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Հաս միկ Գրի գո րյան

Հնա գի տու թյան և ազ գագ րու թյան ինս տի տուտ, ՀՀ ԳԱԱ

Հա յոց ցե ղաս պա նու թյու նից մին չև «քա ռօ րյա պա տե րազ մ». 
բռնու թյան օրի նա կա նաց ման մշա կու թա յին գոր ծոն նե րը 

2016 թ. ապ րի լի 2–5-ը ղա րա բա ղյան շփման գծում տե ղի ու նե ցան ռազ մա կան 
գոր ծո ղու թյուն ներ (հայտ նի է «քա ռօ րյա պա տե րազ մ» անու նով), որի ըն թաց քում 
ադր բե ջա նա կան բա նա կի զին վոր նե րը խախ տել են պա տե րազ մա կան հան ցա-
գոր ծու թյուն նե րի կան խար գել մա նը, նման բռնու թյուն նե րի բա ցառ մանն ու հու-
մա նիզ մի հաս տատ մա նը միտ ված մի շարք մի ջազ գա յին կոն վեն ցի ա ներ: Մաս-
նա վո րա պես, նրանք գլխա տել են Ար ցա խի բա նա կի զին վոր նե րին, խոշ տան գել 
մար մին նե րը, ան դա մա հա տել, այդ թվում կտրել են նաև մե ծա հա սակ խա ղաղ 
բնա կիչ նե րի ականջ նե րը1:
Մի կողմ դնե լով «քա ռօ րյա պա տե րազ մի» քա ղա քա կան և ռազ մա կան նշա-
նա կու թյու նը` այս հոդ վա ծում քննար կե լու եմ ադր բե ջա նա կան զի նու ժի կող մից 
գոր ծադր ված խոշ տանգ ման ձև ե րը` հա մե մա տե լով Հա յոց ցե ղաս պա նու թյան 
ժա մա նակ, ինչ պես նաև հայ-ադր բե ջա նա կան պա տե րազ մի նա խորդ փու լե-
րում ար ձա նագր ված խոշ տան գում ե րի հետ՝ վեր ջինս դի տար կե լով բռնու թյան 
մշա կույ թի հա մա տեքս տում: Հա յոց ցե ղաս պա նու թյան և հայ-ադր բե ջա նա կան 
կոնֆ լիկ տի ժա մա նակ կի րառ ված բռնու թյուն նե րի և հատ կա պես խոշ տան գում-
նե րի մի ջև հա մե մա տու թյան փոր ձը պայ մա նա վոր ված է նրա նով, որ վե րո հի շյալ 
բռնու թյուն նե րը հայ կա կան լրատ վա մի ջոց նե րով, պաշ տո նա կան ելույթ նե րում 
և հան րա յին քննար կում ե րում հա մե մատ վում էին «Իս լա մա կան պե տու թյա ն» 
ոճին հա տուկ բռնա րարք նե րի հետ, նույ նաց վում էին «թուր քա կան մե թո դի» կամ 
«թուր քա կան դա ժա նու թյուն նե րի» հետ: Ընդ որում նույ նաց վում են նաև թուրք 
և ադր բե ջան ցի ժո ղո վուրդ նե րը: Այս երև ույ թը հե տաքրք րա կան է նրա նով, որ 
բռնու թյան այս կամ այն ձև ե րը պաշ տո նա կան և հան րա յին քննար կում ե րում 
ստա նում են «պատ կա նե լի ու թյա ն» կար գա վի ճակ: Մի ա ժա մա նակ կա րև որ վում է 
այն հան գա ման քը, որ նման դա ժա նու թյուն նե րը սո վո րա բար բնո րոշ են ցե ղաս-
պա նա կան կամ դրան հա վա սար վող գոր ծո ղու թյուն նե րին, և զու գա հեռ ներ ու նի 
Կո սո վո յի, Բոս նի ա յի, Սին ջա րի, Ռո ւան դա յի և ժա մա նա կա կից կյան քում գրանց-
ված այլ ցե ղաս պա նա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի հետ, երբ թշնա մին զա տո րոշ վում 
է ինք նու թյամբ:
Պաշ տո նա կան հայ տա րա րու թյուն նե րի, օտա րերկ րյա և հայ ակա նա տես նե րի 
ու վե րապ րող նե րի վկա յու թյուն նե րի վրա հիմ վե լով` հոդ վա ծում ներ կա յաց նում 

1 Վերոնշյալ գործողություններով խախտվել են մասնավորապես 1949 թ. ընդունված ժնև-
յան չորս կոնվենցիաների ընդհանուր երրորդ հոդվածի ա կետը, համաձայն որի ար գել-
վում են` ոտնձգությունը կյանքի և ֆիզիկական անձեռնմխելիության նկատ մամբ, մաս-
նա վորապես, ամեն տեսակի սպանությունները, խեղումերը, դաժան վերաբեր մուն քը, 
տանջահարությունը և խոշտանգումերը (Geneva Convention 1952: 37): 1977 թ. դրան կից 
ընդունված երկրորդ արձանագրության երրորդ հոդվածի երկրորդ մասի հատ կապես ա 
կետի համաձայն արգելվում է ոտնձգությունն անձանց կյանքի, առողջության, ֆիզի կա-
կան և հոգեկան վիճակի նկատմամբ, մասնավորապես, սպանու թյունը, ինչպես նաև 
այնպիսի դաժան վերաբերմունքը, ինչպիսին տանջահարությունն է, խեղումեր պատ-
ճառելը կամ մարմական պատիժների ցանկացած ձևերը (Protocols Additional 2010: 54):
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եմ թուրք-ադր բե ջա նա կան «բռնու թյան մշա կույ թի» տի պա բա նու թյու նը (հիմ ա-
կան ընդ հան րու թյուն նե րը) Հա յոց ցե ղաս պա նու թյան և հայ-ադր բե ջա նա կան 
կոնֆ լիկ տի հա մա տեքս տում: Չբա ցա ռե լով հոդ վա ծում քննարկ վե լիք բռնու թյան 
ձևե րի ու նի վեր սա լու թյու նը` փոր ձել եմ «թուրք-ադր բե ջա նա կա ն» օրի նա կով ներ-
կա յաց նել, թե ինչ մշա կու թա յին գոր ծոն նե րով են օրի նա կա նաց վում դրանք և 
պար բե րա բար վե րար տադր վում տվյալ հա սա րա կու թյուն նե րում: 
Բա նա լի բա ռեր. Հա յոց ցե ղաս պա նու թյուն, հայ-ադր բե ջա նա կան կոնֆ լիկտ, 
«քա ռօ րյա պա տե րազ մ», բռնու թյուն, օրի նա կա նա ցում:

Hasmik Grigoryan 
The Institute of Archaeology and Ethnography, NAS RA

From The Armenian Genocide to the "4-Day War" 
Cultural Factors of Violence Legalization 

From the 2nd to the 5th of April of 2016 along the contact line of Nagorni Karabakh 
were executed military operations (also referred to as "The 4-Day War"), during which 
the soldiers of Azerbaijani army violated a number of international conventions, which 
are aimed at prevention of military crimes, exclusion of such kind of violence and 
establishment of humanism. Particularly, they behead the soldiers NKR defense army, 
tortured their bodies, amputated, including cutting off the ears of elderly peaceful vil-
lagers.2

Putting aside the political and military importance of "The 4-Day War" I am going to 
discuss in the article means of violence implemented by the Azeri soldiers by drawing 
parallels with the violence recorded during the Armenian Genocide, as well as during 
the previous stages of the Armenian-Azerbaijani war and considering the latter in the 
context of the culture of violence. The comparison between the violence and tortures in 
particular of the Armenian Genocide and of the Armenian-Azeri conflict is conditioned 
by the fact, that the above mentioned violence, according to Armenian press, social 
debates and official speeches are very typical to the style of "Islamic Republic", identi-
fied with "Turkish method" or "Turkish violence". Besides, Turkish and Azeri nations 
were identified as well. This phenomenon was interesting for the fact, that this or that 
kind means of violence got the status of "affiliation" in official and social discussions.
Meanwhile, it is important that such kinds of brutalities are usualy common to genocide 
or genocidal acts. It also has parallels to other genocidal acts in Kosovo, Bosnia, Sinjar, 
Rwanda and in ongoing contemporary genocidal acts, when the enemy is targeted by 
its ethnicity. 
I introduce in the article the typography (main similarities) of Turkish-Azeri "culture 
of violence" in the context of the Armenian Genocide and Armenian-Azeri conflict by 
taking into consideration the testimonies found in the memoirs and reports of the for-
eign officials, survivors and witnesses. Without excluding the universality of means of 

2 With the above mentioned actions have been violated the following provisions in particular: 
The a) clause of the general 3rd article of “4 Geneva Conventions” of 1949, according to which 
infringement upon somebody's life and physical immunity, all kinds of murders, mutilations, 
violent behavior, tortures, torments are forbidden (Geneva Convention 1952: 37). According to 
the a) clause of the 2nd part of the 3rd article of the 2nd record attached to the above mentioned 
convention adopted in 1977, it is forbidden violating other people’s lives, health, physical and 
mental state, murder in particular, as well as cruel treatment, such as torture, amputation, or 
any kind of corporal punishment (Protocols Additional 2010: 54).
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violence discussed in the article, I have tried to introduce through Turkish-Azerbaijani 
example the cultural factors by which they are legalized and periodically reproduced 
in those societies.
Key words: The Armenian Genocide, Armenian-Azerbaijani conflict, "4-day war", bru-
tality, legalization.

Асмик Григорян

От Геноцида армян до «4-дневной войны»:  
культурные факторы легализации насилия

В статье представлена типология турко-азербаджайнской «культуры насилия»  
в контекстах Армянского геноцида и армяно-азербаиджанского конфликта. На  
турко-азербаджайнской примере я попыталась показать, какими культурными 
факторами происходит их легитимизация и воспроизведение. Я заключаю, 
что насилие остается актуальным в среде вооруженных группировок, так как 
легитимизируются государством.

