւե լի ազատ ես մտա ծում, կար ծում եմ՝ նա եւ աւե լի անա չառ:

ՍՏԱՄ ԲՈՒ ԼԻ ՀԱ ՅԵ ՐԸ ԱՆԱ ՏՈ ԼԻ Ա ՅԻՑ  
ԵԿԱԾ ՀԱ ՅԵ ՐԻ ՀԱ ՅՈՒ ԹԻՒ ՆԸ՝ ՔԻՉ, ՔՐԴՈՒ ԹԻՒ ՆԸ՝  
ՄԵԾ ԵՆ ԸՆ ԴՈՒ ՆՈՒՄ
2011 Սեպ տեմ բե րի 18ին Ստամ բու լի մեր ձա ւո րու թե ամբ գտնուող Բո յա ջըղ 
գիւ ղի հայ կա կան Երեք Ման կունք Եկե ղե ցու բա կում իս կա կան երաժշ տա-
կան տօն էր: Այս տեղ հա ւա քուել էին Ստամ բու լի հա յե րի «Սա յե աթ Նո վա» 
երգ չախմ բի ան դամ նե րը, Հա յաս տա նից ժա մա նած «Վան» հա մոյ թը, թուրք 
երա ժիշտ ներ: Ամ բողջ օրը եկե ղե ցու բա կում երգ ու պար էր, ու րա խու թիւն, 
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երաժշ տա կան մրցոյթ: Մաս նա կից նե րի մէջ էր նա եւ Ադի եա ման քա ղա քից 
երի տա սարդ մի ըն տա նիք՝ իրենց ման կա հա սակ տղա նե րի հետ՝ Արազ եւ 
Ար ման անուն նե րով: Ամու սի նը փաս տա բան էր: Ըստ թուր քա կան աղ բիւր-
նե րի 38՝ Ադի եա մա նում 1600 քրդա ցած հա յե րի ըն տա նիք կայ, եւ ես երի տա-
սարդ փաս տա բա նի հետ սկսե ցի զրու ցել իր ըն տա նի քի ան ցե ա լի ու Ադիե ա-
մա նի իս լա մա ցած հա յե րի մա սին:

— Մենք եր բեք իս լա մա ցած չենք եղել: Այո, Ադի եա մա նում շատ դէ օն
մէ ներ կան, այդ թւում՝ մեր ազ գա կան նե րից: Բայց մեր ըն տա նի քը միշտ հայ է 
եղել: Թղթի վրայ մեզ իս լա մա ցած են գրել, բայց դա ոչինչ չէր նշա նա կում: Մեր 
պա պե րը ո՛չ կեղծ, ո՛չ իս կա կան իս լա մու թիւն չեն ըն դու նել, եր բեք իս լա մա կան 
աղօ թա տե ղի չեն գնա ցել, եւ բո լո րը դա գի տէ ին: Մեզ Ադիե ա մա նում միշտ Բա
քըր չը լար անու նով են ճա նա չել: Բա քըր չը լար ասա ծը մեր ցե ղի, երե ւի կա րե լի է 
այդ պէս ասել, մեր ազ գա կա նա կան ըն տա նիք նե րին տրուած անունն էր, կա րե լի 
է ասել՝ ազ գա նունն է, ցե ղա խումբն է: Աշի րէ թի նման մի բան է, բայց աշի րէթ չի, 
աշի րէթ ասելն էլ սխալ է: Բո լորն ազ գա կան ներ են, բայց մեծ ըն տա նիք չի: Իսկ 
հի մա ար դէն ցե ղա խումբ ասելն էլ դժուար է, որով հե տեւ ար դէն ցրուած ենք: 
Բայց Ադիե ա մա նում մին չեւ հի մա մեզ ուղ ղա կի Բա քըր չի են ճա նա չում:

Մեզ բո լո րո վին առան ձին էին դա սում, ո՛չ դէ օն մէ էին ասում, ո՛չ հայ էին 
ասում, բա քըր չը են ասում: Այն փաս տը, որ մե րոնք եր բեք ցու ցադ րա կան իս
լա մու թիւն չեն ու նե ցել, մեր մի ջա վայ րում մեր նկատ մամբ բա ցա սա կան վե րա
բեր մունք չի առա ջաց րել, մեզ մաս նա ւոր նե ղու թիւն չեն տուել, եւ նոյ նիսկ աւե լի 
շատ էին յար գում, քան դէ օն մէ նե րին: Բայց, իհար կէ, անուն ներս իս լա մա կան 
անուն ներ էին, հայ կա կան չէ ին: Իրա կա նու թե ան մէջ մեզ ո՛չ քրիս տո նե այ են 
հա մա րել, ո՛չ իս լամ են հա մա րել: Եւ եր բեք իս լա մա կան բար քե րով չենք ապ րել: 
Բայց քա նի որ Բա քըր չը լար ասուած ըն տա նի քը ժա մա նա կին շատ ու ժեղ ըն տա
նիք է եղել, հա ւա նա բար ան ցե ա լի յար գան քի բե րու մով մեզ շատ չեն ան հանգս
տաց րել: Ճիշտ է՝ մեր տղա նե րին աղ ջիկ չէ ին տա լիս: Բայց մեզ նից աղ ջիկ ներ 
էին ու զում, հարս էին ու զում տա նել: Ան շուշտ որ հա յե րէն խօ սել չգի տէ ինք: 
Հի մա էլ չգի տենք: Միշտ Ադիե ա մա նում ենք ապ րել, մի այն ու սա նե լու հա մար 
Ստամ բուլ եկանք: Ըն տա նի քի մի մա սը վաթ սու նա կան նե րին Ստամ բուլ եկաւ, 
բայց մեծ մա սը Ադիե ա մա նում մնաց:

Առա ջին նե րը, որ եկան 60ական նե րին, ստամ բու լա հա յե րի հետ քիչ յա
րա բե րու թիւն ու նէ ին: Իրա կա նում, կա րե լի է ասել, չու նէ ին: Այն, ինչ որ կայ՝ օրի
նակ՝ մա լա թի ա ցի նե րի հետ կապ կայ, Մա լա թի ա յում ապ րող մեր բա րե կամ
նե րը մե րոնց հետ էին եկել: Այ սինքն մե րոնք շփւում էին գա ւա ռից եկած իրենց 
ծա նօթ նե րի, ազ գա կան նե րի հետ: Մի այն: Բայց ծա նօթ ներ, իհար կէ, ու նէ ին: 
Այս տեղ ար դէն սկսե ցին եկե ղե ցի գնալ, պաշ տա մուն քի գնալ: Մա լա թի ա ցի բա
րե կամ ներ ու նէ ինք, մեր կա պե րը նրանց մի ջո ցով էր:

38 H. Söylemez, «Türkiye’de, Araplaşan Binlerce Ermeni De Var», http://www.aksiyon.com.tr/deta
ylar.do?load=detay&link=17376:



Ա. ԳԱՎԱՌԱՀԱՅԵՐԻ ԸՆՏԱՆԵԿԱՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ162

Մենք, երի տա սարդ ներս, աւե լի առաջ գնա ցինք: Ես, օրի նակ, Հա յաս
տան գնա ցի, այն տեղ եմ պսա կուել քրիս տո նէ ա կան կա նո նով: Երե խա ներս էլ 
ար դէն հա յի անուն ներ ու նեն՝ Արազ, Ար ման: Բայց ես դեռ Բա քըր չը եմ: Կրօ նա
կան զգա ցում ներս ու ժեղ չեն, հա ւա տա ցե ալ չեմ: Իմ քրիս տո նէ ու թիւնն ուղ ղա կի 
«քրիս տո նե այ եմ» ասել, «հայ եմ» ասել կը նշա նա կի: Այ սինքն աւե լի ազ գու թիւն 
է, քան՝ կրօն:

Ադիեամանցի Բաքըրչիներ եղբայրները

Ան շուշտ Ադիե ա մա նում մենք բա ցա ռու թիւն ենք: Աւե լի, ան հա մե մատ 
աւե լի են դէ օն մէ նե րը: Մեր ըն տա նի քի մէկ ճիւղն էլ է իս լա մա ցել: Այդ շա ռա
ւի ղը Ուր ֆա յում է ապ րում: Նրանք շատ հա ւա տա ցե ալ իս լամ ներ են դար ձել: 
Կար ծում եմ՝ եր բեք չեն վե րա դառ նայ քրիս տո նէ ու թե ան39: Շատ բարդ խնդիր է 
նրանց զգաց մունք նե րի խնդի րը: Միշտ մու սուլ մա նի պէս են ապ րել, մու սուլ ման 
են իրա պէս: Բայց նոյ նիսկ նրանց մէջ շատ անս պա սե լի դէպ քեր են պա տա հում: 
Օրի նակ՝ լուրջ մու սուլ մա նի նման ապ րող բա րե կամ ներ ու նենք, միշտ շատ լրջօ
րէն են իս լա մին հե տե ւել, մզկիթ գնա ցել, նա մազ բռնել, ծոմ պա հել: Իս լա մա
կան բո լոր կա նոն նե րը: Բայց եկան այս տեղ՝ Ստամ բուլ, եւ այս տեղ՝ եկե ղե ցում 
երե խա նե րին քրիս տո նե այ դարձ րե ցին: Այ սինքն ին քը վա ղուց է Ստամ բուլ տե
ղա փո խուել, տաս տա րի էլ այս տեղ էր մզկիթ գնում: Ո՞վ կա րող է ասել՝ ինչ
քա՞ն է տան ջուել, մտա ծել այդ մար դը, որ վեր ջա պէս կրօ նա փո խուել է, որո շել է 
երե խա նե րին քրիս տո նե այ մկրտել եւ ինքն էլ մկրտուել է: Բայց հան դի պե ցինք: 
Ասում է՝ մու սուլ մա նի պէս ապ րե լիս ինձ քրիս տո նե այ են ասում, այս պէս՝ քրիս

39 Ուր ֆա յում հաս տա տուած, մահ մե դա կա նա ցած հա յե րի «իս լա մա կան խոր հա ւա տի» եւ 
հա յու թե ան դէմ ընդ դի մա նա լու մա սին շատ յա ճախ եմ պատ մու թիւն ներ գրան ցել, այդ 
թւում՝ իրենց քրիս տո նե այ ազ գա կան նե րի հետ կա պե րի խզման, նրանց հետ ազ գա կա
նու թիւ նը շա րու նա կե լու մերժ ման մա սին: Ու շագ րաւ է, որ թուր քա կան աղ բիւր նե րը չեն խօ
սում Ուր ֆա յում ծպտե ալ հա յե րի գո յու թե ան մա սին:
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տո նե ա յի պէս ապ րե լիս էլ՝ մու սուլ ման են ասում: Դա շատ ծանր, բարդ խնդիր 
է: Մնում է, որ մարդն ինքն իրեն բնու թագ րի, իր առանց քը գտնի: Կեն ցաղ է 
նոյն պէս: Սե րունդ նե րով մահ մե դա կա նի նման ապ րած մար դը չի կա րող մի ան
գա մից իր կեն ցա ղը փո խել: Ոմանք կրօ նա փոխ ւում են, բայց կեն ցա ղը մնում է: 
Չէ՞ որ տար բեր մշա կոյթ են՝ հագ նե լը, ու տե լը, ըն տա նե կան յա րա բե րու թիւն նե
րը, մարդ կա յին յա րա բե րու թիւն նե րը, կինտղա մարդ յա րա բե րու թիւն նե րը: Այդ 
մարդն ինքն իրեն աւե լի քրիս տո նե այ է զգում, քան մահ մե դա կան, բայց քրիս
տո նե ա նե րը նրան աւե լի մահ մե դա կան են ըն դու նում, քան քրիս տո նե այ: Հի մա 
սա էլ դէ օն մէ է, դէ օն մէի մի տե սակ է: Չ՞է որ կրկին կրօ նա փո խուել է: Դէ օն մէն 
մի այն իս լա մա ցած քրիս տո նե ան չէ: Իր հա սա րա կա կան կե ցու թե ամբ այդ մար
դիկ, այ սինքն՝ իս լա մից քրիս տո նե այ վե րա դար ձած ներն էլ դէ օն մէ են: ճիշտ է, 
նրանք այ լեւս գաղտ նի հայ չեն, բայց կրկին եր կու հա մայնք նե րում էլ խորթ են: 
Եւ այդ տե սակ մար դիկ մի այ նակ են մնում: Ինչ պէս իս լա մա ցած դէ օն մէ նե րը:

— Դէ օն մէ նե րը շատ քիչ են…
— Ո՛չ, ո՛չ, ընդ հա կա ռակն, շատ են, գաղտ նի են ապ րում: Ճիշտ է, այդ 

բա ռը հի մա շատ տա րա ծա կան է օգ տա գործ ւում: Եր բեմն բո լոր կրօ նա փոխ
նե րին դէ օն մէ են ասում: Կար ծեմ ճիշտն այն է, որ դէ օն մէն առե րե ւոյթ կրօ նա
փո խուած ներն են, ով քեր իրենք իրենց ներ սում իրենց միշտ հայ են ճա նա չում 
եւ հայ են հա մա րում: Որով հե տեւ շատ են նա եւ իս լա մա ցած եւ իս կա պէս հա ւա
տա ցե ալ իս լամ դար ձած նե րը, ով քեր այ լեւս իրենք իրենց հայ չեն ճա նա չում եւ 
չեն ու զում ճա նա չել: Հան գիստ են իս լա մի մէջ եւ հաշտ են իրենց ինք նու թե ան 
հետ: Նրանք գու ցէ աւե լի շատ են, չգի տեմ: Բայց իմ իմա ցա ծովս շատ են նա եւ 
գաղտ նի ապ րող դէ օն մէ նե րը: Նրանք ժա մա նա կին ոչ մի խմբի հետ մի տե սակ 
չմի ա ցան, առան ձին են ոնց որ թէ: Նրանք ո՛չ մու սուլ ման նե րից, ո՛չ քրիս տո նե
ա նե րից աղ ջիկ չեն առ նում, ոչ էլ ու զում են, միշտ իրենց մէջ են ամուս նա նում40: 
Մի մե անց ճա նա չող նե րը փնտռող նե րին ցոյց են տա լիս, միջ նոր դը գաղտ նի քը 
գի տի, այդ պատ ճա ռով ոչինչ չես իմա նայ: Մի մե անց մա սին bizimkiler են ասում՝ 
«մե րոն քա կան», «մե րոն քա կան ներ»: Քե մալ Եալ չըն41 անու նով գրող կայ, «բի
զիմ քի լէր»ի մա սին գիրք է գրել: Մենք ենք նրան բա ցատ րել այդ կա պե րը, նրա 
գրքում շատ լաւ նկա րագ րուած է: Նրա գրքի հե րո սու հին՝ Սա րը Գե լի նը, մեր 
հօ րա քոյ րի աղ ջիկն է: Բա քըր չը լար ըն տա նի քի պատ մու թիւնն է: Մի քիչ իրենց 
ինք նու թիւ նը քօ ղար կել են հօ րա քոյ րերս, բայց վերջ ի վեր ջոյ գրքի ըն տա նի քը 
Բա քըր չը լար ներն են: Մեզ ասել են, որ իրենց ինք նու թիւ նը թաքց րել են: Գրքին 
մէ ջը ասում է, որ Բաք րը չի նե րի հետ բա րե կա մու թիւն արե ցին եւ այն տեղ էլ հայ 
յայտ նա բե րե ցին:

40 Տե՛ս նա եւ՝ Ռ. Մել քո նյան, «Ներ քին ամուս նու թյուն նե րի սո վո րույ թը Թուր քի ա յի ծպտյալ 
հա յե րի շրջա նում», Հան րա պե տա կան, Երե ւան, 2008, թիւ 5, էջ 6 – 9:

41 Խօս քը գնում է Բո խու մում (Գեր մա նիա), 2007ին հրա տա րա կուած թուրք գրող Քե մալ Եալ
չը նի Sari Gelin վէ պի մա սին: «Բի զիմ քի լէր»ի թե ման բարձ րա ցուած է նա եւ Եալ չը նի Հո գիս 
Քեզ մով Կը Խայ տար, Երե ւան, Զան գակ – 97, 2003, Սիրտս Քեզ նով Է Խայ տում, Երե ւան, 
Ոս կան Երե ւան ցի, 2005 փաս տավա ւե րագ րա կան վէ պում:
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— Դուք ինք ներդ այս առե րե ւոյթ մահ մե դա կան, բայց քրիս տո նե այ պահ-
պա նուած հա յե րի մա սին ե՞րբ իմա ցաք: Վստահ եմ, չգի տէ իք սկզբից, 
սրանք նոր թե մա ներ են, նոր խօ սակ ցու թիւն ներ են:
— Շուտ ենք իմա ցել, բայց այս քան տա րա ծուած լի նե լու մա սին չգի տէ

ինք: Մեր ըն տա նի քում «դէ օն մէ» բա ռը ասում էին, բայց Ստամ բու լում ապ րող 
մի ըն տա նի քի մա սին: Միւս յի շո ղու թիւնս՝ փոքր երե խայ էի, մեր հա րե ւա նը 
հար սին «դէ օն մէ» էր ասում: Հայ է, բայց գաղտ նի էին պա հում: Այդ պէս մէկ ան
գամ, եր կու ան գամ՝ տե սանք, որ բա ւա կան շատ են: Կա րե լի է ասել՝ լսել էինք, 
բայց ընդ հա նուր ծա ւա լը չգի տէ ինք: Ընդ հա նուր տա րա ծուա ծու թիւ նը, խնդի րը 
չգի տէ ինք:

— Դուք ինք ներդ, որ միշտ հայ էք մնա ցել, բայց հայ կա կան մի ջա վայ-
րում չէք եղել, ձեզ հա յե րի հետ ինչ քա նո՞վ էք կա պուած զգում, կամ՝ հայ-
կա կան մի ջա վայ րում հայ լի նե լու հետ կա պուած ի՞նչ զգաց մունք ներ ու-
նէք:
— Դա եր կար ասե լիք է, այս պէս մի խօս քով չեմ կա րող ասել: Եր կա կի 

խնդիր է:
— Լաւ, հարցս այս պէս ձե ւա կեր պեմ: Ստամ բու լի հա յու թե ան հետ շփում-
նե րում դուք որե ւէ նե ղուա ծու թիւն զգո՞ւմ էք, թէ՞ նոյնն էք ձեզ զգում: Եւ 
եթէ զգում էք՝ այդ նե ղուա ծու թիւ նը հա յե րի՞ վե րա բեր մուն քից է, թէ՞ հա-
յե րի որոշ սո վո րու թիւն նե րից, մշա կոյ թից, այ սինքն՝ կա րո՞ղ է ինչ-որ բա-
ներ օտար են ձեզ:
— Մար դա բա՞ն է հի մա հետս խօ սո ղը, թէ՞ թերթ, լրագ րող:
— Մար դա բան է, բայց բո լոր դէպ քե րում ստի պուած չէք պա տաս խա նել:
— Կ’ասէի, որ հայ եմ, բայց սա նոյ նը չէ… այ սինքն՝ իհար կէ ես հայ եմ, 

եւ սա միշտ այս պէս է եղել, ամ բողջ ժա մա նակ, բայց… լաւ, հե տաքր քիր հարց 
է, իհար կէ այս խնդի րը կայ… Թե րեւս իս կա պէս տար բե րու թիւն կայ: Այն պէս 
չի, որ ինձ թուայ՝ Ստամ բու լի հա յերն են աւե լի հայ: Ես հայ եմ, եւ դա այդ պէս է: 
Ես հա ւա տում եմ, որ մե րոնց42 հետ Ստամ բու լի հա յե րի յա րա բե րու թիւն նե րում 
նե ղուա ծու թիւն կայ: Այդ նե ղուա ծու թե ան աղ բիւ րը… թե րեւս այն է, որ ստամ
բու լա հա յու թիւ նը եւ անա տո լա հա յու թիւ նը իրար հետ միշտ հար ցեր են ու նե ցել:

(Խօ սակ ցու թե ա նը մի ջամ տում է մէկ այլ տղա մարդ) — Նե ղուա ծու թիւն
ներ չկան, պար զա պէս 1915ից յե տոյ Անա տո լի ա յի մար դիկ հա յե րէն չգի տէ ին: 
Այ սինքն՝ դա սա կար գի տար բե րու թիւն ներ կայ: Մէ կը մա լա թի ա ցի հայ էր, հա յե
րէն չգի տէր, բայց հայ է, միւ սը՝ սե բաս տա ցի… Ասում էք, որ ստամ բու լա հա յե րը 
եւ անա տո լա հա յե րը միշտ իրար հետ հար ցեր են ու նե ցել: Բայց մենք ար դէն 
իսկ ստամ բու լա հայ չենք, ես՝ չեմ: Հայրս մա լա թի ա ցի է, մայրս սե բաս տա ցի է, 

42 «Մե րոնց» ասե լով նկա տի ու նի Ցե ղաս պա նու թիւ նից յե տոյ քրդա կան մի ջա վայ րում հայ
կա կան ինք նու թե ամբ պահ պա նուած եւ աւե լի ուշ Ստամ բուլ տե ղա փո խուած արեւմ տա հա
յե րին:
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այ սինքն՝ ես ստամ բուլ ցի հայ չեմ: Պօլ սա հա յեր հա մա րեա չկան43: Ստամ բու լի 
հա յե րը միշտ գա ւառ նե րից եկան վեր ջին յիս նա մե ա կում, եւ չի կա րող մեծ տար
բե րու թիւն լի նել անա տո լա հա յու թե ան հետ:

(Ադիե ա ման ցին) — Հի մա օրի նակ՝ թէ՛ Ս. Եր րոր դու թիւն եկե ղե ցում, թէ՛ 
ու րիշ հայ կա կան հիմ նադ րամ նե րում եղող նե րի հա մար այս խնդի րը կայ: Ս. Եր
րոր դու թիւ նում հի մա եր կու խումբ կայ, եւ մի մե անց հետ վէ ճի մէջ են: Խմբե րից 
մէ կը ստամ բու լա հա յերն են՝ տա րի ներ ի վեր Եր րոր դու թե ան խորհր դում ար դէն 
հաս տա տուած հա յե րը, եւ միւսն էլ բիթ լիս ցի, սա սուն ցի եւն.: Ստամ բու լա հա յե
րը միւս նե րին «քրօ» են անուա նում: «Քրօ»ն գի տէ՞ք ինչ է, քուրդ է քրօն: «Սրանք 
հայ չեն, — ասում են, — հա յե րէն ան գամ չգի տեն»: Բայց հենց իրենք էլ, կամ՝ 
իրենց ծնող նե րը հա յե րէն Ստամ բու լում սո վո րե ցին: Գա ւա ռում կա՛մ քրդա խօս 
էին, կա՛մ՝ թրքա խօս: Հի մա սրանք Անա տո լի ա յից եկած նե րին քրդա հա յեր են 
ըն դու նում, քուրդ են ըն դու նում որ պէս, հա յու թիւ նը՝ քիչ, քրդու թիւ նը՝ մեծ են ըն
դու նում, իսկ Անա տո լի ա յից եկած նե րը... Ճիշտ է՝ ու րիշ հար ցեր էլ կան, նիւ թա
կա նի հար ցեր կան: Միւս նե րը պնդում են, որ թա ղա յին խոր հուր դը հա ւա քուած 
դրա մը, ճիշտ կա րիք նե րի վրայ չի ծախ սում: Քուրդ հա յերն այդ պէս են մտա
ծում, եւ սա նոյն պէս առիթ է նրանց նկատ մամբ մեր ժո ղա բար վա րուե լու:

(Կող քից մի կին) — Այն պէս չի, որ Անա տո լի ա յից նոր եկած նե րը՝ բիթ
լիս ցի նե րը, սա սուն ցի նե րը, այ սինքն քուրդ կո չուած նե րը միւս նե րից պա կաս են, 
եր բեմն աւե լի հա րուստ են եւ նիւ թա կա նի խնդիր չու նեն:

(Ադիե ա ման ցին) — Նրանք նիւ թա կա նի հա մար չեն վի ճում, նրանք ար
դա րու թե ան հա մար են վի ճում: Շատ հի նէն Ստամ բուլ գաղ թող նե րը44, ով քեր 
այժմ Ստամ բու լում յայտ նի կա րո ղու թե ան տէր են, իս կա պէս էլ տար բեր կերպ 
են մտա ծում: Նրանք հա մա կար գի, իշ խա նու թե ան հետ աւե լի կա պուած են, 
աւե լի հա մե րաշխ են պե տու թե ան հետ, աւե լի լուռ են, ձայն չեն հա նում կա րե ւոր 
հար ցե րի շուրջ, վա խե նում են, ոս տի կա նու թե անն են շատ սի րում (աւե լի՝ ոս-
տի կա նու թե ա նը շատ են թա կայ են – Հ. Խ.), իրենց կող քը միշտ մէ կե րը կան եւն.: 
Այ սինքն նրանք վար ժուել են կա ռա վա րու թե ան, պաշ տօ նե ա նե րին հետ միշտ 
զի ջող դիր քե րում լի նել: Բայց նոր գաղ թող ներն աւե լի ըմ բոստ են:

(Կող քից մի ջամ տում է նոյն կի նը) — Ըմ բոս տու թիւ նը քրդու թիւ նից է գա
լիս:

43 Պօլ սա հա յեր ասե լով նկա տի ու նի Կոս տանդ նու պօլ սում ապ րած հա յե րի ժա ռանգ նե րին: 
Ստամ բուլ քա ղա քը Ի. դա րի յի սու նա կան նե րին արա գօ րէն սկսեց աճել որ պէս խո շոր 
ար դիւ նա բե րա կան քա ղաք, եւ յի սուն տա րուայ ըն թաց քում քա ղա քի բնակ չու թիւնն աճեց 
հա մա րեա տաս ան գամ: Քա ղա քում ապ րող բնիկ հա յե րի զգա լի մա սը 1960ական նե րից 
տե ղա փո խուել է Եւ րո պա եւ Ամե րի կա ներ, իսկ գա ւառ նե րում Ցե ղաս պա նու թիւ նից յե տոյ 
փրկուած հա յերն աս տի ճա նա բար տե ղա փո խուել են Ստամ բուլ: «Մենք ստամ բու լա հայ 
չենք» ասե լով նկա տի ու նի, որ Ստամ բու լում ապ րող ներ կա յիս հա յե րի մեծ մա սը գա ւառ
նե րից տե ղա փո խուած ներ են: Ար դիւն քում Ստամ բու լի հա յե րի մե ծա մաս նու թիւնն իս կա
պէս «պօլ սա հա յե րի» ժա ռան գոր դը չէ:

44 Պատ մո ղը նկա տի ու նի 1930 – 50ական նե րին գա ւառ նե րից Ստամ բուլ տե ղա փո խուած հա
յե րին, ոչ թէ մին չեւ Ցե ղաս պա նու թիւ նը Պօլ սում ապ րող նե րին:
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(Ադիե ա ման ցին) — Ստամ բու լա հա յե րը աշ խա տում են կա ռա վա րու թե
ան, պաշ տօ նե ա նե րի հետ իրենց հար ցե րը հա մե րաշխ ճամ փա նե րով լու ծել, պե
տու թե ան հետ լե զու գտնել, յա ճախ՝ հա մա ձայ նե լով: Միւս նե րը չեն ու զում այս
պէս լե զու գտնե լով ապ րել, սրանք յա ճախ կռուով են ու զում իրենց նպա տա կին 
հաս նել: Ստամ բու լի հա յերն էլ սրա նից վա խե նում են, որով հե տեւ իրենք ար դէն 
հան գիստ կե անք ու նեն եւ սա կը խա թա րուի, կը քան դուի, որով հե տեւ միւս ներն 
էլ հայ են: Անու նով հայ են ի վեր ջոյ: Չեն ու զում պա տաս խա նա տու լի նել նրանց 
հա մար, եւ կար ծեմ սրա ձե ւե րից մէկն էլ նրանց հայ ըն դու նե լը դժուա րաց նելն է:

(Կին) — Իրա կա նում մեզ նից շա տերն էլ իրեն ցից են: Օրի նակ իմ ըն տա
նիքս  յի սու նա կան նե րին է գաղ թել Ստամ բուլ Հա յաս տա նից45: Արե ւել քից:

(Մէկ այլ տղա մարդ) — Իմ զգա ցա ծովս Ստամ բու լի բո լոր հա յերն ինձ 
հա մար հա յեր են:

(Ադիե ա ման ցին) — Ան շուշտ, եւ դա է իրա կա նու թիւ նը: Ես մի այն զգաց
մունք նե րի մա սին եմ պատ մում:

ՄԱՅ ՐԻԿՍ ՄԻ ԱՆ ԳԱՄ ԱՍԵԼ Է. «ՄԵՆՔ ԹՈՒՐՔ ՉԵՆՔ»,  
ԲԱՅՑ ՉԻ ԱՍԵԼ ՄԵՆՔ ԻՆՉ ԵՆՔ
2014 Հոկ տեմ բե րի 25 Երե ւա նում զրու ցել եմ Թուր քի ա յից տե ղա փո խուած 
քա ռաս նա մե այ մի տղա մար դու հետ, ով քրիս տո նէ ու թիւն է ըն դու նել եւ իր 
հա մար ընտ րել Ար մէն անու նը: Ար մէ նի ազ գա նու նը չենք հրա պա րա կում իր 
խնդրան քով. նրան կ’անուա նենք Ար մէն Գ.: Ար մէն Գ.ն հա յե րէն սկսել է սո-
վո րել մօտ մէ կու կէս տա րի առաջ, բայց այն քան է առա ջա ցել, որ զրու ցում 
ենք հա յե րէն: Նա ամուս նա ցել է ար ցախ ցի աղջ կայ հետ, տե ղա փո խուել է 
Ար ցախ եւ այժմ ապ րում է Շու շի քա ղա քում: Իր հայ լի նե լու մա սին իմա ցել 
է մօտ տաս տա րի առաջ: Նա պատ մում է վաղ ման կու թիւ նից իրեն ու ղեկ-
ցող հո գե կան ճգնա ժա մե րի, ինք նու թե ան փնտռտուք նե րի, տագ նապ նե րի ու 
ձեռք բե րած խա ղա ղու թե ան մա սին:

— Ես այս պատ մու թիւ նը [պատ մո ղը նկա տի ու նի իր ծագ ման պատ մու-
թիւ նը] իմա ցել եմ երե սուն տա րե կա նում, բայց սկսել եմ հե տաքրք րուել քսա նութ 
տա րե կա նից: Ծնուել եւ դպրոց եմ գնա ցել Ստամ բու լում, սո վո րա կան թուր քա
կան դպրոց: Այդ ժա մա նակ Թուր քի ա յում լա րուած օրեր էին, ինն սու նա կան 
թուա կան նե րին, շատ լա րուած. քուր դե րու խնդիր կար, ալե ւի նե րու: Օրի նակ՝ 
Սե բաս տի ա յում այդ ժա մա նակ կեն դա նի՝ կրա կով վա ռել էին ալե ւի նե րին Սվա
զի հիւ րա նո ցում46: Ամէն օր մարդ էր մա հա նում, սպան ւում էր մի ձե ւով: Ես, որ 

45 Հա յաս տան բառն օգ տա գոր ծում է Արեւմ տե ան Հա յաս տա նի մա սին, ինչ պէս տե ւա կան 
ժա մա նակ Օս մա նե ան Կայս րու թիւ նում էր այդ տա րած քի անունն աս ւում՝ Էր մե նիս տան:

46 1993 Յու լի սի 2ին Սվազ (Սի ւաս) քա ղա քի «Մա դը մաք» հիւ րա նո ցում ալե ւի մտա ւոր կան նե
րի կող մից կազ մա կեր պուել էր մշա կու թա յին փա ռա տօն: Հիւ րա նո ցը պայ թե ցուեց, զո հուե
ցին 37 ալե ւի մտա ւո րա կան ներ եւ հիւ րա նո ցի 2 աշ խա տա կից: Դրան յա ջոր դեց թուր քա
կան իշ խա նու թիւն նե րի կող մից 1993 – 1994ի Դեր սի մի ալե ւի նե րի լեռ նա յին բնա կա վայ րե րի 
բնակ չու թե ան բռնի տե ղա հա նու թիւ նը եւ բնա կա վայ րե րի հիմ նա յա տակ աւե րու մը՝ ալե
ւի նե րի վե րա դարձն ան կա րե լի դարձ նե լու նպա տա կով: Սա պա տաս խանն էր 1937 – 38ի 
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Թուր քի ա յում էի ապ րում, Ստամ բու լում էի ապ րում, մինչ այդ ո՛չ քուր դի խնդիր 
էի լսել, ո՛չ հա յի մա սին էի լսել: Մին չեւ տաս տա րե կանս հա յի մա սին ընդ հան
րա պէս չեմ լսել: Ոչ մի թուր քա կան գրքում հա յի մա սին ոչ մի տե ղե կու թիւն չկար 
ընդ հան րա պէս: Մի այն դպրո ցում ասել էին, որ քուր դե րը Ազա տու թե ան Պա տե
րազ մի ժա մա նակ հա յե րի դէմ էլ էին կռուել: Դպրո ցում մի այն Աթա թուր քի մա
սին էին խօ սում, այս պէս եմ ես մե ծա ցել: Բայց յի շում եմ, որ մի ան գամ մայ րիկս 
ասել է՝ «Մենք թուրք չենք»: Այդ պի սի մի բան է ասել: Մի ան գամ ասել է «մենք 
թուրք չենք», բայց չի ասել մենք ի՛նչ ենք: Յե տոյ ես ասել եմ, որ եթէ մենք թուրք 
չենք, բա ո՞վ ենք: Ինքն այդ ժա մա նակ իմ գլխի մէջ մի ռումբ է դրել: Ես դրա նից 
յե տոյ սկսել եմ ինձ ու րիշ զգալ:

— Դուք քա՞նի երե խայ էիք տա նը:
— Եր կու երե խայ: Ես կա յի եւ իմ քոյրս. իմ քոյրս ինձ նից փոքր է վեց տա

րով:
— Դուք եր կու երե խա նե րով իրար հետ չէ՞ք խօ սել այդ մա սին:
— Չէ. շատ փոքր էր ին քը: Յե տոյ ես սո վո րա կան ապ րելս շա րու նա կե

ցի: Բայց եր բեմն տես նում էի, որ իմ հօր կող մից ազ գա կան նե րը ըն տա նի քի 
մէջ խօ սում էին քուր դե րէն: Ես չգի տէի, որ դա քուր դե րէն լե զու է, ուղ ղա կի ինձ 
ան ծա նօթ լե զու էր, յե տոյ եմ իմա ցել, որ քուր դե րէն են խօ սում: Շատ տա րի ներ 
է ան ցել:

— Իսկ դուք տա նը ի՞նչ լե զուով էիք խօ սում:
— Թուր քե րէն էինք խօ սում: Բո լորս էլ թուր քի անուն ներ ու նէ ինք: Ման

կու թե անս ժա մա նակ այդ պի սի հարց չկար, թէ ի՛նչ ենք, բայց կար ծում եմ եթէ 
հարց լի նէր՝ թուրք պի տի ասէ ինք: Յե տոյ մայ րի կիս այդ խօս քը, թէ՝ «մենք թուրք 
չենք», շատ հար ցեր առա ջաց րեց: Չեմ կա րող ասել, թէ հաս կա նում էի՝ թուրքն 
ի՛նչ է, բայց թուրք բո լորն էին եւ դա հար ցեր չէր առա ջաց նում: Թուր քը բո լորն 
են: Իմ ըն տա նիքն ինքն իրեն ալե ւի էր ներ կա յաց նում, բայց ես լաւ չէի հաս կա
նում՝ ալե ւին ի՞նչ է: Ալե ւին թուրք չի՞: Հար ցեր տա լիս էի, բայց ինձ ասում էին՝ կը 
մե ծա նաս, կը հաս կա նաս: Բայց կար ծես մի բան չէ ին ու զում ասել. ինձ այդ պէս 
էր թւում: Ես յե տոյ գեր մա նա կան դպրոց եմ գնա ցել, աւստ րի ա կան իրա կա նում, 
գեր մա նե րէն եմ սո վո րել, յե տոյ իրա ւա բա նա կան ֆա կուլ տէտ եմ գնա ցել: Այդ 
տա րի նե րին ար դէն մտա ծում էի, որ մենք քուրդ ենք՝ քուրդ ալե ւի ներ ենք:

— Ի՞նչու էիք այդ պէս մտա ծում:
— Իմ ըն տա նի քը իրենց միշտ որ պէս ալե ւի էին ներ կա յաց նում, բայց 

ինչ որ մի ազ գի անուն չէ ին ասում այդ ժա մա նակ նե րը, ուղ ղա կի ասում էին 
«ալե ւի»: Ալե ւի նե րի մէջ էդ պէս խիստ օրէնք ներ չկան, ինչ պէս մու սուլ ման նե
րի կամ նոյ նիսկ մի քիչ քրիս տո նե ա նե րի. եկե ղե ցի չկայ, ալե ւի նե րը բնու թե ան 

Դեր սի մի ջար դե րով լռե ցուած ալե ւի ա կան ինք նու թե ան ըմ բոս տու թե ան 1980ական նե րի 
վե րա զար թօն քին:
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հետ կա պուած մար դիկ են եւ այդ ալե ւի ու թիւ նը փոքր տա րածք նե րում է, փոքր 
գիւ ղե րում են ապ րում: Ես օրի նակ ալե ւի նե րի մա սին գրքեր եմ կար դա ցել, որ 
իմա նամ մենք ինչ ենք: Մէ կը ասում է ալե ւի նե րը թուրք են, մէ կը ասում է ալե
ւի նե րը քուրդ են, մէ կը ասում է ալե ւի նե րը իս կա կան մու սուլ ման ներ են: Ալե
ւի ներն իրենք խճճուել են այդ պի սի խօս քե րի մէջ47: Եւ ես էլ մտա ծում էի՝ մենք 
քուրդ ալե ւի ենք, որով հե տեւ տե սել էի՝ հայրս ազ գա կան նե րի հետ քուր դե րէն 
խօ սում էր: Մի ան գամ էլ լսել եմ՝ մեր ազ գա կան նե րի մէջ մէ կին հայ ալե ւի էին 
ներ կա յաց նում: Այն ժա մա նակ չգի տէի, որ հայ ալե ւի էլ է լի նում: Ու սա նող ժա
մա նակ կար ծում էի, որ քուրդ ալե ւի ենք՝ թէ՛ մայ րի կիս, թէ՛ հայ րի կիս կող մից: 
Յե տոյ քսան հինգ – քսան վեց տա րե կա նում սկսել եմ հե տաքրք րուել: Հա յե րի 
մա սին այդ ժա մա նակ շատ էին խօ սում, սկսել էին քուր դե րու մա սին շատ խօ
սել, ես էլ մայ րի կիս շատ հար ցեր էի տա լիս: Մայ րիկս էլ ասաց, թէ ին քը իր ըն
տա նի քի մէջ լսել է, որ առաջ քրիս տո նե այ էին: Մօրս հայ րը Վար թո յից է: Մուշ 
Վար թո յից48 է, աշի րէ թի անու նը՝ Գո րան աշի րէթն է, իսկ նրա մայրն էլ՝ գիւ ղի 
անու նը Մա դէն է, բայց նոր անունն է Մա դէն, հին անու նը հի մա ես չեմ յի շում, 
այդ անու նը առ հա սա րակ չեն յի շում: Հայ րիկս էլ ասում էր, թէ Սի ւազ Փա խիկ 
գիւ ղից է, այդ պէս էին ներ կա յաց նում՝ Սի ւազ Փա խիկ: Բայց ես սկսել էի կաս
կա ծել, իրենք որ ասել էին առաջ քրիս տո նե այ են եղել՝ նրանք կա րե լի է, որ հայ 
են, որով հե տեւ ոչ մի բան չէ ին խօ սում հա յե րի մա սին, իսկ ու րիշ նե րը խօ սում 
էին: Այ սինքն կար ծես յա տուկ չէ ին ու զում հա յի մա սին խօ սել: Հայ րիկս ու մայ
րիկս բա ժա նուել էին ար դէն, առա ձին էին ապ րում: Մայ րիկս ասեց, որ իր իմա
նա լով Գո րա նի աշի րէ թը նախ կի նում հայ են եղել: Մայ րիկս, քոյ րիկս ու ես շատ 
էինք խօ սում, որ գու ցէ հայ րի կիս նախ նի նե րը հայ են եղել, կաս կա ծում էինք 
ար դէն: Շատ էինք ափ սո սում, որ տա րեց նե րի հետ չենք խօ սել: Մի ան գամ էլ 
մայ րի կիս հետ որո շե ցինք, որ քոյրս գնայ հայ րի կիս մօտ, հարց ու փորձ անի, 
իմա նայ, մեր ըն տա նի քի պատ մու թիւ նը գրան ցի: Քոյրս գնա ցել է, հայ րիկս էլ 
այդ ժա մա նակ ծանր հի ւանդ էր, դրա նից յե տոյ էլ շուտ մա հա ցաւ, բայց որոշ 
բա ներ պատ մել էր: Մենք առա ջին ան գամ այն տե ղից իմա ցանք, այն տեղ գրած 
էր, որ նրանք եկել են 1876 թուին, Զմա րա49 գիւ ղից դէ պի Հա ֆիկ, Սե բաս տիա 

47 Թուր քի ա յի ալե ւի նե րի, յատ կա պէս «քուրդ ալե ւի նե րի» ինք նու թե ան խնդիր ներն այ սօր 
շատ քննար կուող հար ցե րից է: Մաս նա ւո րա պէս Դեր սի մում կի րառ ւում են «ալե ւի», «ալե ւի 
քուրդ», «կը զըլ բաշ», «ալե ւի կը զըլ բաշ», «քուրդ կը զըլ բաշ», «զա զա ալե ւի», «զա զա քուրդ» 
եզ րե րը, բայց գնա լով շա տա նում է «դեր սիմ ցի» կի սա աշ խար հագ րա կան, կի սամ շա կու
թա յին բա ռի կի րա ռու թիւ նը: Այս խնդրի շուրջ տե՛ս՝ Հ. Խա ռա տե ան, «Ինք նու թե ան Որո
նու մը Դեր սի մում» (http://repairfuture.net/index.php/hy/identitystandpointofarmeniaar/
thesearchforidentityindersimpart1identitiesindersimarmenian ), իսկ Դեր սի մի ալե ւի ա
ցած հա յե րի ինք նու թե ան մա սին տե՛ս՝ (http://repairfuture.net/index.php/hy/identitystand
pointofarmeniaar/thesearchforidentityindersimpart2thealevizedarmeniansindersim
armenian ):

48 Մու շի Վար թօ  –  Վար դո յի գա ւա ռակ Բիթ լի սի նա հան գի Մուշ գա ւա ռի հիւ սիսարեւ մուտ
քում, կենտ րո նը՝ հա յաբ նակ Գիւմ գիւմ գիւ ղը:

49 Զի մա րա/Զմա րա/Զի մա ռա/Զրմա ռան  –  Գիւղ Սե բաս տիա նա հան գի Տեւ րի կի գա ւա ռում, 
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Հա ֆիկ50: Այդ պէս էր գրել: Յե տոյ էդ Զմա րա գիւ ղի մա սին մայ րիկս ասել է, որ 
Զմա րան հայ կա կան գիւղ է: Բայց ես դրա վրայ շատ չեմ մտա ծել: Հայ րիկս ասել 
էր, որ նրանք հօր կող մից, նրանց մե ծը առեւտ րա կան է եղել, մեծ առեւտ րով էր 
զբաղ ւում Օս մա նե ան Կայս րու թե ան ժա մա նակ, եօթ լե զու էր իմա նում, ին քը քե
րուան ու նէր (քա րա ւան): Առեւտ րա կան: Ես նա յել եմ, այդ կող մե րում առեւտ րա
կան նե րի եօ թա նա սուն տո կո սը հա յեր էին: Հայ լի նե լու մա սին կաս կա ծում նե րը 
դրա հա մար շա տա ցել են:

— Բայց ի՞նչու դուք որո շե ցիք, որ դուք հայ էք, որով հե տեւ Զմա րան ոնց 
որ հայ կա կան գիւ՞ղ էր:
— Դէ բո լոր կող մից էլ որ նա յում էի, եր կու կող մից ծնող ներս՝ հայր եւ 

մայր, նրանք բո լորն էլ հայ գիւ ղե րում էին ապ րում, որ տեղ հի մա նրանց ալե ւի
ներ են ներ կա յաց նում եւ որ տեղ հի մա թուր քեր են ապ րում: Հի մա ես Զմա րա 
գիւ ղը չեմ գնա ցել, բայց ու սում նա սի րել եմ: Այս գիւ ղի անու նը սար քել են Ալ
թըն թաշ եւ այն տեղ ապ րում են թուր քա կան ազ գայ նա կան նե րը: Չգի տեմ, երե ւի 
չեր քէզ ներ են: Նրանք օրի նակ՝ ֆէյս բու քում էլ եմ գտել, նրանք այս գիւ ղի խումբ 
են բա ցել: Մտել եմ, մէկմէկ նա յել եմ, բո լո րի մէջ տե սել եմ շատ քա ղա քա կա նա
ցուած ներ: Շատ նա ցի ո նա լիստ են: Չգի տեմ, ար դե օք դրանք ազ գա փոխ եղա՞ծ 
են, թէ՞ գիւ ղը դա տար կուել է, փո խա րէ նը ու րիշ ներ են ապ րում, այդ քա նի մա սին 
չգի տեմ:

Եփ րատ գե տի աջ ափին, Տեւ րիկ քա ղա քից մօտ 28 կլմ. հիւ սիսարե ւելք: «Այս գյու ղը նախ
քան 1895թ.կո տո րած ներն ու ներ 80 տուն հայ բնա կիչ: Սա կայն շու տով սկսված կո տո րա ծի 
և հա լա ծան քի հե տև ան քով եղան բնակ չու թյան տե ղա շար ժեր և ժո ղովր դագ րա կան պատ
կե րը փոխ վեց: Այդ մա սին էին վկա յում մի պե տա կան փաս տաթղ թում տեղ գտած նյու թե
րը, որոն ցում մաս նա վո րա պես աս ված էր. «1895թ. հոկ տեմ բե րի 8ին 300ի չափ քրդա կան 
հրո սա կա խում բը, բա ժան ված եր կու մա սի, հար ձա կում գոր ծեց Եփ րա տի ափին գտնվող 
170 տնից բաղ կա ցած հա յաբ նակ Բին կա և 80 հայ ըն տա նիք ու նե ցող Զի մա ռա գյու ղե րի 
վրա: Չորս ժամ շա րու նակ այս գյու ղե րի վրա կրակ տե ղաց: Քրդե րը Զի մա ռա գյու ղի մեջ 
սպա նե ցին մեկ հայ երի տա սար դի և վի րա վո րե ցին մի հայ կին: Բին կա գյու ղի բնա կիչ նե
րից շուրջ 1000 հո գու թուր քե րը և քրդե րը տե ղա փո խե ցին Զի մա ռա» : Հա վա նա բար հայ 
բնակ չու թյան այս ներ հոսքն էր հե տև ան քը, որ ար դեն 1914թ. գյուղն ու ներ 150 տուն, 1200 
հո գի հայ բնա կիչ» (Ար ման Սա հա կյան, Տիվ րի կի գա վա ռա կի վար չա ժո ղովր դագ րա կան 
պատ կե րը 19րդ դ. վեր ջին  –  20րդ դ. սկդբին//«Հա յոց պատ մու թյան հար ցեր» գի տա կան 
հոդ ված նե րի ժո ղո վա ծու, ՀՀ ԳԱԱ «Գի տու թյուն» հրա տա րակ չու թյուն, Երե ւան, 2003, էջ 
80 – 81): Զի մա րա ցի Լե ւոն Կօշ կա րե ա նի վկա յու թե ամբ մինչ 1915ի հա յե րի տե ղա հա նու թիւ
նը Զի մա րա յի միւ դի րը փոր ձում է իս լա մաց նել տե ղի հա յե րին: Բին կե ան, Զի մա րա եւ Կաս
մա երեք հայ գիւ ղե րի մի խումբ երի տա սարդ ներ փախ չումապաս տա նում են Բին կե ա նի 
լեռ նե րում. նրանց մի մա սը տե ւա կան պա շար ման չդի մա նա լով հա մա ձայ նում է իս լա մա
նալ: Իս լա մաց ման ծէ սը հրա պա րա կաւ կա տար ւում է Զի մա րա յում, որից ան մի ջա պէս յե
տոյ, Յու լի սի 25ի երե կո յե ան, Բին կե ան, Զի մա րա եւ Կաս մա գիւ ղե րի 2500 բակ չու թե ա նը 
հա ւա քե լով՝ նե տում են Եփ րա տը: Շատ քչե րին է յա ջող ւում փրկուել, այդ թւում՝ քա րայ րում 
մէկ տա րի ապաս տա նած եւ յե տոյ Դեր սիմ ան ցած երի տա սարդ նե րին (Հա յոց Ցե ղաս պա-
նու թիւ նը Օս մա նե ան Թուր քի ա յում…, Հտր. 3, էջ 363 – 368):

50 Հա ֆիկ  –  գիւղ Սե բաս տիա նա հան գում, ներ կա յիս Սվա զից մի փոքր հիւ սիս արե ւելք, 
Քոչ գի րիի մօտ: Հա ֆի կի հայ կա կան յու շար ձան նե րը տե՛ս՝ http://teamaow.discuforum.info/
t6301SvasSepastiaHafikHavigTuzhisarDuzasarKoyuErmeniKilisesi.htm:
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— Ոչ էլ ձեր ըն տա նի քից տե ղե կու թիւն ու նէք, թէ այն տեղ ապ րող ազ գա-
կան ներ ու նէ՞ք, թէ՞ չու նէք:
— Բո լոր ազ գա կան նե րը, ում որ ես ճա նա չում եմ, Ստամ բուլ են ապ րում:
— Նրանք եր բեք իրենք չե՞ն պատ մել իրենց ան ցե ա լի, գա ւա ռի կե ան քի 
մա սին կամ ազ գա կան նե րից:
— Չէ, ոչ ոք չի պատ մել. ասել են «պէտք չի, ի՞նչ ես անե լու, որ դուրս ես 

գնում, ոչ մի բան մի ասա հա մալ սա րա նում, քո գլխի վրայ գործ ես վերց նե լու»:
— Ին չի՞ մա սին չպատ մէք. այ սինքն՝ չպատ մէք, որ ձեր պա պա կան կող-
մը Զմա րա յի՞ց է, թէ՞ չպատ մէք, որ ալե ւի էք, թէ՞ չպատ մէք, որ հայ էք:
— Ընդ հան րա պէս այս խօս քե րին մէջ, քա ղա քա կա նու թե ան մէջ ոչ մի 

բան մի՛ մտիր, այդ նիւ թե րի մա սին մի՛ խօ սիր:
— Ձեր ծնող նե րը ե՞րբ են Ստամ բուլ եկել:
— Իմ ծնող նե րը՝ 1970 – 80ին:
— Յայտ նի է, որ գա ւա ռի թուր քե րէ նը, արե ւել քի թուր քե րէ նը, Անա տո լի-
ա յի թուր քե րէ նը Ստամ բու լում տար բեր ւում է, յայտ նի է, որ դա արե ւել քի 
լե զուն է: Ձեր ծնող նե րի լե զուի մէջ չէ՞ր երե ւում, որ նրանք արե ւել քից են: 
— Ինչ որ բան պի տի ասէ ին, չէ՞, թէ ով քե՞ր են, որ տե ղի՞ց են:
— Իմ հօր լե զուի մէջ երե ւում էր, բայց իմ մօր մէջ՝ չէ:
— Հայ րի կը դրա հա մար պրոբ լէմ չի՞ ու նե ցել Ստամ բու լում:
— Չէ, հի մա գի տէք ոնց է, օրի նակ Ստամ բու լում այդ պէս էր՝ թա ղա մա

սե րում նոյն մտա ծե լա կեր պով մար դիկ էին ապ րում, ինչ պէս գետ տօ նե րը կա
րող ենք ասել, մեծ մա սը գա ւառ նե րից եկած ներ էին, նոյն տա րած քում ընդ հան
րա պէս հա յե րը, քուրդ ալե ւի նե րը մի ա սին են ապ րում եւ շատ դուրս չեն գա լիս:

— Ձեր թա ղա մա սի ապ րող նե րը հիմ նա կա նում ալե ւի նե՞ր էին:
— Իմ թա ղա մա սը, որ տեղ ես եմ մե ծա ցել, իրենց թուրք ասող մար

դիկ էին: Ջե հեր դէ մար դիկ են, քե մա լիստ: Նրանք չեն սի րում ան ցե ա լից խօ
սել: Բայց հայրս Ստամ բուլ նոր եկած ժա մա նակ ալե ւի ա կան թա ղա մա սում էր 
սկզբից ապ րում: Ես փոքր էի, շատ չեմ յի շում այն ժա մա նա կը: Նրանք շատ աղ
քատ էին եկել այն տեղ, Սե բաս տի ա յի մէջ շատ աղ քատ, վատ վի ճա կի մէջ էին 
ապ րում: Օրի նակ՝ Սե բաս տի ա յում քուրդ ալե ւի գիւ ղե րում աս ֆալտ չեն անում, 
մի այն սիւն նի թուր քի գիւ ղե րում են սար քում, եւ մե չիդ չկայ մեր գիւ ղե րի մէջ, 
ալե ւի քուրդ գիւ ղե րի մէջ մե չիդ չկայ: Մար դիկ իրենց մէջ ապ րում են, խմում են, 
օղի են սար քում…

— Դուք դա որ տե ղի՞ց գի տէք, չէ՞ որ չէք եղել այն տեղ:
— Ես Փա խիկ գիւ ղում եղել եմ: Հայրս ու մայրս Փա խի կից են Ստամ բուլ 

գնա ցել: Փա խի կը սա րե րի վրայ է, քուրդ ալե ւի ներ են ապ րում: Քուրդ ալե ւի նե
րը միշտ լեռ նե րում են, հարթ տե ղե րում սիւն նի թուր քեր են ապ րում: Այդ գիւղ 
ես գնա ցել եմ ինը – տաս տա րի առաջ: Ար դէն մտա ծում էի հայ լի նե լուս մա սին: 
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Մէկ առ մէկ հարց րել եմ. մէ կը ասել է՝ մենք Դեր սի մից ենք եկել, մէ կը ասել է՝ 
մենք Մու շից ենք եկել: Ինչ քան ես հաս կա ցել եմ՝ այն տեղ ոնց որ թէ այս փախս
տա կան նե րը մի ընդ հա նուր գիւղ են կազ մել: Հի մա ես չգի տեմ, թէ հայ րի կիս 
կամ մայ րի կիս պա պե րը կամ ծնո ղե րը երբ են եկել այդ գիւղ: Այդ գիւ ղում հի մա 
մի այն եօ թա նա սուն վեց ըն տա նիք կայ եւ ինձ ասում էին, որ 1976ին են գնա ցել 
այդ գիւղ: Մայրս էլ նոր է իմա ցել, որ իր ըն տա նի քը Վար թո յից է եկել այդ գիւ ղը, 
եւ մեր աշի րէ թի անու նը Գո րան է: Ոչ մի թիւ, ոչ մի կոնկ րէտ բան չկայ, չգի տենք: 
Հայ րի կիս ըն տա նիքն էլ շատ աղ քատ է եկել Ստամ բուլ, նրանց ըն տա նի քի մէջ 
մի այն իմ հայրն է բժիշկ դար ձել:

— Ձեր ապու պա պե րի անուն նե րը ձեր տա նը ասե՞լ են, պա պե րի, պա պի 
հօր անու նը:
— Չէ, ամե նա մե ծե րի անուն նե րը չգի տեմ: Չէ ին ասում պա պի հօր 

անունն ի՞նչ է: Ասում էին՝ որբ են մե ծա ցել: Ի՞նչու են որ բեր եղել՝ անո րոշ պա
տաս խան ներ: Ի՞նչու ազ գա կան ներ չկան՝ անո րոշ պա տաս խան ներ: Բայց պա
պի անուն նե րը գի տեմ, օրի նակ՝ մէկ պա պուս անու նը Հա սան է, միւ սի նը՝ Հիւ սէ
յին է. դրանք ալե ւի անուն ներ են: Բայց ու րիշ նե րի անուն ներ չգի տեմ:

— Երբ որ ձեր հայ րի կը ասում էր, որ ալե ւի էք, չէ՞ որ ալե ւի նե րը ինչ որ 
աշի րէթ նե րից են: Դուք ինչ որ մի աշի րէ թի հետ կապ ու նէ՞իք, կամ աշի-
րէ թա կան անուն ու նէի՞ք ձեր ըն տա նի քում, թէ՞ ձեր աշի րէ թը պարզ չէր:
— Մայրս գի տէի, որ Գո րա նի է, իսկ հայ րա կան կողմս… նրանք Քոչ գի

րի51 վրայ էին խօ սում շատ, այդ պի սի բան եմ լսել:
— Իսկ Գո րա նի աշի րէ թից ու րիշ մար դիկ Ստամ բու լում կա՞ն:
— Չգի տեմ, երե ւի կան, բայց մենք կապ չենք ու նե ցել:
— Դա գի տակ ցուած է՞ եղել, որ կապ չու նե նաք: Այ սինքն՝ձեր ծնող նե րը 
յա տուկ ու զել են կա պեր չպա հե՞ն այդ մարդ կանց հետ:
— Իմ հայ րի կը առ հա սա րակ քա ղա քա կան հար ցե րով չէր զբաղ ւում:
— Ես ու զում եմ հաս կա նալ, ի՞նչ է նշա նա կում քա ղա քա կան հար ցե րով 
զբա ղուել:
— Դէ, չէր խօ սում այդ մա սին, վա խե նում էր, մի այն սո ցի ա լիզ մի մա

սին էին խօ սում: Հայ րիկս ընդ հան րա պէս վախ կոտ մարդ էր: Ոչ մի այն հայ, այլ 
քուրդ լի նել էլ էր վա խե նում:

— Ու զում էք ասել, որ սո ցի ա լիս տա կան հա յե ացք ներ ու նե նա լը կամ սո-
ցի ա լիստ նե րի ժո ղով նե րին գնա լը քա ղա քա կա նու թե ամբ զբա ղուել չէր 
հա մար ւում, իսկ եթէ փոր ձես իմա նալ քո պա պը, կամ պա պի հայ րը ով է 
եղել՝ դա քա ղա քա կա՞ն քայլ է:

51 Քոչ գի րին գա ւա ռակ է Սե բաս տի ա յում, Դեր սի մի արեւմ տե ան սահ մա նին: Թուր քի ա յում 
յայտ նի է որ պէս ալե ւի ա կանքրդա կան ըմ բոս տու թե ան կենտ րոն: Որ պէս առ հա սա րակ 
ըմ բոս տու թե ան կենտ րոն յայտ նի է միջ նա դա ր ից, Բիւ զան դա կան կայս րու թիւ նում թոնդ
րա կե ան նե րի կենտ րո վայ րե րից մէկն էր:
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— Հի մա Թուր քի ա յում երի տա սարդ ներն աւե լի շատ ինք նու թիւն նե րով 
են հե տաքրքր ւում, քան սո ցի ա լիզ մով: Յա մե նայն դէպս Ստամ բու լում այդ պէս 
է: Դա հի մա աւե լի շատ է քա ղա քա կան խնդիր, քան սո ցի ա լիզ մը: Հայ րիկս ընդ
հան րա պէս վախ կոտ մարդ էր: Բայց սո ցի ա լիզ մը կամ ազ գա յին ինք նու թիւ նը՝ 
դրանք տար բեր վա խեր են: Հայ լի նե լը աւե լի վա խե նա լու է, քան սո ցի ա լիստ 
լի նե լը: Սո ցի ա լիստ նե րի մէջ շատ ազ գայ նա կան թուր քեր կան52: Յե տոյ էլ իմ 
հայ րիկս սո ցի ա լիստ լի նե լը ու րի շին չէր պատ մում, մի այն ըն տա նի քի մէջ էր 
պատ մում:

— Բայց հայ լի նե լը ըն տա նի քում չէր պատ մում:
— Հա, հօրս շրջա պա տի մա սին ասեմ, ին քը մի այն այն ալե ւի ա կան 

թա ղա մա սում է աշ խա տել եւ ին քը այդ թա ղա մա սը գնա ցած առա ջին բժիշկն 
է: Մի այն ինքն էր, այն տեղ անվ ճար բո լո րին նա յում էր: Այն տեղ նոյ նիսկ այդ 
ազ գայ նա կան թուր քե րի հետ միշտ կռւում էին: Նրանք սո ցի ա լիստ նե րի հետ 
կռւում էին. նրանց կազ մա կեր պու թե ան անու նը «պար տի զան» էր: Դրա մէջ էր 
իմ հայ րիկս, բայց ին քը մի այն բու ժում էր անում, ոչ մի ձայն չէր բարձ րաց նում, 
օրի նակ՝ չէր գնում ին քը մի տինգ նե րի մէջ մի բան ասում: Ին քը որ մա հա ցել էր, 
այդ մար դիկ ասել են, որ ին քը մեզ օգ նել է, եկել էին դրօշ նե րով, այդ ժա մա նակ 
եմ իմա ցել, որ ին քը «պար տի զան»ի հետ կապ է ու նե ցել, ու րիշ նե րից եմ լսել: 
Թաղ ման ժա մա նակ եմ իմա ցել:

— Ինձ շատ հե տաքր քիր է, որ հայ րիկդ մի բա նից վա խե ցել է, բայց միւս 
վա խե նա լու բա նից քիչ է վա խե ցել:
— Նրանց ըն տա նի քը ընդ հան րա պէս շատ հե տաքր քիր է: Օրի նակ՝ իմ 

հօր եղ բայ րը ընդ հան րա պէս պա րա նո յի սահ ման նե րում վախ կոտ մարդ էր: 
Ահա ւոր վա խե նում էր. ամէն ին չից վա խե նում էր: Պատ մում են, որ երբ մի մե
քե նայ էր գա լիս՝ սոս կա լի վա խե նում էր. «այս մե քե նան ի՞նչու եկաւ»: Բայց այն 
տա րի նե րին բո լո րին հե տե ւում էին, այդ թուրք աջա կող մե ան նե րը բո լո րին հե
տե ւում էին: Երե ւի այս տա րի նե րից մնա ցած վախ էր, եւ նրանք էլ այդ գետ տո յի 
մէջ էին ապ րում: Հի մա նրա երե խա նե րը աւե լի հան գիստ են ապ րում, բայց քա
ղա քա կան հար ցե րով ոչ մի խօսք չեն խօ սում: Իրենց ալե ւի են ներ կա յաց նում:

— Հի մա եկէք հաս կա նանք, հա մա րել եւ ներ կա յաց նել՝ դրանք տար բե՞ր 
բա ներ են: Ալե ւի հա մա րել, այ սինքն՝ իր ներ սում իրեն ալե ւի զգալ, իսկ 
ալե ւի ներ կա յաց նել՝ ասել, որ ես ալե ւի եմ, առանց իրեն ալե ւի զգա լու:
— Այո, եր կուսն էլ նոյն ժա մա նակ: Բայց որ հարց նեն նրանց, ես գի տեմ, 

ալե ւի նե րի մա սին չեն կա րող մի բան ասել կոնկ րէտ, չգի տեն, թէ ալե ւի նե րը ով 
են, ինչ են: Օրի նակ՝ իրանք չգի տեն, որ Դեր սի մի ալե ւին եւ են թադ րենք Հա թա
յի ալե ւին տար բեր ալե ւի ներ են: Ես այդ մա սին գի տեմ, որով հե տեւ աւե լի շատ 
եմ հե տաքրք րուել այս հար ցե րի մա սին: Ես այս հար ցե րի մա սին մօրս հետ էի 

52 Սո ցի ա լիստ նե րի մէջ շատ ազ գայ նա կան թուր քեր կան. տե՛ս՝ սոյն շար քում «Սո ցի ա լիստ
նե րը» պա տու մը:
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զրու ցում ամե նա շատ: Մայ րիկս աւե լի քաջ էր: Հայրս ու մայրս բա ժա նուել են, 
որով հե տեւ նրանք տար բեր բնա ւո րու թիւն ներ ու նէ ին: Ամուս նա նա լիս էլ իրար 
չեն ճա նա չել, մայ րի կիս ասել են՝ այս մար դը քուրդ ալե ւի է, բժիշկ է եւ դու կա
րող ես նրա հետ ամուս նա նալ: Աւե լի ուշ են իմա ցել, որ եր կուսն էլ հայ են եղել: 
Հի մա մայ րիկս էլի քաջ է, գնում է մի տինգ նե րի, գնա ցել է Դեր սիմ, ին քը գնա ցել 
է Մու շի Վար թօ հա յե րի մա սին ու սում նա սի րե լու հա մար:

— Հի մա ձեր ազ գա կան նե րը ոնց են նա յում Ձեզ, որ դուք յան կարծ հայ 
էք, Ար մէն էք եւ եկել էք Ղա րա բա ղում էք ապ րում: Չե՞ն վա խե նում դրա-
նից:
— Չէ, իրենց հա մար չեն վա խե նում, իմ մա սին էլ բան չեն ասում: Իմ մօր 

մայ րը ասում էր՝ այն տեղ ի՞նչ ու նես, այս տեղ մի հատ հա րուստ աղ ջիկ գտնենք, 
այս տեղ ամուս նա նաս, այս տեղ ապ րես: Իրենք չեն ու զում հա յի մա սին խօ սեն: 
Իմ մօր քոյրն էլ ֆրան սի ա ցու հետ ամուս նա ցաւ: Թուր քի ա յում են ապ րում, գնում 
են, գա լիս են: Նրանք մի այն մու սուլ ման նե րի հետ ամուս նա նա լուն են դէմ: Եր
կու կող մից էլ այդ պէս է: Բայց ընդ հան րա պէս ծա գու մի մա սին չեն ու զում խօ սել: 
Ես չեմ խօ սել եր բեք, ինձ էլ ասել էին ալե ւի լի նե լու մա սին մի խօ սիր:

— Դուք երի տա սարդ տա րի նե րին չէ՞ք հե տաքրք րուել, թէ ին չու չպէտք է 
խօ սել: Ին չո՞ւմն է վտան գը, ի՞նչ կը կա տա րուի, եթէ խօ սէք:
— Ճիշտն ասած ես էլ եմ վախ կոտ մե ծա ցել այդ ժա մա նակ նե րում: Որ 

այդ դէպ քե րը եղել էին, Սե բաս տի ա յում մարդ կանց վա ռել էին53, ես փոքր էի այդ 
ժա մա նակ: Մենք գի տէ ինք, որ ալե ւի նե րին են վա ռել: Շատ խօ սակ ցու թիւն ներ 
կա յին: Մեր ըն տա նի քից այդ ժա մա նակ մի մար դու սպա նել են: Հօրս կող մից 
մէ կին սպա նել են Սե բաս տի ա յում: Ին քը այդ «պար տի զա նի» մէջ էր աշ խա տում 
որ պէս սո ցի ա լիստ:

Որ պէս սո ցի ա լիստ: Ին քը այն տեղ ալե ւի թա ղա մա սում էր ապ րում, բայց 
ին քը սաս տիկ գոր ծեր չէր անում, ուղ ղա կի գնում էր մարդ կանց հետ զրու ցում 
էր: Յե տոյ ին քը գնա ցել է Սե բաս տիա ըն տա նի քին այ ցե լե լու հա մար, յե տոյ կո
րել է, ընդ հան րա պէս ոչ մի տե ղե կու թիւն չկար: Բայց բո լո րը խօ սում էին, որ 
ժան դարմ ներն են սպա նել: Յե տոյ ոս տի կա նու թիւ նը զան գել է նրանց տուն, 
ասել են ձեր տղան ինքն իրեն կա խել է. այդ պի սի բան են ասել: Ու րեմն ճիշտ 
էր, որ սպա նել են ժա դարմ նե րը:

— Իսկ Ձեր ազ գա կան երի տա սարդ նե րը իրենք կաս կած ներ ու նե՞ն 
իրենց ծնող նե րի հայ լի նե լու մա սին:
— Չէ, նրանք առ հա սա րակ քա ղա քա կա նու թե ամբ չեն զբաղ ւում:
Այ սինքն՝ դա հա մար ւում է քա ղա քա կա նու թիւ՞ն, եթէ փոր ձես իմա նալ 
քո պա պը, կամ պա պի հայ րը ով է: Դա քա ղա քա կա՞ն քայլ է:
— Քա ղա քա կան քայլ է եւ թուր քե րի մէջ դա միշտ կայ, երի տա սար դու

թե ան մէջ:

53 Սե բաս տի ա յում մարդ կանց վա ռել էին  –  Տես թիւ 46 ծթթ.:



Ա. ԳԱՎԱՌԱՀԱՅԵՐԻ ԸՆՏԱՆԵԿԱՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ174

— Այ սինքն՝ եթէ մարդ ու զում է իր ինք նու թիւ նը իմա նալ, դա հա մար ւում 
է քա ղա քա կան քայլ:
— Հա, նրանք այդ պէս են: Նրանք բո լո րը, իմ ազ գա կան նե րը բիզ նէս ներ 

ու նեն, օրի նակ՝ շէն քեր են շի նում, շրջա պատ ու նեն, գործ են անում եւ նոյ նիսկ 
չեն ու զում շրջա պա տում հաս կա նան, որ իրենք քուրդ են: Նրանք քուր դե րէն 
իրար մէջ խօ սում են, բայց դրսում այդ պի սի բան չեն անում: Օրի նակ՝քուր դե
րի դէմ են խօ սում, ասում են ին չի էք քրդե րէն շարժ ւում (քրդա կան մշա կոյ թով 
ապ րում  – Հ.Խ.): Նրանք չեն ու զում նոյ նիսկ իրենց մա սին մտա ծեն, որ քուրդ են: 
Ո՛չ թէ հայ, հա յի մա սին առ հա սա րակ չեն խօ սում, ո՛չ լաւ, ո՛չ վատ: Իրենց որ պէս 
ալե ւի են ներ կա յաց նում:

— Բայց իրա կա նում ձեր կար ծի քով իրենց ալե ւի չե՞ն զգում:
— Չէ: Այդ պէս մի այն ասում են:
— Ի՞նչ են զգում, իս լա՞մ են զգում, սիւն նի՞ են զգում:
— Չէ, որ պէս ալե ւի են ներ կա յաց նում, իրենց ալե ւի են ասում: Ես, օրի

նակ, այդ պէս չէի զգում ճիշտն ասած: Ալե ւի նե րի մա սին գրքեր կար դա լուց յե
տոյ մտա ծում էի, թէ ո՞վ են ալե ւի նե րը, չգի տէի, բա ցատ րու թիւն չէի գտնում: Յե
տոյ երբ որ քրոջս գրա ծը հօրս պատ մա ծից կար դա ցի, նա յել եմ այդ տա րի նե րի 
հա մա պա տաս խան իրա դար ձու թիւն նե րը, այդ ժա մա նակ որո շել եմ, որ հայ եմ:

— Ձեր մայ րը դէմ չէ՞ր, որ դուք ձեզ հայ զգաք:
— Չէ, հի մա ինքն էլ է իրեն այդ պէս զգում: Եւ իրենց աշի րէ թի վրայ՝ Գո

րան աշի րէ թի վրայ ին քը ու սում նա սի րել է Վար թո յի մէջ, Գո րան աշի րէ թը շու
տուա նից փա խած, ալե ւի ա ցած հա յեր են:

— Ձեր քո՞յրն էլ իրեն սկսեց հայ հա մա րել:
— Իմ քոյրս իր ինք նու թե ան մա սին այդ քան ար ժէք չի տուել. ասում է ինձ 

հա մար ամե նա ա ռա ջի նը մարդ լի նելն է ազ գու թիւ նից բա ցի: Ես էլ եմ այդ պէս 
մտա ծում: Ես, օրի նակ, գո ռա լով չեմ ասում «ես հայ եմ», կամ ես ինչ որ մի բան 
եմ: Բայց ես հա մալ սա րա նից, աւստ րի ա կան դպրո ցից հայ ըն կեր ներ ու նեմ, եւ 
դեռ այն ժա մա նակ, դպրո ցում, ես հո գով ինձ ամե նա մօ տիկ հա յե րին եմ զգա ցել, 
չգի տեմ նոյ նիսկ ին չու: Այն ժա մա նակ հայ լի նելս չգի տէի: Իսկ դրա նից առաջ, 
երբ դեռ թուր քա կան դպրոց էի գնում, հա յե րի հետ եր բեք չեմ շփուել: Չգի տէի 
նոյ նիսկ հա յեր ապ րում են Թուր քի ա յում, կամ՝ որ հա յե րը քրիս տո նե այ են: Լրիւ 
մութ էր: Գու ցէ դա էր պատ ճա ռը, բայց ես մէ նակ էի մնա ցել, ըն կեր ներ չու նէի, 
ես հա մալ սա րա նում ընդ հան րա պէս ոչ մէ կի հետ չէի շփւում: Իրա ւա բան[ական] 
ֆա կուլ տէտ եմ սո վո րել, բայց դա սե րի հա մար ընդ հան րա պէս շատ չէի գնում, 
տա նը սո վո րում էի, քննու թիւ նի ժա մա նակ գնում էի: Մե նակ էի փաս տօ րէն, ես 
ոչ մէ կի հետ խո րը չէի կա րո ղա նում խօ սել այս թե մա նե րով այս բո լո րի մա սին: 
Հի մա հա մալ սա րա նում ես չէի գնում դա սե րին, ըն կեր ներ չու նէի, բայց քո լէ ջից 
մօ տիկ ըն կեր կար, նրան չէի կա րո ղա նում ասել մեր ար մատ նե րը հայ են կամ 
ես կաս կա ծում եմ, կամ նրա մա սին ու սում նա սի րում եմ:
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— Ի՞նչ էք կար ծում, եթէ ասէ իք՝ ի՞նչ պի տի լի նէր:
— Չգի տեմ, բայց այդ պէս է, այդ պէս էի զգում: Մի բան կայ, որ կ’ու զէի 

պատ մել: Ճիշտն ասած, իմա նա լուց առաջ  –  որ մենք հայ ենք  –  ես քրի տո նէ ու
թե ան մա սին կար դում էի, եւ ու զում էի քրիս տո նե այ դառ նալ: Դեռ չգի տէի հայ 
լի նելս, թուրք չլի նելս ար դէն գի տէի, ալե ւի լի նելս չէի հաս կա նում, եւ քրիս տո նէ
ու թիւ նը ձգում էր, մի տե սակ հա մա պա տաս խա նում էր իմ փնտրու թիւն նե րին: 
Չեմ կա րո ղա նայ ասել՝ ին՞չ էի ու զում, ի՞նչու էի ու զում: Աթէ իստ էի ճիշտն ասած, 
հի մա էլ կոնկ րէտ բան չեմ ասում կրօ նի մա սին: Գի տեմ մի այն, ազ նուու թե ամբ 
ասեմ, որ հայ լի նելս իմա նա լուց առաջ ու զում էի քրիս տո նե այ դառ նալ, չգի տէի 
օր թո դո՞քս պի տի լի նի, պրո տես տա՞նտ, թէ՞ կա թո լիկ: Ես շատ գրքեր էի կար դում 
եւ կար ծում եմ ու զում էի քրիս տո նե այ դառ նալ: Շատ Դոս տո եւս կի էի կար դում 
եւ միշտ մտա ծում էի, թէ ի՞նչու ինձ վրայ նրա գրքե րը շատ ազ դել են: Թուր քե րէն 
էի կար դում, բայց մի ռու սա խօս աղ ջիկ էր թարգ մա նում, շատ լաւ էր թարգ մա
նում: Դոս տո եւս կու գրքե րը շատ էի սի րում, ընդ հան րա պէս ռու սա կան գրա կա
նու թիւն շատ էի սի րում: Ֆրան սի ա կան գրա կա նու թիւն էլ էի կար դում: Երե ւի 
դրա ազ դե ցու թե ամբ էր, բայց ես ար դէն ինձ թուր քե րից շատ հե ռու էի զգում: Ես 
շատ սի րով օտար լե զու ներ եմ սո վո րում, եւ կար մի ժա մա նակ, որ քուր դե րէն 
եմ սկսել սո վո րել, յե տոյ հա յե րէն եմ սկսել սո վո րել: Մին չեւ երե սուն տա րե կանս 
ես թուր քե րէ նի հետ ժա մա նակ եմ կորց րել, եւ ես թուրք չեմ: Ալե ւի նե րի խնդիրն 
այն է, որ նրանք թուր քե րէն են խօ սում, ար դէն մար դը ստի պուած այդ ազգն է 
դառ նում՝ ինչ լե զուով խօ սում է:

— Դոս տո եւս կու մօտ քրիս տո նէ ու թիւ նը տա ռա պանք է, Դոս տո եւս կու 
փի լի սո փա յու թիւ նը  –  իր գրքե րում  –  քրիս տո նէ ու թե ան մա սին՝ տա ռա-
պանք է եւ հո գե կան ազա տագ րում մի ա ժա նակ, բո լոր դէպ քե րում շատ 
խոր հո գե կան ապ րում է, բայց նա եւ տա ռա պանք է: Ի՞նչու Դոս տո եւս կին 
ձեզ մղեց քրիս տո նէ ու թե ան, դուք ու զո՞ւմ էիք տա ռա պել:
— Դոս տո եւս կին իմ մտա ծե լա կեր պին շատ էր հա մա պա տաս խա նում: 

Նրա հե րոս նե րը միշտ մարդ կանց մէջ են, բայց մե նակ են, իրենց մտքե րի հետ 
մե նակ են: Երե ւի ինք նու թե ան խնդի րը իմ մէջ մեծ է շատ, ինձ պէտք էր հաս կա
նալ՝ որ տե՞ղ ես կա րող եմ գտնուել: Այդ ժա մա նակ մի պահ գնա ցել եմ Լե հաս
տան, ըն կե րու հի ու նէի Լե հաս տա նում, եւ ես նրանց ըն տա նի քին ասել եմ, որ 
ու զում եմ քրիս տո նե այ դառ նալ: Լե հաս տա նում կա թո լիկ են, ռո ման կա թո լիկ, 
լա տին կա թո լիկ եկե ղե ցի է. եւ այդ պէս էլ ես այն տեղ մկրտուել եմ, եւ թուղթ եմ 
ստա ցել, որ քրիս տո նե այ եմ: Ար դէն հա յու թե անս կաս կա ծում էի, բայց դէ այս 
տե ղե կու թիւն նե րը չկար:

— Դուք ձեր լեհ ըն կե րու հուն կամ Լե հաս տա նի ըն կե րու հուն ինչ պէ՞ս 
ներ կա յա ցաք, որ պէս քուրդ ալե ւի՞:
— Այո, ես նրան այդ պէս էի ներ կա յա նում՝ քուրդ ալե ւի: Աւե լի շատ ալե ւի 

էի ասում: Ես ասում էի ես թուրք չեմ, քուրդ ալե ւի էի ասում: Այն ժա մա նակ ինձ 
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հա մար այս ազ գա յին հար ցե րը այն քան էլ կա րե ւոր չէր: Աւե լի շատ հա ւա տի 
վրայ էի կենտ րո նա նում:

— Կար ծում էք, որ այդ խնդի րը հի մա լու ծուա՞ծ է:
— Ես հի մա ազ նուու թե ամբ եթէ ասեմ, Ղա րա բա ղում շատ հան գիստ եմ 

զգում, քան թէ Թուր քի ա յում: Հա րիւր տո կոս:
— Ի՞նչու:
— Որով հե տեւ… ո՞նց ասեմ, ուղ ղա կի այդ պէս եմ զգում: Ես մի այն հա յե

րի մօտ եմ հա րա զատ զգում: Օրի նակ՝ իմ ամե նա մօ տիկ ըն կե րը, ում ես ամէն 
ինչ կա րո ղա նա յի պատ մել, ին քը հայ էր: Ո՛չ քուր դի, ոչթուր քի էի կա րո ղա նում 
պատ մել, նոյ նիսկ ես իմ բա րե կամ նե րին չէի կա րո ղա նում պատ մել: Ես նրան 
շատ մօ տիկ եմ զգա ցել ինձ, նրա մտա ծե լա կեր պը… Նրան ամէն ինչ ասել եմ: 
Իմ ամե նա մօ տիկ ըն կե րը հայ էր: Ինքն էլ է սե բաս տի ա ցի: Սե ւան, Ստամ բու լում 
է ապ րում: Քրիս տո նե այ հայ է, բայց նրանց ըն տա նի քի մէջ էլ ալե ւի ներ կան, 
հայ ալե ւի ներ: Սե բաս տի ա յում նոյ նիսկ նոյն թա ղա մա սում էր ապ րում, որ տեղ 
իմ հայրս էր եղել: Հի մա ես եկել եմ Հա յաս տան, հա յե րէն սո վո րել եմ, ին քը բայց 
քիչ է հա յե րէն խօ սում: Ղա րա բաղ է եկել նրա հայ րը, ու զում է այն տեղ ապ րել.

— Սե ւա նը ու րեմն ձեր զգաց մունք նե րը նոյն պէս հաս կա նում էր, գի տէր. 
այ սինքն՝ դուք նրան բա ցատ րե լու խնդիր չու նէ իք:
— Այո, այդ պէս է, կա րող էի նոյ նիսկ չխօ սել: Յե տոյ, ու զում էի Հա յաս

տա նը տես նել, ու զում էի գամ Հա յաս տան: Մի ան գամ որո շել եմ, ձմեռ էր, ինք
նա թի ռի տոմս եմ առել, յե տոյ բայց հրա ժա րուել եմ, չեմ եկել:

— Այդ առա ջի՞ն ան գամն էր, ծա նօթ չու նէի՞ք Հա յաս տա նում:
— Հա յաս տա նում ծա նօթ չու նէի, ուղ ղա կի ու զում էի գալ, բայց յե տոյ 

ասել եմ ի՞նչ եմ անում, Հա յաս տա նի մա սին ընդ հան րա պէս տե ղե կու թիւն չու
նէի: Բայց միշտ էլ դէ պի Հա յաս տան գա լու ցան կու թիւն ու նէի: Հի մա ես այս տեղ 
եմ:

— Ի՞նչու որո շե ցիք գնալ Ար ցախ: Եթէ հարցս կո ռեկտ չի, կա րող էք չա-
սել:
— Կինս ղա րա բաղ ցի է՝ ար ցախ ցի:
— Որ տե՞ղ էք ծա նօ թա ցել:
— Մենք ին տեր նէ տի մի ջո ցով ենք ծա նօ թա ցել, Երե ւա նում ենք առա ջին 

ան գամ իրար հան դի պել. այդ պէս է:
— Ղա րա բա ղում ձեզ որ պէս ի՞նչ գի տեն:
— Ղա րա բա ղում իմ անձ նագ րի անու նով բո լո րին ներ կա յա ցել եմ, թուր

քա կան անու նով: Բո լո րը գի տեն, բայց Ար մէն են ասում: Ես այդ պէս եմ խնդրել:
— Դա որե ւէ պրոբ լէմ ձեզ հա մար առա ջաց նո՞ւմ է ընդ հան րա պէս: Ձեզ-
նով հե տաքրքր ւո՞ւմ են:
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— Եթէ հե տաքրք րուեն՝ ես դա չգի տեմ, 100% կը հե տաքրք րուեն: Բայց 
ինձ ոչինչ չեն ասում: Իմ կնոջ ըն տա նի քում բո լորն իմ կե ան քը գի տեն, նրա բո
լոր հա րա զատ նե րը: Մար դիկ ինձ շատ լաւ են վե րա բեր ւում, ես բո լո րին ասում 
եմ, բո լոր այդ մար դիկ իմա նում են ես Թուր քի ա յից եմ: Բո լո րը բայց Թուր քի ա
յով հե տաքրքր ւում են, հարց նում են, թէ հա յե րի հան դէպ ոնց են վե րա բեր ւում:

— Ղա րա բա ղում որե ւէ մէ կը հաս կա ցա՞ւ ալե ւին ինչ է:
— Դրա մա սին շատ չեմ խօ սել՝ ալե ւի նե րի մա սին, աւե լի շատ կնոջս 

հետ եմ խօ սել: Նրան պատ մում եմ միշտ ալե ւի նե րի ու հա յե րի կա պե րի մա սին: 
Շատ նման մշա կոյթ կայ: Ալե ւի նե րի մէջ ազա տու թիւն կայ, մշա կոյ թով շատ են 
հե տաքրք րուած, նոյ նը Ար ցա խում է: Ինձ հա մար բո լո րո վին դժուար չի Ար ցա
խում, շատ հա րա զատ եմ ինձ զգում, շատ հան գիստ: Ըն կեր ներ ու նեմ: Ար դէն 
Ղա րա բա ղի բար բա ռով հա մա րեա ինչ որ ասում են՝ հաս կա նում եմ: Շու շի ում 
եմ ապ րում. ռու սե րէն էլ շատ եմ սո վո րել:

— Թուր քիա հի մա որ գնում էք, ձեր մի ջո ցով հե տաքրքր ւո՞ւմ են Հա յաս-
տա նը ինչ, Ղա րա բա ղը ի՞նչ է, ձեզ հար ցեր տա լի՞ս են:
— Այո, իմ ազ գա կան նե րուն մէջ լի նում է, բայց շատ մարդ կանց հետ ես 

չեմ շփւում: Ես աjնտեղ, ճիշտն ասած, շատ ըն կեր ներ չու նէի, մի տե սակ ես չէի 
վստա հում. երե ւի լաւ բան չէ ինչ ես անում էի, որ ըն կեր ներ չու նէի:

— Ի՞նչու որո շե ցիք Ձեզ Ար մէն կո չել: Որով հե տեւ «Ար մէն» հա՞յ է նշա նա-
կում:
— Էդ էլ կապ ու նի ճիշտն ասած, բայց այդ «արմ» ար մա տով անուն նե րը 

ինձ դուր են գա լիս, որով հե տեւ արեւ են նշա նա կում:
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Դեր սի մը զգա լի չա փով հա մա պա տաս խա նում է ներ կա յիս Թուր քի ա յի 

Հան րա պե տու թե ան «Կենտ րո նա կան Անա տո լիա» տա րա ծաշր ջա նի Թուն ջե
լի անու նը կրող իլին՝ նա հան գին: Թուն ջե լի իլը՝ նա հան գը ներ կայ անուամբ 
եւ վար չա կան սահ ման նե րով ձե ւա ւո րուել է 1936թ. Յու նուա րի 4ին ըն դու նուած 
«Թուն ջե լիի նա հան գի վար չու թե ան մա սին օրէնք»ով (Tunceli Vilayetinin İdaresi 
Hakkında Kanun): Նա հան գի վար չա կան կենտ րո նը Թուն ջե լի քա ղաքն է, որն 
իր հեր թին ձե ւա ւո րուել է 1936ից յե տոյ՝ այդ տա րած քի մի քանի գիւ ղե րի մի ա
ւոր մամբ: Թուն ջե լի իլը հիւ սի սից եւ արեւ մուտ քից սահ մա նա կից է Էր զին ջան 
(Երզն կա), հա րա ւից՝ Էլյա զիղ/Էլյա զիկ (Էլյա զիղ անու նը նախ կին Մա մու րեթ ուլ 
Ազիզ ան վան «ուլ ազիզ» հա տուա ծի բա նա ւոր լե զուում հնչիւ նա փո խուածհա
մա ռօ տուած ձեւն է), արե ւել քից՝ Բին գէ օլ (Բիւ րակն) իլե րին: Տե ղի բնակ չու թիւ նը 
գե րա դա սում եւ շա րու նա կում է գոր ծա ծել Դեր սիմ անու նը, որն օգ տա գործ ւում 
է նա եւ Թուր քի ա յում եւ այլ երկր նե րում, այդ թւում՝ գի տա կան եւ հրա պա րա կա
խօ սա կան գրա ւոր տեքս տե րում:

Թուն ջե լի իլը բա ժան ւում է ութ կա զա նե րի՝ գա ւառ նե րի՝ Թուն ջե լի, Չե
միշ կե զեք (Չմշկա ծագ), Խո զաթ, Մազ գիրդ (Մեծ կերտ, Մազ կերտ), Նա զի միէ 
(նախ կին անու նը՝ Ղզլքի լի սա կամ Կար միր Վանք), Օվա ջըկ (Օւա ճիկ, Բլուր), 
Փեր թակ (Բեր դակ), Փիւ լու միւր(Բո լո մոր): Ներ կա յիս սահ ման նե րով Ի. Դա
րասկզ բին Թուն ջե լին Դեր սիմ անուամբ վար չա կա նօ րէն են թարկ ւում էր Խար
բեր դի վի լա յե թին:

Հա մա պա տաս խա նում է Մեծ Հայ քի ծայր արեւմ տե ան հա տուա ծին՝ 
Բարձր Հայ քի հա րա ւին եւ Չոր րորդ Հայ քի՝ Ծոփ քի հիւ սի սին: Թէ պատ մա կան 
ան ցե ա լում, թէ ներ կա յումս ու նե ցել է եւ ու նի էթ նոկրօ նա կան խա ռը բնակ չու
թիւն: Վաղ միջ նա դա րում այս տեղ ապ րում էին հա յեր, հույ ներ, ասո րի ներ, թե
րեւս նա եւ սե մա լե զու այլ խմբեր, աւե լի ուշ յայտ նուել են թուրք մէն ներ, աւե լա ցել 
են իրա նա լե զու զա զա ներ ու քրդեր, Ի. դա րում՝ նա եւ թուր քա կան ինք նու թե ամբ 
մար դիկ: Տա րած քի բնակ չու թիւ նը թէ հայ կա կան, թէ բիւ զան դա կան, թէ օս մա
նե ան, թէ թուր քա կան իշ խա նու թիւն նե րի շրջան նե րում յայտ նի է եղել ըն թա ցիկ 
իշ խա նու թիւն նե րի հան դէպ քա ղա քա կան եւ կրօ նա կան այ լա խո հու թե ամ բ:

Ներ կա յիս Թուն ջե լիի բնակ չու թիւ նը բաղ կա ցած է զա զա խօս, քրման ջա
խօս եւ թրքա խօս ալե ւի նե րից, զա զա խօս, քրման ջա խօս եւ թրքա խօս սուն նի 
մահ մե դա կան նե րից, բո լորն էլ՝ տար բեր էթ նի կա կան ինք նու թիւն նե րով: Սուն
նի նե րի մի մա սի էթ նի կա կան ինք նու թիւ նը քրդա կան է, փոքր մա սի նը՝ թուր
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քա կան, բայց կան նա եւ «զա զա յա կան ինք նու թե ամբ» «զա զա խօս սուն նի ներ», 
ալե ւի նե րի մեծ մա սի ինք նու թիւ նը էթ նի կա կա նի հա ւա սա րուե ցուած «ալե ւի ա
կան» կամ «կզըլ բա շա կան» է, բայց կան նա եւ քրդա կան ինք նու թե ամբ ալե ւի
ներ: Թէ սուն նի նե րի, թէ ալե ւի նե րի մեջ կան տար բեր ժա մա նա կաշր ջան նե րում 
կրօ նա փո խուած հա յեր, հա ւա նա բար նա եւ յոյ ներ եւ ասո րի ներ: Հա յոց Ցե ղաս
պա նու թե ան եր կու շրջան նե րում՝ յա մի դե ան եւ երիտ թուր քա կան, տա րած քի 
մաս նա ւօ րա պէս ալե ւի ա կան բնակ չու թե ան մի մա սը ըն դու նել եւ ապաս տա նել 
է փախս տա կան հա յե րին: 1937 – 38ին Մուս տա ֆա Քե մա լի նա խա ձեռ նու թե ամբ 
թուր քա կան կա նո նա ւոր բա նա կի օգ տա գործ մամբ տե ղի է ու նե ցել Դեր սի մի 
բնակ չու թե ան ծան րա գոյն կո տո րած եւ բռնի տե ղա հա նու թիւն: Բռնի տե ղա հա
նու թիւն նե րը շա րու նա կուել են նա եւ 80ական նե րին եւ 90ական նե րին: Հա յոց 
Ցե ղաս պա նու թիւ նից յե տոյ Դեր սի մում մնա ցած եւ յա րա կից վայ րե րից այս տեղ 
ապաս տան գտած հա յե րը 1937 – 38ի կո տո րած նե րի թի րախ նե րից մէկն էին: 
Կեն դա նի մնա ցած նե րի վերջ նա կան ալե ւի ա ցու մը աւար տուեց հենց այդ ջար
դե րից յե տոյ: Ստո րեւ ներ կա յա ցուղ մարդ կանց պատ մու թիւն ներն ար տա ցո լում 
են իրենց կե ան քին առն չուած այդ դրուագ նե րը:

ԷԼ ՎԱ ԽԵ ՆԱ ԼՈՒ ԲԱՆ ՉԻ ՄՆԱ ՑԵԼ.  
ԱՄԷՆ ԻՆՉ ԷԼ ԱՐԵԼ ԵՆ ՄԵԶ ՀԵՏ
(Մենք որ եկանք, եկանք որ պէս ալե ւի,
բայց մեզ եր բեք ոչ ոք որ պէս ալե ւի չի ըն դու նել)

Թուն ջե լի/Դեր սի մի Մազ գիր տի1 շրջա նի Ալա նե ա զի գիւ ղը մի այն պաշ-
տօ նա պէս է այդ պէս կոչ ւում: Բո լորն այն անուա նում են Խո զը քէ օյ2: Հա րե ւա նու-

1 Մազ գիրտ  –  Մեծ կերտ, 19րդ. դա րում օգ տա գոր ծուել է նա եւ Գա րա չոր, Կա րա չոր անու նը՝ 
վար չա կան կենտ րո նի անու նից: Վար չա կան մի ա ւոր՝ գա ւառ Թուր քի ա յի Հան րա պե տու թե
ան Թուն ջե լիի նա հան գի հա րաւարե ւե լե ան մա սում: 19րդ. դա րի երկ րորդ կէ սից մտնում 
էր Խար բեր դի նա հան գի Դեր սի մի գա ւա ռի մէջ՝ որ պէս Մազ կեր տի Գա ւա ռակ: Օս մա նե ան 
Կայս րու թե ան շրջա նում Չար սան ջա կի գա ւա ռա կի կազ մում Խար բեր դի նա հան գի մէջ էր: 
Հա մա պա տաս խա նում է պատ մա կան Ծոփ քի՝ Չոր րորդ Հայ քի Պաղ նա տուն Գա ւա ռին, 
հա րա ւից սահ մա նակ ցում է Ծոփ քի Բա լա հո վիտ (ներ կա յիս Բա լու) Գա ւա ռին:

2 Խո զը քէ օյ [ներ կա յիս պաշ տո նա կան անու նը՝ Ալա նե ա զի]  –  Դե ռեւս հա րիւր տա րի առաջ 
գիւ ղը կոչ ւում էր Խո զա գիւղ: Հա ւա նա բար «գիւղ» բա ռը թուր քե րէն «քէ օյ»ի փո խուել է 
Դեր սի մի վերջ նա կան նուա ճու մից (1938) յե տոյ: Հա լա ջե ա նի հա ղորդ մամբ՝ անու նը տե ղա
ցի նե րը կա պում էին Հա յաս տա նում քրիս տո նէ ու թե ան տա րած մա նը դի մադ րող Տրդատ 
թա գա ւո րի խոզ դառ նա լու աւան դազ րոյ ցի հետ («Սրանք հա ւա տում էին Գրի գոր Լու սա-
ւոր չին չար չա րե լու հե տե ւան քով Տրդատ թա գա ւո րի կեր պա րա նա փոխ ման առաս պե լին 
եւ ասում, թէ գիւ ղի անու նը ոչ թէ Խո զըն գեղ է, այլ Խոզն տեղ: Իբր թէ Տրդա տը խո զի կեր-
պա րա նա փո խուե լուց յե տոյ, ապ րել է դի մա ցի Խաչ կե տու կի քա րայ րում, որի ստո րո տում 
գտնւում էին եկե ղե ցու փլա տակ ներ» (Գև որգ Հա լաջյան, Դեր սի մի հա յե րի ազ գագ րու թյու-
նը, հրա տա րա կու թյան պատ րաս տել և խմբագ րել է Դ. Վար դու մյա նը, Հայ ազ գագ րու-
թյուն և բա նա հյու սու թյուն, հտր. 5, 1975 (Երե ւան, Հայ կա կան ՍՍՀ ԳԱ Հրատ, էջ 73): Դեր
սի մում մին չեւ հի մա հա մո զուած են, որ Տրդա տի խո զա կերպ ման պատ մու թիւ նը տե ղի է 
ու նե ցել հենց Դեր սի մում եւ այդ կա պակ ցու թե ամբ ալե ւի դե դէ նե րը ցայ սօր աւան դազ
րոյց ներ են պատ մում (տե՛ս Հ. Խա ռա տե ան, «ՀայԱլե ւի ա կան Սո ցի ալԿրօ նա կան Սին
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թե ամբ գտնուող Շոր դա3 եւ Ալա նե ա զի գիւ ղե րը Թուն ջե լի ում բո լո րը հա մա րում 
էին հայ կա կան գիւ ղեր: «Այն տեղ հա յեր են ապ րում»՝ այդ գիւ ղե րից որե ւէ մէ-
կի անունն ասե լիս՝ աւե լաց նում էին իմ զրու ցա կից նե րը 2011ի հան դի պում նե րի 
ժա մա նակ:

Դեր սի մի միւս գա ւա ռակ նե րից Մազ գիր դը տար բեր ւում է նրա նով, որ 
այս տեղ առ հա սա րակ շատ են քրման ջե րէն խօ սող նե րը, այդ թւում՝ ալե ւի4 
քրման ջա խօս նե րը: Զգա լի թիւ են կազ մում նա եւ սուն նի քրման ջա խօս նե րը: 
Մազ գիր դում Դեր սի մի Նա զի միէ, Բո լո մե րի, Օւա ճիկ գա ւա ռակ նե րի հա մե մատ 
շատ են նա եւ քրդա կան ինք նու թիւն կրող նե րը: Այս մա սե րի գիւ ղե րը 1993 – 94ին, 
երբ թուր քա կան իշ խա նու թիւն նե րը Թուն ջե լի լեռ նա յին գիւ ղա կան բնա կա վայ-
րերն իբ րեւ թէ Քրդա կան Աշ խա տա ւո րա կան Կու սակ ցու թե ան զի նուած պայ-
քա րին մաս նակ ցե լու կաս կա ծան քով ամ բող ջո վին աւե րե ցին եւ բնակ չու թիւ նը 
ցրե ցին Թուր քի ա յի արեւմ տե ան շրջան նե րի մէջ, չեն քան դուել, չեն աւե րուել, 
բնա կիչ ներն էլ հիմ նա կա նում մնա ցել են իրենց բնա կա վայ րե րում:

2011 Յու լի սի վեր ջե րին Դա նա բու րան գիւ ղից գնում էինք Խո զը քէ օյ: Ճա նա-
պար հին, Շոր դա գիւ ղի մօտ մի տղա մարդ կանգ նեց րեց մե քե նան: Մեր վա րորդ 
Ալին կանգ նեց, հարց րեց, թէ ու՛ր է գնում: «Խո զը քէ օյ»՝ ասաց տղա մար դը: Մենք 
ու րա խա ցանք, որ հենց ճա նա պար հին հան դի պե ցինք Խո զը քէ օ յի բնակ չի: Մար դը 
բարձ րա ցաւ մե քե նայ: Հարց րինք, թէ ար դեօ՞ք Խո զը քէ օյ գիւ ղում է ապ րում:

թէ զը Դեր սի մի Ալե ւի նե րի Աւան դազ րոյց նե րում», Հան դէս Ամ սօ րե այ, Վի են նաԵրե ւան, 
2014):

3 Շոր դա  –  Շոր տան: Մեծ կեր տի գիւ ղե րից, ըստ Հա լա ջե ա նի 20րդ դա րասկզ բին գիւ ղում 
կար Թա գուոր անու նով եկե ղե ցի, եր կու այլ եկե ղե ցի նե րի աւե րակ ներ, մէ կը՝ Ս. Փրկիչ: 
Շոր դա նում ապ րում էին 240 հայ, 75 քուրդ (ալե ւի – Հ. Խ.) բնա կիչ (Հա լա ջե ան, էջ 98): Մի
այն 2016ին իմա ցա, որ Շոր դա նում բա ւա կա նա չափ ալե ւի ա ցած հա յեր կան, նոյ նիսկ՝ Դեր
սի մի հա յե րի մի ու թե ան գոր ծու նե այ ան դամ ներ:

4 Ալե ւի  –  Դեր սի մի բնակ չու թե ան հիմ նա կան մասն ալե ւի ա կան ուս մուն քի հե տե ւող ներ են: 
Դեր սի մի ալե ւի նե րը իրենց ուս մուն քը տար բեր են հա մա րում թուրք մէն եւ արաբ ալե ւի նե
րից եւ ալե ւիզ մը ըն կա լում են որ պէս իրենց առանձ նա յատ կու թիւն, ինք նու թե ան գլխա ւոր 
ցու ցիչ: Դեր սի մում կան թէ զա զա խօս, թէ քրմա նա ջա խօս, թէ թրքա խօս ալե ւի ներ: Ալե ւի 
են Դեր սի մի եւ յա րա կից տա րածք նե րի (Մու շում, Խար բեր դում, Երզն կա յում, Մա լա թի ա
յում, Էրզ րու մում եւն.) զա զա խօս բնակ չու թե ան մեծ մա սը եւ նոյն տա րած քի քրման ջի ա խօս 
քրդե րի մի մա սը: Դեր սի մի ալե ւի նե րի մեծ մա սը, ով քեր դա տո ղու թիւն ներ են անում ալե
ւիզ մի մա սին, պնդում են, որ ալե ւիզ մը կրօն չէ, այլ՝ «մար դա սի րու թիւն», «սէր աշ խար հի եւ 
մարդ կանց նկատ մամբ» եւ «ինք նու թիւն»: Նրանք կրօ նա կան որե ւէ գիրք չու նեն, սա կայն 
կրքոտ սէր եւ պաշ տա մունք ու նեն գրքի՝ առ հա սա րակ, քրիս տո նէ ա կան կրօ նա կան գրքե րի 
նկատ մամբ մաս նա ւո րա պէս, կրօ նա կան կա ռոյց ներ չու նեն, սա կայն խիստ զգա յուն պաշ
տա մուն քա յին վե րա բեր մունք ու նեն Դեր սի մում այժմ մեծ մա սամբ ոչն չա ցուած հայ կա կան 
քրիս տո նէ ա կան եկե ղե ցի նե րի, վան քե րի եւ նոյ նիսկ դրանց աւե րակ նե րի նկատ մամբ, եւ 
նոյն քան մեր ժո ղա կան վե րա բեր մունք՝ իս լա մա կան ցան կա ցած՝ սուն նի ա կան կամ շի ա
յա կան ուս մուն քի եւ կրօ նա կան կա ռոյց նե րի՝ մզկի թի նկատ մամբ: Ալե ւիզմն իս լա մա կան 
աշ խար հում առ հա սա րակ հա մար ւում է շի իզ մի ծայ րա յեղ աղան դա ւո րա կան ուղ ղու թիւն: 
Հա մար ւում է, որ ալե ւի նե րի կրօ նա կան պատ կե րա ցում նե րը խարս խուած են իս մա յի լիզ մի, 
շի իզ մի, քրիս տո նէ ու թե ան, նա խա իս լա մա կան կրօ նա կան պատ կե րա ցում նե րի, յու նա կան 
փի լի սո փա յա կան ընդ հան րա ցում նե րի վրայ:
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— Այո, — ասաց, — բայց բան ջա րա նոցս այս տեղ է, եկել էի մի փոքր աշ
խա տե լու: Իսկ դուք որ տե ղի՞ց էք եկել:

— Հա յաս տա նից ենք, — ասա ցինք, — Հա յաս տա նը գի տէ՞ք:
— Հա յաս տա՞նը: Այո: Ես էլ հայ եմ:
— Հա՞յ էք: Իս կա պէ՞ս:
— Այո, ես էլ հայ եմ: Պե տու թիւնն էլ գի տի, բո լորն էլ գի տեն, ես էլ չեմ 

թաքց նում:
— Իսկ գիւ ղում շա՞տ հա յեր կան:
— Հի մա քիչ կան: Բո լո րը գնա ցին. Գեր մա նի ա յում են, Ֆրան սի ա յում, 

Ստամ բու լում: Քիչ մարդ է մնա ցել, հիմ նա կա նում՝ իմ տա րի քի մար դիկ, մե ծե
րը: Բո լո րի երե խա նե րը դրսե րում են:

— Մե՞ծ գիւղ է Խո զը քէ օ յը:
— Այդ քան մեծ չի, մի քանի փոքր թա ղա մաս է:
— Իսկ գիւ ղում մնա ցե՞լ են ու րիշ հա յեր: Եւ իրենք ասո՞ւմ են իրենց հայ 
լի նե լու մա սին:
— Նրանք, ով քեր վա խե նում էին ասել, թո ղե ցին գնա ցին: Հի մա բո լորն 

էլ գի տեն մեր գիւ ղա ցի նե րի հայ լի նե լը, պե տու թիւնն էլ, կա ռա վա րու թիւնն էլ, 
ժո ղո վուրդն էլ… Բո լորն էլ գի տեն, ասես, թէ չա սես՝ ամէն ինչ բո լո րին յայտ նի է: 
Մենք Մի րաք նե րից5 ենք, նրանց թոռ ներն ենք:

5 Մի րաք ներ, Մի րա քե ան/Մի րա գե ան  –  հայ կա կան տոհմ Դեր սի մում: Ըստ 19րդ. դա րի 
վերջ20րդ դա րի սկզբի հայ հե ղի նակ նե րի, Դեր սի մում մի ակ հայ կա կան տոհ մը, որ ապ
րում էր աշի րէ թա յին կա պե րով, հո ղա տէր էր, տոհ մի ան դամ նե րը զէնք էին կրում: Տոհ մը, 
եր բեմն մաս նակ ցում էր բնա կան հարս տու թե ան վե րա բաշխ ման ներդեր սի մե ան կռիւ նե
րին, եւ դեր սիմ ցի նե րի հետ մի ա սին պայ քա րում էր Դեր սի մի ան կա խու թե ան եւ ինք նիշ
խա նու թե ան հա մար: Հա լա ջե ա նը Մի րա գե ան նե րի բնա կու թե ան վայ րե րը գիւղ առ գիւղ 
յի շե լուց յե տոյ, աւե լաց նում է. «ամէն ոք, քուրդ թէ հայ, վկա յում են, որ Մի րա գե ան նե րը 
շատ հին են, այն քան հին, որ քան Դեր սիմն ու դեր սիմ ցին: …Մի րա գը Մի րագ էր, քա նի 
դեռ հայ էր, հենց որ նա հրա ժար ւում էր հա յու թիւ նից, իրա ւունք չու նէր Մի րագ կո չուե լու» 
(Հա լա ջե ան, էջ 252 – 254), եւ հենց ինքն էլ ալե ւի ա ցած Մի րաք նե րին թուար կում է ալե ւի ա
կան աշի րէթ նե րի ցան կում՝ «Խու թաց Ձո րից մին չեւ Տու ժիկ Պա պա յի փէ շե րը ապ րում էին 
աւե լի քան 120 հա զար բնիկ ներ՝ հայ տա րան ցի, խռան ցի, ճիպ րան ցի, ալան ցի, մի րագ ցի, 
ապա սան ցի եւ այլ աշի րէթ նե րի անուան տակ, բո լորն էլ ալե ւի ներ» (նոյն, էջ 263): Մէկ 
այլ հայ հե ղի նակ, Անդ րա նի կը, իր աշ խա տան քում յա տուկ բա ժին ու նի՝ «Տէր սիմ ցի Հա յե
րը Կամ Մի րա գե ան նե րը»: Նա մաս նա ւո րա պէս գրում է. «Տեր սի մի, մա նա ւանդ Տու ժի քի 
կող մե րը կան բա ւա կան թուով հա յեր՝ բո լո րո վին ան կախ եւ հար կա տուու թիւ նից ազատ, 
որոնք յայտ նի են Մի րա գե անք, Մի րագ ցիք կամ Մի րա գե ան ներ անու նով: Սո ցա մար դա-
հա մա րը կը հաս նի 7000 մար դու, որոնք պա տե րազ մի ժա մա նակ եւ առ հա սա րակ ու նեն 
պատ րաստ 3000 մար տիկ… Մի րա գե ան նե րի գլխա ւոր բնա կա տե ղի ներն են Տէր-Ովան, 
Չո խուր, Էքըզ, Հա լուո րու, Թո րուտ կամ Հա լուո րու Ս. Կա րա պետ վան քը, եւ զա նա զան 
մեծ ու փոքր գիւ ղե րու մէջ կ’ապ րին քրդե րու hետ խառն եւ ան խառն:…Մի րա գե ան ներն 
ան վե հեր են, ազա տօ րէն են շրջում, միշտ զի նուած են… նոյ նիսկ թուրք կա ռա վա րու թիւ-
նը չի հա մար ձակ ւում այս ցե ղից որե ւէ մէ կին ձեր բա կա լել, որով հե տեւ մէ կին տաս – քսան 
են պա տաս խա նում: …Մի րա գե ան նե րը քրդե րից առա ւել են ան վե հե րու թե ամբ, քա ջու-
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— Դո՞ւք: Դուք Մի րաք նե րի թո՞ռն էք:
— Մեր ամ բողջ գիւղն է Մի րաք նե րից: Մենք ոչ մէ կից էլ չենք վա խե նում: 

Նա զի մի էի (նախ կին Կը զըլ քի լի սէ – Հ. Խ.) կող մերն էլ կան Մի րաք նե րից, այն
տե ղից էլ են մի քանի սը եկել մեր գիւղ: Բո լորն էլ գի տեն մենք ով ենք, վա խե
ցող նե րը գնա ցել են, մենք մնա ցել ենք: Հա սանք մեր տուն, հա մե ցէք, մեր տուն 
եկէք, մի ա սին թէյ կը խմենք:

Մե քե նան կանգ նել էր ցածր, մի յար կա նի մի տան մօտ:

Մար դը մտաւ իր տուն, որ տե ղից ան մի ջա պէս դուրս եկաւ մօտ վաթ սու-
նա մե այ մի հա ճե լի կին եւ ժպի տը դէմ քին ու րա խու թե ամբ մեզ ներս հրա ւի րեց.

— Բա րի էք եկել, տուն մտէք, հա մե ցէք:
Տան տէ րե րին հե տե ւե լով՝ հա նում ենք կօ շիկ նե րը եւ մեր ամ բողջ խմբով՝ 

հինգ հո գով տուն ենք մտնում: Հին տուն է, ցածր առաս տա ղով, կրով սպի տա-
կեց րած պա տե րով, յա տակն ամ բող ջո վին ծած կուած է ձեռ քով գոր ծած խսիր-
նե րով: Մա քուր, խա ղաղ տուն է: Պա տե րին լու սան կար ներ են կա խուած, եւ 
դրան ցից ամէ նա մե ծը սուրբ Ալիի նկարն է, տա կը մա կագ րու թիւն. «Ալ լա հըն 
աս լան Հազ րաթ Ալի» (Ալ լա հի առիւծ Սուրբ Ալի): Ալե ւի նե րի տնե րի հիմ նա կան 
բաղ կա ցու ցիչ նե րից է այդ նկա րը:

— Մենք Հա յաս տա նից ենք եկել, — տիկ նո ջը նոյն պէս բա ցատ րում ենք, 
որ պէս զի յան կարծ այն պի սի բան չա սի, որ ցան կա լի չէր լի նի հա յաս տան ցի նե
րին ասե լու:

— Բա րով էք եկել, — ժպի տը դէմ քին հաս տա տում է տի կի նը:
Շա րու նա կում ենք դի տել պա տե րի լու սան կար նե րը:

թե ամբ, հարս տու թե ամբ, ար հես տա ւո րու թե ամբ, առեւտ րա կա նու թե ամբ, բա րո յա կա նու-
թե ամբ, ըն կե րա սի րու թե ամբ…» (Անդ րա նիկ, Ճա նա պարհր դու թիւն Դէ պի Տէր սիմ, տպ. 
Մնա ցա կան Մար տի րո սե անց, Թիֆ լիս, 1900, էջ 176 – 177):
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Կի նը բա ցատ րում է. — սա հարսս է, սա որ դիս է, Ֆրան սի ա յում է ապ
րում: Սա էլ մեր հայրն է:

Մենք յայտ նում ենք մեր անուն նե րը, հարց նում ենք տիկ նոջ անու նը.
— Զուլ ֆիա Փո լադ (փո լադ՝ պող պատ, պող պա տի նման ամուր – Հ. Խ.): 

Դուք նստէք, զրու ցէք, ես գնամ թէյ բե րեմ:
Նստում ենք: Պատ մում ենք մեր այ ցե լու թե ան նպա տա կը, թոյլ տուու-

թիւն ենք խնդրում ձայ նագ րե լու, լու սան կա րե լու: Ամու սի նը հա ճոյ քով հա մա-
ձայն ւում է զրու ցել:

— Ձեր գիւ ղը հի՞ն գիւղ է:
— Մեր գիւ ղը նախ կի նում ամ բող ջո վին հայ կա կան գիւղ էր: Գիւ ղի 

անունն էլ, մարդ կանց անուն ներն էլ հայ կա կան անուն ներ էին: Ինն սու նա կան
նե րին լրիւ փո խե ցին, թրքաց րին: Հի մա գիւ ղի անու նը դար ձել է Ալա նե ա զի: 
Խո զը քէ օյ էր առաջ, բայց «խո զը» հա յե րէն բառ է, «Խո զը քէ օյ»՝ այ սինքն «խո
զե րի գիւղ»: Մի քսան տա րի առաջ փո խե ցին անու նը:

— Ին չո՞ւ էր անու նը Խո զը քէ օյ: Հա յե րը ժա մա նա կին այս տեղ խո՞զ են 
պա հել:
— Այդ պի սի բան չի եղել: Մենք այս տեղ եկել ենք Նա զի մի է ից (նախ կին 

Կը զըլ քի լի սէ – Հ. Խ.): Մեր պա պե րը այն տե ղից են եկել: Մեր գլխա ւո րը Մի րաք 
աղան էր, այս տեղ բո լո րը Մի րա քին ճա նա չում էին:

— Հի մա գիւ ղում բո լո րը Մի րա քի հետ եկած նե՞րն են:
— Ոչ, ոչ բո լո րը: Ու րիշ ներ էլ կան: Մի րաք նե րից շատ քիչ են մնա ցել, 

գնա ցին: Գնա ցել են Գեր մա նիա, Ֆրան սիա, Հո լան դիա, տար բեր տե ղեր, 
Ստամ բուլ…

— Այս տու նը, որ տեղ նստած ենք, ե՞րբ է կա ռու ցուել:
— Սա հին տուն է, հայրս է կա ռու ցել, յե տոյ ես մի քանի սե նե ակ եմ աւե

լաց րել:
— Իսկ ե՞րբ են ձե րոնք եկել Նա զի մի է ից: Ին չո՞ւ են տե ղա փո խուել այս-
տեղ:
— [19]15 թուից յե տոյ: Եկել են նախ Շոր դա, այս տե ղից մօ տիկ է: Մենք 

մեծ խումբ էինք, բո լո րը՝ Մի րաք նե րից: Շոր դա յից եկանք այս գիւ ղը, այս տեղ 
ոչ ոք չկար, մենք հաս տա տուե ցինք: Բայց յե տոյ մի մարդ կար, Թա միր աղան, 
ասաց, որ ինքն է այս տե ղե րի տէ րը: Նա որ չլի նէր, մենք հի մա այս տեղ տէր կը 
լի նէ ինք:

— Երբ որ այս գիւղ եկաք, դուք դեռ քրիս տո նեա՞յ էիք:
— Մեր հայ լի նե լը բո լո րը գի տեն, ժո ղո վուրդն էլ գի տի, կա ռա վա րու

թիւնն էլ գի տի: Մենք որ եկանք, եկանք որ պէս ալե ւի, բայց մեզ եր բեք ոչ ոք 
որ պէս ալե ւի չի ըն դու նել: Ալե ւի չեն ըն դու նել, որով հե տեւ բո լորն էլ իմա ցել են 
մեր հայ լի նե լը, եւ մենք էլ դա չենք թաքց րել: Տե սէք, հի մա էլ չեմ թաքց նում եւ 
կրկնում եմ, որ պե տու թիւնն էլ գի տի:
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— Հա յաս տա նում դեր սիմ ցի մի մարդ գիրք է գրել, որում գրուած է, որ 
Խո զը քէ օ յում դեռ 1915ից առաջ Մի րաք ներ էին ապ րում 6:
— Չի եղել այդ պի սի բան, այս տեղ յե տոյ, 15ից յե տոյ են եկել մեր պա պե

րը: Բայց հնուց էլ սա հայ կա կան գիւղ է եղել: Այդ հա յե րին կար ծեմ կո տո րել են: 
Այդ պէս են պատ մում: Այս տեղ վա ղուց մի զի ա րէթ է եղել, այդ զի ա րէ թում Սուրբ 
Յիւ սու քի7 գե րեզ մա նը կայ, հենց աղ բիւ րի մօտ է: Այ սօր էլ մար դիկ գնում են, մոմ 
են վա ռում, մա տաղ են անում: Ոմանք էլ տակն այն քան են փորփ րել, ոս կի են 
փնտռում, որ քարն ամ բող ջո վին խա խուտ է դար ձել: Մե րոնք ան ցե ա լում խե
լօք են եղել: Նախ կի նում դրա մատ ներ չկա յին, դրա հա մար էլ մար դիկ ինչ քան 
հարս տու թիւն, փող ու նէ ին՝ տա նում էին գետ նի տակ, հո ղում թա ղում, անունն էլ 
զի ա րէթ էին դնում, այ սինքն՝ սրբա վայր, սուրբ տեղ, որ պէս զի որե ւէ մէ կը չգնայ 
այն տեղ փո րի: Շատ խե լօք են եղել: Բայց պե տու թիւնն այդ բո լորն իմա ցել է, 
յե տոյ իրենք եկել են այդ բո լոր սրբա տե ղե րը փո րել են, հարս տու թիւն նե րը տա
րել են: Հի մա մեզ, մեր ցե ղին, ում որ այդ ամ բողջ հարս տու թիւ նը պատ կա նում 
է, ասում են՝ «մի փո րէք, սրբա տե ղի է»: Իսկ դուք թա ղուած գան ձե րի տե ղե րի 
քար տէզ չու նէ՞ք: Եթէ ինձ մի հատ քար տէզ ցոյց տաք, ես ձեզ կը տա նեմ, բո լոր 

6 19րդ. դա րա վեր ջին Անդ րա նիկ հե ղի նա կը եղել էր Խո զը քէ օյ գիւ ղում եւ մաս նա ւո րա պէս 
գրում է. «Խօ զըն գեղ հա յաբ նակ գիւ ղը բաղ կա ցած էր 55 – 60 տնե րից, որոնց բնա կիչ ներն 
առ հա սա րակ Մի րա գե ան ցե ղին կը պատ կա նին» (Անդ րա նիկ, էջ 64): Խո զըն գե ղում Անդ
րա նի կին պատ մել են, որ իրենց գիւ ղից հիւ սիսարե ւե լեք երեք – չորս ժա մուայ ճա նա պար
հի վրայ գտնուող ՏէրՈվան դաշ տա գե տի նը իրենց սե փա կա նու թիւնն է, Մի րա գե ան նե րի 
բուն հայ րե նիքն է, որ ոմն ՏէրՈվա նէ սի անու նով անուա նուած է ՏէրՈվան: Տէր Ովա նէ սը 
Մի րա գե ան նե րի նա խա հայրնա հա պետն է, իսկ Մի րագ անու նը Տէր Ովա նէի ազ գա նունն 
էր, եւ որն, «ըստ Մի րա գե ան նե րու, Մա մի կո նե ան նե րէն սե րած ու առա ջա ցած է»: Ժա
մա նա կով Մի րա գե ան նե րը բո լորն էլ մի ա սին Տէր Ովա նում էին ապ րում, բայց շա տա նա
լով ցրուել են Դեր սի մի զա նա զան կող մե րում, մի մասն էլ Մեծ կերտ է եկել՝ Տէր Ովա նում 
մնա ցող նե րից ստո րագ րու թիւն առ նե լով, որ իրենք էլ այն տեղ սե փա կա նու թիւն ու նեն: Տէր 
Ովա նում մնա ցող նե րի մեծ մա սը, սա կայն, ժա մա նա կի ըն թաց քում քրդա ցել են, որ պէս 
հայՄի րագ մնա ցել է մի այն փոքր մա սը: Յե տա գա յում, երբ որոշ Մի րա գե ան ներ ցան կա
ցան վե րա դառ նալ Տէր Ովան, այս տե ղի քրդա ցած նե րը դէմ եղան, ասե լով, որ չեն ճա նա
չում իրենց պա պե րի ստո րագ րած թուղթգի րը: Այն պէս որ ար դիւն քում Մի րա գե ան նե րի ու 
Տէր Ովա յի մէջ սաս տիկ վէճ առա ջա ցաւ, եւ իրենք գտնում են, որ հար կա ւոր է այդ սե փա
կա նու թիւ նը բռնի ետ բե րել (էջ 68 – 69): Անդ րա նի կի տե ղե կու թիւն նե րով Մի րա գե ան ներ 
էին ապ րում նա եւ Խո զըն գե ղից հա րաւ գտնուող Ղը զըլ ճուղ հայ կա կան գիւ ղում, որ տեղ 
հա յե րը 25 – 30 տուն են, քրդե րը՝ 2 – 3 տուն (էջ 70), ինչ պէս նա եւ Ղը զըլ ճու ղից արեւ մուտք, 
Մնձու րի միւս ափին, 25 տնե րից բաղ կա ցած Թի րիշ մէկ գիւ ղում ամ բող ջը «Մի րա գե ան ցե-
ղին կը պատ կա նին» (էջ 76):

7 Սուրբ Յու սիկ  –  Գրի գոր Լու սա ւոր չի թո ռը, նրա աւագ որ դի Վրթա նէ սի եր կուո րե ակ նե րից 
մէ կը՝ Աղուան քի լու սա ւո րիչ հա մա րուող Գրի գո րի սի կրտսեր եղ բայ րը: Հա յոց Հայ րա պետ 
է դար ձել 341/342ին: Ըստ աւան դու թե ան՝ մեծ տա ռա պանք ներ էր կրում հա յոց ար քու նի քի 
եւ ազ նուա կան նե րի աշ խար հիկ բար քե րի պատ ճա ռով ու յա ճախ էր սաս տում նրանց, որի 
պատ ճա ռով Տի րան թա գա ւո րը նրա դէմ թշնա մա ցել էր: Հեր թա կան մի կշտամ բան քից 
յե տոյ թա գա ւո րի հրա մա նով նրան Ծո փաց գա ւա ռի Բնա բեղ Բեր դի հենց եկե ղե ցու մէջ 
բրա ծեծ են անում, որից յե տոյ կի սա մահ հայ րա պե տին տե ղա փո խում են Թոր դան գիւղ՝ իր 
հայ րա կան կա լուած քը, որ տեղ էլ մա հա նում է 347ին (Շնորհք Արք. Գա լուս տե ան, Հա յազ գի 
Սուր բեր, «Գան ձա սար», Երե ւան, 1997, էջ 51 – 53): Սուրբ Յու սի կի թաղ ման վայ րը Բարձր 
Հայ քի Դա րա նա ղիի Թոր դա նում են յի շում Փաւստոս Բու զանդն ու Մովսէս Խո րե նա ցին:
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տե ղե րը ցոյց կը տամ8: Անընդ հատ այդ պի սի մար դիկ են գա լիս, քար տէզ նե րը 
ձեռք նե րին փնտռում են: Որ տե ղի՞ց են ճա րում այդ քար տէզ նե րը՝ չեմ հաս կա
նում: Բայց կան այդ պի սի մար դիկ:

— Այս քան զրու ցում ենք, բայց ձեր անու նը չա սա ցիք:
— Զիա Փո լադ: (Զի յա՝ լոյս է նշա նա կում – Հ. Խ.):
— Իսկ ձեր պա պա կան, հայ րա կան, ձեր գեր դաս տա նի անո՞ւնը:
— Մեր պա պա կան ազ գա նու նը Բոշ թաշ է եղել [Բոշ թաշ մա կա նու նը 

տրուել է 1930ական նե րին Թուր քի ա յում մա կա նուն նե րի ռե ֆոր մի շրջա նում]: 
Հօ րեղ բայրս ու հայրս մի տա րած քի, հո ղի հա մար վէճ են ու նե ցել, հօ րեղ բայրս 
հօրս ձեռ քից այդ տա րած քը վերց րել է: Հայրս էլ ջղայ նա ցել է, գնա ցել հրա ժա
րուել է Բոշ թաշ ազ գա նու նից, վերց րել է Փո լադ ազ գա նու նը: Հի մա մենք Փո լադ 
ազ գա նու նով ենք:

— Ձեր կնոջ պա պա կան ազ գա նունն ինչ պէ՞ս էր:
— Անու նը Զուլ ֆիա է, հայ րա կան ազ գա նու նը՝ Գոք: Կնոջս հայ րը հայ է:
— Զուլ ֆի ան նոյն պէ՞ս ձեր գիւ ղա ցի է:
— Չար սան ջա քից9 է, Գու նէ Դե րէի Բոշ քու գիւ ղից: Հուշ տա կում էլ հա յեր 

կան:
— Հի մա ձեր այս գիւ ղում Մի րա քե ան ազ գա նու նով մարդ կա՞յ:
— Ես Գեր մա նի ա յում եր կու հատ գիրք եմ տե սել, այդ գրքում այս տա

րած քի, այս տե ղի բո լոր աշի րէթ նե րի, ազ գա նուն նե րի ծա գու մը, պատ մու թիւ նը 
գրած է: Հա յե րէն գիրք է: Այդ ժա մա նակ ես երի տա սարդ էի, նոյ նիսկ ամուս նա
ցած չէի, այդ գիր քը ցոյց տուո ղին ասե ցի այդ գրքով նա յի, ինձ հա մար մի լաւ 
չա փա նիշ նե րով աղ ջիկ գտի: Խոս տա ցաւ, յե տոյ գնաց Շուէյ ցա րիա: Խոս տա ցել 
է այդ գրքե րը թարգ մա նած ինձ ու ղար կել, բայց դեռ չեմ ստա ցել:

— Ձեր գիւ ղը ե՞րբ է ամե նա մար դա շա տը եղել, ե՞րբ էր, որ մար դիկ այս 
գիւ ղից չէ ին գնում եւ բնա կիչ նե րի թիւն աճում էր:

8 Քար տէզ նե րով ոս կի փնտռող հա յե րի առաս պե լը շատ տա րա ծուած է ողջ Արեւմ տե ան 
Հա յաս տա նի՝ Արե ւե լե ան Թուր քի ա յի ներ կա յիս քուրդ ու թուրք բնակ չու թե ան մէջ: Մի կող
մից թա ղուած ոս կի նե րի մա սին պատ մու թիւն նե րը, միւս կող մից՝ իս կա պէս քար տէզ նե րը 
ձեռք նե րին պտտուող հա յե րի գո յու թիւ նը մի մե անց փոխլ րաց նում են՝ բոր բո քե լով հա յե րի 
թո ղած հարս տու թիւն նե րը փնտռող նե րի երե ւա կա յու թիւ նը: Մենք էլ քար տէ զով էինք. մեր 
ձեռ քին Դեր սի մի վար չա կան քար տէզն էր: Սա կայն ար դէն փորձ ու նէ ինք, որ բա ցատ րու
թիւն ներն աւե լորդ են, տե ղա ցի նե րը, մէկ է, քար տէ զով մարդ կանց ոս կի փնտռող նե րի տեղ 
էին ըն դու նում:

9 Չար սան ջակ  –  քա ղաք եւ վար չա կան կենտ րոն Օս մա նե ան Կայս րու թե ան Դեր սի մի հա
րա ւա յին դաշ տա յին շրջա նում: 19րդ. դա րի երկ րորդ կէ սից մտնում էր Խար բեր դի նա
հան գի Դեր սի մի գա ւա ռի մէջ: Հա մա պա տաս խա նում է պատ մա կան Ծո փաց Աշ խար հի 
Շա հու նե աց Ծոփք եւ Պաղ նա տուն գա ւա ռին: 20րդ դա րասկզ բին ու նէր 60 հա յաբ նակ գիւղ 
(Գ.Ա.Երե ւա նե ան, Պատ մու թիւն Չար սան ճա գի հա յոց, Պէյ րութ, 1956; նա եւ՝ Հա լա ջե ան, էջ 
88 – 99):
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— Դժուար թէ կա րո ղա նամ ասել, բայց հի մա 100 մար դուց աւել չի լի նի: 
Ես ինքս էլ իմ երե խա յին, տղա յիս ու ղար կե ցի Գեր մա նիա: Ես իմ ձեռ քով իմ 
տղա յին վստա հա գիր տուե ցի, նա գնաց Ստամ բուլ, իր ինք նու թիւ նը՝ հայ լի նե լը 
վե րա կանգ նեց, հայ դար ձաւ եւ այդ պէս գնաց Գեր մա նիա: Գեր մա նի ա յում նրա 
ինք նու թիւ նը հի մա հայ կա կան է:

— Ինչ պէ՞ս փո խեց ինք նու թիւ նը, ի՞նչ գոր ծո ղու թիւն ներ արեց:
— Սկիւ տա րում10 մենք ծա նօթ ներ ու նենք, նրանք արե ցին, օգ նե ցին: Ես 

նրա ինք նու թե ան վկա յա կանն ու նեմ, բե րեմ ցոյց տամ:
Գնում է վկա յա կա նը բե րե լու: Հարց նում ենք կնո ջը. — Այս տա րած-

քում քա նի՞ մարդ փո խած, վե րա կանգ նած կը լի նի ինք նու թիւ նը: Ինչ պէ՞ս են դա 
անում:

(Կի նը) — Ես չգի տեմ, իրեն հարց րէք:
Ամու սի նը ետ է գա լիս ինք նու թե ան վկա յա կա նով:
— Ձեր տղա յի անո՞ւնն էլ է փո խուել:
— Ոչ, նոյնն է մնա ցել: Անու նը նոյնն է մնա ցել, բայց գրուել է էր մա նի 

(հայ): Ահա վկա յա կա նը:
— Հի մա Ձեր որ դին, որ գնա ցել է Գեր մա նիա, ու հա յի ինք նու թե ան վկա-
յա կա նով է գնա ցել, Գեր մա նի ա յում փոր ձե՞լ է հա յե րի հետ կա պուել, ծա-
նօ թու թիւն հաս տա տել:
— Ես չգի տեմ, նա այն տեղ է, ես՝ այս տեղ, ի՞նչ իմա նամ:
— Այ սինքն ու զում եմ հարց նել, թէ ինք նու թե ան վկա յա կա նը ի՞նչ է փո-
խում մար դու մէջ: Նոր շրջա պատ, նոր մար դի՞կ են յայտն ւում: Կամ գու ցէ 
շրջա պա տի մարդ կանց վե րա բեր մո՞ւնքն է փոխ ւում:
— Դէ հի մա իմ որ դին գնա ցել է Գեր մա նիա, աշ խա տում է, ոնց որ թէ 

հա յե րի հետ է աշ խա տում: Դի մել է կե ցու թե ան իրա ւունք ստա նա լու, բայց դեռ 
ըն թաց քի մէջ է, դեռ օրի նա կան չի: 2001ին փո խել է ինք նու թիւ նը եւ գնա ցել:

[Մենք նա յե ցինք այն, ինչ տան տերն «ինք նու թե ան վկա յա կան» էր 
անուա նում: Պար զուեց, որ «հայ լի նե լը վե րա կանգ նե լը» եւ «հայ դառ նա լը» ան-
ձի մկրտու թե ան վկա յա կանն էր, որում «հայ» բա ռը ար տա ցո լուած է մի այն հայ 
եկե ղե ցու առն չու թե ամբ՝ «Կը Հաս տա տենք, որ վե րո յի շե ալ ան ձը մկրտուած 
է ըստ օրի նի եւ որ պէս զա ւակ Հայ եկե ղե ցիի»: Մկրտու թե ան վկա յա կա նում 
մկրտու թե ան տա րե թի ւը նշուած է 1974ը, վկա յա կա նի տրման տա րե թի ւը՝ 2001: 
Այ սինքն մկրտու թե ան տա րե թի ւը յար մա րե ցուել էր ծննդե ան թուա կա նին]:

— Ձեր միւս երե խա նե րը որ տե՞ղ են ապ րում:
— Ստամ բու լում են: Ութ երե խայ ու նեմ, չոր սը ամուս նա ցած են, չոր սը 

ամուս նա ցած չեն: Տղա նե րիցս մէկն այս տեղ է, ինձ հետ է ապ րում: Այս տա րուայ 

10 Թա ղա մաս Ստամ բու լում:
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փա ռա տօ նին11 Թուն ջե լի ում մի աղ ջիկ է տե սել, հա ւա նել է, ասում է վա ղը կը 
գամ, կը խօ սենք:

«Ինք նու թե ան վկա յա կա նը» հա յե րէն

— Այդ աղ ջիկն ալե՞ւի է:
— Այո, ալե ւի է: Կար ծում եմ նրա ծնող նե րը դէմ չեն լի նի: Դէ այս տեղ 

այն քան ալե ւի ա ցած հա յեր կան, որ ում էլ հարց նես՝ կը պար զուի ար մատ նե
րում հայ կայ: Մենք որ՝ դէմ չենք: Դեռ երե խայ են, փոքր են, թող մե ծա նան, ես 
տղա յիս հա մար կ’ու զեմ: Մենք չենք թաքց նում մեր հայ լի նե լը: Ին չո՞ւ թաքց նեմ, 
ին չի՞ց վա խե նամ, ու մի՞ց վա խե նամ: Կա ռա վա րու թիւ նը շատ լաւ էլ գի տի ամէն 
ինչ, գի տի մեր ար մատ նե րը: Մեր գիւ ղա պետն էլ շատ լաւ գի տի: Գա լիս է, գնում 
է, այս տեղ մեզ հետ նստում է, խօ սում է, ու տում ենք, խմում ենք:

— Ձեր միւս զա ւակ նե րի ինք նու թիւն նե րը վկա յա կա նով չէ՞ք փո խել:
— Չէ, դրա կա րի քը չի եղել: Այն մէ կը գնում էր Եւ րո պա, այդ պատ ճա ռով 

փո խե ցինք: Բայց ցան կա ցած փո փո խու թիւն խօ սակ ցու թիւն ներ է բե րում լրա
ցու ցիչ հե տաքրք րու թիւն, ի՞նչ իմաստ ու նի այդ ամէնն սկսել:

— Վեր ջին տա րի նե րին թուր քա կան թեր թե րը յա ճախ են գրում դա տա-
րա նով կամ հա յոց պատ րի ար քա րա նում ինք նու թիւ նը վե րա կանգ նած 
հա յե րի մա սին: Դա ձեզ ու րա խաց նո՞ւմ է:
— Պե տու թիւ նը միշտ էլ իմա ցել է մեր մա սին, միշտ էլ իմա ցել է մեր հա

մոզ մունք նե րի մա սին, բայց նախ կի նում վա խե նում էինք բարձ րա ձայն ասել այդ 

11 Նկա տի ու նի Մնձու րի ամէ նա մե այ երաժշ տա կան փա ռա տօ նը, որ կազ մա կերպ ւում է 
2000ից ի վեր:
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մա սին: Այ լա պէս հա յերն այս տեղ շատշատ են, բայց մի այն վեր ջին հինգ – վեց 
տա րի նե րին է, որ ոմանք սկսել են խօ սել, ասել այդ մա սին:

— Հայ կա կան ծա գու մով մար դիկ գու ցէ շատ են, բայց ար դեօ՞ք շա տերն 
են իս կա պէս ցան կա նում վե րա կանգ նել հայ կա կան ինք նու թիւ նը: Ոչ թէ 
վա խի պատ ճա ռով, այլ՝ հա մոզ մունք նե րի: Գու ցէ մար դիկ չե՞ն ու զում հա-
յու թե ա նը վե րա դառ նալ:
— Վա խե նում են, թէ չէ՝ շա տե րը կ’ասեն, կը վե րա կանգ նեն: Հա յե րը 

շատ են, բայց վա խե նում են: Նախ կի նում այս տեղ մար դիկ են եկել, հարց րել են, 
թէ ինչ քա՛ն հայ կայ: Այս տեղ՝ Դեր սի մում ասել են, թէ քիչ են, մի քանի մարդ են: 
Այս պէս ասո ղին տա րել են, չար չա րել են, սպառ նա ցել են, ասել են՝ «դու սուտ ես 
խօ սում, մենք գի տենք, որ այս տեղ հա յե րը շատ են, ին չո՞ւ չէք խոս տո վա նում»: 
Այ սինքն միշտ դրա նով հե տաքրք րուել են, հե տաքրք րուել են, որ պար զեն հա յե
րի թի ւը: Այդ պատ ճա ռով էլ են մար դիկ վա խե նում: Ես մի հօ րեղ բայր ու նէի Լե
ւոն անու նով, զի նուո րու թե ան են տա րել Հար փութ (Խար բերդ – Հ. Խ.), այն տեղ 
անյայտ կո րել է: Տա րի ներ շա րու նակ փնտռում ենք ու չենք գտնում:

— Ձեր հօ րեղ բօր ան հե տա նա լը դուք նրա հայ լի նե լու կամ հայ կա կան 
ծա գում ու նե նա լու հե՞տ էք կա պում:
— Ես չգի տեմ, գու ցէ այդ պէս է, գու ցէ այդ պէս չէ:
— Իսկ որոշ հա յեր, կամ հայ կա կան ծա գում ու նե ցող մար դիկ, որե ւէ նե-
ղու թիւն, հա լա ծանք կրե՞լ են 15ից յե տոյ:
— Իմ գի տակ ցա կան կե ան քի շրջա նում ես հա յե րի սպա նու թե ան դէպ

քեր չգի տեմ: Բայց մեր պա պե րին, ծնող նե րին շատ են սպա նել: Մեր պա պե րը 
մեզ այս տեղ են բե րել, որ պէս զի ապա հով լի նենք: Բայց այս տեղ սուն նի ներ կան 
շատ, նրանք սպա նել են հա յե րին, այդ պատ մու թիւն նե րը յայտ նի են: Տա րել են 
Խաշ նար նե րի12 կող մը, այն տեղ կո տո րել են: Դա ար դէն 15ից յե տոյ էր: Դա մեզ 
պատ մել են, ես չեմ տե սել:

— Հայ էին՝ ա՞յդ պատ ճա ռով: Այ սինքն իրենց հա՞յ էին անուա նում:
— Ոչ, ար դէն զա զա յա ցել էին, իրենց զա զա էին ասում: Սուն նի ներն են 

սպա նել: Սուն նի նե րը քնե ցին, քնե ցին, յե տոյ արթ նա ցան, ասա ցին դուք այս
տեղ տեղ չու նէք, ին չո՞ւ էք եկել: Այս տե ղի հին աղա նե րից էին: Ասում էին այս տեղ 
մի՛ մնա ցէք:

— Իսկ ինչ պէ՞ս է, որ դուք չէք վա խե նում, ձեր հայ լի նե լու մա սին ասում 
էք:
— Ես էլ այ լեւս ին չի՞ց վա խե նամ: Ինչ ասէք՝ մեզ հետ արել են, ինչ քան 

ասէք չար չա րել են, տան ջել են, քա նիս նե րին աք սո րել են: Էլ վա խե նա լու բան 
չի մնա ցել, ամէն ինչ էլ արել են մեզ հետ: Այդ աղա նե րի կա ռա վա րի չը, Ջա մալ 
փա շան, քա նի ան գամ հենց ինձ տա րել է, ծե ծել է: Դա ար դէն 1993 – 94ին էր: 

12 Խո զը քէ օյ գիւ ղից մօտ մէկ կի լո մետր հե ռա ւո րու թե ամբ բա ցատ է:
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Ինձ տա րել էին, ասում էին ասա, թէ սա րե րում ով քե՛ր են թաք նուել, որ տե՛ղ են 
թաք նուել: Բայց մենք ի՞նչ իմա նա յինք ով քեր են, որ տեղ են: Ար դէն այն քան են 
չար չա րել, որ էլ վա խե նա լու բան չի մնա ցել: 1993ին բո լո րին էլ քաշ են տուել:

— Կար ծում էք ձեզ որ պէս հա յի՞ են տա րել ծե ծել: Գու ցէ ձեզ տա րել են, 
որով հե տեւ այս տեղ, Դեր սի մում, բո լոր տե ղա ցի նե րին էին տա նում հար-
ցաքն նում:
— Նա եւ որ պէս հա յի: Քա նի որ այս տե ղի հո ղե րի տէ րե րը իրա կա նում 

հա յերն են, բայց նրանք փաս տա թուղթ չու նեն, վկա յա կան չու նեն: Ո՞ր հա յը կա
րող էր գնալ փաս տա թուղթ պա հան ջել: Կը սպա նէ ին: Չնա յած ալե ւի էին, բայց 
բո լորն էլ գի տէ ին, որ հայ են, ո՞վ կը հա մար ձա կուէր գնալ պե տու թե ան գրա սե
նե ա կը: Դրա նից բա ցի էլ եթէ հա յե րը գնա յին գրա սե նե ակ, ալե ւի նե րը կը մատ
նէ ին, կ’ասէ ին հայ է, ին չո՞ւ էք նրան հո ղի սե փա կա նու թե ան վկա յա կան տա լիս: 
Ալե ւի ներն էլ են մեզ կո ղոպ տել: Այս գիւ ղում հի մա ըն դա մէ նը մի 4 – 5 հո ղակ տոր 
կայ, դրանք էլ աղա նե րինն են: Աղա նե րը սուն նի են: Բո լորն էլ գի տեն, որ դրանք 
հա յե րի հո ղերն են եղել: 15 թուից յե տոյ ով էլ որ այս տեղ գիւ ղա պետ էր գա լիս, 
աղա նե րին էր պաշտ պա նում: Նրանց սե փա կա նու թե ան վկա յա կան ներ տուե
ցին: Այն ժա մա նակ ոչ մի բան փաս տաթղ թով չէր: Աղա նե րը եր կու վկայ էին 
տա նում, դէ պարզ է, հենց նրանց անու նով էլ հո ղե րը գրան ցե ցին: Մենք այս
տեղ միշտ բատ րա կու թիւն ենք արել աղա նե րի հո ղում: Հի մա վեր ջերս գիւ ղա
ցուն նոյն պէս թոյլ են տուել հող գնել: Բայց աղա նե րը դրա ձեւն էլ գի տեն: Եթէ 
նոյ նիսկ իրենց հո ղը մշա կող չլի նի՝ հո ղը չեն վա ճա ռում, մին չեւ գնոր դը ամ բողջ 
փո ղը չտայ եւ աղա յին էլ հե տը հա ւա սար բաժ նէ տէր չըն դու նի: Ես հենց այդ պէս 
եմ իմ բան ջա րա նո ցի հո ղը գնել: Այ, որ դուք ինձ տե սաք, այդ նոյն բան ջա րա նո
ցից էի գա լիս: Հենց հի մա էլ փաս տօ րէն նոյն բատ րա կու թիւնն եմ անում: Հողն 
իբր թէ իմն է, բայց աղան էլ հա ւա սար իրա ւունք ու նի: Բայց աշ խա տո ղը մի այն 
ես եմ, ես եմ մշա կում: Աղան էլ ասում է՝ չես ու զում, մի՛ մշա կի: Ին քը շա տե րի 
հետ է բաժ նե տէր, բայց իմ հո ղը մի այն այդ մի փոքր հողն է, ինչ պէ՞ս չմշա կեմ:

— Իսկ ինչ քա՞ն է ձեր հո ղի չա փը:
— Մենք չորս եղ բայր ենք, շատ է (հո ղի չա փը չի ասում – Հ. Խ.):
— Իսկ հո ղը կա րո՞ղ էք վա ճա ռել: Գնորդ կը լի նի՞:
— Այո, հո ղի գնորդ շատ կայ: Բայց հո ղը դեռ լրիւ իմը չի: Եթէ կա րո ղա

նամ աղա յի բա ժի նը գնել, ցան կու թե ան դէպ քում հո ղը կը կա րո ղա նամ վա ճա
ռել: Այս տե ղից շատ հե ռու տեղ մի կտոր հող էլ ու նէի, հե ռա ւո րու թե ան պատ ճա
ռով չէի կա րո ղա նում մշա կել, այդ կտո րը վա ճա ռել եմ:

— Իսկ հի մա, երբ որ ձեր գիւ ղը դա տարկ ւում է, տնե րը կա րո ղա նո՞ւմ են 
վա ճա ռել: Գնորդ լի նո՞ւմ է: Օրի նակ այս տու նը, եթէ ու զե նաք, կա րո՞ղ էք 
վա ճա ռել:
— Գա լիս են գնորդ ներ, հարց նում են: Գի տեն, որ տե ղա ցի նե րը գնում 

են, գնորդ ներն իրենք են գա լիս հարց ու փորձ անում:
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— Ի՞նչ էք ցա նում այդ հո ղում:
— Առուոյտ է անա սու նի հա մար, գա րի է, ցո րեն:
— Հի մա ձեր գիւ ղում եկե ղե ցի չկայ. եկե ղե ցու աւե րակ, էդ Յու սի կի զի-
ա րէ՞թն է մի այն:

Զուլ ֆիա եւ Զիա Փո լադ

— Եղել է, եկե ղե ցի եղել է, մար դիկ են քան դել: Քան դել են, քա րե րը տա
րել են, օգ տա գոր ծել են շի նա րա րու թե ան հա մար: Մեր գիւ ղի եկե ղե ցին հենց 
Յիւ սու քի զի ա րէ թի կող քին էր, քան դուած տե ղերն էլ դեռ երե ւում են: Այս ամ
բողջ տա րած քի գիւ ղե րում եկե ղե ցի ներ շատ են եղել:

— Բայց հա յեր էին այդ մար դիկ, չէ՞, ձեր գիւ ղի հա յե՞րն են քան դել:
— Բո լորն էլ քան դել են: Աւե րակ եկե ղե ցի էր, քա րե րը տա րել են, պա տե

րի մէջ շա րել են: Այս կող քի գիւ ղե րում էլ հայ կա կան եկե ղե ցի ներ կա յին: Հի մա 
չկան, ոչ մի տեղ չկայ: Շա տերն էլ քան դում էին, որ տա կից գանձ գտնեն: Բայց 
վեր ջերս խօ սում են, որ իզուր քան դե ցին: Հի մա շատ հա յեր են գա լիս Եւ րո պա
յից, Ամե րի կա յից: Հի մա խօ սում են, որ կա րող էին այդ եկե ղե ցի նե րով զբօ սաշր
ջու թիւն զար գաց նել:

Յե տոյ կի նը ցոյց է տա լիս տան պա տե րից մէ կի մէջ փո րուած պա տու-
հա նի կը, ասում է, որ նախ կի նում տնե րը մի մե անց կից էին կա ռու ցում, եւ այդ-
պի սի պա տու հա նիկ նե րով մի մե անց հետ հա ղոր դակ ցում էին, վտան գի դէպ-
քում մի մե անց զգու շաց նում էին:
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Դուրս ենք գա լիս եւ գնում Յու սի կի զի ա րէ թը լու սան կա րե լու, խնդրե լով, 
որ ճա նա պար հին պատ մի, թէ ինչ գի տի այդ սրբա վայ րի մա սին:

Յու սի կի սրբա վայ րը ծա ռի տակ մի մի այ նակ տա պա նա քար է: Զիա 
Փո լադն ասում է, որ հի մա հա զուա դէպ են գնում Յու սի կի սրբա վայր, եր բեմն-
եր բեմն մա տաղ ներ են անում այն տեղ, բայց շա տե րը սահ մա փակ ւում են մոմ 
վա ռե լով:

Յու սի կի զի ա րէ թը

Տա պա նա քա րը խիստ հող մա հա րուած էր, բայց վրան նշմար ւում էին 
հին ար ձա նագ րու թե ան հետ քեր: Այն պի սի տպա ւո րու թիւն է, որ վրա յի գրե րը 
քե րել են, բայց հետ քե րը երե ւում են: Զիա Փո լադն ասում է, որ քա րի տակն էլ, 
ծա ռի տակն էլ մար դիկ փո րել են գանձ գտնե լու յոյ սով, հի մա ծա ռը հա մա րեա 
չո րա ցել է: Տա պա նա քա րի մօտ յար մա րե ցուած քա րից երե ւում էր, որ յա ճախ է 
մո մա վա ռու թիւն լի նում:

Սրբա վայ րից մօտ հա րիւր մետր հե ռա ւո րու թե ան վրայ, նախ կին եկե ղե-
ցու տա րած քում, տա շուած քա րեր կա յին, մի քանի սի վրայ՝ փո սեր, որ պի սիք 
սո վո րա բար լի նում են խաչ քա րե րի տա կի պա տուան դան քա րե րի վրայ:

Ամե նայն հա ւա նա կա նու թե ամբ դրանք եկե ղե ցու մօտ կանգ նե ցուած 
կամ եկե ղե ցու շուրջ եր բեմ նի գե րեզ մա նա տան խաչ քա րե րի կամ տա պա նա-
քա րե րի պա տուան դան ներ պէտք է եղած լի նէ ին:

Յու սի կի սրբա վայ րին շատ մօտ մի տուն կար, որին յա րող հարթ տա-
րած քում մար դիկ էին նստած: Զիա Փո լադն ասաց, որ Գեր մա նի ա յից որ դին իր 
ըն տա նի քով հօ րը հիւր է եկել, նոյն պէս հայ կա կան ծա գու մով ըն տա նիք է: Մօ-
տե ցանք, ծա նօ թա ցանք: Առա ջար կե ցին նստել: Մեր հար ցե րին պա տաս խա-
նում էր հիմ նա կա նում Գեր մա նի ա յից հիւր եկած որ դին, եր բեմն՝ նրա մայ րը:

— Դուք Խո զը քէ օ յում եր բուա նի՞ց էք ապ րում:   
— Վա ղուց ենք ապ րում:
— Գիւ ղի պատ մու թիւ նը գի տէ՞ք, եր բուա նի՞ց է, ով քե՞ր են ապ րել:
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Միրաքներից մի ընտանիք, ապրում են Գերմանիայում

— Մենք յե տոյ ենք այս տեղ եկել, մեր պա պի պապն է եկել: Մենք հին 
պատ մու թիւ նը չգի տենք:

— Որ տե ղի՞ց է եկել, ե՞րբ է եկել:
— Նա զի մի էի մօ տից, Հա քի սից: Հին Հա քի սից13: Պա պիս պա պը հայ է 

եղել: Այն տեղ, Հա քի սում, Պետ րոս Թե փէ սի կայ, մեր պա պինն է: Աւե լի ճիշտ՝ 
մեր պա պի պա պի նը: Իրենք եր կու եղ բայր են եղել, Մի րաք նե րից էին: Դա Դեր
սի մում շատ յայտ նի ըն տա նիք է եղել: 15ին իրենց ըն տա նիք նե րով փա խել են, 
եկել են այս տա րած քը, գնա ցել են նախ Դա նա բու րան գիւ ղում են հաս տա տուել: 
Բայց յե տոյ զի նուոր նե րը եկել են, տե ղի մարդ կանց կան չել են, եւ այս մար դիկ 
մեր պա պե րին տա րել են ա՜յ այն տեղ (ցոյց է տա լիս լե ռան լան ջը) սպա նել են: 
Իհար կէ պե տու թիւնն է հրահ րել տե ղա ցի նե րին: Տա րել են, նոյ նիսկ զէնք չեն 
օգ տա գոր ծել, մեծ քլունգ նե րով գլուխ նե րը ջար դել են: Զի նուոր ներն են ստի
պել տե ղա ցի նե րին, որ սպա նեն: Մե րոնք պատ մում են, որ երբ զի նուոր ներն 
այս տե ղի գիւ ղա ցի նե րին ստի պում էին քլունգ նե րով սրանց գլուխ նե րը ջար դել, 
մե րոն ցից մէկն ասել է, որ մի՛ արէք այդ բա նը, մենք հա րե ւան ներ ենք, մի՛ արէք, 

13 Հագս, Հա քիս [ներ կա յիս պաշ տո նա կան անու նը՝ Բէ յիւք]  –  Հագս գիւ ղը, որը 20րդ դա
րասկզ բին ու նէր 600 հայ, 870 քուրդ (ալե ւի) բնակ չու թիւն (Հա լա ջե ան, էջ 75), այժմ Նա զի
մի էի Թուն ջե լի նա հան գի Նա զի միէ գա ւա ռի ան տա ռա պատ, լեռ նա յին գիւ ղե րից է: Գիւ ղի 
տներն ամ բող ջո վին աւե րուել են թուր քա կան իշ խա նու թիւն նե րի կող մից՝ Քրդա կան Աշ
խա տա վո րա կան Կու սակ ցու թե ան հետ գիւ ղի բնակ չու թե ան են թադ րե ալ կա պե րը խզե լու 
նպա տա կով: Սոյն Հագ սից հա րաւ կար երկ րորդ՝ պատ մա կան Հագ սը, Խու թաց Ձո րի աջ 
ափին, որից 20րդ դա րասկզ բին մնա ցել էին բեր դի, ամ րո ցի եւ եկե ղե ցի նե րի աւե րակ ներ 
(Հա լա ջե ան, էջ 75): «Հին Հա քիս», «Հին Հագս»ը գտնւում էր Դեր սի մի Կը զըլ քի լի սէ գա ւա
ռա կենտ րո նից արեւ մուտք, Խու թաց Ձո րի անա ռիկ կիր ճում եւ իս պառ աւե րուել է Հա յոց 
Ցե ղաս պա նու թե ան տա րի նե րին:
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թէ չէ վաղն էլ ձեր գլուխ ներն են ջար դե լու: Եւ իս կա պէս էլ իրենց ետե ւից էլ 
եկան 38 թուին: Բո լո րին այս տեղ սպա նել են 38 թուին, գետն են գցել: Իհար կէ, 
ժո ղո վուրդն էլ հա յե րի ոչն չաց ման մէջ իր մա սը, իր դե րա կա տա րու թիւնն ու նէր: 
Հա յե րի գե ղե ցիկ աղ ջիկ նե րին տա րան, յե տոյ էլ նոյն ձե ւով Դեր սի մի գե ղե ցիկ 
աղ ջիկ նե րին տա րան: Դրա նից յե տոյ ով կեն դա նի է մնա ցել՝ ալե ւի են դար ձել, 
անուն նե րը փո խել են, ձու լուել են:

— Հի մա դուք Գեր մա նի ա յում էք ապ րում: Այն տեղ ինչ պէ՞ս էք ծա նօ թաց-
ւում, որ պէս ի՞նչ՝ հա՞յ, ալե ւի՞, քուրդ ալե ւի՞, հայ ալե ւի՞:
— Ես էլ չգի տեմ, դրանց բո լո րի մէջ տե ղե րում եմ մնա ցել, ոչ մէ կում ինձ 

լի ար ժէք չեմ հա մա րում, չեմ զգում: Այդ խմբե րից իւ րա քան չիւ րում իրենց հետ 
եմ: Իրա կա նում ես ըն կեր վա րա կան հա յե ացք ներ ու նեմ, այդ բա նե րը ինձ հա
մար կա րե ւոր չեն: Բայց Գեր մա նի ա յում մեզ որ պէս քուրդ ալե ւի են ըն դու նում:

— Իսկ Գեր մա նի ա յում ձեր հայ րե նա կից նե րի մի ջա վայ րում ի՞նչ լե զուով 
էք խօ սում:
— Քրդե րէն: Քրդե րէն ենք խօ սում, քրման ջի, քա նի որ այս տեղ, մեր գիւ

ղե րում սուն նի քրդեր են:
— Իսկ ձեր երե խա ներն էլ գի տե՞ն քրման ջե րէն:
— Հաս կա նում են, բայց չեն խօ սում: Թուր քե րէն էլ գի տեն: Նրանք Գեր

մա նի ա յում են մե ծա նում, հիմ նա կա նում գեր մա նե րէն են խօ սում (հօր գրկում 
նստած տաս նա մե այ տղան, որ ու շա դիր լսում է զրոյ ցը, մի ջամ տում է. «Ես գեր
մա նե րէն թուր քե րէ նից աւե լի լաւ գի տեմ»):

— Կար ծում էք եր բե ւէ կը վե րա դառ նա՞ք Դեր սիմ, թէ՞ կը մնաք Գեր մա-
նի ա յում:
— Մենք, իհար կէ, մտա ծում ենք վե րա դառ նալ, բայց այն տեղ՝ Գեր մա նի

ա յում երե խա նե րի հա մար աւե լի լաւ է: Յե տոյ էլ կնոջս այս տեղ, հենց մեր դռան 
առաջ սպա նե ցին: 2001ին պե տու թե ան զի նուոր ներն սպա նե ցին: Սպա նե ցին 
ըն կեր վա րա կան հա յե ացք նե րի հա մար: Այս տեղ մեզ հա մար ապ րե լը դժուար է: 
Մենք Հրանդ Դին քի հետ ըն կեր ներ էինք: Մտա ծում էինք, որ 2004ին պի տի ինչ 
որ բա ներ փո խուած լի նէ ին, բայց մի մա սի հա մար փո խուել է, մի մա սի հա մար՝ չէ:

— Ձեր պա պա կան, հայ կա կան պա պա կան ազ գա նունն ի՞նչ էր:
— Մենք Մի րաք նե րից ենք:
— Այս տեղ բո լո րը Մի րաք նե րի՞ց են:
— Ոչ բո լո րը: Մենք այս տեղ Մի րաք նե րից ինը ըն տա նիք էինք: Բայց յե

տոյ շատ են ցրուել մե րոնք, Թուր քի ա յի բո լոր կող մե րում մե րոն ցից մարդ կայ:
— 1915ին բո լոր Մի րաք ներն ա՞յս գիւղ եկան:
— Ոչ, շա տե րը մար քե ազ14, Ստամ բուլ են գնա ցել:

14 Այ սինքն կենտ րոն:



Ա. ԳԱՎԱՌԱՀԱՅԵՐԻ ԸՆՏԱՆԵԿԱՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ194

— Հի մա այդ նախ կին Մի րաք նե րը մի մե անց հետ կապ պա հո՞ւմ են:
— Ոչ, հի մա բո լո րի ազ գա նուն նե րը փո խուել է, նոյ նիսկ չգի տենք ով քեր 

են Մի րաք նե րից: Պատ մում են, որ մի մե ան ցից բա ժա նուե լիս յա տուկ որո շել են 
ազ գա նուն նե րը փո խել, որ այ լեւս հե տապն դում նե րի չեն թար կուեն: Հի մա այ
լեւս իրար գտնել չենք կա րող: Մի րաք նե րից նոյ նիսկ սուն նի դար ձած ներ կան: 
Նրանք Էլա զի կի կող մե րը գնա ցին:

Մենք հրա ժեշտ ենք տա լիս մեր հիւ րըն կալ տան տէ րե րին: Գիւ ղից դուրս 
գա լիս վեր ջին տնե րից մէ կի պա տի շա րուած քում տե սանք պար զու նակ խաչ-
քար, մե քե նան կանգ նեց րինք լու սան կա րե լու հա մար: Տան տէ րե րը դուրս եկան, 
հե տաքրք րուե ցին, թէ որ տե ղից ենք: Ասա ցինք, որ Հա յաս տա նից ենք: «Ին-
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չո՞ւ էք եկել», — հե տաքրք րուեց տան տի րու հին: Մինչ ես պա տաս խա նում էի, 
տան տի րու հին նկա տեց, որ պա տի շա րուած քի խաչ քա րը լու սան կա րում ենք: 
«Մենք չենք այս քա րը դրել, տու նը սար քող ներն են դրել»: «Ե՞րբ է այս տու-
նը սար քուել», — հարց րինք: Մօտ վաթ սու նա մե այ տան տի րու հին ասաց «Հին 
տուն է, ես այս տուն հարս եմ եկել՝ այս տանն էին ապ րում, մին չեւ հի մա այս 
տանն ենք»: Տան պա տին կար շի նա րա րու թե ան տա րե թի ւը՝ 1932: Ու րեմն այդ 
ժա մա նակ ար դէն եկե ղե ցու կամ նրա շրջա կայ քի քա րերն օգ տա գործ ւում էին 
տնե րի շի նա րա րու թե ան հա մար:

ԹՐՔԱ ԽՕՍ ԱԼԵ ՒԻ ԳԵ Ա ՒՈՒ ՐԸ
(Մենք այս տեղ բո լո րի նման ենք, ալե ւի ենք,  
ալե ւին էլ մու սուլ ման է: Ու րեմն ին չո՞ւ են գե ա ւուր ասում)

2011ին Դեր սի մի Մազ կեր տի շրջա նի հայ կա կան հա մա րուող նախ կին 
Խո զը քէ օ յից (Խո զա գիւղ, այժմ Ալա նե ա զի) ոչ-հե ռու գտնուող Դա նա բու րան գիւ-
ղում մի այն մէկ հայ ըն տա նիք կար: Միւս նե րը, ինչ պէս մեզ ասա ցին, քրման ջա-
խօս կամ թրքա խօս ալե ւի ներ են:

«Մի ակ հայ ըն տա նիք»ի տան տէ րը նոյն պէս թրքա խօս ալե ւի էր, ինչ պէս 
գիւ ղի այլ բնա կիչ ներ, պար զա պէս, մար դիկ գի տէ ին, որ նա հայ է: Միւս նե րի 
էթ նի կու թե ան այդ պի սի շեշ տուած տե ղե կու թիւն չկար, աւե լի յայտ նի էր, թէ ով 
որ տե ղից է եկել:

Դա նա բու րան գիւ ղը առա ջին հա յե աց քից տար բեր ւում էր զա զա խօս 
ալե ւի նե րի գիւ ղե րից: Այս տեղ կա նանց դէմքն ու գլուխ ներն աւե լի փակ էին, քան 
Դեր սի մի զա զա խօս ալե ւի նե րի գիւ ղե րում առ հա սա րակ լի նում է, գիւղն էլ պա-
կաս խնա մուած էր: Պար զուեց, որ այս գիւ ղի ներ կա յիս բնակ չու թիւ նը վեր ջին 
շրջա նում տար բեր տե ղե րից հա ւա քուած ներ են, իսկ բնիկ նե րը վեր ջին յի սու-
նա մե ա կում լքել են գիւ ղը ըն կե րա յին պատ ճառ նե րով: Գիւ ղի հո ղա տէ րե րը պե-
տու թե ան քա ղա քա կա նու թե ան հե տե ւան քով իրենց հո ղե րը վա ճա ռել են իրենց 
նախ կին բատ րակ նե րին կամ վար ձու աշ խա տող նե րին եւ իրենք հե ռա ցել են: 
Այ սօ րուայ բնա կիչ նե րը գիւ ղի հետ կա պուած ան ցե ա լի յի շո ղու թիւն ներ չու նեն:

Երբ գնա ցինք «գիւ ղի մի ակ հայ» մարդ կանց տուն, տա նը մի այն տա րեց 
ամու սին ներն էին: Զա ւակ ներն այժմ գիւ ղում չեն ապ րում: Ասա ցինք, որ հա յեր 
ենք, Հա յաս տա նից ենք եւ կ’ու զե նա յինք իրենց հետ զրու ցել: Տան տէրն ան մի-
ջա պէս ասաց, որ իրենք հայ չեն, ալե ւի են, եւ ինքն էլ չի հաս կա նում, թէ ին-
չու՛ են իրենց հայ հա մա րում: Առա ջար կե ցինք զրու ցել հենց ա՛յդ մա սին՝ ին չու՛ 
են իրենց հայ հա մա րում: Տան տէ րե րը մեզ շատ սի րա լիր ըն դու նե ցին: Նստած 
էինք փակ պատշ գամ բում, թէյ էինք խմում, զրու ցում: Նրանք ան մի ջա պէս հա-
մա ձայ նուե ցին, որ զրոյ ցը ձայ նագ րենք:

Ամու սի նը՝ Մուս տա ֆա Աս լան փենչս լին («փեն չես լի»՝ առիւ ծի թաթ ու նե-
ցող, «փանչ»՝ թաթ) շատ հպար տա նում էր «Աս լան» ար մա տը պա րու նա կող իր 
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ազ գա նու նով՝ այն կա պե լով սել ջուկ  Արս լա նի հետ: Նա հա ճե լի զրու ցա կից էր, 
բայց՝ շատ զգու շա ւոր: Ինչ պէս պար զուեց, մօտ քսան տա րի առաջ նրանց որ-
դի նե րից մէ կը պա տա նի հա սա կում մի ա ցել էր քուրդ ապս տամբ նե րին (հայրն 
ասում էր՝ «փախց րել են քուրդ գրո հա յին նե րը եւ տա րել են սա րե րը»): Դրա 
հե տե ւան քով ըն տա նի քը շատ դառ նու թիւն ներ է կրել, այդ թւում՝ իրենց հայ կա-
կան ծագ ման շա հարկ ման պատ ճա ռով: Հա ւա նա բար այդ պատ ճա ռով այժմ 
Մուս տա ֆան ամէն կերպ շեշ տում էր պաշ տօ նա կան իշ խա նու թիւն նե րի հետ իր 
հա մա ձայ նու թիւ նը:

Վար ժուած լի նե լով, որ բո լոր գիւ ղե րը անուա նա փո խուել են, հարց րինք 
գիւ ղի նախ կին անու նը:

Մուս տա ֆա Աս լան փենչս լին

— Այս գիւ ղը աղա նե րի, բէ յե րի գիւղ է եղել, անու նը չի փո խուել15: Դա նա
բու րան եղել է, Դա նա բու րան էլ մնա ցել է: Այս տեղ շատ անա սուն ներ են կո տո
րուել, դա նա (հորթ – Հ. Խ.) է կո տո րուել, այդ պատ ճա ռով գիւ ղի անու նը Դա նա
բու րան է, «դա նա» բա ռից է16:

15 Դա նա բու րան  –  Ըստ դեր սիմ ցի Հա լա ջե ա նի, Մեծ կեր տի շրջա նի՝ Խու թաց Ձո րի կիր ճի 
ել քին շատ մօ տիկ գտնուող այս գիւ ղը քսա նե րորդ դա րասկզ բին կոչ ւում էր Տա նա պե րան 
եւ ու նէր 25 տուն (200 հո գի) հայ, 30 տուն (150 հո գի) քուրդ բնակ չու թիւն (Հա լա ջե ան, էջ 95, 
ծանթ.2):

16 Հա լա ջե ա նը գիւ ղի անուան հետ կա պուած յի շա տա կում է մի աւան դու թիւն՝ իբ րեւ թէ Դեր
սի մում շատ տա րա ծուած էին Անա հիտ աս տուա ծու հու տա ճա րին նուի րա բե րուող մա տա
ղա ցու հոր թե րի գո մե րը: Դրան ցից մէկն էլ գտնուե լիս է եղել ներ կայ գիւ ղի ստո րո տում, 
ծա ղիկ նե րով եւ կա նաչ նե րով ծած կուած գե ղա տե սիլ արօ տա վայ րե րում: Գիւ ղի Տա նա պե
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— Հի մա այ լեւս աղա ներն ու բէ յերն այս տեղ չե՞ն ապ րում:
— 1995ին աղա ներն ու բէ յե րը իրենց ու նե ցածչու նե ցա ծը ծա խե ցին գնա

ցին: Իրենք այս տեղ մեծ սե փա կա նու թիւն ներ ու նէ ին: Նրանք չէ ին աշ խա տում, 
նրանց հա մար այս տեղ բատ րակ ներն (եա րըք լըք) էին աշ խա տում: Ամէն տե
ղից գա լիս էին, նրանց հա մար այս տեղ աշ խա տում էին: Աղ քատ մար դիկ էին, 
դրանք էին աշ խա տող նե րը: Յե տոյ պե տա կան օրէնք նե րը փո խուե ցին, նրանք 
էլ իրենց հո ղե րը վա ճա ռե ցին, թո ղե ցին գնա ցին: Հա րուստ մար դիկ էին, քա
ղաք նե րում տներ ու նէ ին: Սա աղ քատ գիւղ է, այս տեղ մնա յին ի՞նչ անէ ին: Այս 
գիւ ղի բնակ չու թիւ նը տար բեր տե ղե րից եկել է այս տեղ, աղա նե րի մօտ վար ձով 
աշ խա տել է: Հի մա նրանք են ապ րող նե րը:

— Այս տե ղի բէ յե րը, աղա նե րը ալե ւի՞ էին:
— Չէ, սուն նի մու սուլ ման էին: Ալե ւին էլ է մու սուլ ման, բայց իրենք սուն նի 

էին: Քրման ջե րէն էին խօ սում:
— Դուք ինք ներդ ո՞ր աշի րէ թից եք:
— (Պա տաս խա նում է կի նը) Ին քը հայ է:
— (Դի մում ենք կնո ջը) Իսկ դո՞ւք:
— Ես էլ հայ եմ: Ծնող ներս հա յեր էին: Մենք հա յեր ենք:
— (Ամու սի նը) Մեզ իս կա պէս հայ են ասում, բայց ինչ պէս ասա ցի մենք 

հա յու թե ան հետ կա պուած ոչինչ չգի տենք: Ոչ տե սել ենք, ոչ էլ լսել ենք:
— Իսկ ո՞վ է ձեզ հայ ասում, հայ անուա նում:
— Այս տեղ բո լո րը գի տեն:
— Դուք ձեր պա պե րին գի տէք, չէ՞:
—
— Չէ, չէ, ասում եմ, չէ՞, այս տե ղը աղա նե րի գիւղ էր: Ասում են, որ այդ 

աղա նե րը մի հինգ հա րիւր տա րի առաջ են այս տեղ եկել, հո ղե րի տէր են դար
ձել: Իսկ իմ պա պը Դի ար բե քի րի կող մե րից է եկել, Չուն գուշ17 գիւ ղից: Ասում են, 
որ այն ժա մա նակ հայ են եղել: Բայց մենք այս տեղ ազ գա կան ներ չու նենք, նոյ
նիսկ երե խա ներս այս տեղ չեն:

— Ին չո՞ւ: Ին չո՞ւ երե խա ներդ գո նէ չմնա ցին ձեզ հետ:
— Այս տեղ շատ ան հան գիստ է: Պե տու թիւ նը դա տե ռոր է անուա նում: 

Գա լիս են երի տա սարդ նե րին տա նում են: Իմ տղա նե րից մէ կին էլ տա րան, կա
պու տա չե այ, 16 տա րե կան տղայ էր, տա րան սա րե րը: Խա բե ցին տա րան: 1993ին 
տա րան: Կա պոյտ, մա ւի՝ կապ տա կա նա չա ւուն աչ քե րով տղայ էր:

— Ո՞վ տա րաւ, աս կե ար նե՞րը:

րան անու նը նա կա պում է հոր թե րի մա կա ղա տե ղի իմաս տի հետ (Հա լա ջե ան, էջ 98): Ինչ
պէս տես նում ենք, այ սօր էլ մնում է գիւ ղի անուան՝ սպա նուող հոր թե րի հետ կա պի բա
ցատ րու թիւ նը:

17 Չուն գուշ՝ գիւղ Դի ար բե քի րի կող մե րից:
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— Աս կե ար ներն էլ էին տա նում, բայց իմ տղա յին ՊԿԿնե րը18 տա րան: 
Տա րան սա րե րը: Սա րե րից գա լիս էին, ջա հել նե րին հա ւա քում էին, տա նում՝ պե
տու թե ան դէմ պայ քա րե լու, կռուե լու հա մար: Դուք չգի տէ՞ք մեր երկ րի պատ
մու թիւ նը: Դեր սի մը միշտ ազատ է եղել, ան կախ է եղել: Միշտ պայ քա րել է իր 
ազա տու թե ան հա մար: Բո լո րի դէմ է պայ քա րել: Ֆրան սի ա ցի նե րը եկել էին 
Աֆի ոն Կա րա հի սա րում նստել էին, երեք տա րի մնա ցին, բայց չկա րո ղա ցան 
Դեր սի մը գրա ւել: Ժո ղո վուր դը նրանց քշեց: Բո լոր դպրոց նե րում սո վո րեց նում 
են պատ մու թիւ նը, դուք ինչ պէ՞ս է, որ չգի տէք:

— Մենք Հա յաս տա նից ենք եկել, ար դէն ասե ցինք, որ Հա յաս տա նից 
ենք, այն տեղ մեզ ձեր պատ մու թիւ նը չեն սո վո րեց նում:
— Մեծ պատ մու թիւն է Օս մա նե ան Կայս րու թե ան պատ մու թիւ նը, շատ 

փա ռա ւոր պատ մու թիւն է (զրու ցա կիցս հպար տու թե ամբ պատ մում է Օս մա նե
ան Կայս րու թե ան ձե ւա ւոր ման իրեն ծա նօթ պատ մու թիւ նը՝ յատ կա պէս շեշ տե
լով սել ջու կե ան շրջա նը՝ մին չեւ Առա ջին Հա մաշ խար հա յին Պա տե րազմ): Առա
ջին Աշ խար հա մար տից յե տոյ եւ րո պա ցի նե րը նստե ցին, կտրտե ցին Օս մա նե ան 
Կայս րու թե ան սահ ման նե րը, Լո զա նի Կոն ֆե րան սով մի փոքր Թուր քիա թո ղե
ցին: Աթա թուր քը մի փոքր վե րա կանգ նեց, բայց եւ րո պա ցի ներն իրենց ու զած 
ձե ւով սահ ման նե րը կտրե ցին: Եւ րո պան ամ բողջ Թուր քի ան գրա ւել է, բայց 
Թուն ջե լին գրա ւում չի տե սել, եւ րո պա ցին Թուն ջե լի չի մտել: Թուն ջե լին միշտ 
ան կախ է մնա ցել:

— Բայց Թուն ջե լի ում էլ թուր քե րը հա յե րին կո տո րե ցին, դուք այդ մա սին 
որե ւէ բան գի տէ՞ք:
— Պա տե րազ մի ժա մա նակ է եղել: Ես լսել եմ մարդ կան ցից, ես ոչ մի 

որո շա կի բան չգի տեմ: Հա յերն են այդ պէս ասում: Աւե լի լաւ կը լի նի այդ բա նե րը 
թող նենք պատ մա բան նե րին:

— Ի՞նչ մարդ կան ցից էք լսել: Հա յե՞րն են ձեզ պատ մել իրենց հետ կա տա-
րուա ծի մա սին:
— Չէ, մենք հա յե րի հետ չենք շփւում: Բայց ասում են, որ հա յերն են 

պատ մում այդ մա սին:
— Լաւ, ասում էք, որ դեր սիմ ցի նե րը միշտ պայ քա րել են ան կա խու թե ան 
հա մար: Ու մի՞ց էին ու զում ան կախ լի նել:

18 ՊԿԿ  –  Քրդա կան (կամ Քրդստա նի) Աշ խա տա ւո րա կան Կու սակ ցու թիւն  –  Partiya Kark-
erՍn Kurdistan  –  PKK, թուր քե րէն՝ Kürdistan İşçi Partisi: Հիմ նադ րուել է 1978ին, 2000ին վե
րա նուա նուել է «Դե մոկ րա տա կան ժո ղովր դա կան Մի ու թիւն», 2002ին՝ «Քրդստա նի Ազա
տու թե ան Եւ Դե մոկ րա տի ա յի Կոնգ րէս», 2005ին՝ կրկին «Քրդստա նի Աշ խա տա ւո րա կան 
Կու սակ ցու թիւն»: Քրդա կան քա ղա քա կան մի ա ւո րում է, որը պայ քա րում է Թուր քի ա յի 
քրդե րի իրա ւունք նե րի հա մար, այդ թւում՝ ռազ մա կան մի ջոց նե րով (Ինք նա պաշտ պա նու
թե ան ժո ղովր դա կան ու ժեր): Թուր քա կան իշ խա նու թիւն ներն իրենց հեր թին այն ճնշե լու 
նպա տա կով ոչ մի այն ռազ մա կան մի ջոց ներ են կի րա ռում, այ լեւ՝ այ լընտ րան քա յին կա
ռոյց ներ ձե ւա ւո րում, ինչ պէս, օրի նակ, «Քրդա կան Հզբո լա»ն:
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— Բո լո րից: Եւ րո պա ցի նե րից: Ռուս նե րից: Եր բե՛ք ոչ մէ կը Դեր սի մը չի 
գրա ւել:

— 38ի դէպ քերն ինչ պէ՞ս եղան: Լսե՞լ էք այդ դէպ քե րի մա սին: Ու մի՞ց էին 
պաշտ պա նում Թուն ջե լին, ո՞վ էր սպառ նա ցո ղը: Ալե ւի նե րի կո րուստ նե-
րի մա սին լսե՞լ եք:
— Չի կա րե լի այդ պէս մի ա կող մա նի ասել: Որով հե տեւ, ճիշտ է, պե տու

թիւ նը արել է, բայց նրանք էլ են պե տու թե ան դէմ բա ներ արել: Պայ քա րել են 
պե տու թե ան դէմ: Իմ տղա յին էլ սա րե րը տա րան պե տու թե ան դէմ պայ քա րե լու 
հա մար: Պէտք է այս կողմն էլ ասել:

— Այ, ասում էք հա յու թիւ նից ոչինչ չգի տէք, բայց ձեր գիւ ղում ձեզ հայ 
են ասում: Բայց ձեր կի նը հայ է: Ու րեմն ինչ պէ՞ս, որ տե ղի՞ց գտաք նրան, 
ին չո՞ւ ան պայ ման հայ:
— Հաա՜, կինս: Ազ գու թե ան պատ ճա ռով չենք ամուս նա ցել: Մենք ուղ ղա

կի իրար հան դի պել ենք, սի րել ենք իրար:
— Ձեր կի նը որ տե ղի՞ց է ծա գու մով:
— Իր ծնող նե րի ըն տա նի քը Կը զըլ Քի լի սէ յից է:
— (Խօ սում է կի նը) Մեր ըն տա նիքն էլ է շատ տու ժել հա յե րի կո տո րած

նե րի ժա մա նակ: Իմ մօր պատ մե լով մենք ջրի վրա յով ենք փրկուել: Իմ պա պե րը 
Փեր թե կից (Բեր դակ)19 են եղել: Թուր քե րը եկել են մեր գիւ ղը թա լա նել, մարդ
կանց կո տո րել են, ով կա րո ղա ցել է փախ չել՝ նրանց մի մա սը փրկուել է: Իմ 
մայրն այն ժա մա նակ շատ փոքր է եղել: Տատս մօրս հետ կա րո ղա ցել է փախ
չել, բայց հե ռու չի գնա ցել: Տե սել է իրենց հե տե ւում են, երե խա յին, այ սինքն իմ 
մօ րը ջուրն է գցել: Երե ւի ասել է կա՛մ կ’ապ րի, կա՛մ կը մեռ նի, իսկ եթէ ջու րը 
չգցէր՝ հաս տատ կը սպա նէ ին: Բայց փրկուել է մայրս, փրկել են, ջրից հա նել 
են մար դիկ: Մօրն էլ են փրկել, երե խա յին էլ: Տա րել են Կը զըլ Քի լի սէ: Յե տոյ 
մենք ամուս նա ցանք, ու ես եկայ այս տեղ: Հի մա էլ ծե րա ցել ենք, երե խա ներն 
էլ ցրուած են, մեծ մա սը Ստամ բու լում է: Մենք այս տեղ հող ենք մշա կում, ցանք 
ենք անում, իրենք աշ նա նը գա լիս են բեր քը տա նում են: Շա տե րի երե խա ներն 
են Ստամ բու լում: Այն տեղ մեծ քա ղաք է, չես իմա նում ով որ տե ղի՞ց է եկել, ո՞վ է, 
ի՞նչ է: Յե տոյ էլ որ տեղ աւե լի լաւ է, մար դիկ այն տեղ էլ գնում են:

19 Փեր թէկ, Բեր դակ  –  20րդ Դա րասկզ բին Դեր սի մի գա ւա ռի Չար սան ճա գի գա ւա ռա կի գիւղ 
էր, որը մա սին տե ղե կու թիւն ներն սկսում են ու րար տա կան շրջա նից: Բեր դա կի հա յե րին 
բնա կա վայ րից հա նել և կո տո րե լով՝ դի ակ նե րը Եփ րատ են նե տել 1915 ի ապ րի լին, որից յե
տոյ Բեր դա կը, որ պէս Դեր սի մից տե ղա հա նուող հա յե րի ճա նա պա հին ըն կած գե տափ նե այ 
բնա կա վայր, դար ձել է հա յե րի սպան դա նոց նե րից մէ կը՝ ջար դե րից յե տոյ դի ակ նե րը գետն 
էին նե տում (ՀԱԱ, Ֆ.227, Ց.1, Գ.478, Թ. 31 – 35: Տես «Հա յոց ցե ղաս պա նու թյու նը Օս մա
նե ան Թուր քի ա յում», Վե րապ րած նե րի վկա յու թյուն ներ, Փաս տաթղ թե րի ժո ղո վա ծու, Հ. 
3, Էրզ րու մի, Խար բեր դի, Դի ար բե քի րի, Սե բաս տի ա յի, Տրա պի զո նի նա հանգ ներ, Պարս
կա հայք, «Հա յաս տա նի ազ գա յին ար խիւ», Երե ւան, 1912, էջ 257): Բեր դակ նախ կին գիւղն 
այժմ ամ բող ջո վին, մի շարք եկե ղե ցի նե րի հետ մի ա սին, ըն կել է 20րդ դա րի 60ական նե րին 
թուր քա կան իշ խա նու թյուն նե րի ծրագ րով կա ռու ցուած Քե բան ար հես տա կան լճի տակ:
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Քայ րէ Եըլ դը րըմ

— Հի մա ձեր երե խա նե րը Ստամ բու լում ո՞վ են, հա՞յ են, քո՞ւրդ են, թո՞ւրք 
են:
— (Ամու սի նը) Չեմ հաս կա նում ի՞նչ էք ասում: Դէ երե ւի ալե ւի պի տի լի

նեն:
— Հի մա ձեզ այս տեղ ո՞վ է հայ ասում:
— Սո վո րա բար ոչինչ էլ չեն ասում, բայց ես գի տեմ, որ մեր մա սին հայ են 

ասում: Յե տոյ որ ջղայ նա նում են՝ գե ա ւուր են ասում, գե ա ւու րի տղայ են ասում: 
Բայց մենք այս տեղ բո լո րի նման ենք, ալե ւի ենք, ալե ւին էլ մու սուլ ման է: Ու րեմն 
ին չո՞ւ են գե ա ւուր ասում:

— Դուք ինք ներդ ի՞նչ էք կար ծում, ին չո՞ւ են ասում:
— Չգի տեմ: Երե ւի պա պերս հայ են եղել: Բայց հայրս հայ չի, ես հայ չեմ:
— Քա նի՞ երե խայ ու նէք:
— Չորս որ դի, երեք աղ ջիկ: Ութ երե խայ ենք ու նե ցել, մնա ցել են եօ թը: 

Աղ ջիկ նե րից մէ կը Գեր մա նի ա յում է, միւ սը՝ Իզ մի րում: Մէկ աղ ջիկն ու տղա նե րը 
Ստամ բու լում են:

— Գա լի՞ս են երե խա նե րը, օգ նո՞ւմ են:
— Տղա ներս գա լիս գնում են: Բայց օգ նող չու նենք: 78 տա րե կան ենք՝ 

դեռ աշ խա տում ենք: Գա լիս են մեր ստեղ ծած բերքն են տա նում:
— Այս կող քի գիւ ղե րում որ տե՞ղ են հա յե րը:
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— Այս տե ղից առա ջին գիւ ղը Աղա ջանն է, յե տոյ Խո զը քէ օյն է: Դրանք 
հա յե րի գիւ ղեր են: Բուր ջու լար գիւ ղը կայ, այն տեղ բուլ ղար ներ են ապ րում: 
Բայց բո լո րը ալե ւի են, մու սուլ ման են:

— Զա զա յե րէն գի տէ՞ք:
— Մենք այս տեղ քրման ջե րէն ենք խօ սում: Մազ կերտ գնանք՝ քրման

ջե րէն են խօ սում: Հար չիկ գե տից այս կողմ բո լո րը քրման ջե րէն են խօ սում, 
Հար չի կից այն կողմ՝ դեր սի մե րէն, այ սինքն՝ զա զա յե րէն: Նա զի մի է յում (Կը զըլ 
Քի լի սէ), Օւա ճի կում, Խո զա թում, Փու լու մե րի կում20 (Բո լո մե րիկ) դեր սի մե րէն են 
խօ սում, Մազ գեր տում՝ քրդե րէն, քրման ջե րէն: Բայց դեր սի մե րէն նոյն պէս գի
տեն, երբ գնում են այն կողմ՝ դեր սի մե րէն են խօ սում: Չմշկե զի կում (Չմշկա ծագ) 
թուր քե րէն են խօ սում: Ես դեր սի մե րէն չգի տեմ: Բայց թուր քե րէն բո լորս էլ խօ
սում ենք:

(Կի նը) — Ին քը (նկա տի ու նի ամուս նուն – Հ. Խ.) մի այն թուր քե րէն գի տի: 
Ո՛չ քրդե րէն գի տի, ո՛չ դեր սի մե րէն:

— (Ամու սի նը) Աթա թուր քի ժա մա նակ դպրոց ներ բա ցուե ցին: Ես դպրոց 
եմ գնա ցել: Մենք թուր քե րէն ենք սո վո րել: Հենց մեր այս գիւ ղում: Սա աղա նե
րի, բէ յե րի գիւղ էր, դպրո ցը շուտ բա ցուեց: Երեք տա րի դպրոց եմ գնա ցել: Բայց 
կինս դպրոց չի գնա ցել, գրել կար դալ չգի տի:

— Ձեր երե խա նե րի անուն նե րը չէ՞ք ասի:
— Թայ լան, քրդա կան անուն է, յե տոյ՝ Այ սէլ, Շուք րա, Իմ րա, Արս լան, 

սել ջուկ Արս լան սուլ թա նի անու նով:
Հրա ժեշտ ենք տա լիս մեր տան տէ րե րին: Կի նը մեզ ու ղեկ ցում է: Դուրս 

գա լիս դռան մօտ մի պահ յա պա ղում է, ապա կա մաց, որ պէս զի ամու սի նը չլսի, 
ասում է.

— Բիզ այ նը ընք (մենք նոյնն ենք):

«ՍՈ ՎՈ ՐԱ ԲԱՐ ՄԱՐ ԴՈՒ ԾԱ ԳՈՒ ՄԸ,  
ՈՐ ՔԱՆ ԷԼ ԹԱՔՑ ՆԻ, ԻՆՉ ՈՐ ԿԵՐՊ ԻՄԱՑ ՒՈՒՄ Է:...  
ԵՐԵ ԽԱ ՆԵ ՐԸ ՍՈ ՎՈ ՐԵԼ ԵՆ ՀԱՐ ՑԵՐ ՉՏԱԼ»
2011ին Դեր սի մի Հագս21 գիւ ղից վե րա դառ նում էինք Թուն ջե լի: Հագս գիւ-

ղի մա սին պատ մել էին, որ այն տեղ մին չեւ 1990ական նե րի սկզբնե րը ալե ւի նե-
րի հետ մի ա սին հա յեր են ապ րե լիս եղել, եւ մենք մի փոքր խմբով գնա ցել էինք 
տես նե լու «հայ կա կան հետ քե րը»: Ար դէն հե ռուից զգաց ւում էր, որ գիւղն աւե-
րակ նե րի է վե րա ծուել: Սա կայն տեղ-տեղ երե ւում էին չքան դուած տա նիք ներ, 
եւ դա յու սադ րող էր: Չնա յած Յու լիս ամիսն էր, գիւ ղա կան աշ խա տան քի եռուն 

20 Փու լու մե րին, Նա զի մի էն (Կը զըլ Քի լի սէ), Օւա ճի կը, Խո զա թը նախ կին Դեր սի մի՝ ներ կա յիս 
Թուն ջե լի նա հան գի՝ իլի գա ւառ ներն են:

21 Հագս  –  տես՝ ծնթ. 13:
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շրջա նը, Հագ սում հա մա րեա մարդ չկար: Գիւ ղի ամա յի փո ղոց նե րով թա փա ռե-
լով՝ դրան ցից մէ կի վրայ մի տուն տե սանք, որ տեղ եր կու տղա մարդ էին աշ խա-
տում: Տունն էին վե րա նո րո գում: Մօ տե ցանք, բա րե ւե ցինք, ծա նօ թա ցանք: Մէ կի 
անու նը Հու սէ յին էր, միւ սի նը՝ Զէյ թուն:

Հու սէ յինն ու Զէյ թու նը մեզ հրա ւի րե ցին պատշ գամբ: Տան տէ րը՝ Հու սէ յի-
նը, իմա նա լով մեր այ ցե լու թե ան նպա տա կը, ասաց, որ իր տատն էլ է հայ:

Զեյ թու նը եւ Հու սէ յի նը

— Մեր գիւ ղը խա ռը գիւղ է եղել: Դժուար էր ասել, ով է հայ, ով՝ ալե
ւի: Բո լորն էլ խառն ամուս նու թիւն նե րով միշտ կա պուած են եղել: Ինչ որ հի մա 
ձեզ պատ մում եմ, մեր պա պերն են մեզ պատ մել, ես չեմ տե սել: Իմ տե սա ծը 
մի այն 1994ից յե տոն է: Բայց այս գիւ ղը եօթ ան գամ աւե րուել է, յե տոյ նո րից 
մար դիկ ետ են վե րա դար ձել: Դեր սի մի վրայ միշտ յար ձա կում ներ եղել են: Իշ
խա նու թիւ նը միշտ ու զե ցել է Դեր սի մը դա տար կել: Մեր Հա քիս գիւ ղը եօթ ան
գամ դա տար կել են: Բայց 1915ին հա յե րի կո տո րած ներ էին, մի այն հա յե րին էին 
սպա նում: Դրա հա մար էլ մեր գիւ ղի հա յե րին ալե ւի են ասել, այ սինքն մեր գիւ
ղա ցի ներն ասել են, որ այս տեղ հայ չկայ, բո լորն էլ ալե ւի են: Այդ պատ ճա ռով 
մեր գիւղ չեն մտել: Բայց 1937ին, այ սինքն՝ մին չեւ Դեր սի մի 1938ի դէպ քե րը, բո
լոր հա յե րին, ով հայ էր մնա ցել, խփել են, կրա կել են: Բայց մեր գիւ ղում ար դէն 
հայ չկար, բո լորն էլ ալե ւի էին: Մի տա րի յե տոյ, ար դէն 1938ին, բո լո րիս ջար
դե ցին: Մեր ըն տա նի քից էլ է շատ մարդ զո հուել: Այդ ժա մա նակ գիւ ղում ոչ մի 
տուն չմնաց, բո լորն աւե րուե ցին: Այս գիւ ղում հի մա ամէն ին չը մենք նոր ենք 
սար քել, ամե նա հին տու նը էս շրջա նում [19 ]57 – 58ին է կա ռու ցուել: Դրանք էլ 
1994ին նո րից քան դե ցին: Որո շա կի օ րէն, հենց մեր տա նը, այս տա նը, որ տեղ հի
մա նստած ենք, 90ական նե րի էդ ՊԿԿա կան նե րը22 որո նե լու ժա մա նակ, զի նուո

22 Տե՛ս՝ ծնթ. 18:
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րա կան ներ էին մնում: Մեզ տնից հա նել էին, մեր տնե ցի նե րին ջար դել էին, եւ 
այդ գոր ծո ղու թիւ նը անե լու ժա մա նակ, պար տի զան նե րի ղե կա վար նե րին որո
նե լու ժա մա նակ, մեր տա նը զի նուո րա կան ներ էին ապ րում: Մեր ըն տա նի քը եր
կար ժա մա նակ ապ րե լու տեղ չէր գտնում: Յե տոյ Ստամ բուլ գնա ցինք, մեծ քա
ղաք է, օրա վար ձով աշ խա տում էինք, մին չեւ կա մաց կա մաց տե ղա ւո րուե ցինք: 
Զի նուո րա կան նե րի գնա լուց յե տոյ ես ամառ նե րը մէկմէկ գա լիս եմ, փոր ձում եմ 
վե րա կանգ նել մեր տու նը:

— Շա տե՞րն են վե րա դար ձել:
— Չէ, շա տե րը վա խե նում են ետ գալ: Վա խե նում են, որով հե տեւ էդ 

90ական նե րին էդ պար տի զա նա կան շար ժում նե րի պատ ճա ռով, կա ռա վա րու
թե ան գաղտ նի գոր ծա կա լու թիւ նը մարդ կանց տա նում էր, չար չա րում էր, հար
ցաքն նու թիւն ներ էր անում, էս էին անում, էն էին անում, եւ մար դիկ աշ խա
տում էին չմնալ այս տեղ: Մենք էլ ենք մի այն ամ ռա նը գա լիս, ըն տա նիքս հի մա 
Ստամ բու լում է, Ստամ բու լում ենք ապ րում: Ձմռանն այս տեղ ամա յի է, երե ւի մի 
չորս – հինգ տան մէջ պա ռաւ ներ են մնում:

— Իսկ այս գիւ ղի բնա կիչ նե րը հի մա որ տե՞ղ են:
— Ստամ բուլ, ամէն տեղ էլ կան: Էրզն ջա: Թուն ջե լի: Տար բեր տե ղեր, Գեր

մա նի ա յում… Կա ռա վա րու թիւ նը մեր գիւ ղա ցի նե րին գիւ ղից հա նե լուց յե տոյ ասել 
է «որ տեղ ու զում ես, գնա՛ ապ րի, մի այն թէ այս տեղ չապ րես»: Ու ոչինչ չի տուել, ոչ 
մի կո պեկ: Փաս տօ րէն իրենց տնե րը քան դել է, բայց փո խա րէ նը ոչինչ չի տուել: 
Մար դիկ էլ ո՞նց ապ րէ ին, ամէն ինչ կորց րած: Երե խա ներ էինք, շա տե րը երե խա
ներ էին, մի կերպ ամէն մէ կը մի տեղ գլու խը պա հել է, մի կտոր հաց է գտել:

— Այն ժա մա նակ ձեր գիւ ղում ինչ քա՞ն մարդ կար:
— 90ական նե րը չեմ կա րող ասել, բայց 1950ական նե րին հաս տատ կա

րող եմ ասել, որ ընտ րող նե րի թի ւը  –  որով հե տեւ եկել են այս տեղ ընտ րու թիւն
նե րի հա մար ձայն են ու զել, չէ՞  –  1200 ընտ րող է ու նե ցել, էդ հաս տատ կա րող 
եմ ասել:

— Ձեր գիւ ղի հա րե ւան գիւ ղե րի բնա կիչ ներն ի՞նչ եղան:
— Մեր գիւ ղին ամե նա մօ տը Հոլ մէքն23 է: Նա մեզ նից կա խուած է եւ նոյն 

ճա կա տա գիրն է ու նե ցել: Մալ քո ջը24, Քիւ զու լը25՝ նոյ նը: Հի մա եօթ հատ տուն 
Մալ քո ջում կայ, 26 հատ էլ Հոլ մէ քում կայ, նա աւե լի մեծ է, աւե լի բնա կե ցուած 
է այդ գիւ ղը:

23 Հոլ մեք  –  Այս բնա կա վայ րի մա սին այլ տե ղե կու թիւն ներ չյա ջո ղուեց գտնել:
24 Մալ քոջ  –  Այս բնա կա վայ րի մա սին այլ տե ղե կու թիւն ներ չյա ջո ղուեց գտնել:
25 Քիւ զուլ  –  որոշ կաս կած նե րով են թադ րում ենք, որ Քիւ զու լը ներ կա յիս Օւա ճի կի շրջա նում 

գտնուող Կիւ զուք գիւղն է, որի մա սին Հա լա ջե ա նը տե ղե կաց նում է, թէ մին չեւ Ցե ղաս պա
նու թիւ նը 900 հայ եւ 480 քուրդ (ալե ւի) բնակ չու թիւն ու նէր: Գիւ ղում կար գետ նու ղի՝ աջ ու 
ձախ կող մից փո րուած սե նե ակ նե րով, որոն ցից մէ կում պահ պան ւում էին սե կի մէջ փա թա
թուած գրքեր ու ձե ռա գիր մա տե ան ներ (Հա լա ջե ան, էջ 40):
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— Իրենք ո՞ր աշի րէ թի մար դիկ էին, էս գիւ ղի ժո ղո վուր դը:
— Քիւ զու լը՝ Քա սան աշի րէ թից են, Հոլ մէ քը՝ Քու դան:
— Էդ աշի րէթ նե րի շէյ խե րը կամ փի րե րը չկա րո ղա ցա՞ն ձեզ ոչն չով օգ-
նել:
— 1915ին 29 հատ փի րե րից, դե դէ նե րից հա ւա քել են եւ Մա լա թի ա յի ձո

րում քա րով խփել են, գլուխ նե րը ջար դել են: Փի րերն ու դե դէ նե րը26 վա խե ցած 
էին, յե տոյ էլ կա ռա վա րու թե ան դէմ նրանք ի՞նչ կա րող էին անել:

— Յի սու նա կան նե րի այդ 1200 ընտ րող նե րից որ քա՞նը հայ կը լի նէ ին, 
որ քա՞նը՝ զա զա ալե ւի:
— Մենք դա չենք կա րող ոչ մի ձե ւով ասել, որով հե տեւ ոնց էլ բռնես, 

մենք իրար աղ ջիկ տա լիսառ նում էինք ար դէն, թէ հայ ու քուրդ բան չէր, տար
բեր չէր, որ կող մից էլ վերց նես, ու զում ես քրդե րի կող մից վերց նես, եթէ ու զում 
ես հա յե րի կող մից վերց րու, ոնց հա շուենք ինք նու թիւ նը ալե ւի ու թիւն է, այդ պէս 
եմ հաս կա նում: Որով հե տեւ բռնես դրանց կող մից՝ ան պայ ման այն կող մից հայ 
կը լի նի, այս տե ղից բռնես՝ քուրդ կը լի նի: Իմ հօր անունն էլ Սեր գօ էր: Պա պա
կան: Դրա նով եմ իմա ցել, որ հայ կա կան ծա գում ու նի: Ես էդ բա նե րը յայտ նա
բե րե ցի, որով հե տեւ ես սե փա կա նու թե ան հա մար դա տի մէջ եմ, այդ պի սի հայտ 
ու նեմ, հին թղթերս սկսել եմ վե րա կանգ նել սե փա կա նու թե ան հետ կա պուած ու 
յայտ նա բե րել եմ, որ պա պիս անունն էլ Հնար է: Մենք լսել ենք, որ դեռ տա տիկ
ներ կա յին, որոնք հա յե րէն էին խօ սում, 70ական նե րին դեռ կա յին: Էն դի մա ցի 
ափում կա յին այդ պի սի տա տիկ ներ, 60ական, 70ական նե րին, որոնք խօ սում 
էին հա յե րէն: Նրանք իրենց անուն նե րը չէ ին փո խել: Իմ հօրս տա տի կը, Եղօ էր 
անու նը, նոյն պէս հա յե րէն էր խօ սում:

— Հի մա այս գիւ ղում որե ւէ մէ կը հա յե րէն լե զուից որե ւէ բան գի տի՞:
— Չէ, այս տեղ հի մա չեն խօ սում հա յե րէն: Դպրոց գնա լիս նոյ նիսկ զա

զա յե րէնն էր ար գե լուած, չէ ին խօ սում: Դպրո ցի ներ սում ար գե լուած էր զա զա յե
րէն խօ սել: Հա յերն էլ, ճիշտ է, սկզբից կա ռա վա րու թե ան վա խից են ըն դու նել էդ 
ալե ւի ու թիւ նը, բայց հի մա ոչ մի նշա նա կու թիւն չու նի, որով հե տեւ, ասում եմ, չէ՞, 
միշտ էլ եղել է, որ մենք աղ ջիկ տղայ ենք իրար տուել, հայ լի նե լու ժա մա նակ նե
րից էլ: Բո լորս էլ իրար ազ գա կան ենք դար ձել:

— 15 թուին ու րիշ գիւ ղից փրկուած փախս տա կան հա յեր այս գիւ ղում 
կա յի՞ն, թէ՞ մի այն այս գիւ ղի բնա կիչ ներն են եղել:
— Ջա հել տա սը աղ ջիկ է եկել էս գիւ ղի մէջ, ան մի ջա պէս ամուս նա ցել են 

ու հենց այդ պէս էլ փրկուել են: Մեր պա պերն էին պատ մում: Ասում էր՝ նրանք 
փախ չում էին, փա խուս տի ճա նա պարհ նե րին մե րոնք տե սել, վերց րել, բե րել են 
այս տեղ, ամուս նա ցել են ու այդ պէս խառ նուել են:

26 Դեր սի մի ալե ւի նե րի մէջ ալե ւի կրօ նա պե տե րին կո չում են փիր եւ դե դէ:
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— Սի րե լի Հու սէ յին, դուք եւ Զէյ թու նը, որ հի մա մի ա սին աշ խա տում էք 
այս տան վրայ, եղ բայր նե՞ր էք:
— Չէ, մենք ըն կեր ներ ենք: Հին: Դա էլ պատ մու թիւն ու նի: Պապս պատ

մում էր, որ մի ան գամ, 1915ի ժա մա նակ, գիւղ գա լու ճա նա պար հին, ձո րում գե
տե րի մի ա խառն ման մի տեղ կայ, որ գա լիս մօ տե նում է այդ տե ղին, տես նում է, 
որ մի հատ աղ ջիկ ու զում է իրեն ջու րը գցի: Պապս ասում է «սպա սի, քեզ ջու րը 
մի գցի»: Աղ ջիկն ասում է «ինձ կը սպա նեն, իմ էրե խէ քին էլ կը սպա նեն»: Այն
տեղ երե խա ներ են լի նում. եր կու տղայ երե խայ է լի նում: Պապս դրան վերց նում 
է, ասում է «արի մենք քեզ տա նենք մեր տուն, կը պա հենք, ոչ մի բան չի լի նի, մի 
վա խե ցի»: Բե րում է էս աղ ջի կը ու մեր գիւ ղում յե տոյ ամուս նա նում է: Այդ աղ ջի
կը Զէյ թու նի տատն է: Իմ պապն է իր տա տին փրկել: Ու մենք ըն տա նիք նե րով 
միշտ ըն կեր ներ ենք:

— Փաս տօ րէն ձեր եր կու սի տա տերն էլ հա յեր են:
— Այո: Հա քի սում բո լո րի տա տե րը կամ պա պե րը հա յեր են: Բայց հի մա 

ես իմա ցայ, որ իմ հայրն էլ է հայ եղել: Այ սինքն կա րող է պապս էլ, տատս էլ 
հա յեր են եղել: Բայց իրենք չէ ին ասում: Մար դիկ իրենց հայ լի նե լու մա սին չէ ին 
խօ սում: Իմ դէպ քում ես դա յե տոյ եմ հաս կա ցել: Փաս տաթղ թե րից:

— Ու րեմն կա րե լի է ասել, որ դու էլ ես հայ:
— Չգի տեմ, դէ հի մա մենք բո լորս էլ քուրդ ենք, ալե ւի ենք: Հնում հայ 

շատ է եղել: Այս գիւ ղում եօթ հատ եկե ղե ցի կար: Մեր գիւ ղի թա ղե րից մէ կը 
հենց Քի լի սէ էր կոչ ւում: Հի մա էլ է Քի լի սէ կոչ ւում: Իս կա պէս էլ այդ տեղ եկե
ղե ցի է եղել: Մենք երե խայ ժա մա նակ խա ղում էինք աւե րակ նե րում, քա րեր էլ 
կա յին մնա ցած: Բայց հի մա ոչինչ չի մնա ցել: Ոչ մի հետք:

Հա տուած Քի լի սէ թա ղա մա սից, 2011
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— Սի րե լի Հու սէ յին, ձեր տա նը դուք զա զա յե րէ՞ն էք խօ սում հի մա:
— Այո, զա զա յե րէն:
— Ձեր ծնող ներն է՞լ էին տա նը զա զա յե րէն խօ սում:
— Այո, միշտ զա զա յե րէն ենք խօ սել: Մի այն դպրո ցում էինք թուր քե րէն 

խօ սում: Այն ժա մա նակ դպրոց գնա ցող երե խա նե րը նոյ նիսկ թուր քե րէն չգի տէ
ին, դպրո ցում էին սո վո րում: Իսկ հի մա էլ գիւ ղում մարդ չի մնա ցել, ցրուել են 
աշ խար հով մէկ: Հի մա մեր երե խա նե րը Ստամ բու լում թուր քե րէ նը մի ան գա մից 
սո վո րում են, կա րե լի է ասել՝ աւե լի շատ թուր քե րէն են խօ սում:

— Հի մա դուք ձեր մա սին խօ սե լիս ասա ցիք, որ հի մա բո լորդ էլ քուրդ էք, 
ալե ւի էք: Դա նո՞յն բանն է:
— Մենք ալե ւի ենք: Մեր մա սին ասում են քուրդ ալե ւի: Քուրդն, իհար

կէ, աւե լի շատ սուն նի քուրդն է: Բայց ալե ւի նե րին էլ են շա տե րը քուրդ ասում: 
Ստամ բու լում ենք ապ րում, եւ սո վո րել ենք մեզ քուրդ ասել: Չես կա րող անընդ
հատ հա կադ րուե լով ապ րել: Բայց Հա քի սում ապ րե լու ժա մա նակ քուրդ չէ ինք 
ասում, մի այն՝ ալե ւի: Կամ՝ կզլբաշ: Ստամ բու լում ալե ւի կամ կզլբաշ լի նելն աւե
լի դժուար է, քան քուրդ լի նե լը:

Հագս գյուղը

Հու սէ յի նի ու Զէյ թու նի հետ եր կար զրու ցե ցինք, բայց հի մա այդ զրոյ ցի 
ման րա մաս նե րը մի կողմ թող նե լով՝ ներ կա յաց նեմ սոյն պատ մու թե ան գլխա-
ւոր հե րո սին՝ Ք.ին27:

Երե կո յե ա նում էր, երբ Հագս գիւ ղից դուրս եկանք Թուն ջե լի վե րա դառ-
նա լու: Ճա նա պար հի ոլո րան նե րից մէ կում մի մի այ նակ մար դու տե սանք, ով 

27 Ապա հո վա կան մտա հո գու թիւն նե րով զանց ենք անում նրա իս կա կան անու նը:
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նոյն պէս իջ նում էր դէ պի Խու թի կիրճ, որ տե ղով մենք պէտք է անց նէ ինք: Մեր 
վա րոր դը կանգ նեց րեց մե քե նան եւ առա ջար կեց նստել: Մար դը լուռ նստեց 
մե քե նան: Մենք մե քե նա յում շա րու նա կում էինք քննար կել Հագ սում մեր տե-
սած ներն ու լսած նե րը: Քա նի որ Հագս այ ցե լե լու ժա մա նակ մեզ ու ղեկ ցում էր 
Դեր սի մի մեր այ ցե լու թիւն նե րին մե ծա պէս օգ նած Մե թին Կահ րա մա նը, խօ սում 
էինք թուր քե րէն: Մեզ մի ա ցած մարդն ու շա դիր եւ խիստ հետքրք րուած լսում 
էր: Հաս կա նա լով, որ մենք Հա յաս տա նից ենք, մար դը ինձ կա մա ցուկ, հա մա-
րեա շշու կով ասաց, որ իր ար մատ ներն էլ են հայ կա կան: Հագս (մարդն ասում 
էր թուր քա կան հնչիւ նա փո խու թե ամբ՝ «Հա քիս») գիւ ղի հա յե րից էր: Մենք ար-
դէն մօ տե ցել էինք Հար չիկ գե տի ափի թէ յա րան նե րից մէ կին: Առա ջար կե ցի դա-
դար անել, թէյ խմել եւ զրու ցել: Լուռ հա մա ձայ նուեց:

Ք.ն խօ սում էր կա մա ցուկ, եր կար դա դար նե րով, մտա ծե լով ամէն պա-
տաս խան, մի տե սակ զգու շա ւոր: Նրա ծնող ներն ալե ւի ա ցել են 1915ի հայ կա-
կան ջար դե րից յե տոյ, Հագ սի հայ բնակ չու թե ան հետ մի ա սին: Նրա հայ րա կան 
կող մի ըն տա նի քը որե ւէ զոհ չի տուել 1915ին, ինչ պէս Հագ սի գիւ ղա ցի նե րի մեծ 
մա սը, սա կայն մայ րա կան պա պին «վերց րել են նրա երեք երե խա նե րի հետ 
մի ա սին, երեք տղա նե րի, տա րել են իբ րեւ թէ գաղ թի: Դա եղել է ար դէն ալե-
ւի ա ցու մից յե տոյ: Մի այն կնոջս պա պը չէր, ու րիշ տղա մար դիկ էլ կա յին՝ տղայ 
երե խա նե րի հետ: Գաղ թի ճա նա պար հին հաս կա նում են, որ իրենց տա նում են 
սպա նե լու, ար դէն շա տե րին սպա նել էին: Մե ծա հա սակ նե րը մտա ծում են մի 
ելք գտնել, գո նէ երե խա նե րին փրկել: Երե խա նե րին մի կերպ հաս կաց նում են, 
ասում են մենք մե ծե րով աս կե ար նե րին կը շրջա պա տենք, դուք ան մի ջա պէս 
փա խէք: Բայց, ասում են, տար բեր կող մեր կը փախ չէք, ոչ թէ նոյն ուղ ղու թե ամբ: 
Նպա տակն այն էր, որ աս կե ար նե րը չհասց նեն բո լո րի ետե ւից վա զել բռնել: 
Մտա ծում են, որ գո նէ երե խա նե րի մի մա սը կը փրկուի: Այդ պէս են անում: Այս-
տեղ կիր ճեր են, երե խա նե րը փախ չում են սա րի լանջն ի վեր: Մօրս հայ րը շատ 
հսկայ մէկն է լի նում, աժ դա հայ, գրկում է մի աս կե ա րի: Այդ պէս, մե ծե րից իւ րա-
քան չիւ րը որե ւէ կերպ փոր ձում է աս կե ար նե րին խան գա րել՝ վա զել երե խա նե րի 
ետե ւից կամ կրա կել: Բայց աս կե ար ներն, իհար կէ, շու տով ազատ ւում են նրանց 
գրկից, կամ կրա կում սպա նում են իրենց խան գա րող նե րին եւ սկսում են կրա կել 
փախ չող երե խա նե րի վրայ: Հի մա թէ ինչ քանն է սպան ւում, ինչ քանն է վի րա-
ւոր ւում, որ քանն են փրկւում՝ չգի տեմ, բայց փրկուող ներ լի նում են: Մօրս եր կու 
եղ բայր նե րին էլ սպա նում են, բայց մէ կը փրկւում է: Այդ փրկուած տղա յին բե-
րում են եուզ բա շու մօտ, ու այդ երե խան ասում է «եուզ բա շի, ին չո՞ւ էք մեզ սպա-
նում, չէ՞ որ մենք մու սուլ ման ենք»: Եուզ բա շին զար մա նում է երե խա յի ասա ծի 
վրայ եւ տղա յին թոյլ է տա լիս վե րա դառ նալ: Դա իմ քե ռին էր եւ ինքն է մեզ 
պատ մել այդ մա սին»: Ք.ն, սա կայն, գտնում է, որ ան կախ իր քե ռու մաս նա ւոր 
դէպ քից, մահ մե դա կա նա ցած հա յե րին էլ էին սպա նում: Բա ւա կան էր, որ մար դը 
հայ էր, կրօ նը փրկու թիւն չէր: Այդ պատ ճա ռով էլ Դեր սի մի ալե ւի ա ցած հա յերն 
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իրենց ոչ թէ հայ ալե ւի էին անուա նում, այլ մի այն՝ ալե ւի, եւ ար գե լել էին ըն տա-
նիք նե րում հա յե րէն խօ սել: Բայց ալե ւի լի նելն էլ չփրկեց: 1938ին կո տո րում էին 
ալե ւի նե րին, եւ առա ջին հեր թին՝ նո րա դարձ հայ ալե ւի նե րին:

Ք.ի պատ մե լով Հար չի կի ափե րի բո լոր գիւ ղե րը նախ կի նում հայ կա կան 
գիւ ղեր էին: Մի մա սը զոհ գնաց 1915ին հայ կա կան ջար դե րին, փրկուած նե րը 
փա խան կա՛մ Հա յաս տան, կա՛մ՝ Լի բա նան: Իր ազ գա կան նե րից էլ շա տե րը Հա-
յաս տա նում են, բայց հետ նե րը եր բե ւէ կապ չի եղել եւ չգի տի, թէ ով քեր կան 
կամ որ տեղ են ապ րում: Մնա ցող նե րը բո լո րը ալե ւի ա ցել են: Դա փրկու թե ան 
մի ակ մի ջոցն էր: Դեր սի մում դա հնա րա ւոր էր, որով հե տեւ մին չեւ այդ էլ շատ 
հա յեր էին ալե ւի ա ցել, եւ հա յի ալե ւի ա ցու մը առանձ նա յա տուկ մի բան չէր: Յե-
տոյ, աւե լի ուշ, 1938ին դեր սիմ ցի նե րի ջար դե րից յե տոյ մին չեւ յի սու նա կան նե-
րը, եւ 1994ին գիւ ղե րի աւե րում նե րից յե տոյ մին չեւ այ սօր Դեր սի մից շա տերն 
են ար տա գաղ թել եւ ար տա գաղ թում (Ք.ն ձեռ քով ցոյց է տա լիս սա րե րը)՝ «այս-
տեղ, սա րե րի վրայ, ամէ նուր քան դուած տներ են: Այն տեղ առաջ հա յեր էին 
ապ րում: Միք28 գիւղ կար, Հա քի սից աւե լի վե րեւ, որ տեղ 600 տուն հա յեր էին: 
Գիւ ղի անու նը յե տոյ փո խե ցին, Գէ օկ չէք դարձ րին: Հի մա մարդ չկայ: Վար դե-
նիկ գիւ ղը նախ կո տո րե ցին 1938ին, իսկ յե տոյ, վե րա դար ձող նե րին, ջար դե-
լով տե ղա հա նե ցին 1994ին: Հի մա մարդ չկայ: Հա յե րից յե տոյ այդ գիւ ղե րում 
Հան գե րուան29 աշի րէթն էր եկել մտել, բայց նրանց էլ ցրե ցին: Այս տեղ, որ տեղ 
մենք հի մա նստած ենք, այս Հար չի կի ափե րին հա յե րը թու թուն էին աճեց նում, 
բամ բակ էին աճեց նում, մե քե նա ներ կա յին, եւ կտո րե ղէ նի ար տադ րու թիւն կար 
այս տեղ: Դրանք բո լո րը հա յերն էին գոր ծա ծում: Բայց 1915ից յե տոյ բո լոր այդ 
գոր ծա րար մարդ կանց հա ւա քե ցին, որով հե տեւ գի տէ ին, որ նրանք հայ են, 
չնա յած ալե ւի էին դար ձել: Յե տոյ, հան րա պե տա կան շրջա նում, նոյն բա նը շա-
րու նակ ւում էր»:

1938ից յե տոյ նախ փախ չում էին, իսկ յե տոյ աւե լի դան դաղ՝ տե ղա փոխ-
ւում: Իր ծնող ներն էլ Ստամ բուլ են գնա ցել յի սու նա կան նե րի սկզբին: Հաս տա-
տուել են Գե դիկ Փա շա թա ղա մա սում: Այս տե ղից նոյն պէս յե տա գա յում իր ազ-
գա կան նե րի մի մա սը գնա ցել են Հա յաս տան: Հագ սի իրենց տու նը, ճիշտ է՝ 
աւե րուած, մնա ցել է, եւ ին քը եր բեմն ամառ նե րը գա լիս է Հագս: Այժմ Հագ սի 
անու նը փո խել են, Բէ յիւք են կո չում: Բայց բո լո րը շա րու նա կում են գոր ծա ծել 
նախ կին անու նը: Մարդ կանց անուն նե րը նոյն պէս, բնա կա նա բար, փո խուել է. 
«իմ մա մա յի անու նը Հեր մի նէ է, հօրս անու նը՝ Եու սուֆ, բայց նրա հօր անու նը 
Սար գիս էր: Հի մա այդ պի սի անուն ներ չեն դնում»:

Իր՝ Ք.ի ըն տա նի քը հա րուստ ըն տա նիք է եղել, բայց հարս տու թիւ նը 
կորց րել են 1915ի ջար դե րի ժա մա նակ: Իրենց հա մա գիւ ղա ցի ալե ւի նե րը, ճիշտ 

28 Միք  –  այժմ՝ Գէ օկ չէք: Գէ օկ չէք գիւ ղը Թուն ջե լի ից մի փոքր հիւ սիսարե ւելք է, Նա զի մի է ից՝ 
արեւ մուտք:

29 Հան գե րուան  –  են թադ րում ենք, որ խօս քը ալե ւի ա կան յայտ նի Հայ տե րան, Հայ դա րան, 
Հայ տա րան աշի րէ թի մա սին է, որ իշ խում էր այս տա րած քում (Հա լա ջե ան, էջ 75 –76):



ԴԵՐՍԻՄԻ ԱԼԵՒԻԱՑԱԾ ՀԱՅԵՐԸ 209

է, չեն մատ նել իրենց, չեն ջար դել, բայց իրենց հարս տու թիւ նը փաս տա ցի խլել 
են: Կա՛մ կե ան քը պէտք է տա յին, կա՛մ՝ հարս տու թիւ նը: Յե տա գա յում ապ րե-
լու բար դու թիւն նե րը շատ էին: Նախ՝ ջար դե րից յե տոյ հա յե րին միշտ փնտռում 
էին: Հագսն ար դէն յայտ նի էր որ պէս բա ցա ռա պէս ալե ւի ա կան գիւղ: Դա հայ-
կա կան ծա գում ու նե ցող նե րին փրկում էր, բայց մի ա ժա մա նակ կախ ման մէջ 
էր գցում հա մա գիւ ղա ցի ալե ւի նե րից: Ամե նա փոքր վի րա ւո րան քը կա րող էր վե-
րա ճել մատ նու թե ան: Աւե լի ուշ, երե սու նու թից յե տոյ իրենք ալե ւի ներն էին հե-
տապն դում նե րի թի րախ, իսկ ալե ւի ա ցած հա յե րը կրկնա կի թի րախ էին՝ որ պէս 
նախ կին հա յեր եւ ներ կա յի ալե ւի ներ:

«Սո վո րա բար մար դու ծա գու մը, որ քան էլ թաքց նի, ինչ որ կերպ իմաց
ւում է, — ասում է Ք.ն, — Մար դիկ գե րա դա սում են լռել, թաքց նել իրենց հայ
կա կան ծա գու մը կամ հայ կա կան ակունք նե րը: Դի ար բե քի րում աշ խա տե լիս ինձ 
գե ա ւուր էին ասում, մին չեւ գոր ծա տէրս աշ խա տա կից նե րին չսաս տեց, թէ՝ ի՞նչ 
յի մար բա ներ էք անում: Քա նի աշ խա տում էի պե տա կան հիմ նարկ նե րում, իմ 
ալե ւի լի նե լը չէի ասում»:

Չնա յած ին քը պե տա կան հիմ նարկ նե րում աշ խա տել է, բայց շատ լաւ 
իմա նա լով իր խո ցե լի ծա գու մը, եր բեք ստուե րա յին գոր ծարք նե րի չի գնա ցել, 
ուս տի փող ու նե նալ չէր կա րող: Այդ պատ ճա ռով եր կու տա րի աշ խա տել է Լի-
բի ա յում, եւ այն տե ղից բե րած փո ղե րով Ստամ բու լում եր կու տուն է գնել: Հագ սի 
իրենց տու նը, գիւ ղի այլ տնե րի հետ, աւե րել են ինն սու նա կան նե րին:

Ք.ի կնոջ մայ րա կան կող մը լրիւ հայ կա կան է: Ամուս նու թիւն նե րի ժա մա-
նակ գե րա դա սում են «իրենց նման նե րին, քա նի որ թաքց նե լիք ու նեն եւ հա մա-
տեղ թաքց նե լի քը տա նե լի է դարձ նում ըն տա նե կան կե ան քը: Մարդ չի կա րող 
կնո ջից կամ ամուս նուց, բայց յատ կա պէս նրանց ազ գակ ցա կան-ըն տա նե կան 
հա մա կար գից իր ով լի նելն անընդ հատ թաքց նել»:

Մար դիկ վա խե նում էին խօ սել իրենց ծագ ման թե մա նե րով: Այ նուա մե-
նայ նիւ «մին չեւ եօ թա նա սու նա կան նե րը» վատ չէր, յե տոյ հա յե րին «որ սում 
էին»30, եւ ով խնամ քով չէր թաքց րել ան ցե ա լը՝ յա ճախ էր հա րուա ծի տակ ընկ-

30 1970ական նե րին Թուր քի ա յում լռու թե ան մատ նուած հա յե րին յի շե ցին նախ՝ քրդա կան 
ազա տագ րա կան պայ քա րի առն չու թե ամբ: Այդ պայ քա րի հրահ րող ներ հա մա րուե ցին 
թաք նուած հա յե րը, եւ ողջ երկ րում «թաք նուած հա յե րի» կամ ծայ րա մա սե րում ան ձայն գո
յա տե ւող, բայց որ պէս հայ ապ րող նե րի որս սկսուեց: Երկ րորդ՝ ԱՍԱ ԼԱի նոր սկսուած գոր
ծո ղու թիւն նե րի առն չու թե ամբ: Հա յե րի հան դէպ բա ցա սա կան քա րոզ չու թիւնն ու ղեկց ւում 
էր ձեր բա կա լու թիւն նե րով եւ սպա նու թիւն նե րով: Մար դիկ յա ճախ պար զա պէս «ան հե տա
նում» էին: Արեւմ տե ան Հա յաս տա նի՝ Արե ւե լե ան Թուր քի ա յի տա րած քի իմ բո լոր զրու ցա
կից ներն իրենց վրայ զգա ցել են այդ կտրուկ բա ցա սա կան փո փո խու թիւ նը: Եթէ մինչ այդ 
հա յե րի մա սին բա ցար ձակ լռու թե ան պայ ման նե րում առիթ էր տրուել մաս նա ւոր յա րա բե
րու թիւն նե րի մի ջո ցով աս տի ճա նա բար ձու լուել կամ լռե լե այն սերն դէսե րունդ փո խան ցել 
հայ կա կան ինք նու թե ան փշրանք նե րը, ապա 1970ական նե րին նոյ նիսկ ամե նա հե ռա ւոր, 
խուլ գիւ ղե րում գի տէ ին, որ յար մար պահ է ստեղ ծուել կրկին խլել հա յե րի ու նե ցուած քը, եւ 
հայ սպա նե լը կա րող էր պա տաս խա նա տուու թիւն չա ռա ջաց նել: Այդ տա րի նե րին է վե րա
բե րում Սա սու նի, Բիթ լի սի, Մու շի, Ադիե ա մա նի հա յե րի վեր ջին բե կոր նե րի ար տա գաղ թը: 
Նրանք շտա պում էին յայտ նուել մեծ քա ղաք նե րում, որ տեղ իրենց ան ցե ա լի վե րա բե րե ալ 



Ա. ԳԱՎԱՌԱՀԱՅԵՐԻ ԸՆՏԱՆԵԿԱՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ210

նում: Մի քանի ան գամ եօ թա նա սու նա կան նե րից յե տոյ հա յե րին խումբ խումբ 
հա ւա քել են: Ք.ի կար ծի քով տա րել սպա նել են: Յա մե նայն դէպս տա րած նե րից 
ոչ մէկն այ լեւս չի վե րա դար ձել: Մե ծա հա սակ նե րը ջա նում էին իրենց երե խա-
նե րին իրեն ցից հե ռաց նել, մեծ քա ղաք նե րում ազ գա կան նե րի տնե րում հայ կա-
կան հետ քե րը կորց նել: Ինն սու նա կան նե րին ջար դե ցին ալե ւի ա կան գիւ ղե րը, 
ցրե ցին: Մինչ այդ, այդ գիւ ղե րում հայ կա կան ծա գում ու նե ցող մարդ կանց ցու-
ցակ ներն էին կազ մել եւ, իհար կէ, առա ջին հա րուա ծը հա յե րին էր:

Այն հար ցին, թէ ին չու, իր կար ծի քով, եղաւ այդ ող բեր գու թիւ նը, Ռա սուլն 
ասաց, որ այս ող բեր գու թիւ նը եղաւ, քա նի որ իրենք տար բեր էին ընդ հա նու-
րից, յե տոյ Բալ կան նե րից իրենց՝ թուր քե րի նման նե րին բե րե ցին: «Պէտք էր 
ազա տուել տար բե րուող նե րից եւ տե ղա ւո րել իրենց նման նե րին: Բայց սա ի՛մ 
դա տո ղու թիւնն է: Իմ ծնող նե րը, մեր պա պե րը վա խե նում էին այդ մա սին խօ-
սել: Առ հա սա րակ մար դիկ վա խե նում էին մի բան պատ մէ ին, իմա ցո ղը մա հա-
ցաւ, գնաց, դրա հա մար մենք ի՞նչ ենք իմա նում, մեզ ոչ մի բան չեն պատ մել: 
Նոյ նը՝ մենք: Ոչինչ չենք պատ մում մեր երե խա նե րին»:

Ք.ի երեք երե խա նե րից եր կուսն ար տա սահ մա նում են, մէ կը Կա նա դա, 
միւ սը՝ Գեր մա նիա: Իրենց ըն տա նի քում միշտ խու սա փել են խօ սել ան ցե ա լից եւ 
ծա գու մից, երե խա նե րը սո վո րել են հար ցեր չտալ: Իրենց հայ կա կան ար մատ-
նե րի մա սին նրանք խօ սել խու սա փում են եւ չեն հե տաքրքր ւում: Մի տե սակ լուռ 
շրջան ցում են այդ թե ման, եւ իրենց հեր թին խու սա փում են իրենց շրջա պա-
տում խօ սել իրենց նախ հայ կա կան, ապա, եթէ հնա րա ւոր է՝ նա եւ ալե ւի ա կան 
կա պե րի-ծագ ման մա սին: Խիստ անհ րա ժեշ տու թե ան դէպ քում ամե նա շա տը, 
որ կա րող են ասել՝ «Մենք Թուն ջե լի ից ենք», «Ես Թուն ջե լի ից եմ»: Այդ պէս են 
պա հում իրենց նա եւ Գեր մա նի ա յում եւ Կա նա դա յում, շա րու նա կում եմ խու սա-
փել ծա գում նա բա նա կան հար ցե րից: Յա մե նայն դէպս այդ պէս է կար ծում Ք.ն: 
Նրանք գի տեն իրենց գիւ ղի, իրենց հայ եւ ալե ւի շրջա պա տի հետ տե ղի ու նե-
ցա ծը, բայց գի տեն ոչ թէ իրենց ըն տա նի քի մի ջո ցով, այլ ման կու թե ան շրջա նից 
պա տա ռիկ նե րով իրենց շրջա պա տում լսած կի սատ-պռատ խօ սակ ցու թիւն նե-
րից, ակ նարկ նե րից, մե ծա հա սակ նե րի մտա հո գու թիւն նե րից:

Ք.ն շատ է շրջել, սո վոր է լուռ աշ խա տան քի: Առ հա սա րակ սո վո րել է 
լռել: Աւե լի շատ լսում է: Լռում էին իր ծնող նե րը, լռում են իրենք, լռում են նա եւ 
իր զա ւակ նե րը: Դեռ քա նի՞ սե րունդ պի տի լռեն: Խօ սում է թուր քե րէն եւ զա զա-
յե րէն, ըն տա նի քից յի շո ղու թիւն մնա ցած մի քա նի հա յե րէն բառ գի տի: Դրանք 
ար տա սա նում է նե ղուե լով, իր ըն տա նի քում, իր երե խա նե րին եր բեք չի ասել 
այդ բա ռե րը եւ նրանք հա զիւ թէ գի տեն իրենց հօր այդ փոք րիկ իմա ցու թիւն նե-
րի մա սին:

տե ղե կու թիւն նե րը յայտ նի չէ ին: Մի ա ժա մա նակ նոյն տա րի նե րին խո րա ցաւ իս լա մա ցու մը: 
Ազ գակ ցա կան խմբե րի իս լա մա ցուած հա տուած ներն ստի պում էին իրենց քրիս տո նե այ 
մնա ցած ազ գա կան նե րին արա գօ րէն իս լա մա նալ եւ մո ռա նալ իրենց կա պը հա յու թե ան 
հետ: «Ան հե տա ցող նե րի» ճա կա տագ րով չէ ին հա մար ձակ ւում հե տաքրք րուել: Հաս կա նում 
էին, որ դա յա տուկ ծա ռա յու թիւն նե րի գործն է: Եթէ նոյ նիսկ այդ պէս չէր, դա հաս տա տուն 
հա մոզ մունք էր:
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Հա յե րի եւ հա յու թե ան մա սին Ք.ի պատ կե րա ցում նե րը դրա կան են, — 
հա յե րը հա րուստ էին, ստեղ ծա գոր ծող, աշ խա տող... Պատ մում է, որ Թուն ջե լի-
Դեր սի մում հա յե րը շատ բան են ստեղ ծել, եւ թուար կում է ստեղ ծած նե րը:

«ԻՍ ԿԻ ԻՆ ՍԱՆ». ԵՐԲ ՄԵՐ ԾՆՈՂ ՆԵ ՐԸ ԴԵՌ ՀԱՅ ԷԻՆ,  
ԻՐԵՆՔ ՄԻ ՐԱ ՔԵ ԱՆ ՆԵ ՐԻՑ ԷԻՆ, ՅԵ ՏՈՅ ԴԱՐ ՁԵԼ ԵՆ  
ՀԱՅ ԴԱ ՐԱՆ
Թուն ջե լի ում31 ապ րող Իբ րա հիմ Օզա րի պատ մու թիւ նը

Իբ րա հիմ Օզա րի հետ ծա նօ թա ցել եւ զրու ցել եմ Դեր սի մի ալե ւի ա կան 
«Կու ռէյշ Բա բա» կո չուող սրբա վայ րում, 2011 Յու լի սին: Մնձու րի հեր թա կան 
երաժշ տա կան փա ռա տօ նի օրերն էին, եւ ալե ւի նե րը Հա յաս տա նից եկած հիւ րե-
րին հրա ւի րել էին մի ա սին երե կոյ անց կաց նել «Կու ռէյշ Բա բա» ուխ տա վայ րում՝ 
մի ա ժա մա նակ ծա նօ թա նա լու Կու ռէյշ բա բա եւ Դիւզ գուն բա բա ալե ւի ա կան 
ուխ տա վայ րե րին ու դրանց հետ կա պուած աւան դազ րոյց նե րին32: Այս տեղ հա-
ւա քուել էին բազ մա թիւ ուխ տա ւոր ներ, եւ մինչ միւս ուխ տա ւոր նե րը մա տաղ էին 
անում, Իբ րա հիմն ին քը մօ տե ցաւ, հարց րեց հայ լի նելս եւ ասաց, որ ինքն էլ հայ 
է, հայ ալե ւի, որ այս տեղ է եկել իր որ դու հետ, եւ առա ջար կեց իր օգ նու թիւ նը: Այս 
քա ռաս նա մե այ շատ հա մակ րե լի տղա մարդն այ նու հե տեւ անընդ հատ ինձ հետ 

31 Թուն ջե լի  –  Թուր քի ա յի նախ կին Դեր սի մի նա հան գի (այժմ՝ Թուն ջե լի) վար չա կան կենտ
րո նը: Թէ նա հան գի, թէ նա հան գի կենտ րո նի Թուն ջե լի անու նը տրուել է 1936ի Յու նուա րի 
4ին ըն դու նուած «Թուն ջե լիի նա հան գի վար չու թե ան մա սին օրէնք»ով (Tunceli Vilayetinin 
0daresi Hakk1nda Kanun), թուր քա կան իշ խա նու թիւն նե րի կող մից Դեր սի մում նա խա պատ
րաս տուող ջար դե րից ան մի ջա պէս առաջ:

32 1938ին Դեր սի մի բնակ չու թե ան կո տո րած նե րից յե տոյ, երբ ալե ւի ա ցան նա եւ Դեր սի մում 
դե ռեւս կեն դա նի մնա ցած բո լոր քրիս տո նե այ հա յե րը, ինչ պէս նա եւ հա յե րի ու ալե ւի նե րի 
հա մար դա դա րե ցին կրօ նա կան ծա ռա յու թիւն նե րը հայ կա կան եկե ղե ցի նե րում ու վան քե
րում, վե րա ցուե ցին կրօ նա կան գրքե րը, կեն ցա ղից ամ բող ջո վին դուրս մղուեց հա յե րէ նը 
եւն., եւ դրան զու գա հեռ տար բեր ձե ւե րով փոր ձեր արուե ցին ներդ նել սուն նի մահ մե դա
կան կրօ նա կան աղօ թա տե ղի նե րը՝ մզկիթ նե րը (ջա մի), ալե ւի նե րի (այդ թւում՝ ալե ւի ա ցած 
հա յե րի) առաջ կանգ նեց սե փա կան, ոչքրիս տո նէ ա կան, ոչմահ մե դա կան, այլ՝ ալե ւի ա
կան կրօ նա կան շի նու թիւն ներ ու նե նա լու հար ցը: Որ պէս կրօ նա կան շի նու թիւն ներ հայ կա
կան եկե ղե ցի ներն ու վան քե րը ճա նա չող մարդ կան ցից հա ւա նա բար մեծ ջան քեր պա հան
ջուեց լու ծում գտնել այդ հար ցի հա մար: Առա ջի նը, ինչ պէս ալե ւի զա զա նե րի մօտ յա ճախ 
եղել է, «լու ծում գտան» Կու րէյ շան աշի րէ թի մար դիկ. («Կու րե շան ցի նե րը սէ իդ են», «Տեր
սի մի գլխա ւոր կրօ նա պե տը Սէ յիտ Իպ րա հիմ պէկն է, Կու րե շան ցի նե րու ցե ղէն սե րած» 
«Կու րե շան ցի ներն առան ձին ազ դե ցիկ ցեղ մ’են Տեր սի մի մէջ, որոնց մէ զատ ու րիշ ներն 
իրա ւունք եւ կա րո ղու թիւն չու նին կրօ նա կան լի նե լու»՝ Անդ րա նիկ, Ճա նա պարհր դու թիւն 
Դէ պի Տէր սիմ, Թիֆ լիս, 1900, էջ 152, 165 – 166): Ահա Կու րէյ շան աշի րէ թի ըն տա նիք նե րից 
մէ կի՝ Կը զըլ քան նե րի (կըզլ քան՝ ոս կէ արիւն, գու ցէ նա եւ՝ կար միր արիւն – Հ. Խ.) նա խա ձեռ
նու թե ամբ 2002ին կա ռու ցուել է Դեր սի մի թե րեւս առա ջին ալե ւի ա կան կրօ նա կան կա ռոյ
ցը՝ «Կու ռէյշ բա բա յի օջախ» սրբա վայ րը, ներ կա յիս Նա զի մի է յից (նախ կին Կը զըլ քի լի սէ՝ 
Կարմ րա վանք կամ Կար միր եկե ղե ցի) մօտ 20 կլմ. հե ռա ւո րու թե ան վրայ, ներ կա յիս Բոս
տան լը գիւ ղի մօտ: Կու րա շը ալե ւի նե րի ժո ղովր դա կան աւան դազ րոյց նե րի հե րոս նե րից եւ 
մի ա ժա մա նակ սրբե րից է, ում անյայտ մա սուն քը, բազ մա թիւ մե տաք սէ եւ ատ լա սէ կտոր
նե րով ծած կուած, գտնւում է «Կու րէյշ բա բա օջախ»ի ներ սի սե նե ակ նե րից մէ կում:
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էր, նկա րա հա նում էր օրուայ գոր ծո ղու թիւն նե րը, եւ մի ա ժա մա նակ պատ մում էր 
իր կե ան քից եւ իր ըն տա նի քի պատ մու թիւ նը: Զրու ցել ենք թուր քե րէն լե զուով:

— Այ սօր խնջոյ քից յե տոյ երե կո յե ան հա ւա քուե լու ենք «Կու ռէյշ Բա բա
յի» մեծ սրա հում, եր գե լու եւ նուա գե լու: Տղաս առա ջին ան գամ պէտք է այդ պի
սի կա րե ւոր երե կո յի նուա գի: Սո վո րա բար այդ երե կո նե րին փոր ձա ռու ներն են 
նուա գում, բայց տղա յիս վստա հել են: Ինքն ըն դա մէ նը տասն վեց տա րե կան է: 
Շատ է յուզ ւում:

— Տղադ գի տի՞ քո հայ ալե ւի լի նե լը:
— Իհար կէ գի տի: Ի՛նքն էլ հայ ալե ւի է: Այս տեղ հենց հի մա, այս ուխ տա

վայ րում հայ ալե ւի ներ շատ կան: Տես նո՞ւմ էք այն երի տա սար դին (ցոյց է տա լիս 
քսա նա մե այ բարձ րա հա սակ մի տղա յի՝ սա զը ձեռ քին), նրա ծնող ներն էլ հա յեր 
են եղել: Շատ ենք մենք:

— Այս ուխ տա վայ րը հի մա ձեր բո լո րի ուխ տա վա՞յրն է:
— Ոչ մի տար բե րու թիւն չկայ հայ ալե ւի նե րի ու ալե ւի նե րի մի ջեւ: Միշտ էլ 

նոյն ուխ տա վայ րերն ենք ու նե ցել: Նոյն կերպ ենք մա տաղ արել, նոյն կերպ մոմ 
ենք վա ռել: Այ սինքն ալե ւի նե րը հա յե րի նման են ուխ տա վայ րեր գնա ցել: Մոմ 
վա ռե լը հա յե րից է ան ցել ալե ւի նե րին: Հի մա էլ, երբ հա յերն ալե ւի ա ցել են, մեր 
բո լոր սո վո րու թիւն նե րը նոյնն են դար ձել: Հի մա ալե ւի ա ցած հա յերն էլ սազ են 
նուա գում, գնում են երե կո յե ան ալե ւի ա կան հա ւաք նե րին, եր գում են, պա րում 
են: Այ դրանք ալե ւի ա կան սո վո րու թիւն ներ են, բայց հի մա բո լորս էլ նոյն կերպ 
ենք դա անում:

— Ի՞նչ եր գեր էք եր գում:
— Դրանք ալե ւի ա կան եր գեր են: Հա յե րէն չկայ: Հա յե րէն խօ սե լը երբ ար

գե լուեց, հա յե րէն եր գերն էլ մո ռա ցուե ցին: Դա վա ղուց էր: Ես որ ծնուել եմ՝ ար
դէն ար գե լուած է եղել: Հի մա եր գում են մի այն հազ րաթ Ալիի, հազ րաթ Հու սէ յի
նի33, այդ պի սի կրօ նա կան եր գեր: Ամէ նից աւե լի շատ հազ րաթ Հու սէ յի նի մա սին:

33 Հազ րաթ Ալի, հազ րաթ Հու սէ յին  –  Ըստ իս լա մա կան աւան դու թե ան Ալին Մու համ մէ դի հօ
րեղ բօ րոր դին եւ մի ա ժա մա նակ նրա դուստր Ֆա թի մա յի ամու սինն էր, Հու սէ յի նը՝ սրանց 
կրտսեր որ դին: Շի ա նե րը Հու սէ յի նին հա մա րում են եր րորդ իմամ եւ նրա զո հուե լու օրը 
ող բում են յա տուկ հան դի սա ւո րու թե ամբ (Աշու րա): Իմամ Հու սէ յի նը զո հուել է 680ին, Մեք
քա յից Կու ֆա (Կու ֆան քա ղաք է Իրա քի կենտ րո նում, Եփ րատ Գե տի ափին, Բաղ դա դից 
170 կլմ. դէ պի հա րաւ) գնա լու ճա նա պար հին: Հու սէ յի նը Կու ֆա էր մեկ նում այդ ժա մա
նա կուայ խա լիֆ Եա զիդ Ա.ի իշ խա նու թե ան դէմ ըմ բոս տու թիւ նը գլխա ւո րե լու նպա տա կով 
(կու ֆա ցի նե րը հա ւա տար մու թե ան եր դում էին տուել Հու սէ յի նին): Ճա նա պար հին Հու սէ յի
նի հե տե ւորդ նե րի փոք րա թիւ խում բը շրջա պատ ւում է խա լի ֆի մե ծա թիւ զօր քե րի կող մից: 
Զոհ ւում են շա տե րը, այդ թւում՝ Հու սէ յի նը, նրա եր կու որ դի նե րը, նրա աւագ եղ բայր Հա
սա նի երեք որ դի նե րը եւն.: Հու սէ յի նի թո ռան կտրուած գլու խը ու ղարկ ւում է Դա մաս կոս՝ 
խա լիֆ Եա զիդ Ա.ին: Հա մար ւում է, որ Հու սէ յի նի եւ նրա հե տե ւորդ նե րի ող բեր գա կան մա
հը նպաս տել է նրա հայր Ալիի հե տե ւորդ նե րի հա մախմբ մա նը եւ ին քը՝ Հու սէ յի նը դար ձել 
է ինչ պէս շի իզ մի խորհր դա նի շը, այն պէս էլ իս լա մա կան աշ խար հի նշա նա ւոր դէմ քե րից 
մէ կը: Դեր սի մի ալե ւի նե րից շա տե րի տա նը կա րե լի է հան դի պել Հու սէ յի նի դի ման կա րը, 
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— Դուք բո լորդ այդ եր գե րը գի տէ՞ք:

— Շա տերս գի տենք: Մեր ըն տա նի քում բո լո րը գի տեն: Տղաս էլ շատ լաւ 
նուա գում ու եր գում է: Այ սօր երե կո յե ան կ’եր գի, կը լսէք: Այս տեղ բա բա ներ34 են 
գա լիս, նրանք նուա գում են, եր գում են, մենք էլ իրեն ցից սո վո րում ենք:

— Դուք մի՞շտ էք Թուն ջե լի ում ապ րել:

— Ոչ, մենք Վար դե նիկ35 գիւ ղից ենք, այ սինքն հայրս էր վար դե նիկ ցի, 
բայց ես էլ եմ ծնուել Վար դե նի կում: 1994ին Վար դե նիկն աւե րել են զի նուոր նե
րը36 եւ այ նու հե տեւ ար գե լել են այն տեղ ապ րել: Ես հի մա Թուն ջե լի ում եմ ապ
րում: Վար դե նիկ կա րող ենք գնալ մի քանի ժա մով37: Զի նուո րա կան նե րը ար
տօ նու թե ան թուղթ են տա լիս, հաշ ւում են, թէ քա նի մարդ է գնում, գրում են, 
թէ որ ժա մին պի տի վե րա դառ նանք, եւ այդ ժա մին մենք պէտք է ան ցա գի րը 

եւ առ հա սա րակ Հու սէ յի նի մա սին պատ մու թիւն նե րը Դեր սի մի ալե ւի նե րի ամե նա սի րուած 
եւ ամե նա յու զիչ պատ մու թիւն նե րից են, սա կայն նրանք իմա մի մա հուան օրուայ հետ կա
պուած շի ա նե րի նման որե ւէ հան դի սու թիւն, ող բի օր չու նեն: Դեր սի մի ալե ւի նե րի մէջ ամե
նա տա րա ծուած անուն նե րը Ալի, Հու սէ յին, Հա սան անուն ներն են:

34 Բա բա  –  Ալե ւի նե րը «բա բա» անուա նում են տա րի քով, յար գար ժան մարդ կանց:
35 Վար դե նիկ  –  1914ին Ռե սի գան ալե ւի ա կան աշի րէ թի տի րա պե տու թե ան տակ գտնուող 

լեռ նա յին Վար դե նիկ գիւ ղը Խո զա թի գա ւա ռա կի գիւ ղե րից էր, ու նե ցել է Ս. Աս տուա ծա ծին 
անու նով եկե ղե ցի եւ շրջա կայ քում հռչա կա ւոր Ս. Սար գիս եկե ղե ցի (Հա լա ջե ան, էջ 35:

36 1984 – 87ի ըն թաց քում Թուր քի ա յի արե ւե լե ան նա հանգ նե րում, մաս նա ւո րա պէս Արեւմ
տե ան Հա յաս տա նի տա րած քում քուրդ զի նե ալ նե րի դէմ պայ քա րի պատ րուա կով, թուր
քա կան բա նա կի մի ջո ցով 2400 գիւղ եւ 1500 գիւ ղակ ամ բող ջու թե ամբ կամ մաս նա կի օ րէն 
դա տար կուել է կամ ոչն չա ցուել, եւ տե ղա հա նուել է շուրջ 3 մի լի ոն բնակ չու թիւն (Forced 
Evictions: Violations of Human Rights, Global Survey on Forced Evictions, No7COHRE, Septem
ber 1998, www.cohre.org, pp65 – 69; http://www.jubileecampaign.co.uk/world/tur2.htm; http://
www.dozame.org/villages/burnedvillages.htm; The Wall Of Denial: Internal displacement in Tur
key, U.S.Committee for Refugee, November 1999, pp. 14 – 15; Asylum Seekers From Turkey: 
The Dangers They Flee, A Report To Asylum Aid (Report of a Mission to Turkey), 4 – 17 October 
2000, p. 59; Turkey Human Rights Practices, 1993, Author: U.S Department Of State, January 
31, 1994; Benninghaus R., Production, usage and diffusion of the Shal օf Shapik Men’s Costume 
in Turkish Kurdistan, 31 May 2001, http://www.chaldeansonline.net/forums/ruedigerbenning
haus.html): Բնակ չու թե ան տե ղա հա նու թիւն նե րը եւ բնա կիչ նե րի ետ վե րա դարձն անհ նար 
դարձ նե լու նպա տա կով գիւ ղերն ամ բող ջո վին աւե րե լը շա րու նա կուել է նա եւ 1992 – 1995ին: 
1993 – 1994՝ աղէ տա բեր էին նա եւ Դեր սի մի ալե ւի եւ ալե ւի ա ցած հայ բնակ չու թե ան հա
մար, ով քեր 19րդ. դա րում թուր քա կան բա նա կի յա ճա խա կի յար ձա կում նե րի պատ ճա ռով 
թո ղել էին ցած րա վայ րա յին եւ նա խա լեռ նա յին շրջան նե րի իրենց բնա կա վայ րե րը եւ տե
ղա ւո րուել երկ րի լեռ նա յին մա սե րում: 1993 – 1994ին լեռ նա յին բնա կա վայ րե րի ողջ բնակ
չու թե ա նը զէն քով եւ բա նա կի մի ջո ցով ամ բող ջո վին տե ղա հա նե ցին, իսկ բնա կա վայ րերն՝ 
աւե րե ցին: Իրենց դա րա ւոր հայ րե նի քից վռնդուած բնակ չու թիւ նը ցրուեց երկ րով մէկ կամ 
հե ռա ցաւ Թուր քի ա յից:

37 1993 – 1994ի բռնի տե ղա հա նու թիւ նից եւ բնա կա վայ րե րի աւե րու մից յե տոյ դա տար կուած 
եւ զի նուո րա կան նե րի կող մից վե րահս կուող բնա կա վայ րե րի նախ կին բնա կիչ ներն իրենց 
աւե րուած բնա կա վայ րե րը գնում են սո վո րա բար ծի սա կան նկա տա ռում նե րով՝ ուխ տա
վայ րեր կամ գե րեզ մա նոց ներ, յա տուկ թոյլ տուու թե ամբ: 2011ին ես ակա նա տես եմ եղել 
դրան:
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յանձ նենք: Վար դե նի կը մեծ գիւղ էր: Բո լո րը հա յեր էին, ալե ւի հա յեր: Մենք Հայ
դա րան նե րից38 ենք, բայց չգի տեմ երբ եւ ինչ պէս ենք Հայ դա րան դար ձել, որով
հե տեւ առաջ, երբ մեր ծնող նե րը դեռ հայ էին, իրենք Մի րա քե ան նե րից39 էին: 
Շատ յայտ նի մի մարդ կար Մի րա քե ան նե րից՝ Աուս կան (Ոս կան – Հ. Խ.) աղան, 
ահա Աուս կան աղան մեր պա պե րից էր: Աուս կանն իմ ամե նա մեծ պապն է, որի 
անու նը ես գի տեմ, գու ցէ իմ պա պի հայրն էր: Այն ժա մա նակ դեռ Մի րա քե ան 
էին:Մենք Հայ դա րան նե րից ենք, բայց երբ մեր ծնող նե րը դեռ հայ էին, իրենք 
Մի րա քե ան նե րից էին

Իբրահիմ Օզեր, Վարդենիկցի

— Մի րա քե ան նե րի մա սին որե ւէ բան գի տէ՞ք:
— Չէ, ոչինչ չգի տեմ, մի այն գի տեմ, որ մեր պա պե րը Մի րաք նե րից էին, 

յե տոյ դար ձել են հայ դա րան:
— Ե՞րբ են հայ դա րան դար ձել:

38 Հայ դա րան  –  Ալե ւի ա կան աշի րէթ Դեր սի մում: Ըստ Հա լա ջե ա նի, այս աշի րէ թը «հա մա
գոր ծակ ցում էր Մի րա գե ան տոհ մի ան դամ նե րի հետ եւ ծայ րաս տի ճան հա յա սէր էր…, ըմ
բոստ էին եւ խիստ թրքա տե աց» (Հա լա ջե ան, էջ 75): Մին չեւ այ սօր մար դիկ պատ մում են, 
որ Հա յոց Ցե ղաս պա նու թե ան տա րի նե րին Հայ դա րան նե րը շատ են օգ նել հա յե րին: Դեր
սի մում հա մա տա րած կար ծիք կայ, որ Հայ դա րան եւ Դե մա նան աշի րէթ նե րը «հա յից ալե
ւի ա ցած ներ են» եւ 2011ին Դեր սի մում աշ խա տե լուս օրե րին հա մա րեա միշտ, հենց իմա նում 
էին հայ լի նելս, բազ միցս խօսք են բա ցել այդ մա սին:

39 Մի րա գե ան նե րի մա սին տե՛ս՝ թիւ 5 ծթթ.
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— Չեմ կա րող շատ վստահ ասել, գու ցէ 1938ից յե տոյ, գու ցէ եւ 1915ից 
յե տոյ:

— Ձեր ծնող նե րը գի տէի՞ն իրենց հայ լի նե լը:
— Իհար կէ, ամ բողջ գիւ ղը գի տէր, հի մա էլ Վար դե նի կին հա յի գիւղ են 

ասում: Չնա յած հի մա Վար դե նիկն ամ բող ջո վին աւե րուած է, տնե րը քան դուած 
են, ապ րող չկայ: Բայց բո լորն էլ հա յի գիւղ են անուա նում:

— Ձեր ծնող նե րը հա յե րէն գի տէի՞ն:
— Մենք չգի տենք հա յե րէն:
— Դուք, այո, չգի տէք, բայց Ձեր ծնող նե րը, նրանց տա րի քի մար դիկ 
Վար դե նի կում հա յե րէն գի տէի՞ն:
— Ի՞նչ իմա նանք, իմա ցել են գու ցէ: Մեր մօտ հա յե րէն չէ ին խօ սում: Ընդ

հան րա պէս հա յե րէն խօ սե լը վտան գա ւոր էր: Գու ցէ եւ գի տէ ին, բայց չէ ին խօ
սում:

— Գու ցէ գի տէ ին: Բայց դուք չգի տէք՝ գի տէի՞ն, թէ ոչ:
— Ոչ:
— Ե՞րբ են նրանք ալե ւի դար ձել:
— Մեր հայ րերն են դար ձել, 1938ից յե տոյ են դար ձել:
— Մին չեւ այդ հայ քրիս տո նե այ են եղե՞լ:
— Այո, հա յեր են եղել: Բայց հա յե րին այս տեղ 1915ին կո տո րել են, իսկ 

փրկուած նե րը թաքց նում էին իրենց հայ լի նե լը: Այս տեղ, Դեր սի մում բո լո րը գի
տէ ին, որ նրանք հա յեր են, բայց այդ մա սին ոչ մէ կը չէր խօ սում: Հա յերն իրենք 
յա տուկ չէ ին թաքց նում, ուղ ղա կի չէ ին խօ սում այդ մա սին, ալե ւի ներն էլ գի տէ
ին, որ վտան գա ւոր է, դրա հա մար նրանք էլ չէ ին խօ սում: Մեր գիւղ՝ Վար դե նիկ 
1915ին չեն մտել: Մեր գիւ ղը շատ բարձր է, լեռ նե րում, բա ցի դա էլ շատ յայտ նի 
կռուող ներ էին: Ընդ հան րա պէս Մի րա քե ան նե րը շատ յայտ նի կռուող ներ էին: 
Չգի տեմ այդ պատ ճա ռով, թէ ու րիշ մի բա նի պատ ճա ռով, բայց 1915ին մեր գիւղ 
չեն մտել: Մեր գիւ ղա ցի նե րը երե ւի նոյ նիսկ չգի տէ ին, որ հա յե րին կո տո րում են: 
Այս տեղ, Դեր սի մում, շատ հա յի գիւ ղեր են մնա ցել: Բայց 1938ից յե տոյ բո լորն 
ար դէն, ով մնա ցել էր հա յե րից, ալե ւի դար ձան:

— Ձեր անունն ի՞նչ է:
— Իբ րա հիմ: Իբ րա հիմ Օզար:
— Ալե ւի դար ձած նե րից մեծ մասն Ալի են, Դուք ինձ հան դի պած առա ջին 
Իբ րա հիմն էք:
— Դէ Աբ րա համն է, հա յերն Աբ րա համ են ասում, հայրս էլ յա տուկ այն

պի սի անուն է դրել, որ հա յերն էլ ու նեն: Այս տեղ, Թուր քի ա յում, այլ անուն չէր 
կա րե լի դնել: Երես նա կան թուա կան նե րին ար գե լե ցին, բո լո րը պի տի մահ մե
դա կան, թուր քա կան անուն ներ ու նե նա յին: Անուն նե րը փոխ ւում էին՝Մա մէդ, 
Ալի, Քե մալ էին դառ նում:
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— Ձեր կի՞նն էլ է Վար դե նի կից:
— Չէ, կինս Վար դե նի կից չի, Մա լա թի ա յից է: Բայց ալե ւի է:
— Հի մա դուք ասում էք, որ հայ ալե ւի էք, թէ՞...
— Սո վո րա բար այդ մա սին չենք խօ սում: Կա րիք չի լի նում: Բայց եթէ 

հարց լի նում է՝ ասում ենք:
— Ասո՞ւմ էք: Չէ՞ք վա խե նում:
— Ոչ: Բո լորն էլ գի տեն: Բո լորն էլ գի տեն, որ վար դե նիկ ցի նե րը ծա գու

մով հա յեր են: Հի մա ար դէն էլ ի՞նչ վախ, ալե ւի ենք, ի՞նչ կապ ու նի ծա գու մը: Համ 
էլ հի մա ալե ւի թէ հայ՝ եր կու սին էլ կա ռա վա րու թիւ նը չի սի րում, ի՞նչ տար բե րու
թիւն: [19 ]38ին, երբ որ դեր սիմ ցի նե րին էին կո տո րում, այն ժա մա նակ Դեր սի
մի հա յե րին յա տուկ ջար դե ցին: [19]38ին հօրս հայրն էլ, մայրն էլ սպա նուել են: 
[19 ]38 թուին բո լոր վար դե նիկ ցի նե րին Քո ջա քոչ են տա նում, իբր թէ աք սո րում 
են, բայց տա նում են Քո ջա քոչ ու բո լո րին սպա նում են: Բո լո րին սպա նում են, 
նոյ նիսկ եր կու տա րե կան երե խա յին են սպա նում: Այդ տեղ սպա նուել են նա
եւ պապս ու տատս: Բայց ճա նա պար հին, Քար սան Դե րէ սի անու նով մի տեղ 
կայ, լեռ նե րում, այն տեղ հօրս մօ րա քոյրն էր ապ րում, այդ տեղ էր ամուս նա ցած, 
Դե րի Քար սան40 գիւ ղում: Այդ գիւ ղին Մո շիկ41 էլ են ասում: Մօ րա քոյրն ասում է 
«այդ երե խա յին,  –  այ սինքն հօրս,  –  թո ղէք մենք պա հենք, այս լեռ նե րում նրան 
չեն փնտրի»: Ծնող նե րը հա մա ձայն ւում են, երե խա յին թող նում են մօ րաք րոջ 
մօտ, իսկ իրենց միւս նե րի հետ տա նում են Քո ջա քոչ: Քո ջա քո չի մօտ Զուր Դե
րէ սի անու նով մի տեղ կայ, այդ տեղ բո լո րին սպա նում են: [19 ]38 թուին:

— Վար դե նի կում ոչ մէ կը չի՞ մնում:

40 Քար սան ալե ւի ա կան լեռ նա յին գիւ ղը մե կու սի գիւղ էր Բո լո մե րիի գա ւա ռա կում, որին ամե
նա մօտ գիւ ղը՝ Պաղ րը գիւ ղը հա ւա նա բար մօտ քսան կի լո մետր հե ռա ւո րու թե ան վրայ էր: 
Քար սա նը «Քար շան» ալե ւի ա կան աշի րէ թի կենտ րո նա կան գիւղն էր (Հա լա ջե ան, էջ 62):

41 Մո շիկ  –  Հնա րա վոր է սա Չմշկա ծա գի Մորշ խա, Մորշ խան, Մու րուշ քայ, Մորշ կայ, Մու րուշ
քայ, Մոր շու խայ անուն նե րով յատ նի գիւ ղը լի նի, որի մա սին Ճորճ Աղ ճա յե ա նը գրում է 
«Թէ եւ յստակ է, որ այս գիւ ղին վայ րին մէջ խումբ մը տու ներ կան, Մու րուշ քան այ սօր 
երե ւի մեր ձա կայ գիւ ղի մը գիւ ղա կը կը սե պուի: Գա րե գին վրդ. Սրուանձ տե ան ցը կը նշէ, 
որ գիւ ղը 35 հայ ծուխ կը հա շուէր: Մա մու րէ թուլ Ազի զի 1894-ի տա րե գիր քը կը նշէ, որ գիւ-
ղը 165 հայ (85 այր եւ 80 կին) եւ 41 իս լամ (25 այր եւ 16 կին) բնա կիչ կը հա շուէր 47 ծու խի 
մէջ: Չմշկա ծա գի թե մը 1902-ին կ’ար ձա նագ րէր 161 հայ բնա կիչ եւ 40 ծուխ: Հա յոց պատ-
րի ար քա րա նը 1914-ին կը նշէր 164 հայ բնա կիչ 36 ծու խի մէջ: Իսկ Յով հան նէս Աճէ մե ա նը 
կը նշէ 112 հայ բնա կիչ 27 ծու խի մէջ» (Տեր սիմ  –  Ժո ղովր դագ րու թիւն (Բ. մաս),  –  http://
www.houshamadyan.org/arm/mapottomanempire/vilayetofmamuratulazizharput/sandjaofder
sim/dersimlocale/dersimdemography2.html): Կար նա եւ Մո շուտ անու նով գետ: Մո շուտ գե տի 
եզեր քին 1915ին տե ղի է ու նե ցել Երզն կա յի գա ւա ռի Կու րու չա յի գա ւա ռա կի Մեծ եւ Փոքր 
Արմ տան ներ, Թե ղուտ եւ Ապուշ տա գիւ ղե րից տե ղա հա նուած բնակ չու թե ան սպան դը 
(«Վե րապ րած Պետ րոս Պրա ճե ա նի Վկա յու թիւ նը», Հա յոց Ցե ղաս պա նու թիւ նը Օս մա նե-
ան Թուր քի ա յում, Փաս տաթղ թե րի Ժո ղո վա ծու, Հտր. 3, Երե ւան, 2012, էջ 198): Այս հա
ւա նա կա նու թե ան հիմ քում ըն կած է նա եւ այն իրո ղու թիւ նը, որ 1915ի եւ 1938ի ջար դե րի 
ըն թաց քում որ տեղ հնա րա ւոր էր՝ սպան դի վայ րե րը կրկնուել են:
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— Չէ, բո լո րո վին դա տար կուել է, բո լո րին ոչն չաց րել են: Մի քանի մարդ 
հասց րել է գնալ քա րայր նե րը, թաք նուել: Մի քանի կին, իրենց երե խա նե րի հետ: 
Մի քանի տա րի ապ րել են քա րան ձաւ նե րում: Յե տոյ, 1945 – 47ին այդ փրկուած
նե րը, կամ՝ իմ հօր նման մի քանի երե խայ, մի քիչ մե ծա նա լով՝ ետ են գա լիս 
Վար դե նիկ, երե ւի 30 հո գի: Գա լիս են, իրենց տնե րը մի քիչ կար գի են բե րում, 
սկսում են նո րից Վար դե նի կում ապ րել: Նախ կի նում շատ մեծ գիւղ է եղել, բայց 
յե տոյ շատ քիչ մարդ էր մնա ցել: Հայրս որբ էր մնա ցել: Փաս տօ րէն իրենց ըն
տա նի քից մի այն հայրս էր կեն դա նի մնա ցել: Ութ տա րե կան երե խայ է եղել: 
Որոշ ժա մա նակ ապ րել է իր մօ րաք րոջ տա նը, յե տոյ, երբ մի քիչ մե ծա ցել է, 
վե րա դար ձել է իրենց գիւղ՝ Վար դե նիկ: Ջար դերն ար դէն աւար տուել էին: Գիւղ 
գա լուց յե տոյ դար ձել է ալե ւի: Ար դէն ով որ հա յե րից փրկուել էր [19 ]38ին, բո լորն 
էլ ալե ւի դար ձան: Հայրս Վար դե նիկ վե րա դառ նա լուց յե տոյ է ալե ւի դար ձել, դա 
ար դէն 40ական թուա կան նե րից յե տոյ էր: Եկան գիւղ, բայց 80ական թուա կան
նե րին նո րից պե տու թիւ նը ստի պեց դա տար կել գիւ ղը: Մեր գիւ ղա ցի նե րին, այ
սինքն Դեր սի մի բո լոր լեռ նա յին գիւ ղե րի բնա կիչ նե րին կաս կա ծում էին ՊԿԿի42 
հետ կա պեր ու նե նա լու մէջ, եւ որո շել էին այդ բո լոր գիւ ղե րը մարդ կան ցից դա
տար կել, գիւ ղերն էլ վե րաց նել: 90ական նե րի սկզբնե րին դեռ մի քանի ըն տա
նիք կար, դուրս չէ ին գա լիս: Գնա լու տեղ չու նէ ին, դուրս չէ ին գա լիս: Ոչ մի կերպ 
չէ ին կա րո ղա նում ստի պել այդ մարդ կանց դուրս գալ: 93ի դէպ քե րի ժա մա նակ 
այ լեւս չեն նա յել՝ կին է, երե խայ է, ինչ է, դրանց բո լո րին ոչն չաց րել են: Այն պէս 
են ոչն չաց րել, որ դրանց դի ակ ներն ան գամ չէ ին կա րո ղա նում գտնել: Դրա նից 
յե տոյ մին չեւ այ սօր Վար դե նիկ գնալն ար գե լուած է:

— Վար դե նի կից բա ցի է՞լ որ գիւ ղե րում էին հա յեր ապ րում:
— Օ՜, շատ են, շատ գիւ ղե րում կան: Մի րիք43, Մազդ րա44, Հէյ դո րուք45: 

42 Քրդա կան (կամ Քրդստա նի) Աշ խա տա ւո րա կան Կու սակ ցու թիւն  –  տես թիւ 19 ծթթ.:
43 Մի րիք  –  Թե րեւս Կը զըլ քի լի սէի (այժմ՝ Նա զի մի յէ) լեռ նա յին, անա ռիկ հա մա րուող Մի րա

ւան գիւղն է, 1914ին՝ 1800 հո գի Մի րա գե ան հայ կա կան տոհ մի զի նուած բնակ չու թե ամբ 
(Հա լա ջե ան, էջ 75):

44 Մազդ րա  –  Հա ւա նա կան է Կը զըլ քի լի սէի (այժմ՝ Նա զի մի յէ) Մաս տան քուրդալե ւի ա կան 
գիւ ղը լի նի, որի շուրջ բո լո րը ապ րում էին Մի րա գե ան նե րի հայ կա կան աշի րէ թի քրդա խօս 
հա յեր (Հա լա ջե ան, էջ 74): Մաս տան գիւղ կար նա եւ Մեծ կեր տի (թրք. հնչիւ նա բա նու թե
ամբ՝ Մազ գիրտ) գա ւա ռա կում (Սրուանձ տե անց, Եր կեր, Հտր. 2, Երե ւան, 1989, էջ 399): 
Մէկ այլ Մաս տան էլ կար Չար սան ճա գի շրջա նում, խա ռը հայքուրդ բնակ չու թե ամբ, Ս. 
Սար գիս եկե ղե ցով (Հա լա ջե ան, էջ 96):

45 Հեյ դո րուք  –  Հայ դե րուք, Հայ դա րան անուն նե րով գիւ ղե րի թի ւը Դեր սի մում մեծ է: Հա
մար ւում է, որ այս բնա կա վայ րե րի անուն նե րը Հայ դա րան/Հայ տե րան աշի րէ թի անու նից 
է (Հա լա ջե ան, էջ 75): Խօս քը տուե ալ դէպ քում Կը զըլ քի լի սէի (այժմ՝ Նա զի մի յէ) շրջա նի 
Հայ տա րան/Հայ դա րան գիւ ղի մա սին է, որի բնա կիչ նե րի հայ կա կան մա սը Մի րա գե ան նե
րից էին: Ղը զըլ քի լի սէի գա ւա ռա կում մէկ այլ Հայ տե րան/Հայ դա րա նի գիւղ կար, գտնւում է 
Խու թաց Ձո րի ափին, 1914ին, ըստ Հա լա ջե ա նի, ու նէր 135 տուն (1350 հո գի) հայ եւ 360 տուն 
(2160 հո գի) քուրդ բնա կիչ, զի նուած էին եւ Խու թաց Ձո րի արե ւե լե ան կող մի պա հա պան
ներն էին (Հա լա ջե ան, էջ 75, 76):
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Դրա նից բա ցի այս դե մա նա նե րի46 կող մը՝ Բորն47, Գի նը48, դրանք 38ին ամ բող
ջու թե ամբ կո տո րուե ցին: Գի նը գիւ ղի հին անու նը Քոյ դա րիշ էր, այն տեղ էլ է 
եկե ղե ցի եղել: Դրա նից յե տոյ կա յին Արե քի49, Փա քուր դի գէ50, Բա ռըխ51, Հա լուո
րը52... Հա քի սը53... Հա քի սում եօթ եկե ղե ցի կար, հի մա ոչ մէ կը չկայ: Փա թա րը54, 
Վան քի կող մե րը (նկա տի ու նի Հա լուո րի Ս. Կա րա պետ վան քը – Հ. Խ.)՝ Ենի սը55, 
Իք սո րը56, Մար քա սու րը57...

46 Դե մա նան ներ  –  Ալե ւի ա կան աշի րէթ Դեր սի մում, որ, ըստ Հա լա ջե ա նի, սերտ յա րա բե րու
թիւն ներ ու նէր Մի րա գե ան նե րի հետ (Հա լա ջե ան, էջ 73), եւ Դեր սի մի բնակ չու թե ան կող մից 
ըն դուն ւում էին որ պէս վա ղուց ալե ւի ա ցած հա յեր, ին չի մա սին ինձ նոյն պէս յա ճախ էին 
պատ մում:

47 Բորն գիւ ղի մա սին գրա ւոր տե ղե կու թիւն ներ չգտայ:
48 Գի նը (նախ կին անու նը՝ Քոյ դա րիշ)  –  գիւ ղի մա սին գրա ւոր տե ղե կու թիւն ներ չգտայ: Գի նի 

անու նով գետ է եղել՝ Տիգ րի սի վտակ նե րից մէ կը, բայց տե ղը չի ճշտուած, ինչ պէս նա եւ Գի
նի է կո չուել Դի ար բե քի րի գա ւա ռակ նե րից մէ կը (Հա յաս տա նի Եւ Յա րա կից Շրջան նե րի 
Տե ղա նուն նե րի Բա ռա րան, Հտր. 1, Երե ւան, 1986, էջ 866):

49 Արե քի  –  Արեգ, Առէք գիւղ կար Քղի ում, ըստ «Քղի գա ւա ռա կի Հայ կա կան Գիւ ղե րի Կո
տո րած նե րի Մա սին» Նա զա րէթ Փոս տո յե ա նի 1917ին գրան ցած գրա ռում նե րի, 1915ի կո
տո րա ծե րի ժա մա նակ գիւ ղի 1680 մար դուց 1200ը զո հուել էր (Հա յոց Ցե ղաս պա նու թիւ նը 
Օս մա նե ան Թուր քի ա յում…, Հտր. 3, էջ 142, 168):

50 Փա քուր դի գէ գիւ ղի մա սին գրա ւոր տե ղե կու թիւն ներ չգտայ:
51 Բա ռըխ գիւ ղի մա սին այլ տե ղե կու թիւն ներ չգտայ: Քա նի որ Դեր սի մի հայ բնակ չու թիւ

նը յա ճախ է գիւ ղե րով տե ղա փո խուել Սա սուն, հիմ նադ րե լով նոյ նա նուն բա կա վայ րեր, 
չեմ բա ցա ռում, որ այս անու նը կապ ու նի Սա սու նի Խար զան գա ւա ռա կի Բա ռընջ գիւ ղի 
անուան հետ: Նոյնն է պա րա գան Դեր սի մի Կաղ նուտ, Աղ տատ գիւ ղե րի դէպ քում, որոնց 
բնա կիչ նե րից պար բե րա բար մա սեր են ան ցել Սա սուն: Այդ մա սին շատ լաւ գի տեն Դեր
սի մի այ սօ րուայ բնա կիչ նե րը եւ յա ճախ են թուար կում իրենց տա րած քից Սա սուն ան ցած 
եւ զու գա հեռ նոյ նա նուն գիւ ղեր հիմ նած նե րի մա սին:

52 Հա լուոր  –  նա եւ Հաւ լոր [ներ կա յիս՝ Քար շի լար]: Դեր սի մի յայտ նի գիւ ղե րից է, հա մար ւում 
է, որ այն եղել է դե ռեւս չոր րորդ դա րից, երբ իբ րեւ թէ Տրդատ թա գա ւո րի եւ Գրի գոր Լու
սա ւոր չի վե րահս կո ղու թե ամբ կա ռուց ւում էր գիւ ղից մոտ 5 կմ հիւ սիսարեւ մուտք գտնուող 
Հա լուո րի Ս. Կա րա պետ անու նով Դեր սի մում հռչա կա ւոր վան քը, որին նա եւ «Հա լուո րի 
Վանք» էին անուա նում: Հա լուո րը Խո զաթ գա ւա ռա կի գիւ ղե րից էր, շրջա պա տուած խիտ 
ան տառ նե րով: Գյու ղի անու նը շատ հե ղի նակ նե րի կող մից է յի շա տա կուած: Գիւ ղի բնա կիչ
նե րը, ըստ Հա լա ջե ա նի, Մի րա գե ան հա յեր էին (Հա լա ջե ան, էջ 40): Ս. Կա րա պետ Վան քի 
անու նից յա րա կից մի գիւղ կո չուել է Վանք/Վենք: 1994ին զի նուոր նե րը վերջ նա կա նա պէս 
աւե րել են Հա լուոր հնա գոյն գիւ ղը: Այ սօր այն ան տառ նե րով շրջա պա տուած աւե րակ նե րի 
կոյտ է՝ մա ցառ նե րով ծած կուած:

53 Հա քիս,Հագս, տես՝ թիւ 13 ծթթ.:
54 Փա թար գիւ ղի մա սին գրա ւոր տե ղե կու թիւն ներ չգտայ: Հա ւա նա կան է թւում, որ սա Դեր

սի մում շատ տա րա ծուած Փու թա անու նով գիւ ղե րից Օւա ճի կի շրջա նի Փու թան է: 1914ի հա
մար Հա լա ջե ա նը գրում է, որ Դեր սի մի բո լոր Փու թա նե րում նախ կի նում հա յեր էին ապ րում 
(Հա լա ջե ան, էջ 50):

55 Ենիս  –  Ենիս մի յա գիւ ղը Կը զըլ քի լի սէ ից Ջիւ րի գի ճա նա պար հին, նախ կին Հա լիս գիւ ղը 
(տե՛ս նա եւ՝ սոյն գրքում «Սո ցի ա լիս տը»):

56 Իք սոր  –  սա Դեր սի մի Բո լո մե րիի շրջա նի Իք սորն է (նա եւ՝ Իք ձոր): Սոյն Իք սո րում 1914ին 
կար 780 հայ եւ 570 ալե ւի քուրդ անուա նուող բնակ չու թիւն (Հա լա ջե ան, էջ 62): Իք սոր/
Իք ձո րը նոյն պէս որ պէս գիւ ղա նուն յա ճախ է հան դի պում Դեր սի մում: Իք սոր/Իք ձոր կար 
նա եւ Օւա ճի կի գա ւա ռա կում (Հա լա ջե ան, էջ 52):

57 Մար քա սուր գիւ ղի մա սին գրա ւոր տե ղե կու թիւն ներ չգտայ, բայց Դեր սի մում այս անու նը 
որ պէս նախ կի նում հայ կա կան գիւղ շա տե րին էր ծա նօթ:
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Բո լո րին էլ ասել են, թէ իբր աք սո րում են, բայց բո լո րին էլ ոչն չաց րել են: 
Խո զը քէ օ յը58 կայ, այն տեղ 90 տո կո սը հա յեր են: Մե ծա հա սակ նե րից մի քանի սը 
հա յե րէն գի տէ ին, մե ռան: Վան քերն էլ են ոչն չաց րել: Այս տեղ շատ էին վան քե
րը, եկե ղե ցի նե րը (վան քին վենք է ասում, եկե ղե ցուն՝ քի լի սէ – Հ. Խ.): Հի մա երեք 
հատ վանք կայ59: Հա լուո րի կում60 էլ կայ, Նա բա թում61 էլ կայ, Կի րա բա թում62 էլ 
կայ... Կը զը լի (Կը զըլ քի լի սէ, այժմ՝ Նա զի մի յէ – Հ. Խ.) կող մե րում կան: Այս գիւ
ղե րի մարդ կանց Քը չը քենդ կո չուող մի տեղ են տա րել, իրար են կա պել եւ բո լո
րին կեն դա նի վա ռել են: Կա նանց էլ սրով են սպա նել, սու րը խրել են փո րե րը, 
փո րո տի քը հա նել են: Դա շատ յայտ նի տեղ է, բո լո րը գի տեն, կա րող եմ տա նել 
ձեզ ցոյց տալ: Այդ տե ղից մի տաս կին են մի այն փա խել, յե տոյ նրանք բո լո րին 
պատ մել են: Փա խել են, գնա ցել Լիլ դե դէ յի մօտ: Նա այդ տաս հո գուն պա հել է: 
Մին չեւ հի մա մի պա պիկ կայ, նա այդ բո լո րը ման րա մասն գի տի, այդ տաս կա
նանց անուն ներն էլ գի տի: Բո լորն էլ այդ վայ րը գի տեն, հի մա էլ մար դիկ գնում 
են, այդ վայ րում յի շա տա կի արա րո ղու թիւն են անում: Հին անու նը Ար զու մա63 

58 Խո զը քէ օյ  –  տե՛ս՝ թիւ 2 ծթթ.
59 Պէտք է նկա տի ու նե նալ, որ երբ պատ մողն ասում է՝ «Վանք կայ», սո վո րա բար նկա տի 

ու նի նախ կին վանք կամ եկե ղե ցի: Դեր սի մում մին չեւ այ սօր թէ՛ ալե ւի ա ցած հա յե րը, թէ՛ 
ալե ւի նե րը նախ կին վան քե րի մա սին խօ սում են ներ կայ ժա մա նա կով: Բուն Դեր սի մի տա
րած քում քիչ թէ շատ պահ պա նուել է Խո զա թի գա ւա ռի Եր կան գիւ ղի Ս. Կա րա պե տի կի
սա կան գուն վան քը, որի մա սին Սրուանձ տե ան ցը 19րդ. դա րում գրում է. «հո յա կապ եւ 
մե ծա գոյն շէնք է, բայց քա նի մը մա սեր քայ քա յուած, ըն տիր ճար տա րա պե տու թիւն, որոյ 
ձեւն ու քան դակ ներն եւ րո պա ցի ու ղե ւո րաց իսկ հի ա ցումն պատ ճա ռեր, եւ օրի նա կած են 
ոմանք» (Սրուանձ տե անց, էջ 401): 2011ի այ ցե լու թե անս ես տե սել եմ վան քը եւ սոյն նիւ թում 
տե ղադ րում եմ լու սան կա րը: Եր կան գիւ ղի անու նը չի փո խուել, գիւ ղա պե տի պատ մա ծով 
վան քը քան դել են զի նուո րա կան նե րը 1960ական նե րին եւ քա րե րը օգ տա գոր ծուել են գիւ ղի 
դպրո ցի շի նա րա րու թե ան հա մար:

60 Հա լուո րում իրա կա նում վանք չկայ, չկան նոյ նիսկ ոչ հե ռու գտնուած հռչա կա ւոր Հա լուո
րի Ս. Կա րա պետ վան քի աւե րակ նե րը: 1937ին ռում բով պայ թե ցուե լուց յե տոյ ողջ Դեր սի
մի հա մար չա փա զանց կա րե ւոր այս վան քի վեր ջին քա րերն ան գամ մաք րել տա րել են: 
Հնա րա ւոր է նա եւ, որ դա արել են տե ղա ցի նե րը՝ որ պէս մա սունք տա նե լով իրենց սի րե լի 
վան քի մնա ցորդ նե րը: Սա կայն վան քի մի այն տե ղան քը շա րու նա կում է հզօր դեր խա ղալ 
դեր սիմ ցի նե րի մի ա ւոր ման մէջ եւ բո լորն այդ տա րած քը շա րու նա կում են «Վանք» անուա
նել եւ վան քից դա տար կուած տա րած քում չեն դա դա րում ուխ տագ նա ցու թիւն նե րը (այդ 
մա սին տե՛ս՝ Հ. Խա ռա տե ան, «ՀայԱլե ւի ա կան Սո ցի ալԿրօ նա կան Սին թէ զը Դեր սի մի 
Ալե ւի նե րի Աւան դազ րոյց նե րում», Հան դէս Ամ սօ րե այ, Վի են նաԵրե ւան, 2014, էջ 135 – 233): 
Հայ կա կան քրիս տո նէ ա կան կան գուն կամ աւե րուած եկե ղե ցի նե րը ուխտ գնա լը Դեր սի մի 
ալե ւի նե րի հա մար աւան դա կան է: 19րդ. Դա րի կէ սե րի մա սին Սրուաձ տե ան ցը գրում է. 
«յա ճախ ուխտ կ’ընեն հա յոց շէն կամ աւեր տա ճար նե րուն, որոց քա րե րը կը համ բու րեն, 
խունկ կը ծխեն, մոմ կը վա ռեն, մա տաղ կը կտրեն, հի ւան դաց վրայ Աւե տա րան կար դալ 
կու տան եւ եր կիւ ղա ծու թե ամբ կը համ բու րեն զայն» (Սրուանձ տե անց, էջ 395):

61 Նա բաթ  –  Դեր սի մում Նա բաթ անու նով գիւ ղի մա սին այլ տե ղե կու թիւն ներ չգտայ: Նա
բաթ անու նով գիւղ է եղել Վա նի վի լա յէ թի Ար ճա կի նա հան գում:

62 Կի րա բաթ գիւ ղի մա սին այլ տե ղե կու թիւն ներ չգտայ:
63 Ար զու մա  –  գու ցէ Չար սան ջա կի գա ւա ռի Ար զու նիկ/Աղ զու նիկն է [ներ կա յիս՝ Կա յա բաղ]: 

Յայտ նի է նա եւ Աղ զու նիկ, Աղ ձու նիք անուն նե րով: Հա յաս տա նի Եւ Յա րա կից Շրջան նե րի 
Տե ղա նուն նե րի Բա ռա րա նի տե ղե կու թիւն նե րով (Հտր. 1 ) 1872 – 73ին գիւղն ու նե ցել է խա ռը 
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էր, Ար զու մա էին ասում: Այս թուար կած ներս հայ կա կան գիւ ղերն էին, որ տեղ 
շատ հա յեր էին ապ րում: Բայց կո տո րա ծը շատ է եղել, թէ՛ հայ կա կան, թէ՛ ալե ւի
ա կան գիւ ղե րում: Ար դէն կո տո րուել են նա եւ 1915ին ալե ւի ա ցած նե րը: Դրա նից 
յե տոյ էլ հայ չմնաց:

— Հի մա այս տեղ՝ Դեր սի մում, ո՞ւմ են «հայ» ասում:
— Ոչ մէ կի, բո լորս էլ ալե ւի ենք: Ամե նա ու շը ալե ւի է դար ձել մի մարդ՝ 

Բա քի Դեւ լեթ լին, այ նրա որ դուն էլ այս տեղ՝ Թուն ջե լի ում հայ են ասում: Որ դին 

հայ եւ քուրդ, որոշ տե ղե կու թիւն նե րով՝ նա եւ թուրք բնակ չու թիւն (էջ 173, 437): Ճորճ Աղ-
ճա յե ա նի հա ւա քած տե ղե կու թիւն նե րով 1914ին գիւ ղում ապ րում էին «15 ծու խի մէջ ապ րող 
65 հայ... 150 քիւրտ» բնակ չու թիւն (Տեր սիմ  –  Ժո ղովր դագ րու թիւն (Ա. մաս),  –  http://www.
houshamadyan.org/arm/mapottomanempire/vilayetofmamuratulazizharput/sandjaofdersim/
dersimlocale/dersimlocale.html). Ցե ղաս պա նու թե ան շրջա նի տե ղե կու թիւն նե րով Աղ զու նիք 
գիւ ղը Դեր սի մի Չար սան ջա կում քրդա կան գիւղ էր, որ տեղ, ըստ Խար բեր դի ջար դե րից 
փա խած Միհ րան Կա րիպ ճա նե ա նի տե ղե կու թիւն նե րի, 1916ին 250 փախս տա կան հա յեր 
կա յին. «Այդ քրդի գիւ ղում մի կի սա կոր ծան եկե ղե ցի կար, ուր բնա կուե ցինք մին չեւ Օգոս
տո սի վեր ջե րը» (Հա յոց Ցե ղաս պա նու թիւ նը Օս մա նե ան Թուր քի ա յում…, Հտր. 3, էջ 291): 
Աղ զու նի կը Դեր սի մի քրդա կան գիւղ է անուա նում նա եւ Խար բեր դի ջար դե րից փա խած 
Հայկ Վար դա նե ա նը՝ «Աղ զօ նի կում» մի ախո ռի մէջ ու րիշ փախս տա կան հա յե րի հետ 
ապ րած լի նե լով մին չեւ 1916 գա րուն (Հա յոց Ցե ղաս պա նու թիւ նը Օս մա նե ան Թուր քի ա-
յում, Հտր. 3, էջ 277): Դեր սի մի Աղ զու նիկ քրդա կան գիւ ղում, ըստ Մկրտիչ Մա դա թե ա նի 
վկա յու թե ան, Երզն կա գնա լու ճա նա պար հին 15 օր ապաս տա նել են Բա բեր դից Ցե ղաս
պա նու թե ան ժա մա նակ տե ղա հա նուած հա յե րը (Հա յոց Ցե ղաս պա նու թիւ նը Օս մա նե ան 
Թուր քի ա յում…, Հտր. 3, էջ 88), իսկ ահա արաբ կիր ցի վե րապ րող Գա լուստ Գա լուս տե ա նի 
վկա յու թե ամբ 1917 Յու նուա րին Աղ զու նի կում կա յին 2000ի չափ փախս տա կան հա յեր, ով
քեր Երզն կա գնա ցին այն ռու սա կան զօր քե րի կող մից գրա ւուե լուց յե տոյ (Հա յոց Ցե ղաս-
պա նու թիւ նը Օս մա նե ան Թուր քի ա յում…, Հտր. 3, էջ 321): Սրուանձ տե ան ցի այ ցե լու թե ան 
ժա մա նակ Աղ զու նիկ գիւ ղը Խո զա թին էր են թարկ ւում, ու նէր Ս. Սար գիս եկե ղե ցի եւ եօթ 
տուն հայ բնակ չու թիւն (Սրվանձ տե անց Գ., Եր կեր, հ. 2, Երե վան, 1982, էջ 400): Սրբա զա նը 
չի խօ սում գիւ ղի ոչհայ բակ չու թե ան մա սին, սա կայն չի բա ցառ ւում նրանց գո յու թիւ նը: Չի 
բա ցառ ւում նա եւ, որ Աղ զու նի կի փոք րա թիւ հա յե րը վեր ջա կա նա պէս ալե ւի ա ցածքրդա
ցած լի նէ ին յա մի դե ան կո տո րած նե րի ժա մա նակ:

Խարբերդի վիլայեթի հյուսիսային մասը
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Էն վերն է, Էն վեր Դեւ լեթ լի Բե դո յի (Պե տո յի – Հ. Խ.)64: Նրան Թուն ջե լի ում յար
գում են, նրա խօսքն այս տեղ անց նում է: Առեւտ րով է հե տաքրքր ւում, հա րուստ 
են:

— Պե տօն ո՞վ է, ին չո՞ւ են Բե դո յի ասում:
— Իրենց գեր դաս տա նին բո լո րին «Բե դո յե անց» են ասել, մի տե սակ մա

կա նուն է, երե ւում է՝ «Բե դո յի ժա ռանգ ներ»: Էն վե րին հի մա այս տեղ «հայ» են 
ասում, որով հե տեւ հայ րը եր կար ժա մա նակ հայ է մնա ցել: Իրենք այս տեղ շատ 
ու նե ցուածք, հո ղեր ու նէ ին: Բո լոր հա րուստ նե րը ամէն ինչ թո ղել գնա ցել են, 
բայց սրանք մնա ցել են: Սրա հայ րը 38ին փրկուել է: Օխ նի65 գիւ ղի մօտ մի հատ 
գիւղ է եղել, այդ գիւ ղում դրան կնոջ հա գուստ են հագց րել, եւ փախց րել Մազ
գերտ66 են տա րել: Այդ ժա մա նակ այս տա րած քը կար ծես թէ պե տու թե ան իշ խա
նու թիւ նից դուրս էր: 38ին կա ռա վա րու թե ան լրտես ներ կա յին, դրանք էին կազ
մում կաս կա ծե լի մարդ կանց ու բնա կա վայ րե րի ցու ցակ նե րը: Հա րուստ մար դիկ 
այդ լրտես նե րին փող էին տա լիս, եւ իրենց անու նը ցու ցակ նե րում չէ ին գրում: 
Այս մարդն էլ կա րո ղա ցել է կա շա ռել, եւ ոչ մի այն փրկուել է, այ լեւ իր հո ղե րը, 
հարս տու թիւն նե րը պա հել է: Դրանք Հար չիկ գե տի ափին մեծ հո ղե րի տէ րեր 
են: Մազ գեր տի մօտ էլ տա րածք ներ են ու նե ցել: Այդ մար դը յե տոյ շատ ող բեր
գա կան մա հա ցաւ: Իրենք մի հատ ցուլ ու նէ ին: Այս մար դը գոմ է մտնում, ցու լը 
նրան պո զով խփում է: Վի րա ւոր ւում է: Եր կար ժա մա նակ հի ւանդ պառ կած էր, 
յե տոյ հենց դրա նից էլ մա հա ցաւ: Գե րեզ մանն էլ Չմբու րի թա ղա մա սում է, նախ
կի նում այդ թա ղա մա սի անու նը Մազ րիք էր67:

— Իբ րա հիմ, ինչ պէ՞ս է պա տա հել, որ այդ հա յին ձեռք չեն տուել, դեռ 
աւե լին, ու նե ցուածքն էլ մնա ցել է:
— Հա յեր այս տեղ շատ են մնա ցել, այս տեղ Խո զա թում, Օւա ճի կում շատ 

հա յե րի են կո տո րել, քա նի որ 1914ին կա ռա վա րու թիւ նը Օզա լի քից քրդե րին, 
իսկ Հար փու թից (Խար բերդ – Հ. Խ.) թուր քե րին բե րեց, Խո զա թի կող մե րում 
բնա կեց րեց: Այդ կող մի գիւ ղե րում շատ էին քա ղա քա կա նա ցուած, այդ կող մի 
հա յե րին շատ են կո տո րել: Բայց այս կող մի հա յե րին չեն կո տո րել, սրանք Հայ
դա րա նե րի, Դե մա լար նե րի աշի րէթ ներն են: Բայց սրանց էլ ջար դե ցին 1938ին: 
Բո լորն էլ այս տեղ գի տեն, որ Հայ դա րա ներն ու Դե մա լար նե րը նախ կին հա յերն 
են: Մի այն թէ 1938ը 1915ի նման չէր, 1938ից առաջ լրտես նե րը հա շուե տուու թիւն

64 Տե՛ս՝ «Թուն ջե լիի հա յը» պատ մու թիւ նը:
65 Օխ նի  –  Օւա ճի կի շրջա նի քրդա կան գիւ ղե րից էր, աւե լի շուտ՝ ձո րի մէջ ժայ ռա փոր տնե րի 

խմբե րի հա ւա քա ծոյ (Հա լա ջե ան, էջ 48):
66 Մազ գերտ  –  Դեր սի մի շրջան նե րից: Հա յե րէն՝ Մեծ կերտ: Տես թիւ 1 ծթթ.:
67 Մազ րիք  –  Թա ղա մաս Դեր սի մի կենտ րոն Թուն ջե լի քա ղա քում: Թուն ջե լի քա ղա քը կա

ռու ցուել է 1938ի ջար դե րից յե տոյ, հա րե ւա նու թե ամբ գտնուող մի քանի գիւ ղե րի վրայ, 
որոն ցից մէ կը հայ կա կան Մազ րա/Մազ րիք գիւղն էր, որ ներ կա յիս Թուն ջե լիի Չմբու րի 
թա ղա մասն է: Թե րեւս Հա լա ջե ա նի գրքին ու ղեկ ցող քար տէ զում նշուած Զում բուխ Մեզ րէ 
կո չուող գիւղն է:
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ներ էին կազ մում, կաս կա ծե լի մարդ կանց ու գիւ ղե րի ցու ցակ ներ կազ մում: Այդ 
ցու ցակ նե րով էլ յե տոյ կո տո րե ցին: Բայց հա րուստ նե րը կա շա ռե ցին, ու դրանց 
ձեռք չտուե ցին: Դրան ցից մէկն էլ այս Էն վեր Դեւ լեթ լիի հայրն էր:

— Հի մա այդ մարդ կաց ին չո՞ւ են հայ ասում, իսկ օրի նակ Ձեզ հայ չեն 
ասում: Նրանք քրիս տո նեա՞յ են մնա ցել:
— Ոչ, նրանք էլ, իհար կէ, ալե ւի ու թիւն ըն դու նել են: Բայց նրանք շատ 

աւե լի ուշ են ալե ւի դար ձել, նրանք եր կար ժա մա նակ հայ են մնա ցել:
— Իսկ աւե լի ուշ ալե ւի ա ցած ներ էլի՞ կան, թէ՞ մի այն այդ ըն տա նիքն է:
— Ես ու րիշ նե րի չգի տեմ: Օրի նակ մեր գիւ ղից՝ Վար դե նի կից ոմանք 

Ամե րի կա, Գեր մա նիա են գնա ցել, այն տեղ են մնա ցել: Գու ցէ նրանք հայ են 
մնա ցել: Բայց շա տե րը մնա ցել են եւ մեզ նման հայ դա րան են դար ձել: Հայ դա
րա նե րի մեծ մա սը հա յեր են: Երբ մէ կի մա սին ասում են «իս կի ին սան» (հին 
մարդ – Հ. Խ.), ու րեմն հայ է: Բայց պե տու թիւ նը չի իմա նում, դա մեր ներ սի խօ
սակ ցու թիւն է:

— Հի մա դու «իս կի ին սան» ե՞ս:
— Այո, «իս կի ին սան» եմ: Զա զա նե րը հա յե րին «հեր մե նի» են ասում, 

հին մար դիկ էլ՝ «իս կի ին սան»: Այդ պէս ար տա քի նից չես հաս կա նայ, բայց այս
տեղ՝ Դեր սի մում մար դիկ գի տեն: Այս տեղ նոյ նիսկ մի մեծ ըն տա նիք կայ, Մա
սե ան ազ գա նու նով, նրանք նոյ նիսկ ազ գա նու նը չեն փո խել, Մա սե ան եղել են, 
Մա սե ան էլ մնում են: Մա սե ան Ալին, Մա սե ան Ահ մէ դը… Հինգ ըն տա նիք ես 
գի տեմ: Բոզ թաշ ազ գա նու նով մար դիկ կան, դրանք էլ բո լո րը հա յեր են:

Ալե ւի ներն ու ալե ւի ա ցած հա յե րը Կու ռէյշ Բա բա յի օջա խում

Մինչ մենք զրու ցում էինք, մա տաղն արե ցին, միսն եփե ցին, բո լոր ուխ-
տա ւոր նե րը մի ա սին վա յե լե ցին, եւ երե կո յե ան սկսուեց այն յի շար ժան հա ւա-
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քոյ թը, որ տեղ բո լոր ալե ւի նե րը սա զի նուա գի տակ հեր թա կան ան գամ կրօ-
նա կան ինք նա մո ռաց յուզ մուն քով լսում էին հազ րաթ Հու սէ յի նի սպա նուե լու 
պատ մու թիւ նը: Իս լա մի հետ որե ւէ կապ չու նե ցող Կու րէյշ բա բա յի պա տուին 
կա ռու ցուած տան ներ սի սե նե ակ նե րից մե ծում հա ւա քուող դե դե ներն ու սէ-
յիդ նե րը սա զի նուա գակ ցու թե ամբ յու զուած պատ մու թիւն ներ են եր գում Ալի 
եւ Հու սէ յին իմամ նե րի կե ան քի, ինչ պէս նա եւ իրենց՝ ալե ւի նե րի պատ մու թե-
ան դժուա րա գոյն դրուագ նե րի, «զա լում նե րի» (թուր քեր – Հ. Խ.) նուա ճում նե րի, 
նրանց դէմ կռիւ նե րի մա սին, դան դաղ պա րեր պա րում, ապա նա եւ՝ անց նում 
դիւ ցազ ներ գու թիւն նե րի, որոն ցում դե րեր ու նեն Կու րա շը, նրա որ դի Դիւզ գուն 
Բա բան եւ Շա հայ դա րը, Հա լուո րու Սուրբ Կա րա պե տը, սէ յիդ նե րը, հայ քե շիշ-
նե րը եւ այլն:

Հա ւա քուած ներն իս կա պէս յու զուած էին: Տա րեց ներն ար ցուն քոտ աչ քե-
րով հո գոց էին հա նում, աւե լի երի տա սարդ նե րը խիստ կենտ րո նա ցած էին, իսկ 
հեր թա կան եր գողն աւե լի ու աւե լի զգա յա կան էր դարձ նում երաժշ տու թիւ նը: 
Իմ մօտ նստած երի տա սարդ Ալին, ում ծնող նե րը նոյն պէս «հա յից ալե ւի ա ցել 
էին» քա ռաս նա կան նե րին, ողջ երե կո յի ըն թաց քում ինք նա մո ռաց յուզ մուն քով 
հազ րաթ Հու սէ յի նի մա սին մրմնջում էր.

— Մե ան սա նա կուր բան, Սե ան մա նա սուլ թան (թուր քե րէն՝ ես քեզ զո-
հա բե րուո ղը, դու իմ սուլ թա նը – Հ. Խ.):

Հա լուոր Գիւ ղի աւե րակ նե րը 1994ի բնակ չու թե ան տե ղա հա նու մից յե տոյ 

Աւե լի ուշ Ալին պատ մեց, որ իրենք բազ ման դամ ըն տա նիք են, տա սից 
աւե լի քոյր-եղ բայր ներ ու նի, ին քը հի մա սո վո րում է Գեր մա նի ա յում: Հի մա, 
ամա ռա յին ար ձա կուր դին, հայ րե նիք է վե րա դար ձել: Ըն տա նի քում եր բեք չեն 
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խօ սում հայ կա կան ան ցե ա լի մա սին, բայց ին քը գի տի, որ ծնող նե րը հայ կա կան 
ծա գում ու նեն: Գեր մա նի ա յում՝ Քէ օլ նում, մի քանի ան գամ փոր ձել է գնալ հայ-
կա կան եկե ղե ցի, ծա նօ թա նալ հա յե րի հետ, բայց միշտ տագ նապ ներ է ու նե ցել, 
որ իրեն չեն ըն դու նի: Պտտուել է եկե ղե ցու շուր ջը եւ վե րա դար ձել: Օրեր անց, 
երբ մի խումբ ալե ւի երի տա սարդ նե րի հետ մի ամ բողջ գի շեր քննար կում էինք 
նրանց ինք նու թե ան խնդիր նե րը, եւ որոշ զրու ցա կից ներ վճռա կա նօ րէն պնդում 
էին այս կամ այն եզ րի՝ «կզլբաշ», «ալե ւի», «քուրդ ալե ւի», «զա զա ալե ւի» եւն. 
կա րե ւո րու թիւնն իրենց ինք նու թե ան ար տա յայտ ման գոր ծում, Ալին լուռ ու 
մտա խոհ լսում էր վի ճող նե րին, բայց իր կողմ նո րոշ ման մա սին չխօ սեց:

ԹՈՒՆ ՋԵ ԼԻԻ ՀԱ ՅԸ
(Եթէ գրես՝ կը գրես Էն վեր, փա կագ ծում՝ Ասա տուր)

Թուն ջե լի ում հայ հարց նե լիս շա րու նակ լսում էինք Էն վեր Դեւ լեթ լի 
անու նը: Սո վո րա բար բո լորն էլ ասում էին, որ Դեր սի մում ալե ւի նե րի մէջ շատ 
կան նախ կին հա յեր («հայ-ալե ւի» կամ «ալե ւի-հայ» եզ րը հա զուա դէպ է գոր-
ծած ւում, աւե լի կի րա ռա կան է «նախ կին հա յեր» եզ րը), բայց որ պէս առ կայ հայ 
յի շա տա կում էին Էն վեր Դեւ լեթ լու անու նը: Երբ մեր զրու ցա կից Իբ րա հիմ Օզէ-
րին, ում ծնող նե րը 1938ին դե ռեւս «հայ էին եղել», հարց րինք, թէ ին չու, օրի նակ, 
իրեն հայ չեն անուա նում, իսկ Էն վեր Դեւ լեթ լի ին հայ են անուա նում, ասաց, որ 
նախ՝ նրա ծնող ներն աւե լի ուշ են ալե ւի ա ցել, քան միւս հա յե րի նը, երկ րորդ՝ 
Էն վերն ինքն իրեն վեր ջին հինգ – վեց տա րի նե րին հայ է անուա նում: Մեր մէկ 
այլ զրու ցա կի ցը, բուն ալե ւի, Դեր սի մի ներ քին ըն կե րա յին բո լոր կա պերն ու 
զար գա ցում նե րը լաւ իմա ցող մի երա ժիշտ, որոշ թաք նուած զայ րոյ թով էր խօ-
սում Էն վեր Դեւ լեթ լու «եւ նրա նման նե րի մա սին», ով քեր, նրա կար ծի քով, որո-
շա կի շրջա նակ նե րում իրենց հայ լի նե լը շեշ տում են յա տուկ նպա տակ նե րով. 
«փոր ձում են դի ւի դենտ ներ շա հել»: Ու մի՞ց շա հել, ինչ պէ՞ս շա հել: Ալե ւի մտա-
ւո րա կա նը գտնում էր, որ իրենց հայ կա կան ինք նու թիւ նը արթ նաց նե լու երե-
ւոյթ նե րը սկսուել են Հա յաս տա նից վեր ջերս Դեր սիմ եւ Ստամ բուլ այ ցե լող հա-
յաս տան ցի հա յե րի պատ ճա ռով, որոնց հետ ինչ որ ակն կա լիք ներ են կա պում 
հայ կա կան ինք նու թե ան մա սին խօ սող նախ կին հայ ալե ւի նե րը: «Ի՞նչ ակն կա-
լիք ներ»: Տար բեր, այդ թւում՝ նիւ թա կան: Իրենց հայ ինք նու թե ան վե րա կանգն-
ման կամ այդ ինք նու թե ան մա սին խօ սե լու շնոր հիւ նրանք որոշ ըն կե րա յին 
հար թակ են ստեղ ծում իրենց ան հա տա կան խնդիր նե րը լու ծե լու, — ասում էր 
ալե ւի մտա ւո րա կա նը: Միւս կող մից Թուն ջե լի ում ակ նյայտ էր, որ ալե ւի ա ցած 
հա յե րի հայ կա կան ինք նու թե ան մա սին խօ սակ ցու թիւն ներն շա տա ցել էին, եւ 
այդ խօ սակ ցու թիւն ներն իս կա պէս նե ար դայ նաց նում էին ալե ւի նե րի ճա կա-
տագ րով մտա հոգ որոշ մտա ւո րա կան նե րի: Թւում էր, որ նրանց մի մա սի մօտ 
չձե ւա կեր պուած տագ նապ կար ալե ւի ա ցած նե րի չմո ռա ցուած հայ կա կան ինք-
նու թե ան վե րա զար թօն քի հնա րա ւո րու թե ան շուրջ: Սկզբուն քօ րէն այդ տագ-
նապ նե րը կա րող էին սնուել տար բեր կան խա տե սում նե րից..
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Ա. ալե ւի ա ցած հա յե րը վե րա հա յա նա լով նոր էթ նօ-ըն կե րա յին շերտ կը 
կազ մեն եւ կը դա դա րեն ալե ւի ա կան կա խուա ծու թիւն զգա լուց, ինչն ինք նին 
առ կայ ըն կե րա յին հա ւա սա րակշ ռու թե ան խախ տում է.

Բ. ալե ւի ա ցած հա յե րի վե րա հա յաց ման դէպ քում հա յե րը կը ձե ւա կեր-
պեն իրենց մաս նա ւոր պա հան ջը թուր քա կան կա ռա վա րու թիւ նից եւ բուն Դեր-
սի մում կը խախ տի ալե ւի ա կան պա հան ջա տի րու թե ան մի ա տար րու թիւ նը, որն 
այս պա հին ուղ ղուած է ալե ւի ա կան մաս նա ւոր ինք նու թե ան ճա նաչ մա նը եւ 
1938ի Դեր սի մի ջար դե րի ճա նաչ մա նը.

Գ. ալե ւի ա ցած հա յե րի վե րա հա յաց ման դէպ քում հա յե րը Դեր սի մում կը 
ձե ւա կեր պեն իրենց էթ նի կա կան ինք նու թե ան դրսե ւոր ման անհ րա ժեշ տու թե-
ան խնդի րը, ին չը կա րող է նուա զեց նել Դեր սի մի ալե ւի նե րի մաս նա ւոր ինք-
նու թե ան դրսե ւոր ման հնա րա ւո րու թիւն նե րը, յատ կա պէս, որ Դեր սի մի տա-
րած քում հայ կա կան եւ ալե ւի ա կան մշա կու թա յին մեծ տար բե րու թիւն ներ չկան: 
Ինք նու թիւն նե րի «առանձ նաց ման» դէպ քում հնա րա ւոր է թւում «մշա կու թա յին 
սե փա կա նու թե ան» խնդրի առա ջա ցու մը, ին չը կա րող է խիստ բարդ առ ճա-
կա տում նե րի բե րել եր կու կող մե րին եւն.: Այս պէս թէ այն պէս, Դեր սի մում բնա-
կուող նե րի մէջ աւե լի ու աւե լի յա ճախ է հնչում «ես հայ եմ» ձե ւա կեր պու մը, եւ 
այդ ձե ւա կեր պու մը ու նի թէ՛ կողմ նա կից ներ, թէ՛ հա կա ռա կորդ ներ:

Էն վեր Դեւ լեթ լին ին քը սի րով ար ձա գան գեց հան դի պե լու եւ զրու ցե լու 
իմ առա ջար կին: Հան դի պե ցինք 2011 Յու լի սի վեր ջե րին, Թուն ջե լի ում: Քա նի որ 
այդ օրե րին Դեր սի մում ըն թա նում էր ամէ նա մե այ դար ձած «Մնձու րի Փա ռա-
տօն» կրկնուող հա մեր գա շա րը, խօ սե ցինք այն մա սին, թէ ինչ պէս է Դեր սի մում 
ըմ կալ ւում այդ փա ռա տօ նին Հա յաս տա նից եկած խմբե րի մաս նակ ցու թիւ նը: 
Խօսք գնաց այն մա սին, որ Հա յաս տա նում այդ պի սի փա ռա տօն չկայ, մինչ-
դեռ Դեր սի մի տա րած քում իրա կա նա ցուող ամէ նա մե այ փա ռա տօ նը լրա ցու ցիչ 
հնա րա ւո րու թիւն է հա յու թիւ նը կորց րած մարդ կանց հետ շփուե լու:

— Այո, — ասաց, — բայց սա էլ մեր՝ հա յե րիս հայ րե նիքն է, մեր Էր գիրն 
է (Էն վերն օգ տա գոր ծեց հենց հա յե րէն «էր գիր» բա ռը՝ հայ րե նիք իմաս տով): 
Խօ սում էինք թուր քե րէն լե զուով:

— Հի մա ես շատ կ’ու զե նա յի ձեզ հետ զրու ցել: Թուն ջե լի ում ինչ քան հայ 
հարց նում ենք՝ ձեր անունն են ասում: Այն պէս է ստաց ւում, որ այս տեղ 
մի այն ձե՛ր հայ լի նելն է ճա նաչ ւում: Ին չո՞ւ: Ին չո՞ւ էք դուք տար բեր միւս 
ալե ւի ա ցած հա յե րից:
— Իմ անու նը Ասա տուր է: Մեր ըն տա նի քում աւան դա բար օգ տա գոր

ծուած անուն նե րից է Ասա տու րը: Կա յին նա եւ Սար գիս, Մա նուկ...
— Հի մա ես կա րո՞ղ եմ ձեզ դի մել Ասա տուր անու նով:
— Այո, շատ լաւ, շատ գե ղե ցիկ կը լի նի:
— Ինձ ասել են, որ ձեր անու նը Էն վեր Դեւ լեթ լի Բե դօ է: Բե դօն ո՞րն է, 
հայ րա նո՞ւնը: Ձեր հօր անու նը Պետ րո՞ս է եղել:
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— Մեզ Բե դո յի զա ւակ ներ են ասել, բայց հօրս անու նը Եու սուֆ էր: Բե դօ 
պէտք չի ասել, հի մա մի այն Դեւ լեթ լի է, Էն վեր Դեւ լեթ լի: Հա յե րի հա մար՝ Ասա
տուր Դեւ լեթ լի:

— Սի րե լի Ասա տուր, հի մա կա րո՞ղ էք ասել, թէ ին չու մի այն ձեր ըն տա-
նի քի մա սին են ասում, որ հայ էք:
— Ես բա ցէ ի բաց ասում եմ, որ հայ եմ, եւ հպար տու թիւն եմ զգում հայ 

լի նե լուս հա մար: Բո լորն էլ այդ գի տեն: Ես Ստամ բու լում եմ ապ րում: Այս տեղ 
մի այն ամառ ներն եմ գա լիս: Ստամ բու լում ինձ հայ չէ ին հա մա րում, Ստամ բու լի 
հա յերն ինձ հայ չէ ին ըն դու նում: Այդ մա սին շատ է խօ սուել: Ժա մա նա կին դեռ 
Հրանդն68 էր այդ մա սին խօ սում: Հայ կա կան հա մայն քում, պատ րի ար քա րա
նում ընդ հա րում ներ էին լի նում, կար ծիք նե րը մի մե անց հա կա ռակ էին: Պատ
րի ար քա րա նում շատ քննար կում ներ են եղել: Հա մայն քը մեզ չէր ըն դու նում եւ 
նոյ նիսկ իմ զա ւակ նե րին հայ կա կան դպրո ցում չէ ին սո վո րեց նում: Ես Ցե ղաս
պա նու թե ան կեն դա նի մնա ցորդ եմ, իսկ եկե ղե ցին մեզ ասում էր «գնա ցէք ձեր 
կրօ նը փո խէք, գնա ցէք ձեր անու նը փո խէք, յե տոյ եկէք, հա մա րուէք հայ»: Իմ 
Գէ որգ եղ բայ րը Գեր մա նի ա յում է, միւս եղ բայրս Սար գիս է, քոյրս՝ Ժա նէտ: 
Բայց Թուր քի ա յում մեծ ճնշում կար, ոնց որ մա հա ցու մեղ քի նման բան է հայ լի
նե լը: Ես Ստամ բու լում որ պէս հայ չեմ ապ րել, բայց էս տեղ բո լո րը գի տեն, որ ես 
հայ եմ եւ դա ինձ դուր է գա լիս, քա նի որ էս առու մով ես հան գիստ եմ: Բայց դա 
հեշտ բան չի: Ես դա տա րա նում ու նե ցուած քի հետ կա պուած գործ ու նէի, սո վո
րա կան գործ էր: Բայց ընդ դի մա դիր փաս տա բան նե րից մէ կը միշտ ինձ նե ղում 
էր, գրում էր, որ ես հայ եմ, եւ դրա նով զգու շաց նում էր, այդ ձե ւով փոր ձում էր 
ազ դել դա տաքն նու թե ա նը: Ես էլ դա տա ւո րին ասե ցի «պա րոն դա տա ւոր, էն որ 
իրենք ու նե ցուած քի հա մար մե ղադ րանք ներ են ներ կա յաց րել, էդ որ գրել են, որ 
ես հայ եմ, էդ մի բա նը ճիշտ է, մնա ցա ծը ինչ որ գրած է եղել, բո լո րը սուտ են»:

— Յե տո՞յ, դա տը ինչ պէ՞ս վեր ջա ցաւ:
— Չի վեր ջա ցել: Մենք հող ու նենք, դաշտ ու նենք, իրենք սխալ են գրան

ցել: Իրա կա նում [ասենք] մեր հո ղը հինգ քա ռա կու սի մետր է, կա դաստ րը վեց է 
գրել, մէկ քա ռա կու սի մետր աւել է գրել: Հի մա մեզ ասում են «դուք յան ցա գոր
ծու թիւն էք արել»: Բայց դա մեր խնդի րը չի, մեր ու նե ցուած քը սխալ գրան ցել 
են եւ չեն ու զում ուղ ղել: Դա մեր մեղ քը չի, դա կա դաստ րի մեղքն է: Խնդրել 
ենք ուղ ղել սխա լը, ճիշտ գրել, կա դաստրն էլ ասում է՝ դի մէք դա տա րան: Մեր 
հո ղը, մեր տա րած քը ու զում են մեր ձեռ քից առ նել: Իրենք սխալ գրել են, մեզ 
ասում են՝ յան ցա գոր ծու թիւն էք արել: Փո խա նակ սխալն ուղ ղեն՝ մեզ գցել են 
դա տա րան: Ան կա րա յում դա տի ենք տուել, մենք շա հել ենք այդ դա տը, յե տոյ 

68 Խօս քը յայտ նի հա յազ գի լրագ րող Հրանդ Դին քի մա սին է, ով սպա նուեց թուրք ազ գայ
նա կան նե րի կող մից 2007 Սեպ տեմ բե րի 15ին Ստամ բու լում, իր կող մից խմբագ րուող Ակօս 
թեր թի խմբագ րա տան առաջ: Դին քի աղմ կա յա րոյց դա տա վա րու թիւ նը դե ռեւս շա րու նակ
ւում է:
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բո ղո քար կել են: Ես Ստամ բու լից բո ղոքս վերց րի, որով հե տեւ ինձ չպաշտ պա
նեց (նկա տի ու նի, որ օրէնք նե րով չշար ժուեց դա տա րա նը – Հ. Խ.): Շատ փող 
եմ ծախ սել փաս տա բան նե րի եւ դա տե րի վրայ: Ստամ բու լից փաս տաթղ թե րը 
վերց րել եմ, հի մա Ան կա րա յում է իմ գոր ծը:

Էնվեր-Ասատուր

— Քա նի՞ տա րի է ձեր ըն տա նի քը Թուն ջե լի ում է ապ րում:
— Մենք դեր սիմ ցի ենք: Մենք, հա յերս ամե նա հին դեր սիմ ցի ներն ենք: 

Ես եր կու էջա նոց քար տէզ ու նեմ, բո լոր վան քե րի տե ղե րը, եկե ղե ցի նե րի տե
ղե րը, Էրզ րու մի մի մա սը, Մա լա թի ա յի մի մա սը... Թուր քե րը չէ ին կա րո ղա նում 
Դեր սի մը ղե կա վա րել, մի այն սահ ման ներն էին ղե կա վա րում: Հա յե րը՝ Մի
րա քե ան նե րը, Ասո յե ան նե րը այս տեղ, Դեր սի մում շատ հզօր աշի րէթ ներ էին: 
Սուլ թան Յա մի դը քրդե րից բաղ կա ցած յա մի դի է ներ է կազ մել, ասել է «գնա ցէք 
նրանց ոչն չաց րէք, նրանց ու նե ցուած քը վերց րէք, բայց նրանց ոչն չաց րէք»:

— Մի այն հա յե րի՞ նկատ մամբ: Բայց չէ՞ որ այս տեղ կա յին նա եւ ալե ւի 
զա զա ներ, զա զա խօս եւ քրման ջա խօս սուն նի ներ:
— Սկզբում մի այն հա յե րի նկատ մամբ: Ու րիշ նե րի նկատ մամբ յե տոյ է 

ասել, սկզբում՝ մի այն հա յե րի:
— Ձեր նախ նի ներն այդ ժա մա նակ որ տե՞ղ էին:
— Կը զըլ Քի լի սէի69 կող մե րը Կա րիէ գիւղ է եղել: 1985ին մե րոնք Արե ւե

լե ան Դեր սի մից եկել են Արեւմ տե ան Դեր սիմ: 15ին մեր մե ծե րը, որ պէս զի մենք 

69 Կը զըլ Քի լի սէ  –  այժմ՝ Նա զի միէ: Քա ղաք եւ վար չա կան կենտ րոն Թուր քի ա յի Հան րա
պե տու թե ան Թուն ջե լի նա հան գում: 19րդ. դա րի երկ րորդ կէ սից մտնում էր Խար բեր դի 
նա հան գի Դեր սի մի գա ւա ռի մէջ՝ Կը զըլ քի լի սէ անու նով: Ըն կած է Ծոփ քի Պաղ նա տան 
հիւ սի սի, թե րեւս նա եւ մի փոքր մաս՝ Խոր ձե ա նի հա րա ւի մէջ, արե ւել քից սահ մա նակ ցե լով 
Ծոփ քի Խոր ձե ան գա ւա ռի Կո ղո բերդ (Կե ղի, Քը ղի) հա տուա ծին:

 Կը զըլ Քի լի սէ թուր քե րէ նից թարգ մա նա բար նշա նա կում է Կար միր Եկե ղե ցի: Կը զըլՔի լի սէ 
անու նը բա ցատր ւում է քա ղա քի հայ կա կան եկե ղե ցի նե րից մէ կում պա հուող կար միր աւե
տա րա նի գո յու թե ամբ:
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փրկուենք, այն տե ղից տե ղա փո խուել են Մար քէզ գիւղ, որ տեղ իրենք իրենց հա
յի ինք նու թիւ նը պա հել են: Մար քէզ, Մազ գիթ, Խո զաթ, Չմշկա զագ, Ար զին ջա, 
Էլա զըկ70: Այդ քան տե ղե րից բե րել են այս տեղ պահ պա նել են 1915ից: Մին չեւ 
30ական նե րը մենք մեր հա յի ինք նու թիւ նը պա հել ենք: 37ին ստի պել են եւ ամէն 
մէ կին տար բեր տե ղեր են ու ղար կել, օրի նակ իմ մօր ըն տա նի քը՝ Քու թա հիա, 
հօրս ըն տա նի քը՝ Ան թա լիա: Մենք գնում էինք որ պէս դեր սիմ ցի ներ, ոչ որ պէս 
հա յեր: 38ից յե տոյ Դեր սի մը փո խուեց, քրդա ցաւ: Հենց մեր ժա մա նակ քրդա ցաւ:

Ասա տուր — Էն վե րը լռում է: Յե տոյ շա րու նա կում է.
— Մեր ըն տա նի քի ազ գա նու նը Դեւ լէթ լի է եղել: Տաս տա րի յե տոյ վե րա

դար ձել են, եկել են նոյն տե ղը: Մե րոնք ետ են եկել, որ պէս զի կա րո ղա նան մեր 
հո գե ւոր կե ան քը հո գան, որով հե տեւ ճիշտ է, բո լոր եկե ղե ցի նե րը ոչն չա ցուել էին, 
բայց այդ եկե ղե ցի նե րի քա րե րը, տե ղե րը մնա ցել էին: Եթէ մնա ցել էին, ու րեմն 
ամէն մի տուն կա րող էր դառ նալ եկե ղե ցի, եթէ քա րե րի խորհր դա նի շը կար:

— Քա նի՞ հո գի այդ պէս վե րա դար ձան տաս տա րի յե տոյ, մի այն ձե՞ր ըն-
տա նի քը, թէ՞ շա տե րը:
— Մեր ազ գա կան նե րը բո լո րը եկել են, Ասո յե ան նե րը եկան: Բայց մնա

ցած նե րը ոնց որ մնա ցել են:
— Որ տե՞ղ են ապ րում նրանք հի մա:
— Ստամ բու լում են ապ րում: Պօ ղո սի թո ռան եր կու զա ւակ ներն էլ այս

տեղ են: Պա պիս որ դի նե րը՝ Պօ ղոսն ու Սար գի սը եկան: Իմ պա պի անու նը Սար
գիս էր: Պօ ղո սի եւ Սար գի սի զա ւակ ներն այս տեղ են, Դեր սի մում: Իմ հօր գե
րեզ մա նը սար քե լիս «Սար գի սի որ դի Եու սուֆ» գրե ցինք գե րեզ մա նի վրայ:

70 Մազ գիթ, Խո զաթ, Չմշկա զագ, Ար զին ջա, Էլա զըկ,  –  Մազ գիթ  –  Մեծ կեր տի մա սին տե՛ս 
թիւ 1 ծթթ.: Խո զաթ (Խո զադ, Խո զատ, Գիւ զաթ, Գո զաթ, Ղու զատ), քա ղաք եւ վար չա կան 
կենտ րոն Թուր քի ա յի Հան րա պե տու թե ան Թուն ջե լի նա հան գում, 19րդ. դա րում՝ գա ւա ռակ 
Դեր սի մի գա ւա ռի կազ մում, Խար բեր դի նա հան գում: Գտնւում է Դեր սի մի կենտ րո նում: 
Այժ մե ան Խո զաթն ընկ նում է Բարձր Հայ քի Մնձուր եւ Դա րա նա ղե աց գա ւառ նե րի հա րա
ւա յին եւ Ծո փաց նա հան գի Փոքր կամ Շա հու նե աց Ծոփք գա ւա ռի հիւ սի սա յին հա տուա
ծում: Չմշկա զագ (Չմշկա ծագ  –  (թուր քե րէն հնչիւ նա բա նու թե ամբ՝ Չի միշ կե զիկ), քա ղաք 
եւ վար չա կան կենտ րոն Թուր քի ա յի Հան րա պե տու թե ան Թուն ջե լի նա հան գում, հա րաւ
արեւմ տե ան մա սում, աշ խար հագ րօ րէն ընկ նում է Խար բեր դի, Չար սան ջա կի եւ Ակ նայ 
մէ ջը: 20րդ դա րասկզ բին Չմշկա ծագ գիւ ղա քա ղա քը որ պէս Չմշկա ծագ գա ւա ռա կի քայ
մա քա մա նիստ Դեր սի մի գա ւա ռի կազ մում Խար բեր դի նա հան գում էր: Մա սամբ հա մա
պա տաս խա նում է պատ մա կան Ծո փաց նա հան գի Փոքր կամ Շա հու նե աց Ծոփք գա ւա
ռին: Չմշկա ծա գում է ծնուել բիւ զան դա կան հա յազ գի կայսր Յով հան նէս Ա. Չմշկի կը: ԺԲ. 
դա րի պատ միչ Մատ թէ ոս Ուռ հա յե ցին հա ղոր դում է, որ Չմշկի կը Խո զան գա ւա ռից էր, 
այն վայ րից, որն այժմ Չմշկա ծագ է կոչ ւում (Ուռ հա յե ցի, Ժա մա նա կագ րու թիւն, Երե ւան, 
Հա յաս տան Հրատ., 1973, էջ 12): 20րդ դա րասկզ բին Չմշկա ծագ գիւղ կար Խո զա թի շրջա
նում (Հա լա ջե ան, էջ 34): Ար զին ջա  –  Երզն կա: Էլա զըկ  –  քա ղաք եւ վար չա կան կենտ րոն 
Թուր քի ա յի Հան րա պե տու թիւ նում, հա մա ռօ տուած է Մա մու րէթ ԻւլԱզիզ անու նից: Մա մու
րէթ ԻւլԱզի զը Խար բերդ Քա ղա քին կպած փոքր բնա կա վայր էր 20րդ դա րասկզ բին, որը 
Ցե ղաս պա նու թե ան շրջա նում հռչա կուեց էրզ րու մի ողջ նա հան գից այս տեղ քշուած հա յե րի 
կո տո րած նե րի ծա ւալ նե րով ու բար բա րո սու թե ան աս տի ճա նով: Այժմ Խար բերդ քա ղա քը 
փաս տա ցի Էլա զի կի մի թա ղա մաս է:
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— Հի մա այդ գե րեզ մա նա քա րե րը կա՞ն:
— Կան, բո լո րը գնում են, նկա րում են: Եր կուսն էլ կան: Պա պիս որ դի նե

րը, մէ կը Պօ ղոս, միւ սը՝ Սար գիս:
— Իսկ ու րիշ հայ կա կան անուն նե րով գերզ մա նա քա րեր չկա՞ն:
— Մա միկ կայ: 80ական նե րին աս կե ար նե րը եկել են այս տեղ, բո լոր հետ

քե րը վե րաց րել են: Դրա նից շուտ էլ են եկել, ամէն ին չը քան դել են: Այդ չար 
բա նե րը յա ճախ անում են նա եւ ոս կու հա մար, որով հե տեւ ոս կի են փնտռում: 
Գե րեզ մա նա քա րե րը, խաչ քա րե րը շուռ են տա լիս, ջար դում են ոս կու հա մար:

— Ձեր ըն տա նի քը ո՞ր աշի րէ թից էր:
— Մայրս Մի րա քե ան նե րից էր, հայրս՝ Ասո յե ան նե րից:
— Այս տեղ, Դեր սի մում, Մի րա քե ան նե րի գիւ ղե րը որո՞նք են:
— Չեմ ասի:
— Ին չո՞ւ:
— Քա նի որ այս պե տու թիւ նը վա խե նա լու պե տու թիւն է: 93ին 37 տղա

մարդ կեն դա նիկեն դա նի վա ռե ցին: Էս պե տու թիւ նը նոյ նիսկ երե խա նե րին է 
սպա նում: Դեր սի մում բո լո րը հայ են, բայց բո լո րը չեն ասում այդ մա սին, չեն 
խոս տո վա նում, մի այն ես եմ ասում: Իրենք իրենց ալե ւի են անուա նում:

— Ինչ պէ՞ս կա րող է մար դը ալե ւի դառ նալ: Օրի նակ եթէ ես գամ եւ ասեմ, 
որ ու զում եմ ալե ւի դառ նալ, ինչ պէ՞ս կա րող եմ ալե ւի դառ նալ, ի՞նչ պի տի 
անեմ:
— Ալե ւին ար գե լուած մի հատ հա ւատք է: Իրա կա նում դուք Գրի գո րեա՞ն 

էք (նկա տի ու նի քրիս տո նէ ու թե ան հայ կա կան ուղ ղու թիւ նը – Հ. Խ.), ես էլ եմ 
Գրի գո րե ան: Նրանք էլ, նրանք էլ… Մէկն ասում է Մու համ մէդ, միւ սը՝ Յի սուս: 
Սուն նի նե րի ու մեր հա ւատք նե րը նոյնն են: Ալե ւի նե րը փի րեր71 են լի նում, քրմեր 
են լի նում, կա ղանդ են անում, այ սինքն նոյն Գրի գո րե անն են, բո լո րը մէկ են՝ 
հայ  Գրի գո րե ան, Դեր սիմ, ալե ւի: Մի այն ալե ւի նե րը Մու համ մէ դի անունն են 
տա լիս, մնա ցած ամէն ինչ նոյնն է: Բայց ալե ւին մար դուն, մարդ կու թե անն է կա
րե ւո րում, ալե ւի ա կա նու թե ան հա մար ամե նա կա րե ւո րը մարդն է, ոչ թէ հա ւատ
քը, լե զուն: Պե տու թիւ նը նրանց միշտ հե տապն դել է, այդ պատ ճա ռով էլ ալե ւի
նե րը կրօ նա կան, հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու թիւն ներ չու նեն, կա ռու ցուածք 
չու նեն: Շա տե րը չեն էլ գնում այդ աղօ թա տե ղի նե րը, սրբա վայ րե րը: Ու զում եմ 
ասել կրօ նը շատ չի կա րե ւոր ւում: Մի այն թա ղում նե րի ժա մա նակ է, որ, ասենք, 
թա ղում կայ, մի այն այդ ժա մա նակ են էդ արա րո ղա կար գը պահ պա նում, թէ չէ 
չեն էլ գնում այդ աղօ թա տե ղի նե րը:

71 Իս լա մա կան արե ւել քում շատ ժո ղո վուրդ նե րի մօտ օգ տա գոր ծուող «փիր» բա ռը նշա նա
կում է «սուրբ», «սուրբ մարդ», եր բեմն՝ նա եւ կրօ նա կան առաջ նորդ, կրօ նա պետ: Պատ մո
ղը խիստ կա մա յա կան է մեկ նա բա նում կրօ նա կան առանձ նա յատ կու թիւն նե րը, բայց նրա 
ասա ծի բո վան դա կու թիւնն այն է, որ բո լոր հա ւատ ներն էլ հիմ քում նոյն սկզբունք ներն ու
նեն:
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— Այս տեղ ասում են, որ ձեր ըն տա նի քը հա րուստ է եղել: Ձեր ըն տա նի-
քը իր հարս տու թիւ նը, իր ու նե ցուած քը կորց րե՞լ է. 38ի՞ն, աւե լի ո՞ւշ, աւե լի 
շո՞ւտ:
— Իմ հօ րեղ բայ րը, հօ րիցս մեծ հօ րեղ բայրս այս տեղ շատ յար գուած, հա

մայն քը ղե կա վա րող, հար ցեր լու ծող մի մարդ է եղել: Մենք մեր սե փա կա նու թե
ան վկա յա կան նե րը՝ կա լուած նե րի72 վկա յա կան նե րը ու նէ ինք, բայց կորց րել ենք: 
Գնա ցէք նա յէք, հարց րէք, 20ական նե րին ո՞վ է թա փու (կա լուա ծա թուղթ  – Հ.Խ.) 
ու նե ցել: Ոչ ոք էլ չու նէր, զո ռով ձեռք նե րից վերց րել են: Իմ պա պե րը հա յե րէն 
գի տէ ին, «Հայր մեր» էին կար դում: Մենք տե ղա ցի ենք, մենք եկած չենք, հենց 
դեր սիմ ցի ենք:

— Դուք գի տէ՞ք ձեր պա պա կան ու նե ցուած քը, հո ղե րը որ տեղ են:
— Ոչ, ես չգի տեմ (ասում է յա պա ղե լով, կար ծես թէ՝ չու զե նա լով):
— Իմ հար ցը հե տե ւե ալն է: Յայտ նի է, որ 15ին Դեր սի մի առան ձին գիւ-
ղեր աս կե ար նե րը չմտան, տե ղա կան քրդե րը չմտան եւ հա յե րին չկո տո-
րե ցին: Այդ բա նը յայտ նի է: Ձեր ըն տա նիքն այդ ժա մա նակ որո շա պէս ո՞ր 
գիւ ղում էր ապ րում, ո՞ր տա րած քում, որ տե՞ղ կո տո րե ցին, որ տե՞ղ չմտան:
Ասա տուր-Էն վե րը յա պա ղում է, մտա ծում է: Լռու թիւն:
— Լաւ, այս հար ցը չեմ տա լիս, գանք ժա մա նա կա կից կե ան քին: Ձեր 
երե խա ներն իրենք իրենց ինչ պէ՞ս են անուա նում՝ հայ, ալե ւի, թուրք, 
ինչ պէ՞ս:
— Իրենք իրենց հայ լի նե լը գի տեն: Գի տեն նա եւ, որ ես միշտ հպար տա

նում եմ հայ լի նե լուս հա մար: Բայց այս տեղ, Թուր քի ա յում, շատ դժուար է հայ 
լի նել, հայ ապ րել: Այս հա սա րա կու թիւ նը թա լա նող հա սա րա կու թիւն է: Այս տեղ 
ասում են հա յը լաւն է, էս է, էն է, բայց հենց որ մի փոքր առիթ է լի նում՝ ան մի
ջա պէս գլխիդ բամ փում են: Նոյ նիսկ այս տեղ, Դեր սի մում, հա յե րին գո վում են, 
նրանց մա սին լաւ են խօ սում, ասում են հա յե րը այս պէս օգ նե ցին, այն պէս օգ նե
ցին, բայց յար մար պա հին կա րող է կա տա ղեն, յար ձա կուեն, ճանկ ռո տեն: Ալե
ւի նե րը հա յե րին լաւ են վե րա բե րում, որով հե տեւ աշ խա տա սէր, վար պետ, կօ շիկ 
սար քող ժո ղո վուրդ են հա յե րը: Քա նի որ Դեր սի մը պե տու թե ան հետ շատ կապ 
չի ու նե ցել, եւ չէ ին կա րող պե տու թիւ նից ապ րանք ներ ներ մու ծել, հա յե րի մնալն 
այս տեղ ձեռն տու էր: Եթէ հա յե րին սպա նէ ին, կօ շիկ կա րե լը, բա նը ո՞վ էր անե լու: 
Դրա հա մար էլ պա հել են: Ճիշտ է, ասել են «մենք եղ բայր ենք», բայց եթէ իրենք 
խնդիր են ու նե նում, կա րող են ինձ սպա նել, հա յին սպա նել, վա տու թիւն անել:

— Բայց դա կա րող են մէ կը միւ սին էլ անել, ալե ւին՝ ալե ւի ին:
— Այս տեղ հա յը միշտ պէտք է զգուշ լի նի: Հայ ես՝ պի տի տաս, պի տի 

վճա րես: Հա յը օս ման ցի նե րին միշտ սնու ցել է: Ես երեք տղայ ու նեմ, երեքն էլ 
հա մալ սա րան են աւար տել: Մէ կը հա մա կար գիչ նե րի մաս նա գէտ է, միւ սը ճար

72 Կա լուած նե րի վկա յա կան  –  սե փա կա նու թիւ նը հաս տա տող պե տա կան փաս տա թուղթ, 
կա լուա ծա թուղթ:
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տա րա պետ է, եր րորդն ու սու ցիչ է, աստ ղա գի տու թիւն է սո վո րել: Նրանք սո վո
րա բար ասում են, որ դեր սիմ ցի են: Բայց իրենց հայ լի նե լը գի տեն: Ոչ մէ կը դեռ 
ամուս նա ցած չի: Ես միշտ իրենց ասում եմ, որ պէտք է կա՛մ հա յի, կա՛մ ալե ւիի 
հետ ամուս նա նան (ծի ծա ղում է)… բայց Ստամ բու լում դա դժուար է: Յե տոյ էլ 
իրենց մի ջա վայ րը ո՛չ հայ կա կան է, ո՛չ՝ ալե ւի ա կան:

— Հի մա դուք Ստամ բու լի հայ կա կան հա մայն քի հետ չէ՞ք շփւում:
— Ին չո՞ւ չէ, շփւում եմ: Բայց նրանք ինձ այդ պէս էլ որ պէս հայ չըն դու նե

ցին: Հրան դը հաս կա նում էր մեզ, նա էլ մեզ նից մէկն էր: Բայց Հրան դին ըն դու
նում էին: Նա հայ կա կան դպրոց էր գնա ցել, հա յե րէն խօ սում էր: Նա ալե ւի չէր, 
բայց հայ կա կան մի ջա վայ րում չէր ծնուել: Նա լաւ էր հաս կա նում մահ մե դա
կա նա ցած հա յե րի վի ճա կը, ինք նու թիւ նը: Շատ էր խօ սում այդ մա սին: Հրան
դին Ստամ բու լում յա ճախ էին հրա ւի րում այն տե ղի թրքա կան ֆա շիս տա կան, 
ազ գայ նա կան խմբե րը: Հրա ւի րում էին, որ պէս զի անուա նար կեն: Բայց Հրան
դը գնում էր, նրանց հետ եր կար խօ սում էր, զրու ցում էր: Հրան դին կան չում 
էին անուա նար կե լու հա մար, բայց նրա խօ սե լուց յե տոյ նրան դէմ եղող ներն էլ 
ծա փա հա րում էին: Յե տոյ այդ նոյն մար դիկ նրա սպա նուե լուց յե տոյ դա գա ղի 
ետե ւը կանգ նած էին: Նա լաւ էր հաս կա նում բո լո րին՝ թուր քե րին, ալե ւի նե րին, 
հա յե րին, հա յից մահ մե դա կա նա ցած նե րին: Բո լո րի հետ կա րո ղա նում էր խօ սել: 
Հրան դից յե տոյ այ լեւս հայ կա կան հա մայն քում այդ խնդիր նե րը բարձ րաց նող
ներ չկան:

— Ձեր երե խա նե րի անուն ներն ի՞նչ են:
— Մէ կը Ու մուդ է, մէ կը՝ Ու ֆուգ, եր րոր դը՝ Ուս կան:
— Ուս կա՞ն: Հայ կա կան Ոս կա նի՞ց է:
— Ուս կան թուր քե րէ նով խե լա ցի արեւ է նշա նա կում:
— Բայց Ուս կան անունն առ հա սա րակ տա րա ծուա՞ծ անուն է:
— Չէ, շատ տա րա ծուած չի: Բո լո րը Ուս խան են դնում, ես Ուս կան եմ 

դրել, որ պէս զի հա յե րէ նի հետ մօ տիկ լի նի:
— Իսկ Ձեր կի նը ալե ւի՞ է, ո՞ր աշի րէ թից է:
— Ալե ւի է, Ալան աշի րէ թից է: Բո լոր աշի րէթ նե րում հա յեր կան:
— Դեր սիմ բա ռի որե ւէ բա ցատ րու թիւն լսե՞լ էք:
— Դեր սի մը ԴէրՍի մո նից է գա լիս73: Բայց մի հատ էլ վար կած կայ, որ 

73 «Դեր սի մի անու նը Տէր Սի մո նից է գա լիս» կար ծի քը Դեր սի մում շատ տա րա ծուած է: Այդ 
մա սին 2011ին ինձ նոյն պէս քա նիցս ասել են: Ըստ աւան դու թե ան, Ջա լա լի նե րի ապս տամ
բու թե ան տա րի նե րին քրիս տո նե ա նե րին պար տադր ված մահ մե դա կա նա ցու մից խու սա
փե լու հա մար Դեր սի մի ալե ւի և հայ բնակ չու թե ան հա մար հա ւա սա րա պէս յար գե լի Տէր 
Սի մոն անու նով մի քա հա նայ 1604 – 1605ին լեռ նա յին հայ կա կան գիւ ղե րի առաջ նորդ նե րին 
առա ջար կել է կրօ նա փո խուել, բայց իս լա մի փո խա րէն ըն դու նել ալե ւի ու թյուն: Ին քը՝ Տէր 
Սի մո նը, ըն դու նել է Սե իդ Ալի անու նը եւ դար ձել Քու րե շան նե րի օջա խի փի րը, բայց շատ 
շու տով ալե ւի և հայ կրօ նա պե տե րի առա ջար կով դար ձել է փի րեփի րան՝ գլխա ւոր կրօ
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իբր 2 – 3000 տա րի առաջ ու րար տա կան ժա մա նա կաշր ջա նում այս տեղ մի հատ 
թա գա ւո րի որ դի է եղել, որի անու նով այս տա րած քը Դեր սիմ է կո չուել: Հա յե րի 
հետ քերն այս տեղ շատշատ են: 40 աս տի ճա նա նոց քա րից սար քած մի հատ 
յու շար ձան կայ: Այս տա րած քը փո րե լուց անընդ հատ հայ կա կան յու շար ձան
ներ, քա րեր են գտնում, խա չեր, եկե ղե ցի նե րի հետ քեր: Պե տու թիւնն այդ բո լո րը 
վերց նում, տա նում է:

— Հա յաս տա նում եր բե ւէ եղե՞լ էք:
— Ու զում եմ գնալ, բայց վախ կայ մէջս:
— Ին չո՞ւ, ին չի՞ց էք վա խե նում:
— Աւե լի շուտ ամա չում եմ: Անու նիս պատ ճա ռով: Էն վեր … Էն վերն74 ինչ

պէ՞ս կա րող է Հա յաս տան գնալ, — ասում է ժպտա լով: — Բայց մի օր գնա լու 
եմ: Գնա լու եմ իմ մե քե նա յով, Վրաս տա նով եմ անց նե լու: Հար կա ւոր է մի այն 
թղթերս կար գի բե րել:

— Սի րե լի Ասա տուր, ես Դեր սի մում իմ զրոյց նե րը հրա տա րա կե լու եմ: 
Դուք դէմ չէ՞ք լի նի, եթէ ձեզ հետ իմ զրոյցն էլ հրա տա րա կեմ: Հրա տա-
րա կե լիս կա րող եմ ձեր անու նը փո խել, այլ անուն գրել:
— Ես դէմ չեմ: Եթէ գրես՝ կը գրես Էն վէր, փա կագ ծում՝ Ասա տուր: Այդ

պէս աւե լի լաւ կը լի նի:

ՍՈ ՑԻ Ա ԼԻՍ ՏԸ
(ԱՅՍ ՏԵՂ ԿԱ ՍԵՆ ՀԱՅ ԵՄ, ԱԼԵ ՒԻ ԵՄ, ՔՈՒՐԴ ԵՄ, ԿԸ ԶԸԼ ԲԱՇ ԵՄ: 
ԲԱՅՑ ԵՍ ՍՈ ՑԻ Ա ԼԻՍՏ ԵՄ)
2011ի ամ ռա նը Դեր սի մի Ջիւ րի գի գիւ ղում հար սա նիք կար, որին, իմ 

խնդրան քով, հրա ւի րել էին նա եւ ինձ: Ջիւ րի գին խիստ բարձր լեռ նա յին ալե ւի-
ա կան փոքր գիւղ է, որի բնա կիչ նե րից 70 մարդ զոհ է գնա ցել 1938ի ջար դե րին: 
Հի մա, այն Դեր սի մի դա տար կուած գիւ ղե րից է, որ տեղ եր բեմն-եր բեմն, ոս տի-
կան նե րի թոյլտ ւու թե ամբ, նախ կին բնա կիչ նե րը եւ նրանց ժա ռանգ նե րը կա րող 
են այ ցե լել ծի սա կան պա հանջ նե րի դէպ քում: Հար սա նի քը այդ պա հանջ նե րից 
մէկն էր, եւ հի մա հար սա նի քի առի թով նախ կին ջիւ րի գե ցի նե րից շա տերն էին 
Ջիւ րի գի եկել՝ հար սա նի քին մաս նակ ցե լու: Ջիւ րի գի գիւ ղից յստակ երե ւում է 
Դեր սի մի հա յե րի հա մար սրբա զան Սուրբ Լոյս (Սբլիս) լե ռը, եւ հար սան քա ւոր-
նե րից շա տե րը, իմա նա լով հայ լի նելս, սի րա լիր պատ մում էին Սբլի սի կա րե ւո-
րու թիւ նը հա յե րի հա մար եւ Սբլի սի «հրա շա գոր ծու թիւն նե րի» մա սին: Ինձ մօ-

նա պետ: Յե տա գա յում, ըստ Դեր սի մում հա մա ռօ րէն շրջող աւան դու թիւն նե րի, հենց Տէր 
Սի մո նի անու նով էլ սկզբնա ւոր ւում է տա րած քի Դեր սիմ անու նը (արեւմ տա հա յե րեն՝ Տեր
սիմ հնչո ղու թե ամբ): Այս ավան դազ րոյ ցի առա ջին տպա գիր հա ղոր դու մը պատ կա նում է 
Գ.Հալ ջե ա նին (Հա լա ջե ան, էջ 249 – 250):

74 Նկա տի ու նի, որ Էն վեր անու նը Հա յոց Ցե ղաս պա նու թե ան կազ մա կեր պիչ նե րից Էն վէր 
փա շա յի անունն է:
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տե ցաւ մի ջին տա րի քի մի ջա հա սակ, ժպտա դէմ մի տղա մարդ եւ թուր քե րէ նով 
հարց տուեց.

— Հա՞յ էք, Հա յաս տա նի՞ց էք: Էր մա՞նի եոլ դաշ:
— Այո, — ասա ցի, — դո՞ւք:
— Վրա ցի եմ, Ար դուի նից:
— Վրա ցե րէն գի տէ՞ք:
— Չգի տեմ:
— Ար դուի նից Դեր սիմ հար սա նի քի հա մա՞ր էք եկել:
— Ես Ան կա րա յից եմ եկել, այն տեղ եմ ապ րում:
— Վրաս տա նում եր բե ւէ եղե՞լ էք:
— Չէ, ես չեմ եղել, բայց որ դիս այն տեղ է սո վո րում: Ես այս տեղ քուրդ եմ:
— Ո՞նց այս տեղ քուրդ էք: Դուք վրա ցի էք, բայց այս տեղ Ձեզ քո՞ւրդ էք 
ներ կա յաց նում:
— Ես Ար դուի նում վրա ցի եմ, Ան կա րա յում թուրք եմ, այս տեղ քուրդ եմ, 

Համ շէ նում հայ եմ: Քրդե րի մէջ քուրդ եմ, հա յե րի մէջ՝ հայ եմ: Ես կո մու նիստ եմ:
— Կո մու նի՞ստ էք: Իսկ այս տեղ ալե ւի չէ՞ք, մի այն քո՞ւրդ էք:
— Չէ, ալե ւի չեմ, ես Ար դուի նում սուն նի մահ մե դա կան եմ [այ սինքն՝ չի 

կա րող ալե ւի լի նել – Հ. Խ.], բայց կրօ նի հետ գործ չու նեմ, ես կո մու նիստ եմ, աթէ
իստ եմ: Կրօնն իմ կե ան քում դեր չու նի: Ես շատ հայ ըն կեր ներ ու նեմ: Անունս 
Մամ մադ Օզար է: Ես կո մու նիստ եմ, ու ինձ հա մար ազ գու թիւ նը ոչ մի նշա նա
կու թիւն չու նի: Ստամ բու լում ես Հրանտ Դին քի հետ ըն կե րու թիւն էի անում, շատ 
հա յե րի հետ եմ ըն կե րու թիւն անում: Կինս էլ Հո պա յից է, համ շէ նա հայ է:

— Ձեր կի նը կո մու նիստ չի՞: Նա իրեն հա՞յ է հա մա րում:
— Այո, նա հայ է: Աղ ջիկս էլ իր մօր նման հայ է, իրեն հայ է հա մա րում: 

Տղաս էլ իրեն վրա ցի է հա մա րում, ու Վրաս տա նում է սո վո րում:
— Տղադ վրա ցե րէն գի տի՞: Ի՞նչ լե զուով է Վրաս տա նում սո վո րում:
— Անգ լե րէն: Վրա ցե րէն չգի տի, բայց իրեն վրա ցի է հա մա րում:
— Իսկ կինդ հա յե րէն գի տի՞:
— Այո, Համ շէ նի հա յե րէ նը: Աղ ջիկս էլ գի տի, մօ րից է սո վո րել:
— Ար դուին գնո՞ւմ էք:
— Այո, լի նում եմ: Այն տեղ շատ ըն կեր ներ ու նեմ: Ար դուի նում շատ վրա

ցի ներ կան, սուն նի մահ մե դա կան են:
— Ար դուի նում վրա ցի ներդ բո լորդ ձեզ վրա ցի՞ էք ասում:
— Չէ, թուրք ենք ասում: Սուն նի մահ մե դա կան են:
— Բայց դուք ձեզ վրա ցի՞ էք ասում:
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— Այո, ես վրա ցի եմ ասում: Ար դուի նում ես վրա ցի եմ:
— Ար դուի նի վրա ցի ներն է՞լ են ձեզ վրա ցի ասում:
— Այո, ինձ վրա ցի են ասում, քա նի որ ես ինքս ինձ վրա ցի եմ ասում:
— Ար դուի նում հա յե րի հետ է՞լ էք ըն կե րու թիւն անում:
— Ար դուի նում հայ չի մնա ցել, հայ չկայ Ար դուի նում: Ար դուի նից մին չեւ 

Էրզ րում շատ հայ կա կան եկե ղե ցի ներ կա յին, հի մա էլ կան, չորս հատ եկե ղե ցի 
կայ: Բայց հայ չի մնա ցել: Հա յե րին բո լո րին սպա նել են:

— Ե՞րբ էք կո մու նիստ դար ձել: Քա նի՞ տա րի է, որ կո մու նիստ էք:
— Տասն վեց տա րե կա նից կո մու նիստ եմ: Ար դէն 35 տա րի կո մու նիստ եմ:
— Տա նը, ըն տա նի քում ի՞նչ լե զուով էք խօ սում:
— Թուր քե րէն: Բո լորս էլ թուր քե րէն ենք խօ սում:
— Իսկ քրդե րի հե՞տ: Ասում էք, որ այս տեղ քուրդ էք:
— Թուր քե րէն: Ցա ւօք քրդե րէն չգի տեմ: Աղ ջիկս է սո վո րել քրդե րէն Ան

կա րա յում: Մենք այն տեղ շատ քրդե րի հետ ենք ըն կե րու թիւն անում:
— Ան կա րա ի՞նչու էք գնա ցել ապ րե լու: Այն տեղ կո մու նիստ նե րի հա մար 
աւե լի՞ լաւ է:
— Ան կա րա յում շատ գե ղեց կու հի ներ կան,— ասում է կա տա կով:
— Ձեր զա ւակ ներն է՞լ են կո մու նիստ:
— Այո, նրանք էլ կո մու նիստ են:
— Բայց կո մու նիստ լի նե լը չի խան գա րում, որ նրանք վրա ցի կամ հայ 
լի նեն:
— Այո, չի խան գա րում: Բայց կո մու նիս տի հա մար ազ գու թիւ նը կա րե ւոր 

չի:
— Թուր քի ա յում՝ Դի ար բե քի րում, Ար դուի նում, Ան կա րա յում, Ստամ բու-
լում, այս տեղ՝ Դեր սի մում, կո մու նիստ նե րի հա մար որ տե՞ղ է աւե լի լաւ:
— Ամէն տեղ էլ կան կո մու նիստ ներ, բայց մի մա սը գործ անող է, մի մա

սը ուղ ղա կի հա յե ացք նե րով կո մու նիստ է: Թուր քի ա յում ամէն տեղ նոյնն է:
— Ձեր զա ւակ ներն ի՞նչ տե սակ կո մու նիստ են, գործ անո՞ղ, թէ՞ հա յե ացք-
նե րով:
— Տար բեր են: Աղ ջիկս պատ մու թիւն է ու սում նա սի րում, հա յե րի պատ

մու թիւ նը: Նա գի տի Դէր Զօ րի, Վա րու ժա նի, Վար դա նե ա նի, Կո մի տա սի, Աս
լա մա զե ա նի մա սին: Նա ինք նու թե ամբ հայ է: Նրա կո մու նիստ լի նե լը կո մու
նիստ նե րին հա ւա տալն է:

— Թուրք կո մու նիստ ներն ի՞նչ են ասում, ինչ պէ՞ս են գնա հա տում հա յե րի 
Ցե ղաս պա նու թիւ նը: Ինչ որ ծրա գիր ու նե՞ն այդ հար ցի հետ կա պուած:
— Կո մու նիստ նե րը «Սէյ քի րիմ» են ասում: Շատ չեն խօ սում այդ մա սին: 

Բայց կո մու նիստ նե րի մէջ շատ հա յեր կան:
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— Ձեր՝ կո մու նիս տա կան ծրագ րում հա յե րի Ցե ղա պա նու թե ան մա սին 
որե ւէ բան կա՞յ:
— Չէ, ծրագ րում չկայ: Մենք դա չենք քննար կում:
— Իսկ թուրք կո մու նիստ նե րի մէջ ազ գայ նա կան ներ չկա՞ն:
— Կան, ինչ պէս չկան, ազ գայ նա կան ներ ամէն տեղ կան: Չէ՞ որ սա 

Թուր քի ան է:
Այս երկ խօ սու թիւ նը ինձ հա մար շատ անակն կալ չէր, որով հե տեւ Դեր-

սի մում եւ շրջա կա նե րում՝ Երզն կա, Խար բերդ, Սե բաս տիա…յա ճախ էի հա դի-
պում մարդ կանց, ով քեր դժուա րու թիւն ու նէ ին իրենց ազ գա յին ինք նու թիւ նը 
ձե ւա կեր պե լու եւ յա ճախ էին իրենց հա մար թուա ցե ալ հա մաշ խար հա յին՝ ընդ-
հան րա կան գա ղա փա րա կան ինք նու թիւն ընտ րում: Իմ զրու ցա կից նե րից մէկ 
ու րի շի՝ Կը զըլ քի լի սէ ում (ներ կա յիս Նա զի մի յէ) ապ րող սո ցի ա լիս տի դա տո ղու-
թիւն նե րը այս հար ցի շուրջ զգա լի օ րէն ար տա յայ տում են այս կար գի կող մո րո-
շում նե րը, ուս տի հա մա ռօտ ներ կա յաց նում եմ այն.

«Ես անձ նա գիր չու նե ցող մարդ եմ: Տաս տա րի բան տե րում եմ եղել, հի
մա էլ անձ նա գիր չեն տա լիս: Այս տեղ կ’ասեն հայ եմ, ալե ւի եմ, քուրդ եմ, կը զըլ
բաշ եմ, տար բեր բա ներ կ’ասեն, բայց բո լո րին մի ա ւո րո ղը մի բան է՝ սո ցի ա լիս
տա կան հա յե ացք նե րը: Եւ այդ հա յե ացք նե րի տա րա ծուա ծու թե ան հիմ քում մի 
բան է ըն կած՝ բո լոր դեր սիմ ցի նե րը ճնշուած են պե տու թե ան կող մից: Այս տեղ 
անար դա րու թիւն նե րը տար բեր են, թէ՛ ազ գա յին, թէ՛ կրօ նա կան, թէ՛ տնտե սա
կան: Այդ անար դա րու թիւն ներն են ձախ հա յե ացք նե րի ձե ւա ւո րո ղը: Դեր սի մը, 
կա րե լի է ասել, ձա խա կան է: Իմ պա պերն էլ հայ են եղել: Եթէ ես սո ցի ա լիստ 
չլի նէի, կ’ասէի՝ ես էլ հայ եմ: Բայց ես սո ցի ա լիստ եմ, նախ եւ առաջ՝ սո ցի ա
լիստ եմ: Կրօնն ինձ հա մար որե ւէ դեր չու նի, բայց եթէ հարց նեն՝ կ’ասեմ ալե ւի 
եմ, որով հե տեւ ալե ւի նե րը ճնշուած են: Իհար կէ քրիս տո նե ա ներն էլ են ճնշուած: 
Բայց քա նի որ ես ար դէն ալե ւի նե րի մէջ եմ, կ’ասեմ՝ ալե ւի եմ: Որով հե տեւ եթէ 
ասեմ քրիս տո նե այ եմ, նախ՝ չգի տեմ քրիս տո նէ ա կան ուս մուն քը, երկ րորդ՝ ես 
այս տեղ, Դեր սի մում, կ’ու նե նամ ճնշուա ծու թե ան մի քա նի մա կար դակ. հայ կա
կան, քրիս տո նէ ա կան ճնշուա ծու թիւն, որով պի տի տար բե րուեմ ընդ հա նուր 
դեր սիմ ցի նե րից, նա եւ դեր սի մա կան ճնշուա ծու թիւն, քա նի որ բո լոր բնիկ դեր
սիմ ցի նե րը ճնշուած են նա եւ դեր սիմ ցի լի նե լու բուն փաս տով: Ար դիւն քում իմ 
ճնշուա ծու թե ան տե սա կը պի տի տար բե րուի Դեր սի մի ընդ հա նուր բնիկ բնակ
չու թե ան ճնշուա ծու թե ան տե սա կից: Իմ խոր հա մոզ մուն քով մենք բո լորս էլ այս
տեղ՝ Դեր սի մում, եւ բո լոր ճնշուած նե րը Թուր քի ա յում նոյնն ենք՝ «ճնշուած ներ»: 
Ու րեմն ի՞նչու ինձ որ պէս հայ ճնշուած զգամ, եթէ դրա նով պի տի տար բե րուեմ 
Դեր սի մի ընդ հա նուր բնակ չու թիւ նից եւ դրա նով պի տի զա տուեմ: Մենք այս տեղ 
դեր սիմ ցի ենք եւ սո ցի ա լիստ: Սա է մեր ինք նու թիւ նը: Ինչ վե րա բե րում է Դեր սի
մի հա յու թե ա նը, այս տեղ հա մա րեա մարդ չէք գտնի, որ հայ կա կան արիւն չու
նե նայ: Մենք իրա կա նում մի ընդ հան րու թիւն ենք, ծա գու մով՝ հայալե ւի ա կան, 
պե տու թե ան կող մից ճնշուած եւ դրա դէմ պայ քա րող: Ժա մա նա կին իմ պա պե րը 
պայ քա րել են որ պէս հա յեր: Մեր տոհ մը մին չեւ [19 ]38թ. հա յու թիւ նը պահ պա նել 
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էր, եւ [19 ]38ին հե տապն դուել է հենց հայ լի նե լու հա մար: Մե րոնք Կաղ նուտ75 
գիւ ղից էին: Կաղ նու տում բո լորն էլ հա յեր են եղել: Ամ բողջ Դեր սիմն այդ մա սին 
գի տի: Նոյ նիսկ Կաղ նու տի ալե ւի նե րը աւե լի վաղ ալե ւի ա ցած հա յեր են եղել: 
Մե րոնք կռուել են: Մեր գիւ ղը շատ յայտ նի է իր դի մադ րու թե ամբ: Մեր տոհ մը 
[19 ]38ին լրիւ սպա նուել է, 99 տո կո սով, մի ակ մար դը, ով մնա ցել է, հայրս է: 
Հայրս փոքր երե խայ է եղել, իրեն թաքց րել են: Հայրս տե սել է, թէ ոնց իր հօ
րեղ բայ րը, հայրն ու մայ րը մի ամ բողջ օր իրենց տու նը կա րո ղա ցել են պաշտ
պա նել զի նուոր նե րից: Պաշտ պա նել են մին չեւ փամ փուշտ նե րը լրիւ վեր ջա ցել 
են, զի նուոր նե րը եկել գրա ւել են այդ տու նը, բո լո րին սպա նել են: Վա ռել են: Այդ 
տու նը լրիւ կրա կի մէջ է եղել, լրիւ, լրիւ... Կաղ նու տում մնա ցած հա յե րը ալե ւի ա
ցել են [19 ]38ից յե տոյ: Դրա նից յե տոյ հայրս մի կերպ մե ծա ցել է: Ես ու եղ բայրս 
ենք հի մա էլ կռւում, գա ղա փար նե րի կռուով ենք կռւում: Մեզ ձեր բա կա լել են: 
Նստել ենք: Բանտ ենք նստել: Եղ բայրս տա սը տա րի նստել է: Ալե ւի նե րի մէջ 
շատ տար բեր հա յե ացք նե րի մար դիկ կան, դրա հա մար նոյն պէս ես չեմ ու զում 
ինձ ալե ւի անուա նել: Որով հե տեւ ես ընդ հա նուր եմ սո ցի ա լիստ ալե ւի նե րի հետ, 
ոչ բո լո րի: Յե տոյ էլ ալե ւի նե րը յա ճախ են ասում, որ իրենք էլ են մահ մե դա կան: 
Բայց մենք մահ մե դա կան չենք, մենք արեւն ու ջուրն ենք պաշ տում: Ես մահ մե
դա կան չեմ: Ես մեր տոհ մի ողջ պատ մու թիւ նը, ապու պա պե րիցս սկսած, գրի եմ 
առել: Հայրս պատ մել է, ես գրել եմ: Ու րիշ նե րին էլ եմ հար ցու փորձ արել»:

Դեր սի մում ես որոշ այլ կաղ նուտ ցի նե րի նոյն պէս հան դի պե ցի: Նրանց 
պատ մած նե րի հա մա ձայն նախ կի նում վար չա կա նօ րէն Խո զա թին են թար կուող 
կաղ նուտ ցի հա յե րը գիւ ղից հե ռա նում էին դե ռեւս 19րդ դա րա վեր ջին, շա տերն 
ան ցել են Սա սուն: Կաղ նուտ ցի նե րից է ձե ւա ւո րուել Դեր սի մի Քա րա քոչ գիւ ղը: 
Այժմ Կաղ նու տում ապ րող ներ կան, բայց մեծ մա սը ցրուել են:

75 Կաղ նուտ  –  գիւղ Օւա ճի կի շրջա նում: «Մամ գուն (Մա մի կո նե ան) աշի րէ թին պատ կա նող 
Կաղ նու տը գտնւում էր Օւա ճի կից հա րաւարեւ մուտք, չորս ժա մուայ ճամ փի վրայ: …Առա
ջին ան գամ լի նե լով, ծա նօ թա ցայ մի գիւ ղի բնակ չու թե ա նը, եւ այն էլ աղա նե րի, աշի րէ
թա պե տե րի, փի րե րի եւ տե տէ նե րի շրջա նա կի մէջ, որը տէր եւ ծա ռայ, բէկ եւ աղա չու նէր: 
Գիւ ղի հայ հա մայն քը մի հա ւա քա կա նու թիւն էր, բո լորն էլ կա պուած իրար արե նակ ցա
կան կամ խնա մի ա կան կա պե րով… Զի նա գործ նե րը ոչ մի այն նո րո գում էին ամէն տե սակ 
զէն քեր, այ լեւ շի նում նո րե րը՝ շեշ խա նա ներ, մար տին հրա ցան ներ, եր կաթ կտրող թրեր եւ 
խեն ջալ ներ… Այս տեղ ամէն ինչ բնա կան էր՝ լե զուն, կրօ նը, հա ւա տա լի քը, երգն ու պա րը, 
ամէն ինչ նախ նա կան: Առատ մա նա նա (կազ պէ) էր իջ նում կաղ նու ծա ռե րի վրայ… [բնակ
չու թիւ նը] հան քա յին տաք աղ բիւր նե րի հրա շա գոր ծու թե ա նը հա ւա տում էր, պաշ տում բնու
թիւ նը եւ աստ ծուն վե րագ րում դրա ստեղ ծա գոր ծու թիւ նը: Մա տաղ էին մոր թում Լուս նա կի 
գա գա թին, տաք ջրի աղ բիւ րին, կաղ նու ան տա ռին եւ մա նա ւանդ գար նան վե րա զարթ
նու մին ու Վար դա վա ռին: … Գոր ծում էր Լուս նա կի գա գա թին կա ռու ցուած Ս. Լու սա ւո րիչ 
եկե ղե ցին: Գիւ ղի ստո րո տում գտնւում էին Ս. Փրկիչ եկե ղե ցու փլա տակ նե րը», — գրում էր 
Հա լա ջե ա նը 1914ի Կաղ նու տի մա սին (Հա լա ջե ան, էջ 56 – 57):
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ԳԼՈՒԽ Բ

ԹՈՒՐ ՔԻ Ա ՅԻ ՀԱՆ ՐԱ ՅԻՆ  
ԴԻՐ ՔՈ ՐՈՇ ՄԱՆ ՁԵ ՒԱ ՒՈ ՐՈՒ ՄԸ  
ՀԱ ՅՈՑ ՑԵ ՂԱՍ ՊԱ ՆՈՒ ԹԵ ԱՆ ՇՈՒՐՋ ԵՒ 
«ԹՈՒՐ ՔԱ ԿԱՆ ՀԱՅ ՐԵ ՆԻ ՔԻ» ՓՆՏՐՏՈՒ ՔԸ

ԿՈ ԼԵԿ ՏԻՎ ՅԱՆ ՑԱՆՔ,  
ԿՈ ԼԵԿ ՏԻՎ ԻՆՔ ՆԱ ՊԱՇՏ ՊԱ ՆՈՒ ԹԻՒՆ.  
ՀԱՅԵ ՐԻ ՋԱՐ ԴԵ ՐԻ ՄԵ ՂԱ ՒՈ ՐԸ ՀԱՅԵՐՆ ԵՆ
Հա յոց Ցե ղաս պա նու թե ան այ սօ րուայ թուր քա կան ժխտո ղա կա նու թիւ

նը յի շեց նում է 1919ի Բո ղազ լը ե ա նի կայ մա կամ (գա ւա ռա պետ) եւ Եոզ գա թի 
մու թա սար րի ֆի տե ղա կալ (սան ջա կի փոխ կա ռա վա րիչ) Քե մա լի դա տը (1919, 
Փետ րուարՄարտ), որին ի թիւս այ լոց մե ղադ րանք էր յա րու ցուած նա եւ Գիւլ լէր 
գա ւա ռա կում հա յե րի կո տո րած ներ իրա կա նաց նե լու hամար տե ղի մահ մե դա
կան բնակ չու թե ա նը գրգռե լու, կո տո րուող hայե րի տա ռա պանք նե րին նար գի լէ 
ծխե լով հե տե ւե լու, Կա րա պե տի ըն տա նի քի ու նե ցուածքն ան ձամբ կո ղոպ տե լու, 
կնոջ մա տա նին հա նե լու hամար մա տը կտրե լու եւն.ի մէջ: Այդ դա տին դա տա
ւո րի կող մից տրուող հար ցե րին Քե մա լի հիմ նա կան պա տաս խա նը միշտ նոյնն 
էր՝ «տե ղե ակ չեմ, փա շա, տե ղե ակ չեմ»1: Դա տա վա րու թիւ նը հան րու թե ա նը 
ներ կա յաց նող «Ալեմ դար» թեր թը գրում է. «Եոզ գա թի մու թա սար րի ֆի տե ղա
կալ, Բո ղա զը լե ա նի կայ մա կամ Քե մալ բէ յը 500 հե ծե ալ աւա զա կախմ բով եկել 
է Գիւլ լէր գիւղ, hայե րին գե րի են վերց րել գի շե րուայ ժա մը 12ից յե տոյ, քա նի 
որ նրանց ժամ կէ տը [տե ղա հա նու թե ան] լրա ցել էր, քա հա նա յին յի շեց րել են 
կրօ նա կան արա րո ղու թե ան կազ մա կերպ ման անհ րա ժեշ տու թե ան մա սին, մա
հա պատ ժի են են թար կել նախ՝ քա հա նա յի փոք րիկ երե խա յին, ապա՝ կնո ջը 
եւ այ նու հե տեւ՝ քա հա նա յին, որից յե տոյ Քե մա լը, դու դուկ նուա գե լով, քա ջա լե
րել է մար դաս պան նե րին՝ ասե լով՝ «դուք չգի տէք՝ ինչ պէս կո տո րել»: Չե թէ նե րը 
(հրո սա կախմ բե րը) Քե մալ բէ յի այս խօս քե րից յե տոյ սկսել են ամէ նայն դա ժա

1 Ալեմ դար, 10 Փետ րուա րի 1919 (Մե լի նէ Անու մե ան, Երիտ թուր քե րի 1919 – 1921 թթ. Դա տա
վա րու թիւն նե րի Վա ւե րագ րե րը Ըստ Օս մա նե ան Մա մու լի, Երե ւան, Էդիթ Պրինտ Հրատ., 
2011, էջ 153:
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նու թե ամբ կո տո րել ամէն պա տա հո ղի…»2: Այդ ամէ նը կազ մա կեր պած գա ւա
ռա պե տը «տե ղե ակ չէր, փա շա, տե ղե ակ չէր»:

Քե մա լի «հե րո սու թիւն նե րը» թուար կող hայ վկա նե րի ցուց մունք նե րին, 
այդ թւում իր 115 սպա նուած ազ գա կան նե րի շա հե րը ներ կա յաց նող Լե ւոն Ռեմ
զիի վկա յու թիւն նե րին Քե մա լը պա տաս խա նում է. «ո՛չ Գիւլ լէր եմ գնա ցել, ո՛չ 
եղել եմ այն տէղ, ո՛չ այդ մարդ կանց եմ ճա նա չում, ո՛չ էլ մատ կտրե լով՝ մա տա նի 
եմ վերց րել: Նման որե ւէ պաշ տօ նե այ չկայ, որ այդ աս տի ճան ան բա րոյ կո ղո
պուտ իրա կա նաց նի՝ hասա րակ զգաց մուն քով ներշն չուած»: Քե մա լը պնդում 
է, որ Գիւլ լէ րի hայ բնակ չու թիւնն անվ տանգ տեղ է հա սել աք սո րա վայր: Լե
ւոն Ռեմ զին առար կում է. «Կո տո րա ծի թա տե րա բեմ դար ձած Գիւլ լէր գիւ ղում 
6000 հո գու սպա նու թիւ նը յայտ նի է այն դի ակ նե րի շնոր հիւ, որոն ցից իւ րա քան
չիւ րի մարմ նի ան դամ նե րը կտրտուած են որե ւէ տե ղից: Դա յայտ նա բե րուել է 
բժշկա կան յանձ նա ժո ղո վի կող մից կա տա րուած բժշկա կան զննում նե րի շնոր
հիւ»: Դա տը նա խա գա հո ղի հար ցին, թէ՝ «նման մասշ տա բի բան է տե ղի ու նէ
նում, իսկ մու թա սար րի ֆը տե ղե ակ չի՞», Քե մա լի պա տաս խա նը միշտ նոյնն է. 
«տե ղե ակ չեմ, փա շա, տե ղե ակ չեմ»3: «Տե ղե ակ չէր» այն մար դա կերպ հրէ շը, 
ով փո խա րի նել էր հա յե րի սպան դին մաս նակ ցե լուց հրա ժա րուած Եոզ գա թի 
միւ թա սար րիֆ Ջե մալ բէ յին, ղե կա վա րել 35.000 հա յե րի կո տո րած նե րը եւ մաս
նակ ցել դրանց4, այն մար դը, որ յայտ նի էր դար ձել «Էր մա նի լէր ղա սապ»[հա
յե րի մորթ անող] անու նով5: Հայ կա կան կո տո րած նե րին «տե ղե ակ չէ ին», «չէ ին 
յի շում», «չէ ին տե սել», «չէ ին լսել», «մո ռա ցել էին» նա եւ դա տա րան կան չուած 
թուրք եւ քուրդ վկա նե րը, իսկ մե ղադ րե ալ նե րը հայ վկա նե րի վկա յու թիւն նե րին 
ան մի ջա պէս ար ձա գան քում էին՝ «սուտ է», «կեղծ է», «սխալ է», «զրպար տու
թիւն է», «տե ղե ակ չեմ»: Եւ ոչինչ, ըն դուն ւում էին այդ պա տաս խան նե րը դա
տա րա նի կող մից: Եոզ գա թի գա ւա ռա պետ Քե մա լը դա տա րա նին ասում է, որ 
Եոզ գա թից 7 – 8000 հա յեր են ու ղար կուել ՏէրԶօր, եւ ին քը որե ւէ «գեշ բան մը 
իմա ցած չէ, անոնք իրենց տե ղե րը հա սած ըլ լա լու են», դա տա ւո րի հար ցին՝ 
«մէջ տե ղը բնաւ մեռ նող չկա՞ր», հա յե րի հան րա յին պաշտ պան Լե ւոն Ռէմ զին 
պա տաս խա նում է. «Նա խա գահ փա շա, ձո րե րու մէջ փո րուած հո րե րը գի տեն, 
թէ ինչ եղան այդ 8000 հո գին, այդ հո րե րուն մէջ են բո լոր զո հե րը, բայց անոնց 
դի ակ ներն ան գամ ան ճա նաչ են, կան ոմանք, որոնք թեւ չու նին, եւ ոմանք, ու
րիշ ներ, որ ոտք չու նին, եւ շա տերն անգ լուխ են: Հա յաս տան հսկայ գե րեզ ման 
մըն է», որին Քե մա լը կրկին ար ձա գան քում է «ես չի մա ցայ» յան կեր գով6: Թուր
քա կան դա տա րա նին վրդո վում էին փաս տե րը ներ կա յաց նե լու հա յե րի փոր ձե

2 Ալեմ դար, 12 Փետ րուար 1919. նա եւ՝ Անու մե ան, էջ 156:
3 Ալեմ դար, 10 Փետ րուար 1919. նա եւ՝ Անու մե ան, էջ 153:
4 Griker, Documentary History of the Armenocide in Yozgat, New York, Printing House Vosketar, 

1980, էջ 256:
5 Փաս տե րը կը պնդեն, իսկ ոճ րա գործ նե րը միշտ կ’ու րա նան, Ճա կա տա մարտ, օրա թերթ, 

Կ.Պօ լիս, 19.02.1919 (թիւ 85):
6 Թուր քե րու աչք կա պու կը: Ճա կա տա մարտ, օրա թերթ, Կ.Պօ լիս, 12.02.1919 (թիւ 79):
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րը, իսկ թուրք փաս տա բան նե րը թուրք զի նուո րա կան սպա նե րից մէ կի՝ երեք 
հա րիւր հա յե րի ջար դի մա սին խոս տո վա նու թիւնվկա յու թիւ նից յե տոյ մե ղադ
րող հա յե րի հար ցապն դում նե րից նոյ նիսկ վրդով ւում էին՝ դա տա րա նին առա
ջար կե լով թոյլ չտալ հա յե րի ներ կա յա ցուց չին «Հա յու թե անթրքու թե ան խնդիր 
հա նել, առանց իրենց ալ հա յե րը բա ւա կան փրօ փա կան տի (! – Հ. Խ.) օռ կան
ներ ու նին», եւ որով հե տեւ` «մենք ալ զգաց մուն քի տէր ենք»7: Դա տա րա նը, որ 
կոչ ված էր հայ կա կան ջար դե րը թուր քա կան կա ռա վա րու թե ան կող մից կազ մա
կեր պող նե րին եւ իրա գոր ծող նե րին բա ցա յայ տե լու, պի տի «Հա յու թե անթրքու
թե ան խնդիր չհա նէր», խնա յէր թուր քա կան զգաց մունք նե րը եւ զան գուա ծա յին 
ջար դե րի գոր ծե րը քննէր որ պէս պարզ սպա նուա ծի եւ սպա նո ղի սո վո րա կան 
յան ցա գոր ծու թիւն:

Սա այն ռազ մա կան դա տա րանն էր, որն ստեղ ծուել էր Առա ջին Աշ խար
հա մար տին Օս մա նե ան Կայս րու թե ան պար տու թե ա նը յա ջոր դած 1918ի Մուդ
րո սի Զի նա դա դա րից ան մի ջա պէս յե տոյ: Ան տան տի երկր նե րը պատ րաստ ւում 
էին որո շում կա յաց նել պա տե րազ մի եւ հայ կա կան ու քրիս տո նե այ այլ բնակ չու
թե ան կո տո րած նե րի հա մար յան ցա գոր ծու թիւն նե րում մե ղադ րուող Թուր քի ա յի 
նկատ մամբ, եւ Թա լէ աթ փա շա յի հոկ տեմ բե րե ան հրա ժա րա կա նից յե տոյ ձե ւա
ւո րուած նոր կա ռա վա րու թիւ նը շտա պում էր Եւ րո պա յին ցոյց տալ, որ թուր քա
կան նոր կա ռա վա րու թիւնն էլ է դա տա պար տում երիտ թուր քե րի յան ցա գոր ծու
թիւն նե րը, Մի ու թիւն Եւ Առա ջա դի մու թիւն Կու սակ ցու թե ան ղե կա վա րու թե ա նը 
եւ մաս նա ւո րա պէս այդ կու սակ ցու թե ան կող մից հա յե րի տե ղա հա նու թիւնն իրա
կա նաց նե լու նպա տա կով ստեղ ծուած Թեշ քի լա թը Մահ սու սէ (յա տուկ կազ մա
կեր պու թիւն) կազ մա կեր պու թե ան ան դամ նե րի ու տե ղա կան կա ռա վա րիչ նե րի 
յան ցա գործ արարք նե րը՝ սպա նու թիւն նե րը, կո տո րած նե րը, հրկի զում նե րը եւն.: 
Չանդ րա դառ նա լով Մի ու թիւն Եւ Առա ջա դի մու թիւն Կու սակ ցու թե ան ան դամ նե
րի Ստամ բու լի դա տա վա րու թե ա նը, այս տէղ ներ կա յաց նեմ մի այն «հայ կա կան 
յան ցա գոր ծու թիւն նե րի» մա սով 1919ին այդ նպա տա կով ստեղ ծուած ռազ մա
կան դա տա րա նի մաս նա ճիւ ղե րի աշ խա տանք նե րին գա ւառ նե րում՝ Եոզ գա
թում, Տրա պի զո նում, Ստամ բու լի արուար ձան Բէ օ յիւք Դե րէ ում եւ Խար բեր դում, 
որոնց հե տե ւում էր Ալեմ դար թեր թի թղթա կի ցը եւ Ալեմ դա րը հե տե ւո ղա կա նօ
րէն տե ղե կու թիւն ներ էր տպագ րում թեր թում դա տա կան նիս տե րի մա սին:

Կ.Պօլ սում հրա տա րա կուող եւ դա տա վա րու թե ա նը հե տե ւող հայ կա կան 
թեր թե րը նկա տում էին, որ դա տա վա րու թե ան հենց սկզբից ամ բաս տա նե ալ նե
րը ջա նում են հա յե րին մե ղադ րել ըմ բոս տու թիւն նե րի մէջ, եւ չնա յած փաս տեր 
չգտնուե ցին, դա տա րանն ար ձա նագ րում էր, իբ րեւ թէ քննու թիւն նե րը վկա յում 
են, որ հա յե րը «ճիշտ այն պա հուն, երբ եր կի րը թե՛ ար տա քուստ, թե՛ ներ քուստ 
խիստ վտան գա ւոր կա ցու թե ան մէջ կը գտնուէր, ձեռ նար կե ցին չա փա զանց 
վտան գա ւոր կազ մա կեր պու թիւն նե րու եւ պատ րաս տու թե անց՝ որ ար դէն իսկ 

7 Վկայ մը, որ կը կա կա զէ, կը կաս կա ծուի եւ կը նուա ղի. Երեք հա րիւր հա յեր ջար դե ցինք, 
Ճա կա տա մարտ, օրա թերթ, Կ.Պօ լիս, 21.02.1919 (թիւ 87):
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մա սամբ մը սկսած էին ցոյց տալ իրենց ար տա քին նշան նե րը: Այս պէս ապա
ցու ցուած է, որ անոնք, մաս նա ւո րա բար Կար նոյ, Վա նի, Պիթ լի սի եւ Սե բաս տի
ոյ կող մե րը գոր ծու նէ ու թե ան սկսե լով ծնունդ տուած են այն տե սակ դէպ քե րու, 
որ բնոյթ ու նէ ին խան գա րէ լու զի նուո րա կան կա ռա վա րու թե ան կար գա պա հու
թիւնն ու կա րե ւոր ձեռ նարկ նե րը եւ սպառ նա ցած են կտրել օս մա նե ան բա նա
կի նա հան ջի գի ծը»8: Կ.Պօլ սում հրա տա րա կուող Ճա կա տա մարտ օրա թեր թը 
հեգ նան քով գրում է՝ «Դա տա խա զը եր բե ւէ ցոյց տուած չէ թէ որ տե՞ղ, ինչ պէ՞ս 
եւ որոնց կող մէ եղած են ձեռ նարկ նե րը: Ընդ հա նուր տե ղե րու անուն ներ մի այն 
տրուած են, որոնց հա մար փաս տեր չկան»9, եւ «Թուր քե րու աչ քա պուկ», «զա
ւեշտ» է անուա նում այս դա տե րը10: Թեր թե րի հրա պա րա կում նե րի նիւ թե րից 
երե ւում է, որ դա տա րանն ապա ցոյց ներ փնտրե լու կամք, ցան կու թիւն, ժա մա
նակ չու նէր: Բայց կո տո րուել էր ահ ռե լի քա նա կու թե ամբ մարդ, աշ խար հի թեր
թե րը տպագ րել էին նրանց խոշ տան գուած եւ կմաղ քա ցած դի ակ նե րի, մոխ րա
ցուած գիւ ղե րի լու սան կար նե րը, կա յին, վեր ջա պէս, ար տա սահ ման ցի վկա ներ: 
Առ նուազն մի քա նի մարդ պէտք էր դա տա պար տել: Գո նէ Թուր քի ա յի յե տա գայ 
ճա կա տա գիրն այդ պա հին վճռող Ան տան տի յաղ թած երկր նե րին ցու ցադ րե լու 
հա մար:

Առա ջին դա տա վա րու թիւ նը վե րը նկա րագ րուած Եոզ գա թի գա ւա ռա պե
տի դատն էր: Ապ րի լի ու թին կա յաց ւում է Եոզ գա թի գա ւա ռա պե տի մա հավ ճի ռը 
եւ յա ջորդ օրը մա հավ ճիռ իրա կա նաց ւում է: Նրա թա ղու մը վե րած ւում է հա մա
ժո ղովր դա կան ցա սու մի, դա գա ղի շուր ջը ծաղ կեպ սակ նե րի ծով է՝ «Ազ գի ան
մեղ զոհ», «Ան մեղ մահ մե դա կան նա հա տա կին» գրու թիւն նե րով11: 35,000 ան մեղ 
մարդ կանց արե ամբ թա թա խուած հրէ շը «Ան մեղ մահ մե դա կան նա հա տակ» 
էր: Յան ցա գոր ծի մա հա պա տի ժը եւ թա ղու մը կազ մա կեր պուած էր այն պէս, որ 
առա ւե լա գոյնս նպաս տէր մահ մե դա կան հա սա րա կու թե ան, առա ւել եւս հա յե
րի դէմ յան ցա գոր ծու թիւն նե րի մաս նա կից նե րի զգաց մունք նե րի բոր բոք մա նը. 

