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ՆԱԽԱԲԱՆ
2010 –2014-ին առիթ ունեցայ պարբերաբար շաբաթներ շարունակ աշխա
տելու Թուրքիայի Հանրապետութեան տարբեր վայրերում՝ Ստամբուլից սկսած,
նաեւ գաւառներում, գլխաւորապէս Մուշում, Դերսիմում (ներկայիս Թունջելի),
Խարբերդում, Անտիոք-Ալեքսանդրէթում (ներկայիս Անթաքիայ): Աշխատել եմ
երբեմն միայնակ, երբեմն՝ գործընկերներիս հետ: Մասնաւորապէս 2011ի ամ
ռանը Թունջելիում աշխատել եմ թուրքագէտ Անուշ Հովհաննիսեանի, պատ
մաբան Ռոբերտ Թաթոեանի եւ ազգագրագետ Լուսինէ խառատեանի հետ,
նոյն տարուայ աշնանը Ստամբուլում՝ ազգագրագէտներ Գայիանէ Շագոյեա
նի, Գոհար Ստեփանեանի, Զարուհի Համբարձումեանի հետ: Մենք փորձում
էինք տեղում ապրող մարդկանց հետ զրուցելով գրանցել նրանց ընտանեկան
պատմութիւնները՝ որքան հնարաւոր է վաղ անցեալից, առնուազն՝ երեք սե
րունդ: Քանի որ մեր զրուցակիցները տարբեր տարիքային խմբի մարդիկ էին,
նրանցից ոմանց «անցեալի երրորդ սերունդը» երբեմն հասնում էր մինչեւ հա
րիւրամեայ վաղեմութեան՝ քսաներորդ դարասկիզբ: 1930ին ծնուած 80ամեայ
մեր զրուցակիցներն անձնական յիշողութիւններ ունէին իրենց 1940-ականների
50 – 60 տարեկան պապերի եւ շատ աւելի լաւ՝ 30 – 40 տարեկան ծնողների մա
սին: Հասկանալի է, որ մենք ոչ միայն անձնական յիշողութիւններն էինք գրան
ցում, այլ նաեւ ընտանեկան պատումները՝ պատմութիւններ, որոնք կայունացել
են ընտանիքներում եւ յաճախ փոխանցւում են սերնդից սերունդ: Այսպիսով
գրանցւում էին նաեւ ընտանեկան պատումներ ընտանիքի աւելի վաղ շրջանի
պատմութիւնների մասին՝ նախապապ-նախատատերի տեղաշարժերի, ընտա
նիքի պատմութեան համար կարեւոր թուացած եղելութիւնների ու երեւոյթների
եւլն. մասին, որոնց վաւերական արժանահաւատութեան մասին եթէ նոյնիսկ
կարելի է ուրոշ վերապահումներ ունէնալ, բայց դրանք յաճախ «խօսում են»
ժամանակաշրջանի որոշ օրինաչափութիւնների մասին: Մեր կողմից օգտագոր
ծուող մեթոդը պարզ էր՝ խնդրել մարդուն ազատ պատմել իր յիշողութիւնները՝
կարեւորի-անկարեւորի սեփական ընտրութեամբ, բայց վերջում հարցերի մի
ջոցով ճշտել մեզ առաւել հետաքրքրած դրուագները կամ առհասարակ հարց
ու պատասխանով փորձել հասկանալ տուեալ ընտանիքի անցած «հայկական
ուղին»: Իրականում ուզում էինք հասկանալ, թէ ինչպէս են հայերը Ցեղասպա
նությոնից յետոյ ապրել Թուրքիայում՝ Ստամբուլում եւ գաւառներում: Խօսել
ենք ընտանիքի որեւէ անդամի, կամ՝ մի քանի անդամների հետ միաժամանակ:
Դրանք մեծ մասամբ հայեր կամ հայկական ընտանիքներ էին, այդ թւում՝ իս
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լամացած եւ ալեւիացած հայեր, բայց, իհարկէ, կան նաեւ սուննի քրդեր, ալե
ւիներ՝ զազա, քուրդ, թուրք եւ թուրքմէն: Բայց նոյնիսկ ոչ-հայերի հետ զրուցե
լիս խնդրել ենք անդրադառնալ նաեւ նրանց ընտանիքների եւ անձամբ իրենց
պատկերացումները ետցեղասպանական Թուրքիայում ապրող հայերի մասին:
Ընդհանուր առմամբ գրանցել ենք շուրջ 150 ընտանեկան պատմութիւն: Մար
դիկ, ում հետ խօսել ենք, աշխարհագրօրէն ներկայացնում են Սասունը, Մուշը,
Բիթլիսը, Ադիեամանը, Դերսիմը, Խարբերդը, Անթաքիան, այդ թուում՝ հայ
կական Վագըֆ գիւղը եւ, իհարկէ՝ Ստամբուլը, որը մեր զրուցակիցների վերը
թուարկած աշխարհագրութեանը աւելացնում է նաեւ Եոզգաթը, Կեսարիան,
Սեբաստիան, Մալաթիան, Ամասիան եւ, բնականաբար՝ բուն Կ. Պօլիսը, այ
սինքն՝ պօլսահայերին: Մեր զրուցակիցները 25-ից մինչեւ 80 տարեկան մարդիկ
էին, տղամարդիկ աւելի շատ են, քան կանայք: Նրանց մէջ կան գիւղացիներ,
արհեստաւորներ, վարորդներ, բժիշկներ, ճարտարապետներ, իրավաբաններ,
ուսուցիչներ, առեւտրականներ, սրճարանատէրեր եւն., նրանցից հայերի մէջ՝
«ազգային գործերով» զբաղուող/հետաքրքրուողներ եւ չզբաղուող/չհետաքրք
րուողներ, հայերէն իմացողներ եւ, աւելի շատ՝ չիմացողներ: Վերջիններիս հետ
զրուցել ենք գլխաւորապէս թուրքերէն: Յատուկ չենք ընտրել, բայց այնպէս է
ստացուել, որ Մուշի, Դերսիմի եւ Անտիոքի իմ ոչ-հայազգի զրուցակիցներից
համարեա բոլորն իրենց կեանքում միշտ որոշ հայկական առնչութիւններ ունե
ցել են՝ հայի թողած տանն են ապրում (Անտիոքի թուրքմէն ալեւի ընտանիքը),
իսլամացած հայ ազգական ունէն (Մուշում եւ Խարբերդում՝ քրդեր), իր ապրած
գիւղը նախկին հայկական գիւղ է (Դերսիմի Նազիմիէ, Մազկերտ, Խոզաթ, Բո
լոմէրի գաւառակների զազա ալեւիներ, Մուշում՝ սուննի քրդեր եւ Բալկաններից
եկած թուրքեր), ոչխարապահութեամբ Հալուորի Սուրբ Կարապետ աւերուած
վանքի տարածքում է անասնապահութեամբ զբաղւում իմ զրուցակից թուրքե
րից մէկը, իսկ Դերսիմի Օվաճիկ փոքրիկ քաղաքի «դեդէն» (ալեւիների հոգեւոր
դասից) եւ Դերսիմում ինձ մեծապէս օգնած Մեթին Կահրամանը քրիստոնեայ,
մահմեդականացած կամ ալեւիացած հայերից անհամեմատ լաւ գիտէին Դեր
սիմի հայկական էթնիկական եւ մշակութային անցեալը:
Գրանցուած պատմութիւններից քսանը, որոշ թեմատիկ ընտրութեամբ
եւ թեմային համապատասխան նախաբաններով լոյս են տեսել Բէյրութում
հրատարակուող Հայկազեան Հայագիտական Հանդէսի երեք հատորներում 1:
Այդ պատմութիւններից բխող առանձին թեմաներով զեկուցումներ են կարդա
ցուել գիտաժողովներում եւ վերլուծական յօդուածներ են հրատարակուել գի
տական հանդէսներում 2:
1

ՀՀՀ, ԼԳ., 2013, էջ 403 – 496, ԼԴ., 2014, էջ 465 – 561 եւ ԼԵ., 2015, էջ 847 – 922:

2

Խառատեան Հ. «Դերսիմի Ալեւիների Ինքնութեան Ճգնաժամը Եւ Ալեւիացած Հայերի
Ինքնութեան Ներկայիս Փնտրտուքը Դերսիմում» // Աւանդականը Եւ Արդիականը Հայոց
Մշակույթում, Երեւան, «Գիտութիւն» Հրատ., 2014, էջ 161 – 173; «Հայ-Ալեւիական ՍոցիալԿրօնական Սինթէզը Դերսիմի Ալեւիների Աւանդազրոյցներում»՝ Հանդէս Ամսօրեայ, 2014,
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Ա. ԳԱՎԱՌԱՀԱՅԵՐԻ ԸՆՏԱՆԵԿԱՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Սոյն գրքում վերահրատարակւում են ՀՀՀ-ում հրատարակուած պատ
մութիւնների մի մասը, որոնք այս կամ այն չափով լոյս են սփռում Թուրքիայի
գաւառներում, այդ թւում՝ Արեւմտեան Հայաստանի տարածքում 1920 – 1990ին (այս տարիները պայմանականորեն անուանուած է 20րդ դարի միջնադար)
ապրած հայերի աքսորներով, փախուստներով, խուսափումներով, վախերով,
տագնապներով, մաքառումներով, պարզ ֆիզիկական եւ էթնիկական գոյա
տեւման ձեւերի փնտրտուքով լեցուն կեանքի պայմաններին՝ ամէն կերպ ջանա
լով չյայտնուել թուրքական ցածր ու բարձր իշխանութիւնների տեսադաշտում:
Նրանցից ոչ-հեռու կար Խորհրդային Հայաստան, նրանց մօտ ու հեռու կային
հայեր, կային Թուրքիային բարեկամ եւ թշնամի երկրներ, աշխարհում տեղի
էին ունէնում խոշոր փոփոխութիւններ, ձեւաւորւում էին միջազգային կառոյց
ներ, զարգացւում էր մարդու իրաւունքները պաշտպանող միջազգային օրէնսդ
րութիւնը, բայց այս մարդիկ անտեղեակ էին այս «գոյութիւններին», ինչպէս այս
«գոյութիւններն» էին անտեղեակ նրանցից, եւ իրենց դժուար կեանքն ապրում
էին մեկուսի՝ միշտ լինելով 20րդ դարի Թուրքիայի ներքին քաղաքական թի
րախներից մէկը եւ մնալով անպաշտպան: Նրանք մի բան գիտէին՝ անցանկա
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-February 1, 2015), Կազմ. եւ խմբ.՝ Անդրանիկ Տագէսեան /Compiled and edited by Antranik Da
kessian, 240 էջ, էջ 139-195): 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/identity-standpoint-of-arme
nia-ar/the-search-for-identity-in-dersim-part-1-identities-in-dersim-armenian, Մաս 2. Դերսիմի
ալեւիացած հայերը, http://repairfuture.net/index.php/hy/identity-standpoint-of-armenia-ar/
the-search-for-identity-in-dersim-part-2-the-alevized-armenians-in-dersim-armenian,
նույնը՝
անգլերէն, Developments of the “Law of Identity” in the Republic of Turkey.http://repairfuture.
net/index.php/en/identity-standpoint-of-armenia/the-search-for-identity-in-dersim-part-1-iden
tities-in-dersim-armenian; The search for identity in Dersim Part 2: the Alevized Armenians
in Dersim, http://repairfuture.net/index.php/en/identity-standpoint-of-armenia/the-search-foridentity-in-dersim-part-2-the-alevized-armenians-in-dersim-armenian, ֆրանսերէն, – La re
cherche identitaire au Dersim Partie 1 : Les identités au Dersim http://repairfuture.net/index.
php/fr/l-identite-point-de-vue-d-armenie/la-recherche-identitaire-au-dersim-partie-1-les-iden
tites-au-dersim; La recherche identitaire au Dersim Partie 2 : les Arméniens alévisés du Der
sim http://repairfuture.net/index.php/fr/l-identite-point-de-vue-d-armenie/la-recherche-identi
taire-au-dersim-partie-2-les-armeniens-alevises-du-dersim, թուրքերէն, –Dersim’de kimlik arayışı
1. Bölüm : Dersim kimlikleri, http://repairfuture.net/index.php/tr/kimligi-ermenistan-dan-bak-s/
dersim-de-kimlik-arayisi-1-boelum-dersim-kimlikleri; Dersim’de kimlik araştırması İkinci
bölüm: Dersim’in alevi olmuş Ermenileri, http://repairfuture.net/index.php/tr/kimligi-ermeni
stan-dan-bak-s/dersim-de-kimlik-arastirmasi-ikinci-boelum-dersim-in-alevi-olmus-ermenileri)

ՆԱԽԱԲԱՆ
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լի են, ատելի են, կարող են սպանուել (եւ սպանւում էին), կարող են աքսորուել
(եւ աքսորւում էին), տեղահանուել (եւ տեղահանւում էին), վերջապէս միշտ կա
րող են ջարդերը կրկնուել (Դերսիմում կրկնուեց): Ինչո՞ւ: Ինչո՞ւ լեռնային խուլ
գիւղերում մեկուսացած, միմեանց հետ չհաղորդակցուող, նոյնիսկ տարբեր գա
ւառներում ապրողներին չիմացող, բոլորին զիջող, իրենք իրենցից վախեցած
անգրագէտ հայ մարդիկ շարունակեցին մնալ թուրքական 20-րդ դարի բռնա
պետութեան հետապնդումների թիրախ: Ինչո՞ւ Խորհրդային Հայաստանը չկա
րողացաւ որեւէ կերպ օգնել նրանց: Ինչո՞ւ Խորհրդային Հայաստանում նոյնիսկ
չգիտեին նրանց գոյութեան մասին: Այս հարցի պատասխանը թերեւս մասամբ
«բացում է» 1920ի թուրք-հայկական պատերազմի նախապատրաստութիւ
նը (տե՛ս՝ Գլուխ 2), պատերազմի ընթացքում եւ մինչեւ Լոզանի Պայմանագիր
Մուստաֆա Քեմալ-Խորհրդային Ռուսաստան դիւանագիտական գրագրու
թիւնները եւ պատերազմի աւարտին յաջորդած պայմանագրերը (տե՛ս՝ Գլուխ
3), Թուրքիայի արդիականացման եւ ազգային պետութիւ կառուցման առանձ
նահատկութիւնը (տե՛ս՝ Գլուխ 4): «Ազգային պետութիւն» կառուցող Թուրքիայի
Հանրապետութեան իշխանութիւնները, Մուստաֆա Քեմալի գլխաւորութեամբ,
խիստ իւրօրինակ, մասնաւոր ընկալում ունեին այդ ժամանակաշրջանում ընու
նուած «ազգային պետութեան» հայեցակարգի մասին: Թուրքիան «ազգային
պետութեան» փոխարեն կառուցում էր թուրքական էթնիկական ինքնութիւն եւ
թրքացնում-էթնիկացնում էր Թուրքիայի տարատեսակ ինքնութիւններ ունեցող
բազմալեզու բնակչութեանը, որպէս գործիք օգտագործելով նաեւ հակահայկա
կան ատելութիւնը:
«Թուրքական ինքնութիւնը» եւ «թուրքական հայրենիքը» կառուցւում էր
հայկական յանցագործութեան վրայ եւ Հայոց Ցեղասպանուիւնն իրականաց
րած յանցագործներով, հայերի հանդէպ ատելութիւնը թուրքական ինքնութեան
կայացման «մերանն էր», «հայկական հարցը» թուրքական իշխանութիւններին
միշտ անհրաժեշտ էր զանազան ներքին ու արտաքին ճգնաժամերի դէմ պայ
քարելու, Թուրքիայի մահմեդականների էթնիկական ինքնութեան միատար
րութիւն կառուցելու եւ թրքացման համար: Հայատեացութիւնը Մուստաֆա
Քեմալի թուրքական էթնիկական ճարտարապետութեան կարեւոր գործիքնե
րից մէկն էր: Արդիականացող Թուրքիայի թուրքական էթնիկական ինքնութե
ան կառուցման մէջ «թշնամու», «օտարի», «նրանց», մասնաւորապէս հայերի,
յոյների, ապա նաեւ քրդերի, ղզլբաշների դէմ ատելութեան գործօնը կարեւոր
գործիք էր, որը զգալի չափով իր դերը խաղալուց յետոյ վեր ածուեց իր հակոտ
նեային: 20-րդ դարի 90-ականներից տարբեր խմբերի ինքնութիւնների արթ
նացման եւ փնտրտուքի խնդիրն այսօր դարձել է Թուրքիայի ներքին կեանքի
կարեւոր, քաղաքականութեան համար համարեա անուերահսկելի գործօն, իսկ
այդ խմբերի դէմ դաստիարակուած թուրքական ատելութիւնը սպառնում է ամ
բողջ թուրքական հասարակութեան դժուար կայացող համաձայնութեանը, եթէ
արդէն իսկ չի խարխլել այն:
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Ա. ԳԱՎԱՌԱՀԱՅԵՐԻ ԸՆՏԱՆԵԿԱՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Այս գրքում վերահրատարակուող պատմութիւնները եւ բուն վերլուծու
թիւնը չեն ներառում Ստամբուլի, գաւառներից՝ համշէնահայերի եւ Անթաքիայի
(Ալեքսանդրէթի) հայերի հետ «20րդ դարի միջնադարում» տեղի ունեցածները՝
բացառութեամբ մի փոքր դրուագի: Դրանք որոշ իմաստով տարբեր են Արեւմ
տեան Հայաստանի եւ Կիլիկիայի տարածքների «հայկական զարգացումնե
րից» եւ դրանց անդրադարձի դէպքում անհրաժեշտ կը լինէր այլ թեմաներ նոյն
պէս քննարկել, ինչը մէկ այլ աշխատանքի խնդիր է:
Ես շատ երախտապարտ եմ իմ բոլոր զրուցակիցներին: Ոչ միայն այս
գրքում հրատարակուող ընտանեկան/կենսագրական պատմութիւնների իրա
կան հեղինակներին, այլեւ գրանցուած բոլոր 150 պատմութիւնները պատմող
ներին: 17 համեմատաբար ամբողջական պատմութիւններից զատ այս գրքում
մեծ ու փոքր հատուածներ կան նաեւ դեռեւս չհրատարակուած այլ պատմու
թիւններից: Դրանցից շատերը դեռ կը հրատարակուեն կա՛մ որպէս ամբող
ջական պատմութիւններ, կամ իրենց տեղը կը գտնեն տարբեր վերլուծութիւն
ներում: Զրուցակիցներիցս ոմանց հետ շփումը շատ հեշտ է եղել, բայց եղել
են նաեւ դժուարութիւններ: Նրանցից ոմանց հետ գաւառներում միասին շրջել
ենք, երբեմն՝ շատ մտերմացել: Բոլոր պատմութիւններն էլ մեծարժէք նիւթեր
են պարունակում 1920 – 80ականների ընթացքում Թուրքիայի Հանրապետու
թեան ներքին քաղաքկան օրակարգերի մասին: Դրանք հրատարակութեան
պատրաստելիս ես ջանացել եմ առաւելագոյնս թողնել «չոր նիւթը» եւ հանել եմ
զգայական, յուզումնալից հատուածները: Բայց դրանք մարդկանց կեանքեր են,
իսկ մարդկանց կեանքերը յոյզերով ու զգացմունքներով հարուստ են: Առաւել՝
դժուար ապրած մարդկանց կեանքերը:
Այդ պատմութիւնների վերլուծութեան ընթացքում ծնուեց այս գիրքը,
որի շարադրանքը բուն գաւառահայերի խնդիները հասկանալու ճանապարհին
տարաւ «20րդ դարի միջնադարում» թուրքական ինքնութեան հարցադրման եւ
ձեւաւորման ճարտարապետութեան մաքառումներին:
Վերջում կ’ուզենայի մասնաւոր երախտագիտութիւնս յայտնել Թուրքի
այի գաւառահայերի պատմութիւնները ՀՀՀ-ում հրատարակելու առաջարկի
հեղինակին՝ Անդրանիկ Տագէսեանին, գրքի խմբագիր Յակօբ Չոլաքեանին եւ
ֆրանսալեզու գրականութեան թարգամանութեանը մեծապէս օգնած տիկին
Աննա Արթինյանին:
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ԳԼՈՒԽ Ա