Ի՞նչ է «բռնու թյան մշա կույ թը» 
Բռնու թյու նը որ պես մար դու գոր ծու նե ու թյան ձև և գործ նա կա նում կի րառ-

վող թե րևս նաև սո ցի ա լա կան փորձ, գոր ծադր վում է ինչ պես ան հա տի, այն պես 
էլ մարդ կանց մեծ խմբե րի նկատ մամբ: Պայ մա նա վոր ված սո ցի ա լա կան փոր-
ձով՝ ժո ղո վուրդ նե րի մշա կու թա յին գոր ծու նե ու թյու նը, այդ թվում նաև բռնու թյու-
նը, ու նի առանձ նա հատ կու թյուն ներ: Բռնու թյան մշա կույ թը մար դու կամ հա սա-
րա կու թյան նկատ մամբ բռնա րարք նե րի թույ լատ րե լի նոր մե րի և մշա կու թա յին 
տեքս տե րի հա մա կարգ է, որը կա նո նա կար գում է այդ գոր ծո ղու թյուն նե րը, թույ-
լատ րում կամ ար գե լում բռնու թյան ձև ե րը, հաս տա տում բռնու թյան իրա կա-
նաց ման գոր ծըն թա ցը, բռնու թյան սու բյեկտ նե րի, ինչ պես նաև սու բյեկտ նե րի և 
օբյեկտ նե րի, սու բյեկտ նե րի ու հա սա րա կու թյան մի ջև փոխ հա րա բե րու թյուն նե-
րը: Այդ հա մա կար գը կա նո նա կար գում է նաև բռնու թյան ձև ե րի սե մի ո տի կան, 
որը խորհր դան շում է բռնու թյան գոր ծո ղու թյուն նե րը և մար դու պատ կա նե լի ու-
թյու նը հա մա պա տաս խան խմբա վոր մա նը (Флиер 2007: 57-59): Մշա կու թա յին 
հա մա կար գի վրա հիմ ված բռնու թյուն ներն ան վա նում են նաև կա ռու ցո ղա կան, 
քա նի որ իրենց մեջ կրում են որո շա կի գա ղա փա րա խո սու թյուն և ար դա րաց վում 
են մշա կու թա յին գոր ծոն նե րով (Galtung 1990: 291-292):

Փի լի սո փա յա կան գի տու թյուն նե րի դոկ տոր Անդ րեյ Ֆլի ե րը բռնու թյուն նե-
րի հիմ քում տես նում է բա ցա ռա պես մշա կույ թը, որով պայ մա նա վո րում է պա-
տե րազմ երն ու մարդ կանց զանգ վա ծա յին ոչն չա ցում ե րը, քա նի որ դրանք 
միտ ված են մշա կու թա յին ինք նու թյան պահ պան մա նը՝ օտար մշա կույթ նե րի 
մերժ ման/ոչն չաց ման մի ջո ցով: Նա անհ րա ժեշտ պայ ման է հա մա րում դա ժա-
նու թյու նը, որով ար տա հայտ վում է մար դու ոչն չաց ման գոր ծըն թա ցի ողջ սիմ-
վո լի կան (Флиер 2012: 21): Բռնու թյան ամե նա ցայ տուն օրի նա կը, որի հիմ քում 
ըն կած է մշա կույ թը, ծի սա կան զո հա բե րու թյուն ներն են: Զո հա բե րու թյու նը, 
դրա ծի սա կա նա ցու մը, պա տի ժը և օրենք ներն ու նեն մի և նույն նպա տակ նե րը` 
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ուղղ ված են ազ գի (ինք նու թյան) մի աս նա կա նու թյա նը (Жирар 2000: 15): Այս 
գոր ծըն թա ցի մյուս սլաքն այն է, որ ծեսն իր մեջ կրում է բռնու թյան ատ րի բուտ-
ներ (Жигульский 1985: 93-100): 

Այլ կերպ ասած՝ տար բեր հա սա րա կու թյուն նե րում հաս տատ ված են 
բռնու թյան իրենց հա տուկ որո շա կի ձև ե րը, որոնք ար տա հայ տում են տվյալ 
հա սա րա կու թյան աշ խար հըն կա լու մը (Singer 1989: 267): Վեր ջինս շատ լավ 
երև ում է պա տե րազմ ե րի ժա մա նակ թշնա մուն ոչն չաց նե լու և սահ ման ված 
պա տիժ նե րի հա մա տեքս տում, որոնք մին չև 20-րդ դարն առանձ նա նում են յու-
րա հա տուկ դա ժա նու թյամբ, ին չը նույ նիսկ այ սօր պահ պան վել է որոշ ժո ղո-
վուրդ նե րի մոտ: 

Բռնու թյուն նե րի մաս նա վոր դի տար կում ե րը  
և դրանց մշա կու թա յին հիմ քե րը

Աղյու սակ

Թուրք-ադր բե ջա նա կան բռնու թյան տի պա բա նու թյու նը  
Հա յոց ցե ղաս պա նու թյան և հայ-ադր բե ջա նա կան կոնֆ լիկ տի հա մա տեքս տում

1915-1916 թթ. Հա յոց  
ցե ղաս պա նու թյուն

Մար մին նե րի խոշ տան գում՝ կեն դա նի մարդ կանց և 
դի ակ նե րի գլխա տում, վեր ջույթ նե րի ան դա մա հա-
տում, ականջ և քիթ կտրել, սե ռա կան օր գան նե րի 
խե ղում, աչք հա նել, կտրված գլուխ նե րը և մարդ-
կանց ցցե րի վրա հա նել, ող ջա կի զում, բռնու թյուն-
նե րը խա ղե րի, վի ճա կա հա նու թյան վե րա ծել, տո-
նա կան բնույթ հա ղոր դել ևն, դա ժա նու թյուն նե րի 
հան րա յին ցու ցադ րում, դա ժա նու թյուն նե րին քա-
ղա քա ցի ա կան ան ձանց մաս նակ ցու թյան ներ քա-
շում:

1988-94 թթ.  
հայ-ադր բե ջա նա կան  
կոնֆ լիկտ

Մար մին նե րի խոշ տան գում՝ գլխա տում, ականջ 
և քիթ կտրել, սե ռա կան օր գան նե րի խե ղում, աչք 
հա նել, ող ջա կի զում, տո նա կան բնույթ հա ղոր դել: 
Դա ժա նու թյուն նե րի հան րա յին ցու ցադ րում, դա-
ժա նու թյուն նե րին քա ղա քա ցի ա կան ան ձանց մաս-
նակ ցու թյան ներ քա շում:

2016 թ.  
«Քա ռօ րյա պա տե րազ մ»

Մար մին նե րի խոշ տան գում՝ գլխա տում, ականջ 
կտրել, դի ակ նե րի մաս նա տում:

Կեն դա նի մարդ կանց և դի ակ նե րի գլխա տում
Հա յոց ցե ղաս պա նու թյան և հայ-ադր բե ջա նա կան պա տե րազ մի ժա մա-

նակ հան դի պող խոշ տանգ ման ձև ե րից էր կեն դա նի մարդ կանց կամ դի ակ-
նե րի գլխա տու մը: Ու շագ րավ է, որ թշնա մուն գլխա տե լուց հե տո հա ճախ գլու-
խը պտտեց նե լով բնա կա վայ րե րում ցու ցադ րում էին հա սա րա կու թյա նը, իսկ 
Հա յոց ցե ղաս պա նու թյան ժա մա նակ որ պես սպառ նա լիք և զգու շա ցում հայ 
հա սա րա կու թյա նը կտրված գլուխ նե րը ցցի էին հա նում և շա րում այն ճա նա-
պարհ նե րին, որ տե ղով անց նե լու էին հայ գաղ թա կան նե րը: Բազ մա թիվ օրի-
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նակ նե րից ներ կա յաց նենք մի այն մի քա նի սը՝ ասե լի քը փաս տագ րե լու և առա-
վել պատ կե րա վոր դարձ նե լու հա մար: Երզնկայի կոտորածները վե րապրած 
Լևոն Ֆապ րի քա ճյանն3 (1985: 56) իր հու շագ րու թյան մեջ պատ մում է. 

«[Եփ րա տի մո տա կայ քում] հան դի պե ցինք ցի ցե րի, որոնց ծայ րե րին անց-
կաց ված էին մարդ կանց գլուխ ներ: …[Քա րա վա նա պե տը] կա տա ղած 
գա զա նի նման սու րը մեջ քից քա շեց և չորս քա հա նա նե րի մոտ վա զե-
լով՝ սկսեց անխ նա դա շու նա հա րել, որից հե տո ժան դարմ ե րին կան չեց 
ու նրանց մար մին նե րը կտոր-կտոր անել տվեց, իսկ նրանց գլուխ ներն էլ 
սվին նե րի ծայ րը անց կաց րեց, մեզ ցույց տվեց…»:

Հա յոց ցե ղաս պա նու թյու նը վե րապ րած նե րի հու շագ րու թյուն նե րում կան 
բազ մա թիվ վկա յու թյուն ներ ոչ մի այն կտրված գլուխ նե րը ցցե րի վրա հա նե-
լու, այ լև կեն դա նի մարդ կանց ցից հա նե լու մա սին: Երզն կայի կոտորածները 
վերապրած Եպրաքսե Եանգյանը պատմում է, որ 1915 թ. մա յի սի 26-ին Կամախի 
կիրճում երկու ժանդարմ սվինահարելով սպանել են Արամ Գասպարյանին և 
առև անգել նրա կնոջը: Նրանց վեց տարեկան զավակին հե տև ից անց կաց րել 
են ձողի վրա և ժողովրդին ցուցադրելով բացականչել` «ահա ձեր դրօ շա կը» 
(Յու շա մա տե ան Մեծ Եղեռ նի 1965: 539): Իսկ Բիթլիսի նահանգի կոտորածը 
վե րապրած Խաչիկ Վարդանյանը վկա յում է. «Յղի կիներու փորը կը ճեղքէ ին 
և զաւակները հանելով, ձողի մը ծայրը կը ցցէ ին և կը պո ռային, թէ «սա հայու 
դրօշակ է»» (Հա յոց ցե ղաս պա նու թյու նը Օս մա նյան Թուր քի ա յում-2 2012: 121):

Նման վար քա յին դրսև ո րում եր են հան դի պում նաև ադր բե ջան ցի զին-
վոր նե րի կող մից 1990-ական նե րի պա տե րազ մի ըն թաց քում՝ մաս նա վո րա պես 
Մար տա կեր տի շրջա նի Մա րա ղա հայ կա կան գյու ղում4: Մա րա ղա յի ջո կա տի 
հրա մա նա տա րի օգ նա կան Վ. Ավա գյա նը վկա յում է. 

«…այդ քան գա զա նու թյուն ներ ես կյան քում չեմ տե սել, ճիշ տա, լսել էինք, 
կար դա ցել թեր թե րում, բայց ես առա ջին ան գամ եմ տես նում, որ մարդ-
կանց վի զե րը կտրած դեն գցած, առանց գլխի մարդ, աչ քե րը հա նած, 
ական ջը, քի թը կտրած: Այդ բո լո րը կա տար վել է մեր աչ քե րի առաջ, մեր 
գյու ղու մ» (Maragha 1992: http://maragha.org/video.html): 

Բա րո նու հի Քե րո լայն Քոք սը Մա րա ղա յի մա սին իր տված հար ցազ րույ-
ցում հատ կա պես անդ րա դառ նում և շեշ տադ րում է ադր բե ջան ցի նե րի գոր-
ծադ րած բռնու թյուն նե րը տե ղի ժո ղովր դի նկատ մամբ. 