8 Թուր քե րու աչ քա պու կը: Զա ւեշ տին եր րորդ արա րը: Ճա կա տա մարտ, օրա թերթ, Կ.Պօ լիս, 
13.02.1919 (80):

9 Անդ:
10 Անդ, նա եւ Ճա կա տա մարտ, օրա թերթ, Կ.Պօ լիս, 12.02.1919 (թիւ 79); Ճա կա տա մարտ, օրա

թերթ, Կ.Պօ լիս, 21.02.1919 (թիւ 87):
11 Մինչ այ սօր Թուր քի ա յի հա սա րա կու թե ա նը հա ւա տաց նում են, որ Մեհ մէդ Քե մա լը ազ գա

յին հե րոս եւ նա հա տակ է: 2011 Ապ րի լի 5ին «Անա դո լու» լրա տուա կան գոր ծա կա լու թիւ նը 
հա ղոր դել է, որ նոյն թուա կա նի Ապ րի լի 10ին՝ ժա մը 13.30ին, Բո ղազ լե ան Գա ւա ո ում նա
խա տես ւում է ոգե կո չել Հա յոց Ցե ղաս պա նու թե ան ժա մա նակ Եոզ ղա տի մու թա սար րի ֆի 
(սան ջա կի կա ռա վա րիչ) տե ղա կա լը եւ Բո ղազ լե ա նի կայ մա կա մը (գա ւա ո ա պետ) եղած 
Մեհ մէդ Քե մա լի յի շա տա կը: Թուր քա կան գոր ծա կա լու թիւ նը նշում էր նա եւ, թէ Քե մա լը 
1922 Հոկ տեմ բե րի 14ին Թուր քի ա յի Ազ գա յին Մեծ Ժո ղո վի հրա պա րա կած յա տուկ օրէն քով 
հո չա կուել էր «ազ գա յին նա հա տակ» (Մ. Անու մե ան, «Թուր քի ա յում Հա յոց Ցե ղաս պա նու
թե ան Պա տաս խա նա տու նե րի Հե րո սաց ման Հար ցի Շուրջ», Թիւր քա գի տա կան Եւ Օս մա
նա գի տա կան Հե տա զօ տու թիւն ներ, Հա տոր 7, Տպագ րուել է ՀՀ ԳԱԱ Արե ւե լա գի տու թե ան 
Ինս տի տու տի Գի տա կան Խորհր դի որոշ մամբ, Երե ւան, 2011, էջ 169. նա եւ՝ http://serials.flib.
sci.am/openreader/turq_osm_het_7/book/Binder1.pdf) (Վեր ջին այ ցե լու թիւ նը 08.08.2018):
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Քե մա լին կա խա ղան են հա նել Ստամ բու լում, երե կո յե ան, ոչ թէ ըն դու նուած 
կար գով՝ արե ւա ծա գին, մար մի նը դրուել է Բա յա զէտ մզկի թի լուա ցա րա նում, 
ին չը մա հա պատ ժի դէպ քում ան թոյ լատ րե լի էր, թաղ մա նը մաս նակ ցել են մեծ 
թուով բարձ րաս տի ճան պաշ տօ նե ա ներ12: Թաղ մա նը բո ցա շունչ ճա ռով ելոյթ է 
ու նէ ցել մի ու սա նող. «Այս տէղ թա ղուա ծի հա մար վրէժ կը լու ծի հե րոս Քե մալ 
բէ յը: Անգ լի ա ցի նե րին դուրս են մղել Օդե սա յից, մենք նրանց դուրս կը մղենք 
Ստամ բու լից: Ին չի՞ էք սպա սում»13: Քե մալ բէ յի՝ Մուս տա ֆա Քե մա լի աստ ղը 
նոր պի տի բարձ րա նար, «Թուր քի ան ազա տագ րե լու» շար ժու մը նա մի այն Մա
յի սից պի տի սկսեր, բայց ար դէն ջերմ պաշտ պա նու թիւ՞ն ու նէր փախս տա կան 
ու տե ղում մնա ցած յան ցա գործ նե րի կող մից: Թւում է՝ Քե մա լի թաղ մա նը ջերմ 
ելոյթ ունեցած այդ ու սա նո ղը ու ղար կուել էր Մուս տա ֆա Քե մա լի կող մից՝ ստու
գե լու դի մադ րա կան հնա րա վոր շարժ ման եւ իր ան ձի նկատ մամբ հան րա յին 
ար ձա գան քը: Ար ձա գան քը, սա կայն, երկ րի ազա տագր ման պաշտ պա նու թե ան 
ար ձա գանք չէր, դա յան ցա կից նե րի ին քա պաշտ պա նու թիւն էր: Յան ցա կից նե
րի ինք նա պաշտ պա նու թիւն էր նա եւ կա խա ղան յա նուած Քե մա լի ըն տա նիքն 
ան մի ջա պէս ազ գա յին խնա մա կա լու թե ան տակ վերց նե լը: Արամ Ան տո նե ա նի 
ճշգրիտ դի տարկ մամբ՝ «Այն թուրք ժո ղո վուր դը, որ հան րա յին հան գա նա կու
թե անց իր քսա կը այն ատեն կը բա նայ, երբ վի զը կը սեղ մեն, ինք նա բե րա բար, 
5 – 10 օրուան ըն թաց քին 20 հա զար օսմ. ոս կի գու մար մը հան գա նա կե լով, յանձ
նեց Քէ մալ պէ յի այ րի ին»14: Հա զիւ թէ հայ կա կան ու նե ցուած քի թա լա նի գոր ծուն 
մաս նա կից այդ ճի ւա ղի ըն տա նի քը կա րի քի մէջ լի նէր, սա պի տի դի տուի աւե լի 
որ պէս բա րո յա կան, քան նյո թա կան աջակ ցու թիւն: Սրա նով հա սա րա կու թե ա նը 
պար տադր ւում էր պաշտ պա նել Հա յոց Ցե ղաս պա նու թե ան ոճ րա գործ նե րին եւ 
ատել զո հե րին: Այ շէ Հիւ րի մի ան գա մայն ճշգրիտ բնո րոշ մամբ, 1915ի «աք սո րը» 
կազ մա կեր պե լիս եւ իրա կա նաց նե լու ըն թաց քում երիտ թուր քե րը փաս տա ցի 
յան ցա կից եւ գա ղա փա րա կից էին դարձ րել թէ՛ լայն ժո ղովր դա կան զան գուած
նե րին, թէ՛ օս մա նե ան պե տու թե ան քա ղա քա կան, վար չա կան ու զի նուո րա կան 
կադ րե րին: Այ սինքն առ կայ էր հա ւա քա բար իրա կա նա ցուած յան ցանք, եւ հի
մայ տե ղի էր ու նէ նում «հա ւա քա կան ինք նա պաշ տու թիւն»15: Յի րա ւի, դա տա
վա րու թե ան ըն թաց քը այդ մարդ կանց իրա ւունք էր տա լիս ընդ դի մա նա լու 
անար դա րու թե ան դէմ. հա ւա քա բար գոր ծած յան ցան քի հա մար ին չո՞ւ պի տի 
փոք րա թիւ ան հատ նե րը պա տաս խա նա տու դառ նա յին: Եւ թեր թե րը պաշտ պա

12 Անու մե ան, էջ 93:
13 Жевахов Александр, Кемал Ататюрк, Москва, «Молодая гвардия», ISBN 9785235031630, 

2008 [Ալեքսանդր Ժեվախով, Քեմալ Աթաթուրք, Մոսկվա, 2008], էջ 68 (Alexandre Jevak
hoff. Kemal Atatiirk. Paris, Tallandier, 1999  ֆրանսերէնից թարգմանութիւնը՝ Լ. Ֆ. Մատյաշի) 
(այսուհետ՝ Жевахов):

14 Ան տո նե ան Արամ, Մեծ Ոճի րը, Պօս թըն, 1921, էջ 272:
15 Այ շէ Հիւր, «Մալ թա յի Աք սո րե ալ նե րը՝ Ինչ պէս Գի տէք» (Taraf ից հա յե րէն թարգ մա նու թիւ

նը տպագ րուած է Թուր քե րը Թուր քե րի Մա սին, Հտր. 3, կազմ. եւ խմբ.՝ Ռ. Մել քո նե ան, 
Երե ւան, ԵՊՀ Հրատ., 2011, էջ 77. նա եւ՝ http://akunq.net/am/?p=20807:
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նում էին նրանց այս իրա ւուն քը: Մի այն թէ թեր թե րը ոչ թէ հա ւա քա կան պա
տաս խա նատ ւու թե ան կոչ էին անում, այլ առա ջար կում էին մո ռա ցու թե ան տալ 
կամ ջար դե րի մե ղա ւոր հա մա րում էին ջար դուած հա յե րին. «Թուրք թեր թե րը, 
գրե թէ մեծ մա սամբ, ջար դե րը կ’ար դա րաց նեն եւ պա տաս խա նատ ւու թիւն նե րը 
զո հե րուն վրայ բեռց նե լու կը ճգնին, եւ քա ջու թիւն չեն ու նէ նար ան կեղծ ժես տով 
մը ան վե րա պա հօ րէն ըն դու նե լու այն ամէն քստմնե լի չա րիք նե րը եւ աղէտ նե րը, 
զորս բե րին Մար տի րոս Հայ ժո ղո վուր դին գլխուն…»՝ գրում է 1919ին Կ.Պօլ սում 
հրա տա րա կուող հա յա լե զու Առա ւօտ օրա թեր թը16: Ըստ յօ դուա ծագ րի՝ թեր թե
րը ջա նում են մո ռա ցու թե ան տալ հայ կա կան ջար դե րը կամ փոր ձում են հա յե
րի վրայ գցել ջար դե լու մեղ քը՝ ելե լով դա րա ւոր հա մոզ մուն քից, որ ռա յա նե րը 
իրա ւունք չու նէն բար բա րո սու թե ան դէմ բե րան բա նա լու՝ առանց կայս րու թե ան 
դէմ դա ւա ճան ներ նկա տուե լու: «Կ’առե ւան գեն, կը սպա նեն, որ բե րը կը տա նեն՝ 
իրա ւունք չու նես ընդվ զե լու… իզուր կը բո ղո քէ հայ մա մու լը, իզուր հա յոց պատ
րի ար քը անժխ տե լի փաս տե րով կը հաս տա տէ, թե հոս՝ Պօլ սոյ մէջ, ամէ նուն 
աչ քի տակ ամ բողջ թրքու թիւ նը մեղ սակ ցած է իր ոճ րա գործ յափշ տա կու թե ան 
տակ պա հե լու այն որ բե րը, որոնց հայ րե րուն ու մայ րե րուն դի ակ նե րը ծա մե
ցին դեռ երէկ, հա յին եւ յոյ նին սիր տը դա շոյ նե լով: … Անոնք հայ որբ ու նէ նալ 
կ’ու զեն, այ սինքն՝ չեն կրնար թոյ լատ րել, որ ան գամ մը իս լա մին գիր կը ին կած 
մա նուկ նե րը իրենց հա րա զատ ազ գին դառ նան: Անոնք ախ կը քա շեն այն հին 
բա րի օրե րուն, ուր ման կա ժո ղո վին սկզբունքն ի գործ կը դնէ ին սան ձար ձակ 
հրէ շու թե ամբ…»17:

Ծոյլ դա տա վա րու թիւն նե րը շա րու նակ ւում էին: Շա րու նակ ւում էին նա եւ 
Հա յոց Ցե ղաս պա նու թիւնն իրա կա նաց նող նե րի «տե ղե ակ չեմ, փա շա, տե ղե ակ 
չեմ»երը: Նրանց «տե ղե ակ չեմ»երին նպաս տում էին թեր թե րը՝ կրկին բա ցուած 
«հայ կա կան թե ման» մէկ նա բա նե լով որ պէս Օս մա նե ան կայս րու թե ան եւ թուր
քե րի դէմ եւ րո պա կան թշնա մանք:

Տրա պի զո նի hայե րի տե ղա հա նու թե ան դա տա վա րու թիւն, 1919 Ապ րիլ –  
Մա յիս ամիս ներ: Տրա պի զո նից hայե րին հիմ նա կա նում տար հա նել են նա ւե րով, 
մա կոյկ նե րով, եւ ափից hեռա նա լուց յե տոյ ծո վը լցնրել: Նրանց չի թոյ լատ րուել 
իրենց հետ գոյք վերց նել, իսկ նրանց մօտ եղած դրա մը եւ վրա յի զար դե ղէ նը 
վեր ցուել է ափին՝ մին չեւ նաւ նստեց նե լը: Այդ մա սին դա տա րա նում վկա յու թիւն 
է տուել նա եւ Տրա պի զո նի տե ղա կան կա ռա վա րու թե ան Եկամ տի տնօ րէն Լիւթ
ֆի բէ յը: Տրա պի զո նի նա հան գա պետ Ջե մալ Ազ մի բէ յը՝ տե ղի կո տո րած նե րի 
ան մի ջա կան ղե կա վա րը, դա տա վա րու թե ան ժա մա նակ փա խուս տի մէջ էր: Սա
կայն մե ղադ րե ալ նե րից ոչ մէ կը «չի լսել եւ ոչինչ չի իմա ցել տե ղա հա նու թե ան 
անուան տակ գոր ծող որե ւէ յանձ նա ժո ղո վի մա սին», ոմանք լսել են «գաղ թի 

16 Առա ւօտ Օրա թերթ, Կ. Պօլիս, 1919, թիւ 4 ( http://tert.nla.am/archive/NLA%20TERT/Ara
vot%20KPolis/1919/1919 ):

17 Նոյն:
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ճա նա պա հին hայե րի հետ կա տա րուող ինչ որ խժդժու թիւն նե րի մա սին», բայց 
սո վո րա բար «ջար դուող եւ սպա նուած hայե րի չեն տե սել», փո խա րէ նը ոմանք 
«տե սել են մահ մե դա կան նե րի դի ակ ներ»… Նոյ նիսկ Տրա պի զո նի զին կո մի սա
րի ա տի նախ կին նա խա գահ, մա յոր Նուջ մէդ դի նը «տե ղա հա նու թե ան մա սին 
մի այն որոշ բա ներ լսել է, բայց ան ձամբ ոչինչ չի տե սել»… Նոյ նիսկ hայե րին 
ծով տա նող մօ տո րա նա ւակ նե րի տէր Նի ա զի էֆեն դին «ոչինչ չգի տէր», «այդ 
ժա մա նակ Տրա պի զո նում չէր», չնա յած տու ժող եւ վկայ Սա թե նի կը հաս տա տում 
էր, որ հենց նա է իրեն այլ hայե րի հետ նաւ նստեց րել եւ ին քը փրկուել է մի այն 
այն պատ ճա ռով, որ նա ւա վա րը իր հօր ծա նօթն է եղել18 … մե ղադ րե ալ նե րը 
hայե րի գոյ քի յե տա գայ ճա կա տագ րին «տե ղե ակ չէ ին», սա կայն բո լոր մե ղադ
րե ալ ներն էլ գտնում էին, որ այդ «գոյ քի ար ժէ քը շատ ցածր է եղել, եւ hաւա
նա բար պա հուստ նե րից ան հե տա ցել է վատ հսկո ղու թե ան պատ ճա ռով, ին չը 
պաշ տօ նե ա նե րի՝ մէ կը մյո սին վստա հե լու hետե ւանք էր»… Մե ղադ րե ալ նե րից 
ում մօտ յայտ նա բե րուել էր Հա յե րի իրե րից՝ ոս կե ղէն, զար դեր եւն., բո լորն էլ 
այն «գնել էին աճուր դով վա ճառ քի ժա մա նակ», «տե ղե ակ չեն եղել» նա հան գա
պետ «Ազ մի էֆեն դու եւ նրա աներ ձագ Ռա միղ էֆեն դու կող մից լքուած գոյ քը 42 
նա ւա կով տե ղա փո խե լու մա սին»19… Տրա պի զո նում առhասա րակ բո լոր ցուց
մունք նե րով մի ակ պա տաս խա նա տուն, կա տա րո ղը, չա րա գոր ծը դա տա րա նից 
բա ցա կա յող Ազ մին էր, իսկ իրենք «տե ղե ակ չէ ին», «որոշ բա ներ լսել են», «չեն 
ու զում ասէ կո սէ նե րի մա սին խօ սել», «չեմ մտա բե րում», «հա զիւ թէ այդ պի սի 
բան եղել է»…

Մե ղադ րե ալ Մուս թա ֆա Նու րի բէյ՝ «Ես հա յե րին ոչ թէ ոչն չաց րել եմ, 
այլ՝ պաշտ պա նել, նրան ցից շա տե րին նոյ նիսկ իմ տա նը թաքց րել»: Մե ղադ
րե ալ ժան դար մե րի ա յի տե սուչ Թա լէ աթ բէյ՝ «ես ոչինչ չգի տեմ, նման գոր ծե րով 
զբա ղուե լու ժա մա նակ չեմ ու նե ցել…»20:

Մի այն ժան դար մե րի ա յի աւագ լեյ տե նանտ Միւ նիֆ էֆեն դին, որ պէս 
վկայ հան դէս գա լով, պատ մել է, որ hայե րի տե ղա հա նու թիւ նը եղել է 1915ի Յու
նի սին, ինքն այդ ժա մա նակ Տրա պի զո նում է եղել, մի ան գամ Տրա պի զո նի Պե

18 Кеворкян Раймон, Геноцид армян: полная история, Москва, «Центр АНИВ», «Яуза
Каталог», ISBN 9785235906716361, 2015 [Հայերի ցեղասպանութիւնը. ամբողջական 
պատմութիւն, Մոսկուա, 2015], էջ 535 (R. Kévorkian, The Armenian Genocide. A Complete His
tory, London, New York, I. B. Tauris and Co Ltd, 2011 անգլերէնից թարգմանութիւնը՝ Լեոնիդ 
Շչուկինի) (այսուհետ՝ Кеворкян):

19 Երիտ թուր քե րի՝ իշ խա նու թիւ նից հրա ժա րուե լուց յե տոյ Տրա պի զո նի նա հան գա պետ, հա յե
րի ջար դա րար Ջե մալ Ազ մին փա խել էր Գեր մա նիա եւ հա յե րից թա լա նած գու մար նե րով 
Բեռ լի նում խա նութ բա ցել: Խա նու թը դար ձել էր Գեր մա նիա փա խած երիտ թուր քե րի հա
ւա քա տե ղի: 1922ի Ապ րի լի 17ին գնդա կա հա րուել է Բեռ լի նի իր տան մուտ քի մօտ, Կ.Պօլ սի 
նախ կին ոս տի կա նա պետ, նոյն պէս Թուր քի ա յից Բեռ լին փա խած Նազ մի բէ յի տա նը կազ
մա կեր պուած ճաշ կե րոյ թից վե րա դառ նա լիս: Գնդա կա հա րու թիւն/վրի ժա ռու թիւնն իրա
կա նաց րել էին Ար շա ւիր Շի րա կե ա նը եւ Արամ Եր կա նե ա նը:

20 Տրա պի զո նի տե ղա հա նու թե ան եւ կո տո րած նե րի դա տա կան նիս տե րի մա սին դա տա վա
րու թիւ նը ներ կա յաց նող Ալեմ դար թեր թի նիւ թե րը տե՛ս՝ Անու մե ան, էջ 202 – 264:
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տա կան Պարտ քի Գրա սե նե ա կի պաշ տօ նե ան իրեն ասել է, որ hայե րին լցրել 
են բեռ նա նա ւե րը եւ ծո վում թա փե լով՝ ոչն չաց րել… Յե տոյ իրեն նշա նա կել են 
hայե րի տե ղա հա նու թե ան գոր ծի ղե կա վար եւ հինգ օր ժա մա նակ են տուել այն 
իրա կա նաց նե լու: Բայց, իհար կէ, ին քը hայե րին չի վնա սել: Նոյն կերպ «ան մեղ 
էին» մե ղադ րե ալ ներ գոր ծա կալ Մուս տա ֆա Նու րին, Նեւ զաթ բէ յը, բժիշկ Սա
լիբ բէ յը: Ալի Սա լիբ բէ յը մե ղադր ւում էր թոյն նե րար կե լու մի ջո ցով հի ւան դա նո
ցում hայե րին սպա նե լու, գի շեր նե րը մեծ կո ղով նե րով երե խա ներ առե ւան գե լու 
եւ ծո վում խեղ դե լուն նպաս տե լու, hայե րի թո ղած գոյ քը կո ղոպ տե լու մէջ, ին չին 
դա տա րա նում նրա մի ակ պա տաս խա նը՝ «զրպար տու թիւն է»: Դա տա րա նում 
յայտ նուել էր նա եւ ռու սահ պա տակ Վար դա նի պատ մու թիւ նը, ում քա ռա սուն 
այլ տղա մարդ կանց հետ ծովն էին նե տել, Վար դա նը մի ակն էր եղել, որ կա
րո ղա ցել էր լո ղա լով ափ հաս նել, բայց նրան հի ւան դա նո ցում թու նա ւո րե լով 
սպա նել էր բժիշկ Սա լիբ բէ յը: Սա լիբ բէ յի կող մից hայե րին թու նա ւո րում նե րով 
սպա նե լու եւ մար մին նե րը ծո վը նե տե լու մա սին ակա նա տես Սո ֆիա Մա խո խե
ա նի նկա րագ րու թիւն նե րը hան դի պում էին նոյն անխ ռով «զրպար տու թիւն է» 
պա տաս խա նին21: Դա տաքն նու թե ան ըն թաց քում անhամար ձակ վկա յու թիւն նե
րը բո լոր «ազ նիւ մե ղադ րե ալ նե րի» հաս ցէ ին զրպար տանք էին դիտ ւում եւ կան
չուած «վկա ներն» էլ ցուց մունք ներ էին տա լիս այդ «յար գար ժան մարդ կանց» 
ազն ւու թե ան մա սին: Երբ Հայ վկայ եւ տու ժող Սի րա նու շը ներ կա յաց նում էր ան
ձամբ «իր դէպ քի» պատ մու թիւ նը՝ տղա մարդ կանց առանձ նաց րին, այդ թւում 
իր ամուս նուն, տա րան, յե տոյ կա նանց նկատ մամբ բռնու թիւն եղաւ, իր դրամ
նե րը խլել են, ին քը ժա մա նա կա ւո րա պէս իս լամ է ըն դու նել եւն., մե ղադ րե ալ 
կայ մա կամ Թա լէ աթ բէ յը ընդ հա տում է նրան՝ ասե լով, թէ «Տրա պի զո նում կա
տա րուած գոր ծերն ու որո շում նե րը խիստ գաղտ նի են եղել, ինչ պէ՞ս կա րող էր 
այդ կինն իմա նալ կա րե ւոր որո շում նե րի մա սին»… Մինչ դեռ կինն ըն դա մէ նը 
ներ կա յաց նում էր իր դէպ քը: Դա տաքն նու թե ան ըն թաց քում բո լոր մե ղադ րե ալ
նե րը մէ կը մյո սին, եւ նոյ նիսկ մի շարք «վկա ներ» մե ղադ րե ալ նե րին ներ կա յաց
նում էին որ պէս «պա տուա ւոր, յար գար ժան մարդ», բո լորն ան թե րի էին կա տա
րել իրենց աշ խա տան քա յին պար տա կա նու թիւն նե րը, ոչ մէկն ուղ ղա կի օ րէն «չի 
առն չուել» hայե րի տե ղա հա նու թե ա նը, առա ւել եւս՝ կո ղո պու տին, սպա նու թիւն
նե րին, կո տո րած նե րին, հրկի զում նե րին, ծո վում խեղ դե լուն… Առhասա րակ դա
տա րա նը ոչ մի կերպ «չէր կա րո ղա նում» գտնել հա րիւր հա զա րա ւոր մարդ կանց 
իրենց տնե րում, գիւ ղե րի եկե ղեց նե րում հրկի զող նե րին, գաղ թի ճա նա պար հին 
կո ղոպ տող նե րին եւ գե տե րում ու կիր ճե րում սպա նող նե րին, կա նանց բռնա բա
րող նե րին…

Ալեմ դար թեր թի նիւ թե րից երե ւում է, որ քննու թիւ նը, Բա ղա զը լե ա նի գա
ւա ռա պետ Քե մա լի դա տի նման, ջանք չէր գոր ծադ րում մե ղա ւոր նե րին յայտ նա
բե րե լու, ապա ցոյց ներ գտնե լու, անհ րա ժեշտ վկա նե րին հրա ւի րե լու, իսկ հրա

21 Кеворкян, էջ 534–535:
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ւի րե լուց յե տոյ՝ պատ շաճ ցուց մունք ներ վերց նե լու: Իսկ եթէ քննիչն այդ պի սի 
ջանք գոր ծադ րում էր՝ տե ղե րի կա ռա վար ման մար մին ներն ամէն ինչ անում էին 
տա պա լե լու մե ղադ րե ա լի ներ կա յա նա լու, նոյ նիսկ կա լա նա ւո րե լու որո շու մը: 
Առ հա սա րակ դա առա ւե լա պէս դա տի նմա նա կում էր՝ քիչ վկա նե րով, իրա կան 
վկա նե րի ցուց մունք ներն ընդ հա տե լով, մե ղադ րե ալ նե րի ար դա րա ցում նե րով 
բա ւա րա րուե լով՝ «չգի տեմչեմ լսելչեմ տե սել»նե րով: Ալեմ դար թեր թի տնօ
րէն Ահ մէդ Քադ րին նոյ նիսկ անհ րա ժեշ տու թիւն է զգա ցել դա տա վա րու թե ան 
նմա նակ ման այդ գոր ծըն թա ցի վրայ հրա ւի րել ռազ մա կան ատե ա նի նա խա
գահ Նա զըմ փա շա յի ու շադ րու թիւ նը՝ Ապ րի լի 25ին նրան ուղ ղուած բաց նա
մակ տպագ րե լով: Նա մա կում, մաս նա ւո րա պէս, աս ւում է. «Մի շրջան գո յու թիւն 
ու նի (խօս քը Եոզ ղա թի մա սին է), որից տա րագ րուած hայե րի թուա քա նա կը 
հա զար նե րի է հաս նում. Մի՞թէ այդ շրջա նում տե ղա հա նու թիւնն ու կո տո րած
նե րը կազ մա կեր պող նե րի եւ իրա կա նաց նող նե րի քա նա կը սահ մա նա փակ ւում 
է մա հա պատ ժի են թար կուած Քե մալ եւ 15 տա րուայ բան տար կու թե ան դա տա
պար տուած Թեւ ֆիկ բէ յե րով: Ան ձամբ մի այն ինձ յայտ նի է այդ խնդրին առն
չուած առ նուազն 20 հո գու անուն: … Այդ ինչ պէ՞ս է, որ մենք, պաշ տօ նա տար 
անձ չհան դի սա նա լով hան դերձ, տե ղե ակ ենք, թէ ինչ սահմռ կե ցու ցիչ կեր պով 
են կա տա րուել Տրա պի զո նի տե ղա հա նու թիւնն ու կո տո րած նե րը, որոնց դա
տաքն նու թիւ նը դեռ շա րու նակ ւում է, իսկ նման հնա րա ւո րու թիւն նե րի տէր Ձեր 
յար գար ժան դա տա րա նը չի կա րո ղա նում խո րա նալ ման րա մաս նե րի մէջ: Սի
նո պում մենք hան դի պե ցինք առա ւօտ նե րը Տրա պի զո նից դէ պի Ստամ բուլ մաք
սա նենգ կեր պով իրեր եւ սննդամ թերք տե ղա փո խող լազ նա ւաս տի նե րի եւ 
կա րո ղա ցանք ման րա մաս ներ իմա նալ այն մա սին, թէ ինչ պէս են մեր խեղճ 
hայ hայ րե նա կից նե րը ոչն չա ցուել եւ բնաջն ջուել վա լի Ջե մալ Ազ միի եւ իթ թի
հա դա կան հրո սա կախմ բին պատ կա նող իր չա րա գործ գոր ծա կից նե րի կող մից: 
Պարզ ւում է, որ այս խեղ ճե րին, կա նանց, եւ նոյ նիսկ երե խա նե րին էլ նե րա ռե ալ, 
Ռու մի նիա ու ղար կե լու պատ րուա կով լցրել են առա գաս տա նա ւերն ու մա կոյկ
նե րը եւ շրջաhայե ցօ րէն ափից մէկ ժամ hեռա նա լուց յե տոյ ան մի ջա պէս ծո վը 
նե տել, իսկ երբ ծո վում խեղ դուող նե րը փոր ձել են կառ չել առա գաս տա նա ւե րի 
եզ րե րից, կաց նով կտրել են նրանց մատ նե րը: Ան ձամբ ակա նա տես չենք եղել 
այդ արիւ նոտ եւ ցա ւոտ տե սա րան նե րին, սա կայն մի քա նի ըն կեր նե րով ու շադ
րու թե ամբ լսել ենք այդ ամէ նը սե փա կան աչ քով տե սած 40 – 50 նա ւաս տի նե րի 
պատ մա ծը: … ներ կա յաց նում եմ Քե նան անու նը կրող երի տա սար դին, …որին 
ազա տել էին Տրա պի զո նում դա տա կան քննի չի պաշ տօ նից… այդ հե րո սա կան 
անձ նա ւո րու թիւ նը հետ էր կան չուել այն ժա մա նա կուայ Ար դա րա դա տու թե ան 
նա խա րար Հա լիլ բէ յի կող մից՝ hայե րի հետ կա պուած ող բեր գա կան դէպ քե րի 
կա պակ ցու թե ամբ ան մի ջա պէս հե տաքն նու թիւն կա տա րե լու պա հան ջով հան
դէս գա լու hամար: … Այդ ազ նիւ անձ նա ւո րու թիւ նը ինձ պատ մել է Ամա սի ա
յում ան ձամբ… [յoդուա ծի մի հա տուած ար գե լուել է գրաքն նու թե ան կող մից] 
hայեր սպա նած եւ սրտխառ նուք առա ջաց նող մու հա ջիր նե րից Մեհ մէդ Քա բաշ 
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անու նը կրող մի ար նա խու մի մա սին, որի անու նը, սա կայն, չենք hան դի պում 
դա տա կան ար ձա նագ րու թիւն նե րում: Աղեր սում ենք, որ թէ՛ լուրջ վե րա բե րուէք 
ակա նա տես նե րի վկա յու թիւն նե րին, եւ թէ՛ այ սու հե տեւ առա ւել աչալր ջու թե ամբ 
ծա նու ցագ րեր ու ղար կէք իւ րա քան չիւր վկա յա կո չուած անձ նա ւո րու թե ա նը…»22: 
Սա կայն նոյ նիսկ Ալեմ դա րի խմբագ րի Ապ րի լի 25ի այս ազ նիւ պոռթ կու մը չի 
հա մո զում, որ այս թերթն ինքն իր ըն թեր ցող նե րին ազ նուօ րէն ներ կա յաց նում էր 
դա տա րա նում կա տա րուող որոշ սոս կա լի բա ցա յայ տում ներ: Ինչ պէս, օրի նակ, 
ման կա հա սակ երե խա նե րին հի ւան դա նո ցում սպա նած կամ մա հուան ու ղար
կած Տրա պի զո նի բժիշկ Սա յիբ բէ յի սոս կա լի յան ցա գոր ծու թիւ նը, որոնց մա
սին Ապ րի լի 19ին վկա յել է Վեր գի նէ Օդա բա շե ա նը: Նա դա տա րա նին պատ մել 
է, որ ամե րի կե ան դպրո ցում իր խնամ քի տակ գտնուող մէ կից չորս տա րե կան 
30 – 40 երե խա նե րին գտել է ան ձամբ Սա լիբ բէ յը եւ «նրանց ու ղար կել է ծով»: 
Ու ղար կել է խեղ դե լու: Այս մա սին տե ղե կու թիւն ներ են հրա տա րա կել հա յա լե զու 
Նոր Կե անք թեր թը (1919ի թիւ 120, Ապ րի լի 20) եւ ֆրան սա լե զու La Renaissanceը 
(1919ի թիւ 174, Ապ րի լի 22): Իսկ դա տա ւո րը հի ւան դա նո ցում կա տա րուած սպա
նու թիւն նե րի մա սին բուն յան ցա գոր ծին՝ Սա լիբ բէ յին ըն դա մէ նը հարց նում է. 
«ման կա հա սակ երե խա ներն անխղ ճա բար ոչն չաց ւում էին [հի ւան դա նո ցում ], 
ժո ղովր դին ծա ռա յե լու կո չուած հիմ նար կում, ին չո՞ւ Դուք չէ իք մի ջամ տում»23:

Դա տա րա նը շա րու նա կում էր «կոյր» ու «խուլ» մնալ: Ռազ մա կան ատե
ա նում դա տա վա րու թե ան ըն թաց քը նոյնն էր նա եւ Բո ղա զի չի (Բէ օ յիւք Դե րէ) 
եւ Մա մու րէթուլԱզի զի (Էլազիկ) տե ղա հա նու թե ան դէպ քե րի քննու թե ան դէպ
քում: Մե ղադ րե ալ ներն էին Բէ օ յիւք Դե րէի նախ կին ոս տի կա նա պետ Աբ դուլ 
Քե րիմ բէ յը, Բա քե րի խա նութ պան, սա լո նիկ ցի Ռե ֆիկ Հը ֆըզ բէ յը, եւ հա ցի 
փռի տէր, լազ Հա ֆըզ Մահ մուդ եւ Ջե լալ էֆեն դի նե րը: Ջե լա լը տե ղա հա նու թե
ան ժա մա նակ Բէ օ յիւք Դե րէի թա ղա յին աւա գա նին էր, իսկ նրա հա ցի փու ռը 
պատ կա նե լիս է եղել բռնա գաղ թուած Փան դե լե ա նին: Մե ղադ րան քը կա յա նում 
էր քրիս տո նե ա նե րին կա ռա վա րու թե ան որո շու մից աւե լի վաղ տե ղա հա նե լու եւ 
տե ղա հա նուող նե րին գոյ քը լքել հար կադ րե լու մէջ: Դա տա րան կան չուած մահ
մե դա կան վկա նե րը վկա յել են մե ղադ րե ալ նե րի պար կեշ տու թիւ նը, ազն ւու թիւ
նը եւ տե ղա հա նուած նե րի գոյ քի հան դէպ ան շա հախնդ րու թիւ նը, իսկ տե ղա հա
նու թե ան մա սին կրկին ոչինչ «չեն լսել», «չեն տե սել»24:

Ռազ մա կան ար տա կարգ ատե ա նում Մա մու րէթուլԱզի զի տե ղա հա նու
թե ան դա տա վա րու թիւ նը, 1919, Օգոս տոս: Մե ղադ րե ալ ներ՝ հան րակր թու թե ան 
տե սուչ Ֆե րիդ եւ Դեր սի մի պատ գա մա ւոր Մեհ մէդ Նու րի բէյ: Դա տա րա նում 
յայ տա րար ւում է, որ Բե հա էդ դին Շա քիր եւ Նա զըմ բէ յե րը եղել են Մա մու րէթ
ուլԱզի զի տե ղա հա նու թիւնն իրա կա նաց նող նե րից: Տաս օրուայ մէջ դա տա

22 Ալեմ դար, 25 Ապ րիլ, 1919. նա եւ՝ Անու մե ան, 160 – 163:
23 Кеворкян, էջ 536537:
24 Ռազ մա կան ատե ա նում Բո ղա զի չի (Բէ օ յիւք Դե րէ) տե ղա հա նու թե ան դա տա վա րու թիւ նը, 

1919, Ապ րիլՄա յիս (տե՛ս՝ Անու մե ան, էջ 264 – 274):
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կան նիս տե րին չներ կա յա նա լու դէպ քում, նրանք կը զրկուեն քա ղա քա ցի ա կան 
իրա ւուն քից (նրանք փա խել էին Եւ րո պա – Հ. Խ.): Այ նու հե տեւ ըն թերց ւում է հե
տաքն նու թե ան եզ րա կա ցու թիւ նը՝ Մա մու րէթուլԱզի զի եւ Խար բեր դի տե ղա
հա նու թե ան ժա մա նակ տե ղի ու նե ցած բռնու թիւն նե րի առն չու թե ամբ Ֆե րիդ եւ 
Մեհ մէդ Նու րի բէ յե րը հա մար ւում են անուղ ղա կի մաս նա կից ներ: Մեհ մէդ Նու
րի բէ յը յայ տա րա րում է, որ ինքն է իրա կա նաց րել տե ղա հա նու թիւ նը, սուտ են 
իր կող մից իրա կա նա ցուած բռնու թիւն նե րի մա սին տե ղե կու թիւն նե րը, ընդ հա
կա ռակն՝ պաշտ պա նել է հա յե րին, նոյ նիսկ իր ագա րա կում պա հել է նրանց: 
Հա յե րի կա րա ւան նե րը ճա նա պար հին ջար դե րի չեն են թար կուել, իր իմա նա լով 
մի այն ինը տու ժած հա յեր են եղել(!!), որի լուրն առ նե լուն պէս նա հան գա պե տը 
մի ջոց ներ է ձեռ նար կել(!!): Դա տա րա նը ձեռ նար կած մի ջոց նե րի մա սին հար ցեր 
չի տա լիս: Նրան ձայ նակ ցում է նա եւ հան րակր թու թե ան տե սուչ Ֆե րի դը, նախ՝ 
յայ տա րա րե լով, որ ին քը տե ղա հա նու թե ան ժա մա նակ հի ւանդ է եղել, որոշ տե
ղե կու թիւն ներ է լսել Դի րա բե քի րի եւ Մա լա թի ա յի ուղ ղու թե ամբ տա րուող կա
րա ւան նե րից մի այն մէ կա կա նի վրայ յար ձա կում նե րի մա սին, բայց վստահ չի 
դրա նում, մի ա ժա մա նակ տե ղե ակ չի հե տե ւանք նե րի մա սին: Վա նի նախ կին 
նա հան գա պետ, վկայ Թահ սին բէ յը մե ղադ րե ալ նե րին չէր ճա նա չում, նրա վկա
յու թե ամբ Դի ար բե քի րի վրա յով ու ղար կուող հայ կա կան կա րա ւան նե րը յար ձա
կում նե րի են են թար կուել Դեր սի մի կող մե րում, սա կայն յար ձա կուող նե րը ձեր
բա կա լուել են, դա տուել եւ դա տա պար տուել հինգ տա րուայ բան տար կու թե ան: 
Կան չուած այլ վկա նե րը նոյն պէս չէ ին ճա նա չում մե ղադ րե ալ նե րին: Ին չո՞ւ էին 
կան չուել մե ղադ րե ալ նե րը: Կան չուել էին որ պէս վկայ, մի այն իրենց «ան տե ղե
ա կու թիւ նը» վկա յե լու՝ «տե ղե ակ չեմ, փա շա, տե ղե ակ չեմ»:

Տրա պի զո նում ռազ մա կան ատե ա նի դա տա ւորքննիչ նե րից մէ կի պաշ
տօ նին ցու ցադ րա բար հայ մարդ էր նշա նա կուել՝ Սեդ րակ Կա րա գէ օ զե ա նը: 
Երեք ու կէս ամիս տա ռա պե լուց յե տոյ նա հաս կա նում է, որ այդ քննու թիւն
ներն սկսուել են ոչ թէ յան ցա գործ նե րին դա տե լու, այլ Եւ րո պա յի հան րա յին 
կար ծի քը խա բե լու հա մար. «Հայ կա կան տե ղա հա նու թիւն ներն ու զան գուա
ծա յին ջար դե րը կազ մա կեր պած պե տա կան պաշ տօ նե ա նե րի, ժան դարմ նե րի, 
ոս տի կա նու թե ան սպա նե րի… մեծ մա սը շա րու նա կում է մնալ նոյն պաշ տօն
նե րին… յան ցա գործ նե րին ձեր բա կա լե լու կամ վկա նե րին բեր ման են թար կե լու 
փո խա րէն նրանք զգու շաց նում են իրենց հետ հա մա գոր ծակ ցած յան ցա գործ
նե րին… Հայ, յոյն դժբախտ վկա նե րին, ով քեր քննու թե ա նը վկա յու թիւն են տա
լիս, սպա նուած են գտնում… բա ւա կան է ես յան ցա գոր ծին ձեր բա կա լե լու փորձ 
անեմ՝ բնակ չու թե ան բո լոր շեր տե րում, գա ւա ռա պե տից մին չեւ ամէ նաս տո րին 
շեր տը, ծա ւալ ւում է գրգռուա ծու թիւն ու զայ րոյթ… Հի մայ նրանք ար դէն զբա
ղուած են ձեր բա կա լուած նե րին ազա տե լու գոր ծով: Յան ցա գործ ներն ազատ 
պտտւում են, բայց ես իմ պա հանջ նե րի դի մաց տե ղե կանք ներ եմ ստա նում, որ 
նա/նրանք բա ցա կա յում է/են, հի ւանդ է/են, կամ ինձ ասում են, որ աշ խա տող
նե րը չեն բա ւա րա րում այդ գոր ծի հա մար, կամ ուղ ղա կի մնում եմ ան պա տաս
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խան: Իսկ զան գուա ծա յին ջար դեր կազ մա կեր պած մար դը հան գիստ ապ րում 
եւ շա րու նա կում է վա րել իր պաշ տօ նը… Ես հրա ման եմ ստո րագ րում զան գուա
ծա յին ջար դե րի տխրահռ չակ կազ մա կեր պիչ ներ Ռե շա դի, Կա խի ա յի, Օմէ րի, 
Հաք քըի, Հայ րէդ դի նի, Սու լէյ մա նի եւ Մու րա տի ձեր բա կա լու թե ան վե րա բե րե
ալ, բազ մա թիւ նա մակ ներ եմ ու ղար կում, բայց ոչ մի ար դիւն քի չեմ հաս նում… 
Ռե շա դը, Կա խի ան, Սու լէյ մա նը եւ այ լօք ջար դե րի յայտ նի կազ մա կեր պիչ Հա ջի 
Ալի Հո ֆուզ զա դէ Եմէ րի հետ գնում են կա ռա վա րու թե ան շէնք՝ գա ւա ռա պե տի 
հետ զրու ցե լու… Իսկ յայտ նի ջար դա րար եւ կո ղոպ տիչ Թո փալ Օս մա նը պաշ
տօ նա պէս նշա նա կուել է Կի րա սոն քա ղա քի ղե կա վար…»25: Սա նոյն հան րա
յայտ Թո փալ Օս մանն էր, ով 1915 – 1916ին Տրա պի զո նում նշա նա կուել էր հա յե րի 
տե ղա հա նու թե ան պա տաս խա նա տու26 եւ իր չե թէ նե րի հետ իրա կա նաց նում էր 
Տրա պի զո նի Հա յե րի ջրա սոյզ անե լու գոր ծո ղու թիւն նե րը եւ գոյ քի կո ղո պու տը: 
1919ին, երբ ըն թա նում էր այդ յան ցա գործ նե րի դա տա վա րու թիւ նը, այդ սա դիս
տը27 պար գե ւատր ւում է բարձր պաշ տօ նի նշա նակ մամբ՝ դառ նում է Կի րա սոն 
քա ղա քի ղե կա վար28: Պարզ է, որ իշ խա նու թիւն նե րի կող մից գուր գու րան քով 
պաշտ պա նուող յան ցա գործ Օս մա նը պի տի շա րու նա կէր իր եղե ռա գոր ծու թիւն
նե րը: Եր կու տա րի անց, 1921ի յոյնթուր քա կան պա տե րազ մի ժա մա նակ, շտա
պե լով մի ա նալ Ան կա րա յում գտնուող Մուս տա ֆա Քե մա լին, Օս մա նը իր 3500 
չե թէ նե րի հետ ճա նա պար հին ըն կած Հաւ զա բնա կա վայ րում 1921ի Յու լիս 20ին 
«ամ բողջ քրիս տո նե այ բնակ չու թե ա նը առանց որե ւէ մէ կին կեն դա նի թող նե լու, 
մե ծից մին չեւ նո րա ծին, այր թէ կին, հայ թէ յոյն, ջար դե ցին»29: Շա րու նա կե լով 
իր յաղ թա կան եր թը, երեք օր անց, 1921ի Յու լի սի 23ին Մար զուան է հաս նում, մի 
քա նի օրում իրա կա նաց նում քա ղա քի 2000 հա յե րի եւ յոյ նե րի սպան դը եւ այ րում 
քրիս տո նե ա նե րի տնե րը30: 1921ի Հոկ տեմ բե րի 26ին տպագ րուած Թայմզ օրա
թեր թը հա ղոր դում էր, որ Օս մա նի աւա զակ նե րը (ըստ յօ դուա ծագ րի՝ ան կա նոն 
ու ժե րը) Մար զուա նում ջան քեր էին գոր ծադ րում գտնե լու 1915 – 16ին մահ մե դա
կա նու թիւն ըն դու նե լու մի ջո ցով փրկուած եւ զի նա դա դա րից յե տոյ քրիս տո նե ու
թե ա նը վե րա դար ձած հա յե րին31: Հա յե րը որե ւէ կերպ օս ման նե րից փրկու թիւն 

25 Кеворкян, էջ 832:
26 Doğan Avcıoğlu, Millî Kurtuluş Tarihi, 1838’den 1955’e [Ժողովրդի ազատագրման պատ մու

թիւնը 1838ից միչեւ 1955], Հտր. 3, İstanbul Matbaası, 1974, էջ 1195. նաեւ՝ Bruce Clark, Twice 
a Stranger: The Mass Expulsions that Forged Modern Greece and Turkey, Harvard University 
Press, Cambridge (Massachusetts), 2006, էջ 113:

27 Robert Shenk, America’s Black Sea Fleet: The U.S. Navy Amidst War and Revolution, 1919 – 1923, 
Naval Institute Press, 2012, էջ 50 – 51:

28 Кеворкян, էջ 832:
29 Հայ կու նի Պ. Ա., Թօ փալ Օս ման Եւ Դէպ քե րը Մար զուա նին Մէջ Զի նա դա դա րէն Յե տոյ, 

Աթէնք, Տպ. «Նոր Օր», 1924, էջ 36:
30 Վար դա նե ան Գէ որգ, Պոն տո սի Յոյ նե րի Ցե ղաս պա նու թիւ նը, 2012/05/21, http://akunq.net/

am/?p=21387 (Վեր ջին այ ցե լու թիւ նը 13.12.2017):
31 The Times, «The Turk at Work», 26th October 1921, էջ 11 (ըստ՝ Վար դա նե ան, http://akunq.net/
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չու նէ ին: Օս ման նե րը Թուր քի ա յի վար չա րար նե րի հե րոս ներն էին եւ շա րու նա
կում են մնալ այդ պի սին32: Օս մանն էլ, իհար կէ, դա տուե լու դէպ քում «տե ղե ակ 
չէր <լի նի>, փա շա, տե ղե ակ չէր <լի նի>» ջար դե րին»:

Այդ դա տա վա րու թիւն նե րի ար դիւն քում դա տուել է ըն դա մէ նը 63 մարդ, 
որից 20ը դա տա պար տուել են մա հա պատ ժի, իրա կա նա ցուել է մի այն 3ը, փա
խուս տի մէջ գտնուող 17ին մա հա պատ ժի են դա տա պար տել հե ռա կայ (այդ 

am/?p=21387): 1960ին Ամա սի ա յում ծնուած Յով սէփ Հայ րե նին, ում պա պին Մար զուա նում 
սպա նել էր Թո փալ Օս մա նը, յի շում է, որ ման կու թե ան տա րի նե րին հա յե րի ջար դե րի մա
սին խօ սակ ցու թիւն ներ չկա յին, կամ առ նուազն երե խա նե րի ներ կա յու թյամբ չկա յին. «…
հա յե րին սպառ նա ցող վտան գը իմ ման կա կան զգաց մունք նե րում կապ ու նէր Թո փալ Օս
մա նի մա սին մեծ մայ րի կիս պատ մու թիւն նե րի հետ: Մեծ մայրս եր կու տա րե կան է եղել, երբ 
հօ րը սպա նել են: Ապ րում էին Մար զուա նում: Մեծ պա պիս սպա նել են Թո փալ Օս մա նի 
չե թէ նե րը: Մեծ մայ րի կիս պատ մու թիւն նե րը առան ձին յի շո ղու թիւն ներ կամ, գու ցէ, յի շո ղու
թիւն նե րի դրուագ ներ էին Թո փալ Օս մա նի եւ նրա չե թէ նե րի վայ րա գու թիւն նե րի մա սին: 
Յի շո ղու թե անս մէջ ամուր մնա ցել է մեծ մայ րի կիս պատ մած մի պատ մու թիւն, որ յե տա
գա յում, տաս նե ակ տա րի ներ անց, կար դա ցի թուրք հե տա զօ տող Այ շէ Գիւ լի յօ դուած նե րից 
մէ կում: Կար դա լիս յա ճախ էի մտա ծում, որ մեծ մայ րի կիս պատ մու թիւն ներն, ու րեմն, որ
քան իրա կան էին: Պատ մու թիւնն այն մա սին էր, թէ ինչ պէս են Թո փալ Օս մա նի չե թէ նե րը 
սպա նել մի մեծ խումբ հա յե րի: Ու րեմն հա ւա քել այդ հա յե րին տնե րից, տա րել են քա ղա քից 
դուրս, գոր ծիք ներ են տուել եւ պա հան ջել փոս փո րել: Երբ բա ւա կան մեծ փո սը փո րել են, 
հրա մա յել են բո լո րին շա րուել փո սի շուր ջը: Հա յերն, իհար կէ, հաս կա ցել են, որ իրենց հի
մայ սպա նե լու են: Այդ հա յե րի մէջ եղել է նա եւ ու նե ւոր մէ կը, որ Թո փալ Օս մա նի հետ մօտ 
ծա նօթ է եղել: Նա մօ տե ցել է Օս մա նին եւ զար մա ցած հարց րել, թէ իրեն էլ է՞ պատ րաստ
ւում սպա նել, ինչ պէ՞ս կը լի նի այդ պի սի բան: Օս մա նը հա նել է ատր ճա նա կը եւ կրա կե լով 
սպա նել նրան: Իսկ մյոս նե րին պար զա պէս հրե լով գցել են փո սը եւ կեն դա նի մարդ կանց 
վրայ հող են լցրել: Տա տիս պատ մա ծով Թո փալ Օս մա նի գնդա կով զո հուած նրա ծա նօթ 
հա յը չի տա ռա պել հո ղի տակ կեն դա նի թա ղուե լով եւ գնդա կով սպա նուե լը լա ւու թիւն է 
եղել նրա հա մար: Առ հա սա րակ մեծ մայ րի կիս պատ մու թիւն նե րում միշտ Թո փալ Օս մանն 
էր եւ նրա չե թէ նե րը, մենք՝ մա նուկ ներս գի տէ ինք, որ Թո փալ Օս մա նը վատ մարդ է եղել, 
աւա զակ է եղել, վտան գա ւոր է եղել, բայց հարց չէր ձե ւա կերպ ւում, թէ ին չո՞ւ այդ վատ մար
դը միշտ հա յե րի հա մար է վտան գա ւոր եղել, հա յե րի է սպա նել: Իմ մեծ հայ րի կին էլ Օս
մա նի չե թէ ներն են սպա նել: Մեծ մայ րի կիս պատ մե լով նրանք մտել են մեծ հայր կիս տուն, 
եւ քա նի որ յայտ նի էր, որ չե թէ նե րը հա յե րի տուն մտնե լիս տղա մարդ կանց սպա նում էին, 
մեծ հայ րիկս արագ տա նիք է բարձ րա ցել եւ, փա թա թուե լով տա նի քը պա հող ձե ղու նին՝ 
թաք նուել այն տէղ: Չե թէ նե րը ողջ տա նը փնտրել են եւ, տղա մարդ չգտնե լով՝ դուրս եկել: 
Դուրս գա լու պա հին, սա կայն, ծխա խո տի ծխի հոտ են առել եւ հո տի ուղ ղու թե ամբ հաս կա
ցել, որ տա նի քում մարդ կայ թաք նուած: Բարձ րա ցել են տա նիք եւ սպա նել մեծ հայ րի կիս…
Թո փալ Օս մա նի մա սին յի շո ղու թիւ նը իմ ման կու թե ան եւ պա տա նե կու թե ան տա րի նե րի 
մղձա ւանջն էին» (Բել գի ա յում ապ րող Յով սէփ Հայ րե նին իր ըն տա նի քի պատ մու թիւ նը 
պատ մել է Հ. Խա ռա տե ա նին 2016ին, Երե ւա նում):

32 Աւե լի ուշ Թո փալ Օս մա նը պար գե ւատ րուել է ըստ ար ժան ւոյն՝ գլխա ւո րե լով Քե մա լի անձ
նա կան զօ րա խում բը: Ասում են, որ 1997ին կա շա ռա կե րու թե ան մե ղադ րան քով Թուր քի ա յի 
վար չա պե տի պաշ տօ նից հե ռա ցուած Թան սու Չիլ լէ րը խոս տա ցած է եղել հայ եւ յոյն խա
ղաղ բնակ չու թիւ նից «Թուր քի ան փրկած» Թո փալ Օս մա նի անու նով Հա մալ սա րան բա ցել 
(Toktamış Ateş (15 June 2006), ««Topal Osman ya da Osman Ağa», Bugün (թուրքերէն). Archived 
from the original on 6 December 2008. Sayın Tansu Çiller başbakanken, Giresun’a bir ‘Topal 
Osman Üniversitesi’ vadetmesi, doğrusu canımı çok sıkmıştı [Վար չա պետ Թան սու Չիլ լե րը 
ասաց, որ իր ամ բողջ կե ան քում յա ճախ է ցան կա ցել Կի րա սո նում Թո փալ Օս մա նի Հա
մալ սա րան]): Երախ տա պարտ հա մա քա ղա քա ցի նե րը Կի րա սոն քա ղա քը 2007ին զար դա
րել են Օս մա նի ար ձա նով:
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թւում` Թա լի ա թին, Էն վէ րին, Ջե մա լին, Տրա պի զո նում՝ Ջե մալ Ազ մի ին, Խար
բեր դում՝ Նա յիմ բէ յին եւ Բե հա էդ դին Շա քի րին33), մյոս նե րին դա տա պար տել 
են տար բեր տա րի նե րի ազա տազրկ ման: Բայց դա տա վա րու թե ան մա կե րե սայ
նու թիւ նը չէ, որ հիմք է տուել դա տա վա րու թե ան հիմ նա կան եզ րա կա ցու թե ա
նը, այլ բո լո րի հա մընդ հա նուր իմա ցու թիւնն այն մա սին, որ հա յե րի ջար դե րը 
իշ խա նու թիւն նե րի կազ մա կեր պած եւ իրա կա նաց րած ծրագ րի հե տե ւանք էին. 
«Ներ կայ հե տաքն նու թե ան գլխա ւոր հարցն այն է, որ հա յե րի տե ղա հա նու թե
ան ըն թաց քում, տար բեր ժա մա նակ նե րում եւ զա նա զան վայ րե րում տե ղի ու
նե ցած յան ցա գոր ծու թիւն նե րը եւ յատ կա պէս իւ րա քան չիւր յան ցա գոր ծու թե ան 
նկատ մամբ օրէն քի հի մայն վրայ կա տա րուած քննու թիւն նե րը ցոյց են տա լիս, 
որ դրանք ոչ թէ սահ մա նա փակ կամ տե ղա կան բնոյթ են ու նե ցել, այլ կան խամ
տա ծուած իրա կա նա ցուել են վե րո յի շե ալ ան ձե րից բաղ կա ցած եւ մի աս նա կան 
ուժ հան դի սա ցող «Յա տուկ կենտ րո նի» բա նա ւոր հրա հան գե րով եւ գաղտ նի 
հրա ման նե րով»34: Դա տա վա րու թիւն նե րի իրա կան ազ դե ցու թիւ նը փաս տա ցի 
նպաս տել է Մուս տա ֆա Քե մա լի կող մից սկսուած եւ լայ նօ րէն քա րո զուող ազ
գայ նա կան տրա մադ րու թիւն նե րի բարձ րաց մա նը եւ «Հայ րե նի քի նոր նուի րե ալ
նե րի»՝ քե մա լա կան նե րի կող մից հա յե րի ու յոյ նե րի դէմ գրգռուող ատե լու թե ան 
մե ծաց մա նը: 1919 – 21ին, երբ Մուս տա ֆա Քե մա լի ապս տամ բա կան շար ժու մը 
թափ էր հա ւա քել եւ ռազ մա կան ու ժով դուրս էր մղում Ան տան տի երկր նե րի 
ռազ մա կան ներ կա յա ցու ցիչ նե րին, իսկ իրա կա նում պա տե րազ մում էր Հա յաս
տա նի եւ Յու նաս տա նի դէմ, դա տա վա րու թիւն նե րի նմա նակ ման ըն թաց քում 
գա զա զած թուր քե րի կող մից երկ րում մնա ցած կամ վե րա դար ձած հա յե րի դէմ 
ատե լու թե ան նոր ալիք էր բարձ րա ցել: Դա, իհար կէ, մի այն դա տա վա րու թիւն
նե րով չէր պայ մա նա ւո րուած:

33 Երիտ թուր քե րի՝ իշ խա նու թիւ նից հրա ժա րուե լուց յե տոյ Խար բեր դի նա հան գա պետ, հա յե
րի ջար դա րար Բե հա էդ դին Շա քի րը փա խել էր Գեր մա նիա եւ իր կրկնա կի՝ Տրա պի զո նի 
նա հան գա պետ Ջե մալ Ազ միի նման Բեռ լի նում խա նութ բա ցել: 1922ի Ապ րի լի 17ին գնդա
կա հա րուել է Ջե մալ Ազ միի հետ մի ա սին՝ Ջե մալ Ազ միի տան մուտ քի մօտ, Կ.Պօլ սի նախ
կին ոս տի կա նա պետ, նոյն պէս Թուր քի ա յից Բեռ լին փա խած Նազ մի բէ յի տա նը կազ մա
կեր պուած ճաշ կե րոյ թից վե րա դառ նա լիս: Գնդա կա հա րու թիւնն իրա կա նա ցուել է Ար շա ւիր 
Շի րա կե ա նի եւ Արամ Եր կա նե ա նի կող մից:

34 Հա յե րի Ցե ղաս պա նու թիւ նը Ըստ Երիտ թուր քե րի Դա տա վա րու թե ան Փաս տաթղ թե րի, 
թարգմ. եւ ծա նօթ.՝ Փա փա զե ան Ա. Հ., Երե ւան, 1989, էջ 16. նա եւ՝ http://www.lib.mindiaspo
ra.am/4348.html:
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ՄՈՒՍՏԱՖԱ ՔԵՄԱԼԻ «ԱԶԳԱՅԻՆ ԱԶԱՏԱԳՐԱԿԱՆ» 
ՇԱՐԺՄԱՆ ՄԵԿՆԱՐԿԸ ԵՒ ՀԱՅԵՐԻ ԴԷՄ 
ԱՏԵԼՈՒԹԵԱՆ ՄԵԾԱՑՈՒՄԸ
Ան տան տի երկր նե րի Փա րի զում ըն թա ցող հա մա ժո ղո վից ստա ցուող 

լու րե րը վա խեց նող էին: Պարզ երե ւում էր, որ հա մա ժո ղո վի մաս նա կից նե րը 
ար մա տա կան են տրա մադ րուած եւ նոյ նիսկ 1919ի Յու նի սի վեր ջին հե ռաց նում 
են նախ հա մա ժո ղո վի օս մա նե ան պա տուի րա կու թե ան ղե կա վար Ֆե րիտ փա
շա յին, իսկ Յու լի սի սկզբին՝ ողջ թուր քա կան պա տուի րա կու թիւ նը: Յատ կան
շա կան էին հա մա ժո ղո վին հնչող ելոյթ նե րը. «Ո՛չ մի տեղ, ո՛չ Եւ րո պա յում, ո՛չ 
Ասի ա յում, ո՛չ Աֆ րի կա յում որե ւէ դէպք չկայ, որ թուր քա կան կա ռա վա րու մը բե
րած չլի նի նիւ թա կան բա րե կե ցու թե ան անկ ման եւ մշա կու թա յին մա կար դա կի 
նուազ ման: Չկայ նա եւ որե ւէ դէպք, որ թուր քա կան կա ռա վար ման վե րա ցու մից 
յե տոյ չգրան ցուի նիւ թա կան բա րե կե ցու թե ան աճ եւ մշա կոյ թի ծաղ կում: Լի նի 
դա քրիս տո նէ ա կան Եւ րո պա, Սի րի ա յի, արա բա կան կամ աֆ րի կա կան մահ մե
դա կան ներ, իրենց նուա ճած նե րը քայ քա յե լուց զատ թուր քե րը ոչինչ չեն արել: 
Ոչ մի տեղ նրանք չեն ցու ցադ րել իրենց նուա ճում նե րը խա ղաղ պայ ման նե րում 
զար գաց նե լու ըն դու նա կու թիւն»35: Հա մա ժո ղո վին ամէ նաքն նար կուող խնդի րը 
Երիտ թուր քե րի հա կա հայ կա կան յան ցա գոր ծու թիւն ներն էին: Հաս կա նա լով, որ 
եւ րո պա կան ճա շա կին յար մա րուե լու հա մար իրենք նոյն պէս պէտք է քննա դա
տեն ռազ մա կան եւ մարդ կու թե ան դէմ գոր ծած ոճիր նե րի յան ցա գործ նե րին, 
ալար կոտ դա տա վա րու թիւն նե րից զատ Թուր քի ա յի պաշ տօ նա տար նե րը երիտ
թուր քե րին դա տա պար տող ելոյթ ներ էին ու նէ նում: Թուր քի ա յի Ներ քին Գոր
ծե րի նա խա րար Մուս տա ֆա Արիֆ բէ յի ճա ռից հա տուած ներ են տպագ րուել 
Կ.Պօլ սում հրա տա րա կուող La Renaissance ֆրան սա լե զու թեր թում: Ան գի տա կից 
ձե ւա նա լով ըն դա մէ նը երեք – չորս տա րուայ իրո ղու թիւն նե րին, նա «ան մե ղօ րէն 
խոս տո վա նում է». «Լոյս է սփռւում հա յե րի դէմ գոր ծուած վայ րա գու թիւն նե րի 
վրայ, որոնք ամ բողջ մարդ կու թե ան զզուանքն առա ջաց րին. մեր եր կի րը մեզ 
յանձ նուեց հսկա յա կան մի սպա նա դա նո ցի վե րա ծուած» (La Renaissance, 1918ի 
Դեկ տեմ բեր, թիւ 13, 22), կամ՝ Ալի Քե մալ բէ յի (1920ին դար ձաւ Ներ քին Գոր ծե րի 
նա խա րար) յօ դուա ծը Սա բահ թեր թի 1919ի Յու նուա րի 28ի հա մա րում. «ար դէն 
ապա ցու ցուած իրո ղու թիւն է, որ եղեռ նը ծրագ րուել է իթ թի հա տի կենտ րո նի 
որո շում նե րով եւ կար գադ րու թիւն նե րով»: Ալի Քե մալ բէ յը հայ կա կան ջար դե
րը անուա նում է «պատ մու թե ան մէջ եզա կի, աշ խար հա սա սան մի ոճիր»36: Այդ 
ճա ռե րը, սա կայն, ըն դա մէ նը սե փա կան ան ձի ինք նա պաշտ պա նու թե ան յոյ սեր 
էին. «ես ան մեղ եմ, ես ոչինչ չեմ իմա ցել, նրանք են եղել»: «Նրանք»՝ իթ թի

35 Жевахов, էջ 94:
36 Կի րա կո սե ան Ջոն, Երիտ թուր քե րը Պատ մու թե ան Դա տաս տա նի Առաջ. 1915ից Մին չեւ 

Մեր Օրե րը, Գիրք Երկ րորդ, Երե ւան, Հա յաս տան Հրատ., 1983, էջ 161, 169:
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հա տա կան նե րի պա րագ լուխ նե րը կամ փա խած էին, կամ ձեր բա կա լուած, իսկ 
մի ջին եւ շար քա յին վար չա րար ներն ու յան ցա գործ նե րը շա րու նա կում էին պաշ
տօ նա վա րել:

1919ի Յու նուա րի 27ին, իթ թի հա տա կան նե րին մե ղադ րող ճա ռով ելոյթ է 
ու նե ցել նա եւ Մուս տա ֆա Քե մա լը: Թուր քի ան նոր էր ստո րագ րել զի նա դա դա
րի պայ մա նա գի րը, երիտ թուր քա կան իշ խա նու թե ան պա տաս խա նա տու նե րը՝ 
Մի ու թիւն Եւ Առա ջա դի մու թիւն կու սակ ցու թե ան պէ տե րը փա խել էին, հա յե րի 
դէմ իրա կա նա ցուած յան ցա գոր ծու թիւն նե րի նկա րագ րու թիւն նե րը հե ղե ղել էին 
թեր թե րի էջե րը, յան ցա գործ նե րի դէմ դա տա կան գոր ծեր էին նա խա տես ւում, 
եւ ահա 1919ի Յու նուա րի 27ին Կ.Պօլ սի թուր քա կան Ռազ մա կան Գե րա գոյն 
Ատե ան է կանչ ւում նա եւ Մուս տա ֆա Քե մա լը: Յղում անե լով 1920ին հրա պա
րա կուած «մի ամե րի կե ան ժուռ նա լի»ի, Ֆրան սի ա ցի Պոլ Դէ Վյուն գրում է, որ 
Մուս տա ֆա Քե մա լը ասել է, թէ իր ձեռ քե րը արե ան մէջ չի թա թա խուել եւ իր 
հա մար փառք է այս պայ ման նե րում դա տուե լը... «Ես հնա զան դօ րէն ներ կա յա
ցայ Անգ լի ա կան Ատե ա նի այդ հրա ւէ րին՝ ի զար մանս ինձ ճա նա չող նե րի: Փա
շա նե րը, որ իրա գոր ծել էին այդ չտես նուած, չլսուած վայ րա գու թիւն նե րը, անձ
նա կան շա հից կու րա ցած եր կի րը այդ վի ճա կին են հասց րել, ու դեռ երկմ տում 
են՝ <կրկին խռո վու թիւն ներ են հրահ րում>: <Նրանք կազ մա կեր պել են> ջարդ, 
աք սոր, տե ղա հա նու թիւն, երե խա նե րին նաւթ <լցնե լով> այ րել, վի րա ւոր ծնող
նե րի աչ քի առաջ բռնա բա րել են աղ ջիկ նե րին ու կա նանց, բռնու թե ան բո լոր 
մի ջոց նե րը կի րա ռե լով երի տա սարդ կա նանց ող բա լի վի ճա կում <ու ղար կել են> 
Մո սուլ: Իրենց մու նե տիկ նե րի մի ջո ցով նրանք յայ տա րա րել են, որ այդ պէս է 
պէտք թուր քա կան կա ռա վա րու թե անն ան հա ւա տա րիմ ոչմու սուլ ման նե րին, որ 
նրանք պէտք է հրա ժա րուեն իրենց կրօ նից եւ իս լամ ըն դու նէն: Իսկ ով հա կա
ռակ էր՝ ամիս նե րով քայ լեց նում էին, <այդ թւում> սո ված ծե րե րին, ստի պում 
նրանց հար կա դիր աշ խա տանք կա տա րել: Երի տա սարդ կա նանց ամէ նա սար
սա փե լի պայ ման նե րում հա սա րա կաց տներն էին տա նում: <Այս պի սի դէպք> ոչ 
մի ազգ իր պատ մու թան մէջ չէր ու նե ցել»37:

Այս ճա ռում յան ցա գոր ծու թե ան թի րա խը՝ «հայ» բա ռը չի յի շա տակ ւում, 
առ հա սա րակ այս ճա ռում բռնու թիւն նե րի զո հը էթ նի կու թիւն չու նի, որով այն 
կա րող էր վե րա բե րել պա տե րազ մի ըն թաց քում Օս մա նե ան կայս րու թիւ նում 
այս կամ այն կերպ բռնու թե ան են թար կուած իւ րա քան չիւր հպա տա կի, եւ մի այն 
«այդ պէս է պէտք թուր քա կան կա ռա վա րու թե անն ան հա ւա տա րիմ ոչմու սուլ
ման նե րին, որ նրանք պէտք է հրա ժա րուեն իրենց կրօ նից եւ իս լամ ըն դու նէն» 
հա տուա ծից կա րե լի է գու շա կել, որ խօս քը քրիս տո նե ա նե րի մա սին է: Բայց քա
նի որ այդ պա հին կրքոտ քննար կում նե րը վե րա բե րում էին հա յե րի դէմ կի րա
ռուած բռնու թիւն նե րին, Անգ լի ա կան Ատե անն էլ հենց այդ հարցն էր քննում, 

37 Véou, Paul du, La Passion de la Cilicie 1919–1922, Paris, Librairie Orientaliste Paul Ceunther, 
1937, էջ  8–9, Véou, Paul du, Le Désastre d’Alexandrette (1934–1938), Préface de Jérome et Jean 
Tharaud avec 3 cartes, Editions Baudiniére, Paris, Փարիզ, 1938, էջ 121122:
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ընդ հա նուր առ մամբ պարզ է, որ տուե ալ դէպ քում «ոչ մու սուլ ման նե րը» հա յերն 
են, եւ հաս կա նա լի է, որ բռնու թիւն գոր ծող նե րը մահ մե դա կան ներն են: Մուս
տա ֆա Քե մա լի այս ելոյ թը մի փոքր այլ կերպ է հրա պա րա կուած Հա յոց Ցե ղաս
պա նու թե ան Թան գա րան Ինս տի տու տի կայ քում: «Կ. Պօլ սի ռազ մա կան ատե
ա նի նիս տին Մուս տա ֆա Քե մա լը երիտ թուր քե րի մա սին ասաց հե տե ւե ա լը. 
«Այն փա շա նե րը գոր ծե ցին չտես նուած, ան պատ մե լի եւ անըմբռ նե լի ոճիր ներ 
եւ իրենց անձ նա կան շա հերն ապա հո վե լու հա մար եր կի րը հասց րին ներ կայ 
վի ճա կին: Նրանք գոր ծադ րել են ամէն տե սա կի բռնու թիւն, կազ մա կեր պել են 
տե ղա հա նու թիւն ներ եւ ջար դեր, նաւ թով այ րել են ծծկեր մա նուկ նե րի, իրենց 
ամու սին նե րի եւ ծնող նե րի ներ կա յու թե ամբ բռնա բա րել են կա նանց եւ աղ ջիկ
նե րին, զա ւակ նե րին, մա նա ւանդ, աղ ջիկ նե րին բա ժա նել են իրենց ծնող նե րից, 
բռնագ րա ւել են հա յե րի ան շարժ եւ շար ժա կան ու նե ցուած քը, ամէն բռնու թիւն 
գոր ծադ րե լով` հա յե րին տա րագ րել են մին չեւ Մու սուլ` նրանց ող բա լի վի ճա կի 
հասց նե լով, հա զա րա վոր ան մեղ նե րի ծովն են նե տել, մարդ կանց բռնա դա տել 
են, ստի պել հա ւա տա փոխ լի նել, սո վալ լուկ ծե րու նի նե րի ամիս նե րով քայ լեց րել 
եւ ստի պել են աշ խա տել, երի տա սարդ կա նանց նե տել են որե ւէ ազ գի պատ մու
թե ան մէջ նմա նը չու նե ցող զար հու րե լի հան րատ նե րը»38: Եթէ են թադ րենք, որ 
սա առ նուած է Պոլ Դէ Վյուի յղում արած «մի ամե րի կե ան ժուռ նա լի»ից, ու րեմն 
բնագ րի տեքս տը սա է, եւ այս տէղ զո հի էթ նի կու թիւ նը՝ «հայ»ը յի շուած է:

Բո լոր դէպ քե րում Մուս տա ֆա Քե մա լի 1919ի Յու նուա րի 27ի ելոյ թը առ
նուազն գլխի վայր չէր շրջում իրո ղու թիւն նե րը եւ մահ մե դա կան նե րին քրիս տո
նե ա նե րի, մաս նա ւո րա պէս հա յե րի զոհ չէր ներ կա յաց նում, ինչ պէս նոյն Մու սա
ֆա Քե մալն ին քը պի տի անի դրա նից վեց ամիս յե տոյ: Վեց ամիս անց՝ ամ ռանն 
ար դէն պարզ էր, որ Սեւ րի Պայ մա նա գի րը կո տո րուած հա յե րից կեն դա նի մնա
ցած նե րի հայ րե նի քը վե րա կանգ նում է, Յու նաս տա նին է վե րա դարձ նում յու
նաբ նակ տա րածք նե րը, եւ ու րեմն հա յերն ու յոյ նե րը Քե մա լի հա մար դառ նում 
են թիւ մէկ վտան գա ւոր թշնա մի ներ: Չնա յած նոյն պայ մա նա գի րը Օս մա նե ան 
կայս րու թե ան մի հա տուա ծը «տա լիս էր» ստեղ ծուե լիք Քրդստա նին, քրդե րի 
հետ կա րե լի էր պայ մա նա ւո րուել: Շատ աուե լի դժուար է պայ մա նա ւո րուել զո հի 
հետ, քան՝ յան ցա գոր ծի:

Օս մա նե ան Կայս րու թե ան աւե րակ նե րի վրայ դե ռեւս իշ խա նու թիւ նը պա
հող սուլ թա նի կա ռա վա րու թիւ նը Թուր քի ան մաս նա տե լու ծրագ րով ըն թա ցող 
Փա րի զի հա մա ժո ղո վում որե ւէ ազ դե ցու թիւն չու նէր, եւ իր մար տա վա րու թիւ նը 
կա ռու ցել էր Երիտ թուր քե րի յան ցան քը դա տա պար տե լու, հայ զո հե րին կա րեկ
ցե լու հու մա նիզ մի ցու ցադ րու թե ան վրայ՝ նուա զա գոյ նի հասց նե լով կոնկ րետ 
մեղ սա կից նե րի իրա ւա կան դա տա պար տում նե րը, պար տուած Մի ու թիւն Եւ 
Առա ջա դի մու թիւն կու սակ ցու թե ան յան ցա գործ նե րը կա՛մ փա խել էին երկ րից, 
կա՛մ ձեր բա կա լուած էին, կա՛մ ջա նում էին իրենց առ կա յու թիւ նը նուազ տե սա

38 http://www.genocidemuseum.am/arm/chronology.php (Վեր ջին այ ցե լու թիւ նը 05.05.2018):
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նե լի դարձ նել եւ ստեղ ծուած իրա վի ճա կից դուրս գալ հնա րա ւոր նուա զա գոյն 
կո րուստ նե րով: Բայց անգ լի ա ցի նե րի դէմ Դար դա նէ լի կռիւ նե րում աչ քի ըն
կած Մուս տա ֆա Քե մա լի հո գում բարձ րա նում էր նոր պե տու թիւն՝ «թուր քա կան 
հայ րե նիք» ստեղ ծե լու գա ղա փա րը, կամ՝ «թուր քա կան հայ րե նիք» ստեղ ծե լու 
Երիտ թուր քե րի գա ղա փարն իրա գոր ծե լու ծրա գի րը, եթէ իս կա պէս Երիտ թուր
քերն այն ու նե ցել են: 1919ի գար նա նը նա հե ռա նում է Ստամ բու լից, մա յի սի 19ին 
Սամ սու նում էր, իսկ մա յի սի 22ին Սամ սու նից Մեծ վե զի րին գրում է, թէ «Ազ գը 
հիմք է ըն դու նել ազ գա յին ինք նա ւա րու թիւ նը եւ թուր քա կան ազ գայ նա կա նու
թիւ նը: Նա [ազ գը] պայ քա րէ լու է դրա հա մար»39: Դե ռեւս պարզ չէ, թե այդ շրջա
նում Քե մա լը ում կամ ինչն էր հա մա րում «թուր քա կան ազ գայ նա կա նու թիւն»ը 
հիմք ըն դու նած «ազգ», ինչ պէս է «ազգ»ը պայ քա րէ լու «թուր քա կան ազ գայ
նա կա նու թե ան» հա մար եւ ինչ է նշա նա կում «թուր քա կան ինք նա ւա րու թիւն»: 
Շու տով նա Սամ սու նից իր շտա բի հետ մեկ նում է Հավ զա եւ, ինչ պէս տե ղե կաց
նում է նրա հետ ճամ բոր դած, նրա զի նա կից, գնդա պետ Հիւ սա մէթ թին Էր թուր
քը (Hüsameddin Ertürk) 1957ին Ստամ բու լում տպագ րուած իր յու շե րում, այս տէղ 
մնում է 22 օր եւ հան դի պում մինչ այդ այն տէղ հա սած խորհր դա յին (հաս կա նալ 
«սո վե տա կան», ոչ թէ ԽՍՀՄի, 1919ին դե ռեւս ԽՍՀՄ չկար) պա տուի րա կու թե
ան հետ: Այն քան էլ պարզ չէ, թե ինչ պա տուի րա կու թիւն էր սա, ինչ նպա տակ նե
րով եւ լի ա զօ րու թիւն նե րով էր եկել Հավ զա: Ըստ Հիւ սա մէթ թին Էր թուր քի այն 
գլխա ւո րում էր 1918ին Խորհր դա յին Ռու սաս տա նի յե ղա փո խա կան հե ծե լա զօ րի 
գունդն ստեղ ծած Սե մյոն Բու դյոն նին (Budyonnıy):

Ըստ Հիւ սա մեթ թին Էր թուր քի յու շե րի, այն ժա մա նակ դե ռեւս գնդա պետ 
Բու դյոն նին Քե մա լին կոչ է արել պայ քա րի դուրս գալ ընդ հա նուր թշնա մի նե
րի՝ Ան տան տի պե տու թիւն նե րի դէմ եւ բոլ շե ւի կյան Ռու սաս տա նից զէնք, զի
նամ թերք եւ դրա մա կան մի ջոց ներ է խոս տա ցել: Ըստ յու շագ րի՝ Բու դյոն նին իբ
րեւ թէ ասել է, որ Մուդ րո սի զի նա դա դա րի հետ հա մա կեր պուե լու հե տե ւան քով 
թուր քա կան բա նա կը զի նա թա փուել է, առգ րա ւուել են զէն քե րը, զի նա պա հեստ
նե րը, «արե ւել քում նա խա տե սուող հայ կա կան եւ քրդա կան պե տու թիւն նե րը, 
այդ թւում Սեւ ծո վի առափ նե այ շրջա նում ձե ւա ւո րուող պոն տա կան կա ռա վա
րու թիւ նը, Բա թու մը նե րա ռե ալ, Ան տան տի տէ րու թիւն նե րի կող մից սե փա կա
նա ցուել են, չեմ պատ կե րաց նում, թե այս պայ ման նե րում մի կող մից յոյ նե րի, 
իսկ մյոս՝ հա յե րի, պոն տա ցի նե րի եւ Անա տո լան ամ բող ջո վին օկու պաց րած 
Ան տան տի տէ րու թիւն նէ րի դէմ ինչ պէս էք պայ քա րէ լու...», աւե լաց նե լով, թէ 
Խորհր դա յին Մի ու թիւ նը (1919ին, բնա կա նա բար, դեռ Խորհր դա յին Մի ու թիւն 
չկար, բայց այս պէս է գրուած տեքս տում: Հաս կա նա լի է, որ խօս քը վե րա բե
րում է Խորհր դա յին Ռու սաս տա նին) պատ րաստ է այս ամէ նի դէմ պայ քա րի 
դուրս գա լու նոր Թուր քի ա յի հետ, եւ աւե լաց րել. «Ես լի ա զօ րուած եմ յայտ նե

39 Eroğlu H. Milli eğemenlik ilkesi ve Anayasalarımız.  Atatürk araştırma merkezi dergisi [Ազ գա
յին ինք նու րոյ նու թե ան սկզբուն քը եւ մեր Սահ մա նադ րու թիւ նը: Աթա թուր քի հե տա զօ տու
թիւն նե րի կենտ րո նի պար բե րա կան]. Հ. I, 1984, № 1, էջ 139 – 140:
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լու, որ Ռու սաս տա նը պատ րաս տա կամ է բա ւա րա րել ձեր կա րիք նե րը: Մի այն 
թէ դուք ըն դա ռաջ գնաք մեր ցան կու թիւն նե րին: Վե րաց րէք սուլ թա նու թիւնն ու 
խա լի ֆա յու թիւ նը եւ հռչա կէք կո մու նիս տա կան կար գեր... այ սինքն՝ բոլ շե ւի կե ան 
սկզբունք նե րի վրայ ստեղ ծուած հան րա պե տու թիւն»: Ըստ յու շագ րի, Մուս տա
ֆա Քե մա լը զգու շա ւոր է պա տաս խա նել «կո մու նիս տա կան հա սա րա կար գի» 
մա սին Բու դյոն նու առա ջար կու թե ա նը40:

Եթէ այս հան դի պու մը տե ղի է ու նե ցել, ապա կամ մինչ այդ Ռու սաս տա
նից բա նագ նաց է եղել Քե մա լի մօտ՝ նրան Բու դյոն նու գլխա ւո րած պա տուի րա
կու թե ան մա սին տե ղե կաց նե լու, կամ Քե մալն է նա խա պէս ցան կու թիւն յայտ նել 
ռուս նե րի հետ հան դի պե լու: Թուրք վեր լու ծա բան Իմ րէն Ար բա չը գրում է, որ 
Բու դյոն նու հետ հան դի պու մից առաջ Մուս տա ֆա Քե մա լի հետ հան դիպ ման 
նպա տա կով Ռու սաս տա նից Ստամ բուլ էր այ ցե լել գնդա պետ Իլյա չո վը41: Բո լոր 
դէպ քե րում Քե մա լը պա տա հա բար չէր Հավ զա յում յայտ նուել: Սոյն հան դիպ
մանն անդ րա դար ձած ադր բե ջան ցի վեր լու ծա բան Վա սիֆ Գա ֆա րո վը գրում 
է, որ Քե մա լը այդ հան դիպ մա նը գնա ցել էր օգ նու թիւն խնդրե լու եւ նրան օգ
նու թիւ նը խոս տա ցուել է՝ Ան տան տի դէմ մի ա սին պայ քա րէ լու պայ մա նով42: 
Կա րե՞ լի է ար դե օք սրա նից բխեց նել, որ հան դիպ ման նա խա ձեռ նո ղը Քե մալն 
էր: Տա րօ րի նակ է, բայց ըստ Հիւ սա մէթ թին Էր թուր քի յու շե րի Բու դյոն նին ուղ
ղա կի ո րեն խօ սել է հայ կա կան գոր ծօ նի մա սին, յայտ նե լով, որ «Մենք մտա դիր 
չենք երես տալ ցա րա կան Ռու սաս տա նի առա ջա մար տիկ եւ Կով կա սի սադ րիչ 
հա յե րին: Առա ւել եւս դժգոհ ենք հայ դաշ նակ նե րի եւ հնչակ նե րի յետ պա տե
րազ մե ան գոր ծու նէ ու թիւ նից: Նրանք ու ժեղ նե րի ծա ռան կը դառ նան: Ո՞վ կա
րող է երաշ խա ւո րել, որ վա ղը չեն գոր ծե լու անգ լի ա ցի նե րի, ֆրան սա ցի նե րի 
կամ ամե րի կա ցի նե րի օգ տին»43: Բու դյոն նին դի ւա նա գէտ չէր, գիւ ղա կան ծա

40 Eroğlu H. Milli eğemenlik ilkesi ve Anayasalarımız.  Atatürk araştırma merkezi dergisi [Հյու
սա մեդ դին Էր թյուրք, Եր կու ժա մա նա կաշր ջա նի հետ նա բե մը, գրի առավ՝ Սա միհ Նա ֆիզ 
Թան սու, Ստամ բուլ, 1957], էջ 338, 342: Թարգ մա նու թիւ նը՝ Հա կոբ Չաք րյա նի, հրա տա րա
կել է Արա Պա պյա նը, տես «Մի կա րե ւոր վկա յու թիւն ռուսթուր քա կան (բոլ շե ւի կաքե մա
լա կան) յա րա բե րու թիւն նե րի սկզբնա վոր ման մա սին (Մա յիս, 1919թ.)»,http://www.lragir.
am/index/arm/0/society/view/127786:

41 İmren Arbaç, Taksim Cumhuriyet Aniti’nda rustürk yakinlaşmasinin sembol figürü symbol fig
ure in RussianTurkish rapprosochement in Taksim republic monument(1 Yeditepe Üniversitesi, 
Yabancı Diller Yüksek Okulu Rusça Dil Sorumlusu, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Ana Bilim 
Dalı, Doktora Programı), էջ 140 http://dergipark.gov.tr/download/articlefile/264832?fbclid=I
wAR1ibqCD3XH6xVUAALwFQJMOX9peTh_ZXsn2gAmUZlm6OmTK2ESblFN_fo (Վերջին 
այցելութիւնը 19.10.2018):

42 Гафаров Васиф, Русскотурецкое сближение и независимость Азербайджана (19191921гг.), 
Кавказ и Глобализация, Том 4, Выпуск 12, Швеция, 2010, [Գաֆարօվ Վասիֆ, Ռուսթուր
քական մերձեցումը եւ Ադրբեջանի անկախութիւնը (19191921թթ.)], էջ 240 (յղումը՝ Эртюрк 
Х. За кулисами двых периодов. Запись воспоминаний: Салих Нафиз Тансу. В трех томах, 
Стамбул, Изво «Арарат», 1969, էջ 344):

43 «Մի կա րե ւոր վկա յու թիւն ռուսթուր քա կան (բոլ շե ւի կաքե մա լա կան) յա րա բե րու թիւն
նե րի սկզբնա վոր ման մա սին (մա յիս, 1919թ.)»,http://www.lragir.am/index/arm/0/society/
view/127786(Վեր ջին այ ցե լու թիւ նը 01.03.2018):
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գու մով, առանց կրթու թե ան զի նուո րա կան էր, եւ գու ցէ ճիշտ ընտ րուած թեկ նա
ծու՝ դե ռեւս չապս տամ բած զի նուո րա կան Մուս տա ֆա Քե մա լի հետ «զրու ցե լու»: 
Ամէ նայն հա ւա նա կա նու թե ամբ հա յե րի մա սով Բու դյոն նու այս «բա ցատ րու թիւ
նը» Քե մա լի կող մից Խորհր դա յին Ռու սաս տա նի դիր քո րոշ ման ճշտման նպա
տա կով տրուած հար ցե րի պա տաս խան էր` հա րա մա րե ցուած Մուս տա ֆա Քե
մա լի քիմ քին: Ու շագ րաւ է, որ Բու դյոն նու եռա հա տոր յու շե րում բա ցա կա յում է 
Մուս տա ֆա Քե մա լի հետ յան դիպ ման դրուա գը44: Չի բա ցառ ւում նա եւ, որ այս 
դրուա գը եղած լի ներ եւ Խորհր դա յին գրաքն նու թիւ նը տպագ րու թիւ նից առաջ 
յա նած լի ներ: Յա մէ նայն դեպս այս ամօ թա լի էջը խորհր դա յին պատ մագ րու թիւ
նում իս պառ բա ցա կա յում է45:

Այս հան դիպ ման աւար տի մա սին յու շա գիր Հիւ սա մէդ դին Էր թուր քը 
աւե լաց նում է. «Գնդա պետ Բու դյո նին վա յե լում էր եւ Լե նի նի, եւ Ստա լի նի, եւ 
թէ Տրօց կու վստա հու թիւ նը: Երբ նա վե րա դար ձաւ Ռու սաս տան, Մուս տա ֆա 
Քե մա լը մար տահ րա ւէր նե տեց Ստամ բու լի կա ռա վա րու թե անն ու սուլ թա նին եւ 
Ռու սաս տա նից ստա ցաւ այն, ինչ ու զում էր՝ հրա նօթ, հրա ցան, զի նամ թերք եւ 
ռուբ լի ոս կով» [էջ 342 ]: Բո լոր դէպ քե րում այս հան դի պու մից յե տոյ Մուս տա ֆա 
Քե մա լը բարձ րա ձայ նեց ապս տամ բու թե ան մա սին: Կամ, գու ցէ, յղա ցաւ ապաս
տամ բու թե ան գա ղա փա րը:

Յի րա ւի, Յու լի սի 8ին նա հրա ժա րա կան է տա լիս բա նա կա յին պաշ տօ
նից եւ յայ տա րա րում, որ ինքն ար դէն ոչ մէ կի են թա կան չէ եւ իր մի ակ գոր ծը 
հայ րե նի քի ազա տագ րումն է: Նա, բնա կա նա բար, խո հե մա բար լռում է Խորհր
դա յին Ռու սաս տա նից ակն կա լուող օգ նու թե ան մա սին: 1919ի Մա յիս – Յու նի սին 
Խորհր դա յին Ռու սաս տա նի վի ճակն օր հա սա կան էր, Դե նի կի նի գլխա ւո րած 
զօ րա մի ա ւո րում նե րը մէ կը մյո սի ետե ւից գրա ւում էին Խորհր դա յին Ռու սաս
տա նի հա րա ւա յին եւ հիւ սիս կով կա սե ան տա րածք նե րը, Մա յի սի 23ին հա սել 
էին Դեր բենտ: Վրաս տանն ու Ադր բե ջա նը սար սա փած էին, իսկ Հա յաս տա
նը զուսպ եւ ձեռն պահ էր մնում Դե նի կի նի կով կա սե ան նուա ճում նե րը դա տա

44 Будённый С. М., Пройдённый путь. Книга первая: М.: Воениздат, 1958, 448 էջ; Книга вторая: 
М.: Воениздат, 1965, 392 էջ ; Книга третья: М.: Воениздат, 1973, 408 էջ [Բուդիոննի Ս. Մ. 
Անցած ուղի: Առաջին գիրք, Մոսկուա, 1958, 448 էջ; Երկրորդ գիրք, Մոսկուա, 1965, 392 էջ; 
Երրորդ գիրք, Մոսկուա, 1973, 392 էջ]:

45 Բու դյոն նին եւս մէկ այ ցե լու թիւն է ու նե ցել Թուր քիա՝ 1933ին, Թուր քի ա յի ան կա խու թե
ան 10ամե ա կի տօ նա հան դե սին, ԽՍՀՄ Կրթու թե ան ժող կոմ Անդ րեյ Բուբ նո վի գլխա ւո
րած պա տուի րա կու թե ան կազ մում, նրա տե ղա կալ ակա դե մի կոս Գլեբ Կրժի ժա նովս կու, 
ԽՍՀՄ Ար տա քին գոր ծե րի ժող կո մի տե ղա կալ Լեւ Կա րա խա նի եւ ԽՍՀՄ Ռազ մա կան ու 
Ծո վա յին գոր ծե րի ժող կոմ Կլի մենտ Վո րո շի լո վի հետ: Այդ մա սին պատ մել է Կլի մենտ Վո
րո շի լո վի որ դին (Трачук Олег,  Невероятные похождения Клима Ворошилова в Турции, 
Вечерний Луганск, опубликовано 27 декабря 2006  [Կլիմ Վո րո շի լո վի անե րե ւա կա յե լի ար
կած նե րը Թուր քի ա յում, Երե կո յան Լու գանսկ, Հրա տա րա կուել է 2006, Դեկ տեմ բե րի 27], 
 http://cripo.com.ua/stories/?p=28758%2F&fbclid=IwAR0YrAuz_IjaipFyy_wOOZpGWcMUM
1LZebBxHN6Ctav8AfaNyIkGStstuc): Այս կազ մից երե քը՝ Ս.Բու դյոն նին, Լ.Կա րա խա նը եւ 
Կ. Վո րո շի լո վը ռուսթուր քա կան յարաբերու թիւն նե րի ձե ւա ւոր ման դե րա կա տար նե րից 
էին:
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պար տե լուց: Այդ շրջա նը հա մար ւում է հա մայ նա վա րա կան յե ղա փո խու թե ան 
ամէ նաճգ նա ժա մա յին պա հը: Հաս կա նա լի է, որ Խորհր դա յին Ռու սաս տա նին 
շատ ձեռն տու կը լի նէր Թուր քի ա յում Մուս տա ֆա Քե մա լի ապս տամ բու թիւ նը: 
Օրեր անց, 1919ի Յու նի սի 16ին Ադր բե ջանն ու Վրաս տա նը փո խա դարձ պաշտ
պա նու թե ան պայ մա նա գիր կնքե ցին, որի մա սին յայ տա րա րու թիւն նե րում դա
տա պար տում էին նա եւ Հա յաս տա նի վե րա պա հո ղա կան դիր քո րո շու մը: Մուս
տա ֆա Քե մալն, իհար կէ, հաս կա նում էր, որ խիստ ճգնա ժա մա յին վի ճա կում 
գտնուող եւ գո յա տեւ ման կաս կա ծե լի հե ռան կար ու նե ցող Խորհր դա յին Ռու
սաս տա նի հետ գաղտ նի դի ւա նա գի տա կան պայ մա նա ւո րուա ծու թիւն նե րի մա
սին բարձ րա ձայ նու մը մի այն հա րուա ծի տակ կը դնէր իր մտադ րու թիւն նե րը: 
Բայց վի ճակն արա գօ րէն փոխ ւում էր, եւ յի շե ալ հան դի պու մից քիչ անց, Բու
դյոն նու ստեղ ծած հե ծա լա զօ րը նրա գլխա ւո րու թե ամբ պի տի յա ջո ղու թե ամբ 
կռուէր գե նե րալ Պ.Ն.Վրան գե լի կով կա սե ան բա նա կի դէմ, այ նու հե տեւ բոլ շե
ւի կե ան յե ղաշր ջու մը պի տի պաշտ պա նէր գե նե րալ Ա. Ի. Դե նի կի նի ռազ մա կան 
գոր ծո ղու թիւն նե րից: Այս ըն թաց քը Մուս տա ֆա Քե մա լի հա մար շատ յու սադ րող 
էր, եւ նա պաշ տօ նից հրա ժա րա կան է ներ կա յաց նում՝ յղում անե լով «իմ հայ րե
նի քի ամ բող ջու թե ան պահ պա նու թե ան» մտադ րու թե ա նը:

Քե մա լի հրա ժա րա կա նի գրա ւոր շա րադ րան քում ան մի ջա պէս երե ւում 
է «ազ գա յին ինք նա վա րու թե ան» հաս նե լու նրա պատ կե րաց րած հիմ նա կան 
խո չըն դո տը. «Իմ պաշ տօ նա կան զի նուո րա կան կար գա վի ճակն ինձ խան գա
րում է մաս նակ ցել իմ հայ րե նի քի ամ բող ջու թե ան պահ պան մանն [ուղ ղուած] 
իմ ժո ղովր դի պայ քա րին ու նրա զոհ դառ նա լուն հա յե րի եւ յոյ նե րի սադ րանք
նե րին»46 (ընդգ ծու մը իմն է – Հ. Խ.): «Ազ գա յին ինք նա վա րու թե ան» հաս նե լու 
Մուս տա ֆա Քե մա լի գլխա ւոր խո չըն դո տը Ցե ղաս պա նու թե ան են թար կուած, 
տե ղա հա նուած, հայ րե նազր կուած հա յերն ու դե ռեւս չտե ղա հա նուած յոյ ներն 
էին: «Որե ւէ ազ գի պատ մու թե ան մէջ ան նա խա դէպ» ոճի րի դա տա պարտ ման 
Մուս տա ֆա Քե մա լի ելոյ թից ան ցել էր ու ղիղ վեց ամիս, դա բա ւա կան ժա մա
նակ էր, որ պէս զի ոճի րի զո հե րը՝ հա յե րը վե րա ւո րա կա ո րուէ ին որ պէս «սադ րիչ
ներ»: Թուր քի ա յի թշնա մուն «գտնե լու» եւ նրա անու նը յայ տա րա րե լու հա մար 
իթ թի հա տա կան նե րին աւե լի շատ ժա մա նակ էր պէտք եղել: Բայց ոճիրն այ լեւս 
կա տա րուած փաստ էր, այն, ինչ պէս պարզ ւում է, կա րող է ու նէ նալ չնա խա տե
սուած հե տե ւանք ներ, եւ ու րեմն պէտք է այն իր ծրագ րուո րուած տրա մա բա նա
կան աւար տին հասց նել:

1919ի Յու լի սի 8ին Քե մա լը դեռ հա զիւ թէ գի տէր, թէ ինչ ու ժե րով է ազա
տագ րե լու «թուր քա կան հայ րե նի քը» եւ որո՞նք են այդ հայ րե նի քի սահ ման նե րը: 

46 Танер Акчам, Турецкое национальное «Я» и армянский вопрос (http://armenianhouse.org/
akcam/genocide/about.html),  –  Հա յե րէն հա մա ռօ տած թարգ մա նու թիւ նը տե՛ս՝ Թա նէր Աք
չամ, Թուր քա կան Ազ գա յին «Ես»ը Եւ Հայ կա կան Հար ցը, Մոս կուա, «ԱրիօՆիքս», 1995), 
էջ 90 (Աք չամն ին քը յղում է Yakin Tarih Ansiklopedisi, Cilt 12, Yeni Asya Dergisi Yayini, Istan
bul 1990, էջ 27):
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Բայց ակ նյայտ է, որ գի տէր, թէ ու մից եւ ին չից է «ազա տագ րե լու»՝ «հա յե րի 
եւ յոյ նե րի սադ րանք նե րից»: «Հա յե րի եւ յոյ նե րի սադ րանք նե րից» ազա տագ
րուե լու հա մար հրա ժա րա կան տուած զօ րա վա րին բա նակ էր պէտք: Շու տով 
նա ստա նում է Քե ա զիմ Կա րա բե քի րի հա ւաս տի ա ցու մը, որ ինքն իր գլխա ւո
րած բա նա կի հետ այ սու հե տեւ են թար կուե լու է Քե մա լի հրա ման նե րին: Դա 
փաս տա ցի ապս տամ բու թիւն էր սուլ թա նա կան իշ խա նու թե ան դէմ, բայց սուլ
թա նա կան իշ խա նու թիւնն այն քան թոյլ ու երկ րո դա կան էր, որ նոյ նիսկ ցան
կու թե ան դէպ քում չէր կա րո ղա նայ ապս տամբ նե րին զսպել: Փո խա րէ նը իրեն 
սա տա րե լու Քե ա զիմ Կա րա բե քի րի պատ րաս տա կա մու թիւ նը Քե մա լի հա մար 
լուրջ յե նա րան էր, եթէ հա շուի առ նենք, որ թուր քա կան «փա ռա պանծ բա նա
կից» քիչ բան էր մնա ցել: Բա ցի Էն վէ րի սկսած նա խա ձեռ նու թե ան՝ Հա րա ւա
յին Կով կա սը իւ րաց նե լու բա նա կից, որն ադր բե ջա նա կան մու սա ւա թա կան նե րի 
եւ թրքա լե զու բնակ չու թե ան օգ նու թե ամբ յա ջո ղու թե ամբ առաջ էր գնում, 1918ի 
ամ ռա նից սկսած թուր քա կան բա նակն ամէ նուր «նա հան ջում էր հա կա ռա կորդ
նե րի ճնշում նե րից: Դա սալ քու թիւ նը ան նա խա դէպ չա փե րի էր հա սել: Դաշ նա
կից նե րի հե տա խու զու թիւ նը պար բե րա բար տե ղե կու թիւն ներ էր ներ կա յաց նում 
արիւ նա քամ լի նող բա նա կը հիւ ծող ապս տամ բու թիւն նե րի մա սին: Ստամ բու
լի եւ րո պա կան ներ կա յա ցուց չի տուե ալ նե րով, 1918ի Յու լի սին 200.000ից աւել 
դա սա լիք ներ թա փա ռում էին Անա տո լի ա կան հար թա վայ րում: Բա նա կա յին 
դա սա լիք նե րից կազ մուած բան դա նե րը կո ղոպ տում էին բնակ չու թե ա նը, ժան
դարմ նե րի եւ ոս տի կա նու թե ան պաշտ պա նու թե ան յոյս չու նե ցող գիւ ղա ցի նե րը 
թաքն ւում էին լեռ նե րում…»47: Իր են թա կա յու թե ան տակ գտնուող կար գա պահ 
բա նա կա յին կազ մա ւո րու մը պա հած Քե ա զիմ Կա րա բե քի րի օգ նու թիւ նը յի րա ւի 
շատ լուրջ օգ նու թիւն էր:

Բա նա կա յին պաշ տօ նից հրա ժա րուած քա ղա քա ցի ա կան անձ Մուս տա
ֆա Քե մա լը Քե ա զիմ Կա րա բե քի րի հետ գնում է Էրզ րում: 1919ի Յու լի սի 23ին 
նա ընտր ւում է Էրզ րու մում ստեղ ծուած «Ազ գա յին Իրա ւունք նե րի Պաշտ պա նու
թե ան Ըն կե րակ ցու թե ան» նա խա գահ եւ նոյն օրը ելոյթ է ու նէ նում «Արե ւե լե
ան Անա տո լի ա յի Ազ գա յին Իրա ւունք նե րի Պաշտ պա նու թե ան» վե հա ժո ղո վում: 
Ո՞ր ազ գի ազ գա յին իրա ւունք ներն էր պաշտ պա նե լու «Արե ւե լե ան Անա տո լի
ա յում» այդ վե հա ժո ղո վը: Ըն թա ցիկ պա հին, հա յե րի ջար դից յե տոյ, «Արե ւե լե
ան Անա տո լի ա յում» ամէ նա շա տը քրդերն էին, նրանց յա ջոր դում էին լա զե րը, 
ապա՝ «չեր քէզ ներ»48 անուա նուող հիւ սիս Կով կա սե ան ժո ղո վուրդ նե րի ներ կա
յա ցու ցիչ նե րը: Թուր քե րը ներ կա յա ցուած էին գլխա ւո րա պէս պաշ տօ նե ա նե րով 
եւ բալ կան նե րից տե ղա փո խուած թրքա խօս սուն նի մահ մե դա կան նե րով, զգա լի 

47 Жевахов, էջ 38:
48 Հիւ սի սա յին Կով կա սը Ցա րա կան Ռու սաս տա նի կող մից նուա ճե լուց, գլխա ւո րա պէս 

1860ական նե րից յե տոյ Հիւ սի սա յին Կով կա սից Օս մա նե ան կայս րու թիւն ներ գաղ թած բազ
մա թիւ էթ նի կա կան մի ա ւոր նե րին եւ ցե ղախմ բե րին՝ ադըղ, ու բըխ, չեր քէզ, չե չէն, աւար, 
լեզ գի եւն. տրուող հա ւա քա կան անուն Օս մա նե ան կայս րու թիւ նում:
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չա փով՝ թրքա ցուած սլա ւոն ներ, ով քեր իրենց հայ րե նի քում դիտ ւում էին որ պէս 
«թուրք զաւ թիչ նե րի հետ հա մա գոր ծակ ցած» դա ւա ճան ներ: «Արե ւե լե ան Անա
տո լի ա յի Ազ գա յին Իրա ւունք նե րի Պաշտ պա նու թե ան» Կոնգ րե սը տե ղի էր ու նէ
նում Էրզ րու մի՝ ժո ղո վի մաս նա կից նե րին ատե լի հայ կա կան դպրո ցի շէն քում: 
Ընդ հա նուր 56 պատ գա մա ւոր նե րից 51ը Էրզ րու մից՝ «Էր մա նիս տա նից», Տրա
պի զո նից եւ Սվա զից էին, բայց Կոնգ րե սի մաս նա կից նե րի մօտ կէ սը էրզ րում
ցի ներ էին49: Ջանք էր թա փուել որոշ չա փով նե րա ռել այ լազ գի նե րի՝ կա յին որոշ 
թուով ասո րի ներ, ադր բե ջան ցի ներ եւ, իհար կէ, քրդեր: Քրդե րին սի րա շա հե լը 
շատ կա րե ւոր էր, քա նի որ Փա րի զի խա ղա ղու թե ան հա մա ժո ղո վում քննարկ ւում 
էր «Քրդստա նի» ստեղծ ման խնդի րը: Հար կա ւոր էր քրդե րին վա խեց նել եւ րո
պա ցի նե րով, հա յե րի վրէժխնդ րու թե ան հե ռան կա րով եւ, իհար կէ, շեշ տադ րել 
մահ մե դա կան նու թե անն ու մահ մե դա կան նե րին սպառ նա ցող վտան գը: Բայց 
ամէ նա կա րե ւո րը՝ հա մա տեղ իրա կան ցուած «հայ կա կան յան ցա գոր ծու թիւն նե
րի» դի մաց սպա սուող պատ ժի սպառ նա լի քով:

Էրզ րու մում Քե մալն ընտ րում է այն խօս քե րը, որոնք հա ւա քուած նե րին 
պէտք է հա մո զէ ին դի մադ րու թե ան անհ րա ժեշ տու թիւ նը: Քե մա լը հաս կա նում 
էր, որ «հա յե նի քի փրկու թիւ նը» նրանց քիչ է հե տաքրք րում: Նրանց հա մար 
գո յու թիւն ու նի սուլ թա նին «հպա տա կու թիւն» հաս կա ցու թիւ նը, «հայ րե նի քը» 
սուլ թա նի տի րա պե տու թե ան տակ գտնուող սուն նի մահ մե դա կան նե րի իշ խա
նու թե ան տա րածք է: Սուլ թա նի հպա տա կու թիւ նը կա րող է իրա ցուել նա եւ այլ 
տա րած քում եւ այդ տա րածքն էլ կա րող է «հայ րե նիք» կո չուել: Բայց Քե մա լը 
հա ւա քուած նե րին ներ կա յաց նում է իրենց սպա սուող դա ժան ճա կա տա գի րը. 
սուլ թանն ան կա րող է նրանց պաշտ պա նել, իսկ հա յե րը վե րա դառ նում են: Յու
նուա րի ճա ռի երիտ թուր քե րի «Անն կա րագ րե լի եւ ան պատ կե րաց նե լի ոճիր
ներ»ի թե ման գլխի վայր շուռ է գա լիս: Նա ներ կա նե րին գրգռում է վե րա դար ձող 
հա յե րի թշնա մա կան գոր ծո ղու թիւն ներ ներ կա յաց նե լով, հա յե րին մե ղադ րում է 
դեռ պա տե րազ մից առաջ մահ մե դա կան նե րի ձեռ քից Արե ւե լե ան Անա տո լի ան 
խլե լու եւ իրենց պե տու թիւնն ստեղ ծե լու նպա տակ նե րում, այ լեւ այդ նպա տա
կով մահ մե դա կան նե րի նկատ մամբ դա ժան հա շուե յար դա րում: Իսկ հի մայ հա
յե րի պաշտ պան քրիս տո նե այ եւ րո պա ցի նե րը փոր ձում են հենց դա իրա կա նու
թիւն դարձ նել, հա յերն էլ ար դէն իսկ սկսել են վե րա դառ նալ եւ իրենց դրու թե ան 
տէր զգալ50: Մի՞թէ մահ մե դա կան հպար տու թիւ նը կը հան դուր ժի այս հրէ շա ւոր 
անար դա րու թիւ նը: Չի հան դուր ժի: Սա հա ւա քուած նե րի հա մար լաւ լու ծում է՝ 
նախ յան ցան քը վերց ւում է իրենց ու սե րից, ազա տում է կո տո րած նե րի ու թա
լա նի պա տաս խա նատ ւու թիւ նից, իրենց «տու ժող կողմ» է դաձ նում, երկ րորդ՝ 
ազա տում է ամէ նա գործ նա կան դա տա ւո րից՝ վե րա դար ձող հա յե րից: Քե մա լը 
«Արե ւե լե ան Անա տո լի ան»՝ Արեւմ տե ան Հա յաս տա նի տա րած քը յայ տա րա րում 
է դի մադ րու թե ան կազ մա կերպ ման հիմ նա կան տա րածք:

49 Жевахов, էջ 98:
50 Անդ, էջ 98 – 99:
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Քե մա լի նպա տակ նե րի հա մար դա տա րօ րի նակ թուա ցող, բայց թե
րեւս ճիշտ հա շուարկ էր: Քե մա լը պէտք է «թուր քա կան հայ րե նիք» կա ռու ցէր 
մի տա րած քից, որը օս մա նե ան գի տակ ցու թե ան մէջ եր բեք թուր քա կան չի ըն
կա լուել եւ որ տեղ թուր քեր՝ որ պէս այդ պի սին, գործ նա կա նում չկա յին: Տա րա
ծաշր ջա նում դեռ «ոտ քի տակ էին ընկ նում» կո տո րուած հա յե րի ոս կոր նե րը, 
իսկ աւե րուած գիւ ղե րում դե ռեւս կանգ նած էր հրկի զուած մարդ կանց հո տը: 
Զի նա դա դա րից յե տոյ որոշ վայ րե րում հայ րե նիք էին վե րա դար ձել հայ րե նի քից 
քշուած հա յե րի կեն դա նի մնա ցած բե կոր նե րը, ով քեր, իհար կէ, չէ ին մո ռա ցել 
իրենց հա րա զատ նե րի կրած տա ռա պանք ներն ու տան ջա լի սպա նու թիւն նե րը: 
Նրանց լքուած տնե րում քրդեր կամ բալ կան նե րից բե րուած մահ մե դա կան ներ 
էին բնակ ւում, ու նե ցուած քը կորց րած հա յե րը ոչ մի կերպ չէ ին կա րո ղա նում 
«նոր կե անք սկսել» եւ, իհար կէ, եթէ մօ տա կայ քում եւ րո պա կան երկր նե րի ներ
կա յա ցու ցիչ ներ չկա յին, են թա կայ էին ժան դարմ նե րի ծաղր ու ծա նա կին: Ահա 
այդ ժա մա նա կի մի սո վո րա կան պատ մու թիւն. «Իմ պա պե րը բո լո րը Փա լուից 
են եղել, Էրզ րու մից…Մենք Փա լուի ամէ նա մեծ աշի րէթն ենք եղել: Ընդ հ ան րա
պէս դա Օլո սե ան աշի րէթն էր, բայց հի մայ Ու լու սե ան են գրում: Ջար դի ժա մա
նակ մեր <ըն տա նի քից> ութ սուն հո գի սպա նե ցին: Ար դէն իսկ մեծ ըն տա նիք 
էինք, երեք գիւղ մենք էինք: Խոշ մաթ, Հաւ բաբ, Սեք րաթ: Ցե ղաս պա նու թե ան 
ժա մա նակ մեծ հայ րի կիս աք սո րե ցին Սու րիա… Երբ որ վե րա դար ձաւ, իր գիւ
ղը չգնաց, Քա րա քո չան գիւ ղը գնաց, քա նի որ այն ժա մա նակ կա ռա վա րու թիւ
նը այդ կող մի բո լոր գիւ ղե րը տուել էր բալ կան նե րից եկած թուր քե րին: Այն տէղ 
քրդե րը շատ էին, հա յե րի ջար դե րից ու աք սո րից յե տոյ բալ կան նե րից թուր քեր 
բե րե ցին նստեց րին, որ պէս զի քրդե րին նուա զեց նէ ին: Քա րա քո չա նի հա յե րին 
էլ էին աք սո րել, բայց այն տէղ բալ կան նե րից եկած մի այն մէկ թուրք ըն տա նիք 
էր նստել: Երբ որ պապս Քա րա քո չա նի մէջ հաս տա տուեց, Օխու (Քա րա քո չա նի 
մօտ գտնուող հայ կա կան գիւղ – Հ. Խ.) եր կու ըն տա նիք կար: Նոյ նիսկ Ցե ղաս
պա նու թե ան ժա մա նակ այդ մար դիկ չլքե ցին, չգնա ցին: Նրանք իրենց ըն տա
նիք ներն առան, կող քի գիւ ղե րը գնա ցին, թաք նուե ցին, որոշ ժա մա նակ տար բեր 
տե ղեր մնա ցին, երեք – չորս կի լո մետր հե ռա ւո րու թե ամբ, վեր ջը վե րա դար ձան 
Քա րա քո չան: Մէ կը Ազ նա ւուր ըն տա նիքն էր, մյո սը՝ Թո փա լե ան ըն տա նի քը: 
Ետ են վե րա դար ձել, իրենց գիւ ղին մօտ շատ պզտիկ եր կու երեք կի լո մետր հե
ռա ւո րու թե ան պզտիկ գիւ ղում տե ղա ւո րուել են: Բայց այն տէղ մի աղա կար, 
պե տու թե ան պաշ տօ նե այ էր, ու զում է նրանց փո ղե րը իւ րաց նել: Լուր է տա լիս 
մահ մե դա կան քրդե րին, գա լիս են կո տո րում: Ազ նա ւու րե ան ըն տա նի քից մէ կը 
չմնաց: Այդ սպա նող քրդերն էլ իրենց մօտ աշ խա տող նե րից էին: Յե տոյ նրանց 
փո խա րէն մահ մե դա կան քրդեր բնա կուե ցին: Իսկ Թո փա լե ան նե րի ազգն էլ 
ետ վե րա դար ձաւ Սի րիա» (տես սոյն գրքում հրա տա րա կուող «Իս րա յէլ ցի նե րի, 
յոյ նե րի, վրա ցի նե րի նկատ մամբ ատե լու թիւն չկայ: Մեծ ատե լու թիւ նը հա յե րի 
նկատ մամբ է» պատ մու թիւ նը):

Կեն դա նի մնա ցած եւ վե րա դար ձող սա կա ւա թիւ հա յե րը փոր ձում էին 
ետ ստա նալ իրեն ցից խլուա ծը, փնտրում էին իրենց կո րած/առե ւան գուած հա



ՄՈՒՍՏԱՖԱ ՔԵՄԱԼԻ «ԱԶԳԱՅԻՆ ԱԶԱՏԱԳՐԱԿԱՆ» ՇԱՐԺՄԱՆ ՄԵԿՆԱՐԿԸ… 261

րա զատ նե րին՝ երե խա նե րին, կա նանց, դա տա րան նե րը ձե ւաց նում էին, թե 
փնտրում են յան ցա գործ նե րին … 1918ի Հոկ տեմ բե րի Մուդ րո սի Զի նա դա դա րից 
յե տոյ Սուլ թան Մեհ մէդ 6րդի կա ռա վար ման դահ լի ճի Նե քին Գոր ծե րի նա խա
րար Ահ մէդ Իզ զէթ փա շա յի հրա մա նագ րով նա խա տե սուել էր հա յե րի ներ կա
յա նա լու եւ պա հան ջե լու դէպ քում նրանց գոյ քը վե րա դարձ նել օրի նա կան տէ րե
րին51: Սա չի նշա նա կում, իհար կէ, որ այդ գոյ քի տէ րե րից շատ մարդ էր մնա ցել, 
կամ՝ կեն դա նի մնա ցած հա յե րը հա մար ձա կու թիւն ու նէ ին գոյք պա հան ջել, բայց 
այդ պի սի դէպ քեր լի նում էին եւ եր բէմն, եւ րո պա ցի նե րի պա հան ջով, տե ղա կան 
կա ռա վա րիչ ներն ստի պուած էին լի նում վե րա դարձ նել առ նուազն բնա կա րան
նե րը: Իսկ գիւ ղե րում բնա կա րան նե րը հենց այն էին, ինչ բա ժին էր հա սել տե ղի 
մահ մե դա կան աղ քատ նե րին: Եթէ ոչ գոյ քի վե րա դար ձը, առ նուազն դրա հե
ռան կա րը վա խեց նում էր (մին չեւ այ սօր էլ վա խեց նում է) տե ղի մահ մե դա կան 
բնակ չու թե ա նը: Այս ամէ նը գրգռում էր տե ղա ցի նե րին ու բալ կան նե րից տե ղա
փո խուած մահ մե դա կան թրքա խօս նե րին: Պա կաս գա զա զած չէ ին հա սա րակ 
քրդե րը, ում ձեռ քից պաշ տօ նե այ թուր քե րը եւ քուրդ բէ կե րը խլել էին հա յե րից 
թա լա նած հարս տու թե ան մեծ մա սը: Այս հա սա րակ մար դիկ ուռ ճա ցուած լու
րեր էին ստա նում հա յե րի հան դէպ գոր ծած յան ցա գոր ծու թիւն նե րի հա մար կա
տա րուող դա տա վա րու թիւն նե րի, պա տաս խա նատ ւու թե ան կան չե լու, ընդ հուպ՝ 
յան ցա գործ նե րին մա հա պատ ժի են թար կե լու (փաս տա ցի մի այն երեք մարդ է 
մա հա պատ ժի են թար կուել՝ Բո ղազ լե ա նի գա ւա ռա պետ Մեհ մէդ Քե մա լը, Հա
ֆըզ Աբ դուլ լա Աւ նին եւ Ուր ֆա յի գա ւա ռա պետ Բեհ րամ զա դէ Նո ա րէ թը) մա
սին: Նրանք շատ լաւ գի տէ ին, որ այդ պի սի դէպ քե րում Թուր քի ա յում տու ժում 
են մի այն յան ցա գոր ծու թե ան գոր ծիք նե րը: Նրանց, իհար կէ, ամէ նա քիչն էր հե
տաքրք րում «հայ րենքն ազա տագ րե լու» Քե մա լի կո չը, բայց ամէ նա լա ւը նրանք 
գի տէ ին, որ բո լոր յան ցանք նե րի հա մար պա տաս խա նատ ւու թիւնն իրենց վրայ 
է ընկ նե լու: Քե մա լա կան նե րը նա եւ օգ նում են ետ վե րա դար ձող հա յե րին հե
տապն դել, սպա նել, առուազն՝ թոյլ չտալ իրենց պատ կա նած գոյ քին մօ տե նալ: 
Քե մա լը բա ցատ րում է՝ բո լոր յան ցա գոր ծու թիւն նե րը հա յերն են գոր ծել: Քե
մալն, իհար կէ, հաս կա նում էր՝ «հա յե րի դէմ լի նե լը» մի ա ւո րում է բո լոր մահ
մե դա կան նե րին, առ նուազն՝ յան ցա գոր ծու թե ա նը մաս նակ ցած նե րին: Ելոյ թի 
մէ խը՝ Արե ւե լե ան Անա տո լի ան հար կա ւոր է ազա տել հա յե րի նկրտում նե րից, 
ով քեր իրենք են ու զում այս տէղ իրենց սե փա կան պե տու թիւնն ու նէ նալ, շատ 
զօ րեղ էր: Քուրդ եւ թուրք գիւ ղա ցի նե րին աւե լի ան տա նե լի ու վա խեց նող բան 
դժուար է պատ կե րաց նել:

Գիւ ղա ցի նե րի առար կա յա կան եւ իրա կան վտան գը կեն դա նի մնա ցած 
հա յե րի վե րա դարձն էր: Որ քան էլ նուաս տա ցած, որ քան էլ նօս րա ցած, որ քան էլ 
վա խե ցած՝ կեն դա նի հա յե րը լուրջ սպառ նա լիք էին: Եւ այդ սպառ նա լի քից իրենց 

51 Յով հան նի սե ան Անուշ, «Քե մալ Աթա թուր քը Եւ Հա յե րի Ու նեզրկ ման Գոր ծըն թա ցը (Թուր
քա կան Փաս տաթղ թե րի Եւ Հրա պա րա կում նե րի Լու սա բան մամբ)», ՎԷՄ Հա մա հայ կա
կան Հան դէս, թիւ 1 (33), 2011 թ., էջ 172 (http://vemjournal.org/?p=215) (Վեր ջին այ ցե լու թիւ նը 
11.10.2018):
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պաշտ պա նող չկայ, սուլ թա նի փո խա րէ նը հա յե րին պաշտ պա նում էին քրիս տո
նե այ եւ րո պա ցի նե րը: Երէ կուայ իրենց բա րե կամ գեր մա նա ցի եւ րո պա ցի նե րը 
պար տուել են, իրենց ղե կա վար իթ թի հա տա կան նե րը պար տուել են, սուլ թանն 
այ լեւս զօրք չու նի, իսկ այդ բո լոր ինգ լիզֆրան սի ա ցի նե րը հի մայ, չգի տէս ին
չու, այդ ատե լի հա յե րին են պաշտ պա նում: Իրենց մի ակ պաշտ պա նը Քե մալն 
է, իրենց պաշտ պա նե լու պատ րաստ զօր քե րի հրա մա նա տար, հա յա տե աց Քե
ա զիմ Կա րա բե քի րը… «Հայ րենքն ազա տագ րե լու» Քե մա լի կո չը նրանց հա մար 
պի տի հնչէր հե տե ւե ալ կերպ. «մի ա ցէք ինձ եւ կ’ազա տուէք պա տաս խա նատ
ւու թիւ նից»: Տուե ալ դէպ քում նրանց «հայ րե նի քը» Մուս տա ֆա Քե մալն ու Քե ա
զիմ Կա րա բե քիրն էին: Յատ կա պէս, որ Մուս տա ֆա Քե մա լը շրջա հա յե ցօ րէն ոչ 
մի այն չէր խօ սում սուլ թա նին հե ռաց նե լու, նոր իշ խա նու թիւն ստեղ ծե լու մա սին, 
այ լեւ խօ սում էր սուլ թա նին օգ նե լու եւ պաշտ պա նե լու մա սին:

ՔԵՄԱԼԻ ԿՈՂՄՆԱԿԻՑՆԵՐԸ
Հի մայ ար դէն նոյ նիսկ թուրք հե տա զօ տող ներն են գրում, որ Քե մա լի 

գլխա ւոր յե նա րա նը Հա յոց Ցե ղաս պա նու թե ան կազ մա կեր պիչ նե րը, իրա կա
նաց նող նե րը եւ հա յե րի ու նե ցուած քի թա լա նով հարս տու թիւն դի զած ներն էին: 
«Մար մա րա յի, Եգէ ա կան եւ Սեւ ծո վե րի շրջան նե րի Kuvayi Milliyeի (ժո ղովր դա
կան աշ խար հա զօր) առա ջին ջո կատ նե րը կո տո րած նե րին եւ ջար դե րին մաս
նակ ցու թե ան հա մար ռազ մա կան յա նա ցա գործ նե րի ցու ցակ նե րում էին: Ազա
տագ րա կան շար ժու մը կազ մա կեր պող Քե մա լին օգ նում էին Ittihad ve Terakki 
կու սակ ցու թե ան՝ հա յե րի դէմ յան ցա գոր ծու թիւն նե րի պատ ճա ռով փնտրուող 
ան դամ նե րը: Աւե լի ուշ նրանք ստա ցան ամէ նա բարձր պաշ տօն ներ: Քե մա
լի կող մից հիմ նադ րուած Հան րա պե տա կան Ժո ղովր դա կան կու սակ ցու թե ան 
(Cumhuriyet Halk Partisi, CHP) գե րա գոյն քար տու ղար, Ներ քին Գոր ծե րի նա
խա րար Շիւք րու Կա յը «աք սո րի»՝ տե ղա հա նու թե ան ժա մա նակ պա տաս խա
նա տու էր Կով կա սից եւ Բալ կան նե րից ներ գաղ թե ալ նե րի եւ քո չուոր ցե ղե րի 
բնա կու թե ան հա մար: Այս պաշ տօ նը նրան տե ղա հա նու թե ան կազ մա կերպ ման 
պաշ տօ նա կան պա տաս խա նա տու էր դարձ նում: Գեր ման հիւ պա տո սը գրան
ցել էր Շիւք րու Կա յի «Մենք պար տա ւոր ենք հա յե րին ոչն չաց նել» խօս քե րը: 
Մուս տա ֆա Աբ դուլ հա լիկ Ռեն դան (Mustafa Abdulhalik Renda) կո տո րած նե րի 
ժա մա նակ եղել էր նախ՝ Բիթ լի սի, ապա՝ Հա լէ պի նա հան գա պե տը: Գեր ման 
հիւ պա տո սի տե ղե կու թիւն նե րով նա «հե տե ւո ղա կա նօ րէն գոր ծադ րում էր հա
յե րի ոչն չա ցու մը»: Եր րորդ բա նա կի հրա մա նա տար Վե հիբ փա շան (Vehip Pa
sha) 1919ին իր հա շուետ ւու թիւ նում գրել է, որ Ռեն դան 1915ի Փետ րուա րից յե
տոյ Մու շի շրջա նում հա զար նե րով կեն դա նի հա յե րի էր այ րում 52: Աւե լի ուշ նա 

52 Մու շում տե ղա հա նու թե ան փո խա րէն տե ղե րում՝ եկե ղե ցի նե րում, տնե րում, գո մե րում կամ 
ձո րե րում մարդ կանց խմբե րի հրկի զում նե րի փաս տե րը հան րա յայտ էին եւ 2012ին դրանք 
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դար ձաւ նա խա րար եւ Ազ գա յին Ժո ղո վի նա խա գահ: Դի ար բեք րի ում հա յե րի 
կո տո րած նե րը կազ մա կեր պե լու հա մար Մալ թա աք սո րուած (անգ լի ա ցի նե րի 
կող մից – Հ. Խ.) Արիֆ Ֆեւ զին (Arif Fevzi) (ձեր բա կա լուած թիւ 2743) նա խա րար 
էր 1922 – 1923ին: Ցե ղաս պա նու թե ան ըն թաց քում հարս տու թիւն դի զած, Մալ թա 
աք սո րուած Ալի Չե նա նի բէ յը (ձեր բա կա լուած թիւ 2805) առեւտ րի նա խա րար 
էր 1924 – 1926ին, իսկ սպա նուած հա յե րի դի ակ նե րի վե րաց ման պա տաս խա
նա տու Տրուս տու Արա սը, Ան կա րա յում մի շարք բարձր պաշ տօն ներ գրա ւե լուց 
յե տոյ, 1925 – 1928ին Ար տա քին Գոր ծե րի նա խա րարն էր»53: Չորս տա րի առաջ 
այս բարձ րաս տի ճան պաշ տօ նե ան ջա նա ցել էր առա ւե լա գոյնս ազա տուել հա յե
րի դի ակ նե րից: Դրա լա ւա գոյն մի ջո ցը մարդ կանց կեն դա նի հրկի զում ներն էին, 
ջու րը նե տե լով խեղ դե լը կամ դի ակ նե րը խոր քա րան ձաւ նե րում կու տա կե լը, իսկ 
եթէ հնա րա ւոր է՝ կո տո րած նե րը հենց քա րան ձաւ նե րում իրա կա նաց նե լը: Չնա
յած բարձ րա գոյն ղե կա վա րու թիւ նը ի դէմս Թա լէ աթ եւ Ջե մալ փա շա նե րի հրա
մա յել էին դի ակ նե րը գե տե րը գցե լու փո խա րէն թա ղել: Եփ րա տը, Արա ծա նին 
այն քան էին լցուել դի ակ նե րով, որ ջու րը դար ձել էր վտան գա ւոր: 1915ի Յու
լի սի 1ին դի ակ նե րը Եփ րատ լցնե լուց դժգո հող եւ ան պայ ման թա ղել պա հան
ջող Ջե մալ փա շա յի հե ռագ րին ի պա տաս խան Դի ար բե քի րի վա լին Յու լի սի 3ին 
հե ռագ րել էր. «Եփ րա տը շատ քիչ է մօ տե նում մեր վի լա յէ թին. հա ւա նա կան է 
Եփ րա տով եկող դի ակ նե րը Էրզ րու մի եւ Խար փու թի վի լա յէթ նե րից են: Այս տէղ 
մեռ նող նե րին գցում են խուլ ու խոր ան ձաւ նե րը կամ աւե լի յա ճախ այ րում: Հա
զուա դէպ է անհ րա ժեշ տու թիւն լի նում դրանք թա ղել»54: Յի րա ւի, սպա նուած 
հա յե րի դի ակ նե րի վե րաց ման պա տաս խա նա տու Տրուս տու Արա սի՝ դի ակ նե
րից ազա տուե լու «դի ւա նա գի տա կան լու ծում նե րը» պէտք է որ նրա հա մար բա
ցէ ին ազա տագ րուած Թուր քի ա յի Արտ գործ նա խա րա րի պաշ տօ նին տա նող 
ճա նա պար հը: Յան ցա գործ նե րը մի ա ւոր ւում էին: Բա ցա յայտ ւում եւ Քե մա լին է 
մի ա նում 1918ի Նո յեմ բե րին ստեղ ծուած «Կա րա կոլ» («Ժա մա պահ») կա ռոյ ցը: 
Հոկ տեմ բե րի զի նա դա դա րից յե տոյ Էն վէր փա շա յի ազ գա կան Հա լիլ փա շա
յի, երիտ թուր քե րի «Մի ու թիւն Եւ Առա ջա դի մու թիւն»՝ հի մայ ար դէն յան ցա գործ 
յայ տա րա րուած կու սակ ցու թե ան հա մո զուած ան դամ Կա րա Քե մա լի կող մից 
Թեշ քի լա թը Մահ սու սէի ան դամ նե րից ստեղ ծուած այս կա ռոյցն էր կազ մա կեր

հա մալ րուե ցին վե րապ րած նե րի 1917 – 18ին գրան ցուած վկա յու թիւն նե րի նոր նիւ թե րի հրա
պա րա կու մով (Հա յոց Ցե ղաս պա նու թիւ նը Օս մա նյան Թուր քի ա յում, Հտր. 2, Բիթ լի սի նա
հանգ, Հա յաս տա նի ազ գա յին ար խիւ, Երե ւան, 2012):

53 Falih Rifky Atay, Cankaya, Ataturkun Dogumundan Olumune Kadar [Չան կա յա. Աթա թուր քի 
ծնուե լուց մին չեւ մահ], Իս թան պուլ, 1980 (ըստ՝ Танер Акчам, «Долгая история отрицания 
геноцида армян: Тщательно забытые страницы истории Турции» [Թա ներ Աք չամ, Հա յե
րի ցե ղաս պա նու թե ան ժխտո ղա կա նու թե ան եր կար պատ մու թիւ նը. Թուր քի ա յի պատ
մու թե ան ջա նա սի րա բար մո ռա ցուած էջեր], –  http://armenianhouse.org/akcam/articlesru/
genocide.html (ռու սե րէն թարգ մա նու թիւ նը կա տա րուել է Le Monde Diplomatiqueից, Սեպ
տեմ բեր 2001 (http://www.flashbulletin.de/2000/eSeptember17.htm) (Վեր ջին այ ցե լու թիւ նը 
09. 10. 2017):

54 Կի րա կո սե ան, Երիտ թուր քե րը, էջ 191:
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պել հայ կա կան դա ժան յան ցա գոր ծու թիւն նե րում մե ղադ րուող բարձ րաս տի
ճան նե րի փա խուս տը55: Մի ու թիւն Եւ Առա ջա դի մու թիւ նի յան ցա գործ ան դամ նե
րը սկսում են խմբա ւո րուել Քե մա լի շուրջ: Քե մա լի ազա տագ րա կան շարժ մանն 
ան դա մակ ցող յան ցա գործ նե րի թի ւը կա րե լի է շա րու նա կել, բայց պար զից էլ 
պարզ է, որ այս բո լոր յան ցա գործ նե րին մի ա ւո րում էր իրենց անձն ու հա յե
րից կա տա րուած թա լա նը պաշտ պա նե լու կեն սա կան մղու մը: Մի ու թիւն Եւ 
Առա ջա դի մու թիւն կու սակ ցու թե ան յան ցա գործ ան դամ նե րը, յատ կա պէս դրա՝ 
Ցե ղաս պա նու թիւնն իրա գոր ծած Թեշ քի լա թը Մահ սու սէի ան դամ նե րը սկսում 
են խմբա ւո րուել Քե մա լի շուրջ: Նրանց հա մար ան կա խու թե ան հա մար պա տե
րազ մին մաս նակ ցե լու «ընտ րու թիւ նը» ինք նա պահ պա նու թե ան գոր ծո ղու թիւն 
էր: Նրանց ընտ րու թիւ նը կամ դաշ նա կից նե րին յանձ նուե լով ծանր պա տիժ նե
րի, ընդ հուպ մա հա պա տի ժի, են թար կուե լու, կամ դի մադ րու թե ա նը մի ա նա լու 
մէջ էր: Մուս տա ֆա Քե մա լի մտե րիմ բա րե կամ Ֆա լիհ Ռիֆ կի Աթա յի խօս քե
րով, «երբ պա տե րազ մի վեր ջին բրի տա նա ցի ներն ու նրանց դաշ նա կից նե րը 
որո շե ցին պա տաս խա նատ ւու թե ան են թար կել Ittihad ve Terakkiի ղե կա վար նե
րին հա յե րի կո տո րած նե րի հա մար, բո լո րը, ով քեր կա րող էին խնդիր ներ ու նէ
նալ, զէնք վերց րին ու մի ա ցան դի մադ րու թե ա նը»56:

Սրանք, սա կայն, առաջ նորդ ներն էին: Սրանք պի տի առաջ նոր դէ ին 
«ինք նա պաշտ պա նա կան խմբեր»ին, Թուր քի ա յի «հայ րե նա նուի րե ալ» ժո ղովր
դա կան զան գուած նե րին, այդ ամէ նից մեծ հա շուով բան չհաս կա ցող մահ մե
դա կան գիւ ղա ցի ու թե ա նը: Նրանց դժուար էր տե ղից շար ժել: Դեռ լաւ է, եթէ, 
ինչ պէս Ա. Աւա գե անն է գրում, մարդ կանց բոր բո քում էին Յու նաս տա նին եւ Հա
յաս տա նին տա րածք ներ զի ջե լու Սեւ րի Պայ մա նագ րով նա խա տե սուող որո շում
նե րով եւ այդ որո շում նե րի դէմ57: Բայց սա չէր, որ մարդ կանց բե րում էր «ինք
նա պաշտ պա նա կան խմբեր»: Այս մարդ կանց «հայ րե նի քի ազա տագ րու մը», 
ինչ պէս ինք նին «հայ րե նիք» բա ռը, երե ւոյ թը, քիչ էր հե տաքրք րում: Իրա կա նում 
մարդ կանց «ինք նա պաշտ պա նա կան խմբե րում» հա ւա քե լու նպա տա կով նրանց 
կամ վա խեց նում էին հա յե րի ու յոյ նե րի դէմ գոր ծած յան ցա գոր ծու թիւն նե րի 
դէմ կի րա ռուե լիք պա տիժ նե րով, կամ՝ հա յե րի հնա րա ւոր վրէժխնդ րու թե ամբ, 
կամ գրգռում Մուդ րո սի Զի նա դա դա րով վե րա դար ձող հա յե րի դէմ նոր կո տո
րած նե րի ու թա լա նի հե ռան կա րով: Եւ իրա կա նում էլ «ինք նա պաշտ պա նա կան 
խմբե րին» ան դա մակ ցում էին հա յե րի, յոյ նե րի եւ այլ քրիս տո նե ա նե րի դէմ ոճ
րա գոր ծու թիւն ներ իրա կա նաց րած մահ մե դա կան նե րը եւ, ինչ պէս Մուս տա ֆա 
Քե մա լի կեն սա գիր թուրք հե ղի նակ Falih Rifky Atayն է գրում, բուն «ժո ղովր դա

55 Жевахов, էջ 5960:
56 Atay, Cankaya:, յղւում է Танер Акчам, Долгая история отрицания...
57 Авакян Арсен, Черкесский фактор в Османской империи и Турции (вторая половина XIX –

первая четверть XXвв.), Ереван, «Гитутюн», ISBN 5808004578, 2001  [Ար սեն Աւա գյան, 
Չեր քէ զա կան գոր ծօ նը Օս մա նե ան Կայս րու թիւ նում եւ Թուր քի ա յում (19րդ Երկ րորդ Դա
րա կէսԻ. Դա րի Առա ջին Քա ռորդ), Երե ւան, «Գի տու թիւն» Հրատ., 2001], էջ 246 – 247:
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կան աշ խար հա զօ րը» հա ւա քագր ւում էր լեռ նե րում թաք նուող կո ղոպ տիչ նե րից, 
դա սա լիք նե րից, բան տե րից փա խած կամ ազա տուած յան ցա գործ նե րից, կո ղո
պուտ նե րի վար ժուած բախ տախն դիր նե րից: Դրանք գիւ ղա ցի նե րից կտրուած 
մար դիկ էին, կո ղոպ տում էին նրանց եւ որե ւէ հա մակ րանք չու նէ ին նրանց կող
մից, ում ըն դու նուած է ժո ղո վուրդ անուա նել58:

Նրանք «հայ րե նիք»ը չէ, որ պի տի «ինք նա պաշտ պա նէ ին», նրանք 
պէտք է «ինք նա պաշտ պա նէ ին» իրենք իրենց եւ իրենց յան ցա գոր ծու թիւն նե րը: 
Ինչ պէս ցոյց տուեց յե տա գայ գոր ծո ղու թիւն նե րի ըն թաց քը, իրա կա նում էլ այդ 
խմբե րի գոր ծո ղու թիւն նե րը թի րա խը դար ձաւ հայ եւ յոյն բնակ չու թիւ նը59: Ահա 
այս մարդ կանց հետ էր, որ Մուս տա ֆա Քե մա լը պէտք է «ազա տագ րէր հայ րե
նի քը»: Նոյնն էր պա րա գան նա եւ քրդե րի դէպ քում: «Կար դա լով քուրդ առաջ
նորդ նե րին ուղ ղուած Մուս տա ֆա Քե մա լի նա մակ նե րը, ան մի ջա պէս նկա տում 
ես, որ նրանց հա մա գոր ծակ ցու թիւ նը հնա րա ւոր է դար ձել հա յե րի վե րա դար ձի 
եւ Ցե ղաս պա նու թե ան վրէ ժի հնա րա ւո րու թե ան գա ղա փա րի վրայ», — գրում է 
Թ. Աք չա մը60: Բա ւա կան է յի շէլ 1920ի ապ րի լի 23ին առա ջին քե մա լա կան խորհր
դա րա նի բաց ման աղօթ քի ժա մա նակ Մուս տա ֆա Քե մա լի կող քին կանգ նած 
ադի ե ա ման ցի քուրդ Հա ջի Բե դի րին (Ֆե րաթ): 21 ճիւ ղի բա ժա նուող Ռիշ վան 
աշի րէ թի աշի րէ թա պետ Հա ջի Բե դիր Աղան իր եղ բայր Զեյ նե լի հետ մի ա սին 
հա յե րի զան գուա ծա յին կո տո րած էր կազ մա կեր պել Էրզ րու մում, Երզն կա յում, 
Սվա զում եւ շրջա կա նե րում: Պարզ է, որ նա խիստ պա հան ջարկ ու նէր Քե մա
լի կող մից: Գրելկար դալ չի մա ցող սոյն «պա տուար ժան» ան ձին պատ գա մա ւոր 
ու նէ նա լու հա մար յա տուկ որո շում էր կա յա ցուել, որ ան տա ռա ճա նա չը եւս կա
րող է պատ գա մա ւոր ընտ րուել61: «Թուր քա կան հա յե նի քը» պի տի ազա տագ րէ
ին յան ցա գործ նե րը եւ ստեղ ծէ ին յան ցա գործ նե րի յա ջորդ թա գա ւո րու թիւ նը:

58 Танер Акчам, Турецкое национальное «Я», էջ 92:
59 Միր զո յե ան Կ., Թուր քի ա յում ազ գայ նա կան շարժ ման ծագ ման հար ցի շուրջ 1918 – 1919 թթ., 

Մեր ձա ւոր եւ Մի ջին Արե ւել քի երկր ներ եւ ժո ղո վուրդ ներ, պր. 16, Երե ւան, «Գի տու թիւն» 
հրա տա րակ չու թիւն, 1996, Էջ 127 – 129:

60 Танер Акчам, Турецкое национальное «Я», էջ 96:
61 Չե թի նօղ լու Ս., Մի էջ Թուր քի ա յի մահ մե դա կան (թուրք, քուրդ եւայլն) բուր ժուա զի ա յի 

մութ պատ մու թիւ նից, Ցե ղաս պա նու թե ան ժա մա նակ Մա լա թի ա յի օրի նա կը //Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տու թե ան Պաշտ պա նու թե ան Նա խա րա րու թե ան Դրաս տա մատ Կա նա յե ա նի 
ան վան Ռազ մա վա րա կան Հե տա զօ տու թիւն նե րի Ինս տի տու տի Ռազ մա գի տա կան Հան
դէս, 1 – 2 (83 – 84). 2015, էջ 192:
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Ո՞ՐՆ ԷՐ ԱԶԱՏԱԳՐՈՒԵԼԻՔ  
«ԹՈՒՐՔԱԿԱՆ ՀԱՅՐԵՆԻՔԸ»
Ո՞րն էր, իս կա պէս, այն աշ խար հագ րա կան տա րած քը, այն ֆի զի կա կան 

հայ րե նի քը, որը պի տի ազա տագ րուէր: Այս հար ցը տա րօ րի նակ չպի տի թուայ: 
Յայ տա րա րուել էր «հայ րե նի քի պաշտ պա նու թիւն», «հայ րե նի քի ազա տագ
րում», բայց պարզ չէր հայ րե նի քը: Պարզ չէր նա եւ, թէ ո՞ւմ հայ րե նիքն էին ազա
տագ րե լու: Ո՞րն էր այդ ազա տագ րուե լիք հայ րե նի քը, ո՞ր տա րածքն է, որ հայ
րե նիք էր այն ազա տագ րող նե րի հա մար, ով քե՞ր էին ազա տագ րող նե րը, ու մի՞ց 
պի տի այն ազա տագ րուեր, եւ ո՞ւմ հա մար պի տի ազա տագ րուեր: Թւում է «ու
մի՞ց ազա տագ րուե լիք» հարցն աւե լի առար կա յա կան պա տաս խան ու նէր՝ ազա
տագ րել Ան տան տի երկր նե րից, ով քեր պատ րաստ ւում էին մին չեւ պա տե րազ մը 
կայս րու թե ա նը մնա ցած տա րածք նե րի զգա լի մա սը վե րա դարձ նել հայ րե նի քի 
էթ նի կա կան տէ րե րին՝ հա յե րին, յոյ նե րին, ստեղ ծել Քրդստան՝ «քրդե րի հայ
րե նիք», եւ թուր քե րին որ պէս հայ րե նիք թող նել իրենց բնա կու թե ան նուա ճուած 
նախ նա կան տա րած քը՝ Փոքր Ասի ա յի արեւ մուտ քը: Ու րիշ ի՞նչ հայ րե նիք էին 
փնտրում քե մա լա կան նե րը:

Քա նի որ հայ տա րա ուել էր «թուր քա կան հայ րե նի քի ազա տագ րում», 
պետք էր հաս կա նալ, թե ո՞րն էր այն տա րած քը, որին թուր քը պէտք է/կա րող էր 
հա ւակ նել տի րա պե տել հայ րե նի քի իրա ւուն քով: 19րդ դա րի երկ րորդ կէ սից մի
մե անց յա ջոր դող տա րած քա յին կո րուստ նե րը Աբ դուլ Յա մի դի հար կադ րուած 
ընտ րու թիւ նը կենտ րո նաց րել էին Անա տո լի ա յի վրայ. «Մենք պէտք է կենտ րո
նա նանք Անա տո լի ա յում: Փառք Աստ ծու, որ մենք այն ու նէնք»: Աբ դուլ Յա միդ 
երկ րոր դը հուն գա րա ցի արե ւե լա գէտ Ար մե նի ուս Վամ բե րի ին ասել էր. «Ձեզ 
վստա հեց նում եմ, որ շու տով հա յե րին խել քի եմ բե րե լու: Նրանց գլխին մի հա
րուած հասց նե լով՝ մո ռաց նել եմ տա լու յե ղա փո խու թե ան գա ղա փա րը… Գրե
թէ պար տադ րուած եմ այդ ար մա տա կան մի ջոց նե րին դի մել ի հա կակ շիռ այն 
ան դուլ հա լա ծանք նե րի ու թշնա մու թե ան, որ ցոյց է տա լիս քրիս տո նե այ աշ
խար հը: Խլե լով Ռու մի նի ան եւ Յու նաս տա նը՝ Եւ րո պան Թուր քի ա յի ոտ քե րը 
կտրեց: Բուլ ղա րի ա յի, Սեր բի ա յի եւ Եգիպ տո սի կո րուստ նե րով նրա ձեռ քե րը 
կտրեց եւ այժմ էլ այս հայ կա կան յու զում նե րով ու զում է մեր ամէ նա կեն սա կան 
մա սե րը՝ մեր աղի նե րը խլել: Այս կը լի նի ամ բող ջա կան կոր ծա նում, եւ մենք 
ամ բողջ զօ րու թե ամբ ընդ դի մա նա լու ենք դրան»62: Հա յե րը պէտք է Աբ դուլ Յա
մի դի Թուր քի ա յի «մենք»ի եւ րո պա կան ընդ դի մու թե ան քա ւու թե ան նո խազ 
դառ նա յին: Հարց է, թէ ով/ով քե՞ր էին այս «մեն քը», որ ու նէն Անա տո լի ան եւ 
«պէտք է կենտ րո նա նան Անա տո լի ա յում»: «Օս ման նե րը»՝ կայս րու թե ան իշ խող 
խա վը, էթ նի կա կան «մենք» չու նէր, էթ նի կա կան «մենք» չու նէր նա եւ «օս մա նիզ
մը»: Հարց է նոյ նիսկ, թէ ո՞րն էր Անա տո լի ան Սուլ թան Յա մի դի հա մար: Այդ 

62 Գաբ րի ե լե ան Ա., Հայ կա կան ճգնա ժամ եւ վե րած նունդ, Բոս տոն, 1905, էջ 64:
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ժա մա նա կաշր ջա նում «Անա տո լիա» աշ խար հագ րա կան անունն ըն կալ ւում էր 
որ պէս Փոքր Ասիա թե րակղ զու արեւմ տե ան մաս: Հաս կա նա լի է, որ եթէ Աբ
դուլ Յա մի դը խօ սում էր «հա յե րի գլխին տա լով խել քի բե րե լու» մա սին՝ նկա տի 
ու նէր Արեւմ տե ան Հա յաս տա նի տա րած քը, որը պաշ տօ նա պէս «Անա տո լիա» 
անուա նը մի ա ցուեց մի այն Մուս տա ֆա Քե մա լի ստեղ ծած Թուր քա կան Հան րա
պե տու թե ան մեկ նար կից յե տոյ՝ 1923ից:

Թա նէր Աք չա մը, ջա նա լով ապա ցու ցել, որ հա յե րի ցե ղաս պա նու թիւ նը 
ռա սիս տա կան հիմք չու նէր, հա մա րում է, որ երիտ թուր քա կան ցե ղաս պա նա
կան ծրա գի րը մի ան գա մայն առար կա յա կան եւ տրա մա բա նա կան քա ղա քա կան 
ծրա գիր էր, որի նպա տա կը Արեւմ տե ան Հա յաս տա նը թրքաց նելն ու թուր քա
կան հայ րե նի քի վե րա ծելն էր63, քա նի որ «Հաս կա նա լի է, որ Օս մա նե ան կայս
րու թե ան սահ ման նե րի ան կա սե լի կրճա տուե լը Փոքր Ասի ան վեր ածեց… թուրք 
ժո ղովր դի վեր ջին օթե ւա նի»64: Յի րա ւի, շատ ու շագ րաւ ձե ւա կեր պում ներն են: 
Մէ կը խօ սում է «Անա տո լի ա յի», մյո սը՝ «Փոքր Ասի ա յի» մա սին, եր կուսն էլ՝ ըն
դա մէ նը աշ խար հագ րա կան տա րածք նե րի անուն ներ, թուր քի կամ Թուր քիա 
հայ րե նի քը այս բա ռե րում ար տա ցո լուած չեն: Ոչ էլ այդ տա րածք նե րի բնակ
չու թե ան կազ մում թուր քե րը կամ նոյ նիսկ թրքա խօս նե րը քա նա կա կան կշիռ 
ու նէ ին: Մէ կը խօ սում է խլուած Ռու մի նի ա յի, Յու նաս տա նի՝ իբ րեւ Թուր քի ա յի 
կտրուած ոտ քե րի, եւ Բուլ ղա րի ա յի, Սեր բի ա յի ու Եգիպ տո սի՝ իբ րեւ Թուր քի ա յի 
կտրուած ձեռ քե րի մա սին, բայց սրանք բո լորն էլ որո շա կի ժո ղո վուրդ նե րի հայ
րե նիք ներ են եւ եւ սրան ցից «թուր քա կան հայ րե նի քի» հոտ չի գա լիս: Սուլ թանն 
էլ դրանք հայ րե նիք չի անուա նում: Ո՛չ թուր քե րի, ո՛չ որե ւէ էթ նիկ մի ա ւո րի՝ յոյ նի, 
սեր բի, բուլ ղա րի… Տուե ալ դէպ քում «Մենք պէտք է կենտ րո նա նանք Անա տո
լի ա յում: Փառք Աստ ծու, որ մենք այն ու նէնք» ձե ւա կեր պու մը կա րե լի կը լի նէր 
հաս կա նալ՝ «Մենք պէտք է Անա տո լի ան մեր հայ րե նի քը դարձ նենք», եթէ ին
քը Աբ դուլ Յա միդն առ հա սա րակ հաս կա նար հայ րե նի քի գա ղա փա րը եւ յստակ 
իմա նար, թէ «մենք»ը ո՞վ/ով քե՞ր են: Նրա խօս քե րով «Հայ րե նիքն այն տեղն է, 
ուր մար դու ոտ քը կո խում է: Ինձ հաս կա նա լի չէ՝ ինչ պէս կա րե լի է նրա հա մար 
մեռ նել: Լաւ չի, երբ ժո ղո վուրդ նե րը յա նուն հայ րե նի քի մի մե անց ոչն չաց նում 
են»65: Հայ րե նի քի հա մար ժո ղո վուրդ նե րի պայ քա րը չհաս կա ցող սուլ թա նի հա
մար, սա կայն, մի ան գա մայն հաս կա նա լի էր, որ Անա տո լի ան որ պէս իր իշ խա
նու թե ան վեր ջին տա րածք պա հե լու հա մար կա րե լի է ժո ղո վուրդ/ժո ղո վուրդ ներ 
ոչն չաց նել, տուե ալ դէպ քում՝ հա յե րին: Անա տո լի ան նրա հա մար հայ րե նիք չէր:

Հարց է մնում նա եւ, թէ ի՞նչ աշ խար հագ րա կան սահ ման ներ նկա տի ու նի 
Աք չա մը «Փոքր Ասիա» ասե լով, նա եւ Արեւմ տե ան Հա յաս տա նի՞ տա րած քը, որ 

63 Танер Акчам, Турецкое национальное «Я», էջ 7172:
64 Անդ, Турецкое национальное «Я»,  73:
65 Karal Ziya, Osmanli Tarihi (VIII. Cilt), Birinci Meşrutiyet ve İstibdat Devirleri (1876  1907) [Օս

մա նե ան պատ մու թիւն (VIII հա տոր): Առա ջին Սահ մա նադ րա կան եւ ան ցու մա յին փու լեր]
էջ 260 (ըստ՝ Танер Акчам, Турецкое национальное «Я»,  էջ 11):
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աշ խար հագ րօ րէն Փոքր Ասիա չէր, Հայ կա կան Լեռ նաշ խարհ էր, եւ այդ տա
րած քը հա յե րի հայ րե նիքն էր: Եւ ին չո՞ւ էր այն «թուրք ժո ղովր դի վեր ջին օթե
ւա նը», որ տե ղի՞ց էր քշուել «վեր ջին օթե ւան» փնտրող թուրք ժո ղո վուր դը, ո՞րն 
էր «թուրք ժո ղո վուր դը», որն այն աս տի ճան «վեր ջին օթե ւա նի» կա րիք ու նէր, 
որ պէտք է այն ու րիշ նե րից նուա ճէր՝ կո տո րե լով «ու րիշ նե րին»: Եւ սրա անու նը 
դներ «ազա տագ րում»: Աւե լի ազ նիւ է նրա այն կար ծի քը, որ «Հա յե րի ցե ղաս
պա նու թիւ նը Անա տո լի ա յի թրքաց ման բաղ կա ցու ցիչ մասն էր»66: Հե տե ւո ղա
կա նօ րէն խու սա փե լով «Հա յաս տան» բա ռից, Աք չա մը ազ նուօ րէն խոս տո վա
նում է, որ Անա տո լի ան, «ար հա մա րե լի եւ լքուած տա րածք էր, որը ծա ռա յում 
էր մի այն հար կեր հա ւա քե լու եւ բա նա կը կե րակ րե լու» նպա տա կին»67: Հաս
կա նա լի է, որ տուե ալ դէպ քում «Անա տո լի ան» նաև Հայ կա կան լեռ նաշ խարհն 
էր՝ թուր քե րի կող մից Էր մա նիս տան ան ւա նուող Արևմ տե ան Հա յաս տա նը: Այն 
սկսեց կա րե ւո րուել մի այն բալ կա նե ան կո րուստ նե րից յե տոյ: Կայս րու թե ան 
արեւմ տե ան տա րածք նե րի կորս տով «նկա տե ցին» Անա տո լի ան, յի շե ցին, որ 
զի նուոր նե րի մեծ մասն այն տէ ղից է, եւ երբ սկսե ցին «նկա տել» Անա տո լի ան, 
«նկա տե ցին» նա եւ, որ այն հա յե րի եւ յոյ նե րի հայ րե նիքն է: Նկա տե ցին, որ այն 
ու րի շի՛ հայ րե նիք է: «Բալ կան նե րից Անա տո լիա փախս տա կան նե րի հոս քը եւ 
Անա տո լի ա յի հայ ու յոյն բնակ չու թե ան ազ գա յին ինք նա գի տակ ցու թե ան աճը 
հար կադ րե ցին կա ռա վա րու թե ա նը վե րա նա յել իրենց քա ղա քա կա նու թիւ նը 
այդ տա րած քի նկատ մամբ եւ ժա մա նա կի ըն թաց քում առա ջա ցաւ թուր քա կան 
Անա տո լիա ստեղ ծե լու գա ղա փա րը»: Մինչ այդ մի այն հար կա տու բնակ չու
թե ան տա րածք ըն կալ ւող հաս կա ցու թիւ նը նոր իմաստ ստա ցաւ68, որը պի տի 
լցուեր «հայ րե նիք» բուան դա կու թե ամբ: Ձե ւա ւոր ւում էր «իսկ ո՞րն է թուր քե րի 
հայ րե նի քը» հար ցի պա տաս խա նը: Այն ձե ւա վոր ւում էր 19րդ դա րա վեր ջե րից, 
երբ աղ մուկ սկսուեց Էր մա նիս տան (Հա յաս տան) բառն օգ տա գոր ծե լու դէմ եւ 
Անա տո լի ան թուր քե րի հայ րե նիք դարձ նե լու գա ղա փա րի շուրջ: Սկսուեց նա եւ 
Անա տո լի ան թուր քե րի հայ րե նիք լի նե լու «ապա ցոյց նե րի» փնտրտու քը: Սի րո
ղա կան փնտրտուք, քա նի որ որե ւէ հե տա զօ տու թիւն, վեր լու ծու թիւն եր բեք չէր 
արուել: Եւ չէր ար ւում:

Իրենց էթ նի կա կան հայ րե նի քը սահ մա նե լու դժուա րու թիւն ու նե ցող 
թուր քա կան քա ղա քա կան վեր նա խաւն, իհար կէ, հի ա նա լի հաս կա նում էր, որ 
«ընտ րուած հայ րե նի քը» կամ կայս րու թիւ նից մնա ցած տա րած քը այ լոց էթ նի
կա կան հայ րե նիքն էր, տուե ալ դէպ քում՝ գլխա ւո րա պէս հա յե րի եւ յոյ նե րի, նա եւ 
իրենց կրօ նա կից, չնա յած էթ նի կա պէս դե ռեւս չկազ մա ւո րուած քրդե րի հայ րե
նի քը: 19դ. եւ 20րդ դա րասկզ բին երկ րի արե ւե լե ան հա տուա ծը դե ռեւս ոչ մի
այն բնա կե ցուած էր մեծ թուով հա յե րով, այ լեւ Հա յաս տան (Էր մա նիս տան) էր 

66 Անդ, էջ 106:
67 Танер Акчам, Турецкое национальное «Я», էջ 72:
68 Նոյն (Աք չա մը յղում է 19րդ դա րում օգ տա գոր ծուած փաս տարկ նե րի թուր քա կան աղ բյոր

նե րը):
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կոչ ւում, եւ այդ պէս էր նշւում նա եւ քար տէզ նե րի վրայ69: 1878ին Կ. Պօլ սի մօտ 
գտնուող Սան Ստե ֆա նօ բնա կա վայ րում կնքուած ռուսթուր քա կան պայ մա
նագ րի 16րդ յօ դուա ծով թուր քա կան կող մը պար տա ւոր ւում էր. «Նկա տի առ նե
լով այն, որ ռու սա կան զօր քե րի դուրս բե րու մը նրանց կող մից գրա ւուած Հա
յաս տա նի (ընդգ ծու մը իմն է – Հ. Խ.)` Թուր քի ա յին վե րա դար ձուե լիք վայ րե րից, 
կա րող է այն տէղ առիթ տալ բա խում նե րի եւ բար դու թիւն նե րի, որոնք եր կու 
պե տու թիւն նե րի բա րի յա րա բե րու թիւն նե րի վրայ կ’ու նէ նան վնա սա կար ազ
դե ցու թիւն, Բարձր Դու ռը պար տա ւոր ւում է անյա պաղ կեն սա գոր ծել հա յաբ նակ 
մար զե րի տե ղա կան կա րիք նե րից յա րու ցուող բա րե լա ւում ներ եւ բա րե նո րո գու
թիւն ներ, եւ զերծ պա հել հա յե րի անվ տան գու թիւ նը քրդե րից եւ չեր քէզ նե րից»: 
Այս յօ դուա ծը վե րա բե րում էր գլխա ւո րա պէս Էրզ րու մին, որը պայ մա նագ րի 
19րդ յօ դուա ծով պէտք է վեց ամիս մնար ռու սա կան զօր քե րի վե րահս կո ղու թե
ան տակ, մին չեւ կրքե րը հան դար տուէ ին, թուր քա կան իշ խա նու թիւն ներն անց
նէ ին բա րե փո խում նե րի, եւ ապա վե րա դար ձուէր Թուր քի ա յին: Հա յաս տա նի 
մյոս տա րածք ներն անց նում էին Ռու սաս տա նին:

1919ի սկզբին, երբ Ստամ բու լի սուլ թա նա կան կա ռա վա րու թիւ նը յաղ թած 
Ան տան տի երկր նե րին ու զում էր ցոյց տալ, որ իրենք իս կա պէս դա տա պար տում 
են երիտ թուր քե րին եւ ցա ւում են հա յե րի կո տո րած նե րի հա մար, սուլ թա նի կա
ռա վա րու թե ան մեծ վե զիր Թեւ ֆիկ փա շան իտա լա կան թեր թին տուած հար
ցազ րոյ ցում հենց Էր մա նիս տան/Հա յաս տան անունն է օգ տա գոր ծում՝ ասե լով, 
որ յան ցա գործ նե րի դա տա պարտ ման գոր ծում անա չառ լի նե լու եւ վստա հու
թիւն շա հե լու հա մար մի ջազ գա յին յանձ նա ժո ղով են պա հան ջում. «Եւ րո պան 
մի այն այդ ճա նա պար հով կա րող է ճշմար տու թիւնն իմա նալ: Մենք ոչ մի այն 
չենք ժխտում Հա յաս տա նում (ընդգ ծու մը իմն է – Հ. Խ.) տե ղի ու նե ցած ծանր 
դէպ քե րը, այ լեւ խո րա պէս ցա ւում ենք դրա հա մար»70:

Պարզ է, որ Օս մա նե ան կայս րու թե ան տա րած քում յայտ նուած Հա յաս
տա նի մա սը Հա յաս տան էր նա եւ թուր քա կան իշ խա նու թիւն նե րի հա մար եւ նա
եւ նրանց գի տակ ցու թե ան մէջ էր այն հա յե րի հայ րե նիք: Այն թուր քե րի հայ րե նիք 
դարձ նե լու հա մար, ինչ պէս ցոյց է տա լիս պատ մու թե ան ըն թաց քը, թուր քա կան 
իշ խա նու թիւն ներն անհ րա ժեշտ էին գտնում նախ փո խել անու նը, դա տար կել 
այն այդ հայ րե նի քի տէ րե րից, եւ ջնջել այդ տա րած քի հետ կա պուած հայ կա
կան յի շո ղու թիւ նը: Նոյն տա րին Սան Ստե ֆա նօի Պայ մա նագ րին յա ջոր դած 

69 Արեւմ տե ան Հա յաս տա նի տա րած քը «Էր մա նիս տան» է նշուած. ա) 1803/1804ին հրա տա
րա կուած «Ասի ա կան Թուր քիա» քար տէ զում (քար տէզն առ կայ է Բրի տա նա կան Գրա դա
րա նում, Լոն դոնOIOC 14999.h. 2(2), f. 18), բ) «Մի ջերկ րա կան Շրջան»ի երկ րորդ քար տէ
զում, որը նոյն պէս առ կայ է Բրի տա նա կան Գրա դա րա նում, Լոն դոնOIOC 14999. h. 2(2),f. 5., 
գ) 1867ին հրա տա րա կուած «Օս մա նե ան Եր կիր» քար տէ զում, առ կայ՝ Բրի տա նա կան Գրա
դա րա նում, Լոն դոնMaps 42.d.1, f. 2 (Գալ չե ան Ռ. Հա յաս տա նը Հա մաշ խար հա յին Քար
տէ զագ րու թե ան Մէջ, Երե ւան, Հրա տա րակ չու թիւ նը չի նշված, տպա րա նը՝ Փրինթին ֆո, 
2005, էջ 226, 240, 246):

70 New York Times, 13. 03. 1919 (ըստ՝ Կի րա կո սե ան, Երիտ թուր քե րը, էջ 175):
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Բեռ լի նի Վե հա ժո ղո վի որո շում նե րում Հա յաս տան անունն ար դէն չկար, չնա յած 
Վե հա ժո ղո վի որո շում նե րի քննար կում նե րում օգ տա գործ ւում էր Հա յաս տան 
անու նը71, եւ Հա յաս տա նի Ալաշ կեր տի հո վիտն ու Բա յա զէթն էլ վե րա դար ձուե
ցին Թուր քի ա յին: Ըն դու նուած փաս տաթղ թում «Հա յաս տան» անու նը փո խա
րի նուած էր «հա յաբ նակ մար զեր» բա ռե րով. «Բարձր Դու ռը պար տա ւոր ւում է 
առանց յե տա գայ յա պաղ ման իրա գոր ծել հա յաբ նակ մար զե րում (ընդգ ծու մը 
իմն է – Հ. Խ.) տե ղա կան կա րիք նե րից յա րու ցուած բա րե լա ւում ներն ու բա րե նո
րո գում նե րը եւ ապա հո վել հա յե րի անվ տան գու թիւ նը չեր քէզ նե րից ու քրդե րից: 
Բարձր Դու ռը տէ րու թիւն նե րին պար բե րա բար կը հա ղոր դի այն մի ջոց նե րի 
մա սին, որոնք ին քը ձեռք է առել այդ նպա տա կի հա մար, իսկ տէ րու թիւն նե
րը կը հսկեն դրանց կի րառ մա նը»: Սա Հա յաս տա նը որ պէս հա յե րի հայ րե նիք 
մեր ժե լու գործ նա կան քայլ էր: Եր կու տա րի անց, 1880ից սկսած Սուլ թան Աբ
դուլ Յա միդ Բ.ի կա ռա վա րու թիւ նը ար գե լեց Հա յաս տան անուան յի շա տա կու մը 
պաշ տօ նա կան փաս տաթղ թե րում: «Հրա հանգ տրուեց մա մու լի գրաքնն չա կան 
վար չու թե ա նը՝ ար գե լել «Հա յաս տան» բա ռի, Հայ ժո ղովր դի պատ մու թե ա նը եւ 
աշ խար հագ րու թե ա նը վե րա բե րող անուն նե րի յի շա տա կու մը»72: Թուր քա կան 
պե տա կան անգ լի ա մէտ գոր ծիչ, մեծ վե զիր Քե ա միլ փա շան այս մա սին գրում է. 
«Մենք եւ Անգ լի ան չենք ճա նա չում «Հա յաս տան» բա ռը, եւ պէտք է ջար դուփ
շուր անել այն ծնօ տը, որը կը հա մար ձա կուի նոյ նիսկ ար տա սա նել այս բա ռը: 
Հե տե ւա բար, այս նպա տա կին հաս նե լու հա մար անհ րա ժեշտ է այս հայ ազգն 
ան հետ մաք րել երկ րի երե սից, անո ղո քա բար ոչն չաց նել»73:

1894 – 1897ի յա մի դէա կան հայ կա կան ջար դե րի ժա մա նակ Արեւմ տե ան 
Հա յաս տա նում կո տո րուեց շուրջ 300.000 մարդ, 1909ի Ադա նա յի հա յե րի կո տո
րա ծը հա յե րի թի ւը նուա զեց րեց եւս 30.000ով: Վե րա ցան հա րիւ րա ւոր հայ կա
կան բնա կա վայ րեր՝ գիւ ղեր: Մեծ թուով հա յեր հար կադ րուած եղան մահ մե
դա կա նու թիւն ըն դու նել: Յա ջորդ քայ լը մշա կու թա յին ան ցե ա լի ու րա ցումն էր. 
1896ին Բարձր Դու ռը տե ղա կան իշ խա նու թիւն նե րին հրա հան գել էր անխ նայ 
ոչն չաց նել հայ կա կան յու շար ձան նե րը, որ պէս զի դրանք չյի շեց նեն Հա յաս տա նի 
պատ մա կան ան ցե ա լը եւ հայ ժո ղովր դի մէջ ազ գա յին ան կա խու թե ան գա ղա

71 Крбекян В. Г. (Санкт Петербург), Армянский Вопрос На Берлинском Конгрессе  [Վ. Գ.Կրբե
կյան (Սանկտ Պե տեր բուրգ), Հայ կա կան Հար ցը Բեռ լի նի Վե հա ժո ղո վում], Լրա բեր Հա
սա րա կա կան Գի տու թիւն նե րի, 2002, թիւ 2, էջ 38 (http://lraber.asjoa.am/796/1/20022(25).
pdf ) (Վեր ջին այ ցե լու թիւ նը 17.09.2018):

72 Nuri Osman, Abdul Hamid Sani ve devri saltanati, Istanbul, 1327 (1911), էջ 582 (արա բա տառ: 
Յղւում է ըստ Հա յե րի Ցե ղաս պա նու թիւ նը Ըստ Երիտ թուր քե րի Դա տա վա րու թե ան Փաս
տաթղ թե րի, թարգմ. եւ ծա նօթ.՝ Ա. Հ. Փա փա զե ա նի, Երե ւան, 1989, էջ 7. նա եւ՝ http://www.
lib.mindiaspora.am/4348.html):

73 Саакян Р., Г. Махмурян, Н. Оганесян, А. Манучарян, Новая история Армении в трудах 
современных зарубежных авторов. Ереван, издательство НАН Армении, 1993 [Ռ. Սա հակ
յան, Գ. Մախ մու րյան, Ն. Յով հան նի սյան, Ա. Մա նու չա րյան, Հա յաս տա նի նոր պատ մու թիւ
նը ար տա սահ մա նյան ար դի հե ղի նակ նե րի աշ խա տու թիւն նե րում.], պատ. խմբա գիր Ռ. 
Սա հա կե ան, Երե ւան, ՀՀ ԳԱԱ հրատ., 1993], էջ 15,17:
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փար չա ռա ջաց նեն74: Սա սու նի ջար դե րը դեռ շա րու նակ ւում էին, երբ 1896ին Ֆ. 
Գրի նը գրում է, որ «Հա յաս տա նը Թուր քի ա յում ար գե լուած բառ է», «Թուր քա
կան կա ռա վա րու թիւ նը ջա նում է Հա յաս տա նի անու նը փո խա րի նել «Քուր դիս
տան»ով»75: Նոյն ջար դե րը նկա տի ու նէ նա լով է, որ Ֆրան սի ա ցի Մ. Գ. Ռո լէն
Ժեկ մէ նը, ծաղ րե լով Թուր քի ա յի իշ խա նու թիւն նե րին, գրում է. «Հայ ազ գը հո 
չդա դա րե՞ց գո յու թիւն ու նէ նալ այն պատ ճա ռով, որ թուր քա կան կա ռա վա րիչ նե
րը կա մե ցան իրենց պաշ տօ նա կան աշ խար հագ րու թիւ նից ջնջել «Հա յաս տան» 
անու նը եւ այն փո խա րի նել Քուր դիս տա նով»76: Յի րա ւի, «Հա յաս տան» անուան 
պաշ տօ նա կան ջնջու մը այն չէր ջնջում նոյ նիսկ իշ խա նա ւոր նե րի բա ռամ թեր
քից, մինչ դեռ ֆի զի կա կան հա յե րի բնաջն ջու մը հայ րե նի քը մաք րում էր այդ հայ
րե նի քի տէ րե րից:

Կրկին անդ րա դառ նանք Աք չա մի ասած «Փոքր Ասի ա յին»: Աք չա մը այդ 
տա րած քի հետ թուր քե րի կա պը բնու թագ րում է «օթե ւան» բա ռով: Տուե ալ դէպ
քում դա իս կա պէս ամէ նա ճիշտ ընտ րուածն բառն էր. այն օթե ւան էր Բալ կան նե
րից՝ Ռու մի ա նի ա յում, Յու նաս տա նում, Բուլ ղա րի ա յում, Սեր բի ա յում պաշ տօ նա
վա րող թուր քե րի հա մար, որոնք այդ երկր նե րի ազա տագ րում նե րի ըն թաց քում 
նախ կին գա ղութ նե րից գլխա պա տառ փախ չում էին դե ռեւս կայս րու թե ան 
վար չա կան տի րոյ թում գտնուող մա սեր, եւ թուր քե րի հետ հա մա գոր ծակ ցած, 
թրքա խօ սա ցածիս լա մա ցած, մա սամբ թրքա ցուած սերբբուլ ղարռու մինյոյն
ար նա ւուտ նե րի հա մար, ով քեր թուր քա կան իշ խա նու թե ան վե րա ցու մից յե տոյ 
կա՛մ հա ւաք ւում էին նախ կին թուր քա կան վի լա յէթ Բոս նիաՀեր ցո գո վի նա յում 
եւ Կո սո վո յում, որ տեղ ար դէն իսկ մեծ էր մահ մե դա կան նե րի թի ւը, կա՛մ՝ կրկին 
փախ չում դե ռեւս կայս րու թե ան վար չա կան տի րոյ թում գտնուող մա սեր: 1878ի 
այդ փա խուս տը հայ ժա մա նա կա գիր Արիս տա կես Տեվ կան ցի նկա րագ րու թե
ամբ շատ պատ կե րա ւոր է. «Հու նաս տա նի ու Թրա կի ոյ բնա կիչ թուր քերն իրենց 
սեպ հա կան հա մա րած գա ւառ նե րեն ոչ ձիւն ու ձմեռ, ոչ օրն ու գի շեր կրցան 
մտա ծել, մեծն ու պզտիկ մերկ ու կո ղո պուտ փախ չիլ ու թագ չիլ աճա պա րե
ցին, ազա տուիլ ար դար վրէ ժոց տու ժէն ու պա տի ժէն, տե ղա ցին ու խառ նուե
ցան իբ րեւ լեշ կեր հաւ քեր սուլ թա նի քա ղաքն Պօլիս: Բիւ զա նի դոնն Բա բե լոն 

74 Биржевые ведомости  [Բիր ժա յի տե ղե կա տու], 1896, թիւ 109:
75 Грин Фр., Армянский кризис и владычество турок (Сасунская резня)//Положение армян в 

Турции до вмешательства держав в 1895 году: Речь Гладстона, ст.: РоленЖекмена, Мак
коля, Грина, Диллона, Диева и др. / Предисловие профессора графа Л. А. Камаровского, 2е 
издание, Москва, Типография «Рассвет», 1896 [Գրին Ֆ. Ռ. Հայ կա կան ճգնա ժա մը եւ թուր
քե րի տի րա պե տու թիւ նը (Սա սու նի կո տո րած նե րը)//Հա յե րի վի ճա կը Թուր քի ա յում մին չեւ 
Տէ րու թիւն նե րի մի ջամ տու թիւ նը 1895թ.: Գլադս տո նի ճա ռը, Ռօ լենԺեկ մե նի, ՄակԿօ լի, 
Գրի նի, Դիլ լօ նի, Դի ե ւի եւ այ լոց հոդ ված նե րը, նա խա բա նը՝ պրո ֆե սոր, իշ խան Լ. Ա. Կո մա
րովս կի, 2րդ հրա տարկ., Մօս կուա, 1896], էջ 252, 254:

76 Ролен Жекмен. Армения, армяне и трактаты// Положение армян в Турции до вмешательства 
держав в 1895 году... [Ռօ լենԺեկ մեն Գ. Հա յաս տա նը, հա յե րը եւ տրակ տատ նե րը//Հա յե րի 
վի ճա կը Թուր քի ա յում մին չեւ 1895թ.ի Տէ րու թիւն նե րի մի ջամ տու թիւ նը...], էջ 57:
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մի դար ձեր էր: Տա ճիկ ներ կ’ասե ին անա պա պա կիւ նիւ [ահեղ իրա վի ճակ]»77: 
Եր կար ժա մա նակ նե րի ըն թաց քում միշտ թուր քե րից էին փախ չում, հի մայ թուր
քերն ու թրքա ցած ներն էին փախ չում: Այդ փա խուս տից ու ղիղ քա ռա սուն տա րի 
յե տոյ վի ճա կը կրկնւում էր՝ Առա ջին Աշ խար հա մար տում պար տու թիւ նից յե տոյ 
արեւ մուտ քից կրկին թուր քեր ու թրքա ցած ներ էին փախ չում: Եր կու դէպ քում 
էլ գործ ու նէնք փաս տա ցի հայ րե նիք չու նե ցող կամ հայ րե նի քի հան դէպ իրա
ւուն քը կորց րած եւ ըն դա մէ նը «օթե ւան» փնտրող մի զան գուա ծի հետ, որին 
ըն դու նում էին մի այն Փոքր Ասի ա յում եւ փոր ձում ու ղար կել արե ւելք: Խնդի րը 
դժուա րա նում էր նրա նով, որ այդ «օթե ւան»ը քրիս տո նե այ հա յե րի, յոյ նե րի հի
նա ւուրց, ինչ պէս նա եւ մահ մե դա կան քրդե րի ձեռք բե րած նոր հայ րե նիքն էր, եւ 
որ աւե լի կա րե ւոր է՝ նրանք շա րու նա կում էին ապ րել իրենց հայ րե նի քում: Չնա
յած հա յե րին եւ յոյ նե րին մահ մե դա կա նաց նե լու եւ ձու լե լու ջան քե րին, նրանց 
զգա լի մա սը շա րու նա կում էր մնալ քրիս տո նեա եւ ու նէ ին ցայ տուն ար տա հայ
տուած ազ գա յին ինք նու թիւն, իսկ մահ մե դա կա նա ցած նե րի մի այն փոքր մասն 
էր թրքա նում: Եր կար տա րի ներ հա յե րին ու յոյ նե րին իրենց հայ րե նի քում մահ
մե դա կա նաց նե լով, Օս մա նե ան կայս րու թե ան կա ռա վա րիչ նե րը կար ծեք թէ չէ
ին գի տակ ցում, որ առ նուազն արե ւել քում մահ մե դա կա նա ցող նե րը ոչ թէ թրքա
նում էին, այլ մեծ մա սամբ՝ քրդա նումարա բա նում, մե ծաց նե լով այդ տա րած քի 
նկատ մամբ քրդե րի եւ արաբ նե րի հայ րե նի քի իրա ւուն քը: Եթէ նոյ նիսկ քրդե րը 
«հայ րե նի քը» չա փում էին աշի րէ թա յին տա րածք նե րով, ապա չիս լա մաց(ու)ած 
հա յերն ու յոյ նե րը հայ րե նի քը չա փում էին իրենց նախ կին պե տա կան ծա ւալ նե
րով, իրենց նախ նի նե րի ներդ րու մով, այդ հայ րե նի քի ամէն թիզ հո ղի, կա ռոյ ցի 
հետ կա պուած պատ մամ շա կու թա յին ան ցե ա լով եւ այդ հայ րե նի քի տա րած քում 
իրենց ան ցե ա լով եւ զար գաց ման հնա րա ւոր հե ռան կար նե րով: Նրանց հա մար 
դա ժա մա նա կա ւոր «օթե ւան» չէր: Ոչ էլ ժա մա նա կա ւոր տնտե սա կան տա րածք: 
Արան քում «թուրք»ի եւ «թուր քա կան հայ րե նի քի գա ղա փար»ի տա րած քը զգա
լի օ րէն փոք րա նում էր՝ սահ մա նա փա կուե լով Ասի ա կան Թուր քի ա յի արեւ մուտ
քի՝ թրքա խօս բնակ չու թե ան քա նա կա կան գե րակշ ռու թե ան վայ րով: Վերջ ի 
վեր ջոյ հենց այս հան գա մանքն էր ընկ նում Առա ջին Աշ խար հա մար տից յե տոյ 
Փա րի զի Խա ղա ղու թե ան հա մա ժո ղո վի ըն դու նե լիք որո շում նե րի հիմ քում՝ Էր
մա նիս տա նը՝ Հա յաս տա նը հա յե րին, յու նա կան արե ւել քը՝ Յու նաս տա նին, հա
րա ւը՝ քրդե րին, արեւ մուտ քը՝ թուր քե րին: Բայց երե կուայ «օս ման ցին»՝ ահ ռե լի 
կայս րու թե ան տէ րը, իրա կա նում որ քան էլ փոք րա թիւ, եւ րո պա կան եւ արա բա
կան տա րածք նե րի կորս տից յե տոյ, դժուա րա նում էր հաշ տուել Անա տո լի ա յից 
զի ջում նե րի հետ: Վերջ ի վեր ջոյ ար դէն 30 – 40 տա րի եթէ ոչ թուր քա կան, ապա 
օս մա նա կան ընտ րա խա ւի շրջա նակ նե րում ներդր ւում էր «Անա տո լի ան թուր
քա կան հայ րե նիք է» գա ղա փա րը: Եւ եթէ կայս րու թիւ նում կա րող էին ապ րել 

77 Տեւ կանց Արիս տա կէս, Այ ցե լու թիւն ի Հա յաս տան, 1878թ:, Հայ կա կան ՍՍՀ ԳԱ հրա տա
րակ չու թիւն, Երե ւան, 1985, էջ 19:
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բա զազգ հար կա տու ներ, ապա «հայ րե նի քում» մի այն թուր քեր պի տի ապ րէ ին: 
Սա էլ ընկավ Երիտ թուր քե րի «թուր քա կան հայ րե նի քի» գա ղա փա րի հիմ քում78:

Աք չա մը չի անդ րա դառ նում նախ՝ Սան Ստե ֆա նօ յում, ապա՝ Բեռ լի նի 
Վե հա ժո ղո վում «Հայ կա կան Հար ցի» հա նած աղ մու կին, Անա տո լի ա յում հայ
կա կան հայ րե նի քի մա սին գի տե լի քի տա րած մա նը: Հան րա յայտ է, սա կայն, որ 
հենց դրա՛նք զգա լի օ րէն փո խե ցին Անա տո լի ա յի նկատ մամբ թուր քա կան վե
րա բեր մուն քը, դրա՛նք առա ջադ րե ցին Անա տո լի ան «թրքաց նե լու» օրա կար գը: 
Չի խօ սում, հա ւա նա բար որով հե տեւ դրանք «թուր քա կան վեր ջին օթե ւա նի» 
փնտրտու քի հաս տա տու մը չէ ին:

Այդ քան տա րի ներ «Անա տո լի ան թրքաց նե լու» քա ղա քա կան ծրա գի
րը մտմտա ցող նե րը եր բեք Անա տո լի ան թրքաց նե լու հա սա րա կա կանմշա կու
թա յին բա ղադ րի չի մա սին չեն մտա ծել: Սկզբից եւէթ այն ու նե ցել է մի այն մէկ 
ուղ ղուա ծու թիւն՝ բնակ չու թե ան դուրս մղման, տե ղա հան ման, կո տո րած նե րի: 
Նոյ նիսկ «թուր քե րին թրքաց նե լու» Երիտ թուր քե րի գա ղա փա րը մշա կու թա յին 
բա ղադ րիչ չի ու նե ցել: Չխօ սե լով այն մա սին, որ 19րդ դա րա վեր ջին եւ 20րդ 
դա րասկզ բին դե ռեւս քա ղա քա կան եւ գի տահա սա րա կա կան քննար կում նե
րի տի րոյ թում բա ցա կա յում էր «թուր քա կան մշա կոյթ» հաս կա ցու թե ան առար
կա յա կան ձե ւա կեր պու մը, նկա տենք, որ Օս մա նե ան կայս րու թե ան ասի ա կան 
մա սի արե ւել քում՝ Արեւմ տե ան Հա յաս տա նի տա րած քում չկար ո՛չ թուր քե րէն 
լե զու, ո՛չ ան հաս կա նա լի թուր քա կան մշա կոյթ: Թուր քա կա նի իմաս տով այն 
պար զա պէս Օս մա նե ան կայս րու թե ան վար չաքա ղա քա կան են թա կա յու թե ան 
հար կա տու բնակ չու թե ամբ տա րածք էր: Ազ գա յին ձուլ ման մշա կու թա յին քա ղա
քա կա նու թե ան հա մար նախ պէտք էր «ազ գա յին մշա կոյթ»ը հաս կա նալ, ինչն 
իս պառ բա ցա կա յում էր կայս րու թիւ նում, երկ րորդ՝ դա դժուար, եր կա րա տեւ եւ 
ոչմիշտ ծրագ րուա ծին հա մա պա տաս խա նող ար դիւն քով գոր ծըն թաց է: Երիտ
թուր քե րը գե րա դա սե ցին արագ ու թուա ցե ալ ար դիւ նա ւէտ ճա նա պար հը՝ նոր 
ձե ւա ւո րուող «թուր քա կան հայ րե նի քը» Հա յոց Ցե ղաս պա նու թե ամբ հա մա րեա 
վերջ նա կա նա պէս մաք րե ցին հա յե րից: Բայց դա չէր լու ծում եւ այդ պէս էլ չլու
ծեց Թուր քի ա յի բնակ չու թե ան գի տակ ցու թե ան մէջ Անա տո լի ան «թուր քա կան 
հայ րե նիք» դարձ նե լու խնդի րը: Բալ կան նե րից փա խած ներն էլ ամէն կերպ դի
մադ րում էին իրենց արե ւելք ու ղար կե լու ծրագ րե րին՝ դա փաս տա ցի աք սոր էր 
ըն կալ ւում:

78 Ավա գյան Ա. Գ., Մի ա տարր թուր քա կան բնակ չու թե ամբ տա րած քի ստեղծ ման երիտ թուր
քա կան ռազ մա վա րու թյու նում արե ևմ տա հա յու թյան հայ րե նազրկ ման ծրա գի րը// Հա յաս
տա նի Հան րա պե տու թե ան Պաշտ պա նու թե ան Նա խա րա րու թե ան Դրաս տա մատ Կա նա
յե ա նի անուան Ռազ մա վա րա կան Հե տա զօ տու թյոն նե րի Ինս տի տու տի Ռազ մա գի տա կան 
Հան դէս, 1 – 2 (83 – 84). 2015, էջ 51 – 62:
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Ինչ պէս 19դ. երկ րորդ կե սին, Առա ջին աշ խար հա մար տի հե տե ւան քով 

20րդ դա րասզ բին նոյն պէս Օս մա նե ան կայս րու թիւ նը տա րած քա յին մեծ կո
րուստ ներ էր ու նե ցել եւ, բնա կա նա բար, զգա լի չա փով կրճա տուել էր նա եւ 
բնակ չու թե ան թի վը: Հե տա զօ տող Haluk Cillovի կար ծի քով Քե մա լի կող մից կա
ռու ցուած Թուր քի ա յի հան րա պե տու թե ան՝ Օս մա նե ան կայս րու թիւ նից բա ժին 
ըն կած հա տուա ծում ամ բողջ բնակ չու թիւ նը 1831ին կազ մել է 7.0 – 7.5 մլն մարդ, 
1844ին՝ 10.5 – 11.0 մլն, 1880ին՝ 11.8 մլն մարդ79: Որ քա՞նն էր նրան ցից «թուրք», 
մաս նա ւո րա պէս նա եւ 1880ին, եւ որ քա՞նը՝ 1919ին, երբ Մուս տա ֆա Քե մա լը 
ծրագ րեց Օս մա նե ան կայս րու թե ան մի մա սը դարձ նել թուր քա կան հայ րե նիք: 
Այդ խնդի րը հաս կա նա լու հա մար նախ պետք է հաս կա նալ, թե այդ բնակ չու թիւ
նից ում կա րե լի էր թուրք հա մա րել կամ անուա նել:

Յի րա ւի, դժուար է վստահ լի նել, թէ «թուր քա կան հայ րե նի քի» մա սին 
խօ սող նե րը ի՞նչ նկա տի ու նէ ին «թուրք» ասե լով: Ո՞վ էր այդ հայ րե նի քին յա ւակ
նող թուր քը կամ ո՞վ պի տի լի նէր թուր քը:

Յայտ նի է, որ Աբ դուլ Յա մի դին «թուրք»ը քիչ էր մտա հո գում: Նրա դա
տո ղու թիւն նե րում առաջ նա յի նը «օս ման լըն» էր՝ էթ նի կու թե ան չեն թար կուող մի 
հաս կա ցու թիւն, որը Բարձր Դռան չա փա նիշ նե րով նախ եւ առաջ սուլ թա նին 
ծա ռա յող թրքա խօս սուն նի մահ մե դա կան ներն էին: Սուլ թա նը գտնում էր, որ 
Օս մա նե ան պե տու թիւ նը, իր ազ գա յին բազ մա զա նու թե ամբ հան դերձ, կրօ նա
կան մի ա տար րու թե ամբ մի աս նա կան է. «Մեր ժո ղո վուրդ նե րի մէջ կան թուր
քեր, արաբ ներ, յոյ ներ, ար նա ւուտ ներ, բուլ ղար ներ, քրդեր, նեկ րեր եւն., սա կայն 
հա ւա տը սրանց բո լո րին մի աց նում եւ դարձ նում է մի ըն տա նիք, եւ օս ման ցի նե
րի մա սին խօ սե լիս եր բեք մեր ազ գա յին առանձ նա յատ կու թիւն նե րը չեն աչ քի 
առաջ ու նէ նում, այլ այն փաս տը, որ մենք բո լորս էլ հա ւա տա ցե ալ ներ ենք [սուն
նի մահ մե դա կան ներ ենք]: Ես նախ եւ առաջ հա ւա տա ցե ալ նե րի իշ խանն եմ, եւ 
դրա նից յե տոյ մի այն օս ման ցի նե րի մի ա պե տը»80: Սա ասուել է այն ժա մա նակ, 
երբ ար դէն Օս մա նե ան կայս րու թե ան 1876ին ըն դու նուած Սահ մա նադ րու թե ան՝ 
Թան զի մա թի 8րդ յօ դուա ծով սահ մա նուել էր, որ «Կայս րու թե ան բո լոր հպա
տակ նե րը, ան կախ նրանց հա ւա տի կամ կրօ նի, կոչ ւում եմ օս ման ներ»: Բայց 
Սահ մա նադ րու թիւ նը մի բան է, կայս րու թե ան մի ա պե տի գի տակ ցու թիւ նը՝ այլ 
բան: Վեր ջի նիս յա մար «օս ման նե րը» նախ եւ առաջ «հա ւա տա ցե ալ ներն» էին՝ 
սուն նի մահ մե դա կան նե րը: Եւ ի վեր ջո սուլ թա նի՝ «նախ եւ առաջ հա ւա տա ցե ալ
նե րի իշ խանն եմ, եւ դրա նից յե տոյ մի այն օս ման ցի նե րի մի ա պե տը» ըն կա լու մը 

79 Haluk Cilov, La population totale et la population active de la Turquie d’après les recensements: 
«Population» 12e année, n°1, 1957», 93102 էջեր, էջ 95 https://www.persee.fr/doc/pop_0032
4663_1957_num_12_1_5554?fbclid=IwAR025Nf2w6CPbV9Ydfac9lHUBnH173ELdBQnX8YE2f9
VQicBVNqxKJIyn8(այ ցե լել եմ 12. 10. 2018):

80 Պե տո յան Ս.  Հ., Թուր քե րը Թուր քե րի Մա սին, Հ. 1, Երե ւան, ԵՊՀ հրա տա րակ չու թիւն, 2011, 
էջ 181:
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նոյն պէս Սահ մա նադ րու թիւ նում ամ րագր ված էր: Նոյն 1876ի Սահ մա նադ րու
թիւ նը եր կու այլ յօդ ւած նե րով ընդգ ծում էր երկ րի մահ մե դա կան բնակ չու թե ան 
եւ խա լի ֆա յի առաջ նու թիւ նը: Յօ դուած 3ով սահ ման ւում էր, որ «Օս մա նե ան 
գե րա գոյն իշ խա նու թիւ նը, ի դէմս իս լա մի կենտ րօ նա ցուած լի նե լով մեծ խա լի
ֆա յու թե ան իշ խա նի ձեռ քին, պատ կա նում է Օս մա նի դի նաս տի ա յի վեր ջին ար
քա յազ նին»: Սրա նով ընդգծ ւում էր, որ Օս մա նե ան կայս րու թիւ նում խա լի ֆա յու
թե ան ինս տի տու տը, խա լի ֆը Օս մա նի դի նաս տի ա յի իշ խա նու թե ան նկատ մամբ 
վե րա դաս է, եւ Օս մա նի դի նաս տի ա յի ար քա յազ նը Օս մա նե ան կայս րու թիւ նում 
գե րա գոյն իշ խա նու թիւն է ներ կա յաց նում, որո հե տեւ նրա ձեռ քին է մեծ խա լի ֆա
յու թե ան իշ խա նու թիւ նը: Եւ 4րդ հօդ վա ծը՝ «Նո րին Մե ծու թիւն Սուլ թա նը, խա լի
ֆա կո չուե լու ու ժով, մահ մե դա կան կրօ նի հո վա նա ւորն է: Նա բո լոր օս ման նե րի 
իշ խողն է եւ փա դի շա հը»: Այս պի սով Սահ մա նադ րու թե ամբ նոյն պէս կայս րու թե
ան «օս ման ներ» կո չուող հպա տակ նե րը եր կու մա սի էին բա ժան ւում՝ խա լի ֆա
յի կող մից հո վա նա վո րուած հա ւա տա ցե ալ մահ մե դա կան նե րի, եւ փա դի շա հի 
պարզ հպա տակ ան հա ւատ նե րի: Բայց Սահ մա նադ րու թե ամբ «Կայս րու թե ան 
բո լոր հպա տակ նե րին» «օս ման ներ» կո չե լով՝ այդ հպա տակ նե րը ոչ քա ղա քա
ցի ա կան յարաբերու թիւն նե րում, ոչ ինք նու թե ամբ «օս ման ներ» չէ ին դար ձել:

Բնակ չու թե ան գի տակ ցու թե ան մէջ օս ման նե րը «Օս ման լը ներն» էին, 
որի «լը» պատ կա նե լու թե ան ցու ցի չը դա սա յին էր եւ նշա նա կում էր Օս մա նե
ան կայս րու թե ան ահ ռե լի տա րած քում երկ րի կա ռա վա րումն իրա կա նաց նող 
դա սին, շեր տին պատ կա նող ներ: 13րդ դա րում սել ջուկ նե րի կայս րու թիւ նը տա
պա լած թուրք Օս մա նի՝ Էր թօղ րու լի որ դու հիմ նադ րած դի նաս տի ան շա րու նա
կող նե րը՝ «որ դի ներն» էին «օս ման լը»նե րը (օս մա նի որ դի ներ), որոնք հա րիւ րա
մե ակ նե րի ըն թաց քում բռնու թե ամբ կամ սո ցի ա լա կան գայ թակ ղու թիւն նե րով 
մահ մե դա կանց րել՝ «օս մա նաց րել» էին իրենց տի րա պե տու թե ան տա րածք նե
րի ժո ղո վուրդ նե րի ազ նուա կա նու թե ա նը՝ նրանց տա լով «օս ման լը» անու նը: 
Նրանք, սա կայն, ամէ նից աւե լի յա ճախ «թուր քա կան ծա գում» չու նէ ին եւ ոչ յա
ւակ նու թիւն, ոչ էլ ցան կու թիւն ու նէ ին «թուրք» լի նել կամ «թուրք» կո չուել: 19րդ 
դա րում ար դէն «Օս մա նա կան պե տա կան պաշ տօ նե ա նե րը իրենց ծա գու մով 
թուր քեր չէ ին: Վա ղուց աւան դա կա նա ցել էր, որ քրիս տո նե ա նե րի իս լա մա ցած 
երե խա նե րը յա տուկ դպրոց նե րում հա մա պա տաս խան կրթու թիւն էին ստա նում 
եւ հա մալ րում օս մա նե ան վար չա րար նե րին»81: Իսկ Աբ դուլ Յամիդի իշ խա նու
թե ան շրջա նում նրանց շար քե րը հա մալ րում էին նա եւ սուլ թա նի վստա հու թիւ նը 
եւ հո վա նա ւո րու թիւ նը վա յե լող, «չեր քէզ ներ» հա ւա քա կան անու նով յայտ նի հիւ
սիս կով կա սե ան բազ մա լե զու մահ մե դա կան նե րը (աբ խազ, շափ սուղ, կա բար
դի, բես լե նէյ, բժե դուղ, մա խո շեւ, թե միր գօյ, հա թու կայ, աբա ձէխ, ու բըխ, չեր քէզ, 
օս, չե չէն, աւար…), ով քեր մեծ քա նա կու թե ամբ Թուր քիա էին տե ղա փո խուել 
19րդ դա րի երկ րորդ կե սին, յատ կա պէս Հիւ սի սա յին Կով կա սը Ցա րա կան Ռու
սաս տա նի կող մից նուա ճե լուց յե տոյ: Այ սինքն՝ գլխա ւո րա պէս 1860ական նե րից 

81 Танер Акчам, Турецкое национальное «Я», էջ 9:
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յե տոյ: Ըստ Ա. Աւա գե ա նի, «Աբ դուլ Յամիդ երկ րոր դը պե տու թե ան ամէ նա կա
րե ւոր պաշ տօն նե րին նշա նա կում էր իր հա մար վստա հե լի երեք մահ մե դա կան 
ժո ղո վուրդ նե րի՝ չեր քէզ նե րի, ալ բան նե րի եւ քրդե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րին»82: 
Այս նո րե լուկ «օս ման նե րը» ռազ մա տենչ էին, սուն նի մահ մե դա կան էին, բայց 
թուրք չէ ին: «Թուր քե րը» շա րու նա կում էին դուրս մնալ Աբ դուլ Յամիդի հե
տաքրք րու թիւն նե րի շրջա նա կից:

19րդ դա րի Օս մա նե ան վար չա րար նե րի գի տակ ցու թե ան մէջ թուր քե րը 
միջ նա դա րում կենտ րո նա կան իշ խա նու թե ան դէմ յա ճա խա կի սո ցի ալկրօ նա
կան ապս տամ բու թիւն ներ բարձ րաց րած անա տո լի ա կան մա սամբ նստա կե ցու
թե ան ան ցած, մա սամբ քո չուոր կեն սա ձեւ վա րող (վեր ջին ներս աւե լի հայտ նի 
էին «իւ րիւկ» անուով) թուրք մէն գիւ ղա ցի ներն էին: Վար չա րար օս ման նե րի 
կող մից նրանց հան դէպ ան թա քոյց ար հա մար հանք կար: 19րդ դա րի կե սե րին 
Եվ րո պա յում Թուր քի ա յի մա սին պատ կե րա ցում նե րի սնունդ հան դի սա ցած 
«Lettres sur la Turquie» ֆրան սա լե զու գրքի հե ղի նա կը՝ Ժան Ան րի Աբ դո լո նիմ 
Ու բի չի նին 1853ին գրում է, որ օս ման նե րը «ցան կա ցած այլ անուն մեր ժում են 
եւ թուրք (ընդգ ծու մը հե ղի նա կինն է – Հ. Խ.) բա ռը նրանց լեզ ւում հա ւա սա րա զօր 
է «ան կիրթ գիւ ղա ցի, բար բա րոս» բա ռին, որը նրանք օգ տա գոր ծում են թուրք
մէն նէ րի կամ Կենտ րո նա կան Ասի ա յի նրանց այլ ցե ղա կից նե րի նկատ մամբ»83: 
Մի ջին Ասի ա յի թրքա լե զու ժո ղո վուրդ նե րի հետ էթ նոմ շա կու թա յին ազ գակ ցու
թե ան թե մա նե րով Ստամ բու լի մտա ւո րա կան նե րի հետ 19րդ դա րի վեր ջին ու
նե ցած զրոյց նե րից հուն գար արե ւե լա գէտ Վամ բե րին նոյն պէս նկա տել էր, որ 
ստամ բուլ ցի նե րը խո րա պէս վի րա ւոր ւում էին «այդ քո չուոր նե րին» իրենց հետ 
հա մե մա տե լուց եւ «թուր քե րին հա մա րում էին ստո րա կարգ գիւ ղա ցի ներ»84: 
«Թուրք» եզ րը վի րա ւո րա կան նշա նա կու թե ամբ էր օգ տա գործ ւում թէ՛ Եւ րո պա
յում, թէ՛ Օս մա նե ան կայս րու թիւ նում: Այն օգ տա գոր ծում էին որ պէս ան տաշ, 
անգ րա գէտ, բթա միտ, վայ րե նի, դա ժան մար դու բնու թա գիր: Յայտ նի օս մա նե
ան պատ մա գիր Նայ մա Մուս տա ֆա էֆեն դին, օրի նակ, գրում էր «յի մար թուր
քեր» «թուր քի կեղ տոտ մռութ» «թուրք խա բե բայ», «շան մռութ թուրք» եւն.85: 
Նրանց, ում «թուրք» էին ասում, քրդե րը որա կում էին Թուր քի ա յում ոչպա
կաս ար հա մար հա կան «հո ռոմ» բա ռով: Ինչ պէս գրում է Դեր սի մում տե ւա կան 
ապ րած հայ հե ղի նակ Անդ րա նի կը, «Ղը զըլ բաշ նե րը, օս ման ցի նե րու ըսա ծով՝ 
ռա ֆա զի ներ (ան հա վատ, սնա պաշտ) են, իսկ իրենք ալ ղը զըլ բաշ նե րու մօտ՝ 
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նեխ ված մահ մե դա կան ներ են, կամ ըստ ընդ հա նուր քրդաց՝ հո ռոմ ներ են (հո
ռոմ նե րեն սեր ված, պոռն կոր դի ներ)»86:

Որոշ թուրք հե տա զօ տող ներ հա մա րում են, որ թուր քի բա ցա սա կան կեր
պա րի ձե ւա ւոր ման ակունք նե րում ըն կած էր հենց արա բամու սուլ մա նա կան վե
րա բեր մուն քը, այդ թւում՝ Ղու րա նի մէկ նա բա նու թիւն նե րը, որոն ցում թուր քե րը 
յա ճախ են հա մե մատ ւում/նոյ նաց ւում գա զան նե րի հետ, հա մար ւում «գա զան
ներ եւ մարդ կու թե ան թշնա մի ներ», «մարդ կու թե ան հա մար աղէտ դար ձած 
ցեղ», իսկ աւան դա բար Մու համ մէդ մար գա րէ ին վե րագ րուող որոշ բա նաս տեղ
ծա կան տո ղե րում աս ւում է, որ «մին չեւ մենք չպա տե րազ մենք հարթ վա հան 
յի շեց նող դէմ քով նե ղաչք, կարմ րա դէմ, հար թա քիթ թուր քե րի դէմ, ար դար դա
տաս տա նի օրը չի գայ»87: Գու ցէ եւ արա բամու սուլ մա նա կան «թուր քի» ըն կա
լու մը ազ դել է իրենց՝ թրքա խօս նե րի ինք նա պա տա կե րա ցում նե րի վրայ, բայց 
ոչիս լա մա կան աշ խար հը դա տո ղու թիւն նե րի սնման այլ աղ բյոր ներ ու նէր, եւ 
դրանք նոյ նիսկ գա լիս էին ոչ մի այն «թուր քե րի» յայտ նու թե ան վաղ շրջա նից, 
այլ հենց 19րդ դա րից, երբ օս մա նե ան վար չա րար նե րը բա ցա ռիկ դա ժա նու թե
ամբ ճնշում էին կայս րու թե ան դէմ ըմ բոս տա ցող ժո ղո վուրդ նե րին: Թուրք պո
էտ Զիա փա շան դե ռեւս 19րդ դա րա կէ սե րին էր խօ սում «օս ման նե րի» անու նը 
բար բա րո սին հա ւա սա րեց նող այդ երե ւոյթ նե րի մա սին: Հա կա դար ձե լով մեծ 
վե զիր Ալի փա շա յի պար ծան քին, թէ յու նա կան կղզի նե րից մէ կը մնաց Օս մա նե
ան կայս րու թե ա նը, որո վե տեւ թուր քա կան բա նա կը կո տո րեց 50 հա զար յոյ նե
րի, նա գրում է. «Աւե լի լաւ էր այդ կղզին մի ա նար Յու նաս տա նին, քան այդ պէս 
տու ժէր օս մա նի անու նը, որն այ սօր Եւ րո պա յում ըն կալ ւում է որ պէս բար բա
րո սի խորհր դա նիշ»88: Ահա հպար տու թե ան աղ բյոր հան դի սա ցող, բայց էթ նի
կա կան իմաստ չպա րու նա կող «օս ման ցի» եւ «մահ մե դա կան» բա ռե րը պի տի 
փո խա րի նուե ին ար հա մա րե լի «թուրք» բա ռով:

«Թուրք»ը նա եւ գա ւառ նե րի նստա կե աց գիւ ղա կան թրքա խօս բնակ չու
թիւնն էր, որոնց զգա լի մա սը մահ մե դա կա նա ցելթրքա խօ սա ցուել էր այդ տա

86 Անդ րա նիկ, Տէր սիմ, Ճա նա պար հոր դու թիւն եւ տե ղագ րու թիւն, Թիֆ լիս, Թիֆ լի սի հա յոց 
հրա տա րակ չա կան ըն կե րու թիւն, N188, 1900, Էջ 199 – 200: Շիա Ղզլբաշ նե րի կող մից օս
մա նե ան թուր քե րին «հո ռոմ» անուա նե լու մա սին տես նա եւ Hür Ayşe. Alevistan, Zazaistan 
ve Kürdistan, 1980’lerde Alevi/Kızılbaş uyanışı, Kürtler arasına ayrımcılık ekmek için doğrudan 
devletçe yönetiliyordu. Bugün de Zazalık meselesine böyle yaklaşılıyor [Հյուր Այ շէ: Ալե վիս
տան, Զա զա իս տան եւ Քրդստան: Ալե ւիկզլբաշ նե րի 1980 զար թօն քը եւ քրդա կան մի ջա
ւայ րի խտրա կա նու թիւ նը ղե կա ւար վում էր ան մի ջա կա նո րեն պե տու թե ան կող մից: Ահա 
ինչ պէս է այ սօր լուծ ւում զա զա նե րի խնդի րը](17/03/2013, http://www.radikal.com.tr/yazarlar/
aysehur/alevistanzazaistanvekurdistan1125474/); Петрушевский И.  П., Очерки по истории 
феодальных отношений в Азербайджане и Армении в 14начале 19вв. Изд. Ле нин грагского 
государственного университета, Ленинград [Պետ րու շեւս կի Ի. Պ. Ակ նարկ ներ Ադր բե ջա նի 
եւ Հա յաս տա նի 14 – 19դդ. ֆե ո դա լա կան յարաբերու թիւն նե րի պատ մու թիւ նից, Լե նինգ րա
դի Պե տա կան Հա մալ սա րա նի հրա տա րակ չու թիւն, Լե նինգ րադ ], 1949, էջ 170:

87 Танер Акчам, Турецкое национальное «Я»,  էջ 910 (Աքչամն ինքը յղում է Ilhan Arsel, Arap 
Milliyetçiliği ve Türkler, Istanbul, 1987, էջ 37):

88 Авакян Арсен, Черкесский фактор…,  էջ 8:
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րածք նե րի քրիս տո նե ա նե րից, Եւ րո պա յում՝ սլա ւոն նե րից, Փոքր Ասի ա յում՝ հա
յե րից, յոյ նե րից, ասո րի նե րից, նա եւ թրքա խօ սա ցած արաբ նե րից: Ոչպա կաս 
ար հա մար հանք կար նա եւ նրանց նկատ մամբ: Ի տար բե րու թիւն քրիս տո նեա 
ժո ղո վուրդ նե րի ազ նուա կան նե րի մահ մե դա կա նաց մամբ «օս մա նա ցած» եւ 
վար չա կան թռիչք ու նե ցած օս ման նե րի, նրանց նախ կին հպա տակ նե րը մահ մե
դա կա նաց մամբ չէ ին ազ նուա կա նա նում եւ չէ ին «օս մա նա նում»: Դրանք տար
բեր մշա կոյթ նե րից դուրս եկած, իրենց նախ կին էթ նի կա կան եւ կրօ նա կան 
մի ջա վայ րե րից մեր ժուած, փաս տա ցի դուրս ըն կած անգ րա գէտ, կրթակրօ
նամշա կու թա յին որե ւէ կա ռոյ ցի կող մից չյղկուած մար դիկ էին, ով քեր մահ մե
դա կա նա նա լուց յե տոյ խիստ թշնա մա բար էին տրա մադ րուած իրենց նախ կին 
հա ւա տա կիցազ գա կից նե րի հան դէպ, բայց մահ մե դա կա նաց ման հե տե ւան քով 
այդ «թշնա մու թե ան իրա ւուն քը» ձեռք բե րե լուց զատ որե ւէ առա ջըն թաց, զար
գա ցում չէ ին ու նե ցել, բա ցի, իհար կէ, իրենց նախ կին հա ւա տա կից քրիս տո նե
ա նե րին պար բե րա բար թա լա նե լու եւ նրանց ատե լու թե ան իրա ւուն քը: Չնա յած 
կայս րու թիւ նը նրանց «օս ման ցի» էր անուա ում, բայց մահ մե դա կա նա ցած նե րից 
«օս ման» էին նրանք, ով քեր հա սա րա կա կան առա ջըն թաց էին ու նե ցել, մահ մե
դա կա նաց ւածթրքա խօ սաց ւած հա սա րակ բնակ չու թիւ նը «թուրք» էր ըն կալ ւում 
եւ թուրք էր դառ նում: Քրդե րի նման հա յե րը նոյն պէս նրանց յաճախ «հո ռոմ», 
«ռոմ» կամ «զա լում» (կա տա ղած շուն) էին ան ւա նում, նրան ցից սպա սուե լի
քը՝ «զու լում» (դա ժա նու թե ամբ իրա գոր ծուած անե րե ւա կա յէ լի ող բեր գու թիւն): 
1907թ. Ռու բեն Տեր Մի ան սե ա նը Սա սու նի Շե նըկ գիւ ղա ցի Մա նու կին հարց նում 
է, թէ ին չո՞ւ նա, նյո թա պէս բա րե կե ցիկ գիւ ղա ցի, «ֆի դա յի» դար ձաւ, վեր ջինս 
պա տաս խա նում է. «Պա րոն, ռո մը (թուր քը) զու լում է»89: «Թուրքը» եւ «օսմանը» 
այնքան անհասկանալի էին, որ հայերը Օսմանեան կայսրութեանը 1719դդ. 
նաև «Հոռոմստան»90 կամ «Հոռոմոց աշխարհ»91 էին անուանում: «Թուրք» բա 
ռը, այո, չէր կա րող օս ման նե րի հա մար ցան կա լի լի նել: Եւ առ նուազն այս քա նով 
դժուար էր «թուր քա կան հայ րե նի քը» թուր քի հետ կա պել: Ինչ վե րա բե րում է 
Արեւմ տե ան Հա յաս տա նին, ապա այս տա րած քում հա մա րեա թուրք չկար (բա
ցի, թե րեւս, 19րդ երկ րորդ կէ սից որոշ քա նա կու թե ամբ հաս տա տուած բալ կա
նե ան «թուր քե րից» եւ կա ռա վա րիչ նե րից, այդ թւում՝ ոս տի կա նու թիւ նից, որոնց 
կա րե լի է նաև «օս ման ցի» կո չել) եւ այս տա րած քի նկատ մամբ թուր քի մէջ չկար 
ու չէր կա րող «հայ րե նի քի» զգա ցում լի նել, իսկ ում մէջ այդ զգա ցու մը կար՝ ոչ 
թուրք էր, ոչ օս ման ցի:

89 Ռու բէն [Տեր Մի ան սե ան}: Յայ Յե ղա փա խա կա նի Մը Յի շա տակ նե րը, Հայ րե նիք, Բոս տոն, 
1927(8), Յու նիս, էջ 191: Նոյն, Յայ Յե ղա փա խա կա նի Մը Յի շա տակ նե րը, Դ. հա տոր, Հո րի
զոն տպա րան, Լոս ան ճե լըս, 1951, էջ 214:

90 Հովհաննիսյան Աշոտ, Զաքարիա Ագուլեցին և իր ժամանակը / Ա. Հովհաննիսյան. –Եր., 
ԵՊՀ հրատ., 2017, էջ 89, 131:

91 Եսայի կաթ. Հասան Ջալալեանց, Պատմութիւն կամ յիշատակ ինչ ինչ անցից՝ դիպելոց 
յաշ խարհին Աղուանից, Շուշի, 1839, գլուխ Բ:
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ԹՈՒՐՔԻ ՀԱՅՐԵՆԻՔՆ ՈՒ ԱԶԳՈՒԹԻՒՆԸ  
ՄՆԱՑԵԼ ԵՆ ԱՆՀԱՍԿԱՆԱԼԻ
Ըստ Աք չա մի, «հայ րե նիք» եւ «ազգ» հաս կա ցու թիւն ներն օտար մնա

ցին օս ման նե րի պատ մա կան գի տակ ցու թե ա նը հսկա յա կան կայս րու թե ան 
ստեղծ ման փաս տի հե տե ւան քով92: Նա գտնում է, որ «պա նօս մա նիզմ»ն ու նե
ցել է «օս մա նա կան ազ գա յին մի աս նա կա նու թե ան» տար րեր, բայց դրանք չեն 
յա ջո ղուել, որով հե տեւ այդ գա ղա փա րը միշտ պտտուել է թուր քա կան գե րիշ
խա նու թե ան առանց քի շուրջ: Այ սինքն՝ փաս տա ցի եղել է ոչ թէ «օս մա նա կան 
ազ գա յին մի աս նա կա նու թե ան» փնտրտուք, այլ «օս մա նիզ մը» «թուր քիզ մով» 
փո խա րի նե լու փոր ձեր: Իրենք իրենց թուրք չզգա լով, թուր քին վե րե ւից նա յող 
օս ման նե րը չէ ին կա րող «թրքաց ման» լուրջ ծրա գիր յղա նալ եւ իրա կա նաց նել: 
Ար դյիւն քում դրան ցից ոչ մէ կը՝ ոչ «օս ման» լի նե լը, ոչ «թուրք» լի նե լը չեն դար ձել 
բազ մազգ կայս րու թե ան բնակ չու թե ան բա ցար ձակ մե ծա մաս նու թե ան ոչ քա
ղա քա ցի ա կան, ոչ էթ նի կա կան ինք նու թե ան մաս: Այս դա տո ղու թիւն ներն անե
լիս, գի տակ ցուած կամ ոչ, յա ճախ շրջանց ւում, լռու թե ան է մատն ւում այն պարզ, 
հա սա րակ իրո ղու թիւ նը, որ կայս րու թե ան բնակ չու թե ան առ նուազն մի մա սը՝ 
հա յե րը, յոյ նե րը, Բալ կան նե րի ժո ղո վուրդ նե րի մի մա սը էթ նի կա պէս վա ղուց 
կազ մա ւո րուած, ան ցե ա լում ազ գա յին պե տա կա նու թիւն ու նե ցած, իրենց հայ
րե նիք նե րում ապ րող ժո ղո վուրդ ներ էին: Ժո ղո վուրդ ներ, որոնք վա ղուց գրա
ւոր մշա կոյթ ու նին, հա րիւ րա մե ակ ներ շա րու նակ օգ տա գոր ծել էին եւ շա րու նա
կում էին օգ տա գոր ծել ան ցե ա լը ներ կա յին կա պող մշա կոյ թը գրա ւոր ասե լի քով 
ժա ռան գոր դե լու աւան դոյ թը: Շրջանց ւում է նա եւ այն պարզ իրո ղու թիւ նը, որ 
կայս րու թե ան յատ կա պէս քրիս տո նե այ ժո ղո վուրդ նե րից իւ րա քան չիւրն ու նէ
ին կա նո նա կար գուած հա սա րա կա կան եւ ազ գա յին ներ քին կե անք, մի մե անց 
հետ շփուե լու կար գա ւո րուած մշա կոյթ, եւ մի այն թրքա խօ սու թիւ նը չէր կա րող 
խա թա րել նրանց էթ նի կա կան մի աս նու թի նը: Նրանք իրենց «օս ման ցի» չէ ին 
յա մա րում եւ չէ ին զգում:

Ամէն ին չից բա ցի «օս մա նա կան ին տեր նա ցի ո նա լիզ մի» մա սին դա տո
ղու թիւն նե րում կենտ րո նում միշտ անոր սա լիան հաս կա նա լի էթ նի կու թե ամբ 
«օս ման ցին» է կամ «թուր քը», ուս տի կայս րու թե ան մյոս մի ա ւոր նե րի փաս տա
ցի կամ հնա րա ւոր զար գա ցում նե րը ոչ մի այն յե տին պլան են մղւում, այլ դա տո
ղու թիւն նե րում պար զա պէս բա ցա կա յում են: Տա րօ րի նակ է, բայց օս ման նե րի 
մէջ «հայ րե նիք» եւ «ազգ» հաս կա ցու թիւն նե րի բա ցա կա յու թիւ նը, ըստ Աք չա
մի, հիմք է տա լիս խօ սե լու «բազ մազգ պե տու թե ան օս մա նե ան առաջ նորդ
նե րի ին տեր նա ցի ո նա լիզ մի գա ղա փար նե րին հա ւա տար մու թե ան մա սին»93: 
Այս տէղ մի փոքր, գի տակ ցուած կամ չգի տակ ցուած, տա րըն թեր ցում կայ: Սո

92 Танер Акчам, Турецкое национальное «Я», էջ 4:
93 Նոյն:
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վո րա բար խօս ւում է այն մա սին, որ «օս ման նե րը» Օս մա նե ան Կայս րու թե
ան բո լոր հպա տակ ներն էին՝ առանց էթ նի կա կան, լե զուա կան եւ կրօ նա կան 
տար բե րու թիւն նե րի, եւ հենց այդ «հա մա րելն» է իրա ւունք տա լիս Աք չա մին 
խօ սե լու վե րազ գայ նա կան (ին տեր նա ցի ո նա լիզ մի) գա ղա փա րին կայս րու թե
ան առաջ նորդ նե րի հա ւա տար մու թե ան մա սին: Իրա կա նում օս ման նե րի յիմ քը 
կազ մող սուն նի մահ մե դա կան թրքա խօս նե րին, այդ թւում՝ սուն նի աց(ու)ած
օս մա նա ցուած քրիս տո նե ա նե րին ան հաս կա նա լի «հայ րե նիք» եւ «ազգ» հաս
կա ցու թիւն նե րը նրանց «ին տեր նա ցի ո նալ» չէր դարձ նում: Հա սա րա կու թիւ նը 
յստակ են թա կա յա կան շեր տա ւո րում ու նէր թէ ըստ էթ նի կա կան, թէ ըստ կրօ
նա կան պատ կա նե լու թիւ նե րի: Մյոս «օս ման նե րի»՝ Օս մա նե ան կայս րու թե ան 
քրիս տո նե այ եւ մահ մե դա կան ոչթրքա խօս հպա տակ նե րի մեծ մա սի հա մար 
օտար չէ ին ո՛չ «հայ րե նիք», եւ ո՛չ էլ «էթ նոսազգ» հաս կա ցու թիւն նե րը, եւ նրանք 
կայս րու թե ան հենց այն հպա տակ ներն էին, որոնք իրա ւունք չու նէ ին հա ւա սար 
լի նել բուն «օս ման նե րի» հետ: Նրանք օս ման ներ չէ ին, ծանր պայ ման նե րով օս
ման նե րի հպա տակ հար կա տու ներ էին եւ ամէն առի թով են թա կա էին նոյ նիսկ 
պաշ տօ նա կան լե զուի վի րա վո րանք նե րի: Ինչ ար ժի, օրի նակ, Մար դին քա ղա
քի քա ղա քա պէ տի կող մից 1855ին հա յե րից մէ կի մա հուան կա պակ ցու թե ամբ 
հայ քա հա նա յին տրուած թաղ ման իրա ւուն քի փաս տա թուղ թը. «Թոյ լատր ւում է 
Մա րիա եկե ղե ցու քա հա նա յին թա ղել այ սօր հա ւի տե նա կան տա ռա պան քի դա
տա պար տուած (մա հա ցած) նշա նա կե ալ Սա ի դի ան պա տիվ եւ գար շե լի դի ա կը: 
Ստո րագ րել է՝ Սա իդ Մու հա մեդ Ֆեյ զի, 29 Մար տի 1855 թ.»: Կամ՝ ոչ մահ մե դա
կան հպա տակ նե րի՝ «ռա յա նե րի» հար ցում նե րին պա տաս խա նե լիս պա տաս
խան գրու թիւնն ավար տել հա տուկ նրանց հա մար սահ մա նուած բա նա ձե ւով՝ 
«Թող եր ջա նիկ լի նի <այ սին չը>», ինչն այ լա բա նո րէն նշա նա կում էր «<այ սին
չը> մահ մե դա կան դառ նա»94: Կայս րու թիւ նում քրիս տո նե ան միշտ «ան պա
տիվ եւ գար շե լի» էր, վե րազ գայ նա կա նու թե ան մա սին խօսք լի նել չէր կա րող: 
Աւե լին, նոյ նիսկ սուլ թա նին հա ւա տա րիմ հա մա րուող սուն նի մահ մե դա կան ու 
թրքա խօս թուրք գիւ ղա ցի նե րը օս ման ներ չէ ին, «օս ման նե րի» հա մար նրանք 
«կեղ տոտ», «փնթի», «տգէտ» թուր քեր էին: Ո՛չ, Օս մա նե ան կայս րու թիւ նը շատ 
հե ռու էր «վե րազ գայ նա կա նու թե ան գա ղա փար նե րին հա ւա տա րիմ լի նե լուց»: 
Վե րազ գայ նա կան կը լի նէ ին, եթէ գո նէ ըն դու նէ ին կամ առ նուազն հա դուր ժէ ին 
այ լոց ինք նու թե ան եւ ար ժա նա պատ ւու թե ան իրա ւուն քը:

Ազ գու թիւն չճա նա չող, «վե րազ գայ նա կան» Աբ դուլ Յամիդը կայս րու թիւ
նը պա հե լու ել քը տես նում էր մահ մե դա կա նաց ման մէջ, բայց քա նի որ ար դեն 
նկատ ւում էր քրդե րի էթ նի կա կան ինք նու թե ան ու րուագ ծուե լը, մահ մե դա կան
նե րը պի տի նոյ նա նա յին թուր քա կան ինք նու թե ան հետ. «Պէտք է մտա դիր ըլ
լանք աճեց նե լու թրքա կան տար րին ու ժը: Մահ մե տա կա նու թե ան տա րած ման 
դէմ կանգ նող հո սան քը՝ Պոս նի ա յէն, Հեր ցո կո վի նա յէն, ինչ պէս նա եւ Պուլ կա

94 Ибучини, էջ 67:
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րի ա յէն պէտք է կա սեց նենք յա տուկ ծրագ րով: Այս ներ գաղ թող նե րով ոչ մի այն 
ազ գա յին ու ժը կը տկա րա նայ, այ լեւ պե տու թե ան ղե կա վա րու թիւ նը կը գու նա
տի: Պէտք է զօ րաց նենք Ռու մե լիի մահ մե տա կան տար րը, բայց նա եւ ի մաս
նա ւո րի Փոքր Ասի ոյ մէջ քիւր տե րը պի տի մե զի հետ նոյ նաց նենք: Իմ նա խորդ
նե րուս ամէ նա մեծ սխալն այն եղաւ, որ մեր եւ րո պա կան պե տու թե ան սլաւ 
տար րը ան տե սե ցին մահ մե տա կա նաց նել: Ամէն պա րա գա յի դժուար էր այդ: 
Սա կայն դիւ րին է յոյ ներն ու հա յե րը սի րա շա հիլ, զի շատ արիւն կայ ասոնց
մէ մեր երակ նե րուն մէջ»95: Շատ արիւն, իհար կէ, կար, բայց մահ մե դա կա նա
ցած գա ւա ռա կան հա յերն ու յոյ նե րը արա գօ րէն սեր տա ճում էին մահ մե դա կան 
բար քե րին, նոյ նա կա նա նում մահ մե դա կան հան րու թե ան մշա կոյ թին եւ նրանց 
ան ցե ա լի քա ղա քակր թա կան նուա ճում նե րը նուա զում, եր բէմն էլ առ հա սա րակ 
ան հե տա նում էին (վե րա նում էին ազ գա յին կա ռոյց նե րը, դպրոց նե րը, կա նո նա
կար գուած տօ նածի սա կան կյան քը, լե զուն փո խե լը պար տա դիր էր, նոյ նիսկ 
տնտե սու թիւնն էր փոխ ւում, քա նի որ մահ մե դա կան նե րին վա յել չէր ար հեստ
նե րով եւ առեւտ րով զբա ղուել, փոխ ւում էին նե րըն տա նե կան եւ ազ գակ ցա կան 
յա րա բե րու թիւն նե րը, սկսում էին ամուս նա նալ մօտ ազ գա կան նե րը, դա դա րեց
ւում կամ քօ ղարկ ւում էին քրիս տո նե ա նե րի հետ յա րա բե րու թիւն նե րը եւն.): Այո, 
Աբ դուլ Յամիդը, Օս մա նե ան կայս րու թե ան այլ առաջ նորդ նե րը «ազգ» չէ ին 
ճա նա չում, այդ թւում՝ «թուրք ազգ» չէ ին ճա նա չում, իրենք իրենց թուրք չէ ին 
հա մա րում: Բայց քա նի որ «օս ման լը» ան ւան հիմ քը դրած Էթօղ րու լի որ դի Օս
մա նը թուրք է եղել, եւ հի մայ «ազ գա յին պատ կա նե լու թե ան» խնդի րը դար ձել է 
օրա կար գա յին, ու րեմն ըստ էու թե ան «քա ղա քա կան կու սակ ցու թե ան» դե րա
կա տար «օս ման լը նե րը» կա րող են «թուրք» կո չուել, եւ պահ պա նել այ լոց «թուր
քե րին են թա կա յաց նե լու» օրա կար գը: Մնում էր հաս կա նալ՝ ո՞վ/ով քե՞ր էին ըն
թա ցիկ պա հի թուր քե րը, ում պէտք է են թար կուէ ին ոչթուր քե րը:

«Վե րազ գա յին Օս մա նե ան Թուր քի ան» իրա կա նում «վե րազ գա յին» 
էր մի այն էթ նի կու թիւն չըն դու նե լու հար ցում, եւ գլխա ւոր պատ ճառն այն էր, 
որ չկար «թուր քա կան էթ նի կու թիւն»: Բայց աս տի ճա նա կարգ ման այն ընդգ
ծուած ուղ ղա հա յե աց սանդ ղա կը, որը փաս տա ցի կար գա ւո րում էր կայս րու թե
ան բնակ չու թե ան յա րա բե րու թիւն նե րը, միշտ «էթ նի կա կան» սկզբունք ու նե ցել 
է: էթ նի կու թիւն չկար մի այն այդ շար քի վե րե ւում, որ տեղ սուն նի մահ մե դա կան 
օս ման ներն էին՝ կա ռա վա րիչ նե րը: Էթ նի կու թիւն չկար, բայց սուն նի մահ մե դա
կան եւ թրքա խօս լի նե լը պար տա դիր էր: Շար քի մյոս շեր տե րը էթ նակրօ նա
կան էին. երկ րորդ տե ղում սուն նի մահ մե դա կան թրքա խօս ներն էին՝ այս պէս 
կո չուած թուր քե րը, այ նու հե տեւ՝ մյոս սուն նի մահ մե դա կան նե րը (քրդեր, լա զեր, 
արաբ ներ, «չեր քէզ ներ»՝ հիւ սիսկով կա սե ան ժո ղո վուրդ ներ եւն.), չոր րորդ շեր
տը՝ թրքա խօս, արա բա խօս, զա զա խօս ալե ւի նե րը, հին գե րորդ, ամէ նաճն շուած 
շեր տը՝ քրիս տո նե ա նե րը՝ հա յե րը, յոյ նե րը, ասո րի նե րը: Ճիշտ է՝ սուն նի մահ մե

95 Աբ դուլ Յամիդի կար ծիք (ըստ՝ «Թուր քե րը Թուր քե րի Մա սին» գրքի, Հ.  1, էջ 195):
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դա կան շեր տե րը պար բե րա բար հա մալ րում ներ էին ստա նում մահ մե դա կա նա
ցող քրիս տո նե ա նե րից: Եւ սրանք շատ յստակ վե րե ւից ներ քեւ էթ նի կա կան եւ 
կրօ նա կան են թա կա յու թե ան յա րա բե րու թիւն ներ էին:

Թուրքօս մա նա կան էթ նի կու թե ան եւ էթ նի կա կան ծա գում նա բա նու թե
ան խնդի րը դժուա րա նում էր նա եւ նրանց կող մից պատ մու թե ան չի մա ցու թե
ամբ: Հա մար ւում է, որ նոյ նիսկ թուր քա կան ազ գայ նա կա նու թե ան գա ղա փա րի 
հե ղի նակ Զիա Գէ օ քալ փը թուր քե րի պատ մու թե ամբ սկսել է հե տաքր քուել մի
այն 1896ից՝ կար դա լով թուր քե րի եւ թուր քա կան քա ղա քակր թու թե ան մա սին 
Ֆրան սի ա ցի պատ մա բան Լէ ոն Կա ու նի (Léon Cahun) գոր ծե րը: Գէ օ քալ փը հնա
րա ւո րու թիւն չու նէր Օս մա նե ան կայս րու թիւ նում «թուր քե րի պատ մու թիւն», նոյ
նիսկ «Օս մա նե ան կայս րու թե ան պատ մու թիւն» սո վո րե լու: Թուր քե րի մա սին 
գրուած բո լոր աղ բյոր նե րը պար տուած կամ նրանց դէմ կռուած ժո ղո վուրդ նե րի 
շա րադ րանք ներ էին, թուր քե րի շատ բա ցա սա կան որա կա ւո րում նե րով, եւ նոյ
նիսկ դրանք 20րդ դա րասկզ բին ըստ էու թե ան ծա նօթ չէ ին օս ման նե րին: Ըստ 
Աք չա մի, մին չեւ 1908ի երիտ թուր քա կան յե ղա փո խու թիւ նը կրօ նա կան դպրոց
նե րում նոյ նիսկ թուր քե րէն լե զուն էր բա ցա կա յում, իսկ աշա կերտ նե րին արա
բե րէ նով սո վո րեց նում էին իս լա մաօս մա նա կան պատ մու թիւն՝ սկսե լով Մու
համ մէ դից»96: Գէ օ քալ փը երիտ թուր քե րի հա մար «յայտ նա բե րում է» քա ռա սուն 
տա րի առաջ գրուած Կա ու նի Ասի ա յի, Թուր քե րի Եւ Մոն ղոլ նե րի Պատ մու թե ան 
Նե րա ծու թիւն աշ խա տան քը, որը 19րդ դա րա վեր ջե րին երիտ թուր քե րին պատ
մում էր Աթիլ լա յի, Չին գիզ Խա նի, Թի մու րի, Բա բու րի մա սին, իսկ մոն ղոլ նե
րին, ում յետ նորդ ներ հա մա րում էր թուր քե րին, անուա նում էր «ռաս սա յա կան 
ազ նուա կա նու թիւն»: Թուրք ռազ միկ նե րին ան հա մե մատ բարձր էր հա մա րում 
արա բա կան եւ իրա նա կան ռազ միկ նե րից, գրում էր մշա կոյ թի եւ արուես տի 
ոլոր տում թուր քե րի մեծ նուա ճում նե րի մա սին: Ըստ այդ հե ղի նա կի, արաբ նե րը 
Ղու րա նով թու նա ւո րել են թուր քա կան ժո ղո վուրդ նե րին՝ հար կադ րե լով նրանց 
մո ռա նալ իրենց ազ գա յին զգաց մունք նե րը, եւ խան գա րել հա մաշ խար հա յին 
թուր քա կան կայս րու թե ան ստեղծ մա նը:

«Թուր քա կան քա ղա քակր թու թե ան» մա սին Կա ու նի բնո րո շում նե րը Գէ
օ քալ փի հա մար փնտրուած յայտ նու թիւն էին. «Ստամ բուլ գա լուցս յե տոյ (Դի
ար բե քի րում ծնուած եւ մե ծա ցած Մեհ մէտ Զի ան՝ Զիա Գէ օ քալ փը 1896ին տե
ղա փո խուել է Ստամ բուլ՝ Անաս նա բու ժա կան Դպրո ցում սո վո րե լու) իմ գնած 
առա ջին գիր քը Լե ոն Կա ժի (այս պէս է գրուած աղ բիւ րում – Հ. Խ.) պատ մու թիւնն 
էր: Այն կար ծես գրուած լի նէր թուր քիզ մի գա ղա փա րը քա րո զե լու հա մար»՝ 
գրում է Գէ օ քալ փը: «Թուր քա կան քա ղա քակր թու թիւն» բա ռե րը հմա յա կան ազ
դե ցու թիւն էին գոր ծում ամէ նուր «կեղ տոտ թուրք», «բար բա րոս թուրք», «տգէտ 
թուրք» «աւե րող թուրք» լսող թրքա լե զու օս ման նե րի վրայ՝ յու շե լով «թուրք» 
բա ռի ազ նուաց ման հե ռան կար նե րի հնա րա ւո րու թե ան մա սին:

96 Նոյն:
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Մինչ իրենց իշ խա նու թե ան գա լը յստակ ինք նու թիւն չու նե ցող երիտ թուր
քե րը իշ խա նու թե ան գա լուց յե տոյ իրենց ար դէն թուրք էին անուա նում: Աք չամն 
այդ կա պակ ցու թե ամբ յի շում է բազ մա թիւ անեկ դոտ նե րից մէ կը.

19րդ դա րա վեր ջին երիտ թուր քե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րին հարց նում էին.
— Դուք ի՞նչ ազ գից էք:
— Մենք մու սուլ ման ներ ենք:
— Բայց չէ՞ որ դա կրօ նա կան պատ կա նե լու թիւն է:
— Այդ դէպ քում մենք օս ման ներ ենք:
— Բայց դա նոյն պէս ազ գու թիւն չէ:
Երիտ թուր քե րը շփո թուած էին, բայց նրան ցից ոչ մէ կի գլու խը չէր եկել 

իրեն թուրք անուա նել 97:
Հայ գոր ծիչ նե րի, ինչ պէս նա եւ երիտ թուր քե րի դէմ հե տա խու զա կան աշ

խա տանք նե րի գոր ծա ռոյթ ներ իրա կա նաց նող գլխա ւոր ան ձան ցից էր երիտ
թուր քա կան շարժ ման աջ թե ւի ղե կա վար, Մի զան թեր թի խմբա գիր Մու րադ բէ յը: 
Փա րի զի Ֆի գա րօ թեր թի խմբագ րի հետ նախ կի նում ու նե ցած իր հան դի պում
նե րի ժա մա նակ Մու րադ բէ յը հայ ազ գի վե րա բե րե ալ նշել էր, որ «Հա յը պար
զա պէս թուր քին ծա ռա յե լէ զատ ու րիշ առա ւե լու թիւն մը չէր կրնար ու նէ նալ»98: 
Իսկ 1886 Ապ րի լին այս գոր ծի չը հա յե րին ոչ մի այն հա մա տեղ պայ քա րի կոչ էր 
անում, այ լեւ «նի զա կակ ցու թե ան մէջ հրա մա նա տա րու թիւ նը մե զի յանձ նե լու 
առա ջար կու թիւն կը ներ կա յաց նէր»՝ գրում էր Ար փի ար Ար փի ա րե ա նը: «Կռուին 
մէջ հրա մա յո ղը դուք եղէք, եւ մենք հնա զան դինք ձե զի»՝ առա ջար կում էր Մու
րադ բէ յը Ար փի ա րե ա նին: Սա առա ջին դէպքն էր, որ հա կա սուլ թա նա կան պայ
քա րում երի տա սարդ թուր քը «Հա յոց ուղ ղա կի դի մում կ’ընէր»: … Ար փի ա րե ա
նը յի շա տա կում է, թէ այս հան դի պում նե րի ժա մա նակ Մի զան թեր թի խմբա գիր 
Մու րա դը ինչ պի սի ար հա մար հան քով է ար տա յայ տուել իր հա մա կու սա կից նե րի 
հաս ցէ ին. «Անոնք թուրք են, ի՞նչ կը հասկ նան քա ղա քա կան խնդիր նե րէ եւ վար
չա կան գոր ծե րէ: Ես անոնց պէս չեմ, վասն զի դաղս տան ցի եմ»: «Թուրք» անու
նը նա ար տա սա նել էր «ար հա մա րա կան ուժ գին շեշ տով»99: Դժուար էր երիտ
թուր քե րին հաշ տուել իրենց նոյ նա կա նաց նե լու «թուրք» էթ նա նուան հան րա յին 
ըն կա լում նե րի հետ, բայց Փա րիզ նե րում եւ Բեռ լին նե րում նրանք սո վո րել էին 
էթ նի կա կան անուա նում նե րի, եւ իշ խա նու թե ան գա լուց յե տոյ աւե լի յար մար էթ
նա նու նի չգո յու թե ան պայ ման նե րում ստի պուած էին ընտ րել օս ման նե րին առա
ւել ըն դու նե լի «թուրք» էթ նա նու նը: Այ լօք ար դէն իրենց այդ պէս էին կո չում, եւ ու
րիշ յար մար անուն էլ չկար: Դա, իհար կէ, բար դոյ թա ւո րում էր երիտ թուր քե րին, 
ստի պում էր նրանց կամ «ար դա րա նալ» «թուրք» կո չուե լու անհ րա ժեշ տու թե ան 

97 Танер Акчам, Турецкое национальное «Я», էջ 2, http://armenianhouse.org/akcam/genocide/
book1.html:

98 Նոր Կե անք, 1900, թիւ 21 (ըստ՝ Թուր քե րը Թուր քե րի Մա սին գրքի, Հ.  1, էջ 155):
99 Նոյն:
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հա մար, կամ, ընդ հա կա ռակն, ամէն գնով ձե ւա ւո րել «թուր քին»: Ժա մա նակ
ներն այն պի սին էին, որ պէտք էր էթ նի կա կան պատ կա նե լու թիւն եւ էթ նա նուն 
ու նէ նալ, իսկ Օս մա նե ան կայս րու թիւ նում «օս ման ցի նե րի» հա մար «թուր քից» 
զատ մնա ցած բո լոր էթ նա նուն նե րը չա փա զանց «անյար մար» եւ անըն դու նե լի 
էին՝ դրանք կամ ար հա մար հե լի քրիս տո նե ա նե րի էթ նա նուն ներ էին, կամ էթ նի
ա կա պէս դե ռեւս չկազ մա ւո րուած մահ մե դա կան խմբե րի չկա յու նա ցած անուա
նում ներ: «Թուրք» էթ նա նու նը օտար նե րի կող մից օս մա նե նան տի րա կալ նե րի 
նկատ մամբ կի րա ռուող էթ նա նուն էր, եւ առ նուազն ար տա ցո լուած էր «թուր քե
րէն» կո չուող լե զուի ան ւան մէջ:

«Թուրք» էթ նա նունն օգ տա գոր ծե լը, սա կայն, լրա ցու ցիչ բա ցատ րու
թիւն նե րի կա րիք ու նէր: «Թուրք» ես ծա գու մո՞վ, թէ՞ ընտ րու թե ամբ: Եւ որով հե
տեւ յստա կու թիւն չկար այս հար ցում, յա ճախ ապա ցոյց նե րի կա րիք էին զգում: 
Ապա ցոյց նե րից մէ կը թուրք հօ րից ծնուած լի նելն էր («թուրք օղ լու թուրք»՝ թուր
քի որ դի թուրք), կամ՝ սուն նի մահ մե դա կան եւ թրքա խօս լի նե լը, Թուր քի ա յում 
ծնուած լի նե լով թուր քա կան ինք նու թե ան իրա ւուն քի հնա րա ւո րու թիւ նը, ենի չե
րի ու թե ամբ թրքա նա լը: Երիտ թուր քե րից Թա լէ աթն իր յու շե րում գրում է. «Մոր
գեն թա ուն, իմ մա սին իր գրքում խօ սե լով, պնդել է, որ ես ո՛չ թուրք եմ, ո՛չ էլ իս լամ: 
Ես միշտ կա րող եմ ապա ցու ցել իմ՝ թուր քի զա ւակ եւ մու սուլ ման հօր մու սուլ ման 
զա ւակ լի նե լը: Իմ հա մոզ մամբ, ամէն մարդ պատ կա նում է իր ծնած եւ հա ւա տա
ցած կրօ նին, եւ այն ժո ղովր դին, որի մէջ մե ծա ցել է: Կրօ նի եւ ազ գու թե ան հար
ցե րը բա ցա ռա պէս ընբռ նու մի եւ հա մոզ մուն քի հար ցեր են: Եւ րո պա յում էլ տի
րա պե տո ղը այս սկզբունք ներն են: Օրի նակ, ժա մա նա կին Գեր մա նիա գաղ թած 
ֆրան սի ա ցի նե րը, ցե ղայ նօ րէն ֆրան սի ա ցի լի նե լով հան դերձ, Գեր մա նի ա յում 
ծնած լի նե լու եւ գեր մա նե րէն խօ սե լու հա մար իրենք իրենց զգում են կա տա րե
ալ գեր մա նա ցի ներ: Ինձ հա մար այս խնդիր նե րը ոչ մի կա րե ւո րու թիւն եւ ար ժէք 
չու նէն: Մի այն Մոր գեն թա ուի յե րիւ րանք նե րը հեր քե լու հա մար կա րիք զգա ցի 
խօ սե լու ծագ ման եւ ցե ղա յին հար ցե րու մա սին»100: Որ քան էլ «այս խնդիր նե րը 
ոչ մի կա րե ւո րու թիւն եւ ար ժէք չու նէն», Թա լէ աթն, այ նուա մէ նայ նիւ, «ապա ցու
ցում է». «Հայրս ծնուել է Բալ կա նե ան Պա տե րազ մից ան մի ջա պէս յե տոյ Բուլ
ղա րի ա յին թող նուած Ղա րա ջա լի Ալի Գա ւա ռա կի Չեպ լէ ջի գիւ ղում: Էդիր նէի 
նա հան գում այս գա ւա ռա կի ժո ղովր դին դաղ լի (լեռն ցի) են կո չում: Սրանք պատ
կա նում են ժա մա նա կին Անա տո լի ա յից գաղ թած մա քուր թուրք ըն տա նիք նե րի 
(? – Հ. Խ. ին չո՞ւ, այդ դէպ քում, «թուրք» չէ ին կո չում): Սրանց եւ փո մաք նե րի101 մի

100 Թա լէ աթ փա շա յի յու շե րը (ըստ՝ «Թուր քե րը Թուր քե րի Մա սին» գրքի, Հ. 1, էջ 258:
101 Փո մաք, պո մակ  –  ներ կա յիս Բուլ ղա րի ա յի, Թուր քա կան Հան րա պե տու թե ան եւ Յու նաս

տա նի մի մե անց յա րա կից տա րածք նե րում ապ րող մաս նա ւոր ինք նուե ամբ մարդ կանց 
խումբ, ով քեր ու նէն սլա ւո նա կան ար տա քին, սուն նի մահ մե դա կան են եւ խօ սում են բուլ
ղա րա կան բար բառ նե րով: Գի տա կան մի ջա վայ րում ըն դու նուած կար ծիքն այն է, որ պո
մակ նե րը մահ մե դա կա նա ցած բուլ ղար ներ են: Մաս նա ւոր կար ծիք ներ կան նա եւ նրանց՝ 
թրքու թիւ նից սլա ւո նա ցուա ծու թե ան մա սին: Սա քիչ հա ւա նա կան է հա մար ւում առ նուազն 
այն գե րիշ խող փաս տար կով, որ Օս մա նե ան Կայս րու թե ան շրջա նում իշ խա նու թե ան մի
ա ւոր թուր քե րը այ լոց հետ չեն ձու լուել եւ լե զուա փոխ չեն եղել: Եր րորդ կար ծիք էլ կայ 
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ջեւ չկայ ոչ մի առն չու թիւն: Փո մաք նե րը Ռո տոփ լեռ նե րի մյոս կողմն են բնակ
ւում եւ խօ սում են բուլ ղա րե րէն: Հայրս իր կրթու թիւնն ստա ցել է Էդիր նէի մեդ
րե սէ ում եւ այն տէղ ճա նա չուած է Չեպ լէ ջի Ահ մէդ էֆեն դի անու նով: Նա եղել է 
Աս տուա ծա բա նու թե ան դա սա խօս: Նրա պա պը Ագ Հիւ սէ յին անուամբ էր յայտ
նի: Ասում են, որ Ագ Հու սէ յի նը Ալեմ տա րի յե ղա փո խա կան նե րի հետ Պօլիս է 
եկել: Եր կու սի գե րեզ ման նե րը նոյ նիսկ Ագ Հու սէ յի նի հօր գե րեզ մա նը Չեպ լէ ջի
ում են գտնւում: Ցան կա ցող նե րը կա րող են դիւ րու թե ամբ ստու գել այս պա րա
գան: Մայրս բնիկ Կե սա րա ցի է: Նրա հօր կող մից մեծ հայրս էլ Չո լաք Մեհ մէդ 
աղան է, որ ենի չե րի լի նե լով՝ Էդիր նէ է եկել: Թէ՛ ին քը եւ թէ՛ տղան՝ «Թոմ րուք 
աղան», բան տա պահ են եղել: Մօր կող մից մեծ մայրս էլ Գա րա ջա լը Ալի լեռ
նե րում Դե տէ լէր գիւ ղից է: Այս բա ցատ րու թիւն նե րիս նպա տակն է ապա ցու ցել, 
որ ես իս կա պէս թուր քի զա ւակ թուրք (թուրք օղ լու թուրք) եւ կա տա րե ալ մու
սուլ ման եմ»102: Թա լէ ա թի «թրքու թե ան ապա ցոյց ներն», այս պի սով, յան գում են 
մեդ րե սէ աւար տած հօր (ին չը տուե ալ պա րա գա յում նշա նա կում էր կա տա րե ալ 
սուն նի մահ մե դա կան), նրան «էֆեն դի» կո չե լու (այ լա դա ւա նը «էֆեն դի» կո չուել 
չէր կա րող), մայ րա կան պա պի ենի չե րու թե ան (որով ապա ցուց ւում էր նրա մո լե
ռանդ մահ մե դա կա նու թիւ նը) եւ բան տա պա հու թե ան (որով նա «աղա» կո չուե
լու իրա ւունք էր վաս տա կել) հան գա ման քին: Թա լէ ա թի նախ նի նե րի այս բո լոր 
հա սա րա կա կան դե րե րը կամ ձեռք բեր ման, ընտ րու թե ան (մեդ րե սէ ում սո վո րել, 
բան տա պահ լի նել), կամ՝ հար կադ րան քի (ենի չե րի ու թիւն) հե տե ւանք էին, ին չը 
իրա ւունք էր տա լիս «թուրք օղ լու թուրք» լի նել եւ այս բա ցատ րու թիւնն իս կա
պէս ար տա ցո լում է «թուրք» եզ րոյ թի ըն կա լու մը. «թուրք» էթ նա նուն, «թուր քի» 
խմբա յին եւ հա ւա քա կան պատ կա նե լու թե ան եւ ինք նու թե ան այլ ձե ւեր՝ ան ցե
ա լի պատ մու թիւն կամ առ նուազն դրա իմա ցու թիւն, մշա կու թա յին ընդ հան րու
թիւն եւ դրանց սերն դա յին ժա ռան գոր դում, չկա յին կամ դրանք տե ղա յին էին 
(Թա լէ ա թի դէպ քում դա «դաղ լը»ն էր):

այն մա սին, որ պո մակ նե րը Բիւ զան դա կան Կայս րու թիւ նում հե տապն դուող պաւ լի կե ան 
աղան դի սլա ւո նա ցուած յետ նորդ ներ են: «Պո մակ» նրանց կո չում են բուլ ղա րա ցի նե
րը, իբ րեւ թէ բուլ ղա րա կան «պո մո գաչ, պո մո գա տի»(օգ նող) բա ռից, նկա տի ու նէ նա լով 
«մահ մե դա կա նու թիւն ըն դու նած եւ թուրք զավ թիչ նե րին օգ նող սլա ւոն նե րին» (սերբխո
րուաթ նե րից մահ մե դա կա նա ցած բոս նի ա ցի նե րի նման): Իրենք իրենց մին չեւ 20րդ դա
րաս կիզբ «թուրք» են կո չել: Օս մա նե ան Կայս րու թե ան քայ քա յու մից յե տոյ 1923ին թուր քա
կան մա սում յայտ նուած պո մակ նե րը արա գօ րէն ձու լուել են թուր քե րին: Բուլ ղա րի ա յում 
մնա ցած պո մակ ներն, որոնց նկատ մամբ բուլ ղա րա կան իշ խա նու թիւն նե րը քրիս տո նե աց
ման փոր ձեր են արել, ընդ հա կա ռակն, ինք նա մե կու սա ցել են (U. Brunnbauer, «Histories and 
Identities: Nationstate and Minority Disco urses: The Case of the Bulgarian Pomaks» http://
wwwgewi.kfunigraz.ac.at/csbsc/ulf/pomak_identities.htm . նա եւ՝ Ali Eminov, «Social Construc
tion of Identities: Pomaks in Bulgaria» http://www.ecmi.de/fileadmin/downloads/publications/
JEMIE/2007/22007Eminov.pdf )): Տես նա եւ Ay_e HՖr, «Babam Pomak deist, annem Turk 
kՓkenli ateist. Benim de milliyetsiz ve ateist olduumu duymayan tek siz kalm1_s1n1z demek 
ki» [Հայրս փո մաք դե իստ է, մայրս՝ ծա գու մով թուրք աթե իստ: Ազ գու թիւն չու նէ նա լուս եւ 
աթե իստ լի նե լուս մա սին մի այն Դուք է, որ չգի տեք]. Twitter. 1 Ekim 2012. Eri_im tarihi: 4 
Ocak 2013.

102 Թա լէ աթ փա շա յի յու շե րը (ըստ «Թուր քե րը Թուր քե րի Մա սին» գրքի, Հ. 1, էջ 258):
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Թա լի ա թի թրքու թե ան ինք նըն կալ ման մյոս պնդու մը թուր քե րէն լե զուն 
է, նրա փաս տարկ մամբ հայ րը պո մակ չէր կա րող լի նել, որով հե տեւ պո մակ նե
րը բուլ ղա րե րէն էին խօ սում: Լե զուն, ան շուշտ, շատ կա րե ւոր էր, բայց ամ բող ջը 
չէր: Թրքա խօս շատ քրիս տո նե ա ներ կա յին, որոնք թուրք չէ ին դառ նում: Հա ւա
նա բար չէ ին դառ նում նա եւ այն պատ ճա ռով, որ մահ մե դա կան թրքա խօս նե րի 
կող մից թուրք չէ ին հա մար ւում: Թուրք ըն կա լե լու հա մար սուն նի մահ մե դա կա
նու թիւ նը շատ աւե լի կա րե ւոր էր դիտ ւում: Դա երե ւում է նա եւ Թա լի ե ա թի իք
նու թիւ նից՝ նա անընդ հատ շեշ տադ րում է առ նուազն երեք սե րունդ մահ մե դա
կան լի նե լու հան գա մա նը: Շատ երիտ թուր քե րի յու զում էր այն հար ցը, թէ ին չո՞ւ 
թրքա խօ սա ցուած օս ման ցի քրիս տո նե ա նե րը չեն մահ մե դա կա նա նում, կամ՝ 
ոչբո լորն են մահ մե դա կա նա նում: Մի այն Աբ դուլ Յամիդի ցա ւը չէր այն, որ «Իմ 
նա խորդ նե րուս ամէ նա մեծ սխալն այն եղաւ, որ մեր եւ րո պա կան պե տու թե
ան սլաւ տար րը ան տե սե ցին մահ մե տա կա նաց նել»: Եւ քա նի դեռ թուր քա կան 
ինք նու թե ան հա մար այդ խնդի րը խիստ կա րե ւոր էր (մին չեւ այ սօր կա րե ւոր է), 
քրիս տո նե այ, հրե այ, նոյ նիսկ ալե ւի մնա ցող օս ման ցի թրքա լե զու քա ղա քա ցի
նե րը հա մար ւում էին այլ ազ գա յինէթ նի կա կան պատ կա նե լու թե ան մար դիկ եւ 
այլ ինք նու թիւն նե րի կրող ներ: Թրքա խօ սու թիւ նը նրանց չէր թրքաց նում: Երիտ
թուր քե րի գա ղա փար նե րը կի սող թուրք գրող Ջե լալ Նու րի բէ յի խառ նափն թոր, 
հա կա սա կան մտո րում ներն այս իմաս տով ու շագ րաւ են եւ ցոյց են տա լիս, որ 
20րդ դա րասկզ բին թուր քի էթ նի կու թե ան իշ խա նու թե ան փնտրտու քը դե ռեւս 
յստակ իմաս տա ւո րուած չէր: Օս մա նե ան Կայս րու թե ան անկ ման պատ մու թիւ
նը գրքում Ջե լալ Նու րին գրում է. «Աշ խար հի մէջ ոչ մէկ ազգ չկայ, ոչ մէկ ազգ չի 
գտնուի, որ ու նէ նայ այն պի սի վե րին խա ւեր, որոնք թուր քե րու չափ ու րիշ ազ գե
րու եւ ցե ղե րու հետ իրենց արիւնն ու ցե ղը մի աց րած լի նեն… Օս մա նե ան թուր
քե րու կազ մած ազ գը, ու րիշ նե րու հետ չհա մե մա տուած աս տի ճան խառ նուրդ 
ըլ լա լով, անոր ան դամ նե րը ապա կա նու թե ան են յա րած, խա թա րած են իրենց 
տո կու նու թիւնն ու ինք նու թիւ նը՝ հե տե ւա բար առաջ է եկած այժ մե այ վի ճա կը…
Թուր քե րը ձու լե լու շատ աշ խա տանք թա փե ցին… Թուր քե րը իրենց հա ւա քած 
մա նուկ նե րը մահ մե տա կա նա ցու ցին, բո լոր ենի չե րի նե րը ձու լուած, թրքա ցած 
քրիս տո նե ա ներ էին… Լե զուի մէջ ձու լում կը տես նենք…ին չո՞ւ մի այն լե զուա կան 
ձու լում է եղեր ու կրօ նա կա նը, ազ գա յի նը չի եղեր (այ սինքն՝ ազ գա յի նի հիմ նա
կան ցու ցի չը կրօ նա կանն էր – Հ. Խ.): Այս պա րա գա նե րը քննել դժբախ տա բար 
մեր կա րո ղու թե ան սահ մա նի մէջ չէ: Անա տո լուի նա հանգ նե րուն մէջ բնա կուող, 
այն եւս ոչ թէ ցիր ու ցան, այլ խմբո վին ապ րող յոյ նե րը իրենց լե զուն մոռ ցած, 
բո լորն ալ թուր քե րէն կը խօ սին ու կ’աղօ թեն… Նոյն պէս հա յե րու մէկ կա րե
ւոր մա սը մի այն թուր քե րէն կը խօ սի, հայ լե զուն մի այն նոր կ’ընդ հան րա նայ. 
«հնուց թուր քե րէ նը հա յե րու ընդ հա նուր լե զուն էր»… Ընդ հա տու մի շրջան մը 
չան ցուած կամ նոր ազ գե րու եւ ժո ղո վուրդ նե րու հետ իրենց արիւ նը չխառ նող 
հին ազ գե րը դժուա րու թե ամբ կը վեր նա նո րո գուին… Արդ, ամ բողջ Արե ւել քը 
մեծ յոգ նու թե ան մը, թմրու թե ան մը մէջ կը գտնուի: Այս ազ գե րուն մէջ եթէ կայ 
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չյոգ նած եւ մա քուր արիւ նով ազ գե րու հետ մի ա նա լով իր արիւ նը մաք րա գոր
ծուած ազգ մը, ան ալ թուրք ազգն է… Ճա բո նա կան պե տու թիւնն ու ազ գը թէ եւ 
ամ բող ջո վին ըն դու նեց եւ րո պա կան քա ղա քակր թու թիւ նը, բայց իր ան հա տա
կա նու թե ան, ցե ղին եւ արիւ նին մէջ պատ ռուածք ներ, խան գա րում ներ չէր ու նե
ցեր, այդ պատ ճա ռով ալ Երկ նա յին արե գա կի պե տու թե ան մար դի կը յա ջո ղե
ցան իրենց նա խա ձեռ նու թե ան մէջ»103:

Այ պի սով խեղճ Նու րի բէ յը ազ նուօ րէն փնտրում է թուր քա կան ինք նու թե
ան չա փա նիշ նե րը, նոյ նիսկ կար ծում է, որ «հնուց թուր քե րէ նը հա յե րու ընդ հա
նուր լե զուն էր», չի հաս կա նում, թէ ին չո՞ւ են որոշ քրիս տո նե ա ներ կառ չած մնում 
իրենց ինք նու թիւն նե րին, կար ծում է, որ ազ գա յի նի գլխա ւոր չա փա նի շը «կրօ
նա կանն է», խառ նուր դի հե տե ւան քով ձե ւա ւո րուած թուր քե րին մերթ հա մա րում 
է ապա կա նուած, իրենց ինք նու թիւնն ու տո կու նու թիւ նը՝ խա թա րուած, մերթ՝ 
չյոգ նած ու մա քուր արիւ նով ազ գե րի հետ մի ա նա լով՝ իր արիւ նը մաք րա գոր
ծած, մյոս կող մից էլ հի ա նում է ճա պո նա ցի նե րով, ում յա ջո ղու թե ան գաղտ նի քը 
հա մա րում է «իր ան հա տա կա նու թե ան, ցե ղին եւ արիւ նին մէջ պատ ռուածք ներ, 
խան գա րում ներ» չու նէ նա լը: Դժուար է, իհար կէ, դա տել, թէ ին չո՞ւ է այս դա ժան 
փնտրտու քին դա տա պար տուած մար դը «յոգ նու թե ան, թմրու թե ան» մէջ հա մա
րում արե ւել քի ժո ղո վուրդ նե րին, այդ թւում՝ իրեն ծա նօթ հա յե րին ու յոյ նե րին, 
ով քեր Օս մա նե ան կայս րու թե ան նման այ լազ գի նե րի կո տո րած ներ կազ մա կեր
պող, ծանր ու դժուար երկ րում շա րու նա կում էին դպրոց ներ բա ցել, կրթու թիւն 
տալ իրենց զա ւակ նե րին, թեր թեր էին հրա տա րա կում, թատ րոն ներ բա ցում, 
զբաղ ւում էին ակ տիւ տնտե սու թե ամբ, ել քեր էին փնտրում իրենց ինք նու թիւն
նե րը շա րու նա կե լու եւն., այն դէպ քում, երբ դրա հա մար միշտ հան դի պում էին 
իշ խա նու թե ան ճնշում նե րին եւ երբ այդ ամէ նը պա հան ջարկ չու նէր տգի տու թե
ան մէջ խար խա փող թուրք զան գուա ծի մէջ, բայց սկզբուն քօ րէն հաս կա նա լի 
է, որ Նու րի բէ յի հա մար զար գաց ման գլխա ւոր չա փա նի շը նրա միտ քը սնու
ցող «չյոգ նած եւ արիւ նով մաք րա գոր ծուած մի ակ ազ գի»՝ թուր քի չա փա նիշն էր՝ 
ռազ մա կան ու ժը: Այս յար գար ժան մար դուն, ճիշտ է, շփո թեց նում էին «չյոգ նած 
եւ արիւ նով մաք րա գոր ծուած մի ակ ազ գի»՝ թուր քե րի պար տու թիւն նե րը Բալ
կան նե րում, ին չու եւ, ըստ նրա, թուր քե րը «ապա կա նու թե ան են յա րած, խա
թա րած են իրենց տո կու նու թիւնն ու ինք նու թիւ նը՝ հե տե ւա բար առաջ է եկած 
այժ մե այ վի ճա կը…», բայց դե ռեւս առա ջին աշ խար հա մար տը չէր եղել եւ օս
ման նե րը դե ռեւս չէ ին ճա շա կել իրա կան պար տու թե ան դառ նու թիւ նը:

Դժուար էր, իս կա պէս, «ազգ» չհաս կա ցող, «թուրք ազ գի» մա սին քիչ թէ 
շատ յու սա լի պատ կե րա ցում ներ չու նե ցող երիտ թուր քե րին կողմ նո րո շուել, թէ 
ինչ պէս են իրենք ու զում: Ինչ ու զե նա լը գի տէ ին՝ ու զում էին ազգէթ նոս լի նել 
եւ ու զում էին, որ պե տու թիւ նում բո լո րը նոյն մի ա տարր ազգէթ նո սը լի նէր: Այլ 

103 Ատոմ, Օս մա նե ան Կայս րու թե ան Անկ ման Պատ ճառ նե րը, Կ. Պօ լիս, 1913 (Յղւում է ըստ 
Թուր քե րը Թուր քե րի Մա սին, Հտր. 1ի, էջ 161 – 162):
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կերպ ասած՝ ու զում էին ազգպե տու թիւն: Բազ մազգ կայս րու թիւ նում(!): Բայց 
չգի տէ ին, թէ իրենք ինչ են եւ ինչ պէս բո լո րին դարձ նեն իրենց նման: Այդ իմաս
տով նրանց հաս կա նա լի էր մի այն, որ կա րե ւո րը թուր քե րէն լե զուն է եւ սուն նի 
մահ մե դա կա նու թիւ նը, բայց՝ եր կու սը մի ա սին: Մեկ նար կի հա մար սա քիչ չէր: 
20րդ դա րասկզ բին «թուր քի» էթ նի կա կան ըն կա լում, առա ւել եւս ինք նըն կա
լում, պար զա պէս դե ռեւս գո յու թիւն չու նէր: Ինչ պէս Աք չամն է գրում, թուր քա կան 
ազ գա յին «Ես»ը ձե ւա ւոր ւում էր որ պէս թրքու թիւ նից բխող ան լի ար ժէ քու թե ան 
բար դոյ թի ար ձա գանք104 եւ, ես կ’աւե լաց նէի, ան լի ար ժէ քու թե ան բար դոյ թի դէմ 
պայ քա րով: «Թուրք» լի նել պէտք էր, բայց դա «պա տուա բեր» չէր: Երիտ թուր քե
րը «հար կադ րուած թուր քեր» էին: 20րդ դա րասկզ բին ար դէն «օս ման ցի» լի նել 
չէ ին կա րող, դա քա ղա քակր թա կան եւ վար կա բե կուած ան ցե ալ էր, եւ ար դի ա
կա նա ցող թուրք առաջ նորդ ներն ընտ րել էին երկ րի էթ նի կա կան ազ գայ նաց
ման ու ղին: Սկզբուն քօ րէն, եթէ քա ղա քա կան հա շուարկ նե րը շրջան ցենք եւ 
փոր ձենք հա սա րա կա կանհո գե բա նա կան հե տե ւու թիւն անել, «թրքա ցող թուր
քե րը» վրէժ էին լու ծում էթ նի կաց ման գոր ծըն թա ցում «թուրք»ի քա ղա քակր թա
կան ու շաց ման եւ «թուրք»ի հա ւա քա կան կեր պա րի բա ցա սա կան բնու թագ րի 
հա մար: Մեծ հա շուով կա րե լի է այս պէս հաս կա նալ Աք չա մի աշ խա տան քի բա
ժին նե րից մէ կի վեր նա գի րը՝ «Թուր քա կան ազ գա յին «Ես»ի «ու շա ցու մը» եւ բաց 
թո ղա ծը ետ բե րե լու ջան քե րով պայ մա նա ւո րուած ագ րե սի ւու թիւ նը»105:

Երիտ թուր քե րը տան ջա լի, բայց արագ խնդիր ներ ու նէ ին լու ծե լու: Նրանք 
Սահ մա նադ րու թիւն էին ըն դու նում, իսկ իրենց տե սած բո լոր եւ րո պա կան Սահ
մանդ րու թիւն նե րում կար «հայ րե նիք» բա ռը: Երկ րի բնակ չու թիւ նը ոչ թէ պի
տի սուլ թա նի հպա տակ նե րը լի նէ ին եւ նրան ծա ռա յէ ին, այլ լի նէ ին հայ րե նի քին 
նուի րե ալ քա ղա քա ցի ներ: Խնդիրն այն չէր, որ թուր քե րէ նում հնա րա ւոր չէր այդ 
բա ռը գտնել, խնդիրն այն էր, թէ ինչ իմաստ եւ բո վա նա դա կու թիւն պի տի այդ 
բառն ու նէ նար եւ որ քա նով այդ բա ռը պի տի էթ նոսթուր քին «հայ րե նիք» տար: 
Մինչ այդ օս ման«թուր քը» երկ րի տէրն էր, իսկ հի մայ էթ նոսթուրքն այդ «եր
կիր» կո չուող տա րած քի որե ւէ կտո րի նկատ մամբ հայ րե նի քի զգա ցո ղու թիւն 
չու նէր: Կայս րու թե ան տա րած քում հայ րե նիք ու նէ ին կայս րու թե ան հպա տակ 
յոյ նե րը, հա յե րը, արաբ նե րը, նոյ նի սիկ՝ քրդե րը եւ լա զե րը: Նրանց հայ րե նիք
ներն անուն ներ ու նէ ին՝ Էր մի աս տան, Լա զիս տան, Քուր դիս տան: Թուր քե րէն 
«վա թան» բա ռը նշա նա կում էր մար դու ծնուած վայր՝ տե ղա վայ րի, բնա կա վայ
րի իմաս տով: Թուր քա կան հայ րե նի քը՝ «վա թա նը» սահ մա նա փակ ւում էր մաս
նա ւոր ան ձի կամ փոքր խմբի՝ հա մա գիւ ղա ցի նե րի տա րած քով: Այ նուա մէ նայ
նիւ հայ րե նիք իմաստն ար տա հայ տե լու հա մար ընտ րուեց «վա թան» բա ռը, որը 
պի տի լրա ցուէր «քա տը լըմ ջը լըկ» (բո լոր ազ գա յին տար րե րի մի ա ւո րում) բա ռով 
եւ «վա թան դաշ լըկ» (քա ղա քա ցի ու թիւն) իմաս տով: Սրան զու գա հեռ օգ տա

104 Танер Акчам, Турецкое национальное «Я», էջ 8:
105 Նոյն, էջ 2:
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գործ ւում էր «եուր դու» բա ռը, որն ար տա ծուած էր նախ նա կան «ցե ղա յին հա
մա կե ցու թե ան վրա նա խումբ» իմաս տից: 1920ական նե րին «Թուր քա կան հայ
րե նիք»՝ «Թուր քի տուն», «թուր քա կան հա մա կե ցու թե ան տա րածք» իմաս տով 
էր ըն կալ ւում քե մա լա կան «Թուրք Եուր դու» թեր թի անու նը: Կրօ նա կան խումբ 
նշա նա կող «միլ լէթ» բա ռը սկսեց օգ տա գոր ծուել «ժո ղո վուրդ», «էթ նի կա կան 
ազգ» իմաստ նե րով՝ մի ա նա լով էթ նի կա կան անուա նը՝ «թուրք միլ լէթ», «քուրդ 
միլ լէթ», «էր մա նի միլ լէթ»: Եթէ «սուն նի միլ լէթ»ը վե րա ճում է «քուրդ միլ լէթ», 
«թուրք միլ լէթ»ի, ապա «միլ լէթ»ը ձեռք է բե րում կրօ նա կա նից տար բե րուող 
լրա ցու ցիչ բո վան դա կու թիւն, որը մօտ է թւում «էթ նոսժո ղովր դին»: Յե տա գա
յում հենց այդ բառն էլ ըն կավ «ազ գա յին» (milli), «ազ գայ նա կան» (milliyetçilik) 
բա ռե րի հիմ քում: Խնդիրն, իհար կէ, մի այն հա մա պա տաս խան բա ռե րը գտնե լը 
չէր, խնդի րը այդ բա ռե րի տա րո ղու թիւն նե րը լցնե լը եւ հան րա յին ըն կալ մա նը 
հասց նելն էր: Դա ջան քեր պա հան ջող գոր ծըն թաց էր՝ պայ մա նով, որ երիտ
թուր քերն իրենք հա ւա տա յին այդ բա ռե րի իրա կան տա րո ղու թիւն նե րին եւ ու
զե նա յին դրանց գոր ծար կու մը: Իրա կա նում նրանց ու զա ծը կայս րու թիւ նը թուր
քա կան վա թան՝ հայ րե նիք դարձ նելն էր, որին հա սա րակ թուր քե րը պատ րաստ 
չէ ին (նրանց «վա թա նը» իրենց գիւ ղից այն կողմ չէր անց նում), բո լոր ազ գա յին 
տար րե րին ինչ որ կերպ մի ա ւո րող «քա տը լըմ ջը լըկ»ը բո լոր ազ գա յին տար րե
րին թուրք դարձ նելն էր, որին էլ պատ րաստ չէ ին եւ դի մադ րում էին վա ղուց 
էթ նիկազգ կազ մա ւո րուած եւ իրենց հայ րե նիք նե րում ապ րող նե րը: Եւ դեռ եր
րորդ կող մը՝ օս մա նիզ մի գա ղա փա րի կրող նե րը, որոնց ան հաս կա նա լի էին 
այս «քա տը լըմ ջը լըկ»ը, «վա թան դաշ լըկ»ը, իրենց սրտին հա րա զատ «միլ լէթ»ի 
իմաս տա փո խու թիւ նը, երբ օս մա նիզ մի առանց քում ըն կած էր սուն նի մահ մե
դա կա նու թիւ նը, սուլ թա նի խա լի ֆա յու թիւ նը, եւ նոյ նիսկ «վա թա նը», նրանց 
պատ կե րաց մամբ, նե ղաց նում էր կայս րու թե ան սահ ման նե րը: Եթէ «վա թան»ը 
հայ րե նիք է եւ դա ողջ երկ րի տա րածքն է, եւ այդ վա թա նը թուր քա կան է՝ ինչ
պէս դա հա մա տե ղել իրենց հայ րե նիք նե րում՝ «վա թան նե րում» ապ րող հա յե
րի, յոյ նե րի, արաբ նե րի, քրդե րի…գո յու թե ան հետ: Եթէ նրանք բո լո րը թուր քե րի 
հետ մի ա սին «վա թան դաշ լըկ»՝ քա ղա քա ցի ներ են, բայց կայս րու թիւ նում ու նէն 
իրենց հայ րե նիք նե րը, ապա ուր մնաց «թուր քա կան հայ րե նի քը» եւ տա րած
քա յին իմաս տով որ տե՞ղ է այն: Արեւ մուտ քին յոյ ներն են յա ւակ նում, արե ւել քին՝ 
հա յե րը, հա րա ւին՝ արաբ նե րը, հա րաւարե ւել քին՝ քրդե րը, մնում է յու նա կան 
ան ցե ա լով բազ մազգ Կ. Պօ լի սը իր շրջա կայ քով: Խնդի րը բար դա նում էր նա
եւ նրա նով, որ կայս րու թիւ նից ազա տուած Բալ կան նե րում ազ գայ նաց մանազ
գայ նա կա նաց ման գոր ծըն թաց ներ կա յին, նո րաս տեղծ պե տու թիւն նե րը ձգտում 
էին ազգպե տու թե ան եւ իրենց սահ ման նե րը մաք րում էին ան ցան կա լի ազ գա
յին ներ կա յու թիւն նե րից, այդ թւում երե կուայ իրենց իշ խող նե րից՝ թուր քե րից եւ 
իրենց ազ գա կից սլա ւո նա կան սուն նի ա ցած օս մանթրքա խօս նե րից: Յի րա ւի, 
հեշտ չէր երիտ թուր քե րին կողմ նո րո շուել ոչ միշտ հաս կա նա լի գոր ծըն թաց նե
րում: Ար դիւն քում նրանց «ազ գայ նա կա նու թիւ նը», ինչ պէս ափ սո սան քով ներ
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կա յաց նում է ազ գայ նա կա նու թե ան էթ նի կաց ման՝ թրքա կա նաց ման (Türkçülük) 
քա ղա քա կա նու թե ան կողմ նա կից Եու սուֆ Աք չու րան, մնում էր հա րա զատ «իս
լա մա կա նու թիւ նը» (İslamiyet)106, որը դեռ պի տի ծա ռա յեր Մուս տա ֆա Քե մա լի 
«միլ լի ա կան» շարժ մա նը:

«ԹՈՒՐՔԱԿԱՆ ՀԱՅՐԵՆԻՔԻ»  
ԲՆԱԿՉՈՒԹԻՒՆԸ
Որ քան օս ման նե րին՝ օս մա նե ան վար չա րար նե րին, կա ռա վա րիչ նե րին 

ան ծա նօթ էին թուր քա կան մշա կոյթ, թուր քե րի պատ մու թիւն, հայ րե նիք եւ էթ
նի կու թիւն հաս կա ցու թիւն նե րը, դրանք աւե լի անյայտ էին կայս րու թե ան մահ
մե դա կան, այդ թւում՝ մահ մե դա կան թրքա խօս բնակ չու թե ա նը: «Մահ մե դա կան 
թրքա խօս բնակ չու թիւ նը» շեշտ ւում է, քա նի որ նոյն կայս րու թե ան քրիս տո նե այ, 
այդ թւում թրքա խօս քրիս տո նե այ բնակ չու թե անն այն ան հա մե մատ ծա նօթ էր: 
Նրանք առ նուազն գրա ւոր մշա կոյթ ու նէ ին, դպրոց ներ, որոն ցում այս կամ այն 
չա փով ծա նօ թա նում էին նա եւ իրենց սե փա կան պատ մու թե ա նը, այդ թւում այդ 
պատ մու թե ան՝ թուր քե րի հետ առն չուող դրուագ նե րին: Ար դիւն քում նրանց հա
ւա քա կան եւ հա մընդ հա նուր գի տե լի քը, նրանց պատ մա կան յի շո ղու թիւ նը ան
հա մե մատ հա մա կար գուած եւ նոյ նա տե սակ էր: Նրանք, որոշ իմաս տով, աւե
լի կա նո նա կար գուած կո լեկ տիվ գի տե լիք ու նէ ին նա եւ թուր քե րի մա սին, քան 
իրենք՝ ձե ւա ւո րուող թուր քե րը:

Նա խորդ բաժ նում առա ջադ րուած հար ցին, թէ Անա տո լի ա յի տա րած
քում Առա ջին Աշ խար հա մար տի վեր ջում, երբ Քե մա լը ձեռ նար կեց «թուր քա կան 
հայ րե նի քի» ներդր ման գա ղա փա րը, քա նա կա կան չա փու մով որ քան թուրք 
կար, այ սինքն՝ որ քան մարդ կար, ով ինքն իրեն թուրք էր հա մա րում եւ թուրք 
էր անուան ւում, ոչ ոք, կար ծում եմ, չի կա րո ղա նայ պա տաս խա նել: Այս հար ցին 
պա տաս խան փնտրե լուն թե րեւս կօգ նի 19դ. բնակ չու թե ան կազ մի մա սին փոք
րիկ վեր լու ծու թիւ նը:

19դա րի կե սե րի հա մար կայս րու թե ան բնակ չու թե ան ազ գա յին եւ կրօ նա
կան կազ մի մա սին դա տո ղու թիւն նե րին մա սամբ օգ նում է 1844ի մար դա հա մա
րը, որի տուե ալ նե րին առա ւել մօտ էր կանգ նած «Lettres sur la Turquie»ի հե ղի
նակ նե րից Ու բի չի նին: Ու բի չի նին, սա կայն, մի այն ընդ հա նուր գծե րով է ներ կա
յաց նում պատ կե րը: Ընդ հա նուր Օս մա նե ան կայս րու թե ան բնակ չու թիւ նը բա
ժա նե լով խմբե րի՝ նա ներ կա յաց նում է յոթ խումբ. 1. Թյուր քա կան (օս ման ներ, 
թուրք մէն ներ եւ թա թար ներ), 2. Յու նալա տի նա կան (յոյ ներ, զին զա րօւ ներ եւ 
ալ բա նա ցի ներ), 3. Սլա ւո նա կան (սեր բեր, բուլ ղար ներ, կա զակ ներ, լի ցօ ւա ներ), 
4. Վրա ցա կան (չեր քէզ ներ եւ լա զեր), Հնդկա կան (չին գա ներ կամ ցի գան ներ՝ 

106 Yusuf Akçura, Üç Tarzı Siyaset, «Türk tarih kuzumu yayinlari», Ankara, 1976, էջ 1936:
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գնչու ներ), 5. Պարս կա կան (հա յեր, քրդեր, դռուզ ներ, մե թու լի ներ), 6. Սե միթ ներ 
(հրե ա ներ, արաբ ներ, խալ դի ա ցի ներ), սի րի ա ցի ներ(ասո րի): Այս տէղ, ինչ պէս 
տես նում ենք, «թուրք» չկա: Մի բան պարզ է՝ դրանք թուրք մէն նե րը եւ թա թար
նե րը չեն, նրանք առան ձին են հա շուած: Դժուար է առան ձին մի ա ւոր հաշ ված 
«օս ման նե րին» թուրք հա մա րել նախ՝ այդ ան հաս կա նա լի ծագ մամբ օս ման նե
րի իսկ ցան կու թե ան պատ ճա ռով, երկ րորդ՝ օս ման նե րի էթ նի կու թե ան ինք նըն
կա լու մե րի եւ դրա մա սին այ լոց ըն կա լում նե րի ու պատ կե րա ցում նե րի լղո զուա
ծու թե ան պատ ճա ռով: Օս ման ներն, ըստ ամէ նայ նի, նախ եւ առաջ Օս մա նե ան 
կայս րու թե ան իշ խող սո ցի ա լա կան շերտն էին: Դժուար է նաև ասել, թե ո՞ւմ են 
«օս ման» յա մա րել եւ անուա նել մար դա հա մարն իրա կա նաց նող նե րը կամ առ
նուազն ար դիւն քե րը ամ փո փող նե րը: Պաշ տօ նեա վար չա րար նե րին՝ ան կաս
կած, ողջ բա նա կը՝ մեծ հա ւա նա կա նու թե ամբ, սպա ե ա կազ մը՝ հաս տատ: Ին քը՝ 
Ու բի չի նին հա մա րում է, որ օս ման նե րը 13 դ. սել ջուկ նե րից կայս րու թիւն նուա
ճած թուրք Օս մա նի եւ նրա զի նե ալ նե րի ժա ռանգ ներն են, ով քեր կարճ ժա մա
նա կում տա րա ծուե ցին Եվ րո պա յում եւ Ասի ա յում: Մի այն թե 19րդ դա րի օս ման
նե րը՝ ահ ռե լի Օս մա նե ան կայս րու թիւ նը կա ռա վա րող վար չա րար նե րը վա ղուց 
դա դա րել էին «օս ման լը»՝ Օս մա նի արիւ նա կից ժա ռանգ լի նել, և յա մալ րուել էին 
սուն նի մահ մե դա կա նու թիւն ըն դու նած բազ մա թիւ տե ղաբ նիկ եւ եկուոր ժո ղո
վուրդ նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րով: Նրանք օս ման լը էին իշ խա նու թե ան ու ժով, 
փաս տա ցի իշ խող սո ցի ալքա ղա քա կան շերտ էին, եւ որևէ էթ նի կա կան իմաստ 
չու նէ ին: 20րդ դա րում գոր ծած ւող եզ րե րից ընտ րու թիւն կա տա րե լով՝ կա րե լի է 
ասել, որ «օս ման լը նե րը» իշ խող կու սակ ցու թիւն էին: Հաս կա նա լի է, որ նրանք 
ու նէ ին լե զուա կան ընդ հան րու թիւն՝ թուր քե րէ նը, որին 19րդ դա րում «օս մա նե
րէն» Էին ան վա նում, եւ այդ լե զուն այն քան հա րուստ էր արա բա բա նու թե ամբ եւ 
իրա նա բա նու թե ամբ, որ կեն ցա ղա յին թուր քե րէ նից շատ տար բեր ւում էր: Դա 
ժա մա նա կա կից եզ րու թա բա նու թե ամբ գրա կան կամ «կու սակ ցա կան», մի ով 
բա նիւ իշ խա նու թե ան վար չա կան՝ շատ քչե րին հա սա նե լի լե զուն էր: Օս ման
ներն, ինչ պէս վերն ասուեց, ար հա մա րում էին «թուր քին»: Բայց ահա Օս մա նե
ան կայս րու թիւ նում 1844ին իրա կա նաց ւում է բնակ չու թե ան մար դա հա մար, որի 
ար դիւնք նե րով, ըստ Ու բի չի նիի ներ կա յաց րած տուե ալ նե րի Օս մա նե ան կայս
րու թե ան՝ ներ կա յիս Թուր քի ա յի հան րա պե տու թե ան տա րած քը գե րա զան ցող 
Ասի ա կան մա սում, ապ րում էր 16 մլն 50 հա զար բնակ չու թիւն, որից 10 մլն 700 
հա զար օս ման ներ, 2 մլն հա յեր, 1 մլն յոյ ներ, 1 մլն քրդեր, 900 հա զար արաբ ներ, 
235 հա զար ասո րի ներ եւ քաղ դէ ա ցի ներ, 85 հա զար թուր քո ման ներ, 80 հա զար 
հրե ա ներ, 30 հա զար դրուզ ներ, 20 հա զար թա թար ներ107: Այս շար քում բո լո րո
վին ան հաս կա նա լի է «օս ման ներ» խում բը: Նրանք, հաս կա նա լի է, «թուր քե րը» 
չեն, այ լա պէս «թուր քո ման ներն» առան ձին չէ ին ներ կա յա ցուի: Նրանք նա եւ 
սուն նի մահ մե դա կան նե րը չեն, այ լա պէս առա ձին չէ ին ներ կա յա ցուի սուն նի 

107 Lettres sur la Turquie, Paris, 1953, էջ 22:
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մահ մե դա կան քրդե րը, արաբ նե րը, թա թար նե րը: Բա ցի այդ Ու բի չի նին առան
ձին աղյո սա կով ներ կա յաց նում է կրօ նա կան խմբե րի թւե րը, ըստ որի կայս րու
թե ան Ասի ա կան մա սում մահ մե դա կան նե րի թի ւը ցոյց է տրւած 12 մլն 650 հա
զար մարդ108: Աղյո սա կը, որում ներ կա յաց ւած են «օս ման նե րը», կրում է RACES 
(ռա սա ներ, տուե ալ դէպ քում՝ ժո ղո վուրդ ներ) վեր նա գի րը, թուար կուած խմբերն 
էլ, դրուզ նե րից եւ քաղ դէ ա ցի նե րից զատ, էթ նա նուն ներ են, իսկ «դրուզ» եւ 
«քաղ դէ ա ցի» անուն նե րը էթ նա նուն նե րին հա ւա սա րեց ված կրօ նա կան ինք նու
թե ան անուն ներ են: Ով քե՞ր են, ու րեմն, «օս ման նե րը»: Ըստ Ու բի չի նիի, «օս ման
նե րը Կենտ րո նա կան Ասի ա յից եկած սկզբնա պէս թյու րա քա կան ռա սա յի ժո ղո
վուրդ են, մոն ղոլ նե րի եւ տուն գուս նե րի մի ճյո ղը: Բայց արեւ մուտ քին մօ տե նա
լուն հա մըն թաց թուր քե րի նախ նա կան տի պը փոխ ւել եւ վեր ջա պէս ամ բող ջո
վին ան հե տա ցել է, հատ կա պէս Օս մա նե ան կայս րու թիւ նում»: Եւ հենց այս տէղ 
է, որ աւե լաց նում է, թէ Օս ման նե րը ցան կա ցած այլ անուն մեր ժում են եւ թուրք 
բա ռը նրանց լեզ ւում հա ւա սա րա զօր է «ան կիրթ գիւ ղա ցի, բար բա րոս» բա ռին, 
որը նրանք օգ տա գոր ծում են թուրք մէն նէ րի կամ Կենտ րո նա կան Ասի ա յի նրանց 
այլ ցե ղա կից նե րի նկատ մամբ 109: Ու րեմն օս ման նե րը ինք նու թե ամբ թուրք չէ ին: 
Կա րե լի էր են թադ րել, որ «օս ման նե րը» օս մա նե ան կայս րու թիւ նում իշ խա նու
թե ան տի րա պետ ման կամ մահ մե դա կա նաց ման հե տե ւան քով էթ նի կա կան 
ինք նու թիւ նը կորց րած եւ այլ էթ նի կա կան ինք նու թիւն ձեռք չբե րած թրքա խօս
ներն են: Սա կայն ին քը՝ Ու բի չի նին, փոր ձե լով դի տար կել Օս մա նե ան կայս րու
թե ան էթ նի կա կան կազ մը ըստ էյա լէթ նե րի՝ վար չա կան տա րածք նե րի, «մո ռա
նում է» թւար կել օս ման նե րին: Այս տէղ մենք հան դի պում ենք մի այն կրօ նա կան 
եւ էթ նի կա կան խմբե րի անուն նե րին: Ամէ նից ավե լի դա աչ քի է զար նում Կ. Պօլ
սի բնակ չու թիւ նը ներ կա յաց նե լիս, որ տեղ պի տի «օս ման նե րը» ամէ նա շա տը լի
նե ին: Ըստ Ու բի չի նիի, Կ. Պօլ սում 1844ին ապ րում էր 866.000 մարդ, որից մահ
մե դա կան ներ՝ 475.000, հա յեր՝ 205.000, հայ կա թո լիկ ներ՝ 17.000, յոյ ներ՝ 43.000, 
հրե ա ներ՝ 37.000110: Թուարկուած խմբերի հան րագումարը 777.000 հազար մարդ 
է (475.000+205.000+17.000+43.000+37.000), որը քաղաքի ընդհանուր 
բնակչության 866.000 մարդուց պակաս է +89.000ով: Այս ցան կում, ինչ պէս 
տես նում ենք, «օս ման ներ» չկան: Բայց ան կախ ցան կի, օս ման ներ, իհար կե, 
կա յին, եւ պետք է են թադ րել, որ Կ. Պօլ սում օս ման ներն, ըստ երե ւույ թին, քա ղա
քի 866.000 թիւ կազ մած բնակ չու թե ան ինք նու թե ամբ չա ռանձ նա ցուած 89.000 
մարդն էին: Կրկին են թադ րու թե ամբ դրանք պետք է լի նե ին թուրքսել ջու կա
կան, սեր բա կան, ալ բա նա կան, բուլ ղա րա կան, արա բա կան, յու նա կան, հայ կա
կան, քրդա կան եւլն. ծա գու մով մար դիկ: Յատ կան շա կան է, որ Կ. Պօլ սի մնա
ցած ողջ բնակ չու թիւ նը ներ կա յաց ւած է էթ նա նուն նե րով, իսկ հա յե րի դէպ քում՝ 
նույ նիսկ եր կու խմբե րով (հա յեր՝ հայ առա քե լա կան նե րը, եւ հայ կա թո լիկ ներ), 

108 Նոյն, էջ 25:
109 Նույն, էջ 22 – 23:
110 Նոյն, էջ 27:
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իսկ ահա մահ մե դա կան նե րի թի ւը ներ կա յաց նե լիս որևէ այլ ինք նու թիւն, այդ 
թւում «օս ման», չի յի շա տա կուել: Կայս րու թե ան վար չա կան տա րածք նե րը եւ 
կա ռուց ված քը ներ կա յաց նե լիս Ու բի չի նին իր գրքի ֆրան սե րեն հրա տա րա կու
թիւ նում բնակ չու թե ան կազ մին չի անդ րա դառ նում, բայց գրքի իր կող մից 
խմբագ րուած եւ հա մալ րուած ռու սե րէն թարգ մա նու թե ան 1877թ. հրա տա րա կու
թիւ նում եր բէմն ներ կա յաց նում է նա եւ վար չա կան տա րածք նե րի բնակ չու թե ան 
կազ մը՝ յե նուե լով ար դէն 1875 – 76 թթ. օս մա նե ան տա րեգր քի վի ճա կագ րու թե ան 
վրա: Ահա այդ գրքում Էրզ րու մի վի լա յէ թը ներ կա յաց նե լիս նշում է, որ բնակ չու
թիւ նը կազ մում էր 1 մլն 72 հա զար մարդ, որից 658 հա զար մարդ մահ մե դա կան, 
մահ մե դա կան նե րից 357 հա զա րը՝ քուրդ: Ոչ մահ մե դա կան բնակ չու թյու նը 414 
հա զար էր, որից 397 հա զա րը՝ հայ եւ նես տո րա կան111: Հե ղի նա կը որ պէս այս 
տե ղե կու թե ան աղ բյոր յղում է Tour du Monde, t. XXX, 1875, էջ 273: «Օս ման» եւ 
«թուրք» անուն նե րին չենք հան դի պում, ին չը չի բա ցա ռում, որ նրանք առ կա են 
մահ մե դա կան բնակ չու թյան կազ մում: Բայց քրիս տո նե ա նե րից թւար կում է 
«հայ» եւ «նես տո րա կան», մահ մե դա կան նե րից՝ «քուրդ», իսկ ահա շուրջ 
300.000 թիւ կազ մող մահ մե դա կան բնակ չու թե ան էթ նի կա կան ինք նու թե ան 
կամ լե զուա կան պատ կա նե լու թե ան մա սին ոչինչ չի ասում: Կողմ նա կի ո րեն սա 
կա րող է նշա նա կել, որ առաջ նա յի նը մահ մե դա կա նու թիւնն էր: Բայց մահ մե դա
կա նու թիւ նը առաջ նա յին էր նա եւ քրդե րի հա մար, իսկ քրդե րի էթ նի կա կան 
պատ կա նե լու թիւ նը շեշ տուած է: Սա առյա սա րակ օրի նա չա փու թիւն է, թե «օս
մա նը», թե «թուր քը» շատ քիչ են հան դի պում: Քիչ են հան դի պում եւ դժուար են 
բնու թագր ւում: Թէ կայս րու թե ան սե փա կան վի ճա կա գիր նե րը, թէ Եւ րո պա յից 
պաշ տօ նա պէս Օս մա նե ան կայս րու թիւ նում գտնուող դի ւա նա գետ ներն իրենց 
զե կոյց նե րում սո վո րա բար մահ մե դա կան նե րին ներ կա յաց նում էին որ պէս մէկ 
ամ բող ջու թիւն, օգ տա գոր ծե լով հենց «մահ մե դա կան ներ» բա ռը, ին չը նա եւ 
կայս րու թե ան ցան կու թիւն էր: Բայց եւ րո պա ցի նե րը սո վո րա բար յի շա տա կում 
էին առ նուազն ոչ մահ մե դա կան նե րի էթ նա նուն նե րը կամ լե զուա նուն նե րը, կամ՝ 
ինք նու թե ան տար բե րա կուած այլ եզ րեր, իսկ եր բեմն էլ՝ նա եւ մահ մե դա կան 
տար բեր մի ա ւոր նե րի անուն ներ, առ նուազն՝ քրդե րին: 19րդ դա րի Օս մա նե ան 
կայս րու թե ան ժո ղովր դագ րու թիւնն ամ փո փե լու փորձ արած Քե մալ Կար պա տը 
եւ րո պա կան տե ղա կա տու նե րի նկատ մամբ դժգո հու թե ան ակ նար կով գրում է, 
որ թուր քե րի մէջ սո ցի ա լա կան տար բե րու թիւն նե րի եւ նրանց բախ շուա ծու թե ան 

111 Убичини, Жан Анри Абдолоним. Современное состояние Отоманской империи: Стати
сти ка, правление, администрация, финансы, армия, общины немусульманские и пр.: По 
офиц. ежегоднику на 1875–76 г. (Салнаме на 1293  г. Хиджры) и по др. новейшим док. сост. 
А. Убичини, авт. известных «Писем о Турции»[Օսմանեան կայսրութեան ժամանակակից 
վիճակը. Վիճակագրութիւն, կառաւարում, վարչակազմ, ֆինանսներ, ոչ մահմեդական յա
մայնքնէր ևւ այլ. Ըստ 187576 թթ. պաշտօնական տարեգրքի(Հիջրայի 1293 թ. Սալ նամե)] 
(Lettres sur la Turquie) и П. деКуртейль, проф. турец. яз. и лит. в «Collége de France» /Пер. 
и изд. О. И. Бакст.  СанктПетербург: Тип. О. И. Бакста, 1877, էջ 83  (https://dlib.rsl.ru/view
er/01003608058#/?page=5) (Վերջին այցելութիւնը 19. 11. 2018):
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պատ ճա ռով եվ րո պա ցի նե րը «օս ման լը» կամ «իս կա կան թուրք» հա մա րել են 
մի այն քա ղա քաբ նակ նե րին եւ նստա կե աց նե րին, իսկ «օս ման լը եւ գործ նա կան 
թուրք» հան դի սա ցող քո չուոր թուրք մէն նե րը, իւ րիւկ նե րը, զեյ բէկ նե րը, չեթ նի նե
րը, թախ տա ջի նե րը, կզլբաշ նե րը (շի ա նե րը) եւլն. (Türkmen, Yörük, Zeybek, Çet
ni, Tahtaci, Kızılbaş (Shiites), etc.) ներ կա յա ցուել են այլ էթ նի կա կան խմբե րում112: 
Կար պա տի դժգո հու թիւ նը պայ մա նա ուո րուած է նրա նով, որ ոչ մի կերպ չի յա
ջող ւում հաս կա նալ կայս րու թիւ նում «թուրք» մի ա ւո րի էթ նի կա կան, քան կա կան 
բնու թագ րե րը եւ բախ շուա ծու թիւ նը: Ին քը Կար պա տը գտնում է, որ «Օս մա նե
ան կա ռա վա րու թե ան նման արեւ մուտ քում էլ շա տե րը իս լա մը գրե թէ ազ գու
թիւն էին հա մա րում, եւ այդ պատ ճա ռով պատ րաստ էին բո լոր մահ մե դա կան
նե րին դա սա կար գել նոյն խմբում: Յա ճախ նրանց պի տա կա ւո րում էին որ պէս 
«թուրք», որո ու հէ տեւ «մու սուլ մանն» ու «թուր քը» հո մա նիշ էին դար ձել: Մյոս 
կող մից եւ րո պա ցի ներն անհ րա ժեշ տու թե ան դէպ քում մահ մե դա կան բնակ չու
թիւ նը բա ժա նում էին աւե լի փոքր էթ նի կա կան կամ լե զուա կան հա տուած նե րի, 
որ պէս զի վստահ լի նեն, որ վի ճե լի տա րածք նե րում մահ մե դա կան նե րը մէկ մե
ծա մաս նա կան խմբով հան դէս չեն գա»113: Ցա ւոք, կրկին հստա կու թիւն չի մտնում 
այն հար ցում, թէ «մու սուլ մա նի» ու «թուր քի» են թադ րե ալ հո մա նի շու թիւ նը 
թուր քի՞ն էր լու ծում «մու սուլ մա նի» մէջ, թէ՞ «մու սուլ ման» բա ռին տա լիս էր թրքու
թե ան էթ նի կու թե ան երանգ՝ նուա զեց նե լով ոչ թուրք մահ մե դա կան նե րի սե փա
կան էթի կու թե ան ըն կա լում նե րը եւ մե ծաց նե լով նրանց տար րա լու ծու մը «թուրք» 
մի ա ւո րի մէջ, եւ իհար կէ կրկին ան հաս կա նա լի է մնում, թէ ով քեր են իրենց 
թուրք հա մա րում եւ ում «թուրք» անուա նել:

Կար պատն ին քը կար ծէք թէ վատ է պատ կե րաց նում «թուր քա կան ինք
նու թիւ նը» եւ «թուրք»«թյուրք» անու նը գործ նա կան կամ են թադ րե ալ կրող նե
րի քա նա կա կան եւ բնու թագ րա կան չա փա նիշ նե րը, զար մա նա լի ո րեն առան ձին 
խմբեր է դի տար կում նոյ նիսկ «թուրք մէն նե րին» եւ «ղզլբաշ նե րին»՝ նոյ նիսկ 
չմաս նա ւո րեց նե լով, թէ կոնկ րետ ո՞ր ղզլբաշ նե րի մա սին է խօ սում՝ թուրք մէ՞ն, 
քրման ջա խօս քո՞ւրդ, զազա խօ՞ս: Բո լոր դէպ քե րում եվ րո պա ցի նե րին հաս ցեա
գրուած այս ոչ միշտ ար դա րա ցի ակ նար կը ամէ նե ւին չի կա րող տա րա ծուել 19րդ 
դա րի հայ յե ղի նակ նե րի վրայ, որոն ցից շա տե րը կայս րու թե ան բնա կիչ ներ էին, 
լաւ գի տէ ին ազ գա յին եւ կրօ նա կան կազմն ու նրանց բնու թագ րե րը, ինք նա պատ
կե րա ցում նե րը, փո խա դարձ կա պէ րը, ինք նու թիւն նե րը, ին քու թիւնն ար տա հայ
տող անուն նե րը, եւ նրանց աշ խա տանք նե րում շատ ման րակր կիտ նյո թեր կան 
կայս րու թե ան բնակ չու թե ան կազ մի եւ առան ձին մի ա ւոր նե րի բնու թագ րե րի վե
րա բե րուալ: Բայց Կար պատն, իհար կէ, այդ աշ խա տանք նե րին ծա նոթ չէր:

112 Karpat K. H., Ottoman population 1830 – 1914. Demographic and Social Characteristics. Paris, 
1985, Էջ 57(https://www.academia.edu/27913581/OTTOMAN_POPULATION_1830 – 1914_De
mographic_and_Social_Characteristics_By_KEMAL_H. KARPAT):

113 Karpat K. H., Էջ 55:
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«ԹՈՒՐՔԱԿԱՆ ՀԱՅՐԵՆԻՔԻ» ԲՆԱԿՉՈՒԹԻՒՆԸ. 
«ՕՍՄԱՆՆԵՐԸ», «ՏԱՃԻԿՆԵՐԸ», «ԹՈՒՐՔԵՐԸ» 
ԸՍՏ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԱՂԲՅՈՐՆԵՐԻ
Ու բի չի նիի 1853 թ.ի ֆրան սա լե զու տեքս տից 47 եւ 1877 թ. ռու սա լե զու 

տեքս տից շուրջ 70 տա րի առաջ՝ 1806 թ. հրա տա րա կուած հայ հե ղի նակ Ղու կաս 
Ին ճի ճե ա նի տեքս տը շատ ավե լի յստակ եւ ման րա մասն է ներ կա յաց նում Օս մա
նե ան կայս րու թե ան ասի ա կան մա սի բնակ չու թե ան կազ մը: Էրզ րու մի էյա լե թի 
մա սին Ին ճի ճե ա նը գրում է. «Բնա կիչք նա հան գին Էր զի ռու մայ` են օս մա նե անք, 
հայք եւ բա զումք քան զա մէ նե սին քուրդք: Գան այ լուստ եւ այլ պէս պէս ցեղք 
վրա նաբ նակ քրդաց, որք յա մա րայ նի սփռին ’ի լե րինս նա հան գին, մա նա ւանդ 
’ի մեծ գօ տիս Պին կէ օ լայ...»114: Էրզ րու մի էյա լե թու թե ան էթ նակրօ նա կան կազ մը 
Ղ. Ին ճի ճե ա նը յա ճախ ներ կա յաց նում է ըստ լի ւա նէ րի՝ գա ւառ նե րի: Խնու սի գա
ւա ռի մա սին նա գրում է. «Բնա կիչք գա ւա ռիս յազ գէս հա յոց, եւ քուրդք որք խօ
սին ’ի լե զու զա զա յի. բնա կին ’ի նմա եւ բա րաղ կը ցի քուրդք վրա նաբ նակք, զո
րոց զթիւ Քե ա թիպ Չէ լէ պին աւե լի դնէ քան զ100 հա զար ոգիս: ...Իշ խա նու թիւն 
երկ րիս սեպ հա կան է պէ յի` որ է ազ գաւ լէզ կի.... Եւ ’ի քա ղա քին Խնու սայ բնա
կին ո’չ սա կաւ բազ մու թիւն նոյն լէզ կի ազ գին...» (էջ 81): Խնու սի լի ւա յոմ գտնվող 
Վար դո յի մա սին՝ «Գտա նին ’ի սմա գիւ ղօ րէք իբ րեւ 10. որոց բնա կիչք քուրդք 
զա զա կո չե ցե ալք, եւ հայք» (էջ 84): Բա սե նի գա ւա ռի մա սին՝ «Այս գա ւառ լի է 
գիւ ղօ րէ իւք եւ շի նիւք, բնա կել ’ի հա յոց, ’ի թուր քաց, եւ ’ի սա կա ւուց քրդաց` ըստ 
մա սին դար ձե լոց յազ գէս հա յոց» (էջ 86): Երզն կայ, Էրզն կէ այ կամ Էր զին ճէ ան 
գա առ. «Բնա կիչք գա ւա ռիս յազ գէս հա յոց ’ի սկզբա նէ ան տի ... Բազ մու թիւն են 
ան դէն եւ տաճ կաց, գտա նին նա եւ քուրդք, զո րոց զցեղն Տըն պը լի կո չէ Քե ա թիպ 
Չէ լէ պին»(էջ 99): «Կա մախ կամ Քե մահ....Ճո խա ցել է այս գա ւառ բնա կու թե ամբ, 
հին եւ նոր գիւ ղօ րէ իւք, բնա կել ’ի հա յոց մա նա ւանդ ’ի տաճ կաց, որք ընդ մե ծի 
մա սին դար ձե ալ են ’ի հա յոց. 360 գիւ ղօ րէք են ընդ իշ խա նու թե ամբ պէ յին» (էջ 
102): Քալ քիւթ կամ Քել քիթ գա առ. «’ի մէջ լե րանց սո րա անուա նի է Չէ մէն տա ղի. 
ուր յա մա րայ նի սփռին թիւրք մանք...: Ու նի գիւ ղօ րէս իբր 100» (էջ 105) Կե ղի կամ 
Քի ղի գա առ. «գտա նին բա զում գիւ ղօ րէք, յորս բնա կիչք են քուրդք, հայք, եւ քա
նի ինչ գիւ ղօ րէք ’ի յու նաց» (էջ 106) եւլն: Ինչ պէս տես նում ենք, Էրզ րու մի էյա լե
թում, հա յե րից, նես տո րա կան նե րից (ասո րի) եւ քրդե րից զատ, կա յին «յոյ ներ», 
«տա ճիկ ներ», «զա զա ներ», «թիւրք մեն ներ», «լեզ գի ներ» եւ նոյ նիսկ «թուր քեր»: 
Սրանք, յոյ նե րից զատ, հա ւա նա բար, հա մալ րում էին Ու բի չի նիի 301.000 հա զար 
մահ մե դա կան բնակ չու թիւ նը: Չնա յած Ին ճի ճե ա նը էյա լէ թի բնակ չու թե ան ընդ
հա նուր կազ մում «օս մա նե անք» յի շա տա կում է, բայց բնա կա ւայ րե րում «օս մա

114 Ին ճի ճե ան Ղ., Աշ խար հագ րու թիւն չո րից մա սանց աշ խար հի, Ասի ոյ, Եվ րո պի ոյ, Ափ րի կոյ 
և Ամե րի կոյ: Մաս առա ջին: Ասիա, հա տոր Ա, Վե նե տիկ, 1806, էջ 6(https://books.google.am/
books?id=7lAAAAAcAAJ&pg=PT487&dq=Agonc%27&hl=en&sa=X&ei=pTvaVL_eHISuU7L
0gxA&redir_esc=y#v=onepage&q=Agonc’&f=false4)(Այ ցե լել եմ 19. 10. 2018):
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նե անց» առ կա յու թե ան մա սին տե ղե կու թե ան չենք հան դի պում: Բո լոր դէպ քե
րում կա րե լի է հաս տատ պէս պնդել, որ «օս ման ներ» չէ ին կա րող դի տար կուել, 
օրի նակ, զա զա խօս կամ քրման ջա խօս ալե ւի նե րը, որոնց թիւն իս կա պէս շատ 
էր եւ շա րու նա կում է շատ մնալ հատ կա պէս Դեր սի մում, Խար բեր դում, Երզն
կա յում, Դեր ջա նում, Ադի ե ա մա նում, Վա նում, Մու շում եւլն: Նրանց սո վո րա բար 
քուրդ էին հա մա րում եւ հաշ ւար կում էին քրդե րի մէջ: «Օս ման նե րը» բարձ րաշ
խար հիկ խավ էին, իսկ ալե ւի նե րը, հատ կա պէս իշ խա նու թիւն նե րի հան դեպ 
միշտ ըմ բոստ «քուրդալե ւի նե րը» խիստ ստո րա կար գուած բնակ չու թիւն էր:

«Օս ման նե րի» ինք նու թե ան հար ցի անո րո շու թիւ նը առ կա է նա եւ հայ
կա կան ըն կա լում նե րում եւ տե ղե կու թիւն նե րում: Օս մա նե ան կայս րու թիւ նում 
կոնկ րետ հա յե րը Օս մա նե ան կայս րու թիւնն անուա նում էին Տաճ կաս տան, 
թուր քե րին՝ «տա ճիկ» կամ «թուրք», թուր քե րէն լե զուն՝ «տաճ կե րէն», Տաճ
կաս տա նի իրենց հայ րե նի քի հա տուա ծը՝ Հա յաս տան, կամ՝ Տաճ կա հայս տան, 
Թուր քա հա յաս տան, որն իր հեր թին Օս մա նե ան կայս րու թե ան ոչ հա յազ գի 
բնակ չու թե ան կող մից անուան ւում էր Էր մա նիս տան, իսկ իրենք իրենց «հայ» 
էին անուա նում կամ, այլ վայ րե րում բնա կուող հա յե րից տար բե րա կե լու յա
մար՝ «տաճ կա հայ»: «Տա ճիկ» անու նը, ինչ պէս Հրա չեա Աճա ռե անն է գրում, 
հա յե րի կող մից ամ րագ րուել էր մահ մե դա կա նու թե ան բե րու մով: Յղե լով 12րդ 
դա րի պատ միչ Մի քա յէլ Ասո րու՝ Տա ճիկ բառն արա գո րեն տա րա ծուեց թուրք
սել ջուկ նե րի վրա, հենց որ նրանք Մի ջա գետ քում յայտ նուե լուց յե տոյ մահ մե
դա կա նու թիւն ըն դու նե ցին, «իսկ արա բա ցիքն, որ մին չև ցայն վայ րի տա ճիկք 
կո չէ ին, խառ նե աց ի թուրքն և եղեն ազգ մի վասն հա մակ րօ նու թե ան իւ րե անց 
և մի մե անց անուամբ կո չին» միտ քը, Հր. Աճա ռե ա նը գրում է, որ հնա գոյն ժա
մա նակ նե րից տա ճիկ էին անուա նում Մի ջա գետ քի արաբ նե րին, եւ արաբ նե րի 
կող մից մահ մե դա կա նու թե ան ըն դու նու մով «տա ճիկ» բառն սկսեց նշա նա կել 
«իս լամ», ինչ պէս «տաճ կաց նե լը»՝ «մահ մե դա կա նաց նել», իսկ «սել ջուկ նե րից 
յե տոյ նոյն անու նը ժա ռան գե ցին նրանց շա րու նա կող Օս ման ցիք»115: Սա կայն 
մին չեւ 19րդ դա րի կե սե րը ըստ երե ւոյ թին հա յե րի մէջ գե րակ շիռ էր «տա ճի կի» 
«արաբ» իմաս տը: Հայ կա զե ան բա ռա րա նը 1837ին «տա ճիկ» բա ռը մեկ նա բա
նում է որ պէս «Ազգ արա բաց ւոց արօ տա կա նաց կամ խաշ նա րա ծաց՝ վրա նօք 
շըր ջո ղաց այսր անդր: Տա ճիկք՝ (յն. սա րա կի նոսք) եւ իս մա յէ լա ցիք: Տաճ կաս
տա նե այք, կամ Տաճ կաս տանք – բնա կիչք երկ րին փիւ նի կաց ւոց կամ քա նա
նաց ւոց, արա բաց ւոց եւ ասոր ւոց: Տաճ կա ցու ցա նել  –  դար ձու ցա նել ՛ի դենն 
տաճ կաց արա բաց ւոց»116:

Ու րեմն հա յե րէ նում «տա ճիկ» բա ռի նախ նա կան մահ մե դա կան իմաս
տի կող քին ձեռք է բե րուել նախ՝ արա բաթուր քա կան մահ մե դա կան, զու գա հե

115 Աճա ռե ան Հ., Հա յե րե էն ար մա տա կան բա ռա րան, Դ հա տոր, Երե ւա նի հա մալ սա րա նի 
հրա տա րա կու թիւն, Երե ւան, 1926, էջ 365:

116 Նոր Բառ գիրք Հայ կա զե ան Լե զուի, Հա տոր 2, Տպա րան ի սրբոյն Ղա զա րի, Վե նե տիկ, 
1837, էջ 842:
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ռա բար նա եւ մահ մե դա կան խառ նա ծին բնակ չու թիւն իմաստ, ապա, առ նուազն 
կայս րու թե ան Ասի ա կան մա սում, վե րա ի մաս տա ւո րուել է ոչ մի այն որ պէս թուրք, 
արաբ եւ թուրքարա բա կան մահ մե դա կան խառ նա ծին ընդ հան րու թիւն, այլ նա
եւ կայս րու թե ան տա րած քի մահ մե դա կա նաց(ու)ած բնակ չու թիւն իմաս տի: Օրի
նակ՝ տա րա ծուել է նա եւ մահ մե դա կա նա ցող հա յե րի, յոյ նե րի, ասո րի նե րի վրայ: 
Սա կայն կայս րու թե ան տա րած քի «էթ նի կա կան մահ մե դա կան նե րը», չնա յած 
«տա ճիկ» լի նե լուն, հայ կա կան աղ բյոր նե րում յաճախ պահ պա նել են իրենց էթ
նի կա կան անուն նե րը: «Քուր դը», «արա բը», «թուրք մէ նը», «թուր քը», «լա զը» 
«տա ճիկ» լի նե լով՝ յի շա տա ւում են իրենց էթ նա նուն նե րով: Տես նենք դա օրի
նակ նե րով.

Հայ կա կան աղ բյոր նե րը մահ մե դա կա նա ցած հա յե րին անուա նում էին 
«տաճ կա ցած ներ»: Ըն դու նուած է այն կար ծի քը, որ հայ կա կան աղ բյոր նե րի 
«տա ճի կը» ըստ իրա վի ճա կի եր բէմն «մահ մե դա կան» էր նշա նա կում, եր բէմն՝ 
«թուրք»: Եու րա քան չիւր կոնկ րէտ դէպ քում պէտք է հաս կա նալ, թէ ինչ նկա տի 
ու նի այս կամ այն հե ղի նա կը «տա ճիկ» ասե լիս՝ մի այն մահ մե դա կա՞ն, մի այն 
թո՞ւրք, իսկ եր բէմն նաև «թուրք մահ մե դա կան» մի ա ժա մա նա՞կ: Մի ա ժա մա նակ 
«թուրքմահ մե դա կան»ը տուե ալ դէպ քում անհ նար չէր, քա նի որ Օս մա նե ան 
կայս րու թիւ նում մահ մե դա կա նու թիւնն էր իշ խող բնակ չու թե ան ինք նու թե ան 
կա րե ւոր բա ղադ րի չը, եւ որո ու հե տեւ Օս մա նե ան կայս րու թիւ նը հիմ նա դիր Օս
մա նի եւ օս ման լը նե րի՝ «Օս մա նի որ դի նե րի» թուրք լի նե լու պատ ճա ռով նա եւ 
«Թուր քա կան կայս րու թիւն» ոչ պաշ տօ նա կան անունն էր կրում, ան կախ թուր
քե րի քա նա կի կամ էթ նի կա կան ինք նու թե ան ձե ւի, կայս րու թե ան մահ մե դա կան 
բնակ չու թե ան հաս ցե ին օգ տա գործ ւում էր «թուրք մահ մե դա կան ներ» եզ րը: 
«Թուրք մահ մե դա կան ներ» ընդ հան րա ցու մը պէտք է հաս կա նալ որ պէս «Թուր
քի ա յի մահ մե դա կան ներ»: Այն «թուրք» էթ նա նուան կրո ղի հա ւա քա նա կու թիւ
նը չէր, այն երկ րի մահ մե դա կան բազ մազ բնակ չու թե ան կրօ նա կան հա ւա քա
կա նու թիւնն էր, եւ տուե ալ դէ պում ար տած ւում էր երկ րի անու նից՝ «Թուր քիա 
երկ րի մահ մե դա կան բնակ չու թիւն» իմաս տով: Այս իմաս տով հա յե րէ նի «Տաճ
կաս տան»ը կա րե լի է «կար դալ» նա եւ «Մահ մեդս տան»: Նոյն կերպ հա յե րէ նում 
«տա ճի կը»՝ «մահ մե դա կա նը» որո շա կի կրօ նա կան ինք նու թե ամբ մարդ կանց 
խումբ լի նե լով՝ էթ նի կա կան մի ա վոր չէր: Մահ մե դա կան քուր դը, արա բը, լա
զը... «տա ճիկ» լի նե լով, աւե լի յա ճախ «քուրդ» «արաբ», «լազ» էին: Բայց ահա 
քրիս տո նե ա նե րը, ինչ պէս նա եւ մահ մե դա կա նա ցածքրդա ցած կամ արա բա
ցած հա յը/ասո րին, յոյ նը տե ւա կան ժա մա նակ, մին չեւ որո շա կի էթ նի կա կան մի
ա ւոր նե րի մէջ ձու լուե լը, պար զա պէս «տա ճիկ» էին: Օրի նակ, երբ Ղու կաս Ին
ճի Ճե ա նը գրում է «Մշե ցիք զտա ճիկ քուրդս Սաս նոյ կո չեն Սասն ցիք»(էջ 201), 
կամ Սու սան գա ւա ռի մա սին գրում է «Պէ լէք ցի ... ցեղ է քրդաց, բայց ինք ւոց 
բար բառ անկ րօնք` են ատեն զտա ճիկս»(էջ 202), կամ լա զե րի մա սին՝ «Ազգ լա
զից բնա կե ալքն ’ի Լա զիս թան ընդ մա սին են քրիս տո նե այք ’ի ծի սին յու նաց, 
իսկ առա ւե լա գոյն մասն նո ցա տա ճիկք... տա ճիկ լազկքն, որ է... զկնի դառ նա
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լոյ նո ցա ’ի քրիս տո նե ու թե նէ ’ի տաճ կա կան կրօն»(էջ 380), կամ Իսէ ան, կամ 
Իս քէ ան գա ւա ռի մա սին գրում է «...Են ի սմա պէս պէս գօւ ղօ րէք, որոց բնա կիչք 
գրե թէ առ հա սա րակ հայք, այլ սա կաւք են որք խօ սին հա յե րէն, և այն՝ ծանր և 
աղ ճա տե ալ լե զուաւ, իսկ <առ>հա սա րակ լե զու նո ցա է քրդե րեն» եւ աւե լաց
նում, որ այս տէղ որոշ հա յեր իրենց գլխարկ նե րի վրա տա ճիկ նե րի նման սպի
տակ փաթ թոց են կրում(էջ 243) եւլն, այն հայ տո րեն «տա ճիկ» ասե լով նկա տի ու
նի «մահ մե դա կա նը»: Բայց ահա Խար բերդ քա ղա քի մա սին գրում է «բնա կիչք 
Խար բերդ քա ղա քին տա ճիկք եւ հայ...ու նի ի դաշ տա ւայ րին բազ մու թիւն գիւ ղօ
րե ից, որոց բնա կիչք տա ճիկք եւ ըստ մե ծի մա սին հայք»(էջ 236), Ջեր մուկ գիւ
ղա քա ղա քի «Բնա կիչք իբ րեւ 1000 տունք յո րոց իբր 150 տունք են յազ գէս հա յոց, 
իսկ մնա ցե ալքն տա ճիկք առ հա սա րակ գրե ալք ’ի զի նուո րի»(էջ 239), Շնքուշ. ’ի 
տճ Չի ան քի ազ. կամ Չնքուշ աւա նոմ «Բնա կիչք նո րա ընդ մե ծի մա սին յազ գէս 
հա յոց, որք են իբր 400 տունք. իսկ ’իտաճ կաց իբր 250 տունք» (էջ 239 – 240), 
Ադա նա բեր դա քա ղա քի մա սին գրում է «բնա կիչք Տա ճիկ ե յազ գէս հա յոց իբ
րեւ 1000 տունք» (էջ 358), պարզ չէ, թէ այս դէպ քե րում «տա ճի կը» մահ մե դա
կա՞նն է, քո՞ւրդը, թէ՞ թուր քը: Առա վել եւս, որ Խար բեր դում եւ շրջա կա նե րում հա
յե րից զատ հիմ նա կան բնակ չու թիւ նը քրդա կան էր, եւ այս տէղ «տաճ կա ցող»՝ 
մահ մե դա կա նա ցող հա յե րը սո վո րա բար քրդա նում էին: Եր բէմներ բէմն կողմ
նո րո շուե լու հա մար օգ նում է լե զուի յի շա տա կու մը, ինչ պէս Կայ սե րիի դէպ քում 
է. «Գայ սէ րի. ’ի բնա կիչս սո րա ’իքա ղա քին եւ ’ի գիւ ղօ րէս բա զում են հայք քան 
զյոյնս, յորս մի այն բնա կե ալքն ’ի գիւ ղօ րէս որք կո չին Էւ քա ռա, Պէ լէ կէ սի, Նիր
զէ. Ման ճու ռուան, եւ Տէ րէ վէնք, գի տեն հա յե րէն, որ պէս եւ քա ղա քա ցիքն. իսկ 
բնա կիչք այ լոց գիւ ղօ րէ ից` ան գէտ են գլխո վին վա րել միշտ թուր քաց բար բա
ռով (էջ 309). «Թուր քաց բար բա ռով» խօ սող ներն, ան շուշտ, մահ մե դա կա նա նա
լու դէպ քում պէտք է թրքա նա յին: Բայց մին չեւ թրքա նա յին եւ «թուրք» կո չուե ին, 
նրանց պար զա պէս «տա ճիկ» էին կո չում, եւ առանց լրա ցու ցիչ տե ղե կու թե ան 
միշտ պէտք է հար ցա կան մնար նրանց նոր էթ նի կա կան ինք նու թիւ նը, եթէ այդ
պի սին կար:

«Թուրք» բա ռը Ին ճի ճե ա նի մօտ հան դի պում է, բայց՝ շատ հա զուա դեպ: 
Եվ հան դի պում է որ պէս էթ նա նուն: Օրի նակ Էրզ րու մի վի լա յէ թի Բա սե նի գա ւա
ռի մա սին գրե լիս՝ «Այս գա ւառ լի է գիւ ղօ րէ իւք եւ շի նիւք, բնա կել ’ի հա յոց, ’ի 
թուր քաց, եւ ’ի սա կա ւուց քրդաց` ըստ մա սին դար ձե լոց յազ գէս հա յոց» (էջ 86): 
Նոյն գա ւա ռի Ախտ գիւ ղի մա սին՝ «բնա կիչք առ հա սա րակ էին յազ գէս հա յոց, 
ու նե լով եւ եկե ղե ցի, այլ այժմ մտին եւ թուրք», կամ Մի ա տուն գիւ ղի մա սին՝ 
«Գիւղ թրքաց», «Սրպա հան: Աւան թրքաց» (էջ 88): Նոյն գա ւա ռի այլ մահ մե
դա կան բնակ չու թե ամբ գիւ ղե րի մա սին գրե լիս բնակ չու թե ա նը անուա նում է 
«տա ճիկ», ինչ պէս «Դանշ ման: Գիւղ տաճ կաց» (էջ 88): Ամէ նից աւե լի յաճախ 
Ին ճի ճե ա նը «տաճ կաց» բնա կա ւայ րե րի մա սին խօ սե լիս աւե լաց նում է նրանց 
«տաճ կա կան դար ձը» հա յե րից, յոյ նե րից, ասո րի նե րից կամ լա զե րից, ինչ պէս, 
օրի նակ, «Կա մախ կամ Քե մահ.... Ճո խա ցել է այս գա ւառ բնա կու թե ամբ, հին եւ 
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նոր գիւ ղօ րէ իւք, բնա կել ’ի հա յոց մա նա ւանդ ’ի տաճ կաց, որք ընդ մե ծի մա
սին դար ձե ալ են ’ի հա յոց. 360 գիւ ղօ րէք» (էջ 102), կամ Ակ նի մա սին. «Էկին, 
հա յե րէն Ակն գա ւա ռակ: Բայց ’ի Հա յոց են յայս գա ւառ տա ճիկ եւ հայ հո ռոմք 
բնա կիչքն յազ գէն տաճ կաց` գէթ ընդ մա սին ’ի հա յոց դար ձան ’ի ԺԷ. եւ ’ի 
ԺԸ դա րուն» (էջ 303): Հե ղի նա կի այս շատ կա րե ւոր աշ խա տան քում «տա ճիկ նե
րը» յա ճախ յիշ ւում են հա յե րի կամ յոյ նե րի հետ նոյն բնա կա ւայ րե րում, եւ որ 
շատ ու շագ րավ է՝ հիմ նա կա նում կայս րու թե ան Ասի ա կան մա սի արեւմ տե ան 
հա տուա ծում՝ Փոքր Հայ քում եւ Կի լի կի ա յում: Սե բաս տի ա յի գա ւա ռում՝ «Թօ
գուտ կամ Թօ գաթ...տունք իբր 16000. յո րոց իբր 2500 են յազ գէս հա յոց. 300 ’ի 
յու նաց. իսկ մնա ցե ալքն տա ճիկք, եւ քա նի մի տունք հրէ ից» (էջ 290), «Տիվ րի
կի գա ւա ռակ....Բնա կիչք սո րա յա ռա ջա գոյն էին տունք 12000. յո րոց իբր 2 հա
զարքն էին յազ գէս հա յոց. բայց այժմ հա զիւ գտա նին ’ի նմա առ հա սա րակ 
տունք 2000.յո րոց իբր 100 են տունք հա յոց արք կո րո վիք, իսկ մնա ցե ալքն տաճ
կաց» (էջ 298), «Արաբ կիր գա ւա ռակ,  –  Թիւ գիւ ղօ րէ ից սո րա հա սա նէ ասեն 
մին չեւ ’ի 84. բնա կե ալ ’ի տաճ կաց եւ ընդ մե ծի մա սին ’ի հա յոց... Արաբ կեր: 
Գիւ ղա քա ղաք գլխա ւոր, ...բնա կիչք սո րա իբր 10000. յո րոց իբր 600 են յազ գէս 
հա յոց. իսկ մնա ցե ալքն տա ճիկք» (էջ 301), «Ակն տճկ Էկին: Գլխա ւոր գիւ ղա
քա ղաք ... թիւ նո ցա տունք իբր 2200. կէս տա ճիկք եւ կէս հայք» (էջ 306), «Տէ
րէ վենք կամ Տէ րա վանք,  –  60 տուն հայ, 10 տուն՝ տա ճիկ» (էջ 315), «գ. Նիկ տէ. 
Բնա կիչք քա ղա քիս տա ճիկք, հայք, եւ յոյնք» (էջ 319), «Սե մի սադ, Սամ սատ, 
կամ Սա մու սատ,  –  բնա կիչք նո րա տա ճիկք եւ հայք» (էջ 323): Մա լա թի ա յում՝ 
«Պէ հէս նի,  –  բնա կել է ’ի տաճ կաց եւ ’ի հա յոց» (էջ 325), «Սիս: Բնա կիչք քա
ղա քիս տա ճիկք իբ րեւ 500 կամ 600 տունք. եւ յազ գէս հա յոց իբ րեւ 100 տունք» 
(էջ 361), «Գա պուր կա լը: Գե օղ փոք րիկ ’ի մէջ Մա րա շոյ եւ Սսոյ` մերձ ’ի Սիս, 
բնա կել ’ի տաճ կաց եւ ’ի հա յոց» (էջ 365), «Գարս, բնա կել ’ի տաճ կաց եւ ’ի 
սա կա ւուց հա յոց» (էջ 365), «Ֆէ քէ: ... բնա կիչք տա ճիկք եւ յազ գէս հա յոց» (էջ 
365), «Մա րաշ  –  Գեր մա նիկ, Բազ մու թիւն են աստ յազ գէս հա յոց իբ րեւ 2000 
տանց, 30, 40 տուն հրէ ից. իսկ տաճ կաց բազ մօք առա ւել քան զհայս. ’ի յու նաց 
չիք այժմ տուն ինչ» ( էջ 373), «Այն թապ,  –  Բնա կիչք սո րա տա ճիկք, հայք եւ կէս 
կէսք» (էջ 377) եւլն: Խա ռը կազմ ու նե ցող հատ կա պէս գիւ ղա կան բնա կա ւա յե
րում «տա ճիկ նե րի» առ կա յու թիւ նը միշտ հար ցա կան ներ ու նի՝ ով քե՞ր են այս 
«տա ճիկ նե րը», էթ նի կա կան ինք նու թիւն ու նե ցող մահ մե դա կան նե՞ր, թե՞ մահ մե
դա կա նա ցած հա յեր կամ յոյ ներ, որոնք մահ մե դա կա նաց ման ու ժով կորց րել են 
հայ կա կան, յու նա կան էթ նի կու թե ան «իրա ւուն քը» եւ գե րա դա սում կամ հար
կադ րուած են ուղ ղա կի «տա ճիկ» կո չուել: Առա ջին տար բե րա կը հա մա րեա բա
ցառ ւում է, քա նի որ խիստ բա րե խիղճ հե ղի նակ Ին ճի ճե ա նը բո լոր այն դէպ քե
րում, երբ այս կամ այն բնա կա ւայ րի մա սին խօ սե լիս անդ րա դառ նում է բնակ
չու թե ան ինք նու թե ա նը, էթ նի կա կան ինք նու թե ան առ կա յու թե ան դէպ քե րում 
միշտ գոր ծա ծում է դրանք՝ ան կախ մահ մե դա կա նու թե ան կամ քրիս տո նե ու
թեան: Այդ պէս է ոչ մի այն հա յե րի, այ լեւ քրդե րի, լա զե րի, թուրք մէն նե րի, եզ դի
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նե րի, յոյ նե րի, ասո րի նե րի եւ այ լոց դէպ քե րում: Օրի նակ՝ Մա լա թի ա յի գիւ ղե րից 
«Թա լաս, 2000 տուն բնա կիչ, մեծ մա սը է յոյ ներ, հա յե րը՝ 150 տոն»(էջ 314), 
«Թա րու սուն կամ Թավ նու սուն  –  յոյ ներ եւ հա յեր»(էջ 315), «Կէր միր կամ Կար
միր, հայ, յոյն, տա ճիկ» (էջ 315), «Հէ քիմ խան: Գիւղ ապս տամբ, բնա կիչք նո րա 
քուրդք, թիւրք մանք, եւ իբ րեւ 30 տուն հա յոց», «Քէ ախ թէ եւ Կէր կէր,  –  բնա
կիչք նո րա քուրդք եւ սա կաւ ասո րիք» (էջ 323), «Կեւ րուկ: Բնա կիչք սո րա 
քուրդք. իսկ յազ գէս հա յոց սա կաւք», «Հըս նի ման սոր,  –  հայք, եւ ասո րիք. այլ 
որ զար մա նա լի է` հայք ’ի խօ սելն զհայ կա կան լե զու, զա սոր ւոց ու նին զե ղա նակ 
զար տա սա նու թե ան. իսկ ասո րիք ընդ հա կա ռակն ’ի խօ սելն զիւ րե անց լե զու, 
զհա յոցն ’ի կիր առ նուն զե ղա նակ» (Էջ 324), «քա ղաք Շա պին Գա րա հի սար, 
«Էն ի սմա յազ գէս հա յոց տունք գրե թէ 400, յոնք, գտա նին ե բազ մու թին տաճ
կաց» (էջ 326), «Մալ խը տըր լը: Բնա կիչք սո րա են Ավ շարք եւ Ող ջա զըն լըք, որք 
են ցեղք թիւրք մէ նից» (էջ 365), «Գար սի Զիւլ գատ րիէ: Բնա կիչք սո րա թիւրք
մանք»(էջ 377) եւլն.: Ակ նյայտ երե ւում է, որ չնա յած «քուր դը», «թիւք մէ նը» կրօ
նով «տա ճիկ» է, բայց հե ղի նա կը «տա ճիկ» անուա նե լու փո խա րէն նշում է 
նրանց էթ նի կու թիւ նը: Ինչ պէս վե րը տե սանք՝ այդ պէս է նա եւ «թուրք» էթ նա
նուան առ կա յու թե ան դէպ քում՝ եթէ մար դը թուրք կամ բնակ չու թիւ նը թուր քա
կան է՝ Ին ճի ճե ա նը հենց այդ պէս էլ գրում է, չի գրում «տա ճիկ» կամ «տաճ կա
կան»: Էթ նի կա կան կամ դրան հա ւա սար ւող ինք նու թիւն նե րի նրբու թիւն նե րին 
անդ րա դար ձը շատ յստակ է երե ւում Դի ար բե քի րի նա հան գի մա սին Ղ. Ին ճի ճե
ա նի տե ղե կու թյուն նե րի դէպ քում: Էջ 203ում նա գրում է «Մար դա շատ է այս 
նա հանգ բնա կե ալ ի զա նա զան ազ գաց, որք են հայք, քէլ տա նի, նաս տու րի, 
եա գու պի, որէ և կո չին սու րի ա նի, եէ զի տի, չայ իւս լի: Գտա նին նաև գաղ թա
կանք ինչ արա բաց ւոց, բայց ըստ մե ծի մա սին բնա կել է ի քրդաց: Քել տա նիք և 
Նաս տո րիք՝ ազ գաւ են մի և նոյն, որք են հին Քաղ դե ա ցիք կամ Ասո րես տա նե
այք, և կրօ նին մի այն բա ժա նին: Նաս տու րիք այն ինքն է՝ Նես տո րա կանք, ըն
դու նին զհե րե սի ով տուին նես տո րի, յայն սակս կո չին յայս անուն: Իսկ քէլ տա նիք 
այն ինքն է՝ քաղ դէ ա ցիք, են ուղ ղա փառք, յայն սակս թո ղել զա նուն հե րե սի ով
տա պե տին, կո չին յա նուն ազ գին»: Ին ճի ճե ա նը, ինչ պէս տես նում ենք, ման րա
մաս նում է իր թուար կած խմբե րի նկա րա գի րը: Այս տէղ նոյն պէս նա յաճախ է 
անդ րա դառ նում նաև առան ձին բնա կա ւայ րե րի բնակ չու թե ան էթ նի կու թե ա նը: 
Օրի նակ, էջ 219 – 222ում թւարկ ւած բնա կա ւայ րե րը՝ «Ալի բու ղար: Բնա կիչք նո
րա առ հա սա րակ տունք իբ րեւ 2000, տա ճիկք եւ հայք, որք են իբ րեւ 250 տուն. 
եւ սա կաւ ոմանք քէլ տան ցիք», «Հիւ սէ նիկ: Բնա կիչք սո րա տա ճիկք եւ քա նի մի 
տունք հա յոց», «Հա յե ղիկ: Բնա կիչք նո րա քուրդք եւ յազ գէս հա յոց», «Չա րօ
խի: Գիւղ քէլ տան ցոց», «Քէ ա պի քէ օ յի: Բնա կիչք նո րա ասո րիք, տունք իբր 450 
եւ հայք տունք իբր 150», «Տա ճիկ Խը թըր պըլ կամ Մի աս լի ման (մու սուլ ման, 
մահ մե դա կան – Հ. Խ.) Խը թըր պըլ: Բնա կիչք սո րա են տա ճիկ յայն սակս», «Սա
տի: Գիւղ տաճ կաց», «Հա ճի իզ. բնա կիչք նո րա տա ճիկք, եւ սա կաւ ոմանք յա
սոր ւոց կամ ’ի Յա կո բե անց», «Գա րա պաշ: Բնա կիչք նո րա տա ճիկք եւ ասո
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րիք», «Աս լան օղ լի: Բնա կիչք նո րա առ հա սա րակ են չայ իւս լի, կամ չրաղ սէ օն
տիւ րէն», «Թլու լի: Բնա կիչք նոյն պէս էին ասո րիք, այլ առ հա սա րակ դար ձան 
ապա ’ի տաճ կու թիւն. որք եւ մին չեւ ցայժմ ոչ կա րեն հա մար ձակ խօ սիլ տաճ կե
րէն այլ հա սա րակ ժո ղո վուրդք նա եւ մօն լայք նո ցա խօ սին ասո րե րէն», «Քէ օ սէ
լի: Բնա կիչքն` չա յիւս լի. կամ չրաղ քիւշ» եւլն., եւլն: Յղում նե րը Ին ճի ճե ա նին կա
րե լի է շա րու նա կել, բայց պատ կե րը չի փո խուի: Թւում է ճիշտ կլի նի եզ րա կաց
նել, որ «տա ճիկ» բա ռը Ին ճի ճե ա նը օգ տա գոր ծում է «տաճ կա ցած»՝ 
մահ մե դա կա նա ցած եւ «տա ճի կից»՝ «մահ մե դա կա նից» զատ այլ խմբա յին ինք
նու թիւն ձեռք չբե րած մարդ կանց նկատ մամբ: Օս մա նե ան կայս րու թե ան Էր մա
նիս տա նի՝ նախ կին Մեծ Հայ քի նա հանգ նե րի բնակ չու թե ան կազ մում «օս ման
ներ» չեն հան դի պում, եր բէմն յիշ ւում է «թուրք» անու նը, աւե լի յա ճախ՝ «տա
ճիկ» բա ռը, բայց վեր ջինս՝ սո վո րա բար կրօ նա կան՝ «մահ մե դա կան» իմաս տով: 
Բո լոր դէպ քե րում այս տէղ «օս ման ներ» չկան: Խիստ հազ ւա դեպ յիշ ւում են 
«թուր քեր»:

Օրի նակ նե րը ցոյց են տա լիս, որ կայս րու թիւ նում բնակ չու թե ան մի մեծ 
ծա ւալ կար, որը մահ մե դա կա նա ցու մից յե տոյ էթ նի կու թիւն ձեռք բե րած չլի նե
լով, կա րող էին 1844թ. մար դա հա մա րում կայս րու թե ան անու նով հա մա րա կալ
ւել ընդ հան րա կան «օս ման ներ» անու նով: Ու շագ րաւ է, որ Ղու կաս Ին ճի ճե ա նը 
«օս մա նե ան» բառն օգ տա գոր ծում է հա մա րեա բա ցա ռա պէս կայս րու թե ան ան
վան իմաս տով՝ «Օս մա նե ան տէ րու թիւն», իսկ «օս ման ներ» բա ռը՝ կայս րու թե
ան վար չա րար ներ իմաս տով: Օրի նակ նե րը շատ են: Օրի նակ, երբ Ին ճի ճե ա նը 
գրում է. «Արեւմ տե ան եւ մեծ մասն Հա յաս տա նե այց ան կե ալ կայ ընդ կա ռա վա
րու թե ամբ Օս մա նա կան տէ րու թե ան» (էջ 50), «Բնա կիչք նո րա են զա նա զան 
ազգք, բայց բազ մա գոյն քան զա մէ նե սին եւ գլխա ւոր ժո ղո վուրդք` են հայք, եւ 
քուրդք, մին չեւ այս աշ խարհ բնիկ սահ ման քրդաց կար ծի այժմ ’ի ռամ կաց, եւ մեծ 
մասն Մե ծին Հա յոց որ ընդ տէ րու թե ամբ Օս մա նե աց` յա նուն նո ցա Քրդստան 
կո չի (էջ 51), «Տա ճիկ նե րի Կէ օ ջէր, կամ Կէ օ ջե րէվ լի գիւղ, բնա կու թիւն սո ցա է 
ընդ վրա նօք: Անուանք գիւ ղաբ նա կաց ընդ մե ծի մա սին առել լի նին ’ի գա ւա ռաց 
յորս բնա կին, զի` Խնուս ցի`Մա լազ կերտ ցի, մշե ցի, Սա սուն ցի, սու սան ցի, բա ղի
շե ցի, հա քե ա րի, ճէ զի րէ, եւն: Առել լի նին նա եւ յա նուա նէ նա հան գաց ինչ` զորս 
ին քե անք սահ մա նել ու նին մէջ իւ րե անց, եւ ոչ Օս մա նե ան տէ րու թիւն (էջ 55), 
«սահ ման փա շա յու թե ան Պա յէ զի տոյ` յո րում են Պա յէ զիտ` Ալա շա կերտ` Տի ա
տին` Բադ նոց` եւ շրջա կայ Սահ մանք կո չին Սը լի վան, որ չէ գոր ծա ծա կան առ 
օս մա նե անս եւ բնա կե ալ քուրդքն ’ի նմա մի ով անուամբ կո չի» (էջ 54), «Ցեղք 
որք հպա տակ են տէ րու թե ան Օս մա նե անց» (էջ 54), «Այս ամէ նայն քուրդք որք 
’ի սահ մա նին Օս մա նե անց` ...մի այն հնա զան դու թե ամբ եւ հար կա տուու թե ամբ 
իւ րե անց են ընդ տէ րու թե ամբ օս մա նե անց (էջ 54), «...Առա ջին մասն ’ի սահ
մա նին օս մա նե անց (էջ 58) եւլն, ակ նյայ տո րեն նկա տի ու նի պե տու թիւ նը, ոչ թե 
պե տու թե ան բնակ չու թե ան որևէ մի ա վոր: Կա րե լի կլի ներ «օս ման ներ» մի ա ւոր 
փնտրել հե ղի նա կի քիչ դէպ քե րում հան դի պող այն տե ղե կու թիւ նե րում, որոն ցում 
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«օս ման նե րը» յի շա տակ ւում եմ որ պէս բնակ չու թիւն, ինչ պէս,  –  «’ի Մեծ Հայս 
...Բնա կիչք նո րա որ չափ ինչ գտա նին յազ գէս հա յոց, գրե թէ նոյն չափ գտա նին 
եւ ’ի քրդաց. յետ սո ցա են օս մա նե անք եւ թիւրք մանք. գտա նին նա եւ բա զում 
եէ զի տիք, եւ ’ի տե ղիս տե ղիս ասո րիք, եւ քել տա նիք սա կաւք, նա եւ վիրք ’ի հիւ
սի սա կողմն Մե ծին Հա յոց. իսկ յոյնք սա կաւք` եւ այն մա նա ւանդ ’ի Փոքր Հայս» 
(էջ 14 – 15), «Բնա կիչք նա հան գին Էր զի ռու մայ` են օս մա նե անք, հայք եւ բա զումք 
քան զա մէ նե սին քուրդք» (էջ 64), «Գտա նին ’ի Լա զիս թան եւ օս մա նե անք, նա
եւ յե րե ւե լի քա ղաքս յազ գէս հա յոց»(էջ 379 – 380): Բայց երբ հեր թը հաս նում է 
կոնկ րետ բնա կա ւայ րե րի բնակ չու թե ա նը, «օս մա նե անք» չկան, կան քրդեր, 
տա ճիկ ներ, հա յեր, լա զեր, եզ դի ներ, ասո րի ներ, եր բէմներ բէմն թուր քեր եւլն, 
բայց օս ման ներ չկան: Ու շագ րաւ է Դի ար բե քի րի նա հան գը, որի էթ նի կա կան եւ 
կրօ նա կան մի ա ւոր նե րը թւար կուած են ամէ նայն ման րա մա սու թե ամբ, թէ ըստ 
նա հան գի, թէ ըստ բազ մա թիւ բնա կա ւայ րե րի. «Մար դա շատ է այս նա հանգ 
բնա կե ալ ի զա նա զան ազ գաց, որք են հայք, քէլ տա նի, Նաս տու րի, Եա գու պի, 
որէ և կո չին սու րի ա նի, եէ զի տի, չայ իւս լի: Գտա նին նաև գաղ թա կանք ինչ 
արա բաց ւոց, բայց ըստ մե ծի մա սին բնա կել է ի քրդաց: Քել տա նիք և Նաս
տո րիք՝ ազ գաւ են մի և նոյն, որք են հին Քաղ դե ա ցիք կամ Ասո րես տա նե այք, 
և կրօ նին մի այն բա ժա նին: Նաս տու րիք այն ինքն է՝ Նես տո րա կանք ըն դու նին 
զ հե րե սի ով տուին նես տո րի, յայն սակս կո չին յայս անուն: Իսկ քէլ տա նիք այն 
ինքն է՝ քաղ դէ ա ցիք, են ուղ ղա փառք, յայն սակս թո ղել զա նուն հե րե սի ով տա
պե տին, կո չին յա նուն ազ գին»(Էջ 203): Այս շար քում նոյն պէս, ինչ պէս տես նում 
ենք, «օս մա նե անք» չկան: Չկան նա եւ «թուր քեր»:

Բայց եթէ սա Օս մա նե ան կայս րու թե ան Ասի ա կան մա սի արե ւելքն է, իսկ 
ըստ Ու բի չի նիի օս ման ներն ապ րում էին հիմ նա կա նում արեւմ տե ան մա սում, 
ապա Ին ճի ճե ա նը, իրեն բնո րոշ ման րա մաս նու թե ամբ, Փոքր Հայ քի, Կի լի կի ա յի 
եւ Մի ջա գետ քի սահ ման նե րում պի տի օս ման նե րի բնա կա ւայ րե րի մա սին խօ
սեր: Սա կայն այս տէղ նոյն պէս բնա կա ւայ րե րում օս ման ներ չկան: Փոքր Հայ քի 
տա րած քում Սե բաս տի ա յի մա սին նա, ճիշտ է, գրում է «Բնա կիչք սո րա օս մա
նե անք, թիւրք մանք եւ հայք: Նա եւ ի յո նաց սա կաւ ոմանք»(էջ 283), բայց որևէ 
բնա կա ւայ րում «օս ման» չի յի շա տա կում, մին դեռ 285 – 301 էջե րում թւար կուող 
բնա կա ւայ րե րում յի շա տա կում է տա ճիկ ներ, յոյ ներ, հա յեր: Ատա նա,  –  «Բնա
կիչք սո րա օս մա նե անք, թիւրք մանք, եւ հայք, յո րոց բա զումք գտա նին դար ձե
ալ ’ի կրօնս տաճ կաց» (էջ 355), այ նու հե տեւ էջ 355 – 377 ըստ բնա կա վայ րե րի 
յի շա տա կում է տա ճիկ նե րի, հա յե րի, քրդե րի, եզ դի նե րի, թյուրք ման նե րի, ընդ
հուպ մին չեւ «Ավ շարք եւ Ող ջա զըն լըք, որք են ցեղք թիւրք մէ նից» (էջ 365), բայց 
օս ման նե րով բնա կեց ված բնա կա ւայր դար ձե ալ չկա: Նոյնն է պա րա գան նա եւ 
Ուր ֆա յի դէպ քում՝ «Բնա կիչք որ զա նա զան ազգք, օս մա նե անք, քուրդք որք են 
բա զումք թիւրք մանք, նա եւ արա բա ցիք եւ հայք, են եւ ասո րիք այլ սա կաւք» (էջ 
330 – 337), բայց բնա կա ւայ րե րում կրկին օս ման նե րի մա սին որևէ յի շա տա կու
թիւն չկա: Արաբ կի րի գա ւա ռում յի շա տա ւած գիւ ղե րի մեծ մա սը հայ կա կան են, 
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բայց գրում է նա եւ, որ գիւ ղե րից 84ում տա ճի ներ են (էջ 301): Յի շա տակ ւում է 
նա եւ «թիւրք մանք» բնակ չու թե ամբ Հա սան չէ լէ պի գիւ ղը: Էկին/Ակն գա ւա ռա
կում տաճ կա կան եւ հայ կա կան գիւ ղեր են, իսկ մի շարք գիւ ղե րում՝ «հայհո
ռոմք» (էջ 308): Կայ սէ րի ում յի շա տա կում է հա յե րի, յոյ նե րի եւ տա ճիկ նե րի, բայց 
նա եւ քրդա կան եւ թիւր քո ման քա կան բնա կա ւայ րեր (էջ 309 – 319), Մա լա թի ա
յում՝ հա յեր, քրդեր, ասո րի ներ, տա ճիկ ներ(էջ 319 – 325), Շա պին Գա րա հի սա
րում՝ հա յեր, տա ճիկ ներ (էջ 327 – 328): Չնա յած «օս մա նե անք» ընդ հա նուր բնակ
չու թե ան կազ մում յի շա տակ ւում են, բայց կոնկ րետ բա կա ւայ րե րում, յատ կա պէս 
գիւ ղա կան բնա կա ւայ րե րում օս ման ներ չկան:

Նոյնն է պա րա գան նաև մէկ այլ մե ծա նուն հայ հե ղի նա կի՝ Ղե ւոնդ 
Ալի շա նի 1955 թ.ին Վե նե տի կում հրա տա րա կուած «Տե ղա գիր Հա յոց Մե ծաց» 
աշ խա տան քում ներ կա յաց րած «Օս մա նե ան Հա յաս տա նի» դէպ քում: Այս աշ
խա տան քը չի ընդգր կում Օս մա նե ան կայս րու թե ան ողջ Ասի ա կան մա սը, այլ 
անդ րա դառ նում է մի այն արե ւե լե ան նա հանգ նե րին՝ Արեւմ տե ան Հա յաս տա
նի տա րած քին, ճիշտ է՝ նե րա ռում է նա եւ Արե ւե լե ան Հա յաս տա նը: «Օս ման
ներ =Օս մա նե անք» բառն այս տէղ հան դի պում է 19 դէպ քում, որից 8ը՝ Ռու
սաս տա նի հետ Օս մա նե ան տէ րու թե ան պա տե րազմ նե րի կա պակ ցու թե ամբ, 
3 ան գամ՝ Օս մա նե ան պե տու թե ան վար չա կան բա ժա նում նե րի կա պակ ցու թե
ամբ, 2 ան գամ՝ նշե լու հա մար, որ աշ խա տան քում խօս քը գնում է Օս մա նե ան 
տէ րու թե ան կազ մում ընդգր կուած Մեծ Հայ քի եվ Փոքր Հայ քի մա սին, 2 ան գամ՝ 
քրդե րի հետ պե տու թե ան յարաբերու թյուիւն նե րի, 2 ան գամ՝ 13 – 14ի դդ.. Օս
մա նե ան կայս րու թե ան ձե ւա ւոր ման շրջա նի առն չու թե ամբ, եւ 1 ան գամ՝ Օս մա
նե ան պե տու թե ան՝ Պարս կաս տա նի հետ ու նե ցած սահ մա նի: Դրանք կրում են 
հե տե ւե ալ ձեւ կեր պու մե րը. «Օս մա նե ան Հա յաս տան», «նա հան գա պետս Օս
մա նե անց», «նա խա գա հու թիւն Օս մա նե ան իշ խա նու թե ան», «բա խե ալ ընդ 
Օս մա նե անս` պա տե րազմն ահա ւոր մղե ցաւ... եւ ընկր կե ցան Օս մա նե անք, 
«նուա ճե ալ մնաց ‘ի ձեռս Օս մա նե անց», «նուա ճե ցաւ յՕս մա նե անց», «ձեր բա
կալ եղե ալ յՕս մա նե ան գնդէն», «զդէմ կա լաւ Օս մա նե անց», «Օս մա նե անք 
քան դե ցին զբերդն», «Քուրդք Օս մա նե ան պե տու թե ան», «լե րինք անջր պետք 
Օս մա նե ան եւ Պարս կա կան գա ւա ռաց», Օս մա նե ան և Պարս կա կան Հա յաս
տան նե րի սահ ման117: Ողջ աշ խա տան քում «օս մա նե անք» մի այն մէկ ան գամ են 
հան դի պում որ պէս բնակ չու թիւն՝ նշե լու հա մար, որ Օս մա նե ան, Ռու սա կան եւ 
Պարս կա կան կայս րու թիւն ներ մէջ կի սուած Հա յաս տա նի տա րած քում հա յե րից 
յե տոյ երկ րոդ ազ գու թիւ նը քրդերն են՝ շուրջ 1.5 մի լի ոն, նոյն տա րած քում թւա
քա նա կով եր րորդ տե ղը զբա ղեց նում են «Ժո ղո վուրդ Թուրքք եւ Թուրք մանք եւ 
Թէ րէ քէ մէ», ապա՝ «Օս մա նե անք» եւ «Թա թարք», բո լո րը մի ա սին՝ մէկ մի լի ոն 
(էջ 19 – 20): Ալի շա նը «օս մա նե անց» էթ նակրօ նահա սա րա կա կան բնու թագ րին 
չի անդ րա դառ նում, գրում է հա մա րեա բա ցա ռա պէս հայ բնակ չու թե ան մա սին, 

117 Ալի շան Ղ., Տե ղա գիր Հա յոց Մե ծաց, Վե նե տիկ, 1855, էջ 20 – 21: 
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եր բէմներ բէմն յի շա տա կե լով քրդե րին, ասո րի նե րին, յոյ նե րին, հա զուա դեպ՝ 
«տա ճիկ նե րին», ինչ պէս. «Բա լու. Հա յոց ի Բա լու 650 տունք, աւե լի եւս են քրդաց 
եւ տաճ կաց» (էջ 42), «Ալաշ կերտ. մնան այժմ յա վա նին 50 տուն հա յոց եւ իբր 
200 տաճ կաց» (էջ 47), Դի րա բե քի րի մօ տի Ար ղան քա ղա քի մա սին՝ «750 տուն: 
170 հա յոց, 300 տաճ կաց եւ այլ Յու նաց» (էջ 43):

Ու շագ րավ է, որ Ալի շա նը նոյ նիսկ Ին ճի ճե ա նից աւե լի քիչ է յի շա տա
կում «թուրք» բա ռը, ըն դա մէ նը վեց ան գամ՝ «Օս մա նե ան Հա յաս տա նը» նկա
րագ րե լիս, 13 ան գամ՝ Ռու սա կան կայս րու թե ան տա րած քի Հա յաս տա նը: Ընդ 
որում Օս մա նե ան հատ վա ծում նա «թուրք» բա ռը եր կու ան գամ օգ տա գոր ծում է 
պատ մա կան ան ցե ա լի իրա դար ձու թիւն նե րի հետ կա պուած, Հա յաս տա նը նվա
ճած ազ գու թիւն նե րի շար քում՝ «Պարսք, Յոյնք, Արա բա ցիք, Սկիւ թա ցիք կամ 
Թուրքք, Թա թարք, Վիրք, Կով կա սա յինք, Ասո րիք, եւ յե տոյ Քուրդք, Օս մա
նե ան Թուրքք, եւ աստ ու րեմն Ռուսք», որոնց հե տե ւան քով «Օս մանս տա նի 
եւ Ռու սաս տա նի» տա րած քի իրենց հայ րե նի քից հա յե րը ցրուե ցին՝ մնա լով մի
այն 2 մի լի ոն (էջ 20): Երկ րորդ ան գամ՝ նշե լու հա մար, որ Օս մա նե ան, Ռու սա
կան եւ Պարս կա կան կայս րու թիւն ներ մէջ կի սուած Հա յաս տա նի տա րած քում 
բնակ չու թե ան կազ մում թւա քա նա կով եր րորդ տե ղը զբա ղեց նում էին «Ժո ղո
վուրդ Թուրքք եւ Թուրք մանք եւ Թէ րէ քէ մէ» (էջ 19 – 20), եւ Դի ար բե քիր քա ղա քի 
բնակ չու թե ան կազ մը ներ կա յաց նե լիս. «Բնա կիչքն են 45 – 50.000, յորս Հայք 5 
կամ 6.000. գոն եւ Յա կո բիկք, Քաղ դէ ա ցիք ուղ ղա փառք, Ասո րիք, Յոյնք, Հրե
այք, Քուրդք եւ Թուրքք բազ մա գոյն քան զայլս» (էջ 44): «Թուրք» բառն այ նու
հե տեւ յի շա տակ ւում է լե զուի հետ կապ ւած՝ «Երզն կաԵրզն ճե ան կո չե ցե ալ ի 
թուր քաց» (էջ 41): Իսկ ահա Կով կա սի բնա կա ւայ րե րը ներ կա յաց նե լիս նա էթ նի
կա կան իմաս տով թուր քեր յի շա տա կում է 8 ան գամ («Ախալ ցի խէ քա ղաք, բնա
կիչք քա ղա քին են իբր 13000 ոգիք, որոց եր կու մասն Հայ է, եւ մի մասն Վրա ցի, 
Թուրք եւ Հրե այ եւ այ լազ գիք»(էջ 61), «Շա րու րայ կայ ԽՈՔ ինն գիւ ղո րէ իւք. 
հա մա նուն գիւղն բնա կե ալ է ‘ի Թա թա րաց կամ Թուր քաց, որ պէս եւ այլքն, բաց 
յԱզ նա բերդ գեղ ջէ, յո րում են 43 տուն Հայք» (էջ 80), «աւանն Ճաղ րու կամ Ճաղ
րի 100 Թուրք եւ 130 հայ գեր դաս տա նօք» (էջ 80), «Դա շա քէնտ 140 տուն հայ եւ 
20 թուրք»(էջ 80), «Նո րա շէն, 40 հայ եւ 15 թուրք տամբք. եւ հե ռա գոյն արե ւելս 
Շո ռոթ աւան, 20 հայ եւ 10 թուրք տամբք»(էջ 80), «Բա գա ւան. յայժմ կո չի եր
կիրս այս Ափ շէ ռոն...առ Ափ շե ռոն գիւ ղիւ ‘ի ծայր թե րակղզ ւոյն. յո րում են 40իւ 
չափ գե օղք, եւ 32, 000 բնա կիչք, Պարսք եւ Փար սիք եւ Թուրքք, եւ Հայք 600 
ոգիք» (էջ 93), «Քու պա նա հանգ ... Չորք գա ւառք են նա հան գիս, Չավ րան, Պու
տուխ, Քազ րի, եւ Քու պա, յորս ընդ ամէն 300 գե օղք են եւ բնա կիչք 90,000, Լէկ
զիք, Թուրքք եւ Պարսք. իսկ Հայք 2000 եւ Հրե այք 3000» (էջ 94):

Մէկ այլ աշ խա տան քում՝ Կի լի կի ա յի նկա րագ րու թե ա նը նվի րուած «Սի
սուան»ում Ղե ւոնդ Ալի շա նը, թւար կե լով Կի լի կի ա յի բնակ չու թիւ նը, հա յե րից յե
տոյ յի շա տա կում է «Թուրքք ( Օս մա նե անք) վասն տի րո ղու թե ան երկ րին, եւ ոչ 
վասն առա ւե լու թե ան թուոյ, զի ըստ այսմ գե րա զան ցեն Թուրք մանք ՝ ... Իւ րիւկք 
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եւ Չու գուրԹիւրք մենք,... Քուրդք, Գզըլ պաշք աղան դա ւորք նման Եզի տե աց, 
Հա յուկ Քուրդք, որոց անուն` տայ կար ծիս մե րազ գե աց խառ նե լոց ընդ Քուրդս, 
եւ են վայ րա գոյնք չա րաճ ճիք. ոչ ինչ պա կաս քան զնո սա եւ Պօ զան տոհմն, որ 
նոյն պէս հա յա սերմն հա մա րի, ...Նսա յի րի Արա բա ցիք, ... Յոյնք, ...Յե տին եկա
մուտ ժո ղո վուրդ երկ րիս են Չէր քէզք, վտա րե ալք այսր յա մի 1864»118: Ակ նյայտ 
է, որ սոյն աշ խա տան քում Ալի շա նը «թուր քին» նոյ նաց նում է «օս ման»ի հետ՝ 
որ պէս իշ խա նու թե ան ներ կա յա ցուց չի եւ ընգ ծում նրանց փոք րա թիւ լի նե լու յան
գա ման քը:

Յստակ է, որ «թուրք» անու նով մի ա ւո րը խիստ հա զուա դէպ է յի շա տակ
ւում, իսկ «օս ման», «օս ման ներ» անու նով էթ նի կա կան մի ա ւոր բնակ չու թե ան 
մէջ չկար եւ եր բէմն նոյ նա կա նա նում էր «թուրք»ի հետ: Կի լի կի ա յի Մա րա շը 
նկա րագ րող հայ հե ղի նակ Գր. Հ. Գա լուս տե ա նը [Կի լի կե ցի], անդ րա դառ նա լով 
ողջ Կի լի կի ա յի բնակ չու թե ա նը, հա յե րից յե տոյ յի շա տա կում է յո նյեր, ասո րի ներ, 
օս ման ցի թուր քեր, քրդեր, թիւրք մէն ներ, սու րի ա ցի ներ, արաբ ներ, պար սիկ ներ 
եւ աւ զան ներ, աւե լաց նե լով, որ «Օս ման ցիք երկ րի տէ րերն են եւ սո վո րա բար 
կա ռա ւա րա կան պաշ տո նե ա ներ»119:

Թւում է սխա լուած չենք լի նի եզ րա կաց նել, որ 1844 թ. մար դա հա մա րին 
«օս ման ներ» անուան տակ, բա ցի կայս րու թե ան օղու զա կան ծագ մամբ մահ մե
դա կան, ինչ պէս նաև տե ղաբ նիկ ժո ղո վուրդ նե րից մահ մե դա կա նա ցած օս մա
նա ցած կա ռա ւա րիչ նե րին, գրան ցել են նա եւ մահ մե դա կա նաց ման հե տե ւան
քով էթ նի կա կան ինք նու թիւ նը կորց րած եւ այլ էթ նի կա կան ինք նու թիւն ձեռք 
չբե րած բնակ չու թե ա նը: Բա ցի ենի չե րու թիւ նը, որը քրիս տո նեա բնակ չու թե ան 
մա նուկ նե րին իս լա մաց նե լով եւ հա տուկ հաս տա տու թիւն նե րում դաս տի ա րա
կե լով օս մա նաց նե լու կա րե ւոր ինս տի տուտ էր, 18 – 19 դա րե րի ըն թաց քում հայ
կա կան, յու նա կան, ասո րա կան ամ բողջ բնա կա ւայ րեր եւ բնա կա ւայ րե րի խմբեր 
էին մահ մե դա կա նա նում/մահ մե դա կա նաց ւում: Կայս րու թե ան Ասի ա կան մա սի 
արե ւե լե ան տա րածք նե րում այդ բնակ չու թիւ նը քրդա նում կամ արա բա նում էր: 
Հայ կա կան ըն կալ մամբ «տաճ կա ցու մը» այս տա րածք նե րում նշա նա կում էր 
«քրդա նալ» կամ «արա բա նալ», եւ այ նու հե տեւ նրանք դա դա րում էին «տա
ճիկ», հե տե ւա բար նա եւ «օս ման ցի» կո չուել, իսկ կայս րու թե ան Ասի ա կան մա սի 
արեւ մուտ քում, որ տեղ նա եւ թրքա խօ սու թիւն կար, իս լա մա ցած նե րը հա յե րէն 
լեզ վի տրա մա բա նու թե ամբ «տա ճիկ» = «մահ մե դա կան» եւ թրքա խօս դառ նա
լով եւ էթ նի կա կան պատ կա նե լու թուն չու նէ նա լով՝ կա րող էին հա մալ րել մար
դա հա մա րա յին «օս մա նե րի» թի ւը: Յե տա գա յում, երբ կա րե ւո րուեց «թուրք» 
էթ նա նու նը, «տաճ կա ցած նե րից» էթ նի կու թիւն ձեռք չբե րած թրքա խօս նե րը 
«էթ նի կա ցելթրքա ցել» են, «տա ճիկ» բառն էլ թրքա խօս նե րի դէպ քում «թուրք» 

118 Սի սուան. Հա մագ րու թիւն Հայ կա կան Կի լի կի ոյ, հա վա նե ալ Ի. Հ. Ղե ւոն դե այ Ալի շան Վ. Մ., 
Վե նե տիկ, Ս. Ղա զար, 1885, Յա ռա ջա բան:

119 Գա լուս տե ան Գր.  Հ., Մա րաշ ակ Գեր մա նիկ եւ հե րոս Զեյ թուն, երկ րորդ հրա տա րա կու
թիւն, Նիւ Յորք, Կոչ նակ տպա րան, 1988, էջ 17:
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էթ նի կա կան իմաստն է ստա ցել: Դրա վկա յու թիւն նե րը շատ են նա եւ 19 դ. երկ
րորդ կէ սի հայ հե ղի նակ նե րի նկա րագ րա կան աշ խա տանք նե րում, ի մաս նա ւո
րի՝ 1878 – 78 թթ. կայս րու թե ան հա յաբ նակ տա րածք նե րում շրջա գա յած, նյո թեր 
հա վա քած եւ «Թո րոս Աղ բար»ում ամ փո փած Գա րե գին Սրվանձ տե ան ցի մօտ:

Կ. Պօլ սի հա յոց պատ րի ար քին գրած Սրվանձ տե ան ցի նա մակ նե րում եւ 
«Թո րոս Աղ բար»ում ար դէն շատ են հան դի պում տե ղե կու թիւն ներ թուր քա կան 
բնակ չու թե ամբ, այս թւում նախ կի նում տաճ կա կան անուան ւած բնա կա ւայ րե
րի թուրք բնակ չու թե ան մա սին, ինչ պէս նա եւ «տաճ կա ցե ալ հա յեր» բա ռե րին 
զու գա հեռ օգ տա գործ ւում կամ դրանք փո խա րին ւում են «թրքա ցե ալ հա յեր» 
բա ռե րը, իսկ «տա ճիկ» բա ռը հիմ նա կա նում օգ տա գործ ւում է «մահ մե դա կան» 
իմաս տով120: Եթէ Իճի ճե ա նը Շա պին Գա րա հի սա րի մա սին գրու մէ «Էն ի սմա 
յազ գէս հա յոց տունք գրե թէ 400, յոնք, գտա նին եւ բազ մու թին տաճ կաց», ապա 
70 տա րի յե տոյ Սրվանձ տե անցն ար դէն գրում է «Թիւ հա յոց 5224, հույն 1050, 
թուրք 12.000» (էջ 162), «թյուր քեր, հայք, գզլպաշ, հույն» (էջ 188): Խա ռը բնա
կու թե ամբ գիւ ղե րի բնակ չու թե ան կազ մում «տա ճի կը» չի ան հե տա նում, բայց 
Սրվանձ տե ան ցի մօտ յաճախ փո խա րի նուած է «թուրք»ով՝ Վե րին կամ Մեծ 
Ածպ տեր գիւղ՝ «թիւ հա յոց 1996, թուրք 300», Վա րի Ածպ տեր գիւղ՝ «թիւ հա
յոց՝ 1200, թուրք 300», Աղ րա ւիս գիւղ «թիւ հա յոց 480, թուրք 75», Յէ նի գիւղ 
«թիւ յա ոց 180, թուրք 31» (էջ 164) եւլն: Ակ նի մա սին Ին ճի ճե ա նը գրում է «Բայց 
’ի Հա յոց են յայս գա ւառ տա ճիկ եւ հայ հո ռոմք ...բնա կիչքն յազ գէն տաճ կաց` 
գէթ ընդ մա սին ’իհա յոց դար ձան», իսկ 70 տա րի յե տոյ Սրվանձ տե ան ցը գրում 
է «Գրե թէ ամէն գե ղե րուն մէջ Թուրք կա... կան եւ քա նի մը գիւ ղո րայք, որոց 
բնակ չաց հա մար նոյն պէս կ’աւան դեն թե տա ճե կա ցե ալ Հայք են... Չմշկա ծա
կու հո ղը ... ամ բողջ գե ղաբ նակ նե րը Տաճ կա ցե ալ Հայք են եղած» (էջ 280, 281): 
Թուր քե րի մա սին Սրվանձ տե ան ցը աւե լի յաճախ խօ սում է կայս րու թե ան Ասի
ա կան մա սի արեւմ տե ան տա րած քի բնակ չու թե ան առն չու թե ամբ, — Ամա սիա 
«Հայք, Հույնք, Թուրքք», Կէլ տի կէ Օւա սի հօ վիտ՝ «Թրքաց եւ Չեր քէ զաց գե
ղեր» (էջ 216), Թո քաթ «թիւ Հա յոց 8819, Հույնք եւ Հայհո ռոմք – 2600, Հրե այք 
906, Թուրքք 10500» (էջ 229), Թո քա թի Զի լէ քա ղաք՝ «տա ճիկ ներ», «Թրքաց 
հին բռնու թե անց ար դիւնք է, որ Զի լեի Հայք ամ բողջ թուր քե րէն կը խօ սին... 
ան չափ կը զար հու րին տա ճիկ նե րեն... Ար դա րեւ Զի լեի թուր քեր չա փից աւե լի 
մո լե ռանդ են... թիւ Հա յոց 2012, Թուրքք 16688» (էջ 218, 219, 231), Արաբ կիր «Հո
ղե րը... թրքաց եւ գը զըլ պաշ նե րուն սեպ հա կան են ...Երկ րիս բնա կիչ ցե ղերն են 
Հայ, Թուրք, Գը զըլ պաշ եւ Քյուրդ» (էջ 299, 300), Ադի ե ա ման քա ղաք «բան կիչք 
Թուրք, Ասո րիք, Կա թո լիկ եւ Բո ղո քա կան Հայք, Քյուրդ» (էջ 315) եւլն:

Սե բաս տի ա յի կու սա կա լու թե ան 4 գա ւառ նե րի (Սվազ, Թո քաթ, Ամա
սիա, Շա պին Գա րա հի սար) բնակ չու թե ան կազ մը ներ կա յաց նող մէկ այլ հայ 
հե ղի նակ, յղում անե լով թուր քա կան Սալ նա մեի 1890 թ. տե ղե կու թիւն նե րը, յի

120 Սրվաձ տյանց Գա րե գին, Եր կեր, հա տոր 2, Հայ կա կան ՍՍՀ ԳԱ հրա տա րակ չու թիւն, Երե
ւան, 1982, էջ 163 – 165, 167, 168, 189, 216, 220, 229, 230, 257, 259 – 261, 280, 281, 313, 317 եւլն:
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շա տա կում է հա յեր, թուր քեր, թուրք մէն ներ (սուն նի մահ մե դա կան), ղը զըլ պաշ
ներ եւ շիա մահ մե դա կան ներ, յոյ ներ եւ հրե ա ներ121:

1870ական նե րից «տա ճիկ» բա ռի գոր ծա ծու թե ան յաճախա կա նու թիւ նը 
զգա լի ո րեն զի ջում է «թուրք» բա ռին, իսկ 20րդ դա րասկզ բին «թուրք» բառն 
ար դէն բա ցար ձակ գե րակշ ռում է: Եթէ Ին ճի ճե ա նը 1806 թ. Բա լուի մա սին գրում 
է «Բնա կիչք որ իբր 12000 յո րոց իբր հա զար տունք են հա յոց. իսկ մնա ցե ալքն 
քրդաց» (Էջ 225), ապա Ալի շա նը 1855 թ. Բա լու քա ղա քի մա սին գրում է «Հա յոց 
ի Բա լու 650 տունք, աւե լի եւս են քրդաց եւ տաճ կաց» (էջ 42): Պետք է են թադ
րել, որ տուե ալ դէպ քում «տաճ կաց»ը վե րա բե րում է մահ մե դա նա ցած հա յե րին, 
քա նի որ Բա լուում «թուր քե րը» հայտ նուե ցին աւե լի ուշ՝ փախ չե լով Բալ կան նե
րից: Բա լուում հա յե րը «տաճ կա նա լով» քրդա նում էին, ինչ պէս, օրի նակ, Մեմ
գան գիւղն էր122: 1879 թ.ի Բա լու քա ղա քի հայ ըն տա նիք նե րի թի ւը Սրվանձ տե
ան ցը նշում է տա սով պա կաս՝ 550 (էջ 407), իսկ գա ւա ռի մա սին գրում է՝ «Թե 
հա յոց հետ խառն եւ թե առան ձին բնա կող այլ ազ գերն են Թուրք, Կուր ման ջի 
Քուրդ եւ Զա զա Քյուրդ»(էջ 410): Ու րեմն 1879 թ. Բա լուում ար դէն թուր քեր էին 
հաս տա տուել: Եւ վեր ջա պէս 20րդ դա րի սկզբի մա սին Հա րու թիւն Սար գի սե
ա նը գրում է. «Բա լուի բնակ չու թիւ նը ...կը բաղ կա նայ Հայ, Թուրք եւ Քուրդ 
ցե ղե րէ: Քուր դե րը մե ծա մաս նու թիւն կը կազ մեն, իսկ Թուր քե րը թի ւով անն
շան փոք րա մաս նու թիւն մը: Քա ղա քին իս լամ բնակ չու թե ան մեծ մա սը, Զո վիա 
ար վար ձա նը, Սէ յիտ լար եւ ու րիշ եր կու – երեք գիւ ղեր կ’ամ բող ջաց նեն ամ բողջ 
թրքա կան հա տուա ծը: Հա յե րը ...40 գիւ ղե րու մէջ են, բո լո րո վին ան խառն»123: 
Թուր քե րի թիւն այս տէղ անն շան է նկա տել նա եւ Դեր սի մը նկա րագ րող Գե ւորգ 
Հա լա ջե ա նը, Բա լուի բնակ չու թե ան կազ մը ներ կա յաց նե լով մի այն հայ կա կան եւ 
քրդա կան՝ 84 բնա կա ւայ րե րից 27ը հա յաբ նակ էր, 47ը՝ քրդաբ նակ, 10ը ու նէր 
հայքրդա կան խա ռը բնակ չու թիւն (Նոյն, էջ 85):

19 դ. դա րա վեր ջին «թուրք» անու նով մարդ կանց առ կա յու թիւն է նկատ
ւում նա եւ բո լո րո վին «թուրք» չտե սած, հա յե րով, քրմնա ջա խօս եւ զա զա խօս 
քրդե րով եւ ալե ւի նե րով բնա կե ցուած Դեր սի մում. «Չմշկա ծա գի կող մե րու բնա
կիչք՝ հայ, թուրք եւ քուրդ են: …Օվա ճը կի …Հո ղա տերք քուրդ են և կան թուրք 
մշակք, որ վար ձու կը մշա կեն... Քրդաց հետ քրդե րէն և իրենց մէջ թուր քե րէն 
կը խո սին: Այս թուրք ըսած ներն՝ պար կեշտ, անվ նաս մար դիկ են...Կ’ըսեն թե 
Ցնձո րի (թե րևս Ձնձո րի) կողմն, որ Չար սան ճա գի մօտն է, կան սիւն նի թուր քեր 
կամ քիւր տեր»124:

121 Թե մուր ճյան Վ. Ս., Գա միր քի հա յե րը, , «Հայ ազ գագ րու թյուն և բա նա հյու սու թյուն», հա
տոր 1, Հայ կա կան ՍՍՀ ԳԱ հրա տա րակ չու թիւն, Երե ւան, 1970, էջ 41:

122 Հա լա ջյան Գ., Դեր սի մի հա յե րի ազ գագ րու թյու նը, «Հայ ազ գագ րու թյուն և բա նա հյու սու
թյուն», հա տոր 5, Հայ կա կան ՍՍՀ ԳԱ հրա տա րակ չու թիւն, Երե ւան, 1975, էջ 84:

123 Սար գի սե ան Հա րու թիւն քհն. (Ալե ւոր), Բա լու, իր սո վո րոյթ նե րը, կրթա կան ու իմա ցա կան 
վի ճա կը եւ բարբ. առը, Գա հի չէ, Տպ:Սա հակՄես րոպ, 1932, էջ թ:

124 Ճա նի կե ան Յ. Կ., Հնու թիւնք Ակ նա, Թիֆ լիս, 1895, էջ 74:
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Մէկ այլ հայ հե ղի նակ, Մի րա խո րե ան Մա նուէ լը, 1880ական նե րին Տրա
պի զո նի, Վա նի, Էրզ րու մի/Կա րին տա րածք նե րում պտտե լով եւ բազ մա թիւ 
բնա կա ւայ րեր այ ցե լե լով, յա ճա խա կի երախ տա գի տա կան խօս քեր գրե լով 
«բա րեխ նամ Օս մա նե ան կա ռա ւա րու թե ան» մա սին, իր այ ցե լած տա րածք նե րի 
բնակ չու թե ան կազ մը ներ կա յաց նե լիս օգ տա գոր ծում է «հայ», «ար մե նա կե ան» 
(այ սինքն՝ հայ), «յոյն», «հռո մէ ա կան», «բո ղո քա կան», «տա ճիկ», «մահ մե տա
կան», «քուրդ», «կզլպաշ», «չէր քեզ» բա ռե րը, շատ հա զուա դէպ՝ «թուրք», եւ 
այդ՝ մի այն եր կու դէպ քում: Առա ջի նը վե րա բե րում է Վան քա ղա քի բնակ չու թե ա
նը՝ առանց Այ գես տա նի. «Վա նայ ընդ հա նուր բնակ չաց թիւն է 3.000 հայ կա կան 
եւ 2.500 թրքա կան» (Մաս Գ, Գլուխ Լ): Վա նի շրջա կա գիւ ղե րը նկա րագ րե լիս 
հա յե րից զատ յի շա տա կում է «մահ մե տա կան», «տա ճիկ», «չէր քեզ»: «Թուրք» 
բա ռը չի հան դի պում: Երկ րոր դը վե րա բե րում է Էրզ րու մի վի լա յէ թի Կար նո գա
ւա ռին՝ գրքի եր րորդ, Մաս Գ բաժ նում: Մաս Գի Գլուխ ԻԶում նա գրում է, որ 
«Կար նո գա ւա ռին վե րա բե րե ալ գիւ ղե րուն թիւն 45 – 50ի կը հաս նի, եւ ամէ նա
մեծ մասն խառ նաբ նակ են, այ սինքն Ար մե նա կան եւ Մահ մե տա կան տար րե րէ 
կը բաղ կա նան», ապա թւար կում է այդ 40 գիւ ղե րը իրենց բնակ չու թե ամբ, և 
«թուրք» անու նով բնակ չու թիւն յի շա տա կում է մի այն 9, հիմ նա կա նում խա ռը 
բնակ չու թե ամբ գիւ ղե րում, այն է՝ Ղա րա հա սան՝ «Բնա կու թիւն 65 տուն, 30 հայ 
եւ 35 թուրք» (Գլուխ ԻԸ), Թուանջ, «20 տուն հայ, 33 թուրք եւ 7 հռով մէ ա կան», 
Սօ վուքՋեր մուկ՝ «15 հայ կա կան, 35 թուր քա կան տուն», Դուը նիկ՝ «բնակ չու
թիւն 40 հայ եւ 15 թուրք տներ», Գոմք՝ «53 տուն, մե ծա գոյն մա սամբ թրքա կան», 
Շեխ նոյ՝ «40 ար մե նա կան եւ 10 թրքա կան», Գե ղա խոռ՝ «45 տուն, որ մէ 35 հայ 
եւ 10 տուն թուրք», Սա լա ձոր՝ «36 տուն, որ մէ 8 հայ, եւ 28 թուրք», Նոր Շէն՝ «32 
տուն, քա ռոր դին չափ հայ եւ նոյն քան էլ թուրք» (Գլուխ ԻԹ)125: Ակն հայտ է, որ 
սրանք Բալ կան նե րից փաս տա կան «թուր քեր» են, որոնց ջա նում էին տե ղա ւո
րել քրիս տո նեա բնակ չու թե ան հետ:

Յայտ նի է, որ Օս մա նե ան իշ խա նու թիւն նե րի դէմ միշտ ըմ բոստ Դեր
սի մում «օս ման նե րի»՝ պե տու թե ան կող մից նշա նա կուած կա ռա վա րիչ նե րի 
առ կա յու թիւ նը սկսուել է մի այն 19 դ. վեր ջե րից, ընդ որում նրանց մէջ շատ քիչ 
էին Դեր սի մում միշտ վտան գի են թա կա թուր քե րը: Այն քիչ թուր քե րը, որ գոր
ծուղ ւում էին Դեր սի մում աշ խա տե լու, մի այն վար չա կան կենտ րոն նե րում էին եւ 
բնակ չու թե ան մէջ չէ ին հաշւ ւում: Դեր սի մը գա ւառ առ գա ւառ, գիւղ առ գիւղ ներ
կա յաց նող Հա լա ջե ա նի տե ղե կու թիւն նե րով Խո զա թի 30 գիւ ղա կան բնա կա ւայ
րե րից 15ը քրդաբ նակ էր, 15ը՝ խա ռը հայքրդա կան (էջ 40), Օվա ճի կի 43 գիւ ղե
րից 26ը քրդաբ նակ էր, 26ը՝ խա ռը հայքրդա կան, մէ կը՝ մա քուր հա յաբ նակ (էջ 
58), Բո լո մե րիի 37 բնա կա ւայ րե րից քրդաբ նակ էր 24ը, 13ը՝ խա ռը հայքրդա
կան (էջ 68), Ղը զըլ քի լի սեի 40 բնա կա ւայ րե րից քրդբնակ էր 21, հայքրդա կան 
խա ռը բնակ չու թե ամբ՝ 15, մի այն հայ բնակ չու թե ամբ՝ 4ը (էջ 77), Մեծ կեր տի 21 

125 Մի րա խո րե ան Մա նուէլ, Նկա րագ րա կան ու ղե ւո րու թիւն ի հա յաբ նակ գա ւառս Արե ւե լե ան 
Տաճ կաս տա նի, Կ. Պօ լիս, Տպագ րու թիւն Ս. Ղ. Պար տիզ պա նե ան, 1885:
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գիւ ղե րից քրդաբ նակ էր 7ը, խա ռը հայքրդա կան՝ 14ը (էջ 88), Չար սան ճա կում 
5ը հա յաբ նակ էր, 51ը քրդաբ նակ, 52ը՝ խա ռը հայ քրդա կան (էջ 100): Բնա
կա ւայ րե րում թուր քեր չկա յին: 1911 թ. Դեր սի մում ճամ փոր դած կա պի տան Լ. Մո
լի նեքսՍի լը նոյն պէս հա մա րեա թուր քե րի չի հան դի պել, բա ցի Կը զըլ քի լի սեն, 
որի «Հիմ նա կան բնակ չու թիւ նը կազ մում են քա ղա քա ցի ա կան և զին վո րա կան 
պաշ տօ նե ա նե րը: Մնա ցա ծը մի քա նի հայ ար հես տա վոր ներ են, մի քա նի թուրք 
առևտ րա կան ներ և քը զըլ բաշ քրդե րի չորս տուն», եւ Խո զա թը, որը «ար ժա նի 
է յի շա տակ ման մի այն որ պէս Դեր սիմ սան ջա կի մայ րա քա ղաք և կա ռա վա րու
թյան նստա վայր: Այն տի պիկ թուր քա կան քա ղաք է»126: «Թուր քա կան քա ղաք» 
բնու թա գիրն այս տէղ նշա նա կում է քա ղա քի բնոյթ, ոչ թէ բնակ չու թիւն: Քա ղա
քի բնակ չու թե ան մա սին խօ սե լիս նա յի շա տա կում է հա յե րին, քրդե րին եւ զա զա 
ալե ւի նե րին:

Մին չեւ Օս մա նե ան կայս րու թե ան վեր ջը թուր քեր բո լո րո վին չկա յին լեռ
նա յին Սա սու նում: Այս տէղ բա ցար ձակ տնօ րի նու թիւն էին անում քրդե րը, եւ 
նոյ նիսկ, Սա սու նի քա ջա գի տակ Վար դան Պե տո ե ա նի վկա իւ թե ամբ, այս տէղ 
թուրք կա ռա վա րիչ ներ չեն եղել, կա ռա ւա րում էին քրդե րը127: 10 գա ւա ռա կից 
բաղ կա ցած Սա սու նում թուրք չկար, 539 գիւ ղե րում ապ րում էին հա յեր, քրդեր, 
նուազ քա նա կու թե ամբ ասո րի ներ: Չնա յած զգա լի քա նա կու թե ամբ հա յեր 
«տաճ կա ցել»քրդա ցել էին, բայց գիւ ղե րի մեծ մա սի բնակ չու թիւ նը ան խառն էր՝ 
կամ հա յեր, կամ քրդեր: Ասո րի նե րը սո վո րա բար հայ կա կան բնա կա ւայ րե րում 
էին:

20րդ դա րասկզ բին հայ կա կան աղ բյոր նե րի «տա ճիկ» բա ռը, լի ո վին դուրս 
չմղե լով նրա «մահ մե դա կան» իմաս տը, ար դէն հիմ նա կա նում նոյ նա կա նաց ւում 
է «թուրք» բա ռին՝ յատ կան շէ լով թուր քա կան ինք նու թե ան զար գա ցու մը: Դա լաւ 
երե ւում է, օրի նակ, ԱԴՕի (ՏէրՄար տի րո սե ան Յով հան նես) 1917 թ. Երե ւա
նում հրա տա րա կուած «Մեծ դէպ քե րը Վաս պու րա կա նում 1914 – 1915 թուա կան
նե րին» գրքից: Այս տէղ «թուրք» բա ռը սեր տո րեն կապ ված է Իթ թի հա տա կան 
կու սակ ցու թյուն՝ «Իթ թի հատ վե թե րա քի» («Մի ու թիւն եւ առա ջա դի մու թիւն») 
կու սակ ցու թե ան, որին յաճախ նա եւ «երիտ թուր քա կան կու սակ ցու թիւն» են 
անուա նում, բե րած նո րու թե ան հետ՝ ներ քին յա րա բե րու թիւն նե րը «օս մա նաց
ման» փո խա րէն «թուր քաց նել»: Կու սակ ցու թե ան «Իթ թի հատ վե թե րա քի» կամ 
«իթ թի հա տա կան ներ» անուան փո խա րէն ԱԴՕն հիմ նա կա նում գրում է «Երի
տա սարդ թուր քեր», «Երիտ թուրք» «Երի տա սարդ թուրք գոր ծող ներ», «Երի
տա սարդ թուրք», «Երի տա սարդ թուր քե րի ներ կա յա ցու ցիչ», «Երիտ թուր քա
կան իշ խա նու թիւն ներ», «Երի տա սարդ թուր քե րի կա ռա վա րու թիւն», բա ռե րը՝ 
եր բէմն եր բէմն դրանք փո խա րի նե լով «Տա ճիկ կա ռա ւա րութ ւին», «Տա ճիկ ղե
կա վար շրջան ներ», նկա տի ու նէ նա լով «տա ճիկ թուր քին»: «Տա ճիկ թուրքն» 

126 MolyneuxSeel L., A JOURNEY IN DERSIM. By Captain L. MOLYNETJXSEEL. The Geographi
cal Journal, Vol. 44, No. 1 (Jul., 1914), էջ 55, 63:

127 Պե տո յե ան Վ. Սա սուն, «Նա խա բեմ», Երե ւան, 2016, էջ 161(երկ րորդ հրա տա րա կու թիւն):
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այս տէղ «մահ մե դա կան թուրք»ը չէ, «օս մա նե ան թուրքն» է եւ ար դէն ու նի էթ
նի կա կա կան իմաստ: Հազ վա դեպ չեն «Տա ճիկ նե րին, մաս նա ւո րա պէս երի
տա սարդ թուր քե րին» ձե ւա կեր պում նե րը: Երկ րի մա սին գրում է «Թուր քիա», 
«Նոր Թուր քիա», բայց ավե լի յաճախ՝ «Տաճ կաս տան», «Տաճ կաս տա նի ժո ղո
վուրդ ներ»: Նոյ նի մաստ են «Տաճ կա կան նա ւա տոր միղ»–«Թուր քի ա յի նա ւա
տոր միղ», «թուրք բա նակ»–«թուրք զի նուոր ներ»–«տա ճիկ բա նակ»–«տա ճիկ 
զի նուոր ներ» «տա ճիկ զօր քեր»–«տա ճիկ ակա նա ւոր զօ րա պետ» եւլն: Չնա յած 
«տա ճիկ բա նակ», «տա ճիկ զի նուոր ներ», «տա ճիկ զօր քեր» ձե ւա կեր պում
ներն աւե լի մօտ են թւում «տա ճիկ» բա ռի «մահ մե դա կան» իմաս տին, քա նի որ 
բա նակն իս կա պէս բաղ կա ցած էր բազ մազգ մահ մե դա կան նե րից՝ քրդե րից, 
թուր քե րից, արաբ նե րից, չեր քէզ նե րից, լա զե րից եւլն, բայց 20րդ դա րասկզ բին 
դրանց հա վա սա րարժէքու թիւ նը «թուրք բա նակ», «թուրք զին ւոր ներ»ին ցոյց 
է տա լիս «տա ճիկ» բա ռի կրօ նա կա նից թրքա ցողէթ նի կա ցող բո վան դա կու թիւ
նը: Նոյն տրա մա բա նու թե ամբ «Տա ճիկ կա ռա ւա րու թիւն», «Տա ճիկ ղե կա վար 
շրջան ներ» նուազ հան դի պող ձե ւա կեր պու մե րի փո խա րի նու մը ոչ թէ իշ խա նու
թիւ նը գրա ւած կու սակ ցու թե ան՝ իթ թի հա տա կան նե րի անու նով, այլ «թուրք» 
բա ռը պա րու նա կող «Երիտ թուր քա կան իշ խա նու թիւն ներ», «Երի տա սարդ 
թուր քե րի կա ռա վա րու թիւն» ձե ւա կեր պում նե րով, վկա յում է «տա ճիկ» բա ռի 
էթ նի կա ցողթրքա ցող իմաս տը: Սա կայն Թուր քի ա յում ապ րող հա յե րի հա մար 
մին չեւ այ սօր «տա ճի կը» թէ «թուրքն» է, թէ «մահ մե դա կա նը»: Իմ բազ մա թիւ 
հայ բա նա սաց ներ «տա ճիկ» բա ռը գոր ծա ծում էին թէ «թուրք», թէ «մահ մե դա
կան» իմաս տով, եւ մի մե անց հաս կա նում են ըստ խօ սե լի քի տեքս տի: Օրի նակ, 
Սա սու նի Փուր շենք գիւ ղի հայր ու դուստր զրուա կից ներս հար ցիս՝ Փուր շեն քում 
քա նի՞ տուն հայ կայ, հայ րը պա տաս խա նեց.