3 Ծնվել է 1905 թ. Կարին քաղաքում: Հուշագրությունը գրի է առել 1923 թ.:
4 1992 թ. ապրիլի 10-ի առավոտյան ադրբեջանական կանոնավոր զորամիավորումերը 

մտնում են Մարաղա հայկական գյուղը: Համաձայն Վ. Ավագյանի վկայության` այնտեղ 
տեղակայված հայկական ջոկատը պաշտպանվում է մոտավորապես վեցը ժամ, որից 
հետո ստիպված են լինում նահանջել: Շրջանի պաշտպանության ղեկավարության 
կող մից օգնության հասնելուց հետո 4-5 ժամվա ընթացքում թշնամին կրկին հետ է 
շպրտվում: Տե՛ս՝ 1992 թ. ապրիլի 11, Մարաղա: Նկարահանել է Բենիկ Կարախանյանը, 9 
ր. 40 վ., (Maragha 1992: http://maragha.org/video.html) 



168 Հաս միկ Գրի գո րյան

«…Երբ մենք գնա ցինք այն տեղ, տե սանք բնա կիչ նե րի կտրած գլուխ ներ: 
Ես այդ ամե նը տե սել եմ սե փա կան աչ քե րով, մարդ կանց մար մին նե րի 
կտրատ ված մա սեր` թափ ված գետ նին: Նրանք նույ նիսկ կեն դա նի մարդ-
կանց են վա ռել, ես տե սել եմ վառ ված կնոջ մա սունք ներ: …Մա րա ղա յի 
դեպ քե րից հե տո, ես այն տե ղից գնա ցի Մար տա կեր տի հոս պի տա լը և ծա-
նո թա ցա գլխա վոր բուժք րոջ հետ: Այդ օրը ադր բե ջան ցի նե րը գլխա տել 
էին նրա որ դուն և սպա նել նրա ըն տա նի քի տասն չորս ան դամ ե րի ն» 
(Maragha 1992: http://maragha.org/video2_ar.html):

Ադր բե ջան ցի զին վոր նե րի կող մից վար քա յին նույն դրսև ո րում երն ենք 
տես նում նաև 2016 թ.: Ապ րի լի 1-ի լույս 2-ի գի շե րը Մա տա ղի սում տե ղի ու նե-
ցած մար տա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի ժա մա նակ զոհ ված եզ դի Քյա րամ Սլո յա-
նը գլխատ վել էր ադր բե ջա նա կան բա նա կի զին վոր նե րի կող մից, ապա գլու խը 
տար վել է ադր բե ջա նա կան գյու ղեր և ի ցույց դրվել հան րու թյա նը: Զին վոր-
նե րը, ինչ պես նաև` քա ղա քա ցի ա կան հա գուս տով ան ձինք, լու սան կար վել են 
Ք. Սլո յա նի կտրված գլխի հետ, տե սան կա րա հա նել գյու ղե րում պտտեց նե լու 
արա րո ղու թյու նը և տա րա ծել հա մա ցան ցում (Karabakh Conflict 2016): 

Ապ րի լի 14-ին ԵԱՀԿ մշտա կան Խորհր դի նիս տին Հա յաս տա նի առա քե-
լու թյան ղե կա վար, դես պան Ար ման Կի րա կո սյա նը, անդ րա դառ նա լով Ադր բե-
ջա նի կող մից մի ջազ գա յին հու մա նի տար իրա վուն քի խախ տում ե րին, ընդգ-
ծել է, որ «զին վո րա կան ներ5 Հայկ Թո րո յա նը, Հրանտ Ղա րի բյա նը և Քա րամ 
Սլո յա նը գլխատ վել են ադր բե ջան ցի զին վո րա կան նե րի կող մից «Իս լա մա կան 
պե տու թյու ն» ահա բեկ չա կան կազ մա կեր պու թյա նը բնո րոշ ոճո վ» (դես պան 
Կի րա կո սյանի 2016): Գլխա տում ե րի մա սին փաս տել է նաև հայ 18 զին վոր նե-
րի խոշ տան գում ե րի վե րա բե րյալ հար ցե րով զբաղ վող «Ընդ դեմ իրա վա կան 
կա մա յա կա նու թյա ն» հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյան ղե կա վար Մի քա յել 
Արա մյա նը (…Իրա վա պաշտ պան 2016):

20-21-րդ դա րում թուր քե րի և ադր բե ջան ցի նե րի կող մից գոր ծադր վող 
բռնու թյան այս ձևը հա մա մարդ կա յին վար քի ընդ հան րա կան է, որն ու նի խոր 
ար մատ ներ: Դե ռևս հա զա րա մյակ ներ առաջ գլուխ նե րի որ սը հա տուկ գոր ծու-
նե ու թյուն էր: Ձեռք բեր ված գլուխ նե րի քա նա կը ցու ցում էր ռազ մա կան առա-
վե լու թյուն նե րը և սո ցի ա լա կան ստա տու սը (Назаретян 2007: 54): Գո յու թյուն 
են ու նե ցել նաև թա գա վոր նե րի հա տուկ վար քա կա նոն ներ ռազ մի դաշ տում, 
որոնք իրեն ցից ներ կա յաց նում են ռազ մա կան ծե սեր: Այդ ծե սերն իրա կա նաց-
վում էին ինչ պես պա տե րազ մի գնա լիս, այն պես էլ վե րա դառ նա լիս: Դրան ցից 
մեկն այն է, որ թա գա վո րը ոտ քով կանգ նում էր գե րի նե րի գլխին՝ ցու ցե լով 
իր հաղ թա նա կը (Емельянов 2003: 165): Հնա գույն ժա մա նակ նե րում ըն դուն ված 
էր նաև պա տե րազ մից վե րա դառ նա լիս բեր ված թշնա մու կտրված գլուխ նե րի 

5 Թորոյան Հայկ Վահանի, մայոր, 1985-2016, Երևան: Ղարիբյան Հրանտ Սամվելի, պայ-
մանագրային շարքային, 1947-2016, Ստեփանակերտ: Սլոյան Քյարամ Քալաշի, շար-
քային, 1996-2016, Արտաշավան:
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նկատ մամբ ծի սա կան արա րո ղու թյուն ներ կա տա րել՝ թշնա մու ու ժը հա մայն-
քում պա հե լու հա մար (Ֆրե զեր 1989: 593-609): Հե տաքրք րա կան է, որ այդ ծե-
սե րում կա նաև կտրված գլուխ նե րի բե րան նե րում ծխա խոտ դնե լու սո վո րույ-
թը6, ին չը հան դի պում է նաև Հա յոց ցե ղաս պա նու թյան ժա մա նակ՝ մեկ ան գամ 
ևս փաս տե լով, որ այդ բռնու թյուն նե րը կրում էին ծի սա կան տար րեր (Սպի րով 
2000: 340; Գուստ 2008: 340): Գլխա տում ե րի հետ կապ ված մեկ այլ արա րո-
ղա կարգ էր դրանք հա սա րա կա կան վայ րե րում (որ պես կա նոն հրա պա րակ-
նե րում) իրա կա նաց նե լը, կտրված գլուխ նե րը հա սա րա կու թյանն ի ցույց դնե լը 
կամ բնա կա վայ րե րով պտտեց նե լը: Սրա նով ողջ հա սա րա կու թյա նը մաս նա-
կից էին դարձ նում իրա կա նաց ված գոր ծո ղու թյուն նե րին (Логинов 2016): 

Ան դա մա հա տում եր
Ծի սա կա նաց ված բռնու թյուն նե րի մյուս ձևը, որը հան դի պում է և՛ Հա յոց 

ցե ղաս պա նու թյան, և՛ հայ-ադր բե ջա նա կան պա տե րազ մի ժա մա նակ, զո հե րի 
մար մին նե րի խոշ տան գում է, հատ կա պես վեր ջույթ նե րի ան դա մա հա տու մը, 
ականջ կտրե լը, սե ռա կան օր գան նե րի խե ղու մը և այլն: 

Հա յոց ցե ղաս պա նու թյան վե րապ րող նե րից եպիս կո պոս Գրիգո րիս Պա-
լաքյանն (1922: 127) Ան կա րա յի կո տո րածի ժամանակ իրա կա նաց ված մար մին-
ների մասնատման մասին վկա յում է. 

«Գար նան ծառերը ինչպէս կը յօտեն յատոցով, արիւնածարաւ ամբոխը 
կա ցին ներով, սակ րերով, բահով ու բրիչով յարձակելով թշուառ կիներու 
և երեխաներու 400 է աւելի աս խումբին վրայ` կը սկսին չարչարանօք 
կոտրտել և կտրտել ասոնց մար միններուն դուրս մացած բոլոր մասերը, 
քիթ, ականջ, ոտք, ձեռք, մատներ, ուսեր...»: 

Մեկ այլ վերապրող Նշան Աբրահամյանը7 Վա նի Զի րաք լու գյու ղում 
հայերի դի ա մասնատման մա սին վկայում է հե տևյալը. 

«Գլուխ ները կտրել էին, ու ղիղ մի գծի վրա դրել, մարմինները` մի… Դրանց 
վրա զազրելի բաներ էին ար ված: Մեկի մի աչքը հանած, քիթը կտրած, 
ականջը կտրած, ազդրերին գրպաններ բա ցած` ձեռքերը մե ջը խցկած, 
անդամը բերանը դրած...» (Սվազ լյան 2011: 155, 185, 263, 290; Հա յոց ցե-
ղաս պա նու թյու նը Օս մա նյան Թուր քի ա յում-1 2012: 78-79):

Կրկին անդ րա դառ նա լով Մա րա ղա յում տե ղի ու նե ցած ռազ մա կան հան-
ցա գոր ծու թյուն նե րին, նշենք, որ մեկ օր վա ըն թաց քում ադր բե ջա նա կան բա-
նա կը հրկի զում է բնա կա րան նե րը, ող ջա կի զում մարդ կանց և բռնու թյան 
տար բեր ձև եր կի րա ռում: Մա րա ղա յում սպան վել է 57 խա ղաղ բնա կիչ, որոնք 
բո լորն էլ են թարկ վել են կտտանք նե րի: Ադր բե ջան ցի զին վոր նե րը մաս նա տել, 

6 Ենթադրում եմ, որ այս երևույթն աղերսներ ունի թշնամուն հյուրասիրելու միջոցով նրա 
ուժը համայնքում պահելու սովորույթի հետ:

7 Ծնվել է 1908 թ. Վանի Արծկե գավառի Զիրաքլու գյուղում: Հիշողությունները գրի են առ-
նվել 1997 թ. Երևանում:
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հրկի զել և խոշ տան գել են ար դեն մա հա ցած մարդ կանց դի ակ նե րը (Мелик-
Шахназарян 1997): Այս մա սին տե ղե կու թյուն ներ կան նաև հի շա տակ ված Վ. 
Ավա գյա նի վկա յու թյան մեջ: Ք. Քոքսն իր տված հար ցազ րույ ցում հատ կա պես 
շեշ տադ րում է ականջ կտրե լու փաս տը. «…Ես ու նեմ նկար ներ, որոնց վրա 
պատ կեր ված են գլխատ ված, ան դա մա հատ ված դի ակ ներ, մարդ կանց մոխ-
րա ցած մա սունք ներ: Եվ կա մի սառմռ կե ցու ցիչ լու սան կար, որի վրա մի ծե-
րուկ է` ձեռ քում բռնած հա րև ա նի ական ջը» (Maragha 1992: http://maragha.org/
video2_ar.html): 

Ադր բե ջա նա կան բա նա կի զին վոր նե րի կող մից ապ րի լյան «քա ռօ րյա պա-
տե րազ մի» ժա մա նակ գոր ծադր ված առա ջին բռնու թյու նը, որ հայտ նի դար-
ձավ, Թա լի շի հա մայն քի մե ծա հա սակ խա ղաղ բնա կիչ նե րի սպա նու թյունն 
էր և նրանց ականջ նե րը կտրե լը: Հա մայն քի ղե կա վար Վի լեն Պետ րո սյանն 
ապ րի լի 4-ին հա ղոր դել է. «Ադր բե ջա նա կան զո րա մի ա վո րում ե րը երեկ գյու-
ղում գնդա կա հա րել են Թա լի շի բնա կիչ Վա լե րա Խա լա փյա նին և նրա կնո ջը` 
Ռազ մե լա յին, կտրել են նրանց ականջ նե րը» (Թա լի շում… 2016): 

Բռնության ծիսականացում իր սիմվոլիկայով ոչ մի այն միտ ված է թշնա-
մու նկատ մամբ հաղ թա նա կի ամ րագր մա նը, ինչ պես գլխատ ման պա րա գա-
յում, այ լև «մե ղա վոր նե րի ն» ու «դա վաճանների ն» պատ ժե լով՝ հաստատում է 
«ար դա րա դա տու թյու ն» (Тард 1902: 47): Այս պի սի պատ ժի ձև ե րից են հատ կա-
պես ձեռք կամ ականջ կտրե լը: 

Մար մին նե րի խոշ տանգ ման մեկ այլ դրսև ո րում է ինչ պես կա նանց, այն պես 
էլ տղա մարդ կանց սե ռա կան օր գան նե րի խե ղու մը: Կանանց բռնաբարելուց 
հետո ոճ րա գործ ները մասնատում էին նրանց մերկ մարմինները, տաքացած 
ունելիներ մտցնում ստինքները, կտրում կրծքերը, սեռական օրգանները, 
դա գա նակ ներ մտցնում հե տանցք նե րը: 1910 թ. Սամ սո նում ծնված Մեսրոպ 
Մինասյանը8 պատմում է. «Կույս աղջիկների կրծքերի պտուկներն էին կտրում, 
իսկ կանանց կրծքերը կտրում, գցում էին նրանց ու սը» (Սվազ լյան 2011: 353, 
145, 359, 461): Հայոց ցե ղաս պա նու թյու նը վե րապ րած հրապարակա գիր Արամ 
Ան տո նյանն (1990: 98) այս առն չու թյամբ վկա յում է. 

«Պա պի9 բնիկ նե րը, ով քեր այդ անա պատ նե րի ամե նաս տո րին ժո ղո-
վուրդն էին, նույ նիսկ մե ռել նե րին չէ ին հար գում: Խումբ-խումբ գա լիս էին, 
դի ակ նե րի շուրջն էին խմբվում, նրանց սե ռա կան օր գան նե րը կտրում 
էին»:

 1988 թ. սում գա յի թյան ջար դե րի ժա մա նակ էլ մեծ հե տաքրք րու թյուն կար 
սե ռա կան օր գան նե րի նկատմամբ` կուրծ քը կտրե լը, կեն դա նի կա նանց, մա-
հա ցած նե րի հեշ տոց սուր եր կա թի կտոր ներ մտցնե լը, առհա սա րակ «ոհ մա կի» 
մեջ կա նանց սե ռա կան օր գան նե րի ցու ցադ րությունը (Խա ռա տյան 2006)10:

8 Հուշագրությունը գրի է առնվել 1998 թ. Երևանում:
9 Պապ (Բաբ)` քաղաք Կիլիկիայի Ադանա (Հալեպ) նահանգի Ադանա գավառում:
10 Շնորհակալություն ենք հայտնում Հ. Խառատյանին ձեռագիրը տրամադրելու համար:
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Կա նանց նկատ մամբ նման բռնու թյուն նե րը հա վա նա բար պայ մա նա վոր-
ված են կնոջ վե րար տադ րո ղա կան գոր ծա ռույ թի մա սին պատ կե րա ցում ե րով, 
իսկ տղա մարդ կանց սե ռա կան օր գան նե րի խեղ մամբ վի րա վո րում էին տղա-
մարդ կա յին ար ժա նա պատ վու թյու նը` այդ պի սով մեկ ան գամ ևս փաս տե լով 
իրենց հաղ թա նա կը, քա նի որ թշնա մու նկատ մամբ տա րած հաղ թա նա կի ցու-
ցիչ նե րից մեկն էլ վեր ջի նիս նվաս տաց ման գոր ծո ղու թյուն ներն են (Емельянов 
2003: 168): Այ սինքն` սե ռա կան օր գան նե րի խեղ մամբ նաև սիմ վո լիկ ձև ով էին 
ոչն չաց նում կա նա ցի ու թյունն ու տղա մարդ կայ նու թյու նը (արա կա նու թյու նը): 
Օրի նակ, հնա գույն ժա մա նակ նե րում հայտ նի էին ցե ղեր, որ տեղ երի տա սար դը 
կա րող էր ամուս նա նալ մի այն այն պա րա գա յում, որ թշնա մու կտրված գլուխ 
կնվի րեր հարս նա ցո ւին, իսկ որոշ տե ղե րում՝ հա րև ան ցե ղախմ բի տղա մար-
դու սե ռա կան օր գան նե րը (Назаретян 2007: 54): Են թադ րում եմ, որ վեր ջինս 
ցու ցում էր փե սա ցո ւի առ նա կա նու թյու նը, ինչ պես նաև՝ ամուս նու թյան պատ-
րաստ լի նե լը, քա նի որ, եթե թշնա մու կտրած գլու խը վերց նե լը նշա նա կում էր 
վերց նել նաև նրա ու ժը, ձեռք բե րել ռազ մա կան ավե լի բարձր կար գա վի ճակ, 
ապա սե ռա կան օր գան նե րի դեպ քում` հա վա նա բար են թադ րում էր վերց նել 
նաև սե ռա կան ու ժը, իսկ պար զա պես խեղ ման պա րա գա յում` նշա նա կում է 
ոչն չաց նել այն: 

Բռնու թյուն նե րին տո նա ծի սա կան բնույթ հա ղոր դե լը
Վե րոն շյալ բռնու թյուն նե րը, այդ թվում նաև ող ջա կի զում ե րը, հա ճախ 

ու ղեկց վում էին ծի ծա ղով, երաժշ տու թյամբ, պա րե րով, խա ղե րով և վի ճա կա-
հա նու թյամբ, մաս նա վո րա պես Հա յոց ցե ղաս պա նու թյան ժա մա նակ: Սա, թե-
րևս, պայ մա նա վոր ված է նրա նով, որ ցե ղաս պա նու թյան ժա մա նակ ավե լի մեծ 
հնա րա վո րու թյուն կար նման վար քի դրսև որ ման հա մար, քան զին ված կոնֆ-
լիկ տի:

Ոճրագործները վիճակահանությամբ էին ընտրում գեղեցիկ աղջիկներին, 
ինչ պես նաև որոշում հղի կանանց երեխայի սեռը և այլն (Սվազ լյան 2011: 
298, 353, 388, 403): Տե ղա հա նու թյան ճա նա պար հին ոս տի կան նե րի գոր ծադ-
րած տա րաբ նույթ բռնու թյուն նե րի վե րա բե րյալ ակնցի Գե որգ Աբելյանն11 իր 
հուշագրության մեջ պատմում է 1907 թ. Ակնում ծնված Հակոբ Դա նի ելյանի 
մասին և շարադրում նրա տե սած ները Եփրատի ափին. 

«Յակոբ դեռ չէր գի տեր, թէ ինչ ըսել էր յղի ութիւնը: Ոս տի կաններ խոշոր 
փորով կին մը կանգնեցուցին: Իրարու հետ կը վիճէ ին, մինչ կինը կը 
փորձէր փորը ծածկել երկու ձեռքերովը: Ոս տի կան ները գրաւի եկած էին: 
Մէյ մըն ալ սուրը շողաց և խրու ե ցաւ կնոջ փորին մէջ: ...Մէկ ալ սուրին 
ծայրը տեսնուեցաւ փոքր պեպեք [երե խա] մը ...այն ոստիկանը որ պնդած 
էր, թէ հայ խոզին փորին մէջինը մանչ էր, շա հած էր գրաւը...» (Աբէ լե ան 
2010: 18):

11 Ծնվել է 1907 թ. Ակնում:
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Հատ կա պես Վա նի և Բիթ լի սի նա հանգ նե րում լայն տա րա ծում գտած ող-
ջա կի զում ե րը նվագակցությամբ ու պարերով ուղեկցելու մասին է վկա յում 
նաև Մեծ եղեռնի ժամանակ Բիթլիսի կոտորածները վերապրած Սեդրակ 
Ամիր յանը: Նա հա վաս տում է, որ Մուշի Վարդենիս գյու ղի շրջակա բնա կա-
վայրերի բնակչությանը լցրել են Ավզուտ գյուղի գոմերը և այրել, իսկ Մուսա 
բեկը դրսում թմբուկ, զուռնայի երաժշ տության ներքո պարել է և ասել` «...եթէ 
հայերն աստուած ունին, թող զիս քա րաց նի այստե ղ» (Հա յոց ցե ղաս պա նու-
թյու նը Օս մա նյան Թուր քի ա յում-2 2012: 270):

Սում գա յի թի ջար դե րը վե րապ րած Բեր դյան Բար մե նը բռնու թյուն նե րը 
նվա գակ ցու թյամբ ու ղեկ ցե լու մա սին պատ մում է. «Բա ցե ցին դաշ նա մու րը, և 
ինչ պես ես հաս կա ցա, նրան ցից մե կը երաժշ տա կան կրթու թյուն ու ներ, քա նի 
որ իրենց երաժշ տու թյունն ու եր գե րը լավ էին նվա գու մ» (Шахмурадян 1989):

Ընդ հան րապես, խաղերի ու բռնության մի ջև գո յու թյուն ունեցող կա պը 
պայ մա նա վոր ված է նրանով, որ խաղում պարտվածի նկատ մամբ պատիժ է 
սահ ման վում և, որպես կանոն, բռնության թիրախն ընտր վում է վի ճա կա հա նու-
թյամբ (Рахимов 2001: 427-431): Ծի սա կան պարերը, երգերը, նվագակցությունը 
ևս հա տուկ են պա տե րազ մում հաղ թանակ տանելու կապակցությամբ 
կատարվող տո նա հան դես նե րին, որով ամ րապնդվում է հաղթանակը և 
հետագա անվ տան գու թյունը: Բռնության ծիսականացման կարևոր գոր ծա-
ռույթներից է այն, որ որո շակիորեն տաբու է դրվում ոճրագործություն իրա-
կանացնող խմբի անդամերի մի ջև հնա րա վոր պայքարի վրա (Chirot and Mc-
Cauley 2010: 52-53): Փաստորեն, բռնության ծիսականացմամբ ամ րապնդվում 
է «ոճրագործ խմբի» մի աս նա կա նությունը և վերացվում դիմադրություն 
ցու ցաբերելու հնարա վորությունը: Ծի սականացված վարքին հա տուկ 
համընդհանուր ծի ծա ղը, ուրախությունը, ծաղ րը, աղ մուկը, երաժշտությունը, 
պարը միավորում են խմբի անդամերին, որոնց շնոր հիվ յու րաքանչյուր 
անդամ զգում է իր մի ասնականությունը մյուսների հետ և շեշտ վում է ընդ-
հանրության՝ «մեն քի» զգացումը (հմմտ. Элиаде 1998: 163-164; Абрамян 1983: 
31-47): Հատ կան շա կան է, որ հա տուկ դա ժա նու թյամբ բռնու թյուն նե րը, մեզ 
հայտ նի դեպ քե րում, հա մա րյա միշտ խմբա յին է: Մի այ նակ բռնա ցո ղը սո վո-
րա բար պար զա պես սպա նում է զո հին: «Դա ժա նու թյան հա ճույ ք»ը առն վազն 
ակա նա տես է պա հան ջում, իսկ ավե լի սու րը, կա րև ո րը և «ճիշ տ»-ը՝ դա ժա-
նու թյան ակ տի խմբա յին մաս նակ ցու թյուն: Սա, թե րևս, փաս տում է, որ «Դա-
ժա նու թյան հա ճույ ք»-ը կոնֆ լիկ տի և թշնա մու թյան դեպ քում ոչ թե սա դիզմ է, 
ինչն ան ձի ան հա տա կան հատ կա նիշ է, այլ սո ցի ա լա կան գոր ծա ռույթ, տվյալ 
դեպ քում՝ «մեն ք»-ի ինք նա հաս տատ ման ձև:
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Բռնու թյան օրի նա կա նաց ման մշա կու թա յին գոր ծոն նե րը
Թուրք-ադր բե ջա նա կան զին ված խմբա վո րում ե րի կող մից12 բռնու թյուն-