— Ու թը տուն: Մենք եր կու եղ բայր ենք: Փուր շենք կե ղում մի տուն կայ, 
հայ րը տա ճիկ է, արաբ է, մայ րը հայ է:

Դուստ րը –  Հօ րա քոյրս է, որ արա բի հետ է ամուս նա ցած:
Ես — Տա ճի կը արաբն է՞, թէ՞ թուրքն է:
Հայ րը — Թուր քը:
Դուստ րը — Արա բը: Տա ճիկ մու սուլ մա նին կ’ըսենք:
Ես — Քուրդն էլ է՞ տա ճիկ:
Հայ րը — Տա ճիկ է, հը բը ի՞նչ է:
Դուստ րը — Տա ճիկ են թուրքն ալ, արաբն ալ, քուրդն ալ:
Ես — Իսկ զա զան ի՞նչ է:
Հայ րը — Զա զա, էն էլ քուրդ է: Տա ճիկ է:
Ես — Դուք սուն նի մահ մե դա կան զա զա նե րի մա սի՞ն էք ասում տա ճիկ: 

Իսկ ալե ւի նե՞րը:
Հայ րը — Ալե ւի հի մա տա ճի կու թիւն կ’ընէ (ակ նար կում է, որ ալե ւի նե րը 

վար քով մեր ձե ցել են մահմեդականնե րին) (տես սոյն գրքում հրա տա րա կուող 
«Հայ լար (Մօտ կա նի հա յե րը)»):



«ԹՈՒՐՔԱԿԱՆ ՀԱՅՐԵՆԻՔԻ» ԲՆԱԿՉՈՒԹԻՒՆԸ ԸՍՏ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԱՂԲՅՈՐՆԵՐԻ 311

Այս ամ բող ջը ներ կա ցուեց մի պատ ճա ռով՝ ցոյց տա լու հա մար, որ 
«թուրք»ը 20րդ դա րասկզ բին դե ռեւս դժուար հաս կա նա լի մի ա ւոր էր եւ Մուս
տա ֆա Քե մա լի հա մար հեշտ չէր պատ կե րաց նել, թե ինչ պէս «գտնել» թուր քին, 
որ քա՞ն է նրանց թի ւը եւ ինչ պէս է հնա րա ւոր «թրքաց նել հայ րե նի քը»:

Իս կա պէս, Օս մա նե ան կայս րու թե ան տա րա քում ապ րած ժո ղուուրդ
նե րը՝ հա յե րը, յոյ նե րը, Բալ կա նե ան ժո ղո վուրդ նե րը սուո րա բար փոր ձել եւ 
փոր ձում են հաս կա նալ իրենց թւա քա նակ նե րը: Իսկ որ քա՞ն էր «թուրք» հա մա
րուող նե րի թի ւը: Սա ան հա մե մատ դժուար հաշ ւար կե լի է, քա նի որ Օս մա նե ան 
կայս րու թիւ նում մին չեւ կայս րու թե ան վախ ճա նը այն քան կառ չած էին «մահ մե
դա կան» ինք նու թե ա նը, որ եթե նոյ նիսկ ինչ որ տե ղե կու թիւն ներ տրւում էին 
ոչ մահ մե դա կան նե րի թւա քա նակ նե րի վե րա բե րե ալ, ապա մահ մե դա կան նե րը 
ներ կա յաց ւում էին որ պէս կուռ ամ բող ջու թիւն, առանց էթ նալե զուա կան տար
բե րու թիւն նե րի: Եր բեմներ բեմն այդ տար բե րուիւն ներն առանձ նաց նե լու փոր
ձեր անում էին եւ րո պա ցի նե րը:

Կրկին օգ նու թե ան կան չենք հայ կա կան աղ բյոր նե րը: Հայ պատ մա գիր 
Ղե ւոնդ Ալի շա նը 1855ին Վե նե տի կում հրա տա րա կուած իր «Տե ղա գիր Հա
յոց Մե ծաց» աշ խա տան քում Օս մա նե ան կայս րու թե ան տա րած քի պատ մա
կան Մեծ Հայ քի եւ Կի լի կի ա յի, եւ Ռու սա կան կայս րու թե ան տի րա պե տու թե
ան տա րած քի Այսր կով կա սի բո լոր թրքա խօս նե րի նկատ մամբ օգ տա գոր ծում 
է իր ժա մա նա կին գոր ծա ծուող եզ րե րը՝ «Ժո ղո վուրդ Թուրքք եւ Թուրք մանք 
եւ Թէ րէ քէ մէ», որոնց ներ կա յաց նում է որ պէս եր կու տար բեր հա ւա քա կա նու
թիւն ներ՝ «Օս մա նե անք եւ Թա թարք, ամէ նե քին մահ մե տա կանք, եւ թիւ նո ցա 
աւե լի քան զմի լի ոն մի»: Պարզ է, որ «Թուրք եւ Թուրք մանք»ը «օս մա նե անք» 
էին՝ Օս մա նե ան տա րած քի թրքա խօ նե րը, «թէ րէ քէ մէ/թա թար քը»՝ Ռու սա կան 
Այսր կով կա սի թրքա խօս նե րը, եւ նրանց բո լո րին մի ա սին հաշ ւում է մէկ մի լի
ոն: Եթէ նոյ նիսկ հա մա րենք, որ պատ մի չը շատ հա մեստ թիւ է ներ կա յաց նում 
թրքա խօս նե րի հա մար, ապա նոյ նը վե րա բե րե լի է նա եւ այ լոց, իսկ սոյն աշ
խա տան քի հար ցադր ման իմաս տով կա րե ւո րը ժո ղո վուրդ նե րի քա նա կա կան 
յա րա բե րակ ցու թիւնն է: Ըստ Ղ. Ալի շա նի՝ նոյն տա րած քի հա յե րի թի ւը ըն դա
մէ նը մէ կու կէս մի լի ոն էր, որից մէկ մի լի ո նը «Օս մանս տա նում» եւ «Խտա գոյն 
բնա կու թիւն Հա յոց ‘ի բուն Հայս ծա նու ցե ալ է յԵ րե ւա նե ան նա հան գի, ‘ի Մուշ, 
‘ի Վան, ‘ի Կա րին, յԵզն կա, ‘ի Խար բերդ, յԱ լաշ կեր տու կող մանս. իսկ ար տա
քոյ ‘ի կող մանս Կե սա րի ոյ, Արաբ կե րու, Տիվ րի կու, Ան թա պու, ‘իԿոս տանդ նու
պօ լիս, ‘ի Տփխիս. եւ այլ ու րեք ու րեք»: Ըստ պատ մագ րի «Երկ րորդ ազգ յետ 
Հա յոց եւ բազ մա թիւ քան զնո սա եւ քան զայլսն են Քուրդք բազ մա տոհմք, իբ րեւ 
մի լի ոն եւ կէս, սե րունդք Կոր դուաց նախ նե աց եւ Քաղ դէ աց ւոց եւ խառ նուրդ 
ան ծա նօթ. կէսք հնա զանդք Օս մա նե անց եւ Պար սից, եւ այլք ինք նագ լուխ իշ
խա նօք վա րե ալք, շի նաբ նակք եւ վրա նաշր ջիկք. կրօ նիւք մահ մե տա կան, լե
զուաւ` մեր ձա ւորք պարս կայ նոյն»128: Պատ մա գի րը թուար կում է նա եւ այլ մի ա

128 Ղե վոնդ Ալի շան, Տե ղա գիր Հա յոց Մե ծաց, էջ 20 – 21:
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ւոր ներ՝ «Եէ զի տիք արե ւա պաշտք եւ դի ւա պատ կառք, լե զուաւ եւ բա րուք նմանք 
Քրդաց, այլ ոչ բազ մա թիւք», «Պարսք», «Յոյնք», «Արա բա ցիք», «Ասո րիք», 
«Լա զի կա ցիք եւ Եգե րա ցիք եւ այլք պոն տա կանք», «Գնչուք եւ բո շայք յե տինք 
քրիստ նե այք եւ կրօ նիւք, լե զուաւ եւ բա րուք հա յա մերձ», սա կայն ակ նյայտ է, 
որ Ղե ւոնդ Ալի շա նի պատ կե րաց րած «Օս մանս տա նի» Կի լի կի ա յի եւ արե ւել քի 
նա հանգ նե րի բնակ չու թե ան էթ նի կա կան կազ մը յա րա բե րա կան քա նա կա կան 
չա փու մով առա ւել մեծ թուով հա յեր եւ քրդեր են, եր րորդ տե ղում՝ «Օս մա նե
անք»՝ «ժո ղո վուրդ Թուրքք եւ Թուրք մանք», ապա՝ «ոչ բազ մա թիւք» մյոս նե րը: 
Հաս կա նա լի է, որ 1855ին այս տա րած քում դե ռեւս չէ ին յայտ նուել կով կա սա լե
զու մո հա ջիր նե րը, որոնց Թուր քի ա յում հա ւա քա կան «չեր քէզ» են անուա նում: 
Ար դիւն քում, ըստ Ալի շա նի տուե ալ նե րի, եթէ «Օս մա նե անք եւ Թա թարք, ամէ
նե քին մահ մե տա կանք, եւ թիւ նո ցա աւե լի քան զմի լի ոն մի», ապա հաշ վի առ
նե լով Ռու սաս տա նի կայս րու թյան Կով կա սե ան թա թար նե րի հա մա ժա ման կեա 
թի վը, Ալի շա նի կող մից նշուած օս մա նե ան տա րած քում շատ քիչ «ժո ղո վուրդ 
Թուրքք եւ Թուրք մանք» է մնում: Ըստ ռու սա կան աղ բյոր նե րի, «Կով կա սյան 
կամ Ադր բե ջա նա կան՝ Բա քուի, Էրի վա նի, Ելի զա ւետպօլի, Թիֆ լի սի, Դեր բեն
տի եւ Զա քա թա լա յի վար չա կան տա րածք նե րի մա սամբ սուն նի, մա սամբ շիա 
թա թար նե րի թի ւը 1886ին 1.139.659 մարդ էր»129: Կով կա սե ան թա թար նե րի այս 
թւա քա նա կը 1886ին էր, Ալի շա նի գրուա ծից 30 տա րի անց, եւ եթէ նոյ նիսկ 30 
տա րուա ըն թաց քում թա թար նե րի թիւն աւե լա ցած լի ներ ան հա ւա նա կան 20 
տո կո սով, ապա Ալի շա նի նշած ժա մա նա կաշր ջա նում նրանց թիւն առ նուազն 
պետք է լի ներ 900.000ին մօտ թիւ, ին չը նշա նա կում է, որ «ժո ղո վուրդ Թուրքք 
եւ Թուրք մանք»ին Օս մա նե ան կայս րու թե ան արե ւե լե ան վի լա եթ նե րում՝ Արեւ
մտե ան Հա յաս տա նի տա րած քում բա ժին էր ընկ նում ըն դա մէ նը 100.000ին մօ
տե ցող թիւ: Այ սինքն, եթէ ընդ հա նուր բնակ չու թիւ նը հա շուենք մօ տա ւո րա պէս 
2.5 մի լի ոն մարդ (մէ կա կան մի լի ոն՝ հա յեր եւ քրդեր, կես մի լի ոն՝ մնա ցած բո լոր 
ազ գու թիւն նե րը մի ա սին), «ժո ղո վուրդ Թուրքք եւ Թուրք մանք»ը կազ մում էին 
այդ բնակ չու թե ան մօտ 4 տո կո սը:

Ընդ հա նուր առ մամբ այս թւե րը մօտ են Ու բի չի նիի կող մից 19 դ. կե սե
րի Էրզ րու մը եւ Քուր դիս տա նը ներ կա յաց նող թւե րին: Յե տա գա տա րի նե րին 
մեզ հե տաքրք րող տա րած քում, որը, յի շեց նէմ Թա նէր Աք չա մի կար ծի քը, օս ման 
թուր քե րի հա մար «ար հա մա րե լի եւ լքուած տա րածք էր, որը ծա ռա յում էր մի
այն հար կեր հա ւա քե լու եւ բա նա կը կե րակ րե լու նպա տա կով», թուր քե րի թի
ւը մա սամբ աւե լա ցել էր այս տէղ պաշ տօ նի նշա նա կուող վար չա րար նե րով, ում 
հա մար այդ ար հա մա րե լի տա րած քում պաշ տօ նի նշա նա կուե լը աք սո րի նման 

129 Алфавитный список народов, обитающих в Российской Империи. Издание Канцелярии 
Комитета Министров, С.–Петербург» [Ռուսական կայսրութիւնում ապրող ժողովուրդների 
այբբենական ցանկը: Նախարարների Կոմիտէի Գրասնեակի հրատարակութիւն: Ս.–Պե
տեր բուրգ], 1895, (էջ 41, 61, 62, 64, 68, 71, 80, 87, 88, 90) (https://www.runivers.ru/bookread
er/book592834/#page/75/ mode/1up; տես նաև http://www.demoscope.ru/weekly/2005/0187/
perep04.php): (Այցելել եմ 19. 10. 2018): 
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մի բան էր, «տաճ կա ցողթրքա ցող նե րով» եւ այս տէղ բնա կու թե ան ու ղար կուած 
Բալ կա նե ան փախս տա կան պայ մա նա կան «թուր քե րով»: Բայց տե ղա փո խուած
աւե լա ցած թուր քե րից ան հա մե մատ աւե լի այս տա րած քում բնա կան աճով աւե
լա ցել էին հա յե րը, քրդե րը, «չեր քէզ ներն» ու արաբ նե րը: Այլ կերպ ասած թուր
քե րի յա րա բե րա կան թի ւը մնում էր չա փա զանց նուազ: Ընդ որում հաս տա տուն 
ազ գա յինէթ նի կա կան ինք նու թե ան կրող նե րը գլխա ւո րա պէս քրիս տո նե ա ներն 
էին: Նրանք յստակ էթ նի կա կան մի ա ւոր ներ էին՝ յստակ ձե ւա կեր պուած էթ նա
նուն նե րով՝ «հայ» էին, «յոյն», «ասո րի», ի տար բե րու թիւն մահ մե դա կան նե րի եւ 
ղզլբաշ նե րի, որոնք նախ «մահ մե դա կան» եւ «ղզլբաշ» էին, ապա՝ «քըր մանջ», 
«թուրք մէն» «իւ րիւկ», «թուրք», «շի գօ», «ռշկո թա», «զա զա» եւլն., առա ւել գրա
գէտ նե րը՝ «օս ման ցի»:

1867ին Փա րի զում տե ղի ու նե ցած հա մաշ խար հա յին ցու ցա հան դէ սի առի
թով կայս րու թե ան ղե կա վա րու թե ան կող մից հրա տա րա կուած գրքում հա յե րի 
հա մար ցոյց է տրուած 2.400.000 թի ւը՝ 2.000.000 Հայ Փոքր Ասի ա յում, 400.000՝ 
երկ րի եւ րո պա կան մա սում130: 1878ի հայ կա կան պատ րի ար քա րա նի տուե ալ նե
րով Օս մա նե ան Կայս րու թիւ նում հա յե րի թի ւը կազ մում էր 3.000.000 մարդ՝ 
400.000 եւ րո պա կան Թուր քի ա յում, 600.000՝ Փոքր Ասի ա յի արեւ մուտ քում, 
670.000՝ Սվա զի (Սե բաս տիա), Տրա պի զո նի, Կե սա րի ա յի եւ Դի րա բե քի րի վի լա
յէթ նե րում, 1.330.000՝ Հայ կա կան Լեռ նաշ խար հում: Պարզ է, որ հա յերն ու քրդե
րը արե ւե լե ան վի լա յէթ նե րի ամէ նա մեծ էթ նիկ մի ա ւոր ներն էին: Չգի տենք, թէ 
այդ նոյն ժա մա նա կաշր ջա նում նոյն տա րած քում որ քան էր այն մարդ կանց թի
ւը, ում թէ կուզ պայ մա նա կա նօ րէն կա րե լի էր «թուրք» կո չել: Յստակ է, որ կրօ
նա կան եւ աշի րէ թա յին ինք նու թիւն նե րով հան դէս եկող սուն նի մահ մե դա կան 
քրման ջա խօս նե րը, զա զա խօս նե րը եւ արա բա խօս նե րը «թուրք» չէ ին: «Թուրք» 
չէ ին նա եւ լա զե րը եւ հիւ սիս կո վաս ցի մո հա ջիր նե րը՝ «չեր քէզ նե րը»: Ան կաս կած 
է մի բան՝ «թուր քե րը» չա փա զանց քիչ էին: Դրանք հիմ նա կա նում սա կա ւա թիվ 
պաշ տօ նե ա նե րը եւ վար չա րար ներն էին, եւ նրանց կազ մում նա եւ տե ղի քրիս
տո նեա բնակ չու թիւ նից տաճ կա ցածթրքա ցած նե րը: Ալի շա նի նկա րագ րած 
շրջա նում նախ կին Մեծ Հայ քի Օս մա նե ան տա րած քում՝ Անա տո լի ա յի արե ւել
քում դե ռեւս Բալ կան նե րից փախս տա կան պայ մա նա կան «թուր քե րը» չկա յին: 
Նրանք կայս րու թե ան Ասի ա կան մա սի բնակ չու թիւ նը պի տի հա մալ րէ ին 
1853ից յե տոյ: Յի րա ւի, Բալ կա նե ան ազա տագ րա կան շար ժում նե րի հե տե ւան
քով շատ փախս տա կան թուր քեր եւ մահ մե դա նա ցածթրքա ցած սլա ւոն ներ 
էին հաս տա տուել կրճա տուած եւ կրճա տուող կայս րու թե ան սահ ման նե րում, 
մի ա ժա մա նակ 1860ից՝ ռուսկով կա սե ան պա տե րազ մի աւար տից յե տոյ մեծ 
քա նա կու թե ամբ գաղ թա կան կով կա սա լե զու ժո ղո վուրդ ներ՝ «չեր քէզ ներ» էին 
ավե լա ցել: Քե մալ Կար պա տը 1853 – 1878 թթ. ըն թաց քում Ասի ա կան մաս բո լոր 
ներ գաղ թե ալ նե րի թի ւը հա մա րում է 700.000 – 800.000, իսկ 1877 – 1896 թթ. հա

130 Кеворкян, էջ 298:
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մար Օս մա նե ան կայս րու թե ան պաշ տօ նա կան գնա հա տա կա նով ներ գաղ թել 
էին շուրջ մեկ մի լի ոն մարդ131: Ժա մա նա կա կից թուր քա կան հա շուարկ նե րից մէ
կի հա մա ձայն 1878 – 1913 թթ. Բալ կան նե րից կայս րու թե ան Ասի ա կան վի լա յէթ
ներ տե ղա փո խուած մահ մե դա կան նե րի թի ւը կազ մում էր 926.000 մարդ132: Ընդ 
որում Բալ կան նե րից փախս տա կան նե րի մեծ մա սը մահ մե դա կա նա ցած սլա
ւոն ներ էին, բա ցար ձակ մե ծա մաս նու թիւ նը ինք նու թե ամբ «թուրք» չէր, նրանք 
«պո մակ», «բոս նի ա ցի», «առ նա ուտ» (ալ բա նա ցի) էին, եւ նրանց զգա լի մա սը 
իրենց թուր քե րի հետ չի նոյ նա կա նաց նում մին չեւ այ սօր: Էր սի ե սի, Էլա զիկ գի եւ 
Մա լա թի ա յի Ինե նի ւի անուան հա մալ սա րա նի 2008 թ. հե տա զօ տու թե ան տուե
ալ նե րի հա մա ձայն «թուրք» հա մա րուող բնակ չու թիւ նը բաղ կա ցած էր «թուրք
մէն», «իւ րիւկ», «թա թար», «թախ տա ջի», «թէ րէ քէ մէ», «կա րա չայ», «ադր բե
ջան ցի» (Türkmen, Yörük, Tatar, Tahtaçı, Terekeme, Karaçay, Azeri) խմբե րից, իսկ 
բոս նի ա ցի նե րը, պո մակ նե րը, առ նա ուտ նե րը (ալ բա նա ցի) շա րու նա կում են 
պահ պա նել իրենց էթ նի կա կան ինք նու թիւն նե րը133: Նրանք պաշ տօ նա պէս 
«թուրք» էին հա մար ւում «օս ման ներ» լի նե լու հա մար՝ Բալ կան նե րում սուն նի 
մահ մե դա կա նու թիւն ըն դու նե լու, օս ման ե ան իշ խա նու թիւն նե րի հետ սեր տա ճա
ծու թե ան, հա մա գոր ծակ ցու թե ան պատ ճա ռով եւ Բալ կան նե րի ազ գա յինազա
տագ րա կան կռիւ նե րի ժա մա նակ իրենց ազ գա կից նե րի վրէժխնդ րու թիւ նից 
փախ չե լու հա շուին: Նրանք «օս ման ներ» էին եւ իրենց ազ գա կից քրիս տո նե ա
նե րի հա մար՝ «թուրք», եւ կայս րու թեան ասի ա կան մա սում նրանց ըն դու նում 
էին որ պես թուր քե րի: 19րդ դա րի երկրորդ կէսի հայ հե ղի նակ նե րի աշ խա տանք
նե րում «թուրք» անուամբ յի շա տա կուեղ նե րի զգա լի մա սը հենց նրանք էին: Նո
րաբ նակ նե րից նրանք, ում բնա կեց նում էին կայս րու թե ան արե ւե լե ան նա հանգ
նե րում, այ սինքն՝ Արեւմ տե ան Հա յաս տա նի տա րած քում, հա յե րի եւ քրդե րի 
հա րե ւա նու թե ամբ, դառ նում էին քրդե րի հար ձա կում նե րի թի րախ եւ հենց 
իրենք էլ իրենց հայ րե նի քում չէ ին զգում: Մին չեւ 20րդ դա րի սկիզբ կայս րու թե
ան Ասի ա կան մա սի արե ւել քում՝ Ռու սաս տա նին սահ մա նա կից Արեւմ տե ան 
Հա յաս տա նի տա րած քում (Էրզ րում, Վան, Մա նազ կերտ, Բու լա նըխ, Խլաթ, 

131 Karpat K.  H., էջ 55:
132 Bardakçı Murat. Talat Paşa’nın Evrakı Metrukesi. Sadrazam Talat Paşa’nın özel arşivinde bulunan 

Ermeni tehciri onusandaki belgeler ve hususi yazişmalar. Istanbul, 2009, էջ 35(Յղւում է ըստ 
Ավա գյան Ա. Գ. Մի ա տարր թուր քա կան բնակ չու թե ամբ տա րած քի ստեղծ ման երիտ թուր
քա կան ռազ մա վա րու թյու նում արե ևմ տա հա յու թյան հայ րե նազրկ ման ծրա գի րը// Հա յաս
տա նի Հան րա պե տու թե ան Պաշտ պա նու թե ան Նա խա րա րու թե ան Դրաս տա մատ Կա նա
յե ա նի անուան Ռազ մա վա րա կան Հե տա զօ տու թյոն նե րի Ինս տի տու տի Ռազ մա գի տա կան 
Հան դէս, 1 – 2 (83 – 84). 2015, էջ 53):

133 Türkiye’deki Kürtlerin sayısı! Türkiye’de yaşayan etnik gruplar araştırıldı. Sonuçlara göre 
Türkiye’de bakın kaç Türk, kaç Kürt, gürcü, arap vs. yaşıyor?[Քրդերի թիւը Թուրքիայում: 
Հետազօտուել են Թուրքիայում ապրող էթնիկական խմբերը: Ըստ հետազօտութեան 
արդիւնքների՝ տեսեք որքան թուրք, որքան քուրդ, վրացի, արաբ <կա> եւ որտեղ են 
նրանք ապրում]( http://www.milliyet.com.tr/turkiyedekikurtlerinsayisimagazin873452/) 
(այցելութիւնը՝ 12. 12. .2018):
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Բիթ լիս, Մուշ, Կարս) Աբ դուլ Յամիդը բնա կեց նում էր գլխա ւո րա պէս ռուս նե րին 
թշնա մի «չեր քէզ նե րին»: Ըստ Թա ներ Աք չա մի հա յե րի հոծ բնա կու թե ան տա
րածք նե րում հիւ սիս կով կա սե ան մո հա ջիր նե րի՝ «չեր քէզ նե րի» թի ւը հաս նում էր 
850.000ի134:

1881 – 1893ին կայս րու թիւ նում հա յե րի թի ւը կտրուկ նուա զած է ցոյց 
տրուած՝ մի այն 1.048.143 մարդ135: 1878ին Կար սի եւ Ար դա հա նի ան ցու մը Ռու
սաս տա նին, ինչ պէս ցոյց է տա լիս Ռայ մոն Գէ որ գե ա նը, չէր կա րող այս պէս 
կտրուկ ազ դել հա յե րի թուի նուազ ման վրայ: Պարզ է, որ տե ղի էր ու նէ նում 
թուե րի աճ պա րա րու թիւն, ամէ նայն հա ւա նա կա նու թե ամբ՝ 1878ի Բեռ լի նի Վե
հա ժո ղո վով «Հայ կա կան հար ցի» մի ջազ գայ նաց ման պատ ճա ռով: Հա յե րի թիւն 
իս կա պէս նուա զեց նե լու, մի ա ժա մա նակ նուազ ներ կա յաց նե լու խնդի րը շա րու
նա կում է մնալ օս մա նե ան իշ խա նու թիւն նե րի սե ւե ռուն գա ղա փար նե րից մէ կը: 
Ամէն ին չից զատ Աբ դուլ Յամիդի իշ խա նու թիւ նը ստեղ ծուել էր մի յանձ նա ժո
ղով, որը պէտք է զբա ղուէր «հա յե րին ամէ նա տար բեր մի ջոց նե րով քայ քա յե լու 
եւ փոք րա մաս նու թիւն դարձ նե լու խնդրով»136: Թուե րի աճ պա րա րու թիւ նը մի այն 
Եւ րո պա յի աչ քին թոզ փչե լու հա մար էր, հա յե րի իրա կան թի ւը նուա զեց նե լու 
գլխա ւոր մի ջո ցը իս լա մա ցումն ու բռնու թիւն ներն էին՝ ընդ հուպ կո տո րած նե
րը: Դրա հա մար լրա ցու ցիչ առիթ ներ էին ստեղծ ւում: Օրի նակ, 1894ի Ապ րի լին 
Մեծն Բրի տա նի ա յի դես պա նի Լոն դոն յղած հե ռագ րից տե ղե կա նում ենք, որ 
Եոզ ղա թում 50 հայ է ձեր բա կա լուել, որոնք դա տա պար տուել են մա հուան` յե
ղա փո խա կան բնոյ թի թռու ցիկ ներ տա րա ծե լու հա մար: Թռու ցիկ նե րում կոչ էր 
ար ւում ընդ հա նուր պայ քար կազ մա կեր պել երկ րում տի րող հա սա րա կա կան եւ 
քա ղա քա կան անար դա րու թիւն նե րի, անօ րի նա կա նու թիւն նե րի, կա շա ռա կե րու
թե ան եւ բռնու թիւն նե րի դէմ: Տրա պի զո նում Մեծն Բրի տա նի ա յի հիւ պա տոսն 
այս ամէ նի մա սին 1894ի Մար տի 31ին հա ղոր դել է դես պա նին, աւե լաց նե լով, 
որ իր ու նե ցած տե ղե կու թիւն նե րի հա մա ձայն` այդ թռու ցիկ նե րը, որոնց տակ 
դրւում էր «Կենտ րո նա կան Կո մի տէի Նա խա գահ» ստո րագ րու թիւ նը, գրում էին 
թուր քա կան գոր ծա կալ նե րը` նպա տակ ու նէ նա լով օգ տա գոր ծել դրանք հա յե
րի դէմ բռնու թիւն ներն ար դա րաց նե լու հա մար137: Կ. Պօլ սի Հա յոց պատ րի ար
քա րա նի վի ճա կագ րու թե ամբ, Ցե ղաս պա նու թիւ նից ան մի ջա պէս առաջ, 1912ին 
կայս րու թիւ նում ապ րում էին 2.1 մի լի ոն հա յեր, որի մօտ կե սը՝ 1.018.000ը Արեւ

134 Akçam Taner, Insan Haklan ve Ermeni Soruni [Մարդուիրավունքները եւ Հայկական հարցը], 
Istanbul, 1999, էջ 149 (ըստ՝ Авакиан, Черкесский фактор…, էջ 145):

135 Кеворкян, էջ 299:
136 Хаджетлаше М.  Б., Убийца на троне (Записки начальника тайной полиции в Турции), 

Петроград, 1918 [Խաջետլաշե Մ.  Բ. Մարդասպանը գահին (Թուրքիայում գաղտնի ոստի
կանութեան ղեկավարի գրառումները), Պետրոգրադ, 1918], էջ 36 (ըստ՝ Յակոբ Հատի
կեան, Արեւմտահայութիւնն Օսմանեան Կայսրութեան Գաղտնի Ծառայութիւնների 
Թի  րա խում 1878–1923 թթ., Երեւան, Հրատարակչութիւնը չի նշուած, 2016) (այսուհետ՝ Հա
տիկեան):

137 Հա տի կե ան, էջ 197 – 198:
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մտե ան Հա յաս տա նի տա րած քում, 145.000ը՝ հայ կա կան վեց վի լա յէթ նե րի յա
րա կից տա րածք նե րում, 407.000ը՝ Կի լի կի ա յում, 530.000ը՝ երկ րի եւ րո պա կան 
մա սում եւ հիւ սիսարե ւել քում138: Յի սուն տա րուայ ըն թաց քում՝ 1867ի 2 400.000ի 
հա մե մատ (սա, յի շեց նեմ, Փա րի զի հա մաշ խար հա յին ցու ցա հան դէ սի առի թով 
կայս րու թե ան իշ խա նու թիւն նե րի ներ կա յաց րած պաշ տօ նա կան թիւն էր) հա յե
րի թի ւը ոչ մի այն «չէր աճել», այլ «նուա զել էր» 300.000ով: Իհար կէ 1894 – 95ի, 
1909ի կո տո րած նե րը զգա լի օ րէն ազ դել էին հա յե րի թուի վրայ, մի ա ժա մա նակ 
որոշ ազ դե ցու թիւն էր ու նե ցել նա եւ 1877ին ԿարսԱր դա հա նի ան ցու մը Ռու
սաս տա նին: Բայց ԿարսԱր դա հա նում հայ բնակ չու թիւ նը մեծ թիւ չէր կազ մում: 
Մի քա յէլ Մալ խա սե ա նի ման րակր կիտ հա շուարկ նե րով 1878ի կէ սե րի դրու թե
ամբ Կար սի Մար զի հա յե րի թուա քա նա կը պէտք է լի նէր շուրջ 22.7 հա զար139, 
եւ նոյ նիսկ Կար սի Մար զի՝ Ռու սաս տա նին անց նե լուց յե տոյ Ալաշ կեր տից, Էրզ
րու մից, Բա սէ նից, Բա յա զէ տից Կար սի Մարզ տե ղա փո խուած հա յե րի թիւն էլ 
հա շուե լով 1879ին հա յե րի թուա քա նա կը հա սել էր ըն դա մէ նը 33 հա զա րի140: Այլ 
կերպ ասած Կար սի Մար զի՝ Ռու սաս տա նին ան ցու մով Օս մա նե ան կայս րու թիւ
նում հա յե րի թի ւը նուա զել էր ըն դա մէ նը 33 հա զա րով: Մինչ դեռ Կար սի մար
զի՝ Ռու սաս տա նին ան ցու մով այն տէղ բնա կուող 117.5 հա զար մահ մե դա կան
նե րը141 զար մա նա լի օ րէն ոչ մի այն «չեն նուա զեց րել» Արեւմ տե ան Հա յաս տա նի 
տա րած քի մահ մե դա կան բնակ չու թե ան թի ւը, այլ, ընդ հա կա ռակն, այն «աճել 
է»: Ան շուշտ պէտք է հա շուի առ նել, որ Պատ րի ար քա րա նի ներ կա յաց րած թուե
րը չէ ին կա րող ճշգրիտ լի նել: Պատ րի ար քա րա նը մար դա հա մար անց կաց նե
լու որե ւէ լուրջ հնա րա ւո րու թիւն չու նէր եւ սո վո րա բար տե ղե կու թիւն ներ ստա
նում էր հա մայնք նե րի ծխա տէր քա հա նա նե րից: Սրան ու շադ րու թիւն հրա ւի րող 
Ռայ մոն Գէ որ գե ա նը նկա տել է, որ, օրի նակ, Դի ար բե քի րի վի լա յէ թից թուր քե րը 
1915ին ար տաք սել են 120.000 հա յե րի, մինչ դեռ Պատ րի ար քա րա նի տե ղե կու
թիւն նե րով այն տէղ պէտք է լի նէ ին մի այն 106.867, իսկ օս մա նա կան մար դա հա
մա րի տուե ալ նե րով՝ 73.226 հա յեր142:

Հա յե րի ֆի զի կա կան կամ նրանց թուա քա նա կի ար հես տա կան նուա
զե ցու մը, եւ նոյն կերպ մահ մե դա կան նե րի թուե րի ար հես տա կան ուռ ճա ցու մը, 
այ նուա մէ նայ նիւ, չէր բարձ րաց նում ոչ Արեւմ տե ան Հա յաս տա նի տա րած քի 
մահ մե դա կան նե րի էթ նի կա կան ինք նու թիւն նե րի գի տակ ցու թիւ նը, ոչ այդ տա

138 Сборник дипломатических документов: Реформы в Армении: 26 Ноября 1912 – 10 Мая 
1914, Государств. Тип., Петроград, 1915 [Դիւանագիտական փաստաղթերի ժողովածու. 
Բարեփոխումները Հայաստանում. 1912 նոյեմբերի  26 1914 մայիսի 10, Պետրոգրադ,  1915], 
էջ 289:

139 Մալ խա սյան Մ., Կար սի Մար զի Բնակ չու թիւ նը, Երե ւան, ԵՊՀ Հրատ., 2015, էջ 24 ( http://
publishing.ysu.am/files/Karsi_marzi_bnakchutyuny.pdf ) (Վեր ջին այ ցե լու թիւ նը՝ 05. 08. 2018):

140 Անդ, էջ 27:
141 Անդ, էջ 23:
142 Кеворкян, էջ 303:
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րած քում սա կա ւա թիվ թուրքթրքա խօս նե րի «թուր քա կան հայ րե նիք»ի զգա
ցո ղու թիւ նը: Այլ կերպ ասած՝ Հա յոց Ցե ղաս պա նու թիւ նից առաջ Արեւմ տե ան 
Հա յաս տա նի՝ Արե ւե լե ան Անա տո լի ա յի տա րած քում «թրքու թիւ նը» ոչ քա նա կա
պէս, ոչ մշա կու թա պէս չէր աւե լա ցել եւ այն կայս րու թե ան թուր քե րին հայ րե նի քի 
զգա ցում չէր ներշն չում:

Արեւմ տե ան Հա յաս տա նի տա րած քը թրքաց նե լու ծրա գի րը, ըստ Թուր
քի ա յի Հան րա պե տու թե ան ապա գա վար չա պէտ, ապա նա խա գահ Ջե լալ Բա
յա րի յու շե րի, երիտ թուր քե րը նա խա ձեռ նել էին 1912 – 13 թթ. բալ կա նե ան պա տե
րազմ նե րից յե տոյ143: 1912 – 13 թթ. պա տե րազմ նե րի հե տե ւան քով Բալ կան նե րից 
կայս րու թե ան փոք րա սի ա կան տա րածք տե ղա փո խուած, ըստ թուր քա կան հա
շուարկ նե րի, 339.074 սուն նի մահ մե դա կան նե րի144 մի մա սին տե ղա ւո րել էին 
այս տեղ: Յայ տի չէ, թէ այս «մի մա սը» ինչ թիւ էր կազ մում: Բո լոր դէպ քե րում 
Բալ կան նե րից տե ղա փո խուած նե րը դէռ ան պայ ման «թուրք» չէ ին, «սուն նի 
մահ մե դա կա նու թյու նը» նրանց չէր թրքաց նում, մի ա ժա մա նակ նրանց մէջ, ին
չէս ասուեց, մեծ մա սը կայս րու թե ան կող մից 19 դ. վեր ջե րին Բալ կան նե րում տե
ղա ւո րուած «չեր քէզ ներ» էին, որոնց հա մար այս փա խուս տը նրանց երկ րորդ 
տե ղա հա նու թիւնն էր: Արե ւե լե ան մա սում՝ Արեւմ տե ան Հա յաս տա նի տա րած
քում նրանց սի րա լիր չէ ին ըն դու նում, իսկ 1915ի հա յե րի կո տո րած նե րի ժա մա
նակ քրդե րը նրանց ըն կա լում էին որ պէս լքուող հայ կա կան գոյ քը իւ րաց նող 
յա ւե լե ալ մրցա կից: Ան կախ այս լա րուած վի ճա կի, արե ւել քի ժո ղովր դագ րա կան 
կազ մի փո փո խու թիւն նե րը շա րու նակ ւում էին: 1914ի մա յի սի 14ին Թա լի ա թը 
գրա ւոր հանձ նա րա րա րա կան էր տուել Զմյուռ նի ա յի վա լի ին յոյ նե րին ստի պել 
տե ղա փո խուե լու իրենց բնա կա ւայ րե րից. «Քա ղա քա կան պատ ճառ նե րի հաշ
վառ մամբ չի կա րե լի հե տաձ գել, որ Փոքր Ասի ա յի ափե րին բնակ վող հույ նե
րը հար կադ րա բար լքեն իրենց գյու ղե րը՝ Էրզ րու մի և Խալ դի ա յի վի լա յեթ ներ 
տե ղա փոխ վե լու հա մար: Եթե հրա ժար վեն նշված վայ րե րը տե ղա փոխ վե լուց, 
բա նա վոր հրա հանգ ներ տվեք մեր մահ մե դա կան եղ բայր նե րին, որ պէս զի բո
լոր տե սա կի դա ժա նու թյուն նե րով հույ նե րին հար կադ րեն լքել բնա կա վայ րերն 
իրենց հա մա ձայ նու թյամբ»145: 1915 – 16 թթ. հա յե րի կո տո րած նե րով ազա տուե
ցին հա յե րի ներ կա յո թիւ նից: 1916ին արե ւե լե ան վի լա յէթ նե րից որոշ քա նա կու
թե ամբ քրդե րի տե ղա հա նել եւ վե րաբ նա կեց րել են արեւ մուտ քի թուր քա խօս՝ 
«Քո նի ա յի, Ան կա րա յի, Կաս տա մո նա յի նա հանգ նե րում ու Նիդ դեի, Կե սա րի ա յի, 

143 Celal Bayar. Tirnak içindeki tüm ifadeler. «Ben de Yazdim», c. 5. Istanbul, 1967, էջ 1573(Յղւում 
է ըստ Հով հան նի սյան Ա.Ռ. Հա յոց Ցե ղաս պա նու թիւն. Անա տո լի ա յի թրքաց ման ծրա գի րը 
և հա յե րի սե փա կա նու թյան բռնագ րա վու մը//Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թե ան Պաշտ պա
նու թե ան Նա խա րա րու թյան Դրաս տա մատ Կա նա յա նի ան վան Ռազ մա վա րա կան Հե տա
զօ տու թյուն նե րի Ինս տի տու տի Ռազ մա գի տա կան Հան դէս, 1 – 2 (83 – 84). 2015, էջ 78): էջ 78:

144 Bardakçı Murat. Talat Paşa’nın Evrakı Metrukesi, էջ 39 (Յղւում է ըստ Ավա գյան Ա.  Գ. Մի ա
տարր թուր քա կան բնակ չու թե ամբ տա րած քի ստեղծ ման..., էջ 53):

145 Վար դա նյան Գև որգ, Հույն բնակ չու թիւնն Օս մա նյան կայս րու թիւ նում և փոքրասի ա կան 
աղե տը (1914 – 1923  թթ.): Երե ւան, 2012, էջ 73:
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Քիւ թա հի ա յի, Էս կի շէ հի րի, Ամա սի ա յի ու Թո քա թի գա ւառ նե րում»146: Սրա նով 
զբա ղուել էր երիտ թուր քե րի կա ռա ւա րու թե ան Ներ քին գոր ծե րի նա խա րա րու
թեան յա տուկ սոտ րա բա ժա նու մը՝ 1913ից գոր ծող «Ցե ղե րի ու ներ գաղ թող նե րի 
բնա կեց ման վար չու թիւ նը», որը հմտա ցել էր «թուր քա կան մշա կոյ թի հետ հա
ղոր դակ ցուե լու նպա տա կով» կա տա րուող տե ղա հա նու թիւն նե րի եւ բնա կեց ման 
գոր ծո ղու թիւն նե րում147: Բայց այս ամէ նը չէր լու ծում «Անա տո լի ան թրքաց նե լու» 
հար ցը, Անա տո լի ան մնում էր օտար, թշնա մա կան, իսկ Հա յոց Ցե ղաս պա նու
թիւ նը աւե լաց րեց այդ տա րած քի քրդե րի, մա սամբ՝ արաբ նե րի եւ չեր քէզ նե րի, 
յա ւակ նու թիւն նե րը:

Օս մա նե ան կայս րու թե ան Ասի ա կան մա սի այս յա մա ռօտ նկա րա գի րը 
ցոյց է տա լիս, թէ որ քան ան կա նոն, անյս տակ եւ հա րա փո փոխ էր Օս մա նե
ան կայս րու թե ան Ասի ա կան, ի մաս նա ւո րի նա եւ արե ւե լե ան մա սի էթ նակրօ
նա կան կազ մը եւ առա ւել՝ որ քան ան հաս կա նա լի էին «օս ման», «տա ճիկ» եվ 
«թուրք» եզ րե րով յի շա տակ ւող նե րի մա սին պատ կե րա ցում նե րը: Սա Անա տո
լի ան, եթէ «Անա տո լիա» յա մա րենք արե ւե լե ան վի լա յէթ նե րը, «թուր քա կան 
հայ րե նիք» դարձ նե լու լուրջ բար դու թիւն նե րից էր: Բար դու թիւ նը թէ՛ թուրք 
ինք նու թիւն կրող նե րի բա ցար ձակ եւ յա րա բե րա կան սա կա ւու թիւնն էր, թէ՛ այլ 
ինք նու թիւն ու նե ցող նե րի բա ցար ձակ եւ յա րա բե րա կան մեծ քա նա կու թիւն նե
րը: Աբ դուլ Յամիդի 19 դ. հայ կա կան ջար դե րը եւ Երիտ թուր քե րի իրա կա նաց
րած Հա յոց Ցե ղաս պա նու թիւ նը մա սամբ «թեթ ւաց նում էին» Քե մա լի խնդի րը՝ 
ցան կա լի տա րած քի հայ րե նա տէ րե րը չկա յին: Նրա նա խորդ նե րը՝ «թուր քա կան 
հայ րե նի քի» գա ղա փա րը նա խա ձեռ նած երիտ թուր քե րը մա սամբ աւե լաց րել 
էին պայ մա նա կան թուր քե րի՝ Բալ կա նե ան փախս տա կան նե րի թի ւը եւ քայ
լեր էին արել արե ւել քում յոյ նե րին եւ քրդե րին նւա զեց նե լու ուղ ղու թե ամբ, բայց 
արեւլ քը ամե նե ւին թուր քա կան չէր:

ԱՐԵՒՄՏԵԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԸ՝  
«ԹՈՒՐՔԱԿԱՆ ՀԱՅՐԵՆԻՔ», ԹԵ՞, 
ԱՅՆՈՒԱՄԷՆԱՅՆԻՒ, «ՄԱՀՄԵԴԱԿԱՆ ՀԱՅՐԵՆԻՔ»
1919ին Մուս տա ֆա Քե մա լը շա րու նա կեց երիտ թուր քե րի ընտ րու թիւ նը՝ 

Անա տո լի ան՝ Արեւմ տե ան Հա յաս տա նը պէտք է Թուր քիա կո չուող երկ րի կա
րե ւոր մա սը լի նի, Թուր քի ա յում ապ րող նե րը՝ թուր քեր, Թուր քիա կո չուող եր
կի րը պէտք է թուր քե րի հայ րե նի քը դառ նայ: Դրա ճա նա պար հին ըն կած էր, 
բա ցի Ան տան տի երկր նե րի կող մից հա սու նա ցուող ծրա գի րը, ա) թուր քա կան 
էթ նի կա կան ինք նու թե ան չձե ւա ւո րուա ծու թիւ նը, բ) «թուրք» եզ րոյ թի ան թա քոյց 

146 Bardakçı Murat,  էջ 55:
147 Տես «Անա տո լի ա յի Մի ա տար րաց ման ծրա գի րը» Թա ներ Աք չա մի «Երիտ թուր քե րի գոր

ծած ոճի րը մարդ կու թե ան դէմ» գրքում, էջ 37 – 79:
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բա ցա սա կան բնու թա գի րը, գ) ընտ րուած հայ րե նիք/տա րած քի նկատ մամբ հայ
րե նի քի զգա ցո ղու թե ան չգո յու թիւ նը թուր քե րի մէջ, դ) պե տու թե ան առ նուազն 
արե ւե լե ան մա սի նկատ մամբ հայ րե նի քի ցայ տուն ըն կա լու մը հա յե րի մէջ, եւ 
այդ տա րած քի էթ նի կա կան անու նը՝ հա յե րի հա մար Հա յաս տան (նա եւ՝ Տաճ կա
հա յաս տան, Թուր քա հա յաս տան), մահ մե դա կան նե րի հա մար՝ էր մա նիս տան, 
հա յե րի եր կիր, ե) «Թուրք» տար րի խիստ սա կա ւու թիւ նը «թուր քա կան հայ րե
նի քի» արե ւե լե ան մա սում՝ Արեւմ տե ան Հա յաս տա նում: Փո խա րէ նը կար եր կու 
մեծ «ձեռք բե րում»՝ այդ տա րած քը 1915ին հա մա րեա լի ո վին զրկուել էր այն հայ
րե նի քի գի տակ ցու թիւ նը կրող նե րից եւ զգա ցող նե րից՝ հա յե րից, եւ երկ րի մահ
մե դա կան բնակ չու թե ան մէջ մեծ ատե լու թիւն ու վախ կար հա յե րի նկատ մամբ: 
Վա խը պայ մա նա ւո րուած էր թէ՛ հա յե րի վրէժխնդ րու թե ան հնա րա ւո րու թե ամբ, 
թէ՛ Հա յոց Ցե ղաս պա նու թե ան պատ ճա ռով Ան տան տի տէ րու թիւն նե րից սպա
սուող պա տիժ նե րի հե ռան կա րով: Մուս տա ֆա Քե մա լի ընտ րու թե ամբ «թուր
քա կան հայ րե նի քը» պէտք էր կա ռու ցել վեր ջին եր կու գոր ծօն նե րի՝ հա յե րի (եւ 
յոյ նե րի) նկատ մամբ վա խի ու ատե լու թե ան, Ան տան տի տէ րու թիւն նե րից սպա
սուող պատ ժի սպառ նա լի քի վրայ:

1919 – 20ին Մուս տա ֆա Քե մա լի գլխա ւոր խնդիր նե րից մէ կը իր հայ րե նա
կից նե րին հա մո զելն էր, որ «Արե ւե լե ան Անա տո լի ան»՝ Արեւմ տե ան Հա յաս տա
նի տա րած քը թուր քե րի հայ րե նիքն է: Ներ կա յիս Թուր քի ա յում երկ րի արե ւել քը 
գոր ծա ծա կան լեզ ւում դե ռեւս Էր մա նիս տանն է: Իսկ 1920ական նե րին Էր մա նիս
տան կո չուող այդ ծայ րա գա ւա ռը, որը եր բեք չի եղել թուր քե րի հա մար ապ րե լու 
ցան կա լի տա րածք, որ տեղ թուր քե րը գլխա ւո րա պէս վար չա կազ մե րի պե տա
կան ծա ռա յող ներ էին, հար կա հա ւաք ներն ու ոս տի ա կան նե րը, իսկ «թուրք» 
բնակ չու թիւ նը հա յե րի տե ղա հա նու թիւ նից յե տոյ Բալ կան նե րից բե րուած եւ Արե
ւե լյան նա հանգ ներ «աք սո րուող» տար բեր ծա գու մով թրքա խօս մահ մե դա կան
ներն էին, որ տեղ մինչ այդ քա ղաք նե րը, առեւ տու րը, ար հեստ նե րը հայ կա կան 
էին, քա ղա քա յին կե ան քը գլխա ւո րա պէս հա յե րի մի ջո ցով էր «կե անք» դար ձել, 
դպրոց նե րը գլխա ւո րա պէս հայ կա կան էին եղել, «տե ղա կան ար դիւ նա բե րող նե
րը» հա յերն էին, որ տեղ քրդե րի կի սա ա ւա զա կա յին խմբե րը կի սան կախ վի ճա
կում էին պա հում տա րած քը, իսկ մօտ յի սուն տա րի առաջ հաս տա տուած «չեր
քէզ նե րը» փոր ձում էին «ազ դե ցու թե ան գօ տի նե րով» մրցակ ցել քրդե րի հետ, 
դժուար տա րածք էր: Երիտ թուր քերն առայժմ այն դա տար կել էին հա յե րից եւ 
մի այն որոշ քա նա կու թե ամբ բալ կա նե ան փախս տա կան ներ վե րաբ նա կեց րել 
հա յե րի բնա կա ւայ րե րում՝ առիթ տա լով հայ կա կան լքե ալ ուե ցուածքն իրեն ցը 
հա մա րող տե ղի քրդե րի եւ չեր քէզ նե րի զայ րոյ թին: Ահա դժուար եւ թուր քե րին 
փաս տա ցի ան ծա նօթ այդ տա րած քի հան դէպ պէտք էր թուր քե րին ներշն չել, եւ 
շատ կարճ ժա մա նա կում, որ դա՛ է թուր քե րի հայ րե նի քը, այն թուր քե րի, որոնք 
«պէտք է շա րու նա կեն օս մա նե ան փառ քը»:

Էրզ րու մում Մուս տա ֆա Քե մա լը դար ձել էր «Արե ւե լե ան Անա տո լի ա յի 
ազ գա յին իրա ւունք նե րի պաշտ պա նու թե ան» նա խա գահ: Յու լի սի 23ին նա Էրզ
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րում է հրա ւի րում «Արե ւե լե ան Անա տո լի ա յի» «ներ կա յա ցու ցիչ նե րին»: Հա ւա
քին մաս նակ ցող 56 մար դուց «Արե ւե լե ան Անա տո լի ան» ներ կա յաց նում էին 51ը՝ 
Էրզ րու մից, Տրա պի զո նից եւ Սվա զից (Սե բաս տիա): Զի նուո րա կան ներ, պաշ տօ
նե ա ներ, հո գե ւո րա կան ներ, բժիշկ ներ, փաս տա բան ներ, թղթա կից ներ, առեւտ
րա կան ներ եւ չորս գիւ ղա ցի148: Վա նից, Դի ար բե քի րից, Խար բեր դից, Բիթ լի սից 
մարդ չկար: Ու շագ րաւ է, որ «Արե ւե լե ան Անա տո լի ա յի ազ գա յին իրա ւունք նե րի 
պաշտ պա նու թե ան» հա մար հրա ուի րուած այդ հա ւա քի 56 ներ կա յա ցու ցիչ նե
րից 21ը՝ 37.5 տո կո սը «կրօ նի մար դիկ» էին՝ իմամ ներ կամ մեդ րե սէ նե րի ու սու
ցիչ ներ149:

Մա յի սի 22ին Քե մա լը Մեծ վե զի րին գրել էր, որ «Ազ գը յիմք է ըն դու
նել ազ գա յին ինք նա ւա րու թիւ նը եւ թուր քա կան ազ գայ նա կա նու թիւ նը»: Դեռ 
չձե ւա ո րուած «թուրք ազ գից» Արե ւե լե ան Անա տո լի ա յում մի այն առան ձին ներ
կա յա ցու ցիչ ներ կա յին՝ պաշ տօ ե ա նե րից, ժան դարմ նե րից զատ՝ բալ կան նե րից 
փախս տա կան ներ, որոնց թուր քա կան ինք նու թիւնն էլ շատ տա տա նուող եւ 
անո րոշ էր: Ինչ պէ՞ս հա մո զել, որ դա «թուր քա կան հայ րե նիք» է, որ յա նուն այդ 
հայ րե նի քի պէտք է պայ քա րէլ: Լա ւա գոյն որո շու մը՝ առայժմ լռել «թուր քա կան 
հայ րե նի քի» եւ «թուրք ազ գի» մա սին, մո ռա նալ «ազգն» առ հա սա րակ (այ լա
պէս առ նուազն պէտք կը լի նի խօ սել նա եւ այդ տա րածք նեը տնօ րի նող «քուրդ 
ազ գի» մա սին), խու սա փել մահ մե դա կան նե րի էթ նի կա կան անուն նե րից եւ 
առա ջար կել այն պաշտ պա նել յոյ նե րից եւ հա յե րից: Քե մա լը հա ւա քուած նե րին 
պատ մում է Արե ւե լե ան Անա տո լի ա յում հա յե րի վայ րե նու թիւն նե րի մա սին, հա
մո զում է, որ խեղճ թուր քե րը զոհ են գնում եւ րո պա ցի նե րի կող մից պաշտ պա
նուող յոյ նե րի ու հա յե րի արիւ նոտ խռո վու թիւն նե րին: Քա նի որ պաշտ պա նուե
լիք տա րած քում հա յեր ար դէն հա մա րեա չկա յին, Քե մա լը վա խեց նում է հա յե րի 
թշնա մա կան ծրագ րե րով, պատ մում, որ նրանք մահ մե դա կան նե րին նե ղում են 
Նա խի ջե ւա նից մին չեւ Օլ թի, կո ղոպ տում ու սպա նում են նրանց, կո տո րում եւ 
ստի պում են լքել իրենց բնա կու թե ան տա րածք նե րը: Նրանք ձգտում են հաս նել 
մեր Արե ւե լե ան վի լա յէթ նե րին, փոր ձում են մեզ մօտ տե ղա փո խել օս մա նե ան 
հա յե րին, որոնք, «ըստ իրենց», 400,000 են (Քե մա լը, հա ւա նա բար, իրա ւունք 
ու նէր կաս կա ծել, նա պէտք է որ լաւ իմա նար, թէ ինչ ջա նա սի րու թե ամբ են հա
յե րին կո տո րել, ինչ պէ՞ս կա րող էր այդ քան մարդ փրկուել) եւ կո տո րել կամ ստի
պել ար տա գաղ թել արե ւե լե ան վի լա յէթ նե րի մահ մե դա կան նե րին:

Յու լի սի 23ից մին չեւ Օգոս տո սի 7ը, 12 օրե րի յա մառ աշ խա տան քի ար
դիւն քում ըն դու նուած՝ փաս տա ցի Քե մա լի թե լադ րած «հա մա տեղ որո շու մը» 

148 Жевахов, էջ 98:
149 Шлыков В.  И., Под знаменем Аллаха навстречу кемалистской революции: исламские 

инсти туты в Войне за независимость Турции 1919 –1923 гг.,  Вестник Рязанского государ
ственного университета имени С. А. Есенина, Том 54, Номер 1 [Շլըկօվ Վ. Ի. Ալլահի Դրօշի 
Տակ Քեմալական Յեղափոխութեան Ընդառաջ. Իսլամական Ինստիտուտները 1919 – 
23 թթ.  Թուրքիայի Անկախութեան Պատերազմում, Ռեազանի Պետական Համալսարանի 
Լրաբեր, Հ. 54, Թիւ 1], 2017, էջ 80:



ԱՐԵՒՄՏԵԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԸ՝ «ԹՈՒՐՔԱԿԱՆ ՀԱՅՐԵՆԻՔ»… 321

էթ նա նուն նե րի, տեր մին նե րի, կոնկ րե տա ցում նե րի խու սա նա ւում նե րի բա ցա
ռիկ նմուշ է: Հայ րե նի քի ազա տագր ման պայ քա րի կազ մա կերպ ման եւ հայ րե
նի քի սահ ման նե րի գծման այդ ու շագ րաւ փաս տաթղ թում յա ջո ղուել էր խու
սա փել «թուրք» եւ «քուրդ» բա ռե րից, հայ րե նի քի յա ւակ նող էթ նա նուն չգրել, 
սահ մա նա փա կուել աշ խար հագ րա կան անուն նե րով եւ «արե ւել քի ժո ղո վուրդ» 
չարչր կուած բա ռե րով: Աշ խար հիկ Քե մա լը ստի պուած էր հա մա ձայ նու թիւ նը 
կա յաց նող նե րի հա ւա քա կա նու թիւ նը ներ կա յաց նել մի այն որ պէս «տա րածք նե
րում բնա կուող մահ մե դա կան տար րեր»: Նա, իհար կէ, շատ կ’ու զե նար, բայց 
չէր կա րող «թուր քը» գրել որ պէս արե ւե լե ան տա րածք նե րի հայ րե նա տէր՝ երբ 
այդ տա րածք նե րում հա մա րեա թուրք չկար, իսկ «քուրդ» գրել չէր ու զում ՝ որով
հե տեւ չէր ու զում քրդին հայ րե նա տէր հա մա րէլ, մնում էր անո րոշ «արե ւել քի ժո
ղո վուրդ»ը եւ «մահ մե դա կան»ը: Մին չեւ այ սօր այդ խնդի րը «լու ծե լը» դժուար է: 
2013ին Թուր քի ա յի Հան րա պե տու թե ան Ազ գա յին Մեծ Ժո ղո վի գե րա գոյն քար
տու ղար Իր ֆան Նե զի րօղ լուն Թուր քի ա յի Ազ գա յին Մեծ Ժո ղո վի պատ մու թիւ նը 
ներ կա յաց նե լիս ըստ էու թե ան Մուս տա ֆա Քե մա լից նուազ դժուա րու թիւն չու նի 
եւ ստի պուած է դի մել նոյն խու սա նա ւում նե րին, գրե լով. «1919ին Էրզ րու մի կոնգ
րե սում ընդ ծուել է, որ երկ րի արե ւե լե ան մա սը նրա ան բա ժա նե լի մասն է, եւ 
արե ւել քի ժո ղո վուր դը պէտք է ձեռք ձեռ քի տուած պայ քա րի թշնա մում դէմ»150: 
Հա րիւր տա րուայ ըն թաց քում «արե ւել քի ժո ղո վուր դը» էթ նա նուն է ձե ւա կեր պել, 
բարձ րա ձայ նել է այդ անու նը, բայց դա «թուր քը» չէ, «քուրդն» է, եւ Ազ գա յին 
Մեծ Ժո ղո վի գե րա գոյն քար տու ղար Իր ֆան Նե զի րօղ լուն 2013ին դե ռևս չի կա
րող այդ անու նը գրել:

Բայց տեքս տում յա ջո ղու թե ամբ տեղ էին գտել հայ րե նի քից զրկուող էթ
նոս նե րի անուն նե րը: Մի այն որոշ հա տուած ներ.

— Փոքր Ասի ա յի Արե ւե լե ան վի լա յէթ նե րը, Տրա պե զո նի վի լա յէ թը եւ 
Ջա նիկ սան ջա կը կազ մում են մէկ ան բա ժա նե լի ամ բող ջու թիւն (ին չո՞վ՝ տնտե
սա պէ՞ս, մշա կոյ թո՞վ, էթ նի կա պէ՞ս, կրօ նո՞վ: Այդ տա րածք նե րի մեծ մա սը՝ «Արե
ւե լե ան վի լա յէթ նե րը» Օս մա նե ան կայս րու թիւ նում յայտ նի էր մի բա ռով՝ Էր մա
նիս տան – Հ. Խ.) եւ մտնում են Օս մա նե ան կայս րու թե ան կազ մի մէջ:

— Արե ւե լե ան Անա տո լիա անուա նուող վի լա յէթ նե րը՝ Էրզ րու մի, Սվա զի 
(Սե բաս տիա), Դի ար բե քի րի, Հար փու թի (Խար բերդ), Վա նի եւ Բիթ լի սի վի լա
յէթ նե րը Տրա պի զո նի վի լա յէ թի եւ Ջա նիկ սան ջա կի հետ մի ա սին կազ մում են 
մէկ ամ բող ջու թիւն եւ ոչ մի կերպ, ոչ մի դէպ քում, ոչ մի ձե ւով եւ ոչ մի պատ
րուա կով չեն կա րող մի մե ան ցից ան ջա տուել: Դրանք դժբախ տու թե ան եւ բա

150 Великое Национальное Собрание Турции, Генеральный координатор Др. Ирфан НЕЗИ Р
ОГЛУ Генеральный секретарь ВНСТ, Перевод Мухаммед КАРАДАГ, Отдел внешних связей 
и протокола, ISBN: 9786054648023 Печать Типография ВНСТ Анкара / Май, 2013 [Թուր
քի ա յի Ազ գա յին Մեծ Ժո ղո վը, Գե րա գոյն հա մա կար գող Դր.  Իր ֆան Նե զի րօղ լու, ԹԱՄ Ժի 
Գե րա գոյն քար տու ղար, թարգ մա նու թիւ նը Մու համ մեդ Կա րա դա ղի, Ար տա քին կա պե րի եւ 
ար ձա նագ րու թե ան բա ժին, ԹԱՄ Ժի տպա րան, Ան կա րա/Մա յիս 2013], էջ 1 – 2:
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րե բախ տու թե ան դէպ քե րում մի մե անց հետ լի ո վին հա մե րաշխ են, եւ ջա նում 
են իրենց ապա գայ ճա կա տագ րին վե րա բե րող հար ցե րում հաս նել նոյն նպա
տակ նե րին: Այդ տա րածք նե րում բնա կուող մահ մե դա կան տար րե րը (ընդգ ծու
մը իմն է՝ – Հ. Խ.), բնա կա նա բար, հա մա կուած են փո խան դարձ յար գան քի եւ 
ինք նա զո հա բե րու թե ան նոյն զգաց մունք նե րով, եւ նրանց ապ րել վայ րի պայ
ման նե րի եւ էթ նի կա կան ու ասա րա կա կան դիր քի հա շուա ռու մով՝ իրենց հա
մա րում են նոյն ծնող նե րից սե րուած եղ բայր ներ: (Եթէ այդ տա րածք նե րի «մահ
մե դա կան տար րե րի» էթ նա նուն նե րը գրուէ ին՝ պի տի գրուե ին քրդեր, ալե վի ներ 
կամ ղզլբաշ ներ, լա զեր, չեր քէզ ներ, թուր քեր: Սրանք ամէ նա տար բեր հա սա րա
կա կան դիր քի եւ շա հե րի մի ա ւոր ներ էին, անընդ հատ հա կա մար տու թե ան մէջ 
էին եւ հա զիւ թե իրենց հա մա րում էին «նոյն ծնող նե րից սե րուած եղ բայր ներ»: 
Նրանց մի ա ւո րում էր մի այն մահ մե դա կա նու թիւ նը եւ քրիս տո նե ա նե րի դէմ լի
նե լու հան գա ման քը: Բայց բո լո րին պարզ էր, որ խօս քը գնում է բա ցա ռա պէս 
թուր քե րի եւ քրդե րի մա սին – Հ. Խ.),

— Մեր (մահ մե դա կան նե րի – Հ. Խ.) տա րածք նե րի ցան կա ցած գրա ւում, 
որե ւէ մի ջամ տու թիւն մեր գոր ծե րին դի տար կում ենք որ պէս յու նա կան կամ 
հայ կա կան հա մայնք նե րի ստեղծ ման մի տում, որի դէմ մենք առաջ ենք քա շում 
ինք նա պաշտ պա նու թե ան եւ փո խա դարձ օժան դա կու թե ան սկզբուն քը (այս պի
սով՝ մա հե դա կան տար րե րը մի ա ւոր ւում են յոյ նե րի եւ հա յե րի դէմ – Հ. Խ.),

— Մենք լի ո վին հաս տա տում ենք եր կար ժա մա նակ մեր հայ րե րի հո ղի 
(ընդգ ծու մը իմն է՝ – Հ. Խ.) վրայ մեզ հետ ապ րած քրիս տո նէ ա կան տար րե րի ձեռք 
բե րած իրա ւունք նե րը (ընդգ ծու մը իմն է՝ – Հ. Խ.), նշե լով, որ այդ իրա ւունք ներն 
ար դէն հաս տա տուած էին Օս մա նե ան կայս րու թե ան օրէնք նե րով (? – Հ. Խ.): Այդ 
տար րե րին պատ կա նող ան ձե րի ու նե ցուած քը, պա տիւն ու կե ան քը մեր կրօ նա
կան ուս մուն քին եւ մեր աւան դոյթ նե րին հա մա պա տաս խան այժմ լի ա կա տար 
անվ տան գու թե ան մէջ է (պէ՞տք է են թադ րել, որ այդ կրօ նա կան ուս մունքն ու 
աւան դոյթ նե րը հա յե րի կո տո րած նե րի ժա մա նակ այլ էին եւ այժմ փո խուել էին 
պա տե րազ մում պար տուե լուց յե տոյ – Հ. Խ.): Բայց մենք եր բեք թոյլ չենք տայ, 
որ յոյ ներն ու հա յե րը մեր նկատ մամբ ձեռք բե րեն մեր գո յու թե ա նը, մահ մե դա
կան նե րի իրա ւուն քին եւ օս մա նե ան ինք նիշ խա նու թե ա նը սպառ նա ցող դիրք, 
լի նի դա ուղ ղա կի կամ անուղ ղա կի, ծպտուած կամ բա ցա յայտ, կամ ցան կա ցած 
որե ւէ այլ կերպ (մնում է հաս կա նալ, թէ այս փաս տա թուղթն ըն դու նող նե րը ի՞նչը 
կը հա մա րեն յոյ նե րի կամ հա յե րի սպառ նա լիք, փոր ձից դա տե լով՝ նրանց սոս
կա կան ներ կա յու թիւ նը եւ մայ րե նի լե զուով կրթուե լու ցան կու թիւ նը սպառ նա լիք 
էր դի տուե լու – Հ. Խ.): Ուս տի մեր ազ գը (? – Հ. Խ. «ազգ» բա ռը տուե ալ դպքում, 
պէտք է են թադ րել, մահ մե դա կան տար րերն էին) իր իրա ւունքն է հա մա րում 
իր նիւ թա կան եւ բա րո յա կան հնա րա ւո րու թե ան բո լոր ձե ւե րով պաշտ պա նուել 
մեր հայ րե նի քը վնա սե լու յոյ նե րի եւ հա յե րի բո լոր ձեռ նար կում նե րից: Այս նկա
տա ռում նե րով մենք Ան տան տի մեծ տէ րու թիւն նե րի ցան կա ցած նկրտում, ին
չում էլ այն կա յա նայ, դի տե լու ենք որ պէս մեր կող մից մեր ժե լի ծրագ րե րի եւ 
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նա խագ ծե րի իրա կա նաց ման օժան դա կու թիւն: Այս իրա վի ճա կից ել նե լով մենք 
ոչ մի ակն թարթ չենք տա տա նուի մեր տրա մադ րու թե ան տակ գտնուող բո լոր 
մի ջոց նե րով պաշտ պա նե լու մեր ազա տու թիւն ներն ու այն ամէ նը, ին չը մեզ հա
մար թանկ է…:

Օս մա նե ան կայս րու թե ան գո յու թե անն սպառ նա ցող վտան գի այն դէպ
քե րում, երբ հնա րա ւոր չի լի նի հա մա գոր ծակ ցել մյոս վի լա յէթ նե րի հետ, Փոքր 
Ասի ա յի Արե ւե լե ան վի լա յէթ ներն առաջ են քա շում պաշտ պա նու թե ան եւ ինք
նա պաշտ պա նու թե ան ինք նու րոյ նու թե ան սկզբուն քը… Բո լոր դէպ քե րում մեր 
ցան կու թիւ նը ան բա ժա նե լի մի ա ւոր կազ մող Արե ւե լե ան Անա տո լի ա յի հա մա
տեղ գոր ծու նէ ու թե ան ապա հո վումն է, <…> որի նպա տա կը կը լի նի օս մա նե ան 
սուլ թա նի սրբա զան խա լի ֆա յու թե ան եւ գա հի հետ կա պե րի պահ պա նու թիւ նը 
եւ յոյ նե րին կամ հա յե րին մեր հայ րե րի հո ղը տրո րե լուն խան գա րե լը151:

Եթէ հա նենք այս որո շում նե րի մի ջու կը՝ ապա մնում է` վտան գը սպառ
նում է «օս մա նե ան ինք նիշ խա նու թե ա նը», «Արե ւե լե ան Անա տո լի ա յի, Տրա
պի զո նի վի լա յէթ նե րը եւ Ջա նիկ սան ջա կը մահ մե դա կան նե րի հայ րե նիքն է», 
«մենք մահ մե դակն ներ ենք», «մեր հայ րե նի քի թշնա մի նե րը յոյ ներն ու հա յերն 
են», «ոչ մի թիզ հող յոյ նե րին եւ հա յե րին», «բո լոր ըն դու նե լի եւ անըն դու նե
լի մի ջոց նե րով պայ քար յոյ նե րի ու հա յե րի դէմ»: Մէկ այլ եզ րա կա ցու թիւն էլ 
այն է, որ Քե մա լը կար ծէք թէ տար բե րա կում է պե տու թե ան եւ «ազ գի» ինք նիշ
խա նու թիւ նը՝ գրա ւոր ձե ւա կեր պե լով, որ Օս մա նե ան կայս րու թե ան գո յու թե անն 
սպառ նա ցող վտան գի դէպ քում Արե ւե լե ան վի լա յէթ նե րը կա րող են ինք նու րոյն 
գոր ծել: Սա կա րող է մի փոքր տա րօ րի նակ թուալ, քա նի որ «ազ գի ինք նիշ խա
նու թե ան» հնա րա ւո րու թիւ նը շեշտ ւում է Արե ւե լե ան Անա տո լի ա յի (Արեւմ տե ան 
Հա յաս տա նի) դէպ քում: Ո՞ր ազ գի ինք նիշ խա նու թե ան մա սին է խօս քը: Սա կայն 
խնդի րը կա րող է պարզ դառ նալ, եթէ հա շուի առ նենք, որ դրա նով Քե մա լը 
Արե ւե լե ան Անա տո լի ա յի բազ մազգ մահ մե դա կան բնակ չու թե ա նը պար տա ւո
րեց նում էր «իրենց հա մա րել նոյն ծնող նե րից սե րուած եղ բայր ներ» եւ բո լոր 
պա րա գա նե րում գոր ծել «հա մազ գա յին» շա հե րի հա մար: Բաց է մնում հար ցը, 
թէ «նոյն ծնող նե րից սե րուած» մահ մե դա կան նե րի հա մար թուր քե րը Արե ւե լե ան 
Անա տո լի ա յի «հա մազ գա յին շա հե րում» իրենց հա ւա սար եւ իրեն ցից մէ՞կն են, 
թե՞ ի վեր ջոյ «հա մազ գա յին մի ա կը», եւ ո՞րն է «հա մազ գա յի նը»՝ Օս մա նե ան սուն
նի մահ մե դա կա՞նը, թե՞ թուր քա կան էթ նի կա կա նը: Քրդե րին, հա ւա նա բար, այս 
կամ այն չա փով բա ւա րա րում էր նպա տա կի ձե ւա կեր պու մը՝ «օս մա նե ան սուլ
թա նի սրբա զան խա լի ֆա յու թե ան եւ գա հի հետ կա պե րի պահ պա նու թիւ նը»: 
Այս տէղ, ինչ պէս ողջ հա մա ձայ նագ րում, «թուրք» անու նը չէր գրուած: Նրանք 
պատ րաստ էին թուր քե րի հետ մի ա սին հա յե րի եւ յոյ նե րի հայ րե նիք նե րը մաք

151 Кемаль Мустафа. Путь новой Турции 1919–1927. Том I. Первые шаги национальноосвобо
дительного движения 1919. Москва, Литиздат НКИД, 1929 г.  [Քեմալ Մուստաֆա: Նոր 
Թուրքիայի ուղին 19191927, Հտր. 1, 1919ի ազգայինազատագրական շարժման առաջին 
քայլերը, Մոսկուա, 1929], էջ 413414:
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րել հա յե րից եւ յոյ նե րից, բայց չէ ին պատ րաստ ւում այդ հայ րե նի քը՝ Օս մա նե ան 
կայս րու թե ան արե ւել քը «թուր քա կան հայ րե նիք» դարձ նել: Օս մա նե ան խա լի
ֆա յա կան մահ մե դա կան հայ րե նիք՝ թե րեւս, բայց ոչ թուր քա կան:

Էրզ րու մում նա եւ կոչ ըն դու նուեց «հայ րե նա կից նե րին»՝ մի ա նա լու ապս
տամբ նե րին, մի ա նա լու անհ րա ժեշ տու թիւ նը հիմ նա ւո րե լով յոյ նե րի ու հա յե
րի վեր ջին «յան ցանք նե րով»՝ «Այ դը նում յոյ նե րը գա զա նու թիւն ներ են արել», 
«Հա յե րը ջար դել են Կով կա սի թուր քե րին, ոչն չաց րել են մահ մե դա կան նե րին, 
պատ րաստ են յար ձա կուել մեր հայ րե նի քի վրայ…»152:

Ըստ հայ կա կան հե տա խու զու թե ան տե ղե կու թիւն նե րի, Էրզ րու մի այդ 
հա ւա քը «Երիտ թուր քա կան հա մա գու մար էր», դրան մաս նակ ցել են նա եւ ադր
բե ջան ցի ներ, եւ հա ւա քի աւար տին ադր բե ջան ցի նե րի հետ հա մա ձայ նու թիւն 
է կա յա ցուէլ Հա յաս տա նի դէմ հա մա տեղ յար ձակ ման մա սին: Օգոս տո սի 13ին 
կա պի տան Տիգ րան Դե ւո ե ան ցը Խա ղա ղու թե ան հա մա ժո ղո վի Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տու թե ան ներ կա յա ցուց չու թե ան ռազ մա կան խորհր դա կան գե նե րալ 
Գաբ րի էլ Կոր գա նո վին գրում է. «Օգոս տո սի 7ին իր աշ խա տանք ներն աւար
տեց Էրզ րու մում հա ւա քուած երիտ թուր քե րի հա մա գու մա րը, որի ըն թաց քում 
Թուր քա կան Էրզ րու մը ադր բե ջա նա կան ներ կա յա ցու ցիչ նե րի հետ վերջ նա կան 
հա մա ձայ նու թիւն կա յաց րեց յար ձա կուե լու Հա յաս տա նի վրայ: Որո շուել է այդ 
յար ձակ մա նը ներգ րա ւել Հիւ սի սա յին Մի ջա գետ քի աշի րե թա պե տեր Իբն Ռե շի
դին եւ Իբն Սա ու տին: Մի ա ւո րուած առա քե լու թիւն նե րի Էրզ րու մի ներ կա յա ցու
ցիչ ներն այդ մա սին տե ղե ակ են պա հել մի ա ւո րուած հրա մա նա տա րու թե ա նը՝ 
խնդրե լով աղէ տը կան խար գե լե լու նպա տա կով ռազ մա կան ուժ կի րա ռել»153: 
Էրզ րու մի հա ւա քից ան մի ջա պէս յե տոյ Օմար Լիւֆ թի եւ Ֆուադ Սա բիթ բէ յե րը 
ու ղարկ ւում են Բա քու՝ իրա վի ճակն Ադր բե ջա նում հաս կա նա լու եւ Մոս կուա յի 
հետ կա պե րը յստա կեց նե լու154:

Էրզ րու մից Քե մա լի խում բը մէկ նում է Սվազ (Սե բաս տիա): «Ի՜նչ դա
տար կու թիւն, — գրում է այդ խմբի հետ ճամ փոր դող Ֆրան սի ա ցի դի ւա նա
գետ Ֆրան սուա ԺորժՊի կօն, — քա ղա քի ծայ րա մա սե րում, հար թա վայ րե րում 
դե ռեւս կա րե լի է հան դի պել հա յե րի ոս կոր նե րի»155: Իս կա պէս, Եոզ գա թի դա
տա րա նում Լե ւոն Ռեմ զիի բնո րո շու մը ճիշտ էր՝ «Հա յաս տա նը հսկայ գե րեզ

152 Անդ, էջ 415 – 416:
153 Вирабян Ваник. Документы армянской разведки о военнополитических событиях в Тур

ции (августноябрь 1919 г.) [Հայ կա կան հե տա խու զու թե ան փաս տաթղ թե րը Թուր քի ա յում 
ռազ մա քա ղա քա կան իրա դար ձու թյուն նե րի մա սին (1919 թ. օգոս տոսնո յեմ բեր)], Պատ մա
բա նա սի րա կան Հան դես, 2011, №1, էջ 309 –310 ((յղու մը՝ Հա յաս տա նի Ազ գա յին Ար խիւ Բոս
տո նում (ԱՄՆ), Ֆոնդ 9/9, Ցու ցակ 12, Թղթա պա նակ 3):

154 Гафаров Васиф, Русскотурецкое сближение и независимость Азербайджана (1919–1921 гг.) 
[Գաֆարով Վասիֆ, Ռուսթուրքական մերձեցումը եւ Ադրբեջանի անկախութիւնը 
(1919 –1921 թթ.)], էջ 241:

155 Жевахов, էջ 120:
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ման մըն էր»: Նոյն օրե րին, երբ Քե մա լին ու ղեկ ցող ԺորժՊի կօն ապ րում էր 
Արեւմ տե ան Հա յաս տա նի դա տար կու թե ան զգա ցու մը, Կ. Պօլ սում հրա տա րա
կուող հա յա լե զու Ճա կա տա մարտ օրա թեր թը իր ըն թեր ցող նե րին տե ղե կաց
նում է Երկ րի ամա յու թե ան չա փե րը. «Տօքթ. Գրի գոր Ֆընտ քը լե ան, որ Բա լու, 
Մուշ, Վան, Կա րին եւ Տրա պի զոն այ ցե լե լէ վերջ Պօլիս վե րա դար ձաւ, հե տե ւե
ալ տե ղե կու թիւն նե րը հա ղոր դեց. «Բա լու եւ շրջա կա նե րը 30ի մօտ կի ներ կան, 
իսկ երի տա սարդ հա զիւ 10 – 15: Եր կու պայ տառ, մէկ հա մե տա գործ եւ մէկ ալ 
որմ նա դիր որ քա ղա քին ալ ճար տա րա պետն է, իրենց ըն տա նիք նե րով զերծ 
մնա ցած են տա րագ րու թե նէ: Կո տո րած նե րու ամէ նեն ահա ւոր թա տե րա վայ
րը Բա լուն է: Քղիի, Չար սան ճա քի, Բա լուի եւ Չմշկա ծա գի հա յու թիւ նը Բա լուի 
առ ջեւ գտնուող կա մուր ջի ան դիի կող մը սպննուած եւ Արա ծա նիի մէջ նե տուած 
են: Սպա նու թե ան ամէ նա ե րե ւա կա յե լի մի ջոց նե րը գոր ծադ րուած են: Ջար դին 
ղե կա վա րը եղած է տե ղին գայ մա գամ Գատ րի, որ այժմ Մու շի կա ռա վա րիչ է…
Վի պա կան հարս տու թիւն ներ դի զած է, հա յե րէն կո ղոպ տուած: Մու շի մէջ հա
յու թե ան ոե ւէ հետք չէ մնա ցած: Քա ղա քը իս կա կան աւե րակ մըն է: Ս. Մես րո
պի գե րեզ մա նը պղծած են: Եր կի րը ամա յի է: Բա լուէն մին չեւ Մուշ 7 օրուան 
ճամ բոր դու թե ան ըն թաց քին հա զիւ քսան հո գիի հան դի պած է (Ընդգ ծու մը իմն 
է – Հ. Խ.): Կա րի նը այս շրջա նի ամէ նա բազ մա մարդ քա ղաքն է, շրջա նի գիւ ղա
ցի նե րը քա ղա քը հա ւա քուե լուն պատ ճա ռով: Գիւ ղե րը գրե թէ ան մար դաբ նակ 
են: Պա յա զի թի մէջ հա զիւ 1000 քիւրդ գը զըլ բաշ կա: …Տրա պի զո նի մէջ գրե թէ 
հա յու թիւն չկայ, եղած նե րը կը բաղ կա նան 15 – 20 կի նէ եւ նոյն չափ որ բե րէ: Հոն 
եւս թուր քե րը կը կազ մա կեր պուին ու կը զի նուին»156:

Դա տար կու թիւնն, այո, ճնշող էր: Ճնշող էր ոչ մի այն իբ րեւ դա տար կու
թիւն, այլ նա եւ իբ րեւ բո վան դա կու թիւն. այդ դա տար կու թիւ նը շատ խօ սուն էր, 
— աւե րուած գիւ ղեր, հրկի զուած տներ, քան դուած եւ կի սահր կի զուած եկե ղե ցի
ներ, մարդ կա յին գան գեր, եր թե ւե կից դա տարկ ճա նա պարհ ներ, վայ րե նա ցած 
շներ, որոնց նկատ մամբ մահ մե դա կան ըն կա լու մը շատ մեր ժո ղա կան էր: Այդ 
դա տար կու թիւ նը լցուած էր կո տո րուած հա յե րի ու րուա կան նե րով: Եւ արա գօ
րեն լցւում էր հա յե րի դէմ նա խա պատ րաս տուող նոր գոր ծո ղու թիւն նե րով:

Սեպ տեմ բե րի 4 – 11ին տե ղի ու նե ցած Սվա զի (Սե բաս տիա) հա ւաքն ար
դէն մի այն Արե ւե լե ան վի լա յէթ նե րի մի աս նու թե ան շուրջ չէր, այս տէղ հա մա տեղ 
հան դի պում էր Անա տո լի ա յի եւ Ռու մե լի ա յի իրա ւունք նե րի պաշտ պա նու թե ան 
ըն կե րու թիւն նե րի մի ջեւ եւ խօս ւում էր ողջ Օս մա նե ան կայս րու թե ան տա րածք
նե րի ամ բող ջա կա նու թե ան մա սին: Բայց որով հե տեւ Քե մալն ար դէն հա մո զուել 
էր, որ ապս տամ բու թե ան շուրջ մարդ կանց մի ա ւոր մա նը առա ւել նպաս տո ղը 
հա յե րի հան դէպ թշնա ման քի եւ ատե լու թե ան թե ման էր, չնա յած նրանք երկ րի 
արեւ մուտ քին՝ Ռու մե լի ա յին վտանգ չէ ին սպառ նում, նա կրկին եր կարբա րակ 

156 Լու րեր մեր քան դուած հայ րե նի քէն, Ճա կա տա մարտ, օրա թերթ, Կ. Պօ լիս, 12. 02. 1919(79), 
1919:
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խօ սում է հա յե րից «տա ռա պած, ճնշուած մահ մե դա կան նե րի», «Թուրք ազ գի 
ար ժա նա պատ ւու թե ա նը հա յե րի հասց րած վի րա ւո րան քի» մա սին: Սվա զում 
Ռու մե լի ա յի ներ կա յա ցու ցիչ նե րին Քե մա լը «բա ցատ րում է», որ «Արե ւե լե ան 
Անա տո լի ա յում սուգ է», որով հե տեւ մահ մե դա կան նե րը «դար ձել էին հա յե րի 
բար բա րո սու թիւն նե րի եւ զու լու մի թի րախ, պա տե րազ մի ժա մա նակ են թար
կուել են տա րա տե սակ չա րա գոր ծու թիւն նե րի եւ ող բեր գու թիւն նե րի»157: Իրա
կա նու թե ա նը մօտ լե զուի վե րա ծե լու դէպ քում հա յե րը որոշ տե ղեր դի մադ րել 
էին կո տո րած նե րին, որոշ վայ րե րում էլ վրէ ժի գոր ծո ղու թիւն ներ էին եղել: Մեծ 
հա շուով սա էր «թուրք ազ գի ար ժա նա պատ ւու թիւ նը» վի րա ւո րո ղը: «Թուրք 
ազ գի» եւ «մահ մե դա կան նե րի» վի րա ւո րուած ար ժա նա պատ ւու թե ան հար ցե րի 
շուրջ Քե մա լի ար ծար ծում նե րում հայ կա կան թե մա յի այս յա մառ ներ կա յու թիւ նը 
եր բէմն հար ցեր է ծնում, թէ ար դեօ՞ք Քե մա լը չէր փոր ձում Թուր քի ա յի սուն նի 
մահ մե դա կան նե րին մի ա ւո րե լու եւ նրանց բո լո րին մի ա սին «թուրք ազգ» ձե ւա
ւո րե լու հիմ քում դնել հա յե րի հան դէպ հա մա տեղ ատե լու թե ան գոր ծօ նը:

Սվա զում (Սե բաս տիա) Քե մա լին յա ջո ղուեց ըն դու նել տալ Մուդ րո սի 
Զի նա նա դա դա րի պա հին Թուր քի ա յի տի րա պե տու թե ան տակ մնա ցած բո լոր 
հո ղե րի մի աս նա կա նու թե ան մա սին ծրա գի րը՝ հիմ նա կան շեշ տը դնե լով դաշ
նա կից նե րի կող մից յու նա կան եւ հայ կա կան պե տու թիւն ներ կազ մե լու փոր ձե րի 
դէմ պայ քա րի վրայ: Սվա զի մա նի ֆես տը հան դի սա ւո րա պէս հայ տա րա րում էր, 
որ «եկել է այն պատ մա կան պա հը, երբ ժո ղո վուրդ ներն իրենք են որո շում իրենց 
ճա կա տա գի րը», բայց որո շում նե րում ընդգ ծուած է, որ «մենք որո շել ենք հնա
րա ւոր բո լոր ու ժե րով մին չեւ արե ան վեր ջին կա թի լը հա մա տեղ պաշտ պա նել… 
նրա տա րած քի վրայ յու նա կան կամ հայ կա կան պե տու թիւն ստեղ ծե լու ձգտում
նե րից» (ու րեմն Քե մա լի «ժո ղո վուրդ ներն իրենք են որո շում իրենց ճա կա տա գի
րը» ձե ւա կեր պու մը «տուե ալ պատ մա կան պա հին» վե րա բե րում էր Թուր քի ա յի 
բա ցա ռա պէս մահ մե դա կան ժո ղո վուրդ նե րին, իրա կա նում՝ «թուր քե րին»), եւ 
որ անհ րա ժեշ տու թե ան դէպ քում «կը ստեղ ծենք նոր կա ռա վա րու թիւն… եր կի
րը յու նա կան եւ հայ կա կան կրուն կից պաշտ պա նե լու հա մար»: Առա ջին ան գամ 
բարձ րա ձայն ւում է սուլ թա նա կան կա ռա վա րու մը տա պա լե լու հնա րա ւո րու թիւ
նը, իսկ «Թուր քի ա յի ազա տագ րու թե ան» Քե մա լի շար ժու մը յան գում է Թուր քի
ա յի առ կայ եւ ար տաք սուած յոյն եւ հայ քա ղա քա ցի նե րի դէմ շարժ ման:

Սվազ ժա մա նած քուրդ աշի րէ թա պե տե րին խոս տաց ւում է, որ օժան դա
կու թե ան դէպ քում իրենք հա մա տեղ կը կա ռու ցեն թուրքքրդա կան դաշ նա յին 
պե տու թիւն158: Հայ կա կան յան ցա գոր ծու թիւն նե րում թա թա խուած քրդե րի հա
մար սա ան հա մե մատ յու սա լի էր, քան Սեւ րում եւ րո պա ցի նե րի կող մից խոս տա

157 Հայ րե նիք Թերթ, Բոս տոն, 14 Նո յեմ բե րի, 1919:
158 Յով հան նի սյան Ա. Ռ., «Քե մալ Աթա թուր քը Եւ Հա յե րի Ու նեզրկ ման Գոր ծըն թա ցը (Թուր

քա կան Փաս տաթղ թե րի Եւ Հրա պա րա կում նե րի Լու սա բան մամբ)», ՎԷՄ Հա մա հայ կա
կան Հան դէս, թիւ 1 (33), 2011, էջ 172 (http: //vemjournal.org/?p=215 ) (Վեր ջին այ ցե լու թիւ նը՝ 
08. 11. 2017):
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ցուող Քրդստա նը: Քրդստա նը՝ Քրդստան, բայց քրիս տո նե այ եւ րո պա ցի ներն 
ան կան խա տե սե լի են, ո՞վ գի տէ, կը յա ջո ղուի՞ իրենց ազա տուել պատ ժից: Իսկ 
այս տէղ իրենք հա մա տեղ են կա տա րել յան ցան քը, հա մա տեղ էլ կ’ազա տուեն 
պատ ժից: Դրա հետ մի ա սին՝ վե րա դար ձող հա յե րի պա հանջ նե րից: Ու շագ րաւ 
է, որ Ստամ բու լում տե ղի ու նե ցած «Քրդստա նի Վե րած նու թե ան Ըն կե րու թե
ան» նիս տին երիտքր դե րը պա հան ջել էին որո շում ըն դու նել Քրդստա նի ան կա
խու թիւ նը հռչա կե լու եւ նրա տա րած քից բո լոր, այդ թւում թուր քա կան զօր քե րը 
հա նե լու մա սին: Ըն կե րու թե ան նա խա գահ Աբ դուլ Ղա դէ րը սաս տել էր երի տա
սարդ նե րին՝ քրդե րին վա յել չէ թուր քե րի դժուար պա հին թուր քե րի դէմ դուրս 
գալ, եւ առա ջար կել էր երի տա սարդ նե րին գնալ Էր մա նիս տան եւ այն տէղ պայ
քա րէլ հայ կա կան պե տու թիւն ստեղ ծե լու փոր ձե րի դէմ159:

Քե մա լը Սվա զից հե ռա գիր է ու ղար կում Ստամ բուլ՝ Սուլ թա նին, ներ
կա յաց նում է Սվա զում ըն դու նուած որո շում նե րը՝ «Մեր սիրտն արիւ նո տում է 
երէ կուայ վէր քե րից եւ կրօ նա կան ու ազ գա յին բուռն զգաց մունք նե րից, մեզ խո
ցո տում է 75 – 90 տո կո սով (?? – Հ. Խ.) թուր քա կան բնակ չու թե ամբ մեր թան կա
գին վի լա յէթ նե րի տա րածք նե րը դեռ երէկ մեր իշ խա նու թե ա նը են թա կա պե
տու թիւն նե րին ան հա տոյց յանձ նե լուց... պա տե րազ մի հե տե ւան քով ստա ցած 
վէր քե րից դեռ չա պա քի ուած մեր եղ բայր նե րի ու հա ւա տա կից նե րի սար սա փե լի 
տա ռա պանք նե րից եւ դժբախ տու թիւն նե րից», «Թուր քե րը ոչ մի կերպ չեն ըն դու
նի իրենց ան կա խու թե ան սահ մա նա փա կու մը: Նրանք չեն ըն դու նի, որ թուր քե
րով բնա կե ցուած ցան կա ցած մաս, վի լա յէթ ան ջա տուի իրենց կայս րու թիւ նից»: 
Տե ղե կաց ւում է, որ «Շա րի ա թի պա հանջ նե րի հա մա ձայն մենք կ’ապա հո վենք 
մեր ոչ մու սուլ ման հա մերկ րա ցի նե րի հանգս տու թիւնն ու իրա ւունք նե րը», բայց 
«անհ նար է, որ մեր վի լա յէթ նե րից թէ կուզ մէկ թիզ հող տրուի Հա յաս տա նին 
կամ որե ւէ օտար իշ խա նու թե ան»: Քրդե րին, այո, խոս տա ցուել էր թուրքքրդա
կան հա մա տեղ պե տու թիւն, բայց Սվա զի որո շում նե րը Ստամ բուլ՝ Սուլ թա նին 
ու ղար կուած հե ռագ րի առա ջին իսկ կէ տում յստա կե ցուած է, որ խօս քը գնում է 
«թուր քե րի» մա սին. թուր քերն է, որ «ոչ մի կերպ չեն ըն դու նի իրենց ան կա խու
թե ան սահ մա նա փա կու մը», «չեն ըն դու նի, որ թուր քե րով բնա կե ցուած ցան կա
ցած մաս, վի լա յէթ ան ջա տուի իրենց կայս րու թիւ նից», եւ դա, ըստ նոյն հե ռագ րի 
հին գե րորդ կէ տի՝ «օս մա նե ան երկ րի շա հի հա մար»160: Չնա յած Սվա զի հա ւա քը 
Էրզրու մի նման հիմ նա կա նում թուրքքրդա կան էր, բայց Սվա զում «ըն դու նող
չըն դու նո ղը» ար դէն թուր քերն են, ոչ թէ Էրզ րու մի հա ւա քի անո րոշ «արե ւել քի 

159 Гисаров М. А. Курдский вопрос (От начала Кемалитского движения до Лаозанской Кон
ференции)[ [Գի սա րով Մ. Ա. Քրդա կան հար ցը (քե մա լա կան շարժ ման սկզբից մին չեւ Լո
զա նի Պայ մա նա գիր)], «Առա ջա ւոր Եւ Մի ջին Արե ւել քի Երկր ներ Եւ Ժո ղո վուրդ ներ», Հտր. 
7, Քրդա գի տու թիւն), Երե ւան, 1975, էջ 44. նա եւ՝ Nuri Dersimi, Kurdistan Tarihinde Dersim, 
Halep, 1952, էջ 120 – 121:

160 Paul De Véou, La Passion de la Cilicie 19191922, Paris, Librairie Orientaliste Paul Ceunther, 1937, 
Հավելուած 1, էջ 346:
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ժո ղո վուր դը», «նոյն ծնող նե րից սե րուած եղ բայր նե րը», «մահ մե դա կան նե րը»: 
Սվա զում ար դէն ոչ թէ խօս քը գնում է «Մահ մե դա կան նե րի հայ րե նի քի» մա սին, 
ոչ թէ «մենք մահ մե դակն ներ ենք», այլ «թուր քե րի» մա սին:

Ով քե՞ր են այս «թուր քե րը», գու ցէ «թրքա խօս եւ քրդա խո օս սուն նի մահ
մե դա կան նե՞րը», Էրզ րու մի որոշ մամբ «նոյն ծնող նե րից սե րուած <մահ մե դա
կան> եղ բայր նե՞րը»: Բայց ոչ, քրդե րը Էրզ րու մում հա մա ձայ նուել էին «նոյն 
ծնող նե րից սե րուած եղ բայր ներ» ձե ւա կերպ մա նը՝ խու սա փե լով թուր քե րի հետ 
մի ա սին «թուրք» կո չուէլ: Նրանց հա մար թուր քե րի հետ յա րա բե րու թիւն նե րում 
գլխա ւո րը մահ մե դա կան՝ կրօ նա կան եղ բայ րու թիւնն էր, նրանք էթ նի կա կան 
նոյ նա կա նու թիւն չէ ին ըն դու նել, իսկ Սվա զում ըն դու նուած որո շում նե րով կայս
րու թե ան որե ւէ մաս, այդ թւում հա յե րից դա տար կուած մահ մե դա կան, իմ նա
կա նում քրդաբ նակ արե ւել քը ներ կա յա ցուած է որ պէս «թուր քե րով բնա կե ցուած 
մաս»: Ու րեմն ի՞նչ տա րածք նե րի վրայ պի տի ստեղ ծուէր «թուրքքրդա կան» հա
մա տեղ պե տու թիւ նը, ո՞րն էր լի նե լու այդ պե տու թե ան «քրդա կան» հա տուա ծը: 
Քրդե րը Էրզ րու մում հա մա ձայ նուէլ էին հա յե րի եւ յոյ նե րի դէմ դուրս գալ յա նուն 
«օս մա նե ան սուլ թա նի սրբա զան խա լի ֆա յու թե ան եւ գա հի հետ կա պե րի պահ
պա նու թե ան», Սվա զում թե րեւս հա մա ձայն էին թուր քե րի հետ համատեղ պայ
քա րէլ «օս մա նյան երկ րի շա հի հա մար», բայց հա մա ձայ նուէլ էին ոչ թէ, կամ 
առ նուազն ոչ մի այն թոյլ չտա լու հա մար «թուր քե րով բնա կե ցուած ցան կա ցած 
մաս, վի լա յէթ ան ջա տուի իրենց [թուր քե րի] կայս րու թիւ նից», այլ յա նուն Արե ւե
լե ան Անա տո լիա անուա նուող վի լա յէթ նե րում բնա կուող մահ մե դա կան տար
րե րի, իսկ իրա կա նում՝ քրդե րի ինք նիշ խա նու թե ան: Այս տա րածք նե րի մահ մե
դա կան նէ րի մէջ թուր քերն ամէ նա քիչն էին: Քրդերն իրա կա նում դեռ չգի տէ ին 
ին չի են «հա մա ձայ նել», բայց գի տէ ին, որ արե ւել քը իրենց որ պէս հայ րե նիք է 
խոս տա ցուել, իսկ խօ սակ ցու թիւնն առայժմ գնում էր գլխա ո րա պէս վտան գա ւոր 
դար ձած հա յե րից ազա տուե լու մա սին:

Ու շագ րաւ է, որ Սվա զի կոնգ րե սին մաս նակ ցել են նա եւ Ադր բե ջա նի եւ 
Խորհր դա յին Ռու սաս տա նի ներ կա յա ցու ցիչ ներ: Ըստ հայ հե տա խույզ Տիգ րան 
Դե ւո ե ան ցի՝ սեպ տեմ բե րի 29ին գե նե րալ Կոր գա նո վին ուղ ղուած գաղտ նի նա
մա կի, «Կո նի ա յում ձեր բա կա լել եւ այս տէղ (Կ. Պoլսում – Հ. Խ.) ռուս նե րին են 
յանձ նել Սվա զի կոնգ րե սի Խորհր դա յին Ռու սաս տա նի ներ կա յա ցու ցիչ բոլ շե
ւիկ ռուս կա պի տա նի, ում ասե լով կոնգ րե սին մաս նակ ցել է նա եւ Ադր բե ջա նի 
ներ կա յա ցու ցի չը»161:

Էրզ րու մում եւ Սվա զում ձե ւա կեր պուե ցին «թուր քա կան հայ րե նի քի 
ազա տագր ման» հիմ նա կան թի րախ նե րի՝ հա յե րի եւ յոյ նե րի դէմ գոր ծո ղու թիւն
նե րը162: Քե մա լի հայ րե նի քի թշնա մի նե րը իրենց հայ րե նիք նե րում ապ րող, հին 
քա ղա քակր թա կան ան ցե ա լով եւ էթ նի կա պէս վա ղուց ձե ւա ւո րուած այդ եր կու 

161 Вирабян Ваник. Документы армянской разведки..., էջ 312:
162 Кемаль Мустафа. Путь новой Турции, էջ 370380:
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ժո ղո վուրդ ներն էին: Մյոս կող մից Քե մա լին պարզ էր, որ «թուրք ազ գին» «հայ
րե նի քի ազա տագր ման» հա մար ոտ քի հա նե լու գլխա ւոր մի ջո ցը հա կա հայ
կա կան ատե լու թիւ նը բոր բո քե լը, հա յե րից ու հա յե րի թե մա յով սպառ նա լի քով 
վա խեց նելն էր: Ֆրան սի ա ցի դի ւա նա գէ տի նկա տած ոս կոր նե րը քե մա լա կան
նե րի ու ժեղ զէնքն էին տա տա նուող հայ րե նա կից նե րի նկատ մամբ: Չէ՞ք վա խե
նում հա յե րի վրէժխնդ րու թիւ նից, սպա սում էք եւ րո պա ցի նե րի բա րի կամ քի՞ն: 
Ահա նրանց բա րի կամ քի վկա յա կա նը՝ Ֆրան սի ան Կի լի կիա է ետ բե րել մեր 
հայ րե նա սէր նե րի կող մից դուրս քշուած հա յե րին: Իսկ մեր հայ րե նա սէր նե րին 
դա տում են ի սէր հա յե րի եւ եւ րո պա ցի նե րի, եւ դա բո լո րիդ է սպաս ւում: Այ նու
հե տեւ Քե մա լի բո լոր գոր ծո ղու թիւն նե րը պի տի խարս խուեն այս կրկին բոր բո
քուող ատե լու թե ան վրայ, ար դէն՝ նոր բո վան դա կու թե ամբ հարս տա ցած: Մինչ 
այդ հա յե րը մե ղա ւոր էին, որ դժգոհ են իրենց ճնշուած վի ճա կից, նրանց դժո
գո հու թե ան փաստն ազ դում էր օս ման նե րի ար ժա նա պատ ւու թե ան զգաց մա նը: 
Այն քան, մին չեւ դժգո հու թիւ նը պատ ժուեց Ցե ղաս պա նու թե ամբ: Հի մայ, երբ 
թուր քե րի կող մից Հա յոց Ցե ղաս պա նու թիւ նը կա տա րուած իրո ղու թիւն էր, հա
յե րը մե ղա ւոր էին «մահ մե դա կան նե րի»/«թուր քե րի» կո տո րած նե րում եւ «ազ գի 
ար ժա նա պատ ւու թիւ նը» վի րա ւո րե լում: Ին չո՞ւ ոչ, եթէ կա րող էր եւ եթէ Թուր
քի ա յի հա սա րա կու թիւ նը հա մա ձայն էր կա տա րուածն այդ կերպ ներ կա յա ցուի: 
Վերջ ի վեր ջոյ ինն ամիս առաջ Քե մա լը հա յե րի նկատ մամբ երիտ թուր քե րի 
արած «չտես նուած, չլսուած վայ րա գու թիւն նե րը» գնա հա տել էր որ պէս «ոչ մի 
ազ գի պատ մու թե ան մէջ տե ղի չու նե ցած դէպք», բայց հո չէ՞ր գնա հա տել որ պէս 
«թուրք ազ գի ար ժա նա պատ ւու թիւ նը վի րա ւո րող դէպք»: Հի մայ նա «թուրք ազ
գի վի րա ւո րուած ար ժա նա պատ ւու թե ան» խնդիր է ձե ւա կեր պում, եւ պարզ ւում 
է, որ թուրք ազ գի ար ժա նա պատ ւու թիւ նը վի րա ւո րուել է՝ որով հե տեւ իբ րեւ թէ 
մահ մե դա կան նե րը դար ձել էին հա յե րի բար բա րո սու թիւն նե րի եւ զու լու մի թի
րախ, պա տե րազ մի ժա մա նակ են թար կուել են տա րա տե սակ չա րա գոր ծու թիւն
նե րի եւ ող բեր գու թիւն նե րի: Այ սինքն՝ այն նոյն ժա մա նակ, երբ մահ մե դակն
ներն ամէ նա պաշտ պա նուածն էին, եւ երբ նրանք կա ռա վա րու թե ան լի ա կա տար 
աջակ ցու թե ամբ կազ մա կե պուած աք սո րում, կո տո րում, թա լա նում էին հա յե րին: 
Իս կա պէս, «ազ գա յին ար ժա նա պատ ւու թե ան» խնդիր նե րը յա տուկ ու սում նա
սի րու թե ան առար կա են, իսկ թուր քա կան «ազ գա յին ար ժա նա պատ ւու թիւ նը»՝ 
որ պէս տե ւա կան ժա մա նակ ինք նու թիւն փնտրող մի ա ւո րի, մաս նա ւոր պէտք է 
վեր լու ծել: Ի վեր ջոյ հա ւա քա կան մի ա ւո րի ար ժա նա պատ ւու թե ան երե ւոյ թը դեր 
է խա ղում թէ մի ա ւո րի ձե ւա որ ման ըն թաց քում, թէ ար տած ւում է ձե ւա ու րուած 
հա ւա քա կան մի ա ւո րի պատ կե րա ցում նե րից: Քե մա լի՝ որ պէս ձե ւա ւոր ման ըն
թաց քում գտնուող մի ա ւո րի ներ կա յա ցուց չի, ըն թա ցիկ «ազ գա յին ար ժա նա
պատ ւու թիւ նը» պա հան ջում էր վի րա ւո րուած լի նել հա յե րից եւ յոյ նե րից, ատել 
նրանց, որով հե տեւ անհ րա ժեշտ էր թւում հա յե րի եւ յոյ նե րի հայ րե նիք ներն 
ազա տել հա յե րի եւ յոյ նե րի ֆի զի կա կան առ կա յու թիւ նից, այդ եր կիրն անուա
նել Թուր քիա՝ թուր քե րի եր կիր, թուր քե րի հայ րե նիք: Ահա եւ Քե մա լի տուե ալ 
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պա հի «ազ գա յին ար ժա նա պատ ւու թե ան» ողջ փի լի սո փա յու թիւ նը: Կ’անց նի 
ըն դա մէ նը եօթ տա րի, եւ 1926ին Քե մա լի «ազ գա յին ար ժա նա պատ ւու թիւ նը» կը 
պա հան ջի ազա տուել եօթ տա րի առա ջուայ «ազ գա յին ար ժա նա պատ ւու թե ան» 
մա սին իր հա յե ացք նե րը կի սող հա մա խոհ նե րից, տաս տա րի անց Քե մա լի «ազ
գա յին ար ժա նա պատ ւու թիւ նը» կը վի րա ւո րուի այ լեւս մահ մե դա կան թուր քե րի 
հայ րե նի քը հա մա րուող Էր մա նիս տա նում՝ Արե ւե լե ան Անա տո լի ա յում մահ մե
դա կան քրդե րի ներ կա յու թիւ նից եւ նոյ նիսկ «քուրդ» բա ռից, եւ նա կը պա հա ջի 
քրդե րին կո չել «լեռ նա յին թուր քեր» եւ քշել Ռու մե լիա, եւ այդ պէս շա րու նակ: 
Բայց առայժմ «ազ գա յին ար ժա նա պատ ւու թիւ նը» պա հան ջում էր սի րա շա հել 
քրդե րին եւ նրանց աջակ ցու թե ամբ ապա գայ Թուր քի ան ազա տագ րել հա յե րից:

Սվա զի Կոնգ րե սից յե տոյ Մուս տա ֆա Քե մա լի գոր ծա կալ նե րը ցրւում են 
ողջ երկ րով՝ չե թէ նե րի խմբեր պատ րաս տե լու: Այդ գոր ծին լծւում են յատ կա
պէս նախ կին երիտ թուր քե րը եւ, բնա կա նա բար, հա յե րի ջար դե րի գոր ծու նե այ 
մաս նա կից նե րը՝ հա ւա նա բար թէ գործն աւար տին հասց նե լու գա ղա փա րա կան 
նկա տա ռու մով, թէ նախ կին յան ցա գոր ծու թե ան պատ ժից խու սա փե լու հա մար: 
Ողջ Սեպ տեմ բեր ամ սին ամէ նուր լու րեր են տա րած ւում հա յե րի գա զա նու թիւն
նե րի մա սին: Հոկ տեմ բե րի 4ին հայ հե տա խոյզ Տիգ րան Դե ւո ե ան ցը զե կու ցա
գիր է գրում Կոր գա նո վին այն մա սին, որ մէկ ամիս առաջ Քյա զիմ Կա րա բե
քի րը ռազ մա կան նա խա րա րու թիւ նից յանձ նա րա րա կան է ստա ցել կա նո նա ւոր 
զե կու ցե լու թուր քե րի եւ թա թար նե րի դէմ հա յե րի գոր ծած 315 գա զա նու թիւն
նե րի մա սին, եւ զե կոյց նե րը յա ջոր դել են մէ կը մյո սին. «Ար ժա նա հա ւատ» լու
րեր տա րա ծե լու կա րե ւոր առա քե լու թիւ նը դրուած էր մաս նա ւո րա պէս Քյա զին 
Կա րա բե քի րի զի նուո րա կան շտա բի վրա: «Ստա ցուած հրա հան գի հա մա ձայն 
Նա խի ջե ւա նի թա թար նե րը 15րդ կոր պու սի հրա մա նա տար Քյա զիմ <Կա րա բե
քի րից> օգ նու թիւն են խնդրում՝ բո ղո քե լով հա յե րի կող մից անվ տան գու թե ան 
բա ցա կա յու թե ան դէմ եւ ու տե լի քի սա կա ւու թիւ նից: Նոյ նա բո վան դակ մի բո ղոք 
էլ ու ղար կում են անգ լի ա ցի նե րին»: Քյա զի մը ռազ մա կան նա խա րա րու թե ա նը 
«զե կու ցել է», թէ «Էրի վա նի, Կար սի եւ Կա ղըզ մա նի շրջան նե րի թա թար նե րը 
փախ չում են թուր քա կան տա րածք», «սեպ տեմ բե րի 15ին հա յե րի երեք հե ծե
ալ եւ մէկ հե տե ւակ ջո կատ ներ Դի ա դի նի ուղ ղու թե ամբ ան ցել են Անա դա ղը 
եւ վե րա դար ձել», «35 հե ծե ալ եւ 30 հե տե ւա կա յին հա յեր եկել են Սա րը բու լակ, 
վի րա ւո րել են մէկ թուր քի եւ հե ռա ցել», «Զօ րի եւ Մո սու լի ուղ ղու թե ամբ ան
ցել են 20 հա յեր եւ 11.5 ժա մուայ փո խա դարձ կրա կոց նե րից յե տոյ հե ռա ցել»: 
Սեպ տեմ բե րի 15ին գրում են, թե իբր «Դի վի զի ա յի ղե կա ւար Ար շա կը (Սե պուհ) 
նա մակ է գրել Էի ւյուբ փա շա յին եւ խոս տօ ւա նել թուր քե րի դէմ հա յե րի գա զա
նու թյիւն նե րը՝ դա բա ցատ րե լով որ պէս պա տիժ թուր քա կան կա ռա ւա րու թե ան 
արած գոր ծե րի դէմ», «հա յե րը այ րում են թա թար նե րի գիւ ղե րը ու ով քեր չեն 
հասց նում փախ չել՝ սպա նում են: Հա յե րը վա ռել են 2 գիւղ», «սեպ տեմ բե րի 30ին 
Շա րու րի շրջա նում հայ կա կան զրա հագ նաց քը կրա կա հեր թի է են թար կել թա
թա րա կան գիւ ղե րը: Մեր ձեռքն ըն կած փաս տաթղ թե րից երե ւում է, որ հա յե րը 
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որո շել են բո լոր մահ մե դա կան գիւ ղե րը քշել Արաքս գե տից այն կողմ», «Կա
րա կուր տի հա րաւարե ւել քում 100 հա յեր յար ձա կուել են թա թա րա կան գիւ ղի 
վրայ, այն գրա ւել եւ կրա կել փախ չող գիւ ղա ցի նե րի ետե ւից», «Սեպ տեմ բե րի 
30ին հայ կա կան 15 ական ըն կել է թուր քա կան տա րածք»163 եւլն: Սվա զի կոնգ
րե սին մաս նակ ցած ադր բե ջա նա կան պա տուի րա կու թիւ նը մեծ հա ւա նա կա նու
թե ամբ ջա նա ցել էր թուրք եղ բայր նե րին «տե ղե կու թիւն ներ» մա տա կա րա րե լու 
գոր ծում: Դա ճիշտ այն ժա մա նակն էր, երբ Կով կա սում Ելի զա ւետպօլի գա ւա ռի 
հա յե րի նկատ մամբ Ադր բե ջա նի կա ռա վա րու թե ան կազ մա կեր պած ըն թա ցիկ 
դա ժա նու թիւն նե րը կա սեց նե լու փոր ձե րը դար ձել էին Հա յաս տա նի Հան րա պե
տու թե ան կա ռա վա րու թե ան ամէ նօ րե այ մղձա ւան ջը: Արաքս գե տից այն կողմ՝ 
Կով կա սում Ադր բե ջա նի կա ռա վա րու թիւ նը հեր թա կան ան գամ մեր ժել էր Ելի
զա ւետպօլի նա հան գի Նու խու, Արէ շի, Գէ օկ չա յի շրջան նե րի 1918 – 1919ի կո տո
րած նե րից փրկուած 27 հա զար հա յե րի, այդ թւում 10 հա զար փախս տա կան նե րի 
եւ որ բե րի Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թիւն անց նե լու խնդրան քը, եւ նոր սպան
դի լու րե րով ահա բե կել նրանց: 1919ի սեպ տեմ բե րի 4ին, նոյն օրը, երբ Սվա զում 
սկսւում էր Քե մա լի կոնգ րե սը, այս ահա բե կուած մար դիկ դի մում են Հա յաս տա
նում դաշ նա կից երկր նե րի գե րա գոյն կո մի սար, ամե րի կա ցի գնդա պետ Ուի լյամ 
Հաս կէ լին՝ աղա չե լով որե ւէ կերպ այ ցե լէլ իրենց, հա ւաս տի ա նալ իրենց վի ճա կի 
անե լա նե լի ու թե ա նը եւ փոր ձել դա դա րեց նել տալ իրենց նկատ մամբ բռնու թիւն
ներն ու հե տապն դում նե րը՝ մին չեւ Ադր բե ջա նի կա ռա վա րու թիւնն իրենց թոյլ 
տայ Հա յաս տան տե ղա փո խուե լու164: Բազ մա թիւ բռնու թիւն նե րի են թար կուող 
այս մարդ կանց Հա յաս տան տե ղա փո խուե լու թոյլտ ւու թե ան մա սին Ադր բե ջա
նի կա ռա վա րու թե ա նը յղուած ան վերջ դի մում նե րից յե տոյ յու սա հա տուած Հա
յաս տա նի կա ռա վա րու թիւ նը 1919ի Հոկ տեմ բե րի 13ին ստի պուած էր բաց ռա դի
օ հա ղոր դագ րու թիւն ու ղար կել աշ խար հի բո լոր երկր նե րին Ադր բե ջա նում հայ 
բնակ չու թե ան ան տա նե լի վի ճա կի մա սին (ՀՀ Ար տա քին գոր ծե րի նա խա րա րու
թիւն, 13/X –  1919, N4234, Էրի ւա նի ռա դի ո կա յան՝ բո լո րին, բո լո րին, բո լո րին ու
ղար կե լու խնդրան քով, ՀԱԱ, Ֆ. 200, Ց. 1, Գ. 44, Թ. 106)165: Ան շուշտ ապար դիւն: 
Այդ մարդ կանց եր րորդ կո տո րածն էր սպաս ւում՝ 1920ի մար տին, զու գա հե ռուե
լով Շու շիի ջար դե րին:

Բայց մինչ այդ քե մա լա կան նե րը պի տի շա րու նա կեն Արաք սից այն կողմ 
մահ մե դա կան նե րի նկատ մամբ տե ղի ու նե ցող հա յե րի բռնու թիւն նե րի թե ման: 
Դրա նից ու ժեղ ոչինչ չէր ազ դում «հայ րե նի քի ազա տու թե ան» հա մար պայ քա րի 

163 Вирабян Ваник. Документы армянской разведки...,  էջ 314315:
164 ՀԱԱ, Ֆ. 278, Ց. 1, Գ. 8, Թ.  62 – 64: Հրա տա րա կուած «Հա յե րի կո տո րած նե րը Բաք վի եւ 

Ելի զա ւետպօլի նա հանգ նե րում 1918 – 1920 թթ.: Փաս տաթղ թե րի եւ նյու թե րի ժո ղո վա ծու» / 
Կազմ.՝ Ս. Միր զո յան, Ա. Ղա զի յան; Խմբ.՝ Ա. Վի րա բյան; ՀՀ պատմ. Ար խի ու, Երե ւան, 
2003, էջ 393 – 396:

165 ՀՀ ԱԱ, Ֆ. 200, Ց. 1, Գ. 44, Թ. 107: Հրա տա րա կուած «Հա յե րի կո տո րած նե րը Բաք վի եւ Ելի
զա ւետպօլի նա հանգ նե րում 1918 – 1920թթ., էջ 415:
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կողմ նա կից նե րի մար դա քա նակ հա ւա քե լուն: Այս «տե ղե կու թիւն նե րը» լայ նօ
րեն տի րա ժա ւոր ւում եւ որ պէս քա րոզ չա նիւթ կար դաց ւում, բա նա որ պատմ ւում 
էին անգ րա գետ նե րին եւ տա րա ծում էին դիւ րա հա ւատ բնակ չու թե ան շրջա նում: 
Բնա կա նա բար ապա ցոյց պա հան ջող ներ չկա յին: Սրան զու գա հեռ չե թէ նե րի 
խմբեր էին կազմ ւում եւ զէնք էր բա ժան ւում: Արե ւել քում զէնքն առա տօ րեն բա
ժան ւում էր յատ կա պէս քրդե րին: «Էրզ րու մի, Դի ար բե քի րի եւ Վա նի նա հանգ
նե րում ձե ւա որ ւում են չե թէ նե րի ջո կատ ներ, ընդ որում թուր քե րի պաշ տօ նա կան 
ար ժա նա հա ւատ տուե ալ նե րով, վա խե նա լով յե տա գա յում քրդե րի ազ գա յին 
ինք նա գի տակ ցու թե ան զար թօն քից, քրդե րին հին հա մա կար գե րի հրա ցան
ներ, հրա նօթ ներ եւ <այլ> զէն քեր են տա լիս: Մահ մե դա կան նե րի դէմ հա յե րի 
գա զա նու թիւն նե րի մա սին քա րոզ չու թե ամբ բոր բո քուած, գրգռուած, բայց վատ 
զի նուած եւ ան կազ մա կերպ քրդե րը հա յե րի հետ բա խում նե րից մեծ կո րուստ
ներ են ու նէ նում եւ աւե լի բոր բոք ւում: Հա յե րի դէմ խու սա փում են թուր քե րին 
ու ղար կել, ու ղար կում են հիմ նա կա նում հա յե րի հետ մեր ձե նա լու հա կում ու նե
ցող քրդե րին, օրի նակ՝ Դեր սի մի քրդե րին՝ բոր բո քե լով նրանց մո լեգ նու թիւ նը եւ 
ճա կա տում մե ծաց նե լով նրանց թի ւը»166:

Քե մա լի կող մից բարձ րա ձայ նուող «հա յե րի սպառ նա լի քը» մի այն ներ
քին լսա րա նին չէր ուղ ղուած: Սեպ տեմ բե րին զօ րա վար Ջեյմս Հար բոր դի գլխա
ւո րած ամե րի կա ցի զօ րա վար նե րի հետ հան դիպ մա նը նա խօ սում էր այն մա
սին, որ «Երե ւա նի կա ռա վա րու թիւ նը… արիւ նար բու վայ րե նու թե ան ալի քի 
վրայ» փոր ձում է բնաջն ջել տե ղի մահ մե դա կան բնակ չու թե ա նը167: Ըն դա մէ նը 
մէկ տա րի էր ան ցել Կով կա սում Նու րի փա շա յի գլխա ւո րած օս մա նե ան թուր
քա կան բա նա կի կող մից Բա քուի հա յե րի սար սա փե լի կո տո րած նե րից, իսկ 
կո տո րած նե րի են թար կուած Ելի զա ւետպօլի նա հան գի փախս տա կան հա յե
րի նկատ մամբ Ադր բե ջա նի կա ռա վա րու թե ան կազ մա կեր պած ըն թա ցիկ դա
ժա նու թիւն նե րը կա սեց նե լու փոր ձե րը դար ձել էին Կով կա սե ան Հա յաս տա նի 
կա ռա վա րու թե ան ամէ նօ րե այ մղձա ւան ջը, ին չին քա ջա տե ղե ակ էր ամե րի կա
ցի գնդա պետ, Կով կա սում դաշ նա կից նե րի ներ կա յա ցու ցիչ Հաս կե լը: Հար բոր
դը լուռ լսում էր: Ամե րի կե ան յանձ նա խում բը Կի լի կա յում գտնուող ամե րի կա
ցի նե րից տե ղե կա ցուեց նա եւ, որ Մուս տա ֆա Քե մա լը թուր քե րին հրահ րում է 
«արիւ նա հե ղու թե ան, թա լա նի եւ պա տե րազ մի» ար շա ւի, եւ հա յե րին թուր քե րի 
հետ թող նե լը «մարդ կա յին երե ւա կա յու թիւ նից վեր է»168: Խնդի րը բար դա նում 
էր նա եւ նրա նով, որ Կի լի կի ա յի մահ մե դա կան բնակ չու թիւ նը լաւ զի նուած էր: 
Բնակ չու թիւ նից զէն քը հա ւա քե լու ֆրան սի ա ցի նե րի բո լոր ջան քե րը յան գում էին 
մի այն նրան, որ հա ւաք ւում էր մի այն քրիս տո նե ա նե րի մօտ գտնուող զէն քը169: 

166 Вирабян Ваник. Документы армянской разведки ..., էջ 310:
167 Յով հան նի սյան Ռի չարդ Գ. Հա յաս տա նի հան րա պե տու թիւն, հա տոր 2, էջ 409:
168 Անդ, էջ 392:
169 Саакян, Էջ 85:
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Ամե րի կա ցի զի նուո րա կան նե րը «Հա յաս տա նից քշուած 40.000 ան պաշտ պան 
մահ մե դա կան նե րի» եւ Էրզ րու մում հա յե րի կող մից կո տո րուած հա զար թուր
քե րի մա սին մի «պատ մու թիւն» էլ լսե ցին Էրզ րու մում՝ Քե ա զիմ Կա րա բե քի րի 
հետ հան դիպ ման ժա մա նակ170: Հա ւա տա ցին թէ ոչ, յա մէ նայն դէպս Ջեյմս Հար
բոր դը Հոկ տեմ բե րին հե ռագ րում է Փա րիզ եւ Ուա շինգ տոն՝ տե ղե կաց նե լով, որ 
«Հա յերն ար տա կարգ վտան գի են թա կայ չեն թւում»171: Կի լի կի ա յում քե մա լա
կան նե րի կող մից Մա րա շի հա յե րի ջար դե րին մնա ցել էր երեք ամիս:

Քե մա լին/քե մա լա կան նե րին՝ միլ լի ա կան նե րին հա մակ րան քով լսում էին 
երկ րի արե ւել քում՝ Էր մա նիս տա նում, Արեւմ տե ան Հա յաս տա նի տա րած քում եւ 
Կի լի կի ա յում, որ տեղ հա յե րի դէմ յան ցա գոր ծու թիւն նե րի հա մար վա խը շատ 
մեծ էր, եւ առայժմ մի այն Քե մալն ու նրան մի ա ցած երիտ թուր քերն էին խոս
տա նում նրանց պատ ժից ազա տել: Խոս տա նում էին ազա տել, վա խեց նում էին 
հա յե րի վե րա դար ձով եւ լու րեր էին տա րա ծում հա յե րի բար բա րո սու թիւն նե րի 
մա սին: Կի լի կի ա յում չե թէ նէ րի ջո կատ նե րը կազմ ւում էին գլխա ու րա պէս յան
ցա գործ նե րից, դա սա լիք նե րից, նա եւ տե ղե րի պարզ գիւ ղա ցի նե րից, եր բէմն՝ 
հար կադ րան քով: Որոշ խմբեր նոյ նիսկ դի մադ րում էին քե մա լա կան նե րին: 
Տե ղի նոյ նիսկ թուրք բնակ չու թիւ նը առանձ նա պէս չէր շտա պում քե մա լա կան 
շարժ մա նը մի ա նա լու: Նրանք դեռ նոյ նիսկ չգի տէ ին ինչ պէս վե րա բե րել Քե մա
լի սկսած «հայ րե նի քի ազա տագ րու թե ան» գա ղա փա րին, քա նի որ երկ րի օրի
նա կան՝ սուլ թա նի իշ խա նու թիւ նը բա ցա յայտ դէմ էր ար տա յայտ ւում Քե մա լին 
եւ նոյ նիսկ բնակ չու թե անն առա ջար կում էր դի մադ րել «այդ ապս տամ բին»: Եթէ 
չհա շուենք դա տաս տա նից փախ չող երիտ թուրք առաջ նորդ նե րին, Քե մա լին մի
ա ցող նե րը դե ռեւս գլխա ւո րա պէս թաք նուող դա սա լիք նե րը, հա սա րա կու թիւ նից 
մեր ժուած քրէ ա կան յան ցա գործ նե րը եւ հա յե րի ջար դե րի ժա մա նակ աչ քի ըն
կած աւա զակ ներն էին: Չէր մի ա նում «ազ գը» Քե մա լին, մար դիկ սպա սում էին, 
թէ կշեռ քի նժա րը որ կող մը կը թե քուի՝ ապս տամբ նե րի՞, թէ՞ սուլ թա նա կան իշ
խա նու թե ան: Ստամ բու լի սուլ թա նա կան իշ խա նու թիւ նը իր հեր թին դա ւադ րու
թիւն ներ էր հիւ սում Քե մա լի դէմ: Ֆե րիտ փա շան նոյ նիսկ բա նակ ցու թիւն նե րի 
մէջ էր մտել քրդե րի հետ եւ «Սվա զի ազ գայ նա կան նե րին»՝ քե մա լա կան նե րին 
կամ, ինչ պէս ըն դունուած է ասել՝ միլ լի ա կան նե րին ջար դե լու դի մաց նրանց ան
կախ Քրդստան էր խոս տա նում: Երկ րի արեւ մուտ քում՝ Բոզ կու րում եւ Կո նի ա
յում քե մա լա կան ազ գայ նա կան նե րին անուա նում էին «Մի ու թիւն Եւ Առա ջա դի
մու թիւն»ի մի տար բե րակ եւ բա ցա յայտ ըմ բոս տա նում էին նրանց դէմ: Դրան 
մղում էին նա եւ «հա րուստ եւ ազ դե ցիկ մարդ կանց» տնե րի վրայ Քե մա լի «աշ
խար հա զօ րի»՝ փաս տա ցի յան ցա գործ զի նուած խմբե րի յար ձա կում նե րը: Հիւ
սիսարեւ մուտ քում միլ լի ա կան նե րի դէմ ոտ քի էր կանգ նել չեր քէզ Ահ մէդ Ան
զա ւու րը172: Ադա բա զա րում Իզ մի րի նախ կին վա լին անյա ջող փոր ձել էր արել 

170 Յով հան նի սյան Ռի չարդ Գ. Նոյն, էջ 411:
171 Անդ, էջ 417:
172 Жевахов, էջ 118:
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«միլ լի ա կան նե րին» մի աց նել Ֆե րիզ լի եւ Քեն դեկ գիւ ղե րի շրջան նե րում աւա
զա կու թե ամբ զբա ղուող չեր քէզ նե րին: Նո յեմ բե րի սկզբնե րին շուրջ հա զար զի
նուած չեր քէզ նե րի գլխա ւո րող Բե քիր Սա մի բէ յը Էս կի շե հի րի Միւ թա սար րիֆ 
Սա մի բէ յին գրած նա մա կով տե ղե կաց նում է, որ դի մադ րու թիւ նը դա դա րեց նե
լու եւ զէն քը վայր դնե լու միլ լի ա կան նե րի պա հան ջին չեր քէզ նե րը պե տա կան 
մա կար դա կի հա կոտ նե այ պա հանջ են դրել, իսկ Չեր քէզ Ֆա իկ բէյն ի վի ճա կի է 
միլ լի ա կան նե րի դէմ դուրս բե րել չորսհինգ հա զար զի նուած չեր քէզ նե րի: Հոկ
տեմ բե րին ար դէն ու րուագ ծուել էին նա եւ քրդե րի բա ժա նում նե րը՝ անգ լի ա ցի
նե րի հա մա կիր նե րը եւ միլ լի կան նե րին չմի ա ցած Քյոռ Հիւ սե յի նի խմբե րը դէմ 
էին դուրս եկել միլ լի ա կան նե րին, այդ թւում՝ քուրդ միլ լի ա կան նե րին, եւ ար դէն 
իսկ կռւում էին մի մե անց դէմ: Կ. Պօլ սում նստած Քուրդ Աբ դուլ Կա դըրն էլ անգ
լի ա ցի նե րի ակ նար կին էր սպա սում՝ Վան գնա լու, քրդե րին հա ւա քե լու եւ միլ լի
ա կան նե րի դէմ դուրս գա լու հա մար173: Ստեղ ծուած պայ ման նե րում Արե ւել քից 
Ադա նա տե ղա փո խուող հա յե րին ու ղեկ ցում էին անգ լի ա կան զի նուած պա հա
կախմ բի հսկո ղու թե ամբ, ին չի մա սին տե ղե կաց նում է Տիգ րան Դե ւո ե ան ցը:

Հոկ տեմ բե րի 15ին Սվա զի բնակ չու թե ան միլ լի կան նե րից դժգոհ մա սը 17 
կէ տից բաղ կա ցած բո ղոք է ու ղար կում Ռազ մա կան եւ Նե րիքն գոր ծե րի նա
խա րա րու թիւն նե րին՝ միլ լի կան նե րին անուա նե լով ատե լի երիտ թուր քա կան 
շարժ ման շա րու նա կող ներ, բո ղո քե լով Սվա զի երե ւե լի 200 մարդ կանց ան հե
տաց ման, վար չա կան աշ խա տող նե րի սպա նու թիւն նե րի, Էս կի շե հի րի եւ Թո քա
թի միւ թա սե րիֆ ներ Հիլ մի բէ յի եւ Կադ րի բէ յի սպա նու թիւն նե րի, տղա մարդ
կանց բռնի զի նուո րագ րե լու եւ զօ րա հա ւա քի, բռնթե ամբ հա ւա քուող փո ղե րով 
աւա զա կա յին խմբեր կազ մե լու եւ իւ րա ցում նե րի եւն մէջ եւ պա հան ջե լով վերջ 
դնել այդ ամէ նին, այ լա պէս դա հենց իրենք կ’անեն174: Քե մա լին հար կա ւոր էր 
շտա պէլ, այ լա պէս շատ դժուար կը լի ներ հա մո զել, որ իր շար ժու մը ժո ղո վոր դա
կան շար ժում է: Առա ջին հայ կա կան ջար դե րը կ’ոգե ւո րէ ին տա տա նուող նե րին 
եւ կը բարձ րաց նէ ին թուր քա կան «ազ գա յին ար ժա նա պատ ւու թե ան» նշա ձո ղը: 
Եւ դաս կը լի նէ ին կեն դա նի մնա ցած, վե րա դար ձող հա յե րին:

Թուր քա կան «ազ գա յին ար ժա նա պատ ւու թիւ նը» վե րա կանգ նե լու եւ Թուր
քի ան «հա յե րից ազա տագ րե լու» մէկ նար կի հա մար ընտ րուել էր Կի լի կի ան: 
1918ի Հոկ տեմ բե րի 30ին Անգ լի ա յի ու Օս մա նե ան կայս րու թե ան մի ջեւ Լեմ նոս 
կղզու Մուդ րոս նա ւա հանգս տում կնքուած զի նա դա դա րի 16րդ յօ դուա ծով սուլ
թա նա կան կա ռա վա րու թիւ նը պար տա ւո րուել էր թուր քա կան զօր քե րը դուրս 
բե րել Կի լի կի ա յից: 1918ի Նո յեմ բե րի 27ին Ֆրան սի ա կան ռազ մա կան իշ խա
նու թիւն ներն ստեղ ծել էին «Ալեք սանդ րէ թի Ինք նա վար Սան ջակ» վար չա տա
րած քա յին մի ա ւո րը: Ալեք սանդ րէ թում ար դէն տնօ րի նու թիւն էին անում Ֆրան
սի ա ցի նե րը եւ մեծ խոս տում նե րով օգ նում էին հա յե րի վե րա դար ձին Կի լի կիա: 

173 Вирабян Ваник. Документы армянской разведки...,  էջ 321:
174 Անդ, էջ 318 – 319:
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«Սի րի ա յում եւ Հա յաս տա նում» Ֆրան սի ա յի Գե րա գոյն Գլխա ւոր Կո մի սար 
Ֆրան սու ԺորժՊի կօն 1919ի սկզբին իր կա ռա վա րու թե ան անու նից կոչ էր արել 
տա րագ րու թե ան մէջ գտնուող կի լի կա հա յե րին վե րա դառ նալ հայ րե նիք եւ փո
խել կո տո րած նե րից այն տէղ խիստ փո խուած ազ գա յին կազ մի առ կայ պատ կե
րը:

Հա յե րը վե րա դառ նում էին: Հա յե րը վե րա դառ նում էին եւ հա ւա տա լով 
Ֆրան սի ա ցի նե րին, շատ վճռա կան էին տրա մադ րուած: Նրանք վստահ էին 
ֆրան սի ա կան պաշտ պա նու թե ա նը: Յու նի սին մօտ 150.000 հայ էր վե րա դար ձել 
Կի լի կիա, եւ նրանց թիւն աւե լա նում էր: Յու նիսՅու լի սին Կի լի կի ա յում գտնուած 
միջդաշ նակ ցա յին յանձ նախմ բի ամե րի կե ան հա տուա ծի տե ղե կու թիւն նե րով 
տա րած քի յոյն, ասո րի եւ քաղ դէ ա ցի զգա լի հա մայնք նե րի առ կա յու թե ան պայ
ման նե րում հա յե րի վե րա դար ձով քրիս տո նե ա նե րը շու տով մե ծա մաս նու թիւն 
կը կազ մե ին: Իսկ ոչ քրիս տո նե այ փոք րա մաս նու թիւն նե րը՝ քրդե րը, չեր քէզ նե
րը, ղը զըլ բաշ նե րը, ան սա րի նե րը, աւ շար նե րը, թուրք մէն նե րը, արաբ նե րի՝ ֆալ
լահ նե րի հետ բո լո րը մի ա սին մօտ 200.000 մարդ, իրենց խնդիր ներն ու նէ ին 
թուր քե րի հետ175 եւ եթէ ար մա տա կան դէմ չէ ին տրա մադ րուած ֆրան սի ա կան 
ներ կա յու թե ա նը, առ նուազն Քե մա լի թուր քա կան «ազ գա յին ազա տագր ման» 
հա մա կի րը չէ ին: Բայց նոյ նիսկ նրանք տագ նապ ներ ու նէ ին հա յե րի կո տո րած
նե րին եւ գոյ քի թա լա նին մաս նակ ցու թե ան եւ գոյ քը վե րա դարձ նե լու հնա րա
ւոր անհ րա ժեշ տու թիւ նից: Առա ւել եւս, որ 1919ի Ապ րի լի 16ին Ֆրան սի ա ցի նե րը 
հրա ման էին տա րա ծել, որով պար տա ւո րեց նում էին կեն դա նի մնա ցած եւ աք
սո րից ետ եկող հա յե րին եր կու ամ սուայ ըն թաց քում վե րա դարձ նել նրան ցից 
խլուած գոյ քը, այդ թւում՝ հո ղը: Ճիշտ է, հո ղի դէպ քում Թուր քե րին Հո ղա յին 
բան կը փոխ հա տու ցում էր վճա րում176: Դժուա րու թե ամբ, բայց Ֆրան սի ա ցի նե րի 
հար կադ րան քով տե ղա կան իշ խա նու թիւն նե րը յա ճախ դա տար կել էին տա լիս 
վե րա դար ձող հա յե րի բնա կա րան նե րը եւ յանձ նում տէ րե րին: Գոյ քի վե րա դար
ձի դէպ քե րը Կի լի կի ա յում դառ նում էին սուր բա խում նե րի առիթ177: Սա ու ղեկց
ւում էր հա յե րին թուր քե րի դէմ բռնու թիւն նե րում քե մա լա կան նե րի մե ղադ րանք
նե րով: Ֆրան սի ա ցի ակա նա տես հե ղի նակ Jean Bardouxը 1921ին գրում էր, որ 
ան զէն հա յե րին մե ղադ րում էին թուր քե րի դէմ բռնու թիւն նե րի նա խա պատ րաս
տու թիւն նե րում եւ դժուար է պատ կե րաց նել, թէ ինչ պէս խու սա փել աք սո րից վե
րա դար ձող դժբախտ նե րի եւ պա տե րազ մից, տե ղա հա նում նե րից ու կո տո րած

175 Յով հան նի սյան Ռի չարդ Գ., Նոյն, էջ 387 – 388:
176 Саакян Р. Г., Франкотурецкие отношения и Киликия в 1918–1923 гг. Изд. АН Армянкой 

ССР, Ереван, 1986 [Սահակյան Ռ. Գ. Ֆրանսթուրքական յարաբերութիւնները եւ Կիլի
կիան 19181923 թթ.], ՀՀ ԳԱԱ հրատարակչ., Երեւան, 1986], Էջ 86 (http://www.genocide.
ru/lib/sahakyan/cilicia.htm) (Վերջին այցելութիւնը՝ 15. 10. 2018 ): Գրքի հայերէն հրատա րա
կութիւնը եղել է 1970ին ( http://www.historyofarmenia.am/images/menus/381/TurqFransiakan
Haraberutyunner@evKilikian.pdf): Սոյն աշխատանքում օգտագործւում է ավելի ուշ ռուսե
րէն լեզուով հրատարակուածը (այսուհետ՝ Саакян):

177 Саакян, Էջ 88:
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նե րից ամա յա ցած տա րածք վե րա դար ձող ու հա յե րի լքուած գոյ քը իւ րաց նող 
դա սա լիք նե րի ու թա փա ռա կան նե րի մի ջեւ արիւ նա լի բա խում նե րից178:

Անընդ հատ խօ սե լով իր շարժ մա նը Անա տո լի ա յի բնակ չու թե ան «խան
դա վառ հա մակ րան քի» մա սին, Քե մա լը պէտք է Անա տո լի ա յում ընտ րու թիւն
ներ անց կաց նէր՝ Ստամ բու լի օրի նա կան իշ խա նու թիւն նե րին հա կակ շիռ ընտ
րո վի իշ խա նու թիւն ձե ւա ւո րե լու հա մար: Հաս կա նա լի է, որ ոչ ընտ րու թիւն ներ 
կազ մա կեր պե լու ժա մա նակ կար, ոչ հնա րա ւո րու թիւն, ոչ բնակ չու թե ան ցան կու
թիւն՝ մաս նակ ցե լու ապս տամբ Քե մա լի ան հաս կա նա լի «ընտ րու թիւն նե րին»: 
1919ի Հոկ տեմ բե րի վեր ջի Քե մա լի կազ մա կեր պած ընտ րու թիւն ներն, իհար կէ, 
ան ցան խայ տա ռակ, եղեգ նա հիւս զամ բիւղ նե րով եւ, իր իսկ խոս տո վա նու թե
ամբ՝ ընտ րու թիւն նե րի յանձ նա ժո ղո վի ան դամ նե րի նշա նա կո վի «պատ գա մա
ւոր նե րով» (1919ի ընտ րու թիւն ներն իրա կա նաց ւում էին եր կաս տի ճան՝ 1876ին 
ըն դու նուած օրէն քով: Նախ ընտր ւում էին ընտ րա կան յանձ նա ժո ղով նե րի ան
դամ նե րը, ով քեր յե տոյ իրենք էին ընտ րում պատ գա մա ւոր նե րին): Աշ խար հիկ 
Քե մա լի կամ քով որ պէս յանձ նա ժո ղով նե րի ան դամ ներ «ընտ րուել», փաս տա
ցի նշա նա կուել էին մահ մե դա կան նե րի կրօ նա կան առաջ նորդ նե րը՝ խո ջա նե րը, 
որ պէս զի սրանք պատ գա մա ւո րու թե ան թե կա նա ծու նե րից ընտ րեն «երկ րի եւ 
ազ գի շա հե րին հա մա պա տաս խա նող նե րին»: Ընտ րու թիւն նե րին, նոյ նիսկ ձե ւի 
հա մար, առ հա սա րակ չեն մաս նակ ցել փոք րա թիվ ժո ղո վուրդ նե րի եւ ոչմահ
մե դա կան նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը179: Բո լոր դէպ քե րում Քե մա լի այս «ընտ րո
վի իշ խա նու թիւ նը» հաս տա տեց Էրզ րու մի եւ Սվա զի որո շում նե րը՝ դրանց աւե
լաց նե լով Մուդ րո սի Հա մա ձայ նագ րով Բրի տա նի ա յի կող մից շրջա փա կուած 
արաբ նե րի բնա կու թե ան տա րածք նե րում հան րա քուէ անց կաց նե լու իրա ւուն քը 
եւ մաս նա ւո րեց նե լով մին չեւ պա տե րազ մը Ռու սա կան տի րա պե տու թե ան տակ 
գտնուող, ԲրեստԼի տովս կի Պայ մա նագ րով Թուր քի ա յին վե րա դար ձուած, 
պա տե րազ մից յե տոյ Հա յաս տա նին եւ Վրաս տա նին ան ցած Կար սի, Ար դա հա
նի եւ Բա թու մի տա րածք նե րում «երկ րորդ հան րա քուէ» իրա կա նաց նե լու հնա
րա ւո րու թիւ նը:

«Ընտ րու թիւն նե րի» փաս տը պի տի հաս տա տեր Քե մա լի իշ խա նու թե
ան իրա վուն քը: Ին չը չի նշա նա կում, իհար կէ, որ տե ղի «թուրք բնակ չու թիւ նը» 
սկսեց ըն դու նել Քե մա լի իշ խա նու թիւ նը: Ըն դու նուած որո շում ներն իրա կա նաց
նե լու հա մար Քե մա լին մեծ քա նա կու թե ամբ մար դիկ էին պէտք, իսկ նրան մարդ 
հա ւա քել ոչ մի կերպ չէր յա ջող ւում: Իր տխուր առօ րե ա յով զբա ղուած եւ զա նա
զան մա կար դակ նե րի պաշ տօ նե ա նե րի, ցե ղա պե տե րի ու քա ղա քա կան առաջ
նորդ նե րի հրահ րում նե րի մէջ խճճուած «ազ գին» չէր հե տաքրք րում քե մա լա կան 
ազ գայ նա կան շար ժու մը եւ դրա նկատ մամբ Անա տո լի ա յի բնակ չու թե ան «խան

178 Bardoux Jean, De Paris a Spa. La bataille diplomatique pour la paix française (février 1919octobre 
1920). Paris, 1921, էջ 311:

179 Անդ, էջ 121:
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դա վառ հա մակ րանքն» առայժմ ար տա յայտ ւում էր մի այն հա յե րից թա լա նուած 
գոյ քը չվե րա դարձ նե լու հոգ սով: Իսկ կեն դա նի մնա ցած հա յե րը շա րու նա կում 
էին վե րա դառ նալ հայ րե նիք:

1919ի Սեպ տեմ բե րին ֆրան սի ա կան եւ անգ լի ա կան իշ խա նու թիւն նե րի 
մի ջեւ կնքուած հա մա ձայ նագ րով Սի րի ա յում եւ Կի լի կի ա յում անգ լի ա կան զօ
րա մի ա ւո րում նե րը փո խա րին ւում էին ֆրան սի ա կա նով, եւ Հոկ տեմ բե րի 30ին 
ֆրան սի ա ցի նե րը մտնում են Մա րաշ: Ֆրան սի ա կան իշ խա նու թիւն նե րի հո վա
նա ւո րու թե ան տակ գտնուող Կի լի կիա, ինչ պէս ասուեց, որոշ չա փով հա յեր էին 
վե րա դար ձել՝ Մա րաշ, Ուր ֆա, Այն թապ, Ադա նա, Զէյ թուն, Հա ճըն, Սե բաս տիա, 
Մա լա թիա, շրջա կայ գիւ ղեր:

Քե մա լին յու սա հա տու թե ան էր հասց նում հա յե րի վե րա դար ձը եւ դրա 
դէմ պայ քա րէ լու տե ղա կան բնակ չու թե ան անվճ ռա կա նու թիւ նը: Չնա յած որե ւէ 
յստակ տե ղե կու թիւն չկայ 1919 – 20ի Կի լի կի ա յի բնակ չու թե ան թուե րի մա սին, 
եղած մօ տա ւոր տե ղե կու թիւն ներն էլ շատ տար բեր թուե րի մա սին են խօ սում, 
ակ նյայտ է, որ տա րած քը բազ մազգ եւ բազ մակ րօն էր, եւ տե ղա կան բնակ
չու թե ան մէջ «թուրք» անուա նուող նե րը նուազ թիւ ու նէ ին: Ըստ Կի լի կի ա յում 
1919 – 20ին ծա ռա յու թե ան մէջ գտնուած ֆրան սի ա կան սպայ Paul du Vռouի Ադա
նա յի վի լա յէ թում՝ Կի լի կի ա յի մի մա սում 1920ին կա յին մի այն 20.000 թուրք մահ
մե դա կան ներ (հա ւա նա բար նե րա ռուած չեն ալե ւի թուրք մէն նե րը), այն դէպ քում 
երբ հա յե րի թի ւը 120.000 էր, մյոս նե րի նը՝ 100.000 արաբ, 30.000 մաք սա նենգ 
քուրդ եւ ղզլբաշ («ղզլբաշ նե րի» թուի մէջ հա ւա նա բար նե րա ռուած են նա եւ ալե
ւի թուրք մէն նե րը), 28.000 յոյն, 15.000 չեր քէզ եւ ձի ա բոյծ ադըղ ներ, 5.000 ասո
րի եւ քաղ դէ ա ցի180: Սրանք 1920ի սկզբի Սի րի ա յի եւ Կի լի կի ա յի ֆրան սի ա կան 
Գե րա գոյն Կո մի սա րի ա տի պատ կե րաց րուած թուերն էին, որոնց հա մա ձայն 
Ադա նա յի Վի լա յէ թի բնակ չու թե ան ընդ հա նուր թի ւը հաշ ւում է 318.000 մարդ, 
այդ թւում՝ 175.000 մա հե մա դա կան ներ (նե րա ռե ալ ալե ւիղզլբաշ նե րը), 143.000 
քրիս տո նե ա ներ, որից 120.000ը՝ հա յեր: Կի լի կի ա յի մաս կազ մող Մա րա շի սան
ջա կը պաշ տօ նա պէս մտնում էր Հա լէ պի վի լա յէ թի մէջ եւ այս թուե րում Մա րա շը 
հա շուա ռուած չէ: Ռու բէն Սա հա կե ա նը, յղում անե լով Jung E. La rռvolte arabe. 
II Paris, 1925, էջ 152, 1920ի սկզբի հա մար ողջ Կի լի կի ա յի, այ սինքն Ադա նա յի 
Վի լա յէ թի եւ Մա րա շի Սան ջա կի բնակ չու թե ան ընդ հա նուր թի ւը հա մա րում է 
«500.000 մարդ, որից հա յեր՝ 150 – 160 հա զար, արաբան սա րի ներ՝ 120 հա զար, 
թուր քեր՝ 100 հա զար: Մյոս նե րը՝ 120 – 140 հա զար, քրդեր էին, չեր քէզ ներ, յոյ ներ, 
ասո րի ներ, քրիս տո նե այ սի րի ա ցի ներ եւլն: Մահ մե դա կան նե րի թի ւը ըստ այս 
աղ բյո րի հաս նում էր 270 – 280 հա զա րի, քրիս տո նե ա նե րի թի ւը՝ 220 հա զա րի: 
Եր րորդ աղ բյո րը Կի լի կի ա յի 1920ի բնակ չու թե ան վե րա բե րե ալ ֆրան սի ա կան 
իշ խա նու թիւն նե րի 1921ի սկզբին կազ մած աղյո սա կով հա շուետ ւու թիւնն է (SHD 
4H229), որը կազ մե լու հա մար օգ տուել են օս մա նե ան պաշ տօ նա կան վի ճա կա 

180 Véou. Paul du, La passion de la Cilicie. 19191922. Էջ 1):



Բ. ԹՈՒՐ ՔԻ Ա ՅԻ ՀԱՆ ՐԱ ՅԻՆ ԴԻՐ ՔՈ ՐՈՇ ՄԱՆ ՁԵ ՒԱ ՒՈ ՐՈՒ ՄԸ…338

գրու թիւ նից181: Հա շուետ ւու թե ան սկզբում զգու շաց ւում է, որ բե րուած թուե րին 
պետք է վե րա բե րել վե րա պա հու թե ամբ, յատ կա պէս քրիս տո նե այ բնակ չու թե
ա նը վե րա բե րող տե ղե կու թիւն նե րին: Ըստ այս աղ բյո րի Կի լի կի ա յի ընդ հա նուր 
բնակ չու թիւ նը 1921ի սկզբին կազ մում էր 590.000 մարդ, որից մահ մե դա կան նե
րի ընդ հա նուր թի ւը՝ 372 հա զար, որից թուր քեր՝ 140.000, ան սա րի ներ 100.000, 
ղզլբաշ ներ՝ 40.000, չեր քէզ ներ՝ 25.000, այլք (եզ դի, արաբ, գնչու, ռու մե լա ցի, 
բեր բեր, աֆ ղան, բուլ ղար եւլն)՝ 47.000 (ըստ այս աղ բյո րի թուր քե րը, Կի լի կի ա յի 
դէպ քում՝ հա ւա նա բար աւե լի շատ թուրք մէն նե րը եւ բալ կան նե րից փախս տա
կան նե րը, Կի լի կի ա յի մահ մե դա կան բնակ չու թե ան 37% էին, Կի լի կի ա յի ընդ հա
նուր բնակ չու թե ան՝ 28%ը), իսկ քրիս տո նե ա նե րը՝ 218.000 մարդ, որից հա յեր՝ 
125.000, յոյ ներ՝ 60.000, ասո րի ներ՝ 25.000, քաղ դե ա ցի ներ՝ 25.000, այլք՝ 5.500 
(ըստ այս աղ բյո րի հա յե րը քրիս տո նե այ բնակ չու թե ան 57% էին, ընդ հա նուր 
բնակ չու թե ան՝ 32%): Բո լոր երեք աղ բյոր նե րից եր կու ժո ղո վուրդ նե րի եւ ընդ հա
նուր բնակ չու թե ան թուե րը առա ւե լա գոյն նե րով հա շուե լու դէպ քում Կի լի կի ա յում 
թուր քե րի ամէ նա մեծ թի ւը 140.000 էր (Կի լի կի ա յի ընդ հա նուր բնակ չու թե ան՝ 
23.7%ը), հա յե րի ամէ նա մեծ թի ւը՝ 150 – 160.000 (Կի լի կի ա յի ընդ հա նուր բնակ չու
թե ան 27.1%ը): Յի րա ւի, չնա յած բո լոր կո տո րած նե րին Կի լի կի ա յում Քե մա լի հա
մար վե րա դար ձող հա յե րի թի ւը սպառ նա լի օ րէն շատ էր, թուր քե րի թի ւը՝ «թուր
քա կան հայ րե նիք» կա ռու ցո ղի հա մար յու սա հա տու թե ան հասց նող՝ նուազ: 
Քե մա լին յու սադ րո ղը Մա րա շի սան ջակն էր, որ տեղ թուր քե րի ամէ նա մեծ թի
ւը են թադ րա կան հա շուարկ նե րով մօտ 80.000 էր, մինչ դեռ Մա րա շում հա յե րի 
թիւն ամէ նա փոքրն էր՝ «1919ի կէ սե րին, Մա րա շում եւ այս քա ղա քի շրջա կայ
քում գտնուող առա քե լու թե ան մեր յե նա կէ տե րում հա յու թե ան թի ւը հաս նում 
էր քսան հա զա րի»՝ գրում է Մա րա շում ֆրան ցիս կե ան մի ա բա նու թե ան վան քի 
վա նա հայր Մա տերն Միւ րէն182: Ու րեմն Մա րա շում էլ կը սկսեն հա յե րին «դաս 
տալ»:

Հոկ տեմ բերՆո յեմ բե րին Քե մա լը սկսում է թռու ցիկ ներ տա րա ծել, որոն
ցում տե ղե կաց նում է «իս լա մի ժո ղովրդ»ին եւ «թուրք մահ մե դա կան ներ»ին, որ 
թուրք մտա ւո րա կա նու թիւ նը հսկա յա կան շար ժում է սկսել՝ պատ րաս տուե լով 
առա ջին հա րուա ծը հասց նել Իզ մի րի յոյ նե րին եւ Ան տի տաւ րո սի հայ կո ղոպ
տիչ նե րին եւ կոչ է անում արթ նա նալ. «Օ, իս լա մի աշ խարհ, օ, մահ մե դա կան 
թուր քեր, արթ նա ցէք, քա նի դեռ դուք լսում էք էզա նի ձայ նը, քա նի դեռ մեր 
հայ րե նի քը չի լցուել եկե ղե ցի նե րի զան գե րի ձայ նե րով»183: Այս պի սով «մահ մե

181 Voici un rapport du tout début de 1921 sur la population de Cilicie (SHD 4H229),–https://www.
eliecilicie.net/population.htm (Վերջին այցելութիւնը՝ 07. 09. 2018):

182 Մա տերն Մյու րե, Մա րա շի կո տո րա ծը (1920 թ. փետր վար) MaterneMuré, Le massacre de Ma
rache (Février 1920). Extrait du “Flambeau” revue belge des questions politiques et littéraires, 4e 
année, №1, janvier, 1921. Paris, 1921 Ֆրան սե րե նից թարգ մա նու թիւ նը Վ. Պո ղո սյա նի, «ՀՀ 
ԳԱԱ Հա յոց Ցե ղաս պա նու թե ան թան գա րան ինս տի տու տի հրա տա րակ չու թիւն», Երե ւան, 
2001, էջ 9 (այ սու հետ՝ Մա տերն Մյու րե):

183 Թեր զե ան Սոկ րատ, Հա ճը նի Ու թամ սեա Դիւ ցազ նա մար տը, Բուե նոս Այ րես, 1956, էջ 211:
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դա կան թուր քե րի» վրա մաս նա ւոր պար տա ւո րու թիւն է դրւում՝ «իս լա մի աշ
խարհ»ը եւ «մահ մե դա կան թուր քե րը» դառ նում են կամ մէկ ընդ հան րու թիւն, 
կամ՝ առ նուազն՝ եր կու հա ւա սար կող մեր: Էրզ րու մի, Սվա զի Կոնգ րես նե րում եւ 
Հոկ տեմ բե րի ընտ րու թիւն նե րին մոլ լա ներն ու խո ջա նե րը առա ւե լա գոյն ներդ
րում էին ու նե ցել «ազ գա յին» անուա նուած շարժ ման գոր ծին, բայց ի տար բե րու
թիւն «մահ մե դա կան քրդե րի», «մահ մե դա կան թուր քե րը» չէ ին «արթ նա նում», 
շա րու նա կում էին յա պա ղել՝ հար կադ րե լով աշ խար հիկ Քե մա լին ու ժե ղաց նել 
կրօ նա կան հռե տո րու թիւ նը184, «ազ գա յին» անուա նուած շարժ ման յոյ սը կա պել 
կրօ նա կան մի աս նա կու թե ան եւ հա ւա քա կան «մահ մե դա կան թուր քի» հետ՝ 
աւե լի ու աւե լի մեծ շեշ տադ րում ներ անե լով «էզա նի ձայ նին» եւ հա յե րի հան
դէպ ատե լու թե ա նը: Եւ դրանք սկսում էին տալ իրենց պտուղ նե րը:

1919ի Նո յեմ բե րին, Քե մա լի «ազ գայ նա կան շարժ ման» ծա ւալ ման ճի գե
րին զու գա հեռ, Ֆրան սի ա ցի նե րը շա րու նա կում էին ամ րաց նել Մա րա շի, Ուր
ֆա յի, Այն թա պի պաշտ պա նու թիւ նը: Բայց շու տով, Նո յեմ բեր ամ սից այդ ամէ նը 
փոխ ւում է: Զէյ թուն վե րա դար ձած Լե ւոն Նո րաշ խար հե ա նը այդ օրե րի մա սին 
գրում է. «Պօլ սէն զա տուե լով…փախս տա կան զօ րա կա նը՝ Քե մալ սկսած էր վե
րա կեն դա նա նալ, ոգե ւո րուիլ: Իր պրո պա գան դիստ նե րը ամէն տեղ կը վխտա
յին եւ քա րոզ չու թիւն ներ կ’ընէ ին կե ա ւուր նե րուն դէմ: Թուրք բնակ չու թիւ նը ոտ
քից ցգլուխ զի նուած էր… Անգ լի ա ցի նե րուն Մա րա շէն քա շուի լը եւ անոնց տեղ 
ֆրան սա ցի նե րուն գա լը շրջա կայ թուր քե րուն աւե լի կատ ղած դրու թե ան մը 
մէջ դրաւ»185: Նո յեմ բե րի սկզբին սպան ւում են զէյ թուն ցի եր կու հայ նպա րա
վա ճառ ներ: Նո յեմ բե րի եօ թին իմա նում են, որ Քե մա լը հե ռա գիր է ու ղար կել 
գայ մա գա մին՝ «Ձեռ քի տակ եղած ու ժե րով գոր ծո ղու թիւն սկսել»186: Վե րա դար
ձած զէյ թուն ցի նե րը խորհր դակ ցում են եւ որո շում ամէն գնով գրգռու թիւն նե րի 
առիթ չտալ, բայց զի նուել եւ պատ րաստ լի նել դի մադ րե լու: Նրանք կա րո ղա
նում են պա ղա րիւն մնալ եւ վրէժխն դիր չլի նել նոյ նիսկ ոստ կա նա պետ Օս ման 
Ազ միի՝ մի խումբ հե ծե ալ նե րով Զէյ թուն գա լու ժա մա նակ, այն Ազ միի, որ 1915ին 
բազ մա թիւ զէյ թուն ցի նե րի մա հուան էր հասց րել ան ձամբ, եւ վե րա դար ձած նե
րի մէջ էին նրանց ըն տա նիք նե րի ան դամ ներ՝ ծնող, որ դի, եղ բայր…: Զէյ թուն
ցի նե րը հա րե ւան գիւ ղե րի մահ մե դա կան բնակ չու թիւ նից թշնա ման քի դրսե
ւո րում ներ չէ ին տես նում եւ, ինչ պէս գրում է զէյ թուն ցի Ն. Զէյ թուն ցե ա նը, եթէ 
իշ խա նու թիւն նե րը նրանց չգրգռէ ին հա յե րի դէմ, այդ մար դիկ ոչ մի վատ բան 
չէ ին անի187: Զէյ թուն ցի նե րը դրա ցի թուր քե րից տե ղե կու թիւն են ստա նում, որ 
կրկնւում է ոչվաղ ան ցե ա լը. «Զէյ թու նի հիւ սիսարե ւել քը, եր կու ժամ հե ռու 
գտնուող գիւ ղին պե տը՝ Ապուլ Օղ լու Օմա րը զօ րա նոց կը հաս նի եւ կը պատ

184 Шлыков В. И., Под знаменем Аллаха, էջ 7898:
185 Նո րաշ խար հե ան Լե ւոն, Զէյ թու նը 1914 – 1921 թթ., ՀՍՍՀ ԳԱ հրա տա րակ չու թիւն, Երե ւան, 

1984, էջ 148:
186 Նո րաշ խար հե ան, էջ 148:
187 Զեյ թուն ցե ան Ն. Զեյ թու նի վեր ջին դէպ քե րը (1919 – 1921), Ալեք սանդ րիա, 1922, էջ 111:
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մէ. Էլ պիս թա նի ոս տի կա նա պետ Մխի թա րը, բան տին դռնե րը բա նա լով, բո լոր 
ոճ րա գործ նե րը ազատ կը ձգէ եւ կը զի նէ եւ կը յայ տա րա րէ իրենց, թէ ուր որ 
կե ա ւուր գտնեն՝ չխնա յեն: Բո լոր շրջան նե րու թուրք գիւ ղա պե տե րը Էլ պիս թա
նէն, Մա րա շէն զէնք առ նե լով ժո ղո վուր դին կը բաժ նեն: Օս ման Չա ւուշ, կա ռա
վա րու թե ան հրա հան գով (խօս քը ապս տամբ Քե մա լի կա ռա վա րու թե ան մա սին 
է – Հ. Խ.) եւ խումբ մը աւա զակ նե րով Զէյ թու նի շրջա կա նե րէն չի հե ռա նար առի
թէն օգ տուե լու հա մար: Քե մա լա կան զի նուո րա կան ներն ամէն տեղ կը վխտան, 
կը քա րո զեն, կը կազ մա կեր պեն եւ կը զի նեն»188: Սպա նուած նե րի հար ցով հա
յե րը դի մում են Ֆրան սի ա ցի նե րին, ներ կա յաց նում փաս տեր, սա կայն վեր ջին
ներս «տե ղա կան հարց է» ասե լով՝ խնդի րը փա կում են: Թուրք գայ մա գա մը 
երդ ւում է՝ «զրպար տու թիւն է, բա ցար ձակ զրպար տու թիւն»189: «Տե ղե ակ չեմ, 
փա շա, տե ղե ակ չեմ»ի այս տար բե րա կը շա րու նա կում էր աշ խա տել: Իս կա պէ՞ս 
չէ ին հաս կա նում ֆրան սի ա ցի նե րը խնդրի լրջու թիւ նը, թէ՞ ար դէն Քե մա լի հետ 
ան ջատ հա մա ձայ նու թիւն էին զար գաց նում:

Մյոս կող մից, սա կայն, Քե մա լի կո չը՝ գայ մա գա մի «ձեռ քի տակ եղած 
ու ժե րով գոր ծո ղու թիւ նը» չէր ծա ւալ ւում: Հնա րա ւոր է նա եւ՝ գայ մա գա մը վա
խե նում էր Ստամ բու լի օրի նա կան իշ խա նու թիւն նե րից եւ մի այն ձե ւաց նում էր, 
թէ են թարկ ւում է Քե մա լին: Նո յեմ բե րի կէ սե րին «ձեռ քի տակ եղած ու ժե րով 
գոր ծո ղու թիւ նից» ար դիւնք չստա ցած Քե մա լին յա ջող ւում է Կի լի կի ան կրկին 
հա յա թա փե լու գոր ծո ղու թիւն ներն այլ կերպ հա մա կար գել: Այդ կա րե ւոր գոր
ծը նա վստա հում է 1918ին ադր բե ջա նա հա յե րի, մաս նա ւո րա պէս Բա քուի հա յե
րի ջարդն իրա կա նաց րած Նու րի փա շա յի համ հար զին՝ Ասա ֆին, ով այ դու հետ 
պի տի կրի Կը լըչ Ալի (Թուր Ալի) անու նը: Ստամ բու լի իշ խա նու թիւն նե րից մեր
ժուած Էն վէ րի եղ բօ րոր դու համ հար զը նոր տէր էր փնտրում, եւ Քե մա լը ու րախ 
էր այդ տէ րը լի նել: Նա խա պատ րաս տե լով Կի լի կի ան հա յե րից մաք րե լու գոր ծո
ղու թիւն նե րը, Դեկ տեմ բե րի 5ին եւ 6ին Քե մա լը Բե քիր Սա միի ներ կա յու թե ամբ 
զրու ցում է Ֆրան սի ա յի՝ Սի րի ա յի եւ Կի լի կի ա յի գլխա ւոր կո մի սար, Բէյ րու թից 
Քե մա լի հետ հան դիպ ման նպա տա կով Սվազ (Սե բաս տիա) ժա մա նած Ֆրան
սուա ԺորժՊի կօ յի հետ, վա խեց նում է նրան Սի րի ա յի, Իրա քի, Մի ջա գետ քի 
ինչ որ անո րոշ արա բա կան ռազ մա կան կազ մա ւո րում նե րով, սպառ նում է «ալե
կո ծուած բնակ չու թե ան» ան կան խա տե սե լի պոռթ կում նե րով եւ նրան «յու սադ
րում», որ ին քը պատ րաստ է հա մա գոր ծակ ցել Ֆրան սի ա յի հետ պայ մա նով, որ 
«մեր ան կա խու թիւ նը այլ ազ գե րի հա մե մատ պի տի պաշտ պա նուի», խոս տա
նա լով ժա մա նա կա ւո րա պէս ռազ մա կան գոր ծո ղու թիւն նե րը Կի լի կի ա յում դա
դա րեց նել190:

Մի կողմ թող նե լով այս հան դիպ ման քա ղա քա կան հե տե ւանք նե րի հար
ցը, կա րե ւոր է շեշ տել, որ Ֆրան սի ա յի պաշ տօ նա կան ներ կա յա ցուց չի հան դի

188 Նո րաշ խար հե ան, էջ 150:
189 Անդ:
190 Саакян, էջ 129:
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պու մը սպստամբ Քե մա լի հետ մի ան գա մից եւ կտրուկ բարձ րաց նում է վի ջի նիս 
կշի ռը: Քե մա լի բո լոր քա րոզ չա կան հնար ներն այն քան չէ ին ազ դել Կի լի կի ա յի 
մահ մե դա կան բնակ չու թե ան պատ կե րա ցում նե րին, որ քան այդ այ ցե լու թիւ նը: 
Թուրք հե ղի նակ Օ. Քիւրք չի ւօղ լուի գնա հատ մամբ այդ հան դի պու մը բազ մա
պատ կեց յար գան քը թուրք ազ գայ նա կան նե րի նկատ մամբ191: Ֆրան սի ա ցի Պ. 
Ռե դա նը գրում է, որ այդ հան դի պու մից յե տոյ գիւ ղե րում լու րեր տա րա ծուե
ցին, որ ֆրան սի ա ցի նե րը քե մա լա կան նե րի վա խից լքում են Կի լի կի ան192, մյոս 
կող մից էլ քե մա լա կան ներն այդ այ ցե լու թիւ նը գնա հա տե ցին որ պէս իրենց ան
պաշ տօն ճա նա չում, բարձ րա ցաւ նրանց ինք նագ նա հա տա կա նը եւ բա րո յա կան 
ոգին193:

Ֆրան սուա ԺորժՊի կօ յի հետ հան դի պու մից եւ «ռազ մա կան գոր ծո ղու
թիւն նե րը Կի լի կի ա յում դա դա րեց նե լու» խոս տու մից ան մի ջա պէս յե տոյ քե մա
լա կան ներն աւե լի գոր ծուե այ են դառ նում, ճա նա պարհ նե րին տե ղի են ու նէ նում 
հա յե րի նոր սպա նու թիւն ներ, «քե մա լա կան գոր ծա կալ նե րը ամէն կողմ ցրուած 
ժո ղո վուր դը կը կազ մա կեր պէ ին: Եր թե ւե կը դադ րած էր: Կա ռա վա րիչ Եա հիա 
միշտ բա րե ա ցա կամ վե րա բեր մունք ցոյց կու տար եւ կ’աշ խա տէր ի նպաստ մե
զի ար տա յայ տուիլ: Մեր (Զէյ թու նի) առ ջեւ մի այն Մա րա շի ճամ փան՝ Վար դա
պե տի կա մուր ջը բաց էր, որով հե տեւ Մա րա շէն մին չեւ կա մուրջ ֆրան սա կան 
հե ղի նա կու թիւ նը ի զօ րու էր, իսկ կա մուր ջէն աս դին՝ մեր հե տա խոյզ խում բե րը 
միշտ ան պա կաս էին»194: Մա րա շում, սա կայն, որ տեղ ֆրան սի ա ցի ներն ամ րա
ցել էին, դրու թիւնն աւե լի լաւ չէր: Այդ օրե րին Մա րա շում ապ րած Մա տերն Միւ
րէն գրում է. «…քե մա լա կան նե րի մե քե նա յու թիւն նե րին, որոնք ղե կա վար ւում 
էին տե ղա կան կա ռա վա րու թե ան կող մից, որե ւէ մէ կը չխո չըն դո տեց, չնա յած 
դրանք դրսե ուոր ւում էին օրը ցե րե կով, յատ կա պէս 1919 Դեկ տեմ բեր եւ 1920 Յու
նուար ամիս նե րին՝ քա ղա քի եւ նրա շրջա կայ քի բնա կիչ նե րին հե տե ւո ղա կա
նօ րէն զէն քեր ու ռազ մամ թերք ներ բա ժա նե լու, մի քա նի գնդա ցիր ներ քա ղաք 
տե ղա փո խե լու, տնե րի պա տե րի մէջ հրակ նատ ներ փո րե լու մի ջո ցով եւ, վեր
ջա պէս, խռո վու թե ան բռնկու մից մէկ շա բաթ առաջ մի բար րի կա դի կա ռու ցու
մով»195:

Այս ամէ նը տես նող Մա րա շի ֆրան սի ա կան ռազ մա կան ղե կա վա րու
թիւ նը Դեկ տեմ բե րի 15ին, Մա րա շում կա յա ցած թուրք երե ւե լի նե րի ժո ղո վում 
հայ տա րա րում է, որ իրենք չեն կռուե լու թուր քե րի դէմ, որ իրենց նպա տա կը 
խա ղա ղու թիւն ապա հո վելն ու երկ րի վե րա կանգն ման հար ցում թուր քե րի հետ 

191 Саакян, Էջ 55:
192 Redan Pierre, La Cilicie et le problème ottoman. Préface par René Pinon, Paris, 1921, էջ 93 

(Հղվում է ըստ Саакян Р. Г. Франкотурецкие отношения…, Էջ 55):
193 Саакян, Էջ 55:
194 Նո րաշ խար հե ան, էջ 151:
195 Մա տերն Մյու րե, էջ 11:
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հա մա գոր ծակ ցելն է196: Քե մա լա կան նե րը, սա կայն, ո՛չ խա ղա ղու թիւն էին ու զում, 
ո՛չ հա մա գոր ծակ ցու թիւն: Նրանք ու զում էին վե րա դար ձած հա յե րին կո տո րել, եւ 
դա բո լո րին տե սա նե լի էր, այդ թւում՝ հա յե րին Կի լի կիա վե րա դարձ րած ֆրան
սի ա ցի նե րին. հա յերն անընդ հատ դի մում էին նրանց՝ ու շադ րու թիւն հրա ուի րե
լով բա ցա յայտ պա տե րազ մի նա խա պատ րաս տու թիւն նե րին, բայց ֆրան սի ա
ցի նե րը յա մա ռօ րէն գե րա դա սում էին «չնկա տել» դրանք: Հա յե րին կո տո րե լու 
առա ջին թի րա խը պի տի Մա րա շի սան ջա կը լի ներ, թէ կուզ այն պատ ճա ռով, որ 
Կի լի կա յի ողջ տա րած քում մահ մե դա կան նե րը, այդ թւում թուր քե րը 1915ի ջար
դե րից եւ աք սոր նե րից յե տոյ մի այն այս տէղ էին մե ծա մաս նու թիւն կազ մում, հա
մա պա տաս խա նա բար մահ մե դա կան նե րը՝ 136.000, որից թուր քե րը՝ մօտ 80.000 
մարդ: Հա յե րի թիւն այս տէղ կազ մում էր ըն դա մէ նը մօտ 20.000 մարդ: Հա յե րի 
կո տո րա ծը Մա րա շում կը լի ներ թուր քա կա՛ն, ո՛չ թէ մահ մե դա կան տար րե րի 
յաղ թա նակ, կը վե րա կանգ նէր թուր քա կա՛ն «ազ գա յին ար ժա նա պատ ւու թիւ նը» 
եւ ինք նավս տա հու թիւ նը, կը հաս տա տէր ոչ թէ «մէկ հո րից սե րուած» մահ մե դա
կա նու թե ան», այլ միլ լի ա կա նու թե ան թուր քա կա նու թեա՛ն իրա ւուն քը:

«ՅԱՆՈՒՆ ԴՐԱՑԻՈՒԹԵԱՆ ԵՒ ՀՆԱՄԷՆԻ 
ԲԱՐԵԿԱՄՈՒԹԵԱՆ»: ՀԱՅՐԵՆԻՔԻ 
ԱԶԱՏԱԳՐՈՒԹԵԱՆ ՆՈՐ «ՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳ»
Քե մալԺորժ Պի կօ հան դի պու մից յե տոյ, Դեկ տեմ բե րի երկ րորդ կէ սից 

Կի լի կի ա յի բո լոր հայ կա կան քա ղաք նե րում եւ շրջա կան նե րում հա յե րի հա մար 
լրա ցու ցիչ մեծ դժուա րու թիւն ներ են սկսւում: Դեկ տեմ բե րի 16ից յե տոյ կտրւում 
են զէյ թուն ցի նե րի կա պե րը ար տա քին աշ խար հի հետ. նրանք այ լեւս դժուա րա
նում էին տե ղե ակ լի նել եւ հաս կա նալ՝ ինչ է կա տար ւում: Շու տով, սա կայն, Դեկ
տեմ բե րի 22ին Զէյ թու նի հա յե րի առաջ նորդ նե րին Ալ բիս թա նի զի նուո րա կան 
ներ կա յա ցու ցիչ նե րը հրա ւի րում են եւ տե ղե կաց նում. «Մենք որո շած ենք մեր 
արե ան գնով ֆրան սա ցի նե րը ոչ մի այն մեր շրջան նե րէն, այլ նոյ նիսկ Կի լի կի
ա յէն դուրս վռնտել: Մեր առա ջար կը ձե զի հե տե ւե ալն է. պէտք է բա ցար ձակ 
չէ զո քու թիւն պա հել, ոչ մե զի, ոչ ալ անոնց հետ: Կը խոս տա նանք ամէ նայն դիւ
րու թիւն եւ աջակ ցու թիւն ձե զի»: Առա ջար կում են նա եւ այդ ամէ նը տե ղե կաց
նել Մա րա շի հա յե րին՝ «յա նուն դրա ցի ու թե ան եւ հնա մէ նի բա րե կա մու թե ան 
(ընդգ ծու մը իմն է – Հ. Խ.)»197:

Կի լի կի ա յում վե րա հաս տա տուող հա յե րը դեռ չգի տէ ին, որ ֆրան սի ա
ցի նե րի մէջ երկ ւու թիւն է առա ջա ցել: Քե մա լը ԺորժՊի կօ յի մի ջո ցով նրանց 
«վստա հու թիւն» էր հայտ նել եւ պարզ չի՝ թուր քե րի վստա հու թիւ նը շո յո՞ւմ էր 

196 Նոյն:
197 Նո րաշ խար հե ան, էջ 152:



«ՅԱՆՈՒՆ ԴՐԱՑԻՈՒԹԵԱՆ ԵՒ ՀՆԱՄԷՆԻ ԲԱՐԵԿԱՄՈՒԹԵԱՆ»… 343

ֆրան սի ա ցի նե րի ինք նա սի րու թիւ նը, թէ՞ կար ծում էին, որ Քե մա լի «վստա հու
թիւ նը» Ֆրան սի ա յի կշի ռը բարձ րաց նում է Խա ղա ղու թե ան դե ռեւս ըն թաց քող 
հա մա ժո ղո վում: Նրանք, իհար կէ, չգի տէ ին, որ իտա լա ցի նե րի, անգ լի ա ցի նե րի, 
ամե րի կա ցի նե րի հետ հան դի պում նե րում Քե մա լը միշտ մաս նա ւոր վստա հու
թիւն էր հայտ նում ա՛յդ երկ րին «պայ մա նով, որ Իտա լի ան (Անգ լի ան, ԱՄ Նը…) 
իրենց հայ րե նի քին չվնա սի»: Իսկ Կի լի կի ա յում վե րա հաս տա տուող հա յե րը 
դեռ չգի տէ ին, որ ֆրան սի ա ցի նե րի մէջ խմո րում ներ են սկսւում: Այս պէս թէ այն
պէս, չնա յած Քե մա լը խոս տա ցել էր Կի լի կի ա յում ռազ մա կան գոր ծո ղու թիւն ներ 
չսկսել, Կի լի կի ա յի բո լոր հայ կա կան քա ղաք նե րում Դեկ տեմ բե րի երկ րորդ կէ
սից հա յե րի հա մար մեծ դժուա րու թիւն ներ են սկսւում:

1920ի սկզբին թուր քա կան զօր քե րը գրո հում են Մա րա շի մեր ձա կայ քի 
ֆրան սի ա կան զօր քե րը: Մեծ հե րո սու թիւն էր Քե մա լի կող մից մէկ ամիս խոս
տու մը պա հել: Այդ ժա մա նա կը, թե րեւս, նրան անհ րա ժեշտ էր որոշ ու ժեր հա
ւա քե լու հա մար: Թուր քե րը Զէյ թու նի հա յե րին կրկին ան մի ջա պէս յի շեց նում են 
«մեր վա ղե մի բա րի դրա ցի ու թիւ նը». «1920 Յու նուա րի 10ին Պե լէ նի գիւ ղա պետ 
Ահ մէտ աղա եւ քերթ մեն ցի երե ւե լի ներ… Ջե մուկ կը հրա ւի րեն Ասա տուր Կիւլ
վա նէ սե անն ու այս տո ղե րը գրո ղին… Անոնք կ’ըսեն. «ֆրան սի ա կան բա նա կը 
ամ բող ջո վին Մա րա շին տէր դար ձած է, օրըս տօ րէ յա ւե լում կ’ու նէ նայ. եկե ղե
ցի, դպրոց, մզկիթ ֆրան սի ա կան զի նուոր նե րով լե ցուած է: Քե մա լա կան կա
ռա վա րու թիւ նը թէ եւ տեն դոտ գոր ծու նէ ու թե ան մէջ է ու կը պատ րաս տուի, կը 
զի նէ ժո ղո վուր դը եւ կը պատ րաս տի Մա րա շի վրայ յար ձա կե լու, բայց անօ գուտ 
է, ժո ղո վուր դը յու սա հատ է եւ ընկ ճուած: Օս մա նի է յի ոս տի կա նա պետ Հրանտ 
Մա լո յե ա նը այս օրերս Սա րը լար թուրք գիւ ղը եկած է ու բո լոր այն կող մի թուրք 
երե ւե լի նե րը շղթա յա կապ տա րած է: Յա մառ լու րեր կը շրջին, թէ մօտ օրէն 
այս կող մե րը պի տի գրա ւուին, որով եկած ենք խնդրե լու ձեզ մէ, որ մեր վա
ղե մի դրա ցի ու թիւ նը շա րու նա կուի եւ թոյլ չտաք, որ oտար նե րու ոտնձ գու թե
ան են թար կուինք: Փո խա րէ նը մենք պատ րաստ ենք ձե զի հարկ եղա ծին պէս 
ծա ռա յե լու»198: Թուր քա կան «մեր վա ղե մի դրա ցի ու թե ան» եւ «ձե զի հարկ եղա
ծին պէս ծա ռա յե լու» հա ւաս տի ա ցում նե րի հայ կա կան փոր ձը զրոյ ցի հայ մաս
նա կից նե րին յու շում էր, որ Մա րա շի հա յե րի դրու թիւ նը լաւ չէ, իսկ Զէյ թու նին 
սպառ նա ցող վտան գը դառ նում է շօ շա փե լի օ րէն առար կա յա կան, յատ կա պէս, 
որ տե ղա կան «կա ռա վա րու թիւ նը իրեն կենտ րոն ընտ րած էր Գրլա ւու քը՝ Զէյ
թու նէն եր կու ժամ հե ռու՝ դէ պի արե ւելք, Տոն Լե ռան ստո րո տը, Ջեր մու կի դաշ
տը: Միւ տիւ րին քով տե ղա ւո րուած էին 1500 թուրք չե թէ ներ՝ շրջա կայ թուրք 
գիւ ղե րէն հա մախմ բուած, որով մենք եւս ստի պուած էինք ար թուն մնալ»199: 
Այս զրոյ ցից եր կու շա բաթ անց, Յու նուա րի 26ին «հա րա ւա յին սահ մա նա պահ 
տղա նե րը լուր բե րին, թէ Ֆռնու զի կող մէն կրա կո ցի ձայն կը լսուի: Ձիւ նը կը 

198 Անդ, էջ 155:
199 Անդ, էջ 155:
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տե ղար, իսկ բուքն ու մրրի կը կատ ղած… արիւն ռուշտ ամ բո խը շրջա կայ քի 
Թա նըր, Տէ օն կէլ, Չու գուրՀի սա րի հայ բնա կիչ նե րը պա շա րած, բո լո րը սու
րէ ան ցու ցած էին եւ սկսած գիւ ղին աւա րը բաժ նել»200: «Գո չող գիւ ղէն մի այն 
13 հո գի կրցած էին ազա տիլ, 53 մա նուկ, ծեր, կին, երի տա սարդ՝ գիւ ղին առ
ջե ւը անգ թօ րէն խող խո ղուած էին»201: Հա յե րի հան դէպ թուր քա կան «վա ղե
մի բա րի դրա ցի ու թիւ նը» գոր ծո ղու թե ան էր վե րա ծուել: Մա րա շի սար սա փե լի 
կո տո րած նե րին դե ռեւս ան տե ղե ակ զէյ թուն ցի նե րը մի այն Փետ րուա րի 1ին են 
կա րո ղա նում մարդ ու ղար կել Մա րաշ՝ իմա նա լու իրենց սպա սուող վի ճա կը: 
Պար զուեց, որ ֆրան սի ա կան զօր քե րը լքել են հա յե րին: «Մա րա շի Ազ գա յին Մի
ու թե ան ատե նա պե տը՝ Արամ Պաղ տի կե ան, կը գրէր. «Մա րաշ արե ան մէջ կը 
լո ղայ, մին չեւ այ սօր 11 հա զար կո րուստ ու նինք, թշուա ռու թիւ նը ծայր տուած 
է, օգ նու թե ան հա սէք»: Ս. Աս տուա ծա ծին եկե ղե ցին, որ կը գտնուէր Մա րա շի 
արեւմ տե ան կող մը, բար ձուն քի վրայ եւ որ ֆրան սա կան զի նուո րա կան ամէ
նա զօ րա ւոր դիրքն էր, թուր քե րու կող մէ գրա ւուած էր, մէ ջը ապաս տա նող 800 
հո գին՝ ծեր, պա ռաւ, մա նուկ, ողջողջ այ րուած էին: Ֆրան սա կան բա նա կը ոչ 
մի այն չէր փու թա ցած օգ նե լու ան պաշտ պան հա յե րը, այ լեւ չէր ձգած, որ Քա
ռա սուն Մա նուկ եկե ղեց ւոյ մէջ գտնուած հա յե րը եր թան եւ ազա տեն իրենց 
արե նա կից նե րը: Եւ այդ պէս օր ցե րե կով բո լո րը ֆրան սա կան բա նա կին քի թին 
տակ ող ջա կի զուած էին: Մա րա շի երեք չոր րոր դը կրա կի բո ցե րուն կուլ գա ցած, 
հայ կի ներ եւ կոյ սեր բռնա բա րուած, ան մեղ երե խա ներ խոշ տան գուած էին: 
… Ֆրան սա կան բա նա կը, առանց ժո ղովր դին լուր տա լու, կը քա շուի… բռնու
թիւն, բռնա բա րում, խոշ տան գում ներ ան պա կաս էին, իսկ մնա ցե ալ բե կոր նե րը 
մաս նա ւոր հաս տա տու թիւն նե րում հսկո ղու թե ան տակ առ նուած էին»202: Կը լըչ 
Ալին «փա ռա ւոր» էր աշ խա տել, Բա քուի հա յե րի կո տո րած նե րի փոր ձը լաւ էր 
իւ րաց րել: Քե մա լը կա րող էր լի ա բե րան խօ սել «ազա տա տենչ թուրք ժո ղովր
դի ան կա ռա վա րե լի պոռթ կում նե րի» մա սին, խրա խու սուող «պոռթ կում նե
րը»՝ ջար դե րը, եր կար տա տա նում նե րից յե տոյ, վերսկ սուել էին: Յայտ նա պէս 
սխալ ւում կամ ճիշտ չի ասում Թա նէր Աք չա մը, թէ «Ողջ ազա տագ րա կան պա
տե րազ մի ըն թաց քում զի նա դա դա րի պայ ման նե րը վե րահս կե լու նպա տա կով 
Անա տո լի ա յում գտնուող Ան տան տի «ռազ մա կան կազ մա ւո րում նե րի դէմ ոչ մի 
կրա կոց չի եղել: Առա ջին կրա կո ցը եղել է մի այն Տէ օրթ Եո լում 1918ի Դեկ տեմ
բե րի 19ին, եւ կրա կել են ֆրան սի ա կան զի նուո րի հա մազ գես տով հա յի վրայ, 
որը վե րա դար ձել էր վրէժխնդ րու թե ան նպա տա կով…Թուր քե րը ոչ մի այն անգ
լի ա կան օկու պա ցի ա յին դէմ չէ ին, այ լեւ ու զում էին այդ օկու պա ցի ան»203: Եթէ 

200 Անդ, էջ 156:
201 Անդ, էջ 158:
202 Անդ, էջ 161 – 165:
203 Танер Акчам, Турецкое национальное «Я», էջ 91(Թաներ Աքչամն ինքը յղում է Doğan 
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«Ան տան տի «ռազ մա կան» կազ մա ւո րում ներ» ասե լով Աք չա մը մի այն անգ լի ա
ցի նե րին նկա տի ու նի՝ մի բան է, բայց հենց մի այն Մա րա շի առու մը, որ քան էլ 
ֆրան սի ա կան բա նա կը դա ւա ճա նա բար չդի մադ րեց եւ փաս տա ցի ետ քա շուեց, 
Ֆրան սի ա ցի նե րի վրայ ար ժե ցաւ հա րիւ րա ւոր սպա նուած ներ: Կո տո րած նե րի 
ժա մա նակ Մա րա շում ապ րող Միւ րէն գրում է, որ Մա րա շում թուր քե րի գրո հի 
առա ջին զո հե րը ֆրան սի ա ցի ներն էին, «ամէ նուր ֆրան սի ա կան ժա մա պահ
նե րը թի րախ էին դառ նում, … այդ զի նուոր նե րից շա տերն սպա նուե ցին, այդ 
թւում նրանք, որոնք պա րե կու թիւն էին անում վան քի դռա նը եւ հի ւան դա նո ցի 
մուտ քի առ ջեւ: Հինգ հո գուց բաղ կա ցած ֆրան սի ա կան պա հա կա խում բը մոր
թուեց թուր քա կան գե րեզ մա նա տա նը: Զի նուոր նե րի մի քա նի վաշ տեր, որոնք 
անս պա սե լի (անս պա սե լի՞ – Հ. Խ.) ծա գած խռո վու թե ան պատ ճա ռով հար կադ
րուած էին շտապ փո խել բնա կա ւոր ման վայ րե րը, Քա րիակաշ թա ղա մա սում 
ստի պուած էին անց նե լու թուր քա կան տնե րի հրակ նատ նե րի առ ջե ւով: Նրան
ցից շա տե րը, այդ թւում նա եւ սպա ներ, գտան իրենց մա հը: …Թուր քե րը կտրե
ցին մի խեղճ ճա կա տա յի նի՝ թուր քա կան փոս տա յին բա ժան մուն քի զի նուո րի 
սե ռա կան օր գան նե րը եւ դրանք նրա ձեռ քը տա լով՝ ասա ցին. «Ահա քո փոս տը, 
տար բեր դամ րոց»: Դժբախ տի մա հը վրայ հա սաւ սար սա փե լի տան ջանք նե րից 
յե տոյ»204: Մա րա շում սպա նուած 300 Ֆրան սի ա ցի նե րի մա սին գրե լով, Քե մա լի 
Ֆրան սի ա ցի կեն սա գիրն աւե լաց նում է. «Թուր քե րի երեք շաբ թե այ գրոհ նե րից 
յե տոյ ֆրան սի ա կան հրա մա նա տա րու թիւ նը որո շում է քա ղա քը թող նել: Նա
հան ջը դրա մա տիկ էր. թշնա մուց հե տապն դուե լով, ձնա ռատ բու քե րից ու սառ
նա մա նի քից տա ռա պե լով, Ֆրան սի ա ցի նե րը կորց րին 1200 մարդ»205: Ռի չըրդ 
Յով հան նի սե ա նը ֆրան սի ա կան կո րուստ նե րի այլ թուեր է ներ կա յաց նում. «160 
սպա նուած, 280 վի րա ւոր, 170 ան հետ կո րած եւ 300 ծանր ցրտա հա րուած»206

Եւ դեռ առ ջե ւում էր Այն թա պը, որ տեղ Ֆրան սի ա ցի զի նուոր ներն սպա
նուել են ոչ մի այն ռազ մա կան գոր ծո ղու թիւն նե րի ժա մա նակ, այլ ուղ ղա կի ճա
նա պարհ նե րին կամ քա ղա քում: Սա կայն չնա յած սպա նուող նե րը Ան տան տի 
«ռազ մա կան կազ մա ւո րում նե րից» էին, «ողջ ազա տագ րա կան պա տե րազ մի 
ըն թաց քում Անա տո լի ա յում գտնուող Ան տան տի ‘ռազ մա կան’ կազ մա ւո րում նե
րի դէմ ոչ մի կրա կոց չի եղել» ասե լով Աք չամն այ նուա մէ նայ նիւ իրա ւա ցի է, 
նրանց վրայ կրա կում եւ նրանց սպա նում էին ոչ թէ նրանց՝ Ան տան տի ‘ռազ մա
կան’ կազ մա ւոր ման մաս լի նե լու պատ ճա ռով, այլ դրանք հա յե րի դէմ ուղ ղուած 
կրա կոց ներ եւ սպա նու թիւն ներ էին: Կա րե լի է ասել, որ նրանց դէմ կրա կե լով՝ 
կրա կում էին հա յե րի դէմ: Իհար կէ ամօթ էր ֆրան սի ա ցի նե րին, որ «խա ղա ղու
թիւն պա հող» նրանց զօր քը ոչ մի այն որե ւէ դի մադ րու թիւն ցոյց չտուեց Քե մա
լի՝ իրե նից յան ցա գործ նե րի հա ւա քա ծու ներ կա յաց նող «բա նա կին», այ լեւ նախ 

204 Մա տերն Մյու րե, էջ 13:
205 Жевахов, էջ 134:
206 Հով հան նի սյան Ռ,. Հա յաս տա նի հան րա պե տու թիւն, հա տոր 3, «Տիգ րան Մեծ», Երե ւան, 

2015, էջ 51:
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կող քից դի տում էր այդ «բա նա կի» կող մից իրա կա նա ցուող հայ բնակ չու թե ան 
սպան դը եւ բա ցա յայտ ծաղ րը իր իսկ բա նա կի նկատ մամբ, ապա գլխի կոր եւ 
ամօ թա հար հե ռա ցան, փաս տա ցի՝ փա խան, իրենց ջան քե րով Կի լի կիա վե րա
դար ձած ողջ հայ բնակ չո թիւ նը թող նե լով այդ գայ լե րի յօ շոտ մա նը: Հե ռա նա լու, 
փաս տա ցի՝ փա խուս տի որո շու մը կա յաց րին իրենց իսկ կո չով Մա րաշ բե րուած 
հա յե րից գաղտ նի, եւ այդ գաղտ նի քին տե ղե կա ցուած խու ճա պա հար հա յե րին 
խա բե լով, իբ րեւ թէ իշ խա նու թիւն նե րը հոգ կը տա նեն նրանց մա սին եւ խոր
հուրդ տա լով ոչն չից չվա խե նալ207: Եր կու տա րի անց Մ. Պէ յա ռէ սը պի տի գրի, 
թէ «Մա րա շի դրա ման մեր պատ մու թե ան ամէ նատ խուր էջե րից է»208: Ինչ պի
սի քնքշու թիւն՝ «Մա րա շի դրա մա», «պատ մու թե ան տխուր էջ»: Իրա կա նում՝ 
ֆրան սի ա կան դա ւա ճա նու թիւն, պատ մու թե ան խայ տա ռակ, ամօ թա լի էջ, Մա
րա շի հայ բնակ չու թե ան կո տո րած, մարդ կու թե ան դէմ թուր քա կան յան ցանք: 
Իհար կէ Ֆրան սի ան չի ու զում այս մա սին յի շել:

«Մեր վա ղե մի բա րի դրա ցի ու թե ան» յու շե րով հա յե րի նոր կո տո րած նե
րին երիտ թուր քե րի ժա ռան գորդ քե մա լա կան ազ գայ նա կան նե րը տուել էին բալ
կան նե րից փո խա ռե ալ «հայ րե նի քի ազա տագր ման» անուն՝ դժուար ու թեամբ 
փոր ձե լով տե ղայ նա ցել, հաս կա նա լի դարձ նել «հայ րե նիք», նա եւ «ազա տագ
րում» բա ռե րը: «Հայ րե նի քը» նրանք «ազա տագ րում էին» հայ րե նի քը զգա
ցող նե րից եւ կրո ղից՝ կո տո րե լով նրանց: Սա «հայ րե նի քի ազա տագ րու թե ան» 
բո լո րո վին նոր «հա յե ցա կարգ» էր՝ տա րած քը մաք րել այդ տա րած քը որ պէս հայ
րե նիք կրո ղից եւ կո տո րո ղին ստի պել այդ տա րածքն ըն կա լել որ պէս հայ րե նիք: 
Իսկ առայժմ, Մա րա շի կո տո րած նե րի յա ջո ղու թե ամբ ոգե ւո րուած, աւե լա նում 
էին հար կադ րուած կամ կա մա ւոր չե թէ նե րի թուե րը: Չե թէ նե րին չէ ին հե տաքրք
րում քե մա լա կան նե րի «ազ գա յին», «ազա տագ րա կան» եւ այլ գա ղա փար նե րը, 
նրանք պարզ կո ղոպ տիչ ներ էին եւ զբա ղուած էին սո վո րա կան աւա զա կու թե
ամբ: 1921ի Յու նուա րի Կի լի կի ա յի ժո ղովր դագ րու թե ան մա սին ֆրան սի ա կան 
հա շուե տու թե ան մէջ (SHD 4H229) «չե թէ» դար ձող գիւ ղա ցին նկա րագ րուած է 
հե տե ւե ալ կերպ. [Թուր քա կան գիւ ղա ցին] խմբե րի ղե կա վար նե րից՝ հա մա րեա 
միշտ իր նման գիւ ղա ցուց կամ դա սա լիք ժան դար մից իմա նում է խմբե րի գո յու
թե ան մա սին, հա ճոյ քով մի ա նա լով խմբին՝ դառ նում է չե թէ, եւ լաւ կռուող: Հի
ա նա լի իմա նա լով գոր ծո ղու թիւն նե րի «թատ րո նը», նրան շատ մի ջոց ներ պէտք 
չեն: Երբ նրա ձին յոգ նում է, հեր թա կան գիւ ղում նորն է վերց նում, հրա ցա նով 
է գօ տե ւո րուած է փա փուշտ նե րով: Մե քե նա նե րի կա րիք չկայ եւ նրան օրուայ 
ու տե լիք կամ ու տե լի քի պա շար պէտք չի կրել: «Չե թէն» շատ շար ժու նակ է եւ 
հենց այդ պատ ճա ռով այդ քան ու ժեղ է: Նա ինքն է որո շում իրեն պետք եղող 
հար ցե րը եւ նոյ նիսկ պէտք չե ղող նե րը: Նա կորց րել է ազն ւու թիւ նը, կո ղոպ տում 

207 Ակա նա տես Ար շակ Պո ղո սյա նի վկա յու թիւ նը, 1920ի փետր վա րի 20, ֆրան սե րեն, պահ
վում է ՀՀԱԱ, Ֆ. 430, Ց. 1, Գ. 822, Թթ. 36 – 37 (Յղվում է ըստ Саакян Р. Г. Франкотурецкие 
отношения…, Էջ 109):

208 Paillarès M. Le Ke’malisme devant les allie’s, Constantinopole’ Paris, 1922, էջ 113:
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է ու տե լի քը, փո ղը, թան կար ժէք իրեր, եթէ բնա կիչ նե րը դի մադ րում են՝ այ րում 
է կա լուած քը եւ սպա նում բնա կիչ նե րին: Բայց թուրք գիւ ղա ցին չե թէ ին չի դի
մադ րում, օգ նում է, որով հե տեւ մի օր ինքն էլ նոյ նը կ’անի: Դրա հա մար էլ զո հը 
քրիս տո նե այ գիւ ղա ցին է, այդ երկ րում կրօ նա կան ատե լու թիւ նը եր բեք չի մեռ
նում»209:

Կո տո րե լով ու խոշ տան գե լով հա յե րին, Քե մա լը թե լադ րում է ֆրան սի
ա ցի նե րին գրե լիք ԺորժՊի կօ յի նա մա կը՝ հա յերն են «նե ղաց նում» թուր քե րին: 
Պի կօն իր զե կոյ ցում գրում է. «Փա շան ոչինչ չի ու զում անել առանց հայ կա կան 
զօր քե րի (հայ կա կան զօր քեր?! – Հ. Խ.) նա հան ջի եւ բռնու թիւն նե րը կանգ նեց նե
լու (հա յե րի բռնու թիւն նե րը! – Հ. Խ.) մեր երաշ խիք նե րի: Ես զայ րա ցած եմ շան
տա ժի այս փոր ձից: Բայց Քե մա լը բա ցատ րում է, որ չէր ու զում մեր վրայ ճնշում 
բա նեց նել: Մենք պէտք է նրա պա հանջ նե րը կա տա րենք ոչ թէ այն պատ ճա
ռով, որ ազ գայ նա կան նե րի բա նա կը կը յար ձա կուի մեր վրայ, այլ որով հե տեւ 
այդ դէպ քում նրանք (ազ գայ նա կան նե րի բա նա կը – Հ. Խ.) չեն կա րո ղա նայ վե
րահս կել բռնու թիւն նե րի զոհ դար ձող բնակ չու թե ան ըմ բոս տու թիւ նը»210: Քե
մա լի ներ կա յաց րած «բռնու թիւն նե րի զոհ դար ձող բնակ չու թիւ նը», հաս կա նա լի 
է՝ իբ րեւ հա յե րի բռնու թիւն նե րին են թար կուող թուր քերն են: Հարց է, թէ Պի
կօն ին քը, եւ նրա զե կոյ ցը կար դա ցող ֆրան սի ա կան զի նուո րա կան հրա մա նա
տա րու թիւ նը իս կա պէ՞ս հա ւա տում էին «հա յե րի կող մից թուրք բնակ չու թե ա նը 
բռնու թիւն նե րի են թար կե լու» քե մա լա կան առաս պե լին, այն դէպ քում, երբ փաս
տե րը վե րա դար ձող հա յե րի նկատ մամբ բռնու թիւն ներն ու Մա րա շի եւ շրջա կա
նե րի հա յե րի ջարդն էր, եւ այդ փաս տը յայտ նի էր ինչ պէս ֆրաս նի ա ցի նե րին, 
այն պէս էլ Ան տան տի երկր նե րին: Պի կօն ինքն է դա Քե մա լի շան տաժ անուա
նում: Ընդ որում հա յե րը յանձ նա ժո ղով էին պա հան ջում փաս տե րը ստու գե լու 
հա մար, հար ցը տե ղա փո խուել էր Փա րի զի Խա ղա ղու թե ան հա մա ժո ղով, բայց 
«անգ լի ա ցի ներն ու ֆրան սի ա ցի նե րը դէմ գնա ցին դէպ քը քննե լու դաշ նա կից
նե րի հա մա տեղ յանձ նա ժո ղով ստեղ ծե լու գա ղա փա րին, իմա նա լով, որ Մա րա
շում հա յե րին լքել են, եւ յանձ նա ժո ղո վը կը բա ցա յայ տէր հա յե րի կոր ծան մա նը 
նրանց պա տաս խա նատ ւու թիւ նը»211: Փո խա րէ նը Քե մա լի գոր ծա կալ նե րը լայ նօ
րէն փող հա րում էին «հա յե րի բռնու թիւն նե րին զոհ գնա ցող մահ մե դա կան նե րի 
ան կա ռա վա րե լի ըմ բոս տու թե ան» թե ման:

Հե տաքր քիր է, թէ ինչ մո գա կան խօս քե րով էր Քե մա լը հա մո զել Ժորժ
Պի կօ յին, որ թուր քա կան բնակ չու թե ան մէջ առ կայ է ինք նու րոյն ոտ քի կանգ
նե լու կամք: Ար դեօ՞ք ֆրան սի ա կան եւ իր սե փա կան տա տա նո ղա կա նու թիւնն 
ար դա րաց նե լու հա մար Ֆրան սի ա յի ներ կա յա ցու ցիչ ԺորժՊի կօն շատ չէր ու

209 Voici la description des paysans turcs et des bandes de brigands, les Tchétés, qui parcourent 
la Cilicie. Je l’ai trouvée dans le rapport sur la population (SHD 4H229). Elle date de janvier 
1921,https://www.eliecilicie.net/tchete.htm (Վերջին այցելութիւնը՝  08. 08. 2018):

210 Жевахов, էջ 133:
211 Նոյն, էջ 136:
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զում հա ւա տալ թուր քե րի «ինք նու րոյն ոտ քի կանգ նե լու կամք»ին: Պարզ էր, 
որ Մա րա շի հայ կա կան բնակ չու թե ան ջար դե րը Քե մա լի առայժմ թոյլ ու ժե րի 
փոր ձար կումն էր, որի յա ջո ղու թե ան դէպ քում նա յոյս ու նէր խրա խու սել տա
տա նուող մահ մե դա կան բնակ չու թե ա նը՝ մի ա նա լու իրեն սա տա րող առայժմ մի
այն եր կու բա նա կա յին դի վի զի ա յին (այդ պա հին Քե մա լին օժան դա կող եր կու 
դի վի զի ա նե րի մա սին վկա յում է Ֆրան սի ա ցի զօ րա վար Գու րօն212) կամ, գո նէ, 
մի ջոց ներ գտնել իրեն մի ա ցած բա նա կին ու «աշ խար հա զօ րին» կե րակ րե լու 
հա մար: «Ինք նու րոյն ոտ քի կանգ նող բնակ չու թիւ նը» Թուր քի ա յում սո վո րա բար 
քրդա կան աշի րէ թա պե տերն էին լի նում կամ ալե ւի նե րը: Իսկ օս մա նե ան թրքա
լե զու քա ղա քա ցի ա կան բնակ չու թիւ նը «ինք նու րոյն ոտ քի էր կանգ նում» պե տա
կան բարձ րա գոյն իշ խա նու թե ան կամ քով՝ կայս րու թե ան այ լա լե զու, յատ կա պէս 
քրիս տո նե այ բնակ չու թե ան դէմ, ընդ որում հիմ նա կան շար ժի չը ջար դե րին կամ 
կո ղո պու տին մաս նակ ցու թիւնն էր, պայ մա նով, որ դրանք ան պա տիժ կը մնան: 
Այն թա պի ինք նա պաշտ պա նու թե ան մաս նա կից նե րից Գ. Սա րա ֆե ա նի գրա ծով 
չե թէ նե րը գա լիս էին գե ա ւուր նե րին ոչն չաց նե լու եւ նրանց ու նե ցուած քին տի
րա նա լու: Ադի ե ա մա նից, Մա լա թի ա յից, Ուր ֆա յից, Մա րա շից, Քի լի սից Այն թապ 
եկած թուր քե րը, չեր քէզ նե րը, թուրք մէն նե րը եւ այլ աշի րէթ նե րի մար դիկ Այն
թապ գա լով եւ տես նե լով, որ «գե ա ւուր նե րը» նրանց դի մա ւո րում են զէն քով, ետ 
էին վե րա դառ նում213: «Հա յե րի բռնու թիւն նե րին զոհ գնա ցող մահ մե դա կան նե րի 
ան կա ռա վա րե լի ըմ բոս տու թիւ նը» զէն քով դի մադ րու թե ան հան դի պե լիս արա
գօ րէն ընկր կում էր:

Այս պէս թէ այն պէս, Մա րա շի դէմ գրո հող նե րը «ազա տագր ման հա մար» 
պայ քա րի ելած «ան կա ռա վա րե լի բնակ չու թիւ նը» չէր, նոյ նիսկ բա շի բո զուկ նե րը 
չէ ին, այլ Քե մա լին մի ա ցած բա նա կա յին ներն էին: Պայ քա րի ելած բնակ չու թիւն 
չկար: Թուր քե րը պար տի զա նա կան պայ քա րի հա մար չեն, նրանք, ինչ պէս Օս
մա նե ան վեր ջին սուլ թան Վա հի դէդ դի նը պի տի ասի 1920ի Մար տի 16ին, երբ 
անգ լի ա ցի ներն ի պա տաս խան Մա րա շի դէպ քե րի, գրա ւե ցին Կ. Պօլ սի ոս տի
կա նա տու նը, գլխա ւոր փոս տա տու նը եւ ռազ մա կան նա խա րա րու թիւ նը, «ազ
գը–դա հոտ է, որը հո վուի կա րիք ու նի: Հո վի ւը ես եմ»214: Տուե ալ դէպ քում, սա
կայն, հո վուա պե տի յա ւակ նու թիւ նը Քե մա լինն էր, եւ այդ նոր հո վուա պե տը 
թուրք բնակ չու թե ա նը «ինք նու րոյն ոտ քի էր կանգ նեց նում» մի այն ան պաշտ
պան հա յե րին կո տո րե լու եւ նոր աւա րի խոս տում նե րով: Պայ մա նով, որ ան պա
տիժ կը մնան: Մա րա շի հա յե րի կո տո րած նե րը նոյն պէս ան պա տիժ մնա ցին եւ 
դա զգա լի օ րէն բարձ րաց րեց Քե մա լի հե ղի նա կու թիւնն ու ազ գայ նա կան նե րի 
ինք նավս տա հու թիւ նը: Ինչ պէս Ռ. Յով հան նի սե անն է գրում, «Ֆրան սի ա ցի նե րի 
հետ հա մա գոր ծակ ցող մահ մե դա կան տար րերն այժմ դար ձել էին վա րա նող եւ 
աս տի ճա նա բար հակ ւում էին լսե լու Մուս տա ֆա Քե մալ փա շա յի գոր ծա կալ նե

212 Pichon Jean, Le partage du ProcheOrient. Paris, 1938, էջ 203:
213 Սա րա ֆե ան Գ. Ա. Պատ մու թիւն Ան թէ պի հա յոց, Լոս Ան ջե լոս, Գա լի ֆոռ նիա, 1953, էջ 127:
214 Жевахов, էջ 136:
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րին եւ լրտես նե րին»215: Ան պա տիժ կո ղո պու տի եւ ջար դե րի հոտն արագ տա
րած ւում էր:

Նոյնն էր պա րա գան Ուր ֆա յում: 1919ի Դեկ տեմ բե րի 29ին սուլ թա նա
կան կա ռա վա րու թիւ նը Ուր ֆա յի ժան դարմ նե րի պետ է նշա նա կում Ալի Սա իդ 
բէ յին, որ նշա նա ւոր էր 1915ի կո տո րած նե րի ժա մա նակ Մա լա թի ա յից հայ աք
սո րե ալ նե րի կա րա ւան նե րի տե ղա փո խու թե ան (կո տո րած նե րի) գլխա ւոր մամբ: 
Մու սա ֆա Քե մա լի հա մա կիր Ալի Սա իդ բէ յի առա ջին գոր ծե րից մէ կը Յու նուա
րի 7ին Ուր ֆա յում եւ շրջա կա նե րում տնօ րի նու թիւն անող քրդա կան աշի րէթ
նե րին «մահ մե դա կան կրօնն ու հայ րե նի քը» պաշտ պա նե լու կո չով դի մելն էր: 
Քուրդ ցե ղա պե տե րին ուղ ղուած Ալի Սա իդ բէ յի թռու ցիկ/հրա հանգ նե րը «բա
ցատ րում» են, թե ինչ սար սափ ներ են նրանց սպաս ւում. «Հա ւա տա ցած եմ, որ 
բո լո րո վին չգի տէք, թե ինչ հա լա ծանք նե րի են են թար կուել ֆրան սի ա ցի նե րի 
կող մից Ադա նա յի վի լա յէթ նե րում: Հենց այս ֆրան սի ա ցի ե րը եկան Ադա նա, 
պա տուի ու հա ւատ քի հար ցը սկսուեց (հե տե ւում են մահ մե դա կան նե րի նկատ
մամբ հա յե րի ու ֆրան սի ա ցի նե րի խոշ տան գում նե րի սար սա փե լի ման րա
մաս ներ – Հ. Խ.): Նույն խոշ տան գում ներն էլ կրկնուե լու են հի մայ: Ֆրան սի ա ցի 
հրա մա նա տա րը ար դէն հայ տա րա րել է, որ պէտք է գոր ծից ազա տի ժան դար
մե րի ա յին ու կա մա ւոր ներ վերց նի: Այդ քայ լին է գնում, որ պէս զի 300 հա յե րի իր 
ընտ րու թե ամբ ըն դու նի ժան դար մե րի ա յում: Ես իմ սե փա կան աչ քով եմ տե սել 
Ադա նա յում՝ Կո զա նում... աչ քե րը հա նած, ականջ նե րը կտրած մու սուլ ման նե
րի: Նման դժբախտ դէպ քե րը սիրտս դառ նու թյամբ են լցրել եւ գի տեմ, որ նման 
սար սափ ներ էլի կրկնուե լու են, ու պարտք եմ հա մա րում ձեզ տե ղե ակ պա հել: 
Ֆրան սի ա ցի հրա մա նա տա րը չի վա րա նում բա ցէ ի բաց խօ սե լու այս երկ րում իր 
առա ջար կած քա ղա քա կա նու թե ան մա սին... Փո ղով սի րա շա հե լով քուրդ ցե ղի 
քո չուոր նե րին՝ առաջ նորդ նե րին կը բռնեն ան հիմն մե ղադ րանք նե րով, կ’աք
սո րեն Ալ ժիր կամ Թու նիս: Ահա այս ձե ւով ֆրան սի ա ցի սպա նե րի կող մից կը 
ստեղծ վուեն քրդե րից ու հա յե րից կազ մուած խմբեր: ...Մենք կ’օգ տուենք մեր 
զի նուոր նե րի կրօ նա կան զգաց մուք նե րից եւ քիչ քիչ կը գրա ւենք Դի ար բե քի րը, 
Սվա զը, Խար բեր դը, Էրզ րու մը, Վանն ու Բիթ լի սը: Մեր նպա տա կը քո չուոր կե
ան քին վերջ դնել ու մարդ կու թե ա նը ծա ռա յէլն է: Դրա հա մար նախ սկսենք 
բա ժա նել քրդե րին թուր քե րից ...Ցե ղի առաջ նորդ ներ, դուք լաւ գի տէք, 40 տա րի 
առաջ Ռու սի ան ու զեց մեր արեւմ տյան վի լա յէթ նե րում Հա յաս տան ստեղ ծել: 
Եթէ չլի նէր մեր հայ րե րի հա ւատքն ու քա ջու թիւ նը՝ մենք այս տէղ չէ ինք լի նի: 
Աշ խար հում մի այն քրդերն ու թուր քերն են իս լա մի պաշտ պան նե րը… թո ղէք 
ձեր տա րա կար ծու թիւն նե րը, մի ա ցէք Ուր ֆա յում Ֆրան սի ա ցի նե րի դէմ պայ քա
րին»216: Յու նուա րի 9ին նա Ուր ֆա յի բան տե րից ազա տում է բան տար կե ալ քրէ

215 Հով հան նի սյան Ռի չարդ, Գ. Հա յաս տա նի հան րա պե տու թիւն, Հ. 3, էջ 51:
216 Անդ, էջ 348 – 349:
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ա կան նե րին, եւ նոյն օրն էլ գրո հում են ֆրան սի ա կան դիր քե րին: Եր կու ամիս է 
տե ւում Ուր ֆա յի պա շա րու մը: Այդ ըն թաց քում թուր քե րը դի մում են քա ղա քի հա
յե րին՝ ֆրան սի ա ցի նե րի դէմ պայ քա րում մի ա նալ իրենց, բայց հա յե րը որո շում 
են բա ցար ձակ չէ զո քու թիւն պա հել217: Ուր ֆա յում պա շա րուած ֆրան սի ա ցի նե րը 
քա ղա քը եր կու ամ սից թո ղե ցին:

Մա րա շում հա յե րի ջար դը կազ մա կեր պած Կը լըչ Ալի ին Քե մա լը նշա նա
կում է Այն թա պի ազ գայ նա կան ու ժե րի պա տաս խա նա տու: Այն թապ էին վե րա
դար ձել մօտ 20 – 22.000 հա յեր, որից 12.000ը՝ բնիկ այն թապ ցի ներ, մյոս նե րը՝ 
Սե բաս տի ա յից218, Արեւմ տե ան Հա յաս տա նի տար բեր բնա կա վայ րե րից: Այն թա
պում հայ կա կան լե գէ ոն կար, ճիշտ է՝ փոք րա թիւ, եւ ֆրան սի ա կան գնդա պետ 
Ֆլի Սենտ Մա րիի հրա մա նա տա րու թե ամբ, բայց կար: Թուր քե րը պատ րաստ 
ու ժեր չու նէ ին, Մա րա շից յե տոյ Կը լըչ Ալին դժուա րու թե ամբ՝ սպառ նա լիք նե
րով ու խոս տում նե րում էր գիւ ղա ցի նե րով լրաց նում իր չե թէ նե րի շար քե րը219: 
Յու նուա րի 24ին Այն թա պում տե ղի ու նե ցան ֆրանսթուր քա կան ընդ հա րում
ներ: Յու նուա րի վեր ջին չե թէ նե րի կող մից Այն թա պը փաս տա ցի շրջա փա կուեց, 
Փետ րուա րի սկզբին քա ղա քի մօ տա կայ քում սպա նուե ցին եր կու ամե րի կա ցի
ներ եւ տե ղա ցի եր կու քրիս տո նե ա ներ, Փետ րուա րի 4ին՝ եօթ սա սուն ցի հա յեր, 
Մար տի ու թին՝ ֆրան սի ա ցի զի նուոր220: 1920ի Մար տի 19ին միլ լի ա կան նե րը 
շրջա փակ ման մէջ գտնուող Այն թա պի հա յե րից պա հան ջե ցին իրենց մի ա նալ 
ֆրան սի ա ցի նե րի դէմ221: Մար տի 28ին Այն թա պում չե թէ նե րի կող մից սպան ւում 
են մի քա նի ֆրան սի ա կան զի նուո րա կան ներ, յա ջորդ օրը ֆրան սի ա կան զի
նուո րա կան նե րը ետ են գնում Այն թա պից եւ Ապ րի լի 1ին շու կա յում յար ձա կում 
է սկսւում հա յե րի դէմ222: Կը լըչ Ալիի գլխա ւո րու թե ամբ թուր քե րը մի քա նի ան
գամ հան դի պում են քա ղա քի հա յե րի մի ու թե ան ներ կա յա ցու ցիչ նե րի հետ եւ 
փոր ձում կրկին հա մո զել, որ իրենք հա յե րի դէմ ոչինչ չու նէն, որ իրենց կռի ւը 
ֆրան սի ա ցի նե րի դէմ է եւ առա ջար կում են մի ա նալ իրենց, սա կայն «հա յե րի 
դէմ ոչինչ չու նե ցող» թուր քե րի յար ձա կում նե րը շա րու նակ ւում են հենց հա յե րի 
դէմ223: Ապ րի լի 11ին տե ղե կու թիւն է ստաց ւում, որ Ուր ֆա յում ֆրան սի ա կան բա
նա կը նա հան ջել է եւ, չնա յած նախ նա կան հա մա ձայ նագ րին, թուր քե րը ձո րի մէջ 
կո տո րել են ֆրան սի ա կան 500 հո գի ա նոց գուն դը, որից «մի քա նի զի նուոր ներ 

217 Ուրֆա յի հա յե րի ազ գա յին մի ու թե ան նա մա կը Հայ կա կան ազ գա յին մի ու թե ան ներ կա յա
ցուց չին 1920ի ապ րի լի 20ին, ՀՀ ԱԱ, Ֆ. 430, Ց. 1, Գ. 823, Թ. 5 (Հղվում է ըստ Саакян Р.  Г. 
Франкотурецкие отношения…, Էջ 131):

218 Կե սար, Այն թա պի գո յա մար տը, Պոս թըն, 1945, էջ 34:
219 Üzel S., Ayntap savasinin iç yüzü, Ankara[Այնթափի պատերազմի ներքին դեմքը, Անկարա], 

1952, էջ 2022 (Հղվում է ըստ Саакян Р. Г. Франкотурецкие отношения…,  Էջ 135):
220 Տո մար Ար ձա նագ րու թե ան Հայ Ազ գա յին Մի ու թե ան, Այն թապ, 1920, Պէյ րութ, 2005, էջ 24, 

25, 28, 30, 73:
221 Տո մար Ար ձա նագ րու թե ան Հայ Ազ գա յին Մի ու թե ան, էջ 87:
222 Տո մար Ար ձա նագ րու թե ան Հայ Ազ գա յին Մի ու թե ան, էջ 95 – 97:
223 Նոյն, էջ 96 – 100:
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կ’ազա տին մի այն»224: Առա ջին օրե րին հա յե րի դէմ յար ձա կում նե րի ըն թաց քում 
հան դի սա տե սի դիրք գրա ւած225 ֆրան սի ա կան բա նա կը Ապ րի լի 16ին օգ նա կան 
զօ րա խումբ է ու ղար կում Այն թապ, որով հա յե րի վի ճա կը փոքր ինչ բա րե լաւ ւում 
է: Սա կայն տաս օրից ֆրան սի ա ցի նե րը կրկին մասմաս սկսում են հե ռա նալ 
քա ղա քից, Ֆլի Սենթ Մա րի ին փո խա րի նում է հա զա րա պետ Ապա տին226:

Մա րա շի հա յե րի սոս կա լի կո տո րած ներն, իհար կէ, ազ դան շան էին բո
լոր կի լի կա հա յե րին՝ բո լո րին նոյն վտանգն էր սպառ նում: Ազ դան շան էր նա եւ 
տա տա նուող մահ մե դա կան նե րին՝ ան պա տիժ ջար դե րը վերսկս ւում են, եւ դա 
կրկին մեծ կո ղո պու տի հնա րա ւո րու թիւն է: Սպառ նա լի էր նա եւ չե զօք, կռիւ նե
րից յոգ նած մահ մե դա կան նե րի վի ճա կը: Պետ րոս Արք. Սա րա ջե անն իր աչ քե
րով էր տե սել ազ գայ նա կան նե րի կող մից պատ ժուած՝ հրկի զուած եւ ամա յա ցած 
թուր քա կան գիւ ղե րը, որոնց բնա կիչ նե րը հրա ժա րուել էին նրանց հետ հա մա
գոր ծակ ցել227: Հա ճը նի հա յերն իրենց բա րե կամ քուրդ շէյ խից տե ղե կու թիւն են 
ստա նում, որ գրոհ է նա խա պատ րաստ ւում իրենց քա ղա քի վրայ228: Նրանք գի
տէ ին, որ թուրք ազ գայ նա կան նե րը ռազ մա կան մեծ ու ժեր չու նէն, որ մահ մե դա
կան գիւ ղա կան բնակ չու թիւ նը յա ճախ դի մադ րում է հա յե րի դէմ իրենց պա տե
րազ մի հա նե լու ազ գայ նա կան նե րի ջան քե րին: Բայց դրա նից նրանց վի ճա կը 
չէր փոխ ւում: Մար տին պա շար ւում է Հա ճըն քա ղա քը: Հա ճը նի ինք նա պաշտ
պա նու թե ան կազ մա կեր պիչ նե րից Սոկ րատ Հ. Թեր զե ա նի Հա ճը նի Ու թամ սե այ 
Դիւ ցազ նա մար տը գիր քը (2րդ հրտ.՝ Բուե նոս Այ րէս, 1956) ման րա մասն նկա
րագ րել է ութ հա զար տա րա բախտ հա ճըն ցի նե րի յի րա ւի հե րո սա կան դի մա
դրու թիւ նը: Հա ճըն ցի նե րի օգ նու թե ան խնդրան քով դի մու մին ֆրան սի ա ցի նե րը 
պա տաս խա նել էին, թէ Ամօթ է, որ քաջ Հա ճը նը առանց կռուի լքի իր Հայ րե
նի քը…Թող մնան եւ ճա կատ ճա կա տի կռուեն թշնա մու դէմ: Ֆրան սի ա կան 
իշ խա նու թիւ նը ձեր կող մից կազ մա կեր պուած խմբից եր կու օրը մէկ եր կու հա
րիւ րա կան հո գի կ’ու ղար կի իրենց օգ նե լու եւ զէնք կը տրա մադ րի: Ու րեմն, գոր
ծի լծուէք եւ եր կու օրուայ ըն թաց քում առա ջին եր կու հա րիւր հո գուն ու ղար կէք 
Հա ճըն Մի սի սի ճա նա պար հով, ուր ֆրան սի ա կան իշ խա նու թիւ նը պէտք եղած 
օգ նու թիւ նը կ’ապա հո վի…: «…ձեր կող մից կազ մա կեր պուած խմբից»՝ այ սինքն 
Հայ ինք նա պաշտ պա նուող նե րից: Սա, իհար կէ, օգ նու թե ան մեր ժում էր: 1920ի 
Մար տի 13ից պա շա րուած Հա ճը նի կա պը ար տա քին աշ խար հի հետ վերջ նա

224 Սա րա ֆե ան Գ. Ա. էջ 81:
225 Անդ, էջ 1:
226 ՀԱԱ, Ֆ. 430, Ց. 1, Գ. 821, Թ. 5: Հղվում է ըստ Բե ժա նյան Մա րի նե, Այն թա պի 1920 – 1921 թթ. 

հե րո սա մար տը, «Պատ մու թիւն եւ Հա սա րա կա գի տու թիւն», Տա րե գիրք, Գիրք 2, Երե ւան, 
2016, Էջ 122: https://aspu.am/website/images/files/patmutyun_ev_hasarakagitutyun.pdf:

227 Ար քե պիս կո պոս Պետ րոս Սա րա ջյա նի ձե ռա գի րը տես Մաշ տո ցի ան վան Մա տե նա դա
րան, Ար շակ Ալ պո ե ա ջե ա նի ար խի ու, Թղթ. 14, Փաս տա թուղթ 29, Թ. 2:

228 Саакян, Էջ 114:
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կա նա պէս խզուել էր: 1920ի Մար տի 18ին պա շա րուած հա ճըն ցի նե րը նա մակ 
են ստա նում թուր քե րից. «Հա ճըն ցի նե՛ր, Թուրք կայս րու թիւ նը ջի հադ է հռչա
կել: Անա տո լի ա յի բազ մա ցեղ բնակ չու թիւ նը ազ գայ նա կան գե րա պանծ դրօ շի 
տակ հա մախմ բուած՝ արի ա բար կռւում է յա նուն թուրք ազ գի ազա տու թե ան… 
Մեր նպա տակն է 18 ամիս նե րի ըն թաց քում ազա տագ րել կա պի տա լիս տա կան 
Ֆրան սի ա յի արիւ նա թա թախ դրօ շի տակ կռա ցած թուրք ազ գը եւ այդ վայ
րագ զօր քե րը վտա րել մեր սրբա զան հո ղից: Որ քան էլ զօ րա ւոր ու ան պար տե
լի թուան ձեր ներ քին կազ մա կեր պու թիւն նե րը, նրանք ան կա րող են գէթ եր
կու ժամ դի մադ րել ազ գայ նա կան բա նա կին: Այն պէս որ ան մի ջա պէս յանձ նէք 
ֆրան սի ա ցի նե րի կող մից բա ժա նուած զէն քը, զի նամ թեր քը եւ ձեռ նա ռում բե րը, 
որոնք ապե րախտ Ֆրան սի ան մեր ձեռ քից է առել: Բա ցէ՛ք մեր ճամ փան, որ 
շա րու նա կենք իրա գոր ծել շա րի ա թի հրա մա նը, այն է՝ զո հել ամէն բան՝ Անա
տո լի ա յի նուի րա կան հո ղա մա սը՝ Կի լի կի ան փրկե լու հա մար…»229: «Կա պի տա
լիս տա կան Ֆրան սի ա յի արիւ նա թա թախ դրօ շի տակ կռա ցած թուրք ազ գը» 
«ազա տագ րող» թուր քե րը «մո ռա ցել» էին Կի լի կի ա յի ֆրան սի ա կան կենտ րո
նա վայ րի՝ Ադա նա յի տե ղը եւ պա շա րել էին Հա ճը նը, որ տեղ ոչ մի ֆրան սի ա ցի 
չկար: Դեռ եր կար պի տի տե ւէր Հա ճը նի պա շա րու մը, որ տեղ խա բուած մի բուռ 
հա յեր պի տի փոր ձէ ին թուր քե րից պաշտ պա նել ապ րե լու իրենց իրա ւուն քը:

Քե մա լա կան նե րից իրենց պաշտ պա նե լու «իրա ւուն քում» հա յե րին մի այ
նակ թո ղած դաշ նա կից նե րը «թուր ու թվանք» էին ճօ ճում իրենց կամ քին հնա
զանդ Ստամ բու լի իշ խա նու թիւն նե րի դէմ. անգ լի ա ցի նե րի ճնշման տակ Ստամ
բու լում Մար տի 16ին Օս մա նե ան խորհր դա րա նը դա դա րեց նում է իր նիս տե րը: 
Սուլ թա նը լի ո վին հնա զանդ է անգ լի ա ցի նե րին: Ամէ նից աւե լի դա ձեռն տու էր 
ապս տամբ Քե մա լին, Մար տի 16ին նա իս կա պէս դառ նում է դրու թե ան տէ րը եւ 
հի մայ ար դէն գոր ծում է հա մա րեա որ պէս օրի նա կան իշ խա նու թիւն: Փաս տա
ցի՝ մի ակ իշ խա նու թիւն: Դրա նից մի այն չորս օր առաջ՝ 1920ի Մար տի 12ին Այսր
կով կա սում Մեծ Բրի տա նի ա յի Գե րա գոյն Կո մի սար Ուորդ րո պը հե ռագ րել էր 
Լոն դոն՝ տե ղե կաց նե լու Ար տա քին Գոր ծե րի Նա խա րար Լորդ Քըր զը նին Թուր
քի ա յի քե մա լա կան կա ռա վա րու թե ան եւ Խորհր դա յին Ռու սաս տա նի կա ռա վա
րու թե ան մի ջեւ Կով կա սը բա ժա նե լու հա մա ձայ նու թե ան մա սին: Մար տի 25ին 
Լոն դոն հա սած հե ռա գի րը հա ղոր դում էր, որ թուր քա կան գե նե րալ, ռազ մա կան 
նա խա րա րի նախ կին տե ղա կալ Ֆուադ բէ յը Բաք ւում բրի տա նա ցի նե րի քա ղա
քա կան ներ կա յա ցուց չին տե ղե կաց րել է, որ «Մուս տա ֆա Քե մա լը հա մա ձայ նու
թե ան է եկել Լե նի նի հետ, հա մա ձայ նել է բոլ շե ւիկ նե րին ձեռ քե րի ազա տու թիւն 
տալ Ադր բե ջա նում եւ Հիւ սի սա յին Կով կա սում՝ իր հա մար ան խա փան զէնք տե
ղա փո խե լու նպա տա կով: Մուս տա ֆա Քե մա լը հա մա ձայ նել է Մի ջա գետ քում 
նե ղել բրի տա նա ցի նե րին: Թուր քերն առա ջար կում են, օգ տա գոր ծե լով այս պէս 

229 Սոկ րատ Հ. Թեր զե ա նի «Հա ճը նի ու թամ սյա դյու ցազ նա մար տը», 2րդ հրտ., Բուե նոս Այ
րես, 1956, էջ 307 – 308:
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կո չուած աշ խա տա ւո րա կան կա մա ւո րա կան զի նուած ջօ կատ նե րը, արագ յե
ղաշր ջում անել [Բաք ւում], բոլ շե ւիկ նե րը թուր քա կան սպա նե րին կա շա ռե լու հա
մար հսկա յա կան գու մար ներ են ծախ սում: Մեր ժա մա նա կա ւոր քա ղա քա կան 
ներ կա յա ցու ցի չը գտնում է, որ Բաք ւում ան նոր մալ վի ճակ է ձե ւա ւո րուել»230:

ԱՄ Նի, Ֆրան սի ա յի, Անգ լի ա յի, Իտա լի ա յի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի մի ջո
ցով առան ձինառան ձին ակ նար կե լով, որ մի այն «նրան է վստա հում», հա յե րի 
կո տո րած նե րը ծրագ րա ւո րե լուն զու գա հեռ Քե մա լը Դեկ տեմ բե րի 26ին օգ նու
թե ան խնդրան քով նա մակ էր ու ղար կել Մոս կուա՝ Լե նի նին: Հա մա գոր ծակ ցու
թե ան առա ջար կով:

Դե ռեւս 1919ի Հոկ տեմ բե րին, Լե նի նին գրուած Քե մա լի նա մա կից մէկ 
ամիս առաջ, Ստամ բու լի բոլ շե ւի կե ան բջի ջում ներդ րուած անգ լի ա կան գոր ծա
կա լը «եր կու ըն կեր նե րի» հետ հան դի պել էր գնդա պետ Քե ա զիմ Կա րա բե քի
րին եւ նրան յանձ նել Ռու սա կան Խորհր դա յին Ֆե դե րա տիւ Սո ցի ա լիս տա կան 
Հան րա պե տու թե ան Ժող կոմ խոր հի ու ղեր ձը. եթէ «ազ գա յին ան կա խու թե ան 
մար տիկ նե րը» ըն դու նում են «մեր վերջ նա կան եւ ընդ հա նուր նպա տա կը», այ
սինքն՝ «հա մաշ խար հա յին յե ղա փո խու թե ան յաղ թա նա կը յա նուն բա նուոր դա
սա կար գի», ապա բոլ շե ւիկ նե րը պատ րաստ են փո ղով եւ զէն քով ապա հո վել 
«կա մա ւոր նե րին»: Իր գոր ծա կալ նե րին՝ Օմար Լիւթ ֆի եւ Ֆուադ Սա բիթ բէ յե
րին Էրզ րու մի Կոնգ րե սից յե տոյ Բա քու եւ Մոս կուա ու ղար կած եւ նրանց հետ 
մշտա կան կա պի մէջ գտնուող Քե ա զիմ Կա րա բե քիրն, ան շուշտ, անակն կա լի չի 
եկել եւ զգու շօ րէն պա տաս խա նել է, որ ին քը հա մակ րում է բոլ շե ւիկ նե րի ծրագ
րե րը, բայց բոլ շե ւի կե ան քա րոզ չու թիւն Անա տո լի ա յում չէր ու զե նայ, ինչ պէս նա
եւ՝ որ հի մայ ժա մա նա կը չէ Ան տան տի հետ գժտուե լու, «հի մայ մենք պէտք է 
յոյ նե րի հետ խնդիր նե րը լու ծենք»231: Մինչ այդ նա ար դէն ծած կա գիր էր ստա ցել 
Ֆուաթ Սա բիթ բէ յից այն մա սին, որ բոլ շե ւիկ նե րը պատ րաստ են օգ նել ապս
տամբ Մուս տա ֆա Քե մա լի ծրագ րե րին՝ առանց յե ղա փո խա կան փո փո խու թիւն
նե րի նա խա պայ մա նի: Սվա զի Կոնգ րե սից յե տոյ Բա քու ու ղար կուած մէկ այլ 
գոր ծա կա լի՝ Նու րի փա շա յի առաջ խնդիր էր դրուած Ադր բե ջա նի օգ նու թինն 
ապա հո վել, իսկ նոյն Բա քու ու ղար կուած Հա լիլ փա շան պէտք է ապա հո վէր ցա
մա քա յին ճա նա պար հա յին կա պը Ռու սաս տա նի եւ Թուր քի ա յի մի ջեւ: Սրանք 
Քե ա զիմ Կա րա բե քի րի գրա ռուած յի շո ղու թիւն նե րից են232: Մէկ այլ բէյ՝ Բա հու 

230 [E2157/1/58] Documents on British Foreign Policy, 1919 – 1939, First Series, vol. XII, London, 
1962, էջ 573): Ռու սե րեն թարգ մա նու թիւ նը հրա տա րա կուած է Барсегов Ю. Г. Геноцид 
армян. Ответственность Турции и обязательства мирового сообщества, том 2, часть 1  [Բար
սե ղով Եու., Հա յե րի ցե ղաս պա նու թիւ նը: Թուր քի ա յի պա տաս խա նատ վու թիւ նը եւ աշ խար
հի հան րու թե ան պար տա ւո րու թիւն նե րը, հա տոր 2, մաս 1], էջ 47,–(այ սու հետ՝ Барсегов, 
էջ…),–http://www.genocide.ru/lib/barseghov/responsibility/v21/06480685.htm#670:

231 Жевахов, էջ 126:
232 Гафаров Васиф, Русскотурецкое сближение и независимость Азербайджана (1919–1921 гг.), 

Кавказ и Глобализация, Том 4, Выпуск 1–2, Швеция, 2010, էջ 241  (Վա սիֆ Գա ֆա րո վի յղու
մը՝ Կա րա բե քիր Ք. Ան կա խու թե ան Մեր պա տե րազ մը, Հ. 1, Ստամ բուլ, «Յա փը Կրդեի» 
հրա տա րակ չու թիւն, 2006, էջ 80 (թուր քե րեն)):
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Սա ի տը Բաք ւում ուղ ղա կի օ րէն բա նակ ցում էր Ռու սաս տա նի Կո մու նիս տա կան 
Կու սակ ցու թե ան Կով կա սե ան Կո մի տէի հետ եւ Նո յեմ բե րին ար դէն նա խա
պատ րաս տել էր 1920ի Յու նուա րին Ռու սաս տա նի հետ կնքուե լիք պայ մա նա
գի րը, որի 11րդ յօ դուա ծով եր կու երկր նե րը հա մա ձայն ւում էին Այսր կով կա սի 
երեք երեկր նե րում՝ Հա յաս տա նում, Ադր բե ջա նում եւ Վրաս տա նում «նպաս տել 
անգ լի ա կան եւ ռու սա կան իմ պե րի ա լիստ նե րի դէմ սկսուող շար ժում նե րին»233 
եւ «ռուսթուր քա կան հա մա գոր ծակ ցու թե ան հիմ քի վրայ խորհր դայ նաց նել Հա
րա ւա յին Կով կա սը»234: Հա յաս տա նի խնդի րը պարզ է, բայց Քե մա լը հա մա ձայն
ւում էր Թուր քի ա յի փո խա րէն խորհր դայ նաց նել եղ բայր Ադր բե ջա նը եւ յանձ նել 
Ռու սաս տա նին՝ զու գա հե ռա բար ֆի նան սա կան օգ նու թիւն ստա նա լով Ադր բե
ջա նից: Ադր բե ջա նը նրա հա մար ըն դա մէ նը իր նպա տա կին հաս նե լու մի ջոց էր:

Նոյն Յու նուա րին Մուս տա ֆա Քե մա լի Բաք ւում գտնուղ թուրք գոր ծա
կալ ներն այն տէղ մի ա ւոր ւում են որ պէս «Թուր քա կան Կո մու նիս տա կան Կու
սակ ցու թիւն»: Այս սա կա ւա կե աց «Կու սակ ցու թե ան» խնդի րը եր կուսն էր՝ Ադր
բե ջա նը ներ քա շել Հա յաս տա նի դէմ կռիւ նե րի մէջ՝ հա յե րին ստի պե լու հա մար 
Զան գե զուրՆա խի ջե ւա նով ճա նա պարհ բա ցել Թուր քի ա յին Ռու սաս տա նից 
տա րուող զէն քի եւ օգ նու թե ան այլ տե սա կա նու հա մար, եւ Խորհր դայ նաց նել 
Ադր բե ջա նը235, որ պէս զի Մուս տա ֆա Քե մա լը այն Խորհր դա յին Ռու սաս տա
նին նուի րե լով՝ վճա րի հա յե րից ու յոյ նե րից «ազա տագ րուե լու» գի նը: Հա յաս
տա նի կա ռա վա րու թիւ նը տե ղե ակ էր, գու ցե ոչ ման րա մասն, Քե մա լի կող մից 
Ադր բե ջան ու ղար կուած թուր քե րի առա քե լու թե ան մա սին: Տե ղե ակ էր եւ հաս
կա նում էր, որ Ադր բե ջա նի թրքա խօս նե րի ագ րե սիվ ակ տի ւա ցու մը եւ հա յե րի 
ջար դե րի նոր բռնկու մը թի կուն քում ու նի թուրքռու սա կան մօ տե ցող հա մա ձայ
նու թիւ նը: 1920ի փետր վա րի 6ին Փա րիզ՝ ՀՀ պատ վի րա կու թե ան նա խա գահ 
Ա$Ահա րո նե ա նին ու ղար կուած նա մա կում Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թե ան 
նա խա գահ Ա. Խա տի սե ա նը գրում է. «մեր յարաբերու թյուն նե րը Ատր պէ ջա նի 
հետ վրդո վե ցու ցիչ են: Իրե րի այդ դրու թյան գլխա վոր պատ ճառ ներն են՝ հո ղա
յին վե ճե րը՝ Ղա րա բաղ, Զան գե զուր, Շա րուր, Ղա զախ եւ այլն, եւ Ատր պէ ջա նի 
կա պե րը Թիւր քե րի հետ, մա նա վանդ ներ կա յումս, երբ Թա թար նե րը, բոլ շե
ւիկ նե րը եւ Թիւր քե րը հա մա ձայ նու թե ան են եկած... (ընդգ ծու մը իմն է – Հ. Խ.) 
Մենք գտնւում ենք քրո նի կա կան պա տե րազ մի վի ճա կում, որը դեռ չի հայ տա
րա րուած, բայց տար ւում է շա րու նակ եւ անընդ հատ:... Ատր պէ ջա նը ուղ ղա կի 
թու նա ւո րում է մեր ամ բողջ կե ան քը, մա նա վանդ այս րո պե ին, որով հե տեւ նա 
մի ա ցել է բոլ շե ւիկ նե րի (գլխա վո րա պէս Իթ թի հատ կու սակ ցու թյու նը) եւ Թիւր
քե րի հետ:... Պետք է, որ Գե րա գոյն խոր հուր դը <պա հան ջի> Բա քուից հե ռաց

233 Անդ, էջ 242 – 243:
234 Անդ, էջ 245:
235 Гафаров Васиф, Русскотурецкое сближение и независимость Азербайджана (1919–1921 гг.), 

էջ 244:
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նել Խա լիլ փա շա յին, Նու րի փա շա յին եւ մյոս թուր քե րին, որոնք ազատ շրջում 
են Բաք ւում եւ ստա նում են մի լի ոն ներ բոլ շե ւիկ նե րից»236:

Թուրքռու սա կան բա նակ ցու թիւն նե րը «հայ կա կան մա սով» գա ղա փա
րաբա րո յա կան ամ րագր ման նպա տա կով 1919ի Դեկ տեմ բեր ամ սին Բաք ւում 
գտնուող հա յազ գի երի տա սարդ բոլ շե ւիկ Ա. Մի կո յե ա նին Մոս կուա յից յանձ
նա րա րու թիւն է տրւում առա ջարկ ներ կա յաց նել Թուր քա Հա յաս տա նի ճա
կա տագ րի վե րա բե րե ալ: Մի կո յե ա նը Լե նի նին Արեւմ տե ան Հա յաս տա նի եւ 
ցե ղաս պա նու թիւ նից փրկուած թուր քա հա յե րի ճա կա տագ րի վե րա բե րե ալ ներ
կա յաց նում է Խորհր դա յին Ռու սաս տա նի դիր քո րոշ ման մի այն պի սի հնա րա ւոր 
գա ղա փարծրա գիր, որն ամ բող ջո վին հա մա պա տաս խա նում էր ռուսթուր քա
կան նա խա պատ րաս տուող յա րա բե րու թիւն նե րում թուր քա կան հա մակ րան քին 
ար ժա նա նա լուն: Մի կո յե անն առա ջար կում էր հա շուի առ նել այն փաս տը, որ 
կո տո րած նե րի հե տե ւան քով Թուր քա Հա յա տա նում բա ռի ուղ ղա կի իմաս տով 
հայ չի մնա ցել, թուր քա հայ փախս տա կան նե րից Այսր կով կա սում առ կայ է մօտ 
300.000 մարդ237, իսկ բուն Թուր քա Հա յաս տա նում ապ րում են հա մա րեա մի այն 
մահ մե դա կան ներ: Մի կո յե ա նը գտնում էր, որ մի այն իմ պե րի ա լիստ նե րի կա
մա կա տար հայ շո վի նիստ ներն են դե ռեւս կրում «Մեծ Հայ քը» վերս տեղ ծե լու 
պատ րան քա յին գա ղա փա րը, որի նպա տա կը Թուր քի ան կո ղոպ տելն ու իմ
պե րի ա լիստ նե րին զո հա բե րելն է, եւ որը նոյ նիսկ վե րա կանգ նուե լու դէպ քում 
դժբախ տու թիւն կը բե րի Թուր քա Հա յաս տա նի ներ կա յիս մահ մե դա կան բնակ
չու թե ա նը: Եթէ բոլ շե ւիկ նե րի կու սակ ցու թիւ նը նոյ նիսկ պաշտ պա նի հայ շո վի
նիստ նե րի այս ագ րե սիւ ծրագ րե րը, նա իր դէմ կը տրա մադ րի արե ւել քի մահ
մե դա կան բազ մա մի լի ոն հա տուա ծը: Բոլ շե ւիկ ներն այժմ պէտք է ըն դու նէն, որ 
հայ կա կան ազա տագ րա կան շար ժու մը վե րա փո խուել է իմ պե րի ա լիս տա կան
նուա ճո ղա կա նի, որ «Թուր քա Հա յաս տա նի» եւ առ հա սա րակ «մի ա ցե ալ ան
կախ Հա յաս տա նի» գա ղա փա րը վտան գա ւոր, ռե ակ ցի ոն եւ յան ցա գործ գա ղա
փար է, որի դէմ բոլ շե ւի կե ան կու սակ ցու թիւ նը պէտք է պայ քա րի, որ հայ կա կան 
հարցն առ հա սա րակ ար դէն վե րա ցել է, քա նի որ այդ տա րածք նե րում վե րա ցել 
է… հայ ժո ղո վուր դը, իսկ հայ փախս տա կան նե րին ապա գա յում, երբ հա յե րը կը 
նուա ճեն թուր քե րի վստա հու թիւ նը, կա րե լի է վե րա դարձ նել իրենց հայ րե նիք 
եւ լու ծել թուրք բոլ շե ւիկ նե րի մէջ238: Այս պի սով, բոլ շե ւիկ նե րը զար դա րում են 

236 Խա տի սե ան Ալ., Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թե ան Ծա գումն ու Զար գա ցու մը, Հա մազ գա
յին Հայ Մշա կու թա յին ըն կե րակ ցու թիւն, Պատ մա կան մա տե նա շար թիւ 7, Ֆրան սիա, 1968, 
էջ 200 – 202:

237 Հա յոց Ցե ղաս պա նու թե ան հե տա զօ տող Ռի չարդ Յով հան նի սե ա նը գտնում է, որ Առա ջին 
Հա մաշ խար հա յին Պա տե րազ մի աւար տին՝ 1918ին Արե ւե լե ան Հա յաս տա նում կա յին մօտ 
400հա զար թուր քա հայ փախս տա կան ներ (Ռի չարդ Գ. Հով հան նի սյան, Հա յաս տա նի Հան
րա պե տու թիւն, հ. 1, Երե ւան, 2005, էջ 51, 21):

238 Российский государственный архив социальнополитической истории[Սոցիալ
քաղաքական պատմութեան Ռուսաստանի պետական արխիու] (այսուհետ՝ РГАСПИ), 
Ֆ. 5, Ց. 1, Գ. 1202, ԹԹ. 8–9 շրջ., Բնօրինակ (Барсегов, էջ 37–38),  http://www.genocide.ru/lib/
barseghov/responsibility/v2 – 1/0648 – 0685.htm#655) (Վեր ջին այ ցե լու թիւ նը՝ 12. 11. 2018):
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Թուր քի ա յի «ազա տագ րու թե ան» իրենց ծրա գի րը՝ երէ կուայ հայ կա կան կո տո
րած նե րից փրկուած մա սը դար ձել են «ագ րե սիւ հայ շո վինստ ներ» եւ «իմ պե
րի ա լիստնուա ճող ներ», եւ երէկ նրանց կո տո րող նե րին «փրկե լը» կո մու նիստ 
բոլ շե ւիկ նե րի սրբա զան պարտքն է: Այդ պարտ քը պի տի փոխ հա տու ցուէր Հա
րա ւա յին Կով կա սի խորհր դայ նա ցու մով, Բա քուի նաւ թով եւ յե տա գա յում՝ ըստ 
դէպ քե րի ըն թաց քիի՝ ինչ կը յա ջո ղի: Կո տո րած նե րից փրկուած թրքա հա յու թե
ան նկատ մամբ այս դա ժան ծրա գի րը, ինչ պէս առա ջի կայ դէպ քե րի ըն թաց քը 
ցոյց տուեց, ըն կաւ Լե նինՔե մալ, մեծ հա շուով՝ Ռու սաս տանԹուր քիա, ԽՍՀՄ
Թուր քիա՝ Հա յաս տա նի եւ հա յե րի նկատ մամբ յե տա գայ քա ղա քա կա նու թե ան 
հիմ քում: Իսկ առայժմ ռու սա կան կող մը, ինչ պէս երե ւում է Լե նի նին գրուած 
Խորհր դա յին Ռու սաս տա նի Ար տա քին Գոր ծե րի Ժող կոմ Գէ որ գի Չի չե րի նի 
Մար տի 27ի նա մա կից, Ադր բե ջա նի բոլ շե ւիկ նե րից Նա րի ման Նա րի մա նո վի 
հետ հա մա ձայ նե ցուած նա խա պատ րաս տում էր Ադր բե ջա նի բոլ շե ւիկ նե րին 
երկ րի խորհր դայ նա ցումն այն պէս կազ մա կեր պել, որ հնա րա ւոր լի նի խու սա
փել այն բռնու թիւն որա կե լուց239: Ակ նյայտ է, որ Քե մալԼե նին յա րա բե րու թիւն
նե րը Սվա զի Կոնգ րե սից ի վեր նա խա պատ րաս տող բա նագ նաց նե րը հա մա
ձայ նու թե ան էին եկել:

«ԱԶԳԱՅԻՆ ԻՆՔՆՈՒՐՈՅՆՈՒԹԻՒՆ» 
(ԱԶԱՏԱԳՐԱԿԱՆ ՊԱՏԵՐԱԶՄԸ՝  
ԴԱ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՊԱՏԵՐԱԶՄ ԷՐ  
ՀԱՅԵՐԻ ՈՒ ՅՈՅՆԵՐԻ ԴԷՄ»)
Ստամ բու լում սուլ թա նի կա ռա վա րու թիւ նը խո նար հա բար լռում էր անգ

լի ա կան ռազ մա կան ճնշման տակ, եւ մեծ վե զիր Ֆե րիտ փա շա յի գլխա ւո րու
թե ամբ պա տե րազմ էր հայ տա րա րուել ազ գայ նա կան նե րին՝ Քե մա լի կողմ նա
կից նե րին: Ստամ բու լում սուլ թա նի շուրջ մնա ցող քե մա լա կան նե րից մի քա նի սը 
ձեր բա կալ ւում են, սա կայն շա տե րը կա րո ղա նում են փախ չել եւ Ան կա րա յում 
մի ա նալ Քե մա լին: Սուլ թա նին հա ւա տա րիմ զօր քը բազ մազգ էր՝ արաբ ներ, չեր
քէզ ներ, լա զեր, ալ բա նա ցի ներ: Գու ցէ սա պատ ճառ նե րից մէ՞կն է, որ նրանց 
դի մադ րե լը քե մա լա կան նե րի դե ռեւս փոք րա թիւ ռազ մա կան ու ժե րով դժուար 
չէր: Բո լոր դէպ քե րում թուր քա կան պաշ տօ նա կան իշ խա նու թիւն նե րի եւ «հայ րե
նի քի ազա տա րար նե րի» այս բա ցա յայտ հա կադ րու թիւ նը նպաս տում է Քե մա լի 
ու ժե ղաց մա նը: Նա իր իսկ ստեղ ծած խորհր դա րա նը տե ղա փո խում է Ան կա րա:

Ան կա րա յում Քե մա լը հիմ նադ րեց Ազ գա յին Ինք նու րոյ նու թիւն թեր թը: 
Դա Եւ րո պա յի հա մար ըն դու նե լի դար ձած «ազ գա յի նը» չէր, որ նշա նա կում էր 

239 РГАСПИ, Ֆ. 2, Ց. 1, Գ. 13432, Թ. 1 (Барсегов, էջ 47, – http://www.genocide.ru/lib/barseghov/re
sponsibility/v2 – 1/0648 – 0685.htm#659 – 660):
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տուե ալ երկ րի հա սա րա կու թիւն, քա ղա քա ցի ներ: Քե մա լա կան «ազ գա յի նը»՝ 
դա Թուր քի ա յի հա սա րա կու թիւ նը չէր, դա էթ նի կա կան «թուրք ազգն» էր, որ 
դեռ պի տի կա յա նար, դա ան կա խու թիւնն էր այն երկ րի, որ Թուր քիա պի տի 
կո չուէր, եւ որի բնակ չու թիւ նը դեռ պի տի թրքա նար: «Ազ գա յին ինք նու րոյ նու
թիւ նը» տուե ալ դէպ քում նա եւ երկ րի քրիս տո նե այ բնակ չու թիւ նից ազա տուել 
էր նշա նա կում: Ճիշտ է, հա յե րից մեծ մա սամբ «ազա տուել էին» նրանց կո տո
րե լով ու ար տաք սե լով, բայց «ազա տուել էին» հա յե րի ֆի զի կա կան ներ կա յու
թիւ նից, մինչ դեռ ար դէն քա ռա սուն տա րի Թուր քի ա յին «հե տապն դող» Հայ կա
կան հար ցից չէ ին «ազա տուել»: Ազա տել «թուր քա կան հայ րե նի քը» Հայ կա կան 
հար ցից՝ քե մա լա կան նե րի հա մար նշա նա կում էր ազա տուել հենց այդ պա հին 
Խա ղա ղու թե ան հա մա ժո ղո վում եւ առ հա սա րակ մի ջազ գա յին ատե ան նե րում 
«Հայ կա կան հար ցի» քննար կում նե րից, Հայ կա կան բա րե փո խում նե րի շուրջ եւ
րո պա ցի նե րին տրուող խոս տում նե րից, ազա տուել հայ կա կան պատ մու թե ան 
«բե ռից», հայ կա կան յու շար ձան նե րից, օրի նա կա նաց նել հայ կա կան «լքուած 
գոյ քը», վե րա կանգ նել «հա յե րից լքուած» տնտե սու թիւ նը, բա ռա պա շա րից հա
նել արե ւե լե ան նա հանգ նե րի «էր մա նիս տան» անու նը եւ մո ռա նալ հա յե րի գո
յու թիւ նը: Որ տեղ էլ որ նրանք լի նեն: «Հայ կա կան բե ռը», հայ կա կան թէ կուզ 
վե րա ցա կան ներ կա յու թիւ նը խան գա րում էր թուր քա կան ինք նու րոյ նու թե ա նը: 
«Ազ գա յին ինք նու րոյ նու թիւն» նա եւ նշա նա կում էր «թուր քա կան հայ րե նիքն» 
ազա տել յոյ նե րից եւ Յու նաս տա նի ակն կա լիք նե րից, ազա տել յու նա կան մշա
կու թա յին եւ քա ղա քակր թա կան ան ցե ա լից ու ներ կա յու թիւ նից: Դրանք «թուր
քա կան ինք նու րոյ նու թիւ նը» վի րա ւո րող եւ խան գա րող ներ կա յու թիւն էին: 
Բիւ զան դի ան էթ նի կա կան տա րո ղու թե ան ակն կա լիք ներ չու նէր եւ Թուր քի ա յի 
«բիւ զան դա կան ան ցե ա լը» կա րող էր քա ղա քա կան ու մշա կու թա յին կա պի տալ 
դառ նալ, բայց՝ առանց յոյ նե րի եւ հա յե րի: «Ազ գա յին ինք նու րոյ նու թիւ նը» քե
մա լա կան ազ գայ նա կան նե րի հա մար նախ եւ առաջ «թուր քա կան հայ րե նի քի» 
թրքա ցումն էր՝ թուր քա կան էթ նի կա կան առանձ նա յատ կու թիւն նե րով: Թուր քա
կան մշա կոյ թով: Մի բան, որ դժուար էր բնու թագ րել: Սուն նի իս լա՞մը: Շա տե
րինն էր, յատ կա պէս՝ հիմ նա դիր արաբ նե րի նը: «Թուր քա կան հայ րե նի քը» պի
տի մաս նա ւոր «թուր քա կան պատ մու թիւն» ու նէ նար: Դա, իհար կէ, Օս մա նե ան 
կայս րու թիւնն էր: Եւ Ազ գա յին Ինք նու րոյ նու թիւն թեր թը հպար տօ րէն գրում է. 
«Մեր ժո ղո վուր դը Անա տո լի ա յի սրբա զան հո ղում հզօր կայս րու թիւն է ստեղ ծել 
Էր թօղ րու լի240 առաջ նոր դու թե ամբ: Նա միշտ իս լա մի հա ւա տա րիմ պաշտ պան 
է եղել»: Քե մա լա կան ազ գայ նա կան ներն, այո, ազ գա յին պե տու թե ան ստեղծ
ման, ազ գի ձե ւա ւոր ման, ազ գա յին ինք նու րոյ նու թե ան բա րո յա կան իրա ւուն քի 
հա մար յղում էին անում Օս մա նե ան կայս րու թե ա նը եւ իս լա մին, եր կու բան, 
որոնք Մի ու թիւն Եւ Առա ջա դի մու թիւն կու սակ ցու թե ան, երիտ թուր քե րի կող մից 

240 Էր թօղ րուլ (1198 – 1281), օս մա նե ան գեր դաս տա նի հիմ նա դի րը, Օս մա նե ան Կայս րու թե ան 
առա ջին սուլ թան Օս ման Ա.ի հայ րը:
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ար դէն բազ միցս հայ տա րա րուել էին փտած, յե տա դի մա կան, Թուր քի ա յի յե
տամ նա ցու թե ան պատ ճառ: Բայց «թուր քա կան ազ գա յին առանձ նա յատ կու թե
ան» այլ հիմ նա ւո րում ներ չէ ին գտնւում եւ ազ գա յին պե տու թե ան հիմ նա դիր ազ
գայ նա կան նե րին մնում էր կառ չել ոչվաղ ան ցե ա լից ժա ռան գու թիւն մնա ցած 
նուէր նե րից: Սա կայն թուր քա կան հայ րե նի քի ան ցե ա լը հայ կա կան եւ յու նա կան 
ժա ռան գու թիւ նից, Թուր քի ան հա յե րի եւ յոյ նե րի ֆի զի կա կան ներ կա յու թիւ
նից մաք րե լու ծրա գի րը, հա յե րի եւ յոյ նե րի դէմ ատե լու թիւ նը բո լո րին մի ա ւո
րում էր՝ թէ՛ ազ գայ նա կան նե րին, թէ՛ մտա ւո րա կան նե րին, թէ՛ մո լե ռանդ հա ւա
տա ցե ալ նե րին, թե՛ աշ խար հիկ նե րին, թէ՛ չա փա ւոր պահ պա նո ղա կան նե րին… 
Երիտ թուր քե րի եւ Քե մա լի պատ կե րաց րած թուր քա կան հայ րե նի քի ան ցե ալն 
ու ներ կան թրքաց նե լը ներ կա յաց ւում էր որ պէս թուր քա կան ինք նու րոյ նու թե
ան հրա մա յա կան: Յի րա ւի, ինչ պէս Աք չամն է գրում, «Ազա տագ րա կան պա տե
րազ մը՝ դա քա ղա քա ցի ա կան պա տե րազմ էր հա յե րի ու յոյ նե րի դէմ (ընդգ
ծու մը իմն է – Հ. Խ.) … Մեր մօտ ան վե րա պահ է հա մար ւում այն հաս տա տու մը, 
որ «Ան կա խու թե ան պա տե րազ մը» կամ Ազա տագ րա կան պա տե րազ մը մղւում 
էր իմ պե րի ա լիզ մի դէմ, Թուր քի ան մի մե անց մէջ բա ժա նել ձգտող ար տա սահ
մա նե ան տէ րու թիւն նե րի ար ժէք նե րի: Սա կայն ձեռ քի տակ եղած աղ բյոր նե րի 
քննա դա տա կան մօ տե ցու մը կաս կած չի թող նում, որ «այդ պա տե րազ մը մղւում 
էր ոչ թէ օկու պանտ նե րի, այլ ազ գա յին փոք րա մաս նու թիւ նե րի դէմ»»241:

Չխօ սե լով, իհար կէ, Հա յաս տա նի դէմ նա խա պատ րաս տուող պա տե
րազ մի մա սին, որն ար դէն ակ նյայտ զաւ թո ղա կան պա տե րազմ էր:

Մինչ տար բեր քա ղաք նե րում պա շա րուած եւ ֆրան սի ա ցի նե րից լքուած 
հա յե րը փոր ձում էին ինք նա պաշտ պա նուել քե մա լա կան ազ գայ նա կան նե րից, 
վեր ջին ներս ար դէն ձե ւա ւո րում էին իշ խա նու թե ան իրենց մար մին նե րը: 1920ի 
Ապ րի լի 23ին սկսւում է քե մա լա կան Ազ գա յին ժո ղո վի առա ջին հա ւա քը Ան
կա րա յում: Քե մա լի հա մար դա շատ բա րեն պաստ ժա մա նակ էր: Յայտ նի էր 
դար ձել Սան Ռե մո յում Ապ րի լի 20ի Ազ գե րի Լի գա յի Խորհր դա ժո ղո վի լի ա կազմ 
հան դիպ ման ժա մա նակ Հա յաս տա նի հար ցով քննար կում նե րին Լլոյդ Ջոր ջի 
հայ տա րա րու թիւնն այն մա սին, որ «երեք տէ րու թիւն նե րից ոչ մէ կը (Մեծ Բրի
տա նիա, Ֆրան սիա, Իտա լիա – Հ. Խ.) չի ու ղար կե լու Հա յաս տան եւ ոչ մի գու
մար տակ, իրենք որո շել են զի նել հա յե րին եւ թող նել, որ իրենց հար ցերն իրենք 
լու ծեն թուր քե րի հետ: Եւ եթէ նրանց գործն ար դար է եւ իրենք բա ւա կա նա չափ 
ու ժեղ են, ապա կը յաղ թեն, եթէ ոչ, ապա նրանք ար ժա նի չեն փրկուե լու»242: 
Խօսքն այս տէղ ծրագ րուող Հա յաս տա նի՝ առ կայ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու
թե ա նը Էրզ րու մից մին չեւ Վա նայ լի ճը կցե լու մա սին էր: Գեր տէ րու թիւն նե րի 
եռե ա կը սրա նով ասում էր՝ մենք հա յե րին թոյլ ենք տա լիս պա տե րազ մով նուա
ճել այն, ինչ Սեւ րի քննար կում նե րով որոշ ւում է հա յե րին վե րա դարձ նել: Նոյ նիսկ 

241 Танер Акчам, Турецкое национальное «Я», էջ 88 (Աքչամը յղում է նաեւ Baskin Oran, Atatürk 
Milliyetçiliği, Resmi ideoloji Dişi Bir Inceleme, Ankara 1988, էջ 146,):

242 Callwell C. E., FieldMarshal Sir Henry Wilson. His Life and Diaries, vol. II, London, 1927, էջ 233 
(Հով հան նի սյան Ռ., Հա յաս տա նի պատ մու թիւ նը, հ. 3, էջ 99):
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զէնք կը տանք: Եռե ա կի որո շու մը Ազ գե րի Լի գա յում ներ կա յաց նող Լլոյդ Ջորջն 
առ նուազն տե ղե ակ էր Մուս տա ֆա Քե մալ – Ու լե ա նով Լե նին հա մա ձայ նու թե ա
նը եւ չէր կա րող չհաս կա նալ, որ հա յե րը ստի պուած էին լի նե լու պա տե րազ մել 
ոչ մի այն քե մա լա կան Թուր քի ա յի բա ցա յայտ, այլ նա եւ Քե մա լին օժան դա կող 
Խորհր դա յին Ռու սաս տա նի քո ղար կուած պա տե րազ մի դէմ: Ըն դա մէ նը եր կու 
տա րի առաջ ինք նահռ չա կուած Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թիւ նը պայ քա րում 
էր Ցե ղաս պա նու թիւ նից փախս տա կան հա յե րին հնձող տի ֆի ու սո վի դէմ, փոր
ձում էր կա սեց նել հայ կա կան ջար դե րը հա րե ւան Ադր բե ջա նում, հայթա թա
րա կան/թուր քա կան կռիւ նե րը Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թիւ նում, փախս տա
կան նե րի մեծ մա սը դեռ դե գե րում էր՝ յու սա լով հայ րե նիք վե րա դառ նալ կամ 
ապ րե լու տեղ գտնել Արե ւե լե ան Հա յաս տա նում, բո լո րին պարզ էր, որ ռազ մա
կան ճա նա պար հով հա յե րը մի այ նակ «բա ւա կա նա չափ ու ժեղ չեն յաղ թե լու հա
մար», եւ ու րեմն «նրանք ար ժա նի չեն փրկուե լու»: Սա գործ նա կա նում հենց այն 
որո շումն էր, որ պի տի թե ւա ւո րէր Քե մա լին: Հի մայ ար դէն նրան կա րող էր չան
հանգս տաց նել Ազ գե րի Լի գա յի կա նո նադ րու թե ան մէջ «քա ղա քակր թու թե ան 
սրբա զան վստա հու թե ան» հարց ձե ւա կեր պուած «Հայ կա կան հար ցը». Լի գա յի 
գոր ծու նէ ու թե ան հենց սկզբից Մուս տա ֆա Քե մա լի հետ հնա րա ւոր ռազ մա կան 
բախ ման հե ռան կա րը «քա ղա քակր թու թե ան սրբա զան վստա հու թե ան» հար ցը 
տե ղա փո խեց Լի գա յի հա մար նուաս տա ցու ցիչ «նրանք <թե րեւս> ար ժա նի չեն 
փրկուե լու» փոք րո գի մա կար դա կի:

Ազ գե րի Լի գա յի որոշ մից երեք օր յե տոյ, ապ րի լի 23ին, երբ Մուս տա ֆա 
Քե ա մա լը բա ցում էր Թուր քի ա յի Ազ գա յին ժո ղո վի առա ջին նիս տը, Ռու սաս
տա նի Ար տա քին Գոր ծե րի Ժող կոմ Չի չե րի նի տե ղա կալ Լեւ Կա րա խա նը (Լե
ւոն Մի քա յե լի Կա րա խա նե ան) հե ռա գիր է ու ղար կում Յե ղա փո խա կան ռազ մա
կան խորհր դի Կով կա սե ան ճա կա տի պա տաս խա նա տու Սեր գո Օր ջո նո կի ձէ ին. 
«<...> Ան ձամբ ես գտնում եմ, որ մեր զօր քե րը պի տի Թուր քի ա յի հետ կա պե րի 
լի ա կա տար հնա րա ւո րու թիւն ստա նան, այդ խնդի րը պի տի լու ծուի, բայց անհ
րա ժեշտ է ընտ րել ռազ մա կան ու ժե րի նւա զա գոյն վատն ման ճա նա պար հը: Ես 
Ձեզ տե ղե կաց րել էի, որ պէտք է հայ կա կան կա ռա ւա րու թիւ նից հա մա ձայ նու
թիւն պա հան ջէլ ռու սա կան ռազ մա կան ու ժե րի կող մից հայմահ մե դա կան խա
ռը բնա կու թե ան տա րածք նե րի գրաւ ման յա մար: Դա կնշա նա կի, որ մեր զօր քե
րը պի տի հաս նեն Թուր քի ա յի սահ մա նին: Դա պէտք է անել բաց, այն պէս, որ 
ողջ Հա յաս տա նը իմա նայ մեր այդ պա հան ջի մա սին եւ հաս կա նայ ցան կա ցած 
սադ րանք ու ազ գա յին կո տո րած կան խե լու մեր ցան կու թիւ նը: Հա ղոր դեք Ձեր 
նկա տա ռում նե րը, եւ գլխա ւո րը՝ նկա տա ռում ներ Ստա լի նին այն մա սին, որ հայ
կա կան զօր քե րը եւ բնակ չու թիւ նը մեզ դի մա ւո րե լու են առանց դի մադ րու թե ան, 
իսկ եթէ դի մադ րու թիւն լի նի, ապա Դուք առանց նոր ռու սա կան զօ րա մի ա ւո
րում նե րի անհ րա ժեշ տու թե ան դրանք հեշ տու թե ամբ կհաղ թա հա րեք»243:

243 РГАСПИ. Ֆ. 85, Ց. 14, Գ. 29, Թթ. 22 շրջ., հեռագրական բլանկ (Барсегов, էջ 5051, http://
www.genocide.ru/lib/barseghov/responsibility/v21/06480685.htm#667):
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Մուս տա ֆա Քե մա լը Ապ րի լի 23ին Թուր քի ա յի Ազ գա յին Ժո ղո վը պի տի 
ղե կա վա րէր շատ ինք նավս տահ եւ բա րո յա պէս ու ժե ղա ցած: Նա լի ո վին վաս
տա կել էր այդ իրա ւուն քը: Կի լի կի ա յի հա յե րը ոչն չաց ման եզ րին էին, նրա թի
կուն քի էին թէ Ազ գե րի լի գան, թէ Խորհր դա յին Ռու սաս տա նը: Վեր ջինս ամէն 
ջանք գոր ծադ րում էր Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թիւ նը Քե մա լին յանձ նե լու: 
Պէտք է են թադ րել՝ նա ար դէն գի տէր նա եւ, որ մէկ շա բաթ անց Ադր բե ջա նը 
հնա զանդ պատ րաս տա կա մու թե ամբ պի տի «խորհր դայ նա նայ», ին չին կը հե
տե ւի Ռու սաս տա նի խոս տա ցած օգ նու թիւ նը:

«Ընտ րուած» պատ գա մա ւոր նե րը գլխա ւո րա պէս Քե մա լի ձե ւա ւո րած 
«Իրա ւունք նե րի պաշտ պա նու թե ան ասո ցի ա ցի ա յի» ան դամ ներն էին: Կա րա բե
քիրն, օրի նակ, Քե մա լի ու ղար կած հե ռագ րից էր տե ղե կա ցել, որ ին քը Ազ գա յին 
ժո ղո վի «ընտ րուած» պատ գա մա ւոր է244: Հա ւա քուած նե րին վա խեց նում էր, որ 
իրենք երկ րի օրի նա կան իշ խա նու թե ան՝ սուլ թա նի կող մից դիտ ւում են ապս
տամբ ներ, նրան ցից շա տե րի նկատ մամբ սուլ թա նի իշ խա նու թիւ նը գոր ծեր էր 
յա րու ցել: Քե մա լը փոր ձում է հանգս տաց նել հա ւա քուած նե րին եւ թուր քա կան 
հա սա րա կու թե ան՝ սուլ թա նի իշ խա նու թե ա նը նուի րուած բո լոր խմբե րին, խօ
սում է այն մա սին, որ իրենք ապս տամբ ներ չեն, որ իրենք ոչ թէ իշ խա նու թիւն 
են ու զում, այլ իրենց նպա տա կը օտար նե րի ճնշում նե րից թուր քա կան իշ խա նու
թե ան ազա տագ րումն է, որ իրենց հա մար սրբա զան են սուլ թանն ու խա լի ֆը՝ 
մի դէմ քով. «Ազ գա յին ժո ղո վը կը փրկի փա դի շա հին, խա լի ֆին եւ Օս մա նե ան 
պե տու թիւ նը, ողջ աշ խար հին ցոյց կը տայ, որ օս մա նե ան դի նաս տի ան կեն դա
նի է… Աս տուած մեզ հետ է»: «Ազ գա յին ժո ղո վը հրա ւի րուած է սուլ թանխա լի
ֆի փրկու թե ան հա մար… Ես աշ խա տե լու եմ ժո ղովր դի եւ երկ րի բա րօ րու թե ան 
հա մար, ոչ մի անձ նա կան շահ չու նէ նա լով…մեր նպա տա կը երկ րի մաս նա
տու մը թոյլ չտալն է… Թող Աս տուած եր կար կե անք ու առող ջու թիւն պար գե ւի 
մեր փա դի շա հին եւ կայ սեր գա հից հե ռաց նի բո լոր վտանգ նե րը…»: Ջա նում 
է ցոյց տալ, որ Թուր քի ա յում մահ մե դա կան մի աս նու թիւն կայ. «Ազ գա յին ժո
ղո վը բաղ կա ցած է թուր քե րից, չեր քէզ նե րից, քրդե րից եւ լա զե րից: Սա բո լոր 
մահ մե դա կան նե րի մի ու թիւն է...»245: Աւե լի հե ռու է գնում՝ «Խնդրում եմ թուր քեր 
չա սել, այլ մահ մե դա կան ներ եւ նոյ նիսկ օս ման ներ: Մենք բո լորս կա պուած ենք 
խա լի ֆա թով»246: Շիր նա կից եկած քուրդ շեյխ Աբ դու րախ մանաղա յին ասում 
է. «Դուք եր բեք չէք հա մա ձայ նուի, որ Ձեր հայ րե նի քի սրբա զան հո ղը պղծուի 
հա յե րի կող մից… Խնդրում եմ ան մի ջա պէս անց նել ազ գա յին ու ժե րի կազ մա
ւոր ման եւ վճռա բար վերջ դնել մեր հա կա ռա կորդ նե րի դա ւա ճա նա կան գոր ծո
ղու թիւն նե րին»247: Թուր քա կան հայ րե նի քի, ազ գա յի նի եւ ազ գայ նա կա նու թե ան 
մա սին՝ ոչ մի խօսք:

244 Жевахов, էջ 144:
245 Жевахов, էջ 147:
246 Асратян Г. А., Курды Турции В Новейшее Время, Изд. «Айастан», Ереван. 1990 [Մ. Ա.

Հասրաթեան, Թուրքիայի քրդերը նորագոյն ժամանակ, Հայաստան, Երեւան, 1990]:
247 Անդ:
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1920ի Ապ րի լի 23ի «Ազ գա յին ժո ղո վը», հա յե րին վտան գա ւոր հա մա րե
լու պատ ճա ռա բա նու թե ամբ, որո շում է ըն դու նում Թուր քի ա յի տա րած քում հա
յե րի տե ղա շար ժերն ար գե լե լու մա սին248: Դա, հա ւա նա բար, առա ջին հեր թին 
պի տի վե րա բե րէր Կի լի կիա վե րա դար ձած հա յե րին: Հա զիւ թէ արե ւե լե ան գա
ւառ նե րում՝ Էր մա նիս տա նում թաք նուած կամ լեռ նե րում ապաս տա նած մե կու սի 
հա յե րը գի տէ ին այդ ժո ղո վի եւ իրենց մա սին դրա ըն դու նած որոշ ման մա սին: 
Նրանք առանձ նա պէս հա մար ձա կու թիւն էլ չու նէ ին տե ղա շար ժուե լու: Փո խա
րէ նը սա ժո ղո վին մաս նակ ցող մահ մե դա կան նե րին խրա խու սե լու լաւ մի ջոց էր: 
Հա յե րը չեն կա րող տե ղա շար ժուել, ու րեմն չեն կա րող յայտ նուել իրենց կորց
րած ու նե ցուած քի մօտ եւ փոր ձել ետ պա հան ջել այն:

Բայց այդ ժո ղո վի ամէ նա կա րե ւոր որո շումն, իհար կէ, պաշ տօ նա պէս 
Ռու սաս տա նի օգ նու թե ա նը դի մե լու որո շումն էր: Գաղտ նի բա նակ ցու թիւն նե րի 
շրջանն աւար տուել էր, Քե մա լը իր կողմ նա կից նե րի՝ ազ գայ նա կան նե րի առաջ 
բա ցում է խա ղա քար տե րը եւ նրանց հա մո զում, որ իրենց սկսած գոր ծի յա ջո
ղու թիւ նը դրա նից է կա խուած: Ապ րի լի 26ին Քե մա լի ստո րագ րու թե ամբ Ան կա
րա յից ու ղարկ ւում է «Թուր քի ա յի Ազ գա յին Մեծ Ժո ղո վի առա ջին առա ջար կու
թիւ նը Խորհր դա յին Ռու սաս տա նի կա ռա վա րու թե ա նը» վեր նագ րով առա ջին 
պաշ տօ նա կան նա մա կը. Ան կա րա, 26 Ապ րի լի, 1920 թ.

«Առա ջին. մենք պար տա ւոր ւում ենք իմ պե րի ա լիս տա կան կա ռա վա րու
թիւն նե րի դէմ պայ քա րէ լու եւ բո լոր ճնշուած նե րին ազա տագ րե լու նպա տա կով 
մեր ողջ աշ խա տանքն ու մեր բո լոր ռազ մա կան գոր ծո ղու թիւն նե րը մի ա ւո րել 
ռու սա կան բոլ շե ւիկ նե րի հետ: Երկ րորդ. եթէ սո վե տա կան ու ժե րը ռազ մա կան 
գոր ծո ղու թիւն ներ են են թադ րում Վրաս տա նի դէմ, կամ դի ւա նա գի տա կան ճա
նա պար հով, իր ազ դե ցու թե ան մի ջո ցով կը ստի պեն Վրաս տա նին մտնել մի ու
թե ան մէջ եւ նա խա ձեռ նել Կով կա սից անգ լի ա ցի նե րի վտա րու մը, թուր քա կան 
կա ռա վա րու թիւ նը իր վրա է վերց նում ռազ մա կան գոր ծո ղու թիւն նե րը իմ պե
րի ա լիս տա կան Հա յաս տա նի դէմ (ընդգ ծու մը իմն է – Հ. Խ.) եւ պար տա ւոր ւում 
է Ադր բե ջա նին ստի պել մտնե լու սո վե տա կան պե տու թիւն նե րի խմբի մէջ» 
(ընդգ ծու մը իմն է – Հ. Խ.)249: Այ նու հե տեւ նա մա կում յայտ նի խնդրանքն է Լե նի
նին՝ օգ նե լու Թուր քի ա յին ոս կով, զէն քով, պա րէ նով:

248 Հով հան նի սյան, Քե մալ Աթա թուր քը, էջ 172 (http://vemjournal.org/?p=215 ) (Վեր ջին այ ցե
լու թիւ նը՝ 02. 08. 2017):

249 Архив внешней политики Российской империи [Ռուսական կայսրութեան արտաքին 
քաղաքականութեան արխիու] (այսուհետ՝ АВПР), Ֆ. 04, Ց. 39, Թղթ. 262, Գ. 52987, Թ. 1, 
Պատճեն; Ֆ. 132, Ց. 4, Թղթ. 104, Գ. 40, Թ. 13, Պատճեն (Барсегов, էջ 50–51, – http://www.
genocide.ru/lib/barseghov/responsibility/v21/06480685.htm#669): (Վերջին այցելութիւնը՝  
15. 11. 2018):
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ԹՈՒՐՔԱԿԱՆ «ԱԶԳԱՅԻՆ ԱՆԿԱԽՈՒԹԵԱՆ» 
ԱՄԷՆԱՄԵԾ ՍՊԱՌՆԱԼԻՔԸ ՀԱՅԵՐՆ ԵՆ
Չնա յած հա յե րի դէմ մղուող փաս տա ցի պա տե րազ մին, մահ մե դա կան 

գիւ ղա ցի ա կան բնակ չու թե ան զգա լի մա սը խու սա փում էր մաս նակ ցել հա յե րի 
դէմ ազ գայ նա կան նե րի գրոհ նե րին: Բայց վեր ջին ամիս նե րին քե մա լա կան նե
րին յա ջո ղուել էր հայ կա կան ատե լու թե ան մեծ ալիք բարձ րաց նել, եւ թուր քե
րի, քրդե րի, չեր քէզ նե րի մէջ, ինչ պէս վկա յում է ամե րի կե ան մի սի ո նե րու հի Դ. 
Իբին, քիչ չէ ին «մենք հա յե րին պէտք է ոչն չաց նենք» գո ռա ցող նե րը250: Սրանց 
ան հաս կա նա լի «ազ գա յին ան կա խու թե ան» երաշ խի քը հա յե րի ոչն չա ցումն էր: 
Քե մա լի նը՝ նոյն պէս: Բայց եթէ առա ջին նե րը ատե լու թե ամբ ներշն չուած մո լա
գար ներ էին, Քե մա լը գի տակ ցուած տա րածք էր ազա տում ապա գայ «թուր քա
կան հայ րե նի քի» հա մար:

Դա այն ժա մա նա կաշր ջանն էր, երբ Քե մալն ար դէն բա նակ ցում էր 
Խորհր դա յին Ռու սաս տա նի հետ եւ յոյս ու նէր ստա նալ նրանց ռազ մա կան ու 
ֆի նան սա կան օգ նու թիւ նը, մի ա ժա մա նակ բաց ւում էր Արե ւե լե ան՝ Հա յաս տա
նի հետ սահ մա նը իր պատ կե րա ցում նե րով հաս տա տե լու հե ռան կա րը: Այս պայ
ման նե րում Քե մա լը փոր ձում է ժա մա նա կա ւոր հա մա ձայ նու թե ան գալ վե րա
դար ձած հա յե րի մի մե ան ցից կտրուած, Ան տան տի կող մից լքուած խմբե րի հետ՝ 
արե ւել քում կենտ րո նա նա լու հա մար: Նրան խիստ անհ րա ժեշտ էր բա նա կը 
դուրս հա նել Կի լի կի ա յից եւ տե ղա փո խել արե ւելք՝ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու
թե ան դէմ ճա կատ բա ցե լու, մինչ դեռ Փետ րուարՄար տից Քե մա լի ռազ մա կան 
ու ժե րի մի մասն զբա ղուած էր Կի լի կի ա յի Զէյ թուն, Այն թապ եւ Հա ճըն քա ղաք նե
րում ինք նա պաշտ պա նուող հա յե րից քա ղաք նե րը վերց նե լու առա ջադ րան քով:

Սեւ րում Թուր քի ան մաս նա տող Ան տան տի երկր նե րը դե ռեւս ծրագ րա ւո
րում էին «Մեծ Հա յաս տա նի» սահ ման նե րը՝ նե րա ռե ալ Արեւմ տե ան Հա յաս տա
նը: Արեւմ տե ան Հա յաս տա նում՝ Էր մա նիս տա նում առ կայ բնակ չու թիւ նը՝ քրդե
րը, «չեր քէզ նե րը», բալ կան նե րից տե ղա փո խուած թրքա խօս նե րը եւ սա կա ւա թիւ 
թուր քե րը դե ռեւս որե ւէ խան դա վա ռու թիւն չէ ին ցու ցա բե րում «թուր քա կան հայ
րե նիքն» ազա տե լու Քե մա լի ռազ մա կան ծրագ րե րի նկատ մամբ, իսկ այդ տա
րած քում թուր քա կան ինք նու թե ան կրող նե րի սա կա ւու թիւ նը լրաց նում էր բնակ
չու թե ան ան տար բե րու թիւ նը: Նրանց վա խեց նում էր մի այն փրկուած հա յե րի 
վե րա դար ձի եւ վրի ժա ռու թե ան հե ռան կա րը, եւ այդ վա խը լի ու լի սնուց ւում էր 
գրա ւոր ու բա նա ւոր «տե ղե կատ ւու թե ամբ»: Քե մա լը եւ նրա հետ մի ա ցած իթ
թի հա տա կան յան ցա գործ նե րը դի մադ րա կան խմբե րը մե ծաց նե լու նպա տա կով 
շա րու նա կում էին հա յե րին ներ կա յաց նել ոչ մի այն որ պէս «ազ գա յին ան կա խու
թե ան» ամէ նա մեծ սպառ նա լիք, այ լեւ մահ մե դա կա նու թե ան դէմ յա տուկ դա ժա
նու թյամբ գոր ծող ահա բե կիչ ներ: Ըն թա ցիկ հիմ նա կան ասե լի քը ձե ւա կերպ ված 
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էր «Կով կա սի հա յե րը կո տո րում են մեր մու սուլ ման եղ բայր նե րին»: «Կով կա
սի մու սուլ ման եղ բայր նե րը»՝ Ադր բե ջա նի թրքա խօս նե րը Բաք ւում հրա տա րա
կուող մու սա ւա թա կան թեր թե րում 1918 – 1920 թթ. կով կա սե ան հայթիւր քա կան 
ընդ հա րում նե րի առն չու թե ամբ շրջա նա ռու թե ան մէջ էին դրել հա յե րի կող մից 
տար բեր վայ րե րում «աւե րուած», «ոչն չա ցուած» առաս պե լա կան 100, 200 գիւ
ղե րի եւ դրան ցում կո տո րուած բնակ չու թե ան մա սին «տե ղե կու թիւն ներ»: Այդ 
հրա պա րա կում նե րը որ պէս աղ բյոր օգ տա գոր ծող նոյ նիսկ ժա մա նա կա կից եւ
րո պա կան հե տա զօ տող նե րը, եթէ չեն փոր ձում ստու գել տե ղե կու թիւն նե րի իս
կու թիւ նը, յայտն ւում են յօ րի նուած «կո տո րուած 200 մահ մե դա կան գիւ ղե րի» 
մո գա կան ազ դե ցու թե ան տակ: Օրի նակ, ստա լի նիզ մի շրջա նի քա ղա քա կան 
բռնու թիւն ներն Ադր բե ջա նում հե տա զօ տած գեր մա նա ցի պատ մա բան Եորգ 
Բա բե րովս կին գրում է, թե «մին չեւ 2018 թ. Մարտ ամի սը Էրի վա նի նա հան գում 
աւե րուել էին 199 մահ մե դա կան գիւ ղեր» եւ որ պէս այս տե ղե կու թե ան աղ բյոր 
յղում է 2018 թ. Սեպ տեմ բե րի 18ի ռու սա լե զու «Ադր բե ջան» թեր թը251: Կամ, շա
րու նա կե լով յղում անել թուր քա կան աղ բյոր նե րին, գրում է այն մա սին, թե իբր 
1918 թ. Դեկ տեմ բե րի կէ սե րին Նա խի ջե ւա նում աւե րուել եւ հրկի զուել է աւե լի 
քան 200 գիւղ252, եւ մօտ 100 մահ մե դա կան գիւղ աւե րուել է Նոր Բա յա զե տի գա
ւա ռում 1919ի Մա յի սին253:

Ստի պուած եմ որոշ ճշգրտող տե ղե կու թիւն ներ բե րել: 1916ին ողջ Էրի
վա նի գա ւա ռում կար ըն դա մէ նը մի այն 212 գիւղ254, ընդ որում սրանց մի մա սում 
հա յեր էին, ասո րի ներ, եւ հա ւա նա բար մօտ կէ սում՝ քրդա խօս եւ թուր քա լե զու 
մահ մե դա կան ներ, Նա խի ջե ւա նի գա ւա ռում կար բո լո րը մի ա սին 147 գիւ ղա կան 
բնա կա վայր255, Նոր Բա յա զե տի գա ւա ռում՝ 136 գիւղ256: Սրանք գիւ ղե րի բա ցար
ձակ թուերն են, թե քրիս տո նե ա նե րի, թե մահ մե դա կան նե րի: Էրի վա նի, Նա
խի ջե ւա նի եւ Նոր Բա յա զե տի գա ւառ նե րում բո լո րը մի ա սին կար 495 գիւղ, ողջ 
բնակ չու թե ան հա մար՝ հայ, ասո րի, եզ դի, մահ մե դա կան, բայց հա յե րին «յա ջո
ղուել է» աւե րել 499 մի այն մահ մե դա կան գիւ ղեր՝ աւե լին, քան այդ տա րած քում 
գտնուող բո լոր գիւ ղա կան բնա կա վայ րե րը մի ա սին: Այս տխուր «վի ճա կագ
րու թիւ նը» կա րող էր ծի ծա ղե լի լի նէր, եթէ այս քան ող բեր գա կան չլի նէր: Բայց 
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այս «տե ղե կու թիւն նե րը» մի այն ար տա քին աշ խար հին խա բե լու հա մար չէ ին, 
դրանք օգ տա գործ ւում էին մահ մե դա կան բնակ չու թե ա նը հա յե րով վա խեց նե լու 
եւ ատե լու թե ան կիր քը բոր բո քե լու նպա տա կով, եւ Մուս տա ֆա Քե մա լի հա մար 
շատ լաւ յա ւե լե ալ հնա րա ւո րու թիւն էր մի կող մից իր հա կա հայ կա կան պա տե
րազ մը «բա ցատ րե լու», մյոս կող մից Թուր քի ա յի արե ւել քի դե ռեւս տա տա նուող 
մահ մե դա կան նե րով իր բա նա կը հա մալ րե լու:

1920ի գար նա նը եւ աշ նա նը քե մա լա կան նե րի ըն թա ցիկ «տե ղե կատ ւու
թիւ նը» «Կով կա սում եւ Հա յաս տա նում հա յե րի կող մից կո տո րուող մահ մե դա
կան նե րի» եւ «դա ւա ճան հա յե րի» մա սին էր: Դա հենց այն ժա մա նակն էր, երբ 
Քե մա լի կող մից որ պէս պա տուի րակ Կով կաս՝ Ադր բե ջան ու ղար կուած Հա լիլ 
փա շան Ղա րա բա ղում մաս նակ ցում էր մու սա ւա թա կան ադր բե ջան ցի նե րի եւ 
օս մա նե ան Թուր քա կան բա նա կի կող մից իրա կա նա ցուող հայ կա կան ջար դե
րին, որն աւար տուեց Խան քեն դիի (ներ կա յիս՝ Ստե փա կա նա կերտ) եւ Շու շիի 
հա յե րի ոչն չաց մամբ257:

Արե ւել քի անգ րա գէտ, թեր թե րից ան տե ղե ակ բնակ չու թե ա նը բա նա ւոր 
քա րո զիչ նե րը սար սափ ներ էին պատ մում վրի ժա ռու հայ փախս տա կան նե րի 
ձեռ քին տա ռա պող Կով կա սի թուր քե րի մա սին: Ամէն օր նրանց պատ մու թիւն
ներ էին մա տուց ւում հա յե րի հնա րա ւոր վե րա դար ձի եւ սար սա փե լի վրէ ժի հե
ռան կա րի մա սին: Ան տան տի երկր նե րի կող մից նա խա պատ րաս տուող «Մեծ 
Հա յաս տա նի», «թուր քե րին կո տո րող» դա ժան Հա յաս տա նի եւ հայ դաշ նակ
ցա կան նե րի մա սին պատ մու թիւն նե րը վա խեց նում էին հա յե րից դա տար կուած 
Արեւմ տե ան Հա յաս տա նի քրդե րին, Բալ կան նե րից տե ղա փո խուած նո րաբ նակ 
թրքա խօս մահ մե դա կան նե րին եւ նոր ատե լու թիւն բոր բո քում հա յե րի նկատ
մամբ: Թուր քի ա յի գա ւառ նե րում մին չեւ այ սօր իշ խում է այն ըն կա լու մը, թէ 
«Դաշ նակ ցու թիւ նը մարդ սպա նե լով զբա ղուած ահա բեկ չա կան կա ռոյց էր»258: 
Իհար կէ ոչ մի խօսք չէր հնչում 1918ի Ղա րա բա ղի եւ Սեպ տեմ բե րի՝ Բա քուի հա
յե րի ահ ռե լի կո տո րած նե րի, Ելի զա ւետպօլի եւ Արէ շի գա ւառ նե րում եր կու տա

257 Հա յաս տա նի Պե տա կան Պատ մա կան Ար խի ու (այժմ՝ ՀԱԱ՝ Հա յաս տա նի Ազ գա յին Ար
խի ու), Ֆ. 200, Ց. 1, Գ. 531, Թ. 5; Ֆ. 200, Ց. 1, Գ. 33, Թ. 12. (Հրատարակուած են Карабах в 
1918 –1923 гг. Ереван, 1992 [Ղարաբաղը 1918 –1923 թթ., Երեւան, 1992], փաստաթղթեր 
№ 256,  № 262, ինչպէս նաեւ Нагорный Карабах в  международном праве и мировой по ли
ти ке  (До кументы и коментарии), том 1, сост., отв.ред., коментарии Ю. Барсегов, Москва, 
«КРУГ», 2008 [Լեռնային Ղարաբաղը միջազգային իրավունքում եւ համաշխարհային 
քաղաքականութիւնում (Փաստաթղթեր եւ ծանոթագրութիւններ), Հատոր 1, կազմ., պատ. 
խմբ. ծանոթագրեց՝ Յուրի Բարսեղով, Մոսկվա, «ԿՐՈՒԳ», 2008] (այսուհետ՝ Нагорный 
Карабах в  международном праве), Էջ 386–387; Էջ 392); Ֆ. 200, Ց. 1, Գ. 563, Թթ. 3–5, 
Բնօրինակ, ձեռագիր (Բանբեր Հայաստանի արխիվների, 1989, փաստաթուղթ № 1, էջ. 
112); Ֆ. 200, Ց. 1, Գ. 486, Թ. 144, Պատճեն (Нагорный Карабах в 19181923 гг., փաստաթուղթ 
№ 270, Нагорный Карабах в  международном праве,  էջ 396–397); Ֆ. 200, Ց. 1, Գ. 563, Թ. 
69 եւ շրջ., Պատճեն  (Нагорный Карабах в 1918–1923 гг.,  փաստաթուղթ № 290, Нагорный 
Карабах в  международном праве, էջ 407–408) եւն:

258 Այն թա պի իս լա մա ցած հա յե րը, – http://azator.gr/?p=849(Վեր ջին այ ցե լու թիւ նը՝ 09. 12. 2017):
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րի շա րու նա կուող եւ Ղա րա բա ղում տե ղի ու նե ցող հայ կա կան ըն թա ցիկ ջար
դե րի մա սին: Հա յե րի վե րա դար ձից սար սա փող քրդերն ու թուր քերն ամէն օր 
լսում էին, որ իրենց մի ակ փրկու թիւ նը սար սա փե լի, հրէ շա ւոր հա յե րի դէմ մի ա
ւո րուելն է: Հայ կա կան ատե լու թիւ նը դառ նում էր «Թուր քի ա յի ազա տագր ման» 
մեծ գոր ծօն: Հի մայ ար դէն երկ րի ներ սում հա կա հայ կա կան չորս հիմ նա կան թե
զե րին՝ ա) «Հա յե րը պա տե րազ մի ժա մա նակ դա ւա ճա նել են թուր քա կան հայ
րե նի քին», բ) «Հա յե րը կո տո րել են մեր մահ մե դա կան եղ բայր նե րին», գ) «Հա
յե րը ծրագ րա ւո րում են վրէժխն դիր լի նել» (սա տա րօ րի նակ թէզ է. եթէ հա յերն 
են դա ւա ճա նել եւ կո տո րել՝ ին չի՞ց/ու մի՞ց պի տի վրէժխն դիր լի նեն: Տա րօ րի նակ 
լի նե լով՝ ամէ նա ազ դե ցիկն էր: Գործ նա կա նում հա յե րի վրի ժա ռու թե ան հնա րա
ւո րու թիւ նը բո լո րին մի ան գա մայն հաս կա նա լի էր), դ) «Հա յե րին պաշտ պա նում 
է մեր թշնա մի քրիս տո նե այ աշ խար հը», ի մաս նա ւո րի՝ Թուր քի ա յի ճա կա տա
գի րը տնօ րի նող Ան տան տի երկր նե րը, մի ա նում է հին գե րոր դը՝ «Կով կա սի հա
յե րը կո տո րում են մեր մու սուլ ման եղ բայր նե րին»:

Քե մա լը պատ րաստ ւում էր Հա յաս տա նի դէմ պա տե րազ մին: Նրա ռազ
մա կան ու ժե րը բա ւա րար չէ ին Ֆրան սի ա յին դուրս մղե լու անուան տակ շա
րու նա կել Կի լի կի ա յի հա յե րի կա տո րած նե րը եւ մի ա ժա մա նակ պա տե րազ մել 
Հա յաս տա նի դէմ: Ուս տի Ապ րի լին, երբ ար դէն հա մա րեա հա սու նա ցել էր ռուս
թուր քա կան լե նի նաքե մա լա կան հա մա ձայ նա գի րը, Քե մալն ուղ ղա կի բա նակ
ցու թիւն նե րի մէջ է մտնում ամէն կող մից մե կու սա ցուած Զէյ թու նի հայ կա կան 
Ազ գա յին Մի ու թե ան հետ եւ հա մա ձայ նու թե ան են գա լիս հե տե ւե ալ պայ ման
նե րով.

 –  Զէյ թու նը ճա նա չում է քե մա լա կան իշ խա նու թիւ նը իբ րեւ թուրք ան կախ 
պե տու թիւն,

 –  Զէյ թու նը իր դրա ցի թուրք գիւ ղե րի նկատ մամբ որե ւէ ոտնձ գու թիւն չի 
անում,

 –  Քե մա լա կան կա ռա վա րու թիւ նը պաշտ պա նում է Զէյ թու նի բնա կիչ նե
րի կե ան քը, ու նե ցուած քը, պա տի ւը,

 –  Քե մա լա կան կա ռա վա րու թիւ նը երաշ խա ւո րում է Զէյ թու նի պա րե նա
ւո րու մը,

 –  Քա նի դեռ դրա ցի թուրք բնակ չու թիւ նը զի նա թա փուած չէ, զէյ թուն ցի
ներն պի տի ու նէ նան իրենց զէն քը պա հե լու իրա ւունք,

 –  Պի տի ու նէ նան եր թե ւե կե լու ազա տու թիւն:
Հա մա ձայ նա գի րը եր կու կող մե րից ստո րագ րուել եւ մի մե անց է փո խան

ցուել ամե րի կե ան մի սի ո նե րու թե ան եւ Մեր ձա ւոր Արե ւել քի Նպաս տա մա տոյ ցի 
լի ա զօր ներ կա յա ցու ցիչ միս տըր Լայ մո նի ներ կա յու թե ամբ՝ պայ մա նագ րի օրի
նակ նե րից մէ կը նրան յանձ նե լով259:

Բո լոր կող մե րից շրջա փա կուած, սո վի մատ նուած Զէյ թու նի հայ բնակ չու

259 Նո րաշ խար հե ան Լ., Էջ 169 – 170:
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թե ան հա մար սա հնա րա ւո րու թիւն էր ուշ քի գա լու, ամ ռան ըն թաց քում պա րէն 
կու տա կե լու եւ հա րե ւան թուր քե րից զի նամ թերք գնե լու:

Չնա յած բո լոր դժուա րու թիւն նե րին, վե րա դար ձած հա յե րը դե ռեւս յա մա
ռօ րէն մնում էին նա եւ Հա ճը նում եւ Այն թա պում: Շրջա փա կուած Այն թա պում 
ֆրան սի ա կան կա յա զօ րը ղե կա վա րող Ապա տիի օգ նու թե ամբ Մա յի սի վեր ջին 
շուրջ 6000 հա յեր հե ռա ցել էին քա ղա քից260: Մա յի սի 30ին Զէյ թու նի նման այս
տէղ նոյն պէս զի նա դա դա րի նման մի հա մա ձայ նա գիր ստո րագ րուեց, բայց՝ 
Մուս տա ֆա Քե մա լի եւ ֆրան սի ա ցի նե րի մի ջեւ, ըստ որի ֆրան սի ա կան զի
նուոր նե րը պի տի քա շուեն իրենց բա նա կա տե ղին, այ սինքն՝ «Գո լէճ, Մար տին 
եւ Չիթ ճի ին Խա րա ֆը» թա ղա մա սեր, Այն թա պի հայ կա կան թա ղա մա սը պի
տի են թար կուի թուր քա կան վար չու թե ա նը եւ թուր քե րը ազատ ել ու մուտ ու նէ
նան այդ թա ղա մաս261: Իրենք իրենց ձգուած հա յե րը նախ որո շում են լքել քա
ղա քը եւ հե ռա նալ, սա կայն ֆրան սի ա ցի նե րը յոր դո րում են մնալ Այն թա պում՝ 
հա մո զե լով, որ թուր քե րը չեն հա մար ձա կուի հա ւա քա կան կո տո րած անել եւ 
վստա հեց նե լով, թէ «Մենք ձեր ետեւն ենք»262: Հա յե րին այլ ելք չէր մնում, քան 
ինք նա կազ մա կեր պուել եւ փոր ձել թուր քա կան վար չա կազ մի հետ յա րա բե րու
թիւն նե րը վե րա կանգ նել: Յու նի սի 13ին Թուր քե րը դի մում են հա յե րին՝ ըն դու նե
լով, որ Ապ րի լին հա յերն ստի պուած էին ինք նա պաշտ պա նու թե ան դի մել, բայց 
իրենք հի մայ իս կա պէս ազ նուօ րեն ու զում են հաշ տուել հա յե րի հետ, պէտք է 
իրենց հա ւա տալ եւ որ պէս նոյն հայ րե նի քի զա ւակ ներ հա մա տեղ պայ քա րեն 
օտա րեր կե այ թշնա մու դէմ263, իսկ Յու նի սի 28ին խնդրում են «Մու սա ֆա Քե մալ 
փա շա յին բո ղոք ու ղար կել ֆրան սի ա կան գրաւ ման դէմ… եւ խնդրել ֆրան սի
ա կան ու ժե րը քա շուեն քա ղա քէն»264: Այն թապ ցի նե րը Յու լի սի 26ին թուր քե րին 
պա տաս խա նում են, որ հա յե րի հա մար ան ցան կա լի ֆրանսթուր քա կան հնա
րա ւոր պա տե րազ մի դէպ քում, եթէ այն պի տի տե ղի ու նէ նայ Այն թա պում, իրենք 
գե րա դա սում են չխառ նուել եւ խնդրում են իրենց թոյլ տալ քա ղա քից դուրս գալ 
որե ւէ ապա հով վայր265: Յու լի սի 28ին նրանք փաս տա ցի կրկնում են իրենց դիր
քո րո շու մը՝ ֆրանսթուր քա կան որե ւէ կռուի պա հի հա յե րը պի տի կա տա րե լա
պէս չէ զոք մնան266, իրենք եր բեք չեն մի ա նայ ֆրան սի ա ցի նե րին եւ եթէ իրենց 
դէմ յար ձա կում չլի նի՝ եր բեք չեն կրա կի թուր քե րի վրայ267: Յու լի սի 29ին թուր քե
րի կող մից սկսւում է գրո հը ֆրան սի ա կան դիր քե րի վրայ, իսկ Օգոս տո սի 9ին 
հա մալ րում ստա ցած ֆրան սի ա կան բա նա կը պա շա րում է թուր քա կան թա ղա

260 Տո մար ար ձա նագ րու թե ան հայ ազ գա յին մի ու թե ան, էջ 155 – 167:
261 Անդ, էջ 164:
262 Անդ, էջ 167:
263 Սա րա ֆյան Գ. էջ 164:
264 Տո մար ար ձա նագ րու թե ան հայ ազ գա յին մի ու թե ան, էջ 180 – 181:
265 Անդ, էջ 193:
266 Անդ, էջ 197:
267 Կե սար Ա. էջ 148:
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մա սը: Կրկին եր կու կրա կի արան քում մնա ցած հա յե րից 5.000 մարդ կա րո ղա
նում է հե ռա նալ Այն թա պից268: Օգոս տո սի 15ին ֆրան սի ա ցի նե րը հա յե րից պա
հան ջում են թուր քե րի հետ որե ւէ յա րա բե րու թիւն չու նէ նալ, թոյլ չտալ թուր քե րին 
հայ կա կան թա ղա մա սեր մտնել269, իսկ Օգոս տո սի 26ին տե ղե կաց նում են, որ 
Ֆրան սի ա յի իշ խա նու թիւն նե րի քա ղա քա կա նու թիւ նը կրկին փո խուել է հա յան
պաս տի, կրկին առա ջար կում են թոյլ չտալ թուր քե րին հայ կա կան թա ղա մա սեր 
մտնել, մտնող նե րին ձեր բա կա լել` ֆրան սի ա ցի գե րի նե րի հետ փո խա նա կե լու 
հա մար270, եւ, չնա յած ֆրան սի ա ցի նե րը Մա յի սի զի նա դա րա րին հա յե րին լքել 
են՝ նե րո ղա միտ լի նել իրենց նկատ մամբ եւ թուր քե րի մէջ ֆրան սի ա ցի նե րի մա
սին դրա կան քա րոզ չու թիւն տա նել271: Ի վեր ջոյ ֆրան սի ա ցի նե րին յա ջող ւում 
է Այն թա պում դրու թե ան տէ րը դառ նալ, բայց եօթ ամիս յե տոյ, 1921ի Մար տին 
քե մա լա կան Թուր քի ա յի եւ Ֆրան սի ա յի մի ջեւ ստո րագ րուած պայ մա նագ րով 
ֆրան սի ա ցի նե րը վերջ նա կա նա պէս լքում են Այն թա պը եւ հա յե րին, եւ վեր ջին
ներս հար կադ րուած սկսում են հե ռա նալ հայ րե նի քից: Հա յե րը, փաս տօ րէն, 
ֆրանսթուր քա կան բա նակ ցու թիւն նե րի հա մար ֆրան սի ա կան պա տանդ էին:

Կի լի կիա վե րա դար ձած հա յե րին պա շա րուած պա հե լով, 1920ի Յու նի սի 
18ին Քե մա լը, իրա կա նաց նե լով Ապ րի լի Ազ գա յին Մեծ Ժո ղո վի որո շու մը, փաս
տա թուղթ է ստո րագ րում այն մա սին, որ Թուր քի ա յի տա րած քում հա յե րից որե
ւէ մէ կի վե րա դար ձը կամ ճա նա պար հոր դու թիւ նը նպա տա կա յար մար չի դիտ
ւում272:

268 Նոյն, էջ 167:
269 Տո մար ար ձա նագ րու թե ան հայ ազ գա յին մի ու թե ան, էջ 210 – 211:
270 Անդ, էջ 213:
271 Անդ, էջ 224 – 225, 231:
272 Հով հան նի սե ան, Քե մալ Աթա թուր քը, էջ 177 (http://vemjournal.org/?p=215 ) (Վեր ջին այ ցե

լու թիւ նը՝ 02. 08. 2017):
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Ան կա րա յի կա ռա վա րու թե ան՝ հա յե րի հայ րե նիք (տուն) վե րա դառ նա լու ար գել քի 
մա սին որոշ ման հա յե րէն թարգ մա նու թիւ նը

(Տե՛ս՝ Sait Çetinoğlu, Ankaranın ilk kararı: Ermenilerin ülkelerine/ evlerine dönmeleri 
yasaktır!: Թարգ մա նուած է Անուշ Յով հան նի սե ա նի կող մից)

Պե տա կան ար խիւ նե րի Գլխա ւոր Վար չու թիւն
Հան րա պե տա կան ար խիւ
Փաս տաթղ թե րի ձե ւա կեր պու մը դա դա րեց ւում է
Մեր յանձ նա ժո ղո վը, ծա նօ թա նա լով Ներ քին Գոր ծե րի նա խա րա րու թե ան՝ Յու

նի սի 14/336 թուագ րուած հա մար 769 գրու թե ա նը, հա շուի առ նե լով, որ մօ տա կայ բնա կա
վայ րե րում գտնուող հա յե րը խումբխումբ Ստամ բու լից անց նում են սահ մա նը, նրան ցից 
զէնք կրե լուն ըն դու նակ նե րը օտար նե րի կող մից զին ւում եւ չա րա միտ ոտնձ գու թիւն ներ 
են կա տա րում մու սուլ ման նե րի հան դէպ, որո շում է եւ տե ղե կաց նում, որ տուե ալ հան գա
մանք նե րում նրան ցից ոչ մէ կի ազատ տե ղա շար ժը կամ ճա նա պար հոր դու թիւնն այ սու
հետ նպա տա կա յար մար չի դիտ ւում:

18 Յու նի սի 336 (18 Յու նի սի 1920) 273

Այս «ճիշտ ժա մա նա կին» ստո րագ րուած որո շու մը նա խոր դում է 1920ի 
Օգոս տո սի 10ին Օս մա նե ան սուլ թա նա կան կա ռա վա րու թե ան կող մից ստո րագ
րուած Սեւ րի Պայ մա նագ րին, որի 144րդ յօ դուա ծով նա խա տես ւում էր ան շարժ 
գոյ քի, բռնա գան ձուած ու նե ցուած քի վե րա դարձն իրենց տէ րե րին: Մաս նա ւո
րա պէս հա յե րի դէպ քում պայ մա նա գի րը նա խա տե սում էր նա եւ այլ երկր նե րում 
գտնուող չա փա հաս ժա ռան գորդ նե րի իրա ւուն քը իրենց ծնող նե րի ան շարժ 
գոյ քի նկատ մամբ: Այդ պայ մա նագ րով Օս մա նե ան կա ռա վա րու թիւ նը ճա նա չել 
էր նա եւ պա տե րազ մի ժա մա նակ յան ցա գոր ծու թիւն ներ իրա կա նաց րած մարդ
կանց ռազ մա կան ատե ա նին յանձ նե լու դաշ նա կից նե րի իրա ւուն քը274: Սեւ րի 
Պայ մա նագ րի ստո րագ րու մը լաւ առիթ էր Քե մա լի հա մար կրկին փող հա րե լու 
հայ կա կան յան ցա գոր ծու թիւն նե րում թա թա խուած նե րին՝ տե սէք ձեր ապա գան՝ 
եթէ դե ռեւս տա տան ւում էք «Հայ րե նի քի ազա տագր մա նը» մի ա նալ, ձեզ սպաս
ւում է թա լա նուա ծի վե րա դարձ եւ ռազ մա կան ատե ա նի դա տավ ճիռ, իսկ ահա 
ես ար գե լում եմ հա յե րի վե րա դար ձը, ազա տում եմ ձեզ պատ ժից, աւե լին, ես 
հա յե րին եմ պատ ժում՝ որ պէս թուր քե րին եւ մահ մե դա կան նե րին հա լա ծող նե րի 
եւ ճնշող նե րի:

Ֆրան սի ա ցի նե րը «փափ կել» էին, վե րա դար ձած հա յե րի բնա կա վայ րե
րի մի մա սը գրա ւուած էր, բնակ չու թիւ նը՝ կո տո րուած, մյոս մա սը շրջա փա կուած 
էին իրենց քա ղաք նե րում, մի մե ան ցից ան ջա տուած եւ վա խե ցած, եւ քե մա լա

273 Հով հան նի սյան, Քե մալ Աթա թուր քը, էջ 180 (http://armeniangenocide100.org/kemalataturk
andtheprocessofthearmenianswealthseizingroleoffatheroftheturks/ ): (Վեր ջին այ ցե
լու թիւ նը՝ 02. 08. 2017):

274 Հա յաս տա նը Մի ջազ գա յին Դի ւա նա գի տա կան Եւ Սո վե տա կան Ար տա քին Քա ղա քա կա
նու թե ան Փաս տաթղ թե րում (18281923), խմբ.՝ Ջոն Կի րա կո սե ա նի, «Հա յաս տան» հրա տա
րակ չու թիւն, Երե ւան, 1972, էջ 672682:
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կան նե րից ոչ մէ կը որե ւէ պատ ժի չէր են թար կուել: Սրանք բա ւա րար ապա ցոյց
ներ էին, որ Քե մա լը զօ րեղ է, եւ քե մա լա կան «շար ժումն» իս կա պէս հա մալր ւում 
է դե ռեւս տա տա նուող նե րով: Կո ղոպ տած հայ կա կան գոյ քը կորց նե լու եւ պատ
ժուե լու հե ռան կա րի տագ նա պը շատ զօ րեղ էր: Հի մայ ար դէն ընտ րու թե ան մէկ 
տար բե րակ էր մնա ցել՝ Քե մա լը: Նա պա տե րազ մի է պատ րաստ ւում Հա յաս
տան կո չուող երկ րի դէմ: Նոյ նիսկ բոլ շե ւի կե ան Ռու սաս տա նի հետ հա մա գոր
ծակ ցու թե ա նը դի մադ րող նե րը «փափ կե ցին»: Յի րա ւի, ոչինչ այն պէս չի մեր
ձեց նում մարդ կանց, ինչ պէս հա մա տեղ իրա կա նա ցուած յան ցա գոր ծու թիւ նը: 
Պա կա սում էր մի այն զէն քը:

Որ քա՞ն զի նուօր ու նէր Մուս տա ֆա Քե մա լը այդ ժա մա նակ, որի դի մաց 
ընկր կեց Եւ րո պան: 1922ին Թուր քի ա յում Խորհր դա յին Ռու սաս տա նի դես պան 
Ս. Արա լո վին նա ասել է. «Ամէ նա մեծ դժուա րու թիւ նը սպա նե րի պա կասն էր եւ 
բա նա կին զէնք մա տա կա րա րե լը: Բայց Խորհր դա յին Ռու սաս տա նը մեզ բա
րե կա մա բար օգ նեց. Դուք մեզ հրա ցան ներ, զէնք, հրա նօթ ներ տուե ցիք: Մեր 
ազ գը եր բեք դա չպետք է մո ռա նայ: Յան ցա գոր ծու թիւն կլի նի, եթէ մո ռա նան 
ան կա խու թե ան հա մար պայ քա րի մեր ամէ նադ ժուար փու լում ձեր ան շա հախն
դիր օգ նու թիւ նը: Դուք գի տե՞ք, որ քան զօրք ու նէի ես սկզբում՝ հինգ հա զար 
<մարդ>»275:

275 Аралов С. И., Воспоминания советского дипломата. 1922–1923. Институт международных 
отношений, Ярославль[Արալով Ս. Ի. Խորհրդային դիւանագետի յուշերը: 1922–1923: Միջ
ազգային յարաբերութիւնների ինստիտուտ, Յարոսլավլ], 1960, էջ 207:
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ԳԼՈՒԽ Գ.

ԹՈՒՐՔ-ՌՈՒ ՍԱ ԿԱՆ ՊԱ ՏԵ ՐԱԶ ՄԸ  
ՀԱ ՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ԴԷՄ ՅԱ ՆՈՒՆ  
«ԳԵ ՐԱ ԶԱՆ ՑԱ ՊԷՍ ԹՈՒՐ ՔԵ ՐՈՎ  
ԲՆԱ ԿԵ ՑՈւԱԾ» ՏԱ ՐԱԾՔ ՆԵ ՐԻ
Այս գլու խը սոյն աշ խա տան քում տեղ է գտել, քա նի որ այն լրա ցու ցիչ 

դի տան կիւն է առա ջադ րում Խորհր դա յին Ռու սաս տան, ապա նա եւ ԽՍՀՄ-
Թուր քիա յա րա բե րու թիւնն նե րի ձե ւա որ ման վաղ փու լի հար ցե րում, որոնք յե-
տա գա յում անդ րա դար ձան նա եւ թէ Թուր քի ա յի Հան րա պե տու թե ան տա րած-
քում մնա ցած հա յե րի, թէ Ցե ղաս պա նու թիւ նից փրկուած նե րի եւ Խորհր դա յին 
տա րած քում յայտ նուած նե րի ճա կա տագ րին: Խնդի րը կը դի տար կուի գլխա-
ւո րա պէս ռու սա կան աղ բյոր նե րի-փաս տաթղ թե րի ներգ րաւ մամբ, քա նի որ 
այս ժա մա նա կաշր ջա նի այլ աղ բյոր նե րը հա յե րէն շատ են հրա տա րա կուել եւ, 
մի ա ժա մա նակ, ռու սա կան աղ բյոր նե րը սոյն մաս նա ւոր հար ցը լա ւա գոյնս են 
ներ կա յաց նում: Գլխի վեր նագ րում պա տե րազմն անուան ւած է «Թուրք-ռու սա-
կան պա տե րազ մը հա յե րի դէմ», քա նի որ չնա յած Խորհր դա յին Ռու սաս տա-
նը ձե ւա կա նո րեն պա տե րազ մող կողմ չէր, բայց իրա կա նում ներգ րաւ ւած էր 
պա տե րազ մի թէ նա խա պատ րաստ մա նը, թէ ռազ մա կան գոր ծո ղու թիւն նե րին, 
թէ դի ւա նա գի տա կան բա նակ ցու թիւն նե րին, եւ պա տե րազմն էլ ըստ էու թե ան 
աւար տուեց հենց յաղ թող կող մե րի՝ թուրք-ռու սա կան Մոս կուա յի պայ մա նագ-
րով՝ առանց հայ կա կան կող մի մաս նակ ցու թե ան:

ԹՈՒՐՔ-ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԱՏԵՐԱԶՄԻ  
ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԵՒ ՄԱՐՏԱՎԱՐԱԿԱՆ 
ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՏՈՒԹԻՒՆԸ
Քե մա լին շատ հեշտ է յա ջող ւում «Ադր բե ջա նին ստի պել մտնե լու սո վե

տա կան պե տու թիւնն նե րի խմբի մէջ»: Լե նի նին ուղ ղուած Քե մա լի Ապ րի լի 26ի 
նա մա կից ճիշտ եր կու օր յե տոյ, Ապ րի լի 28ին Ադր բե ջա նը հաշտ ու խա ղաղ յայ-
տա րա րում է իր «խորհր դա յին» դառ նա լու իրո ղու թիւ նը: Ադր բե ջա նի մու սա ւա-
թա կան նե րը մէկ օրում իշ խա նու թիւ նը յանձ նե ցին Ադր բե ջա նի բոլ շե ւիկ նե րին եւ 
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հենց իրենք էլ «դար ձան» բոլ շե ւիկ ներ, եւ նոյն 1920ի Ապ րի լի 28ին 11րդ կար միր 
բա նա կը հան գիստ, առանց դի մադ րու թե ան մտաւ Բա քու: Դա նոյ նիսկ աւե լի 
շուտ էր, քան Ան կա րա յից ու ղար կուած նա մա կը Մոս կուա կը հաս նէր: Պարզ է, 
որ գոր ծում էր նախ նա կան՝ բա նա ւոր պայ մա նա ւո րուա ծու թիւ նը: Նոյն թւա կա նի 
դե կետ մե բե րի 22 – 29-ին տե ղի ու նե ցած Խորհր դա յին Ռու սաս տա նի խոր հուրդ-
նե րի 8-րդ հա մա գու մա րին, երբ ար դէն հիմ նա կան բո լոր գոր ծո ղու թիւն ներն 
աւար տուած էին, Ար տա քին գոր ծե րի Ժող կո մա տը կարճ «զե կու ցեց». «Քե մա-
լա կան նե րը մեզ հետ յարաբերու թիւն նե րի մէջ մտան Ադր բե ջա նի մի ջո ցով, որ-
տեղ նրանց կողմ նա կի ցե րի մի խումբ օժան դա կեց յե ղաշրջ մա նը եւ ադր բե ջա-
նա կան յե ղա փո խա կան կա ռա ւա րու թե ան կող մից ռու սա կան կար միր բա նա կի 
հրա ւիր մա նը»: Յա մա ռօտ եւ ազ նիվ՝ «յե ղաշր ջում ենք արել»: Աւե լին ասել չէր 
պա հանջ ւում:

Հա յաս տա նի կա ռա ւա րու թե ան ար ձա գան քը կոշտ էր. «Ադր բե ջա նա-
կան յե ղաշրջ ման իրա կան իմաս տը հայ ժո ղո ուր դի եւ Հա յաս տա նի կա ռա ւա-
րու թե ան կող մից գնա հա տուել է ըստ ար ժա նի քի: «Խա նա-բէ կա կան մու սա վա-
թա կան նե րի կա ռա վա րու թիւ նը» իբ րեւ թէ սո ցի ա լիս տա կան յե ղա փո խա կան 
կա ռա վա րու թե ամբ փո խա րի նած այդ յե ղաշր ջոււ մը ըստ էու թե ան ոչ մի փո փո-
խու թիւն չբե րեց Ադր բե ջա նի պե տա կան եւ քա ղա քա կան կյանք: Այդ իբ րեւ թէ 
սցի ա լիս տա կան կա ռա ւա րու թե ան առա ջին քայլն ուղ ղուած էր իշ խա նու թե ան 
կող մից Ղա րա բա ղի եւ Զան գե զու րի աշ խա տա ւոր հայ գիւ ղա ցի ու թե ան բռնի 
ստրկաց մա նը: Եթէ ու շադ րու թիւն դարձ նենք Կի լի կի ա յի հա յե րի ջար դը կազ-
մա կեր պած թուր քա կան իմ պե րի ա լիզ մի առաջ նորդ Մուս տա ֆա Քե մա լի հետ 
Ձեր կա ռա ւա րու թե ան կա պե րի մա սին ար ժա նա հա վատ տե ղե կու թիւն նե րին, 
Թուր քի ա յում եւ Կով կա սում հա յե րի հրե շա ւոր կո տո րած նե րով իրենց անու նը 
դրօշ մած Էն վե րի, Խա լի լի եւ Նու րի փա շա յի մաս նակ ցու թե ա նը Ձեր երկ րի պե-
տա կան կյան քին, ապա բնա կան է, որ Հա յաս տա նի կա ռա ւա րու թիւ նը չի կա րող 
ի վնաս ներ կա յիս Ադր բե ջա նի կա ռա ւա րա ու թե ան ճա նա չել դե մոկ րա տա կան եւ 
սո ցի ա լիս տա կան կա ռա ւա րու թիւն»1:

Ադր բե ջա նում տե ղի ու նե ցած յե ղաշր ջու մը բա ւա կան արյու նոտ դի մադ-
րու թե ան է հան դի պել Ադր բե ջա նի գա ւառ նե րում, հատ կա պէս Ելի զա ւետպօլում: 
Ըստ գեր մա նա ցի վեր լու ծա բան Եորգ Բա բե րովս կու հա ւա քած նյո թե րի՝ մա յի-
սին այս քա ղա քում սկսուած ապս տամ բու թիւ նը ճնշուել է մեծ դա ժա նու թե ամբ՝ 
կռիւ նե րի ըն թաց քում զո հուել են 1500 կար միր բա նա կա յին ներ, 4000 մու սուլ-
ման ներ, ձեր բա կա լուել են 12.000 մարդ, որից 4.000ին գնդա կա հա րել են, իսկ 
քա ղա քը վեր է ածուել աւե րակ նե րի2:

1 Тарасов Станислав, Как Владимир Ленин и Мустафа Кемаль советизировали Закав ка зье 
[Տարասով Ստանիսլաւ. Ինչպէս Վլադիմիր Լենինը եւ Մուստաֆա Քեմալը խորհրդայ-
նացրին Այսրկովկասը] – https://regnum.ru/news/1160915.html?fbclid=IwAR0Pn1REn3zzr-
JvSKxzbZpqjmttzLjFBxIIhjnakMFcVJi7UO1q9ZdNW2n89 (վերջին այցելութիւնը՝ 10.  11.  2018):

2 Баберовски Й.,  Враг есть везде. Сталинизм на Кавказе [пер. с нем. В. Т. Алтухова]. «Рос-
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Նա խորդ գլխում բե րուած փաս տաթղ թում Լե նի նին գրուած Մուս տա ֆա 
Քե մա լի նա մա կը խոս տա նում էր, որ «Թուր քա կան կա ռա վա րու թիւ նը յանձն է 
առ նում ռազ մա կան գոր ծո ղու թիւն ներ սկսել իմ պե րի ա լիս տա կան Հա յաս տա նի 
դէմ եւ պար տա ւոր ւում է Ադր բե ջա նին ստի պել մտնե լու սո վե տա կան պե տու
թիւն նե րի խմբի մէջ»: Զու գա հե ռա բար Քե մա լը նա մակ է ու ղար կում Քե ա զիմ 
Կա րա բե քի րին. «Մենք տե ղե կաց նում ենք 1920ի ապ րի լի 26ին մեր կող մից Բա
քու ու ղար կուած ռազ մա կան առա քե լու թե ա նը, որ մենք ընտ րել ենք իմ պե րի
ա լիզ մի դէմ բոլ շե ւի կյան պայ քա րի հետ յա մե րաշ խու թիւ նը եւ հա մա ձայն ենք, 
որո շա կի պայ ման նե րով (ընդգ ծու մը իմն է – Հ. Խ.), Ադր բե ջա նը յանձ նել բոլ շե
ւի կե ան պե տու թիւն նե րի խմբին»3: Պէտք է են թադ րել, որ «որո շա կի պայ ման նե
րով»ը խոս տում ներ էին Ադր բե ջա նին, ամէ նայն հա ւա նա կա նու թե ամբ՝ տա րած-
քա յին, եւ ան շուշտ իր ապա գա մշտա կան օժան դա կու թիւ նը: Իհար կէ, Քե մա լը 
«որո շա կի պայ ման նե րով» զո հա բե րում էր պատ մու թե ան ըն թաց քում առա ջին 
ան գամ պե տա կա նու թիւն ստեղ ծած եւ թուր քա կան ինք նու թե ան ըն դուն մա նը 
հա կուած հա րաւ կով կա սյան թրքա լե զու նե րին, եւ չնա յած իշ խա նու թե ան ար տա-
քուստ սա հուն փո խանց մա նը, Ադր բե ջա նում նե րիշ խա նա կան պայ քար է եղել: 
Ադր բե ջա նի ընդ դի մա դիր նե րին հանգս տաց նե լու խնդի րը Մուս տա ֆա Քե մա լի 
յանձ նա րա րու թե ամբ Բաք ւում գտնուող Հա լիլ փա շա յի վրայ էր: Հա լիլ փա շան 
Ադր բե ջա նում ներդ րուած քե մա լա կան գոր ծա կալ նե րի մո դե լա յին կեր պար է, 
ուս տի ար ժի եր կու խօս քով անդ րա դառ նալ նրան: Սա նոյն Հա լիլ փա շան է, 
որի մա սին Առա ջին աշ խար հա մար տի ըն թաց քում թուր քա կան բա նա կին կա-
մա ւո րա բար մի ա ցած եւ մին չեւ գե նե րա լի կոչ ման ար ժա նա ցած, թուր քա կան 
բա նա կը ներ սից ճա նա չած վե նե սուէլ ցի Ռա ֆա յէլ դէ Նո գա լէս Մեն դէ սը, չորս 
տա րի նե րի շփում նե րի փոր ձով գրել է. «Հա լիլ փա շան Էն վե րի հո րեղ բայ րը լի-
նե լուց զատ որե ւէ անձ նա կան ար ժա նիք չու նէր: Հա յաս տա նում (նկա տի ու նի 
Արեւմ տե ան Հա յաս տա նը – Հ. Խ.) Թուր քե րի պար տու թե ան (նկա տի ու նի 1915ի 
աշ նա նը Արե ւե լե ան ճա կա տում թուր քա կան բա նա կի պար տու թիւն ներն ու նա
հան ջը – Հ. Խ.), թուր քա կան բա նա կի կող մից հա յե րի կո տո րած նե րի ողջ պա-
տաս խա նատ ւու թիւ նը նրա վրայ է ըն կած: Նա էր, որ հրահ րում էր իրե նից աւե-
լի յա ջո ղակ իր նախ կին ըն կեր ներ սպա նե րի սպա նու թիւն նե րը»4: Թուր քա կան 

сий ская политическая Энциклопедия» (РОССПЭН), Фонд «Президентский центр Б. Н. 
Ель цина», Мօсква, [Բաբերովսկի Եորգ: Ամէնուր թշնամի կա: Ստալինիզմը Կովկասում: 
Գեր մաներենից թարգմանութիւնը՝ Վ. Տ. Ալտուխով, Մոսկուա ], 2010, էջ 254-259:  Вып. 6: 
На лич ное население обоего пола..., էջ 44–53:

3 Avçioğlu Doğan, Milli kurtuluş tarixi [Ազգային ազատագրութեան պատմութիւնը]. Istan-
bul, 1951, էջ 452; Александр Жевахов, Кемал Ататюрк, Москва, «Молодая гвардия», ISBN 
978-5-235-03163-0, 2008 [Ալեքսանդր Ժևախով, Քեմալ Աթաթուրք, Մոսկուա, 2008], (Ale
xandre Jevakhoff. Kemal Atatiirk. Paris, Tallandier, 1999 ֆրանսերէնից թարգմանութիւը՝ 
Լ. Ֆ. Մատյաշի) (այսուհետ՝ Жевахов), էջ 102:

4 Рафаэель де Ногалес, Четыре года под полумесяцем, «Русский Вестник», Москва, 2006 
[Ռաֆայէլ դե Նոգալէս, Չորս տարի մահիկի ներքոյ, Մոսկուա, 2006], էջ 29: Գիրքն առա-
ջին անգամ իսպաներէնով հրատարակուել է 1924ին,  ապա գերմաներէն՝ 1925ին, անգ-
լերէն՝ 1926ին, իսկ 2008ին՝ նաեւ թուրքերէն:
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բա նա կում իր ծա ռա յու թե ան չորս տա րի նե րի ըն թաց քում Ռա ֆա յէլ դէ Նօ գա լէ-
սի ճա նա պարհ նե րը յա ճախ են խա չուել Հա լիլ փա շա յի ջար դա րա րու թիւն նե րի 
եւ կո ղո պուտ նե րի հետ քե րին եւ բան սար կու թին նե րին եւ Հա լի լը, հաս կա նա լով, 
որ Նո գա լէ սը իր յան ցա գոր ծու թիւն նե րի ան ցան կա լի վկայ է, փոր ձում էր վե-
րաց նել նրան: Օս մա նե ան կայս րու թիւ նում հա յե րի ջար դե րով 1915ին մեծ փորձ 
կու տա կած Հա լի լը ռու սա կան բոլ շե ւի կե ան յե ղա փո խու թիւ նից յե տոյ, 1918ին օս-
մա նե ան բա նա կի հետ մտել էր Կով կաս, մաս նակ ցել նա եւ Ղա րա բա ղի հա յե րի 
ջար դե րին, այ նու հե տեւ վե րա դար ձել էր Ստամ բուլ, ձեր բա կա լուել պա տե րազ-
մում յաղ թած դաշ նա կից նե րի կող մից գո ղու թե ան, հայ ռազ մա գե րի նե րի նկատ-
մամբ դա ժա նու թիւն նե րի մե ղադ րանք նե րով, բայց Ստամ բու լի բան տից փա-
խել էր եւ Էրզ րու մում խո նար հա բար ներ կա յա ցել ապս տամբ, իր եղ բո րոր դու 
հետ վատ յա րա բե րու թիւն ներ ու նե ցող, բայց ներ կա յումս հզօ րա ցող Քե մա լին: 
Քե մա լը ըն դու նում էր բո լո րին, ամէ նից աւե լի նրա մօտ գնում էին դա տուե լուց 
վա խե ցող յան ցա գործ նե րը, որոնց ողջ քա ղա քա կան ու բա նա կա յին ան ցե ա-
լը քրէ ա կան յան ցա գոր ծու թիւն նե րի շա րան էր: Քե մա լը, կա րե լի է ասել, քրէ ա-
կան յան ցա գործ նե րի պա րագ լուխն էր: Դրան ցից մէկն էլ սո վո րա կան բան սար-
կու, ջար դա րար, մար դաս պան, գող, կո ղոպ տիչ, ստա խօս, ոչ վաղ ան ցե ա լում 
Էն վե րի ստուե րով հո վա նա ւո րուած Հա լիլն էր: 1919ի Սեպ տեմ բե րին Քե մա լը 
սրան կրկին Բա քու էր ու ղար կել՝ յանձ նա րա րե լով Բա քուի իշ խա նու թիւն նե րին 
բա ցատ րել քե մա լա կան դիր քո րո շու մը՝ թոյլ չտալ Ռու սաս տա նի կող մից Ադր-
բե ջա նի գրա ւու մը5: Հա լիլ փա շա կո չուող յան ցա գոր ծը ժա մա նա կը մի այն դի-
ւա նա գի տա կան առա քե լու թե ան վրայ չէր «վատ նել»: Նա 1920ի Մարտ-Ապ րիլ 
ամիս նե րին հասց րել է Բա քուի կող մից 1919 թ. Դեկ տեմ բե րին Ղա րա բա ղում 
նա հան գա պետ նշա նա կուած տխրահռ չակ Սուլ թա նո վի հետ մի ա սին մաս նակ-
ցել Ադր բե ջա նի մու սա ւա թա կան կա ռա վա րու թե ան ծրագ րուած Զան գե զու րի եւ 
Ղա րա բա ղի հա յե րի կո տո րած նե րի ար շաւ նե րին՝ ընդ հուպ մին չեւ Խան քեն դիի 
(Ստե փա նա կերտ) եւ Շու շիի հա յե րի ոչն չա ցու մը6: Ամէ նայն հա ւա նա կա նու թե-
ամբ սա Քե մա լի կող մից Հա լի լին տրուած յանձ նա րա րա կան նե րից մէ կը պի տի 

5 Жевахов, էջ 102:
6 Հայաստանի Պետական Պատմական Արխիւ  (այժմ՝ ՀԱԱ՝ Հայաստանի Ազգային Արխիւ), 

Ֆ. 200, Ց. 1, Գ. 531, Թ. 5; Ֆ. 200, Ց. 1, Գ. 33, Թ. 12. (Հրատարակուած են Карабах в 1918–1923 
гг. Ереван, 1992 [Ղարաբաղը 1918–1923 թթ., Երեւան, 1992], փաստաթղթեր № 256,  № 262, 
ինչպէս նաեւ Нагорный Карабах в  международном праве и мировой политике  (Документы 
и коментарии), том 1, сост., отв. ред., коментарии Ю. Барсегов, Москва, «КРУГ», 2008 [Լեռ-
նային Ղարաբաղը միջազգային իրաւունքում եւ համաշխարհային քաղաքականութիւնում 
(Փաստաթղթեր եւ ծանօթագրութիւններ), Հատոր 1, կազմ., պատ. խմբ. ծանօթագրեց՝ 
Եուրի Բարսեղով, Մոսկուա, «ԿՐՈՒԳ», 2008] (այսուհետ՝ Нагорный Карабах в  между
на род ном праве), Էջ 386–387; Էջ 392); Ֆ. 200, Ց. 1, Գ. 563, Թթ. 3 –5, Բնօրինակ, ձեռագիր 
(Բանբեր Հայաստանի արխիւների, 1989, փաստաթուղթ № 1, էջ. 112); Ֆ. 200, Ց. 1, Գ. 486, Թ. 
144, Պատճեն (Нагорный Карабах в 1918–1923 гг., փաստաթուղթ № 270, Нагорный Карабах в  
международном праве,  էջ 396–397); Ֆ. 200, Ց. 1, Գ. 563, Թ. 69 եւ շրջ., Պատճեն  (Нагорный 
Карабах в 1918–1923 гг., փաստաթուղթ № 290, Нагорный Карабах в между на род ном праве, 
էջ  407–408) եւն:
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լի նէր: Այժմ Հա լի լին տրուող առա ջադ րան քը փոխ ւում է՝ հա մո զել Կով կա սե ան 
մու սա ւա թա կան թուր քե րին «բոլ շե ւի կա նալ» եւ մի ա նալ «բոլ շե ւի կե ան պե տու-
թիւն նե րի խմբին»: Հենց Հա լիլն էլ դի մա ւո րում է Ադր բե ջան մտած Կար միր բա-
նա կը:

Ադր բե ջա նի մու սա ւա թա կան կա ռա վա րու թիւ նը բոլ շե ւիկ նե րին յանձ նե լը 
հա մա ձայ նեց նե լիս պէտք է որ Քե մա լի կող մից վերջն նե րիս լուրջ խոս տում ներ 
տրուած լի նէր: Այդ տա րի նե րին դեռ դժուար էր պատ կե րաց նել, որ շատ շու-
տով «բոլ շե ւի կե ան պե տու թիւն նե րի խումբ» չի լի նե լու, լի նե լու է մէկ պե տու թիւն՝ 
ԽՍՀՄ: Բո լոր դէպ քե րում եր կու եղ բայ րա կան թուրք երկր նե րի առաջ նորդ նե րը 
նպա տա կա յար մար էին գտել «որո շա կի պայ ման նե րով» փոք րը՝ Ադր բե ջա նը 
ժա մա նա կա ւո րա պէս զո հա բե րել մե ծին՝ Թուր քի ա յին, բայց փո խա րէ նը մե ծաց-
նել Խորհր դա յին Ադր բե ջա նի տա րած քը: Դա տե լով Ադր բե ջան ցի որոշ հե ղի-
նակ նե րի դա տո ղու թիւն նե րից՝ այդ հա մա ձայ նու թե ան խնդրում դեր է խա ղա-
ցել նա եւ հա մա տեղ հա կա հայ կա կան ատե լու թե ան գոր ծօ նը: Ադր բե ջան ցի նե րը 
հա մա ձայն էին իշ խա նա փո խու թե ան՝ հա յե րին վնա սե լու եւ հա յե րից շա հե լու 
հե ռան կա րով: Չէ՞ որ թուրք-ռու սա կան հա մա ձայ նագ րով «Թուր քա կան կա ռա
վա րու թիւ նը յանձն էր առ նում ռազ մա կան գոր ծո ղու թիւն ներ սկսել իմ պե րի ա
լիս տա կան Հա յաս տա նի դէմ», իսկ Ադր բե ջա նին խոս տա նում էր ըն դար ձա կել 
առա ջին ան գամ պատ մու թե ան թա տե րա բե մում յայտ նուած Ադր բե ջան պե տու-
թե ան սահ ման նե րը: Յե տա գա յում, 2008ին, Ադր բե ջան ցի Ֆա րիդ Ալեք պեր լին 
պի տի «խոս տո վա նի» այն, ինչ վա ղուց բո լո րին պարզ էր՝ որ թուրք-ռու սա կան 
հա մա ձայ նա գի րը Ադր բե ջա նի հա մար ամէ նե ւին վատ գոր ծարք չէր, եւ դրա ար-
դիւն քում «Շնոր հիւ Թուր քի ա յի ճնշման եւ չնա յած hայե րի բո լոր առար կու թիւն
նե րին Նա խի ջե ւա նը մնաց Ադր բե ջա նի կազ մում (իրա կա նում «չմնաց», այլ 
Հա յաս տա նի մաս լի նե լով՝ տրուեց Ադր բե ջա նին, ինչ պէս Լե ռա յին Ղա րա բա-
ղը – Հ. Խ.), <…> ռուս նե րը թուր քե րին վե րա դարձ րին այն, ինչ hայերն անուա
նում են Արեւմ տե ան Հա յաս տան, այ սինքն՝ Կար սը, Սուր մա լուն, Ար դա հա նը եւ 
Էրզ րու մը, իսկ կտրտուած ու փոք րա ցուած դաշ նակ ցա կան Հա յաս տա նը յանձ
նե ցին թուր քա կան բա նա կի դա տին: <…> Ըստ էու թյան, թուր քե րի եւ բոլ շե ւիկ
նե րի պայ մա նա ւո րուա ծու թիւն նե րը շա հե կան էին նախ եւ առաջ Թուր քի ա յի 
եւ Ադր բե ջա նի, պա կաս շա հե կան էին Ռու սաս տա նի, եւ բո լո րո վին շա հե կան 
չէ ին Հա յաս տա նի հա մար»7 : Սա կայն 1920ի գար նա նը դե ռեւս մեծ երաշ խիք ներ 
չկա յին, որ Լե նին-Քե մալ ծրա գիրն ան պայ ման յա ջո ղե լու է, որ բոլ շե ւիկ նե րի 
իշ խա նու թիւ նը Ռու սաս տա նում ժա մա նա կա ւոր ար կա ծախնդ րու թե ան հե տե-
ւանք չէ, որ Մուս տա ֆա Քե մալն ին քը Օս մա նե ան կայս րու թե ան պե տու թե ան 
դէմ գոր ծող ապս տամբ խռո վա րար չէ: Ադր բե ջա նում լուրջ չէ ին ըն կալ ւում հա-

7 Фарид Алекперли, Тысяча И Один Секрет Востока, Т. 2, «Нурлан»,  Баку,  2008 [Ֆարիդ 
Ալեք պերլի, Արեւելքի Հազար Ու Մի Գաղտիք, Հ. 2,  Բաքու,  2008],  էջ 398-399 (http://
www.kitab xana.net/files/books/file/1366113316.pdf; http://recept.znate.ru/docs/index-376.html): 
(Վերջին այցելութիւնը 17. 10. 2017):
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սա րա կա կան կե ան քի վե րա կա ռուց ման բոլ շե ւի կե ան սկզբունք նե րը, առա ւել 
ան լուրջ էին ըն կալ ւում հենց Ադր բե ջա նի բոլ շե ւիկ նե րը՝ Ն. Նա րի մա նո վի գլխա-
ւո րու թե ամբ: Ադր բե ջա նի բոլ շե ւիկ նե րի մեծ մա սը հա յեր, ռուս ներ, հրե ա ներ 
էին, ում նկատ մամբ մեծ անւս տա հու թիւն կար: Ճիշտ է՝ սրանց հա կակ շիռ էին 
այն իրո ղու թիւն նե րը, որ Ադր բե ջա նի մու սա ւա թա կան կու սակ ցու թե ան հա մար 
Թուր քի ան ամէ նա մեծ ձգո ղա կա նու թիւնն ու նէր, Թուր քի ան էր, որ յատ կա պէս 
1918 – 20ին անընդ հատ սա տա րել էր Ադր բե ջա նին եւ հենց հի մայ էլ սա տա րում 
էր Ադր բե ջա նի հայ կա կան ջար դա րա րու թիւ նը, Թուր քի ա յի վե րա կա յա ցու մը 
Ադր բե ջա նի հա մար սե փա կան փրկու թե ան հնա րա ւո րու թիւն էր, առանց թուր-
քա կան օժան դա կու թե ան Ադր բե ջա նը որե ւէ հե ռան կար չու նէր, եւ ընտ րու թիւ-
նը պի տի կանգ առ նէր չա րե աց փոք րա գոյ նի վրայ՝ ժա մա նա կա ւո րա պէս զի ջել 
Քե մա լի ցան կու թե ա նը, յատ կա պէս որ այն պի տի ու ղեկ ցուէր Հա յաս տա նի դէմ 
պա տե րազ մով: Մյոս կող մից, Հա լիլ փա շա յի գլխա ւո րու թե ամբ, բնակ չու թե ա նը 
խա բում էին, որ ռու սա կան 11րդ բա նա կը բաղ կա ցած է թուրք-թա թար նե րից, որ 
այդ բա նա կը Բաք ւում մի այն մի քա նի օր կը մնայ եւ կը շար ժուի Հա յաս տա նի 
դէմ՝ մի ա ժա մա նակ նպա տակ ու նէ նա լով հաս նե լու Թուր քիա եւ օգ նե լու Մուս-
տա ֆա Քե մա լին: Մինչ դեռ օս մա նե ան թուր քե րը աս տի ճա նա բար տե ղա ւո րում 
էին խորհր դայ նա ցուած ադր բե ջա նի կա ռա վար ման պաշ տօն նե րում8: Ճիշտ է, 
Հա լիլ փա շա յի գործն առայժմ Բաք ւում յա ջո ղու թե ամբ աւար տուել էր եւ նրան 
ու ղար կում են Մոս կուա:

Խորհր դա յին յայ տա րա րուած Ադր բե ջա նում, իհար կէ, շա րու նակ ւում 
էին հայ կա կան կո տո րած նե րը9: Խորհր դայ նա ցուած Ադր բե ջա նում այդ իմաս-
տով ոչ մի այն ոչինչ չէր փո խուել, այ լեւ այն իրեն շատ խրա խու սուած էր զգում 
«իմ պե րի ա լիստ», «շո վի նիստ», «իմ պե րի ա լիստ նե րի կա մա կա տար» յայ տա-
րա րուած հա յե րի նկատ մամբ գոր ծո ղու թիւն նե րում: Հա յե րի ջար դե րի մէջ նոր 
գա ղա փա րա կան մեկ նա բա նու թիւն էր մտել՝ նրանք խան գա րում են «արե ւել-
քը բոլ շե ւի կաց նե լու» եւ «բո լոր ճնշուած նե րին պաշտ պա նե լու» ռուս-թուր քա-
կան ծրագ րի իրա կա նաց մա նը: Քե մա լին բնա կա նա բար մի ա ցած թուրք կո մու-
նիստ նե րը շտա պում են վստա հեց նել Ռու սաս տա նի իրենց կու սա կից նե րին, 
որ այ սու հե տեւ «մի ջազ գա յին հա կա յե ղա փո խու թե ան ամէ նա սեւ բոյ նի վե րա
ծուող» Հա յաս տա նը երեք կող մից շրջա պա տուած է՝ Խորհր դա յին Ադր բե ջա նի, 
Խորհր դա յին Ռու սաս տա նի եւ ոտ քից գլուխ զի նուած ապս տամբ Անա տո լի ա յի 
կող մից, եւ մին չեւ Ան տան տին չյա ջո ղուի նուա ճել ապս տամբ Անա տո լի ան, Հա-

8 Гафаров Васиф, Русско-турецкое сближение и независимость Азербайджана (1919–1921 гг.), 
Кавказ и Глобализация, Том 4, Выпуск 1–2, Швеция, 2010, [Գաֆարօվ Վասիֆ, Ռուս-թուր-
քական մերձեցումը եւ Ադրբեջանի անկախութիւը (1919–1921 թթ.)], էջ 246–247:

9 ՀԱԱ, Ֆ. 200, Ց. 1, Գ. 250, Թ. 12: Հրատարակուած է Барсегов Ю. Г. Геноцид армян. Ответ-
ственность Турции и обязательства мирового сообщества, том 2, часть 1 [Բարսեղով Եու., 
Հայերի ցեղասպանութիւը: Թուրքիայի պատասխանատւութիւն ու աշխարհի հանրության 
պարտաւորութիւները], հատոր 2, մաս 1], էջ 58-59,-http://www.genocide.ru/lib/barseghov/
responsibility/v2-1/0648-0685.htm#680)(այսուհետ՝ Барсегов, էջ…):
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յաս տա նը չի կա րո ղա նայ խան գա րել Թուր քի ա յի կամ Ադր բե ջա նի հետ Խորհր-
դա յին Ռու սաս տա նի մի ու թե ա նը10: Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան տա րած քի 
մահ մե դա կան բնակ չու թե ան շրջա նում լայ նօ րէն քա րոզ ւում էր, որ Խորհր դա յին 
Ռու սաս տա նի եւ Մուս տա ֆա Քե մա լի օգ նու թե ամբ շու տով կ’ազա տուեն ատե-
լի հա յե րի իշ խա նու թիւ նից՝ խրա խու սե լով նրանց տե ղա կան ապս տամ բա կան 
շար ժում նե րը, որոնք յատ կա պէս բուռն էին Զան գի բա սա րում եւ Դա րա լա գե-
ա զում, ինչն իր հեր թին յան գեց նում էր տե ղի հայ բնակ չու թե ան եւ Հա յաս տա-
նի կա ռա վա րու թե ան պա տաս խան գոր ծո ղու թիւն նե րի11: 1920 թ. սկզբից քե մա-
լա կան նե րի կող մից ու ղար կուած սպա ներն ու զի նուո րա կան նե րը չե թէ ներ էին 
պատ րաս տում Հա յաս տա նի թրքա խօս մահ մե դա կան բնակ չու թե ան մի ջա վայ-
րում եւ դրդում նրանց ապս տամ բա կան գոր ծո ղու թիւն նե րի, մյոս կող մից Ադր-
բե ջա նի կող մից անընդ հատ դրամ էին ու ղար կում այդ գոր ծո ղու թիւն նե րը կազ-
մա կեր պե լու հա մար: Յայտ նի եւ տե սա նե լի էր, որ «Զան գի բա սա րի, Երե ւա նի 
կից շրջա նի մէջ, մահ մե տա կան գիւ ղա ցի նե րը կը պատ րաս տէ ին խրա մատ ներ, 
կը քան դէ ին հո րեր, կը տե ղա ւո րէ ին գնդա ցիր ներ»12: Ձեր բա կա լուել եւ դա տա-
րա նում խոս տո վա նա կան ցուց մունք էր տուել Զան գի բա սա րի ապս տամբ մահ-
մե դա կան բնակ չու թե ա նը Հա յաս տա նում Ադր բե ջա նի պաշ տօ նա կան ներ կա յա-
ցու ցիչ Խան Թե քինս կու յո վա նա վո րու թե ամբ դրամ տա նող խում բը: Նոյն կերպ 
հաս տա տուել էր, որ Ադր բե ջա նի կա ռա ւա րու թիւ նը 5 մլն ռուբ լի էր ու ղար կել 
Շա րու րի ապս տամբ մահ մե դա կան բնակ չու թե ա նը: Հա յաս տա նի կա ռա ւա րու-
թե ան կող մից այս երե ւույթ նե րը զսպօղ կամ պատ ժիչ գոր ծո ղու թիւն նե րը Թուր-
քի ա յում լայ նօ րեն ներ կա յաց ւում էին որ պէս Հա յաս տա նի մահ մե դա կան բնակ-
չու թե ան կո տո րած ներ՝ բոր բո քե լով ատե լու թիւնն ու հա յե րից բխօղ վտան գի 
զգա ցո ղու թիւ նը:

Ըստ փաս տաթղ թե րի՝ Խորհր դա յին Ռու սաս տա նում 1920ի ապ րի լից յե-
տոյ նուա զա գոյ նը մին չեւ 1921ի սկիզբ եր կու զու գա հեռ իրա րա մերժ տես լա կան 
եւ ծրագ րեր, կամ առ նուազն՝ պատ կե րա ցում ներ կա յին ռուս-թուր քա կան յա րա-
բե րու թիւն նե րի սկզբունք նե րի եւ գոր ծո ղու թիւն նե րի շուրջ, մէ կը՝ Ռու սաս տա նի 
Ար տա քին յա րա բե րու թիւն նե րի Ժող կոմ Գ. Չի չե րի նի, մյո սը՝ Ստա լի նի կող մից 
գլա խա ւո րուող «Կով կա սե ան բոլ շե ւիկ նե րի» խմբի (Ստա լին, Ս. Օր ջո նո կի-
ձէ, Ն. Նա րի մա նով, Բ. Մդիուանի13, Ա. Մի կո ե ան եւ այլք): Այս հար ցում յի շեալ 

10 РГАСПИ (Российский Государственный Архив Социально-Политической Истории [Սո ցիալ-
քաղաքական պատմութեան Ռուսաստանի պետական արխիու]) (այսուհետ՝ РГАСПИ), Ֆ. 2, 
Ց. 2, Գ. 280, Թթ. 280–281 շրջ. (Барсегов, էջ 51–52,- http://www.genocide.ru/lib/barseghov/re-
sponsibility/v2-1/0648-0685.htm#670):

11 Հով հան նի սյան Ռի չարդ Գ, Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյուն, Հ. 3, Երե ւան, 2015, 357 – 361:
12 Խա տի սե ան Ալ., Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թե ան Ծա գումն ու Զար գա ցու մը, Հա մազ գա-

յին Հայ Մշա կու թա յին ըն կե րակ ցու թիւն, Պատ մա կան մա տե նա շար թիւ 7, Ֆրան սիա, 1968, 
էջ 205:

13 Բու դու (Պո լի կարպ) Մդիուանի, ծնուել է 1877ին Քու թա ի սում՝ Վրաս տա նում: Յե ղա փո խա-
կան գոր ծու նէ ու թե ան մէջ է եղել երի տա սարդ տա րի նե րից, 1899ին Մոս կուա յի Հա մալ սա-
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հիմ նա կան դե րա կա տար նե րը գոր ծում էին եր բեմն հա կոտ նե այ ծրագ րե րով, 
փոր ձում էին ազ դել մէ կը մյո սի վրայ, «Կով կա սե ան խում բը» եր բեմն ըն թա ցիկ 
զար գա ցում նե րի մա սին տե ղե կու թիւն ներ էր թաքց նում Չի չե րի նից եւ խնդիր-
նե րը քննար կում ուղ ղա կի Ստա լի նի հետ, իրա վի ճա կը հաս նում էր մի կէ տի, 
երբ ար դէն անհ նար էր ազ դել դէպ քե րի ըն թաց քին եւ սկսում էին ճնշում գոր-
ծադ րել իրենց ցան կա լի լու ծում նե րի ուղ ղու թե ամբ: Սկզբում սա յստակ երե ւում 
է Ադր բե ջա նի պա հանջ նե րի նկատ մամբ դիր քո րո շում նե րով, ապա նա եւ՝ քե մա-
լա կան նե րի:

րա նից հե ռա ցուել է ու սա նո ղա կան շար ժում նե րին մաս նակ ցու թե ան հա մար: 1920 – 1921ին 
Վրաս տա նի Կոմ կու սի նա խա գահ, 19. 02. 1921 – 05. 1921՝ ՌԽՖՍՀ լի ա զօր ներ կա յա ցու ցիչ 
Թուր քի ա յում, 07. 1921 – 02. 1922՝ Վրաս տա նի Յեղ կո մի նա խա գահ, Անդր Կո ու կա սի Մի-
ու թե նա կան Խորհր դի նա խա գահ, 03. 1922 – 04. 1922՝ Վրաս տա նի Ժող կոմ խոր հի նա խա-
գահ, 12. 03. 1922 – 13. 12. 1922՝ Անդր ֆե դե րա ցի ա յի Մի ու թե նա կան Խորհր դի նա խա գահ: 
1922ին խորհր դա յին հան րա պե տու թիւ նե րի առա ջին հա մա գու մա րում գլխա ւո րել է ԽՍՀՄ 
կազ մա ւոր ման ստա լի նե ան «աւ տո նո մի զա ցի ա յի» ծրագ րի դէմ վրա ցա կան ընդ դի մու-
թիւ նը (Ֆ. Մա խա րա ձէ, Շ. Էլի ա ւա, Կ. Ցին ցա ձէ, Դ. Օրա խե լաշ վի լի) եւ Ուկ րա ի նա յի կո լե-
գա նե րի հետ փաս տա ցի տա պա լել այն (տես Гросул Владислав Якимович. Образование 
СССР (1917–1924 гг.),Издательство ИТРК, 2012 [Վլա դիս լավ Եա կի մի Գրո սուլ, ԽՍՀՄ 
կազ մա վո րու մը(1917 – 1924 թթ.) / գրքում I съезд Советов СССР /«Խոր հուրդ նե րի առա ջին 
հա մա գու մա րը»] յո դուա ծը,  –  http://leninism.su/books/3578-obrazovanie-sssr19171924gg.ht-
ml?showall=&start=9(21. 12. 2017) (Վեր ջին այ ցե լու թիւ նը 07. 09>2018): 1924ին նշա նա կուել 
է ԽՍՀՄ առեւտ րա յին ներ կա յա ցու ցիչ Ֆրան սի ա յում: 1928ին ետ է կան չուել որ պէս ընդ-
դի մա դիր, հե ռա ցուել կու սակ ցու թի ւից եւ երեք տա րով աք սո րուել Սի բիր: 1929ին աք սո րը 
փո խա րի նուել է երեք տա րուայ ազա տազրկ մամբ: 1931ին դի մում է գրել ընդ դի մու թի ւից 
հրա ժա րուե լու մա սին եւ նշա նա կուել Վրաս տա նի Ժող կոմ խոր հի նա խա գահ եւ թե թէւ ար-
դիւ նա բե րու թե ան Ժող կոմ: 1936ին ձեր բա կա լուել է որ պէս «տրոց կիս տա կան լրտե սա  կան-
վնա սա րա րա կան կենտ րո նի» ան դամ եւ 1937ի Յու լի սի 9ին Վրաս տա նի Գե րա գոյն Դա-
տա րա նի կող մից Վրաս տա նի եօթ այլ յայտ նի յե ղա փո խա կան-կու սակ ցա կան նե րի հետ 
դա տա պար տուել գնդա կա հա րու թե ան: Բո լո րին գնդա կա հա րել են Յու լի սի 10ին, Թիֆ լի սի 
ծայ րա մա սում, մար մին նե րը փոսն են գցել, կա ւով ծած կել եւ փո սը լցրել ջրով: Ա. Ան տո-
նով-Օվ սե էն կոն գրում է, որ մէ կօ րե այ դա տի ժա մա նակ Մդի ուա նին բարձ րա ձայն ինքն 
իրեն կշտամ բել է Վրաս տա նի խորհր դայ նաց մա նը նպաս տե լու հա մար. «Ստա լի նի ին չի՞ն 
էր պէտք այս կա տա կեր գու թիւ նը: Մա հուան դա տավ ճիռն ինձ կա յա ցուել է վա ղուց: Դա ես 
հաս տատ գի տեմ, իսկ դուք այս տէղ ինձ դա տարկ հար ցեր էք տա լիս, կար ծէք թէ իմ պա-
տաս խան նե րից որե ւէ բան կա րող է փո խուել: Ինձ սպա նե լը քիչ է, ինձ քա ռա տել է պէտք: 
Այդ ես եմ այս տէղ բե րել 11րդ բա նա կը, ես դա ւա ճա նել եմ իմ ժո ղովր դին եւ օգ նել այդ 
այ լա սե րուած Ստա լի նին ու Բե րի ա յին ստրկաց նե լու Վրաս տա նը» (А. Антонов-Овсеенко, 
Карьера начала//Берия. Конец Карьеры. Москва, 1991 [Ա. Ան տո նով-Օւ սե են կո, Սկզբի կա-
րի ե րան//Բե րիա: Կա րի ե րա յի աւար տը, Մոս կուա, 1991], էջ 27): Մդիուանին Ստա լի նին 
վա ղուց էր ճա նա չում: 1938ին ԽՍՀՄից փա խած չե կիստ Ա. Օռ լո վը գրում է, որ «Ստա լի-
նին պա տա նե կու թիւ նից ճա նա չող Մդիուանին առա ջին նե րից էր, որ նկա տել էր Ստա լի նի 
ինտ րիգ նե րը եւ բռնա պե տա կան հա կում նե րը: Դե ռեւս 20ական նե րին ...երբ ՆԳԺԿի ին-
կուի զի տոր նե րը նրան հա մո զում էին կեղծ ցուց մունք ներ տալ…, Մդիուանին նրանց պա-
տաս խա նել էր. «Դուք ինձ հա մո զում էք, որ Ստա լի նը խոս տա ցել է հին բոլ շե ւիկ նե րի կե-
ան քը պահ պա նել: Ստա լի նին ես գի տեմ երե սուն տա րի: Նա չի հանգս տա նայ, մին չեւ մեզ 
բո լո րիս չմոր թի, ծծկեր երե խա յից սկսած մին չեւ կոյր նա խա տա տը»» (А. Орлов, Тайная 
Исто рия Сталинских Преступлений, Санкт Петербург, 1991 [Ա. Օռ լով, Ստա լի նյան Յան ցա-
գոր ծու թիւն նե րի Գաղտ նի Պատ մու թիւ նը, Սանկտ Պե տեր բուրգ, 1991], էջ 225): Մդիուանու 
մաս նակ ցու թիւ նը հայ-թուր քա կան պա տե րազ մից յե տոյ Հա յաս տա նի սահ ման նե րի կար-
գա ւոր մա նը 1920ի Նո յեմ բե րից 1921ի Մարտ բազ մա թիւ հար ցա կան ներ է առա ջաց նում:
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Շատ յատ կան շա կան է Յու նի սի 4ի Չի չե րի նի նա մա կը Քե մա լին, որում 
նա փոր ձում է ընդ հա նուր բնոյ թի նախ նա կան հա մա ձայ նու թիւն նե րը կոնկ րե-
տաց նել, ի թի ուս այ լոց նա եւ հա յե րի՝ որ պէս փոք րա մաս նու թե ան, եւ Հա յաս-
տա նի հար ցում: Բարձր բա րո յա կան մա կար դա կի յա ւակ նող այս ու շագ րաւ 
նա մա կի տեքս տը հա ւա նա բար իմաստ ու նի ներ կա յաց նել ամ բող ջո վին. «4 
Յու նի սի 1920 թ.: Խորհր դա յին կա ռա վա րու թիւ նը պա տիւ ու նի հաս տա տե լու 
<Ձեր> նա մա կի ստա ցու մը, որում Դուք ցան կու թիւն եք յայտ նում նրա հետ 
մշտա կան յա րա բե րու թիւն ներ հաս տա տե լու եւ եր կու երկր նե րին սպառ նա ցող 
ար տա սահ մա նե ան իմ պե րի ա լիզ մի դէմ պայ քա րին մաս նակ ցե լու: Խորհր դա
յին կա ռա վա րու թիւ նը բա ւա կա նու թե ամբ ըն դու նեց Ան կա րա յի Ազ գա յին Մեծ 
Ժո ղո վի կող մից գլխա ւո րուող թուր քա կան նոր կա ռա վա րու թե ան ար տա քին 
քա ղա քա կա նու թե ան սկզբունք նե րը, որոնք յայ տա րա րում են. 1) Թուր քի ա
յի ան կա խու թե ան հռչա կում, 2) Ան վի ճե լի օ րէն թուր քա կան տա րածք նե րի նե
րա ռում թուր քա կան պե տու թե ան կազ մի մէջ, 3) Արա բի ան եւ Սի րի ան որ պէս 
ան կախ պե տու թիւն նե րի հռչա կում, 4) Ազ գա յին Մեծ Ժո ղո վի կող մից ըն դու
նուած որո շում նե րով Թուր քա կան Հա յաս տա նի, Քուր դիս տա նի, Լա զիս տա նի, 
Բա թու մի մար զի, Արե ւե լե ան Թրա կի ա յի եւ թուրքարա բա կան խա ռը տար
րով տա րածք նե րի բնակ չու թե ա նը իրենց ճա կա տա գի րը որո շե լու հնա րա ւո
րու թիւն: Ինք նին հաս կա նա լի է, որ այս տա րածք նե րում ազատ ռե ֆե րեն դու
մը անց կը կա ցուի իրենց կամ քից ան կախ պատ ճառ նե րով իրենց հայ րե նի քը 
թո ղած փախս տա կան նե րի եւ էմիգ րանտ նե րի մաս նակ ցու թե ամբ եւ հայ րե նիք 
վե րա դառ նա լով, 5)Ազ գա յին Մեծ Ժո ղո վի կող մից գլխա ւո րուող թուր քա կան 
նոր պե տու թե ան կող մից Եւ րո պա կան պե տու թիւն նե րի <նման>, աւե լի ազատ 
հա սա րա կար գով, ազ գա յին փոք րա մաս նու թիւն նե րի ազ գա յին իրա ւունք նե րի 
ճա նա չում, 6) Նե ղուց նե րի հար ցի որո շում՝ Սեւ ծո վի առափ նե այ պե տու թիւն
նե րի յանձ նում, 7) Կա պի տու լի ա ցի ա նե րի եւ ար տա սահ մա նե ան տնտե սա կան 
վե րահս կո ղու թյան ոչն չա ցում, 8) Ար տա սահ մա նե ան պե տու թիւն նե րի ցան կա
ցած տե սա կի ազ դե ցու թե ան ոլորտ նե րի վե րա ցում: Խորհր դա յին կա ռա վա րու
թյիւ նը տե ղե կա ցուած է իմ պե րի ա լիս տա կան պե տու թիւն նե րի դէմ պայ քա րում 
Ձեր աշ խա տանք նե րը եւ Ձեր ռազ մա կան գոր ծո ղու թիւն նե րը ճնշուած ժո ղո
վուրդ նե րի ազա տու թե ան բարձ րա գոյն իդէ ալ նե րին հա մա պա տաս խա նեց նե
լու Ազ գա յին Մեծ Ժո ղո վի որոշ մա նը: Խորհր դա յին կա ռա վա րու թիւ նը յոյս ու նի, 
որ դի ւա նա գի տա կան բա նակ ցու թիւն նե րը թոյլ կը տան Թուր քի ա յի Ազ գա յին 
Մեծ Ժո ղո վին՝ մի կող մից, եւ Հա յաս տա նին ու Պարս կաս տա նին՝ մյոս կող մից, 
ար դա րու թե ան եւ ժո ղո վուրդ նե րի ինք նո րոշ ման հի ման վրայ ճշգրիտ սահ
ման ներ հաս տա տել: Խորհր դա յին կա ռա վա րու թիւ նը շա հագր գիռ կող մե րի 
հրա ւէ րով միշտ պատ րաստ է իր վրայ վերց նել միջ նոր դի պար տա ւո րու թիւ նը: 
Թուր քի ա յի եւ Ռու սաս տա նի մի ջեւ ամուր բա րե կա մու թիւն եւ բա րե կա մա կան 
յա րա բե րու թիւն ներ հաս տա տե լու նպա տա կով Խորհր դա յին կա ռա վա րու թիւնն 
առա ջար կում է ան մի ջա պէս դի ւա նա գի տա կան եւ հիւ պա տո սա կան ներ կա յա



ԹՈՒՐՔ-ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԱՏԵՐԱԶՄԻ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԵՒ ՄԱՐՏԱՎԱՐԱԿԱՆ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՏՈՒԹԻՒՆԸ 379

ցուց չու թիւն ներ հաս տա տել: Խորհր դա յին կա ռա վա րու թիւ նը բա րե կա մու թե ան 
ձեռք է մեկ նում աշ խար հի բո լոր ժո ղո վուրդ նե րին, ան խախ տե լի օ րէն հա ւա տա
րիմ <մնա լով> իւ րա քան չիւր ժո ղովր դի ինք նո րոշ ման իրա ւուն քի ճա նաչ ման իր 
սկզբուն քին...