նե րի մա սին խո սե լիս առա ջին հար ցը, որին բախ վում ես, այն է, թե ին չու՞ 
այդ քան դա ժան: Ին չու՞ են «ար քե տի պա յի ն» թվա ցող այս բռնու թյուն նե րը շա-
րու նա կում ար դի ա կան մալ թուրք-ադր բե ջա նա կան հա սա րա կու թյուն նե րի 
զին ված խմբա վո րում ե րում: 

Ընդ հան րա պես բռնու թյան ու սում ա սի րու թյու նը վե րա բե րում է եր կու 
տե սա կի խնդիր նե րի քննարկ մա նը` բռնու թյան կի րառ մա նը և վեր ջի նիս օրի-
նա կա նաց մա նը (Galtung 1990: 291-292): Նա խորդ բաժ նում ներ կա յաց րե ցինք 
թուրք-ադր բե ջա նա կան զին ված խմբա վո րում ե րի կող մից բռնու թյան ձև ե րը, 
այժմ անդ րա դառ նանք դրանց օրի նա կա նաց ման մշա կու թա յին գոր ծոն նե րին:

Բռնու թյան օրի նա կա նաց ման գոր ծըն թա ցը տե ղի է ու նե նում սո ցի ալ-հա-
սա րա կա կան կյանք մշա կու թա յին մո դել նե րով որո շա կի գա ղա փար նե րի ներ-
մուծ ման մի ջո ցով, որոն ցով ար դա րաց վում և լե գի տի մաց վում են հա կա մար-
տու թյուն նե րի և պա տե րազմ ե րի ժա մա նակ մարդ սպա նե լը կամ բռնու թյուն 
գոր ծադ րե լը: Այս տե սա կի բռնու թյուն նե րը պարզ մար դաս պա նու թյու նից 
տար բեր վում են նրա նով, որ հա ճախ քա ղա քա կան, ռազ մա կան կամ հո գևոր 
էլի տա յի կող մից խրա խուս վե լով` դառ նում են ըն դուն ված ու ըն դօ րի նա կե լի 
նորմ, ամ րապնդ վում է մարդ կանց քա ղա քա կան պատ կե րա ցում ե րում և ձև-
ա վո րում նրանց քա ղա քա կան վար քա գի ծը: Այս պատ ճա ռով անհ րա ժեշտ է, 
որ ներ քին կամ ար տա քին թշնա մու նկատ մամբ իրա գործ վող բռնու թյուն նե րը 
նա խ և ա ռաջ պրո եկտ վեն և օրի նա կա նաց վեն պե տա կան գա ղա փա րա խո-
սու թյամբ՝ դառ նա լով հա վա տա լիք նե րի ու հա մոզ մունք նե րի կուռ հա մա կարգ: 
Ան շուշտ, մեկ հոդ վա ծի սահ ման նե րում բո լոր գոր ծոն նե րին չեմ կա րող անդ-
րա դառ նալ, բայ ցև այն պես, ստո րև ներ կա յաց նում եմ մշա կու թա յին այն հիմ-
նա կան հնարք նե րը, որոն ցով իշ խա նու թյուն նե րը կամ կազ մա կեր պիչ ներն 
ար դա րաց նում և օրի նա կա նաց նում են բռնու թյուն նե րը: 

Մշա կու թա յին մո դել նե րից մե կը, որի շրջա նակ նե րում դա ժա նու թյու նը 
ռա ցի ո նա լի զաց վում է, էթ նիկ/ազ գա յին ինք նու թյան ձև ա վոր ման/ամ րապնդ-
ման և վեր ջի նիս դո մի նան տու թյան հաս տատ ման ձգտում է: Կրկին հան գում 
ենք նրան, որ բռնու թյու նը միտ ված է ազ գի ձև ա վոր մա նը/ամ րապնդ մա նը և 
մի աս նա կա նու թյա նը: Օս մա նյան կայս րու թյու նում եր կար ժա մա նակ խմոր վող 
այս գոր ծըն թա ցը «Մի ու թյուն և առա ջա դի մու թյու ն» կու սակ ցու թյան՝ 1908 թ. 
իշ խա նու թյան գա լուց հե տո վե րած վեց պան թյուր քա կան պե տա կան գա ղա-
փա րա խո սու թյան: Վեր ջինս ըն թա նում էր թյուր քա կան մշա կույ թի վե րածնն դի 
մի ջո ցով էթ նիկ մի ա տար րու թյան ստեղծ ման ուղ ղով, որն այլ ժո ղո վուրդ նե րի 
նկատ մամբ ստա ցավ բա ցա հայտ ագ րե սի ա յի ձև: 

12 Կան բազմաթիվ վկայություններ այն մասին, որ Հայոց ցեղասպանության ժամանակ 
նման բռնություններ են գործադրել ոչ միայն ռազմական կամ ռազմականացված ինս-
տիտուտները, այլև` շարքային քղաքացիները:
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Ադր բե ջա նում ևս ողջ 20-րդ դա րը տրված էր ինք նու թյան քննարկ մա նը 
և ամ րապնդ մա նը, ուս տի դա րա վեր ջին այն ար դեն հա սու նա ցել էր (Харатян 
2015): Ազ գագ րա գետ Հ. Խա ռա տյա նը ցույց է տա լիս, որ սում գա յի թյան արյու-
նա հե ղու թյու նը, որը տա րած վեց ողջ Ադր բե ջա նով, ևս «Նա րոդ նի ֆրոն տի» 
կող մից բա ցատր վում և ար դա րաց վում էր ադր բե ջա նա կան «էթ նիկ գա ղա-
փա րա խո սու թյան ձև ա կերպ ման և ազ գի ամ րու թյան նվաճ մա ն» մղու մով՝ ան-
կախ ստաց ված ար դյունք նե րից (Խա ռա տյան 2006):

1. Գա ղա փա րա խո սու թյան ձև ա կեր պու մից հե տո այն կյան քի կո չե լու հա-
մար թե՛ Օս մա նյան կայս րու թյու նում, թե՛ Ադր բե ջա նում մշակ վեց թշնա մի հա-
յի կեր պա րը, ապա սկսվեց վեր ջի նիս հաս ցե ին մե ղադ րանք ներ ներ կա յաց-
նե լը: Կարևոր է նկատի ու նե նալ այն հան գամանքը, որ «թշնամու կերպարը» 
քաղաքականության մեջ արդեն դրսև որվում է որ պես ոչ այնքան էթ նոմ շա կու-
թային աշխարհընկալում, որքան նպա տա կա ուղղված շա հարկման արդյունք: 
Այս տեղ մեծ դեր է խա ղում պե տա կան քա րոզ չա մե քե նան, որը ձև ա վո րում է 
հա սա րա կա կան կար ծիք և ամե նա թո ղու թյան ու ան պատ ժե լի ու թյան մթնո-
լորտ` հաս տա տե լով թշնա մուն ոչն չաց նե լու անհ րա ժեշ տու թյու նը: 

Օս մա նյան կայս րու թյու նում թշնա մու կեր պա րի վե րած ված հա յե րը մե-
ղադր վում էին դա վա ճա նու թյան, ապս տամ բու թյան մեջ, ներ կա յաց վում որ-
պես թուր քե րի հաշ վին հարս տա ցած ներ, սպառ նա լիք տա րած քա յին ամ-
բող ջա կա նու թյա նը, թուր քա կան ինք նու թյա նը և այլն: Հայերի նկատմամբ 
կիրառվող բոլոր բռնարարքները ներկայացվում էին որ պես ապստամբների 
ու լրտեսների դեմ պայքար: Այս մե ղադ րանք նե րը շրջա նա ռու թյան մեջ էին 
դնում հիմ ա կա նում Ներ քին գոր ծե րի և Ռազ մա կան գոր ծե րի նա խա րա րու-
թյուն նե րը: 1915 թ. օգոս տոսին Կ.Պոլսում Թալե աթ փաշան, իր մոտ հրա վի-
րե լով ԱՄՆ-ի դեսպան Հենրի Մոր գեն թա ո ւին, ներկայացնում է Թուրքիայի 
կա ռա վարության հակահայ քաղաքականության պատճառները՝ մատնացույց 
անելով հե տևյալ երեք գործոնները՝ ա) հայերը հարստացել են թուր քե րի 
կրած կորուստներով, բ) հայերը որոշել են անկախ պետություն ստեղծել և, 
վերջապես, գ) նրանք բացահայտ օգնել են երկրի թշնամիներին` ռուսներին, 
որով պատճառ են դարձել երկրի [ռազմական – Գ. Հ.] անհաջողություններին 
(Մոր գեն թա ու 2012: 252):

Այս գոր ծոն նե րից առն վազն եր կուսն ակ տիվ գոր ծո ղու թյան մեջ էին 
դրվել սում գա յի թյան ջար դե րի կազ մա կեր պիչ նե րի կող մից և ակ տո ւալ մա-
ցին հա ջորդ չորս տա րի նե րի ըն թաց քում: Նրանք իրենց կո չե րում հղում էին 
կա տա րում այն «անար դար փաս տի ն», որ հա յերն Ադր բե ջա նում ապ րում են 
ամե նա լավ տնե րում, զբա ղեց նում են ամե նա լավ աշ խա տա տե ղե րը, հա րուստ 
են: Հե տև ա բար ճիշտ ժա մա նակն է «ար դա րու թյու նը վե րա կանգ նե լ»՝ խլել 
նրան ցից տնե րը և այն տեղ բնա կեց նել Հա յաս տա նից փա խած ադր բե ջան ցի-
նե րին (Խա ռա տյան 2006):

2. Հա ջորդ գոր ծո նը, որով խրա խուս վում էին բռնու թյուն նե րը Օս մա նյան 
կայս րու թյու նում, վե րա բե րում էր հա յե րի կող մից ան կա խու թյան վե րա կանգ-
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ման սպառ նա լի քին: Նրանք մշտա պես մե ղադր վում էին նրա նում, որ օգտ վում 
են Արև ե լյան հար ցի սրա ցու մից և ապս տամ բու թյուն բարձ րաց նում՝ նպա տակ 
ու նե նա լով ան կա խա նալ և կայս րու թյան կոր ծան ման վերջ նա կան պատ ճա ռը 
դառ նալ (Дадрян 2007: 282): Այս կա պակցությամբ Օս մանյան կայսրությունում 
ամերիկյան թերթերի թղթակից, հա մի դյան կոտորածների ականատես 
Հերբերտ Ադամս Գիբոնսը գրում է. «Սա Թուր քի ա յում հայերի կոտորածների 
մշտական բացատրությունն է: Մենք լսել ենք այդ 1895-96 թթ. և 1909 թ.: Մենք 
սա լսում ենք կրկին 1915 թ.» (Gibbons 1916: 31): Հա յե րին վե րագր ված մե ղադ-
րանք նե րի եր րորդ գոր ծո նը, ինչ պես նշել եմ, հա յե րին դա վա ճա նու թյան մեջ մե-
ղադ րելն էր, ռու սա կան զոր քին աջակ ցե լը, ինչն իր բո վան դա կու թյամբ կրկին 
հան գում է տա րած քա յին ամ բող ջա կա նու թյու նը կորց նե լու վա խին13: Դես պան 
Վանգենհայմը Գեր մա նիայի ռայխսկանցլեր Բեթման Հոլվեգին զե կու ցում է. 

«Փաստ է, որ թուրք սպա նե րը լավ չեն խոսում հայերի մասին և նրանց 
հանդիմանում են, թե նրանք ռուս նե րի հանդեպ բարեկամաբար են 
տրամադրված և հեշտացնում են ռուսական զոր քերի ներխուժումը 
թուրքական շրջաններ: Ինչպես երև ում է տարբեր նա խան շան նե րից 
կարծես թե նորովի է ժայթքել նաև հայերի հանդեպ թուրք բնակ չու թյան 
վաղեմի ատելությունը» (Գուստ 2008: 149-150):

Հայ-ադր բե ջա նա կան կոնֆ լիկ տի պա րա գա յում խոս քը վե րա բե րում էր 
Ղա րա բա ղի ան կա խաց ման մտա վա խու թյա նը, որը վե րա ճեց հա յե րի կող մից 
«ադր բե ջա նա կան հո ղե րի օկու պաց մա ն» թե մա յի շրջա նա ռու թյա նը, այդ թվում 
նաև Նա խի ջև ա նի շրջա փակ մա նը (Glossary of Hate Speech 2008-2013: 21):

Ադր բե ջան ցի լրագ րող նե րի, քա ղա քա կան և պե տա կան գոր ծիչ նե րի, վեր-
լու ծա բան նե րի կող մից հա յերն ամեն կերպ բո լոր հնա րա վոր ամ բի ոն նե րից 
ներ կա յաց վում են որ պես ագ րե սոր ներ ոչ մի այն ներ քին, այ լև մի ջազ գա յին 
լսա րան նե րում (Адибекян, Элибегова 2013: 90): Հա յե րի հաս ցե ին հնչող մե-
ղադ րանք նե րը չեն սահ մա նա փակ վում մի այն Ղա րա բա ղի շուրջ ծա վալ ված 
հա կա մար տու թյամբ: Նրանք մե ղադր վում էին նաև «Ծո վից ծով Հա յաս տա ն» 
ստեղ ծե լու ձգտման, «Այս պես կոչ ված ցե ղաս պա նու թյուն նե րի մի ֆե ր» հո րի-
նե լու և ագ րե սի վու թյուն ցու ցա բե րե լու մեջ՝ նույ նիսկ Թուր քի ա յի նկատ մամբ 
(Насибова 2015; Glossary of Hate Speech 2008-2013: 18): 

Փոր ձա գետ Լ. Հա կո բյա նը, ու սում ա սի րե լով ադր բե ջա նա կան էլեկտ-
րո նա յին մա մու լը, նշում է, որ ադր բե ջա նա կան իշ խա նու թյու նը, անընդ հատ 
մե դի ա յում հղում կա տա րե լով թշնա մի հա յին, տագ նա պի ու լար վա ծու թյան 
մթնո լոր տում է պա հում ադր բե ջա նա կան հա սա րա կու թյա նը՝ այն դարձ նե լով 
առա վել վե րահս կե լի (Հա կո բյան 2015):

13 Բացի այդ Օսմանյան կայսրությունում այդ ամենին գումարվում էր նաև այն, որ հայերը 
վաղուց արդեն արհամարհելի էին, ընկալվում էին որպես «գյավուր», «ռայա», «ոչ 
մարդ», «շներ», «մակաբույծներ», «շարժվող իրեր», «թափառական հրեաներ», ինչը 
դյու րացնում էր նրանց ոչնչացման գործընթացը:
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Որ պես զի այս բո լոր մե ղադ րանք նե րը մղեն կոնկ րետ գոր ծո ղու թյուն նե րի, 
արթ նաց նեն ատե լու թյուն և վրեժխն դիր լի նե լու ցան կու թյուն, թե՛ թուր քա կան և 
թե՛ ադր բե ջա նա կան վեր նա խա վը սե փա կան ագ րե սի ան բար դեց հա յե րի վրա: 

Մեծ վեզիր Սայիդ փաշան 1915 թ. հունիսի 3-ին Հ. Մոր գենթաուի հետ 
ունեցած զրույ ցի ժա մանակ հա յե րին մե ղադ րել է Վանում 120.000 թուրքի 
սպա նու թյան մեջ (Մոր գեն թա ու 2012: 266-268): Հա յե րի` թուրքերին կոտորելու 
մեղադրանքն առավել ակ տի վացավ Էրզրումի վե րագ րա վումից հետո (1916 թ. 
փետրվար), երբ թուրք հրա մա նա տարները տեղեկագրեր էին հասցնում Կ.Պո-
լիս, թե նահանջող հայերը կո տո րել են այդ կողմերի բոլոր մու սուլ ման ներին 
(Ան տո նյան 1990: 227): Ադր բե ջան ցի նե րի կող մից նման առաս պել նե րի շրջա-
նա ռու թյան մա սին Հ. Խա ռա տյա նը գրում է. 

«Սում գա յի թում հենց սկզբից հրա պա րակ նետ վեց «Հա յաս տա նում ծեծ-
ված, ջարդ ված, բռնա բար ված ադր բե ջան ցի նե րի» առաս պե լը, որով մի-
տին գի կար գադ րիչ նե րը գրգռում էին հա վաք ված նե րին՝ պա հան ջե լով 
վրեժ լու ծել ադր բե ջա նա հա յե րին «ար ժա նի» հա կա հար ված տա լո վ» 
(Խա ռա տյան 2006; Шах му ра дян 1989):

3. Թշնա մուն ոչն չաց նե լու անհ րա ժեշ տու թյու նը հաս տա տե լուց հե տո վեր-
նա խա վը պար գև ատր ման ինս տի տու տի մի ջո ցով և սե փա կան վար քի օրի նա-
կով մա տու ցում և խրա խու սում է բռնու թյուն նե րը: Կա րե լի է տես նել ու ղիղ կապ 
թշնա մուն վե րագր վող մե ղադ րանք նե րի և իրա գործ վող բռնու թյուն նե րի մի ջև.

ա) Դրան ցից առա ջի նը թուրք-ադր բե ջա նա կան վեր նա խա վի և հա սա-
րա կու թյան կող մից հա յու թյան ու նեց ված քի ակ տիվ թա լանն էր: Հաճախ 
այն դիտվում էր զանգվածային ան կարգություններին մասնակցության 
համար պարգևատրության ձևերից մեկը: Օս մա նյան կայս րու թյու նում հայերի 
ունեցվածքը կողոպտում էին ոչ մի այն կա ռա վա րու թյունն ու «Մի ություն և 
առաջադիմությու ն» կու սակ ցության շրջանային քար տուղարները (Դև իս 2001: 
117): Հա յե րին տեղահանելուց առաջ նախ ոս տի կանները, ժանդարմերը, 
հաճախ նաև զինվորները յու րաց նում էին արժեքավոր իրե րը, ապա թույ-
լատրում մու սուլման բնակ չությանը կողոպտելու հայերի բնա կա րան նե րը: Այդ 
կո ղո պու տը նույ նու թյամբ շա րունակ վում էր նաև գաղ թի ճա նա պարհ նե րին 
(Յու հան սոն 2008: 25, 48; Ան տո նյան 1990: 54-57): 

Նույն մո դելն էր գոր ծում նաև Սում գա յի թում: Հ. Խա ռա տյա նը, անդ րա-
դառ նա լով այն փաս տին, որ Սում գա յի թում, ինչ պես նաև հե տա գա յում Բաք-
վում և Կի րո վա բա դում հա յե րի ու նեց ված քի կո ղո պու տը խրա խուս վում էր 
«Նա րոդ նի ֆրոն տի» կող մից, գրում է.

«Սո վո րա բար կար թա լա նի երեք փուլ: Առա ջին փու լում ու նեց ված քի առա-
վել թան կար ժեք իրե րը (տեխ նի կա, ոս կե ղեն, լավ կա հույք, լավ սպասք, 
լավ հա գուստ) թա լա նում էին տան տե րե րի հետ հաշ վե հար դար տե սած-
նե րը: Քա նի որ դրանք մեծ խմբեր էին, նրանց մեջ հա ճախ էին վե ճեր 
լի նում այս կամ այն գույ քի, իրի հա մար: Նրանց գնա լուց հե տո թա լա նը 
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շա րու նա կում էին հա րև ան նե րը: Ավե լի ուշ, հա ջորդ օրե րին, բնա կա րան-
նե րում մա ցած գույ քը կամ իրե րը մաս-մաս տա նում էին պա տա հա կան 
մար դի կ» (Խա ռա տյան 2006):

բ) Մյուս մե ղադ րան քը, որը վե րագր վում էր հա յե րին թուր քե րի և ադր-
բե ջան ցի նե րի կող մից, ինչ պես ար դեն նշել ենք, ան կա խու թյան ձգտում էր 
և տա րած քա յին ամ բող ջա կա նու թյան սպառ նա լի քը: Շրջա նա ռու թյան մեջ 
դրված այս մե ղադ րան քը ևս մեծ ար ձա գանք էր գտնում հա սա րա կու թյան կող-
մից և դրսև որ վում բռնու թյուն նե րում: Պա տա հական չէ, որ Հայոց ցե ղաս պա-
նու թյան ժամանակ բռնություններ գործադրելիս ծաղրում էին հայերի «պե-
տա կան նկրտումերը» (ցցե րի հան ված երե խա նե րին որ պես հայ կա կան դրոշ 
ներ կա յաց նե լը), ինչ պես նաև մատ նա ցույց էին անում, որ «Հա յաս տա ն» կա-
րող են ստեղ ծել մի այն անա պատ նե րում (Բի նօն 1919: 57): «Նույն կերպ Սում-
գա յի թում «Ղա րա բա ղը մերն է», «Ղա րա բա ղը չենք տա» կար գա խո սը շատ 
արագ վե րած վեց «Մա՛հ հա յե րի ն», «Հա յեր, ռա՛դ եղե ք», «Մեզ հա յե րի գլուխ-
ներն են պետ ք» կար գա խոս նե րին և դրանց հա ջոր դած գոր ծո ղու թյուն նե րին 
(Խա ռա տյան 2006; Шахмурадян 1989): 

գ) Բռնու թյուն ներն ըն դօ րի նա կե լի վարք դարձ նող մեկ այլ մշա կու թա յին 
գոր ծոն է ոճ րա գործ նե րի հե րո սա ցում ու նրանց պար գև ատ րու մը: Ոճ րա-
գործ նե րը հիմ ա կա նում պար գև ատր վում էին պաշ տո նի բարձ րաց մամբ կամ 
ստա նում էին դրա մա կան կամ այլ նյու թա կան պար գև: Այս երև ույ թը դի տար-
կենք մի քա նի մաս նա վոր օրի նակ նե րով՝ անդ րա դառ նա լով խոշ տանգ ման 
ձևե րի, հատ կա պես գլխատ ման խրա խուս մա նը: Հա յոց ցե ղաս պա նու թյու նը 
վե րապ րած Եզ նիկ վար դա պետ Ներ կա րա րյա նը վկա յում է. 