Ար տա քին գոր ծե րի Ժո ղովր դա կան կո մի սար Չի չե րին»14:

Ակ նյայտ է, որ Չի չե րի նը լաւ տե ղե ակ չէր բա նակ ցու թիւն նե րի ըն թաց քին 
եւ հաս կա նա լի է, որ «ար դա րու թե ան եւ ժո ղո վուրդ նե րի ինք նո րոշ ման» մա սին 
Չի չե րի նի եւ Քե մա լի պատ կե րա ցում նե րը շատ տար բեր էին: 1920ի սեպ տեմ-
բե րի 4ին Չի չե րի նը առա ջար կում էր Քե մա լի ձախ հա յե ացք նե րով շրջա պա-
տի մարդ կանց հա մո զել, որ Քե մա լը ծայ րա հեղ սխալ է անում՝ ռուս նե րի հետ 
բա նակ ցու թիւն նե րի հա մար ընտ րե լով թուր քա կան վար չա րար նե րի հին հո-
գե բա նու թե ան ներ կա յա ցու ցիչ Բե քիր Սա մի ին, որը խա լի ֆա յու թիւ նը եւ սահ-
ման նե րի ան ձեռնմ խե լի ու թիւ նը պահ պա նե լու կողմ նա կից նե րից է. «Մինչ դեռ 
մենք անհ րա ժեշտ ենք հա մա րում ինք նո րո շուած Թուր քի ա յում հա յե րի թուին 
հա մա պա տաս խան Հա յաս տա նի ձե ւա ւո րու մը, որն իրա ւունք կ’ու նէ նայ մի ա
նա լու Ռու սա կան Հա յաս տա նին: Ինք նո րոշ ման իրա ւուն քի դէմ Բե քի րի կտրուկ 
քննա դա տու թիւ նը տուե ալ դէպ քում վտան գում է Թուր քի ա յի եւ Ռու սաս տա
նի յա րա բե րու թիւն նե րը, քան զի մենք չենք կա րող օժան դա կել Թուր քի ա յի 
ճնշուած ժո ղո վուրդ նե րի իշ խա նու թե ա նը»15: Սվա զի կոնգ րե սից սկսած Քե մա լի 

14 АВПР. Ֆ. 04. Ց. 39. Թ. 232. Գ. 52987. Թթ. 5-6. Պատճեն: Տեքս տը ֆրան սե րէն է, հրա տա-
րա կուած է նա եւ Հա մա ռու սա կան Կենտ րո նա կան Գոր ծա դիր Կո մի տէի 1920ի Յու նի սի 
9ի «Տե ղե կա տու»ում (Известия ВЦИК), (Барсегов, էջ 68 – 69, – http://www.genocide.ru/lib/
barseghov/responsibility/v2-1/0686-0718.htm#692): Չի չե րի նի այս նա մա կին Մուս տա ֆա Քե-
մա լի պա տաս խա նը հրա տա րա կուել է ՀՅԴ «Յա ռաջ» թեր թում 1920ի սեպ տեմ բե րի 15ին եւ 
ամե նայն հա ւա նա կա նու թե ամբ գրուել է օգոս տո սի սկբնե րին, երբ քե մա լա կան ներն ար-
դէն ռազ մա կան գոր ծո ղու թիւ ներ էին սկսել Օլ թի ում եւ Սա րի ղա մի շում: Դրա նում շրջան-
ցուած են բո լոր սկզբուն քա յին հար ցե րը, «ճնշուած ժո ղո վուրդ նե րի» եւ նրանց սպա սուող 
հե ռան կա րի մա սին որե ւէ խօսք չկա, հաս տատ ւում է դի ւա նա գի տա կան յա րա բե րու թիւ ներ 
սկսե լու եւ ներ կա յա ցուց չու թիւ ներ ստեղ ծե լու առա ջար կը եւ ըն դա մէ նը «Մենք սի րա յօ ժար 
կեր պով ըն դու նում ենք Ռու սաս տա նի խորհր դա յին հան րա պե տու թյան միջ  նոր դու թի ւը 
Հա յաս տա նի ու Պարս կաս տա նի հետ սահ ման ներ որո շե լու գոր ծում, անհ րա ժեշտ ենք հա-
մա րում դի ւա նա գի տա կան բա նակ ցու թիւ նե րի մի ջո ցով լու ծել այդ խնդի րը: Մենք վա խե-
նում ենք յա րե ւան ան վի ճե լի Թյոր քի ա յի հո ղա մա սե րի ազ գաբ նա կու թե ան կո տո րա ծի են-
թարկ ւե լուց, ուր արեւմ տե ան իմ պե րի ա լիստ ներն իրենց յա տուկ սիս տե մով ար հես տա կան 
խմբակ ցու թիւ ներ ու մե ծա մաս նու թիւ ներ են ստեղ ծել: Այդ դրու թի ւը վե րաց նե լու հա մար 
մեզ անհ րա ժեշտ էր շու տա փոյթ կեր պով գրա ւել այդ երեք շրջան նե րի (Կար սի, Բա թու-
մի եւ Ար դա հա նի) մի քա նի կէ տե րը, բայց Ձեր նա մա կի յե տե ւան քով մենք յե տաձ գե ցինք 
այդ գոր ծո ղու թիւ նե րը: Խնդրում ենք դա դա րեց նել հա յե րի յար ձա կում նե րը մեր ժո ղովր դի 
վրայ եւ ներ կա յաց նել Ձեր առա ջար կու թի ւը՝ միջ նոր դու թե ան հա մար» (Յա ռաջ, թիւ 199, 
Չո րեք շաբ թի, 15 Սեպ տեմ բե րի, 1920): Իրա կա նում ռուս-թուր քա կան հա մա ձայ նու թիւ նե-
րում խնդրի լու ծումն ար դէն դուրս էր եկել «դի ւա նա գի տա կան բա նակ ցու թիւ նե րից» եւ տե-
ղա փո խուել ռազ մա կա նի:

15 РГАСПИ, Ֆ. 5, Ց. 1, Գ. 2107, Թ. 7 (Барсегов, Էջ 161, – http://www.genocide.ru/lib/barseghov/re-
sponsibility/v2-1/0795-0837.htm#814).



Գ. ԹՈՒՐՔ-ՌՈՒ ՍԱ ԿԱՆ ՊԱ ՏԵ ՐԱԶ ՄԸ ՀԱ ՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ԴԷՄ…380

շարժ մանն աջակ ցող, հյու սիս կով կա սե ան՝ օսա կան ծա գու մով Բե քիր Սա մին, 
ինչ պէս մո հա ջիր հյու սիս կով կաս ցի նե րի մեծ մա սը, թշնա բար էր վե րա բե րում 
Ռու սաս տա նին առ հա սա րակ, բոլ շե ւիկ նե րին՝ մաս նա ւո րա պէս, քե մա լիստ նե րի 
եւ րո պա մետ թե ւից էր, Փետ րուա րից զու գա հեռ մաս նակ ցում էր նա եւ Անգ լի ա-
յի հետ բա նակ ցու թիւն նե րին, բայց Ռու սաս տա նի հան դէպ իր կոշտ դիր քո րոշ-
մամբ բա ւա րա րում էր Մուս տա ֆա Քե մա լի ներ կա փու լի պա հանջ նե րին:

Մինչ Չի չե րի նը ու ղի ներ էր փնտրում «բոլ շե ւի կեան գա ղա փար նե րով» 
ազ դե լու «բոլ շե ւի կա ցող Թուր քի ա յի» որո շում նե րին, նա չէր կա րո ղա նում ազ դել 
հենց խորհր դա յին Ռու սաս տա նում եւ Ադր բե ջա նում տե ղի ու նե ցող գա ղա փա-
րա կան եւ փաս տա կան գոր ծըն թաց նե րին: Ադր բե ջա նում վստահ էին, թե րեւս 
նոյ նիսկ յստակ գի տէ ին, որ թուրք-ռու սա կան բա նակ ցու թիւն նե րում «Ադր բե-
ջա նի խորհր դայ նաց ման գնի» մէջ էին մտնում նա եւ հայ կա կան Նա խի ջե ւա նը, 
Ղա րա բաղն ու Զան գե զու րը: Սրա վե րա բե րեալ նախ նա կան քննար կում նե րում 
քիչ նիւթ կայ Ռու սաս տան-Թուր քիա փաս տաթղ թե րում, փո խա րէ նը այն յստակ 
երե ւում է «բոլ շե ւի կե ան գրագ րու թիւ նում»: Չհամ բե րե լով, մին չեւ Թուր քի ան 
ռազ մա կան գոր ծո ղու թիւն ներ կը սկսի Հա յաս տա նի դէմ, նոր խորհր դայ նա-
ցուած Ադր բե ջա նը Մա յի սի 20ին Իջե ւա նի կող մից խորհր դա յին բա նա կի եր կու 
զի նուած հե ծե ալ գունդ է մտցնում Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թե ան տա րածք16, 
եւ Կար միր Բա նա կի զօ րա մի ա ւո րում ներ ու ղար կում Ղա րա բաղ17, ինչ պէս նա-
եւ յայ տա րա րում, որ Զան գե զու րից ու Ղա րա բա ղից զատ պէտք է Ադր բե ջա-
նին յանձ նուի նա եւ Շա րուր-Դա րա լա գե ա զը18: 1920ի Յու նի սի 19ին Կով կա սե ան 
բոլ շե ւիկ նե րից Ստա լի նի խում բը հա մա րուող Ադր բե ջա նի Յեղ կո մի նա խա գահ 
Նա րի ման Նա րի մա նո վը, Կով կա սե ան երկ րա մա սա յին գոր ծա դիր կո մի տէի 
ան դամ Բ. Մդիուանին, Ադր բե ջա նի Կո մու նիս տա կան Կու սակ ցու թե ան Կենտ-
կո մի ան դամ Ա. Մի կո յե ա նը եւ Ռու սաս տա նի Կո մու նիս տա կան Կու սա կա ցու-
թե ան Հայ կա կան կո մի տէի ան դամ Ա. Նու րի ջա նե ա նը հե ռա գիր են ու ղար կում 
Ռու սաս տա նի Ար տա քին գոր ծե րի Ժող կոմ Գե որ գի Չի չե րի նին՝ ան վե րա պա-
հօ րէն պա հան ջե լով «ար դէն խորհր դա յին Ադր բե ջա նի կազ մի մէջ մտած իբ
րեւ թէ վի ճե լի Զան գե զուրն ու Ղա րա բա ղը [ճա նա չել] ան վի ճե լի եւ [ըն դու նել], 
որ այ սու հե տեւ պէտք է մնան Ադր բե ջա նի սահ ման նե րում»19: Նոյն Յու նի սի 
19ին Գ. Չի չե րի նը ստա նում է նա եւ Ռու սաս տա նի Կո մու նիս տա կան Բոլ շե ւի-

16 АВПР (Архив Внешней Политики Российской Империи [Ռուսական կայսրության արտա-
քին քաղաքականութեան արխիու] (այսուհետ՝ АВПР), Ֆ. 148, Ց. 3, Թղթ. 1, Գ. 3, Թ. 2, 
Պատճեն (Барсегов, էջ 58), – http://www.genocide.ru/lib/barseghov/responsibility/v2-1/0648-
0685.htm#680.

17 ՀԱԱ, Ֆ. 200, Գ. 427 (2րդ մաս), Թթ. 30  – 306 (Барсегов, էջ 62 – 66), –  http://www.genocide.ru/
lib/barseghov/responsibility/v2 – 1/0686 – 0718.htm:

18 РГАСПИ Ֆ. 85, Ց. 13, Գ. 32, Թ. 1–2. Ձեռագիր, Բնօրինակ(Հրատարակուած է Нагорный 
Карабах в  международном праве, էջ 447):

19 РГАСПИ, Ֆ. 17, Ց. 84, Գ. 72, Թ. 8 (Հրատարակուած է Нагорный Карабах в  международном 
праве, էջ 457–458):
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կ յան Կու սակ ցու թե ան Կով կա սե ան Բիւ րո յի եւ Յե ղա փո խա կան Ռազ մա կան 
Խորհր դի Կով կա սե ան ճա կա տի ան դամ Գ. Օր ջո նո կի ձէի հեր թա կան հե ռա-
գի րը. «Ադր բե ջա նը հա ւակ նում է Ղա րա բա ղին, Զան գե զու րին, Նա խի ջե ւա
նին եւ Շա րուրԴա րա լա գե ա զին: Ղա րա բա ղում եւ Զան գե զու րում հռչա կուել 
է խորհր դա յին իշ խա նու թիւն, եւ յի շե ալ տա րածք ներն իրենց հա մա րում են 
Խորհր դա յին Ադր բե ջա նի Հան րա պե տու թե ան մաս: Նա խի ջե ւանն ար դէն մի 
քա նի ամիս գտնւում է մահ մե դա կան ապս տամբ նե րի ձեռ քին: Շա րուրԴա րա
լա գե ա զի գա ւա ռի մա սին տե ղե կու թիւն ներ չու նեմ: Ադր բե ջա նը ոչ մի կերպ չի 
կա րող առանց Ղա րա բա ղի եւ Զան գե զու րի մնալ»20: Այս հե ռագ րից ըն դա մէ նը 
տաս օր առաջ, Յու նի սի 9ին, Ղա րա բա ղի Հայ րե նակ ցա կան մի ու թե ան Թիֆ լի-
սի ներ կա յա ցուց չու թիւ նը Ս. Փի րու մո վի եւ Ա. Երզն կե ան ցի ստո րագ րու թե ամբ 
դի մել էր Մոս կուա՝ բո ղո քե լով Կով կա սում Խորհր դա յին Ռու սաս տա նի իշ խա-
նու թիւ նը ներ կա յաց նող Օր ջո նո կի ձէի հո վա նա ւո րու թե ամբ Ադր բե ջա նի Յեղ կո-
մի կող մից Ղա րա բա ղի բնակ չու թե ան նկատ մամբ Ադր բե ջա նի մու սա ւա թա կան 
իշ խա նու թե ան ճնշման գոր ծո ղու թիւն նե րը շա րու նա կե լու, հա կա հայ կա կան նա-
ցո նա լիս տա կան տրա մադ րու թիւն նե րը բոր բո քե լու, Ղա րա բա ղի մահ մե դա կան 
բէ յա կան ճնշում նե րին բնակ չու թե ան ընդ դի մու թիւ նը «հա կա յե ղա փո խա կան» 
որա կե լու դէմ եւ խնդրել էր ան կախ ճա նա չել Խորհր դա յին Ղա րա բա ղը21: Մոս-
կուան, ան շուշտ նա եւ Չի չե րի նը հի ա նա լի գի տէր, որ ոչ Ղա րա բա ղը, ոչ Զան գե-
զու րը իրենց Ադր բե ջա նի մաս չեն հա մա րում:

Ղա րա բա ղը, հա ւա նա բար նա եւ Զան գե զու րը Ադր բե ջա նին յանձ նե լը, 
ի վեր ջոյ, մտնում էր Ադր բե ջա նի խորհր դայ նաց ման Թուր քի ա յին տրուե լիք 
«քա ղա քա կան կա շառ քի» գնի մէջ, բայց «Կով կա սե ան բոլ շե ւիկ նե րը» շատ էին 
շտա պում՝ խան գա րե լով Թուր քի ա յի գոր ծո ղու թիւն նե րի որոշ զսպուա ծու թե անն 
ու Հա յաս տա նի եւ Վրաս տա նի կա ռա վա րու թիւն նե րին ուղ ղուած Խորհր դա յին 
Ռու սաս տա նի դի ւա նա գի տու թե ա նը: Նրանց «ախոր ժա կը բա ցուել էր» եւ հի-
մայ ար դէն պա հան ջում էին Ադր բե ջա նին յանձ նել նա եւ Նա խի ջե ւանն ու Շա-
րուր Դա րա լա գե ա զը:

Գ. Չի չե րի նը նոյ նիսկ ստի պուած է լի նում Յու նի սի 29ին պաշ տօ նա պէս 
դի մե լու Ռու սաս տա նի Կոմ կու սի Քաղ բիւ րո յին. «Բա քուի ըն կեր նե րի ան կազ
մա կեր պուա ծու թիւ նը եւ նրանց գոր ծու նէ ու թե ան ու ԿԿի կող մից հաս տա տուած 
քա ղա քա կան գծի մէջ աղա ղա կող հա կա սու թիւն նե րը հար կադ րում են նրանց 
սան ձե լու մի ջոց ներ ձեռ նար կել: Այդ պի սի ձեռ նար կում կա րող է լի նել այս տէ
ղից [Մոս կուա յից] Ժող կոմ խոր հի [Ժո ղովր դա կան կո մի սար նե րի խոր հուրդ] 

20 РГАСПИ, Ֆ. 85, Ց. 13, Գ. 32, Թ. 3. Պատճեն (Հրատարակուած է Нагорный Карабах в  меж ду
народном праве, փաստաթուղթ № 452, էջ 458):Տես նաեւ Барсегов, էջ 71–72, փաստաթուղթ 
№696,–http://www.genocide.ru/lib/barseghov/responsibility/v2-1/0686-0718.htm.

21 ПААФ ИМЛ (Партийный Архив Армянского Филиала Института Марксизма-Ленинизма 
[Մարքսիզմ-Լենինիզմի Ինստիտուտի Հայկական Մասնաճյուղի Կուսակցական Արխիու]), 
Ֆ. 1022, Ց. 5, Գ. 53, Թթ. 2–11. Պատճեն. (հրատարակուած է Нагорный Карабах в  1918–1923 
гг., փաստաթուղթ № 343; Нагорный Карабах в  международном праве, էջ 458):
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լի ա զո րու թիւն նե րով, Կով կա սե ան խմբի գոր ծիչ նե րի հետ կապ չու նե ցող, հե
ղի նա կա ւոր ըն կե րոջ Բաք ւում ներ կա յա ցու ցիչ նշա նա կե լը: Այն դէպ քում, երբ 
ԿԿն որո շել է Վրաս տա նի եւ Հա յաս տա նի բուր ժուա կան կա ռա վա րու թիւն նե րի 
հետ հա մա ձայ նո ղա կան գիծ վա րել <եւ> այն տէղ Ան տան տի ոտ քի տա կի հո ղը 
խարխ լել դի ւա նա գի տա կան ճա նա պար հով՝ մեր ու ժերն այ լեւս այդ ուղ ղու թե
ամբ շե ղե լը հա մա րե լով ոչ այժ մէ ա կան, բա քուե ցի ըն կեր ներն իրենց գոր ծո ղու
թիւն նե րով ձա խո ղում են հա մա ձայ նու թիւն նե րը, մեր ժում են Հա յաս տա նի հետ 
հա մա ձայ նու թե ան ԿԿին անհ րա ժեշտ որո շու մը, նպաս տում են ապս տամ բու
թիւն նե րին, պնդում են Ադր բե ջա նին մի աց նել այն վի ճե լի տա րածք նե րը, որոնք 
որո շուած է գրա ւել մեր ու ժե րով եւ որոնց մի ա ցումն Ադր բե ջա նին լի ո վին անհ
նար կը դարձ նեն Հա յաս տա նի հետ հա մա ձայ նու թիւ նը: Բա քուի ըն կեր նե րի 
այս ողջ ռազ մա կան քա ղա քա կա նու թիւ նը ար մա տա պէս <հա կա սում է> ԿԿի 
հաս տա տած գծին: Վեր ջի նիս ձա խո ղու մից խու սա փել հնա րա ւոր է մի այն այն 
դէպ քում, եթէ Կենտ րո նի հե ղի նա կա ւոր ներ կա յա ցու ցի չը պար բե րա բար զսպի 
տե ղա կան ըն կեր նե րին…»22:

«Բա քուի ըն կեր ներն», այ նուա մէ նայ նիւ, շա րու նա կում են Ղա րա բա ղի եւ 
Զան գե զու րի պա հանջ նե րով նա մակ նե րով ու հե ռագ րե րով «ռմբա հա րել» Մոս-
կուան: Այս խնդրի շուրջ բազ մա թիւ գրագ րու թիւն նե րից ու շագ րաւ է Սեր գօ Օր-
ջո նո կի ձէի 1920ի Յու լի սի 3ի հե ռա գի րը Չի չե րի նին այն մա սին, որ Ղա րա բաղն 
ու Զան գե զու րը անյա պաղ պէտք է ճա նա չել Ադր բե ջա նի կազ մում, «դրանք վի
ճե լի թող նե լու դէպ քում ան կաս կած գրա ւուե լու են թուր քե րի կող մից եւ ողջ հայ 
բնակ չու թիւ նը կո տո րուե լու է: Մենք դա ոչն չով կան խել չենք կա րող»23: Զան գե-
զուրն ու Ղա րա բա ղը Ադր բե ջա նին ան մի ջա պէս չտա լու դէպ քում դրանց «ողջ 
հայ բնակ չու թիւ նը կո տո րուե լու է» սպառ նա լի քը, իհար կե, կա րե լի է նա եւ ոչ թէ 
ակ նյայտ երե ւույ թի կան խա տե սում, այ լեւ շան տա ժի փորձ հա մա րել, քա նի որ 
հենց նոյն պա հին ար դէն խորհր դայ նա ցուած Ադր բե ջա նում շա րու նակ ւում էին 
հա յե րի կո տո րած նե րը, եւ ոչ Ադր բե ջա նի, ոչ Ռու սաս տա նի բոլ շե ւիկ իշ խա նու-
թիւն նե րը ոչինչ չէ ին անում դրանք դա դա րեց նե լու: Բո լորն էին հաս կա նում, թէ 
ինչ են անում եւ ինչ է սպաս ւում հայ բնակ չու թե ա նը: Թուր քա կան բա նակ նե րի 
մուտ քից յե տոյ Խորհր դա յին Ռու սաս տա նը չէր մի ջամ տե լու հա յե րի կան խա տե-
սե լի կո տո րած նե րին՝ ան կախ նրա նից, թէ Ղա րա բաղն ու Զան գե զու րը Հա յաս-
տա նի կամ Ադր բե ջա նի կազ մում կը լի նեն, բայց քե մա լա կան նե րի՝ Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տու թե ան դէմ նա խա պատ րաս տուող պա տե րազ մը պէտք է նախ նա-
կան երաշ խիք ներ տար խորհր դայ նա ցած Ադր բե ջա նին, որ իրենց խորհր դայ-

22 РГАСПИ. Ֆ. 5, Ց. 2, Գ. 314. Թ. 10. Բնօրինակ, ձեռագիր(հրատարակուած է Нагорный Кара
бах в  международном праве, փաստաթուղթ № 460, էջ 463):

23 РГАСПИ, Ֆ. 64, Ց. 1, Գ. 17, Թթ. 66–71. Բնօրինակ, Նոյն արխիւում Ֆ. 85, Ց. 3с, Գ. 2, Թ. 6–7. 
Պատճեն՝ ГАРФ (Государственный Архив Российской Федерации [Ռուսաստանի Ֆեդե-
րացիայի Պետական Արխիւ])/ (այսուհետ՝ ГАРФ), Ֆ. 130, Ց. 20, Գ. 17, Թ. 131.468 (Հրա տա-
րակուած է Нагорный Карабах в  международном праве, էջ 469):



ԹՈՒՐՔ-ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԱՏԵՐԱԶՄԻ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԵՒ ՄԱՐՏԱՎԱՐԱԿԱՆ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՏՈՒԹԻՒՆԸ 383

նա ցու մը մի այն Թուր քի ա յին զո հա բե րու թիւն չէ, եւ որ իրենք կը ստա նան առ-
նուազն հայ կա կան Նա խի ջե ւա նը, Ղա րա բաղն ու Զան գե զու րը: Խորհր դա յին 
Ռու սաս տա նի դիր քո րո շումն այս հար ցում նոյն պէս մի ան շա նակ չէր, աւե լի ճիշտ 
կը լի նի ասել՝ քա ղա քա կան մի աս նա կան ծրա գիր չկար եւ դրանք ըն դուն ւում էին 
դէպ քե րի զար գա ցում նե րին հա մըն թաց՝ հա կոտ նե այ գա ղա փար նե րը գլխա ւո-
րող եր կու ու ժե րի՝ Խորհր դա յին Ռու սաս տա նի Ար տա քին Գոր ծե րի Ժող կոմ Գե-
որ գի Չի չե րի նի եւ Կով կա սե ան բոլ շե ւիզ մը գլխա ւո րող Իո սիֆ Ստա լի նի մի ջեւ 
մրցակ ցու թե ամբ: Չի չե րի նը պնդում էր Ղա րա բաղն ու Զան գե զու րը առայժմ վի-
ճե լի թող նե լու եւ ռու սա կան բա նա կի ազ դե ցու թե ան գօ տի դարձ նե լու շա հե կա-
նու թիւ նը, Ստա լի նը կողմ էր Ադր բե ջա նին կցե լու ծրագ րին: Մինչ Ռու սաս տա նի 
եւ «Կով կա սե ան» բոլ շե ւիկ նե րը վի ճում էին Ղա րա բա ղի, Զան գե զու րի, Նա խի-
ջե ւա նի պատ կա նե լու թե ան իրենց դիր քո րո շում նե րի շուրջ, քե մա լա կան թուր քա-
կան բա նա կը մտնում է Նա խի ջե ւան: Յու լի սի 7ին Օր ջո նո կի ձէն հե ռագ րում է 
Լե նի նին, Ստա լի նին եւ Չի չե րի նին, տե ղե կաց նե լով որ «Նա խի ջե ւա նը, Օր դու
բա դը եւ այս շրջա նի հյու սի սա յին մա սը գրա ւուած է Բա յա զե թի 9 հա զար սուին 
հա շուող դի ւի զի ա յի կող մից…ես խո րա պէս հա մո զուած եմ, որ Ադր բե ջա նում 
խորհր դա յին իշ խա նու թիւ նը ամ րապն դե լու եւ Բա քուն պա հե լու հա մար պէտք է 
մի աց նել Լեռ նա յին Ղա րա բա ղը եւ Զան գե զու րը: Այս շրջա նի հա յե րի անվտան
գու թիւ նը Ադր բե ջա նը գլխով է երաշ խա ւո րում»24: «Ո՞ւմ գլխով» էր երաշ խա ւո-
րում Խորհր դա յին Ադր բե ջա նը հա յե րի անվ տան գու թիւ նը:

Յու լի սի 7ին կամ 8ին Օր ջո նո կի ձէն հե ռագ րում է Լե նի նի քար տու ղար նե-
րից մէ կին՝ Ստա լի նի տիկ նո ջը՝ Ն. Ալե լուե ւա յին. «…վա ղը ես մեկ նում եմ Բա քու: 
<…> Որ տե՞ղ է այժմ Ստա լի նը: <Ստա լի նին պէտք է ասել>, որ իմ առա ջար կու
թիւնն անհ րա ժեշտ է ըն դու նել: Ինձ եւ առ հա սա րակ մեզ բո լո րիս շատ է հե
տաքրք րում նրա կար ծիքն այս հար ցի մա սին… Նրան հա ղոր դէք, որ Չի չե րինն 
ու Կա րա խա նը (հա յազ գի Լեւ Կա րա խա նը Չի չե րի նի տե ղա կալն էր – Հ. Խ.) ինձ 
կրկին կը դնեն անե լա նե լի վի ճա կում: Նրա պա տաս խանն ինձ յայտ նէք մին չեւ 
մեկ նելս»25: Ստա լի նը, ի պա տաս խան Օր ջո նո կի ձէի հարց ման, Յու լի սի 8ին հե-
ռագ րով տե ղե կաց նում է «իր կար ծի քը». «[…] Իմ կար ծի քով պէտք է որո շա կի օ րէն 
պաշտ պա նել կող մե րից մէ կին, տուե ալ դէպ քում, իհար կէ, Թուր քա յին Ադր բե ջա
նի հետ մի ա սին: Ես խօ սել եմ Լե նի նի հետ: Նա չի առար կում»26: Սա կար ծիք 
չէր, դիր քո րո շում էր եւ հրա հանգ, որին «Լե նի նը չի առար կում»: Պարզ է, թէ 
ին չու յա ջորդ օրը՝ Յու լի սի 10ին Կով կա սե ան բոլ շե ւիկ նե րի ստա լի նե ան «փուն-

24 ГАРФ, Ֆ. 130, Ց. 4, Գ. 496, Թ. 141. Պատճեն; РГАСП, Ֆ. 85, Ց. Зс, Գ. 2, Թթ. 8–9. Պատճեն 
(Հրա տարակուած է Нагорный Карабах в международном праве, էջ 473-474):

25 РГАСПИ, Ֆ. 558, Ց. 1, Գ. 4018, Թթ. 1–2. Պատճեն; ГАРФ, Ֆ. 130, Ց. 4, Գ. 496, Թ. 142а. Բնօրի-
նակի ֆոտոպատճեն Ստալինի ստորագրութեամբ (Հրատարակուած է Нагорный Карабах 
в международном праве, փաստաթուղթ № 472, էջ 474):

26 ГАРФ, Ֆ. 130, Ց. 4, Գ. 496, Թ. 139 (Нагорный Карабах в международном праве, փաստաթուղթ 
№ 473, էջ 474):
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ջը»՝ Ադր բե ջա նի Յեղ կո մի նա խա գահ Նա րի մա նո վը, Ռու սաս տա նի Կոմ կու սի 
Կով կա սե ան բիւ րո յի ան դամ Մդի ուա նին, Ադր բե ջա նա կան Կոմ կու սի Կենտ կո մի 
ան դամ ներ Մի կո յե ա նը, Նա նայշ վի լին, 11րդ Կար միր բա նա կի Յե ղա փո խա կան 
Ռազ մա կան Խորհր դի ան դամ ներ Վես նի կը, Լե ւան դովս կին, Մի խայ լո վը եւս 
մի «յոյժ գաղտ նի» եր կա րա շունչ նա մակ են ու ղար կում Մոս կուա՝ պա հան ջե լով 
Ղա րա բա ղի եւ Զան գե զու րի շու տա փոյթ կցու մը Ադր բե ջա նին27, եւ նոյն Յու լի-
սի 10ին 11րդ Կար միր Բա նա կի հրա մա նա տար Լե ւան դովս կին տե ղե կաց նում է 
Թիֆ լի սում Խորհր դա յին Ռու սաս տա նի ներ կա յա ցու ցիչ Ս. Կի րո վին, որ Կար միր 
Բա նա կը մտել է Զան գե զուր28: 1920ի Յու լի սի 12ին Թուր քի ա յից ու ղար կուած բա-
նագ նա ցը՝ ոմն Շա րիֆ Եու նուս, Բա քու հաս նե լով, տե ղե կաց նում է, որ թուր քա-
կան կող մը շու տով կը սկսի Հա յաս տա նի դէմ պա տե րազ մը, իսկ առայժմ մի այն 
գրա ւել են Հա յաս տա նի դէմ ճա կա տի կա րե ւոր մար տա վա րա կան դիր քե րը, եւ 
Մոս կուա յից տե ղե կու թիւն ստա նա լով, որ այդ գրա ւու մը ժամ կէ տից շուտ է եղել՝ 
կանգ են առել: Բա նագ նա ցը տե ղե կաց նում է Քե ա զիմ Կա րա բե քիր փա շա յի 
«վճռա կան խնդրանքն» այն մա սին, որ մինչ հիմ նա կան գոր ծո ղու թիւն նե րի ծա-
ւա լու մը, «եղ բայ րաս պան գոր ծո ղու թիւն նե րը դա դա րեց նե լու հա մար», Կար միր 
Բա նա կը գրա ւի Ղա րա բա ղը եւ կա պուի իր հետ: Խնդրան քը խիստ պնդո ղա կան 
է29: Քե ա զիմ Կա րա բե քի րի «խիստ պնդո ղա կան խնդրանքն» ար դէն պա հանջ 
էր: «Եղ բայ րաս պան գոր ծո ղու թիւն ներն» ար դէն իսկ ծա ւալ ւում էին ողջ թա փով. 
Զան գե զուր եւ Ղա րա բաղ էր մտել ոչ մի այն Խորհր դա յին Ռու սաս տա նի Կար միր 
Բա նա կը, այ լեւ Խորհր դա յին Ադր բե ջա նի բա նա կը30: Կար միր Բա նակն Ադր բե-
ջա նի տա րածք էր մտել ոչ մի այն Ադր բե ջա նի խորհր դայ նա ցու մը հաս տա տե լու, 
այ լեւ Ադր բե ջա նի վրա յով Հա յաս տան անց նե լու եւ արեւ մուտ քից Նա խի ջե ւան 
մտած թուր քա կան զօ րա բա նակ նե րին օգ նե լու: Մու սա ւա թա կան Ադր բե ջա նի 
Ազ գա յին անվ տան գու թե ան նա խա րար Նա գի Կեյ կու րու նը յե տա գա յում գրում 
է, թէ երբ «ռու սա կան Կար միր Բա նա կը պի տի հիւ սի սից Ադր բե ջան մտնէր, 
դե ռեւս գոր ծող մու սա ւա թա կան «իշ խա նու թիւն նե րը Ղու բա յի գա ւա ռա պե տին 

27 Архив ЦК КПСС (Архив Центрального Комитета Комунистической Партии Советского 
Со юза [ԽՄԿԿ ԿԿ՝ Խորհրդային Միութեան Կոմունիստական Կուսակցութեան Կենտրո-
նա կան Կոմիտեի Արխիու]), Գ. 44–33 –а, ԹԹ. 72–73 (Нагорный Карабах в 1918–1923 гг., 
Ереван, 1992 [Լեռնային Ղարաբաղը 1918–1923 թթ., Երեւան, 1992], փաստաթուղթ № 367; 
Нагорный Карабах в  международном праве, էջ 478–479):

28 РГВА (Российский Государственный Военный Архив [Ռուսաստանի Պետական Ռազմա-
կան Արխիու]), Ֆ. 195, Ց. З, Գ. 296, Թ. 8, 9, 10; ЦГАСА(Центральный Государственный Архив 
Советской Армии[Խորհրդային Բանակի Պետական Կենտրոնական Արխիու]),  Ֆ. 195, 
Ց. 1, Գ. 296, Թ. 9. (Հրատարակուած է Нагорный Карабах в 1918 –1923 гг. փաստաթուղթ № 
366; Нагорный Карабах в  международном праве, էջ 477).

29 ЦГАСА (Центральный Государственный Архив Советской Армии [Խորհրդային Բանակի 
Պետական Կենտրոնական Արխիու]), Ֆ. 195, Ց. 3, Գ. 945, Թ. 123 (հրատարակուած է На гор
ный Карабах в  1918–1923 гг., փաստաթուղթ № 370; Нагорный Карабах в междуна род ном 
праве, էջ 480):

30 ՀԱԱ, Ֆ. 278, Ց. 1, Գ. 38, թ. 123 եււ շրջ. (Հրատարակուած է Нагорный Карабах в 1918–1923 гг. 
փաստաթուղթ № 371; Нагорный Карабах в  международном праве, էջ 482).
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հրա հան գել էին առ նուազն մէկ կի լո մետր եր կա րու թե ամբ քան դել եր կաթ գի ծը: 
Սա կայն ստա խօս Հա լիլ բէ յը խա բում է Ադր բե ջա նի Պաշտ պա նու թե ան նա խա
րա րի տե ղա կալ գե նե րալ Շիխ լինս կուն, թէ ռել սե րը քան դուած վի ճա կում Կար
միր Բա նա կը չի կա րո ղա նայ հաս նել Անա տո լիա եւ օգ նել Աթա թիւր քին (այն ժա-
մա նակ Մու ս տա ֆա Քե մա լը դե ռեւս «Աթա թիւրք» ազ գա նու նը չէր կրում, բայց 
Նա գի Կել կու րու նը իր յի շո ղու թիւն նե րը գրել է շատ աւե լի ուշ, հրա տա րա կել՝ 
1964ին, երբ Մուս տա ֆա Քե մա լին մի այն Աթա թիւրք էին կո չում – Հ. Խ.): Շիխ
լինս կին կար գադ րում է վե րա կանգ նել եր կաթ գի ծը … եւ Ապ րի լի 27ին Կար միր 
Բա նա կը ներ խու ժում է Բա քու»31: Սա այն քիչ դէպ քե րից էր, երբ Հա լիլ բէ յին 
յա նի րա ւի են «ստա խօս» անուա նել, նա չէր խա բել, Ադր բե ջան մտնող ռու սա-
կան Կար միր Բա նա կը թուրք-ռու սա կան հա մա ձայ նե ցուած գոր ծո ղու թիւն նե րով 
իս կա պէս պի տի Հա յաս տա նի վրա յով մի ա նար Նա խի ջե ւա նում հաս տա տուած 
Քե ա զիմ Կա րա բե քի րի գլխա ւո րած թուր քա կան բա նա կին: Այլ խնդիր է, որ նոյն 
հա մա ձայ նու թե ան շրջա նակ նե րում նոյն բա նակն օկու պաց նում էր նա եւ Ադր-
բե ջա նը: Պէտք է են թադ րել, որ Ադր բե ջա նի մու սա ւա թա կան իշ խա նու թիւն ներն 
իս կա պէս հա ւա տաց րել էին, որ խորհր դայ նա ցող Ադր բե ջա նը ինք նու րոյն եւ սե-
փա կան բա նա կով եր կիր է լի նե լու եւ նրանք պատ րաստ ւում էին ընդ դի մա նալ 
Կար միր Բա նա կի մուտ քին:

Իրենց դի մադ րող Զան գե զու րի հայ բնակ չու թե ա նը կո տո րե լով՝ բոլ շե-
ւիկ ներն ամէն գնով փոր ձում էին Զան գե զու րի վրա յով մի ա նալ Նա խի ջե ւա նում 
կո տո րած ներ սկսած Բա յա զե թի թուր քա կան զօ րա բա նա կին: 1920ի Օգոս տո սի 
14ին, ելոյթ ու նէ նա լով իր իսկ ստեղ ծած Ազ գա յին Մեծ ժո ղո վում, Մուս տա ֆա 
Քե մա լը կ’ասի. «Պա րո նայք, բոլ շե ւիկ նե րի X եւ XI բա նակ նե րի շնոր հիւ մենք 
կա րո ղա ցանք ճեղ քել Արե ւե լե ան եւ Կով կա սե ան ճա կատ նե րը: Մեր խոր հուրդ-
նե րը, ազ դե ցու թիւ նը եւ օժան դա կու թիւ նը նրանց թոյլ տուեց հեշ տու թե ամբ յաղ-
թա հա րել Հիւ սի սա յին Կով կասն ու մտնել Ադր բե ջան»32:

Ապս տամբ Մուս տա ֆա Քե մա լի յա ջո ղու թիւն նե րը լրջօ րէն ազ դում էին 
Ստամ բու լում գտնւող եւ Սեւ րի պայ ման գի րը քննար կող դաշ նա կից նե րի հետ 
ամա գոր ծակ ցող օս մա նե ան օրի նա կան իշ խա նու թիւն նե րի վրայ: Մինչ այդ 
«միլ լի ա կան նե րին»՝ քե մա լա կան ազ գայ նա կան նե րին վտան գա ւոր հա մա րող 
եւ նրանց դէմ պայ քա րող վար չա պե տը՝ Ֆե րիտ փա շան Յու նի սից սկսում է խու-
սա փո ղա կան դառ նալ: Կ. Պօլ սում գտնուող հա յե րը եւ դէպ քե րի ըն թաց քը դեռ 
չհաս կա ցող հայ կա կան թեր թե րը, որ Յու նիս-Յու լիս ամիս նե րին քննար կում 
էին յոյն-թուր քա կան ռազ մա կան խնդիր նե րը, Յու նի սի կէ սե րին նկա տում են, 
որ դեռ երէկ Ֆե րիտ փա շան լի ո վին յեն ւում էր իթ թի հա տի կամ միլ լիի եր դուե ալ 
հա կա ռա կորդ նե րի վրայ, իսկ իմա անո րոշ եւ խու սա փո ղա կան է թւում: «Եր կիր» 

31 Naki Keykurun, Azerbaycan İstiklal Mücadelesinin Hatıraları, İstanbul [Յիշողութիւներ Ադրբե-
ջանի անկախության պատերազմի մասին, Ստամբուլ], 1964, էջ 40 (Յղւում է ըստ Фарид 
Алекперли, Тысяча и один секрет Востока, էջ 392):

32 Doğan Avçioğlu, Milli kurtuluş tarixi, Istanbul, 1951, էջ 452.
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թեր թը 1920ի Յու նի սի 24ի «Կա խա ղան ներ հոս, կա խա ղան ներ հոն» յօ դուա-
ծում գրում է, որ չնա յած գա ւառ նե րում միլ լին շա րու նա կում է իր բո լոր խժդժու-
թիւն նե րը, «վեր ջերս մա նա ւանդ միլ լին իր տի րա պե տու թիւ նը հիմ նած է հա
մայ նա տա րած կար միր թէ ռէ ո ռի վրայ, եւ կա խա ղան նե րու ան հատ նում շար քը 
կ’ապա ցու ցա նէ, թէ որ եւ է պայ մա նով չպի տի զգաս տա նան ու հան դար տուին 
այդ արիւ նար բու ար կա ծախն դիր նե րը, մին չեւ որ յա ջո ղին դար ձե ալ իրենց մե
նա տի րու թիւ նը ապա հո վել», այ նուա մէ նայ նիւ կենտ րո նա կան իշ խա նու թիւ նը, 
մաս նա ւո րա պէս Տա մատ Ֆե րի տը, որ կա խա ղան նե րով էր պա տաս խա նում 
«միլ լի ճի նե րի» յանդգ նու թիւն նե րին, դար ձել է վե րա պա հո ղա կան: «Մե զի հա-
մար առեղ ծուած կը մնայ այս հար ցը եւ մա նա ւանդ ան հաս կա նա լի կեդ րո նի 
թու լու թիւնն ու ան հե տե ւո ղա կա նու թիւ նը»33: Նոյն թեր թը ներ կա յաց նում է նա եւ 
թուր քա կան Բե յան Սա պահ թեր թի դժգո հու թիւնն այն մա սին, որ «Մուս տա ֆա 
Քէ մա լի չէ թե նե րը…կը կե ղե քեն, կը կո ղոպ տեն ան զեն ու ան պաշտ պան ժո ղո-
վուր դը», մեծ լի ա զօ րու թիւն ներ են տուել Անա տո լի ա յի աւա զա կախմ բե րին այն-
պէս, որ «չէ թէ ա պե տը ամէն տե սակ բռնու թիւն կրնայ գոր ծել յա նուն ազ գա յին 
բաղ ձանք նե րուն. օրի նա կի հա մար կրնայ գիւղ մը մտնել եւ հա զա րա ւոր ոս
կի ներ պա հան ջել, իսկ եթէ որ եւ է ընդ դի մու թե ան հան դի պի՝ առանց այ լե ւայ
լու թե ան կա խել, սպան նել»: Բե յան Սա պահ թեր թի յօ դուա ծա գի րը գտնում էր, 
որ թուր քա կան բո լոր սխալ նե րից յե տոյ Ան կա րա յում հա ւա քուող աւա զակ նե րին 
մի ա նա լը հա ւա սար է ինք նաս պա նու թե ան34: Ու շագ րաւ է, որ դէպ քե րի իրա կան 
զար գա ցում նե րին ան տե ղե ակ պօ լ սա հա յե րը լի ո վին հանգս տա ցել էին թէ ադր-
բե ջա նա կան, թէ ռու սա կան վտան գի հե ռան կա րից. «Ադր պե ճան վտանգ մը չէ 
Հա յաս տա նին» յօ դուա ծը ըն թեր ցող նե րին տե ղե կաց նում է, որ «Ադր պե ճան այ
լեւս չի կրնար վտանգ սպառ նալ ոչ Հա յաս տա նին եւ ոչ ալ Վրաս տա նին, որով
հե տեւ գո յու թիւն չու նի այ լեւս, <իսկ> ռու սա կան վտանգ չկայ, ար դէն իրենք ալ 
կ’ըսեն, թէ Հա յաս տա նի վրայ չէն յար ձա կիր, որով հե տեւ աւե րակ եւ ան հաց 
եր կիր մըն է»35: Սա՝ այն ժա մա նակ, երբ Ադր բե ջանն ու Ռու սաս տա նը ամէ նայն 
արա գու թե ամբ զբա ղուած էին թուրք-հայ կա կան պա տե րազ մի նա խա պատ-
րաս տու թիւն նե րով:

Խորհր դա յին Ռու սաս տա նի օգ նու թե ամբ եւ մաս նակ ցու թե ամբ նա խա-
պատ րաս տուած թուրք-հայ կա կան պա տե րազ մի ըն թաց քի որոշ ման րա մաս նե-
րին անդ րա դառ նա լը անհ րա ժեշտ է թւում, քա նի որ դրանք հի ա նա լի լու սա բա-
նում են Թուր քի ա յում մնա ցած հա յե րի հետ յե տա գա յում վա րուե լու թուր քա կան 
իշ խա նու թիւն նե րի ձեռք բե րած «իրա ւունք նե րը»:

33 Եր կիր օրա թերթ, Կ. Պօլիս, թիւ 237, 1920, Յու նի սի 24:
34 Անդ, Թուրք մա մուլ, Սխալ մը իսկ չմնաց:
35 Անդ, Գան ձա կի Դէպ քե րու մա սին: Սուլ թա նով ձեր բա կալ ւած է: Ադր պե ճան վտանգ մը չէ 

Հա յաս տա նին:
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ԹՈՒՐՔ-ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԱՏԵՐԱԶՄԻ ԸՆԹԱՑՔԸ 
ԵՒ ՔԵՄԱԼԱԿԱՆՆԵՐԻ ԱՐԵՒԵԼԱՀԱՅԿԱԿԱՆ 
ԿՈՏՈՐԱԾՆԵՐԸ
Օգոս տո սի 24ին Խորհր դա յին Ռու սաս տա նի կա ռա վա րու թիւ նը Քե մա-

լի կա ռա վա րու թե ան հետ ստո րագ րում է «Բա րե կա մու թե ան Նախ նա կան Հա-
մա ձայ նա գիր»: 8 կէ տե րից բաղ կա ցած սոյն հա մա ձայ նագ րում ոչ մի խօսք չկա 
հա սա րա կար գի ընտ րու թե ան, «ճնշուած ժո ղո վուրդ նե րի», «ժո ղո վուրդ նե րի 
ինք նա վա րու թե ան», ջար դե րից փրկուած հա յե րի ճա կա տագ րի, Թուր քա Հա-
յաս տա նի մա սին, իսկ նե ղուց նե րի հար ցում 6-րդ կէ տով կող մե րը հա մա ձայն-
ւում են խնդրի լու ծու մը թող նել Սեւ ծո վի առափ նե այ երկր նե րի պա տուի րակ նե-
րի հա մա ժո ղո վի լուծ մա նը՝ պայ մա նով, որ այդ «որո շու մը չի վնա սի Թուր քի ա յի 
ինք նու րոյ նու թե ա նը եւ անվ տան գու թե ա նը եւ նրա մայ րա քա ղաք Կոս տան դի-
նա Պօլ սին»36:

Մի ա ժա մա նակ, չնա յած օգոս տո սի 10ի Հա յաս տան-Ռու սաս տան հա մա-
ձայ նագ րով Ղա րա բա ղը, Նա խի ջե ւա նը եւ Զան գե զու րը ժա մա նա կա ւո րա պէս 
ճա նա չուել էին չէ զոք եւ եր կու կող մե րը պայ մա նա ւո րուել էին բո լոր կող մե րի 
զի նուած ու ժե րը դուրս բե րել այդ տա րածք նե րից, Խորհր դա յին Ադր բե ջա նի զի-
նուած ու ժե րը ոչ մի այն դուրս չէ ին եկել, այ լեւ ռուս-թուր քա կան հա մա ձա յա նագ-
րի ստո րագր ման օրը լրա ցու ցիչ զօրք էին մտցրել Հա յաս տա նի Հան րա պե տու-
թե ան Դա րա լա գե ա զի տա րածք37:

Մէկ շա բաթ յե տոյ, Սեպ տեմ բե րի 1 – 7ը Բաք ւում տե ղի է ու նէ նում Արե ւել քի 
Ժո ղո վուրդ նե րի Առա ջին Հա մա գու մա րը: Թուր քա կան կող մից հա մա գու մա րին 
մաս նակ ցում էին Օս մա նե ան կայս րու թիւ նում հա յե րի ջար դե րի կազ մա կերպ-
ման հա մար մա հա պատ ժի դա տա պար տուած, բայց Խորհր դա յին Ռու սաս տա-
նի կող մից գրկա բաց ըն դու նուած յան ցա գործ ներ Էն վէր, Բե հա էդ դին Շա քիր եւ 
Հա լիլ փա շա նե րը:

Այս ողջ ըն թաց քում Չի չե րի նը մի լե զուով է խօ սում, Օր ջո նո կի ձէն եւ 
խում բը՝ բո լո րո վին այլ: Ընդ որում ողջ խօ սակ ցու թիւ նը գնում է մի դէպ քում՝ 
Թուր քա Հա յաս տա նի, մյոս կող մում՝ Կով կա սյան տա րածք նե րի մա սին: Օրի-
նակ, 1920ի Սեպ տեմ բե րի 1ին, Ռու սաս տա նի բոլ շե ւի կյան Կոմ կու սի Կենտ րո նա-
կան Կո մի տէի եւ Ռազ մա-յե ղա փո խա կան խորհր դի Կով կա սեան ճա կա տի ան-
դամ Ս. Օր ջո նո կի ձէն Խորհր դա յին Ադր բե ջա նի Ժո ղովր դա կան Կո մի սար նե րի 
Խորհր դի նա խա գահ Նա րի ման Նա րի մա նո վին ասում է՝ «քա նի որ գրաւ ւե լու 
են մեր զօր քե րի կող մից, դրանք այս պէս թէ այն պէս պէտք է լի նեն ադր բե ջա նա
կան: Իհար կէ Չի չե րինն անյու սա լի օ րէն խառ նում է... չնա յած ձե ւա կան կող մին, 

36 АВПР. Ֆ. 04. Ց. 39. Թ. 232. Գ. 52997. Թթ. 35 – 36 (Барсегов, Էջ 150 – 151,  –  http://www.genocide.
ru/lib/barseghov/responsibility/v2 – 1/0795 – 0837.htm#798):

37 РГАСПИ, Ֆ. 64, Ց. 2, Գ. 11, Թ. 89 (Барсегов, էջ 152, –  http://www.genocide.ru/lib/barseghov/re-
sponsibility/v2 – 1/0795 – 0837.htm#799):
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մենք կը կա րո ղա նանք դա ամ րագ րել Ադր բե ջա նի <կազ մում>: Աշ խար հում ոչ 
ոք ի վի ճա կէ չէ խան գա րել մեզ՝ ազ դել Ադր բե ջա նին մի ա նա լու այդ տա րածք
նե րի բնակ չու թե ան որոշ մա նը» (ընդգ ծու մը իմն է – Հ. Խ.)38: Մինչ բոլ շե ւիկ Օր-
ջո նո կի ձէն իր հա մա խոհ նե րի հետ պատ րաստ ւում էր խորհր դա յին տա րած քում 
«ազ դել» Զան գե զու րի եւ Ղա րա բա ղի «Ադր բե ջա նին մի ա նա լու ինք նո րոշ մա-
նը», Չի չե րի նը դե ռեւս պատ րանք ներ ու նէր, թէ Ժո ղո վուրդ նե րի ինք նո րոշ ման 
խնդի րը սկզբուն քօ րէն Քե մա լի հետ հա մա ձայ նե ցուած է, եւ ամէն ջանք պէտք 
է գոր ծադ րել ակ տի ւաց նե լու «Թուրք յե ղա փո խա կան նե րին եւ նրանց ժո ղովր-
դա վա րա կան սկզբունք նե րը մաս նա ւո րա պէս ժո ղո վուրդ նե րի ինք նո րոշ ման եւ 
ազա տու թե ան հար ցում, որոնք բա ւա րար են Թուր քա Հա յաս տա նի հայ կա կան 
տա րածք նե րի դէպ քում»39:

Հա մա գու մա րից տաս օր յե տոյ, Սեպ տեմ բե րի 17ին, հա մա գու մա րի կող-
մից ձե ւա ւո րուած Արե ւել քի Ժո ղո վուրդ նե րի Քա րոզ չու թե ան Ու Գոր ծո ղու թիւն-
նե րի Խորհր դի նա խա գա հու թիւ նը Բաք ւում որո շում է ըն դու նում, որ Արե ւել քի 
ժո ղո վուրդ նե րի յե ղա փո խա կա նու թե ան, Ադր բե ջա նում զար գա ցում ապ րող 
թրքա սի րու թե ան ու գա ղու թա րա րու թե ան ծրագ րե րի40, ինչ պէս նա եւ Թուր քի ա-
յում սո ցի ա լիզ մի գա ղա փա րա խօ սու թե ան հո գե ւար քի դէմ մի ակ փրկու թիւ նը… 
թուր քա կան ազ գայ նա կան ու ժե րի յար ձա կումն է Հա յաս տա նի վրայ: Իսկ Եւ-
րո պա յում Հա յաս տա նի դէմ թուր քա կան զօր քե րի յար ձակ ման շուրջ հա սա րա-
կա կան զայ րոյ թը կան խե լու հա մար մենք մեր տպա գիր օր գան նե րի մի ջո ցով 
սար սա փե լի աղ մուկ կը բարձ րաց նենք հայ-թուր քա կան նոր կո տո րած նե րի եւ 
դրանք մէ կընդ միշտ վե րաց նե լու անհ րա ժեշ տու թե ան մա սին, որից յե տոյ ռու-
սա կան բա նա կը հա յե րին պաշտ պա նե լու պատ րուա կով կը մտնի Հա յաս տան 
եւ այն կը խորհր դայ նաց նի: Այդ պի սով կը վե րա նայ Թուր քի ան Ռու սաս տա նից 
բա ժա նող սե պը եւ թուր քա կան զօր քերն ան մի ջա պէս դուրս կը գան Կով կա-
սից41: Իթ թի հա տա կան, այժմ բոլ շե ւի կեան իշ խա նու թիւն նե րի հետ բա րե կա-

38 РГАСПИ, Ֆ. 64, Ց. 1, Գ. 17, Թթ. 79 – 81 (Барсегов, Էջ 160 – 061, – http://www.genocide.ru/lib/
barseghov/responsibility/v2 – 1/0795 – 0837.htm#813).

39 АВПР, Ф. 04. On. 51. П. 321 а. Д. 54870. Лл. 14–15; РГАСПИ, Ֆ. 64, Ց. 1, Գ. 21, Թ. 126 (Барсегов, 
Էջ 167,  –  http://www.genocide.ru/lib/barseghov/responsibility/v2 – 1/0795 – 0837.htm#822). 

40 Խորհր դայ նա ցուած Ադր բե ջա նում խորհր դա յին իշ խա նու թե ան տե ղա կան մար մին ներն 
իրենց վայ րա գու թիւ նե րով ար դէն հասց րել էին անուա նար կել բոլ շե ւիկ նե րի «ճնշուած նե-
րի պաշտ պա նի» հա մա րու մը՝ կո ղոպ տե լով գիւ ղա կան բնակ չու թե ա նը, տե ղի էին ու նէ նում 
ապս տամ բու թիւ ներ, ին չին, իհար կէ, օգ նում էին նա եւ տե ղա կան բէ կերն ու աղա լար նե-
րը, եւ խորհր դա յին իշ խա նու թե ան գլխա ւոր յե նա րա նը «ռու սա կան սուին ներն» էին (АНИ 
РА (Архив Новейшей Истории Республики Армения [Հա յաս տա նի Նո րա գույն Պատ մու-
թե ան Ար խի ու] (այժմ մի ա ցուած է ՀԱ Ա ին)), Ֆ. И3, Ց. 3, Գ. 7, Թթ. 1 – 2 եւ շրջ., Պատճեն. 
(Барсегов, փաս տա թուղթ թիւ 825 էջ 170) http://www.genocide.ru/lib/barseghov/responsibility/
v2 – 1/0795 – 0837.htm:

41 Նոյն փաս տա թուղ թը (Барсегов, էջ 170 – 172; Саркисян Е. К. За кулисами (Как рождался 
Московский договор 1921 г., «Литературная Армения», 1991, №1) [Սար կի սե ան Ե. Կու լիս-
նե րից ան դին (Ինչ պէս ծնուեց 1921ի Մոս կուա յի պայ մա նա գի րը), «Գրա կան Հա յաս տան», 
1991, №1], էջ 71 – 82):
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մա ցած Էն վե րը նա մա կով վստա հեց նում է Քե մա լին, որ Հա յաս տա նի դէմ յար-
ձա կուե լու դէպ քում Ռու սաս տա նը չի մի ջամ տի42: Սա, իհար կէ, Քե մա լի հա մար 
նո րու թիւն չէր:

Վի ճա կը նե տուած է: «Թուր քա կան Հայ րե նի քի ազա տագ րումն» սկսւում 
է ատե լի Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թե ան դէմ պա տե րազ մով: Թեշ քի լա թը 
Մահ սու սէի յան ցա գործ նե րը՝ նոր Թուր քի ա յի «հայ րե նա սեր նե րը» ամէ նուր 
խօ սում են Հա յաս տա նում թուր քե րի կո տո րած նե րի մա սին, հայ կա կան սպառ-
նա լիք նե րի, հա յե րի կո տո րած նե րին մաս նակ ցած նե րին սպառ նա ցող վրէժխնդ-
րու թե ան, հա շուե յար դա րի, հա յե րի կող մից մահ մե դա կան նե րին հպա տա կեց-
նե լու մա սին: Հա մա տեղ յան ցա գոր ծու թի ւը հա մա տեղ պաշտ պա նու թիւն էր 
պա հան ջում: Յան ցա գործ նե րի «ինք նա պաշտ պա նա կան խմբե րը» ձե ւա ւոր-
ւում էին գոր ծած յան ցա գոր ծու թիւն նե րի դի մաց հա տու ցու մից սե փա կան՝ ան-
ձի ինք նա պաշտ պա նու թե ան մղում նե րով, բայց դառ նում էին «երկ րի ինք նա-
պաշտ պա նա կան խմբեր», մե ծա նում էին ժամ առ ժամ եւ դառ նում ապա գայ 
քե մա լա կան կա ռա վա րու թե ան յե նա րա նը: Իսկ Քե մա լը, «Արե ւել քի խորհր դայ-
նա ցու մը» յե տաձ գե լով, «Ան տան տի ին տե րուեն ցի ա յի դէմ պայ քա րին» զու գա-
հեռ (իրա կա նում կռուե լով յու նա կան բա նա կի դէմ եւ կո տո րե լով Թուր քի ա յի 
տա րած քի Յոյն բնակ չու թե ա նը), խորհր դա յին ռազ մամ թերքն օգ տա գոր ծե լով, 
1920ի Սեպ տեմ բե րի 23ին յար ձակ ւում է Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թե ան վրայ: 
Գրա ւուած տա րածք նե րում հե տե ւո ղա կա նօ րէն իրա կա նաց ւում էր թուր քա կան 
իրա կան ազ գա յին ուխ տը՝ հայ բնակ չու թե ան կո տո րած նե րը: Թուր քա կան մա-
մու լը ող բեր գա կան «տե ղե կու թիւն ներ» էր հրա տա րա կում Կով կա սի մահ մե դա-
կան բնակ չու թե ան դէմ իրա կա նա ցուող հայ կա կան գա զա նու թիւն նե րի մա սին 
եւ աւե լի ու աւե լի բոր բո քում ատե լու թիւ նը: Հոկ տեմ բե րի 23ին Անա տո լի ա կան 
լու րե րի գոր ծա կա լու թե ան մի ջո ցով քե մա լա կան Ազ գա յին Մեծ Ժո ղո վը յայ տա-
րա րեց, որ Երե ւա նի կա ռա վա րու թիւնն ամէն բան արել է իր տի րա պե տու թե ան 
տակ գտնվուող մահ մե դա կան նե րին վե րաց նե լու. «Լու րեր կան, որ մի այն Երե
ւա նի շրջա նում մօտ 200 գիւղ են վա ռել եւ 135.000 մահ մե դա կան նե րի մեծ մա
սին վե րաց րել: Չբա ւա րա ւե լով այդ դա ժա նու թե ամբ՝ դաշ նակ ներն իրենց հրո
սա կախմ բերն ու ղար կել են Ադր բե ջան՝ Ղա րա բա ղում կրա կի տա լով մօտ քսան 
գիւղ եւ կո տո րե լով բնա կիչ նե րին»43:

Թուր քա կան լե զուա պա շա րում «Հա յե րի կող մից աւե րուած 200 գիւղ»ի 
աւան դա կա նա ցող առաս պե լին (տես երկ րորդ գլուխ) աւե լա նում է «կո տո-
րուած նե րի թիւ»  –  135.000 մահ մե դա կան ներ: Ան տե ղե ակ նե րին ասեմ, որ ըստ 
Ցա րա կան Ռու սաս տա նի 1897ի մար դա հա մա րի տվե ալ նե րի Էրի ւա նի ողջ 
նա հան գում (եօթ գա ւառ նե րում՝ Էրի ւա նի, Էջ մի ած նի, Նոր Բա յա զե տի, Ալեք-

42 Հով հան նի սյան Ռ., Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թիւ, Հ. 4, «Տիգ րան Մեծ», Երե ւան, 2016, էջ 
206:

43 Հով հան նի սյան Ռ., Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թիւ, Հ. 4, Էջ 288:
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սանդ րապօլի, Սուր մա լուի, Շա րուր-Դա րա գե ա զի, Նա խի ջե ւա նի) բո լո րը մի ա-
սին կար ըն դա մէ նը 352.354 մահ մե դա կան44 կամ 350.099 մահ մե դա կան45 (նա-
հան գի ընդ հա նուր բնակ չու թիւ նը 825.556 մարդ էր), որից «թա թար նե րի» թի ւը՝ 
251.05746: Էրի ւա նի նա հան գի մահ մե դա կակն նե րից, ըստ մար դա հա մա րի նյո-
թե րի, մի այն 85.549-ն էին ապ րում Էրի ւա նի գա ւա ռում47, իսկ ըստ Մոս կուա յի 
պե տա կան Հա մալ սա րա նի գի տաշ խա տող Դ. Յու. Արա պո վի մաս նա գի տո րէն 
ճշգրտուած տուե ալ նե րի, Էրի ւա նի գա ւա ռի մահ մե դա կան նե րի թի ւը հաս նում 
էր ըն դա մէ նը 60.108 մար դու48: Ըստ Ցա րա կան Ռու սաս տա նի վի ճա կագ րա-
կան նիւ թե րի, 1916ին Էրի ւա նի գա ւա ռում բո լոր մահ մե դա կան նե րը մի ա սին՝ 
սուն նի թէ շիա, քուրդ թէ թրքա լե զու, 69.710 մարդ էին՝ գա ւա ռի ընդ հա նուր 
154.331 մարդ կազ մող բնակ չու թիւ նից49: Թուր քե րի այդ հեր թա կան սուտ «տե-
ղե կատ ւու թե ամբ» ստաց ւում էր, որ հա յե րը Երե ւա նի շրջա նում կրկնա կի շատ 
մահ մե դա կան ներ էին կո տո րել, քան այդ շրջա նում մահ մե դա կան ներ կա յին 
առ հա սա րակ: Մահ մե դա կան բնակ չու թե ան թւա քա նակ նե րի կա մա յա կան ներ-
կա յա ցում ներն այն քան սո վո րա կան եւ ար մա տա ցած երե ւոյթ էր, որ նոյ նիսկ 
մին չեւ այ սօր խճճում է վեր լու ծա բան նե րին: Օրի նակ, 1920 թ. մա սին գեր մա նա-
ցի վեր լու ծա բան Եօրգ Բա բե րովս կին, աղ բյոր չնշե լով, գրում է. «Անդր կով կա-
սում ապ րում էին 3.340.000 մուսւլ ման ներ, որից 1.800.000ը՝ Ադր բե ջա նում»50: 
Մինչ դեռ Ցա րա կան Ռու սաս տա նի 1897ի մար դա հա մա րի նյո թե րով ողջ Այսր-
կով կա սում (Բա քուի, Ելի զա ւետպօլի, Քու թա ի սիի, Կար սի, Թիֆ լի սի, Էրի ւա նի 

44 1897ի Ռու սա կան կայս րու թե ան մար դա հա մա րի տվյալ նե րը տես http://demoscope.ru/
weekly/ssp/rus1897_01.php.

45 Вып. 6: Наличное население обоего пола по уездам и городам с указанием преобладающих 
вероисповеданий и главнейших сословий / под ред. Н. А. Тройницкого. – [Санкт-Петербург]: 
паровая типо-литография Н. Л. Ныркина, 1905, էջ 44–52 (Первая всеобщая перепись 
населения Российской империи 1897 г. = Premier recensement général de la population de 
l’Empire de Russie, 1897/ сост. Центр. стат. ком. на основании местных подсчетных ве до-
мостей; [предисл.: Н. Тройницкий].–Санкт-Петербург: издание Центрального статисти че-
ского комитета Министерства внутренних дел, 1897–1905):

46 Алфавитный список народов, обитающих в Российской Империи. Издание Канцелярии 
Комитета Министров, С.-Петербург [Ռուսական կայսրութիւնում ապրող ժողովուրդների 
այբբենական ցանկ: Նախարարների Կոմիտէի Գրասենեակի հրատարակութիւն: Ս. Պե-
տէր բուրգ], 1895, էջ 69:

47 Вып. 6: Наличное население обоего пола..., էջ 52-53:
48 Арапов Д. Ю. (МГУ), Мусульманское население Эриванской губернии в 1893 г. (По ма те-

риа лам Национального Архива Республики Армения), «Восточный архив», выпуск 16/2007 
[Արապով Դ. Յու. (Մոսկուայի պետական Համլսարան), Էրիւանի նահանգի մահմեդական 
բնակչութիւը 1893 թ. (ըստ ՀՀԱԱ նիւթերի)], «Արեւելեան արխիւ», հրատ. 16/2007,–http://
cyberleninka.ru/article/n/musulmanskoe-naselenie-erivanskoy-gubernii-v-1893-g:

49 Кавказский календарь на 1917 г. (LXXII г.) под. ред. Н. П. Стельмащука, Тифлис, Типография 
канцелярии наместника Е. И. В. на Кавказе [1917ի Կոուկասյան օրացոյց (LXXII), Ն. Պ.
Ստելմաշչուկի խմբ., Նորին Կայսերական Մեծության տպարան, Թիֆլիս], 2016 //Վիճա-
կա գրական բաժին, էջ 220 –221:

50 Баберовски Й.,  Враг есть везде, էջ 160:
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նա հանգ ներ) մահ մե դա կան նե րի թի ւը 2.031.665 էր51, որից Բա քուի եւ Ելի զա-
ւետպօլի նա հանգ նե րում էին 1.229. 065ը52:

Կով կա սում «մահ մե դա կան բնակ չու թե ան նկատ մամբ հա յե րի վայ րա-
գու թիւն նե րի» լու րե րի տա րած մա նը զու գա հեռ շա րու նակ ւում էին Թուր քի ա յում 
մնա ցած կամ Մուդ րո սի Պայ մա նագ րից յե տոյ հայ րե նիք վե րա դար ձած հա յե րի 
կո տո րած նե րը (Հա ճը նի բնակ չու թյան վերջ նա կան կո տո րա ծը՝ 15 Հոկ տեմ բեր, 
Կարս՝ 30 Հոկ տեմ բեր): Կար սը գրա ւե լուց յե տոյ քե մա լա կան զօր քե րը խո րա-
նում են Կով կա սում: Հոկ տեմ բե րի 21ին Մշակ թեր թը տպագ րում է Ենի Գիւն 
թեր թի յօ դուա ծը Ան կա րա յի Ազ գա յին ժո ղո վում Քե մա լի ելոյ թի մա սին: Քե մալն 
իր խորհր դա րա նի ան դամ նե րին տե ղե կաց նում է, որ չնա յած Ռու սաս տա նը 
խնդրել է Հա յաս տա նի հետ սահ ման նե րի հար ցը խորհր դա յին իշ խա նու թե ան 
օգ նու թե ամբ լու ծել դի ւա նա գի տա կան ճա նա պար հով, սա կայն ին քը գտնում է, 
որ «Օլ թի ում, Ար դա հա նում եւ Կար սում մեր գոր ծո ղու թիւն նե րը չեն կա րող ագ
րե սիւ դի տար կուել Հա յաս տա նի նկատ մամբ եւ ոչ մի հա կա սու թիւն չկայ մեր 
նա խորդ որո շում նե րի հետ, ես հրա մա յել եմ մեր արե ւե լե ան հրա մա նա տա րու
թե ա նը շա րու նա կել առաջ խա ղա ցու մը»53:

Խորհր դայ նա ցուած Ադր բե ջա նի խան դա վա ռուած «աշ խա տա ւո րու-
թիւ նը» քե մա լա կան նե րի մուտքն ըն դու նում էր որ պէս ազա տա րար նե րի: Մի-
ան գա մայն հնա րա ւոր էր Ադր բե ջա նի ապա խորհր դայ նա ցու մը եւ մի ա ւո րու մը 
Թուր քիայի հետ, ին չը լրջօ րէն էր մտա հո գում Խորհր դա յին Ռու սաս տա նին: 
Խորհր դա յին Ռու սաս տա նը կա րող էր ընկ նել իր իսկ կող մից լա րած թա կար դը: 
Ոչ մէկն, ան շուշտ, չէր վստա հում Ադր բե ջա նի «խորհր դայ նաց մա նը» եւ ադր-
բե ջա նա կան թուր քե րի կող մից Քե մա լին մի ա նա լը մի ան գա մայն բնա կան էր 
թւում:

Հա րա ւա յին Կով կա սում փաս տա ցի տնօ րի նող եւ դրու թե ան տէ րը դար-
ձած Քե մա լը Հոկ տեմ բե րին Ռու սաս տա նի բոլ շե ւիկ նե րի հետ սկսում է խօ սել 
սպառ նա լի տո նով, ակ նար կե լով, որ Ան տան տի կող մից Սեւ րի Պայ մա նա գի րը 
Թուր քի ա յի օգ տին վե րա նա յե լու դէպ քում թուրք ազ գայ նա կան նե րը պատ րաստ 
են մի կողմ նե տել բոլ շե ւիկ նե րի կող մից իրենց պար տադ րուած եւ թուր քա-
կան քա ղա քա կան ու ազ գա յին ծրագ րե րը ճնշող ծանր պայ ման նե րը: Թայմ զի 
թղթա կի ցը Հոկ տեմ բե րի 23ին գրում է, որ Ան կա րա յում հրա տա րա կուող թեր թի 
առաջ նոր դո ղի հա մա ձայն «Եթէ Ան տան տը Թուր քի ա յի օգ տին լրջօ րէն վե րա
նա յի Սեւ րի Պայ մա նա գի րը, ապա թուրք ազ գայ նա կան նե րի եւ բոլ շե ւիկ նե րի 
մի ու թիւ նը կա րե լի է մի կողմ նե տել, քա նի որ Մոս կուա յի «նեղ դոկտ րի նա րու
թիւ նը» ան տա նե լի զո հո ղու թիւն ներ է պա հան ջում թուրք ժո ղովր դի կրօ նա կան 
եւ քա ղա քա կան հա մոզ մունք նե րից»54: Ան կա րա յում այս պի սի յօ դուած կա րող 

51 Вып. 6: Наличное население обоего пола..., էջ 44 –53:
52 Անդ, էջ 44 – 46:
53 РГАСПИ, Ֆ. 2, Ց. 1, Գ. 16321, Թթ. 1, 8, 20, 21 (Барсегов, էջ 264 –265):
54 РГАСПИ, Ֆ. 2, Ց. 1, Գ. 16321, Թթ. 1, 8, 20, 21 (Барсегов, էջ 264 –265:
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էր հրա տա րա կուել մի այն Քե մա լի թե լադ րան քով: Այլ կերպ ասած թուր քե րը 
բարձ րա ձայ նում են, որ սո ցի ա լիզ մը Թուր քիա ներ մու ծե լուց շատ աւե լի լաւ է 
պայ մա նա ւո րուել «Ան տան տի իմ պե րի ա լիս տա կան երկր նե րի» հետ:

Վե րահս կո ղու թիւ նից դուրս եկած թուր քե րի գոր ծո ղու թիւն նե րը հաս-
կա նա լու հա մար Նո յեմ բե րի 7ին Ստա լի նը Լե նի նին ու Խորհր դա յին Ռու սաս-
տա նի Ար տա քին Գոր ծե րի Ժող կոմ Չի չե րի նին առա ջար կում է յա տուկ մարդ 
ու ղար կել իրա վի ճա կը հե տա խու զե լու եւ թուր քա կան ազ գայ նա կան կա ռա վա-
րու թե ան ու ռազ մա կան հրա մա նա տա րու թե ան հետ բա նակ ցե լու55: Ստա լինն 
առա ջար կում է այդ առա քե լու թե ամբ ման դատ տալ Մդի ուա նուն եւ որ պէս նրան 
ու ղե կից ներ յանձ նա րա րել Կորկ մա սո վին56 ու Շահ տախ տինս կուն57: Կա րող է 
տա րօ րի նակ թուալ, որ Ստա լի նը թուր քե րի հետ բա նակ ցե լու էր ու ղար կում մի 
վրա ցու եւ եր կու «թուր քե րի» (Կորկ մա սո վը Դաղս տա նի կու մըկ էր, Շահ տախ-
տինս կին՝ Ադր բե ջա նի թուրք): Մդի ուա նին, ինչ պէս վե րը տե սանք, Զան գե զու րի 
եւ Ղա րա բա ղի հար ցում ար դէն քա նիցս հան դէս էր եկել «Ստա լի նյան խմբի» 
դիր քո րոշ մամբ: Հայ-թուր քա կան փաս տա ցի էթ նի կա կան պա տե րազ մում թէ 
վրա ցի նե րը, թէ Կով կա սե ան թուր քե րը մաս նա ւոր հա կա հայ կա կան շա հագրգ-
ռու թիւն ներ ու նէ ին, եւ այս եռե ա կը, պէտք է են թադ րել, եւ ինչ պէս ցոյց են տա լիս 
յե տա գայ գոր ծո ղու թիւն նե րը, Ստա լի նի պա տուի րակ ներն էին եւ մեկ նում էին 
հայ-թուր քա կան պա տե րազ մի ըն թաց քում թուր քե րի ծրագ րե րը հաս կա նա լու 

55 РГАСПИ, Ֆ. 558, Ց. 1, Գ. 1989, Թ. 1 (Барсегов, էջ 224):
56 Ջե լալԷդԴին Կորկ մա սով (նա եւ՝ Կորկ մա զով, Կորխ մա զով, Կորկ մաս), ծնուել է 1877ին 

Դաղս տա նի Կում տոր կա լա գիւ ղում, էթ նի կա պէս կու մըկ ազ նուա կա նի ըն տա նի քում: 
Երիտ թուր քե րի յե ղա փո խու թի ւից յե տոյ գնա ցել է Կ. Պօլ սիս, մէկ տա րի հրա տա րա կել է 
Օս մա նե ան Կայս րու թի ւում ռու սա լե զու առա ջին Стамбулькие новости [Ստամ բու լե ան Նո
րու թիւ ներ] շա բա թա թեր թը, որը փա կուել է 1910ին երիտ թուր քե րի գրաքն նու թե ան կող մից: 
1910ին մաս նակ ցել է Օս մա նե ան Սո ցի ա լիս տա կան Կու սակ ցու թե ան հիմ նադր մա նը: 1917ի 
փետ րուա րե ան յե ղա փո խու թի ւից յե տոյ վե րա դար ձել է Ռու սաս տան, հիմ նադ րել Դաղս-
տա նե ան Սո ցի ա լիս տա կան խումբ: 1919ին Կոմ կու սի Կո ու կա սե ան Երկ րա մա սա յին Կո մի-
տէի ան դամ էր: Գլխա ւո րել է սպի տակ նե րի դէմ ապս տամ բա կան պայ քա րի «Դաղս տա-
նի Ազա տու թե ան Բա նա կը» մին չեւ Բա քու գնա ցող Կար միր Բա նա կի մուտ քը Դաղս տան: 
Լի նե լով Դաղս տա նի կա ռա վա րու թե ան ղե կա վա րը, Կորկ մա սո վը 1920ի Օգոս տո սից 
մի ա ժա մա նակ Թուր քի ա յում ՌՍՖՍՀի ներ կա յա ցուց չու թե ան (Շ. Էլի ա ւա յի առա քե լու թե-
ան) Առա ջին խորհր դա կան էր: 1920ի Սեպ տեմ բե րին Բաք ւում կա յա ցած Արե ւել քի Ժո ղո-
վուրդ նե րի Հա մա գու մա րի պատ գա մա ւոր էր, եւ վեր ջում ընտ րուել է «Գոր ծո ղու թիւ նե րի 
խորհր դի» նա խա գա հու թե ան ան դամ: 1937ի ԽՍՀՄ քա ղա քա կան բռնու թիւ նե րի զո հե րից 
է (Джелал-Эл-Дин Коркмасов. Выдающийся Государственный И Общественный Деятель 
России И Дагестана, Махачкала, 2007 [Ջե լալ-էլ-Դին Կորկ մա սով: Ռու սաս տա նի եւ Դաղս-
տա նի Ակա նա վոր Պե տե կան եւ Հա սա րա կա կան Գոր ծիչ, Մա խաչ կա լա, 2007]):

57 Բէյ բութ Աղա Շահ թախ թինս կի, ծնուել է 1881ին Էրի ւա նի Նա հան գի Շախ թախ թի գյիւ ղում, 
1917 – 18ին եղել է Բա քուի Խորհր դի Գործ կո մի ան դամ, «Գում մէթ» կազ մա կեր պու թե ան 
կենտ րո նա կան կո մի տէի նա խա գահ: 1920ի Ադր բե ջա նի խորհր դայ նա ցու մից յե տոյ նշա-
նա կուել է Ադր բե ջա նա կան ՍՍՀի Ար դա րա դա տու թե ան Ժող կոմ եւ մի ա ժա մա նակ Ադր բե-
ջա նի լի ա զօր ներ կա յա ցու ցի չը ՌԽՖՍՀում: 1921ին եղել է Նա խի ջե ւա նի Յեղ կո մի նա խա-
գահ, Նա խի ջե ւա նի Ինք նա վար Հան րա պե տու թե ան Ժող կոմ խոր հի նա խա գահ: Մա հա ցել 
է 1924ին Թիֆ լի սում:
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ոչ թէ Հա յաս տա նի եւ հայ ժո ղովր դի մա սով, այլ՝ Վրաս տա նի եւ Ադր բե ջա նի: 
«Հայ կա կան մա սով» իրա կա նում ամէն ինչ պարզ էր. թուր քե րը դէն էին նե տել 
«բոլ շե ւիզ մի» դի մա կը եւ պար զա պէս ոչն չաց նում էին Հա յաս տանն ու հա յե րին: 
Աւե լի լաւ, քան Քե մա լի կա ռա վա րու թե ան Ար տա քին Գոր ծե րի Ժող կո մից Ահ-
մէդ Մուխ տարն էր ասել Նո յեմ բե րի 8ին Կա րա բե քի րին՝ դժուար է ներ կա յաց նել 
Քե մա լի կա ռա վա րու թե ան նպա տա կը. «Հա յաս տա նը գտնւում է խիստ լայ նա
տա րած մու սուլ մա նա կան մի հո ղա տա րած քի վրայ, հե տե ւա բար անհ րա ժեշտ 
է նրան ինչ պէս քա ղա քա կա նա պէս, այն պէս էլ փաս տա կա նօ րէն ոչն չաց նել»58: 
Քե մա լի զօր քը զբա ղուած էր հենց դրա նով:

Խորհր դա յին Ռու սաս տա նում ար դէն հաս կա ցել էին, որ Քե մա լը զու-
գա հեռ բա նակ ցում է նա եւ Ան տան տի դաշ նա կից նե րի, մաս նա ւո րա պէս Բրի-
տա նի ա յի հետ, որ Քե մալն ար դէն Ֆրան սի ա յի հետ Կի լի կի ա յի հար ցով հա-
մա ձայ նու թիւն ու նի59: Նո յեմ բե րի 15ին Ստա լի նը դի մում է Լե նի նին՝ անյա պաղ 
ռազ մա կան մի ջոց ներ ձեռ նար կել ար գե լա կե լու Քե մա լի բա նակ նե րի մուտքն 
Ադր բե ջան ու Վրաս տան, իսկ «Հա յաս տա նի հար ցում մենք ու շա ցել ենք, նրան, 
հա ւա նա բար, Քե մա լը կ’ու տի»60: Նոյն օրը տե ղե կաց նում է, որ ին քը Թուր քի-
ա յում Խորհր դա յին Ռու սաս տա նի ներ կա յա ցու ցիչ Մդիուանուն յանձ նա րա րել 
է թուր քե րի ու շադ րու թիւ նը հրա ւի րել Բա թու մի օկ րու գին, «դաշ նակ ցա կան նե
րի պատ ճա ռով թուր քե րի հետ յա րա բե րու թիւն նե րը չփչաց նել, չա ռա ջադ րել 
թուր քա կան բա նակ նե րը նախ կին սահ ման նե րին վե րա դարձ նե լու հար ցը…»61: 
Մդիուանու յանձ նա րա րա կա նում Ստա լի նը նրա նից հարց րել էր՝ «պէ՞տք է ար
դե օք թուր քե րին զէնք տալ», եւ յանձ նա րա րել Քե մա լի հետ չգժտուել՝ առանց 
դաշ նակ ցա կան նե րի հետ այդ խնդի րը կա պե լու, սահ ման նե րի հարց չա ռա ջադ-
րել («Քե մա լի հետ գժտուել պէտք չէ, պէտք չէ պա հան ջել թուր քա կան զօր քե րը 
վե րա դարձ նել հին սահ ման նե րին»)62:

Եթէ մինչ այդ Հա յաս տա նի խորհր դայ նա ցու մը ծրագր ւում էր իբ րեւ թէ 
բոլ շե ւի կա ցող Թուր քի ա յին եւ Ռու սաս տա նին բա ժա նող սե պը վե րաց նե լու հա-
մար, հի մայ ար դէն Ռու սաս տա նին այս նոյն ծրա գի րը պէտք էր ա՛յլ խնդիր լու-
ծե լու հա մար՝ Նո յեմ բե րի 16ին Ստա լի նը Լե նի նին խոր հուրդ է տա լիս Հա յաս-
տանն արա գօ րէն խորհր դայ նաց նել եւ բա ժա նա րար սեպ դարձ նել Թուր քի ա յի 
ու Ադր բե ջա նի մի ջեւ, թոյլ չտա լով նրանց ընդ հա նուր սահ ման ու նէ նալ63: Թուր-
քե րը, սա կայն, Հա յաս տա նի «խորհր դայ նաց ման» հար ցում կան խում են ռուս-
նե րին, գրա ւում Ալեք սանդ րապօլը եւ քա ղա քի հայ բոլ շե ւիկ նե րի հետ մի ա սին 

58 Հա յոց Պատ մու թիւն, Հա տոր 4, Առա ջին Գիրք, Երե ւան, «Զան գակ – 97», 2010, էջ 281:
59 РГАСПИ, Ֆ. 558, Ց 1, Գ. 1989, Թ. 1 (Барсегов, էջ 224):
60 РГАСПИ, Ֆ. 558, Ց 1, Գ. 1999 , Թ. 1, Բնօ րի նակ (Барсегов, Էջ 235):
61 РГАСПИ, Ֆ. 558, Ց 1, Գ. 5211, Բնօ րի նակ (Барсегов, Էջ 236):
62 РГАСПИ, Ֆ. 558, Ց 1, Գ. 5579, Թ. 1 ( Барсегов, Էջ 237):
63 РГАСПИ, Ֆ. 558, Ց 1, Գ. 1999, Թ. 3 (Барсегов, էջ 237):
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ձե ւա ւո րում Յե ղա փո խա կան Կո մի տէ64: Ինչ պէս տե ղե կաց նում է Օր ջո նո կի ձէն, 
Ալեք սանդ րապօլի հայ բոլ շե ւիկ նե րը, կար միր դրօշ նե րով, Կա րա բե քի րի զօր քը 
դի մա ւո րել են քա ղա քից քսան վերստ հե ռա ւո րու թե ան վրայ: Նրանց հա մոզ-
մամբ, եթէ Քե մա լը բոլ շե ւիկ նե րի դաշ նա կիցն է, նրա դէմ չպէտք է պայ քա րէլ65:

Նո յեմ բե րի 21ին Հա յաս տա նում Խորհր դա յին Ռու սաս տա նի ներ կա յա-
ցու ցիչ Բ. Լեգ րա նը Ստա լի նին, Չի չե րի նին եւ Օր ջո նո կի ձէ ին տե ղե կաց նում է, 
որ Մդիուանին Խորհր դա յին Ռու սաս տա նին առա ջար կում է առ հա սա րակ հրա-
ժա րուել միջ նոր դա կան դե րից եւ Հա յաս տա նի հար ցում Թուր քե րի առաջ որե-
ւէ պայ ման չդնել, ինչն ին քը սխալ է հա մա րում եւ առա ջար կում է Մդիուանուն 
յանձ նա րա րել խա ղա ղու թե ան խնդի րը քննար կել Հա յաս տա նի հա մար ըն դու-
նե լի պայ ման նե րով66: Մինչ թուր քե րը պար տուած Հա յաս տա նի դաշ նակ ցա-
կան կա ռա վա րու թե ան հետ պա տե րազ մի ըն թաց քում փո խուած իրա վի ճա կի 
թե լադ րան քով, խիստ ծանր պայ ման նե րով քննար կում էին Հա յաս տա նի նոր 
սահ ման նե րի հար ցը, Թուր քի ա յում Խորհր դա յին Ռու սաս տա նի ներ կա յա ցու-
ցի չը՝ Ստա լի նի թեկ նա ծու Մդիուանին թուր քե րին ակ նար կել էր, որ նոր սահ-
մա նի դէպ քում իրենք կա րող են չսահ մա նա փա կուել Արաքս գե տով: Այդ մա-
սին գրում է Կա րա բե քի րը. «Երբ մենք Ալեք սանդ րապօլում դաշ նակ ցա կան նե րի 
հետ բա նակ ցում էինք խա ղա ղու թե ան շուրջ, Ան կա րա յում Ռու սաս տա նի դես
պան ըն կեր Մդիուանին ինձ ասաց. «Ին չո՞ւ էք դուք որ պէս ապա գայ սահ ման 
առա ջար կում Արաքս (Ար փա չայ) գե տը»: Նրա առա ջար կը հաս կա նա լով, ես 
ասա ցի, որ պատ մա կան, ար դա րու թե ան, ցե ղի, օրի նա կա նու թե ան, մի խօս քով՝ 
բո լոր իմաստ նե րով մենք մեր սահ ման նե րը գծում ենք այն պէս, որ յա ւակ նում 
ենք մի այն մեզ պատ կա նող տա րածք նե րին: Մենք չենք պատ րաստ ւում հո ղեր 
զաւ թել»67:

Կա րե լի՞ է ար դե օք են թադ րել, որ Մդիուանին մաս նա ւոր յանձ նա րա-
րու թիւն ներ ու նէր Ստա լի նից, թէ՞ գոր ծում էր իր մղում նե րով: Մդիուանու պա-
հուածքն առ հա սա րակ խնդրա յա րոյց էր: Նո յեմ բե րի 25ին Ալեք սանդ րապօլում 
հան դի պե լով քա ղա քը գրա ւած Կա րա բե քի րի հետ, նա քննար կում էր ոչ թէ 
Հա յաս տա նի հետ խա ղա ղու թե ան պայ ման նե րի Ռու սաս տա նի դիր քո րո շու մը, 
այլ Թիֆ լի սի մեն շե ւի կե ան կա ռա վա րու թիւ նը տա պա լե լու հար ցե րը եւ մաս-
նակ ցում Դաշ նակ ցու թե ան ու Հա յաս տա նի կա ռա վա րու թե ան դէմ Ալեք սանդ-
րապօլի բոլ շե ւիկ նե րի կազ մա կեր պած հան րա յին ցոյ ցե րին: Մդիուանու պա-
հուած քից զար մա ցած Լեգ րա նը նոյ նիսկ բո ղո քել էր68: Նո յեմ բե րի 27ին, երբ 

64 РГАСПИ, Ֆ. 64, Ց 1, Գ. 21, Թ. 252 – 254 (Барсегов, էջ 261 – 262):
65 РГАСПИ, Ֆ. 85, Ց. 14, Գ. 30, Թթ. 4 – 5 (Барсегов, էջ 238):
66 РГАСПИ, Ֆ. 64, Ց 1, Գ. 21, Թ. 249 (Барсегов, էջ 247):
67 Kezim Karabekir. Istiklel Harbimiz. Cikaran: Tьrkiye Yayinevi. Istambul, 1964, P. 952 (Барсегов, 

էջ 290). 
68 Ռ. Գ. Յով հան նի սե ան, Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թիւ, Հա տոր 4, «Տիգ րան Մեծ», Երե-

ւան, 2016, էջ 424:
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Ալեք  սանդ րապօլում Հա յաս տա նի դաշ նակ ցա կան կա ռա վա րու թե ան եւ Կա րա-
բե քի րի մի ջեւ բա նակ ցու թիւն նե րը մօ տե նում էին աւար տին, դե ռեւս չէր հնչել 
հայ-թուր քա կան սահ ման նե րը ճշտե լու հա մար Ռու սաս տա նի ներ կա յա ցու ցիչ-
նե րի ներգ րա ւու մով յա տուկ յանձ նա ժո ղով կազ մե լու Խորհր դա յին Ռու սաս տա-
նի առա ջար կը եւ այդ օրը Չի չե րի նը Օր ջո նո կի ձէ ից պա հան ջել էր մի ջոց ներ 
ձեռ նար կել, որ պէս զի Մդիուանին վեր ջա պէս զե կու ցի իրա վի ճա կը69: Չի չե րի նը 
կար ծեք բո լո րո վին չէր հաս կա ցել իր «ներ կա յա ցու ցիչ նե րի» դե րա կա տա րու-
թիւ նը այդ ամէ նում եւ Նո յեմ բե րի 25ին Բ. Շահ թախ թինս կուն Բ. Կորկ մա սո վի 
հետ մի ա սին լի ա զօ րում է բա նակ ցու թիւն ներ վա րել Թուր քի ա յի Ազ գա յին Մեծ 
Ժո ղո վի եւ Հա յաս տա նի կա ռա վա րու թիւն նե րի մի ջեւ70:

Հա յաս տա նում Խորհր դա յին Ռու սաս տա նի պաշ տօ նա կան ներ կա յա ցու-
ցիչ Լեգ րա նը Չի չե րի նին Նո յեմ բե րի 28ին ու ղար կուած հե ռագ րում վեր լու ծում 
է դաշ նակ ցա կան կու սակ ցու թե ան վե րա բեր մուն քը ստեղ ծուած իրա վի ճա կին, 
դժգո հում հայ-թուր քա կան պա տե րազ մում Կով կա սե ան թուր քե րին՝ ետ նա գոյն 
ադր բե ջա նից նե րին մաս նա կից դարձ նե լու վե րա բե րե ալ եւ ան հանգս տու թիւն 
յայտ նում քե մա լիզ մի նկատ մամբ ռո ման տիկ պատ կե րա ցում նե րի տա րած-
ման մա սին. «[…] Ադր բե ջա նում մեր ռազ մա կան քա ղա քա կա նու թիւ նը շա րու
նա կում է նախ կի նում իմ կող մից անընդ հատ ներ կա յա ցուած սխալ նե րը, բայց 
որե ւէ քայլ չի ար ւում դրանք վե րաց նե լու: Զան գե զուր են նե տուել թա թա րա
կան [Կով կա սե ան թուր քեր, ետ նա գոյն Ադր բե ջան ցի ներ] զօ րա մի ա ւո րում ներ, 
դրանց հետ, անմ տա բար, նա եւ թուրք գե րի ներ, որոնք ջար դել են գիւ ղե րը: Ար
դիւն քում՝ ողջ բնակ չու թե ան ըմ բոս տա ցում, որից շատ դժուար է գլուխ հա նել… 
Նա խի ջե ւա նում նոյն պէս մեր ջո կա տը եր կար ժա մա նակ թուր քե րի հետ մի ա
սին Օր դու բա դում գոր ծում էր զան գե զուր ցի նե րի դէմ: Հենց հի մայ, ըստ յա մառ 
տե ղե կու թիւն նե րի, Շախ տախ տի կա յա րա նում կրկին թուր քե րի հետ մի ա սին 
[ռու սա կան ջո կա տը] մաս նակ ցում է Հա յաս տա նի դէմ գրոհ նե րին: Եւ դա ար
ւում է այն ժա մա նակ, երբ մենք հան դէս ենք գա լիս միջ նոր դի դե րում: Դժբախ
տու թիւ նը նրա նում է, որ մեր հրա մա նա տա րու թիւ նը ընկ նում է Ադր բե ջա նի 
ազ գայ նա կան շրջա նակ նե րի տրա մադ րու թիւն նե րի ազ դե ցու թե ան տակ… Լաւ 
տո նի նշան է դար ձել Հա յաս տա նի դէմ ցան կա ցած պա տե րազմ, Կա րա բե քի
րի բա նակ նե րի գրո հը որ պէս խորհր դա յին իշ խա նու թե ան եւ Կո մու նիս տա կան 
Կու սակ ցու թե ան աջակ ցու թիւ նը վա յե լող յե ղա փո խա կան ակտ ներ կա յաց նե լը: 
Ալեք սանդ րապօլում հայ կո մու նիստ նե րը նոյ նիսկ կո չեր տա րա ծե ցին՝ ող ջու
նե լով դաշ նակ ցա կան նե րից հայ ժո ղովր դին ազա տե լու եւ բա նուո րագիւ ղա ցի
ա կան կար գեր հաս տա տե լու նպա տա կով գրո հող յե ղա փո խա կան թուր քա կան 
բա նա կին: Մեզ սպառ նում է նախ՝ Հա յաս տա նում, ապա, գու ցէ, Վրաս տա նում, 
յաղ թա կան քե մա լա կա նու թե ան գոր ծըն թա ցի մէջ խեղ դուե լը: Նոյ նիսկ ընկ. 
Մդիուանին, չնա յած քե մա լա կան նե րի մէջ կարճ ժա մա նակ մնա լուն, ներշն չուել 

69 Անդ, էջ 429:
70 РГАСПИ, Ֆ. 85, Ց. 14, Գ. 25, Թթ. 2,3(Барсегов, էջ 257):
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է Հա յաս տա նի խորհր դայ նաց ման նրանց ծրագ րե րով եւ այ սօր առա ջար կում է 
օգ տա գոր ծել թուր քե րի կող մից [Ալեք սանդ րապօլում ] ստեղ ծուած «Խորհր դա
յին Հա յաս տա նի Յեղ կո մը»: Մենք հայթուր քա կան հար ցում ոչ մի որո շա կի 
ծրագ րա յին գիծ չու նէնք եւ սո ղում ենք իրա դար ձու թիւն նե րի պո չում»71: Լեգ-
րանն, ան շուշտ, իրա ւա ցի էր, հայ-թուր քա կան հար ցում Խորհր դա յին Ռու սաս-
տա նի Ար տա քին Գոր ծե րի Ժող կոմ Չի չե րի նը մի պատ կե րա ցում ու նէր, Ստա-
լի նը՝ այլ: Չի չե րի նին են թա կա Լեգ րա նը մինչ Մդիուանուն հան դի պե լը գործ էր 
ու նե ցել գլխա ւո րա պէս Չի չե րի նի հետ, եւ հի մայ նրա հա մար բո լո րո վին անակն-
կալ էին Մդիուանու գոր ծո ղու թիւն նե րը: Ար դիւ քում Խորհր դա յին Ռու սաս տա նը, 
Լեգ րա նի ճիշտ բնու թագր մամբ, «սո ղում էր իրա դար ձու թիւն նե րի պո չում», իսկ 
իրա դար ձու թիւն նե րի այդ վի ճա կի դե րա կա տար նե րից «Կով կա սեան բոլ շե ւիկ-
նե րի խում բը» գործ նա կա նում աշ խա տում էր Ստա լի նի հետ եւ «դի պուա ծա յին 
լու ծում ներ էր» առա ջար կում դէպ քե րի ըն թաց քի տե ղե կու թիւն նե րից շրջան-
ցուած, գրագ րու թե ամբ զբա ղուած Չի չե րի նին:

Իրենց «դա սա կար գա յին դաշ նա կից» Թուր քի ա յին կորց նող Ռուս բոլ-
շե ւիկ նե րի հա մար օրուայ խնդի րը դառ նում է Թուր քի ա յի հետ որե ւէ մա կար-
դա կի դաշ նակ ցու թիւ նը պահ պա նե լը՝ ցան կա ցած զի ջում նե րի գնով: Հա յաս-
տա նը խորհր դա յին յայ տա րա րած թուր քե րից նա խա ձեռ նու թիւն իրենց ձեռ քը 
վերց նե լու հա մար նրանք ըն դա մէ նը որո շում են Կար միր բա նա կը մտցնել Հա-
յաս տան ու հա մալ րել Հա յաս տա նի Յեղ կո մի կազմն իրենց թեկ նա ծու նէ րով: 
Նո յեմ բե րի 29ին Կար միր բա նա կի զո րա մի ա ւո րու մը Իջե ւան մտնե լով, յայ-
տա րա րում է, որ աշ խա տա ւո րա կան Թուր քի ա յի օգ նու թե ամբ Հա յաս տա նը 
դառ նում է խորհր դա յին եւ պատ րաստ է հա մա տեղ պայ քա րէլ Ան տան տի իմ-
պե րի ա լիստ նե րի դէմ, եւ որ հի մայ ար դէն կա րե լի է յայ տա րա րել Խորհր դա յին 
Հա յաս տա նի եւ յե ղա փո խա կան Թուր քի ա յի ազատ ժո ղո վուրդ նե րի եղ բայ րա-
կան հա մա ձայ նու թե ան մա սին. «[…] Հա յաս տա նի Յե ղա փո խա կան Կո մի տէն 
լի է հա ւա տով իր նկատ մամբ Արե ւել քի յե ղա փո խա կա նաց ման գոր ծում խո շոր 
դեր ու նե ցող Թուր քի ա յի աշ խա տա ւոր գիւ ղա ցի ու թե ան հա մակ րան քի նկատ
մամբ: Մենք հա ւա տում ենք, որ իմ պե րի ա լիս տա կան ճնշու մից ազա տուած աշ
խա տա ւոր Թուր քի ան, որի պայ քա րը Սեւ րի Պայ մա նագ րի դէմ հա մակ րանք 
է գտել մեր կող մից, այժմ, երբ մենք տա պա լել ենք մեր ընդ հա նուր թշնա մուն 
(«ընդ հա նուր թշնա մի» ասե լով հայ կո մու նիստ նե րը նկա տի ու նէ ին դաշ նակ-
ցա կան կու սակ ցու թիւ նը – Հ. Խ.) եւ նրա հետ մի ա սին պայ քա րում ենք Ան տան
տի գի շա տիչ նե րի դէմ, եղ բայ րա կան ձեռք կը մեկ նի մեզ: Մենք վստահ ենք 
նա եւ, որ Խորհր դա յին Հա յաս տա նի եւ աշ խա տա ւո րա կան Թուր քի ա յի մի ջեւ 
խա ղա ղու թիւ նը թե լադ րուե լու է ոչ թէ յաղ թա նա կո ղի սրով, այլ Խորհր դա յին 
Հա յաս տա նի եւ յե ղա փո խա կան Թուր քի ա յի ազատ ժո ղո վուրդ նե րի եղ բայ րա
կան հա մա ձայ նու թե ամբ…»72: Հա յաս տա նում թուր քե րի հետ մի ա սին ռուս բոլ-

71 РГАСПИ, Ֆ. 64, Ց. 1, Գ. 21, Թ. 252 – 254 (Барсегов, էջ 262):
72 Великая Октябрьская Социалистическая Революция И Победа Советской Власти в Арме-
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շե ւիկ նե րի յե ղաշրջ ման հե տե ւան քով73 իշ խա նու թե ան եկած Հա յՅեղ կո մի խան-
դա վառ յայ տա րա րու թե ա նը «թուրք եղ բայր նե րը» որե ւէ կերպ չար ձա գան քե ցին 
եւ «եղ բայ րա կան ձեռք չմեկ նե ցին»: Սեւ րի Պայ մա նագ րի չե ղարկ մա նը նրանց 
հայ կա կան օգ նու թիւն պէտք չէր: Աւե լի ուշ, Դեկ տեմ բե րի 7ին, Ան կա րա յում Ռու-
սաս տա նի ներ կա յա ցու ցիչ Ն. Ուպ մա լան գրում է, որ ի պա տաս խան Հա յաս-
տա նի խորհր դայ նա ցու մը ող ջու նե լու, «Հայ աշ խա տա ւո րու թե ա նը ոգե ւո րե լու 
եւ Հա յաս տա նի նկատ մամբ թշնա մա կան նպա տակ նե րի բա ցա կա յու թե ան մա
սին» յայ տա րա րու թիւն անե լու, զօր քե րը ետ քա շե լու իր առա ջար կի Ան կա րա-
յի իշ խա նու թե ան Ար տա քին Գոր ծե րի Ժող կոմն ասել է, որ իրենք Հա յաս տա-
նին չեն վստա հում 74: Սա, իհար կէ, օրի նա չափ էր. Քե մա լի «ազա տագ րա կան 
պա տե րազ մի» շարժ ման գա ղա փա րը կա ռու ցուած էր հայ կա կան ատե լու թե ան 
պա տուան դա նի վրայ, բա ւա կան էր այդ պա տուան դա նը տե ղից շար ժել՝ կա րող 
էր փուլ գալ ողջ շար ժու մը: Թուր քա կան թեր թե րը, ապս տամ բա կան շար ժու մը 
խրա խու սե լու հա մար, շա րու նա կում էին հե ղե ղել «դա ւա ճան», «թշնա մի», «դա-
ժան», «մահ մե դա կան նե րին կո տո րող» հա յե րի մա սին նիւ թե րը:

Անհ նար է պատ կե րաց նել, որ «յե ղա փո խա կան Թուր քի ա յի եղ բայ րա
կան ձեռք»ն ակն կա լող Հա յաս տա նի Յե ղա փո խա կան Կո մի տէի ան դամ նե րը 

нии (Сборник документов), Ереван, 1957 [Հոկտեմբերյան Սոցիալիստական Մեծ Յեղա փո
խութիւը եւ Խորհրդային Իշխանութեան Յաղթանակը Հայաստանում  (Փաստաթղթերի 
ժողովածու), Երեւան, 1957], էջ 433 –434; МИД СССР, Документы Внешней Политики СССР, 
Москва, «Госполитиздат», Т. 3, 1959 [ԽՍՀՄ ԱԳՆ, ԽՍՀՄ Արտաքին Քաղաքականութեան 
Փաստաթղթեր, Մոսկուա, Պետական քաղաքական հրատարակչութիւն, Հ. 3, 1959], էջ 348-349 
(Барсегов, էջ 269), – http://genocide.ru/lib/barseghov/responsibility/v2-1/0905-0944.htm#942:

73 Յե ղաշրջ ման փաս տի մա սին ուղ ղա կի օ րէն գրում է Հա յաս տա նում Ռու սաս տա նի ներ կա-
յա ցու ցիչ Բո րիս Լեգ րա նը: Դեկ տեմ բե րի 22ին Չի չե րի նին ուղ ղած նա մա կում ուղ ղա կի օ-
րէն գրում է. «Դուք հա ւա նա բար ար դէն գի տէք Հա յաս տա նում տե ղի ու նե ցած յե ղաշրջ ման 
ման րա մաս նե րը: Սոյն նա մա կով ես Ձեզ կը հա ղոր դեմ ման րա մաս նե րը: Իրա վի ճա կը ճիշտ 
գնա հա տե լու հա մար պէտք է նկա տի ու նէ նալ, որ Հա յաս տան Կար միր Բա նա կի մուտ քի 
մա սին մենք զգու շա ցուած չէ ինք, եւ նոյ նիսկ այն բա նից յե տոյ, երբ դա ար դէն փաստ էր, 
մեզ շա րու նա կում էին տե ղե կաց նել, որ Հա յաս տա նում Կար միր Բա նակ չկայ, եւ կայ մի-
այն հայ ապս տամբ նե րի ջո կատ: Էրի ւա նում խորհր դա յին իշ խա նու թի ւը ճա նա չե լուց յե տոյ, 
որը, ինչ պէս յայտ նի է, տե ղի ու նե ցաւ Դեկ տեմ բե րի 2ին, որոշ ջան քեր պա հան ջուե ցին, 
մին չեւ յա ջո ղուեց մեր ջո կատ նե րում յաղ թա հա րել նուա ճո ղի հո գե բա նու թի ւը եւ վերջ տալ 
զի նուո րա կան իշ խա նու թիւ նե րի «ռազ մա վա րա յին» գոր ծու նէ ու թե ա նը: Հա յաս տա նում 
ներ քին յե ղաշր ջու մը նա խա պատ րաս տուած էր, եւ 11րդ բա նա կի ռազ մա կան գոր ծո ղու-
թիւ նե րի պա հին Հա յաս տա նում Խորհր դա յին իշ խա նու թե ան հռչա կու մը դան դա ղեց մի-
այն այն պատ ճա ռով, որ դեռ չէ ին աւար տուել մեր կողմ նա կից նե րի ձեռքն անց նելն ապա-
հո վե լու փաս տա ցի մի ջո ցա ռում նե րը, [այն է՝] տար բեր ազ դե ցիկ դիր քե րից ոչ վստա հե լի 
մարդ կանց փո խա րի նու մը խորհր դա յին կար գե րի հետ ֆե դե րա ցի ա յի կողմ նա կից նե րով: 
Ըստ նա խա պատ րաս տուած ծրագ րի, նա խա պատ րաս տա կան աշ խա տանք ներն աւար-
տե լուց յե տոյ, Հա յաս տա նի կա ռա վա րու թի ւը պէտք է դի մէր Խորհր դա յին իշ խա նու թե ա-
նը Կար միր Բա նա կը Հա յաս տան մտցնե լու առա ջար կու թե ամբ, ին չը կը խթա նէր երկ րում 
Խորհր դա յին իշ խա նու թե ան հաս տա տու մը: […] Սա ար դէն ան ցե ա լին է վե րա բե րում…» 
(РГАСПИ, Ֆ. 5, Ց. 1, Գ. 2127, Թթ. 2-6, Բնօրինակ (Барсегов, էջ 327):

74 АВПР (Архив Внешней Политики России[Ռուսաստանի Արտաքին Քաղականութեան 
Արխիւ]), Ֆ. 04, Ց. 39, Թղթ. 232, Գ. 52993, Թ. 35 (Барсегов, էջ 309),–http://genocide.ru/lib/
barseghov/responsibility/v2-1/0978-1018.htm#992
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չգի տէ ին, թէ ինչ է կա տա րուել Կի լի կի ա յի հայ կա կան քա ղաք ներ եւ գիւ ղեր վե-
րա դար ձած հայ փախս տա կան նե րի հետ վեր ջին ամիս նե րին, ինչ է կա տար ւում 
Նա խի ջե ւա նում, Զան գե զու րում, Կար սում հենց նոյն օրե րին «հայ աշ խա տա-
ւոր ժո ղովր դի հետ» թուր քա կան եւ խորհր դա յին ադր բե ջա նա կան «աշ խա տա-
ւոր ժո ղովր դի» բա նակ նե րի եւ «աշ խա տա ւոր բնակ չու թե ան» կող մից: Նրանց 
սպաս ւում էր շու տով դա պատ կե րաց նել Շի րա կի օրի նա կով: Սա կայն խան դա-
վա ռուած հայ բոլ շե ւիկ ներն առայժմ պատ րաս տա կա մօ րէն օգ նում էին թուր քե-
րին:

1921ի Դեկ տեմ բե րի 2ին Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թե ան դաշ նակ ցա-
կան կա ռա վա րու թիւ նը վայր է դնում իր լի ա զօ րու թիւն նե րը եւ Հա յաս տա նում 
Խորհր դա յին Ռու սաս տա նի ներ կա յա ցու ցիչ Լեգ րա նի հետ ստո րագ րում հա-
մա ձայ նա գիր, որով Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թե ան կա ռա վա րու թիւ նը իշ-
խա նու թիւ նը յանձ նում է Հա յաս տա նի բոլ շե ւի կե ան Յե ղա փո խա կան Կո մի տէ-
ին: Դեկ տեմ բե րի 3ին Մդիուանին Չի չե րի նին, Ստա լի նին, Օր ջո նո կի ձէ ին եւ 
Լեգ րա նին տե ղե կաց նում է, որ «Հա յաս տա նի տա րած քից թուր քա կան բա նա
կի դուրս գա լը մի փոքր կը ձգձգուի ռազ մա կան ու նե ցուած քի տե ղա փո խու թե
ան կա պակ ցու թե ամբ: Նրանց կող մից որե ւէ թշնա մա կան գոր ծո ղու թիւն բո լո
րո վին չի սպաս ւում, առա ւել եւս, որ Կա րա բե քի րի յայ տա րա րու թե ամբ այս տէղ 
ու նե ցած երեք դի ւի զի ա նե րից մնա ցել է մի այն մէ կը, մյոս եր կու սը տե ղա փո խել 
են վրա ցա կան սահ մա նի ուղ ղու թե ամբ: Բա նակն արեւմ տե ան ճա կատ տա նե
լու մա սին Կա րա բե քիրն ասաց, որ ձմռան պատ ճա ռով ներ կա յումս դա հնա
րա ւոր չէ»75:

Դեկ տեմ բե րի 4ին «Պրաւ դա» թեր թում հրա տա րակ ւում է Ստա լի նի յայ-
տա րա րու թիւ նը, որով նա աշ խար հին տե ղե կաց նում է, որ Հա յաս տա նը խորհր-
դայ նա ցել է եւ «Հա յաս տա նի ու շրջա կայ մու սուլ ման նե րի մի ջեւ դա րա ւոր 
թնա ման քը լու ծուել է մի հա րուա ծով՝ Հա յաս տա նի, Թուր քի ա յի եւ Ադր բե ջա նի 
աշ խա տա ւոր նե րի եղ բայ րա կան հա մա գոր ծակ ցու թե ան հաս տատ մամբ… այս
պէս կո չուած «Հայ կա կան հար ցը», որի շուրջ գլուխ էին ջար դում իմ պե րի ա լիս
տա կան դի ւա նա գի տու թե ան հին գայ լե րը, յա ջո ղուեց լու ծել մի այն Խորհր դա
յին իշ խա նու թե ա նը»76:

Դեկ տեմ բե րի 5ին դե ռեւս պատ րանք ներ փայ փա յող Գ. Չի չե րի նը Թուր-
քի ա յում Խորհր դա յին Ռու սաս տա նի ներ կայա ցու ցիչ Շ. Էլի ա ւա յին գրում է, որ 
Բե քիր Սա միի հետ իրենք տա րա կար ծիք են մի այն եր կու հար ցում՝ մենք չենք 
ըն դու նում Թուր քի ա յի կող մից Ազ գա յին ուխ տով որո շուած սահ ման նե րը, որը 
փաս տա ցի վե րար տադ րում է Բրեստ-Լի տովս կի պայ մա նագ րի սահ ման նե-

75 РГАСПИ, Ֆ. 85, Ց. 14, Գ. 50, Թթ. 1а-1а շրջ., Բնօրինակ; АВПР, Ֆ. 04, Ց. 51, Թղթ. 321а, 
Գ. 54873, Թթ. 8 –9, պատճեն (Барсегов, էջ 296), – http://genocide.ru/lib/barseghov/responsibil-
ity/v2-1/0945-0977.htm#971:

76 Правда [Պրավդա], թիւ 273, 4 Դեկտեմբերի, 1920; (Барсегов, էջ 298), – http://genocide.ru/lib/
barseghov/responsibility/v2-1/0945-0977.htm#974  :
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րը եւ Թուր քա Հա յաս տա նի բնակ չու թե ան ապ րե լու հա մար մենք պա հան ջում 
ենք Թուր քա Հա յաս տա նի առ նուազն մի մա սի ինք նու րոյ նու թե ան ճա նա չու մը77: 
Դժուար է ասել՝ ում նկա տի ու նէր Չի չե րի նը «մենք պա հան ջում ենք» ասե լով: 
Զար գա ցող իրա դար ձու թիւն նե րի խորհր դա յին դե րա կա տար նե րից այս մօ տե-
ցու մը մի այն իր՝ Չի չե րի նի եւ, թե րեւս, Բ. Լեգ րա նի կող մից էր, մյոս նե րը կար ծէք 
թէ լծուած էին թուր քա կան կող մի դե րա կա տար նե րի պա հանջ նե րը «բա ցատ րե-
լով ըն դու նե լի դարձ նե լու»:

Դեկ տեմ բե րի 6ին Չի չե րինն առա ջար կում է թուր քե րի հետ բա նակ ցու-
թիւն նե րի հա մար նա խա գիծ պատ րաս տել, հայ-թուր քա կան սահ ման նե րի հար-
ցը ճշտե լիս ել նե լով գլխա ւո րա պէս հա յե րով եւ մահ մե դա կան նե րով բնա կե-
ցուա ծու թե ան ազ գագ րա կան սկզբուն քից78, ին չին Լեգ րա նը պա տաս խա նում է, 
որ թուր քե րը որե ւէ ցան կու թիւն չու նէն հայ կո մու նիստ նե րի հետ բա նակ ցե լու եւ 
գտնում են, որ այդ հար ցը կը լու ծուի Մոս կուա յի կոն ֆե րան սում՝ հա յե րի նուա-
զա գոյն մաս նակ ցու թե ամբ: Մդիուանին իր հեր թին տե ղե կաց նում է, որ հա յե րի 
հետ թուր քե րի ցան կա ցած պայ մա նա գիր «թուրք ժո ղո վուր դը չի հաս կա նայ», 
նրանք այդ հար ցե րը կը քննար կեն մի այն Մոս կուա յի կոն ֆե րան սում79, եւ մի 
շարք հե ռագ րե րով պնդում է թուր քե րին զէն քի մա տա կա րա րու մը շու տա փոյթ 
վե րա կանգ նե լու մա սին:

Նոյն Դեկտմ բե րի 8ին Ան կա րա յում Խորհր դա յին Ռու սաս տա նի լի ա զօր 
ներ կա յա ցուց չու թե ան առա ջին քար տու ղար Ն. Ուպ մա լան Չի չե րի նի տե ղա կա-
լին հե ռա գիր է ու ղար կում՝ իր տա րա կու սանքն ար տա յայ տե լով Մդիուանու եւ 
Սի լի նի՝ թուր քե րի հետ Ռու սաս տա նի ար տա քին գոր ծե րի գե րա տես չու թյան 
հետ չհա մա ձայ նե ցուած բա նակ ցու թիւն նե րի շուրջ, որոնց նիւ թին նոյ նիսկ տե-
ղե ակ չեն80:

Դեկ տեմ բե րի 9ին Չի չե րի նը Ալեք սանդ րապօլում գտնուող Մդիուանուն 
տե ղե կաց նում է, որ վե րա կանգ նում է թուր քե րին զէն քի մա տա կա րա րու մը՝ 
պայ մա նով, որ նրանք հե ռա նան Ալեք սանդ րապօլից դէ պի Կարս, Արաք սից 
այն կողմ, եւ չշտա պեն գրո հել Բա թու մի վրայ81: Թուր քե րը, սա կայն, Ալե եք-
սանդ րապօլ չէ ին հա սել Չի չե րի նի առա ջար կով այն լքե լու հա մար եւ լրջօ րէն 
զբա ղուած էին երկ րի ու նե ցուած քի թա լա նով ու բնակ չու թե ան կո ղո պու տով: 
Հա յաս տա նում Ռու սաս տա նի ներ կա յա ցու ցիչ Լեգ րա նը Դեկ տեմ բե րի 9ին տե-
ղե կաց նում է իր ղե կա վա րին՝ Խորհր դա յին Ռու սաս տա նի Ար տա քին Գոր ծե րի 

77 АВПР. Ֆ. 04. Ց. 39. Թղթ. 232. Գ. 53001. Թ. 7 (Барсегов, էջ 305):
78 АВПР, Ֆ. 04, Ց. 39, Թղթ. 232, Գ. 23001, Թ. 9, Պատճեն (Барсегов, էջ 306), – http://genocide.ru/

lib/barseghov/responsibility/v2-1/0978-1018.htm#986.
79 РГАСПИ, Ֆ. 85, Ց. 14, Գ. 49, Թթ. 11 – 15, Բնօ րի նակ (Барсегов, էջ 311), – http://genocide.ru/lib/

barseghov/responsibility/v2-1/0978-1018.htm#996.
80 АВПР. Ֆ. 04. Ց. 39. Թղթ. 232. Գ. 52993. Թթ. 35  – 35 շրջ. (Барсегов, էջ 311) – http://genocide.ru/

lib/barseghov/responsibility/v2-1/0978-1018.htm#995.
81 РГАСПИ, Ֆ. 85, Ց. 3ր, Գ. 13, Թթ. 5 – 6, Բնօ րի նակ (Барсегов, էջ 314), – http://genocide.ru/lib/

barseghov/responsibility/v2-1/0978-1018.htm#1001.
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Ժող կոմ Չի չե րի նին, որ «Թուր քե րը կո ղոպ տում են Հա յաս տա նը, մթերք նե րի 
պա հեստ նե րը նոյ նիսկ ման կատ նե րից, տա նում են գիւ ղա ցի նե րի անա սուն
նե րը, եր կի րը դա տար կում են»82: Սրան հե տե ւում է Թուր քի ա յի բո ղոքն այն 
մա սին, որ իրենց հա սած տե ղե կու թիւն նե րով Ռու սաս տա նը մտա դիր է վե րա-
նա յել իրենց պայ մա նա գի րը(?), Հա յաս տա նին վե րադ րաձ նել Թուր քե րով բնա-
կե ցուած [տա րածք ներ](?) եւ որ «Հար ցի այդ պի սի լու ծու մը կը նշա նա կի նրանց 
լի ա կա տար ոչն չա ցում»83: Ռուս ներն, իհար կէ, հաս կա նում էին, որ թուր քե րը 
մտա դիր չեն Ալեք սանդ րապօլից հե ռա նալ (Չի չե րի նը Լե նի նին գրում է, որ հա-
յե րի կո տո րած նե րը դա դա րեց նել եւ թուր քե րին ստի պել Ալեք սանդ րապօլից 
հե ռա նալ հնա րա ւոր է մի այն այն դէպ քում, երբ իրենք Հա յաս տան զօրք ու-
ղար կեն84), բայց եր կու «բո լոր ճնշուած ժո ղո վուրդ նե րի պաշտ պան» «եղ բայր 
երկր նե րի»՝ Թուր քի ա յի եւ Ռու սաս տա նի պաշ տօ նա կան գրագ րու թե ան մէջ յա-
մա ռօ րէն շա րու նա կում է շրջան ցուել թուր քե րի կող մից հա յե րի ան ցե ալ եւ ըն-
թա ցող կո տո րած նե րի յի շա տա կու մը, ինչ պէս նա եւ թուր քա կան զօր քե րի դուրս 
բե րումն Ալեք սանդ րապօլից: Թուր քի ա յում Ռու սաս տա նի ներ կա յա ցու ցիչ Ուպ-
մա լան գրում է, որ թուր քե րին շատ գրգռում է Չի չե րի նի կող մից Վա նի, Բիթ լի սի 
եւ Մու շի յի շա տա կու մը85 (ազ գագ րա կան բնա կեց ման սկզբուն քը):

Յու նուա րի 8ին Թուր քի ա յում Խորհր դա յին Ռու սաս տա նի Ար տա քին 
Գոր ծե րի Ժող կո մի ներ կա յա ցու ցիչ Մդիուանին տե ղե կաց նում է, որ Թուր քե-
րին գրգռում է Հա յաս տա նի սահ ման նե րի վե րա նայ ման ցան կա ցած խօ սակ-
ցու թիւն եւ վնա սում ռուս-թուր քա կան մի ու թե ա նը, «զան գուած նե րի, նոյ նիսկ 
երե խա նե րի մէջ ամուր ներդ րուած է ատե լու թիւն նախ՝ հա յե րի, ապա՝ անգ
լի ա ցի նե րի նկատ մամբ», եւ խոր հուրդ է տա լիս քա ղա քա կա նա պէս ոչն չաց նել 
թուր քե րին ատե լի դաշ նակ ցա կան կու սակ ցու թիւ նը86: Կրկին վե րա դառ նա լով 
Մդիուանու խնդրա յա րոյց դե րին, աւե լորդ չի թւում ու շադ րու թիւն հրա ւի րել այն 
հան գա ման քին, որ Մդիուանու բո լոր զե կու ցագ րե րում աչ քի է զար նում հայ կա-
կան հար ցե րում «թուր քա կան պա հանջ նե րը» որ պէս մի ակ ըն դու նե լի ելք ներ-
կա յաց նե լու հե տե ւո ղա կա նու թիւ նը: Յու նուա րի 8ի հա ղոր դագ րու թիւ նը դրան-
ցից մէկն էր. «Թուր քե րը սկսում են հա ւա տալ մեր ռազ մա կան հզօ րու թե ա նը 

82 РГАСПИ, Ֆ. 85, Ց. 14, Գ. 49, Թթ. 16 – 16շրջ. (Барсегов, էջ 316), – http://genocide.ru/lib/barseg-
hov/responsibility/v2-1/0978-1018.htm#1006.

83 РГАСПИ, Ֆ. 85, Ց. 15, Գ. 25, Թթ. 2 – 6. Բնօ րի նակ (Барсегов, էջ 321), – http://genocide.ru/lib/
barseghov/responsibility/v2-1/0978-1018.htm#1011.

84 РГАСПИ, Ֆ. 5, Ց. 1, Գ. 2055, Թ. 33, Բնօ րի նակ (Барсегов, էջ 321), – http://genocide.ru/lib/
barseghov/responsibility/v2-1/0978-1018.htm#1012.

85 РГАСПИ, Ֆ. 544, Ց. 3, Գ. 46, Թթ. 33, 189 շրջ, – 190, 195 շրջ., Բնօ րի նակ (Барсегов, էջ 
324 – 325),  – http://genocide.ru/lib/barseghov/responsibility/v2 – 1/0978 – 1018.htm; РГАСПИ, 
Ֆ. 5, Ց. 1, Գ. 2203, Թթ. 27 – 28 (Барсегов, էջ 326),  – http://genocide.ru/lib/barseghov/responsi-
bility/v2-1/0978-1018.htm#1015.

86 РГАСПИ, Ֆ. 5, Ց. 1, Գ. 2203, Թ. 43, Պատճեն (Барсегов, էջ 347), – http://genocide.ru/lib/barseg-
hov/responsibility/v2-1/1019-1052.htm#1036.
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(! – Հ. Խ.) եւ որո շա կի օ րէն ու զում են Ան տան տի դէմ մեզ հետ մի ու թիւն կազ մել, 
բայց դե ռեւս անո րո շու թե ան մէջ են՝ հա ւա տալ մեզ, թէ ոչ, վստահ չեն, որ Ռու
սաս տա նը նպա տակ չու նի Թուր քի ա յին օգ տա գոր ծել իր շա հե րի հա մար: Այս 
տե սա կէ տից ու սում նա սի րում են մեր իւ րա քան չիւր քայլ, յատ կա պէս Հայ կա
կան հար ցի վե րա բե րե ալ մեր վե րա բեր մուն քը: Այս հար ցում մեր վար քը շփո
թեց նում է թուր քե րին եւ նպաս տում նրանց մէջ ամ րա ցած այն հա մոզ մուն քին, 
որ մենք մտա հո գուած ենք մի այն Հա յաս տա նի շա հե րով: Թուր քե րի մօտ կաս
կած ներ են առա ջաց նում. Ռու սաս տա նի անու նից Էրի ւա նի մեր ներ կա յա ցուց
չի յայ տա րա րու թիւ նը Նա խի ջե ւա նը, Զան գե զու րը եւ Ղա րա բա ղը Հա յաս տա նի 
սահ ման նե րի մէջ նե րա ռե լու մա սին, ընդ որում Ադր բե ջա նի կող մից դրա ճա
նա չու մը նոյն պէս վե րագ րում են մեր ազ դե ցու թե ա նը. բա ցա ռիկ խնա յո ղա կան 
վե րա բեր մուն քը Թուր քի ա յին ատե լի դաշ նակ ցա կան նե րի հան դէպ, ընդ որում 
նրանց մի մա սը, որ պէս խա ղա ղու թե ան պա տուի րակ, անվ տան գու թե ան լի
ա կա տար երաշ խիք նե րով առ նուել է Ռու սաս տա նի պաշտ պա նու թե ան տակ. 
թուր քե րի ոխե րիմ թշնա մի Լաւ րո վի (? – Հ. Խ.) նշա նա կու մով հայ կա կան բա նա
կը հա մա րեա նախ կին կազ մով թող նե լը, Հա յաս տա նի հա մար Վա նը, Բիթ լիսն 
ու Մու շը պա հան ջե լը: Այս ամէ նը մեծ վնաս են հասց նում Թուր քի ա յի հետ մեր 
մի ու թե ա նը: Զան գուած նե րի, նոյ նիսկ երե խա նե րի մէջ խո րա պէս ներդ րուած 
է ատե լու թիւ նը նախ՝ հա յե րի, ապա՝ անգ լի ա ցի նե րի նկատ մամբ: Ինչ պէս կա
ռա վա րու թիւ նը, այն պէս էլ հրա մա նա տա րու թիւ նը գտնւում են իրենց իսկ կող
մից ամ րապն դուած հա կա հայ կա կան ազ դե ցու թե ան տակ, եւ այդ լո զունգ նե րով 
են բա նակ նե րը տա րել Հա յաս տա նի դէմ: Թուր քե րի հետ բա նակ ցու թիւն նե
րում լու ծե լի եւ գործ նա կան ար դիւք նե րի հա մար եւ, որ յատ կա պէս կա րե ւոր է, 
թուր քա կան զան գուած նե րում Խորհր դա յին Ռու սաս տա նի նկատ մամբ առ կայ 
ան կաս կա ծե լի հա մակ րան քը պա հե լու եւ զար գաց նե լու հա մար, անհ րա ժեշտ 
է ար մա տա պէս փո խել մեր քա ղա քա կա նու թիւ նը դաշ նակ ցա կան նե րի նկատ
մամբ, որին ատում է նա եւ աշ խա տա ւոր հայ բնակ չու թիւ նը, եւ քա ղա քա կա
նա պէս ոչն չաց նել նրանց: Ստեղ ծել սահ մա նա փակ թուով հայ կա կան կար միր 
բա նակ եւ մեր Կար միր Բա նա կը [Հա յաս տան] մտցնել բա ւա կա նա չափ թուով, 
որ պէս զի թուր քե րին առիթ չտանք խօ սե լու իրենց թի կուն քի անա պա հո վու թե
ան մա սին: Եւ եր բեք Հա յաս տա նի հա մար չպա հան ջել թուր քա կան նա հանգ
ներ, որին թուր քե րը եր բեք չեն հա մա ձայ նի, մի ա ժա մա նակ թուր քե րը հա զիւ թէ 
հրա ժա րուեն Կար սից»: Դժուար է Մդիուանու այս զե կու ցա գիր-պա հան ջի հետ 
չկա պել հայ կա կան բա նա կի հետ կո մու նիստ նե րի արա գա ցուած գոր ծո ղու թիւն-
նե րը: 1921ի Յու նուա րի 14ին Հա յաս տան է գա լիս Հա մա ռու սա կան Ար տա կարգ 
Յանձ նա ժո ղո վի՝ Ադր բե ջա նի եւ Հա յաս տա նի նա խա գահ Գէ որգ Աթար բե կո-
վը: Նրա առա ջին պա հան ջը Հա յաս տա նի բո լոր նախ կին սպա նե րին աք սո րելն 
էր, այդ թւում՝ նրանց, ով քեր ար դէն ծա ռա յու թե ան էին ան ցել կար միր բա նա-
կում: ՀՀ Ազ գա յին Ար խիուի փաս տաթղ թե րը վկա յում են, որ նա խա ձեռ նու թիւ-



Գ. ԹՈՒՐՔ-ՌՈՒ ՍԱ ԿԱՆ ՊԱ ՏԵ ՐԱԶ ՄԸ ՀԱ ՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ԴԷՄ…402

նը Ռու սաս տա նի կենտ րո նա կան իշ խա նու թիւն նե րինն էր եւ իրա կա նա ցուել է 
11րդ կար միր բա նա կի հրա մա նա տա րու թե ան կող մից` 11րդ կար միր բա նա կի 
ռազ մա յե ղա փո խա կան խորհր դի ան դամ Օր ջո նո կի ձէի կար գադ րու թե ամբ87: 
Այ նու հե տեւ, 1921ի Յու նուա րի 24ին հրա մա յում են դե ռեւս կեն դա նի մնա ցած 
բո լոր սպա նե րին հա ւա քուել հայ կա կան նախ կին խորհր դա րա նի շէն քում՝ «վե-
րագ րանց ման հա մար», եւ հա ւա քուած 1400 (այլ աղ բյոր նե րով` 1500) նախ կին 
սպա նե րին աք սո րում են Ռու սաս տան՝ Ռի ա զան քա ղաք, այդ ամէնն ու ղեկ ցե-
լով նուաս տաց ման գոր ծո ղու թիւն նե րով88: Նրանց մէջ կա յին 15 գե նե րալ եւ 25 
գնդա պետ89, մեծ մա սը` թուր քե րի դէմ Հա յաս տա նի ինք նա պաշտ պա նա կան 
կռիւ նե րի մաս նա կից ներ: Սա՝ այն դէպ քում, երբ Ալեք սանդ րապօլում ամուր 
նստած թուր քա կան բա նա կը աղէ տա լի բռնու թիւն ներ էր իրա կա նաց նում Շի-
րա կում եւ Կար սում:

Պարզ է, որ բո լո րին հաս կա նա լի էր հայ-թուր քա կան պա տե րազ մի իրա-
կան շար ժա ռի թը՝ հա յե րի հայ րե նի քը եու րաց նե լը եւ այդ հայ րե նի քի տէ րե րին՝ 
հա յե րին ոչն չաց նե լու ցան կու թիւ նը (չխօ սե լով թուր քա կան աշ խար հա քա ղա-
քա կան ծրագ րե րի մա սին), հաս կա նում էին Մդիուանու մի ան գա մայն ճիշտ ձե-
ւա կեր պումն այն մա սին, որ ինչ պէս կա ռա վա րու թիւ նը, այն պէս էլ հրա մա նա
տա րու թիւ նը գտնւում են իրենց իսկ կող մից ամ րապն դուած հա կա հայ կա կան 
ազ դե ցու թե ան տակ, եւ այդ լո զունգ նե րով են բա նակ նե րը տա րել Հա յաս տա նի 
դէմ, բայց բո լո րը հա մա ձայն ւում էին հա շուի նստել թուր քա կան ատե լու թե ան 
գոր ծօ նի հետ եւ մո ռա նալ զո հե րին:

1921ի Յու նուա րի 18ին Խորհր դա յին Հա յաս տա նի բոլ շե ւի կե ան իշ խա-
նու թիւն նե րը վեր ջա պէս ազատ ւում են «խա ղա ղա րար բոլ շե ւիկ քե մա լիզ մի» 
հիպ նո սից եւ Ար տա քին Գոր ծե րի Ժող կո մը ու շա ցած բո ղո քի նո տա է յղում 
Թուր քի ա յի Ան կա րա յի կա ռա վա րու թե ա նը՝ Կար սում եւ Ալեք սանդ րապօլում 
շա րու նա կուող թա լա նի, բռնու թիւն նե րի, թուրք աս կե ար նե րի կող մից հայ կա-
կան գիւ ղե րի վրայ անա ռիթ յար ձա կում նե րի, բնակ չու թե ան տե ղա հա նու թե ան 
եւ նրանց ստրկա կան աշ խա տան քի քշե լու վե րա բե րե ալ. «Հա յաս տա նի Հան
րա պե տու թե ան կա ռա վա րու թե ան ար ժա նա հա ւատ տե ղե կու թիւն նե րով ձեր 
օկու պա ցի ոն զօր քե րը Կար սի, Ալեք սանդ րապօլի նա հանգ նե րի եւ չէ զոք գօ տու 
խա ղաղ բնակ չու թե ան նկատ մամբ անընդ հատ իրա կա նաց նում են բռնու թե
ան, թա լա նի եւ սպա նու թիւն նե րի գոր ծո ղու թիւն ներ: Թուր քա կան զօր քե րի 
կող մից օկու պա ցուած ողջ տա րած քում հայ կա կան պե տու թե ան ու նե ցուած քը 

87 Ղա զա խէ ցե ան Վլա դի միր, Հայ Սպա նե րի Աք սո րը 1920 – 21  թթ. // «Բան բեր Հա յաս տա նի 
Ար  խիւ նե րի», 2003, 2(102), էջ 33 (http://www.armarchives.am/UserFiles/File/02 – 03.pdf) (07. 07. 07).

88 КПСС В Резолюциях И Постоновлениях, Ч. 2, Москва, Госполитиздат,  Москва, 1954 
[ԽՄԿԿ-ն Եզրակացութիւներում Եւ Որոշումներում, Մաս 2, Մոսկուա, 1954], էջ 490; նաեւ՝ 
Ղազախէցեան, «Հայ սպաների», էջ 35, 47, 49: 

89 Մա նու կե ան Ա., Քա ղա քա կան Բռնու թիւ նե րը Հա յաս տա նում, 1923 – 1953 թթ., «Առե րե սում 
Անի», Երե ւան, 1999, էջ 171:
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իւ րա ցուել եւ ու ղար կուել է Թուր քիա, բնակ չու թե ան անձ նա կան սե փա կա նու
թիւ նը թա լա նուել է, անա սու նը խլուել է եւ բնակ չու թե ան վեր ջին պա շար նե րը 
բռնագ րա ւուել են: Շրջա նը դա տար կուել է, ողջ անաս նագլ խա քա նա կը քշուել 
է, իսկ եգիպ տա ցո րե նի հսկա յա կան պա շար նե րը ու ղար կուել է Թուր քիա՝ տե
ղի բնակ չու թե ա նը սո վի եւ մա հուան մատ նե լով: 18 – 50 տա րե կան ողջ աշ խա
տու նակ տղա մար դիկ ու ժով քշուել են Սա րի ղա մի շի եւ Էրզ րու մի ուղ ղու թե ամբ՝ 
տա ժա նա կիր աշ խա տան քի: Թուր քա կան օկու պա ցի ա յի առա ջին երեք օրե րին 
Կար սում տե ղի են ու նե ցել զան գուա ծա յին կո ղո պուտ, բռնու թիւն ներ եւ սպա
նու թիւն ներ, եւ դա մա սամբ նուազ ծա ւալ նե րով շա րու նակ ւում է մին չեւ այ սօր: 
Աղ բու լա կի եւ Հա մամ լուի շրջան նե րում թուրք աս կե ար նե րի զի նուած ջո կատ
նե րը ներ խու ժել են հայ կա կան գիւ ղե րը եւ կո ղոպ տել, սպա նել [մարդ կանց], 
բռնա բա րել կա նանց: Յու նուա րի 13ին աս կե ար նե րի ջո կա տը, առանց որե ւէ 
առի թի, հրա զէ նա յին կրա կա հեր թով յար ձա կուել է Եւա նատ գիւ ղի վրայ: Հենց 
մի այն չորս հա տուած նե րում սպա նուել է 200 բնա կիչ: Ալեք սանդ րապօլի շրջա
նում կո ղոպ տուել եւ աւե րուել են 56 հայ կա կան գիւ ղեր»90: Աւե լի զե կու ցա գիր-
տե ղե կանք յի շեց նող այս «նո տան» դէպ քե րի ըն թաց քին որե ւէ ազ դե ցու թիւն չէր 
կա րող ու նէ նալ: Թուր քե րին զէնք մա տա կա րա րող Խորհր դա յին Ռու սաս տա նը 
չէր հա մար ձակ ւում(?) ուղ ղա կի օ րէն դի մել իրենց դաշ նա կից նե րին, եւ Չի չե րի նը 
նոյն օրը ըն դա մէ նը Օր ջո նո կի ձէ ին յանձ նա րա րում է առա ջար կել Մդիուանուն 
թուր քե րին բա ցատ րել, որ Հա յաս տա նը ծան րա գոյն աղէ տա լի վի ճա կում է, իսկ 
«թուր քե րը ոչ մի այն չեն օգ նում (! – Հ. Խ.) եղ բայ րա կան խորհր դա յին հան րա պե
տու թե ա նը, այ լեւ շրջա փա կում, կո ղոպ տում եւ սո վի են մատ նում: Իւ րա քան չիւր 
խորհր դա յին երկ րի գոր ծը մեր ընդ հա նուր գործն է, եւ մենք մեզ հա ւա տա րիմ 
չէ ինք լի նի, եթէ ան տար բե րու թե ամբ նա յէ ինք եղ բայ րա կան Խորհր դա յին հան
րա պե տու թե ան կոր ծան մա նը»91: Այս գե ղե ցիկ խօս քե րի տակ եղ բայ րա կան 
Խորհ դա յին Ռու սաս տա նը շա րու նա կում էր նա յել, թէ ինչ պէս են եղ բայ րա կան 
խորհր դա յին թուր քե րը շա րու նա կում եղ բայ րա կան խորհր դա յին Հա յաս տա նի 
թա լանն ու բնակ չու թե ան կո տո րած նե րը, սպա նե լով «նոյ նիսկ հայ կո մու նիստ
նե րին» (! Ար դեօ՞ք նրանց թւում էր, որ թուր քե րը պէտք է ընտ րա բար կո տո րէ ին 
հա յե րին): Դրա մա սին Դեկ տեմ բե րի 19ին Խորհր դա յին Հա յաս տա նի Ար տա քին 
Գոր ծե րի Ժող կոմ Հ. Բեկ զա դե ա նը տե ղե կաց նում է Թուր քի ա յի եւ Ռու սաս տա նի 
Ար տա քին Գոր ծե րի Ժող կոմ նե րին. «…չընդ հա տուող բռնու թիւն ներ, կո ղո պուտ 
եւ խա ղաղ բնակ չու թե ան սպա նու թիւն ներ… Ալեք սանդ րապօլ քա ղա քից վեր ջին 
մէկ ամ սուայ ըն թաց քում դուրս է տա րուել եւ շա րու նա կում է տա րուել բա ռա

90 Aremenia. Political and Ethnic Boundaries. 1878 – 1948, Anita L.  P.  Burdett (ed.), Archive Edi-
tions, 1998, էջ 824 (Барсегов, էջ 352 – 353), – http://genocide.ru/lib/barseghov/responsibility/v2-
1/1019-1052.htm#1046.

91 МИД СССР, Документы Внешней Политики СССР, Т. 3 [ԽՍՀՄ ԱԳՆ: ԽՍՀՄ Արտաքին 
Քաղաքականութեան Փաստաղթեր, Հ. 3], էջ 479 (Барсегов, էջ 353), – http://genocide.ru/lib/
barseghov/responsibility/v2-1/1019-1052.htm#1047.
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ցի օ րէն ամէն ինչ՝ գիւ ղատն տե սա կան մե քե նա նե րը, շո գե քար շե րը, հե ռագ րա
կան եւ հե ռա խօ սա յին սար քե րը, աւ տո մե քե նա նե րը… Նալ բանդ կա յա րա նում 
Թուր քիա տա նե լու հա մար կու տակ ւում է հա րե ւան գիւ ղե րի բնակ չու թիւ նից 
բռնագ րա ւուած ցո րե նի հսկա յա կան պա շար ներ… Ձեր օկու պա ցի ոն ջո կատ նե
րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը Կա րա կի լի սա յից եկած փախս տա կան նե րին ջա նում են 
Կար սի վրա յով ու ղար կել Էրզ րում հար կա դիր աշ խա տանք նե րի… զի նուած աս
կե ար նե րի ջո կատ նե րը ներ խու ժում են հայ կա կան գիւ ղե րը, կո ղոպ տում, սպա
նում բնակ չու թե ա նը, բռնա բա րում կա նանց…Դեկ տեմ բե րի 13ին այդ պի սի դէպք 
է եղել Քու լուն ջա գիւ ղում, Դեկ տեմ բե րի 26ին Քաֆ տա րին գիւ ղում 36րդ թուր
քա կան գնդի մի ջո կա տի տե ղա ւոր մանն օգ նե լու հա մար առանձ նա ցուած ինը 
երի տա սարդ աշ խա տա ւոր կո մու նիստ ներ (թուարկ ւում են անուն նե րը – Հ. Խ.) 
աշ խա տանքն աւար տե լուց յե տոյ գա զա նա բար սպա նուել են ծղնո տի պա հես
տում: Նրանց դի ակ նե րը դուրս են տա րուել Քաֆ տար լիի գիւ ղա ցի Ստե փան 
Բա յա ջե ա նի սայ լով, որից յե տոյ, յան ցա գոր ծու թե ան հետ քե րը թաքց նե լու հա
մար, նրան նոյն պէս սպա նել են: Յու նուա րի 13ին աս կե ար նե րի մի խումբ առանց 
պատ ճա ռի յար ձա կուել է Եր գա նե ա յաթ գիւ ղի վրայ եւ բա ցել դա ժան կրա կա
հերթ: Չէ զոք գօ տուն յա րող հայ կա կան խա ղաղ բնակ չու թե ան կո ղո պուտ ներն 
ու սպա նու թիւն նե րը դար ձել են առօ րէ ա կան երե ւոյթ ներ… կրկնա կի հարկ ման 
անուան տակ խլուել են բնակ չու թե ան կեն սա կան ողջ պա շար նե րը: Չէ զոք գօ
տու տա րած քում զի նուած ջո կատ նե րի յար ձա կում նե րը վեր ջերս դար ձել են 
խրո նի կա կան եւ այդ տա րած քին սպառ նում է նոյն ամա յա ցու մը, ինչ իրա կա
նա ցուել է Ալեք սանդ րապօլի շրջա նում, որ տեղ ամա յա ցել է ոչ աւել, ոչ պա կաս՝ 
36 գիւղ: Ինչ վե րա բե րում է Ալեք սանդ րապօլի բնակ չու թե ա նը, ապա չնա յած Ձեր 
կող մից հե ռագ րա տան նկատ մամբ ստեղ ծուած ողջ վե րահս կո ղու թե ա նը (նոյ
նիսկ Յեղ կո մի նկատ մամբ) եւ Ալեք սանդ րապօլից դուրս գա լու հա մար մեր ըն
կեր նե րին ան ցա գիր տա լու բո լոր խո չըն դոտ նե րին, այ նուա մէ նայ նիւ յա ջո ղուեց 
ամէ նայն ակ նյայ տու թե ամբ պար զել, որ ձեր զօր քե րի կող մից օկու պա ցուած 
քա ղա քում Յեղ կո մի իշ խա նու թիւ նը, իհար կէ, վե րա ճում է ձե ւա կա նու թե ան եւ 
իրա կան է այն քան, որ քան անհ րա ժեշտ է ռազ մա կան տնօ րի նու թե ա նը: Յեղ կո
մին՝ որ պէս խորհր դա յին իշ խա նու թե ան մարմ նի, Ռազ մա կան պա րե տատ նից 
յղուող անընդ հատ պա հանջ նե րը որե ւէ կապ չու նէն Յեղ կո մի խնդիր նե րի հետ 
(ինչ պէս Ձեր կող մից հար կա դիր աշ խա տանք նե րի ու ղար կե լու հա մար մարդ 
մա տա կա րա րե լը, 10 հա զար հրա ցան յանձ նե լը, անյայտ երբ, որ տեղ եւ ում կող
մից սպա նուած թուրք աս կե ա րին յանձ նե լու պա հան ջը եւն.) Ալեք սանդ րապօլի 
Յեղ կո մը դարձ րել են Ալեք սանդ րապօլն օկու պաց րած ջո կա տի գոր ծի քի, հար
կադ րե լով Հա յաս տա նի Յեղ կո մին այդ մար մի նը ճա նա չել որ պէս աշ խա տա ւո
րու թե ան եւ քա ղա քա ցի ա կան բնակ չու թե ան աչ քին խորհր դա յին իշ խա նու թե
ան գա ղա փա րը վար կա բե կող եւ ան պի տան: […] հան րա յայտ է Ձեր բա նա կի 
խիստ կար գա պա հու թիւ նը եւ Ձեր աս կե ար նե րի հա մակ րան քը խորհր դա յին 
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իշ խա նու թե ան հան դէպ, [ուս տի] բա ցառ ւում է բռնու թիւն նե րը կար գա զան ցու
թե ամբ բա ցատ րե լը…»92:

Այդ ըն թաց քում ռուս բոլ շե ւիկ նե րը շա րու նա կում են զէնք ու մթերք մա-
տա կա րա րել թուր քա կան բա նա կին եւ մի մե անց դի ւա նա գի տա կան նա մակ ներ 
գրում այն մա սին, թէ «հար կա ւոր է Թուր քե րին ցոյց տալ այն խո րը հա րուա ծը, 
որ կրում են խորհր դա յին կար գե րը մթեր քի թա լա նի հե տե ւան քով: Դա որո
շա կիօրէն հա կա յե ղա փո խա կան գոր ծո ղու թիւն է, Նու րի փա շա յի 1918ի հա կա
խորհր դա յին կար գե րի դէմ պայ քա րէ լու քա ղա քա կա նու թե ան վերսկ սում» (Չի չե-
րի նը՝ Օր ջո նո կի ձէ ին)93, որ Թուր քե րի պա հուած քը կոր ծա նա րար է Հա յաս տա նի 
հա մար, որ Խորհր դա յին Հա յաս տա նում թուր քե րի քա ղա քա կա նու թիւ նը հա կա-
խորհր դա յին բնոյ թի հա կա յե ղա փո խա կան գոր ծո ղու թե ան մի ջազ գա յին ակտ է 
(Չի չե րի նը՝ Օր ջո նո կի ձէ ին)94 եւն.: Թուր քե րին, ան շուշտ, ամէ նա քիչ մտա հո գո ղը 
իրենց գոր ծո ղու թիւն նե րը հա կա յե ղա փո խա կան դի տար կելն էր, մի ա ժա մա նակ 
անյայտ է, թէ ո՞վ պէտք է դա «թուր քե րին ցոյց տար»: Թուր քե րի նպա տա կը մէկն 
էր՝ շա րու նա կել զէնք ստա նալ Խորհր դա յին Ռու սաս տա նից, կո տո րել հա յե րին եւ 
ճնշում գոր ծադ րել Հա յաս տա նի սահ ման ներն իրենց ճա շա կով գծե լու:

Փետ րուա րի 5ին թուր քե րը վեր ջա պէս նպա տա կա յար մար են գտնում 
պա տաս խա նել Խորհր դա յին Հա յաս տա նի Ար տա քին Գոր ծե րի Ժող կո մի բո-
ղո քին: Պա տաս խա նո ղը քե մա լա կան Թուր քի ա յի Ար տա քին Գոր ծե րի Ժող կոմ 
Բե քիր Սա մին է, պա տաս խա նը՝ ծաղր. «[…] մենք գտնում ենք, որ Ալեք սանդ
րապօլի Պայ մա նա գի րը իրե նից ոչ թէ բռնու թիւն է ներ կա յաց նում, այլ ար դա
րու թիւն, եւ դրա կա տա րումն անհ րա ժեշտ է Կով կա սում կա յուն խա ղա ղու թիւն 
հաս տա տե լու հա մար: […] մեզ զի ջուած բո լոր տա րածք նե րում գլխա ւո րա պէս 
թուր քեր են ապ րում, եւ նոյ նիսկ դաշ նակ ցա կան տե ռո րի շրջա նում այդ բնակ
չու թե ան որոշ ներ կա յա ցու ցիչ ներ որ պէս պատ գա մա ւոր մաս նակ ցել են մեր 
Մեծ Ժո ղո վի նիս տե րին (! – Հ. Խ.): Այն պէս որ տա րած քա յին հար ցե րը որե ւէ 
առար կու թիւն չու նէն: Ձեր կա ռա վա րու թիւ նը կա րող է իրա կա նաց նել պայ մա
նագ րով սահ մա նուած հան րա քուէի իրա ւուն քը: Ինչ վե րա բե րում է հայ կա կան 
բա նա կի մօտ գտնուող զէն քի պա հան ջին, ապա այդ պա հան ջը մի ան գա մայն 
հիմ նա ւո րուած է, քա նի որ իմ պե րի ա լիս տա կան տէ րու թիւն նե րի կող մից յար
ձակ ման որե ւէ սպառ նա լիք չու նե ցող Հա յաս տա նը առատ զէն քի կա րիք չու նի, 
այն դէպ քում, երբ մենք, շրջա պա տուած լի նե լով այդ տէ րու թիւն նե րով, Կով կա
սում կա րող ենք հան գիստ լի նել մի այն զի նա թափ ման դէպ քում: Այս կար ծի

92 РГАСПИ, Ֆ. 85, Ց. 14, Գ. 105, Թթ. 1-2об. Հրատարակուած է МИД СССР, Документы Внеш ней 
Политики СССР, Т. 3 [ԽՍՀՄ ԱԳՆ: ԽՍՀՄ Արտաքին Քաղաքականութեան Փաստա թղթեր, 
Հ. 3], էջ 484–487; Великая Октябрьская Социалистическая Революция,  էջ  492–493 (Барсегов 
էջ 354-356),–http://genocide.ru/lib/barseghov/responsibility/v2-1/1019-1052.htm#1048.

93 РГАСПИ, Ֆ. 85, Ց. С/Турция [Թուրքիա], Գ. 18, Թթ. 1-2 (Барсегов, էջ 349), – http://genocide.
ru/lib/barseghov/responsibility/v2-1/1019-1052.htm#1040.

94 РГАСПИ, Ֆ. 85, Ց. 14, Գ. 111, Թթ. 1 (Барсегов, էջ 365), – http://genocide.ru/lib/barseghov/re-
sponsibility/v2-1/1053-1081.htm#1059. 
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քը յատ կա պէս ճիշտ է, հա շուի առ նե լով ձեր կող մից հրահ րուող մի ջա դէ պե րի 
աճող քա նա կու թիւ նը (? – Հ. Խ.): Մենք ապա ցու ցել ենք մեր մտադ րու թիւն նե րի 
ան կեղ ծու թիւ նը, Հա յաս տա նին լի ա կա տար իրա ւունք վե րա պա հե լով իր ներ
սում ամ րա նալ իր ու զա ծով, եւ պա հան ջել ենք մի այն յար ձա կո ղա կան զէն քը: 
Մեր պա հան ջած զէնքն ուղ ղուե լու է մեր ոխե րիմ թշնա մի կա պի տա լիս տա կան 
երկր նե րի դէմ, եւ զէն քը յանձ նե լու ձեր դան դաղ կո տու թիւ նը ոչն չի չի յան գեց նե
լու, բա ցի Ալեք սանդ րապօլից եւ Հա յաս տա նին վե րա դար ձուող այլ տա րածք նե
րից [մեր] էւա կուա ցի ա յին: Հայ ռազ մա գե րի նե րը նոյն պէս կը վե րա դար ձուեն 
մի այն այն ժա մա նակ, երբ դուք հաս տա տէք պայ մա նա գի րը եւ այն գոր ծար կէք: 
Երբ հայ կա կան տի րա պե տու թե ան տակ չեն մնայ գլխա ւո րա պէս թուր քե րով 
բնա կե ցուած տա րածք ներ, իսկ թուր քա կան տի րա պե տու թե ան տակ՝ գլխա
ւո րա պէս հա յե րով բնա կե ցուած տա րածք ներ, եր կու ժո ղո վուրդ նե րի մէջ կը 
թա գա ւո րի խա ղա ղու թիւ նը եւ ճշմա րիտ բա րե կա մու թիւ նը: Մին չեւ աւար տելս 
կ’ու զե նա յի ժխտել մեր բա նա կին հաս ցէ ագ րած Ձեր մե ղադ րանք նե րը: Պա տե
րազ մի ըն թաց քում թուր քա կան բա նա կի վարքն այն քան օրի նա կե լի է եղել, որ 
նոյ նիսկ մեզ, ինչ պէս յայտ նի է, կան խա կալ վե րա բե րող ամե րի կա ցի ներն էին 
ստի պուած դրան հա մա ձայ նել: Մի ան գա մայն ակ նյայտ է, որ խա ղա ղու թիւն 
հաս տա տե լուց յե տոյ այդ բա նա կը չէր կա րող կա տա րել Ձեր կող մից նրան վե
րագ րուող գոր ծո ղու թիւն ներ: Ինչ վե րա բե րում է Ձեր յայ տա րա րու թե ան իբր 
թէ Ալեք սանդ րապօլում տե ղի ու նե ցած բռնա գան ձում նե րին, ապա իրա կա նում 
դրանք տե ղի են ու նե ցել այդ քա ղա քի Յե ղա փո խա կան կո մի տէի կող մից՝ մաս
նա ւոր ան ձանց [ու նե ցուած քը] ազ գայ նաց նե լու կո մու նիս տա կան սկզբունք նե
րի իրա կա նա ցու մով: Մենք ժխտում ենք նա եւ այն մե ղադ րան քը, իբ րեւ թէ մենք 
խո չըն դո տել ենք այդ կո մի տէի ազատ աշ խա տանք նե րին: Թէ՛ մին չեւ դաշ նակ
ցա կան նե րի տա պա լու մը, թէ՛ դրա նից յե տոյ մենք պաշտ պա նել ենք հայ կա կան 
կո մի տէն եւ նպաս տել դրա աշ խա տանք նե րին: Յի շե ալ կո մի տէն Յու նուա րի 
2ին հրա ժա րա կան է ներ կա յաց րել Էրի ւա նից եկած ագենտ նե րի ներշն չան քով՝ 
մեզ նրա աշ խա տանք նե րին խան գա րե լու մէջ մե ղադ րե լու նպա տա կով, բայց 
հրա ժա րա կա նը ետ է վերց րել, հենց որ մեր ռազ մա կան պա րե տը, ապա ցու ցե
լով մեր վար քի ան կեղ ծու թիւ նը, մտադ րու թիւն է յայտ նել նոր ընտ րու թիւն ներ 
անց կաց նե լու […]»95:

24 տա րի անց, 1945ի Դեկ տեմ բե րի 20ին, երբ Ստա լի նը կբարձ րաց նի 
Կար սը ԽՍՀՄ-ին վե րա դարձ նե լու հար ցը, Թուր քի ա յի Ազ գա յին Մեծ ժո ղո վի 
նիս տին Քե ա զիմ Կա րա բե քի րը կպատ մի պատ գա մա ւոր նե րին, թէ ինչ արժէք 
ու նի Կար սը Թուր քի ա յի հա մար. «Կար սը հին թուր քա կան հող է... բա ցեք 
քար տեզ նե րը, այս տէղ բո լոր անուն նե րը թուր քա կան են... կա րե լի է հան դի
պել մի այն եզա կի հայ կա կան գիւ ղե րի անուն նե րի... մենք Կար սի հո ղե րը խլել 

95 МИД СССР, Документы Внешней Политики СССР, Т. 3 [ԽՍՀՄ ԱԳՆ, ԽՍՀՄ Արտաքին Քա-
ղաքականութեան Փաստաթղթեր, Հ. 3], էջ 487–488: Հրատարակաւած է նաեւ Барсегов, էջ 
366-377, – http://genocide.ru/lib/barseghov/responsibility/v2-1/1053-1081.htm#1061.
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ենք հայ բռնա զաւ թիչ նե րից եւ, տես նե լով, որ թուրք բնակ չու թե ան կե սը կո
տո րուած է (իրա կա նում Կար սի մար զում թուր քեր չէ ին հաս տատ ւում, այ սօր էլ 
այն գե րա զան ցա պէս քրդաբ նակ տա րածք է, եւ թուր քա կան իշ խա նու թիւն ներն 
ստի պուած են ռազ մա կան մեծ ու ժեր պա հել այն տէղ – Հ. Խ.), տնե րը, գիւ ղե րը 
այ րուած եւ աւե րուած են, մենք առաջ ենք նե տուէլ եւ ազա տէլ ենք կեն դա նի 
մնա ցած նե րին: Ամե րի կե ան դի տորդ նե րը Կար սում եւ Գիւմ րի ում տե սել են մեր 
գոր ծո ղու թիւն նե րը, եւ գրա ւոր հաս տա տում են դա: Ամե րի կա ցի նե րը Կար սում 
փաս տաթղ թով հաս տա տում են մշա կոյ թով եվ րո պա ցի նե րից ետ չմնա ցող եւ 
խա ղաղ բնակ չու թե ան, երե խա նե րի նկատ մամբ դա ժա նու թիւ նից խու սա փող 
թուր քա կան բա նա կի կար գա պա հու թիւ նը: Այդ պէս է գրուած իրենց եր կիր ու
ղար կուած նրանց առա ջին զե կոյց նե րում: Գիւմ րի ում ամե րի կա ցի նե րը տե սել 
են իրե րի իս կա կան վի ճա կը, տե սել են հա յե րի դրու թիւ նը, իսկ հա յե րը այդ 
մա սին նոյ նիսկ Ամե րի կա են գրել. «Օգ նե ցեք թուր քե րին, թուր քե րը մեծ ազգ 
են, նրանց ստեղ ծած բա նա կը, մեզ ձեռք մեկ նե լով, փրկել է մեզ եւ մեր երե
խա նե րին, բարձ րարժէք մշա կոյ թի ժո ղո վուրդ նե րի նման հո վա նա ւո րում եւ օգ
նում են մեզ»»96: Եթէ իս կա պէս այդ կար գի գրու թիւն հա յե րի անու նից եղել է, 
դժուար չէ պատ կե րաց նէլ, թէ ինչ պայ ման նե րում են նրանք ստի պուած եղել 
ստո րագ րել այդ պի սի մի «փաս տա թուղթ»: Գու ցե նոյ նիսկ ստո րագ րե լուց յե-
տոյ սպա նուել են: Հա յե րի նկատ մամբ Թուր քա կան բա ցա ռիկ մար դա սի րա կան 
հո վա նա վո րու թիւ նը ներ կա յաց նե լուց յե տոյ Կա րա բե քի րը Թուր քի ա յի պատ գա-
մա ւոր նե րին բա ցատ րում է Թուր քի ա յի հա մար Կար սի նշա նա կու թիւ նը. «Կար
սը տի րա պե տել՝ նշա նա կում է դա րա նում նստած հե տե ւել Անա տո լի ան գրա ւե
լու հնա րա ւո րու թե ա նը: Կար սը տի րա պե տել՝ նշա նա կում է վե րահս կո ղու թե ան 
տակ պա հել Եփ րա տի եւ Տիգ րի սի ուղ ղու թե ամբ Մի ջերկ րա կան ծով եւ Բաս րա
յի նե ղուց տա նող բո լոր ճա նա պարհ նե րը: Կար սի հար թա ւայ րը այդ ուղ ղու թե
ամբ սպառ նա ցող հզօր հե ղե ղի մի ակ խո չըն դոտն է: ...Բո լո րը պի տի իմա նան՝ 
Կար սի հար թա ւայ րը մեր ող նա շարն է: Եթէ այն ջար դուի՝ մենք կկոր ծա նուենք: 
...Մին չեւ աշ խար հի վեր ջը, մին չեւ վեր ջին թուր քը, մին չեւ վեր ջին կո պե կը մենք 
կռուե լու ենք: Բո լոր փո ղե րը կծախ սենք զէն քի վրա: Կող մե րից ոչ մե կը ոչինչ չի 
ստա նա ոչ կե ան քից, ոչ քա ղա քակր թու թիւ նից, ոչ մշա կոյ թից»97:

96 Türkiye Büyük Millet Meclisi Tutanak Dergisi. Ardahan Meselesi. TBMM’de. Aralık, 1945, էջ 
367–370 (Յղումը ըստ Джамиль Гасанлы: «Турки верят в справедливость, а в борьбе за 
справедливость верят в свою силу» [Հասանլը Ջամիլ, Թուրքերը հավատում են արդա-
րու թեանը, արդարութեան համար պայքարում հաւատում են իրենց ուժին]),–http://www.
regnum.ru/news/1434696.html (վերջին այցելութիւնը կայքէջին՝ 02. 12. 2018).

97 Türkiye Büyük Millet Meclisi Tutanak Dergisi. Ardahan Meselesi TBMM’de. Aralık, 1945, էջ 370–
371.
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ՄՈՍԿՈՒԱՅԻ ԿՈՆՖԵՐԱՆՍԸ
Մոս կո վե ան կոն ֆե րան սը, որը պէտք է եր կու երկր նե րի «բա րե կա մու-

թի ւը» ամ րապն դեր երկ կողմ պար տա ւո րու թիւն նե րով, նա խա պատ րաստ ւում էր 
Բա թու մը գրա ւե լու թուր քա կան սպառ նա լի քի ազ դե ցու թե ամբ եւ ու ղեկց ւում էր 
թուր քե րի կող մից գրա ւած տա րածք նե րի հա յե րի պար բե րա կան ջար դե րով: Բո-
լոր կող մե րից՝ քե մա լա կան վար չա կան շրջա նակ նե րից, Թուր քի ա յում Խորհր-
դա յին Ռու սաս տա նի ներ կա յա ցու ցիչ Մդիուանի ից ռուս բոլ շե ւիկ նե րը զա նա-
զան ազ դակ ներ էին ստա նում այն մա սին, որ թուր քե րին չա փա զանց գրգռում 
է Հա յաս տա նի մա սին խօ սակ ցու թիւ նը եւ ճիշտ կը լի նի նրանց հետ չքննար կել 
Հա յաս տա նի տա րածք նե րի հար ցը98:

Յու նուա րի 19ին Խորհր դա յին Ռու սաս տա նի Ար տա քին գոր ծե րի Ժող-
կոմ Չի չե րի նը Օր ջո նո կի ձէ ին ու ղար կուած հե ռագ րով «ար դա րա նում է». «Մեզ 
տե ղե կաց րել են, որ Թուր քա Հա յաս տա նի վե րա բե րե ալ իմ դիր քո րոշ ման մա
սին թուր քե րին սխալ տե ղե կու թիւն են տուել: Իբ րեւ թէ ես ասել եմ այն տէ ղից 
տա րէք ձեր թուր քե րին: Իրո ղու թիւնն այս պի սին է. բո լոր թուր քե րը, ում ես հան
դի պել եմ, հա մակ րան քով են վե րա բե րուել երկ կող մա նի վե րաբ նա կեց ման գա
ղա փա րին՝ հա մա տա րած ազ գա յին տա րածք ներ ստեղ ծե լու նպա տա կով: Դա 
իրենց շա հե րից է [բխում], քա նի որ ազ գա յին փոք րա մաս նու թիւն նե րի լայ նար
ձակ ցրուա ծու թիւ նը նրանց քայ քա յում է: Թուր քա Հա յաս տա նից աք սո րուած 
հայ փախս տա կան նե րը պէտք է հայ րե նա դար ձուեն եւ նրանց վե րա դար ձը 
նպա տա կա յար մար է փո խա դարձ վե րաբ նա կեց մամբ ու նրանց հոծ բնա կեց
մամբ: Մին չեւ այդ կերպ ձե ւա ւո րուած հոծ տա րած քը քա ղա քա կա նա պէս Հա
յաս տա նի հետ չկա պուի, հայթուր քա կան առ ճա կա տու մը չի լու ծուե լու: Դրա 
հա մար նպա տա կա յար մար է սահ ման նե րը փո խել երկ կող մա նի զի ջում նե րով: 
Գար նա նը եւ ամ ռա նը սրան հա ւա նու թիւն էին տա լիս բո լոր թուր քե րը, եւ Բե
քիր Սա մին նոյ նիսկ ըն դու նել էր սահ ման նե րի փո փոխ ման բա նա ձե ւը: Հի մայ 
թուր քե րը քի թը տնկել են եւ դրա նից օգտ ւում են՝ զան գուած նե րին մեր դէմ տրա
մադ րե լու: Բո լոր հար ցե րը կը լու ծուեն Մոս կուա յում եւ մենք պատ րաստ ենք 
ցան կա ցած առեւտ րի, բայց թող մեր դէմ ջուր չպղտո րեն, պէտք է բա ցա յայ տել 
տա րըն կա լում նե րը: Բե քիր Սա մին ինձ վե րագ րում է յայ տա րա րու թիւն, իբր ես 
ասել եմ, որ եթէ թուր քե րը չզի ջեն Թուր քա Հա յաս տա նը, մենք զէնք չենք տայ: 
Ես հարցն այդ պէս չեմ դրել. Մին չեւ սահ ման նե րի հար ցը չճշտուի՝ մենք Թուր
քի ա յի հետ պայ մա նա գիր չենք կա րո ղա նայ ստո րագ րել, բայց զէն քը փաս տա
ցի տուել ենք եւ տա լիս ենք առանց պայ մա նագ րի եւ սահ ման նե րի ճշտման»99:

Հնա րա ւոր է, որ Չի չե րի նը նոյ նիսկ չգի տէր, որ մոս կո վե ան իր ղե կա վա-
րու թիւնն այժմ ար դէն այլ կերպ է պատ կե րաց նում իրա վի ճա կը, ին չի մա սին գի-

98 РГАСПИ, Ֆ. 5, Ց. 1, Գ. 2203, Թ. 43, Պատճեն (Барсегов, էջ 346-347), – http://genocide.ru/lib/
barseghov/responsibility/v2-1/1019-1052.htm#1036.

99 РГАСПИ, Ֆ. 85, Ց. С/Турция [Թուրքիա], Գ. 18, Թթ. 6-6 շրջ.  (Барсегов, էջ 356), – http://
genocide.ru/lib/barseghov/responsibility/v2-1/1019-1052.htm#1049.



ՄՈՍԿՈՒԱՅԻ ԿՈՆՖԵՐԱՆՍԸ 409

տէ ին թուր քե րը Չի չե րի նի գե րա տես չու թե ան են թա կայ Մդիուանու հա ղոր դում-
նե րից: Քե մա լի կա ռա վա րու թե ան ան դամ Ալի Ֆուադ Ջե բե սո յի մի նա մա կից 
պարզ ւում է, որ Մդիուանին, հան դէս գա լով Ստա լի նի եւ Կով կա սե ան գոր ծե րով 
պա տաս խա նա տու Օր ջո նո կի ձէի անու նից, ասել է, որ Մոս կուա յում հի մայ բո լո-
րո վին այլ մթնո լորտ է, որ [Հա յաս տա նի սահ ման նե րի] խնդրի լու ծու մը հի մայ 
ար դէն մի այն Ար տա քին Գոր ծե րի գե րա տես չու թե ա նը չէ եւ որ ազ գու թիւն նե-
րի հար ցե րով Ժող կոմ Ստա լի նը խառ նուել է Թուր քի ա յի հետ բա րե կա մու թե-
ան կա պե րի գոր ծին, քա նի որ այ սու հե տեւ աւե լի մեծ նշա նա կու թիւն է տրւում 
նոր Թուր քի ա յի շա հե րին: Ջե բե սո յը յղում է անում Մդիուանու նա մա կին, որում 
վեր ջինս տե ղե կաց նում է, որ Ստա լինն ան ձամբ է մաս նակ ցե լու Մոս կուա յի կոն-
ֆե րան սի յանձ նա ժո ղով նե րի նիս տե րին եւ որ Մդիուանին ան ձամբ իր կող մից 
աւե լաց րել է. «ինչ պէս ես նա խա պէս ասել էի Քե ա զիմ Կա րա բե քիր փա շա յին, 
ոչ Թուր քիա մեկ նե լիս ինձ տրուած յանձ նա րա րա կան նե րում, ոչ ըն կեր Ստա
լի նի հետ ու նե ցած անձ նա կան զրոյց նե րում ոչ մի խօսք չի եղել Թուր քի ա յին 
պատ կա նող հո ղե րից որե ւէ մաս Հա յաս տա նին տա լու մա սին»100: Պարզ չէ, թե 
1921ի Յու նուա րին Ստա լինն ու Մդիուանին ինչ էին հաս կա նում «Թուր քի ա յին 
պատ կա նող հող» ասե լիս: Այդ «պատ կե րա ցում նե րը» ըստ ըն թա ցիկ անհ րա-
ժեշ տու թե ան փո փոխ ւում էին նոյ նիսկ մեկ ամ սուա ըն թաց քում:

Նոյն Ջե բե սո յը 1921ի Յու նուա րի 23ին Թուր քի ա յում իտա լա կան առա քե-
լու թե ան ներ կա յա ցու ցիչ Բոդ րե րո յի հար ցին, թէ ինչ պէս են իրենք տես նում Հայ-
կա կան հար ցի լու ծու մը, ասում է. «Դա կա խուած է նրա նից, թէ մենք Ան տան տի 
հետ հա մա ձայ նու թե ան կը գա՞նք, թէ նա մեզ կը հար կադ րի հա մա ձայ նու թիւն 
փնտրել Մոս կուա յի հետ: Առա ջին դէպ քում. Մոս կուա յի կոն ֆե րան սի հա մար 
մենք հարց ենք դրել. Հա յաս տա նը ան կա՞խ եր կիր է: Եթէ այո, ապա ին չո՞ւ է Հա
յաս տա նում գտնւում ռու սա կան զօր քը: Իսկ եթէ Հա յաս տա նը ան կախ եր կիր 
չէ, այդ դէպ քում այն կա րող է բա ժա նուել ազ դե ցու թե ան գօ տի նե րի Թուր քի ա յի 
եւ Ռու սաս տա նի մի ջեւ: Մենք պար տա ւոր ւում ենք ազա տել Հա յաս տա նի տա
րած քը, բայց ոչ աւե լի վաղ, քան այդ կ’անի Ռու սաս տա նը, Հա յաս տա նում կը 
ստեղ ծուի կա յուն քա ղա քա կան կարգ: Բոդ րե րօ. — «Ինչ պէ՞ս էք Դուք պատ կե
րաց նում Հա յաս տա նի ապա գան»: Ա<լի>.Ֆ<ուադ>. — Թուր քի ա յի եւ Ռու սաս
տա նի մի ջեւ [19]14ի հա մա ձայ նու թե ան շրջա նակ նե րում… Բոդ րե րօ. — «Իսկ 
եթէ Ան տան տի հետ հա մա ձայ նու թե ան չգա՞ք»: Ա. Ֆ. — Հա մա ձայ նու թե ան կը 
գանք Ռու սաս տա նի հետ: Մենք նրան կը զի ջենք Հա յաս տա նի մի մա սը փոխ
հա տուց ման դի մաց՝ Աջա րիա, Ախալց խա եւ Կար սի Մարզ… ընդ հան րա պէս 
մեր խնդի րը Մոս կուա յին շրջան ցելն է»101:

100 Cebesoy Ըli Fuat. Moskova Hatiralan (21/11/1920–2/6/1922). «Vatan» Ne - riyati. Istanbul, 1955. 
Vol. II. P. 117–119. (Барсегов, էջ 358 – 359), –  http://genocide.ru/lib/barseghov/responsibility/
v2 – 1/1019 – 1052.htm#1052.

101 АВПР. Ֆ. 132. Ց. 4. Թղթ. 5. Գ. 8. Թթ. 56 –56 շրջ., Բնօ րի նակ, (Барсегов, էջ 359), – http://geno-
cide.ru/lib/barseghov/responsibility/v2 – 1/1019 – 1052.htm#1052.
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Ինչ քան մօ տե նում էր կոն ֆե րան սի օրը, այն քան ռուս բոլ շե ւիկ նե րը «լաւ 
էին հաս կա նում» թուր քե րից փո խա ռե ալ «գե րա զան ցա պէս թուր քե րով բնա կե-
ցուած ար տա յայ տու թե ան» ար ժէ քը եւ նոյն քան յա ճախ էին «մո ռա նում» «գե-
րա զան ցա պէս թուր քե րով բնա կե ցուած» ար տա յայ տու թե ան ողջ յան ցա ւոր 
բո վան դա կու թիւ նը՝ այն է՝ հա յե րի կո տո րած նե րով հա յե րից ազա տուած տա-
րածք ներ: Իրա կա նում այն տէղ նոյ նիսկ թուր քեր չկա յին, կա յին յե տա գա յում 
թրքաց ման են թա կայ մահ մե դա կան ներ: Բա ցա յայտ եր կա կի կեղ ծի քը չէր շփո-
թեց նում կող մե րից ոչ մէ կին. իրա կա նում Արեւմ տե ան Հա յաս տա նը հայ կա-
կան կո տո րած նե րից յե տոյ գե րա զան ցա պէս քրդե րով էր բնա կե ցուած, եւ բո-
լո րը հա մե րաշ խօ րէն շրջան ցում էին հայ կա կան կո տո րած նե րի բուն փաս տը: 
Փետ րուա րի 8ին Ստա լի նը Լե նի նին գրած երկ տո ղում բաց կեղ ծիք է գրում. 
«Ես մի այն երէկ եմ իմա ցել, որ Չի չե րինն իս կա պէս ինչ որ ժա մա նակ թուր քե
րին ու ղար կել է յի մար (եւ սադ րիչ) պա հանջ Հա յաս տա նի օգ տին (ընդգ ծու մը 
Ստա լի նինն է – Հ. Խ.) Վա նը, Մու շը եւ Բիթ լի սը (Թուր քե րի ահ ռե լի գե րակշ ռու
թե ամբ (ընդգ ծու մը Ստա լի նինն է – Հ. Խ.) թուր քա կան նա հանգ ներ) մաք րե լու 
մա սին: Այդ հայիմ պե րի ա լիս տա կան պա հան ջը չի կա րող մեր պա հան ջը լի
նել: Պէտք է Չի չե րի նին ար գե լել ազ գայ նա կան տրա մադ րու թիւն նե րով հա յե րի 
թե լադ րան քով թուր քե րին նո տա ներ ու ղար կել»102: Այս կեղ ծիքն անհ րա ժեշտ էր 
բոլ շե ւիկ նե րի ինք նար դա րաց մա՞ն հա մար, թէ՞ սա, այ նուա մէ նայ նիւ, Ստա լի նի 
կող մից հո վա նա ւո րուող մաս նա ւոր քա ղա քա կան գիծ էր եւ փորձ է արուած ներ-
կա յաց նել իբ րեւ թէ հա մա ձայ նե ցուած ծրա գիր: Ու շագ րաւ է, որ թուր քերն իրենք 
ռուս բոլ շե ւիկ նե րից զատ, այ լոց հետ քննար կում նե րում շատ զգու շա ւոր էին օգ-
տա գոր ծում «գե րա զան ցա պէս թուր քե րով բնա կե ցուած տա րածք» ար տա յայ-
տու թիւ նը: Օրի նակ, Մար տի 18ին Լոն դո նում ըն թա ցող քննար կում նե րին Բե քիր 
Սա մին ասում է, որ եթէ Վա նի եւ Բիթ լի սի վի լա յէթ նե րը հա մա րենք քրդա կան, 
ապա այն տէղ տեղ չի մնում հայ կա կան պե տա կա նու թե ան հա մար103: Այ սինքն 
ռուս նե րի հետ քննար կում նե րում թուր քե րը Վա նի ու Մու շի մա սին օգ տա գոր-
ծում էին «գե րա զան ցա պէս թուր քե րով բնա կե ցուած տա րածք», Ան տան տի հետ 
խօ սե լիս՝ «քրդա կան տա րածք» ձե ւա կեր պում նե րը: Ճիշտ է՝ եր կու դէպ քում էլ 
շրջանց ւում էր այդ տա րածք նե րում հինգ տա րի առաջ տե ղի ու նե ցած հայ կա-
կան կո տո րած նե րի եւ փրկուած փախս տա կան հա յե րի առ կա յու թե ան յի շա տա-
կու մը:

Փետ րուա րի 8ին քե մա լա կան Թուր քի ա յի Ար տա քին Գոր ծե րի Ժող կոմ 
Բե քիր Սա մին, ի պա տաս խան Չի չե րի նի եր կու նո տա նե րի, նա մակ է ու ղար կում 
նրան, որում, արե ւե լե ան քաղց րա խօ սու թե ամբ հա ւաս տե լով իրենց հա ւա տար-

102 РГАСПИ. Ֆ. 558, Ց. 1, Գ. 5214, Թթ. 1 – 2, Բնօ րի նակ (Барсегов, էջ 374), –  http://genocide.ru/lib/
barseghov/responsibility/v2 – 1/1053  –1081.htm.

103 Documents on British Foreign Policy, 1919 – 1939, First series, volume XV, London, 1967, էջ 
207, 210 – 212, 215 – 216 (Барсегов, էջ 384), – http://genocide.ru/lib/barseghov/responsibility/v2-
1/1053-1081.htm#1075.
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մու թիւ նը խորհր դա յին սկզբունք նե րին, «բա ցատ րում է», որ իրենք մնում են 
դաշ նակ ցա կան նե րի զրպար տու թիւն նե րի թի րախ, որ ստի պուած են զի նա թա-
փել տե ղի հա յե րին, քա նի որ հա յերն ար դէն բոլ շե ւի կա ցած թուր քե րի կող մից 
յու սա լի օ րէն պաշտ պա նուած են կա պի տա լիս տա կան երկր նե րից, նրանց որե ւէ 
վտանգ չի սպառ նում, ուս տի նրանց այդ զէն քը պաշտ պա նուե լու հա մար պէտք 
չէ, իսկ ահա թուր քերն այդ զէն քի կա րի քը շատ ու նէն՝ Ան տան տից պաշտ պա-
նուե լու հա մար: Հա յաս տան ցի նե րի մօտ այդ զէն քի մնա լը ծա ռա յում է մի այն 
մեր (Թուր քի ա յի եւ Ռու սաս տա նի – Հ. Խ.) մա հա ցու թշնա մի նե րին՝ ատե լի Ան-
տան տին (ի դէպ խօսքն ար դէն խորհր դայ նա ցուած հա յաս տան ցի նե րի մա սին 
էր, որոնք ոչ մի կերպ չէ ին կա րող Ան տան տի երկր նե րի շա հե րին ծա ռա յել, այն 
դէպ քում, երբ թուր քերն ար դէն հա մա րեա բա ցա յայտ բա նակ ցում էին «մա հա-
ցու թշնա մի նե րի՝ ատե լի Ան տան տի» երկր նե րի հետ: Բայց ոչինչ, Բե քիր Սա-
մին «լսող ականջ» ու նէր, կա րող էր ասել՝ ինչ եւ ինչ պէս յար մար կը գտնէր, 
ռուս նե րից առար կու թիւն ներ չկա յին): Ինչ վե րա բե րում է Ալեք սանդ րապօլից 
թուր քա կան զօր քե րի դուրս բե րե լուն, ապա այն տե ղի կ’ու նէ նա մի այն կոն ֆե-
րան սից յե տոյ, որի որոշ մամբ Հա յաս տա նի տա րած քում չի մնայ գե րա զան ցա-
պէս մահ մե դա կան նե րով բնա կե ցուած տա րածք, իսկ Թուր քի ա յի տա րած քում՝ 
գե րա զան ցա պէս հա յե րով բնա կե ցուած տա րածք104: Այս պի սով ռուս բոլ շե ւիկ-
նե րի օգ նու թե ամբ հա յե րի կո տո րած նե րով շա րու նա կե լով նուա զեց նել «հա յե-
րով բնա կե ցուած տա րածք նե րի» չա փե րը, Թուր քե րը թե լադ րում են մոս կո վե ան 
կոն ֆեր նա սի լու ծե լիք հար ցը՝ մահ մե դա կան նե րով բնա կե ցուած տա րածք նե-
րը չեն կա րող մնալ Հա յաս տա նի կազ մում, իսկ թուր քա կան յա ւակ նու թիւն նե-
րի տի րոյ թում հա յե րով բնա կե ցուած տա րածք ներ այ լեւս չեն մնա ցել: Նրանց 
հետ պայ մա նա ւո րուող ռու սա կան կող մը դրա դէմ որե ւէ առար կու թիւն չի բե-
րում: Մոս կուա յի կոն ֆե րան սին ըն դա ռաջ Լե նի նին Փետ րուա րի 16ին նա մակ է 
գրում նա եւ Ադր բե ջա նի Յեղ կո մի նա խա գահ Նա րի մա նո վը, ով իր հեր թին հա-
ւա տաց նում է, որ «հա յե րի հար ցը» թուր քե րի խիստ զգա յուն խնդիրն է եւ եթէ 
Խորհր դա յին Ռու սաս տա նը զիջ ման չգնայ՝ Թուր քի ան պատ րաստ է նե տուե-
լու Անգ լի ա յի գիր կը: Իսկ այդ դէպ քում կա րող է բարձ րա նալ նա եւ Ադր բե ջա նի 
ապա բոլ շե ւի կաց ման հար ցը105:

Սո ցի ա լիզ մի, ար դա րու թե ան, ին տեր նա ցի ո նա լիզ մի, այ սինքն նոր հա-
սա րա կար գի եւ ճնշւած նե րի հա մար պայ քա րող կո մու նիստ նե րը, ըմբռ նու մով 
մօ տե նա լով թուր քա կան նա ցի ո նա լիզ մին, «չէ ին նկա տում», գու ցե եւ իս կա պէս 
չէ ին նկա տում Ստա լին-Մդիուանի-Օր ջո նո կի ձէ վրա ցա կան եռե ա կի ըստ էու թե-
ան նա ցի ո նա լիս տա կան, բո լոր դէպ քե րում ակն հայտ յա կա ին տեր նա ցի ո նա լիս-

104 АВПР, Ֆ. 132, Ց. 4, Գ. 3, Թթ. 35 – 38 (Барсегов, էջ 375 – 377),  – http://genocide.ru/lib/barseghov/
responsibility/v2-1/1053-1081.htm#1072.

105 РГАСПИ, Ֆ. 2, Ց. 1, Գ. 24501, Թթ. 1 – 2. Բնօ րի նակ (Барсегов, էջ 378 – 379), – http://genocide.ru/
lib/barseghov/responsibility/v2-1/1053-1081.htm#1073.
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տա կան բուռն գոր ծու նե ու թի նը՝ աճ պա րա րու թե ամբ մրցակ ցե լով Խորհր դա յին 
Ռու սաս տա նի Ար տա քին գոր ծե րի պա տաս խա նա տու Գ. Չի չե րի նի հետ և նրան 
շրջան ցե լով առա վե լա գոյ նի հասց նել հայ կա կան կո րուստ նե րը: Ի վեր ջո ռուս 
բոլ շե ւիկ ներն այն քան ման րա ցան, որ նոյ նիսկ հա մա ձայ նե ցին Մոս կո վե ան 
բա նակ ցու թիւն նե րին մօտ չթող նել Չի չե րի նի պաշ տօ նա կան տե ղե կալ Լ. Կա-
րա խա նին մի այն այն պատ ճա ռով, որ նա ազ գու թե ամբ հայ էր, եւ թուր քե րի 
պա հան ջով նրան փո խա րի նե ցին թուրք Ջ. Կորխ մա զո վով: Թուր քե րին, պարզ 
է, չէր հե տաքրք րում Լ. Կա րա խա նի բա ցար ձակ ապազ գա յին լի նե լու յայտ նի 
փաս տը, կա րե ւո րը նրա ազ գա յին պատ կա նե լու թիւնն էր: Թուր քե րի պա հան-
ջով ազ գա յին պատ կա նե լու թե ամբ ոչ մի հայ չէր կա րող մաս նակ ցել Հա յաս տա-
նի ճա կա տագ րի լուծ ման քննար կում նե րին: Ինչ պէս գրում է Ջե բե սո յը, «<...> 
1921ի փետր վա րի 26ին պա տուի րակ նե րը [թուրք եւ ռուս] հա ւա քուե ցին <այն> 
դահ լի ճում, որ տեղ պի տի ըն թա նար Մոս կուա յի կոն ֆե րան սը: ...Ան կա րա յի 
չբարձ րա ձայ նուած խնդրան քով <ազ գու թե ամբ> հայ Կա րա խա նը հե ռա ցուել 
էր պա տուի րա կու թե ան ղե կա ւա րի տե ղա կա լի պաշ տօ նից: Նրա փո խա րէն նե
րա ռուեց ազ գու թե ամբ թուրք Ջե լալ Կորկ մա զո վը»106: «Ին տեր նա ցի ո նա լիզ մի» 
հիմ քով բոլ շե ւի կե ան ար դի ա նա կա ցու մը ճա քեր էր տա լիս հենց սկզբից, դրան 
չէր հա կա սում բա ցա հայտ թուր քա կան նա ցի ո նա լիզ մին օժան դա կե լը: «Բոլ շե-
ւի կե ան ին տեր նա ցի ո նա լիզ մը» բա րե կա մա նում էր «թուր քա կան նա ցի ո նա լիզ-
մի» հետ՝ ընդ դէմ հա յե րի (եւ, ան շուշտ, յոյ նե րի): Սրա պաշ տօ նա կան անու նը 
«հա կա իմ պե րի ա լիս տա կան պայ քար» էր:

Մինչ Մոս կուա յի կոն ֆե րան սին հա ւա քուած պա տուի րակ նե րը շօ շա փում 
էին իրենց նախ նա կան քննար կում նե րի եւ առա ջար կու թիւն նե րի հե տե ւան քով 
ձե ւա ւո րուած տրա մադ րու թիւն նե րը, քե մա լա կան Թուր քի ա յի կա ռա վա րու թե ան 
ան դամ, Մոս կուա յի կոն ֆե րան սին մաս նակ ցող Ջե բե սո յը Կա րա բե քի րին նա-
մակ է գրում՝ տե ղե կաց նե լով, որ Թուր քի ա յում Ռու սաս տա նի ներ կա յա ցու ցիչ 
Մդիուանին Թուր քե րին խոր հուրդ է տուել շրջան ցել Ռու սաս տա նի Ար տա քին 
Գոր ծե րի Ժող կոմ Չի չե րի նին եւ փոր ձել հար ցե րը նա խա պէս լու ծել «Լե նի նի 
մտե րիմ Ստա լի նի հետ, ով թշնա մա բար է վե րա բե րում հա յե րին»107:

Չի չե րի նը չէր կա րող չնկա տել թուր քե րին կողմ նո րո շող «երր րոդ կող-
մի», տուե ալ դէպ քում Ստա լին-Մդիուանի-Օր ջո նո կի ձէ խմբի մաս նա ւոր գծի 
առ կա յու թիւ նը: Մար տի 1ին նա նա մակ է գրում Կոմ կու սի Կենտ րո նա կան Կո մի-
տեի պա տաս խա նա տու քար տու ղար (ոչ պաշ տօ նա պէս հա մար ւում էր «գե րա-
գոյն քար տու ղար»), Քաղ բիւ րո յի ան դամ Նի կո լայ Կրես տինս կուն այն մա սին, 

106 Аli Fuat Cebesoy. Moskova Hatiralari (21/11/1920  – 2/6/1922). «Vatan» Nesriyati. Istanbul, 1955. 
Vol. II. էջ 146 (Барсегов, Էջ 423), –  http://genocide.ru/lib/barseghov/responsibility/v2 – 1/1105  – 1131.
htm#1105.

107 Kazim Karabekir, Istiklal Harbimiz. Cikaran: Turkiye Yayinevi, Istanbul, 1964. Էջ 897 – 898 
(Барсегов, էջ 393 – 394), – http://genocide.ru/lib/barseghov/responsibility/v2-1/1082-1104.htm#1083.
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որ Մոս կուա յի բա նակ ցու թիւն նե րը մտել են ճգնա ժա մա յին փուլ, որ Ան կա րա-
յում Ռու սաս տա նի դես պա նի, առ հա սա րակ ու ժեղ ներ կա յա ցուց չի բա ցա կա յու-
թիւ նը վնա սում է բա նակ ցու թիւն նե րին, որ ժա մա նա կա ւո րա պէս Ռու սաս տա նի 
ներ կա յա ցուց չի դե րը կա տա րող Մդիուանին հեշ տու թե ամբ ընկ նում է թուր քե րի 
ազ դե ցու թե ան տակ և սխալ ներ անում, որ ին քը Թուր քի ա յում Ռու սաս տա նի 
դես պա նի եր կու թեկ նա ծու է առա ջար կել, բայց նրանց թեկ նա ծու թիւ նը հա ւա-
նու թե ան չի ար ժա նա ցել եւ հի մայ խնդրում է Թուր քի ա յում դես պա նի պաշ տօ-
նի հա մար արա գա ցուած կար գով քննար կել իր տե ղե կալ Մաք սիմ Լիտ վի նո վի 
թեկ նա ծու թիւ նը108: Չի չե րի նը որ պէս իր խնդրան քի հաս ցե ա տեր Կրես տինս կուն 
էր ընտ րել հա ւա նա բար ոչ այն պատ ճա ռով, որ նա Կոմ կու սի Կենտ րո նա կան 
Կո մի տեի պա տաս խա նա տու քար տու ղարն էր, այ լեւ այն պատ ճա ռով, որ Կրես-
տինս կու եւ Ստա լի նի մի ջեւ հա կա մար տու թիւն կար, եւ յոյս ու նէր նրա մի ջո ցով 
ազ դել թուր քե րի հետ բա նակ ցու թիւն նե րում Ստա լի նի գե րակշ ռող դիր քի վրա: 
Բայց ոչինչ չփո խուեց եւ Չի չե րի նը ստի պուած էր շա րու նա կել բա նակ ցու թիւն-
նե րը՝ հաս կա նա լով, որ թուր քե րի թի կուն քին Ստա լինն է:

Հա ւա նա բար բոլ շե ւիկ նե րը կա րիք ու նէ ին Հա յաս տա նի զո հա բե րու թիւ նը 
«գա ղա փա րա պէս հիմ նա ւո րե լու» եւ, ըստ երե ւոյ թին, դրա նով էր պայ մա նա ւո-
րուած Արե ւել քի ժո ղո վուրդ նե րի տխրահռ չակ քա րոզ չու թե ան եւ գոր ծո ղու թիւն-
նե րի խորհր դի ան դամ Ա. Սկաչ կո յի «Արե ւել քի եւ նա ցի ո նա լիզ մի հար ցեր»ին 
նուի րուած Մար տի 4ի յօ դուա ծը Ի. Ստա լի նի ղե կա վա րած Ազ գու թիւն նե րի ժո-
ղովր դա կան կո մի սա րի ա տի «Ազ գու թիւն նե րի կե ան քը» թեր թում, որում վերջ-
նա կա նա պէս կեր պա րանք ստա ցաւ «հայ կա կան նա ցի ո նա լիզ մի» բոլ շե ւի կե ան 
ձե ւա կեր պու մը: Այս յօ դուա ծից պարզ ւում է, որ սո ցի ա լիզ մի գա ղա փար նե րի 
տա րած ման հա մար մեծ զո հո ղու թիւն է անհ րա ժեշտ, եւ այդ զո հո ղու թիւ նը ըն-
կած է հայ ժո ղովր դի ու Հա յաս տա նի ու սե րին: Հա յաս տա նին ու հայ ժո ղովր դին 
վի ճա կուած այս մեծ առա քե լու թիւ նը թե լադ րում է, որ հա յե րը պէտք է ըմբռ նու-
մով մօ տե նան իր նա ցի ո նա լիզ մից հրա ժա րուե լու Ան կա րա յի կա ռա վա րու թե ան 
դժկա մու թե ա նը: Դրա փո խա րէն խորհր դա յին երկր նե րը պէ՛տք է յաղ թա հա րեն 
իրենց նա ցի ո նա լիզ մը, իրենց տա րածք ներն ու նոյ նիսկ իրենց հա մա խոհ նե րի 
առան ձին խմբեր զո հա բե րեն յե ղա փո խու թե ան զար գաց ման շա հե րին: Ընդ 
որում «խորհր դա յին երկր նե րից» խօս քը գնում է բա ցա ռա պէս Հա յաս տա նի եւ 
հա յե րի մա սին: Խորհր դա յին Ադր բե ջանն, օրի նակ, հա յաբ նակ Ղա րա բա ղը, 
Նա խի ջե ւա նը եւ Զան գե զու րը պա հան ջե լիս «նա ցի ո նա լիստ չէ», իսկ Հա յաս-
տա նը, «հա ւա տա լով պրո լե տա րա կան յե ղա փո խու թե ան ան խու սա փե լի ու թե ա-
նը, պէտք է ան վա րան զի ջում նե րի գնայ այլ, այդ թւում նա ցի ո նա լիս տա կան 
տէ րու թիւն նե րին», քա նի որ Թուր քի ան, իր խոս տում նե րին հա կա ռակ, առանց 
նախ նա կան տա րած քա յին զի ջում նե րի չի հա մա ձայն ւում սո ցի ա լիս տա կան 
դառ նալ, եւ այդ զի ջում նե րը Հա յաս տա նի հա շուին են, քա նի որ ո՛չ Ռու սաս տա-

108 РГАСПИ. Ֆ. 5. Ց. 2. Գ. 315. Թթ. 20–21. Պատճեն (Барсегов, էջ 407)–http://genocide.ru/lib/
barseghov/responsibility/v2 – 1/1082 – 1104.htm#1093.
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նը, ո՛չ Ադր բե ջա նը Թուր քի ա յի հետ վի ճե լի տա րածք ներ չու նէն: Հա յե րը պէ՛տք է 
գի տակ ցեն հա մաշ խար հա յին սո ցի ա լիզ մի հան դէպ իրենց առա քե լու թիւ նը, որը 
ոչ այլ ինչ է, քան… թուրք յան ցա գործ նե րին յան ցա գործ չհա մա րե լը եւ նրանց 
հան դէպ բա րե աց կա մու թիւնն ու զի ջո ղամ տու թիւ նը, յու սա լով, որ առա ջի կա-
յում ստեղ ծուե լու է «Վրա ցա կան, Հայ կա կան եւ Անա տո լի ա կան Թուր քա կան 
ֆե դե րա ցիա, որի շուր ջը կը մի ա ւո րուեն արե ւել քի այլ երկր նե րը»109: Պէտք է 
նկա տի ու նէ նալ, որ այս յօ ո դուա ծը հրա պա րա կե լու պա հին բոլ շե ւիկ նե րը վա-
ղուց ար դէն գի տէ ին, որ Թուր քի ա յի «սո ցի ա լիս տա կան դառ նա լը» կար ճա ժամ-
կետ դի պուա ծա յին հո րի նուածք էր եւ հաշ տուել էին թուր քա կան ագ րե սիվ նա-
ցի ո նա լիզ մի հետ բա րե կա մու թե ան գա ղա փա րին: Այս պի սով, Հա յաս տա նին 
զգու շա ցուած էր «նա ցի ո նա լիստ չլի նել», ըմբռ նու մով մօ տե նալ «թուր քա կան 
նա ցի ո նա լիզ մին», «յա նուն յե ղա փո խու թե ան զար գաց ման» իր շա հերն ու իր 
տա րածք նե րը զի ջել Թուր քի ա յին, ցե ղաս պա նու թե ան յան ցա գոր ծու թիւ նը, ըն-
թա ցիկ կո տո րած ներն ու իր հայ րե նի քը մո ռա նալ, եւ Թուր քի ա յի հան դէպ լցուել 
ջերմ բա րե աց կա մու թե ամբ: Այս ամէ նը՝ իբ րեւ թէ «յա նուն հա մաշ խար հա յին սո-
ցի ա լիզ մի»:

Այս յօ դուա ծի հրա պա րա կու մից եր կու օր անց, մար տի 6ին Ստա լի նը 
Չի չե րի նին նա մա կով տե ղե կաց նում է Ար դուինն ու Ար դա հա նը նոյն պէս Թուր-
քի ա յին յանձ նե լու իր պայ մա նա ւո րուա ծու թե ան մա սին. «Ըն կեր Չի չե րին, Ձեր 
խնդրան քով Ձեզ տե ղե կաց նում եմ ՌՍՖՍՀ կող մից, իմ կար ծի քով, անե լիք հնա
րա ւոր զի ջում նե րի մա սին թուր քա կան պա տուի րակ նե րին իմ յայտա րա րու
թեան ճիշտ բո վան դա կու թիւ նը: 1. Բա թու մի օկ րու գի մեծ մա սը մնում է ՌՍՖՍՀ
ին, Ար դուինն ու Ար դե նու ճը անց նում են Թուր քի ա յին... 2. Զի նուօ րա կան նե րը 
հա մա ձայն չեն Ար դա հա նը Թուր քի ա յին զի ջե լու՝ այն Թիֆ լի սի բա նա լի յա մա
րէ լով, այ դույան դերձ ես (Ստա լի նը) յոյս ու նեմ կոտ րել զի նուօ րա կան նե րին և 
հաս նել զի ջում նե րի այն պէս, որ ՌՍՖՍՀի եւ Թու րի քա յի մի ջեւ սահ մա նը անց
նի մօ տա ւո րա պէս Կար սի մար զի եւ Թիֆ լիս նա հան գի հին սահ մա նով..., 3. 
Ալեք սանդ րապօլը մաքր ւում է Թուր քի ա յից..., 4. Նա խի ջե ւա նի հար ցում վեր ջին 
խօս քը պատ կա նում է Ադր բե ջա նի ներ կա յա ցուց չին»110: Սա, ըստ էու թե ան, որո-
շում էր: Նոյն Մար տի 6ին քե մա լա կան զօր քե րը մտել էին Ախալ քա լակ եւ սկսել 

109 Скачко А. Е., Армения И Турция На Предстоящей Конференции, «Жизнь Национально-
стей», 4 марта, 1921 [Ա. Ե. Սկաչկո, Հայաստանը եւ Թուրքիան Նախատեսուող Կոնֆե րան-
սին, «Ազգութիւների կեանքը», 4 Մարտ, 1921] (Барсегов, էջ 412–415), – http://genocide.ru/
lib/barseghov/responsibility/v2-1/1082-1104.htm#1098: Նոյնիսկ ռուս բոլշեւիկներն են յետա-
գա յում ամաչել այս անամօթ յօդուածի համար: Յետագայ տարիներին այն թաքցուել է 
այն քան խնամքով, որ երբ 1982ին ԿԳԲն այդ յօդուածը տեսել է խորհրդային այլախոհ Գ. 
Խա մի զուրիի մօտ, փորձել է պարզել, թէ որտեղի՞ց կարող էր այն յայտնուել (Г. Р. Хомизури, 
Социальные Потрясения В Судьбах Народов (На Примере Армении), Москва, 1997 [Գ. Ռ.
Խօմիզուրի, Հասարակական Ցնցումները Ժողովուրդների Ճակատագրում (Հայաստանի 
օրինակով), Մոսկուա, 1997], էջ 82-83):

110 РГАСПИ. Ֆ. 558. Ց. 11. Գ. 824. Թ. 8. Բնօ րի նակ: Ձե ռա գիր [Барсегов, էջ 419], http://genocide.
ru/lib/barseghov/responsibility/v2 – 1/1105 – 1131.htm#1105.
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հա յե րի կո տո րած նե րը՝ աւար տին հասց նե լով 1918ի երիտ թուր քե րի՝ նոյն տա-
րած քում իրա կա նաց րած կո տո րած նե րը, կոն ֆե րան սի քննար կում նե րին ոչ ոք 
այդ մա սին չի խօ սել: Թուր քե րի Արե ւե լե ան ճա կա տի հրա մա նա տար Կա րա բե-
քիրն այդ կա պակ ցու թե ամբ «ու րա խու թե ամբ տե ղե կաց նում է» Օր ջո նո կի ձէ ին, 
որ այդ քայ լը պայ մա նա ւո րուած էր Ախալ քա լա կի մահ մե դա կան բնակ չու թիւ նը 
մահ մե դա կան նե րին թշնա մի հա յե րի հնա րա ւոր յար ձա կում նե րից պաշտ պա նե-
լու խնդրով եւ որ «այդ կար գի գոր ծո ղու թիւն նե րը մենք Կար սում գտնուե լու ժա
մա նակ որո շել ենք Մդիուանիի հետ»111, այ սինքն՝ Թուր քի ա յում Խորհր դա յին 
Ռու սաս տա նի ներ կա յա ցուց չի հետ: Մդիուանին, ան շուշտ, ու րախ էր ապա գայ 
Խորհր դա յին Վրաս տա նում հայ կա կան ներ կա յու թիւ նը նուա զեց նե լու: Ախալ-
քա լա կից նրանք դուրս եկան ճիշտ ամ սի 16ին, այն օրը, երբ քե մա լա կան Թուր-
քի ա յի եւ Խորհր դա յին Ռու սաս տա նի մի ջեւ ստո րագ րուեց «Եղ բայ րու թե ան Եւ 
Բա րե կա մու թե ան Պայ մա նա գիր»ը:

Մոս կուա յի կոն ֆե րան սին «բո լոր ճնշուած նե րի պաշտ պան» կող մե րը 
փաս տա ցի չեն քննար կել հա յե րի կո տո րած նե րի եւ ըն թա ցիկ հայ կա կան կո-
տո րած նե րի հար ցե րը, չնա յած թուր քա կան կողմն անընդ հատ յղում է արել 
մահ մե դա կան բնակ չու թե ան կո րուստ նե րին եւ միշտ պնդել, որ սահ ման նե րի 
հար ցը քննար կե լիս պէտք է առաջ նոր դուել տա րածք նե րի ներ կա յիս ազ գա յին 
կազ մով («Հա յերն այս տէղ ար դէն չկան», «Հա յերն այս տէղ կազ մում են չնչին 
քա նա կու թիւն»): Թուրք-ռու սա կան «Եղ բայ րու թե ան Եւ Բա րե կա մու թե ան Պայ-
մա նա գիրն» ար դէն արե ւել քի ժո ղո վուրդ նե րի խորհր դայ նաց ման հար ցը չէր 
դնում: Ընդ հա կա ռակն, այդ պայ մա նագ րի չոր րորդ կէ տով ըն դուն ւում էր, որ 
արե ւել քի ժո ղո վուրդ նե րի ազ գա յին եւ ազա տագ րա կան (ոչ թէ ազ գա յին-ազա-
տագ րա կան, այլ առան ձին-առան ձին՝ թէ՛ «ազ գա յին», թէ՛ «ազա տագ րա կան») 
շար ժու մը եզր ու նի (ըն դա մէ նը «եզր» ու նի) Ռու սաս տա նի աշ խա տա ւո րու թե-
ան կող մից նոր հա սա րա կարգ կա ռու ցե լու պայ քա րի հետ, եւ ըն դու նում են այդ 
ժո ղո վուրդ նե րի (այ սինքն՝ Թուր քե րի եւ «Ռու սա տա նի աշ խա տա ւո րու թե ան») 
ազա տու թե ան եւ ան կա խու թե ան իրա ւուն քը, ինչ պէս նա եւ իրենց կամ քով ընտ-
րուած կա ռա վար ման ձե ւի իրա ւուն քը: Սրա նով աւարտ ւում էր Արե ւել քի ժո ղո-
վուրդ նե րի մէջ Թուր քի ա յի մի ջո ցով բոլ շե ւիզմն ար տա հա նե լու նախ կին պայ-
մա նա ւո րուա ծու թիւ նը, հաս տատ ւում էր թուր քա կան նա ցի ո նա լիզ մի իրա ւուն քը 
եւ պայ մա նագ րի յա ջորդ կէ տե րով Հա յաս տանն ու հայ ժո ղո վուր դը զո հա բեր-
ւում էին այդ իրա ւուն քին:

Աւե լի ուշ Ջե բե սո յը պի տի գրի. «Մեր այն հար ցին, թէ կոն ֆե րան սին 
քննար կուե լո՞ւ է ար դե օք Հա յաս տա նի հար ցը, Ստա լի նը պա տաս խա նեց. «Դուք 
ինք ներդ ամ բող ջո վին լու ծել էք Հա յաս տա նի հար ցը: Եթէ դե ռեւս որե ւէ հարց 
մնա ցել է, գոր ծէք ու լու ծէք, բայց մի ան գա մայն անհ րա ժեշտ է, որ դուք մեզ տե

111 АВПР, Ֆ. 132, Ց. 4, Թղթ. 4, Գ. 3, Թթ. 100  – 101. Պատճեն (Барсегов, էջ 437 – 438), –  http://geno-
cide.ru/lib/barseghov/responsibility/v2-1/1105-1131.htm#1125:
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ղե կաց նէք, թէ այն երբ տե ղի կ’ու նէ նայ: Մենք Ստա լի նին լքե ցինք մեր պա հան
ջի այս մի ան շա նակ բա ւա րար մա նը յա ջոր դած մեր զար ման քից յե տոյ [<…] 
Ար դիւն քում բա նակ ցու թիւն նե րի ժա մա նակ մենք շատ պա հանջ կոտ էինք […] 
Եթէ Ստա լի նը չմի ջամ տէր այս ծրագ րին, ապա Մոս կուա յի կոն ֆե րան սը շատ 
աւե լի եր կար կը տե ւէր, կամ էլ մենք չէ ինք հաս նի այն ար դիւք նե րին, որին հա
սանք»112:

Ար դիւնք ներն, ան շուշտ, շատ տպա ւո րիչ էին՝ Թուր քի ան ստա ցաւ ոչ մի-
այն ողջ Արեւմ տե ան Հա յաս տա նը, ոչ մի այն Բեռ լի նի 1878 թ. պայ մա նագ րով 
Ռու սաս տա նին ան ցած հայ կա կան մար զե րը, այլ նա եւ Արար տե ան դաշ տի 
հա րա ւա յին մա սում, Արաք սի աջ ափին գտնուող Իգ դիր կենտ րո նով Սուր մա-
լուի գա ւա ռը՝ պատ մա կան Մա սե ա ցոտ նը, Արա րատ լե ռան հետ մի ա սին, որը 
եր բեք Օս մա նե ան կայս րու թյան մաս չէր եղել եւ միշտ բա ցար ձակ գե րա զան-
ցու թե ամբ բնա կե ցուած է եղել հա յե րով: Հա յաս տա նի 1555 թուա կա նի բա ժան-
մամբ Սուր մա լուն ան ցել էր Պարս կաս տա նին եւ մին չեւ 1828 թուա կա նը մնա ցել 
էր նրա կազ մում: Մին չեւ 1828ն այն որ պէս Էրի ւա նի խա նու թյան մաս Սե ֆե ան 
Պարս կաս տա նի կազ մում էր, այ նու հետ՝ Ցա րա կան Ռու սաս տա նի: 1918 – 20ին 
այն, բնա կա նա բար, Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թե ան մաս էր: Բայց Ստա լին-
Մդիուանի-Օր ջո նո կի ձէ եռե ա կի պատ կե րա ցում նե րով դրանք, հա ւա նա բար, 
նոյն պէս «Թուր քի ա յին պատ կա նող հող» էին:

Մար տի 16ի պայ մա նագ րի թուր քա կան յաղ թա նա կը, սա կայն, պետք է 
ամ րագ րուեր թուր քա կան նոր պա հանջ նե րով: Յա ջորդ օրը, Մար տի 17ին, ինչ-
պէս գրում է Չի չե րի նը Լե նի նին, թուր քե րը սպառ նում են չստո րագ րել Մար տի 
16ի պայ մա նա գի րը, մին չեւ նոյն օրը Չի չե րի նի կող մից ստո րագ րուած նոր պայ-
մա նա գիր չլի նի, որով Ռու սաս տա նը պար տա ւոր ւում է մի քա նի տա րի շա րու-
նակ զէնք եւ ոս կով 10.000 ռուբ լի փող տալ Թուր քի ա յին եւ «հա մա ձայն են, որ 
պայ մա նագ րում գրուի, թէ այդ փո ղը Թուր քի ա յին տրւում է իբ րեւ թէ տնտե սու-
թե ան վե րա կանգն ման յա մար»: Չի չե րի նը Լե նի նին խոր հուրդ է տա լիս հա մա-
ձայ նել թուր քա կան այդ պա հան ջի՝ կան խե լու յա մար անգ լիա ցի նե րի կող մից 
Թուր քի ա յին տրուե լիք հնա րա ւոր վար կը113:

Նոյն Մարտ ամ սին Մոս կուա յի կոն ֆե րան սին զու գա հեռ Լոն դո նում ըն-
թա ցող բա նակ ցու թիւն նե րին Թեւ ֆիկ փա շան ճառ էր ասում այն մա սին, թէ ինչ-
պէս են քրիս տո նե ա ներն իբ րեւ թէ իրենց դէմ թուր քա կան հա լա ծանք նե րի մա-
սին յե րիւ րանք նե րով զրպար տում թուր քե րին: Ի տար բե րու թիւն Ռու սաս տա նի 
բոլ շե ւիկ նե րի, ով քեր Մոս կուա յի կոն ֆե րան սի օրա կար գից առ հա սա րակ հա նել 
էին հա յե րի ջար դե րի թե ման, ի մաս նա ւո րի նա եւ հենց այդ պա հին ըն թա ցող 
ջար դերն Ալեք սանդ րապօլում, Ջա ւախ քում եւ Նա խի ջե ւա նում, Անգ լի ա յում, այ-

112 Cebesoy, Moskova Hatiralari (21/11/1920 – 2/6/1922). «Vatan» Nesriyati. Istanbul, 1955. Vol. II, էջ 121, 
140 (Барсегов, էջ 422), – http://genocide.ru/lib/barseghov/responsibility/v2-1/1105-1131.htm#1109.

113 АВПР. Ֆ. 04. Ց. 39. Թղթա պա նակ 232. Գ. 53001. Թ. 44. պատճեն (Барсегов, էջ 465 –466),  
– http://genocide.ru/lib/barseghov/responsibility/v2 – 1/1132 – 1162.htm#1143.
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նուա մէ նայ նիւ, մեղմ անդ րա դարձ էր եղել հայ կա կան կո տո րած նե րին: Սրան ի 
պա տաս խան ճա ռա խօ սել էր Թեւ ֆիկ փա շան՝ ասե լով, որ դրանք հա յե րի յե րիւ-
րանք ներն են, քրիս տո նե ա նե րը զրպար տում են թուր քե րին հա յե րի նկատ մամբ 
թուր քա կան հա լա ծանք նե րի մա սին խօ սե լով եւ որ իս լա մի բնոյ թը պար զա-
պէս թոյլ չի տա լիս այդ պի սի ստոր արարք ներ: Ու ղիղ մէկ տա րի առաջ, կրկին 
Մարտ ամ սին էր նա իտա լա կան թեր թին տուած հար ցազ րոյ ցում ասել, որ հա-
յե րի հան դէպ մեծ յան ցա գոր ծու թիւն է կա տա րուել եւ յան ցա գործ նե րի դա տա-
պարտ ման գոր ծում անա չառ լի նե լը հնա րա ւոր է մի այն մի ջազ գա յին յանձ նա-
ժո ղով ստեղ ծե լու պա րա գա յում. «Եւ րո պան մի այն այդ ճա նա պար հով կա րող է 
ճշմար տու թիւնն իմա նալ: Մենք ոչ մի այն չենք ժխտում Հա յաս տա նում (նկա տի 
ու նէր Արև եւմ տե ան Հա յաս տա նը – Հ. Խ.) տե ղի ու նե ցած ծանր դէպ քե րը, այ լեւ 
խո րա պէս ցա ւում ենք դրա հա մար»114: Մէկ տա րի անց «հա յե րի հան դէպ մեծ 
յան ցա գոր ծու թիւ նը» դար ձաւ հա յե րի կող մից տա րա ծուող յե րիւ րանք:

Այդ ճա ռին «թուր քե րին զրպար տե լու դէմ» յօ դուա ծով անդ րա դար ձել է 
Պօլսում դե ռեւս հրա տա րա կուող Առա ւօտ թեր թը 1921ի Մար տի 14ի թիւ 51ում. 
«Մի՞թէ հարկ կայ ասե լու, որ բո լո րո վին սուտ յե րիւ րանք ներ են բա ցա յայ տուած 
ոճիր նե րը, եթէ Թեւ ֆիկ փա շան գտնում է, որ այդ պի սի ստոր արարք նե րը իս
լա մի բնու թե ան, կրթու թե ան, մտայ նու թե ան եւ սո վո րոյթ նե րի մէջ չկան եւ չէ
ին կա րող տեղ գտած լի նել: Կ. Պօլ սի պա տուի րա կու թե ան ղե կա վա րի այս կուռ 
տրա մա բա նու թե ա նը հե տե ւե լով է, հա ւա նա բար, Լոն դո նի պա տուի րա կու թե ան 
նա խա գահ Բե քիր Սա մին հեր քել տուել այն «զրպար տու թիւն նե րը», որ Զա ւէն 
պատ րի ար քը ներ կա յաց րել էր «միլ լի ճի» [ազ գայ նա կան, քե մա լա կան] թուր
քե րի մա սին, հե ռագ րով յայտ նե լով, որ նրանք Կար սի եւ Ալեք սանդ րապօլի 
շրջան նե րի հա յե րի մէջ ջար դեր են արել, բնաջն ջե լով այդ կող մի հա յե րի հա
րիւ րից ութ սուն հին գը: Կա՞յ ար դե օք աշ խար հում առողջ միտք, որ հա ւա տայ, 
թէ թուր քը կա րող է մարդ ջար դել: …Աշ խար հում հա ւա տա ցող եղա՞ւ Հա մի դի 
կող մից ջար դուած 300,000, Իթ թի հա դի կող մից 1909ին կազ մա կեր պուած Ադա
նա յի 30,000ի առաս պե լա կան կո տո րած նե րին, 1915ի 1,5 մլն. քրիս տո նէ ա կան 
բնաջնջ ման մտա ցա ծին եղեռ նին, ինչ պէս եւ վեր ջերս Մա րա շի 20,000 ու Հա
ճը նի 10,000 հո գի նե րուն միլ լի ճի նե րի ձեռ քե րով երե ւա կա յա կան կո տո րած նե
րի լու րե րը… իսկ յոյ նե րի կող մից իրենց «Սեւ գիրք»ով իրենց դէմ յա րու ցուած 
ջար դի եւ բռնու թիւն նե րի ամ բաս տա նու թիւն նե րը այն պի սի հա ւա տի ար ժա նա
ցան, ինչ պի սի ըն դու նե լու թիւն գտել էին հա յոց դէմ երե սուն տա րի գոր ծուած 
եղեռն նե րի յայ տա րա րու թիւն նե րը, որոնք պար զա պէս «զրպար տու թիւն» նկա
տուե ցին: Այ լա պէս Բե քիր Սա մին, որ պէս պա տուի րա կու թե ան նա խա գահ, չէր 
հա մար ձա կուի ասել, թէ «Թուր քի ա յի մէջ հա յու թիւն պա րու նա կող երկ րա մաս 
չկայ եւ չի եղել նա եւ պա տե րազ մից առաջ» (ընդգ ծու մը իմն է – Հ. Խ.): Ար դէն 

114 New York Times, 13. 03. 1919 (ըստ՝ Կի րա կո սե ան Ջոն, Երիտ թուր քե րը Պատ մու թե ան Դա-
տաս տա նի Առաջ. 1915ից Մին չեւ Մեր Օրե րը, Գիրք Երկ րորդ, Երե ւան, Հա յաս տան Հրատ., 
1983, էջ 175):
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ճիշտ այդ պէս էր ասել նա եւ Էրզ րու մի մե պուս Զիա բէ յը, դեռ վեր ջերս յայ տա-
րա րե լով, թէ բո վան դակ այն նա հանգ նե րի մէջ, որ տեղ Սեւ րի Դաշ նագ րով Հա-
յաս տա նի մա սը պի տի կազ մեն, մի այն երեք հայ կայ, այն էլ կին»115:

Մի այն եր կու ամիս յե տոյ, 1921ի Մա յիս ամ սին, Բու դու Մդիուանուն Թուր-
քի ա յում որ պէս Խորհր դա յին Ռու սաս տա նի ներ կա յա ցու ցիչ կփո խա րի նի Սե րե-
գեյ Նա ցա րէ նու սը, մնա լով այդ պաշ տօ նին ըն դա մէ նը յօթ ամիս՝ մին չեւ 1922ի 
Յու նուար: Գործն ար դէն արուած կլի նի, Մդիուանու կա րիքն՝ աւար տուած: Ավե-
լի ուշ, 1937ին, թէ Բու դու Մդիուանին, թէ Սեր գեյ Նա ցա րէ նու սը, ինչ պէս Ստա-
լի նի շատ նախ կին յա մա կիր նէր, կա մա կա տար ներ եւ Ստա լի նի կամ քի վկա ներ 
ԽՍՀՄում կձար բա կա լուեն եւ կդա տա պար տուեն գնդա կա հա րու թե ան:

1922ին Թուր քի ա յում Խորհր դա յին Ռու սաս տա նի Ար տա կարգ եւ լի-
ա զօր դես պան է նշա նակ ւում Սէ մե ոն Իւա նի Արա լո վը՝ Թուր քի ան յոյ նե րից 
ազա տե լու թուր քա կան նա ցի ո նա լիզ մի առա քե լու թե ան գոր ծում Խորհր դա յին 
Ռու սաս տա նի պար տա ւո րու թիւն ներն աւար տին հասց նե լու: Ինչ պէս հա յե րի 
դէպ քում, յոյ նե րի դէպ քում էլ Քե մա լի «ազ գա յին ուխ տը» իրա կա նաց ւում էր յոյն 
բանկ չու թե ան դա ժան կո տո րած նե րով, բայց դա չէր խան գա րում նոր հա սա-
րա կարգ կա ռու ցող, «բո լոր ճնշուած նե րի պաշտ պան» Խորհր դա յին Ռու սաս-
տա նին ահ ռե լի քա նա կի զէնք և փող մա տա կա րա րել Թուր քի ա յին: Արա լո վի 
ֆի զի կա կան «հան դի պու մը» Թուր քի ա յի հետ հենց դրա նից էլ սկսւում է: Ճա-
նա պա հին՝ Սամ սու նում հան դի պում է աշ խա տան քա յին այ ցով Թուր քի ա յում 
գտնուող Խորհր դա յին Ռու սաս տա նի զօ րա ւար Մ. Ֆրուն զե ին, եւ վեր ջինս բոր-
բո քուած պատ մում է, որ ճա նա պա հին տե սել է գա զա նա բար սպա նուած յոյն 
ծե րու նի նե րի, երե խա նե րի եւ կա նանց դի ակ ներ. «Ես հա շուե ցի 54 սպա նուած 
երե խա յի... Յոյ նե րին քշում են պա տե րազ մի եւ ապս տամ բու թե ան վայ րե րից եւ 
ճա նա պար հին սպա նում են, կամ նրանք ընկ նում են հոգ նա ծու թիւ նից ու սո-
վից, եւ նրանց այդ պէս էլ թող նում են: Սար սա փե լի պատ կեր է: Գնա ցեք, խոր-
հուրդ կտամ՝ հե ծե ալ, ան պայ ման ժա մա նակ առ ժա մա նակ նա յեք Ձեր շուր ջը 
եւ կտես նեք այդ սար սա փե լի խայ տա ռա կու թիւ նը: Մուս տա ֆա Քե մա լից չթաքց-
նեք իմ մեծ հի աս թա փու թիւ նը: Քե մա լը կապ չու նի: Ընդ հա կա ռակն, ես գի տեմ, 
նա անա ռար կե լի ո րեն մար դա սի րա կան վե րա բեր մունք է պա հան ջել տե ղա-
հա նուող նե րի, գե րի նե րի նկատ մամբ (մաք րա գոր ծող մո լո րու թիւ՞ն, թէ՞ քա ղա
քա կան զգու շա ւո րու թիւն – Հ. Խ.): Այդ սպա նու թիւն նե րը, բռնու թիւն նե րը, տա-
ռա պող, ան մեղ մարդ կանց նկատ մամբ ան տար բե րու թիւ նը ան թոյ լատ րե լի են 
իմ պե րի ա լիս տա կան ճնշում նե րից ազա տուող երկ րի յա մար: Հա սարա կա կան 
կար ծի քը դա կդա տա պար տի: Իհար կե գլխա ւոր մե ղա ւոր նե րը Անգ լի ա յի, Ֆան-
սի ա յի իմ պե րի ա լիստ ներն են, սուլ թա նա կան կա ռա ւա րու թիւ նը: Այդ նրանք են 
այս տէղ ճաշ եփել՝ «Պոն տա կան պե տու թե ան» յի մար գա ղա փար առա ջար կել 
եւ ապս տամ բու թե ան դրդել յոյն բա նակ չու թե ա նը: Մի այն թէ այդ մա սին պէտք 

115 «Խեղճ Թուր քեր, Միշտ Կը Զրպար տուին», Առա ւօտ Օրա թերթ, Կ. Պօլիս, 1921, թիւ 51 
(http://tert.nla.am/archive/NLA%20TERT/Aravot%20KPolis/1921/1921(51).pdf):
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է խօ սել զգու շո րեն, չդիպ չէլ, չան հանգս տաց նել <թուր քա կան> ազ գա յին զգաց-
մունք նե րը...»116:

Հաւ զան, որ տե ղից Մուս տա ֆա Քե մա լը եր կու տա րի առաջ սկսել էր ազ-
գայ նա կան շար ժու մը, այժմ, ըստ Ֆրուն զեի տե սա ծի, վե րա ծուել էր Արեւմ տե-
ան Հա յաս տա նում Ժօրժ Պի կո յի տե սած աւե րակ նե րի. «Մենք տե սանք յոյ նե-
րի՝ զէն քը վայր դրած 60 – 70 մար դուց բաղ կա ցած մի խմբի: Բո լո րը ծայ րա հեղ 
հյու ծուած էին... ոմանք կմաղ քի էին նման ւում: Հա գուս տի փո խա րէն պա տա ռո-
տուած լա թեր էին ու սե րին, շա տե րի ոտ քե րին նոյ նիկս լա թեր չկա յին... Ցուրտ 
քա մի էր փչում, ու ղեկ ցող զի նուոր նե րի կող մից քշուող ամ բո խը թռչկո տե լով 
վա զում էր Հավ զա: Մեզ տես նե լով, ոմանք սկսե ցին բարձ րա ձայն լաց լի նել, 
աւե լի ճիշտ՝ ոռ նալ, քա նի որ կրծքից դուրս եկող այդ ձայ ներն աւե լի նման 
էին յե տապն դուող գա զա նի ձայ նե րին»117: Ֆրուն զեն, յա ւա նա բար, չգի տէր, որ 
Հաւ զա յի «հե րո սու թիւն նե րի» սկիզ բը դրուել էր 1921ի Յու լիս 20ին, Ան կա րա-
յում գտնուող Մուս տա ֆա Քե մա լին մի ա նա լու նպա տա կով ճա նա պարհ ըն կած 
տխրահռ չակ Թո փալ Օս մա նի եւ նրա 3500 չե թէ նե րի մի ջո ցով, ով քեր ջար դել 
էին Հաւ զա յի «ամ բողջ քրիս տո նե այ բնակ չու թե ա նը առանց որե ւէ մէ կին կեն-
դա նի թող նե լու, մե ծից մին չեւ նո րա ծին, այր թէ կին, հայ թէ յոյն»118, եւ, բնա կա-
նա բար, դար ձել «անա ռար կե լի ո րեն մար դա սի րա կան վե րա բեր մունք պա հան-
ջող» Մուս տա ֆա Քե մա լի հե րոս նե րից մէ կը:

Այո, թուր քա կան «ազ գա յին ար ժա նա պա տու թե ան» եւ «ազ գա յին զգաց-
մունք նե րի» խնդի րը հօ գա տա րու թիւն պա հան ջող լուրջ նա խա պայ ման էր, բո-
լոր բա նակ ցու թիւն նե րում այն պա հան ջել եւ պա հան ջում էր չխօ սել թուր քե րի 
կող մից կո տո րուող, խօշ տան գուող բնակ չու թե ան, մարդ կանց, ժո ղո վուրդ նե րի 
մա սին, խնա յել թուր քա կան զգաց մունք նե րը եւ ցա ւակ ցել, վշտակ ցել նրանց բա-
ժին ըն կած անար դա րու թիւ նե րի յա մար: Պայ մա նով, որ թուր քերն իրե՛նք որո շեն 
երե ւույթ նե րի արդա րու թե ան – անար դա րու թե ան բնոյ թը: Այ լա պէս դա կլի ներ 
«քրիս տո նէ ա կան յե րիւ րանք», «հա կա թուր քա կան քա րոզ չու թիւն»: Բնա կան է, 
որ 1922ի Օգոս տո սին Աֆի ոն Կա րա հի սա րում ջախ ջա խուած հու նա կան բա նա-
կի մնա ցորդ նե րը փախ չում էին Իզ մի րի ուղ ղու թե ամբ եւ իր հեր թին ջար դու-
փշուր էին անում ճա նա պար հին հա դի պող գիւ ղերն ու Ու շակ, Այ դըն, Մագ նի սա 
քա ղա ք նե րը, Թուր քի ա յի կա ռա ւա րու թիւնն աշ խար հով մեկ աղ մուկ էր բարձ-
րաց րել խա ղաղ բնակ չու թե ան դէմ յու նա կան գա զա նու թիւն նե րի մա սին:

116 Аралов С. И., Воспоминания советского дипломата. 1922–1923. Институт международных 
отношений, Москва [Արալով Ս. Ի. Խորհրդային դիւանագետի յուշերը: 1922–1923: Միջազ-
գային յարաբերութիւնների ինստիտուտ, Մոսկուա], 1960, էջ 41:

117 Անդ:
118 Հայ կու նի Պ. Ա., Թօ փալ Օս ման Եւ Դէպ քե րը Մար զուա նին Մէջ Զի նա դա դա րէն Յե տոյ, 

Աթէնք, Տպ. «Նոր Օր», 1924, էջ 36:
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Ի՞ՆՉ Է ՆՇԱՆԱԿՈՒՄ  
«ՀԱԿԱԹՈՒՐՔԱԿԱՆ ՔԱՐՈԶՉՈՒԹԻՒՆ»
Թուր քա կան «ազ գա յին ան կա խու թե ան» ամէ նա մեծ սպառ նա լի քին՝ 

հա յե րին թուր քա կան ձե ւա ւո րուող «ազ գա յին հայ րե նիք»ից ֆի զի կա պէս ամ-
բող ջո վին դուրս մղե լու ջան քե րը Մոս կուա յի ռուս-թուր քա կան պայ մա նագ րով 
ամ րագ րուե ցին նա եւ այդ տա րած քից հա յե րին ամ բող ջո վին հե ռաց նե լու յօ-
դուա ծով: 12րդ յօ դուա ծով Թուր քի ա յի մաս հան դի սա ցող այն տա րածք նե րից, 
որոնք մին չեւ 1918 հան դի սա նում էին Ռու սաս տա նի տա րածք, ցան կա ցած բնա-
կիչ կա րող էր ազա տօ րէն լքել Թուր քի ան եւ տե ղա փո խել իր ու նե ցուած քը կամ 
դրա ար ժէ քը119: Հաս կա նա լի է, որ խօս քը քրիս տո նե այ բնակ չու թե ան, գլխա-
ւո րա պէս՝ հա յե րի մնա ցորդ նե րի մա սին էր: Բո լո րին պարզ էր, որ Թուր քի ա-
յին անց նող Կար սի եւ Ար դա հա նի տա րածք նե րում դե ռեւս մնա ցած հա յու թե-
ան վեր ջին բե կոր նե րը պէտք է դուրս գնա յին: Մի ա ժա մա նակ պայ մա նագ րում 
որե ւէ խօսք չկար հայ փախս տա կան նե րի՝ հայ րե նիք վե րա դառ նա լու իրա ւուն-
քի մա սին, որով փաս տօ րէն Ցե ղաս պա նու թիւ նից փախս տա կան թուր քա
հա յու թիւ նը հայ րե նիք վե րա դառ նա լու իրա ւուն քից զրկւում էր: Աւե լին, այս 
պայ մա նագ րով թուր քա կան կողմն ամ րագ րեց նա եւ իր նոր սահ ման նե րին կից 
տա րածք նե րում կու տա կուած թուր քա հա յե րի վե րա դար ձի հնա րա ւոր ծրագ րե-
րի, թէ հայ կա կան հնա րա ւոր վրի ժա ռու թե ան օջախ նե րի ստեղծ ման կան խար-
գե լու մը:

Մոս կուա յի Պայ մա նագ րի 8րդ յօ դուա ծով ամ րագ րուեց, որ երկր նե րը 
պար տա ւոր ւում են թոյլ չտալ իրենց տա րած քում, կամ՝ դրա մի մա սում 
մյոս երկ րի նկատ մամբ պայ քա րէ լու նպա տակ ու նե ցող խմբե րի ձե ւա ւո
րում կամ առ կա յու թիւն. «Պայ մա նա ւո րուող եր կու կող մե րը պար տա ւոր ւում 
են իրենց տա րած քում թոյլ չտալ մյոս երկ րի կա ռա վա րու թե ան դե րին, կամ 
նրա տա րած քի մի մա սին յա ւակ նող կազ մա կեր պու թե ան կամ խմբի ձե ւա ւո
րում կամ առ կա յու թիւն, ինչ պէս նա եւ մյոս երկ րի դէմ պայ քա րէ լու նպա տակ 
ու նե ցող խմբի առ կա յու թիւն: Ռու սաս տա նը եւ Թուր քի ան, փո խա դար ձու թե ան 
պայ մա նով, այս պար տա ւո րու թիւնն ստանձ նում են նա եւ Կով կա սի Խորհր դա
յին Հան րա պե տու թիւն նե րի նկատ մամբ: Հաս տա տուած է հա մար ւում, որ սոյն 
յօ դուա ծում յի շա տա կուող թուր քա կան տա րած քը այն տա րածքն է, որը գտնւում 
է Թուր քի ա յի Ազ գա յին Մեծ Ժո ղո վի Կա ռա վա րու թե ան ան մի ջա կան ռազ մա
կան եւ քա ղա քա ցի ա կան կա ռա վար ման տակ»120: Են թադ րե լի է, որ տուե ալ 
դէպ քում Թուր քի ա յի հա մար խօս քը գնում է թուր քա հա յե րի մա սին, Ռու
սաս տա նի հա մար՝ Թուր քի ա յում ապաս տան գտած ադր բե ջա նա կան մու

119 МИД СССР, Документы Внешней Политики СССР , Т. 3 [ԽՍՀՄ ԱԳՆ, ԽՍՀՄ Արտաքին 
Քաղաքականութեան Փաստաթղթեր, Հ. 3], էջ 597–602 (Барсегов, էջ 460),– http://genocide.
ru/lib/barseghov/responsibility/v2-1/1132-1162.htm#1139.

120 Նոյն:



Ի՞ՆՉ Է ՆՇԱՆԱԿՈՒՄ «ՀԱԿԱԹՈՒՐՔԱԿԱՆ ՔԱՐՈԶՉՈՒԹԻՒՆ» 421

սա ւա թա կան նե րի: Օրի նակ, փախս տա կան թուր քա հա յե րը Արեւմ տե ան Հա-
յաս տանն իրենց հայ րե նի քը յա մա րե լու պա րա գա յում կա րող էին դի տար կուել 
որ պէս «Թուր քի ա յի տա րած քի մի մա սին յա ւակ նող կազ մա կեր պու թիւն կամ 
խումբ»121:

Նոյ նիսկ «Եղ բայ րու թե ան Ու Բա րե կա մու թե ան» Պայ մա նա գիրն իրենց 
օգ տին ստո րագ րե լուց յե տոյ Թուր քե րը չեն հե ռա նում պայ մա նագ րով Հա յաս-
տա նին մնա ցած տա րած քից: Չի չե րի նը դեռ եր կար պի տի շա րու նա կէր գրել 
Ալեք սանդ րապօլից հե ռա նա լու Կա րա բե քի րի դժկա մու թե ան122, «խու լի գա-
նա կան» վար քի մա սին123, Մդիուանուն հե ռագ րեր յղել, պա հան ջե լով թուր քե-
րին հար կադ րել Ալեք սանդ րապօլից Կա րա բե քի րի զօր քե րի դուրս բե րու մը124, 
«Թուր քա կան կա ռա վա րու թե ա նը ներ կա յաց նել մեր պա հան ջը Ալեք սանդ րա
պօլն անյա պաղ թուր քե րից ազա տե լու եւ մեր բո ղո քը Ալեք սանդ րապօլից դուրս 
չգա լու Քե ա զիմ Կա րա բե քի րի ցան կու թե ան մա սին»125: Թուր քե րը ոչ մի կերպ 
չեն ու զում իրենց ռազ մա կան վե րահս կո ղու թիւ նը եւ թա լա նը Հա յաս տա նում 
դա դա րեց նել եւ մի ա ժա մա նակ խան գա րում են Հա յաս տան-Ռու սաս տան ճա-
նա պար հի գոր ծարկ մա նը: Այդ ըն թաց քում բո լոր ճա նա պարհ նե րից կտրուած 
Հա յաս տա նի բնակ չու թիւ նը սո վից պար զա պէս կո տոր ւում էր. «մար դիկ բա ռի 
բուն իմաս տով սո վից մա հա նում են փո ղոց նե րում»՝ Լե նի նին գրում է Երե ւա նից 
նոր վե րա դար ձած Օր ջո նո կի ձէն: Իսկ Ռու սաս տա նը շա րու նա կում էր փո ղով ու 
զէն քով օգ նել Քե մա լին, շատ լաւ իմա նա լով, որ նա Ռու սաս տա նը դի տար կում 
է որ պէս թշնա մի ճամ բար126:

Մինչ Քե մա լի զօ րա բա նակ նե րը զբա ղուած էին Հա յաս տա նի դէմ պա-
տե րազ մում, ապա՝ խա ղաղ բնակ չու թե ան թա լա նով եւ ջար դե րով, Զէյ թու նում 
պա շա րուած հա յե րը դեռ դի մա նում էին: Ան ցաւ եւս մէկ սար սա փե լի ձմեռ, որի 

121 Յե տա գա յում ԽՍՀՄում ամէն ինչ արուեց փախս տա կան թուր քա հա յե րի մէջ Արեւմ տե ան 
Հա յաս տա նի նկատ մամբ հայ րե նի քի զգա ցու մե րը ճնշե լու ուղ ղու թե ամբ՝ ընդ հուպ ստա-
լի նե ան բռնաճն շում նե րի ըն թաց քում Խորհր դա յին Հա յաս տա նի շատ քա ղա քա ցի ներ 
«նա ցի ո նա լիզ մի» մե ղադ րան քով զոհ գնա ցին Արեւմ տե ան Հա յաս տա նի վե րա դառ նա լու 
թա քուն կամ բա ցա յայտ ցան կու թիւ նե րի պատ ճա ռով (տե՛ս՝ Խա ռա տե ան Հ. «Նա ցի ո նա-
լիզ մի» Դիս կուր սը Եւ Ցե ղաս պա նո թե ան Յի շո ղու թե ան Թի րա խա ւո րու մը Քա ղա քա կան 
Բռնու թիւ նե րում, «Ստա լի նե ան Բռնաճն շում նե րը Հա յաս տա նում. Պատ մու թիւ, Յի շո ղու թե-
ան, Առօ րե այ, Երե ւան, ՀՀ ԳԱԱ Հրատ., 2015):

122 РГАСПИ, Ֆ. 5, Ց. 1, Գ. 2117, Թ. 14 (Барсегов, էջ 486 – 487, http://genocide.ru/lib/barseghov/re-
sponsibility/v2-1/1163-1199.htm#1171:

123 РГАСПИ, Ֆ. 85, Ց. С/Турция [Թուրքիա], Գ. 18, Թ. 18 (Барсегов, էջ 487), – http://genocide.
ru/lib/barseghov/responsibility/v2-1/1163-1199.htm#1173.

124 МИД СССР, Документы Внешней Политики СССР, Т. IV, «Госполитиздат», Москва, 1960 [ԽՍՀՄ 
ԱԳՆ, ԽՍՀՄ Արտաքին Քաղաքականութեան Փաստաթղթեր, Հ. IV, «Պէտքաղհրատ», Մոս-
կուա, 1960], էջ 55 (Барсегов, էջ 490),-http://genocide.ru/lib/barseghov/responsibility/v2-1/1163-
1199.htm#1177.

125 Նոյն:
126 РГАСПИ, Ֆ. 544, Ց. 3, Գ. 46, Թթ. 1,4,6 (Барсегов, էջ 501 – 502):
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ըն թաց քում աս տի ճա նա բար օղա կը սեղմ ւում էր: Զէյ թուն ցի նե րը մի քանի զոհ 
տուե ցին ճա նա պարհ նե րին: Լռում էին: Բո ղո քե լու տեղ չու նէ ին: Ճիշտ այն ժա-
մա նակ, երբ Քե մալն ու Մոս կուան կնքում էին յայտ նի Մոս կուա յի Պայ մա նա-
գի րը, Քե մա լը վե րա դար ձաւ Զէյ թու նում մնա ցած մի բուռ հա յե րին ոչն չաց նե լու 
գոր ծո ղու թե ա նը: Մոս կուա յի Պայ մա նագ րով մեր ժուել էր հայ րե նիք հայ փախս-
տա կան նե րի վե րա դար ձի խնդի րը, հայ կա կան հայ րե նիքն այ լեւս մի այն թուր-
քա կան հայ րե նիք էր եւ հար կա ւոր էր թէ՛ իր երկ րի ազ գայ նա կան մահ մե դա կան 
հա սա րա կու թե ա նը, թէ՛ Սեւ րի Պայ մա նա գի րը վեր նա յե լու պատ րաս տուող Եւ-
րո պա յին վճռա կա նօ րէն ցոյց տալ, որ հա յե րը Թուր քիա կո չուող երկ րում «ոչ մի 
թիզ» հայ րե նիք չու նէն: «Ոչ մի թիզ»ը պատ կե րա ւոր ար տա յայ տու թիւն չէր, դա 
մի ան գա մայն առար կա յա կան «թիզ» էր:

Մոս կուա յի Պայ մա նա գի րը կնքե լու Մարտ ամ սին, ճիշտ այն ժա մա-
նակ, երբ Թեւ ֆիկ փա շան Լոն դո նում եւ րո պա ցի նե րին հա մո զում էր, որ հա-
յե րի ճնշում նե րի մա սին տե ղե կու թիւն նե րը մահ մե դա կան նե րի ամ բա սիր խա-
ղա սի րու թիւ նը վար կա բե կող յե րիւ րանք ներ են, կաշ կան դում նե րից ազա տուած 
Քե մա լը վե րա դար ձաւ մէկ տա րի առաջ զէյ թուն ցի նե րի հետ կնքուած պայ մա-
նագ րի վե րա նայ մա նը: «Ազա տագ րուող թուր քե րի» ինք նա սի րու թիւ նը վի րա ւո-
րում էր մի բուռ հա յե րի գո յու թիւ նը Զէյ թու նում, որոնց մէկ տա րի առաջ Քե մա լը 
պայ մա նագ րով խոս տա ցել էր չխան գա րել մթերք ձեռք բե րե լու եւ եր թե ւե կե լու 
ազա տու թիւն, ինչ պէս նա եւ «զէն քը պա հե լու իրա ւունք, քա նի դեռ դրա ցի թուրք 
բնակ չու թիւ նը զի նա թա փուած չէ»: Հի մայ, հա յե րի եւ Հա յաս տա նի դէմ բա ցա-
յայտ յաղ թա նակ նե րից յե տոյ, եկել էր նա եւ նրան ցից ազա տուե լու ժա մա նա կը:

Զէյ թու նում հա յերն, իհար կէ, իրա կա նում փաս տա ցի պա շա րուած էին, 
իսկ Մար տին, ինչ պէս գրում է դէպ քե րի մաս նա կի ցը, «կա ռա վա րու թիւ նը ու
զեց ոչ խար նե րու եւ այ ծե րու տուր քը: Սի րով գո հա ցում տուինք… Անօ թու թե ան 
անո ղոք ճի րան նե րը մեզ կաշ կան դած, աք ցա նի մէջ առած էին, ճգնա ժա մա յին 
վայր կե ան ներ կ’անց նէ ինք, աղի պա կա սը շատ զգա լի էր, բան ջարն ու բա ղե ղը 
առանց աղի ու տել կա րե լի չէր: Կա ռա վա րու թիւ նը բո լոր թուրք գիւ ղե րը պա հա
կա նոց ներ հաս տա տած, զի նուոր լե ցու ցած էր, որ պէս զի մեր մուտ քը ար գի լեն: 
1921ի Ապ րի լի 4ին 10 – 20 երի տա սարդ նե րու դի ակ նե րը… բե րին Զէյ թուն… նոյն 
օրե րուն մեզ ազ դա րա րուած էր դուրս չել լել: Ամ բողջ շրջա կայ գիւ ղե րը եւ լեռ
նե րը չե թէ նե րով եւ փախս տա կան նե րով լե ցուած էր…»: Ապ րի լի 10ին սպան ւում 
են եւս եր կու սը127: Բո լոր կող մե րից շրջա պա տուած, թա կար դի մէջ յայտ նուած 
եւ իրա վի ճա կից ելք չգտնող զէյ թուն ցի նե րի առաջ փակ էին բո լոր «դրա ցի ա
կան, բա րե կա մա կան» դռնե րը. «Յու նիս ամիսն էր… Շատ յու սա հա տա կան 
էր կե ան քը: Թուր քա կան գիւ ղե րէն որե ւէ բան ապա հո վել կա րե լի չէր: Բա ցի 
թուրք չե թէ նե րէն, սահ ման նե րը բռնած զի նուո րա կան ջո կատ նե րը ամէն կողմ 
կը վխտա յին՝ ար գի լե լու հա մար մեզ, որ թուրք գիւ ղե րէն որե ւէ բան հայ թայ թէ

127 Նո րաշ խար հե ան Լե ւոն, Զէյ թու նը 1914 – 1921 թթ., ՀՍՍՀ ԳԱ հրա տա րակ չու թիւն, Երե ւան, 
1984, էջ 175 – 177:
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ինք»128: 1921ի Յու նի սին զօր քե րը պա շա րե ցին Զէյ թու նը եւ հա յե րից պա հան ջե-
ցին զէն քե րը յանձ նել եւ Մա րաշ տե ղա փո խուել: Մի մա սը հա մա ձայ նեց գնալ 
Մա րաշ, սա կայն ինչ պէս միշտ՝ ճա նա պար հին նրանց բո լո րին պար զա պէս վա-
ռե ցին, հրկի զու մից փրկուող նե րին խող խո ղե ցին129: Մյոս նե րը բարձ րա ցան լե-
ռը եւ եր կու ամիս անընդ հատ կռիւ նե րով պաշտ պա նուե լով իրենց հե տապն դող 
բա նա կա յին զօ րա մի ա ւո րում նե րից ու կո րուստ ներ տա լով, մա շուե լով, մի բուռ 
մարդ կան ցով հա սան Հա լէպ: Կի լի կի ան ազա տուած էր հա յե րից: Թեւ ֆիկ փա-
շան շա րու նա կում էր խօ սել ճնշուած մահ մե դա կան նե րի եւ հա յե րի զրպար տու-
թիւն նե րի մա սին:

Վե րա ձե ւա ւո րուող Թուր քի ա յի նոր սահ ման նե րում հա յե րի ֆի զի կա-
կան ներ կա յու թիւ նից ազա տուե լուց յե տոյ, 1921ի Սեպ տեմ բե րի վեր ջին Կար սում 
սկսւում են քննար կում նե րը Անդր կով կա սի երեք հան րա պե տու թիւն նե րի հետ 
պայ մա նագ րի շուրջ: Պայ մա նագ րի քննար կում նե րին Խորհր դա յին Ռու սաս-
տա նի ներ կա յա ցու ցիչ Ե. Գա նեց կին պար բե րա բար տե ղե կաց նում է Չի չե րի նին 
թուր քե րի անե րե ւա կա յե լի յա մա ռու թե ան եւ ան չա փե լի յա ւակ նու թիւն նե րի մա-
սին, յատ կա պէս Հա յաս տա նին ու հա յե րին վե րա բե րող հար ցե րում130: Թուր քե րը 
չեն հա մա ձայն ւում գե րի տա րուած հա յե րին վե րա դարձ նել, ազ գա յին-մշա կու-
թա յին իրա ւունք նե րի մա սին 13րդ յօ դուա ծը մեր ժում են՝ պատ ճա ռա բա նե լով, 
իբ րեւ թէ դա նա խա դէպ կը դառ նայ ու առիթ կը տայ այլ երկր նե րին այդ կար գի 
յօ դուած ներ մտցնե լու, ին չը կը յան գեց նի Թուր քի ա յի գոր ծե րին մի ջամ տե լու… 
«Թուր քե րի պա հուածքն այն պի սին է, որ ակա մայ հարց ես տա լիս՝ ին չո՞ւ ենք 
մենք նրանց այդ քան բան զո հա բե րում»131: Իս կա պէս՝ ին չո՞ւ:

Թուր քե րը յա մա ռօ րէն պայ քա րում էին նոյ նիսկ Ալեք սանդ րապօլի եր կա-
թու ղու թա լա նուած դե պոն ետ վե րա դարձ նե լու հար ցում132, մին չեւ «մենք ցու-
ցադ րա բար հրա ժա րուե ցինք կոն ֆե րան սին Ալեք սանդ րապօլի դե պո յի հար-
ցը քննար կել»133՝ գրում է Կար սի քննար կում նե րի Խորհր դա յին Ռու սաս տա նի 
ներ կա յա ցուց չը: Մաս նա ւոր զրոյ ցի ժա մա նակ Կա րա բե քիրն աղա չել էր Գա-
նեց կուն հրա ժա րուել Ալեք սանդ րապօլի դե պոն վե րա դարձ նե լու պա հան ջից, 
քա նի որ «տա րուած նիւ թե րով նրանք Կար սում եւ Էրզ րու մում ար հես տա նոց 
են կա հա ւո րել, առանց որի շա րու նա կուող պա տե րազ մի պայ ման նե րում եո լա 

128 Նո րաշ խար հե ան, էջ 181:
129 Նո րաշ խար հե ան, էջ 204:
130 АВПР, Ֆ. 04, Ց. 39, Թղթ. 232, Գ. 52994, Թթ. 37 – 38 (Барсегов, էջ 547), – http://genocide.ru/lib/

barseghov/responsibility/v2-1/1229-1261.htm#1236.
131 РГАСПИ, Ֆ. 293, Ց. 1, Գ. 103, Թթ. 17 – 18, Պատճեն (Барсегов, էջ 547 – 548), – http://genocide.

ru/lib/barseghov/responsibility/v2-1/1229-1261.htm#1237.
132 РГАСПИ. Ֆ. 298, Ց. 1, Գ. 108, Թթ. 15 – 16, Պատճեն; Թթ.19 – 22; Թ.28 (Барсегов, էջ 549, 551), –  

http://genocide.ru/lib/barseghov/responsibility/v2-1/1229-1261.htm#1239.
133  РГАСПИ. Ֆ. 298, Ց. 1, Գ.108, Թ. 35, Պատճեն (Барсегов, էջ 552), – http://genocide.ru/lib/

barseghov/responsibility/v2-1/1229-1261.htm#1241.
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գնալ չեն կա րող»134: Քննարկ ման ծանր կէ տե րից մէ կը հայ րե նիք հայ փախս-
տա կան նե րի վե րա դար ձի խնդիրն էր: Եր կար վէ ճե րից յե տոյ հա մա ձայ նուե ցին, 
որ «Պայ մա նա ւո րուող կող մե րը պար տա ւոր ւում են պայ մա նագ րի ստո րագ րու-
մից երեք ամիս անց մաս նա ւոր հա մա ձայ նու թիւն կազ մել 1918 – 1920ի պա տե-
րազ մի փախս տա կան նե րի մա սին», իսկ առայժմ ար ձա նագ րում են, որ նրանց 
վե րա դար ձը հայ րե նիք թոյլ տա լիս նկա տի կ’առ նուեն շա հագր գիռ երկր նե րի 
տնտե սա կան եւ քա ղա քա կան պայ ման նե րը135: Հաս կա նա լի է, որ ըստ էու թե ան 
փախս տա կան նե րի հար ցը սրա նով փա կուե լու էր: Ար դիւ քում Հա յաս տա նի ու 
հա յե րի հար ցում թուր քե րի բա ցար ձա կա պէս բո լոր պայ ման ներն ըն դու նե լուց 
յե տոյ Հոկ տեմ բե րի 13ին Կար սում կնքուեց այդ չա րա բաս տիկ պայ մա նա գի րը, 
սահ ման նե րի հար ցում փաս տա ցի կրկնե լով Մոս կուա յի Պայ մա նա գի րը, իսկ 
14րդ յօ դուա ծով «1918 – 1920 թթ. պա տե րազ մի փախս տա կան նե րի մա սին» հա-
մա ձայ նագ րի ստո րագ րու մը ձե ւա կեր պուեց անո րոշ «վեց ամ սուայ ըն թաց քում» 
ար տա յայ տու թե ամբ136: 10րդ յօ դուա ծով ամ րագր ւում է Մոս կուա յի Պայ մա նագ-
րի 8րդ յօ դուա ծը, որով կող մե րը պար տա ւոր ւում էին թոյլ չտալ իրենց տա րածք
նե րում այն պի սի կազ մա կեր պու թիւն նե րի կամ խմբե րի գո յու թիւ նը, որոնք պայ
մա նա ւո րուող կող մե րի դէմ պայ քա րէ լու նպա տակ ու նէն 137:

Ցա ւօք, վեր լու ծա բան նե րը Մոս կուա յի եւ Կար սի՝ հա մա պա տաս խա նա-
բար 8րդ եւ 10րդ յօ դուած նե րին քիչ են անդ րա դառ նում կամ առ հա սա րակ չեն 
անդ րա դառ նում, մինչ դեռ դրանք յե տա գա յում լուրջ ազ դե ցու թիւն են ու նե ցել 
Թուր քի ա յին սահ մա նա մերձ հայ կա կան բնակ չու թե ան ճա կա տագ րի վրայ՝ 
անուղ ղա կի օ րէն ազ դե լով նա եւ Թուր քի ա յում մնա ցած հա յե րի գո յա տեւ մա նը:

Հա յե րի hնա րա ւոր «հա կա թուր քա կան քա րոզ չու թիւն»ը կան խե լու թուր-
քա կան մտա հո գու թիւն նե րը նոր չէ ին: Յան ցա գործ նե րի սո վո րա կան վարքն է 
տու ժա ծի հա ւա նա կան հա կա դար ձու մը կան խար գե լե լը: Նոյ նիսկ 1917ին, երբ 
դեռ հայ կա կան պե տա կա նու թիւն չկար, իսկ Ցե ղաս պա նու թիւ նից փրկուած հա-
յու թե ան բե կոր նե րը դե ռեւս որե ւէ հանգ րուան չու նէ ին, այդ հե ռան կա րը հան-
գիստ չէր տա լիս թուր քե րին: Դե ռեւս 1918ի Մար տի 3ին Բրեստ Լի տովս կում 
կնքուած Հաշ տու թե ան Պայ մա նագ րում, որով Ռու սաս տա նը Թուր քի ա յին էր զի-
ջել ոչ մի այն պա տե րազ մի ըն թաց քում գրա ւուած «Թուր քա Հա յաս տա նը», այ լեւ 
«Ռու սա Հա յաս տա նի» զգա լի մա սը՝ Կար սի Մար զը` 30 հզ. կմ. քառ. տա րած քով, 

134 РГАСПИ. Ֆ. 298, Ց. 1, Գ. 108, Թթ. 8 – 11 (Барсегов, էջ 544), – http://genocide.ru/lib/barseghov/
responsibility/v2-1/1229-1261.htm#1233.

135 РГАСПИ, Ֆ. 298, Ց. 1, Գ. 108, ԹԹ. 19 – 22, Պատճեն (Барсегов, էջ 549), – http://genocide.ru/lib/
barseghov/responsibility/v2-1/1229-1261.htm#1238.

136  МИД СССР. Документы Внешней Политики СССР. Т. 4, Москва, «Госполитиздат», 1960 
[ԽՍՀՄ ԱԳՆ, ԽՍՀՄ Ար տա քին Քա ղա քա կա նու թե ան Փաս տաթղ թեր, Հ. 4, «Պէտ քաղ-
հրատ», Մոս կուա, 1962], Էջ 420 – 426 (Барсегов, էջ 556 – 557), – http://genocide.ru/lib/barseg-
hov/responsibility/v2-1/1229-1261.htm#1244.

137 Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թի ւը 1918 – 1920 թթ. (Քա ղա քա կան Պատ մու թիւն), Փաս տաթղ-
թե րի Եւ Նիւ թե րի Ժո ղո վա ծու, «Գի տու թիւ» հրա տա րակ չու թիւն, Երե ւան, 2000, էջ 393:
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յա տուկ կէտ կար, որով Ռու սաս տա նը պար տա ւոր ւում էր իր տա րած քում «ցրել 
հա յե րից բաղ կա ցած ռազ մա կան մի ա ւո րում նե րը», ինչ պէս նա եւ «հա կա թուր
քա կան քա րոզ չու թիւն վա րող հայ կա կան կազ մա կեր պու թիւն նե րը»: Բրեստ 
Լի տովս կի պայ մա նագ րով «հա յե րից բաղ կա ցած ռազ մա կան մի ա ւո րում նե
րը» ցրե լը պար տա ւո րեց նե լուց յե տոյ թուր քա կան բա նակ նե րը մտան Կով կաս 
եւ հայ բնակ չու թե ան նկատ մամբ փաս տա ցի ցե ղաս պա նա կան գոր ծո ղու թիւն-
նե րը շա րու նա կուե ցին ներ կա յիս Ադր բե ջա նի եւ Հա յաս տա նի տա րածք նե րում: 
Թուր քերն իրենք էին զի նա թա փում իրենց բա նա կին մատ չե լի բո լոր հա յե րին՝ 
զու գա հե ռա բար զի նե լով կով կա սե ան թուր քե րին: Դրանք ան նա խա դէպ ծա-
ւալ նե րի հա սան 1918ի Մա յի սին Այսր կով կա սի երեք ժո ղո վուրդ նե րի՝ հա յե րի, 
վրա ցի նե րի եւ կով կա սե ան թուր քե րի (յե տա գա յի ադր բե ջան ցի նե րի) կող մից 
իրենց ան կախ հան րա պե տու թիւն նե րի ստեղ ծու մը հռչա կե լուց յե տոյ: 1918 – 20ի 
ըն թաց քում Հա յաս տա նում եւ Ադր բե ջա նում հա մա րեա չեն դա դա րել ազ գա մի-
ջե ան հայ-թուր քա կան կռիւ նե րը, որոնց ըն թաց քում Ադր բե ջա նում հայ կա կան 
կո տո րած ներն իրա կա նաց նում էին օս մա նե ան եւ կով կա սե ան թուր քա կան հա-
մա տեղ բա նակ նե րը՝ տե ղի մահ մե դա կան բնակ չու թե ան օգ նու թե ամբ: «Հա կա
թուր քա կան քա րոզ չու թե ան» կան խու մը կար ծէք հայ կա կան նոր ճնշում նե րի 
ծրա գիր լի նէր:

«…ԱՄԷՆ ԿՈՂՄ ՄԵՐ ՀԱՄԱՐ ՓԱԿ Է,  
ՍԿՍԱԾ ԽՈՐՀՐԴԱՅԻՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻՑ…»:  
(ՌՈՒՍ-ԹՈՒՐՔԱԿԱՆ ԴԱՇԻՆՔԸ ԼՈԶԱՆԻ ԽՈՐՀՐԴԱԺՈՂՈՎՈՒՄ)

Չանդ րա դառ նա լով այն հար ցին, թէ ինչ պէս Քե մա լին յա ջո ղուեց ռու սա-
կան զէն քով հար կադ րել Եւ րո պա յին վե րա նա յել Սեւ րի Պայ մա նա գի րը եւ Թուր-
քի ա յի հետ յա րա բե րու թիւն նե րը վե րա ձե ւա կեր պել իր՝ Քե մա լի հետ, մաս նա ւոր 
յի շենք մի այն, որ Քե մալ-Լե նին գոր ծո ղու թիւն նե րի հե տե ւան քով Հա յաս տա նի 
եւ թուր քա հա յե րի հար ցը դուրս եկաւ եւ րո պա կան օրա կար գից, իսկ թուր քա-
հա յե րի խնդի րը տե ղա փո խուեց Լո զա նի խորհր դա ժո ղով (1922 Նո յեմ բեր – 1923 
Յու լիս): Ու շագ րաւ է, որ չնա յած Բրի տա նի ան, Ֆրան սի ան եւ Իտա լի ան Ռու-
սաս տա նին հրա ւի րել էին Լո զա նի խորհր դա ժո ղո վի ժա մա նակ մաս նակ ցե լու 
նե ղուց նե րի հար ցի քննար կում նե րին, ռուս նե րից գաղտ նի թուր քեը ջա նում էին 
թոյլ չտալ Ռու սաս տա նի մաս նակ ցու թիւ նը Լո զա նի խորհր դա ժո ղո վին: Այդ մա-
սին 1922ի Նո յեմ բե րի 1ին Ռու սաս տա նի Ար տա քին Գոր ծե րի Ժող կո մի տե ղա-
կալ Մ. Լիտ վի նո վը տե ղե կաց նում է բոլ շի կե ան Քաղ բիւ րո յի ան դամ նե րին138:

Այ նուա մէ նայ նիւ Ռու սաս տա նը մաս նակ ցում է Լո զա նի խորհր դա ժո ղո վի 
քննար կում նե րին: Աւե լի ճիշտ՝ մաս նակ ցում է խորհր դա յին երկր նե րի ներ կա յա-

138 РГАСПИ. Ֆ. 5, Ց. 1, Գ. 1984, Թթ. 2 – 3, Բնօ րի նակ (Барсегов, էջ 590), – http://genocide.ru/lib/
barseghov/responsibility/v2-1/1262-1296.htm#1283.
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ցուց չու թիւ նը՝ ի դէմս Ռու սաս տա նի, Ուկ րա ի նա յի եւ Վրաս տա նի պա տուի րակ-
նե րի: Ո՛չ Խորհր դա յին Հա յաս տա նը, ո՛չ խորհր դա յին յի շե ալ երկր նե րի հա մար 
աշ խա տող հա յազ գի որե ւէ դի ւա նա գէտ խորհր դա յին պա տուի րա կու թե ան կազ-
մում չկար: Հնա րա ւոր է՝ դա թուր քե րի պա հանջն էր, եւ «խորհր դա յին ին տեր-
նա ցի ո նա լիզ մը» կրկին ընկր կել էր թուր քա կան նա ցի ո նա լիզ մի առաջ: Մյոս 
կող մից՝ Լո զա նի խորհր դա ժո ղո վում պի տի քննար կուեր նե ղուց նե րի հար ցը եւ 
Խորհր դա յին երկր նե րի ներ կա յա ցուց չու թիւ նը կազ մուել էր Սև ծո վե ան աւա զա-
նի երկր նե րի պա տուի րակ նե րից: Խորհր դա յին Ռու սաս տա նի ու ժե րով յաղ թած 
Թուր քի ան այդ խորհր դա ժո ղո վին ամէն կերպ խան գա րում էր խորհր դա յին 
երկր նե րի պա տուի րա կու թե ա նը, ինչ ման րա մասն ներ կա յա ցուած է 1922 – 1923ին 
Թուր քի ա յում Խորհր դա յին Ռու սաս տա նի դես պան Ս. Արա լո վի «Խորհր դա յին 
դի ւա նա գե տի յու շէ րը. 1922 – 1923» գրքում, «Թուր քի ան Լո զա նի խորհր դա ժո-
ղո վում» գլխում139: Ճիշտ է՝ Արա լո վը խորհր դա յին պա տուի րա կու թե ան մե-
կու սա ցու մը փոր ձում է բա ցատ րել Թուր քի ա յի կա ռա ւա րու թե ան՝ Մուս տա ֆա 
Քե մա լին ընդ դի մա դիր խմբի, մաս նա ւո րա պէս վար չա պետ Ռա ուֆ բէ յի գոր ծու-
նե ու թե ամբ, բայց իրա կա նում Մոս կուա յի պա տուի րա կու թե ան մե կու սաց ման 
հա մար ջան քեր չէր խնա յում թուր քա կան պա տուի րա կու թե ան ղե կա ւար Իս մէթ 
Ինէ օ նիւն: Մոս կուա յին մե կու սաց նելն, ան շուշտ, Թուր քի ա յի ընդ հա նուր կա ռա-
ւա րու թե ան ծրա գիրն էր, չնա յած այն ահ ռե լի օգ նու թե ա նը, որ տրա մադ րել էր 
Ռու սաս տա նը ողջ Թուր քա կան քե մա լա կան շարժ ման ըն թաց քում: Յոյն վեր-
լու ծա բան Նե ոկ լիս Սար րի սի ու սում նա սի րու թե ան հա մա ձայն մի այն յոյ նե րի 
դէմ պա տե րազ մի եր կու տա րի նե րի ըն թաց քում Ռու սաս տա նի օգ նու թե ան գու-
մա րը գե րա զան ցել է Թուր քի ա յի տա րե կան բիւ ջեն եւ եր կու տա րուա ռազ մա-
կան ծախ սե րը: Տրա մադ րուած զէն քը՝ տաս նե ակ հա զա րա ւոր ատր ճա նակ ներ, 
300 մլն փամ փուշտ, եր կու կոր ծա նիչ եւլն, եւ 20.000 հա կա գազ. «յա վա նա բար 
նրա յա մար, որ Թո փալ Օս մա նի աւա զա կա խում բը (Մուս տա ֆա Քե մա լի մաս-
նա ւոր հո վա նա ւո րու թիւ նը վա յե լող ավա զա կա խումբ – Հ. Խ.), ինչ պէս մնա ցած 
շրւջան նե րում գոր ծող աւա զա կախմ բե րը, չտու ժեն Պոն տո սի յոյն ժո ղովր դին 
«ծխի տա լու» [հրկի զե լու] ժա մա նակ»140 : Իզուր էր Խորհր դա յին Ռու սաս տա-
նի դես պա նը թուր քե րին անընդ հատ յի շեց նում իրենց ահ ռե լի օգ նու թե ան մա-
սին: Մոս կուա յի թի կուն քում, առանց սեւ ծո վե ան երկր ներ Ռու սաս տա նի, ՈՒկ-
րա ի նա յի եւ Վրաս տա նի պա տուի րակ նե րի, մշա կուել էր Թուր քի ա յի կող մից 
Սեւ ծո վը ար տա սահ մա նե ան ռազ մա նա ւե րի առաջ բա ցե լու հա մա ձայ նա գիր՝ 
առանց նոյ նիսկ տե ղե ակ պա հե լու խորհր դա յին պա տուի րակ նե րին: Երբ 1923ի 

139 Аралов С. Էջ 158 – 205.
140 Հղւում է Çetinoğlu Sait.  Lenin Yönetimindeki Bolşeviklerin Milli Mücadele’ye katkıları üzerine, 

2018 – 10 – 29, – https://hyetert.org/2018/10/29/lenin-yonetimindeki-bolseviklerin-milli-mucadel-
eye-katkilari-uzerine/(հա յե րեն թարգ մա նու թիւ նը տես Չե թի նօղ լու Սա յիթ, Լե նի նի ղե կա-
վա րու թյամբ բոլ շև իկ նե րի աջակ ցու թյունն Ազ գայ նա կան շարժ մա նը»: 2018/11/08, –  http://
akunq.net/am/?p=62970&fbclid=IwAR0S_-XOK_unTEkQ1AtxegaeSNlK8xB0naa_ 6AfzEFjsD-
jrsFY7PxPwuWlg) (այ ցե լու թիւ նը՝ 10. 11. 2018).
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Փետ րուա րին ընդ հա տուած Լո զա նի խորհր դա ժո ղո վի մաս նա կից նե րը վերսկ-
սե ցին քննար կում նե րը եւ հու լի սի 24ին Լո զա նում Թուր քի ա յի հետ ստո րագ-
րուեց հաշ տու թե ան պայ մա նա գիր, մի ա ժա մա նակ ըն դու նուեց նե ղուց նե րի մա-
սին Խորհ րա դա յին Ռու սաս տա նի թի կուն քում հա մա ձայ նե ցուած մի ջազ գա յին 
կոն վեն ցի ան, Խորհր դա յին Ռու սաս տա նը նոյ նիսկ պաշ տօ նա պէս չտե ղե կա-
ցուեց այդ մա սին: Վերսկ սուած քննար կում նե րին Խորհր դա յին Ռու սաս տա նը 
տե ղե կա ցաւ մի այն Իտա լի ա յում Խորհր դա յին Ռու սաս տա նի դես պան, Լո զա նի 
խորհր դա ժո ղո վում Խորհր դա յին Ռու սաս տա նի պա տուի րակ Ն. Ն. Վո րովս կու 
հա ղոր դու մից: Սա կայն վեր ջինս մա յի սի 10-ին սպա նուեց Լո զա նում նախ կին 
ցա րա կան բա նա կի սպա Մօ րիս Կոն րա դիի կող մից (վեց ամիս անց Շուեյ ցա-
րա կան դա տա րա նը նրան ար դա րաց րեց՝ սպա նու թիւ նը գնա հա տե լով որ պէս 
բոլ շե ւի կե ան չա րա գոր ծու թիւն նե րի դէմ իրա ւա ցի պա տիժ), եւ վերսկ սուած 
խորհր դա ժո ղո վի մաս նա կից նե րը նոյ նիկս չանդ րա դար ձան այդ սպա նու թե-
ա նը: Այդ պէս էլ դաշ նա կից Թուր քի ա յի կող մից որևէ ար ձա գանք չստա նա լով՝ 
Ռու սա տանն օգոս տո սի 14-ին սուս ու փուս ստո րագ րեց կոն վեն ցի ան:

Լո զա նի խորհր դա ժո ղո վից հա յե րը, այդ թւում Խորհր դա յին Հա յաս տա-
նը սպա սե լիք ներ ու նէ ին: Չնա յած խորհր դա ժո ղո վին հա յե րը Պո ղոս Նու բա րի 
գլխա ւո րու թե ամբ ազ գա յին պա տուի րա կու թիւն ու նէ ին, Խորհր դա յին Հա յաս-
տա նը չէր կա րող նրանց մի ջո ցով ներ կա յաց նել իր ակն կա լիք նե րը: Մի ա ժա մա-
նակ Պո ղոս Նու բա րի պա տուի րա կու թիւ նը չէր կա րող հան դես գալ Խորհր դա յին 
Հա յաս տա նի անու նից: Խորհր դա յին Հա յաս տա նի բոլ շե ւիկ ղե կա ւա րու թե անն, 
իհար կե, հե տաքրք րում էր Թուր քի ա յի տա րած քում մնա ցած հա յե րի վի ճա կը: 
Նրանք, ան շուշտ, լաւ գի տե ին, թէ ինչ աղե տա լի վի ճա կում են յայտ նուել այդ 
մար դիկ:

Խորհր դա յին Հա յաս տանն այդ փու լում այ լեւս նոյ նիկս ձե ւա կան ան կախ 
հա րա պե տու թիւն չէր: 1922ի Մար տի 12ին Հա րա ւա յին Կով կա սի երեք հան րա-
պե տու թիւն նե րը մի ա ւո րուել էին եւ ձե ւա ւո րել Անդր Կով կա սի Խորհր դա յին 
Դաշ նա յին Սո ցի ա լիս տա կան Հան րա պե տու թիւն: Ռու սա կան Կո մու նիս տա կան 
(բոլ շե ւի կե ան) Կու սակ ցու թե ան (ՌԿ(բ)Կ) Անդր ֆե դե րա ցի ա յի Երկ րա մա սա յին 
Կո մի տէի քար տու ղա րը Ալեք սանդր Մի աս նի կովն (Մի աս նի կե ան) էր: Խորհր-
դա ժո ղո վից առաջ, 1922ի Նո յեմ բե րի 15ին նա անհ րա ժեշտ է հա մա րում դի մել 
Խորհր դա յին Ռու սաս տա նի (դե ռեւս ԽՍՀՄ չկար) ղե կա վա րու թե ա նը՝ Ստա-
լի նին, Լե նի նին եւ Չի չե րի նին, խնդրե լով նրանց հա շուի առ նել Թուր քի ա յում 
մնա ցած հա յե րի աղէ տա լի վի ճա կը եւ խորհր դա ժո ղո վին պաշտ պա նել նրանց 
շա հե րը. «Պատ մա կան ձե ւա ւո րուած պայ ման նե րի հե տե ւան քով հա յե րի եւ 
թուր քե րի մի ջեւ յա րա բե րու թիւն նե րը ծայ րա յեղ թշնա մա կան են: Ուս տի Կ. Պօլ
սի հա րիւր յի սուն հա զար հայ բնակ չու թիւ նը, եւ յի սուն հա զա րի հաս նող Թրա
կի ա յի հայ կա կան գա ղու թը, այդ տա րածք նե րը Թուր քի ա յին հաս նե լու դէպ
քում, տագ նա պած են իրենց գո յու թե ան հա մար: Կ. Պօլ սի հա յե րի մէջ ներ կայ 
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պա հին շատ մեծ խու ճապ կայ, շա տե րը քա ղա քից հե ռա նում են: Հա յե րի պաշ
տօ նա կան ներ կա յա ցու ցիչ ներ են պա տուի րա կուել Անդր կով կա սի Մի ու թե նա
կան Խոր հուրդ եւ Խորհր դա յին Հա յաս տան, քննար կե լու հա մար թուր քա հա յե
րի շա հե րի պաշտ պա նու թիւ նը բա նակ ցու թիւն նե րի ժա մա նակ ներ կա յաց նե լու 
հար ցե րը: Մին չեւ հի մայ Ան տան տի ձեռ քին գոր ծիք եղած [թուր քա հա յե րը] 
այժմ ետ են շրջուել նրա նից եւ իրենց ճա կա տա գի րը կա պում են Խորհր դա յին 
Ռու սաս տա նի հետ: Անդ րերկր կո մը գտնում է, որ ինչ պէս հա յե րի աշ խա տա ւո
րա կան շեր տե րի շա հե րի, այն պէս էլ Խորհր դա յին իշ խա նու թե ան նկատ մամբ 
ար տա սահ մա նե ան հայ կա կան գա ղութ նե րի հա մակ րան քը նուա ճե լու հա մար, 
պէտք է ըն դա ռաջ գնալ Թուր քի ա յի, Եւ րո պա յի, Ամե րի կա յի աշ խա տա ւոր հայ 
բնակ չու թե ան տար բեր շեր տե րի ու խմբե րի այս տրա մադ րու թե ա նը: Ուս տի, 
ել նե լով Ամե րի կա յի, Բուլ ղա րի ա յի եւ Կ. Պօլ սի մեր ըն կեր նե րի ցան կու թիւ նից, 
ինչ պէս նա եւ թուր քա հա յե րի պաշ տօ նա կան շրջա նա կա նե րի յայ տա րա րու
թիւն նե րից, Անդ րերկր կո մը խնդրում է ՌԿԿ ԿԿին (Ռու սաս տա նի Կո մու նիս տա
կան Կու սակ ցու թե ան Կենտ րո նա կան Կո մի տէ – Հ. Խ.) մի ջոց ներ ձեռ նար կել

1) Որ պէս զի ՌՍՖՍՀը (Ռու սաս տա նի Սո վե տա կան Ֆե դե րա տիւ Սո ցի ա
լիս տա կան Հան րա պե տու թիւն – Հ. Խ.) Քե մա լա կան Թուր քի ա յին բա րե կա մա
բար ներ կա յաց նի Թուր քի ա յի, իսկ առա ջի կա յում նա եւ Կ. Պօլ սի եւ Թրա կի ա յի 
աշ խա տա ւոր հայ բնակ չու թե ան կե ան քի եւ ու նե ցուած քի պաշտ պա նու թե ան 
[խնդի րը],

2) Որ պէս զի Լո զա նում մեր պա տուի րա կու թիւ նը, դրա առի թը լի նե լու 
դէպ քում, հան դէս գայ Թուր քի ա յի, Եւ րո պա յի եւ Ամե րի կա յի աշ խա տա ւոր հա
յե րի պաշտ պա նու թե ամբ, նկա տի ու նէ նա լով, որ Ան տան տի կող մից Թուր քի ա
յի եւ Խորհր դա յին Ռու սաս տա նի դէմ իրենց իմ պե րի ա լիս տա կան պայ քա րում 
քայ լեր են ձեռ նարկ ւում հա յե րին օգ տա գոր ծե լու,

3) Որ պէս զի Կ. Պօլ սից եւ ու րիշ վայ րե րից մին չեւ յի սուն հա զար հայ ար
հես տա ւոր ներ հնա րա ւո րու թիւն ստա նան իրենց ու նե ցուած քով վե րաբ նա
կուե լու Ռու սաս տա նի եւ Անդր կով կա սի տար բեր քա ղաք նե րում, քան զի նրանք 
խա ղա ղու թե ան եւ հո վա նա ւո րու թե ան են ձգտում խորհր դա յին հան րա պե տու
թիւն նե րում: Սոյն թուի Նո յեմ բե րի 15, №193/Վ. ՌԿԿ Երկր կո մի քար տու ղար Մի
աս նի կով»141:

Դա տե լով Լո զա նից Չի չե րի նի ու ղար կած գրու թիւն նե րից, Խորհր դա յին 
պա տուի րա կու թիւ նը ոչ մի այն չի անդ րա դար ձել Մի աս նի կե ա նի առա ջարկ նե-
րին, այ լեւ շա րու նա կել է ամէն ինչ անել օգ նե լու դաշ նա կից Թուր քե րին «հայ-
կա կան գլխա ցա ւան քից» շա հե կան դուրս գա լու: Դա՝ չնա յած ողջ խորհր դա-
ժո ղո վի ըն թաց քում Չի չե րի նի բո լոր բո ղոք նե րին այն մա սին, որ «Թուր քե րը 
խո րա մանկ դա ւա ճան ներ են…, պէտք է բա ցա յայտ գրել թուր քե րի եր կե րե սա

141 РГАСПИ, Ֆ. 5. Ց. 2. Գ. 108. Թթ. 3 – 3 շրջ., – (Барсегов, էջ 593), – http://genocide.ru/lib/barseg-
hov/responsibility/v2-1/1262-1296.htm#1285.
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նու թե ան մա սին, պատ ռել նրանց դի մա կը»142, որ «մեր ապա գայ յա րա բե րու
թիւն նե րը Թուր քի ա յի հետ շատ բարդ են լի նե լու…»143, որ «քե մա լա կան նե րը 
եր կե րե սա նի օ րէն օգտ ւում են մեր [խորհր դա յին պա տուի րա կու թե ան – Հ. Խ.] 
մե կու սա ցուա ծու թիւ նից»144 եւն.:

Ա. Մի աս նի կյա նի այս նա մակ-խնդրան քը պայ մա նա ւո րուած էր Թուր-
քի ա յում աղէ տա լի վի ճա կում մնա ցած հա յե րի՝ Խորհր դա յին Հա յաս տան տե-
ղա փո խուե լու բազ մա թիւ խնդրանք նե րով: Խորհր դայ նաց ման առա ջին տա րի-
նե րին Խորհր դա յին Հա յաս տա նի իշ խա նու թիւն նե րը կար ծեք թէ շատ զգա յուն 
էին վե րա բե րում հայ րե նի քի՝ հայ ժո ղովր դին մնա ցած փոքր հա տուա ծում հա-
ւաք վե լու եւ գո յա տեւ ման հնա րա ւո րու թիւն ու նէ նա լու նրանց եւ փախս տա կան 
հա յե րի աղեր սան քին: Ար տա սահ մա նում Հա յաս տա նի խորհր դայ նաց ման դէմ 
սկսուած լայն քա րոզ չու թե ա նը դի մա կա յե լու, Խորհր դա յին Հա յաս տա նի մար-
դա սի րա կան բնոյ թի քա րոզ չու թե ան եւ թէ իս կա պէս դժբախտ մարդ կանց օգ-
նե լու նկա տա ռում նե րով Ա. Մի աս նի կե ա նը անընդ հատ խօ սում եւ գրում էր 
փախս տա կան նե րի ներ գաղ թի պատ րաս տա կա մու թե ան մա սին, հա ւաս տի-
աց նում էր, որ «Խորհր դա յին Հա յաս տա նը այն կա յանն է, որն ապա հո վում է 
հա յի ֆի զի կա կան գո յու թիւ նը, հայ աշ խա տա ւո րի ազա տու թիւ նը եւ բա րե կե ցու-
թիւ նը»145: Իրա կա նում թէ Խորհր դա յին Հա յաս տա նի հնա րա ւո րու թիւն ներն էին 
չա փա զանց սուղ, թէ նրա ինք նու րոյ նու թիւնն էր շատ փոքր այդ ծա ւա լի խնդի-
րը քիչ թէ շատ ար մա տա կան լու ծե լու հա մար: Ողջ 1921ի ըն թաց քում եւ 1922ի 
սկզբնե րին Հա յաս տան էին տե ղա փոխ վել մի այն 9.000 մարդ146, գլխա ւո րա պէս 
Մի ջա գետ քից՝ Բրի տա նա կան օգ նու թե ամբ, որոնց դժուա րու թե ամբ ըն դու նե-
լուց յե տոյ Խորհր դա յին Հա յաս տա նի կա ռա վա րու թիւ նը խնդրել էր բրի տա-
նա ցի նե րին դա դա րեց նել հա յե րի տե ղա փո խու թիւ նը147: 1923ին Խորհր դա յին 
Հա յաս տա նը կա րո ղա ցել է ըն դու նել մի այն 953 մար դու148: Դա ար դէն Լո զա նի 
խորհր դա ժո ղո վի տա րին էր, որում քննարկ ւում էր նա եւ հայ փախս տա կան նե-
րի տե ղա ւոր ման խնդի րը: Մի ա ժա մա նակ Խորհր դա յին Հա յաս տանն ար դէն 
կորց րել էր նոյ նիսկ յա րա բե րա կան ինք նու րոյ նու թիւ նը, քա նի որ այն ար դէն 

142 МИД СССР, Документы Внешней Политики СССР, Москва, «Госполитиздат», Т. VI, 1962 
[ԽՍՀՄ ԱԳՆ, ԽՍՀՄ Ար տա քին Քա ղա քա կա նու թե ան Փաս տաթղ թեր, «Պէտ քաղհ րատ», 
Հ. VI, Մոս կուա, 1962], էջ 69 – 74, (Барсегов, էջ 597), – http://genocide.ru/lib/barseghov/respon-
sibility/v2-1/1262-1296.htm#1291.

143 РГАСПИ. Ֆ. 5. Ց. 1. Գ. 1985. ԹԹ. 56 – 58 (Барсегов, էջ 598), – http://genocide.ru/lib/barseghov/
responsibility/v2-1/1262-1296.htm#1292.

144 РГАСПИ. Ֆ. 5, Ց. 1, Գ. 1988, ԹԹ. 37 – 38 (Барсегов, էջ 608), –  http://genocide.ru/lib/barseghov/
responsibility/v2-1/1297-1330.htm#1305.

145 Մե լիք սե թէ ան Հ. Ու., Հայ րե նիք-սփիւռք առն չու թիւ նե րը եւ հայ րե նա դար ձու թի ւը (1920  – 1980), 
Երե ւան, «Երե ւա նի Հա մալ սա րա նի հրա տա րակ չու թիւ», 1985, էջ 55:

146 Անդ, էջ 86:
147 Անդ, էջ 84 – 85:
148 Անդ, էջ 105:



Գ. ԹՈՒՐՔ-ՌՈՒ ՍԱ ԿԱՆ ՊԱ ՏԵ ՐԱԶ ՄԸ ՀԱ ՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ԴԷՄ…430

առան ձին, ին քու րոյն եր կիր չէր նոյ նիսկ տե սա կա նօ րէն, այլ 1922ի գար նա նից 
կազ մում էր Անդր ֆե դե րա ցի ա յի մաս, եւ երկ րին վե րա բե րող որո շում ներն այ-
նու հե տեւ կա յաց վում էին խորհր դա յին Ադր բե ջա նի, Վրաս տա նի եւ Հա յաս տա-
նի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի մի ջո ցով, եւ սկզբուն քօ րէն հա մար վում էր ԽՍՀՄի մաս, 
չնա յած ԽՍՀՄը իրա ւա պէս դեռ կազ մա ւո րուած չէր:

Լո զա նը, իհար կե, գի շա տիչ նե րի հա ւաք էր հա մա րեա բո լոր իմաստ նե-
րով: Այլ խնդիր նե րին չանդ րա դառ նա լով բա ւա կան է ասել, որ բո լոր երկր նե րի 
ներ կա յա ցու ցիչ նե րը 1922ի Դեկ տեմ բե րի 14ին բե րա նը ջուր առաջ, լուրջ դէմ քե-
րով լսում էին թուր քա կան պա տուի րա կու թե ան ղե կա վար Իս մէթ Ինէ օ նի ւի «բա-
ցատ րու թիւն նե րը» Կի լի կի ա յի հա յա թա փու թե ան մա սին, «…Հա յե րը Կի լի կի ան 
լքե ցին մին չեւ ֆրան սի ա ցի նե րի հե ռա նա լը, հե տե ւա բար՝ մին չեւ թուր քա կան 
բա նա կի գա լը, եւ նրանք այդ պէս արե ցին հա կա ռակ նրա, որ թուր քա կան իշ խա
նու թիւն նե րը խոր հուրդ էին տա լիս եւ պնդում, որ նրանք մնան իրենց բնա կա
րան նե րում: …այդ բնակ չու թիւ նը հար կադ րուած գնաց իր կամ քին հա կա ռակ, 
քա ղա քա կան նպա տակ ներ հե տապն դող յե ղա փո խա կան կո մի տեի շնոր հիւ»149: 
Լուրջ դէմ քե րով նստած այդ մարդ կան ցից շա տերն էին այս կամ այն ձե ւով մաս-
նա կից իրա կան դէպ քե րին, եւ քա ջա տե ղե ակ էին նա եւ, որ Թուր քի ա յում շա րու-
նակ ւում են Կի լի կա յում ջար դե րից փրկուած հա յե րի հե տապն դում նե րը: Բայց 
Լո զա նում ըն թա նում էր ձեռք բե րում նե րի բա ժան ման սրբա զան արա րո ղու թիւն, 
որի մի մասն էլ հայ ժո ղովր դի եւ Հա յաս տա նի զո հա բե րու թիւնն էր:

Յայտ նի է, որ 1922 – 1923ին Ան տան տի երկր նե րը քե մա լա կան Թուր քի ա-
յի հետ Լո զա նի Խորհր դա ժո ղո վում պի տի քննար կէ ին հայ փախս տա կա նու թե-
ա նը իր հայ րե նի քում հա ւա քուե լու նպա տա կով «Հայ կա կան Օջախ» ստեղ ծե լու 
հար ցը: Թուր քերն, ան շուշտ, յա մա ռօ րէն դի մադ րել են, եւ նրանց այս հար ցում 
օգ նել են այն ժա մա նակ իրենց դաշ նա կից բոլ շե ւիկ նե րը, ով քեր պնդում էին 
այդ քննարկ մանն իրենց մաս նակ ցու թե ան անհ րա ժեշ տու թիւ նը: Խորհր դա յին 
Ռու սաս տա նի Ար տա քին Գոր ծե րի ժող կոմ Գե որ գի Չի չե րի նը դժգո հում էր, որ 
«Լո զա նի Խորհր դա ժո ղո վին Ռու սաս տա նը, Ուկ րա ի նան եւ Վրաս տա նը ար
տամ ղուած են հայ կա կան հար ցի քննար կու մից, մինչ դեռ մի այն նրանց մաս
նակ ցու թե ամբ կա րող է տե ղի ու նէ նալ այդ հար ցի բա րե յա ջող լու ծու մը: Ես պա
տիւ ու նեմ Ձեզ տե ղե կաց նե լու, որ Ռու սաս տանն ու Ուկ րա ի նան մտա դիր են 
իրենց տա րածք նե րում նկա տե լի քա նա կու թե ամբ հայ փախս տա կան ներ բնա
կեց նել…»150: Այդ մաս նակ ցու թիւ նը, սա կայն, բա ցա ռա պէս հա յե րի դէմ էր: Մոս-
կուա յի եւ Կար սի պայ մա նագ րե րում հայ փախս տա կան նե րի՝ հայ րե նիք վե րա-

149 Армянский Вопрос На Лозанской Коференции. Извлечения Из Протололов. Перевод  М. Т., 
С Пред. П. Макинцяна, Тифлис, Заккнига, 1926. – VIII, 36 էջ [Հայ կա կան Հար ցը Լո զա նի 
Կոն ֆե րան սում: Հա տուած ներ Ար ձա նագ րու թիւ նե րից: Թարգմ. Մ. Տ., Պ. Մա կին ցե ա նի 
Նա  խա բա նով, Թիֆ լիս, 1926], էջ 21:

150 МИД СССР, Документы Внешней политики СССР, Том 6, Москва, Госкомиздат, 1962, էջ 
165–166, 166 –167. նաեւ՝ РГАСПИ,  Ֆ. 5, Ց. 1, Գ. 1988, թ. 109 (հրատարակուել է Барсегов Ю.  
Հտր. 2, մաս 1, էջ 610, 611, 612):
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դառ նա լու հարցն առ կախ թող նե լուց յե տոյ, նրանց յա ջող ւում է այն տա պա լել 
նա եւ Լո զա նի Պայ մա նագ րի ըն դու նե լիք պար տա ւո րու թիւն նե րից:

Դեռ մին չեւ Լո զա նի Խորհր դա ժո ղո վը, 1921ի Մար տի Մոս կուա յի, եւ Հոկ-
տեմ բե րի՝ Կար սի պայ մա նագ րե րով ար դէն իսկ ամ րագ րուել էր, որ Թուր քի ա-
յում մնա ցած հա յե րը կա րող են տե ղա փո խուել Կով կաս (այ սինքն՝ շա րու նա կել 
հե ռա նալ իրենց հայ րե նի քից), իսկ առ նուազն Ռու սաս տա նի եւ Այսր կով կա սի 
տա րած քից նրանք չեն կա րող վե րա դառ նալ իրենց հայ րե նիք: Մաս նա ւո րա-
պէս Մոս կուա յի Պայ մա նագ րի 12րդ յօ դուա ծով Թուր քի ա յի մա սը հան դի սա ցող 
այն տա րածք նե րից, որոնք մին չեւ 1918 թ. հան դի սա նում էին Ռու սաս տա նի տա-
րածք, ցան կա ցած բնա կիչ կա րող էր ազա տօ րէն լքել Թուր քի ան եւ տե ղա փո-
խել իր ու նե ցուած քը կամ դրա ար ժէ քը (հաս կա նա լի է, որ խօս քը քրիս տո նե-
այ բնակ չու թե ան, գլխա ւո րա պէս՝ հա յե րի մնա ցորդ նե րի մա սին էր): Թուր քիա 
տե ղա փո խուե լու նոյն իրա ւուն քը տա րած ւում էր մի այն Բա թու մի բնակ չու թե-
ան վրայ, որի նկատ մամբ իրա ւունք նե րը Թուր քի ան այ դու հե տեւ յանձ նում էր 
Վրաս տա նին151: Կար սի Պայ մա նագ րի քննար կում նե րում 1915 – 18ի հայ փախս-
տա կան նե րի հարցն առ հա սա րակ չի քննարկ ւում, իսկ «1918 – 1920ի պա տե րազ-
մի փախս տա կան նե րի մա սին» հա մա ձայ նագ րի ստո րագ րու մը Կար սի Պայ-
մա նագ րի 14րդ յօ դուա ծով ձե ւա կերպ ւում է անո րոշ «վեց ամ սուայ ըն թաց քում» 
ար տա յայ տու թե ամբ152:

1922ի Դեկ տեմ բե րի 12ին ազ գա յին փոք րա մաս նու թիւն նե րի հար ցը Լո-
զա նում քննար կող յանձ նա ժո ղո վի նիս տին Մեծ Բրի տա նի ա յի արտ գործ նա-
խա րար լորդ Քըր զը նի կող մից հայ կա կան «ազ գա յին օջա խի» գա ղա փա րը 
քննար կե լուն խորհր դա յին պա տուի րա կու թիւ նը չի մաս նակ ցել, բայց մաս նա ւոր 
քննար կում ներ է ու նե ցել թէ՛ թուր քա կան, թէ՛ հայ կա կան ազ գա յին պա տուի րա-
կու թիւն նե րի հետ: Խորհր դա յին պա տուի րա կու թե ան ղե կա վար Չի չե րի նի նա-
մակ նե րից մէ կից այն պի սի տպա ւո րու թիւն է ստեղծ ւում, որ բոլ շե ւիկ ներն ու զում 
էին վրէժխն դիր լի նել հա յե րի «դժուար բոլ շե ւի կա ցու ման» պատ ճա ռով: Ահա 
այդ նա մա կը. «Գ. Չի չե րի նը Մ. Լիտ վի նո վին. Լո զան, 1922, Դեկ տեմ բե րի 24: 
Յար գե լի ըն կեր, Հայ կա կան Հար ցը հա սել է վճռա կան պա հի: Եր կու շաբ թի կամ 
Երեք շաբ թի լի նե լու է յանձ նա ժո ղո վի որո շիչ նիս տը: Երէկ ինձ մօտ էր Հա մա
հայ կա կան ֆիլ հայ կա կան լի գա յի պա տուի րա կու թիւ նը: Նրանց նա խա գա հու
թիւ նը բաղ կա ցած է շուէյ ցա րա ցի նե րից, Ժնե ւի պրո ֆե սոր Նա ուիլ լի գլխա ւո
րու թե ամբ: Նա խա գա հու թիւ նը չորս ան ձով ինձ մօտ էր, ջերմ շնոր հա կա լու թիւն 
էին յայտ նում Խորհր դա յին Ռու սաս տա նի կող մից հա յե րին ցու ցա բե րա ծի հա

151 Ու շագ րաւ է, որ Թուր քի ան եր բեք չքննար կեց Հա յաս տա նի տա րած քում մնա ցող մահ մե-
դա կան բնակ չու թե ան տե ղա փոխ ման հար ցը, չնա յած շա րու նակ պնդում էր, որ հա յե րի ու 
մահ մե դա կան նե րի խա ղաղ հա մա կե ցու թե ան հար ցը հնա րա ւոր է բա ցա ռա պէս մի ա տարր 
տա րածք ներ ու նէ նա լու պա րա գա յում: Թուր քի ա յին, իհար կէ, խիստ հար կա ւոր էր այդ տա-
րածք նե րում մահ մե դա կան բնակ չու թիւն պա հել:

152 МИД СССР, Документы Внешней политики СССР, Том 4, Москва, Госкомиздат, 1960, էջ 
420–426. Նաեւ Барсегов, էջ 556-557:
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մար, եւ յա մա ռօ րէն խնդրում էին մեր մի ջամ տու թիւ նը հա յե րի հա մար ազ գա
յին օջախ ստեղ ծե լու օգ տին: Հա յե րի ճա կա տա գի րը ողջ աշ խար հում կեն դա
նի ցա ւակ ցու թիւն է յա րու ցում. նրանց ազ գա յին օջախ յատ կաց նե լու՝ Լո զա նին 
ներ կա յա ցուած խնդրագ րի օգ տին ողջ աշ խար հից հինգ մի լի ոն ստո րագ րու
թիւն է հա ւա քուել: Մի այն Ռու սաս տանն է կա րող իր միջ նոր դու թե ամբ օգ նել 
մնա ցած հայ ժո ղովր դին, քա նի որ մի այն Ռու սաս տա նին կը յա ջո ղուի հաս նել 
հայ կա կան օջա խի ստեղծ մա նը: Ես ասա ցի, որ Ռու սաս տա նին, նե ղուց նե րից 
զատ, այլ հար ցե րից օտա րել են: Ու րեմն թող այդ ճա շը եփող ներն էլ այն ու տեն: 
Հա յե րը տա ռա պում են, որով հե տեւ Ան տան տան նրանց իր գոր ծիքն է դարձ րել: 
Մին չեւ հի մայ Քեր ման շա հում, Թաւ րի զում եւ Կա րա դա ղի լեռ նե րում Անգ լի ան 
զի նում է դաշ նակ նե րին խորհր դա յին հան րա պե տու թիւն նե րի դէմ, ու րեմն թող 
Անգ լի ան էլ փո խյա տու ցի նրանց, ում օգ տա գոր ծում է: Հա յերն այդ ամէ նին հա
մա ձայ նուե ցին, բայց այլ ելք չէ ին տես նում: Ես ասա ցի, որ եթէ չյա ջո ղուի հայ
կա կան օջախ ստեղ ծել, ապա պէտք կը լի նի հայ փախս տա կան նե րին բա ժա նել 
տար բեր երկր նե րի մի ջեւ: Մենք կ’ու սում նա սի րենք, թէ որ քան մարդ կա րող 
ենք բնա կեց նել հա րա ւա յին Ռու սաս տա նում: Ըն կեր Ռա կովս կին ասաց, որ 
որոշ քա նա կու թիւն կա րե լի է բնա կեց նել Ուկ րա ի նա յում:

Այ սօր առա ւօ տե ան ինձ մօտ էր Նո րան տուն կե ա նը153: Նա ասում է, որ 
դաշ նակ ներն ար դէն շատ հնա զանդ են, յե տաձ գել են հին կու սակ ցա կան հա
շիւ նե րը եւ իրենց հետ ձեռք ձեռ քի են աշ խա տում: Նրանք, իբ րեւ թէ, հի մայ 
հի ա ցած են հա յե րի հա մար Խորհր դա յին Ռու սաս տա նի արած նե րից եւ դա
դա րել են պայ քա րէլ խորհր դա յին իշ խա նու թե ան դէմ: Ես Նո րան տուն կե ա նին 
կրկնե ցի, որ Մոս կուա յում կը քննար կենք հայ փախս տա կան ներ ըն դու նե լու 
քա նա կի եւ տե ղա ւոր ման ուայ րի հար ցե րը: Նա կաս կած ներ ու նէր, որ հա յե րը 
կա րող են յար մա րուել ցուրտ կլի մա յա կան պայ ման նե րին: Հայ կա կան Հար ցը 
շատ է յու զում Անգ լի ա յի եւ Ամե րի կա յի հա սա րա կա կան կար ծի քը: Ֆրան սի ա
յում դրա նկատ մամբ բա ցար ձա կա պէս ան տար բեր են: Հենց այդ հար ցի շուրջն 
էր Ֆրան սի ա յի եւ Անգ լի ա յի ու ժեղ տա րա կար ծու թիւ նը: Քըր զը նը յանձ նա ժո
ղո վում իրեն բնո րոշ կոպ տու թե ամբ կշտամ բեց թուր քե րին, ասե լով. «Մին չեւ 
պա տե րազ մը Թուր քի ա յում 3 մի լի ոն հայ կար, հի մայ մնա ցել է 150 հա զա րը: 
Որ տե՞ղ են մնա ցած նե րը: Մի՞թէ ինք նաս պան են եղել»: Խիստ մի ջա դէպ եղաւ, 
որից յե տոյ Թա նը (թուր քա կան կա ռա վա րա կան թերթ – Հ. Խ.) յօ դուած տպագ
րեց Անգ լի ա յի դէմ: Քըր զը նի վրայ ճնշում են գոր ծադ րում ամէ նա տար բեր անգ
լի ա կան ըն կե րու թիւն ներ եւ Ամե րի կա յի Մի ա ցե ալ եկե ղե ցի նե րը: Իս մէ թը154 ոչ 
մի դէպ քում թոյլ չի տայ Հայ կա կան օջա խը: Տես նենք, ինչ դուրս կը գայ սրա
նից: Կո մու նիս տա կան ող ջոյ նով՝ Չի չե րին»155:

153 Գաբ րի էլ Նո րա տուն կե ան, Հայ կա կան Ազ գա յին Պա տուի րա կու թե ան ղե կա վար Լո զա նի 
խորհր դա ժո ղո վում:

154 Իս մէթ Ինէ օ նիւ  –  Լո զա նի խորհր դա ժո ղո վում թուր քա կան պա տուի րա կու թե ան ղե կա վա-
րը, Թուր քի ա յի ապա գայ վար չա պետ:

155 РГАСПИ. Ֆ. 5, Ց. 1, Գ. 1985, ԹԹ. 97 – 98 (Барсегов, էջ 602), – http://genocide.ru/lib/barseghov/
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Այդ պէս էլ որե ւէ կերպ չմի ջամ տե լով հայ փախս տա կան նե րի հա մար 
«ազ գա յին օջա խի» ստեղծ ման գա ղա փա րի պաշտ պա նու թե ա նը, Չի չե րի նը 
1923 Յու նուա րի 10ին Լո զա նից իր տե ղա կալ Լիտ վի նո վին ու րա խու թե ամբ տե-
ղե կաց նում է, որ թուր քե րը շատ յաղ թա կան են ըն թա նում, որ թուր քե րի բո լոր 
յա ջո ղու թիւն նե րը պայ մա նա ւո րուած են ռուս-թուր քա կան դա շին քով, որ թուր-
քերն ըն դու նում են այդ փաս տը156, եւ որ «Դաշ նա կից նե րը դա դա րել են հա յե րի 
հա մար ազ գա յին օջախ պա հան ջել: Դաշ նա կից նե րը հա մա ձայ նել են, որ պէս զի 
որ պէս ազ գա յին փոք րա մաս նու թիւն ներ ճա նա չուեն մի այն ոչ մահ մե դա կան
նե րը… (այ սինքն՝ հա յե րի հար ցը մաս նա ւոր չդրուի եւ առ հա սա րակ «հայ» բա-
ռը չյի շա տա կուի – Հ. Խ.): Դաշ նա կից նե րը [փոք րա մաս նու թիւն նե րի հար ցում] 
Թուր քի ա յի հա մար հրա ժա րուել են Ազ գե րի Լի գա յի յա տուկ վե րահս կո ղու
թիւ նից»157: Բա ցար ձա կա պէս ան հաս կա նա լի է, թէ Թուր քի ա յում ցե ղաս պա-
նու թե ան են թար կուած հա յե րից մնա ցած փոք րա թիւ խմբի անվ տան գու թե ան 
նկատ մամբ Ազ գե րի Լի գա յի վե րահս կո ղու թե ան պայ մա նի դուրս մղու մը Լո զա-
նի խորհր դա ժո ղո վի ըն դու նե լիք որո շում նե րից ին չո՞ւ էր այդ պէս ու րա խաց րել 
«բո լոր ճնշուած նե րի պաշտ պան» բոլ շե ւիկ նե րին:

Չնա յած խորհր դա յին պա տուի րա կու թե ան ղե կա վար Չի չե րի նը հայ կա-
կան ազ գա յին պա տուի րա կու թե ան հետ հան դիպ մա նը մեր ժում է «Հայ կա կան 
օջա խի» ստեղծ ման գա ղա փա րին օժան դա կել, պատ րուա կե լով, որ «Ռու սաս
տա նին, նե ղուց նե րից զատ, այլ հար ցե րից օտա րել են», այ նուա մէ նայ նիւ, հենց 
որ օրա կարգ է մտնում թուր քե րին կրկին շատ ան ցան կա լի հայ փախս տա կան-
նե րի՝ հայ րե նիք վե րա դառ նա լու հար ցի քննար կու մը, խորհր դա յին պա տուի րա-
կու թիւ նը «մար տի է նետ ւում»: Ըն դա մէ նը եր կու շա բաթ էր ան ցել «Հայ կա կան 
օջախ»ի ծրագ րի տա պա լու մից: Թուր քե րին լրա ցու ցիչ դի ւա նա գի տա կան օգ-
նու թիւն էր պէտք՝ ինչ պէս թոյլ չտալ, որ հայ փախս տա կան նե րը հայ րե նիք վե-
րա դառ նան: «Նե ղուց նե րից զատ այլ հար ցե րից օտա րուած» խորհր դա յին պա-
տուի րա կու թիւ նը գոր ծի է անց նում, նախ՝ պնդե լով, որ իրենք ան պայ մա՛ն պէտք 
այդ հար ցի քննարկ մա նը մաս նակ ցեն, երկ րորդ՝ իրենք պա տա րաստ են իրենց 
երկ րում ըն դու նել փախս տա կան նե րին: Յու նուա րի 26ին Չի չե րի նը նա մակ է ու-
ղար կում Հայ կա կան ազ գա յին լի գա յի նա խա գահ Նե ւիլ լին, ում եր կու շա բաթ 
առաջ մեր ժել էր մի ջամ տել «Հայ կա կան օջա խի» օգ տին քննար կում նե րին, «տե-
ղե կաց նե լով» նրան, որ չնա յած «Լո զա նի խորհր դա ժո ղո վին Ռու սաս տա նը, Ուկ
րա ի նան եւ Վրաս տա նը ար տամ ղուած են Հայ կա կան հար ցի քննար կու մից», 
սա կայն «մի այն նրանց մաս նակ ցու թե ամբ կա րող է տե ղի ու նէ նալ այդ հար ցի 
բա րե յա ջող լու ծու մը: Ես պա տիւ ու նեմ Ձեզ տե ղե կաց նե լու, որ Ռու սաս տանն ու 

responsibility/v2-1/1297-1330.htm#1297.
156 РГАСПИ. Ֆ. 5, Ց. 1, Գ. 1988, Թթ. 39 – 43, Պատճեն (Барсегов, էջ 609), – http://genocide.ru/lib/

barseghov/responsibility/v2-1/1297-1330.htm#1306.
157 РГАСПИ. Ֆ. 5, Ց. 1, Գ. 1988, Թթ. 52 – 54 (Барсегов, էջ 610), –  http://genocide.ru/lib/barseghov/

responsibility/v2-1/1297-1330.htm#1307.
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Ուկ րա ի նան մտա դիր են իրենց տա րածք նե րում նկա տե լի քա նա կու թե ամբ հայ 
փախս տա կան ներ բնա կեց նել…»158: Լո զա նի խորհր դա ժո ղո վի մաս նա կից նե րը 
Յու նուա րի 27ին հե ռա գիր են ստա նում ԽՍՀՄ Ար տա քին Գոր ծե րի Ժող կո մի 
տե ղա կալ Լիտ վի նո վից այն մա սին, որ ԽՍՀՄը պատ րաստ է հող տրա մադ-
րել փախս տա կան հա յե րի բնա կեց ման հա մար159 (իրա կա նում ԽՍՀՄ մի ա ւոր 
դեռ չկար, 1922ի Դեկ տեմ բե րի 22ին ԽՍՀՄ կազ մա ւոր ման նպա տա կով գու մա
րուած խոր հուրդ նե րի առա ջին հա մա գու մա րում քննա դա տուել էր ԽՍՀՄ կազ
մա ւոր ման փաս տա թուղ թը, մաս նա կից երկր նե րի կող մից չէր ստո րագ րուել, 
յե տաձ գուել էր եւ ու ղար կուել վե րա շա րադր ման – Հ. Խ.): Նոյն Յու նուա րի 27ին 
Լո զա նի խորհր դա ժո ղո վի ռուս-ուկ րա ի նա-վրա ցա կան պա տուի րա կու թիւ նը նո-
տա է յղում խորհր դա ժո ղո վի նա խա գահ նե րին եւ ԱՄՆ պա տուի րա կու թե ա նը. 
«Ռ[ու սա կան]Ու[կրա ի նա կան]Վ[րա ցա կան] պա տուի րա կու թիւ նը, չնա յած այն 
հե ռա ցուած էր խորհր դա ժո ղո վին քննար կուող հա մա րեա բո լոր հար ցե րից, այ
նուա մէ նայ նիւ միշտ գտել է, որ նրանց ներ կա յաց րած երկր նե րը ըստ էու թե ան 
կա րող էին նպաս տել այդ հար ցե րի իրա կան լու ծում նե րին: Լո զա նում Ռու սաս
տա նին եւ նրա դաշ նա կից նե րին հար ցե րի լու ծում նե րից ար տամ ղե լու պատ ճա
ռով լու ծում չստա ցող խնդիր նե ից կա րե լի է, թե րեւս, յի շա տա կել հայ բնակ չու
թե ան ճա կա տագ րի հար ցը:

Ռ[ու սա կան]Ու[կրա ի նա կան]Վ[րա ցա կան] պա տուի րա կու թիւ նը, չնա
յած Լո զա նում նրանց հա մար ստեղ ծուած ոչ նոր մալ իրա վի ճա կի հե տե ւան քով 
իրենց երկր նե րի վրդով մուն քին, անհ րա ժեշտ է հա մա րում խորհր դա ժո ղո վի 
նա խա գահ նե րին տե ղե ակ պա հել, որ Ռու սաս տա նի եւ Ուկ րա ի նա յի կա ռա վա
րու թիւն նե րը նկա տի ու նէն իրենց տա րածք նե րում զգա լի քա նա կու թե ամբ հայ 
փախս տա կան ներ բնա կեց նել, որոնց քա նա կը դեռ պի տի որո շուի: Այս հար ցի 
ման րա մաս նե րը պէտք է քննար կուեն մի կող մից այդ կա ռա վա րու թիւն նե րի, 
մյոս կող մից՝ հա յե րի պա տաս խա նա տու ներ կա յա ցու ցիչ նե րի մի ջեւ:

Ռ[ու սա կան]Ու[կրա ի նա կան]Վ[րա ցա կան] պա տուի րա կու թիւ նը իր 
պարտքն է հա մա րում աւե լաց նել, որ վե րո շա րադ րե ա լի մա սին նա մա կով տե
ղե կաց րել է Լո զա նի խորհր դա ժո ղո վում Ամե րի կե ան առա քե լու թե ա նը եւ այլ 
շա հագր գիռ շրջա նակ նե րի»160:

Խօս քը գնում էր 250.000 փախս տա կան հա յե րի մա սին, բայց այս պատ-
րաս տա կա մու թիւ նը ցու ցա բե րող պա տուի րա կու թիւնն իրա կա նում չգի տէր, թէ 
ինչ պէս են այդ դժբախտ մարդ կանց ըն դու նե լու161:

158 МИД СССР. Документы Внешней Политики СССР, Том VI, էջ 165–166; РГАСПИ, Ֆ. 5, Ց. 1, 
Գ. 1988, Թ. 109, Պատճեն, (Барсегов, էջ 610, – (http://genocide.ru/lib/barseghov/responsibility/
v2-1/1297-1330.htm#1309):

159 РГАСПИ. Ֆ. 5, Ց. 1, Գ. 1988, Թ. 109 (Барсегов, էջ 611 – 612, – (http://genocide.ru/lib/barseghov/
responsibility/v2-1/1297-1330.htm#1310):

160 МИД СССР. Документы Внешней Политики СССР, Том VI, էջ 166–167 (Барсегов, էջ 611, 
– (http://genocide.ru/lib/barseghov/responsibility/v2-1/1297-1330.htm#1309):

161 РГАСПИ, Ֆ. 5, Ց. 1, Գ. 1989, Թթ. 16 – 17 (Барсегов, էջ 613), –  http://genocide.ru/lib/barseghov/
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Բո լոր դէպ քե րում Քե մա լի պա տուի րա կու թե ա նը յա ջո ղուեց հայ փախս-
տա կան նե րի վե րա դար ձի խնդի րը նոյն պէս տա պա լել եւ հա յե րին մնաց Լո-
զա նի Պայ մա նագ րով հաս տա տուած Թուր քի ա յի «Ոչ մահ մե դա կան փոք րա-
մաս նու թիւն նե րի» իրա ւունք նե րի նեղ շրջա նա կը: Սրան հար կա ւոր է առան ձին 
անդ րա դառ նալ: Բայց եր կու խօս քով ար ժի յի շել, որ 250.000 հայ փախս տա կան-
նե րին ըն դու նե լու խորհր դա յին պա տուի րա կու թե ան խրոխտ պատ րաս տա կա-
մու թիւ նը ըն դա մէ նը աւա զի վրայ գրուած յայ տա րա րու թիւն էր: Պայ մա նա գի րը 
ստո րագ րե լուց չորս ամիս անց, 1923ի Նո յեմ բե րի 23ին Չի չե րի նի՝ Ստա լի նին 
գրած նա մա կից պարզ ւում է, որ խորհր դա յին պա տուի րա կու թիւ նը ԽՍՀՄում 
(չնա յած 1922ի Դեկ տեմ բե րի 22ին Խորհր դա յին Հան րա պե տու թիւն նե րի՝ ԽՍՀՄ 
կազ մա ւոր ման նպա տա կով հրա ւի րուած առա ջին հա մա գու մա րում մեր ժուել 
էին ԽՍՀՄ կազ մա ւոր ման աւ տո նո մի զա ցի ա յի ստա լի նե ան սկզբունք նե րը եւ 
պայ մա նագ րի ստո րագ րու մը յե տաձ գուել էր162, այ նու հան դերձ ար դէն շրջա նա-
ռու թե ան մէջ էր մտել ԽՍՀՄ տեր մի նը) Հայ փախս տա կան նե րին վե րաբ նա կեց-
նե լու մա սին խօ սե լիս նկա տի է ու նե ցել, որ վե րաբ նա կեց ման ծախ սե րը պէտք 
է ու րիշ նե րը հո գան, եւ նոյ նիսկ խիստ ծանր պայ ման նե րում յայտ նուած 10.000 
պօլ սա հա յե րի վե րաբ նա կեց ման հա մար ԽՍՀՄը չի կա րող դրա մա կան մի ջոց-
ներ տրա մադ րել.

«ԽՍՀՄ Ար տա քին Գոր ծե րի Ժող կոմ Գ. Չի չե րի նի նա մա կը Ի. Ստա լի նին, 
հայ փախս տա կան նե րին ԽՍՀՄ տա րած քում բնա կեց նե լու հա մա ձայ նու թե ան 
մա սին՝ դրա մա կան ծախ սե րից ազա տուե լու պայ մա նով: 19 Նո յեմ բե րի, 1923

Յար գե լի ըն կեր
Ինձ ու ղար կել են Կոս տան դի նա պօլ սից Կով կաս հա յե րի վե րաբ նա կեց

ման մա սին Ձեզ հաս ցէ ագ րուած Մի աս նի կո վի հե ռա գի րը: Ընկ. Մի աս նի կո վը 
զար մա նում է, որ իրեն յայտ նի չեն 250.000 հայ փախս տա կան նե րի ԽՍՀՄ տա
րած քում ըն դու նե լու Լո զա նում իմ արած առա ջար կի առի թով յա տուկ յանձ նա
ժո ղո վի աշ խա տան քի ար դիւք նե րը: Պատ ճա ռը շատ հա սա րակ է. մենք պայ
ման էինք դրել, որ ծախ սե րը չպէտք է մեր հա շուին լի նեն: Այդ առի թով եկել 
էր ամե րի կե ան եկե ղե ցի նե րի ներ կա յա ցու ցի չը, շատ գոհ էր մեր ըն դու նե լու
թիւ նից, բայց չկա րո ղա ցաւ Ամե րի կա յում այդ նպա տա կի [հա մար] փող գտնել: 
Մենք եր բեք նկա տի չենք ու նե ցել մեզ մօտ հա յեր վե րաբ նա կեց նե լու հա մար 
մեր մի ջոց նե րը ծախ սել: Հի մայ ընկ. Մի աս նի կո վը գտնում է, որ կա րե լի է շուրջ 
10.000 հա յե րի, գլխա ւո րա պէս ար հես տա ւոր նե րի, թոյլ տալ Կով կաս գալ: Նա, 
ի դէպ, անո րոշ գրում է, որ «նրանց մի մա սին հնա րա ւոր է բաշ խել Հա յաս
տա նում եւ Վրաս տա նում»: Իր խօս քե րով այդ ար հես տա ւոր նե րը կա րող են 

responsibility/v2-1/1297-1330.htm#1312.
162 Տե՛ս Гросул Владислав Якимович. Образование СССР (1917–1924 гг.), Издательство ИТРК, 

2012 [Վլադիսլավ Եակիմի  Գրոսուլ, ԽՍՀՄ կազմավորումը(1917–1924 թթ.)] գրքում I съезд 
Советов СССР[«Խորհուրդների առաջին համագումարը»] յոդուածը, – http://leninism.su/
books/3578-obrazovanie-sssr19171924gg.html?showall=&start=9(այցելոթիւնը՝ 21. 12. 2017):
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գո յա տե ւել իրենց մի ջոց նե րով: Իհար կէ, եթէ հնա րա ւո րու թիւն կայ ինչ որ քա
նա կու թե ամբ հայ ներ գաղ թե ալ ներ ըն դու նել, շատ լաւ է, սա կայն այդ ար հես
տա ւոր ներն իրենց մի ջոց նե րով կա րող են մի այն ապ րել, բայց չեն կա րող իրենց 
մի ջոց նե րով տե ղա փո խուել: Ընկ. Մի աս նի կո վի հար ցը նախ եւ առաջ բիւ ջէ
տա յին հարց է: Եթէ դրա հա մար հնա րա ւոր է մի ջոց ներ գտնել՝ շատ լաւ է: Բայց 
ընկ. Մի աս նի կո վը ցոյց չի տա լիս, թէ որ տե՞ղ կա րե լի է գտնել: Կո մու նիս տա կան 
ող ջոյ նով [Չի չե րին]»163: Լո զա նի խորհր դա ժո ղո վի օրե րին հայ փախս տա կան-
նե րի ճա կա տագ րով «մտա հոգ» Չի չե րի նը, շատ լաւ իմա նա լով փախս տա կան-
նե րի աղէ տա լի վի ճա կի մա սին, կուրծք էր ծե ծում, որ մի այն «Ռու սաս տա նի, 
Ուկ րա ի նա յի եւ Վրաս տա նի … մաս նակ ցու թե ամբ կա րող է տե ղի ու նէ նալ այդ 
հար ցի բա րե յա ջող լու ծու մը», բայց խորհր դա ժո ղովն ար դէն աւար տուել էր 
ռուս-թուր քա կան յաղ թա նա կով եւ թուր քա հայ փախս տա կան նե րի, գե րի տա-
րուած եւ թուր քա կան բան տե րում ու աշ խա տան քա յին ճամ բար նե րում տա ռա-
պող հա յե րի խնդիրն ար դէն խորհր դա յին ար տա քին քա ղա քա կա նու թե ան օրա-
կար գից դուրս է գա լիս: Այն այ լեւս դի ւա նա գի տա կան գոր ծիք չէր: Սա, իհար կէ, 
վե րա բե րում է նա եւ խորհր դա ժո ղո վին մաս նա կից Եւ րո պա կան երկր նե րին, 
բայց նախ այդ երկր նե րից Թուր քի ան մի այն խորհր դա յին Ռու սաս տա նի դաշ-
նա կիցն էր, ապա՝ խորհր դա յին Ռու սաս տա նը այդ խորհր դա ժո ղո վին հան դէս 
էր գա լիս նա եւ խորհր դա յին Հա յաս տա նի անու նից:

Յե տա գայում ար դէն որ պէս ԽՍՀՄ հան դէս եկող եր կիրն աւե լի ու աւե լի 
պի տի հե ռա նար թէ՛ տար բեր երկ նե րում դե գե րող հայ փախս տա կան նե րի ճա-
կա տագ րի նկատ մամբ պա տաս խա նատ ւու թիւ նից եւ/կամ իր յայ տա րա րած պա-
տա րաս տա կա մու թիւ նից, թէ՛ Թուր քի ա յում մնա ցած եւ դա ժան հե տապն դում-
նե րի դա տա պար տուած հա յե րի խնդիր նե րից: 1924ի Յու լի սի 21ին Կ. Պօլ սում 
Անդր կով կա սի առեւտ րա յին ներ կա յա ցու ցիչ եւ Հա յաս տա նի Ժող կոմ խոր հի 
ներ գաղ թի լի ա զոր Դ. Շահ վեր դեա նը ՀԽՍՀ Ժող կոմ խոր հին ուղ ղուած զե կու-
ցագ րում խնդրում էր արա գաց նել նա խա տե սուած ներ գաղ թը, քա նի որ «ըստ 
երե ւույ թին գաղտ նի կար գադ րու թե ան հա մա ձայն, այն պի սի ան տա նե լի իրադ-
րու թիւն է ստեղծ վել Անա տո լի ա յում, որ հա յե րը մնալ իրենց տե ղե րը չեն կա րո-
ղա նում եւ ստի պուած հե ռա նում են երկ րից՝ թող նե լով ամէն ինչ… հե ռա նա լիս 
տա ճիկ իշ խա նու թիւ նը ան ցագ րե րի վրայ գրում է՝ երկ րի սահ մա նից հե ռա նա լու 
պայ մա նով… <հա յե րը> դի մում են ինձ, որ պէս զի նրանց ու ղար կեմ Խորհր դա-
յին Հա յաս տան կամ մի որե ւէ ան կիւն Խորհր դա յին Մի ու թիւն, բայց որով հե-
տեւ այդ պի սի հնա րա ւո րու թիւն չկայ, նրանք ընկ նում են զա նա զան ագենտ նե րի 
ձեռ քը, որոնք նրանց ու ղար կում են Ֆրան սիա կամ Աֆ րի կա յի գա ղութ նե րը կամ 
Հա րա ւա յին Ամե րի կա, գլխա ւո րա պէս Ար գեն տի նա»164:

163 АВПР, Ֆ. 04, Ց. 51, Թղթ. 325, Գ. 54958, Թ. 50, Պատճեն (Барсегов, էջ 620 – 621, – http://geno-
cide.ru/lib/barseghov/responsibility/v2-1/1297-1330.htm#1321):

164 Մե լիք սե թէ ան Հ. Ու., Հայ րե նիք-սփիւռք առն չու թիւ նե րը եւ հայ րե նա դար ձու թի ւը, էջ 93 – 94:
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Լո զա նի Պայ մա նագ րի ստո րագ րու մից ըն դա մէ նը մէկ տա րի անց, երբ 
հայ փախս տա կան նե րի տե ղա ւոր ման հարցն ար դէն յանձ նուել էր Ազ գե րի Լի-
գա յի տնօ րի նու թե ա նը եւ դրա նով զբաղ ւում էր փախս տա կան նե րի գծով կո մի-
սար Ֆրի տի ոֆ Նան սէ նը, խորհր դա յին երկր նե րը նոյ նիսկ չէ ին փոր ձում նրան 
օգ նել: Նան սէ նի ջան քե րի մի մասն ուղ ղուած էր փախս տա կան նե րին խորհ դա-
յին Հա յաս տան տե ղա փո խե լուն: 1924ի Օգոս տո սի 22ին Նո րուե գի ա յում ԽՍՀՄ 
դես պան Ա. Քո լոն թա յի՝ Չի չե րի նի ուղ ղուած նա մա կից երե ւում է, որ Նան սէ նը 
ոչ մի կերպ չի հաս կա նում, ար դեօ՞ք ԽՍՀՄը իս կա պէս դէմ չի փախս տա կան նե-
րի տե ղա ւոր մա նը, եւ կա րո՞ղ է ար դե օք ԽՍՀՄը իր վրայ վերց նել գո նէ 4000 հայ 
փախս տա կան նե րի ճա նա պար հա ծախ սը ԽՍՀՄի ներ սում, եթէ իրեն յա ջո ղուի 
նրանց Յու նաս տա նից նա ւով տե ղա փո խել ԽՍՀՄի հա րա ւա յին որե ւէ նա ւա-
հան գիստ, եւ վեր ջա պէս ին չո՞ւ թոյլ չի տա լիս իր ներ կա յա ցուց չին փոր ձել Խորհր-
դա յին Հա յաս տա նում պայ ման ներ գտնել նրանց տե ղա ւոր ման հա մար165: 1924ի 
ըն թաց քում Հա յաս տա նը կա րո ղա ցաւ ըն դու նել մի այն 4167 հա յե րի՝ Յու նաս-
տա նից, Կ. Պօլ սից, Սի րի ա յից, Մի ջա գետ քից եւ Ֆրան սի ա յից: 1925ին Նան սէ նի 
ճա նա պար հոր դու թի ւը Հա յաս տան եւ Խորհր դա յին Հա յաս տա նի իշ խա նու թիւն-
նե րի հետ հար ցի քննար կու մը նոյն պէս չի մօ տեց նում ԽՍՀՄ տա րած քում հայ 
փախս տա կան նե րին ըն դու նե լու հար ցի լու ծու մը166: Հա զիւ թէ Նան սէնն իմա-
նար, որ ԽՍՀՄը իրա կա նում բո լո րո վին մտա դիր չէր նոր փախս տա կան ներ 
ըն դու նել, եւ Խորհր դա յին Հա յաս տա նում նոյ նիսկ բարձ րա ձայն քննարկ ւում էր 
մինչ այդ հաս տա տուած փախս տա կան նե րից ազա տուե լու հար ցը: 1923ին Երե-
ւա նում հրա տա րա կուող Հա յաս տա նի Սո վե տա կան Սո ցի ա լիս տա կան Հան
րա պե տու թյան Տնտե սա կան Լրա բեր ռու սա լե զու պար բե րա կա նում Խորհր դա-
յին Հա յաս տա նի յայտ նի պե տա կան դէմ քե րից մէ կը` Ար տա շես Կա րի նե ա նը167 
գրում է. «Դաշ նակ ցա կան իշ խա նու թիւ նը ձգտել է «մի աս նա կան» եւ «ազ գա յին 
հա ւա քա կան Հա յաս տա նի», ոչն չաց րել է ոչ հայ կա կան տար րե րին եւ եւ խրա
խու սել է Հա յաս տա նում ազ գի «հա ւա քու մը»: Փոքր եւ աղ քատ երկ րում հայ
կա կան տար րը բազ մաց նե լով, նա ժո ղովր դա կան զան գուած նե րին կե րակ րել 
է նոր, թուր քահայ կա կան տա րածք նե րի գրաւ ման պատ րան քա յին յոյ սե րով... 
Այս ռո մա տիզ մը չա փա զանց ու ժեղ է: Ժո ղովր դա կան զան գուած նե րի, յատ կա
պէս ան հող փախս տա կան նե րի մի ջա վայ րում այն շա րու նա կում է մնալ որ պէս 
ամէ նա զօր, գե րիշ խող գա ղա փար: Հենց այդ պատ ճա ռով էլ Հա յաս տա նում ագ
րա րա յին հար ցի լու ծու մը հան դի սա նում է Խորհր դա յին քա ղա քա կա նու թե ան 
հիմ նա կան հար ցը: <...> Անհ րա ժեշտ է հո ղա յին հար ցի լուծ ման եւ ազ գայ նա
կան ռո մա տի կա յի վերջ նա կան յաղ թա հար ման ար մա տա կան հար ցադ րում: 
Պէտք է այժմ եւեթ յայ տա րա րել, որ Հա յաս տա նում կամ Հա յաս տա նին կից 

165 Նոյն:
166 Սարգ սյան Ա., Լա լա յան Յու., Ֆրի տյոֆ Նան սե նի ծննդյան 135ամյա կին. Հայ ժո ղովր դի 

մեծ բա րե կա մը, Բան բեր Հա յաս տա նի ար խիւ նե րի, Երե ւան, 1996, թիւ 1 (98), էջ 3 – 56:
167 Ար տա շես Կա րի նե ան, 1923 – 24՝ Հա յաս տա նի Կենտ գործ կո մի նա խա գա հի տե ղա կալ, 

1924 – 28՝ նա խա գահ, յե տա գա յում՝ բռնա դա տուած:
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շրջան նե րում հող ստա նա լու բո լոր յոյ սերն անի րա կա նա նա լի են: Հա յաս տա նը 
հո ղա յին ֆոնդ բո լո րո վին չու նի: Թուր քի ա յից հող ստա նա լու մա սին մանր բուր
ժուա կան ռո ման տիկ նե րի հիւ սած բո լոր հա շիւ նե րը բո լո րո վին ան հիմն պատ
րանք ներ են: Այդ պի սի կա ցու թե ան մէջ կա րող է լի նել մի այն մի ելք եւ մի ու ղի, 
այն է՝ հո ղա յին կնճռի լու ծու մը Խորհր դա յին Ֆե դե րա ցի ա յի շրջա նակ նե րում: 
Հա յաս տանն այժմ մե կու սա ցած եւ ինք նամ փոփ հո ղա յին մի ա ւոր չէ: Նա հրա
ժա րուել է «Ազ գա յին պե տու թե ան» գա ղա փա րից եւ կա մա ւոր մտել Խորհր դա
յին հա մայ նա վար մի ու թե ան մէջ: Ահա այս պատ ճա ռով նա կա րող է խնդրել 
խորհր դա յին մյոս հան րա պե տու թիւն նե րից, որ պէս զի իրենց ազատ հո ղա յին 
ֆոն դից տան որոշ տա րա ծու թիւն եւ դրա նով աջակ ցեն հո ղա յին կնճռի լուծ
մա նը Հա յաս տա նում: Այդ պի սի հո ղեր քիչ չեն Հիւ սի սա յին Կով կա սում, Դո նի 
շրջա նում եւ Կու բա նում: 300.000 հա յե րի ցրու մը Խորհր դա յին Մի ու թե ան հսկա
յա կան տե րի տո րի ա յի վրայ աւե լի հեշտ խնդիր է, քան թէ սո ված ու քայ քա
յուած Հա յաս տա նում: Այդ փախս տա կան նե րի ցրու մը Հա յաս տա նը կ’ազա տի 
նրան խեղ դող ծանր բե ռից: Այդ ցրու մը վերջ նա կա նա պէս հիմ քի մէջ կը խեղ դի 
եւ կը սպա նի ազ գայ նա կանռո ման տիկ գա ղա փա րա խօ սու թե ան վե րա կանգն
ման բո լոր փոր ձե րը եւ ամուր պա տուան դան կը ստեղ ծի Մեր ձա ւոր Արե ւել քի 
ժո ղո վուրդ նե րի մի ու թե ան հա մար: <...> Հենց մի այն փախս տա կան նե րի թի ւը 
Հա յաս տա նում հաս նում է 300.000ի... Պէտք է վե՛րջ տալ Հա յու թե ան հա ւաք ման 
գա ղա փա րին Հա յաս տա նում, մի գա ղա փար, որ մին չեւ այժմ էլ ապ րում է ժո
ղովր դա կան զան գուած նե րի գի տակ ցու թե ան մէջ…Այդ գա ղա փա րը յատ կա պէս 
վտան գա ւոր է իր ծպտուած ռո ման տիկազ գայ նա կան ձե ւով: Դրա դէմ պէտք է 
պայ քա րէլ ոչ մի այն վե րա ցա կանգա ղա փա րա կան ձե ւե րով, այ լեւ Հա յաս տա
նում հո ղա յին հար ցի գործ նա կան լու ծու մով: Այս խնդրի լու ծու մը կա րե ւոր է ինչ
պէս բարդ ու վտան գա ւոր ծած կոյ թով հայ կա կան ռո մա տիկ ազ գայ նա կա նու թե
ան յաղ թա հար ման, այն պէս էլ գիւ ղատն տե սու թե ան զար գաց ման հա մար»168: 
Ու շագ րաւ է, որ Կա րի նե անն առա ջար կում է «Ռու սաս տա նում ցրել» Հա յաս տա
նում գտնուող յատ կա պէս «300.000 արեւմ տա հայ փախս տա կան նե րին»: Բոլ շե-
ւի կե ան տրա մա բա նու թե ամբ թուր քա հայ փախս տա կան նե րին «Հա յաս տա նից 
աք սո րե լով» կը վե րա նար «ազ գայ նա կան ռո ման տի կա յի» վտան գը եւ «ամուր 
պա տուան դան կը ստեղ ծուէր Մեր ձա ւոր Արե ւել քի ժո ղո վուրդ նե րի մի ու թե ան 
հա մար»: Կա րի նե ա նը 1921ի Սեպ տեմ բե րից մին չեւ 1922ի վեր ջե րը եղել էր Հայ-
կա կան ՍՍՀ կա ռա վա րու թե ան դի ւա նա գի տա կան ներ կա յա ցու ցի չը Ստամ բու-
լում՝ հիմ նա կա նում «Հայ րե նա դար ձու թե ան» կազ մա կերպ ման հար ցե րով: Նա, 
իհար կէ, լաւ գի տէր թուր քա հա յե րի` «ժո ղովր դա կան զան գուած նե րի գի տակ-

168 А. К. Восстановлнение сельского хозяйства в Армении и задачи Советской власти, Эко но-
мический Вестник СРРА, Издание «Управления Уполномоченнего Наркомфина Ф.С.С.Р.З в 
Армении», Эриван, 1923, Номер 3 – 4 [Ա. Կ. Գյո ղատն տե սու թե ան վե րա կանգ նու մը Հա յաս-
տա նում ու Խորհր դա յին իշ խա նու թե ան խնդիր նե րը, ՀՍՍՀ Տնտե սա կան Լրա տու, հրա-
տա րակիչ՝ Անդր Կո ու կա սյան ֆե դե րա ցի ա յի ֆի նանս նե րի Ժո ղովր դա կան կո մի սար նե րի 
լի ա զօր վար չու թիւն, Էրի ւան, 1923, թիւ 2 – 3], էջ 52 – 55:
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ցու թե ան մէջ» Խորհր դա յին Հա յաս տա նում ապաս տա նե լու «ազ գայ նա կան ռո-
ման տի կա յի» մա սին եւ իր յօ դուա ծով «փա կում էր թե ման». սա կա ւա հող Խորհր-
դա յին Հա յաս տա նը ոչ մի այն չի կա րող նոր թուր քա հա յե րի ըն դու նել, այլ պի տի 
ծրագ րի եղա ծին ցրե լու հնա րա ւո րու թիւն նե րը: 1918 – 1920ին աշ խա տած լի նե լով 
Մոս կուա յում՝ ՌՍՖՍՀի Ստա լի նի կող մից ղե կա վա րուող Ազ գու թիւն նե րի Ժո-
ղովր դա կան Կո մի սա րի ա տին կից Հայ կա կան Գոր ծե րի Կո մի սա րի ա տում, նա, 
ան շուշտ, լաւ գի տէր թուր քա հայ փախս տա կան նե րի նկատ մամբ բոլ շե ւի կե ան 
Ռու սաս տա նի մտադ րու թիւն նե րը: Կա րի նե ա նի այս յօ դուա ծով նա եւ զգա լի օ րէն 
հաս կա նա լի է դառ նում «հայ կա կան ազ գայ նա կա նու թե ան» նկատ մամբ բոլ-
շե ւի կե ան մտա հո գու թիւ նը, որոն ցից առ նուազն մէ կը «պա պե նա կան հո ղե րը» 
վե րա դարձ նե լու կամ առ նուազն «պա պե նա կան հո ղեր» վե րա դառ նա լու թուր-
քա հա յե րի ձգտման հնա րա ւո րու թիւնն էր: Ար դիւ քում 1925ին Խորհր դա յին Հա-
յաս տան հայ ներ գաղ թե ալ նե րի թի ւը կազ մել է մի այն 5016 մարդ, որից մի այն 
201 ըն տա նիքն (780 մարդ) էր Թուր քի ա յից169:

Ստո րեւ ներ կա յա ցուող աղյո սա կից երե ւում է 1921 – 1925ի մի ջա կայ քում 
խորհր դայ նա ցուած Հա յաս տան ներ գաղ թած հա յե րի թի ւը՝ ըն դա մէ նը 19.688 
մարդ170՝ Լո զա նում խոս տա ցուած 250.000ի փո խա րէն:

Տա րե թի ւ Որ տե ղից են ներ գաղ թել Ըն տա նիք նե րի 
թի ւը

Ըն դա մէ նը՝ 
մարդ

1921 Մի ջա գետ քից 3000

1922 Մի ջա գետ քից, Իրա նից, 
Կ. Պօլսից եւ այլ վայ րե րից 2001 6552

1923 Վա նից, Իրա նից  
եւ այլ վայ րե րից 258 953

1924 Յու նաս տա նից, Կ. Պօլ սից  
եւ Սի րի ա յից 783 4167

1925 Յու նաս տա նից, Կ. Պօլ սից, 
Միջա գետ քից եւ այլ վայ րե րից 1459 5016

Ըն դա մէ նը 4501 19.688

Իսկ 1926ի Յու նուա րի 21ին Հա յաս տա նի Ժող կոմ խոր հը որո շում կա յաց-
րեց հայ րե նա դար ձու թիւ նը ժա մա նա կա ւո րա պէս դա դա րեց նե լու մա սին171: Յա-
ջորդ տա րի՝ 1927ի Մա յի սի 23ին, օրէնք ըն դու նեց Թուր քի ա յի կա ռա վա րու թիւ նը, 
ըստ որի բո լո րը, ով քեր «ազա տագ րա կան պայ քա րի» տա րի նե րին երկ րի տա-
րած քում չեն եղել, ինչ պէս նա եւ Լո զա նի խորհր դա ժո ղո վից՝ 1923ից մին չեւ սոյն 
որո շու մը ըն դու նե լը եղել են ար տա սահ մա նում, քա ղա քա ցի ու թիւն չեն ստա նում: 

169 Մե լիք սե թէ ան Հ. Ու., Հայ րե նիք-սփիւռք առն չու թիւ նե րը եւ հայ րե նա դար ձու թի ւը, էջ 99:
170 Սարգ սե ան Հ. Գ., Արեվմ տա հա յե րի գաղ թը Արե ւե յան Հա յաս տան 1915 թվա կա նից յե-

տոյ, էջ 18 (http://www.armin.am/images/menus/2410/H_Sargsyan.pdf) (Վեր ջին այ ցե լու թիւ նը 
19. 10. 2017):

171 Անդ, էջ 108:
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Սա բո լո րո վին հա կա ռակ էր Լո զա նում Թուր քի ա յի ստան ձած պար տա ւո րու թիւն-
նե րին: Պայ մա նագ րի 31-րդ յօ դուա ծով Թուր քի ան լքած բո լոր քա ղա քա ցի նե րը 
պայ մա նա գիրն ու ժի մէջ մտնե լուց ան մի ջա պէս յե տոյ իրա ւունք էին ստա նում 
իրենց թուր քա կան քա ղա քա ցի ու թիւ նը վե րա կան գե լու172: 1927ի մա յի սի 23ի օրէն-
քով դա դար ձաւ անհ նար: Դեռ դրա նից առաջ, 1923ի Սեպ տեմ բե րին Թուր քի-
ա յում հա յե րի վե րա դար ձը կան խար գե լող առան ձին օրէնք էր ըն դու նուել, որով 
ար գե լուել էր Կի լի կի ա յից եւ «Արե ւե լյան նա հանգ նե րից» ար տա գաղ թած բո լոր 
հա յե րի վե րա դար ձը Թուր քիա: Ար դիւ քում հա յե րը ոչ կա րող էին վե րա դառ նալ, 
ոչ կա րող էին քա ղա քա ցի ու թիւն վե րա կանգ նել: Այս պի սով հայ փախս տա կան-
նե րի բա ցար ձակ մե ծա մաս նու թիւ նը մնա ցել էր «օդում կա խուած»՝ ԽՍՀՄը Հայ 
ներ գաղ թե ալ նե րի առաջ դռնե րը փա կել էր, հայ րե նիք՝ Արեւմ տե ան Հա յաս տան 
կամ Կի լի կիա վե րա դառ նա լու իրա ւունք չու նէ ին, իսկ 1927ից յե տոյ զրկուել էին 
նա եւ իրա ւա կան փաս տագ րու մից՝ քա ղա քա ցի ու թիւ նից:

Քա ղա քա ցի ու թիւ նից զրկուե լը հայ աք սո րա կան նե րի եւ փախս տա կան-
նե րի հա մար մեծ հա րուած էր: Իրա ւա կան իմաս տով նրանց բա ցար ձակ մե-
ծա մաս նու թիւ նը որե ւէ երկ րի քա ղա քա ցի չէր, իսկ «ան քա ղա քա ցի» մար դիկ՝ 
ապար տիդ նե րը լրա ցու ցիչ բեռ էին իրենց ապ րած երկր նե րում: Այդ երկր նե րի 
զգա լի մա սում, յատ կա պէս Եւ րո պա յում, նոյ նիսկ օգ նու թիւնն էր հաս ցէ ագր ւում 
ըստ այս կամ այն երկ րի քա ղա քա ցի նե րի: Ապար տիդ նե րի հա մար շատ դռներ 
էին փակ՝ կրթու թիւն, առող ջա պա հա կան ծա ռա յու թիւն ներ, տե ղա շար ժուե լու 
իրա ւունք…Մի այն 1951ին ՄԱ Կը ըն դու նեց փախս տա կան նե րի կար գա վի ճա կի 
մա սին Ժնե ւի, եւ 1954ին՝ ապատ րիդ նե րի կար գա վի ճա կի մա սին կոն վե նի ցի-
ա նե րը: Քա ղա քա ցի ու թիւ նը հա մա րուեց թէ պար տա կա նու թիւն, թէ իրա ւունք: 
Սրան ցով մարդ կանց ար գե լուեց կա մա ւոր հրա ժա րուել քա ղա քա ցի ու թիւ նից՝ 
մին չեւ նոր երկ րի քա ղա քա ցի ու թիւն ստա նա լը, ինչ պէս նա եւ ար գե լուեց կա մա-
յա կա նօ րէն քա ղա քա ցի ու թիւ նից զրկե լու իրա ւուն քը: Բայց մինչ այդ հայ փախս-
տա կան նե րը եւ ար տաք սուած նե րը պէտք է իրենք լու ծում ներ գտնէ ին իրենց 
ապ րած երկր նե րի իշ խա նու թիւն նե րի բա րի կամ քը շա հե լու:

Այո, Թուր քի ա յում մնա ցած եւ այլ երկր նե րում դե գե րող փախս տա-
կան հա յե րին ԽՍՀՄից, այդ թւում Խորհր դա յին Հա յաս տա նից օգ նու թիւն չէր 
սպաս ւում: Կ. Պօլ սում մնա ցած հա յերն սկսել էին դա հաս կա նալ: Յղում անե-
լով Խորհր դա յին Հա յաս տան պաշ տօ նա կան օրա թեր թի թիւ 225ը, Կ. Պօլ սում 
հրա տա րա կուող Առա ւօտ օրա թեր թի 1924, թիւ 165ի «Աղ տը Սու տով Չի Մաք-
րուիր» վեր նագ րով յօ դուա ծում դա ռը դժգո հու թիւն կայ Խորհր դա յին Հա յաս-
տա նի նախ կին վար չա պետ Ալեք սանդր Մի աս նի կե ա նի նկատ մամբ, ով 10.000 

172 ARTICLE 31. Persons over eighteen years of age, losing their Turkish nationality and obtaining 
ipso facto a new nationality under Article 30, shall be entitled within a period of two years from 
the coming into force of the present Treaty to opt for Turkish nationality (TREATY OF PEACE 
WITH TURKEY SIGNED AT LAUSANNE, JULY 24, 1923, –  http://wwi.lib.byu.edu/index.php/
Treaty_of_Lausanne):
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հայ գաղ թա կան նե րի՝ Հա յաս տան տե ղա փո խե լու հա մար Ամե րի կե ան Կար-
միր Խա չի կող մից հա ւա քած գու մա րի եւ ջան քե րի մա սին Սեպ տեմ բե րի 29ին 
Երե ւա նում տե ղի ու նե ցած մի ժո ղո վում ասել է. «Ըն կեր ներ, այդ հան գա նա կու
թիւ նը մեր օգ տին չէ, այլ Ռու բէն փա շա նե րի ու Ահա րո նե ան նե րի գրպա նի հա
մար… Ահա րո նե ան ներն այ լեւս մի ջոց չու նէն ապ րե լու, եւ Նու բար փա շա ներն 
իրենց մի ջոց նե րը ոչ թէ նրանց են տա լիս, այլ Թէ քէ ե ան նե րին եւ նման մարդ
կանց…» Թեր թը աւե լաց նում է, որ սրանք ամէ նը իրա կա նու թիւ նը կեղ ծի քով, 
սու տով պղտո րե լու եւ արա տա ւո րե լու նպա տակ ու նէն173: Մէկ այլ հա մա րում էլ 
Առա ւօ տի յօ դուա ծա գի րը գրում է, թէ «ամէն կողմ մեր հա մար փակ է, սկսած 
Խորհր դա յին Հա յաս տա նից, ուր ըն կեր Մա կին ցե ա նը մեր երեսն ան գամ տես
նել չի ու զում»174: «Ըն կեր Մա կին ցե անն» այդ պա հին Կ. Պօլ սում գտնուող Անդր-
ֆե դե րա ցի ա յի դի ւա նա գի տա կան ներ կա յա ցուց չու թիւ նում աշ խա տող Պօ ղոս 
Մա կին ցե անն էր: 1919 – 20ին ՌԽՖՍՀ լու սա ւո րու թե ան Ժող կո մա տի ազ գա յին 
փոք րա մաս նու թիւն նե րի բաժ նի վա րիչ, իսկ 1920 – 21ին` Հա մա ռու սաս տա նեան 
Ար տա կարգ Յանձ նա ժո ղո վի ազ գա յին փոք րա մաս նու թիւն նե րի մա մու լի բիւ-
րո յի վա րիչ աշ խա տած Մա կին ցե ա նը լաւ գի տէր թուր քա հա յե րի նկատ մամբ 
ԽՍՀՄի դիր քո րո շու մը: Նա իս կա պէս ոչն չով չէր կա րող օգ նել այդ մարդ կանց, 
եթէ նոյ նիսկ կա մէ նար: Չնա յած իր ողջ բոլ շե ւի կե ան նուի րուա ծու թե ա նը, Մա-
կին ցե ա նը 1937ին, ստա լի նե ան բռնաճն շում նե րի շրջա նում Թիֆ լի սում ձեր բա-
կա լուել է «աջ տրոց կիստ, նա ցի ո նա լիստ» մե ղադ րան քով եւ 1938ին գնդա կա-
հա րուել Երե ւա նում:

Կ. Պօլ սի հա յե րը հաս կա ցել էին, որ Խորհր դա յին Հա յաս տա նի հետ յոյ-
սեր չպէտք է կա պել, սա կայն Թուր քի ա յում մնա ցած եւ հա լա ծանք նե րից թաք-
նուող, թշուառ գո յու թե ան մատ նուած, Կ. Պօլ սի հա յե րի հետ կապ չու նե ցող գա-
ւա ռա հա յե րի մէջ դե ռեւս յոյ սեր կա յին, որ ԽՍՀՄը եւ Խորհր դա յին Հա յաս տա նը 
սպա սում է իրենց: Սե բաս տի ա յի հա յու թիւ նը Թուր քի ա յի բան տում գտնուող 
Գէ որգ Հա լա ջե ա նի ջան քե րով իրենց ըն դու նե լու խնդրան քով հա մար ձակ ւում 
է դի մել Խորհր դա յին Հա յաս տա նի կա ռա վա րու թե ա նը: Այդ մա սին իր բան տա-
յին օրագ րում 1926ի Յու նի սի 15ին գրա ռում ու նի ին քը` Հա լա ջե ա նը. «Առա ջին 
ան գամ է, որ գա ւա ռա հա յու թիւ նը ուղ ղա կի եւ հա ւա քա բար կը դի մի Խորհր դա
յին կա ռա վա րու թե ան` խնդրե լու, որ ար տօ նու թիւն տրուի սե փա կան ծախ քե
րով Հա յաս տան տե ղա փո խուե լու... Աղեր սա գիրտե ղե կա գի րը ստո րագ րուած 
է 238 հայ րե նա կից նե րու կող մէ: Այ սօր, Յու նի սի 15, կէ սօ րէ վերջ թուրք ծա նօ թի 
մի ջո ցով մը ղրկուե ցաւ Պօ լիս, յանձ նուե լու հա մար Անդր կով կա սի առեւտ րա
կան ներ կա յա ցու ցիչ պ<արոն> Շահ վեր դե ա նին: Իմ կող մէ առան ձին նա մակ 
մը գրե ցի պ. Շահ վեր տե ա նին եւ խնդրե ցի, որ յա նուն բա նուոր գիւ ղա ցի նե րու 

173 Առա ւօտ Օրա թերթ, Կ. Պօլիս, 1924, թիւ 165: http://tert.nla.am/archive/NLA%20TERT/Ara-
vot%20KPolis/1924/1924 (165).pdf.