«1915 թ. ապ րի լի 4-ին Դա նի էլ վար դա պե տի հետ Այ գես տա նէն իջանք 
քա ղաք: Ար դէն ժո ղո վուր դին մէջ տա րա ծու ած էր Իշ խա նի և իր ըն կեր նե-
րի սպան նու թե ան լու րը, իսկ Վռա մե ա նը վար դրու ած էր կու սա կա լի բնա-
կա րա նին մէջ: Եր կու ժամ յե տոյ ինձ մօտ եկաւ ոս տան ցի աս քե ար Բրա-
հի մը, որի եղ բայ րը սպան նու ած էր Ջան գիր աղա յի (ոս տան ցի) ձեռ քով, և 
որ յոյս ու նէր մեզ գաղտ նիք ներ հա ղոր դե լով՝ իր թշնա մուն պատ ժել տալ 
մեր աջակ ցու թե ամբ: Ինձ ասաց նա՝ «Վար դա պե՛տ, Ձեզ նից երէկ որո՞նք 
են գնա ցեր Խա վա սոր (Հա յոց Ձոր): Հաս տա տա պէս գի տեմ, որ անոնք 
սպան նու ել են, գլուխ նե րը կտրել, բե րել են Ջև տէ թին [Վա նի նա հան գա-
պետ–Հ.Գ.], և ան ալ երե սուն ոս կի պար գև է տու ել անոն ց» (Հա յոց ցե ղաս-
պա նու թյու նը Օս մա նյան Թուր քի ա յում 2012-1: 29):

2005 թ. սկսած՝ Ադր բե ջա նում փա ռա բան վում է Իբադ Հու սեյ նո վը, ով իբր 
գլխա տել է հայ ազ գա յին հե րոս Մոն թե Մել քո նյա նին: Այս առ թիվ Ադր բե ջա-
նի Ազ գա յին պաշտ պա նու թյան նա խա րա րու թյան հո վա նա վո րու թյամբ նկա-
րա հան վել է «փաս տա վա վե րագ րա կա ն» ֆիլմ («Asker»), ստեղծ վել են նրան 
նվիր ված եր գեր, գրվել են գրքեր: Շրջա նա ռու թյան մեջ է դրվում այն, որ իր 
«քա ջա գոր ծու թյա ն» հա մար Ի. Հու սեյ նո վը Ադր բե ջա նի նա խա գահ Ի. Ալի ևի 
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կող մից պար գև ատր վել է «Ադր բե ջա նի դրո շ» շքան շա նով: Սա կայն «Թու րան 
գոր ծա կա լու թյա նը» տված հար ցազ րույ ցում գե նե րալ-լեյ տե նանտ Թա լիբ Մա-
մե դո վը նշում է, որ Ի. Հու սեյ նո վը ոչ մի կապ չու նի Մ. Մել քո նյա նի սպա նու-
թյան հետ: Նա պար գև ատր վել է 1994 թ. և հռչակ վել ազ գա յին հե րոս, բայց Մ. 
Մել քո նյա նին գլխա տե լու մա սին որևէ լուր չի շրջա նառ վել: «Թու րան գոր ծա-
կա լու թյու նը» գրում է. 

«Առա ջին հա յաց քից ծի ծա ղե լի և հի մար թվա ցող այս նա խա ձեռ նու թյու նը 
շու տով ձեռք բե րեց մե ծա թիվ հե տև որդ ներ, ով քեր որո շե ցին քա ղա քա-
կան և նյու թա կան օգուտ ներ քա ղել: Նրանք սկսե ցին փա ռա բա նել և գո-
վա բա նել «հե րո սի ն»՝ երի տա սար դու թյա նը կոչ անե լով օրի նակ վերց նել 
նրա նի ց» (Azerbaijani media expose myth.... 2015): 

Այս տեղ կա րող ենք ար ձա նագ րել կա րև որ հան գա մանք՝ թշնա մուն գլխա-
տե լը պե տա կան մա կար դա կով օրի նա կա նաց վում է որ պես ռազ մա կան հե րո-
սու թյուն և ներ կա յաց վում որ պես ըն դօ րի նա կե լի վարք: 

2012 թ. Ադր բե ջա նի նա խա գահ Ի. Ալի ևը պար գև ատ րել է նաև ադր բե ջան-
ցի լեյ տե նանտ Ռա միլ Սա ֆա րո վին, ով 2004 թ. Բու դա պեշ տում ՆԱ ՏՕ-ի դա-
սըն թաց նե րի ժա մա նակ կաց նա հա րել է քնած հայ սպա Գուր գեն Մար գա րյա-
նին: 2012 թ. օգոս տո սի 31-ին Ռ. Սա ֆա րո վը Հուն գա րի ա յի կա ռա վա րու թյան 
կող մից հանձն վել է Ադր բե ջա նին, որ տեղ նրան ըն դու նել են որ պես հե րոս: 
Ի. Ալի ևը նրան շնորհել է մա յո րի կո չում, նվի րել բնա կա րան և վճա րել բան-
տում նրա անց կաց րած ու թը տար վա աշ խա տա վարձ (Kendzior 2012): Այս շար-
քը եզ րա փակ վում է ապ րի լյան քա ռօ րյա պա տե րազ մում Ք. Սլո յա նին գլխա-
տած ադրբեջանցի զին վո րի պար գև ատր մամբ:

Ամ փո փում
Այս պի սով, 2016 թ. ապ րի լին հայ-ադր բե ջա նա կան «քա ռօ րյա պա տե րազ-

մի» ըն թաց քում ադր բե ջա նա կան բա նա կի զին վոր նե րի կող մից գոր ծադր ված 
բռնու թյան ձև ե րը` գլխա տում եր, ան դա մա հա տում եր, ականջ կտրել, տա րած-
ված են եղել Հա յոց ցե ղաս պա նու թյան ժա մա նակ, ինչ պես նաև հան դի պում են 
հայ-ադր բե ջա նա կան պա տե րազ մի ըն թաց քում: Բռնու թյան «ար քե տի պա յի ն» 
և «ծի սա կա նաց վա ծ» այս ձև ե րը 20-21-րդ դա րում գրե թե նույն կերպ են դրսև որ-
վում` մատ նան շե լով թշնա մու նկատ մամբ հաղ թա նա կը, սե փա կան հան րու թյա-
նը ցու ցադ րե լով ռազ մա կան առա վե լու թյու նը և, ձգտե լով ահա բե կել թշնա մուն, 
պատ ժել վեր ջի նիս և այդ պի սով վե րա կանգ նել «ար դա րու թյու նը»: 

Վե րո հի շյալ բռնու թյուն նե րը և դրանց որո շա կի դրսև ո րում ե րը շա րու-
նա կում են ար դի ա կան մալ թուրք-ադր բե ջա նա կան զին ված խմբա վո րում-
նե րում (Հա յոց ցե աղս պա նու թյան ժա մա նակ նաև շար քա յին քա ղա քա ցի նե րի 
կող մից), քա նի որ օրի նա կա նաց վում են պե տա կան հա մա կար գի կող մից` դառ-
նա լով հա վա տա լիք նե րի ու հա մոզ մունք նե րի կուռ հա մա կարգ և ըն դու նա կե լի 
նորմ: Պե տա կան գա ղա փա րա խո սու թյու նը ձև ա վո րում է այն պի սի մշա կու թա-
յին մո դել ներ, որոնք նպա տա կա ուղղ ված են ազ գա յին մի աս նա կա նու թյա նը 
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և ռա ցի ո նա լի զա ցում են «թշնա մո ւ» նկատ մամբ բռնու թյուն նե րը: Այս պի սով, 
«թուրք-ադր բե ջա նա կա ն» պե տա կան գա ղա փա րա խո սու թյու նը նպա տա կա-
ուղղ ված էր էթ նիկ/ազ գա յին ինք նու թյան ձև ա վոր մա նը կամ ամ րապնդ մա նը 
և վեր ջի նիս դո մի նան տու թյան հաս տատ մա նը: Այդ նպա տա կով թե՛ Օս մա նյան 
կայս րու թյու նում, թե՛ Ադր բե ջա նում մշակ վեց թշնա մի հա յի կեր պա րը, ապա 
սկսվեց վեր ջի նիս հաս ցե ին մե ղադ րանք ներ ներ կա յաց նե լը: Այս տեղ մեծ դեր 
էր խա ղում պե տա կան քա րոզ չա մե քե նան, որը ձև ա վո րում էր հա սա րա կա կան 
կար ծիք և ամե նա թո ղու թյան ու ան պատ ժե լի ու թյան մթնո լորտ` հաս տա տե-
լով թշնա մուն ոչն չաց նե լու անհ րա ժեշ տու թյու նը: Օս մա նյան կայս րու թյու նում 
թշնա մու կեր պա րի վե րած ված հա յե րը մե ղադր վում էին դա վա ճա նու թյան, 
ապս տամ բու թյան, ան կա խու թյուն ստեղ ծե լու ձգտման մեջ, ներ կա յաց վում որ-
պես թուր քե րի հաշ վին հարս տա ցած ներ, սպառ նա լիք տա րած քա յին ամ բող-
ջա կա նու թյա նը, թուր քա կան ինք նու թյա նը և այլն: Հա յե րի կող մից «ան կա խու-
թյան վե րա կանգ ման սպառ նա լի քը» և «ադր բե ջան ցի նե րի հաշ վին բա րե կե ցիկ 
կյան ք» ու նե նա լու մե ղադ րանք ներն ակ տիվ գոր ծո ղու թյան մեջ էին դրվել նաև 
սում գա յի թյան ջար դե րի կազ մա կեր պիչ նե րի կող մից: Թշնա մուն ոչն չաց նե լու 
անհ րա ժեշ տու թյու նը հաս տա տե լուց հե տո վեր նա խա վը պար գև ատր ման ինս-
տի տու տի մի ջո ցով և սե փա կան վար քի օրի նա կով մա տու ցում և խրա խու սում 
է բռնու թյուն նե րը: Կա րե լի է տես նել ու ղիղ կապ թշնա մուն վե րագր վող մե-
ղադ րանք նե րի և իրա գործ վող բռնու թյուն նե րի մի ջև: Ա) Դրան ցից առա ջի նը 
թուրք-ադր բե ջա նա կան վեր նա խա վի և հա սա րա կու թյան կող մից հա յու թյան 
ու նեց ված քի ակ տիվ թա լանն էր: Հաճախ այն դիտվում էր զանգվածային ան-
կարգություններին մասնակցության համար պարգևատրության ձևերից մեկը: 
բ) Մյուս մե ղադ րան քը, որը վե րագր վում էր հա յե րին թուր քե րի և ադր բե ջան-
ցի նե րի կող մից, ան կա խու թյան ձգտում էր և տա րած քա յին ամ բող ջա կա նու-
թյան սպառ նա լի քը: Շրջա նա ռու թյան մեջ դրված այս մե ղադ րան քը ևս մեծ ար-
ձա գանք էր գտնում հա սա րա կու թյան կող մից և դրսև որ վում բռնու թյուն նե րում 
ու կար գա խոս նե րում: գ) Բռնու թյուն ներն ըն դօ րի նա կե լի վարք դարձ նող մեկ 
այլ մշա կու թա յին գոր ծոն է ոճ րա գործ նե րի հե րո սա ցում ու նրանց պար գև ատ-
րու մը: Բո լո րո վին էլ պա տա հա կան չէ, որ թուր քա կան և ադր բե ջա նա կան հե-
րոս նե րը հենց թշնա մուն գլխա տող հե րոս ներ են: 