174 Առա ւօտ Օրա թերթ, Կ. Պօլիս, 1924, թիւ 176: http://tert.nla.am/archive/NLA%20TERT/Ara-
vot%20KPolis/1924/1924(176).pdf.
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շա հե րու պաշտ պա նու թե ան եւ Խ. Հա յաս տա նի հե տապն դած գա ղա փա րա կան 
վար դա պե տու թե ան, ներ փակ տե ղե կա գի րը ժամ առաջ ու ղար կէ Հա յաս տա նի 
կա ռա վա րու թե ան եւ իր կող մէ տայ անհ րա ժեշտ լու սա բա նու թիւն նե րը, դիւ րաց
նե լու հա մար ըն չա զուրկ բա նուոր նե րի տե ղա փո խու թե ան գոր ծը: Այս դի մու մը 
կա տա րե ցի եր կու գլխա ւոր նպա տա կով: Նախ` կապ հաս տա տել Խորհր դա յին 
Մի ու թե ան հետ եւ աշ խա տիլ մաս մաս Հա յաս տան փո խադ րել ի վի ճա կի եղող
նե րը, եւ յե տոյ թոյլ չտալ, որ ժո ղո վուր դը յու սա հա տի, մին չեւ ծրագ րուած ներ
գաղ թը կազ մա կեր պուի»175: Այս նա մա կի պա տաս խա նի մա սին Հա լա ջե ա նը իր 
բան տա յին օրագ րում գրա ռում ու նի Սեպ տեմ բե րի 2ին. «Իբր թէ մեր դի մու մը 
նկա տի առ նուած է Հա յաս տա նի Ներ քին Գոր ծե րու նա խա րա րու թե ան կող մից 
եւ հրա հան գուած է ան մի ջա պէս տե ղե կաց նել գա ւա ռա հա յու թե ան պա հանջ նե
րը: Իբր թէ ղրկուած տե ղե կա գի րը պար զած չըլ լար մեր կա ցու թիւ նը. նոր ման
րա մաս նու թե անց պէտք ու նի եղեր... կը պա հան ջուէր գրել ա) որ քա՞ն հա յու
թիւն կայ Անա տո լի ուի մէջ, ո՞ւր կը բնա կին; բ) քա նի ար հես տա ւոր, պտղա բոյծ, 
անաս նա պահ, մե ղուա բոյծ եւ ծխա խո տի մաս նա գէտ ներ կան եւ որ քա ղա քա
նե րու մէջ; գ) դա սա ւո րել առան ձին ցու ցակ ներ, առաջ նու թիւն տա լով մաս նա
գէտ նե րու եւ ինք նա բաւ նե րու; դ) ի՞նչ են գա ւա ռա հա յու թե ան քա ղա քա կան հա
մո զում նե րը եւ ո՞ր կու սակ ցու թե ան կը պատ կա նին անոնք: Չորս հար ցում ներ, 
մէ կը մյո սէն ար տա ռոց. կար ծես գա ւա ռա հա յու թիւ նը խա ղաղ եւ բնա կա նոն 
պայ ման նե րու մէջ կ’ապ րի, որ հնա րա ւո րու թիւն ու նէ նայ ճշդե լու, թէ որ քան 
հայ կայ Անա տո լուի խոր քե րը, ի՞նչ դա սա կար գի կը պատ կա նի ամէն մէ կը, որ
քա՞նը ար հես տա ւորմաս նա գէտ է եւ ամէ նա ող բեր գա կա նը` ի՞նչ կու սակ ցու թե
ան կը պատ կա նին»176: Այ նուա մէ նայ նի ու Հա լա ջե ա նը ձեռ նա մուխ է լի նում այդ 
անհ նար գոր ծին եւ բո լոր հնա րա ւոր կա պերն օգ տա գոր ծե լով 1928ին յա ջո ղում 
է իրեն վստա հե լի թուա ցող տե ղե կա տու կազ մել Թուր քա հա յաս տա նի՝ հա մար-
ձա կուած եւ իրենց ինք նու թիւ նը յայտ նած գա ւա ռա հա յե րի թուա քա նա կի վե րա-
բե րե ալ՝ 45.000 մարդ: Սրան գու մա րե լով Իզ մի րի, Պրու սա յի, Էդիր նէի հա յե րի՝ 
Հա լա ջե ա նին յայտ նի թի ւը՝ 3.000, եւ Կ. Պօլ սի 80.000 հա յե րին, գտնում է, որ կա-
րե լի է խօ սել Թուր քի ա յում կեն դա նի մնա ցած 128.000 հա յե րի մա սին, «առանց 
հա շուի առ նե լու Թուրք որ բա նոց նե րու մէջ գտնուող ու իրենց ինք նու թիւ նը մո
ռա ցած հա զար նե րը..., որոնք ոչ թիւ ու նին, ոչ ալ համ րանք»177:

Հաս կա նա լի է, իհար կէ, որ թէ՛ թուե րը չէ ին կա րող ճիշտ լի նել, թէ՛, որ 
աւե լի կա րե ւոր է` առա ջադ րուած նպա տա կի հա մար դա անի մաստ աշ խա տանք 
էր: Խորհր դա յին Հա յաս տա նի դռնե րը յե տայ սու եր կար ժա մա նա կով փակ էին 
Թուր քի ա յի գա ւառ նե րում ամէ նա ծանր վի ճա կում գտնուող եւ որ քան հնա րա ւոր 

175 Թա փա ռա կան, Դէ պի Կա խա ղան, Պոս տոն, 1932, էջ 514 – 515: Գրքի յա մա ռօ տած հրա տա-
րա կու թի ւը տես Թա փա ռա կան (Գե ւորգ Հա լա ջե ան), Դէ պի Կա խա ղան, Երե ւան, «Վան 
Արե ան», 2014, Էջ 80 – 81:

176 Թա փա ռա կան, Էջ 578 – 579 (յա մա ռօ տում՝ էջ 96 – 97):
177 Անդ, էջ 876:
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է` «թա քուն գո յու թիւն պահ պա նող» հա յե րի բե կոր նե րի առաջ, որոնց մեծ մա սը, 
ի դէպ, նոյ նիսկ Խորհր դա յին Հա յաս տա նի գո յու թե անն էր ան տե ղե ակ: Գ. Հա-
լա ջե ա նը դառ նու թե ամբ գրում է. «Եր կու տա րի շա րու նակ գրուե ցաւ Երե ւա նի 
կա ռա վա րու թե ան եւ խնդրուե ցաւ գո նէ ի վի ճա կի եղող նե րուն մուտ քի ար տօ-
նու թիւն տալ, բայց ի զուր: Չու զե ցին հե տաքրք րուիլ գա ւա ռա հա յու թե ան վի-
ճա կով... Այս տա րի կա ցու թիւ նը աւե լի ծան րա ցաւ: Թուր քա հա յաս տա նի զա նա-
զան շրջան նե րու մէջ ցրուած հա յու թե ան հա մար բա ցար ձա կա պէս ար գի լուած 
է գիւ ղէն քա ղաք եւ քա ղա քէն գիւղ եր թե ւե կը»178:

Պարզ էր, որ խորհր դա հայ իշ խա նու թիւն նե րը պար տադ րուած էին ընտ-
րել թէ՛ բա ցա յայտ մեր ժու մից, թէ՛ հար ցի լու ծու մից խու սա փե լու տար բե րա-
կը: Խորհր դա յին Հա յաս տա նի իշ խա նու թիւն ներն այ նուա մէ նայ նիւ կա րո ղա-
նում էին փոք րիկ լու ծում ներ գտնել որոշ քա նա կու թե ամբ հա յեր ըն դու նե լու: 
1926 – 1931ի ըն թաց քում կա րո ղա ցել են Հա յաս տան տե ղա փո խուել 5863 մարդ, 
որից 682ը՝ Կ. Պօլ սից179: Սա կայն 1923ից եր կա կի կա խուա ծու թե ան մէջ գտնվող 
(ԽՍՀՄ կենտ րո նա կան եւ Անդր ֆե դե րա ցի ա յի դաշ նա յին) եւ սկսուած քա ղա քա-
կան ռեպ րե սի ա նե րի պայ ման նե րում Խորհր դա յին Հա յաս տա նի իշ խա նու թիւն-
նե րի առանց այն էլ չա փա զանց սուղ հնա րա ւո րու թիւն ներն ան սահ ման նուա զել 
էին: Նիւ թա կան դժուա րու թիւն նե րից զատ, հա ւա նա բար, կար նա եւ քա ղա քա-
կա նը: Թե րեւս այս տէղ դեր էին խա ղում նա եւ Մոս կուա յի եւ Կար սի պայ մա նագ-
րե րի հա մա պա տաս խա նա բար 8րդ եւ 10րդ յօ դուած նե րը, որոն ցով Պայ մա նա
ւո րուող եր կու կող մե րը պար տա ւոր ւում են իրենց տա րած քում թոյլ չտալ մյոս 
երկ րի կա ռա վա րու թե ան դե րին, կամ նրա տա րած քի մի մա սին յա ւակ նող կազ
մա կեր պու թե ան կամ խմբի ձե ւա ւո րում կամ առ կա յու թիւն, ինչ պէս նա եւ մյոս 
երկ րի դէմ պայ քա րէ լու նպա տակ ու նե ցող խմբի առ կա յու թիւն: Ռու սաս տա նը 
եւ Թուր քի ան, փո խա դար ձու թե ան պայ մա նով, այս պար տա ւո րու թիւնն ստանձ-
նում են նա եւ Կով կա սի Խորհր դա յին Հան րա պե տու թիւն նե րի նկատ մամբ»: 
Թուր քա հա յե րի սոս կա կան գո յու թիւ նը Թուր քի ա յի նոր սահ ման նե րի մեր ձա-
կայ տա րած քում՝ Հա յաս տա նի Խորհր դա յին Հան րա պե տու թիւ նում կա րող էր 
առիթ տալ նրանց դի տար կե լու իրենց հայ րե նի քի՝ Արեւմ տե ան Հա յաս տա նի, 
որ պէս «մյոս երկ րի տա րած քի մի մա սին» յա ւակ նող «խմբի առ կա յու թիւն», կամ 
«մյոս երկ րի դէմ պայ քա րէ լու նպա տակ ու նե ցող խմբի առ կա յու թիւն»:

Յի րա ւի՝ երիցս իրա վա ցի եւ ան կեղծ է Երիտ թուր քե րից Քե մա լին յա-
րած Ֆա լիհ Ռը ֆըլ Աթա յը՝ «Մարդ ու զում է ասել՝ գու ցե Լե նի նի կի սանդ րին 
Ստամ բու լի մի ան կիւ նում դնե՞նք»180: Ճիշտ է՝ նա այդ ասել է յոյ նե րին ջար դե լու 
գոր ծում Խորհր դա յին Ռու սաս տա նի կող մից թուր քե րին արուած ահ ռե լի օգ նու-
թե ան կա պակ ցու թե ամբ, բայց եթէ Լե նի նի ար ձա նը ար ժա նի տեղ ու նէր Ստամ-
բու լում, ապա Ստա լի նի ար ձա նը, ան կաս կած, պի տի զար դա րեր Ան կա րան:

178 Անդ, էջ 567:
179 Մե լիք սե թէ ան Հ. Ու., Հայ րե նիք-սփիւռք առն չու թիւ նե րը եւ հայ րե նա դար ձու թի ւը, էջ 114:
180 Atay Falih Rıfkı, Çankaya, Bateş [Աթայ Ֆալիհ Ռըֆքը, Չանքայա, Բաթեշ], 1980, էջ 164:
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ԳԼՈՒԽ Դ.

ՀԱՆ ՐԱ ՊԵ ՏԱ ԿԱՆ ԹՈՒՐ ՔԻ Ա ՅԻ 
ՀԵՐՈՍՆԵՐԸ: ԹՈՒՐ ՔԻ Ա ՅԻ  
ԵՒ ԹՈՒՐ ՔԵ ՐԻ ԹՐՔԱ ՑՈՒ ՄԸ

Ով քե՞ր են փոք րա մաս նու թիւն նե րը: Մեր երկ րում փոք րա մաս նու թիւն ներ չկան:
(«…Թուր քա կան հո ղի վրայ տեղ չու նէն նրանք,  

ով քեր թուր քից բա ցի այլ անուն կը կրեն եւ թրքու թիւ նը կը մեր ժեն…»)

ԻԹԹԻՀԱՏԱԿԱՆՆԵՐԸ ԿՐԿԻՆ ԻՇԽԱՆՈՒԹԵԱՆ 
ՂԵԿԻՆ: ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ԹՈՒՐՔԻԱՅՈՒՄ 
ՄՆԱՑԱԾ ՀԱՅԵՐԻ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ
Վա ղուց է ու շադ րու թիւն հրա ւի րուել այն փաս տին, որ Քե մա լի ձե ւա ւո րած 

կա ռա վա րու թիւ նը կազ մուած էր գլխա ւո րա պէս ճա նա չուած յան ցա գործ երիտ
թուր քե րից: Մինչ այդ էլ Մուս տա ֆա Քե մա լի՝ 1920ին Ան կա րա յում ձե ւա ւո րուած 
ապս տամ բա կան Ազ գա յին Մեծ Ժո ղովն (Պէ օ յիւք Միլ լէթ Մէճ լի սի) էր հա ւա քել 
իթ թի հա տա կան յան ցա գործ նե րին: 1920ին նոյնն էր պա րա գան նա եւ օրի նա
կան իշ խա նու թիւն նե րի՝ Պօլ սի Օս մա նե ան Ազ գա յին Մէջ լի սի դէպ քում: Չնա յած 
1919ի դա տա վա րու թիւն նե րին եւ իթ թի հա տա կան նե րի նկատ մամբ մի ջազ գա յին 
ճնշմա նը, 1920ի յու նուա րի 12ի ընտ րու թիւն նե րով, ըստ 1920ի Փետ րուա րին Անգ
լի ա կան Ար տա քին Գոր ծե րի Նա խա րա րու թե ան տե ղե կան քի, «Ըն տուած երես
փո խան նե րուն մե ծա մաս նու թիւ նը Իթ թի հատ Վէ Թե րաք քըի մար դիկ են եւ իբր 
այս պի սին վա ւե րա ցու ցած են հայ բնակ չու թե ան բնաջնջ ման քա ղա քա կա նու
թիւ նը»1: Փաս տա թուղ թը 2011ին հա յե րէն թարգ մա նել եւ հրա տա րա կել է Զա
ւէն Մսըր լե ա նը2: Տե ղե կան քին կցուած են իթ թի հա տա կան նե րից 25ի անուն նե
րը՝ յան ցա գոր ծու թիւն նե րի հա մա ռօտ բնու թագ րե րով, յա ւե լե լով, որ ցան կա լի է 
դրան ցից վե ցին պա տաս խա նա տուու թե ան կան չել3: Սրանց մի մա սը Ապ րի լին 

1 F.O.371/5043  –  Translations of Grown Copyrigth records in the Public Record Offise; London, 
appears by permission of the Controller of H. M. Stationary Offise:

2 Մսըր լե ան Զա ւէն, Հա յոց Ցե ղաս պա նու թե նէն Առաջ Եւ Ետք, Ան թի լի աս, 2011, էջ 102 – 109:
3 Անդ, էջ 103:



ԻԹԹԻՀԱՏԱԿԱՆՆԵՐԸ ԿՐԿԻՆ ԻՇԽԱՆՈՒԹԵԱՆ ՂԵԿԻՆ… 445

լքե ցին Օս մա նե ան Մէջ լի սը եւ մի ա ցան քե մա լա կան Ազ գա յին Մեծ Ժո ղո վին: 
Բրի տա նա ցի նե րի կազ մած փաս տա թուղ թը, սա կայն, ներ քին օգ տա գործ ման 
հա մար էր: Քե մա լա կան նե րի յան ցա գործ կա ռա վա րու թե ան մա սին առա ջին
նե րից մէ կը գրել եւ 1921ին Փա րի զում L’Édition universelleի մի ջո ցով հրա տա
րա կել է թուրք հե ղի նակ Օմեր Քե ա զի մը4: Նոյն հրա տա րակ չու թիւ նը յա ջորդ՝ 
1922ին հրա տա րա կել է նա եւ ֆրան սի ա ցի պատ մա բան Է. Նի կօ լի նոյ նի մաստ 
աշ խա տան քը. «Ան կա րա յի այ սօ րուայ կա ռա վա րու թիւ նը նախ կին երիտ թուրք 
գոր ծիչ նե րի ձեռ քին է: Պա տե րազ մի տա րի նե րի յան ցա գոր ծու թիւն նե րի մէջ 
մե ղադ րուած Մալ թա յի բո լոր կա լա նա ւոր ներն այն տէղ են հա ւա քուել: Նրանք 
ամէ նա բարձր պաշ տօն ներն են զբա ղեց նում,նա խա րար ներ են, գե նե րալ ներ, 
պատ գա մա ւոր ներ, բարձ րաս տի ճան ծա ռա յող ներ»5: Խար բեր դում ամե րի կե
ան «Near East Relief» հի ւան դա նո ցի տնօ րէն, հայ կա կան դե պոր տա ցի ա նե րի 
ակա նա տես Մարկ Վար դը նոյն 1922ին 1921 – 1922ի դե պոր տա ցի ա նե րի մա սին 
Լոն դո նում հրա տա րա կուած գրքում գրում է. «Թա լի ա թի ոգին մին չեւ այ սօր 
ոգե ւո րում է նրա նախ կին հա մա խոհ նե րին եւ են թա կա նե րին, որոն ցից շա տե
րը հի մայ Ան կա րա յում իշ խա նու թե ան գլխին են»6: Այս խնդրին անդ րա դար
ձել է Ջ. Կի րա կո սե ա նը «Երիտ թուր քե րը պատ մու թե ան դա տաս տա նի առաջ» 
գրքի ռու սե րէն հրա տա րա կու թե ան 9րդ գլխում (Երիտ թուր քե րին փո խա րի
նում են ազ գայ նա կան նե րը, հա կա հայ կա կան քա ղա քա կա նու թիւ նը մնում է)7 
եւ շատ ու րիշ ներ: Բայց հի մա Թուր քի ա յում էլ է որոշ հե տա զօ տող նե րի կող մից 
վե րա նայ ւում քե մա լիզ մի խիստ դրա կան գնա հա տա կա նը եւ ար դի ա կան է դար
ձել Թուր քի ա յի Հան րա պե տու թե ան ակունք նե րը քննար կե լու խնդի րը: Թուրք 
պատ մա բան Սե լիմ Դե րին գի լը գրում է, որ հան րա պե տու թե ան հիմ նա դիր նե րը 
բո լորն էլ (ընդգ ծու մը իմն է – Հ. Խ.) իթ թի հա տա կան ներ էին: «Հան րա պե տու
թիւ նը կեր տող նե րը հա զա րա ւոր մար դիկ չէ ին: Դրանք մի քա նի հա րիւր մար
դիկ էին, որոնք բո լորն էլ 1915ի հա յե րի տե ղա հա նու թե ան ժա մա նակ տար բեր 
պաշ տօն են զբա ղեց րել: Նրանք կա՛մ իմա ցել են կո տո րած նե րի մա սին, կա՛մ 
մաս նակ ցել են դրանց: Հան րա պե տու թե ան հիմ նա դիր նե րը բո լորն էլ իթ թի հա
տա կան ներ էին: Իհար կէ, չեմ ասում, թէ բո լոր իթ թի հա տա կան ներն էլ մար
դաս պան էին: Մուս տա ֆա Քե մալն էլ իթ թի հա տա կան էր»8: Եթէ յօ դուա ծա գի րը 

4 Kiazim Omer, L’Aventure Kemaliste. Elle est un danger: pour l’Orient, pour L’Europe, pour La 
Paix. Paris, L’Edition universelle, 1921, էջ 38:

5 Nicol E., Les alliés et la crise orientale. I. La guerre en Asie Mineure. II. La responsabilité des alliés. 
III. Les illusions dangereuses. IV. Le chemin de la paix. Paris, L’édition universelle, 1922, էջ 6162:

6 Ward, Mark H., The Deportations in Asia Minor, 1921 – 1922. London: AngloHellenic League, 
1922.

7 Киракосян Дж,. Младотурки Перед Судом Истории, Ереван, Изд. «Айастан», 1986  [Երիտ 
թուր քե րը Պատ մու թե ան Դա տաս տա նի Առաջ, Երե ւան, «Հա յաս տան», 1986].

8 «Թուրք Հան րա պե տա կան նե րը Բո լորն Էլ Իթ թի հա տա կան ներ Էին», Taraf, 30. 03. 2010: 
Հա յե րէն թարգ մա նու թիւ նը՝ Թուր քե րը Թուր քե րի Մա սին, Հտր. 3, կազմ. եւ խմբ.՝ Ռ. Մել
քո նե ան, Երե ւան, ԵՊՀ Հրատ., 2011, էջ 64 – 72:
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ու զում է սրա նով ասել, որ Մուս տա ֆա Քե մա լը մար դաս պան չէր, կա՛մ սխալ ւում 
է, կա՛մ հա մար ձա կու թիւ նը չի բա ւա րա րում: Քե մա լը իր թի մի ան դամ մար դաս
պան նե րից մէկն էր: Ուղ ղա կի նրա մար դաս պա նա կան շրջա նը «Ան կա խու թե ան 
պա տե րազմ» կո չուող շրջանն էր: Իսկ նրա հա ւա քած կա ռա ւա ռու թե ան կազ մը 
Հա յոց ցե ղաս պա նու թիւ նը կազ մա կեր պած եւ իրա կա նաց րած, 1915ից հա յե րի 
սար սափ Թեշ քի լա թը Մահ սու սաի ան դամ նե րը:

Պատ մա բան Սա յիթ Չե թի նօղ լուն ուղ ղա կի թուար կում է մար դաս պան 
իթ թի հա տա կան նե րի՝ Թեշ քի լա թը Մահ սու սաից քե մա լա կան բռնա պե տու թիւն 
տե ղա փո խուած անձ նա կազ մը: Դա շատ տպա ւո րիչ ցանկ է. – Թեշ քի լա թը Մահ
սու սաի ղե կա վար Քուշ չու բա շը Էշ րէ ֆը, նրա եղ բայր Քուշ չու բա շը Սե լիմ Էթ
հէ մը, ազ գա յին ազա տագ րա կան պայ քա րի առաջ նորդ նե րից Արե ւե լե ան ճա
կա տի հրա մա նա տար, Առա ջա դի մա կան Հան րա պե տա կան Կու սակ ցու թե ան 
հիմ նա դիր, մէջ լի սի նա խա գահ Քե ա զըմ Կա րա բե քի րը, յա մի դի ա կան հե րոս, 
լրտես Բահ րի էն, վար չա պետ Հու սէ յին Ռա ուֆ Օր բա յը, Հա յոց Ցե ղաս պա
նու թե ան մէջ կա րե ւոր դե րեր ստանձ նած Մուս տա ֆա Իս մէ թի (1935ից` Իս մէթ 
Իւ նէ օ նիւ) խորհր դա կան, Մուս տա ֆա Քե մա լի օգ նա կան եւ նուի րե ալ Աթըֆ 
Քամ զը լըն, Սա փան ջա լը Հաք քըն, Հա յոց Ցե ղաս պա նու թե ան կազ մա կեր
պիչ նե րից եւ Շեւ քէթ Սու րէ յիա Այ դէ մի րի խօս քով մէկ մի լի ոն մարդ սպա նե լով 
փա ռա բա նուած՝ իթ թի հա տի ահա բեկ չա կան թե ւի ղե կա վար դոկ տոր Նա զը մը, 
հա յե րի տե ղա հա նու թե ան կա րե ւոր դե րա կա տար, ոս տի կա նա կան պաշ տօ նե
այ տրա պի զոն ցի Ռը զան, Տրա պի զո նում հա յե րի ծո վա խեղդն իրա կա նաց նող 
նա ւա վար նե րի ղե կա վար եւ Մուս տա ֆա Սուբ հի նի սպա նող Եա հիա Քա հի ան 
(Մուս տա ֆա Սուբ հին Թուրք կո մու նիստ էր, ում Քե մալն օգ տա գոր ծել էր ռուս
թուր քա կան «բոլ շե ւի կե ան հա մա գոր ծակ ցու թե ան» շրջա նակ նե րում եւ սպա նել 
տուել նրան դե ռեւս Լո զա նի Պայ մա նագ րից առաջ – Հ. Խ.) եւ եղ բայ րը՝ Օս ման 
Քա հի ան, կազ մա կեր պու թե ան վեր ջին նա խա գահ Հու սա մեթ թին Էր թիւր քը, 
Քե մա լա կան իշ խա նու թիւ նում Ան կա րա յի առա ջին քա ղա քա պետ Աբ դուլ քա
դի րը, իթ թի հա տա կան նե րին ոգե ւո րող բա նաս տեղծ ներ Մեհ մէդ Աքի ֆը եւ 
Մեհ մէդ Էմին Եուր դա քու լը, ար ձա կա գիր Օմէր Սfէյ ֆէթ թի նը, Սա իդ Նուր
սին: Շատ են Թեշ քի լա թը Մահ սու սաի ան դա մից քե մա լա կան իշ խա նու թիւ
նում բարձ րա գոյն պաշ տօն նե րի հա սած նե րը՝ Մի ու թիւն Եւ Առա ջա դի մու թիւն 
Կու սակ ցու թե ան Իզ մի րի պա տաս խա նա տու քար տու ղար Գա լի փը դար ձաւ 
պատ գա մա ւոր, Մահ մուդ Ջե լալ Բա յա րը նախ պատ գա մա ւոր դար ձաւ, այ նու
հե տեւ Թուր քի ա յի եր րորդ նա խա գա հը, բարձր պաշ տօն նե րի հա սան Հա յոց 
Ցե ղաս պա նու թե ան ժա մա նակ գաղ թի ընդ հա նուր ղե կա վար Շիւք րու Քա յան, 
Թա լէ ա թի քե նե կալ Մուս տա ֆա Աբ դուլ Հա լիք Ռեն դան: Շեւ քէթ Էսեն դա
լը դար ձաւ Թուր քի ա յի Հան րա պե տու թե ան Տնտե սու թե ան նա խա րար, իսկ 
Շեմ սէթ թին Գիւ նալ թա յը եւ Մեհ մէդ Շիւք րու Սա րա ջօղ լուն հա սան մին չեւ 
վար չա պե տի պաշ տօ նի: Վար չա պետ Սա րա ջօղ լուի կա ռա վար ման օրօք էր, որ 
Թուրքմու սուլ մա նա կան դրա մագլ խի ընդ լայն ման նպա տա կով ոչմու սուլ ման 
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փոք րա մաս նու թիւն նե րի նկատ մամբ կի րա ռուե ցին յայտ նի հար կա յին խո շոր 
տու գանք նե րը: 1943 – 1946ին Ստամ բու լի Հա մալ սա րա նի ռեկ տո րի պաշ տօ նը 
զբա ղեց րած դոկ տոր, պրո ֆե սոր Թեւ թիք Սա լիմ Սաղ լա նը 1915ի ջար դե րի (հե
ղի նակն օգ տա գոր ծում է «աք սոր» բա ռը – Հ. Խ.) ժա մա նակ ռազ մա կան բժիշկ 
էր, որը 1919ի Ալեմ դար թեր թի մի յօ դուա ծի հա մա ձայն օս մա նե ան բա նա կի հայ 
զի նուոր նե րին տի ֆի միկ րոբ նե րար կե լով՝ բժիշկ Մեն գէ լի նման փոր ձար կում
ներ էր արել եւ այ սօր էլ նրա անու նը կրող մի կլի նի կա կայ Հա մալ սա րա նում»9:

Այս տպա ւո րիչ ցան կը ներ կա յաց նող ան ձանց յան ցանք նե րի մա սին ծա
նօ թագ րու թիւն նե րով եւ նոր կեր պար նե րով լրաց նում է թուրք պատ մա բան Այ
շէ Հիւ րը, անդ րա դառ նա լով իթ թի հա տա կան թուրք յան ցա գործ նե րի մի խմբի, 
ով քեր 1919ին ձեր բա կա լուել, օս մա նե ան դա տա րա նով յան ցա գործ են ճա նա
չուել եւ անգ լի ա ցի նե րի կող մից պա հուել են Մալ թա յի բան տում, բայց 1921ին 
փո խա նա կուել են Քե մա լի կող մից պա հուող անգ լի ա ցի գե րի նե րի հետ: Թուր
քի ա յի Հան րա պե տու թե ան կեն սագ րու թիւնն սկսող այդ «պա տուա ւոր» պաշ
տօ նե ա նե րը քա ղա քա ցի ա կան եւ ռազ մա կան քրէ ա կան յան ցա գոր ծու թիւն նե րի 
հա րուստ փորձ ու նէ ին, որը խիստ պա հան ջար կուած էր Քե մա լի կա ռա վա րու
թիւ նում: Դրանք են Աբ դուլ Հա լիք Ռեն դա (Թա լէ ա թի անե րոր դին, Բիթ լի սի 
եւ Հա լէ պի հա յե րի կո տո րած նե րի պա տաս խա նա տուն), Մալ թա յի աք սո րից վե
րա դառ նա լուց յե տոյ՝ Չան քը րըի պատ գա մա ւոր, ապա՝ Իզ մի րի նա հան գա պետ, 
1935 – 1946ին՝ Թուր քի ա յի Ազ գա յին Մեծ Ժո ղո վի նա խա գահ (այս պաշ տօ նում 
նրան յա ջոր դել է մյոս մար դաս պան, յայտ նի հա յա տե աց, 1920 – 1921ի Նա խի
ջե ւա նի, Կար սի, Շի րա կի, Ջա ւախ քի հա յե րի կո տո րած նե րի պա տաս խա նա տու 
Քե ա զըմ Կա րա բե քի րը – Հ. Խ.), այ նու հե տեւ Հա սան Սա քա յի կա ռա վա րու թիւ
նում՝ պե տա կան Նա խա րար; Շիւք րու Քա յա  –  Ադա նա յի եւ Հա լէ պի «աք սո
րի» (փաս տա ցի՝ կո տո րած նե րի – Հ. Խ.) պա տաս խա նա տուն, 1924 – 1938ից մին
չեւ Քե մա լի մա հը, յա ջոր դա բար զբա ղեց րել է Գիւ ղատն տե սու թե ան, Ար տա քին 
եւ Ներ քին Գոր ծե րի նա խա րա րի պաշ տօն նե րը; Ռե ֆէթ Բե լէ  –  Սամ սու նի եւ 
շրջա կայ քի զի նուո րա կան կու սա կալն էր եւ 1916 – 1917ի Սամ սու նի Յոյ նե րի աք
սո րի յան ցա գոր ծը: Հան րա պե տու թե ան շրջա նում եղել է Ներ քին Գոր ծե րի եւ 
Ազ գա յին Պաշտ պա նու թե ան նա խա րար; Հա սան Թահ սին Ու զէր  –  Աք սո րի 
ըն թաց քում Վա նի եւ Էրզ րու մի նա հան գա պետն էր: Մալ թա յի բան տար կու
թիւ նից վե րա դա նա լուց յե տոյ յա ջոր դա բար պատ գա մա ւոր է ընտ րուել Իզ մի
րից, Ադա նա յից, Էրզ րու մից եւ Քո նի ա յից: 1934ից մին չեւ մա հը՝ 1939ը, իշ խող 
Ժո ղովր դաՀան րա պե տա կան Կու սակ ցու թե ան ար տա կարգ իրա վի ճակ նե րի 
բաժ նի եր րորդ գլխա ւոր վե րահս կիչն էր; Միթ հաթ Շիւք րու Բլե դա  –  Երիտ
Թուր քե րի ժա մա նակ Լու սա ւո րու թե ան եւ Կրթու թե ան նա խա րարն էր, երիտ
թուր քե րի կու սակ ցու թե ան գլխա ւոր քար տու ղա րը: 1926ին Քե մա լի առա ջար
կու թե ամբ պատ գա մա ւոր է ընտ րուել Սե բաս տի ա յից, այ նու հե տեւ մին չեւ 1950ը 
չորս շրջան պատ գա մա ւոր է ընտ րուել: Հա լիլ Մեն թե շէ  –  իթ թի հա տա կան նե

9 Հա յե րէն թարգ մա նու թիւ նը՝ Թուր քե րը Թուր քե րի Մա սին, Հտր. 3, էջ 73 – 76:



Դ. ՀԱՆ ՐԱ ՊԵ ՏԱ ԿԱՆ ԹՈՒՐ ՔԻ Ա ՅԻ ՀԵՐՈՍՆԵՐԸ: ԹՈՒՐ ՔԻ Ա ՅԻ ԵՒ ԹՈՒՐ ՔԵ ՐԻ ԹՐՔԱ ՑՈՒ ՄԸ448

րի Մի ու թիւն Եւ Առա ջա դի մու թիւն Կու սակ ցու թե ան ժա մա նակ՝ խորհր դա րա նի 
նա խա գահ, ապա՝ Ներ քին Գոր ծե րի, Ար դա րա դա տու թե ան եւ Ար տա քին Գոր
ծե րի նա խա րար, 1931 – 1948ին՝ Իզ մի րի պատ գա մա ւոր; Ալի Ջե նա նի  –  Աք սո րի 
(հայ կա կան կո տո րած նե րի – Հ. Խ.) ըն թաց քում Հա լէ պի պատ գա մա ւորն էր եւ 
Այն թա պի հա զա րա ւոր հա յե րի աք սո րի (կո տո րած նե րի – Հ. Խ.) պա տաս խա նա
տուն: Մալ թա յից վե րա դառ նա լուց յե տոյ՝ պատ գա մա ւոր եւ 1924 – 1926ին աշ խա
տել է Առեւտ րի նա խա րար (շատ կա րե ւոր պաշ տօն է Լո զա նի Պայ մա նագ րից 
յե տոյ յոյ նե րի  –  թուր քե րի փո խա նակ ման ըն թաց քում: Ալի Ջե նա նի նա խա րա
րու թե ան ըն թաց քում Յու նաս տա նից Թուր քիա տե ղա փո խուած թուր քե րը բա
ռա ցի օ րէն տա ռա պում էին ցրտից ու սո վից, չնա յած Ազ գե րի Լի գա յի կող մից 
յատ կա ցուած գու մար նե րին: Մի ա ժա մա նակ յոյ նե րից դա տար կուած տա րածք
նե րի յու նա կան սե փա կա նու թիւ նը նրանց չէր տրւում, քա նի որ այն իւ րաց րել էին 
պաշ տօ նե ա նե րը10 (Թուր քի ա յից գնա ցել էր 1.5 մի լի ոն յոյն, Թրա կի ա յից Թուր
քիա էր եկել ըն դա մէ նը 0.5 մի լի ոն թուրք, բայց յոյ նե րի թո ղած ու նե ցուածքն 
այն պէս էր կո ղոպ տուել եւ իւ րա ցուել պաշ տօ նե ա նե րի կող մից, որ երեք ան գամ 
պա կաս եկած թուր քե րին տե ղա ւո րել չէ ին կա րո ղա նում – Հ. Խ.); Ալի Չե թին քա
յա  –  Թեշ քի լա թը Մահ սու սաի ան դամ, Աֆի ո նի պատ գա մա ւոր, հան րա պե տու
թե ան շրջա նում եղել է գե րա գոյն դա տա րա նի նա խա գահ եւ հա սա րա կա կան 
հար ցե րի նա խա րար (հա սա րա կա կան հար ցե րի մէջ էին մտնում նա եւ հան րա
պե տու թիւ նում հրա տա րա կուող մա մու լը, այս ըն թաց քում թուր քա կան թեր թե
րի ռա սիս տա կան յօ դուած նե րը ժայթ քում էին հա րուստ աղ բյո րի նման – Հ. Խ.); 
Աքա Գիւն դուզ  –  երիտ թուր քա կան կու սակ ցու թե ան ան դա մու թե ան ժա մա նակ 
ու նէր Հու սէյն Էնիս Աւ նի անու նը: 1932 – 1946՝ Թուր քի ա յի Ազ գա յին մեծ ժո ղո
վի պատ գա մա ւոր; Սա բիթ Սաղ րօղ լու  –  Աք սո րի (հայ կա կան կո տո րած նե
րի – Հ. Խ.) ըն թաց քում Խար բեր դի նա հան գա պետն էր: Ստանձ նել էր Դեր սի մի 
Հա յե րի կո տո րած նե րի պա տաս խա նա տուու թիւ նը: Հան րա պե տա կան շրջա
նում՝ Երզն կա յի պատ գա մա ւո րը; Ալի Միւ նիֆ Եղե նա  – 1913 – 1915՝ Օս մա նե ան 
Կայս րու թե ան հա սա րա կա կան հար ցե րի նա խա րար, 1915 – 1916ին՝ Լի բա նա նի 
նա հան գա պետ, 1918ին՝ երիտ թուր քա կան կու սակ ցու թե ան կո մի տէի ան դամ: 
Հան րա պե տու թե ան հիմ նադ րու մից յե տոյ՝ Սէյ հա նի քա ղա քա պետ, ապա՝ Սէյ
հա նի եւ Մեր սի նի պատ գա մա ւոր; Մուս տա ֆա Ռե շաթ Մի մա րօղ լու – 1915ին 

10 Թուր քի ա յում հրա տա րա կուող թեր թե րը յա ճախ էին ցա ւով գրում յոյ նե րի հետ փո խա նա
կուած Յու նաս տա նի թուր քե րի՝ Թուր քի ա յում հաս տա տուե լու ծանր ըն թաց քի եւ նրանց 
անօգ նա կան կա ցու թե ան դժուա րու թիւն նե րի մա սին: Կ. Պօլ սում տպագ րուող հա յա լե զու 
Առա ւօ տի հա մա րեա բո լոր հա մար նե րում որե ւէ տե ղե կու թիւն կայ Լո զա նի Պայ մա նագ րով 
նա խա տե սուած յոյ նե րի եւ թուր քե րի փո խա նա կու թե ան ըն թաց քի մա սին: 1924ի թիւ 170ում, 
յղե լով թուր քա կան թեր թե րը, Առա ւօ տը Ադա բա զա րի թուրք գաղ թա կան նե րի ող բա լի վի
ճա կի մա սին ցա ւով գրում է՝ անօ թի են, մերկ, կար գի բե րուած տուն չու նէն, ցրտե րը վրայ 
են հա սել եւ շա տե րը հա գուստ ան գամ չու նէն, ցրտից դո ղում են, տա րի է ան ցել, սա կայն 
լքե ալ հո ղե րը բա ժա նուած չեն, եւ նոյ նիսկ նրանց ար գե լուել է ձի թե նի նե րին մօ տե նալ ու 
պտու ղը հա ւա քել, քա նի որ ձի թե նի նե րը տրւում են մաս նա ւոր ըն կե րու թիւն նե րի եւ «միւ
թէ կա լի պէ»նե րի… Նրանց խոս տա ցուած էր Յու նաս տա նի իրենց ու նե ցուած քի հա րիւ րից 
քսա նը տալ, հի մայ իջե ցուած է տա սի, բայց այդ էլ չեն տա լիս…:
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Ստամ բու լի քա ղա քա կան ոս տի կա նու թե ան տնօ րէ նը, 1917 – 18՝ Չան քը րըի եւ 
Բո լուի նա հան գա պե տը: Հան րա պե տա կան Թուր քի ա յում՝ նախ Թո քա թի, ապա 
Ադա նա յի նա հան գա պե տը, յե տա գա յում Իզ մի րի պատ գա մա ւո րը; Ալի Իհ սան 
Սա բիս – Օս մա նե ան բա նա կում գնդի հրա մա նա տար, Վա նի, Մո սու լի եւ Ուր
մի ա յի հա յե րի կո տո րած նե րի փաս տա ցի կազ մա կեր պիչ, հան րա պե տա կան 
Թուր քի ա յում՝ արեւմ տե ան ռազ մա ճա կա տի առա ջին բա նա կի հրա մա նա տար; 
Սու լէյ ման Նեջ մի Սել ման – Սամ սու նի նա հան գա պետն ու հա յե րի կո տո րած
նե րի պա տաս խա նա տուն Սամ սու նոմ: Հան րա պե տա կան Թուր քի ա յում նախ՝ 
Քաս թա մո նուի, ապա՝ Սամ սու նի պատ գա մա ւոր; Զուլ ֆու Թիգ րալ – Դի րա
բե քի րի պատ գա մա ւո րը իթ թի հա տա կան նե րի շրջա նում եւ այդ տա րած քի հա
յե րի զան գուա ծա յին կո տո րած նե րի գոր ծու նե այ կազ մա կեր պիչ նե րից: Շա րու
նա կել է լի նել Դի ար բե քի րի պատ գա մա ւո րը հան րա պե տա կան Թուր քի ա յում: 
Ընդգր կուած է եղել Լո զան գնա ցած պա տուի րակ նե րի խմբում որ պէս «քուրդ 
ներ կա յա ցու ցիչ»; Արիֆ Ֆեւ զի Փի րին չի օղ լու – Դի ար բե քի րի պատ գա մա ւո րը 
թէ՛ իթ թի հա տա կան նե րի շրջա նում, թէ՛ հան րա պե տա կան Թուր քի ա յում; Քա
րա Վա սըֆ – Երիտ թուր քե րի կու սակ ցու թե ան ան դամ, քե մա լա կան Թուր քի
ա յում պատ գա մա ւոր Սե բաս տի ա յից; Իս մա իլ Ջան բու լաթ – Երիտ թուր քե րի 
շրջա նում անվ տան գու թե ան գլխա ւոր տնօ րէն, քա ղա քա յին ոս տի կա նու թե ան 
պետ, ներ քին գոր ծե րի նա խա րար, քե մա լա կան Թուր քի ա յում՝ պատ գա մա
ւոր; Ֆա զըլ Բեր քի Թում թուրք – հա յե րի կո տո րած նե րի ժա մա նակ Չան քը րըի 
պատ գա մա ւորն էր եւ Սե բաս տի ա յի նա հան գա պե տի տե ղա կա լը: Մալ թա յից 
վե րա դառ նա լուց յե տոյ՝ «Կար միր կի սա լու սին» կազ մա կեր պու թե ան ղե կա վար 
խորհր դի ան դամ; Մու սա Հիլ մի Դէ մո քան – Աք սո րի շրջա նում՝ Քըր շե հի րի նա
հան գա պետ, հա յե րի կո տո րած նե րի մե ղադ րան քով աք սո րուել է Մալ թա, դեռ 
Մալ թա յում եղած ժա մա նակ ընտ րուել է Ազ գա յին մեծ ժո ղո վի պատ գա մա ւոր; 
Իլի աս Սա մի – Օս մա նե ան շրջա նում Մու շի պատ գա մա ւոր Իլի աս Սա մին հան
րա պե տա կան Թուր քի ա յում Բիթ լի սի եւ Մու շի պատ գա մա ւորն էր; Վե լի Նեջ
դէթ Սիւն քը թայ – Դի ար բե քիր հա յե րի նկատ մամբ իրա կա նա ցուած ոճ րա գոր
ծու թիւն նե րի պա տաս խա նա տուն; Մեհ մէթ Էջ զա ջը բա շը – Երզն կա յի Հա յե րի 
կո տո րած նե րի պա տաս խա նա տուն, քե մա լա կան շրջա նում՝ յա ջո ղակ ձեռ նե րէց: 
…Իթ թի հա տա կան նե րի յան ցա գոր ծու թիւն նե րին մաս նակ ցու թե ան, դե րա կա
տար ման եւ այլ յան ցանք նե րում դա տա րա նով մե ղադ րուած պե տա կան բարձ
րաս տի ճան պաշ տօ նե ա նե րի այս ցան կը կա րե լի է շա րու նա կել՝ Քա րա Քե մալ, 
Եա քուբ Շեւ քի (Սու բա շը), Ջե մալ (Մեր սին լի) փա շա, Ջեւ դէթ (Չո բան լը) 
փա շա, Էսաթ (Ըշըք) փա շա, Զիա Գէ օ քալփ, Ալի Ֆեթ հի (Օքի ար), Ահ մէդ 
Ագա եւ (Աղա Օղ լու)… սրանք դա տա պար տուածազա տուած ներն են, բայց 
հա յե րի կո տո րած նե րի հա րիւ րա ւոր չդա տա պար տուած մաս նա կից ներ նոյն
պէս զա նա զան մա կար դակ նե րի պաշ տօն ներ են զբա ղեց րել Հան րա պե տա կան 
Թուր քի ա յում՝ շա րու նա կե լով երիտ թուր քե րի գա ղա փար ներն ու փոր ձը11:

11 Այ շէ Հիւր, «Մալ թա յի Աք սո րե ալ նե րը», Taraf, 28. 02. 2010, հա յե րէն թարգ մա նու թիւ նը՝ Թուր
քե րը Թուր քե րի Մա սին, Հտր. 3, էջ 77 – 89:
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Այս մար դիկ իթ թի հա տա կան ներ էին եւ դե ռեւս այն ժա մա նակ փայ լուն 
էին «ծա ռա յել հայ րե նի քին»՝ յա տուկ ջա նադ րու թե ամբ կո տո րել տա լով հա
յե րին, յոյ նե րին, թա լա նել նրանց ու նե ցուած քը, ձեռ քի հետ՝ նա եւ քրդե րին12: 
Ան շուշտ հարս տա հա րե լով նա եւ սուն նի թրքա խօս օս ման ցի նե րին, ինչ պէս 
իթ թի հա տի կա ռա վա րու թե ան Պա րե նա ւոր ման նա խա րար Թո փալ Իս մա յիլ 
Հազ գը, «զեղ ծա րար, աւա զա կա բա րոյ, ան կուշտ մարդ մը, շա քա րի եւ արմ տի
քի ան գութ շա հա գէտ մը, որ ժո ղո վուր դին կու տար սեւ հաց մը, աւե լի կո թե րու 
ման րուք նե րէն եւ փտած գա րի էն պատ րաս տուած: Վա կոն նե րով շա քար բե րել 
կու տար Աւստ րի ա յէն եւ սեւ սա կա րա նի մէջ կը ծա խէր մի լի ոն ներ դի զե լով եւ 
մի լի ոն ներ շա հեց նե լով մէկ քա նի գոր ծա կից նե րու»13: Ահա այս մար դը քե մա
լա կան շարժ ման ըն թաց քում Եվ րո պա յում զբա ղուած էր ար դա րա դա տու թիւ
նից փա խած իթ թի հա տա կան պա րագ լուխ նե րի՝ քե մա լիզ մին մի ա նա լու ջան
քե րի հա մախմբ մամբ: Քե մա լա կան հան րա պե տա կան Թուր քի ան մի կող մից 
փոխ հա տու ցում էր նրանց ջան քե րը, մյոս կող մից՝ օգ տա գոր ծում «hայ րե նի քը 
քրիս տո նե ա նե րից մաք րե լու» նրանց փոր ձը եւ եռան դը: Հենց այդ փոր ձը պի
տի «վա յե լէ ին» քե մա լա կան բռնա պե տու թե ան Թուր քի ա յում կեն դա նի մնա ցած 
հա յե րը, յա ճախ նոյ նիսկ չի մա նա լով եւ չճա նա չե լով իրենց դա հիճ նե րին:

Մի ան գա մայն պարզ է, թէ ով քեր էին քե մա լա կան նե րի հե րոս նե րը: 1921ի 
Դեկ տեմ բե րի 25ին, երբ Ալեք սանդ րապօլում ամուր հաս տա տուած Կա րա բե քի
րի զօր քը կո ղոպ տում էր Արե ւե լե ան Հա յաս տա նը, «աք սո րի»՝ Ցե ղաս պա նու
թե ան ըն թաց քում կո տո րած նե րի հա մար մե ղա ւոր ճա նա չուած եւ Ստամ բու լի 
ռազ մա կան դա տա րա նի կող մից գնդա կա հա րու թե ան են թար կուած Ուր ֆա յի 
նա հան գա պետ Նուս րէ թին ճա նա չե ցին «ազ գա յին նա հա տակ» եւ նրա ըն տա
նի քին թո շակ նշա նա կուեց հա յե րի «լքուած»՝ կո ղոպ տուած ու նե ցուածք նե րից: 
Նոյն դա տա րա նով մե ղա ւոր ճա նա չուած եւ մա հա պատ ժի են թար կուած Բո
ղազ լը ե ա նի գա ւա ռա պետ Քե մա լին նոյն պէս «ազ գա յին նա հա տակ» ճա նա
չե ցին եւ ըն տա նի քին թո շակ նշա նա կե ցին 1922ի Հոկ տեմ բե րի 14ին, կրկին հա
յե րի «լքուած» ու նե ցուածք նե րից14:

«Հայ րե նա սի րա կան» նոր բռնկու մը ար տա յայտ ւում էր նա եւ հայ կա
կան վրի ժա ռու նե րի՝ «Նե մե սիս»15 գոր ծո ղու թե ան շրջա նակ նե րում սպա նուած 

12 Առա ջին Հա մաշ խար հա յին Պա տե րազ մի տա րի նե րին տե ղա հա նուել է մօտ եօթ հա րիւր 
հա զար քուրդ, որոնց առ նուազն կէ սը զո հուել է ճա նա պարհ նե րին կամ պար զա պէս ոչն
չա ցուել ոս տի ա կան նե րի ու Թուր քա կան բա նա կի կող մից (The Massacres of Kurds in Turkey, 
Cairo, 1928, էջ 9. նա եւ՝ A. Safrastian, Kurds and Kurdistan, London, 1948, էջ 76, 81):

13 Շի րա կե ան Ար շա ւիր, «Կտակն էր նա հա տակ նե րուն», Հրա տա րա կու թիւն «Հա մազ գա յին» 
Հայ Մշա կու թա յին Ըն կե րակ ցու թե ան, Պէյ րութ, 1965, 15, 174 – 175:

14 Այ շէ Հիւր, «Ով քե՞ր Տի րա ցան Հա յե րի Գոյ քին», Taraf, 02. 03. 2008, հա յե րէն թարգ մա նու թիւ
նը՝ Թուր քե րը Թուր քե րի Մա սին, Հտր. 3, էջ 50 – 56:

15 «Նե մե սիս»  –  1919ին Երե ւա նում Հայ Յե ղա փո խա կան Դաշ նակ ցու թիւն Կու սակ ցու թե ան 
կող մից ստեղ ծուած կազ մա կեր պու թիւն, որի նպա տակն էր պատ ժել Հա յոց Ցե ղաս պա նու
թե ան եւ 1918ի Բա քուի հայ կա կան կո տո րած նե րի կազ մա կեր պիչ նե րին եւ թուր քե րի հետ 
գոր ծակ ցած հա յե րին: Մաս նա ւո րա պէս որո շում է ըն դու նուել ի կա տար ածել 1919ին Օս
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յան ցա գործ երիտ թուր քե րի հե րո սաց ման, սրբաց ման, հա յե րի մա ցորդ նե րի 
իրա վունք նե րի սահ մա նա փակ ման, եւ հա յե րի նկատ մամբ ատե լու թե ան նոր 
պոռթ կում նե րով ու սպառ նա լիք նե րով: Սրա նում մրցակ ցում էին քա ղա քա կան 
դէմ քե րը, պաշ տօ նե ա նե րը, թեր թե րը: 1922ի Յու նուա րին յա տուկ պա տուով Հռո
մից Կ. Պօ լիս բե րուեց հայ վրի ժա ռու նե րի կող մից սպա նուած Երիտ թուր քե րի 
Մեծ վե զի րի՝ վար չա պետ Սա յիդ Հա լի մի դին, «ար տա կարգ յու ղար կա ւո րու
թիւն մը սար քե ցին: Տաս նե ակ հա զա րա ւոր թուր քեր կը մաս նակ ցէ ին թա փօ րին: 
Ներ կայ եղան նա խա րար ներ, բարձ րաս տի ճան զի նուո րա կան ներ եւ նոյ նիսկ 
օտար դես պան ներ: Մի ջա րուար ձա նա յին նա ւե րը ձրի տրա մադ րուած էին ամ
բո խին, որ պէս զի ամէն կող մէ եր թան իրենց վեր ջին յար գան քը մա տու ցա նե լու 
Օս մա նե ան Ան կե ալ Կայս րու թե ան վեր ջին Սատ րա զա մին: Հա մա ձայ նա կան 
ոս տի կան ներ ու զի նուոր ներ կը հսկէ ին թա փօ րին: Նա ւա հան գիս տը խարս խած 
ֆրան սի ա կան եւ իտա լա կան մար տա նա ւե րը, ի նշան սու գի, կէս դրօշ պար զած 
էին: Մի այն անգ լի ա կան պաշ տօ նա կան շրջա նակ նե րը լռու թիւն կը պա հէ ին: Չէ՞ 
որ իբ րեւ պա տե րազ մի պա տաս խա նա տու զայն բռնած ու Մալ թա քշած էին, 
ուր կէ ազա տած եւ Իտա լիա ապաս տա նած էր»16: Հայ վրի ժա ռու նե րի կող մից 
սպա նուած յան ցա գործ Սա յիդ Հա լի մի դին Կ. Պօ լիս տա նե լը եւ հան դի սա ւոր 
թա ղում կազ մա կեր պե լը շատ յար մար առիթ էր Հան րա պե տա կան Թուր քի ա յի 
պատ մու թիւ նը հայ կա կան վրի ժա ռու թե ան եւ հայյու նա կան ատե լու թե ան վրայ 
կա ռու ցող Քե մա լի հա մար՝ մի կող մից հա յե րի հան դէպ ատե լու թիւ նը բոր բո քե
լու, մյոս կող մից՝ «ստի պե լու» դաշ նա կից նե րին մե ծա րանք մա տու ցել յան ցա
գործ նե րին: Ճիշտ է՝ վեր ջին նե րիս ար դէն «ստի պե լու» կա րի քը չկար, նրանք 
ար դէն ոչ մի այն դա դա րել էին դա տա պար տել այդ յան ցա գործ նե րին, այ լեւ 
ըն դու նել էին նրանց վերսկ սուող իշ խա նու թիւ նը: 1922ի գար նա նը Բեռ լի նում 
հայ վրի ժա ռու նե րի կող մից սպա նուե ցին դա տա րա նի կող մից հե ռա կայ մա հա
պատ ժի դա տա պար տուած յան ցա գործ ներ Բե հադ դին Շա քի րը եւ Տրա պի զո նի 
նա հան գա պետ Ջե մալ Ազ մին, բայց նրանց դի ակ նե րը Թուր քիա չտա րուե ցին 
եւ պա տուա ւոր թա ղում չկազ մա կեր պուեց: Նրանց յան ցա գոր ծու թիւն նե րի մա
սին դե ռեւս գրում էին արեւմ տե ան թեր թե րը, իսկ սպա նու թիւ նից յե տոյ հա յե րի 
ջար դե րին նրանց բար բա րոս մաս նակ ցու թիւն նե րի թե ման աշ խու ժա ցել էր, յի
շա տակ ւում էին բժիշկ Բե հա էդ դի նի կազ մա կեր պած թու նա ւո րում նե րը, բժշկա
կան փոր ձե րը հա յե րի վրայ, Ջե մալ Ազ միի կող մից Տրա պի զո նի հա յե րին ծո վում 
խեղ դա մահ անե լու դէպ քե րը եւ հա ւա նա բար Թուր քի ա յում նրանց պա տուա
ւոր թա ղու մը դե ռեւս մար տահ րա ւէր կը լի նէր «հա մա ձայ նա կան նե րին»: Նրանք 
թա ղուե ցին Բեռ լի նում: Նոյնն էր պա րա գան նա եւ նոյն տա րուայ ամ ռա նը Թիֆ

մա նե ան Թուր քի ա յի ռազ մա կան դա տա րա նի կող մից դատ պար տուած, բայց պա տի ժը չի
րա կան ցուած ան ձանց վե րա բե րե ալ դա տավ ճի ռը: Նշուել է պատ ժի են թա կայ ան ձե րի 650 
անուն, որ պէս գլխա ւոր յան ցա գործ ներ առանձ նա ցուել են 41ը: «Նե մե սիս» է կո չուել հին 
յու նա կան վրէժխնդ րու թե ան աստ ծոյ անու նով:

16 Շի րա կե ան Ար շա ւիր, «Կտակն էր նա հա տակ նե րուն», էջ 227:
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լի սում Երիտ թուր քե րի եռա պե տու թե ան սիւ նե րից Ահ մեդ Ջե մալ փա շա յի սպա
նու թե ան դէպ քում. նա նախ թա ղուեց Թիֆ լի սում, եւ մի այն յե տոյ վե րա յու ղար
կա ւո րուեց Էրզ րու մում: Մինչ սպա նուե լը Ջե մա լը Եռա պե տու թե ան մյոս սիւ նի՝ 
Էն վէ րի հետ հասց րել էր իր ծա ռա յու թիւն ներն առա ջար կել Քե մա լի հետ մտեր
մա ցած Ռու սաս տա նին, եւ 1921ին ու ղար կուել էր Ավ ղանս տան, որ տեղ դար ձել 
էր Էմի րի ռազ մա կան եւ տնտե սա կան հար ցե րի խորհր դա կան: 1922ին Խորհր
դա յին Ռու սաս տա նի իշ խա նու թիւն նե րին ար դէն պարզ էր, որ այս զոյգն իրա
կա նում հա կա ռու սաս տա նե ան գոր ծու նէ ու թե ամբ է զբա ղուած17: 1922ի ամ ռա նը, 
երբ Խորհր դա յին Ռու սաս տա նի բա նակն ար դէն պայ քա րում էր Բաս մա չա կան 
շար ժու մը գլխա ւո րող Էն վէ րի դէմ, Ջե մա լը Թիֆ լի սով մեկ նում էր Թուր քիա, 
բայց սպա նուեց: Բնա կա նա բար Ջե մա լի սպա նու թիւ նը դրուեց վեց ամ սուայ ըն
թաց քում երիտ թուրք հինգ յան ցա գործ նե րի սպա նած հայ վրի ժա ռու նե րի վրայ, 
եւ խորհր դայ նա ցուած Վրաս տա նում ու Հա յաս տա նում ձեր բա կա լուե ցին շուրջ 
երեք հա րիւր հա յեր: Ճիշտ է, նրանց մէջ սպա նու թիւ նը կա տա րո ղին չգտան, 
բայց ութ մարդ տար բեր պա տիժ ներ ստա ցան18: Սա կայն սպա նու թիւ նից ան մի
ջա պէս յե տոյ լու րեր տա րա ծուե ցին, որ Ջե մա լի սպա նու թիւ նը Խորհր դա յին Չե
կա յի կազ մա կա րե պածն էր: Կ. Պօլ սի թեր թե րից մէ կը 1922ին գրել էր. «Թայմզ 
թեր թը Ճե մալ Փա շա յի ահա բե կու մը ոչ թէ հա յե րու՝ այլ բոլ շե ւիկ նե րու կող մէ 
կա տա րուած ըլ լա լու հա ւա նա կա նու թե ան մա սին կը գրէ: Այս հար ցի մա սին կա
րե լի՞ է հա ւատք ըն ծա յել Թայմ զի գրա ծին: Եւ ար դէն կա րե ւո րը սպան նո ղին ան
ձը չէ, այլ՝ կարգ մը թուր քե րու հան դէպ կա նո նա ւոր հե տե ւո ղա կա նու թե ամբ եւ 
իրա րա յա ջորդ կեր պով ոչն չաց ման վճիռ տրուած ըլ լա լու պա րա գան: Ինչ պէս 
կ’ըսէ ինք աս կէ առաջ կա տա րուած նող կա լի սպա նու թիւն նե րու առ թիւ, եթէ նոյ
նիսկ մեր այդ հայ րե նա կից նե րը թրքու թե ան հան դէպ յան ցա ւոր եւ հա շուե տու 
ըլ լա յին, անոնց օտա րու թե ան մէջ այս պէս վա տօ րէն սպան նուի լը նող կան քով 
կը դի մա ւո րենք: Այդ ոճ րա գործ նե րը, մեր հայ րե նա կից նե րը այդ ձե ւով դա ւադ
րա բար սպան նե լով՝ անոնց բո լոր մեղ քե րուն թո ղու թիւն տուին եւ զա նոնք վե
րա ծե ցին ազ գին հա մար զա հուած հե րոս նե րու: Մեր հայ րե նա կից նե րու օտար 

17 Володарский М. И., Советы и их южные соседи Иран и Афганистан 1917 1933[Վոլոդարսկիյ 
Մ. Ի. Խորհուրդները եւ նրանց հարաւայի հարեւաններ Իրանն ու Ավղանստանը 1917–
1933], Overseas Publications Interchange Ltd, London, 1985, էջ 185–176.:

18 Թի ֆի լի սում սպա նուած Ջե մալ փա շա յի սպա նու թե ան հան գա մանք նե րը մին չեւ այ սօր 
պարզ չեն: Այդ սպա նու թիւ նը դաշ նակ ցու թե ան կող մից վե րագ րուել է Ստե փան Ծա ղի կե
ա նին, սա կայն աւե լի ուշ հա մա րուել է, որ գոր ծո ղու թիւնն իրա կա նաց րել են խո տուր ջուր
ցի Ար տա շէս Գէ որ գե ա նը եւ Պետ րոս ՏէրՊօ ղո սե ա նը սե փա կան նա խա ձեռ նու թե ամբ, եւ 
այդ գոր ծո ղու թիւ նը կապ չի ու նե ցել «Նե մե սիս»ի հետ: Ու շագ րաւ է նա եւ, որ Վրաս տա
նում եր բեք չեն դա դա րել խօ սակ ցու թիւն ներն այն մա սին, որ Ջե մա լի սպա նու թիւնն իրա
կա նում Բե րի ա յի կազ մա կեր պածն էր, բայց քա նի որ Ջե մա լը «Նե մե սիս»ի ցու ցակ նե րում 
էր, դժուար չէր նրա սպա նու թիւ նը գցել դաշ նակ ցա կան նե րի վրայ: Իրա կա նում էլ Ջե մա լի 
սպա նու թիւ նից յե տոյ Թիֆ լի սում եւ Երե ւա նում ձեր բա կա լուել են բազ մա թիւ հա յեր, բայց 
որե ւէ ապա ցոյց ձեռք չի բե րուել, չնա յած նրան ցից ոմանք ստա ցել են տար բեր մա կար
դակ նե րի պա տիժ ներ (ՀՀ ԱԱ, Ֆ. 1191, Ց. 4, Գ. 810, Թ. 130):
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եւ թշնա մի ձեռ քե րով վա տա բար ոչն չա ցու մը բո լոր թուրք հայ րե նա կից նե րը 
հո գե պէս պի տի ցնցէ»19: Տա րօ րի նակ ոչինչ չկար այս յօ դուա ծում, յան ցա գործ 
թէ օրի նա ւոր թուր քի՝ օտա րի կող մից սպա նու թիւ նը նրան դարձ նում է «ազ գի 
հա մար զո հուած հե րոս», իսկ հա յե րի ջար դե րի կազ մա կեր պիչ ներն ար դէն իսկ 
հե րոս ներ էին կեն դա նու թե ան ժա մա նակ, եւ նոյ նիսկ դա տա րա նի վճռով իրա
կա նա ցուած մա հա պա տի ժը նրանց դարձ նում էր «ազ գի նա հա տակ»: Ին չո՞վ 
էր պա կաս Ջե մա լը ջար դա րա րու թե ան հա մար մա հա պատ ժի են թար կուած եւ 
ապա «ազ գա յին նա հա տակ» ճա նա չուած ու հայ կա կան գոյ քով պար գե ւատ
րուած Նուս րէ թից եւ Բո ղազ լը ե ա նի գա ւա ռա պետ Քե մա լից, եթէ նա հա յե րի 
ջար դա րա րու թե ան ան հա մե մատ մեծ վաս տակ ու նէր: Կոնկ րետ Ջե մալ փա շա յի 
«վաս տա կը», սա կայն, գնա հա տուեց նախ ռու սա կան բոլ շե ւի կե ան իշ խա նու թե
ան կող մից: Ռու սաս տա նը սրտա ցաւ ցա ւակ ցու թիւն ներ յղեց Թուր քիա Ջե մա լի 
սպա նուե լու կա պակ ցու թե ամբ, յե տոյ, երեք ամիս անց, Քաղ բիւ րո յի 23. 11. 1922ի 
յա տուկ որոշ մամբ հինգ հա զար ոս կի տրա մադ րեց Ջե մա լի ըն տա նի քին:

23 Նո յեմ բե րի 1922 թիւ
1922թ. Նո յեմ բե րի 23ի ՌԿԿ (Ռու սաս տա նի Կո մու նիս տա կան կու սակ ցու թե
ան – Հ. Խ.) ԿԿ (Կենտ րո նա կան Կո մի տէ – Հ. Խ.) Քաղ բիւ րո յի №37 նիս տի ար
ձա նագ րու թիւ նից
Ներ կայ էին. Քաղ բիւ րո յի ան դամ ներ ընկ. ընկ. Զի նո վե ւը, Կա մէ նե ւը, Կա լի
նի նը (թեկ նա ծու), Լե նի նը, Մո լո տո վը (թեկ նա ծու), Ստա լի նը, Տրօց կին
ՌԿԿ ԿԿ ան դամ ներ ընկ. Սո կոլ նի կո վը, ԿԿԿ ան դամ ընկ. Շկի րի ա տո վը
բ) Ջե մա լի ըն տա նի քին օգ նե լու մա սին (ընկ. Չի չե րին)
Զո հուած Ջե մա լի ըն տա նի քին յատ կաց նել 5 հա զար ոս կով:

(Ռու սաս տա նի սո ցի ալքա ղա քա կան պատ մու թե ան  
պե տա կան ար խիւ, Ֆ. 17, Ց. 3, Գ. 333, Թ. 1)20:

Յօ դուա ծա գիր Համ լետ Միր զո յե ա նը գրում է, որ Ջե մա լի Գեր մա նի ա
յում ապ րող ըն տա նի քին նպաստ յատ կա տաց նե լու խնդրան քով Ռու սաս տա նի 
Արտ գործ ժող կոմ Գ. Չի չե րի նին դի մել էր Ջե մա լի աւագ համ հարզ Իս մեթ բէ յը, 
այդ նպա տա կով Ան կա րա յից Մոս կուա ժա մա նե լով, եւ Չի չե րի նը նա մա կով միջ
նոր դել էր Քաղ բիւ րո յի առաջ այդ խնդրան քը բա ւա րա րե լու21: Բայց այդ պի սի 
խնդրան քով դի մե լու հա մար նա պէտք է առիթ ու նէ նար: 1922ին դե ռեւս ԽՍՀՄը 
չէր կազ մա ւո րուել, եւ Խորհր դա յին Վրաս տա նում՝ Թիֆ լի սում սպա նուած Ջե
մա լի նկատ մամբ Խորհր դա յին Ռու սաս տա նը որե ւէ պար տա ւո րու թիւն չու նէր: 
Ակա մայ մտա ծում ես Ջե մա լի սպա նու թե ա նը ռու սա կան Չե կա յի նա խա ձեռ

19 Շի րա կե ան Ար շա ւիր, «Կտակն էր նա հա տակ նե րուն», էջ 335:
20 Товмасян Александр, Реквием по Джемалу, 20171122 10:08, http://golosarmenii.am/arti

cle/60363/rekviempodzhemalu.
21 http://noevkovcheg.ru/mag/2011 – 08/2542.html.
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նո ղա կա նու թե ան մա սին: Բայց սրանք ռուսթուր քա կան «ներ քին խո հա նո ցի» 
խնդիր ներ էին, իսկ թուր քա կան հան րա յին ար ծար ծում նե րի հա մար «կա րե ւո րը 
սպան նո ղին ան ձը չէր», կա րե ւո րը «արիւ նար բու հա յե րի» թե ման միշտ օրա
կար գում պա հելն էր:

Երիտ թուրք յան ցա գործ նե րի հե րո սա ցում նե րը, Քե մա լի կա ռա վա րու
թե ան յան ցա գործ կազ մը եւ խա ղաղ բնակ չու թե ան ջար դե րով ու ղեկ ցուող քե
մա լա կան պա տե րազմ նե րի երիտթր քա ցու մը, ողջ ազ գայ նա կան հռե տո րա բա
նու թիւ նը սար սա փով էր լցնում Թուր քի ա յում դե ռեւս մնա ցած քրիս տո նե ա նե րի 
հո գին: 1922ի աշ նա նը նոյ նիսկ Կ. Պօլ սի ոչ մի այն հայ, այ լեւ ողջ քրիս տո նե այ 
բնակ չու թիւնն էր ահա բե կուած: «Հա մա ձայ նա կան նե րի» Կ. Պօլ սում գտնուող 
բազ մազգ զի նուո րա կան ներն աւե լի ու աւե լի վե րա պա հո ղա կան էին դառ նում: 
Յու նա կան բա նակ նե րի դէմ քե մա լա կան նե րի յաղ թա նակ նե րը նուա զեց նում 
էին նրանց վճռա կա նու թիւ նը, «ար դէն զրոյց ներ շրջան կ’ընէ ին, թէ հա մա ձայ
նո ղա կան նե րը Պօ լի սը Քե մա լին յանձ նե լու վրայ են եւ տե ղա ցի քրիս տո նե այ 
տար րը խու ճա պի մատ նուած է... Ամէն օր դէպ քեր կը պա տա հէ ին եւ քրիս տո
նե ա նե րը մաս նա ւո րա բար մու թը չկո խած կը փու թա յին իրենց տու նե րը... «Կե
ա ւուր» Իզ մի րը այ րե ցին եւ պօլ սե ցիք սար սա փի մէջ են, որ նոյն ճա կա տագ րին 
պի տի են թար կուին... Միլ լի բա նա կին յաղ թա նակ նե րէն գի նով ցած թուրք ամ
բո խը հաս տա տու թե անց վրայ յար ձա կում ներ կը կա տա րէր ու ան ցորդ ներ կը 
խոշ տան գէր... Հա մա ձայ նա կան նե րը հան դի սա տե սի դիր քին մէջն էին»22:

Ազ գայ նա կան նե րի յաղ թա նակ նե րի հետ մի ա սին յան ցա գործ նե րի հե րո
սաց ման եւ «հա յե րի ոճ րա գոր ծու թե ան» թե ման շա րու նակ ւում էր եւ ուժգ նա
նում: 1924ին Առա ւօ տում տպագ րուած է «Ար տա հա նի Մե պու սին Ամ բող ջա կան 
Ճա ռը Հա յե րու Մա սին. Հա յե րը Ին չու Տե ղա հան Եղան» յօ դուա ծը: Ար տա հա նի 
մե պուս Հա լիլ փա շան Թուր քի ա յի Մեծ Ազ գա յին ժո ղո վում հիմ նա ւո րել է Թա լէ
ա թի ըն տա նի քին թո շա կով ապա հո վե լու հար ցը, եւ այդ ըն թաց քում նկա րագ րել, 
որ Թա լէ աթ, Ջե մալ եւ Սա յիդ Հա լիմ փա շա նե րը, Ջե մալ Ազ մի եւ Բե հա էդ դին 
Շա քիր բէ յե րը…, այս նա հա տակ նե րը հա սած են այն բարձր դիր քին, ուր մենք 
եր բեք չենք կա րո ղա նայ հաս նել…, «հա յե րի գնդա կով մե ռած են պանդխ տու թե
ան մէջ», ին չը, սա կայն, «հայ կա կան արիւ նար բու թե ան ծո վի մէջ մի կա թիլ է մի
այն»… Ճա ռա խօսն այ նու հե տեւ ներ կա յաց րել է, որ հա յե րը ամէ նուր (Երզն կա, 
Մա մա խա թուն, Էրզ րում, Սա րը Գա մըշ, Կարս…, Նա խի ջե ւան…, ընդ հուպ մին
չեւ Երե ւա նի շրջա կայ քը) կո տո րել եւ ան պա տուել են թուր քե րին… (ողջ ճառն 
ամ բող ջու թե ամբ տպագ րուած է)23: Հինգ տա րի առաջ թուր քա կան ռազ մա կան 
դա տա րա նով մա հա պատ ժի դա տա պար տուած Էն վէ րի, Ջե մա լի եւ Բե հա էդ դին 
Շա քի րի ըն տա նիք նե րին հայ կա կան բռնագ րա ւուած մի ջոց նե րի հա շուին թո
շակ նշա նա կուեց մի այն 1925ին:

22 Շի րա կե ան Ար շա ւիր, «Կտակն էր նա հա տակ նե րուն», էջ 333, 338 – 339:
23 «Ար տա հա նի Մե պու սին Ամ բող ջա կան Ճա ռը Հա յե րու Մա սին. Հա յե րը Ին չու Տե ղա հան 

Եղան», Առա ւօտ Օրա թերթ, Կ. Պօ լիս, 1924, թիւ 135:
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Յի րա ւի, քչե րին է յա ջո ղուել իրենց յան ցանք նե րով մրցակ ցել «հե րոս 
նա հա տակ նե րի» հետ, բայց մար դիկ ջա նա ցել են՝ կո տո րել եւ թա լա նել են ինչ
պէս կա րո ղա ցել են: Իսկ հա յե րի «լքե ալ գոյ քով» դեռ շա տե րը պի տի պար գե
ւատ րուեն: Քե մա լի կա ռա վա րու թիւ նը այս «հե րոս նե րի» կեր պար նե րը, որ պէս 
նա հա տակ նե րի, հե տե ւո ղա կա նօ րէն դնում էր Թուր քի ա յի Հան րա պե տու թե ան 
բնակ չու թե ան ազ գա յին դաս տի ա րա կու թե ան հիմ քում: 1927ի Փետ րուա րի որո
շում նե րով շա րու նա կուեց երիտ թուրք յան ցա գործ նե րին «ազ գա յին նա հա տա
կի» լու սապ սա կով զար դա րե լու գոր ծըն թա ցը. «լքուած ու նե ցուած քից» թո շակ 
ստա ցող Ուր ֆա յի նա հան գա պետ Նուս րէ թի նի, Բո ղազ լը ե ա նի գա ւա ռա պետ 
Քե մա լի ըն տա նիք նե րը հա յե րի «լքուած ու նե ցուած քից» նոր պար գեւ ստա ցան՝ 
Ստամ բու լում հա յե րից մնա ցած ան շարժ գոյ քի տես քով: Այս ան գամ հա յե րի ու
նե ցուած քից իրենց մասն ստա ցան նա եւ երիտ թուրք յան ցա գործ նե րից Բե հա
էդ դին Շա քի րի, Դի ար բե քի րի նա հան գա պետ Ռե շի դի, Ջե մա լի հետ Թիֆ լի սում 
սպա նուած Ջե մա լի համ հարզ Նուս րէ թի ըն տա նիք նե րը24:

Հայ կա կան գոյ քով պար գե ւատ րում ներ ստա նում էին ոչ մի այն հան գու
ցե ալ նե րի ըն տա նիք նե րը եւ առա ջին դէմ քե րը. բո լո րը, ով քեր գործ նա կա նում 
բա ժա նել եւ բա ժա նում էին հայ կա կան ատե լու թիւ նը, պար գե ւատ րւում էին հա
յե րի «լքուած» ու նե ցուած քով, բայց նա եւ՝ կեն դա նի մնա ցած եւ իրենց գոյ քին 
դե ռեւս տի րա պե տող հա յե րից խլուող գոյ քով: Նրանց վար ձատ րում էին հա
կա հայ կա կա նու թե ան գործ նա կան դրսե ւո րում նե րի հա մար: Հայ կա կան ատե
լու թիւ նը հայ րե նի քին նուիր ւա ծու թե ան «վար ձատ րուող զգաց մունք» էր եւ այն 
խրա խու սե լու հա մար մի ջոց ներ փնտրե լու կա րիք չկար: Օրի նակ, 21 ճիւ ղի բա
ժա նուող Ռիշ վան աշի րէ թի աշի րէ թա պետ, ադի ե ա ման ցի քուրդ Հա ջի Բե դիր 
Աղան (Ֆե րաթ) իր եղբյսր Զեյ նե լի հետ մի ա սին հա յե րի զան գուա ծա յին կո տո
րած էր կազ մա կեր պել Էրզ րու մում, Երզն կա յում, Սվա զում եւ շրջա կա նե րում: 
«Քե մա լա կան շրջա նում Հա ջի Բե դի րը 1ին եւ 2րդ գու մար ման խորհր դա րան
նե րում Մա լա թի ա յի պատ գա մա ւոր էր, 3րդ գու մար ման ժա մա նակ` Կար սի 
պատ գա մա ւոր: 1920ի ապ րի լի 23ին առա ջին խորհր դա րա նի բաց ման աղօթ քի 
ժա մա նակ կանգ նած էր Մուս տա ֆա Քե մա լի կող քին: Գրելկար դալ չի մա ցող 
Հա ջի Բե դի րի հա մար յա տուկ որո շում է կա յա ցուել, որ ան տա ռա ճա նա չը եւս 
կա րող էր պատ գա մա ւոր ընտ րուել: Հա ջի Բե դիր աղա յին բնա կեց րին Ադա նա
յում` լքե ալ գոյ քից ագա րա կի, տան եւ խա նութ նե րի յատ կաց մամբ: Ըն տա նի
քը այ սօր էլ այդ ագա րա կից է օգտ ւում: Հա ջի Բե դիր աղա յի եղ բօ րը նոյն պէս 
բնա կեց րին Ադա նա յում` լքե ալ գոյ քից տան եւ խա նութ նե րի յատ կաց մամբ»25: 

24 Հիւր, «Ով քե՞ր տի րա ցան»:
25 Չե թի նօղ լու Ս., Մի էջ Թուր քի ա յի մահ մե դա կան( թուրք, քուրդ եւ այլն) բուր ժուա զի ա յի 

մութ պատ մու թյու նից Ցե ղաս պա նու թյան ժա մա նակ. Մա լա թի ա յի օրի նա կը//Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տու թե ան Պաշտ պա նու թե ան Նա խա րա րու թյան Դրաս տա մատ Կա նա յա նի ան
վան Ռազ մա վա րա կան Հե տա զօ տու թյուն նե րի Ինս տի տու տի Ռազ մա գի տա կան Հան դէս, 
1 – 2 (83 – 84). 2015, էջ 192:
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Սրանք երկ րի ընդ հա նուր մթնո լոր տի մա սին պատ կե րա ցում տա լու մի այն մաս
նա ւոր օրի նակ ներ են: Գա ւառ նե րում պատ կե րը նոյնն էր՝ որ քան մեծ էր յան ցա
գոր ծու թե ան ծա ւա լը՝ այն քան գնա հա տուած էր նոր իշ խա նու թե ան պաշ տօ նե այ 
դար ձող յան ցա գոր ծը:

Դժուար է ասել, թէ որ քա նով էին երե խա նե րից մին չեւ տա րեց ներ ան զէն 
մարդ կանց ջար դած, կո տո րած, հրկի զած, նրանց գոյ քը թա լա նած, պա տե րազ
մի ըն թաց քին իրենց վար չա կան գրա սե նե ակ նե րից նա յած այս յան ցա գործ նե
րի հե րո սա ցում նե րը նպաս տում ձե ւա ո րուող «թուրք ազ գի կեր պա րի ազ նուաց
ման» Մուս տա ֆա Քե մա լի ծրագ րին, բայց հա յա տե ա ցու թե ան խրա խուս մանն, 
ան կաս կած, նպաս տում էին:

ՊԱՅՔԱՐԸ «ՆԵՐՔԻՆ ԹՇՆԱՄԻՆԵՐԻ» ԴԷՄ
1923ի Յու լի սի 24ի Լո զա նի հաշ տու թե ան պայ մա նագ րով վեր ջա պէս 

հաս տա տուե ցին նոր Թուր քա կան Հան րա պե տու թե ան սահ ման նե րը, Թուր
քա կան Հան րա պե տու թիւ նը ճա նա չուեց մի ջազ գայ նօ րէն: Երկ րում տե ղի էին 
ու նե ցել ահ ռե լի քա ղա քա կան եւ ժո ղովր դագ րա կան փո փո խու թիւն ներ: «Հա
կա իմ պե րի ա լիս տա կանազա տագ րա կան» անուա նուած պա տե րազ մը, որն 
իրա կա նում «պա տե րազմ էր հայ կա կան եւ յու նա կան փոք րա մաս նու թիւն նե րի 
դէմ»26, աւար տուել էր ռազ մա կան գոր ծո ղու թիւն նե րի մա սով եւ հա յե րի ու յոյ նե
րի հա մա րեա լի ա կա տար դա տարկ մամբ, բայց սկսւում էր ներ քին պա տե րազ
մը՝ այն, ինչ Մուս տա ֆա Քե մալն անուա նում էր երկ րի վե րա կա ռու ցում:

Եր կիրն, այո, հա յե րի եւ յոյ նե րի ֆի զի կա կան առ կա յու թիւ նից հա մա րեա 
դա տար կուել էր, բայց մա հե դա կան բնակ չու թե ան ու ղե ղում Էր մա նիս տա նը 
շա րու նա կում էր մնալ Էր մա նիս տան, որը լցուած էր հա յե րի ու րուա կան նե րով, 
իսկ թուր քերն այդ պէս էլ շա րու նա կում էին ան ցան կա լի հա մա րել այդ տա րած
քում ապ րե լը: Կրկին իշ խա նու թե ան ան ցած երիտ թուրք յան ցա գործ նե րը փոր
ձում էին Էր մա նիս տա նը թրքաց նել բալ կան նե րից փա խած եւ տե ղա փո խուած 
թրքա խօս նոր բնակ չու թե ամբ, բայց նոյ նիսկ նրանք էին խու սա փում հա յե րի ոս
կոր նե րով հա րուստ, նիւ թա պէս աղ քատ, հա յե րի վե րա ցու մով աւե լի աղ քա տա
ցած այդ տա րած քից: Ամէն ին չից զատ հի մայ ար դէն այդ տա րած քը տնօ րի նող 
քրդե րը այս տէղ բնա կե ցուող թուր քե րին թշնա մա բար էին վե րա բե րում՝ ամէն 
կերպ ցոյց տա լով, որ դա իրենց՝ քրդե րի, ոչ թէ թուր քե րի հայ րե նիքն է: Քե մա լի 
հայ րե նի քի ազատգր մա նը, իսկ իրա կա նում հա յե րի եւ յոյ նե րի դէմ պա տե րազ

26 Танер Акчам, «Долгая история отрицания геноцида армян: Тщательно забытые страницы 
истории Турции»  [Թա ներ Աք չամ, Հա յե րի ցե ղաս պա նու թե ան ժխտո ղա կա նու թե ան եր
կար պատ մու թիւ նը. Թուր քի ա յի պատ մու թե ան ջա նա սի րա բար մո ռա ցուած պատ մու թե ան 
էջեր], –  http://armenianhouse.org/akcam/articlesru/genocide.html (ռու սե րէն թարգ մա նու
թիւ նը կա տա րուել է Le Monde Diplomatiqueից, Սեպ տեմ բեր 2001 (http://www.flashbulletin.
de/2000/eSeptember17.htm): (Վեր ջին այ ցե լու թիւ նը՝ 09. 10. 2018):
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մին եւ կո տո րած նե րին մի ա ցած քրդե րը ոչ մի այն ձեռ նու նայն էին մնա ցել, այ լեւ 
դար ձել էին ան ցան կա լի եւ հի մայ նրանք «ներ քին թշնա մի էին»:

Հա մար ւում էր, որ քրիս տո նե ա ներն ար դէն կազ մում էին երկ րի բնակ չու
թե ան ըն դա մէ նը մէկ տո կո սը, չնա յած ոչ ոք ըստ էու թե ան չէր կա րող ասել, թէ 
իրա կա նում ինչ քան հայ կամ յոյն էր մնա ցել երկ րում: 1920ական նե րի սկզբնե
րին հա մար ւում էր, որ հա յե րի մի փոքր խումբ է մի այն մնա ցել՝ Կ. Պօլ սում: Այժմ, 
իհար կէ, այդ խնդի րը վե րա նայ ւում է: Այ սօր ար դէն շատ բան է յայտ նի գա ւառ
նե րում մնա ցած եւ յա ճախ գաղտ նի գո յա տե ւող հա յե րի մա սին: Բայց 1923ին դե
ռեւս պատ կե րա ցում ներ չկա յին գա ւառ նե րի մա սին եւ մա մու լը գրում էր մի այն 
Պօլ սա հա յե րի մա սին:

Ան ցած երեք տա րի նե րին ներ քին յա րա բե րու թիւն նե րում ամէն ինչ 
արուել էր հա յե րի ու յոյ նե րի նկատ մամբ բնակ չու թե ան ատե լու թիւնն ան սահ
ման մե ծաց նե լու: Այն տէղ, որ տեղ հա յե րի մնա ցորդ ներ դեռ կա յին, հենց տե ղե
րում էլ լու ծում էին նրանց դուրս մղե լու հար ցե րը: Օրի նակ, Ֆրան սի ա ցի նե րի 
գնա լուց յե տոյ Այն թա պում, ըստ տե ղե կու թիւն նե րի, դե ռեւս մնա ցել էին 3.500 
հա յեր: «Ղա զի Ան թեպ» թեր թը 1922ի Նո յեմ բե րի 9ի հա մա րում «Հե ռու մեզ նից» 
յօ դուա ծով հա յե րին առա ջար կում է դուրս կոր չել քա ղա քից: Եր կու ամ սից, 1923ի 
Յու նուա րին, հա յերն ար դէն «դուրս էին կո րել», մնա ցել էին մի այն մի քա նի 
ըն տա նիք: Նրանց, իհար կէ, «օգ նում էին դուրս կոր չել»՝ սպա նե լով, ծե ծե լով, 
վա խեց նե լով: Հի մայ ար դէն պատ ժուե լու խնդիր առ հա սա րակ չկար, իսկ ատե
լու թե ան չա փա բա ժի նը շատ մեծ էր: Հա ւա նա բար այդ տա րի նե րին է, որ Այն թա
պում մնա ցած հա յե րի մնա ցորդ նե րը վերջ նա կա նա պէս մահ մե դա կա նա ցել են՝ 
հա մալ րե լով 1915ին մահ մե դա ցած նե րի շար քե րը: Ծա գու մով այն թապ ցի թուրք 
հե տա զօ տող Մու րաթ Ու չա նե րը գրում է, որ «Այն թապ նա հան գին մէջ կ’ապ րի 2 
մի լի ոն քա ղա քա ցի, որուն մի այն 5 առ հա րիւ րը բնիկ այն թապ ցի է: Եւ այդ 5 առ 
հա րիւ րին գրե թէ կէ սը (այ սինքն՝ 50 հա զա րը) կը կազ մեն իս լա մա ցած հա յե րը: 
Սա կայն անոնց մեծ մա սը կը մեր ժէ իր հայ կա կան ծա գու մը՝ ըսե լով «Մենք իս
լամ թուրք ենք»: Շուրջ 25 հա զար իս լա մա ցած հայ կ’ապ րի Այն թա պի կեդ րո նը, 
իսկ Նի զի փի եւ Պի րե ճի քի բնակ չու թե ան մէկ եր րոր դը բաղ կա ցած է կրօ նա
փոխ հա յե րէ»27:

Գա ւառ նե րում ոչ մի այն իս լա մաց(ու)ած, այլ նա եւ թաք նուած քրիս տո նե
այ հա յեր էին մնա ցել, որոնց մա սին տե ղե կու թիւն ներ կա՛մ չկա յին, կա՛մ՝ կա յին 
մի այն տե ղա կան բնակ չու թե ան մի ջա վայ րում: Նրանք ամէն կերպ թաքն ւում 
էին իշ խա նու թիւն նե րից եւ դե ռեւս ապ րե լու տեղ էին փնտռում: Քա ղաք նե րում, 
յատ կա պէս Կ.  Պօլ սում կրքե րը դեռ եռում էին, թուր քա կան մա մու լը շա րու նա
կում էր հե ղե ղուած մնալ «դա ւա ճան հա յե րի» մա սին յօ դուած նե րով եւ հա յե րի 
«ստո րու թիւն նե րի մա սին» նո րա նոր «տե ղե կու թիւն նե րով»: Մի կող մից կա րող 
է տա րօ րի նակ թուալ, որ այդ քա րոզ չու թիւ նը ոչ մի կերպ չէր նուա զում, քա նի 

27 Այն թա պի իս լա մա ցած հա յե րը (30 Սեպ տեմ բե րի 2016, http://azator.gr/?p=849) (Վեր ջին այ
ցե լու թիւ նը՝ 09. 10. 2018 ):
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որ հա յե րի ֆի զի կա կան ներ կա յու թիւ նից ազա տուել էին, բո լոր յան ցա գործ ներն 
ազա տուել էին պատ ժից եւ նոյ նիսկ պար գեւ ներ ստա ցել, հա յե րից թա լա նուած 
ու նե ցուած քը «ար դա րա ցի օ րէն» իւ րա ցուել էր, յան ցա գործ նե րից շա տե րը նոր 
բարձր պաշ տօն ներ էին ստա ցել, հա յե րի վրէժխնդ րու թե ան տագ նա պը վե րա
ցել էր: Մյոս կող մից Պօլ սում դեռ զգա լի հայ կա կան ֆի նան սատնտե սա կան 
կա պի տալ կար, ին չի իւ րա ցու մը գրգռում էր նոր ձե ւա ւո րուող եւ ձեռ նար կա տի
րու թե անն ան ծա նօթ ազ գա յին՝ թուրք գոր ծա րար նե րի ախոր ժա կը: Բա ցի այդ, 
երկ րում մնա ցած փոք րա թիւ հա յե րին պէտք էր հաս կաց նել, որ Լո զա նի խորհր
դա ժո ղո վով նա խա տե սուած իրա ւունք նե րի նկատ մամբ մեծ յա ւակ նու թիւն ներ 
չպէտք է ու նէ նալ, որ փա խած հա յե րը չպէտք է վե րա դառ նա լու եւ կորց րած գոյ
քի յա ւակ նու թիւն ներ ու նէ նան, իսկ մնա ցած ներն էլ պէտք է պար զա պէս մո ռա
նան իրենց հայ կա կան ինք նու թիւ նը եւ կորց րած սե փա կա նու թիւ նը: Մո ռա նան 
եւ թուրք դառ նան: Բայց յստակ չէր թուրք դառ նա լու ճա նա պար հը:

Սեւ րի Պայ մա նագ րի յի շո ղու թիւ նը թուր քա կան հան րա պե տու թե ան ղե
կա վար նե րին հան գիստ չէ ին տա լիս: Նրանց յա ջո ղուեց պա հել երկ րի մի ջու կը եւ 
աւե լաց նել Արե ւե լա հա յաս տա նի հա շուին, բայց նախ կին կայս րու թե ան բե կոր
նե րի վրայ Մեծ Բրի տա նի ա յի եւ Ֆրա սի ա յի ման դա տա յին իրա ւուն քով ծնուել 
էին Իրա քը, Յոր դա նա նը, Սի րի ան, Լի բա նա նը, Պա ղես տի նը… Այս երկր նե րին 
սահ մա նա կից տա րածք նե րում Թուր քի ան շատ արա բա խօս բնակ չու թիւն ու նէր 
եւ դա վտան գի ներշնչ ման աղ բյոր էր: Մի ա ժա մա նակ մեծ գլխա ցա ւանք էր, որ 
այս տէղ էին կու տա կուել պաշ տօ նա պէս «աք սոր» կո չուող տե ղա հա նու թե ան ըն
թաց քում փրկուած հա յե րի մնա ցորդ նե րի զգա լի մա սը:

Քրդե րը… նրանք շատ էին, նրանց խոս տա ցուել էր, որ Թուր քի ան իրենց 
հայ րե նիքն է եւ իրենք հա յե րի եւ յոյ նե րի դէմ պայ քա րում նրանց կո տո րում էին յա
մա տէղ թուրքքրդա կան հայ րե նի քի հա մար: Մի կող մից նրանց «գլու խը լցուել» 
էր Սեւ րի Պայ մա նագ րով հա մա րեա հաս տա տուած Քրդստա նի յոյ սե րով, մյոս 
կող մից քուրդ աշի րէ թա պէ տե րը չէ ին մո ռա ցել Քե մա լի կող մից խոս տա ցուած 
թուրքքրդա կան ընդ հա նուր մահ մե դա կան պե տու թե ան գա ղա փա րը: Թէ՛ հայ
կա կան իթ թի հա տա կան յան ցա գոր ծու թիւն նե րում, թէ՛ «ազա տագ րա կան» պայ
քա րում՝ հա յե րի ու յոյ նե րի երկ րորդ ջար դե րում նրանք լի ո վին «վաս տա կել» էին 
երկ րին առ նուազն թուր քե րի հետ մի ա սին տէր լի նե լու իրա ւուն քը: Իրա կա նում 
Էրզ րու մում ստո րագ րուած յայտ նի փաս տաթղ թի բո լոր կէ տերն իրա կա նա ցուել 
էին, բայց այդ փաս տաթղ թում քրդե րի մա սին ոչինչ չկար: «Փոքր Ասի ա յի Արե
ւե լե ան վի լա յէթ նե րը, Տրա պե զո նի վի լա յէ թը եւ Ջա նիկ սան ջա կը» մնա ցել էին 
Թուր քի ա յի Հան րա պե տու թե ան կազ մում, այդ տա րածք նե րում մնա ցած մահ
մե դա կան նե րը կա րող էին, ինչ պէս եւ Էրզ րու մի պայ մա նագ րում մի մե անց խոս
տա ցել էին, «հա մա կուած <մնալ> փո խան դարձ յար գան քի եւ ինք նա զո հա բե
րու թե ան նոյն զգաց մունք նե րով, եւ <իրենց> ապ րե լու վայ րի պայ ման նե րի եւ 
էթ նի կա կան ու հա սա րա կա կան դիր քի հա շուա ռու մով՝ իրենց հա մար<ել> նոյն 
ծնող նե րից սե րուած եղ բայր ներ», «Մեր (մահ մե դա կան նե րի – Հ. Խ.) տա րածք
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նե րի ցան կա ցած գրա ւում, որե ւէ մի ջամ տու թիւն մեր գոր ծե րին դի տարկ<ել> 
որ պէս յու նա կան կամ հայ կա կան հա մայնք նե րի ստեղծ ման մի տում, <եւ այդ
պի սի դէպ քի հա մար> առաջ քա շել ինք նա պաշտ պա նու թե ան եւ փո խա դարձ 
օժան դա կու թե ան սկզբուն քը», «եր բեք թոյլ <չտալ>, որ յոյ ներն ու հա յե րը ձեռք 
բե րեն մահ մե դա կան նե րի իրա ւուն քին եւ օս մա նե ան ինք նիշ խա նու թե ա նը 
սպառ նա ցող դիրք եւ նիւ թա կան եւ բա րո յա կան հնա րա ւո րու թե ան բո լոր ձե
ւե րով պաշտ պա նուել <իրենց> հայ րե նի քը վնա սե լու յոյ նե րի եւ հա յե րի բո լոր 
ձեռ նար կում նե րից»: Սրանք բո լորն ար դէն արուած էին մեծ յա ջո ղու թե ամբ եւ 
կա րող էին արուել «նոր սպառ նա լիք նե րի» դէպ քում: Ամէն ինչ իդէ ա լա կան էր, 
ձե ւա կան իմաս տով խախ տուած էր մի այն մէկ պայ ման: Էրզ րու մում հա մա ձայ
նու թե ան եկող նե րը յա ւե լել էին, որ «իրենց ցան կու թիւ նը» «Արե ւե լե ան Անա տո
լի ա յի յա մա տէղ գոր ծու նէ ու թե ան ապա հո վումն է, <…> որի նպա տա կը կը լի նի 
օս մա նե ան սուլ թա նի սրբա զան խա լի ֆա յու թե ան եւ գա հի հետ կա պե րի պահ
պա նու թիւ նը»28: Արե ւե լե ան Անա տո լի ա յի յա մա տէղ գոր ծու նէ ու թե ան նպա տա
կը՝ Օս մա նե ան սուլ թա նի սրբա զան խա լի ֆա յու թե ան եւ գա հի հետ կա պե րը 
խա թա րել էր Մուս տա ֆա Քե մալն ին քը՝ 1922ին Նո յեմ բե րի 2ին «սուլ թա նու
թիւնն» ու «խա լի ֆա յու թիւ նը» մի մե ան ցից ան ջա տե լով եւ նախ՝ «սուլ թա նու թիւ
նը», ապա «խա լի ֆա յու թիւ նը» լու ծա րե լով: Ազ գա յին Մեծ Ժո ղո վի Նո յեմ բե րի 
1ի ելոյ թում Մուս տա ֆա Քե մա լը խա լիֆ եւ սուլ թան Վա հի դեդ դի նին մե ղադ րել է 
Թուր քի ա յի ան կա խու թե ան վա ճառ քի, «թուրք ազ գի ստրկաց ման», «թուրք ազ
գի պա տուի եւ ար ժա նա պա տուու թե ան նուաս տաց ման» եւ այլ արարք նե րում29: 
Սուն նի մահ մե դա կա նու թե ան հա ւա քա կա նու թե ան հե նա սիւ նը՝ խա լի ֆը նուաս
տաց րել է «թուրք ազ գի» պա տիւն ու ար ժա նա պատ ւու թիւ նը՝ դժուար է պատ կե
րաց նել «թուրք ազ գի» հետ խա լի ֆա յու թե ամբ կա պուած կայս րու թե ան ոչ թուրք 
սուն նի մահ մե դա կան նե րի ստա ցած հա րուա ծը: Երեք ամիս անց, 1923ի Մար տի 
1ին Մուս տա ֆա Քե մա լը ջախ ջա խիչ ելոյթ է ու նե ցել իս լա մը որ պէս քա ղա քա
կան գոր ծիք օգ տա գոր ծե լու դա րա ւոր աւան դոյ թի դէմ՝ պա հան ջե լով կրօ նա կան 
ար ժէք նե րը փրկել զա նա զան մութ նպա տակ նե րից: Օրի նակ՝ իր նման ոչ թուրք 
մահ մե դա կան նե րի հետ մի ա սին «մահ մե դա կան պե տու թիւն» կա ռու ցե լու խօս
տու մից: Մար տի 3ին Ազ գա յին Մեծ Ժո ղո վը օրէնք է ըն դու նել խա լի ֆա յու թիւ նը 
վե րաց նե լու, վեր ջին խա լի ֆին եւ Օս մա նե ան դի նաս տի ա յի բո լոր ան դամ նե րին 
Թուր քի ա յից աք սո րե լու մա սին: Չնա յած այդ որո շում նե րի դրա կան հե տե ւանք
նե րին՝ Շա րի ա թա յին դա տա րա նի վե րաց մա նը, կրթու թիւնն ու գի տու թիւ նը 
Կրթու թե ան նա խա րա րու թե ա նը յանձ նե լը եւլն, սա, ըստ էու թե ան վե րաց նում էր 

28 Кемаль Мустафа. Путь новой Турции 1919–1927. Том I. Первые шаги национальноосвобо
дительного движения 1919. Москва, Литиздат НКИД, 1929 г. [Քե մալ Մուս տա ֆա: Նոր Թուր
քի ա յի ու ղին 1919 – 1927, Հտր. 1, 1919ի ազ գա յինազա տագ րա կան շարժ ման առա ջին քայ լե
րը, Մոս կուա, 1929], էջ 413 – 414:

29 Кемаль Мустафа. «Путь новой Турции», Т. IV, М., 1934, Речь его превосходительства Гази 
Мустафа Кемаль паши на заседании от 1 ноября 1922 г. էջ 280:
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քրդե րին թուր քե րի հետ «կա պող» օղա կը: «Ազա տագ րա կան» կամ «ան կա խու
թե ան» կո չուող պա տե րազ մին մաս նակ ցած քրդե րի ընդ հա նուր «մահ մե դա կան 
հայ րե նի քի» մա սին պատ կե րա ցում նե րը քայլ առ քայլ ոչն չա նում էին՝ նուա զեց
նե լով նա եւ նրանց պատ կե րաց րած «առանձ նա յա տուկ իրա ւունք նե րը»: Չկայ 
խա լի ֆա յու թիւն՝ չկայ «մահ մե դա կան հայ րե նիք», չկան «նոյն ծնող նե րից սե
րուած զա ւակ ներ»: Հի մայ ար դէն «սուն նի իս լա մը» նոր որակ կը ստա նայ, եւ կը 
ծա ռա յի ի՛ր՝ Քե մա լի քա ղա քա կան նպա տակ նե րին: Քրդե րի ոտ քի տա կի հո ղը 
սա հում էր: Իսկ առ ջե ւում դեռ Լո զա նի Պայ մա նա գիրն էր, որով քրդե րի պատ
կե րաց րած «Քրդստա նի» մի մասն անց նե լու էր Իրա քին եւ Սի րի ա յին: Հի մայ 
քրդե րը հաս կա նում էին, որ կա ռուց ւում է բա ցա ռա պէս «թուր քա կան պե տու
թիւն»՝ «թուր քա կան հայ րե նի քում», որ հա յե րի եւ յոյ նե րի ջար դե րից եւ աս պա
րէ զից վե րա նա լուց յե տոյ իրենք ըն կալ ւում են Թուր քի ա յի Հան րա պե տու թե ան 
ամէ նա մեծ փոք րա մաս նու թիւն, եւ որ իրենք իրենց սոս կա կան գո յու թե ամբ ար
դէն սպառ նա լիք են երկ րի թրքաց ման ճա նա պար հին, ու րեմն ար դէն իսկ թշնա
մի են: Յի րա ւի, չու շա ցան նա եւ գոր ծո ղու թիւն նե րը՝ 1920ին մէ կը մյո սի յե տե ւից 
ստեղ ծուած քրդա կան հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու թիւն նե րը (քուրդ սպա նե
րի «Ազա դի» մի ու թիւ նը, «Քրդա կան կու սակ ցու թիւ նը», «Քրդա կան ար մա տա
կան կու սակ ցու թիւ նը») ջախ ջա խուել եւ օրէն քից դուրս էին յայ տա րա րուել30:

Հի մայ ար դէն բո լո րին պարզ էր, որ Օս մա նե ան կայս րու թե ան բնակ
չու թե ան ինք նու թե ան բա ղա դիչ նե րի կա ռուց ման երիտ թուր քե րի փնտրտու քի 
եռա մի աս նու թիւ նից՝ օս մա նիզմ (Osmanl1l1k), իս լա միզմ/սուն նիզմ (İslamiyet), 
թուր քիզմ (TürkçülükTürkçülüğ) Քե մալն իրա կա նաց նում էր վեր ջի նը: Թիւրք
չիւ լու կը ձուլ ման յա ւակ նու թիւն էր ար դէն նա եւ երկ րի ոչ թուրք մահ մե դա կան նե
րի, առա ջին հեր թին քրդե րի ու արաբ նե րի նկատ մամբ: Հի մայ ար դէն քրիս տո
նե ա ներ հա մա րեա չկա յին, իս լա միզմ/սուն նիզ մի կա րե ւո րու թիւ նը երկ րորդ ւում 
էր, թուր քե րի եւ քրդե րի մեծ մա սը դեռ «թուրք» եւ «քուրդ» չէ ին, «սուն նի մահ մե
դա կան» էին, եւ ինչ քան շուտ թուր քե րին «թրքու թիւն» ներշն չեն, «սուն նիզ մին» 
թուր քա կան հա գուստ հագց նեն, այն քան կը մօ տե նայ «թիւք չիւ լուկ»ը:

Քրդե րը կառ չե լու բան չու նէ ին: Ազ գա յին Մեծ Ժո ղո վի քուրդ պատ գա մա
ւոր նե րը Քե մա լի կող մից ընտ րուած ձեռ նա սուն քրդերն էին, որոնց նպա տակն 
այժմ քրդե րի թուր քա կան են թա կա յու թիւնն ապա հոուելն էր: Գու ցէ եւ քրդե րի 
հա մար դա վատ հե ռան կար չէր, բայց նրանց մի մա սի մօտ ար դէն արթ նա ցել էր 
ինք նու րոյ նու թե ան գա ղա փա րը եւ էթ նի կա կան ինք նու թե ան զգա ցու մը, «թուր
քա կան ինք նու թիւ նը» յա րու ցում էր «քրդա կան ինք նու թիւն». քրման ջա խօս եւ 
զա զա խօս ցե ղախմ բե րին շատ աւե լի վաղ էին «քրդա կան» հա ւա քա կա նու թիւն 
ըն կա լում, որով «քրդա կան» ինք նու թիւ նը կա րող էր մրցակ ցել ձե ւա վո րուող 
«թուր քա կան»ի հետ: Քրդե րը վի րա ւո րուած էին Քե մա լից, իշ խա նու թիւն նե րից 

30 Лазарев М. С., Курдистан и курдский вопрос. М., Восточная литература [Լա զա րեւ Մ. Ս. 
Քրդստան եւ քրդա կան հարց: Մոս կուա, Վոս տոչ նա յա լի տե րա տու րա], 2005, ISBN –  
5 – 02 – 018311 – 3, էջ 37, 252 – 254:
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Դեր սի մի քուրդալե ւի ա կան ինք նո րոյ նու թի ւը գայ թակ ղիչ փաստ էր, եւ ամէն 
ին չից զատ հա յե րի ու յոյ նե րի կո տո րած նե րը, նրանց դէմ տա րի նե րով սադ րած 
ատե լու թիւնն ու դրա հե տե ւանք նե րը աչ քի առաջ էին:

Շեյխ Սա իդ Փի րա նիի գլա խա ւո րու թե ամբ 1925ի Փետ րուա րին սկսուած 
քրդա կան ապս տամ բու թե ան դա ժան ճնշու մը եր կու ամիս տե ւեց: Առաջ նորդ
նե րը կա խա ղան հա նուե ցին Դի ար բէ քի րում, բայց աւե լի կա րե ւոր էր այն, որ 
քրդե րի դէմ պաշ տօ նա կան ահա բեկ չու թիւն սկսուեց: Իս մէթ Ինէ օ նի ւի գլխա
ւո րու թե ամբ հիմ նուե ցին «ան կա խու թե ան դա տա րան ներ», որոն ցում դա տում 
էին նոյ նիսկ քրդե րի նկատ մամբ նուա զա գոյն հա մակ րան քի ար տա յայ տու թե ան 
հա մար: Ոչն չա ցուե ցին 206 քրդա կան գիւ ղեր՝ 8758 ըն տա նիք, սպա նուեց 15.000 
մարդ: Հի մայ ար դէն բո լոր քրդե րը ներ կա յաց ւում էին որ պէս Թուր քի ա յի եւ 
թուր քե րի թշմնա մի ներ, եւ քրդաբ նակ տա րածք նե րը տա րի ներ շա րու նակ պա
հուե ցին պա շա րուած վի ճա կում: «Քուրդ» եւ «Քրդստան» բա ռե րը հա նուե ցին 
դա սագր քե րից, քրդե րէն գրքե րը հա ւա քուե ցին եւ այ րուե ցին, քրդե րը «դար
ձան» իրենց ինք նու թիւ նը մո ռա ցած Լեռ նա յին թուր քեր, ար գե լուեց քրդե րէն լե
զուով խօ սե լը31:

Ակ նյայտ էր, որ Քե մա լի կա րե ւո րա գոյն ծրագ րե րից թուր քա կան էթ նի
կա կան ինք նու թե ան կա ռուց ման ճա րա տա րա պե տու թիւ նը, ինչ պէս ատե լու
թե ամբ եւ արիւ նոտ սկսուել էր, նոյն կերպ շա րու նա կուե լու էր: Բռնու թիւ նը եւ 
ատե լու թիւ նը «թուր քա կան ինք նու թե ան» ճար տա րա պե տու թե ան հիմ նա կան 
գոր ծիքներն էին:

Ոգե ւո րուած թուր քա կան մա մուլն անընդ հատ գրում էր երկ րի բնակ չու
թե ան արագ «թրքաց ման անհ րա ժեշ տու թե ան» մա սին: Պէտք է թրքա նա յին 
քրդե րը, արաբ նե րը, լա զե րը, «չեր քէզ նե րը», հրե ա նե րը, բալ կան նե րից ներ
գաղ թած մահ մե դա կան նե րը, յոյ նե րի եւ հա յե րի մնա ցորդ նե րը: Ամէն մարդ 
Թուր քի ա յում պէտք է թուրք դառ նար: Սա օրուայ հրա մա յա կանն էր: Եթէ մնա
ցել են «մեր երկ րում», պէտք է թուրք դառ նան:

Լո զա նի Պայ մա նագ րով հաս տա տուած փոք րա մաս նու թիւն նե րի իրա
ւուն քի յօ դուա ծը խիստ ու շագ րաւ ձե ւա կեր պում ու նէր: Ըստ Լո զա նի Խորհր
դա ժո ղո վում ըն դու նած որոշ ման, «Ոչմահ մե դա կան փոք րա մաս նու թիւն նե րին 
պատ կա նող Թուր քի ա յի քա ղա քա ցի նե րի հա մար օրէն քով երաշ խա ւոր ւում են 
մի եւ նոյն վե րա բեր մունքն ու անվ տան գու թիւ նը, որը նա խա տե սուած է Թուր
քի ա յի այլ քա ղա քա ցի նե րի հա մար: Մաս նա ւո րա պէս, նրանք պէտք է հա ւա
սար իրա ւունք ներ ու նէ նան իրենց ծախ սե րով բա ցե լու, օգ տա գոր ծե լու եւ կա
ռա վա րե լու բա րե գոր ծա կան, կրօ նա կան, ըն կե րա յին կազ մա կեր պու թիւն ներ, 
դպրոց ներ, կրթա կան եւ այլ հաս տա տու թիւն ներ` դրան ցում ազ գա յին լե զուն 
կի րա ռե լու եւ կրօնն ազա տօ րէն դա ւա նե լու իրա ւունք նե րով»32: Թուր քի ա յի ոչ

31 Անդ, էջ 67:
32 Article 40. Turkish nationals belonging to nonMoslem minorities shall enjoy the same treatment 
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մահ մե դա կան փոք րա մաս նու թիւն նե րի իրա ւունք նե րի կար գա ւոր մա նը նուի
րուած են Լո զա նի Պայ մա նագ րի 37 – 44րդ յօ դուած նե րը, որոնց հա մա ձայն 
կա ռա վա րու թիւ նը չպի տի խան գա րի նրանց տե ղա շար ժե րին, հան րա յին եւ 
մաս նա ւոր տա րածք նե րում, ինչ պէս նա եւ դա տա րան նե րում իրենց լե զու նե րով 
բա նա ւոր խօ սե լու իրա ւուն քին, վեր ջի նիս դէպ քում թարգ մա նու թիւ նը պէտք է 
հո գան պե տա կան իշ խա նու թիւն նե րը (յօ դուած 39): Թուր քի ա յում փոք րա մաս
նու թիւն նե րի եկե ղե ցի նե րը, վան քերն ու դպրոց նե րը ղե կա վար ւում են առան ձին 
կա ռա վա րա կան մարմ նի` Հիմ նարկ նե րի Գրա սե նե ա կի կող մից, որը հաս տա
տում է կրօ նա կան հաս տա տու թիւն նե րի, դպրոց նե րի, բա րե գոր ծա կան հիմ
նարկ նե րի, այդ թւում` հի ւան դա նոց նե րի գոր ծու նէ ու թե ան կար գը, իսկ վե րահս
կո ղու թիւնն իրա կա նաց նում է Կրօ նա կան Գոր ծե րով Տնօ րի նու թիւ նը33:

Այս պի սով, ինչ պէս տես նում ենք, խօս քը գնում է ոչ թէ ազ գա յին (էթ նի
կա կան), այլ կրօ նա կան՝ «ոչմահ մե դա կան փոք րա մաս նու թիւն նե րի» մա սին: 
Թուր քի ա յում իրա ւա կան իմաս տով «ազ գա յին փոք րա մաս նու թիւն ներ», այդ 
թուում հա յեր չկա յին եւ չկան (ինչ պէս չկան յոյ ներ, ասո րի ներ, հրե ա ներ…), կան 
ոչմահ մե դա կան փոք րա մաս նու թիւն ներ, ում վրայ էլ հենց տա րած ւում է Լո զա
նի Պայ մա նագ րի յի շե ալ որո շու մը: «Ոչ մահ մե դա կան փոք րա մաս նու թիւն» բա
նա ձե ւը յե տա գա յում ճա կա տագ րա կան դեր պի տի խա ղար, քա նի որ ազ գա յին 
փոք րա մաս նու թիւն նե րի բո լոր իրա ւունք նե րից զրկում էր իս լա մաց(ու)ած նե
րին (նրանք «ոչ մահ մե դա կան փոք րա մաս նու թիւն» չէ ին), ար գե լա կում եւ նոյ
նիսկ ար գե լում նրանց շփու մը ազ գա յինէթ նի կա կան մի ջա վայ րի հետ եւ արա
գաց նում նրանց ու ծա ցու մը` թրքա ցու մը, քրդա ցու մը կամ արա բա ցու մը: Մյոս 
կող մից աշ խար հիկ յայ տա րա րուած երկ րում «ինք նու թիւ նը» տե ղա փո խում էր 
կրօ նա կան ոլորտ` ընդ հուպ մին չեւ լե զուն՝ այն դարձ նե լով ոչ թէ ազ գա յին, օրի
նակ՝ հա յե րի, յոյ նե րի, այլ՝ ոչ մահ մե դա կան նե րի լե զու: Մահ մե դա կան փոք րա
մաս նու թիւն ներն, օրի նակ, այդ պայ մա նագ րի 40րդ յօ դուա ծով իրա ւունք չու նէ
ին մայ րե նի լե զուով խօ սե լու: Ըստ էու թե ան այդ պայ մա նագ րով մահ մե դա կան 
փոք րա մաս նու թիւն պար զա պէս չկար: Մահ մե դա կան նե րի «մայ րե նի լե զուն» 
մի այն թուր քե րէնն էր, այդ թւում քուրդ, լազ, չեր քէզ… մահ մե դա կան նե րի: Ար
դիւն քում իս լա մաց(ու)ած կամ ալե ւի ա ցած հա յե րը զրկւում էին իրենց մայ րե
նի լե զուով խօ սե լու, այդ լե զուն մայ րե նի հա մա րե լու իրա ւուն քից, քա նի որ այն 
ոչմահ մե դա կան փոք րա մաս նու թե ան լե զու էր34: «Հայ» բա ռի բա ցա կա յու թիւնն 

and security in law and in fact as other Turkish nationals. In particular, they shall have an equal 
right to establish, manage and control at their own expense, any charitable, religious and social 
institutions, any schools and other establishments for instruction and education, with the right 
to use their own language and to exercise their own religion freely therein. (Treaty of Peace 
with Turkey Signed at Lausanne, 24 July 1923 http://wwi.lib.byu.edu/index.php/Treaty_of_Lau
sanne):

33 U. S. Department of State, Annual Report on International Religious Freedom for 1999: Turkey, 
Washington, DC, 9 September 1999:

34 «Ոչմահ մե դա կան փոք րա մաս նու թիւն» բա նա ձե ւը Առա ջին Յա մաշ խար հա յին Պա տե
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ինք նին բա ցա ռում էր «իս լա մաց(ու)ած հայ»ի որե ւէ մաս նա ւոր, այդ թւում հայ 
հա մա րուե լու իրա ւունք: Թուր քա կան պատ կե րա ցում նե րով եւ իրա ւուն քով մահ
մե դա կա նը չի կա րող հայ լի նել: «Իս լա մաց(ու)ած» լի նե լով՝ նրանք ար դէն «ոչ
մահ մե դա կան փոք րա մաս նու թիւն» չեն: Աւե լին, նոյ նիսկ մահ մե դա կա նի հետ 
ամուս նա ցա ծը չի կա րող հայ հա մա րուել: Այս ըն կա լում նե րը գա ւառ նե րում գոր
ծում են մին չեւ հի մայ35:

1924ին ըն դու նուած Սահ մա նադ րու թե ամբ սահ ման ւում է երկ րի բնակ
չու թե ան ընդ հա նուր էթ նա նուն՝ «թուրք»: Սահ մա նադ րու թե ան 88րդ յօ դուա
ծում աս ւում է. «Թուր քի ա յի ժո ղո վուր դը առանց կրօ նի եւ ցե ղի խտրու թե ան, 
քա ղա քա ցի ա կան տե սա կէ տից կոչ ւում է թուրք»: Նշա նա կո՞ւմ էր, սա, ար դե օք, 
որ քրիս տո նե այ հա յե րը, յոյ նե րը, ասո րի նե րը «քրիս տո նե այ թուր քեր են»: Հա
յա լե զու Առա ւօտ օրա թեր թը «Ո՞վ է թուր քը» յօ դուա ծով տե ղե կաց նում է, որ սոյն 
յօ դուա ծը մէկ նա բա նուել է «թուրք օջախ նե րի»36 հա մա ժո ղո վի կող մից եւ հաս
տա տուել, որ թուրք հօ րից ծնուած ամէն ան հատ, ինչ պէս նա եւ իւ րա քան չիւ րը, 
ով թուր քա կան մշա կոյթն ըն դու նում է, թուրք է: «Քրիս տո նե այ մշա կոյ թը» թուր
քա կան մշա կոյթ չէ, աւե լին, այն, ըստ երկ րի բնակ չու թե ան պատ կե րա ցում նե րի, 

րազ մին յա ջոր դած «փոք րա մաս նու թիւն»«մե ծա մաս նու թիւն» առ ճա կատ ման եւ փոք րա
մաս նու թիւն նե րի եւ րո պա կան «իրա ւա կա նաց ման» յե տե ւանք նե րի ամ փո փու մը տե՛ս՝ Han
nah Arendt, The «Nation of Minorities» and the Stateless People, – The Origins of Totalitarianism 
by Hannah Arendt, Meridian Books, The World Publishing Company, Cleveland and New York, 
1962, էջ 269 – 290 (https://monoskop.org/images/4/4e/Arendt_Hannah_The_Origins_of_Totali
tarianism_1962.pdf):

35 Սա սու նի քրդա կան գիւ ղե րից մէ կում քրիս տո նե այ մնա ցած մի խումբ հա յեր պատ մում 
էին, որ մահ մե դա կա նա ցու մից քրիս տո նե ու թիւն վե րա դար ձը հնա րա ւոր չէր: «…Եթէ մէ կը 
մու սուլ ման դառ նա նէ, ան մի ջա պէս քուրդ կ’ըլ լա կոր: Եւ քուր դե րը աս իմա ցու թիւ նը ու նէն: 
Շատ ան գամ մոլ լա նե րը իրանց աղ ջի կը հա յի մը կու տա յին, որ անի այ լեւս վե րա դառ
նալ կա րե լի չէր հա յի: Հենց որ հա յը իս լամ կը դառ նար, նրան շու տով աղ ջիկ կը տա յին, 
որ մէ ետք այ լեւս վե րա դարձ չի կար, չէր կա րող քրիս տո նե այ ըլ լալ: Ես կը յի շեմ կոր, որ 
մեր գիւ ղին մէջ Հայկ կար, մեր դրա ցին անոր հա մար մէկ ան գամ ըսաւ, թէ մեր աղ ջի կը 
սի րեր է, անոր պի տի ամուս նաց նենք: Բո լոր գիւ ղը իրար մտան, գա ցինք, մեր տղան ան 
քուրդ ըն տա նի քէն դուրս հա նե ցինք: Չի պի տի ձգենք, որ աս հար սա նի քը ըլ լայ: Եւ տե սէք, 
աղ ջիկ չէ, տղան դուրս հա նե ցինք: Եւ ան կէ ետ քը ան մի ջա պէս հա յին հետ ամուս նա ցու
ցինք»: Յի րա ւի, Թուր քի ա յում շա րու նակ ւում էր իս լա մա կան աւան դա կան իրա ւուն քը, ըստ 
որի իս լա մից կրօ նա փո խուած նե րը են թա կայ էին մա հա պատ ժի եւ երբ բռնի կամ կա մա
ւոր մահ մե դա կա նա ցած քրիս տո նե ան ցան կա նում էր վե րա դառ նալ իր նախ կին կրօ նին՝ 
նրան մա հա պա տիժ էր սպաս ւում (Թա ներ Աք չամ, Հա յե րի բռնի իս լա մա ցու մը. Լռու թիւն, 
ժխտում եւ ու ծա ցում, «Տիգ րան մեծ», Երե ւան, 2016, էջ 113):

36 «Թուրք օջախ ներ» ըն կե րու թիւնն ստեղ ծուել էր 1911ին երիտ թուր քե րի կող մից, նրա տպա
գիր օր գա նը՝ Թուրք Եուր դու (Թուր քա կան հայ րե նիք) ամ սա գիրն էր, որի նիւ թե րը գլխա
ւո րա պէս ուղ ղուած էին Թուր քա կան հայ րե նի քի յա ւակ նու թիւն նե րի (Չի նաս տա նից մին չեւ 
Դա նուբ ապ րող թրքա խօս բո լոր ժո ղո վուրդ նե րը պէտք է մի ա ւո րուեն «Թուր քա կան մեծ 
պե տու թե ան» մէջ՝ Թուր քի ա յի գլխա ւո րու թե ամբ), եւ Թուր քա կան էթ նի կա կան ինք նու թե
ան ձե ւա ւոր մա նը («բո լոր թրքա խօս ժո ղո վուրդ նե րը թուրք են» սկզբուն քով): Քե մա լա կա
նու թյան շրջա նում մին չեւ 30ական նե րը ու նէ ին 30 մաս նա ճիւղ: 1932ին սրանց հիմ քի վրայ 
ձե ւա ւո րուե ցին «Հալք Էվի»՝ «ժո ղովր դա կան տուն» կո չուող կա ռույց նե րը, որոնց խնդի րը 
քե մա լիզ մի սկզբունք նե րով թուրք եւ թրքա ցուող բնակ չու թյան կրթու մը կամ վե րակր թումն 
էր:
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թուր քա կան մշա կոյ թի հա մար վի րա ւո րա կան մշա կոյթ է: «…իւ րա քան չիւ րը, ով 
թուր քա կան մշա կոյթն ըն դու նում է» ձե ւա կեր պու մը, հա ւա նա բար, հաս կաց ւում 
էր որ պէս «…իւ րա քան չիւ րը, ով սուն նի մահ մե դա կան է եւ խօ սում է թուր քե րէն»: 
Հա յա լե զու Առա ւօտ թեր թը, սա կայն, շատ ու ղիղ է հաս կա նում Սահ մա նադ րու
թե ան «Թուր քի ա յի ժո ղո վուր դը առանց կրօ նի եւ ցե ղի խտրու թե ան, քա ղա քա
ցի ա կան տե սա կէ տից կոչ ւում է թուրք» յօ դուա ծը: Թեր թը իր գո հու նա կու թիւնն 
է յայտ նում այս մօ տեց մա նը, գո վում է հան րա պե տա կան Թուր քի ա յի կա ռա
վա րու թե ա նը, յու սա լով, որ վեր ջա պէս կ’աւար տուեն միջ ցե ղա յին կռիւ նե րը եւ 
երկ րի բո լոր քա ղա քա ցի նե րը կա րող են մաս նակ ցել երկ րի բար գա ւաճ մա նը37, 
չնա յած Սահ մա նադ րու թե ան քննար կում նե րի ըն թաց քը յստակ ցոյց էր տա լիս, 
որ «թուրք»ը քա րոզ ւում է ոչ թէ որ պէս քա ղա քա ցի նե րի հա ւա սա րու թիւն, այլ՝ 
քա ղա քա ցի նե րի թրքա ցում: Ընդգ ծուած քե մա լա կան Իլէ րի թեր թի խմբագ
րա կա նը մտա հո գու թիւն է յայտ նում, որ «Սե լեֆ քէ, Մեր սին, Եու մու թա լըգ, Օս
մա նիէ, Ատա նա եւ Ան թա լի յէն յոյ նե րի ու հա յե րի պար տա դիր կամ կա մա ւոր 
գաղ թե րից յե տոյ մենք մեր երկ րի մէջ մի ակ թուրք տար րը պի տի մնա յինք եւ 
Անա տո լուն այ լեւս թուրք պի տի ըլ լար… նոյ նիսկ թուրք չե ղող չեր քէզ, պոչ նագ 
եւ Ալ պա նա ցիի նման հին գաղ թա կան նե րը պի տի թրքաց նէ ինք… հա կա ռակ 
որ Անա տո լուի կեդ րո նին մէջ կ’ապ րին, թուր քե րէն չեն կրնար սով րիլ …դպրոց 
չկայ, ու սու ցիչ չկայ, թուրք բրո բա կանտ չկայ, ուս տի բնա կա նա բար այս պայ
ման նե րուն մէջ Անա տո լու գտնուող ոչթուր քե րը իրենց լե զու նէ րը կը պա հին եւ 
մեր լե զուն չեն կրնար սով րիլ...»38: Թեր թե րը գրում էին, որ կեն դա նի մնա ցած 
եւ Թուր քի ա յի տա րած քում ապ րող հա յե րը սխալ են հաս կա նում նոր Սահ մա
նադ րու թիւ նը, որ այն Թուր քի ա յի քա ղա քա ցի հա մա րում է մի այն «թուրք օղ լու 
թուրք»ին (թուր քի որ դի թուրք): Նոյ նիսկ «հայ օղ լու թուր քը» (հա յի որ դի թուրք) 
անըն դու նե լի է:

Առա ւօտ թեր թը փոր ձում է իր մեկ նա բա նու թիւ նը տալ Սահ մա նադ րու
թե ան «Թուր քի ա յի ժո ղո վուր դը առանց կրօ նի եւ ցե ղի խտրու թե ան, քա ղա քա
ցի ա կան տե սա կէ տից կոչ ւում է թուրք» ձե ւա կերպ մա նը: «Հայ օղ լու հայ ենք» 
վեր նագ րով առաջ նոր դո ղում Առա ւօ տի հե ղի նա կը գո վում է, որ «առա ջին ան
գամ լի նե լով՝ հան րա պե տա կան Թուր քի ան հաս կա ցաւ, որ կա րիք չկայ մի ա
ձոյլ պե տու թիւն լի նե լու եւ Թուր քի ա յի ամէն քա ղա քա ցի, ան կախ ազ գու թե ան 
ու կրօ նի՝ թուր քի ա ցի եւ թուրք է: Բայց դրա նից չի բխում, որ «թուր քը» ազ գա յին 
ձու լուածք է: Եթէ մենք լե զու չու նէ նա յինք, ազ գա յին նկա րա գիր չու նէ նա յինք, եւ 
մի այն կրօ նով տար բե րուէ ինք, թե րեւս կը լի նէ ինք քրիս տո նե այ թուր քեր: Բայց 
ո՞վ ըսաւ, թէ մենք «թուրք օղ լու թուրք» ենք, ընդ հա կա ռակն, մենք Թուր քի ա յի 
քա ղա քա ցի «հայ օղ լու հայ ենք», եւ պէտք չկայ ոչ հա սա րա կու թե ա նը խա բել, ոչ 
էլ թուր քե րին հա ճե լի լի նե լու հա մար «թուրք օղ լու թուրք» ցոյց տալ իրեն: Այո, 
կռուել ենք յա մի դե ան բռնա կալ նե րի հետ, այո, յամ բու րուել ենք իթ թի հա տա

37 Առա ւօտ Օրա թերթ, Կ. Պօ լիս, 1924, թիւ 137:
38 Առա ւօտ Օրա թերթ, Կ. Պօ լիս, 1924, թիւ 124:
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կան նե րի հետ, այո, ան կա խու թե ան դրօշ ենք պար զել, եւ սրանք բո լորն ու նե
ցել են իրենց պատ ճառ նե րը… Որոշ թեր թեր, այո, ընդգ ծում են, որ մենք իրենց 
բաղ ձա լի չենք, սի րե լի չենք… բայց ոչինչ, մեզ դուր է գա լիս Հան րա պե տա կան 
Թուր քի ա յի բռնած ըն թաց քը, մենք բո լո րին հա ւա սար քա ղա քա ցի թուրք ենք, 
եւ «հայ օղ լու հայ ենք»՝ ազ գով հա յեր, քա ղա քա ցի ու թե ամբ թուրք»39: Մա մու լա
յին բա նա վէճն, իհար կէ, շա րու նակ ւում է: «Հա մե րաշ խու թե ան Փո խա րէն Հա
լա ծանք» առաջ նոր դո ղում Առա ւօ տը դառ նու թե ամբ գրում է. «Շա բա թը ամ բողջ 
թուրք թեր թե րը, ատե լու թիւն պոռթ կա լով, հա յե րով զբա ղուե ցին… Ի՞նչ անենք 
«թուրք լի նե լու» հա մար, մո ռա նա՞նք մեր լե զուն, փա կե՞նք դպրոց նե րը, փո խե՞նք 
կրօ նը, տաճ կե րէ՞ն եր գենք եկե ղե ցի նե րում… Գրում են՝ «Կամ հա յե րը պէտք 
է թրքու թիւ նը ըն դու նէն, կամ պէտք է քա շուեն գնան»… Է՞լ ինչ պէս ըն դու նէնք 
թրքու թիւ նը, եթէ մեր ութ տա րե կան երե խան թուր քե րէն աւե լի լաւ է կար դում… 
Պօ լիս եկող մի քա նի հա րուստ ներ դուրս հա նուե ցան՝ նրանց վտան գա ւո րու
թե ան պատ ճա ռա բա նու թե ամբ, բայց դատ չե ղաւ (որով հե տեւ Թուր քի ա յի մէջ 
ար դէն դա տա րան ներ կան)… Նրանց դուրս հա նե լու պատ ճառն իրա կա նում 
նրանց հարս տու թիւ նը իւ րաց նելն էր…»40: Ի՞նչ դա տա րա նի մա սին էին մտա
ծում հա յե րը, եթէ «հայ հա րուստ նե րի Պօ լիս վե րա դառ նա լու» հար ցի շուրջ 
թեր թե րի բարձ րաց րած աղ մու կի կա պակ ցու թե ամբ թուրք պաշ տօ նա տար նե
րը ռա սիս տա կան թեր թե րին երախ տա գի տու թիւն էին յայտ նում՝ «Դուք՝ թեր
թերդ, պաշ տօ նե ա նե րին ճիշդ ճա նա պար հի վրայ էք դնում…»41: Փրկու թիւ նը 
մի այն «շտա պէք թուրք դառ նալ»ու մէջ էր: Քննար կում նե րից բո լո րո վին դուրս 
էր մնում Սահ մա նադ րու թե ան 88րդ յօ դուա ծի մէկ պար բե րու թիւն. «Բո լոր այն 
փոք րա մաս նու թիւն նե րը, որոնք իրենց սե փա կան մաս նա ւոր վար ժա րան ներն 
ու նէն եւ իրենց լե զուն ու սու ցա նում են, կա րող են թուրք կո չուել այն քան ժա
մա նակ, որ քան քա ղա քա ցի լի նե լով ապ րում են երկ րի սահ ման նե րէն ներս»: 
Թուր քա կան թեր թե րը յա մա ռօ րէն պա հան ջում են արա գօ րէն եւ ան կեղ ծօ րէն 
«թուրք դառ նալ»՝ թրքա նալ էթ նի կա պէս: «Սե լա նիկ ցի Տէ օն մէ նե րու Խնդի րը 
Եւ Փո խա նա կու թիւ նը» վեր նագ րով Առա ւօ տի յօ դուա ծում կար դում ենք. «Իլէ
րի» թեր թի խմբագ րա կա նում սե լա նիկ ցի տէ օն մէ նե րու մա սին խորհր դա ծե լով, 
թեր թի յօ դուա ծա գի րը գրում է. «Տնտե սա պէս մեզ նէ բարձր տէ օն մէ ներ (տուե ալ 
դէպ քում՝ դա ւա նա փոխ հրե ա ներ – Հ. Խ.) կ’աղա ղա կեն. «Մենք ալ ձե նէ ենք: Այ
լեւս խտիր մնա լու չէ: Իբր թուրք ու իս լամ ճանչ ցէք մեզ»: Իրաւ է, որ մեր ցե ղէն 
չեն անոնք, սա կայն կ’ու զեն մեր ազ գու թե ան մէջ մտնել: Մենք պար տա ւոր ենք 
թրքաց նե լու սկիզ բէն ի վեր հոս եկող նե րը: Պէտք է որ անոնք թուրք դառ նան 
ան կեղ ծօ րէն: Հա կա ռակ պա րա գա յին՝ հոս ապ րե լու իրա ւունք չու նին: … Տէ
օն մէ նե րուն վրայ խօ սած ատեն նիս՝ հրե ա նե րուն, յոյ նե րուն եւ հա յե րուն վրայ 

39 Առա ւօտ Օրա թերթ, Կ. Պօ լիս, 1924, թիւ 154 (http://tert.nla.am/archive/NLA%20TERT/Ara
vot%20KPolis/1924/1924(154).pdf ):

40 «Հա մե րաշ խու թե ան Փո խա րէն Հա լա ծանք», Առա ւօտ Օրա թերթ, Կ. Պօ լիս, 1924, թիւ 134:
41 «Հա յե րու Վե րա դար ձի Խնդի րը Յու զում Առաջ Բե րած Է Էն կիւ րիի Մէջ», Առա ւօտ Օրա

թերթ, Կ. Պօ լիս, 1924, թիւ 134:
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ալ խոր հինք: Երկ րին ներ սե րը այդ տար րե րուն չենք հան դի պիր գրե թէ: Անա
տո լուին մէջ շատ հրե այ չկայ, Պօ լիս ապ րող հրե ա ներն ալ իրենց գոր ծե րով 
կը զբա ղին: Իսկ հա յե րը Պօլ սոյ մէջ մի այն կը գտնուին: Այժմ անոնց մէ վնաս 
չի գար մե զի, մի այն թէ անոնց մէ ջէն մե զի թշնա մու թիւն ընող ներ կան: Շատ 
չէ անոնց թի ւը: Պար տա ւոր ենք այդ տե սակ ան ձե րը Պօ լիս չմտցնել, եւ եթէ 
անոնց մէ Պօ լիս մնա ցող ներ կան, իս կոյն վտա րե լու եւ պատ ժե լու ենք»42:

Հա յե րին, իհար կէ, վի րա ւո րում եւ վա խեց նում էր «հա յե րի դա ւա ճա նու
թե ան», «հա յե րի կող մից թուր քե րին ոչն չաց նե լու ծրագ րե րի» շա րու նա կուող 
քա րոզ չու թիւ նը: Առա ւօ տը դառ նու թե ամբ գրում է, որ Թէ ու հի տի Էֆ քե ար թուր
քա կան թեր թը չի դա դա րում այդ թե ման ծա մել: «Կռուե ցանք, բայց պար տուե
ցանք» յօ դուա ծով քննար կում է այն հար ցը, որ Թուր քի ա յի հին ռե ժի մը բո լո րի 
հա մար էր ծանր եւ հա յե րի կռի ւը պի տի գնա հա տել որ պէս կռիւ երկ րի բնակ չու
թե ան հարս տա հա րու թե ան դէմ: Քսան տա րի առաջ, 1900 – 1901ին Մե չուե րէթ 
թեր թը, նկա տի ու նէ նա լով 1894 – 1896ի Աբ դուլ Յա միդ երկ րոր դի հայ կա կան 
կո տո րած նե րը, գրում էր. «Հա րամ կաթ նա կեր Յա մի դը գա զա զել է», «Կա տա
ղած շա նը պէտք է սատ կաց նել», «Գա զա նա բա րոյ փա դի շահ Ել դը զը յօդս ենք 
ցնդաց նե լու», «Մեր հայ րե նա կից հա յե րից օրի նակ վերց րէք, որ պէս զի ան ցե ա
լում գոր ծած մեղ քե րը քա ւէք եւ ձեռք մեկ նէք նրան», «Բռնա կա լի անգ թու թիւն
նե րին զոհ գնա ցած հայ րեր, մայ րեր, եղ բայր ներ, զա ւակ ներ», «վրէժ, վրէժ»…43: 
Քսան տա րի յե տոյ ֆի զի կա կան բնաջն ջու մից հա յե րի ինք նա պաշտ պա նու թե
ան փոր ձե րը որակ ւում էին որ պէս դա ւա ճա նու թիւն:

Յի շեց նե լով Յա մի դիէ ջո կատ նե րի ստեղծ ման նպա տակն ու գոր ծո ղու
թիւն նե րը, Մու սա բէ յի առա ջաց րած խժդժու թիւն նե րը, Բալ կա նե ան պա տե
րազմ նե րի ժա մա նակ թուր քե րին մա տու ցած հա յե րի ծա ռա յու թիւն նե րը…, յօ
դուա ծա գիրն ամ փո փում է՝ «Կռուե ցանք եւ պար տուե ցանք»: Այո, Իթ թի հա տին 
սա տա րել ենք, — գրում է յօ դուա ծի հե ղի նա կը, — հա ւա տով, որ այն երկ րի հա
մար բա րե նո րո գում ներ է անե լու, բայց, ինչ պէս Պօլ սում հրա տա րա կուող Ենի 
Շարգ թեր թը հրա պա րա կեց, Թա լէ աթ փա շա յի ծրա գի րը հա յե րին ոչն չաց նե լով՝ 
հայ կա կան հար ցը լու ծելն էր… յի շեց նե լով, որ թուր քա կան թեր թե րը մեծ բաղ
ձան քով ու հա ւա նու թե ամբ են հե տե ւում Թուր քի ա յից դուրս թուր քա կան ան
կա խա կան բո լոր շար ժում նե րին, յօ դուա ծա գիրն առա ջար կում է ըմբռ նու մով 
վե րա բե րել նա եւ այլ ժո ղո վուրդ նե րի այդ կար գի իղ ձե րին եւ կոչ է անում դա դա
րեց նել հա կա հայ կա կան ար ծար ծում նե րը…44:

Առա ւօ տի այս բա նա վէ ճին վերջ է դրւում Դեկ տեմ բե րին՝ թեր թի խմբագ
րի փո փո խու թե ամբ: 1924ի Դեկ տեմ բե րի 2ից՝ թիւ 196ից, 1908ից հրա տար կուող 

42 Առա ւօտ Օրա թերթ, Կ. Պօ լիս, 1924, թիւ 120:
43 Mesveret, 01. 01. 1900, 15. 03. 1900, 01. 01. 1901, 15. 05. 1901, 01. 08. 1901, 10. 10. 1901 (ըստ՝ «Թուր

քե րը Թուր քե րի Մա սին» գրքի, Հտր.  3, Երե ւան, ԵՊՀ Հրատ., 2011, էջ 151):
44 Առա ւօտ Օրա թերթ, Կ. Պօ լիս, 1924, թիւ 155 (http://tert.nla.am/archive/NLA%20TERT/Ara

vot%20KPolis/1924/1924(155).pdf):
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Առա ւօտ «ազ գա յին, քա ղա քա կան օրա թերթ, ար տօ նա տէր եւ պա տաս խա նա
տու տնօ րէն Մի սաք Սու րե ան», դա դա րում է «ազ գա յին, քա ղա քա կան օրա
թերթ» լի նե լուց: Այդ օրուա նից այն ար դէն ներ կա յա ցուած է որ պէս «Թուրք հայ
րե նի քի քա ղա քա կան եւ տնտե սա կան շա հե րուն ծա ռա յող թերթ», ար տօ նա տէր 
եւ պա տաս խա նա տու տնօ րէն Մի սաք Սու րե ա նը փո խա րի նուած է խմբագ րա
պետ Վե զիր օղ լու էօ մէր Ազի զով, ար ժէ քը երեք ղու րու շից բարձ րա նում է հինգ 
ղու րու շի, թեր թը դառ նում է երկ լե զու՝ հա յե րէն եւ արա բա տառ թուր քե րէն: Վե
զիր օղ լու էօ մէր Ազի զը «Թուր քեւ հայ բար ձաց ման մի ու թե ան» նա խա գահն էր 
(տես Առա ւօտ օրա թերթ, Կ. Պօ լիս, 1924, թիւ 174, «Թուր քա հայ բար ձաց ման մի
ու թե ան բո ղո քը» յօ դուածն ստո րագ րող նե րի ցան կը):

«Թուրք – Հայ Բարձ րաց ման Մի ու թիւն» կո չուա ծը ստեղ ծուել էր 1922ի 
Դեկ տեմ բեր 24ին, եր կու ժո ղո վուրդ նե րի մի ջեւ բա րե կա մա կան կա պե րը վե րա
հաս տա տե լու նպա տա կով, Պերճ Քէ րէս տէ ճե ա նի ընդ հա նուր նա խա գա հու թե
ամբ: «Մի ու թե ան» ստեղ ծու մը եւ յատ կա պէս դրա պահ պա նու թիւ նը պօլ սա հա
յու թե ան հա մար թէ լրա ցու ցիչ ծախ սե րի, թէ տագ նապ նե րի առիթ էր: Դա տե լով 
1924ի Դեկ տեմ բե րի եւ յե տա գայ հա մար նե րից, այդ մի ու թե ան նա խա գահ նե րից 
Վե զիր օղ լու էօ մէր Ազի զը հայթուրք բա րե կա մու թե ան վե րա կանգն ման վե
րա բե րե ալ խիստ իւ րօ րի նակ հա յե ացք ու նէր: 1924ի Առա ւօտ թեր թի Դեկ տեմ
բե րի 22ի՝ 198րդ հա մա րում թեր թի խմբագ րա պետ Վե զիր օղ լու էօ մէր Ազի զի 
«Թուրք Հան րա պե տու թիւ նը Եւ Փոք րա մաս նու թիւն նե րը» վեր նագ րով յօ դուա ծը 
մեկ նա բա նու թիւն նե րի կա րիք չու նի՝ այն ուղ ղա կի սպառ նա լիք է հա յե րին՝ Լո
զա նի Պայ մա նագ րով նա խա տե սուած փոք րա մաս նու թիւն նե րի իրա ւունք նե րից 
օգ տուե լու մտադ րու թիւն նե րի դէպ քում. «Մենք հա մո զուած ենք, որ հիմ նա կան 
կազ մա կեր պու թե ան օրէն քի [Սահ մա նադ րու թե ան] ըն դու նու մից յե տոյ մեր երկ
րում այ լեւս փոք րա մաս նու թե ան խնդիր գո յու թիւն չու նի: Ըստ մեզ, այդ խնդի րը 
Լո զա նի կոն ֆե րան սից մի այն մէկ վա ղան ցուկ յի շա տակ է: Յի րա ւի, Հիմ նա կան 
Կազ մա կեր պու թե ան օրէն քով առանց ցե ղի եւ կրօ նի խտրա կա նու թե ան բո լոր 
հայ րե նա կից նե րին թրքու թե ան տիտ ղոսն ու իրա ւուն քը տա լուց յե տոյ ինք նին 
մէջ տե ղից վե րա ցած է Լո զա նի դաշ նագ րով նկա տի առ նուած փոք րա մաս նու
թե ան խնդի րը: Մեր երկ րում ապ րող տար րե րը ամէն տե սա կէ տից միշտ հան
գիստ եւ եր ջա նիկ են ապ րել, ուս տի «փոք րա մաս նու թե ան» յան կեր գը պէտք 
է օտար պե տու թիւն նե րի մի խար դա ւանք նկա տել: Լո զա նի դաշ նագ րի այս 
հար ցը շօ շա փող յօ դուած ներն էլ նոր բան չեն, եթէ ոչ հին կաս կա ծե լի քա ղա
քա կա նու թե ան բա ցա յայ տուած նոր ձե ւի հետ քե րը: Մեր երկ րի մէջ բնա կուող 
տար րերն իրենց փոր ձա ռու թե ամբ շատ լաւ գի տեն, որ այս տէղ նրանց վա յե լած 
բա րօ րու թիւ նը աշ խար հի որե ւէ այլ վայ րում չեն կա րող գտնել: Այդ պատ ճա
ռով մենք հա ւա նա կան չենք հա մա րում, որ նրանք փոք րա մաս նու թե ան խնդիր 
դնեն: Լո զա նի դաշ նագ րում այդ մա սին տեղ գտած յօ դուած նե րը նոյ նու թե ամբ 
կրկնւում են մեր հիմ նա կան կազ մա կեր պու թե ան օրէն քի մէջ, որով չենք կար
ծում, որ որե ւէ տարր պէտք զգայ այդ դաշ նագ րի վրայ հիմ նուե լով ար տա քին 
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մի ջամ տու թե ան ապա ւի նել: Եւ ար դէն իրենք էլ լաւ գի տեն, որ այդ պի սի ձեռ
նար կից լաւ հե տե ւանք ներ չեն լի նի» (ընդգ ծու մը իմն է – Հ. Խ.)45: Հայ կա կան 
թեր թի նոյն հա մա րի մէկ այլ յօ դուա ծում նոր խմբագ րա պե տը գրում է. «թուր
քա կան հո ղի վրայ տեղ չու նէն նրանք, ով քեր թուր քից բա ցի այլ անուն կը կրեն 
եւ թրքու թիւ նը կը մեր ժեն»: Սոյն յօ դուա ծով նա պա տաս խա նում է թուր քա կան 
Ազ գա յին Ժո ղո վի պատ գա մա ւոր նե րից մէ կին՝ իր թրքու թե ա նը կաս կա ծե լու 
եւ «հա յե րի վայ նա սուն նե րով» իր ջղե րին ազ դե լու սպառ նա լի քին՝ գրե լով, որ 
զար մա ցած է, թէ ի՞նչ «Հա յու վայ նա սու նով է ին քը ազ դել երես փո խա նի ջղե րի 
վրայ, եթէ հայ բառն ան գամ չի գոր ծա ծել նրան ու ղար կած գրու թիւ նում… Հա
յի, յոյ նի, հրե ա յի հար ցե րը հան րա պե տու թե ան հաս տատ մամբ պատ մու թե ան 
գիրկն են ան ցել: Սրա նից յե տոյ թուր քա կան հո ղի վրայ տեղ չու նէն նրանք, 
ով քեր թուր քից բա ցի այլ անուն կը կրեն եւ թրքու թիւ նը կը մեր ժեն (ընդգ ծու մը 
իմն է – Հ. Խ.): <…> կա րող է, որ ես ծա գու մով կապ ու նէ նամ արաբ, լազ, ար
նա ւուտ, հայ, յոյն, հրե այ ցե ղե րի հետ, բայց այ սօր ես թուրք եմ եւ աշ խա տում 
եմ, որ հո գով, զգաց մուն քով, մտքով թուր քի չափ թրքու թե ա նը կա պուեն այն 
հայ րե նա կից ներս, ով քեր ան ցե ա լում այլ տիտ ղոս են ու նե ցել: Հա ւա տում եմ 
եւ հա մո զուած եմ, որ այս ծա ռա յու թիւ նը կա րող եմ թրքու թե ա նը մա տու ցել»46:

Առա ւօ տի նոր խմբագ րա պետ Վե զիր Օղ լու Էօ մէր Ազի զը, այո, կա րող 
էր «ան ցե ա լում այլ տիտ ղոս ու նե ցած» հայ րե նա կից նե րին «թուր քի չափ թրքու
թե ա նը կա պե լու» իր ջան քե րը ծա ռա յու թիւն հա մա րել հայ րե նի քին: Նրա այս 
յայ տա րա րու թիւ նից չորս ամիս անց, 1925ի Ապ րի լին, երկ րի վար չա պետ Իս մէթ 
Ինէ օ նիւն պի տի հաս տա տի, որ երկ րի քա ղա քա ցի նե րի հա ւա սա րու թիւ նը մի
այն թրքու թե ան, աւե լին՝ պան թուր քիզ մի մէջ է. «Հայ րե նի հո ղի վրայ բնա կուող 
իւ րա քան չիւ րին դարձ նե լու ենք թուրք եւ պան թուր քիստ: Նրանց, ով քեր չեն 
ըն դու նի թուր քին եւ թուր քա կա նու թիւ նը, հա մա կար գուած կեր պով կտրե լու, 
հե ռաց նե լու ենք»47:

Զար մա նա լի չէ, որ նոյն 1925ին հենց «ԹուրքՀայ Բարձ րաց ման Մի ու
թե ան» ջան քե րով են հա յե րը, նոյն պայ ման նե րում գտնուող յոյ նե րի եւ հրե ա նե
րի հետ մի ա սին, հրա ժար ւում Լո զա նի դաշ նագ րի 42 յօ դուա ծով իրենց տրուած 
իրա ւունք ներ րից48:

45 Առա ւօտ Օրա թերթ, Կ. Պօ լիս, 1924, թիւ 198 (http://tert.nla.am/archive/NLA%20TERT/Ara
vot%20KPolis/1924/1924(198).pdf):

46 Վե զիր Օղ լու Էօ մէր Ազիզ, «Դար ձե ալ Սպառ նա լիք Ան թա լի ոյ Երես փո խան Հո ճա Ռա սիխ 
Էֆեն տիի», Առա ւօտ Օրա թերթ, Կ. Պօ լիս, 1924, թիւ 198:

47 İsmet İnönü, Vakit Gazetesi (Ժա մա նակ թերթ), 27 Ապ րիլ, 1925:
48 Մի րօղ լու Ար մա ւե նի: Ազ գա յին փոք րա մաս նու թիւն նե րը Թուր քի ոյ Հան րա պե տու թե ան 

1923 – 1939 թուա կան նե րուն, Լրա բեր Հա սա րա կա կան Գի տու թիւն նե րի, Երե ւան, 2009, № 
3, էջ 76 – 77 – http://lraber.asjoa.am/590/1/20093__74_.pdf:
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(1924 ի հայ կա կան նոր տագ նապ նե րը ըստ Կ.Պօլ սում  
հրա տա րա կուող Առա ւօտ օրա թեր թի նիւ թե րի)

«Հայ չէք»/«հայ ենք», «դա ւա ճան էք»/«դա ւա ճան չենք», «ո՞վ է թուր
քը/ի՞նչ է թուր քը» կրկնուող քննար կում նե րի, կողմ նո րո շում նե րի, մեկ նա բա նու
թիւն նե րի, քա րոզ նե րի, յար ձա կում նե րի, պաշտ պա նու թիւն նե րի կող քին միշտ 
առա ջա նում էին ըն թա ցիկ գործ նա կան իրա վի ճա կա յին տագ նապ ներ, ինչ պէս 
Կ. Պօ լիս «Հայ հա րուստ նե րի մուտ քի» ար գե լանքն էր: 1924ի Նո յեմ բե րը Կ. Պօլ
սի հա յե րի հա մար սկսւում է նոր տագ նապ նե րով ու մտա հո գու թիւն նե րով: Նո
յեմ բե րի 3ին Առա ւօ տը լոյս է տես նում «Ղա րա բա ղի իս լամ նե րը պի տի փո խա
նա կուին հայ գաղ թա կան նե րու հետ» մտա հո գիչ յօ դուա ծով. «Մեր մաս նա ւոր 
տե ղե կու թիւն նե րի հա մա ձայն Ադր բե ջա նի մաս կազ մող Ղա րա բա ղի նա հան գի 
2000 գիւ ղե րի իս լամ ժո ղո վուր դը պի տի փո խա նա կուի Անա տո լի ա յի հայ գաղ
թա կան նե րի հետ: [Որ պէս տե ղե կանք. Լեռ նա յին Ղա րա բա ղի մար զում 1921ին 
ըն դա մէ նը 6.500 մահ մե դա կան կար (ամ բողջ բնակ չու թիւ նը կազ մում էր 129.3 
հա զար մարդ, որից 122.4 հա զա րը հա յեր էին), որ տե ղի՞ց էր պե ղուել «Ղա րա
բա ղի նա հան գի 2000 գիւ ղե րի իս լամ ժո ղո վուր դը» – Հ. Խ.]: Այդ առ թիւ բա նակ
ցու թիւն ներ են ըն թա նում Մոս կուա յի եւ Էն կիւ րիի [Ան կա րա] մի ջեւ: Կը հաս
տա տուի, որ Էն կիւ րիի կա ռա վա րու թիւնն այս փո խա նակ մա նը հա մա միտ չէ: 
Սոյն լու րե րի հետ ապա հո վա բար աղերս ու նի «Ագ շա մի» հրա տա րա կած տե
ղե կու թիւնն այն մա սին, որ Կով կա սի Քօ րի գա ւա ռի [յօ դուա ծա գի րը հա ւա նա
բար նկա տի ու նի Կուր գե տի շրջա կա նե րը] 2000 գիւ ղե րի չե չէն, չեր քէզ եւ վրա
ցի բնակ չու թիւ նը, բոլ շե ւիկ հա յե րի բռնու թիւն նե րից ձանձ րա ցած [թուր քա կան 
«Ագ շամ» թեր թը հա կա հայ կա կան քա րոզ չու թե ան մո լուց քում ամէն ինչ շփո թել 
է. Կուր գե տի շրջա կա նե րում ոչ ադր բե ջա նա կան, ոչ վրա ցա կան հա տուած նե
րում չե չեն ներ եւ չեր քէզ ներ չէ ին/չեն բնակ ւում, հայ բոլ շե ւիկ ներն էլ եր բե ւէ որե
ւէ իրա ւա սու թիւն այդ տա րածք նե րում չեն ու նե ցել – Հ. Խ.], փա փաք են յայտ նել 
Թուր քիա տե ղա փո խուել: Նրանք իրենց ծախ սե րը պի տի հո գան, բայց խնդրել 
են Թուր քի ա յի արե ւե լե ան գա ւառ նե րում յար մար տեղ յատ կաց նել: Բոլ շե ւիկ 
ռուս կա ռա վա րու թիւ նը լաւ աչ քով չի նա յում այս քան բնակ չու թե ան Կով կա սից 
Թուր քիա տե ղա փո խու թիւ նը: Հե տե ւա բար վրաց բոլ շե ւիկ նե րից մի խումբ գնա
ցել է Քօ րի նրանց յոր դո րե լու, բայց չնա յած որոշ խոս տում նե րին՝ գիւ ղա ցի ներն 
իրենց պա հանջ նե րից ետ չեն կանգ նել: Նրանք յայ տա րա րել են, որ եթէ Թուր
քի ան իրենց չըն դու նի, իրենք կը գնան Պարս կաս տան, բայց Կով կա սում այ լեւս 
չեն մնայ: Թուր քա կան կա ռա վա րու թիւ նը դեռ իր դիր քո րո շու մը չի յայտ նել»49: 
Պօլ սա հա յե րին վա խեց րած այս լու րը ճշտե լու նպա տա կով Նո յեմ բե րի 4ին Առա
ւօ տը հրա տա րա կում է «Հա յե րու փո խա նա կու թան զրոյ ցին առ թիւ թուրք թեր թե

49 Առա ւօտ Օրա թերթ, Կ. Պօ լիս, 1924, թիւ 174 (http://tert.nla.am/archive/NLA%20TERT/Ara
vot%20KPolis/1924/1924(174).pdf):
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րու հրա տա րա կու թե անց դէմ» «Թուր քա հայ բար ձաց ման մի ու թե ան» բո ղո քը. 
Թուր քեւ հայ բարձ րաց ման մի ու թիւ նը հե ռա գիր է ու ղար կել Էն կիւ րի[Ան կա րա]՝ 
Ազ գա յին Մեծ ժո ղո վի նա խա գա հու թե ան, վար չա պե տու թե ան, Ներ քին գոր ծա
վա րու թե ան: Այ սօ րուայ թուր քա կան թեր թե րը գրել էին, թէ Թուր քի ա յի հա յե րը 
պի տի փո խա նա կուեն Հա յաս տա նի իս լամ նե րի հետ: Թուրք հա յե րը մե ծա պէս 
յու զուած եւ վրդո վուած են այս լու րի հրա տա րա կու թիւ նից, քա նի որ Լո զա նի 
խորհր դա ժո ղո վի գու մա րու մից մին չեւ հի մայ շա րու նակ ւում են նրանց մա սին 
քի նախն դիր, զրպարտ չա կան եւ ան հիմն հրա տա րա կու թիւն ներ: Մենք դա րեր 
ի վեր ոե ւէ կապ չու նէ նա լով Հա յաս տա նի հա յե րի հետ, հա ւա նա կան չենք հա
մա րում, որ մեր ար դա րա սէր կա ռա վա րու թիւ նը մեր սի րե լի հայ րե նի քից մեզ 
հե ռաց նե լու մա սին որո շում կա յաց րած լի նի: Հան րա պե տա կան կա ռա վա րու
թիւ նից խնդրում ենք ճշմար տու թիւ նը լու սա բա նել եւ վա ղու ցուա նից շա րու նա
կուող ճշմար տու թե ա նը հա կա ռակ քի նախն դիր հրա պա րա կում նե րին վերջ 
դրուի: Իրենց ամ բողջ գո յու թե ամբ մեր հան րա պե տու թե ան կա ռա վա րու թե ան 
հրա ման նե րին կա պուած եւ հա ւա տա րիմ թուրք հա յե րը մեր կա ռա վա րու թե ան 
վե հանձ նու թիւ նը եւ ար դա րա դա տու թիւ նը կը հայ ցեն այս մա սին:

Թուր քեւ հայ Բարձ րաց ման Մի ու թե ան պա տուա կալ նա խա գահ Ստե
փան Կուր տի կե ան

Նա խա գահ՝ Էօ մէր Ազիզ
Դեր. նա խա գահ Տէ օտք. Եա ղու բե ան
Ան դամ ներ<…>50

Թեր թի նոյն հա մա րը տե ղե կաց նում է. «Երէկ իրի կուն Սոն Թե լեկ րա ֆի 
մէջ կը կար դանք: Մեր պաշ տօ նա կից նե րէն ոմանք գրած էին, թէ Պօլ սոյ հա
յե րը պի տի փո խա նա կուին Հա յաս տա նի թուր քե րուն հետ: Պատ ճա ռը սա է, 
որ վեր ջերս Կով կա սի իս լամ նե րը ստի պուած են մեր սահ ման նե րը ապաս տա
նիլ, չա փա զանց ճնշում նե րու են թար կուած ըլ լա լուն: Այդ փո խա նա կու թե ան լու
րը ստու գե լու հա մար հե տե ւե ալ ան ձե րուն դի մե ցինք. Կու սա կա լի փո խա նորդ 
Հիւս նի պէյ, — «Ատանկ բան մը խնդրոյ առար կայ չէ եղած»: Փո խա նա կու թե ան 
խառն յանձ նա ժո ղո վի թուրք պա տուի րա կու թե ան իրա ւա սու ան դամ, — «Մեր 
պա տուի րա կու թիւ նը այդ ձե ւով հրա ման մը չէ ստա ցած: Ատանկ բան մը չկայ»:

Բնա կան է, որ թուր քա կան հա սա րա կու թիւ նը տե ղե կու թիւն չու նէր, որ 
իրենց իշ խա նու թիւն նե րը որե ւէ ցան կու թիւն չու նէն Կով կա սի թուր քե րին Թուր
քիա տե ղա փո խե լու, նոյ նիսկ՝ Թուր քի ա յում մնա ցած փոք րա թիւ հա յե րի հետ 
փո խա նա կու թե ան պայ մա նով: Բո լոր մա կար դակ նե րի հան դի պում նե րում 
նրանք նոյ նիսկ չեն ցան կա ցել այդ հար ցը քննար կել: Մահ մե դա կան նե րի, յատ
կա պէս թուր քե րի առ կա յու թիւ նը Կով կա սում, մաս նա ւո րա պէս Հա յաս տա նում 
խիստ կա րե ւոր էր Քե մա լի կա ռա վա րու թե ան հա մար՝ միշտ առիթ եւ հնա րա
ւո րու թիւն լի նե լով օրա կարգ բե րե լու «հա յե րի կող մից ճնշում նե րի են թար կուող 

50 Առա ւօտ Օրա թերթ, Կ. Պօ լիս, 1924, թիւ 175 (http://tert.nla.am/archive/NLA%20TERT/Ara
vot%20KPolis/1924/1924(175).pdf):
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մահ մե դա կան նե րի» թե ման: Այն պէս չի, որ Կով կա սում մահ մե դա կան նե րը 
բռնաճն շում նե րի չէ ին են թարկ ւում: Ար դէն ԽՍՀՄ դար ձած ողջ խորհր դա յին 
տա րած քում սկսուել էին քա ղա քա կան հե տապն դում ներն ու բռնաճն շում նե
րը, եւ մահ մե դա կան նե րին էլ, գու ցե, թւում էր, որ սահ մա նից այն կողմ՝ Թու րի
քա յում իրենց հա մար աւե լի բա րեն պաստ պայ ման ներ կան: Սահ մա նին մօտ 
գտնուող ԽՍՀՄ բո լոր ժո ղո վուրդ նե րից էլ սահ մանն անց նե լու յա ջո ղուած եւ 
անյա ջող փոր ձեր շատ կա յին: Հա յաս տա նից փախ չել եւ ար տա սահ մա նում 
յայտ նուել կա րող էին մի այն Թուր քի ա յի եւ Իրա նի սահ ման նե րով: Խորհր դա
յին Հա յաս տա նի Պե տա կան Անվ տան գու թե ան ծա ռա յու թե ան ար խի ւա յին նիւ
թե րում (Հա յաս տա նի Ազ գա յին Ար խի ուի 1191 ֆոնդ) 1920 – 1953ի մի ջա կայ քի 
հա մար հան դի պում ենք Հա յաս տա նից Թուր քիա սահ մանն անց նե լը կամ այդ
պի սի մտադ րու թիւ նը կան խե լու 360 դէպք: Սա կայն քիչ չէ ին նա եւ Թուր քի ա յից 
Հա յաս տան անօ րի նա կան անց նող նե րը, ընդ որում՝ գլխա ւո րա պէս մահ մե դա
կան ներ: Խորհր դա յին Հա յաս տա նի Պե տա կան Անվ տան գու թե ան ծա ռա յու թե
ան ար խի ուա յին նիւ թե րում 1920 – 1953ի ըն թաց քում հան դի պում ենք տար բեր 
նպա տակ նե րով՝ մաք սա նեն գու թիւն, լրտե սու թիւն, անա սուն նե րի գո ղու թիւն, 
ազ գա կան նե րի հետ հան դի պում, մշտա կան բնա կու թե ան նպա տա կով եւն 
Թուր քի ա յից Հա յաս տան անց նե լու 122 դէպք: Օրի նակ, 1884ին ծնուած, Իգ դի
րում ապ րող Թուր քի ա յի քա ղա քա ցի, Բայ րա մով Փա շա Ալի Օղ լը անու նով մէ կը 
ձեր բա կա լուել է սահ մանն ապօ րի նի հա տե լու եւ Հա յաս տան անց նե լու հա մար, 
եւ 28. 10. 1924ի դա տաւճ ռով ետ է ու ղար կուել Թուր քիա51: Մէկ ու րի շը, 25 տա րե
կան Ալի Աշ րաֆ Հա ջի Իս մա յիլ Օղ լին, Թուր քի ա յի քա ղա քա ցի, ձեր բա կա լուել է 
08. 03. 1925 կրկին սահ մանն ապօ րի նի անց նե լով Հա յաս տան մտնե լու հա մար, 
դա տուել է որ պէս «պրո ֆե սի ո նալ մաք սա նենգ», դա տա պար տուել է հինգ տա
րուայ ազա տազրկ ման, յե տոյ ազա տա զար կու մը կրճա տուել է մին չեւ եր կու տա
րի եւ կրկին ետ է ու ղար կուել Թուր քիա52: Մէկ ու րի շը, Ալի Հու սե յի նով Աս րա ֆիլ 
Մա շա դի Աբ դուլ լա Օղ լը, Թուր քի ա յի քա ղա քա ցի, Իգ դի րի Օր թա քենդ գիւ ղից, 
սահ մա նը հա տե լով Հա յաս տան է ան ցել «ծանր նիւ թա կան պայ ման նե րի պատ
ճա ռով», ձեր բա կա լուել եւ ետ է ու ղար կուել Թուր քիա53 եւլն: Սրանք, սա կայն, 
այն դէպ քերն են, որոնք վա ւե րաց րել է Հա յաս տա նի Պե տա կան անվ տան գու թե
ան ծա ռա յու թիւ նը: Մինչ դեռ Թուր քի ա յից խորհր դա յին տա րածք անց նում էին 
նա եւ այլ սահ ման նե րով, այդ թւում՝ հա յեր: Այդ պի սին էր, օրի նակ, 02. 11. 1924ին 
Ղրի մի սահ մա նա պահ ծա ռա յու թիւն նե րի կող մից ձեր բա կա լուած հայ կա կան 
տաս հո գի ա նոց ըն տա նի քի դէպ քը, որոնք փաս տա ցի փախս տա կան էին Տրա
պի զո նի Ալի բէյ գիւ ղից54:

ԽՍՀՄում քա ղա քա կան բռնաճն շում նե րի մե ծաց ման հետ աւե լա նում 

51 ՀԱԱ, Ֆ. 1191, Ց. 4, Գ. 803:
52 ՀԱԱ, Ֆ. 1191, Ց. 8, Գ. 2055:
53 Հա յաս տա նի Ազ գա յին Ար խիու (ՀԱԱ), Ֆ. 1191, Ց. 8, Գ. 2080:
54 ՀԱԱ, Ֆ. 1191, Ց. 9, Գ. 1277, 1278:
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էին նա եւ ԽՍՀՄից, այդ թւում Հա յաս տա նից սահ մանն անց նե լու ձգտում նե
րը եւ փոր ձե րը: Դրանց զգա լի մասն ապօ րի նի էր, պարզ ասած՝ փա խուստ: 
Մաս նա ւո րա պէս 1930ին, 1931ին ԽՍՀՄ քա ղա քա ցի որոշ մահ մե դա կան նե րի 
դա տում էին «Թուր քիա անց նե լու մտադ րու թիւն նե րի» կամ «թուր քե րին Թուր
քիա տե ղա փո խուե լու քա րոզ չու թե ան» հա մար՝ ինչ պէս Ալի եւ Մա շա դի Իզ րա, 
Ալի եւ Մա շա դի Խա լիլ, Ալի եւ Ֆեյ զու լա Ջա ֆար, Ալի եւ Թեյ մուր, Ալի եւ Աբ դուլ 
Աբ բաս Ալի օղ լը55 եւլն, իսկ Ախուն դով Հու սե յին Իր զա Օղ լուին 1930ին ձեր բա
կա լել են «Թուր քիա տե ղա փո խե լու նպա տա կով խումբ ստեղ ծե լու հա մար»56: 
Սահ մանն անց նում կամ անց նե լու փոր ձեր անում էին նա եւ շատ հա յեր, բայց 
գլխա ւո րա պէս՝ Պարս կաս տան (Խորհր դա յին Հա յաս տա նի Պե տա կան Անվ
տան գու թե ան ծա ռա յու թե ան ար խի ուա յին նիւ թե րում 1920 – 1953թթ. ըն թաց քում 
հան դի պում ենք Պարս կաս տան փա խուս տի կան խուած մօտ 150 դէպք): Խորհր
դա յին բռնաճն շում նե րի դէմ կա յին նա եւ ապս տամ բա կան շար ժում ներ: Սրանք 
կա րող էին թուր քա կան մա մու լի կող մից տա րա տե սակ մեկ նա բա նու թիւն նե րի 
նիւթ դառ նալ: Բայց մա մու լը դրանց չէր անդ րա դառ նում, այլ բա ցա յայտ սուտ 
էր տպագ րում, եր բեք չանդ րա դառ նա լով այն պի սի խնդիր նե րի, թէ ինչ էր կա
տար ւում իրա կա նում սահ մա նից այս կողմ՝ թէ Թուր քի ա յից փախս տա կան հա
յե րի հետ, թէ հա յե րի հետ՝ Ադր բե ջա նում: Մաս նա ւո րա պէս Թուր քի ա յին խիստ 
հե տաքրք րող Նա խի ջե ւա նում, օրի նակ, տե ղի էր ու նէ նում ամէ նաբռ նի հա յա
թա փու թիւն՝ բա ռա ցի օ րէն կրկնե լով թուր քա կան մե թոդ նե րը: Այս երկ րա մա սի 
1916ի 54.030 հա յե րից (Նա խի ջե ւա նի բնակ չու թե ան 41,20%ը) Քե ա զիմ Կա րա
բե քի րի թուր քա կան բա նա կի եւ նրան մի ա ցած կով կա սե ան թուր քե րի 1920ի 
կո տո րած նե րի ըն թաց քում փա խած հա յե րին Խորհր դա յին Ադր բե ջա նի իշ խա
նու թիւն նե րը թոյլ չէ ին տա լիս վե րա դառ նալ իրենց բնա կա վայ րեր, իրենց տուն, 
իսկ տե ղում մնա ցած նե րին վար չա կան, տնտե սա կան եւ նոյ նիսկ ֆի զի կա կան 
ճնշում նե րով դուրս էին մղում: Մին չեւ 1922ի Մա յիս ամի սը հա յե րի թիւն այս տէղ 
կրճա տուել էր հինգ ան գամ՝ հաս նե լով 11.427 մար դու57: Եր կու թուր քա կան հան
րա պե տու թիւն նե րը առ նուազն ազ գա յին մի ա տար րու թե ան հաս նե լու հար ցում 
կա յա նում էին նոյն սկզբունք նե րով:

Մի րօղ լու Ար մա ւե նու յօ դուա ծով դա տե լով, Թուր քի ա յի գի տա կան շրջա
նակ նե րում այլ կար ծիք կայ Կով կա սի թուր քե րին հա յե րով չփո խա նա կե լու 
պատ ճա ռի մա սին. «28 Նո յեմ բեր 1922 թ. Հիւ սէ յին Րա ուֆ պէյ Լո զան գտնուող 
թուրք պա տուի րա կու թե ան նա խա գահ Իս մէթ Ինէ օ նի ւի ու ղար կած հե ռագ րով 
կը տե ղե կաց նէ Ազ գա յին Մեծ Ժո ղո վի գա ղա փարն ու որո շու մը՝ Թուր քի ոյ հա

55 ՀԱԱ. Ֆ. 1191, Ց. 1, Գ. 203; Ց. 4, Գ. 752; Ց. 4, Գ. 1901:
56 ՀԱԱ. Ֆ. 1191, Ց. 16, Գ. 140, 141:
57 Саргсян А. А., Из Истории  Деарменизации Нахичеванского Края (1920–1922 гг.) [Սարգսյան 

Ա. Ա.,Նախիջեւանի Երկրամասի Հայաթափման Պատմութիւնից (1920–1922 թթ.)]։ ՀՀ 
ԳԱԱ  Լրաբեր Հասարակական Գիտութիւնների, 1990, № 9, էջ 74–93(http://lraber.asjoa.
am/3619/1/19909(74).pdf); № 10, էջ 7488 (http://lraber.asjoa.am/3645/1/199010(74).pdf):
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յոց եւ Հա յաս տա նի թուր քե րուն փո խա նակ ման մա սին: Ինէ օ նիւ իր պա տաս խա
նին մէջ կը բա ցատ րէ նման փո խա նա կու թե ան ան կա րե լի ու թիւ նը, պար զե լով թէ 
Հա յաս տա նի պե տու թե ան հետ այս նիւ թի շուրջ բա նակ ցիլ կը նշա նա կէ ճանչ
նալ Արե ւել քի սահ ման ներն ու կաս կա ծի տակ ձգել Մոս կուա յի 1921 թ. Փետ րուա
րի 26 Մարտ 16ի Դաշ նա գի րը, իսկ նոյն նիւ թի շուրջ ռու սե րուն հետ բա նակ ցի լը 
առիթ կու տայ Մոս կուա յի Դաշ նագ րի վե րա նայ ման: Ու րեմն եր կու պա րա գան 
ալ կա րե լի չէ, իսկ հա յոց փո խա նա կու թիւ նը ոչ նպա տա կա յար մար»58: Թուր քի
ա յի հա սա րա կու թե ան հա մար մի ան գա մայն ըն դու նե լի բա ցատ րու թիւն ան ցան
կա լին վա յե լուչ ներ կա յաց նե լու հա մար: Իս մէթ Ինէ օ նիւն 1922ին չէր կա րող իր 
երկ րի հա սա րա կու թե անն ասել, որ իրենց հա մար շատ կա րե ւոր է Կով կա սում, 
եւ յատ կա պէս Հա յաս տա նում մահ մե դա կան եւ թուրք բնակ չու թե ան առ կա յու
թիւ նը, յատ կա պէս՝ Թուր քի ա յի հետ սահ մա նա յին գօ տում, եւ որ իրենք Մոս
կուա յում եւ Կար սում ամէն ինչ արել են, որ այդ բնակ չու թիւ նը պահ պա նուի:

Բո լոր դէպ քե րում «հայ բոլ շե ւիկ նե րի կող մից Կով կա սի թուր քե րի 
ճնշուա ծու թե ան» մա սին թեր թե րի բարձ րաց րած աղ մու կը պօլ սա հա յե րի դէմ 
թուր քա կան հա կակ րանք նե րի եւ ատե լու թե ան նոր եզր էր բա ցում: Դրա նում 
զգա լի ներդ րում ու նէր Թէ ու ճի տի էֆ քե ար թուր քա կան թեր թը, որում Կով կա
սի մահ մե դա կան նե րի՝ Թուր քիա տե ղա փո խուե լու ցան կու թե ան շար ժա ռիթ նե
րում մե ղադ րանք ներ են ներ կա յա ցուած Կով կա սի հա յե րին, իբ րեւ թէ ջար դեր 
են եղել, իս լամ մա նուկ նե րին բռնի քրիս տո նե այ են դարձ րել եւ տե ղա ւո րել որ
բա նոց նե րում, իս լամ նե րի հո ղե րը խլում են եւ տա լիս քրիս տո նե ա նե րին եւլն.: 
Առա ւօ տը շտա պում է, իր իմա ցու թիւն նե րի չա փով, հեր քել դրանք, «Նոր յան
կեր գը» յօ դուա ծով ու շադ րու թիւն հրա ւի րե լով խորհր դա յին գա ղա փար նե րին, 
որոն ցում մերժ ւում են կրօ նա կան սկզբունք նե րը, իսկ հո ղե րի հար ցում յի շեց
նում է, որ նոյ նիսկ Էջ մի ած նի հո ղերն են տրուել թուր քե րի եւ ու րիշ իս լամ նե րի 
[…]59: Նոյն հա մա րում տպագ րուած է նա եւ Հա յաս տա նի Օգ նու թե ան Կո մի տէի 
նա խա գահ Երզն կե ա նի՝ Փա րի զում ասուած ճա ռը, որում խօս ւում է նա եւ վաչ
կա տու նե րի հո ղա յին խնդիր նե րի լուծ ման եւ եղ բայ րա կան Ադր բե ջա նի հետ յա
րա բե րու թիւն նե րի մա սին: Թեր թի յա ջորդ հա մա րում «Կ’ըսուի» մա կար դա կով 
տե ղե կու թիւն է տպագ րուած, իբ րեւ թէ Կով կա սի 40.000 յոյ ներ պի տի փո խա
նա կուեն Յու նաս տա նում գտնուող հա յե րի հետ60: Մի ա ժա մա նակ «Նո յի Տա
պա նէն» յօ դուա ծով թեր թը իր ահա բե կուած ըն թեր ցող նե րին հանգս տա նա լու 
կոչ է անում, քա նի որ «հա յե րի տե ղա փո խու թե ան» մա սին լու րե րը հեր քուե ցին, 

58 Մի րօղ լու Ար մա ւե նի: Ազ գա յին փոք րա մաս նու թիւն նե րը Թուր քի ոյ Հան րա պե տու թե ան 
1923 – 1939 թուա կան նե րուն, էջ 81 (այս տե ղե կու թե ան հա մար Մի րօղ լու Ար մա ւե նին յղում 
է Okutan M. Caatay, Tek Parti Doneminde Az1nl1k Politikalar1, Istanbul, 2004, s. 72.), – http://
lraber.asjoa.am/590/1/20093__74_.pdf:

59 Առա ւօտ Օրա թերթ, Կ. Պօ լիս, 1924, թիւ 175:
60 Առա ւօտ Օրա թերթ, Կ. Պօ լիս, 1924, թիւ 176 (http://tert.nla.am/archive/NLA%20TERT/Ara

vot%20KPolis/1924/1924(176).pdf):
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— «ու րա խա նանք այս պաշ տօ նա կան հեր քու մով», այ լայ լուած մտքե րը, պղտո
րուած երե ւա կա յու թիւն նե րը, մին չեւ որ… Թուրք թեր թե րը մեզ դող հա նե լու մի 
նոր տե ղե կու թիւն կը տպագ րեն…ու րա խա նանք, որ այս ան գամ էլ «վա խեր
նիս քո վեր նիս մնաց»: Իս կա պէս, խօս քը մեր մէջ, ո՞ւր պի տի գնա յինք, — շա
րու նա կում է թեր թի Նոյ Նա հա պետ յօ դուա ծա գի րը, — քա նի որ ամէն կողմ 
մեր հա մար փակ է, սկսած Խորհր դա յին Հա յաս տա նից, ուր ըն կեր Մա կին ցե
ա նը մեր երեսն ան գամ տես նել չի ու զում… «Աս ալ ան ցաւ, նո րի՜ն նա յինք»՝ 
եզ րա փա կում է հե ղի նա կը61: Թեր թի յա ջորդ հա մա րում տպագր ւում է հա յե րի 
փո խա նա կու թե ան մա սին լու րե րի իս կու թե ան հեր քու մը ար դէն Ներ քին Գոր
ծե րի նա խա րա րու թե ան կող մից, զու գա հեռ մի նոր հեր քում՝ կրկին թուր քա կան 
թեր թե րում հրա տա րա կուած այն տե ղե կու թե ան, իբ րեւ թէ հա յե րի ար տա սահ
ման մեկ նելն ար գե լե լու որո շում է հա նուած: Մի ա ժա մա նակ յա ւե լում է, թէ տե
ղե կու թիւն չու նէնք, իբ րեւ թէ մեր ցե ղա կից նե րը Կով կա սում ճնշում նե րի են են
թարկ ւում62: Բայց ալե կո ծուած հա յու թե ան տագ նապ նե րը չէ ին անց նում, ուս տի 
թեր թի 184րդ հա մա րում կրկին անդ րա դարձ կայ հա յե րի փո խա նա կու թե ան 
ծրագ րի հերք մա նը՝ «Փո խա նա կու թե ան յանձ նա ժո ղո վի նա խա գահ Թեֆ թիգ 
Ռիւշ տի պէ յի» մի ջո ցով. վեր ջինս թուրք լրագ րո ղի՝ հա յե րի փո խա նակ ման մա
սին հար ցին պա տաս խա նել էր. «Այդ բա նի մա սին տե ղե կու թիւն չու նեմ: Այս քա
նը բա ւա կան չէ՞ լու րի ան ճիշդ լի նե լը հաս կաց նե լու հա մար»63:

Այո, Թուր քի ա յում կեն դա նի մնա ցած հա յե րի հա մար տագ նապ նե րի 
պա կաս չկար:

«ԱԼ ԿԸ ԲԱՒԷ: ԱՄԷՆ ԵՂԵՌՆԱՓՈՐՁ ԸՐԻՆ՝ 
ՀԱՅԵՐՈՒՆ ԴԷՄ ԱՏԵԼՈՒԹԵԱՆ ԹՈՅՆԸ ՍՐՍԿԵԼՈՎ 
ՄԻՇՏ ԺՈՂՈՎՐԴԻՆ ՄԻՏՔԻՆ ՈՒ ՍԻՐՏԻՆ ՄԷՋ…»
Հա յե րի տե ղա փո խու թե ան հերք մամբ դե ռեւս չխա ղա ղուած պօլ սա հա

յե րին նոր ցնցում ներ էին սպա սում: 1924ի աշու նը խիստ թե ժա նում է իբ րեւ թէ 
Քե մա լի դէմ մա հա փորձ ձեռ նար կած հայ «քօ մի թէ ճի նե րուն» «յայտ նա բե րու
մով»: «Եղեռ նա խաղ մը» խմբագ րա կա նում Առա ւօ տը գրում է, որ չնա յած բո լոր 
պաշ տօ նա կան հեր քում նե րին, մի շարք թուր քա կան թեր թեր օրե րով ծա մում են 
իբ րեւ թէ «Կա զի Մուս տա ֆա Քե մալ փա շա յի» դէմ մա հա փոր ձի նպա տա կով 
Սա լո նի կից եկած մի խումբ հա յե րի մա սին թե ման: Թեր թե րի հրա պա րա կում

61 Առա ւօտ Օրա թերթ, Կ. Պօ լիս, 1924, թիւ 176:
62 «Փոխ կու սա կա լին Վճռա կան Հեր քու մը Հա յե րու Մա սին Դարբ նուած Նոր Սու տե րուն Հա 

մար», Առա ւօտ Օրա թերթ, Կ. Պօ լիս, 1924, թիւ 177 (http://tert.nla.am/archive/NLA%20TERT/
Aravot%20KPolis/1924/1924(177).pdf):

63 Առա ւօտ Օրա թերթ, Կ. Պօ լիս, 1924, թիւ 184 (http://tert.nla.am/archive/NLA%20TERT/Ara
vot%20KPolis/1924/1924(184).pdf):
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նե ում խօս ւում էր այն մա սին, իբ րեւ թէ Անդ րա նի կի շուր ջը հա մախ մուած հայ 
ֆի դա յի ներ կան, որոնց նպա տա կը Մուս տա ֆա Քե մալ փա շա յին սպա նելն է, 
իսկ Անա տո լի ա յից փախս տա կան հայ հա րուստ նե րը օգ նում են նրանց… բայց 
բա րե բախ տա բար ոս տի կա նու թիւ նը շատ աչա լուրջ է եւ խիստ հսկում է սահ
ման նե րը, որ պէս զի հա յե րը չկա րո ղա նան Թուր քիա թա փան ցել […] «Ալ կը բա
ւէ: Ամէն եղեռ նա փորձ ըրին՝ հա յե րուն դէմ ատե լու թե ան թոյ նը սրսկե լով միշտ 
ժո ղովր դին միտ քին ու սիր տին մէջ…»64 :

Թեր թի յա ջորդ հա մա րը տե ղե կաց նում է, որ Քե մա լի դէմ մա հա փոր ձի 
մա սին թեր թե րի գրա ծը ոս տի կա նու թե ան կող մից հերք ւում է, բայց թեր թերն 
իրենք շա րու նա կում են «քննար կում նե րը»… Մա հա փոր ձի առաս պե լի վրայ 
կա ռուց ւում են նո րա նոր ելոյթ ներ, ինչ պէս Սու լէյ ման Նա զիֆ պէ յի յօ դուածն է. 
…«այդ շլմո րած ցե ղը թող վստահ ըլ լայ, որ Մուս տա ֆա Քե մալ փա շա յին մէկ 
կա թիլ արե ան մէջ պի տի խեղ դուին բո լոր հա յե րը»… «Հա յե րը ոչ թէ վրէժխնդ
րու թե ան զգա ցում ու նին, այլ թուրք մտա ւո րա կան նե րը բնա ջինջ ընե լու նպա
տակ կը հե տապն դեն»… Հա յե րը Թիֆ լի սի մէջ Ջե մալ փա շա յին սպա նե ցին, 
չնա յած «Ճե մալ փա շան էր, որ կա խա ղան հա նել տուաւ Չեր քէզ Ահ մէ տը Ուր
ֆա յի ճամ բուն վրայ Զօհ րա պը եւ Վարդ գէ սը սպան նած ըլ լա լուն հա մար… 
[Ռա ֆա յէլ դէ Նո գա լէ սի նկա րագ րու թե ամբ մի շարք լե զու նե րով խօ սող, ազ
նուա կիրթ շար ժու ձե ւե րով, Լոն դո նի Հայդ Պար կի ամէ նօ րե այ այ ցե լու, սնո բի 
նմա նուող Չեր քէզ Ահ մե դը չեր քէզ պար տի զան նե րի աւա զա կա պետ էր, ով «Սա
տա նա յի ձո րում կա ռա վա րու թե ան հրա մա նով <1915ին> սպա նել էր Զօհ րա բին, 
Վարդ գէ սին եւ Դա խա նա րե ա նին եւ նոյն տա րին Ջե մալ փա շա յի պնդու մով, 
երես փո խան նե րի սպա նու թե անն իր մաս նակ ցու թիւ նը չբա ցա յայ տուե լու նպա
տա կով, կա խա ղան հա նուել Դա մաս կո սում»65] Եւ րո պա յի մեր ու սա նող նե րը, 
պաշ տօ նե ա նե րը, վա ճա ռա կան նե րը եւ ու ղե ւոր նե րը միշտ հա յուն սպառ նա լի
քի տակ կը գտնուին»… Սու լէյ ման Նա զիֆ յօ դուա ծա գի րը գրում է, որ հա յե րի 
կող մից սպա նուած բո լոր մարդ կանց ըն տա նիք նե րը կա ռա վա րու թիւ նից թո շակ 
ստա ցան, նոյ նիսկ արա տա ւոր պաշ տօ նե այ Ջե մալ Ազ մի պէ յը, եւ որ Անա տո
լի ա յի խեղճ թուր քի վրայ է մնա ցել հա յե րի կող մից նեն գու թե ամբ սպա նուած 
մարդ կանց ըն տա նիք նե րի խնամ քը [իրա կա նում թո շակ նե րը տրւում էին հա
յե րի բռնագ րա ւուած ու նե ցուած քից – Հ. Խ.]: Հա յե րը կա րող են շատ թուր քեր 
սպա նել՝ մեր բիւ ջէ ին վնա սե լու հա մար: Այ սու հե տեւ պէտք է Թուր քի ա յում մնա
ցած հա յե րի վրայ լրա ցու ցիչ տուրք դնել սպա նուած իւ րա քան չիւր ան ձի ըն տա
նի քի ապա հո վու թե ան հա մար՝ նուա զա գոյ նը 10.000 ոս կի, աւե լին՝ ըստ ան ձի 
կա րե ւո րու թե ան եւ ար ժա նիք նե րի, դա տա րա նի որոշ մամբ… Սրա մա սին պէտք 
է օրէնք պատ րաս տել եւ այն գոր ծադ րել նա եւ աւե լի վաղ սպա նուած նե րի ըն

64 Առա ւօտ Օրա թերթ, Կ. Պօ լիս, 1924, թիւ 166 (http://tert.nla.am/archive/NLA%20TERT/Ara
vot%20KPolis/1924/1924(166).pdf):

65 Рафаэель де Ногалес, Четыре года под полумесяцем, «Русский Вестник», Москва, 2006 
[Ռաֆայել դե Նօգալէս, Չորս տարի մահիկի ներքո, Մոսկուա, 2006], էջ 63:
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տա նիք նե րի հա մար: Յի շեց նում է արա բա կան առա ծը՝ «չհարս տա հա րո ղը կը 
հարս տա հա րուի» եւ առա ջար կում է ըն դու նել այդ առա ծը որ պէս մարդ կու թե ան 
օրէնք՝ կոչ անե լով յար գել այդ օրէն քը66:

Առա ւօ տի թիւ 168ում խտա ցուած են հայ կա կան դա ւա դիր կազ մա կեր
պու թե ան գո յու թե ան մա սին թուր քա կան թեր թե րի ար ծար ծում նե րը՝ «Չորս 
հայ քո մի թէ ճի ձեր բա կա լուած», «Հայ կա կան Քօ մի թէ մը գո յու թիւն ու նի եղեր», 
«Ոս տի կա նա կան ըն դար ձակ մի ջոց ներ ձեռք առ նուած են», «Մա նու կի խոս տո
վա նու թիւն նե րը ինչ են»…, չնա յած ոչ մի որոշ տե ղե կու թիւն չկայ եւ ոս տի կա
նու թիւնն էլ առա ջար կել է թեր թե րին իրա կա նու թե ա նը չհա մա պա տաս խա նող 
գու շա կու թիւն ներ չա նել67: «Կա զի փա շա յին դէմ մա հա փորձ ընող քո մի թէ չկայ» 
յօ դուա ծում գրւում է, որ ոստ կա նա պե տը հեր քում է Մուս տա ֆա Քե մա լի սպա
նու թե ան նպա տա կով եղած հայ կա կան խմբի գո յու թե ան փաս տը եւ տե ղե կաց
նում, որ ըն դա մէ նը Մա նուկ անու նով ձեր բա կա լուած ու նէն, նա ինչ որ խոս տո
վա նու թիւն ներ է արել, որոնք որե ւէ կապ չու նէն Քե մա լի դէմ կազ մա կեր պե լիք 
մա հա փոր ձի պատ մու թե ան հետ, դե ռեւս քննու թե ամբ հաս տա տուած չեն, բայց 
թեր թե րը շա րու նա կում են գրել հայ կա կան վտան գի մա սին, մաս նա ւո րա պէս 
Թուր քի ա յի եւ թուր քե րի վայ րագ թշնա մի դաշ նակ ցու թե ան մա սին, որի թշնա
մու թիւ նը «նոյ նիսկ հել լէն նե րէն աւե լի է»: Իգ տամ թեր թը անե րե ւա կա յե լի եւ 
դժո խա յին ծրագ րեր է վե րագ րում դաշ նակ ցու թե ա նը: «Այդ քո մի թէ ին սնու ցած 
ատե լու թիւ նը եւ վրէ ժի զգա ցու մը շատ խորն է», — գրում է Առա ւօ տը68:

Վա խե ցած պօլ սա հա յե րը գլուխ նե րը կորց րել էին, ո՞ւր կոր չեն, ինչ պէ՞ս 
պա հեն իրենց, ինչ պէ՞ս ար դա րա նան, բո լո րը թշնա ման քով են նա յում, կաս կա
ծան քով, ատե լու թե ամբ:

Յա ջորդ՝ թիւ 173ում Առա ւօ տը գրում է, որ այ նուա մէ նայ նիւ նա խա գա հի 
եւ «կարգ մը պե տե րուն» դէմ մա հա փոր ձի լու րե րի շուրջ քննու թիւն նե րը շա
րու նակ ւում են, — «Հինգ քո մի թէ ճի նե րուն նպա տա կը», «Քօ մի թէ ին Ատա նա
յի մաս նա ճիւ ղը», որ ձեր բա կա լուած հայ Մա նու կը, 16ամե այ պա տա նի, խոս
տո վա նու թիւն ներ է արել Աթէն քից Պօ լիս ճամ բուած հինգ կո մի տէ ա կան նե րի 
մա սին, որոնք Աթէն քում յոյ նե րի դրդմամբ ճա նա պար հուել են Անա տո լի ա յի 
նախ կին յու նա կան բա նա կում ծա ռա յած հա յե րի եւ չեր քէզ նե րի հա ւա քագր
ման նպա տա կով, որ ինչ որ մա հա փոր ձի ծրա գիր է եղել, բայց յայտ նի չէ՝ ում 
նկատ մամբ, Ադա նա յի մէջ նոյն պէս ինչ որ մաս նա ճիւղ կայ եւ կան ձեր բա կա
լուած ներ69: Հա յե րի վախն ու յու սա հա տու թիւ նը բարձ րա կէ տին է հաս նում, երբ 

66 Առա ւօտ Օրա թերթ, Կ. Պօ լիս, 1924, թիւ 167 (http://tert.nla.am/archive/NLA%20TERT/Ara
vot%20KPolis/1924/1924(167).pdf ):

67 Առա ւօտ Օրա թերթ, Կ. Պօ լիս, 1924, թիւ 168 (http://tert.nla.am/archive/NLA%20TERT/Ara
vot%20KPolis/1924/1924(168).pdf):

68 Առա ւօտ Օրա թերթ, Կ. Պօ լիս, 1924, թիւ 169 (http://tert.nla.am/archive/NLA%20TERT/Ara
vot%20KPolis/1924/1924(169).pdf):

69 Առա ւօտ Օրա թերթ, Կ. Պօ լիս, 1924, թիւ 170 (http://tert.nla.am/archive/NLA%20TERT/Ara
vot%20KPolis/1924/1924(170).pdf):
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թուր քա կան թեր թե րը սկսում են գրել հա յե րի գաղտ նի զի նա պա հես տի մա սին. 
իբ րեւ թէ մի խար խուլ խա նու թի մէջ զի նա պա հեստ է յայտ նա բե րուել եւ զէն քե
րը պար կի մէջ բե րուել են ոս տի կա նա տուն: Զէն քե րը ոս տի կա նա տուն տա րած 
կա ռա պա նը թղթա կից նե րից մէ կին ասել է, թէ իր կար ծի քով այդ խա նու թը հա
յի խա նութ է եղել… Չնա յած ոս տի կան նե րը չեն հաս տա տել այդ լու րե րը, թեր
թե րը մրցակ ցում են հա յե րի զի նամ թերք նե րի պա հեստ նե րի մա սին յա ղոր դա
գրու թիւն նե րով, հա յե րի չա րա գոյժ ծրագ րե րի գու շա կու թիւն նե րով եւ հա ճոյ քով 
ծա մում հա յե րի ան ցե ալ ու ներ կայ «յան ցանք նե րի» հա շի շա յին ծա մօ նը70: Իս
կա պէս, ատե լու թիւ նը աւե լի ու աւե լի բոր բո քե լուց աւե լի լաւ մի ջոց կա՞յ «այդ 
անի ծե ալ ցե ղի» ձայ նը կտրեց նե լու:

Ի՞նչ անել: Ինչ պէ՞ս զգոյշ լի նել: Իրենց պայ թող հրաբ խի վրայ զգա ցող 
հա յե րը չա փա զանց լա րուած շրջան էին ապ րում: Այդ օրե րին Առա ւօ տը կար ծէք 
մի բո լո րո վին ան կապ տե ղե կու թիւն է հրա պա րա կում. «Այս գի շեր Աս բա սիա 
անու նով մի յոյն կին Բե րա փո ղո ցի վրայ ձեր բա կա լուեց թրքա կան զգա ցում նե
րը վի րա ւո րող խօս քեր ասած լի նե լու հա մար: Նա ասել էր «Այս եր կի րը ան պա
տիւ է»71: Այս քա նը: Ոչ մի մեկ նա բա նու թիւն: Հա յա լե զու թեր թի ըն թեր ցող նե րին 
սա, սա կայն, զգու շու թե ան եւ զսպուա ծու թե ան յա ւե լե ալ կոչ էր: Հա յե րին, յոյ
նե րին թուր քե րը կա րող են յայ հո յել, կա րող են ատել, կա րող են վի րա ւո րել թէ՛ 
փո ղո ցում, թէ՛ թեր թե րով, սա «իրենց եր կիրն է»: Ամէն օր գրում են, չէ՞, «արիւ
նա խում հա յեր», «դա ւա ճան հա յեր», «սրի կայ հա յեր», «անարգ հա յեր», «ան
պա տիւ հա յեր», «սրանք հել լէ նե րէն աւե լի են»: «Իրենց» կա րե լի է ասել, «մենք» 
պի տի զուսպ լի նենք եւ չար ձա գան գենք:

Առա ւօ տի 190րդ հա մա րում խու ճա պա հար հա յե րը վեր ջա պէս կար դում 
են, որ «մա հա փոր ձի մա սին լու րե րը կեղծ էին, մա հա փոր ձի նպա տա կով ստեղ
ծուած որե ւէ կո մի տէ չի յայտ նա բե րուել»72: Հա յե րը կա րող են շունչ քա շել: Սա, 
սա կայն, չի նշա նա կում, որ թուր քա կան թեր թե րը դա դա րում են հա յե րին ահա
բե կող այդ թե ման շա րու նա կել: Իգ տամ թուր քա կան թերթն, օրի նակ, ոչ մի այն 
շա րու նա կում էր «մա հա փոր ձի առաս պե լի» թե ման, այ լեւ անյայտ աղ բյո րից 
քա ղուած նո րա նոր ման րա մաս ներ էր հրամց նում իր ըն թեր ցող նե րին, իբ րեւ թէ 
մա հա փոր ձի մաս նա կից նե րը մօտ 150 մարդ են, հա յեր, այդ թւում խօս ւում է մէկ 
քա հա նա յի մա սին73:

Լո զա նի որո շում նե րին յա ջոր դած խիստ լա րուած մթնո լոր տը մի այն հա
յե րի հա մար չէր բարդ, նոյն էր պա րա գան նա եւ Լո զա նով «ոչմահ մե դա կան» 

70 «Հա յե րը Զէն քե րու Գաղտ նի Մթե րա նոց Չու նին», Առա ւօտ Օրա թերթ, Կ. Պօ լիս, 1924, թիւ 
166:

71 Առա ւօտ Օրա թերթ, Կ. Պօ լիս, 1924, թիւ 175:
72 Առա ւօտ Օրա թերթ, Կ. Պօ լիս, 1924, թիւ 190 (http://tert.nla.am/archive/NLA%20TERT/Ara

vot%20KPolis/1924/1924(190).pdf):
73 «Մա հա փոր ձի Առաս պե լը Միշտ Կ’ար ծար ծուի», Առա ւօտ Օրա թերթ, Կ. Պօ լիս, 1924, թիւ 

193 (http://tert.nla.am/archive/NLA%20TERT/Aravot%20KPolis/1924/1924(193).pdf):
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փոք րա մաս նու թիւն յոյ նե րի եւ հրե ա նե րի դէպ քում: Թէ՛ պաշ տօ նա կան, թէ՛ հան
րա յին ընդ հա նուր մեր ժո ղա կան մթնո լոր տը «ոչմահ մե դա կան» փոք րա մաս
նու թիւն նե րին փաս տա ցի հար կադ րում են հրա ժա րուել Լո զա նի դաշ նագ րով 
իրենց յատ կա ցուած իրա ւունք նե րի 42րդ յօ դուա ծից, որով «Թուրք կա ռա վա
րու թիւ նը պար տա ւոր ւում է թոյլ տալ, որ ոչմահ մե դա կան փոք րա մաս նու թիւն
նե րի ըն տա նե կան իրա ւունք նե րի եւ անձ նա կան կար գա վի ճա կի վե րա բե րե ալ 
խնդիր նե րը լու ծուեն այդ փոք րա մաս նու թիւն նե րի սո վո րու թիւն նե րի եւ բար
քե րի սկզբունք նե րով, որոնք պի տի մշա կեն եւ ներ կա յաց նեն փոք րա մաս նու
թիւն նե րի յանձ նա ժո ղով նե րը…Թուր քի ա յի կա ռա վա րու թիւ նը պար տա ւոր ւում 
է պաշտ պա նել փոք րա մաս նու թիւն նե րի եկե ղե ցի նե րը, սի նա գո գ նե րը, գե րեզ
մա նոց նե րը եւ կրօ նա կան այլ հաս տա տու թիւն նե րը...»: «Փոք րա մաս նու թե անց 
առանձ նաշ նոր հում նե րէ հրա ժա րու մը ըստ երե ւոյ թին կա մո վի է, բայց իրո ղու
թիւնն այն է, որ անոնք կը պար տադ րուին քա ղա քա կան պաշ տօ նէ ու թե անց եւ 
մա մու լի թե լադ րան քով: Փոք րա մաս նու թիւն նե րը Լո զա նի Հաշ տու թե ան դաշ
նագ րի 42. յօ դուա ծէն կը հրա ժա րին, որով հե տեւ նոր հան րա պե տու թիւ նը չէր 
ար տօ ներ վե րո յի շե ալ յօ դուա ծի նա խա տե սած առանձ նաշ նորհ նե րուն գոր ծադ
րու թե ան: Լո զա նի Հաշ տու թե ան դաշ նագ րի 42. յօ դուա ծին հրա հան գին հա
մա ձայն 1925 Մա յի սին կը կազ մուին փոք րա մաս նու թե անց յանձ նա ժո ղով ներ, 
որոնց յոյն, հայ եւ հրե այ ան դամ նե րը կ’ընտ րուին թուրք կա ռա վա րու թե ան 
կող մէ: Եր կար վի ճա բա նու թիւն նե րէ եւ կա ռա վա րա կան շրջա նակ նե րէ կա տա
րուած ճնշում նե րէ վերջ, 10 Սեպ տեմ բեր 1925 թ. հրե այ ան դամ նե րէ կազ մուած 
յանձ նա ժո ղո վը կը յայ տա րա րէ, թէ հրե այ հա մայն քը կը հրա ժա րի Լո զա նի վե
րո յի շե ալ յօ դուա ծէն ծա գում առած առանձ նաշ նորհ նե րէն, որուն կը յա ջոր դէ 
նա եւ հայ հա մայն քի նոյն ուղ ղու թե ամբ տուած յայ տա րա րու թիւ նը: Յոյն հա
մայնքն ալ, որ բա ւա կան կը պայ քա րի, կը պար տա ւո րուի Նո յեմ բե րի 27ին 
ստո րագ րել իրենց հրա ժար ման փաս տա թուղ թը»74:

ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ԲՌՆԱՊԵՏՈՒԹԻՒՆ
1924ը ճգնա ժա մա յին տա րի էր ոչ մի այն հա յե րի, ոչ մի այն ատե լի փոք

րա մաս նու թիւն նե րի հա մար: Նրանց հա մար 1924ը ճգնա ժա մի տա րի նե րի 
շղթա յի օղակ նե րից մէկն էր մի այն: Յաղ թա նա կած եր կիրն ու նէր բազ մա թիւ 
խնդիր ներ, որոնց լու ծում նե րի շուրջ «ան կա խու թե ան մար տիկ նե րը» տար բեր 
տես լա կան ներ ու նէ ին: Երկ րի ար դի ա կա նաց ման Քե մա լի սրըն թաց ռե ֆորմ
նե րին առա ւել չա փա ւոր նե րը, պահ պա նո ղա կան նե րը փոր ձում էին դի մադ րել: 

74 Մի րօղ լու, Ար մա ւե նի: Ազ գա յին փոք րա մաս նու թիւն նե րը Թուր քի ոյ Հան րա պե տու թե ան 
1923 – 1939 թուա կան նե րուն, էջ 76 (Ա.Մի րօղ լուն յղում է Bali Rifat, Cumhuriyet Doneminde 
Azınlık Politikaları, Birikim Kasım, 1998, էջ 81; Aktar Ayhan, Varlık Vergisi ve Türkleştirme 
Politikaları, Istanbul, էջ 113):
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Նրանց մի ա ւո րում է քրիս տո նե ա նե րի, նա եւ քրդե րի ֆի զի կա կան, բա րո յա կան 
եւ էթ նի կա կան ոչն չա ցու մը, բայց նրանք դէմ են թուր քա կան ինք նու թե ան կերտ
ման քե մա լա կան ճար տա րա պե տու թե ա նը: Նրանք տես նում էին, որ երկ րի մի
ակ իշ խա նու թիւ նը, մի ակ վճռո րոշ կամ քը հենց Քե մա լի կամքն է. նա որո շում է 
սուլ թա նու թիւ նը լու ծա րել՝ լու ծա րում է, նա որո շում է կրօ նա կան դպրոց նե րը՝ 
մեդ րե սէ նե րը փա կել՝ փա կում են: Հա պա ո՞ւր մնաց «թուր քա կան մշա կոյ թը», 
«մահ մե դա կան հա մե րաշ խու թիւ նը»: Ստամ բու լի Հա մալ սա րա նի իրա ւուն քի 
ֆա կուլ տէ տի ու սա նող նե րի առաջ ելոյ թի ժա մա նակ Կա րա բե քի րը հաս տա տել 
էր իր հա ւա տամ քը. «Մեր ազ գը իր գո յու թիւ նը փրկել է հա ւա տի շնոր հիւ: Եթէ 
Թուր քի ա յից ամէն ինչ խլուի, ապա նրան կը մնայ մի այն մահ մե դա կան հա
ւա տը»75: Հի մայ սուլ թա նի հետ վե րաց ւում է կրօ նա կան առաջ նոր դը՝ խա լի ֆը: 
Քանդ ւում էր Կա րա բե քի րի պատ կե րաց րած աշ խար հը եւ ինքն ան զօր էր դրա 
դէմ: Ան զօր էր, որով հե տեւ իր իսկ օգ նու թե ամբ նա խա գահ դար ձած Քե մալն 
այ լեւս իր կա րի քը չու նէր եւ նոյ նիսկ բարձ րա ձայն ասում էր՝ մեր երկ րում մի լի ոն 
Քե ա զիմ Կա րա բե քիր կայ: Պահ պա նո ղա կան նե րը հա ւաք ւում են Քե ա զիմ Կա
րա բե քիրԱլի ՖուադՌա ուֆ Օր բայլ եռե ա կի շուրջ: Ազ դե ցիկ եւ հե ղի նա կա ւոր 
այս եռե ա կից Կա րա բե քիրն ու Ալի Ֆուա դը Քե մա լի հետ էին եղել նրա ամէ նաւ
տան գա ւոր նա խա ձեռ նու թիւն նե րում, շատ գոր ծու նե այ դե րա կա տա րում էին ու
նե ցել յատ կա պէս Արեւմ տե ան Հա յաս տա նը պա հե լու եւ Արե ւե լե ան Հա յաս տա
նի մի մեծ կտոր Թուր քի ա յին մի աց նե լու գոր ծում: Մեծ ներդ րում ու նէ ին ատե լի 
հա յե րի կո տո րած նե րում եւ հիւ ծե լում: Մեծ չա փով նա եւ նրանց ջան քե րով է թա
լա նուել Հա յաս տա նը, եւ նրանց ջան քե րով է գո ղօ նը մնա ցել Թուր քի ա յի Հան
րա պե տու թիւ նում: Նրանց ջան քե րով է, վեր ջա պէս, խորհր դա յին ռու սա կան դի
ւա նա գի տու թիւ նը ամ բող ջո վին յանձ նուել թուր քա կան պա հանջ նե րին: Հի մայ 
նրանք յայտ նա բե րում են, որ Քե մա լը իրենց «խա ղից դուրս» է դրել, որ նրան 
այժմ նոր մար դիկ են շրջա պա տում, իրենց կար ծի քով՝ «կեղ ծա ւոր», «ան բա րո
յա կան մար դիկ»: Նրանք «յան կարծ» նկա տում են, որ Ազ գա յին Մեծ Ժո ղո վը 
պատ րանք է, իրա կան ընտ րու թիւն ներ չկան, կան Քե մա լի կող մից նշա նա կում
ներ: Ժա մա նա կին իրե րի այդ վի ճա կը շատ յար մար էր Կա րա բե քի րին, երբ նոյն 
կերպ Քե մալն իրեն էր «նշա նա կում պատ գա մա ւոր»: Բայց այն ժա մա նակ Քե
մա լը, թւում է, կի սում էր թրքու թիւ նը մահ մե դա կա նու թե ան վրայ կա ռու ցե լու 
իրենց պատ կե րա ցում նե րը, եւ նա եւ դրա նով է շա հել իրենց, պահ պա նո ղա կան 
օս ման ցի նե րի եւ քրդե րի վստա հու թիւ նը, աջակ ցու թիւ նը, գոր ծըն կե րու թիւ նը, 
իսկ սա «նոր Քե մալ» է: Այս պի սի Թուր քիա նրանք չեն ու զում:

Ընդ դի մա դիր նե րին յա ջող ւում է 1922ի հու լի սի 12ին Ռա ուֆ բէ յին ընտ րել 
Նա խա րար նե րի խորհր դի նա խա գահ՝ վար չա պետ:

75 Александр Жевахов, Кемал Ататюрк, Москва, «Молодая гвардия», ISBN 978 – 5 – 235 –  
03163 – 0, 2008 [Ալեք սանդր Ժե վա խով, Քե մալ Աթա թուրք, Մօս կուա, 2008], էջ 68 (Alexan
dre Jevakhoff. Kemal Atatiirk. Paris, Tallandier, 1999 ֆրան սե րե նից թարգ մա նու թիւ նը՝ Լ.  Ֆ.
Մա տյա շի) (այ սու հետ՝ Жевахов): էջ 249:
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Քե ա զիմ Կա րա բե քի րի գլխա ւո րու թե ամբ Մեջ լի սոււմ ձե ւա ւո րուած ընդ
դի մու թիւ նը՝ «իրա ւունք նե րի պաշտ պա նու թե ան երկ րորդ խում բը» հայ տա րա
րում է «Առա ջա դի մա կան հան րա պե տա կան կու սակ ցու թե ան» ստեղ ծու մը, որը 
կրօ նա կան բո վան դա կու թե ան լո զունգ նե րով նպաս տում էր արե ւել քի մահ մե
դա կան բնակ չու թե ան հա կա քե մա լա կան տրա մադ րու թիւն նե րի բարձ րաց մա նը: 
Քրդե րի մօտ յոյ սեր են արթ նա նում, որ Մեջ լի սում Քյա զիմ Կա րա բե քի րի «հա
ւա տա ցե ալ նե րի կու սակ ցու թիւ նը» կօ ժան դա կի մահ մե դա կան հայ րե նիք կա
ռու ցե լու իրենց նպա տակ նե րին: Արեւել քում ար դէն ապս տամ բու թե ան փոր ձեր 
էին ար ւում: Մու ս տա ֆա Քե մա լը, սա կայն, արա գո րեն ցրում եւ օրեք նից դուրս 
է հայ տա րա րում կու սակ ցու թիւ նը, ճնշում է ապս տամ բու թե ան փոր ձե րը եւ, ինչ
պէս 1922ին Թուր քի ա յում Խորհր դա յին Ռու սաս տա նի դես պան Ս. Արա լովն է 
գրում, «վերջ է տա լիս յա կա յե ղա փո խա կան գոր ծու նե ու թե ա նը»: «Խորհր դա յին 
դի ւա նա գե տի յու շե րը: 1922 – 1923» գրքի 141 – 158 էջե րում Արա լո վը նկա րագ րում 
հան րա պե տա կան Թուր քիա կա ռու ցե լու Մուս տա ֆա Քե մա լի ջան քե րը: Երբ 
Քե մալն, օրի նակ, որո շեց խա լի ֆա յու թիւնն ան ջա տել սուլ թա նից եւ վերջ դնել 
սուլ թա նու թե ան ինս տի տու տին, նա այդ նա խագ ծի ներ կա յա ցու մը յանձ նա րա
րեց վար չա պե տին՝ ընդ դի մա դիր Ռա ուֆ բէ յին. «կան չեց իր աշ խա տա սե նե ակ, 
եւ ձե ւաց նե լով, որ տե ղե ակ չէ այդ խնդրի վե րա բե րե ալ նրա յա յաց քին, ասաց, 
որ հենց նա է Ազ գա յին Ժո ղո վում ներ կա յաց նե լու այդ որո շու մը...»: Աբ դուլ Յա
մի դի վստա հու թիւ նը վա յե լած, չէր քե զա կան ըն տա նի քից ծագած արեւմ տա մէտ 
Ռա ուֆ բէ յը ոչ մի այն կա տա րեց այդ յանձ նա րա րու թիւ նը, այ լեւ յայ տա րա րեց, 
որ սուլ թա նու թե ան վե րաց ման որոշ ման օրը կը յայ տա րա րուի ազ գա յին տօն՝ 
զար մաց նե լով նոյ նիսկ Քե մա լին:

Ին քը՝ Արա լովն այս ընդ դի մու թե ան թի կուն քում տես նում էր արեւ մուտ
քից հրահ րուող հա կա ռու սա կան տրա մադ րու թիւն ներ. «Անգ լի ա յի, Ֆրան սի ա յի 
իմ պե րի ա լիստ նե րը, նրանց հետ մի ա սին նա եւ թուր քա կան ֆե ո դալ նե րը ջա
նում էին խախ տել Խորհր դա յին Ռու սաս տա նի հե ղի նա կու թիւ նը, անուա նար
կել այն թուր քա կան հա սա րա կու թե ան աչ քին: Իմ պե րի ա լիստ նե րը եւ նախ կին 
Օս մա նե ան կայս րու թե ան ֆե ո դալ նե րը իրենց վճա րո վի եւ անվ ճար գոր ծա կալ
ներն ու նէ ին ոչ մի այն Անա տո լի ա յի ողջ տա րած քում, այ լեւ թուր քա կան կա
ռա վա րու թե ան ներ սում (Ռա ուֆ Բէյ, Ռե ֆետ փա շա, Քե ա զիմ Կա րա բէ քիր, Ալի 
Ֆուադ փա շա), բուր ժուա զի ա յի մէջ, Մեջ լի սում եւ նոյ նիսկ Մուս տա ֆա Քե մա լի 
կողմ նա կից նե րի մէջ: Թուր քի ա յի շատ քա ղա քա կան գոր ծիչ ներ Խորհր դա յին 
Ռու սաս տա նի նկատ մամբ մի այն բա րե ա ցա կա մու թե ան դի մակ էին կրում»:

Արա լուվն ին քը, որ պէս ԽՍՀՄ դես պան, ստի պուած էր լքել Թուր քի ան 
1923ի ապ րի լին, իր խօս քէ րով՝ «Խորհր դա յին պե տու թե ան, խորհր դա յին դես
պա նա տան եւ ան ձամբ իմ հան դէպ վար չա պետ Ռա ուֆ բէ յի թշնա մա կան վե րա
բեր մուն քի պատ ճա ռով»76: Արա լո վի դես պա նա կան առա քե լու թե ան աւար տից 

76 Аралов С. И., Воспоминания советского дипломата. 19221923. Издательство Институт 
международных отношений, Москва [Արա լով Ս. Ի. Խորհր դա յին դի ւա նա գե տի յու շե րը: 
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ըն դա մէ նը չորս ամիս անց՝ Օգոս տո սին Թուր քի ա յի վար չա պե տի պաշ տօ նին 
հրա ժեշտ է տա լիս Ռա ուֆ բէ յը:

Ժո ղովր դա ւար յա մա րուող Քե մա լին այդ շրջա նում յա ճախ էին «ինք նա
կալ» անուա նում: Պահ պա նո ղա կան նե րին պաշտ պա նող Թա նին թեր թը գրում 
է. «Հան րա պե տու թե ան նա խա գա հի անու նը կրող ինք նա կա լը կա ռա վա րում է 
իր քմա հա ճոյ քով… Ինչ պէ՞ս դի մա նալ, երբ լսում ես, որ «Թուր քի ա յում 80 հա
զար Ռա ֆէտ եւ մի լի ոն Քե ա զիմ Կա րա բե քիր կայ»…»77: Քե մա լա կան թեր թե րը 
հան դես են գա լիս ընդ դի մու թե ան ան ձե րի «սե ւա ցում նե րով», սկսում են յա ճախ 
յի շեց նել, որ Օր բայլն է ստո րագ րել Մուդ րո սի Զի նա դա դա րի ատե լի պայ մա
նա գի րը: Երբ Նո յեմ բե րի 8ին Ազ գա յին ժո ղո վը վար չա պե տի պաշ տօ նին հաս
տա տում է Իս մեթ Ինէ օ նի ւի կա ռա վա րու թե ան նկատ մամբ վստա հու թիւ նը, 11 
պատ գա մա ւոր ներ դուրս են գա լիս «Ժո ղովր դա կան» կու սակ ցու թիւ նից: «Ժո
ղովր դա կան» կու սակ ցու թիւ նը վե րա նուան ւում է «Ժո ղովր դա կանհան րա պե
տա կան» կու սակ ցու թե ան: Ընդ դի մու թիւ նը «անձ նա ւոր ւում է»: Քե մա լը որո շում 
է նրանց պար զա պէս վե րաց նել:

1926ի Թուր քի ան ցնցւում է Քե մա լի դէմ քա ղա քա կան ընդ դի մու թե ան 
կող մից նա խա պատ րաս տուած սպա նու թե ան մա սին տե ղե կու թիւն նե րից: Յու
նի սի 29ին Ան կա րա յի նա հան գա պե տը մա մու լին յայտ նում է, որ դա ւա դիր նե
րին հե տե ւում էին 1925ի ձմռա նից: Ան կա խու թե ան տրի բու նա լը ձեր բա կա լում 
է եր կու հա րիւր մարդ, այդ թուում՝ տասն հինգ պատ գա մա ւոր նե րի: Ազ գա յին 
Ժո ղո վի նա խա գահն, իհար կէ, յայ տա րա րում է Քե մա լի կամ քը՝ «Խօսք ան գամ 
չի կա րող լի նել պատ գա մա ւո րա կան ան ձեռնմ խե լի ու թե ան մա սին, երբ խօս քը 
վե րա բե րում է բա ցա յայտ յան ցա գոր ծու թե ա նը»:

Ձեր բա կա լուած նե րի մեծ մա սը յայտ նի անուն ներ են դե ռեւս երիտ թուր
քե րի շրջա նից, աւե լի յայտ նի դար ձած քե մա լա կան շրջա նում: Նրանց մէջ քիչ 
չեն իրա կան յան ցա գործ նե րը, մարդ կու թե ան դէմ իրա կա նա ցուած յան ցա գոր
ծու թիւն նե րից մին չեւ սո վո րա կան թա լա նը: Բայց նրանց դա տում են քա ղա քա
կան յան ցա գոր ծու թե ան մե ղադ րան քով: Տրի բու նա լի նա խա գա հը Քէլ Ալին էր, 
նրա տե ղա կա լը՝ Մա րա շի հա յե րի սար սա փե լի ջար դով իր հա ւա տար մու թիւ նը 
Քե մա լին ապա ցու ցած Կը լըչ Ալին: Դատն, իհար կէ, շատ նման էր 1919ին հայ
կա կան յան ցա գոր ծու թիւն նե րը քննե լու հա մար ստեղ ծուած ռազ մա կան դա տա
րա նի դա տե րին՝ ապա ցոյց նե րի կա րիք չկայ: Մի այն թէ այն ժա մա նակ ապա
ցոյց նե րի կա րիք չկար, քա նի որ յան ցա գործ նե րին, առան ձին դէպ քե րից զատ, 
չպի տի պատ ժէ ին, իսկ այժմ ապա ցոյց նե րի կա րիք չկար, քա նի որ ձեր բա կա
լուած նե րին պի տի ան պայ մա՛ն պատ ժէ ին: Դա տա րա նը որո շում է, որ դա ւա դիր
նե րը Քե մա լին դա ւա ճա նել են նա խան ձի եւ սե փա կան չբա ւա րա րուած յա ւակ
նու թիւն նե րի պատ ճա ռով: Յու լի սին Սահ մա նադ րու թե ան եւ կա ռա վա րու թե ան 

1922 – 1923: Մի ջազ գա յին յա րա բե րու թիւն նե րի ինս տի տուտ, Մոս կուա], 1960, էջ 141 – 158:
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դէմ դա ւադ րու թե ան մե ղադ րան քով կա յաց ւում է մա հուան 15 դա տավ ճիռ եւ 
դա տավ ճի ռը հենց նոյն երե կոյ իրա կանց ւում է: Ընդ հա նուր առ մամբ դա տա
րա նը «քննել է» 7446 ձեր բա կա լուած նե րի գործ, որից 4122ը ար դա րա ցուել են: 
Կա յա ցուել է 640 մա հուան դա տավ ճիռ: Դրան ցից շա տերն էին իթ թի հա տա կան 
ան ցե ա լով Մի ու թիւն Եւ Առա ջա դի մու թիւն Կու սակ ցու թե ան ան դամ ներ, դա տա
րա նը նրանց յի շեց նում է նա եւ «ան ցե ա լի յան ցա գոր ծու թիւն նե րը», այդ թւում 
նոյ նիսկ հայ կա կան(!!): Ինչ պէս սո վո րա բար այս պի սի դէպ քե րում լի նում է, դա
տավճ ռից ազատ ւում են ընդ դի մու թե ան ղե կա վար նե րը՝ Ալի Ֆուադ, Քե ա զիմ 
Կա րա բե քիր, իսկ Ռա ուֆ Օր բայլն «ազատ ւում է» աք սո րով: Հա մա րւում է, որ 
Քե մա լը վա խե ցաւ Կա րա բե քի րին պատ ժել. բա նա կը կա րող էր զի նուած ապս
տամ բու թիւն բարձ րաց նել78:

Ընդդիմութիւնը ճնշելուց յե տոյ, Ստամ բու լը լքե լուց ու ղիղ եօթ տա րի 
անց, Մուս տա ֆա Քե մա լը առա ջին ան գամ վե րա դառ նում է Ստամ բուլ: Նա, 
վեր ջա պէս, իր կամ քի բա ցար ձակ իշ խա նու թիւնն էր հաս տա տել: Շու տով, շատ 
շու տով, 1927ի ընտ րու թիւն նե րին նոր Ազ գա յին ժո ղո վի 433 ան դամ նե րից՝ պատ
գա մա ւոր նե րից, 429ը պէտք է քե մա լա կան ներ լի նէ ին: Ու րիշ ինչ պի սի՞ն կա րող 
էր լի նել «հան րա պե տա կան» Թուր քի ա յի Ազ գա յին Ժո ղո վը գոր ծող «Ան կա խու
թե ան տրի բու նա լի» պայ ման նե րում, եթէ ընտ րու թիւն նե րի տօ նա կան մթնո լոր
տում ընտ րող նե րին տրուող քուէ ա թեր թե րում մի այն մէկ անուն էր գրուած եւ 
նրանց մնում էր մի այն քուէ ա թեր թի կը տու փի մէջ գցել: Ճիշտ ու ճիշտ խորհր
դա յին ընտ րու թիւն նե րի նման: Մէկ կու սակ ցու թիւն, մէկ թեկ նա ծու: Թեր թե րը 
գո վում են թուր քա կան առա ջա դի մու թիւ նը, ժո ղովր դա վա րու թիւ նը, տպագ րում 
են ապա գայ խորհր դա րա նի պատ գա մա ւոր նե րի փա ռա ւոր կեն սագ րու թիւն նե
րը, իսկ ընտ րու թե ան օրը բարձր երաժշ տու թե ան ու ղեկ ցու թե ամբ քուէ ար կող
նե րը գնում են քա ղա քա կան առաջ նորդ նե րի մե ծա դիր նկար նե րով զար դա
րուած ընտ րա կան տե ղա մա սեր եւ ծա ղիկ նե րի մէջ թա ղուած ընտ րա տու փե րի 
մէջ գցում մէ կա կան անուն պա րու նա կող ընտ րա թեր թիկ նե րը: Դա գե ղե ցիկ եւ 
յու զիչ ծէս է, Թուր քի ա յի հա սա րա կու թիւ նը, հա ւա նաբար, եր ջա նիկ էր այդ պի
սի պատ մա կան իրա դար ձու թե ան մաս նակ ցու թե ան հա մար՝ հա յե րը, յոյ նե րը 
չկան, քրդե րի մի մա սը լռե ցուած են, մյոս մա սը՝ իշ խա նու թե ան հետ եր ջա նիկ 
գոր ծըն կեր, եւ մի ա սին տօ նե լով «թուրք ազ գի» յաղ թա նա կը՝ մի ա սին պի տի 
կեր տեն «թուրք ազ գին»:

Ժո ղո վի բաց մա նը վեց օր անընդ հատ խօ սա ցած Քե մա լի «Ճառ»ը («Նու
տուկ») թուր քե րէն լե զուով 543 էջ էր: «Նու տուկ»ով Քե մա լը «կեր տում էր» նոր 
Թուր քի ա յի պատ մու թե ան իր տար բե րա կը՝ ես, ես, եւ կրկին ես: Ես եմ Թուր քի
ան ստեղ ծել: Ծանր գնա հա տա կան ներ են հնչում նոր պատ ժուած նրա զի նա
կից նե րի հաս ցէ ին: Մի ա ժա մա նակ նա փաս տա ցի ու րուագ ծում է Թուր քի ա յի 
նոր, կամ, ըստ էու թե ան թուր քա կան առա ջին պատ մագ րու թե ան սկզբունք ներն 
ու ու ղե նի շե րը: «Թուր քա կան հայ րե նիքն» ար դէն կայ, հի մայ ար դէն պէտք է 
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շա րադ րել, հիմ նա ւո րել թէ՛ «թուրք ազ գի», թէ՛ «թուր քա կան հայ րե նի քի», թէ՛ 
«թուր քա կան հայ րե նի քում թուրք ազ գի» բա ցա ռիկ իրա ւունքն ու պատ մա կա
նու թիւ նը՝ չընդ հա տուած վա ղե մու թիւ նը, քա ղա քակր թա կան ներդ րու մը, ան
ցե ա լի, ներ կա յի եւ ապա գա յի «մի ա կը»: Թուր քի ան ծա փա հա րում է: Սկսւում 
է Մուս տա ֆա Քե մա լի պաշ տա մուն քի շրջա նը: «Նու տուկ»ում ար տա հայ տուած 
մտքե րին, գա ղա փար նե րին, հար ցադ րում նե րին, ծրագ րե րին, փաս տարկ նե րին 
առարկելը դառ նում են քրէ ո րեն յե տապն դե լի արարք: Դրանք պի տի դառ նա յին 
ծրագ րա յին գոր ծո ղու թիւն ներ: Կա ռա ւա րու թե ան ծրագ րե րը, դրանք իրա գոր
ծող նե րը, գրքե րի շա րադ րանք նե րը, «Հալք էւի»նե րը՝ «ժո ղովր դա կան տնե
րը», յօ դուա ծա գիր նե րը պի տի առաջ նոր դուե ին «Նու տուկ»ով:

Յայտ նի է Քե մա լի՝ Թուր քի ան ողո ղած ար ձան նե րի առա տու թիւ նը: Գոր
ծող առաջ նորդ նե րի ար ձան նե րի առա տու թե ամբ Թուր քի ան եւ ԽՍՀՄը մրցակ
ցում էին: Թուր քի ա յում այն սկսուեց ար դէն 1925ին՝ աւստ րի ա ցի քան դա կա գործ 
Հեն րիխ Կրիպ պէ լի քան դա կած ար ձա նով, որը 1926ին տե ղադ րուեց Ստամ բու լի 
Սուլ թա նահ մեդ հրա պա րա կում, Սա րա բուր նու այ գում: Դա շատ խորհր դան շա
կան տա րածք էր: Այս տէ ղից էր սկսուել մ. թ. ա. 7րդ դա րում Յու նաս տա նի Մե
գա րա քա ղա քից դուրս եկած յոյ նե րի կող մից Կ. Պօլ սի հիմ նադ րու մը՝ կեն սագ
րու թիւ նը: Նրանք հայտ նուել էին մ. թ. ա. 680 թ.ին Բոս ֆո րի Եվ րո պա կան ափին 
յիմ նուած յու նա կան Քաղ կե դոն (ներ կա յիս Ստամ բու լի Քա դը քյոյ թա ղա մա սը) 
գա ղու թի դի մաց, Բոս ֆո րի Ասի ա կան ափին, ըստ երե ւոյ թին 630ին: Մե գա րա 
քա ղա քից տե ղա փո խուած յոյ նե րին այս տէղ էր առաջ նոր դել Բիւ զանդ անու նով 
թա գա վո րը, որի անու նով էլ նոր հիմ նադ րուող քա ղաքն անուա նուել էր Բյու
զան դի ոն: Կոս տան դի նա պօ լիս այն պի տի կու չուէր շուրջ հա զար տա րի յե տոյ՝ 
մ. թ. 330ին, երբ Կոնս տան դին կայս րը Բիւ զան դի ոն քա ղա քը հայ տա րա րեց 
Հռո մե ա կան կայս րու թե ան մայ րա քա ղաք, քա ղա քը կո չուեց Կոնս տանդ նա պօ
լիս, իսկ 395ից այն դար ձաւ Բիւ զան դա կան կայս րու թե ան մայ րա քա ղա քը: Հռո
մե ա կան տի րա կալ նե րը հար գան քի տուրք մա տու ցե ցին Բյու զան դի ոն քա ղա քի 
հիմ նադր ման վայ րին եւ իրենց խորհր դան շա կան ներ դրու մով նոր հիմ նար կե
քի սկիզ բը դրե ցին՝ այս տէղ կա ռու ցե լով Սուրբ Սո ֆի ա յի տա ճա րը, հռո մե ա կան 
կրկե սը՝ ահ ռե լի սպոր տա յին մրցա վայր հա մա լի րը (մին չեւ այ սօր բնակչ ներն 
այդ տա րածքն անուա նում են «իպոդ րոմ մայ դան»): Հա զար հա րիւր տա րի 
անց, 1453ին Կոնս տանդ նա պօ լի սը նվա ճած Սուլ թան Մեհ մեդ երկ րոր դը քա ղա
քը հռչա կեց Օս մա նե ան կայս րու թե ան մայ րա քա ղաք եւ իր հեր թին նոր խորհր
դան շա կան հիմ նար կե քով «վե րամկր տեց» քա ղա քի հիմ նադր ման վայ րը՝ ազ
դա րա րե լով նոր, իս լա մա կան մշա կու թա յին եւ քա ղա քա կան դա րաշր ջա նի 
սկիզ բը՝ Սուրբ Սո ֆի ան վեր ածե լով Այա Սո ֆիա մզկի թի: 1616ին հենց «իպոդ
րոմ մայ դա նում» կա ռու ցուեց Կ. Պօլ սի լա վա գոյն, յա րա հայտ Սուլ թան Ահ մեդ 
մզկի թը (Կա պոյտ մզկի թը), որի անու նով էլ հրա պա րա կը կո չուեց Սուլ թա նահ
մեդ: Սուրբ Սո ֆի ա յից նա յե լու դէպ քում հրա պա րա կը եզ րա փա կում է 700.000 
քա ռա կու սի մետր տա րածք զբա ղեց նող սուլ թա նա կան փա ռա հեղ Թոփ կա փը 
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պա լա տի 1.5 կի լո մետ րա նոց պա րիս պը՝ շա րու նա կե լով երկ րի կա րե ւա րա գոյն, 
սրբա զան ար ժէք նե րը Բու զան դի ո նի հիմ նադր ման վայ րում կենտ րո նաց նե լու 
աւան դոյ թը: Հի մայ Բյու զան դի ոնԿ. Պօ լիս քա ղա քի հիմ նադ րա ման վայ րին 
հար գան քի տուրք մա տու ցե լու հեր թը «թուր քա կան հայ րե նի քի» հիմ նա դի րինն 
էր: 1923ին Մուս տա ֆա Քե մա լի կա ռա ւա րու թիւ նը պաշ տօ նա պէս Թուր քի ա յի 
հան րա պե տու թե ան մայ րա քա ղաք ճա նա չեց Ան կա րան՝ «մեր ժե լով» ժա ռան գել 
հռո մեաբիւ զան դաօս մա նե ան կայս րու թիւ նե րի մայ րա քա ղա քը, իսկ 1930ին 
հրա հան գուեց Թուր քի ա յի պաշ տօ նա կան գրագ րու թիւն նե րում Կոնս տա դի նա
պօ լիս անուան փո խա րէն օգ տա գոր ծել թուր քե րէ նում վա ղուց կի րա ռուող «Իս
պան բուլ» [is’tanbuł] անու նը79: Մուս տա ֆա Քե մա լը, սա կայն, Կոնս տա դի նա պօլ
սի ծննդա ւայ րում նոր դա րաշր ջա նի խորհր դան շա կան «վե րամկր տու թե ան» 
աւան դոյ թին իր ներդ րումն աւե լաց րեց՝ 1926 թ. Սուլ թա նահ մեդ հրա պա րա կում 
տե ղադ րե լով սե փա կան՝ Թուր քի ա յում Մուս տա ֆա Քե մա լի առա ջին ար ձա
նը: Սրանք յու շում են, որ հան րա պե տա կան, քե մա լա կան Թուր քի ան հան րա
յին կա րև ո րա գոյն, սրբա զան ար ժէք ճա նա չում էր Մուս տա ֆա Քե մա լի ան ձը եւ 
թուրքե րէ նը: Այ նու հէտ «...սկսուեց Մուս թա ֆա Քե մա լին պատ կե րող ար ձան նե
րի ու կի սանդ րի նե րի տե ղադր ման իւ րա տե սակ «շքերթ» երկ րի ողջ տա րած
քում: 1928ին յայտ նի իտա լա ցի քան դա կա գործ Պի ետ րօ Կա նո նի կի կող մից 
քան դա կուեց եւ Ստամ բու լի Թաք սի մի հրա պա րա կում տե ղադ րուեց ան կա խու
թե ան ազա տագ րա կան բա նա կը խորհր դան շող «Հան րա պե տու թիւն» (Cum
huriyet An1t1 – Հ. Խ.) ար ձա նը: …Մուս թա ֆա Քե մալն ար ձա նում ներ կա յաց նում 
է «ազ գա յին ազա տագ րա կան պայ քա րի» առաջ նոր դին՝ շրջա պա տուած մի այն 
անյայտ զի նուոր նե րով: «Ան կա խու թե ան պա տե րազ մի» ըն թաց քում Աթա թիւր
քի հետ զօր քին հա ւա սա րա պէս առաջ նոր դած ազ դե ցիկ գոր ծիչ ներ Քա րա բե
քի րը, Օր բա յը, Ջե բե սո յը, Ռը ֆաթ Բե լէն եւ այլք ընդ հան րա պէս պատ կե րուած 
չէ ին, իսկ յու շար ձա նի հա րա ւա յին կող մում կա րե լի է տես նել Քե մա լին հա ւա
տա րիմ որոշ ան ձանց ար ձան նե րը (Ինէ օ նիւ, Ֆեւ զի Չաք մաք եւ այլք): Քե մա լի 
ետե ւում երե ւում են ԽՍՀՄ ներ կա յա ցու ցիչ ներ Մ. Վ. Ֆրուն զէն եւ Կ. Վ. Վո րո
շի լո վը»80: Թուրք հե տա զօ տող նե րը եր բէմն գրում են, որ ար ձա նախմ բում Քե
մա լի կող քին ոչ թէ Ֆրուն զէն է, այլ Թուր քի ա յի Հան րա պե տու թիւ նում ԽՍՀՄ 
առա ջին դես պան Սէ մե ոն Արա լո վը, եւ դա եղել է Մուս տա ֆա Քե մա լի որո շու
մը81, բայց սա յա զիւ թէ ճիշտ է, այ լա պէս Մուս տա ֆա Քե մա լի հետ իր բա րե կա

79 Room Adrian, Place Name changes 1900–1991, Metuchen, N. J., & London:The Scarecrow Press, 
1993, Inc. ISBN 0 – 8108 – 2600 – 3, էջ 46, 86:

80 Գե ղա մե ան Վա րու ժան, «Երկ րորդ Մար դը». Ան ձի Պաշ տա մուն քը Եւ Միջ կու սակ ցա կան 
Պայ քա րը Թուր քի ա յում 1938 – 1950 թթ.», Արե ւե լա գի տու թե ան Հար ցեր (Գի տա կան Յօ
դուած նե րի Պար բե րա կան Ժո ղո վա ծու), №10 , Երե ւան, ԵՊՀ Հրատ., 2015, էջ 80 – 81:

81 İmren Arbaç, Taksim Cumhuriyet Aniti’nda rustürk yakinlaşmasinin sembol figürü symbol fig
ure in RussianTurkish rapprosochement in Taksim republic monument (1 Yeditepe Üniversitesi, 
Yabancı Diller Yüksek Okulu Rusça Dil Sorumlusu, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Ana Bilim 
Dalı, Doktora Programı), էջ 145 http://dergipark.gov.tr/download/articlefile/264832?fbclid=I
wAR1ibqCD3XH6xVUAALwFQJMOX9peTh_ZXsn2gAmUZlm6OmTK2ESblFN_fo.
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մու թե ամբ հպար տա ցող Սէ մե ոն Արա լո վը Թուր քի ա յի մա սին իր յու շե րում այդ 
մա սին ան պայ ման կգրեր: Հատ կան շա կան է, որ Թուր քա կան Հան րա պե տու
թե ան հաս տա տու մը եւ սո վե տաթուր քա կան բա րե կա մու թե ան առ հա վատ չե ան 
խորհր դան շող այս ար ձա նա խում բը Թաք սիմ հրա պա րա կում է, որը կա ռու ցուել 
է 16 դ. սուլ թան Սու լեյ մա նի թոյլտ ւու թե ամբ կա ռու ցուած Սուրբ Յա կոբ ան վամբ 
հայ կա կան գե րեզ մա նա տան տա րած քի վրա: Յի րա ւի, խիստ խորհր դան շա կան 
վայր է հայ կա կան կո տո րած նե րի վրա կա ռու ցուած թուր քա կան հան րա պե տու
թե ան եւ ռուսթուր քա կան բա րե կա մու թե ան ցու ցադ րու թե ան հա մար:

Քե մա լի զա նա զան մե ծու թե ան եւ դիր քի ար ձան նե րը՝ հե ծե ալ, նստած, 
կանգ նած, խմբով, կի սանդ րի… այ սու հե տեւ պի տի յե ղե ղէ ին ողջ եր կի րը, նոյ
նիսկ հե ռա ւոր գիւ ղե րի հրա պա րակ նե րը: Մեծ քա նա կու թե ամբ դրանք տա
րած ւում էին դպրոց նե րում, ԲՈՒ Հե րում, Ժո ղովր դա կան տնե րում, հիմ նարկ նե
րում… Ար ձան նե րը մի այն «տե սո ղա կան քա րոզ չու թիւն» չէ ին: Դրանց շուրջն 
էին տե ղի ու նէ նում բո լոր քիչ թէ շատ նշա նա կա լի հա ւաք նե րը, հան դի սու թիւն
նե րը, հա մերգ նե րը, զա նա զան առիթ նե րով դպրոց նե րից աշա կերտ նե րին տա
նում էին ար ձան նե րի մօտ՝ Մուս տա ֆա Քե մա լի ան ձով ներշն չե լու, նրա հետ 
«հա ղոր դակ ցուե լու»: Քե մա լի փա ռա բան մա նը լծուած քե մա լա կան մա մու լը 
1931ից այ լեւս որե ւէ դի մադ րու թիւն չու նէր: 1931ին թուր քա կան Ազ գա յին ժո ղո վը 
օրէնք է ըն դու նում տպագ րու թե ան գրաքն նու թե ան մա սին82: Այ սու հե տեւ տպա
գիր տե ղե կա տուու թիւ նը դառ նում է իշ խա նու թե ան, եթէ ոչ Քե մա լի անձ նա կան 
մե նաշ նոր հը: Մինչ այդ, 1928ին, շրջա նա ռու թե ան մէջ էր մտել եւ պար տա դիր 
դար ձել թուր քե րէ նի նոր՝ լա տի նա տառ այ բու բէ նը83: Լա տի նա տառ այ բու բէ նը 
թուր քե րէ նին յար մաց րել էր հա յազ գի լե զուա բան Յա կոբ Մար թա յե ա նը: Յա կոբ 
Մար թա յե ա նի ծա ռա յու թիւն նե րին Մուս տա ֆա Քե մա լը դէմ չէր, նա պար զու
նակ ռա սիստ չէր եւ գու ցէ նոյ նիսկ հա յա տե աց չէր, Թուր քի ա յում «հայ կա կան 
ատե լու թիւ նը» նրան պէտք էր քա ղա քա կան նկա տա ռում նե րով՝ հա յե րի հայ րե
նի քը իւ րաց նե լու, հա կա հայ կա կա նու թե ան վրայ մահ մե դա կան նե րին մի ա ւո րե
լու, ատաղ ձե լու, թրքաց նե լու եւ Արեւմ տե ան Հա յաս տա նը թուր քե րի հայ րե նիք 
դարձ նե լու հա մար: Բո լոր դէպ քե րում այդ ժա մա նակ լա տի նա տառ այ բու բէ նը 
Թուր քի ա յում աւե լի քիչ մարդ գի տէր, քան արա բա տա ռը, եւ չնա յած այն զգա
լի օ րէն հեշ տաց նում էր սո վո րեց նելն ու աշ խար հիկ գրա ւոր լե զուն, այ նուա մէ
նայ նիւ քե մա լա կան բռնա պե տու թե ան ամ րապնդ ման շրջա նում առանց այն էլ 
գրա ւոր տե ղե կա տուու թիւ նից փոք րա թիւ օգ տուող նե րի թի ւը ժա մա նա կա ւո րա
պէս աւե լի է նուա զում:

1920ական նե րին ԽՍՀՄում նոյն պէս լայ նո րեն քննարկ ւում էր ԽՍՀՄ ժո
ղո վուրդ նե րի այ բու բէն նե րի լա տի նաց ման տե սա կե տը: 1923ին կոնկ րետ Ադր բե
ջա նի հա մար ար դէն ըն դու նուել էր լա տի նա տառ այ բու բէ նին անց նե լու դեկ րե տը 
եւ հաս տա տուել էր Կով կա սի թրքա խօս նե րի լեզ վին լա տի նա տա ռը հար մա րեց

82 Жевахов, էջ 299:
83 A. S. Levend, Türk Dili’nde Gelişme ve Sadeleşme Evreleri, Ankara, 1972, էջ 403:
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նող աշ խա տան քա յին խումբ: Այդ տա րի նե րին ար դէն տա րած ւում էր Ադր բե ջա նի 
թրքա խօս բնակ չու թե ա նը «թուրք» էթ նա նու նով կո չե լու քա ղա քա կան որո շու մը:

Քա նի որ Թուր քի ա յի նման Ադր բե ջա նի նախ՝ Դե մոկ րա տա կան, 
ապա՝ Խորհր դա յին նո րաս տեղծ հան րա պե տու թիւն նե րի իշ խա նու թիւն նե րը 
1920 – 36 թթ. ըն թաց քում նոյն պէս զու գա հեռ «թուր քա կան ինք նու թիւն» էին կեր
տում, եւ եր կու սի դէպ քում էլ «հայ կա կան ատե լու թիւ նը» գոր ծօն էր, թե րեւս ար
ժի մի փոքր անդ րա դառ նալ Ադր բե ջա նի «թուր քա կան ինք նու թե ան» հաս տատ
ման ըն թաց քին:

ԹՈՒՐՔԱԿԱՆ ԻՆՔՆՈՒԹԵԱՆ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ՓՈՐՁԸ 
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Յայտ նի է, որ 19րդ դա րում Այսր կով կա սի թիւր քա լե զու բնակ չու թիւ նը դե

ռեւս էթ նի կա կան կամ էթ նի կա ցած ինք նա նուն չու նէր: Այն խմբա յին հա վա քա
կան եզ րոյ թը, որ գոր ծա ծում էր դե ռեւս հա վա քա կան էթ նի կա կան ինք նու թիւն 
չու նե ցող այս բնակ չու թիւ նը՝ «մու սուլ մա նը», բարդ եզ րոյթ էր, որի ըն կա լու մը 
«ներ սից» ու «դրսից» տար բեր էր: Իրենք՝ թիւր քա լե զու նե րը «ես մու սուլ ման 
եմ», «մենք մու սուլ ման ենք» ասե լով՝ նկա տի ու նէ ին գլխա վոր պէս թրքա խօս 
շիա մահ մե դա կա նու թիւ նը, որով իրենք իրենց տա րան ջա տում կամ հա կադ
րում էին Այսր կով կա սի սուն նի մահ մե դա կան տե ղաբ նիկ կով կա սա լե զու եւ շիա 
իրա նա լե զու ժո ղո վուրդ նե րին: Այսր կով կա սի մյոս բո լոր մահ մե դա կան նե րը, թէ 
սուն նի մահ մե դա կան կով կա սա լե զու լեզ գի նե րը, ռու տուլ նե րը, ցա խուր նե րը, 
աւար նե րը, հա փութ լի նե րը եւլն., թէ սուն նի մահ մե դա կան իրա նա լե զու քրդե րը, 
թէ շիա մահ մե դա կան իրա նա լե զու թա թե րը, թա լիշ նե րը, լա հիճ նե րը Էթ նի կա
կան ինք նու թիւն եւ էթ նա նուն ու նէ ին, եւ «մու սուլ ման» բառն օգ տա գոր ծում էին 
գլխա ւո րա պէս կրօ նա կան իմաս տով: Սա թե րեւս պատ ճառ նե րից մէկն էր, որ 
«մու սուլ մա նը» որոշ իմաս տով «էթ նի կաց նում» էր շիա մահ մե դա կան թիւր քա
լե զու նե րին՝ տար բե րա կե լով նրանց Կով կա սի մյոս մահ մե դա կան նե րից:

Պարս կա կան տի րա պե տու թե ան շրջա նում, մին չեւ Ռու սաս տա նի կազ
մում յատ նուե լը, իրե րի այս դրու թի ւը յա մա պա տաս խա նում էր ըն դու նուած 
սկզբունք նե րին: Կով կա սի մահ մե դա կան մի ջա վայ րում 16 դ. Իրա նից Այսր կով
կաս թա փան ցած բազ մա ցեղ թիւ քա լե զու շի ա ներն (ղզլբաշ ներ) էին դրու թե ան 
տէ րը, քա նի որ մին չեւ Ռու սաս տա նի կող մից գրա ւուե լը նրանք էին պարս կա
կան շա հե րի ռազ մա կան և սո ցի ա լա կան հե նա րա նը Կով կա սում եւ ու նէ ին բազ
մա թիվ ար տօ նու թիւն ներ: Պարս կա կան տի րա պե տու թե ան շրջա նում իշ խո ղը 
շի իզմն էր, եւ «մու սուլ ման» բա ռը հենց շիա մահ մե դա կան էր նշա նա կում, իսկ 
«շիա մու սուլ ման» հա վա քա կա նու թի ւը մահ մե դա կան աշ խար հում ար տա հայ
տում էր Իրա նի ար տա քին կրօ նա կան աշ խար հա քա ղա քա կա նու թիւ նը եւ երկ
րի ներ քին յարաբերու թիւ նե րի կա ռու ցուած քը, էթ նի կա կան անուն նե րի կա րիք 
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չկար եւ նոյ նիսկ ցան կա լի չէր: Մեծ հա շուով այդ ժա մա նա կաշր ջա նում նոյնն 
էր պա րա գան նա եւ հա րե ւան Օս մա նե ան Թուր քի ա յում: Թուր քի ա յում «մու սուլ
ման» էին սուն նի նե րը, իսկ շի ա նե րը աղան դա ւոր «ղզլբաշ» էին: Իրա նում, ընդ
հա կա ռակն, «մու սուլ ման» էին շի ա նե րը:

Ռու սա կան կայս րու թիւ նում, սա կայն, մար դիկ եւ խմբե րը յա րա բեր ւում 
էին էթ նի կա կան ինք նու թիւն նե ով, եւ Կով կա սի շիա թիւր քա լե զու նե րի նոր «ար
տա քին աշ խար հը» նրանց տար բե րա կում էր ոչ թե կրօ նա կան սկզբուն քով, այլ՝ 
էթ նի կա կան, «էթ նի կաց նում էր» թիւ քա լե զու շի ա նե րին: Կով կա սի ժո ղուուրդ
նե րի մեծ մա սը մին չեւ այ սօր «պահ պա նել են» իրենց կող մից նրանց տրուող 
էթ նա նուն նե րը, որոն ցով այժմ կո չում են ներ կա յիս ադ բե ջան ցի նե րին. վրա ցի
նե րը «թա թար» են անուա նում, հա յե րը՝ «թուրք», կա րա չայ նե րը՝ «թյուրք լի», 
«ղա ջար լը», բալ կար նե րը՝ «ղա ջար լը»: Ըստ ռուս հե տա զօ տող Ն. Վոլ կո վա յի 
ադր բե ջան ցի նե րին «ղա ջար լի» են անուա նում նա եւ նո ղայ նե րը, իսկ դար գի նե
րը՝ «ղա ժար», չե չեն նե րը նրանց անուա նում են «ռի ե ա զա լօ», ավար նե րը՝ «փա
դա ռալ» եւ «հե ամ շա րի»84: Ռուս վար չա րար ներն ու մտա ւո րա կան նե րը ադ բե
ջա նի ցի նե րի 19 դ. նախ նի նե րին կո չում էին «թա թար», «կով կա սե ան թա թար», 
«ադեր բէյ ջա նա կան թա թար», «թուրքթա թար», «ղզլբաշ», «թէ րէ քէ մէ» եւլն.: 
Ինչ պէս տես նում ենք, այս անուն նե րի մեծ մա սը գա լիս են Սե ֆե ան Պարս կաս
տա նի հե նա րա նը դար ձած շիաղզլբաշ «ղա ջար» թուրք մէ նա կան ցե ղախմ բե րի 
անուն նե րից, որոնք Այսր կով կա սում տա րա ծուել են Իս մա յիլ շա հի՝ 16րդ դա
րասկզ բին Երզն կա յից Շի րուան կա տա րած յաղ թար շա ւից յե տոյ՝ դառ նա լով 
Պարս կաս տա նի ղզլբա շա կան/ղա ջա րա կան պե տու թե ան (դով լա թե ղզլբաշ) 
ռազ մա կան հե նա րա նը Կով կա սում: «Թա թար» եւ «թուրք» անուն ներն էլ գա լիս 
էին մինչ ղա ջա րա կան շրջա նում Այսր կով կա սում յայտ նուած եւ սուն նի մահ մե
դա կա նու թիւն ըն դու նած թուրք սել ջուկ նե րի եւ թուրք մէ նա կան ակկո յուն լու նե
րի հա ւա քա կան անուն նե րից: Բո լոր ար տա նուն ներն էլ թիւր քա կան մի ջա վայ րի 
ցե ղա յինէթ նի կա կանկրօ նա կանսո ցի ա լա կան անուն ներ էին, չնա յած հազ ւա
դէպ չէ ին նա եւ ուղ ղա կի «մու սուլ ման» կո չե լու դէպ քե րը:

Նո րեկ շիաղզլբաշ նե րի յարաբերու թիւն ներն Այսր կով կա սի սուն նի մահ
մե դա կան նե րի հետ սկզբից եւեթ ու նե ցել է ծանր հա կադր ման, եթէ ոչ թշնա
մա կան բնոյթ: Դե ռեւս 16 դ. շի ա նե րի դէմ տե ղա ցի ներն անընդ հատ պայ քա րէլ 
են, տա րաբ նոյթ ապս տամ բու թիւն նե րը շա րու նա կուել են մին չեւ Ռուս տաս տա
նի կազ մում Արե ւե լե ան Այսր կով կա սի յատ նուե լը եւ նոյ նիսկ դրա նից յե տոյ: 
Դրանց մաս նակ ցում էին աւար նե րը, լեզ գի նե րը եւլն85: 1701 – 1728 թթ. Գան ձա

84 Волкова Н. Г., Этнонимы и племенные названия Северного Кавказа. – Москва, изд: «Наука» 
[Վոլկովա Ն. Գ. Հիւսիսային Կովկասի էթնանուները եւ ցեղանունները, Մոսկուա, «Գի տու
թիւն» հրատարակչութիւն], 1973, էջ 181:

85 Петрушевский И. П., Очерки по истории феодальных отношений в Азербайджане и Ар
мении в 14начале 19вв. Изд. Ленинграгского государственного университета, Ленин град 
[Պետ րու շեւս կի Ի. Պ. Ակ նարկ ներ Ադր բե ջա նի եւ Հա յաս տա նի 14 – 19 դդ. ֆե ո դա լա կան 
յարաբերու թիւն նե րի պատ մու թիւ նից, Լե նինգ րա դի Պե տա կան Հա մալ սա րա նի հրա տա
րակ չու թիւն, Լե նինգ րադ ], 1949:
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սա րի Աղուա նից կա թո ղի կո սու թե ան կա թո ղի կոս Եսա յի Հա սան Ջա լա լե ա նի 
վկա յու թե ամբ 1722  թ. լեզ գի նե րի կող մից Շա մա խի քա ղա քի գրա ւու մը հնա րա
ւոր դար ձավ այն պատ ճա ռով, որ պա շար ման 20րդ օրը քա ղա քի սուն նի բնակ
չու թիւ նը գի շե րը քա ղա քի դար պաս նե րը բա ցեց սուն նի լեզ գի նե րի առաջ86:

Այսր կով կա սում 18րդ դա րը նշա նա ւո րուեց նա եւ շիաղզլբաշ նե րի կող
մից հիւ սիս արե ւե լե ան տա րածք նե րում քրիս տո նե այ մնա ցած նե րի բռնի իս լա
մաց ման ըն թաց քով, ինչն այ նու հետ շա րու նա կա կան դար ձաւ ընդ հուպ մին չեւ 
1918 – 20ական թւա կան նե րը87:

Այսր կով կա սի թիւր քա լե զու նե րը, բա ցի սո ցի ա լա կան գե րա կա դիր քը, 
ի տար բե րու թիւն որո շա կի փոքր տա րածք նե րում աւան դա բար կենտ րո նա ցած 
կով կա սա լե զու սուն նի եւ իրա նա լե զու շիա մահ մե դա կան բնակ չու թե ան, ցրուած 
էին, եւ ցրուած էին ոչ մի այն բո լոր այ լա լե զու մահ մե դա կան նե րի բնա կու թե ան 
տա րածք նե րում, այլ նա եւ քրիս տո նե այ բնակ չու թե ան մի ջա վայ րե րում, եւ թիւր
քե րէ նը, որ պէս մահ մե դա կան նե րին քրիս տո նե ա նե րից տար բե րա կող հատ կա
նիշ, խա ղում էր դա ւա նա կան մեծ խմբի՝ բո լոր մահ մե դա կան նե րի միջ ցե ղա յին/
մի ջէթ նի կա կան յարաբերու թիւն նե րի լեզ վի դեր, որով այն որոշ չա փով դառ
նում էր նաև մահ մե դա կան «մեն քու թե ան» ատաղձ եւ գնա լով աւե լի ու աւե լի 
էր տա րած ւում՝ թիւր քա լե զու նե րի թի ւը մե ծաց նե լով նա եւ դե ռեւս արա բա կան 
շրջա նում մահ մե դա կա նա ցած կով կա սա լե զու տե ղաբ նիկ սուն նի նե րի ով88: 19րդ 
դա րում նրանք ար դէն Այսր կով կա սի մահ մե դա կան նե րի մէջ քա նա կա կան գե
րակշ ռու թիւն ու նէ ին, աշ խար հագ րօ րէն էլ աւե լի մեծ տա րածք էին զբա ղեց նում: 
Ռու սաս տա նի բնակ չու թե ան 1871 – 1874 թթ. կա մե րալ նկա րագ րու թե ան հա մա
ձայն թիւր քա լե զու բնակ չու թիւ նը մե ծա մաս նու թիւն էր Արե ւե լե ան Այսր կով կա սի 
Բա քուի եւ Ելի զա ւէտպօլի նա հանգ նե րում՝ 1.2 մի լի ոն բնակ չու թե ան 690 հա զա

86 Եսա յի Հա սան Ջա լա լե անց, Պատ մու թիւն կամ յի շա տակ ինչ ինչ ան ցից դի պե լոց յաշ խար 
հին Աղուա նից, Շու շի, 1919,էջ 38:

87 Խա ռա տյան Հ., Ու դի նե րի ոդի սա կա նը 18 – 19 դդ. (Պատ մու թյո՞ւն, էթ նիկ գո յա տև ո՞ւմ, ինք 
նա հաս տա տո՞ւմ), «Հա յոց Մեծ Եղեռն90», Երև ան, ԵՊՀ հրա տա րակ չու թյուն, 2005, ISBN 
5 – 8084 – 0682 – X, էջ 118 – 171; Харатян Грануш. Удины: Крах всех усилий самосохранения. 
«Официальные этнодемографические показатели в Азербайджане в контексте поиска и 
кризиса идентичности азербайджанцев». Москва, издательство «Центриздат», [Խա ռա
տե ան Հ., Ու դի ներ. Ինք նա պահ պա նա կան բո լոր ջան քե րի ջախ ջա խու մը, – «Ադր բե ջա նի 
էթ նաժո ղովր դագ րա կան պաշ տօ նա կան ցու ցա նիշ նե րը ադր բե ջան ցի նե րի ինք նու թե ան 
փնտրտու քի եւ ճգնա ժա մի հա մա տեքս տում», «Ցենտ րիզ դատ», Մոս կուա], 2015, էջ 51 – 135:

88 Խա ռա տե ան Հ., Եղի շե առա քե ա լի, Գրի գո րի սի եւ Կով կա սե ան Աղուան քի քրիս տո նե աց
ման հար ցի շուրջ (Կով կա սյան Աղուան քի հին կրկնա գիրձե ռագ րի վեր ծա նու թյան հրա
տա րա կու թյան առի թով) (The Caucasian Albanian Palimpsest of Mount Sinai, 2008 Brepols 
Publishers n.v., Turnhaut (2 volmes), Jost Gippert, Wolfgang Shulze, Zaza Aleksidze, Jean
Peerre Mahe), Բազ մա վեպ, Հա յա գի տա կանբա նա սի րա կանգրա կան հան դես, ՃԿԸ տա
րի, թիւ 1 – 2, Վե նե տիկ – Ս. Ղա զար, 2010 թ., ISSN 1722 – 4969, էջ 19 – 75; Խա ռա տյան Հ., 
Քրիս տո նե ու թյու նը բուն Աղ վան քում զար գա ցած միջ նա դա րում, «Հա յաս տա նը եւ Քրիս
տո նյա Կով կա սը», Երե ւան, ՀՀ ԳԱԱ «Գի տու թյուն» հրա տարակչություն, 2015, ISBN 
978 – 5 – 8080 – 1191 – 5, էջ 106 – 120:



ԹՈՒՐՔԱԿԱՆ ԻՆՔՆՈՒԹԵԱՆ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ՓՈՐՁԸ ԽՈՐՀՐԴԱՅԻՆ ԱԴՐԲԵՋԱՆՈՒՄ 489

րը89, այ սինքն՝ 57.5 տո կո սը: Բա քուի նա հան գի մահ մե դա կան բնակ չու թե ան մէջ 
շիա էր մօտ 270 հա զա րը, սուն նի՝ 198 հա զա րը: Սուն նի նե րը կենտ րո նա ցած էին 
նա հան գի գլխա ւո րա պէս հիւ սի սա յին եւ արե ւե լե ան մա սում՝ Ղու բա յի, Գէ ոք
չա յի եւ Շա մա խու գա ւառ նե րում, որ տեղ 196 հա զար սուն նի կար եւ մի այն 65 
հա զար շիա90: Սրանք այն տա րածք ներն էին, որ տեղ իրենց էթ նի կա կան ինք
նու թիւն նե րով զգա լի ո րեն պահ պա նուել էին Բուն Աղուան քի ժա մա նակ նե րի 
կով կա սա լե զու, սուն նի մահ մե դա կան դար ձած ժո ղո վուրդ նե րի մնա ցորդ նե րը՝ 
լեզ գի ներ, հա փութ լի ներ, կրիզ ներ, խի նա լուղ ներ եւլն.:

1893ի «Այսր կով կա սի մար զի վի ճա կագ րա կան տուե ալ նե րի հա վա քա
ծո»ի նյո թե րով Ելի զա ւէտպօլի նա հան գի՝ Ար ե ւե լե ան Այսր կով կա սի հա տուա ծի 
ընդ հա նուր բնակ չու թիւ նը 1886ին կազ մում էր 728 943 մարդ, որից «թա թար
ներ» անու նով նշուած թիւր քա խօս բնակ չու թե ան թի ւը կազ մում էր 407 949 
մարդ91: Բայց նա հան գի մահ մե դա կան բնակ չու թե ան մէջ, հատ կա պէս Նու խի, 
Ղա զախ եւ Արէշ գա ւառ նե րում, մե ծա մաս նու թիւն էին կազ մում սուն նի նե րը՝ 
264 494 մարդ, շի ա նե րը մի այն 183 609 մարդ էին92, ին չը կրկին նշա նա կում է, 
որ մահ մե դա կան բնակ չու թե ան մէջ մեծ էր տե ղաբ նիկ կով կա սա լե զու սուն նի 
մահ մե դա կան ժո ղո վուրդ նե րի՝ լեզ գի նե րի, աւար նե րի, ռու տուլ նե րի, ցա խուր
նե րի, 18 – 19 դդ. ըն թաց քում մահ մե դա կա նա ցած ու դի նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի 
ընդ հա նուր թի ւը: Մի այն Ելի զա ւէտպօլի գա ւա ռում էր, որ շի ա նե րը մե ծա մաս
նու թիւն էին՝ մօտ 54 հա զար շի ա ներ 7.5 հա զար սուն նի նե րի դի մաց: Ինչ պէս 
տես նում ենք, Բա քուի եւ Ելի զա ւետպօլի նա հան գի Արե ւե լե ան Այսր կով կա սի 
հա տուա ծի ընդ հա նուր շիա բնակ չու թե ան թի ւը բո լո րը մի ա սին կազ մում էր 
453.609 մարդ, նե րա ռե ալ թրքա խօս նե րը, թա թե րը եւ լա հիճ նե րը: Նոյն տա
րած քում թիւր քա լե զու եւ կով կա սա լե զու սուն նի մահ մե դա կան նե րի թի ւը կազ
մում էր 534.494 մարդ: Բո լոր մահ մե դա կան նե րը մի ա սին՝ 908.103 մարդ, որից 
թրքա խօս էին 690.000ը: Հենց նրանց ար տա նունն էր «թուրք», «թա թար», 
«ադր բե ջա նա կան թա թար», «կով կա սե ան թա թար», «թուրք թա թար» եւ նրան
ցից մի այն շի ա նե րին էին կո չում նա եւ «ղզլբաշ», «թէ րէ քէ մէ»: Յի շեց նեմ, որ 
այս հա շուարկ նե րում նե րա ռուած չեն Թիֆ լի սի, Քու թա յի սիի, Էրի վա նի, Կար սի 

89 Распределение народностей, населяющих Кавказ, по губерниям и областям Кавказа, 
– Кавказский календарь на 1887 год. Главное управление главноначальствующего граж
данскою частью на Кавказе, Кавказский статистический комитет,/Под ред. Е. Кон дра тенко. 
Тифлисъ [Կով կա սում բնա կուող ժո ղո վուրդ նե րի բաշ խու մը Կով կա սի նա հան գե րում եւ 
մար զե րում, 1887ի Կով կա սան օրա ցոյց: Կու կա սի քա ղա քա ցի ա կան մա սի կա ռա վար
չա կան գլխա ւոր վար չու թիւն, Կու կա սե ան վի ճա կագ չա կան կօ մի տե/Ե. Կօնդ րա տեն կո յի 
խմբագ րու թե ամբ: Թիֆ լիս], 1886, էջ 220:

90 Кавказский календарь на 1887 год, էջ 222.
91 Свод статистических данных о населении Закавказского края, извлечённых из посемейных 

списков 1886 года, Елисаветпольская губерния, Тифлис [Այսր կով կա սի երկ րա մա սի բնակ 
չու թե ան մա սին 1886 թ. ըն տա նիք նե րի ցան կե րից քա ղուած վի ճա կագ րա կան տուեալ   նե րի 
ամ փո փում, Ելի զա ւէտպօլի նա հանգ, Թիֆ լիս], 1893.

92 Кавказский календарь на 1887 год, էջ 222.
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նա հանգ նե րի եւ Ելի զա ւետպօլի նա հան գի հա րա ւա յին հատ վա ծի «թա թար նե
րի» եւ այլ մահ մե դա կան նե րի թուե րը: Այսր կով կա սի ընդ հա նուր տա րած քում 
«թա թար ներն» ան շուշտ աւե լի մեծ թիւ ու նէ ին: 1886 թ. տուե ալ նե րով «Կով կա
սե ան կամ Ադեր բէյ ջա նա կան թա թար նե րը՝ մա սամբ շիա, մա սամբ սուն նի դա
ւա նանք նե րի մահ մե դա կան ներ, Բա քուի, Էրի ւա նի, Ելի զա ւետպօլի, Թիֆ լի սի 
նա հանգ նե րում, Դեր բեն տի օկ րու գում, Դաղս տա նի մար զում եւ Զա քա թա լա յի 
օկ րու գում 1.139.977 թիւ էին կազ մում»93:

Այսր կով կա սե ան թիւր քա լե զու նե րի ինք նու թե ան կողմ նո րո շում նե րում 
19 դ. վեր ջին վճռո րո շը լե զուն էր եւ Օս մա նե ան Թուր քի ա յում նոյն պէս ձե ւա ւո
րուող թուր քա կան ինք նու թե ան, ինչ պէս նա եւ պան թուր քիզ մի զար գա ցում նե րի 
ազ դե ցու թիւ նը: Բայց էթ նի կա կան ինք նու թիւ նը դժուար կա յա ցող եւ ժա մա նակ 
պա հան ջող երե ւույթ է, եւ Այսր կով կա սի մահ մե դա կան նե րի, այդ թւում թրքա
խօս նե րի մէջ շա րու նակ ւում էր գլխա ւո րա պէս սուն նիշիա տար բե րա կու մը, 
առա ւել եւս, որ Այսր կով կա սում շիաղզլբաշ թիւր քա լե զու նե րը սո ցի ա լա կան 
սանդ ղա կում շա րու նա կում էին մի աս տի ճան բարձր մնալ «սուն նի նե րից», իսկ 
սուն նի թրքա խօս նե րը՝ սուն նի կով կա սա լե զու նե րից: Կրօ նա կան շի իզ մը դժուա
րաց նում, բայց չէր ար գե լա կում կով կա սե ան թիւր քա լե զու նե րի թուր քա կան ինք
նու թե ան տա րած մա նը: Կով կա սում, ի տար բե րու թյուն սուն նի ա կան Թուր քի
ա յի, շի ա նե րը ոչ մի այն չէ ին հե տապնդ ւում, այ լեւ, ինչ պէս ասուեց, նրանք էին 
թե լադ րո ղը, դրու թե ան տէ րը: Սրա հե տե ւան քով «մու սուլ ման նե րը»՝ թրքա խօս 
շի ա նե րը, շրջան ցե լով Այսր կով կա սում հա զա րա մե ակ նե րով ապ րած, մահ մե դա
կա նու թիւն ըն դու նած այլ, կով կա սա լե զու եւ իրա նա լե զու սուն նի եւ շիա մահ մե
դա կան ժո ղո վուրդ նե րին, մի այն իրենց էին հա մա րում Այսր կով կա սի մահ մե դա
կան ներ: Օրի նակ, ռու սե րե նով հրա տա րա կուող «Кешкюль» թեր թի խմբա գիր 
Ջա լել Էֆեն դի Ուն սի զա դէն 1891 թ. դի մում է ռու սա կան իշ խա նու թիւ նե րին «հա
սա րակ ադր բե ջա նա կան բար բա ռով» «Азербайджан» անու նով թերթ հրա տա
րա կե լու խնդրան քով՝ իր խնդրան քը հիմ նա ւո րե լով նրա նով, որ «Այսր կով կա սի 
բնիկ մու սուլ մա նա կան բնակ չու թիւ նը խօ սում է այս պէս կո չուած ադր բե ջա նա
կան բար բա ռով»94: Իրա կա նում «Այսր կով կա սի բնիկ մու սուլ մա նա կան» ժո ղո
վուրդ նե րի մեծ մա սի մայ րէ նի լե զու նե րը կապ չու նէ ին «ադր բե ջա նա կան բար
բա ռի» եւ թիւր քե րէ նի հետ, նրանք խօ սում էին ամէ նա տար բեր լե զու նե րով՝ 
լեզ գի ե րէն, աւա րե րէն, ռու տու լե րէն, ցա խու րե րէն, վրա ցե րէն, թա թե րէն, թա լի
շե րէն, քրդե րէն եւլն.: Բայց Ջե լալ Էֆեն դի Ու նիս զա դէն չէր խա բում: Այս լե զու

93 Алфавитный список народов, обитающих в Российской Империи. Издание Канцелярии 
Комитета Министров, С.Петербург [Ռու սա կան կայս րու թիւ նում ապ րող ժո ղո վուրդ նե րի 
այբ բե նա կան ցանկ: Նա խա րար նե րի Կո մի տէի Գրա սե նե ա կի հրա տա րա կու թիւն: Ս. Պե
տէր բուրգ],1895, էջ 69 (https://www.runivers.ru/bookreader/book592834/#page/75/mode/1up; 
տես նաև http://www.demoscope.ru/weekly/2005/0187/perep04.php: (Վեր ջին այ ցե լու թիւ նը 
19. 10. 2018):

94 Сумбатзаде А. С., Азербайджанцы, этногенез и формирование народа. «Элм», Баку [Սում
բատ զա դէ Ա. Ադեր բե ջան ցի ներ, ժո ղովր դի էթ նա գո յա ցու մը եւ ձե ւա ո րու մը, «Էլմ», Բա քու], 
1990, էջ 280 – 281.
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նե րի կրող ներն առան ձինառան ձին ան հա մե մատ փոք րա թիւ էին, ապ րում էին 
մե կու սի տա րածք նե րում եւ փաս տա ցի մի այն իրենք էին տի րա պե տում իրենց 
լե զու նե րին: Դրան հա կա ռակ թրքա խօս նե րը շատ տա րա ծուած էին եւ նրանց 
լե զուն խա ղում էր մի ջէթ նի կա կան շփում նե րի լե զուի դեր: Կա րե լի է վստահ լի
նել, որ լի նե լով իշ խող սո ցի ա լա կան շեր տի ներ կա յա ցու ցիչ, Ու նիս զա դէն ան
կեղ ծո րեն հա ւա տում էր, որ բո լոր մու սուլ ման նե րը խօ սում են «ադր բե ջա նա կան 
բար բա ռով»: Բնա կան էր, որ հենց շի ա ներն էին նա եւ թրքա խօս նե րի ինք նու թե
ան ձե ուա ւոր ման առանց քում: Ինչ պէս գրում է ծա գու մով Ղա րա բա ղից, 19րդ 
դա րա ւեր ջի – 20րդ դա րասկզ բի իրա ւի ճա կին քա ջա տե ղե ակ եւ ազ գա մի ջե ան 
յարաբերու թիւն նե րի ձե ւա վո րում նե րի ուղ ղա կի ակա նա տես Մ. Վա րան դե ա նը, 
Այսր կով կա սի «առա ւե լա պէս շիա դա ւա նու թե ան պատ կա նող թրքու թիւնն» էր 
«Բա գուի մէջ կենտ րո նա ցած թա թա րա կան ընտ րա նին՝ բուր ժուա զի ան..., թա
թար ազ դե ցիկ կղե րը, ...թուրք մտա ւո րա կա նու թիւ նը... եւ այդ ամ բողջ զան գուա
ծը իր ձեռ քի մէջ կը պա հէր անդր կով կա սե ան ...թրքու թե ան ղե կը»95:

Մյոս կող մից շի ա նե րի եւ սուն նի նե րի յարաբերու թիւն նե րը կա րե լի է որոշ 
իմաս տով քա ղա քա կա նա ցուած հա մա րել: 19 դ. կե սե րին շի ա նե րը ավե լի կողմ
նո րո շուած էին իրա նա կան մշա կոյ թի կող մը եւ գե րա դա սում էին պարս կե րէն 
գրա կան լե զուն այն դէպ քում, երբ սուն նի մտա ւո րա կան ներն աւե լի հա կուած 
էր սուն նի ա կան Օս մա նե ան Թուր քի ա յի, Խա լի ֆա թի եւ նոյ նիսկ թուր քե րէ նի 
կող մը: Երբ նրանց կող մից Բա քւում հրա տա րա կուող «Ակին չի» թեր թում քննա
դա տուեց շի ա նե րի ինք նու թիւ նը ցու ցադ րող կրօ նա կան «Աշու րա»ն՝ 680 թ. զո
հուած իմամ Հու սե յի նի ամէ նա մեա յի շա տա կի արա րո ղու թիւ նը (հան րա յին լեզ
ւում աւե լի յայտ նի «շաhսեյվաhսեյ (շահ Հու սե յին, վայ, Հու սե յին)» անու նով), 
լուրջ եւ դժուա րին հան րա յին քննար կում սկսուեց՝ ցու ցադ րե լով մահ մե դա կան 
եր կու կող մե րի հա կա սու թիւն նե րը, որոնց հիմ քում, ըստ վեր լու ծա բան Թա դէ ուշ 
Սուե տո խովս կու, ըն կած էր, բայց լռու թե ամբ շրջանց ւում էր «Անդր կով կա սե
ան մու սուլ ման ներ» կամ «թա թար ներ» անու նով յայտ նի խմբի ինք նա նոյ նա
կա նաց ման խնդի րը96: Ամէն ին չից զատ դրանք ար տա հայ տում էին նաև Այսր
կով կա սում թրքա խօս շի ա նե րի գե րա կա սո ցի ա լա կան դիր քի դէմ սուն նի նե րի 
դժգո հու թիւնն ու լա րուա ծու թիւ նը: Բայց Այս րկով կա սի շի ա նե րի «Աշու րա»յի 
հիմ նա կան ծե սե րը՝ «Մո հառ րե մի» ըն թաց քում օրեր տե ւող Հու սե յի նի մա հուան 
ող բը արիւ նոտ ինք նա խօշ տան գում նե րով, գի շե րա յին ջա հե րով քայ լեր թե րով 
եւլն97 Պարս կաս տա նում տե ղի ու նե ցո ղի հա մե մատ աւե լի մո լե գին, նուի րա կան 

95 Վա րան դե ան Մի քա յէլ, Հ. Յ. Դաշ նակ ցու թե ան պատ մու թիւն, ԵՊՀ հրա տա րա կոչւ թիւն, 
Երե ւան, 1992, էջ 297:

96 Светоховский Тадеуш. Ислам и национальное самосознание на пограничных территориях: 
Азербайджан. Перевод с английского В. Кисина, «Религия и политика на Кавказе. Ма те риа
лы международной конференции. / Ред. А. Искандарян», Ереван, КИСМИ, 2004, էջ 9–10:

97 О путешествии из Москвы в Персидское царство (издание от рукописи  «Отдела рукописей 
Государственной библиотеки РФ им. В. И. Ленина (ф. Фадеевых № 62)), лист 88–89 (http://
drevlit.ru/texts/k/kotov_text.php);  Мусульманский праздник Могаррам: Из записок кав каз
ско го старожила//«Кавказ», 1852, № 69 (http://dspace.nplg.gov.ge/handle/1234/215128); Була
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եւ ար մա տա ցած էր, դրան մաս նակ ցե լու էին գա լիս նոյ նիսկ Պարս կաս տա նի 
մո լե ռանդ նե րը, եւ դրա դէմ քննա դա տու թիւ նը մի այն լրա ցու ցիչ գրգռում էր շի
ա նե րին սուն նի նե րի դէմ՝ ար մա տա կան դարձ նե լով շի աեա կան ինք նու թիւ նը: 
1864 թ. Շուշի քաղաքում այդ տասնօրեա տօնի ականատեսի նկարագրութեամբ 
տոնահանդեսն ամեն օր սկսւում էր սուննիների կողմից շիաների գլխաւոր 
կրո նական յերոս Հուսեյինի սպանութիւնը ներկայացնող միստերիայով: Այնու
hետեւ տաս օր շարունակ երեկոյան ժամը տասից քաղաքում շրջում էին մին չեւ 
գոտկատեղը մերկ, թմբուկների հարվածների ռիթմով իրենց սափրած գլուխ
ներին դաշոյնով հարվածող 30–40 հոգիանոց տղամարդկանց բազմաթիվ 
խմբեր: Կեսգիշերին, արդեն լիովին էքզալտացված վիճակում, իրենց կրծքի եւ 
մեջքի մաշկի տակ դաշոյն, իսկ գլխի վերքերի մեջ սուր փետուր կամ եղեգնի ձող 
խրած տղամարդիկ, ուղեկցելով Հուսեյինի եւ նրա մահացած որդու դագաղի 
մեջ դրուած և զարդարուած «մարմինները», մազերը փետող երիտասարդ աղ
ջիկների հեծեծանքի ուղեկցութեամբ «շահ Հուսեյին, վայ Հուսեյին» գոռալով, 
կրծքներին բռունցքով խփելով կամ շղթաներով հարուածելով հաւաքւում էին 
մահմեդական գերազմանատան մօտ, հանդիսատէս մեծ բազմության առաջ 
շարունակելու ինքնախօշտանգումները եւ սուգը: Քառասուն օր սուգը պիտի շա
րունակուեր, բայց ավելի զուսպ98: Այդ օրե րին տե ղի էին ու նէ նում նա եւ սուն նի
նե րի եւ շի ա նե րի ֆի զի կա կան բա խում ներ, ին չին 1915ին ակա նա տես է եղել եւ 
ադ րա դար ձել է արե ւե լա գետ Իվար Լաս սին99:

Աւե լի ուշ, 19 դ. վեր ջե րից, Օս մա նե ան կայս րու թիւ նում սկսուած պա նիս
լա մա կան եւ պան թիւր քա կան գա ղա փար նե րի եւ երիտ թուր քե րի քա ղա քա կան 
գոր ծու նե ւու թե ան ակ տի ւաց ման ազ դե ցու թե ամբ, միշտ սո ցի ալտնտե սա կան 
ակ տի ւու թիւն ու նե ցող շի ա նե րի մտա ւո րա կան նե րը վե րա կողմ նո րո շուե ցին դե
պի թուր քա կա նու թիւն եւ պա նիս լա մա կա նու թիւն, դրա նով նա եւ նւա զեց նե լով 
Այսր կով կա սի սուն նի նե րի պայ մա նա կան «օս մա նաթուր քա կան» ինք նու թե ան 
ար տա հայտ ման դաշ տը: Դա նա եւ այն շրջանն էր, երբ Այսր կով կա սի «մու սուլ
ման նե րից»՝ թրքա լե զու շի ա նե րից որոշ թւով երի տա սարդ ներ կրթու թիւն էին 

тов Ф. Е. О народных празднках, постах и знаминательных днях у мусульман – шиитов вооб
ще и у персиян в особенности //«Кавказский Календарь» на 1856 год, Тифлис, 1855, էջ 
582 – 600; Шах Гусейн, А. НО.// «Русский Вестник», 1866, № 65, с. 496–503;  Евлахов И., Имам 
Гуссейн //«Кавказ», 1857, №  74, էջ 380 (http://dspace.nplg.gov.ge/bitstream/1234/220202/1/Kav
kaz_1857_N74.pdf ) и № 75. էջ 386 (http://dspace.nplg.gov.ge/bitstream/1234/220203/1/Kav
kaz_1857_N75.pdf); Севрюгин В., Имам Хасан и Хусейн, сыновья Али//«Кавказ», 1861, № 17, 
էջ 95 –96 (http://dspace.nplg.gov.ge/bitstream/1234/67098/1/Kavkaz_1861_N17.pdf) № 19, էջ 104– 
106 (http://dspace.nplg.gov.ge/handle/1234/67104), № 20, с. 108 –110 (http://dspace.nplg.gov.ge/
bitstream/1234/67107/1/Kavkaz_1861_N20.pdf); Истомин H., Путевые записки. Шах Гусйн// 
«Кав каз», 1861, № 41, էջ 221 (http://dspace.nplg.gov.ge/handle/1234/67735) и 42, С.229. (http://
dspace.nplg.gov.ge/bitstream/1234/67737/1/Kavkaz_1861_N42.pdf); Дубровин H., История вой
ны на Кавказе, Том 1, книга II, СПб., 1871, с. 334 – 345:

98 Шах Гусейн, А. НО.// «Русский Вестник», 1866, № 65, էջ 496 –503:
99 Lassy I. The Muharram mysteries among the Azerbeijan Turks of Caucasia : an academical dis

sertation, հրա տա րակ չու թիւ նը չի նշուած, Helsingfors, 1926, էջ 55 ff.
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ստա ցել նա եւ ռու սա կան հա մալ սա րան նե րում, շփուել էին այլ ազ գու թիւն նե
րի ու սա նող նե րի եւ Ռու սաս տա նում տե ղի ու նե ցող գա ղա փա րա կան քննար
կում նե րի հետ100: Նրանց մօտ հա սու նա նում էր նա եւ իրենց էթ նի կա կան ինք
նու թիւ նը հաս կա նա լու եւ յստա կեց նե լու խնդի րը: Մահ մե դա կան թիւր քա լե զու 
աշ խար հում այդ շրջա նում տե ղի ու նե ցող գա ղա փար նե րի քննար կում նե րում 
շրջա նա ռու թե ան մէջ էին «թրքու թե ան», «իս լա մի», «պա նիս լա միզ մի» մա սին 
դա տո ղու թիւն նե րը, ինք նու թե ան յստա կե ցում նե րը, հենց այն, ին չի կա րիքն 
այն քան ու նէ ին Այսր կով կա սի «մու սուլ ման նե րը», եւ ին չը զգա լի ո րեն կողմ նո
րո շեց նրանց «ազ գա յին ինք նու թիւ նը» հաս տա տող բա ղադ րիչ նե րը:

Հայ կա կան պատ մագ րու թիւ նը քիչ է ու շա դու թիւն դարձ րել Այսր կով կա
սի սուն նի և շիա մահ մե դա կան նե րի առ կա եւ ան ցե ալ էթ նի կա կան տար բե
րու թիւն նե րի եւ կողմ նո րո շում նե րի հան գա ման քին: Պետք է ասել, սա կայն, որ 
սա վճռո րոշ երե ւույթ էր: Օրի նակ, Ռու սա կան կայս րու թե ան իշ խա նու թիւն նե
րի կող մից Կով կա սում հրահ րուած եւ ռու սա կան մի ջա ւայ րում «հայմահ մե դա
կան» անուա նուած 1905 – 1906 թթ. կո տո րած նե րը յստա կեց նում էին նաև ներ
մահ մե դա կան «օտարիւ րա յին» եզ րե րի իմաստ նե րը: Հա յերն այն անուա նում 
էին ոչ թէ «հայմահ մե դա կան», այլ «հայթուր քա կան», քա նի որ կո տո րած նե րը 
փաս տա ցի ազ գա մի ջե ան էին, կող մե րից մէ կը գլխա ւո րա պէս Կով կա սի թիւր
քա խօս շիա մահ մե դա կան ներն էին, թրքա լե զուա ցուած եւ կով կա սա լե զու մնա
ցած սուն նի նե րը և իրա նա լե զու թա թերն ու թա լիշ նե րը գլխա ւո րա պէս չե զօք էին 
եւ մի այն մաս նա ւոր ան ձա յին մաս նակ ցու թիւն ու նէ ին: Կող մե րից մէ կի՝ հա յե րի 
ինք նու թիւնն էթ նի կա կանազ գա յին էր, մյո սի նը՝ մահ մե դա կան նե րի նը, չնա յած 
կրօ նա կան էր, բայց մահ մե դա կան նե րը մի ա ձոյլ չէ ին, կռիվ նե րին ընդգր կուած 
էին գլխա ւո րա պէս թիւր քա լե զու շիա մահ մե դա կան նե րը: Շի ա ներն էին կռիւ նե
րի առաջ նագ ծում, եւ նրանք հայ կա կան բնա կա ւայ րե րի դէմ գրոհ ներն սկսում 
էին «Եա՜ Ալի» շի ա եա կան մար տա կո չով101: Հատ կա պէս այդ մար տա կոչն է յի
շուել Սիւ նի քի հայ բնակ չու թե ան մէջ, ին չը յաճախ է յի շա տա կում Սիւ նի քում 
տե ղի ու նե ցած կռիվ նե րը նկա րագ րող Գ. Սմբա տե ա նը102: Մինչ դեռ գրւում եւ 
խօս ւում էր «հա յե րի» եւ «մահ մե դա կան նե րի» հա կա մար տու թե ան մա սին, ին չը 
վրդո վեց նում էր թէ՛ հա յե րին, թէ՛ Այսր կով կա սի սուն նի մահ մե դա կան նե րին, այդ 
թւում սուն նի թրքա խօս նե րին: 1906 թ., երբ այդ կռիւ նե րը հե տա զօ տե լու նպա

100 ЕваМария Аух. Между приспособлением и самоутверждением. Ранний этап поисков на
цио нальной идентичности в среде мусульманской интеллигенции и возникновение нового 
общества на юговосоточном Кавказе (18751905) [ԵվաՄա րիա Աուխ. Հար մա րուե լու եւ 
ինք նա հաս տատ ման մի ջեւ: Մահ մե դա կան մտա ւո րա կա նու թե ան ազ գա յին ինք նու թե ան 
փնտրտու քի վաղ փու լը եւ նոր հա սա րա կու թե ան առա ջա ցու մը հա րաւարե ւե լե ան Կով կա
սում]( http://old.sakharovcenter.ru/publications/azrus/az_003.htm)

101 Վա րան դե ան Մի քա յէլ, Հ. Յ. Դաշ նակ ցու թե ան պատ մու թիւն, էջ 358: 1905ի Շուշիի կռիվ
ների մասին ականատեսը վկայում է, որ քաղաքի թուրքերը «մի ձեռքում բռնած փալաս եւ 
նավթի կուլա, «յա Ալի» կանչելով  վառում <են> տները» («Արշալոյս», 1905, 30 օգոստոսի, 
Թիֆլիս):

102 Սմբա տե ան Գ., Սյու նի քը փոր ձու թե ան մեջ: Հայթա թա րա կան բա խում նե րը: «Ան տա րես», 
Երե ւան, 2017:
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տա կով ստեղ ծուել էր հայմահ մե դա կան հանձ նա ժո ղով, դժգոհ էին թէ հա յե
րը, թէ սուն նի մահ մե դա կան նե րը: Թիֆ լի սում հրա տա րա կուող «Յա ռաջ» թեր
թի 1906ի Յու նուա րի 18ի թիւ 2 հա մա րում «Խա ղա րար հա մա ժո ղո վը եւ սիւն նի 
թուր քե րը» վեր նագ րով յօ դուա ծում Ե. Թ.ն գրում է. «Հա մա ժո ղո ուին մաս նակ
ցե լու են ներ կա յա ցու ցիչ ներ ոչ մի այն հա յե րի ու շիա թուր քե րի, այլ նա եւ սիւն նի 
թուր քե րի կող մից: Մենք բո ղո քում ենք հանձ նա ժո ղո վի այդ պի սի կազ մի դէմ... 
Եթէ կար ծում են, որ նրանք էլ շի ա նե րի հետ մի ա սին իբ րեւ մահ մե դա կան ներ 
թշնա մի են հա յե րին, դա հիմ նո վին սխալ է, որով հե տեւ սիւն նի թուր քե րը գրե
թէ միշտ եւ ամէն տեղ կողմ նա կից եւ մաս նա կից չեն եղել շի ա նե րի աւե րիչ ար
շա ւանք նե րին, իսկ եր բեմն էլ նոյն իսկ մի ջամ տել են յա նուն ար դա րու թե ան եւ 
մար դա սի րու թե ան»: Մի քա յէլ Վա րան դե ա նը նկա տել է այդ խնդի րը եւ յա մա
ռօտ անդ րա դար ձել դրան. «Թուրք պա րագ լուխ նե րը կը ջա նա յին նաև մի աց նել 
շիա եւ սիւն նի թուր քե րը հա միս լա մու թե ան դրօ շին տակ: Մեծ յա ջո ղու թիւն չու
նե ցան այդ ճամ բուն վրա»103:

Շի ա ներն էին Այսր կով կաս բե րել այն թուր քե րէն բար բա ռը, որը յե տա
գա յում ըն կաւ ադր բե ջա նե րէ նի հիմ քում: Թրքա խօս նե րի՝ շի իզ մից եկող «մու
սուլ ման» ինք նա նունն այն քան ար մա տա ցած էր, որ նրանք նոյ նիսկ իրենց լե
զուն/բար բառն էին «մու սուլ մա նա կան»104 կամ «մու սուլ մա նե րէն» անուա նում 
(Այսր կով կա սի բո լոր մյոս մահ մե դա կան ներն իրենց լե զու ներն ան վա նում էին 

103 Վա րան դե ան Մի քա յէլ, Հ. Յ. Դաշ նակ ցու թե ան պատ մու թիւն, էջ 314:
104 Керимов Э. А. Очерки истории этнографии Азербайджана и русскоазербайджанских эт но

гра фических связей. «Элм», Москва, [Քե րի մով Է. Ա. Ադր բե ջա նի ազ գագ րու թե ան պատ 
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իրենց էթ նա նուն նե րով՝ լեզ գի ե րէն, աւա րե րէն, քրդե րէն, թա թե րէն, թա լի շե րէն 
եւլն.): Օրի նակ, 1908 թ. մի ազդագրի հայ տա րա րու թիւնն ազ դա րա րում էր, որ 
1908 թ. Յու նուա րի 12ին Բաք ւում, Թա ղի ե ւի թատ րո նում տե ղի կու նէ նա «մու
սուլ մա նե րէն լե զուով» Լեյ լի եւ Մեջ նուն օպե րան (էջ 494ում տե՛ս ռուսերեն ազ
դա գրի լուսանկարը):

Այսր կով կա սի մահ մե դա կան աշ խար հում լաւ յայտ նի էր, որ շիաղզլբաշ
թիւ քա լե զու նե րը «մու սուլ ման» բառն օգ տա գոր ծում էին իրենք իրենց՝ թիւր քա
լե զու շի ա նե րի նկատ մամբ, իսկ սուն նի նե րին աղան դա ւոր էին հա մա րում: Այս 
մա սին շատ յստակ պատ կե րա ցում ու նէր պարս կա կան մի ջա վայ րում մե ծա ցած 
Գրի գոր Եղի կե ա նը: 1918ին Բաք վում նոր ձե ւա վո րուած բոլ շև ի կե ան կո մու նա յի 
մահ մե դա կան ան դամ Նա րի ման Նա րի մա նո վի (եր կու տա րի անց՝ խորհր դայ
նա ցած Ադր բե ջա նի ԿԿ առա ջին քար տու ղար) հետ հան դիպ մա նը նա նկա տել 
էր, որ կրօ նա կան կողմ նո րո շում ներ չըն դու նող բոլ շե ւիկ Ն. Նա րի մա նովն ինքն 
իրեն «մու սուլ ման» էր ան վա նում: Այդ հան դիպ ման մա սին իր յի շո ղու թյուն նե րը 
պատ մե լիս Գրի գոր Եղի կե ա նը ավե լորդ չի հա մա րել շեշ տէլ, որ «այդ օրե րին, 
նոյ նիսկ մին չև վեր ջին տա րի ներս, թէ՛ Բագ ւում եւ թէ՛ Իրա նում շիա աղան դին 
պատ կա նող թուր քերն ու պար սիկ նե րը իրանց կո չել են մու սուլ ման, իրենց կա
նանց էլ՝ մու սուլ մա նու հի: Նրանք, շատ քիչ բա ցա ռու թե ամբ, իրանց «թուրք կամ 
պար սիկ», իրանց կա նանց էլ «թրքու հի կամ պարս կու հի» են կո չել: Շի ա նե րը 
մի այն իրանց աղան դին պատ կա նող մահ մե տա կան նե րին էին մու սուլ ման կամ 
մու սուլ մա նու հի հա մա րում, մյոս աղանդ նե րին պատ կա նող մահ մե տա կան նե
րը կոչ ւում էին իրենց աղան դի անու նով՝ սիւն նի, վա հա բի, բէկ թա շի, ալի ալ լա
հի եւ այլն: Նա րի մա նովն էլ, որ պէս շիա աղան դին պատ կա նող մի թուրք, իր 
մօ րաք րո ջը թրքու հի չկո չեց, այլ՝ մու սուլ մա նու հի»105:

Հենց շիա թիւր քա լե զու նե րը՝ «մու սուլ ման ներն» էլ գլխա ւո րում էին 20րդ 
դա րասկզ բի Այսր կով կա սի մահ մե դա կան նե րի մի ջա ւայ րի քա ղա քա կան գոր
ծըն թաց նե րը: Ռու սա կան բոլ շե ւի կե ան յե ղա փո խու թիւ նից յե տոյ, 1917 թ. նո յեմ
բե րի 15ին ստեղ ծուած Անդր կով կա սե ան կո մի սա րի ա տի կազ մը բաղ կա ցած 
էր 3 վրա ցի, 3 «մու սուլ ման», 3 հայ ներ կա յա ցու ցիչ նե րից: 1918 թ. Փետ րուա րին 
բազ մա կու սակ ցա կան սկզբուն քով ձե ւա ւո րուած Այսր կով կա սի Սեյ մում (խորհր
դա րան) տե ղի քա ղա քա կան ու ժե րի քա ղա քա կան մար մին նե րի՝ Սո ցի ալդե մոկ
րա տա կան Մեն շե ւի կե ան եւ Հայ Յե ղա փո խա կան դաշ նա կա ցու թե ան ֆրակ ցի
ա նե րի կող քին եր րորդ ու ժը «Մու սուլ մա նա կան» ֆրակ ցի ան էր: 1918ի Մա յի սի 
28ին Այսր կով կա սի «Մու սուլ ման նե րի Ազ գա յին Ժա մա նա կա ւոր Խոր հուրդ»ն 
էր, որ հռչա կեց Ադր բե ջա նա կան Դե մոկ րա տա կան պե տու թիւն (Azәrbaycan 
Xalq Cümhuriyyәti): «Մու սուլ ման նե րի Ազ գա յին Ժա մա նա կա ւոր Խորհրդ»ի 
նա խա գա հը Ռա սուլ զա դէ Մա մեդ Էմին Աղա Օղ լին էր (յայտ նի նա եւ Մա մեդ 

մու թե ան եւ ռուսադր բե ջա նա կան ազ գագ րա կան կա պե րի ակ նարկ ներ, «Էլմ», Մուս  կուա], 
1985, էջ 33:

105 Եղի կե ան Գրի գոր, Իմ յի շո ղու թիւն նե րից. Ն. Նա րի մա նով, «Հայ րե նիք» ամ սա գիր, Պոս
թըն, Օգոս տոս, 1938 (թիւ 40), էջ 99:
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Էմին Ախունդ Հա ջի Մօլ լա Ալեք պեր Օղ լի Ռա սուլ զա դէ), շիա մահ մե դա կան մոլ
լա յի ըն տա նի քից էր: Եղ բոր՝ Ռա սուլ զա դէ Մա մեդԱլի Աբ դու լա զիզ Օղ լիի հետ 
մի ա սին դէռ երի տա սարդ ժա մա նակ նե րից մտա ւոր եւ քա ղա քա կան գոր ծու նե
ու թիւն էին ծա վա լել «մու սուլ ման նե րի» ինք նու թե ան խնդիր նե րը հաս կա նա լու 
եւ օգ նե լու դրա կա ռուց մա նը եւ Այսր կով կա սի «մու սուլ ման նե րի» թուր քա կան 
ինք նու թե ան քա րո զող նե րից էր: Կրթու թիւն ստա ցող մու սուլ ման երի տա սարդ
նե րի հետ 1902ին հիմ նել էր «Մու սա ւաթ» («Հա ւա սա րու թիւն») երի տա սար դա
կան կազ մա կեր պու թիւ նը, 1904 թ.՝ մու սուլ մա նա կան սո ցի ալդե մոկ րա տա կան 
«Գում մետ» կազ մա կեր պու թիւ նը: 1911 թ. «Մու սա ւաթ մու սուլ մա նա կան դե մոկ
րա տա կան կու սակ ցու թե ան» հիմ նա դիր նե րից էր: Ռա սուլ զա դէ Մա մեդ Էմին 
Աղա Օղ լին, ան կաս կած, «մու սուլ ման նե րի» ազ գա յին պատ րի ոտ էր, բայց նրա 
հա մար, ինչ պէս նո րահռ չակ Ադր բե ջա նի մու սա ւա թա կան իշ խա նու թե ան հա
մար, Կով կա սի «մու սուլ ման նե րի» թուի մէջ չէ ին մտնում այդ տա րած քի կով
կա սա լե զու, իրա նա լե զու, քուրդ մահ մե դա կան նե րը: «Մու սուլ մա նը» տուե ալ 
դէպ քում Այսր կով կա սի շիա դա ւա նու թե ան, գլխա ւո րա պէս թրքա խօս բնակ չու
թիւնն էր: Հենց այդ պէս էլ ասել էր Ադր բե ջա նի Ար տա քին գոր ծե րի նա խա րար 
Ալի մար դան բէկ Թոփ չի բա շե ւը Ստամ բու լում 1918 թ. հոկ տեմ բե րի 2ին Թա լի
աթ փա շա յի հետ հան դիպ ման ժա մա նակ՝ «ադր բե ջա նա կան մու սուլ ման ներն 
իրենք իրենց թուրք են հա մա րում, եւ հոյս ու նէն, որ ար դէն որ պէս այդ պի
սին ճա նա չուել են»106: Ճիշտ է՝ Թոփ չի բա շեւն ին քը, իր ասե լով, «չնա յած կով
կա սե ան մու սուլ ման է, ու ծնուել է շիա ծնող նե րից, բայց սուն նի է»107, սա կայն 
դրանք խիստ մաս նա ւոր դէպ քէր էին, հա տուկ ընտ րու թե ամբ սուն նի դառ նա
լուց թուր քա կան ինք նու թիւ նը չէր փոխ ւում: Սա պար զա պէս հաս տա տում է, որ 
նրա ին քըն կալ ման մէջ «կով կա սե ան մու սուլ մա նը» շի ա ներն են: Նրանք էին 
Ադր բե ջա նա կան Դե մոկ րա տա կան Հան րա պե տու թե ան ստեղ ծո ղը եւ թե լադ
րո ղը: Հան րա պե տու թե ան հռչա կու մից ան մի ջա պէս յե տոյ «Каспий» ռու սա լե զու 
թեր թը գրում է, որ նո րաս տեղծ Ադր բե ջանն այժմ Թուր քի ա յի ման րա պատ կեր 
եր կիր է108: Հա ւա նա բար բնա կան պետք է հա մա րէլ, որ Ադր բե ջա նի ստեղ ծու
մից ըն դա մէ նը յոթ ամիս անց, 1918ի Դեկ տեմ բե րի 7ին, երբ հաս տա տուեց նո
րաս տեղծ պե տու թե ան եռա գոյն դրօ շը, պառ լա մէն տի նա խա գահ Մա մեդ Էմին 
Ռու սուլ զա դէն հաս տա տեց այն, ինչ իրա կա նում կը անէր որևէ նո րաս տեղծ 
թիւր քա կան պե տու թիւն՝ հայ տա րա րեց, որ դրօ շի երեք գոյ նե րը խորհր դան շում 
են «թիւր քա կան ազա տու թիւն, իս լա մա կան մշա կոյթ եւ ար դի ա կա նու թիւն»109, 

106 Дипломатические беседы Топчибашиева в Стамбуле, «Эргюн», Баку [Թոփ չի բա շե
ւի դի ւա նա գի տա կան զրոյց նե րը Ստամ բու լում, «Էր գյուն», Բա քու], 1994 (https://www.
academia.edu/35141002/%D0%90.%D0%9C.%D0%A2%D0%BE%D0%BF%D1%87%D0%B8%D0
%B1%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%B2_%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B
C%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B1%D0%B5
%D1%81%D0%B5%D0%B4%D1%8B?auto=download):

107 Նոյն:
108  Каспий. 1918. №97, Բա քու:
109 Ахмедов Сабухи, Государственный флаг Азербайджанской Республики. IRSНасле дие 
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իսկ «Азербайджан» թեր թի դեկ տեմ բե րի 10ին հրա տար կուած յօ դուա ծով նա 
դրօ շի եռա գոյ նը մեկ նա բա նէց որ պէս «թիւր քա կան ազ գա յին մշա կոյ թի, ժա մա
նա կա կից եվ րո պա կան ժո ղովր դա ւա րու թե ան եւ իս լա մա կան քա ղա քակր թու
թե ան» խորհր դա նի շեր110: Մի դէպ քում «թիւր քա կան ազա տու թիւն», մյոս դէպ
քում՝ «թիւր քա կան ազ գա յին մշա կոյթ», մի դէպ քում՝ «իս լա մա կան մշա կոյթ», 
մյոս դէպ քում «իս լա մա կան քա ղա քակր թու թիւն», սրանք էին նոր ձե ւա ո րուած 
Ադր բե ջա նի Դե մոկ րա տա կան Հան րա պե տու թե ան իշ խա նու թե ան կրող նե րի 
ինք նու թե ան խորհր դա նի շե րը, եւ սրանք էին, որ իս կա պէս ար տա հայ տում էին 
այդ շրջա նի Կով կա սի թիւր քա լե զու շիա մահ մե դա կան նե րի ինք նու թե ան կողմ
նո րո շում նե րը՝ թրքու թիւն եւ իս լա մու թիւն:

Ադր բե ջան ցի ժա մա նա կա կից վեր լու ծա բան Ալի Աբա սո վը գրում է, որ 
Մու սա ւա թա կան պե տու թիւ նը ու զում էր ստեղ ծել «Ադր բե ջա նա կան մու սուլ մա
նա կան, հիմ նա կա նում շի աեա կան հիմ քի վրա տե ղա փո խուած արեւմ տե ան դե
մոկ րա տա կան աշ խար հիկ պե տու թե ան կեր պար»111, բայց այս տէղ պա կա սում 
է էթ նի կա կան բա ղադ րի չը. Մու սա ւա թա կան ներն ու զում էին շի ա եա կան հիմ քի 
վրա ստեղ ծել թիւր քա կան պե տու թիւն: Որ պէս սե փա կան մաս նա ւոր շիաթուր
քա կան ինք նու թե ան ար տա հայտ ման մի ջոց պաշտ պա նում եւ հան րայ նաց նում 
էին նա եւ «Աշու րա յի» շի աեա կան ծե սե րը, որոնք ծնուել էին վաղ մահ մե դա կա
նու թե ան շրջա նում՝ 7րդ դա րում որ պէս նոր ձե ւա վո րուող մահ մե դա կան ընդ
դի մու թե ան բո ղոք մահ մե դա կան «իշ խա նու թե ան զաւթ ման» դէմ (Մու համ մե դի 
որ դի Ալին եւ թոռ Հու սե յի նը պայ քա րում էին Մուհ հա մե դի գոր ծի շա րու նա կուող 
հռչա կուած Բաղ դա դի խա լիֆ Ու բեյ դուլ լահ իբն Զի յա դի դէմ՝ համա րե լով, որ 
իրենց տոհմն է այն շա րու նա կե լու, եւ պար տուե ցին: Նրանց պայ քա րը շա րու
նա կող նե րը դրե ցին շի իզ մի հիմ քե րը), եւ յե տա գա յում ըն կել էին սուն նի նե րի 
դէմ շի ա նե րի կրօ նա կան յա կադ րու թե ան արա րո ղա կար գե րի հիմ քում՝ ցու ցադ
րե լով շի ա նե րի կրօ նա կան ինք նու թիւ նը եւ սուն նի նե րի դէմ քա ղա քա կան հա
մախմ բու մը:

Նո րաս տեղծ պե տու թիւ նը «Ադր բե ջան» անու նով հաս տա տե լուց յե տոյ 
պաշ տօ նա կան շրջա նա ռու թե ան մէջ էր մտնում «ադր բե ջան ցի ներ» եզ րոյ թը: 
Դժուար է ասել՝ ում է այն վե րա բե րում՝ Ադր բե ջա նի բո լոր քա ղա քա ցի նե րի՞ն, 
Ադր բե ջա նի բո լոր մահ մե դա կա նե րի՞ն, Ադր բե ջա նի թրքա խօս մահ մե դա կան նե
րի՞ն, մի այն շիա մահ մե դա կան նե րի՞ն: Ըստ էու թե ան բո լոր տար բե րակ ներն էլ 
կա յին: Օրի նակ, Ադր բե ջա նի Ար դա րա դա տու թե ան նա խա րար Խ. Բ. Խաս մա

(Журнал об истории, культуры и наследии Азербайджана), [Ահմեդով Սաբուխի. Ադրբե
ջանական Հանրապետութեան Պետական Դրօշը: IRSժառանգութիւն (Ադրբեջանի պատ
մութեան, մշակոյթի եւ ժառանգութեան ամսագիր)], № 2(44), 2010 էջ. 23:

110 Похлёбкин  В. В. Международная символика и эмблематика. «Международные отноше
ния», Москва, [Պոխ լե ոբ կին Վ. Վ. Մի ջազ գա յին խորհր դան շան ներ եւ խորհր դա պատ կէր 
ներ, «Մի ջազ գա յին յարաբերու թիւն ներ», Մուս կուա ], 1989, էջ 236:

111 Абасов Али, Ислам в современном Азербайджане: Образы и реалии. Сборник «Азер бай
джан и Россия: общества и государства». Москва [Աբա սով Ալի, Իս լա մը ժա մա նա կա կից 
Ադր բե ջա նում,. Կեր պար ներ եւ իրո ղու թիւն ներ. Մոս կուա], 2001, էջ 286:
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մե դովն ասել էր «Մենք՝ ադր բե ջան ցի ներս, այն քա ղա քա կա նու թե ան մէջ, որն 
օգ տա գոր ծում են մեր հա կա ռա կորդ նե րը, դե ռեւս փորձ չու նէնք: Մենք չկա րո
ղա ցանք աղ մուկ բարձ րաց նել Եվ րո պա յում...»: Պաշ տօ նա կան «Азербайджан» 
թերթն ան մի ջա պէս մեկ նա բա նում է. «Ադր բե ջա նա կան հան րա պե տու թե ան 
ար դա րա դա տու թե ան նա խա րար Բ. Խ. Խաս մա մե դո վի այս խօս քե րը խոր 
ճշմար տու թիւն են բո լո րի հա մար, ով քեր ի մօ տոյ ծա նոթ են վեր ջին 15 տա րի նե
րի Անդր կով կա սի մու սուլ ման նե րի կե ա նքին»112, նա խա րա րի ասած «ադր բե
ջան ցի նե րին» նոյ նա կա նաց նե լով «անդր կով կա սի մու սուլ ման նե րի» հետ: Իսկ 
թեր թերն առ հա սա րակ շա րու նա կում էին որ պէս նոյ նա կա նաց ման եզ րոյթ օգ
տա գոր ծել «մու սուլ ման» բա ռը, մի կող մից ակ նար կե լով Ադր բե ջա նի եւ Այսր
կով կա սի բո լոր մահ մե դա կան նե րին, մյոս կող մից ամ րագ րե լով ըն թեր ցող
նե րին հաս կա նա լի ըն կա լու մը՝ «մու սուլ ման ներ»՝ չի նշա նա կում առ յա սա րակ 
մահ մե դա կան, չի նշա նա կում լեզ գի, աւար, թաթ, թա լիշ, քուրդ եւլն., «մու սուլ
ման ներ» նշա նա կում է «շի ա ներ»:

1918ից Մո հեր ռա մին՝ մահ մե դա կան սրբա զան օրե րին Աշու րա յի ծե սե
րը նո րաս տեղծ Ադր բե ջա նում, մու սա ւա թա կան նե րի «օգ նու թե ամբ», կրօ նա
կա նից եւ հա կա սուն նի ա կա նից վե րա ճել էին, ըստ վեր լու ծա բան Մայքլ Սմի թի, 
ադր բե ջա նա կան ազ գայ նա կա նու թե ան, ըստ էու թե ան ադր բե ջա նա կան էթ նի
կա կան ինք նու թե ան կա ռուց ման դպրո ցի՝ օգ տա գոր ծե լով «թշնա մի հա յե րին» 
յա կադ րուող «մենք»ու թիւ նը113: Կրօ նա կան խմբի՝ սուն նի նե րի դէմ յա կադ րու
թիւ նից ազ գա յինէթ նի կա կան խմբի՝ հա յե րի դէմ տե ղա փո խուե լով՝ Աշու րա յի 
ծե սե րը Ադր բե ջա նի շի աեա կան ինք նու թե ան կրող նե րին «դարձ նում էր» ադր
բե ջա նա կան էթ նո սի պատ րի ոտ եւ դրա կա յաց ման առանց քա յին դե րա կա տար 
եւ, շրջան ցե լով Ադր բե ջա նի կով կա սա լե զու սուն նի նե րին՝ «ադ բե ջան ցի ներ» 
քա ղա ցի ա կան ինք նու թիւ նը վե րա ծում էր Այսր կով կա սի թրքա խօս շի ա նե րի 
էթ նա նուան: Պե տու թիւ նը նոր էր կո չուել «Ադր բե ջան», «ադր բե ջան ցի» բա ռը 
դե ռեւս ձե ւա վո րուած էթ նի կա կան հաս ցե ա կա նու թիւն չու ներ եւ թւում է՝ «ադր
բե ջան ցի ներ» պէտք է լի նե ին այդ պե տու թե ան բո լոր քա ղա քա ցի նե րը: Բայց 
«ադր բե ջան ցի ներ» էին Այսր կով կա սի բո լոր թրքա խօս շի ա նե րը, այդ թւում՝ 
Վրաս տա նում եւ Հա յաս տա նում ապ րող նե րը, եւ էթ նի կա կան իմաս տով «ադր
բե ջան ցի ներ» չէ ին Ադր բե ջա նի տե ղաբ նիկ կով կա սա լե զու սուն նի մահ մե դա
կան եւ իրա նա լե զու շիա քա ղա քա ցի նե րը, բնա կա նա բար նա եւ Ադր բե ջա նի քա
ղա քա ցի քրիս տո նե ա նե րը:

Նո րաս տեղծ Ադր բե ջա նի Դե մոկ րա տա կան պե տու թիւ նը, սա կայն, եր
կար կե անք չու նե ցաւ, եւ եր կու տա րի անց խորհր դայ նա ցուեց՝ յա ջոր դո ղին փո

112 «Азербайджан», № 55, 8 декабря 1918, Բա քու:
113 Смит М., Память об утратах и азербайджанское общество. В сб.: Фурман Д. Е. (ред.) Азер

байджан и Россия: общества и государства. Фонд имени Андрея Сахарова, М.  [Սմիթ Մ., 
Կո րուստ նե րի յի շո ղու թիւ նը եւ ադր բե ջա նա կան հա սա րա կու թիւ նը: Ֆուր ման Դ. Ե. «Ադր
բե ջան եւ Ռու սաս տան. հա սա րա կու թիւն ներ եւ պե տու թիւն ներ» ժո ղո վա ծու: Անդ րեյ Սա
խա րո վի անուան հիմ նադ րամ, Մոս կուա], 2001, էջ 88 – 117, – http://old.sakharovcenter.ru/
publications/azrus/az_004.htm:



ԹՈՒՐՔԱԿԱՆ ԻՆՔՆՈՒԹԵԱՆ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ՓՈՐՁԸ ԽՈՐՀՐԴԱՅԻՆ ԱԴՐԲԵՋԱՆՈՒՄ 499

խան ցե լով պե տու թե ան «Ադր բե ջան» անու նը: Պաշ տօ նա պէս «թուրք» կո չուե
լը եւ նոյ նիկս բոլ շե ւիկ նե րի հա կակ րօ ա կան ար մա տա կան թուա ցող պայ քա րը 
չխան գա րեց, որ պէս զի Ադր բե ջա նում շի ա նե րը շա րու նա կեն ամ րաց նել իրենց 
դիր քե րը եւ նոյ նիսկ շի աեա կան ինք նու թե ան Աշու րա յի ծե սե րը: Դրանք հատ
կա պէս ակ տիվ էին Նա րի ման Նա րի մա նո վի իշ խա նու թե ան շրջա նում114, որի 
գոր ծու նե ու թիւ նը փոքր ինչ յե տոյ պի տի որա կուէր որ պէս «ազ գա յին շե ղում»:

Բայց, ին չը տուե ալ դէպ քում խիստ յատ կան շա կան է, Կով կա սի թիւր քա
լե զու նե րը, չհաս ցե լով ինք նա հաս տա տուել «ադր բե ջան ցի» էթ նա նու նով, նոր՝ 
«թուրք» էթ նա նուն ստա ցան եւ փաս տա ցի ճա նա չուե ցին ար դէն «թուրք» անու
նով: Հաս կա նա լի է, որ սա, լի նե լով շի ա նե րի ընտ րու թիւ նը, փաս տա ցի բոլ շե
ւիկ նե րի քա ղա քա կան որո շումն էր, եւ այդ անու նը բնակ չու թե ան մէջ, աւան
դոյ թի հա մա ձայն, հա յե րից զատ որևէ խմբի կող մից չէր օգ տա գործ ւում, բայց 
պաշ տօ նա կան փաս տաթղ թե րը լրաց նե լիս «ազ գու թե ան» դի մաց ար դէն գրւում 
էր «թուրք»: ԽՍՀՄ առա ջին՝ 1926 թ. մար դա հա մա րը առա ջին ան գամ ար ձա
նագ րում է «թուրք» էթ նա նու նը եւ, հի մայ էլ «թուրք» էթա նուա նը յա ւակ նող 
Թուր քի ա յի հան րա պե տու թե ան թուր քե րից տար բե րա կե լու հա մար մար դա հա
մա րի վի ճա կագ րու թե ան մեջ լրա ցու ցիչ տող է մտցւում՝ «օս մա նե ան թուրք»: 
Դժուար է հաս կա նալ, թէ 1926ին մար դա հա մարն իրա կա նաց նող նե րը ինչ պէս 
են կողմ նո րո շուել՝ ում գրան ցել «թուրք» սյո նե ա կում, բայց ար դիւն քում ստա
ցուել է, որ 1886 թ. ողջ Այսր կով կա սում 1.139.977 թիւ կազ մած «Կով կա սե ան կամ 
Ադեր բէյ ջա նա կան թա թար նե րը» 1926 թ. Ադր բե ջա նի, Վրաս տա նի եւ Հա յաս
տա նի խորհր դա յին հան րա պե տու թիւն նե րում, չհա շուած Դաղս տա նը, «թուրք» 
էթ նա նու նով գրան ցել են 1.652.768 մարդ, որից 1.437.977ը՝ Ադր բե ջա նում: Սա 
Կով կա սի հա մար շատ մեծ «աճ» է, առա ւել զար մա նա լի, որ 1919 – 1920 թթ. թիւր
քա լե զու քա րոզ չու թիւնն անընդ հատ գրել եւ խո օ սել է հա յե րի կող մից իբ րեւ թէ 
հա րիւ րա ւոր «մահ մե դա կան գիւ ղե րի» բնակ չու թե ան ոչն չաց ման, հա զա րա ւոր 
կո տո րուած մահ մե դա կան նե րի մա սին: Ու շագ րաւ է նա եւ, որ 1926ի մար դա հա
մա րը «օս մա նե ան թուրք» եւ «թա թար» ինք նու թիւն նե րով գրան ցել է շատ քիչ 
մարդ, ընդ որում տա րօ րի նակ է թւում, բայց Ադր բե ջա նում Օս մա նե ան թուր քե
րը աւե լի քան 11 ան գամ պա կաս են գրան ցուած, քան Վրաս տա նում, եւ 4.5 ան
գամ պա կաս՝ քան Հա յաս տա նում (տես ստորեւ աղյո սա կը):

ԽՍՀՄ քա ղա քա կան որոշ մամբ հայտ նուած «թուրք» էթ նա նունն ինչ պէս 
1920 թ. մի ան գա մից «հայտ նուեց», այդ պէս էլ նոյն պէս քա ղա քա կան որոշ մամբ 
1937 թ. մի ան գա մից «ան հե տա ցաւ», եւ 1939 թ. ԽՍՀՄ մար դա հա մա րում նրան 
փո խա րի նեց «ադր բե ջան ցի» էթ նա նու նը: 13 տա րի նե րի ըն թաց քում, հի մայ էլ 
«թուրք»ից «ադր բե ջան ցի» անց ման շրջա նում, կտրուկ, 536.656 մար դով աւե լա
ցել է նրանց թի ւը՝ 1.652.768 թուր քից դառ նա լով 2.189.424 ադր բե ջան ցի:

114 Баберовски Й.  Враг есть везде, էջ 269. Вып. 6: Наличное население обоего пола..., էջ 4453:
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Աղյո սակ. «Թուր քե րը», «ադր բե ջան ցի նե րը», «օս մա նե ան թուր քե րը» եւ 
«թա թար նե րը» 1926 թ» ԽՍՀՄ մար դա հա մա րի նյո թե րում

Ադր բե ջան ցի Թուրք Օս մա նե ան թուրք Թա թար

1926 Ադր բե ջան115  – 1.437.977 335, որից 190ը՝ 
գիւ ղաբ նակ

9.948, որից 415
ը՝ գիւ ղաբ նակ

Որից՝ Լեռ նա յյին 
Ղա րա բա ղի ինք
նա ւար մարզ116

– 12.592 – 6

Որից՝ Նա խի ջե ւա
նի ինք նա ւար հան
րա պե տու թիւն117

 – 88.433 16 17

Վրաս տան118  – 137.921 3.810, որից 1806ը՝ 
Աջա րի ա յում, 1115ը՝ 

Աբ խա զի ա յում 

358

Հա յաս տան119  – 76.870 1.516,  որից 1.506ը՝ 
գիւ ղաբ նակ

27, որից 13ը՝ 
քա ղա քա բնակ

1939 Ադր բե ջան120 1.870.471  – 600 27.591

Վրաս տան121 188.058  4.950 7.504

Հա յաս տան122 130.896  18 324
115  116  117  118  119  120  121  122

Ու շագ րաւ է, որ ըստ 1926ի մար դա հա մա րի նյո թե րի Այսր կով կա սի երեք 
հան րա պե տու թիւն նե րում մինչ այդ որ պէս լեզ վի անուն հա մա րեա չօգ տա գոր
ծուող «թուր քե րէ նը» մայ րե նի լե զու է «հա մա րել» ամ բողջ 1.697.464 մարդ123, 

115  ԽՍՀՄ 1926 թ. մար դա հա մա րը: Ազ գա յին կազմն ըստ հան րա պե տու թիւն նե րի: Ադր բե
ջան: http://www.demoscope.ru/weekly/ssp/sng_nac_26.php?reg=2275: 

116 ԽՍՀՄ 1926 թ. մար դա հա մա րը: Ազ գա յին կազմն ըստ հան րա պե տու թիւն նե րի: Լեռ նա
յին Ղա րա բա ղի ինք նա ւար մարզ, –  http://www.demoscope.ru/weekly/ssp/sng_nac_26.
php?reg=2304:

117 ԽՍՀՄ 1926 թ. մար դա հա մա րը: Ազ գա յին կազմն ըստ հան րա պե տու թիւն նե րի: Նա խի
ջե ւա նի ինք նա ւար հան րա պե տու թիւն, –  http://www.demoscope.ru/weekly/ssp/sng_nac_26.
php?reg=2294:

118 ԽՍՀՄ 1926 թ. մար դա հա մա րը: Ազ գա յին կազմն ըստ հան րա պե տու թիւն նե րի: Վրաս
տան, –  http://www.demoscope.ru/weekly/ssp/sng_nac_26.php?reg=2330:

119 ԽՍՀՄ 1926 թ. մար դա հա մա րը: Ազ գա յին կազմն ըստ հան րա պե տու թիւն նե րի: Հա յաս
տան, –  http://www.demoscope.ru/weekly/ssp/sng_nac_26.php?reg=2314:

120 ԽՍՀՄ 1939 թ. մար դա հա մա րը: Ազ գա յին կազմն ըստ հան րա պե տու թիւն նե րի: Ադր բե
ջան, – http://www.demoscope.ru/weekly/ssp/sng_nac_39.php?reg=5:

121 ԽՍՀՄ 1939 թ. մար դա հա մա րը: Ազ գա յին կազմն ըստ հան րա պե տու թիւն նե րի: Վրաս
տան, –  http://www.demoscope.ru/weekly/ssp/sng_nac_39.php?reg=4:

122 ԽՍՀՄ 1939 թ. մար դա հա մա րը: Ազ գա յին կազմն ըստ հան րա պե տու թիւն նե րի: Հա յաս
տան, –  http://www.demoscope.ru/weekly/ssp/sng_nac_39.php?reg=6:

123 Всесоюзная перепись населения 17 декабря 1926 г. : краткие сводки: Вып. 4 : Народность и 
родной язык населения СССР. Издание ЦСУ СССР, Москва [1926 թ. դեկ տեմ բե րի 17ի ԽՍՀՄ 
մար դա հա մար, յա մա ռօտ ամ փո փում ներ. Հա տոր 4. ԽՍՀՄ բնակ չու թե ան ազ գու թիւ
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44.696 մարդ աւե լի, քան «թուր քերն» էին: Պարզ է, որ ինք նու թիւն նե րի քա ղա
քա կան կա ռուց ման այս բարդ շրջա նում ան ձի ինք նու թե ան որո շու մը որևէ կապ 
չու նէր ան ձի ինք նըն կալ ման եւ ինք նա նոյ նա կա նաց ման հետ, նրա փո խա րէն 
այդ որո շու մը կա յաց ւում էր քա ղա քա կան մար մին նե րում: Վեր լու ծու թիւն նե րում 
այս հաս կա ցու թիւն նե րի եւ այս կար գի թուե րի մա սին աւե լի շատ պէտք է քննար
կէլ քա ղա քա կան տրա մա բա նու թիւ նը, քան՝ էթ նո կիր նե րի ինք նու թիւն նե րը124: 
Մի ան գա մայն տրա մա բա նա կան է, որ «գի տու թիւ նը» սկսում է հիմ նա ւո րել քա
ղա քա կան որո շու մը՝ ձու լում նե րի անհ րա ժեշ տու թիւնն ու նպա տա կա հար մա
րու թիւ նը: Այդ կար գի յաս տա տում նե րից մէկն էր Վ. Խու դա դո վի «Խորհր դա
յին Ադր բե ջան» յօ դուա ծը. «Ողջ արե ւել քում թուր քե րը զար մա նա լի հմտու թիւն 
ու նէն տե ղաբ նիկ (туземный) ժո ղուուրդ նե րին ձու լե լու... Թուր քա կան ձու լու մը 
տե ղի է ու նէ նում հենց մեր աչ քի առաջ, եւ մօտ է այն օրը, երբ Այսր կով կա սե ան 
Ադր բե ջա նում բնա կուող մի շարք ազ գու թիւն նե րից մի այն յի շո ղու թիւն կմնա: 
Այդ ձու լու մը կա րող է շա հէլ թուր քե րէն պե տա կան լե զուով ան կախ Ադր բե ջա
նի Հան րա պե տու թե ան ստեղ ծու մով: Այս պի սով այս պա հին Արե ւե լե ան Այսր
կով կա սում ստեղծ ւում է տար բեր էթ նի կա կան մի ա ւոր նե րից բաղ կա ցած նոր 
մի աս նա կան ազ գու թիւն՝ մէկ ընդ հա նուր թիւր քա կան լե զուով»125: Սկզբից եւէթ 
խօս քը գնում էր ոչ թէ քա ղա քա ցի ու թե ան, այլ ձուլ ման մա սին:

Խորհր դա յին Ադր բե ջա նի՝ բոլ շե ւիկ նե րի կող մից թե լադ րուած էթ նի կա
կան ճար տա րա պե տու թիւ նը դժուար էր ին տեգր ւում ոչ մի այն հա սա րա կա կան, 
քա ղա քա ցի ա կան, այլ նա եւ պաշ տօ նա կան մի ջա ւայ րում: Նոյ նիսկ այն պի սի 
պաշ տօ նա կան մար մին, ինչ պէս ԽՍՀՄում պատ ժիչ Ար տա կարգ Յանձ նա ժո
ղովն էր, 1926ից՝ Պե տա կան Քա ղա քա կան Վար չու թիւ նը, յաճախ դժուա րա
նում էր ձեր բա կա լուած նե րի անձ նա կան գոր ծե րը լրաց նե լիս «ազ գու թիւ նը» 
պա հան ջող սյո նե ա կում լրաց նել պաշ տօ նա պէս «թուրք» յայ տա րա րուած ձեր
բա կա լուած նե րի ազ գա յին ինք նու թիւ նը: Նյո թե րին ծա նոթ չլի նե լով դժուար 
է ասել, թէ ինչ պէս էր վի ճակն Ադր բե ջա նում, բայց Հա յաս տա նում, օրի նակ, 
մին չեւ 1936 թ. նե րա ռե ալ այդ սիւ նե ա կը լրաց նե լիս օգ տա գոր ծուել են տար բեր 
բա ռեր՝ «մու սուլ ման», «թուրք», «թուրքմու սուլ ման»: Օրի նակ, 1923ին «թուր
քի ա յից մաք սա նեն գու թե ամբ զբա ղուե լու» մե ղադ րան քով ձեր բա կա լուած, 
ծա գու մով Էջ մի ած նից Մուս տա ֆա եւ Կա դըմ Ջաբ րա յիլ Օղ լիի եւ Մուս տա ֆա

նը եւ մայ րե նի լե զուն: ԽՍՀՄ Վի ճա կագ րա կան Կենտ րօ նա կան վար չու թիւն, Մոս կուա], 
1928, էջ 37(http://elib.shpl.ru/ru/nodes/16537vyp4narodnostirodnoyyazyknaseleniyasssr
1928#mode/inspect/page/73/zoom/6) (Վեր ջին այ ցե լու թիւ նը՝ 02. 12. 2018):

124 Харатян Грануш. Официальные этнодемографические показатели в Азербайджане в 
контексте поиска и кризиса идентичности азербайджанцев. Москва, издательство «Центр
издат», [Խա ռա տե ան Հ., Ադր բե ջա նի էթ նաժո ղովր դագ րա կան պաշ տօ նա կան ցու ցա նիշ
նե րը ադր բե ջան ցի նե րի ինք նու թե ան փնտրտու քի եւ ճգնա ժա մի հա մա տեքս տում «Ցենտ
րիզ դատ», Մոս կուա], 2015, էջ 6 – 50:

125 Худадов В., Советский Азербайджан//«Новый Восток», Номер 3, 1923 [Խու դա դով Վ. 
Խորհր դա յին Ադր բե ջան//«Նոր Արե ւելք», թիւ 3, 1923], էջ 171:
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եւ Խա լի լի անձ նա կան գոր ծում ազ գու թե ան դի մաց գրուած է «մու սուլ ման»126: 
Ազ գու թե ան դի մաց «մու սուլ ման» է գրուած նա եւ 1925ին ձեր բա կա լուած Ալի 
Քեր բա լա յի անձ նա կան գոր ծում127, 1925ին «Թուր քի ա յից անօ րի նա կան ճա նա
պար հով ԽՍՀՄ անց նե լու եւ զի նուած մաք սա նենգ ներ բե րե լու» մե ղադ րան քով 
ձեր բա կա լուած Մուս տա ֆա եւ ըն տա նի քի չորս ան դամ նե րի գոր ծում128 1927ին 
ձեր բա կա լուած Իմ րան Իս մա յիլ Օղ լիի, Մա մեդ Հա սա նի, ԱլիԿու լիի, Մա մեդ 
Շա ֆիի անձ նա կան գոր ծե րում129, Մու սա եւ Ալիի գոր ծում130, 1931ին «թուր քա կան 
յա կա յե ղա փո խա կան կազ մա կեր պու թե ան ան դամ» մե ղադ րան քով ձեր բա կա
լուած Սուլ թա նօւ Շեյխ Ալիի գոր ծում131 եւ այ սօ րի նակ հա րիւ րա ւոր այլ գոր ծե
րում: 1932ին «Ում միե Ջա նա տի» կազ մա կեր պու թե ան ան դա մու թե ան եւ հա կա
հե ղա փո խա կան ապս տամ բու թե ան մե ղադ րան քով ձեր բա կա լուած Աբ դու լա եւ 
Քա լա յի, Ալի եւ Մա միի, Իս մա ի լով Թա լի շի, Մահ մե դով Այու բի, Իբ րա հի մով Կա
սու մի, Նա մա զով Ղահ րա մա նի անձ նա կան գոր ծե րում «ազ գու թե ան» դի մաց 
գրուած է «մու սուլ ման», նոյն գոր ծով դա տուող Մա մե դով Կի յա սի «ազ գու թե
ան» դի մաց՝ «թուրք»132:

Քիչ չեն նա եւ «ազ գու թե ան» դի մաց «թուրք» կամ «թյուրք» գրան ցում նե
րը: Դրան ցից են, օրի նակ, 1930ին «յա կա յե ղա փո խա կան, ընդ հա տա կեա թուր
քա կան կազ մա կեր պու թե ան ան դա մու թե ան» մե ղադ րան քով ձեր բա կա լուած 
յոթ ան ձինք133, 1932ին «բան դի տիզմ» մե ղադ րան քով ձեր բա կա լուած Գա րի բօւ 
Խու դա վեր դի Սա տիլ մա շը134, 1929ին «բան դի տիզմ» մե ղադ րան քով ձեր բա կա
լուած Նօւրռւզ Մկրտի չի Նօւ րուզ լուն135: «Թուրք», Ալաշ րաֆ Հա ջի Իս մա իլ Օղ լին 
1925ին ձեր բա կա լուել է սահ մանը անօ րի նա կան անց նե լու մե ղադ րան քով136, 9ը 
«թուր քեր» 1929ին ձեր բա կա լուել են «սպա նու թե ան» մե ղադ րան քով137: 1931ին 
ահա բեկ չա կան գոր ծո ղու թե ան մե ղադ րա քով ձեր բա կա լուել է Ալեք սանդ րա պօ
լում ծնուած «թուրք» Ասա դի Վա լի Օղ լին138: 1931ին յա կա յե ղա փո խա կան ապս
տամ բա կան «Թաջ» կազ մա կեր պու թե ան ան դա մու թե ան մե ղադ րան քով ձեր

126 Հա յաս տա նի Ազ գա յին Ար խի ու (այ սու հետ՝ ՀԱԱ), Ֆ. 1191, Ց. 8, Գ. 2061:
127 ՀԱԱ, Ֆ. 1191, Ց. 3, Գ. 829,830:
128 ՀԱԱ, Ֆ. 1191, Ց. 8, Գ. 2060:
129 ՀԱԱ, Ֆ. 1191, Ց.  8, Գ. 2057:
130 ՀԱԱ, Ֆ. 1191, Ց. 13, Գ. 522:
131 ՀԱԱ, Ֆ. 1191, Ց. 15, Գ. 1866, 1867:
132 ՀԱԱ, Ֆ. 1191, Ց. 15, Գ. 1897, 1898:
133 ՀԱԱ, Ֆ. 1191, Ց. 13, Գ. 316:
134 ՀԱԱ, Ֆ. 1191, Ց. 18, Գ. 1158:
135 ՀԱԱ, Ֆ. 1191, Ց. 18, Գ. 1158:
136 ՀԱԱ, Ֆ. 1191, Ց. 28, Գ. 25:
137 ՀԱԱ, Ֆ. 1191, Ց. 18, Գ. 38:
138 ՀԱԱ, Ֆ. 1191, Ց. 18, Գ. 22, 123:
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բա կալ ւել են 6 հա յեր եւ 35 «թուր քեր»139: 1932ին «թուրք» Բա լա Ահ մեդ Քյա րիմ 
Օղ լին ձեր բա կա լուել է «թուր քա կան յա կա յե ղա փո խա կան կազ մա կեր պու թե ան 
ան դամ, Թուր քիա տե ղա փո խուե լու քա րոզ չու թե ան» մե ղադ րան քով140: 1932ին 
Ալի եւ ազ գա նու նով 7 «թուր քեր» ձեր բա կա լուել են «Թուր քիա տե ղա փո խուե լու 
քա րոզ չու թե ան» մե ղադ րան քով141: 1931ին «թուր քա կան յա կա յե ղա փո խա կան 
կազ մա կեր պու թե ան» ան դա մու թե ան մե ղադ րան քով ձեր բա կա լուած մի խմբի 6 
մար դու «ազ գու թե ան» դի մաց գրուած է «թուրք», 6ի դի մաց՝ «մու սուլ ման», 1ի 
դի մաց՝ «թա թար», 2ի դի մաց՝ «ռուս»142, իսկ մէկ այլ խմբա յին գոր ծում «մու սա
ւա թա կան յա կա յե ղա փո խա կան կազ մա կեր պու թե ան ան դամ» մե ղադ րան քով 
ձեր բա կա լուած նե րից 14ի «ազ գու թե ան» դի մաց գրուած է «թուրք», 4ի դի մաց՝ 
«մու սուլ ման», բո լորն էլ՝ Հա յաս տա նում ծնուծ ներ143:

Կան դէպ քեր, երբ ձեր բա կա լուած եղ բայր նե րից մէ կի ազ գու թե ան դի
մաց գրուած է «թուրք», մյո սի դի մաց՝ «մու սուլ ման»: Օրի նակ, Բա յա զե տի Մազ
րա գիւ ղից Վա լի եւ Քա րա քա ջը «թուրք» էր, Վա լի եւ Բախ տա րը եւ Հա սա նը՝ 
«մու սուլ ման»144:

Եր բեմներ բեմն «ազ գու թե ան» դի մաց հան դի պում է նա եւ «շիամու սալ
ման» ձե ւա կեր պու մը, օրի նակ՝ 1925թ. ձեր բա կա լուած Հու սե յին Հա սան Օղ լին, 
Ահ մադ Ալի Հա սան Օղ լին, Հու սե յին Մա շա դի Մու համ մե դը, ծնուած Հա յաս տա
նի տա րած քում, ազ գու թե ամբ «շիա մուսլ ման» էին145: Չի բա ցառ ւում, որ այս, 
դա տե լով Հու սե յին, Հա սան, Ալի անուն նե րից ըստ երե ւոյ թին մո լե ռանդ շի ա
ներն իրենք են պնդել իրենց ազ գու թիւ նը գրան ցել որ պէս «շիա մու սուլ ման»: 
Հան դի պում է նա եւ «թուրքմու սուլ ման» ձե ւա կեր պու մը: Օրի նակ, 1928ին որ պէս 
«սո ցի ա լա պէս վնա սա կար» ձեր բա կա լուել է Պարս կաս տա նից եկած «թուրք
մու սուլ ման» Աբ դուլԱսադ Խա դի Օղ լին146: Բայց ահա 1929ին ձեր բա կա լուած 
Իսա Ալի Օղ լին նոյն պէս ազ գու թե ամբ «թուրքմու սուլ ման» էր, մի այն թէ նա 
ծնուել էր Հա յաս տա նում եւ ԽՍՀՄ քա ղա քա ցի էր147: Ազ գու թե ամբ «մու սուլ ման
ներ» կա յին ինչ պէս Հա յաս տա նի տա րած քում ծնուած եւ ԽՍՀՄ քա ղա քա ցի 
հան դի սա ցող ան ձանց մէջ, այդ պէս էլ՝ Թուր քի ա յում կամ Իրա նում ծնուած, այդ 
երկ րե րի քա ղա քա ցի եւ Հա յաս տա նում այս կամ գոր ծով ձեր բա կա լուած նե րի: 
Այս պէս, ազ գու թե ամբ «մու սուլ ման» էր 1925ին Հա յաս տա նում ձեր բա կա լուած 
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Թուր քի ա յի քա ղա քա ցի Ալի Աբ դուլ լա Օղ լին148: Կան նա եւ «թա թար ներ», ինչ
պէս, օրի նակ, Միր Ջա ֆար Հա ջի Միր Աբ դու լա Օղ լին, ով եր կու քա ղա քա ցի ու
թիւն ու ներ՝ Թուր քի ա յի եւ Ռու սաս տա նի, մե ղադր ւում էր սահ մանն ապօ րի նի 
անց նե լում, ազ գու թե ան դի մաց գրուած է «թա թար»149:

Ազ գու թե ան դի մաց «մու սուլ ման» եւ «թուրք» ինք նու թիւն նե րը նուա
զում են 1936 թ. ձեր բա կա լուած նե րի գոր ծե րում, երե ւան է գա լիս «ադր բե ջան
ցի» գրան ցու մը, ընդ որում նախ՝ «թուրքադր բե ջան ցի»ն, ապա, 1937 թ. սկսած, 
ԽՍՀՄ քա ղա քա ցի ու թե ան դէպ քե րում ար դէն յա մա տա րած «ադր բե ջան ցի» 
ինք նու թիւ նը: Քննչա կան գոր ծե րից մեզ հան դի պած «թուրքադր բե ջան ցի» 
«ազ գու թե ան» տաս դէպ քե րից ու թը «ահա բեկ չա կան կազ մա կա եր պու թե ան 
ան դամ» մե ղադ րան քով 1936ին ձեր բա կա լուած Հա յաս տա նում ծնուած ԽՍՀՄ 
քա ղա քա ցի ներ են150, եր կու սը՝ Հա յաս տա նում ծնուած, բայց Թուր քի ա յում ապ
րող եւ Թուր քի ա յի քա ղա քա ցի ներ են, ձեր բա կա լուած 1937ին, մե ղադ րան քը՝ 
«լրտե սու թիւն»151: Այս տաս գոր ծե րը վկա յում են, որ 1936 – 37 թթ. ՆԳԺԿ քննիչ
նե րը դե ռեւս յստակ չէ ին պատ կե րաց նում «ադր բե ջան ցի» ինք նու թե ան քա ղա
քա կան պա տուե րի հաս ցե ա կա նու թիւ նը:

Այս կար գի տար բեր գոր ծե րի հա մե մա տու թիւ նը ցոյց է տա լիս, որ 
գրան ցուած «մու սուլ ման» կամ «թուրք» ինք նու թիւն նե րը կապ չու նէ ին մար դու 
ծնուած վայ րի («մու սուլ ման» եւ «թուրք» «ազ գու թիւն նե րով» ձե բա կա լուած նե
րի բա ցար ձակ մե ծա մաս նու թիւ նը Հա յաս տա նում ծնուած ներն են, բայց եր կու 
դէպ քում էլ կան նա եւ Թուր քի ա յում, Իրա նում, Ադր բե ջա նում ծնուած ներ), քա
ղա քա ցի ու թե ան (բա ցար ձակ մե ծա մաս նու թիւ նը ԽՍՀՄ քա ղա քա ցի ներ են, 
բայց կան նա եւ Թուր քի ա յի, Իրա նի քա ղա քա ցի ներ) եւ այլ «ար տա քին» հան
գա մանք նե րի հետ: Մի բան յստակ է՝ «մու սուլ ման» գրան ցում էին ոչ թէ որ
պէս կրօ նա կան պատ կա նե լու թիւն, այլ որ պէս ան հա տա կան ինք նու թիւն: Սրա 
պարզ ապա ցոյցն այն է, որ նախ՝ ձեր բա կա լուած մահ մե դա կան քրդե րին միշտ 
գրան ցում էին էթ նա նու նով՝ «քուրդ», երկ րորդ՝ բո լոր «մու սուլ ման նե րը» թրքա
խօս էին եւ յաճախ էլ մե ղադր ւում էին «թուր քա կան» յան ցանք նե րում: Պետք 
է են թադ րել, որ «ազ գու թիւ նը» գրան ցե լիս քննիչ ներն ուղ ղա կի հարց նում էին 
ձեր բա կա լուած նե րին եւ գրան ցում նրանց պա տաս խան նե րը: Չի բա ցառ ւում 
նա եւ, որ քննիչ նե րը գե րա դա սում էին գրան ցել պաշ տօ նա կան «թուրք» անու
նը, բայց ին քու թե ան կրող ներն իրեք եր բէմն չէ ին հա մա ձայ նուում, եւ այդ պի սի 
դէպ քե րում քննիչն ստի պուած էր լի նում գրան ցել ԽՍՀՄում ան ցան կա լի կրօ
նա կան «մու սուլ մա նը»: Կա րող էր լի նել նա եւ այլ պատ ճառ. այդ տա րի նե րին 
Ադր բե ջա նում բուռն ապս տամ բու թիւ ներ կա յին բոլ շե ւի կե ան իշ խա նու թիւն նե րի 
դէմ, որոնք յա ճախ կազ մա կերպ ւում կամ ղե կա ւար ւում էին նախ կին Օս մա նե ան 
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բա նա կից մնա ցած թուրք սպա նե րի կող մից: Ապս տամ բու թիւն նե րի հետ կա պե
րը շատ ծանր մե ղադ րանք էր եւ յաճախ ավարտ ւում էին գնդա կա հա րու թիւն
նե րով152: «Թուրք» ինք նու թիւ նը կա րող էր վա խեց նել ձեր բա կա լուած նե րին եւ 
նրանք կա րող էին գե րա դա սել «մու սուլ մա նը»: Բայց սրանք բո լորն, ըստ էու թե
ան, ըն դա մէ նը դա տո ղու թիւն ներ են, փաստն այն է, որ «մու սուլ մա նը» շի ա նե րի 
ինք նա նոյ նա կա նաց ման հիմ նա կան ձեւն էր եւ նոյ նիսկ մին չեւ այ սօր մնում է 
Ադր բե ջա նի շիա հա սա րակ գիւ ղա կան բնակ չու թե ան ինք նա նոյ նա կա նաց ման 
ար տա հայ տո ղը:

1926ի Փետ րուա րի 26 – Մար տի 5ի մի ջա կայ քում Բաք ւում տե ղի է ու նէ
նում յայտ նի Թիւր քա գի տա կան հա մա մի ու թե նա կան հա մա գու մա րը: Սրան վա
ղուց էին պատ րաստ ւում, եւ այն պի տի յստա կեց ներ ԽՍՀՄ թիւր քա կան ժո ղո
վուրդ նե րի այ բու բէն նե րի լա տի նաց ման ըն թաց քը: Լա տի նաց ման գա ղա փա րը 
պաշտ պա նել էր Լե նի նը, եւ դա յա մար ւում էր կու սակ ցա կան որո շում: Սա կայն 
բո լո րը չէ, որ հա մա ձայն էին լա տի նաց մա նը, մաս նա ւո րա պէս դէմ էին հան դես 
գա լիս Կա զա նի թա թար նե րը եւ հա մա գու մա րին մաս նակ ցում էին մեծ կազ մով: 
Հա մա գու մա րի ոգին գլխա ւո րում էր թիւր քա կան լե զու նե րում արա բա կան այ
բու բէ նը լա տի նա կա նով փո խա րի նե լու ջերմ կողմ նա կից, Ադր բե ջա նի Կենտ
գործ կո մի նա խա գահ Սա մեդ Աղա մա լի օղ լին:

Ի թիւս այլ խնդիր նե րի այս հա մա գու մա րը նշա նա ւոր էր նրա նով, որ 
այս տէղ առա ջին ան գամ բար ձա րա ձայ նուեց, որ Թուր քի ան խնդրել է «օս մա
նե ան թուր քեր» ձե ւա կերպ ման փո խա րէն օգ տա գոր ծել «անա տո լի ա կան թուր
քեր» եզ րը: Հա մա գու մա րի 9րդ՝ մար տի 2ի նիս տին նիս տը նա խա գա հող Սա
մեդ Աղա մա լի օղ լին հայ տա րա րեց, որ «Թուր քի ա յի ներ կա յա ցու ցի չը խնդրում է 
բո լո րո վին մի կողմ նե տել «օս մա նե ան թուր քեր» անու նը, որը յի շեց նում է նախ
կին բռնա պետ սուլ թան նե րին: Այ սու հե տեւ նրանք կո չուե լու են անա տո լի ա կան 
թուր քեր: Ելույթ ու նե ցող նե րին ես առա ջար կում եմ «օս մա նե ան» բա ռը չօգ տա
գոր ծել, այլ օգ տա գոր ծել «անա տո լի ա կան թուր քեր» բա ռը»153: Ամէ նայն յա վա
նա կա նու թե ամբ Մուս տա ֆա Քե մա լը փա փա գում էր «Անա տո լիա» եւ «թուրք» 
անուն նե րը բե րել նոյն հար թու թիւն եւ վե րա ձե ւա ւո րուող «Անա տո լի ա յից» ջնջել 
«յոյն», «հայ», «քուրդ», «լազ» անուն նե րը: Այ լա պէս որևէ իմաստ չու ներ Թուր
քի ա յի թուր քե րին «անա տո լի ա կան թուր քեր» անուա նել:

Ադր բե ջա նա կան թուր քե րի յա մար լա տի նա տառ այ բու բէ նը խիստ կա րե
ւոր էր Թուր քի ա յի հան րա պե տու թե ան թուր քե րի հետ մի աս նա կան ինք նու թե ան 
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Գեր մա նե րե նից թարգ մա նու թիւ նը՝ Վ. Տ. Ալ տու խով, Մոս կուա], 2010, էջ 303, 663 – 744:

153 Первый Всесоюзный Тюркологический Съезд, 26 февраля  5 марта 1926 г. (Стено гра фи
ческий отчет), «Нагыл Еви». ISBN 9952210682, Баку [Առա ջին հա մա մի ու թե ա նա կան 
թյուր  քա գի տա կան հա մա գու մար, 1926 թ. Փետր ւա րի 26Մար տի 5, Բա քու] 2011, Էջ 283, –  
(http://anl.az/new/upload/File/berpa/berpa12file.pdf) (Վեր ջին այ ցե լու թիւ նը 29. 11. 2018):
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զար գաց ման յե ռան կա րը խարս խել լե զուի եւ այ բու բէ նի մի աս նու թե ան վրայ: 
1927ին ստեղ ծուեց լա տի նա տառ թուր քե րէն այ բու բէ նի հա մա մի ու թե նա կան 
Կենտ րո նա կան Կո մի տէ, կենտ րո նը՝ Բաք ւում, Սա մեդ Աղա մա լի օղ լու ղե կա ւա
րու թե ամբ: 1930ին նա մա հա ցավ, եւ նրան փո խա րի նեց Մոս կուա յի կոն ֆե րան
սում Լեւ Կա րա խա նին փո խա րի նած Կորկ մա զո վը: Աշ խա տանք ներն ըն թա նում 
էին ողջ թա փով, դա սագր քեր էին հրա տա րակ ւում, գրքեր գրւում: Շու տով, սա
կայն, ԽՍՀՄում քա ղա քա կան իրա ւի ճա կը փո խուեց, Թուր քի ա յի հետ յա րա բե
րու թիւն նե րը գնա լով խնդրա հա րոյց էին դառ նում, եւ յեր թա կան քա ղա քա կան 
որո շումն ըն դու նուեց՝ ընդ հա տել Ադր բե ջա նում թրքա խօս նե րի թուր քա կան 
ինք նու թե ան կա ռուց ման քա ղա քա կա նու թիւ նը եւ վերսկ սել «ադր բե ջա նա կան 
ինք նու թե ան» կա ռու ցու մը: Դա յստակ երե ւում է նա եւ ՆԳԺԿ քննչա կան գոր
ծե րից: 1937 թ.ից սկսուած առ նուազն քննչա կան գոր ծե րում իս պառ դա դա րում 
են «մու սուլ ման» եւ «թուրք» գրան ցում նե րը եւ սկսուում է յա մա տա րած «ադր
բե ջան ցի»ն: Պէտք է են թադ րել, որ հրա մանն այն քան խիստ է եղել, որ այ լեւս 
տա րըն թեր ցում ներ չեն հան դի պում, 1937ից սկսած՝ ոչ մի «թուրք», ոչ մի «մու
սուլ ման», մի այն՝ «ադր բե ջան ցի»: Այն դէպ քում, երբ մին չեւ 1936 թ. նե րա ռե ալ 
«ադր բե ջան ցի» չկար: Կտրուկ ընդ հատ ւում է գի տու թե ան «թուր քա կան ան ցե ա
լի» հիմ նա ւո րում նե րի ուղ ղու թիւ նը: Հի մայ ար դէն «ադր բե ջա նա կան ան ցե ա լը», 
«էթ նա գո յա ցու մը», ադր բե ջա նա կան ինք նու թիւ նը եւ այլն պի տի բա ցատ րուէ
ին Կով կա սե ան տա րած քով: Շատ հե տաքր քիր է, որ 1939ի մար դա հա մա րում 
1926ի հա մե մատ կտրուկ, հա մա րեա 300% աւե լա նում է կով կա սա լե զու լեզ գի նե
րի թի ւը՝ 37.263 մար դուց հաս նե լով 111.666 մար դու:

Այ սու հետ Թուր քի ա յի հան րա պե տու թե ան եւ Ադր բե ջա նի հան րա պե
տու թե ան քա ղա քա կան էթ նա կա ռու ցում նե րից իւ րա քան չիւ րը զար գա նում է 
իր ու ղի ով, եր բեմն՝ նոյ նիսկ յա կոտ նեա: 1936 – 37ի ըն թաց քում յայ տա րար ւում 
է, որ լա տի նա տառ այ բու բէ նը սո ցի ալտնտե սա կան զար գաց ման հա մար ար
դիւ նա ւէտ չէ, իսկ լա տի նա տա ռով զբա ղուող թիւր քա գետ նե րի եւ քա ղա քա կան 
կողմ նա կից նե րի մեծ մա սը, ըստ վեր լու ծա բան նե րի՝ 90 տո կո սը զոհ են դառ
նում ԽՍՀՄ քա ղա քա կան բռնու թիւն նե րին154: 1939ին լա տի նա տառ այ բու բէնն 
առ յա սա րակ ար գե լուեց եւ փո խա րի նուեց ռու սա կան կի րի լե ան այ բու բէ նով 
կա ռու ցուած ադր բե ջա նա կան այ բու բէ նով: Խորհր դա յին թիւր քա գի տու թիւնն 
այ նու հե տեւ ըն կաւ քա ղա քա կան խիստ վե րահս կո ղու թե ան տակ: Այսր կով կա
սի թրքա խօ ներն ստի պուե ցին քսան տա րուա մէջ «էթ նոս» կա ռու ցե լու եր րորդ 
փորձն սկսել՝ «թա թարմու սուլ մա նից»՝ «ադր բե ջան ցի» (1918 – 1920 թթ.), «ադր
բե ջան ցուց»՝ «թուրք» (1920 – 1936 թթ.), «թուրք»ից՝ «ադր բե ջան ցի» (1936 թ.ից 
յե տոյ): Եվ դեռ առ ջե ւում՝ 1988 – 1990ական նե րին ինք նու թե ան ձե ւա ւոր ման եր

154 Ашнин Ф. Д., Алпатов В. М., Насилов Д. М., Репрессированная тюркология. Москва, «Вос
точ ная литература» РАН, [Աշ նին Ֆ. Դ., Ալ պա տով Վ. Մ., Նա սի լով Դ. Մ. Բռնաճն շուած 
Թիւր քա գի տու թիւն, «Ռու սաս տա նե ան գի տու թիւն նե րի Ակա դե մի ա յի Արե ւե լե ան գրա կա
նու թիւն», Մոս կուա], ISBN 5 – 02 – 018338 – 5, 2002, 296 էջ:
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րորդ փորձն էր սպաս ւում, ին չը շա րու նա կուում է մին չեւ այ սօր՝ հաս կա նա լու, 
«թո՞ւրք» թէ, այ նուա մէ նայ նիվ, «ադր բե ջան ցի»:

Այս պէս թէ այն պէս, 20րդ դա րասկզ բին հա սու նա ցել էին այն պայ ման
նե րը, որոք, ըստ երե ւոյ թին անհ րա ժեշտ են որո շա կի հա ւա քա կան ինք նու թե ան 
հա սած սո ցի ա լա կան խմբին, տուե ալ դէպ քում Այսր կով կա սի շիա թրքա խօս նե
րին «հայտ նա բե րե լու» եւ հաս տա տե լու իրենց էթ նի կու թիւ նը եւ ձե ւա կեր պէ լու 
այդ էթ նի կու թե ան ինք նու թե ան ատա հայտ ման ձե ւե րը, էթ նա նու նը, ան ցե ա լի, 
ներ կա յի եւ ապա գա յի ու րուագ ծե րը: Սա հա մա պա տաս խա նում է Մի րոս լավ 
Խրո խի այն ձե ւա կերպ մա նը, որ «ին տե լեկ տուալ նե րը կա րող են ազ գա յին հա
մախմ բե րի «գիւ տեր անել» ա՛յն դէպ քե րում, երբ ար դէն գո յու թիւն ու նէն ազ գե րի 
ձե ւա ւոր ման օբյեկ տիվ նա խադ րե ալ ներ»155: 20րդ դա րասկզ բին Այսր կով կա սի 
շիա թրքա խօս ներն օբյեկ տի վո րեն հա սու նա ցել էին որ պէս ազգ ձե ւա վո րուե
լու, եւ «ազ գա յին բո վան դա կու թիւ նը» լցնե լու փնտրտու քը թե լադր ւում էր ազ
գա գո յաց ման սե փա կան պատ կե րա ցում նե րով, ըն թա ցիկ քա ղա քա կան իրա ւի
ճա կով, հա սա րա կա կանմշա կու թա յին զար գա ցում նե րով, դրանց եթար կուե լու, 
հար մա րուե լու կամ հա կադր վե լու ու ղի նե րի ընտ րու թե ամբ եւլն.:

Մու սուլ մանադր բե ջան ցիթուրքադր բե ջան ցի հա ւա քա կա նու թե ան ինք
նու թիւն նե րի բո վան դա կու թե ան կա ռուց ման շղթա յում այս գրքի հիմ նա կան 
հար ցադր ման իմաս տով կա րե ւոր է թւում վա ւե րաց նել, որ թւար կուած բո լոր 
դէպ քե րում օգ տա գոր ծուել է հա յե րի հան դէպ ատե լու թե ան գոր ծօ նը՝ այդ ատե
լու թե ան նոր չա փա բա ժին ներդ նե լով: Նրանց էթ նի կա կան ինք նու թե ան չկա
յա ցուա ծու թիւ նը բա ցատ րուել է խան գա րող հայ կա կան ազ գայ նա կա նու թե
ամբ, հայ կա կան ինք նու թե ան կա յա ցուա ծու թե ամբ, հայ կա կան քա ղա քա կան 
կողմ նո րո շում նե րով, նոյ նիկս՝ Այս րով կա սում հա յե րի սոս կա կան գո յու թե ան 
հան գա ման քով: 1918 թ., օգ տա գոր ծե լով Բաք վի բոլ շե ւի կե ան կո մու նա յի հետ 
Մարտ ամ սին Բա քուի շի ա նե րի բա խում նե րի հե տե ւան քով սկսուած հայթա
թա րա կան/թուր քա կան կռիւ նե րը, Մա մեդ Ռա սուլ զա դէի կող մից Աշու րա յի ող
բի արա րո ղու թիւն նե րին հան րայ նո րեն տրուել է հա յե րի կող մից սպա նուած 
շի ա նե րին թշնա մի հա յե րի զոհ հա մա րե լու գա ղա փա րը՝ ներշն չե լով Հու սե յի նի 
կեր պա րում տես նել անար դա րու թե ան զո հին՝ յի շե լով ար դա րու թե ան ձգտե լու 
ու ղին: Բա քուի շի ա նե րը Աշու րա յին ի դեմս Հու սե յի նի մա հուան ող բի՝ ող բում 
են հա յե րի կող մից սպա նուած իրենց զո հե րի հա մար: Ար դա րու թե ան հաս նե լու 
ու ղին թշնա մուն պատ ժե լու առա քե լու թիւնն է: Ըստ Մայքլ Սմի թի, դա հնա րա

155 Хрох Мирослав., От национальных движений к полностью сформировавшейся нации: 
процесс строительства наций в Европе//Нации и национализм / Б. Андерсон, О. Бауэр, 
М. Хрох и др; Пер с англ. и нем. Л. Е. Переяславцевой, М. С. Панина, М. Б. Гнедовского. М.: 
«Праксис», 2002 (Серия «Новая наука политики»). [Խրոխ Մի րոս լավ, Ազ գա յին շար ժում
նե րից դէ պի լի ա կա տար ձե ւա ուո րուած ազգ. Ազ գե րի կա ռուց ման գոր ծըն թա ցը Եւ րո պա
յում//Ազ գեր եւ ազ գայ նա կա նու թիւն/Բ. Ան դեր սոն, Օ. Բա ուէր, Մ. Խրոխ եւ այլք: անգ լե
րե է նից եւ գեր մա նե րէ նից թար գա մա նու թիւ նը Լ. Ե. Պե րե յաս լաւ ցե ւի, Մ. Ս. Պա նի ա նի, 
Մ. Բ. Գնե դովս կու: Մոս կուա, «Պրակ սիս», 2002],ISBN 5 – 901574 – 07 – 9, էջ 122:
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ւո րու թիւն է ստեղ ծել «ադր բե ջա նա կան ազ գա յին ինք նու թե ան ող բեր գա կա նու
թե ան», ող բեր գու թե ան հա մար մե ղա ւո րի ձե ւա կերպ ման, եւ «ող բեր գա կա նու
թե ան» մի ջո ցով՝ ազ գա յին ինք նու թե ան հաս նե լու հա մար: 1918ին Այսր կով կա սի 
շի ա նե րի «ազ գա յին ինք նու թիւն» դե ռեւս չկար, փո խա րէ նը յայ տա րա ուել էր 
շի ա նե րի վի րա ւո րուած «ող բեր գա կան ինք նու թե ան» թե զը: Շի ա նե րի «ող բեր
գա կան ինք նու թիւ նը», թւում է, պի տի հա գուրդ ստա նար նոյն տա րուա՝ 1918ի 
Սեպ տեմ բե րի 15ին սկսուած Բա քուի հա յե րի սոս կա լի կո տո րած նե րով, բայց 
եթէ դրա նով աւար տուեր՝ «ազ գա յին ող բեր գա կան ինք նու թիւ նը» կա րող էր 
չկա յա նալ, կամ այդ պէս էր ըն կալ վում Այսր կով կա սի թրքա խօս նե րի քա ղա քա
կան առաջ նորդ նե րի կող մից: Ուս տի նրանց անհ րա ժեշտ էր թւում Աշու րա յի 
պար բե րա կան ամէ նա մեա ծե սե րը վեր ածել ազ գա յին ինք նու թե ան կա յաց ման 
իւ րա հա տուկ նուի րա գործ ման ծե սե րի իմաս տի: Ար դիւն քում ընդ հա նուր շիա
մու սուլ մա նա կան զո հի հա մար կա տա րուաղ ողբծե սը վեր է ած ւում շիաթուրք
ադր բե ջա նա կան ազ գա յինէթ նի կա կան զո հե րի շա րու նա կա կան ողբծե սի: 
Ամէն տա րի Աշու րա յի ող բի արա րո ղու թիւ նը կրկնե լով՝ Ադր բե ջա նի շի ա նե րը 
պի տի յի շէ ին, որ իրենք ող բում են 1918ի Մարտ ամ սին հա յե րի դէմ կռիւ նե րում 
զո հուած շի ա նե րին: Տուե ալ դէպ քում հա յե րի իւ րա քան չիւր մու սուլ ման զոհ Հու
սե յինն է: Հա յե րի դէմ իւ րա քան չիւր հաղ թա նակ՝ Հու սե յի նի պայ քա րին օժան
դա կու թիւն եւ ար դա րու թե ան վե րա կանգ նում է: Եթէ հա յե րին մեկ, եր կու, երեք 
ան գամ «դաս տա լով»՝ ջար դե լով այն հա գուրդ ստա նար՝ պի տի ընդ հա տուեր 
այդ նուի րա գործ ման ծե սե րը «շիաթուր քա կան» կամ «շիաադր բե ջա նա կան» 
ազ գա յին ինք նու թե ան ձե ւա վոր մա նը ծա ռա յեց նե լու գոր ծըն թա ցը:

Չծա ւա լուե լով՝ անհ րա ժեշտ է թւում ավե լաց նել, որ Այսր կով կա սի շիա 
մու սուլ ման նե րի թուր քա կան ինք նու թե ան կա յաց ման խթան ման գոր ծում ան
շուշտ էա կան էր նա եւ 19րդ դա րա ւեր ջից թե ւա ծող պան թուր քիզ մի, Թուր քի
ա յում թուր քա կան ինք նու թե ան կա յաց ման գոր ծում հայ կա կան ատե լու թե ան 
ներդր ման, Այսր կով կա սում տե ղի ու նե ած հայթուր քա կան ընդ հա րում նե րի, 
կռիվ նե րի, Հա յոց Ցե ղաս պա նու թե ան եւ հա յե րի մէջ ամ րա ցած թուր քա կան 
ատե լու թե ան գոր ծօն նե րը, որոնք եթէ նոյ նիսկ գե րա կա չլի նե ին, բո լոր դէպ քե
րում այս կամ այն կերպ ազ դել են նրանց էթ նի կա կան կա յաց ման ըն թաց քի եւ 
բո վան դա կու թե ան վրա:

Կոնկ րետ Այսր կով կա սի շիա թրքա խօս նե րի հա մար, գի տակ ցուած թէ 
ոչ, «հայ կա կան գոր ծօ նը» ազ գա յինէթ նի կա կան ինք նու թե ան հաս տատ ման 
մի ջոց նե րից մէկն էր: Պատ մա կա նո րեն եւ վա ղուց գո յու թիւն ու նե ցող հայ կա
կան էթ նի կա կան ինք նու թիւ նը նա խան ձի եւ ըն դօ րի նակ ման առիթ էր մի ա ժա
մա նակ, մյոս կող մից հա յե րը «թշնա մի» եւ «ատե լի» էին: Եր կու ըն կա լումն էլ 
հա ւա քա կան ինք նու թե ան կա ռուց ման մի ջոց էին: Ար դիւն քում «հայ կա կան թե
ման» այն հե սանն էր, որի վրա պի տի սրուէ ին Այսր կով կա սի թրքա խօս նե րի 
«մու սուլ մա նա կան ինք նու թիւ նը» ազ գա յինէթ նի կա կա նի վե րա ծե լու նպա տա
կին հաս նե լու գոր ծիք նե րը: Թե րեւս այդ պատ ճա ռով «մու սուլ մա նա կան ինք նու
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թի ւու նից» ազ գա յին էթ նի կա կա նի կա ռու ցու մը պատ ճե նում էր հայ կա կան Ցե
ղաս պա նու թե ան ող բեր գու թիւ նը՝ հիմ նա ւո րե լով «սե փա կան ող բեր գու թե ամբ» 
էթ նոսազգ լի նե լու իրա ւուն քը:

ԹՈՒՐՔԵՐԻ ԹՐՔԱՑՈՒՄԸ  
ԵՒ ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐԱԿԱՆ «ՍԽԱԼԻ» ՈՒՂՂՈՒՄԸ
Վեր նագ րի «Թուր քե րի թրքա ցում» ձե ւա կեր պու մը կա րող էր լի նել 

Թուր քի ա յի բնակ չու թե ան էթ նի կա ցումթրքա ցու մը, որոու հե տեւ Սահ մա նա
դրու թե ամբ եւ երկ րի քա ղա քա կա նու թե ամբ հենց ա՛յդ խնդիրն էր դրուած: Բայց 
քա նի որ գործ նա կա նում շա րու նա կում էր օրա կար գա յին մնալ սուն նի թրքա
խօս նե րին «թուրք» ինք նա նու նուա նը վար ժեց նե լը, «թուրք» բա ռի ըն կա լու
մը էթ նի կաց նե լը, «թուրք»ը ազ նուա կա նաց նե լը, ածա կա նից նախ՝ էթ նա նուն, 
ապա՝ երկ րի քա ղա քա ցի նե րի ընդ հա նուր անուն, ցան կա լի է՝ կրկին որ պէս էթ
նա նուն, դարձ նե լու խնդի րը, ու րեմն եր կու մա կար դակն էլ շա րու նա կում էր կա
րե ւո րուել. մի կող մից ձե ւա ւո րել «թուրք»ին, հաս կա նա լի դարձ նել, թէ ով է/ինչ 
է «թուրք»ը, մյոս կող մից՝ «թուրք»ը դարձ նել երկ րի ողջ բնակ չու թե ան ոչ թէ, 
առ նուազն՝ ոչ մի այն քա ղա քա ցի ա կան (Թուր քի ա յի քա ղա քա ցի), այլ էթ նի կա
կան ինք նու թե ան վկա յա կան: Մի աս նա կա նաց նել հան րա պե տու թե ան բնակ
չու թե ան էթ նի կա կան ինք նու թիւ նը: Ազ գայ նա կանքե մա լա կան իշ խա նու թե ան 
«թուրք չու լու կի» ծրագ րի օրուայ քա ղա քա կան հանգ րուա նը «թուրք»ին/թուր քին 
ոչ թէ, կամ ոչ մի այն ազգքա ղա քա ցի դարձ նելն էր, այլ թրքաց նելէթ նի կաց նե
լը՝ զու գա հե ռա բար ձե ւա կեր պե լով թուր քա կան ազ գա յին (էթ նի կա կան) շա հէ րը 
եւ ար ժէք նե րը, այդ շա հէրն ու ար ժէք նե րը պար տադ րել երկ րի բո լոր քա ղա քա
ցի նե րին, մի ա ժա մա նակ Թուր քի ա յի այ լազ գի, էթ նի կու թիւն ու նե ցող քա ղա քա
ցի նե րի էթ նի կու թիւ նը փո խել եւ «էթ նի կա կան թուրք» դարձ նել (վե րա էթ նի կա
ցում կամ ձու լում): Ակա դէ մի ա կան եւ քա ղա քա կան քննար կում նե րում դրանք 
բո լո րը ար տա յայտ ւում են մին չեւ այ սօր ոչ միշտ լի ո վին հաս կա նա լի «նա ցի
ո նա լիզմ» (ազ գայ նու թիւն/ազ գայ նա ցում/ազ գայ նա կա նու թիւն) եւ հաս կա նա լի 
«ասի մի լի ա ցիա» (ձու լում) եզ րոյթ նե րով: Ան կախ «նա ցի ո նա լիզմ» բա ռի ար
մա տի «նա ցիո»ի ծա գում նա բա նա կան (լա տի նե րեն natio=ժո ղո վուրդ) իմաս տի, 
Թուր քի ա յի Հան րա պե տու թե ան ձե ւա ւոր ման շրջա նում Եւ րո պան փոր ձում էր 
«ազ գա յին պե տու թե ան» «նա ցի ո նա լիզմ» բա ռը լցնել «պե տու թե ան իրա ւա հա
ւա սար քա ղա քա ցի ներ, որի իւ րա քան չիւր ան դամ իրա ւունք ու նի մաս նակ ցել 
երկ րի քա ղա քա կա նու թե ան ձե ւա ւոր մա նը եւ իրա կա նաց մա նը» տա րո ղու թե
ամբ: Այդ ժա մա նա կա մի ջո ցին սա բազ մազգ պե տու թիւն նե րում հա մար ւում էր 
հա սա րա կու թիւնիշ խա նու թիւն հա սա րա կա կան պայ մա նագ րին՝ յա րա բե րու
թիւն նե րի հա մա ձայ նու թե ա նը հաս նե լու լա ւա գոյն ձե ւը, չնա յած գործ նա կա նում 
քո ղար կում էր պե տա կա նաս տեղծ ազգէթ նո սի հիմ նա կան շա հէրն ու ար ժէք
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նե րը (ազ գա յինէթ նի կա կան շա հէր եւ ար ժէք ներ) պե տու թե ան բո լոր քա ղա
քա ցի նե րի ընդ հա նուր եւ մի աս նա կան շահն ու ար ժէ քը (ազ գա յինպե տա կան 
շա հէր եւ ար ժէք ներ) դարձ նե լու փաս տա ցի քա ղա քա կա նու թիւ նը: Ո՞ր բառն է 
հա յե րէ նում ար տա յայ տում այս գա ղա փա րը: Եթէ հա մա րենք, որ եւ րո պա կան 
«նա ցիո» բա ռի յա մար ժէքն այ սօ րուայ հա յե րէ նում «ազգ», «ազ գա յին» բառն 
է, ապա պի տի հրա ժա րուենք «ազ գա յին» բա ռի էթ նի կա կան տա րո ղու թիւ նից: 
Մին չեւ ներ կա յիս Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թե ան ստեղ ծու մը հա յե րէ նում 
«ազ գա յի նը» էթ նի կա կա նին («հայ ազգ», «թուրք ազգ», «վրա ցի ազգ») հա մար
ժէք ըն կա լում ու նէր, եւ չէր օգ տա գործ ւում «պե տու թե ան քա ղա քա ցի» («հա յաս
տան ցի», «թուր քի ա ցի», «վրաս տան ցի») կամ «պե տու թե ան ար ժէք» իմաս տով: 
Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թե ան ձե ւա ւո րու մից յե տոյ դրան գու մա րուել է «պե
տա կան» իմաս տը (զո րօ րի նակ ՀՀ Ազ գա յին ժո ղո վը ոչ թէ հա յե րի՝ հայ ազ գի 
ժո ղովն է, այլ Հա յաս տան պե տու թե ան՝ Հա յաս տա նի քա ղա քա ցի նե րի, նոյնն 
է պա րա գան «ազ գա յին օրէնք ներ», «Ազ գա յին Ակա դե միա», «Ազ գա յին Գրա
դա րան», «Ազ գա յին Ար խի ու» եւլն դէպ քե րում. սրանք բո լո րը ոչ թէ հայ ազգ
էթ նո սինն են, այլ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թե ան ազգքա ղա քա ցի նե րի նը), 
բայց էթ նի կա կան իմաս տը շա րու նա կում է գոր ծա ծուել: Այ սինքն գործ ու նէնք 
«ազ գա յին» բա ռի տար բեր տա րո ղու թիւն նե րի եւ մա կար դակ նե րի հետ: Հա յաս
տանն ու հա յե րէ նը այս իմաս տով բա ցա ռու թիւն չեն եւ «նա ցի ո նա լիզմ» բա ռի 
իմաս տի, հա սա րա կա կան, քա ղա քա կան, մշա կու թա յին դե րե րի շուրջ քննար
կում նե րի պա կաս չկայ: Խնդի րը մի այն եզ րոյ թա բա նա կան չէ: Առա ւել կա րե ւոր 
է հաս կա նալ, թէ ինչ բո վան դա կու թիւն, իմաստ են դնում վեր լու ծա բան նե րը այս 
եզ րյոթն օգ տա գոր ծե լիս: Ինչ պէս գրում է Բե նե դիկտ Ան դեր սո նը «նա ցի ո նա
լիզմ»ի մա սին, «դժուար է պատ կե րաց նել որևէ այլ քա ղա քա կան երե ւոյթ, որը 
մին չեւ այ սօր մնա ցած լի նէր այս քան հա նե լու կա յին եւ այս քան մեծ տա րա ձայ
նու թիւն նե րի հան գէց ներ հե տա զօ տող նե րի մեջ»156:

Չմտնե լով «նա ցի ո նա լիզմ» (ֆրան սե րեն` nationalisme) բա ռի տա րո
ղու թե ան եւ նա ցի ո նա լիզ մի քա ղա քա կա նու թե ան շուրջ հա րիւր տա րուց աւե լի 
շա րու նա կուող քա ղա քա կան, ակա դե մի ա կան մեկ նա բա նու թիւն նե րի եւ հա սա
րա կա կան ըն կա լում նե րի տա րըն թեր ցում նե րի քննար կում նե րի ոլորտ եւ «վե
րա դառ նա լով» Թուր քի ա յի նո րաս տեղծ հան րա պե տու թե ան «նա ցի ո նա լիզ մի» 
քա ղա քա կա նու թե ա նը, պէտք է ասել, որ Թուր քի ան ոչ պատ րաստ էր, ոչ ցան
կա նում էր, ոչ էլ կա րող էր եւ րո պա կան ազ գա յին պե տու թե ա նը նման պե տու
թիւն կա ռու ցել: Էթ նիկ թուր քե րը Թուր քի ա յում շատ քիչ էին, նրանց «ազ գա յին 
ար ժէք նե րը» յստակ եւ ձե ւա կեր պուած չէ ին, թուր քա կան ազ գա յին պե տա կան 
եւ ազ գա յին, ինչ պէս նա եւ թուր քե րի էթ նի կա կան ինք նու թիւ նը դեռ հաս կա նա լի 
չէր, եւ եթէ իրա ւա ցի է Մ. Խրո խի այն ձե ւա կեր պու մը, որ նա ցի ո նա լիզ մը «աշ
խար հա յացք է, որի շրջա նակ նե րում բո լոր այլ ար ժէք նե րից եւ շա հե րից բա
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ցար ձակ գե րա կա յու թիւն տրւում է ազ գա յին ար ժէք նե րին»157, ապա Թուր քի ա յի 
թուր քե րի «ազ գա յին ար ժէք նե րը» դեռ պի տի ձե ւա կեր պուէ ին: Ու շագ րաւ, բայց 
թե րեւս ան խու սա փե լի էր, որ սկզբից եւէթ Թուր քի ա յի «ազ գա յին պե տու թիւ
նում» սկսե ցին ձե ւա կեր պուել ոչ թէ Թուր քի ա յի պե տա կանազ գա յին, այլ էթ
նի կա կանազ գա յին ար ժէք նե րը՝ դրա նով ինք նին սահ մա նե լով, որ Թուր քի ա յի 
պե տու թե ան գե րա ռաջ նա յին ազ գա յին ար ժէ քը «թուր քի» ու շա ցած էթ նի կա կան 
ինք նու թե ան ձե ւա վո րումն է: Սա ար դէն իսկ բա ւա կան է հաս տա տե լու, որ թուր
քա կան նա ցի ո նա լիզմն էթ նի կա կան նա ցի ո նա լիզմ էր եւ առ նուազն այդ փու լում 
եւ րո պա կան ազ գա յինպե տա կան նա ցի ո նա լիզ մի հետ առն չու թիւն չու ներ:

Թուր քա կան էթ նի կա կան ար ժ էք նե րից առա ւել հաս կա նա լին թուր քե րէն 
լե զուն էր եւ սուն նի մահ մե դա կա նու թիւ նը: Թուր քե րէ նը Թուր քի ա յում պե տա
կան էր, բայց բնակ չու թե ան մի ջա ւայ րում իշ խող լե զու չէր, իսկ սուն նի մահ մեդ
կա նու թիւ նը խնդրա հա րոյց էր: Այն դժվա րաց նում էր Քե մա լիզ մի որ դեգ րած 
ար դի ա կա նաց ման մյոս հե նա սիւ նը՝ աշ խար հի կա ցու մը եւ կեն ցա ղի եւ րո պա
կա նա ցու մը, բայց սա չէր ամէ նա կա րե ւո րը: Առա ւել կա րե ւորն այն էր, որ սուն
նի մահ մե դա կա նու թիւ նը մի կող մից թուր քա կան էթ նի կա կանազ գա յին ար ժէք 
չէր, խա լի ֆա յու թե ան լու ծա րու մով՝ առա ւել եւս, մյոս կող մից սուն նի մահ մե
դա կա նու թիւ նը մե ծաց նում էր Թուր քի ա յի ոչ թուրք սուն նի մահ մե դա կան նե րի՝ 
հա սա րա կու թիւ նում թուր քե րին հա ւա սար լի նե լու եւ որ պէս հա ւա սար մահ մե
դա կան ներ պե տա կան կա ռա ւար մա նը հա ւա սար մաս նակ ցու թե ան հա ւակ նու
թիւն նե րը՝ մահ մե դա կան ար ժէք նե րի պաշտ պա նու թե ան, ոչ թէ թուր քա կան էթ
նի կա կան ար ժէք նե րի պաշտ պա նու թե ան հա մար: Քե մալն իր ան կա խու թե ան 
պա տե րազմն սկսել էր որ պէս «ազ գա յինազա տագ րա կան» պա տե րազմ, բայց 
«ազ գա յի նի» հիմ քը կազ մել էր «մահ մե դա կա նը»՝ խօս տու մը եւ մի աս նա կան 
պայ քա րի նպա տա կը հայ տա տա րուել էր մահ մե դա կան նե րի ազա տագ րու մը եւ 
«մահ մե դա կան հայ րե նի քի» կա ռու ցու մը: Հի մայ նա կա ռու ցում էր «թուր քա կան 
ազ գա յին», իրա կա նում «թուր քա կան էթ նի կա կան» հայ րե նիք: Մի երկ րում, որ
տեղ «էթ նի կա կան թուր քը» կազ մա ւո րուած չէր: Նրան ծա նօթ եվ րո պա կան ազ
գա յին պե տու թիւն նե րում նոյն պէս կար «ազ գա յինպե տու թե ան» գա ղա փա րա
խօ սու թե ան եւ գործ նա կան իրա կա նաց ման եր կե րե սա նու թիւն կամ առ նուազն 
շե ղում ներ. միշտ կա պե տա կա նաս տեղծ ազգէթ նոս, կան այդ ազգէթ նոս նե
րի ազ գա յինէթ նի կա կան ար ժէք ներ, ազ գա յինէթ նի կա կան շա հեր՝ լե զուի, 
մշա կոյ թի զար գա ցում, դրանց տա րա ծում եւ նոյ նիսկ դրանց բա ցա հայտ կամ 
քո ղար կուած պար տադ րանք երկր նե րի փոք րա մաս նու թիւն նե րին, ազ գա յին
էթ նի կա կան գե րա կա յու թե ան քա ղա քա կա նու թիւն: Նա տես նում էր նա եւ, որ 
բո լոր ազ գա յին պե տու թիւն նե րում պե տա կա նաս տեղծ ազգէթ նո սը քա նա կա
կան մե ծա մաս նու թիւն է: Այս ամէ նը նո րաս տեղծ քե մա լա կան Թուր քի ան չու ներ: 
Երկ րի քրիս տո նեա ազ գա յին փոք րա մաս նու թիւն նե րին կո տո րե լով կամ դուրս 
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մղե լով «թուր քե րի» բա ցար ձակ թի ւը չէր մե ծա ցել, նոյ նիսկ թուր քա կան ինք նու
թիւ նը չէր ամ րապն դուել: Ըն դա մէ նը մի քայլ առաջ էր ըն կել Թուր քի ա յի մյոս 
մահ մե դա կան նե րի ազ գա յին ինք նու թիւն նե րի փնտրտու քից: Հան րա պե տու թե
ան ստեղ ծու մից յե տոյ թուր քա կան ինք նու թե ան կա ռուց ման հետ էթ նի կա կան 
ինք նու թե ան կա ռուց մամբ սկսել էին մրցակ ցել մահ մե դա կան խմբե րը, որոն ցից 
քրդե րը եւ աղան դա ւոր որա կուած ալե ւի նե րը քա նա կա պէս մրցակ ցում էին նա
եւ «թուր քե րի» հետ: «Ազ գա յի նի» փո խա րէն էթ նի կա կան պե տու թիւն կա ռու ցող 
Քե մա լին խիստ անհ րա ժեշտ էր Թուր քա կան պե տու թիւ նում աւե լաց նել թուր
քե րի թի ւը եւ Թուր քի ա յի հա մար ձե ւա կեր պել թուր քա կան ազ գա յինէթ նի կա
կան ար ժէք նե րը՝ լե զուն, մշա կոյ թը, պատ մագ րու թե ան ստեղ ծումն ու պաշ տօ
նա կան պատ մու թե ան կո լեկ տիվ իմա ցու թիւ նը, ձե ւա կեր պէլ եւ ներշն չէլ դրանց 
առանձ նա հատ կու թիւ նը, ազ գա յինէթ նի կա կան հե ռան կա րում դրանց կա րե ւո
րու թե ան գի տակ ցու թիւ նը եւ դրանք տա րա ծել որ պէս հե ռա հար կի րա ռա կան 
գի տե լիք: Սրանք բո լո րը ժա մա նակ պա հան ջող երե ւոյթ ներ էին: Հատ կա պէս՝ 
դե ռեւս չկազ մա ւո րուած թուր քե րին քա նա կա կան մե ծա մաս նու թիւն դարձ նե լու 
խնդի րը: Առար կա յո րէն դա հնա րա ւոր էր թւում ձուլ ման մի ջո ցով, որի հա րուստ 
փոր ձը գա լիս էր Օս մա նե ան կայս րու թիւ նից: Բայց նրան հեշտ չէր առանց այդ 
էլ ոչ մեծ թիւ կազ մող թուր քե րին բնա կեց նել նրանց խորթ արե ւե լե ան տա րածք
նե րում, որը ան կա խու թե ան պա տե րազ մի հաղ թա կան աւար տից յե տոյ դառ
նում էր թուր քե րին էլ հա ւա սա րա պէս հա րա զատ մահ մե դա կան ինք նու թե ամբ 
քրդե րի ամ րապնդ ման եւ դրա նով կենտ րո նա կան իշ խա նու թե ա նը հա կադ
րուող կողմ: Սա պարզ լու ծում էր հու շում՝ մահ մե դա կա նու թիւ նը «էթ նի կաց նել»՝ 
դարձ նել թուր քա կան էթնիկական ինք նու թե ան բա ղադ րիչ եւ դրա նով նուա
զեց նել քրդա կան մահ մե դա կան ինք նու թե ան կա ե ւո րու թիւ նը: Աս տի ճա նա բար 
շրջա նա ռու թե ան մէջ են մտնում մինչ այդ չկի րա ռուող «թուրք մահ մե դա կան
ներ», «թուրք մահ մե դա կա նու թիւն» ար տա հայ տու թիւն նե րը, որոնք հնչեց ւում 
էին նա եւ պա տե րազ մի տա րի նե րին: Թւում էր՝ սա ու ղիղ ճա նա պարհ էր երկ րի 
ազա տագր ման հա մար ջա նա ցած պե տա կա նաս տեղծ մահ մե դա կան կրօ նա
կան հա ւա քա կա նու թե ան բե ռից ազա տուե լու եւ «պե տա կա նաս տեղ ծու թիւ նը» 
որ պէս «մահ մե դա կան թուր քե րի», ապա դրա նից բխող «էթ նիկ թուր քե րի» 
ձեռք բե րում ձե ւա կեր պե լու, մի ա ժա մա նակ սուն նի մահ մե դա կան կրօ նա կան 
հա ւա քա կա նու թիւ նը թուր քա կան հա ւա քա կա նու թե ան էթ նի կա կան ինք նու թե
ան բա ղադ րիչ դարձ նե լու: Սա «թուր քիզ մի» քե մա լա կան տար բե րակն էր, որում 
փորձ էր ար ւում կրօ նից հրա ժա րուել որ պէս հա ւա տա լի քի, բայց պա հել որ պէս 
էթ նի կա կան ինք նու թե ան խա րիսխ:

Երկ րում, որ տեղ բնակ չու թիւ նը իրա ւա պէս «թուրք» էր հայտ րա րա ուել, 
հեշտ էր «թուրքմահ մե դա կան» ար տա հայ տու թե ան գոր ծա ծու մը: Պաշ տօ նա
կան հռե տո րա բա նու թիւ նում «թուրքմահ մե դա կան» ար տա յայ տու թիւ նը նշա
նա կում էր «Թուր քի ա յի սուն նի մահ մե դա կա նու թիւն հա ւա քա կա նու թիւն», բայց 
ակ նար կում էր երկ րի ողջ մահ մե դա կան՝ քուրդ, թուրք մէն, չեր քէզ, լազ... բնակ
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չու թե ան թրքու թիւ նը: Չէ որ նրանք բո լո րը օրէն քով թուրք էին: Ու րեմն «թուրք 
մահ մե դա կա նը» չէր նուա զեց նում մյոս մահ մե դա կան նե րի կրօ նա կան հա ւակ
նու թիւ նը: Բայց ակ նյայտ էր դառ նում, որ սուն նիզ մը փաս տա ցի խրա խուս ւում 
է որ պէս երկ րի բնակ չու թե ան ընդ հա նուր էթ նի կա կան՝ թրքա կան մի ա տար
րու թե ան հաս նե լու մի ջոց՝ այն ծա ռա յեց նե լով որ պէս թրքու թե ան էթ նի կա կան 
ինք նու թե ան բա ղադ րիչ: Երկ րի աշ խար հի կաց ման պաշ տօ նա կան քա ղա քա կա
նու թիւ նը հան գում էր կրօ նի էթ նի կաց ման քա ղա քա կա նու թե ան: Այն պէտք է 
դառ նար երկ րի պաշ տօ նա պէս մի ա տարր հա մա րուող «թուրք» քա ղա քա ցի նե
րի ինք նու թե ան մի աս նա կան կրօ նաէթ նի կա կան հիմ քը: Աւե լի լաւ, քան երկ րի 
մահ մե դա կան ոչ թուրք քա ղա քա ցի նե րը, դա չէ ին եւ չեն կա րող գի տակ ցել եւ 
զգալ:

Քե մա լա կան Թուր քի ան ըստ յայ տա րա րու թե ան ար դի ա կա նա նում էր 
աշ խար հի կու թե ան սկզբուն քով, բայց մար դիկ տես նում եւ հաս կա նում էին, որ 
աշ խար հի կու թե ան խնդի րը եր րոր դա կան է, գործ նա կա նում սուն նի մահ մե դա
կա նու թիւ նը խրա խուս ւում է, անընդ հատ սուն նի ա կան մզկիթ ներ են կա ռուց
ւում, այդ թւում՝ մզկիթ նե րը մեր ժող ալե ւի ա կան բնա կա վայ րե րում, սուն նիզ մին 
կրօ նաքա ղա քա կան նուի րուա ծու թիւ նը յայտ նա պէս գնա հատ ւում է, կրօ նա կան 
գոր ծու նէ ու թե ան հա մար հե տապնդ ւում են մի այն ոչ սուն նի ա կան մահ մե դա
կան ուղ ղու թիւն ներն ու աղանդ նե րը, յատ կա պէս երկ րում զգա լի թիւ կազ մող 
ալե ւի նե րը: Եւ այդ ամէ նը յստակ կա նո նա կարգ ւում էր պե տա կան կա ռոյց նե րի 
կող մից:

Ան շուշտ իս լա մը կրօ նա կա նից բնակ չու թե ան ինք նու թե ան ցու ցի չի վե
րա ծե լը նոր բան չէր, որ պէս քա ղա քա կան գոր ծիք օգ տա գոր ծուել էր նա եւ օս
մա նիզ մի շրջա նում, ի մաս նա ւոր նա եւ երիտ թուր քե րի կող մից, եւ որոշ թուրք 
պատ մա բան ներ, ինչ պէս Գ. Չե թին սա յան, գրում է, որ երիտ թուր քե րի շրջա նի 
այս երե ւոյ թը կա րե լի է հա մա րել ազ գայ նա կա նու թե ան եւ րո պա կան գա ղա փա
րի թուր քա կան մո դել. «Վերջ ի վեր ջո իս լա միզ մը հա յե ցա կար գօ րէն կա րե լի է 
ըն կա լել նա եւ որ պէս արեւմ տե ան (ազ գայ նա կան) գա ղա փա րա խօ սու թե ան իւ
րա տա յա տուկ տար բե րակ: Իր կրօ նա կան նշա նա կու թիւ նը կորց նե լով եւ վե րա
ճե լով ժա մա նա կա կից գա ղա փա խօ սու թե ա նը բնո րոշ ինք նու թե ան չա փա նի շի, 
իս լամն այս կամ այն չա փով կա րող էր նպաս տել արեւմ տե ան գա ղա փար նե րի 
ազ դե ցու թե ան հաս տատ մա նը»158: Հա ւա նա բար, եթէ եր կի րը կա ռու ցուէր սուն
նի մահ մե դա կա նու թե ան՝ որ պէս բնակ չու թե ան հա ւա քա կա նու թե ան (ոչ թէ ինք
նին Չե թին սա յա յի ասած իս լա միզ մը, որով հե տեւ շի իզ մը, նա եւ ալե ւիզ մը Թուր

158 Çetinsaya G., İslami Vatanseverlikten İslam Siyasetine // Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce /Ed. 
Murat Belge. İstanbul: İletişim, 2002, էջ 269 (Յղվում է ըստ Tашансу Tюркер, Ад ми ни стра
тивные реформы и концепции «родина» и «нация» в империях модернизации: Турция и 
Россия//«Тетради по консерватизму», № 5, 2015 [Թա շան սու Թիււր քեր, Վար չա կան բա րե
փո խում նե րը եւ «Հայ րե նի քի» ու «Ազ գի» հա յե ցա կար գը ար դի ա կա նա ցող կայս րու թիւն
նե րում] // «Տետ րեր Պահ պա նո ղա կա նու թե ան մա սին», № 5, 2015, էջ 132,  – http://connote.
elpub.ru/jour/article/view/156/157 (Վեր ջին այ ցե լու թիւ նը՝ 16. 11. 2018):
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քի ա յի հա մար թշնա մա կան եւ աղան դա ւո րա կան էր/է հա մար ւում) առանց քի 
շուրջ, երկ րի բնակ չու թե ան ինք նու թե ան գլխա ւոր չա փա նիշն իս կա պէս ընտ
րուէր աշ խար հի կա ցող սուն նիզ մը, ոչ «թուրք սուն նի մահ մե դա կա նու թիւ նը», 
սա, թե րեւս, բո լոր սու նի մահ մե դա կան նե րին կը շա հագրգ ռէր: Բայց սուն նի 
մահ մե դա կա նու թիւ նը քա ղա քա կա նա նում էր ոչ թէ օս մա նե ան կրօ նա կանհա
կաք րիս տո նէ ա կան (երկ րում քրիս տո նե ա նե րի թիւն այ լեւս ըն դա մէ նը մէկ տո
կոս էր կազ մում եւ հա կաք րիս տո նէ ու թիւ նը կա րե ւոր ւում էր ետա հա յե աց՝ որ պէս 
ան ցե ա լի երե ւոյթ), կամ հա կաղզլ բա շա կանհա կա շի ա կան բո վան դա կու թե ամբ, 
ոչ թէ ընդ հա նուր սուն նի մահ մե դա կա նու թե ան ինք նու թե ան գա ղա փա րա խօ
սու թե ան եւ սուն նի մահ մե դա կան նե րի հա ւա սա րա թուե ան իմաս տով՝ առանց 
լե զաէթ նի կա կան խտրա կա նու թե ան, որ պէս ընդ հա նուր աշ խար հիկ ազ գայ
նա կան՝ «մահ մե դա կան երկ րի պե տու թե ան քա ղա քա ցի» բո վան դա կու թե ամբ, 
այլ ստա նում էր «մահ մե դա կան թուր քա կան նա ցի ո նա լիզ մի» երանգ: Սուն նի 
քրդե րը թե րեւս կա րող էին հար մա րուել «սուն նի մահ մե դա կան» ինք նու թե ան 
«նա ցի ո նա լիզ մին», որում նրանք իրենց հա ւա սար էին զգում, բայց ոչ «թուրք
մահ մե դա կան նա ցի ո նա լիզ մին»: «Թուրքմահ մե դա կան նա ցի ո նա լիզ մը» նախ 
եւ առաջ թուր քա կան էթ նի կա կան նա ցի ո նա լիզմ էր, ապա նա եւ թուր քա կան 
պե տա կանազ գա յին նա ցի ո նա լիզմ: Էթ նակրօ նա կան «թուրքմահ մե դա կան 
նա ցի ո նա լիզ մը» առուազն քրդե րին օտա րում էր պե տա կա նաս տեղծ մա նը մաս
նակ ցու թիւ նից, Թուր քի ա յի Հան րա պե տու թե ան նկատ մամբ յա ւակ նու թիւն նե
րից, ստո րա դա սում էր «քուրդմահ մե դա կա նու թիւ նը» եւ կաս կա ծի տակ դնում 
իրենց յե տա գայ էթ նի կա կան գո յու թե ան հնա րա ւո րու թիւ նը: Նրանք օգ նել էին 
հա յե րին ու յոյ նե րին հայ րե նազր կե լու ոչ թէ թուր քե րին հայ րե նիք նուի րե լու եւ 
իրենց թրքա նա լու հա մար, այլ առ նուազն յա մա տէղ մահ մե դա կան հայ րե նիք 
կա ռու ցե լու, աւե լի լաւ՝ մահ մե դա կան ՔուրդԹուր քա կան ֆե դե րա տիվ պե տու
թիւն: Հի մայ տե ղի էր ու նէ նում ոչ մի այն եր կի րը թրքաց նե լու եւ ռե սուրս նե րը 
էթի կա կան թուր քե րին բախ շե լու, այլ նոյ նիսկ իրենց ինք նու թե ան հիմ քը կազ
մող սուն նիզ մը թրքաց նե լու գոր ծըն թաց: Այ սօ րուա թուրք հե ղի նակ նե րը սրա 
ակուն քե րը նոյն պէս իրա ւա ցի ո րեն տես նում են կայս րու թե ան շրջա նից: «Ար դի 
Թուր քի ա յի քա ղա քա գի տա կան միտ քը» պար բե րա կա նի 2002ի 4րդ՝ Թուր քա
կան քա ղա քա կա նու թե ան եւ քա ղա քա կան խօ սոյ թում առա ջա տար հա մա րուող 
թուր քա կան ազ գայ նա կա նու թե ան տար բե րակ նե րը՝ քե մա լա կան, թիւր քիզմ
թու րա նիզ մի, պահ պա նո ղա կան, լի բե րալ եւլն խնդիր նե րը քննար կող «Ազ գայ
նա կա նու թիւն» հա տո րում «Թուր քա կան ազ գայ նա կա նու թե ան ձե ւա վո րու մը 
Օս մա նե ան կայս րու թիւ նում» ներ կա յաց նող թուրք հե ղի նակ Ֆաթ մա Գյո չե կը 
եզ րա կաց նում է, որ Օս մա նե ան կայս րու թե ան կա ռա ւար ման հա մա կար գի հիմ
քում մահ մե դա կա նու թիւնն այն քան հիմ նա րար գոր ծօն էր, այն քան մի աս նա կան 
էր, որ այն ան խու սա փե լի ո րեն ընկ նում էր կայս րու թե ան թուր քա կան ազ գայ նա
կա նու թե ան հիմ քում, այ սինքն թուր քա կան ազ գայ նա կա նու թիւ նը սկզբից եւէթ 
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կա ռուց ւում էր մահ մե դա կա նու թե ան վրայ159: Ար դէն այդ գա ղա փարն էր ար
տա հայ տել Քե մալ Կար պա տը, գրե լով, որ 19 դ. «իս լա մը գրե թէ ազ գու թիւն էին 
հա մա րում, եւ այդ պատ ճա ռով պատ րաստ էին բո լոր մահ մե դա կան նե րին դա
սա կար գել նոյն խմբում: Յա ճախ նրանց պի տա կա ւո րում էին որ պէս «թուրք», 
որո ու հէ տեւ «մու սուլ մանն» ու «թուր քը» հո մա նիշ էին դար ձել»160: Բայց սա 
քա ղա քա կա նու թիւնն էր, ոչ թէ բնակ չու թե ան իրա կան ինք նու թիւ նը: Առուազն 
մահ մե դա կան քրդե րի, լա զե րի, «չեր քէզ նե րի» հա մար իս լա մը եւ թուր քը հո մա
նիշ ներ չէ ին դար ձել: Դրանք մա սամբ հո մա նիշ ներ էին, թե րեւս, Բալ կան նե րից 
փա խած նե րի հա մար, քա նի որ Բալ կան նե րի իրենց հայ րե նիք նե րում տե ղա ցի 
մահ մե դա կա նա ցած նե րին նրանց քրիս տո նեա ազ գա կից նե րը ար դէն «թուրք» 
էին կո չում:

Մէկ այլ հե ղի նակ՝ Ռե ջեփ Թա յիփ Էր դո ղա նի հա մալսա րա նի պրո ֆե սոր 
Էմ րէ Յիլ դի րի մը, սա կայն, գտնում է, որ «օս մա նա կան», «իս լա մա կան» եւ «թուր
քա կան» ինք նու թիւ ներն Օս մա նե ան կայս րու թիւ նում առան ձին «գո յու թիւն ներ» 
էին, օս մա նե ան կայս րու թե ան «թուր քա կան ազ գայ նա կա նու թիւ նը», եւ առ հա
սա րակ թուր քա կան ազ գա յին ինք նու թե ան առա ջա ցու մը «պա տաս խան էր» Օս
մա նե ան կայս րու թե ան «ազ գա յին փոք րա մաս նու թիւն նե րի» ան ջա տո ղա կան 
շար ժում նե րին՝ որ պէս կայս րու թիւ նը նա ցի ո նա լիզ մից եւ նա ցի ո նա լիստ նե րից 
պաշտ պա նե լու բնա կան մղում եւ ձե ւա վո րուել է որ պէս քա ղա քա կան ծրա գիր: 
Ըստ այս հե ղի նա կի՝ «ազ գա յին ինք նու թիւն» եւ «ինք նա գի տակ ցու թիւն» երե
ւոյթ ներն առյա սա րակ բա ցա ռա պես քա ղա քա կան ծրագ րա յին կա ռու ցուածք
ներ են, եւ քա նի դէռ Օս մա նե ան ղե կա ւար նե րը մին չեւ վեր ջին պա հը հոյս ու նե ին 
եր կի րը պա հել «օս մա նա կան» եւ «իս լա մա կան» ինք նու թիւն նե րով՝ «թուր քա
կան ազ գա յին ինք նա գի տակ ցու թե ան» եւ «թուր քա կան ինք նու թե ան» անհ րա
ժեշ տու թե ան կա րի քը պար զա պէս չկար161: Հե ղի նա կը, սա կայն, չի քննար կում 
Օս մա նե ան կայս րու թե ան «օս մա նա կան» եւ «իս լա մա կան» ինք նու թիւն նե րի լի
նե լու թիւն նե րի դրսե ւո րում նե րը, ոչ էլ անդ րա դառ նում է «փոք րա մաս նու թիւն» 
եզ րոյ թի իմաս տին ու բո վան դա կու թե ա նը, էթ նի կա կան, սո ցի ա լա կան, կրօ նա

159 Fatma Müge Göçek. Osmanlı Devleti’nde Türk Milliyetçiliğin Oluşumu: Sosyolojik Bir Yak
laşım//«Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce», Cilt 4, Milliyetçilik [Թուր քա կան նա ցի ո նա լիզ մի 
ձե ւա վո րու մը Օս մա նե ան կայս րու թիւ նում. Սո ցի ո լո գի ա կան հա յացք// «Ար դի Թուր քի ա յի 
քա ղա քի ա գի տա կան միտ քը», Հա տոր 4, Ազ գայ նա կա նու թիւն], 0stanbul, 2002:

160 Karpat K. H., Ottoman population 1830 – 1914. Demographic and Social Characteristics. Paris, 
1985, Էջ 55(https://www.academia.edu/27913581/OTTOMAN_POPULATION_1830 – 1914_De
mographic_and_Social_Characteristics_By_KEMAL_H._KARPAT).