Գրա կա նու թյուն
Աբէ լե ան Գ. 2010. 
Աղ բա րի՜կ, ափիկ մը ջո՜ւր…, Այն ճար, Վա հէ Սէ թե ա ն:
Ան տո նյան Ա. 1990.
Մեծ ոճի րը: Հայ կա կան վեր ջին կո տո րած նե րը և Թա լե աթ փաշա: Երև ան. 
«Արև ի կ»: 
Բի նօն Ռ. 1919.
Հա յե րու բնաջն ջու մը: Գեր մա նա կան մէ թոտ-թրքա կան գործելակերպ: Կ.Պօ-
լիս. Տպ. Կ. Ար ձա գան գի: 



180 Հաս միկ Գրի գո րյան

Գուստ Վ. 2008. 
Հա յե րի ցե ղաս պա նու թյու նը 1915-1916: Գեր մա նի ա յի ար տա քին գոր ծերի նա-
խա րա րու թյան քա ղա քա կան ար խի վի փաս տաթղ թե րից: Երև ան. «Հայագի-
տակ»:
Դես պան Կի րա կո սյա նի հայ տա րա րու թյու նը. 2016.
Դես պան Կի րա կո սյա նի հայ տա րա րու թյու նը Ադր բե ջա նի կող մից մի ջազ գա-
յին հու մա նի տար իրա վուն քի խախ տում ե րի վե րա բե րյալ, http://www.mfa.am/
hy/press-releases/item/2016/04/14/osce_hum/, 14.04.2016:
Դև իս Լ. 2001.
Սպան դի նա հան գը: Երև ան. Դալլ: 
Թա լի շում..., 2016.
Թա լի շում Խա լա փյան նե րի գնդա կա հար ման ժա մա նակ գյու ղի բնա կիչ նե րը 
դե ռևս չէ ին տար հան վել, https://armenpress.am/arm/news/842037/, 04/04/2016:
….Իրա վա պաշտ պան. 2016.
Ադր բե ջան ցի նե րի մոտ հայտն ված զին ծա ռա յող նե րին խոշ տան գել են, հե տո 
գլխա տել, իրա վա պաշտ պան, http://www.panorama.am/am/news/2016/04/12/%
D4%BB%D6%80%D5%A1%D5%BE%D5%A1%D5%BA%D5%A1%D5%B7%D5%BF%D5%B
A%D5%A1%D5%B6/1561575, 12.04.2016:
Խա ռա տյան Հ. 2006.
Զո հի ընտ րու թյու նը և զո հա բե րու թյան հե տև անք նե րը Ադր բե ջա նի «Նարոդ-
նի ֆրոն տի» օրի նա կով (ձե ռա գիր):
Հա կո բյան Լ. 2015. 
Հա յի՝ որ պես թշնա մու կեր պա րի ձև ա վոր ման առանձ նա հատ կու թյուն նե րը, 
http://www.noravank.am/arm/articles/detail.php/?ELEMENT_ID=13762&print=Y, 
19.05.2016:
Հա յոց ցե ղաս պա նու թյու նը Օս մա նյան Թուր քի ա յում–1. 2012. 
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 I, Վա նի նա հանգ (Վիրա-
բյան Ա., խմբ.): Երև ան. հրատ. Հա յաս տա նի ազ գա յին ար խի վի: 
Հա յոց ցեղաս պա նու թյու նը Օս մա նյան Թուր քի ա յում–2. 2012. 
Հա յոց ցեղաս պա նու թյու նը Օս մա նյան Թուր քի ա յում: Վե րապ րած նե րի վկա-
յու թյուն ներ: Փաս տաթղ թե րի ժողովածու: Հա տոր II, Բիթ լի սի նա հանգ, (Վի-
րա բյան Ա., Խմբ.): Երև ան. Հրատ. Հա յաս տա նի ազ գա յին ար խի վի: 
Մոր գեն թա ու, Հ. 2012. 
Դես պան Մոր գեն թա ո ւի պատ մու թյու նը: Երև ան. ՀՀ ԳԱԱ ՀՑԹԻ:
Յու հան սոն Ա. 2008.
Աք սո րյալ ժո ղո վուրդ. մեկ տա րի հա յոց պատ մու թյու նից: Երև ան. ՀՀ ԳԱԱ 
ՀՑԹԻ:
Յու շա մա տե ան Մեծ եղեռ նի. 1965.
 (1915-1965), Պատ րաս տեց` Ահա րո նե ան Գ., Պէյ րութ, «Ատ լա ս»:
Պա լա քե ան Գ. Ծ. Վարդ. 1922.
Հայ գող գո թան. դրո ւագ ներ հայ մար տի րո սագ րու թե նէն. Պեռլի նէն դէ պի Զօր 
1914-1920, Ա. հա տոր, Վի են նա, տպ. Մխի թա րե ան: 



Հա յոց ցե ղաս պա նու թյու նից մին չև «քա ռօ րյա պա տե րազ մ»... 181

Սպի րով Դ. 2000.
Հա յաս տա նը և սուլ թան Աբ դուլ Հա մի դը: Երև ան. հրատ. ՀՀ ԳԱԱ ՀՑԹԻ:
Սվազ լյան Վ. 2011. 
Հա յոց ցե ղաս պա նու թյուն. ակա նա տես վե րապ րող նե րի վկա յու թյուններ: Երևան. 
«Գի տու թյուն»: 
Ֆապ րի քա ճե ան Լ. 1985.
Կարաւանը մա հո ւան ճա նա պար հին: Պէյրութ. Ալթափրես:
Ֆրե զեր Ջ. 1989.
Ոս կե ճյու ղը. մո գու թյան և կրո նի ու սում ա սի րու թյուն: Երև ան. «Հա յաս տա ն»: 
Azerbaijani media expose myth…., 2015. 
Azerbaijani media expose myth about local intelligence agencies and Ibad Husey-
nov's involvement in Monte Melkonian's death. Retrieved 18. 05. 2016, from http://
www.panorama.am/en/news/2015/11/03/azerbaijan-monte-melkonia/1473415.
Chirot D. and McCauley C. 2010.
Why not kill them all? The Logic and Prevention of Mass Political Murder. New 
Jersey: Princeton University Press. 
Galtung J. 1990. 
Cultural Violence. Journal of Peace Research. 27(3): 291-305.
Geneva Convention. 1952. 
Geneva Convention For the Amelioration of the Condition of the wounded and sick 
in Armed Forces in the Field, I. (Pictet J., Ed.). Geneva, ICRC. Retrieved 19. 05. 
2016, from https://www.loc.gov/rr/frd/Military_Law/pdf/GC_1949-I.pdf. 
Gibbons H. 1916.
The Blackest Page of Modern History. Armenian Events of 1915. The Facts and the 
Responsibilities. New York and London: G. P. Putnam's Sons, The Knickerbocker 
Press.
Glossary of Hate Speech. 2008–2013. 
Glossary of Hate Speech in the Media of Armenia and Azerbaijan, Baku-Yerevan. 
Karabakh conflict. 2016. 
Karabakh conflict: Azerbaijani soldiers behead Ezidi from Armenia. Retrieved 04. 
04. 2016, from http://ezidipress.com/en/karabakh-conflict-azerbaijani-soldiers-be-
head-ezidi-soldier-from-armenia/.
Kendzior S. 2012. 
The Axe Murderer Who Became a Facebook Hero. Retrieved 18.05.2015, from 
http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2012/09/201293953565974.html.
Maragha. 1992.
http://maragha.org/video.html, Retrived 13.02.2017.
Protocols Additional…, 2012. 
Protocols Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949. Geneva, 
ICRC. Retrieved 19.05.2016, from https://www.icrc.org/eng/assets/files/other/
icrc_002_0321.pdf. 



182 Հաս միկ Գրի գո րյան

Singer B. 1989. 
Violence in the French Revolution: Forms of Ingestion/Forms of Expulsion. Social 
Research. The French Revolution and the Birth of Modernity. 56(1): 263-293.

Абрамян Л. 1983. 
Первобытный праздник и мифология. Ереван: АН Армянской СССР.

Адибекян А., Элибегова А. 2013.
Армянофобия в Азербайджане. Ереван: «Центр общественных связей и 
информации». 

Дадрян В. 2007. 
История армянского геноцида. Этнический конфликт от Балкан до Анатолии и 
Кавказа. Ереван: Ноян Тапан.

Емельянов В. 2003. 
Ритуал в Древней Месопотамии. СПб: «Азбука-классика».

Логинов O. 2016.
Средневековье. Казни мира. Энциклопедия казней, http://www.all-crime.ru/ka-
zni/en-kazney/kazni-en-02-drevniy-mir.htm, 15.05.2016 

Жигульский К. 1985.
Праздник и культура. Москва: Прогресс, 93-100. 

Жирар Р. 2000.
Насилие и священное. Москва: Новое литературное обозрение.

Мелик-Шахназарян Л. 1997.
Военные преступления Азербайджана против мирного населения Нагорного-
Карабахской Республики. Ереван: Наири. 

Назаретян А. 2007.
Антропология насилия и культура самоорганизации: Очерки по эволюционно- 
исторической психологии. Москва: ЛКИ.

Насибова М. 2015.
“Великая Армения” – рецепт национального самоубийства, http://1news.az/au-
thors/oped/20150403012200777.html, 17. 05. 2016.

Рахимов Р. 2001.
Насилие в культуре таджиков (миф и немиф), Антропология насилия, (Бочаров 
В., Тишков, В., Ред.). СПб: Наука, 382-476. 

Тард Г. 1902,
Общественное мнение и толпа. Москва: Т-ва типографии А. И. Мамонтова.

Флиер А. 2007.
Культура насилия / Новая цивилизация. Междисциплинарный научно-практи-
ческий сборник. Самара: Изд. Самарского научного центра РАН, 56-69. 

Флиер А. 2012. 
Культурные основания насилия. Гуманитарные науки: теория и методология, 
1, 19-25.



Հա յոց ցե ղաս պա նու թյու նից մին չև «քա ռօ րյա պա տե րազ մ»... 183

Харатян Г. 2015.
Официальные этно-демографические показатели в Азербайджане в контексте 
поиска и кризиса индентичности азербайджанцев. Удины: крах всех усилий 
цамосихранения. Москва: Центриздат.
Шахмурадян С. 1989.
Сумгаитская трагедия в свидетельствах очевидцев. Ереван, http://sumgait.info/
sumgait/the-sumgait-tragedy/sumgait-tragedy-bedian-barmen.htm, 28.04.2016. 
Элиаде М. 1998. 
Миф о вечном возвращении. Архетипы и повторяемость. СПб: Алетейа.