161 Emre Yıldırım. Türkiye’de  milliyetçilik ve milli kimlik: Türkçülüğün keşfi ve ulusdevletleşme 
sürecinide türk milli kimliği//The Journal of Academic Social Science Studies International 
Journal of Social, Number Science Doi number 28, 2014, http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2541.
[Ազ գայ նա կա նու թիւ նը եւ ազ գա յին ինք նու թիւ նը Թուր քի ա յում. Թուր քիզ մը եւ թուր քա կան 
ազ գա յին ինք նու թիւ նը ազ գա յին պե տու թիւն կա ռու ցե լու փու լում//Հա սա րա կա կան գի
տու թիւն նե րի մի ջազ գա յին ժուռ նալ, թիւ 28, 2014,], էջ 73 – 95 (https://www.jasstudies.com/
Makaleler/775523431_6Yrd.%20Do%C3%A7.%20Dr.%20Emre%20YILDIRIM.pdf):
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կան, լե զուա կան կամ այլ «փոք րա մաս նա կան» հա ւա քա կա նու թիւն նե րի ինք
նու թիւն նե րի խնդիր նե րին, «փոք րա մաս նու թիւն» յա մա րուող նե րի քա նակ նե
րին, նրանց «հայ րե նի քի» զգա ցո ղու թե ա նը, իրենց հայ րե նիք նե րում ապ րե լու 
հար ցին եւ վեր ջա պէս «մե ծա մաս նու թիւն»«փոք րա մաս նու թիւն» երե ւոյթ նե րի 
գործ նա կան քա նա կու թիւն նե րինն եւ յարաբերու թիւն նե րին: Թւում է՝ նրա տրա
մա բա նու թե ամբ «օս ման ներ» եւ «թուր քեր» նոյ նու թե ան եւ որ պէս իշ խա նու
թիւն՝ «մե ծա մաս նու թե ան» հար ցը բնա կան, հաս կա նա լի եւ քննար կե լի հարց 
չէ: Ընդ որում յե ղի նա կը կայս րու թե ան հա մար նա ցի ո նա լիզ մից եւ նա ցի ո նա
լիստ նե րից վտան գը դի տար կում է բա ցա ռա պէս քրիս տո նե ա նե րի օրի նա կով՝ 
բո լո րո վին շրջան ցե լով ոչ թուրք մահ մե դա կան նե րի ինք նու թիւն նե րի խնդի րը: 
Այս մո տե ցու մը երկ րի պաշ տօ նա կան հա սա րա կա գի տու թե ան դիր քո րո շումն է:

Վեր լու ծա բան Թիւր քեր Թա շան սուն հա կուած է ըն դու նե լու, որ քե մա
լիզ մի շրջա նում քե մա լա կան թուր քիզ մի կողմ նա կից նե րը արեւմ տյան կողմ նո
րո շում ու նէ ին, ըն դու նում էին քա ղա քա ցի ու թե ան սկզբուն քը, բայց Արեւ մուտ
քի թե լադ րանք նե րից խու սա փե լու եւ ինք նա կա տա րե լա գոր ծուե լու նպա տա կով 
շեշ տադ րում էին անում թուրք ազ գի դե րին162: Իհար կէ «թուր քե րի ինք նա կա
տա րե լա գործ ման» խնդի րը Քե մա լի հա մար շատ կա րե ւոր էր, իրա կա նում դա 
«թուր քին թուրք դարձ նե լու» եւ թուր քե րի ար դի ա կա նաց ման ծրա գիրն էր: Բայց 
իրա կա նում «թուր քը» քա նա կա պէս շատ քիչ էր, «ոչ թուր քե րը» քա նա կա պէս 
ան հա մե մատ շատ էին, ուս տի Քե մա լիզ մի ծրագ րե րում թուր քիզ մի՝ «թիւրք չու
լու կի» քա ղա քա կա նու թիւ նը երկ րում մնա ցած այ լազգ եւ բալ կան նե րից ներ
գաղ թած մահ մե դա կան բնակ չու թե ան ոչ թէ պարզ քա ղա քա ցի ու թե ան, այլ ձուլ
մանթրքաց ման, «թուրք սար քե լու» ծրա գիր էր, որին պի տի ծա ռա յե ցուէր նա եւ 
սուն նի մահ մե դա կա նու թե ան էթ նի կա ցումթրքա ցու մը:

Մահ մե դա կա նու թե ան «էթ նի կաց ման» քա ղա քա կա նու թե ան գոր ծըն
թացն առա ջի կայ տա րի նե րին կը նպաս տի քրդա կան ինք նու թե ան մէջ էթ նի
կա կա նի՝ «քրդի» առաջ նա հեր թու թե ա նը քրդա կան ինք նու թե ան կրօ նա կան՝ 
«մահ մե դա կան» բա ղադ րի չի նկատ մամբ, ստա նա լով «նախ՝ քուրդ, ապա՝ 
մահ մե դա կան» հեր թա կա նու թիւն: Բայց քրդերն առայժմ «նախ՝ մահ մե դա կան, 
ապա՝ քուրդ» էին, ինչ պէս եւ այդ ժա մա նա կաշր ջա նում երկ րի 12.5 մի լի ո նա նոց 
բնակ չու թե ան163 սուն նի մահ մե դա կան ինք նու թե ամբ հա ւա նա բար մօտ 8 – 9 մլն 
մարդ կազ մող թրքա լե զու, քրման ջա լե զու քուրդ եւ կով կա սա լե զու (հիւ սիս կով

162 Tашансу Tюркер, Республиканский туркизм, имперский фундамент, националистический 
мотив // Ломоносов 2008. М.: МГУ имени М. В. Ломоносова, 2008 [Թա շան սու Թիւր քեր, 
Հան րա պե տա կան թուր քիզ մը, կայ սե րա կան հիմ քը եւ ազ գա յին պատ ճա ռա բա նուա ծու թի
նը // Լո մո նո սով 2008, «Մ. Վ. Լո մո նո սո վի անուան Մոս կուա յի Պե տա կան Հա մալ սա րան», 
Մոս կուա, 2008], էջ 31 – 34:

163 1914ին Անա տո լի ա յի բնակ չու թիւ նը ամէ նա բարձր ցու ցա նիշ նե րով հա շուե լու դէպ քում եղել 
է 17 մլն մարդ, բայց, ինչ պէս Թա ներ Աք չամն է գրում, տե ղա հա նու թիւն նե րի, աք սոր նե րի 
եւ կո տո րած նե րի հե տե ւան քով մին չեւ 1918ը այդ թի ւը 1/3ով նուա զել էր (Թա ներ Աք չամ, 
Երիտ թուր քե րի գոր ծած ոճի րը մարդ կու թե ան դէմ: Հա յոց Ցե ղաս պա նու թիւ նը եւ էթ նիկ 
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կա սե ան ժո ղո վուրդ նե րը, լա զե րը) բնակ չու թիւ նը (իրենց մահ մե դա կան չհա մա
րող ալե ւի (թուրք մէն, արաբ, զա զա խօս, քրման ջա խօս) բնակ չու թե ան թի ւը յա
ւա նա բար մօտ երեքչորս մի լի ոն պի տի լի նէր), եւ պայ քա րում էին ընդ հա նուր 
«մահ մե դա կան հայ րե նի քի» նկատ մամբ իրենց իրա ւուն քի հա մար:

Քրդա կան յա ւակ նու թիւն նե րը ճնշւում էին տար բեր մի ջոց նե րով: Ապս
տամ բութիւն նե րի փոր ձե րի ռազ մա կան ճնշում նե րից զատ դրան էին ծա ռա յում 
թէ տնտե սա կան փո փո խու թիւն նե րը, թէ կրթամշա կու թա յին: Օրի նակ, 1934ի 
Յու նի սի 14ին ըն դու նուած Բնա կու թե ան մա սին օրէն քով (Эskan kanunu) գիւ
ղատն տե սու թե անն օժան դա կե լու` գիւ ղա ցի նե րին հող բա ժա նե լու քո ղի տակ 
Ներ քին Գոր ծե րի Նա խա րու թե ա նը յանձ նա րա րուեց ծրա գիր մշա կել եր կի րը 
երեք գօ տի նե րի բա ժա նե լու՝ ա)«թուր քա կան մշա կոյ թին պատ կա նող բնակ չու
թե ան» շրջան ներ, որ տեղ կա րող էին բնա կուել մի այն թուր քեր («թուր քա կան 
հայ րե նի քի» ամ րագ րում), բ) շրջան ներ, ուր պէտք է բնակ չու թե ան խմբեր տե ղա
փո խել «թուր քա կան մշա կոյ թի հետ հա ղոր դակ ցուե լու նպա տա կով», այ սինքն՝ 
ձուլ ման են թա կայ ոչ թուրք բնակ չու թե ան խմբեր, գ) շրջան ներ, որ տե ղից ռազ
մա վա րա կան, հա սա րա կա կանտնտե սա կան, սա նի տա րա կան, մշա կու թա յին 
եւ այլ պատ ճառ նե րով, կարգ ու կա նո նը պա հե լու հա մար, բնակ չու թիւ նը պի
տի տե ղա հա նուի եւ որ տեղ բնա կե ցու մը եւ տե ղա շար ժը ժա մա նա կա ւո րա պէս 
ար գել ւում է: Իրենց բնա կու թե ան վայ րե րից մեծ քա նա կու թե ամբ քրդեր տե
ղա հա նուե ցին, բնա կա նա բար՝ գլխա ւո րա պէս Արե ւե լյան վի լա յէթ նե րից: Սրան 
«կցւում է» նա եւ «2510 հա մար «Գաղ թա կան նե րու եւ Ապաս տա նե ալ նե րու Զե
տեղ ման Օրէն քը», որը 21 Յու նիս 1934 թ. հրա տա րա կուե լով, գոր ծադ րու թե ան 
կը դրուի: <...> Օրէն քի 7րդ յօ դուա ծը կը բաղ կա նայ հե տե ւե ալ հա տուած նե րէն. 
ա) Թուրք ցե ղէ եղող այն գաղ թա կան ներն ու ապաս տա նե ալ նե րը, որոնք գրա
ւոր կեր պով կը յայտ նեն թէ կա ռա վա րու թե նէն զե տեղ ման օգ նու թիւն չեն ու զեր, 
ազատ կը ձգուին Թուր քի ոյ մէջ իրենց ու զած տե ղը հաս տա տուե լու: Իսկ անոնք, 
որոնք կա ռա վա րու թե նէն զե տեղ ման օգ նու թիւն կ’ու զեն, պար տա ւոր են անոր 
ցոյց տուած տե ղե րը եր թա լու: Առանց ար տօ նու թե ան տե ղա փո խուող նե րը կը 
զրկուին հպա տա կու թե նէ. բ) Թուրք ցե ղէ չե ղող նե րը եթէ նոյ նիսկ օգ նու թիւն 
չպա հան ջեն կա ռա վա րու թե նէն, պար տա ւոր են անոր ցոյց տուած տեղն հաս
տա տել իրենց բնա կու թիւ նը եւ չբաժ նուիլ այն տե ղե րէն, առանց կա ռա վա րու
թե ան ար տօ նու թե ան: Առանց ար տօ նու թե ան ու րիշ տեղ գա ցող նե րը առա ջին 
ան գա մուն կը վե րա դար ձուին իրենց տե ղե րը, իսկ կրկնու թե ան պա րա գա յին 
Գոր ծա վար նե րու Խոր հուր դին որո շու մով, թուրք հպա տա կու թե նէ կը հե ռա
ցուին: 9րդ յօ դուա ծը ներ քին գոր ծա վա րին լի ա զօ րու թիւն կու տայ, Թուր քի ոյ 
հպա տակ եղող շրջուն գնչու նե րը եւ թուրք մշա կոյ թին չյա րող վաչ կա տուն նե
րը, հա ւա քա բար չըլ լա լու պայ մա նով ցրուե լու եւ զե տե ղե լու՝ գիւ ղա քա ղաք նե րու 
եւ թուրք մշա կոյթ ու նե ցող գիւ ղե րու մէջ, հե ռաց նել սահ մա նագ լուխ նե րէն այն 
ան ձանց, որոնց լրտե սու թե ան մա սին կաս կած ներ յա ռա ջա ցած են եւ ազ գա

զտում նե րը Օս մա նե ան կայս րու թիւ նում, «Տիգ րան Մեծ», Երե ւան, 2015, էջ 39):
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յին սահ ման նե րէն դուրս հա նել՝ օտա րահ պա տակ շրջուն գնչու նե րը եւ թրքա
կան մշա կոյ թը չիւ րաց նող վաչ կա տուն նե րը: Իսկ նոյն օրէն քի 11րդ յօ դուա ծի 
ա եւ բ տար բե րակ նե րը կարգ մը մի ջոց ներ կը նա խա տե սէ այն ան ձանց հա
մար, որոնք չեն իւ րաց ներ թուրք լե զուն, մշա կոյթն ու գա ղա փա րա խօ սու թիւ
նը: Այդ մի ջոց ներն են հե տե ւե ալ նե րը. ա) կ’ար գի լուի հա ւա քա բար նոր գիւղ 
կամ թաղ ստեղ ծել, աշ խա տա ւո րա կան կամ մշա կու թա յին խում բեր կազ մել 
կամ արուեստ մը իր ազ գա կից նե րուն փո խան ցել, բո լոր անոնց, որոնց մայ րե
նի լե զուն թրքե րէն չէ, բ) զի նուո րա կան, քա ղա քա կան, գործ նա կան եւ կար գա
պա հա կան պատ ճառ նե րով, Գոր ծա վար նե րու Խոր հուր դի որոշ մամբ, Ներ քին 
գոր ծա վա րը պար տա ւոր կ’ըլ լայ մի ջոց ներ (հա ւա քա բար չըլ լա լու պայ մա նաւ 
նե րա ռե ալ նա եւ ու րիշ բնա կա վայ րեր փո խադ րել կամ քա ղա քա ցի ու թե նէ հե
ռաց նել) ձեռ նար կել, այն ան ձանց մա սին, որոնք թուրք մշա կոյ թը չեն իւ րա ցու
ցած կամ թուրք մշա կոյ թը իւ րա ցու ցած ըլ լա լով հան դերձ թրքե րէ նէն տար բեր 
լե զու ներ կը խօ սին, գ) գիւ ղա քա ղաք նե րու եւ քա ղաք նե րու մէջ հաս տա տուած 
օտա րահ պա տակ նե րուն թի ւը չի կրնար բարձր ըլ լալ՝ թա ղա պե տու թե ան սահ
ման նե րուն մէջ գտնուող ամ բողջ բնակ չու թե ան հա րիւ րէն տաս նէն: Այս պէս՝ 
պե տու թե ան սահ ման նե րէն ներս ազ գա յինմշա կու թա յին մի ու թե ան հա մար 
փոք րա մաս նու թե անց ձուլ ման առըն թեր, գոր ծադ րուած տար բեր մի ջոց մըն ալ 
կ’ըլ լայ գաղ թի ու զե տեղ ման քա ղա քա կա նու թիւ նը»164:

«Անա տո լի ա յի ազ գա յին կա ռու ցուած քի ծրագ րա ւո րու մը» Քե մա լի նո
րա մու ծու թիւն նե րից չէր, նա ըն դա մէ նը շա րու նա կում էր երիտ թուր քե րի սկսա
ծը: «Էթ նակրօ նա կան մի ա տար րու թե ան» հաս նե լու նպա տա կով «Բնա կեց ման 
եւ վե րաբ նա կեց ման» քա ղա քա կա նու թե ան պաշ տօ նա կան եւ ոչ պաշ տօ նա
կան գոր ծո ղու թիւն ներն սկսուել էին Բալ կա նե ան պա տե րազմ նե րում կրած կո
րուստ նե րից յե տոյ եւ կի րառ ւում էր ոչ մի այն քրիս տո նե այ բնակ չու թե ան, այլ 
նա եւ մահ մե դա կան քրդե րի եւ բալ կան նե րից ներ գաղ թող մահ մե դա կան նե րի 
նկատ մամբ: Այդ գոր ծը յանձ նա րա րուած էր Ներ քին Գոր ծե րի Նա խա րա րու
թե ա նը դեռ 1913ից, որը յա տուկ սոտ րա բա ժա նում ներ ու նէր՝ «Ցե ղե րի ու ներ
գաղ թող նե րի բնա կեց ման վար չու թիւն», որը վա ղուց հմտա ցել էր «թուր քա կան 
մշա կոյ թի հետ հա ղոր դակ ցուե լու նպա տա կով» կա տա րուող տե ղա հա նու թիւն
նե րի եւ բնա կեց ման գոր ծո ղու թիւն նե րին165: Օրի նակ, դե ռեւս 1916ին հրա հան
գա ւո րած էր տե ղա հա նուած քրդե րին վե րաբ նա կեց նել «Քո նի ա յի, Ան կա րա յի, 
Կաս տա մո նա յի նա հանգ նե րում ու Նիդ դեի, Կե սա րի ա յի, Քիւ թա հի ա յի, Էս կի շէ
հի րի, Ամա սի ա յի ու Թո քա թի գա ւառ նե րում»166, ընդ որում պա հանջ ւում էր վե

164 Մի րօղ լու, Ար մա ւե նի: Ազ գա յին փոք րա մաս նու թիւն նե րը Թուր քի ոյ Հան րա պե տու թե ան 
1923 – 1939 թուա կան նե րուն (մաս II). Լրա բեր Հա սա րա կա կան Գի տու թիւն նե րի, 2010, 
№ 1 – 2, էջ 70 – 71, – http://lraber.asjoa.am/633/1/201012__68_.pdf:

165 Տես «Անա տո լի ա յի Մի ա տար րաց ման ծրա գի րը» Թա ներ Աք չա մի «Երիտ թուր քե րի գոր
ծած ոճի րը մարդ կու թե ան դէմ» գրքում, էջ 37 – 79:

166 Անդ, էջ 55:



ԹՈՒՐՔԵՐԻ ԹՐՔԱՑՈՒՄԸ ԵՒ ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐԱԿԱՆ «ՍԽԱԼԻ» ՈՒՂՂՈՒՄԸ 519

րա բնա կե ցու մը կա տա րե լիս ցե ղա պե տե րին եւ իմամ նե րին ան ջա տել խմբե րից, 
եւ նոյ նիսկ նրան ցից ան ջա տուած քրդե րին բնա կեց նել ցրուած, մի մի ան ցից ան
ջա տուած, թուր քա կան գիւ ղե րում, 23 ըն տա նի քով, «որ պէս զի նրանք հրա ժա
րուեն քո չուոր կեն սա կեր պից, <…> իրենց լե զուից ու սո վո րոյթ նե րից»167: Սոյն 
ծրագ րի ար դիւն քում սե փա կա նու թե ան այս կամ այն չա փի մանր հո ղակ տոր է 
ստա ցել 270 հա զար ըն տա նիք, ին չը նշա նա կում է, որ իրենց բնա կա վայ րե րից 
տե ղա հա նուած այ լազ գի նե րը նոյ նիսկ թոյլ տուու թե ան դէպ քում հա զիւ թէ վե
րա դառ նա յին նախ կին բնա կու թե ան վայ րեր:

Քրդե րին ճնշե լու գոր ծիք նե րից էր նա եւ նրանց առաջ նորդ նե րի մի
ջեւ առաջ նու թե ան հա մար պայ քա րի պա րարտ հող ստեղ ծե լով՝ մի մե անց դէմ 
թշնա մաց նե լը: Սա, յայտ նի է, ըն թա ցիկ իշ խա նու թիւն նե րի կող մից հպա տակ նե
րի դի մադ րու թիւ նը թու լաց նե լու եւ հա կա ռա կոր դի ներ քին մի աս նա կա նու թիւ նը 
խախ տե լու հնա գոյն մե թոդ նե րից է եւ գոր ծում է հա մա րեա անվ րէպ: Մին չեւ այ
սօր քրդե րի մէջ աւե լի շատ քննարկ ւում է, թէ իրենց աշի րէթ նե րից որն էր աւե լի 
ու ժեղ ան ցե ա լում եւ ու րեմն որն էր աւե լի իրա ւունք ներ ու նե ցո ղը, քան՝ ին չո՞ւ 
եւ ինչ պե՞ս էր ու ժեղ եւ ինչ նպա տակ նե րի հա մար էր կի րառ ւում «ու ժե ղու թե ան 
իրա ւուն քը»: 1925ի Շեյխ Սա ի դի ապս տամ բա կան շարժ մա նը մաս նակ ցու թե ան 
հա մար Դի րա բէ քի րում 1926ին կա խա ղան հա նուած եր կու քուրդ եղ բայր նե րից 
մէ կի որ դին մին չեւ այ սօր իր հա րա զատ նե րին «կա խա ղա նի դա տա պար տու մը» 
հա մա րում է այս մի ջա շի րէ թա յին մրցակ ցու թիւ նը. «Մեր աշի րէ թին ասում էին 
Մըր դեզ: Մեր գեր դաս տա նի անու նը քրդե րէն Մո լա Էֆեն դիա է: Մըր դեզ աշի
րէ թի եւ Տո կա րի սում (Աքըն ջը լար) բնա կուող եւ ողջ շրջա նին իշ խող յա մի  դիէի 
փա շա Օս ման աղա յի աշի րէ թի մի ջեւ կռիւ ներ են եղել: Նոյն ձե ւով եր կար տա
րի ներ թշնա մանք է եղել մեր եւ Միֆ թի աշի րէ թի մի ջեւ...: Հօ րեղ բայրս` Շիւք րի 
աղան, առա ջին խորհր դա րա նում եղել է Դի ար բե քի րի պատ գա մա ւոր... Երբ հօ
րեղ բայրս դար ձել է պատ գա մա ւոր, երեք աշի րէ թի մի ջեւ պայ քարն աւե լի է ու
ժե ղաց րել: Աշի րէթ նե րը մի մի ան ցից շատ մարդ են սպա նել: Արե ան վրէժն աճել 
է: Այս կռիւ նե րի ար դիւն քում Միֆ թի աշի րէ թի գիւ ղե րը հրի են մատ նել: Միֆ
թի աշի րէ թին աք սո րել են: Մի կող մից` մի ջա շի րէ թա յին կռիւ նե րը, մյոս կող
մից` իրար մա սին պե տու թե ա նը ծա նու ցե լը շա րու նա կա կան բնոյթ են ստա ցել:  
...Հօ րեղ բայրս եւ հայրս մաս նակ ցել են 1925 թ. ծա գած շեյխ Սա ի դի ապս տամ
բու թե ա նը: Պե տու թե ա նը ծա նու ցում են, թէ «Հան րա պե տու թե ան դէմ գաղտ նի 
գոր ծո ղու թիւն ներ են կա տա րում: Պե տու թե ա նը ընդ դի մա նում են, ժո ղովր դին 
կե ղե քում են եւ ճնշում»: Որից յե տոյ մի գունդ զի նուոր է գա լիս եւ հօ րեղ բայր 
Շիւք րի ին ձեր բա կա լե լով` տա նում է Ուր ֆա... Շիւք րի հօ րեղ բորս աներ Հա ջի 
Բե դիր աղան 1920 թ. Ան կա րա յում բա ցուած առա ջին Թուր քի ա յի Ազ գա յին մեծ 
ժո ղո վում եղել է Մա լա թի ա յի պատ գա մա ւոր եւ այս ըն թաց քում դեռ Ան կա րա
յում պատ գա մա ւոր էր: Փոր ձում է ազա տել փե սա յին: Որոշ ժա մա նակ անց մեր 
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աշի րէ թի զի նուած ան դամ նե րը զէն քի ու ժով Ուր ֆա յի բան տից փախց նում են 
հօ րեղ բայր Շիւք րի ին: Հո րեղ բայրս ու հայրս Նա րին ջէի մօ տա կայ գիւ ղե րից 
մէ կում թաքն ւում են, սա կայն որոշ ժա մա նակ յե տոյ զի նուոր նե րը գտնում եւ 
տա նում են Դի ար բե քիր»168: Այս պատ մու թիւ նում մենք տես նում ենք Սուլ թան 
Յա մի դի աճեց րած յա մի դէ ա կան «փա շա Օս ման աղա յի» եւ Քե մա լի աճեց րած 
քե մա լա կան Ազ գա յին Մեծ ժո ղո վի «պատ գա մա ւոր ներ Բե դիր աղա յի ու նրա 
փե սայ Շիւք րի աղա յի» մի ջեւ մրցակ ցու թիւն, որոնց հե տե ւան քով՝ փո խա դարձ 
մատ նու թիւն ներ՝ «պե տու թե ա նը ծա նու ցում ներ», «Միֆ թի աշի րէ թի գիւ ղե րի 
հրի մատ նում», «Միֆ թի աշի րէ թի աք սոր» եւն: Քե մա լա կան «Միֆ թի աշի րէ
թին» չի օգ նում նոյ նիսկ Հա ջի Բե դիր աղա յի քե մա լա կան հե ղի նա կու թիւ նը: Սա 
նոյն Հա ջի Բե դիրն էր, ով իր եղ բայր Զեյ նե լի հետ մի ա սին հա յե րի զան գուա
ծա յին կո տո րած էր կազ մա կեր պել Էրզ րու մում, Երզն կա յում, Սվա զում եւ 1920ի 
Ապ րի լի 23ին առա ջին խորհր դա րա նի բաց ման աղօթ քի ժա մա նակ կանգ նած 
էր Մուս տա ֆա Քե մա լի կող քին: Ինչ պէս վե րը ասուեց, անգ րա գէտ Հա ջի Բե
դի րի հա մար յա տուկ որո շում էր կա յա ցուել, որ ան տա ռա ճա նա չը եւս կա րող 
է պատ գա մա ւոր ընտ րուել: Նա եւ եղ բայրն ար դէն հայ կա կան գոյ քից իրենց 
«գի նը ստա ցել էին», եւ անգ րա գէտ Բե դիր աղան շա րու նա կում էր ու պի տի 
շա րու նա կէր «օրէնք ներ ստեղ ծել» քե մա լա կան Ազ գա յին Մեծ Ժո ղո վում, այդ 
թւում նա եւ քրդե րի վե րաբ նա կե ցում նե րի մա սին: Իսկ «պատ գա մա ւոր չդար
ձած» քրդե րը դեռ եր կար պի տի դառ նու թե ամբ յի շէ ին Քե մա լի հետ 1919ին Էրզ
րու մի իրենց հան դի պու մը, որ տեղ հաս տա տել էին, որ «Արե ւե լյան Անա տո լիա 
անուա նուող վի լա յէթ նե րը՝ Էրզ րու մի, Սվա զի(Սե բաս տիա), Դի ար բե քի րի, Հար
փու թի(Խար բերդ), Վա նի եւ Բիթ լի սի վի լա յէթ նե րի… տա րածք նե րում բնա
կուող մահ մե դա կան տար րե րը, բնա կա նա բար, հա մա կուած են փո խան դարձ 
յար գան քի եւ ինք նա զո հա բե րու թե ան նոյն զգաց մունք նե րով, եւ նրանց ապ րե
լու վայ րի պայ ման նե րի եւ էթ նի կա կան ու հա սա րա կա կան դիր քի հա շուա ռու
մով՝ իրենց հա մա րում են նոյն ծնող նե րից սե րուած եղ բայր ներ:… մեր ազ գը 
(? – Հ. Խ.) իր իրա ւունքն է հա մա րում իր նիւ թա կան եւ բա րո յա կան հնա րա ւո
րու թե ան բո լոր ձե ւե րով պաշտ պա նուել մեր հայ րե նի քին վնա սե լու յոյ նե րի եւ 
հա յե րի բո լոր ձեռ նար կում նե րից… մենք ոչ մի ակն թարթ չենք տա տա նուի մեր 
տրա մադ րու թե ան տակ գտնուող բո լոր մի ջոց նե րով պաշտ պա նե լու մեր ազա
տու թիւն ներն ու այն ամէ նը, ին չը մեզ հա մար թանկ է…» եւ «<իրենք> եր բեք 
չեն հա մա ձայ նուի, որ <իրենց> հայ րե նի քի սրբա զան հո ղը պղծուի հա յե րի կող
մից…»: Ըն դա մէ նը հինգ տա րի էր ան ցել սրբա զան եր դու մից, հա յեր ու յոյ ներ 
այ լեւս չկա յին, եւ «մեր ազգ» (? – Հ. Խ.) ինչ պէս չկար, այն պէս էլ չստեղ ծուեց, 
«նոյն ծնող նե րից սե րուած եղ բայր ներ»ից մէ կին՝ թուր քե րին ոչինչ չէր խան գա

168 Mehmet Nuri Kimdir(http://heval.info/index.php?Itemid=9&id=12&option=com_content&task 
=view), (Վեր ջին այ ցե լու թիւ նը՝ 16. 09. 2018 ) – Ո՞վ է Մեհ մեդ Նու րին, 24. 02. 2012, –  http://
akunq.net/am/?p=17808 (Վեր ջին այ ցե լու թիւ նը՝ 16. 09. 2018) (Թարգ մա նեց Անա հիտ Քար
տա շե ա նը):
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րում խլել «նոյն ծնող նե րից սե րուած եղ բայր ներ»ից մյո սի՝ քրդե րի «ազա տու
թիւն ներն ու այն ամէ նը, ին չը նրանց հա մար թանկ էր», Քրդե րի առաջ նորդ նե
րին թող նե լու տե ղա կան ռե սուրս նե րի տի րա պետ ման հա մար մի մե անց կո կորդ 
կրծել եւ կենտ րո նա կան թուր քա կան իշ խա նու թիւն նե րի վստա հու թիւ նը շա հե լու 
հա մար իշ խա նու թե ան դէմ քրդե րի ըմ բոս տու թիւն նե րի մա սին մատ նու թիւն
նե րով օգ նէլ «ուղ ղե լու» Թուր քի ա յի «ժո ղովր դագ րա կան սխալ նե րը»: Ան կախ 
նրա նից, թէ իրենք յա մի դէ ա կան, թէ քե մա լա կան քրդեր են: Նրանց սխա լը եւ 
յան ցան քը քուրդ լի նելն էր, նրանց կռուաց նում եւ աք սո րում էին քուրդ լի նե լու 
հա մար:

Ամէն ինչ՝ յա նուն «թիւրք չու լու կի» գա ղա փա րի իրա ւա կան ըն թաց քը 
արագ էր կա տար ւում: 1924ին հա յե րին յու զող «ով քե՞ր են թուր քե րը», մա մու լում 
ծա ւա լուած քննար կու մը «թուրք օղ լու թուր քի», «հայ օղ լու թուր քի», «հայ օղ լու 
հա յի» մա սին իրա ւա կան լու ծում ստա ցան 1928ին: Հրա տա րակ ւում է թիւ 1312 
օրէն քը, որի 4րդ յօ դուա ծի հա մա ձայն «1929ի Յու նուա րի 1ից Թուր քի ա յի հո
ղի վրայ օտա րերկ րա ցուց (այ լազ գուց) ծնուած երե խան հա մար ւում է թուրք»169: 
«Հայ օղ լու հայ» չկայ: Բո լորն են թուրք: Քրդե րը «դառ նում են» լեռ նա յին թուր
քեր: Թուր քի ա յում քուրդ չկա, կան լեռ նա յին թուր քեր: Ար դի ա կա նա ցող/եւ րո պա
կա նա ցող Թուր քի ա յի ազ գայ նա կա նու թիւնն ակ նյայ տօ րէն քիչ աղերս ներ ու նէր 
եւ րո պա կան քա ղա քա ցի ա կան ազ գայ նա կա նու թե ան հետ, որ տեղ ազ գա յի նը 
էթ նի կու թիւն չէր, քա ղա քա ցի ու թիւն էր, եւ իւ րաք նա չիւրն իրա ւունք ու նէր իր էթ
նա նու նը, էթ նի կա կան ինք նու թիւ նը եւ դրա նից բխող կա րիք նե րի հա մար ազ գա
յինէթ նի կա կան կա ռոյց ներ ու նէ նալ՝ կրօ նա կան, կրթա կան, հա սա րա կա կան 
կազ մա կեր պու թիւն ներ, հա ւաք ներ եւն: Թուր քի ա յում, ընդ հա կա ռա կը, քա ղա
քա ցի ու թիւ նը էթ նի կու թիւն էր, այ սինքն՝ Թուր քի ա յի հան րա պե տու թե ան քա ղա
քա ցին էթ նիկ թուրք էր հա մար ւում, եւ Լո զա նի պայ մա նագ րով որոշ իրա ւուն քեր 
էին վե ա պահ ւում մի այն ոչ մահ մե դա կան յոյ նե րին, հա յե րին եւ հրե ա նե րին:

1930ի Թուր քի ա յի Ար դա րա դա տու թե ան նա խա րար Մահ մութ Էս սա թը 
մի քայլ առաջ է գնում. «Մենք ապ րում ենք Թուր քի ա յում՝ ամէ նա ա զատ երկ
րում: Թուր քը մի ակ տնօ րէնն է, մի ակ տէ րը երկ րում: Այն մար դիկ, որոնք ըստ 
ծագ ման մա քուր թուր քեր չեն, այդ երկ րում մի այն մի իրա ւունք ու նէն՝ ծա ռայ 
դառ նա լու, ստրկա նա լու: Եւ թող այդ ճշմար տու թիւնն իմա նայ եւ՛ բա րե կա մը, 
եւ՛ թշնա մին, թող այն իմա նան նոյ նիսկ լեռ նե րը»170: Ընդ որում ոչ ոք, այդ թւում 
ին քը՝ Մահ մութ Էս սա թը չէր կա րող որե ւէ կերպ բա ցատ րել, թէ ով քե՞ր են «ըստ 
ծագ ման մա քուր թուր քե րը»:

169 «BeJediye ve kօylerlmizin kltabi», Ankara, 1932, էջ 865 (Յղւում է ըստ Ս. Ս. Աւա նե սով, Թուր
քի ա յի կա ռա վա րող շրջան նե րի ազ գա յին քա ղա քա կա նու թե ան մի քա նի հար ցե րի շուրջ, 
Հայ կա կան ՍՍՌ Գի տու թիւն նե րի ակա դե մի ա յի Տե ղե կա գիր, № 7, 1964, էջ 17).

170 «Millivef», 19. IX. 1930 (ըստ՝ Ս. Ս. Աւա նէ սով, «Թուր քի ա յի Կա ռա վա րող Շրջան նե րի Ազ գա
յին Քա ղա քա կա նու թե ան Մի Քա նի Հար ցե րի Շուրջ», Հայ կա կան ՍՍՌ Գի տու թիւն նե րի 
Ակա դե մի ա յի Տե ղե կա գիր, Հա սա րա կա կան Գի տու թիւն ներ, 1964, №7, էջ 18:
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Քա նի որ Թուր քի ա յում շատ քիչ դպրոց ներ կա յին, եղած ներն էլ գլխա
ւո րա պէս երկ րի եւ րո պա կան՝ թրքա խօս մա սում էին, ու րեմն դժուա րու թիւն 
կար դպրո ցա կան կրթու թե ան մի ջո ցով հա ւա քա կան եւ մէկ ստան դարտ թրքու
թիւն ձե ւա ւո րե լու: Բայց կա յին նա եւ այս պէս կո չուած «ազ գա յին դպրոց ներ»՝ 
Լո զա նի որո շում նե րով «փոք րա մաս նու թիւն» կո չուած նե րի հա մար: Դրանք 
գլխա ւո րա պէս Կ. Պօլ սում էին, եւ քա նի դեռ կա ռա վա րու թիւ նը մշա կում էր երկ
րի ընդ հա նուր բնակ չու թե ան թրքաց ման ձե ւե րը, խնդիր էր դրուած ազ գա յին 
դպրոց նե րում առա ւե լա գոյնս նուա զեց նե լու «ազ գա յի նի» բա ղադ րի չը: Կ. Պօլ
սում գո յա տե ւող հայ կա կան եւ յու նա կան դպրոց նե րը բա ցա յայտ փա կել չէ ին 
կա րող Լո զա նի Պայ մա նագ րի պահ պա նու թե ան գո նէ որոշ երե ւու թա կա նու թիւն 
տա լու հա մար: Բայց կա րող էին փա կել՝ յղում անե լով դպրոց նե րի սա նի տա րա
կան վի ճա կին, բիւդ ջեն նուա զեց նե լով եւ վար չա կան պա հանջ նե րով, «ազ գա
յին» ու սու ցիչ նե րի հա մար քննու թիւն ներ նշա նա կե լով եւ նրանց իրենց կար գա
վի ճա կին հա մա պա տաս խան չգտնե լով եւն: 1924 – 28ի մի ջա կայ քում նո րա նոր 
որո շում նե րով գոր ծող հայ կա կան դպրոց նե րին հար կադ րում են թուրք ու սու
ցիչ ներ ըն դու նել՝ միշտ աւե լաց նե լով թուր քե րէ նով դա սա ւան դուող առար կա նե
րը եւ թուրք ու սու ցիչ նե րի թի ւը, որոնց աշ խա տա վար ձը կրկնա կի աւել էր հայ 
ու սու ցիչ նե րի աշ խա տա վար ձից. «Ամէ նէն չքա ւոր դպրո ցը ամ սա կան 80 – 90 
ոս կի կը վճա րէ թուրք ու սու ցի չին, մինչ այդ տնօ րէն նե րը հա զիւ 50 – 60 ոս կի 
թո շակ կ’ու նէ նան, իսկ ու սու ցիչ նե րը՝ 30 – 40 ոս կի»171: Ամէ նից աւե լի կա րե ւոր 
խնդի րը դպրոց նե րի կրթա կան ծրագ րե րի եւ մա նուկ նե րի դաս տի ա րա կու թե ան 
վրայ ազ դելն էր: 1926ի Հոկ տեմ բե րին թիւ 591 շրջա բե րա կա նով ոչմահ մե դա
կան վար ժա րան նե րի տնօ րէ նու թե ա նը հրա հանգ է տրւում փոք րա մաս նու թիւն
նե րի դպրոց նե րում պատ մու թե ան, աշ խար հագ րու թե ան եւ քա ղա քա ցի ա կան 
կրթու թե ան դա սե րը ու սու ցա նել թուր քե րէն լե զուով, թուրք ու սու ցիչ նե րի կող
մից, պաշ տօ նա կան ծրագ րով: «Հրա պա րա կա յին ար տա սա նու թիւն եւ խօ սակ
ցու թիւն» անու նով նոր առար կայ է հար կադր ւում այդ դպրոց նե րին՝ փաս տա
ցի թուր քե րէ նի դա սա ւան դու մը եր կու ժա մով աւե լաց նե լով172: Պար տադր ւում է 
փո խել դա սագր քե րը: 1928ին «Հայ դպրոց նե րի դէմ կա ռա վա րու թե ան հա լա
ծանք նե րի մի ջոց նե րը ընտ րուած են թէ եւ ոչ կո պիտ, բայց աւե լի հաս տատ ու 
գործ նա կան. ու զում են տնտե սա կան դժուա րու թիւն ներ ստեղ ծե լով, խեղ դել 
Հայ դպրոց նե րը ու ոչն չաց նել: Կա ռա վա րու թիւ նը, փո խա նակ ին քը դպրոց նե
րին նպաստ տա լու, որով հե տեւ նրանք կա տա րում են երկ րի լու սա ւո րու թե ան 

171 Մի րօղ լու, Ար մա ւե նի: Պօլ սա հայ կրթա կան կե ան քը Թուր քի ոյ Հան րա պե տու թե ան 20 – 30
ական թուա կան նե րուն (մա մու լի գնա հատ մամբ). Լրա բեր Հա սա րա կա կան Գի տու թիւն նե
րի, 2007, № 3, էջ 143, – http://lraber.asjoa.am/742/1/12_ARMAV.__140.pdf (Վեր ջին այ ցե լու
թիւ նը՝ 07. 06. 2017):

172 Ազ դա րար, 08. 11. 1927, ար տատ պուած Ագ շամ թեր թի 01. 0I. 1927 հա մա րից; Ըն դար ձակ Տա
րե ցոյց, 1928, Կ.Պօ լիս, 1928, էջ 365:
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նա խա րա րու թե ան գոր ծը, հայ դպրո ցի լղա րիկ բիւ ջէի վրայ նո րա նոր ծախ
սեր է աւե լաց նում: Ան ցե ալ նե րում կա պե ցին հայ դպրոց նե րին թուրք ու սու ցիչ
ներ՝ թրքե րէ նի ու սուց ման հա մար, ստի պե ցին, որ նրանց ռո ճի կը տրուի հայ 
դպրոց նե րի ընդ հա նուր բիւ ջէ ից եւ այ սօր այդ ու սու ցիչ նե րը միմի պա տու հաս 
են դա ռել հայ կա կան վար ժա րան նե րի հա մար: Չնա յած այն հան գա ման քին, 
որ նրանք մի քա նի ան գամ աւե լի բարձր դա սիչ [կար գա վի ճակ] ու նին, քան 
նոյն դպրո ցում դա սա ւան դող հա յե րը, այ սօր նրանք նո րից ռո ճիկ նե րի յա ւել
ման խնդիր են յա րու ցում: Ազ դա րա րը պարզ կեր պով գրում է, որ եթէ այդ պա
հան ջը կա տա րուի, մի շարք վար ժա րան ներ պի տի փա կուին ան խու սա փե լի օ
րէն: Հենց այդ է քե մա լա կան կա ռա վա րու թե ան ցան կու թիւ նը: Աւե լի ան հե թեթ 
է այն պա հան ջը, որ Պօլ սոյ թուրք «հա սա րա կա կան կար ծի քը» առա ջադ րել 
է նոյն հայ դպրոց նե րի նկատ մամբ: Պա հանջ ւում է, որ դա սա մի ջոց նե րի ժա
մա նակ հայ մա նուկ նե րը թրքե րէն խօ սին: Այս պի սով հայ դպրո ցում հայ երե
խան մայ րե նի լե զուով կա րող է խօ սել մի այն դա սը պա տաս խա նե լիս եւ կամ 
ու սուց չին հարց տա լիս: Մնա ցա ծը պի տի լի նի թրքե րէն: Մարդ եր բեմն զար
մա նում է, թէ ինչ պէ՞ս են հնա րում հա լա ծան քի այս բո լոր նուրբ ձե ւե րը: Եւ յե
տոյ ասում են, թէ թուր քե րը հան ճա րից զուրկ են…»173: Սա, իհար կէ, թրքաց ման 
քայ լե րից էր: Վե րահս կո ղու թե ան խստա ցում, ֆի նան սա կան հնա րա ւո րու թիւն
նե րի կրճա տում, շա րու նա կուող փո փո խու թիւն ներ,  –  այս ամէ նը միշտ լա րուած 
էին պա հում ման կա վարժ նե րին, դպրոց նե րի տնօ րի նու թե ա նը: «Ազ գա յին վար
ժա րան նե րը շատ լուրջ տագ նապ մը կ’անց նեն: Ու սու ցիչ ներ չորսհինգ ամիս 
թո շակ չեն կրնար ստա նալ եւ քա նի որ վեր ջին տա րի նե րու ըն թաց քին կա րե
լի ամէն խնա յո ղու թիւն կա տա րուած կ’ըլ լայ, 1935ին այ լեւս կը սկսի մկրա տը 
դպչիլ ոս կո րին»174: Նոր որո շու մով «Կրթա կան տնօ րէ նու թե ան հրա հան գով 
1936 – 1937 տա րեշր ջա նին փոք րա մաս նու թե անց լի սէ նե րու թուրք ու սու ցիչ նե
րէն մէ կը կ’ընտ րուի իբ րեւ «փոխ տնօ րէն», որ պէս զի օգ նէ տնօ րէ նին՝ կրթա կան 
տնօ րէ նու թե ան հետ պաշ տօ նա կան յա րա բե րու թիւն նե րուն եւ թղթակ ցու թե անց 
մէջ: Իսկ յա ջորդ տա րեշր ջա նին Կրթա կան տնօ րէ նու թե ան կող մէ նա խակր թա
րան նե րու հա մար «փոխտնօ րէն» կը նշա նա կուի սոյն վար ժա րա նի թուրք մշա
կոյ թի կամ թրքե րէն լե զուի ու սու ցիչ նե րէն մէ կը: Կը հրա հան գուի նա եւ ու նէ նալ 
տղոց յա տուկ, թրքե րէն գիր քե րով պատ րաս տուած մա տե նա դա րան մը եւ հան
դի սու թիւն նե րը կա տա րուին կամ թրքե րէն լե զուով եւ կամ հան դէ սի նիւ թե րը 
թրքե րէ նի թարգ մա նել ու ներ կա յաց նել կրթա կան տնօ րէ նու թե ան, հան դէ սէն 
ամիս մը առաջ՝ ար տօ նու թիւն ստա նա լու հա մար»175: Ար դիւն քում հայ կա կան 
ազ գա յին դպրոց նե րում ու սու ցա նուող աշա կերտ նե րը դպրոցն աւար տում էին 
հի ա նա լի թուր քե րէ նով եւ հա յե րէ նի շատ թոյլ իմա ցու թե ամբ: Պօլ սա հայ հա

173 Հայ րե նիք ամ սա գիր, Զ տա րի, թիւ 5 (65), Մարտ, 1928, էջ 171 – 173:
174 Մի րօղ լու Ար մա ւե նի, Պօլ սա հայ կրթա կան կե ան քը..., էջ 148:
175 Նոյն, էջ 149 – 150:
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մայն քի ծախ սե րը ծա ռա յում էին մի հիմ նա կան նպա տա կի՝ հա յե րի մի մա սի 
երե խա նե րը մի մե անց հետ շփուե լով էին մե ծա նում: Դա, ան շուշտ, մխի թա րու
թիւն էր, բայց դպրոց ներն ստի պուած էին ուս ման գնե րը բարձ րաց նել, ին չի հե
տե ւան քով վճա րե լու կա րո ղու թիւն չու նե ցող ծնող նե րի զա ւակ նե րը դուրս էին 
մնում ազ գա յին վար ժա րան նե րից, որով մեծ հա շուով նա եւ հայ կա կան մի ջա
վայ րից: Ազ գա յին վար ժա րան նե րից դուրս մնա ցող երե խա նե րը սո վո րում էին 
պե տա կան դպրոց նե րում եւ արա գօ րէն մո ռա նում փաս տա ցի չգոր ծա ծուող հա
յե րէ նը: 20րդ դա րա վեր ջին ար դէն հա յե րէն խօ սող քիչ մարդ կար, նոյ նիսկ ըն
տա նիք նե րում մի մե անց հետ շփւում էին/են թուր քե րէ նով:

Այլ էր վի ճա կը գա ւառ նե րում: Այս տէղ 1915ից յե տոյ ոչ մի այն հայ կա կան 
դպրոց ներ չկա յին, այ լեւ յա ճախ դպրոց ներ չկա յին առ յա սա րակ: Արեւ մուտ քում՝ 
թուր քա կան մի ջա վայ րե րում ապ րող իս լա մա ցած հա յերն արա գօ րէն թրքա նում 
էին եւ ամէն ջանք գոր ծադ րում՝ իրենց «հայ կա կան հետ քե րը» վե րաց նե լու: 
Նրանք նոյ նիսկ ջա նում էին իս լա մա ցածքրդա ցած նե րի, արա բա ցած նե րի հետ 
յա րա բե րու թիւն ներ չու նէ նալ: Մին չեւ այ սօր Թուր քի ա յում իս լա մա ցած հա յե րի 
մա սին խօ սե լիս օրի նակ նե րը բե րում են գլխա ւո րա պէս քրդա ցած նե րի կե ան
քից: Ինչ պէս նկա րագ րում է սա սուն ցի, Ստամ բու լում ապ րող Գէ որգ Չա լը շը 
«Իս լա մա ցած նե րի մա սին յայտ նի են մի նակ քրդա խօս նե րը: Թրքա ցած նե
րի մա սին չեն ասում: Եւ իրանք էլ իրանց յայտ նի չեն անում: Շատ քի չերն են 
այդ մա սին խօ սում: Թրքա խօս մու սուլ ման հա յե րը ար դէն իրա րու կը ծած կեն, 
մենք չենք գի տէր կա՞ն, թէ՞ ոչ: Եթէ մի <նախ կի նում հայ> մարդ մահ մե դա կան է, 
թրքա խօս է, հա յե րի հետ շփում չու նի: Մենք իրենց չենք գի տէր, եթէ ին քը ինձ 
չի ըսեր, ար դէն դու չես գի տէր: Ես որե ւէ մէ կը չեմ գի տէր: Բայց պե տու թիւ նը 
գի տէ»: Արե ւել քում՝ քրդա կան, արա բա կան… մի ջա վայ րե րում ապ րող հա յե րը 
քրդա խօս, արա բա խօս էին դառ նում, իսկ իս լա մա ցած նե րը քրդա նում, արա
բա նում էին: Արաբ ներն ու քրդերն իրենց հեր թին ապ րում էին գլխա ւո րա պէս 
իրենց էթ նիկ մի ջա վայ րե րում եւ նոյն պէս թուր քե րէն չգի տէ ին: Թուր քե րէն սո
վո րե լը դժուար էր, նրանց մի ջա վայ րե րում թուր քե րէն խօ սող նե րը գլխա ւո րա
պէս պե տա կան պաշ տօ նե ա ներն էին: Մեծ ջան քեր էին պէտք թուր քե րէն սո
վո րե լու հա մար: 1935ին երկ րի 40 հա զար գիւ ղե րից մի այն 35 հա զա րում էին 
տար րա կան դա սա րան նե րով դպրոց ներ բա ցուել, ընդ որում այդ դպրոց նե րը 
բաց ւում էին գլխա ւո րա պէս երկ րի արեւմ տե ան՝ թրքաբ նակ մա սե րում: Կե սա
րի ա յի Քըր քըս րաք ալե ւի ա կան գիւ ղում տե ւա կան ժա մա նակ թա քուն ապ րած 
հա յե րը, գիւ ղում դպրո ցի բա ցա կա յու թե ան պատ ճա ռով, առ նուազն տղայ զա
ւակ նե րին ու ղար կում էին շուրջ երե սուն կլմ. հե ռա ւո րու թե ան Աւ շին գիւ ղա
քա քում սո վո րե լու: Ար դիւն քում փախ չող, թաք նուող հա յե րը գիւ ղի առա ջին 
թուր քե րէն իմա ցող նե րը դար ձան դպրո ցում սո վո րե լու պատ ճա ռով: Սար գիս 
Էր քէ օ լի պատ մու թիւ նից. «Մե րոնց լե զուն ինչ եղեր է, գի տէ՞ք, տու նին մէջ հա
յե րէն կը խօ սին, բայց՝ իրենց բար բա ռը: Մե րոնք գիւ ղին մէջ քուր դե րէն կը խօ
սին եղեր, տու նին մէջ` հա յե րէն, բայց պե տա կան լե զուն թրքե րէնն է, այ սինքն` 
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թրքե րէն գիւ ղին մէջ մե րին նե րէն զատ գիտ ցող չի կար: Եւ մե րին նե րը թրքե րէն 
կը դա սա ւան դեն եղեր, որով հե տեւ Քըր քըս րաք դպրոց չի կար, եւ մե րին նե րը 
տղա քը Աւ շին կ’ու ղար կեն եղեր ու սա նե լու: Ար դէն մի այն տղա նե րը կ’ու ղար
կեն, աղ ջիկ նե րի ու սու մին շատ կա րե ւո րու թիւն չէ ին տար: Հայ րիկս Աւ շին գա
ցեր է ու սա նե լու, իր հօ րա քոյր Նա զի րէ ին տու նը կ’ապ րէր» (Նա զի րէ ին աք սո
րի ճա նա պար հին Աւ շի նի քրդե րից մէկն առե ւան գել էր եւ իրեն երկ րորդ կին 
դարձ րել – Հ. Խ.): Բայց սրանք մաս նա ւոր դէպ քեր էին, իսկ ընդ հա նու րը անգ
րա գի տու թիւնն էր եւ ապ րե լա վայ րի մշա կոյ թում հա մա ձու լուե լը: Արեւ մուտ քում՝ 
թուր քա կան մի ջա վայ րում «հա մա ձուլ ւում» էին եւ թրքա նում, բայց Հա յե րի Ցե
ղաս պա նու թե ամբ նուա ճուած «թուր քա կան հայ րե նի քում»՝ Էր մա նիս տա նում՝ 
Արե ւե լե ան վի լա յէթ նե րում հա յե րը «հա մա ձուլ ւում էին» քրդա կան, ալե ւի ա կան, 
մա սամբ՝ արա բա կան մի ջա վայ րե րում եւ գլխա ւո րա պէս քրդա նում, ալե ւի ա նում 
կամ արա բա նում էին: «Էր մա նիս տա նը» չէր թրքա նում ոչ մի այն թուր քա կան 
մի ջա վայ րի բա ցա կա յու թե ան պատ ճա ռով, այլ նա եւ իրենց ինք նու թիւ նը ընդգ
ծուած պա հե լու քրդե րի՝ քե մա լիզ մի հենց սկզբից քա ղա քա կա նա ցուած գի տակ
ցու թե ան պատ ճա ռով: Այս տէղ դի մադ րում էին «թրքաց մա նը»: Այս տէղ թուր քին 
կո չում էին «զա լըմ» (կա տա ղած շուն՝ կա տա ղած թշնա մի իմաս տով), թուր քա
կան քա ղա քա կա նու թիւ նը՝ «զու լում» (ող բեր գու թիւն, ոճիր): Այս տա րածք նե
րում «թրքա նա լը» դա ւա ճա նու թիւն եւ թշնա մու հետ հա մա գոր ծակ ցու թիւն էր 
ըն կալ ւում: Այս տէղ «թրքա նալ» ցա նա կա ցող հա յե րը նոյ նիսկ չգի տէ ին ինչ պէս 
«թրքա նալ»՝ սուն նի մահ մե դա կան դառ նա լուց զատ «թրքա նա լու» այլ ձե ւեր եւ 
հնա րա ւո րու թիւն ներ չկա յին, իսկ սուն նիզմն այս տէղ չէր թրքաց նում: Մու շում 
ապ րող երի տա սարդ, սուն նի մահ մե դա կան, արա բա խօս Տիգ րա նը (Տիգ րա
նը ներ քին՝ ըն տա նե կան գոր ծա ծու թե ան անունն է, «դրսի հա մար» նա ու նի 
մահ մե դա կան անուն) չգի տի իր էթ նի կա կան ինք նու թիւ նը. «Պա պիկս կար ծեմ 
1940ից յե տոյ է կրօ նա փոխ եղել, երբ բա նը հա սաւ ըն տա նի քի կա նանց վրայ 
յար ձա կում նե րին… տե ղը տե ղին մահ մե տա կան ենք …իմ մայ րե նին արա բե
րէնն էր: Բայց տէ արաբ չեմ, քիւրտ էլ չեմ, թուրք էլ չեմ…»176:

1932ի ամ ռա նը, Յու նի սի 4ին Ազ գա յին Մեծ Ժո ղովն ըն դու նում է փոք
րա մաս նու թիւն նե րի տնտե սա կան իրա ւունք նե րը եւ հնա րա ւո րու թիւն նե րը սահ
մա նա փա կող հեր թա կան՝ թիւ 2007 օրէն քը. «Նրանք, որոնց մայ րե նի լե զուն 
թուր քե րէ նը չէ, իրա ւունք չու նէն նոր թա ղա մա սեր, գիւ ղեր հիմ նել կամ մի ա
տե սակ ար հես տա ւոր նե րի խմբեր կազ մել: Հե տե ւա պէս, նրանք, որոնց լե զուն 
թուր քե րէն չէ, չեն կա րող ար հեստն ու ար դիւ նա բե րու թիւ նը դարձ նել իրենց 
սե փա կան մե նաշ նոր հը... Նման մի ու թիւն նե րը են թա կայ են ցրման…»177: 
1932ից մի այն ազ գու թե ամբ թուրք քա ղա քա ցի ներն իրա ւունք ու նէ ին զբա ղուել 
առեւտ րի միջ նոր դու թե ամբ, սափ րի չու թե ամբ, լու սան կար չու թե ամբ, երաժշ

176 Յա կո բե ան Սո ֆիա, «Մու շում «հայ եմ ես, հա՜յ» գո ռա լու պատ րաստ մի սե րունդ է աճում», 
2016/06/22, – HTTP://AKUNQ.NET/AM/?P=51109:

177 Հայ րե նիք, թիւ 9 (117), LX, Իււ լիս, 1932, Բոս տոն, էջ 167 (ըստ՝ Ս. Ս. Աւա նէ սով, «Թուր քի ա
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տու թե ամբ, հա գուս տի եւ կօ շի կի ար տադ րու թե ամբ, թարգ ման չու թե ամբ, շի
նա րա րու թե ամբ, շար ժա վա րու թե ամբ, անաս նա բու ժու թե ամբ, եր կա թա գոր ծու
թե ամբ, ատաղ ձա գոր ծու թե ամբ, դեր ձա կու թե ամբ, աշ խա տել բան կե րում եւն178: 
Տնտե սու թե ան թրքաց մանն ուղ ղուած այս հեր թա կան օրի նա գի ծը մի ան գա մից 
մի քա նի հարց էր լու ծե լու. արա գաց նել թուր քե րէ նի իմա ցու թիւ նը, ար գե լել այ
լազ գի նե րի տնտե սա կան մի ա ւո րում նե րը, հա յե րի դէպ քում՝ նա եւ գա ւառ նե
րում հայ կա կան բնա կա վայ րեր ու նէ նա լու հնա րա ւո րու թիւ նը: Այս օրէն քի մա
սին ոչինչ չի մա ցող գա ւա ռա հա յե րը փաս տը գի տէ ին իրենց փոր ձա ռու թե ամբ.  
«…առան ձին հա յե րու գիւղ չի կար: Ջար դե րէն մնա ցած նե րուն կա՛մ կը թոյ լատ
րէ ին քուր դե րու հետ մի ա սին մի գիւ ղի մէջ կե նալ, կա՛մ, եթէ ար դէն մի գիւ ղում 
հա յեր կա յին, հոն քուր դեր ալ կը բնա կեց նէ ին: Ասոնք մեր ման կու թե ան շրջա
նին շատ չի խօ սուե ցան, բայց ասոնք բո լո րը գի տեն»179: Հա յե րի բնա կա ւոր ման 
հար ցում այս օրէն քի գործ նա կան կի րառ ման մէկ նմուշօրի նակ է Սա սու նի Ար
խունդ գիւ ղի մա սին Գէ որգ Չա լը շի պատ մու թիւ նը: Գէ որ գի հայ րը Ար խունդ 
գիւ ղի հա րե ւա նու թե ամբ գտնուող Պերմ գիւ ղից է եղել: Ջար դե րից յե տոյ Ար
խունդ եւ Պերմ լի ո վին հայ կա կան գիւ ղե րում այ լեւս հայ չէր մնա ցել, բա ցի «Ար
խըն դի մէջ մի հա յի մը ըն տա նիք կը մնայ, չեն սպա ներ, եր կա թի գոր ծը կ’ընէր, 
դէ միր չի, պէտք էր: Քրդե րու հա մար բան պէտք է արուի` սար քե լու, աշ խա տե լու, 
փո րե լու, ամէն ին չի, բալ թար կ’ըսուի: Ամէն ին չու պէտք է մար դը, չեն սպա
ներ զինք»: Ահա այս մար դու շուրջ սկսում են հա ւա քուել կեն դա նի մնա ցած հա
տու կենտ հա յե րը. «Ան դէ միր ճի ըն տա նի քը 15 թի ւից յե տոյ ադ շրջա նը մէկմէկ 
մնա ցած հա յե րը հա ւա քեց Ար խընդ: Մին չեւ 48 թի ւը ուր մէ ադ շրջա նին հայ 
կը մնայ, կը հա ւա քուին Ար խընդ, եւ հայ կա կան գիւղ մը մէջ տեղ հա նեց: Քսան 
տա րի նե րին` երե սուն հինգ ըն տա նիք: Մուշ, Սա սուն մնա ցած հա յե րը եւ կրօ
նա փո խած հա յե րը, մու սուլ ման դար ձած հա յե րը` իս լամ հա յե րը: Քրիս տո նե այ 
հա յե րը եւ մու սուլ ման հա յե րը հա ւա քեց այդ գիւ ղը: Քուր դե րը աւե լի քիչ էին… 
Նոյն ժա մա նակ, քա նի Գե ւօ կեն դա նի մնա ցած, ցրուած հա յե րը կը հա ւա քէր 
Ար խընդ, Պեր մում ու րիշ բան մը եղաւ: Պեր մը շատ մեծ գիւղ էր, եւ մին չեւ ջար
դե րը բո լո րը հայ էին: 15 թուից մի հատ ըն տա նիք չի կայ եւ կամ թուրք չի կայ, 
շատ քուր դեր եկան Պեր մում ապ րե լու: Շատ քաջ էին, որ ով բան մը կ’ըսէր կոր, 
կ’եր թան, կը խփեն, բա ներ կ’ընեն, չի գի տեմ: Պեր մից մի քանի մարդ հայ կը 
մնայ, փա խել են, աս տեղան տեղ կ’ապ րին, քուր դե րուն մօտ մնա ցել են, մու
սուլ ման եղել են: Մկրտիչ անու նով մարդ մը մու սուլ ման կը դառ նայ, իր անու նը 

յի Կա ռա վա րող Շրջան նե րի Ազ գա յին Քա ղա քա կա նու թե ան Մի Քա նի Հար ցե րի Շուրջ», 
Հայ կա կան ՍՍՌ Գի տու թիւն նե րի Ակա դե մի ա յի Տե ղե կա գիր, Հա սա րա կա կան Գի տու թիւն
ներ, 1964, № 7, էջ 19:

178 Okutan M. Cağatay, Tek Parti Doneminde Azınlık Politikaları, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayın
ları, Istanbul  [Մի ա կու սակ ցա կա նու թե ան փոք րա մաս նու թիւն նե րի քա ղա քա կա նու թե ան 
դի նա մի կան, Ստամ բու լի Բիլ գի Հա մալ սա րա նի հրա տա րակ չու թիւն, Ստամ բուլ], 2004, 
SBN / ISSN: 9756857773, էջ 220 – 221:

179 Տե՛ս՝ սոյն գրքում հրա տա րա կուած «Սա սուն ցի նե րը»:
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կը դնէ Խա լըթ: Խա լը թը աս օս ման եղած, մու սուլ ման եղած պեր մին ցի նե րուն 
կը հա ւա քէ Պերմ: Ու րեմն Գե ւօ Հա յե րը կը հա ւա քէ Ախընդ, Խա լը թը մու սուլ ման 
եղած հա յե րը կը հա ւա քէ Պերմ: Օրի նակ Ախըն դում հա ւա քած մու սուլ ման հա
յե րին կու գան կը տա նին Պերմ»180: Այս պատ մու թիւ նը հենց այն օրի նակ նե րից 
է, երբ որե ւէ բնա կա վայ րում հա յե րի խումբ հա ւա քուե լու դէպ քում ան մի ջա պէս 
բնա կեց ւում էին նա եւ քրդեր: Ու շագ րաւ է, որ որոշ ժա մա նա կի ըն թաց քում Ար
խուն դում մահ մե դա կան հա յե րի մօտ իշ խում էր հայ կա կան ինք նու թիւ նը, Պեր
մում՝ քրդա կան: Խար բեր դում «…փրկուած նե րից նրանց, ով քեր սուն նի նե րի 
ըն տա նի քում չէ ին ապ րում, գիւ ղե րում չէ ին թող նում ապ րել, ստի պում էին գնալ 
քա ղաք նե րում յատ կա ցուած որո շա կի թա ղա մա սե րում ապ րել, որ պէս զի վե
րահս կո ղու թե ան տակ լի նեն: Մեծ մայ րիկս, օրի նակ, Էլա զի կում այդ պի սի թա
ղա մա սում էր ապ րել, նոյ նիսկ գնա ցել էր ժան դար մե րի ա յում ստո րագ րել էր, որ 
ինքն այդ թա ղա մա սում է ապ րե լու, այլ վայր չի գնա լու: Դա բա ւա կան եր կար 
տե ւեց»181:

1934ին շրջա նա ռու թե ան մէջ մտաւ 1934ի Յու լի սի 2ին հրա տա րա կուած 
մա կա նուն նե րի (ազ գա նուն) մա սին օրէն քը: Սոյն օրէն քով 1935ի Յու նուա րի 
2 – 1936 Յու լիս 2 մի ջա կայ քում Թուր քի ա յի բո լոր քա ղա քա ցի նե րը պէտք է մա
կա նուն ներ ձեռք բե րէ ին: Երկ րի բնակ չու թիւ նից քչե րը մա կա նուն ու նէ ին, գլխա
ւո րա պէս՝ քրիս տո նե ա նե րը: Այ սու հե տեւ բո լո րը պի տի մա կա նուն ու նէ նա յին, 
բայց մա կա նուն նե րը որո շում էին յանձ նա ժո ղով նե րը եւ մաս նա ւո րա պէս մինչ 
այդ մա կա նուն ու նե ցող հա յե րին, յոյ նե րին ու հրե ա նե րին յատ կա պէս գա ւառ
նե րում հար կադ րում էին թուր քա կան մա կա նուն ներ (այդ պէս են ստա ցել իրենց 
ազ գա նուն նե րը սոյն գրքում հրա տա րա կուող պատ մու թիւն նե րը պատ մող նե րի 
Յա կոբ Քո չի, Գէ որգ Չա լը շի, շատ ու րիշ նե րի ծնող նե րը): Օրէն քը մա հե մա դա
կա նա ցած նե րին ար գե լում էր ար դէն առ կայ մա կա նուն նե րի էթ նի կու թիւն ցոյց 
տուող մաս նիկ նե րի՝ «եան», «էվ», «ով», «իս», «իտիս» եւլ պահ պա նու թիւ նը: 
Գա ւառ նե րում քրիստո նէ ա կան ինք նու թե ամբ կի սա թա քուն ապ րող հա յե րը մա
կա նուն ստա նա լիս վա խե նում էին յղում անել իրենց կրօ նա կան պատ կա նե լու
թե ա նը եւ խո նար հա բար հա մա ձայ նում էին այն մա կա նուն նե րին, ինչ առա ջար
կում էին գոր ծըն թացն իրա կա նաց նող պաշ տօ նե ա նե րը. «կը կան չէ ին առանց 
ազ գա նուն եղող նե րը, կ’ըսէ ին ի՞նչ էր անունդ` Հայկ, քու ազ գա նուն թող Չա լըշ 
ըլ լայ»: Մա կա նուն նե րի հա մա տա րած թրքա ցու մը եւս մէկ քայ լով մօ տեց նում է 
Թուր քի ա յի բնակ չու թե ան էթ նի կա կան մի ա տար րա ցու մը:

Այդ օրէն քով են մա կա նուն ստա ցել նա եւ Թուր քի ա յի պաշ տօ նա տար նե
րը, այդ թւում Մուս տա ֆա Քե մա լը, այն մա կա նու նը, որը կը դառ նայ Թուր քի ա յի 
թուր քի խորհր դա նի շը՝ «Աթա թուրք»: Թուր քե րի հայր: Մա կա նուան ընտ րու թե
ան հար ցում նոյն պէս Մուս տա ֆա Քե մա լին օգ նում է լա տի նա տառ այ բու բէ նը 

180 Տե՛ս՝ սոյն գրքում հրա տա րա կուած «Ռէյս Տա նո յի Թո ռը» պա տու մը:
181 Տե՛ս՝ սոյն գրքում հրա տա րա կուած «Մայ րիկս Փոր ձել Է Իս կա կան Հա ւա տա ցե ալ…»:
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թուր քե րէ նին յար մա րեց րած Յա կոբ Մար թա յե ա նը: 1934ի Դեկ տեմ բե րի 17ին 
Խորհր դա րա նը օրէնք կ’ըն դու նի այն մա սին, որ Աթա թուրք ազ գա նունն այ լեւս 
ոչ մէկն իրա ւունք չու նի կրե լու: Ար դէն Աթա թուրք մա կա նուա նա տէր դար ձած 
Մուս տա ֆա Քե մալն ան ձամբ է փո խում՝ թրքաց նում Յա կոբ Մար թա յե ա նի հայ
կա կան Մար թա յե ան մա կա նու նը. այ նու հետ նա կը դառ նայ Յա կոբ Դի լա չար 
(Agop Dilâçar): «Դի լա չար» թուր քե րէ նով նշա նա կում է «լե զու բա ցող»:

1932ին «Թուրք օջախ նե րին» փո խա րի նե լու եւ շա րու նա կե լու են գա լիս 
Մուս տա ֆա Քե մա լի սի րե լի «Հալք Էվի»՝ Խորհր դա յին Ռու սաս տա նից պատ
ճե նած «ժո ղովր դա կան տուն»երը («народный дом»), որոնց խնդի րը թուրք եւ 
թրքա ցուող բնակ չու թե ան կրթու մը կամ վե րակր թումն էր քե մա լիզ մի ար դի
ա կա նաց ման սկզբունք նե րով: Դրանց առա քե լու թիւ նը եռա կի էր՝ թրքաց նել 
եւ րո պա կա նաց նե լով, պար տադ րել թուր քե րէ նի իմա ցու թիւնն ու թուր քով եւ 
թուր քե րէ նով հպար տա նա լը, այդ ամէնն անել Մուս տա ֆա Քե մա լի օրի նա կով 
ու փա ռա բա նել Մուս տա ֆա Քե մա լին: 1934ից յե տոյ՝ Աթա թուր քին: Թուր քով ու 
թուր քե րէ նով հպար տա նա լու հնա րա ւո րու թիւն նե րից մէ կը, պէտք է են թադ րել, 
հա յե րի եւ յոյ նե րի կո տո րած նե րի յաղ թա կան յի շո ղու թե ան եւ նրանց հան դէպ 
ատե լու թե ան ամէ նօ րե այ չա փա բա ժի նը պա հելն էր: Թուր քի ա յի ժո ղովր դին 
թրքաց նող «ժո ղովր դա կան տներ»ն, օրի նակ, յա ճախ «տե ղա ւոր ւում» էին հա
յե րի նախ կին տնե րում կամ կա ռուց ւում քան դուած եւ քան դուող հայ կա կան գոյ
քի շի նա նիւ թից: Երես նա կան նե րին բո լորն էլ, իհար կէ, գի տէ ին, որ այդ տնե րի 
նախ կին տե րե րը սպա նուել կամ աք սո րուել են, եւ այդ գի տակ ցու թիւ նը պէտք է 
թուր քա կան հպար տու թիւ նը սնող աղ բիւ նե րից մէ կը լի նէր: Մա լա թի ա յում, օրի
նակ, «Ժո ղովր դա կան տու նը» կա ռու ցուել էր հայ կա կան գե րեզ մա նո ցի տա
պա նա քա րե րից. «Այդ գոր ծի կա տա րու մը նա հան գա պե տա րա նը յանձ նում է 
Միհ րան Օզ թաշ չի, Վե րեռ նիա Թաշ չի եւ Գէ որգ Բել գեն անուն նե րով հայ վար
պետ նե րի: Նրանց յանձ նա րար ւում է հա րա զատ ներ չու նե ցող մարդ կանց գե
րեզ ման նե րը հա մա րա կա լել, քան դել, քա րե րը հա նել եւ օգ տա գոր ծել նոր շի նա
րա րու թե ան հա մար: Թէ եւ վար պետ ներն զգու շա ցուած էին, որ օգ տա գոր ծուող 
քա րե րի վրա յից պէտք է ջնջել հա յե րի անուն նե րը, սա կայն նրանք գրուած քին 
ձեռք չտվին, այլ դրանք թաքց նե լով` քա րերն օգ տա գոր ծե ցին Ժո ղովր դա կան 
տան շի նա րա րու թե ան հա մար: Ժո ղովր դա կան տան չորս պա տերն էլ կա ռու
ցուած են քան դուած հայ կա կան գե րեզ մա նո ցի քա րե րով: Ժո ղովր դա կան տունն 
այ սօր օգ տա գործ ւում է որ պէս Աթա թուր քի տուն: Գե րեզ մա նո ցի եւ Աթա թուր քի 
տան մի ա ւոր ման փաս տը իրա ւի ճա կի վառ ար տա յայ տու թիւն է: Գե րեզ մա նո ցի 
աւե րուած մա սի վրայ թոյլ տրուեց շի նա րա րու թիւն կա տա րել»182: Թրքու թե ան 
հպար տու թե ամբ լցւո՞ւմ էին հա յե րէն տա պա նագ րե րով զար դա րուած այդ Ժո
ղովր դա կան տան սա նե րը: Նոյն Մա լա թի ա յում Ինէ օ նի ւի անուան Հա մալ սա
րա նի գի տա ւա նի (կամ պուս) տա րած քը գտնւում է Ֆե րեն ջի լար (փռեր) կո չուող 

182 Ս. Չէ թի նօղ լու, Մի էջ…, էջ 194:
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ճա նա պար հի եզ րին տա րա ծուող մեծ հար թա վայ րում, որը 1915ին օգ տա գոր
ծուել էր որ պէս տե ղա հա նուող հա յե րի ժա մա նա կա ւոր ճամ բար: Այդ տեղ տաս
նե ակ, եթէ ոչ հա րիւր հա զա րա ւոր աք սո րուած հա յեր սո վածծա րաւ, ամա ռուայ 
տա պին սպա սել են իրենց ճա կա տագ րին: «Օրա կան հա րիւ րա ւոր դի ակ ներ էին 
նետ ւում ջու րը: Ֆե րեն ջի լար ճամ բա րը մի վայր էր, որ տե ղից թուր քե րը եւ քրդե
րը առե ւան գում էին երի տա սարդ աղ ջիկ նե րին, իսկ երե խա նե րի մի մա սին ու
ղար կում էին մա հուան` ասե լով, թէ նրանց տե ղա փո խում են որ բա նոց: Այս տէղ 
բա ւա կան նօս րա նա լուց յե տոյ ողջ մնա ցած նե րից կազ մուած քա րա ւան նե րի մի 
մա սը գնդա կա հար ւում էր Բեյ դա ղի զա ռի թա փում, մյոսն առաջ էր շարժ ւում»183: 
Հի մայ այդ սար սա փե լի վայ րում սո վո րում եւ ապ րում են Մա լա թի ա յի Ինէ օ նի ւի 
անուան Հա մալ սա րա նի ու սա նող նե րը: Գի տե՞ն նրանք այդ վայ րի ոչ վաղ ան ցե
ա լի սոս կա լի պատ մու թիւ նը, դա նրանց թրքաց նո՞ւմ, թէ՞ վա խեց նում է: Փաստն 
այն է, որ Մա լա թի ան այ սօ րուայ Թուր քի ա յի թուրք ռա սիս տա կան ազ գայ նա
կա նու թե ան խտաց ման կենտ րոն նե րից մէկն է, այս տէղ յա ճախ են նշում հա յե րի 
դէմ թուր քա կան յաղ թա նակ նե րը եւ նոյն քան, եթէ ոչ աւե լի յա ճախ՝ հնչում են 
հա կա ա լե ւի ա կան բռնու թիւն նե րի կո չե րը:

Այս շար քում ար ժի յի շել Ֆրանց Վեր ֆէ լի «Մու սա Լե ռան Քա ռա սուն 
Օրը» վէ պի հրա տա րա կու թե ան առ թիւ 1934 – 35ին Թուր քի ան ալե կո ծած յու
զում նե րը: «Վէ պի հրա տա րա կու թե ան յա ջոր դող օրե րուն հա կա հո սանք մը 
կը ստեղ ծուի՝ նախ Աւստ րի ոյ եւ Զուի ցե րի ոյ, ապա Թուր քի ոյ մէջ: Այս հա կակ
րան քը գա գաթ նա կէ տին կը հաս նի, երբ 1934 թ. օրա կար գի նիւթ կը դառ նայ 
վէ պը ֆիլ մի վե րա ծե լու ձեռ նար կը: Թուրք թեր թե րը լայն սիւ նակ ներ կը տրա
մադ րեն սոյն նիւ թին՝ յա ռաջ քա շե լով, թէ ան հիմն են թուր քե րու դէմ կա տա
րուած ամ բաս տա նու թիւն նե րը: Մա մու լի ար ծարծ մամբ նիւ թը կը ներ կա յա ցուի 
իբ րեւ «Հայհրե այ մի աս նա կան դա ւադ րու թիւն մը՝ Թուր քի ոյ դէմ», քա նի որ 
թէ գրո ղը՝ Ֆրանց Վէր ֆէլ եւ թէ MGM ըն կե րու թե ան սե փա կա նա տէ րե րը հրե
ա ներ էին՝ առա ջի նը Գեր մա նի ա յէն, իսկ երկ րոր դը Ամե րի կա յէն եւ նա եւ վէ
պը կը քննա դա տէր 1915 թ. «Հա յոց Ցե ղաս պա նու թիւ նը»: Թեր թե րը զա նա զան 
յօ դուած նե րով կը հրահ րեն եր կու փոք րա մաս նու թե անց հա կազ դել՝ վէ պին եւ 
անոր ֆիլ մի վե րած ման գոր ծին: «Ճում հու րի յէթ» օրա թեր թի խմբա գիր Եու նուս 
Նա տի իր 12 Դեկ տեմ բեր 1935 թուա կիր խմբագ րա կա նով կը յի շեց նէ Թուր քի ոյ 
քա ղա քա ցի հայ եւ հրե ա նե րուն՝ նոյ նիսկ ու շադ րու թե ան հրա ւի րել ԱՄՆ կա
ռա վա րու թիւ նը, ուր եր կու շա բա թուայ ըն թաց քին գիր քէն 35.000 օրի նակ կը 
վա ճա ռուի: Օրա թեր թե րուն մէջ տեղ կը գտնէ նա եւ այն լու րը, որ հա յերն ու 
հրե ա նե րը բո ղո քի ցոյ ցեր պի տի կա տա րեն: Չ’ու շա նար թուրք թեր թե րու, ինչ
պէս նա եւ կա ռա վա րու թե ան թե լադ րած հա կազ դե ցու թիւ նը: Հրե ա նե րը կ’ար
տա յայ տեն՝ զայ րոյթ եւ խոր ատե լու թիւն Վէր ֆէ լի դէմ եւ կը յայտ նեն, թէ ան 
հրե այ հա սա րա կու թե ան չի պատ կա նիր: Յա ջոր դող օրե րուն, պօլ սա հա յոց 
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վար չա կան ժո ղո վը եւս կը պար տա ւո րուի նման որո շում մը կա յաց նել եւ 14 
Դեկ տեմ բեր 1935 թ. նիստ գու մա րե լով կ’որո շէ Պօլ սա հա յոց բո ղոքն ու ցա սու մը 
յայտ նել «Քա ռա սուն Օր Մու սա Լե րան վրայ» ֆիլ մին առ թիւ: Յա ջորդ օրն իսկ 
Հայ մտա ւո րա կան նե րու նա խա ձեռ նու թե ամբ, ազ գա յին երես փո խան եւ հրա
պա կա գիրեր գի ծա գիր Աշոտ Քէ չե ա նի, Ու սում նա կան Խոր հուր դի քար տու ղար 
Թո րոս Ազա տե ա նի եւ նա եւ ու րիշ ազ գա յին նե րու առաջ նոր դու թե ամբ եւ հայ 
բազ մու թե ան մը ներ կա յու թե ան Բան կալ թիի գե րեզ մա նա տան մէջ խա րոյ կի 
կը դա տա պար տուի գիր քը եւ հե ղի նա կին պատ կե րը, ինչ պէս նա եւ անէծք կը 
կար դա ցուի հայ անու նը շա հախնդ րա կան նպա տա կով օգ տա գոր ծող հե ղի նա
կին դէմ: Կրա կը կը վա ռէ «Ազ դա րար» եւ «Նոր Լու րի» խմբա գիր նե րէն Աշոտ 
Քէ չե ան, երբ Լու սա ւո րիչ երգ չա խում բը կ’եր գէ Հան րա պե տու թե ան Քայ լեր գը: 
1936 թ., երբ վէ պը կը թարգ մա նուի ֆրան սե րէ նի, Թուրք թեր թե րուն մէջ նոյն
պէս կը հրա տա րա կուին հա կազ դե ցու թիւն ներ կա յաց նող յօ դուած ներ»184: Այ
նու հե տեւ աւան դոյթ կը ստեղ ծուի «հայ կա կան թե ման» ոչ ըստ թուր քա կան 
ճա շա կի ար ծար ծող նե րի դէմ օգ տա գոր ծել հենց Թուր քի ա յում մնա ցած հա
յե րի «ազ նիւ զայ րոյ թը», ին չը տար բեր ձե ւե ւորվ շա րու նա կուում է մին չեւ այ
սօր՝ որ պէս գլխա ւոր դե րա կա տար ներ ու նէ նա լով ազ գա յին հա մայն քի ըն թա
ցիկ հա մա կար գո ղին եւ օրուայ պատ րի ար քին: Վեր ջին ներս պար բե րա բար եւ 
բարձ րա ձայն երախ տա գի տու թիւն էին/են յայտ նում «բա րեխ նամ թուր քա կան 
իշ խա նու թիւն նե րին՝ հա յե րի նկատ մամբ ցու ցա բե րած բա ցա ռիկ համ բե րա տա
րու թե ան եւ հայ րա կան ու շադ րու թե ան հա մար» եւ դա տա պար տում Հա յոց ցե
ղաս պա նու թե ան խնդիրն ար ծար ծող երկր նե րին եւ կա ռոյց նե րին:

«Ժո ղովր դա կան տնե րը» կեն ցա ղի յե ղա փո խա կան եւ րո պա կա նա ցումն 
անում էին, օրի նակ, ոչ մեծ ման րա պա տում նե րի թա տե րա կան ներ կա յա ցում
նե րով (կա յին ոչ մի այն տղա մարդ դե րա սան ներ, այլ նա եւ դե րա սա նու հի ներ, 
տղա մար դիկ ան պայ ման փող կա պով եւ, ֆէ սի կամ փա փա խի փո խա րէն՝ լայ
նեզր գլխար կով, կա նայք՝ գլխա բաց, աւե լի հա մար ձակ նե րը եր բեմն նոյ նիսկ 
լան ջա բաց, բե մին՝ թե ւան ցուկ զբօ սանք ներ, հով հար ներ, սե նե ա կի յար դա րան
քում՝ եւ րո պա կան սե ղան, աթոռ ներ, սպասք եւն): Քա ղաք նե րում այդ յե ղա փո
խա կան պի էս ներն աս տի ճա նա բար ազ դում էին: Յատ կա պէս յա ջո ղուած էր 
հա մար ւում մի պար զու նակ պի էս, որում «չադ րա կրող մեր աղ ջիկ նե րից մէ կի 
հո գում տե ղի ու նե ցող զար թօն քը [ներ կա յաց նող պի է սը, որի հե րո սու հին] ներ
կա յաց ման աւար տին մի կողմ է նե տում չադ րան եւ վա ռում այն»: Քա ղաք նե
րում դրանք, իս կա պէս, զգա լի ազ դե ցու թիւն էին ու նե ցել, այն քան, որ, օրի նակ, 
քա ռաս նա կան նե րի վեր ջին Կար սում այդ պի սի մի պի էս բե մադ րե լու հա մար 
Ան կա րա յից ժա մա նած թա տե րա խում բը քա ղա քում չադ րա չէր գտել եւ պի է սը 

184 Մի րօղ լու, Ար մա ւե նի: Ազ գա յին փոք րա մաս նու թիւն նե րը Թուր քի ոյ Հան րա պե տու թե ան 
1923 – 1939 թուա կան նե րուն (մաս II), էջ 73 – 74 (Մի րօղ լու Ար մա ւե նին յղում է թուրք հե տա
զօ տող Bali Rıfat N., Musa Dağda Kırk Gun’un Hikayesi, Tarih ve Toplum, Şubat, 1998, էջ 2123; 
Bali Rıfat N., Musa’nın Evlatları Cumhuriyet’in Yurttaşları, Istanbul, 2001, էջ 120):
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բե մադ րե լու հա մար չադ րան ստի պուած Էրզ րու մից էին բե րել տուել: Հայ կա
կան Կարս քա ղա քը, սա կայն, մինչ քե մա լա կան յե ղա փո խու թիւ նը շուրջ յի սուն 
տա րի ռու սաս տա նե ան քա ղաք էր եղել, ամէն ին չում շա րու նակ զգաց ւում էր 
հայ կա կան եւ ռու սա կան մշա կու թա յին ներ կա յու թիւ նը եւ բար քերն այն տէղ 
զգա լի օ րէն տար բեր էին:

Բար քե րի ազա տա կա նաց ման եւ եւ րո պա կա նաց ման պար տադ րան
քը զու գակցւ ւում էր Քե մա լի ան ձի սրբազ նաց մամբ եւ հան րա յին տի րոյ թում 
ներշնչ ւում էր որ պէս Մուս տա ֆա Քե մա լի ցան կու թիւն, ըստ էու թե ան, սրբա զան 
Քե մա լի կամ քը կա տա րե լու անհ րա ժեշ տու թիւն: «Ժո ղովր դա կան տնե րը» յա
ճախ անուա նուում էին Քե մա լի տներ, ժո ղովր դա կան տնե րի կազ մա կեր պած 
հան դի սու թիւն նե րը կազ մա կերպ ւում էին նրա ճա ռե րին յղում ներ անե լով, պի
էս նե րում հե րո սա կան դրուագ ներ էին ներ կա յաց ւում Քե մա լի գլխա ւո րած Ան
կա խու թե ան Պա տե րազ մից, զա նա զան պա տիւ ներ էին մա տուց ւում Քե մա լին՝ 
մաս նակ ցել նրա ան ձը սրբազ նաց նող հան դի սու թիւն նե րին, հա մայն քա յին բո
լոր մի ջո ցա ռում ներն անց կաց նել Քե մալԱթա թուր քի օրէ ցօր աւե լա ցող ար
ձան նե րի շուրջ, բո լոր ելոյթ ներն սկսել Աթա թուր քին յղում ներ անե լով, տնե րում 
ու նէ նալ Աթա թուր քի լու սան կա րը, մաս նակ ցել «ժո ղովր դա կան տնե րի» կազ
մա կեր պած թրքաց ման եւ եւ րո պա կա նաց ման կրթու թե ա նը, այն տէղ, որ տեղ 
դպրոց ներ կա յին, պա րապ մունք ներն սկսել Քե մա լին ող ջու նե լով եւ «եր ջա նիկ 
եմ, որ թուրք եմ» բա նա ձե ւով եւն.: Թէ կեն ցա ղի եւ րո պա կա նաց ման նիւ թա կան 
մի ջոց նե րը, թէ յատ կա պէս Աթա թուր քի ան հատ նում ար ձան նե րի կա ռու ցում նե
րը ծանր բեռ էին դառ նում հա մայն քա յին բիւ ջե նե րի եւ այդ ամէ նը չըն դու նող 
բնակ չու թե ան սուղ հնա րա ւո րու թիւն նե րի վրայ: 1927ին, երբ կա ռա վա րու թիւ նը 
որո շում է տե ղա կան մի ջոց նե րով Մուս տա ֆա Ղա զիի 150 ար ձան կանգ նեց
նել, Սե բաս տի ա յի պա շօ նե ա նե րից մէ կը ըն կե րա կան մի ջա վայ րում բո ղո քում 
է. «Աս տու ծոյ պա տու հա սը գայ այս ժո ղո վուր դը, որ ազա տի կո ղոպ տիչ նե րուն 
ձեռ քէն: 75 մի լի ոն ար ձա նի, 200 մի լի ոն պիւտ ճէ, 30 մի լի ոն գլխար կի, 50 մի
լի ոն ալաֆ րան կա հա գուս տի... տու՛ր հա տու՛ր, թու՛րք ժո ղո վուրդ, մին չեւ որ 
հո գիդ ել լէ...»: Մարդ կանց ներշնչ ւում էր, որ սե փա կան մի ջոց նե րը զո հա բե րե
լով՝ «ար ձա նագ րում են իրենց նուի րուա ծու թիւ նը «Թուր քի ա յի ազա տա րա րին»՝ 
«Ար ձան նե րու դրա մը ժո ղո վուր դին գրպա նէն պի տի ել լէ, որ պէս զի ժո ղո վուր դը 
ան ձամբ յար գած ըլ լայ իր մեծ Ղա զին»185: Ո՞վ կը հա մար ձա կուէր առար կել:

Երկ րում բար քե րի եւ րո պա կա նա ցու մը յա ճախ ըն կալ ւում էր մի այն ար
տա քին շղար շով՝ հրա մա յուած է՝ ու րեմն վե րահս կե լի տա րածք նե րում կա նայք 
չադ րա չեն կրի, տղա մար դիկ փա փա խի կամ ֆե սի փո խա րէն լայ նեզր գլխարկ 
կը դնեն: Փո խա րէ նը դի մադ րու թիւն կար կրօ նի ազա տա կա նաց մա նը: Մո լե
ռանդ սուն նի մահ մե դա կան բնակ չու թիւ նը լաւ չէր հաս կա նում կրօ նի ազա տու
թիւ նը, եւ դրա դէմ պայ քա րում էր իր հաս կա ցած ձե ւով՝ կեն ցա ղում աւե լի էր 

185 Թա փա ռա կան, Դէ պի Կա խա ղան, Պոս տոն, 1932, էջ 658:
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խստաց նում մահ մե դա կան նոր մե րը՝ ամուս նու թիւն նե րը գլխագ նով, նա մա զը 
եւ պա սե րը՝ պար տա դիր, ղզլբաշ նե րը՝ ստո րա դաս, քրիս տո նե ա նե րը՝ վեր
ջին սանդ ղա կում… Բար քե րի աշ խար հի կա ցու մը շատ լուրջ դի մադ րու թե ան էր 
հան դի պում ոչ մի այն հա ւա տի, այ լեւ քա ղա քա կան նկա տա ռում նե րով: Կա րա
բե քի րի նման շատ շա տե րը Թուր քի ան եւ թուր քին չէ ին պատ կե րաց նում սուն նի 
իս լա մից դուրս, իսկ սուն նի իս լա մը նախ եւ առաջ կեն ցա ղա յին նոր մերն էր, 
եւ թուր քա կան ինք նու թե ան ձե ւա ւոր ման գոր ծում այն ար դէն ոչ թէ ինք նու րոյն 
գոր ծօն էր, այլ գի տակ ցուած քա ղա քա կան ընտ րու թիւն, ինք նու թիւ նը պա հե
լու ձեւ: Այլ կերպ լի նել չէր էլ կա րող. գլխա ւո րա պէս գիւ ղա կան բնակ չու թե ամբ 
աւան դա պահ երկ րում, քա ղա քա կենտ րո նաց ման խիստ դան դաղ ըն թաց քով, 
տե ղե կա տուա կան սահ մա նա փակ մի ջոց նե րով չէր կա րող ար հես տա կան նե
րար կում նե րով քա ղա քակր թա կան թռիչք լի նել: Ար դիւն քում այն, ին չին «թուրք 
լի նել» էր աս ւում, մնում էր նոյն թուր քե րէն խօ սող սուն նի մամ հե դա կա նը, որի 
կեն ցաղ էր մտել նոր սուրբ՝ Մուս տա ֆա Քե մա լը՝ Աթա թուր քը: Մեծ հա շուով յե
տա գա յում էլ կեն ցա ղի ար դի ա կա նաց ման քե մա լա կան ծրա գիրն իրա գոր ծուեց 
Թուր քի ա յի ար դիւ նա բե րաց մա նը հա մըն թաց, գլխա ւո րա պէս ար դիւ նա բե րա
կան կետ րոն նե րում, դառ նա լով Թուր քի ա յի մի ջին բուր ժուա կան շեր տի կեն ցա
ղը: Այն, ինչ պի տի լի նէր առանց մարդ կանց պար տադ րե լու եւ եր կիրն ալե կո ծող 
քե մա լա կան էթ նահա սա րա կա կան ճար տա րա պե տու թե ան: Բո լոր դէպ քե րում 
նոյ նիսկ բար քե րի ար դի ա կա նա ցու մը տե ղի էր ու նէ նում գլխա ւո րա պէս թուր քա
կան մա սում՝ արեւ մուտ քում եւ խո շոր քա ղաք նե րում: Արե ւել քը մնում էր աւան
դա կան կեն ցա ղով և մո լե ռանդ կրօ  նա կան: Իսկ Քե մա լի մա հից յե տոյ կեն ցա ղի 
եւ աշ խար հա յե աց քի ար հես տա կան փո փո խու թիւն նե րի հե տե ւան քով առա ջա
ցած հո գե բա նա կան բա խու մը վե րա ճեց դրա մա տիկ ճգնա ժա մի, ին չը շատ լաւ 
ներ կա յա ցուած է թուրք հե ղի նակ Օր հան Փա մու կի Ձիւ նը վէ պում: Վէ պի ծա գու
մով մի ջին բուր ժուա կան քե մա լա կան ըն տա նի քից հե րո սը յայտն ւում է Կար սում 
եւ ցնցւում, տես նե լով, թէ ինչ պէս էր բար քե րի աշ խար հի կաց ման պայ քա րի տա
րի նե րին հա սու նա ցել քա ղա քա կան իս լա մը՝ որ պէս թուր քե րի իրա կան ինք նու
թե ան կա րե ւո րա գոյն բաղ կա ցու ցիչ: Առա ջա դէմ Կար սում աղ քատ ըն տա նիք
նե րում կա նայք ինք նաս պան էին լի նում՝ գլխա շոր կրե լու իրա ւուն քի հա մար, 
եւ մի ջին բուր ժուա կան հա սա րա կա կան կար ծի քը պաշտ պա նում էր նրանց այդ 
իրա ւուն քը՝ հա կադ րուե լով պաշ տօ նա կան իշ խա նու թիւն նե րի եւ րո պա կան աշ
խար հի կու թե ան նմա նակ մա նը: Այդ կար գի հա սա րա կա կան կար ծի քը բախ ւում 
էր մի այն «Ժո ղովր դա կան» կու սակ ցու թե ան տե ղա կան գրա սե նե ակ նե րի եւ 
եւ րո պա կա ցու մը վե րահս կող ոս տի կա նու թե ան դի մադ րու թե ա նը, այ սինքն քե
մա լա կան նուա ճում նե րի գլխա ւոր պաշտ պան նե րը մնա ցել էին գլխա ւո րա պէս 
կու սակ ցա կան եւ վար չա կան կա ռոյց նե րը: Քա ղա քա պե տի դա տո ղու թիւն նե
րով՝ «կրօ նա կան կար գե րի կողմ նա կից նե րը մեզ հատհատ վե րաց նում են: Ով 
ու զում է փրկուել, ստի պուած է ձե ւաց նել, թէ սկսել է աւե լի ուժ գին հա ւա տալ Ալ
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լա հին»186: Քե մա լին եւ քե մա լիզ մին յա ջո ղուել էր ներշն չել թուր քա կան էթ նի կա
կան ինք նու թե ան կա րե ւո րու թիւ նը, բայց պատ մա կան եւ մշա կու թա յին հիմ քեր 
չու նե ցող թուր քա կան էթ նի կա կան ինք նու թիւ նը ինք նա հաս տատ ման բո վան
դա կու թիւն եւ ձե ւեր չէր գտնում, եւ այդ դե րը շա րու նա կում էր խա ղալ սուն նիզ
մը՝ գու մա րած դպրոց նե րի մի ջո ցով տա րա ծուած թուր քե րէն լե զուն: Լայ նօ րէն 
քա րո զուող Աթա թուր քի՝ որ պէս մե ծա գոյն ար դի ա կան «թուր քի» կեր պարն այն
քան հե ռու էր մնա ցել «թուր քի» ըն կալ ման թուր քա կան հա սա րա կու թե ան պատ
կե րա ցում նե րից, որ 1980ից յե տոյ, երբ Աթա թուր քի ծննդե ան հա րիւ րա մե ա կի 
կա պակ ցու թե ամբ պե տու թիւ նը որո շեց նկա րա հա նել «Աթա թուրք» վեր նագ րով 
կի նո նա կար, «ոչ ոք մտքի ծայ րով ան գամ չէր անց կաց նում, որ եւ րո պա կա նաց
ման մեծ հե րո սին կա րող է մարմ նա ւո րել ինչոր թուրք»187: Ո՛չ Թուր քի ան էր եւ
րո պա կա նա ցել, ո՛չ թուր քի կեր պարն էր «ազ նուա կա նա ցել»: Թուր քի ա յի մտա
ւո րա կան հա սա րա կու թիւ նը թուր քին շա րու նա կում էր ըն կա լել որ պէս «ինչոր 
թուրք», որ չի կա րող ներ կա յաց նել ազ նուա կան Քե մա լի կեր պա րը:

Քե մա լի փա ռա բա նուած աշ խար հի կաց ման քա ղա քա կա նու թիւ նը երկ
րի ներ սում ու նէր բազ մա թիվ հա կա սու թիւն ներ: «Աշ խար հի կա ցող» Թուր քի ա յի 
Հան րա պե տու թիւ նում ոչ թուր քա կան ինք նու թիւն նե րի դէմ պայ քա րում օգ տա
գործ ւում եւ էա կան դեր էին խա ղում էթ նակրօ նա կան փոք րա մաս նու թիւն նե րի 
դէմ սուն նի ա կան պատ կե րա ցում նե րը: Օրի նակ, Թուր քի ա յում «ղզլբաշ նե րին»՝ 
ալե ւի նե րին ներ կա յաց նում էին որ պէս անա ռակ նե րի օր գի ա ներ կազ մա կեր պող 
հա մայնք ներ՝ մի այն այն հիմ նա ւո րու մով, որ իրենց կրօ նա կան արա րո ղու թիւն
նե րին կա նայք ու տղա մար դիկ մի ա սին էին հա ւաք ւում, դա դեռ բա ւա կան չէր՝ 
կա նայք էլ գլխա բաց էին: Պաշ տօ նա կան քա ղա քա կա նու թե անբ «աշ խար հիկ» 
հա մա րուող եւ խրա խու սուող այս վար քը ներ կա յաց ւում էր որ պէս անա ռակ 
խառ նա կու թիւն նե րի դրսե ւո րում՝ ալե ւի նե րին դնե լով կրօ նա կան ինք նու թե ան 
պաշտ պա նու թե ան անհ րա ժեշ տու թե ան առաջ: Պաշ տօ նա պէս աշ խար հի կա ցող 
երկ րում ալե ւի ա կան գիւ ղե րում պե տա կան մի ջոց նե րով սուն նի ա կան մզկիթ ներ 
էին կա ռուց ւում, ին չը գրգռում էր գիւ ղա ցի նե րին: Հաս կա նա լի է, որ «աշ խա հիկ 
Թուր քի ա յում» սուն նիզմն ընտ րուել էր որ պէս թուր քա կան էթ նի կա կան ինք
նու թե ան կա րե ւոր բա ղադ րիչ, եւ մզկիթ նե րի կա ռու ցու մը բո վան դա կու թե ամբ 
«թրքաց ման» քա ղա քա կա նու թե ան մաս էր, բայց ձե ւով այն դառ նում էր կրօ նա
կան եւ նպաս տում էր թէ սուն նի նե րի, թէ ալե ւի նե րի կրօ նա կան ինք նու թե ան եւ 
դրանց հա կադ րու թե ան ու ժե ղաց մա նը:

186 Փա մուք Օր հան, Ձիւ նը, Երե ւան, 2009, էջ 127:
187 Փա մուք, էջ 181:
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Արեւմ տե ան Հա յաս տա նի՝ Արե ւե լե ան Անա տո լի ա յի տա րած քում ցրուած 

հայ բնակ չու թե ան հա մա րեա բո լոր պատ մու թիւն նե րում յի շո ղու թիւն ներ կան 
Դեր սի մի Ցե ղաս պա նու թե ան՝ իրենց ըն տա նիք նե րի վրայ ու նե ցած ազ դե ցու թե
ան մա սին: Մուս տա ֆա Քե մա լի, 1934ից՝ Աթա թուր քի մա հուա նից առաջ «թուր
քա կան հայ րե նի քին» արած նրա «մե ծա գոյն ծա ռա յու թիւն նե րից» մէ կը պէտք 
է հա մա րել Դեր սի մի բնակ չու թե ան ցե ղաս պա նու թիւ նը: Դեր սի մի ալե ւի նե րի 
նկատ մամբ թուր քա կան իշ խա նու թիւն նե րի վե րա բեր մուն քի պատ մա կա նու
թե ան խնդի րը շրջան ցե լով այս տէղ ար ժի յի շել, որ ջար դե րը փաս տա ցի նա
խա պատ րաստ ւում էին դե ռեւս երիտ թուր քե րի իշ խա նու թե ան շրջա նում: 1915ին 
հա յե րի նկատ մամբ իրա կա նա ցուած ցե ղաս պա նու թե ան նա խա պատ րաստ
ման եւ իրա կա նաց ման գոր ծո ղու թիւն նե րը մեծ տագ նապ ներ էին առա ջաց
րել Դեր սի մի ալե ւի նե րի շրջա նում: Հաս տա տուն հա մոզ մունք կար, որ յա ջորդ 
քայ լը լի նե լու է իրենց ալե ւի ա կան ինք նու թիւ նից հրա ժար ման հար կադ րան քը, 
եթէ ոչ կո տո րած նե րը188: Այ նուա մէ նայ նիւ հա յե րի Ցե ղաս պա նու թե ան տա րի
նե րին շատ հա յեր են փրկուել Դեր սի մում եւ դեր սիմ ցի նե րի մի ջո ցով: Թուր
քա կան ջար դա րար նե րը բուն Դեր սի մի տա րած քում կա րո ղա ցան հայ կա կան 
բնա կա վայ րե րի բնակ չու թիւ նը տե ղա հա նել կամ կո տո րել մի այն հար թա վայ
րա յին գօ տում, բա նա կի եւ հա րե ւան սուն նի քրդե րի մի ջո ցով: Նա խա լեռ նա յին 
գօ տի նե րի քրիս տո նե այ հա յե րի զգա լի մասն այդ շրջա նում ալե ւի ա ցաւ եւ մնաց 
իրենց տա րածք նե րում, իսկ լեռ նա յին հայ կա կան գիւ ղե րը թէ՛ մնա ցին իրենց 
տա րածք նե րում, թէ՛ մնա ցին քրիս տո նե այ189: Մին չեւ 1938ը Դեր սի մի լեռ նա յին 
շրջան նե րում դե ռեւս հայ կա կան եւ հա յա խօս բնա կա վայ րեր էին մնա ցել, ինչ
պէս նա եւ շա րու նա կում էր գոր ծել Դեր սի մում հան րա յայտ եւ Դեր սի մի ալե ւի ու 
քրիս տո նե այ բնա կիչ նե րի հա մար հա ւա սա րա պէս սրբա զան Հա լուո րի Ս. Կա
րա պետ վան քը: Սա Թուր քի ա յի հա մար շատ բա ցա ռիկ իրա վի ճակ էր: Հայ կա
կան գիւ ղեր կա յին, եւ դրան ցում շա րու նա կում էին ապ րել քրիս տո նե այ հա յեր: 
Դեր սի մը շա րու նա կում էր կի սան կախ մնալ եւ դի մադ րում էր վերջ նա կա նա պէս 
հնա զան դեց նե լու իշ խա նու թիւն նե րի փոր ձե րին` եր բեմներ բեմն ապս տամ բե
լով իրենց անհ նա զան դու թիւ նը բռնու թե ամբ կոտ րե լու իշ խա նու թե ան քայ լե
րի դէմ: Թուր քա կան իշ խա նու թիւն նե րը ոչ մի կերպ չէ ին կա րող հան դուր ժել 
Դեր սի մի բնակ չու թե ան ազա տու թե ան եւ սե փա կան ալե ւի ա կան ինք նու թիւ նը 

188 Kieser HansLukas, «Some Remarks on Alevi Responses to the Missionaries in Eastern Anatolia 
(19th – 20th cc.)», https://wwwc.cc.columbia.edu/sec/dlc/ciao/conf/mei01/kih01.html (Վեր ջին 
այ  ցե լու թիւ նը՝ 17. 08. 2017):

189 Տե՛ս՝ սոյն գրքում հրա տա րա կուող «Իս կի Ին սան», «Սո վո րա բար Մար դու Ծա գու մը Որ
քան Էլ Թաքց նի Ինչ Որ Կերպ Իմաց ւում Է», «Էլ Վա խե նա լու Բան Չի Մնա ցել, Ամէն Ինչ 
Արել Են Մեզ Հետ», «Թուն ջե լիի Հա յը» պատ մու թիւն նե րը:
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յա մա ռօ րէն պա հե լու կամ քը: 1935ին Թուր քի ա յի Մեծ ժո ղո վին ներ կա յա ցուած 
«Թուն ջե լիի Մա սին» օրէն քով Դեր սիմ անու նը փո խա րի նուեց Թուն ջե լի ով եւ 
յայ տա րա րուեց, որ դրա բնակ չու թիւ նը նա խա պէս պատ կա նում էր «թուր քա
կան ռա սա յին»190: Նոյն օրէն քով Թուն ջե լին դրուեց զի նուո րա կան վե րահս կո
ղու թե ան տակ, իսկ ռազ մա կան գա ւա ռա պե տին ար տա կարգ լի ա զօ րու թիւն ներ 
տրուե ցին մարդ կանց եւ ըն տա նիք նե րի ձեր բա կա լու թիւն նե րի ու տե ղա հա նու
թիւն նե րի նկատ մամբ` այս իրա ւուն քը բա ցատ րե լով գա ւա ռի յե տամ նա ցու թե
ամբ եւ ցե ղե րի սան ձար ձա կու թե ամբ191: Ցե ղե րի սան ձար ձա կու թիւ նը «պի տի 
լու ծուէր» ձեր բա կա լու թիւն նե րով, «գա ւա ռի յե տամ նա ցու թիւ նը»` բնա կիչ նե րի 
տե ղա հա նու թե ամբ, «եր կ րի ընդ հա նուր զար գաց մա նը մաս նակ ցե լու նպա տա
կով» նրանց առա ւել քա ղա քա կիրթ վայ րեր` արեւմ տե ան թրքա լե զու հա տուած 
տե ղա փո խե լով: Հան րապետական Թուրքիայում քուրդ բնակչութեան առա ջին 
տե ղա հա նու թիւն ներն իրա կա նա ցուել էին 1934ին:

Ջար դե րը նա խա պատ րաս տող թուր քա կան պե տու թե ան քա րոզ չու թիւ
նը 1937ի առա ջին կէ սին «օրէն քով թրքա ցուած» բնակ չու թե ա նը հանգս տաց
նում էր` խոս տա նա լով լեռ նա յին, ան տա ռա պատ ու ջրա ռատ Դեր սի մը դարձ նել 
«թուր քա կան Շուէյ ցա րիա»192, իսկ ամ ռա նը զօրք մտցրին ու մի ան գա մից սկսե
ցին կո տո րած նե րը: Թուր քա կան իշ խա նու թիւն նե րը որ պէս «Դեր սի մը հնա
զան դեց նե լու» մի ջոց ընտ րե ցին հա յե րի ցե ղաս պա նու թե ան յա ջո ղուած փոր ձի 
կրկնու թիւ նը` աք սոր/տե ղա փո խու թիւն յայ տա րա րել եւ պար զա պէս ոչն չաց նել 
բնակ չու թիւ նը: Ոչինչ նրանց չէր խան գա րում: Բա ւա կան էր, որ Քե մա լը վե րաց
րել էր սուլ թա նու թիւնն ու խա լի ֆա թը, ըն դու նել էր սահ մա նադ րու թիւն ու կրօ նը 
պաշ տօ նա պէս ան ջա տել էր պե տու թիւ նից, արա բա կան այ բու բէնն ու իս լա մա
կան օրա ցոյ ցը փո խա րի նել էր լա տի նա կան այ բու բէ նով ու գրի գո րե ան օրա
ցոյ ցով, կա նանց գլխից ջա նում էր հա նել գլխա շո րե րը եւ նրանց տուել էր ընտ
րա կան իրա ւունք: Թուր քի ան «դար ձել էր Եւ րո պա» եւ Լո զա նի Պայ մա նագ րով 
բա ւա րա րուած Եւ րո պան սի րա լիր էր «ար դի ա կա նա ցող Թուր քիա»յի նկատ
մամբ, նոյն Լո զա նի Պայ մա նագ րով «Հայ կա կան Հարցն» ար դէն դուրս էր ըն
կել մի ջազ գա յին դի ւա նա գի տու թիւ նից, իսկ կարճ ժա մա նակ անց Հայ կա կան 
Ցե ղաս պա նու թե ան ոչ հա ճե լի յի շո ղու թիւն նե րը մի ջազ գա յին հան րու թե ան յի
շո ղու թիւ նից «տե ղա փո խուել էին մո ռա ցուող պատ մու թիւն»: Հա րե ւան ու դաշ
նա կից Ռու սաս տան/ԽՍՀՄը ամէն ինչ անում էր ցե ղաս պա նուած հա յե րի մնա
ցորդ նե րի գլխա ցա ւան քից Թուր քի ա յին ազա տե լու հա մար193, իսկ Թուր քի ան 

190 Martin van Bruinessen, “Genocide in Kurdistan? The Suppression of the Dersim Rebellion in 
Turkey (1937 – 38) and the Chemical War Against the Iraqi Kurds (1988)”, in George J. Andreo
poulos (ed.), Conceptual and Historical Dimensions of Genocide, University of Pennsylvania Press, 
1994, էջ 9. նա եւ՝ (http://www.hum.uu.nl/medewerkers/m.vanbruinessen/publications/Bruines
sen_Genocide_in_Kurdistan.pdf ): (Վեր ջին այ ցե լու թիւ նը՝ 17. 08. 2017):

191 Անդ, էջ 12 – 13:
192 Kieser HansLukas:
193 Խա ռա տյան Հ., «Նա ցի ո նա լիզ մի» դիս կուր սը և Ցե ղաս պա նու թյան յի շո ղու թյան թի րա խա վո
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իր երկ րում ծան րա գոյն պե տա կան ահա բեկ չու թե ան ու սար սա փի պայ ման ներ 
էր ստեղ ծել, խուլ պա տով պատ նե շել ներ քին տե ղե կա տուա կան ար տա հոսքն ու 
ար տա քին տե ղե կա տուա կան ներ հոս քը, ծանր գրաքն նու թիւն սահ մա նել տպա
գիր խօս քի նկատ մամբ, եւ իր քա ղա քա ցի նե րին այն պի սի հզօր վե րահս կո ղու
թե ան են թար կել, որ մի այն նպաս տում էր իշխանութեան ներ քին նա խա ձեռ
նու թիւն նե րին: Նախ կին դաշ նա կից Գեր մա նի ա յի իշ խա նու թիւն նե րը նա ցիզ մի 
գա ղա փա րի վրայ յաղ թա կա նօ րէն ֆա շիզ մի բռնա պե տու թիւն էին հաս տա տում 
եւ Հիտ լէրն իր կող մից փոր ձում էր դա սեր առ նել Թուր քի ա յում իրա կա նա ցուած 
ցե ղաս պա նու թիւ նից:

Շատ է գրուել եւ խօ սուել այն մա սին, թէ Բեռ լի նի կոնգ րե սից սկսած 
«Հայ կա կան Հար ցը», լի նե լով Թուր քի ա յի նկատ մամբ եւ րո պա կան վե րահս
կո ղու թե ան առիթ, դար ձել էր Օս մա նե ան կայս րու թե ան գար շա պա րը, եւ «ան
կիւն քշուած» Թուր քի ան Հա յե րի Ցե ղաս պա նու թե ան ծայ րա հեղ քայ լին գնաց՝ 
«Հայ կա կան Հար ցի» եւ րո պա կանռու սա կան շա հար կում նե րից ազա տուե լու 
հա մար: Դեր սի մի հար ցում որե ւէ «շա հար կում» չկար, աշ խար հը ոչ մի այն խուլ 
ու համր էր Լո զա նի դաշ նագ րից օրէ ցօր հե ռա ցող Քե մա լի կա մա յա կա նու թիւն
նե րի, բնակ չու թե ան աք սոր նե րի, ագ րե սիւ ազ գայ նա կա նու թե ան նկատ մամբ, 
այ լեւ շատ բա րե հաճ էր քե մա լա կան Թուր քի ա յի նկատ մամբ: Ֆրան սի ան պատ
րաստ ւում էր Ալեք սանդ րէ թի սան ջա կը Թուր քի ա յին վե րա դարձ նե լու: Խորհր
դա յին Ռու սաս տա նը զբա ղուած էր ստա լի նիզ մի քա ղա քա կան բռնաճն շում
նե րով եւ իր արեւմ տե ան սահ մա նի հա րե ւան նե րի նկատ մամբ ազ դե ցու թե ան 
գօ տու քա ղա քա կան ծրագ րե րի կա ռու ցում նե րով: Թա ներ Աք չա մի տե սու թիւ նը, 
թէ հա յե րի Ցե ղաս պա նու թիւնն իբ րեւ թէ թուր քե րի դժուար կա յա ցող էթ նի կա
կան ինք նու թե ան բար դոյ թա ւո րուած ար ժա նա պա տուու թե ան եւ «թուր քա կան 
օթե ւա նի» կրճա տում նե րի տագ նապ նե րի հե տե ւանք էին՝ այ լեւս գոր ծօն չէ ին: 
«Ազ գա յին ուխ տով» սահ մա նուած «թուր քա կան օթե ւա նը» կա յա ցել էր, ոչ ոք 
եւ ոչինչ չէր խան գա րում Քե մա լի պատ կե րա ցում նե րով «ազ նուա կիրթ թուր քի» 
կեր պա րի ձե ւա ւոր մա նը, ոչ ոք չէր կշտամ բում Քե մա լի բռնա տի րու թիւ նը, իսկ 
Հիտ լե րը իր Նա ցիզ մի տե սու թիւ նը ար դա րաց նում էր Մուս տա ֆա Քե մա լի «ազ
գա կերտ ման» քա ղա քա կա նու թե ամբ: Ոչինչ, ոչինչ չէր խան գա րում այդ երկ րի 
իշ խա նու թե ա նը իր հպա տակ նե րի մի մա սի գո նէ սո ցի ա լա կան խնդիր նե րը մա
սամբ լու ծե լու, նրանց «մար դու տեղ դնե լու»: Բայց ընտ րուեց հա մա տա րած կո
տո րա ծի տար բե րա կը:

Դեր սի մի բնակ չու թե ան կո տո րած նե րում թուր քա կան իշ խա նու թիւն նե րը 
նոյ նիսկ նոր ձեւ չմտա ծե ցին, նրանց «խռո վա րար», «բան դիտ» յայ տա րա րե ցին 
եւ պար զա պէս վե րար տադ րե ցին Հա յե րի Ցե ղաս պա նու թե ան ձե ւե րը` մարդ
կանց զի նա թա փում են, «տե ղա փո խում ենք, աք սո րում ենք» ասե լով տե ղա հա

րու մը քա ղա քա կան բռնու թյուն նե րում, «Ստա լի նյան բռնաճն շում նե րը Հա յաս տա նում. պատ
մու թյուն, յի շո ղու թյուն, առօ րյա», Երե ւան, «Գի տու թյուն», 2015, ISBN 978 – 5 – 8080 – 1185 – 4, 
էջ 27 – 153:
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նում են, կու տա կում են մի վե րահս կե լի վայ րում եւ ոչն չաց նում այ րե լով, գե տե րը 
նե տե լով, իսկ դի մադ րու թե ան դէպ քում` ուղ ղա կի կո տո րում սրե րով: Աւե լա ցել 
էին մի այն տեխ նի կա կան հնա րա ւո րու թիւն նե րը. այս ան գամ թու նա ւոր նիւ թե
րով լցո նուած ռում բեր նե տուե ցին լեռ նա յին, ան հա սա նե լի թուա ցող բնա կա
վայ րե րի վրայ:

Կո տո րած ներն սկսուե ցին դե ռեւս գոր ծող հայ կա կան Հա լուո րի Ս. Կա
րա պետ վան քի պայ թե ցու մով: Դեր սի մի ցե ղա պե տե րը յա մա ռօ րէն դի մադ րում 
էին` օգ տուե լով իրենց աշ խար հագ րա կան դիր քի բնա կան անա ռի կու թիւ նից: 
Զի նուո րա կան փաս տաթղ թե րում գրւում էր, որ ոչն չաց նում են «բան դիտ նե
րին», բայց, իհար կէ, որե ւէ յե տաքն նու թիւն, բան դի տի փնտրտուք չկար, կար 
պար զա պէս զան գուա ծա յին կո տո րած, հաս տա տե լով 1915ից ալե ւի նե րի մէջ 
շրջա նա ռուող հա մոզ մուն քը` «հա յե րից յե տոյ մեր հերթն է»194: Կո տո րում էին 
բո լոր դեր սիմ ցի նե րին, այդ թւում` կա նանց, երե խա նե րին, ծե րե րին, բո լո րին, 
ով քեր ցան կու թե ան դէպ քում ան գամ չէ ին կա րող խռո վա րա րա կան գոր ծո ղու
թիւն նե րի մաս նակ ցել: «Հա զա րա ւոր կա նայք ու երե խա ներ զո հուե ցին, որով հե
տեւ բա նա կա յին նե րը խցա նե ցին քա րան ձաւ նե րի ել քե րը: Այլ քա րան ձաւ նե րի 
ել քե րի մօտ հրդեհ ներ սար քե ցին, որ պէս զի ներ սում գտնուող նե րը խեղ դուեն: 
Փախ չել փոր ձող նե րին սուին նե րով էին սպա նում: Կու րէյ շան եւ բախ տի ար աշի
րէթ նե րի շատ կա նայք ու աղ ջիկ ներ թուր քե րի ձեռ քը չընկ նե լու հա մար ժայ ռե
րից նետ ւում էին կիր ճերն ու Մուն զուր Փար չիկ գե տը... Երբ ձմեռն սկսուեց եւ 
թուր քա կան բա նա կը չէր կա րող շա րու նա կել իր գոր ծը, առա ջար կե ցին զի նա
դա դար կնքել եւ խա ղաղ բա նակ ցե լով հա մա ձայ նու թե ան գալ ապս տամբ նե
րի հետ, խոս տա նա լով նա եւ փոխ հա տու ցել վնաս նե րը… 1938ի գար նա նը իշ
խա նու թիւ նը նե րում յայ տա րա րեց բո լո րին, ով քեր զէն քե րը կը յանձ նեն: Դրան 
հա ւա տա ցած բո լոր ցե ղերն ամ բող ջո վին ոչն չա ցուե ցին: Ոչն չա ցուե ցին նա եւ 
Մազ կեր տի (Մեծ կերտ) կու ռէյ շան, եու սու ֆան, բախ տի ար ցե ղե րը… Նրանց 
սպա նել են զան գուա ծայ նօ րէն… Ամ ռա նը ոչն չաց ւում են նա եւ Նա զի մի էի հոռ
մե կան, կու րէյ շան եւ ալան ցե ղե րը, Մազ կեր տի պա մա սու րան ցե ղա խում բը` 
թու նա ւոր ռում բե րով եւ սուին նե րով: Նրանց դի ակ նե րի վրայ նաւթ են լցրել եւ 
վա ռել… նոյ նիսկ իշ խա նու թիւն նե րի նկատ մամբ մշտա պէս չէ զոք Փի լուանք եւ 
Աշըղ Աբաս ցե ղախմ բե րը քշուե ցին հար թա վայ րեր եւ հրա ցա նա զարկ սպա
նուե ցին: Աղ ջիկ նե րի ու կա նանց վրայ նաւթ լցրե ցին ու վա ռե ցին: Յանձ նուող 
գիւ ղե րի բնակ չու թիւ նը կո տո րում էին թնդա նօթ նե րից եւ վե րե ւից նե տուող թու
նա ւոր ռում բե րով… Նոյ նիսկ թուր քա կան բա նա կում ծա ռա յող դեր սիմ ցի երի
տա սարդ նե րին են հա ւա քել եւ գնդա կա հա րել»195:

Այդ յի շո ղու թիւն նե րը մին չեւ այ սօր շատ վառ են կեն դա նի մնա ցած դեր
սիմ ցի նե րի եւ նրանց զա ւակ նե րի յու շե րում: 2011ին Փի լուենք գիւ ղում ինձ ամէ

194 HansLukas Kieser:
195 Bruinessen, էջ 6 – 7:
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նաչն չին ման րա մաս նե րով պատ մում եւ ցոյց էին տա լիս յար ձակ ման վայ րե րը, 
փա խուս տի փոր ձե րը, բնակ չու թե ան ոչն չա ցու մը, մարդ կանց կո տո րա ծի, դի
ակ նե րի եւ կեն դա նի մարդ կանց հրկիզ ման վայ րե րը, թուար կում ոչն չա ցուած 
ըն տա նիք նե րից պա տա հա կա նօ րէն փրկուած նե րի անուն նե րը: Սկզբում բնա
կիչ նե րը շատ զգու շա ւոր էին, խօ սել չէ ին ու զում, խու սա փում էին նոյ նիսկ ծա նօ
թա նա լուց: Յե տոյ հան դի պե ցինք Գեր մա նի ա յում հաս տա տուած եւ այդ ամ ռա
նը հայ րե նիք այ ցե լած մարդ կանց, ու մինչ նրանց հետ զրու ցում էինք` շա տե րը 
վա խուո րած մօ տե ցան, շրջա պա տե ցին. «Մեր գիւ ղը փի րե րի գիւղ էր, յար գուած 
մարդ կանց գիւղ էր: 1938ին հե տապն դում նե րից գիւ ղից տղա մար դիկ փա խել էին, 
սա րե րում էին մնում: Պե տու թիւ նը գա լիս մեր փի րե րին ասում է` դուք հե ղի նա
կու թիւն ու նէք, նրանց ասէք, թող սա րե րից իջ նեն: Մե րոնք ասում են, որ գիւ ղում 
ապ րե լու պայ ման ներ չու նէն, դրա հա մար են սար գնա ցել: Ասում են` այս տէղ 
թող վրան դնեն, վրա նում մնան, մենք յե տոյ նրանց ու իրենց ըն տա նիք նե րի հա
մար ապ րե լու պայ ման ներ կը ստեղ ծենք: Փի րե րը գնում են, նրանց հետ խօ սում 
են, հա մո զում են, բե րում են գիւղ: Պե տու թիւ նը գա լիս է դրանց բո լո րին վերց
նում ու տա նում կո տո րում են: Ըն դա մէ նը մի քանի հո գի են այն տէ ղից փրկուել, 
դի ակ նե րի տակ էին մնա ցել: Յե տոյ գա լիս են, բո լո րին, ամ բողջ գիւ ղին, բո լոր 
բնակչ նե րին հա ւա քում են, լցնում են մի մա րա գի մէջ ու վա ռում են: Հի մայ մեր 
գիւ ղի ժո ղո վուր դը ոչ մէ կի չի հա ւա տում, շատ զգու շա ւոր են դար ձել, միշտ վախ 
կայ, որ կը խա բեն: Յատ կա պէս այս տէղ ապ րող կա նայք ման կուց երե խա նե րին 
զգու շաց նում են ոչ մէ կի ոչինչ չպատ մել, չխօ սել, չվստա հել, ասում են` «մի բան 
կ’ասեն, ու րիշ բան կ’անեն»: Վա խը շատ մեծ է»196: Սա բազ մա թիւ աւե րուած 
ալե ւի ա կան գիւ ղե րից մէ կի բնակ չու թե ան յի շո ղու թիւն նե րից է: Սա այն գիւ ղե րից 
մէկն էր, որը 1915ին բա ցա յայտ ըմ բոս տա ցել էր հա յե րին ջար դե լու կա ռա վա րու
թե ան ծրագ րե րին եւ ոչ մի այն հա յե րին օգ նել էին թաք նուե լու, այլ զէն քը ձեռ քին 
դի մադ րել էին նրանց տե ղա հա նու թե ա նը: «Փի լուան քի աշի րա թէն Հա ճի աղա 
անու նով մէ կը կը պա հէ մօտ 500 մարդ: Կա ռա վա րու թիւ նը քա նիցս պա հան ջեց, 
բայց դէմ դնե լով՝ հոդ քսան օր կռուե ցաւ ու այ րեց մօտ քսան թուր քա կան գիւ
ղեր: Ասոր պա հած հա յե րը կը կար ծուի, թէ մին չեւ այժմս ալ կը մնան»197: Հա ւա
նա բար իս կա պէս էլ այդ հա յե րը մնա ցել էին Դեր սի մում, բայց քսան տա րի անց 
նրանք պէտք է են թար կուէ ին երկ րորդ Ցե ղաս պա նու թե ան:

Հաս կա նա լի է, որ վերջ նա կա նա պէս ոչն չա ցուե ցին հայ կա կան բո լոր 

196 Հ. Խա ռա տե ա նի գրան ցած պատ մու թիւն, Թուն ջե լի, Փի լուենք գիւղ, Թուր քիա, 2011: Ձայ
նագ րու թիւ նը պահ ւում է ՀՀ ԳԱԱ Հնա գի տու թե ան Եւ Ազ գագ րու թե ան Ինս տի տու տի ար
խի ւում եւ հե ղի նա կի անձ նա կան ար խի ւում:

197 Դեր սի մի աե ւի նե րի օգ նու թե ամբ փրկուած խար բերդ ցի Մի սակ Պա պա ջա նե անն այս մա
սին պատ մել է ջար դե րի մա սին փաս տա հա ւաք խմբին 1916ին (ՀՀԱԱ, Ֆ. 227, Ց. 1, Գ. 478, 
Թ. 31 – 35: Տես «Հա յոց Ցե ղաս պա նու թիւ նը Օս մա նե ան Թուր քի ա յում», Վե րապ րած նե րի 
վկա յու թիւն ներ, Փաս տաղ թե րի ժո ղո վա ծու, Հ. 3, Էրզ րու մի, Խար բեր դի, Դի ար բե քի րի, Սե
բաս տի ա յի, Տրա պի զո նի նա հանգ ներ, Պարս կա հայք, «Հա յաս տա նի ազ գա յին ար խիւ», 
Երե ւան, 1912, էջ 258):
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բնա կա վայ րե րը եւ Դեր սի մում դե ռեւս զգա լի թուով ապ րող հա յե րի մեծ մա սը: 
Դեր սիմ ցի նե րը սո վո րա բար ասում են «մեզ բո լո րիս էին հե տապն դում, բայց 
հա յե րի որ սը սոս կա լի էր»: Դեր սի մի Հա լուո րի Ս. Կա րա պետ եկե ղե ցու վեր
ջին քա հա նա յի զա ւակ նե րի հետ քե րը փնտռած Քա զըմ Գիւն դո ղա նը գրում է, 
որ վկա նե րի պատ մու թիւն նե րից եւ որոշ փաս տաթղ թե րից հաս կա նում ենք, որ 
որ քան էլ որ <Թուր քե րի կող մից> հա կաղզլ բա շա կան թշնա մանք կար, սա կայն 
քրիս տո նե այ հա յե րի դէմ թշնա մանքն առաջ նա յին դիր քում էր: Շատ ակ նյայտ է 
Սին շրջա նից մի ակա նա տե սի վկա յու թիւ նը. «Մեր գիւ ղում մօտ 10 տուն հայ հա
րե ւան ու նէ ինք: Երբ մեզ հա ւա քե լով տա նում էին սպա նե լու, նրանց մե զա նից 
առանձ նաց րե ցին եւ տա րան մի կիրճ: Մեր աւագ նե րը հարց րե ցին, թէ ին չու են 
նրանց առանձ նաց նում: Սեր ժան տը պա տաս խա նեց. «Թող կե ա ւու րի արիւ նը 
մու սուլ մա նի արե ա նը չխառ նուի»: Այ նու հե տեւ նրանց էլ, մեզ էլ կո տո րե ցին»198:

Հա յե րի խնդի րը Թուր քի ա յում ինչ պէս միշտ, Դեր սի մի ջար դե րի դէպ քում 
էլ մաս նա ւոր մեկ նա բա նու թե ան նիւթ էր: «Օրէն քով» այս տէղ հայ չկար, քա նի որ 
հա յե րը, պաշ տօ նա կան վար կա ծի հա մա ձայն, աք սո րուել էին Սի րիա Առա ջին 
Աշ խար հա մար տին թուր քա կան իշ խա նու թիւն նե րի դէմ ապս տամ բե լու պատ
ճա ռով: Քա նի որ Դեր սի մի բնակ չու թիւ նը օրէն քով «թուր քա կան ռա սա յից» էր 
յայ տա րա րուած, չէ ին կա րող խօ սել Դեր սի մում մնա ցած հա յե րի մա սին: Ըստ 
հայ րե նա սի րու թե ան այդ ժա մա նա կաշր ջա նի պաշ տօ նա կան մեկ նա բա նու թե
ան՝ «թուր քա կան ռաս սան» չէր կա րող մաս նա կից լի նել հա յե րին թաքց նե լու 
դա ւա ճա նա ու թե ա նը: Ահա ու րեմն զի նուո րա կան նե րի ձե ւա ւո րած վար կա ծի հա
մա ձայն իբ րեւ թէ դեր սիմ ցի հա յե րը քուրդ ազ գայ նա կան նե րի հետ վե րա դար
ձել են Սի րի ա յից եւ ալե ւի ցե ղա պե տե րին սադ րել ապս տամ բու թե ան199: Բայց 
պաշ տօ նա կան վար կած նե րով խճճուած թեր թերն, այ նուա մէ նայ նիվ, գրում էին 
ալե ւի նե րի եւ հա յե րի մա սին՝ «վե րա դար ձած հա յե րի» առաս պե լին զու գա հեռ 
սուն նի մահ մե դա կան բնակ չու թե ան ատե լու թիւ նը թէ ղզլբաշալե ւի նե րի, թէ հա
յե րի դէմ բոր բո քե լու նպա տա կով քա րոզ չա կան զի նա նո ցից հա նե լով հայալե
ւի ա կան մտեր մու թե ան թե ման: Օրի նակ, «Ու լուս» թեր թը գրում է. «Սե իդ Ռի զան 
Սո սան ամ րո ցի մօտ Վանք անու նով մի գիւղ ու նի: Այս գիւ ղի ամ րա ցուած եկե

198 Քա զըմ Գիւն դո ղան, Հա յե րը 1937 – 1938 թթ. կո տո րած նե րի ժա մա նակ, 2014/02/03, http://
akunq.net/am/?p=37122(Վեր ջին այ ցե լու թիւ նը՝ 28. 09. 2018): Յօ դուա ծը, որ պէս զե կու
ցում, ներ կա յա ցուել է 2013ի նո յեմ բե րի 2 – 4ին, «Հրանտ Դին քի» անուան հիմ նադ րա մի 
կող մից Ստամ բու լում կազ մա կեր պուած գի տա ժո ղո վում, ելոյթ նե րը հրա տա րա կուել են 
«MՖslՖmanla_(t1r1l)m1_ Ermeniler» (Konferans Teblileri Kas1m 2013), 0stanbul, «Temmuz», 
2015, էջ 336 – 350:

199 Bruinessen, էջ 5, թիւ 10 ծնթ. (աղ բյո րը` Reşat Hallı, Türkiye Cumhuriyetinde Ayaklanmalar 
(1924 – 1938) [Ապս տամ բու թիւն նե րը Թուր քի ա յի Հան րա պե տու թիւ նում (1924 – 1938)], Anka
ra: TC Genelkurmay Başkanlığı Арфа Tarihi Dairesi, 1972, էջ 377): Թուր քի ա յի ներ քին խնդիր
նե րում «հայ կա կան մաս նակ ցու թե ան» թե ման շա րու նա կա կան է: Այ սօր էլ Թուր քի ա յի 
պաշ տօ նա տար նե րը յա ճախ բարձ րա ձայն յայ տա րա րում են  –  նա եւ Թուր քա կան Մէջ լի
սում  –  որ իբր քրդա կան շար ժում նե րը սադ րող նե րը եւ ղե կա վա րող նե րը «հա յի վի ժուածք
ներն են», ին չը Թուր քա կան հռե տո րա բա նու թե ան մէջ նշա նա կում է «իս լա մա ցած հայ»:
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ղե ցում ստո րին մա սը` ար ծա թէ նախ շով, իսկ վե րին մա սը` ոս կե պատ, մօտ եր
կու կգ կշռող խաչ կայ: Այս խա չի մէջ տե ղում՝ ապա կու մէջ, պնդու կի մե ծու թյամբ 
առար կայ կայ, որը սուրբ Հու սե յի նի մեծ մա տի ոս կորն է: Դեր սի մի աւա զա կա
պե տը յա ճախ այս խա չից օգ նու թիւն ստա նա լու հա մար գա լիս է եկե ղե ցի, խո
նար հու թե ամբ եւ հանգս տու թե ամբ համ բու րում է խա չը: Դժուար յղի ու թիւն ու
նե ցող կա նայք, հի ւան դու թե ա նը դար ման չգտնող հի ւանդ նե րը գա լիս են Վանք, 
քա հա նա յին աղա չում եւ խա չը համ բու րում: Ան գամ Սե իդ Ռի զան, երբ հի ւան
դա նում է, գա լիս է այս եկե ղե ցի: Այս գիւ ղի քա հա նան ով գի տէ թէ եր բուա նից 
ողջ Դեր սի մի բնա կիչ նե րին փոր ձում է սո վո րեց նել, թէ ինչ պէս պաշ տեն խա
չը»200: Այս փոքր «հա ղոր դագ րու թիւ նը» հա յա տե ա ցու թե ա նը վար ժե ցուած մո
լե ռանդ մահ մե դա կան նե րին գրգռող բազ մա թիվ շեր տեր ու նի. Դեր սի մի ցե ղա
պե տե րի ըմ բոստ առաջ նորդ Սե իդ Ռզան թե րեւս հայ կա կան ծա գում ու նի, կամ՝ 
հայ կա կան ազ դե ցու թե ան տակ է, Հա յե րը («գիւ ղի քա հա նան») Թուր քի ա յում 
շա րու նա կում են քրիս տո նէ ա կան քա րոզ չու թիւ նը, հա յերն ու Դեր սի մի ալե ւի
նե րը գե րել են եւ պղծում են մահ մե դա կան նե րի սի րե լի սրբի մա սուն քը՝ «սուրբ 
Հու սե յի նի մեծ մա տի ոս կո րը», եւ, իհար կէ, «հա յե րի ան չա փե լի հարս տու թե ան» 
մա սին ակ նար կը՝ «եր կու կգ կշռող ոս կե պատ խաչ»ի յի շա տա կու մը: Հայ քե շի
շի եւ Հազ րէթ Հու սե յի նի մա սին պատ մուող աւան դազ րոյց նե րը Դեր սի մում հին 
աւան դոյթ ներ ու նէն201, բայց տուե ալ դէպ քում սոյն «հա ղոր դագ րու թե ան» նպա
տա կը մէկն էր՝ բա ցատ րել Դեր սի մի բնակ չու թե ան դէմ իշ խա նու թե ան բար բա
րո սա կան գոր ծո ղու թիւն նե րի իրա ւա ցի ու թիւ նը՝ նրանք «թուր քա կան ռաս սա յի» 
մէջ բուն դրած հա յե րին եւ հայ կա կան ազ դե ցու թիւնն են ոչն չաց նում:

2015ին «Դեր սի մի դէպ քե րը» դար ձան թուր քա կան խորհր դա րա նի 
քննարկ ման թե մա, եւ նոյ նիսկ այդ դէպ քե րը «քննե լու» են թա յանձ նա ժո ղով 
ստեղ ծուեց: Են թա յանձ նա ժո վին «Դեր սի մի դէպ քե րին» իր մաս նակ ցու թե ան 
մա սին պատ մել է նա եւ Դեր սի մում այն տա րի նե րին պատ ժիչ գոր ծո ղու թիւն ներ 
իրա կանց նող թուր քա կան ռազ մա կան ու ժե րի 4րդ բրի գա դի ռազ մա կան քննիչ 
Մեհ մետ Ալի Դո ղա նե րը: Կո նիա նա հան գի բնա կիչ, 103 տա րե կան Մեհ մետ Ալի 
Դո ղա նե րը Դեր սի մի պատ ժիչ ջո կատ նե րի սպայ քննիչ նե րից կեն դա նի մի ակ 
վկան էր: «Խո զա թի բնակ չու թե ան մե ծա մաս նու թիւ նը հա յեր էին: Ռու սա կան եւ 
ֆրան սի ա կան լրտես նե րի ազ դե ցու թիւ նը մեծ էր: Մենք 15 հայ բռնե ցինք, ով քեր 
ռու սա կան լրտես ներ էին: Կամր ջից ցած նե տե լով սպա նե ցինք: Սա կայն մէ կին 
յա ջո ղուեց փախ չել», — ցուց մունք է տուել Դո ղա նե րը: Այս պի սին էր քննու թիւ
նը՝ հայ լի նե լը բա ւա կան էր լրտե սու թե ան մէջ մե ղադ րուե լու եւ առանց քննու թե
ան ու դա տա կան վճռի՝ կամր ջից ցած նե տե լով սպա նե լու հա մար: Բայց նախ
կին քննի չի ցուց մունք նե րից պարզ ւում է, որ կարճ ժա մա նակ անց «քննչա կան 

200 Ulus Gazetesi, 07. 10. 1937:
201 Այդ մա սին տես Խա ռա տե ան Հ., Հայ ալե ւի ա կան սո ցի ալկրօ նա կան սին թե զը Դեր սի

մի ալե ւի նե րի աւան դազ րոյց նե րում, «Հան դէս Ամ սօ րե այ», Վի են նաԵրե ւան, 2014, էջ 
135 – 233:



ԴԵՐՍԻՄԻ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԻՒՆԸ ԵՒ ՀԱԿԱՀԱՅԿԱԿԱՆՈՒԹԵԱՆ ՆՈՐ ԲՌՆԿՈՒՄԸ 541

գոր ծո ղու թիւն նե րը» դա դա րե ցուել են, Դեր սի մում անե լի քը յանձ նա րա րուել է 
3րդ բա նա կա յին կոր պու սին, որը մէկ շա բա թուայ ըն թաց քում մաք րել է տա րած
քը, ինչ պէս Դո ղա ներն է ասել՝ գիւ ղերն ու մարդ կանց կու տակ ման վայ րե րը մէկ 
շա բաթ շա րու նակ ռմբա հա րուել են օդից եւ ցա մա քից202:

Այս նախ կին քննի չը, սա կայն, հա մես տու թիւն է արել: Ռմբա հա րու թիւն
նե րին զու գա հեռ «թուր քա կան յա թա ղա նը» նոյն պէս զբա ղուել է սի րե լի գոր ծով: 
Ահա մի հա տուած` 1937ին դե ռեւս հայ կա կան Վար դէ նիկ գիւ ղի բնա կիչ նե րից, 
այժմ Դեր սի մի կենտ րո նա վայր Թուն ջե լի ում ապ րող տղա մար դու յի շո ղու թիւն
նե րից. «Մեր գիւղ` Վար դէ նիկ 1915ին չեն մտել: Մեր գիւ ղը շատ բարձր է, լեռ նե
րում, բա ցի դա էլ շատ յայտ նի կռուող ներ էին: Չգի տեմ այդ պատ ճա ռով, թէ ու
րիշ մի բա նի պատ ճա ռով, բայց 1915ին մեր գիւղ չեն մտել: Այս տէղ, Դեր սի մում, 
շատ հա յի գիւ ղեր էին մնա ցել: [19]38ին, երբ որ դեր սիմ ցի նե րին էին կո տո րում, 
այն ժա մա նակ Դեր սի մի հա յե րին յա տուկ ջար դե ցին: [19]38ին հօրս հայրն էլ, 
մայրն էլ սպա նուել են: [19]38 թուին բո լոր վար դէ նիկ ցի նե րին Քո ջա քոչ են տա
նում, իբր թէ աք սո րում են, բայց տա նում են Քո ջա քոչ, Զուր Դե րէ սի անու նով 
մի տեղ կայ, այդ տեղ բո լո րին սպա նում են, նոյ նիսկ եր կու տա րե կան երե խա
յին են սպա նում: Վար դէ նի կը բո լո րո վին դա տար կուել է, բո լո րին ոչն չաց րել են: 
Մի քանի կին, իրենց երե խա նե րի հետ հասց րել են գնալ քա րայր նե րը, թաք
նուել: Մի քանի տա րի ապ րել են քա րան ձաւ նե րում: 1945 – 47ին ետ են գա լիս 
Վար դէ նիկ, երե ւի 30 հո գի: Ջար դերն ար դէն աւար տուել էին: Մին չեւ [19]38ը այ
տեղ շատ հայ կա կան գիւ ղեր կա յին` Մի րիք, Մազդ րա, Հէյ դո րուք, Բորն, Գի նը, 
դրանք [19]38ին ամ բող ջու թե ամբ կո տո րուե ցին: Կա յին Արե քի, Փա քուր դի գէ, 
Բա ռըխ, Հա լուո րը, Հա քի սը, Փա թա րը, Ենի սը, Իք սո րը, Մար քա սու րը... Ար դէն 
ով որ հա յե րից փրկուել էր [19]38ին, բո լորն էլ ալե ւի դար ձան: Ով փրկուել էր` 
ետ գնա ցին իրենց գիւ ղե րը, բայց 80ական թուա կան նե րին նո րից պե տու թիւ
նը ստի պեց դա տար կել գիւ ղը 203: Մեր գիւ ղա ցի նե րին, այ սինքն Դեր սի մի բո լոր 

202 Թուրք քննիչ. 1937թին ռու սա կան լրտես հա յե րին կամր ջից նե տե լով սպա նում էինք, –  
http://www.armweeklynews.am/n/na/10/a351.php(Վեր ջին այ ցե լու թիւ նը՝ 30. 04. 2015):

203 1987ի Յու նուա րին Դեր սի մի (Թուն ջե լիի) 434 գիւ ղե րից 233ի բնա կիչ նե րին ան տառտն տե
սու թե ան շրջա նա յին բաժ նից յայ տա րա րե ցին, որ նրանք պէտք է լքեն իրենց բնա կա վայ րե
րը եւ տե ղա փո խուեն Թուր քի ա յի արեւմ տե ան կամ հա րաւարեւմ տե ան (թրքա խօս – Հ. Խ.) 
մա սե րը (Bruinessen, էջ 14, թիւ 42 ծնթ. Աղ բյո րը` «Special Report» [Istanbul Weekly Ikibin’e 
Dogru, 15 – 21 February 1987]): Բնակ չու թիւնն, իհար կէ, չէր շտա պում դուրս գալ իրենց բնա
կա վայ րե րից, առա ւել եւս, որ իշ խա նու թիւն նե րը նրանց ո՛չ փոխ հա տու ցում, ո՛չ բնա կուե
լու որե ւէ պայ ման չէր առա ջար կում: Ար դիւն քում ինչ պէս միշտ խնդի րը լու ծուեց ռազ մա
կան ճա նա պար հով. 1993 – 1994ին զի նուո րա կան նե րը պար զա պէս ու ժով դուրս նե տե ցին 
մարդ կանց, ամ բող ջո վին աւե րե ցին բնա կա ւայ րերն ու բնա կա րան նե րը` դուրս նե տուած 
բնակ չու թե ան վե րա դարձն ան կա րե լի դարձ նե լու հա մար, եւ մին չեւ այ սօր Դեր սի մի լեռ
նա յին (ինչ պէս Թուր քի ա յի արե ւե լե ան մա սի բազ մա թիւ այլ) դա տար կուած բնա կա վայ
րե րը գտնւում են ժան դար մե րի ա յի վե րահս կո ղու թե ան տակ` այն տէղ մարդ կանց վե րա
դարձն ան կա րե լի դարձ նե լու նպա տա կով (տե՛ս «Սովորաբար Մարդու Ծագումը Որքան 
Էլ Թաքցնի, Ինչ Որ Կերպ Իմացւում է...», «Իսկի Ինսան», «Հարսանիքը Ջիւրեքում», «Սո
ցիալիստը» պատմութիւնները):
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լեռ նա յին գիւ ղե րի բնա կիչ նե րին կաս կա ծում էին ՊԿԿ204ի հետ կա պեր ու նէ
նա լու մէջ, եւ որո շել էին այդ բո լոր գիւ ղե րը դա տար կել, գիւ ղերն էլ վե րաց նել: 
[19]90ական նե րի սկզբնե րին դեռ մի քանի ըն տա նիք կար, գնա լու տեղ չու նէ ին, 
դուրս չէ ին գա լիս: [19]93ի դէպ քե րի ժա մա նակ այ լեւս չեն նա յել` կին է, երե խայ 
է, ինչ է, դրանց բո լո րին ոչն չաց րել են: Այն պէս են ոչն չաց րել, որ դրանց դի ակ
ներն ան գամ չէ ին կա րո ղա նում գտնել...»205: Այս բնոյ թի յի շո ղու թե ան կրող ներ 
նոյն պէս դե ռեւս շատ կան Դեր սի մում, եւ թուր քա կան խորհր դա րա նի «Դեր սի
մի դէպ քե րը» քննող են թա հանձ նա ժո ղո վին մեծ ջան քեր պէտք չի դրանց ծա նօ
թա նա լու հա մար: Դեր սի մում մի այն լսող են փնտռում:

Զրու ցակ ցիս թուար կած գիւ ղե րի շար քը կա րե լի է շա րու նա կել` Հար սը, 
Կաղ նու տը... Քա զըմ Գիւն դո ղա նը նոյն պէս գրում է, որ մին չեւ Դեր սի մի բնակ
չու թե ան ջար դե րը հայ կա կան ինք նու թե ամբ ոչ վաղ ան ցյա լի ալե ւի ա ցած հա յեր 
կա յին Նա զի մի էի, Հա քի սի, Մազ գիր թի, Խո զին գե ղի, Դա րան բու րա նի, Սոր փի
ե ա նի, Շոր դա յի, Չու խու րի, Խո զա թի որոշ գիւ ղե րում, Հայ դա րա նի, Դէ մե նա
նի եւ միււս շրջան նե րի մէջ (Դեր սի մում գտնում են, որ այս աշի րէթ նե րը աւե լի 
վաղ ալե ւի ա ցած հա յեր են – Հ. Խ.) հա յե րը են թարկ ւում էին ղզլբաշ նե րին, բայց 
Հա լուո րը, Թո րու թը, Էր գա նը, Ագ րա կը, Սի նը, Մա մե կին, Մեր խոն, Վար դէ նիկ, 
Հար սիկ, Կաղ մուտ (այն շրջան ներն են, որ տեղ 1915 թ. պե տու թե ան ձեռ քը չի հա
սել), մին չեւ 1938 թ հայ ժո ղո վուր դը հա մա կա րգուած, ինչ պէս հարկն է կա տա րել 
է իր ծի սա կար գը, այ սինքն՝ եղել է քրիս տո նե այ եւ կա տա րել է քրիս տո նէ ա կան 
ծե սեր: Դեր սի մի ջար դե րի «հայ կա կան յի շո ղու թիւն նե րին» կա րե լի է ծա նօ թա
նալ սոյն գրքում հրա տա րա կուող «Իս կի ին սան», «Սո ցի ա լիս տը» եւ «Դեր սի մի 
ալե ւի ա ցած հա յե րը» շար քի այլ պատ մու թիւն նե րից:

Ջար դերն աւար տե լուց յե տոյ Թուր քի ա յի Ներ քին Գոր ծե րի նա խա րար 
Շիւք րի Կա յը թուր քա կան Ազ գա յին Մեծ ժո ղո վին Դեր սի մում կո տո րուած նե րին 
ներ կա յաց րեց որ պէս պատ ժուած թուր քե րի` փաս տօ րէն ամ րագ րե լով «Թուն ջե
լիի Մա սին» օրէն քով Դեր սի մի բնակ չու թե ան «թրքա ցու մը» եւ ջար դե րի վրա
յից հա նե լով «ցե ղաս պա նա կան մե ղադ րան քը» (Թուր քի ա յի իշ խա նու թիւն նե րը 
«թուր քե րին» կո տո րե լով ցե ղաս պա նու թիւն չէր անում, պատ ժում էր): Դեր սիմ
ցի նե րը, որոնց ողջ պայ քա րը «թուրք» չդառ նալն էր, ով քեր թուր քե րի ինք նու
թե ան գլխա ւոր տար րե րից մէ կին` թուր քե րէ նին ան գամ չէ ին տի րա պե տում, իսկ 
մյո սին` սուն նիզ մի ներ թա փանց մա նը դի մադ րում էին, պաշ տօ նա պէս դա սուե
ցին թուր քե րի շար քը206: Ան շուշտ պաշ տօ նա կա նից ան դին ոչինչ չի փո խուել. 

204 ՊԿԿ – քրդե րէն՝ Partiya Karkerên Kurdistan, – Քրդա կան Բա նուո րա կան Կու սակ ցու թիւն՝ 
ՔԲԿ, կամ Քրդա կան Աշ խա տա ւո րա կան Կու սակ ցու թիւն՝ ՔԱԿ: Հիմ նադ րուել է 1970ին 
Աբ դուլ լահ Օջա լա նի կող մից՝ նպա տակ ու նէ նա լով ռազ մա կան գոր ծո ղու թիւն նե րով հաս
նել Քրդա կան պե տու թե ան ձե ւա ւոր ման: Որ պէս պե տու թե ան հա սա րա կա կան յա րա բե
րու թիւն նե րի հիմք ընտ րուել է հա մայ նա ա րու թիւ նը:

205 Տե՛ս՝ սոյն գրքում հրա տա րա կուող «Իս կի Ին սան» պատ մու թիւ նը:
206 Bruinessen, էջ 8 – 9:
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Թուր քա կան հան րու թե ան գի տակ ցու թե ան մէջ Դեր սի մի ալե ւի նե րը շա րու նա
կում են մնալ «վայ րե նի եւ արիւ նա խում ղզլբաշ ներ»:

Կո տո րած նե րից յե տոյ Դեր սի մում կեն դա նի մնա ցած բնակ չու թե ան ահ
ռե լի մա սին տաս տա րով աք սո րե ցին Թուր քի ա յի արեւմ տե ան խոր քե րը, որ տեղ 
գլխա ւո րա պէս թրքա լե զու ներն էին ապ րում: «Էթ նի կա կան տե ղա հա նում նե
րով» ԽՍՀՄի հետ քչե րը կա րող են մրցակ ցել207, բայց Թուր քի ան հա զիւ թէ զի
ջում է նրան: Մի այն թէ Թուր քի ա յում ըն դու նուած օրէնք նե րով աք սո րուող նե րը 
սո վո րա բար «թուր քեր» են ներ կա յաց ւում: Պաշ տօ նա պէս ար դէն ողջ բնակ չու
թիւնն էր «թուրք»: Դեր սի մը նօս րա ցաւ, ալե ւի նե րից եւ հա յե րից դա տար կուած 
գիւ ղե րում արա գօ րէն բնա կու թիւն հաս տա տե ցին սուն նի քրդե րը եւ որոշ թուր
քեր208, եւ մինչ բնակ չու թիւ նը վէր քերն էր լի զում` արա գօ րէն փո խե ցին վար չա
կան կա ռու ցուած քը, բո լոր քիչ թէ շատ մեծ բնա կա վայ րե րում ռազ մա կան կա
յա զօ րեր տե ղադ րուե ցին, տար րա կան դա սա րան նե րով թուր քե րէ նի ու սուց ման 
դպրոց ներ բա ցուե ցին եւ մարդ կանց թոյլ տուե ցին իրենց եր բեք չլու ծուող (մին չեւ 
այ սօր չլու ծուած) հար ցե րով նո րան շա նակ թուրք պաշ տօ նե ա նե րին դի մել, փոր
ձե ցին մզկիթ ներ կա ռու ցել, որով հաս տա տուեց «Դեր սի մի հնա զան դե ցու մը»: 
Դեր սի մի հնա զան դե ցու մից յե տոյ Ներ քին գոր ծե րի նա խա րա րը յայ տա րա րեց, 
որ Թուր քի ա յում այ լեւս քրդա կան հարց չկայ, շրջա նա ռու թիւ նից հա նուեց նա եւ 
«քուրդ» էթ նա նու նը, անհ րա ժեշ տու թե ան դէպ քե րում գոր ծած ւում էր «լեռ նա յին 
թուր քեր» բա ռե րը209:

Լո զա նի Պայ մա նագ րից յե տոյ յա ջո ղու թե ամբ լռե ցուած Հա յոց Ցե ղաս
պա նու թե ան թե ման լաւ օրի նակ էր Թուր քի ա յի իշ խա նու թիւն նե րի հա մար, թէ 
ինչ պէս կա րե լի է իր երկ րի քա ղա քա ցի նե րին ան պա տիժ ոչն չաց նել եւ յե տոյ մի
ջազ գա յին հա մակ րանք շա հել: 1937 – 38ի դեր սի մե ան ջար դե րը նոյն պէս Թուր
քի ա յին յա ջո ղուեց տե ւա կան ժա մա նակ լռու թե ան քօ ղի տակ պա հել: Դեր սի մի 
կո տո րած նե րի մա սին թուր քե րէ նով գրուած առա ջին գիր քը հրա տա րա կուել 
է Հա լէ պում (M. Nuri Dersimi, Kürdistan tarihinde Dersim [Դեր սի մը Քրդստա նի 
պատ մու թե ան մէջ] (Aleppo, 1952)) եւ մեծ հա շուով անյայտ էր հան րու թե ա նը: 
Հե ղի նա կի` Նու րի Դեր սի միի դուստ րը եւ շատ հա րա զատ ներ զոհ էին գնա ցել 
ջար դե րին, իսկ ին քը փա խել էր կո տո րած նե րից ան մի ջա պէս առաջ: Շատ հեշտ 

207 1928 – 1953 թթ. ըն թաց քում ԽՍՀՄում իրա կա նա ցուած բնակ չու թե ան խո շոր տե ղա հան ման 
52 գոր ծո ղու թիւն նե րից 40ը դիտ ւում է որ պէս էթ նի կա կան: Ընդ հա նուր առ մամբ ԽՍՀՄում 
ապ րող 240 ժո ղո վուրդ նե րից այս կամ այն չա փով տե ղա հան ման են են թար կուել 62ը՝ լե
հեր, գեր մա նա ցի ներ, մոլ դո վա ցի ներ, լիտ վա ցի ներ, հա յեր եւ «համ շեն ցի ներ»՝ համ շեն ցի 
հա յեր, քրդեր, չե չեն ներ, բալ կար ներ, ին գուշ ներ, կալ մըկ ներ, կա րա չայ ներ, Ղրի մի թա
թար ներ, թուրքմես խեթ ցի ներ, կո րէ ա ցի ներ եւն, որից 10ի դէպ քում տե ղի է ու նե ցել էթ
նիկ մի ա ւո րի ամ բող ջա կան տե ղա նա հու թիւն: Առ կայ տուե ալ նե րով տե ղա հա նու թե ան 
է են թար կուել 6,15 մլն մարդ (Сталинские Депортации 19281953 гг. Докумены, Москва, 
«Материк» [1928 – 1953ի Ստա լի նյան Տե ղա հա նու թիւն ներ: Փաս տաթղ թեր, Մոս կուա, «Մա
տե րիկ»], 2005, – http://stalinskiedeportacii.blogspot.am/):(Վեր ջին այ ցե լու թիւ նը՝ 17. 12. 2018).

208 Տե՛ս նա եւ սոյն գրքում հրա տա րա կուող «Թուն ջե լիի Հա յը», «Գե տի նը Ականջ Ու նի, Ըսես 
Նէ` Կ’եր թայ Ձայ նը»:

209 Kimhe John. Seven fallen pillars, The Middle East, 1945  – 1952, London, 1953, էջ 140.
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էր ապս տամբ Նու րի Դեր սի մին ներ կա յաց նել որ պէս Թուր քի ա յի լա ւա գոյն 
առա քի նու թիւն նե րը սե ւաց նող մէ կին: Դեր սի մում, սա կայն, իւ րա քան չիւ րը կը 
պատ մի այն, ինչ Նու րի Դեր սի մի ին վե րագր ւում է իբ րեւ Թուր քի ա յի դէմ աչա
ռու յօ րի նուածք: Դեր սի մում յի շո ղու թիւն ներ փնտրե լու կա րիք չկայ, այն ամէ
նուր է, կեն դա նի մնա ցած իւ րա քան չիւր դեր սիմ ցի ու նի ջար դե րի հետ կա պուած 
իր ըն տա նե կան պատ մու թիւ նը, եւ իւ րա քան չիւ րը պատ մում է կո տո րած նե րից 
Հա լուո րի Ս. Կա րա պե տի վանք փախ չող բնակ չու թե ան ջար դը «Լաչ Դե րէ սի» 
նեղ կիր ճում, երբ «կիր ճով հո սող գե տի ջուրն արիւ նից կարմ րել էր»:

1990ին թուր քե րէ նով լոյս տե սաւ Ismail Beşikçi, Tunceli Kanunu (1935) ve 
Dersim Jenosidi [Իս մա յիլ Բե շիկ չի, Թուն ջե լիի մա սին 1935ի օրէն քը եւ Դեր սի մի 
Ցե ղաս պա նու թիւ նը] (Istanbul: Belge yayinlari) գիր քը, եւ հե ղի նակն ան մի ջա պէս 
տաս տա րով յայտ նուեց բան տե րում: Թուր քի ա յում իշ խա նու թիւն նե րի յան ցա
գոր ծու թիւն նե րին անդ րա դար ձը դա ւադ րու թիւն է հա մար ւում պե տու թե ան դէմ: 
Ինչ պէս ԽՍՀՄում: Մի այն թէ ԽՍՀՄում տե ւա կան ժա մա նակ դա ւադ րու թիւն 
էր հա մար ւում ոչ մի այն ԽՍՀՄ իշ խա նու թիւն նե րի կազ մա կեր պուած յան ցա
գոր ծու թիւն նե րին, այ լեւ դաշ նա կից Թուր քի ա յի պե տա կան յան ցա գոր ծու թիւն
նե րին անդ րա դար ձը:

Դեր սի մի 1937 – 38ի ջար դերն առիթ դար ձան ողջ Թուր քի ա յի գա ւառ
նե րում դե ռեւս ապ րե լու տեղ փնտրող կամ ար դէն քիչ թէ շատ հաս տա տուած 
հա յե րի մնա ցորդ նե րին եւս մէկ ան գամ «որ սա լու»՝ սպա նե լու կամ տե ղա հա
նե լու: «Մայրս բնիկ խար բերդ ցի էր, հայրս` Թուն ջե լի ից, դեր սիմ ցի, — պատ
մում է Էլա զի կում ապ րող Եու սուֆ Այա զը, — եր կուսն էլ հայ էին, եր կուսն էլ` 
որ բա ցած: [19]15ից յե տոյ քա ղա քում [Խար բերդ] հա յեր շատ քիչ էին մնա ցել: 
Իհար կէ իրենց հայ լի նե լու մա սին լռում էին: Յե տոյ էլ երես նա կան նե րին կեն
դա նի մնա ցած հա յե րի մեծ մա սը գնա ցին: Թուր քա կան իշ խա նու թիւն նե րը 
գնա ցող նե րին հեշտ թոյլ էին տա լիս գնալ, մի այն թէ այն պի սի անձ նա գիր էին 
տա լիս, որ այ լեւս չկա րո ղա նան վե րա դառ նալ: Հի մայ մտա ծում եմ, որ հա ւա
նա բար նրանց գնա լը ձեռն տու էր, քա նի որ հա յե րի թո ղած սե փա կա նու թիւ նը 
ու զում էին փո խել: Շա տե րի սե փա կա նու թիւ նը այդ պէս վերց րին:… Մեր ըն
տա նի քին – դեր սիմ ցի նե րի նման – [19]38ին այս տէ ղից աք սո րել են: Հօ րեղ բօրս 
էլ այս տէղ գնդա կա հա րել են: [19]38ին շատ հա յե րի են աք սո րել եւ սպա նել: 
[19]38ից յե տոյ մենք տաս տա րի աք սո րա վայ րում ենք եղել: Ես չկա րո ղա ցայ ու
սում առ նել, հա յե րէն էլ չսո վո րե ցի: Յե տոյ պե տու թիւ նը որո շեց, որ կա րող ենք 
աք սո րից վե րա դառ նալ: Վե րա դառ նա լուց յե տոյ հաս տա տուե ցինք Էլա զի կում: 
Այն ժա մա նակ Խար բերդն ար դէն աւեր ւում էր, իսկ Էլա զի կը` աճում:… Մենք 
ար դէն թուրք էինք կո չուում, անուն ներս թուր քա կան էին: Են թադ րում եմ, որ 
վար չա կան մար մին նե րը գի տէ ին մեր հայ լի նե լը կամ, գո նէ, հայ կա կան ծա գու
մը, բայց մենք չէ ինք խօ սում այդ մա սին, իրենք էլ չէ ին յի շեց նում»210:

210 Տե՛ս՝ սոյն գրքում հրա տա րա կուող «Խարբերդցի հայի աղօթքը»…» պատ մու թիւ նը:



ԴԵՐՍԻՄԻ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԻՒՆԸ ԵՒ ՀԱԿԱՀԱՅԿԱԿԱՆՈՒԹԵԱՆ ՆՈՐ ԲՌՆԿՈՒՄԸ 545

«1937 – 38 թի ւե րուն, երբ որ Դեր սի մի քուր դե րուն պրոբ լէ մը եղաւ, ջար
դը եղաւ, ադ ջար դին ահա գին հայ զո հեր ալ եղան: Ու րիշ տե ղե րը չէ գի տեմ, 
Սա սու նի շրջան նե րում` այո: Աս [Սա սու նի] շրջան նե րէն ըն տա նիք ներ զո ռով 
տե ղա փո խուե ցան Գո նիա, Դես քի շէի (այս պէս է ձայ նագ րուած, թե րեւս՝ Էս
քի շե հիր – Հ. Խ.), Իզ միր: Սա սու նէն գա ցին եւ տա սը տա րի հոն մնա ցին: Երբ 
որ Սա սու նէն գա ցին, բան մը թուր քե րէն չէ ին գիտ նար, երբ որ վե րա դար ձան, 
1945 – 47 թի ւե րուն թրքա խօս էին: Պա տե րազ մէն յե տոյ ան մի ջա պէս կա նոն մը 
հա նե ցին, որ անոնք հոս կրնան մնալ, բայց եթէ ու զե նան իրենց տե ղե րը [վե
րա դառ նալ], մի այն այն պայ մա նով, որ իր հին գիւ ղը չեր թան», — պատ մում են 
Բաթ մա նի Բի մեր գիւ ղում մին չեւ 1960ական նե րը ապ րած հա յե րը211:

Դեր սի մից աք սո րուած նե րի մեծ մա սը չվե րա դար ձաւ: Նախ՝ աք սո րա
վայ րում իրենք էին շատ փո խուել, շա տե րը մահ մե դա կան էին դար ձել, ապա՝ 
Դեր սի մը իշ խա նու թիւն նե րի սե ւե ռուն ու շադ րու թե ան կենտ րո նում էր եւ «խո
ցե լի ինք նու թե ամբ» մարդ կանց ապ րե լու հա մար շատ վտան գա ւոր վայր էր: 
Մահ մե դա կա նա ցած նե րի ինք նու թիւ նը Քէ օ թա հի ա յում «թրքա կան» էր, որից 
սո վո րա բար վե րա դարձ չի լի նում կամ՝ լի նում է խիստ բա ցա ռիկ դէպ քե րում: 
Ինչ պէս ստո րեւ ներ կա յա ցուող Յա կոբ Ալ թըն քա յա յի պատ մու թե ան դէպ քում է. 
«Իմին դե դէս, եա յաս, անոր եա յան, պա պան` ամէնն ալ դեր սիմ ցի, [բնա կա
վայ րի] անու նը Քա լան կը կո չուի, մին չեւ 1938ը հոն ապ րած են: 1938ին ան տեղ 
ու րիշ քուր դե րու, բա նե րու (ալե ւի նե րի, հա յե րի – Հ. Խ.) հետ մի ա սին, հե ռա ցու
ցած են, ստի պուած: Մե րին շատ ըն տա նիք նե րը, շատ ազ գա կան ներն ալ, մե
նակ հայ րիկս կամ դե դէս եւ այլն չէ, ու րիշ ներն ալ, Քէ օ թա հիա հե ռա ցու ցած են, 
Քէ օ թա հիա ըսուած` դէ պի արեւ մուտք, Իզ մի րին մօտ տա րուած են: Մա մաս ալ 
Դեր սի մից էր, Մեծ կերտ, թրքա կան Մազ գիրտ անու նով կը յի շուի: Մա մաս այն 
ատեն պզտիկ` տա սե րեք, տասն չորս տա րե կան, անոր ալ հայ րը, մայ րը` նոյն
պէս ատ կող մը [Քէ օ թա հիա]: Ադի կա կա ռա վա րու թե ան պա հանջ էր՝ դուք սա 
տե ղը պի տի ապ րէք ըսե լով, Քէ օ թա հի ան ալ կա ռա վա րու թե ան ընտ րու թիւնն 
էր: Աք սոր եղաւ Քա լա նի բո լոր բնակ չու թիւ նը, բայց ամէ նը զատզատ տե ղեր 
տա րուե ցան, մէկ մա սը` իշ տէ ըսենք սա կէ տը, մյո սը` ու րիշ կենտ րոն մը: Մե րին 
ըն տա նիք նե րը ո՛եւէ դի մադ րու թիւն չեն ըրած, էս հի մայ կը մտա ծեմ` քուր դե
րին հետ ասոնք [թուր քա կան կա ռա վա րու թիւ նը] ալ մե զի իշ տէ դէմ են, ասոնք 
[հա յե րին] ալ մէյ մը ցի րու ցան ընենք` ազա տինք` ըսել են նէ, ատանք ըրած 
են: Տա սը տա րի ապ րած են Քէ օ թա հիա, որ իշ տէ հայրս, մայրս ատ տաս տա
րի ին ըն թաց քին ամուս նա ցած են, քոյ րիկս որ հոն ծնած է 1944ին…: Մին չեւ 
քա ռա սու նը ութ նին ըսած են, որ ալ ազատ էք, կրնաք ուր որ ու զէք` էր թաք: Վե
րա դար ձին եթէ ու զէ ին ան ատեն` Ստամ բուլ ալ գալ, բայց չեն էկած, ըսած են, 
որ մենք նո րէն էր թանք մեր եր կի րը, բայց վե րա դար ձին մին չեւ Խար բերդ, որ 
հի մայ անու նը Էլա զըկ կ’ըսեն կոր, մին չեւ Խար բերդ էկած են, ըսած են` աս կէ 
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Դ. ՀԱՆ ՐԱ ՊԵ ՏԱ ԿԱՆ ԹՈՒՐ ՔԻ Ա ՅԻ ՀԵՐՈՍՆԵՐԸ: ԹՈՒՐ ՔԻ Ա ՅԻ ԵՒ ԹՈՒՐ ՔԵ ՐԻ ԹՐՔԱ ՑՈՒ ՄԸ546

վեր ջը գո նէ իշ տէ Խար բերդ, Էլա զըկ ըսուած տե ղը ապ րինք, հոն նստած են: 
Ատ տա րին ալ ես ծնած եմ:

Ան տե ղը` Քէ օ թա հի ա յի մէջ հար կաւ դժուա րու թիւն ներ քա շած են: Իշ տէ, 
քրիս տո նե այ են ըսե լով` հայրս, հօ րեղ բայրս եւ այլն, եա յաս …իշ տէ ասենք ան 
տե ղը պստիկ գիւ ղում են, գի տէք գիւ ղը ինչ է, տա ճիկ նե րը ոչ մէ կը քրիս տո նե
ա նե րու հետ յա րա բե րու թիւն չէր ու նէ նար էղեր: Իշ տէ, մէկ տա րի, եր կու տա
րի, անոնք ստի պուած են, որ անուն նին փո խեն, անձ նա գի րի մէ ջի կրօ նա կան 
բա նը փո խեն: Առաջ մե րին նե րը հար կաւ դէմ դրած են, բայց ի՞նչ ընեն հի մայ, 
դժուա րու թե ամբ` ինչ ընենք, ինչ չը նենք… Իմին մեծ հայ րիկս, պա պա յիս հայ
րը ըսել է, որ ին ձի եթէ մեռց նեն նէ` էս չեմ փո խիր, էս աս տա րի քին էկած եմ, 
բայց ձե րին սիր տը քրիս տո նե այ է, միտ քը քրիս տո նե այ է, գրե լով բան մը չ’ըլ
լար, փո խե ցէք, բան մը չ’ըլ լար: Հայրս էլ, հօ րեղ բայրս էլ անուն նին փո խած 
են, Գէ որ գը ըրած են Իզէթ, Սար գի սը՝ հօ րեղ բայրս, Մեհ մէդ, մա կա նուն նին ալ` 
Ալ թըն: …Հի մայ մե րին մա կա նու նը Ալ թըն կա յա է` ոս կի ժայռ, անի կա ան տե ղը` 
Քէ օ թա հիա Ալ թըն Դաշ ըսուած տե ղը ստի պուած ապ րած են: Ադի կա ձե ւա կան 
կրօ նա փո խու թիւն էր հար կաւ, որ Քէ օ թա հիա եղաւ, փաս տա թուղթ առին, որ 
մահ մե դա կան են, եա նի իս լամ են: Բան մը չը րին, չո ճուխ ըլ լա լուն, իշ տէ, խո
ջան կ’եր թայ, կը կար դայ, սիւն նէթ եւ այլն կ’ըսեն, ման չե րու հա մար բան մը 
ու նին, ու րիշ բան չկայ, բայց անձ նա թուղ թին մէ ջը իշ տէ անու նը Մեհ մէդ, անու
նը` Իզէթ, իշ տէ կրօ նա կան բա նը կը գրուի` իս լամ: Դե դէս` պա պիկս, չփո խուե
ցաւ: Դե դէս ար դէն հոն մե ռած է, Քէ օ թա հիա, հի մայ տեղն ալ չենք գի տէր այ
լեւս: Վե րի վա րոյ ամէնն ալ ստի պուած էին, որ փո խուին, չի փո խուո ղը, իշ տէ, 
ապ րե լու` սո սի ալ դժուա րու թիւն կ’ու նէ նայ, կը մե կու սա նայ: Մար դին հե տը չը 
խօ սին կոր, մէկ մարդ մը բա րեւ չի տար կոր: Հար կաւ եղել են չփո խուող նե րը, 
ամէ նուն, հա րիւ րէն հա րիւ րը փո խուած է` չեմ կրնալ ըսել: Ես ատի կա չեմ տե
սել հար կաւ, հայ րի կէս, մայ րի կէս լսածս է: Վե րա դար ձին, այ սինքն 1948ին, երբ 
որ Խար բերդ էկեր են, հայրս, հօ րեղ բայրս, կրկին փո խե լու, քրիս տո նե այ ըլ լա
լու հա մար դի մեր են: Քա նի մը տա րի ներ դա տա րան նե րու մէ ջը իշ տէ զբա ղած 
են, ի վեր ջոյ կար ծեմ, ես կը յի շեմ կոր թուղթ, անձ նա թուղ թը առին, 1955ին»212: 
Յա կոբ Ալ թըն քա յա յի ըն տա նի քը վե րաք րիս տո նե ա ցած քչե րից մէկն էր: Թրքա
ցած ներն իս պառ հրա ժար ւում են խօ սել իրենց քրիս տո նէ ա կան ան ցե ա լի մա
սին եւ նոյ նիսկ հրա ժար ւում են յայտ նել իս լա մաց ման մա սին:

1938ին աք սո րը լրա ցու ցիչ դեր խա ղաց ցե ղաս պա նու թիւ նից յե տոյ 
փրկուած հա յե րի մի ջեւ որոշ չա փով վե րա ձե ւա ւո րուած կա պե րը կրկին խզե
լու գոր ծում, յատ կա պէս, որ նրանց առ ջեւ պայ ման կար աք սո րից յե տոյ իրենց 

212 Տե՛ս՝ սոյն գրքում հրա տա րա կուող «Գե տի նը Ականջ Ու նի»… պատ մու թիւ նը: 1948ին Խար
բեր դում ծնուած Յա կոբ Ալ թըն քա յան 17. 09. 2011ի Հոկ տեմ բե րին Ստամ բու լում իր ըն տա
նի քի պատ մու թիւ նը պատ մել է ազ գագ րա գէտ Գո հար Ստե փա նե ա նին: Ձայ նագ րու թիւ նը 
պահ ւում է ՀՀ ԳԱԱ Հնա գի տու թե ան Եւ Ազ գագ րու թե ան Ինս տի տու տի, Գո հար Ստե փա
նե ա նի եւ Հրա նուշ Խա ռա տե ա նի անձ նա կան ար խիւ նե րում:
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նախ կին բնա կա վայ րե րը չվե րա դառ նալ: Աք սո րի ժամ կէ տը լրա նա լուց յե տոյ, 
1948ին ոմանք այդ պէս էլ մնա ցին աք սո րա վայ րե րում, ու րիշ նե րը փոր ձե ցին վե
րա դառ նալ իրենց ծնող նե րի կամ հենց իրենց նախ կին բնա կու թե ան վայ րե րը, 
այ սինքն՝ արեւ մուտ քից արե ւելք, Արեւմ տե ան Հա յաս տա նի տա րածք: Մի այն 
նա խա պայ ման կար, որ իրենց ծննդա վայր բնա կա վայ րը չլի նի, եւ վե րա դառ նա
լուց յե տոյ զի նուո րա կան իշ խա նու թիւն նե րին պար բե րա բար տե ղե ակ պա հել, որ 
իրենց յատ կա ցուած վայ րից չեն տե ղա փո խուել. «Իմ մեծ հայ րիկս պար տա ւո
րուած էր ամէն շա բաթ զի նուո րա կան նե րուն տե ղը  –  կա րա կոլ կ’ըսենք  –  կ’եր
թար ստո րագ րու թիւն կու տար: Իմ մեծ հայ րիկս քա նի տա րի նե րով գնաց:… 
Հա ֆա սէ ըսած տեղ մը կար, ըն տե ղը զի նուոր նե րուն տեղ մը կար, պէտք էր 
ամէն շա բաթ էր թար, պատ ճառն ալ երե ւի այն է  –  ասանկ կը խոր հիմ կոր  –  որ 
իր շրջա նէն շատ չհե ռա նայ… Կը խոր հիմ, որ քա նի չձգե ցին իրենց հին գիւ ղե
րուն էր թալ, ատով կը ստու գէ ին, որ չվե րա դառ նա՞յ ար դե օք…»213:

«ԻՆՔՆՈՒԹԻՒՆՆԵՐԻ ԻՐԱՒՈՒՆՔԻ» 
ԶԱՐԳԱՑՈՒՄՆԵՐԸ ԹՈՒՐՔԻԱՅԻ 
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹԻՒՆՈՒՄ
Մո դեռն ազ գա յին պե տու թիւն ստեղ ծե լու գոր ծում Քե մալ Աթա թուր

քի կող մից «Թուրք» էթ նա նուան «ազ նուաց ման» եւ Թուր քի ա յի բնակ չու թե ան 
«թուր քա կան» ինք նու թե ան հա մա տա րած ներդր ման ծրա գի րը քա ղա քա կան, 
տնտե սա կան, տե ղա հա նու թիւն նե րի, գա ղա փա րա կանմշա կու թա յին ու վար
չահրա մա յա կան (կրթու թե ան, պատ մու թե ան շա րադ րանք նե րի, հրա պա րա
կա խօ սա կան յօ դուած նե րի, տե ղա նուն նե րի եւ քա ղա քա ցի նե րի անձ նա նուն
նե րի թրքաց ման, թուր քա կան ինք նու թիւն չու նե ցող նե րին վար չա կան, նոյ նիսկ 
ման կա վար ժա կան աշ խա տան քից ազա տե լու եւ այլն) մե թոդ նե րով զգա լի յա ջո
ղու թիւն նե րով շա րու նա կուեց մին չեւ ան ցե ալ դա րի 90ական նե րը: Ար դիւն քում 
մեծ թուով քրդեր, արաբ ներ, յոյ ներ, լա զեր եւ կով կա սե ան ծա գու մով այլ ժո
ղո վուրդ ներ, բալ կա նյան ժո ղո վուրդ ներ (ալ բա նա ցի, բուլ ղա րա ցի, սերբ եւլն.), 
ցե ղաս պա նու թիւ նից յե տոյ կեն դա նի մնա ցած հա յեր իս կա պէս թրքա ցան կամ 
«թրքա ցան» երե ւու թա պէս: Մեծ հա շուով նրանց այլ ելք չէր թող նուած: Բա ցի 
այն, որ պաշ տօ նա պէս փաս տա ցի տար բեր մա կար դակ նե րով ստո րա կար գուած 
էին «ոչ թուր քե րը» (ամէ նաս տո րին սանդ ղա կում քրիս տո նե ա ներն էին, նրան
ցից մի մա կար դակ բարձր էին ալե ւի նե րը, աւե լի բարձր՝ սուն նի մահ մե դա կան 
արաբ ներն ու քրդե րը, ամէ նա բարձ րում՝ սուն նի թուր քե րը), մի այն «թուր քը» 
կա րող էր փո խել իր հա սա րա կա կան կար գա վի ճա կը, պաշ տօ նե այ լի նել, կա
րի ե րա անել, պե տա կան դպրո ցի ու սու ցիչ լի նել, ամէն վայր կե ան չսպա սել տա
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րա տե սակ քա ղա քա կան, մշա կու թա յին, ֆի նան սա կան հե տապն դում նե րի եւլն.: 
«Թուրք դառ նա լը» պարզ էր՝ խօ սել թուր քե րէն, լի նել սուն նի մահ մե դա կան, եւ 
ինքն իրեն «թուրք» անուա նել՝ ազա տուե լով հա սա րա կա կան ար գա հա տան քից 
եւ վար չա կան ու քա ղա քա կան ճնշում նե րից, եւ գո նէ ապա գայ սերն դին շանս 
տալ ին տեգ րուե լու թուր քա կան քա ղա քա կան եւ սո ցի ալմշա կու թա յին կե ան
քին: Քե մա լա կան Թուր քի ա յում առանց լուրջ դի մադ րու թե ան յա ջո ղու թյամբ 
իրա կա նաց ւում էր հա սա րա կու թե ան աշ խար հի կա նաց ման եւ ինք նու թե ան 
թրքասուն նի աց ման մի ծրա գիր, որի ար դիւն քում, թւում էր, կարճ ժա մա նա
կում կտրուկ մե ծա ցաւ «թուրք» ինք նու թե ան բա ղադ րի չը: Այլ հարց է, թէ այն որ
քա նով էր գործ նա կան եւ իրա կան, քա նի որ, ինչ պէս յայտ նի է, 90ական նե րին 
ընդվ զում սկսուեց, առա ջա ցաւ ինք նու թե ան պաշտ պա նու թե ան եւ փնտրտու քի 
փուլ, երե ւոյթ, որ մին չեւ այ սօր ցնցում է թուր քա կան հա սա րա կու թիւ նը214:

Քե մա լիզ մի «թրքաց ման» քա ղա քա կան ծրագ րի հան րա յին յա ջո ղու
թե ան զգա լի մա սը վաղ փու լում պայ մա նա ւո րուած էր թուր քա կան հա սա րա
կու թե ան մեծ մա սի անգ րա գի տու թե ամբ, ան ցե ա լի մա սին տե ղե կու թիււն նե րի 
սղու թե ամբ եւ ազ գու թիւն նե րի՝ էթ նի կա կան ինք նու թե ան մա սին պատ կե րա
ցում նե րի անո րո շու թե ամբ: Իրենց պատ մու թիւնն իմա ցող եւ յստակ էթ նի կա
կան ինք նու թիւն ու նե ցող հա յերն ու յոյ նե րը այ լեւս չկա յին, եւ ան ցե ա լի մա սին 
երկ րում մնա ցող նե րի իմա ցու թիւ նը մեծ հա շուով բա նա ւոր յի շո ղու թիւնն էր, 
որը կամ խմբե րի ներ սում էր, կամ՝ ըն տա նիք նե րում: Ըստ էու թե ան հա սա րա
կու թե ան մէջ ան ցե ա լի ընդ հա նուր «սո ցի ա լա կան յի շո ղու թիւն»ը յան գում էր 
Օս մա նե ան կայս րու թե ան հզօ րու թե ա նը, բայց դրա մա սին քիչ թէ շատ ընդ
հան րա կան կո լեկ տիւ գի տե լիք չկար: Օս մա նե ան կայս րու թիւ նը զգա լի չա փով 
նոյ նա կա նա նում էր Օս մա նե ան խա լի ֆա յու թե ան հետ եւ աւե լի կրօ նա կան, քան 
էթ նի կա կան էր: Բազ մակ րօն ու բազ մէթ նիկ Թուր քի ա յի ազ գա յին եւ թուր քա
կան էթ նի կա կան պատ մու թե ան նոր սկսուած պատ մագ րա կան շա րադ րան քը 
յա ջո ղու թե ամբ շրջան ցում էր Թուր քի ա յի տա րած քի «ոչ թրքա կան» ան ցե ալն ու 
նոյ նիսկ «ոչ թրքա կան» ժո ղո վուրդ նե րի յի շա տա կու մը: Լո զա նի կոն ֆե րան սով 
Թուր քի ա յին պար տադ րուած պաշ տօ նա կան ազ գա յին փոք րա մաս նու թիւն նե րը՝ 
հա յե րը, յոյ ներն ու հրե ա նե րը, որոն ցից հա յերն ու յոյ նե րի զգա լի մա սը հա մա
րեա ամ բող ջո վին ոչն չա ցուել էին 20րդ դա րի առա ջին կէ սին, իրենց ազ գա յին 
դպրոց նե րում իրա ւունք ու նէ ին ու սու ցա նել բա ցա ռա պէս թուր քա կան ազ գա
յին պատ մու թե ան պաշ տօ նա կան շա րադ րան քը, պատ մու թե ան ու սու ցիչ նե րը 
բա ցա ռա պէս թուր քեր էին եւ, իհար կէ, պատ մու թե ան ու սու ցումն ամէն տա րի 
խստօ րէն ստուգ ւում էր (ստուգ ւում է նա եւ հի մայ): Ան ցե ա լի ու պատ մու թե ան 
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մա սին պատ մու թե ան պաշ տօ նա կան շա րադ րան քից զատ այլ աղ բյոր, բա ցի 
առան ձին խմբե րի ներ սում սրնդիցսե րունդ փո խան ցուող բա նա ւոր յի շո ղու
թիւն նե րից, փաս տա ցի չկար: Նոյ նիսկ պատ մագ րա կան հա րուստ աւան դոյթ
ներ ու նե ցող եւ ան ցե ա լում գրա գէտ հա յե րի ու յոյ նե րի՝ ցե ղաս պա նու թիւ նից 
յե տոյ կեն դա նի մնա ցած սե րուն դը ան ցե ա լի վե րա բե րե ալ բա նա ւոր յի շո ղու թիւ
նից զատ այ լընտ րան քա յին տե ղե կու թիւն նե րի աղ բյոր չու նէր: Այս պայ ման նե
րում թուր քա կան «ազ գա յին պատ մու թիւ նը» յի րա ւի դար ձաւ այն հզօր գոր ծօ նը, 
որ ձե ւա ւո րեց մի ջին խա ւի թուր քա կան ազ գայ նա մո լու թիւ նը՝ ծած կե լով նոյ նիսկ 
այլ էթ նիկ մի ա ւոր նե րի գո յու թե ան առ կա յու թիւ նը, առա ւել եւս՝ ան ցե ա լի մա
սին յի շո ղու թիւ նը: Յի սու նա կան թուա կան նե րից յե տոյ սկսուած հա մա տա րած 
կրթու թե ան մի ջո ցով մա տու ցուող «ազ գա յին պատ մու թիւ նը» թուր քա կան հա
սա րա կու թե ան մի ակ ընդ հա նուր, կո լեկ տիւ իմա ցու թիւնն էր, ուս տի եւ՝ հան րա
յին դիս կուր սի փաս տարկ նե րի հիմ նա կան, եթէ ոչ մի ակ ձե ւա ւո րո ղը:

Եօ թա նա սու նա կան թուա կան նե րին Թուր քի ա յի պաշ տօ նա կան աշ խար
հի կաց ման ծրագ րում փո փո խու թիւն եղաւ: Ու ժե ղա ցաւ կրօ նի գոր ծե րի վար չու
թե ան գոր ծու նէ ու թիւ նը, մի ա ժա մա նակ դպրոց նե րում մինչ այդ ֆա կուլ տա տիւ 
կրօ նա կան կրթու թիւ նը դար ձաւ պար տա դիր առար կայ: Նոր մզկիթ նե րի կա ռու
ցու մը եւ դրան ցում սուն նի իմամ նե րի աղօթ քի պրակ տի կան սկսեց պար տադ
րուել նա եւ մզկիթ ներ եւ իմամ նե րի աղօթ քի պրակ տի կա չու նե ցող ալե ւի ա կան 
հա մայնք նե րին: Բնա կան է, որ ալե ւի ներն այս փո փո խու թիւնն ըն կա լե ցին որ
պէս սուն նի աց ման հեր թա կան հար կադ րանք, առա ւել եւս, որ ալե ւի ա կան գիւ
ղե րի բա րե կար գում նե րի հա մար կա ռա վա րու թիւ նը պայ ման էր դնում մզկի թի 
կա ռու ցու մը եւ սուն նի ա կան կրօ նա կան պրակ տի կա նե րում ալե ւի նե րի երե խա
նե րի պար տա դիր մաս նակ ցու թիւ նը215: Սա առիթ դար ձաւ, որ պէս զի ալե ւի նե
րը դուրս գան «ընդ հա տա կից» եւ յայ տա րա րեն իրենց փաս տա ցի գո յու թիւ նը: 
Թուր քա կան հա սա րա կու թիւ նում բա նա հիւ սու թե ան մա կար դա կի հա սած «ալե
ւի» բա ռը յա րու թիւն առաւ եւ սկսեց հո լո վուել տար բեր մա կար դակ նե րի քննար
կում նե րում՝ որ պէս թուր քա կան հա սա րա կու թե անն ան ծա նօթ երե ւոյթ:

Ար դէն իսկ սկսուած քրդա կան ազ գա յին ազա տագ րա կան եւ/կամ ինք
նու թե ան վե րա հաս տատ ման գոր ծո ղու թիւն նե րը, թուր քա կան բա նա կի ու 
Քրդստա նի Բա նուո րա կան Կու սակ ցու թե ան մի ջեւ զի նուած բա խում նե րը, հան
րա յին մի ջա վայ րում, լրա տուա մի ջոց նե րում «քուրդ» բա ռի էթ նի կա կան իմաս
տով գոր ծա ծու թե ան յա ճա խա ցու մը հար ցա կան ներ էր առա ջաց նում «թուր
քա կան մի աս նա կա նու թե ան» հար ցե րի շուրջ: Հա սա րա կու թիւ նում սկսւում էր 
քննար կուել «աշ խար հիկ» եւ «իս լա մա կան» յա մա տէղ տու թե ան եր կուու թիւ նը: 
Թուր քի ա յում 60 – 70ական նե րի սո ցի ա լիս տա կան գա ղա փար նե րի ճնշում նե րի 
հե տե ւան քով Եւ րո պա յում յայտ նուած փախս տա կան նե րը բախ ւում էին Թուր քի
ա յի պատ մու թե ան մա սին այ լընտ րան քա յին շա րադ րանք նե րին, եւ 80 – 90ակա

215 Zeidan David, December 1995, The Alevi of Anatolia.
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նե րի Թուր քի ա յում յայտն ւում են ազ գա յին պատ մու թե ան շա րադ րան քի իս
կու թիւ նը կաս կա ծի տակ դնող վեր լու ծու թիւն ներ, նոյ նիսկ՝ քննա դա տօ րէն 
վե րա նա յող շա րադ րանք ներ: 90ական նե րը, կա րե լի է ասել, բե կում նա յին եղան 
թուր քա կան հա սա րա կու թե ան ընդ հա նուր ինք նու թե ան ճգնա ժա մի խո րաց ման 
եւ առան ձին խմբե րի մաս նա ւոր ինք նու թիւն նե րի աւե լի ու աւե լի հա մար ձակ 
դար ձող դրսե ւո րում նե րի իմաս տով: Այս շրջա նը որոշ հե տա զօ տող ներ նոյ նիսկ 
անուա նում են «ինք նու թիւն նե րի թոյլ տուու թե ան» շրջան: Քա նի որ իրա կա նում 
Թուր քի ա յի փոք րա մաս նու թիւն նե րը տե ւա կան ժա մա նակ ապ րում էին չյայ տա
րա րուած ինք նու թիւն նե րով եւ դրանք այս կամ այն կերպ փո փո խու թիւն ներ էին 
կրել, սկզբուն քօ րէն այն կա րե լի է անուա նել նա եւ «էթ նակրօ նա կան ինք նու
թիւն նե րի կա ռուց ման կամ վե րա կա ռուց ման» շրջան:

1990 թ. Թուր քի ա յում սկսուած «ինք նու թիւն նե րի թոյլ տուու թե ան» շրջա
նում ալե ւի նե րի ինք նու թե ան զար թօն քի պոռթ կու մով «Ողջ երկ րում, ինչ պէս 
նա եւ Եւ րո պա յում յայտ նուած ալե ւի միգ րանտ նե րի շրջա նում առա ջա ցան 
ալե ւի ա կան մի ա ւո րում ներ: Ալե ւի ա կան մտա ւո րա կան ներն ու հա սա րա կա
կան առաջ նորդ նե րը մտադ րուե ցին որո շա կի աց նել ալե ւի ա կան ինք նու թիւ նը, 
ալե ւի ա կան աւան դոյթ նե րը, ալե ւի նե րի պատ մու թիւ նը»216: Եթէ, ըստ Martin 
van Bruinessenի, քե մա լիզ մի շրջա նում ալե ւի նե րը վար ժուել էին ալե ւիզմն ըն
կա լել աւե լի որ պէս դե մոկ րա տա կան սո ցի ա լա կան գա ղա փա րա խօ սու թիւն, 
քան դա ւա նանք կամ կրօ նա կան ինք նու թիւն, ապա կրօ նա կան մի աս նա կա
նաց ման պաշ տօ նա կան քա ղա քա կա նու թիւ նը նրանց հար կադ րեց վերսկ սել 
բա նա վէ ճը ալե ւի ա կան սո ցի ալկրօ նա կան ինք նու թե ան շուրջ՝ առիթ տա լով 
ալե ւիզ մի վե րա զար թօն քին եւ ալե ւի նե րի մաս նա ւոր ինք նու թե ան խնդիր նե րի 
քննար կում նե րին: Ալե ւի ա կան մի ա ւո րում նե րը վերսկ սե ցին ալե ւի նե րի կրօ նա
կան առանձ նա յատ կու թիւ նը մեկ նա բա նող աշ խա տանք ներ, նոր քննար կում ներ 
սկսուե ցին ալե ւիզ մի ծագ ման շուրջ: Դեր սիմ ցի նե րի ալե ւի ա կան ինք նու թե ան 
նոր փնտրտու քը սկզբում խրա խուս ւում էր նա եւ իշ խա նու թիւն նե րի կող մից, 
հա ւա նա բար այն պատ ճա ռով, որ պէս զի Դեր սի մը հա կադ րէ ին եւ մե կու սաց նե
ին սուն նիքրդա կան թափ հա ւա քող էթ նաազ գայ նա կան շար ժու մից: Նոյ նիսկ 
«Հիւ րի յեթ» թեր թի 1976 թ. մի յօ դուա ծում առա ջին ան գամ յայտ նուեց «Ալե ւիս
տան» բա ռը՝ նկա տի ու նէ նա լով Դեր սի մը217: Սա կայն Դեր սի մի ալե ւի նե րի ինք
նու թե ան զար թօն քի հզօ րու թիւ նը վա խեց րեց իշ խա նու թիւն նե րին: Ալե ւի ներն 
ինք նա կազ մա կերպ ւում էին ոչ թէ որ պէս թուր քա կան հա ւա քա կա նու թե ան մաս՝ 
քրդա կան շար ժում նե րի դէմ, այլ որ պէս մաս նա ւոր ինք նու թե ամբ փոք րա մաս
նու թիւն՝ իր մաս նա ւոր պա հանջ նե րով: Ակ տի ւա ցան լռու թե ան մատ նուած տեր
մին ներ՝ ալե ւի, զա զա, ղզլբաշ: Եւ րո պա յում յայտ նուած զա զա խօս ալե ւի նե րի եւ 
սուն նի նե րի մի մա սը զա զա յե րէ նով նոյ նիսկ հրա պա րա կում ներ սկսեց՝ քրդա

216 Kurds, Turks and the Alevi revival in Turkey by Prof. Martin van Bruinessen.
217 Tarih Defteri, 15. 11. 2009, Ayşe Hür, Dersim, Alevistan, Zazaistan, (http://www.taraf.com.tr/ayse

hur/makaledersimalevistanzazaistan.htm) (Վեր ջին այ ցե լու թիւ նը՝ 11. 11. 2018).
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կան ընդ հա նուր զան գուա ծի մէջ մաս նա ւո րեց նե լով զա զա խօս նե րի թէ կուզ լու
սանց քա յին, բայց առան ձին տե ղը: 1980ի վեր ջե րին «Զա զա» պար բե րա կա նը 
նոր տեր մին մտցրեց շրջա նա ռու թե ան մէջ՝ «Զա զա իս տան», որ պէս զա զա նե րի 
հայ րե նիք, նկա տի ու նէ նա լով Դեր սի մը եւ զա զա խօս սուն նի նե րով բնա կե ցուած 
Մու րադ (Արա ծա նի) գե տի վե րին հո սանք նե րը:

Ալե ւի ա կան ինք նու թե ան քննար կում նե րի այս բուռն գոր ծըն թա ցը Թուր
քի ա յի ազ գայ նա կան նե րի կող մից հա կա հա րուած ստա ցաւ 1993ի Յու լի սի 2ին 
Սվազ (Սի վաս, Սե բաս տիա) քա ղա քի «Մա դը մաք» հիւ րա նո ցում տե ղի ու նե ցած 
պայ թիւ նով, որ տեղ ալե ւի մտա ւոր կան նե րի կող մից կազ մա կեր պուել էր մշա
կու թա յին փա ռա տօն: Զո հուե ցին 37 ալե ւի մտա ւո րա կան ներ եւ հիւ րա նո ցի 2 
աշ խա տա կից: «Մա դը մաք» հիւ րա նո ցում ալե ւի ա կան մշա կու թա յին փա ռա տօ
նի օրն իրա կա նա ցուած պայ թե ցու մը, ալե ւի մտա ւո րա կան նե րի զո հուելն ու ղեկ
ցուեց իշ խա նու թիւն նե րի կող մից 1993 – 1994ին Դեր սի մի ալե ւի նե րի լեռ նա յին 
բնա կա վայ րե րի բնակ չու թե ան բռնի տե ղա հա նու թե ամբ: Դրանք այն բնակչ
ներն էին, ով քեր կեն դա նի էին մնա ցել 1938ի Դեր սի մի ջար դե րի ժա մա նակ եւ 
ում նախ նի նե րի մի մա սը ջար դե րից յե տոյ կա րո ղա ցել էր վե րա դառ նալ հայ
րե նի բնա կա վայ րեր, վե րա կանգ նել աւան դա կան էթ նացե ղակրօ նա կան կա
պե րը եւ ալե ւի նե րի կե ան քի աւան դա կան մշա կոյ թի շա րու նա կա կա նու թիւ նը: 
Տե ղա հա նուած նե րին ար գե լուեց յե տա գա յում վե րա դառ նալ ժան դար մե րի ա յի 
կող մից վե րահս կուող իրենց բնա կա վայ րե րը [ար գե լուած է մին չեւ այ սօր եւ վե
րահս կուում է ժան դար մե րի ա յի կող մից, ին չի հե տե ւան քով ինձ շատ դժուար էր 
այ ցե լել դա տար կուած գյո ղե րը – Հ. Խ.], նրանց բնա կա րան նե րը քան դե ցին: Ար
դիւն քում Դեր սի մում նույ նիսկ պարզ գո յա տե ւե լու հնա րա ւո րու թիւն նե րը կորց
րած մարդ կանց զգա լի մա սը յայտ նուեց Թուր քի ա յի զա նա զան քա ղաք նե րում, 
մի մասն ապաս տան գտաւ Եւ րո պա յում, յատ կա պէս՝ Գեր մա նի ա յում, եւ Դեր
սի մում ալե ւի ա կան վե րա սոսն ձուող հա ւա քա կան «մենք»ի թէ մշա կու թա յին, թէ 
«ինք նու թե ան» վե րա ձե ւա ւո րում նե րը կրկին մտան անո րո շու թե ան դաշտ:

Թուր քա կան հա սա րա կու թե ան «ինք նու թիւն նե րի իրաւուն քի» զար գա
ցում նե րին հայ կա կան ինք նու թիւ նը պահ պա նուած, նա եւ կեղծ իս լա մա ցուած 
հա յե րը գործ նա կա նում լուռ եւ անն կատ մնա ցին: Բա ցի հա յե րի հան դէպ հրահ
րուած հա մընդ հա նուր ատե լու թե ան գոր ծօ նից այդ շրջա նում դեր է խա ղա ցել 
նա եւ ASALAյի (Armenian Secret Army for the Liberation of Armenia[Հա յաս տա նի 
Ազա տագ րու թե ան Հայ Գաղտ նի Բա նակ (ՀԱՀԳԲ)]) գոր ծո ղու թիւն նե րի հե տե
ւան քով հայ կա կան ցա ւոտ թե մա յի նոր հրա պա րա կա յին ար ծար ծու մը: Լռե ցուած 
Հայ կա կան Հար ցը մի ջազ գա յին քա ղա քա կան, իրա ւա կան հար թու թիւն վե րա
դարձ նե լու նպա տա կով ստեղ ծուած այս խում բը որ պէս մի ջոց ընտ րել էր թուր
քա կան դես պա նատ նե րի, հիւ պա տո սա րան նե րի, պե տա կան պաշ տօ նա տար 
ան ձանց, զի նուո րա կան եւ ոս տի կա նա կան հաս տա տու թիւն նե րի, թուր քա կան 
բիզ նես մի ջա վայ րի, մաս նա ւո րա պէս «Turkish Airlines» ըն կե րու թե ան գրա սե
նե ակ նե րի դէմ զի նուած գոր ծո ղու թիւն նե րը: Մօտ քսան տա րի նե րի ըն թաց քում 
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տե ղի է ու նե ցել աւե լի քան 200 գոր ծո ղու թիւն, որոնց ար դիւն քում սպա նուել են 
մօտ 100 եւ վի րա ւո րուել աւե լի քան 200 մարդ, գոր ծու նէ ու թե ան աշ խար հագ րու
թիւնն ընդգր կել է Անգ լիա, Յու նաս տան, Ֆրան սիա, Բել գիա, Շվեյ ցա րիա, Կո
պեն հա գեն, Իս պա նիա, Իտա լիա, Դա նիա, Գեր մա նիա, Հուն գա րիա, ԱՄՆ, Կա
նա դա, Լի բա նան, Թուր քիա, Իրան, Իրաք երկր նե րը: ԱՍԱ ԼԱ յի կող մից յանձն 
առ նուած վեր ջին գոր ծո ղու թիւ նը 1997ի Յու նի սին Բրիւ սե լում Թուր քի ա յի դես
պա նա տան առ ջեւ իրա կա նա ցուած պայ թիւնն էր: Գոր ծո ղու թիւն նե րի առա ւել 
խիտ ժա մա նա կաշր ջա նը 1980 – 1983ն էր, – 1980ին տե ղի է ու նե ցել 29 գոր ծո ղու
թիւն, որից ու թը՝ մի այն Հոկ տեմ բեր ամ սին՝ Հոկ տեմ բե րի 3ին, 4ին, 6ին, 8ին, 
9ին,12ին, 20ին եւ 23ին, 1981ին` 37 գոր ծո ղու թիւն, 1982ին՝ 22, 1983ին` 27:

Թուր քա կան քա ղա քա կան հռե տո րա բա նու թիւ նը զի նա նո ցից հա նում է 
ողջ քա րոզ չա կան «զի նամ թեր քը»՝ «թշնա մի հա յե րը», «ատե լի հա յե րը», «մեր 
հո ղե րի պա հանջ», «թուր քա կան հայ րե նի քի պա ռակ տում», «ատե լու թիւն թուր
քե րի դէմ», «հա յե րի ձեռ քին տա ռա պած թուր քեր», «նուաս տա ցած եւ վի րա
ւո րուած թուր քա կան ար ժա նա պա տուու թիւն»՝ հա յե րը կրկին սպառ նա լիք են 
թուր քի հա մար: 1982ի Յու նուա րի 30ին Թուր քի ա յի Հան րա պե տու թե ան նա խա
գահ Քե նան Էվ րե նը յայ տա րա րում է, որ հա յե րի նպա տա կը թուրք ցե ղի ոչն
չա ցումն է218: Առիթն օգ տա գոր ծե լով՝ Քե նան Էվ րե նը մի աց նում է հայ կա կան եւ 
քրդա կան հար ցե րը. «Հայ կա կան եւ քրդա կան կո չուող հար ցե րը կո մու նիս տա
կան հա մաշ խար հա յին շարժ ման կող մից սար քուել են Թուր քի ա յի դէմ օգ տա
գոր ծե լու հա մար: Թուր քի ա յում առ հա սա րակ հայ կա կան հարց չկայ»: Ու շագ
րաւ է, որ նա քրդե րին շա րու նա կում է «թուրք» անուա նել՝ կաս կա ծե լով մի այն 
ապս տամբ նե րի «արե ան մաք րու թե ա նը»՝ «Դուք հայ րեն քի դա ւա ճան նե րին 
ինչ պէ՞ս էք թուրք կո չում: Ես կաս կա ծում եմ, որ նրանց արե ան մէջ թուր քա կան 
արիւն է հո սում»: Սա չի նշա նա կում, թէ Էվ րե նը կաս կա ծում է, որ ապս տամբ
նե րի մէջ քրդա կան արիւն է հո սում: Նա քուրդ բառ ընդ հան րա պէս չի օգ տա
գոր ծում: Չէ՞ որ պաշ տօն պէս երկ րում քուրդ չկայ, երկ րում մի այն թուր քեր են: 
Ինչ պէ՞ս կա րող է թուր քը Թուր քի ա յին դա ւա ճա նել: Իսկ ապս տամբ նե րը հայ
կա կան արիւ նով իրենք իրենց թուրք ներ կա յաց նող կեղծ մահ մե դա կան ներ են, 
ով քեր դա ւա ճա նա բար ծնել են «քուրդ» բա ռը եւ «գո յու թիւն չու նե ցող քրդա
կան հար ցը»: Քե մա լի ժա մա նակ նե րից սկսուած այս «թուր քա կան շի զոֆ րե նիկ 
հո գե խախ տուա ծու թիւ նը» ի վեր ջոյ տա նում է քրդա կան ընդվ զում նե րը հա յե րի 
վրի ժա ռու թե ան վա ղուց ար ծար ծուած թե մա յին կա պե լուն, – «1915 թ. հա յե րի դէմ 
պա տե րազ մը մենք չենք սկսել: Ինչ պէս իրենց սկսած այդ պա տե րազ մի վեր
ջում հի աս թա փու թիւն ապ րե ցին՝ նոյ նը կլի նի նա եւ այս պա տե րազ մում»: Սա, 
իհար կէ, իրա կա նում սպառ նա լիք էր քրդե րի հաս ցէ ին՝ կա րող է տե ղի ու նէ նալ 

218 Քե նան Էվ րե նի հա կա հայ կա կան ելոյթ նե րը հա ւա քել է լրագ րող Սեր դար Քո րու ջուն եւ 
«Հա յոց ցե ղաս պա նու թիւ նը Քե նան Էվ րե նի աչ քով» վեր նագ րով հօ դուած տպագ րել CNN 
TÜRKում (հա յե րէն թար գա մա նու թիւ նը տես http://www.civilnet.am/news/2015/05/22/ke
nanevrenkorucuturkeygenocidearmeniansasala/270862):
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քրդա կան ցե ղաս պա նու թիւն: Ան շուշտ կա րող է: Վկայ՝ Դեր սի մի բնակ չու թե ան 
Ցե ղաս պա նու թիւ նը:

1984ի Ապ րի լի 16ին, հայ կա կան եւ թուր քա կան դիր քո րո շում նե րը հա
մադ րե լով, մի ջազ գա յին Permanent Peoples’ Tribunal կա ռոյ ցը ճա նա չեց Հա յոց 
Ցե ղաս պա նու թիւ նը (Verdict of the Tribunal)219, իսկ նոյն 1984ի Օգոս տո սի 15ին, 
երբ Քրդստա նի աշ խա տա ւո րա կան կու սակ ցու թիււ նը (PKK) յար ձա կուեց Էրու
հի Շեմ դին լի բնա կա վայ րի վրայ, Էվ րենն այս իրա դար ձու թիւն նե րը կա պեց հա
յե րի հետ: 1984ի Հոկ տեմ բե րին Կար սում ելոյ թի ժա մա նակ, մատ նան շե լով հա
յե րին, խու սա փե լով ար գե լուած «քուրդ» բա ռից, նա յայ տա րա րում է. «Մեզ իբր 
ցոյց էին տա լու իրենց ու ժը: Մի խումբ աւա զակ ներ կար ծում էին, թէ ժո ղո վուր դը 
նրանց կող քին է կանգ նե լու: Մարք սիզմ ու լե նի նիզմ եր կիր բե րե լով՝ ու զում էին 
այն մաս նա տել: Մի մասն էլ գու ցէ հա յե րին տա յին»220: Ստաց ւում էր, որ հայ
կա կան արիւ նով մի խումբ մահ մե դա կան սո ցի ա լիստ աւա զակ ներ ու զում են 
եր կի րը մաս նա տել, այդ մաս նա տուած մա սից մի մասն էլ տան հա յե րին: Եթէ 
խեղճ Քե նան Էվ րե նի այս նա խա դա սու թիւ նը բե րենք հաս կա նա լի տրա մա բա
նու թե ան, ապա այն պէտք է այս պի սին լի նի. «Քրդե րը ու զում են մաս նա տել 
եր կի րը, դրա հա մար նրանք իրենք իրենց ճնշուած են ներ կա յաց նում եւ մեր՝ 
թուր քե րիս դէմ պայ քա րում են՝ քո ղար կուե լով մարքսլե նի նյան գա ղա փար նե րի 
տակ: Եթէ նրանց յա ջո ղուի մեր՝ թուր քե րի եր կի րը մաս նա տել, գու ցէ դրա մի 
մասն էլ կը տան հա յե րին»: Իս կա պէս, շատ դժուար է փաս տա ցի էթ նի կա կան 
պա տե րազմ մղել մի խմբի դէմ (քրդե րի), ով փոր ձում է այդ պա տե րազ մի մի ջո
ցով իր էթ նի կա կան՝ քրդա կան ինք նու թիւ նը հաս տա տել, իսկ դու քո շե ղուա ծու
թե ամբ չես կա րո ղա նում նոյ նիսկ բարձ րա ձայն նրա էթ նա նու նը ար տա սա նել եւ 
պա տե րազ մե լով նրա դէմ՝ սպառ նա լիք ներդ յղում ես եր րորդ էթ նա նու նին (հա
յե րին): Խեղճ Քե նան Էվ րե նը չգի տէր, որ քրդե րի էթ նա նունն ար տա սա նե լու իր 
խղճուկ խու սա նա ւում նե րից ըն դա մէ նը քսան տա րի յե տոյ թուր քա կան իշ խա
նու թիւն նե րը փոր ձե լու են թփթփաց նել «մեր քուրդ եղ բայր նե րի» ու սին, զի նա
դա դա րի պայ մա նա գիր կնքել Քրդա կան Աշ խա տա ւո րա կան Կու սակ ցու թե ան 
հետ եւ առ հա սա րակ ար գե լուած «քուրդ» անուան գոր ծա ծու թիւ նը Թուր քի ա
յի քա ղա քա կան հռե տո րա բա նու թիւ նում պի տի դառ նայ առօ րե ա կան, եւ թուր
քա կան խորհր դա րա նը նոյ նիսկ Թուր քի ա յի տար բեր ժո ղո վուրդ նե րի շա հե րը 
ներ կա յաց նող քրդա մէտ «ժո ղո վուրդ նե րի դե մոկ րա տա կան կու սակ ցու թիւն» է 
ըն դու նե լու, որին կեն ցա ղում պի տի քրդա կան կու սակ ցու թիւն անուա նեն: Բայց 
80ական նե րին պաշ տօ նա կան Թուր քի ա յում քրդեր չկա յին:

1987ի Յու նի սի 18ին 1915ի «Հայ կա կան իրա դար ձու թիւն նե րը» դա տա
պար տեց Եւ րո պառ լա մէն տը221: Այդ որոշ ման նա խա պատ րաստ ման օրե րին, 

219 Permanent Peoples’ Tribunal , Verdict of the Tribunal(http://www.armeniangenocide.org/Affir
mation.66/current_category.5/affirmation_detail.html) (Վեր ջին այ ցե լու թիւ նը՝ 15. 10. 2017).

220 «Հա յոց ցե ղաս պա նու թիւ նը Քե նան Էվ րե նի աչ քով»:
221 European Parliament resolution on a political solution to the Armenian question Doc. A233/87 

(http://armeniangenocide100.org/en/state/eu/)(Վեր ջին այ ցե լու թիւ նը՝ 04. 12. 2017).
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Մարտ ամ սին Քե նան Էվ րե նը Էրզ րու մի Ալա ջա քոյ բնա կա ւայր ու ղար կած յայ
տա րա րու թե ան մէջ կրկնում է քե մա լիզ մի շրջա նից շրջա նա ռու թե ան մէջ դրուած 
սու տը՝ «Ոչ թէ մենք, այլ հա յերն են կո տո րել». «Ալա ջա քո յում ու երկ րի բա զում 
բնա կա ւայ րե րում գտնուող զան գուա ծա յին գե րեզ մա նոց նե րը լոյս են սփռում 
այն հան գա ման քի վրայ, թէ ինչ պէս են հա յե րը դա ւա ճա նա բար կո տո րել բազ
մա թիւ ան մեղ քա ղա քա ցի նե րի: Վշտա լի է, որ առանց այս ցա ւա լի իրա կա նու
թիւ նը հա շուի առ նե լու՝ որոշ երկր ներ դե ռեւս հա կուած են լուրջ ըն դու նել հա յե
րի պնդում նե րը»222: Եւ րո խարհր դա րա նի որո շումն ըն դու նուե լուց յե տոյ Քե նան 
Էվ րե նը սպառ նում է. «Ինչ որո շում ու զում են՝ թող կա յաց նեն, թուրք ազ գը չի 
շե ղուե լու քա ղա քակր թա կան այն ու ղուց, որով ըն թա նում է: Որոշ ժա մա նակ յե
տոյ ասե լու են՝ արե ւե լե ան շրջան նե րում եղել է պատ մա կան Հա յաս տան, այդ 
հո ղե րը տուէք հա յե րին (ընդգ ծու մը իմն է – Հ. Խ.): Եթէ նման քայ լի գնա ցել են՝ 
նման պա հանջ էլ կը ներ կա յաց նեն: Եթէ այդ քան ուժ ու զօ րու թիւն ու նէն՝ թող 
գան ու վերց նեն: Եթէ ու ժը հե րի քում է՝ նո րից թող գան ու վերց նեն: Թող փոր
ձեն ու ստա նան պա տաս խան նե րը»223:

«Մեր երկ րում հայ կա կան հարց չկայ» յայ տա րա րե լով՝ Թուր քի ա յի ըն
թա ցիկ նա խա գա հը, հաս կա նա լով թէ ոչ, անդ րա դառ նում էր բուն Հայ կա կան 
Հար ցին եւ այդ հար ցի նկատ մամբ թուր քա կան տագ նապ նե րին՝ ան շուշտ թուր
քա կան մեկ նա բա նու թե ամբ՝ «1915 թ. հա յե րի դէմ պա տե րազ մը մենք չեն սկսել»; 
«Քուրդ (Էվ րե նի խօս քով՝ թուրք) ապս տամբ նե րը նպա տակ ու նէն մեր հո ղե րի մի 
մա սը տալ հա յե րին», «այլ երկր նե րը» կա րող են պնդել, որ «արե ւե լյան շրջան
նե րում եղել է պատ մա կան Հա յաս տան, այդ հո ղե րը տուէք հա յե րին» եւլն:

Քրդե րին ճնշե լու, թուր քա կան հա սա րա կու թե ան մէջ անուա նար կե լու, 
քրդա կան ինք նու թիւ նը ժխտե լու թուր քա կան իշ խա նու թիւն նե րի մար տա վա
րա կան հնար նե րից մէկն ընտր ւում է վա ղուց կի րա ռուած «հայ կա կան ատե լու
թե ան» գոր ծօ նը,  –  մեր եղ բայր նե րը («լեռ նա յին թուր քե րը») մո լո րուած են մեզ 
թշնա մի հա յե րի սադ րանք նե րով, մահ մե դա կա նա ցած հա յերն իրա կա նում կեղծ 
մահ մե դա կան ներ են, հա յե րի մահ մե դա կա նա նա լը գի տակ ցուած քա ղա քա կան 
ծրա գիր է եղել թուր քե րից վրեժխն դիր լի նե լու հա մար, նրանք քա ղա քա կան 
նպա տակ նե րով թուր քե րին բա ժա նում են «թուր քե րի» եւ «քրդե րի» եւն:

«Հայ կա կան վտան գը» կրկին մե րան է դարձ ւում թուր քա կան ներ քին հա
մախմբ ման եւ «թուր քե րի թրքաց ման»՝ էթ նի կաց ման գոր ծում: Ժո ղովր դա վար 
թուրք մտա ւո րա կան նե րը 1970ական նե րին վե րա դար ձած «հայ կա կան գոր ծօ
նը» սո վո րա բար կա պում են բա ցա ռա պէս թուր քա կան հան րու թե ան մի ջա վայ
րի՝ ԱՍԱ ԼԱի գոր ծո ղու թիւն նե րի նկատ մամբ թուր քա կան ներ քին լսա րա նին 
հաս ցէ ագ րուած հռե տո րա բա նու թե ան հետ: Այդ տա րի նե րը նա եւ ձայ նաս փիւ ռի 
եւ հե ռուս տա տե սու թե ան զան գուա ծայ նաց ման, ու րեմն նա եւ տե ղե կա տուու թե
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ան բազ մա զա նեց ման տա րի ներ էին: «1960ական նե րի Թուր քի ա յում հայ կա կան 
հար ցը գո յու թիւն չու նէր: 1970ական նե րի Թուր քի ա յում մօ տե ցու մը կա տա րե լա
պէս փոխ ւում է: Հայ կա կան հար ցը բիւ րե ղաց նում է օտա րի նկատ մամբ վա խը, 
կրօ նա կան մի ատե լու թիւն, որն ու շա ցու մով ու աս տի ճա նա բար է տա րա ծուել, 
սա կայն որն ի վեր ջոյ հաս տա տուել է: Հայ կա կան հարցն իր մէջ խտաց նում 
է ազ գայ նա կա նու թիւ նը՝ էթ նիկ ազ գայ նա կա նու թիւ նը: Երի տա սարդ սե րունդ
նե րը նոյն պէս աւե լի ու աւե լի մո լե ռանդ ազ գայ նա կան են դառ նում Հայ կա
կան հար ցի առն չու թե ամբ», – այս պի սին է հայ կա կան թե մա յի ու ժա կա նու թիւ նը 
թուրք մտա ւո րա կան Ահ մէթ Ին սէ լի ճա նա չած Թուր քի ա յում 224: Այն զգա լի օ րէն 
տար բեր է Թուր քի ա յի հա յե րի ըն կա լած՝ Թուր քի ա յում «հայ կա կան գոր ծօ նի» 
ու ժա կա նու թիւ նից: Բայց սա մի ա ժա մա նակ նշա նա կում է, որ ԱՍԱ ԼԱ յի գոր
ծու նէ ու թիւ նը լրա ցու ցիչ ազ դակ էր թուր քա կան էթ նի կու թե ան ամ րապնդ ման, 
սնուց ման եւ թուր քա կան ազ գայ նա կա նու թե ան վե րա ձե ւա ւա որ ման գոր ծո ղու
թիւն նե րի հա մար: Այն ար դէն ուղ ղուած է հայ կա կան ատե լու թիւ նը բոր բո քած 
պա հե լուն եւ քրդե րի դէմ գոր ծո ղու թիւն նե րի թուրք մաս նա կից նե րին՝ զի նուոր
նե րին կամ ազ գայ նա կան նե րին գրգռե լուն: Բայց ազ դում է նա եւ հա յե րի ներ
քին գոր ծըն թաց նե րին՝ երկ րի թուր քա կան մա սի քա ղաք նե րում եւ յատ կա պէս 
Ստամ բու լում իս լա մա ցած հա յե րին ստի պում է աւե լի ու շա դիր եւ զգոյշ լի նել՝ 
որե ւէ կերպ չբա ցա յայ տե լու իրենց հայ կա կան ան ցե ա լը:

Բո լոր դէպ քե րում քրդա կան ազ գա յին պայ քա րի ու ժե ղաց ման հետ ան
ցյալ դա րի 80ական նե րին ինք նու թի ւեն նե րի խնդի րը մտաւ հան րա յին ակ տիվ 
օրա կարգ, որից յե տոյ նախ հան րա յին մի ջա ւայ րը, ապա նա եւ պե տա կան ինս
տի տուտ նե րը «յի շե ցին» «քուրդ» էթ նա նու նը, քրդե րէն լե զուն, որոնց փո խա րէն 
1925ից յե տոյ օգ տա գոր ծուում էր «լեռ նա յին թուրք» բա ռը, ար գե լուած էր քրդե
րէն խօ սե լը, առա ուել ևս՝ քրդե րէ նով կրթու թիւ նը: «Քուրդ» բա ռից յե տոյ աս տի
ճա նա բար հրա պա րակ մտան նաև շուրջ վաթ սուն տա րի փաս տա ցի ար գե լուած 
ինք նու թե ան այլ եզ րեր՝ էթ նա նուն ներ կամ դա ւա նուն ներ՝ լա զեր, ալե ւի ներ, չեր
քէզ ներ, աբ խազ ներ, հեմ շին ներ եւլն, հան րու թե ան մէջ հար ցեր առա ջաց նե լով 
այդ խմբե րի ինք նու թիւ նե րի վե րա բե րե ալ:

Չնա յած որոշ էթ նա նուն ներ ան ցե ալ դա րի 80ական նե րին առօ րեա վե
րա դառ նա լու «իրա ւունք ստա ցան», մին չեւ այ սօր թէ պայ քար է մղուում այդ 
էթ նա նուն նե րի գոր ծա ծու թե ան դէմ, թե փորձ է ար ւում հիմ նա ուո րել դրանց 
էթ նի կա կան երկ րո դայ նու թիւնն ու բո վան դա կու թիւ նը: Պնդե լով, որ «թուր քը» 
թուր քի ա ցի՝ եվ րա պա կան իմաս տով Թուր քի ա յի քա ղա քա ցի է նշա նա կում, մի
ա ժա մա նակ պնդում կա, որ «թուր քը» Թուր քի ա յի բո լոր սուն նիթրքա խօս քա
ղա քա ցի նե րի էթ նի կու թիւնն է: 1982ի Սահ մա նադ րու թիւ նը կրկնեց նա խորդ 
ազ գայ նա կան Սահ մա նադ րու թե ան հիմ նա կան դրոյթ նե րը՝ 42րդ յօ դուա ծով 
յաս տա տե լով, որ «Ոչ մի այլ լե զու, թուր քե րէ նից բա ցի, ցան կա ցած կրթա կան 
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հաս տա տու թիւ նում չի կա րող թուր քա կան քա ղա քա ցի նե րին ու սու ցա նուել որ
պէս մայ րե նի լե զու», 54րդ յօ դուա ծով վե րա հաս տա տուեց, որ «Թուր քիա պե
տու թե ան հետ քա ղա քա ցի ա կան կա պե րով կա պուած բո լոր մար դիկ թուր քեր 
են»: Սա օրէնքն է: Եւ այն ոչ մի այն գործ նա կան կի րա ռում ու նի, այ լեւ նոյ նիսկ 
ակա դէ մի ա կան շրջա նա կա ներն են ատի ա պուած կամ կա մա ւոր են թարկ ւում 
այդ օրէն քին: Թուր քի ա յի ամե նա ժո ղովր դա վար հա մալ սա րան նե րից մե կի իմ 
գոր ծըն կե րը հե տա զօ տա կան նպա տակ նե րով պետք է Թուր քի ա յում հայթուր
քա կան ան ցե ա լի մա սին յի շո ղու թիւն ներ գրան ցէր վի ճա կագ րա կան «մի ջին 
էթ նի կա կան թուր քե րի» մի ջա ւայ րում: Ինձ ու ղար կուած նյո թե րը, սա կայն, ար
տա ցո լում էին արաբ նե րի, քրդե րի, հա յե րի յի շո ղու թիւն նե րը: Ու ղար կուած 13 
նյո թե րի մէջ զրու ցա կից նե րից մի այն եր կուսն էին իրենց «թուրք» ինք նու թիւ նը 
յաս տա տած նե րը: Ես առար կե ցի՝ յի շեց նե լով, որ պայ մա նա ւո րուել ենք նյո թե րը 
հա ւա քել սո ցի ա լա կան մի ջին էթ նի կա կան թուր քե րի մի ջա ւայ րում: Գոր ծըն կերս 
ինձ հա մո զում էր, որ դրանք բո լո րը… թուր քեր են: «Դուք, ի՞նչ է, թուրք յա մա
րում եք մի այն օղու զա կան ծա գում ու նե ցող նե րի՞ն», — հարց նում էր նա: «Ոչ, 
— ասում էմ, — առ նուազն իրենք իրենց թուրք յա մա րող նե րին, իսկ այս տէղ ձեր 
զրու ցա կից ներն իրենք իրենց «քուրդ», «արաբ», «հայ» են յա մա րում»: «Թուր
քը, — բա ցատ րում են ինձ, — թուր քե րէն լե զուով խօ սող սուն նին է»: Բայց 
թուր քե րէն իմա ցող եւ խօ սող սուն նի քուր դը եւ արա բը չի ու զում «թուրք» լի նել: 
«Թուրք» բա ռին նրանք գու ցե պատ րաստ են հա մա ձա յուել, եթէ այն Թուր քի ա յի 
քա ղա քա ցի նշա նա կեր: Բայց այն դէպ քե րում, երբ «թուրք» բա ռը թուրք էթ նոս 
է նշա նա կում՝ «մենք բո լորս թուրք ենք» պնդումն այ լեւս չի աշ խա տում: Նախ՝ 
այդ պատ մու թիւն նե րը պատ մող նե րի մէջ նա եւ քրիս տո նե այ հա յեր կան, ով քեր, 
ճիշտ է, թուր քե րէն գի տեն, իսկ եր բէմն նա եւ մի այն թրքա խօս են, բայց «թուրք» 
կո չուել եւ էթ նի կա կան «թուրք» լի նել չեն ու զում, ու զե նան էլ՝ չեն կա րող, քա նի 
որ քրիս տո նե ան պաշ տօ նա պէս չի կա րող էթ նի կա կան «թուրք» լի նել: Պաշ տօ
նա պէս նա փոք րա մաս նու թիւն է, ճիշտ է՝ «կրօ նա կան փոք րա մաս նու թիւն» է, 
բայց պաշ տօ նա կան Թուր քի ան փոք րա մաս նու թե ան այլ տե սակ չի ըն դու նում: 
Ապա՝ եթէ սուն նին նա եւ քրդե րէն, արա բե րէն, հա յե րէն է խօ սում եւ ինքն իրեն 
քուրդ, արաբ, հայ է անուա նել, նրանց կար ծի քը մի ջին էթ նի կա կան թուր քա կա՞ն 
կար ծիք է, նրանց յի շո ղու թիւ նը թուր քա կա՞ն յի շո ղու թիւն է, նրանք հա մա ձա՞յն են 
«թուրք» յա մա րուել եւ «թուրք» ներ կա յա ցուել: «Բայց հա մա ձայ նու թե ան հարց 
չկա, նրանք թուրք են», — առար կում էր գոր ծըն կերս: «Այդ դէպ քում ի՞նչու եք 
յղում անում նրանց «արա բու թե ա նը», «քրդու թե ա նը», «հա յու թե ա նը»: «Փոր
ձում ենք տես նել, տար բե րու թիւն ներ կա՞ն ար դյոք»: Տար բե րու թիւն ներ որ տե՞ղ, 
թուր քե՞րի մէջ: Է, եթէ բո լո րը թուրք են՝ էթ նի կա կան տար բե րութւն ներ չեք կա
րող փնտրել, եթէ ոչ էթ նի կա կան կար ծի քի տար բե րու թիւն ներ եք փնտրում՝ այլ 
չա փա նիշ ներ ընտ րեք՝ ապ րե լու տա րածք նե րով, հա սա րա կա կան դիր քե րով, 
կրթու թե ան մա կար դակ նե րով, սե ռե րով, տա րի քա յին խմբե րով, լեզ վով եւլն: 
Այս տէղ մի այն էթ նա նուն ներ են, ու րեմն տար բե րու թիւնն նե րը պետք է էթ նի
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կա կան յիմք ու նէ նան: Այդ բո լոր «թուր քե րի» պատ մութւն նե րը հրա տա րակ ված 
են հա յե րէն, թուր քե րէն եւ անգ լե րէն լե զու նե րով, եւ հա յե րի մա սին այս ան հաս
կա նա լի «մի ջին թուր քե րի» յի շո ղութւն նե րին կա րե լի է ծա նո թա նալ հրա տա րա
կուած նիւ թով225:

Ինք նու թիւն նե րի շուրջ չքա ղա քա կա նա ցուած խօ սոյ թում Թուր քի ա յում 
քննարկ ւում է նա եւ, որ բա վա կան է չյի շեց նել իրա կան ինք նու թիւնդ, եւ իշ խա
նու թիւ նը կհաշ տուի գո յու թե անդ հետ. «Մի ակ բա նը, որ մեզ նից պա հան ջում է 
հան րա պե տու թիւ նը, այն է, որ մեր ինք նու թիւ նը թաքց նե լով` ձե ւաց նենք, թե իբր 
ու նէնք նրա սպա սե լի քին հա մա պա տաս խան ինք նու թիւն ներ: Այդ քան պարզ մի 
բան. քո ինք նու թիւ նը, ինչ էլ որ լի նի, թաքց րու եւ հա գիր մի վե րին ինք նու թիւն… 
հան րա պե տու թիւ նը խնդիր չու նի մարդ կանց` քուրդ, ալե ւի, կրօ նա պաշտ, հայ, 
հրեա լի նե լու հետ: Հան րա պե տու թե ան մի ակ խնդի րը այդ ինք նու թե ան ներ
կա յա ցուելն է հա սա րա կու թե ան մէջ: Կա րող եք ու նէ նալ ամէն տե սա կի ներ
քին ինք նու թիւն, սա կայն դա հրա պա րա կավ ար տա հայ տո ղը խնդիր ներ կու նէ
նա: Թուր քի ա յի հան րա պե տու թիւ նում կա րե լի է ապ րել որ պէս քուրդ, սա կայն 
յան ցա գոր ծու թիւն է այդ ինք նու թե ան մա սին յի շե լը եւ յի շեց նե լը: Նմա նա պէս 
կա րող է լի նել ալե ւի հա սա րա կու թիւն, բայց վտան գա վոր եւ ար գե լուած է, որ 
հա սա րա կու թե ան մէջ ներ կա յա նաս այդ անուան տակ…Եթէ չես յի շում եւ չես 
յի շեց նում, ապա ինչ ու զում ես եղիր` քուրդ, ալե ւի, մահ մե դա կան, հայ, հրեա, 
բայց եղիր` առանց մեզ եւ ու րիշ նե րին դա զգաց նել տա լու»226: Իրա կա նում դա 
այդ պէս չէ: Իշ խա նու թիւնն իր յստակ ծրա գի րը եւ/կամ վե րա բեր մունքն ու նի 
նա եւ լուռ, մե կու սի, ներ փա կուած, իրենց ինք նու թիւնն ամէնե ւ ին չցու ցադ րող 
խմբե րի նկատ մամբ: Առ նուազն՝ հա յե րի դէպ քում: Իս լա մա ցուած եւ ալե ւի ա
ցած հա յե րի օրի նա կը, պետք է են թադ րել, եզա կի չէ, որոնց մա սին երկ րում 
եր բեք խո սակ ցու թիւն նե րը չեն դա դա րում, նրանց նկատ մամբ պար բե րա բար 
բարձ րա ձայն ւում է թշնա ման քի եւ ատե լու թե ան որոշ չա փա բա ժին, չնա յած այս 
մար դիկ «բարձ րա ձա յուող ինք նու թե ան» հայտ չեն ներ կա յաց նում: Պար բե րա
բար խօս ւում է այն մա սին, որ իշ խա նու թիւն ներն այդ մարդ կանց անուն նե րով 
հա տուկ ցու ցակ ներ ու նէն եւ եր բէմներ բէմն այդ խո սակ ցու թիւն ներն իս կա պէս 
հաս տատ ւում են: Այդ պի սի դէպք էր, օրի նակ, 2011 թ. սեպ տեմ բե րին, Պօլ սի 
ծանր յան ցա գոր ծու թիւն նե րի 16րդ դա տա րա նում «Օտա Թի Վի» կա յա նի գոր

225 Նյո թե րի եւ դրանց վեր լու ծու թե ան հրա պա րա կու մը հա յե րէն տես՝ Նեյ զի Լ., Երա նի 
նրանք գնա ցած չլի նե ին. հայ կա կան յի շո ղու թիւն նե րի բե ռը Թուր քի ա յում//«Խօ սե լով մի մե
անց հետ. անձ նա կան յի շո ղու թիւն ներ ան ցե ա լի մա սին Հա յաս տա նում եւ Թուր քի ա յում», 
Բոնն, DVV international, ISBN 978 – 3 – 88513 – 779 – 5, 2010, էջ 103 – 160: Ան գել րէն՝ Neyzi L., 
Wish they hadn’t left: The Burden of Armenian Memory in Turkey//«Speaking to One Anoth
er: Personal Memories of the Past in Armenia and Turkey», Bonn, DVV international, ISBN 
978 – 3 – 88513 – 780 – 1, 2010, էջ 13 – 75:

226 Իհ սան Չո լաք, Հան րա պե տու թիւ նը սի րում է թաքն ւո ղին, «Թա րաֆ» օրա թեր թի 
05. 07. 2010ից թարգ մա նու թիւ նը 07. 07. 2010, – (http://akunq.net/hy/?p=3517) (Վեր ջին այ ցե
լու թիւ նը 14. 12. 2018):
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ծով քննու թե ան ըն թաց քում ի հայտ եկած իս լա մա ցած եւ գու ցե իրենց ար մատ
նե րից ան տե ղե ակ 1600 հայ ըն տա նիք նե րի՝ 84 էջից բաղ կա ցած ցու ցա կը: Ցու
ցա կի տուե ալ նե րը վե րա բե րում էին մի այն Տիգ րա նա կեր տի (Դի ար բէ քիր) Լի ճէ 
շրջա նին, որը Դի ար բէ քի րի նա հան գի ամե նա փոքր շրջան նե րից մեկն է: Այն 
փաս տում էր, որ Թուր քի ա յում իս լա մա ցած հա յե րի բազ մա թիվ ըն տա նիք ներ 
իրենք իրենց յա մա րում են թուրք կամ քուրդ, հան գիստ ապ րում են առանց ազ
գա յին ինք նու թիւ նը վե րա նա յե լու անհ րա ժեշ տու թյան՝ չկաս կա ծե լով ան գամ, որ 
պե տու թյան գաղտ նի ծրար նե րում իրենք հայ են յա մար ւում227: Այ սինքն «ձե ւաց
նենք, թե իբր ու նէնք նրա սպա սե լի քին հա մա պա տաս խան ինք նու թիւն ներ»ը չի 
օգ նում: Իշ խա նութւնն ինքն է որո շում եւ տե սա կա ւո րում խմբե րին եւ նրան ցից 
իւ րա քան չիւ րի նկատ մամբ՝ իր քա ղա քա կա նու թիւ նը: Ար դիւն քում ցան կա ցած 
իրա վի ճա կում հենց իշ խա նու թիւն ներն են սրում, «հա րու թի ւուն տա լիս» առ կա 
կամ մտա ցա ծին, թաք ցուած, ծպտուած ինք նու թե ան խնդի րը: Կա մայ թէ ակա
մայ ինք նու թե ան խնդի րը քա ղա քա կա նաց ւում է՝ ազ դե լով մարդ կանց զգաց
մունք նե րի, հա սա րա կա կան յարաբերու թիւն նե րի, կե ան քի վրա:

«ԹԻՒՐՔՉՈՒԼՈՒԿԻ» ԱՐԴՅԻՒՆՔՆԵՐԸ:  
«ԱԶԳԱՅԻՆ ՊԵՏՈՒԹԵԱՆ»  
ԹՈՒՐՔԱԿԱՆ ՏԱՐԲԵՐԱԿԸ
Թրքա ցա՞ն թուր քե րը: Թրքա ցա՞ն Թուր քի ա յի ոչ թուրք քա ղա քա ցի նե րը: 

Թրքա ցա՞ւ Թուր քի ան: Արեւմ տե ան Հա յաս տա նը թուր քե րի հայ րե նիք դար ձա՞ւ: 
Զգա լի չա փով՝ այո: Բնակ չու թե ան մի մեծ զան գուած՝ նախ կին «օս ման նե րը», 
նախ կի նում ենի չե րու թե ամբ, կա մա ւոր կամ բռնի «տաճ կա ցած նե րը»՝ մահ մե
դա կա նա ցած քրիս տո նե ա նե րը, Առա ջին աշ խար հա մար տի ըն թաց քում եւ յե
տոյ մահ մե դա կա նա ցած քրիս տո նե ա նե րը՝ հա յեր, յոյ ներ, ասո րի ներ, քրդե րի 
եւ արաբ նե րի մի մա սը, Բալ կան նե րից փախս տա կան սլա ւոն նե րի զգա լի մա սը, 
լա զե րի, թուրք մէն նե րի մի մա սը թրքա ցան, ըն դու նե ցին «թուրք» բա ռը որ պէս 
էթ նա նուն, «թուր քի» ինք նու թիւ նը էթ նի կա ցավ: Դպրո ցա կան կրթու թե ան մի
ջո ցով այս կամ այն չա փով ձե ւա ւո րուեց պատ մա կան ան ցե ա լի մա սին պաշ
տօ նա կան պատ մագ րու թե ան ներ կա յաց րած կո լեկ տիւ գի տե լի քը: «Թուր քա
կան մշա կոյթ» ար տա յայ տու թիւ նը ժա մա նա կի ըն թաց քում նիւ թա կա նա ցաւ 
եւ սկսուեց կի րա ռուել մա սամբ որ պէս «Բիւ զան դա կան մշա կոյ թի», մա սամբ՝ 
որ պէս հա մա թիւր քա կան մշա կոյ թի ժա ռան գորդ իմաս տով, իսկ թուր քա կան 
մար դա բա նու թիւ նը եւ դի ւա նա գի տու թի նը տե ւա բար աշ խա տե ցին Թուր քի ա յի 
Հան րա պե տու թե ան տա րած քի նյո թա կան մշա կոյ թի ժո ղովր դա կան կի րա ռա
կան դրսե ւո րում նե րը՝ գոր գա գոր ծու թիւ նը, տա րա զը, ու տես տը եւլն. զար գաց

227 Թուր քա կան հե տա խու զու թիւ նը ցու ցա կագ րել է իս լա մա ցած հայ ըն տա նիք նե րին,  – http://
www.pastinfo.am/hy/node/70903#sthash.lzj9gOs6.dpuf, 05/29/2015(Վեր ջին այ ցե լու թիւ նը 
14. 12. 2018 ):
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նե լու, տա րա ծե լու եւ մի ջազ գա յին հան րու թե ա նը ներ կա յաց նե լու ուղ ղու թե ամբ: 
Նվա ճուեց Օս մա նե ան եւ թուր քա կան ան ցե ա լի էթ նի կա կան նոյ նա կա նաց ման 
գի տակ ցու թիւ նը, օս մա նե ան եւ թուր քա կան ան ցե ա լի հզօ րու թե ան նկատ մամբ 
թուր քա կան հպար տու թե ան զգա ցու մը: Սուն նիզմն իր կրօ նա կան առաջ նա հեր
թու թիւ նը զի ջեց թուր քա կան էթ նի կա կան ինք նու թե ան բա ղադ րի չի դե րին եւ 
աս տի ճա նա բար դար ձաւ քա ղա քա կան ազ գայ նա կա նու թե ան մաս:

Սրան զու գա հեռ առա ջա ցան նոր մար տահ րա ւեր ներ, եւ առա ջին հեր
թին՝ Թուր քի ա յի Հան րա պե տու թե ան այ լազ գի նե րի էթ նի կա կան ինք նու թիւն նե
րի «հա րու թիւ նը»:

Ինչ պէս Օս մա նե ան կայս րու թե ան շրջա նում, այն պէս էլ 1923ին հաս տա
տուած Թուր քի ա յի Հան րա պե տու թե ան շրջա նում երկ րի բնակ չու թե ան ազ գա
յին, լե զուա կան եւ կրօ նա կան կազ մի մա սին տե ղե կու թիւն նե րը եղել եւ մնում են 
անո րոշ: Երկ րի սահ մա նադ րու թե ամբ Թուր քի ա յի ամ բողջ բնակ չու թիւ նը հա
մար ւում է «թուրք», բա ցի 1923ին Լո զա նի պայ մա նագ րով ճա նա չուած փոք րա
մաս նու թիւն նե րը: Սա կայն Լո զա նի պայ մա նագ րով հաս տա տուած նե րը էթ նի կա
կան կամ լե զուա կան փոք րա մաս նու թիւն չեն, այլ՝ կրօ նա կան, «ոչ մահ մե դա կան 
փոք րա մուս նու թիւն» են, ընդ որում դրանք մի այն հայ առա քե լա կան եկե ղե ցու 
հե տե ւորդ ներն են, յոյն ուղ ղա փառ եկե ղե ցու հե տե ւորդ նե րը եւ հրե ա նե րը: Քա
նի որ երկ րում յաճախ են ասում, որ պաշ տօ նա կան փոք րա մաս նու թիւն նե րը հա
յե րը, յոյ նե րը եւ հրե ա ներն են, սա շա տե րին է մո լո րեց նում: Իս լա մա ցած կամ 
ալե ւի ա ցած հա յե րը, իս լա մա ցած յոյ նե րը եւ հրե ա նե րը, օրի նակ, փոք րա մաս նու
թիւն չեն հա մար ւում եւ նրանց վրա փոք րա մաս նու թիւն նե րի իրա վունք նե րը՝ ազ
գա յին դպրոց գնալ, ազ գա յինմայ րե նի լե զուով խօ սել եւլն չեն տա րած ւում, որ
քան էլ նրանք պնդէն, որ իրենք էթ նի կա կան ինք նու թե ամբ հայ, յոյն կամ հրեա 
են: Պայ մա նա գի րը վե րա բե րում է բա ցա ռա պէս «ոչ մահ մե դա կան նե րին»: 20րդ 
դա րի ողջ ըն թաց քի քա ղա քա կա նու թե ամբ մահ մե դա կա նը էթ նի կա պէս կա րող 
էր մի այն թուրք լի նել՝ ան կախ իր էթ նի կա կան ինք նու թե ան զգա ցո ղու թիւ նից, եւ 
իրե րի այս ըն թաց քը սկսեց վի ճար կուել մի այն 80ական նե րին, երբ Թուր քի ա
յում, մաս նա ւո րա պէս քրդա կան եւ զա զաալե ւի ա կան շար ժում նե րով, սկսուեց 
ին քու թիւ նե րի ար տա հայտ ման պա հան ջը: Սուն նի քրդերն սկսե ցին պա հան ջել 
սուն նի մահ մե դա կա ու թիւ նից ան կախ ճա նա չել իրենց քրդա կան էթ նի կա կան 
ին քու թիւ նը եւ թուր քի փո խա րէն իրենց քուրդ ճա նա չել, ալե ւի նե րի մի մասն էլ, 
յատ կա պէս զա զա խօս նե րը պա հան ջում էին ճա նա չել իրենց կրօ նա կան տար
բե րու թիւ նը սուն նի մահ մե դա կա նու թիւ նից եւ «քրդու թիւ նից» ու «թրքու թիւ
նից», քրդե րից տար բե րա կել իրենց մաս նա ւոր «ալե ւիաղզլբա շա կան» էթ նի
կու թիւ նը228: Թուր քի ան 21րդ դար մտաւ երկ րի բնակ չու թե ան ինք նու թիւ նե րի 

228 Martin van Bruinessen, «Asl1n1 inkar eden haramzadedir!»: The debate on the ethnic identi
ty of the Kurdish Alevis(http://www.let.uu.nl/~martin.vanbruinessen/personal/publications/
Alevikurds.htm); Hür Ayşe. Alevistan, Zazaistan ve Kürdistan, 1980’lerde Alevi/Kızılbaş uy
anışı, Kürtler arasına ayrımcılık ekmek için doğrudan devletçe yönetiliyordu. Bugün de Zazalık 
meselesine böyle yaklaşılıyor [Հյուր Այ շէ: Ալե վիս տան, Զա զա իս տան եւ Քրդստան: Ալե ւի
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ճա նաչ ման պա հան ջի «բե ռով»: Ար դիւն քում եթէ մին չեւ 20րդ դա րի վեր ջե րը 
Թուր քի ա յում պաշ տօ նա պէս բո լո րը թուրք էին, բա ցի Լո զա նի պայ մա նագ րով 
ճա նա չուած իս կա պէս շատ փոք րա թիվ քրիս տո նե այ հա յե րից, յո նե րից եւ հրե
ա նե րից, 21րդ դա րասկզ բին Թուր քի ա յի էթ նի կա կան, կրօ նա կան եւ լե զուա
կան փոք րա մաս նու թիւն նե րը թէ՛ անուա նա կան, թէ՛ քա նա կա կան չա փում նե րով 
«դար ձան» մե ծա թիվ: Բայց Թուր քի ա յի հան րա պե տու թե ան իշ խա նու թիւն նե րը 
ցոյց չեն տա լիս երկ րի բնակ չու թե ան էթ նի կա կան, լե զուա կան եւ կրօ նա կան 
խմբե րի թւա քա նակ նե րը: ԵՄ մտնե լու ցան կու թե ան օրուա նից Թուր քի ա յի հետ 
քննարկ ւում է փոք րա մաս նու թիւն նե րի իրա ւունք նե րի հար ցը,  –  ազ գա յինէթ նի
կա կան, լե զուա կան, կրօ նա կան, սո ցի ա լա կան... Բայց այս երկ րում հա մա ռո րեն 
չեն ու զում հաս կա նալ «փոք րա մաս նու թիւն» եզ րոյ թը:

Փոք րա մաս նու թիւն նե րի քա նա կա կան ներ կա յա ցուա ծու թե ան մա
սին դժուար է խօ սել՝ երկ րում իրա կա նա ցուող մար դա հա մա րին էթ նի կա կան 
ինք նու թե ան շուրջ հար ցի բա ցա կա յու թե ան պատ ճա ռով, բայց հայտ նի է, որ 
կրօ նա կան մե ծա մաս նու թե ան կա րե ւոր մաս լի նե լով՝ սուն նի քրդերն այ սօր 
ոչ պաշ տօ նա պէս հա մար ւում են էթ նի կա կան փոք րա մաս նու թիւն: Թրքա խօս 
թուրք մէնթուրք ալե ւի նե րը թե րեւս կի սում են «թուր քա կան էթ նի կա կան ինք նու
թե ան»՝ թուրք լի նե լու պա տի ւը, բայց ալե վիզ մի բե րու մով ճնշուած կրօ նա կան 
փոք րա մաս նու թիւն են: Պաշ տօ նա պէս փոք րա մաս նու թիւն հա մար ւում են մի այն 
կրօ նի սկզբուն քով, բայց ոչ բո լոր կրօ նա կան խմբերն են ճա նաչ ւում: Երկ րում 
պաշ տօ նա կան փոք րա մաս նու թիւն շա րու նա կում են հա մա րուել մի այն «ոչ մահ
մե դա կան փոք րա մաս նու թիւ նե րը», բայց դրանք յստակ չեն: Ալե ւի ներն իրենք 
իրենց «մահ մե դա կան» չեն հա մա րում, բայց կրօ նա կան փոք րա մաս նու թիւն չեն 
հա մար ւում: «Ալե ւիզ մը» Թուր քի ա յում ար գա հա տե լի եւ ար հա մա րե լի աղան
դա ւո րու թիւն է ներ կա յաց ւում, եւ յաճախ է դառ նում սուն նի մահ մե դա կան նե րի, 
հատ կա պէս թուր քա կան էթ նի կա կան ինք նու թե ամբ քա ղա քա կան ազ գայ նա
կան նե րի հո գե բա նա կան ու ֆի զի կա կան բռնու թիւն նե րի թի րախ:

Մին չեւ 1990ը մար դա հա մար նե րին սո վո րա բար հարց նում էին մայ րե նի 
լե զուի մա սին, սա կայն 1965ից սկսած այս հար ցի պա տաս խան նե րի ար դիւն
քը չի հրա պա րա կուել: Դեռ հարց է, ան շուշտ, թե ինչ չա փով «մայ րե նի լե զուի» 
հար ցի պա տաս խա նը նոյ նա կան է էթ նի կա կան ինք նու թե ան հետ: Թուր քի
ա յում մայ րե նիազ գա յին լե զուով խօ սե լու ար գելք նե րը եւ մայ րե նի լե զուն մի
այն թուր քե րէ նը հա մա րե լու իրա ւունքն ու քա րոզ չու թիւ նը, ան շուշտ, փո խել են 

կզլբաշ նե րի 1980 զար թօն քը եւ քրդա կան մի ջա ւայ րի խտրա կա նու թիւ նը ղե կա ւար վում էր 
ան մի ջա կա նո րեն պե տու թե ան կող մից: Ահա ինչ պէս է այ սօր լուծ ւում զա զա նե րի խնդի
րը](17/03/2013, http://www.radikal.com.tr/yazarlar/aysehur/alevistanzazaistanvekurdistan 
1125474/); Խա ռա տյան Հրա նուշ, Ինք նու թյան որո նու մը Դեր սի մում: Մաս 1. Ինք նու թյան 
որո նում նե րը Դեր սի մում(https://repairfuture.net/index.php/hy/identitystandpointofarme
niaar/thesearchforidentityindersimpart1identitiesindersimarmenian), Մաս 2. Դեր սի մի 
ալե ւի ա ցած հա յե րը (http://repairfuture.net/index.php/hy/identitystandpointofarmeniaar/
thesearchforidentityindersimpart2thealevizedarmeniansindersimarmenian) (Վեր ջին 
այ ցե լու թիւ նը՝ 11.11.2018):
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բնակ չու թե ան պատ կե րա ցում նե րը «մայ րե նի լե զու» հաս կա ցու թե ան մա սին: 
Հա շուի առ նե լով, որ մին չև 1965ը Թուր քի ա յում նոյ նիսկ տար րա կան դա սա
րան նե րի կրթու թի նը գա ւա ռե րում դե ռեւս մատ չե լի չէր, կա րե լի է են թադ րել, որ 
մին չեւ ան ցե ալ դա րի 60ակա նե րը մայ րե նի լե զուն մեծ չա փով դե ռեւս էթ նի ա
կա կանազ գա յին լե զուն էր: Ան շուշտ ոչ բա ցա ռիկ հա լա ծե ալ էթ նի կա կան մի ա
ւոր նե րի հա մար, ինչ պի սիք հա յե րը կամ յոյ ներն էին, ով քեր պե տա կան ար գե
լանք նե րից զատ հատ կա պէս գա ւառ նե րում իրենք էին իրենց ար գե լել նոյ նիսկ 
տա նը մայ րե նի լե զուով խօ սել՝ տագ նա պե լով իրենց ինք նու թիւ նը մատ նե լու 
հե ռան կա րից: Մյոս կող մից մաս նա ւո րա պէս հա յե րը հա յե րէն չխօ սե լով գա ւառ
նե րում հար կադ րե ալ քրդա խօս, արա բա խօս կամ զա զա յա խօս էին դառ նում, 
որով հե տեւ նրանց կի սա թա քուն կե ան քը մեծ մա սամբ այդ լե զու նե րով խօ սող
նե րի տա րածք նե րում էր, որ տեղ թուր քե րէն լե զուով խօ սում էին գլխա ւո րա պէս 
պաշ տօ նե ա նե րը: Բո լոր դէպ քե րում թուր քե րէ նը 20րդ դա րի 60ական նե րին դե
ռեւս շատ տա րա ծուած չէր, եւ 1965ի նյո թե րը պետք է որ այդ պատ կերն ար
տա ցո լե ին: Հնա րա ւոր է, որ 1965ի շրջա նում թրքա խօս էին դար ձել նա եւ 20րդ 
դա րի երկ րորդ տաս նա մե ա կից արե ւել քից արեւ մուտք բռնաք սոր նե րով մեծ 
քա նա կու թե ամբ տե ղա փո խուած եւ թրքա խօս նե րի հա րե ւա նու թե ամբ բնա կա
ւո րուած քրդե րի մի մա սը: Այս պէս թե այն պէս փաստն այն է, որ 1990ին մայ րե
նի լե զուի մա սին հար ցու մը դա դա րե ցուել է, դրան զու գա հեռ ակա դե մի ա կան 
ու սում նա սի րու թիւն ներ չեն ար ւում եւ այ սօր գործ նա կա նում անհ նար է քիչ թե 
շատ վստա հե լի տե ղե կու թիւն ու նէ նալ ինչ պէս Թուր քի ա յի բնակ չու թե ան էթ նի
կա կան պատ կա նե լու թե ան կամ ինք նու թե ան, այն պէս էլ լե զուա կան պատ կե րի 
մա սին: Մնում են փոր ձա գի տա կան տե ղե կու թիւն ներն ու դա տո ղու թիւն նե րը:

Փոր ձա գի տա կան տե ղե կու թիւն նե րը պար բե րա բար հայտն ւում են այս 
կամ այն հա մալ սա րա նի կող մից արուած հե տա զօ տու թիւն նե րի մի ջո ցով, որոնց 
մե թո դա բա նու թիւ նը եւ ստա ցուած ար դյոնք նե րը իրենց էթ նի կա կան ինք նու թե
ան եւ թուա քա նա կի խնդիր նե րով շա հագր գիռ բնակ չու թե ան շրջա նում ու ղեկց
ւում են դժգո հու թե ամբ եւ աղ մու կով:

Ան լուրջ է թւում, օրի նակ, Milliyet թեր թի տա րե կան հար ցում նե րով 
2007ին ձեռք բե րուած ալե ւի նե րի թուի մա սին տե ղե կու թիւ նը՝ ըն դա մէ նը 4.5 մլն 
մարդ, եւ դեռ պարզ չէ՝ սա բո լո՞ր ալե ւի նե րի՝ թուրք մէն/թուրք, քուրդ, զա զա, 
արաբ, գնչու, թիւն է, թէ՞, օրի նակ, մի այն թուրք ալե ւի նե րի նը: Սա ալե կօ ծել էր 
ալե ւի ա կան խմբե րին, մաս նա ւո րա պէս ալե ւիբեկ թա շի նե րին, որոնց դաշ նու
թիւ նը պնդում էր, որ ալե ւի նե րը 25 մլն մարդ են եւ կազ մում են երկ րի ընդ հա
նուր բնակ չու թե ան 33 տո կո սը:

Նոյն կերպ դժուար է լուրջ ըն դու նել 2008ին Էր սի ե սի, Էլա զիկ ի եւ Մա
լա թի ա յի Ինե նի ւի անուան հա մալ սա րա նի 2008 թ. հե տա զօ տու թե ան տուե ալ
նե րը, ըստ որի Թուր քի ա յում քրդե րի թի ւը զա զա նե րի հետ մի ա սին ըն դա մէ
նը 12 մլն է, լա զե րի թի ւը՝ ըն դա մէ նը 80.000 մարդ, իսկ հեմ շեն նե րի (համ շե նի 
մահ մե դա կան հա յե րի) թի ւը՝ ըն դա մէ նը 13.000 մարդ: Այդ հե տա զօ տու թե ամբ 
թուր քե րի թի վը Թուր քի ա յում մօտ 50 – 55 մի լի ոն է, կամ բնակ չու թե ան նուա
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զա գոյ նը՝ 71 %, առա վե լա գոյ նը՝ 78.5 %: Հե տա զօ տու թե ան հե ղի նակ նե րը գրում 
են, որ «թուր քա կան խմբի» 50 կամ 55 մի լի ո նի տար բե րու թիւնն առա ջա նում 
է նրա նից, որ մօտ 5 մի լի ոն մարդ «թրքա նում է», այ սինքն ներ կա պա հին կա
յուն էթ նի կա կան ինք նու թիւն չու նէն, բայց առա ջի կա յում նրանք «թուրք» կլի
նեն: Թրքա ցու մը կա տար ւում է հիմ նա կա նում քրդե րից, նրանց յա ջոր դում են 
բոս նի ա ցի նե րը, չեր քէզ նե րը, ալ բա նա ցի նե րը եւ արաբ նե րը: Հե տա զօ տու թե ան 
տուե ալ նե րով վեր ջին 15 տա րում (այ սինքն 1993 – 2008ի մի ջա կայ քում) թուր քե րի 
թի ւը զգա լի ո րեն աճել է: Քրդերն «աճել են» ըն դա մէ նը 2.5 տո կո սով: Չնա յած 
1993 – 2008ի մի ջա կայ քը քրդա կան ինք նու թե ան բարձ րաց ման շրջանն է, բայց 
այն մի ա ժա մա նակ արե ւել քից արեւ մուտք քրդե րին բռնու թե ամբ տե ղա հա նե
լու եւ քրդե րի գոր ծու նեա մա սին տնտե սա պէս ու սո ցի ա լա պէս «կա շա ռե լու» 
շրջան է. քրդե րի մի մասն իս կա պէս թրքա նում էր՝ փոր ձե լով ազա տուել իրենց 
տա ռա պան քի աղ բյոր հան դի սա ցող ինք նու թիւ նից, եւ մի ա ժա մա նակ որոշ բիզ
նես մե նաշ նորհ ներ ու սո ցի ա լա կան ար տօ նու թիւն ներ ստա նում: Յայտ նի է, 
որ այս շրջա նում, օրի նակ, Ստամ բու լում, շի նա րա րա կան բիզ նե սը մեծ չա փով 
տրուեց քրդե րին: Իսկ հայ րե նի քից զրկուած բոս նի ա ցի նե րի եւ ալ բա նա ցի նե րի 
թրքա ցու մը միշտ է եղել: Այս հե տա զօ տու թե ամբ փոք րա մաս նու թիւն նե րը բո
լո րը մի ա սին կազ մում են ընդ հա նուր բնակ չու թե ան 28.9%ը: Ցոյց է տրուած, 
թէ ինչ խմբե րից է կազ մուած «թուրք» հա մա րուող բնակ չու թիւ նը՝ «թուրք մէն», 
«իւ րիւկ», «թա թար», «թախ տա ջի», «թէ րէ քէ մէ», «կա րա չայ», «ադր բե ջան ցի» 
(Türkmen, Yörük, Tatar, Tahtacı, Terekeme, Karaçay, Azeri)229: Դժուար է ասել, 
թւար կուած մի ա ւոր նե րի մէջ իրա կա նում գե րակշ ռում է սե փա կան էթ նի կա կան, 
թէ՞ թուր քա կան էթ նի կա կան ինք նու թիւ նը: Բո լոր դէպ քե րում սա ցոյց է տա լիս, 
որ «թուրք» հա մար ւող մի ա ւո րի էթ նի կա կան ինք նու թիւ նը դե ռեւս մի ա սեռ չէ: 
Մյոս կող մից այս հե տա զօ տու թիւ նը տուե ալ ներ է բե րում նա եւ բոս նի ա ցի նե րի, 
պո մակ նե րի, առ նա ուտ նե րի (ալ բա նա ցի), արաբ նե րի եւ վրա ցի նե րի մա սին, 
բո լո րը մի ա սին 5.713.000 մարդ, որոնք բա ցա կա յում են մի շարք զե կոյց նե րի եւ 
հե ղի նակ նե րի տուե ալ նե րում:

Մյոս փոր ձա գի տա կան «կար ծի քը» Եւ րա խորհր դի՝ Ընդ դէմ Ռա սիզ
մի Եւ Ան հան դուր ժո ղա կա նու թե ան Յանձ նա ժո ղո վի (ECRI) Թուր քի ա յի վե
րա բե րե ալ 2011ի Փետ րուա րին հրա տա րա կուած չոր րորդ զե կոյցն է: Քա նի որ 
Թուր քի ա յի Հան րա պե տու թիւ նում երկ րի ազ գա յին, լե զուա կան եւ կրօ նա կան 
կազ մի վե րա բե րե ալ պաշ տօ նա կան տե ղե կու թիւն ներ չկան, այս զե կոյ ցը կազ
մող նե րը փոր ձել են տար բեր աղ բյոր նե րից քա ղուած, թէ եւ վե րա պա հու թե ամբ, 
թուե րով ներ կա յաց նել Թուր քի ա յի բնակ չու թե ան ազ գա յին եւ կրօ նա կան դի

229 Türkiye’deki Kürtlerin sayısı! Türkiye’de yaşayan etnik gruplar araştırıldı. Sonuçlara göre Tür
kiye’de bakın kaç Türk, kaç Kürt, gürcü, arap vs. yaşıyor? [Քրդե րի թի ւը Թուր քի ա յում: Հե
տա զօ տուել են Թուր քի ա յում ապ րող էթ նի կա կան խմբե րը: Ըստ հե տա զօ տու թե ան ար
դիւնք նե րի՝ տե սեք որ քան թուրք, որ քան քուրդ, վրա ցի, արաբ <կա> եւ որ տեղ են նրանք 
ապ րում]( http://www.milliyet.com.tr/turkiyedekikurtlerinsayisimagazin873452/) (այ ցե
լու թիւ նը՝ 12. 12. 2018):
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մա գի ծը: Տե ղե կու թիւն նե րին ան շուշտ պէտք է վե րա բե րուել մեծ վե րա պա հու
թե ամբ: Դրանց հա մա ձայն, Թուր քի ա յում քրդե րի թի ւը տա տան ւում է 12 – 15 մի
լի ո նի մի ջեւ, ալե ւի նե րի նը` 4ից մինչ 24 մի լի ո նի, գնչու նէ րը մօտ 2.7 մի լի ոն են, 
չեր քէզ նե րը՝ 750.000 – 3 մի լի ոն, լա զե րը` 1.5 մի լի ոն: Հա յե րի թի ւը ներ կա յա ցուած 
է՝ 50.000 – 93.000230: Են թադ րե լի է, որ հա յե րի մէջ հա շուա ռուած են մի այն քրիս
տո նե ա նե րը, իսկ համ շէն ցի հա յե րը նե րա ռուած են թուր քա կան հա մա րուող 
խմբի մէջ: Հա ւա նա կան է, որ ECRIի կող մից ար ձա նագ րուած թուե րում նուա
զա գոյն նե րը պե տա կան մար մին նե րի առա ջար կած թուերն են, առա ւե լա գոյն
նե րը՝ փոր ձա գէտ նե րի կամ յա մա պատաս խան ինք նու թիւն կրող խմբե րի: Եթէ 
առաջ նոր դուենք այս թուե րի առա ւե լա գոյն նե րով, ապա կը ստա ցուի, որ Թուր
քի ա յում փոք րա մաս նու թիւն նե րը բո լո րը մի ա սին 46.390.308մլն են, երկ րի ընդ
հա նուր բնակ չու թե ան մօտ 66.2 տո կո սը, նուա զա գոյն նե րով՝ մօտ 20.345.464մլն, 
29 տո կո սը: Ճիշտ է՝ այս թուե րով չենք կա րող դա տո ղութւ ներ անել նա եւ, թե 
որ քան են թրքա խօս ալա ւի նե րի թի ւը եւ ու րեմն նա եւ՝ ալե ւի նե րի մէջ հնա րա ւոր 
«թուրք» ինք նու թիւ նը կրող նե րի թի ւը:

ECRIի տուե ալ նե րին մօտ են Փոք րա մաս նու թիւն նե րի իրա ւունք նե րի 
մի ջազ գա յին կենտ րո նի 2008 թ. Լոն դո նում հրա տա րա կած «Հա ւա սա րու թե ան 
որո նում նե րում. Փոք րա մաս նու թիւն նե րը Թուր քի ա յում» զե կոյ ցում փոք րա մաս
նու թիւն նե րի թւա քա նակ նե րի մա սին բե րուած տե ղե կու թիւն նե րը231 (տւեա լ նե րը 
տես ստո րեւ Աղյո սա կում): Թուր քի ա յի կրoնա կան եւ ազ գա յին փոք րա մաս
նու թիւն նե րի թւա քա նակ նե րի մա սին ման րա մասն տե ղե կու թիւն ներ կան նա
եւ Մի ա ցե ալ Թա գա ւո րու թե ան՝ Բրի տա նի ա յի սահ մա նա յին գոր ծա կա լու թե ան 
«Ծագ ման երկ րի տե ղե կատ ւա կան ծա ռա յու թե ան»՝ զա նա զան աղ բյոր նե րից 
քա ղուած տե ղե կու թիւն նե րով կազ մուած 2009 թ. «Տե ղե կու թիւն ծագ ման երկ րի 
մա սին. Թուր քիա» զե կոյ ցում, որում Թուր քի ա յում կրօ նա կան փոք րա մաս նու
թիւն նե րին նւիր ւած են 100 – 112 էջե րը, իսկ ազ գա յին փոր քա մաս նու թիւն նե րին՝ 
112 – 131 էջե րը232: Այս տէղ նոյն պէս թւա յին տուե ալ նե րը զգա լի ո րեն տար բեր են, 
եր բէմն՝ շատ մեծ տար բե րու թե ամբ, բայց հան րա գու մա րա յին առա ւե լա գոյն նե
րի եւ նուա զա գոյն նե րի թուե րը մօ տա ւո րա պէս հա մընկ նում են ECRIի տուե ալ
նե րին:

Փոր ձենք երեք հե տա զօ տա կան տուե լա նե րը տես նել աղյո սա կով.

230 ECRI Report on Turkey (fourth monitoring cycle), Published in 8 February 2011, էջ 30( https://
rm.coe.int/fourthreportonturkey/16808b5c7e) (Վեր ջին այ ցե լու թիւ նը 11. 12. 2018):

231 A Quest for Equality: Minorities in Turkey, Dilek Kurban (Minority Rights Group International 
54 Commercial Street, London E1 6LT, United Kingdom ISBN 1 904584 63 2), 2008 թ., էջ 12 
(https://minorityrights.org/wpcontent/uploads/oldsitedownloads/download739AQuestfor
EqualityMinoritiesinTurkey.pdf) (Վեր ջին այ ցե լու թիւ նը 11. 12. 2018 ):

232 COUNTRY OF ORIGIN INFORMATION REPORT TURKEY: 13 MARCH 2009, UK Border 
Agency COUNTRY OF ORIGIN INFORMATION SERVICE (https://www.refworld.org/pd
fid/49c366252.pdf) (Վեր ջին այ ցե լու թիւ նը 11. 12. 2018):
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Աղյո սակ. Ազ գա յին փոք րա մաս նու թիւն նե րը եւ նրանց թուա քա նա կը  
Թուր քի ա յի Հան րա պե տու թիւ նում 2008 եւ 2011թթ. տուե ալ նե րով  

(2008 թ. երկ րի ընդ հա նուր բնակ չու թե ան թի ւը եղել է 69.929.925 մարդ:  
Տո կոս նե րը հա շու ւած են 70 մլն թւա քա նա կից)

Էթ նի կա կան/ 
կրօ նա կան  

մի ա ւոր նե րը

Էր սի ե սի, Էլա զի
գի եւ Մա լա թի ա յի 
Ինենի ւօի անուան 

հա մալ սա րան, 
2008 թ.

Հա ւա սա րու թե ան 
որո նում նե րում. 

Փոք րա մաս նու թիւն
նե րը Թուր քի ա յում 
A Quest for Equality: 
Minorities in Turkey, 
Dilek Kurban. 2008 թ.

 (ECRI), 2011 թ.

Թուրք 
(«թուրքմէն»,  
«իւ րիւկ», «թաթար», 
«թախ տա ջի», 
«թերե քե մէ», 
«կարա չայ», 
«ադրբե ջան ցի») 

Մօտ 50 – 55 մի լի ոն, 
կամ բնակ չու թե ան 
նուա զա գոյ նը՝ 71 %, 

առա վե լա գոյ նը՝ 
78.5 %

 –  – 

Քուրդ 3 մլն զա զա նե րի 
հետ մի ա սին շուրջ 
12 մլն կամ 17.1 %

Ընդ հա նուր բնակ
չու թեան 10 – 23% 
կամ 7.723.000 –  
16.956.290 մարդ

12 – 15 մի լի ոն

«Չեր քէզ»/ 
կով կաս ցի ներ

2.5 մլն 3 մի լի ոն 750.000 – 3 մի լի ոն

Լազ 80.000 750.000 – 3 մի լի ոն 750.000 –  1.5 մի լի ոն
Գնչու Բո լո րը մի ա սին՝  

1 մի լի ոն 
2  –  5 մի լի ոն 2. 750 .000

Հայ 60 000 50.000 – 93.000
Հրեա 23 000 25 000  –  26 114
Ասո րի 15 000,57 մարդ՝ 

1995ի տուե ալ նե րով
17 194

Յոյն 4 000.63՝ Ստամ բու
լում, 10 000՝ Ան թա

քի ա յում

3 270  –  4000

Caferi, Caferis  – 3 մլն, շիա թուր քե րի 
խումբ 

 – 

Եզ դի ներ  – Մին չեւ 1980ը՝ 60 
000, այ սօր՝ շատ 

նուազ, ան հայտ թիւ

 – 

Բոս նի ա ցի մօտ 2 մլն  –  – 
Առ նա ուտ 1.300.000  –  – 
Վրա ցի 1 մլն  – 
Արաբ 800.000  –  – 
Պո մակ 600.000  –  – 
Հեմ շին ներ 13.000  –  – 
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Ալե ւի ներ  
(առանց էթ նի կու
թիւ նը կամ մայ րե նի 
լե զուն նշե լու)234

 – Բնակ չու թե ան 11,4 % 
կամ 8.404.422 մարդ

4ից մինչ 24 մի լի ոն 
մարդ

Ըն դա մէ նը փոք րա
մաս նու թիւն ներ ըստ 
նշուած աղ բյո րի

20.293.000 մարդ՝ 
ընդ հա նուր բնակ չու

թե ան 28.9 % 

Նուա զա գոյ նը՝ 
19.299.422 մարդ 
կամ ընդ հա նուր 

բնակ չու թե ան 27.5%  
Առա ւե լա գոյ նը 

34.518.712 մարդ կամ 
ընդ հա նուր բնակ չու

թե ան 49.3 %

Նուա զա գոյ նը՝ 
20.345.464 մարդ 
կամ ընդ հա նուր 
բնակ չու թե ան 29 
%  Առա ւե լա գոյ նը՝ 
46.390.308 մարդ, 
կամ ընդ հա նուր 

բնակ չու թե ան 66.2 %
Բո լոր փոք րա
մաս նու թիւն նե րը 
մի ա սին՝ Մա լա թի
ա յի հա մալ սա րա նի 
կող մից թուար կուած 
պո մակ նե րի, առ նա
ուտ նե րի, բոս նի ա
ցի նե րի, արաբ նե րի 
վրա ցի նե րի եւ հեմ
շին նե րի՝ 5.713.000 
մարդ (ընդ հա նուր 
բնակ չու թե ան 8.2%) 
հետ մի ա սին 

28.9 % Նուա զա գոյ նը 35.7 
%, առա վե լա գոյ նը՝ 

57.5%

Նուա զա գոյ նը՝ 37.2 
%  Առա վե լա գոյ նը՝ 

74.4 %
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Ան շուշտ միշտ խնդիր է, թե ինչ քան ար ժա նա յա վատ են այս թուե րը, 
բայց ընդ հա նուր առ մամբ այս պի սին է պաշ տօ նա կան, հան րա յին եւ փոր ձա գի
տա կան ըն կա լու մը՝ թուր քա կան ինք նու թե ան կրող նե րը երկ րում, յա ւա նա բար, 
կազ մում են երկ րի ընդ հա նուր բնակ չու թե ան մօտ կէ սը:

Թուե րի լե զուով սա է այն այն ար դիւն քը, որ ձեռք է բե րուել 1919 թ. 
սկսուած Մուս տա ֆա Քե մա լի՝ «թուր քի» ինք նու թիւ նը կեր տե լու եւ Թուր քա կան 
հայ րե նիք ստեղ ծե լու ճար տա րա պե տու թե ան 90 տա րի նե րի ըն թաց քում: Ձեռք 
է բե րուել իրա ւա կան, վար չա կան, տնտե սա կան, կրթամշա կու թա յին, քա րոզ
չա կան բո լոր հնա րա ուոր պե տա կան լծակ նե ով, այլ ինք նու թիւն նե րով խմբե րի 

233 Փախս տա կան նե րի եւ ներ գաղ թե ալ նե րի Կա նա դա կան խորհր դի 2006ի հա վա քած նիւ թե
րով կազ մուած հա շուե տու թիւ նը (The Canadian Immigration and Refugee Board noted in its 
reponse to information request (RIR)), հաս տա տե լով, որ Թուր քի ա յի ալե ւի ա կան բնակ չու
թե ան մա սին պաշ տօ նա կան տուե ալ ներ չկան, աղ բյոր նե րից քաղ ւած տե ղե կու թիւն նե րով 
գնա հա տե լով նրանց թի ւը, գտնում է, որ այն տա տան ւում է բնակ չու թե ան ընդ հա նուր թուի 
10 – 40 տո կո սի մի ջա կայ քում, բայց շատ աղ բյոր ներ նշում են 15ից 20 մլն մարդ: ԱՄՆ Կրօ
նի ազա տու թիւն նե րի մա սին 2008ի հաշ վետ ւու թե ան մէջ (The USSD 2008 report on Reli
gious Freedom recorded that) Թուր քի ա յի ալե ւի նե րի թի ւը ներ կա յա ցուած է 10 – 20 մլն մարդ 
(յղւում է ըստ COUNTRY OF ORIGIN INFORMATION REPORT TURKEY, 13 MARCH 2009, 
UK Border Agency COUNTRY OF ORIGIN INFORMATION SERVICE, 18.19րդ կետ (էջ 104) եւ 
18.22րդ կետ (էջ 105) (http://www.refworld.org/pdfid/49c366252.pdf) (Վեր ջին այ ցե լու թիւ նը՝ 
12. 11. 2018):
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նկատ մամբ բռնու թիւն նե րով, լե զուի, մշա կոյ թի, կրօ նի, էթ նա նուն նե րի կի րառ
ման իրա ւունք նե րի սահ մա նա փա կում նե րով եւ ար գելք նե րով, աք սոր նե րով, 
խմբե րի տե ղա հա նու թիւն նե րով, էթ նի կա կան փո խա նա կում նե րով, նոյ նիսկ՝ 
ցե ղաս պա նա կան գոր ծո ղու թիւն նե րով:

Այս ճա նա պա հին Մուս տա ֆա Քե մա լի գլխա ւոր պար տու թիւ նը քրդե րի՝ 
աշի րէ թա յի նից եւ կրօ նա կա նից էթ նի կա կա նի վե րա ձե ւա ւո րուած ինք նու թե ան 
մար տահ րա ւէրն է, որը 80ական նե րին վե րա դար ձաւ որ պէս երկ րի քա ղա քա
կան օրա կար գի կա րե ւոր մաս, եւ բազ մա մի լի ոն ալե ւի նե րի ազ գա յին ինք նու թե
ան փնտրտու քը: Քե մա լիզ մի «թիւրք չու լու կի» գոր ծո ղու թիւն նե րը նպաս տե ցին 
քրդե րի եւ ալե ւի նե րի մի մա սի հա ւա քա կան ինք նու թե ան ձե ւա ւոր մա նը, կա րե
լի է ասել՝ քրդա խօս նե րը «քրդա ցան», թրքա խօս նե րը «թրքա ցան», ալե ւի նե րը 
«ալե ւի ա ցան», ար դիւն քում 1980ական նե րին Թուր քի ա յում պայ թեց ինք նու թիւն
նե րի յե ղա փո խու թիւ նը234 ՝ «ինք նու թե ան» խնդի րը դարձ նե լով քա ղա քա կան 
գոր ծու նէ ու թե ան տե սակ:

Շատ աւե լի խօ սուն է «թուր քա կան հայ րե նի քի» արե ւել քը՝ «Արե ւե լե ան 
Անա տո լի ան», փաս տա ցի Արեւմ տե ան Հա յաս տա նը՝ Էր մա նիս տա նը թուր քի 
հայ րե նիք դարձ նե լու գա ղա փա րի ար դիւն քը: Այս տէղ, բալ կան նե րից բե րուած 
որոշ թուր քա կան բնակ չու թիւ նից զատ, այլ թուր քեր չե կան ապ րե լու: Իսկ բալ
կան նե րից եկած նե րին եւ իշ խա նու թիւն նե րի կող մից հիմ նա կա նում քրդե րով 
բնա կե ցուած արե ւե լե ան նա հանգ նե րում բնա կե ցուե լուց յե տոյ բալ կա նե ան 
գաղ թա կան նե րի դէմ ըմ բոս տա ցան տե ղի քրդե րը եւ գաղ թա կան նե րին ջար դե
ցին մին չեւ Շեյխ Սա ի դի ապս տամ բու թիւ նը: Ինչ պէս ասում է քուրդ աշի րէ թա
պե տե րից մէ կը, «Քիւր տե րը կո տո րե ցին եւ վտա րե ցին Արե ւե լե ան Նա հանգ
նե րու թուրք գաղ թա կան նե րը, պատ ճա ռա բա նե լով թէ՝ ժա մա նա կին թուրք 
կա ռա վա րու թիւ նը կը հրա մա յէր մեզ կո տո րել հա յե րը ու տի րա նալ անոնց 
ստա ցուած քին, ըսե լով մե զի որ եր կի րը ձերն է, հե տե ւա բար ձեր ար դար իրա
ւունքն է ձեր սե փա կան հայ րե նի քը ազա տագ րել կե ա ւուր նե րէն: Աս կէ կը հե տե
ւէր որ Թուրք գաղ թա կան նե րը իրա ւունք չու նին մեր եր կիր բնա կուե լու... եւ այն 
օրէն ի վեր գաղ թա կան նե րը չեն հա մար ձա կիր հաս տա տուիլ Արե ւե լե ան Նա
հանգ նե րուն մէջ: Կա ռա վա րու թիւ նը ամէ նայն խստու թե ամբ պատ ժեց <ջար դե
րու> պա տաս խա նա տու նե րը, որ մէ ծնունդ առաւ 1925ի ապս տամ բու թիւ նը»235: 
Արեւմ տյան Հա յաս տա նը՝ Էր մա նիս տա նը ոչ մի կերպ «թուր քա կան հայ րե նիք» 
չէր դառ նում եւ նոյ նիսկ վա խե ցած, նուաս տա ցած, թաք նուե լու ան կիւն փնտրող 
ցրուած հա յե րը թրքա նա լու փո խա րէն քրդա նում, Սա սու նում նա եւ արա բա նում 
էին: Բայց այն դա դա րում էր նա եւ «մահ մե դա կան հայ րե նիք» լի նել, քա նի որ 

234 Martin van Bruinessen, Kurds, Turks and the Alevi revival in Turkey, Extended version of an 
article published under the same title in Middle East Report #200 (Summer 1996), 7 – 10.http://
www.let.uu.nl/~martin.vanbruinessen/personal/publications/Bruinessen_Kurds_Turks_and_
the_Alevi_revival.pdf(Վեր ջին այ ցե լու թիւ նը՝ 02. 11. 2018):

235 Թա փա ռա կան, Դէ պի Կա խա ղան, Պոս տոն, 1932, էջ 727 – 728:
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«Թուրք չիւ լու կի» կոշտ քա ղա քա կա նու թե ան հե տե ւան քով երկ րում ձե ւա ւոր
ւում էր ոչ մի այն թուր քա կան ինք նու թիւ նը, այ լեւ՝ դրան հա կադ րուող քրդա
կան ազ գա յինէթ նի կա կան ինք նու թիւ նը, քրդե րը «նախ՝ մահ մե դա կան, ապա՝ 
քուրդ»ից դառ նում էին «նախ՝ քուրդ, ապա՝ մահ մե դա կան» եւ Էր մա նիս տա նը 
դառ նում էր «քրդա կան հայ րե նիք»: Քրդե րի նկատ մամբ կի րա ռուող տնտե սա
կան, քա ղա քա կան, մարդ կա յին տա րա տե սակ ճնշում նե րը, տե ղա հա նու թիւն
նե րը աս տի ճա նա բար քրդե րին հա մո զել էին, որ իրենց մա տու ցուած «Մահ
մե դա կան հայ րե նիք»ի գա ղա փա րը վա ղուց սպա ռուել է, գու ցէ եւ ի սկզբա նէ 
չի եղել, որ իրենց հետ «նույն ծնող նե րից սե րուած եղ բայր» թուր քե րին իրենց 
«մահ մե դա կան եղ բայ րու թիւ նը» պէտք է եկել եւ պէտք է գա լիս մի այն յա նուն 
«թուր քա կան հայ րե նիք»ի, եւ 1960ական նե րին աս տի ճա նա բար քրդա կան ազ
գա յին՝ էթ նի կա կան ինք նու թիւ նը սկսում է քա ղա քա կա նա նալ եւ գե րա կաշ ռել 
մահ մե դա կան ինք նու թե ա նը:

Չնա յած գլխա ւո րա պէս քրդե րով, մա սամբ՝ «չեր քէզ նե րով», արաբ նե
րով, որոշ չա փով՝ ադր բե ջան ցի նե րով, մա սամբ՝ իս լա մա ցած/քրդա ցած/արա
բա ցած հա յե րով բնա կե ցուած լի նե լուն, Էր մա նիս տա նի անու նը մին չեւ այ սօր 
մարդ կանց լեզ ւում Էր մա նիս տան է: Եւ Էր մա նիս տա նը շա րու նա կում է թուր
քին ան ծա նօթ եւ թուր քի հա մար օտար ու թշնա մի տա րածք մնալ: Հիմ նա կան 
վախն, իհար կէ, քրդե րից է: Բայց «հա յե րի ու րուա կան նե րը» թուր քե րին ան մի
ջա պէս «շրջա պա տում են», հենց որ նրանք այս տէղ են գա լիս: Չնա յած շատ 
քիչ են «այս տէղ գա լիս»: 2014ին ու սա նո ղա կան մի ծրագ րով Մու շում պէտք է 
եր կու շա բաթ մնա յինք: Տաս ու սա նող Հա յաս տա նից, տաս ու սա նող՝ Թուր
քի ա յից, գլխա ւո րա պէս՝ Ստամ բու լից: Սո վո րա կա նի նման դժուար շրջան էր, 
անընդ հատ տե ղե կու թիւն ներ էին հա ղոր դում «քրդա կան ահա բեկ չա կան գոր
ծո ղու թիւն նե րի» մա սին: Մեր հե տա զօ տա կան խնդիրն էլ դժուար խնդիր էր՝ 
տե ղա կան բնակ չու թիւ նից նիւ թեր հա ւա քել Մու շի ան ցե ա լի պատ մու թիւն նե րի 
մա սին: «Տե ղա կան բնակ չու թիւ նը»՝ քրդե րը, բալ կան նե րից եկած որոշ թուր քեր, 
նոյ նիսկ իս լա մա ցածքրդա ցած հա յե րը առ հա սա րակ թշնա ման քով կա՛մ վա
խով էին նա յում եւ հրա ժար ւում շփուել մեզ հետ, կա՛մ խօ սում էին մի այն հա յե
րի կո տո րած նե րի, նախ կի նում հա յե րի գի նե գոր ծա կան հմտու թիւն նե րի մա սին, 
ցոյց էին տա լիս հա յե րի բնա կուած տնե րը, հա րիւ րա մե այ վա ղե մու թե ան հայ
կա կան գոյ քի առան ձին առար կա ներ՝ հա յե լի, «Զին գէր» կա րի մե քե նայ, դե ռեւս 
հա յե րի տնկած այ գի նե րը, հա յե րի թո ղած խաչ քա րե րից սար քուած բնա կա րան
նե րը կամ գո մե րը, թուար կում էին նախ կի նում գո յու թիւն ու նե ցած եւ Ցե ղաս
պա նու թե ան շրջա նում ամ բող ջո վին այ րուած գիւ ղե րը եւն.236: Թուրք ու սա նող
նե րը կար ծէք ասեղ նե րի վրայ լի նէ ին: Այդ շատ լաւ երի տա սարդ նե րից հին գը 
պար զա պէս չդի մա ցան «թշնա մա կան տա րած քին» եւ եր կուերեք օրից ուղ ղա
կի լքե ցին խում բը եւ պար զա պէս փա խան՝ վե րա դար ձան Ստամ բուլ: Իսկ տաս 
հայ ու սա նո ղե րը կար ծէք տա նը լի նէ ին:

236 Մուշ, քաղցր Մուշ. Քար տե զագ րե լով հու շեր Հա յաս տա նից և Թուր քի ա յից: Գլխա վոր 
խմբագր՝ Լ. Խա ռա տյան, Բոնն, dvv international, ISBN 978 – 3 – 942755 – 12 – 2, 2013.
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Մեծ հա շուով Արեւմ տե ան Հա յաս տա նը «թուր քա կան հայ րե նիք» չդար
ձաւ: «Անա տո լի ան», որն այ սօ րուայ Թուր քի ա յի բնակ չու թե ան լեզ ւում Թուր քի
ա յի արե ւելքն է, չթրքա ցաւ: Այն մի այն տա րածք է Թուր քի ա յի Հան րա պե տու թիւ
նում, որի քուրդ եւ քրդա ցած, արաբ եւ արա բա ցած բնակ չու թե ան նկատ մամբ 
շա րու նակ ւում է իշ խա նու թե ան ահա բեկ չու թիւ նը: Իշ խա նու թիւն նե րը չեն ու զում 
Էր մա նիս տա նում զար գա ցում լի նի: Սրա պար զա գոյն վկա յու թիւնն է Թուր քի
ա յում բնակ չու թե ան մէկ շնչին ընկ նող հա մա խառն ներ քին ար դիւն քի (ՀՆԱ) 
հա մա մաս նու թիւ նը. 2006ին դրա երկ րի մի ջի նը կազ մել է 6.684 ԱՄՆ դո լար 
(Ստամ բու լում՝ մէկ շնչին ընկ նող ՀՆԱն եղել է 10.352 ԱՄՆ դո լար), իսկ ահա 
արե ւել քում՝ Աղ րի, Իգ դիր, Կարս, Ար դա հա նում՝ ըն դա մէ նը 2.684 դո լար (երկ րի 
ամէ նա ցածր ցու ցա նի շը)237: Այս, ինչ պէս նա եւ Թուր քիա երկ րի հա մար օտար 
կամ խորթ հա մա րուող բնակ չու թե ամբ արե ւել քը ոչ մի այն շա րու նա կում է լի նել 
ամէ նա նօսր բնա կե ցուած տա րած քը, այ լեւ շա րու նակ ւում է բնակ չու թե ան նուա
զու մը.

Աղյուսակ. Բնակ չու թե ան թուի դի նա մի կան  
1990 – 2009ին արե ւե լե ան նա հանգ նե րում 238

Նա հանգ նե րը 1990 2000 2009
Հիւ սիսարե ւե լեան 
գա ւառ ներ  
(իլ, նախ կին վի
լայէթի փո խա րէն)

2,354,030 2,507,738 2,198,061

Էրզ րում 848,201 937,389 774,207
Երզն կա 299,252 316,841 213,288
Բայ բուրդ 107,330 97,358 74,710
Աղ րի 497,093 528,744 537,665
Կարս 355,823 325,016 306,536
Իգ դիր 142,601 168,634 183,486
Ար դա հան 163,731 133,756 108,169

2000ից մին չեւ 2009ը ութ գլխա ւո րա պէս քրդաբ նակ իլե րում բնակ չու
թիւ նը նուա զել է 309.877 մար դով, որից մի այն Էրզ րու մում՝ 163.182 մար դով: 
Պարզ է, որ բնակ չու թե ան թուի ան շեղ նուա զու մը բռնի տե ղա հա նու թիւն նե րի 
ար դիւնք է:

Այս թուե րը չա փա զանց պեր ճա խօս են: Թուր քի ա յի նման տնտե սա պէս 
զար գա ցող եւ բնակ չու թե ան մեծ աճ ու նե ցող երկ րում «Անա տո լի ա յի»՝ Արեւ

237 Turkish Statistical Institute, Gross Domestic Product (GDP)), 2006, –  http://www.turkstat.gov.tr/
PreTablo.do?alt_id=1063 Turkish Statistical Institute, Birth Statistics, 2009 (Pressrelease), էջ 34, 
URL: http://www.turkstat.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=6346, էջ 34: (Վեր ջին այ ցե լու թիւ
նը՝ 17. 12. 2018):

238 Turkish Statistical Institute, Birth Statistics, 2009, էջ 34, URL: http://www.turkstat.gov.tr/Pre
HaberBultenleri.do?id=6346, էջ 34 (Վեր ջին այ ցե լու թիւ նը՝ 17. 12. 2018):
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մտյան Հա յաս տա նի տա րած քի քրդա խօս բնակ չու թե ան թիւն ան շե ղօ րէն նուա
զում է: Ու շագ րաւ է, որ Թուր քի ա յում բնակ չու թե ան թուե րը յա մա ռօ րէն նուա զում 
են այն տա րածք նե րում, որ տեղ առ կայ է ծնե լի ու թե ան ամէ նա մեծ ցու ցա նի շը: 
2009ին, օրի նակ, Թուր քի ա յի Հան րա պե տու թե ան ամէ նա եւ րո պա կան, ամէ նա
բա րե կե ցիկ, ամէ նա թուր քա կան տա րած քում հա զար մար դուն ընկ նող ծնունդ
նե րի թի վը եղել է ըն դա մէ նը 11,6, իսկ հա րաւարե ւել քում՝ 27,2239 , եւ, բնակ չու
թե ան թուի նուա զու մը տե ղի է ու նէ նում հենց ծնե լի ու թե ան այս ամէ նա բարձր 
ցու ցա նի շի տա րած քում՝ Երզն կա յում, Էրզ րու մում, Բայ բուր դում, Կար սում, Ար
դա հա նում, չնա յած այս տէղ հա մա ճա րա կա յին հի ւան դու թիւն ներ եւ հի ւան դու
թիւն նե րի պատ ճա ռով մարդ կա յին զո հեր չեն եղել:

Այն փոքր աճը, որ Էրզ րու մում եւ Երզն կա յում երե ւում է 1990 – 2000ի 
մի ջա կայ քում, աւե լի շուտ ար տա ցո լում է Սա սունԲաթ մա նի, Բիթ լի սի, Մու շի, 
Դեր սի մի… լեռ նա յին բնակ չու թե ան բռնի տե ղա հա նու թիւ նը 1993 – 94ին, որից 
յե տոյ տե ղա հա նուած գիւ ղա կան լեռ նա յին բնակ չու թե ան մի զգա լի զան գուած 
աս տի ճա նա բար հաս տա տուել է Էրզ րու մում եւ Երզն կա յում:

Ինչ պէս աղյո սա կից տես նում ենք, այս տա րած քում բնակ չու թե ան թուի 
աճ է գրան ցուած մի այն թրքա խօս Իգ դի րում, որ տեղ, ի դէպ, հաս տատ ւում են 
Ադր բե ջա նի Հան րա պե տու թե ան Նա խի ջե ւա նի ինք նա վա րու թիւ նից ԽՍՀՄ 
կազ մա լու ծու մից յե տոյ Թուր քիա տե ղա փոխ ւող ադր բե ջան ցի նե րը: Իգ դի
րը մաս նա ւոր դէպք է: Այս տէղ ծու լօ րէն, խա ղաղ նիր հում է թուր քա կան հայ
րե նիք ստեղ ծող Քե մա լի եռան դուն տա րի նե րին գոր ծու նե այ շրջա նա ռու թե ան 
մէջ դրուած մեծ ստի՝ «Հա յե րի կող մից թուր քե րի նկատ մամբ իրա կա նա ցուած 
ցե ղաս պա նու թիւ նը» «ներ կա յաց նող», ոչ մէ կին չհե տաքրք րող թան գա րա
նը: Պէտք կը գայ, Իգ դի րը արե ւել քի թրքա ցող տա րածք նե րից մէկն է: Գու ցե 
կող քը կը կա ռու ցուի նա եւ «Քրդե րի կող մից թուր քե րի նկատ մամբ իրա կա նա
ցուած ցե ղաս պա նու թիւ նը» ներ կա յաց նող թան գա րան, քա նի որ ոչ քե մա լիզ
մի շրջա նում, ոչ յե տա գա յում, չնա յած ահ ռե լի ջան քե րին, չյա ջո ղուեց քրդե րին 
թրքաց նել, եւ հա րիւ րա մե այ վա ղե մու թե ան «Հայ կա կան հար ցը» փո խա րի նուել 
է «Քրդա կան հար ցով»: Ողջ քե մա լիզ մի շրջա նում քրդե րին տրուած որե ւէ խոս
տում չի րա կա նա ցուեց, «Քուրդ» բառն ար գե լուեց, քրդե րին ջար դե րի են թար
կե ցին, տե ղա հա նե ցին, տար րա լու ծե ցին թուր քա կան տա րածք նե րում, պաշ տօ
նա կան հռե տո րա բա նու թիւնն ու լրա տուա մի ջոց նե րը՝ թեր թե րը, ամ սագ րե րը, 
հե ռուս տա թո ղար կում նե րը խօ սե ցին «արե ւել քի վի ճա կի», «ան ջա տո ղա կան նե
րի», «լեռ նա յին թուր քե րի» մա սին՝ միշտ հմտօ րէն շրջան ցե լով ատե լի «քուրդ» 
բա ռը240, եր բեմն եր բեմն յի շեց րին, որ «ան ջա տո ղա կան նե րը» կեղծ իս լա մա

239 Turkish Statistical Institute, Birth Statistics, 2009 (Pressrelease), – URL: http://www.turkstat.
gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=6346: (Վեր ջին այ ցե լու թիւ նը՝ 17. 18. 2018):

240 Гасратян М. А., Легализация оппозиции // Азия и Африка сегодня.  М., 1998, №2[Հաս րա թե
ան Մ. Ա. Ընդ դի մու թե ան լե գա լա ցու մը // Ասի ան եւ Աֆ րի կան այ սօր, Մոս կուա, 1998, №2], 
էջ 15:
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ցած վրի ժա ռու հա յերն են, բայց քրդե րը չթուր քա ցան: Չթուր քա ցան, չնա յած 
քրդե րէն լե զուով դպրոց ու նէ նա լու եւ մայ րե նի լե զուով խօ սե լու ար գելք նե րին: 
Ըստ հե տա զօ տող նե րի, գիւ ղաբ նակ քրդե րի մօտ 70% տո կո սը մին չեւ այ սօր 
թուր քե րէն նոյ նիսկ չգի տի241: 1982ի Սահ մա նադ րու թիւ նը կրկնեց նա խորդ ազ
գայ նա կան Սահ մա նադ րու թե ան հիմ նա կան դրոյթ նե րը՝ 42րդ յօ դուա ծով հաս
տա տե լով, որ «Ոչ մի այլ լե զու, թուր քե րէ նից բա ցի, ցան կա ցած կրթա կան հաս
տա տու թիւ նում չի կա րող թուր քա կան քա ղա քա ցի նե րին ու սու ցա նուել որ պէս 
մայ րե նի լե զու», 54րդ յօ դուա ծով վե րա հաս տա տուեց, որ «Թուր քիա պե տու
թե ան հետ քա ղա քա ցի ա կան կա պե րով կա պուած բո լոր մար դիկ թուր քեր են»: 
Երկ րում այդ պէս էլ չծնուեց քա ղա քա ցի ու թիւն ար տա հայ տող «թուր քի ա ցի» բա
ռի իմաստն ար տա հայ տող եզ րը:

241 Անդ, էջ 29:
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ԳԱՒԱՌԱՀԱՅԵՐԸ ՉԳԻՏԷԻՆ  
ԿՈՏՈՐԱԾՆԵՐԻ ԾԱՒԱԼՆԵՐԸ
1922 թ. յե տոյ Թուր քի ա յի Հան րա պե տու թիւ նում մնա ցած հա յե րի մա սին 

տե ղե կու թիւն նե րը խիստ հա տուա ծա յին են, եղած տե ղե կե ու թիւն ներն էլ առա ւե
լա պէս պօլ սա հա յե րի մա սին են: Գա ւառ նե րում մնա ցած նե րի մա սին տե ւա կան 
ժա մա նակ, մին չեւ 60ական թւա կան նե րը լռու թիւն էր: 1960ական նե րին Կ. Պօլ
սի Պատ րի ար քա րա նը «կի սա ձայն» փորձ սկսեց գա ւառ նե րում անյայտ մնա
ցած, դե ռեւս թաք նուող, զգու շա ցող հայ ըն տա նիք նե րի երե խա նե րին կրթու թիւն 
տա լու նպա տա կով կամ պատ րուա կով աս տի ճա նա բար տե ղա փո խել Կ. Պօ լիս: 
Իրա կա նում գա ւառ նե րից Կ. Պօ լիս հա յե րի տե ղա փո խու թիւն նե րը տա րե րայ նօ
րեն սկսուել էին 50ական նե րին, հիմ նա կա նում Կի լի կի ա յի տա րած քից: Մինչ 
այդ նոյ նիսկ պօս լա հա յե րը չգի տէ ին նրանց գո յու թե ան մա սին: Չգի տէ ին նրանց 
կի սա թա քուն գո յու թե ան, կե ան քի պայ ման նե րի, մի մե անց կամ գա ւառ նե րի այլ 
բնակ չու թե ան հետ յարաբերու թիւն նե րի եւ այլն մա սին: Առա վել եւս նրանց մա
սին ոչինչ յայտ նի չէր Խորհր դա յին Հա յաս տա նում: Նոյ նիսկ Դեր սի մի բնակ չու
թե ան կո տո րած նե րի եւ հա յե րի վրայ դրա ազ դե ցու թե ան մա սին չի եղել որե ւե 
հրա պա րա կում, որե ւէ տե ղե կու թիւն: 1920 – 1965 թթ. ըն թաց քում գա ւառ նե րում 
մնա ցած հա յու թե ան մա սին այ սօրուա տե ղե կու թիւն նե րի հիմ նա կան աղ բյո րը 
նրանց ժա ռանգ նե րի բա նա ւոր յի շո ղու թիւ ներն են:

1920 – 30ական նե րի մա սին յի շո ղու թիւն ներն ար դէն, բնա կա նա բար, 
անձ նա կան չեն, դրանք կամ ըն տա նե կան են, կամ՝ հա սա րա կա կան, ազ դուած 
են շրջա պա տող մի ջա վայ րում իշ խող, այդ թւում քա րոզ չու թե ամբ ձե ւա ւո րուած 
յի շո ղու թիւն նե րից: Ընդ որում այդ մարդ կանց «այ սօ րուայ ժա ռանգ նե րի» նոյ
նիսկ ըն տա նե կան պատ մու թիւն նե րի յի շո ղու թիւն նե րը են թար կուել են ամէ նա
տար բեր մի ջա վայ րա յին ազ դե ցու թիւն նե րի՝ հայ կա կան, թուր քա կան գա ւա ռա
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կան, թուր քա կան քա ղա քա յին, թուր քա կան քա ղա քա կան, քրդա կան, աւե լի 
ուշ, Եւ րո պա տե ղա փո խուած նե րի մօտ՝ նա եւ եւ րո պա կան: Այ նուա մէ նայ նիւ դա 
ամէ նա կա րե ւոր եւ ամէ նագ նա հա տե լի աղ բյորն է հաս կա նա լու, թէ ինչ պէ՞ս ապ
րե ցին հա յե րը Ցե ղաս պա նու թիւ նից յե տոյ Թուր քիա կո չուող երկ րի գա ւառ նե
րում: Իմ հա րիւ րա ւոր հան դի պում նե րը նրանց այ սօ րուայ սերն դի ժա ռանգ նե րի 
հետ թոյլ է տա լիս անել ամէ նան հա ւա նա կան, ամէ նա տա րօ րի նակ թուա ցող 
եզ րա կա ցու թիւ նը՝ 1920ական նե րին գա ւառ նե րում մնա ցած հա յե րը մեծ 
հա շուով չգի տէ ին, թէ ինչ է եղել իրա կա նում եւ, գլխա ւո րը՝ ինչ ծա ւալ նե րով 
է եղել: Նրանք այդ պէս էլ չեն հաս կա ցել, որ եղել է հա յե րի հա մա տա րած ջարդ, 
որին յե տա գա յում Ցե ղաս պա նու թիւն պի տի անուա նե ին: 1915ի կո տո րած նե րից 
փրկուած եւ Թուր քի ա յի գա ւառ նե րում պատս պա րուած նե րի բա ցար ձակ մե ծա
մաս նու թիւ նը տե ւա կան ժա մա նակ չի իմա ցել պա տե րազ մում Թուր քի ա յի պար
տու թե ան, Մուդ րո սի Հա մա ձայ նագ րի, աք սոր կո չուած աղէ տից փրկուած հա յե
րի մի մա սի վե րա դար ձի, երկ րորդ կո տո րա ծի, ԹուրքՀայ կա կան պա տե րազ մի, 
Լո զա նի Պայ մա նագ րի եւ այլ այս կար գի, իրենց կե ան քին վե րա բե րող կա րե ւո
րա գոյն իրա դար ձու թիւն նե րի մա սին: Թուր քի ա յում ապ րող այ սօ րուայ հա յե րի 
պատ մու թիւն նե րից առան ձին պա տա ռիկ ներ հնա րա ւո րու թիւն են տա լիս հաս
կա նա լու, որ նրան ցից իւ րա քան չիւ րը որոշ իմա ցու թիւն է ու նե ցել իր ըն տա նի քի, 
քա ղա քի, գիւ ղի կամ, լա ւա գոյն դէպ քում՝ իր պա պե րի ապ րած գա ւա ռում տե ղի 
ու նե ցա ծի մի այն որոշ դրուագ նե րի մա սին: Սրանք այն մարդ կանց յի շո ղու թիւն
ներն են, ով քեր պահ պա նել են հայ կա կան ինք նու թիւ նը: Դրանք որոշ չա փով 
տար բեր ւում են մահ մե դա կա նա ցածքրդա ցած նե րի պատ մու թիւն նե րից: Որեւէ 
կերպ չի հա ջող ւում խօ սակ ցու թիւն սկսել մահ մե դա կա նա ցած թրքա ցած նե րի 
հետ: Իմ կող մից գրան ցուած ըն տա նե ա կան պատ մու թիւն նե րը նոյն պէս վե րա
բե րում են հայ ինք նու թե ամբ ապ րած քրիս տո նե այ կամ մահ մե դա կան, ինչ պէս 
նա եւ հայ կա կան ծա գու մը չթաքց նող կրօ նա փո խուած՝ սուն նի ա ցած կամ ալե ւի
ա ցած, եր բեմն նա եւ ինք նու թե ան բա ցա յայտ եր կուու թիւն ու նե ցող մարդ կանց: 
Այլ կերպ ասած սոյն աշ խա տան քում «գա ւա ռա հա յե րը» հայքրիս տո նէ ա կան 
կամ հայալե ւի ա կան, քիչ դէպ քեր ւոմ՝ հայսուն նի ա կան ինք նու թե ամբ մար դիկ 
են: Հայ կա կան ծա գու մը թաքց նող ներ կամ չի մա ցող ներ այս տէղ չկան: Իրենց 
ան ցե ա լի մա սին պատ մող նե րի յու շե րում կան նրանց մա սին որոշ դի տար կում
ներ:

Այս տէղ առանց մեկ նա բա նու թիւն նե րի ներ կա յաց ւում են այդ յի շո ղու թիւ
նե րից որոշ պա տա ռիկ ներ:

Ստամ բուլ, Սար գիս Էր քէ օլ, ծնուած 1954ին. — Հի մայ ես լի սէի առա ջին 
դա սա րան էի, օր մը գրա կա նու թիւն կը կար դա յինք կոր՝ ան 15ին մա հա ցեր է, 
մյո սը 15ին մա հա ցեր է, մեր ըն կեր նե րէն մի մա սը կ’ըսէր որ՝ ար դէն ջար դին 
սպա նե ցին կ’ըսեն, մի մա սը «ոչ» կ’ըսէր: Ետ քը սկսանք ու սու ցի չը քրքրել: Պա
րոն, ըսինք, ին չո՞ւ հա մար 15ին մե ռեր է իշ տէ Գրի գոր Զօհ րապ, Դա նի էլ Վա րու
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ժա նը, աս, ան… Ըսաւ որ ադ թուա կան նե րուն շատ մեծ հի ւան դու թիւն մը եղաւ, 
ամէ նը մէ կէն մա հա ցան ըսաւ: Աս չափ, շրջան ցեց: Մէկս մյո սի` եա լան սոյ լի ւյոր, 
եա լան սոյ լի ւյոր՝ սուտ կ’ըսէ կ’ըսենք. մեր հա մար աս չափ լմնցաւ 1: Եա, չէ իր 
կրնար խօ սիլ ասանկ բան մը: Մեր ըն տա նի քին մէջն ալ չէ ին ըսեր: Շատ մեծ 
տղայ էի, հա մալ սա րա նին շրջա նա ւարտ ըլ լալ տա րիքն էի, որ հա յե րին ցե ղաս
պա նու թե ան մա սին իմա ցանք: Ասի կա շատ հե տաքր քիր է, ո՞ր թուա կանն էր, 
մոռ ցայ ես, Իւ Թեր նո նին Էր մե նի Թա բու սը2 գիր քը էլաւ. նե րո ղու թիւն` ամէ նէն 
առաջ Նե նէ մին Մա սալ լա րը, այ սինքն` «մեծ մայ րի կիս պատ մու թիւն նե րը», հե
քի աթ նե րը: Ատանկ գիրք մը ելաւ, դի ար բա քըր ցի քուրդ մըն է, ասի կար դա ցի 
ես, զար մա ցայ, չի կրցայ դի մա նալ ես. իրեն մեծ մայ րի կը հայ է եղեր, սա պէս 
կը սկսի կոր՝ իմ մեծ մայ րի կէս իմա ցած նե րը ձե զի պատ մեմ, բայց ես շատ չեմ 
հա ւա տար կոր, դուք ալ հա ւա տալ պար տա ւոր չէք, բայց ես հա ւա տա ցած եմ, 
ասոնք կը պատ մեմ կոր ձե զի: Ետ քը ան մի ջա պէս կ’ըսէ կոր՝ «Առ տուն նա խա
ճաշ ըրաւ, յե տոյ կէ սօ րուան ճաշ պի տի ըլ լայ»: Քուր դե րուն կ’ըսէ կոր, իբ րեւ առ
տու հա յե րին ջար դե ցին, կէ սօ րին ձե զի պի տի ջար դէն: Հա յու լե զուով մը ասանկ 
կը լմնցնա կոր. «մեզ առա ւօ տե ան սպա նե ցին, ձեզ կէ սօ րին կը սպա նեն»: Ան 
թուա կան նե րուն դժուար էր ասանկ բան ըսել: 80ական թուա կան նե րուն է, ես 
հա մալ սա րա նէն շրջա նա ւարտ եղած եմ, ամուս նա ցած եմ, մեծ մար դուն պէս 
եմ, եւ աս գիր քը կար դա լէն վերջ, աս գիր քը շատ տպա ւո րե ցաւ, ազ դեց: Ամէն 
մարդ կը կար դա կոր աս գիր քը, եւ եա րաբ ասի աս ի՞նչ բան է, բո լո՞ր հա յե րու 
հետ եղած է: Տե ղա հա նու թիւն կ’ըսենք մենք, աք սոր կ’ըսենք…Հայ րիկս կը խօ
սէր իշ տէ. կ’ըսէր թէ սե ֆէր բեր լիք, սե ֆէր բեր լը քէն առաջ, սե ֆէր բեր լըք ալ աք
սոր ըսեր է3, ըշ տէ մեր գիւ ղին մէջ սե ֆէր բեր լի քը տե ղա հա նու թե ան իմաս տով 
գործ կ’ածուի Թուր քի ոյ մէջ՝ իշ տէ աք սո րէն առաջ, աք սո րէն վերջ: Ասի Դի ար
բա քը րին մէ ջը ղալ ֆէ կ’ըսեն, մէ կէ լը սե ֆէր բեր լիք կ’ըսէ, մէ կէ լը ջարդ կ’ըսէ, 
մէ կը աք սոր կ’ըսէ. ամէն տե սակ բան կ’ըսեն: Աս գիր քը կար դա ցի, – ալ լահ, 
ալ լահ, ասի մե րին պատ մու թիւ նին շատ կը նմա նի կոր ըսի: Վեր ջը Իւ Թեր նո
նին գիր քը ելաւ, Էր մե նի Թա բու սու գիր քին անու նը, ֆրան սե րէ նից թարգ մա
նուած: Կար դաց20րդ ալ լահ, ալ լահ, կ’ըսեմ կոր, ասի կա Կիւ րու նին4 մէջ եղած 

1 Մին չեւ 1965 ԽՍՀՄում նոյն պէս Հա յոց Ցե ղաս պա նու թե ան մա սին դա սագր քե րում ոչինչ 
չէր գրւում, եւ սպա նուած հայ գրող նե րի կեն սագ րու թիւն նե րի մա սին հան րա գի տա րան նե
րում սո վո րա բար գրւում էր՝ «մա հա ցել է 1915 թ.»: Նոյնն էր պա րա գան նա եւ Ստա լի նե ան 
ճնշում նե րի զո հե րի դէպ քում՝ գնդա կա հա րուած մարդ կանց մա սին բո լոր տե ղե կա տու նե
րում ընդ հուպ մին չեւ 70ական նե րի վեր ջե րը գրուած էր՝ «մա հա ցել է» 1937ին, 1938ին:

2 Նկատի ունի  Ternon Yves, Du négationnisme. Mémoire et tabou. Desclée de Brouwer, Paris 
1999 գիրքը:

3 Սե ֆեր բեր լիք (seferberlik)  – իրա կա նում՝ զօ րա հա ւաք, ռազ մա կան մո բի լի զա ցիա: Պա տե
րազ մի սկզբում Սե ֆեր բեր լի քով զօ րա կո չուած հայ տղա մարդ կանց յե տա գայ ոչն չա ցու մը 
բա նա կում գա ւա ռա հա յե րի յի շո ղու թե ան մէջ այն նոյ նա կա նաց րել է հայ բնակ չու թե ան աք
սո րի եւ աք սո րի ճա նա պա հի կո տո րած նե րի հետ:

4 Կիւ րուն, – նկա տի ու նի իր հօր ծննդա վայ րը՝ Սե բաս տիա Վի լա յէ թի Սե բաս տիա գա ւա ռի 
Գիւ րուն քա ղա քը:
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նիւ թե րուն եղած նոյն նմու շը եղեր է. Արաբ կիր, Սա սուն, ալ լահ, ալ լահ, ինչ պէ՞ս 
կ’ըլ լայ: Բայց չէի մտա ծեր, որ ամ բողջ տա րածք նե րում եղած է այդ բա նե րը, 
հե տաքր քիր բան մըն է: Վեր ջը Թա նըր Աք չա մէն5 գիրք մը ելաւ, ան կէ վեր ջը 
հասկ ցանք, որ ցե ղաս պա նու թիւ նը շատ լուրջ գործ մըն է եւ բո լոր աս սե ֆէր
բեր լիք ըսուա ծը մի այն մեր գիւ ղին մէ ջը չի եղեր, ամէն տե ղը եղեր է… Բայց 
բան մը չգի տենք:

Հիլ դա Թիլ լէր, Ստամ բուլ, ծնուած 20րդ դ. դա րի յի սու նա կան նե րին. — 
Չեմ յի շէ կոր, ատանք մեծ բան մը չպի տի կա րե նամ ըսել: Գի տէի որ մեծ մա մաս 
ատանկ բա ներ [բռնու թիւն ներ] ապ րած է, մի այն չէր խօ սեր ատ նիւ թին մա
սին: Ես Իս տան բուլ ծնած եմ, մայրս Իս տան բուլ ծնած է, մեծ մայրս, մա մա յիս 
կող մը եւ հայ րի կիս կող մը` բո լո րը սե բաս տա ցի են, Սե բաս տի ա յի կենտ րո նէն: 
Մեծ ըն տա նիք են էղեր ար դէն, մեծ մայրս 1915ին գաղ թած է, այ սինքն, ջար դի 
պատ ճա ռով եւ ՏէրԶօր գա ցած է մին չեւ ըշ տը Հա լէպ, ին քը կը պատ մէր` երեք 
ան գամ, ծա ռայ ըլ լա լով, ծա խուած է, կ’ըսէր: Յե տոյ երբ 90 տա րե կա նին մա հա
ցաւ, 93ին, ար դէն վեր ջին շրջա նին բա ւա կան միտ քը գա ցած էր եւ միշտ ատոնք 
կը յի շէր, միշտ ատոնք կ’ապ րէր. «շէյ խը էկաւ», «շեյ խը գնաց», «զի նուոր նե րը 
կու գան կոր մե զի պի տի կտրեն»: Մեծ հայ րիկս ալ` մա մա յիս հայ րիկն ալ, ան 
ալ սե բաս տա ցի է էղեր, բայց մեծ մա մա յիս բա ւա կան տա րիք մեծ է էղեր, բայց 
իր կի նը, ան ալ ջար դին կորսն ցու ցեր է, եւ 17 տա րե կան մեծ մա մաս իր մէ քսան 
տա րի մեծ դե դէ իս տուեր են, ամուս նա ցեր են: Իսկ հայ րի կիս ըն տա նի քէն մեծ 
մայ րիկս ալ շատ մեծ ըն տա նի քէն մէկ իր եղ բայ րը եւ ին քը մնա ցեր են, Իս տան
բուլ կար ծես որ բա նոց եւ այլն, ատ տե ղե րը մնա ցած են: Հի մայ ես մէկ հատ հօ
րա քոյր մը ու նէի շատ տա րի ներ առաջ, ըսեմ ձե զի 60ական թուա կան նե րուն, 24 
Ապ րի լին սեւ հա գուեր է, այդ օրը, եւ իրեն եղ բօ րը տղան ըսեր է որ, հօ րա քոյր, 
ըսեր է, ին չո՞ւ սեւ հա գուեր ես այ սօր: Ան ալ ըսեր է` չե՞ս գի տէր, ապուշ, ըսեր է, 
մեծ հայ րի կիդ մե ռած օրն է այ սօր: Իս տան բու լը շատ չէր խօ սուեր աս նիւ թե րը, 
հի մայ վեր ջին շրջան նե րուն որ գիր քեր սկսաւ շատ նալ ատ մա սին, կը կար դամ:

Գէ որգ Գալս տե ան, ծնուած 1943ին, Ստամ բուլ — Եղեռ նի ժա մա նակ մեր 
ըն տա նի քը չէ տու ժած, ար դէն Պօ լի սում էին [19]15ին: Գի տեմ որ կնոջս կող մէ 
պզտիկ բա ներ մը եղած են, անոնք Թե քիլ դաղ կ’ապ րէ ին, ըն տա նի քեն մէկ մա
սը տե ղա հա նուած է, տա րած են, բայց բնաւ բան մը չէր գի տէր: Չէ ին խօ սեր 
մեծ մայ րիկ նե րը մե զի, ըսե լով՝ աս տղան կրնայ դպրոց էր թայ, եւ ասանք բա
ներ խօ սի՝ կրնայ փոր ձանք գալ: Ըն տա նիք նե րը ան ցե ա լին մա սին բնաւ չէ ին 
խօ սեր: Ես եր բեք, բա ցար ձակ չեմ իմա ցել, թէ 1915ը ինչ է, 24ը Ապ րի լի ինչ է, 
Գրի գոր Զօհ րա պը ով է, Ռու բէն Սե ւա կը ով է, Սի ա ման թոն ով է, Կո մի տաս… 
Կո մի տա սի [անու նով] երգ չա խում բի մէջ էի, Կո մի տա սի անու նը իմա ցած էի, 
բայց ով ըլ լա լը չէի գի տէր, ինչ պա րա գա յին մա հա նա լը չէի գի տէր:

5 Թա նէր Աք չամ  –  Ազ գու թե ամբ թուրք պատ մա բան, որ ԱՄ Նում աշ խա տում է Հա յոց Ցե
ղաս պա նու թե ան վեր լու ծու թե ան խնդիր նե րի վրայ:
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Սա սուն ցի եղ բայր ներ, ծնուած 20րդ դ. յի սու նա կան նե րին — Հա յե րուն 
յա տուկ կո տո րած նե րը շատ չգի տէ ինք, մի այն գի տէ ինք, ասի կա միշտ խօսք 
կ’ըլ լար, աս ատե նին հա մար քրդե րին մէջ կ’ըսեն «ֆեր մա նէ ֆը լա յէ» այ սինքն` 
հա յե րին ջար դին պա տա հած ատե նը: Միշտ կը գոր ծա ծէ ին: Հի մայ գի տենք, 
«ֆեր ման»՝ հրա ման է, կա նո նը 6, որ էլաւ, հա յե րը տե ղա փո խուեն: Տէր Զօ րը 
տե ղա փո խուեն: ...Մեր գիւ ղա ցի նե րը (հա մա գիւ ղա ցի նե րը քրդեր էին – Հ. Խ.) 
իրանց մէջ կը մեղ քա նա յին շատ ան գամ, աս խօս քե րը միշտ կ’ըլ լար: Միշտ 
կ’ըսէ ին որե ւէ մէ կուն հա մար, օրի նակ, «ադի կա ան ատեն մեր գիւ ղա ցի էր, 
ջար դին», «ան երե խան առանց հայրմայր մեծ ցաւ, մեղք», «աս ըն տա նի քը նա
յե ցան ասանկ բա նե րը, դա ժա նու թիւն նե րը», միշտ կը խօ սան: Այ րուած գիւ ղե
րուն մա սին ամ բող ջը յայտ նի էր եւ միշտ կը խօ սան: Ատի կա բնաւ փակ թե մա 
չէր: Ազատ կա րող էինք խօ սել: ...Ինչ քան գի տեմ, մեր կող մե րը ամէն քուր դը, 
ամէն սու րի ա նի [Ասո րի], ամէն հա յը գի տէ, որ ջար դը ահա գին զո հեր տուաւ, 
ամէ նը գի տեն, որ թուր քը հա յե րը գիւ ղե րէն հա նե լէն յե տոյ ան մի ջա պէս մեռց
րած են:

Յա կոբ Ալ թը կա յա, ծնուած Խար բեր դում 1948ին: Յա կո բի ծնող նե րը դեր
սիմ ցի են եղել, մի չեւ 1938ը ապ րել են Դեր սի մում, բայց 1938ի Դեր սի մի ջար դե
րից յե տոյ եր կու ծնող նե րի ըն տա նիք ներն էլ աք սո րուել է Քէ օ թա հիա  –  Հի մայ 
մեզ էլ է, դժբախ տա բար, թե րեւս ու րիշ տե ղէն հա սեր: Շատ խօ սե լու տրա մա դիր 
չէ ին, մենք ալ, որ ատ տա րի նե րուն պզտիկ տա րե կան ներ էինք, մէ կը խօ սեց նե
լու ձե ւե րը չէ ինք գի տէր եւ կամ չէ ինք խոր հիր: Հի մայ գլուխ նիս կը զար նինք կոր, 
ար դե օք ին չու, իմ եա յաս, 1870նե րուց կնիկ մը, ասանկ դի մաց նիս չա ռինք տէ, 
աղուոր մը չխօ սե ցու ցինք: Չէ ինք խօ սեր սա կայն: ...Ջար դե րու մա սին իրենց մէ 
իրա ւէն բան մը չեմ իմա ցած, էս ատ տա րի նե րը իշ տէ 12, 11 տա րե կան էի, հար
ցում ան գամ չէի ըներ, ինչ պէ՞ս հարց նեմ: Դպրո ցում ալ չի խօ սուեր:

Սա սու նի Փուր շենք գիւ ղում 1936ին ծնուած Յա կոբ Քոչ. — Բո լո րին մոր
թե ցին, ամէն տնից գու ցէ մի մարդ մնաց, գու ցէ ոչ մէ կը չմնաց: Նախ ֆար ման 
էղաւ, աք սոր եղաւ: Իմ օղոր մած պապ կ’ըսէր մինք վիր ցեղ բե րէ, մեր մե ռաւ, 
Ղուր բան լա էկաւ Թզի մե ռաւ, իմ իրուն մնաց, մկա չգի դէ, ինչ էղաւ` չգի դէ: Տա
րան: Փա խած, մարդ չի կայ: Ինձ պատ մե ցին [Յա կո բը 50ական նե րի վեր ջին՝ 
երի տա սարդ տա րի նե րին բա նա կում զի նուոր է եղել, եւ զի նուո րա կան տա րի
նե րին իրեն պատ մել են Հա յոց Ցե ղաս պա նու թե ան մա սին Թուր քի ա յի պաշ տօ
նա կան վար կա ծը], Գեր մա նի ան քիչ մը պրո վո կիա 7 ըրաւ կ’ըսէ կոր, օս ման նուն 
ըսաւ, որ հա յե րը մեզ մէ զէնք առին, առած էին ար դէն, ադ զէն քե րը կ’ըսէ, օս
ման լուին կ’ըսէ, որ մեզ մէ առին, ի՞նչ պի տի ընեն: Պրո վո կէ ըրին, ան ալ եկան 
տնե րուն եւ ադ զէն քե րը տե սան, հա ւա քե ցին ամէնն ալ, յե տոյ կը հասկ նան կոր 

6 Ֆեր ման  –  Պաշ տօ նա կան փաս տա թուղթ, որո շում: Օս մա նե ան կայս րու թիւ նում՝ կայ սե րա
կան հրա ման, տուե ալ դէպ քում՝ Երիտ թուր քե րի կա ռա վա րու թե ան հրա ման:

7 Պրո վո քիա՝ սադ րանք, «Պրո վո քիա ըրաւ»՝ սադ րեց:
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եւ կ’ըսեն կոր, որ ամէն ձեր մէ ջի հա յե րին մաք րե ցէք, կա նանց, երե խա նե րին: 
Չի ասում մոր թէք, ասում ա քշէք տա րէք: Կան խո շոր մար դիկ, էնի կտրէ (այ
սինքն՝ մի այն հե ղի նա կա ւոր մարդ կանց սպա նէք – Հ. Խ.): Անոր կար գադ րու թիւն 
կ’արուէ, կը սկսեն կո տո րել: Քուր դեր թա փուան կո տո րան...Ով մնաց հա յե րից` 
տա ճիկ եղան, իս լամ: Շատ տա ճիկ, շատ էղած:

Յով սեփ Հայ րեն 20րդ — Ծնուել եմ 1960ին, Ամա սի ա յում: Ազ գա կան ներ 
քիչ ու նէ ինք, քա նի որ թէ՛ հայ րա կան, թէ՛ մայ րա կան կող մից ցե ղաս պա նու թե
ա նը զո հեր տուած ըն տա նի քի ժա ռանգ եմ: Ծնող ներս եր կուսն էլ շատ քիչ էին 
խօ սում ան ցե ա լի դժուա րու թիւն նե րի մա սին: Մեր ըն տա նի քի եւ առ հա սա րակ 
Ամա սի ա յի ջար դե րի ու գաղ թի մա սին վաղ տա րի քի իմ սուղ գի տե լիք նե րը մա
սամբ ստա ցուել են մեծ մայ րի կիս պատ մու թիւն նե րով: Մեծ հայրս Մար զուա նից 
էր, Ամա սի ա յից ոչ հե ռու: Հայրս ծնուել է 1916ին: Ըն դա մէ նը եր կու տա րե կան է 
եղել, երբ հօ րը սպա նել են: Մեծ պա պիս սպա նել են Թո փալ Օս մա նի չե թէ նե րը, 
հա ւա նա բար 1918ին: Մեծ մայ րի կիս պատ մու թիւն նե րը առան ձին յի շո ղու թիւն
ներ կամ, գու ցէ, յի շո ղու թիւն նե րի դրուագ ներ էին Թո փալ Օս մա նի եւ նրա չե
թէ նե րի վայ րա գու թիւն նե րի մա սին: … Իմ՝ նա խակր թա րան յա ճա խե լուս տա
րի նե րին Ամա սի ա յում ար դէն շատ քիչ հա յեր կա յին, մօտ երե սուն ըն տա նիք: 
Տար բեր թա ղա մա սե րում էին ապ րում: Այդ ըն տա նիք ներն, իհար կէ, մի մե անց 
այ ցե լում էին, բայց մաս նա ւոր ազ գա յին կե անք չկար: Դա ես աւե լի ուշ հաս կա
ցայ, երբ ինքս ինձ հար ցեր էի տա լիս: Չեմ յի շում, որ ման կու թե անս տա րի նե
րին ջար դե րի մա սին խօ սակ ցու թիւն ներ լի նէ ին, կամ՝ հա յե րի վի ճա կի մա սին: 
Հնա րա ւոր է, որ մե ծե րը մի մե անց հետ այդ մա սին խօ սե լիս լի նէ ին, բայց դա 
կամ մեր՝ երե խա նե րի ներ կա յու թե ամբ չի եղել, կամ՝ իմ յի շո ղու թե ան մէջ չի 
պահ պա նուել: Այդ շրջա նից «հա յե րին» սպառ նա ցող վտան գը իմ ման կա կան 
զգաց մունք նե րում կապ ու նէր մի այն Թո փալ Օս մա նի մա սին մեծ մայ րի կիս 
պատ մու թիւն նե րի հետ (Թո փալ Օս մա նի մա սին տես գլոխ 2, 4):

Դեր սիմ, Հագս գիւղ, Ռա սուլ Քե րի մօղ լի, ծնուած 20րդ դա րի յի սու նա
կան նե րին. — Իմ ծնող նե րը, մեր պա պե րը վա խե նում էին այդ մա սին խօ սել: 
Առ հա սա րակ մար դիկ վա խե նում էին մի բան պատ մէ ին, իմա ցո ղը մա հա ցաւ, 
գնաց, դրա հա մար մենք ի՞նչ ենք իմա նում, մեզ ոչ մի բան չեն պատ մել: Նոյ նը` 
մենք: Ոչինչ չենք պատ մում մեր երե խա նե րին:

Սա սու նի Քաղ կիկ գիւ ղից Մուշ քա ղաք տե ղա փո խուած արա բա խօս, 
սուն նի մահ մե դա կան ըն տա նի քում մե ծա ցած 27ամեա Տիգ րա նը հա յե րի ջար
դե րի մա սին «...8 – 9 տա րե կան էի, երբ իմա ցայ: Չէ, ես հար ցեր չէի տա լիս, 
ուղ ղա կի պա պի կիս, տա տի կիս պատ մած նե րը այդ տա րի քում սկսե ցի հասկ
նա լով լսել, գլխիս մէջ ի մի բե րել, հեր թա կա նու թե ամբ, իրար կա պե լով, ինչոր 
մի պատ կեր ստեղ ծե ցին այդ մանրմունր մաս նիկ նե րը»8:

8 Սո ֆիա Յա կո բե ան, «Մու շում «հայ եմ ես, հա՜յ» գո ռա լու պատ րաստ մի սե րունդ է աճում», 
2016/06/22, –  HTTP://AKUNQ.NET/AM/?P=51109.
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Դժուար է ասել՝ ինչ իմա ցաւ Տիգ րա նը 8 – 9 տա րե կա նում, չնա յած այ սօր 
ար դէն շատ բան գի տի: Բայց գի տի ոչ թէ իր ըն տա նե կան, այլ՝ հա սա րա կա կան 
մի ջա վայ րից, քրդե րի կող մից Հա յոց Ցե ղաս պա նու թե անն իրենց մաս նակ ցու
թե ան ըն դու նու մից եւ բարձ րա ձայ նու մից, արա բա լե զու լրա տուու թիւ նից, Թուր
քի ա յում պե տա կան մե նա տի րու թիւ նից ազա տուող, այդ թւում՝ այ լա խո հա կան 
լրա տուու թիւ նից, եւ առ հա սա րակ տեխ նի կա կան մի ջոց նե րի զար գաց ման հե
տե ւան քով տե ղե կա տուա կան մեծ հնա րա ւո րու թիւն նե րի շնոր հիւ: Երի տա սարդ 
Տիգ րա նը 21րդ դա րի, նոր սերն դի մարդ է, իսկ նոյ նիսկ Մու շում նոր սե րուն դը 
շատ է հե ռա ցել 20րդ դա րի 80ական նե րի պե տա կան «կար ծի քի» կա խուա ծու
թիւ նից: Բայց դեռ 20րդ դա րի վեր ջին հա յե րը վա խե նում էին նոյ նիսկ իրենց 
ըն տա նիք նե րում խօ սել կո տո րած նե րից այն քչի մա սին, ինչ ան ձամբ գի տէ ին:

Շատշա տե րի ծնող նե րը խու սա փել են պատ մել իրենց իմա ցա ծը կամ 
վա խից, կամ՝ խու սա փե լով իրենց զա ւակ նե րի մէջ թշնա մա կան զգաց մունք
ներ առա ջաց նել շրջա պա տող մահ մե դա կան նե րի նկատ մամբ եւ հա կադ րուել 
նրանց, կամ՝ իրենց ինք նու թիւ նը շրջա պա տից թաքց նե լու նպա տա կով, կամ՝ 
հենց իրենք, որ բա նա լով եւ կտրուե լով իրենց հա րա զատ նե րի եւ առ հա սա րակ 
հայ կա կան մի ջա վայ րից, չեն իմա ցել եւ չեն պատ կե րաց րել, թէ իրա կա նում ինչ 
է եղել: Շա տերն, իհար կէ, գի տէ ին/գի տեն իրենց ըն տա նիք նե րի հետ տե ղի ու
նե ցա ծը, ոմանք՝ նա եւ իրենց հա րե ւան բնա կա վայ րե րում տե ղի ու նե ցա ծը, բայց 
սա՝ այն դէպ քում, երբ փրկուած նե րը շա րու նա կել են ապ րել իրենց նախ նի նե րի 
բնա կա վայ րե րում, ինչ պէս Սա սու նի Ար խընդ գիւ ղում ծնուած Գէ որ գը. — Ես 
ծնած եմ 1953 թուին Սա սու նի Ար խունդ գիւ ղը, բայց իմ հայ րիկս Սա սու նի Պերմ 
գիւ ղից է: Ար խընդ եւ Պերմ իրա րու մօտ գիւ ղեր են: [19]15 թուի ժա մա նա կը Պեր
մի գիւ ղը առին, իմ ըն տա նիքս, իմ հայ րիկս պատ մել է, որ 47 հո գի էին իրենց 
ըն տա նի քը: Պեր մի գիւ ղի մեր ըն տա նի քը 47 հո գի էին, մի եր կու տան մէջ հա
ւա քել են եւ վա ռել են: Ինը հո գի կը փրկուին մեր ըն տա նի քից: Քա ռա սու նե օ թը 
հո գի էն ինը հո գի կը փրկուի: Հայ րիկս այդ ժա մա նակ եօ թը տա րե կան էր: Ար
խըն դի մէ ջը լրիւ հա յեր էին, բայց երբ որ կը քան դուի, ջար դեր կ’եղ նին, ար դէն 
Պեր մի մէջն ալ հայ չմնայ, Ար խըն դի մէջ ալ հայ չմնայ: Ար խըն դի մէջ մի հա յի 
մը ըն տա նիք կը մնայ:

Ցե ղաս պա նու թիւ նից փրկուած եւ Թուր քի ա յի գա ւառ նե րում ցրուած հա
յե րը մի մե անց հետ կապ չու նէ ին, մին չեւ 60ական նե րը շա տե րը նոյ նիսկ չգի տէ
ին, որ Կ. Պօլ սում հա յեր կան, որ հայ կա կան Պատ րի ար քա րան կայ, որ Թուր
քի ա յի այլ գա ւառ նե րում նոյն պէս փրկուած հա յեր կան: Նրանց առաջ նա յին 
խնդի րը ապ րե լա վայ րի փնտրտուքն էր եւ գտնուած ապ րե լա վայ րում հնա րա ւո
րինս անն կատ գո յա տե ւե լը:
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մա սին, երբ հայ երե խա նե րին եւ երի տա սարդ կա նանց պար զա պէս բախ շում, 
նուի րում կամ վա ճա ռում էին քրդե րին, արաբ նե րին եւ թուր քե րին: Սա հա մա
տա րած երե ւոյթ էր: Քիչ չէ ին նա եւ այն դէպ քե րը, երբ քա րա ւան նե րով անց նող 
հիւ ծուած չա փա հաս հա յերն էին խնդրում մահ մե դա կան գիւ ղե րի բնակչ նե րին 
մա հուան եզ րին հա սած իրենց երե խա նե րից մէկն ու մէ կին ծա ռա յու թե ան վերց
նել՝ նրանց ֆի զի կա պէս փրկե լու յոյ սով: Այս պի սի «փրկու թիւ նը» փրկուա ծին 
սո վո րա բար ար ժէ նում էր մի կտոր հա ցով աշ խա տան քա յին ծա ռա յու թիւն՝ հո
վուու թիւն, տնա յին աշ խա տանք ներ, կա նանց հա մար՝ սե ռա կան շա հա գոր ծում՝ 
հար ճու թիւն, եր բեմն նա եւ՝ ամուս նու թիւն, եւ եթէ «ծա ռա յու թիւ նը» եր կա րում էր՝ 
որ պէս կա նոն իս լա մա ցում եւ ինք նու թե ան փո փո խու թիւն: Եթէ, իհար կէ, ան
չա փա հաս նե րը ծանր աշ խա տան քից կամ բռնու թիւ նից, հիւ ծուա ծու թիւ նից չէ ին 
մա հա նում: Այս պէս «փրկուող նե րին» սո վո րա բար ար գե լում էին իրենց ցե ղա
կից նե րի հետ շփուել, չնա յած հա մա րե այ բո լոր գիւ ղե րում եր կուերեք հա յեր լի
նում էին: Շատ էին նա եւ աք սո րի ճա նա պար հից քրդա կան եւ զա զա ալե ւի ա կան 
գիւ ղե րում իս կա պէս փրկու թիւն գտնող նե րը: Նրանց սո վո րա բար թաքց նում էին 
տե ղի իշ խա նու թիւն նե րից, եւ եր բեմն նոյ նիսկ ջա նում էին օգ նել ցե ղա կից նե րի 
հետ կա պեր գտնե լու: Այս կար գի պատ մու թիւն ներ շատ կան այդ ըն տա նիք
նե րից եւ բնա կա վայ րե րից յե տա գա յում փա խած հա յե րի պատ մու թիւն նե րում 
եւ յու շագ րու թիւն նե րում: Քրիս տո նե այ բնակ չու թե ա նը՝ յոյ նե րին, ասո րի նե րին 
ծանր պա տիժ նե րի սպառ նա լի քով բա ցար ձակ հրա մա յուած էր մօտ չգնալ, չօգ
նել «աք սո րուող» կամ փա խած հա յե րին: Դժուար է նոյ նիսկ պատ կե րաց նել, 
թէ իրա կա նում որ քան մարդ է այս պէս փրկուել կամ «փրկուել»: Նրանց բա
ցար ձակ մե ծա մաս նու թիւ նը ժա մա նա կի ըն թաց քում այն քան է վար ժուել թաքց
նել իր ազ գա յին եւ կրօ նա կան ծա գու մը, որ եր բեմն նոյ նիսկ հա րա զատ երե
խա նե րը, իսկ աւե լի յա ճախ՝ թոռ նե րը չգի տէն այդ մա սին: Այ սօր Թուր քի ա յում 
կոնկ րետ մարդ կանց, հիմ նա կա նում իս լա մա ցած նե րի մա սին հրա տա րա կուող 
որոշ նկա րագ րու թիւն ներ մաս նա կի օ րէն լոյս են սփռում նրանց ապ րած կե ան քի 
վրայ, բայց դրանք հիմ նա կա նում քրդաարա բա կան մի ջա վայ րե րում մնա ցած
ներն են: Թուր քա կան մի ջա վայ րե րում, ըն տա նիք նե րում, որ բա նոց նե րում մնա
ցած եւ թրքա ցածիս լա մա ցած նե րի ժա ռանգ նե րը մին չեւ այ սօր խուլ լռու թիւն 
են պա հում իրենց հայ կա կան ան ցե ա լի կամ ծագ ման մա սին: 2004ին Ֆեթ հի յէ 
Չե թի նի «Մեծ մայ րիկս» գիր քը Թուր քի ա յում մա սամբ բա ցեց թե ման, դրան յա
ջոր դե ցին որոշ նիւ թե րի եւ վեր լու ծու թիւն նե րի հրա տա րա կու թիւն ներ, հիմ նա
կա նում շեշ տադ րե լով ինք նու թե ան խնդիր նե րը, սա կայն դրան ցում սկսում են 
երե ւալ նա եւ կե ան քի եւ տագ նապ նե րի ման րա մաս ներ, յատ կա պէս հա յե րէ նից 
թուր քե րէն թարգ մա նու թիւն նե րում9:

9 Nezahat Gündoğan, Kâzım Gündoğan. Dersimin Kayıp Kızları.  Yayınevi : İletişim Yayıncılık,  
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Կի լի կի ա յի տա րած քի եւ Արեւմ տե ան Հա յաս տա նի լեռ նա յին քրդա կան 
կամ ալե ւի ա կան, արա բա կան գիւ ղե րում թաք նուող հա յե րը, ըն տա նիք նե րը եւ/
կամ մարդ կանց խմբե րը մի բան գի տէ ին՝ կա ռա վա րու թիւ նը հա յե րի դէմ է եւ 
թաքս տո ցից դուրս գա լը կամ բա ցա յայտ հայ ապ րե լը վտան գա ւոր է: Հար ցը՝ 
թէ «ին չո՞ւ է կա ռա վա րու թիւ նը հա յե րի դէմ», առ կայ էր մի այն Կ. Պօլ սի որո շա կի 
շրջա նակ նե րում եւ այդ պէս էլ Կ. Պօլ սի հետ տե ւա կան ժա մա նակ առն չու թիւն
ներ չու նե ցող գա ւա ռա հա յու թե ան մեծ մա սին չի հա սել: Ժա մա նա կի հրա մա յա
կանն իրենց հա մար մէկն էր՝ թաք նուել, գո յու թիւն պահ պա նել, մին չեւ «տես
նենք ին չով կ’աւար տուի այս ամէ նը»: «Այս ամէ նը» նրան ցից շատշա տե րի 
հա մար իրենց գիւ ղին, հա րե ւան գիւ ղե րին պա տա հածն էր՝ հա յե րին աք սո րում 
են կամ կո տո րում: Ու րեմն ով կեն դա նի է մնա ցել՝ պէտք է թաք նուի:

Նրանց մէջ, իհար կէ, ամէ նա տար բեր մար դիկ կա յին՝ իս լա մա ցած ներ, 
քրիս տո նե ա ներ, որ բա ցած մի այ նակ երե խա ներ, մի այ նակ կա նայք, մի այ նակ 
տղա մար դիկ, եր բեմն՝ նոյ նիսկ ըն տա նիք ներ: Փրկու թե ան իրա վի ճակ նե րը շատ 
տար բեր էին, եւ փրկու թե ան մի ջոցն ինք նին ազ դում էր նրանց գո յա տեւ ման 
հնա րա ւո րու թիւն նե րի վրայ: Քա նա կա պէս ամէ նա շա տը, կար ծէք թէ, փրկուել 
են իրենց հայ րե նի բնա կա վայ րե րի մօ տա կայ քում՝ քրդե րի գիւ ղե րում, քա րան
ձաւ նե րում, ան տառ նե րում… Դէպ քեր են եղել, երբ փա խել են աք սո րի ճա նա
պար հից եւ փա խուս տի վայ րը կամ փա խուս տի իրա վի ճակն ինքն է «ծրագ րա ւո
րել» յե տա գայ գո յա տեւ ման հնա րա ւո րու թիւն նե րը: Կա նանց դէպ քե րում ամէ նից 
աւե լի յա ճախ «տա րուել են» քրդե րի կամ արաբ նե րի կող մից (շատ աւե լի քիչ՝ 
թուր քե րի կող մից): Պէտք է յի շել, որ Ցե ղաս պա նու թե ան ամէ նա ող բեր գա կան 
եւ ամէ նադ րա մա տիկ իրա դար ձու թիւն նե րը ծա ւա լուել են երկ րի ոչթրքաբ նակ 
տա րածք նե րում, եւ «թուր քի հետ բա խու մի» թե ման աւե լի վե րա բե րում է պաշ
տօ նա տար նե րին՝ սկսած ոս տի կան նե րից, վար չա կան պաշ տօ նե ա նե րից մին չեւ 
զի նուո րա կան ներ: Այ նուա մէ նայ նիւ նրանց մի մա սը կա րո ղա ցել է գտնել այլ 
փրկուած հա յե րի եւ ինչ որ կերպ փոր ձել ոչբա ցա յայտ հայ կա կան գո յու թե ան 
պայ ման ներ ստեղ ծել: Խօ սենք նախ բնա կա ւայ րե րի մա սին օրի նակ նե րով.

Սա սու նի Փուր շենք գիւ ղում 1936ին ծնուած Յա կո բը 2012ին պատ մում է. 
«Հայրս գուս կե ցի կեղ նի, Գուս կե ղէն: … Վեց հո գի մա ցած, մկա մնա ցած սպա

2012, ISBN 9750511042; The Sounds of Silence: Turkey’s Armenians Speak By Ferda Balancar 
(ed.), Istanbul, Hrant Dink Vakfi Yaynlari, 2012, ISBN 9786056286209; The Sounds of Silence 
II: Diayarbekir’s Armenians Speak,  By Ferda Balancar (ed.), Istanbul, Hrant Dink Vakfi Yaynlari, 
2013, ISBN 9786058657052; Laurence Ritter.ve Max Sivaslian,  Kılıç Artıkları. Türjiye’nin Gizili 
ve  Müslümanlaşmiş Ermenileri. Cengiz Aktar’in sunuşuyla.  Hrant Dink Vakfi Yaynlari, Istanbul, 
2013,  ISBN 9786058657076; «Müslümanlaş(tırıl)mış Ermeniler» (Konferans Tebliğleri Kasım 
2013),  İstanbul, «Temmuz», 2015, ISBN 9786056448898; Murat Kah raman, Gökyüzünü Kay
beden Kartallar. Dersimli Gregoryan Ailesinin Anıları,  Yayınevi : İletişim Yayıncılık, 2015,  ISBN 
9750516863; Kaç Kişisiniz, Boğos Efendi? Bir Ermeni’nin hatıra defteri 1902 – 1969, Apraham 
Kasapyan. İstanbul, Aras Yayıncılık, 2017, ISBN 9786055753559;  Karnig Panyan, Elveda Antura: 
Bir Ermeni Yetimin Anıları, İstanbul, Aras Yayıncılık, 2018, ISBN 9786052100288 եւլն:
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նուեր ին: Մա ցած են Թզի: Էլօ էր, Մա նօ էր, Սեւ դօ էր, Օնէ էր,Դո նէ էր… Դո նէ 
մեր Գուս կե ղա ցի էր: … Թզե նի էն ալ թա լան կ’ընեն կոր: Աղան Թզե նի էն կը 
հա ւա քի կոր, Փուր շենք կը բե րէ կոր: Թզե նին մնա յին՝ պի տի մեռ նէ ին: Ադ Շեյ գօ 
աղան, Խա լի լէ Ջե մալ, կ’առ նի կոր, կը բե րէ կոր Փուր շենք: ...Ու րիշ կե ղե րէն մա
ցուկ Հայ լար10 հա ւա քուան: Արիկ, Զօ րիկ, Թու թօ, Խու դօ, Բե զօ, շատշատ մարդ 
էր, հը մէն հայ լար: Թուրք չի կար, քուրդ չի կար, արաբ էր կու տուն կար: Հայ լար 
կեղ էր: …Հայ լար հա ւա քուան, կը կար գուան: Յե տոյ մենք պի տի էղ նինք, մենք 
որ էղանք, իմ լէ բան չը նէր, կը փախ նեն, մենձ ու մա նուկ կը փախ նեն սա րեր: 
Կը կար գադ րէ ին թուր քեր, երբ որ զի նուո րը կու քար, կը փա խէ ինք, լեռ նե րը կը 
փա խէ ինք, ետ քը կրկին նոյն տե ղը կու գա յինք: Էսի ես եմ, ես ծնուայ, չո ջուխ 
էի, դեռ կը փա խենք»11:

Այլ կերպ են հա ւա քուել Կե սա րի ա յի մօտ գտնուող Քըրս քըս րաք լեռ նա յին 
ալե ւի ա կան գիւ ղի հա յե րը: Այս տէղ ալե ւի ներն ապաս տան են տուել աս տի ճա
նա բար հա ւա քուած 45 փախս տա կան հա յե րի եւ թաքց րել իշ խա նու թիւն նե րից: 
Սար գիս Էր քէ օ լը յի շում է. «Երբ որ աս ժա մա նակ նե րուն մե րին նե րը [հա յե րը] 
կա մացկա մաց կը հա ւա քուին կոր, Թուր քի ոյ մէջ 1918 թուին էր, որ հա յե րը քիչ 
մը ըն տա նիք կազ մել սկսան (պատ մո ղը նկա տի ու նի Մուդ րո սի զի նա դա դա
րի պայ մա նագ րից յե տոյ ըն կած ժա մա նա կը – Հ. Խ.): 1923էն վեր ջը այ լեւս ան
չափ հան գիստ օրեր չէր, ժամ դարմ նե րը գիւ ղե րը կը կո խէ ին՝ հա յե րին գտնան: 
Օր մը մե րին քէ ո յը [գիւղ] հա րիւ րա պետ մը կ’իմա նա կոր, որ հայ կայ, քէ ո յին 
մէջ մէ կը կը մատ նէ կոր, որ հայ կայ: Մե րին նե րը եթէ իմա նան, գիւ ղա ցի նե րը 
եթէ իմա նան, որ ժան դարմ պի տի գայ, անոնք ան մի ջա պէս մե րին պստիկ նե
րը իրենց երե խա նե րի մէջ կը խառ նեն եղեր, մե ծերն ալ հե տե ւի ախոռ նե րուն 
մէջ կը պա հեն եղեր»12: Ի վեր ջոյ ալե ւի գիւ ղա պե տը ժան դար մից ազատ ւում է 
կա շառ քով, եւ հա յե րը շա րու նա կում են ար դէն հա րա զատ դար ձած Քըրս քըս
րա քում ապ րել մին չեւ 50ական ներ: Սար գիս Էր քէ օ լը շատ պատ կա ռան քով է 
խօ սում կե ան քի հա մար վտան գա ւոր իրա վի ճա կում հա յե րին սա տա րած քը րըս
րաք ցի նե րի մա սին. «Մեր գիւ ղա ցի նե րը շատ յար գի մար դեր են, մենք ինչ որ 
ծա գում ու նինք, անոնց կը պար տինք»:

Սա սու նի Բի մէր գիւ ղում ծնուած եւ մե ծա ցած չորս եղ բայր ներ պատ մում 
են. «Որ քան մենք գի տենք մեր ըն տա նի քի պատ մու թիւ նը, որ քան մեր մե ծե
րից լսել ենք, մեր պա պե րը բնիկ սա սուն ցի եղած են: Սա կայն ջար դե րէն ետ քը, 
փա խած ըլ լա լով իրենց պա պա կան գիւ ղե րէն, շրջան նե րէն, մեր ծնող քը յայտ
նուած են Անա տո լի ա յի տար բեր վայ րեր: Մայրս փոք րիկ աղ ջիկ է եղել, ին քը 

10 «Հայ» բա ռին աւե լա ցուել է թուր քե րէն «լար» յոգ նա կի ա կեր տը, օգ տա գործ ւում է «հա յեր» 
իմաս տով:

11 Տե՛ս՝ սոյն գրքում հրա տա րա կուող «Հայ լար» պատ մու թիւ նը:
12 Տես՝ սոյն գրքում հրա տա րա կուող «Տե սակ մը թաք նուած կ’ապ րէ ին հա յե րը…» պատ մու

թիւ նը:
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34ին ծնած է, բայց նոյ նիսկ չգի տի, չի յի շում իր ծնուն դին տե ղը ուր էր: Երես
նա կան նե րը հա յե րու հա մար դեռ շատ դժուար ժա մա նակ ներ էին, թաքն ւում 
էին, կեղ ծում էին իրենց ինք նու թիւ նը, տե ղից տեղ էին փոխ ւում: Տար բեր գիւ ղե
րում ապ րե ցան: Մայրս փոքր հա սա կում իր մայ րը մե ռաւ: Անոր մայ րը մե ռաւ 
մօրս ծնուն դից քիչ ետ քը: Ազ գա կան նե րուն մեծ մա սը զո հուած էին ջար դե րուն: 
40 – 45ի ըն թաց քին, ճիշդ ժա մա նա կը չի յի շեր մայրս, բայց այդ մի ջա կայ քին 
իրենց Սա սու նի Բի մէր գիւ ղը բե րե ցին: Բաթ մա նի մէջ է ադ գիւ ղը, Բաթ մա
նի գիւ ղե րէն է: Ինչ քան մայրս կրնայ յի շել` այդ գիւղն իրենք չընտ րե ցին: Այդ 
ժա մա նակ գիւ ղին մէջ մի այն մէկ հայ ըն տա նիք կար: Մե ծե րը միշտ կ’ըսէ ին, 
որ կա ռա վա րու թիւնն առ հա սա րակ չէր ու զում, որ հա յե րը մի ա սին ապ րեն, եւ 
կեն դա նի մնա ցած նե րին ցրում էին տար բեր կող մեր: Մայրս նոյ նիսկ չի յի շում, 
թէ որ գիւ ղից իրենց Բի մէր բե րե ցին: Մայրս եր կու եղ բայր ու նէր, իր մէ մեծ եւ 
իր մէ փոքր: Իր մօր մա հէն ետք հայ րը, այ սինքն` մօ րա կան մեծ պապս կրկին 
կ’ամուս նա նայ: Մայ րի կիս պա պա յի ըն տա նի քից մի այն ինք մնա ցեր էր, բո լոր 
ազ գա կան նե րը սպա նած էին»13:

Սա սու նի Գոմք գիւ ղում փրկուած նե րը վեցեօթ տա րե կան երե խա ներ 
էին: Նրանց մե ծաց րել են արաբ հա մա գիւ ղա ցի նե րը: Գոմք գիւ ղից Աք թան եղ
բայր ներն են պատ մում. «Գի տէ ին իրենց հայ լի նե լը, բայց բո լո րը մահ մե դա կան 
էին: Շատ շուտ մո ռա ցան հա յե րէ նը: Հա մա րե այ բո լորն այն տէղ ամուս նա ցել են 
տե ղի արաբ աղ ջիկ նե րի կամ տղա նե րի հետ… Յե տա գա յում, ար դէն երկ րորդ 
սերն դում, տար բե րու թիւն չկար: Գիւ ղում բո լո րը նոյնն էին, թէ՛ ամուս նու թե ան 
հար ցե րում, թէ՛ յա րա բե րու թիւն նե րում: Ես ար դէն փաս տա ցի եր րորդ սե րունդն 
եմ: Հայրս է ծնուել, մայրս է ծնուել, մե ծա ցել են, յե տոյ մենք ենք ծնուել: Բայց 
նոյ նիսկ մենք բո լորս մի մե անց ճա նա չում ենք՝ ով քեր են հա յե րը: Հա մա րե այ 
ամ բողջ Սա սու նում ենք ճա նա չում: Մէ կը քրդա կան ըն տա նի քում է մե ծա ցել, 
մէ կը՝ արա բա կան, բո լո րը՝ մահ մե դա կան, եւ միշտ մի մե անց ասում էին՝ ով է 
հայ կա կան ծա գու մով: Հայրս, որ հի մայ 80 տա րե կան է, բո լո րին ճա նա չում է»14:

Այս տէղայն տէղ կի սա թաք նուած հա յե րը չգի տէ ին, թէ իրենց նկատ
մամբ պե տու թե ան ծրա գիրն ի՞նչ է: Բայց 1927ին Թուր քի ա յում` Սե բաս տի ա յի 
բան տում գտնուող Գէ որգ Հա լա ջե ա նը տե սել է Թուր քի ա յի կա ռա վա րու թիւ նից 
Սե բաս տի ա յի կու սա կալ Հիլ մի ին ուղ ղուած մի շարք փաս տաթղ թեր` «Անա
տո լուի մէջ գտնուող փոք րա թիւ հա յու թիւ նը սահ մա նէն դուրս վտա րե լու կամ 
տեղ ւոյն վրայ բնաջն ջե լու հա մար», եւ նմու շի հա մար ար տագ րել է 1927ի Յու
նուա րի 3ով թուագ րուող մի նա մակ. «Ան գա րա, 3 Յու նուար, 1927, թիւ 216: Նկա
տի առ նուած է ձեր գրու թիւ նը եւ անհ րա ժեշտ կար գադ րու թիւն ներ եղած են 18 
Դեկ տեմ բեր, 1926 թուա կիր եւ 376 թուա հա մար տե ղե կագ րով մատ նան շուած 

13 Տե՛ս՝ սոյն գրքում հրա տա րա կուող «Սա սուն ցի նե րը» պատ մու թիւ նը:
14 Տե՛ս՝ սոյն գրքում հրա տա րա կուող «Իրենց հայ լի նե լը չեն ժխտում, բայց շատ են ձու լուել, 

մու սուլ ման են դար ձել» պատ մու թիւ նը:
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հար ցե րու մա սին: Ան սահ ման ազա տու թիււն տրուած է ձեզ՝ գոր ծե լու արագ եւ 
կտրուկ, տե ղա կան բնոյթ կրող եւ ընդ հա նուր ապա հո վու թե ան հետ կապ ու նե
ցող վտան գա ւոր ձեռ նարկ նե րը ճզմե լու հա մար: … Կա ռա վա րու թե ան տե սա
կէ տը պարզ եւ որոշ է հա յե րու նկատ մամբ: Վա րուե ցէք ձեզ յար մար գտնուած 
ձե ւով: Ազատ էք որոշ կար գադ րու թիւն ներ ընե լու անոնց մա սին, առանց մե
զի հարց նե լու, ան շուշտ խու սա փե լով աղ մու կէ»15: Գա ւառ նե րում ցրուած հա
յերն, իհար կէ, այս հրա հանգ նե րի մա սին չգի տէ ին, բայց բո լորն էլ գի տէ ին, որ 
իրենք մաս նա ւոր վե րահս կո ղու թե ան տակ են եւ իրենց հետ կա րող են «յար մար 
գտնուած ձե ւով վա րուել»՝ սպա նել, ար տաք սել, տե ղա հա նել, «կա մա ւոր տե ղա
փո խու թիւն» հար կադ րել: «1930ական նե րին աք սո րել են պա պի կիս Սա սու նից: 
Հի մայ որ ասես` ին չո՞ւ, ես էլ չգի տեմ: Այն քան խա ռը ժա մա նակ ներ էին, որ սեւն 
ու սպի տա կը իրար էր խառ նուել: Սա րե րը լիքն էին քրտա կան հրո սա կախմ բե
րով, այս ան գամ` պե տու թե ան դէմ: Հա յե րին քշե ցին, չորս կող մը սով սկսուեց, 
հա յե րի գնա լուց յե տոյ հա զա րա ւոր մահ մե տա կան ներ մա հա ցան սո վից: Տէ 
բնա կան է, կո ճակ կա րել ան գամ չգի տէ ին: Երբ վեր ջա ցաւ հա յե րից մնա ցած 
աւա րը, քրտե րը նոր սկսե ցին զար մա ցած իրար նա յել, թէ բա հի մայ մեզ ո՞վ է 
կե րակ րե լու… <Պա պերս> ընդ հան րա պէս, այս ու այն կողմ են թա փա ռել այդ 
տա րի նե րին, գիւ ղից գիւղ, տնից տուն… Տա տիկս ասում է` բարձ րա նում էինք 
սար` քիւրտ պար տի զան ներն էին, իջ նում էինք ներ քեւ` այն տէղ էլ զի նուոր ներն 
էին: Որոշ հա յեր մի ա ցան այդ ժա մա նակ քրտե րին: …Պա պիկս աք սո րից յե տոյ 
նո րից Սա սուն վե րա դար ձաւ: Հի ւանդ, տկար, բեռ նակ րու թիւն էին ստի պել անի 
աք սո րա վայ րում, օրը մէկ բա րակ կտոր հաց, երեք զէյ թուն ու պա նիր… Ամա սի
ա յում է անց կաց րել աք սո րը, յե տոյ` Մա նի սա յում: Բայց ի վեր ջոյ վե րա դար ձաւ 
գիւղ` կնոջ ու երե խա նե րի մօտ»16:

Հա յե րի հար կադ րուած տե ղա փո խու թիւն նե րի առիթ նե րը շատ էին: Օրի
նակ՝ Բալ կան նե րից թուր քե րի ներ գաղ թը: Ճար տա րա պետ Նա զար Բի նաթ լը 
2013ի Նո յեմ բե րի 6ին Ստամ բու լում պատ մում էր. «Մայ րիկս 1926ի ծնունդ էր, 
Եոզ գաթ քա ղա քին հա րե ւան գիւ ղին մէ ջը, Բու րըն Քըշ լա կը կո չուի: 1932ին Իս
տամ բուլ գաղ թել են, վեց տա րե կան է եղեր: 1930ական թուա կան նե րուն, միւ
բա դե լէ կո չուած բան մը կայ. միւ բա դե լէ` այ սինքն բալ կա նա կան երկր նե րի 
հետ Թուր քի ա յի ժո ղովր դի փո խան ցում. ան տե ղի թուր քե րը հոս պի տի գան, 
ան տե ղի թուրք ցե ղով մար դի կը Թուր քիա պի տի գան, Թուր քի ա յի յոյ նե րը կամ 
քրիս տո նե ա նե րը հոն պի տի էր թան: Եկեր են բալ կան նե րի մար դիկ տար բեր 
քա ղաք նե րուն, գիւ ղե րուն տե ղա ւո րուեր են: Մայ րի կիս գիւղն ալ, ըսենք քա
նի ըն տա նիք է, չեմ գի տէր, բայց եկեր են, շատ մը ըն տա նիք ներ եկեր են եւ 

15 Թա փա ռա կան, Դէ պի Կա խա ղան, Պոս տոն, 1932, էջ 648 – 649: Գրքի հա մա ռո տած հրա
տա րա կու թիւ նը տես Թա փա ռա կան (Գէ որգ Հա լա ջե ան), Դէ պի Կա խա ղան, Երե ւան, 
«Վան Արե ան», 2014, էջ 103:

16 Սո ֆիա Յա կո բե ան, «Մու շում «Հայ Եմ Ես, Հա՜յ» Գո ռա լու Պատ րաստ Մի Սե րունդ Է 
Աճում», 2016/06/22, http://akunq.net/am/?p=51109 :
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մայ րիկս կ’ըսէ որ մեր տու նին մէկ սե նե ա կը իրենք տե ղա ւո րուե ցան: Այ սինքն` 
մեծ մայ րի կիս կ’ըսեն՝ աս ըն տա նի քին պի տի տաս աս սե նե ա կը: Հի մայ երե
ւա կա յե ցէք, որ իմ տու նիս մէ ջը այ սօր պի տի գայ ու րիշ մի ըն տա նիք, հոգ չէ թէ 
բա րե կամս ըլ լայ, ինչ ըլ լայ, ինչ քան կրնաս ապ րիլ մի ա սին: Եւ առա ւել, որ այդ 
ըն տա նի քը իրա ւունք ներ ու նի: Եւ ասանկ գիւ ղին մէ ջը աս մար դի կը կը տե ղա ւո
րուին: Պա պիկս` մայ րի կիս հայ րը, եւ իրեն մյոս գիւ ղա ցի նե րը հո ղի մշա կոյ թով 
կը զբա ղին: Այ գի ներ ու նին, ար տեր ու նին եւ այլն, հի մայ դուր սէն եկող նե րը ինչ 
պի տի ընեն, ինչ պէս պի տի ապ րեն: Կ’ըսեն մէկ մա սը իրենք պի տի մշա կեն: Օր 
մը կու գայ, կռիւ կ’ըլ լայ իրանց մի ջեւ: Մեր հա յե րին մէկ հա տը ար նա ու տին17 
գլխին կը խփէ, գլու խը կը ջար դի եւ այլն, մեծ կռիւ կ’եր թայ, կա ռա վա րու թե ան 
լուր կը ղրկեն, աս տե ղը կռիւ կայ, եկէք մե զի իշ տէ օգ նե ցէք: Լուր կու գայ, որ գա
ւա ռա պե տը պի տի գայ. մեր հա յե րը կը պատ րաս տուին հրա պա րա կին, գիւ ղին 
պստիկ հրա պա րա կը, մէկ կող մը մե րոնք, մէկ կող մը ար նա ուտ նե րը, կը սպա
սեն: Մար դը կու գայ, առա ջը ար նա ուտ նե րուն հետ կը խօ սի, ինչ է եղեր, ինչ 
է, անոնք իրենց տե սա կէ տէն կը պար զեն: Յե տոյ մեր կող մը կու գայ. էս նո րէն 
մայ րի կիս գիւ ղա ցի, մայ րի կիս կող մից մի ծա նօթ ու նէ ինք, ան կէ լսած եմ, իրեն 
հօ րեղ բայ րը պատ մեր է, գիւ ղա ցի նե րուն ու րիշ նե րը հար ցու ցի, գրե թէ նոյնն է 
պատ մու թիւ նը, վեր ջը կը դառ նայ մե րի նե րուն. Կ’ըսէ ով է ձեր ներ կա յա ցու ցի
չը. Բե նիկ` Բե նի ա մին էր, Բե նիկ կ’ըսէ ին: Բե նի կին եղ բօ րոր դին հօրս շատ մտե
րիմ բա նա կի ծա ռա յու թե նէն ըն կերն էր: Բե նի կը ու րեմն 1932ին ըսենք որ 30, 
գու ցէ 40 տա րե կան ըլ լայ: Գիւ ղը ասանկ կո չում կար, աղա կ’ըսեն` Էրիկ աղա, 
Առա քել աղա, Ար թին աղա, Յա կոբ աղա եւ այլն, քա նի որ գիւ ղին առաջ եկող
ներն եղեր են, անոնց ասանկ պա տիւ կու տան: Բայց թուր քե րը աղա եթէ ըսես, 
մեծ ասանկ պա տուա ւոր մար դուն կ’ըսեն աղա: Մար դը կ’ըսէ Բե նիկ աղա ին ձի 
կը կո չեն կ’ըսէ: «Հա յը ինչ պէս կրնայ աղա ըլ լայ», — ըսեր է, մէ կուն պատ մա
ծին եթէ նա յես՝ ապ տակ տուեր է, որ հա յերն ինչ պէս աղա կ’ըլ լան, մյոս ու րիշ 
մէ կը որ հար ցու ցած էի, ապ տակ չի կար, բայց ըլ լա նէ է, չըլ լա նէ է, իրան ժո ղովր
դին առ ջե ւը խայ տա ռակ ըրեր է: «Ու րիշ ո՞վ կայ», — ըսեր է: Ու րիշ մէ կը, իրեն 
մօտ էղող մէ կը՝ «Ե՛ս կամ»,  —  ըսեր է: «Քո անո՞ւնն ինչ է», — ըսեր է. «Դեւ լէթ 
աղա», — ըսեր է: Դեւ լեթն ալ կա ռա վա րու թիւն ըսել է. պե տու թիւն ըսել է, բայց 
մար դուն անու նը Դեւ լէթ դրեր են: Իրեն էլ նոյն ձե ւով՝ «Դեւ լէթ իչի նըն դեւ լէթ մը 
օլո՞ւր», այ սինքն` «պե տու թե ան մէ ջը ու րիշ պե տու թիւն մը կ’ըլ լա՞յ, աս ի՞նչ ըսել 

17 Ար նա ուտ, առ նա ուտ  –  Թուր քե րէն «առ նա ուտ» (arnavut, arnavutlar) նշա նա կում է «ալ
բա նա ցի», «ալ բա նա ցի ներ»: Առ նա ուտ նե րը 14 – 15 դդ. Բալ կան նե րում թուր քե րի իշ խա
նու թյան հաս տատ ման շրջա նում Ալ բա նի ա յից ար տա գաղ թած խումբ են, որոնց զգա լի 
մա սը հաս տա տուել էր Յու նաս տա նում եւ Սեր բի ա յում: Յու նաս տա նում նրանք պա հել 
էին ուղ ղա փառ քրիս տո նե ու թիւ նը, որով տար բեր ւում էին Սեր բի ա յում եւ Ալ բա նի ա յում յե
տա գա յում մահ մե դա կա նա ցած ալ բա նա ցի նե րից: Պատ մո ղը նկա տի ու նի Բալ կան նե րից 
Թուր քիա ներ գաղ թած մահ մե դա կան ալ բա նա ցի նե րին: Առա ջին Աշ խար հա մար տից յե տոյ 
Բալ կան նե րից Թուր քիա ներ գաղ թած թրքա խօս մահ մե դա կան նե րին յա ճախ հա ւա քա կա
նօ րէն անուա նել են առ նա ուտ ներ:
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է», կը ջղայ նա նայ, կ’ըսէ «մյոս ան գամ որ գամ, ձե զի ասանկ չեմ ու զեր լսել»: 
Եւ կ’եր թայ: Իրենց պաշտ պա նե լու, տե սա կէտ ար տա յայ տե լու եւ այլն խօսք չեն 
տար: Եւ իրի կու նը ասոնք կը նստին, կը խորհր դակ ցին, ինչ ընենք աս մար դոց 
հետ, ար դէն ար նա ուտ նե րուն հետ միշտ խնդիր պի տի ու նէ նանք: Անոնք կը 
բազ մա նան միշտ, ուժ ու նին, հե տեւ նին կռնակ ու նին, ալ մե զի հան գիստ չի
կայ, մենք ի՞նչ պի տի ընենք: Որո շել են, որ մասմաս գաղ թեն: Ասանկ մայ րի կիս 
ըն տա նի քը եւ իրենց հօ րեղ բօրմօ րեղ բօր, եթէ չեմ սխա լուիր, տա սը ըն տա նիք 
մը, քա նի մը օրուայ մէջ մէկ մա սը կը թո ղեն, ձե ւով մը կը հա ւա քուին, եւ Եոզ
գա թէն Իս տամ բուլ պի տի գան: Իս տամ բուլ գա լու հա մար գնաց քով պի տի Ան
կա րա գան, Ան կա րա յէն Իս տամ բուլ պի տի փո խեն գնաց քը: Մին չեւ Ան կա րա 
կը հաս նեն ադ գնաց քով, Ան կա րա կը սպա սեն, որ մյոս Իս տամ բու լի գնաց քի 
ատե նը պի տի գայ: Քա նի ժամ կը սպա սեն, չեմ գի տէր, Աթա թուր քը Ան կա րա
յից Էս քի շե հիր պի տի էր թայ, կան գառ կու գայ, կը տես նայ որ հե ռուէն մար դիկ 
կայ, ժո ղո վուրդ կայ, պստիկ էրե խէք, լա կոտ ներ, ան դինաս դին կը վազվ զեն: 
«Կ’ըսէ ի՞նչ է աս, ըսէք»: Կու գան կը հարց նեն մե րոնց, կ’ըսեն՝ ասանկասանկ, 
ան տե ղէն որ հե ռա ցանք, Իս տամ բուլ կ’եր թանք: Լուր կը ղրկէ, որ անանկ բան 
չ’ըլ լար, հետ գնան իրանց գիւ ղեր նին, եւ ին քը կը նստի կ’եր թայ: Մե րոնք նին 
չեն լսեր, Իս տամ բուլ եկել են, կը հաս նին Սա մա թիա կո չուած թա ղա մա սը, որ 
ան տեղ եկե ղե ցի, դպրոց, հայ տու ներ, հայ ազ գա կան ներ կան: Սա մա թիա եկե
ղե ցին կից դպրոց մը կար` Սա հա կե ան վար ժա րա նը, անոր գետ նին տա կի մա
սը կա յա րան կը կո չէ ին, մեծ տա րածք էր, սա ւան նե րով զա տեր են, սե նե ակսե
նե ակ ըրեր են: Հա յե րէն չգի տէ ին ար դէն, հոս տեղ՝ Իս տամ բուլ սո վո րե ցին»18:

Հա զիւ թէ այս մար դիկ գի տէ ին, որ դեռ 1920ի Ապ րի լի 23ին Մուս տա ֆա 
Քե մա լի գլխա ւո րու թե ամբ Ան կա րա յում իր աշ խա տանք ներն սկսած Թուր քի ա յի 
դե ռեւս ինք նա կոչ առա ջին Ազ գա յին Մեծ Ժո ղո վը որո շում է ըն դու նել, եւ 1920ի 
Յու նի սի 18ին Մուս տա ֆա Քե մալն էլ որո շում է ստո րագ րել այն մա սին, որ հա
յե րից «ոչ մէ կի տե ղա շար ժը կամ ճա նա պար հոր դու թիւ նը նպա տա կա յար մար չի 
դիտ ւում»: Այս որո շում նե րին, պէտք է են թադ րել, քիչ էին տե ղե ակ նա եւ գա ւառ
նե րի գոր ծա դիր իշ խա նու թե ան մար մին նե րը, կամ, ինք նու թե ան փաս տաղ թե
րի բա ցա կա յու թե ան պայ ման նե րում, պար զա պէս չէ ին կա րող ճա նա պար հոր
դող հա յին տար բե րա կել: Այ նուա մէ նայ նիւ վե րահս կո ղու թե ան տակ գտնուող 
բնա կա վայ րե րում հա յե րին պար տադ րում էին պար բե րա բար ոս տի կա նա տուն 
ներ կա յա նալ եւ հաս տա տել, որ չի խախ տել հա յե րի տե ղա շար ժե րի ար գել քը: 
Սա տա րած ւում էր նա եւ մահ մե դա կա նա ցած նե րի վրայ: Չնա յած օրէն քով մահ
մե դա կա նա ցած նե րը «թուրք» էին հա մար ւում, բայց են թա կայ էին հայ հա մա
րուող նե րի՝ քրիս տո նե այ հա յե րի վրայ տա րա ծուող սահ մա նա փա կում նե րին:

18 Նա զար Բի նաթ լիի հետ 2013ի Նո յեմ բե րի 6ին Ստամ բու լում զրու ցել եւ նրա պատ մու թիւ նը 
ձայ նագ րել է Հ. Խա ռա տե ա նը: Ձայ նագ րու թիւ նը պահ ւում է ՀՀ ԳԱԱ Հնա գի տու թե ան Եւ 
Ազ գագ րու թե ան Ինս տի տու տի եւ հե ղի նա կի անձ նա կան ար խի ւում:
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1925ի Փետ րուա րի 26ին հա յե րի տե ղա փո խու թիւն նե րի նոր սահ մա նա
փա կում է հրա հանգ ւում: «Ներ քին Գոր ծոց նա խա րա րու թիւ նը կ’ար գի լէ Յոյ նե
րէն զատ բո լոր փոք րա մաս նու թե անց Անա տո լու եր թե ւե կել առանց նա խա պէս 
ար տօ նու թիւն ստա նա լու: Այս փոք րա մաս նու թե անց ազատ եր թե ւե կե լու իրա
ւուն քը կը տրուի մի այն Կէպ զէ յի եւ Չա թալ ճա յի մի ջեւ մնա ցած վայ րին հա մար, 
իսկ աւե լի վերջ նոյն ար գել քը կը կի րա ռուի նա եւ յոյ նե րուն: Ամէն ճամ բոր դու
թե նէ առաջ պէտք կ’ըլ լայ դի մում նա գիր մը տա լով ար տօ նու թիւն առ նել ոս տի
կա նու թե նէն, որ կը պա րու նա կէ եր թե ւե կե լու նպա տա կը եւ ժա մա նա կա մի ջո ցը: 
Իսկ հա յե րուն կ’ար գի լուի նա եւ բնա կիլ Իզ մի րի մէջ»19:

Հայ մօ րից ծնուած խար բերդ ցի տա րեց կի նը 2011ին պատ մում էր. «Մայ
րիկս շատ է տան ջուել: Ասում էին այս տէղ չի կա րե լի ապ րել, այն տէղ չի կա րե լի 
գնալ… Տաս տա րի մայ րի կիս ինք նու թե ան վկա յա կան չեն տուել Էլա զի կում, որ
պէս զի յան կարծ որե ւէ տեղ չգնայ, չտե ղա փո խուի այ սինքն: Որով հե տեւ այն տա
րի նե րին դեռ մի մե անց փնտրում էին, եր բեմն գտնում էին: Մի մե անց հարց նում 
էին, փնտրում էին: Դա լաւ չէր հա մար ւում, պե տու թիւ նը վախ ու նէր դրա նից: 
Փա լա նիկ գիւ ղից մէ կը, մի վար պետ, 40ական նե րին գտել էր իր քրո ջը: Տա րի ներ 
յե տոյ, այդ քան տա րի յե տոյ: Պա տա հա բար մի մե անց գտել էին քոյր ու եղ բայր: 
Եր կուսն էլ փրկուել էին, բայց տար բեր ճա կա տագ րեր էին ու նե ցել: Այդ լու րե րը 
տա րած ւում էին, թա քուն մի մե անց պատ մում էին: Մայ րիկս էլ էր միշտ հարց նում 
իր հա րա զատ նե րի մա սին: Բայց չտե սաւ, ոչ մէ կին այդ պէս էլ չտե սաւ»20:

1927ին նոր հրա մա նագ րով հա յե րին ար գել ւում է լքել իրենց բնա կու թե
ան վայ րը: Սե բաս տի ա յի մա սին 1927ի Յու նուա րին Գէ որգ Հա լա ջե ա նը գրում 
է. « Գիւ ղէն քա ղաք, քա ղա քէն գիւղ հա յե րու եր թե ւե կը ար գի լուած ըլ լա լը կը 
հաս տա տուի: Հա յե րուն թոյլ չեն տար, որ Գը զըլ Ըր մա գի կա մուր ջը անց նին: Ո՛չ 
ալ գիւ ղա ցի նե րը կը ձգեն, որ դուրս էլ լեն գիւ ղի սա հա ման նե րէն: Գոշ Հի սա րէն 
եկող հայ րե նա կից մը վե րա դար ձուած է, ըսե լով որ ար տօ նա գիր կը պա հան
ջուի հի մայ: Իսկ երբ դի մում կա տա րուած է ար տօ նու թիւն առ նե լու հա մար, պա
տաս խա նուած է իրեն, թէ առ ժա մա պէս կա րե լի չէ գիւ ղէն դուրս ել լել..., իսկ ան, 
որ ոե ւէ գոր ծով քա ղաք իջած է, այ լեւս ար տօ նուած չէ գիւղ վե րա դառ նա լու...  
5 օրուան մէջ 18 հո գի մեր ժուած են գիւղ էր թա լու»21:

Կեն դա նի մնա ցած հա յե րի նկատ մամբ վերհս կո ղու թիւնն ու ժե ղաց նե լու 
այս գոր ծո ղու թիւն նե րը նկա տե լի են յատ կա պէս 1929 – 30ական նե րին, ամէ նայն 
հա ւա նա կա նու թե ամբ քրդե րի Արա րա տե ան ապս տամ բու թե ան հետ կա պուած: 

19 Մի րօղ լու Ար մա ւե նի: Ազ գա յին փոք րա մաս նու թիւն նե րը Թուր քի ոյ Հան րա պե տու թե ան 
1923 – 1939 թուա կան նե րուն. Լրա բեր Հա սա րա կա կան Գի տու թիւն նե րի, 2009, №3, էջ 81 –  
http://lraber.asjoa.am/590/1/20093__74_.pdf.

20 Տե՛ս՝ սոյն գրքում հրա տա րա կուող «Մայ րիկս Փոր ձել Է Իս կա կան Հա ւա տա ցե ալ…» պատ
մու թիւ նը:

21 Թա փա ռա կան, Դէ պի Կա խա ղան, Պոս տոն, 1932, էջ 648 – 649:
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Որոշ վայ րե րում, յատ կա պէս ալե ւի ա կան գիւ ղե րում գիւ ղա պե տե րը «աչք էին 
փա կում» փրկուած հա յե րի գիւ ղե րում ապ րե լու վրայ, մի այն թէ նրանք պար բե
րա բար ներ կա յա նա յին մօ տա կայ քա ղաք՝ ոս տի կա նա տուն եւ «փաս տէ ին», որ 
քա ղա քում են ապ րում; Բայց 1929ից դա ար դէն հնա րա ւոր չէր: Դեր սի մի Խո
զաթ գա ւա ռի մա սին Ալեք սան Սե ւա կե ա նը գրում է. «Մուս տա ֆա Քե մա լը հրա
ման հա նեց, որ հա յե րը չպի տի ապ րեն գիւ ղե րում, այլ մի այն քա ղաք նե րում: 
Հա յա սէր մեր գիւ ղա պե տի կար գադ րու թե ամբ մենք մնա ցինք գիւ ղում, բայց 
ամի սը մի ան գամ քա ղաք էինք գնում եւ ներ կա յա նում՝ փաս տե լու հա մար, որ 
բնակ ւում ենք քա ղա քում: Այս պէս շա րու նա կուեց մին չեւ 1929 թ., եւ մի օր էլ գիւ
ղի աղան մեզ ասաց. «Այս տէ ղից պի տի հե ռա նաք…»22: Նոյն էր պա րա գան նա
եւ Չմշկա ծա գում, որ տեղ քա ղա քի ոս տի կա նա պե տը 1930ի սկզբնե րին գիւ ղե
րում ապ րող նե րին տե ղե կաց րել է՝ «Մուս թա ֆա Քե մալ փա շա յէն մեզ հրա ման է 
եկեր, որ Եփ րատ (Գա րա սու) եւ Արա ծա նի գե տե րուն եզեր քի եւ մյոս գիւ ղե րուն 
մէջ ոչ մէկ հայ պէտք է մնայ. բո լո րը պէտք է հա ւա քուին Չմշկա ծագ»23:

Հա յե րի մնա ցորդ նե րին քա ղաք նե րում կենտ րո նաց նե լուն զու գա հեռ շա
րու նակ ւում էին նաւ աք սոր նե րը: Հա լէ պի Հայ կա կան կո մի տէ ին Բշե րի կի հա յե
րի աք սո րի մա սին 1929ի Հոկ տեմ բե րի 28ին տե ղե կաց նում են Գ. Սարգ սե ա նը 
եւ Պ. Օհա նե ա նը24: Աք սո րե ալ նե րի ան ցագ րի վրայ նշում էր ար ւում՝ «Թուր քիա 
վե րա դառ նալն ար գել ւում է»: Բշե րի կի հա յե րի աք սո րը զգա լի օ րէն դա տար
կեց Բշե րի կի հայ կա կան բնա կա վայ րե րում մինչ այդ հա ւա քուած հա յե րի թի ւը 
եւ եր րորդ ան գամ խզեց նորնոր ձե ւա ւո րուող յա րա բե րու թիւն նե րի ըն թաց քը: 
Բշե րի կում հա յե րը հա ւա քուել էին «Կու բի նէ, Հար ֆա սէ, Տի մե րէ, Կա նիկու լէ, 
Նա ւա լէ, Բո լըն դէ, Ալա ւէ, Գո րը գէ, Դուա սա դա կէ, Բա ջըֆ րէ, Հըս հըս, Բի րը կէ, 
Հըդ հըդ կէ, Բա րըն ջէ, Զուըն գէ, Բա սոր կէ, Ջալ դա կա, Ապը կա, Սի նա նէ, Կալհռ
կէ, Տա խա րիէ, Կուր տը կէ, Բալ բա նէ, Գրա սի րա, Մոզ գա լա նէ, Բը լե դար, Բաս
տո կէ, Կա նի կէ, Գուր դը լէ, Գե դու կէ եւ ու րիշ» գիւ ղե րում25: Դա տե լով սոյն գրքում 
հրա տա րա կուող «Սա սուն ցի նե րը» պատ մու թիւ նից, զա նա զան աք սոր նե րից եւ 
թաքս տոց նե րից յե տոյ այդ գիւ ղե րում կրկին հա յեր են վե րա հաս տա տուել նա եւ 
Երկ րորդ Հա մաշ խար հա յի նից յե տոյ: Բի մէր գիւ ղում ապ րած եղ բայր նե րը այս 
ցան կից յի շում են Հար ֆա սէ, Բա ռընջ, Քա նի քիւ լէ, Նազ դա լէ, Նո վա լէ, Խոր խէ, 
Քիւր քիւն, Զը ւըն գէ, Կա նիխփ լէ, Ջե դա կա, Բի շե րիէ անուն նե րը, բայց աւե լաց
նում են այլ անուն ներ. «Ընդ հան րա պէս թե րեւս յի սուն գիւ ղե րուն մէջ ալ հա յեր 

22 Ար մե նիա, Սիդ նի, 23 Ապ րիլ 2003, թիւ 394:
23 Գաս պա րե ան Հ. Յ., Չմշկա ծագ Եւ Իր Գիւ ղե րը, «Պայ քար» տպա րան, 1969, էջ 457:
24 Մսըր լե ան Զա ւէն, «Թուր քի ոյ Ներ քին Գա ւառ նե րու Հա յոց Պար տա դիր Ար տա գաղ թը 

(1929 – 1930)», Հա յոց Ցե ղաս պա նու թե նէն Առաջ Եւ Ետք, (Յօ դուած նե րու Ժո ղո վա ծու), Ան
թի լի աս, Տպ. Կա թո ղի կո սու թե ան Հա յոց Մե ծի Տանն Կի լի կի ոյ, 2011, էջ 174. Նոյ նը հրա տա
րա կուած է նա եւ՝ Հայ կա զե ան Հա յա գի տա կան Հան դէս, Գ. Հա տոր, Պէյ րութ, 1972):

25 Մա կա րե ան Կա րի նէ, «Բշե րիկ ցի Քրդա խօս Հա յե րը Եւ Անոնց Գաղ թը Դէ պի Սու րիա», 
Գան ձա սար Շա բա թա թերթ, Յու լիս Դ. 2007, http://hyeforum.com/index.php?showtopic 
=16568&page=2
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կա յին»26: Այլ կերպ ասած, դե գե րող հա յե րը քսան – երե սուն տա րի շա րու նակ 
փոր ձել են վե րա դառ նալ իրենց հա րա զատ կամ, ապա հո վու թե ան հա մար՝ լեռ
նա յին տա րածք ներ:

1929ի ամ ռա նը եւ դրան յա ջոր դող ամիս նե րին մօտ 30 հա զար հա յեր Հա
լէպ են աք սո րուել Խար բեր դի, Դի ար բէ քի րի եւ Մար դի նի նա հանգ նե րից: Հա
լէ պում բրի տա նա կան հիւ պա տոս Ա. ՄոնկՄէյ սը նի 1929ի Նո յեմ բե րի 14ի հա
ղոր դագ րու թիւ նը վկա յում է, որ այդ աք սորն ար դէն վեց ամ սուայ ըն թացք ու նի: 
Հիւ պա տո սը յայտ նում էր, որ Խար բեր դի, Դի ար բէ քի րի եւ Մար դի նի նա հանգ
նե րից անընդ հատ վտա րուած հա յեր են գա լիս Հա լէպ, այն պի սի տպա ւո րու թիւն 
է, որ թուր քե րը որո շել են ամէն գնով ազա տուել գա ւառ նե րի ողջ քրիս տո նե այ 
բնակ չու թիւ նից: Հա լէպ հաս նող նե րը խիստ հիւ ծուած, հի ւանդ էին, եւ պատ մում 
էին, որ երկ րում մնա ցող հա յե րին հե տապն դում են, բան տերն են նե տում, աք
սո րուե լը յա ջո ղու թիւն է հա մար ւում27: 30.000 հայ գաղ թա կան նե րի (իրա կա նում՝ 
աք սո րե ալ նե րի) մա սին մի ջազ գա յին ար ձա գան գի շուրջ անգ լի ա կան կա ռա վա
րու թե ան ներ կա յա ցու ցիչ նե րի հետ հա յե րի բա նակ ցու թիւն նե րը դէմ էին առ նում 
մի ջամ տու թե ան մերժ ման՝ «թուր քա կան կա ռա վա րու թե ան հա մար շատ տհաճ 
կը լի նի», իսկ մի ջամ տու թիւ նը «վատ հե տե ւանք կ’ու նէ նայ խնդրոյ առար կայ 
փոք րա մաս նու թե ան հա մար»28: Բոս տո նում հրա տա րա կուող «Հայ րե նիք»ը 
1929ի Սեպ տեմ բե րի հա մա րում գրում է. «Անա տո լիա ցրուած Հայ խլե ակ նե րի 
վի ճա կը շա րու նա կում է մնալ ան տա նե լի: Տիգ րա նա կեր տում գի շեր ժա մա նակ 
իր ննջա սե նե ա կում մոր թուել է հայ կա թո լիկ առա ջորդ Յով սէփ վար դա պետ 
չորս զի նուած մարդ կանց կող մից, որոն ցից եր կու սը ոս տի կանզի նուո րի հա
մազ գեստ են հա գած եղել: Խար բեր դից Հա լէպ հա սած մի ճա նա պար հոր դի 
պատ մե լով՝ Թուր քե րը ամէն մի ջոց գործ են դնում դուրս քշե լու այն տէ ղի հա
յե րի մնա ցած բե կորն եւս, հրդե հում են մարդ կանց տներն ու եկե ղե ցի նե րը, 
քար կո ծում ու հրա ցան են պար պում հա յե րի տնե րի վրայ եւ պար զա պէս առա
ջար կում հե ռա նալ, ասե լով որ «ձե զի Երե ւա նը տուած են, ին չո՞ւ չէք եր թար»»29: 
Սոյն աշ խա տան քի եր րորդ գլխում տե սանք, որ «Երե ւա նը նրանց տուած չէր», 
եւ դրա նից զատ, գնա լով աւե լի ու աւե լի դժուար էր դառ նում փախս տա կան եւ 
փրկուած հա յե րի տե ղա փո խու թիւ նը ԽՍՀՄ, այդ թւում՝ Խորհր դա յին Հա յաս

26 Տե՛ս՝ սոյն գրքում հրա տա րա կուած «Սա սուն ցի նե րը»:
27 Walker Christopher, Armenia: The Survival of a Nation, London, 1980, էջ 348. նա եւ՝ Dr. Tes

sa Hofmann, Armenians in Turkey Today, A Critical Assessment of the Situation of the Ar
menian Minority in the Turkish Republic (second edition), Uppsala, 2003, էջ 15,  – http://www.
armenian.ch/gsa/Docs/faae02.pdf (07. 08. 2014): Մոնկ Մէյ սը նի տե ղե կա գի րը՝ «Translations of 
Growncopyright records in the Public Record Office, London, apprears by permission of the 
Controller of H. M. Stationery Office. F.O. 371/13827» հա յե րէն հրա տա րա կել է Մսըր լե ա նը (նշ.
աշխ., էջ 176 – 179):

28 Մսըր լե ան, էջ 182:
29 «Հայ րե նիք», 1929(9), էջ 174:
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տան: Խորհր դա յին Հա յաս տա նը ոչ մի այն ներ գաղ թե ալ ըն դու նե լու հար ցում էր 
կա խե ալ ԽՍՀՄ իշ խա նու թիւն նե րի կամ քից, այ լեւ ոչ մի կերպ չէր կա րո ղա նում 
օգ նել հա րե ւան Խորհր դա յին Ադր բե ջա նում զա նա զան բռնու թիւն նե րի են թար
կուող հա յե րին, այդ թւում՝ ազ գա մի ջե ան կռիւ նե րի ըն թաց քում փա խուս տով 
փրկուած նե րի վե րա դար ձին: Հա յաս տա նը փոր ձում էր «օրի նակ ծա ռա յել», ետ 
էր ըն դու նել կռիւ նե րի ժա մա նակ Զան գե զու րից փա խած թուր քե րին եւ նրանց 
յանձ նել լքե ալ գոյ քը, բայց ոչ մի կերպ չէր կա րո ղա նում ազ դել Ադր բե ջա նին 
յանձ նուած՝ Զան գե զու րին կպած Նա խի ջե ւա նում շա րու նա կուող հա կա հայ կա
կա նու թե ա նը, իսկ այն տէ ղից աւե լի ու աւե լի տագ նա պա լի տե ղե կու թիւն ներ էին 
գա լիս. «Հա յե րի վի ճա կը, իրօք որ, անմ խի թա րա կան է: Այդ հա յա հա լած քա ղա
քա կա նու թիւնն աւե լի ու ժե ղա ցաւ Զան գե զու րի թուրք գաղ թա կան նե րի հար ցը 
վճռուե լուց յե տոյ եւ բո լոր նշան նե րից նկատ ւում է, որ իշ խա նու թիւն նե րը ցան
կա նում են դրա նով մեր վրայ ճնշում գործ դնել, որ պէս զի այդ հար ցը վճռենք 
իրենց ցան կա ցա ծի նման…Թուր քե րին, նոյ նիսկ ազատ գիւ ղե րից հա նե լով, 
տա նում են ու բնա կեց նում հա յաբ նակ գիւ ղե րում»30, «ժող կոմ նե րի խոր հուր
դը իր սոյն թուի [1922 թ.] փետ րուա րի 28ի որո շու մով մի ան գա մից կա սեց րել է 
գիւղ ժող կո մի ներ կա յաց րած օրի նա գի ծը՝ հայ գաղ թա կան նե րին վե րա դարձ նել 
իրենց այ գի նե րը եւ այն բնա կա րան նե րը, որոնք դեռ չեն գրա ւուած թուրք գաղ
թա կան նե րի կող մից: Դրա վրայ պի տի աւե լաց նեմ եւ այն, որ գաղ թա կան նե րին 
չի թոյ լատր ւում օգ տուել իրենց այ գի նե րից, եթէ այ գի ներր բռնի կեր պով գրա
ւուած եւ մշա կուած են տե ղում բնա կուող թուրք գաղ թա կան նե րի կող մից» (քա
ղուածք Երն ջա կի շրջա նի Աբ րա կու նիս գիւ ղի գաղ թա կան նե րի ներ կա յա ցուց չի 
նա մա կից Նա խի ջե ւա նում ՀԽՍՀ[Հա յաս տա նի Խորհր դա յին Սո ցի ա լիս տա կան 
Հան րա պե տու թիւն] տնտե սա կան ներ կա յա ցուց չին, 01. 03. [19J22)31: Մէկ այլ նա
մա կով Նա խի ջե ւա նի Գողթն շրջա նի հա յե րը ՀԽՍՀ Կոմ կու սին տե ղե կաց նում 
են, որ տե ղա կան իշ խա նու թիւն նե րը ոչ մի այն հայ փախս տա կան նե րին չեն թոյ
լատ րում վե րա դառ նալ իրենց բնա կա վայ րե րը, այ լեւ Պարս կաս տա նի Մա կուի 
խա նու թիւ նից մահ մե դա կան ներ են հրա ւի րում հա յե րի բնա կա վայ րե րում ապ
րե լու, տե ղե կու թիւն ներ են ու ղարկ վում իշ խա նու թիւն նե րի կող մից հա յե րի տե
ղա շար ժե րի հնա րա ւո րու թիւն նե րը խո չըն դո տե լու եւ սահ մա նա փա կե լու մա սին, 
եւ որ տա րած քը յանձ նուել է բան դիտ նե րի իշ խա նու թե ա նը32: Մի խօս քով տե ղի 

30 ՀՀ ՀՀՍՇԿՊԱ (ՀՀ Հոկ տեմ բե րե ան Յե ղա փո խու թե ան եւ Սո ցի ա լիս տա կան Շի նա րա
րու թե ան Կենտ րո նա կան Պե տա կան Ար խիւ), Ֆ. 113, Ց. 3, Գ. 26, Թ. 61–62: Բնա գիր: Ձե
ռա գիր: Փաս տա թուղ թը ստո րագ րուած չէ: Հա ւա նա բար, այն գրել է Նա խի ջե ւա նում Հա
յաս տա նի տնտե սա կան ներ կա յա ցու ցիչ Ս. Մա նու կե ա նը (Հրա տա րա կուած է Из истории 
деарменизации Нахичеванского края (1920–1922 гг.) [Նա խի ջե ւա նի Երկ րա մա սի հա յա
թափ ման պատ մու թիւ նից (1920–1922 թթ.)]//ՀՀ ԳԱԱ Լրա բեր Հա սա րա կա կան գի տու թիւն
նե րի, 1990, № 10. էջ 77:

31 ՀՀ ՀՀՍՇԿՊԱ, Ֆ. 113, Ց. 3, Գ. 26, Թ. 14, 14ա: Բնա գիր: Ձե ո ա գիր // ՀՀ ԳԱԱ Լրա բեր Հա սա
րա կա կան գի տու թիւն նե րի, 1990, № 10. էջ 79:

32 ՀՀ ՀՀՍՇԿՊԱ, Ֆ. 113, Ց. 3, Գ. 26, Թ. 14, 14ա: Բնա գիր: Ձե ո ա գիր; Ֆ. 113, Ց. 3, Գ. 26, Թ. 16; 
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էր ու նէ նում այն, ինչ պի տի տե ղի ու նէ նար՝ բո լոր մի ջոց նե րով թրքաց ւում էր 
նոր ձեռք բե րուած «թուր քա կան հայ րե նի քը» եւ խորր դա հայ իշ խա նու թիւն ներն 
ան զօր, ԽՍՀՄ իշ խա նու թիւն ներն էլ՝ կամք եւ ցան կու թիւն չու նէ ին ազ դել դէպ
քե րի ըն թաց քին: Զու գա հե ռա բար Խորհր դա յին Հա յաս տա նի իշ խա նու թիւն նե
րը լրջօ րէն կա տա րում էին թրքա լե զու մահ մե դա կան փախս տա կան նե րին ետ 
ըն դու նե լու պար տա ւո րու թիւ նը եւ նոյ նիսկ նրանց հա մար նոր բնա կա վայ րեր 
կա ռու ցե լու ծրագ րեր էին կազ մում: Օրի նակ՝ յայ տա րա րե լով, որ Ցե ղաս պա նու
թիւ նից փրկուած հա յե րին սա կա վա հո ղու թե ան պատ ճա ռով Հա յաս տա նում չեն 
կա րող ըն դու նել, Խորհր դա յին Հա յաս տա նի իշ խա նու թիւն նե րը հա յե րի վե րաբ
նա կեց ման եւ «ներ գաղթբ նա կի» վար կա յին 520 հա զար ռուբ լին 1929ին ծրագ
րա ւո րում էր օգ տա գոր ծել վե րաբ նա կուող նե րի 32 գիւ ղե րի շի նա րա րու թե ան 
նպա տա կով, որից ու թը՝ թուր քա կան եւ հին գը՝ քրդա կան: Ըն դա մէ նը ծրագ րա
ւոր ւում էր վե րաբ նակց նել 1028 ըն տա նիք՝ 4229 մարդ, որից հա ւա նա բար 2/3ը՝ 
հա յեր33: Թէ սրա նից որ քա՞նը ար տա սահ մա նում դե գե րող թուր քա հա յեր՝ դժուար 
է ասել (յօ դուա ծում աս ւում է, որ պի տի տե ղա ւո րուեն հո ղա զուրկ եւ սա կա ւա
հող գիւ ղա ցի ներ, ինչ պէս նա եւ ար տա սահ մա նից եկած գաղ թա կան ներ – Հ. Խ.), 
յատ կա պէս, որ այդ տա րի նե րին մեծ լա րուա ծու թիւն կար Խորհր դա յին Ադր բե
ջա նի Կուր գե տին յա րա կից Արէ շի շրջա նի հա յու թե ան նկատ մամբ եւ նրանց մի 
մա սը տե ղա փո խուեց Հա յաս տան, մյոս մա սը՝ Վրաս տան:

Այս պէս թէ այն պէս, Խորհր դա յին Հա յաս տա նի գո յու թիւ նը Թուր քի ա յի 
տա րած քում տա րա տե սակ բռնու թիւն նե րի են թար կուող հա յե րի հա մար որե ւէ 
գործ նա կան յոյս եւ հե ռան կար չէր:

Աք սոր նե րից, ձեր բա կա լու թիւն նե րից, սպա նու թիւն նե րից զատ 1929ի 
թուր քա կան կա ռա վա րու թե ան հրա մա նագ րով «Հա յե րը չեն կա րող ծա խել կամ 
կտա կել իրենց ու նե ցուած քը, որը նրանց մա հից յե տոյ անց նում է պե տու թե
ա նը… Իրենց տնե րը, դաշ տե րը եւ հունձ քե րը անց նում են թուրք գաղ թա կան
նե րին»34: Թուրք վեր լու ծա բան Սա յաթ Չէ թի նօղ լուն ու սում նա սի րել է թուրք
քրդա կան սահ մա նին գտնուող եւ թուրքքուրդղզլբաշ խա ռը բնակ չու թիւն 
ու նե ցող Մա լա թի ա յում Մա լա թիա նա հան գի պաշ տօ նա կան թեր թի՝ հայ կա կան 
գոյ քի վա ճառ քի մա սին 1929 – 1930ի յայ տա րա րու թիւն նե րը: 1929ի Յու լի սի 1ի 
Resmi Gazetesi [Ռեմ սի գա զե թէ սի] թեր թի յայ տա րա րու թե ամբ Ազ գա յին ուխ տի 
սահ ման նե րում գտնուող hայե րի ու նե ցուած քը ազ գայ նա ցուել է, այն այ նու հետ 
«ազ գա յին գոյք» է, որից հա սա րա կու թե ան իւ րա քան չիւր խաւ կա րող է օգ տուել: 
Մա լա թի ա յի պաշ տօ նա թեր թի` Resmi Gazetesiի 1929 թուա կա նի Օգոս տո սի 15ի 

Ֆ. 113, Ց. 39, Գ. 65, ԹԹ. 14 – 15; Ֆ. 112, Ց. I, Գ. II, Թ. 73, ձե ռա գիր; Ֆ. 112, Ց. I, Գ. II, ԹԹ. 
67 – 69. Բնօ րի նակ, մե քե նա գիր; Ֆ. 113, Ց. 3, Գ. 26, Թ. 27. Բնօ րի նակ, ձե ռա գիր //ՀՀ ԳԱԱ 
Լրա բեր Հա սա րա կա կան գի տու թիւն նե րի, 1990, №10. Էջ 82 – 87:

33 Խորհր դա յին Հա յաս տան, 1929, մա յի սի 15, թիւ 110:
34 Մսըր լե ան, էջ 178:
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հա մա րը տե ղե կաց նում է, որ Գէ ոք Սո քո թա ղա մա սից Առա քե լի, Ջուր ջուր թա
ղա մա սի Ղա զա րի որ դի նե րից Ներ սես Ար թին Կա րա պե տի եւ Յով հան նէ սի, 
Ֆո սի որ դի Յով հան նէ սի դուստր Մարգ րի տի եւ Վարդ խա թու նի, Գե րա մի որ դի 
Յով սէ փի եւ Յա կո բի, Մի նա սի ան շարժ գոյ քի վա ճառ քից ստա ցուած գու մար
նե րով ֆի նան սա ւո րուել է Ժո ղովր դա հան րա պե տա կան կու սակ ցու թիւ նը: 1929ի 
Սեպ տեմ բե րի 1ին Մա լա թի ա ցի Քրդու քաչ դիի որ դի Կա րա պե տի եւ նրա որ դի 
Յով հան նէ սի, քար տաշ Մար տի կի որ դի նե րի` Աւե տի սի եւ Սարգ սի, Փար սի հի 
որ դի նե րից Մար տի րո սի, Գա լուս տի որ դի Սար գիս Թա հի լի եւ Իհ սա պե տի, 
Օջաք լիի որ դի Գրի գո րի եւ Ար թի նի, Դե ւե ջի (ուղ տա պահ) Ու նա նի որ դի Յա կո
բի, Կա րա պե տի՝ ազ գա յին գոյք հա մա րուող 7 կտոր հո ղա յին սե փա կա նու թիւ նը 
վա ճա ռուել է պե տու թե ան կա րիք նե րը հո գա լու հա մար: Մա լա թի ա յի թուր քա
կան ար դիւ նա բե րա կան բաժ նե տի րա կան ըն կե րու թե ան խորհր դի որոշ մամբ 
Մա լա թի ա յի թուր քա կան ար դիւ նա բե րա կան բաժ նե տի րա կան ըն կե րու թե ան 
ֆի նան սա ւոր ման հա մար 1930ի Օգոս տո սի 3ին վա ճառ քի է հա նուել Առա քե լի 
որ դի Պօ ղո սի, նրա տի կին Հո րես պի մա յի, դստրեր` Աղաւ նու եւ Վար դի ու որ դի` 
Յով հան նէ սի, Քա րա օղ լա նի որ դի Կա րա պե տի որ դի Զա ւէ նի եւ Քա րա օղ լա
նի որ դի Ար թի նի, Արո նի եւ Թո րո սի, Թո րո սի թոռ նե րի` Թո րո սի եւ Ան նա յի, 
Կա րա պե տի որ դի Գրի գո րի եւ մյոս նե րի, Սի մո նի որ դի Յա կո բի ու Մա նուէ լի եւ 
Ահ սա բե տի ան շարժ գոյ քը (հո ղա տա րածք ներ): Yeni Malatya [(Յե նի Մա լա թիա` 
Նոր Մա լա թիա] թեր թի 1930ի Յու լի սի 7ի հա մա րը տե ղե կաց նում է, որ կա պի
տա լի աւե լաց ման հա մար աճուր դի է հա նուել ըն կե րու թե ա նը նուի րա բե րուած 
հայ կա կան ու նե ցուած քի մի մա սը35: Հա յե րի գոյ քը բաց եւ յայ տա րա րու թիւն նե
րով վա ճառ ւում էր ոչ մի այն այն դէպ քե րում, երբ դրանց տե րե րը աք սո րուած 
կամ սպան նուած կամ մա հա ցած էին, այ լեւ այն դէպ քե րում, երբ տէ րը ինչ որ 
կերպ կեն դա նի էր մնա ցել կամ վե րա դար ձել էր եւ ապ րում էր իր տա նը, եւ դա 
շա րու նակ ւում է մին չեւ այ սօր: Սա յաթ Չե թի նօղ լուն գրում է. «Ու շագ րաւ է մեր 
օրե րում Հա ջի Յա կոբ Քուն դու բե քյա նի հետ պա տա հա ծը: Քուն դու բե քյա նը մի 
գոր ծով ֆի նան սա կան վար չու թիւն գնա լու ժա մա նակ պա տին փակ ցուած յայ
տա րա րու թիւ նից տե ղե կա նում է, որ իր տու նը աճուր դով վա ճառ ւում է որ պէս 
լքե ալ գոյք: Ան մի ջա պէս դի մե լով հա մա պա տաս խան բա ժին` ասում է. «Իմ տու
նը լքե ալ գո՞յք է, ես այդ տա նը բնակ ւում եմ: Ինչ պէ՞ս էք այն վա ճա ռում»: Չի կա
րո ղա նում հա մո զել: Աւե լին. նրան ծե ծի են են թար կում: Տուն վե րա դառ նա լուց 
յե տոյ նրան մնում է մի այն դի տել, թէ ինչ պէս են վա ճա ռում իր տու նը: Տու նը 
գնում են Թուր քի ա յում չրե ղէ նի ամէ նա մեծ շու կա յի` Մա լա թի ա յի շու կա յի սե
փա կա նա տե րե րը: Յա կո բը եր կու տա րի իր տա նը վար ձով է ապ րում: Յե տոյ 

35 Չե թի նօղ լու Ս., Մի էջ Թուր քի ա յի մահ մե դա կան (թուրք, քուրդ եւ այլն) բուր ժուա զի ա յի 
մութ պատ մու թիւ նից Ցե ղաս պա նու թե ան ժա մա նակ. Մա լա թի ա յի օրի նա կը// Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տու թե ան Պաշտ պա նու թե ան Նա խա րա րու թե ան Դրաս տա մատ Կա նա յե ա նի 
անուան Ռազ մա վա րա կան Հե տա զօ տու թիւն նե րի Ինս տի տու տի Ռազ մա գի տա կան Հան
դէս, 1 – 2 (83 – 84). 2015, էջ 195 – 197:
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տե ղա փոխ ւում է իր կա ռու ցած գե ջե քոն դուն (ան բա րե կարգ ապօ րի նի շի նու
թիւն): Որոշ ժա մա նակ անց, թող նե լով Մա լա թի ան, անց նում է Ստամ բուլ, այն
տէ ղից էլ մեկ նում Կա նա դա` լքե լով իր պատ մա կան հայ րե նի քը»36:

1920 – 30ական նե րի քրդա կան ապս տամ բու թիւն նե րի ըն թաց քում հա յե րի 
փաս տա ցի, հնա րա ւոր եւ մտա ցա ծին վրի ժա ռու թե ան գա ղա փա րը լայ նօ րէն օգ
տա գործ ւում էր քա ղա քա կան եւ քուրդթուր քա կան վե րա հա մախմբ ման նպա
տակ նե րով՝ «թշա մին ար թուն է, մենք պէտք է մի աս նա կան լի նենք»: Սա շատ 
յար մար բա նա ձեւ էր նա եւ հայ կա կան կո տո րած նե րին գոր ծու նե այ մաս նակ ցած 
եւ հայ կա կան գոյ քը թա լա նած քրդե րին ու թուր քե րին մի ա ւո րե լու «ընդ հա նուր 
թշնա մու» դէմ: Չնա յած քրդե րի եւ թուր քա կան իշ խա նու թիւն նե րի յա րա բե րու
թիւն նե րում առա ջա ցած ճեղ քուած քին, քրդե րը մի կող մից դե ռեւս տագ նապ ներ 
ու նէ ին հա յե րի վե րա դար ձից, մյոս կող մից գա ւառ նե րում քրդե րի հա րե ւա նու թե
ամբ դե ռեւս մնա ցած որոշ թուով հա յե րի առ կա յու թիւ նը թոյլ չէր տա լիս նրանց 
իրենց մի ա հե ծան տէր զգալ այդ տա րածք նե րում, յատ կա պէս՝ թա լա նուած հայ
կա կան գոյ քի լի ար ժէք սե փա կա նա տէր: Լքուած կամ որ բա ցած հա յու հի նե րի 
հետ ամուս նու թիւն նե րը քրդե րին եր բեմն հնա րա ւո րու թիւն էին տա լիս նրանց 
հայ րա կան գոյ քը իրենց սե փա կա նու թիւ նը դարձ նել, ինչ պէս սոյն գրքում հրա
տա րա կուող հե րո սու հի նե րից մէ կի դէպքն է, որի մա սին պատ մում է քուրդ թո
ռը: Դէպ քը Խար բեր դից տե ղա հա նուած եւ ճա նա պար հին զո հուած ըն տա նի քի՝ 
իրենց ծա նօթ քրդե րի մօտ մնա ցած դստեր մա սին է. «<Ջար դե րից> մի քա նի 
տա րի յե տոյ <պա պիս ըն տա նի քը> մեծ մօրս իրենց զա ւակ Օս մա նի հետ ամուս
նաց նում են: Տատս այդ ամուս նու թե ա նը դէմ էր: Իրա կա նում էլ դա դժբախտ 
ամուս նու թիւն էր: Երեք զա ւակ են ու նէ նում, եր կու տղայ, մի աղ ջիկ: Աղ ջիկն իմ 
մայրն է: Ամուս նա նա լուց յե տոյ փոր ձում են իմ մօր հայ րի կի ու նե ցուած քը, այդ 
տա րածք նե րի թա փու նե րը [սե փա կա նու թե ան կա լուա ծա թուղթ] իրենց անու
նով լրաց նել: Ամու սի նը` Օս մա նը եւս մի կին է բե րում, երե խա ներ է ու նէ նում 
նրա նից, մեծ մայ րի կիս ու նե ցուած քը գրան ցում է իր երե խա նե րի ու կնոջ անու
նով: ...Յե տոյ իմ մեծ մօր բո լոր ու նե ցուած քը, բո լոր տա րածք նե րը վա ճա ռում 
է, փո ղի է վե րա ծում, իսկ մեծ մայ րի կիս իր երեք երե խա նե րով դուրս է հա նում 
տնից: Այդ ժա մա նակ իմ մայ րը երեք – չորս տա րե կան երե խայ էր: Մեծ մայրս 
երե խա նե րի հետ Էլա զիկ է գնում: Էլա զի կի մի ծայ րա մա սում որոշ հա յեր էին մի 
կերպ մնա ցել, մեծ մա սը տա րեց մար դիկ էին: Գնում է Էլա զի կի այդ թա ղա մաս, 
դրանց մօտ ապաս տան է գտնում»37: 1931ին քրդե րով բնա կե ցուած «Տիգ րա նա
կեր տի (Դի ար բե քիր – Հ. Խ.) քա ղա քա յին խոր հուր դը ըն դու նել է որո շում ներ` 
հա յե րի հետ առեւ տուր չա նել, հայ գոր ծա ւոր ներ բա ցար ձա կա պէս չգոր ծա ծել, 
բռնի կեր պով հա յե րից փո ղեր գան ձել, նրանց գոյքն առգ րա ւել եւ այլն»38: Դա 

36 Անդ, էջ 194:
37 Մայ րիկս փոր ձել է իս կա կան հա ւա տա ցե ալ մահ մե դա կան լի նել...
38 Հայ րե նիք Ամ սա գիր, Մա յիս 1931, էջ 170:
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լաւ առիթ էր նա եւ ողջ երկ րի տա րած քում դե ռեւս թաք նուած հա յե րին փնտռե
լու, բան տար կե լու, գնդա կա հա րե լու եւ/կամ կրկին աք սո րե լու:

Նա խորդ գլխում ծա նօ թա ցանք 1934ին Թուր քի ա յի ազ գա յին մեծ ժո ղո
վի ըն դու նած թիւ 2510 «Բնա կու թե ան մա սին» Օրէն քին, որով Ներ քին Գոր ծե րի 
նա խա րա րին իրա ւունք էր տրւում երկ րի՝ «թուր քա կան մշա կոյ թին բա ւա կա
նա չափ չյար մա րուած» տար բեր ժո ղո վուրդ նե րի բնա կու թե ան վայ րե րի տե
ղա փո խու թիւն ներ իրա կա նաց նել: Խօս քը գնում էր նախ եւ առաջ թուր քե րէն 
լե զուի մա սին (յօ դուած 11): Նոյ նիսկ ձե ւի հա մար որե ւէ պայ ման չստեղ ծե լով 
այդ քան ցան կա լի թուր քե րէ նը սո վո րեց նե լու հա մար (դպրոց ներ կա յին մի այն 
քա ղաք նե րում եւ վար չա կան կենտ րոն նե րում) ընտ րուել էր իշ խա նու թե ան հա
մար առա ւել ցան կա լի հար կա դիր տե ղա փո խու թե ան տար բե րա կը` արե ւե լե
ան մա սի բնակ չու թիւ նը տե ղա փո խել թրքա խօս արեւմ տե ան շրջան ներ: Առա
ւել յայտ նի են արե ւե լե ան` քրդաբ նակ նա հանգ նե րից արեւ մուտք` թրքաբ նակ 
նա հանգ ներ տե ղա փո խած հա զա րա ւոր քրդե րի դէպ քե րը, սա կայն տե ղա փո
խու թիւն նե րի էին են թարկ ւում նա եւ Թուր քի ա յի փոք րա թիւ, ցա քուց րիւ ապ րող 
հա յե րը եւ Թրա կի ա յի հրե ա նե րը: Հա յե րի տե ղա հա նու թե ան մա սին գրում է 
ԱՄՆ դես պա նու թիւ նը. «Ամե րի կա յի Մի ա ցե ալ Նա հանգ նե րի դես պա նու թիւն, 
Ան կա րա, Մար տի 2, 1934 թ. № 151, Մար տի 24, 1934, թե մա՝ Հա յե րի տե ղա հա
նու թիւ նը: Յոյժ գաղտ նի» փաս տա թուղ թը, որով ԱՄՆ պե տա կան դե պար տա
մէն տին յայտն ւում է Անա տո լի ա յի ներ քին շրջան նե րից Ստամ բուլ վեց շա բաթ 
շա րու նա կուող հա յե րի տե ղա հա նու թե ան մա սին՝ որ պէս «Անա տո լի ան մա
քուր թուր քա կան տա րածք դարձ նե լու իշ խա նու թիւն նե րի քա ղա քա կա նու թե ան 
մաս»39: Սխալ ւում էր Թուր քի ա յում ԱՄՆ դես պա նու թիւ նը, հա յե րի խնդի րը 
«Անա տո լի ան մա քուր թուր քա կան տա րածք դարձ նե լու իշ խա նու թիւն նե րի քա
ղա քա կա նու թե ան մաս» լի նե լուց զատ ինք նու րոյն գործօն էր, հա յե րը մաս նա որ 
թի րախ էին: Խնդրի վե րա բե րե ալ թուրք հե տա զօ տող նե րի ամ փո փումն է ներ
կա յաց նում Մի րօղ լու Ար մա ւե նին. «1929 – 1934 թթ. մի ջեւ Փոքր Ասի ոյ գիւ ղե րուն 
մէջ, տե ղի իշ խա նու թիւն նե րը հայ բնա կիչ նե րուն կը ճնշեն, որ պէս զի անոնք 
գաղ թեն կեդ րո նա կան քա ղաք ներ: Հայ գիւ ղա ցի նե րը չեն կրնար հա մա կեր պիլ 
քա ղա քա յին մի ջա վայ րին, չեն յա ջո ղիր ապա հո վել իրենց ապ րուս տը ու մե ծաւ 
մա սամբ պար տա ւոր կը գաղ թեն Սու րիա, որոնց հո ղե րը պե տու թե ան կող մէ 
կը տրա մադ րուի Պալ քան նե րէն եկող թուր քե րուն: «Զե տեղ ման Օրէն քի» գոր
ծադ րու թե ան դրուե լէն շուրջ վեց ամիս առաջ մի ջին Անա տո լու գտնուող հա յե րը 
ան գամ մը եւս կ’աք սո րուին Ստամ պուլ: ԱՄՆ դես պան Սքին նը րի կող մէ Վա
շինկ թոն ու ղար կուած տե ղե կագ րի ար դիւն քով յայտ նա բե րուած այս գոր ծադ
րու թե ամբ 1934 տար ւոյն սկիզբ նե րը, եր կու ամ սուայ մէջ զա նա զան քա ղաք եւ 
գիւ ղե րէն Ստամ պուլ աք սո րուող 600 հա յեր, հոն կը տե ղա ւո րուին եկե ղե ցի նե

39 Մսըր լե ան Զա ւէն, «1934 թ.ի Պար տա դիր Ար տա գաղ թը», Հա յոց Ցե ղաս պա նու թե նէն Առաջ 
Եւ Ետք, էջ 187. նա եւ՝ Ազգ Օրա թերթ, Երե ւան, թ. 72, 22 Ապ րիլ 2010:



ԱՊՐԵԼԱՎԱՅՐԻ ՓՆՏՐՏՈՒՔ, ԱՐԳԵԼԱՆՔՆԵՐ, ՀԱՐԿԱԴՐԱՆՔՆԵՐ 593

րու, դպրոց նե րու եւ Օր թա գիւղ, Ենի գիւղ ու նման թա ղե րու լքե ալ տու նե րուն մէջ: 
Անոնք այս աք սո րին նա խոր դող մի քա նի տա րի նե րու ըն թաց քին տե ղի իշ խա
նու թե անց կող մէ ճնշման կ’են թար կուին, որ պէս զի թա քուն մնայ այս գոր ծին 
պե տա կան ուղ ղուա ծու թիւ նը: Թուրք ոս տի կա նը նախ կը ջա նայ տեղ ւոյն մահ
մե տա կան նե րը գրգռել հա յե րուն դէմ, ըսե լով թէ «կե ա ւուր նե րուն» վռնտող նե
րը պի տի ըլ լան տե ղա ցի ժո ղո վուրդ: Կա ռա վա րու թե ան այս փոր ձը յա ջո ղու թե
ամբ չի պսա կուիր: Ըստ Ամե րի կե ան դես պա նա տան՝ ասոր պատ ճա ռը տե ղա ցի 
թուր քե րու եւ հա յե րու մի ջեւ հաս տա տուած լաւ յա րա բե րու թիւնն է: Նման փորձ 
մը կը կա տա րուի Պալ քան նե րէն եկող գաղ թա կան նե րուն եւ հա յե րուն յա րա բե
րու թիւն նե րը խան գա րե լու հա մար, բայց նոյն պէս չի յա ջո ղիր: Աս կէ վերջ, հա
յե րուն կը հրա հան գուի ան մի ջա պէս գաղ թել Ստամ պուլ, ար տօ նե լով վա ճա ռել 
իրենց գոյ քե րը: Ար տօ նու թիւ նը սա կայն կ’ըլ լայ խա բու սիկ, քա նի որ առա ջար
կուած գի նե րը այն քան ցած կ’ըլ լան, որ տար բե րու թիւն չու նէ նար ապա սե փա
կա նա ցու մէն»40: Այդ չա րա բաս տիկ օրէն քով Բիթ լի սից աք սո րուած Թո րո սյան
նե րի մա սին է պատ մում թուր քե րէն հրա տար կուած «Sürgün (İsyan Ateşinden 
Geçen Mutkili Bir Ermeni Aile) – Ferman Toroslar» գիր քը41:

Տե ղա հա նուած ներն, իհար կէ, չգի տէ ին (եւ չգի տեն) «Բնա կեց ման 
օրէնք»ի մա սին, բայց մին չեւ այ սօր յի շում են տե ղա փո խու թիւն նե րի հար կադ
րան քը: Նոյնն է պա րա գան նա եւ Դեր սի մի ցե ղաս պա նու թե ան դէպ քում. կեն
դա նի մնա ցած հա յե րը Դեր սի մում ջար դե րի են թար կուե ցին յա տուկ դա ժա
նու թե ամբ, ջար դե րից փրկուած ներն էլ կրկին աք սո րուե ցին, իսկ Թուր քի ա յի 
Հան րա պե տու թե ան այլ գա ւառ նե րում կի սա թա քուն կամ, իրենց կար ծի քով, 
թա քուն գո յու թիւն ու նե ցող նե րի մի մա սը են թար կուե ցին կրկնա կի աք սոր նե րի 
եւ նոր տե ղա հա նու թիւն նե րի: Ինչ էլ կա տա րուէր Թուր քի ա յում՝ կեն դա նի մնա
ցած հա յե րը նոր բռնու թիւն նե րի մաս նա ւոր թի րախ էին:

40 Մի րօղ լու Ար մա ւե նի: Ազ գա յին փոք րա մաս նու թիւն նե րը Թուր քի ոյ Հան րա պե տու թե ան 
1923 – 1939 թուա կան նե րուն (մաս II)// Լրա բեր Հա սա րա կա կան Գի տու թիւն նե րի, 2010, 
№ 1 – 2, էջ 72, – http://lraber.asjoa.am/633/1/201012__68_.pdf (Միրօղ լու Ար մա ւե նին յղում է 
Bali Rıfat N., 934 Trakya Olayları, Istanbul, 2008, էջ 3839; Guven Dilek, Cumhuriyet Donemi 
Azınlık Politikaları ve Stratejileri Bağlamında 67 Eylul Olayları, Istanbul, 2005, էջ 131; Okutan 
M. Cağatay, Tek Parti Doneminde Azınlık Politikaları, Istanbul, 2004, էջ 250):

41 Sürgün (İsyan Ateşinden Geçen Mutkili Bir Ermeni Aile) – Ferman Toroslar, Aras, İstanbul, 2013, 
ISBN 9786055753375:
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«…ՀԱՅ ԼԻՆԵԼԸ ՄԵՂԱԴՐԱՆՔԻ ՆՄԱՆ ՄԻ ԲԱՆ ԷՐ»
1919ի վեր ջին – 1920ի սկզբի մի տե ղե կու թե ան հա մա ձայն Խար բեր դի 

Նա հան գում կար 20.000 թրքա ցած հայ42: Ոչ ոք չի կա րող ասել, թէ ի՛նչ էր նշա
նա կում այդ նա հան գում «թրքա ցած հայ»ը, քա նի որ այն տէղ մար դիկ քրդա
խօս, ոչ թէ թրքա խօս էին դառ նում: Կա րե լի է են թադ րել, որ խօս քը սուն նի 
մահ մե դա կա նու թիւն ըն դու նած հա յե րի մա սին էր: Ցե ղաս պա նու թիւ նից յե տոյ 
դա ւա նա փոխ բո լոր հա յե րին թուրք էին հա մա րում: Յե տոյ է, որ նրանց մի մասն 
իս կա պէս պի տի թրքա նար, բայց շա տերն էլ պի տի քրդա նա յին, արա բա նա յին 
եւ ալե ւի ա նա յին՝ ըստ նրանց յե տա գայ կե ան քի մի ջա վայ րին: Արե ւե լե ան նա
հանգ նե րում մնա ցած հա յե րը, իս լա մա ցած կամ ոչ, աս տի ճա նա բար քրդա խօս, 
մա սամբ՝ արա բա խօս էին դառ նում: Թրքա խօս մի ջա վայր չկար, դպրոց ներ 
չկա յին, թուր քե րէն սո վո րեց նող չկար: Ամէ նա մեծ ցան կու թե ան դէպ քում ան
գամ այդ տա րած քի զա նա զան մե կու սի ան կիւն նե րում, յատ կա պէս գիւ ղա կան 
բնա կա վայ րե րում թշուառ գո յու թե ան մատ նուած հա յե րի բե կոր նե րը չէ ին կա
րող ո՛չ թրքա խօս դառ նալ, ո՛չ թուր քա կան ինք նու թիւն ձեռք բե րել: Իսկ գա ւառ
նե րի քա ղաք նե րում, այն տէղ՝ որ տեղ դպրոց կար, որ տեղ կա րող էին «թրքու թե
ամբ» վա րա կել, դպրոց գնա ցող հայ երե խա նե րին ամէն կերպ դուրս էին մղում 
դպրո ցից եւ «թրքու թիւ նից»: Էլա զի կի աք սո րուա ծե րի թա ղա մա սում ապ րած 
քուրդզա զա Ջա ֆէր Սոլ գու նը 1940ական նե րին հա մընկ նող իր ման կու թե ան 
տա րի նե րի մա սին գրում է. «Թա ղա մա սում, որ տեղ մենք ապ րում էինք Դեր սի
մի աք սո րի են թար կուած զա զա նե րի հետ մէկ տեղ, ապ րում էին նա եւ բա լու ցի 
զա զա նե րի եւ հա յե րի ըն տա նիք ներ: Մեր պատ կից հա րե ւան ներն էին Վար թօ 
քոյ րի կը, եղ բայր Մար տի րո սը, հօ րեղ բայր Ան տո նը, Մար սա քոյ րի կը, Այ դան եւ 
ու րիշ ներ… [Վար թո յի] Կար պիս անու նով որ դին ինձ նից մի քանի տա րի փոքր 
էր: Սո վո րում էինք մի դպրո ցում, որը մեր տա նը շատ մօտ էր: Որոշ ու սու ցիչ ներ 
ու աշա կերտ ներ Կար պի սին լաւ չէ ին վե րա բեր ւում` ասե լով` հայ է, տե ղիան
տե ղի ծե ծում էին: Կար պի սին պաշտ պա նե լու հա մար շա տե րի հետ եմ կռուել, 
որոշ ու սու ցիչ նե րից էլ ծեծ եմ կե րել: Սա կայն ոչինչ դուրս չե կաւ, եւ ըն տա նի
քը նրան որոշ ժա մա նա կով դպրո ցից հա նեց: Յե տա գայ տա րի նե րին, երբ ես 
շա րու նա կում էի սո վո րել դպրո ցում, Կար պի սը իր հօ րեղ բայր Ան տո նի այ գում 
օգ նում էր… Շի կա հեր, նի հար, կա նա չա չե այ, լուռ երե խայ էր Կար պի սը …Յե
տոյ Կար պի սի հա մար, ցա ւօք, շատ տխուր եղաւ: Մին չեւ հի մայ, երբ յի շում եմ, 
մար մինս փշա քաղ ւում է, աչ քերս լցւում են… Երբ 1980ական նե րին, այ սինքն` 
Սեպ տեմ բե րի 12ին, Ստամ բու լում բան տար կուած էի, Կար պի սը են թարկ ւում է 
թա ղա մա սի որոշ ան խո հեմ ու մո լա գար ան ձանց յար ձակ մա նը: Սրա մա սին 
խօ սե լիս, ան գամ գրե լիս՝ ամա չում եմ. բռնու թիւն կի րա ռե լով ու դա նա կա հա րե
լով սպա նել են Կար պի սին…»43: Իսկ Կար պի սի կրտսեր քոյ րը յե տոյ դեռ շատ 

42 Winter J., America and the Armenian Genocide of 1915, Cambridge, 2003, էջ 267:
43 Ջա ֆէր Սոլ գուն, «Ին չո՞ւ Է Նրա Անու նը Կար պիս, Ես Ին չո՞ւ Թուրք Չեմ» (http://www.star
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պի տի հար ցեր տար. «Հօ րեղ բա՛յր Ջա ֆէր, մենք ին չո՞ւ ենք հայ, ին չո՞ւ է Աս տուած 
մեզ հայ ստեղ ծել, մենք ին չո՞ւ թուրք չենք: Ո՞րն է մեր մեղ քը»:

Ո՞րն էր հա յե րի մեղ քը 1938ին, երբ Ֆրան սի ա կան ման դա տով Սի րի ա յի 
կազ մում գտնուող Ալեք սանդ րէ թի սան ջա կը Ֆրան սի ա յից ան ցաւ Թուր քի ա յին, 
անուա նուեց Հա թայ, եւ թուր քա կան զօր քերն ան մի ջա պէս սան ջակ մտնե լով՝ 
այն մաք րե ցին հա յե րից եւ արաբ ալե ւի նե րից: Մի ջա գետ քի ջրա յին պա շար նե
րը տնօ րի նե լու Թուր քի ա յի ցան կու թե ա նը44 հենց արաբ ալա ւի ներն ու հա յե՞րն 
էին սպառ նում:

Սան ջա կի հա յե րի մեծ մա սը, 1920ից փախ չե լով Կի լի կի ա յի տա րած քից, 
նոր էր փոր ձում կար գա ւո րել կե ան քը, բայց դա նրանց վի ճա կուած չէր: Ալեք
սանդ րէ թի Սան ջա կը, որի տա րած քը նախ կին Ան տի ո քի շրջանն էր կամ ներ
կա յիս Թուր քի ա յի Հա թայ նա հան գը՝ Սի րի ա յին մնա ցած Քե սա պի եւ շրջա կայ 
տա րած քի հետ մի ա սին, 1921ին ֆրանսթուր քա կան հա մա ձայ նագ րով մնա ցել 
էր Ֆրան սի ա կան ղե կա վար ման ներ քոյ՝ «Յա տուկ վար չա կան ռե ժի մով»: Մէկ 
տա րի անց, 1922ին այն որ պէս ֆե դե րա ցի ա յի մի ա ւոր մտաւ Սի րի ա կան պե տու
թիւն նե րի ֆե դե րա ցի ա յի մէջ, իսկ 1924ին, ֆե դե րա ցի ա յի վե րա ցու մով՝ Սի րի ա յի 
պե տու թե ան կազ մի մէջ, շա րու նա կե լով պահ պա նել «յա տուկ ռե ժի մով» կա ռա
վար ման կար գա վի ճա կը: Սան ջա կում պե տա կան լե զուի կար գա վի ճակ ու նէ ին 
ֆրան սե րէ նը, թուր քե րէ նը եւ արա բե րէ նը: 1937ին Սի րի ա յի նկատ մամբ Ֆրան
սի ա կան ման դա տի վե րաց ման նա խա պատ րաստ ման շրջա նում Թուր քի ան 
յայ տա րա րեց, որ Ալեք սանդ րէ թի սան ջա կի բնակ չու թե ան 40% թուր քեր են, եւ 
Ազ գե րի Լի գան, Մեծ Բրի տա նի ա յի ճնշում նե րի տակ, որո շեց սան ջա կը դարձ
նել թուրքֆրան սի ա կան յա մա տէղ հսկո ղու թե ան գօ տի եւ բնակ չու թե ան կար
ծի քի հան րա քուէ իրա կա նաց նել: Թուրքֆրան սի ա կան հա մա ձայ նու թե ամբ 
Ալեք սանդ րէ թի Սան ջա կը վե րա նուա նուեց Հա թա յի ինք նա վար պե տու թիւն եւ 
Թուր քի ան ան մի ջա պէս զօրք մտցրեց այն տէղ: Բո լո րին պարզ էր, որ Հա թայն 
ար դէն փաս տա ցի Թուր քի ա յի կազ մում է եւ մնում էր ձե ւա կան հան րա քուէ ով 
հաս տա տել իրո ղու թիւ նը: Քա նի որ նո րաս տեղծ Հա թայ պե տու թիւ նում թուր քե
րի թի ւը բնակ չուե ան ընդ հա նուր կազ մում ոչ թէ քա րոզ չա կան 40% էր, այլ առա
ւե լա գոյ նը մօտ 20% , պարզ էր նա եւ, թէ ինչ պէս պի տի իրա կա ցուէր հա րա քուէն, 
եւ անհ րա ժեշ տու թե ան դէպ քում ինչ դեր պի տի խա ղա յին թուր քա կան զօր քե րը:

Ալեք սանդ րէ թի սան ջա կում թուր քե րով առա ւել խիտ բնա կե ցուած հա
տուա ծը Ան տի ո քի գա ւա ռակն էր: 1938ին հրա տա րա կուած աշ խա տան քում 
Ֆրան սի ա ցի Paul du Véouն ներ կա յաց նում է 1931ի Ան տի ո քի գա ւա ռա կի էթ
նի կա կան պատ կե րը (Աղյո սակ Ա): Այս տէղ նե րա ռուած չեն Ալեք սանդ րէ թի 
սան ջա կի Քե սա պի գա ւա ռա կի, Սուէ տիա գա ւա ռա կի՝ այդ թւում Մու սա լե ռան 

gazete.com/acikgorus/onunadinedengarbisbennedenturkdegilim372783.htm ): Հա յե րէն 
թարգ ման ու թիւ նը՝ http://akunq.net/am/?p=11527; 2011/08/11 ):

44 Kalpakian Jack, Identity, Conflict and Cooperation in International River Systems, Ashgate Pub
lishing Ltd, Burlington, Vermont, 2004, էջ 130:
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գիւ ղե րի եւ Բէյ լա նի գա ւա ռա կի բնակ չու թիւ նը: Ինչ պէս տես նում ենք, Ան տի ո քի 
գա ւա ռա կում թուր քե րի թի ւը ցոյց է տրուած 27.295 մարդ՝ այդ գա ւա ռա կի ընդ
հա նուր բնակ չու թե ան՝ 80.354 մար դու 34.6 տո կո սը: Այս տէղ նրանց հետ փոքր 
գե րակշ ռու թե ամբ մրցակ ցում էին արաբ ալե ւի նե րը՝ 27.792 մարդ: 1931ին հա
յերն այս տէղ կազ մում էին ընդ հա նուր բնակ չու թե ան ըն դա մէ նը 9.8 տո կո սը45:

Աղյո սակ Ա.  
Ալեք սանդ րէ թի Սան ջա կի Ան տի ո քի  

գա ւա ռա կի բնակ չու թիւ նը 1931ին

Էթ նի կա կան ինք նու թիւն Թի ւը

Թուրք 27.295
Արաբ սուն նի 11.126
Արաբ ալա ւի 27.792
Քուրդ 111
Չեր քէզ 85
Իս րա յե լա ցի 168
Հայ 7.900
Կա թո լիկ 5.880
Ոչ Թուր քեր  53.059
Ամ բողջ բնակ չու թիւ նը 80.354 

80.360  – Հ. Խ.)

Սա կայն քա նի որ դե ռեւս յատ նի չէ, թէ այդ ժա մա նա կաշր ջա նում ով քեր 
էին «թուրք» անուա նող նե րը, նոյ նիսկ Ան տի ո քի գա ւա ռա կում այս 34.6 տո կոս 
կազ մող «թուրք»երի թի ւը խնդրա յա րոյց է: Ընդ հա նուր առ մամբ թուր քա կան 
ցան կու թիւն նե րին յար մա րե ցուած Ֆրան սի ա կան կա ռա վա րիչ նե րը Ալեք սանդ
րէ թի սան ջա կի բնակ չու թիւ նը հա շուար կում էին լե զուով՝ արա բա խօս ներ եւ 
թրքա խօս ներ: Ցան կե րում նրանք հա մա պա տաս խա նա բար ներ կա յաց ւում էին 
«թուր քեր» եւ «արաբ ներ»: Նոյն Ֆրան սի ա ցի հե ղի նակ Paul du Véouն 1936ի 
Ալեք սանդ րէ թի սան ջա կի բնակ չու թե ան կազ մը ներ կա յաց նե լիս գրում է եր կու 
մեծ խմբե րի մա սին՝ արա բե րէն խօ սող սուն նի ներ եւ ալա ւի ներ՝ 84.584 մարդ, 
թուր քե րէն խօ սող ներ՝ բո լո րը մի ա սին 85.242 բնա կիչ, ամ բողջ բնակ չու թիւ նը՝ 
169.826 մարդ: Ալեք սանդ րէ թի «թուր քե րէն խօ սող նե րը» ինք նու թե ամբ բազ
մազգ եւ բազ մակ րօն էին, ինչ պէս հե ղի նակն է ասում՝ «39.000 մարդ իրենց 
տար րերն էին աւե լաց նում «թրքա խօս խմբին», դրանք էին 4.891 քուրդ, 954 չեր
քէզ, 474 իս րա յէլ ցի, 28.857 հայ, 21.000՝ ուղ ղա փառ կամ հռո մէ ա կան քրիս տո նե
այ»46: Իրա կա նում «թրքա խօս ոչ թուր քե րի» ցան կում հե ղի նա կի թուար կուած 

45 Véou, Paul du, Le Désastre d’Alexandrette (1934  1938), Préface de Jérome et Jean Tharaud avec 
3 cartes, Editions Baudiniére, Paris, Փարիզ, 1938, էջ 42:

46 Անդ, էջ 41:



«…ՀԱՅ ԼԻՆԵԼԸ ՄԵՂԱԴՐԱՆՔԻ ՆՄԱՆ ՄԻ ԲԱՆ ԷՐ» 597

ազ գու թիւն նե րի թուա յին քա նա կա կան հան րա գու մա րը կազ մում է ոչ թէ 39 հա
զար, ինչ պէս հե ղի նակն է գրում, այլ 56.176 մարդ: Այս ցան կի հենց մի այն հա
յերն ու ուղ ղա փառ կամ հռո մէ ա կան քրիս տո նե ա նե րը մի ա սին 49.857 մարդ էին: 
Այ սինքն առ նուազն 56.176 մարդ <էին> իրենց տար րերն աւե լաց նում «թրքա
խօս խմբին»: Եթէ 1936ի «թրքա խօս նե րի» ընդ հա նուր 85.242 մար դուց հա նենք 
«թրքա խօս ոչ թուր քե րին»՝ 56.176ին, կը ստա նանք 29.066 թի ւը: Սա էր հա ւա նա
բար թուր քե րի թի ւը 1936ին Ալեք սանդ րէ թի սան ջա կում՝ ընդ հա նուր բնակ չու
թե ան 17.1 տո կո սը: Տա րօ րի նակ է, որ այս ցան կում բա ցա կա յում են սան ջա կում 
ապ րող թուրք մէն ալա ւի նե րը, հնա րա ւոր է, որ հենց նրանք են 29.066 թուր քե րի 
հիմ նա կան մա սը: Եւ, ինչ պէս Ան տի ո քի գա ւա ռա կի պատ կե րից (Աղյո սակ Ա) 
երե ւում է, նրան ցից 27.295ը ապ րում էր Ան տի ո քում, որից 978ը՝ Ալեք սանդ րէթ 
քա ղա քում: Քե սա պի եւ շրջա կա նե րի, Մու սա լե ռան գիւ ղե րում թուր քե րի/թուրք
մէն նե րի թիւն անն շան էր: Կրկին ըստ այս թուե րի, Ալեք սանդ րէ թում սուն նի եւ 
ալա վի արա բա խօս նե րը կազ մում էին ընդ հա նուր բնակ չու թե ան 22.9 տո կո սը:

1936ի Ֆրան սի ա կան կո մի սա րի ա տի տուե ալ նե րը զգա լի օ րէն տար բեր 
են: Որոշ տար բե րու թիւն ներ ու նէն նա եւ ինք նու թիւ նը ներ կա յաց նող էթ նա
կրօ նա կան անուն նե րը: Ըստ այս աղ բյո րի Ալեք սանդ րէ թի բնակ չու թե ան թի ւը 
220.000 էր, այդ թւում թուր քեր՝ 85.000, արա բա խօս ալա ւի ներ՝ 61.000, սուն նի 
արաբ ներ՝ 22.000, հա յեր՝ 24.200, մել կիտ նե րը, յոյ նե րը եւ այլ քրիս տո նե ա նե
րը՝ 17.600, չեր քէզ նե րը, հրե ա նե րը եւ քրդե րը մի ա սին՝ 8.80047: Միշտ հարց է, 
թէ էթ նի կա պէս ով քե՞ր էին ա՛յս աղ բյո րում 85.000 գրան ցուած «թուր քե րը»: Հա
ւա նա բար Paul du Véouի կող մից «թրքա խօս ներ» ասուա ծը: Տուե ալ դէպ քում 
են թադ րա բար ալա ւի թուրք մէն նէ րը, հա ւա նա բար թրքա խօս սուն նի եւ ալա ւի 
արաբ նե րը, թրքա խօս հա յե րը, յոյ նե րը, քրդե րը, չեր քէզ նե րը եւլն բո լո րը մի ա
սին: Որե ւէ կար ծիք չկայ, թէ թուր քա կան ինք նու թե ան կրող ներն այս ցան կե րում 
ինչ թիւ էին կազ մում, որով հե տեւ թուր քա կան ինք նու թիւ նը որոշ ւում էր թուր
քե րէն լե զուով եւ սուն նիզ մով, իսկ այս ցան կե րում թուրք մեն նէ րը սուն նի չէ ին, 
ալա ուի էին: Չափ ման մի ա ւո րը մնում էր թրքա խօ սու թիւ նը: Բո լոր դէպ քե րում 
այս աղ բյո րի «թուր քե րը»՝ «թրքա խօս նե րը» կազ մում էին ընդ հա նուր բնակ չու
թե ան 38.6 տո կո սը: Ըստ այս թուե րի ալա ւի եւ սուն նի արաբ նե րը կազ մում էին 
բնակ չու թե ան 38 տո կո սը, հա յե րը՝ մի այն 11 տո կո սը: Սա էր առա ւե լա գոյ նը, որ 
պաշ տօ նա պէս ձեռք էր բե րուել բո լոր տե սա կի բազ մա կի թուա յին աճ պա րա րու
թիւն նե րից յե տոյ:

Հաս կա նա լի է, որ թուե րով առա ւե լա գոյնս նուա զե ցուել էր հա յե րի թի
ւը: Չնա յած Ցե ղաս պա նու թե ան տա րի նե րին Ալեք սանդ րէ թի բնիկ հայ բնակ չու
թիւ նից քիչ մարդ էր մնա ցել, սա կայն Կի լի կի ա յի հայ բնակ չու թե ան ջար դե րից 
յե տոյ, յատ կա պէս 1923 – 24ին, Կի լի կի ա յից բա ւա կա նա չափ հա յեր էին փա խել/

47 Roberta Micallef. Hatay Joins the Motheռland. State Frontiers: Borders and Boundaries in the 
Middle East. Edited by Inga Brandell, I. B. Tauris, London, 2006. Էջ 141 – 159, յղուած էջը՝ 144:
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ներ գաղ թել Սի րիա, այդ թւում Ֆրան սի ա կան ման դա տի Ալեք սանդ րէ թի սան
ջակ: 1923ին Ալեք սանդ րէ թի Սան ջա կում կա յին, հա ւա նա բար, 17.800 հա յեր: 
Թուր քի ա յի Հան րա պե տու թե ան իշ խա նու թիւն նե րը Ֆրան սի ա ցի նե րից պա
հան ջում էին հա յե րի մի մա սին Թուր քի ա յի սահ ման նե րից հե ռաց նել առ նուազն 
60 կմ հե ռու, բայց Ջե բել Դրու զի ապս տամ բու թե ան պատ ճա ռով այս պա հան ջը 
չկա տա րուեց48: Փո խա րէ նը ֆրան սի ա ցի նե րը կա տա րե ցին թուր քա կան մյոս 
կամ քը՝ բո լոր հա յե րին, արաբ նե րի մեծ մա սի հետ, հե ռաց րին պե տա կան պաշ
տօն նե րից, յատ կա պէս ոս տի կա նա կան եւ ժան դար մա կան ծա ռա յու թիւն նե
րից49: Կի լի կի ա յից փախս տա կան հա յերն, այ նուա մէ նայ նիւ, շա րու նա կում էին 
Ալեք սանդ րէ թի սան ջակ տե ղա փո խուել: Ֆրան սի ա կան իշ խա նու թիւն նե րը չէ ին 
կա րող ար գե լել իրենց կող մից Կի լի կի ա յում լքուած եւ ջար դե րի են թար կուած 
հա յե րի տե ղա փո խու թիւ նը, եւ նրանց թիւն աւե լա նում էր: Մի այն Ալեք սանդ
րէթ քա ղա քում 1924ից 1934ն ըն կած ժա մա նա կաշր ջա նում Հայ առա քե լա կան
նե րի թիւն աւե լա ցել էր 4.700ով, նախ կին 1.175ի հետ մի ա սին կազ մե լով 5.875 
մարդ (տես աղյո սակ Բ): Տա րածքն ու սում նա սի րող Յա կոբ Չո լա քե ա նը գրում 
է, որ «1922ին, Կի լի կան պար պու մին հե տե ւան քով մեծ թի ւով հա յեր կը հաս տա
տուին Աղեք սանդ րէթ եւ Գը րըգ խան քա ղաք նե րուն մէջ: Գը րըգ խա նին մօ տիկ 
կը հիմ նուին Սո վուգ Սու եւ Չա թալ Թէ փէ գիւ ղե րը՝ նո րեկ գաղ թա կան նե րուն 
հա մար»50:

Ըստ հե տա զօ տող Ա. Բայ րա մե ա նի հա ւա քած նիւ թե րի, 1937ին Ալեք
սանդ րէ թի Սան ջա կում, նե րա ռե ալ Քե սա պը իր շրջա կա նե րով, Ան տի ո քի գա
ւա ռա կը (կա զա) եւ Մու սա լե ռան հայ կա կան գիւ ղե րը, տե ղաբ նիկ եւ ներ գաղ թե
ալ հա յե րը մի ա սին 43.000 էին51:

Ալեք սանդ րէ թի Կա դաստ րի եւ Բա րե փո խում նե րի բա ժին նե րի Հա սա րա
կա կան/վար չա կան աշ խա տող նե րի կող մից 1934ին կազ մուել է Ալեք սանդ րէ թի 
սան ջա կի կենտ րո նի՝ Բէյ լա նի գա ւա ռա կում գտնուող Ալեք սանդ րէթ քա ղա քի եւ 
Ան տի ո քի կա զա յի՝ գա ւա ռա կի բնակ չու թե ան կազ մի ցան կե րը՝ քա նա կա կան 
թուե րով: Կա դաստ րի տուե ալ նե րով Ֆրան սի ա կան ման դա տի տակ գտնուող 
4.805 քա ռա կու սի կմ տա րած քում 1934ին կար 197.548 մարդ: Ցան կի Ալեք սանդ
րէթ քա ղա քի հա տուա ծը շատ ու շագ րաւ է եւ ըստ ազ գու թիւն նե րի ներ կա յաց
նում է բնակ չու թյան «ավ տոխ տոն»՝ տե ղաբ նիկ հա տուա ծը (պէտք է են թադ
րել՝ մին չեւ 1924ի ապ րող նե րը) եւ ներ գաղ թող նե րին, ամ բող ջաց նե լով կոնկ րետ 
1934ի պատ կե րը, որով կա րե լի է հե տե ւել տաս տա րի նե րի բնակ չու թե ան կազ մի 

48 Թո փու զյան  Հ. Խ. Սի րի ա յի եւ Լի բա նա նի հայ կա կան գաղ թօ ջախ նե րի պատ մու թյուն 
(1841 – 1946), Ե., 1986, էջ 170:

49 Անդ, էջ 145:
50 Չո լա քե ան Յա կոբ, Ան տի ո քի մեր ձա կայ Ռու ճի հո վի տի հա յե րը, Ան թի լի աս, 2006, էջ 82:
51 Բայ րա մյան Ա. Ա., Ալեք սանդ րե տի Սան ջա քի իրա վա կան ստա տու սը եւ քա ղա քա կան 

խմբա վո րում նե րը (1920 –1930ական թվա կան ներ). ՀՍՍՌ ԳԱ Տե ղե կա գիր հա սա րա կա
կան գի տու թյուն նե րի, 1964, № 12, էջ 29 (http://basss.asjoa.am/2562/):
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փո փո խու թիւն նե րին: Ըստ այս ցան կի Ալեք սանդ րէթ քա ղա քի պատ կե րը հե տե
ւե ալն էր.

Աղյո սակ Բ. 
Ալեք սանդ րէթ քա ղա քի էթ նի կա կան կազ մը  

1934ին ըստ պաշ տօ նա կան տուե ալ նե րի 52

Էթ նալե զուա կան եւ 
կրօնա կան ինք նու թիւն Ներ գաղ թե ալ Տե ղաբ նիկ Ըն դա մէ նը

Հայ առա քե լա կան 4.700 1.175 5.875
Հայ կա թո լիկ 114 32 146
Յոյն օր թո դոքս 555 1.928 2.483
Յոյն կա թո լիկ 11 155 167
Լա տին 140 33 173
Մա րո նի  – 169 169
Բո ղո քա կան 55 53 108
Սու րի ա նի (ասո րի) 32 81 113
Քաղ դէ ա ցի 13 157 170
Իս րա յէ լա ցի  – 96 96
Արաբ ալա ւի  – 2276 2.276
Արաբ սուն նի 30 273 303
Թուրք 12 966 978
Ըն դա մէ նը 5.673 7.384 13.057

Ինչ պէս տես նում ենք, 1934ին Ալեք սանդ րէթ քա ղա քում ներ գաղ թե ալ հա
յե րի թի ւը (4.700) տաս տա րի նե րի ըն թաց քում չորս ան գամ աւե լա ցել էր բնիկ նե
րից (1.175): Ու րիշ ոչ մի ազ գու թե ան ներ կա յա ցու ցիչ այդ պի սի քա նա կա կան աճ 
չի գրան ցել: Ճիշտ է, «լա տին» անուա նած խմբի ներ գաղ թե ալ նե րը (140 մարդ) 
նոյն պէս 4 ան գամ գե րա զան ցել են տե ղաբ նիկ նե րին (33 մարդ), բայց բա ցար
ձակ թուե րով նրանք 1934ին Ալեք սանդ րէ թում անն շան ներ կա յու թիւն էին (173 
մարդ): Այդ նոյն ըն թաց քում Ալեք սանդ րէթ քա ղա քում թուր քե րի թի ւը ներ գաղ
թե ալ նե րի հա շուին աւե լա ցել էր մի այն 12 մար դով, ամէ նայն հա ւա նա կու նու թե
ամբ՝ Թուր քի ա յի Հան րա պե տու թե ան կող մից վար չա կան աշ խա տան քի ու ղար
կուե լով Ֆրան սի ա կան Ման դա տի տակ գտնուող տա րած քի իշ խա նու թիւ նում, 
եւ գու մա րուել մինչ այդ քա ղա քում ապ րող 966 թուր քե րին: Ալեք սանդ րէ թում 
առա քե լա կան եւ կա թո լիկ հա յե րը մի ա սին 6.021 մարդ էին եւ 11 ազ գու թիւն ներ 
ու նե ցող քա ղա քի ընդ հա նուր բնակ չու թե ան 46.1 տո կո սը: Երկ րորդ տե ղում օր
թո դոքս եւ կա թո լիկ յոյ ներն էին՝ 2.650 մարդ, 20.2 տո կո սը, եր րորդ տե ղում՝ 
սուն նի եւ ալա ւի արաբ նե րը, 2.579 մարդ՝ 19.7 տո կո սը: Թուր քե րը՝ 978 մարդ, 
կազ մում էին քա ղա քի ընդ հա նուր բնակ չու թե ան մի այն 7.4 տո կո սը:

52 Véou, Paul du, Le Désastre d’Alexandrette (1934  1938), Préface de Jérome et Jean Tharaud avec 
3 cartes, Editions Baudiniére, Paris, 1938, էջ 42:
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Թուր քա կան Milliet թեր թի 1931ի Յու լի սի 29ի հա մա րում զայ րա ցած 
տե ղե կու թիւն է տպագր ւում, որ Ֆրան սի ան 20.000 ակր «թուր քա կան հող» է 
տա լիս Սի րի ա յի հա յե րին: «Սի րի ա յի հա յե րը» տուե ալ դէպ քում Կի լի կի ա յից 
փախս տա կան հա յերն էին: Թուր քե րին զայ րաց րել էր այն փաս տը, որ ֆրան
սի ա ցի նե րը 1931ին որո շում էին ըն դու նել Կի լի կի ա յի հայ փախս տա կան նե րի 
հա մար Ան տի ո քում կա ցա րան նե րի կա ռու ցու մը շա րու նա կել: «Հա յե րը կազ մում 
էին երեք խումբ, — գրում է ֆրան սի ա ցի հե ղի նա կը: Ամէ նա կա րե ւո րը Կի լի կի ա
յի փախս տա կան նե րից կազ մուածն էր, որոնց մենք [ֆրան սի ա ցի նե րը] անուա
նում ենք Ան տի ո քի եւ Ալեք սանդ րէ թի: Սրանք Սան ջա կում հա զիւ քսան տա
րի են: Նրանց մենք մշտա կան կա ցա րան ներ խոս տա ցանք եւ կա ռու ցե ցինք: 
Ալեք սանդ րէ թում մենք մե ծաց րինք ճա նա պար հը քա ղա քին կա պող նախ կին 
գիւ ղը, բայց շա տե րը հա ւաք ւում էին իրենց քա հա նա նե րի շուր ջը եւ հո ղա գործ 
մնա ցին: Սրանք իրենց շէ նե րը մի աց րին Ամո կի հար թա վայ րից հա րաւարե ւելք 
գտնուող չեր քէզ նե րի գիւ ղե րին»53: Տա րածքն ու սում նա սի րող հայ հե ղի նակ Յա
կոբ Չո լա քե ա նը նոյն պէս գրում է, որ «Աւե լի մեծ թի ւով գաղ թա կան ներ կու գան 
հաս տա տուե լու Աղեք սանդ րէթ, Ան տի ոք եւ Լա թա քիա, շրջա նի մեծ քա ղաք նե
րը... Վե րաբ նա կեց ման ջան քե րը որոշ յա ջո ղու թիւն կ’ու նէ նան Ամը գի դաշ տին 
մէջ, Ան տի ո քի եւ Պէյ լա նի մի ջեւ», եւ հիմ նա կա նում բնա կու թիւն էին հաս տա
տում հա յե րի նախ կին բնա կա վայ րե րում54: Սա նշա նա կում է, որ 1936ի ֆրան
սի ա կան աղ բյոր նե րիի հա յե րի 28.857 կամ 24.200 թի ւը հա վա նա բար Ան տի ո
քում էր, քա նի որ 1937ին ըստ հայ հե ղի նակ Ա. Բայ րա մե ա նի, հա յե րի թի ւը ողջ 
Ալեք սանդ րէ թի սան ջա կում՝ Ան տի ո քում, Մու սա լե ռում եւ Քե սա պում մի ա սին 
հաս նում էր 43.000 մար դու: Մյոս կող մից, թուե րի այս մեծ տար բե րու թիւ նը պայ
մա նա ւո րուած է նրա նով, որ ֆրան սի ա ցի նե րը, ինչ պէս ասուեց, առաջ նորդ ւում 
էին պաշ տօ նա կան տուե ալ նե րով, իսկ պաշ տօ նա կան տուե ալ նե րը կազմ ւում 
էին լե զուով՝ «արա բա խօս» կամ «թրքա խօս»» (փախս տա կան հա յե րի զգա լի 
մասն իս կա պէս թրքա խօս էր եւ «հա մալ րում» էր «թուր քե րի» թի ւը) եւ կրօ նով 
(կա թո լիկ հա յե րը «հա մալ րում» էին «կա թո լիկ նե րի» կամ «այլ քրիս տո նե ա նե
րի» թի ւը), ինչ պէս նա եւ, մեծ հա ւա նա կա նու թե ամբ, Ֆրան սի ա ցի նե րը խօ սում 
են մի այն փախս տա կան հա յե րի մա սին՝ չհա շուե լով Քե սա պի եւ շրջա կա նե րի, 
Մու սա լե ռան հայ կա կան գիւ ղե րի բնակ չու թիւ նը, իսկ հայ հե ղի նա կը հաշ ւում է 
ողջ Ալեք սանդ րէ թի հա յե րին ազ գա յին՝ էթ նի կա կան պատ կա նե լու թե ամբ:

Կոյ րին էլ պարզ է, որ Կի լի կա յից փախս տա կան Հա յե րի կու տա կու մը 
Ալեք սանդ րէ թում գրգռում էր Թուր քի ա յի Հան րա պե տու թիւ նը հա յա տե ա ցու թե
ան վրայ կա ռու ցող Մուս տա ֆա Քե մա լին եւ նրա ղե կա վա րած կա ռա վա րու թե
ա նը: Բա ցի այդ, նրանք պար զա պէս հա յեր չէ ին, նրանք մա սամբ իրենց հայ րե
նի քում էին (տե ղաբ նիկ նե րը), մա սամբ՝ հայ րե նի քին շատ մօտ հաս տա տուած 

53 Véou, Paul du, Le Désastre d’Alexandrette, էջ 44: 
54 Չո լա քե ան Յա կոբ, Ան տի ո քի մեր ձա կայ Ռու ճի հո վի տի հա յե րը, Ան թի լի աս, 2006, էջ 161:
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փախս տա կան ներ: Քե մա լը նրանց ներ կա յաց նում էր որ պէս պո տեն ցի ալ վրի
ժա ռու ներ: «Ինչ պէ՞ս ազա տուել այդ նոր փոր ձան քից»ը ու նէր փոր ձա ռու թիւն 
ան ցած պա տաս խան՝ վա խեց նել, վռնդել, ստի պել տե ղա փո խուել: Գոր ծի է 
անց նում թուր քա կան իշ խա նու թե ան մե նաշ նոր հը հան դի սա ցող «տե ղե կատ ւու
թիւ նը»: Թուր քի ա յում «Գրե թէ բո լոր թեր թե րը իրենց առա ջին էջերն կը տրա
մադ րեն այն լու րին, որ Հա թա յի հայ տար րին կող մէ կը կա տա րուին կո տո րած՝ 
հան դէպ թուր քե րուն, որուն պատ ճա ռաւ պօլ սա հա յերն ծանր ճնշման կ’են թար
կուին: Երբ 1939 Յու նի սին, Թուր քի ոյ եւ Ֆրան սա յի մի ջեւ ստո րագ րուող պայ
մա նագ րով Հա թա յը կը մի ա նայ Թուր քի ոյ, Մես րոպ Նա րո յե ան Պատ րի արք 
կ’ար տա յայ տուի, թէ Թուր քի ոյ հա յե րը ու րա խու թե ամբ կ’ող ջու նէն այս մի ա ցու
մը, ինչ պէս նա եւ Հա թա յի հա յե րը Պատ րի ար քա րան ու ղար կուած հե ռագ րով կը 
յայտ նեն իրենց խոր երախ տիքն ու հա ւա տար մու թիւ նը՝ Թուր քի ոյ Հան րա պե
տա կան կա ռա վա րու թե ան, ազ գա յին պետ Իս մէթ Ինէ օ նի ւի եւ հա մայն թուրք 
ազ գին: Բայց հա կա ռակ Նա րո յե ան Պատ րի ար քի այս ար տա յայ տու թե ան, յա
ջորդ օրուան «Սօն Թէլկ րաֆ» օրա թեր թը կը գրէ, թէ Հա թա յի հա յե րը մե ծա
մաս նու թե ամբ կ’անց նին Սու րիա»55: Սրանց մի մա սը Մու սա լե ռան այն հա յերն 
էին, որոնց ինք նա պաշտ պա նու թե ան մա սին Ֆրանց Վեր ֆե լի գրած «Մու սա 
Լե ռան Քա ռա սուն Օրը» գրքի հրա տա րա կու թիւ նը երեք տա րի առաջ այն քան 
կրքեր էր բոր բո քել Թուր քի ա յում, որ պօլ սա հա յե րը հար կադ րուած էին եղել 
բարձ րա գոչ դա տա պար տում նե րով հան դէս գալ «խեղճ թուր քե րին ամ բաս
տա նող հրե այ գրո ղի» հաս ցէ ին: Մյոս նե րը Որոն դէ սի հով տում՝ Քե սա պում եւ 
շրջա կա նե րում դա րեր ի վեր ապ րող հա յերն էին եւ Ան տի ո քում կու տա կուած 
փախս տա կան կի լի կա հա յե րը: Ցե ղաս պա նու թիւ նից յե տոյ Սի րի ա յի կազ մում 
այդ հա յե րը որե ւէ անյար մա րու թիւն իրենց հետ մի ա սին ապ րող այ լազ գի նե
րին չէ ին պատ ճա ռել, հի մայ, Թուր քի ա յին մի ա նա լու պա հի՞ն է, որ «Հա թա յի հայ 
տար րին կող մէ կը կա տա րուին կո տո րած՝ հան դէպ թուր քե րուն»: Այն դէպ քում, 
երբ իշ խա նու թիւ նը թուր քե րի ձեռ քին էր: Թւում է, որ Թուր քի ա յում ոչ մի ող ջա
միտ մարդ չէր կա րող դրան հա ւա տալ: Բայց «հա ւա տում» էին եւ պօլ սա հա յերն 
էլ շտա պում են «երախ տիք ու հա ւա տար մու թիւն ար տա յայ տել հա մայն թուրք 
ազ գին»: «Հա ւա տում» էին նա եւ այն պատ ճա ռով, որ Ալեք սանդ րէ թի սան ջա կը 
Թուր քի ա յին վե րակ ցե լու թուր քա կան հայ րե նա սի րու թիւ նը «պայ քա րի եւ յաղ
թա նա կի» ներշն չանք նե րի կա րիք ու նէր, որով հե տեւ նոր կեղ ծիք նե րով պի տի 
անց նէր: Հա թա յի Հան րա պե տու թիւ նում պի տի հան րա քուէ իրա կա նա ցուէր, 
իսկ թուր քերն այն տէղ չա փա զանց քիչ էին: Սուն նի արաբ նե րը «սուն նի մահ
մե դա կան եղ բայր ներ» էին եւ աշ խար հը «կա րող էր հա ւա տալ» նրանց սուն նի 
մահ մե դա կան հա ւա քա կան մեն քի «բաղ ձան քին», թուրք մեն նէրն ալա ւի էին, 

55 Մի րօղ լու Ար մա ւե նի: Ազ գա յին փոք րա մաս նու թիւն նե րը Թուր քի ոյ Հան րա պե տու թե ան 
1923 – 1939 թուա կան նե րուն (մաս II). Լրա բեր Հա սա րա կա կան Գի տու թիւն նե րի, 2010, 
№ 1 – 2. ISSN 0320 – 8117, էջ 78, – http://lraber.asjoa.am/633/1/201012__68_.pdf (Մի րօղ լու Ար 
մա ւե նին յղում է Okutan M. Caatay, Tek Parti Doneminde Az1nl1k Politikalar1, էջ 268 – 270):
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բայց թուրք էին եւ նոյն կերպ աշ խար հը կը ձե ւաց նէր, թէ հա ւա տում է ալա
ւի ա կան թուրք մէ նաարա բա կան «թուր քա կան» հա ւա քա կա նու թե ա նը: Բայց 
ինչ պե՞ս աշ խար հին ներ կա յաց նել, որ կրկնա կի կո տո րած նե րի են թար կուած 
ու հենց այդ պա հին հե տապն դուող հա յե րը քուե րա կում են սան ջա կը Թուր քի
ա յին մի աց նե լու օգ տին: Ար դիւն քում Ֆրան սի ա կան լուռ հա մա ձայ նու թե ամբ 
Ալեք սանդ րէ թի սան ջա կի բնակ չու թե ան հան րա քուէ ին մաս նա կից նե րի կազ մը 
ներ կա յա ցուեց շատ կեղ ծուած էթ նակ րօ նա կան հա մա մաս նու թե ամբ՝ «թուր քա
կան մի աս նու թիւն»  –  35.847 մարդ, «ալա ւի ա կան մի աս նու թիւն»  –  11.319 մարդ, 
հայ կա կան հա մայնք  –  5.504 մարդ, «սուն նի արա բա կան մի աս նու թիւն»  –  1.845 
մարդ, ուղ ղա փառ յու նա կան հա մայնք  –  2.098 մարդ, մյոս նե րը բո լոը մի ա սին  –  
359 մարդ: Հե տա զօ տող նե րը գրում են, որ այ լազ գի նե րը իրենց ու նե ցուած քը 
եւ ըն տա նիք նե րը պաշտ պա նե լու, կո րուստ նե րի եւ հա լա ծանք նե րի տագ նա պից 
ամէն ինչ անում էին «թուր քա կան հա մայն քում» գրան ցուե լու եւ «թուր քա կան 
հա մակ րան քի» ցու ցադ րու թիւ նը չու շաց նե լու հա մար56: Նրանք այլ ելք չու նէ ին, 
Ֆրան սի ա ցի նե րը գնում էին, իսկ իրենք մնում էին թուր քա կան իշ խա նու թիւն նե
րի, բայց յատ կա պէս զօր քի դէմ մէն մե նակ: Հա թա յի բնակ չու թիւ նը թուր քա կան 
սպառ նա լիք նե րով «խան դա վա ռու թե ամբ քուէ ար կեց» Թուր քի ա յին մի ա նա
լու օգ տին: Իսկ հա յե րը... նրանց, իհար կէ, դուրս մղե ցին: «Հա թա յի հա յե րին» 
չօգ նեց Պատ րի ար քա րան ու ղար կուած հե ռա գի րը, որով նրանք յայտ նում էին 
«իրենց խոր երախ տիքն ու հա ւա տար մու թիւ նը՝ Թուր քի ոյ Հան րա պե տա կան 
կա ռա վա րու թե ան, ազ գա յին պետ Իս մէթ Ինէ օ նի ւի եւ հա մայն թուրք ազ գին»: 
Թուր քա կան իշ խա նու թիւն նե րի կող մից նրանք ար դէն «հա մայն թուրք ազ գին» 
թշնա մի էին յայ տա րա րուած, իսկ թուր քա կան զօր քի ներ կա յու թիւնն ար դէն բա
ւա կան պի տի լի նէր հա յե րի հե ռա նա լու հա մար: Մի այն Քե սա պին եւ շրջա կայ 
հայ կա կան, արա բա ցած եւ արա բա կան գիւ ղե րին եր կար տա րի նե րի պայ քա
րից յե տոյ յա ջո ղուեց մնալ Սի րի ա յի կազ մում եւ, որ քան էլ Թուր քի ա յի հա մար 
ան ցա նա կա լի չէ, եր բե ւէ որե ւէ ազ գա մի ջե ան առ ճա կա տում չու նե ցան:

Ան շուշտ թուրք հա սա րա կու թե ան վար ժուած ական ջին հա ճե լի էր հեր
թա կան ան գամ լսել «հա յե րի սպառ նա լիք նե րի» մա սին: Որով հե տեւ ողջ հա սա
րա կա կան ճար տա րա պե տու թե ան ըն թաց քը կեղ ծի քի, ստի եւ այ լա տե ա ցու թե
ան վրայ էր կա ռու ցուած, հա սա րա կու թե ան յա րա բե րու թիւն նե րի առանց քում 
դրուած էր իշ խա նու թիւն նե րի յու շու մին ան վե րա պահ հնա զան դու թիւն եւ որով
հե տեւ մի մա սին «պա տուի րուած» էր «հա ւա տալ», մյոս մա սին՝ «ու րա խա նալ» 
եւ «երախ տա պարտ լի նել»: Մի ա ժա մա նակ լաւ առիթ էր հա յե րին ատե լու հա
սա րա կա կան պա տուէ րը յի շեց նե լու: Քե մա լա կան թուր քա կան հա սա րա կու թիւ
նը դաս տի ա րակ ւում էր այն ըմբռ նու մով, որ հա յե րի առա ջին մեղ քը հայ ծնուելն 
էր, երկ րորդ մեղ քը՝ սպա նուած չլի նե լը, եր րորդ մեղ քը՝ ծնուե լուց ու չսպա նուե
լուց յե տոյ էլ Թուր քի ա յում ապ րե լը, եւ վեր ջա պէս՝ շա րու նա կել հայ մնա լը: Այդ 
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հա սա րա կու թե ա նը շա րու նա կում էին ներշն չել, որ հա յի գո յու թիւնն ինք նին 
սպառ նա լիք է Թուր քի ա յի եւ թուր քի հա մար: Տար բեր ձե ւե րով ասուած/ասուող 
այս «հաս տա տու մը», որե ւէ կող մից որե ւէ մերժ ման չհան դի պե լով, վե րա պա
հու թե ան են թար կող կար ծի քի իս պառ բա ցա կա յո թե ան պայ ման նե րում (լրա
տուու թե ան կամ կար ծի քի իրա ւուն քի մե նա տէ րը իշ խա նու թիւնն էր), հնա րա ւոր 
է, ար դէն իս կա պէս վե րա ճում էր հան րա յին հա մոզ մուն քի:

Ան ցե ա լը ներ կա յին կա պող «ժո ղովր դա կան/հան րա յին յի շո ղու թե ան» 
ձե ւա ւոր ման վրայ ազ դե լու շատ տար բե րակ ներ կան: Դրանք սնու ցող աղ բյոր
նե րից մէկն, օրի նակ, «պատ մա կան դէպ քի» գաղտ նի ու թիւնն է: Օրի նակ, 1949ի 
Յու նի սի 14ի գի շե րը, ստա լի նե ան դե պոր տա ցի ա նե րի շրջա նակ նե րում, Հա յաս
տա նից Սի բիր է աք սո րուել շուրջ 13.000 մարդ: Գոր ծո ղու թիւ նը կա տա րուել է 
շատ գաղտ նի, առա ւօ տե ան աք սո րե ալ ներն ար դէն ճա նա պար հին էին: Բայց 
մին չեւ այ սօր Հա յաս տա նում շա տե րը «հաս տատ գի տեն», որ ար տաք սուել է 
100.000 մարդ: Քա նի որ ստա լի նյան ռեպ րե սի ա նե րի շրջա նում 100.000 մարդ
կանց աք սոր նե րը զար մա նա լի չէ ին, բայց դրանց մա սին խօ սել չէր կա րե լի, 
«հա սա րա կա կան յի շո ղու թիւնն» իր ներ քին լսա րա նում ու նե ցել է «ինք նու րոյն 
կա րի ե րա», որին պաշ տօ նա կան կամ փաս տաթղ թա յին առար կու թիւն ներ չէ ին 
կա րող լի նել, քա նի որ խնդրին բարձ րա ձայն անդ րա դառ նա լու քա ղա քա կան 
ար գելք կար: Ու րեմն «հա սա րա կա կան յի շո ղու թիւնն» էլ այդ աք սո րուած նե րի 
թուե րը «խմբագ րելսրբագ րել» է երե ւոյթ նե րի ըն թաց քի մա սին իր իմա ցու թե
ամբ եւ պատ կե րա ցում նե րով:

Թուր քա կան հա սա րա կու թիւ նը հա յե րի մա սին ժո ղովր դա կան կո լեկ
տիւ իմա ցու թե ան փնտրտու քի կա րիք չու նէր՝ իշ խա նու թիւն նե րը նրան լի ու լի 
սնու ցում էր «դա ւա ճան, արիւ նար բու» հա յե րի մա սին պատ րաս տի «գի տե լի
քով», որի դէմ առար կող ներ չկա յին: Նոյ նիսկ թուր քա կան իշ խա նու թիւն նե րի 
դէմ ըմ բոս տա ցած քրդերն էին լռում, նախ՝ սե փա կան յան ցակ ցու թե ան մա սին 
չխօ սե լու հա մար, երկ րորդ՝ նրանք կա րող էին խօ սել մի մե անց հետ, ոչ թէ թուր
քե րի/թրքա ցած նե րի հետ: Իսկ թրքա ցած քրդե րը պի տի լռէ ին որ պէս քուրդ, եւ 
խօ սէ ին՝ որ պէս թուրք: Թրքա ցած քրդե րը «դա ւա ճա նել էին» քրդա կան ինք նու
թե անն ու «քրդա կան հար ցին», եւ դեռ այն քան չէ ին թրքա ցել, որ իւ րա յին լի նէ
ին թուր քե րի մէջ: Իւ րա յին դառ նա լու հա մար նրանք պի տի «կրկնա կի թուրք», 
«թուր քից աւե լի թուրք» լի նէ ին, այ սինքն՝ բարձ րա ձայ նէ ին թուր քե րի հա մար 
լսե լի/ըն դու նե լի/հա ճե լի «իրո ղու թիւն նե րի» մա սին, խօ սէ ին «թուր քե րէն մտա
ծո ղու թե ամբ»: Ար դիւն քում «հա յե րի ջար դե րի» թե ման հա յե րի ջար դե րից քսան 
տա րի յե տոյ գլխի վայր շրջուել ու դար ձել էր հա յե րի կող մից իրա կա նա ցուած եւ 
իրա կա նա ցուող «թուր քե րի ջար դեր»ի թե մա: Դրան նպաս տում էին նա եւ պօլ
սա հա յե րի՝ բո լոր ծանր իրա վի ճակ նե րում «հա մայն թուրք ազ գին երախ տի քի 
ու հա ւա տար մու թե ան» հա ւաս տի ա ցում նե րը եւ «թուր քե րին ամ բաս տա նող նե
րին» դի ւա նա գի տա կան դա տա պար տում նե րը, որոնք լայ նօ րէն տի րա ժա ւոր
ւում էին թեր թե րում, կար դաց ւում ու ներ կա յաց ւում «ժո ղովր դա կան տնե րում», 
քննարկ ւում հա ւաք նե րում, որոնց առանց քա յին թե մա նե րից մէ կը «Քե մա լի կող
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մից հայ րե նի քի ազա տագ րումն էր»: Իսկ հայ րե նիքն «ազա տագ րուել էր իմ պե
րի ա լիստ նե րից, հա յե րից, յոյ նե րից»:

Յի րա ւի, այդ հա սա րա կու թիւ նում հայ կա կան ծա գու մը հա ւա սար էր մեղ
քի: «Քա նի որ հա յե րի դէմ քա րոզ չու թիւ նը մեր երկ րում շատ էր, հայ լի նե լը 
մե ղադ րան քի նման մի բան էր, ըն տա նիք նե րում առ հա սա րակ աշ խա տում էին 
այդ բա նը թաքց նել: …հայ կա կան ծա գու մը դե ռեւս շա տե րի հա մար է անար
գանք: Մեր հայ կա կան ինք նու թիւ նը, եթէ մեզ ներ կա յա ցուել է, միշտ որ պէս 
վատ բան է ներ կա յա ցուել, միշտ այդ մա սին թա քուն է խօ սուել: Դա պե տու
թե ան քա ղա քա կա նու թիւնն է եղել: Քրդա կան գոր ծո ղու թիւն նե րը պե տու թե
ան կող մից միշտ որա կուել են հա յե րի դրդում, միշտ մատ նան շուել է դրան ցում 
հայ կա կան մաս նակ ցու թիւ նը, եթէ մի վատ բան է եղել` հայ կա կան հետք են 
փնտրել: Պե տու թե ան այդ մօ տե ցու մը կա յուն հա սա րա կա կան կար ծիք է ձե ւա
ւո րել: Դա պատ ճառ նե րից մէկն է, որ մար դիկ ջա նա ցել են խոր թա ղել իրենց 
հայ կա կան ար մատ նե րը, եւ այ սօր իմ կար ծի քով շա տե րը նոյ նիսկ այդ մա սին 
ուղ ղա կի չգի տեն:… Քրդերն (նկա տի ու նի քրդա ցած կամ քուրդ ներ կա յա ցող 
հա յե րին եւ նրանց ժա ռագ նե րին – Հ. Խ.) աւե լի շատ են պատ մում, քան թուր
քե րը (նկա տի ու նի թրքա ցած կամ թուրք ներ կա յա ցող հա յե րին եւ նրանց ժա
ռագ նե րին – Հ. Խ.): Թուր քերն առ հա սա րակ չեն սի րում խօ սել իրենց հայ կա կան 
ծագ ման մա սին»՝ պատ մում էր հայ տատ ու նե ցած դպրո ցի մի ու սու ցիչ 2012ին57:

Սա սու նի Բի մէր գիւ ղում 50ական նե րին ծնուած եղ բայր նե րը պատ մում 
են. «Միշտ մա հու վախ մնա ցեր է, էն վախտ միշտ կը զգաս, որ կա րան մի օր քեզ 
սպա նեն: [Ոչ ոք չէր ասում, որ հար կա ւոր է վա խե նալ], բայց ծնող նե րը իրա րու 
մէ ջը կը խօ սէ ին, մենք սա կը հասկ նա յինք, որ վտան գա ւոր էր: Եւ ստի պուած 
ենք միշտ մէ կուն բան նուի րենք, որ մե զի չսպա նեն, մյո սի բան նուի րենք, մյո սի 
ճա շու տանք, մյո սին հիւ րա սի րենք, որ մի խնդիր չու նէ նանք, եւ ասի կա իրեն 
ազ դե ցու թիւ նը ըրեր է, որ ասանկ է: Մենք ասի կա սով րանք:…Մենք ապ րում 
ենք իբ րեւ երկ րորդ դա սա րա նի [դա սա կար գի] ժո ղո վուրդ, երե ւում էր ասի կա: 
Ծնուած պա հից մենք գի տենք` թուր քե րը կա րան ազատ օրե րուն ինչ ու զէ ին 
անէ ին, եւ եթէ մենք պէտք է իրենց հետ խնդիր ու նէ նա յինք, մեր խնդի րը կա
րե ւոր չէր, կա րե ւո րը իրենց ապա հո վու թիւնն էր, իրենց կող մից էր բո լոր կա ռա
վա րու թիւ նը: Ասի կա միշտ իմա ցել ենք: Մեր գիւ ղին մէ ջը թուրք չի կար, երե խայ 
ժա մա նակ մենք անոնց չի տե սանք, բայց ըն տա նի քէն ալ կու գար, եւ բո լոր 
հա յե րը իրենց անանկ կը պա հէ ին, որ առիթ չի տան թուր քին: Ասի կա ման կու
թիւ նից եկաւ եւ բո լորս գի տէ ինք: Մեր բո լոր հա րե ւան նե րը գի տէ ին, որ մենք 
հայ ենք, եւ մե զի բո լոր հա յե րուն կե ա ւուր բա ռը կ’ըսէ ին: Կե ա ւուր կ’ըսես նէ` 
հայ է: Մեր գիւ ղե րը քուր դեր ապ րում էին, քուր դե րը հայ չէ ին օգ տա գոր ծում, 
ֆը լա կ’ըսէ ին: Մենք մե զի «հայ» կ’ըսէ ինք, իրենք «կե ա ւուր», «ֆը լա» կ’ըսէ ին, 
եւ մենք փոք րուց գի տէ ինք, որ ատի կա վի րա ւո րա կան է: Բայց իրա ւուն քը իրենց 

57 «Մայ րիկս Փոր ձել Է Իս կա կան Հա ւա տա ցե ալ…»:
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մօտ էր: Մեր գիւղ եր բեմն ժան դար մա գար: Ժան դար ման մի այն թուրք էր: Քա
նի որ կողմ նա կա լու թիւն ան պայ ման կար, ատոր հա մար ար դէն կրցա ծին չափ 
դա տա րան չէ ին էր թայ: Դա տա րան էր թաս նէ` խնդի րը աւե լի կը մեծ նար: Բայց 
գիւ ղը իր մե ծե րը ու նէր: Յար գուած մար դի կը ու նէր, որուն խօս քը մտիկ կ’ընէ ին, 
որ կ’ըսէ ին... ճեր մակ երես... հա, ռուս կի նե րը: Քուր դե րուն ոչ կ’ըսենք, խնդիր 
մը ըլ լա նէ, վեր ջա պէս կրնա յին ըսել, որ մի ա սին նստինք: Հա յերն ալ կը նստէ
ին, քուր դերն ալ կը նստէ ին: Գի տէ ին որ աս մար դը, ան մար դը որե ւէ կողմ 
չի բռներ: Դա տա ւո րի պէս է: Եթէ խնդի րը եղո ղը մէ կուն շատշատ մօտ ըլ լայ, 
անի կա չէ ին կան չեր: Բայց պե տու թե ան չէ ին գնայ, վախ կար»:

Մահ մե դա կա նա ցած/մահ մե դա կա նա ցող հա յե րը չէ ին ազատ ւում իրենց 
հաս ցե ին օգ տա գոր ծուող «ֆը լա» վի րա ւո րա կան պի տա կից: Մահ մե դա կա նա
ցո ղը քրդե րի մի ջա ւայ րում դառ նում էր «բա ֆը լա»՝ «հայ րը ֆը լա», ին չը նշա նա
կում էր որ նա հա յի՝ «ֆը լա յի որ դի» է: Թուր քա կան մի ջա ւայ րում «հայ» իմաս տով 
աւե լի կի րառ ւում էր «գե ա ուր»՝ ան հա վատ բա ռը, իսկ մահ մե դա կա նա ցած նե րի 
հա մար՝ «գե ա ուր շա»՝ հա մա ռօ տած «գյա ու րի ու շաղ»՝ «գե ա ու րի երե խա», «գե
ա ու րի զա ւակ»: Նոյ նիսկ հա յե րէն լե զուն էր ստա ցել այդ պի տա կը՝ «գե ա ուր շա
րէն»: Սրանք յաճախ օգ տա գործ ւում էին հատ կա պէս մար դա շատ վայ րե րում՝ 
մար դու կող մից թաքց ւող ինք նու թիւ նը նա խա տե լու, ծաղ րե լու, ընդգ ծե լու, յայտ
նի դարձ նե լու նպա տա կով: Ինչքան հայերը վախենում էին մահմեդականներից, 
հատկապէս թուրքերից՝ այնքան նրանց մեղաւորութեան մասին հանրային «տե
ղեկութիւնը»  գոյութեան իրաւունք էր ստանում՝ «հաստատւում էր»:

ՔԱՂԱՔԱԿՐԹԱԿԱՆ ԽԶՈՒՄ
2015ին Գեր մա նի ա յում ապ րող թուրք մտա ւո րա կան Հա սան Բուրգ ջուօղ

լուն ասում է, որ 20րդ դա րասկզ բին Թուր քի ա յի ամէ նա զար գա ցած տա րած
քը Արեւմ տե ան Հա յաս տանն էր, որ տեղ «երե խա նե րը սո վո րում էին անգ լե րէն, 
գեր մա նե րէն, ֆրան սե րէն, այն դէպ քում, երբ այլ շրջան նե րում մար դիկ նոյ նիսկ 
սե փա կան լե զուին չէ ին տի րա պե տում: Կա րող եմ հաս տա տել, որ նոյ նիսկ ժա
մա նա կա կից Թուր քի ան չի հա սել այն կրթա կան մա կար դա կին, ինչ կար Արեւմ
տե ան Հա յաս տա նում Ցե ղաս պա նու թե ան տա րի նե րին»58:

Իսկ ահա նոյն 20րդ դա րի կէ սե րին՝ 1950ական նե րին գա ւա ռա հայ պա
տա նի նե րը զար մա նում էին, որ իրենց պա պե րը գրա գէտ են եղել, շատ գիւ ղե
րում եւ վան քե րում հայ կա կան ծխա կան դպրոց ներ են եղել, իսկ քա ղաք նե րում 
նա եւ եւ րո պա կան եւ/կամ՝ ամե րի կե ան դպրոց ներ, որ տեղ նոյ նիսկ իրենց տա
տե րը անգ լե րէն, ֆրան սե րէն են սո վո րել: Սա նրանց ան հա ւա տա լի էր թւում: 
Նրանք եւ նրանց ծնող նե րը մեծ մա սամբ անգ րա գէտ էին: 1910ից յե տոյ ծնուած

58 Բուրգ ջուօղ լու Հա սան, «Մենք Անա մօթ Կեն սագ րու թիւն Ու նե ցող Մարդ կանց Սե րունդ 
Ենք», http://novostink.ru/armeniangenocide/110327gasanburgudzhuoglumypotomkilyud
ey spozornoybiografiey.html#ixzz4CuET7qw4 :
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նե րին դպրո ցը, կրթու թիւ նը, գիր քը, գրա կա նու թիւ նը ան հա ւա տա լի, անե րե ւա
կա յե լի, ան ծա նօթ բա ներ էին: Ահ ռե լի էր այն մեծ քա ղա քակր թա կան խզուած
քը, որ առա ջա ցել էր այդ 40 տա րի նե րի ըն թաց քում:

«Հի մայ կը զար մա նանք կոր, որ ջար դէն առաջ մեր շրջա նը ահա գին 
դպրոց ներ կա յին: Մեծ հայ րի կիս տա րի քին հայ րե րը նոյ նիսկ հա յե րէն սով րած 
են, կրթու թիւն առեր են, դպրո ցա կան կրթու թիւն առած են: Մէ խնա մի մը ու նէ
ինք, իմ մեծ եղ բայ րիս հայ րը [անե րը] գոց աւե տա րան գի տէր եւ կը կար դար: 
Քա հա նայ չէր, բայց հա յե րէն կրնար կար դալ: Ան կէ վեր ջը որե ւէ մէ կը բան մը 
հա յե րէն չէր սով րած, ար դէն հա յե րէն ալ չեն սով րած: Զա ւակ նե րը նոյ նիսկ: 
Հայ րիկս դպրոց չէ գա ցած, մայ րիկս նոյն պէս՝ չէ: Մեր կող մե րը ջար դէն յե տոյ 
մեր շրջա նին դպրոց չձգե ցին: Անա տո լուին մէ ջը ցրուած, քուր դա կան գիւ ղե րում, 
հար կաւ սո վո րե լու տեղ չի կար, դպրոց չի կար: Մեր գիւ ղե րուն մէջ ար դէն մին չեւ 
60ական թի ւե րուն դպրոց մըն ալ չի կար, մի այն քա ղաք նե րուն մէ ջը կար»59:

1950ական նե րին Թուր քի ա յի գա ւառ նե րում, յատ կա պէս արե ւե լե ան մա
սում խիստ հա զուա դէպ կը գտնուէր տա ռա ճա նաչ կին: Չնա յած տար րա կան 
դա սա րան նե րով դպրոց նե րը երես նա կան նե րին սկսել էին բա ցուել նա եւ գիւ
ղա կան բնա կա վայ րե րում, բայց Թուր քի ա յում դե ռեւս դպրոց գնա ցող աղ ջիկ 
երե խան խիստ բա ցա ռիկ, նոյ նիսկ վայ րե նի թուա ցող եւ դա տա պար տե լի երե
ւոյթ էր: Առա ւել եւս՝ հա սուն կի նը: Քրդե րին որ պէս կին բա ժին հա սած հայ կա
նայք թաքց նում էին իրենց գրա գի տու թիւ նը: Նրանց մյոս ող բեր գու թիւնն այն 
էր, որ նոյ նիսկ իրենց ըն տա նիք նե րում չէ ին կա րող իրենց երե խա նե րին հա
ղոր դել իրենց գրա գի տու թիւ նը: Նրանց մեծ մա սի կրթու թե ան լե զուն հա յե րէնն 
էր, ին չը սոս կա լի խա րան էր, եւ, իհար կէ, իրենց ամու սին նե րի ըն տա նիք նե րում 
մե ծա պէս դա տա պար տե լի:

Էլա զի կում երես նա կան նե րին որ պէս ու սե ալ կին յայտ նի էր Գիւլ լու թուր
քա կան անու նով մի հայ կին, որին քուրդ ամու սի նը, նրա հայ րա կան ու նե ցուած
քը պաշ տօ նա պէս իր վրայ ձե ւա կեր պե լուց յե տոյ, երեք երե խա նե րի հետ դուրս 
էր հա նել իր տնից: Խեղճ կի նը նոյ նիսկ ամուս նուց բա ժա նուե լուց եւ երե խա նե րի 
հետ մի այ նակ մնա լուց յե տոյ վա խե ցել էր իր դստե րը գրա գի տու թիւն սո վո րեց
նել, որով հե տեւ նա առ հա սա րակ հա յե րէն չէր խօ սում՝ վա խե նա լով իշ խա նու
թիւն նե րից: Հա յե րէ նը նրա դստերն ուղ ղա կի հա րուա ծի տակ դնե լու մի ջոց էր: 
2011ին այդ կնոջ այդ պէս էլ անգ րա գէտ մնա ցած դուստ րը հի աց մուն քով պատ
մում էր, որ իր մայ րը մի քանի լե զուով կար դալգրել գի տէր, նա եւ՝ հա յե րէն, եւ 
այն պէս վարժ էր Աս տուա ծա շունչ կար դում, որ շրջա կայ քի բո լոր մահ մե դա կան
նե րը իրենց հի ւանդ երե խա նե րին բե րում էին՝ բու ժե լու նպա տա կով. «Մայրս 80 
տա րե կա նում է մա հա ցել: Մայրս մին չեւ իր կե ան քի վեր ջը, չնա յած ծե րու թե ա նը, 
շա րու նա կում էր գրել, կար դալ: Ին քը Սե ւա սի [Սվա զի] մի վան քում էր սո վո րել: 
Մօ րա քոյրս էլ էր գրա գէտ: Նա Ամե րի կա յից մօրս նա մակ ներ էր գրում, հա յե րէն 

59 «Սա սուն ցի նե րը», էջ 477:
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նա մակ ներ: Նա գնաց, կա րո ղա ցաւ գնալ: Իսկ մայրս այդ ան պի տան ամուս
նու պատ ճա ռով մնաց: Մնաց ու տան ջուեց: Մնաց ու տան ջուեց, այո: Մայրս էլ 
իրեն էր գրում: Հա յե րէն նա մակ ներ: Բայց մենք չսո վո րե ցինք: Ես չսո վո րե ցի: 
Հայրս մեզ զրկեց սո վո րե լու հնա րա ւո րու թիւ նից: Մօրս ու նե ցուած քը վերց րեց, 
մեզ դուրս արեց առանց մի կո պէ կի: Մայրս շատ դժուար էր ապ րուստ ստեղ ծում, 
գի շերցե րեկ աշ խա տում էր: Բայց մայրս կար դում էր: Մի հատ մե՜ծ գիրք ու նէր, 
Ին ջիլ [Աս տուա ծա շունչ] ու նէր, հա յե րէն գիրք: Մայրս կար դում էր: Երբ որե ւէ մէ
կը հի ւան դա նում էր, հի ւան դին բե րում էին մօրս մօտ, նա այդ գիր քը կար դում 
էր: Բո լորն էլ բե րում էին, հայ, թուրք, քուրդ: Մայրս կար դում էր ու լա ւա նում էին 
էրե խէ քը: Նա անում էր, չէր վա խե նում: Նոյ նիսկ հա յե րին սպա նած թուր քե րը 
բե րում էին: Իհար կէ պե տու թիւ նից թա քուն էին բե րում, բայց բե րում էին: Մայ
րիկս շատ է տան ջուել: Էլա զի կում իմ մայ րի կի նման մէ կը չկար: Պատ կե րաց րէք 
այդ տա րի նե րին մի այ նակ կին՝ փոքր երե խա նե րով, ինքն էլ՝ հայ: Ու րիշ մի այ
նակ երի տա սարդ հայ կա նայք ամուս նա ցած էին մու սուլ ման նե րի հետ: Մի այն 
տա րեց կա նայք էին մի այ նակ, բայց նրանց մօտ երե խա ներ չկա յին»60:

Խար բերդ ցի քուրդ ու սու ցիչ. «Մեծ մայրս հայ էր, գրա գէտ էր, գրելկար
դալ գի տէր: Այդ ժա մա նա կուայ բո լոր հա յե րը գրելկար դալ գի տէ ին: Բո լոր հայ
կա կան գիւ ղե րում դպրոց կար: Բայց իմ մայրն, իհար կէ, անգ րա գէտ է: 15ից 
յե տոյ ծնուած նե րը դպրոց չեն տե սել: Մեծ մայրս էր նրա հա մար կար դում: Բայց 
իր զա ւակ նե րի հետ հա յե րէն չէր խօ սում, վա խե նում էր: Որով հե տեւ բո լո րը 
պաշ տօ նա պէս մահ մե դա կան էին»61:

Այն պէս չէր, իհար կէ, որ Արեւմ տե ան Հա յաս տա նում հա մա տա րած գրա
գի տու թիւն կար: Բայց Թուր քի ա յի նոյ նիսկ արեւմ տե ան նա հանգ նե րի բնակ չու
թե ան հա մե մատ հա յերն, ան շուշտ աւե լի կրթուած եւ գրա գէտ էին: Սրան դեռ 
կ’անդ րա դառ նանք, բայց եր կու խօս քով կ’ու զե նա յի շեշ տել, որ Արեւմ տե ան Հա
յաս տա նի ընդ հա նուր գրա գի տու թե ան մա կար դա կի մա սին պատ կե րա ցու մը 
գա լիս էր նա եւ նրա նից, որ հա յե րի մի ջա վայ րում կե անքն առ հա սա րակ ան հա
մե մատ աւե լի կազ մա կե րուած էր, են թարկ ւում էր որո շա կի եւ յստակ կար գա
ւո րուած հա սա րա կա կան յա րա բե րու թիւն նե րի տրա մա բա նու թե ան, յղկուած էր 
եւ դա զգա լի տար բե րու թիւն ու նէր հա րե ւա նու թե ամբ ապ րող մահ մե դա կան նե
րի կե ան քից: Օս մա նե ան Կայս րու թիւ նում գիւ ղա ցի ու թիւնն առ հա սա րակ դիտ
ւում էր որ պէս զի նուո րա ցու եւ հար կեր ու տուր քեր վճա րող զան գուած, եւ որե
ւէ խնամ քի կամ ու շադ րու թե ան չէր ար ժա նա նում: Նոյ նիսկ բա ւա րար չա փով 
մոլ լա կամ մզկիթ չկար, չկար նոյ նիսկ կրօ նա կան կե ան քը կա գա ւո րող իս լա մի 
կա նո նա կար գող գի տե լի քը: Իհար կէ սա մեծ իմա ցա բա նա կան եւ վար քա յին 
քա ղա քակր թա կան տար բե րու թիւն էր առա ջաց նում հա րե ւան գիւ ղե րում, յա
ճախ նա եւ նոյն գիւ ղում ապ րող հա յե րի եւ մահ մե դա կան նե րի մի ջեւ: Բա լուի 
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մա սին, օրի նակ, Յա րու թիւն Քհնյ. Սար գի սե ա նը գրում է. «Բազ մա թիւ քուրդ 
գիւ ղե րէն ոչ մէ կը դպրոց ու նէր: Անոնք կրօ նա կան պաշ տա մունք չու նէ ին ընդ
հան րա պէս, բայց հա յոց ուխ տա տե ղե րը կը յա ճա խէ ին… Թուր քե րը մէկ վար
ժա րա նի նմա նող հաս տա տու թիւն մը մի այն ու նէ ին քա ղա քին մէջ, պե տա կան 
հսկո ղու թե ամբ ու նիւ թա կան մա տա կա րա րու թե ամբ կա ռա վա րուած: Անոնք 
չու նէ ին գիւ ղե րու մէջ ո՛չ մէկ մզկիթ: Չու նէ ին տօ ներ, հան դի սու թիւն ներ…»62: 
Սրան հա կա ռակ՝ դպրոց նե րից զատ հա յե րի կե ան քի ինք նա կազ մա կերպ ման 
ձե ւե րից, կրկին եթէ օգ տա գոր ծենք Սար գի սե ա նի նկա րագ րա ծը, հայ գիւ ղա
ցի նե րի կե ան քի կազ մա կերպ մանն ու զար գա նա լուն են ծա ռա յել «եկե ղե ցին, 
աւան դոյթ ներ, աւե լոր դա պաշ տու թիւն ներ, ուխ տա վայ րեր, ուխ տագ նա ցու թիւն
ներ, պար բե րա կան տօ նա կա տա րու թիւն ներ, հան դի սու թիւն ներ, պա րեր, հա
ւա քա կան խրախ ճանք ներ Բա րե կեն դա նի, այ գե կութ նե րու, հար սա նիք նե րու 
եւ ու րիշ առիթ նե րով… Պանդխ տող հայ գիւ ղա ցին Պօլ սէն հայ րե նիք կը տա
նէր՝ դրամ, մշա կոյ թի սէր, ուս ման հա ճոյք եւ գե ղեց կու թե ան ճա շակ…»63: Սրան 
պէտք է աւե լաց նել, որ նոյն վայ րում ապ րող հա յե րի եւ քրդե րի, թուր քե րի ապ
րե լու տա րած քի՝ գիւ ղի, գա ւա ռա կի, գա ւա ռի… մշա կու թա յին լե զուն եւ ան ցե ա լի 
պատ մա կան դէպ քե րի իմա ցու թիւ նը շատ տար բեր էր: Հա յե րի հա մա րեա բո լոր 
ուխ տա վայ րե րը առ նուազն հա զա րա մե այ, իսկ եր բեմն՝ եր կու եւ աւե լի հա զա
րա մե ա կի պատ մու թիւն ու նէ ին, որոնց մա սին կամ առ նուազն որոնց շուրջ հյո
սուած աւան դազ րոյց նե րին տե ղե ակ էին մի այն հա յե րը: Կա մա խում, օրի նակ, 
հա յե րի հա մար էր հաս կա նա լի «Չար չա րա նաց վանք»ը, ուր ամէն տա րի Յու
լի սին հա զա րա ւոր ու խա տա ւոր ներ էին հա ւաք ւում Երզն կա յից, Խար բեր դից, 
Կա մա խի հայ կա կան գիւ ղե րից: Այն մի այն կրօ նա կան կա ռոյց չէր, աւե լին, 19
րդ դա րա վեր ջին նրա նում նոյ նիսկ վա նա կան ներ չկա յին եւ վան քը կրօ նա կան 
ծա ռա յու թիւն ներ չէր մա տու ցում: Բայց այն հա յե րին «պատ մում էր» 1600 տա րի 
առաջ այդ վայ րում՝ Սե պուհ Լե ռան այ րում Գրի գոր Լու սա ւոր չի մա հուան մա
սին: Նոյն վայ րում էր Թոր դան գիւ ղը, որ տեղ, ըստ աւան դու թե ան, ամ փո փուած 
էին ին նը Սրբոց գե րեզ ման նե րը՝ Ս. Գրի գոր Լու սա ւոր չի, նրա եր կու զա ւակ նե
րի, թոռ նե րի, ծոռ նե րի, ինչ պէս նա եւ Տրդատ թա գա ւո րի գե րեզ մա նը: Հայ կա
կան այդ գիւղն ար դէն իսկ մե ծա համ բաւ էր իր ան ցե ա լով: Նոյն շար քի վրայ 
էին վաղ քրիս տո նէ ա կան շրջա նից պատ մա կան դե րա կա տա րու թիւն ու նե ցած 
Թաւ կը ներ, Գառ նի գիւ ղե րը եւ Աւագ Վան քը, որը տե ւա կան ժա մա նակ գրչու
թե ան կենտ րոն է եղել, այ սինքն՝ ձե ռագ րեր ար տագ րե լու, նոր ձե ռագ րե րի շա
րադ րան քի, ու սուց ման եւ գի տա կան կենտ րոն… Մշոյ Սուրբ Առա քե լոց Վան քի 
բա կում թա ղուած Մով սէս Խո րե նա ցու, Ղա զար Փար պե ցու, Դա ւիթ Անյաղ թի, 
Ասո ղի կի անուն նե րը ՄուշՍա սու նում ապ րող հա յու թե ան հա մար Մու շը դարձ

62 Սար գի սե ան Յա րու թիւն Քհնյ., Բա լու, Իր Սո վո րոյթ նե րը, Կրթա կան Ու Իմա ցա կան Վի
ճա կը Եւ Բար բա ռը, Գա հի րէ, Տպ. «Սա հակՄես րոպ», 1932, էջ ժա:

63 Անդ, էջ ժ:
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նում էին ոչ մի այն 1500ամե այ կրթամշա կու թա յին եւ գի տա կան ան ցե ալ, այ լեւ 
այն շա րու նա կե լու պար տա ւո րու թիւն: Հա յե րը գի տէ ին, որ Մշոյ Խո րոնք (Խոր
նի) գիւ ղում է ծնուել Խո րե նա ցին, Հա ցե կաց գիւ ղում՝ Մես րոպ Մաշ տո ցը: Մշոյ 
Ցրօնք գիւ ղը հա մար ւում էր Նոյ Նա հա պե տի որ դի նե րից կրտսե րի՝ Տար բա նի 
ընտ րած բնա կա վայ րը: Այս գի տե լիք նե րը հա յե րին տա լիս էին ոչ մի այն աւան
դազ րոյց նե րը, այ լեւ տե ղա կան դպրոց նե րը: Ահա, եւս մի կա րե ւոր տար բե րա կիչ 
առանձ նա յատ կու թիւն, գրե րի գիւ տը, եւ յատ կա պէս այդ գրե րի՝ հա յե րէն այ բու
բե նի իմա ցու թիւ նը: Առա ջին Աշ խար հար հա մար տից ան մի ջա պէս առաջ, 1914ին 
հայ կա կան բո լոր դպրոց ներն ու եկե ղե ցի նե րը նշում էին գրե րի գիւ տի 1500ամե
ա կը, որը Թուր քա հա յաս տա նի տա րած քում երիտ թուր քե րի ըն դու նած Սահ մա
նադ րու թե ան տուած հնա րա ւո րու թիւն նե րից մէկն էր: Այդ հան դի սու թիւն նե րին 
խօս ւում էր 1500ամե այ վա ղե մու թե ան դէպ քե րի, Մաշ տո ցի, Վռամ շա պուհ թա
գա ւո րի, Խո րե նա ցու մա սին, երե ւոյթ ներ ու անուն ներ, որոնք ներ կան կա պում 
էին ան ցե ա լի հետ եւ դա մի այն հայ կա կան ան ցե ալ էր, այն տէղ մահ մե դա կան
ներ, քրդեր, թուր քեր, չեր քէզ ներ չկա յին եւ երե ւոյթ ներն էլ իս պառ ան ծա նօթ էին 
ներ կա յում հա յե րի հետ խա ռը կամ հա րե ւա նու թե ամբ ապ րող մահ մե դա կան յի
շե ալ բնակ չու թե ա նը: Դա հայ կա կան ընդ հա նուր գի տե լիք էր, մի բան, որ գործ
նա կա նում իս պառ բա ցա կա յում էր մահ մե դա կան հա րե ւան նե րի մէջ: 1914ին 
Կա մա խի 14 հա յաբ նակ գիւ ղե րից դպրոց ներ կա յին ու թում, նոյ նիսկ այն պի սի 
փոքր գիւ ղում, ինչ պէս ըն դա մէ նը 80 տուն խա ռը հայթուրք բնակ չու թե ամբ Գո
մեր գիւղն էր64: Այդ դպրոց նե րից էին իրենց կրթու թիւնն սկսել այն մար դիկ, ով
քեր 1914ին ապ րում էին Բա գա ռի ճում, որ տեղ «տաս նե ակ մը օտար լե զու նե րու 
ծա նօթ եւ խօ սող ան ձեր կա յին… այդ տա րին աշ նան վեր ջե րը տօ նա կա տա րած 
էին գրե րու գիւ տին հա զար հինգ հա րիւ րա մե ա կը»65: «Տաս նե ակ մը օտար լե
զու նե րու ծա նօթ եւ խօ սող ան ձե րը» կա րող էին «գրե րու գիւ տին հա զար հինգ 
հա րիւ րա մե ա կին» պատ շաճ, գնա հա տող եւ երե ւոյ թին վա յել ծրա գիր կազ մել: 
Մինչ դեռ սա ըն դա մէ նը գիւ ղա կան բնա կա վայր էր:

Մի ով բա նիւ, ապ րե լա վայ րի հայ կա կան ան ցե ա լը հա յե րի հետ «խօ սում 
էր հա յե րէն», եւ «խօ սում էր» հա յե րի մա սին: Այդ հայ կա կան ան ցե ալն իս պառ 
ան ծա նօթ էր նոյն տա րած քում ապ րող մահ մե դա կան նե րին: Բայց մահ մե դա
կան նե րին ան ծա նօթ էր իրենց ապ րած տա րածք նե րի ոչ մի այն հայ կա կան ան
ցե ա լը, այլ առ հա սա րակ այդ տա րած քի որե ւէ ան ցե ալ: Նրանք այդ տա րածք նե
րի մա սին չու նէ ին իրե՛նց պատ մու թիւ նը: Ոչ թէ՝ որ այդ պատ մու թիւ նը գո յու թիւն 
չու նէր, այլ որով հե տեւ այդ պատ մու թիւ նը գո յու թիւն չու նէր որ պէս գի տե լիք: 
Չէր ձե ւա կեր պուել եւ չէր փո խան ցուել: Լա ւա գոյն դէպ քում կա յին տե ղա կան 
պատ մու թիւն ներ այս կամ այն աշի րէ թա պե տի, բէ կի հե րո սու թիւն նե րի մա սին: 

64 Պաղ տի կե ան Գրի գոր, Տա րագ րի Մը Ճամ բան Եւ Քե մա խի Պատ մու թիւ նը, Լոս Ան ճե լըս, 
Գա լիֆ., 1884, էջ 14:

65 Պաղ տի կե ան, էջ 76:
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Բնա կան է, որ ապ րե լա վայ րի աշ խար հագ րա կան տա րած քը հա յե րի հա մար 
նա եւ պատ մամշա կու թա յին էր եւ ուղ ղա հա յե աց՝ ներ կա յից ան ցե ալ կամ ան
ցե ա լից ներ կայ, ի տար բե րու թիւն նոյն տա րած քում ապ րող մահ մե դա կան նե րի, 
որոնց հա մար այն գլխա ւո րա պէս տնտե սա կան եւ հա սա րա կա կան տա րածք էր 
(ամա ռա յին եւ ձմե ռա յին արօ տա վայ րեր, բէ կի կամ հար կա տուի բնա կա վայր, 
հար կա տու ռա յա քրիս տո նե այ բնա կա վայ րեր, աշի րէ թա յին պատ կա նե լու թիւն 
եւն.), մա սամբ՝ բնա պաշ տա կան (զօ րա ւոր աղ բյոր, ծառ, քար, ժայռ…), սո ցի
ալսանդ ղա կա յին (ըստ քրդա կան աշի րէթ նե րի հզօ րու թե ան) եւ հո րի զո նա կան, 
առանց ժա մա նա կագ րա կան ան ցե ա լի: Սա մեծ տար բե րու թիւն էր այդ տա րած
քի նկատ մամբ տար բեր խմբե րի վե րա բեր մուն քի ձե ւա ւոր ման հա մար, եւ այդ 
տար բե րու թիւ նը նա եւ քա ղա քակր թա կան էր: Նոյ նիսկ Ցե ղաս պա նու թիւ նից եւ 
հա յե րի ֆի զի կա կան ոչն չա ցու մից յե տոյ այդ տա րածք նե րում ապ րող մահ մե դա
կան բնակ չու թիւ նը հա րիւր տա րուց աւե լի ան ցե ա լի որե ւէ ընդ հա նուր գի տե լիք 
չու նէն եւ այդ շրջա նի մա սին խօ սե լիս սահ մա նա փակ ւում են «հա յեր», «հա յե
րի ժա մա նակ», «հա յե րից յե տոյ» բա ռե րով: Նոյ նիսկ վա խե նա լու է մտա ծել, որ 
մին չեւ այ սօր Արեւմ տե ան Հա յաս տա նի տա րած քում ապ րող մարդ կանց հա մար 
այն «ան ցե ալ չու նե ցող» տա րածք է:

Ստաց ւում էր, որ նոյն երկ րում, նոյն տա րած քում մի ա սին ապ րող ժո
ղո վուրդ նե րը ոչ մի այն տար բեր քա ղա քակր թա կան մա կար դակ ներ, այ լեւ նոյն 
տա րած քում ան ցե ա լը ներ կա յին կա պող մի ան գա մայն տար բեր գի տե լիք, յոյզ 
եւ ապ րում, ինչ պէս նա եւ կե ան քի տես լա կա նի տար բեր պատ կե րա ցում ներ եւ 
զար գաց ման տար բեր ծրագ րեր, առ նուազն՝ տար բեր ցան կու թիւն ներ ու նէ ին: 
Տուե ալ դէպ քում, սա կայն, կա րե ւոր է ընդգ ծել, որ կա տա րե լա պէս տար բեր էր 
այդ մարդ կանց կեն ցա ղը: Հա յե րի կա նո նա կար գուած կե ան քի տա րե կան պար
բե րա կա նու թե ան են թար կուող դրուագ նե րը շատ գայ թակ ղիչ էին այդ պի սիք չու
նե ցող մահ մե դա կան նե րի հա մար եւ նրանք հա ճոյ քով էին մի ա նում առ նուազն 
հայ կա կան տօ նա հան դէս նե րին: Դեր սի մում, օրի նակ, որ տեղ Վար դա վա ռի 
կենտ րո նա կան տօ նա հան դէ սը Մնձուր Լե ռան յայտ նի կաթ նա գոյն, քա ռա սու նի 
հաս նող ակ նաղ բյոր նե րի մօտ էր, հա ւա տում էին, որ Մնձու րի ակ նաղ բյոր նե րը 
բխում են աս տուա ծա մայր Անա հի տի ստինք նե րից եւ այդ սուրբ վայ րը հա ւա
սա րա պէս ցան կա լի էր թե’ հա յե րին, թէ՝ քրդե րին: Հա յե րի ու քրդե րի կող մից 
Դեր սի մում նշուող հայ կա կան Վար դա վա ռի ուխ տագ նա ցու թիւ նը եւ տօ նա հան
դէ սը շատ պատ կե րա ւոր է նկա րագ րել Վա հան վար դա պետ Տէր Մի նա սե ա
նը. «Քղիի արեւմ տե ան կող մում, Դեր սի մի սահ մա նագլ խի վրայ, վե ղա րա ձեւ, 
սրա ծայր եր կու գա գաթ նե րով վեր է բարձ րա նում Սուրբ Լոյ սը: Իրե նից աւե լի 
մեծ լեռ Քղի ում չկայ: Հա յե րի ու քրդե րի ամէ նա մեծ եր դու մը Սուրբ լոյ սի սուր 
գա գա թի վրայ է: Եւ հա ւա տում են, որ այդ սա րի վրայ ծնուող տղան շնոր հա լի 
կը լի նի, եւ նրան անուա նում են Վար դե րես: Շա բաթ օրն սկսում են ուխ տագ
նա ցու թե ան պատ րաս տու թիւն տես նել: Թո նի րը վա ռում են, ջուր են տա քաց
նում, բո լոր տնե ցի նե րը լո ղա նում են... իրենց տօ նա կան հա գուստն ու զար դե րը 
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հա նում են: Տան տի կին նե րը լա ւաշ հաց, գա թա են թխում, խոր տիկ ներ եփում: 
Եթէ որե ւէ մէ կը իր ըն տա նի քի ան դամ նե րից որե ւէ մէ կի կամ որե ւէ հա րե ւա նի 
հետ գժտուած է, ան պայ ման պէտք է հաշ տուի, այ լա պէս իր ուխտն ըն դու նե լի 
չի լի նի: Առա ւօտ շատ վաղ, դեռ լոյ սը չբա ցուած, ուխ տա ւոր նե րը ճա նա պարհ 
են ընկ նում, մեծ մա սամբ հե տի ոտն, շատ կա նայք ու աղ ջիկ ներ բո բիկ են քայ
լում, յատ կա պէս նրանք, ով քեր խոս տա ցել են Վար դա վա ռին Սուրբ Լոյ սի ոտ
քը գնալ ... Առա ւօ տե ան վաղ հաս նում են Սուրբ Լոյ սի ստո րո տի պաղ ջրին, որ
տեղ նա խա ճա շում են: Ով աւե լի վաղ էր տեղ հա սած լի նում, յա ջորդ նե րի վրայ 
ջուր լցնե լու իրա ւունք ու նէր... Այդ վայ րից մին չեւ լե ռան գլու խը քայ լե լով մէկ 
ժամ է տե ւում... Վե րե ւից ներ քեւ նա յե լու դէպ քում ամ բողջ լե ռը լերկ ապա ռաժ 
քա րի զան գուած է, ոչ ան տառ եւ ոչ պու րակ ներ կան: Տեղ տեղ մի այն մի քանի 
խո շոր գի հի ծա ռեր կան, այն քան հաստ, որ եր կու մարդ մի ա սին չեն կա րող 
գրկել: Ոչ ոք չի հա մար ձա կուի այդ ծա ռե րից մի ճիւ կտրել, քա նի որ նուի րա կան 
են: Երբ ուխ տա ւոր նե րը սուրբ լե րան կա տարն են հաս նում, հայ ու քուրդ բո լոր 
ուխ տա ւոր նե րը կռա նում են գե տին, մի մի ափ հող վերց նում, երես նե րին ու աչ
քե րին քսում, քա րե րը համ բու րում»66:

1913ին նշուած Վար դա վա ռը վեր ջին նե րից էր Ցե ղաս պա նու թիւ նից 
առաջ, այդ Վար դա վա ռին մաս նակ ցել է նա եւ Գէ որգ Հա լա ջե ա նը. «Մի տեղ 
ձի ար շաւ էր, նշա նաձ գու թիւն, — պատ մում է Հա լա ջե ա նը, — մի տեղ էլ սրինգ
նե րի մի ա լար հնչող լօլօլօն էր գեղ գե ղում, ու րիշ տեղ ջի րիդ էին խա ղում… 
Մնձու րը թնդում էր հրաձ գու թե ան որո տից, մա տաղ նե րը քըլթ քըլ թում էին բա
ցօ թե այ օջախ նե րի վրայ: Խո րո ված նե րի, մա տաղ նե րի, թխուող սա ճե հա ցե րի 
հոտն ու բոյ րը մի ա խառ նուած սրինգ նե րի գեղ գե ղան քին, Վար դա վա ռի ուխ
տագ նա ցու թե ա նը տա լիս էին նա ւա սար դե ան խա ղե րի տօ նա կան երե ւոյթ»67:

1915ից Թուր քի ա յում դա դա րե ցին հայ կա կան տօ նա հան դէս նե րը: Ճա
կա տագ րի հեգ նան քո՞վ, թէ՞ կան խամ տա ծուած Տա րօն աշ խար հում հայ կա կան 
ջար դե րի սկիզբն ընտ րուած էր Վար դա վա ռի տօ նա հան դէ սի օրը: Հայ բնակ չու
թե ան հա մար այն աղէ տի վե րա ծե ցին գլխա ւո րա պէս քրդե րը, այն նոյն քրդե րը, 
ում հա մար Վար դա վա ռը մի կող մից հա յե րի հետ բա րե կա մու թե ան խորհր դա
նիշ էր, մյոս կող մից իրենց տխուր կե ան քի մի օ րի նա կու թիւ նը բազ մա զա նեց
նող կա րե ւոր մշա կու թա յին իրա դար ձու թիւն: Հա յե րի հետ մի ա սին սպա նուեց 
նա եւ տօ նա հան դէ սի մշա կոյ թը՝ նրանց ետ նե տե լով օրուայ հա ցի, բէ կի կա մա
յա կա նու թիւն նե րի, հա յե րից թա լա նուած գոյ քը թաքց նե լու եւ հա յե րի հնա րա ւոր 
վրէժխնդ րու թե ան թե մա նե րը քննար կե լու տխուր առօ րե այ:

1915ից դա դա րե ցին գոր ծել նա եւ հայ կա կան եկե ղե ցի ներն ու բազ մա թիւ 
դպրոց նե րը:

66 Տէր Մի նա սե ան Վա հան Վար դա պետ, Ան գիր Դպրու թիւն Եւ Հին Սո վո րոյթ ներ, Կ. Պօլիս, 
Տպագր. Վ. Մի նա սե ան, Սուլ թան Հա մամ ճատ տէ սի, Թիւ 14, 1904, էջ 150 – 151:

67 Հա լա ջե ան Գ., «Դեր սի մի Հա յե րի Ազ գագ րու թիւ նը», Հայ Ազ գագ րու թիւն Եւ Բա նա հիւ սու
թիւն, Հտր. 5, Երե ւան, ՀՀ ԳԱ Հրատ., 1973, էջ 260:
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20րդ դա րասկզ բին, Առա ջին Աշ խար հա մար տից առաջ Թուր քի ա յի տա
րած քում, ըստ Պօլ սոյ Պատ րի ար քա նի տե ղե կու թիւն նե րի եւ երկ րի պաշ տօ
նա կան վի ճա կագ րու թե ան հա մադր ման, 1996 հայ կա կան դպրոց կար՝ 173.022 
աշա կերտ նե րով68: Մի ջին հա շուով իւ րա քան չիւր դպրո ցում՝ 86 աշա կերտ: Մի
այն Դար դա նէ լի հետ մի ա սին Կօնս տանդ նու պօլ սի վար չա կան տա րած քում, 
որ տեղ հա յե րի թի ւը հաս նում էր 163.670ի, 49 բնա կա վայ րե րի հա մար բո լո րը 
մի ա սին կար 64 դպրոց՝ 25.000 աշա կերտ նե րով, մի ջին հա շուով իւ րա քան
չիւր դպրո ցում՝ մօտ 400 աշա կերտ69: Հա մա րեա նոյնն էր պատ կե րը Թրա կի
ա յում՝ 42 բնա կա վայ րե րի հա մար՝ 53 դպրոց 7.480 աշա կերտ նե րով, մի ջի նը 
141 աշա կերտ իւ րա քան չիւ րում: Երկ րի յե տամ նաց արե ւե լե ան մա սում, որ տէղ 
բնա կա վայ րե րը յա ճախ լեռ նա յին էին, փոքր, աշա կերտ նե րը՝ փոք րա թիու, մէկ 
դպրո ցում սո վո րում էին նա եւ հա րե ւան գիւ ղե րի երե խա նե րը: Տրա պի զո նի 118 
բնա կա վայ րե րի հա մար, օրի նակ, կար 90 դպրոց 9.254 աշա կերտ նե րով, մի ջի նը 
103 աշա կերտ իւ րա քան չիւ րում: Խար բեր դի 279 բնա կա վայ րե րին սպա սար կում 
էր 204 դպրոց, 15.632 աշա կերտ նե րով, մի ջի նը 76.6 աշա կերտ իւ րա քան չիւ րում, 
Բիթ լի սի Վի լա յէ թի 681 բնա կա վայ րե րի հա մար՝ 207 դպրոց 9.309 աշա կերտ նե
րով, մի ջի նը՝ 45 աշա կերտ, որից Մուշ գա ւա ռի 103 բնա կա վայ րե րում՝ 87 դպրոց 
3.057 աշա կերտ նե րով, մի ջի նը 35 աշա կերտ: Բիթ լի սի Վի լա յէ թի խիստ աղ քատ, 
Սա սուն գա ւա ռի շատ լեռ նա յին, փոքր, յա ճախ ան մատ չե լի բնա կա վայ րե րի մեծ 
մա սը դպրոց չու նէր, 156 բնա կա վայ րե րի հա մար գոր ծող 15 դպրոց նե րում սո
վո րում էր 1.300 աշա կերտ, մի ջի նը 86.6 աշա կերտ: Նոյնն էր պա րա գան Խի
զան գա ւա ռա կի 76 բնա կա վայ րե րում՝ 14 դպրոց 500 աշա կերտ նե րով, մի ջի նը 
35 աշա կերտ իւ րա քան չիւ րում, Խար զա նի 76 բնա կա վայ րե րում՝ 14 դպրոց 392 
աշա կերտ նե րով, մի ջի նը 28 աշա կեր տով: Սա սու նի, Խար զա նի, Խի զա նի եւն. 
ծխա կան դպրո ցի տար րա կան դա սա րան ներն աւար տող աշա կերտ նե րից ու
սու մը շա րու նա կել ցան կա ցող նե րը գնում էին Մշոյ Առա քե լոց, Ս. Կա րա պետ 
վա նա կան հա մա լիր նե րի գի շե րօ թիկ դպրոց ներ: Առա քե լո ցի կամ Ս. Կա րա պե
տի դպրոց ներն աւար տող սա նե րը ար դէն շատ գրա գէտ էին հա մար ւում, տնե
րում գրա դա րան ներ ու նէ ին: Նրան ցից ոմանք գնում էին ու սու մը շա րու նա կե լու 
նա եւ Պօլ սում, Եւ րո պա յում, ԱՄ Նում, Ռու սաս տա նում:

Արե ւե լե ան երկ րի հա մար սրանք բա ցա ռիկ բարձր ցու ցա նիշ ներ էին: 
Մի երկ րում, որ տեղ իշ խա նու թիւ նը, կա ռա վա րու թիւ նը որե ւէ կա րե ւո րու թիւն 
չէր տա լիս ժո ղովր դի կրթու թե ա նը, այս դպրո ցա կան ցան ցը ստեղ ծուել եւ պահ
ւում էր բա ցա ռա պէս ազ գա յին մի ջոց նե րով: Եթէ նկա տի ու նէ նանք, որ այս ցու
ցա նիշ նե րը ներ կա յաց նում էին երկ րում ստո րա դա սուած իրա ւունք նե րով քրիս

68 Кеворкян Раймон, Геноцид армян: полная история, Москва, «Центр АНИВ», «ЯузаКа
талог», ISBN 9785235906716361, 2015[Հայերի ցեղասպանութիւնը. ամբողջական պատ
մութիւն, Մոսկվա, 2015], էջ 535 (R. Kévorkian, The Armenian Genocide. A Complete Histo
ry, London, New York, I. B. Tauris and Co Ltd, 2011 անգլերենից թարգմանութիւնը՝ Լեոնիդ 
Շչուկինի), էջ 309:

69 Նոյն, էջ 308:
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տո նե ա նե րի եւ էթ նիկ մի ա ւո րի՝ հա յե րի, պէտք է խօս տո ւա նել, որ այն ձեռք 
էր բե րուել դժուա րու թե ամբ: Գա ւառ նե րի դպրոց նե րի մեծ մա սը, յատ կա պէս 
գիւ ղա կան բնա կա վայ րե րում, իհար կէ, եկե ղե ցի նե րին կից ծխա կան դպրոց
ներ էին՝ պարզ գի տե լիք ներ տուող տար րա կան դա սա րան նե րով. գրա ճա նա
չու թիւն, աւե տա րան, թուա բա նու թիւն, աշ խար հագ րու թիւն, մի փոքր՝ պատ
մու թիւն: Բայց գրելկար դալ եւ պարզ հա շուարկ անել շա տերն էին սո վո րում: 
Կա րե ւոր է, որ դրանք յա ճախ երկ սեռ դպրոց ներ էին, ին չը մեծ տար բե րու թիւն 
էր կնոջ կրթու թիւ նը ստո րա դա սող եւ յա ճախ ար գե լող մահ մե դա կան բնակ չու
թե ան հա մե մատ: Մաս նա ւո րա պէս Օս մա նե ան Կայս րու թե ան յատ կա պէս արե
ւե լե ան նա հանգ նե րում, որ տեղ ապ րող քուրդ եւ փոք րա թիւ թուրք բնակ չու թիւնն 
առ հա սա րակ ան հա ղորդ էր ոչ մի այն գրա ւոր եւ կա նո նա կար գուած կրթու թե ա
նը, այլ նոյ նիսկ կրօ նա կան կե ան քի կազ մա կերպ մա նը: Յատ կա պէս՝ գիւ ղե րում: 
Գա ւա ռա կան քա ղաք նե րում գոր ծող փոք րա թիւ պե տա կան դպրոց ներն էլ ըն
դա մէ նը որոշ տե ղե կու թիւն ներ էին հա ղոր դում կրօ նի մա սին եւ աշա կերտ նե րին 
արա բե րէ նով սեր տել տա լիս Ղու րա նը: Աւե լորդ էր խօ սել աշ խար հագ րու թե ան, 
թուա բա նու թե ան, լե զուի, գրա կա նու թե ան պար զա գոյն գի տե լիք նե րի կամ գրքի 
մա սին առ հա սա րակ:

Միջ նա դա րե ան վա նա կան հա մա լիր նե րի գի տակրթա կան եւ ձե ռագ րա
կան աշ խա տանք նե րի մա րու մից յե տոյ Oսմա նե ան Կայս րու թե ան մաս կազ մող 
Արեւմ տե ան Հա յաս տա նի տա րած քում եւ Կի լի կի ա յում՝ գա ւառ նե րում կրթու
թե ան որե ւէ հե տե ւո ղա կան սկզբունք եւ օջախ չկար: Վա նա կան նե րը եւ հո գե
ւո րա կան նե րը իրենց հա յե ցո ղու թե ամբ վան քե րում աշ խա տող նե րի երե խա նե
րին այ բու բէն էին սո վո րեց նում եւ ջա նում կար դալ տալ Աւե տա րան, Սաղ մոս ու 
Նա րեկ: Առան ձին վայ րե րում մաս նա ւոր նա խա ձեռ նու թիւն նե րով գրա գէտ նե
րը դպրոց ներ էին կազ մա կեր պում, ինչ պէս 1828 – 30ին Մա րա շում սա կա ւա թիւ 
աշա կերտ նե րով բա ցուած վար ժա րանն էր, որի սա նե րը աւե լի ուշ Մա րա շի վեց 
եկե ղի ցի նե րին կից բա ցե ցին Ծաղ կոց կո չուող նա խակր թա րան ներ70: Եր բեմն 
«դպրոց» բա ռը շատ շքեղ է հնչում այն հնա րա ւո րու թիւն նե րի հա մար, որոնց 
կա րե լի էր անուա նել կրթու թիւն. «Գիւ ղա կան քա հա նա նե րը կամ գրա գէտ տի
րա ցու նե րը Դեկ տեմ բե րի սկզբնե րից մին չեւ Մարտ ամի սը իրենց գո մի օդա
նե րում ու նէ նում էին 10 – 15 աշա կերտ (մոնթ), որոնք նստում էին սա քուի կամ 
տախ տակ նե րի վրայ եւ դաս պատ մում: …Ամէն մի վար ժա պետ կամ խալ փա 
իր ծրա գիրն ու սո վո րեց նե լու առան ձին մե թոդն ու նէր»71: Գա ւառ նե րում ապ
րող հա յե րի դպրո ցա կան կրթու թե ան իրա կան շար ժումն սկսուել էր 1850ական
նե րին, Պօլ սից, որ տեղ 1859ին ար դէն կար 42 վար ժա րան, որոն ցում սո վո րում 
էին 4376 տղայ եւ 1155 աղ ջիկ աշա կերտ, աշ խա տում՝ 197 ու սու ցիչ72: Լու սա ւո րա

70 Գա լուս տե ան Գր. Հ., Մա րաշ Կամ Գեր մա նիկ Եւ Հե րոս Զէյ թուն, Բ. Հրատ., Նիւ Եորք, Կոչ
նակ տպա րան, 1988, էջ 430:

71 Յա կո բե ան Գ. Ա., Ներ քին Բա սէ նի Ազ գագ րու թիւ նը Եւ Բա նա հիւ սու թիւ նը, Երե ւան, «Հա
յաս տան» Հրատ., 1974 , էջ 216 217:

72 Գա լուս տե ան, էջ 427:
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կան շար ժու մը աս տի ճա նա բար թափ էր հա ւա քում եւ տա րած ւում: Տար րա կան 
կրթու թիւնն սկսում էր նե րա ռել նա եւ առ նուազն աշ խար հագ րու թիւն, պատ մու
թիւն, թուա բա նու թիւն: Շա տա նում էին աշա կերտ նե րը, աւե լա նում էին յա տուկ 
կրթու թե ան նպա տա կով կա ռու ցած շէն քե րը՝ դպրոց նե րը:

Հա յե րի կրթու թե ա նը շատ էին նպաս տում 19րդ դա րա վեր ջե րից լայ նօ
րէն տա րա ծուած ամե րի կե ան եւ գեր մա նա կան բո ղո քա կան մի սի ո նե րա կան 
կա ռոյց նե րը եւ դրանց ուս ման կենտ րոն նե րը, որոն ցում սո վո րում էին հա մա րեա 
բա ցա ռա պէս հա յե րը, փոքր չա փով՝ նա եւ ասո րի ներ, Իզ մի րում՝ նա եւ յոյ ներ: 
1898ին մի այն Խար բեր դում գոր ծում էին բո ղո քա կան 63 դպրոց ներ՝ 4000 աշա
կերտ նե րով73: Իսկ «1878 – 1903ի ըն թաց քում Թուր քի ա յում, մի սի ո նէր նե րի ան
մի ջա կան նա խա ձեռ նու թե ամբ բա ցուե ցին 7 քո լէջ, որոնք իրեն ցից ներ կա յաց
նում էին բարձ րա գոյն եւ կրտսեր հաս տա տու թիւն նե րի հա մակ ցու թիւն` Եփ րատ 
քո լէ ջը Խար բեր դում, Ամե րի կե ան քո լէ ջը` Վա նում, Կենտ րո նա կան Թուր քի ա յի 
քո լէ ջը` տղա նե րի եւ աղ ջիկ նե րի մաս նա բա ժին նե րով` յա մա պա տաս խա նա բար 
Այն թա պում եւ Մա րա շում, Ս. Պօ ղո սի քո լէ ջը` Տար սո նում, Անա տո լի ա կան քո լէ
ջը` Մար զուա նում եւ Մի ջազ գա յին քո լէ ջը` Զմիւռ նի ա յում»74: 1886ին Մար զուա
նում հիմ նուած «Անա տո լիա» քո լէ ջում սո վո րում էին մին չեւ 550 հայ, յոյն, ռուս, 
բուլ ղար եւ մա կե դո նա ցի ու սա նող ներ: Քո լէ ջին կից գոր ծում էր աղ ջիկ նե րի գի
շե րօ թիկ վար ժա րա նը75: 1893 Փետ րուա րի 26ին, ըստ Ամե րի կա յի դես պան Ֆոր
դի հա ղորդ ման, Սե բաս տի ա յի վա լին Մար զուա նի Ամե րի կե ան քո լէ ջի տնօ րի
նու թե ա նը մե ղադ րել էր թռու ցիկ նե րի տպագր ման մէջ, ձեր բա կա լել հա յազ գի 
ու սու ցիչ ներ Թու մա յե ա նին ու Գա յա յե ա նին եւ բան տար կել ընդ հա նուր առ մամբ 
շուրջ 2000 Հա յե րի: Մի քանի օր անց հրդե հուել էր քո լէ ջի օրի որ դաց վար ժա
րա նի մաս նա շէն քը: Հիւ պա տոս Լոն գուոր թի տե ղե կու թե ան հա մա ձայն, հրձի
գը եղել էր Սե բաս տի ա յի Վի լա յէ թի ժան դար մե րի ա յի փոխհ րա մա նա տա րը76: 
Չնա յած իշ խա նու թիւն նե րի յա րու ցած դժուա րու թիւն նե րին, հա յերն, այ նուա մէ
նայ նի ու, յա մա ռօ րէն շա րու նա կում էին թէ՛ իրենք բա ցել կրթա կան հաս տա տու
թիւն ներ, թէ՛ օգ տուել այ լոց առա ջար կից: Հայ կա կան դպրոց նե րի մա սին Պօլ սի 
հայ կա կան առաջ նոր դա րա նի տե ղե կու թիւն նե րից զատ, օրի նակ, Մու շում կար 
նա եւ 23 մի սի ո նէ րա կան կամ մաս նա ւոր վար ժա րան, 6ը` քա ղա քում, 17ը՝ շրջա
կայ գիւ ղե րում (1318 աշա կերտ, 35 ու սու ցիչ)77: 1900ի տուե ալ նե րով Օս մա նե ան 
Կայս րու թիւ նում աշ խա տող մի այն ամե րի կե ան մի սի ո նէ րա կան 40 գի շե րօ թիկ 

73 Peterson Merrill D., «Starving Armenians». America and the Armenian Genocide, Charlottesville, 
University of Virginia Press, 2004, էջ 199:

74 Գէ որ գե ան Սիլ վա, «Ամե րի կե ան Մի սի ո նէր նե րի Գոր ծու նէ ու թիւնն Արեւմ տե ան Հա յաս
տա նում 1895 – 1914 թուա կան նե րին», ատե նա խօ սու թիւն, Երե ւան, 2015, էջ 76:

75 Greene F. D., The Armenian Crisis and the Rule of the Turk, London, 1895, էջ 150 (ըստ՝ Գէ որ
գե ան, էջ 75:

76 Գէ որ գե ան, էջ 76:
77 Վի ճա կա ցոյց Գա ւա ռա կան Ազ գա յին Վար ժա րա նաց Թուր քի ոյ, Տետր Բ., Կ. Պօլիս, 1903, 

էջ 10 (ըստ՝ Գէ որ գե ան, էջ 68):
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դպրոց նե րում եւ 7 քո լէջ նե րում ու սա նում էին 2700 տղա ներ եւ աղ ջիկ ներ, բազ
մա թիւ նա խակր թա րան նե րում գի տե լիք ներ էին ստա նում եւ դաս տի ա րակ ւում 
շուրջ 15.000 ման կա հա սակ երե խայ78, իսկ մին չեւ 20րդ դա րի առա ջին տաս նա
մե ա կը հասց րել էին հիմ նել 551 տար րա կան եւ միջ նա կարգ դպրոց79: Այս կրթա
կան կենտ րոն նե րից դուրս էին գա լիս ոչ մի այն հա մե մա տա բար լաւ կրթուած, 
գրա գէտ, լե զու ներ իմա ցող, այլ նա եւ մաս նա գի տա կան կրթու թիւն ու նե ցող ներ: 
Թուր քի ա յի հայ եւ յոյն բնակ չու թե ան վե րաց մամբ ամե րի կե ան մի սի ո նէր նե րը 
զրկուե ցին իրենց մար դա սի րա կան առա քե լու թիւ նը այդ երկ րում շա րու նա կե լու 
հնա րա ւո րու թիւ նից եւ նոյ նիսկ շու տով վտա րուե ցին Թուր քի ա յից: Առիթ նե րից 
մէկն այն էր, որ մին չեւ 1927ը ԱՄ Նը պաշ տօ նա պէս չէր ճա նա չում Թուր քա կան 
Հան րա պե տու թիւ նը: Բայց ին չո՞ւ, այ նուա մէ նայ նիւ, եւ րո պա կանաց ման ծրա գ
րով ար դի ա կա նա ցող Թուր քի ա յում փա կուե ցին արեւմ տե ան մո դէ լի դպրոց
նե րը: Աշ խար հի կաց ման ու ղի ընտ րած Քե մա լը վա խե նո՞ւմ էր քրիս տո նէ ա կան 
մշա կոյ թից:

Ըստ վեր լու ծա բան նե րի, 20րդ դա րի սկզբին Օս մա նե ան Կայս րու թիւ նում 
անգ րա գէտ էր թուր քե րի 90 տո կո սը, շատ աւե լի՝ քրդե րը, իսկ ահա յոյ նե րի մօտ 
անգ րա գէտ էր 50 տո կո սը, հա յե րի մօտ՝ մի այն 33 տո կո սը80: Հաս կա նա լի է, որ 
թուր քե րի գրա գէտ տաս տո կո սը հիմ նա կա նում երկ րի արեւմ տե ան մա սում էին, 
գլխա ւո րա պէս քա ղաք նե րում, երե ւի աւե լի ճիշտ կլի նի ասել՝ պաշ տօ նե ա նե րը 
եւ վար չա րար նե րը, ում ըն դու նուած էր «օս ման ներ» անուա նել, իսկ արե ւե լե ան 
նա հանգ նե րում՝ Արեւմ տե ան Հա յաս տա նի տա րած քում մահ մե դա կան նե րից 
գրա գէտ, յա ճախ՝ պար զա պէս գրա ճա նաչ էին մի այն տե ղա կան պաշ տօ նե այ 
թուր քե րը, ով քեր ոչ թէ տե ղում էին կրթու թիւն ստա նում, այլ արեւմ տե ան մա
սում, եւ պաշ տօ նի նշա նա կում ստա նա լուց յե տոյ տե ղա փոխ ւում էին արե ւե լե ան 
գա ւառ ներ: Թուրք մահ մե դա կան իշ խա նու թե ամբ երկ րում ցա ւով էին ըն դու նում 
ոչմահ մե դա կան, աւե լին՝ շատ ան ցան կա լի հա յե րի կրթա կան մա կար դա կը: 
Սուլ թան Յա մի դի իշ խա նու թե ան շրջա նում նոյ նիսկ հար կադ րում էին դպրոց
նե րը փա կել: Բայց դրանք կրկին ու կրկին աշ խա տում էին: Լու սա ւո րե ալ երիտ
թուր քե րին մտա հո գում էր քրիս տո նե այ բնակ չու թե ան եւ մահ մե դա կան նե րի 
գրա գի տու թե ան մա կար դակ նե րի տար բե րու թիւ նը: Երիտ թուր քա կան կա ռա
վա րու թիւ նը չէր կա րող արագ փո խել իրե րի վի ճա կը, եւ երկ րին Սահ մա նադ րու
թիւն տուած ու բնակ չու թե ան հա մար ազա տու թիւն, հա ւա սա րա կու թիւն, եղ բայ
րու թիւն յայ տա րա րած կա ռա վա րու թիւ նը «…սար սափ կը զգայ կրթու թե նէ եւ 
կուլ տու րա յէ, որ ինք նա գի տակ ցու թիւնն ու ազատ մտա ծո ղու թիւ նը կը կազ մեն, 

78 Գէ որ գե ան, էջ 77:
79 Անդ, էջ 92:
80 Новичев А. Д., Турция. Краткая История.  «Наука. Главная редакция восточной литературы», 

Москва, 1965 г. [Նօվիչեւ Ա. Դ. Թուրքիա: Համառօտ Պատմութիւն, «Գիտու թիւն» հրատ., 
Մոսկուա, 1965], էջ 133–134. նաեւ՝ Д. Еремеев, Ислам: Образ Жизни И Стиль Мышления, 
Москва, 1990 [Դ. Երեմեեւ, Իսլամ. Կենսակերպ եւ Մտածողութեան Ոճ, Մոս կուա, 1990], էջ 
255:
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ուս տի, կրցա ծին չափ կաշ կան դեց հան րա յին կրթու թիւ նը եւ գի տու թե ան ծա
րաւ ժո ղո վուրդ նե րէն խլեց ինք նակր թու թե ան մի ջոց նե րը: Փա կեց վար ժա րան
նե րը, բան տար կեց ու սու ցիչ նե րը, աք սո րեց ու սա նող նե րը, իսկ կրթա կան այն 
շէն քե րուն մէջ, որ դեռ չեն ոչն չա ցու ցած՝ նուա զե ցուց ու սու ցու մը, ան նա խըն
թաց ծայ րա յեղ գրաքն նու թե ան մը մի ջո ցով»81: Այս պայ ման նե րում հա յե րի հա
մար շատ դժուար, բայց չա փա զանց կա րե ւոր գործ էր դպրո ցա կան լայն ցան ցը 
եւ ընդ հա նուր զար գաց ման մշա կու թա յին կե ան քի կազ մա կերպ ման ձե ւե րը: Եւ 
դրանք կա յին, գաղտ նի կամ յայտ նի:

1875 թ. Կ. Պօսլ սում հրա տա րա կուող 47 անուն պար բե րա կան նե րից (օրա
թերթ, շա բա թա թերթ, ամ սա գիր եւլն.), ըստ Ժան Ան րի Աբ դօ լօ նիմ Ու բի չի նիի, 
9ը հրա տա րա կում էին հա յե րը, որոն ցից մէ կը՝ զու գա հեռ հա յե րէն եւ թուր քե րէն 
(«Աւե տա բեր», սկսել է հրա տա րա կուել 1855 թ.ից), մէ կը՝ հա յա տառ թուր քե րէն 
(«Մէջ մուաիԽա վա տիս» (Նո րու թիւն նե րի ժո ղո վա ծու)), մյոս նե րը՝ հա յե րէն եւ 
հա յա տառ («Մա սիս», «Ժա մա նակ», «Ման զու մէիԷֆ քե ար» (Մտքե րի ժո ղո վա
ծու), «Հայ րե նիք», «Փունջ», «Ծո րա գիր», «Մե մուլ» (Սպա սե լիք))82: Բո լո րը՝ սե
փա կան մի ջոց նե րով: Հա մե մա տու թե ան հա մար՝ այդ նոյն ժա մա նակ Կ. Պօլ սում 
թուր քե րէն հրա տա րակ ւում էր 13 անուն պար բե րա կան, որից երե քը պաշ տօ
նա կան էին եւ հրա տա րակ ւում էին պե տա կան մի ջոց նե րով, այդ թւում եր կու սը 
հրա տա րա կում էր Ռազ մա կան նա խա րա րու թիւ նը, իսկ հին գը՝ կու սակ ցա կան 
(«Վա քիթ» (Ժա մա նակ), «Իս թիք բալ»(Ապա գա), «Սա դա քաթ»(Ճշմար տու թիւն) 
պար բե րա կան նե րը «Երի տա սարդ Թուր քիա» կու սակ ցու թե անն էին, «Բա սի
րէթ»ը)՝ «Հին Թուր քեր» կու սակ ցու թյա նը, եւ «Իթ թի հադ»ը (Մի ու թիւն))83: Այդ 
նոյն ժա մա նակ Կ. Պօլ սում յոյ նե րը հրա տա րա կում էին 9 անուն պար բե րա կան 
(որոն ցից մէ կը հու նա տառ թուր քե րէն), հրե ա նե րը՝ 2 անուն պար բե րա կան, բուլ
ղա րե րէն հրա տարկ ւում էր 3 անուն, ֆրան սե րէն՝ 7, անգ լե րէն՝ 1, արա բե րէն՝ 1, 
գեր մա նե րէն՝ 1, եւ մէկ օրա թերթ հրա տա րակ ւում էր 4 լե զուով՝ անգ լե րէն, իտա
լե րէն, հու նա րէն եւ թուր քե րէն84: Ու շագ րաւ է, որ երբ կայս րու թիւ նը 1865ին որո
շէց վի լա յէթ նե րի նստա ւայր կենտ րո նա կան քա ղաք նե րում երկ լե զու ՝ թուր քե րէն 
եւ տե ղա կան տա րա ծուած լե զուով պաշ տօ նա կան պար բե րա կան տե ղե կա տու 

81 Գ. Լա զե ան, Հա յաս տան Եւ Հայ Դա տը Ըստ Դաշ նագ րե րու, Գա հի րէ, 1942, Էջ 65:
82 Убичини, Жан Анри Абдолоним.  Современное состояние Отоманской империи: Статистика, 

правление, администрация, финансы, армия, общины немусульманские и пр.: По офиц. 
ежегоднику на 1875–76 г. (Салнаме на 1293 г. Хиджры) и по др. новейшим док. сост. А. 
Убичини, авт. известных «Писем о Турции» [Օսմանեան կայսրութեան ժամանակակաից 
վիճակը. Վիճակագրութիւն, կառաւարում, վարչակազմ, ֆինանսներ, ոչ մահմեդական 
յամայնքնէր ևւ այլ. Ըստ 1875–76 թթ. պաշտօնական տարեգրքի (Հիջրայի 1293 թ. Սալնամե)] 
(Lettres sur la Turquie) и П. деКуртейль, проф. турец. яз. и лит. в «Collége de France» / Пер. 
и изд. О.И. Бакст. – СанктПетербург: Тип. О.И. Бакста, 1877,  էջ 152153 (https://dlib.rsl.ru/
viewer/01003608058#/?page=5) (Վերջին այցելութիւնը 19. 11. 2018):

83 Անդ, էջ 151:
84 Անդ, էջ 151 – 154:
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հրա տա րա կէլ, առա ջի հրա տա րա կուող նէ րից մէ կը Ռուշ չու կում թուր քե րէնբուլ
ղա րե րէն հրա տա րա կուած «Թու նա»ն(Դու նայ) էր, մյո սը Բօս նիաՍա րե ւո յում 
էր՝ թուր քե րէն եւ հա յե րէն(՞՞)85:

19 դ. երկ րորդ կէ սին հայ կա կան պար բե րա կան նե րը թուար կուա ծով չէ
ին սահ մա նափկ ւում, ընդ որում հրա տա րակ ւում էին ոչ մի այն Կ. Պօս լում, այ լեւ 
գա ւառ նե րում՝ Զմիւռ նի ա յում(Իզ միր), Վա նում, Մու շում: Կ. Պօլ սում «Ազ դա րար 
Բիւ զան դի ոն»ը հրա տա րա կուել է 1810ին, 1832 – 50 թթ. ըն թաց քում հրա տա
րակ ւում էր «Լրո գիր» անու նով Օս մա նե ան պաշ տօ նա թեր թի հայ կա կան տար
բե րա կը, 1846 – 52ին՝ «Հա յաս տան»ը, 1851 – 52ին՝ «Բա նա սէր»ը, 1857 – 58ին՝ 
«Մու սայք Մա սե աց»ը, 1857ին եւ 1861 – 75ին՝ «Քնար Արե ւե լե ան»ը, 1857, 
1859 – 63ին՝ «Մա սիս»ը, 1857 – 66ին՝ «Երե ւակ»ը, 1856 – 65, 1861 – 1875ին՝ «Կի
լի կի ան», 1860 – 63ին՝ «արե ւե լե ան Դար»ը, 1870 – 72ին՝ «Մե ղու»ն, 1870 – 80ին՝ 
«Թատ րոն»ը եւլն.: Զմիւռ նի ա յում 1840 – 1885ին հրա տա րա կուել են «Ար շա լոյս 
Արար տե ան»ը, 1843 – 1846ին՝ «Հայ րե նա սէր»ը, 1853 – 56ին՝ «Ար փի Արար տե
ան»ը, 1858ին՝ «»Թան գա րան հա սա րա կաց»ը, 1860, 1862ին՝ «Մի ու թիւն» եւ 
«Մի ու թիւն Սահ մա նադ րա կան»ը, 1861 – 67ին՝ «Ծա ղիկ»ը, 1862 – 63ին՝ «Դի
մակ» եր գի ծա կան հան դէ սը, 1862ին՝ «Գրա կան Հա յաս տան»ը եւ «Հա վեր ժա
հարս»ը եւլն.: 1858 – 64ին Վա րագ՝ Վան էր տե ղա փո խուել 1856 – 64 թթ. Կ. Պօլ
սում հրա տա րա կուող «Ար ծուի Վաս պու րա կա նի»ն, իսկ Մու շում 1863 – 65ին 
Գա րե գին Սրուանձ տե ան ցի խմբագ րոււ թե ամբ հրա տա րակ ւում էր «Լրա տար 
Արծ վիկ Տա րո նո» լրա գի րը եւլն: Հա յա լե զու եւ հա յա տառ թուր քե րէ նով հայ կա
կան մա մու լը քա նա կա պէս աւե լա ցաւ եւ զար գա ցաւ հատ կա պէս 1890ական նե
րից եւ 20րդ դա րասկզ բին, Կ. Պօլ սում չդա դա րեց նոյ նիսկ հայ կա կան ջար դե րի 
ըն թաց քում եւ տպագր ւում էր ընդ հուպ մին չեւ 1924 թ., երբ Մուս տա ֆա Քե մա
լի կա ռա ւա րու թիւնն ար դէն լուրջ սահ մա նա փա կում ներ մտցրեց այ լա լե զու եւ 
առ հա սա րակ ան կախ տպագ րու թե ան նկատ մամբ: Դրան ցում քննարկ ւում էին 
կայս րու թե ան եւ ազ գա յին ըն թաց քիկ հրա տապ քա ղա քա կան, տնտե սա կան, 
հա սա րա կա կան, մշա կու թա յին կե ան քի երե ւոյթ ներ եւ վեր լու ծու թիւ ներ, կրթա
մշա կու թա յին, եկե ղե ցա կան, գրա կան հար ցեր, հրա տա րակ ւում էին նկա րագ
րա կան ազ գագ րա կան, տե ղագ րա կան, երկ րա գի տա կան նյո թեր, պատ մա կան 
ան ցե ա լի տե ղե կու թիւն ներ, գե ղա րուես տա կան չա փա ծոյ եւ ար ձակ ստեղ ծա
գոր ծու թիւն ներ կամ դրան ցից հա տուած ներ եւլն.: Շատ աշ խոյժ էր թուր քա հայ 
գրա կան կե ան քը, մե ծա նուն գրող նե րի՝ Մկրտիչ Պե շիկ թաշ լե ան, Յա կոբ Պա
րո նե ան, Օն նիկ Չիֆ թէ, Ծե րենց, Լե ւոն Շանթ, Դանիէլ Վա րու ժան, Սի ա ման
թո, Գրի գոր Զօհ րապ, Մի սաք Մե ծա րենց, Պետ րոս Դու րե ան, Ռու բէն Սե ւակ, 
Վա հան Թե քէ ե ան, Եր ւանդ Օտե ան, Յա կոբ Օշա կան, Ար շակ Չո պա նե ան, Ռու
բէն Որ բե րե ան, Յա կոբ Մնձու րի, Վա հան Թո թո ուենց եւ շատ ու րի շե րի ստեղ
ծա գոր ծու թիւն նե րը հաս նում էին գա ւառ նե րի հա յե րին եւ դառ նում քննար կում

85 Անդ, էջ 150(տես թիւ 1 ծթթ.):
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նե րի առար կա: Գրող նե րի մեծ մա սը կրթու թիւ նից յե տոյ յաճախ վե րա դառ նում 
էին գա ւառ ներ՝ Արեւմ տե ան Հա յաս տա նի, Կի լի կի ա յի իրենց ծննդա ւայ րե րը եւ 
այն տէղ որ պէս ու սու ցիչ աշ խա տե լով խթա նում եւ զար գաց նում էին գա ւառ նե
րի հա յե րի պատ մա կան, գի տա կան, գրա կան, հա սա րա կա կան, մշա կու թա յին 
գի տե լիք նե րը, հե տաքրք րու թիւն ներն ու ճա շա կը: 19 դ. վեր ջե րից գրա կան եւ 
հա սա րա կա կան կե ան քի մաս նա կից նե րի մէջ աւե լա նում էին կա նայք՝ Զա րու հի 
Գա լեմ քա րե ան, Զա պէլ Եսա ե ան, Սի պիլ (Զա պել Խան ճե ան, Զա պել Ասա տուր), 
Սրբու հի Տյու սաբ, Ար շա կու հի Թէո դիկ (Ճեզ վե ճե ան), այլք: Նրանք տպագ րում 
էին հրա պա րա կա խօ սա կան յօ դուած ներ, գրում էին պատմ վածք ներ, վե պեր, 
բա նաս տեղ ծու թիւն ներ, դա սա ւան դում էին վար ժա րան նե րում, գրում էին դա
սագր քեր (օրի նակ՝մի ջին եւ բարձր դա սա րան նե րի հա մար Ար շա կու հի Թէ ո դի
կի գրած «Ար դի բա րո յա գի տու թյու նը» դա սա գիր քը), կազ մա կեր պում էին բա
րե գոր ծա կան, հա սա րա կա կան մի ու թիւն ներ, թա տե րա կան ներ կա յա ցում ներ, 
բա նա խօ սու թիւն ներ, քննար կում ներ, բարձ րաց նում էին հան րա յին կա րե ւո րու
թե ան հար ցեր: Առանց որե ւէ պե տա կան աջակ ցու թե ան թարգ ման ւում եւ հրա
տա րակ ւում էին տա րա լե զու, յատ կա պէս ֆրան սի ա կան հե ղի նակ նե րի գոր ծեր, 
այդ թւում՝ հա յա տառ թուր քե րէ նով: Յատ կա պէս քա ղաք նե րում ապ րող որոշ 
հայ ըն տա նիք նե րի պա տուի հարց էր տա նը գրա դա րան ու նէ նա լը: Գա ւառ նե
րի հա յե րի իմա ցու թիւն նե րի հա մալր ման հա մար գիւտ էր Կ. Պօլ սում 1907ից 
սկսե ալ հրա տա րա կուող հան րա գի տա րա նա յին բնոյ թի տա րե գիր քը՝ «Ամէ նոյն 
Տա րե ցոյց»ը, որը իր խմբա գիր եւ հիմ նա կան յե ղի նակ Թէ ո դոս Լապ ճի նե ա նի 
անու նով շատ յայտ նի էր դար ձել «Թէ ո դիկ» փա ղաք շա կան անու նով: «Ամէ նոյն 
Տա րե ցոյց»ի առա ջին հա մա րը հրա տա րա կուեց դե ռեւս 1907ին, յա մի դե ա կան 
ռե ժի մի շրջա նում, իսկ Սահ մա նադ րու թե ան ըն դու նու մից յե տոյ, 1909 – 1915 թթ. 
հրա տա րա կու թիւն նե րը պա րու նա կում են հայ կա կան կե ան քի բա նա սի րա կան, 
գրա կան, վի ճա կագ րա կան, պատ մագ րա կան հա րուստ նյո թեր՝ տե ղե կու թիւն
ներ, վեր լու ծու թիւն ներ, գրա կան ստեղ ծա գոր ծու թյիւն ներ, ժո ղովր դա կան մշա
կոյ թի ազ գագ րա կան բնոյ թի նկա րագ րու թիւ ներ եւլն: «Ամէ նոյն Տա րե ցոյց»ի 
տպագ րու թիւ նը 1915 – 19ին ընդ հա տուեց նրա խմբագ րի՝ Թուր քի ա յի խոր քերն 
աք սո րուե լու կա պակ ցու թե ամբ: Բայց 1918ին Առա ջին Աշ խար հա մար տում 
Թուր քի ա յի պար տու թիւ նից հե տոյ Թէ ո դոս Լապ ճի նե ա նը վե րա դար ձաւ Կ. Պօ
լիս եւ վերսկ սեց իր կե ան քի գոր ծը՝ մէկ հա տո րով հրա տա րա կեց 1916 – 20 թթ.ի 
մի ա ցե ալ տա րե գիր քը, եւս երեք հա տոր «Ամէ նոյն Տա րե ցոյց» լոյս տե սավ 
Կ. Պօլ սում 1921, 1922, 1923 թթ. ին, բայց Քե մա լիզ մի յաղ թա նա կից յե տոյ կրկին 
աք սո րուեց, կա րո ղա ցավ անց նել Փա րիզ, եւ 1924 – 1929 թթ. «Ամէ նոյն Տա րե
ցոյց»ի վեց հա տոր նե րից հին գը տպագ րուե ցին Փա րի զում, մէ կը՝ 1926 թ.ինը՝ 
Վի են նա յում86:

86 Ատա նա լե ան Մ. Լ., Թէ ո դիկ (1873–1928 թթ.)//Լրա բեր հա սա րա կա կան գի տու թիւն նե
րի, 1968, թիւ 2, էջ 31 – 44 (http://lraber.asjoa.am/1222/1/31.pdf) (վեր ջին ան գամ այ ցե լել եմ 
17. 11. 2018):
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1912ին հայ գրե րի գիւ տի 1600ամե ա կի եւ հայ կա կան տպագ րու թե ան 
գոր ծի 400ամե ա կի յո բե լե ան նե րի առի թով Թէ ո դոս Լապ ճի նե ա նը Կ. Պօլ սում 
հրա տա րա կեց նա եւ «Տիպ ու տառ» անու նով մի հա րուստ հա տոր՝ տպագ րատ
նե րը հիմ նող նե րի, հիմ նադր ման վայ րե րի, աշ խա տանք նե րի մա սին՝ կեն սագ
րու թիւն նե րով, հրա տա րա կած գրքե րի ցու ցակ նե րով եւլն.87: Այս հրա տա րա կու
թիւն նե րը տար ւում էին գա ւառ ներ, տա րած ւում դպրոց նե րում, հա սա րա կա կան 
կենտ րոն նե րում, փո խանց ւում ձեռ քից ձեռք, հաս նում էին նոյ նիսկ հե ռա ւոր գիւ
ղե րը, դառ նում գի տե լիք:

Հայ բնակ չու թե ան ներ քին կե ան քը կազ մա կեր պե լու, մշա կու թա յին 
կե ան քը պա հե լու եւ զար գաց նե լու իմաս տով շատ կա րե ւոր դեր էին խա ղում 
դպրոց նե րը, եկե ղե ցի նե րը, թեր թե րը եւ դրանց խմբագ րատ նե րը, թատ րոն նե
րը: Գա ւառ նե րի քա ղաք նե րը՝ Զէյ թու նը, Հա ճը նը, Երզն կան, Կե սա րի ան, Մա լա
թի ան, Արաբ կի րը, Էրզ րու մը, Խար բեր դը, Վա նը, Մու շը, նոյ նիսկ քրդա կան հա
մա րուող Դի ար բէ քի րը կա տա րում էին մշա կու թա յին զար գա ցում նե րը գիւ ղե րին 
հասց նող միջ նոր դի դեր:

Դժուա րու թե ամբ ստեղ ծուած այս ողջ ցանցը քան դուեց, ան հե տա ցաւ մի
ան գա մից: 1915ից յե տոյ գա ւառ նե րում կեն դա նի մնա ցած, տե ւա կան ժա մա նակ 
թաք նուած հա յե րի եւ նրանց զա ւակ նե րի հա մար այս ամէ նը ոչ մի այն ան հա
սա նե լի էին, այ լեւ ան հաս կա նա լի: Ոչ մի այն որոու հե տեւ հայ կա կան մի ջա վայր 
չկար, այլ որոու հե տեւ կե ան քի նպա տա կը, իմաս տը եւ պայ ման նե րը բո լո րո ուին 
փո խուէլ էին: Ֆի զի կա կան գո յու թե անն սպառ նա ցող առար կաեա կան վտան
գը կան խե լու մի ջոց նե րից մէ կը, յատ կա պէս գիւ ղա կան մի ջա ւայ րում, կող քին
նե րից չտար բե րուելն էր: Ինչ պէս կեն դա նին է վտան գի պա հին մի ջա ւայ րում 
թաք նուե լու, ան տե սա նե լի դառ նա լու հա մար բնազ դա բար «մի աց նում» ինք նա
պաշտ պա նա կան գոյ նը, մարմ նի ձե ւը, այդ պէս էլ փրկուած եւ թաք նուող հա յե րի 
մնա ցորդ ներն էին «ան տե սա նե լի» դառ նում իրենց շրջա պա տող մի ջա ւայ րում, 
նոյ նա կա նա նում էին այդ մի ջա ւայ րի հետ: 40 տա րի անց գա ւառ նե րում ապաս
տա նած հա յե րի ժա ռանգ ներն ար դէն պատ կե րաց նել ան գամ չէ ին կա րող, թէ 
ինչ մա կար դա կի քա ղա քակր թա կան ետըն թաց է տե ղի ու նե ցել: 1950ական նե
րին գի ւե րում ապաս տա նած նե րի բա ցար ձակ մե ծա մաս նու թիւ նը ար դէն նոյ
նիսկ գա ղա փար չու նէր իրենց ծնող նե րի ոչ այն քան վաղ, բայց ար դէն ոչն չով 
չար տա հայ տուող եւ չյի շուող կե ան քից: Դա նրանց մեծ մա սի հա մար նոյ նիսկ 

87 Թէ ո դիկ, Տիպ ու տառ, Կ. Պօլիս, 1912: 2011ին Թուն ջե լի ում Թէ ո դի կի «Տիպ ու տառ»ը ի թիւս 
այլ հայ կա կան գրքե րի ես տե սա մի լու սա ւոր քրդի տա նը: Նա դրանք գտել էր Խար բեր դի 
նախ կին հայ կա կան, աւե րուած դպրոց նե րից մէ կի նկու ղում, խո նա ւա ցած, բոր բոս նած վի
ճա կով, բայց ըն թեռ նե լի: Մար դը գե րա դա սել էր գրքե րի մա սին իշ խա նու թիւ նե րին ոչինչ 
չյայտ նել, բայց տե ղե կաց րել էր Ստամ բու լի հայ կա կան մի ու թիւն նե րից մէ կին: «Տիպ ու 
տառ»ի հրա տա րա կու թիւ նից ճիշտ 100 տա րի յե տոյ, 2012ին, այն Սիր վարդ Մալ հա սե ա նի 
թար գա մա նու թե ամբ հրա տա րա կուել է թուր քե րէն, Teotig. Baski ve Harf Ermeni matbaacılık 
Tarihi, Ermeni Alfabesinin 1600 ve Ermeni matbaacılığının 500. Yilinda Dib u Dar 100 Yil sonra 
Türkçe. «Birzamanlar», 2012:



Ե. ԳԱ ՒԱ ՌԱ ՀԱ ՅԵ ՐԻ ԳՈ ՅԱ ՏԵ ՒՈՒ ՄԸ…620

պատ մու թիւն չէր, յի շո ղու թիւն չէր, սե րունդ նե րին փո խան ցուող առաս պէլ չէր: 
Նրանք յաճախ նոյ նիսկ գիրք կամ տպա գիր որե ւէ բան չէ ին տե սել:

Մի փոքր տար բեր էին քա ղաք նե րում հայտ նուած չմահ մե դա կա նա ցած 
հա յե րի գո յա տեւ ման լու ծում նե րը: Նրանց մէջ երե խա նե րի կրթու թե ան խնդի րը 
դիտ ւում էր խիստ մեծ անհ րա ժեշ տու թիւն: Քե մա լա կան Թուր քի ա յում կրթու
թիւնն իս կա պէս շատ դան դաղ էր զար գա նում: 1924ի սահ մա նադ րու թե ամբ 
տար րա կան կրթու թիւնն անվ ճար եւ նոյ նիսկ պար տա դիր էր յայ տա րա րուել, 
բայց իրա կա նում դպրոց ներ շատ քիչ կա յին: Չնա յած անգ րա գի տու թե ան յաղ
թա հար ման դժուա րու թիւն նե րին, երկ րում ար գե լուած էր նա եւ ինք նակր թու թե
ան կազ մա կեր պու մը: Սե բաս տի ա յում մնա ցած փոք րա թիւ հա յե րը 1927ին վա
խե նա լով, բայց այ նուա մէ նայ նիւ որո շում են ինչ որ կերպ երե խա նե րի կրթու թիւն 
կազ մա կեր պել, փաս տա ցի՝ «գաղտ նի դպրոց» բա ցել. «Առանց ար տօ նու թե ան, 
թա ղե րու մէջ գաղտ նի վար ժա րա նը բա նա լը խստիւ ար գի լուած է: Ան սաս տող
նե րը կը դա տա պար տուին 50 ոս կի դրա մա կան տու գան քի եւ վար ժա րա նը կը 
փա կուի ան մի ջա պէս: Կրկնու թե ան պա րա գա յին տու գան քը կը տաս նա պատ
կուի: Հե տե ւա բար 50 ոս կի տու գանք պի տի վճա րենք, եթէ իմա ցուի թէ գաղտ նի 
վար ժա րան մը բա ցուած է պզտիկ նե րու հա մար»88: Բայց տու գան քը սար սա փե
լի պա տիժ չէ, եւ մա նուկ ներն սկսում են սո վո րել:

Մին չեւ 1926 թ. Կե սա րի ա յում ապ րած Քնար Պո հալ րե ան Եմէ նի ճե ա նը 
յի շում է. «Ես 6 կամ 7 տա րե կա նիս սկսած էի դպրոց եր թալ, կը յա ճա խէի հայ
կա կան Արա մե ան վար ժա րան: Պա տե րազ մէն ետք հա յե րը Արա մե ան վար
ժա րա նը, որ բա նո ցի վե րա ծած էին, գիւ ղե րէն, որ բա նոց նե րէն ծնո ղա զուրկ որբ 
զա ւակ նե րը կը բե րէ ին հոն: Այն ատեն Մալ խա սե ան Համ բար ձում էֆէն տին այդ 
որ բե րը հա ւա քած եւ անոնց կրթու թե ամբ զբա ղած էր: Թուր քե րը այդ տես նե լով 
ու սու ցիչ մար դը մեռ ցու ցին եւ դպրոցն ալ փա կե ցին: Բայց այդ վար ժա րա նի որ
բե րը ետ քը մեր տան քո վի Սուրբ Գրի գոր Լու սա ւո րիչ եկե ղե ցին բե րին, որով
հե տեւ եկե ղե ցին դպրո ցի վե րա ծած էին: Գե տին նե րը բար ձե րու վրայ նստած 
բո լորս մի ա սին դաս կը սոր վէ ինք: Բո ղո քա կան նե րուն դպրոցն ալ յա ճա խած 
եմ: Պա տուե լին Ա Բ Գ կը գրէր պզտիկ գրա տախ տա կին վրայ, բայց թուր քե րէն 
կը խօ սէր, «Հայր մեր»ը կը սոր վեց նէ ին, սա կայն թրքե րէ նով կ’աղօ թէ ինք: Էյ 
Պի Սին ալ սոր վե ցանք, եւ պզտիկ գե րա կան մը տուին ձեռ քեր նիս:

Մօ րաք րոջս տղուն հետ ես սկսայ ժո ղո վա րա նին դպրո ցը եր թալ, որով
հե տեւ եկե ղե ցի ին մէջ թուր քե րը կօ շիկ սկսան կա րել տալ զի նուոր նե րուն հա
մար, այ սինքն գրա ւե ցին եկե ղե ցին, դա սա րան նե րուն ապա կի նե րը գե տին նե րը 
ամ բողջ կոտր տե ցին, իսկ եկե ղե ցի ին մա ռան նե րը, ուր ածուխ ու փայտ կը պա
հէ ին, ամ բողջ կա շիի կտոր նե րով լե ցու ցին: Ծա նօթ հա յե րը մե զի սկսան հա յե
րէ նի դաս տալ, բայց մէ կը հա յե րէն չէր խօ սեր, ար դէն մեր ծնող նե րը թրքա խօս 
էին: Ագա պի մեծ մայ րի կիս քրո ջը աղ ջի կը՝ օր. Ես թէր Ատու րե ան մեր ու սուց
չու հին էր: Դա սա րա նին մէջ ան դա դար աղ ջիկ նե րուն ձեռ քե րուն եւ ափե րուն 

88 Թա փա ռա կան, Դէ պի Կա խա ղան, Պոս տոն, 1932, էջ 652:
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կը նա յէր, վեր ջը գիտ ցանք, որ այդ աղ ջիկ նե րը բո րոտ եղեր են, անոնց մատ նե
րուն մի ջեւ թա րա խո տած էր: ...Եր կու տա րի հա զիւ գա ցինք դպրոց, յե տոյ նո րէն 
դպրո ցը փա կուե ցաւ: Արա մե ան դպրո ցի աշա կեր տու թիւ նը Ֆրան սան Մար սի
լիա տա րաւ: Մար սի լի ոյ հա յու թիւ նը ամ բողջ հա յե րու որբ զա ւակ նե րով կազ
մուած է, անոնք գա ցին, իսկ դպրո ցը հա յե րէն բո լո րո վին պար պուե ցաւ: Եթէ 
հա յե րը մնա յին նոյ նիսկ հայ պի տի չըլ լա յին: Տէր հայր մը եկաւ Պար տի զա կէն՝ 
Սե րով բէ Պուր նա յե ան, վե հա շուք մարդ մըն էր, այն ատեն Քե մա լին օրէնք նե րը 
ելան, շա տե րը փա խան Թուր քի ա յէն, որով հե տեւ աք սո րէն ետ քը գրուե ցաւ, որ 
հայ գաղ թա կան նե րուն վե րա դար ձը ըն դու նե լի չէ, շա տե րը ար դէն թրքա ցած 
էին»89:

Ինչ պէս վե րը ասուեց՝ 1935ին երկ րի 40.000 գիւ ղա կան բնա կա վայ րե րից 
մի այն 35.000ում կա յին տար րա կան դա սա րան նե րով դպրոց ներ: 1935ին երկ րի 
տա րած քում գրա ճա նաչ էր բնակ չու թե ան մի այն 18.7 տո կո սը90: Կրկին պէտք է 
են թադ րել, որ այդ բարձր ցու ցա նի շը ձեռք էր բե րուել երկ րի արեւմ տե ան տա
րածք նե րի հա շուին, քա նի որ արե ւել քում դպրոց նե րը դե ռեւս հա զուա դէպ էին: 
Սա սու նում, Մու շում, Բիթ լի սում տե ղի բնակ չու թիւ նը մին չեւ 1960ական նե րը 
դե ռեւս զուրկ էր պարզ գրա ճա նա չու թիւն սո վո րե լու հնա րա ւո րու թիւ նից: Իսկ 
60ական նե րին բա ցուած դպրոց նե րը ընտ րուած բնա կա վայ րե րում էին, ուր կա
րող էին յա ճա խել մին չեւ 10 կլմ. շա ռա ւի ղով մօտ գտնուող գիւ ղե րի երե խա նե րը: 
Սա սու նի Բի մէր գիւ ղի իմ զրու ցա կից նե րը յի շում են իրենց ման կու թե ան այդ 
շրջա նը. «Իմ մեծ եղ բայրս մեր գիւ ղի դպրոց գա ցող առա ջին աշա կեր տը եղած 
է, որ ին քը 1961 – 62 թուին սկսաւ, Խո րոխ գիւ ղում: Խո րո խում նոյն պէս հա յեր 
ապ րող ներ կա յին եւ իմ ամէ նա մօ տիկ դպրո ցը հոն է` Խո րոխ: Ան տե ղը ինչ պէս 
էին հաւ նիլ չեմ գի տէր, առա ջին դպրո ցը շի նե ցին, եւ բո լոր շրջա նին գիւ ղե րը, 
ով որ կ’ու զէր, մեր գիւ ղը եւ բո լոր շրջա նին գիւ ղե րը մէկ դա սա րան ու նէր, հոն 
դպրոց կ’եր թա յին: Հոն կ’եր թա յին քուրդ, հայ, աղ ջիկ, տղայ, բո լոր երե խա նե
րը: Իմ եղ բայրս ինք գնաց: Այն ատեն պէտք է տա սը – տասն մէկ տա րե կան ըլ
լար, որ գնաց ինք զին քը ար ձա նագ րուեց: Կար ծեմ որ հին գէն մին չեւ տա սը կի
լո մետր էր: Այո, շատ հե ռու էր: Բի մե րից ու րիշ մէ կը չի կար: Եր կու տա րի ետ քը 
ին քը մե զի հա մո զեց, որ պէս զի ինքն առան ձին այ լեւս չեր թայչի գայ: Դպրո ցի 
բե րու մով էր, որ հայ րիկս մե զի թուղ թեր հա նեց: Իմ թուղ թին մէջ ծնուն դիս տա
րին ար ձա նագ րուած է 1957ը, քա նի որ դպրո ցը եօթ տա րե կա նէն էր: Ան տա
րին 1963ին պէտք է ըլ լայ, որ պէս զի եօ թը տա րե կան երե ւիմ, ծնուն դիս տա րին 
1957 ար ձա նագ րեց: Մյոս նե րու պա րա գան նոյնն է, ինք կ’ըսէր թուե րը, անոնք 

89 Վեր ջին վե րապ րող նե րէն. Պո հալ րե ան Եմէ նի ճե ա նը (https://www.facebook.com/photo.
php?fbid=10154867887144804&set=a.10151592269859804&type=3&theater):

90 Мартинов В. Л., Сазонов И. Е., Турция Между Западом И Востоком, «Изв. РГО», Т. 143, 
Вып. 3, Москва, 2011 [Մարտինօւ Վ. Լ., Սազօնօւ Ի. Ե., Թուրքիան Արեւմուտքի եւ Արեւելքի 
Միջեւ, «Ռուսական Աշխարհագրական Ընկերութեան Տեղեկագիր», Հ. 143, հրատ. 3, Մոս
կուա, 2011], էջ 33:
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կ’ար ձա նագ րէ ին: Մյոս եղ բայրս` 58ը, մյո սը` 59, մյո սը` 60: Ասոնք ճիշդ թուե
րը չեն, դպրո ցին յար մար թուեր են: Մենք ամէն օր գիւ ղէն կ’եր թա յինք: Մեր 
գիւ ղէն աղ ջիկ չի կար, բայց Խո րոխ գիւ ղից դպրո ցին մէջ եզի դի եր կու – երեք 
աղ ջիկ կար: Թուր քե րէ նը ար դէն հոն սով րանք: Դպրո ցը մի այն թուր քե րէն էր, 
քուր դե րէ նը ար գի լուած էր, հա յե րէ նը ար գի լուած էր, ար դէն հա յե րէ նի մա սին 
խօսք ալ չի կար: Մի այն թուր քե րէն: 40 – 50 աշա կերտ մէկ ու սու ցի չով, նոյն սե
նե ա կին մէջ, ասանկ հինգ էկի պաժ` առա ջին, երկ րորդ, եր րորդ, չոր րորդ, հինգ 
դա սա րան, ամէնն էլ` մի այն մի ու սու ցիչ: Նոյն ու սու ցի չը: Մեր ու սու ցիչն ալ 
երի տա սարդ թուրք էր, Ան կա րա յէն, կամ` չեմ գի տէր ուր տե ղէն եկած էր, իբ
րեւ ու սու ցիչ կու գար, դպրո ցին մէ ջը ար դէն իր սե նե ա կը ու նէր: Չէ որ չէ ինք 
հասկ նար, թուր քե րէն չգի տէ ինք, մե զի շատ կը ծե ծէր: Մի այն մե զի չէր, բո լոր 
դա սա րա նին: Հի մայ մէկ սե նե ա կի մէ ջը, հինգ դա սա րան, մէ ջը չորս – հինգ ժամ 
պի տի նստիս, չես հասկ նար կոր, մէ կը մյո սի հետ կը խօ սին կոր, կը տես նան
կոր...»91: Այ նուա մէ նայ նի ու կրթու թե ան առա ջին իսկ, թէ կուզ նուա զա գոյն, բայց 
պե տու թե ան իրա ւուն քով հնա րա ւո րու թիւ նը շատ էր ոգե ւո րում հա յե րին: Դպրո
ցը նա եւ իշ խա նու թե ան կող մից այդ քան պա հան ջուած թուր քե րէ նը սո վո րե լու 
հնա րա ւո րու թիւն էր: Բայց գիւ ղե րում կի սածպ տուած հա յե րից ոչ բո լորն էին 
հա մար ձակ ւում «բա ցա հայ տուել», դի մել վար չա կան մար մին նե րին եւ երե խա
նե րի հա մար ծննդե ան վկա յա կան ներ հա նել: Տագ նապ նե րից մէկն էլ այն էր, 
թէ ինչ պէս էին խնդրե լու, որ երե խա նե րի ծննդե ան վկա յա կան նե րում «ինք նու
թե ան» տո ղի դի մաց «քրիս տո նեա» գրուի: Քիչ չէ ին նա եւ դէպ քե րը, երբ ծնող
նե րը հաղ թա հա րում էին իրենց վա խե րը, տղա նե րի հա մար վկա յա կան ներ էին 
հա նում, բայց զգու շա նում էին աղ ջիկ նե րին դպրոց ու ղար կել: Շա տե րը վստահ 
էին, որ դպրոց նե րը թրքաց ման քա ղա քա կա նու թե ան մաս են. «1961 – 2 – 3 թի ւե
րուն ու րիշ շրջա նին պե տու թիւ նը գի շե րօ թիկ դպրոց ներ բա ցաւ եւ աղ ջիկ նե րը 
հա ւա քեց, որ պէս զի ու սում առ նեն: Կը ստի պէ ին ալ: Քոյ րի կիս աղ ջի կը տա րան 
եւ գի տենք, որ քոյ րիկս երեք ամիս իր աղ ջի կը չտե սաւ: Երբ որ վե րա դար ձաւ, 
թրքե րէն կը խօ սի կոր, ամե րի կա կան խա ղեր կը խա ղա յին: Մե ծե րը, ծնող քը 
ըսին` չէ որ ասոնք մեր երե խա նե րը գլուխ նին կը փո խին կոր, դպրո ցին չի պի տի 
ղրկեն այ լեւս: Ին քը իրեն ըն տա նի քով Ջե դա կա կ’ապ րէ ին, մենք Բի մէր կ’ապ
րէ ինք, աղ ջի կը Ջե դա կա յէն մե զի տուն բե րին, ասին, որ ասանկ խնդիր մը ու
նինք, աղ ջի կը ձե զի թող մնայ, թուր քե րը աղ ջի կը մեզ մէ կ’առ նին կոր, այ սինքն` 
պի տի թրքաց նեն: Կը մտա ծէ ինք նպա տակ նին ան էր, քուր դե րուն, հա յե րուն 
բո լոր ու սում տան, որ պէս զի հպարտ թուրք դառ նան: Ան աղ ջի կը, որ հի մա Պօ
լիս կ’ապ րի, վեց ամի սի չափ մե զի մնաց, որ հայ րի կը կը վախ նար, որ զի նուո
րու թիւ նը ան ժա մա նակ ալ աղ ջի կը փնտռէ, տու նէն պի տի առ նի տա նի: Քա նի 
ան գամ մը եկան, չտե սան: Անվս տա հու թիւ նը շատ մեծ էր»(տես «Սա սուն ցի նե
րը» պատ մու թիւ նը):

91 «Սա սուն ցի նե րը»:
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Առա ջին դպրոց նե րը, որ այդ քան ոգե ւո րել էին նուաս տա ցած, վա խե ցած, 
հնա զանդ, են թա կայ հա յե րին, առանձ նա պէս պէտք չէ ին քրդե րին: Տուե ալ դէպ
քում՝ նա եւ մահ մե դա կա նա ցածքրդա ցած հա յե րին: Մի առան ձին քննարկ ման 
խնդիր է առ հա սա րակ, թէ ինչ պէ՞ս եւ ին չո՞ւ մահ մե դա կա նա ցող հա յե րը արա գօ
րէն իւ րաց նում եւ նոյ նիսկ ցու ցադ րա բար գե րա դա սում էին աւե լի ցածր մշա կու
թա յին կեն ցա ղը, բայց մահ մե դա կա նաց մանն ու ղեկ ցող «քրդա ցու մը», «արա
բա ցու մը» կամ «թրքա ցու մը» պա հան ջում էր կեն ցա ղա յին ընդ հան րու թիւն 
նա եւ քա ղա քակր թա կան ար ժէք նե րում: Օրի նակ, Բաթ մա նի՝ հա րե ւա նու թե ամբ 
գտնուող Ար խունդ եւ Պերմ գիւ ղե րից 60ական նե րին տար րա կան դպրոց բա
ցուել էր Ար խուն դում: Ար խունդ ցի Գէ որ գը, գիւ ղի դպրո ցի հինգ դա սա րան ներն 
աւար տե լուց յե տոյ, գնա ցել է ու սու մը շա րու նա կե լու Դի ար բե քի րում. Գէ որգն է 
պատ մում. «Գիւ ղը հինգ տա րի կար դա ցի, գա ցի դպրոց, վե ցե րորդ դա սա րա
նը Դի ար բէ քիր գա ցի: Գիւ ղում ար դէն չի կար բարձր դա սա րան: Պեր մի մէջ 15 
թուին մին չեւ ու թե րորդ դա սա րան դպրոց կար, բայց հա յե րից յե տոյ [հայ կա
կան ջար դե րից յե տո] ան տե ղի դպրո ցը ծած կե ցին [փա կե ցին]: Մին չեւ հի մայ 
այ լեւս դպրոց չի կայ: Չի կայ: Պեր մի էրե խա նե րը ընդ հան րա պէս չեն սո վո րում: 
Պերմ դպրոց չի կար: Ար խունդ կար, Ար խունդ հա յեր կ’ապ րէ ին, բայց Պերմ 
քրդե րը եկան: Եկան, տե ղա ւո րուե ցին, քա նի՞ տա րի ան ցաւ, ինն սուն տա րի ան
ցաւ առանց դպրոց: Իսկ 15 թուին ան տե ղը մին չեւ ու թե րորդ դա սա րան դպրոց 
կար92: Սա սու նի Պաց գիւ ղից մարդ մը կար, կը պատ մէր կ’ըսէր ես մին չեւ հին
գե րորդ դա սա րան Պաց գիւ ղի դպրոց գա ցի (սա ու շագ րա ու տե ղե կու թիւն է, քա
նի որ մին չեւ 1915ը, ըստ Վ. Պե տո յե ա նի, Բա ցի (Պաց) գիւղն ու նե ցել է մի այն 30 
տուն հայ բնակ չու թիւն: Այս տե ղե կու թիւ նը հաս տա տում է, որ նոյ նիսկ այդ կար
գի փոք րա թիւ բնակ չու թե ամբ գիւ ղե րում կա րող էին կրթա կան որոշ հնա րա ւո
րու թիւն ներ լի նէ ին – Հ. Խ.), բայց միջ նա կար գը` մին չեւ ու թե րորդ դա սա րան ես 
Պերմ գա ցի: Կ’ըսէ այդ ժա մա նակ մե զի կ’ըսէ ին, որ աշ խար հը կլոր է, աշ խար
հագ րու թե ան դաս կար: Եւ ատ օրէն 90 տա րի յե տոյ Պեր մում ոչինչ չի կայ: Երեք 
տա րի առաջ գա ցի Պերմ [զրոյ ցը տե ղի է ու նե ցել 2011ին, ու րեմն խօս քը 2008ի 
մա սին է] դեռ նորնոր բա ներ կը բե րէ ին, որ դպրո ցը պի տի սար քեն, 90 տա րի 
է` էդ դպրո ցը չի կայ»:

Դպրոց չկար լեռ նա յին շատ գիւ ղե րում, եւ նոյ նիսկ այ սօր Սա սու նի գիւ
ղե րի չա փա հաս բնակ չու թե ան մէծ մա սը, քուրդ թէ սա կա ւա թիւ հայ, անգ րա գետ 
են: Անգ րա գետ են ոչ մի այն դպրո ցի բա ցա կա յու թե ան պատ ճա ռով: Մի կող մից 
երե խա նե րը զբա ղուած էին ըն տա նիք նե րի տնտե սու թիւն նե րում, անա սուն էին 
պա հում, մյոս կող մից հայ ծնող նե րը շա րու նա կում էին զգու շա նալ իշ խա նու
թիւն նե րի աչ քին երե ւալ, երե խա նե րի հա մար ծննդե ան վկա յա կան ներ կամ այլ 
փաս տաթղ թեր ստա նալ եւ այդ պէս մատ նել իրենց փաս տա ցի գո յու թիւ նը:

92 Սա սու նի Խի անք գա ւա ռա կի Պերմ գիւ ղը մին չեւ 1915 ու նե ցել է 150 տուն հայ բնակ չու թիւն, 
դպրոց եւ մեծ կա մա րա կապ եր կու եկե ղե ցի:
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Գրան ցուած պատ մու թիւն նե րը վկա յում են, սա կայն, որ գա ւա ռա հա յե րի 
մեծ մա սը, եթէ նոյ նիսկ իրենք անգ րա գետ էին մնա ցել, ապա առ նուազն ջա
նա ցել են կրթու թիւն ապա հո վել իրենց զա ւակ նե րի հա մար: Կ. Պօ լիս տե ղա
փո խուե լու դէպ քում՝ հայ կա կան դպրոց նե րում: Եւ այս տէղ սկսւում էր երկ րորդ 
ծանր փոր ձաշր ջա նը՝ շա տե րը հա յե րէն չգի տէ ին: Կե սա րի ա յի Քըր քըս րաք ալե
ւի ա կան գիւ ղում կի սա թա քուն ապ րած, աս տի ճա նա բար քրդա խօս դար ձած եւ 
թուր քե րէն իմա ցող Սար գիս Էր քէ օ լի ըն տա նի քում երե խա նե րը հա յե րէն սկսե
ցին սո վո րել 50ական ներն Կ. Պօ լիս տե ղա փո խուե լուց յե տոյ. «Հայ կա կան դպրոց 
կ’եր թա յինք, հա յե րէն սո վո րե ցինք: Օրի նա կի հա մար ես Էսա յե ան Վար ժա րան 
գա ցի, առա ջին դա սա րա նում բնաւ հա յե րէն չգի տէ ի կոր, գրա տախ տա կին վրայ 
բա ներ կը գրեն կոր, ես չեմ հասկ նար կոր, մյոս նե րէն դա սերս կ’առ նեմ կոր, 
կ’եր թամ Սիլ վա քոյ րիկ կար մե րին նե րը, նա խակր թա րա նին շրջա նա ւարտ կին 
մըն էր, կ’եր թամ, – Սիլ վա քոյ րիկ, լա լով, ող բա լով կը խնդրէի, կ’օգ նէր ին ծի: 
Կ’եր թա յի` հայ րի կիս քե ռի ին տղան կար, քե ռի ին աղ ջիկ նե րը կա յին, անոնց 
կ’եր թա յի, անոնք ինձ մէ երեք տա րի մեծ են, չոր րորդ դա սա րան, ես առա ջին 
դա սա րան եմ, հի մայ մեծ կ’երե ւան կոր. անոնք ալ ին ծի կ’օգ նէ ին. մա նա ւանդ 
կրօն քի դա սե րէն բան մըն ալ չէի հասկ նար: Շատ դժուար կու գար ին ծի անոնք: 
Մեր տու նը թրքա խօս էր: Իշ տէ կը պատ մէ ին, դա սե րը կ’ընէի, կու գա յի տուն, 
ամէ նէն մեծ աղ բա րիկս ալ Գա րա կէ օ զե ան կ’ու սա նէր կոր, անի կա մե զի օգ նե
լիք բան մը չու նե ցաւ, ամէ նէն մե ծը ես էի, բան մը չէի գի տէր, որ մեծ էի, ինձ մէ 
աւե լի դիւ րին դպրո ցին գոր ծին մէ ջը եղաւ, ան ատեն ես ուխտ ըրած էի, որ զա
ւակ ներս հա յե րէն պի տի գիտ նան: Շատ դժուա րու թիւն ու նե ցած էի ադ դպրոց
նե րուն մէ ջը»:

1960ին Ամա սի ա յում ծնուած Յով սէփ Հայ րու նիի պատ մու թիւ նից. «Խա
ղում էինք փո ղո ցում, խա ղում էինք դպրո ցում բո լո րի հետ, «բո լո րը» քրդեր էին, 
ալե ւի ներ, որ քան յի շում եմ՝ մեր ման կա կան շփման դաշ տում հա յեր չկա յին, 
նա եւ հա յե րի մա սին խօ սակ ցու թիւն ներ չկա յին: Խօ սում էինք թուր քե րէն եւ դա 
շատ բնա կան էր: Հա յե րէն մի այն տանն էինք խօ սում: Որե ւէ մէ կը, որ քան յի
շում եմ, չէր ասել, որ փո ղո ցում, դպրո ցում հա յե րէն չխօ սենք, բայց եղ բօրս հետ 
խա ղա լիս, փո ղո ցում հա յե րէն եր բեք չէ ինք խօ սում, բնա կան էր թուր քե րէ նը: 
Չեմ կա րող ասել՝ դա թաք նուած վա՞խ էր, թէ՞ պա տուէր ծնող նե րիս կող մից: 
Հայրս շատ էր ու զում, որ մենք հայ մե ծա նա յինք, հա յե րէն լաւ իմա նա յինք, 
եւ ինձ ու եղ բօրս ու ղար կե ցին Ստամ բուլ՝ Գա րա կէ օ զե ան Վար ժա րան, ապա՝ 
Դպրա տուն: Այս տէղ գա ւառ նե րից շատ հա յեր կա յին, քրդա խօս, թրքա խօս: 
Չնա յած դպրո ցը հայ կա կան էր, բայց հա յե րէն խօս քը շատ քիչ կար: Բո լոր դա
սե րը թուր քե րէն էին, եթէ նոյ նիսկ ու սու ցիչ նե րը հայ լի նէ ին, բա ցի մայ րե նի լե
զուն եւ կրօ նը: Փաս տօ րէն մի այն այդ դա սե րի ժա մա նակ էինք հա յե րէն սո վո
րում եւ հա յե րէն խօ սում, ին չը, իհար կէ, շատ քիչ էր լե զուն սո վո րե լու հա մար: 
Դա սա մի ջո ցին երե խա նե րը մի մե անց հետ շա րու նա կում էին թուր քե րէն խօ սել: 
Այն ժա մա նակ չգի տէի, որ դա սա մի ջոց նե րին թուր քե րէն խօ սե լը պե տու թե ան 
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կող մից հրա հանգ էր, չգի տէի նա եւ այն պատ ճա ռով, որ բնա կան էր թուր քե
րէն խօ սե լը, ար դէն երե խա նե րը բա ւա րար չա փով հա յե րէն չգի տէ ին, հեշ տը 
թուր քե րէ նով խօ սելն էր: Յի շում եմ, որ երբ ամառ նե րը տուն՝ Ամա սիա էինք 
գա լիս, հայրս ու մայրս շատ էին նեղ ւում ու յուզ ւում, երբ ես ու եղ բայրս մի մե
անց հետ թուր քե րէ նով էինք խօ սում: Հայրս շատ էր դառ նա նում եւ յա ճախ էր 
ասում, որ իրենց հա մար մեծ զրկանք է առանց մեզ ապ րե լը, որ ինքն ու մայրս 
մեծ զո հո ղու թիւն են անում՝ մեզ նից ութ ամիս բա ժան ապ րե լու հա մար, եւ մի ակ 
նպա տա կը մեր հա յե րէն լե զուն սո վո րելն ու հայ մնալն էր, իսկ մեր թուր քե րէն 
խօ սելն անի մաստ էր դարձ նում այդ զո հո ղու թիւ նը: Երե խայ էինք, չէ ինք հաս
կա նում: Հայրս բա ցա ռիկ տա ղանդ ու նէր: Նա բո լո րո վին դպրոց չէր գնա ցել, 
բայց Ամա սի ա յում սո վո րել էր հա յե րէն եւ թուր քե րէն այ բու բեն նե րը եւ, կա րե լի 
է ասել, եր կու լե զու նե րով էլ կա տա րե ալ գրում էր: Մեզ՝ ինձ ու եղ բօրս նա մակ
ներ էր գրում գե ղե ցիկ ու գրա գէտ հա յե րէն լե զուով: Մենք, որ դպրո ցում լե զուն 
սո վո րում էինք, չէ ինք կա րող նրա չափ գրա գէտ գրել: Գրքեր ու նէր, եւ միշտ 
կար դում էր: Առ հա սա րակ շատ էր կար դում: Մի այն հի մայ եմ հաս կա նում, թէ 
որ քան ջան քեր էր գայս տէ ղոր ծադ րել հա յե րէ նը իմա նա լու հա մար»:

Քա ղա քակր թա կան խզու մը այս հա յե րի հա մար պէտք է փոր ձել հաս կա
նալ երեք հար թու թե ամբ. ա) քա ղա քակր թա կան խզում ան ցե ա լի ձեռ բե րում նե
րից, ետ նե տում դէ պի քա ղա քակր թա կան ան ցե ալ, բ) քա ղա քակր թա կան խզում 
երկ րի ընդ հա նուր զար գա ցում նե րից, գ) քա ղա քակր թա կան խզում հայ կա կան 
մի ջա վայ րից:
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Արե ւե լյան նա հանգ նե րի՝ Արեւմ տյան Հա յաս տա նի տա րած քի գիւ ղե րում 

մե կու սա ցած հա յե րը ընդ հուպ մին չեւ 60 – 70ական նե րը, իսկ ոմանք՝ մին չեւ նոյ
նիսկ ԽՍՀՄ փլու զու մը՝ 90ական նե րը չգի տէ ին Խորհր դա յին Հա յաս տա նի գո
յու թե ան մա սին, ոմանք չգի տէ ին նա եւ Թուր քի ա յի այլ տա րածք նե րում փրկուած 
հա յու թե ան մա սին, իսկ եր բեմն չգի տէ ին նոյ նիսկ իրեն ցից ոչ այն քան հե ռու 
բնա կա վայ րե րում ապ րող նե րի մա սին: Մի ան գա մայն իրա ւա ցի կը լի նի ասել, 
որ նրանց կի սա թաք նուած գո յու թիւ նը տե ղե կութւն ներ ստա նա լու հնա րա ւո րո
թիւն չէր տա լիս: Նոյնն էր պա րա գան նա եւ այս գա ւառ նե րում փրկուած հա յու
թե ան գո յու թե ան մա սին ար տա քին աշ խար հի իմա ցու թի նը: Երբ 60ական նե րի 
կէ սե րին յայտ նի դար ձաւ, որ Սա սու նում՝ Ջու դի սա րում շուրջ երե սուն տա րի լի
ո վին թա քուն ապ րել են մի խումբ հա յեր՝ Էր մե նի Վար թո աշի րէթ անուամբ գեր
դաս տա նի մար դիկ, ան գամ հայ կա կան մի ջա վայրն էր ցնցուած: Պա տա հա կան 
տե ղե կու թիւն ստա նա լով նրանց գո յու թե ան մա սին, Հրանտ Գիւ զէ լե ան քա հա
նան այ ցե լել է ցե ղա պետ Սի ա մէնթ Եաղ բա սե ա նին եւ «յայտ նա բե րել» ար դէն 
բազ ման դամ դար ձած գեր դաս տա նը: Եր կար ընդ մի ջու մից յե տոյ այդ հա յե րի 
առա ջին հան դի պումն է եղել հայ հո գե ւո րա կա նի հետ, եւ նրա այ ցի շնոր հիւ 
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հայ կա կան ցե ղա խում բը տե ղե կա ցել է, որ Թուր քի ա յում, բա ցի իրեն ցից, դեռ 
կան քրիս տո նե այ հա յեր: Իրա կա նում Էր մե նի Վար թո աշի րէ թի գո յու թիւ նը բա
ցա ռիկ բան չէր: Սոյն գրքի պատ մու թիւն նե րի հե րոս նե րից շա տե րը միմի Վար
թո աշի րէ թի ներ կա յա ցու ցիչ են: Քրիս տո նե այ թէ իս լա մա ցած՝ նրան ցից շա
տերն են «ինք նա յայտ նա բե րուել» եւ նոյ նիսկ չի բա ցառ ւում, որ դեռ այ լոք էլ կը 
յայտ նա բե րուեն: Եւ ոչ մի այն Սա սու նում: Կի լի կի ա յում, Կե սա րի ա յի Քըր քըս րաք 
ալե ւի ա կան գիւ ղում ապաս տա նած հա յե րը, ար դէն մեծ ըն տա նիք նե րով, 1951ին 
են «ինք նա յայտ նա բե րուել»՝ տե ղա փո խուե լով Ստամ բուլ: Մինչ այդ նրանց 
շփում նե րը բա ցա ռա պէս տե ղի ալե ւի բնակ չու թե ան հետ է եղել (տես «Տե սակ մը 
թաք նուած կ’ապ րէ ին հա յե րը, իբ րեւ թէ չի կանք»): Բայց նրանք գի տէ ին Ստամ
բու լում հա յե րի գո յու թե ան մա սին: Իսկ ահա Սա սու նում հա մա րեա իս պառ չգի
տէ ին: Ծա գու մով Սա սու նի Գոմք գիւ ղից, 1970ին Մուշ տե ղա փո խուած արա բա
խօս մահ մե դա կան հայ եղ բայր նե րը պատ մում են. «Ոչ հայրս, ոչ մայրս դպրոց 
չեն գնա ցել. կրթու թիւն չեն ստա ցել, ինչ որ գի տէ ին՝ Սա սունն էր ու Մու շը: Ջա
հիլ էր հայրս: Հա, մէկ էլ Բիթ լիս գի տէ ին: Հա յաս տա նի մա սին առ հա սա րակ 
չգի տէ ին: Երբ որ ար դէն Մու շում էինք ապ րում, հայրս ռա դի ո յով քրդա կան եր
գեր էր լսում Հա յաս տա նից: Զար մա նում էին, ասում էին՝ Էր մա նիս տան» (տես 
«Իրենց հայ լի նե լը չեն ժխտում» պատ մու թիւ նը): Սա սու նի՝ Մօտ կա նի Փուր շենք 
գիւ ղում մի չեւ ութ սու նա կան ներն ապ րած Յա կո բը նույն պէս ոչինչ չի իմա ցել ոչ 
այլ վայ րե րի հա յու թե ան, ոչ Հա յաս տա նի մա սին. «Մենք մա ցինք հայ եւ Փու
շուտ կեղ հայ մնաց, Նոր շէն մնաց: Ըդ էր կու կէ ղեր մօտ ին իրար: Մեր մօ տը 
եօթ – ութ տե ղե րում հայ քրիս տո նե այ մարդ կէր: Մյոս ներ դար ձան իս լամ: Գի
տէ ինք, որ Ռու սաս տա նում հայ լար [հա յեր] կան: Ետ քը իմա ցանք: Իս տամ բու լի 
հա յե րի մա սին ալ ետ քը իմա ցանք, գնա ցող եկող նե րէն» («Հայ լար»): Սա սու նի 
Բի մեր գիւ ղի եղ բայր նե րը մի փոքր աւե լի իրա զե կուած էին: Բի մէ րը գտնւում է 
Բաթ մա նում, սահ մա նա կից է Սի րի ա յի հյո սի սին, որ տեղ շատ հայ փախս տա
կան ներ էին տե ղա ւո րուել, որոնց հետ որոշ ժա մա նակ շփում ներ են եղել. «Շատ 
քիչ գի տէ ինք: Գի տէ ինք, որ Հա յաս տան մը կայ, ռա դիօ Երե ւա նը մե զի հա մար 
շատ ոգե ւո րիչ էր, քրդե րէն հա ղոր դում ներ կու տար: Մե զի հա մար կե անք կու 
տար: Դա օգ նեց իմա նա լու, որ աշ խար հում ու րիշ տեղ հայ կայ, եւ Հա յաս տան 
կայ: Յե տոյ Սու րի ան կար, Կամշ լուն, հոն հա յեր կ’ապ րէ ին, ջար դէն ետ քը շատ 
սա սուն ցի ներ հոն գա ցին: Կա պեր կա յին, կ’եր թա յին կու գա յին: Մեր գիւ ղա
ցի նե րը առանց գիտ նա լու Հա յաս տան կայ հոս տեղ, իրենք մեր կող մե րէն գա
ցին Սու րիա, Սու րի ա յէն հոս [Հա յաս տան] եկան, մե զի բա րեւ կը ղրկէ ին կոր, 
կը վախ նա յինք կոր բա րե ւել, բայց կ’ըսէ ինք կոր` ինչ պէ՞ս, ասո՞նք ալ իմըն են: 
Մե զի բա րեւ ներ կը ղրկէ ին կոր, կ’ըսէ կոր ա՛ս, ա՛ս ըն տա նի քը բա րեւ կ’ընենք 
կոր, ռա դի ո յով: Կը զար մա նա յինք կոր… Այն ատե նը, սա կայն, ոչինչ գի տէ ինք 
Պօլ սոյ հա յու թե ան մա սին, բայց ար դէն լու րեր կա յին, թէ պատ րի ար քա րան 
կայ, դպրոց կայ» (տես «Սա սուն ցի նե րը»): Իսկ ահա սա սուն ցի Սեր քա նը մի այն 
Ղա րա բա ղե ան պա տե րազ մի առի թով է իմա ցել, որ «աշ խար հում Հա յաս տան 
պե տու թիւն կայ, ու որ իրենք մի ա կը չեն, որ փրկուել են մեծ կո տո րա ծից յե տոյ 
այդ լեռ նե րում: Մի օր Սա սու նի շրջկենտ րո նի շու կա յում լսեց, որ Իս տամ բու լից 
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մարդ է եկել, էն տեղ հե ռուս տա ցոյց ու նէն եւ հե ռուս տա ցոյ ցի մար դիկ ասել են, 
թէ Հա յաս տան ու Ադր բե ջան «իրար զար նել են», որ Արա րա տից այն կողմ այ
լեւս Ռու սիա չէ»: Այն ժա մա նակ ըն դա մէ նը 45 տա րե կան զար մա ցած հո վի ւը 
ռա դիո է գնում, տա նը որ սում է հայ կա կան ալի քը եւ առանց շատ բան հաս կա
նա լու՝ ամէն օր լսում՝ Ղա րա բաղ, Ղա րա բաղ»93:

Ինչ քան քիչ բան գի տէ ին այս տա րա բախտ, տե ւա կան ժա մա նակ տե ղա
շար ժե րի ար գե լան քի տակ ապ րած մար դիկ «հա յու թե ան եւ աշ խար հի» մա սին, 
աւե լի քիչ գի տէր/գի տի «հա յու թիւ նը եւ աշ խար հը» նրանց եւ նրանց ապ րած 
կե ան քի մա սին:

ՀԱՅԵՐԷՆ ԼԵԶՈՒՆ
1930 թ. թուր քա կան մա մու լը լայն քա րոզ չու թիւն ծա ւա լեց՝ ազ գա յին փոք

րա մաս նու թիւն նե րից պա հան ջե լով հրա ժա րուել իրենց լե զուից, մշա կոյ թից, չու
նէ նալ իրենց հա սա րա կա կան կագ մա կեր պու թիւն նե րը եւն: 1930ի փետ րուա րին 
Ադա նա յում Մուս տա ֆա Քե մա լը յայ տա րա րեց, թէ «իրեն թուրք հա մա րող իւ
րա քան չիւր ոք պէտք է խօ սի թուր քե րէն: Չի կա րե լի հա ւատ ըն ծա յել այն մարդ
կանց յայ տա րա րու թիւն նե րին, ով քեր չխօ սե լով թուր քե րէն՝ ձգտում են դառ նալ 
թուր քա կան ըն տա նի քի ան դամ: Ադա նա յում աւե լի քան 20.000 մարդ (նկա տի 
ու նէր հա յե րին եւ յոյ նե րին – Հ. Խ.) չի խօ սում թուր քե րէն: Ինչ պի սի՞ հե տե ւանք
ներ դա կա րող է ու նէ նալ: Մարդ կանց այդ ամ բողջ կա տե գո րի ան մեր դէմ է... 
այդ տար րե րից պէտք է իս կա կան թուր քեր պատ րաս տել»94: Նոյ նիսկ մա կե
րե սօ րէն չքննար կե լով Քե մա լի յայտ րա րու թիւն նե րը (հաս կա նա լի է, որ 20.000 
մար դու թուր քե րէն չխօ սե լու «սար սա փե լի հե տե ւանք նե րի» մա սին խօ սե լը ծի
ծա ղե լի է, Քե մա լը պար զա պէս յի շեց նում էր ատե լի հա յե րի եւ յոյ նե րի գո յու
թիւ նը), կրկին յի շեց նեմ, որ «թիւրք չուլ լուկ» ձե ւա ւո րող եր կի րը թուր քե րէն սո
վո րե լու հնա րա ւո րու թիւն ներ չէր ստեղ ծում: Այն պէս չէր, որ գա ւառ նե րի հա յե րը 
դի մադ րում էին թուր քե րէն սո վո րե լուն եւ շա տերն էին ջա նում իրենց երե խա
նե րին հա յե րէն սո վո րեց նել: Բայց ինչ պէ՞ս սո վո րել այդ պա հան ջուած թուր քե
րէ նը, երբ Արեւմ տյան Հա յաս տա նի տա րած քում ոչ թուրք կար, ոչ դպրոց կար 
եւ քրդե րի ու արաբ նե րի հետ խառն ապ րող հա յե րի հա մար նոյ նիսկ տե ղա
շար ժուե լու իրա ւունք չկար: Խար բերդ ցի Եու սու ֆը քա ռաս նա կան նե րի մա սին 
յի շում է, որ կեն դա նի մնա ցած հա յե րը «եր բեմներ բեմն մի մե անց այ ցե լում էին: 
Են թադ րում եմ, որ սկզբում դա շատ դժուար է եղել, թա քուն են արել, բայց երբ 
հա սու նա ցայ` այդ պէս չէր: Այն պէս չէր, իհար կէ, որ մենք, հա յերս, յա տուկ ցու
ցադ րէ ինք մեր կա պե րը, բայց մի եւ նոյն ժա մա նակ շու կա յում հան դի պե լիս մի

93 Հա կո բե ան Սո ֆիա, «Գը սեր Ղա րա բաղ, Ղա րա բաղ…Փան մը չէի հասգ նա, ամա ըմ սիրդ 
ըն բես կը թռթռար օր, լա’ո». –  Սա սու նի առա ջին ռա դի ոն ու հայ հո վի ւը, http://akunq.net/
am/?p=50149, հրա տա րա կուած 05/05.2016/:

94 В. Данцинг, Турция, «Воениздат», Москва, 1949 [Վ. Դանցինգ, Թուրքիա, «Վոենիզդատ», 
Մոսկուա, 1949], էջ 131:
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մե ան ցից չէ ինք խու սա փում: Բայց հա յե րէն չէ ին խօ սում: Նոյ նիսկ տնե րում չէ ին 
խօ սում: Այն քա՜ն շատ վախ կար»: Հա յե րէն չէ ին խօ սում, բայց թուր քե րէն էլ չէ ին 
խօ սում, գի տէ ին քրդե րէ նը կամ արա բե րէ նը: Սա սու նի Ար խունդ գիւ ղի մա սին 
Գէ որ գը պատ մում է. «գիւ ղում ոչ մէկն ալ <հա յե րէն> չի գի տէր, քուր դե րէն գի տէ
ինք մին չեւ եօ թը տա րե կան, յե տոյ գա ցինք դպրոց, թուր քե րէն սով րե ցանք: Մե
ծե րը <հա յե րէն> գի տէ ին` իմ հայ րիկս, մե ծե րը: Ան ժա մա նակ, որ ես ծնած էի, 
50 տա րե կան եղող նե րը գի տէ ին: Պստիկ նե րը չգի տէ ին բայց, մի այն քրդե րէն, 
ետ քը դպրոց գնա ցող ներ թուր քե րէն սով րան»: Սա սու նի Բի մէր գիւ ղում ծնուած 
եղ բայր նե րը յի սու նա կան նե րի մա սին ասում են, որ իրենց ծնող նե րը «հա յե րէն 
լաւ գի տէ ին եւ Սա սու նի մա քուր հա յե րէն կը խօ սէ ին, իրա րու մէջ միշտ հա յե րէն 
կը խօ սէ ին, բայց չէ ին ու զեր, որ իրենց երե խե քը հա յե րէն խօ սէ ին, որ վտանգ 
չու նէ նան: Դպրո ցը կամ յան կարծ դուր սը սխալ մամբ հա յե րէն թէ խօ սին, դուրս 
կու գայ որ հայ ենք, եւ խնդիր ներ կ’ու նէ նանք: Գիւ ղում գի տէ ին <հայ լի նել
նիս>, բայց զի նուո րու թե ան ըլ լայ կամ դպրոց ըլ լայ` տար բեր բա ներ են, տար
բեր առիթ ներ են: Հոն հայ ըլ լալդ յայտ նի չի պի տի անէ իր: Գրե թէ բո լոր հա յե րը 
այս խնդի րը ու նե ցած են: Չեն ու զեր երե խէ քը հա յե րէն խօ սեն»: Բի մէր գիւ ղում 
ծնուած, յե տոյ նախ՝ Ստամ բուլ, ապա՝ Ֆրան սիա տե ղա փո խուած մէկ ու րի շի 
պատ մե լով «Իմ ծնող նե րը, ինչ որ գի տեմ, միշտ իրար հետ քրդե րէն խօ սած էին: 
Հայ րիկս քա նի մը աղօթք գի տէր, ան աղօթք նե րը բարձր չէր ըսեր, մենք մի այն 
Աս տուած լսե ցինք: Այ սինքն քա նի մը բառ. ես չեմ յի շեր, որ հայ րիկս, մայ րիկս 
հա յե րէն բան ասեր է, մենք քրդե րէ նը մին չեւ այ սօր չի մոռ ցանք այն պատ ճա
ռով, որով հե տեւ իրենք ու րիշ լե զու չի սով րե ցան» («Սա սուն ցի նե րը»):

Դեր սի մում հա յե րէն լե զուն իս պառ ինք նար գե լուել է 1937 – 1938ի կո տո
րած նե րից յե տոյ: Ջար դե րից եւ աք սոր նե րից յե տոյ Դեր սի մում մնա ցած հա յերն 
իրենք իրենց ար գե լե ցին հա յե րէն խօսք ասե լու իրա ւուն քը: Թուն ջե լի ում ապ րող 
ալե ւի ա ցած հայ քա ռաս նա մե այ Իբ րա հի մը 2011ին ասում էր. «Ես նոյ նիսկ չգի
տեմ, իմ ծնող նե րը հա յե րէն գի տէի՞ն, թէ ոչ: Գու ցէ եւ գի տէ ին, բայց չէ ին խօ սում: 
Մեր ներ կա յու թյամբ եր բեք չեն խօ սել: Ընդ հան րա պէս հա յե րէն խօ սե լը վտան
գա ւոր էր: Իմ սերն դա կից նե րից ոչ ոք հա յե րէն չգի տի»:

Սա սու նի Գոմք գիւ ղում 1915ից յե տոյ հիմ նա կա նում որ բա ցած երե խա
ներ էին մնա ցել, մե ծա ցել էին Գոմ քում հաս տա տուած արաբ նե րի օգ նու թե ամբ 
եւ նրանց մի ջա վայ րում: Գոմ քում ծնուած եւ այժմ Մուշ քա ղա քում ապ րող Աք
թան եղ բայր նե րը 2013ին պատ մում էին. «…երե խա նե րը բո լորն իրար ճա նա
չում էին: Գի տէ ին իրենց հայ լի նե լը, բայց բո լո րը մահ մե դա կան էին: Շատ շուտ 
մո ռա ցան հա յե րէ նը: Հա մա րեա բո լորն այն տէղ ամուս նա ցել են տե ղի արաբ 
աղ ջիկ նե րի կամ տղա նե րի հետ: Բայց իմ պապս էլ, տատս էլ հա յեր էին եւ հա
յե րէն գի տէ ին: Ես պա պիս չեմ տե սել, բայց տա տիս շատ լաւ եմ յի շում: Պապս 
մի քիչ մեծ էր մյոս նե րից, չէր մո ռա ցել հա յե րէ նը: Բայց այն ժա մա նակ վտան
գա ւոր էր հա յե րէն խօ սե լը, սո վո րա բար չէ ին խօ սում: Ես սա պատ մա ծով եմ 
ասում, ինքս չեմ տե սել: Բայց տատս ծեր էր եւ դեռ հա յե րէն գի տէր: Երբ որ 
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իրեն ջղայ նաց նում էինք, փոքր էրե խէք էինք, հա յե րէն հայ հո յում էր, թէ անի
ծում էր՝ չգի տեմ, բայց հա յե րէն բա ներ էր ասում: Բայց հայրս հա յե րէն բո լո րո
վին չգի տէր: Թէ պէտ հայրն էլ, մայրն էլ հայ էին, բայց այն ժա մա նակ նրանք 
հա յե րէն չէ ին կա րող խօ սել, չէ ին հա մար ձա կուի: Իսկ մայրս արաբ է: Հայրս ու 
մայրս արա բե րէն են խօ սում»:

Սա սու նի Քաղ կիկ գիւ ղից Մուշ տե ղա փո խուած Տիգ րա նը «Մին չեւ դպրոց 
գնալս թուր քե րէն չգի տէի: Փոքր էի, հօրս ձե ռը բռնած առա ջին ան գամ Սթամ
պուլ եկայ, փո ղո ցում թուր քե րէն են խօ սում, ասում եմ «Ալ լահ, Ալ լահ, սրանք 
ի՞նչ են խօ սում, ին չե րէ՞ն են խօ սում»: Իմ մայ րե նին արա բե րէնն էր: …Տա տիկս, 
պա պիկս գաղտ նի ինչոր բան խօ սե լիս մեզ ան հաս կա նա լի մի լե զուի էին անց
նում, հի մայ եմ հաս կա նում, որ դա հա յե րէնն էր»95:

Մահ մե դա կա նա ցած եւ ինք նու թե ամբ քրդա ցող հա յե րի մեծ մասն, իհար
կէ, տար րա լու ծուե ցին քրդե րի մի ջա ւայ րում, քրդա ցան: Բայց ինք նու թե ամբ 
քրիս տո նե այ քրդա խօս հա յե րը միշտ օտար մնա ցին քրդե րին, եւ քրդա կան էթ
նի կա կան ինք նու թե ան արթ նաց ման շրջա նում, մօ տա ւո րա պէս 60ական նե րին 
«հայտ նա բե րե ցին», որ քրդե րի հետ հա մա կե ցու թե ան աս տի ճա նա բար ձեռք 
բե րուած բա նա ւոր հա մա ձայ նու թիւ նը ճա քեր է տա լիս: Արե ւե լե ան գա ւառ նե րի 
յատ կա պէս դե ռեւս քրիս տո նե այ, բայց որոշ չա փով նա եւ իս լա մա ցած հա յու
թիւ նը գիւ ղե րից սկսում է տե ղա փո խուել քա ղաք ներ՝ Մուշ, Բիթ լիս, Բա լու, բայց 
յատ կա պէս՝ Ստամ բուլ:

ԳԱՒԱՌԱՀԱՅԵՐԸ  
ՏԵՂԱՓՈԽՒՈՒՄ ԵՆ ՔԱՂԱՔՆԵՐ
Գա ւառ նե րում փրկուած հա յե րի զգա լի մա սը 1950 – 80ական նե րին աս

տի ճա նա բար տե ղա փոխ ւում էր Ստամ բուլ: Աւե լի շուտ՝ Ստամ բուլ էին տե ղա
փոխ ւում գլխա ւո րա պէս հա յե րի քրիս տո նէ ա կան ինք նու թե ամբ ըն տա նիք նե րը, 
իսկ նրանց իս լա մա ցած ազ գա կան նե րը մեծ մա սամբ մնում էին աւե լի սո վոր 
պայ ման ներ ու նե ցող եւ ապա հով թուա ցող գա ւա ռա կան բնա կա ւայ րե րում: 
1950ական նե րի տե ղա փո խուող նե րը գլխա ւո րա պէս Կի լի կի ա յի հա յերն էին, ով
քեր մի այն Ստամ բու լում, տար բեր վայ րե րից եկող նե րի մի մե անց հետ շփուե լու 
ըն թաց քում պի տի հաս կա նա յին, որ իրենց ըն տա նի քի, իրենց գիւ ղի, իրենց քա
ղա քի հետ պա տա հա ծը ողջ տաճ կա հա յու թե ան հետ է պա տա հել, պի տի սկսէ ին 
հաս կա նալ Ցե ղաս պա նու թե ան որոշ ծա ւալ ներ: 1960 – 1970ական նե րից սկսած, 
այս տե ղա փո խու թիւ նը տա րած ւում է նա եւ բուն արեւմ տա հայ կա կան տա րածք
նե րում, յատ կա պէս լեռ նա յին փոքր գիւ ղե րում քրդե րի եւ արաբ նե րի հետ խա
ռը, բայց մի մե ան ցից ան տե ղե ակ ապ րող հա յե րի վրայ՝ Բիթ լիս, Էրզ րում, Մուշ, 

95 Յա կո բե ան Սո ֆիա, «Մու շում «հայ եմ ես, հա՜յ» գո ռա լու պատ րաստ մի սե րունդ է աճում», 
2016/06/22, –  HTTP://AKUNQ.NET/AM/?P=51109:
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Սա սուն, Ադի ե ա ման (տես սոյն գրքում հրա տա րա կուող պատ մու թին նե րից 
«Սա սուն ցի նե րը», «Հայ լար», «Գե տի նը ականջ ու նի, ըսես նե` կ’եր թայ ձայ նը», 
«Ռեյս Տա նո յի թոռ Գէ որ գը», «Իրենց Հայ ըլ լա լը չեն ժխտում…», «Ստամ բու լի 
հա յե րը Անա տո լի ա յից եկած հա յե րի հա յու թիւ նը քիչ են հա մա րում», «Տե սակ մը 
թաք նուած կ’ապ րէ ին հա յե րը» եւն): Դեր սի մում ալե ւի ա ցած հա յե րը շա րու նա
կում էին մնալ մե կու սի: Կի լի կա հա յու թիւ նը եւ ստամ բու լա հա յու թիւ նը մինչ այդ 
նոյ նիսկ տե ղե ակ չէ ին, որ Արեւմ տե ան Հա յաս տա նի տա րած քում փրկուած հա
յեր կա յին, իսկ Դեր սի մի ջար դե րի եւ այն տե ղի ալե ւի ա ցած հա յու թե ան մա սին 
մի այն մի այն 21րդ դա րում են որոշ տե ղե կու թիւն ներ հրա պա րակ եկել:

Այդ տա րի նե րի հա յե րի տե ղա փո խու թիւն նե րը եւ դրա նից բխող փո փո
խու թիւն նե րը գոր ծըն թաց ներ էին, որ մի այն հայ կա կան հա մայն քի հա մար էին 
նշա նա կա լի եւ կա րե ւոր: Քե մա լա կան Թուր քի ա յի կրօ նա կանաշ խար հիկ բարդ 
ինք նու թիւն նե րի դի մա կա յու թե ան պայ ման նե րում մահ մե դա կան թուրք հա սա
րա կու թե ան հա մար սրանք մի ան գա մայն ան տե սա նե լի եւ ան կա րե ւոր երե
ւոյթ ներ էին: Եր կիրն ապ րում էր ձա խա կող մե այ հա յե ացք նե րի եւ շար ժում նե րի 
հե տե ւան քով առա ջա ցած ճգնա ժամ, մահ մե դա կան հա սա րա կու թե ան հա մար 
Թուր քի ա յում հա յե րի գո յու թիւնն ար դէն պատ մու թե ա նը «պատ կա նող» ան ցե
ալ էր: Սա կայն հա յու թե ան հա մար այս երե ւոյթ նե րը ծնում էին նոր մար տահ րա
ւէր ներ, այդ թւում՝ թէ՛ իս լա մա ցած, թէ՛ քրիս տո նե այ խմբե րի հա մար:

Ստամ բու լում քրիս տո նէ ա կան գոր ծող հա մայն քը, նոյ նիսկ ակա մայ, 
նոր ազ դակ ներ էր հա ղոր դում մե կու սա ցուած ու լուռ հա յե րին: Գա ւառ նե րից 
տե ղա փո խուած նե րի մի մա սը սկսում էին հա յե րէն սո վո րել, վե րաք րիս տո նե
ա նալ, այ սինքն՝ առն չուել իրենց ինք նու թե ան մաս կազ մող քրիս տո նե ու թե ան 
դա ւա նա բա նա կանծի սա կան, բայց գլխա ւո րը՝ մշա կու թա յին կող մին: Քրիս
տո նե ու թիւ նը ազ գա յին ինք նու թե ան վկա յու թիւ նից զատ սկսում է նոր կեն ցա
ղա յին էթ նի կա կանհայ կա կան մշա կոյթ վե րա ձե ւա ւո րել: Սրանք, իհար կէ, չէ ին 
կա րող հետք չթող նել նրանց իս լա մա ցած ազ գա կան նե րի հո գե բա նու թե ան, 
հա սա րա կա կան վար քի, կար գա վի ճա կի, նե րըն տա նե կան յա րա բե րու թիւն նե րի 
վրայ: Իս լա մա ցած նե րը եր բեմն վա խե նում էին հան րա յին ու շադ րու թիւն գրա ւել 
իրենց քրիս տո նե այ ազ գա կան նե րի «ան խո հեմ վար քի»՝ քրիս տո նեայ մնա լու 
պատ ճա ռով, եր բեմն էլ, ընդ հա կա ռակն, վախվ խե լով եւ լուռ՝ վե րա դառ նում էին 
քրիս տո նե ու թե ա նը: 1960ական նե րին սրան գու մա րուել էին նա եւ իշ խա նու թիւն
նե րի կող մից հայ կա կան մշա կու թա յին հետ քե րը վե րաց նե լու վեր ջին գոր ծո ղու
թիւն նե րը: Հենց այդ տա րի նե րին է քան դուել գա ւառ նե րի եկե ղե ցի նե րի, վան
քե րի մեծ մա սը, դա տար կուել գրա դա րան նե րը, աւե րուել գե րեզ մա նատ նե րը: 
Իչ պէս պատ մում է Էլա զի կի մեր զրու ցա կից նե րից մէ կը, «1960ին խար բերդ ցի 
մի թուրք Թուր քի ա յի մշա կոյ թի եւ տու րիզ մի նա խա րար է դառ նում: Նա խա րար 
մնաց ինն ամիս եւ ինը ամի սը յատ կաց րեց այս տե ղի հայ կա կան հետ քե րը վե
րաց նե լուն: Այդ մար դը հիմ նա յա տակ վե րաց րեց հա յե րի բո լոր հետ քե րը» (տես 
«Մայ րիկս փոր ձել է իս կա կան հա ւա տա ցե ալ մահ մե դա կան լի նել» պատ մու
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թիւ նը): Հենց այդ տա րի նե րին է սկսուել Դեր սի մում՝ Խո զա թի Եր կէն գիւ ղում 
դե ռեւս պահ պա նուած հայ կա կան եկե ղե ցու քան դու մը: Այն քան դե լու հա մար, 
ինչ պէս գիւ ղա ցի ներն են յի շում, զի ուո րա կան ներ են բե րել, քա րերն էլ օգ տա
գոր ծուել են գիւ ղում քե մա լա կան «Հալք էվի»՝ ժո ղովր դա կան տուն կա ռու ցե լու 
վրայ: Այժմ կի սա քանդ վի ճա կում գտնւում է աղ քատ գիւ ղի կենտ րո նում, եւ հի
մայ մտա ծում են, որ վե րա կանգ նե լու դէպ քում կա րող է նպաս տէլ զբօ սաշր ջու
թե ա նը՝ «հա յե րը կգան նա յե լու»:

Խո զա թի Եր կէն գիւ ղի կի սա քանդ եկե ղե ցին  
և պահ պա նուած ար ձա նագ րու թիւ նը (Լուսանկարը՝ Հ. Խառատյանի, 2011)



Ե. ԳԱ ՒԱ ՌԱ ՀԱ ՅԵ ՐԻ ԳՈ ՅԱ ՏԵ ՒՈՒ ՄԸ…632

Հայ կա կան թե ման դեռ շատ վտան գա ւոր էր թւում, եւ կրօ նա փոխ հա յե րի 
դէպ քում եր բեմն այս ամէ նի հե տե ւան քը լի նում էր քրիս տո նե այ ազ գա կան նե րի 
հետ կա պե րի լի ա կա տար խզու մը՝ ընդ հուպ մին չեւ թշնա ման քի աս տի ճան, մէկ 
այլ դէպ քում՝ դե ռեւս քրիս տո նե այ մնա ցած ազ գա կան նե րի իս լա մա ցումն արա
գաց նե լու ջան քե րը, եր րորդ դէպ քում՝ քրիս տո նե այ հա յե րին մի ա նա լու մտա
տան ջու թիւ նը:

Այս խմո րում նե րը, սա կայն, աւե լի «հայ կա կան ներ քին աշ խար հի» գոր
ծօն էին: Հա յե րի հա մար իմաս տա լից ու կրքոտ յու զում նե րով, վա խե րով, տագ
նապ նե րով հա րուստ այս զգա յա կան աշ խարհն ամ բող ջո վին դուրս էր Թուր քի
ա յի բո լո րո վին այլ մտա հո գու թիւն նե րով ապ րող բնակ չու թե ան «աշ խար հից»: 
«Թուր քա կան աշ խար հում» հա սու նա նում էին նոր խնդիր ներ՝ քրդա կան ինք
նու թե ան զար թօն քը, ըն կե րա յին ձախ շար ժում նե րը, նոր ձե ւեր էր ըն դու նում 
քե մա լիզ մի դէմ պայ քա րող քա ղա քա կան կրօ նա կան ազ գայ նա կա նու թիւ նը: 
1970ական նե րին Թուր քի ա յի պաշ տօ նա կան աշ խար հի կաց ման ծրագ րում նոյ
նիսկ փո փո խու թիւն եղաւ: Ու ժե ղա ցաւ կրօ նի գոր ծե րի վար չու թե ան գոր ծու նէ ու
թիւ նը, մի ա ժա մա նակ դպրոց նե րում մինչ այդ ընտ րո վի կրօ նա կան կրթու թիւ նը 
դար ձաւ պար տա դիր: Թուր քա կան հա սա րա կու թե ան հա մար այս բո լոր կա րե
ւոր երե ւոյթ նե րի շար քում բո լո րո վին անն կատ էին թուր քա կան հա սա րա կու թե
ան կե ան քի մաս չկազ մող գա ւա ռա հա յե րի ֆի զի կա կան փոքր տե ղա շար ժե րը. 
նրանց հա մար Թուր քի ա յում հա յեր գո յու թիւն չու նէ ին: Հա յե րը դա սագր քե րում 
յի շա տա կուած ան ցե ա լի թշնա մի ներ էին:

Ժո ղոուր դա վար թուրք մտա ւո րա կան նե րը 1970ական նե րին վե րա դար
ձած «հայ կա կան գոր ծօ նը» սո վո րա բար կա պում են բա ցա ռա պէս թուր քա կան 
հան րու թե ան մի ջա վայ րի՝ ԱՍԱ ԼԱի գոր ծո ղու թիւն նե րի նկատ մամբ թուր քա
կան ներ քին լսա րա նին հաս ցէ ագ րուած հռե տո րա բա նու թե ան: Այդ տա րի նե
րը նա եւ ձայ նաս փիւ ռի եւ հե ռուս տա տե սու թե ան զան գուա ծայ նաց ման, ու րեմն 
նա եւ տե ղե կա տուու թե ան բազ մա զա նեց ման տա րի ներ էին: «1960ական նե րի 
Թուր քի ա յում հայ կա կան հար ցը գո յու թիւն չու նէր: 1970ական նե րի Թուր քի ա
յում մօ տե ցու մը կա տա րե լա պէս փոխ ւում է: Հայ կա կան հար ցը բիւ րե ղաց նում է 
օտա րի նկատ մամբ վա խը, կրօ նա կան մի ատե լու թիւն, որն ու շա ցու մով ու աս
տի ճա նա բար է տա րա ծուել, սա կայն որն ի վեր ջոյ հաս տա տուել է: Հայ կա կան 
հարցն իր մէջ խտաց նում է ազ գայ նա կա նու թիւ նը՝ էթ նիկ ազ գայ նա կա նու թիւ
նը: Երի տա սարդ սե րունդ նե րը նոյն պէս աւե լի ու աւե լի մո լե ռանդ ազ գայ նա
կան են դառ նում հայ կա կան հար ցի առն չու թե ամբ», — այս պի սին է հայ կա կան 
թե մա յի ու ժա կա նու թիւ նը թուրք մտա ւո րա կան Ահ մէթ Ին սէ լի ճա նա չած Թուր
քի ա յում96: ԱՍԱ ԼԱի գոր ծո ղու թիւն նե րը, այո, Թուր քիա վե րա դարձ րին «Հայ
կա կան հար ցը»: Դրանք թար մաց րին նա եւ Եւ րո պա կան յի շո ղու թիւ նը, ինչ պէս 
գրում են հրա պա րա կա խօս ներ Առ նո Հա մե լե նը եւ Ժան Մի շել Բրո նը 1983ին 

96 Ահ մէթ Ին սէլ, Մի շէլ Մա րե ան, Երկ խօ սու թիւն Հայ կա կան Տա բուի Շուրջ, Երե ւան, 2010, էջ 
70:



ԳԱՒԱՌԱՀԱՅԵՐԸ ՏԵՂԱՓՈԽՒՈՒՄ ԵՆ ՔԱՂԱՔՆԵՐ 633

Փա րի զում հրա տա րա կուած իրենց «Վե րա կանգ նուած հի շո ղու թիւն» գրքում97: 
Մի այն թէ դրանք տար բեր «յի շօ ղու թիւն ներ» էին: «Եւ րո պա կան յի շո ղու թիւն» 
վե րա դար ձավ Հա յոց Ցե ղաս պա նու թե ան թե ման, թուր քա կան «յի շո ղու թիւն»՝ 
«հայ կա կան բար բա րո սու թիւն նե րի», «նա հա տա կուած թուր քե րի» թե ման: 
Թուր քի ա յում այդ «յի շո ղու թիւն նե րի» վե րա դար ձը հռե տո րու թիւ նից զատ նա եւ 
գոր ծո ղու թիւն ներ էին:

Փաս տօ րէն հենց 1960 – 70ական նե րին են հիմ նա կա նում սկսուել բուն 
Արեւմ տե ան Հա յաս տա նի տա րածք նե րում մնա ցած քրիս տո նե այ եւ իս լա մա
ցած հա յե րի տե ղա շար ժե րը: Դրան ցից իւ րա քան չիւրն ու նե ցել է իր դրդիչ որո
շա կի պատ մու թիւ նը՝ հողն են խլել, գիւ ղում ան հաս կա նա լի պատ ճա ռով հայ 
է զո հուել, աղ ջիկ են փախց րել, կե ան քի հա մար սպառ նա լի նոր իրա վի ճակ 
է առա ջա ցել եւն.: Բո լոր դէպ քե րում խախ տուել է այն փխրուն հա ւա սա րակշ
ռու թիւ նը, որ ժա մա նա կի ըն թաց քում աս տի ճա նա բար ձե ւա ւո րուել էր այս կամ 
այն բնա կա վայ րում: Ու շագ րաւ է նա եւ, որ այդ թուա կան նե րին Թուր քի ա յի գա
ւառ նե րում այս կամ այն չա փով աշ խու ժա ցել է սե փա կա նու թիւն նե րի գրանց
ման գոր ծըն թա ցը, իսկ հա յե րը, այդ թւում իս լա մա ցած հա յե րը, որ պէս կա նոն 
պար զա պէս լքել են իրենց կող մից օգ տա գոր ծուող եւ ոչպաշ տօ նա պէս իրենց 
սե փա կա նու թիւ նը հա մա րուող ան շարժ գոյ քը՝ բնա կա րա նը, տու նը, հո ղը, այ
գին… Այդ մա սին յի շում են յատ կա պէս Սա սունԲիթ լի սի տա րած քի մեր զրու
ցա կից նե րը:

Մահ մե դա կան բնակ չու թե ան հա մար «հա յեր գո յու թիւն չու նէ ին», սա
կայն նրանք իրա պէս գո յու թիւն ու նէ ին թուր քա կան յա տուկ ծա ռա յու թիւն նե րի 
հա մար: 1970ական նե րի ձախ շար ժում նե րը, քրդա կան ինք նու թե ան զար թօն
քը ճնշե լիս թուր քա կան գոր ծա կա լու թիւն նե րը «չէ ին մո ռա նում» բո լո րո վին ան
պաշտ պան հա յե րին, որոնց ան հե տա ցում ներն ան գամ չէ ին դառ նում եւ չէ ին 
դառ նա լու հան րա յին իրա զեկ ման մաս: Քրդա կան շար ժում նե րը մի ան գա մայն 
յար մար առիթ էին «թաք նուած հա յե րին» հրահ րող ներ հա մա րե լու, եւ ծայ րա մա
սե րում սուս ու փուս գո յա տե ւող, բայց որ պէս հայ ապ րող նե րի որս էր սկսուել: 
Մար դիկ յա ճախ պար զա պէս «ան հե տա նում» էին (տես «Մայ րիկս մի ան գամ 
ասել է «մենք թուրք չենք», բայց չի ասել, թե ինչ ենք»): «Ան հե տա ցող նե րի» ճա
կա տագ րով հա րա զատ նե րը չէ ին հա մար ձակ ւում հե տաքրք րուել: Հաս կա նում 
էին, որ դա յա տուկ ծա ռա յու թիւն նե րի գործն է: Եթէ նոյ նիսկ այդ պէս չէր, դա 
հաս տա տուն հա մոզ մունք էր: «Մին չեւ 1970ական նե րը վատ չէր, յե տոյ հա յե րին 
որ սում էին» ձե ւա կեր պու մը յա ճախ է հան դի պում իրենց ոչ հե ռա ւոր ան ցե ա լը 
յի շող կրօ նա փոխ հա յե րի պատ մու թիւն նե րում: Արեւմ տե ան Հա յաս տա նի՝ Արե
ւե լե ան Թուր քի ա յի տա րած քի, իմ բո լոր զրու ցա կից ներն իրենց վրայ զգա ցել 
են այդ կտրուկ բա ցա սա կան փո փո խու թիւ նը եւ այդ մա սին պատ մում են: Եթէ 

97 Գրքի հա յե րեն թարգ մա նու թիւ նը տես Առ նո Հա մե լեն, Ժան Մի շել Բրոն, Մո ռաց ված հի
շու թյուն, Երե ւան, «Ոս կան Երե ւան ցի» հրա տա րակ չու թիւն, 1995, 254 էջ: Ֆրան սե րե ն ից 
թար գմա նու թիւ նը՝ Գ. Ջա նի կյա նի:
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մինչ այդ հա յե րի մա սին բա ցար ձակ լռու թե ան պայ ման նե րում առիթ էր տրուել 
մաս նա ւոր յա րա բե րու թիւն նե րի մի ջո ցով աս տի ճա նա բար ձու լուել կամ լռե լե
այն սերն դէսե րունդ փո խան ցել հայ կա կան ինք նու թե ան փշրանք ներ, ապա 
1970ական նե րին նոյ նիսկ ամէ նա հե ռա ւոր, խուլ գիւ ղե րում առ նուազն գի տէ ին, 
որ յար մար պահ է ստեղ ծուել կրկին խլել հա յե րի ձեռք բե րած թէ կուզ խղճուկ 
ու նե ցուած քը, եւ հայ սպա նե լը կա րող է պա տաս խա նա տուու թիւն չա ռա ջաց նել: 
Այդ տա րի նե րին է վե րա բե րում Սա սու նի, Բիթ լի սի, Մու շի, Ադի ե ա մա նի հա յե րի 
զգա լի մա սի ար տա գաղ թը: Գնում էին ըն տա նիք նե րով, ազ գակ ցա կան խմբե
րով (տես «Հայ լար», «Գե տի նը ականջ ու նի, ըսես նե` կ’եր թայ ձայ նը», «Իրենց 
Հայ ըլ լա լը չեն ժխտում…», «Տե սակ մը թաք նուած կ’ապ րէ ին հա յե րը»), եր բէմն՝ 
գիւ ղի ողջ հայ բնակ չու թիւ նը (տես «Սա սուն ցի նե րը», «Ռեյս Տա նո յի թոռ Գէ
որ գը»), որոշ դէպ քե րում՝ մի այն իրենց քրիս տո նե այ հա մա րող նե րը, եր բեմն՝ 
իս լա մա ցած նե րի հետ մի ա սին: Հա յե րը շտա պում էին յայտ նուել մեծ քա ղաք
նե րում, որ տեղ իրենց ան ցե ա լի վե րա բե րե ալ տե ղե կու թիւն նե րը յայտ նի չէ ին: 
Կրկնեմ՝ մինչ այդ Ստամ բու լի հա յե րը նոյ նիսկ չգի տէ ին Արեւմ տե ան Հա յաս տա
նում առ կայ հա յու թե ան գո յու թե ան մա սին:

Հա յե րի տե ղա փո խու թիւն նե րի հե տե ւանք ներն, ան շուշտ, թուր քա կան 
իշ խա նու թիւն նե րի ու շադ րու թե ան են թա կայ էին: Թուր քա կան բա նա կի գլխա
ւոր շտա բի այն ժա մա նա կուայ ղե կա վար, յե տա գա յում երկ րի նա խա գահ ընտ
րուած գե նե րալ Քե նան Էվ րե նը գաղտ նի հրա հան գով իր են թա կա նե րին տե ղե
կաց նում է, որ Ստամ բուլ տե ղա փո խուող հա յե րի ինք նու թե ան փո փո խու թե ան 
փոր ձեր են կա տար ւում. «1967 թուա կա նից ի վեր Արե ւե լյան Անա տո լի ա յում 
բնա կուող հա յե րը սկսել են տե ղա փո խուել Ստամ բուլ: Անա պա հով հայ ըն
տա նիք նե րի երե խա նե րը սկսում են ու սում նա ռու թիւ նը Ստամ բու լի հայ կա կան 
եր կու դպրոց նե րում՝ «Արա մե անՕյուն ջե ան» եւ «Անա ղարտ Յղու թե ան» վար
ժա րան նե րում: Ստեղ ծուած իրա վի ճա կում Պօլ սի Հա յոց պատ րի ար քա րա նը 
օգտ ւում է իրադ րու թիւ նից, մաս նա ւո րա բար, հա մո զե լով երե խա նե րին կրկին 
հայ կա կան անուն ներ ըն դու նել»98: Հա ւա նա բար հա յե րի թե մա յի շուրջ յա րա
բե րա կան լռու թի նը նկա տի ու նէ նա լով՝ գե նե րալ Քե նան Էվ րենն անհ րա ժեշտ 
է հա մա րել իր են թա կա նե րին յի շեց նել, թէ «ով քեր են հա յե րը». «Օս մա նե ան 
կայս րու թիւ նը Առա ջին Հա մաշ խար հա յին պա տե րազ մի սկզբում յայտ նուեց 
բա ւա կան ծանր կա ցու թե ան մէջ: Պատ ճա ռը հա յե րի դա ւա ճա նու թիւնն էր եւ 
նրանց կող մից վա րուող շա րու նա կա կան յան ցա ւոր գոր ծու նէ ու թիւ նը: Այդ իսկ 
պատ ճա ռով հա յե րին ռազ մա կան գոր ծո ղու թիւն նե րի գօ տուց տար հա նե լը 
խիստ անհ րա ժեշտ էր: Տե ղի ու նե ցա ծը ար դա րա ցուած էր եւ օրի նա կան՝ իրա
կա նա ցուած այդ ժա մա նա կաշր ջա նում տի րող պայ ման նե րին հա մա պա տաս
խան: Հա շուի առ նենք նա եւ այն հան գա ման քը, որ այս ամէ նը կա տա րուել է 

98 Գաղտ նա զեր ծուած զե կույ ցում հա յե րը «Թուր քի ա յի թշնա մի ներ» են ներ կա յաց վում (http: 
//www.azatutyun.am/content/article/25049219.html, թարգ մա նուած է թուր քա կան «Ռա դի
կալ» թեր թից եւ հրա պա րա կուած է 18. 07. 2013ին):
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թուր քե րին պատ կա նող օս մա նե ան տա րածք նե րում… Հա յերն այդ պէս էլ չհաս
կա ցան, որ իրենց նախ նի նե րը զո հուել են եւ րո պա կան [պե տու թիւն նե րի] քա
ղա քա կա նու թե ան պատ ճա ռով: Այ սօր եւս նրանք կա րող են յայտ նուել զո հի 
կար գա վի ճա կում՝ ներգ րա ւուե լով ժա մա նա կա կից Թուր քի ա յում ծա ւա լուած 
իրա դար ձու թիւն նե րին [քրդա կան ազ գա յին շար ժում ներ]»99:

Դեռ շա րու նակ ւում էին հա յե րի յա րա բե րա կա նօ րէն լուռ տե ղա փո խու
թիւն նե րը, երբ Թուր քի ա յի հա սա րա կու թիւ նը, այդ թւում՝ փոք րա թիւ հա յե րը 
ցնցուե ցին ԱՍԱ ԼԱ յի մա սին լու րե րից եւ թուր քա կան քա ղա քա կան հռե տո րա
բա նու թիւ նը լցուեց «թշնա մի հա յե րի» եւ «Հա յե րի նպա տա կը թուրք ցե ղի ոչն
չա ցումն է»100 սարս ռե ցու ցիչ ար տա յայ տու թիւն նե րով:

«Թշնա մի հա յե րի» թե ման բարձ րա ձայ նուող քա ղա քա կա նու թիւն վե րա
դառ նա լով՝ բնակ չու թե ա նը վե րա դարձ ւում են նա եւ «հա յե րը գա լու են իրենց 
կորց րած ու նե ցուած քի յե տե ւից» հռե տո րա բա նու թիւնն ու տագ նապ նե րը: 
1980ական նե րին Թուր քի ա յում զբօ սա վար աշ խա տած Թուրք Ահ մեթ Ին սե լը 
վկա յում է, որ երբ հայ զբօ սաշր ջիկ նե րը գնում էին իրենց նախ նի նե րի հայ րե նի 
տա րածք նե րը, տե ղի ներ կա յիս բնա կիչ նե րը «հա մո զուած են, որ նրանք եկել 
են իրենց ու նե ցուած քի, իրենց հո ղե րի, իրենց տնե րի յե տե ւից»101: Այս եր բեք 
չնուա զող տագ նա պին ես ինքս հան դի պել եմ 2011 – 13ին` Թուր քի ա յի գա ւառ նե
րում աշ խա տե լուս տա րի նե րին: Բազ մա թիւ մարդ կանց եմ հան դի պել, ով քեր, 
իմա նա լով հայ լի նելս, փոր ձել էին հաս կա նալ, ար դեօ՞ք չեմ եկել հե տարք րուե լու 
«պա պե րիս թո ղած ու նե ցուա ծով» եւ փոր ձել են ինձ հա մո զել, որ «կոնկ րետ ին
քը ոչ մի մեղք չու նի», որ չնա յած իր «թէ յա րա նը», «խա նու թը», «տու նը», «ռես
տո րա նը», «հիւ րա նո ցը»…» նախ կին հայ կա կան գոյք է, բայց ինքն այն «գնել 
է ու րի շից», կամ՝ «աւե րակ վի ճա կից է կար գի բե րել», «իր պա պը հայ չի սպա
նել», ոմանք էլ ուղ ղա կի ասում էին՝ «եթէ ձերն է, եկէք տէր կանգ նէք, մենք էլ 
ազա տուենք այս անընդ հատ վա խից»: Դեր սի մում նախ կի նում հայ կա կան գիւ
ղե րից մէ կի ներ կա յիս ալե ւի բնա կիչ ներն ասում էին՝ «ձե րոնց (հա յե րին) սուն նի 
քրդերն են կո տո րել, մենք այս գիւ ղի տնե րը նրան ցից գնել ենք»: Ու շագ րաւ է, 
որ վա խի հիմ քում ըն կած են ոչ թէ հա յե րի դէմ գոր ծած դա ժա նու թիւն ներն ու 
սպա նու թիւն նե րը, ին չին այդ տա րածք նե րի ներ կա յիս սե րուն դը քա ջա տե ղե ակ 
է, այլ հենց «հո ղե րը եւ գոյ քը ետ վերց նե լու» տագ նա պը: Վերջ ի վեր ջոյ սպա
նուող ներն ար դէն ան ցե ա լում են, իսկ գոյ քը շա րու նա կում է ներ կայ մնալ:

Դրան զու գա հեռ քրդա կան ապս տամ բա կան շար ժում նե րում «հայ կա
կան հետք» փնտրե լու, կամ առ նուազն այդ պէս ներ կա յաց նե լու շա րու նա կուող 

99 Անդ:
100 Քե նան Էվ րե նի հա կա հայ կա կան ելոյթ նե րը հա վա քել է լրագ րող Սեր դար Քո րու ջուն եւ 

«Հա յոց ցե ղաս պա նու թիւ նը Քե նան Էվ րե նի աչ քով» վեր նագ րով հօ դուած տպագր վել CNN 
TՆRKում (հա յե րէն թար գա մա նու թիւ նը տես http://www.civilnet.am/news/2015/05/22/ke
nanevrenkorucuturkeygenocidearmeniansasala/270862):

101 Ահ մէթ Ին սէլ, Մի շէլ Մա րե ան, Երկ խօ սու թիւն Հայ կա կան Տա բուի Շուրջ, «PRINTINFO», 
«ACTUAL ART», Երե ւան, 2010, էջ 194:
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քա ղա քա կա նու թիւ նը հա յե րին, տուե ալ դէպ քում՝ մաս նա ւո րա պէս իս լա մա
ցուած նե րին դնում է խիստ խո ցե լի վի ճա կում: Խար բեր դում հայ տատ ու նե ցած 
մի քուրդ 2011ին պատ մում էր. «Քրդա կան գոր ծո ղու թիւն նե րը պե տու թե ան կող
մից միշտ որա կուել են հա յե րի դրդում, միշտ մատ նան շուել է դրան ցում հայ կա
կան մաս նակ ցու թիւ նը, եթէ մի վատ բան է եղել` հայ կա կան հետք են փնտռել: 
Պե տու թե ան այդ մօ տե ցու մը կա յուն հա սա րա կա կան կար ծիք է ձե ւա ւո րել: Դա 
պատ ճառ նե րից մէկն է, որ մար դիկ ջա նա ցել են խոր թա ղել իրենց հայ կա կան 
ար մատ նե րը, եւ այ սօր իմ կար ծի քով շա տե րը նոյ նիսկ այդ մա սին ուղ ղա կի 
չգի տեն:… Քրդերն (նկա տի ու նի քրդա ցած կամ քուրդ ներ կա յա ցող հա յե րին եւ 
նրանց ժա ռագ նե րին – Հ. Խ.) աւե լի շատ են պատ մում, քան թուր քե րը (նկա տի ու
նի թրքա ցած կամ թուրք ներ կա յա ցող հա յե րին եւ նրանց ժա ռագ նե րին – Հ. Խ.): 
Թուր քերն առ հա սա րակ չեն սի րում խօ սել իրենց հայ կա կան ծագ ման մա սին»102:

Չեն սի րում, խու սա փում են, զգու շա նում են, վա խե նում են, անի մաստ 
են հա մա րում խօ սել շա տե րը, երե խա նե րը սո վո րում են հար ցեր չտալ (տես 
«Սո վո րա բար մար դու ծա գու մը, որ քան էլ թաքց նի, ինչ որ կերպ իմաց ւում է», 
«Մայ րիկս մի ան գամ ասել է «մենք թուրք չենք», բայց չի ասել, թէ ինչ ենք» 
պատ մու թիւն նե րը), իսկ ոմանք էլ փոր ձում էին լու ծում գտնել թոյ լատ րե լիի եւ 
ար գե լուա ծի մի ջեւ՝ փոր ձե լով շրջան ցել առա ջա ցող հար ցե րը, որոնք էլ լրա ցու
ցիչ եր կուու թիւն ներ էին առա ջաց նում. «Ծնող ներս ման րա մաս ներ եր բեք չեն 
պատ մել, բայց չեն էլ հեր քել: Ես շատ հե տաքրք րա սէր եմ, բայց նրանք եր բե ւէ 
չեն հե տաքրք րուել, փորփ րել… Երբ մօրս հարց նում եմ այդ մա սին, ասում է. 
«Առանց այդ էլ ապ րած ներս ինձ բա ւա կան են, էլ ի՞նչ փորփ րեմ… Ի՞նչ ես ու զում 
իմա նալ…. Լա՛ւ, մենք ո՛չ հայ ենք, ո՛չ թուրք, ո՛չ էլ քուրդ: Մարդ ենք: Այս քա նով 
սահ մա նա փա կուի՛ր»: <…> Բո լորս նոյն զգա ցու մով ենք ապ րել, ամէն կող մից 
վտա րուած լի նե լու զգա ցու մով: … Իրենց որե ւէ կրօ նի կա պուած չեն զգա ցել: 
Մահ մե դա կան նե րի հա մար «կե ա ւուր» են եղել, քրիս տո նե այ հա յե րի հա մար 
էլ` «տա ջիկ» [տա ճիկ, մահ մե դա կան – Հ. Խ.]»103:

Մահ մե դա կա նա ցած հա յե րից ոմանք, գու ցէ՝ շա տե րը ամէն կերպ փոր
ձել են ցու ցադ րել իրենց «նուի րեալ մահ մե դա կա նու թիւ նը»՝ թէ կրօ նա կան ծէ
սե րի չա փա զան ցուած կա տա րու մով, թէ դե ռեւս քրիս տո նե այ մնա ցած ազ գա
կան նե րին կրօ նա փո խու թիւն հար կադ րե լով: Մու շում մահ մե դա կա նա ցած հա յի 
ըն տա նի քից մի երի տա սարդ ասում է. «Ստամ բուլ եկայ, ամ բողջ շէն քում երեք 
հա րե ւան ու նէ ինք, որոնք օրուայ հինգ նա մա զը պար տա դիր անում էին: Մէ կը 
կրօ նա փոխ հրե այ դուրս եկաւ, մյո սը՝ ասո րի, այն մյոսն էլ՝ հայ»104:

Չի բա ցառ ւում, իհար կէ, որ նրանց մէջ իրենց շրջա պա տող մահ մե դա
կան հա սա րա կու թե ան չա փա նիշ նե րով եղել են եւ կան նա եւ իրա կան հա ւա տա

102 «Մայ րիկս Փոր ձել Է Իս կա կան Հա ւա տա ցե ալ…»:
103 Հա կո բե ան Սո ֆիա, «Կե ա ւու րի վի ժուածք» մահ մե դա կան նե րը, 12. 02. 2013(http://akunq.

net/am/?p=28789):
104 Նոյն:
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ցե ալ մահ մե դա կան ներ: Բայց մահ մե դա կա նա ցած նե րից միշտ «պա հան ջուել 
է» հա ւա տար մու թե ան լրա ցու ցիչ ապա ցոյց ներ ներ կա յաց նել, չնա յած չա փա
զան ցուած ջա նա սի րու թիւնն էլ քմծի ծաղ ներ է առա ջաց րել: Բո լոր դէպ քե րում 
նրանք միշտ լրա ցու ցիչ անէ լիք ու նէ ին կամ առ նուազն պի տի գտնէ ին իրենց 
կրօ նա ցու ցադ րու թե ան «ոս կէ մի ջի նը»: Նրանք առ նուազն պի տի իմա նա յին 
կրօ նի հիմ նա կան բո վան դա կու թիւ նը, պա տուի րան նե րը, ծէ սե րը եւ անհ րա
ժեշ տու թե ան դէպ քում կա րո ղա նա յին ցու ցադ րել այդ իմա ցու թիւ նը: Սա յար կա
դրում էր լաւ իմա նալ դա ւա նան քը: Մշե ցի Տիգ րա նի պատ մա ծով «Հօ րեղ բայրս 
միշտ կա տա կով ասում է. «Այս կրօ նա փոխ նե րը չլի նէ ին, Թուր քի ա յում իս լա մը 
վա ղուց մե ռած վի ճա կում կը լի նէր»: Բայց այդ կա տակն իր մէջ իրա կա նում 
ճշմար տու թե ան մեծ բա ժին ու նի: Թուր քի ա յում կրօ նա մո լու թե ամբ տա ռա պում 
են հիմ նա կա նում հենց կրօ նա փոխ նե րը: Իրար կողք կանգ նեց րու մի թուր քի, 
մի քրտի եւ մի կրօ նա փոխ հա յի, տես թէ ո՛վ Ղու րանն ան գիր կ’ասի: Սա սու
նում տե ղի քրտերն էլ իս լա մը մե զա նից են սկսել սո վո րել, դրանք բան չգի տէ ին: 
Ալ լա հի անու նով էին մեզ կո տո րում, իրա կա նում ուղ ղա կի սո ված էին: Սա սու
նի Ար խունդ գիւ ղը օրի նակ… Մեծ գիւղ, երե սու նից աւե լի հա յե րի տներ կա յին, 
բո լո րը քրիս տո նե այ մին չեւ վեր ջին 40 տա րին… Բռնե ցին, առանց մարդ կանց 
հարց նե լու գրե ցին` «մահ մե տա կան», եկե ղե ցին մզկիթ դարձ րին: Հա յե րը տե
սան` հնար չկայ, կա տա ղե ցին: Կող քի գիւ ղե րի քրտե րը մինչ այդ նա մա զի ձեւն 
ան գամ չգի տէ ին, տէ տա ռա ճա նաչ էլ չէ ին, որ Ղու րան կար դա յին: Ար խունդ գիւ
ղից մի հայ կա տա ղած գնում, սրանց զէն քի ու ժով բե րումլցնում է մզկիթ, ասում 
է` «Նա մազ արէք»: Ասում են. «Աս տուած սի րես, մե զա նից ի՞նչ ես ու զում»: Այս 
մարդն ասում է` «Մեզ չթո ղե ցիք եկե ղե ցի գնանք, մեր եկե ղե ցին մզկիթ դարձ
րե ցիք, տէ արէք ձեր նա մա զը, սրա նից յե տոյ ամէն օր մե ծից փոքր գա լու էք 
մզկիթ, թէ չէ ձեր գիւ ղում կեն դա նի մարդ չեմ թող նի»»105:

Այս պատ մու թիւնն իս կա պէս յատ կան շա կան է: Վաթ սու նա կան նե րին, 
երբ ողջ երկ րում սկսուել էր հա յե րի մշա կու թա յին հետ քե րի մաք րու մը՝ եկե ղե
ցի նե րի, դպրոց նե րի, գե րեզ մա նատ նե րի եւն. քան դու մը, թուր քա կան մա մու լը 
յա ճախ էր «ծա նու ցում» գա ւառ նե րում «սի րա յօ ժար իս լա մա ցուող» հա յե րի մա
սին: Ար խուն դի մա սին «լու րը» դրան ցից մէկն էր: Սա սու նի Խի անք գա ւա ռի 
Ար խունդ գիւ ղում քա ռա սուն տա րի նե րի ըն թաց քում որոշ քա նա կի քրիս տո նե այ 
հա յեր էին հա ւա քուել եւ ապ րում էին նոյն գիւղ տե ղա փո խուած քուրդ եւ իս
լա մա ցած որոշ քա նա կու թե ամբ հա յե րի հետ մի ա սին (տես սոյն գրքում հրա
տա րա կուող «Ռեյս Տա նո յի թոռ Գէ որ գը. Ար խունդ ցի նե րը» պատ մու թիւ նը): 
1964ի Ապ րի լի վեր ջե րին «Հիւր րի էթ» պար բե րա կա նը տե ղե կաց նում է, որ Ար
խունդ գիւ ղի 30 ըն տա նի քից բաղ կա ցած 88 հայ բնա կիչ նե րը Բաթ մա նի հո գե
ւոր առաջ նորդ Ալի էտ տին Եա ւու զի ներ կա յու թե ամբ խմբա կայ նօ րէն իս լամ են 

105 Յա կո բե ան Սո ֆիա, «Մու շում «հայ եմ ես, հա՜յ» գո ռա լու պատ րաստ մի սե րունդ է աճում», 
2016/06/22(HTTP://AKUNQ.NET/AM/?P=51109)
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ըն դու նել, իրենց անուն նե րը փո խել են, իրենց եկե ղե ցին մզկի թի են վե րա ծել, 
իսկ գիւ ղի «հո գե ւո րա կան» Իսա Տե միր ճին էլ փաս տել է, որ իր հա մա գիւ ղա ցի
ներն իր հետ մի ա սին վա ղուց էին հա մակ րում իս լա մին ու այ լեւս խա ղա ղուած 
են զգում իրենց: Թեր թի ըն թեր ցող ներն ան շուշտ որե ւէ պատ կե րա ցում չու նէ ին 
Ար խուն դում տե ղի ու նե ցած պայ քար նե րի, ընդ հուպ զէն քի մի ջո ցով հար ցեր լու
ծե լու, եր կու կող մից սպա նուած նե րի, «սի րա յօ ժար իս լա մա ցուող»նե րի կող մից 
գիւ ղը եւ վերս տին մշա կուած հո ղե րը լքե լու եւ այլ, «ոչ կա րե ւոր» ման րա մաս նե
րի մա սին106:

«Մահ մե դա կան մի աս նու թե անն» ուղ ղուած «թիւրք չու լու կի» գործ նա կան 
քա ղա քա կա նու թիւ նը, միշտ հայ կա կան ատե լու թիւ նը գոր ծօն պա հե լով, հնա
րա ւո րու թիւն չէր տա լիս մահ մե դա կա նա ցած հա յե րին թուր քա կան հան րու թե
ան ան դամ դառ նալ: Իս լա մա ցած հայ կնոջ թոռ նու հին յի շում է. «Ըն տա նի քիս 
անդ րա դառ նա լիս առա ջի նը տա տի կիս եմ յի շում… Մին չեւ վեր ջին շուն չը նա
մազ է արել, բայց բո լո րը շրջա պա տում նրա մա սին փսփսում էին` «կե ա ւու րի 
վի ժուածք» ասե լով»107: Շա տերն ու նէն այս կար գի յի շո ղու թիւն ներ եւ նոյ նիսկ 
այ սօ րուայ կե անքն են այդ պէս ապ րում` շա րու նակ լսե լով, որ իրենք «կե ա ւու րի 
վի ժուածք» են: Իշ խա նու թիւն նե րը, կրօ նա փո խու թիւն հար կադ րե լով, թրքա կան 
ինք նու թե ան կրող նե րի մէջ ոչ մի այն կրօ նա փո խուած նե րի նկատ մամբ հան դուր
ժո ղա կա նու թե ան մշա կոյթ չէր ձե ւա ւո րել, այ լեւ հենց իրենք էին/են բարձ րա
ձայն կաս կա ծանք, անուս տա հու թիւն եւ ար հա մար հանք ար տա յայ տում նրանց 
նկատ մամբ: Յի սու նա կան նե րին գա ւա ռից Ստամ բուլ տե ղա փո խուած Սար գիս 
Էր քէ ո լը գտնում է, որ «…եթէ դու նոյ նիսկ ու զե նաս թուրք դառ նալ, անոնք չեն 
թող նում: Անոնք ար դէն կը յի շեց նեն: Քե զի միշտ հայ կ’ըն դու նէն, քո տեղդ վեր
ջին տեղն է, եւ դեռ քա նի սե րունդ: Ամէն մարդ կ’իմա նայ ծա գումդ: Թե րեւս հայ 
մնա լը աւե լի հեշտ է, քան թրքա նա լը: Միշտ գի տես, որ վտանգ կայ, կը յար մա
րիս վտան գին»:

Հայ մնա լով՝ տար բեր առիթ նէ րով պի տի շա րու նա կէ ին «թուրք բա րեխ
նամ կա ռա ւա րու թե ան» նկատ մամբ երախ տա գի տու թե ան ար տա հայ տու թիւն
նե րը եւ «հայթուրք եղ բայ րու թիւ նը» խա թա րէ լու անդ րերկ րեա «սադ րանք նե րի» 
դա տա պար տում նե րը: 1965ին, երբ աշ խար հի տար բեր մա սե րում պատ րաստ
ւում էին անդ րա դառ նալ Հա յոց Ցե ղաս պա նու թե ան 50րդ տա րե լի ցին, պօլ սա
հա յե րը հեր թա կան ան գամ ստի պուած էին դա տա պար տել Թուր քի ա յի դէմ 
«այդ սադ րան քը»: 1964ից Կիպ րո սի հար ցի կա պակ ցու թե ամբ թուրքհու նա կան 

106 Յա կո բե ան Սո ֆիա, Սա սուն 1964. Ար խունդ գիւ ղի զի նուած ինք նա պաշտ պա նու  թիւ նը, 
որի մա սին պատ մու թիւնն այդ պէս էլ չխօ սեց (https://horizonweekly.ca/en/%D5%BD%D5% 
A1%D5%BD%D5%B8%D6%82%D5%B61964%D5%A1%D6%80%D5%AD%D5%B8%D6%82%D5%B6%
D5%A4%D5%A3%D5%AB%D6%82%D5%B2%D5%AB%D5%A6%D5%AB%D5%B6%D5%B8%D6%82
%D5%A1%D5%AE%D5%AB%D5%B6%D6%84%D5%B6%D5%A1%D5%BA/):

107 Յա կո բե ան Սո ֆիա, «Կե ա ւու րի վի ժուածք» մահ մե դա կան նե րը, – 12. 02. 2013( http://akunq.
net/am/?p=28789):
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յարաբերու թիւն նե րի սրուա ծու թե ան շրջան էր, եւ առի թը յար մար էր աշ խար հի 
տար բեր վայ րե րում տե ղի ու նե ցող հայ կա կան ցոյ ցե րը, քննար կում նե րը «հու
նա կան սադ րանք» որա կե լու: Թուր քա կան Ազ գա յին Մեծ Ժո ղո վում ելոյթ ու
նե ցող Թուր քի ա յի վար չա պէտ Սուաթ Հայ րը Եուր կիւփ լիւն յայ տա րա րեց, որ 
«մի շարք երկր նե րում հայ կա կան ծայ րա յե ղա կան կազ մա կեր պու թիւն ներ ցոյ
ցեր ու հան րա հա ւաք ներ են արել... այդ ցոյ ցե րի հե տե ւում կանգ նած են յոյ նե
րը...Գրգռիչ նե րի նպա տակն է յի սուն տա րի անց պատ մա կան իրո ղու թիւն նե րը 
նեն գա փո խել եւ Թուր քի ա յի դէմ հա կա քա րոզ չու թիւն տա նել: Մենք շա հագր
գիռ պե տու թիւն նե րին բա ցատ րել ենք, որ Հայ կա կան հար ցը որե ւէ կապ չու նի 
Թուր քի ա յի հետ եւ չի կա րե լի պատ մու թիւ նը նեն գա փո խել: Մեր ող ջա միտ հայ 
հայ րե նա կից նե րը չմաս նակ ցե ցին այդ մի ջո ցա ռում նե րին եւ նոյ նիսկ ապ րի լի 
24ին, այ սինքն` հան րա հա ւա քի օրը, Աթա թուր քի յու շար ձա նին ծաղ կեպ սակ 
դնե լով` դա տա պար տե ցին ար տա սահ մա նի մէջ տե ղի ու նե ցող ցոյ ցե րը»: Յի
րա ւի, «ապ րի լի 24ի առա ւօ տե ան, Թուր քի ա յի խորհր դա րա նի նախ կին հայ 
պատ գա մա ւոր Պերճ Թու րա նի գլխա ւո րու թե ամբ 25 – 30 պօլ սա հա յեր Թաք սի
մի հրա պա րա կում ծաղ կեպ սակ էին դրել Մուս թա ֆա Քե մալ Աթա թուր քի յու
շար ձա նին: ...Ըստ պօլ սա հայ մա մու լի, Պերճ Թու րա նը Աթա թուր քի յու շար ձա
նի մօտ ասել է. «Յոյ նե րը ջա նում են մեր ազ գա կից նե րին գրգռել Թուր քի ա յի 
դէմ: Չեմ կար ծում, որ նրանց այս ըն թաց քը կա րո ղա նայ խռո վել Թուր քի ա յում 
ապ րող 70 հա զար հա յե րի հան գիս տը»: Ծաղ կեպ սա կի զե տեղ ման արա րո ղու
թե ա նը ներ կայ դոկ տոր Կա րա պետ Ար մա նը ասել է. «Ցա ւով տե ղե կա ցանք, որ 
օս մա նե ան օրե րին պա տա հած անա խորժ դէպ քե րի 50ամե ա կը պի տի նշուի 
[Պէյ րու թում եւ այլ գա ղութ նե րում]»: Թուր քի ա յի Հա յոց պատ րի արք Շնորհք 
արք. Գա լուս տե ա նի խօս քը չա փա ւոր էր. «Մե ռել նե րը յի շե լը բո լոր մարդ կանց 
իրա ւունքն է ու բա րո յա կան պար տա կա նու թիւ նը: Մի այն թէ յար գան քի ար տա
յայ տու թիւն նե րը պէտք չէ, որ ազ գե րի սրտե րում թշնա մու թիւն սեր մա նեն»»108: 
Շա հագր գիռ պե տու թիւն նե րին «բա ցատ րե լով», որ Հայ կա կան հար ցը որե ւէ 
կապ չու նի Թուր քի ա յի հետ, Թուր քի ան «պատ մու թե ան նեն գա փոխ ման ան կա
րե լի ու թե ան» խրատ էր տա լիս «աշ խար հին» եւ «աշ խար հը» դի ւա նա գի տա կան 
ժպի տով լսում էր:

Բո լոր իս լա մա ցած հա յե րը վստահ են եղել, որ թուր քա կան յա տուկ ծա
ռա յու թիւն նե րը մի ջոց ներ են ու նե ցել ծա գու մով հա յե րին մշտա պէս վե րահս կո
ղու թե ան տակ պա հե լու հա մար: Այդ մա սին նրանք բազ մա թիւ փաս տարկ ներ 
են բե րում իրենց կե ան քում տե ղի ու նե ցած դէպ քե րից: Այս հա մոզ մուն քը նրանց 
մի մա սին հար կադ րել է «Հռո մի պա պից աւե լի կա թո լիկ լի նել», լրա ցու ցիչ ջան
քեր գոր ծադ րել իրենց ան վե րա պահ նուի րուա ծու թիւ նը եւ հնա զան դու թիւ նը 
ցոյց տա լու: Միւս ներն, ընդ հա կա ռակն, հա մա րել են, որ եր բեք ու ոչ մի պա

108 Հա կո բյան Թա թուլ, 1965ի Ապ րիլ 24ը Պօլ սում(http://www.aniarc.am/2015/03/09/1965
%D5%AB%D5%A1%D5%BA%D6%80%D5%AB%D5%AC24%D5%A8%D5%BA%D5%B8%D5%AC%
D5%BD%D5%B8%D6%82%D5%B4/):
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րա գա յում իրենք չեն դառ նայ Թուր քի ա յի լի ի րաւ քա ղա քա ցի եւ որ քան շուտ 
կա րո ղա նան ազա տուել այդ եր կուու թե ան բե ռից, այն քան լաւ: Կան նա եւ եր
րորդ նե րը: Այս խում բը իսլ մու թիւնն օգ տա գոր ծել է բա ցա ռա պէս ինք նա պաշտ
պա նա կան նկա տա ռում նե րով եւ ըն տա նի քում սերն դէ սե րունդ պահ պա նել է 
հայ կա կան ինք նու թիւ նը: Նրանց մի մա սը դա արել է «բաց», այ սինքն եր բեք 
չի ապ րել կրօ նա կան չա փա նի շե րով, չնա յած հա կակ րօ նա կան ցու ցադ րու թիւն 
նոյն պէս չի արել: Միւս ներն, ընդ հա կա ռակն, հան րու թե ան հա մար ցու ցադ րել 
են իս լա մա կան կրօ նա կան հա ւա տար մու թիւն, պահ պա նել են կրօ նա կան տե
սա նե լի չա փա նի շե րը, սա կայն ըն տա նի քում՝ «փակ տա րած քում» պահ պա նել 
են քրիս տո նէ ա կան չա փա նի շեր կամ, յա մե նայն դէպս, «հայ» մնա լու ջան քեր 
են գոր ծադ րել: Մի այն այս վեր ջին խումբն է, որոնք «գաղտ նի» կամ «ծպտե
ալ» հա յեր են109: Ան շուշտ յի շե ալ խմբե րից զատ այ սօր կան իս լա մա ցած հա յեր, 
ով քեր այս հար ցե րին յա տուկ գի տակ ցա կան մօ տե ցում չեն ու նե ցել եւ մին չեւ 
այ սօր չու նէն, այ սինքն՝ «ընտ րու թիւն» չեն կա տա րել: Նրանք իս լա մու թիւ նը ժա
ռան գել են Ցե ղաս պա նու թե ան շրջա նում կրօ նա փո խուած ծնող նե րից, ով քեր 
ամէ նից աւե լի յա ճախ վաղ ման կա կան հա սա կում իս լա մա ցել են իրենց որ դե
գիր ըն տա նիք նե րում, մե ծա ցել են այդ մի ջա վայ րում եւ մաս նա ւոր եր կուու թիւն 
չեն ու նե ցել, չհա շուած այն կեն ցա ղա յինառօ րէ ա կան դէպ քե րը, երբ որե ւէ ան
կա րե ւոր բա խում նա յին իրա վի ճա կում իրենց հաս ցէ ին լսել են «գե ա ւուր», «գե
ա ւու րի որ դի» եւ առ հա սա րակ «գե ա ւու րա կան» ծա գու մը յի շեց նող բա ռեր: Մի
ա ժա մա նակ այ սօր «իս լա մա ցած հա յե րի» թի ւը եւ որա կը յա ճախ քննարկ ւում է 
նա եւ «հայ տատ» կամ «հայ պապ» ու նե ցած ան ձանց ինք նա բա ցա յայտ մամբ, 
դէպ քեր, որ ամէ նից աւե լի յա ճախ ի յայտ են գա լիս քրդա կան մի ջա վայ րե րում, 
որ տեղ «հայ կա կան արիւ նը» եր բէմն լրա ցու ցիչ սո ցի ալքա ղա քա կան ռե սուրս 
է՝ ան ձի առանձ նա յատ կու թիւն, կա՛մ «հա յու թե ան հետ կա մուրջ», կա՛մ տե ղա
կան իւ րա յա տուկ քաղ քէ նի ու թիւն:

«ԴՈՒ ԹՈՒՐՔ ՉԷՍ, ՀԱՅ ԵՍ»: ԷԹՆԻԿԱԿԱՆ 
ԾԱԳՈՒՄՆԱԲԱՆՈՒԹԵԱՆ ՎԱԽԻ ՍԻՆԴՐՈՄԸ: 
«ՄԵԾ ՄԱՐԴԿԱՆՑ» ՏԱԳՆԱՊՆԵՐԸ
2005ին Հայ Առա քե լա կան Եկե ղե ցու գեր մա նա կան թե մի եպիս կո պոս 

Գա րե գին Բեկ չե ա նը թուր քա կան «Ենի Ակ տուել» թեր թին տուած հար ցազ րոյ
ցում ասել էր, որ Կ. Պօլ սի Հա յոց պատ րի ար քա րա նի 82րդ պատ րի արք Շնորհք 
Գալս տե ա նը իրեն՝ Գա րե գին Բեկ չե ա նին պատ մել է իր կեն սագ րու թիւ նը, որի 
հա մա ձայն նրա մօ րը 1915ին առե ւան գել են, ին քը՝ Շնորք Գալս տյա նը որ բա

109 Թուր քա կան քա ղա քա կան հռե տո րա բա նու թե ամբ «թա քուն հա յեր» ար տա յայ տու թիւ նը 
կա րող է վե րա բե րել բո լոր իս լա մա ցած հա յե րին, այդ թւում՝ վերջ նա կա նա պէս եւ ան վե րա
դարձ, նոյ նիսկ մո լե ռանդ իս լա մա ցած նե րին:
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նոց է ըն կել, մայրն ամուս նա ցել է իր առե ւան գի չի հետ, երեք երե խայ է ու նե ցել, 
որոն ցից մէ կը ներ կա յիս Թուր քի ա յի կրօ նա կան գոր ծե րով վար չու թե ան ղե կա
վար (Թուր քի ա յի մահ մե դա կան նե րի հո գե ւոր առաջ նորդ) Լիւֆ թի Դո ղանն է: 
Ըստ եպիս կո պո սի պատ մա ծի, հայ պատ րի ար քի մօր թաղ մա նը մաս նակ ցել են 
նրա մահ մե դա կան զա ւակ նե րը, այդ թւում՝ Լիւֆ թի Դո ղա նը: Սա Թուր քի ա յում 
մեծ աղ մուկ հա նեց, քննարկ վում էր, թէ ո՞ր Լիւֆ թի Դո ղա նի (Լիւֆ թի Դո ղան 
անու նով եր կու մարդ են ղե կա վա րել Թուր քի ա յի կրօ նա կան գոր ծե րի վար չու
թիւ նը եւ մէ կը յա ջոր դել է մյո սին) խորթ եղ բայրն է Շնորհք Գալս տե ա նը: Եր կու 
Լիւֆ թի Դո ղան ներն էլ ան մի ջա պէս հեր քել են այս տե ղե կու թիւ նը, ընդ որում 
եր կուսն էլ թա փան ցիկ ակ նարկ ներ են արել մյո սի «ծա գու մա նա բա նա կան 
մաք րու թե ան» վե րա բե րե ալ110: Շնորք Գալս տե անն այդ ժա մա նակ ար դէն չկար, 
բայց յայտ նի էր, որ 1965ին, Ցե ղաս պա նու թե ան 50րդ տա րե լի ցին, թուրք ժուռ
նա լիստ նե րի՝ այդ ժա մա նակ նե րի հա մար խիստ սադ րիչ, վտան գա ւոր հար ցին՝ 
«Եղե՞լ է ար դե օք Հա յոց ցե ղաս պա նու թիւն», Հա յոց պատ րի ար քը պա տաս խա
նել էր. «1915ին ես 7 տա րե կան էի: Մեր ըն տա նի քի 70 մար դուց կեն դա նի ենք 
մնա ցել մի այն ես ու մայրս: Տե ղա հա նու թե ան ժա մա նակ ես կորց րել եմ նա եւ 
մօրս, որով հե տեւ նա ստի պուած էր ամուս նա նալ թուրք մահ մե դա կա նի հետ: 
Հի մայ դուք ինձ պա տաս խա նէք՝ որ տե՞ղ են իմ ազ գա կան նե րը: Եթէ դուք այս 
հար ցի պա տաս խա նը գտնէք, դուք ինք ներդ կը պա տաս խա նէք՝ եղե՞լ է թէ ոչ 
ցե ղաս պա նու թիւն»: Թուր քա կան մա մու լը եր կար ծա մում էր Շնորք Գալս տյա նի 
եւ Լիւֆ թի Դո ղա նի ազ գակ ցու թե ան հար ցե րը, փոր ձում էր ապա ցոյց ներ կամ 
հեր քում ներ գտնել, բայց դա առիթ դար ձաւ, որ թեր թե րից մէ կը զգու շաց նի՝ 
«հա կա հա յա կան կո չեր անող նե րը պէտք է զգոյշ լի նեն՝ հա յե րի կո տո րած նե րի 
տա րածք նե րից ծա գող մարդ կանց արե ան մէջ կա րող է հայ կա կան ծա գում բա
ցա յայ տուել»111: Այս «նա խազ գու շա ցումն» ան տե ղի չէր, քա նի որ Ցե ղաս պա նու
թե ան շրջա նում մահ մե դա կա նաց(ու)ած եւ ծա գու մը թաքց նող հա յե րի մէջ կան 
բա ւա կան թուով խիստ ակ տիւ «հա կա հայ կա կան թուրք ազ գայ նա կան ներ»: 
«Հա կա հայ կա կան թուրք ազ գայ նա կան» լի նե լը թրքա ցած հա յե րի ան կեղ ծու
թե ան ապա ցոյց նե րից է: Բայց դրա նից ան կախ էլ «հայ կա կան ծագ ման» մե
ղադ րան քը թուր քա կան քա ղա քա կան եւ նոյ նիսկ կեն ցա ղա յին հա կա ռա կորդ
նե րի՝ մի մե անց ոչն չաց նե լու հռե տո րա բա նու թե ան ակ տիւ թե մա նե րից է: Այս 
թե ման, կա րե լի է ասել, «ետ ցե ղաս պա նա կան» թե մա է: «Թուր քա կան արե ան 
մաք րու թե ան» եւ «թուր քի ազ նուա կա նաց ման» հա ւա սա րե ցու մը քե մա լիզ մի 
ներ դում նե րից մէկն էր: Օս մա նե ան կայս րու թե ան շրջա նում «հայ կա կան ծա
գու մը» արատ չէր, «թուր քա կան արե ան մաք րու թիւն» չէր պա հանջ ւում: 19րդ 
դա րա վեր ջին Աբ դուլ Յա մի դը նոյ նիսկ բարձ րա ձայն ասում էր, որ «մեր երակ

110 Мелконян Рубен, О Проявлениях Армянского Присхождения В Турции [Ռ. Մելքոնեան, 
Թուրքիայում Հայկական Ծագման Դրսեւորումների Շուրջ], 29. 04. 2009 (http://www.nora
vank.am/rus/issues/detail.php?ELEMENT_ID=3010):

111 Նոյն:
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նե րուն մէջ ասոնց մէ [յոյ նե րից եւ հա յե րից] շատ արիւն կայ»: Բայց հա րիւր 
տա րի անց շատ բան էր փո խուել, եւ այ սօ րուայ թուր քա կան հա սա րա կու թիւ
նում «հա յի արիւն» ու նէ նա լը ծանր, հե ղի նա կազր կող արատ է: Աբ դուլ Յա մի դի 
շրջա նում ինք նու թե ան գլխա ւոր ցու ցի չը սուն նի մահ մե դա կա նու թիւնն էր, այ սօ
րուայ Թուր քի ա յում ար դէն՝ էթ նի ա կա կանազ գա յին պատ կա նե լու թիւ նը, որին 
գնա լով աւե լա նում է ազ գայ նա կա նու թե ան «արե ան մաք րու թե ան» պա հան ջը: 
Երբ 2004ին Հրանտ Դին քը «Ակօս» թեր թում գրեց, որ Մուս տա ֆա Քե մա լի որ
դեգ րած դուստ րե րից մէ կը՝ Սա բի հա Գէ ոկ չե նը ծա գու մով ցե ղաս պա նու թե ան 
հայ որ բե րից է, թուր քա կան հա սա րա կու թիւնն ար ձա գան քեց մեծ զայ րոյ թով 
ու ցա ւով: Մուս տա ֆա Քե մա լը Սա բի հա Գէ ոկ չե նին Ռու սաս տան էր ու ղար կել 
ռազ մա կան օդա չուի կրթու թիւն ստա նա լու, եւ նոյ նիսկ նա առա ջին նե րից էր, 
որ Դեր սի մի Ցե ղաս պա նու թե ան ժա մա նակ օդա նա ւից ռում բեր էր նե տել խա
ղաղ բնակ չու թե ան վրայ: Սա բի հա Գէ ոկ չե նը թուր քա կան ազ գա յին հպար տու
թիւն նե րից մէկն էր եւ յան կարծ… նա «արա տա ւոր ւում է» հայ կա կա նու թե ամբ: 
Թուր քի ա յի ռազ մա կան ղե կա վա րու թիւ նը շատ բուռն ար ձա գան քեց այս «կեղծ 
բա ցա յայ տում նե րի հե ղի նա կի՝ հան րա պե տու թե ան սրբա զան խորհր դա նի շե
րը պղծե լու ցան կու թե ան դէմ», եւ բնակ չու թիւ նը հա մա միտ էր դրան, չնա յած, 
ինչ պէս թուրք մտա ւո րա կան Ահ մեթ Ին սելն է ասում՝ կա րող էր այլ լոյ սի տակ 
ներ կա յաց նել խնդի րը, ցոյց տա լով, որ «Մուս տա ֆա Քե մա լը հայ կա կան ռա
սիզ մով չի տա ռա պել»112: Բայց քա նի որ երկ րում շա րու նակ ւում էր բնակ չու թե
ա նը «հայ կա կան ռա սիզ մով» հի ւան դաց նե լու քա ղա քա կա նու թիւ նը, պաշ տօ
նա կան եւ հան րա յին ար ձա գան քը միշտ պի տի մեր ժո ղա կան մնար: Քա նի որ 
Թուր քի ա յում շատ դժուար է, եթէ անհ նար չէ, «մա քուր թուր քա կան ծա գում»ն 
ապա ցու ցել, մար դիկ սո վո րա բար յղում են անում իրենց նախ նի նե րի բնա կու
թե ան տա րածք նե րին կամ, լա ւա գոյն դէպ քում՝ մին չեւ եր րորդ սե րունդ ան ցե ա
լի նախ նի նե րի մահ մե դա կա նու թե ա նը: «Հա յե րի կո տո րած նե րի տա րածք նե րից 
ծա գող մարդ կանց» թուր քա կան արե ան մաք րու թե ան ապա ցոյ ցի հա մար նախ
նի նե րի բնա կու թե ան տա րած քին յղում անե լը վատ յանձ նա րա րա կան է:

«ԱՆԱՏՈԼԻԱԿԱՆ ՈՒՐՈՒԱԿԱՆՆԵՐԸ»:  
«ՓՈՔՐ ՄԱՐԴԿԱՆՑ» ՏԱԳՆԱՊՆԵՐԸ
Թուր քի ա յում մահ մե դա կան նե րի մի ջա վայ րում հա ւա նա բար շատ քիչ 

կա րե լի է հան դի պել Հա յոց ցե ղաս պա նու թե ան մա սին կո մու նի կա տիու՝ մարդ
կանց յի շո ղու թիւն նե րը շփում նե րով մի մե անց հա ղոր դե լու ձե ւին: Յա մէ նայն 
դէպս գրա ւոր տեքս տե րում այդ մա սին տե ղե կու թիւն ներ շատ քիչ են հան դի
պում: Գու ցէ դա պայ մա նա ւո րուած է նա եւ նրա նով, որ մին չեւ 50ական նե րը երկ
րի մահ մե դա կան բնակ չու թե ան բա ցար ձակ մե ծա մաս նու թիւ նը դե ռեւս անգ րա

112 Ահ մեթ Ին սել, Մի շել Սա րե ան, էջ 90:
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գէտ էր: Այս տէղ աւե լի ին տեն սիու գոր ծում է իշ խա նու թիւն նե րի ձե ւա ւո րած 
խմբա յին «յի շո ղու թիւ նը», ըստ որի «հա յե րը դա ւա ճա նել են հայ րե նի քին», «հա
յե րը թուր քեր են սպա նել», «հա յե րը թո ղել գնա ցել են»: Այ նուա մէ նայ նիու հան
դի պում են նա եւ կո մու նի կա տիու յի շո ղու թե ան գրա ւոր վկա յու թիւն ներ: Այդ պի
սի նե րից է, օրի նակ, թուրք մտա ւո րա կան Թոլ գա Էր գե նի ըն տա նե կան 
յի շո ղու թիւ նը: Թոլ գա Էր գե նը ծնուել է զի նուո րա կան ըն տա նի քում: Զի նուո րա
կան սպա ներ են եղել թէ պա պը, թէ հայ րը: «Մենք դեռ փոքր էինք, երբ հայրս 
ըն տա նե կան հա վա քոյթ նե րին հա ւա քում էր մեզ բո լո րիս եւ պատ մում: Ու րուա
կան նե րի պատ մու թիւն ներ էին դրանք: Հայրս որ պէս սպայ առա ջին ան գամ 
նշա նա կուել էր Եոզ գա թի Բո ղազ լե ան գա ւա ռա կում: Հայրս գի շեր նե րը մէն մե
նակ հեր թա պա հում էր կա ռա վա րա կան հին տա նը: Պատ մում էին, որ իրե նից 
առաջ այս տէղ ծա ռա յող զի նուո րա կա նը կորց րել է հո գե կան հա ւա սա րակշ ռու
թիւ նը: Բո լո րին յայտ նի էր, որ 1915ին հա յե րի մեծ կո տո րած էր իրա կա նա ցուել: 
Կա ռա վա րա կան շէն քի նկու ղը ամ բող ջո վին հո ղով էր լցուած, եւ պատ մում էին, 
որ իբր թէ այն տէղ սպա նուած հա յեր են թա ղուած: Եւ պատ մած նե րի հա մա
ձայն այդ շէն քում տա րօ րի նակ բա ներ էին կա տար ւում: Օրի նակ, մի սե նե ակ, 
որ տեղ գի շե րը սե ղան ու աթոռ նե րը դա սա ւո րուած էին թող նում, առա ւօ տե ան 
ցա քուց րիւ էին գտնում: Կամ դրսի մեծ եր կա թե այ դու ռը, որ տաս զի նուո րով 
հա զիւ էին բա ցում ու փա կում, գի շե րուայ ըն թաց քում ինք նու րոյն բաց ւում ու 
փակ ւում էր: Հայրս մի գի շեր իր սե նյա կում նստած ժա մա նակ լսել էր, թէ ինչ
պէս են մար դիկ իր սե նե ակ տա նող աս տի ճան նե րով բարձ րա նում եւ իջ նում: 
Հայրս ատր ճա նա կը ձեռ քին մօ տե ցել է դռա նը ու երբ բա ցել է՝ այն տէղ ոչ ոք չի 
եղել»113: Հայ կա կան այս կար գի յի շո ղու թիւն նե րի մա սին Թոլ գա Էր գե նը ասում 
է՝ «Սա Անա տո լի ա յի արիւ նա հո սող վերքն է» եւ ինքն իրեն ու թուր քա կան հա
սա րա կու թե ա նը հարց տա լիս՝ «Ի՞նչ կը լի նէր, եթէ մի ժեստ արուէր եւ այդ տա
րած քը յայ տա րա րուէր պատ մա կան Հա յաս տան: Եւ կը լի նէի՞ն այս բո լոր կո տո
րած նե րը: Ի՞նչ կը լի նէր, եթէ «Ար մե նիա» կո չուող այդ տա րած քում հա յե րը, 
թուր քերն ու քրդե րը շա րու նա կէ ին խա ղաղ ապ րել… Ահա Անա տո լի ա յում մի 
ու րուա կան է պտտւում, եւ դա ցե ղաս պա նու թե ան են թար կուած ան մեղ նե րի ու
րուա կանն է, Անա տո լի ա յի ան ձայն մե ծա մաս նու թե ան ճիչն է դա»: Թոլ գա Էր
գե նը, սա կայն, թուր քա կան հա սա րա կու թե ան բա ցա ռիկ նե րից մէկն է: Այդ պէս 
մտա ծող նե րին մատ նե րի վրայ կա րե լի է հա շուել, եւ նրանք դա տա պարտ ւում են 
թէ ընտ րա խա ւի, թէ հա սա րա կու թե ան աւե լի լայն խա ւե րի կող մից: Նրանք պի
տա կա ւոր վում են ամէ նա վատ՝ «էր մա նի» (հայ) բա ռով: Հա յոց Ցե ղաս պա նու թե
ան մա սին գրող թուրք պատ մա բան Թա ներ Աք չա մը 2010ի Դեկ տեմ բե րին Երե
ւա նում տե ղի ու նե ցած գի տա ժո ղո վին ասում էր «Ես ու րիշ թուր քե րից եմ, որոնց 

113 Թոլ գա Էր գեն, Մի՞թէ պար տա ւոր ենք պաշտ պա նել իթ թի հա տա կան նե րի գոր ծո ղու թիւն
նե րը(http://www.hyetert.com/yazi3.asp?Id=371&Dillid=1) Հա յե րէն թարգ մա նու թիւ նը տես 
«Թուր քե րը թուր քե րի մա սին» (կազ մող եւ խմբա գիր Ռ. Մել քո նե ան), Հ. 3, Երե ւան, ԵՊՀ 
հրա տա րակ չու թյուն, 2011, էջ 95 – 117:
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«հայ» են անուա նում»: «Հայ թուրք» լի նե լը Թուր քի ա յում, շա րու նա կում է շատ 
վտան գա ւոր լի նել: Դեռ ոչինչ, եթէ նրանց ըն տա նե կան ան ցե ա լը «հայ կա կան 
արիւն» չու նի, եւ նրանք սե փա կան ան ցե ա լի մա սին չէ, որ խօ սում են, այ լա պէս 
նրանց ոչ թէ պար զա պէս «հայ թուրք» կ’անուա նեն, այլ՝ «հայ բիճ»: Այ նուա մէ
նայ նիւ ան հատ որոշ մարդ կանց ըն տա նե կան յի շո ղու թիւն նե րի հայ կա կան առ
կա յու թիւ նը եւս սկսում է բարձ րա ձայ նուել եւ հան րայ նա նալ: Դրանց «յա րու
թիւն» են տա լիս Թուր քի ա յի յատ կա պէս քրդաարա բա կան մի ջա վայ րից 
սե րուած նե րի, հա զուա դէպ՝ թուր քա կան շրջա նակ նե րում «թաք նուած նե րի» եր
րորդչոր րորդ սերն դի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը: «Թե ման բա ցած» Ֆեթ հիէ Չե թի նի 
դէպ քը շատ յայտ նի է, նա եր րորդ սերն դի ներ կա յա ցու ցիչ նե րից է, բայց նա 
«Մեծ մայրս» գրքով ըն դա մէ նը բարձ րա ձայ նել է իր տա տի հայ կա կան ծա գու մը 
եւ անդ րա դար ձել իր տա տի թաք նուած ինք նու թե ան խնդիր նե րին: Այս գիրքն 
առիթ տուեց այդ կար գի պատ մու թիւն նե րի ամ բողջ շար քի: Ինչ բո լո րո վին 
տար բեր է սրա նից, դա Նե ւին Եըլ դըզ Թա հին ջի օղ լուի արածն է: Երի տա սարդ 
կի նը վեր լու ծա կան թե մա յի նիւթ դարձ րեց իր ըն տա նի քի ան ցե ա լում իր արիւ
նա կից պա պի կող մից իրա կա նաց րուած սոս կա լի դէպ քե րը, եւ այդ վեր լու ծու
թիւ նը ներ կա յաց րեց 2013ին Ստամ բու լի Բո ղա զը ջի Հա մալ սա րա նի կող մից 
կազ մա կեր պուած Իս լա մա ցած Հա յե րի խնդիր նե րը քննար կող գի տա ժո ղո վին: 
Գի տա ժո ղովն ին քը կազ մա կերպ ւում էր դժվա րու թե ամբ, տա րի ներ շա րու նա
կուող ար գելք նե րից յե տոյ այն յա ջո ղուեց իրա կա նաց նել 2013ին: Դրա հան դեպ 
հե տաքրք րու թիւ նը հսկա յա կան էր, նոյ նիսկ գա ւառ նե րից եկել էին իս լա մա ցած 
հա յեր եւ յոյ ներ: 600 հո գի ա նոց դահ լի ճում բո լո րը չտե ղա ւո րուե ցին եւ հա մալ
սա րա նի վար չու թիւ նը յա րա կից այ գում մեծ էկ րան տե ղադ րեց, որով ցու ցադր
ւում էին բո լոր ելոյթ նե րը: Պէտք է են թադ րել՝ երի տա սարդ կնո ջը հեշտ չէր գի
տա կան մի ջա վայ րից ան հա մե մատ մեծ լսա րա նում բարձ րա ձայ նել եւ քննար կել 
իր ըն տա նե կան ան ցե ա լի դէպ քե րը, որոնք Թուր քի ա յում պաշ տօ նա պէս եւ հա
սա րա կու թե ան կող մից հան րայ նո րեն անըն դու նե լի են: Նե ւի նի պատ մու թե ան 
«հե րո սը»՝ Այըբ (Էյուբ) Չե թի նը, նրա մօր հօ րեղ բայրն էր: Նե ւինն իր ըն տա նի քի 
հետ ապ րել է Ուրֆա յի Վի րան շե հիր գա ւա ռում, նախ կի նում հայ կա կան եր կյար
կա նի քա րա շէն մի տան մէջ, որի պա տե րին հա յե րէն տա ռե րով ան հաս կա նա լի 
բա ռեր էին ար ձա նագ րուած: Նե ւի նի ման կու թե ան տա րի նե րին այդ տունն աս
տի ճա նա բար քայ քայ ւում էր եւ նա շրջա պա տի մարդ կան ցից յա ճախ էր լսում 
«ափ սոս, ինչ օրի է հա սել Այուբ աղա յի նման մեծ մար դու տունն այ սօր»: «Մեծ 
մար դուց» բո լո րը վա խե նում էին: Դեռ ման կու թիւ նից Նե ւի նը նրա մա սին արիւ
նը երակ նե րում սա ռեց նող պատ մու թիւն ներ էր լսել, օրի նակ՝ երե կո յե ան հաց 
ու տե լիս նստում էր իր տան աս տի ճան նե րի վրայ եւ փո ղո ցով հայ մար դու անց
նե լը տես նե լիս՝ կան չում էր նրան ու դա շոյ նով կտրում գլու խը, արիւ նը դա շո յից 
սրբում եւ շա րու նա կում ընթ րի քը: Պատ մող նե րին սա հաս կա նա լի էր թւում, 
որով հե տեւ այդ ժա մա նակ ամէն հա յի գլխի հա մար մի ոս կի էին վճա րում: 
Նրանք մե ծա ցել էին մի մի ջա վայ րում, որ տեղ հպար տու թե ան նիւ թը իշ խա նու
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թիւն նե րի կող մից հե տապն դուող, ան պաշտ պան եւ ան զէն հա յե րի կտրուած 
գլուխ նե րի քա նակն էր եւ մար դու գլու խը սառ նասր տօ րէն կտրե լու կա րո ղու թիւ
նը: Սա էր հե րո սու թե ան եւ «մեծ մար դու» չա փա նի շը: Նե ւի նի հա մար ան հաս
կա նա լին սկսւում է այն պա հից, երբ իմա նում է, որ Այուբ աղա յի կի նը, աւե լի 
ճիշդ՝ կա նան ցից մէ կը հա յու հի է եղել: Սա ռան: Փորփ րե լով իր հա րա զատ նե րի 
յի շո ղու թիւն նե րը՝ Նե ւի նը պար զում է, որ յա մի դե ան հայ կա կան կո տո րած նե րի 
ժա մա նակ (1894 – 1896) Այուբ աղան ծա ռա յել է յա մի դե ան գնդե րից մէ կում եւ 
արել այն, ինչ պի տի անէր՝ սպա նել է հա յե րին: Գիւ ղե րից մէ կում յա մի դիէ գնդե
րը հա ւա քել են երի տա սարդ հայ տղա մարդ կանց եւ փա կել Ուր ֆա յի քա րան ձա
ւե րից մէ կում, որը մին չեւ այ սօր կոչ ւում է հա յե րի քա րան ձաւ: Գիւ ղում Սա ռա 
անու նով 14 – 15 տա րե կան մի հայ աղ ջիկ մար դու ձեռ քը բե րա նում շուն է տես
նում եւ, շա նը հե տե ւե լով, գտնում է այդ քա րան ձա վը եւ յայտ նա բե րում նա եւ իր 
սպա նուած հա րա զատ նե րի դի ե րը: Սա ռա յի վա խե ցած ըն տա նիքն ու զում է գիւ
ղից հե ռա նալ, սա կայն Այուբ աղան, որ ջար դե րի կազ մա կեր պիչ նե րից էր, ձեր
բա կա լում է նրանց: Այդ պէս նա հան դի պում է Սա ռա յին եւ գեր ւում նրա գե ղեց
կու թե ամբ: Այուբ աղան Սա ռա յին հրա մա յում է մահ մե դա կա նա նալ եւ 
ամուս նա նալ իր հետ: Սա ռան չի են թարկ ւում, եւ Այուբ աղան նրան պատ ժում է՝ 
սպա նե լով ծնող նե րին: Ըն տա նի քից մնում են մի այն Սա ռան եւ նրա վեց տա րե
կան եղ բայ րը, որին փրկե լու հա մար Սա ռան ամուս նա նում է մար դաս պա նի 
հետ: Առե րե ւոյթ մահ մե դա կա նու թիւն է ըն դու նում, բայց պա հում է իր «Սա ռա» 
անու նը եւ շա րու նա կում կրել պա րա նո ցից կա խուած խա չը: Թէ ամուս նու, թէ 
ըն տա նի քի, թէ հա մայն քի հա մար Սա ռան «կե ա ւուր» է մնում, ըստ ըն տա նե կան 
յի շո ղու թե ան՝ Սա ռա անուան պատ ճա ռով: Սա ռան եր բեք աշ խա տան քից չէր 
խու սա փում, բայց փակ էր, մի այն անհ րա ժեշ տու թե ան դէպ քե րում էր շփւում իր 
ամուս նու եւ նրա մյոս եր կու կա նանց հետ, ին չը գրգռում էր մյոս նե րին: Սա ռա յի 
կե աւ րու թիւ նը մշտա պէս նրա նկա մամբ Այուբ աղա յի եւ ըն տա նի քի ան դամ նե
րի հո գե կան ու ֆի զի կա կան հա լա ծանք նե րի պատ ճառ էր: Ակա նա տես նե րի 
վկա յու թե ամբ՝ Այուբ աղան շատ յա ճախ էր տա քաց նում իր դա շոյ նի ծայ րը եւ 
Սա ռա յի մարմ նին խաչ անում: Դա նոյն դա շոյնն էր, որով սպա նել էր Սա ռա յի 
հօ րը: Տան ջե լով Սա ռա յին՝ փոր ձում էր նրան իս կա կան մահ մե դա կան դարձ նել, 
սա կայն Սա ռան չփո խեց անունն ու չհա նեց պա րա նո ցից կա խուած խա չը: Եւ 
ըն տա նի քը եր բեք չդա դա րեց ատել Սա ռա անու նով այդ ան կոտ րում կե ա ւու րին: 
Այուբ աղան, պէտք է են թադ րել, Սա ռա յին կա պուած էր թէ՛ ոճի րի, թէ՛ ատե լու
թե ան, թէ՛ սի րոյ զգա ցու մով, այ լա պէս ոչինչ չէր խան գա րում նրան ազա տուել 
Սա ռա յից՝ դուրս անել, սպա նել…Սա ռան շատ երե խա ներ է ու նե ցել իր ատե լի 
ամուս նուց՝ 15 երե խայ: Սա ռան նրանց նկատ մամբ մայ րա կան քնքշանք չի 
դրսե ւո րել, նրան ցից ոչ մէ կը չի ապ րել, բո լորն էլ մա հա ցել են ան բա ցատ րե լի 
հան գա մանք նե րում: Չեն ապ րել նա եւ Այուբ աղա յի մյոս եր կու կա նան ցից 
ծնուած արու զա ւակ նե րը: Ըն տա նե կան աւան դույթն ակ նար կում է, որ Սա ռան 
ուղ ղա կի կապ է ու նե ցել իրե նից ծնուած բո լոր, եւ Այուբ աղա յի մյոս կա նան ցից 
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ծնուած արու երե խա նե րի մա հուան հետ: Այուբ աղան մա հուան մահ ճում վեր
ջին շուն չը փչե լիս ասել է. «Չո րաց րիր իմ ցե ղը, հա յի մէ կը»: Սա ռան ապ րել է 
ու ղիղ հա րիւր տա րի՝ մին չեւ 1971ը,, իր ամուս նու ազ գա կան նե րի հա մար միշտ 
ատե լի կե ա ւուր մնա լով114:

Նե ւին Յըլ դըզ Թա հին ջի օղ լուի ելոյ թը գի տա ժո ղո վին լսւում էր լա րուա
ծու թե ամբ: Նա ուղ ղա կի վէր քին էր կպել՝ թէ հա յե րի, թէ թուր քե րի: Նրա պատ
մու թիւ նը ու րի շի մա սին չէր, իր ըն տա նի քի պատ մու թիւնն էր, եւ նա քա ջու թիւն 
էր ու նե ցել ազ նուօ րէն պատ մել այն՝ շեշ տե լով Սա ռա յի ապ րած կե ան քի ող բեր
գու թիւ նը: Ես ներ կայ էի այդ գի տա ժո ղո վին, եւ տես նում էի, թէ ընդ միջ մա նը 
գի տա ժո ղո վի ելոյթ նե րը լսե լու հա մար գա ւառ նե րից եկած բազ մա թիւ իս լա
մա ցած հա յեր ինչ պէս են մի մե անց հետ քննար կում իրենց մաս նա ւոր կե ան քի 
զու գա հեռ դէպ քե րը: Նրանց մէջ՝ նա եւ եր կու իս լա մա ցածթրքա ցած եղ բայր
ներ եւ նրանց քրիս տո նե այ հայ ազ գա կա նու հին: Եղ բայր նե րը Կի լի կի ա յից էին, 
ազ գա կա նու հին Ստամ բու լից էր: Ազ գա կա նու հու հետ ծա նօթ էի եւ խնդրե ցի 
եղ բայր նե րի մօտ միջ նոր դել՝ ինձ պատ մե լու իրենց կե ան քի որոշ դրուագ ներ, 
այդ թւում՝ իրենց մահ մե դա կան ինք նու թե ան մա սին, ան շուշտ խոս տա նա լով 
չհրա պա րա կել իրենց անուն նե րը: Եղ բայր նե րը մի փոքր մո լո րուած էին թւում 
իմ խնդրան քից, բայց ազ գա կա նու հին հա մո զեց նրանց, եւ մենք պայ մա նա ւո
րուե ցինք յա ջորդ օրը մէկեր կու ժամ զրու ցել հենց Հա մալ սա րա նի այ գում: Յա
ջորդ օրը, սա կայն, եղ բայր նե րը չե կան: Ազ գա կա նու հին ինձ ասաց՝ վա խե ցել 
են: Նոյ նիսկ Նե ւին Յըլ դըզ Թա հին ջի օղ լուի ազ նիւ եւ նրանց խո րա պէս յու զած 
ելոյ թը չէր հա մո զել այդ մարդ կանց իրենց օրի նա կի մա սին խօ սել: Չեն սի րում 
խօ սել իրենց ինք նու թե ան խնդիր նե րի մա սին, տագ նապ ներ ու նէն: Սա առա ջին 
դէպ քը չէր: Բազ մա թիւ ալե ւի ա ցած, մահ մե դա կա նա ցած քրդա ցած, արա բա ցած 
հա յե րի ժա ռանգ նե րի հետ եմ զրու ցել, խիստ հա զուա դէպ՝ թրքա ցա ծի հետ:

ՀԱՅԱՏԵԱՑՈՒԹԻՒՆԸ ԺՈՂՈՈՒՐԴԱՒԱՐԱՑՈՂ 
ԹՈՒՐՔԻԱՅՈՒՄ: ԻՍԼԱՄԱՑԱԾ ՀԱՅԵՐԻ ԽՆԴԻՐԸ 
ԹՈՒՐՔԱԿԱՆ ԱԶԳԱՅՆԱԿԱՆՈՒԹԵԱՆ ՆՈՐ 
ՕՐԱԿԱՐԳՈՒՄ
Գու ցե 20րդ դա րի միջ նա դա րում այն քան յաճախա կի չէ ին կի սա պաշ

տօ նա պէս վի րա վո րում եւ սպառ նում իրա կան կամ մտա ցա ծին, ինք նու թե ամբ 
հայ կամ փո խուած ինք նու թե ամբ հա յե րի ժա ռանգ նե րին, որ քան ժո ղովր դա
ւա րա ցող Թուր քի ա յում: 1980ական նե րին ապս տամ բԱ քրդե րին Թուր քի ա յի 
Հան րա պե տու թե ան նա խա գահ Քե նան Էվ րե նի կող մից հայ կա կա նու թե ան մե

114 Tahincioğlu Nevin Yildiz, Bir Varoluş Hikayesi: Sara’dan Artakalanlar, «Müslümanlaş (tırıl)mış 
Ermeniler» (Konferans Tebliğleri Kasım 2013),  İstanbul, «Temmuz», 2015, ISBN 97860564488
98, էջ 274285:



ՀԱՅԱՏԵԱՑՈՒԹԻՒՆԸ ԺՈՂՈՎՐԴԱՒԱՐԱՑՈՂ ԹՈՒՐՔԻԱՅՈՒՄ… 647

ղա դրանք ներ կա յաց նե լուց՝ «կեղծ մահ մե դա կա նա ցած հա յեր» անուա նե լուց 
հե տոյ դա Թուր քի ա յում սո վո րա կան երե ւոյթ դար ձավ: Քե նան Էվ րե նը ըն դա մէ
նը շա րու նա կում էր 1937ի «բա ցուած» թե ման՝ իբ րեւ թէ Սի րիա տե ղա փո խուած 
հա յե րը վե րա դար ձել եւ հրահ րել են Դեր սի մի ապս տամ բու թիւ նը: Երկ րում ոչ 
ոք որե ւե կէրպ հա յե րին չէր ազա տէլ այդ կեղծ մե ղադ րան քից: Բայց մահ մե
դա կա նա ցածքրդա ցած հա յե րին ներ կա յա ցուող մե ղադ րան քը 21րդ դա րասկզ
բին նոր երանգ ներ ու նի: Թուր քի ա յում հայ ժո ղովր դի պատ մու թիւ նը չի մա ցո
ղի հա մար այն պի սի տպա ւո րու թիւն է ստեղծ ւում, որ կար ծէք հա յե րը, խա բե լով 
թուր քա կան իշ խա նու թիւն նե րին, 1915ին ծրագ րա ւո րուած, կա մա ւոր եւ թա քուն 
հա մա տա րած կրօ նա փո խուել են՝ ապա գա յում թուր քա կան հա սա րա կու թիւ նը 
ներ սից պայ թեց նե լու հե ռա հար նպա տա կով: Իրա կա նում, ինչ պէս դա սա կար
գում է Թա ներ Աք չա մը, «բռնի ու ծա ցու մը, որ պէս Հա յոց Ցե ղաս պա նու թե ան 
կա ռուց ված քա յին մի տարր, հա մա կարգ ված կեր պով կի րառ վել է այն պի սի 
ձե ւե րով, ինչ պի սիք են կրո նա փո խու թյան հար կադ րու մը, հայ երե խա նե րի հա
վա քագ րումն ու բռնի կեր պով ըստ իս լա մաթուր քա կան սո վո րոյթ նե րի դաս
տի ա րա կու մը և երի տա սարդ աղ ջիկ նե րին մահ մե դա կան տղա մարդ կանց հետ 
ամուս նաց նե լը»115: Չնա յած այս ըստ էու թե ան բո լո րին հայտ նի իրո ղու թիւն նե
րին, ներ կա յիս քա ղա քա կան, հրա պա րա կա խօ սա կան հռե տո րա բա նու թիւ նից 
իս պառ դուրս է նե տուել հա յե րի բռնի կամ հար կադ րե ալ իս լա մա ցու մը: Պաշ տօ
նա կան մա կար դա կով ոչ ոք չի խօս տո վա նում, որ հա յե րի իս լա մա ցու մը պե տա
կան ճնշման հե տե ւան քով էր, փո խա րէ նը զա նա զան ձե ւե րով բարձ րա ձայն ւում 
է իս լա մա ցած հա յե րից իբ րեւ թէ Թուր քի ա յին սպա սուող սպառ նա լի քը: Պարզ 
է, որ այս վի ճակն ազ գայ նա կան նե րին թե լադ րում է խստաց նել իս լա մա ցած 
հա յե րի նկատ մամբ թշնա մանքն ու մեր ժո ղա կա նու թիւ նը, որով ոչ մի այն վե
րա հաս տատ ւում է կրօ նա փո խուած հա յե րի մե կու սա ցու մը, այ լեւ՝ հա մարկ ման 
դժուա րու թիւն նե րը:

1980ից յե տոյ լայ նո րեն տի րա ժա ւոր ւում է հատ կա պէս ապս տամբ քրդե
րին կեղծ մահ մե դա կա նու թիւն ըն դու նած հա յու թյուն վե րագ րե լու հրա պա րակ 
նե տուած մե ղադ րան քը: Բայց մահ մե դա կա նա ցածքրդա ցած հա յե րի մեծ մա սը 
չեն թաքց նում իրենց խնող նե րիպա պե րի մահ մեդ կա նաց ման փաս տը: Թաքց
նում են մահ մե դա կա նա ցածթրքա ցած նե րը: Ծա գու մով այն թապ ցի թուրք հե
տա զօ տող Մու րաթ Ու չա նե րը գրում է, որ «Այն թապ նա հան գին մէջ կ’ապ րի 2 
մի լի ոն քա ղա քա ցի, որուն մի այն 5 առ հա րիւ րը բնիկ այն թապ ցի է: Եւ այդ 5 առ 
հա րիւ րին գրե թէ կէ սը (այ սինքն՝ 50 հա զա րը) կը կազ մեն իս լա մա ցած հա յե
րը: Սա կայն անոնց մեծ մա սը կը մեր ժէ իր հայ կա կան ծա գու մը՝ ըսե լով «Մենք 
իս լամ թուրք ենք»: Շուրջ 25 հա զար իս լա մա ցած հայ կ’ապ րի Այն թա պի կեդ
րո նը, իսկ Նի զի փի եւ Պի րե ճի քի բնակ չու թե ան մէկ եր րոր դը բաղ կա ցած է կրօ

115 Աք չամ Թա ներ, Հա յե րի բռնի իս լա մա ցու մը. Լռու թիւն, ժխտում եւ ու րա ցում, Եր., «Տիգ րան 
Մեծ», 2016, էջ 107 (թուր քե րէ նից թար գամ նել է Մե լի նե Անու մյա նը):
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նա փոխ հա յե րէ»116: Իմ փոր ձով աւե լաց նեմ, որ դտա յին աշ խա տանք նե րիս ըն
թաց քում Ստամ բու լի իմ բա րե կամ նե րից մե կը յա մո զել էր Ուր ֆա յում ապ րող իր 
թրքա ցած բա րե կա մին հան դի պել ինձ հետ եւ զրու ցել ան ցե ա լի մա սին: Մարդն 
ըստ երեւոյ թին չկա րո ղա նա լով մեր ժել ազ գա կա նին՝ հա մա ձայ նել էր: Երբ ես 
Ուր ֆա յում գնա ցի նրա տուն՝ դու ռը փակ էր: Եր կու օր սպա սե ցի, բայց հան դի
պել չհա ջո ղուեց: Մար դը ինձ նից պար զա պէս փա խել էր: Թրքա ցած նե րը գե րա
դա սում են խու սա փել հատ կա պէս հա յե րի հետ շփում նե րից:

Մահ մե դա կա նա ցած հա յե րի ծպտե ալ մասն իրա կա նում թրքա ցած ներն 
են, իսկ քրդա ցած նե րը, արա բա ցած նե րը իրենց մի ա ջա ւայ րե րում հայտ նի են եւ 
սո վո րա բար չեն թաքց նում հայ կա կան ծա գու մը, բայց «ծպե ա լու թի նը» որ պէս 
քա ղա քա կան մե ղադ րանք առա ջադր ւում է հենց քրդա ցած նե րին եւ ալե ւի ա
ցած նե րին: Քա ղա քա կան տրա մա բա նու թիւնն այն է, որ նախ՝ «ազ նիւ թուր քը չի 
կա րող հայ կա կան ծա գում ու նե նալ», երկ րորդ՝ «Թուր քի ա յում հա կաթր քա կան 
տրա մադ րու թիւն կա րող են ու նե նալ մի այն հա յե րը», ու րեմն թուր քա կան իշ խա
նու թիւն նե րի դէմ պայ քա րող նե րը «քրդի անուան տակ ծպտուած հա յեր են»: Հե
տե ւա բար «ծպտե ալ հա յե րը» քրդե րի մէջ են:

«Քրդա ցած ծպտե ալ հա յե րի» թե զը լայ նո րէն հան րա յին շրջա նա ռու թե
ան մէջ դրեց գի տու թիւն նե րի դոկ տոր, պրո ֆե սոր Յու սուֆ Հա լա չօղ լուն, 2007ին 
Կայ սէ րի ում մի գի տա ժո վի ժա մա նակ խօ սե լով իրենց քուրդ կամ ալե ւի քուրդ 
ներ կա յաց նող հայ դա ւա նա փոխ նե րի մա սին եւ կրկնեց վե րա նո րո գուած Աղ
թա մա րի վան քի առա ջին պա տա րա գի օրը՝ յայ տա րա րե լով, որ նրանց թի ւը 
մօտ 500.000 է117: Յու սուֆ Հա լա չօղ լուի մտա հո գու թի նը հաս կա նա լի է, նա ինքն 
է այդ մտա հո գու թե ան պատ ճա ռը ներ կա յաց նում՝ «ցե ղաս պա նու թե ան մա սին 
խօ սակ ցու թիւն նե րը յե րիւ րանք ներ են, դրանք հա յե րին գոյք տա լու եւ փոխ հա
տուց ման հող նա խա պատ րաս տող խօ սակ ցու թիւն ներ են, իսկ երբ Հա յոց ցե
ղաս պա նու թիւնն ըն դու նող նե րը եւ հայ կա կան սփյուռ քի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը 
հարց նում են, թե որ տե՞ղ են հա յե րը, որ մի ժա մա նակ Անա տո լի ա յում էին ապ
րում, ահա ես էլ բա ցատ րում եմ՝ որ նրանք այս տեղ՝ Թուր քի ա յում են, ծպտուել 
են իբ րեւ քուրդ եւ ալե ւի»: Լրա ցու ցիչ սա «քրդա կան յա կա մար տու թիւ նը» բա
ցատ րե լու գոր ծիք է՝ քրդե րը յա կա մար տու թե ան խնդիր չու նեն, յա կա մար տող
նե րը ծպտե ալ հա յերն են:

Թուր քա կան ազ գայ նա կան շրջա նակ ներն այն քան եր կար շա հար կե ցին 
քուրդ զի նե ալ նե րի «հայ կա կան ծագ ման» թե ման, որ տպա ւո րու թիւն է ստեղծ
ւում, թէ այն մի տուած է «թուր քի հիմ նա կան, եթէ ոչ մի ակ թշնա մին հայն է» 
կար ծի քի եւ հա յե րի հան դէպ ատե լու թե ան զօ րաց մա նը : Բնա կա նա բար կրօ նա
փո խուած նե րին այս հա մա պատ կե րում եր բեք իւ րա յին չեն դի տում: Յա մե նայն
դէպս, չա փա զանց յա ճախ է հնչում «կրօ նա փո խուած հայ վի ժուածք ներ» ձե ւա

116 Այն թա պի իս լա մա ցած հա յե րը (30 Սեպ տեմ բե րի 2016, http://azator.gr/?p=849) (Վեր ջին այ
ցե լու թիւ նը՝ 09. 10. 2018):

117 Յոր մազ Ալի, Մու սուլ ման քուրդ ծպտյալ հա յեր (http://www.louysworld.com/archives/27880):



ՀԱՅԱՏԵԱՑՈՒԹԻՒՆԸ ԺՈՂՈՎՐԴԱՒԱՐԱՑՈՂ ԹՈՒՐՔԻԱՅՈՒՄ… 649

կեր պու մը: Կրօ նա փո խուած, չկրօ նա փո խուած՝ թուր քա կան ներ քին լսա րա նին 
ուղ ղուած բա ռամ թեր քում հա յը միշտ «վի ժուածք» է:

Պա տի վրա յի գրու թիւ նը՝ «հայ բի ջեր», Դի ար բէ քիր, 2015

Ատե լու թե ան ծանր զգա ցու մը վե րա պա հուած է հիմ նա կա նում հա յե րին, 
հա յը ատե լի է իր բո լոր կեր պար նե րում՝ քրիս տո նե այ, մահ մե դա կան, ալե ւի: 
Աւե լին՝ սուն նի, ալե ւի, թրքա խօս, քրդա խօս հա յը միշտ ծպտուած կամ բա ցա
յայտ թշնա մի է դիտ ւում Թուր քիա պե տու թե ա նը եւ կազ մա ւո րուող թուրք ժո
ղովր դին: Թուր քի ա յում հայ ժո ղովր դի պատ մու թիւ նը չի մա ցո ղի հա մար այն
պի սի տպա ւո րու թիւն է ստեղծ ւում, որ կար ծէք հա յե րը, խա բե լով թուր քա կան 
իշ խա նու թիւն նե րին, ծրագ րա ւո րուած, կա մա ւոր եւ թա քուն կրօ նա փո խուել են՝ 
թուր քա կան հա սա րա կու թիւ նը ներ սից պայ թեց նե լու հե ռա հար նպա տա կով: 
Իսկ հա յե րի պատ մու թիւ նը Թուր քի ա յում ամէ նից աւե լի չգի տի հենց թուր քա
կան հա սա րա կու թիւ նը: Ժո ղոուր դա ւա րա ցող Թուր քի ան նոր թափ է հա ղոր դել 
այդ ատե լու թե ա նը, որի ցցուն շրջա նը Հա յոց Ցե ղաս պա նու թե ան հա րիւ րա
մեայ տա րե լի ցին էր՝ 2015ին: «Գա զի» հա մալ սա րա նի գե ղե ցիկ ար վեստ նե րի 
ֆա կուլ տե տը, օրի նակ, 2015ը հա մա րե լով հա յե րի իրա կա նաց րած բռնու թիւն նե
րի 100ամե ակ, «Անա տո լի ա յից մին չեւ Կով կաս հայ կա կան վա ե րա գու թիւն նե րի 
մա սին պլա կատ նե րի մրցոյթ» թե մա յով մի ջազ գա յին մրցոյթ էր յայ տա րա րել՝ 
կոչհրա ւե րով դի մե լով ամ բողջ աշ խար հի ար վես տի գոր ծիչ նե րին: Թուր քա կան 
«Ռա դի կալ»ը գրում է, որ հրա վե րի բուն տեքս տում թուր քե րի հա սցեին շռայլ ւում 
են հու մա նիզ մի ու յան դուր ժո ղա կա նու թյան խօս քեր, իսկ հա յե րին վե րագր ւում 
են ան հա ւա տար մու թե ան հրէ շա ւոր արարք ներ: «Ռա դի կալ»ը մտա հո գու թիւն 
է հայտ նում, որ հա կա հայ քա րոզ չու թիւնը տե ղա փո խուել է ան գամ արուես տի 
տի րոյթ և հա յե րին ներ կա յաց նում է ան մարդ կա յին դա ժա նու թիւն նե րի հեն քին:

2015ին, ըստ Գեր մա նա կան «Դեր թա գեսշ պի գե լի» սեպ տեմ բե րի 8ի 
թուրքքրդա կան բա խում նե րի վե րա բե րե ալ հրա պա րակ ման, Ստամ բու լում մի 
քուրդ է սպա նուել հե ռա խօ սոու խօ սե լու ժա մա նակ, երբ ազ գայ նա կան նե րը լսել 



Ե. ԳԱ ՒԱ ՌԱ ՀԱ ՅԵ ՐԻ ԳՈ ՅԱ ՏԵ ՒՈՒ ՄԸ…650

են նրա քրդե րէ նը: Թուր քի ա յի նա խա գա հի խորհր դա կան Բուր հան Քու զուն 
թվիթ թե րի իր էջում պա հան ջել է PKKի սպան ուած մար տիկ նե րի դի ակ նե րը 
քննել, քա նի որ «կպարզ վի, որ նրան ցից շա տե րը թլպատ ուած չեն», այ սինքն՝ 
մահ մե դա կան չեն: Գեր մա նա կան լրա տուն իր ըն թեր ցող նե րին տե ղե կաց նում 
է, որ «Աջ ազ գայ նա կան շրջա նակ նե րը տա րի ներ ի վեր տա րա ծում են այն թե
զը, թէ PKKի ան դամ նե րի մէջ մեծ թիվ են կազ մում քրիս տո նեայ հա յե րը»118:

Քրդա կան DIHA գոր ծա կա լու թյան փո խանց մամբ 2015ի նո յեմ բե րի 15ին 
Վան նա հան գի Ար ճե շի շրջա նի Թոնդ րակ գիւ ղում «թուրք զի նուո րա կան նե րը 
սպա նուած քուրդ զի նե ալ նե րին այ րել են... Ակա նա տես նե րը պատ մել են նա
եւ, որ թուրք զի նուո րա կան նե րը դի ակ նե րը այ րե լու ժա մա նակ սպառ նա ցել են 
քուրդ գիւ ղա ցի նե րին՝ ասե լով. «Բո լորդ հայ եք, դուք դեռ ձեր օրը կտես նեք»»119 
: Այս կար գի հրա պա րա կում նե րը շատ են: Մահ մե դա կան, բայց հա յի ինք նու
թե ամբ իմ զրու ցա կից նե րից մէ կի դի պուկ գնա հատ մամբ պա տա հա կան չէ, որ 
թուր քե րը տե ւա կան ժա մա նակ է՝ թշնա մի են հա մա րում յոյ նե րին, հրե ա նե րին, 
քրդե րին, բայց դրան ցից ոչ մէ կին չեն ատում, ատում են հա յե րին (տե՛ս սոյն 
գրքում հրա տա րա կուող «Իս րա յէլ ցի նե րի, յոյ նե րի, վրա ցի նե րի նկատ մամբ 
ատե լու թիւն չկայ: Մեծ ատե լու թիւ նը հա յե րի նկատ մամբ է» պատ մու թիւ նը):

Ատե լու թե ան եւ դրան հե տե ւող վա խի ընդ հա նուր մթնո լոր տը զգա լի օ
րէն բար դաց նում է իս լա մա ցած հա յե րի ինք նու թե ան փնտրտու քի հանգ րուա նը: 
Եթէ իս լա մա ցած հա յե րը քե մա լա կան Թուր քի ա յում թա քուն յոյ սեր էին փայ փա
յում, որ իրենց առա ջի կայ սե րունդ նե րը կը կա րո ղա նան այդ բարդ երկ րում բա
ւա կա նա չափ հա մար կուել եւ դառ նալ պար զա պէս քա ղա քա ցի, թրքա ցած նե րը՝ 
թուրք քա ղա քա ցի, ապա ներ կա յումս նրանց հա մար ակ նյայտ է, որ այդ հե ռան
կա րը դե ռեւս շատ հե ռու է: Չա փից աւե լի յա ճախ են մարդ կանց յի շեց նում նոյ
նիսկ տա տի, նա խա տա տի հայ լի նե լու հան գա ման քը:

Հա յե րի իս լա մաց ման շրջա նում Թուր քի ա յում բա ւա կան էր «սուն նի 
մահ մե դա կան» լի նե լը: Եւ կա մա ւոր կամ բռնի կրօ նա փո խուած հա յե րի զգա լի 
մա սը սուն նի ա ցել է՝ յար մա րուե լով առա ջադ րուած պա հան ջին (ալե ւի ա ցու մը 
մաս նա ւոր իրա վի ճա կի հե տե ւանք էր): Ներ կա յումս դա բա ւա րար չէ, սուն նի
ա ցու մից զատ անհ րա ժեշտ է «թուրք» լի նել: Եթէ հա րիւր տա րի առաջ «թուրք» 
էթ նա նու նը դե ռեւս յե ղյե ղուկ էր եւ առ նուազն հա սա րա կու թե ան մէջ զգա լի չա
փով ստո րա կար գուած, ապա պաշ տօ նա կան քա ղա քա կա նու թե ան հե տե ւան
քով այն ինն սուն տա րուայ ըն թաց քում ձեռք է բե րել Թուր քի ա յում յա ջո ղու թե ան 
հաս նե լու անհ րա ժեշտ պայ մա նի կար գա վի ճակ: Մինչ դէռ իս լա մա ցած հա յե րի 
մէջ ան հա մե մատ շատ են «քրդա կան», մա սամբ՝ «արա բա կան» մի ջա վայ րի 
սուն նի նե րը, չխօ սե լով ար դէն ալե ւի ա ցած նե րի մա սին: Ար դիւն քում իս լա մա

118 «ԴԻ ԱԿ ՆԵ ՐԻՑ ՇԱ ՏԵ ՐԸ... ԹԼՊԱՏ ՎԱԾ ՉԵՆ», «ԱԶԳ» Օրա թերթ #33, 11 – 09 – 2015( http://
www.azg.am/AM/2015091102):

119 Բո լորդ հայ եք, դուք կտես նեք ձեր օրը. սպառ նա ցել են թուրք զին վոր ներն ու այ րել քուրդ 
զի նյալ նե րի դի ակ նե րը (http://news.am/arm/news/296822.html):
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ցածքրդա ցած հա յե րը կրկին յայտ նուել են թի րա խա ւո րուած ան ցան կա լի նե րի 
շեր տում եւ նոր դժուա րու թիւն ներ են առա ջա ցել նրանց հա մարկ ման հա մար:

Խնդիրն այն չէ, թէ որ քան ճիշտ կամ սխալ է 500.000 մահ մե դա կա նա
ցած հա յե րի մա սի պնդու մը: Թուր քի ա յի տա րած քում վեր ջին 200 տա րի նե րի 
ըն թաց քում մահ մե դա կա նա ցել եւ ալե ւի ա ցել են, գու ցէ, մի լի ո նից աւե լի հա յեր՝ 
չհա շուած ենի չե րու թե ամբ մահ մե դա կա նա ցած նե րը, հա մալ րե լով թուրք, արաբ, 
քուրդ, ղզլբաշ մի ա ւոր նե րի թի ւը: Իրա ւա ցի էր Աբ դուլ Յա մի դը, երբ ասում էր, 
որ շատ հա յե րի արիւն կա մեր` օս ման նե րի երակ նե րում: Այս տրա մա բա նու թե
ամբ թուր քերն առյա սա րակ, լի նե լով մահ մե դա կա նա ցած քրիս տո նե ա նե րի՝ հա
յե րի, յոյ նե րի, ասո րի նե րի, բուլ ղար նե րի, ալ բա նա ցի նե րի, սեր բե րի եւ «բոս նի
ա ցած» սեր բե րի, մա կե դո նա ցի նե րի եւ թրքա ցած մահ մե դա կան նե րի՝ քրդե րի, 
արաբ նե րի, լա զե րի, չեր քէզ նե րի, ինչ պէս նա եւ թրքա ցած ալե ւի նե րի խառ նուրդ՝ 
տա րա տե սակ «ծպտե ալ նե րի» խումբ են: Դրանք տար բեր ժա մա նակ նե րում են 
«ծպտուել»՝ թրքա ցել, բնա կա նա բար տար բեր են նրանց թուր քա կան ինք նու
թիւն նե րի մա կար դակ նե րը: Սա կայն «թուր քա կան ինք նու թիւնն» ին քը 20րդ դա
րի առա ջադ րած օրա կարգ է, ուս տի թրքա ցած նե րի թուր քա կան ինք նու թե ան 
մա կար դակ նե րի մա սին կա րե լի է խօ սել մի այն 20րդ դա րի զար գա ցում նե րով:

Այս հար ցը, սա կայն, մաս նա ւոր վեր լու ծու թե ան խնդիր հա մա րե լով, անդ
րա դառ նանք այն հան գա ման քին, որ «մահ մե դա կան հա յեր» ձե ւա կեր պումն 
ինք նին խնդրա յա րոյց է, քա նի որ նե րա ռում է ոչ մի այն հայ կա կան ինք նու թիւ նը 
ծա ծուկ կամ բա ցա յայտ պա հած իս լա մա ցած նե րին, այլ նա եւ հայ կա կան ինք նու
թիւ նից իս կա պէս հրա ժա րուած նե րին: Հարց է, թէ իրա կա նում իրա ւունք ու նե՞ն/
ու նե՞նք «հա յեր» անուա նել մարդ կանց, ով քեր իրենք իրենց հայ չեն հա մա րում, 
կամ՝ չեն ու զում իրենց հայ հա մա րել: Նրանք մահ մե դա կան ներ են, բայց «հա
յեր» չեն: Թուրք են, քուրդ, արաբ: Միւս կող մից կա րե ւոր է շեշ տել, որ սե փա կան 
ինք նու թե ան կող քին, դրա նից զատ, Թուր քի ա յում՝ յա ճախ նա եւ դրան հա կա
ռակ «ար տա քին աշ խար հը», տուե ալ դէպ քում՝ թուր քա կան հա սա րա կու թիւ նը 
կամ դրա առան ձին խմբեր այդ մարդ կանց պար տադ րում են նրանց ինք նու
թե ան վե րա բե րե ալ իրենց սե փա կան հա յաց քը, սե փա կան կա ղա պար նե րը: Այլ 
կերպ ասած ինչ/ինչ պի սին կը հա մա րեն կամ կա նուա նեն այս կամ «իս լա մաց(ու)
ած հայ»ին՝ հայ, գե ա ւուր, դէ օն մէ, բա ֆը լա, թուրք, քուրդ, արաբ նրան ճա նա
չող նե րը՝ կա խուած է ընդ հան րա պէս՝ հա յե րի եւ մաս նա ւո րա պէս «իս լա մաց(ու)
ած հա յե րի» նկատ մամբ թուր քա կան իշ խա նու թիւն նե րի ըն թա ցիկ քա ղա քա կան 
օրա կար գից, երկ րի եւ կոնկ րետ էթ նի կա կան մի ա ւո րի քա ղա քա կան կամ հա
սա րա կա կան պա տուե րից, կրօ նա փո խուած նե րին օտարիւ րա յին ըն կա լու մից, 
մար դու ապ րած ան մի ջա կան մի ջա ւայ րից (Թուր քի ա յում յայտ նի «ազ գայ նա
կան» մի ջա ւայր, քրդա կան կամ թուր քա կան մի ջա վայր, մար դու նախ նի նե րին 
ճա նա չող նե րի մի ջա ւայր, հայ կա կան մի ջա ւայր եւլն), ազ գակ ցա կան խմբից, 
շատ քիչ՝ մար դու սե փա կան ըն կա լու մից, զգաց մուն քից եւ ցան կու թիւ նից: Ի 
թիւս այե ւայլ դրսե ւո րում նե րի, այ սօր իս լա մա ցած հա յեր կան, ով քեր, օրի նակ, 
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պնդում են, որ իրենց իրա ւուք նով հայ ճա նա չեն առանց ետկ րօ նա փո խու թե ան: 
Ճա նա չեն որ պէս մահ մե դա կան հա յեր: Բայց օրեն քը մահ մե դա կա նին «հայ» չի 
ճա նա չում, օրեն քը «հայ» անուան իրա ւունք տա լիս է մի այն քրիս տո նեայ հա
յե րին: Օրեն քը մահ մե դա կան հա յին «հայ» չի հա մա րում, չի թոյ լատ րում նրա 
երե խա նե րին հայ կա կան դպրո ցում սո վո րել, չի թոյ լատ րում նրա ինք նու թե ան 
վկա յա կա նում «հայ» բա ռը գրան ցել եւլն.: Անո րո շու թե ան մէջ է նա եւ Ստամ բու
լի հայ կա կան հա մայն քը: Այս տեղ էլ կա տար ւում են ներ քին խմո րում ներ, ար ւում 
են հար ցադ րում ներ, փնտռւում են պա տաս խան ներ. «Հի մա մենք ըն դու նե լո՞ւ 
ենք մահ մե դա կան հա յե րին, թէ՞ մեր ժե լու ենք նրանց: Ին չո՞ւ թրքա խօս, ռու սա
խօս… քրիս տո նե ան ըն դու նե լի է, մահ մե դա կա նը` ոչ, եթէ վեր ջինս իրեն հայ է 
հա մա րում եւ հայ է զգում: Թող հայ կա կան մզկիթ ներ լի նեն, հայ կա կան մոլ լա
ներ….Կան, չէ՞, քրիս տո նե այ թուր քեր: Թուր քե րը բո լո րին ըն դու նում են, բո լո րին 
թուրք են անուա նում, ով ասում է «ես թուրք եմ»՝ «գլխիս վրայ տեղ ու նես», — 
ասում են: Իս լամ քրդե րին չեն ու զում, բայց ցան կա ցած կրօ նի թուր քե րին ու զում 
են: Թուր քե րը իս լա մա ցած հա յե րին էլ չեն ու զում, նրանք ու զում են թրքա ցած
նե րին, կա րե ւո րը թուրք լի նելն է…ո՞վ եւ որ տե՞ղ է որո շե լու այս հար ցե րին մեր 
վե րա բեր մուն քը: Ինչ պէ՞ս պի տի այդ իս լա մա ցած ներն իմա նան հա յու թե ան վե
րա բեր մունքն իրենց նկատ մամբ: Ո՞վ ու նի իրա ւունք այդ վե րա բեր մուն քը որո
շե լու…» եւլն.: Ար դիւն քում ներ կա պա հին հա յերն իրենք ըստ էու թե ան օտա րում 
են հայ կա կան ինք նու թե ամբ մահ մե դա կա նա ցած նե րին (տես «Իս րա յէլ ցի նե րի, 
յոյ նե րի, վրա ցի նե րի նկատ մամբ ատե լու թիւն չկայ: Մեծ ատե լու թիւ նը հա յե րի 
նկատ մամբ է», «Ստամ բու լի հա յե րը Անա տո լի ա յից եկած հա յե րի հա յու թիւ նը` 
քիչ, քրդու թիւ նը` մեծ են ըն դու նում»): Ինչպէս բնու թագ րում էր Ստամ բու լի հար
գար ժան հայ մտա ւո րական նե րից մէ կը՝ «խնդի րը բազ մա շերտ է: Մենք պէտք 
է հաս կա նանք, որ յոյ նե րի եւ հրե ա նե րի նման չենք, հայերը շատ ին տեգր ված 
են,  շատ ավե լի ակ տիվ են հա սա րա կու թյան մէջ: Օրի նակ, մենք թեկ նա ծու ներ 
ու նենք Թուր քի ա յի ֆա շիս տա կան «Էմե չի» կու սակ ցու թիւ նում, թուրք ազ գայ
նա կան կու սակ ցու թիւն նե րում, մենք` հա յերս, հաս կա նում ենք, որ սո ցի ա լա կան 
տա րած քում մարդ կանց հետ յարաբերու թիւն նե րը շատ ավե լի կա րեւ որ են, քան 
քո էթ նի կա կան պատ կա նե լի ու թիւ նը, յատկապէս փոքր քա ղաք նե րում: Մէկ այլ 
խնդիր կա, արե ւե լե ան Թուր քի ա յից <Ստամ բուլ> եկած, գաղ թած հա յե րի մա
սով սո ցա լա կան մշա կու թա յին և քա ղա քա կան խնդիր ներ կա յին: Նրանք ըստ 
էու թյան դի տարկ ւում էին որ պէս երկ րորդ կար գի մար դիկ: Եր րորդ խնդի րը թե
րեւս կա րե լի է ասել այն է, որ հա մայնքն աս տի ճա նա բար փոք րա նում է, իսկ 
հայ կա կան ու նեց վածք ներ կան: Ձե ւա ւո րուած եր րորդ խա վը կա, որը ըստ էու
թե ան այդ մեծ գու մար նե րի կա ռա վար մամբ է զբաղ ւում, իսկ այդ հարս տու թե
ան աղ բյորն ու տնօ րին ման սկզբունք նե րը ըստ էու թե ան փո խուել են: Այդ շեր
տը հայ կա կան հարս տու թիւ նը կա ռա ւա րում է իշ խա նու թիւն նե րի հետ դռնփակ, 
եւ հրա պա րա կա յին գոր ծըն թաց նե րի մէջ չեն մտնում: Այ սինքն եթէ Ստամ բու լի 
հայ կա կան հա մայն քին նա յես բուր գի տրա մա բա նու թյամբ, ապա վե րե ւի շեր
տը շատ սի րում հայ կա կան պա տե ան ու նի, բայց իրա կա նում հա մար կուած է 
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թուր քա կան ֆի նան սա կան շու կա յին, իսկ ներ քե ւի շեր տում գտնուող հա յե րը՝ 
գա ւառ նե րից եկած նե րի մեծ մա սը, առա ւել՝ իս լա մա ցած նե րը թուր քե րից որևէ 
բա նով չեն տար բեր ւում, իրենք չա փա զանց ներգ րա ւուած են Թուր քի ա յի, հենց 
թուր քի ամէնօ րեա կեն ցա ղի, ապ րե լա կեր պի մէջ, եւ աւելի հեշտ են հար մար ւում 
Ստամ բու լի թուր քա կան կե ան քին, քան հայ կա կա նին»:

Ստեղ ծուած վի ճա կում մահ մե դա կան հա յե րի այն մա սը, ով քեր կա րե
ւո րում են իրենց հայ կա կան ինք նու թիւ նը, վա խե նում է օտա րուած մնալ թէ՛ 
հայ կա կան, թէ՛ իս լա մա կան մի ջա վայ րե րից, քա նի որ փոր ձը ցոյց է տա լիս, որ 
հայ կա կան մի ջա վայ րից յա ճախ օտար ւում են նոյ նիսկ քրիս տո նե այ դար ձած 
նախ կին մահ մե դա կան նե րը: Այս տէղ դեր է խա ղում նա եւ հա ւա տափօխ նե րի 
հան դէպ ընդ հա նուր հա սար կա կան ար հա մար հան քը եւ հայ մահ մեդ կան նե
րի նկատ մամբ իշ խա նու թե ան անվս տա հու թիւ նը: Հա մա րեա հա րիւր տա րուայ 
ըն թաց քում հա սա րա կու թե ան մահ մե դա կան հա տուա ծում զգա լի ո րեն հա մար
կուած այս մար դիկ վա խե նում են եր կու կող մից էլ մեր ժուած եւ օտա րուած լի նել, 
իսկ իրենք նոյ նիսկ առան ձին հա մայնք չեն, ցրուած են ողջ Թուր քի ա յի տա րած
քում եւ թող նուած են իրենց զգաց մունք նե րի եւ ապ րում նե րի հետ հետ մենմե
նակ: Թուր քի ա յում իս լա մա ցած/իս լա մա ցուած եւ ծպտե ալ հա յե րի թե ման նոր 
է սկսել հե տա զօ տուել, սա կայն ար դէն իսկ ի յայտ է բե րում բազ մա թիւ հար ցա
կան ներ, որոնց պա տաս խան նե րը փնտրւում են աւե լի շատ հենց մահ մե դա կա
նա ցած հա յե րի կող մից: Ինչ վե րա բե րում է Թուր քի ա յում մահ մե դա կան հա յե րի 
թուին, որը ծայ րա յե ղօ րէն շա հարկ ւում է խնդրով շա հագր գիռ բո լոր խմբե րի 
կող մից, ապա այն, կար ծում եմ, ամե նա ա ռա ջին խնդի րը չէ: Բո լոր դէպ քե րում 
պէտք է ըն դու նել, որ խօս քը վե րա բե րում է ոչ մի այն Հա յոց Ցե ղաս պա նու թե ա
նը յա ջոր դած հա մա րեա հա րիւր տա րուն, այ լեւ դրա նից դեռ շատ աւե լի վաղ 
սկսուած՝ 19րդ դա րի կէ սե րին, յա մի դե ան ջար դե րին մահ մե դա կա նա ցած հա յե
րի սե րունդ նե րի մա սին, յա մե նայն դէպս նրանց, ում ըն տա նե կան յի շո ղու թիւ նը 
պա հել է հայ կա կան ծագ ման մա սին տե ղե կու թիւ նը եւ ում զգա յա կան ըն կալ
ման մէջ ու ըն կե րա յին մի ջա վայ րում այդ յի շո ղու թիւ նը որե ւէ դեր՝ դրա կան կամ 
բա ցա սա կան, խա ղում է:

2000ական նե րից, հենց որ Թուր քի ան յայ տա րա րել է Հա յաս տա նի հետ 
երկ խօ սու թե ան իր մտադ րու թե ան մա սին, թուր քա կան ԶԼՄնե րը զգա լի չա փով 
անդ րա դար ձել են «հա յե րի նկատ մամբ ատե լու թե ան» թե մա յին: Որոշ վեր լու
ծա բան ներ փոր ձել են հաս կա նալ, թէ ինչ պէ՞ս կա րող է Թուր քի ա յում յաղ թա հա
րուել այդ ատե լու թիւ նը, այ լոք փոր ձել են կաս կա ծի տակ դնել այդ ատե լու թիւ
նը յաղ թա յա րե լու իշ խա նու թիւն նե րի մտադ րու թիւ նը, եր րորդ նե րը պար զա պէս 
հաս տա տել են ատե լու թե ան փաս տը եւ դրա աճը, չոր րորդ նե րը խթա նել են 
այն եւլն.: Որոշ թուրք ժո ղոուր դա ւար ներ նոյ նիսկ վախ են ար տա յայ տել հա յե րի 
նկատ մամբ ատե լու թե ան ծա ւա լի եւ դրա աճի մա սին: Ընդ որում ակ նյայ տօ րէն 
հա յե րի հան դէպ ատե լու թե ան թե ման աւե լաց նում է ատե լու թե ան ծա ւա լը: 
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Հա յե րին եւ յոյ նե րին կո տո րե լով եւ հայ րե նազր կե լով՝ Լո զա նի պայ մա
նագ րից յե տոյ «հա յը» եւ «յոյ նը» Թուր քիա պե տու թիւ նում եր բեք չդա դա րե ցին 
մնալ թուր քա կան քա ղա քա կա նու թե ան թի րախ: Նոյ նիսկ «հայ» բա ռը չգոր
ծա ծե լով՝ թէ Թուր քի ա յի գա ւա ռե րում մնա ցած կի սա թաք նուած, թէ Պօլ սում/
Ստամ բու լում ապ րող հա յու թիւ նը, եւ թէ «հայ» էթ նա նու նը, այդ թւում իս լա մա
ցած հա յը ողջ 20րդ դա րի ըն թաց քում, միշտ եղել է իշ խա նու թիւն նե րի սե ւե ռուն 
ու շադ րու թե ան կենտ րո նում եւ են թար կուել է իշ խա նու թիւն նե րի թի րա խա ւո
րուած քա ղա քա կան ծրագ րե րին: Այդ մա սին սոյն գրքում բա ւա կա նա չափ նիւթ 
կայ՝ թէ բա նա ւոր պատ մու թիւն նե րում, թէ իշ խա նու թե ան կող մից ըն դու նուած 
որո շում նե րում, թէ քա ղա քա կան ու հան րա յին հռե տո րա բա նու թիւ նում: Նյո թե
րը վկա յում են, որ 20րդ դա րի Թուր քի ա յի Հան րա պե տու թիւ նում թուր քա կան 
ազ գա յին/էթ նի կա կան ճա րա տա րա պե տու թիւ նը կա ռու ցուել է նա եւ հայ կա կան 
գոր ծօ նի վրա: Դրա հիմ քում դրուել է հա մընդ հա նուր ատե լու թիւ նը հա յե րի (նա
եւ՝ յոյ նե րի, ալե ւի նե րի) նկատ մամբ: Թուր քիա պե տու թե ան էթ նամահ մե դա կան 
մի ա տար րու թե ան քա ղա քա կա նու թե ան բո լոր ճեղ քե րի ժա մա նակ «օգ նու թե
ան է կան չուել» եւ շա րու նա կում է կան չուել հայ կա կան թե ման՝ հա յե րի կող մից 
«թուրքմահ մե դա կա նու թե ա նը» պա ռակ տե լու սպառ նա լի քը, հայ կա կան գոյ քի 
թա լա նը վե րա դարձ նե լու վա խը եւն: Պե տու թե ան տա րած քում մնա ցած հա յե րը 
միշտ իրենց վրայ կրել են այդ քա ղա քա կա նու թե ան ծանր բե ռը:

Թուր քա կան «ազ գա յին դաս տի ա րա կու թե ան» կա ռուց ման գոր ծը զգա
լի ո րեն խարս խուել է ատե լու թե ան (հայ կա կան, յու նա կան, ալե ւի ա կան, աւե լի 
ուշ՝ նա եւ քրդա կան) եւ նրանց դէմ յան ցա գոր ծու թիւն նե րի խրա խուս ման վրայ, 
իսկ «թուր քա կան հայ րե նիք» կա ռու ցե լու մար տա վա րու թիւն նե րը զգա լի չա փով 
կրկնել են կամ հա յե րի Ցե ղաս պա նու թե ան իրա կան փոր ձը, կամ՝ այդ փոր ձով 
վա խեց նե լը:

Հա յե րի եւ յոյ նե րի հայ րե նի քը «թուր քա կան հայ րե նիք» դարձ նե լու ծրագ
րե րով «Ան կա խու թե ան պա տե րազ մը» փաս տա ցի երկ րի հայ եւ յոյն քա ղա քա ցի
նե րի ոչն չաց մա նը եւ նրանց դէմ մահ մե դա կան հա սա րա կու թե ան ատե լու թե ան 
բոր բոք մա նը ծա ռա յեց րած, այ նու հե տեւ «թուր քի էթ նի կաց ման եւ ազ նուա կա
նաց ման» եւ Թուր քի ա յի Հան րա պե տու թե ան ողջ բնակ չու թե ան թրքաց ման 
քա ղա քա կա նու թե ամբ ար դի ա կան պե տու թիւն կա ռու ցե լու Մուս տա ֆա Քե մա
լի ընտ րած մար տա վա րու թիւն նե րը, զա նա զան փո խա կեր պում նե րի են թար
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կուե լով, զգա լի յա ջո ղու թիւն ներ ու նե ցել են: Ազ գա յին պե տու թիւն ստեղ ծե լու 
գոր ծում Մուս տա ֆա Քե մա լի կող մից Թուր քի ա յի բնակ չու թե ա նը պար տադ
րուած «թուր քա կան» ինք նու թե ան քա ղա քա կա նու թիւնն իրա կա նաց ւում էր 
տնտե սա կան, վար չահրա մա յա կան ու գա ղա փա րա կանմշա կու թա յին մե թոդ
նե րով, – բնակ չու թե ան հոծ զան գուած նե րի հար կա դիր տե ղա փո խու թիւն ներ, 
մի այն թուր քե րէն խօ սե լու եւ մշա կու թա յին նոյ նու թե ան ստան դար տի հար կադ
րանք, էթ նա նուն նե րի ար գե լում եւ ընդ հան րա ցում (քրդե րի փո խա րէն՝ լեռ նա
յին թուր քեր, Դեր սի մի բնակ չու թե ան վար չաիրա ւա կան՝ օրէն քով «թրքա ցում» 
եւլն), տե ղա նուն նե րի եւ անձ նա նուն նե րի թրքա ցում, թուր քա կան ինք նու թիւ նից 
խո տո րուող նե րի նկատ մամբ ռազ մա կան (Դեր սիմ), վար չա կան եւ հան րա յին 
պատ ժա մի ջոց նե րի կի րա ռում (տե ղա հա նու թիւն ներ, թուրք ազ գայ նա կան նե րի 
յար ձա կում ներ, լրա տուա մի ջոց նե րի թու նա ւոր մեկ նա բա նութւն ներ), մաս նա ւո
րա պէս «հայ» եւ «յոյն» էթ նա նուն նե րի նկատ մամբ հան րա յին ար գա հա տան քի 
ձե ւա ւո րում, կեն ցա ղի նոյ նա կա նաց ման հար կադ րանք եւլն: Յան ցա գործ երիտ
թուր քե րի եւ ստո րին ու մի ջին մա կար դա կի մար դաս պան նե րի ու կո ղոպ տիչ
նե րի հե րո սա ցում նե րով եւ թուրք ազ գայ նա կան նե րի կող մից կա տա րուող էթ
նի կա կան յան ցա գոր ծու թիւն նե րի ան պատ ժե լի ու թիւ նը աւան դա կա նաց նե լով, 
քե մա լա կան ու յա ջոր դող կա ռա վա րու թիւն նե րը եր կի րը յա ջո ղու թե ամբ վեր 
են ածել մի մե անց ատող, կաս կա ծող, մի մե ան ցից վա խե ցող, ինք նու թիւն նե րը 
թաքց նող, ան ցե ա լի ու ներ կա յի յան ցա գոր ծու թիւն նե րի բե ռից վա խե ցած բազ
մա թիւ ճա քեր ու նե ցող տրո հուած խմբե րի, որոնք բո լո րը մի մե ան ցից թաքց նե
լիք ու նէ ին, եւ բո լո րին զսպում էր վա խի սինդ րո մը: Այս քա ղա քա կա նու թիւ նը 
զգա լի յա ջո ղու թիւն նե րով շա րու նա կուել է մին չեւ ան ցե ալ դա րի 90ական նե րը՝ 
ընդգր կե լով ճիշդ 20րդ դա րի միջ նա դա րը: Դրանք ծանր պայ քա րի տա րի ներ 
էին ինչ պէս հա սա րա կու թե ան, այն պէս էլ` թուր քա կան իշ խա նու թիւն նե րի հա
մար: Հա սա րա կու թե ան քա նա կա կան մե ծա մաս նու թե ան հա մար դա խե լա գար 
տագ նապ նե րի, թաք նուե լու, կեղ ծե լու, խե ղուե լու, յար մա րուե լու, եր բեմներ
բեմն` դի մադ րե լու շրջան էր, իշ խա նու թիւն նե րի հա մար` նո րա նոր լու ծում ներ, 
մի ջոց ներ ու ձե ւեր փնտրե լու, բռնու թիւն ներ եւ ճնշում ներ գոր ծադ րե լու, այդ 
նպա տա կով նա եւ հա սա րա կու թե ան մէջ միշտ պատ րաս տի «ազ գայ նա կան 
խմբեր» ու նէ նա լու, մի մե անց դէմ թշնա մաց նե լու, վա խեց նե լու, հա սա րա կա կան 
կար ծի քի վրայ ազ դե լու եւ այլ, ծա ծուկ ու բա ցա յայտ ծրագ րե րի իրա գոր ծում նե
րի շրջան: Դժուար է ասել, թէ ինչ քա նով է ձեռք բե րուած ար դիւն քը հա մա պա
տաս խա նում ծրագ րա ւո րուա ծին, բայց ակ նյայտ է, որ թուր քա կան հա սա րա
կու թե ան բազ մա թիւ ան հատ ներ, հա սա րա կա կան ու էթ նի կա կան խմբեր այ սօր 
ինք նու թե ան ճգնա ժամ են ապ րում: Եր կիրն ի վեր ջոյ ստի պուած էր ըն դու նել, 
որ Թուր քի ա յում թուր քե րից բա ցի «այ լեր» կան, եւ «այ լե րը», բո լոր ճնշում նե
րից յե տոյ ան գամ, թուրք լի նել չեն ու զում: Բազ մա մի լի ոն քրդե րի ինք նու թիւնն 
աւե լի շատ էր էթ նի կա ցելքրդա ցել, քան իրենք իրենց «թուրք» ասող նե րի նը: Ի 
վեր ջոյ տա պա լուել է «թուր քա կան հայ րե նի քի» գա ղա փա րը, առ նուազն Արեւմ
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տյան Հա յաս տա նը՝ Արե ւե լյան Անա տո լի ան «թուր քա կան հայ րե նիք» չի դար
ձել, եթէ, իհար կէ, հայ րե նի քը մի այն պե տու թե ա նը իրա ւա կա նօ րէն կցուած աշ
խար հագ րա կան տա րածք չէ: Չի դար ձել նոյ նիսկ թուր քե րի «վեր ջին օթե ւա նը»՝ 
շա րու նա կե լով մնալ թուր քա կան իշ խա նու թիւն նե րին հե տապն դող մղձա ւանջ:

60ական նե րին սկսուած քրդա կան ազ գա յին ազա տագ րա կան եւ/կամ 
ինք նու թե ան վե րա հաս տատ ման գոր ծո ղու թիւն նե րը, թուր քա կան բա նա կի ու 
Քրդստա նի Բա նուո րա կան Կու սակ ցու թյան մի ջեւ զի նուած բա խում նե րը, հան
րա յին մի ջա վայ րում, լրա տուա մի ջոց նե րում «քուրդ» բա ռի էթ նի կա կան իմաս
տով գոր ծա ծու թե ան յա ճա խա ցու մը հար ցա կան ներ էր առա ջաց նում «թուր
քա կան մի աս նա կա նու թե ան» հար ցե րի շուրջ: Հա սա րա կու թիւ նում սկսւում էր 
քննար կուել «աշ խար հիկ» եւ «իս լա մա կան» հա մա տե ղու թե ան եր կուու թիւ նը 
(Սահ մա նադ րու թե ամբ եր կիրն աշ խար հիկ է, բայց իրա կա նում «սուն նի մահ
մե դա կան» լի նելն ինք նու թե ան պար տա դիր բա ղադ րիչ է եւ ներ քին պա տե
րազմ կայ ալե վի նե րի/ղզլբաշ նե րի ու քրիս տո նե ա նե րի դէմ): Սրան զու գա հեռ 
60 – 70ական նե րի ձա խա կան գա ղա փար նե րի ճնշում նե րի հե տե ւան քով Եվ րո
պա յում յայտ նուած փախս տա կան նե րը բախ ւում էին Թուր քի ա յի պատ մու թյան 
մա սին այ լընտ րան քա յին շա րադ րանք նե րին, եւ 80 – 90ական նե րի Թուր քի ա յում 
յայտն ւում են ազ գա յին պատ մու թե ան շա րադ րան քի իս կու թիւ նը կաս կա ծի տակ 
դնող վեր լու ծու թիւն ներ, նոյ նիսկ՝ քննա դա տօ րէն վե րա նա յող շա րադ րանք ներ:

90ական նե րը, կա րե լի է ասել, բե կում նա յին եղան թուր քա կան հա սա
րա կու թե ան ընդ հա նուր ինք նու թե ան ճգնա ժա մի խո րաց ման եւ առան ձին 
խմբե րի մաս նա ւոր ինք նու թիւն նե րի աւե լի ու աւե լի հա մար ձակ դար ձող դրսե
ւո րում նե րի իմաս տով: Այս շրջա նը որոշ հե տա զօ տող ներ նոյ նիսկ անուա նում 
են «ինք նու թիւն նե րի թույլ տուու թե ան» շրջան1: Քա նի որ իրա կա նում Թուր քի ա
յի փոք րա մաս նու թիւն նե րը տե ւա կան ժա մա նակ ապ րում էին չյայ տա րա րուած 
ինք նու թիւն նե րով եւ դրանք այս կամ այն կերպ փո փո խու թիւն ներ էին կրել, 
սկզբուն քօ րէն այն կա րե լի է անուա նել նա եւ «էթ նակրօ նա կան ինք նու թիւն նե
րի կա ռուց ման կամ վե րա կա ռուց ման» շրջան:

Ահա այս շրջա նում էր, որ թուր քա կան բռնու թե ան քա ղա քա կան գերճ
կուն միտ քը հրա պա րակ բե րեց էթ նի կա կան ինք նու թիւն նե րի ակ տի ւու թե ան 
հա կում ու նե ցող տա րածք նե րի բնակ չու թե ան եր րորդ լայ նա ծա ւալ տե ղա հա
նու թե ան գա ղա փա րը, որն իրա կա նա ցուեց 1980ական նե րին եւ շա րու նա կուեց 
1993 – 94ին: 1984 – 87ի ըն թաց քում Թուր քի ա յի արե ւե լե ան նա հանգ նե րում, մաս
նա ւո րա պէս Արեւմ տե ան Հա յաս տա նի տա րած քում քուրդ զի նե ալ նե րի դէմ պայ
քա րի պատ րուա կով, թուր քա կան բա նա կի մի ջո ցով 2400 գիւղ եւ 1500 գիւ ղակ 
ամ բող ջու թե ամբ կամ մաս նա կի օ րէն դա տար կուեց կամ ոչն չա ցուեց, եւ տե ղա

1 Martin van Bruinessen, Kurds, Turks and the Alevi revival in Turkey, Extended version of an 
article published under the same title in Middle East Report #200 (Summer 1996), 7 – 10.http://
www.let.uu.nl/~martin.vanbruinessen/personal/publications/Bruinessen_Kurds_Turks_and_
the_Alevi_revival.pdf
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հա նուեց շուրջ 3 մի լի ոն բնակ չու թիւն2: Բնակ չու թե ան տե ղա հա նու թիւն նե րը եւ 
բնա կիչ նե րի ետ վե րա դարձն անհ նար դարձ նե լու նպա տա կով գիւ ղերն ամ բող
ջո վին աւե րե լը շա րու նա կուել է նա եւ 1992 – 1995ին: 1993 – 1994ը կրկին աղէ տա
բեր էին նա եւ Դեր սի մի ալե ւի եւ ալե ւի ա ցած հայ բնակ չու թե ան հա մար, ով քեր 
19րդ դա րում թուր քա կան բա նա կի յա ճա խա կի յար ձա կում նե րի պատ ճա ռով 
թո ղել էին ցած րա վայ րա յին եւ նա խա լեռ նա յին շրջան նե րի իրենց բնա կա վայ
րե րը եւ տե ղա ւո րուել երկ րի լեռ նա յին մա սե րում: 1993 – 1994ին լեռ նա յին բնա
կա վայ րե րի ողջ բնակ չու թե ա նը զէն քով եւ բա նա կի մի ջո ցով ամ բող ջո վին տե
ղա հա նե ցին, իսկ բնա կա վայ րերն՝ աւե րե ցին (սոյն գրքում տես «Իս կի ին սան», 
«Սո վո րա բար մար դու ծա գու մը, որ քան էլ թաքց նի, ինչ որ կերպ իմաց ւում է», 
«Սո ցի ա լիս տը»): Այն նե րա ռել է Սա սու նը, Բիթ լի սը, Դեր սի մը, մա սամբ` Դի ար
բե քի րը: Արեւմ տե ան Հա յաս տանն ար դէն իրենց հայ րե նի քը հա մա րող քրդե րի 
մի մա սը ցրուե ցին երկ րով մէկ կամ հե ռա ցան Թուր քի ա յից: 1993 – 1994ի բռնի 
տե ղա հա նու թիւ նից եւ բնա կա վայ րե րի աւե րու մից յե տոյ դա տար կուած բնա կա
վայ րե րում ռազ մա կան կա յա զո րեր են տե ղադր վել, եւ օրը ցե րե կով աւ տո մա
տա ւոր զին ւո րա կան նե րի ներ կա իւ թիւ նը Արեւմ տե ան Հա յաս տա նի ներ կա յիս 
բնակ չու թե ան առօ րե ա յի մաս է կազ մում: Կա յա զո րե րի ներ կա յու թի ւը պաշ
տօ նա պէս բա ցատր վում է այդ տա րածք ներն ահա բե կիչ նե րից պաշտ պա նե լու 
մտա հո գու թե ամբ, բայց տե ղա ցի ներն վստահ են, որ դրանց գլխա ւոր գոր ծա
ռույ թը 1993 – 94ին աւե րուած գիւ ղե րի բնակ չու թե ան` իրենց տներ վե րա դարձն 
ար գե լելն է: Ծրա գիրն այն է, որ լեռ նե րում առ հա սա րակ մարդ չապ րի եւ ամ
բողջ բնակ չու թիւ նը վե րահս կո ղու թե ան տակ լի նի: Լեռ նա յին այդ տա րածք
նե րում հա մա րեա ամէն օր կա րե լի է տես նել ռազ մա կան օդա նա ւե րի պտոյտ
ներ՝ վե րե ւից վե րահսկ ւում է ողջ տա րած քը: Այդ գիւ ղե րի նախ կին բնա կիչ ներն 
իրենց աւե րուած բնա կա վայ րե րը գնում են մի այն ծի սա կան նկա տա ռում նե
րով՝ ուխ տա վայ րեր, պսա կադ րու թե ան կամ գե րեզ մա նոց ներ, ռազ մա կան ոս
տի կա նու թե ան յա տուկ թոյլ տուու թե ամբ: 2011ին ես դրան ակա նա տես եմ եղել 
Դեր սի մում, երբ չորս հո գով գնում էինք Ջիւ րի գի լեռ նա յին գիւղ՝ հար սա նի քի: 
Գիւղ գնա լու իրա ւուն քը տրուել էր հենց հար սա նի քի առի թով: Նոյ նիսկ ծա գու
մով Ջիւ րի գե ցի փե սան իր հայ րե նի գիւղ կա րող էր գնալ մի այն թոյլ տուու թե ան 
փաս տաթղ թով: Մարդ կան ցից ամ բող ջո վին դա տար կուած փոք րիկ բնա կա
վայ րե րի կող քով անց նող լեռ նա յին ճա նա պարհ ներն ուղ ղա կի հի ա նա լի էին, 

2 Forced Evictions: Violations of Human Rights, Global Survey on Forced Evictions, No7COHRE, 
Սեպ տեմ բեր 1998, էջ 65 – 69 (www.cohre.org; http://www.jubileecampaign.co.uk/world/tur2.
htm; http://www.dozame.org/villages/burnedvillages.htm); The Wall Of Denial: Internal displace
ment in Turkey, U.S.Committee for Refugee, Նո յեմ բեր 1999, էջ 14 – 15; Asylum Seekers From 
Turkey: The Dangers They Flee, A Report To Asylum Aid (Report of a Mission to Turkey), Հոկ
տեմ բեր 4 – 17, 2000, էջ 59; Turkey Human Rights Practices, 1993, Author: U.S Department Of 
State, January 31, 1994; Benninghaus R., Production, usage and diffusion of the Shal օf Shapik 
Men’s Costume in Turkish Kurdistan, մա յիս 31, 2001, http://www.chaldeansonline.net/forums/
ruedigerbenninghaus.html):
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ամուր, ամէ նա բարձր չա փա նիշ նե րով: Քա նի դեռ այդ տա րածք նե րում գիւ ղեր 
կա յին եւ մար դիկ էին ապ րում՝ այդ մարդ կանց կե ան քը թե թե ւաց նե լու նպա
տա կով ճա նա պարհ նե րը չէ ին կա ռուց ւում: Հի մայ, երբ դրանք դա տա րա կուել 
են բնա կիչ նե րից, հի ա նա լի ճա նա պարհ ներ են կա ռու ցուել եւ, ինչ պէս ինձ բա
ցատ րե ցին՝ դրանք միշտ այդ պէս պահ պան ւում են ռազ մա կան նպա տակ նե րով: 
Բնա կա նա բար՝ տե ղի բնակ չու թե ան դէմ: Ամ բողջ մէ կու կէս ժամ մեր մե քե նան 
մի ակն էր այդ ճա նա պա հին եւ ողջ ըն թաց քում մեր գլխա վե րե ւում պտտւում 
էր ռազ մա կան օդա նա ւը՝ լեռ նե րը լցնե լով չա րա գոյժ հռնդիւ նով: Ահ ռե լի թուով 
մարդ կոր ծա նուեց, դժբախ տա ցան ըն տա նիք ներ եւ փրկուած նե րը դեռ դե գե
րում են՝ «թուր քա կան հայ րե նի քի» թուր քա կան զգա ցու մը ամ րագ րե լու հա սա
րա կա կանէթ նի կա կան ճար տա րա պե տու թե ան հա մար: Բայց «թուր քա կան 
հայ րե նի քը» թուր քե րի հա մար մնում է ռազ մա կան տա րածք, պահ պան ւում է 
ռազ մա կան ու ժով եւ կռիւ նե րով: «Թուր քա կան հայ րե նի քը» հա յե րից դա տար
կե լով՝ թուր քե րի հայ րե նիք չի դար ձել, դար ձել է քրդե րի հայ րե նիք: Թուրքն այդ
պէս էլ չի գնում այդ տեղ ապ րե լու, գնում է կար գադ րե լու եւ վե րահս կե լու: Այդ 
տա րած քում գտնուող ռազ մա կան կա յա զօր նե րի զի նուր նե րի մէջ քրդեր եւ ալե
ւի ներ չկան, մի այն՝ թուր քեր: Թւում է՝ այն հի մայ, հա յե րից մաք րուե լուց յե տոյ, 
աւե լի թշնա մա կան է ըն կալ ւում, քան ընա կալ ւում էր հա րիւր տա րի առաջ, երբ 
այն հա յե րի բա ցա յա՛յտ հայ րե նիք էր: Հի մայ պար զա պէս այդ տեղ հա յեր չկան: 
Հա մա րեա չկան: Թւում է, որ «Էր մա նիս տա նին»՝ Արեւմ տե ան Հա յաս տա նին 
սպաս ւում է առ կա բնակ չու թե ան երկ րորդ ամ բող ջա կան պար պու մը:

Բազ մա թիւ տե ղա հա նու թիւն նե րի հե տե ւան քով բա ցի բուն տա րածք նե
րի բնակ չու թե ան ներ քին յա րա բե րու թիւն ներն աւե րե լը, իհար կէ խախտ ւում են 
նա եւ հա սա րա կա կան յա րա բե րու թիւն նե րի կա ռուց ման աւան դա կան աշի րէ
թա կան կա պե րը: Տե ղա հա նուած նե րին որե ւէ փոխ հա տու ցում չի տրւում, նրանք 
իրենք պի տի լու ծեն իրենց նոր բնա կու թե ան խնդի րը, բայց ոչ մի պա րա գա յում 
հայ րա կան տա րածք չեն կա րող վե րա դառ նալ: Ան կաս կած այս միշտ կրկնուող 
գոր ծո ղու թիւ նը ան հա մե մատ դժուա րաց նում է տե ղա հա նու թիւն նե րի են թար
կուող նե րի՝ քրդե րի, ալե ւի նե րի հա ւա քա կան ինք նու թիւն նե րի կա յա ցու մը, բայց 
չի նուա զեց նում դի մադ րու թիւ նը ու ծաց ման քա ղա քա կա նու թե ան դէմ: Ար դեօ՞ք 
նոր ճգնա ժամ է հա սու նա նում հենց թուր քա կան դե ռեւս փխրուն ինք նու թիւ նում: 
Ինք նու թիւն նե րի բա խու մը հան գեց նում է նրան, որ ինք նու թե ան փնտրտուքն 
ու դրա բարձ րա ձայ նու մը գնա հա տուում է որ պէս քա ղա քա կան դիր քո րո շում եւ 
նոյ նիսկ քա ղա քա կան գոր ծու նէ ու թիւն (տես «Մայ րիկս մի ան գամ ասել է «մենք 
թուրք չենք», բայց չի ասել, թէ ինչ ենք»): Այս նոր խօ սոյ թում տե ղա ւոր ւում են նա
եւ հայ կա կան ինք նու թե ան նոր զար գա ցում նե րը,  –  Արեւմ տյան Հա յաս տա նից 
կա մա ւոր կամ տե ղա հա նու թե ամբ յատ կա պէս Ստամ բու լում յայտ նուած իս լա
մա ցած հա յե րի զգա լի մա սը, «չզբա ղուե լով» «ինք նու թիւն նե րի փնտրտու քի քա
ղա քա կան գոր ծու նե ու թե ամբ», արագ լու ծուել են Ստամ բու լի թրքաքրդա կան 
մահ մե դա կան մի ջա վայ րում եւ «ան հե տա ցել» (տե՛ս «Ռէս Տա նո յի թոռ Գէ որ
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գը», «Թրքա խօս ալե ւի գե ա ւու րը» պատ մու թիւն նե րը), ու րիշ նե րը երկ փեղ կուել 
են «իս լա մա ցած հայ»ի նոր ինք նու թիւ նը բա ցա յայ տե լու, իս լամհայ մնա լու 
իրա ւուն քի եւ քրիս տո նէ ու թե ա նը վե րա դառ նա լու եր կուու թե ան ծանր խնդրում, 
իսկ աւան դա բար քրիս տո նե այ ստամ բու լա հա յե րը` իրենց դիր քո րո շու մը նրանց 
նկատ մամբ յստա կեց նե լու հար ցում (տես «Ստամ բու լի հա յե րը Անա տո լի ա յից 
եկած հա յե րի հա յու թիւ նը` քիչ, քրդու թիւ նը` մեծ են ըն դու նում», «Իս րա յէլ ցի նե
րի, Յոյ նե րի, Վրա ցի նե րի նկատ մամբ ատե լու թիւն չկայ. մեծ ատե լու թիւ նը հա
յե րի նկատ մամբ է», «Ռէս Տա նո յի թոռ Գէ որ գը» եւ այլ պատ մու թիւն ներ):

«Թուր քա կան ինք նու թե ան» հա մար թուր քա կան իշ խա նու թիւն նե րի 
կող մից մղուող պայ քա րի նպա տա կը, որը նա խա պէս յայ տա րա րուած էր որ պէս 
եւ րո պա կան մո դե լի «ազ գա յին ինք նու թե ան» թուր քա կան տար բե րակ, հա կա
սու թե ան մէջ մտաւ Թուր քի ա յի բնակ չու թե ան էթ նի կա կան թրքաց ման փաս
տա ցի իրա կա նա ցուող քա ղա քա կա նու թե ան հետ: Վեր ջինս չի հան դուր ժում եւ 
չի էլ կա րող իր ներ սում հան դուր ժել այլ էթ նի կա կան ինք նու թիւն ներ եւ բախ ւում 
է էթ նի կա կան ինք նութւն ներ կրող նե րի ձե ւա կեր պուած էթ նի կա կան ինք նար
տա յայտ ման փաս տին, կանգ նե լով վե րա ի մաս տա ւոր ման անհ րա ժեշ տու թե ան 
առաջ: Հա սու նա ցել են խմբեր, ով քեր հարց են տա լիս՝ եթէ մեր հա ւա քա կան 
ինք նու թիւ նը մահ մե դա կա նու թե ան վրայ չպի տի կա ռու ցուէր, այլ՝ «թրքու թե ան» 
վրայ, եւ եթէ «թուր քը» քա ղա քա ցի ու թիւն է, ապա ի՞նչն է խան գա րում «թուրք 
քա ղա քա ցի» լի նե լով մնալ քրիս տո նե այ, ալե ւի, քուրդ…, իսկ կրօ նա փո խուած 
հա յե րի մօտ նոր հարց է առա ջա նում՝ ին չո՞ւ չի կա րող մահ մե դա կա նա ցա ծը հայ 
կո չուել եւ հայ լի նել: Իրա կա նում խան գա րում է այդ ինք նու թիւն նե րը կրող նե րի 
էթ նի կա կան կա րիք նե րի մա սին բարձ րա ձայ նու մը, — մար դիկ ու զում են խօ
սել եւ կրթու թիւն ստա նալ իրենց մայ րէ նի լե զու նե րով, դա ւա նել իրենց ինք նու
թե ա նը բնո րոշ կրօ նը կամ ապ րել այդ մշա կոյ թով, բայց դա հենց այն է, ին
չը դան դա ղեց նում կամ անհ նար է դարձ նում թրքա ցու մը: Իսկ քրդերն ալեւս 
չեն բա ւա րար ւում իրենց ինք նու թե ան պարզ ճա նա չու մով, նրանք պե տու թե ան 
«իրենց մասն» են պա հան ջում: Դա հենց այն մասն է, որը կազ մել է քե մա լիզ
մի ձե ւա կեր պած «թուր քա կան հայ րե նի քի» կա րե ւոր բաղ կա ցու ցի չը, այն մասն 
է, որը ըստ Թա ներ Աք չա մի ձե ւա կերպ ման՝ թուր քի «վեր ջին օթե ւանն էր», դա 
Արեւմ տե ան Հա յաս տա նի տա րածքն է՝ հա յե րի հայ րե նի քը, որը զրկուել է հա յե
րից, բայց «թուր քի օթե ւան» չի դար ձել, չի թրքա ցուել ոչ մշա կու թա պէս, ոչ էթ
նի կա պէս, ոչ զգաց մուն քով: Չի թրքա ցուել եւ օտար ու թշնա մի է մնում թուր քին:

Յի րա ւի, թուր քա կան էթ նի կու թիւ նը բարդ երե ւույթ է եւ, մեծ հա շուով, 
ինք նու թե ան ճար տա րա պե տու թե ան քա ղա քա նու թիւ նը գլխա ւո րա պէս զբա
ղուել է այդ ան հաս կա նա լի էթ նի կա կան ինք նու թե ան պար տադ րան քով: Բո
լո րո վին ան հիմն է այն խօ սակ ցու թի նը, թէ թուր քա կան ազ գայ նա կա նու թիւ նը 
մո դե լա ւո րուել է «արեւ մուտ քին» հա կակշ ռող «ոչ արեւմ տե ան» «թուր քա կան 
քա ղա քակր թա կան» բա նա ձե ւով: Ոչ մի քա ղա քա կակր թա կան բա նա ձեւ չկայ 
կո տո րած նե րով, աք սոր նե րով, տե ղա հա նու թիւն նե րով, բռնու թիւն նե րով, գոր



ՎԵՐՋԱԲԱՆԻ ՓՈԽԱՐԷՆ660

ծա կա լա կան լայն ցան ցով, բան տար կու թիւն նե րով մարդ կանց ու խմբե րին 
վա խեց նե լու, ճնշե լու եւ խառ նա րան նե րում բռնու թե ամբ ձու լե լու, անունազա
գա նուն նե րը, լե զուն, նոյ նիսկ սուն նի մահ մե դա կա նու թիւ նը «էթ նի կաց նել
թրքաց նե լու» մէջ: Հենց մի այն պաշ տօ նա պէս աշ խար հիկ յայ տա րա րուած երկ
րում մահ մե դա կանկրօ նա կան ինք նու թե ան ձե ւա ւո րու մը անընդ հատ պի տի 
բա խուէր եւ բախ ւում էր բա րո յա կան եւ իրա ւա կան խո չըն դոտ նե րի,  –  գնա՞լ 
մզկիթ, թէ՞ չգնալ, պա հե՞լ կրօ նա կան ծէ սե րը, թէ՞ խու սա փել դրան ցից, հագ նե՞լ 
թէ չհագ նել կրօ նին բնո րոշ հա գուստ: Դրանք թուր քա կան ինք նու թիւ նը հաս
տա տող տար րերն են, բայց պաշ տօ նա կան քա ղա քա կա նու թիւ նը դրանք տե ւա
կան ժա մա նակ կի սա ար գե լելկի սախ րա խու սել է, եւ մար դը պի տի միշտ փոր ձէր 
իմա նալ դրա վե րա բե րե ալ իշ խա նու թիւն նե րի ըն թա ցիկ քմա հա ճոյ քը՝ կը պատ
ժուի՞, թէ կը խրա խու սուի: Կրօ նա կան վար քը, թէ ակ տի ւը, թէ պա սի ւը, հա մա
րուել է քա ղա քա կան ընդ դի մու թիւն եւ կրօ նա կան ինք նու թե ան ցու ցադ րու թիւ նը 
դար ձել է կրօ նի քա ղա քա կա նա ցում: Իշ խա նու թիւնն ինքն է քա ղա քա կա նաց
րել կրօ նը՝ փոր ձե լով դրան թուրքէթ նի կա կան բո վա նա դա կու թիւն հա ղոր դել: 
Ար գե լել եւ խրա խու սել մի ա ժա մա նակ: Ար դիւն քում այ սօ րուայ «թրքու թե ան» 
ինք նըն կա լու մը մնում է «թուր քե րէն խօ սե լու եւ սուն նի մահ մե դա կան լի նե լու» 
մէջ: Բայց հի մայ ար դէն թուր քե րէն շա տերն են խօ սում, եւ երկ րի բնակ չու թե
ան փաս տա ցի մե ծա մաս նու թիւ նը մնում է կամ դար ձել է սուն նի մահ մե դա կան: 
Մի այն թէ նրան ցից շա տե րը իրենց թուրք չեն հա մա րում եւ շա րու նա կում են 
իրենք իրենց քուրդ, չեր քէզ, թուրք մէն, լազ, արաբ հա մա րել, իսկ ալե ւի նե րի 
մեծ մա սը, չնա յած թուր քե րէն կամ քրդե րէն խօ սե լուն, շա րու նա կում են լրջօ րէն 
դի մադ րել սուն նիզ մին եւ դրա հա մար փաս տա ցի հե տապնդ ւում են: «Թուրք» 
բա ռը ոչ մի այն չի դառ նում այս խմբե րի էթ նի կա կան ինք նու թե ան ար տա յայ
տող, այլ նոյ նիսկ՝ երկ րի քա ղա քա ցու ինք նու թե ան մաս, որով հե տեւ սկզբից 
եւեթ մեր ժուած է եղել «թուրք» բա ռին «Թուր քի ա յի քա ղա քա ցի» իմաստ հա
ղոր դե լը: Նպա տա կը թուր քի էթ նի կա ցումն էր եւ քա ղա քա ցու էթ նի կա կան, ոչ 
թէ քա ղա քա ցի ա կան թրքա ցու մը: Եւ ոչ մի հե տա զօ տու թե ամբ հնա րա ւոր չի լի
նի հաս կա նալ նրանց քա նա կա կան ներ կա յա ցուա ծու թիւ նը մի հա սա րա կու թիւ
նում, որի նոյ նիսկ մտա ւոր հա տուա ծը, նոյ նիսկ հե տա զօ տա կանվեր լու ծա կան 
նպա տակ նե րով չի հա մար ձա կուի տա րան ջա տուել պար տա դուած հա ւա քա կան 
ինք նու թե ան եզ րոյ թից:

Իհար կէ՝ Թուր քի ա յի պաշ տօ նա պէս «թուրք», «թուր քա կան» կո չուող հա
սա րա կու թիւ նը տար բեր էթ նի կու թիւն նե րի ար հես տա կան հա ւա քա ծու «կա ռու
ցուածք» է, որում զա նա զա նուող էթ նի կու թե ան բա ղադ րիչ նե րը գնա լով աւե լի ու 
աւե լի մեծ կշիռ են ստա նում: Այս տէղ, ան շուշտ, դեր է խա ղում նա եւ 20րդ դա րի 
վեր ջե րից աշ խար հում աս տի ճա նա բար ու ժե ղա ցող էթ նի կա կան ազ գայ նա կա
նու թիւ նը, բայց այն նախ եւ առաջ պայ մա նա ւո րուած է Թուր քի ա յի Հան րա պե
տու թե ան ներ քին քա ղա քա կա նու թե ամբ: Այն «կա ռու ցուածք»ը, որը ծրագ րա ւո
րել է Մուս տա ֆա Քե մա լի էթ նահա սա րա կա կան ճար տա րա գի տա կան միտ քը՝ 
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սկսե լով այն հա յե րի (նա եւ յոյ նե րի) հան դէպ Թուր քի ա յի ընդ հա նուր սուն նի
մահ մե դա կան բնակ չու թե ան ատե լու թե ան բոր բոք ման, հա յե րի վրի ժա ռու թե ան 
եւ վե րա դար ձի շուրջ վա խե րը խրա խու սե լու եւ հայ կա կան ոճիր նե րի մէջ թա
թա խուած յան ցա գործ նե րին հե րո սաց նե լու վրայ: Այ սինքն Թուր քի ա յի «սուն
նիմահ մե դա կան մի ա տար րու թե ան» հաս նե լու գա ղա փա րի բուն առանց քը 
վա խը, ատե լու թիւնն ու հա մա տեղ յան ցա գոր ծու թիւն ներն էին: Այդ մի ա տար
րու թե ան ծրա գի րը ճա քեր տուեց սկզբից եւեթ, հենց որ Մուս տա ֆա Քե մա լը 
դա ւա ճա նեց իրեն յան ցա կից սուն նի մահ մե դա կան քրդա կան բա ղադ րի չին եւ 
«սուն նիմահ մե դա կան մի ա տար րու թե ան» գա ղա փա րը վե րա փո խեց «թուր
քա կան մի ա տար րու թե ան» գա ղա փա րի: Բայց «մահ մե դա կա նու թե ան աշ խար
հի կաց ման»=«մահ մե դա կա նու թե ան ազ գայ նա կա նաց ման»=«ազ գայ նա կան
նե րի թրքաց ման»=«մահ մե դա կան նե րի թրքաց ման» ճա նա պար հին այն քան 
պատ ժիչ գոր ծո ղու թիւն ներ կի րա ռուե ցին քրդե րի եւ զա զա ալե ւի նե րի դէմ, որ 
քրդե րը մահ մե դա կան ինք նու թիւ նը ստո րա դա սե ցին էթ նի կա կա նին՝ քրդա կա
նին, եւ սուն նի մահ մե դա կան մի ա տար րու թիւ նը թուր քան մի ա տար րու թեց նե լու 
գոր ծում դա դա րեց նպաս տող գոր ծօն լի նել: «Մահ մե դա կան նե րի մի ա տարր» 
պե տու թե ան գա ղա փա րը աշ խա տել էր մի այն թուրքհայ կա կան եւ թուրքյու նա
կան պա տե րազմ նե րի ժա մա նակ, դրա նից յե տոյ քրդե րի վա խերն ու ատե լու
թիւ նը մնա ցին, բայց դրանք զգա լի օ րէն ուղ ղոր դուե ցին թուր քա կան իշ խա նու
թիւն նե րի եւ ինք նու թե ան թրքաց ման դէմ:

Ան շուշտ այս հա րիւր տա րի նե րի «թրքաց ման քա ղա քա կա նու թե ան» հե
տե ւան քով թուրք էթ նի կա կան մի ա ւո րը ձե ւա ւո րուել է, կա րե լի է ասել՝ թրքա
ցելէթ նի կա ցել է թէ թուր քը (արեւ մուտ քի թրքա խօս նե րը, բալ կան նե րից 
տե ղա փո խուած թուր քե րը եւ սլա ւոն նե րի մի մա սը), մահ մե դա կա նա ցած քրիս
տո նե ա նե րը, թէ տա րա տե սակ ինք նու թիւն ներ կրող մահ մե դա կան նե րի՝ քրդե
րի, արաբ նե րի, չեր քէզ նե րի, լա զե րի, իս լա մա ցած յոյ նե րի, ասո րի նե րի, հա յե րի 
մի զան գուած: Բայց «թրքա ցել էթ նի կա ցել է» առանց ան ցե ա լի հետ կա պի, եւ 
հենց որ աշ խար հում էթ նի կու թիւնն սկսում է գոր ծօն դառ նալ՝ «թուր քա կան էթ
նի կու թիւ նը» կորց նում է ոտ քե րի տա կի հո ղը՝ նրանց «ազ գա յին հե րոս ներն» 
սկսւում են 20րդ դ. սկզբից, եւ դրանք շատ կաս կա ծե լի հե րոս ներ են, նրանց 
ան հաս կա նա լի է «պատ մա կան հայ րե նիք» հաս կա ցու թիւ նը, բայց գի տեն, որ 
դա Օս մա նե ան կայս րու թիւ նը չէ, գի տեն նա եւ, որ դա Էր մա նիս տա նը՝ Արե ւե
լե ան Անա տո լի ան չէ, նրանք չսո վո րե ցին ինչ պէս սուն նի մահ մե դա կա նու թիւ նը 
հա մա րել թուր քի ինք նու թե ան չա փա նիշ, այն աւե լի շուտ թուրքազ գայ նա կա
նու թե ան ձեռ քին զենք է եւ միշտ անվս տա հու թիւն ու նէն իրենց հետ նոյն «կա
ռու ցուածք»ում գտնուող նե րի նկատ մամբ: Թուր քա կան քա ղա քա կան միտ քը 
չու զե ցաւ ըն դու նել Թուր քի ա յի Հան րա պե տու թե ան քա ղա քա ցի նե րի էթ նակրօ
նա կան իրա ւա հա ւա սա րու թիւ նը, եւ շեշ տը դնե լով թուր քա կան էթ նի կու թե ան 
կա ռուց ման եւ քա ղա քա ցի նե րի թրքաց ման վրայ՝ կորց րեց թէ մահ մե դա կան, 
թէ էթ նի կա կան մի ա տար րու թե ան, թէ ազ գա յին պե տու թե ան հնա րա ւո րու թիւ
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նը: Այ սօր ար դէն բո լո րին հաս կա նա լի է, որ «նրանք բո լո րը թուրք են» ասե լով 
նրանք թուրք չեն դառ նում, նրանք մնում են քուրդ, զա զա, ղզլբաշ, ար նա ուտ, 
բոս նի ա ցի, լազ, չեր քէզ, արաբ, եւ գու ցէ «նրանց» թիւն աւե լի է, քան «թուր քե
րի» թի ւը: Ըստ իրա վի ճա կի եւ հան գա ման քի:

Թուր քա կան հա սա րա կու թե ան գրա գէտ մա սի հա մար վա ղուց գաղտ
նիք չէ, որ «կա ռու ցուած քը»ը մնա ցել է ար հես տա կան եւ գրում են, որ «Այս ար
հես տա կան «մի ա տե սա կա նու թիւ նը» սպառ նում է մեր ազ գա յին հա մե րաշ խու
թե ա նը: Փոք րա մաս նու թիւն նե րին պատ կա նող ու սա նող ներն իրենց տնե րում եւ 
հա մայնք նե րում սո վո րում են բո լո րո վին տար բեր մի պատ մու թիւն, ստեղ ծե լով 
իրա րա մերժ ինք նու թիւն նե րի բա խում, որն անձ նա կա նից վեր բարձ րա նա լով 
կա րող է վնա սա բեր լի նել ազ գա յին մի աս նա կա նու թյան»3: Բայց Թուր քի ա յի 
«ազ գա յին մի աս նա կա նու թե ան» մա սին խօ սակ ցու թիւնն ար դէն վա ղուց ու շա
ցած է: Ցե ղաս պա նու թե ան, թշնա մու թե ան, ատե լու թե ան, յան ցա գոր ծու թե ան, 
վա խի եւ դա ւա ճա նու թե ան վրայ կա ռու ցուած նոյ նիսկ «քա ղա քա ցի» իմաս տով 
ազ գա յին մի աս նա կա նու թիւն չի լի նում, կամ՝ լի նում է կա ճա ժամ կետ՝ դի պուա
ծա յին խնդիր ներ լու ծե լու հա մար, եւ նո րա նոր վտանգ նե րից պաշտ պա նուե լու 
հա մար այդ կեղծ մի ա տար րու թիւ նը միշտ բո լո րի շա հե րը սոսն ձող մշտա կան 
կամ կար ճա ժամ կետ աշ խա տող նյո թի կա րիք է ու նե նում: Թուր քի ա յի Հան րա
պե տու թիւ նում որ պէս այդ պի սին օգ տա գոր ծուել է բո լոր մահ մե դա կան նե րի 
հա մար վտան գա ւոր հա յե րի մա սին առաս պե լը եւ պար բե րա բար բոր բո քուող 
հայ կա կան ատե լու թիւ նը: Սա կայն Ճա քեր տուող կա ռու ցուած քը փրկե լուն ուղ
ղուած «հայ կա կան վրի ժա ռու թե ան» գոր ծօ նը պար բե րա բար, տե ղիան տե ղի 
օգ տա գոր ծու մից փո շի ա ցաւ եւ կորց րեց իր ու ժը այն քան, որ քրդերն իս կա պէս 
բարձ րա ձայ նե ցին իրենց յան ցա գործ մաս նակ ցու թիւ նը Հա յոց Ցե ղաս պա նու
թե ա նը եւ, եթէ նոյ նիսկ պա տաս խա նա տուու թիւ նից չխու սա փեն՝ այդ հար ցում 
ազա տուե ցին «թուր քա կան կա խուա ծու թիւ նից»:

Բայց ահա 2018 թիւն է: Էրզ րու մում Մուս տա ֆա Քե մա լի հետ ընդ հա նուր 
«մահ մե դա կան հայ րե նիք» ծրագ րա ւո րած, թուր քե րի հետ մի ա սին հա յե րին 
հայ րե նազր կած, բայց «Մահ մե դա կան հայ րե նի քի» փո խա րէն «Թուր քա կան 
հայ րե նի քում» յայտ նուած քրդե րի թո ռը՝ քրդա կան անուա նուող «Ժո ղո վուրդ
նե րի դե մոկ րա տա կան կու սակ ցու թե ան» ան դամ, Թուր քա կան Ազ գա յին Մեծ 
Ժո ղո ուի քուրդ պատ գա մա ւոր Ֆար հադ Ան ջոն «Մահ մե դա կան հայ րե նիք» կա
ռու ցե լու ծրագ րից հա րիւր տա րի անց ելոյթ է ու նէ նում Թուր քա կան Ազ գա յին 
Մեծ Ժո ղո վում: Յա ւա նա բար օրի նա չափ զու գա դի պու թե ամբ Ֆար հադ Էն ջոն 
Շիր նա կից է, նախ կին Դի ար բե քի րի վի լա յե թի Ջե զի րե գա ւա ռա կի Շիր նակ 
քա ղա քից, նոյն Շիր նա կից, որ տե ղից քուրդ շեյխ Աբ դու րախ մանաղան 1920 թ. 
Ապ րի լի 23ին որ պէս պատ գա մա ւոր գնա ցել էր Ան կա րա՝ մաս նակ ցե լու Մուս

3 Դո ղու Էր գիլ, Մի աս նա կան պատ մու թիւն եւ որո շա կի ան հա տա կան ինք նու թիւն, «Զա
ման», 07. 10. 2007, թարգ մա նա բար վերահ րա տա րա կուած «Ազգ», 23. 10. 2007:
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տա ֆա Քե մա լի Թուր քի ա յի Ազ գա յին Մեծ Ժո ղո վին, լսել էր Քե մա լի «Մահ մե
դա կան հայ րե նիք» կա ռու ցե լու բա ցատ րու թիւ նը՝ «Ազ գա յին ժո ղո վը բաղ կա ցած 
է թուր քե րից, չեր քէզ նե րից, քրդե րից եւ լա զե րից: Սա բո լոր մահ մե դա կան նե
րի մի ու թիւն է... Խնդրում եմ թուր քեր չա սել, այլ մահ մե դա կան ներ եւ նոյ նիսկ 
օս ման ներ: Մենք բո լորս կա պուած ենք խա լի ֆա թով»: Լսել էր եւ հա մա ձայ
նուել ապս տամ բու թե ան առաջ նոր դի՝ մտեր մա բար իրեն տրուած յան ձա նա րա
րա կա նին՝ «Դուք եր բեք չէք հա մա ձայ նուի, որ Ձեր հայ րե նի քի սրբա զան հո ղը 
պղծուի հա յե րի կող մից… Խնդրում եմ ան մի ջա պէս անց նել ազ գա յին ու ժե րի 
կազ մա ւոր ման եւ վճռա բար վերջ դնել մեր հա կա ռա կորդ նե րի դա ւա ճա նա
կան գոր ծո ղու թիւն նե րին»: Մաս նակ ցել էր Մահ մե դա կան հայ րե նի քի կա ռուց
մա նը՝ հա յե րի եւ յոյ նե րի կո տո րած նե րին եւ կռիւ նե րին, ար դիւն քում ստա ցել 
էր «Թուր քա կան հայ րե նիք», որ տեղ «քրդի գո յու թիւ նը» ար գե լուել էր: Ու ղիղ 
98 տա րի անց, 2018ին, նոյն Շիր նա կից քուրդ պատ գա մա ւոր Ֆեր հաթ Էն ջուն 
է ելոյթ ու նէ նում Թուր քի ա յի Ազ գա յին Մեծ Ժո ղո վի ամ բի ո նից: Ինչ պէս բազ
մա թիւ այլ քրդե րի, Ֆեր հաթ Էն ջուի հա րա զատ նե րից շա տերն էլ են զո հուել, 
տուե ալ դէպ քում՝ 2011 թ.ին: «Ձե զա նից ոմանք մեզ մար դաս պան ներ են անուա
նում, — ասում է Էն ջուն թուր քա կան օրենս դիր մարմ նի ամ բի ո նից: Բայց ո՞վ է 
սպա նում քա ղա քա ցի նե րին եւ ո՞վ է մար դաս պա նը: Ես քուրդ եմ... որ պէս քուրդ 
ապ րում եմ իմ Քուր դիս տան հո ղում: Սա դուք ան վա նում էք ձեր հո ղը: Սա ձեր 
հո ղը չէ... այս տէղ եղել են յոյ նե րը եւ հա յե րը: Մենք քրդերս դեռ այս տէղ ենք...
Մենք քրդերս մշտա պէս քուրդ կը լի նենք, նախ քան դուք թուրք կը դառ նաք...
Ձեր Թուր քի ան յոյ նե րից, հա յե րից եւ քրդե րից գո ղա ցուած հայ րե նիքն է (ընդգ
ծու մը իմն է – Հ. Խ.): Պատ մու թիւնն իմ վկան է: Ի՞նչ կա րող էք դուք ասել: Սպա
նէք ինձ, ես կ’ասեմ ճշմար տու թիւ նը»: Ֆար հադ Ան ջո յի վեց րո պե ա նոց ելոյ թի 
ըն թաց քում մեջ լի սի թուրք պատ գա մա ւոր ներն, իհար կէ, սպառ նում էին սպա նել 
կամ բանտ ու ղար կել նրան.

Խորհր դա րան խօս նակ. «Դուք կը պատ ժուէք սրա հա մար: Դուք դրա 
մա սին կա րող էք խօ սել քա բաբ ու տե լու ժա մա նակ: Մեր առ ջև Դուք պաշտ պա
նում էք ահա բե կիչ նե րին»: Էն ջու. «Այս տէղ եղել են յար գար ժան յոյ ներն ու հա
յե րը…»: Բղա ւոց ներ դահ լի ճից. «Սպա նէ՛ք ահա բեկ չին»: Էն ջու. «Մենք՝ քրդերս, 
դեռ այս տէղ ենք: Ոչ տան կե րը, ոչ ձեր զի նուո րա կան նե րը չեն կա րող մեզ տե
ղա հա նել…»: Բղա ւոց ներ դահ լի ճից. «Մենք ոչն չաց րել ենք քո քա ղա քը»: Էն
ջու. «Դուք կա րող էք ոչն չաց նել այն, սա կայն մենք տաս նե ակ նե րով աւե լին կը 
կա ռու ցենք: Դուք՝ թուր քերդ, ոչն չու թիւն եք: Մենք աւե լի ահա ւոր հրէշ նե րի ենք 
ոչն չաց րել Սի լո փի ում, քան դուք էք: Նե տէ՛ք ձեր ռում բե րը: Սպա նէ՛ք մեր երե
խա նե րին: Սպա նէ՛ք քա ղա քա ցի նե րին, սա կայն դուք չէք կա րող սպա նել մեզ 
որ պէս քրդե րի Ռո բոս կի ում, ամ բողջ Քուր դիս տա նում կամ ինչ պէս դուք էք ան
վա նում՝ «Թուր քի ա յում»: Մարդ կու թիւ նը աւե լի վա տե րին է տե սել, քան դուք 
էք: Մենք յաղ թել ենք նրանց…»: Խորհր դա րա նի խօս նակ. «Դուք բանտ կը 
գնաք սրա հա մար: Հինգ տա րին կը լի նի Ձեր նուա զա գոյն պա տի ժը»: Էն ջու. 
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«Ես թքած ու նեմ: Ճշմար տու թիւնն աւե լի կա րև որ է, քան կե ան քը…»: Բղա ւոց
ներ դահ լի ճից. «Սրան փամ փուշտ է պէտք: Ձեր բա կա լէք նրան…»: Խորհր դա
րա նի խօս նակ. «Մենք լուր ենք ու ղար կել անվ տան գու թե ան աշ խա տա կից նե
րին: Նա կը ձեր բա կա լուի»: Էն ջու. «Քրդե րը միշտ քուրդ են եղել, նախ քան 
ձեր՝ թուր քե րի այս տէղ գա լը եւ քուրդ կը մնան ձեր հե ռա նա լուց յե տոյ եւս: Ձեր 
«Թուր քի ան» յոյ նե րի, հա յե րի և քրդե րի գո ղա ցուած եր կիրն է: Իմ վկան պատ
մու թիւնն է»: Բղա ւոց ներ դահ լի ճից. «Դու կը պատ ժուես»: Էն ջու. «Ի՞նչ կա րող 
էք անել: Ես այս տէղ եմ հա րիւ րա ւոր նե րի դէմ: Ի՞նչ էք դուք ձե զա նից ներ կա
յաց նում»: Խորհր դա րա նի խօս նակ. «Դուք սրա հա մար կը պատ ժուէք»: Էն ջու. 
«Սպա նէք ինձ: Ես դար ձե ալ կ’ասեմ ճշմար տու թիւ նը»: Խորհր դա րա նի խօս
նակ. «Դա կ’ասէք, երբ անվ տան գու թե ան աշ խա տա կից ներն այս տէղ կը լի
նեն: Այս օրէնսգր քով Ձեզ 10 տա րով բանտ կ’ու ղար կեմ, նուա զա գոյ նը տա սը 
տա րով»: Բղա ւոց ներ դահ լի ճից. «Նրան պէտք է հենց հի մայ գնդա կա հա րել»: 
Էն ջու. «Ես կ’աւար տեմ»: Բղա ւոց ներ դահ լի ճից. «Դու սրա հա մար կե ան քովդ 
կը վճա րես, տա կանք քուրդ»: Էն ջու. «Հա չա ցէ՛ք ինչ քան ու զում էք: Ես ամուր 
կանգ նած եմ այս տէղ, եկէք եւ կանգ նէք դէ մառ դէմ…»: Բղա ւոց ներ դահ լի ճից. 
«Բա ւա կա՛ն է: Ո՞րտեղ են անվ տան գու թե ան աշ խա տա կից նե րը»: Էն ջու. «Դուք 
ու ժեղ էք խմբով, բայց երբ մե նակ էք, դուք բո լորդ վախ կոտ ներ էք: Մեր քուրդ 
երի տա սարդ նե րը դա ցոյց են տուել ձեր զի նուո րա կան նե րին: Ո՛չ թուրք զի նուո
րը, ո՛չ թուրք ոս տի կա նը չեն կա րող հսկել քրդա կան փո ղոց նե րը: Ձեր զի նուոր
նե րը փախ չում են մեր երի տա սարդ նե րից: Ինչ պէս հի մայ, դուք մի այն բե րան 
ու նէք եւ ու ժեղ էք մի ա սին: Բայց երես առ երես դուք ոչն չու թիւն եք…»: Բղա ւոց
ներ դահ լի ճից. «Կտրէ՛ք այդ քրդի ձայ նը»: Էն ջու. «Ես՝ մի այ նակ քուրդս, կա րող 
եմ բո լո րիդ յաղ թել…»: Բղա ւոց ներ դահ լի ճից. «Գնդա կա հա րէ՛ք»: Էն ջու. «Դուք 
կար ծում էք, որ մեզ սպա նե լով կա րող էք մեզ յաղ թել. դա մի այն ստի պում է 
մեզ աւե լի ու ժեղ լի նել: Դուք ինձ անուա նում էք «ահա բե կիչ», ես, որ պայ քա
րում եմ ձեր տի րա պե տու թիւ նից իմ ազա տու թե ան հա մար: Ես, որ ապ րել եմ 
այս երկ րում հա զա րա ւոր տա րի ներ, դուք եկել ու բռնա զաւ թել էք այն: Ես պայ
քա րում եմ իմ ժո ղովր դի ազա տու թե ան հա մար, մյոս բո լոր ազ գե րի ազա տու
թե ան նման…»: Բղա ւոց ներ դահ լի ճից. «Քեզ կը գնդա կա հա րեն»: Էն ջու. «Ես 
խի զա խօ րէն դի մագ րա ւում եմ մահն ու փամ փուշտ նե րը, ինչ պէս մի լի ո նա ւոր 
այլ քրդեր: Ոչ մի բռնա զաւ թում յա ւերժ չէ: Ազա տու թիււ նը միշտ վեր ջում յաղ
թում է…»: Բղա ւոց ներ դահ լի ճից. «Դու ստո րագ րե ցիր քո մա հուան դա տավ ճի
ռը թուր քա կան փամ փուշ տով: Դու քայ լող դի ակ ես: Թոյլ մի՛ տուէք նրան ողջ 
հե ռա նալ այս տէ ղից»: Խորհր դա րա նի խօս նակ. «Վե րա դար ձէ՛ք ձեր տե ղե րը: 
Նա մի այ նակ է: Ան հանգս տա նա լու ոչինչ չկայ: Նա մի այ նակ է: Մենք նրան կը 
բռնենք: Գրա ւէ՛ք ձեր տե ղե րը»4: Այ նու հե տեւ Էն ջուին զրկե ցին խորհր դա րա նա

4 Kurdish Member of Turkish Parliament Delivers a Harsh Speech & Ends up in Jail, – http://www.
thecaliforniacourier.com/kurdishmemberofturkishparliamentdeliversaharshspeechends
upinjail/(այ ցե լու թիւ նը կայ քին՝ 01. 12. 2018): Հա յե րեն թարգ մա նու թիւ նը տես «Թուր քի ա յի 
խորհր դա րա նի քուրդ պատ գա մա վո րի խիստ ելույթն ավարտ վել է իր բան տար կու թյամբ: 
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կան ան ձեռնմ խե լի ու թիւ նից եւ բան տար կե ցին: Հի մայ նա բան տում է…
Հա յոց Ցե ղաս պա նու թե ա նը յա ջոր դած հա րիւր, Դեր սի մի Ցե ղաս պա

նու թե ա նը յա ջոր դած ութ սուն տա րի նե րը չփո խե ցին Թուր քի ա յի ներ քին, «ազ
գա յին» «քա ղա քա կան երկ խօ սու թե ան» եւ «ազ գա յին պե տու թիւն» կա ռու ցե լու 
մե թոդ նե րը, – ձայ նը կտրել, ձեր բա կա լել, գնդա կա հա րել... Թուր քա կան իշ խա
նու թիւն նե րը «նե րազ գա յին» խնդիր նե րը ձու լու մից, կո տո րե լուց, գնդա կա
հա րե լուց զատ սո վո րա բար քա ղա քա կան «այլ ելք չեն ու նէ նում», որով հե տեւ 
քա ղա քա կան ծրա գի րը կա ռուց ւում է կո տո րա ծի, ջար դե րի, գնդա կա հա րու թե
ան, բռնի տե ղա հա նու թե ան, աք սո րի, ամէ նա մեղ մը՝ ինք նու թե ան ար գե լան քի 
մի ջո ցով հար կա դիր ձուլ ման տրա մա բա նու թե ան վրայ: Սա նոյն պէս «թիւրք
չու լու կի» ար դիւնք նե րից է: Թուր քա կան փոր ձը ցոյց է տա լիս, որ դա կա րող 
է պե տու թիւն պա հե լու եւ էթ նի կա կան ինք նա հաս տատ ման մի ջոց լի նել, բայց 
«ազ գա յին պե տու թիւն» կա ռու ցե լու ան հա ջող ճա նա պարհ է: Հա րիւր տա րի 
«ազ գա յին պե տու թին» կա ռու ցող երկ րի խորհր դա րա նում պատ գա մա ւոր նե րը 
մի մե անց դէմ խո սում են «էթ նի կա կան լե զու նե րով»՝ «Քրդե րը միշտ քուրդ են 
եղել, նախ քան ձեր՝ թուր քե րի այս տէղ գա լը եւ քուրդ կը մնան ձեր հե ռա նա լուց 
յե տոյ եւս: Ձեր Թուր քի ան յոյ նե րի, հա յե րի և քրդե րի գո ղա ցուած եր կիրն է»: 
«Ո՛չ թուրք զի նուո րը, ո՛չ թուրք ոս տի կա նը չեն կա րող հսկել քրդա կան փո ղոց
նե րը»: «Կտրէ՛ք այդ քրդի ձայ նը»: «Դու ստո րագ րե ցիր քո մա հուան դա տավ ճի
ռը թուր քա կան փամ փուշ տով: Թոյլ մի՛ տուէք նրան ողջ հե ռա նալ այս տէ ղից»: 
Այս տէղ քա ղա քա ցի ու թե ան եւ «ազ գի» մա սին խօ սելն աւե լորդ է: Թուր քա կան 
Պառ լա մէն տում մի մե անց ոչն չաց նում են նոյն պե տու թե ան քա ղա քա ցի եր կու 
քա ղա քա կան ու ժեր, որոնց դա տո ղու թիւն նե րի մեկ նար կում «ազ գի», «ազ գա յին 
պե տու թե ան» հետք ան գամ չկա: Դրանք մի մե անց թշնա մի էթ նի կա կան մի ա
ւոր նե րի ներ կյա ցու ցիչ ներ են, որոն ցից մե կը՝ թուր քա կա նը հա ւակ նու թիւն ու նի 
լի նել «ազ գը», բայց դա «պե տա կան ազ գը» չէ, դա ազ գայ նա կան թուր քա կան 
էթ նի կա կան մի ա ւորն է, որը դե ռեւս կա յա նում է մյոս նե րին ոչն չաց նե լու ճա նա
պար հով: Լրջո րէն առա ջա նում է այն հար ցը, որ հռե տո րա բար բարձ րաց նում է 
Էն թո նի Սմի թը Մաքս Վե բե րի հաս ցե ին. «Պատ մա կան հա սա րա կա գի տու թե ան 
դա սա կան եւ գեր մա նա կան նա ցի ո նա լիստ Մաքս Վե բե րը ազ գե րին հա մա րում 
էր կոն ֆիկ տա յին կող մեր եւ առանձ նա հա տուկ մշա կու թա յին ար ժէք նե րի կրող
ներ: Վե բե րը գտնում է, որ «ազ գե րը այն պի սի աշ խար հա յաց քի կրող ներ են, 
որոնք սո վո րա բար կա րող են ար տա հայ տուել պե տու թիւ նում: Այդ պատ ճա ռով 
ազ գե րը այն պի սի հա մախմ բեր են, որոնք սո վո րա բար ձգտում են սե փա կան 
պե տու թիւն ստեղ ծել (Max Weber. Economy and Society / Ed. G. Roth, G. Witch. N. 
Y., 1968. Vol. 3, ch. 3, էջ 926)»: Դժուար է ասել, Վե բերն ինքն իրեն հարց տուե՞լ 
էր այն մա սին, թէ ար դեո՞ք ազ գե րը ար դի ա կան <երե ւոյթ ներ> են եւ թէ ինչ պէս 
են նրանք զար գա նում՝ իրենք իրե՞նց, թէ՞ ար հես տա կա նո րեն: Հնա րա ւոր է, որ 

Նո յեմ բեր 20,2018», – https://www.aravot.am/2018/11/20/994625/ /(այ ցե լու թիւ նը կայ քին՝ 
01. 12. 2018):
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նրա աշ խա տանք նե րում մենք առա ջինն ենք հան դի պում էթ նի կա կան պատ կա
նե լու թե ան եւ նա ցի ո նա լիզ մի յարաբերու թիւն նե րի սկզբուն քի մա սին յե տա գա 
գիտ նա կան նե րի բարձ րաց րած հար ցին»5: Մաքս Վե բերն «ազ գե րի» մա սին իր 
պատ կե րա ցու մը կա ռու ցում էր այն ժա մա նակ, երբ եւ րո պա կան մո դե լի «ազ
գա յին պե տու թիւ նե (ֆրան սե րէն՝ état nation, անգ լե րէն` nation state) երե ւոյ թը 
նոր էր, կա ռու ցող նե րը դե ռեւս նկա տե լի ար դիւնք ներ չէ ին ու նե ցել, եւ իշ խում էր 
«ազ գը քա ղա քակր թու թե ան վեր ջին նւա ճումն է» գա ղա փա րը: Քա նի որ սոյն 
աշ խա տան քում «ազ գ», «ազ գա յին պե տու թիւն» հաս կա ցու թիւն նե րը էա կան 
խնդիր են, մի փոքր անդ րա դառ նամ դրանց սո ցի ա լա կան, իրա ւա կան, մշա կու
թա յին յե տա գա զար գա ցում նե րին եւ դրանց եւ րո պա կան քա ղա քա կան ու վեր
լու ծա կան կոն սեն սու սա յին ըն կա լում նե րին: 

«Ազ գա յին պե տու թիւ ն» գա ղա փա րի հիմ քում, որն ինք նին 1789ի Ֆրան
սի ա կան յե ղա փո խու թե ան հե տե ւանք էր, ըն կած էր քա ղա քա ցի ու թիւ նը՝ «na
tionalité», այ սինքն մէկ երկ րի բո լոր քա ղա քա ցի նե րը մէկ «natio»«ազ գ» են: 
Ֆրան սի ա կան յե ղա փո խու թիւ նից յե տոյ է, որ «natio»՝ հա յե րէն լե զո ւի այ սօ րո ւա 
թարգ մա նու թե ամբ «ազ գ» բա ռի վրայ կա ռու ցո ւած «nationalité»ն վե րա ի մաս
տա ւոր ւում էր եւ պէտք է նշա նա կեր «նոյն պե տու թե ան հա ւա սար իրա ւունք նե րով 
քա ղա քա ցի նե ր»: Ամէն ին չից զատ եվ րո պա կան մի ա պե տա կան եւ գա ղու թա յին 
երկր նե րին փո խա րի նող «ազ գա յին պե տու թիւ նը» շատ դրա կան յե ղա փո խա
կան երե ւոյթ էր, եւ Մաքս Վե բե րի նման շա տերն էին գտնում, որ զար գաց ման 
որո շա կի մա կար դա կի հա սած եւ որո շա կի ար ժէք նե րի շուրջ հա մախմ բո ւած 
«սե փա կան պե տու թիւն» ստեղ ծող մարդ կանց հա մախմ բե րը բարձ րա գոյն քա
ղա քակր թա կան մա կար դա կի մարդ կանց հա մախմ բեր են, նրանց ստեղ ծած 
պե տու թիւնն «ազ գա յին է», իսկ այդ հա մախմ բերն «ազ գ» են: Մարդ կանց այդ 
«հա մախմ բե րի ն» մի ա ւո րո ղը «որո շա կի ար ժէք ներն» են, որոնք ան պայ ման չէ 
պատ մա կան կամ էթ նի կա կան լի նեն, ավե լին, դրանք նոր եւ վե րէթ նի կա կան, 
վերկ րօ նա կան են եւ վե րա բե րում են մար դու իրա ւուն քին՝ առանց դա սա յին, էթ
նի կա կան, սե ռա յին, կրօ նա կան, ռա սա յա կան եւ այլ կաշ կան դում նե րի եւ որոնք 
հե տա գա յում ըն կան «մար դու իրա ւունք նե րի» հա յե ցա կար գի հիմ քում: Ֆրան սի
ա յի դէպ քում «ազ գա յին պե տու թե ա ն» «ազ գ» հա մախմ բի ար ժէք ներն, օրի նակ, 
Ֆրան սի ա կան յե ղա փո խու թե ան ժա մա նակ հան րահռ չա կո ւած ազա տու թիւ նը, 
հա վա սա րու թիւ նը, եղ բայ րու թիւնն էին, որոնք մեծ հա շո ւով ֆրան սի ա կան լու
սա ւո րիչ նե րի հա սու նաց րած ար ժէք ներն են, եւ դրանց հա ւա սա րե ցո ւած քա ղա
քա ցի ու թիւ նը՝ այդ ար ժէք նե րը կրող «Ֆրան սի ա յի քա ղա քա ցի ն»: Իրա ւա կան 
ձե ւա կեր պում ստա ցած այս ար ժէք ներն են «Ֆրան սի ա կան ազ գի»՝ Ֆրան սի ա յի 

5 Смит Энтони Д. Национализм и историки // Нации и национализм / Б. Андерсон, О. Бауэр, 
М. Хрох и др; Пер с англ. и нем. Л. Е. Переяславцевой, М. С. Панина, М. Б. Гнедовского — М.: 
Праксис, 2002 [Սմիթ Էնթոնի Դ. Նացիոնալիզմըեւպատմաբանները // Ազգերը եւ ազգայ
նականութիւնը / Բ. Անդերսոն, Օ. Բաուէր, Մ. Խրոխ եւ այլք: Անգլերենից եւ գերմաներենից 
թարգմանութիւնը Լ. Ե. Պերէեասլաւցեւա, Մ. Ս. Պանին, Մ. Բ. Գնեդովսկի, Մոսկուա,   
«Պրակսիս», 2002], Էջ 241 –242:
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քա ղա քա ցի նե րի գե րա կայ «ազ գա յին ար ժէք նե րը», որոնց վրայ կա ռու ցո ւել է 
Ֆրա ն սիա յի «ազ գա յին պե տու թիւ նը»՝ որ պէս «որո շա կի ար ժէք նե րի շուրջ հա
մախմ բո ւած մար դի կ», եւ որոնք 19րդ դա րում առիթ էին տա լիս  «ազ գը քա
ղա քակր թա կան վեր ջին նւա ճու մ» հա մա րե լու: Ի վեր ջոյ հենց այդ ար ժէք ներն 
ըն կան նա եւ հե տա գայ «ազ գա յին պե տու թիւն նե րի» սահ մա նադ րու թիւն նե րի 
հիմ քում: Դրանք իրենց կա րե ւո րու թե ամբ պի տի նո ւա զեց նե ին նոյն «ազ գա յին 
պե տու թեա ն» մէջ առ կայ մարդ կա յին այլ սո ցի ա լա կան եւ մար դա բա նա կան 
հա մախմ բե րի, այդ թւում էթ նի կա կան հա մախմ բե րի էթ նի կա կան ար ժէք նե րի 
կա րե ւո րու թիւ նը:

«Ազ գա յին պե տու թիւն» ար դէն ըն դու նո ւած հաս կա ցու թե ան հիմ քում 
ըն կած «natio» բա ռը ծա գում նա բա նո րեն «էթ նի կա կան հա մա խում բ» իմաստն 
ու նի եւ մի այն ֆրան սի ա կան յե ղա փո խու թիւ նից յե տոյ է ստա ցել «քա ղա քա
ցի», «քա ղա քա ցի ու թիւ ն» իրա ւա կան եւ սո ցի ա լա կան իմաս տը: Բա ռի յե տա
գայ սո ցի ալիրա ւա կան իմաս տը կա րե ւո րո ւել, բայց չի ջնջել դրա էթ նի կա կան  
իմաս տը: Հի մայ, երբ ար դեն կա րող ենք «ազ գա յին պե տու թե ան» ար դիւն քե րի 
մա սին խօ սել, տես նում ենք, որ ձեռք բե րո ւած «քա ղա քա ցի նե րի իրա ւա հա ւա
սա րու թիւնն» իս կա պէս բո լոր քա ղա քա ցի նե րի հա մար ար դէն դար ձել է կա
րե ւոր ար ժէք, սա կայն այն չի նո ւա զեց րէլ էթ նի կա կան հա մա րո ւող ար ժէք նե
րի կա րե ւո րու թիւ նը: Դուրս չի մղել նա եւ «natio» բա ռի էթ նի կա կան իմաս տը: 
Իրա ւա կան ձե ւա կեր պում ստա ցած այս կա րե ւո րա գոյն ար ժէք ներն, օրի նակ, 
չեն նո ւա զեց րել էթ նի կա կան ֆրան սի ա ցի նե րի կե ան քում աւան դա բար կա րե ւոր 
«էթ նի կա կան ար ժէք նե րի» դե րը՝ ֆրան սե րէն լե զուն եւ դրա նով հպար տա նա լը, 
մին չեւ 1905 թ. պե տա կան կրօն հա մա րո ւող կա թո լի կու թիւ նը, որը չնա յած երկ րի 
պաշ տօ նա կան աշ խար հի կու թե ա նը ցայ սօր էլ Ֆրան սի ա յի՝ կա թո լի կա կան աշ
խար հում ու նե ցած ծան րակ շիռ դե րով հպար տա նա լու առիթ է, կա թո լի կա կան 
կա րե ւո րա գոյն ծե սե րի կա տա րու մը՝ մկրտու թիւ նը, առա ջին յա ղոր դու թիւ նը, 
պսա կը,  ան կախ այն բա նից, հա ւա տա ցե ալ են թէ ոչ, Ֆրան սի ա յի թա գա ւո րա
կան դի նաս տի ա նե րի «փա ռա ւոր ան ցե ա լով՝ հպար տա նա լը եւլն.: Ան կախ այն 
բա նից, թէ որ քան ըն դու նո ւած են «էթ նո ս», «ազ գ», «ազ գա յին» տեր մին նե րը եւ 
ինչ ըն կա լում ու նէն դրանք հա սա րա կու թե ան մէջ, այն ամէ նը, ինչ իր բնոյ թով 
ֆրան սի ա կան էթ նի կա կան մշա կոյթ է և/կամ էթ նի կա կան մշա կոյթ ձե ւա րողն 
է, զար գա ցել են որ պէս ազ գա յին/պե տա կան ար ժէք ներ: Օրի նակ՝ ֆրան սե րէն 
լե զուն ամէ նա է ա կան դերն է խա ղա ցել եւ խա ղում «ֆրան սի ա կան ազ գ»ի կա
յաց ման գոր ծում: Ընդ որում ար դէն «ազ գա յին պե տու թիւն» հռչա կո ւած Ֆրան
սի ա յում ոչ մի լե զո ւա կան ընդ հան րու թիւն չկար, եւ Ֆրան սե րէ նը մի ան գա մայն 
գի տակ ցա բար ներդր ւում էր իշ խա նու թիւն նե րի կող մից «տե ղա կան բար բառ
ներ» անո ւա նո ւած լե զու նե րի հաշ ւին, 19րդ դա րում մեղ մո րեն մո ռա ցո ւել էին  
«մայ րե նի լե զու նե րը»՝   «ոչ մի բրե տո նե րէն»,  «ոչ մի կոր սի կե րէն»,  «մի այն 
ֆրան սե րէն»: Ֆրան սի ա յի պատ մու թիւ նը դա ֆրանկ նե րի թա գա ւո րա կան դի
նաս տի ա նե րի՝ մե րո վինգ նե րի, կա րո լինգ նե րի և կա պետ նե րի պատ մու թիւնն 
է, էթ նի կա կան կամ որ պէս այդ պի սին մա տու ցո ւող «ֆրան սի ա ցի նե րի պատ
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մու թիւն» է: Նոյն կերպ ներդր ւում էր ֆրան սի ա կան էթ նի կա կան մշա կու թա
յին ժա ռան գու թիւ նը՝ որ պէս «ֆրան սի ա կան ազ գի» աւան դա կան մշա կու թա
յին մի աս նու թե ան հա յե ցա կար գը եւ ազ դում «ֆրան սի ա կան ազ գի» ու դրա 
բա ղադ րիչ նե րի ինք նու թիւն նե րի վրայ6: Ար դիւն քում ֆրան սի ա կան «ազ գա յին 
մշա կոյ թը» որ քան «քա ղա քա ցի ա կա ն», նոյն քան, եթէ ոչ աւե լի, «ֆրան սի ա կան 
էթ նի կա կա ն» է: Ֆրան սի ա յի բո լոր քա ղա քա ցի նե րը ֆրան սի ա կան «ազ գա յին 
պե տու թե ա ն» «ազգմի ա ւո ր» են եւ որ պէս այդ պի սին ու նէն ընդ հա նուր ար ժէք
ներ, բայց այդ «ազգմի ա ւո րը» բաղ կա ցած է իրենց հայ րե նիք նե րում ապ րող 
էթ նի կա կան մի ա ւոր նե րից՝ ֆրան սի ա ցի, բրե տո նա ցի, կոր սի կա ցի, կա տա լոն
ցի, պրո վան սալ ցի, էլ զաս ցի, բասկ, որոն ցից իւ րա քան չիւ րի հա մար թանկ է 
իր էթ նի կա կան մշա կոյ թը, իր մայ րե նի լե զուն:  Մինչ դեռ իրենց հայ րե նի քում՝ 
Ֆրան սի ա յի «ազ գա յին պե տու թիւ նու մ» դրանք հա մար ւում են ֆրան սե րե նի 
բար բառ ներ, եւ բո լո րը մի ա սին՝ նոյն մշա կոյթն ու նե ցող «ֆրան սի ա կան ազ գ»: 
«Ֆրան սի ա կան ազ գ» հա մա խում բը իրա ւա կան է, բայց ու նի նա եւ «ֆրան սի ա
կան էթ նո ս»ի հա ւակ նու թիւն: 

Քա ղա քա կան իմաս տով «ազ գա յին պե տու թիւն նե րի» «նո ւի րա գոր
ծու մը»՝ իրա ւա կան հաս տա տու մը, կա րե լի է հա մա րել, թե րեւս, «ազ գա յին պե
տու թիւն նե ր» հա մա րո ւո ղե րի կող մից «Ազ գե րի Լի գա յի», եւ դրան շա րու նա կող 
ՄԱԿի՝ Մի ա ցե ալ Ազ գե րի Կազ մա կեր պու թե ան ստեղ ծու մը, որով քա ղա քա կա
նա պես «վա ւե րաց վու մ» էր, որ «ազ գ»ը որո շա կի ար ժէք նե րի շուրջ մի ա ւո րո ւած 
մարդ կանց հա մա խումբ վե րա ցա կան հաս կա ցու թիւ նից վե րա ճել է «ազ գա յին 
պե տու թե ա ն» պե տաիրա ւա կան կա ռու ցո ւած քի մէջ ընդգրկ ւած մարդ կանց մէկ 
«ազ գ» մի ա ւո րի:  

«Ազ գա յին պե տու թե ա ն» գա ղա փա րի հիմ քում ըն կած է այն հա յե ցա կար
գը, որ դրանց իրա ւա հա վա սար քա ղա քա ցի նե րը տւե ալ պե տու թե ան ազգմի ա
ւոր են:  Բայց ազ գա յին պե տու թիւն նե րից իւ րա քան չիւ րի ազգմի ա ւո րը էթ նի կա
կան մէկ մի ա ւոր չէ, պե տու թիւն նե րը բազ մէթ նիկ են, եր բէմն էլ բաղ կա ցած են 
իրենց էթ նի կա կան ինք նու թիւ նը կա րե ւո րող մի շարք տե ղաբ նիկ էթ նի կա կան 
մի ա ւոր նե րից, որոնք «ազ գա յին պե տու թիւն նե րի» կող մից որ պէս հա մախմ բեր 
իրա ւա կա նո րեն «ազգմի ա ւո րի» բա ղադ րիչ մա սեր չեն, առա ձինառան ձին կո
լեկ տիվ իրա ւուն քի կրող ներ չեն: Առան ձին, ան հատ քա ղա քա ցին է այդ իրա
ւուն քի կրո ղը: «Ազգմի ա ւո րի» մէջ ընդգր կո ւած Էթ նի կա կան մի ա ւոր նե րի մէջ 
միշտ առ կայ է գե րա կայ էթ նի կա կան մի ա ւոր, որի լե զուն դառ նում է պե տա
կան, որի էթ նի կա կան մշա կու թա յին ար ժէք նե րը դառ նում են հիմ նա րար եւ ի 
վեր ջոյ ազ գա յին պե տու թե ան ազգմի ա ւո րը առաջ նորդ ւում է այդ էթ նի կա կան 
մի ա ւո րի ար ժէք նե րով՝ կրօն, պատ մու թիւն, երաժշ տու թիւն, տօ նածի սա կան 
մշա կոյթ, հա գուստ, խո հա նոց եւլն, պե տու թե ան հիմ նա րար մշա կու թա յին ար
ժէք նե րը դառ նում են գե րա կայ էթ նո սի ար ժէք նե րը, լա ւա գոյն դէպ քում չխան

6 Филиппова Е. И. Территории идентичности в современной Франции. М.: ФГНУ «Росин
форм агротех», 2010.
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գա րե լով մյոս էթ նոս նե րին պահ պա նել իրենց էթ նի կա կան ար ժէք նե րը: Յի մայ, 
երբ կա րող ենք դա տո ղու թիւն ներ անել «ազ գա յին պե տու թե ա ն» ար դիւնք նե րի 
մա սին, ակ նյայ տո րեն տես նում ենք, որ «պե տա կանազ գա յի ն» մի ա ւո րի ներ
սում ոչ գե րա կայ էթ նի կա կան մի ա ւոր նե րը յա ճախ չեն կորց նում իրենց էթ նի կա
կան առանձ նա հատ կու թիւն նե րի նկատ մամբ շա հախն դիր հե տաքրք րու թիւ նը, 
դրանք նոյն պէս զար գա նում են, եւ կա րող են նա եւ բա խո ւել «ազ գա յին պե տու
թե ա ն» գե րա կայ ազգէթ նո սի պատ կե րա ցում նե րին: Վկայ՝ եվ րո պա կան ազ
գա յին մո դե լի պե տու թիւն նե րում էթ նի կա կանազ գա յին՝ բաս կա կան, շոտ լան
դա կան, իռ լան դա կան, կա տա լո նա կան եւլն. շար ժում նե րը: Ակ նյայտ է նա եւ, որ 
«ազ գա յին» բա ռին քա ղա քակր թա կան բարձր ար ժէ քի վե րագ րու մը այդ պի սի 
պե տու թիւն նե րում յա ճախ քո ղար կում էր/է գե րա կայ եւ պե տա կա նաս տեղծ էթ
նո սի էթ նի կա կան ար ժէք նե րի գե րա կա յու թիւ նը: Ան շուշտ, թէ ազ գա յին պե տու
թիւն նե րի իշ խա նու թիւն նե րի, թէ մի ջազ գա յին կա ռոյց նե րի՝ «Ազ գե րի Լի գա»յի, 
յե տա գա յում Մի ա ցե ալ Ազ գե րի Կազ մա կեր պու թե ան եւ նմա նօ րի նակ պա կաս 
ազ դե ցիկ իրա ւու նակ կա ռոյց նե րի ջան քե րով «ազ գա յին պե տու թիւն նե րու մ» 
«օրէն քի իրա ւուն քի» հա ւա սա րու թիւ նը զգա լի ո րեն կա յու նաց նում է ներ քին էթ
նոմի ջե ան (գի տակ ցա բար խու սա փում եմ ազ գա մի ջե ան բա ռից՝ ել նե լով այն 
պայ մա նա ւո րո ւած հաս տա տու մից, որ «ազգ մի ա ւո րը» մէկն է՝ տւե ալ պե տու
թե ան բո լոր էթ նոս նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի քա ղա քա ցի ա կան հա մա խում բը) 
յարաբերու թիւ նը և ձեռք է բեր ւում որո շա կի թէ քա ղա քա ցի ա կան, թէ էթ նի կա
կան հա սա րա կա կան հա մա ձայ նու թիւն: Մին չեւ որևէ փոք րա մաս նու թիւ նից ի 
յայտ եկող հեր թա կան «էթ նի կա կան ինք նա հաս տատ մա ն» պոռթ կու մը: Տե
սա նե լի է նա եւ, որ նոյ նիսկ առա ւել կա յու նա ցած «ազ գա յին պե տու թիւն նե րը» 
դժկա մու թե ամբ են վե րա բե րում ՄԱԿի, այժմ նա եւ Եւ րո պա յի Խորհր դի կող մից 
առա ջար կո ւող էթ նի կա կան/ազ գա յին փոք րա մաս նու թիւն նե րի մաս նա ւոր իրա
վունք նե րի հստա կեց մա նը (օրի նակ՝ «Ազ գա յին փոք րա մաս նու թիւն նե րի պաշտ
պա նու թե ան մա սին շրջա նա կա յին հա մա ձայ նագ րի ն», կամ՝ «Տա րա ծաշր ջա
նա յին կամ փոք րա մաս նու թիւն նե րի լե զու նե րի Եվ րո պա կան հրո վար տա կի ն»), 
գտնե լով, որ ցան կա ցած կո լեկ տի ու իրա ւունք իր մէջ քա ղա քա կան վտանգ է 
պա րու նա կում եւ ան հատ նե րի քա ղա քա ցի ա կան իրա ւա հա ւա սա րու թիւ նը բա
ւա րար է:

Էն թո նի Սմի թի հար ցի պա տաս խա նը՝ «ար դեո՞ք ազ գե րը ար դի ա կան 
<երե ւոյթ ներ> են եւ թէ ինչ պէս են նրանք զար գա նում՝ իրենք իրե՞նց, թէ՞ ար
հես տա կա նո րե ն» գի տա կան ոլոր տում փնտրւում է մի շարք տե սու թիւն նե րով, 
այդ թւում մար դա բա նա կանազ գագ րա կան, ինք նա զար գաց ման՝ էվո լյու ցի ոն, 
եւ քա ղա քա կան նպա տակ նե րով ար հես տա կան մի ջամ տու թե աբ՝ երե ւա կա յա
կան ինք նու թե ան կա ռու ցու մով (կոնստ րուկ տի ո ւիզմ): Ու շագ րաւ է, որ կոնս
տուկ տի ո ւիզ մի տե սու թիւ նը առա ջա նում է 7080ական նե րին՝ 1960ական նե րի 
եւ րոամե րի կե ան սո ցի ալմշա կու թա յին ճգնա ժա մից յե տոյ, երբ աշ խար հում էթ
նի կա կան հայ րե նի քի, էթ նի կա կան ինք նա պաշտ պա նու թե ան, սո ցի ալմշա կու
թա յին ինք նու թե ան կրող խմբե րի էթ նի կա կան եւ սո ցի ալքա ղա քա կան ին քա
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հաս տատ ման նոր ալիք է բարձ րա նում՝ վի ետ նա մա կան պա տե րազ մը ԱՄ Նի 
դէմ, չե խա կան ըմ բոս տա ցու մը «ԽՍՀՄ սո ցի ա լիզ մի» ճնշման դէմ, իռ լան դա
կան, շոտ լան դա կան, բել գի ա կան, բաս կա կան՝ ըստ Բե նե դիկտ Ան դեր սո նի 
գնա հա տա կա նի «ագ րե սիվ նա ցի ո նա լիս տա կա ն»7 շար ժում նե րը Եվ րո պա յում, 
քա ղա քա ցի ա կան իրա ւունք ներ պա հան ջող սե ւա մորթ նե րի շար ժու մը ԱՄՆում, 
քրդա կան էթ նի կա կան ինք նա հաս տատ ման և ազա տագ րա կան շար ժում նե րը 
Մի ջին Ալե ւել քում  եւլն: Սրան ցից շա տե րը եւ րո պա կան վեր լու ծաքա ղա քա կան 
մի ջա ւայ րում «կնքւում են» նա ցի ո նա լիզմ (nationalism)՝ ազ գայ նա կան բա ռով, 
իսկ դրան ցում էթ նի կա կան բա ղադ րի չի առ կա յու թե ան դէպ քում «կնքւում են» 
էթ նի կա կան ազ գայ նա կա նու թիւն (ethnic nationalism) բա ռով, չնա յած յա ճախ 
նոյն յե ղի նակ նե րը պնդում են nationազ գա յին բա ռի վե րէթ նի կա կան/պե տա
կան իմաս տին: Այս պի սի ըմբռն ման դէպ քում «ազ գա յին պե տու թիւն նե րու մ» 
սկսո ւած բո ղո քա յին սո ցի ա լա կան շար ժում ներն իս կա պէս կա րող են «ազ գայ
նա կա ն» կո չո ւել, որո ու հե տեւ դրանք յա ճախ պայ մա նա ւո րո ւած են «ազ գա յին 
պե տու թիւ նու մ» ան հա ւա սար իրա ւունք նե րով, այ սինքն՝ մարդ կանց խմբե րը 
պայ քա րում են հա ւա սար «ազ գա յի ն» իրա ւունք նե րի հա մար, բայց երբ դրանց 
հիմ քում էթ նի կա կան իրա ւունք նե րի խնդիր ներ են, այդ շար ժում նե րը «ազ գայ
նա կա ն» անո ւա նե լիս կամ պէտք է վեր նա յել «nation»«ազ գ» տեր մի նի վե րէթ
նի կա կան իմաս տը, կամ վեր նա յել nationalism«ազ գայ նա կա ն» բա ռի «ազ գա
յին» իմաս տը: 

Սկզբուն քո րեն հենց այդ տեր մին նե րի իմաստ ներն է փնտրում իրա ւա
կան քա ղա քա կան կա ռոյ ցը՝ Եւ րո պա յի Խոր հուր դը: 21րդ դա րասկզ բին Եւ րո
պա յի Խորհր դի հա մա ձայ նագ րե րին մի ա ցող բազ մա թիւ երկր ներ բո ղո քում են, 
որ «ազ գ» բա ռի տա րըն թեր ցում նե րի պատ ճա ռով միշտ չէ, որ հաս կա նա լի է 
«ազ գա յին փոք րա մաս նու թիւ ն» բա նա ձե ւը՝ «ազգմի ա ւո րի» մէջ ում եւ ինչ չա
փա նիշ նե րով հա մա րել «ազ գա յին փոք րա մաս նու թիւ ն»: Եթէ պե տու թե ան բո
լոր քա ղա քա ցի նե րը «նոյն ազգն են», էլ ի՞նչ «ազ գա յին փոք րա մաս նու թիւ ն»: 
2001 թ. սկսո ւած քննար կում նե րից յե տոյ 2006 թ.ի Յու նո ւա րի 26ի քննարկ ման 
7րդ նիս տում (Իրա վա կան հար ցե րի և մար դու իրա վունք նե րի կո մի տե, զե կու
ցող՝ պրն. Ֆրուն դա) ըն դու նո ւած թիւ 1735 յանձ նա րա րականի 4րդ կե տով ԵԽ 
Խորհր դա րա նա կան Վե հա ժո ղո վը խօս տո վա նեց, որ ««Ազ գ» տեր մի նը խո րա
պես ար մա տա ւո րո ւած է մարդ կանց մշա կու թի և պատ մու թե ան մէջ եւ նե րա
ռում է  նրանց ինք նու թե ան հիմ նա րար տար րե ր»: Այն սեր տո րեն կապ ւած է 
նա եւ քա ղա քա կան գա ղա փա րա խօ սու թիւն նե րի հետ, որոնք շա հա գոր ծել են 
այն, խե ղա թիւ րե լով դրա սկզբնա կան իմաս տը: Այ նու հե տեւ, հաշ ւի առ նե լով 
եվ րո պա կան երկր նե րում գոր ծա ծո ւող լե զու նե րի զա նա զա նու թիւ նը, որ տէղ լա
ւա գույն դէպ քում ազ գա յին լե զու նե րով կա րե լի է գտնել մի այն մօ տա վոր թարգ
մա նու թիւն ներ,  «ազ գ»ի նման հաս կա ցու թիւ նը շատ երկր նե րում պար զա պէս 
թարգ մա նե լի չէ£ Եվ հա կա ռա կը՝ ազ գա յին լե զու նե րում օգ տա գոր ծո ւող բա ռե

7 Бенедикт Андерсон, Введение//Нации и национализм, էջ 15:
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րը հա մար ժէք թարգ մա նու թիւն ներ չու նեն Եվ րո պա յի Խորհր դի պաշ տօ նա կան 
լե զու նե րում՝ անգ լե րե նում կամ ֆրան սե րե նու մե£ Նոյն յանձ նա րա րա կա նի 5րդ 
կե տով ըն դու նո ւեց, որ «Եվ րո պա յի Խորհր դի որոշ ան դամ պե տու թյուն նե րում 
«ազ գ» հաս կա ցու թյունն օգ տա գործ ւում է քա ղա քա ցի ու թիւ նը նշե լու հա մար, 
որն իրա ւա կան կապ (յարաբերու թիւն) է պե տու թե ան եւ ան հա տի մի ջեւ՝ ան կախ 
վեր ջի նիս էթ նոմշա կու թա յին ծագ ման, մինչ դեռ որոշ այլ ան դամ պե տու թիւն
նե րում նոյն տեր մինն օգ տա գործ ւում է որո շա կի լե զո ւով խօ սող, մշա կու թա յին 
եւ պատ մա կան ավան դոյթ նե րով նման, ան ցե ա լի նոյ նու թե ան ըն կա լում նե րով, 
ներ կա յի հետ կա պո ւած նմա նա տիպ ձգտում նե րով եւ ապա գա յի հետ կա պո ւած 
նմա նա տիպ տես լա կան նե րով կեն ցա ղա ւա րող հա մայն քը նշե լու հա մար£ Որոշ 
ան դամ պե տու թիւն նե րում եր կու ըն կա լում ներն էլ օգ տա գործ ւում են մի ա ժա
մա նակ՝ հա մա պա տաս խա նա բար քա ղա քա ցի ու թիւ նը և ազ գա յին (էթ նոմշա
կու թա յին) ծա գու մը նշե լու հա մար£ Այդ նպա տա կով «ազ գ» տեր մի նը եր բէմն 
օգ տա գործ ւում է եր կա կի իմաս տով, իսկ այլ դէպ քե րում օգ տա գործ ւում են եր
կու այլ բա ռեր՝ այդ իմաստ նե րից իւ րա քան չիւ րը ար տա յայ տե լու նպա տա կո վ»: 
16.3. կե տով յանձ նա րա րո ւեց «հա մա պա տաս խան մի ջոց ներ ձեռ նար կել, որ
պես զի երաշ խա ւո րո ւի ան դամ պե տու թիւն նե րի` էթ նի կա կան մաք րու թե ան կամ 
էթ նի կա կան հիմ քի վրայ պե տու թե ան տա րածք եւ կա ռա վար ման հա մա կարգ 
ստեղ ծե լուն ուղ ղո ւած ցան կա ցած փոր ձի մեր ժու մը՝ բա ցա ռու թե ամբ դրա կան 
մի ջոց նե րի, որոնք ուղ ղո ւած են ազ գա յին փոք րա մաս նու թիւն նե րի` կենտ րո նա
կան կամ տե ղա կան մա կար դա կով, իրենց երկ րի կա ռա ւար ման հա մա կար գում 
ար դա րա ցի ներ կա յա ցուց չու թիւն ապա հե լու ն»:

Պարզ է, որ «ազ գա յի ն» կո չո ւող պե տու թիւն նե րում նախ կի նում քա ղա
քա քակր թա կան նո ւա ճում յա մա րո ւող «ազ գ», «ազ գա յի ն» բա ռեզ րերն իրենց 
բո ո ւան դա կու թե ամբ փա կու ղի են մտել, կամ առ նո ւազն դրանք մի ան շա նակ 
հաս կա նա լու ճգնա ժամ կա եւ դրան ցով դժո ւար են կար գա ւոր ւում «ազ գա յին 
պե տու թիւն նե րի» էթ նոմի ջե ան յա րա բե րու թիւն նե րը: Էն թո նի Սմիթն ին քը 
յստակ չի ձե ւա կեր պում իր բարձ րաց րած հար ցի պա տաս խա նը, բայց ել նե լով 
այն փաս տից, որ «ազ գա յին պե տու թիւն նե րը» սո վո րա բար բազ մէթ նիկ են, եւ 
գտնե լով, որ քա ղա քա կան եւ քա ղա քա ցի ա կան յարաբերու թիւն ներն ու հա
սա րա կա գի տա կան միտքն ար դէն վար ժո ւել է գործ ու նէ նալ «ազ գ», «ազ գա
յի ն» հաս կա ցու թիւն նե րի եւ «ազ գա յինպե տա կա նե կո չո ւող կա ռոյց նե րի հետ, 
վար կա ծա յին առա ջարկ է անում ««ազ գ» եզ րոյ թի տակ հաս կա նալ մէկ տա
րած քով կա պո ւած խումբ, ով քէր ու նէն բո լո րի հա մար ընդ հա նուր մշա կոյթ  եւ 
աշ խա տան քի բա ժա նում, ինչ պէս նա եւ իրա ւա կան իրա ւունք նե րի եւ պար տա
կա նու թիւն նե րի ընդ հա նուր կո դեք ս»8: Բայց սա նոյն «իրա ւա հա վա սար քա ղա
քա ցի ներն են», հա սա րա կու թիւն ներն ար դեն վա ղուց հաս կա ցել են, որ «քա
ղա քակր թա կան բարձ րա գոյն ար ժէք» հռչա կո ւա ծը ներ կա յաց նող տէր մին նե րը  

8 Смит Энтони Д., Национализм и историки//«Нации и национализм… [Սմիթ Էնթոնի Դ. 
Նացիոնալիզմը եւ պատմաբանները //Ազգեր եւ ազգայնականութիւն...], էջ 257:
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եր բէմն քո ղա ծած կում են բո լո րո ո ւին այլ յա րա բե րու թիւն ներ, այդ թւում՝ էթ նո
մշա կու թա յին գե րա կա յու թիւն ներ, եւ եթէ մին չեւ այ սօր լաւ չհաս կա ցո ւած «էթ նի
կա կան նա ցի ո նա լիզմ» բա ռը հիմ նա կա նում ներ կա յաց ւում է որ պէս «ազ գա յին 
պե տու թիւն նե րի» էթ նի կա կան փոք րա մաս նու թիւն նե րի «քա ղա քա կան նա ցի ո
նա լիզ մը»՝ այ սինքն «սե փա կան ազ գա յին պե տու թիւն ստեղ ծե լու ցան կու թիւ ն»ը 
(չա սեմ ծրա գիր, ծրա գիր լի նե լու հա մար աւե լի լուրջ կազ մա կեր պո ւա ծու թիւն 
եւ եւ րո պա կան կոն սեն սու սա յին քա ղա քա կան հո ո ւա նա ւո րու թիւն/օժան դա
կու թիւն է պէտք, ինչ պէս խո րո ւաթ նե րի, բոս նի ա ցի նե րի կամ կո սով ցի նե րի 
դէպ քում էր, ընդ որում դա սա կան էթ նի կա կան ինք նու թիւնն այս տեղ առա ջին 
պայ ման չէ, չնա յած յա ճախ յղում է ար ւում հենց ինք նու թե ա նը), ապա դա աւե լի 
յա ճախ եւ րո պա կան «ազ գա յի նը» էթ նի կա կա նի փո խե լու քա ղա քա կա նու թե ան 
հե տե ւանք է՝ ինչ պէս Էրիկ Հոբս բա ումն է գրում՝ «օտա րին իշ խա նու թե ա նը մօտ 
չթող նե լո ւ» պարզ էթ նի կա կան նա ցի ո նա լիս տա կան ցան կու թիւն՝ «պե տա կան 
քա ղա քա կա նու թիւ նը վե րահս կել եւ ար դեն գո յու թիւն ու նե ցող «մե ր» պե տու
թի նը հա կադ րել օտար նե րի ն»9: Այ սինքն՝ եւ րո պա կան հա յե ցա կար գի բազ մէթ
նիկ «ազգմի ա ւո րի» գե րա կայ էթ նոսմի ա ւո րը ամեն կէրպ ջա նում է վե րահս կել 
մի ա ցե ալ «ազգմի ա ւո րի նը» հա մա րո ւող իշ խա նու թիւ նը եւ պա հել կամ վե րա
ծել գե րա կայ էթ նոս մի ա ւո րի իշ խա նու թե ան, այլ կերպ ասած  «ազգմի ա ւո րի» 
փաս տա ցի մէկ էթ նի կա կան բա ղադ րի չը քո ղար կո ւած ու զուր պաց նում է իշ խա
նու թիւ նը՝ այս տե ղից բխող բո լոր հե տե ւանք նե րով՝ ու զուր պաց նում է «ազ գա յին 
ինք նու թիւ նը», «ազ գա յին տնտե սու թիւ նը», «ազ գա յին մշա կոյ թը» եւլն.: Դժո ւար 
է որո շել, թէ այս կար գի նա ցի ո նա լիզմն ինչ պէտք է անո ւա նել՝ «էթ նի կա կա՞ն», 
թէ՞ «ազ գա յի ն»: Մի կո ղից այն էթ նի կա կան է, քա նի որ սպա սար կում է «ազգ
մի ա ւո րի» գե րա կայ էթ նո սի էթ նի կա կան շա հե րը, մյոս կող մից կա րող է նա եւ 
«ազ գա յի ն» կո չո ւել, քա նի որ ար տած ւում է իրա ւա կան «ազգմի ա ւո րի ց» եւ տա
րած ւում է ողջ «ազգմի ա ւո րի» վրա:

Թւում է՝ «կոնկ րետ պե տու թե ան իրա ւա հա ւա սար քա ղա քա ցի նե ր» 
իմաս տով շրջա նա ռու թե ան մէջ մտած «ազգմի ա ւո ր» հաս կա ցու թիւ նը 1920րդ 
դա րե րում իս կա պէս իրա ւա հա վա սա րու թե ան  նպա տակ ու նէր եւ լուրջ դե րա
կա տա րում ու նե ցաւ պե տու թե ան ներ սում մարդ կանց հա մախմ բե րի յարաբերու
թիւն նե րը հա մա ձայ նեց նե լու ու կա յու նաց նե լու գոր ծում, հա մա րո ւեց եւ հան դի
սա ցաւ «քա ղա քակր թա կան վեր ջին նո ւա ճու մ», բայց ըն դեր քում հա սու նա ցավ 
մէկ՝ մէ ծա մաս նու թիւն կազ մող էթ նոսմի ա ւո րի գե րա կա յու թիւն, եւ 20րդ վեր
ջե րից ծնեց նոր խնդիր ներ: «Նո ր», որոնք իրա կա նում ըն կած էին «ազ գե րի» 
ձե ւա ւոր ման ըն դեր քում եւ որոնք վեր լու ծա բան Մի լոս լավ Խրո խը հա մա րում 
է որ պէս ազ գե րի ձե ւա ւոր ման բա ցար ձակ անհ րա ժեշտ նա խա պայ ման ներ. 
«(1) հա մա տեղ ան ցե ա լի «յի շո ղու թիւ ն», որը ըն կա ւում է որ պէս խմբի «ճա կա
տա գի ր» կամ գո նէ դրա ան կիւ նա քա րա յին դրո ւագ նե րը, (2) լե զո ւա կան կամ 
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մշա կու թա յին կա պե րի <այն պի սի> գոր ծու նեա խտու թիւն, որոնք սո ցի ա լա կան 
հա ղոր դակ ցու թե ան աւե լի բարձր մա կար դակ են ապա հո վում <խմբի շրջա նա
կում>, քան շրջա նա կից դուրս, (3) քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու թե ան խմբի 
բո լոր ան դամ նե րի հա մար հա ւա սա րու թե ան հա յե ցա կար գ»10: Եվ րո պա կան 
«ազ գա յին պե տու թիւն նե րի» մեծ մասն այս նա խա պայ ման նե րը չեն ու նե ցել, 
չնա յած մեծ ջան քե րի գնով որոշ նե րը ձեռք են բե րո ւել, մաս նա ւո րա պէս «լե զո
ւա կան կամ մշա կու թա յին կա պե րի <այն պի սի> գոր ծու նեա խտու թիւն, որոնք 
սո ցի ա լա կան հա ղոր դակ ցու թե ան աւե լի բարձր մա կար դակ են ապա հո վում 
<խմբի շրջա նա կում>, քան շրջա նա կից դուր ս»: Չնա յած Մի լոս լաւ Խրո խը սա 
հա մա րում է «ազգմի ա ւո րի» ձե ւա վոր ման նա խա պայ ման, սա կայն աւե լի տրա
մա բա նա կան է խօ սել ար դիւն քի մա սին: Փոր ձը ցոյց է տա լիս, որ եւ րո պա կան 
հա յե ցա կար գի ազգմի ա ւորն այս պէս ոչ թէ «սկսել է» ձե ւա ւո րո ւել, այլ փոր ձում 
է այս պէս «աւար տե լ»: Ստաց ւում է, որ «ազգպե տու թե ա ն» ստեղծ ման նա խա
պայ ման ներն աւե լի շուտ «ազ գա յին պե տու թե ա ն» հե տե ւանք են: Մյոս կող մից 
սրանք  «ազ գ», «ազ գա յի ն» բա ռե րը մօ տեց նում են էթ նի կա կա նին, եւ ստաց ւում 
է, որ էթ նի կա կան բա ղադ րիչ նե րից ձե ւա վո րո ւած ազ գա յին կո չո ւող պե տու թիւն
նե րի «ազգմի ա ւոր նե րը» իրա կան իրա ւա հա ւա սա րու թե ան հաս նե լու հա մար 
գե րա կայ էթ նիկ մի ա ւո րի «հա գուս տո վ»՝ լեզ ւով, մշա կու թա յին ընդ հան րու թե
ամբ, պատ մա կան ան ցե ա լի յի շո ղու թե ամբ պէտք է վե րա ճեն նոր էթ նի կա կան 
մի ա ւո րի: Մեծ հա շո ւով սա ոչ թէ իշ խա նու թե ան եւ հա սա րա կու թե ան բա նա ւոր 
հա մա ձայ նա գիր է, այլ ոչ բռնի ձուլ ման գոր ծըն թաց, ին չը պար բե րա բար առա
ջաց նում է «ազգմի ա ւո րի» բա ղադ րիչ էթ նիկ մի ա ւոր նե րի դժգո հու թիւ նը եւ ըմ
բոս տու թիւ նը: 

Մար դա բան նե րի մեծ մա սի հա մար անո ւի ճար կե լի է էթ նիկ մի ա ւոր նե
րի «մեն ք»ի ինք նու թիւ նում «պատ մա կան ան ցե ա լի ընդ հան րու թե ա ն» ըն կալ
ման դե րի կա րե ւո րու թիւ նը, բայց կոնստ րուկ տի վիստ նե րին էլ այն պա կաս չի 
հե տաքրք րում: Կամ որ պէս ինք նու թե ան իրո ղու թիւն, կամ որ պէս ինք նու թե
ան կա ռուց ման քա ղա քա կա նու թիւն: Է. Հոբս բա ու մը գրում է. «Ազ գերն առանց 
ան ցե ա լի – դա տեր մին նե րի  որո շա կի հա կա սու թիւն է: Ան ցե ա լը հենց այն է, 
ինչ ստեղ ծում է ազ գին. հենց ազ գի ան ցե ալն է նրան ար դա րաց նում ու րիշ նե
րի աչ քին, իսկ պատ մա բան ներն այն մար դիկ են, ով քեր «ար տադ րում են» այդ 
ան ցե ա լը»11: Հոբս բա ու մը գրում է «ազգմի ա ւոր նե րի» մա սին: Պարզ է, որ այս 
յե ղի նա կը գրում է ոչ թէ «ան ցե ա լի ընդ հան րու թե ան փաս տա ցի գո յու թե ա ն», 
այլ «ան ցե ալն ըստ քա ղա քա կան անհ րա ժեշ տու թե ան ներ կա յաց նե լո ւե հայտ
նի երե ւոյ թի մա սին, որը քա ղա քա կա նու թիւ նը «հանձ նա րա րու մ» է պատ մա
բան նե րին կամ պատ մա բան ներն են իրենք իրենց «հանձ նա րա րու մ», աւե լաց
նե լով «Ցա վոք, նա ցի ո նա լիստ նե րի ցան կա լի պատ մու թիւ նը տար բեր է <այն> 
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պատ մու թիւ նից, որը պի տի ներ կա յաց նեն ակա դե մի ա կան ար հես տա ւարժ 
մաս նա գետ նե րը, թող որ գա ղա փա րա կան հա մոզ մունք նե րո վ»: Եւ հենց ին քը՝ 
«ար հե տա ւարժ ակա դե մի ա կան պատ մա բա ն» Էրիկ Հոբս բա ու մը, իր ասե լիքն 
օրի նա կով ցոյց տա լու նպա տա կով տեղն ու տե ղը «ար տադ րում է» «ակա դե
մի ա կան պատ մու թե ա ն» մի դրո ւագ. «Ին չի՞ հի ման վրայ են հա յերն ու ադր բե
ջան ցի ներն իրենց իրա ւունք նե րը հայ տա րա րում Լեռ նա յին Ղա րա բա ղի նկատ
մամբ, որը, հի շեց նեմ, գտնւում է Ադր բե ջա նում, բայց մեծ մա սամբ բնա կե ցո ւած 
է հա յե րով: Կով կա սե ան աղո ւան նե րի հար ցի հի ման վրայ, <մի> ժո ղո ուր դի, 
որն այ լեւս գո յու թիւն չու նի եւ որը մի ջին դա րե րում ապ րել է այս վի ճե լի տա
րած քում, բայց հաս կա նա լի չէ, «այդ ժո ղո վուրդն ար դյո՞ք նման է եղել այ սօր 
այն տեղ ապ րող հա յե րին: Այդ խնդիրն ըստ էու թե ան կա պո ւած է պատ մա կան 
հե տա զօ տու թիւն նե րի հետ, իսկ ներ կա դէպ քում՝ անո ւեր ջա նա լի աճ պա րա րա
կան պատ մա կան բա նա ւե ճե րի հետ: (Օրի նա կը վեր ցո ւած է Պէն սիլ ւա նի ա յի 
հա մալ սա րա նից՝ Նօ րա Դա դո ւի կից)»12:

Էրիկ Հոբս բա ու մի այս փոք րիկ «պատ մա կան ար տադ րան քը» չի մա ցու
թե ան կամ ակա դե մի ա կան ան բա րեխղ ճու թե ան դա սա կան օրի նակ է: Նա յենք 
կետ առ կետ. 

1. Հոբս բա ումն ասում է, որ հա յերն ու ադր բե ջան ցի ներն իրենց իրա
ւունք նե րը Լեռ նա յին Ղա րա բա ղի նկատ մամբ հայ տա րա րում են Կով
կա սե ան աղո ւան նե րի հար ցի հի ման վրայ: Իրա կա նում Լեռ նա յին 
Ղա րա բա ղի հա յե րը բարձ րաց րել են ազ գա յին ինք նո րոշ ման 
իրա ւուն քի հարց, Ադր բե ջա նը՝ տա րած քա յին ամ բող ջա կա նու թե
ան իրա ւուն քի հարց: «Կով կա սե ան աղո ւան նե րի» հարցն, իհար կե, 
հայ եւ ադր բե ջան ցի պատ մա բան նե րի բա նա ւե ճում առ կայ է, բայց 
այն Լեռ նա յին Ղա րա բա ղի նկատ մամբ իրա ւուն քի հայ տա րար ման 
հար ցը չէ: 

2. Հոբս բա ումն ասում է,  թէ Կով կա սե ան աղո ւան նե րը  մի ժո ղո վուրդ 
են, որն այ լեւս գո յու թիւն չու նի: Այս տեղ մի ան գա մից եր կու սխալ 
կամ չի մա ցու թիւն կայ:  Առա ջին սխա լը կամ չի մա ցու թիւնն այն է, որ 
պատ մա կան բո լոր աղ բյոր նե րով՝ հայ կա կան, յու նահռո մե ա կան 
եւլն «աղո ւան նե ր» ժո ղո վուրդ եր բէք գո յու թիւն չի ու նե ցել, «աղո
ւան նե ր» անու նով հայտ նի են եղել Կո վկա սե ան Աղո ւան քում ապ
րող եր կու տաս նե ա կից աւե լի էթ նոլե զո ւա կան մի ա ւոր ներ: Երկ
րորդ սխալն այն է, որ ըստ յե ղի նա կի նրանք այ լեւս գո յու թիւն 
չու նեն, մինչ դէռ նրանց մնա ցորդ նե րը մին չեւ այ սօր գո յու թիւն ու
նեն իրենց լե զու նե րով, իրենց պատ մա կան ան ցե ա լի մա սին յի շո
ղու թիւն նե րով, իրենց ինք նու թիւն նե րով՝ լեզ գի ներ, ռու տուլ ներ, 
աղուլ ներ, ցա խուր ներ, բու դուղ ներ, հա փութ լի ներ, կրիզ ներ, 
ու դի ներ եւլն.: Միջ նա դա րի յե ղի նակ նե րը նրանց բո լո րին հա ւա քա

12 Хобсбаум Эрик Дж. , էջ 332.
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կան «աղո ւան նե ր» անու նով հի շա տա կել են Աղո ւան քում ապ րե լու 
պատ ճա ռով: Մօ տա ւո րա պէս այն պէս, ինչ պէս Չի նաս տա նում ապ րող 
բո լոր էթ նոլե զո ւա կան մի ա ւոր նե րին հա ւա քա կան անո ւա նում են չի
նա ցի ներ/չի նաս տան ցի ներ (Chinese), եւ նոյ նիսկ աշ խար հում քա նա
կա պէս ամե նա մէծ՝ 1.220.844.520 թիվ կազ մող հա նե րի (ինք նա նունը՝ 
Hàn Zú, hànzú,  hànrén) անու նը քչե րին է  հայտ նի, չխօ սե լով ար դէն 
ինք նա նուն նե րով pε.tsi (1.933.510 մարդ), Haqniq (1.660.932 մարդ), 
hlai (1.463.064 մարդ), Gaeml [kɁm] (2.879.974 մարդ), Buxqyaix [pɐu 
Ɂjai] (2.870.034 մարդ), նոյ նիսկ շուրջ 17 մլն թիւ կազ մող Bouxcuengh 
եւ բազ մա թիւ այլ՝ 50ից աւե լի էթ նիկ մի ա ւոր նե րի մա սին: Կամ փոք
րիկ Դաղս տա նում ապ րող շուրջ երեք տաս նե ակ էթ նոլե զո ւա կան 
մի ա ւոր նե րին անո ւա նում են «դաղս տան ցի նե ր», իսկ «աւա ր», «լա ք», 
«դար գի», «թա բա սա րա ն», «ռու տու լ» եւ այլ անուն նե րով էթ նիկ մի ա
ւոր նե րի անուն նե րը, նոյ նիսկ Կով կա սում հայտ նի են ոչ բո լո րին, իսկ 
նրանց ինք նա նուն նե րը հայտ նի են հա մա րեա մի այն նեղ մաս նա գետ
նե րին: 

3. Հոբս բա ումն ասում է,  թէ Կով կա սե ան աղո ւան նե րը մի ջին դա րե րում 
ապ րել են Լեռ նա յին Ղա րա բա ղի տա րած քում: Դժո ւար է ասել, թէ 
ար հես տա ւարժ պատ մա բան Հոբս բա ումն ինչ է հաս կա նում «մի ջին 
դա րե ր» ասե լով, ար դյո՞ք նա եւ մ. թ. 1ին, 45րդ դա րե րը, երբ Լեռ
նա յին Ղա րա բաղ անու նը ոչ մե կին հայտ նի չէր, այդ անունն առ
հա սա րակ գո յու թիւն չու ներ, իսկ հենց այս դա րե րում Կով կա սե ան 
աղո ւան նե րին ներ կա յաց նող ժո ղո վուրդ ներն ապ րում էին Հա րա
ւա յին Կով կա սի հյու սիսարե ւել քում, որին ներ կա յումս Լեռ նա յին 
Ղա րա բաղ կո չո ւող տա րած քը  մաս չէր կազ մում, ողջ միջ նա դա
րում շա րու նա կել են ապ րել նոյն տա րածք նե րում եւ հենց հի մայ էլ 
աղո ւա նա կան  բո լոր պահ պա նո ւած ժո ղո ւուրդ ներն ապ րում են 
նոյն տա րած քում՝ ներ կա յիս Դաղս տա նի հա րա ւում եւ Ադր բե ջա
նի հիւ սի սում: Լեռ նա յին Ղա րա բա ղի հայ բնակ չու թիւ նը եր բեք չի յա
ւակ նել Կով կա սե ան աղո ւան նե րի ժա ռան գը լի նել: 

4. Հոբս բա ումն իրա ւա ցի ո րեն պնդում է, որ պատ մու թե ան հար ցե րով 
պի տի զբա ղո ւեն ակա դե մի ա կան ար հե տա ւարժ մաս նա գետպատ
մա բան նե րը, բայց ին քը, ակա դե մի ա կան ար հես տա ւարժ պատ մա
բան լի նե լով, իր օգ տա գոր ծած տե ղե կու թիւն նե րը վերց րել է Պէն
սի լո ւա նի ա յի հա մալ սա րա նի աշ խա տա կից Նօ րա Դա դո ւի կից, ով 
պատ մա բան չէ, մաս նա ւո րա պէս ծա նոթ չէ Կով կա սե ան Աղո ւան քի 
պատ մու թե ա նը, եւ այդ չստու գո ւած, կամ առ նո ւազն իր կող մից 
չհաս կա ցո ւած «տե ղե կու թիւն նե րը» փաս տա ցի ներդ նում է որ պէս 
«պատ մա կան ար տադ րան ք»:

Ի՞նչի մա սին է գի տա ցո ւած կամ չի մա նա լու պատ ճա ռով լռում Հոբս բա
ու մը, ին չը տո ւե ալ դէպ քում նոյն պէս կա րող ենք առ նո ւազն «պատ մա բա նի ան
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բա րեխղ ճու թիւ ն» հա մա րել: Լռում է առա ջին հեր թին՝ Լեռ նա յին Ղա րա բա ղի 
հայ բնակ չու թե ան կող մից բարձ րա ցո ւած հար ցե րի հար ցի մա սին՝ Ադր բե ջա
նում ըն թա ցել եւ ըն թա նում է ազ գա յին փոք րա մաս նու թիւն նե րի հա մա տա րած 
ձու լում եւ էթ նի կա կան ինք նու թե ան ճնշում, այդ թւում՝ Կով կա սե ան աղո ւան նե
րի մնա ցորդ նե րի նկատ մամբ13:  Ադր բե ջա նը չի մի ա նում նա եւ «Տե ղաբ նիկ կամ 
փոք րա մաս նու թիւն նե րի լե զու նե րի Եւ րո պա կան Հրո ո ւար տա կի ն»՝ խու սա փե
լով իր երկ րում առ կայ տե ղաբ նիկ լե զու նե րի իրա ւի ճա կի վե րա բե րե ալ եւ րո պա
կան փոր ձաքն նու թիւ նից:

Չա սեմ, որ սա քա ղա քա կան նպա տակ նե րով ան ցե ա լը կեղ ծե լու սո վո
րա կան, տա րա ծո ւած երե ւոյթ է, եւ ամե նից աւե լի յա ճախ այս կար գի «ար տադ
րանք ն» է ընկ նում կոնստ րուկ տի ւիստ նե րի տե սու թիւն նե րի հիմ քում: Հա մա
րենք, որ սա չի մա ցու թե ան կամ պատ մա բա նի ան բա րեխղ ճու թե ան հե տե ւանք 
է: Բայց յե ղի նա կի հար ցադ րու մը հաս կա նա լի է՝  նո րաս տեղծ «ազգ մի ա ւոր
նե րը» իրենց գո յու թիւն ներն «ար դա րաց նե լո ւ» հա մար «հա մա տեղ ան ցե ա լի 
պատ մու թիւն են ստեղ ծու մ», բնա կա նա բար՝ «ազ գ»ի գե րա կայ էթ նիկ մի ա ւո րի 
տե սան կիւ նից, այ սինքն՝ ներ կա յա ցո ւող «ան ցե ա լի պատ մու թիւ նը» «ազ գա յին 
պե տու թե ա ն» քա ղա քա կան գոր ծիք է: Ին չը չի մեր ժում էթ նի կա կան «մեն ք»ի 
ինք նու թիւ նում «պատ մա կան ան ցե ա լի ընդ հան րու թե ա ն» գի տակ ցու թե ան առ
կա յու թիւ նը, որը իր հեր թին կա րող է  քա ղա քա կան գոր ծիք դառ նալ «ազ գ»ի 
մաս կազ մող էթ նի կա կան մի ա ւո րի հա մար: Բայց դրանք ան հա մա չափ ու ժի 
գոր ծիք ներ են: Այլ խնդիր է, որ հենց որ «ան ցե ա լի դրո ւա գը» սկսում է «մաս
նակ ցե լ» քա ղա քա կան բա նա ւե ճում, կոնստ րուկ տի ւիստ նե րի հա մար այն «դառ
նում է» յօ րի նո ւածք: Մինչ դեռ քա ղա քա կան կոնֆ լիկ տում յարաբերու թիւն նե րը 
հաս կա նա լու «ան ցե ա լի դրո ւա գը» եր բեմն չա փա զանց կա րե ւոր խնդիր է: Հա
յե րը ցե ղաս պա նու թե ան են են թար կո ւել Օս մա նե ան կայս րու թե ան կող մից եւ 
«թուրք էթ նո ս» կա ռու ցե լու շրջա նում, եւ այս իրո ղու թիւ նը դերա կա տար է եղել 
եւ շա րու նա կում է դերա կա տար մնալ ոչ մի այն թուրք էթ նո սի ինք նու թե ան կա
ռուց ման խնդրում (թուր քա կան էթ նի կա կան «Ես»ի կա ռու ցու մը զգա լի ծա ւա լի 
ատե լու թիւն ու նի կոնկ րետ էթ նի կա կան զո հի նկատ մամբ, Հա յոց ցե ղաս պա նու
թե ան փաս տը եւ «յի շո ղու թիւ նը»  դերա կա տար է թուրքքրդա կան յարաբերու
թիւն նե րում եւլն.), ոչ մի այն թուրքհայ կա կան քա ղա քա կան յարաբերու թիւն ներ 
կա ռու ցե լու խնդրում, այ լեւ ներ կա յիս Թուր քի ա յի Հան րա պե տու թե ան նկատ
մամբ աշ խար հի բազ մա թիւ երկր նե րի քա ղա քա կա նու թիւ նում: Ամե ւե ին չյօ րի
նո ւած պատ մա կան դրո ւա գը օգ տա գոր ծում է ով ինչ պէս կա րող է: Մյոս կող
մից բարդ է հաս կա նալ, թէ կոնկ րետ դրո ւա գը ե՞րբ է դառ նում «ան ցե ալ», կամ՝ 
«պատ մա կան դրո ւա գ», այն պի սի երե ւոյթ, որ այ լեւս դեր չի խա ղում քա ղա քա

13 Խառատեան Հ. «Ադրբեջանցիները», «կովկասալեզուները» և «իրանալեզուները». Ինք
նութեան զարգացումներն Ադրբեջանում, «Հանդես Ամսօրեայ»//ՎիեննաԵրեւան, Մխի
թարեան հրատարակչատուն, 2012, էջ 271335; Харатян Грануш, Официальные этно
демографические показатели в Азербайджане в контексте поиска и кризиса идентичности 
азербайджанцев. – М.: издательство «Центриздат», 2015. – 136 с.
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կան ծրագ րե րում եւ հա սա րա կա կան յարաբերու թիւն նե րում,  դա ժա մա նա՞կի, 
կրթու թեա՞ն, սո ցի ա լա կան գի տե լի՞քի, քա ղա քա կան շա հագրգ ռո ւա ծու թեա՞ն 
հարց է, կող մե րի հա մա ձայ նու թեա՞ն, թէ՞ ինք նա կար գա ւո րո ւող երե ւոյթ: Մի բան 
ստոյգ է՝ ԽՍՀՄ առա ջին հի սուն տա րի նե րին հա յե րին եւ Հա յաս տա նի հան րա
պե տու թե ա նը իս պառ ար գե լո ւած էր «յի շե լ» Հա յոց Ցե ղաս պա նու թե ան մա սին,  
բայց այն գտնում էր  «յի շո ւե լո ւ» ձե ւեր՝ թէ որ պէս ըն տա նե կան յի շո ղու թե ան ժա
ռան գորդ ման կա րե ւոր նյոթ, թէ տրա մա ւա տիկ սո ցի ա լա կան յի շո ղու թիւն, թէ 
որ պէս քա ղա քա կան քո ղար կո ւած ընդ դի մու թիւն եւլն., բայց միշտ որ պէս ըն թա
ցիկ կե ան քի կա րե ւո րու թիւն՝ «դի մադ րե լով» իրեն ան կա րե ւոր ան ցե ալ դարձ նե
լու խորհր դա յին քա ղա քա կա նու թե ա նը14: 

Միւս կող մից ար դէն եր կու դար է՝ հրա պա րա կի վրայ են «ազ գա յին պե
տու թիւ ն» եւ «ազ գ» ձե ւա կեր պում նե րը, դրանք ճա նա չո ւել են որ պէս բարձ րա
գոյն «քա ղա քակր թա կան ար ժէ ք», դրանց վրայ է կա ռու ցո ւած Մի ա ցե ալ Ազ գե րի 
Կազ մա կեր պու թիւ նը, դրանք  ներ պե տա կան և միջ պե տա կան յարաբերու թին
նե րում խա ղում են քա ղա քա կան դեր.     

Բայց փաս տա ցի «ազ գ», «ազ գա յի ն» տեր մին նե րի բո վան դա կու թիւնն 
ու դրանց «յարաբերու թյու նը» էթ նոս նե րի հետ, «ազ գա յին պե տու թիւ ն» հաս
կա ցու թիւ նը դե ռեւս բա նա ւե ճի նյոթ են եւ խնդիր կա հաս կա նա լու «ազ գա յի ն» 
եւ «էթ նի կա կա ն» նա ցի ո նա լիզմ նե րը, դրանց ընդ հան րու թիւն ներն ու տար բե
րու թիւն նե րը, հատ կա պէս, որ «ազ գա յին նա ցի ո նա լիզմ ն» աւե լի քո ղար կո ւած 
երև ե ւոյթ է, քան էթ նի կա կա նը: «Ազ գա յին նա ցի ո նա լիզ մը» ազ գա յին պե տու
թիւն նե րը գլխա ւո րող գե րա կայ էթ նո սի նա ցի ո նա լիզմ է, որ պէս այդ պի սին այն 
էթ նի կա կան բնոյթ ու նի, բայց մի ա ժա մա նակ այն սնւում է իշ խա նու թե ան հնա
րա ւո րու թիւն նե րից, դրա ռե սուրս նե րը շատ են, դա քա ղա քա կան ծրա գիր կամ 

14 ԽառատյանԱռաքելյան Հ. «Ու՞մ ներես, ի՞նչը ներես» ( նոյնը անգլերեն՝ «Who to Forgive? 
What to Forgive?», թուրքերէն «Kimi affetmek? Neyi affetmek?»// Խոսելով միմյանց հետ. 
անձնական հիշողություններ անցյալի մասին Հայաստանում և Թուրքիայում (Speaking to 
One Another: Personal Memories of the Past in Armenia and Turkey; «Birbirimizle Konusmak: 
Turkiye ve Ermenistan’da Kisesel Bellek Anlantilari»), Բոնն, Bonn, dvv internatioanal հրա
տարակչութիւն, 2010 (հայերէն՝ էջ 13102,  անգլերէն՝ էջ 77–176, թուրքերէն՝ էջ  75–168);  
Kha ratyanAraqelyan H. On some Features of ArmenianTurkish Joint Memories of the Past[Հայ
թուրքական համատեղ անցյալի հիշողությունների որոշ առանձնահատկությունների մա
սին]//Prospects for Reconciliation: Theory and Practice,  Bonn,  2011, էջ 126–139;  Խառատյան 
Հ. «Նացիոնալիզմի» դիսկուրսը և Ցեղասպանության հիշողության թիրախա վորումը քա
ղաքական բռնություններում//«Ստալինյան բռնաճնշումները Հայաստանում. պատմու
թյուն, հիշողություն, առօրյա», Երեվան, «Գիտություն», 2015, ISBN 9785808011854, էջ 
27–153; Հրանուշ Խառատյան, Արևմտյան Հայաստանի հիշողությունը՝ որպես հայկական 
քաղաքական այլախոհության մեկնաբանություն ԽՍՀՄ քաղաքական բռնաճնշումներում//
Հայոց  ցեղասպանություն100. Ճանաչումից՝  հատուցում. Զեկուցումների դրույթներ, ՀՀ 
ԳԱԱ «Գիտություն» հրատարակչություն, Երևան, 2015, ISBN 9785808011670,  էջ 190
194; Харатян Г. С. Политика покорения памяти, или «приказано забыть»: превращение па
мяти в социальную и семейную «тайну» и оружие против носителей памяти (на примере 
Ге ноцида армян // Устная история в современной исследовательской практике на постсо
вет ском пространстве: сборник научных статей / отв. ред. Т. К. Щеглова. Барнаул: Азбука, 
2018. Էջ  122–148:
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ծրագ րի մաս է եւ «իրաց ւում է» քա ղա քա կան եւ վար չա կան որո շում նե րով՝ բո
լոր հար կա տու նե րից հա ւա քո ւած պե տու թիւն նե րի ընդ հա նուր բիւ ջե նե րի հաշ
ւին, որ պէս ընդ հա նուր ազ գա յին պե տու թե ան հա սա րա կու թե ան ընդ հա նուր 
հա մա ձայ նա թե ան դրսե ւո րում: Ընդ որում դա թէ իրա ւունք է, թէ պար տա կա նու
թիւն: Պե տու թե ան բո լոր քա ղա քա ցի նե րը պար տա ւոր են սո ո ւո րել պե տու թե ան 
պաշ տօ նա կան լե զուն, իսկ դա, չնա յած «ազ գա յի ն» է կոչ ւում, էթ նի կա կան լե զու 
է: Այն դէպ քում, երբ ազ գա յին պե տու թիւն նե րում փոք րա մաս նու թիւն կազ մող 
էթ նոս նե րի էթ նի կա կան ինք նու թիւն նե րի պաշտ պա նու թե ան ջան քե րը յա ճախ 
որակ ւում են որ պէս էթ նի կա կան նա ցի ո նա լիզմ, եւ նրանց փոք րա մաս նա կան 
էթ նի կա կան իրա ւունք նե րի իրա ցում նե րը յա ճախ մնում են իրենց ներ քին ռե
սուրս նե րի ու սե րին: Օրի նակ, եթէ նրանք իրենց լե զու նե րով կրթու թե ան իրա
ւունք են ստա նում, ապա դա պի տի իրաց նեն իրենց նյո թա կան մի ջոց նե րով: Ի 
թիւս այ լոց նա եւ այն պատ ճա ռով, որ ազ գա յին պե տու թիւն նե րը էթ նի կա կան 
փոք րա մաս նու թիւն նե րի կո լեկ տիվ իրա ւունք ներ չեն ճա նա չում: 

«Ազ գա յին պե տու թիւն նե րի» քա ղա քա կա նու թե ան հե տե ւանք է, որ այ
սօր, «էթ նի կա կան պատ կա նե լու թե ա ն» եւ «ազ գա յին պատ կա նե լու թե ա ն» մա
սին բազ մա թիվ գի տա կան եւ իրա ւա կան վեր լու ծու թիւն նե րից յե տոյ, եւ րո պա
կան քա ղա քա կան հիմ նա կան կոն սեն սու սա յին հա մա ձայ նու թիւնն այն է, որ 
էթ նի կա կան ինք նու թիւնն ան հա տա կան ըն կա լում է՝ իւ րա քան չիւր մարդ ինքն 
է որո շում իր էթ նի կա կան պատ կա նե լու թիւ նը, եւ այդ որոշ ման հա մար նրա նից 
ապա ցոյց ներ չպի տի պա հան ջո ւեն: էթ նի կա կան ինք նու թե ան որո շու մը կամ ըն
կա լու մը կա րող է կապ չու նե նալ նախ նի նե րի, այդ թւում ծնող նե րի էթ նի կա կան 
«պատ կա նե լու թե ա ն» կամ ինք նըն կալ ման, հայ րե նի քի, ծնո ւած վայ րի եւ մշա
կոյ թի հետ, կապ չու նե նալ պաշ տօ նա կան քա ղա քա ցի ու թե ան հետ: Դա հստակ 
ար տա հայ տո ւած է 1995 թ. Եւ րո պա յի Խորհր դի կող մից ըն դու նո ւած եւ 1998 թ. 
ու ժի մէջ մտած Ազ գա յին Փոք րա մաս նու թիւն նե րի Իրա վունք նե րի Պաշտ պա
նու թե ան Շրջա նա կա յին Հա մա ձայ նագ րում: Այս շա հե կան մօ տե ցու մը, սա կայն, 
նոր խու թեր ու նի: Շրջա նա կա յին Հա մա ձայ նա գի րը պաշտ պա նում է փոք րա
մաս նու թյա նը պատ կա նող ան հա տի, ան ձի իրա ւուն քը, այն պե տու թիւն նե րին 
չի պար տա ւո րեց նում ազ գա յին փոք րա մաս նու թե ան` որ պէս խմբի, խմբա յին 
իրա ւուն քի կի րա ռում15: Սոյն Հա մա ձայ նա գի րը չի խու սա փել «ազ գա յին փոք
րա մաս նու թիւ ն» տեր մի նը բնու թագ րե լուց, բայց չա փո րո շիչ նե րի շուրջ հա մա
ձայ նու թիւն ձեռք չի բե րո ւել16: Ան հա տի հա յե ցո ղու թե անն է թող նո ւել նա եւ Հա
մա ձայ նագ րով փոք րա մաս նու թիւն նե րի հա մար սահ մա նո ւած իրա ւունք նե րից 
օգ տո ւե լու հար ցը17: Դա իրա ւունք է, ոչ թէ պար տա կա նու թիւն: 

15 Ազգային Փոքրամասնութիւնների Իրաւունքների Պաշտպանութեան Շրջանակային Հա
մա ձայնագիր, Յօդուած 13:

16 Heintze H. ‘Article 1’ in  H. Heintze ‘Article 1’inWeller, M. (ed.) The Rights of Minorities in Europe: 
A Commentary on the European Framework Convention for the Protection of National Minori
ties. Oxford and New York: Oxford University Press, 2006., էջ 7980:

17 Ազգային Փոքրամասնութիւնների Իրաւունքների Պաշտպանութեան Շրջանակային Հա
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Էթ նի կա կան ինք նու թիւ նը ան հա տա կա նաց նե լով ՝ քա ղա քա կա նու թիւ նը 
փոր ձում է ինքն իրեն ազա տել էթ նի կա կան մի ա ւոր նե րի կո լեկ տիվ իրա ւուն
քի բարձ րա ձայ նու մից: Բայց ան կախ այս հա մա ձայ նու թիւ նից, «էթ նի կա կան 
ինք նա նոյ նա կա նա ցու մը»՝ ինք նու թիւ նը ու ղիղ կապ ու նի թւար կո ւած նե րի հետ՝ 
բա ցի քա ղա քա ցի ու թիւ նից: Մի այն թէ ազ գա յին պե տու թիւն նե րում էթ նի կա
կան պատ կա նե լի ու թիւ նը իրա ւա կան կար գա ւի ճակ չէ, եւ դրա նից քա ղա քա կան 
եւ քա ղա քա ցի ա կան մաս նա ւոր իրա ւունք ներ չեն բխում: Այլ խնդիր է «ազ գա
յին պատ կա նե լու թիւ նը»՝ քա ղա քա ցի ու թիւ նը, այն իրա ւա կան եւ ապա ցու ցե լի 
կար գա ւի ճակ է: Մի այն տւե ալ երկ րի քա ղա քա ցի ներն են տո ւե ալ «ազ գա յին 
պե տու թե ա ն»՝ «ազգ մի ա ւո րի» ներ կա յա ցու ցիչ ներ: «Ֆրան սի ա կան ազ գի ն» 
պատ կա նող «ֆրան սի ա ցի ն» Ֆրան սի ա յի քա ղա քա ցին է, եւ եր բևէ Ֆրան սի ա յի 
քա ղա քա ցի եղած ան ձի «ֆրան սի ա ցի» կո չո ւե լու իրա ւուն քը եր բէք չի դա դա
րում՝ ան կախ այն հան գա ման քից՝ նա շա րու նա կում է ապ րել Ֆրան սի ա յում, թէ՞ 
տե ղա փո խո ւել եւ նոյ նիսկ այլ երկ րի քա ղա ցի ու թիւն է ըն դու նել: Նա մնում է 
«ֆրան սի ա ցի»: Սա կայն Ֆրան սի ա յի օրի նա կը բա ցա ռիկ է: Որ քան ինձ է հայտ
նի՝ որևէ այլ «ազ գա յին պե տու թիւ ն» «քա ղա ցի ու թե ան ն» այս ար տօ նու թիւ նը 
չի տա լիս: Եր բէմն, ընդ հա կա ռակն, ար տօ նու թիւն տրւում է դժո ւար չա փե լի եւ 
իրա ւա կան կար գա ւի ճակ չու նե ցող էթ նի կա կան ազ գակ ցու թե ա նը՝ օրենք ներ են 
ստեղծ ւում տո ւե ալ երկ րի քա ղա քա ցի ու թիւ նը գե րա կայ էթ նո սին ազ գա կից ան
հատ նե րի հա մար հեշ տաց նե լու ուղ ղու թե ամբ: Այդ պէս է, օրի նակ, Գեր մա նի ա
յում, Ռու սաս տա նում, Իս րա յե լում, այդ պէս է նա եւ Հա յաս տա նում: Էթ նի կա կան 
գեր մա նա ցին, ռու սը, հրե ան, հա յը այլ էթ նի կա կան ծա գու մով ար տա սա հան ցի
նե րի հա մե մատ աւե լի հեշտ կա րող են դառ նալ Գեր մա նի ա յի, Ռու սաս տա նի, 
Իս րա յէ լի, Հա յաս տա նի քա ղա քա ցի: Բայց դրա հա մար նա պետք է ապա ցոյց
ներ ներ կա յաց նի իր էթ նի կա կան պատ կա նե լու թե ան` «էթ նի կա կան ազ գակ ցու
թե ա ն» մա սին: Երկր նե րից իւ րա քան չյորն ինքն է որո շում էթ նի կա կան ազ գակ
ցու թիւ նը չա փե լու «ապա ցոյ ց»ցու ցա նի շը: Ար դիւն քում «ազ գ», «ազ գա յի ն», 
«ինք նու թիւ ն» բա ռե րի թէ՛ իրա ւա կան, թէ՛ գի տա կան կի րա ռու թե ան, մեկ նա բա
նու թե ան, թէ՛ հան րա յին ըն կա լում նե րում մեծ շփոթ է առա ջա նում՝ անհ րա ժեշտ 
դէպ քե րում դառ նա լով լրա ցու ցիչ ծա նօ թագ րու թիւն/մեկ նա բա նու թիւն պա հան
ջող նյոթ, որով նա եւ, բնա կա նա բար, քա ղա քա կան շա հար կում նե րի առար կայ:

Վաղ միջ նա դա րե ան Հա յաս տա նի  
«ազ գա յին պե տու թե ա ն» օրի նա կը 
Նոր շրջա նի պատ մու թե ան եւ րո պա կան  «ազ գա յին պե տու թիւ ն» (nation 

state) երե ւոյ թի եւ այդ պե տու թե ան բնակ չու թե ան՝ «natio»«ազ գ» մի ա ւոր մո
դե լի աւե լի վաղ դրսե ւո րու մը լա վա գոյնս կա րե լի է տես նել վաղ միջ նա դա րի 
Հա յաս տա նում՝ ի դէմս Մէծ Հայք պե տու թե ան: Դե ռեւս մ. թ. ա. երկ րորդ դա րում 
հա մա րեա ողջ Հայ կա կան բարձ րա վան դակն զբա ղեց նող Մէծ Հայք հայ կա կան 
պե տու թե ան թա գա ւոր նե րը ջա նում էին իրենց իշ խա նու թե ան տակ գտնո ւող 

մաձայնագիր, Յօդուած 3:
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երկ րի բո լոր էթ նի կա կան մի ա ւոր նե րի հա մար ըն դու նե լի պե տա կան հա սա րա
կա կանմշա կու թա յին ընդ հան րու թիւն ձե ւա ո րէլ: Մէծ Հայ քը ձե ւա րող Ար տա շի
սե ան դի նաս տի ա յի հիմ նա դիր Արա տա շէս Iը հա մա րո ւում է նա խօրդ իշ խող
նե րի՝ ծա գու մով հայ երո ւան դու նի նե րի կամ պար թեւ Ար շա կու նի նե րի ժա ռանգ, 
եւ նա հա ջո ղու թե ամբ  քա ղա քա կան եւ մշա կու թա յին՝  կրօ նա կան, լե զո ւա կան 
եւլն. տար րե րով  ընդ հա նուր պե տա կան հայ կա կան ինք նու թիւն էր ձե ւա ո րում 
Մէծ Հայ քի բնակ չու թե ան մէջ18: Հա մար ւում է, որ այդ շրջա նում հայ կա կան 
ինք նու թե ան տա րա ծո ւա ծու թե ան ամե նա լուրջ վկա յու թիւ նը Մեծ Հայ քի բնակ
չու թե ան հա մա տա րած  հա յե րէ նա խօ սու թե ան մա սին Ստրա բո նի ար ձա նագ
րումն է: Յի րա ւի, Մեծ Հայ քի ծայ րա գա ւառ նե րի եւ միջ նաշ խար հի մշա կու թա յին 
ընդ հան րու թե ան հաս նե լու Ար տա շի սե ան նե րի ջան քե րը մէծ էին: Մ. Խո րե նա
ցին հայտ նում է, որ Ար տա շէ սը «Ասի ա յում գտնե լով Ար տե մի դի, Հե րակ լե սի 
և Ապոլ լո նի պղնձա ձույլ ոս կե զօծ ար ձան նե րը բե րել է տա լիս մեր աշ խար հը, 
որ պես զի կանգ նեց նեն Ար մա վի րում… Հել լա դա յում էլ վերց նե լով Դի ո սի, Ար
տե մի սի, Աթե նա սի, Հե փես տո սի և Ափ րո դի տեի ար ձան նե րը՝ ու ղար կում է Հա
յաս տան: <Բե րող նե րը> դեռ մեր աշ խար հը չհա սած՝ լսում են Ար տա շէ սի մահ
վան բո թը և ար ձան նե րը փախց նում հասց նում են Անի ամ րո ցը, քուր մերն էլ 
ար ձան նե րի հետ գա լով՝ նրանց մօտ էլ մնում են»19: Սոյն Անի ամ րո ցը Երզն կա 
քա ղա քի մօ տա կայ քի Կա մա խի Անին է, Մէծ Հայ քի Բարձր Հայք աշ խար հի Դա
րա նա ղի գա ւա ռի կենտ րօ նը: Այ սինքն Ար տա շէ սը ու զում էր յու նա կան աս տո
ւած նե րի ար ձան նե րը բե րել միջ նաշ խարհ, բայց նրա ծրա գի րը կի սատ է մնում 
իր մա հո ւան պատ ճա ռով: Ընդ որում Դա րա նա ղե աց գա վա ռում՝ Երզն կա յի մօտ 
գտնո ւող Անի ամ րո ցում ար դեն իսկ գտնո ւում էր հա յոց պան թէ ո նի գլխա ւոր 
աս տո ւա ծու թե ան՝ Արա մազ դի մե հե ա նը, ինչն իր հեր թին նշա նա կում է, որ բուն 
հայ կա կան կրօ նա կան մշա կոյ թը տա րած ւում էր ծայ րա մա սե րում: Երբ Տիգ րան 
Մէ ծը մ. թ. ա. առա ջին դա րի սկզբին Մէծ Հայ քին մի աց րեց Ծօփ քը, Եկե ղե աց եւ 
Դա րա նա ղե աց գա ւառ նե րը, դրանք ան մի ջա պէս դարձ րեց երկ րի քա ղա քա կան 
եւ մշա կու թա յին կա րե ւո րա գոյն կենտ րօն ներ: Մէծ Հայ քի տա րած քում հա ւա նա
բար ոչ մի այլ վայր չի ու նե ցել այն պի սի էթ նի կա կան բազ մա զա նու թիւն, ինչ պի
սին Ծօփքն էր: Այս տեղ ապ րում էին հա յեր, ասո րի ներ, յոյ ներ եւ այլ, ոչ միշտ 
հաս կա նա լի ինք նու թիւն նե րով տար բե րա կո ւող խմբեր, ինչ պէս, օրի նակ, ուր
տի ա ցի նե րը20: Տիգ րան Մէ ծը շա րու նա կեց Մէծ Հայ քի այս ծայ րա գա ւա ռի բազմ

18 Garsoian Nina, The Emergence of Armenia//The Armenian People From Ancient to Modern 
Times The Dynastic Periods. Vol I: From Antiquity to the Fourteenth Century/Edited by Richard 
G. Hovannisian, Martin’s press, New York, 1997, էջ 50:

19 Մովսես Խորենացի, Հայոց պատմություն, «Հայաստան» հրատարակչություն, Երեւան, 
1990, էջ 80:

20 Մելիքսեթ Բեկ Լ., Չորրորդ Հայքի 774–775 թթ. գյուղացիական ապստամբությունը//Պատ
մաբանասիրական ուսումնասիրություններ, Դ / Լեվոն ՄելիքսեթԲեկ, Էջմիածին, 2010, 
էջ 291: Ուրտիցի ժողովրդի առկայութեան մասին վկայութիւն կայ նաև Հանձիթում՝ 10րդ 
դ. համար: Վարդապետ  Հ. Տաշյանը համաձայնուում է Յ. Մարկվարտի և Հ. Հյուբշմանի՝  
նրանց Ուրարտու պետության մնացորդներ համարելու կարծիքի հետ (Հ. Յ. Տաշյան, Հին 
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էթ նիկ կազ մի հա մար ընդ հա նուր մշա կոյթ ձե ւա ւո րել՝ մի կող մից  Եկե ղե աց, 
Դա րա նա ղի գա ւառ ներ եւ Դեր ջան տե ղա փո խեց հել լե նա կան աս տո ւած նե րի 
ար ձան նե րը (նոյն Անի ում կանգ նեց րեց Ողիմ պի ա կան Դի ո սի ար ձա նը, Եկե
ղե աց գա վա ռի Թիլ ավա նում՝ Աթե նա սի նը, Երի զա յում՝ Ար տե մի դի նը, Բա գա
յա ռի ճում՝ Հե փես տո սի նը)21, Դա րա նա ղե աց գա ւա ռի Թոր դան գիւ ղում Տիգ րա
նը կանգ նեց րեց Մի ջա գետ քից տե ղա փո խած «սպի տա կա փառ Բար շա մի նա» 
աստ ծո ար ձա նը եւ կա ռու ցեց նրան նվի րո ւած մե հե ան22, մյոս կող մից Եկե ղե աց 
գա ւառն ընտ րեց հայ կա կան Անա հիտ աստ վա ծու հու պաշ տա մուն քի կենտ րօն 
եւ այն տեղ կանգ նեց րեց Անա հի տի ոս կե ձոյլ ար ձա նը: Տիգ րան Մէ ծի ջան քե
րից յե տոյ Եկե ղե աց եւ Դա րա նա ղի գա ւա ռե րը Մէծ Հայ քի հա մար դար ձել էին 
նշա նա վոր կրօ նա կան կենտ րոն՝ ծայ րա գա ւա ռը դարձ նե լով հայ կա կան քա
ղա քա կան եւ մշա կո թա յին կա րե ւո րու թե ան տա րածք: Եկե ղե աց գա ւա ռի Թիլ 
ավա նում էր Տիգ րա նի կող մից բե րո ւած Աթե նասՆա նէ աս տո ւա ծու հու (Զևս
Արա մազ դի դստեր) ար ձա նը եւ տա ճա րը23, Դեր ջա նում՝ Բա գա ռի ճում էր Միհ
րի մե հե ա նը24: Սրանք հռչա կա ւոր մե հե ան ներ էին՝ ըն դար ձակ կա լո ւածք նե րով 
ու սպա սար կող կա ռոյց նե րով: Եկե ղե աց գա ւա ռը տե ւա կան ժա մա նակ գլխա

Հայաստանի արևմտյան սահմանը Փոքր Հայք և Կողոպենե (Սեբաստիա), «Հանդես Ամ
սօրեա», 1940, թիւ 106, էջ 45): Քննարկելիք հարց է նաեւվ ուրտիացիների անուան կապը 
ուրումէացիներ կամ ուրուացիներ, ապա սրանից՝ արմեարմեն անուան հետ: Ա.
Հակոբյանը, քննարկելով նախօրդ հայագետների վերլուծութիւնները, այդ թւում Ս. Տ. 
Երեմեան, Հայերի ցեղային միութիւնը ԱրմէՇուպրիա երկրում, ՊԲՀ, 1958, հ. 3, էջ 5974; 
Հ. Մ. Աւետիսեան, Հայկական լեռնաշխարհի եւ հիւսիսային Միջագետքի պետական 
կազմաւորումների քաղաքական պատմութիւնը մ. թ. ա. XVII–IX դդ., Եր., 2002, էջ 108113, 
հնարաւոր է համարում արմենների՝ որպէս հայերի էքզոէթնոնիմի, կապը Արմէ երկ րան
ուան հետ, իսկ վերջինս՝  ուրումէացիներ կամ ուրուացիներ անուան հետ (Ա. Յա կո բեան, 
Հայ ժողովրդի էթնոհամախմբման գործընթացի պատմամշակութային առանձ նայատ
կութիւնները, – «Վէմ» համահայկական հանդէս, Ե (ԺԱ) տարի, 2013, թիւ 1 (41), Յունուար
Մարտ, էջ 42): Եթէ այս ենթադրութիւնը ճիշտ է, ապա ուրուացիների, իսկ սրանից՝ ուրտու
ուրտացիների դէպքում մենք գործ ունենք նախահայախօս մի խմբի հետ, որը Ծօփքի 
նման բազմազգ, միշտ էթնոսահմանային տարածքում պիտի նեղ, էթնոցեղային «մենք»ի 
իր կայունացած զգացումն ունենար եւ  արդեն մ.  թ. 7–10 դդ., հաւանաբար նոյնիսկ աւելի 
վաղ, իր տարբերակիչ անունով (ուրտի, ուրտիցի),  լեզուով (նախահայերէն), թէ ինքնու
թեամբ տարբերուեր տեղի ասորիներից, յոյներից եւ հայերից:  Ավելի ուշ, ինչպէս Հ. Տաշ
յանն է ենթադրում, նրանք պէտք է կամ հայացած, կամ ասորացած, կամ քրդացած լինէն:  
Դատելով հետագայ զարգացումներից, ավելի հաւանականը քրդանալն է թւում: Թերեւս 
ավելորդ չէ ուշադրութիւն դարձնել այն բանին, որ համենայն դէպս մինչեւ 20 դ. սկիզբ 
Դերսիմում կար Էրտինե անունով գիւղ եւ Էրտինե ջուր՝ Եփրատի վտակ (Գևորգ Հալաջյան, 
Դերսիմի հայերի ազգագրությունը(հրատարակության պատրաստել և խմբագրել է 
Դ. Վարդումյանը),  Հայ ազգագրություն և բանահյուսություն, հատոր 5, Երեւան. Հայկա
կան ՍՍՀ ԳԱ հրատարակչություն,  1975, էջ 11):

21 Մովսես Խորենացի, Հայոց պատմություն, «Հայաստան» հրատարակչություն, Երեւան, 
1990,  էջ 82:

22 Խորենացի, էջ 83:
23 Ագաթանգեղոս, Պատմություն հայոց, «Սովետական գրող», Երևան, 1977 (Աշխարհաբար 

թարգմանություն ներածականով ու ծանոթագրույուններով՝ Արամ ՏերՂեվոնդյանի), էջ 123:
24 Ագաթանգեղոս, էջ 124:
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ո ւո րել է հա յոց նա խաք րիս տո նե ա կան կրօ նա կան կենտ րօ նի առանձ նաշ նոր
հու թիւ նը, թե րեւս մին չեւ քրիս տո նե ու թե ան մուտ քը: Թա գա վոր ներն այս տեղ 
էին պա տիվ ներ մա տու ցում աս տո ւած նե րին՝ նշե լով իրենց հաղ թա նակ նե րը, 
այս տեղ էին կազ մա կերպ ւում տա րե կան տօ նա ցոյ ցի գլխա ւոր տօ նա հան դէս
նե րը: Ավե լորդ չէ ասել, որ այս նոյն վայ րում՝ Դա րա նա ղի ում էին Ար շա կու նի 
թա գա ւոր նե րի դամ բա րան նե րը: Հե տա գա յում Ագա թան գե ղո սը, նկա րագ րե լով 
Տրդա տի եւ Գր. Լու սա ւոր չի հա մա տեղ ար շա վան քը հե թա նո սա կան մե հե ան նե
րի դէմ, Եկե ղե աց գա ւա ռի մե հե ան ներն անո ւա նում է «Հա յոց թա գա վոր նե րի 
մեծ ու բուն մե հե ան նե ր»25: Հենց այս տէ ղից էլ սկսո ւել է Մէծ Հայ քի քրիս տո նե
ա ցու մը եւ հա րիւ րա մե ա կից աւե լի այս տա րած քը եղել է Գրի գոր Լու սա ւոր չի ու 
նրա ժա ռանգ նե րի նստա ւայ րը:  

Նոյնն էր պա րա գան նա եւ իշ խա նու թե ան դէպ քում: Մէծ Հայ քի թէ աշ
խար հիկ իշ խա նու թիւն նե րը՝ նա խա րա րա կան տնե րը, թա գա ւո րա կան դի նաս
տի ա նե րը, թէ կրօ նա կան իշ խա նու թիւն ներն ու նէ ին ինչ պէս էթ նի կա կան հայ
կա կան, այն պէս էլ այ լէթ նիկ (պար թե ւա կան, ասո րա կան, մա րա կան…) ծա գում: 
Հին գե րո րոդ դա րում հա յոց (հա յե՞րի, Հա յաս տա՞նի) հա մա հա ւաք պատ մու թե
ան, այդ թւում «մեր ազ գի» ծա գում նա բա նու թե ան յե ղի նակ Մով սէս Խո րե նա
ցին նրանց պի տի բա ժա նի հայ էթ նո սի նա խա հայր Հայ կից սե րո ւած, Հայ կին 
արիւ նա կիցազ գա կից  «հայ կա զուն նե րի» («… որ ի Հայ կայ ազգք եւ ծնունդ ք»), 
իսկ «հայ կա զուն նե րի ց» տար բե րո ւող նա խա րա րա կան տնե րի մա սին խօ սե լիս 
յի շեց նի նրանց տար բե րո ւող էթ նի կա կան ծա գու մը, ինչ պէս Գնթու նի նե րի «ցե
ղի» (տոհ մի) մա սին խօ սե լիս յի շեց նում է, որ նրանք ծա գում եմ քա նան ցի նե
րի ցե (էջ 67), Բագ րա տու նի նե րի «ցե ղի» (տոհ մի) մա սին  խօ սե լիս՝ «Շամ բատ 
Բա գա րա տին, որ հրե ա նե րից էր, <սահ մա նեց> որ նրա նից սեր վող ցե ղը (տոհ
մը) Բագ րա տու նի կոչ վի նրա անու նո վ» (էջ 67), «Եւ Բա գա րատ կոչ վա ծին, որ 
հրե ա նե րից էր ծա գում..., պար գև ում է ցե ղի տա նու տի րա կան պա տի վը» (էջ 70),   
«Աժ դա հա կին՝ Մա րաց թա գա վո րի սերն դից, ...այդ ցե ղի (տոհ մի) նա հա պետ
նե րին <ասում են> Մա րա ցոց տե ր» (էջ 72), «Պար սից Շա պուհ թա գա վո րի... 
ժա մա նակ է եկել Մա մի կո նյան նե րի ցե ղի (տոհ մի) նախ նին... Ճե նաս տա նի ց» 
(էջ 144) եւլն: Խո րե նա ցու մօտ փաս տո րեն «հայ ազ գի» մի մա սը «հայ կա զուն
նե ր» են, – հայ կա զե ան Տիգ րան (էջ 47, 49, 51, 54, 188), հայ կազն Խոռ (էջ 26, 70), 
հայ կազն Գու շար (էջ 68, 72, 124), հայ կա զուն ներ (էջ 54, 128, 129), հայ կա զանց 
սե րունդ(էջ 128), հայ կա զանց եր կիր(էջ 48) եւլն., եւ այս մա սը «հայ ազ գի» նախ
նի Հայ կից սե րո ւած ներն են: Այդ նյո թե րի վրայ է Խո րե նա ցին կա ռու ցում Հա յոց 
պատ մու թե ան սկիզ բը՝ Հայ կի զա ւակ նե րը հիմ նադ րում են «ցե ղե ր»՝ առան ձին 
նա խա րա րա կան տներ եւ կա լո ւած ներ, որոնց անուն նե րը հենց Հայ կի զա վակ
նե րի անուն նե րից են՝ Մա նա ւա զից՝ Մա նա ւա զե ան նե րը,   Խո ռից՝ Խոռ խո ռու
նի նե րը,  Բա զից՝ Բզնու նի նե րը, Շի րա կի անու նը ծա գում է Շա րա յի անու նից, 

25 Ագաթանգեղոս, էջ 123:
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Գե ղար քու նի քը՝  Գե ղա մի անու նից,  Սիւ նի քի անու նը  Սի սա կի անու նից եւլն: 
«Իսկ մեր աշ խար հը Հայ կի անու նով կոչ վում է Հայ ք» (էջ 26): «Այս է Հայ կը, հայ 
ազ գի նախ նին..., և այս են նրա ցե ղերն ու սե րունդ նե րը և նրանց բնա կու թյան 
աշ խար հը» (էջ 28): Բայց հա յե րը եւ Հա յաս տան պե տու թիւ նը նրան ցով չեն սահ
մա նա փակ ւում, հա յե րի մէջ կան նա եւ այլ ծա գում ու նե ցող ներ, եւ Խո րե նա ցին 
նրանց նոյն պէս ներ կա յաց նում է՝ «Իսկ զհա յաս տա նե ացս նա խա րա րու թիւնս, 
զա մե նե ցուն զուստն եւ զզի արդն յայտ նե լով հա մա ռօտ, որ պէս հա ւաս տի ¦ի յու
նա կանս ոմանս կայ պատ մու թիւն ս»£ Նրանք բո լո րը մի ա սին են «հա յե ր»: Խո
րե նա ցին ին քը, դժգո հե լով, որ դժո ւա րու թե ամբ է հայ թայ թում հա յե րի պատ մու
թե ան մա սին նյո թե րը՝ գրում է «Բայց ինձ թվում է, որ ինչ պես այժմ, այն պես էլ 
հին հա յե րի մոտ սեր չի եղել դե պի գի տու թյու նը և բա նա վոր եր գե րը»: 

Խո րե նա ցու «մէր ազ գը» մի այն «Հա յոց մե ծե րը»՝ Հայ կը եւ «հայ կա զուն
նե րը» չեն Խո րե նա ցու «մէր ազ գի» պատ մու թիւ նը Հա յաս տան պե տու թե ան 
պատ մու թիւն է, եւ այդ պատ մու թե ան երկ րորդ մա սը՝  «Մի ջին պատ մու թիւն 
մեր նախ նի նե րի», պա կաս սի րո ւած չէ Խո րե նա ցու հա մար, չնա յած այդ ժա մա
նա կաշր ջա նի «մեր ազ գի»՝ Հա յաս տան պե տու թե ան կա ռա ւա րիչ նե րը՝ թա գա
ւոր նե րը հայ կա զուն ներ չեն, պար թեւ Ար շա կու նի ներ են, եւ նա խա րար նե րի մէջ 
շատ են «ոչ հայ կա զուն նե րը»:  Հա մա րեա հինգ հա րիւ րա մե ա կի այդ պատ մու
թիւ նը նոյն պէս «մեր ազ գի»՝ ինչ պէս Խո րե նա ցին է վեր նագ րել՝ «մեր նախ նի
նե րի» պատ մու թիւնն է: Խո րե նա ցու  «Հա յոց պատ մու թե ա ն» եր րորդ մա սում՝ 
«Մեր հայ րե նի քի պատ մու թե ան աւար տ»ում «մե ր»ը շա րու նա կում է առ կայ լի
նել, բայց հայտ նո ւում է «աւար տ» բա ռը: Ի՞նչի աւար տը՝ «Մեր հայ րե նի քի»: 
Աւարտ ւում է ազ գի «հայ րե նի քի պատ մու թիւ նը», որո ու հե տեւ ըստ Խո րե նա ցու 
հայ րե նի քը նախ եւ առաջ, ժա մա նա կա կա ից տեր մի նով ասած՝ «ազ գա յին պե
տու թիւնն է»: «Հա յոց պատ մու թիւ նը» Խո րե նա ցին սկսում է Հայ կի կող մից Հայ
քի՝ «պե տա կա նու թե ան ծննդա բա նու թե ամ բ», եւ աւար տում է Հայ քի՝  «պե տա
կա նու թե ան աւար տո վ»: Խո րե նա ցու «Հա յոց պատ մու թիւ նը» հա յոց «ազ գա յին 
պե տու թե ա ն» պատ մու թիւնն է: 

Հա յոց պե տու թիւ նը՝ Խո րե նա ցու «մեր ազ գը»  ոչ չոր րորդ, ոչ հին գե րորդ 
դա րե րի հնա րանք չէ, ոչ էլ Խո րե նա ցուց յե տոյ առա ջա ցած երե ւոյթ: Այդ «մե
ր»ի տե ղը գի տեն հին գե րորդ դա րի մինչ խո րե նա ցի ա կան հայ պատ միչ նե րը՝ թէ՛ 
Ագա թան գե ղո սը, թէ՛ Բու զան դը, թէ՛  Եղի շէն, թէ՛ Կո րիւ նը: Թւում է՝ այս իմաս
տով աւե լի հստակ է Խո րեն ցուց առաջ գրո ւած Կո րիւ նի «Վարք Մաշ տո ցի ն»:  
Հա յե րէն այ բու բե նի գիւ տի կա պակ ցու թե ամբ Կո րիւ նը գրում է ոչ թէ հայ ազ գի, 
այլ «Հա յաս տան ազ գի» մա սին՝ «Ապա ելա նէր նո ցա պար գե ւա կան յա մե նա
բա րին Աս տու ծոյ ժո ղո վել զաշ խար հա հոգ խոր հուրդն երա նե լի մի ա բա նե լոցն, 
եւ ի գիւտ նշա նագ րաց Հա յաս տան ազ գին հա սա նե լ» (Զ գլոխ); «գու մա րել ի 
կող մանս. ի գա ւառս, ի տե ղիս տե ղիս Հա յաս տան ազ գի ն» (ԺԲ գլոխ);  «խոր
հուրդ առ նէր այ նու հե տեւ վասն կէս ազ գին Հա յոց, որ էր ընդ իշ խա նու թե ամբ 
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թա գա ւո րին Հո ռո մո ց» (ԺԶ գլոխ) եւլն.26:  
Խո րե նա ցուց առաջ գրած Փաւս տոս Բու զանդ պատ մի չը «ազ գ» բառն 

օգ տա գոր ծում է նախ եւ առաջ էթ նի կա կան իմաս տով՝ Հա յաս տա նի «Դա նի ել 
քո րե պիս կո պո սը... ազ գով ասո րի էր»27, Ծօփ քում «Եր կու անա պա տա կան ներ 
կա յին... մե կի անու նը Շա ղի տա էր, որ ազ գով ասո րի էր, մյու սի անու նը Եպի
փան էր, որ ազ գով հույն էր»28: «Ազ գ» բառն այս տէղ էթ նի կա կան տե սակ է՝ 
ասո րի, յոյն, եւ ցոյց է տա լիս էթ նի կա կան նոյ նա կա նա ցում: Ագա թան գե ղո սը, 
պատ մե լով եր րորդ դա րի ծա գու մով պար թեւ Ար շա կու նի Հա յոց թա գա ւոր Խոս
րո ո ւի (ամե նայն հա վա նա կա նու թե ամբ 253–268 թթ. թա գա ւո րած Խոս րով եր
րոր դի29) դժո ւա րու թիւն նե րի մա սին, գրում է, որ նա «մեծ տրտմու թյան մէջ էր իր 
հա րա զատ տոհ մի, ազ գա կից նե րի հա մար…<որո ու հե տեւ> պար թև ա կան տոհ
մե րը, ազ գա պե տե րը, նա խա րար ներն ու նա հա պե տը <չե կան օգ նե լու> իրենց 
ազ գա տոհ մի տե րու թյա նը»30: Հա յոց թա գա ւոր պար թեւ Խոս րո ո ւին  օգ նել են 
«տա ճիկ նե րը» (արաբ նե րը): Աւե լին, սոյն Խոս րո ո ւին ի վեր ջոյ սպա նել է հենց 
իր էթ նի կա կան ազ գա կից պար թեւ Անա կը, սպա նո ղին հե տապն դել եւ նրա ըն
տա նի քի ան դամ նե րին, մա նուկ Գրի գո րից զատ, սպա նել են «հա յա կույտ զոր քի 
մե ծա մե ծե րը»31: Ագա թան գե ղո սը հաս տատ է հա տուկ շեշ տում դերա կա տար
նե րի էթ նի կա կան պատ կա նե լու թիւն նե րը: էթ նի կա կան պատ կա նե լու թիւ նը եւ 
ինք նու թիւ նը փաս տա ցի գո յու թիւն ներ էին, դրանք դեր էին խա ղում ան հատ
նե րի եւ խմբե րի յարաբերու թիւն նե րում, դրանց վրայ յաշ վարկ ներ էին ար ւում, 
այդ թւում՝ քա ղա քա կան, եւ բո լոր դէպ քե րում՝ մարդ կա յին: Առանց էթ նի կա կան 
ինք նու թե ան Էթ նի կա կան ազ գակ ցու թե ան գի տակ ցու թիւն չէր կա րող լի նել, 
եւ ու րեմն 45րդ դա րե րում էթ նի կա կան ինք նու թիւ նը թէ որ պէս պատ կա նե լու
թիւն, թէ յարաբերու թիւն նե րի ճա նա չում, թէ եզ րոյ թա բա նո րեն կա յա ցածկա
յու նա ցածըն կա լո ւած երե ւոյթ էր: Հա յոց թա գա ւոր Խոս րով եր րոր դը ծա գու մով 
պար թեւ էր եւ ու նէր պար թե ւա կան էթ նի կա կան ինք նու թիւն, հե տե ւա բար նա եւ 
պար թե ւա կան էթ նի կա կան ազ գակ ցու թե ան հետ կա պո ւած յոյ սեր, հա վակ նու
թիւն ներ: Ագա թան գե ղո սի հի շա տա կած «հա յա կույտ զոր քը» հա ւա նա բար էթ
նի կա կան հա յե րից կամ առ նո ւազն Հա յաս տա նի  զօրք է նշա նա կում: Եվ երբ 
Խո րե նա ցին իր շա րադ րանքն սկսում է «մեր ազ գի պատ մու թիւ նը» բա ռե րով՝ 
«մեր ազ գի պատ մու թիւ նը» շա րադ րե լով կա տա րում եմ Սա հակ Բագ րա տու նու 
պա տո ւե րը (Գիրք առա ջին, Հա յոց մե ծե րի ծննդա բա նու թիւ նը), Խո րե նա ցին 

26 Կորիւն, Վարք Մեսրոպ Մաշտոցի, աշխատութեամբ Ա. Մաթեւոսեանի, Երեւան, 1994:
27 Փավստոս Բուզանդ, Պատմություն Հայոց: Թարգմանությունը և ծանոթագրությունները 

Ստ. Մալխասյանցի, «Հայաստան հրատարկչույուն», Երևան, 1968,  էջ 94
28 Անդ, էջ 258:
29 Խաչատրյան Սամվել, Խոսրով Երրորդ Մեծ Արշակունի արքայի թագավորելու և զոհվելու 

ժամանակի հարցը // Պատմաբանասիրական հանդես, 2016, № 1, էջ 183203:
30 Ագաթանգեղոս, էջ 32:
31 Ագաթանգեղոս, էջ 35:
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«մեր ազ գ» բա ռե րը գոր ծա ծում է «ազ գ»32 բա ռի մէջ առ կայ իրեն շատ լաւ յայտ
նի  թէ էթ նի կա կան, թէ պե տա կան (Հա յաս տա նի բնակ չու թիւն) իմաստ նե րով: 
Տո ւե ալ դէպ քում երկ րոր դա կան է՝ յօ րի նել է Խո րե նա ցին «հայ կա զու ն» հա յե
րի նա խա հայր Հայ կի պատ մու թիւ նը, թէ ոչ, կա րե ւորն այն է, որ Խո րե նա ցին 
շա րադ րում է մի պատ մու թիւն, որը բա ցատ րում է գո յու թիւն ու նե ցող Հա յաս
տան պե տու թե ան եւ հայ կա կան էթ նի կա կան ինք նու թե ան ծա գու մը՝ «ազ գը» 
յիմ նա դիր ու նի՝ Հայ կը, ազ գի «հա յ» եւ պե տու թե ան «Հայ ք» անուն նե րը Հայ կի 
անու նից են, պե տու թե ան հիմ նա դիր նե րը Հայ կի ժա ռանգ ներն են՝  «հայ կա
զուն նե րը», «մեր ազ գ»ը՝ հայ կա կան պե տու թիւ նը շա րու նա կող պար թեւ ար շա
կու նի նե րը՝  «մե՛ր նախ նի նե րը», իսկ «մեր ազ գ»ի պատ մու թե ան աւար տը Հա
յաս տա նի պե տա կա նու թե ան կո րուստն է: 

Են թադ րե լի է, որ վաղ միջ նա դա րում առ կայ էին «հայ կա կա ն» (էթ նի կա
կա՞ն), եւ «հա յաս տա նե ա ն» (ազ գա յի՞ն) ինք նու թիւն ներ: Հա յաս տա նի ընդ հա
նուր բնակ չու թիւ նը Հա յաս տա նի պե տա կանազ գա յին ինք նու թե ան կրող ներ 
էին, Խո րե նա ցու «հայ կա զուն նե րը»՝ Հայ կի ժա ռանգ նե րը հա յե րի էթ նի կա կան
ազ գա յին ինք նու թե ան, բո լո րը մի ա սին՝ հայ կա կան ընդ հա նուր ինք նու թե ան:  

Հա յե րէ նա խօ սու թիւ նը, առանց «էթ նի կա կան հաս ցե ա կա նու թեան» 
պե տա կան մշա կու թա յին բազ մա զա նու թիւ նը, իշ խա նու թիւնն իրաց նող նե րի 
էթ նի կա կան ծա գում նա բա նու թե ան բազ մա զա նու թիւ նը, երկ րի քա ղա քա կա
նու թե ա նը եւ պատ մու թե ան ըն թաց քին բո լո րի մաս նակ ցու թիւ նը «ազ գա յին 
պե տու թեան» լա վա գոյն վկա յո թիւն ներ են: Մէծ Հայքն ըստ էու թե ան հայ կա
կան «ազ գա յին պե տու թիւ ն» էր, եւ բնակ չու թե ան ինք նու թիւ նը ձե ւա վոր ւում էր 
որ պէս Հա յաս տան պե տու թե ան բնակ չու թե ան ինք նու թիւն՝ որ քան դա ըն կա
լե լի էր վաղ միջ նա դա րում: Եւ դա բնա կան զար գաց ման ըն թացք էր՝ առանց 
ար հես տա կան կա ռու ցո ւած քի, բայց, ան շուշտ որո շա կի քա ղա քա կանմշա կու
թա յին գոր ծու նե ու թե ան հե տե ւանք: Սա, թե րեւս, պատ ճառ նե րից մէկն է, որ ինչ
պէս Խո րեն ցու «Հա յոց պատ մու թիւ նը», այն պէս էլ նրա նից առաջ շա րադ րո ւած 
Փավս տոս Բու զան դի, Ագա թան գե ղո սի «Հա յոց պատ մու թիւ ն նե րը, ինչ պէս նա
եւ այդ աշ խա տանք նե րում տաս նե ակ, հա րիւ րա ւոր ան գամ ներ ձե ւա կեր պո ւած 
«հա յոց եր կի ր», «հա յոց աշ խար հ», «հա յոց սահ ման նե ր» ար տա հայ տու թիւն նե
րը կա րե լի է կար դալ ինչ պէս «Հա յաս տա նի պատ մու թիւ ն», այն պէս էլ «հա յե րի 
պատ մու թիւ նը», «հա յե րի եր կի ր», «հա յե րի աշ խար հ»:

Ազ գագ րա գետ Լե ւոն Աբ րա հա մե ա նը իր «Վաղ միջ նա դա րե ան կոնստ
րուկ տի վիստ նե րը. Հա յաս տա նի դէպ քը» ըստ էու թե ան հի ա նա լի յօ դո ւա ծում 
Մով սէս Խո րե նա ցուն հա մա րում է 5րդ դա րի Հա յաս տա նի մտա ւո րա կա նու
թե ան մէջ հա սու նա ցած «հայ ազ գի» կա ռուց ման՝ հա յե րի ազ գա կերտ ման քա
ղա քա կան պա տո ւե րի կա տա րող, գտնե լով, որ «հայ կա կան էթ նի կա կան ընդ
հան րու թե ան վաղ միջ նա դա րե ան ձե ւա ո րու մը ոչ թէ բնա կան զար գաց ման կամ 
յա ջո ղու թե ամբ իրա կա նա ցո ւած որե ւէ գի տակ ցո ւած քա ղա քա կան նա խագ ծի 

32 «Ազգ» բառի ծագումնաբանութեան հնարաւոր տարբերակների մասին տես Абрамян 
Левон, Раннесредвековы конструктивисты. Случай Армении, էջ  8790:
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ար դիւնք է, այլ այդ շրջա նի մտա ւո րա կան նե րի գոր ծու նե ու թե ան հա ւե լե ալ ար
տադ րան ք»33: Դա նշա նա կում է, որ 5րդ դա րում դե ռեւս հա յե րի էթ նի կա կան՝ 
«ազ գա յին ինք նու թիւ ն» չպի տի լի ներ, այն պի տի ձե ւա ո րո ւեր չորսհին գե րորդ 
դա րե րի հայ մտա ւո րա կա նու թե ան գոր ծու նե ու թե ան հե տե ւան քով եւ բո լոր դէպ
քե րում Խո րե նա ցու «Հա յոց պատ մու թե ան» շա րադ րան քից հե տոյ: Մինչ դեռ 
5րդ դա րում ար դէն շատ հստակ երե ւում են հա յե րի էթ նի կա կան, թէ ազ գա
յինպե տա կան, ինչ պէս նա եւ Հա յաս տա նի ընդ հա նուր բնակ չու թե ան ազ գա յին
պե տա կան ինք նու թիւն նե րը, եւ մինչ խո րե նա ցի ա կան յե ղի նակ ներն էլ հստակ 
օգ տա գոր ծում են հա մա պա տաս խան բա ռեզ րե րը: Պէտք է են թադ րել, որ Խո
րե նա ցու ծա գում նա բա նա կան հա յե րի՝ «հայ կա զուն նե րի», «հայ կա զուն նե րի», 
նրանց մէջ սեր տա ճած  «էչ հայ կա զուն նե րի», ինչ պէս նա եւ  իրենց ծա գում նա
բա նա կան ինք նու թիւ նը պա հած սո ցի ալմշա կու թա յին հա յե րի (օրի նակ՝ պար
թեւ նե րի) մի ջեւ ինք նու թիւն նե րի որևէ լուրջ խնդիր 5րդ դա րի Հա յաս տա նում 
չկար: Հա մե նայն դէպս այդ պի սի որե ւէ ակ նարկ չկայ Խոր նե ա ցուց առաջ գրած 
Ագա թան գե ղո սի, Բու զան դի, Եղի շէի գոր ծե րում, դրան ցում չկայ նա եւ «հայ կա
զու ն»  բա ռեզ րը: Եղի շէն, օրի նակ, Պար սից թա գա ւո րի դէմ ապս տամ բել պատ
րաս տո ւող «հա յե րի մի ա բա նու թե ա նը»՝ «հա յոց ուխ տի ն» մաս նա կից, ինչ պէս 
նա եւ «հա յե րի ուխ տի ն» դա ւա ճա նած կամ դրան չմաս նակ ցող հայ34 նա խա րա
րա կան տնե րին թո ւար կե լիս որևէ ծա գում նա բա նա կան տար բե րու թիւն չի հի
շա տա կում, չնա յած նրան ցից եր կու սի մէջ էլ կա յին Խո րե նա ցու բա ժա նու մով թէ 
«հայ կա զու ն», թէ «ոչ հայ կա զու ն» ըն տա նիք ներ: 

Ակ նյայտ է, որ «հայ կա կան էթ նի կա կան ընդ հան րու թե ան վաղ միջ նա
դա րե ան ձե ւա ո րու մը» ոչ թէ 4–5րդ դա րե րի «մտա ւո րա կան նե րի գոր ծու նե ու
թե ան հա ւե լե ալ ար տադ րան ք» է, այլ  գո յու թիւն ու նե ցող էթ նի կա կան ինք նու
թե ա նը 5րդ դա րում տրո ւել է «ծննդե ան վկա ե ա կա ն»՝ Խո րեն ցու շա րադ րած 
«Հա յոց մե ծե րի ծննդա բա նու թիւ նը»: Եւ դա արո ւել է «մէր հայ րե նի քի պատ
մու թե ան աւար տի ց»՝ հայ կա կան ազ գա յին պե տու թե ան ան կու մից յե տոյ:

Առ նո ւազն նրա նից, որ Մով սէս Խո րե նա ցին «հայ ազ գի ն» բա ժա նում է 
«հայ կա զուն նե րի» եւ «ոչ հայ կա զուն նե րի», ակն հայտ է, որ Խո րե նա ցին վա վե
րաց նում է հենց գո յու թիւն ու նե ցող առ կայ մի ընդ հա նուր «հայ կա կան ինք նու
թիւն», որն ու նէր բա ղադ րիչ ներ: Այդ ընդ հա նուր ինք նու թիւ նը եղել է մին չեւ Խո
րե նա ցու պատ մու թե ան շա րադ րան քը, եւ հին գե րորդ դա րում թե րեւս առա ջա ցել 
է բա ղադ րիչ նե րը բա ցատ րե լու հար ցը: Սա կայն Խո րե նա ցու «հայ կա զուն նե րը» 
չեն տրո հել հայ կա կան ընդ հա նուր ինք նու թիւ նը եւ յե տա գայ հա յոց պատ մագ

33 Абрамян Левон, Раннесредвековы конструктивисты. Случай Армении// Антропология со
циаль ных перемен: сборник статей: к 70летию Валерия Александровича Тишкова / Россий
ская акад. наук, Инт этнологии и антропологии[отв. ред. ЭльзаБаир Гучинова, Галина Ко
марова]. – Москва, Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2011, էջ 87:

34 «Հայ» ինքնանուան գիտական բացատրութիւնների քննական վերլուծութիւնը տես Пет
ро сян Армен, Самоназвание армян hay //Вопросы ономастики, 2016,  том 13, номер 2, էջ 
146191:      
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րու թիւ նում չեն փո խա րի նել ար դէն վա ղուց գո յու թիւն ու նե ցող «հա յ»,  «հա յե ր»  
ինք նա նո ւա նը: Նոր բառ գիրք հայ կա զե ան լե զո ւի բա ռա րա նը հայ պատ միչ նե րի 
կող մից օգ տա գոր ծո ւաց  «հայ կա զու ն» բա ռեզ րը ներ կա յաց նե լիս շատ քիչ պա
տմիչ նե րի է յղում, ամե նից աւե լի՝ հենց Խո րե նա ցուն, եւ նե րա ռում է մի շարք 
բա ռեր, որոնք բա ցա ռա պէս կոնկ րետ ծա գում են շեշ տում՝ առանց նրանց «էթ
նի կա կան կողմ նո րո շում նե րի ն» անդ րա դառ նա լու. «Հայ կա զարմ – Որ է ՛ի զար
մէ հայ կայ. հայ կազն. Արա մե ան; Հայ կա զարմ ազ գի, Հայ կա զե անք – Ազգք 
հայ կայ, հայք արա մե անք, Յո լովք հայ կա զա ե անցն (ի Սիւ նիս); Հայ կազն, որ 
և Հայ կա զուն. Որ է յազ նէ հայ կայ, և Ազգ հայ կայ, հայ, հայք: Հաշ խար հիս 
հայ կա զանց... Երո ւանդ, որ ՛ի հայ կա զանց …Ի բառ նալ թա գա վո րու թե անն 
Հայ կազ նե այցն; …Զպա րոյր հայ կազ նե աց;  Տիգ րան հայ կազ նի; Զսե նե քե
րիմ ար քայն հայ կազ նի, Հայ կակն հայ կազ նի,  Վա սակ հայ կա զուն, …Հայ
կա զուն եղ բարքն Սա հակ և Վա սակ, … Ի զա ւա կացն Խո ռայ հայ կազ նոյ, ի 
ձեռն յա կով բայ հայ կազ նո յ»35: 

Ու շագ րավ է, որ չոր րոդհին գե րորդ դա րե րի «հայ մտա վո րա կան նե րը» 
մի այն «հայ կա զուն նե ր» չէ ին, աւե լին, գլխա ւոր դերա կա տար նե րը հենց հայ
կա զուն ներ չէ ին: Նրանց մէջ առա ջին տե ղում էին պար թեւվ նե րը: Պար թեւ էին 
քրիս տո նե ու թիւ նը Հա յաս տա նում տա րա ծող Գրի գոր պար թե ւը՝ պար թեւ Անա
կի որ դին, Տրդատ թա գա ւո րը՝ հա ւա նա բար Խոս րով եր րոր դի որ դին, ծա գու մով 
պար թեւ էին Հա յաս տա նի հայ րա պետ նե րի մէծ մա սը՝ Գրի գո րի ժա ռանգ ներ 
Արիս տա կէ սը, Վրթա նէ սը, Հու սի կը, Ներ սէս Մէ ծը, հա յե րէն այ բու բե նի ստեղծ
ման նա խա ձեռ նող Սա հակ Պար թե ւը, «հայ կա զու ն» չէր հին գե րորդ դա րի ամե
նա գոր ծու նեա նա խա րա րա կան Մա մի կո նե ան տոհ մը, պար թեւ էին Ար շակ եւ 
Պապ թա գա ւոր նե րը, իսկ «մեր ազ գի պատ մու թե ա ն» շա րադ րան քի Խո րե
նա ցու պա տո ւի րա տու Սա հակ Բագ րա տու նու տոհ մը Խո րե նա ցու իսկ վկա յո
թեամբ ծա գու մով հրե ա կան էր: Իսկ ահա Մով սէս Խո րե նա ցին ին քը, Մէս րոպ 
Մաշ տո ցը հա ւա նա բար «հայ կա զու ն» էին, «հայ կա զու ն» էր մարզ պան Վա
սակ Սիւ նե ցին: Նրանք բո լո րը Հա յաս տան «ազ գա յին պե տու թե ա ն» մտա վո
րա կան ներ էին, եւ չոր րորդհին գե րորդ դա րե րում իր գո յու թիւ նը շա րու նա կող 
հայ կա կան «ազգմի ա ւո րի» մա սը: Նրանց մէջ կա յին «հայ կա զու նա մէտ նե ր», 
պարս կա մէտ ներ, հռո մե ա մէտհու նա մէտ ներ, գա ղա փար նե րի նո ւի րե ալ ներ, 
պե տա կան եւ ազ գա յին գոր ծիչ ներ, մաս նա ւոր շա հե րի հե տե ւորդ ներ եւլն., ինչ
պէս գո յու թիւն ու նէ ին չոր րորդհին գե րորդ դա րե րից առաջ եւ յե տոյ: Բնա կան 
է, որ նրանց գոր ծու նե ու թիւնն ազ դում էր «ազգմի ա ւո րի» ար ժէք նե րի ձե ւա
վո րում նե րին, ինչ պէս ազ դել էր Ար տա շի սե ան նե րի գոր ծու նե ու թիւ նը՝ «հայ
կա կան սո ցի ալմշա կու թա յին տա րած ք» ձե ւա վո րե լով,  բայց «հայ ազգ ն» իր 
ընդ հա նուր ազ գա յին ինք նու թե ամբ գո յու թիւն ու նէր մին չեւ Խո րե նա ցին, մին չեւ 
չորսհին գե րորդ դա րե րի մտա ւո րա կան նե րի գոր ծու նե ու թիւ նը, եւ «հայ կա կան 

35 Նոր բառգիրք հայկազեան լեզուի, Հայր Գաբրիէլ Աւետիքեան, Հայր Խաչատուր Սիւր
մէլեան, Հայր Մկրտիչ Աւգերեան։ Տպարան ի Սրբոյն Ղազարու, Վենետիկ, 1837, Հատոր 
2, Ցուցակ 1, Էջ 31, 32:
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էթ նի կա կան ընդ հան րու թե ան վաղ միջ նա դա րե ան ձե ւա ո րու մը … այդ շրջա
նի մտա ւո րա կան նե րի գոր ծու նե ու թե ան հա ւե լե ալ ար տադ րան ք» չէր, այլ այդ 
շրջա նի մտա ւո րա կան նե րի գոր ծու նե ու թիւ նը լրա ցու ցիչ տար րեր է աւե լաց րել 
մինչ այդ ար դէն գո յու թիւն ու նե ցած հայ կա կան էթ նի կա կան ընդ հան րու թե ան 
զար գա ցում նե րի վրայ: Ինչ պէս «Մեծ Հայ ք» անու նով ըստ էու թե ան  «ազ գա
յին պե տու թիւ նը» «հայ կա զու ն» ղե կա ւար նե րի եւ նրանց շա րու նա կող պար թեւ 
ար տա շի սե ան նե րի, մաս նա ւո րա պես Տիգ րան Մէ ծի գոր ծու նե ու թիւնն էր ազ դել 
նա խաք րիս տո նե ա կան, եւ պար թեւ ար շա լու նի նե րը՝ քրիս տո նե ա կան հայ կա
կան ազ գա յին պե տու թե ան բնակ չու թե ան ինք նու թե ան ընդ հան րու թե ան զար
գա ցում նե րի վրայ: 

Հե տա գա յում, պե տա կա նու թե ան կորս տից հե տոյ, «հայ ազ գ» բա ռերն 
ստա ցել են ընդգ ծո ւած էթ նի կա կան երանգ: Ու շագ րաւ է, որ  յե տա գա յում հա յե
րէ նում  «ազ գ», եւ «ազ գա յի ն» բա ռե րի իմաստ նե րի հան րա յին ըն կա լումն առ
նո ւազն 1500 տա րի չի փո խո ւել եւ շա րու նա կում է հիմ նա կա նում «էթ նի կա կա ն» 
մնալ՝ հայ ազգ, վրա ցի ազգ, պար սիկ ազգ, ինչ նշա նա կում է վաղ ան ցե ա լից 
ծա գում նա բա նո րէն մի մե անց հետ կա պո ւած, հա մա տեղ պատ մա կան ան ցե ա
լով կամ առ նո ւազն պատ մա կան ան ցե ա լի ընդ հան րու թե ան գի տակ ցու թե ամբ 
կամ յի շո ղու թե ամբ, մշա կու թա յին նոյն ար ժէք նե րով եւ այդ ար ժէք նե րը սե փա
կան հա մա րող, նոյն էթ նի կա կան ինք նու թիւնն ու նե ցող մարդ կանց խումբ, այ
սինքն հա յե րէ նի «ազ գ»ը էթ նի կա կան մի ա ւոր է: 19րդ դա րում շա րադ րո ւած 
«Նոր բառ գիրք հայ կա զե ան լե զո ւի» բա ռա րա նը տար բեր դա րաշր ջան նե րի 
հայ կա կան ձե ռագ րե րի կող մից օգ տա գոր ծո ւած «ազ գ» բա ռի մի շարք բա
ցատ րու թիւն ներ ու նի՝ ա/սեռ կեն դա նե աց՝ բա նա կա նաց, որ է մի ա տե սակ, և 
ան բա նից՝ որ են բազ մա տե սակ (ազգ մարդ կան, Ազգ հո ղե ղի նաց, ազգ ազգք 
կեն դա նե աց ան բա նից եւլն.), բ/ ԱզգԱզն, զարմ և զա ւակ սե րե ալ ՛ի մի ոյ ՛ի 
նախ նե աց. ծնունդք մի ոյ նա հա պե տի առաջ նոյ (փիւ նիկ ասո րի յազ գէ, ազգ 
եբ րա յեց ւոյ, ազգ հա յոց, ազգ Յու նաց եւլ ն), գ/ Ազգցեղ և տոհմ սե րե ալ ի 
նմին ազ գի ի մաս նա ւոր ցե ղա պէ տէ, դ/ Տուն, ազ գա տոհմք, արե ա նա ռու ազ
գա կանք իրե րաց36: Լե զո ւա բան Հրա չեա Աճա ռե ա նի մեկ նա բա նու թե ամբ «ազ
գ» բա ռը հա յե րէ նում պատ մա կա նո րէն օգ տա գոր ծո ւել է «ցեղ, սե րունդ, գեր
դաս տան, ժո ղո վուրդ, ազգ, իրե րի տե սա կը» իմաստ նե րով37: Սրան մօտ կամ 
հա ւա սա րա զօր օգ տա գոր ծո ւել է նա եւ «ժո ղո վուր դ» բա ռը, որը նոյն պէս բազ
մի մաստ է՝ ըստ Հայ կա զե ա նի՝ ա/ լատ. Populusժո ղո ւուրդ մարդ կան, բազ մու
թիւն, ազգ, ամ բոխ, մարդ կանց խումբ, բ/ որ պէս ըն տա նիք և ըն դո ծինքն մի ոյ 
տա նու տե առն կամ նա հա պէ տի, գ/ ժո ղո ւա րան հրե ից, sinagoga38: Ազգ բա ռը 

36 Նոր բառգիրք հայկազեան լեզուի, Հայր Գաբրիէլ Աւետիքեան, Հայր Խաչատուր Սիւր
մէլեան, Հայր Մկրտիչ Աւգերեան։ Տպարան ի Սրբոյն Ղազարու, Հատոր 1, Ցուցակ 1, 
Վենետիկ, 1836, էջ 6:

37 Աճառեան Հր., Հայերէն արմատական բառարան, հատոր 1,Երեւանի Համալսարանի 
Հրա տարակչութիւն, Երեւան, 1926,  էջ 84:

38 Նոր բառգիրք հայկազեան լեզուի, Հայր Գաբրիէլ Աւետիքեան, Հայր Խաչատուր Սիւր
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«տե սա կ» իմաստն ու նի, օրի նակ, 5րդ դա րի պատ միչ Փավս տոս Բու զան դի հե
տե ւե ալ նկա րագ րու թիւ նում. Գրի գոր Լու սա ւոր չի թոռ Ներ սես հայ րա պե տը մի 
խումբ մարդ կանց հետ ան ջուր, ան հաց, անբ նակ մի կղզում մխի թա րում էր իր 
հետ գտնո ւող տա ռա պե ալ նե րին՝ հի շեց նե լով Տի րոջ խօս քե րը՝ «Մենք այն պես 
չենք, ինչ պես ասաց, թե՝ «Չար ազ գը հրաշք է խնդրու մ»»39: «Չար ազ գ»ի «ազ
գ» բառն այս տեղ «տե սա կ» իմաստն ու նի՝ «չար տե սա կը»՝ որ պէս բա րու տե սա
կի հա կադ րու թիւն: Բայց նոյն Բու զան դը, ինչ պէս վե րը տե սանք, «ազ գ» բառն 
օգ տա գոր ծում է նախ եւ առաջ էթ նի կա կան իմաս տով՝ «ասո րի», «յոյ ն» եւլն.: 

Այ սինքն «ազ գ» բա ռը բազ մի մաստ է եղել եւ էթ նի կա կա նից զատ այլ 
իմաստ ներ է ու նե ցել, բայց հիմ նա կան վե րա ցա կան իմաս տը «տե սակ»ն էր, 
կոնկ րետ իմաս տը՝ «էթ նի կա կան տե սա կը»: Այն, ինչ եւ րո պա կան լե զու նե րի մէծ 
մա սում, նա եւ ռու սե րե նում գրա ւոր տեքս տում մին չեւ 19րդ դա րի վեր ջե րը նշա
նա կում էր «ռա սա» բա ռը՝ «էթ նի կա կան տե սա կ» (ցեղ, ժո ղո ո ւուրդ, ազգ): Հի
շենք, որ հենց սոյն աշ խա տան քի երկ րորդ գլխում անդ րա դառ նում ենք Ու բի չի
նիի ձե ւա կերպ մա նը՝ «օս ման նե րը Կենտ րո նա կան Ասի ա յից եկած սկզբնա պէս 
թյու րա քա կան ռա սա յի ժո ղո վուրդ են, մոն ղոլ նե րի եւ տուն գուս նե րի մի ճյո ղը» 
(էջ 292), կամ՝ աղյո սա կը, որով Ու բի չի նին ներ կա յաց նում է «օս ման նե րի» էթ
նի կա կան կազ մը, կրում է RACES (ռա սա ներ, տո ւե ալ դէպ քում՝ ժո ղո վուրդ ներ) 
վեր նա գի րը: «Ռա սա» բա ռի ծա գումն էլ, հա ւա նա բար, ծա գում է կամ լա տի
ներն ratio («տե սա կ», «ցե ղա տե սա կ»), կամ արա բե րեն ra’s («գլու խ», «ծա գու մ», 
«սկիզ բ») բա ռե րից: Նոյն «տե սա կ» իմաստ ու նի նաև ֆի զի կա կան մար դա բա
նու թե ան կող մից ու սում նա սի րո ւող մարդ կանց խմբե րի ֆի զի կա կան կազ մո
ւած քի տար բե րու թին նե րը (ռա սա յա կան տար բե րու թիւն ներ):

Բնա կան է, որ ար դէն բազ մա թիվ լե զու նե րի կող մից ըն դու նո ւած «natio» 
բա ռը հա յե րե նէ ում թարգ մա նո ւել եւ թարգ ման ւում է իր իմաս տին հա մար ժէք 
«ազ գ» բա ռով՝ որ պէս էթ նիկ մի ա ւոր, չնա յած «natio» բա ռի ներ կա յիս իմաստն 
աւե լի մօտ է վաղ մա իջ նա դա րե ան Հա յաս տա նի «կոնկ րետ պե տու թե ան բնակ
չու թիւ ն» իմաս տին: Սա կայն այ սօր Հա յաս տա նում առա ջա ցել է «ազգ» հաս
կա ցու թիւնտեր մի նի աւան դա կան եւ նոր ըն կա լում նե րի խնդիր:  Հի մայ, երբ 
աշ խար հը մեծ հա շո ւով առ նո ւազն քննար կում է «ազ գ» բա ռի էթ նի կա կան 
իմաս տի տա րըն թեր ցում նե րի հար ցը, կամ՝ «ազգմի ա ւոր նե րի» էթ նի կաց ման 
հնա րա ւո րու թիւ նը, ան կա խա ցած եւ նոր պե տա կա նա շի նու թե ան ան ցած Հա
յաս տա նում տե ղի է ու նե նում հա յե րէն «ազ գ» բա ռի եւ րո պա կան քա ղա քա
կանքա ղա քա ցի ա կան իմաս տա ւոր ման փորձ՝ մի դէպ քում այն ըն կա լել որ պէս 
«սե փա կան պե տու թիւն ստեղ ծած մարդ կանց հա մա խում բ», այլ դէպ քում՝ «սե
փա կան պե տա կա նու թիւն վերս տեղ ծած հա յե րի հա մա խում բ», եր րորդ  դէպ
քում՝  Էն թո նի Սմի թի առա ջար կած «նոյն պե տու թե ան տա րած քում ապ րող 

մէ լեան, Հայր Մկրտիչ Աւգերեան։ Տպարան ի Սրբոյն Ղազարու, Հատոր 1, Ցուցակ 1, 
Վենետիկ, 1836, էջ 838:

39 Փավստոս Բուզանդ, Էջ 146:
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իրա ւա կան իրա ւունք նե րի եւ պար տա կա նու թիւն նե րի ընդ հա նուր կո դեք ս» ու
նե ցող մարդ կանց հա մա խումբ՝ Հա յաս տա նի քա ղա քա ցի ներ, սա կայն առօ րե
ա յում թէ՛ քա ղա քա կան, թէ՛ գի տա կան, թէ՛ հան րա յին հռե տո րա բա նու թիւ նում 
շա րու նակ ւում է բա ռի էթ նի կա կան իմաս տի գոր ծա ծու թիւ նը: Հան րայ նո րեն 
«հայ ազ գ»=«հա յե ր» են հա մար ւում հիմ նա կա նում հա յի էթ նի կա կան ինք նու
թե ան կրող նե րը՝ ան կախ քա ղա ցի ու թիւ նից: Սրան հա կա ռակ՝ «ազ գա յի ն» բա
ռը պաշ տօ նա կան փաս տաթղ թե րում աւե լի ու աւե լի յա ճախ է օգ տա գործ ւում 
պե տու թե ան/«պե տա կա ն» իմաս տով՝ «Ազ գա յին Ժո ղո վ», «Ազ գա յին օրենք
նե ր», «Ազ գա յին անու տան գու թիւ ն» եւ այլ այս կար գի հաս կա ցու թիւն նե րը նշա
նա կում եմ «Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թե ան Խորհր դա րա ն», «Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տու թե ան Օրենք նե ր», «Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թե ան Ազ գա յին 
Անու տան գու թե ան Ծա ռա յո թիւն», ոչ թէ էթ նի կա կան հա յի՝ «հա յե րի խորհր դա
րա ն», «հա յե րի օրենք նե ր» եւլն.: 

Հա յաս տա նի դէպ քում «ազ գ» բառտեր մի նի ներ կա յիս բազ մի մաս տու
թիւ նը գա լիս է մի կող մից հա յե րէ նում այդ բա ռի պատ մա կա նու թիւ նից, որի հիմ
քում «էթ նոսազգ ն» է, միւս դէպ քում «ազ գ» բա ռի տա րո ղու թե ա նը լրա ցու ցիչ 
քա ղա քակր թա կան զար գաց ման մա կար դակ եւ քա ղա քա կան ար ժէք վե րագ րե
լու, նե րար կե լու  ժա մա նա կա կից քա ղա քա կան լեզ վամ տա ծո ղու թիւ նից, աւան
դոյ թից,  եւ վեր ջա պէս Եւ րո պա յի Խորհր դին հա մար կո ւե լու ցան կու թիւ նից՝ 
փոր ձում են «եւ րո պա կա նաց նե լ» պաշ տօ նա կան, իրա ւա կան լե զուն: 

Թող նե լով հա յե րէ նում «ազ գ» բա ռեզ րի ներ կա յիս իմաս տա յին փնտր
տու քը, վե րա դառ նանք էթ նոս/ազգ մի ա ւոր նե րի բնա կան զար գաց ման, ծրագ
րա յին ար հես տա կան կամ ըն թա ցիկ քա ղա քա կան/մտա ւո րա կան/մշա կու թա յին 
գոր ծու նե ու թե ան հե տե ւան քով առա ջա ցող «հա ւե լե ալ ար տադ րան ք» լի նե լու 
սկզբուն քա յին խնդրին: Քա նի որ քա ղա քա կան/մտա ւո րա կան/մշա կու թա յին 
գոր ծու նե ու թե ան հե տե ւանք նե րը միշտ անդ րա դառ նում են դրանց մէջ նե րա
ռո ւած, ներ քա շո ւած կամ դրանց ազ դե ցու թիւ նը կրող խմբե րի ար ժէք նե րի ձե
ւա վո րում նե րին եւ այս կամ այն կէրպ՝ նա եւ ինք նու թիւն նե րին, սա կա րե լի է 
դի տար կել էթ նի կա կան, եր բեմն նա եւ ազ գա յին ինք նու թիւն նե րի ձե ւա ւոր ման/
զար գաց ման բնա կան ու ղի: Հա յե րի «էթ նի կաց մա ն»/«ազ գայ նաց մա ն» հա մա
ռօտ ակ նար կը, կար ծում եմ, վկա յում է կոնկ րետ խմբի, տո ւե ալ դէպ քում հա յե րի 
հա ւա քա կան էթ նի կա կան եւ ազ գա յին ինք նու թե ան/ինք նու թիւն նե րի բնա կան 
զար գաց ման մա սին: Այդ պի սի օրի նակ նե րը քիչ չեն: 

«Ազ գա յին պե տու թե ա ն» կա ռուց ման թուր քա կան օրի նա կը 
Ար հես տա կան կա ռու ցո ւող «ազ գա յին պե տու թե ա ն», «ազգմի ա ւո րի» 

եւ նոյ նիսկ ար հես տա կան «էթ նի կա կան մի ա ւո րի» լաւ օրի նակ է Թուր քի ա յի 
Հան րա պե տու թիւ նը, «թուր քա կան ազ գ»ը, «թուր ք» էթ նո սը: Թուր քի ա յի Հան
րա պե տու թիւ նը «ազ գա յին պե տու թիւն նե րի» շար քում առյա սա րակ բա ցա ռիկ 
է: Բա ցա ռիկ է թէ իր մեկ նար կով, թէ «ազ գա յին պե տու թե ա ն» կա ռուց ման ըն
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թաց քով, թէ հե տե ւանք նե րով՝ «ազ գա յին պե տու թե ա ն» մո դե լով: Ինչ պէս բազ
միցս այս աշ խա տան քում խօ սո ւեց, եւ ինչ պէս Մուս տա ֆա Քե մա լի կեն սա գիր 
BenoistMechinն է գրում 1954 թ.ին, «թուր քե րը փոք րա մաս նու թիւն էին օտար
նե րի մէջ, բայց Քե մա լի նպա տա կը կոմ պակտ եւ մի ա տարր թուրք ազգ կա
ռու ցելն էր... Երեք էթ նիկ խմբեր կա յին, որ վտան գա ւոր կեր պով խան գա րում 
էին ազ գի մի ա տարր լի նե լուն՝ քրդե րը, հա յե րը եւ յոյ նե րը»40: Են թադ րում եմ, 
որ BenoistMechinը «թուրք ազ գ» ասե լով նկա տի չու նի եւ րո պա կան «natio»ն՝ 
պե տու թե ան քա ղա քա ցի նե րին, քա նի որ շեշ տադ րում է էթ նի կա կան մի ա տար
րու թե ան նպա տա կը եւ խան գա րող «օտար ազ գե րի ն»: 

Մի այն «օտար ազ գե րի» առ կա յու թիւ նը եւ թուր քե րի քա նա կա կան սա
կա ւու թիւ նը չէ, որ խան գա րում էր «թուրք ազ գի», «Թուր քա կան ազ գա յին պե
տու թե ա ն», առա ւել եւս հիմ նա կան եւ իրա կան նպա տա կի՝ թուրք էթ նո սի կա
ռուց մա նը: Թուր քա կան «ազ գա յին պե տու թե ա ն» կա ռուց ման մեկ նար կում 
ըն կած էին «չկա »նե րը՝ չկար քա նա կա պէս գե րա կայ թուր քա կան էթ նի կա կան 
մի ա ւոր, չկար թուր քա կան ոչ ազ գա յին, ոչ էթ նի կա կան ինք նու թիւն, չկար թուր
քա կան էթ նի կա կան մշա կոյթ, չկար սո ցի ա լա կան հա ղոր դակ ցու թե ան հա մար 
անհ րա ժեշտ եւ բո լո րին հաս կա նա լի որե ւե մէկ վեր բալ լե զու, այդ դերը չէր խա
ղում նա եւ իշ խա նու թե ան՝ քչե րին հաս կա նա լի վար չա կան օս մա նե րէ նը, չկար 
հա մա տեղ ան ցե ա լի ընդ հան րու թե ան կամ թե կուզ դրա մա սին որե ւէ առաս պե
լի իմա ցու թիւն կամ յի շո ղու թիւն, առա ւել եւս չկար որե ւէ շա րադ րո ւած պատ մու
թիւն, չկար «թուր քա կան հայ րե նի քի» ըն կա լում/պատ կե րա ցում, չկար «թուր քի» 
դրա կան կեր պար: Չկար նա եւ «թուր քա կան սո ցի ա լա կան շեր տ», «թուր քա կան 
տնտե սա կան դա ս»: Չկար ան ցե ա լը ներ կա յին կա պող որևէ թուր քա կան առար
կա յա կան երե ւոյթ, բա ցի, թե րեւս, «օս մա նե ան փառ քը», որի ժա ռան գորդ ման 
գործ նա կան իրա ւուն քը կապ ւում էր «օս մա նե ան թուր ք» անո ւան հետ: 

Ի՞նչ կար: Առա ջին հեր թին կար այն, որ 1922ից յե տոյ չկա յին ատե լի հա
յե րը եւ յոյ նե րը, եւ փո խա րե նը կար նրանց նկատ մամբ մէծ ատե լու թիւն:  Կար 
հա յե րի վե րա դար ձի վա խը: Պե տու թե ան կա ռուց ման հա մա ձայ նու թե ան հիմ
քում ըն կած գլխա ւոր ար ժէք նե րը եղել են հա մա տեղ ցե ղաս պա նա կան եւ թա
լան չի ա կան յան ցա գոր ծու թե ան պատ ժից խո ւա փե լը եւ զո հի նկատ մամբ ատե
լու թիւ նը: Կար հայ կա կան եւ յու նա կան լքե ալ գոյ քը տնօ րի նե լուն մաս նակ ցե լու 
ցան կու թիւ նը: Եւ րո պա կան հա յե ցա կար գի ար դի ա կան «թուր քա կան ազ գը» 
կա ռու ցող «մարդ կանց հա մախմ բի ն» մի ա ւո րող գլխա ւոր մշա կու թա յին ար ժէ
քը եւ հաս կա նա լի մշա կու թա յին լե զուն, ինք նու թե ան հիմ նա կան, եթէ ոչ մի ակ 
տար րը կրօնն էր՝ սուն նի մահ մե դա կա նու թիւ նը, գլխա ւոր ոգե ո ւո րող զգաց մուն
քը՝ վա խը հա յե րի եւ յոյ նե րի դէմ հա մա տեղ գոր ծած յան ցա գոր ծու թե ան պատ
ժից եւ նրանց հնա րա ւոր վե րա դար ձից, ատե լու թիւ նը քրիս տո նե ա նե րի, հա յե րի 
եւ յոյ նե րի դէմ: Ատե լու թիւն, որն ու նէր թէ զո հի դէմ յան ցա գոր ծի բա ղադ րի չը, 

40 BenoistMechin, Mustafa Kemal ou la Mort d’un Eınpirc. Éditeur :Albin Michel. Paris. 1954, էջ 
337:
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թէ քա ղա քակր թա կան տար բե րու թիւն նե րի նկատ մամբ ատե լու թե ան բա ղադ
րի չը, թէ հպա տա կի դէմ իշ խո ղի բա ղադ րի չը, թէ այ լոց նյո թա կան եւ մշա կու
թա յին ռե սուրս նե րի դէմ նա խան ձի բա ղադ րի չը: Հա մա տեղ յան ցա գոր ծու թե ան 
գի տակ ցու թիւ նը եւ դրա պատ ժի վա խը, ինչ պէս նա եւ «օտա րի», հատ կա պէս 
քա ղա քակր թա կան օտա րի դէմ ատե լու թիւ նը մի ա ւո րող լուրջ գոր ծիք ներ են: 
Սրանք մեկ նար կի հա մար լուրջ, բայց ըն թաց քի հա մար սպա ռո ւող ռո սուրս ներ 
էին: 

Առա ւել տե ւա կան թւա ցող ռե սուր սը՝ «Մահ մե դա կան մի աս նու թե ա ն» 
հա մա ձայ նու թիւ նը, սա կայն, շատ արագ խախ տո ւեց իշ խա նու թիւ նը նվա ճած  
մարդ կանց կող մից՝ «թուր ք» մի ա ւորն առա ջադ րո ւեց որ պէս գե րա կայ էթ նոս, 
իսկ մահ մե դա կա նու թիւ նը հայ տա րա րո ւեց խան գա րող մի ջոց: Հայ տա րո ւեց 
«թուր քի պե տու թե ա ն» կա ռուց ման եւ երկ րի ողջ բնակ չու թիւ նը էթ նի կա կան 
թուրք դարձ նե լու ծրագ րի մա սին: «Մահ մե դա կան պե տու թե ա ն» կա ռուց ման 
մեկ նար կին մաս նակ ցած նե րի հա մար նոր իրո ղու թիւն ներ բա ցա յա տո ւե ցին՝ 
«ընդ հա նուր մահ մե դա կան պե տու թե ա ն»՝ «մահ մե դա կան ազ գի» կա ռուց ման 
փո խա րէն պի տի կա ոռւ ցո ւի թուր քա կան պե տու թիւն եւ թուրք ազգ, բո լոր մահ
մե դա կան նե րին  վե րա պա հո ւած առա քե լու թիւ նը թրքա նալն է:  «Մահ մե դա կան 
հա մախմ բի» քրդա կան մա սը ըմոս տա ցաւ եւ «մահ մե դա կան մեն քը» պա ռակ
տո ւեց: Սա լաւ առիթ էր քրդե րին պատ ժե լու եւ «ազ գայ նա ցող տնտե սու թիւ նը» 
լի ո վին թրքաց նե լու: Քրդստան ու ղար կո ւե ցին երեք ռազ մա կան դի ւի զիա, մէկ 
օրում Դի րա բէ քի րում կա խա ղան հա նո ւե ցին քրդե րի 46 առաջ նորդ ներ: «Ան գօ
րա յի կա ռա ւա րու թե ան նպա տակն էր քրդե րին մո ռաց նել տալ, որ իրենք հան
րա պե տու թիւ նում առան ձին էթ նիկ տարր են»41: Քրդե րը, մի եւ նոյն է, դեռ հստակ 
էթ նի կա կան գի տակ ցու թիւն չու նե ին, որևէ ազ գա յին ծրա գիր չու նե ին, մի աս նա
կան չէ ին, նրանց պա հանջն ըն դա մե նը «Սուլ թանԽա լի ֆի վե րա դար ձի» մա
կար դա կի էր: Քրդե րի շատ ներ կա յա ցու ցիչ ներ Քե մա լի Ազ գա յին Մէծ ժո ղո ո
ւում նստած ծա փա հա րում էին Մուս տա ֆա Ղա զի ին եւ աշ խա տում մաս նակ ցել 
հա յե րի ու յոյ նե րի թո ղած գոյ քի վե րա բաշխ մա նը: Քրդա կան ըմ բոս տու թե ան 
պա տիժն այն քան ծանր էր, որ վա խը բռնա տի րու թե ան վեր ածո ւող իշ խա նու
թիւ նից դար ձաւ գե րա կայ զգա ցում:  Այն աւե լի խո րա ցաւ 1926ին Մուս տա ֆա 
Քե մա լի դէմ դա ւադ րու թե ան կամ դրա բե մա կա նաց ման պատ ժի սար սա փազ
դու գոր ծո ղու թիւն նե րով: Դատ ւում եւ մա հո ւան էին դա տա պարտ ւում Քե մա լի 
երե կո ւայ ըն կեր նե րը, իրե նից ոչ պա կաս յան ցա գործ ներ:  Կը լըչ Ալին՝ տրի բու
նա լի դա տա ւո րը, հայտ նի սրի կա, ով գլուխ էր գո վում իր կոր ծա նած մարդ կանց 
քա նա կով, մա հո ւան դա տավ ճիռ նե րը կար դա լիս նրանց «ստոր կեր պար նե րը» 
հա կադ րում էր «ազ գի փրկի չ» Մուս տա ֆա Քե մա լի առա քի նու թիւն նե րին: «Ղա
զին առանց հոն քը բարձ րաց նե լու ստո րագ րեց նրանց մա հո ւան վճիռ նե րը եւ 
հրա մա յեց ար շա լոյ սին կա խել... նոյն երե կո յան մէծ պա րա հան դես կազ մա կեր
պեց, որին պի տի ներ կայ լի նե ին պե տա կան բարձ րաս տի ճան պաշ տո նե ա նե րը, 

41 Անդ, էջ 339:
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դա տա ւոր նե րը, մայ րա քա ղա քի գե ղե ցիկ կա նայ ք»42: Մուս տա ֆա Քե մա լը սեն
տի մեն տալ չէր: Նա սո վոր էր կո տո րած նե րի: Բռնա պե տու թիւ նը կամք թե լադ
րե լու պա րարտ հող է:  «Օտա րի» հան դէպ վա խին գու մար ւում է վա խը Մուս
տա ֆա Քե մա լից: Քե մա լա կան բռնա պե տու թիւ նը եւ «վա խը» դար ձան «թուրք 
էթ նո սի» կա ռուց ման լուրջ գոր ծիք նե րից մէ կը: 

«Բազ մազգ ժո ղո վուրդ նե րին վտա րե լուց հե տոյ թուրք ազ գը նոր էֆեկտ 
զգաց,—գրում է BenoistMechinը: Քա նի որ նրանց վտա րու մը մի այն ռաս սա յա
կան խնդիր չէր, այլ նա եւ նոր փո փո խու թիւն ներ կբե րեր: Մին չեւ 1914 թ. թուր քե
րը Օս մա նե ան կա ռա ւա րու թե ան կազ մում նկա տե լի տեղ չէ ին գրա ւում... չկար 
ոչ թուր քի մի ջին դաս, ոչ ար դիւ նա բե րա կան բուր ժո ւա զիա, ոչ ար հես տա ւոր ներ, 
ոչ առեւտ րի տի րա պե տող ներ, ոչ նա ւար կու թե ան տի րա պե տող ներ... նրանց մէջ 
ատե լու թիւն կար իրենց ան կա րո ղու թե ան եւ օտար նե րի առա ւե լու թե ան նկատ
մամբ... թուր քը պի տի սո վո րեր բանկ, ար դիւ նա բե րու թիւն ղե կա ւա րել, գնացք 
քշել, կաթ սա նե րը տա քաց նել, հո ղից ելա ծը վա ճա ռել, բե տո նից շեն քեր շի նել, 
արո ւես տի գոր ծեր ստեղ ծել... կարճ՝ այն ամե նը, ինչ յոյնն ու հա յը գի տե ին անել՝ 
մո նո պո լի ան իրենց ձեռ քը վերց նե լ»43: Այս տո ղե րի յե ղի նակ BenoistMechinը 
մի ան գա մայն իրա ւա ցի էր՝ այս ամե նը պի տի տրո ւեր «թուր քի ն», ոչ թէ Թուր քա
կան պե տու թե ան հա մար պայ քա րած եւ նոյն «օտա րին ատո ղ» մահ մե դա կան 
հա մախմ բին: Ոչ թէ Թուր քի ա յի քա ղա քա ցի նե րին, այլ էթ նի կա կան թուր քե րին:  
Ու րեմն «մահ մե դա կան հա մա խում բը» կամ պի տի կա մա ւո րա բար էթ նի կա պէս 
թրքա նայ, կամ իշ խա նու թիւ նը պէտք է նրանց բռնի թրքաց նի, իսկ չհա մա ձայ
նող նե րի նկատ մամբ նե րար կի ար դէն քննու թիւն բռնած ատե լու թե ան զգա ցու
մը, վա խը եւ նրանց օտա րի թուր քա կան հա սա րա կու թիւ նից: Թուր քա կան ազ
գա յին տնտե սու թիւ նից: Իրենց զբա ղեց րած տա րածք նե րից: «Օտա րի» տեղն 
այժմ տրո ւեց քրդե րին եւ Անա տո լի ա յի ալե ւի նե րին:  «Օտա րի» առ կա յու թիւ նը 
ու նրա նկատ մամբ ատե լու թիւնն էլ իր առա ւե լու թին ներն ու նի՝ արա գաց նում 
է «իւ րա յին նե րի» մի աս նու թիւ նը: Առա ւել եւս, որ «թուրքիւ րա յին նե րը» տար
բեր, յա ճախ տա տա նո ւող ինք նու թիւն ներ ու նեն՝ ար նա ու տա կան, բոս նի ա կան, 
բուլ ղա րա կան եւ այլ ինք նու թիւն նե րով բալ կան նե րից ներ գաղ թած սլա ւոն ներ, 
հիւ սիս կով կաս ցի ներ՝ «չեր քէզ նե ր», լա զեր, իս լա մա ցած հա յեր, յոյ ներ, գնչու
ներ,  թրքա խօս արաբ ներ, ալա ւի թուրք մէն ներ..., եւ «ազ գա յին տնտե սու թե ա
նը» նրանց մաս նակ ցու թե ան հնա րա ւո րու թիւ նը պայ մա նա ւո ո ւած է  թրքա կան 
ինք նու թե ան մա կար դա կով: Շատ կաս կա ծե լի է 1954ին BenoistMechinի ամ
փո փումն այն մա սին, թէ «1938 թ. թուրք ազգն ար դէն հա սել էր ռաս սա յա կան եւ 
հո գե բա նա կան անո ւի ճե լի մի աս նու թե ա ն»44: 1938ին տե ղի էր ու նե նում Դեր սի
մի ոչ թուրք բնակ չու թե ան ցե ղաս պա նու թիւ նը, երկ րում ար գե լո ւած էր «քուր դ» 
բա ռը, ողջ 1930ական նե րին քրդե րի տե ղա հա նու թիւն ներ էին,  կա տա րո ւում էր 

42 Անդ, էջ 350:
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ազ գա յին կա պի տա լի վե րա բախ շում թուրք ինք նու թիւ նը կրող նե րի մէջ, մարդ
կանց փրկու թե ան հնա րա ւո րու թիւ նը իրենք  իրենց «թուր ք» ներ կա յաց նելն էր:  
Ար դէն պա շօ նա պէս էլ թուրք էին հայ տա րա րո ւած: Ո՞վ կհա մար ձա կո ւեր «թուրք 
չլի նե լ»: «Թուրք էի ն» եւ ամեն օր բարձ րա ձայն հաս տա տում էին «եր ջա նիկ եմ, 
որ թուրք եմ»: «Հաս տա տում էի ն» բո լո րը՝ հայ, յոյն, հրեայ, քուրդ, ալե ւի, արաբ, 
նո րա թուխ թուրքե րը... Սա, իհար կէ, նոյն պէս «հո գե բա նա կան անո ւի ճե լի մի
աս նու թե ան» տե սակ է, բայց BenoistMechinին վի ճա կո ւած չէր տես նել բռնու թե
ան ու վա խի վրայ կա ռու ցո ւած թուր քի ար հես տա կան եր ջա նիկ«ռաս սա յա կան 
մի աս նու թե ա ն» ճա քե րը եւ այ սօր ար դէն դրանց հայտ նի հե տե ւանք նե րը:

Ազ գա յին տնտե սա կան ռե սուրս նե րի բախշ ման 193060 ական թո ւա կան
նե րը թյուրք չու լու կի՝ «էթ նի կա կան թրքու թե ան հա ւա տար մու թե ան ապա ցուց
մա ն» լուռ տա րի ներն էին: «Թուր քը թուրք էր դառ նու մ» եւ դպրոց նե րում, «ժո
ղուր դա կան տնե րու մ», մեծ ու փոքր հան դի սու թիւն նե րում, մի ջո ցա ռում նե րում, 
ներ կա յա ցում նե րով սո ո ւո րում, թե ո՞վ է թուր քը, ո՞ւմ պէտք է ատի եւ ում պէտք 
է մե ծա րի թուր քը: Մե ծա րան քի հե րոս նե րը միշտ «օտար նե րին կո տորղ ներ ն» 
էին՝ մի ֆա կան հե րոս նե րից սկսած մին չեւ Թա լի աթ եւ Թօ փան Օս ման ներ: Եւ 
այս ամե նի վե րե ւում՝ Աթա թիւրք անունն ընտ րած Մուս տա ֆա Քե մա լը: «Ազ գա
յին դաս տի րա կու թե ա ն» ըն թաց քում փո խո ւում էին ատե լու թե ան եւ վա խի վեկ
տոր նե րը, բայց ատե լու թիւնն ու վա խը մնում էին ան փո փոխ՝ «թուր քա կան ազ
գա յին պե տու թե ա ն» հիմ քում ըն կած հիմ նա կան ար ժէք նե րը շա րու նա կում էին 
մնալ ատե լու թիւ նը, վա խը եւ բռնու թիւ նը, որոնք պի տի կի րա ռո ւէ ին «ազ գա յին 
պե տու թե ա ն» կա ռուց ման ողջ ըն թաց քում: Ինք նու թե ամբ էթ նի կա կան առ կայ 
մի ա ւոր նե րի՝ հա յե րի եւ յոյ նե րի վե րա ցու մից դա տար կո ւած «էթ նի կա կան տա
րած քը» լցւում էր կա ռու ցո ւող թուր քա կան եւ դրան հա կադ րո ւե լու պար տադ
րո ւած ինք նա ձե ւա վո րո ւող քրդա կան էթ նի կա կան, մա սամբ նա եւ էթ նի կա կա
նին մօ տե ցող ալե վի ա կան ինք նու թիւն նե րի աճով եւ դրանց մի ջեւ բարձ րա ցող 
փո խա դարձ ատե լու թե ամբ: 60ական նե րի քա ղա քա շի նու թիւ նը, տնտե սու թե ան 
ար դիւ նա բե րա ցու մը, ձա խա կան սո ցի ալքա ղա քա կան շար ժում նե րը արա գաց
րին այդ ըն թաց քը: Դա րը պի տի աւար տո ւեր ար դեն ձե ւա ո րո ւած եւ դե ռեւս 
աղ ջա տո ւած կամ թաք ցո ւած ինք նու թիւն նե րի պոռթ կու մով՝ նոր դուռ բա ցե
լով «ինք նու թիւն նե րի» քա ղա քա կա նաց ման՝ «ինք նու թե ան բարձ րա ձայն ման 
իրա ւուն քի», «թուր քա կան էթ նի կա կան ինք նու թե ան ագ րե սի ւաց մա ն», «ինք
նու թիւն նե րին դա ւա ճա նած նե րի մերժ մա ն», «թուր քա կան ինք նու թե ան ապա
ցուց մա ն», «ան ցե ա լի ինք նու թե ան վա խի եւ այն խոր թա ղե լո ւ» եւ առ հա սա րակ 
«ինք նու թիւն նե րի յարաբերու թիւն նե րի» խնդիր նե րի առ ջեւ՝ բարձ րա ձայ նե լով 
նա եւ խեղ դո ւած էթ նոկրոնա կան ինք նու թիւն նե րի գո յու թե ան փաս տը: Այդ 
թւում՝ իս լա մաց(ու)ած հա յե րի: Մինչ եւ րո պա կան տե սա բան նե րը փոր ձում են 
քննար կել կո լեկ տիվ ինք նու թե ան երե ւոյ թի լի նե լու թիւնն առ հա սա րակ՝ թուր
քա կան «ազ գա յին պե տու թիւ նը» ցու ցադ րում է կո լեկ տիվ եւ ան հա տա կան ինք
նու թիւն նե րի անս պառ բազ մա զա նու թիւն: Այս տեղ մար դիկ եւ խմբե րը առանց 
ինք նու թե ան մա սին տե սա կան հար ցե րին անդ րա դառ նա լու մի ան գա մայն լրջո
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րեն պայ քա րում են իրենց ինք նու թիւն նե րի հա մար, թաքց նում կամ ցու ցադ րում 
են դրանք, վա խե նում են դրանց հա մար, ատում եւ հա մակ րում են մի մե անց: 

Սա ցա ւա լի, բայց գործ նա կան պա տաս խան նե րից մէկն է այն հար ցի, թէ  
ար դյո՞ք «ազ գե րը ար դի ա կան <երե ւոյթ ներ> են եւ թէ ինչ պէս են նրանք զար գա
նում՝ իրենք իրե՞նց, թէ՞ ար հես տա կա նո րե ն»: Թուր քի ա յի «ազ գա յին պե տու թե
ա ն» կա ռուց ման սկզբից ար դէն եվ րո պա կան հա յե ցա կար գի «ազ գի» կա ռուց
ման խնդիր չկար, ծրագ րա ո ւո րո ւած «թուր քա կան ազ գը» չպի տի բազ մէթ նիկ 
լի ներ, այն պի տի բաղ կա նար մի ա տարր էթ նի կա կան թուր քից, երկ րում «օտա
ր» չպի տի մնար: Բայց ոչ բո լո րը թրքա ցան, առա ջա ցան նոր «օտար նե ր», եւ 
ատե լու թե ան ու վա խի վրայ կա ռու ցո ւող թուր քա կան «ազ գա յին ինք նու թիւ նը» 
ատե լու թիւնն ու վա խը «բա ժա նե ց» նոր իւ րա յին նե րի եւ նոր օտար նե րի մի ջեւ՝ 
շա րու նա կե լով ատե լու թիւ նը պա հել գլխա ւոր  «ազ գա յին ար ժէք նե րի» ցան կում: 

Հարց է մնում, թէ եթէ «թուրք ազ գը» կա ռու ցո ւեր քա ղա քա ցի նե րի իրա
ւա հա ւա սա րու թե ան եւ էթ նի կա կան հան դուր ժո ղա կա նու թե ան սկզբուն քով՝ ի՞նչ 
ար դիւնք կստա ցո ւեր, ի՞նչ «ազգմի ա ւո ր» կկա ռու ցո ւեր: Չգի տեմ: Փաստն այն է, 
որ «էթ նի կա կան հան դուր ժո ղա կա նու թե ա ն» մա սին կա րե լի է խօ սել էթ նի կա
կան բազ մա զա նու թե ան դէպ քում, բայց թուր քա կան «ազ գա յին պե տու թե ա ն» 
ստեղծ ման մեկ նար կին Թուր քի ա յում այ լեւս էթ նոս ներ չկա յին, պե տու թիւ նը 
ձեռք էր բե րո ւել այդ ար դեն բա ցա կայ էթ նոս նե րի դէմ ատե լու թե ան շնոր հիվ եւ 
նրանց կո տո րե լու մի ջո ցով, եւ  «ազ գա յին պե տու թիւ ն» կա ռու ցե լու նպա տակ 
չկար: Կար «թուր քա կան էթ նո ս» կա ռու ցե լու նպա տակ, այն ինչ որ չա փով կա
ռու ցո ւել է, թուր քա կան էթ նի կա կան «ես»ը սնու ցո ւել է «օտա րի» դէմ ատե լու թե
ամ եւ վա խով: Քա նի որ գործ նա կա նում ի սկզբա նէ եւ րո պա կան հա յե ցա կար
գի «թուրք ազ գ» կա ռու ցե լու նպա տակ չկար, իսկ առա ջադ րո ւած նպա տա կը՝ 
«թիւրք չու լու կը» ոչ թէ քա ղա քա ցի նե րի իրա ւա հա ւա սա րու թե ան, այլ բո լոր հնա
րա ւոր մի ջոց նե րով երկ րի բնակ չու թե ան թրքաց ման ծրա գիր էր, այս տէղ խօս
քը պէտք է գնայ ոչ թէ բնա կան կամ ար հես տա կան «ազ գա յին պե տու թե ա ն» 
որևէ մո դե լի մա սին, այլ էթ նո սի կա ռուց ման եւ այն սնու ցող ար ժէք նե րի մա սին: 
«Թիւրք չու լու կը» զգա լի ո րեն բա րե լա ւեց «թուր քի» էթ նի կա կան ինք նըն կա լու
մը, բռնի եւ սո ցի ա լա կան գայ թակ ղու թե ան մի ջո ցով ձուլ ման ճա նա պար հով 
աւե լաց րեց «թուր ք» մի ա ւո րի քա նա կա կան թի ւը՝ շա տե րին թող նե լով ան ցե ա լի 
էթ նի կա կան պատ կա նե լու թիւ նը թաքց նե լու հար կադ րո ւած փաս տի առաջ: Մի 
բան ակ նյայտ է՝ տո ւե ալ օրի նա կը վկա յում է, որ մի պե տու թե ան շրջա նա կում 
ար հես տա կա նո րէն կա ռու ցո ւող էթ նո սի շի նա րա րու թիւ նը հրահ րում է այլ էթ նի
կա կան ինք նու թիւն ներ, ինչն ար դէն, հա վա նա բար, պէտք է դի տար կո ւի էթ նոս
նե րի բնա կան՝ ինք նա ձե ւա վո րում նե րի եւ զար գա ցում նե րի դաշ տում:
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Ալելուեւա Նադեժդա  383
Ալեքպերլի Ֆարիդ  374
Ալթընքայա Յակոբ  545, 546
Ալի Աշրաֆ Հաջի Իսմաիլ Օղլի  502
Ալի Հուսեյինով Ասրաֆիլ Մաշադի Աբդուլլա Օղլը  

471
Ալի Չենանի բէյ / Ալի Ջենանի բէյ  263
Ալի Սաիդ բէյ  349
Ալիեւ Աբդուլ Աբբաս Ալի օղլը  472
Ալիեւ Թեյմուր  472
Ալիեւ Մաշադի Իզրա  472
Ալիեւ Մաշադի Խալիլ  472
Ալիեւ Ֆեյզուլա Ջաֆար  472
Ալիշան Ղեւոնդ  303–307, 311–313
Ահմէդ Իզզէթ փաշայ  261
Աղաջանեան Կորիւն  133
Այազ Եուսուֆ  132, 135, 544
Այդեմիր Շեւքէթ Սուրէյյա  446
Այշէ Հիւր  241, 277, 447, 449, 450, 559
Անդերսոն Բենեդիկտ  507, 510
Անզաւուր Ահմէդ  333
Անյաղթ Դավիթ  608
Անջո Ֆարհատ  662, 663
Անտոնեան Արամ  241
Ապուլ Օղլու Օմար  339
Ատուրեան Եսթէր, էջ 620
Արալով Սեմէոն  369, 418, 419, 426, 480, 484
Արիստակես Տեւկանց  33, 34, 36, 44, 46, 52, 

149–151, 271
Արիստակէս, Մէծ Հայքի հայրապետ  687
Արման Կարապետ 639
Արմենիուս Վամբերի  266
Արփիարեան Արփիար  283
Աւագեան Արսեն  264, 276
Աւնի Հաֆըզ Աբդուլլա  261
Աքիֆ Մեհմէդ  446
Աքչամ Թաներ  94, 257, 263, 265, 267, 268, 271, 

273, 276, 277, 279, 280, 282, 283, 288, 312, 315, 
318, 344, 345, 358, 456, 463, 519, 518, 536, 574, 

643, 647, 659
Աքչուրա Եուսուֆ  290

Բաբերովսկի Եօրգ  363, 372, 390, 505
Բաբուր, Զահիր ադ դին Մուհամմեդ Բաբուր  282
Բագրատունի Սահակ  684, 687
Բայաջեան Ստեփան  404
Բայար Մահմուդ Ջելալ  317, 446
Բայրամեան Ա.  598, 600
Բայրամով Փաշա Ալի Օղլը  471
Բելէ Ռեֆէթ  447
Բեկզադեան Հ.  403
Բեկչեան Գարեգին 640
Բեհաէդդին Շաքիր  246, 250, 387, 451, 454, 455
Բեհրամզադէ Նոարէթ  261
BenoistMechin, Jacques Michel Gabriel Paul  690, 

691, 693, 694
Բեքիր Սամի, Բեքիր Սամի Կունդուհ  334, 340, 

379, 380, 398, 405, 408, 410, 411, 417
Բինաթլը Նազար  582, 584
Բլեդա Միթհաթ Շիւքրու  447
Բոդրերո, Ալեքսանդր  409
Բուդյոննի Սէմեոն  254–256
Բուրգջուօղլու Հասան  605
Բրոն Ժան Միշել 632

Գալեմքարեան Զարուհի էջ 618
Գալուստեան/Գալստեան Շնորհք  70, 71, 184, 

640, 641
Գալստեան Գեւորգ 574
Գանեցկի Ե.  423
Գէոկչեն Սաբիհա էջ 642
Գէորգեան Արտաշէս էջ 452
Գէորգեան Ռայմոն էջ 315, 316
Գիւզէլեան Հրանտ  625
Գիւնալթայ Շեմսէթթին  446
Գիւնդուզ Աքա,  Հուսէյն Էնիս Աւնի  448
Գյոչեկ Ֆաթմա  514
Գիւնդողան Քազըմ  539, 542

Դադուիկ Նօրա  674, 675
Դեմոքան Մուսա Հիլմի  449
Դենիկին, Դենիկին Անտօն Իվանի  256, 257
Դեւոեանց Տիգրան  324, 328, 330, 334
Դերինգիլ Սելիմ  445
Դերսիմի Նուրի  543, 544
Դինք Հրանտ  88, 96, 144, 194, 226, 233, 539, 642
Դողան Լիւֆթի 641
Դողաներ ՄեհմետԱլի  540, 541
Դուրեան Պետրոս  617

Եաղբասեան Սիամէնթ,  625
Եաւուզ Ալիէտտին էջ 637
Եղիշէ  684, 686
Եուրդաքուլ Մեհմէդ Էմին  446
Եուրկիւփլիւ Սուաթ Հայրը  639
   Եսաեան Զապէլ էջ 618
Երզնկեանց Ա.  381



ԱՆՁՆԱՆՈՒՆՆԵՐԻ ՑԱՆԿ 697
Զեյնել, Հաջի Բեդիր Աղայի (Ֆերաթ) եղբայրը  

265, 455, 520, 
Զիա բէյ, Էրզրումի մեպուս  418
Զիա Գէօքալփ, Մեհմէտ Զիա  282, 449
Զիա փաշայ, Աբդուլ Համիդ Զիյաէդդին  277
Զօհրապ Գրիգոր Էջ 475, 572, 617

Էլիաւա Շալւա  377, 392, 398 
Էնջու Ֆերհաթ  662, 663, 664
Էնվէր փաշայ, Էնվէր Իսմայիլ  232, 250, 258, 263, 

340, 387, 452, 454
Էջզաջըբաշը Մեհմէթ  449
Էսաթ (Ըշըք) փաշա  449
Էսենդալ Շեւքէթ  446
Էսսաթ Մահմութ  521
Էվրեն Քենան  552–554
Էրգեն Թոլգա  643
Էրգիլ Դողու  662
Էրթիւրք  Հյուսամեթթին  446
Էրքէօլ Սարգիս  524, 572, 580, 624

Թալէաթ, Թալեաթ Մեհմեդ փաշայ  94, 239, 284, 
285, 263, 284, 446,447, 454, 466

Թալէաթ բէյ, Տրապիզոնի ժանդարմերիայի 
տեսուչ  243, 244

Թահինջիօղլու Նեւին Եըլդըզ  644
Թահսին բէյ  247
Թաշանսու Թիւրքեր  513, 516
Թերզեան Սոկրատ Հ.  338, 351, 352
Թերնոն Իւ  93, 94
Թեւֆիկ բէյ  245
Թեւֆիկ փաշա, Ահմեդ Թեւթիկ  269, 416, 417, 422, 

423
Թեքէեան Վահան  617
Թէոդիկ (Ճեզվեճեան) Արշակուհի  618
Թիգրալ Զուլֆու  449
Թիլլէր Հիլդա  574
Թիմուր, ԼենկԹեմուր  282
Թոթոուենց Վահան  617
Թումթուրք Ֆազըլ Բերքի  449
Թուրան Պերճ  639
Թոփալ Օսման,  248, 249, 426, 419
Թօփալեաններ, Բալուի կոտորածներից փրկված 

հայկական ընտանիք  101, 102

Jean Bardoux  177
ԺորժՊիկօ Ֆրանսուա  324, 325, 335, 340–342, 347

Իզզէթ Ահմէդ փաշայ  261
Ինէօնիւ Իսմէթ (ծնվ. Մուստաֆա Իսմէթ)  426, 

430, 432, 446, 461, 468, 472, 473, 601, 602
Ինճիճեան Ղուկաս  295, 297–302, 304, 306, 307
Ինսել Ահմեթ  635, 642
Իսա Տեմիրճի  638

Լապճինեան Թէոդոս, Թէոդիկ  618, 619
Լեգրան Բորիս  394–399
Լենին, Ուլեանով Վլադիմիր Իլյիչ  256, 352, 353, 

355, 356, 359, 361, 370–372, 374,383, 392, 393, 
400, 410–412, 416, 421, 426, 427, 443, 453, 505 

Լեւանդովսկի, Միխայիլ  384
Լիտվինով Մաքսիմ  413, 425, 431, 433, 434
Լիւթֆի բէյ  242
Լիւֆթի Օմար բէյ  353
Լլոյդ Ջորջ  358, 359
Լուսաւորիչ Գրիգոր  179, 184, 218, 608, 620, 682, 

684, 687, 688

Խալիլէ Ջեմալ աղա  34, 580
Խրոխ Միլոսլավ  507, 510, 666, 672, 673

Ծաղիկեան Ստեփան  452
Ծերենց  617

Կախիայ, Տրապիզոնի հայերի ջարդերի 
կազմակերպիչ  248

Կանոնիկ Պիետրօ  484
Կաուն Լէոն (Cahun Léon)  282
Կարաբեքիր Քեազիմ  258, 262, 330, 333, 353, 354, 

360, 372, 384, 385, 393–395, 398, 406, 407, 409, 
412, 415, 421, 423, 446, 447, 450, 472, 479–482, 
532

Կարագէօզեան Սեդրակ  247
Կարախան Լեւ, Կարախանեան Լեւոն Միքայելի  

256, 359, 383, 412, 506
Կարակոչ Արսէն  98
Կարինեան Արտաշես  437–439
Կարպատ Քեմալ  293, 294, 313, 515
Կեյկուրու Նագի  384
Կըլըչ Ալի (Թուր Ալի)  340, 344, 350, 481, 692
Կիրով Սերգեյ  384
Կոմիտաս  234, 574
Կոնրադ Մօրիս  427
Կորիւն  683
Կորկմասով/Կորկմազով ՋելալԷդԴին  392, 395, 

412, 506
Կուրտիկեան Ստեփան  470
Կրեստինսկի Նիկոլայ  412, 413
Կրիպպէլ Հենրիխ  483

Հալաչօղլու Յուսուֆ  648
Հալաջեան Գէորգ  98, 99, 101, 140, 179–181, 185, 

192, 196, 197, 203, 208, 213, 214, 216–218, 221, 
228, 232, 236, 307, 308, 441, 442, 581, 582, 585, 
611

Հալիլ փաշայ/Խալիլ փաշայ, Հալիլ Կուտ  263, 
355, 372, 373, 375, 355

Հաճի աղա  538
Համելեն Առնո  632
Հայրէդդին  248
Հայրունի Յովսէփ  624
Հաջի Ալի Հոֆուզզադէ Եմէրի  248
Հաջի Բեդիր Աղա (Ֆերաթ)  265, 455, 519, 520
Հասկէլ Ուիլյամ  331
Հարբորդ Ջեյմս  332, 333
Հաքքը Սափանջալը  446
Հոբսբաում Էրիկ  672–675
Հովհաննիսեան Անուշ  8, 115

Մալխասեան Համբարձում  620



ԱՆՁՆԱՆՈՒՆՆԵՐԻ ՑԱՆԿ698
Մալհասեան Սիրվարդ  619
Մախոխեան Սոֆիա  244
Մակինցեան Պօղոս  430, 441, 474
Մամիկոնեաններ  184, 236, 687
Մաշտոց Մեսրոպ  608, 609
Մատերն Միւրէ  338, 341, 345
Մարթայեան Յակոբ  485, 528
Մդիուանի Բուդու  376, 377, 380, 384, 392, 394, 395, 

398–400, 408, 409, 411–413, 415, 416, 418
Մեծարենց Միսաք  617
Մեհմէդ Նուրի բէյ  246, 247
Մենթեշէ Հալիլ  447
Միասնիկով (Միասնիկեան) Ալեքսանդր  427, 428, 

435, 436
Միխայլով  384
Միկոյեան/Միկոյան Անաստաս  355, 376, 380, 384
Միմարօղլու Մուստաֆա Ռեշաթ  448
Միրօղլու Արմաւենի  468, 472, 473, 478, 518, 522, 

523, 530, 585, 592, 593, 601
Միւնիֆ Եղենա Ալի  448
Միւնիֆ էֆենդի  243
Մնձուրի Յակոբ  617
ՄոնկՄեյսոն Ա.  133
Մովսէս Խորենացի  184, 609, 680–687
Մորգենթաու Հենրի  284
Մուխտար Ահմէդ  393
Մուսա բէյ  466
ՄուսթաֆաՆուրի բէյ  243
Մուստաֆա Արիֆ բէյ  251
Մուրադ բէյ  283
Մուրատ, Տրապիզոնի հայերի ջարդերի 

կազմակերպիչ  248

Յամիդ Աբդուլ, Սուլթան Յամիդ Բ  100, 227, 266, 
267, 270, 274–276, 280, 281, 286, 315, 318, 466, 
480, 520, 615, 641, 642, 651

Յիլդիրիմ Էմրէ  515
Յովհաննիսեան Ռիչըրդ/Ռիչարդ  345, 348, 355, 

394
Յուսիկ, Մէծ Հայքի հայրապետ  184, 190, 191

Նազըմ, դոկտոր Նազըմ  245, 246, 446
Նազմի բէյ, Ռեսնելի  243, 250
Նայիմ բէյ  250
Նայմա Մուստաֆա էֆենդի  276
Նանայշվիլի  384
Նանսեն Ֆրիտեոֆ  437
Նարիմանով Նարիման  356, 375, 376, 380, 384, 

387, 411, 495, 499
Նարոյան Մեսրոպ, Մեսրոպ Նարոեան Մշեցի  

601
Նացարէնուս Սերգեյ  418
Ներսէս Մէծ, Մէծ Հայքի հայրապետ  687
Նեւզաթ բէյ  244
Նիկօլ Է.  445
Նորանդունգեան, Գաբրիէլ Նորատունկեան  432
Նորաշխարհեան Լեւոն  339–342, 365, 422, 423
Նուջմէդդին  243
Նուրսի Սաիդ  446

Շահթախտինսկի, Բէյբութ Աղա Շահթախթինսկի  
392

Շահվերդյան Դանիել (Դանուշ)  436, 441
Շանթ Լեւոն  617 
Շեւքի Եաքուբ (Սուբաշը)  էջ 449
Շէյխ Սայիդ/Սաիդ  125
Շէյխ Սեիդ Ռըզա/Սեիդ Ռիզա  125
Շիխլինսկի Ալի Աղա Իսմաիլ Աղաօղլի  385
Շիւքրի աղա  519, 520

Որբերեան Ռուբեն  617
Ուբիչինի Ժան Անրի Աբդօլօնիմ  276, 290–293, 

295, 302, 312, 616, 689
Ուզէր Հասան Թահսին  447
Ունսիզադէ Ջալել Էֆենդի  490
Ուորդրոպ, Ջորջ Օլիվեր  352
Ուչաներ Մուրաթ  457, 647
Ուպմալա Ն.  397, 399, 400

Չալըշ Գէորգ  13, 31, 524, 526, 527
Չաւուշ Օսման  340
Չեթին Այըբ (Էյուբ) 644
Չեթին Ֆեթհիէ 644
Չեթինսայա Գ.  513
Չեթինքայա Ալի  448
Չեպլէջի Ահմէդ էֆենդի  285
Չերքէզ Ահմեդ, Չերքէզ Ահմէտ  475
Չէթինօղլու Սայիթ  528, 589
Չինգիզ խան  282
Չիչերին Գէորգի  356, 359, 376 –383, 387, 388, 392, 

394–400, 403, 405, 408–410, 412–414, 416, 421, 
423, 427, 428, 430–433, 435–437, 453

Չիֆթէ Օննիկ  617
Չոլաք Մեհմէդ  285
Չոլաքեան Յակոբ  12, 598, 600
Չոպանեան Արշակ 617

Պաղտիկեան Արամ  344, 609
Պարոնեան Յակոբ 617
Պեշիկթաշլեան Մկրտիչ  617
Պէյառէս Մ.  346
Պոլ դէ Վուին, Պոլ դե Վիւ, Paul du Véou  252, 253, 

595 –597
Պոհալրեան Եմէնիճեանը Քնար  620, 621
Պուրնայեան Սերովբէ  621

Ջանբուլաթ Իսմաիլ  449
Ջեբեսոյ Ֆուադ (տես նաեւ Ֆուադ Ալի)  409, 412, 

415, 484
Ջելալ Նուրի բէյ  286, 287
Ջեմալ (Մերսինլի) փաշա  94, 250, 263, 449, 

452–455, 475
Ջեւդէթ (Չոբանլը) փաշա  449

Ռամիղ էֆենդի  243
Ռաֆայել դե Նօգալէս/Ռաֆայել դե Նոգալեզ 

Մենդես  373. 475
Ռեդան Պ.  341
Ռեմզի Լեւոն  238, 324
Ռենդա Աբդուլ Հալիք/Ռենդա Մուստաֆա 



ԱՆՁՆԱՆՈՒՆՆԵՐԻ ՑԱՆԿ 699
Աբդուլհալիկ  262, 446, 447

Ռեշադ  448
Ռըզա, տրապիզոնցի Ռըզա  446
ՌոլէնԺեկմէն Մ. Գ.  271

Սաբիթ Ֆուադ բէյ  324, 353
Սաբիս Ալի Իհսան  449
Սահակ Պարթեւ  687
Սաղլան Թեւթիք Սալի  447
Սաղրօղլու Սաբիթ  448
Սամի բէյ  334
Սամի Իլիաս  449
Սարաջօղլու Մեհմէդ Շիւքրու  446
Սափանջալը Հաքքը  446
Սելմա Սուլէյման Նեջմի  449
Սեւակ Ռուբէն  617
Սեւակեան Ալեքսան  586
Սէյֆէթթին Օմէր  446
Սիամանթո  617
Սիպիլ (Զապել Խանճեան, Զապել Ասատուր)  618
Սիւնքըթայ Վելի Նեջդէթ  449
Սմիթ Էնթոնի  665, 666, 669, 671, 689
Սուբհի Մուստաֆա  446
Սուլէյման Նազիֆ պէյ  475
Սուլէյման, Տրապիզոնի հայերի ջարդերի 

կազմակերպիչ  248
Սուլէյման/Սլեման, քոռ (կոյր) Սլեման, Սասունի 

հայերի քուրդ ջարդարար  15
Սուրեան Միսաք  467
Ստալին Իոսիֆ  256, 359, 363, 376, 377, 380, 383, 

392–394, 396, 398, 406, 409–416, 418, 421, 427, 
435, 439, 441, 443, 453

Սրւանձտեանց Գարեգին  140, 216, 306, 617

Վահիդեդդին Մեհմէդ, Սուլթան Մեհմէդ 6րդ  261, 
459

Վասըֆ Քարա  449
Վարանդեան Միքայէլ  491, 493, 494
Վարդ Մարկ  445
Վարուժան Դանիէլ Էջ 572, 617
Վեբեր Մաքս  665, 666
Վեհիբ փաշա  262
Վեսնիկ, Եակով  384
Վերֆել Ֆրանց  601
Վոլկովա Ն.  487
Վորոշիլով, Վորոշիլով Կլիմենտ Եփրեմի  256, 

484
Վորովսկի Ն. Ն.  427
Վռամշապուհ թագաւոր  609
Վրանգել, Վրանգել Պեոտր  257
Վրթանէս, Մէծ Հայքի հայրապետ  184, 687

Տէր Մինասեան Վահան վարդապետ էջ 610, 611
ՏէրՊօղոսեան Պետրոս  452
ՏէրՎարդանեան Երեմիա  116, 117, 121, 126
Տյուսաբ Սրբուհի էջ 618
Տրոցկի/Տրօցկի Լեւ  453
Տրուստու Արաս  263

Րաուֆ Հիւսէյին պէյ  472

Փանդելեան, Ստամբուլից բռնագաղթուածհայ  
246

Փաւստոս Բուզանդ  184, 684
Փիրինչչիօղլու Արիֆ Ֆեւզի  263, 449
Փիրումով Ս.  381

Քահիա Եահիա  446
Քահիա Օսման  446
Քամզըլըն Աթըֆ  446
Քայա/Կայ Շիւքրու  262, 446, 447
Քեաթիպ Չէլէպի  295
Քեամիլ փաշա  270
Քեմալ բէյ Ալի  251
Քեմալ Մուստաֆա (տես նաև Աթաթուրք)  11, 80, 

179, 241, 248, 250, 252–265, 267, 274, 290, 293, 
311, 313, 318–321, 323–345, 347–350, 352–354, 
356–362, 364–380, 385, 387–389, 391–394, 397, 
409, 418, 419, 421, 422, 425, 426, 435, 443–447, 
449–452, 454–456, 458–461, 463, 470, 474–485, 
511, 512,516, 518, 520, 547, 552, 565, 566, 569, 
584, 586, 600–603, 615, 617, 618, 621, 627, 639, 
642, 654, 655, 660–663, 690, 692, 694

Քեմալ Քարա/Կարա  263, 449
Քեմալ բէյ, Քեմալ Մեհմէդ  237, 241, 251,
Քերզոն, Քըրզըն, Ջորջ Նաթանիէլ Քերզոն  352, 

431, 432
Քերիմօղլի Ռասուլ  576
Քէլ Ալի  481
Քէչեան Աշոտ  530
Քէրէստէճեան Պերճ  467
Քիւրքչիւօղլու Օ.  341
Քյազիմ Օմեր  445
Քոլոնթայ Ա.  437
Քոչ Յակոբ  527, 575 
Քուզու Բուրհան  649
Քուշչուբաշը Էշրէֆ, Քուշչուբաշը Սելիմ Էթհէմ  

446

Օզար Մամմադ  233
Օմէր, Տրապիզոնի հայերի ջարդերի 

կազմակերպիչ  248
Օշական Յակոբ  617
Օսման աղա, յամիդեական քուրդ փաշա,  519, 520
Օտեան Երւանդ  617
Օրբայլ Հուսեին Ռաուֆ  479, 481, 482
Օրդուբադի Մամեդ Սաիդ  493, 494
Օրջոնոկիձէ Սերգո  359, 376, 381–383, 387, 388, 

394, 395, 398, 402, 403, 405, 408, 409, 411, 412, 
415, 416, 421

Ֆաիկ բէյ Չերքեզ  334
Ֆեթհի (Օքիար) Ալի  449
Ֆերիդ, 1919ին՝ Խարբերդի հանրակրթութեան 

տեսուչ  246
Ֆերիդ/Ֆերիտ փաշայ, Տամատ/Դամադ Ֆերիդ 

փաշայ 247, 251, 333, 356, 385, 386
Ֆլի Սենթ Մարի  350, 351
Ֆուադ Ալի (տես նաեւ Ջեբեսոյ Ֆուադ)  409, 479, 

480, 482
Ֆրունզե, Ֆրունզե Միխայիլ Վասիլի  418, 419



700

ԷԹՆԻԿԱԿԱՆ, ԿՐՕՆԱԿԱՆ, ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ, ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ, 
ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ, ԼԵԶՈՒԱԿԱՆ, ՑԵՂԱՅԻՆ-ԱՇԻՐԷԹԱՅԻՆ, 
ԳԵՐԴԱՍՏԱՆԱԿԱՆ ԻՆՔՆՈՒԹԻՒՆՆԵՐ ԱՐՏԱՀԱՅՏՈՂ 

ԻՆՔՆԱՆՈՒՆՆԵՐԻ ԵՒ ԱՐՏԱՆՈՒՆՆԵՐԻ ՑԱՆԿ
Էթնանուններ, էթնանուններին 

հավասարեցված եզրեր
Ադրբեջանցի (տես նաեւ Կովկասեան թուրք)  255, 

259, 314, 324, 364, 374, 375, 425, 487, 488, 457, 
498–501, 504, 506, 507, 562, 564, 567, 569, 574, 
674, 676

Ալբանացի, ալպանացի (տես նաեւ արնաուտ)  
290, 314, 356, 464, 547, 562, 583, 651

Աղուան  674–676 
Աղուլ  674
Անատոլիական թուրք  505
Անգլիացի  62, 241, 254, 255, 263, 330, 334, 339, 

343, 345, 347, 348, 352, 361, 400, 401, 416, 447
Անսարի  335, 337, 338
Ասորի  46, 51, 60, 128, 149, 178, 179, 259, 278, 281, 

291, 295, 297, 298, 300–306, 309, 312, 313, 335, 
337, 338, 363, 462, 463, 558, 564, 575, 578, 599, 
614, 636, 651, 661, 680, 681, 684, 688, 689

Աւար  258, 275, 486, 487, 489, 498, 498, 675
Աֆղան  338
Աւշար, ավշար  300, 302, 335
Արաբ  27, 32–35, 45, 147–154, 180, 272, 274, 277, 

278, 281, 288, 289, 291, 292, 296, 297, 305, 310, 
313, 314, 318, 335 –338, 356, 357, 460, 461, 468, 
517, 525, 547, 556, 558, 561, 562, 564, 565, 567, 
568, 578 –581, 595 –599, 601, 627–629, 651, 
660–662, 684, 693

Արնաուտ, առնաուտ, արնաւուտ (տես նաեւ 
ալպանացի, ալբանացի)  104, 314, 562, 564, 
565, 583, 584, 662, 693

Բալկար  487, 543
Բասկ, բասկական  668 –670
Բելգիական  670
Բերբեր  338
Բոշա  72, 312
Բոսնիացի  104, 285, 314, 562, 564, 565, 662, 672
Բրետոնացի  668
Բուդուղ  674
Բուլղար  201, 267, 271, 274, 284, 285, 290, 338, 547, 

614, 651
bouxcuengh  675
buxqyaix [pɐu Ɂjai]  675
gaeml [kɁm]  675
Գերմանացի  62, 101, 262, 284, 363, 371, 390, 543, 679
Գնչու  72, 291, 312, 338, 517, 518, 561, 563, 564, 693
Դարգի  487, 675
Դաղստանցի  283, 675
Եագուպի  300, 302
Եգերացիք  312
Եզդի, եզիդի, եէզիտիք  55, 62, 65, 69, 299, 302, 

312, 338, 363, 564, 622

Զազա (զազայերէն խոսող) 9, 35, 44, 102, 168, 178, 
188, 204, 211, 222, 224, 227, 277, 295, 307, 309, 
310, 313, 550, 551, 559–561, 564, 578, 594, 661, 
662

Էլզասցի  668
Էրմանի, էրմենի (տես նաեւ հերմենի)  17, 35, 38, 

71, 86, 90, 93, 94, 152, 186, 222, 289, 573, 625, 
626, 643

Թաբասարան  675
Թաթ  486, 489, 493
Թաթար  290 –292, 303, 304, 311, 312, 314,330, 354, 

375, 390, 487, 489–491, 499, 500, 503–506, 543, 
562, 564

Թալիշ  486, 493, 495, 498
Թէրէքէմէ  303, 304, 311, 314, 487, 489, 562
Թիւրքթաթար (տես նաեւ Կովկասեան թուրք) 

487489
Թուրք օղլու թուրք («իսկական թուրք», «թուրքից 

ծնուած» իմաստով)  284, 285, 464, 521
Թուրքմէն, թուրքմանք, թիւրքմանք  9, 35, 178, 

180, 276, 290–292, 294, 295, 297, 299–304, 307, 
311–313, 314, 335, 337, 338, 348, 512, 517, 558, 
560–562, 564, 597, 660, 693,

Իռլանդացի  669
Իսրայէլցի, իսրայելացի (տես նաեւ հրեայ)  5, 59, 

73, 91, 98, 112, 260, 286, 291, 292, 304, 306, 307, 
375, 461, 462, 465, 466, 468, 478, 521, 527, 529, 
548, 557, 559, 560, 564, 592, 596, 597, 599, 601, 
616, 636, 650, 652, 679, 682, 693

Իւրիւկ  276, 294, 304, 313, 314, 562, 564
Լազ, Լազիկացիք  245, 246, 258, 281, 288, 290, 

297–299, 302, 310, 312, 313, 322, 356, 360, 461, 
462, 468, 505, 512, 515, 517, 547, 555, 558, 561, 
563, 564, 651, 660–663, 693

Լահիճ  486, 489, 
Լաք  675
Լեզգի, Լէզկի  258, 295, 486–489, 198, 506, 674
Լեռնային թուրք, 19371980ի շրջանում քրդերի 

պաշտոնական էթնանունը Թուրքիայի 
հանրապետութիւնում  330, 461, 521, 543, 554, 
555, 569, 655

Խորուաթ  285, 672
Ծախուր, ցախուր  486, 489, 674
Կատալոնացի  668, 669
Կարաչայ  314, 487, 543, 562, 564
Կզլբաշ, կըզըլբաշ (տես նաեւ ղզլբաշ)  5, 165, 179, 

232, 235, 305
Կոսովցի  672
Կովկասայինք  304
Կովկասեան թուրք,  կովկասեան թաթար (տես 



ԷԹՆԻԿԱԿԱՆ, ԿՐՕՆԱԿԱՆ, ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ... ԻՆՔՆԱՆՈՒՆՆԵՐԻ ԵՒ ԱՐՏԱՆՈՒՆՆԵՐԻ ՑԱՆԿ 701
նաեւ թուրք թաթար, ադրբեջանցի)  392, 395, 
425, 472, 487, 488, 491

Կորսիկացի  668
Կրիզ  489, 674
Կուրմանջի, քրմանջ  20, 35, 307
Համշար, համշարի  487
Համշենցի  543
Հայլար  26, 32, 34, 35, 42, 43, 148, 154, 310, 580, 

626, 630, 634
Հայկազունք, հայկազուն  682, 683, 685–688
Հայհոռոմք  303, 306
Հան, հաներ  (ինքնանուը՝ Hàn Zú, hànzú,  hànrén)  

675
Հափութլի  486, 489, 674
Haqniq  675
Հերմենի (տես նաեւ էրմանի, էրմենի)  222
Hlai  675
Հոյն, յոյն  11, 73, 90, 91, 98, 112, 149, 179, 242, 

247–250, 253, 254, 257, 258, 260, 264–268, 271, 
272, 274, 277–279, 281, 286–292, 295, 297–300, 
302–305, 307, 308, 311–313, 317–320, 322–324, 
326, 328, 329, 335, 337, 338, 353, 354, 356–358, 
385, 389, 412, 417–719, 426, 443, 447, 448, 450, 
456–465, 468, 473, 476–478, 482, 483, 505, 514, 
520, 521, 527, 528, 547–549, 558, 559, 561, 564, 
578, 582, 585, 597, 599, 604, 614–616, 627, 639, 
642, 644, 650–652, 654, 655, 659, 661, 663–665, 
680, 681, 684, 689, 691–694

Հոռոմ, Հոռոմստան (թուրք, «Օսմանեան 
կայսրութեան թուրք բնակիչ» իմաստով)  276, 
277, 278

Հրեայ (տես նաեւ իսրայէլացի)  59, 73, 91, 286,291, 
292,  304, 306, 307, 375, 461, 462, 465, 466, 468, 
478, 521, 527, 529, 548, 557, 559, 560, 564, 592, 
597, 601, 616, 636, 650, 652, 679, 682, 687, 694

Ղաջար, ղաժար, ղաջարլի  487
Ղզլբաշ, ղըզըլբաշ, գզլբաշ (տես նաեւ կզլբաշ)  11, 

206, 224, 276, 277, 294, 313, 322, 335, 337, 338, 
486–490, 495, 514, 532, 533, 539, 542, 543, 550, 
559, 560, 589, 651, 656, 662, 

Մոնղոլներ  282, 292, 689
Յակոբիկք  304
Նաստուրի  300, 302
Նեստորական  293, 295, 300, 302
Նողայ  487
Նսայիրի  305
Շոտլանդացի  669. 670
Ողջազընլը  300, 302
Չայ իւսլի  300–302
Չեչեն  469, 487, 543
Չերքէզ, չերքեզ  169, 258, 269, 270, 275, 276, 

281, 290, 306, 310, 312, 313, 315, 317–319, 322, 
333–335, 337, 338, 348, 356, 360, 362, 461, 462, 
464, 469, 475, 476, 512, 515, 555, 562 –564, 567, 
596, 597, 600, 609, 651, 660–663, 693

Չինացի/չինաստանցի (Chinese)  675

ՉուգուրԹիւրքմենք  305
Չրաղսէօնտիւր,  չրաղքիւշ  301
Պարսիկ, Պարսք  304, 305, 312, 495, 688
Պոմակ  284–286, 314, 562, 654, 565
Պոչնագ 464
pε.tsi  675
Պրովանսալցի  668
Ռոմ («հոռոմ»՝ «թուրք» իմաստով, տես նաեւ 

հոռոմ) 278
Ռումելացի  338
Ռումին  271
Ռուս  27, 43, 44, 54, 101, 255, 304, 315, 328, 374, 

375, 379, 400, 412, 425, 473, 487, 503, 605, 614, 
679

Ռուտուլ  486, 489, 674, 675
Սերբ  107, 267, 271, 285, 290, 547, 651
Սլաւոն  313, 314, 558, 661, 693
Սկիւթացի  304
Սուրիանի  54, 60, 64, 300, 302, 575, 599
Վրացի, Վիրք  98, 112, 233, 234, 260, 304, 314, 392, 

425, 469, 487, 495, 510, 562, 564, 565, 650, 652, 
659, 688

Տաճկահայ  296
Տընպըլի  295
Ուդի  488, 489, 674
Ուրտիացի  680, 681
Փադար, փադարալ  487
Փոմաք, պոմակ   284, 285, 286, 314, 562, 564, 565
Քաղդեացի  300, 302, 338
Քէլտանի, քելդանի  300, 302
Քուրդ  9, 14, 15, 17 –21,23, 25, 33 –35, 37, 38, 41 –45, 

51 –63, 65, 67 –72, 77. 79, 80, 83 –86, 93, 95, 96, 
99, 101 –103, 105, 108 –110, 115, 121, 122, 124, 125, 
128, 130, 140, 141, 146, 154, 156, 157, 159, 160, 
165 –168, 170, 171, 173 –176, 180, 181, 185, 192, 193, 
196, 203 –206, 213, 217, 218, 220, 224, 232 –235, 
238, 261, 265, 271, 289, 293, 295 –297, 300 –305, 
307, 308, 310 –312, 314, 320, 321, 326, 330, 334, 
337, 349, 351, 360, 378, 390, 449, 450, 455, 458, 
460 –463, 496, 498, 504, 505, 512, 514, 515, 517, 
519, 521, 524, 526, 535, 539, 541, 543, 545, 549, 
552 –562, 564 –569, 573, 575, 576, 580, 589, 590, 
591, 594, 596, 603 –608, 611, 613, 621 –623, 628, 
636, 637, 648, 650, 651, 656, 659, 660, 662 –665, 
693

Օսմանեան թուրք  277, 286, 304, 310, 375, 499, 
500, 505, 691

Օսմաններ, օսմանեանք, օսմանեանց, օամանլը  
248, 249, 266, 274 –283, 287, 290 –292, 295, 296, 
301 –305, 308, 311, 312, 314, 329, 360, 516, 558, 
615, 651, 663, 689, 694

Ֆալլահ, ֆելլահ  335
Ֆըլա, ֆըլլա, բաֆըլա  51, 52, 54, 57–59, 149, 575, 

604, 605, 651
Ֆրանսիացի  62, 82, 198, 252, 262, 271, 282, 284, 



ԷԹՆԻԿԱԿԱՆ, ԿՐՕՆԱԿԱՆ, ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ... ԻՆՔՆԱՆՈՒՆՆԵՐԻ ԵՒ ԱՐՏԱՆՈՒՆՆԵՐԻ ՑԱՆԿ702
324, 329, 332, 334, 335, 337, 339 –343, 345, 
347 –352, 358, 366 –368, 430, 445, 457, 595, 596, 
598, 600, 602, 667, 668, 679

Կրօնական և էթնանուններին միացած 
կրօնական ինքնութեան եզրեր
(Ներառուած չեն շատ հանդիպող  

«քրիստոնեա» եւ «մահմեդական» եզրերը)

Ալեւի, ալաւի  9, 10, 35, 49, 77, 79, 83, 85, 95,101, 
108, 111, 124, 125, 128, 138, 141, 158, 166 –183, 
187, 189, 192, 163, 195, 197, 199 –206, 208 –220, 
222 –225, 227, 229 –233, 235, 236, 277, 281, 286, 
296, 307, 309, 310, 337, 348, 512, 513, 517, 533, 
534, 537 –543, 545, 547, 549 –551, 555, 557, 
559 –561, 563, 565, 566, 572, 578, 580, 595 –597, 
599, 601, 624, 626, 635, 648, 649, 651, 654, 
657 –661, 693 

– Ալաւի արաբ, արաբախօս  595–597, 599, 602
– Ալեւի զազա  9, 35, 168, 204, 211, 224, 227, 309, 

661
– Ալեւի թուրք  560, 561
– Ալաւի թուրքմեն  597, 601, 602, 693
– Ալեւի հայ  108, 168, 176, 193, 208, 211, 212, 214, 

216, 224
– Ալեւի քուրդ  35, 79, 83, 124, 167, 168, 170, 173, 175, 

193, 206, 217, 218, 224, 296, 648
Բաֆըլա (իսլամացած հայերի քրդական անունը), 

տես նաեւ ֆըլա, ֆըլլա  605, 651
Բողոքական  81, 87, 88, 105, 132, 143, 156, 306, 308, 

599, 614, 620
Գեաուր, գեաւուր, կեաւուր 51, 74, 86, 121–123, 195, 

200, 209, 339, 340, 348, 454, 539, 566, 593, 604, 
636, 638, 640, 645, 646, 651, 659

Գեաուրշա, գեարշաերէն 605 
Դէոնմէ, դյոնմէ, տէօնմէ  163, 164, 465, 651
Իսլամներ  24, 96, 159, 162, 469, 470, 473
Իսլամացածներ  25, 26, 30, 45, 95, 155, 162, 163, 

305, 524, 578, 579, 630, 634, 640, 651 –653
Կաթոլիկ  175, 292, 306, 587, 596, 599, 600, 639, 

667
Շիա մահմեդական, շիա մուսուլման, շիաղզլբաշ  

307, 486–488, 490, 492, 493, 495, 497, 198, 503, 
505, 508

Մուսուլման հայ  17, 18, 20, 21, 25, 30, 122, 524, 526, 
527

Միլլէթ (կրօնական համայնք)  289, 444
– էրմանի միլլէթ 289
– թուրք միլլէթ  289
– սուննի միլլէթ  289
– քուրդ միլլէթ  289
Տաճիկ, տաճկացեալ  5, 33, 35 –38, 40, 42, 43, 56, 

74, 114, 127, 142, 145, 146, 272,295 –310, 318, 436, 
546, 576, 636, 684

Լեզուանուններով ճանաչուող խմբեր
Արաբախօս հայեր  36, 148, 524, 525, 561, 576, 594, 

626
Բրետոներէն  667

Դերսիմերէն (զազայերէն)  44, 113, 201, 204, 206, 
210, 550

Զազայերէն, զազախօս  35, 44, 113, 124, 178 –180, 
195, 201, 204, 206, 210, 227, 281, 296, 307, 313, 
460, 517, 550, 551, 559

Թրքախօս, թիւրքալեզու  23, 30, 58, 87, 91, 92, 109, 
165, 178, 180, 195, 258, 261, 267, 271, 272, 274, 
277 –281, 284, 286, 289, 290, 292, 205, 311, 317, 
319, 328, 354, 362 –364, 376, 450, 456, 463, 485, 
486, 488 –498, 503 –509, 522, 524, 541, 545, 555, 
556, 560, 561, 563, 566, 569, 583, 592, 594, 596, 
597, 600, 620, 624, 649, 652, 569, 661, 693 

Կորսիկերէն  667
Պարսկերեն  491
Մուսուլմաներեն  494, 495
Քրդախօս հայեր, «անատոլուացիք»  18, 53, 147, 

217, 586, 629
Քրմանջ, Քրմանջերէն, քըրմանջախօս  20, 124, 

178, 180, 193, 195, 197, 201, 227, 294, 296, 313, 
460, 517

– քրմանջախօս ալեւի  178, 180, 195, 296, 517
– քրմանջախօս հայ  178, 180, 195, 296, 517
– քրմանջախօս քուրդ  294

Աշիրէթների  անուններ
Ալան, ալեւիական աշիրէթ Դերսիմում  181, 231, 

537
Աշըղ Աբաս, ալեւիական աշիրէթ Դերսիմում  537
Բախտիար, ալեւիական աշիրէթ Դերսիմում  537
Դեմանան, ալեւիական աշիրէթ Դերսիմում  214, 

218
Եուսուֆան, ալեւիական աշիրէթԴերսիմում  537
էրմենի Վարթօ աշիրէթ, հայկական աշիրէթ 

Սասունում  625, 626
Կուռէյշան, ալեւիական աշիրէթ Մազկեր տում 

(Մեծկերտ) եւ Նազիմիեում, Դերսիմ  537  
Հայդարան, հեյդարան, ալեւիական աշիրէթ 

Դերսիմում  208, 211, 214, 217, 221, 222, 542
Հոռմեկան, ալեւիական աշիրէթ Դերսիմում  537
Մըրդեզ, քրդական աշիրեթ Դիարբեքիրում  519
Միրաքեան/Միրագեան, միրագներ, հայկական 

աշիրէթ Դերսիմում  181, 184, 185, 211, 214, 215, 
217, 218, 227, 229

Միֆթի,  քրդական աշիրեթ Դիարբեքիրում  519, 
520

Շիգօ, քրդական աշիրէթ Սասունում  313
Շիյգօ, արաբական աշիրէթ Սասունում  34
Պամասուրան, ալեւիական աշիրէթ Դերսիմում  

537
Ռեսիգան, ալեւիական աշիրէթ  213
Ռշկոթա, քրդական աշիրէթ Սասունում  60, 61, 313
Փիլուանք, ալեւիական աշիրէթ Դերսիմում  537, 

538
Քարշան, ալեւիական աշիրէթ  216
Քուդան, քրդական աշիրէթ  204
Օլոսեան/Ուլուսեան, հայկական աշիրէթ՝ 

գերդաստան իմաստով, Բալու  98, 105, 260
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ՏԵՂԱՆՈՒՆՆԵՐԻ, ԱՇԽԱՐՀԱԳՐԱԿԱՆ ԱՆՈՒՆՆԵՐԻ ՑԱՆԿ
(Ներառուած չեն Հայաստան, Թուրքիա, Օսմանեան կայսրութիւն անուները)

Ագրակ, գիւղ Դերսիմում  542
Ադաբազար  333, 448
Ադանա, Ատանա  78, 152, 270, 298, 302, 334, 337, 

349, 352, 417, 447, 449, 455, 464, 475, 476, 627
Ադիեաման  9, 161, 162, 165, 166, 209, 265, 296, 306, 

348, 455, 630, 634
Ադրբեջան, Ատրպէջան, Ադրպեճան  255 –257, 

277, 314, 324, 328, 331, 332, 352 –354, 356, 
359 –361, 363, 364, 370 –377, 380 –393, 395, 398, 
401, 411, 413, 414, 420, 425, 430, 469, 472, 473, 
485 –491, 493 –501, 503 –508, 562, 564, 569, 588, 
589, 527, 674 –676 

Ազնաբերդ, գիւղ Նախիջեւանում  304
Աթէնք  248, 419, 476
Ալանեազի, գիւղ Դերսիմում (տես նաեւ Խոզըքէօյ)  

179, 180, 183, 195
Ալաշկերտ  270, 304, 311, 316
Ալաջաքոյ, բնակակաւայր Էրզրումում  554
Ալաւէ, գիւղ Բշերիկում, Սասուն  53, 586
Ալբիսթան  342
Ալեքսանդրապօլ  393 –396, 399, 400, 402 –406, 411, 

414, 416, 417, 421, 423, 450, 502
Ալեքսանդրէթ  8, 12, 334, 536, 595 –602
Ալթըն Դաշ, տեղաւայր Քէօթահիայում  124, 546
Ալիբուղար, գիւղ Դիարբէքիրում  300
Ախալցխա, Ախալցիխէ  304, 409
Ախալքալակ  414, 415
Ախտ, գիւղ Բասենի գաւառում  298
Ակն, Էկին, գաւառակ  299, 303
Աղաջան, գիւղ Դերսիմում (տես նաեւ Շորդա)  201
Աղբի, Աղբիկ, Աղբակ, գիւղ Սասունում, 

Մարաթուկի մօտ  26, 27
Աղբուլակ, գիւղ Ալեքսանդրապօլի շրջանում  403
Աղուանք  184, 488, 489, 674, 675
Աղուդ, գիւղ Սասունում, Մարաթուկի մօտ  26, 27
Աղրաւիս, գիւղ  306
Աղրի  568
Ամասիա  249, 306, 318. 518, 576, 582, 624, 625
ԱՄՆ, Ամերիկա  26, 75, 94, 100, 116, 117, 120, 121, 

125, 126, 128 –130, 132, 133, 136, 143, 165, 190, 222, 
324, 407, 428, 432, 434, 435, 436, 525, 529, 552, 
565, 568, 592, 606,  670

Ամոկ,  Ամըգի դաշտ Ալեքսանդրէթի սանջակում  
600

Այդէ, Այդըն, գիւղ Սասունում, Մարաթուկի մօտ  
26, 324, 419

Այիթէն, գիւղ Սասունում, Մարաթուկի մօտ  26
Այնթապ, Անթապ  81, 299, 311, 337, 339,345, 348, 

350, 351, 362, 364, 366, 367, 448, 457, 614,647, 
648

Այսրկովկաս 311, 352, 354, 355, 371, 390, 425, 431, 
486496,498501, 506508

Անատոլիա 47, 59, 106, 108113, 117, 123,160, 164, 165, 
170, 178, 258, 259, 261, 266268, 272, 273, 276, 
284, 290, 313, 317, 318321, 323, 325, 326, 328, 330, 

336, 344, 345, 352, 353, 357, 375, 385, 386, 389, 
407, 414, 436, 459, 469, 475, 476,480, 505, 516, 
518, 520, 534, 566, 568, 580, 587, 592, 614, 630, 
634, 642, 643, 648, 649, 652, 656, 659, 661, 693

Անգլիա  270, 334, 343, 353, 380, 411, 416, 418, 432, 
480, 552

Անգօրա (տես նաեւ Անկարա, Էնկիւրի)  692
Անդոկ, լեռ Սասունում  27
Անդրկովկաս  390, 423, 427, 428, 436, 441, 491, 

495, 498
Անթալիա  228
Անթապ  311
Անթաքիա  8, 9, 12, 564
Անի (Կամախի Անի)  680
Անկարա (տես նաեւ Անգորա, Էնկիւրի)  28, 62, 

151, 226, 227, 233, 234, 248, 263, 317, 321, 350, 
356, 358, 361, 368,378, 386, 391, 394, 397, 399, 
402, 412, 413, 419, 443 –446, 453, 469, 470, 481, 
484, 518, 519, 530, 584, 592, 622, 662

Անտիոք  8, 9, 595 –598, 600, 601
Անտիտաւրոս  338
Աուսկիէ, բնակաւայր Բաթմանում  67
Ապըկա, գիւղ Բշերիկում, Սասուն  53, 586
Աջարիա  409, 500
Ասիա  251, 276, 282, 291, 292, 295, 569, 680, 689
Ասլան օղլի,  գիւղ Դիարբէքիրում  301
Արաբկիր  94, 133, 220, 299, 302, 306, 574, 619
Արածանի, գետ  64, 99, 263, 325, 551, 586
Արարատ, լեռ  416, 627
Արաքս, գետ  98, 331, 394, 399, 416
Արգենտինա  436
Արդահան  315, 316, 374, 379, 391, 414, 420, 568, 

569
Արդուին  233, 234, 414
Արեւելեան Անատոլիա  258, 259, 261, 314, 319 –321, 

323, 326, 328, 330, 459, 534, 566, 661
Արեւելեան Հայաստան  33, 303, 355, 359, 450, 479
Արեւմտեան Հայաստան (տես նաեւ Թուրքա հա

յաստան, Տաճկահայաստան, Էրմանիստան, 
Օսմանեան Հայաստան)  10, 12, 28, 49, 59, 100, 
166, 185, 209, 213, 259, 267 –270, 273, 278, 303, 
312, 314, 316 –319, 323, 325, 333, 350, 355, 362, 
364, 372, 374, 410, 416, 419, 421, 440, 443, 479, 
485, 534, 547, 558, 566, 568, 579, 605, 607, 410, 
613 –615, 618, 630, 633, 634, 656 –659

Արեքի, գիւղ Դերսիմում  218, 541
Արզինջա (տես նաեւ Երզնկա)  228
Արզումա, գիւղ Դերսիմում  219, 220
Արէշ, Արեշ, գաւառ Ցարական Ռուսաստա նի 

Ելիզաւետպօլի նահանգում  364, 489 
Արէշ, շրջան Ադրբեջանում  331, 589
Արխունդ, Արխընդ, գիւղ Սասունում  13, 14, 16 –18, 

20 –25, 31, 53, 526, 527, 577, 623, 628, 637, 638
Արղան, քաղաք Դիրաբէքիրի մօտ  304
Արճեշ, Արճէշ,  քաղաք  վանի նահանգում  650



ՏԵՂԱՆՈՒՆՆԵՐԻ, ԱՇԽԱՐՀԱԳՐԱԿԱՆ ԱՆՈՒՆՆԵՐԻ ՑԱՆԿ704
Արտկունք, գիւղ Սասունում  15
Արցախ  166, 176, 177
Արփի, Մօտկանի գիւղերից  26, 37, 44, 150
Աւշըն/Աւշին, գիւղաքաղաք Մարաշի մօտ  157, 159, 

524, 525
Աւշին, գիւղաքաղաք Կեսարիայում  85
Աւստրալիա  142, 144
Աֆիոն Կարահիսար  198, 419, 448
Աֆրիկա  251, 436, 569

Բաբելոն  271
Բագառիճ, Բագայառիճ, գիւղ Կամախում  609
Բագաւան  304
Բաթման, նահանգ Թուրքիայում, կենտրոնը՝ 

Բաթման քաղաք (Սասունը ներկայիս 
Բաթմանի նահանգի մաս է)  14, 18, 19, 26, 47, 
52, 53, 63, 545, 569, 581, 623, 626, 637

Բաթում  254, 336, 378, 379, 393, 399, 408, 414, 431
Բալբանէ, գիւղ Բշերիկում, Սասուն  53, 586
Բալբաշի, գիւղ Բաթմանի նահանգում  53
Բալկաններ  9, 99, 100,104, 210, 258, 260 –262, 268, 

271, 273, 279, 287, 289, 307, 308, 313, 314, 317, 
319, 320, 338, 346, 362, 364, 456, 461, 515, 516, 
516, 558, 566, 567, 582, 583, 661, 693

Բալու (տես նաեւ Փալու), քաղաք եւ գաւառակ 
Եփրատի ափին  13, 98, 99, 101, 104 –106,, 
111 –114, 179, 304, 307, 325, 594, 607, 608, 629

Բայազէտ  241, 316
Բայբուրդ  568, 569
Բայէզիթ, գիւղ Բաթմանում, Սասուն 52
Բաջըֆրէ, գիւղ Բշերիկում, Սասուն  53, 586, 
Բառըխ, գիւղ Դերսիմում  218, 541
Բառընջ, Բարընջէ, Վառընճ, գիւղ Բաթմանում, 

Սասուն  52, 53, 218, 586
Բասէն  316, 613
Բասոր, Բասուր, Բասորիկ, Բասորկէ, Փասուր, 

Պասուր, գիւղ Բշերիկի դաշտում, Սասունի 
Խուլփի գաւառակում  15, 22, 31, 52, 53, 586

Բաստոկէ, գիւղ Բշերիկում, Սասուն  53, 586
Բարձր Հայք  178, 184, 228, 680
Բաց, Բացի, Բաքըս (տես նաեւ Պաց) – Գիւղ 

Սասունի Խիանք գաւառակում  19, 53, 623
Բաքըր, գիւղ Ստամբուլի մերձակայքում  87, 88
Բաքու  312, 324, 332, 340, 344, 353, 354, 356, 364, 

371 –374, 381 –385, 390 –392, 450 488 –490, 496, 
498, 505, 507, 508 

Բելգիա  23, 249, 552
Բելքէ, գիւղ Բաթմանում, Սասուն  52
Բեշերի, Բշերի, Բշերիկ  18, 22, 46, 52, 53, 586
Բեռլին  243, 250, 270, 273, 283, 315, 416, 451, 436
Բերդակ (տես նաեւ Փերթեկ)  178, 199
Բերմ, Բերմի, Բարմըզ (տես նաեւ Պերմ), գիւղ 

Սասունում  14, 15
Բէյբու, գիւղ Սասունի Խարզանի գիւղախմբում  46
Բէյլան, Պէյլան, գաւառակ Ալեքսանդրէթում  596, 

598, 600
Բէօյիւք Դերէ, թաղամաս Ստամբուլում  239, 246
Բըլեդար, գիւղ Բշերիկում, Սասուն  53, 586
Բընուինգ, գիւղ Սասունում  150

Բիթլիս, Պիթլիս  9, 14, 24, 26, 35, 44, 72, 99, 112, 
146, 147, 149, 150, 153, 165, 168, 209, 240, 262, 
263, 315, 320, 321, 349, 400, 401, 410, 447, 449, 
520, 569, 593, 612, 621, 626, 629, 633, 634, 657, 

Բիմէր, Պիմէր, Սասունի Խարզանի գիւղախմբի 
գիւղերից  46 –50, 57, 58, 60, 62 –66, 71, 76, 580, 
581, 586, 604, 621, 622, 626, 628

Բինգէօլ (Բիւրակն), լեռ Դերսիմում  98, 178
Բիրըկէ, գիւղ Բշերիկում, Սասուն  53, 586
Բիւզանդիա, Բիւզանիդոն  357, 271
Բշերիկ, Բիշերիէ, գիւղ եւ գիւղախմբի կենտրոն 

Բաթմանում  18, 22, 46, 52, 53, 586
Բոզկուր  333
Բոլընդէ, գիւղ Բշերիկում, Սասուն  53, 586
Բոլոմերի, Բոլոմերիկ, գաւառ Դերսիմում(տես 

նաեւ Փուլումերիկ)  140, 180, 201, 216, 218, 308
Բոխում  163
Բողազըլեան, Բողազլըեան  237, 450, 453, 455
Բողազիչ (Բէօյիւք Դերէ)  89, 146, 239, 246
Բոշքու, գիւղ Չարսանճագում, Գունէ Դերէում  185
Բոսնիա, Բօսնիա  271, 617
ԲոսնիաՀերցոգովինա  271
Բոստանլը, գիւղ Դերսիմում  157, 211
Բորն,  գիւղ Դերսիմում  218, 541
Բուլանըխ  314
Բուլգուրջուք (տես նաեւ Օխու), գիւղ Էրզրումում, 

Բալու  101
Բուլղարիա, Պուլկարիա  99, 266, 267, 271, 284, 

285, 428
Բուրըն Քըշլա, գիւղ Եոզգաթի մօտ  582
Բուրջուլար, գիւղ Դերսիմում  201
Բռնաշէն, ԽութԲռնաշէն, գաւառակ, գիւղախմբի 

կենտրոն Սասունում  14, 26, 44, 150
Բրազիլ, Բրազիլիա  81, 82
Բրեստ Լիտովսկ  336, 399, 424, 425
Բրիտանիա  100, 315, 336, 352, 358, 393, 425, 431, 

458, 563, 595
ԲօսնիաՍարեւո  617

Գապուրկալը, գիւղ  Մարաշի եւ Սսի միջակայքում  
299

Գառնի, գիւղ Կամախում  608 
Գարապաշ,  գիւղ Դիարբէքիրում  300
Գարաջալը Ալի, Լեռնաշղթա Բուլղարիայի՝ Թուր

քիայի հետ սահմանակից  հատվածում  285
Գարս, գիւղ Մալաթիայում  299
Գարսի Զիւլգատրիէ, գիւղ Շապին Գարահիսարի 

մօտ  300
Գաւառ, Քաւառ, Կաւառ, գիւղախմբի կենտրոն, 

գաւառակ Սասունում  33
Գեդուկէ, գիւղ Բշերիկում, Սասուն  53, 586
Գեղաշեն, գիւղ Սասունում  27
Գեղրվանք, գիւղ Սասունի Խուլփ գաւառակում  14
Գերմանիա  18, 43, 69, 72, 75, 76, 100, 101, 103 –106, 

108, 110, 112 –115, 143, 150, 155, 163, 181, 183, 185, 
186, 191 –193, 200, 203, 210, 222, 223, 226, 243, 
250, 284, 453, 529, 536, 538, 551, 552, 575, 605, 
679

Գէօկչա, գաւառ ցարական Ռուսաստանի Բաքուի 



ՏԵՂԱՆՈՒՆՆԵՐԻ, ԱՇԽԱՐՀԱԳՐԱԿԱՆ ԱՆՈՒՆՆԵՐԻ ՑԱՆԿ 705
նահանգում  331

Գըրըգխան, քաղաք Ալեքսանդրէթի սանջակում  
598

Գինը (տես նաեւ Քոյդարիշ), գիւղ Դերսիմում  218, 
541

Գիւլլէր, գիւղ, նաեւ գաւառակ Թուրքիայում 
Բողազըլեան գաւառում  237, 238

Գիւրուն, Կիւրուն, Կիւրիւն,  գիւղաքաղաք 
Սեբաստիայի մօտ  77 –79, 81, 82, 90, 94, 573

Գոմեր, գիւղ Կամախում  609
Գոմք, գիւղ Սասունում  33, 36, 146, 147, 149, 

151 –155, 308, 581, 626, 628
Գոնիա, Կոնիա  58, 328, 333, 340, 545, 540
Գոշ, Գոշակ, Կոշակ, Կօշակ, գիւղ Սասունի Վերին 

Խարզան՝ Խաբլջոզի գիւղախմբից  26, 27, 37, 
585

Գոչող, գիւղ Զեյթունի մօտակայքում  344
Գորըգէ, գիւղ Բշերիկում, Սասուն  53, 586
Գում Գափու, Գում Կափու, թաղամաս 

Ստամբուլում  32, 87, 143, 144
Գուս, Գուսկեղ, գիւղ Սասունում Գուս/Կուս գետի 

աջ ափին գտնուող Կուս գետ գիւղը Սասունի 
Խաբըլջոզի կամ Հազզոյի գիւղախմբի 
գիւղերից (տես նաեւ Խըլըխտա)  34, 37, 579, 
580

Գուրդըլէ, գիւղ Բշերիկում, Սասուն  53, 586
Գուքվայաթ, գիւղ Բաթմանում, Սասուն  52
Գրասիրա, գիւղ Բշերիկում, Սասուն  53, 586
Գրլաւուք, բնակավայր Զեյթունի մօտակայքում  

343

Դաղստան  392, 490, 499, 675
Դամասկոս  212, 475
Դանաբուրան, գիւղ Դերսիմում  180, 192, 195, 196
Դանիա  552
Դանշման, գիւղ Բասենի գաւառում  298
Դաշաքենտ, գիւղ Նախիջեւանում  304
Դառաշ, գիւղ Սասունի Խիանք գաըառակում  15
Դարալագեազ  376, 387
Դարանաղի, Դարանաղեաց գաւառ  184, 228, 

680 –682
Դարդանէլ  254, 612
Դետէլէր, գիւղ Բուլղարիայում  285
Դերբենտ  256, 312, 490
Դերիկ, գիւղ Մուշ գաւառում  44
Դերջան  296, 681
Դերսիմ, Տէրսիմ  8 –11, 18, 35, 49, 58, 98, 99, 107, 

110 –112, 115, 118, 119, 124, 125, 132, 138, 140, 141, 
143 –145, 166 –169, 171 –173, 178 –236, 246, 247, 
276, 277, 296, 307 –309, 332, 448, 461, 534 –545, 
550, 551, 553, 560, 569, 571, 575, 576, 586, 593, 
594, 610, 611, 628, 630, 631, 635, 642, 647, 655, 
657, 665, 681, 693

Դէր Զօր  80, 157, 158, 237
Դըղանէ, գիւղ Սասունում, Մարաթուկի մօտ  26
Դիադին  330
Դիարբէքիր, Դիարբեքիր  14, 16, 22, 25, 36, 98, 

105, 113, 125, 133, 197, 199, 209, 218, 234, 247, 263, 
282, 300, 302, 304, 316, 320, 321, 332, 349, 449, 

455, 519, 520, 538, 591, 623, 657, 662
Դոյըչերենփոնտէ, գիւղ Բաթմանում, Սասուն  52
Դոնի շրջան  438
Դուասադակէ, գիւղ Բշերիկում, Սասուն  53, 586

Եգէական ծով  262
Եգիպտոս  266, 267
Եդի Գուլա, թաղամաս Ստամբուլում  151
Ելիզաւէտպօլ, Ցարական Ռուսաստանի քաղաք 

եւ նահանգ  488, 489
Եկեղեաց գաւառ  680 –682
Ենիս, գիւղ Դերսիմում  218, 541
Ենիփընար (Նոր Փընար, կրում է նաեւ Քեւեզօ 

անունը), Թուրքիայի ԲաթմանՆահանգի 
Բեշիրի շրջանի գիւղ  52

Եոզգաթ, Եոզղաթ  9, 99, 237–240, 245, 315, 324, 
582, 584, 643

Եումութալըգ  464
Երգանեայաթ, գիւղ Ալեքսանդրապօլի շրջանում  

404
Երեւան, Էրիվան  9, 14, 33, 46, 66, 89, 96, 99, 101, 

105, 113, 129, 166, 176, 309, 311, 312, 330, 332, 363, 
376, 389, 390, 421, 437, 441, 443, 454, 493, 504, 
587, 626, 643

Երեւանեան նահանգ  311
Երզնկա, Էրզնջա, Էրզինջա (տես նաեւ Արզինջա)  

35, 125, 178, 180, 203, 216, 220, 228, 235, 265, 
295, 296, 304, 448, 449, 454, 455, 487, 520, 568, 
569, 608, 619, 680

Երիզա  681
Երկէն, Երգեն, Էրգան, գիւղ Խոզաթի գաւառում, 

Դերսիմ  542, 631
Եւանատ, գիւղ Ալեքսանդրապօլի շրջանում  403
Եւրոպա  26, 153, 165, 187, 198, 239, 247, 251, 266, 

269, 276 –278, 284, 293, 315, 357, 369, 388, 417, 
422, 425, 428, 440, 475, 507, 509, 535, 549 –551, 
572, 612, 669, 670, 678, 690

Եփրատ, գետ  98, 169, 199, 212, 263, 407, 586, 614, 
681

Զանգեզուր  354, 371, 373, 380 –385, 387, 388, 392, 
395, 398, 401, 413, 588

Զաքաթալայ, շրջան Ադրբեջանում  312, 490
Զենըթ, գիւղ Սասունում  34
Զէյթուն  77, 96, 202, 205, 206, 337, 339 –344, 362, 

365, 366, 421, 422, 582, 613, 619
Զըւընգէ, Զուընգէ, Զըւըկ, Զեւըկ, գիւղ 

Բաթմանում, Սասուն  34, 52, 586
Զիլէ, փոքր քաղաք Թոքաթի գաւառում  306
Զիմարա, Զմարա, Զիմառա, Զրմառա – գիւղ 

Սեբաստիա նահանգի Տեւրիկի գաւառում  
168 –170

Զմիւռնիա (տես նաեւ Իզմիր)  614, 617
Զնամիրէ, գիւղ Բաթմանում, Սասուն  52
Զուիցերիա, Շվեյցարիա  75

Էդիրնէ  284, 285, 442
Էլազըկ, Էլազըգ, Էլազիկ (տես նաեւ Մամուրէթ

ուլԱզիզ)  100, 115 –118, 120, 121, 124, 125, 127 –131, 
134, 136, 138, 194, 228, 246, 314, 527, 544, 561, 



ՏԵՂԱՆՈՒՆՆԵՐԻ, ԱՇԽԱՐՀԱԳՐԱԿԱՆ ԱՆՈՒՆՆԵՐԻ ՑԱՆԿ706
585, 591, 594, 606, 607, 630

Էլբիստան, Էլպիսթան, Էլբիսթուն, քաղաք 
Մարաշի մօտ  157, 340

Էնկիւրի (տես նաեւ Անկարա, Անգորա)  465, 469, 
470

Էսքիշեհիր, Էսկիշէհիր  58, 318, 518, 545, 584
Էրգան, Երկան, գիւղ Դերսիմում  219, 542
Էրզրում, Էրզիռում  98, 180, 199, 227, 228, 234, 

258 –260, 263, 265, 269, 293, 295, 298, 302, 308, 
312, 314, 316, 317, 319 –321, 324, 327, 328, 332, 333, 
336, 339, 349, 353, 358, 373, 374, 403, 404, 418, 
423, 447, 452, 454, 455, 458, 459, 520, 531, 538, 
554, 568, 569, 619, 629, 662

Էրմանիստան (տես նաեւ Արեւմտեան Հայաս
տան, Թուրքահայաստան, Տաճկահայաստան)  
153, 259, 268, 269, 272, 296, 301, 319, 321, 327, 
330, 333, 357, 361, 362, 456, 525, 566 –568, 625, 
627, 658, 661

Էւքառա, գիւղ Կեսարիայի մօտ  298

Ընկուզնակ, գիւղ Սասունում  15, 22

Թալաս, գիւղ Մալաթիայում  300
Թանըր, գիւղ Զեյթունի մօտակայքում  344
Թարուսուն, Թավնուսուն, գիւղ Մալաթիայում  300
Թաւկըներ, գիւղ Կամախում  608
Թաւրիզ  432
Թիլ  681
Թիրիշմէկ, գիւղ Դերսիմում  184
Թիֆլիս, Թբիլիսի (տես նաեւ Տփխիս)  277,  312, 

377, 381, 384, 390, 392, 394, 414, 441, 452, 453, 
455, 475, 489, 490, 493

Թլուլի, գիւղ Դիարբէքիրում  301
Թոնդրակ, գիւղ Վանի Արճեշի շրջանում, 650
Թորդան, գիւղ Կամախում  184, 608, 681
Թորութ, գիւղ Դերսիմում  542
Թուզ, Թըզի, գիւղ Սասունում, Մարաթուկի մօտ  

26, 34
Թունջելի  8, 115, 132, 133, 178 –180, 187, 192, 198, 

199, 201, 203, 206, 208, 210, 211, 213, 220, 221, 
224, 225, 227, 228, 534, 535, 538, 541 –544, 619, 
628

Թուրքահայաստան (տես նաեւ Արեւմտեան 
Հայաստան, Տաճկահայաստան)  296, 319, 355, 
387, 388, 399, 408, 424, 442, 443, 609

Թոքաթ, Թօգաթ, Թոքատ, Թօգուտ  29, 299, 306, 
318, 334, 449, 518

Թրակիա  378, 427, 448, 428, 592, 612

Ժնեւ  431, 440

Իզմիր (տես նաեւ Զմիւռնիա)  58, 119, 141, 200, 
300, 338, 419, 442, 446 –449, 454, 545, 585, 617

Իջեւան  380, 396
Իսպանիա  75, 552
Իստանպուլ, Իստանբուլ (տես նաեւ Ստամբուլ)  

144, 574
Իստանսիոնէ, գիւղ Բաթմանում, Սասուն  52
Իսրայէլ  679
Իտալիա  343, 353, 358, 425, 427, 451, 552

Իրան (տես նաեւ Պարսկաստան)  439, 452, 471, 
486, 487, 495, 503, 504, 552

Իրաք  212, 340, 458, 460, 552
Իրիցանք, գիւղ Մշոյ Շատախի գիւղախմբում  34, 

37
Իքսոր, գիւղ Դերսիմում  218, 541
Լազիստան  288, 378

Լաչ Դերէսի, կիրճ Դերսիմում  544
Լեհաստան  175
Լեմնոս, կղզի  334
Լեռնային Ղարաբաղ  364, 373, 383, 384, 469, 500, 

574, 674, 675, 676
Լիբանան  148, 208, 448, 458, 552, 598
Լիբիա  209
Լոզան  11, 27, 198, 327, 425 –436, 439, 440, 446, 

448, 449, 456, 458, 460 –462, 467, 468, 470, 472, 
477, 478, 521, 522, 535, 536, 543, 548, 559, 560, 
572, 654

Լոնդոն  76, 269, 315, 352, 410, 416, 417, 422, 445, 
475, 563

Խանքենդի (տես նաեւ Ստեփանակերտ)  364, 373
Խարբերդ, Խարբէրդ (տես նաեւ Հարփութ)  8, 9, 

14, 98, 115 –118, 120, 126, 128, 130, 132 –134, 136, 
138 –143, 146, 178 –180, 185, 188, 199, 220, 221, 
227, 228, 235, 239, 247, 250, 296, 298, 311, 320, 
321, 349, 445, 448, 520, 527, 538, 544 –546, 575, 
587, 591, 594, 608, 612, 614, 619, 636

Խարզան, Խարազան, գաւառակ Սասունում  14, 
34, 36, 37, 44, 46, 49, 52, 63, 150, 218, 612

Խըթըրպըլ, գիւղ Դիարբէքիրում  300
Խըլըխտա, Կուս գետի աջ ափին գտնուող Կուս 

գետ գիւղի արաբական անունը (տես նաեւ 
Գուս, Կուս)  34 

Խիանք, Խիյանք, գաւառակ Սասունում  14, 15, 19, 
623, 637

Խիզան, գաւառակ Սասունում  612
Խլաթ  314
Խնձոր, գիւղ Խարբերդի մօտ  116
Խնուս  295
Խոզաթ, Խօզաթ, քաղաք Դերսիմում  9, 140, 178, 

201, 213, 218 –221, 228, 236, 308, 309, 540, 542, 
586, 631

Խոզըքէօյ, Խօզըքէօյ, Խոզըգեղ, Խոզընգեղ (տես 
նաեւ Ալանեազի), հայկական գիւղ Դերսիմում  
179 –181, 183, 184, 188, 191, 195, 201, 219

Խոշմաթ (այժմ՝Չաքուրքաշ), գիւղ Էրզրումում, 
Բալուի մօտ  99, 260

Խորխէ (տես նաեւ Կորըխ), գիւղ Բաթմանում, 
Սասուն  49, 52, 67, 586

Խորհրդային Հայաստան  10, 11, 396, 402, 403, 
405, 421, 425 –429, 436, 437, 439 –443, 471, 472, 
474, 571, 588, 589, 625

Խորհրդային Ռուսաստան  11, 254, 256, 257, 328, 
352, 354 –356, 359 –371, 375, 376, 380 –384, 386, 
387, 391 –396, 398 –401,403, 405, 408, 411, 412, 
415, 418, 423, 426 –428, 430 –432, 436, 443, 452, 
453, 480, 528, 536, 



ՏԵՂԱՆՈՒՆՆԵՐԻ, ԱՇԽԱՐՀԱԳՐԱԿԱՆ ԱՆՈՒՆՆԵՐԻ ՑԱՆԿ 707
Խորոնք, Խորնի, գիւղ Մուշում  609 
Խութ  14, 26, 37, 44, 150
Խուլփ, գաւառակ/գիւղախումբ Սասունում  14, 22
ԽՍՀՄ  504 –506, 544, 569, 587 –589, 625, 670, 677
Խրապաժառ  53

Ծոփք, Ծօփք  98, 178, 179, 185, 227, 228, 680, 681, 
684

Կալհռկէ, գիւղ Բշերիկում, Սասուն  53, 586
Կաղըզման  330
Կաղմուտ,Կաղնուտ, գիւղ Դերսիմում  218, 236, 

542
Կամախ, Քեմախ, Քեմահ  295, 298, 608, 609, 680
Կամիշլու, Կամշլու  48, 49, 66, 626
Կանադա  75, 210, 552, 565, 591
Կանիխփլէ, գիւղ Բաթմանում, Սասուն  52, 586
Կանիկէ, գիւղ Բշերիկում, Սասուն  53, 586
Կանիկուլէ, Կանէկուլէ, Կանի Խուլլ, Քանիքիւլէ, 

գիւղ Բշերիկում, Սասուն  52, 53, 586
Կաստամոնա /Քասթամոնու  317, 449, 518
Կարադաղ  321, 432
Կարակիլիս  404
Կարիէ, գիւղ Դերսիմում,  227
Կարին, Կարնո  140, 240, 308, 311, 325
Կարս  315, 316, 330, 336, 374, 379, 390, 391, 398, 

399, 401 –404, 406, 407, 409, 414, 415, 417, 420, 
423, 424, 430, 431, 443, 447, 454, 455, 473, 489, 
530 –532, 553, 568, 569

Կեղի, Քիղի, Քըղի, գաւառ  227, 295
Կեսարիա, Կայսէրի, Գայսէրի  9, 77, 86, 158, 298, 

303, 313, 317, 517, 518, 524, 580,619, 620, 624, 
626, 648

Կեւրուկ,  գիւղ Մալաթիայում  300
Կէլտիկէ, գիւղ Սասունում  306
Կէրկէր, գիւղ Մալաթիայում  300
Կէրմիր, Կարմիր, գիւղ Մալաթիայում  300
Կըզըլքիլիսէ, Կըզըլ Քիլիսէյ (տես նաեւ Նազիմիէ)  

182, 183, 192, 199, 211, 217 –219, 227, 235
Կիլիկիա  12, 13, 80, 157, 299, 302, 304, 305, 311, 

312, 316, 329, 332 –335, 337, 338, 340 –343, 346, 
352,360 –362, 365, 367, 371, 393, 398, 423, 430, 
440, 571, 579, 595, 597, 598, 600, 613, 617, 618, 
626, 629, 646

Կիպրոս  120, 638
Կիրասոն, քաղաք Տրապիզոնում  248, 249
Կիւրին, քաղաք Սեբաստիա գաւառում  77, 157
Կոնգ, գիւղ Սասունում, ՀազզօԽաբլջոզի 

գաւառակում  150 
Կոպենհագեն  552
Կոսովո  271
Կոստանդնուպօլիս, Կոստանդինապօլիս, 

Կ. Պօլիս, Պօլիս, Պոլիս 9, 30, 32, 42, 56, 62 –64, 
70 –73,75, 76, 97, 106, 238 –240, 242, 271, 285, 
287, 289, 308, 311, 325, 386, 418, 441, 451, 454, 
464 –470, 473 –477, 484, 522, 571, 574, 611, 614, 
618, 619, 622, 624, 

Կովկաս  27, 33, 37, 44, 147, 149, 255 –258, 262, 275, 
304, 324, 331, 332, 352, 354, 356, 361, 363 –365, 

371 –373, 381, 385, 388, 389, 391, 405, 420, 425, 
427, 431, 435, 438, 443, 469 –474, 485 –490, 492, 
493, 496, 497, 499, 505, 649, 675

Կորըխ, Խորըխ, Խորխէ, Խորոխ, գիւղ 
Սասունում, Բաթմանում  49, 52, 61, 62, 67, 586, 
621, 622

Կուբան  438
Կուբինէ, գիւղ Բշերիկում, Սասուն  53, 586
Կուրտըկէ, գիւղ Բշերիկում, Սասուն  53, 586 

Հագս, Հաքիս, ներկայիս Բէյիւք, գիւղ Դերսիմում  
192, 201, 202, 205 –209, 218, 541, 542, 576

ՀազզօԽաբլջոզ, գաւառակ/գիւղախումբ 
Սասունում  14, 150

Հաթայ  35, 172, 595, 601, 602
Հալէպ  48, 78, 133, 147, 149, 262, 337, 423, 447, 448, 

543, 574, 586, 587
Հալուոր, Հալւոր, գիւղ Դերսիմում  9, 181, 218, 219, 

223, 534, 537, 539, 541, 542, 544
Հաճըն  337, 338, 351, 352, 362, 366, 391, 417, 619
Հաճիիզ, գիւղ Դիարբէքիրում  300
Համամլու, գիւղ Ալեքսանդրապօլի շրջանում, 

ներկայիս՝ Սպիտակ  403
Համշէն  233, 563
Հայեղիկ, գիւղ Դիարբէքիրում  300
Հայկական Լեռնաշխարհ  268, 313, 681
Հասան չէլէպի, գիւղ Արաբկիրում  303
Հարթնի, գիւղ Սասունում  26, 27
Հարչիկ, գետ Դերսիմում  201, 207, 208, 221
Հարս, Հարսիկ, գիւղ Դերսիմում  542
Հարփութ (տես նաեւ Խարբերդ, Խարբէրդ)  115, 

132, 188, 221, 321, 520
Հարֆասէ, Հարֆաս, Հարֆոզ, գիւղ Բաթմանում, 

Սասունի Խարզանի գիւղախմբի գիւղերից  52, 
53, 586

Հացեկաց, գիւղ Մուշում  609
Հաւբաբ, Հաւաւ, Հաբափ (այժմ՝Էքինէօզու), գիւղ 

Բալուի գաւառում, Էրզրում  99, 260
Հաւզա  248, 419
Հաֆիկ  168, 169
Հեթինք, գիւղ Սասունում  27
Հելլադա  680
Հէյբէթլի, գիւղ Բաթմանի նահանգում  53
Հէյդորուք, գիւղ Դերսիմում  217, 541
Հէքիմ խան, գիւղ Մալաթիայում  300
Հըդհըդկէ, գիւղ Բշերիկում, Սասուն  53, 586
Հըսհըս, գիւղ Բշերիկում, Սասուն  586
Հըսնիմանսոր, գիւղ Մալաթիայում  300
Հիւսէնիկ, գիւղ Դիարբէքիրում  300
Հոլմէք, գիւղ Դերսիմում  203, 204
Հոպա  233
Հոռոմստան, Հոռոմաց աշխարհ (տես նաեւ 

Տաճկաստան, Օսմանստան) 278
Հունգարիա  552
Հուշտակ, գիւղ Դերսիմում  185

Ղազախ, գիւղաքաղաք Ելիզաւետպօլի 
նահանգում  354, 489

Ղարաբաղ  173, 176, 177, 354, 364, 365, 371, 373, 
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374, 380 –384, 387 –389, 392, 401, 413, 469, 491, 
500, 626, 627, 674 –676

Ղարաջալի Ալի, Օսմանեան կայսրութեան 
գաւառակ՝ թողնուած Բուլղարիային  284

Ղըզըլճուղ, գիւղ Դերսիմում  184
Ղըզըլքիլիսե, Կըզըլքիլիսե (տես նաեւ Նազիմիէ)  

308, 309
Ղուբա, գաւառ Ելիզաւետպօլի նահանգում  384, 

489

Ճալտըկան (տես նաեւ Ջալդակա), գիւղ 
Բաթմանի նահանգում  52

Ճաղրի, Ճաղրու, գիւղ Նախիջեւանում  304
Ճաբոնիա  287
Ճիմ (տես նաեւ Ջեմ),  գիւղ Սասունում  27

Մազգիրտ, Մազգիրդ (տես նաեւ Մեծկերտ, 
Մէծկերտ)  140, 178180, 217, 545

Մազդրա, Նախկին հայկական գիւղ Դերսիմում  
217, 541

Մազրա, Մազրիք, գիւղ Դերսիմում  221, 503
Մալաթիա  9, 89, 133, 156, 161, 164, 180, 204, 216, 

227, 247, 265, 299, 300, 303, 314, 337, 348, 349, 
455, 519, 528, 529, 561, 564, 565, 589 –591, 619

Մալթա  241, 263, 445, 447 –449, 451
Մալխըտըրլը, գիւղ Շապին Գարահիսարի մօտ  

300
Մալքոջ, գիւղ Դերսիմում  203
Մակու  588
Մամախաթուն  454
Մամեկի,  գիւղ Դերսիմում  542 
ՄամուրէթուլԱզիզ (տես նաեւ Էլազիկ)  246, 247
Մանազկերտ  314
Մանճուռուան,  գիւղ Կեսարիայի մօտ  298
Մասեացոտն  416
Մարաթուկ, սրբազան լեռ Սասունում  26, 27, 33, 

34, 37, 40, 44, 63, 64, 146, 154, 155
Մարաշ  78, 80, 156, 157, 299, 305, 333, 337 –348, 

350, 351, 417, 423, 481, 613, 614
Մարդին  17, 21, 133, 280, 546, 587
Մարզուան  248, 249, 419, 576, 614
Մարխօ, Մերխո, գիււղ Դերսիմում  140, 542
Մարմարա, ծով  262
Մարմարոնա, Գիւղ Սասունի Խարզանի 

գիւղախմբում  46
Մարսել, Մարսիլիա  76, 82, 621
Մարքասուր, գիւղ Դերսիմում  218, 541
Մեզրա, գիւղ Սասունում  34
Մեծ Հայք, Մէծ Հայք  178, 301, 303, 311, 313, 355, 

680, 679 –682, 688
Մեծկերտ, Մէծկերտ (տես նաեւ Մազգիրտ, 

Մազգիրդ)  140, 178 –180, 184, 196, 217, 221, 228, 
308, 537, 545

Մեմգան, գիւղ Բալուում  307
Մերձաւոր Արեւելք  365, 438
Մերսին  448, 464
Մըշկընի, գիւղ Սասունում  149
Միատուն, գիւղ Բասենի գաւառում  298
Միլան  76

Միջագետք  14, 18, 46, 296, 302, 324, 324, 340, 352, 
429, 437, 439, 595, 681

Միրիք,  գիւղ Դերսիմում  217, 541
Միք, գիւղ Դերսիմում, այժմ՝ Գէօկչէք  208
Մնձուր, Մունզուր, Մուզուր, լեռ եւ գետ Դերսիմում  

98, 184, 187, 211, 225, 228, 537, 610, 611, 617
Մոզգալանէ, գիւղ Բշերիկում, Սասուն  53, 586
Մոկունք, Մոգոնք, Մուգունք, գիւղ Մուշ գաւառում  

150
Մոսկուա  324, 353, 355, 370, 371, 375, 381, 382, 384, 

390, 391, 399, 408, 409, 411 –413, 415, 416, 420, 
422, 424, 426, 430 –432, 439, 443, 453, 469, 473, 
506

Մուդրոս  80, 82, 239, 254, 261, 264, 326, 334, 336, 
391, 481, 572, 580

Մուշ  8, 9, 14, 17, 26, 27, 35, 40, 44, 60, 112, 150 –155, 
168, 171, 173, 180, 209, 262, 296, 311, 315, 325, 
400, 401, 410, 449, 525, 526, 567, 569, 574, 576, 
577, 581, 582, 608, 612, 614, 617, 619, 621, 626, 
628, 629, 634, 636, 637

Մուսա Լեռ  529, 595, 597, 598, 600, 601
Մօտկան, Մօտըկան, Մօտկի, Մուտկի, Մուտքի, 

Մուտկան, գիւղախումբ Բիթլիս նահանգի 
համանուն գաւառի մէջ  14, 24, 26, 32, 44, 46, 
150, 310, 626

Յորդանան  458
Յունաստան, Հունաստան  250, 253, 264, 266, 267, 

271,  272, 277, 284, 357, 437, 439, 448, 473, 483, 
552, 583

Նազդալէ, Նազդար, գիւղ Բաթմանում, Սասուն  
52, 586

Նազիմիէ (տես նաեւ Կըզըլքիլիսէ), քաղաք 
Դերսիմում  9, 81, 178, 180, 182, 183, 192, 201, 
208, 211, 227, 537, 542

Նալբանդ, կայարան Շիրակում  404
Նախիջեւան  320, 330, 354, 363, 374, 380, 381, 

383 –385, 387, 390, 392, 395, 398, 401, 413, 414, 
416, 447, 454, 472, 493, 500, 569, 588

Նարէ, գիւղ Բաթմանի նահանգում  52
Նաւալէ, Նաուալա, գիւղ Բաթմանի նահանգում  

52, 53, 586
Նիդդե  317, 518
Նիկտէ, գիւղ Ակնում  299
Նիրզէ, գիւղ Կեսարիայի մօտ  298
ՆիւՋըրսի, քաղաք ԱՄՆում  143
Նշտլիխ, գիւղ Սասունում  150 
Նովալէ, գիւղ Բաթմանում, Սասուն  52, 586
Նոր Բայազետ  363, 389
Նորաշէն, գիւղ Նախիջեւանում  304
Նորշէն, գիւղ Սասունում  36, 626
Նորուեգիայ  437
Նուխի (տես նաեւ Շաքի), գաւառ, նաեւ քաղաք 

ցարական Ռուսաստանի Ելիզաւետպօլի 
նահանգում  489

Շախտախտի, Շահթախթի, բնակաւայր եւ 
երկաթգծի կայարան Նախիջեւանում  395

Շապին Գարահիսար  300, 303, 306
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Շատախ  14, 33, 34, 37
Շարուր, ՇարուրԴարալագեազ  304, 330, 354, 

376, 380, 381, 390
Շէնիկ, գիւղ Սասունում  27
Շիշլի, թաղամաս Ստամբուլում  13, 87, 88, 98, 151
Շիրնակ, քաղաք Դիարբէքիրում  662, 663
Շնուղ, գիւղ Սասունում  150
Շնքուշ, Չիանքիազ, Չնքուշ, աւան Խարբերդի 

մօտ  298
Շոռոթ, գիւղ Նախիջեւանում  304
Շորդա (տես նաեւ Աղաջան), գիւղ Դերսիմում  

180, 183, 542
Շուէյցարիա, Շւեյցարիա (տես նաեւ Զվիցերիա)  

46, 73, 75, 185, 535
Շուշի, քաղաք Լեռնային Ղարաբաղում  166, 177, 

278, 331, 364, 373, 488, 493

Որոնտես, Որոնդէս, գետ եւ հովիտ 
Ալեքսանդրէթի սանջակում  601

Ուկրաինա  377, 426, 430, 432 –434, 436
Ուրֆա  162, 261, 302, 337, 339, 348 –350, 450, 455, 

475, 519, 520, 644, 645, 648

Չաթալ Թէփէ, գիւղ Ալեքսանդրէթի սանջակում  
598

Չաղիլ, գիւղ Բաթմանի նահանգում, Սասուն  53
Չավրան, գաւառ Քուպայում  304
Չարսանճակ, Չարսանճաք, Չարսանջաք, 

Չարսանճագ  185, 199, 217, 307, 309, 325
Չարօխի, գիւղ Դիարբէքիրում  300
Չեպլէջի,  գիւղ Բուլղարիայում  384, 385
Չխթնիխ, գիւղ Սասունում  150
Չմբուրի, թաղամաս Թունջելիում, նախկին 

հայկական Մազրիք գիւղը  221
Չմշկածագ,  Չմշկածակ, Չմշկեզիկ  178, 201, 216, 

228, 306, 307, 325, 586
ՉուգուրՀիսարի, գիւղ Զեյթունի մօտակայքում  

344
Չուխուր, գիւղ Դերսիմում  542
Չունգուշ, գիւղ Դիարբէքիրի մօտ  197

Պաղեստին  458
Պարսկաստան (տես նաեւ Իրան)  303, 378, 379, 

416, 469, 472, 487, 491, 503, 588
Պաց (տես նաեւ՝Բաց, Բացի, Բաքըս), գիւղ 

Սասունի Խիանք գաւառակում  19, 22, 623
Պէնսիլուանիա  675
Պերմ (տես նաեւ Բերմ, Բերմի, Բարմըզ), գիւղ 

Սասունում  14, 15, 17 –20, 22, 25, 29, 53, 526, 
527, 577, 623

Պէլէկէսի, գիւղ Կեսարիայի մօտ  298
Պէհէսնի, գիւղ Մալաթիայում  299
Պոսնիա, Բոսնիա  271, 280, 
Պուգնոտ, Պուկնուտ, գիւղ Սասունում, Մօտկանի 

գիւղերից  150
Պուտուխ, գաւառ Քուպայում  304
Պօլիս, Կ.Պօլիս (տես Կոնստանդինոպօլիս) 

Ջալդակա (տես նաեւ Ճալտկան), գիւղ Բշերիկում, 
Սասուն  52, 53, 586

Ջաղուդ, գիւղ Սասունում, Մարաթուկի մօտ  26, 27
Ջամալա, Ջմալենք, գիւղ Սասունում, Փսանք 

գաւառակում  150
Ջանիկ, սանջակ  321, 323, 458
Ջաւախք  416, 447
Ջեդակա, գիւղ Բաթմանում, Սասուն  52, 63, 586, 

622
Ջեզիրե, գաւառ  Դիարբէքիրում  662
Ջեմ (տես նաեւ Ճիմ), գիւղ Սասունում, 

Մարաթուկի մօտ  26, 27
Ջերմուկ, գիւղաքաղաք Խարբերիդի մօտ  298, 

308, 343
Ջիւրիգի, գիւղ Դերսիմում  218, 232, 657
Ջուդի, սար Սասունում  625

Ռիազան, քաղաք Ռուսաստանում  402
Ռոտոփ, լեռ Բուլղարիայում  285
Ռումելիա  325, 326, 330
Ռումինիա  99, 104, 245, 266, 267
Ռուշչուկ, քաղաք Բուլղարիայում  616
Ռուսաստան, Ռուսիյա  11, 33, 42, 254 –258, 269, 

275, 303, 304, 312,314 –316, 328, 352 –356, 
359 –362, 369 –371, 373 –376, 378 –384, 386 –404, 
405, 408, 409, 411 –413, 415, 416, 418, 420, 421, 
423 –428, 430 –434, 436, 438, 439, 441, 443, 452, 
453, 480, 486, 488, 492, 498, 504, 506, 528, 531, 
535, 536, 612, 626, 642, 679

Սամաթիա, թաղամաս Ստամբուլում  584
Սամսոն  29
Սամսուն  254, 418, 447, 449
Սան Ռեմո  358
Սան Ստեֆանօ  269, 273
Սասոն, գաւառ եւ գիւղ ներկայիս Բաթմանի 

նահանգում  14, 18
Սասուն  9, 13, 15, 17, 19, 22, 24 –27, 32 –37, 43 –50, 

52, 53, 58, 59, 63, 66, 67, 71, 72, 76, 94 –97, 99, 
112, 146 –155, 165, 209, 218, 236, 271, 278, 301, 
309, 310, 350, 463, 524, 526, 545, 547, 566, 569, 
574 –577, 579 –582, 586, 587, 604, 606, 608, 612, 
621 –623, 625 –630, 633, 634, 637, 638, 657

Սատի,  գիւղ Դիարբէքիրում  300
Սարը Գամըշ  454
Սարըլար, գիւղ Զեյթունի մօտակայքում  343
Սարըկե, Սարեկան, գիւղ Սասունում, Մարաթուկի 

մօտ  26, 27
Սարթինգ, գիւղ Սասունում  150
Սեբաստիա (տես նաեւ Սվազ)  9, 77, 90, 157, 166, 

168171, 173, 176, 199, 235, 299, 302, 306, 313,320, 
321, 324326, 337, 340, 350, 441, 447, 449, 520, 
531, 538, 551, 573, 574, 581, 585, 614, 620, 681

Սելեֆքէ  464
Սէմալ, գիւղ Սասունում  27
Սեմիսադ, Սամսատ, Սամուսատ, գիւղ Ակնում  

299
Սեպուհ,  Լեռ Կամախում  608
Սերբիա  266, 267, 271, 583
Սեւ ծով  254, 262, 378, 387, 426
Սեւր  253, 264, 326, 359, 362, 368, 385, 391, 396, 
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397, 418, 422, 425, 458

Սեքրաթ, Սագրաթ (այժմ՝ Եազուպաշու), գիւղ 
Էրզրումում, Բալու  99, 260

Սէյիտլար, գիւղ Բալուում  307
Սիբիր  377, 603
Սին, գիւղ Դերսիմում  539
Սինանէ, Գիւղ Բշերիկում, Սասուն  53, 586
Սինոպ  245
Սիս, գիւղ Մալաթիայում  299
Սիրիա, Սուրիա  15, 18, 29, 33, 43, 48, 49, 53, 54, 

66, 67, 69, 70, 73, 99 –102, 133, 141, 147, 153, 154, 
251, 260, 291, 335, 337, 340, 378, 437, 439, 458, 
460, 539, 586, 592, 595, 600 –602, 626, 647

Սովուգ Սու, գիւղ Ալեքսանդրէթի սանջակում  598
Սորփիեան, գիւղ Դերսիմում  542
Սուէտիա, գաւառակ Ալեքսանդրէթում  595
Սուրբ Լոյս, Սբլիս,լեռ Քղիում, Դերսիմ,  610, 611
Սուրմալու  374, 390, 416
Սվազ, Սիւաս (տես նաեւ Սեբաստիա)  128, 166, 

169, 259, 265, 306, 313, 320, 321, 324 –328, 330, 
331, 333, 334, 336, 339,340, 349, 353, 356, 379, 
455, 520, 551, 606

Ստամբուլ, Ստամպուլ, տես նաեւ Իստանպուլ, 
Իստանբուլ  8, 9, 12, 13, 16, 22 –28, 31, 32, 38, 
40, 42, 43, 45, 46, 56, 71 –73, 76, 77, 82, 85 –92, 
95 –98, 101, 105 –111, 113, 115, 130, 135, 136, 138, 
140, 141, 143 –146, 149, 151 –153, 155, 156, 159 –162, 
164 –166, 170 –172, 176, 181, 183, 186, 193, 199, 
200, 203, 206, 208, 209, 224, 226 –228, 231, 233, 
234, 239, 241, 245, 254 –256, 258, 269, 276, 282, 
327, 333, 336, 340, 352 –354, 356, 368, 373, 385, 
392, 438, 443, 447, 449, 450, 455, 479, 482 –484, 
486, 496, 524, 526, 539, 545, 546, 555, 562, 
564, 567, 568, 572, 574, 582, 584, 591, 592 –594, 
619,624,626 –630, 634, 636, 638, 644, 646, 648, 
650, 652 –654, 658, 659

Ստեփանակերտ  373
Սրպահան, աւան Բասենի գաւառում  298

Վագըֆ Մուսա լեռում  9, 145
Վան  308, 311, 314, 325, 334,617, 650
Վանք, գիւղ Դերսիմում, Հալւորի Ս.Կարապետ 

վանքի մօտ  218, 219, 539, 540
Վաշինգտոն, Վաշինկթոն, Ուաշինգտոն  333, 592
Վասպուրական  309, 617
Վարդենիկ, նախկին հայկական գիւղ Դերսիմում, 

1994ից հետո՝ աւերակ  208, 213 –217, 222
Վարդօ, Վարթօ, գաւառակ Սասունում  71, 168, 173
Վարի Ածպտեր գիւղ  306
Վերին կամ Մեծ Ածպտեր գիւղ  306
Վիրանշեհիր, գաւառ Ուռհայում  644
Վրաստան  232, 233, 256, 257, 336, 354, 361, 376, 

377, 381, 382, 386, 393, 395, 415, 426, 430, 431, 
433, 435, 436, 452, 453, 498 –500, 510, 589

Տալհոր, Դալհոր, գիւղ Սասունում  44
Տալուորիկ, Տալւորիկ, գիւղ Սասունում  14, 27, 43
Տախարիէ, գիւղ Բշերիկում, Սասուն  53, 286
Տաճիկ Խըթըրպըլ կամ Միասլիման, գիւղ 

Դիարբէքիրում  300
Տաճկահայաստան (տես անեւ Օսմանեան 

Հայաստան, Արևմտյան Հայաստան, 
Էրմանիստան, Թուրքահայաստան)  319

Տաճկաստան (տես նաեւ Հոռոմստան, 
Օսմանստան)  46, 48, 296, 297, 308, 310

Տատանգ, գիւղ Սասունում, Փսանք գաւառակում  
150

Տարսոն  614
Տարօն  611
Տաւրոս, լեռնաշղթա  44, 98
Տեւրիկ,  գաւառ Սեբաստիայի նահանգում  168, 

169
Տէրէվենք, Տէրավանք, գիւղ Ակնում  299
Տէրէվէնք, գիւղ Կեսարիայի մօտ  298
Տէօնկէլ, հայկական գիւղ Զեյթունի մօտակայքում  

344
Տէօրթ Եոլ, Դեորթ եոլ  344
Տընդիկ, Տընգիկ, Տնգետ, Տնկէտք, Տնկեր – 

Սասունի Խաբլջոզի կամ Հազզոյի գիւղախմբի 
գիւղերից  44

Տիգրանակերտ  31, 64, 69, 105, 106, 558, 587, 591
Տիգրիս, գետ  14, 218, 407
Տիմերէ, գիւղ Բշերիկում, Սասուն  52, 53, 586
Տիվրիկ, գաւառակ  169, 299, 311
Տոկարիս (Աքընջըլար)  519
Տրաշ, գիւղ Սասունում  15
Տրապիզոն, Տրապիզօն  29, 132, 199, 239, 242248, 

250, 259, 308, 313, 315, 320, 321, 323, 325, 446, 
451, 471, 538, 612

Տուժիկ Պապայ, Տուժիք, սրբազան լեռ Դերսիմում  
181

Տփխիս (տես նաեւ Թիֆլիս, Թբիլիսի)  311

Ցնձոր (թերեւս Ձնձոր), գիւղ Չարսանճագում  307 
Ցրօնք, գիւղ Մուշում  609

Փաթար, Նախկին հայկական գիւղ Դերսիմում  
218, 541

Փալոնի, գիւղ Սասունի Խարզանի գիւղախմբում  
46, 53

Փալու (տես նաեւ Բալու)  98, 100, 102, 104 –106, 260
Փարիզ  48, 143, 251 –253, 259, 272, 283, 313, 316, 

333, 347, 354, 445, 473, 596, 618, 633
Փաքուրդիգէ, գիւղ Դերսիմում  218, 541
Փերթեկ (տես նաեւ Բերդակ)  199
Փերշին, Փրշուտ, գիւղ Սասունի Փսանք 

գաւառակում  37
Փըրշենք, Փիրշենք, Փուրշենք, գիւղ Սասունում  

26, 33 –37, 39, 40, 42, 43, 45, 310, 575, 579, 580, 
626

Փիլուենք, գիւղ Դերսիմում  537, 538
Փնար Բաշի, գիւղաքաղաք Կեսարիայի 

մօտակայքում  77, 85, 86
Փշուր, գիւղ Սասունում, Մարաթուկի մօտ  26
Փուլումերիկ (տես նաեւ Բոլոմերիկ), գաւառ 

Դերսիմում  201
Փուշուտ, Փշուտ, Փոշուտ, գիւղ Սասունում
Փոքր Ասիա  266 –268, 271, 272, 278, 313, 317, 321, 



ՏԵՂԱՆՈՒՆՆԵՐԻ, ԱՇԽԱՐՀԱԳՐԱԿԱՆ ԱՆՈՒՆՆԵՐԻ ՑԱՆԿ 711
323, 458

Փոքր Հայք  299, 302, 303, 681
Փսան, Փսանք, գաւառակ Սասունում  14, 26, 27, 

36, 37, 44, 146, 149 –151

Քազրի, գաւառ Քուպայում  304
Քալան, գիւղ Դերսիմոմ  140, 141, 545
Քալքիւթ, Քելքիթ, գաւառ  295
Քաղկեդոն  483
Քաղկիկ, գիւղ Սասունում  576, 629
Քաղտիկ, հաւանաբար Սասունի Կուս գետի ձախ 

ափի Քաղքիկ գիւղն է  27
Քաղտիկ, գիւղ Սասունում, Մարաթուկի մօտ  26
Քանիքիւլէ, գիւղ Բաթմանում, Սասուն  52, 586
Քարավան, Քարավանք, գիւղ Սասունի Փսանք 

գաւառակում  26, 149
Քարաքոչ, գիւղ Դերսիմում  236
Քարաքոչան (նախկինում՝Թափա, կամ Թեփէ), 

գիւղ Բալուում,  Էրզրում  99 –102, 105, 113, 260
Քարթի, գիւղ Սասունումն Վարդո գաւառակում  

149
Քաւառ, Գաւառ, գիւղ Բիթլիսում  33
Քաֆտարլի, Քաֆտարին, գիւղ Ալեքսանդրապօլի 

շրջանում, ներկայիս Փանիկ  404
Քենդեկ, գիւղ Ադաբազարի մօտ  334
Քեսապ, գաւառակ Ալեքսանդրէթում, նաեւ 

գիւղաքաղաք  598, 600 –602
Քերմանշահ  432
Քէախթէ, գիւղ Մալաթիայում  300
Քէապիքէօյի, գիւղ Դիարբէքիրում  300
Քէօթահիա, Քութահիա, Քյոթահիա, Քյութահյա, 

Քոթահիա  118, 228, 140 –142, 545, 546, 575, 
Քէօլն  228
Քէօսէլի,  գիւղ Դիարբէքիրում  301
Քըդեր, գիւղ Սասունում, Մարաթուկի մօտ 26, 27
Քըչըքենդ, գիւղ Դերսիմում, կոտորածի վայր  219
Քըրքըսրաք, գիւղ Կեսարիայում  77 –82, 85, 158, 

159, 524, 525, 624, 626
Քիլիս  348
Քիւզուլ, գիւղ Դերսիմում  203, 204
Քիւրքիւն, գիւղ Բաթմանում, Սասուն  52, 586
Քղի  99, 218, 325, 610

Քոխա, գիւղ Սասունի Խարզանի գիւղախմբում  46
Քոմըրդի, գիւղ Սասունում  44
Քոյդարիշ (տես նաեւ Գինը), գիւղ Դերսիմում,  

218, 541
Քոնիա (տես նաեւ Գոնիա, Կոնիա)  317, 447, 518
Քոջաքոչ, գիւղ Դերսիմում  216, 541
Քովանջըլար, գիւղ Բալուի մօտ  99, 105
Քուլունջա, գիւղ Ալեքսանդրապօլի շրջանում  404
Քուպա, ներկայիս՝ Ղուբա, շրջան Ադրբեջանում  

304, 384, 489
Քուվին, գիւղ Բաթմանում, Սասուն  52
Քուրթուլուշ, թաղամաս Ստամբուլում, քրդերն 

այն Խրաբ Բաժառ էին կոչում, իբրեւ «Աւերակ 
քաղաք»  151

Քրդստան, Քուրդիստան  125, 198, 217, 253, 259, 
266, 271,  277, 288,  301, 312,  327, 333, 378,  458, 
460, 461, 543, 549, 553, 559, 565, 665, 663, 692

Օդեսա  241
Օլթի  320, 379, 391
Օխնի, գիւղ Դերսիմում  221
Օխու (տես նաեւ Բուլգուրջուք), գիւղ Էրզրումում, 

Բալու  98, 99, 101, 102, 260
Օսմանեան Հայաստան (տես նաեւ Արեւմտեան 

Հայաստան, Տաճկահայաստան, 
Թուրքահայաստան, Էրմանիստան)  303, 304

Օսմանիէ  343, 464
Օսմանստան (տես նաեւ Հոռոմստան, 

Տաճկաստան)  304, 311, 312
Օրդու  29
Օրդուբադ  383, 395, 493, 494
Օրթաքենդ, գիւղ Իգդիրում  471
Օւաճիկ, Օվաճըկ, Օվաջիկ, գաւառակ Դերսիմում  

98, 178, 180, 201, 203, 218, 221, 236, 307
Օւաս, հօվիտ  306

Ֆերիզլի, գիւղ Ադաբազարի մօտ  334
Ֆէքէ, գիւղ Մալաթիայում  299
Ֆրանսիա, Ֆրանսա  46, 73, 75, 76, 81, 82, 89, 100, 

123, 136, 143,  153, 181, 183, 329, 335, 340, 343, 
346, 347, 352, 353, 355, 358, 365, 367, 376, 377, 
393, 425, 432, 436, 437, 480, 536, 552, 593, 595, 
600, 601, 621,  628, 666 –668, 679
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