ԳԱՒԱՌԱՀԱՅԵՐԻ ԸՆՏԱՆԵԿԱՆ
ՊԱՏՄՈՒԹԻՒՆՆԵՐ
ԱՆՑԱՆԿԱԼԻՆԵՐԸ
Սոյն հատւածում ներկայացուած են իրենց հայկական մանկութիւնը
20-րդ դարի 50-ականներին Սասունի, Բալուի եւ Կիլիկիայի գիւղերում ապրած,
միմեանց հետ կապ չունեցած մարդկանց հինգ պատմութիւն, որոնցում յստակ
երեւում է նաեւ նախորդ՝ նրանց ծնողների սերնդի 30-ականների կեանքի փոր
ձը: Վերնագրուած է «անցանկալիները», որովհետեւ պատմութիւններից իւրա
քանչիւրը փաստում է, որ նրանց նոյնիսկ արտաքուստ չարտայայտուող, «թաք
նուող հայկական գոյութիւնը» միշտ վտանգաւոր է եղել նրանց համար եւ նրանց
շրջապատողների մօտ «արդարացման» կարիք է ունեցել:

ՌԷՅՍ ՏԱՆՈՅԻ ԹՈՌ ԳԷՈՐԳԸ.
ԱՐԽՈՒՆԴՑԻՆԵՐԸ
Ստամբուլի Շիշլի թաղամասի հիւ
րանոցներից մէկում երկար զրոյց
ունեցայ սասունցի Գէորգ Չալըշի
հետ: 2010 Սեպտեմբերի 17ն էր: Գէ
որգը տանջւում էր, որ իր իմացած
հայերէնով չի կարողանայ իր կե
անքի պատմութեան նրբութիւննե
րը հաղորդել, բայց կարծում եմ մեր
զրոյցը կայացաւ: Զրոյցը ձայնագ
րուել է, պահւում է Հրանուշ Խա
ռատեանի անձնական եւ ՀՀ ԳԱԱ
Հնագիտութեան Եւ Ազգագրութե
ան Ինստիտուտի արխիւներում:
Ձայնագրութեան բնագիրը հրա
տարակւում է զգալի կրճատումնե
րով:

Գէորգ Չալըշ, 2010
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Ա. ԳԱՎԱՌԱՀԱՅԵՐԻ ԸՆՏԱՆԵԿԱՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

— Ես ծնած եմ 1953 թուին: Սասունի1 Արխունդ2 գիւղը ծնած եմ, բայց իմ
հայրիկս պերմընցի է, Սասունի Պերմ 3 գիւղից: Արխընդ եւ Պերմ իրարու մօտ
գիւղեր են: [19]15 թուի ժամանակը Պերմի գիւղը առին, իմ ընտանիքս, իմ հայ
րիկս պատմել է, որ 47 հոգի էին իրենց ընտանիքը: Պերմի գիւղի մեր ընտանի
քը 47 հոգի էին եւ մեծ հայրիկս Պերմի ռէյսն էր: Տանօ, ռէյս Տանօ էր, Տանիէլ:
Ռէյս Տանօն ունեցել է մի քանի երեխայ: Խաչիկը, Գէորգը եւ Ախուտը՝ ասոնք
փրկուած են, միւսները վառել են: Օրինակ, իմ մեծ մայրիկս կ’ըսէր «աղջիկս,
երբ որ կրակը փեշիդ հասաւ, դու ո՞ր հօրաքոյրիդ նետեցիր զինքդ», եւ կու լար:
Բոլորը վառել են, տանը մէջն են վառել:
— Ձեր ընտանի՞քն են վառել:
— Ամբողջ գիւղն են վառել:
— Ամէն մէկին իր տա՞նը վառել են:
1

Սասուն – Սասունը գտնւում է Վանայ Լճից արեւմուտք եւ հարաւ – արեւմուտք, Մուշ քա
ղաքից հարաւ: Սասունը աշխարհագրական տարածքի անուն է, սակայն սասունցիները
իրենց երկիրն անուանում են գաւառ: 19 –20րդ դարերում այն բաժանուած էր հիմնականում
Դիարբեքիրի ու Բիթլիսի, մասամբ՝ Խարբերդի նահանգների միջեւ: 20րդ դարի սկզբնե
րին Սասունում յիշատակւում են Բուն Սասուն, Բռնաշէն, Խութ-Բռնաշէն, Խարզան, Խուլփ,
Խիանք, Հազզօ-Խաբլջոզ, Մօտկան, Շատախ, Տալուորիկ, Փսանք գաւառակները, որոնք
իրենցից գիւղախմբեր են ներկայացնում: Սասունը խիստ լեռնային տարածք է, հիւսիսա
յին լանջով յարում է Մուշի դաշտին, իսկ հարաւում՝ Վերին Միջագետքի այն հարթութիւն
ներին, որոնք սահմանակից են Արեւմտեան Տիգրիսի ու նրա ձախափնեայ վտակների
հովիտներին: Սասնայ սարերից ձեան հալոցքից ու անձրեւներից գոյացած յորդ ջրերից
առաջանում են Արեւմտեան Տիգրիս հոսող բազմաթիւ գետեր (Բաթման, Խարազան եւն.):
Սասուն «գաւառի» տարածքի զգալի մասն ընկած էր Բաթմանայ գետի վերին հոսանքում:
Ներկայիս Սասոնը գաւառ է Բաթմանի նահանգում, եւ Սասոն անունով կայ մի փոքրիկ
գիւղ, որը գտնւում է այդ գաւառի հարաւային մասում:

2

Արխունդ (նաեւ՝ Արխունտ, Արխունթ, Արխոնթ) – 20րդ դարասկզբին՝ Սասունի Խիանք
գաւառակի գիւղերից: Ունեցել է 50 տուն հայ (352 մարդ), 2 տուն քուրդ բնակչութիւն, կա
մարակապ քանդման ենթակայ եկեղեցի, աղի հանքեր (Վ. Պետոյան, Սասնա Ազգագրու
թյուն, «ՀԽՍՀ ԳԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ», Երեւան, 1965, էջ 14.
նաեւ՝ Վ. Պետոյան, Սասունի և Տարոնի Պատմա-Աշխարհագրական Տեղագրությունը,
«Լուսակն», Երեւան, 2005, էջ 64): Գիւղի ներկայիս պաշտօնական՝թուրքական անունը
Աջար/Աճար է, քրդերի շրջանակներում օգտագործւում է Հերենդ անունը:

3

Պերմ (նաեւ՝ Բերմ, Բերմի, Բարմըզ) – 20րդ դարասկզբին՝ Սասունի Խիանք գաւառակի
գիւղերից: Մինչեւ 1915 ունեցել է 150 տուն հայ բնակչութիւն: Ունէին դպրոց եւ մեծ կա
մարակապ երկու եկեղեցի (Պետոյան, Սասունի և Տարոնի, էջ 57): Սանկտ Պետերբուր
գում հրատարակուող Արաքս հան
դէ
սի 1895, էջ 85ում տե
ղե
կու
թիւն կայ, որ Պեր
մից
շուրջ 100 ընտանիք գաղթել են Խուլփ գաւառակի Գեղրվանք գիւղ (Պետոյան, Սասնա
Ազգագրություն, էջ 14): Պերմ(Բերմ) գիւղի կոտորածներից փրկուած Բերբուշ Լատոյեանը
16.08.1916ին պատմել է, որ գիւղի տղամարդկանց միմեանց կապելով սպանել են կէսժամե
այ հեռաւորութեամբ գտնուող քրդական Շէխկոնք գիւղում, իսկ կանանց ու երեխաներին
մի տան մեջ լցնելով՝ վառել են հենց Պերմ գիւղում: Գիւղի 1000 բնակչից՝ «Բերմէն ընդամէ
նը ազատուած են ներկայիս 41 անձ, իսկ քիւրտէրու մէջ կան 100 անձ՝ կին, երեխայ» (ՀԱԱ,
Ֆ. 227, Ց. 1, Գ. 439, Թ. 6 («Հայոց Ցեղասպանությունը Օսմանյան Թուրքիայում», Վերապ
րածների վկայություններ, Փաստաթղթերի ժողովածու, Հ. 2, Բիթլիսի նահանգ, «Հայաս
տանի ազգային արխիւ», Երեւան, 1912, էջ 295):

ԱՆՑԱՆԿԱԼԻՆԵՐԸ
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— Մի երկու տան մեջ հաւաքել են եւ վառել են: Ո՞նց ասեմ ձեզի, ինը հո
գի կը փրկուին մեր ընտանիքից: Քառասունեօթը հոգիէն ինը հոգի կը փրկուի:
Հայրիկս այդ ժամանակ եօթը տարեկան էր, Հայկ էր անունը, իր մայրիկի հետ:
Փրկուել են ինքը՝ հայրիկս՝ Հայկ, հայրիկիս տատիկը՝ Էմօն, Էմոյին երեք երե
խան՝ Գէորգ, որ մեծ հայրիկս է, Խաչիկ եւ Ախուտ, Տանոյին հօրեղբօր տղա
ներն՝ Յովսէփ եւ Լեւոն, Էմոյին հարսը՝ Եւա, որ մեծ մայրիկս է, եւ Նուրէ՝ Նորա:
Սրանք են փրկուածները: Եօթ տարեկան էր իմ հայրիկս: Յետոյ Նորա կը փա
խի կ’երթայ Սուրիա, միւսերը կը մնան Թուրքիա:
Տանոյին սպանողը Սուլէյման աղան4 էր: Սուլէյման աղա կ’ըսէ «Տանօ,
քեզի պիտի փրկեմ, դու բեր քու բոլոր հարստութիւն»: Սուլէյման աղա Խիէր
աշիրէթի լիդերն է: Յետոյ կը սպանեն Տանոյին, բոլոր հարստութիւնները կ’առ
նէ եւ կը սպանէ զինքը: Էմօն կ’ըսէ լաօ, էրթանք, փախենք, ըստեղը մեր տեղը
չէ, արդէն Տանօն էլ սպանուած է, էրթանք, փախինք: Յովսէփ, Լեւոն եւ Խաչիկը
ոչխարները կը պահեն, ընտանիքի ոչխարները, կ’ըսէ որ ձգէ ոչխարներին, լաօ,
էլանք, փախինք: Առաջինը Յովսէփ, Լեւոն եւ Խաչիկը կը տանի Հայաստան,
ճամփորդութիւնը ինչպէ՞ս է՝ չեմ գիտեր: Կը հասցնի Հայաստան եւ կը վերա
դառնայ: Կը վերադառնայ Հայկը իմ մեծ մայրիկս առնելու: Հայկը եօթ տարե
կան է, մեծ մայրիկս ալ արդէն այդ ժամանակ մօտաւորապէս՝ 40, մեծ մայրիկս
68 թուին մահացաւ: Կը վերադառնայ՝ Ախուտը կը տանի, իր աղջիկը, իր աղջի
կին չեմ գիտեր ուր կը պահէ, կ’ըսէ որ ես եկայ Ախուտին կը տանիմ: Ախուտը կը
տանի: Հայրս կ’ըսէ որ կու գայ ետ՝ հայրիկս եւ մեծ մայրիկս կը փնտռէ: Ասոնք
ալ մի քրդի տունըն [են], լաւ մարդ էր, իրարու կը ծածկեն, քուրդը կը պահէ
Տրաշ5 գիւղը: Հայրիկս եւ իր մամին, իմ մեծ մայրիկս է, քրդին տունն են: Այդ օրը
քուրդերուն զիարէթ6 մը կայ, Շահմար անունով, բոլոր քուրդերը զիարէթ կ’եր
թան: Էմօն ալ նոյն գիւղը ուրիշ քուրդին տունը կու գայ: Կը ճանչընայ քուրդը,
այն լաւ քուրդ է: Քուրդը Էմոյին ու Ախուտին կ’ընդունէ, դուռը վրան կը փակէ
բանալիով եւ կ’երթայ զիարէթ: Էմօ եւ Ախուտ ներսն են: Մեծ մայրիկս եւ հայ
րիկն ալ կ’որոշեն, որ երթան զիարէթ, սոված են, քրդերը քիչ մը ուտելիք տան:
Կ’երթան նոյն քրդին տունը: Մեծ մայրիկիս անունը Եւա է, մենք Հեուէ կ’ըսենք:
4

Սուլէյման աղա – «Խիանքի տեր քուրդ իշխանն էր Սլեման աղան, որ միաչքանի էր և «Քոռ
Սլօ» էին ասում: Որպես պետական պաշտոնեա նստում էր Փասուրում: Խիանքի հայերի
1915ի կոտորածի կազմակերպողը եւ անձամբ ղեկավարողը Սհերի Ամարի հետ միասին»
(Պետոյան, Սասունի եւ Տարոնի, էջ 66): Պերմ/Բերմ գիւղի հայերից զատ «Սլէման աղան»
Բասուր գավառակենտրոն է տարել, միմյանց կապել և սպանել Ընկուզնակ գյուղի հայե
րին (ՀԱԱ, Ֆ. 227, Ց. 1, Գ. 439, Թ. 5 («Հայոց Ցեղասպանությունը Օսմանյան Թուրքիայում»,
Հ.2, էջ 296): Ականատես Յարութիւն Սարգսեանի 16.08.1916ի վկայութեամբ Արտկունք
գիւղի հայերի ջարդը քուրդ խուժանի կողմից նոյնպէս «Սիւլէյման աղան» է ղեկավարել
(ՀՀԱԱ, Ֆ. 227, Ց. 1, Գ. 439, Թ. 3 («Հայոց Ցեղասպանությունը Օսմանյան Թուրքիայում»,
Հ. 2, էջ 294):

5

Տրաշ – Հաւանաբար Սասունի Խիանք գաւառակի Դառաշ գիւղն է, որտեղ մինչեւ Ցեղաս
պանութիւնը 40 տուն հայ էր ապրում, (Պետոյան, Սասունի եւ Տարոնի, էջ 65):

6

Զիարէթ – Սրբավայր:
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Հայրիկս եւ Հեուէն կ’երթան ան տունը, դուռնին առջեւը բան կայ, ջեռ կ’ըսեն,
հողով սարքուած աման մըն է, Հեուէ ջուրը կը թափէ իր ափին եւ կու տայ Հայ
կին, Հայկի վրայ կը թափէ, Հայկը կու լայ: Ներսէն Էմօ կ’ըսէ, որ էս Հայկի
ձայնն է: Լուսամուտէն կը նայէ, Հեուէ եւ Հայկ դուռին առջեւն են, ձէն կու տայ:
Արդէն Հեուէն ալ կ’իմանայ, որ կեսուրն ներսն է: Կու լան, ինքը՝ ներս, միւսները՝
դուրս, դուռ փակ է: Կու լան, Էմօ կ’ըսէ, որ ես եկայ ձեզի տանելու: Իրկունը գիւ
ղացիներ կու գան, դուռը կը բանան, կու լան իրարու հետ: Էմօ ծրագիր կ’ընէ,
կ’ըսէ որ ես ձեզի պիտի տանիմ: Հեուէ կ’ըսէ որ ես չեմ կըրնայ գալ, ինքը [Հայ
կը] պստիկ է, ճանապարհների մէջ կը մեռնի, ես պիտի չիգամ, կեսուր, ձեզի
երթաք բարով: Անտեղէն իրարու կը զատուեն արդէն, աս 16 թիւն է, չեմ գիտեր
17 թիւն է, չեմ գիտեր, եւ կամ 15 թիւին վերջի ամիսներն է՝ չեմ գիտեր, կ’երթան:
Իմ մեծ մայրիկս արխընդցի է, Հայկը կ’առնի կ’երթայ Արխընդ:

— Արխունդում մինչ այդ հայե՞ր էին ապրում:
— Արխընդի մէջը լրիւ հայեր էին, բայց երբ որ կը քանդուի, ջարդեր
կ’եղնին, արդէն Պերիմի մէջն ալ հայ չմնայ, Արխընդի մէջ ալ հայ չմնայ: Ար
խընդի մէջ մի հայի մը ընտանիք կը մնայ, չեն սպաներ, երկաթի գործը կ’ընէր,
դեմիրչի, պէտք էր: Քրդերու համար բան պէտք է արուի՝ սարքելու, աշխատելու,
փորելու, ամէն ինչի, բալթար կ’ըսուի: Ամէն ինչու պէտք է մարդը, չեն սպաներ
զինք: Միայն ադ ընտանիքն է Արխունդում, հոն կը մնայ: Յետոյ այլեր եկան
Արխընդ, ուրիշ հայեր ալ, ուրիշ քրդեր ալ: Իմ մեծ մայրիկս ալ հայրիկիս հետ
կ’երթան հոն: Հոն արդէն ադ ընտանիքը կը պահեն զինքը: Աղջիկներ ունին,
մի հայ աղջիկ իր ընտանիքով, Հայկի հետ կ’ամուսնանան արդէն, քեռի կ’ըլլան
արդէն դեմիրճիներուն: Հայրս հոն կ’ամուսնանայ մայրիկիս հետ, մեծ մայրիկս
ալ հոն կը մնայ: Մենք տասը եղբայր ենք, վեց տղայ, չորս աղջիկ, մէկը պստիկ
է արդէն կը մարուի, կը մնան ինը հոգի: Ինձմէ մեծ եղբայրս ալ 28 տարեկան
էր՝ մահացաւ, հիմա՝ չորս աղջիկ, չորս տղայ: Քոյրս Դիարբեքիրն է, ուրիշները
հոս են, բոլորը Ստամբուլ են:

— Հայերէնը Արխունդո՞ւմ սովորեցիք, գիւղում հայերէ՞ն էիք խօսում:
— Չէ, գիւղում ոչ մէկն ալ չի գիտեր, քուրդերէն գիտէինք մինչեւ եօթը
տարեկան, յետոյ գացինք դպրոց, թուրքերէն սովրեցանք:

— Արխունդում միայն ձեր ընտանիքն ու այդ դարբնի ընտանի՞քն էին
հայ:
— Ոչ, շատ կայինք: Ան դեմիրճի ընտանիքը 15 թիւից յետոյ ադ շրջանը
մէկ-մէկ մնացած հայերը հաւաքեց Արխընդ:

— Տարբե՞ր գիւղերից բերեց Արխունդ:
— Այո: Մարդը շատ լաւ մարդ է, անունը Գեւօ է՝ Գէորգ, եւ մինչեւ 48 թիւը
ուր մէ ադ շրջանին հայ կը մնայ, կը հաւաքուին Արխընդ, եւ հայկական գիւղ մը
մէջտեղ հանեց:

ԱՆՑԱՆԿԱԼԻՆԵՐԸ
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— Քանի՞ մարդ կը լինէր. քանի՞ ընտանիք կը լինէր արդիւնքում:
— Երեսունհինգ:
— Քսան տարիներին՝ երեսունհինգ ընտանիք: Բոլորը Սասունի՞ց էին:
— Այո, երեսունհինգ ընտանիք, բոլորը Սասունից էին, ան շրջանի Մուշ,
Սասուն մնացած հայերը եւ կրօն փոխած հայերը, մուսուլման դարձած հայերը՝
իսլամ հայերը: Քրիստոնեայ հայերը եւ մուսուլման հայերը հաւաքեց այդ գիւղը:
— Արխունդում կային ե՛ւ քրիստոնեայ հայեր, ե՛ւ մուսուլմա՞ն հայեր:
— Կար: Կը հաւաքէ Արխընդ մինչեւ 45 թիւին, արդէն 45 թիւին մարդը
կը մեռնի:
— Իսկ ինչքա՞ն քուրդ կար Արխունդում:
— Քուրդերը աւելի քիչ էին: Յետոյ ադ մարդին երեխան եղաւ Արխըն
դին ռէյսը: Ինք մահացաւ, իր տղան եղաւ ռէյս: Իր տղան ալ մի քանի քուրդ
ընտանիք բերեց Արխընդ, այդ քրդերը տասնհինգ թուից հայերը օգնած քրդեր
էին, բերեց Արխընդ: Բայց 15 թիւը տարբեր է, 55 թիւը տարբեր է: 53 թուից բե
րեց գիւղ, այդ քրդերուն երեխաները սկսան նեղութիւն տալ հայերուն: Թշնա
մութիւն, նեղութիւն, եւ ընդեղի հայերը եւ քրդերը 59 թուին սկսեցին կռուել:
59 թուից սկսին կռուելու Արխընդի քրդերը եւ հայերը: Բայց մինչեւ այդ պատ
մութիւն կայ: Նոյն ժամանակ, քանի Գեւօ կենդանի մնացած, ցրուած հայերը
կը հաւաքէր Արխընդ, Պերմում ուրիշ բան մը եղաւ: Պերմը շատ մեծ գիւղ էր,
եւ մինչեւ ջարդերը բոլորը հայ էին: 15 թուից մի հատ ընտանիք չիկայ եւ կամ
թուրք չիկայ, շատ քուրդեր եկան Պերմում ապրելու: Շատ քաջ էին, որ ով բան
մը կ’ըսէրկոր, կ’երթան, կը խփեն, բաներ կ’ընեն, չի գիտեմ: Պերմից մի քանի
մարդ հայ կը մնայ, փախել են, աստեղ-անտեղ կ’ապրին, քուրդերուն մօտ մնա
ցել են, մուսուլման եղել են: Մկրտիչ անունով մարդ մը մուսուլման կը դառնայ,
իր անունը կը դնէ Խալըթ: Խալըթը աս օսման եղած, մուսուլման եղած պերմին
ցիներուն կը հաւաքէ Պերմ: Ուրեմն Գեւօ հայերըն կը հաւաքէ Ախընդ, Խալըթը
մուսուլման եղած հայերը կը հաւաքէ Պերմ: Օրինակ Գէորին Ախընդում հաւա
քած մուսուլման հայերին կու գան կը տանին Պերմ: Գէորի ազգականներից
մէկ, որ Գէորի հօրեղբօրի աղջկան հետ ամուսնացած է, ինք մուսուլման եղած
է եւ Արխընդ եղած մուսուլման հայերը կը տանի Պերմ: Ան ալ շատ ճարպիկ էր:
Խալըթ, ուրեմն, մուսուլման հայերը կը հաւաքէ Պերմ, քրիստոնեայ հայերըն կը
մնան Ախընդ:
...
— Ֆըլէ7 կ’ըսէին, ֆըլէ, քրդերը հայերի համար ֆըլէ կ’ըսեն: Բոլոր աշ
խարհը էրմենի կ’ըսեն, մէնակ քրդեր ֆըլէ կ’ըսեն:
— Ֆըլէ բառի մէջ վիրաւորական բան կա՞յ:

7

Արաբերէն, կը նշանակէ դաշտը, տարածութեան մէջ արձակուած մարդ:
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— Ֆըլէն քրդերէն անտէր մարդիկներն են: Անտէր, խեղճ մարդիկներն են:
— Պերմի մահմեդականացած հայերին է՞լ էին ֆըլէ ասում քրդերը:
— Այո, հիմա ալ ֆըլէ կ’ըսեն: Կապ չունի, որ իսլամ էին դարձել: Չէ՞ որ
հայ էին:

— Հեռաւորութիւնը իրարից ինչքա՞ն է գիւղերի: Քանի՞ կիլոմետր:
— Հեռաւորութիւնը տաս կիլոմետր կայ: Ոտքով կրնան երթան:
— Միմեանց հետ յարաբերութիւններ պահո՞ւմ էին:
— Այո, այո: Կը մնան քրիստոնեայ հայերը Արխընդ, մուսուլման հայե
րը կը մնան Պերմ: Կու գային կ’երթային: Ազգականներ ալ կար: Խալըթ բայց
շատ ազդեցիկ էր, ուժով էր, Պերմում ապրողներէն կը վախնային: Քուրդերն
ալ զգուշ էին: Մի անգամ քրդերը Խալըթին՝ եանի Մկրտիչին, Խալըթին աղջի
կը կը փախցնեն, ամուսնանալու համար: Եահիա անումով քուրդ մը Խալըթին
աղջիկը կը փախցնէ, Խալըթն ալ չի ուզէ, որ իրա աղջիկը տայ ան քուրդը: Ասի
կա 30-ական թուերն եղաւ, ճիշտը՝ 38 թուին եղաւ8: Քուրդը աղջիկըն կը տանի
շէյխին տուն, մուսուլման շէյխին, Պերմից կը տանի Բաթմանի9 կողքի մի գիւղ,
8

1938ի Դերսիմի բնակչութեան ըմբոստութիւնը ճնշելու ընթացքում թուրքական իշխա
նութիւնները յատկապէս արեւելեան նահանգներում նոր հետապնդումներ էին իրակա
նացնում ինչպէս քրդերի, այնպէս էլ հայերի նկատմամբ, այդ թւում՝ նպաստելով նրանց
փոխադարձ դժգոհութիւնների պոռթկումներին: Իշխանութեան ներկայացուցիչները չէին
միջամտում նաեւ հայերի եւ քրդերի միջեւ առաջացող վէճերի լուծումներին՝ թողնելով,
որ դրանք վերաճեն զինուած ընդհարումների: Այդ տարիների ընթացքում իշխանութեան
կողմից բազմաթիւ քրդեր եւ հայեր տեղահանուեցին իրենց բնակութեան վայրերից եւ վե
րաբնակեցուեցին Թուրքիայի առաւելապէս թուրքերով բնակեցուած հատուածներ: Միայն
տաս տարի յետոյ նրանք իրաւունք ստացան տեղափոխուելու այն բնակավայրերից, ուր
աքսորուած էին, պայմանով, որ իրենց նախկին բնակավայրերը չվերադառնան (տես «Գե
տինը ականջ ունի, ըսես նէ՝ կ’երթայ ձայնը», «Սասունցիները», «Թունջելիի հայը» պատ
մութիւնները):

9

Բաթման – Նահանգ Թուրքիայում, կենտրոնը՝ Բաթման քաղաք: Սասոնը ներկայիս Բաթ
մանի նահանգի մաս է: Միաժամանակ Բաթմանը դաշտավայր է Սասունի հարաւում,
Սասունից հարաւ հոսող Բաթման գետի շուրջ: Բաթմանի դաշտավայրը մինչեւ Ցեղաս
պանութիւնը խիտ բնակեցուած էր հայկական եւ քրդական գիւղերով: Բաթմանի հայերը
մասամբ կտրուած էին Սասունի թէ՛ ազգային-ազատագրական, թէ՛ ինքնապաշտպանա
կան շարժումներից, հայերը մեծ մասամբ քրդախօս էին: Ցեղասպանութեան շրջանում
Բաթմանի հայկական գիւղերի կոտորածները եղել են սոսկալի, քչերն են փրկուել եւ անցել
Սիրիա, մի մասն էլ տեւական ժամանակ թաքնուել է քարանձաւներում եւ առանձին մար
դիկ՝ քրդական բնակավայրերում: Առանձին յուշագրութիւններ վկայում են, որ Սասունի
հարաւում գտնուող եւ Միջագետքին սահմանակից այս տարածքի, ինչպէս նաեւ դրան յա
րող Բշերիկի գիւղախմբի հայերից այնքան քիչ մարդ է փրկուել, որ նոյնիսկ յուշագրու
թիւններն են սակաւ («Բշերիկցի Քրդախօս Հայերը Եւ Անոնց Գաղթը Դէպի Սուրիա»,
Գանձասար Շաբաթաթերթ, 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;
«Ալմաստ Ջան, Գրի՜, Գրի՜»՝ Խօսելով Միմեանց Հետ. Անձնական Յիշողութիւններ Անցե
ալի Մասին Հայաստանում Եւ Թուրքիայում գրքում, Բոնն, Գերմանիա, 2010, էջ 69 – 76):
Որոշ տեղեկութիւններ վկայում են, որ այս տարածքում ջարդերից յետոյ մնացել են մահ
մեդականացած-քրդացած հայեր, ովքեր մինչեւ այսօր ծածուկ կամ յայտնի շարունակում
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Աքտան: Խալըթը նամակ մը կը գրէ, անոր անունը շէյխ Խալըդ է, կ’ըսէ Շէյխ
Խալըդ, իմ աղջիկը փախ[ցր]ել են, դրել են քու տունը, իմ աղջիկս մի շաբաթին
մէջ եթէ ետ կը բերես՝ բեր, եթէ չբերես, ես կու գամ բոլոր զօրքով, զինուորնե
րով քու տունը կ’աւիրեմ: Անչափ քաջ է, չի վախենում: Սասունցիներ են էլի, չոր
գլուխ, ծուռ: Աս շէյխն ալ շատ կը զարմանայ [Խալիթի համարձակութիւնից], եւ
լուր կը ղրկէ ընդեղի շրջանի քուրդերուն, կ’ըսէ որ Պերմի մէջ ծառ մը շատ եր
կարացած է, ան ծառը կտրեցէք: Օր մը Խալըթ կ’երթայ Սասուն, Մկրտիչն, ան
պաշտօնեաներուն թրքերէն կը սովրեցնէ, լատիներէն10 կը սովրեցնէ…
— Լատիներէն ինքը որտեղի՞ց գիտէր:
— Գիտէր, ինքը սովրեր է 15 թուէն առաջ: Ան ժամանակ, որ թուրքե
րը արաբերէն կը կարդան, 30 թուերից կը փոխեն, պաշտօնեաները թրքերէն,
լատիներէն չեն գիտեր, Խալըթը կ’երթայ դաս կու տայ, դասատու է, ուսուցիչ
է: Լատիներէն կը սովրեցնէր պաշտօնեաներուն: Երբ որ Սասունից կը վերա
դառնայ, կու գայ Յակոբին տուն կայ, Պաց11 քէօյը [գիւղ] Յակոբ կայ, Պաց քէօյը
Պերմին շատ մօտիկ է, կու գայ Յակոբին տունը: Ան ալ հայ է, Յակոբ, շատ լաւ
մարդ է: Յակոբ կ’ըսէ որ, Խալըթ, աս գիշեր իմ քովը մնայ, քրդերը քեզի պիտի
սպանեն: Չէ կ’ըսէ, ի՞նչ քուրդ ինձի պիտի սպանայ, քուրդը ով ա՝ ինձի պիտի
սպանայ կ’ըսէ: Մօտիկ է բայց Պերմ, երեք – չորս կիլոմետր: Ճաշ կ’ուտէ հոն,
գիշերը կ’ելլայ կ’երթայ, քրդերը կը խփեն զինքը: Ձիով մինչեւ տուն կու գայ,
Խալըթին երկու կին կար, մէկը հայ է, մէկը քուրդ է, երկու հոգու հետ ամուսնա
ցած է. մէկին անունը Նուրէ է՝ Նորա, հայ է, քուրդն ալ Խաջըխան է, կը նայեն,
որ վիրաւորուած է արդէն… անդէ քուրդ մըն ալ կ’ըսէ որ, եթէ Խալըթը բուժուի,
արդէն մեզի կեանք չի կայ ըստեղ: Այսինքն կը մտածէ, որ Խալըթը մեռնի լաւ է:
Քուրդ մը կ’ըսէ որ, մի անասուն կտրեցէք, իր կաշին վրան անցրէք: Արդէն քուր
դը գիտի, որ եթէ կաշին վրան է, Խալըթըն մինչեւ առաւօտ պիտի մեռնի: Լուր
են ապրել Բաթմանում («Թուրքիոյ Թաքուն Հայերը, http://www.noravank.am/arm/articles/
detail.php?ELEMENT_ID=6945), ինչպէս նաեւ քրիստոնեայ մնացածներ, ինչի վկայութիւնն
է նաեւ սոյն պատմութիւնը: Ջարդերից յետոյ ցրուած եւ քրիստոնեայ մնացած հայերից
որոշ ընտանիքներ 40ականներին Թուրքիայի զանազան տարածքներից աստիճանաբար
հաւաքուել են Բաթմանում եւ այնտեղ ապրել ընդհուպ մինչեւ 70 – 80ականները (տե՛ս, օրի
նակ՝ այստեղ հրատարակուող «Սասունցիները» պատմութիւնը: Բաթմանի քրիստոնեայ
հայերի մասին տե՛ս նաեւ՝ 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/koseyazisi-44-Son-Ermeni-Aile.html:
10

Այստեղ «լատիներէն» ասելով պէտք է հասկանալ ոչ թէ լեզուն, այլ՝ տառերը, թուրքերենին
յարմարեցուած այբուբենը:

11

Պաց (նաեւ՝ Բաց, Բացի, Բաքըս) – Սասունի Խիանք գաւառակի գիւղերից: Մինչեւ Ցե
ղասպանութիւնը ունեցել է 30 տուն հայ, կամարակապ եկեղեցի: (Պետոյեան, Սասունի Եւ
Տարօնի, էջ 64): Ականատես-փրկուածի 1917ի վկայութեամբ Բացի գիւղն ունեցել է 50 տուն
(ՀԱԱ, Ֆ. 227, Ց. 1, Գ. 480, Թ. 1 – 10 եւ շրջ. («Հայոց Ցեղասպանութիւնը Օսմանեան Թուրքի
այում», Հ. 2, էջ 25), մեկ այլ ականատես-փրկուածի 1916ի վկայութեամբ գիւղից փրկուել է
միայն տաս մարդ (ՀԱԱ, Ֆ. 227, Ց. 1, Գ. 439, Թ. 4 եւ շրջ., 2 շրջ. («Հայոց Ցեղասպանութիւնը
Օսմանեան Թուրքիայում», Հ.2, էջ 288):
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կու գայ Արխընդ, որ Խալըթը վիրաւորուած է: Բոլոր արխընդցի հայերը կ’ելնեն
կ’երթան Պերմ, մինչեւ կը հասնին՝ արդէն Խալըթը մահուան եզրին եւ շուտով
էլ կը մեռնի: Բոլոր անտեղի հայ մնացածները, մուսուլման հայերը դարձեալ կը
վերադառնան Արխընդ: Վախեցան արդէն: Խալըթը շատ զօրաւոր մարդ էր,
իրենց կը պաշտպանէր, հիմա ան այլեւս չիկայ: Խալըթը անտեղ կը թաղեն, մէկ
ամիսի մէջ բոլորը կը վերադառնան Արխընդ, հոն կ’ապրին: Ուրեմն Արխընդը
դարձաւ իսլամացած հայերու, քրիստոնեայ հայերու եւ որոշ քրդերու գիւղ: Երբ
որ Խալըթին սպանեցին, մի քուրդի ալ հայեր սպանեցին: Խեղճ քուրդ մը եկաւ,
հային տունը կ’աշխատէր, ամսականով կ’աշխատէր, անոնք ալ սպանեցին:
Հայերի կողմից մի քուրդ մը սպանուեցաւ, իսկական քուրդ էր, բայց աշխատող
մարդ էր:
— Երբ որ դուք ծնուեցիք, վիճակն այդպիսի՞ն էր՝ կային իսլամ հայեր,
կային քրիստոնեայ հայեր, կային քրդեր:
— Ես ծնած ատենին Արխընդի մէջ երեսունհինգ ընտանիք կար էդ ժա
մանակ, 25 ընտանիք քրիստոնեայ հայեր էին, մօտաւորապէս 7 – 8 ընտանիք
մուսուլման հայեր էին, երեք – չորս ընտանիք ալ իսկական քրդեր էին: Քրմանջի
սուննի քրդեր: 15 թիւի հայերի համար լաւ յարաբերութիւն եղած քրդերն էլ ար
դէն եկած էին Արխընդ, ռէյս Գեւոյի տղան բերեց անոնց, եւ ան քրդերուն թոռե
րը եւ երեխաները սկսեցին հայերի հետ թշնամութիւն, նեղել, ե՛ւ իսլամ, ե՛ւ քրիս
տոնեայ հայերուն հետ: Երբ ես ծնուեցայ, արդէն աս վիճակն էր: Ես վեց – եօթ
տարեկան էի՝ ամէն ինչ կը յիշեմ:
— Ախընդի հայերը հայերէ՞ն էին խօսում:
— Չէ, քրդերէն կը խօսէին: Մեծերը գիտէին՝ իմ հայրիկս, մեծերը: Ան
ժամանակ, որ ես ծնած էի, 50 տարեկան եղողները գիտէին: Պստիկները չգի
տէին բայց, միայն քրդերէն, ետքը դպրոց գնացողներ թուրքերէն սովրան: Յե
տոյ կռուեցին քրդերն ու հայերը:

— Երեխանե՞րը, թէ՞ մեծերը կռուեցին:
— Երկու կողմը: Պատերազմ եղաւ: Ձեռքերով, դանակներով, զէնքերով,
ամէն ինչով: Վեց տարի տեւեց, մինչեւ 66 թիւ:

— Իշխանութիւնը չէ՞ր միջամտում:
— Իշխանութիւնը երբեմն մեզի կը պահէր, երբեմն միւսերուն կը պահէր:
Մի քանի հոգի սպանեցին մեզմէ:
— Ռէյսը գիւղի ո՞վ էր այդ ժամանակ:
— Ռէյսը դեռ Գէորին տղան էր: Հայ ընտանիք մը, մուսուլման հայ ըն
տանիք մը, անոնք ալ անցան միւսների կողմը: Քուրդերի կողմից եղան: Վեց
տարի կռուեցինք, վեց տարի իրարու հետ կռուեցինք: Խալըթին տղան սպա
նեցին՝ պերմըցի Խալըթին տղան սպանեցին, ան Գէորի աղբօր տղան սպա
նեցին, եւ սրվանցի՝ Սրվանէն եկած Մանուկի տղան՝ Հուսէյին, աս երեք հոգին
սպանեցին: Երկուսը մուսուլման հայ էին, մէկը քրիստոնեայ հայ էր: Գէորի եղ
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բօր տղան քրիստոնեայ էր, Խալըթի տղան մուսուլման հայ էր, սրվանցի Մա
նուկի տղան՝ Հուսէյին ալ մուսուլման հայ էր:
— Ո՞վ սպանեց նրանց:
— Մենք չսպանեցինք, մի քուրդ ընտանիք մեր կողմից են, ինքը սպա
նեց մի ուրիշ քուրդ: Մի քուրդն սպանեց անոնցմէ մէկի, յետոյ վեց տարի մենք
ալ զէնքով, անոնք ալ զէնքով իրարու հետապնդեցանք: Բայց անոնք, որ մե
զի սպանեցին, գիւղը ձգեցին: Երբեմն կու գային կը կրակէին, սարերուն վրայ
կը կրակէին մերոնց, մենք ալ սարերու վրայ կը հետապնդէինք, իրարու կը հե
տապնդէինք մինչեւ 64 թիւը: Այնչափ զօրաւոր էին, մարդիկները՝ քրդերը, չէին
վախնար պետութիւնից: Կ’երթար զինուորներու հետ մարդը կը խօսէր ամէն
ինչով, եւ զէնքով կը պտտէր սարերու վրայ: Յետոյ ուրիշ օր մը զինուոր մը եկաւ,
ան զինուորը սպանեց ան մարդը եւ մենք ալ արդէն հանգստացանք:
— Զինուորը թո՞ւրք էր:
— Զինուորը թուրք էր, այո:
— Յատուկ իշխանութեան կողմից եկաւ, խռովութիւն գցողին սպանե՞ց:
— Այո: 64ին խաղաղուեցան, յետոյ այդ ժամանակն էր, չէ, 63ին, 64ին,
չէ: Արամը զինուոր բանակն էր, բանակէն եկած ատեն արդէն մենք հաշտու
թիւն եղած ենք: Արամը Գէորին աղբօրը տղան էր: Քրդերը գացին ճանապար
հի վրայ եւ սպանեցին Արամը, նորէն դարձեալ իրարու հետ կռուեցանք, անանկ
եղաւ: Հիմա Հայաստան Դաւթաշէն գիւղից Խանոյեան ընտանիք կայ, Մկրտիչ
Խանոյեան, աս Խալըթին հօրեղբօր տղան է:
— Ձեր գիւղի քրդերը քանի որ տարբեր տեղերից էին, տարբե՞ր աշիրէթ
ներից էին, թէ՞ աշիրէթը արդէն դեր չխաղաց էստեղ:
— Աշիրէթներ կան, օրինակ՝ Խիյամ աշիրէթի եւ Բեքրան աշիրէթի, Ման
ղութկան աշիրէթի, ըտոնց մէջ անոնց մարդիկները կային:
— Մանղութկան աշիրէթի մասին ասում են, որ սրանք հայից քրդացած
ներն են, լսել է՞ք այդ մասին:
— Ըշտէ Մանղութկան աշիրէթինը անոնք են, անոնք էին, որ մեզի պաշտ
պանեցին 15 թուից, բայց իր երեխաները, թոռերը եկան Արխունդ, յետոյ իրար
հետ կռուեցին:
— Իրենք երբեք չե՞ն խօսել, կամ չէ՞ք լսել, որ իրենք հայից քրդացածներ են:
— Օրի
նակ կու տամ ձե
զի, Ման
ղութ
կա աշի
րէ
թին, իմ մեծ մայ
րիկս՝
Էմօն, որ կու գայ Հայկին ու Հաուէին տանելու, Մանղութկա ռէյսին համար Հա
յաստանից ռուսական զինուորական զգեստ կը բերէ, ետեւ կու գայ: Իմ մեծ մայ
րիկս եւ հայրիկս կ’երթան այն Մանղութկային մարդին տունը, կ’ըսէ որ, Հեուէ,
ես երազումը տեսայ, Էմօ եկած է եւ ինձի բան մը բերեր է: Հեուէ չի գիտեր, բայց
մարդը գիտէր, որ Էմօ եկեր է, վերադարձել է: Բայց կ’ըսէ ես երազումը տեսայ,
որ Հեուէ չյուզուի:
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— Ուրեմն ձեր գիւղից դուք այստեղ՝ Ստամբուլ ո՞ր թուին եկաք:
— 68 թուին ես եկայ: Հիմա ինչո՞ւ եկայ: Ես 67 թիւին գացի Դիարբեքըր
կարդալու, սովորելու: Գիւղը հինգ տարի կարդացի, գացի դպրոց, վեցերորդ
դասարանը Դիարբեքըր գացի: Գիւղում արդէն չիկար բարձր դասարան: Պեր
մի մէջ 15 թիւին մինչեւ ութերորդ դասարան դպրոց կար, բայց հայերից յետոյ
անտեղի դպրոցը ծածկեցին [փակեցին]: Մինչեւ հիմա այլեւս դպրոց չի կայ: Չի
կայ:
— Իսկ Պերմի էրեխաները որտե՞ղ էին սովորում:
— Ընդհանրապէս չեն սովորում: Պերմ դպրոց չի կար:
— Արխունդ կար, Պերմ մեծ գիւղում չկա՞ր:
— Արխունդ կար, Արխունդ հայեր կ’ապրէին, բայց Պերմ քրդերը եկան:
Եկան, տեղաւորուեցին, քանի՞ տարի անցաւ, իննսուն տարի անցաւ առանց
դպրոց: Եւ 15 թիւին անտեղը մինչեւ ութերորդ դասարան դպրոց կար: Սասու
նի Պաց գիւղից մարդ մը կար, մեզի քեռի կ’ըսէ, մեր ընտանիքը անոր քեռին
է, քեռի կ’ըսէ: Կը պատմէր կ’ըսէր ես մինչեւ հինգերորդ դասարան Պաց գիւղի
դպրոց գացի, բայց միջնակարգը՝ մինչեւ ութերորդ դասարան ես Պերմ գացի,
ձեր տունը կը մնայի, այսինքն իմ պապերիս տունը: Կ’ըսէ այդ ժամանակ մեզի
կ’ըսէին, որ աշխարհը կլոր է, աշխարհագրութեան դաս կար: Եւ ատ օրէն 90
տարի յետոյ Պերմում ոչինի չի կայ: Երեք տարի առաջ գացի Պերմ, դեռ նոր-նոր
բաներ կը բերէին, որ դպրոցը պիտի սարքեն, 90 տարի է՝ էդ դպրոցը չի կայ:

— Լաւ, դուք գնացիք Դիարբեքիր, ո՞ւմ յոյսով գնացիք, ո՞վ ունէիք Դիար
բեքիրում:
— 65 թուից որ քրդերը մեզի նեղեցին, գիւղէն հանեցին, միջոց մը հանե
ցին մեզի…
— Գիւղից ձեզ հանեցի՞ն այնուամենայնիւ:
— Այո, հանեցին, մի քանի ընտանիք Դիարբեքըր գնաց, մի քանի ընտա
նիք Խուրփ գնաց, Բասուր12, մի քանի ընտանիք ալ Սըվազին ուրիշ գիւղերուն…
քոյրիկս Դիարբեքըր մնաց, 65 թիւէն ի վեր հոն է: Ամուսնացած էր արդէն Ար
խունդ, մեր փեսան ալ վիրաւորուած էր, որ քրդերը բան ըրին, օրինակ՝ ճանա
պարհ կտրեցին քրդերը, սրվանձեցի Մանուկի տղան՝ Հուսէյինը սպանեցին,
իրան վիրաւորեցին, յետոյ արդէն գնացին Դիարբեքըր: Սոված էին արդէն, ճաշ
12

Բասուր (նաեւ՝ Փասուր, Պասուր) – Բնակավայր Բշերիկի դաշտում, Խուլփի գաւառակում:
Հարեւան հայկական գիւղերից Ընկուզնակի բնակչութեանը Օգոստոսի 15 – 20ին Բասուր
են տարել, միմեանց կապել եւ սպանել հրացաններով եւ դաշոյններով (ՀԱԱ, Ֆ. 227, Ց. 1,
Գ. 439, Թ. 5 («Հայոց Ցեղասպանութիւնը Օսմանեան Թուրքիայում», Հ. 2, էջ 295): Բասուրի
ներկայիս անունը Ղուլբ է: «Կը տեսնի՞ս, սա է Բասուրը, հիմա Ղուլբ կը կոչուի, թրքական
անունն է: Մինչեւ 1915 թուականը իսպառ հայկական գիւղ էր, հիմա քրդաբնակ է: Քիչ
վար Կարօ Սասունիի գիւղն է, այնքան մօտ, որ բոռայիր՝ կը լսէին» (http://www.hraparak.
am/4616):

ԱՆՑԱՆԿԱԼԻՆԵՐԸ
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չի կայ, բան չի կայ, ամէնը ծածկուած էին մեր առաջ, ապրելու դժուարութիւն
կար: Քոյրս եւ երեք ընտանիք՝ հայ քրիստոնեայ ալ անոնք, ադ Գէորի ազգա
կանները, ախպէրների տղաները մնացին Դիարբեքըր: Ետքը անոնք գնացին
Բելգիա արդէն, Բրիւսէլն են: 67 թուին: Քոյրս դեռ հոն է, Դիարբեքըր: Այո: Ան
ինձմէ մօտաւորապէս վեց տարի մեծն է: Ես վեցերորդ դասարանը իրեն տա
նը նստայ, Դիարբեքըր կը սովորէի, յետոյ վերադարձայ գիւղ ամառը: Չէի գի
տեր, որ Ստամբուլին մեջ հայկական դպրոց կայ: Չէինք գիտեր: Ինձմէ չորս
տարի մեծ ախպերս, ան ալ կը կարդար արդէն, տասնմէկերորդ դասարանն
էր, եկաւ ըսաւ, որ Ստամբուլին մէջ հայկական դպրոց կայ, աշակերտներ կ’ու
զեն, կ’ուզե՞մ ես էրթալ: Ո՞նց չեմ ուզեր ըսի, եկայ հայկական դպրոց, բայց հայե
րէն չսովրեցրին մեզի: Դպրեվանք եկայ: Անատոլիից եկած հայերն էին բոլորը,
բայց մեր ուսուցիչը մեզի լաւ չսովրեցրեց հայերէն, ասչափ գիտեմ արդէն: Հինգ
տարի սովրեցայ: Ես եղած եմ 15 տարեկան, բայց բնաւ հայերէն չէի գիտեր եւ
դպրոցում թուրքերէն կը խօսիմ, մէնակ հայերէն դասին մէջ՝ հայերէն: Արդէն
դպրոցում բոլոր դասերը թուրքերէնով էր, միայն հայերէնի դասն էր հայերէն:
Աշակերտները մէնակ հայերէն դասին մէջ հայերէն կը խօսին: Դասամիջոցին՝
դարձեալ թուրքերէն: Գաւառից էին աշակերտները, բոլորը՝ քրդախօս, թրքա
խօս: Դպրոցէն յետոյ այլեւս չվերադարձայ արդէն, մնացի Ստամբուլում:
— Արխունդը այդպէս դատարկուե՞ց, թէ՞ էլի ետ վերադարձան:
— Յետոյ վերադարձան: Պետութիւնը յետոյ եկաւ, բանակը յետոյ եկաւ,
ան քրդերը հանեց, մեզի բերեց Արխընդ: Իսլամ հայեր ալ, քրիստոնեայ հայեր
ալ, բոլորը յետ եկան: Յետոյ ադ Գէորին տղան, որ գիւղին ռէյսն էր, երկրորդ
անգամ ուրիշ քրդերի բերեց, Ադըղը, Սադըղը, խեղճ քրդերին բերեց գիւղ դրեց:
Մինչեւ 80 թիւերը արդէն շատցան քուրդերը եւ դարձեալ սկսան հայերու դէմ
կռուելու: Մինչեւ 86 թիւ ամէն գիշեր, ամառ, ձմեռ, գարուն, աշուն չորս մարդ
գիւղի շրջանը զէնքով սպասեր են, հսկեր են, մինչեւ 86 թիւը: Յետոյ քուրդերը
եւ թուրքերը կռուեցին իրար հետ, նայեցանք, որ մեզի արդէն բան չի մնացել
ըստեղը, ընդէ մնացածները նստեցան, ըսին, որ մենք պիտի ծախենք մեր հո
ղերը, մենք պիտի էրթանք: Կանչեցին մի քանի ընտանիքը, խօսեցան անոնց
հետ, ծախեցին եւ եկան: Բոլորը Ստամբուլ եկան: Ծախեցին, բայց բոլոր փողը
չառին, չի տուին: Վերջի մասը մնաց:
— Եկան այստեղ ի՞նչ արեցին, ո՞նց տեղաւորուեցին:
— Եկան մարդիկներ, գացին եկեղեցի, մնացին մէկ – երկու տարի: Մեր
եկեղեցին՝ Կում Կափը, յետոյ անտեղէն ուրիշ տեղեր գացին, ուրիշները՝ վիճա
կի չեղողներ էլան, վարձով տուն նստեցին, կարգն [ոմանք] ալ տուն գնեցին:
Յետոյ նրանց էրեխեքն էլ գնացին Դպրեվանքում սովորելու: Շատ լաւ հայերէն
գիտեն: Հիմա իրենք հայերէն գիտեն, ծնողները չիգիտեն: Արխունդում հիմա
քրդեր կ’ապրին:
— Երբ դուք Արխունդում էիք ապրում, հայերի մեջ հարուստ, աղքատ
կա՞ր, թէ բոլորդ նոյնպէս էիք ապրում:

24

Ա. ԳԱՎԱՌԱՀԱՅԵՐԻ ԸՆՏԱՆԵԿԱՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

— Մօտաւորապէս մօտիկ էին իրարու: Տարբերութիւն չիկար: Հոստեղ՝
Ստամբուլ գալէն ետքը տարբերութիւնը արդէն աւելցաւ աւելի, աղքատներ կան,
լաւեր կան, միջիններ կան: Հիմա մենք հիմնարկ մը սարքեցինք, վեց տարի է,
հիմնարկին պետը ես եմ, ամէն ինչով՝ եթէ թաղում մը ըլլայ նէ, եթէ հարսանիք
մը ըլլայ նէ, պտոյտներու էրթալու ըլլայ նէ, բոլորնիս միասին կ’երթանք: Բոլոր
արխընդցիները: Աս առաջին հիմնարկը արխընդցիներին հիմնարկն է, հիմա
երկրորդ հիմնարկ մը սարքեցի, մէկ ամիսն է, արդէն բոլոր բաները պրծանք,
Սասուն եւ Մուտքի [Մօտկան] հայերի միութիւն: Բիթլիսի Մուտքը: Արդէն նոյն
կենցաղով կ’ապրէինք հոն, մեր գիւղերը:

— Երբ որ Արխունդից եկաք, ե՛ւ իսլամ հայերը եկան, ե՛ւ քրիստոնեայ
հայերը եկա՞ն, 86ին:
— Բոլորը մեզ հետ եկան:
— Իսլամ հայերի երեխաներն է՞լ գնացին հայկական մանկապարտէզ,
դպրոց:
— Չէ, չգացին: Գիւղին մէջ աւելի լաւ էին, հիմա եկան Իստամբուլ: Իս
տամբուլ շատ մեծ քաղաք մըն է, պետութիւնին նման է, եւ իրարու կ’որսան
[կորցրին], աւելի կրօնամոլ եղան:

— Իսլամականնե՞րը, թէ՞ քրիստոնեաները:
— Աւելի իսլամականները:
— Եկէք քննարկենք: Արխունդում եկեղեցի չկար, քահանայ չկար, ուղ
ղակի գիտէիք քրիստոնեայ էք: Այստեղ եկաք՝ քահանայ կայ, եկեղեցի
կայ, քրիստոնեաներ կան, սկսեցիք գնալ եկեղեցի, ծէսերը սովորեցիք,
այսինքն կարելի է ասել այստեղ թէ՛ քրիստոնեայ հայերը աւելի կրօնա
մոլ եղան, թէ՛ իսլամ հայերը աւելի կրօնամոլ եղան:
— Իսլամները աւելի կրօնամոլ եղան, քանի որ ընդեղը մարդիկները ջա
մի կ’երթային:
— Գիւղում ջամի կա՞ր:
— Այո, սարքած էին իրանց համար: Մենք եկեղեցի չունէինք, տէր հայր
չունէինք, մեր անձնագրին մէջ քրիստոնէայ կը գրեն, ուրիշ ոչ մի յարաբերու
թիւն, ոչ մի բան չունէինք մեր քրիստոնեայ լինելը ցոյց տալու, բայց եկանք տե
սանք որ եկեղեցի կայ, տէր հայր կայ:
— Այո, դուք էլ, ուրեմն, աւելի կրօնամոլ եղաք:
— Չէ, մենք կրօնամոլ եղած չենք: Կրօնք ուրիշ է, կրօնամոլ՝ ես տարբեր
իմաստով կ’ըսեմ, չեմ գիտեր ճիշտ կ’ըսեմ, թէ ոչ, բայց կրօնամոլ՝ մոլեռանդ,
ֆանատիկոս է: Աս երկրի մէջ, բոլոր երկրի մէջ արդէն աս կրօնամոլները ֆա
նատիկ կ’ըլլան, ասոնք ալ աս երկրի մի կտոր մըն է:
— Այսինքն՝ իսլամ հայերը մոլեռա՞նդ մուսուլմաններ են:
— Այո, այստեղի: Գիւղերում տարբեր է: Որովհետեւ օրինակ՝ ես աստե
ղը կ’ապրիմ, միւսը 20 կլմ. հեռու կ’ապրի, իրարու ամէն օր չենք տեսնար: Եթէ
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հարսանիք ըլլայ նէ կը տեսնենք, եթէ թաղում ըլլայ նէ կը տեսնենք, եթէ պտոյտ
ըլլայ նէ կը տեսնենք:

Ե՛ւ իսլամ, ե՛ւ քրիստոնեայ հայերդ միասի՞ն անում էք այդ բաները հիմա,
իրար հարսանիքի գնո՞ւմ էք:
— Այո:

Իսլամ-քրիստոնեայ իրար աղջիկ կը տաք-կ’առնէ՞ք:
— Կու տան- կ’առնեն, արխընդցիները շատ կու տան - կ’առնեն:

Ուրեմն՝ էս բոլոր հարցերում կարող էք ընդհանուր լինել: Եթէ արխունդ
ցի քրիստոնեայ հայը աղջիկ է տալիս արխունդցի մահմեդական հային,
կամ արխունդցի քրիստոնեայ տղան ամուսնանում է մահմեդական ար
խունդցու աղջկայ հետ, իսլա՞մ պիտի ընդունի անպայման աղջիկը կամ
տղան:
— Այո: Բայց հակառակն ալ կայ: Հիմա Մկրտիչ կա՞յ նէ, պերմցի Մկրտիչ,
որ քրդերը սպանեցին, իրան տղան հոս է: Իր աղջիկը հայի տղու մը տուաւ եւ իր
աղջիկը քրիստոնեայ է, քրիստոնեայ դարձաւ:

— Ուրեմն ինչո՞ւմ էք տեսնում իսլամացածների մոլեռանդութիւնը:
— Ստամբուլի մնացած հայերի հետ շփում չունին, հայերէն չեն սովո
րում, ասածս օրերից զատ մնացած օրերը քուրդերու եւ թուրքերու հետ են մի
ասին: Արխունդցիներէն զատ այլ հայերու չեն ճանչնայ, յարաբերութիւն չունին:

— Ինչո՞ւ, խնդիրն ինչո՞ւմն է: Գուցէ Ստամբուլի քրիստոնեայ հայե՞րն էլ
պիտի ջանան իսլամացածների հետ մտերմութիւն անել:
— Արդէն աս երկուքն ալ չեն ուզեր:

— Գուցէ ամաչո՞ւմ են հայերից մուսուլման դառնալու համար:
— Հիմա սա էլ եթէ կրնամ ըսել, պատմեմ ձեզի: Օրինակ՝ Արխընդից
տասը մուսուլման հայ ընտանիք եկան Ստամբուլ: Աս տասը ընտանիքը կ’ըլլայ
հարիւր հոգի, մօտաւորապէս: Աս հարիւր հոգիից տասը հոգի դարձաւ քրիս
տոնեայ: Իննսունը մնաց իսլամ եւ արդէն իր արմատները կըկորէ, կըկորցնէ.
տարին մի երկու – երեք անգամ իրարու հետ ենք, ուրիշ ժամանակ արդէն մու
սուլմաններու հետ են: Ասիկա Սասունից եկած բոլոր իսլամ հայերու մասին է:

— Այսինքն կարելի է ասել, որ Սասունից Ստամբուլ եկածների մեծ մա
սը, որ իսլամ էին արդէն, Դիարբեքիրից եկածների մեծ մասը, որ իսլամ
էին արդէն, Ստամբուլի հայերի կեանքի հետ մաս չունեն:
— Մաս չի կայ: Եթէ Արխընդ մնային՝ աւելի լաւ կ’ըլլար: Մենք ալ: Մենք
եւ անոնք Արխընդ մնայինք աւելի լաւ կ’ըլլար: Իրարու պիտի չկորցնէին, բայց
հիմա աս քաղաքին մէջ իրարու կըկորցնեն: Եւ մինչեւ տասը տարի յետոյ կամ
ինքզինքը քուրդ կը զգայ, կամ՝ թուրք:

— Բացի Արխունդ գիւղը, Սասունում կայի՞ն գիւղեր, որտեղ հայ քրիստո
նեայ ապրում էր: Տեղեա՞կ էք:
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— Եկան, բոլորը Իստամբուլ եկան: Մուշ եւ Բիթլիսի սարերին մէջ կարե
լի է, որ երկու – երեք ընտանիք ըլլան:

— Ինձ ասացին, օրինակ՝ Քարավանք13 գիւղ կայ Սասունում, եթէ գի
տէք, այդ գիւղի մէջ մի ինը – տասը ընտանիք կայ: Այստեղ՝ Ստամբուլում
զրուցեցի մէկի հետ, նրա ծնողները դեռեւս Քարավանք գիւղում են ապ
րում, եւ ինքը պատմեց իր ծնողների եւ գիւղի ուրիշ հայերի մասին: Ինքն
ուղղակի չասաց, բայց հասկացուեց, որ դրանք իսլամացածներ են, բայց
տարեցները դեռեւս հայերէն խօսում են: Արփի գիւղ կայ, Մոտքի գիւղե
րից է: Արփիում պիտի լինեն հայեր, Արփիում նոյնիսկ հայերէն խօսում
են, կամ, յամենայն դէպս, դեռ հասկանում են:
— Այո, խօսում են, արաբերէն խօսում են, բայց հայերէն գիտեն: Բայց
արդէն համարեա բոլորը դուրս եկան գիւղերէն, Իստամբուլ եկան: Կէս ամիս
առաջ Սասունն էի, Մարաթուկ14 սարը գացի, Մարաթուկ սարին վրայ Աստուա
ծածին եկեղեցի կայ, գագաթին վրայ, եկեղեցիին օրն է: Օգոստոս 20-ին հոն
էինք, էնդեղին գիւղերուն անունը գրեցի, աւտոյին մէջը մի քրդի կը հարցնէի,
օրինակ. գիւղերին անունը՝ Փըրշենք, Թըզի, Գոշակ, Այիթէն, Այդէ, Աղբիկ,
Քաղտիկ, Ջեմ, Փշուր, Քըդեր, Սարըկէ, Ջաղուդ, Աղուդ, Դըղանէ եւ այլ, աս գիւ
ղերը լրիւ ճանապարհին վրան են, բոլորը հայ գիւղերն են, բայց ոչ մի հայ չի կայ
մէջը15: 18 գիւղ է, կարծեմ թէ չորս ընտանիք կարել է որ հայ լինի:

— Պարոն Գէորգ, ձեր ամբողջ կեանքը Թուրքիա էք ապրել, քառասուն
13

Քարավան – Քարավանք, ըստ Պետոյեանի՝ Սասունի Փսանք գաւառակի գիւղերից (Պե
տոյեան, Սասնայ Ազգագրութիւն, էջ 10): Հայկական Համառօտ Հանրագիտարանում Բիթ
լիսի Նահանգի հայկական գիւղերի շարքում յիշուած է Սասունի գաւառակի Գաւառ գիւ
ղախմբում:
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Մարաթուկ – Մարաթուկը Սասունի ամենաբարձր լեռն է, գտնւում է Մօտկանի տարած
քում: Մինչեւ այսօր Մարաթուկի ուխտը պահպանւում է ինչպէս Սասունում մնացածների,
այնպէս էլ Ստամբուլ, Եւրոպա, ԱՄՆ տեղափոխուած շատ սասունցիների կողմից: 2011ին
այն նոյնիսկ կազմակերպել են Բաթմանի իշխանութիւնները. «Թուրքիայի Բաթման նա
հանգում գտնուող Սասունի քաղաքապետարանի եւ քայմաքամասի կազմակերպած վե
րելքը դէպի Մարութա լեռ սկսուել է Յուլիսի 31ին՝ ժամը 4.00ին: Վերելքին մասնակցել
են աշխարհի տարբեր վայրերից ժամանած սասունցի հայեր, որոնց պապերը փրկուել են
Հայոց Ցեղասպանութիւնից, տեղի բնակիչներ եւ մի խումբ թուրք լեռնագնացներ»՝ http://
www.armtown.com/news/am/has/20110802/4162128418/ : Այդ տարի ուխտագնացութիւնից յե
տոյ Մարաթուկի Ս. Աստուածածին եկեղեցին աւերուել է, իբրեւ թէ՝ գանձախոյզների կող
մից: Շատ հաւանական է, որ որոշ մոլի ազգայնականներ սկսել են ուշադրութիւն դարձնել
հայկական ուխտավայրերին եւ այդպիսով փորձում են խանգարել աւանդոյթների շարու
նակականութեանը:
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Փուրշենք, Թզի, Գոշակ, Փշուր գիւղերում իսլամացած հայերի զգալի մասը իրականում
մինչեւ այսօր ապրում է նոյն բնակավայրերում, իսկ քրիստոնեաները Ստամբուլ տեղա
փոխուեցին հիմնականում 60 – 70ականներին (տե՛ս «Հայլար (հայերը)» յետագայ նիւթը):
Հաւանական է, որ Գէորգի թուարկած միւս գիւղերում նոյն պատկերն է: Թուարկուած 14
գիւղերից 11ը յիշուած են Պետոյեանի Սասունի Եւ Տարօնի Պատմա-Աշխարհագրական
Տեղագրութիւնում (Փուրշենք, ակնյայտօրէն Փիրշենք գիւղն է, էջ 56. Թզի՝ էջ 56. Այիթէն՝
ակնյայտօրէն Խութ-Բռնաշէնի Հարթնի գիւղն է՝ էջ 57. Այդէ՝ Ադօ գիւղն է՝ էջ 57. Աղբիկ՝
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տարի է Ստամբուլում էք ապրում, Դուք ինչպէ՞ս էք տեսնում, այստեղ
իրականում թուրքերը գիտե՞ն, թէ ի՞նչ է եղել 15 թուականին:
— Իմ կինս թուրք է, եւ ինքը գիտէր, ու հայի մասին լաւ կը մտածէր: Սո
ցիալիստ հայեացքներ ունէր:

— Բայց գիտէ՞ր իրականում ինչ է եղել:
— Գիտէր, գիտէր:

— Որտեղի՞ց գիտէր: Շատ հետաքրքիր է, թուրքը որտեղի՞ց պիտի իմա
նայ, եթէ ինքը այդ տարածքից չէ, իր պապերը այդ տարածքից չեն, այ
էս կողմի, արեւմտեան մասի թուրքերը որտեղի՞ց պէտք է իմանան ինչ է
եղել հայերի հետ:
— Առաջ չէին գիտեր, էս վերջին տարիները շատ կը խօսուիկոր:

— Վերջին տաս տարին: Դուք ե՞րբ էք ամուսնացել:
— Ես քսան տարի է ամուսնացած եմ:

— Ուրեմն քսան տարի առաջ ձեր կինը որտեղի՞ց պէտք է իմանար ինչ է
եղել հայերի հետ:
Աղբակ՝ էջ 28. Պետոյեանի Սասնայ Ազգագրութիւնի էջ 8ում Աղբակի մասին ասուած է, որ
գիւղում 15 տուն, 168 մարդ կար. Քաղտիկ՝ ակնյայտօրէն Կուս գետի ձախ ափի Քաղքիկ
գիւղն է՝ էջ 28. Փշուտ, Սարըկէ-Սարեկան, Սասունի Փսանք գաւառակի գիւղերից՝ Պետո
յեան, Սասնայ Ազգագրութիւն, էջ 10. Ջաղուդ-Ջաղուտ, Աղուդ-Աղուտ. Ջեմ-Ջման, Գոշակ՝
Սասունի Խաբլջոզի գաւառակի գիւղերից (Պետոյեան, Սասնայ Ազգագրութիւն, էջ 11, 12):
Այս գիւղերից որոշների մասին մանրամասներ կան Կովկաս անցած վերապրողների վկա
յութիւններում: Աղբի գիւղից վերապրողի վկայութեամբ, գիւղն ունեցել է 140 տուն (ՀԱԱ,
Ֆ. 227, Ց. 1, Գ. 452, Թ. 25 («Հայոց Ցեղասպանութիւնը Օսմանեան Թուրքիայում», Հ. 2, էջ
27), 1915ի Ապրիլին (ՀԱԱ, Ֆ. 227, Ց. 1, Գ. 452, Թ. 25 – 30 («Հայոց Ցեղասպանութիւնը Օսմա
նեան Թուրքիայում», Հ. 2, էջ 254) եւ Մայիսին կարողացել են ետ մղել ջարդարարների մի
քանի յարձակումներ (ՀԱԱ, Ֆ. 227, Ց. 1, Գ. 454, Թ. 42 – 43 («Հայոց Ցեղասպանութիւնը Օս
մանեան Թուրքիայում», Հ. 2, էջ 251), ապա Շէնիկ, Սէմալ, Գեղաշեն, Հեթինք, Տալուորիկ
եւ այլ գիւղերից փրկուածների հետ ամիսներ շարունակ թաքնուել են Անդոկ լեռան ծեր
պերում՝ քրդական գիւղերից երբեմն-երբեմն ուտելիք գողանալով, բայց ձմեռուայ խիստ
ցրտերին՝ Յունուարի 24ին քաղցից ու ցրտերից թուլացած այդ մարդկանց վրայ: Վերջին
ներս կարողանում են դիմադրել եւ Մուշը ռուսների կողմից գրաւուելուց յետոյ անցնում են
Մուշ, այնուհետեւ՝ Կովկաս (ՀԱԱ, Ֆ. 57, Ց. 5, Գ. 150, Թ. 1 – 8 («Հայոց Ցեղասպանութիւնը
Օսմանեան Թուրքիայում», Հ. 2, էջ 32): Ջեմ (Ճիմ) գիւղի մասին վկայութիւն կայ, որ գիւ
ղի 40 հայերից միայն 3ն են փրկուել (ՀԱԱ, Ֆ. 227, Ց. 1, Գ. 439, Թ. 4 եւ շրջ., 2 շրջ., տե՛ս
«Հայոց Ցեղասպանութիւնը Օսմանեան Թուրքիայում», Հ. 2, էջ 288): Հարթնի գիւղի 60
հայերը նոյնպես կարողացել են բարձրանալ Մարաթուկ եւ յետագայում փրկուել: (ՀԱԱ,
Ֆ. 227, Ց. 1, Գ. 452, Թ. 30, տես «Հայոց Ցեղասպանութիւնը Օսմանեան Թուրքիայում»,
Հ. 2, էջ 286): Հաւանաբար 1923ից՝ Լոզանի պայմանագրի կնքումից յետոյ այս կամ կող
քի գիւղերից փրկուածները աստիճանաբար վերադարձած լինեն հայերից դատարկուած
բնակավայրեր՝ այստեղ արդէն տեղաւորուած քրդերի եւ արաբների հետ ապրելու: Քըդեր
անունով գիւղ չգտայ: Քաթեր անունով ոչ մեծ սար կայ Վարդոյի գաւառակում, ուր փախ
չելով հետապնդուող հայերը փորձում էին թաքնուել (ՀԱԱ, Ֆ. 227, Ց. 1, Գ. 454, Թ. 38 – 39,
տե՛ս «Հայոց Ցեղասպանութիւնը Օսմանեան Թուրքիայում», Հ.2, էջ 293): Թւում է, որ այս
գիւղակը յետագայում ձեաւորուած լինի հենց Վարդոյի գաւառակի հայկական գիւղերից
փախած որոշ թուով հայերից:
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— Ես կը խօսէի անոր հետ:

— Դուք կը խօսէիք, այո, բայց մինչեւ ձեր խօսելը ինքը ի՞նչ գիտէր:
— Մինչեւ իմ խօսելը ինքը կը լռէրկոր: Կ’երեւի որ չգիտէր, կը լռէրկոր:

— Իմ ծանօթ թուրքերն ասում են, որ թուրքերը չգիտեն: Հիմա դուք
Թուրքիայի հայ էք, եւ թուրքերին աւելի խորքից գիտէք: Դուք կարծում
էք, կը խորհէք, որ թուրքերը գիտե՞ն: Ես խորհում եմ, որ թուրքերի մեծ
մասը չգիտի, եւ ուզում եմ հասկանալ, որտեղի՞ց պէտք է իմանային:
— Իր պապիկներէն իմացած են:

— Իր պապիկները որտեղի՞ց գիտեն: Անկարայի թուրքը, Ստամբուլի
թուրքը, արեւմուտքի գաւառների թուրքը, որտեղի՞ց պիտի իր պապիկ
ները իմանային: Իրենց պապիկները իրենց տանը նստած են, այն ժա
մանակ հեռուստացոյց չկար, թերթերում չէին գրում, կամ չէին կարդում,
կամ շատերն այն ժամանակ անգրագէտ էին: Որտեղի՞ց պիտի իմանա
յին: Ինձ համար սա շատ կարեւոր է հասկանալ, իսկապէս գիտե՞ն, թէ՞
չգիտեն: Գիտեն արեւելքում, Արեւմտեան Հայաստանի տարածքում, գի
տեն այն մարդիկ, ում հայրը զինուորական է եղել, պապը զինուորական
է եղել, ասկեար է եղել եւ արել են էդ անմարդկային կոտորածները, կամ
գաղթողների կարաւաններին ուղեկցել են, կամ արեւելքում պաշտօնե
այ են եղել, նրանք իհարկէ գիտեն: Չգիտեմ, նրանք կը պատմե՞ն իրենց
զաւակներին, դու կը պատմէի՞ր քո զաւակներին, եթէ դու քո ասկեար
ժամանակ էդպիսի բաներ արած լինէիր:
— Հիմա ես ադ հարցումի պատասխանը չեմ կրնայ տալ, բայց քրդերը
գիտեն, կը պատմեն, իրարու կը պատմեն թուրքերու մասին:

— Քրդերը գիտեն: Այսօր քրդերը թուրքերի հետ թշնամի են եւ թուրքերի
մասին երբեմն պատմում են, բայց ուրիշ նպատակով, ուրիշ խնդիր կայ
այդտեղ: Եւ յետոյ, քրդերն իրենք իրենց արածները պատմո՞ւմ են, թէ՞ մի
այն թուրքերի մասին են պատմում:
— Այո, ուրիշ նպատակով. թուրքերը՝անոնք ալ պէտք է, որ գիտեն:

— Որտեղի՞ց, եկէք միասին մտածենք:
— Իր պապիկները պատմել են իրեն:

— Էդ պապիկները չեն իմանում: Նրանց ասում են, որ հայերին աքսորե
ցին, որովհետեւ թշնամի էին, եւ իրենք հաւատում էին, որ թշնամի էին:
— Հին ժամանակները չէին ըսեր, արդէն ազատութիւն չիկար այսինքն,
հիմա ազատութիւն կայ, ամէն մարդ կ’իմանայ արդէն:

— Չեմ հաւատում, որ կ’իմանայ: Հիմա էլ ուրիշ բան գիտեն: Հիմա էլ գի
տեն, որ հայերին այն ժամանակ աքսորեցին, հայերը հիմա թշնամի են,
վրէժ են լուծում, այսպիսի բաներ են ասում: Իսկապէս, որտեղի՞ց պէտք
է իմանայ թուրքը, այսինքն՝ այն թուրքը, որը արեւելքից չի: Կամ թէկուզ
Ստամբուլի թուրքերը: Ես անընդհատ ինձ ուզում եմ դնել այդ թուրքի
տեղը, եթէ ես կամ հրաման կատարէի, կամ ես էդպէս դաժան եմ, կամ
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հարստութեան համար գնայի եւ էդպէս դաժանութիւններ անէի, մար
դիկ այրէի, երեխայ սպանէի, թալանէի, ես կը պատմէ՞ի իմ երեխային
կամ իմ թոռանը այդ մասին: Կարծում եմ, որ չէի պատմի, չգիտեմ, ես
այդպէս եմ մտածում:
— Թուրքերը պատմած չեն, բայց 40 տարի է, որ արդէն ամէն մարդ իմա
ցած է: Միայն չեն ուզում ընդունել:

— Հիմա ընդունում են, թէ չեն ընդունում՝ դա քաղաքական խօսակցու
թիւն է: Իմ հարցը պարզ իմանալու մասին է, գիտե՞ն, թէ չգիտեն: Դրա
նից յետոյ թէ ի՞նչ կ’ասեն՝ դա շատ տարբեր բաներից է կախուած:
— Օրինակ՝ Օրդու, Սամսոն, Տրապիզոն, Թոքատ, Ամասիա ամէն մարդ
գիտէ, թուրքերը նոյնպէս: Խօսած ժամանակ արդէն գիտեն, մէկ-մէկ կը խօսուի՝
ասոնք հայերուն հողերն են, ըշտէ բաժնուած են, սանկ է, նանկ է:

— Հայերի հողերն են, որովհետեւ հայերին աքսորել են: Եթէ աքսորել
են դաւաճան մէկին՝ մի բան է, եթէ անմեղ մարդը իր հողը մշակելիս
եկել տարել կամ սպանել են՝ այլ բան է: Իրենք գիտեն, որ նախկինում
այստեղ հայեր էին ապրում եւ նաեւ գիտեն, որ այդ հայերին թուրքը
աքսորել է, տարել է Սիրիա, որպէսզի այստեղ դաւաճան հայերը չխան
գարեն պատերազմին: Այսպէս գիտի ինքը: Ինքը չգիտի, որ հայերին
կոտորել են վերացնելու համար, ինքը գիտի, որ հայերին տեղափոխել
են: Առաւել եւս չգիտի, թէ ինչ անմարդկային դաժանութիւններ են եղել,
ինչպէս Դուք գիտէք, ում ընտանիքից 47 մարդու այրել են:
— Չէ: Ես ապրում եմ էս երկրի մէջ, շնչում եմ ամէն ինչը, տեսնում եմ, որ
գիտեն:

— Ձեր կնոջը հայրը, մայրը, ձեր զոքանչը, աները գիտէի՞ն:
— Չեմ գիտեր: Կարող ա որ գիտեն:

— Կարող է: Սա վարկած է, կարող ենք էսպէս վարկածներ ասել, բայց
գործնականում չգիտենք իրենք ի՞նչ գիտեն իրականում:
— Եթէ պետութիւնը չսովրեցներ, ուրդեղա՞ն պիտի գիտենան, եթէ չկար
դացնեն դպրոցին, ուրդեղա՞ն պիտի իմանայ:

— Ես անձամբ մտածում եմ, որ թուրքերի մեծ մասը չգիտի: Ճիշտը չգի
տեն, եւ իրենք դրա համար չեն կարող իրենց մեղաւոր զգալ, քանի դեռ
չգիտեն ինչպիսի դաժանութիւն եղաւ հայերի հանդէպ: Ձեր կինը կարո՞ղ
էր պատկերացնել, որ ձեր պապերին, ձեր ազգականներին վառել են, եւ
քառասունեօթ հոգուց ինը միայն կարողացել է փախչել:
— Գիտեն, բոլորը գիտեն, արդէն կը խորհին: Նայէ, ես երեք տարի
առաջ գացի Պերմ, գացի Տանոյին արտը, Տանոյին աղբիւրը: Ես ըսի որ աս ար
տին անունը ի՞նչ է, ըսին որ Տանոյի արտն է, ըսի որ աս աղբիւրին անունը ի՞նչ է,
Տանոյին աղբիւրն է, աս ընկուզենին Տանոյին ընկուզենին է, աս այգին Տանոյին
այգին է: Մէկ-մէկ հարցուցի ըսի հիմա նոյն անունո՞վ կը կանչէք աս այգին, աս
աղբիւրին, աս … Այո, նոյն անունով: Անուն փոխուած չէ, ամէն մարդ նոյն անու
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նով կը կանչէ, ամէն ինչով: Ըսի գիտե՞ս, որ ես Տանոյի թոռն եմ, ըսեց չեմ գիտեր,
բայց եկուր տամ քեզի:

— Այո, քրդերը: Դրանք քրդերն են: Նրանք միշտ են իմացել: Եւ հիմա
նրանց իմացածը քաղաքական է դարձել: Բայց թո՞ւրքը: Սովորական,
պարզ թուրք մա՞րդը: Ոչ թէ իշխանութեան մարդիկ, այլ գիւղացին, բա
նուորը, խանութպանը, վարսաւիրը, խոհարարը, գործարանատէրը,
տնային տնտեսուհին: Դուք որեւէ թուրքից տեղեկութիւն ունէ՞ք, բացի
ձեր կինը, որին դուք էք պատմել, թէ ի՞նչ գիտի ինքը հայերի կոտորած
ների մասին, իսլամացած եւ թրքացած հայերի մասին:
— Իսլամացածների մասին յայտնի են մինակ քրդախօսները: Թրքա
ցածների մասին չեն ասում: Եւ իրանք էլ իրանց յայտնի չեն անում: Շատ քիչերն
են այդ մասին խօսում:

— Հիմա տարբերութիւն կա՞յ քրդախօս մուսուլման հայի եւ թրքախօս
մուսուլման հայի միջեւ:
— Թրքախօս մուսուլման հայերը արդէն իրարու կը ծածկեն, մենք չենք
գիտեր կա՞ն, թէ՞ ոչ:

— Դուք նոյնիսկ շփում չունէ՞ք իրենց հետ:
— Երբեք: Մենք չենք գիտեր, եթէ ինքը ինձ չի ըսեր, արդէն դու չես գի
տեր: Ես որեւէ մէկը չեմ գիտեր: Բայց պետութիւնը գիտէ:

— Պետութիւնը ինչի՞ց գիտի:
— Պետութիւնը ամէն մարդ ով է՝ գիտէ: Արդէն 200, 100 տարի առաջ
մուսուլման եղած ա՝ պետութիւնը գիտէ, որ աս հայի արմատ է, արդէն գնաց:

— Կարծո՞ւմ էք այդպէս տեղեակ են:
— Այո: Գիտէ՝ աս մարդը հայ է, աս մարդը հայ է:

— Եթէ մի մարդ մահմեդական է, թրքախօս է, հայերի հետ շփում չունի:
— Կապ չունի, բայց պետութիւնը գիտի, որ հայ արմատ ունի: Եւ վտանգ
կը զգայ: Հիմա ես երբեմն կ’ըսեմ էս մուսուլման հայերուն, կ’ըսեմ որ նայէք՝
պետութիւնը կ’ըսէ որ ասոնք հայ են, բայց ձեզի համար որոշում չիկայ, արդեօք
աս ճիշտ մուսուլման եղած է, թէ ոչ՝ ներքին հայ է, ձեզի չի հաւատայ, ձեզնէ կը
վախնայ: Մեզմէ չի վախնայ, արդէն մեզի գիտէ ով ենք, ինչ ենք: Որ հայ է՝ հայ
է այսինքն, բայց ձեզի չի հաւատայ, արդեօք իսկակա՞ն մուսուլման եղեր է, թէ
մէջի բաները կու գայ: Օրինակ՝ մի մարդ մը ինձի ըսաւ, — ես քննութիւն մտայ,
Պօլիս [ոստիկան] պիտի ըլլայի, միլիցիա: Ադիանցի հայ մըն է, ինք չէ, իր պա
պերը 15էն ետք իսլամացած են: Շատ յաջող էր քննութիւնը, բայց արմատը կը
նայեն, որ հայ է՝ չեն ընդուներ:

— Կարծում էք, որ այդքան լաւ տեղեակ են մարդկանց անցեալին:
— Հիմա 200 տարիէն ի վեր, 1840 եւ 60ից ի վեր մուսուլման եղած բոլոր
հայերը էս պետութիւնի ցուցակին մէջը կան: 100%:
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— Դուք համալսարան էք գնացել: Համալսարանի մէջ Գէորգ անունը…
— Իմ իսկական անունս Գէորգ չէ, անձնագրի մէջ անունս Ֆիքրի է, ան
շուշտ: Բոլոր արխընդցիների անունները կամ քրդական անուն են, կամ թրքա
կան անուն:

— Եղբայրներիդ անունները ինձ կ’ասե՞ս: Անձնագրի եւ միւս անունը:
— Օրինակ՝ Չեպտոյին անունը Տիգրան է, Նայիֆին անունը Արարատ է,
Խամսային անունը Յասմիկ է, Հրեմսին անունը Հռիփսիկ է, այ էդպէս:

— Ինչպէ՞ս ընտրեցիք հայկական անունները:
— Մենք իրարու. օրինակ՝ իմ համար, 68 թուին ես եկած ատենը, Դպրե
վանքէն իմ ուսուցիչը ինձի ըսաւ որ, զաւակս, անունդ արդէն տի գրուի անձնա
գրին մէջ, ի՞նչ հայկական անուն կ’ուզես քո համար, ըսի իմ պապիկիս անունը
Գէորգ է, ես ալ Գէորգ կ’ուզեմ ըլլայ:

— Ձեր ազգանունը ասեցիք ինչպէ՞ս էր, Գէորգ:
— Չալըշ: Գէորգ Չալըշ, համարեայ Չաուշ [ժպտում է]: Հիմա աստեղը
15 թուից յետոյ ազգանունները աս երկրի մէջ, որ հայերը կոտորեցին, արդէն
ազգանուն չիկայ: Իմ հայրիկս մնացել ա եօթը տարեկան՝ Հայկ, չի գիտեր իրա
ազգանունը ինչ էր, երեսունչորս թուին աս երկրի մէջ օրէնքը հանեցին, կը կան
չէին առանց ազգանուն եղողները, կ’ըսէին ի՞նչ էր անունդ՝ Հայկ, քու ազգանուն
թող Չալըշ ըլլայ:

— Այսինքն՝ ոչ մի կապ չունէր, չգիտէք ինչու է Չալըշ:
— Չէ, ոչ մի կապ չիկար: Օրինակ՝ ես Հայկի տղան եմ, Հայկ Գէորգի
տղան է, Գէորգ Բալոյի տղան է, Բալօ Խաչոյի տղան է, Խաչօ Զաքարի տղան է,
աս գիտեմ, բայց ինչո՞ւ իմ ազգանունը Չալըշ է՝ ադ չի գիտեմ:

— Հիմա դուք բոլոր ութը՝ չորս քոյր, չորս եղբայր, բոլորդ Չալը՞շ էք:
— Չէ, ամուսնացած քոյրերս արդէն ազգանուններ փոխուած է: Միայն
չորս եղբայր Չալըշ ենք:

— Մկրտութիւն անցա՞ք Ստամբուլում:
— Մկրտութիւն՝ չէ, ես մկրտութիւնը 59 թիւին Արխընդ եղայ: Վերջինը
ես եղած եմ: Գիւղի վերջին մկրտուած մարդը ես եմ: Քահանայ եկաւ գիշեր,
գաղտնի ըլլայ: Ես, իմ եղբայրս, քոյրս եւ գիւղին երեք երիտասարդ: Վեց հոգի,
վերջին անգամ վեց հոգի միասին եղան եւ անտեղը արդէն ոչ մէկը գիւղին մէջ
մկրտութիւն չեղաւ: Ինձնից առաջ բոլորը եղած էին, բոլորը: Բասուր՝ Տիգրա
նակերտ, անտեղը քեշիշ Տանօ անունով՝ տէրտէր Տանօ անունով մարդ մը կար,
ով որ Արխընդի մէջ կու գայ, կը մկրտի: Մօտաւորապէս քսան կիլոմետր հեռու
է: Իր զաւակները բոլորը մուսուլման կ’ըլլան, ինքը չ’ըլլար, ինքը կու գար, կը
մկրտէր եւ կը վերադառնար իր տուն:

— Գաղտնի էր անում փաստօրէն:
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— Չէ, գաղտնի չէր, այդ ժամանակ աւելի լաւ էր: Յետոյ կռուեցին իրանք:
59 թիւից գիշերը եկաւ, մի գիշեր մեզի մկրտեց, փախեց:

— Բայց փաստօրէն գաղտնի եղաւ: Գիշերը եկաւ, յետոյ շուտ վերադար
ձաւ:
— Այո, բայց գիւղին մէջը գաղտնի չէր, մարդիկ կ’իմանային: Քահանա
յին համար էր, որ գաղտնի կ’ընէր:

ՀԱՅԼԱՐ
(ՄՕՏԿԱՆԻ ՀԱՅԵՐԸ)
2010 Սեպտեմբերի 22ին Ստամբուլի Գում Գափու թաղամասում գտնուող իր
բնակարանում սասունցի Յակոբ Գոչը պատմեց մինչեւ Ստամբուլ տեղափո
խուելը Սասունում ապրած իր կեանքի մասին: 75 տարեկան Յակոբը ըն
տանիքի հետ Ստամբուլ է տեղափոխուել 1970ին: Զրոյցին ներկայ էին նրա
կինը, երկու դուստրերը՝ Արզուն եւ Արուսեակը: Զրոյցն ընթացել է հիմնա
կանում թուրքերէնով, որը Յակոբը սովորել է Ստամբուլում, երբեմն-երբեմն
Յակոբն անցնում էր հայերէնի Սասնոյ բարբառին: Թուրքերէն հատուածնե
րը զրոյցի ընթացքում թարգմանել է Յակոբի դուստր Արուսեակը: Բնագրում
պահպանուել է նոյն լեզուն:
Հարցումները ուղղուած են Հրանուշ Խառատեանի կողմից:
Ողջ զրոյցը եւ զրոյցի ընթացքում ստեպ-ստեպ Յակոբի երգած երգերն ամ
բողջովին ձայնագրուել են: Ձայնագրութիւնը պահպանւում է Հրանուշ Խա
ռատեանի անձնական արխիւում: Բնագիրը տպագրւում է կրճատումներով:
Նիւթն ամբողջական դարձնելու նպատակով բնագիրը լրացուած է Արուսե
ակի հետ առանձին զրոյցի որոշ հատուածներով, որոնք բնագրում մասնա
ւորեցուած են հատուածի «Արուսեակ» նշումով:

Արզու — Կնունքիս անունը Ֆիլիոր է, բայց ես այդ անունը չեմ սիրում:
Պաշտօնական անունս Հերսօ Արզու Քոչ է: Արզու անունը գերադասում եմ: Սա
սունի լեզուն որոշ չափով հասկանում եմ, բայց հայերէն չեմ կարող խօսել: Եղ
բայրս եւ քոյրս Իստամբուլում հայերէն սովորեցին, բայց ես չկարողացայ: Մեր
ընտանիքից միայն այդ երկուսը հայկական դպրոց գնացին, միւս վեցը չեն սո
վորել եւ հայերէն չգիտեն: Հիմա հայրիկս կը պատմի գիւղի մեր կեանքից եւ
մանաւանդ կ’երգի: Շատերը հաճոյք կ’ունենան իր երգից:

— Սասունի մէջ լաւ թուրքերէ՞ն գիտէին:
Արուսեակ — Չէ, թուրքերէնը իրենց մայր լեզուն չէ: Այստեղ՝ Պօլիս ան
սովրեցան: Իրենց մայր լեզուն հաւանաբար արաբերէնը պիտի ըսենք, եւ քրդե
րէնն է: Արաբ չէ սիրէ մաման, բայց քանի թրքերէնը լաւ չի գիտի, արաբերէնը
աւելի լաւ լեզու կու գայ իրեն: Ես քիչ մը կը հասկանամ, բայց չեմ կրնայ խօսիմ,
քոյրիկս արաբերէն կը հասկանայ, կը խօսի: Ես քրդերէն ալ չեմ գիտէ, ես վաղ
տարիքում Պօլիս եկայ:

ԱՆՑԱՆԿԱԼԻՆԵՐԸ
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— Պարոն Յակոբ, Դուք Ձեր եւ Ձեր ծնողների, պապերի անցեալը ո՞ր
ժամանակից գիտէք, ի՞նչ են պատմել Ձեր ծնողները:
— Մօրս հայրիկը Փուրշենք16 կեղից [գիւղից] էր, մայրս կ’ամուսնացնեն,
Փուրշենքէն կ’առնենկոր, Քաւառ17 գիւղը կ’էրթակոր: Քաւառը շատ մեծ գիւղ էր,
վանքին մօտ էր: Ֆերմանից յետոյ քրդերը կը հաւաքուեն Փուրշենք կեղը, կ’եր
թան տաջիկներին ալ կը բերեն եւ հայերը կը կոտորեն: Քաւառ մայրիկիս ամու
սինն ալ կը սպանուայ: Մայրիկս մի երեխայ կ’ունենայ, որ անունը Անդրանիկ
է, Անդրան, մէկ տարեկան, իսկ ամուսինին անունը Վարթօ է: Մայրիկս կ’առնի
երեխան, կ’ուզէ ետ հօր կեղը՝ Փուրշենք երթայ: Հիմա ասոնք մարդիկը մեռց
նենկոր, մնացեալներն ալ ամէնը կը հաւաքենկոր, կամուրջը կը տանինկոր, ադ
կամուրջն ալ զէնքերով մեռցնենկոր: Մայրս գիրկը զաւակ մը ունէր: Տաջիկ մը կը
տեսնի, քաշէ կը անտեղէն, «դուն գնա փրկէ ինքզինքը» կ’ըսէկոր, չոջուխը կ’առ
նի կը փախիկոր, Փուրշենք կեղը կ’անցնիկոր: Արդէն իր բաբու տունը Փուրշենք
է, կու գայ անոր տունը: Դեռ չի մացէ [իմացել, իմանալ], բայց Փուրշենք էլ արդէն
կոտորած կ’ըլլան հայերը, մաս մը Ռուսաստան կը փախի: Իրեն հայրը արդէն
մեռուկ է, էրկու եղբայր մացած են, որ յետոյ Սուրիա գացին: Էրկու մարդ մացին,
չգացան, Գեւօ ու Սեւդօ: Սեւդօն ետքը սպանուաւ, անոր մի տղայ մնաց: Գեւօն
ութ հոգի կ’եղնին ընտանիքը: Աշուն արդէն կ’իմանանկոր, որ ֆերման եկած
են, նորէն կը փախինկոր, Գեւօ կը մնայ: Տաճիկներ նորէն յարձակուան, ըսանց
վերու լցու տուն, դուռը չբացա, կ’ըլնեն զերդիկ ու չոքեն մէջ երդկին, խոտ մէջ
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Փիրշենք – 20րդ դարասկզբին՝ Սասունի Խաբըլջոզի կամ Հազզոյի շրջանի հայկական
գիւղերից, մինչեւ 1915ի Ցեղասպանութիւնն ունեցել է 15 տուն բնակչութիւն, 155 մարդ, հա
յեր (Վ. Պետոյեան, Սասնայ Ազգագրութիւն, Երեւան, 1965, էջ 10. նաեւ՝ նոյն՝ Սասունի
Եւ Տարօնի Պատմա-Աշխարհագրական Տեղագրութիւնը, Երեւան, 2005, էջ 56): Փիրշենք
անունով յիշատակել է նաեւ Ա.Տեւկանցը՝ 1878ին, 160 հայ բնակչութեամբ (Արիստակէս
Տեւկանց, Այցելութիւն ի Հայաստան 1878թ., Ձեռագիրը հրատարակութեան է պատրաս
տել Հ. Մ. Պողոսեանը, Երեւան, Հայկական ՍՍՀ ԳԱ հրատարակչութիւն, 1986, էջ 118): Փիր
շենք գիւղի բնակիչ, վերապրած Մկրտիչ Թորոսեանը 1916ին պատմել է, որ արաբական
շէկո աշիրթապետեր Խալիլ Ճէմիլը եւ Հապէի Եուսուֆը, Սասունի աշրաթապետ Խալիլի
Աբդուլ Ազիզի հետ միասին, քրդերի հետ համագործակցելով, 1915ի գարնանը պաշարել
են Գոմք գիւղի մօտ գտնուող Պետրոս Առաքեալի Ս.Ոսկեճկութ վանքում շրջակայ գիւղե
րից հաւաքուած հայերին: Հայերի ինքնապաշտպանութիւնը տեւել է 40 օր: Միայն քրդերի
կողմից վանքի ջուրը կտրելուց յետոյ են մարդիկ Մայիսի 2ի գիշերը դուրս եկել վանքից
եւ միացել Մարաթուկ լեռանը Սասունի 20 գիւղերից հաւաքուած 6 – 7 հազար մարդկանց:
Ձմեռուայ սկզբին մնացել էին միայն 2500 մարդ, որից շուրջ 1500ը ձմեռել են զպոտուն
քուրդ աշիրեթի տարածքում աշիրաթապետեր Զկօն եւ Տէրվիշ եղբայրների հովանաւո
րութեամբ: Սակայն Փիրշենք գիւղի 400 մարդուց 170 փրկուածները ի վերջոյ ընդունում են
շէկոյի աշիրեթապետեր Եուսուֆի եւ Ճէմիլի՝ նրանց ծառայելու պայմանը եւ իրենց զէնքն
ու ունեցուածքը յանձնում են նրանց: 2016ի ամռանը շատերը փախչում են մօտեցած ռուսա
կան զօրքերի մոտ եւ նրանց հետ նահանջում Կովկաս: Ի վերջոյ կենդանի են մնում եւ Արե
ւելեան Հայաստան են հասնում շուրջ 85ը, եւ, իր տեղեկութիւններով Փիրշենքից 25 մարդ
մնացել են քրդերի մօտ (իրականում՝ արաբների – Հ. Խ.) (ՀԱԱ, ֆ.227, ց.1, գ.452, թթ.31 – 32,
Հայոց Ցեղասպանութիւնը Օսմանեան Թուրքիայում, Հ. 2, էջ 290 – 291):
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Քաւառ – Գաւառ, Կաւառ, 1878ին համարւում էր Մշո Կաւառ գաւառ, սահմանակից՝ Շա
տախին (Տեւկանց, էջ 71), 20րդ դարասկզբին յիշատակւում է որպես Սասունի գիւղախումբ:
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լցնում վրան, ամէն էն ութ մարդ մէջին կայ՝ վառան: Ամէն մեռուկ, Գեւօն մնաց,
բան չեղաւ ընոր: Մնաց, սաղցաւ, հա: Գեւօ չմեռաւ: Էն ետքը Հայաստան գնաց,
էն միւսներ մեռուկ ին: Գերեզմանը ես գացած տեսած եմ, որ ամէնն ալ քով-քովի:
Փախուկներ ով մնաց՝ ետ եկին: Անկէ ետքը Փուրշենքից քանի մը մարդ Թուզ18
կեղը կ’երթան: Արդէն շատ մօտ է Թուզը Փուրշենքին: Սեւդօ Թզենի գիւղը կ’եր
թակոր, մայրս ալ կ’երթակոր: Ետքը Սեւդոյի տղան մայրիկիս քոյրը առաւ, անոր
հետ կարգուած էր: Հայրս ալ ադ միջոցին Թուզ կեղում կ’ըլլակոր: Հելան կար
գուան էդորա: Հայրս եւ Սեւդոյի տղայ բաջանաղ էլան:

— Ձեր հայրիկը Թո՞ւզ գիւղացի էր:
— Հայրս Գուսկեցի կեղնի, Գուս19 կեղէն: 1915էն առաջ Գուս կեղէն, յետոյ
Շիյգօ աշիրէթը: Շիյգօ աշիրէթը արաբներ են: 100 հոգի Շիյգօ գաւառէն կը հա
ւաքուինկոր հայերը, հոնը կ’երթան, բայց շիյգոները իրենց ունեցածը, ապրանք
ները կ’առնեն, կը խլեն: Ադ թալանը կ’ընեն, ադ առած ապրանքները Թզենի
գիւղը կը տանինկոր, զիրար միջեւ կը կիսեն: Մեր պապեր մացին չիփլախոտ:
Վեց հոգի մացած, մկա մնացած սպանուէր ին: Մացած են Թզի: Էլօ էր, Մանօ
էր, Սեւդօ էր, Օնէ էր,Դոնէ էր… Դոնէ մեր Գուս կեղացի էր: Ըդ աշիրէթին աղան
Օման Խալիլ է, 4 – 5 հոգի սովից հանին, փրկեց, մեզրա հանեց [մեզրան գիւղին
կպած փոքրիկ տարածք է, որն առանձին կառավարիչ, գիւղապետ չի ունենում:
Մեզրայի գիւղապետը՝ մուխթարը մեծ գիւղի մուխթարն է]: Էրկու հատ օչխար
կու տակոր իրեն, ասեց տարէք բազմացրէք, կէսը ինձի, կէսը՝ ձեզի: Բայց ետ
քը կը մնան առանց ապրանքի, Զենըթ20 գիւղի աշիրէթին աղան կու գակոր,
կ’առնի ըդ Մեզրան: Հիմա կապուեցաւ իրարու, Թզենիէն ալ թալան կ’ընենկոր:
Աղան Թզենիէն կը հաւաքիկոր, Փուրշենք կը բերէկոր: Թզենին մնային՝ պիտի
մեռնէին: Ադ Շէյգօ աղան, Խալիլէ Ջեմալ, կ’առնիկոր, կը բերէկոր Փուրշենք:
Փուրշենք կը տանիկոր, կ’ըսէկոր ադ ինչո՞ւ յետ տուիք, որովհետեւ այլեւս այդ
մարդիկն ալ իրա ապրանքն են: Ուրիշ տեղերէն մացուկ հայլար21 հաւաքուան:
18

Թուզ, Թզի – Սասունի Խաբըլջոզի կամ Հազզոյի շրջանի հայկական գիւղերից, մինչեւ
1915 ունեցել է 10 – 13 տուն հայ եւ քուրդ բնակչութիւն (Պետոյեան, Սասունի, էջ 56): 1878ին
Թզի գիւղի մասին Արիստակէս Տեւկանցը գրում է, որ բնակչութեան թիւը 16 մարդ էր (Տեւ
կանց, էջ 118): Մեկ այլ տեղեկութեամբ Թուզում հայկական տների թիւը 5 էր, քրդերինը՝
15 (ՀԱԱ, Ֆ.227, Ց.1, Գ.452, Թ. 30, տես «Հայոց Ցեղասպանութիւնը Օսմանեան Թուրքիա
յում», Հ.2, էջ 286): Այս տեղեկութեամբ Թզի հայերը Սասունի Վերին Խարզան գիւղախմբի
20 գիւղերի հայ բնակչութեան մի մասի հետ փախել են Մարաթուկ սար եւ փրկուել:

19

Գուս – Կուս գետի աջ ափին գտնուող Կուսգետ գիւղը, Սասունի Խաբըլջոզի կամ Հազզոյի
շրջանի հայկական գիւղերից, որին արաբները Խըլըխտա էին կոչում: Մինչեւ Ցեղասպա
նութիւնը գիւղն ունէր 80 տուն բնակչութիւն հայ քուրդ միասին... Կուսգետն ունէր մի եկե
ղեցի Մ. Աստուածածին անունով (Պետոյեան, Սասունի, էջ 57):

20 Զենըթ – Պէտք է որ Իրիցանք (տես թիւ 27 ծթթ.) գիւղից ոչ-հեռու գտնուող Զէյնըկ գիւղը
լինի, Սասունի հիւսիսում, Շատախի տարածքում (Պետոյեան, Սասունի, էջ 29): 1878ին 140
հայ բնակչութեամբ Զեւըկ անունով գիւղ է յիշատակում Տեւկանցը Պասորք/Բասորքի (տես
թիւ 12 ծթթ.) մօտակայքում (Տեւկանց, էջ 122):
21

Հայլար – «Հայ» բառին աւելացուել է թուրքերէն «լար» յոգնակիական ցուցիչը, օգտա
գործւում է «հայեր» իմաստով:

ԱՆՑԱՆԿԱԼԻՆԵՐԸ
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Արիկ, Զօրիկ, Թութօ, Խուդօ, Բեզօ, շատ-շատ մարդ էր, հըմէն հայլար: Թուրք
չիկար, քուրդ չիկար, արաբ էրկու տուն կար: Հայլար կեղ էր:

— Հայլար էք միշտ ասում, դա ընդունուա՞ծ բառ է, թէ հիմա ուղղակի
ասում էք:
— Մենք խօսակցութեան մէջ ընդհանրապէս ասանկ կ’ըսենք: Հայլար,
թուրքերէն եթէ խօսինք՝ էրմենիլար, չի կարանք հայլար ըսել, հայերէն խօսանք
նէ՝ հայլար կ’ըսենք: Հայլար հաւաքուան, կը կարգուան: Յետոյ մենք պիտի էղ
նինք, մենք որ էղանք, իմ լէ բան չընէր, կը փախնեն, մենծ ու մանուկ կը փախ
նեն սարեր: Կը կարգադրէին թուրքեր, երբ որ զինուորը կու գար, կը փախէ
ինք, լեռները կը փախէինք, ետքը կրկին նոյն տեղը կու գայինք: Էսի ես եմ, ես
ծնուայ, չոճուխ էի, դեռ կը փախենք:

Փուրշենքում քանի՞ տուն հայ կար:
— Ութը տուն: Մենք երկու եղբայր ենք: Փուրշենք կեղում մի տուն կար,
հայրը տաճիկ է, արաբ է, մայրը հայ է:
Արուսեակ – Հօրաքոյրս է, որ արաբի հետ է ամուսնացած:

— Տաճիկը արաբն է՞, թէ՞ թուրքն է:
— Թուրքը:
Արզու — Արաբը: Տաճիկ մուսուլմանին կ’ըսենք:

— Քուրդն էլ է՞ տաճիկ:
— Տաճիկ է, հըբը ի՞նչ է:
Արզու — Տաճիկ են թուրքն ալ, արաբն ալ, քուրդն ալ:

Իսկ զազան22 ի՞նչ է:
— Զազա, էն էլ քուրդ է: Տաճիկ է:

— Դուք սուննի մահմեդական զազաների մասի՞ն էք ասում տաճիկ, իսկ
ալեւինե՞րը 23:
— Ալեւի հիմա տաճիկութիւն կ’ընէ: Վերջին ժամանակ թուրք կ’երթայ
բոլորին կը սպանայ, քուրդ լա, արաբ լա, կուրմանջի լա, զազա լա, ըմմէն, ըմ
մէն կը մորթեն թուրքեր:
22 Դերսիմում, Մուշում, Բիթլիսում, Սասունում եւ դրանց հարեւանութեամբ ապրող զազա
լեզուով խօսող բնակչութիւն, որոնց ինքնութիւնը զանազանւում է «ալեւի», «զազա ալեւի»,
«կըզըլբաշ», «քուրդ», «ալեւի քուրդ», «դերսիմցի» եւ այլ ինքնանուններով:
23

Ալեւիզմը շիիզմից առանձնացած եւ իսլամական պաշտօնական կրօնական ինստի
տուտներին հակադրուող կրօնական ուղղութիւն է, որ մահմեդականների կողմից որպէս
աղանդ է որակւում: Ալեւիզմի հետեւորդները Թուրքիայում լեզուա-կրօնական խմբեր են:
Թուրքիայում ալեւիներ շատ կան յատկապէս հարաւային եւ արեւելեան շրջաններում՝ ներ
կայիս Հաթայի թուրքմէնների, արաբների, Դերսիմի, Մուշի, Սասունի, Բիթլիսի, Երզնկայի
գլխաւորապէս զազախօս բնակչութեան միջավայրում:
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— Վերջին ժամանակ՝ ե՞րբ:
— Ըմմէն կը սպանի թուրք հիմակ ու հիմակ: Ըդոնք հիմա կ’ըմբոստանան:

— Փուրշենքից բացի ուրիշ գիւղերում էլ հայեր կայի՞ն, թէ՞ միայն Փուր
շենքում հաւաքուեցին:
— Կայ: Ամէն կեղի մեջ ասանկ փրկուած 5 – 6 հոգի կան:

— Յետոյ իսլամ չդարձա՞ն այդ հայերը:
— Դարձան, իսլամ եղան յետոյ: Մենք մացինք հայ եւ Փուշուտ24 կեղ հայ
մնաց, Նորշէն25 մնաց: Ըդ էրկու կէղեր մօտ ին իրար: Մեր մօտը եօթ – ութ տեղե
րում հայ քրիստոնեայ մարդ կէր: Միւսներ դարձան իսլամ էնոնք: Եղան իսլամ,
մըզի եկան, բաբը եկաւ, եգուր ընէ իսլամ, բաբը. ըսի գացէք, ես քրիստոնեայ
եմ:

— Իսկ դուք որ երեխայ էիք, ինչպէ՞ս քրիստոնեայ էիք. քահանայ կա՞ր,
կնունք կա՞ր:
Արզու — Կնունք չիկար:
— Կնունք չիկէր էն վախտին, հա, էդ էլ կնունք էղեր ա ուշ:

— Բայց ինչպէ՞ս էիք վստահ, որ քրիստոնեայ էք: Ձեզ ուրիշները քրիս
տոնեայ էի՞ն ընդունում:
— Մընք գիդենք, օր քրիստոնեայ ենք: Քրիստոնեայ համարեա չէր մա
ցէ, տաճիկներ ին: Կ’ըսէին Դիարբեքիր քրիստոնեայ կայ, բայց մարդ գիտէ՞ր
ուրդեղ է ըդ Դիարբեքիր: Կ’ըսէին մահմեդական եղէք, ուրիշ ճար չունիք, ու
րիշ տեղ չիկայ, որ էրթաք եանի, էսքան հայ էք մացէ միայն: Խաչիկ խաբուաւ,
քրդացաւ, անոր եդեւէն ամէն մարդ դարձաւ: Բայց ինք մեռնելիս աղօթրան
առնի ու մեռնի: Ինք կը դառնակոր, կ’աղօթէկոր: Պրագիդան Խաչօ: Անտառի
մէջ է, Պրագիդան Խաչօ կ’ըսեն: Եկեղեցի չիկէր, հոն շատ խաչքար կէր: Գոշկի
24 Փուշուտ (նաեւ՝ Փշուտ, Փուշրուտ) – Գիւղ Սասունի Փսանք գաւառակում: Ըստ Սոֆիա Մա
նուկեանի նիւթերի Հռութ գիւղի հետ միասին «Փշուտ գիւղը Ցեղասպանութիւնից յետոյ
մինչ 1980ականների վերջը եղել է ամենախիտ հայ քրիստոնեայ բնակչութիւնն ունեցող
գիւղն ամբողջ Սասունում: Սրանց մեծ մասը տիրապետել է հայերէնի, սակայն երիտա
սարդ սերունդն աւելի շատ արաբախօս է» (Սոֆիա Հակոբեան, Սասունն ու Սասունի հա
յերը Ցեղասպանութիւնից յետոյ մինչ այսօր, Մարտի 2, 2016, – http://horizonweekly.ca/
news/details/81770): Նույնն են վկայում նաեւ Գոմք գիւղի արաբախօս, մահմեդական հայ
եղբայրները (տես «Իրենց հայ լինելը չեն ժխտում, բայց շատ են ձուլուել, մուսուլման են
դարձել» պատմութիւնը): Ըստ Ցեղաղասպանութիւնը վերապրած Ստեփան Յարութիւնե
անի 1916ի վկայութեան, Փշուտ գիւղի 150 բնակիչներից ոչ մեկը չի փրկուել (ՀԱԱ, ֆ. 227,
ց. 1, գ. 439, թթ. 4 եւ շրջ., 2 շրջ., բնագիր, ձեռագիր), – Հայոց Ցեղասպանութիւնը Օսմանե
ան Թուրքիայում, Հ. 2, էջ 288): Մնում է եզրակացնել, որ Փշուտ գիւղում յետագայում հա
ւաքուել են տարբեր վայրերում փրկուած առանձին մարդիկ:
25 Նորշէն – Նորշէն գիւղ կար Սասունի Փսանք գիւղախմբում, որի մօտ գտնւում էր Սուրբ
Կոնոնսի վանքը: 200 հայ բնակչութեամբ Նոր շէն անունով գիւղ է յիշատակում 1878ին
Արիստակէս Տեւկանցը Խարզանի հայկական գիւղախմբում (Տեւկանց, էջ 116):
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գիւղն, Գոշակ26: Գոշակը տէր հայրներուն տեղն էր, Գոշակ եկեղեցի էր: Տէրտէր
չիկէր: Խաչքար շատ կայ, Թզի խաչքար, Գոշա խաչքար, Իրիցանք27 խաչքար,
ամէն կեղում խաչքար կայ: Փերշին28 ալ խաչքար կայ:

— Ինչպէս էին իմանում մարդիկ՝ ո՞վ է քրիստոնեան, ո՞վ է մահմեդակա
նը: Ի՞նչ լեզուով էիք խօսում:
— Գիտեն, հըմմէն գիտեն ով ով կայ: Կեղում հայերէն ա կը խօսինք,
Սասնոյ բարբառ: Մըր անուններ հայու անուն ին: Մըր կեղը Էղօ կար, իր երե
խաներ՝ Առաքել, Օսկօ, Օւակ, Արփի: Հըմէն հայու անուն: Իմ անուն՝ Յակոբ
կ’ըսեն: Էյուբ կ’ըսեն հոս: Յակոբ Գոչ: Եղբօրս անուն՝ Սերոբ Գոչ: Գոչ՝ ըսել է թէ
մեչիլարը քոչիլար: Ղոչ է, օր օչխըրի հոտը կ’առաջնորդէ:

— Քրիստոնեայ հայերի մէջ երբ էրեխաները մեծանում էին, ո՞ւմ հետ
էին ամուսնանում, չէ՞ որ քիչ էիք, բոլորն արդէն իրար մօտ էին, ազգա
կան էին:
— Փրկուած աղջիկներ ալ կային, կարգուան:

— Բայց յետոյ, ասենք 50 թուին դեռ Փուրշենք էին ապրում: Ո՞ր թուին
Փուրշենքից դուրս եկան: 70, 75թուին, այսինքն՝ 50 – 60 տարի ֆերմանէն
վերջը Փուրշենք էին ապրում: Փուրշենքում քիչ մարդ էր, ամուսնանալու
քիչ հնարաւորութիւն կար քրիստոնեաների համար: Օրինակ, Ձեր կինը
որտեղի՞ց է:
— Անոր հէր լէ Գուս կեղից է: Հէր փախան գացին Խութ… գացին, ուզա
ցին, բերացին իրան: Առնելէն ետքը, ուզելէն ետքը ճանաչցայ [ժպտում է]:

— Հարսանիք անո՞ւմ էիք այդ ժամանակ: 30, 40, 50 թուերին:
Արուսեակ — Մարս կը շուարի որ հարցնեսկոր, կը խնդակոր:

— Հարցս տարօրինա՞կ է: Ինձ դժուար է պատկերացնել յիսունականնե
րի կեանքը:
— Կանչէ խաղը, հարսնիք կ’էնենք գենէ, էրկու օր թամամ հարսնիք է:
Հայու հարսնիք լաւ հարսնիք կ’եղնի: Տաճիկ լա կըրմըզը կը կանչէ խաղ, հա
26 Գոշ, Գոշակ, Կոշակ – Սասունի Վերին Խարզան՝ Խաբլջոզի շրջանի գիւղերից, մինչեւ
1915 ունեցել է 5 տուն հայ բնակչութիւն (Պետոյեան, Սասնայ, էջ 11): 1916թ. փրկուած եւ
Կովկաս փախած ականատեսներից գրանցած տեղեկութեան համաձայն գիւղն ունեցել
է 10 տուն, որից 5ը՝ հայ, 5ը՝ քուրդ (ՀԱԱ, ֆ. 227, ց. 1, գ. 452, թ. 30 շրջ., բնագիր, ձեռագիր):
Վերապրած Մկրտիչ Թորոսեանի վկայությամբ, Կօշակը Խաբըլջոզի գայմագամութեան
200 հայաբնակ գիւղերից այն 20ից մէկն էր, որի բնակիչների ջարդերից փրկուած մնա
ցորդները բարձացան Մարաթուկ սար եւ ազատուեցին յետագայ ջարդերից (ՀԱԱ, ֆ. 227,
ց. 1, գ. 439, թ. 30 շրջ., բնագիր, ձեռագիր, («Հայոց Ցեղասպանութիւնը Օսմանեան Թուրքի
այում», Հ. 2, էջ 286):
27

Երիցանք – 1878ին Մշոյ Շատախի գիւղախմբում կար Իրիցանք գիւղ՝ 144 մարդ հայ բնակ
չութեամբ (Տեւկանց, էջ 71): 20րդ դարասկզբին Իրիցանքը Սասունի Հաբլջոզի կամ Հազ
զոյի գիւղախմբում էր, մինչեւ 1915ը ունեցել է 10 – 13 տուն հայ եւ քուրդ բնակչութիւն (Պետո
յեան, Սասունի, էջ 57):

28 Փերշին – Փրշուտ, գիւղ Սասունի Փսանք գաւառակում:
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յերն ալ կը կանչեն խաղ: Հայոց հարսնիք տարբեր էր, քուրդին հարսնիք տար
բեր էր:
— Տարբերութիւնն ինչո՞ւմ էր:
— Օնլար իսլամ, բիզ էրմենի [նրանք մահմեդական են, մենք հայ ենք]:

Քուրդն էլ է երկու օր հարսանիք անում, հայն էլ է երկու օր հարսանիք
անում:
— Անոնք հարսնիք մեզնան սովրան, հայերան սովրան: Անոնք ի՞նչ գիտ
նան հարսնիք: Երգել մկա հայերան սովրան: Մկա լէ հայեր թողին եկան Իս
տամբուլ, անտեղ բարաքեաթ կտրաւ, խէր չմնաց: Ախպրներ ցամքան, ծառերը
չորցան, ծաղիկ չորցաւ: Իրարու կ’ըսեն, կը խօսան, կ’ըսեն հայերը գացին այ
լեւս հոս խէր չի մնաց:

— Անձամբ դուք՝ Յակոբ Գոչը, երբ ամուսնացաք, ձեր ամուսնութիւնը
հարսանիքո՞վ է եղել:
— [Ծիծաղում է] — Ըրինք, պստիկ ինք: Քնուկ ի, ես քնուկ ի իմ հարսնի
քին: Երեխայ էի:

— Քանի՞ տարեկանում ամուսնացար:
— Տըսներեք, բելքի [գուցէ] տասնչորս:

— Միշտ էդպէս շո՞ւտ էին ամուսնանում:
— Իմ մէր ինձի շատ կը սիրէր, կանուխ ամուսնացուց: Ճաշ պատրաս
տուեցաւ, շատ հիւրեր կիգէն մեր տուն, խալխ էկաւ, հարսը բերին: Բայց ըդ
օրը չեն պարեր, մէկ տաճիկին մը զաւակը կը մեռնի29: Ընդհանրապէս պարեր
կ’ըլլայ եղեր: Հարսին գլխուն թափեցին երթիկէն բաներ մը, փիշատ, ատանկ
բաներ: Հրացանով միայն մէկ անգամ կրնաս կրակել, բարութ կը լցնեն, օդ կը
կրակեն:

— Հիմա հարսանիքի որեւէ երգ յիշո՞ւմ էք:
— «Լոլորթին» ըսեմ: Մէկը երգում ի՝ միւս պատասխանում ի, աղջիկներ
ա կ’երգան [երգում է: Շատ հմայիչ ձայն ունի, եւ երգում է շատ զգացմունքով:
Ակնյայտ է, որ սիրով է երգում, եւ անմիջապէս սկսում է երգել՝ հենց որ խնդրում
եմ, առանց սեթեւեթանքի]: Հարսընքին գովընդ30 կը պարէին, գովընդի երգն
ասեմ, — Նայ դուր, նայ դուր, նայ դուր նաու հա, նայ դուր նաու հայ նայ դուր
հայ /, աղչի, քու անուն անուշ էր / նայ դուր նաու հայ, նայ դուր հայ /3 անգամ/,
քու մատին օսկա նիշ է, մայ դուր նաու հայ, նայ դուր հայ /, աղչի քու անուն
անուշ էր, նայուր նաու հայ, նայ դուր հայ /, աղչի քու անուն քնքուշ էր, նայ դուր
29 Երաժշտութեամբ հարսանիք չեղաւ, քանի որ գիւղում մարդ էր մահացել: Առհասարակ
տարածուած սովորութիւն է թէ՛ հայերի, թէ՛ թուրքերի, թէ՛ քրդերի մէջ, կապ չունի ազգամի
ջեան յարաբերութիւնների հետ:
30 Գովընդ – Կլոր, դանդաղ շուրջպար: Սովորաբար պարում էին հարսանիքներին: Կարող
էր առանց ընդհատումների տեւել երեք – չորս ժամ: Պարողները յաճախ պարում էին սե
փական երգի մեղեդու հնչիւնների տակ:
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նաու հայ նայ դուր հայ /, դուն գացիր, հեռու գացիր, նայ դուր նաու հայ, նայ
դուր նաու հայ, նայ դուր հայ /2 անգամ /, հէ՜յ, դուն գացիր հալվա սար ու հով,
նայ դուր նայու հայ, նայ դուր հայ /2 անգամ /, հէ՜յ, բմբուլ հանդէ վըր քարու հով,
նայ դուր նայու հայ, նայ դուր հայ /, բլբուլ նստաւ վըր քարու հով, նայ դուր նայու
հայ, նայ դուր հայ /, Հէ՜յ, կ’ելնէր աշուղն էս քարու հոն, նայ դուր նայու հայ, նայ
դուր նայ /2 անգամ /, Հէ՜յ, կ’ըսէր աշուղն օտարն է, քար ու հող, նայ դուր նաու
հայ, նայ դուր հայ /, աշուղն օտար էր, քար ու հող, նայ դուրն նաու հայ, նայ դուր
նա /, Հէ՜յ կելէք հովիւն էլել է հոն, նայ դուր նաու հայ, նայ դուր նա, /2 անգամ/,
Հէ՜յ տանող դիւան խէր ու հող, նայ դուր նար հայ, նայդուր հայ /, նայ դու, նայ
դուր, նայ դուր նաու հայ, նայ դուր նաու ջայ, նոյ նինո՜ր:
Հարսընիքին աւետիս կ’երթանկոր, դարձածները՝ քրդերը [նկատի ունի
քրդացած հայերին] աղուէս կ’ըսենկոր ադ գործին: Ես գիւղում աւետիս գացած
եմ, աւետիսի երգը կայ: Կ’երթան հարս ու փեսի գալու աւետիսը կ’ընեն: Բայց
ես չեմ յիշեր այդ շարքը31: Օրօր մըն ալ կ’երգեմ, րուրի, րուրի [երգում է], — Գա
ցել եմ քաղհան, քաղհան կ’ենեմ, դուն պառկի պառկի, քնի, քու երազ բարի,
քու քունը անուշ, Րրորի՜… / Րրորի՜, ձագ, րրորի՜, րրորի՜, գառ րրորի՜ /… Քրդեր
ուրիշ կերպ կ’ըսեն, անոնք գառնուկի հետ կը համեմատեն [երգում է քրդերէն եւ
թարգմանում է], — Մէկամեայ գառնուկ, Սիրտս, հոգիս, ջիգեարս…

— Փիրշենքում ապրելու տարիներին ի՞նչ տօներ էիք նշում:
— Հը
մէն տօ
ներ, հա
յու տօ
ներ: Ծնունդ, Սուրբ Սար
գիս, հը
մամ մեծ
պաս, բայց չէ բռնէ, գիտենք էդ է, բայց մարդ չէ բռնէ:
Արուսեակ — Բայց կը պահէին իրենց աւանդութիւնները, կը պատմէին,
Սուրբ Սարգիսին սա պէս բան կ’ընէինք, կամ 40 հատ ցորեն, գարի, չգիտեմ
ինչ, ասոնք կ’առնէինք անորմէ ալիւր կը շինէինք, իշտէ ապուր մը կը շինէինք,
տախտակին վրայ կը դնէինք, կը հաւատայինք, որ Սուրբ Սարգիսը պիտի գար,
առաջինը ինքը պիտի ուտէր գիշերը եւ ադ ամէն բանը կ’ըսէին: Հիմա կ’ըսեն,
որ հոն տեղի մնացած մարդիկ անգամ հայերուց աւանդութիւններ կը շարունա
կենկոր, առանց գիտնալու, որ ադոնք հայերէն մնացած աւանդութիւններ են:

— Տրընդէզ լսե՞լ էք:
[Թուրքերէն] — Տրընդէզ, շվոտանիս կ’ըսենք: Եգիպտացորենի ճիւղե
րից կրակ կը վառէին, կը ցատկէին բոլորը՝ մեծ, փոքր, կ’ուրախանային, կը
զուարճանային, տանքին վրայ, անտեղ հարթ է: Երբ որ քիչ մը կը մարի կրակը՝
կը ֆռռային: Երեխաները տնից տուն կ’երթային, բան կ’ուզէին, քաղցր բաներ,
փշատ, չիր: Երդիքից կը կախուէին, կ’ուզէին: Շվոտանիս, շվատ ամիսի անունն
է: Վարդառին առաջին օրը կու լան եղեր, կաթով ապուր մը կ’եփեն՝ չոլագ:
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Շարքը – Տուեալ դէպքում՝ մեղեդին:
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Ա. ԳԱՎԱՌԱՀԱՅԵՐԻ ԸՆՏԱՆԵԿԱՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

— Վարդավառին կաթով ապո՞ւր: Դա Վարդավառի՞ն էր, թէ՞ Մայիս ամ
սին էր՝ Համբարձում կար, ջան գիւլում կար:
— [Ոգեւորութեամբ] — Կար, կար, Համբարձումն ալ կը կապենք, թել,
կ’ելնենք, գիշեր կապենք թել մատին, պար սմբար կ’ըսեն, ըմմէն բան կ’էնենք,
ըմմէն բան գիդեմ:

— Վերջին Վարդավառը եւ վերջին տրընդէզը, որ եղել է եւ որին Դուք
մասնակցել էք, ե՞րբ է եղել:
— [Մտածելով] Շուտ: Փուրշենք կ’ապրենքկոր: Գուցէ քառասուն տա
րի կայ: Տարոկլոխ եկեր, տարոկլոխ գիքեր, տաճիկներ կ’ըսեն տարոկլոխ ի՞նչ
է, չեն գիդեր: Դեկտեմբեր կը լմննայ, Ծննդից առաջ էր: Հոստեղ՝ Իստամբուլ
եկեղեցի կ’երթանք: Պաս կը պահենք: Հոստեղ չիկայ Տըրընդէզ, մենք գիդինք
Տըրընդէզի օրըն, կ’ըսինք էսօր տրընդէզ կը շինվէ շվատէ կէզ: Հնում 14ին էր
[Փետրուարի 14]: Հոստեղ չիգիտեն: Հոստեղ դպրոց կ’երթեն գիքեն, կ’ըսեն հա
յերէն սովրեցէք, թէ խի՞ հայերէն, մենք հայերէն գիտենք, զինք տեղի հայերէն կը
սովրինք մինք լէ:

— Երբ որ դուք տրըն
դէզ անում էիք Փուր
շեն
քում, տա
ջիկ
նե
րը չէի՞ն
հարցնում էս ի՞նչ բան է:
— Կը հարցնէին, կ’ասէինք մըր ադաթն ի, մըր սովորութիւն ի: Իրենք
չգիտեն, ոչ մի բան, դունիան [աշխարհը] իրանց հըմար չի ծնի:

— Իսկ մատաղ անո՞ւմ էիք գիւղում:
— Ուխտին կեր՝ ադաք32, անասուն կը կտրէինք: Երբ որ ուխտին Մարա
թուկ կ’ելնէինք, 25 հատ կը կտրէինքկոր: Ատիկա Յուլիս էր: Յուլի՞ս, թէ Օգոս
տոս էր: Ութը կեղ կը սովեն, կը կեն հոնի: Կ’եփեն, գաթէն, մածընը, եղը, բլղուր
կ’եփեն, միս կ’եփեն, կերցուցեն: Տաճիկներ լէ կու գան, հոնի կու գան: Հայերուց
հետ խէրով է կ’ըսեն, իրանց քաղցուն: Անոնք ալ անասուն կը կտրեն: Անոնք ա
Մարաթ[ուկի] ուխտի կ’երթան: Ամէն մարդ իր տեղը ունէր, վրան կը կապէր:
Տաճիկներ Հինգշաբթի կ’երթին, հայեր՝ Ուրբաթ: Խաղեր [պարեր] կար, կ’եր
գէին: Հայերէն, քրդերէն: Արաբերէն չիկար, չերգէին: Քրոջս ամուսին անուն
Փոլոս էր, ես ու ինք ուրար կու կանչէինք: Մրցինք, բռնենք զուրար: Փոլոս կ’եր
թէր կը ֆռար, Մուշ կ’երթէր, շատ մարդոց կը հանդիպէր, կը սովրէր33: Փոլոս
կ’երգէր եւ յետոյ անոր տղան, ես, մենք ալ կը սովրէինք անկէ: Ուրիշներ ալ կա
յին, անոնցմէ ալ կը սովրէինք: [Երգում է] — Հոյ Նուբար, Նուբար, Նուբար տու
Նուբար/հո հէ նո վարնօ վարնօ վա վարէ տու Նուբար /, Սասընօ քըրեր, քըրեր
քըրօ վա վարընօ էյ Նուբար, Սասընօ քըրեր քարի վը վարթօ նուբար / նուբար
դառար քիշերով, հոյ նուբար / Դիլբար դառար քիշերով տու նուբար / հէ քալար
32

Ադաք – մատաղ, զոհաբերութիւն:
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Պատմողի տեղեկութիւններով Մուշում յիսունականներին դեռ հայերէն իմացող մարդ
շատ կար, ծածուկ միմեանց հետ հաղորդակցւում էին:

ԱՆՑԱՆԿԱԼԻՆԵՐԸ
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գեդրէն չափերով, հոյ նուբար / քալան գելէն չափերով տու նուբար / հէ՜ Նուբար
ելաւ սարերուն հոյ Նուբար / Դեբար էլաւ սարերուն տո նուբար / հէ՜ Պատը հե
տեւ խեղերուն հոյ Նուբար / Հաթաւ հետեւ խեղերուն տո Նուբար/ հէ՜ թամաշ
էրվըր եարերուն հոյ նուբար / թամաշ էրվըր եարերուն տո նուբար, հէ՜, իմ եար
քիմ եար վեր սիրուն հոյ նուբար / իմ եար քիմ եար վեր սիրուն թոյ նուբար / հէ՜
հազար վերնէ քու տիրուն հոյ Նուբար / հազար վերնէ քու տիրուն տօ Նուբար /
հէ՜ օղորմիկ վեր քու բաբուն հոյ Նուբար / վագվա գոզիմ քո խերուն տօ Նուբար /
հէ՜, հոյ Նուբար, Նուբար, Նուբար, տօ Նուբար / Նուբար ելան խիյարոց տօ Նու
բար / հէ՜, Դիլբար ելաւ խիյարոց տօ Նուբար / քաղեց խիյար կոխեց ծոց հոյ
Նուբար / գեդրա որ վեզ նի վըզ գոց հոյ Նուբար / հէ՜, Նուբար դուն վիր քաղե
ցիր, հոյ Նուբար / Դիլբար դուն վիր քաղեցիր տօ Նուբար / հէ՜, պստիկ ախպոր
եարերուն հոյ Նուբար / պստիկ ախպոր եարերուն տօ Նուբար / հէ՜, հոյ Նուբար,
Նուբար, Նուբար, թոյ Նուբար / հէ՜, Նուբար ելաւ ջերկու Մարաթկին, ջերկու
Մարաթկին… / էդ Մարաթ սարը ուրկէ ուխտ կ’ենեն, հելաւ զերկու Մարաթկին /
հէ՜, հելաւ զերկու Մարաթկին, հոյ Նուբար / հելաւ անուշ հոտերուն տօ Նուբար /
հելաւ անուշ հոտերուն հոյ Նուբար/ սառցա վըր պաղ աղբըրնուն տօ Նուբա՜ր /:

— Հայերէն քանի՞ երգ գիտէք:
— 6 – 7 հատ [երգում է] — Է՜, տանի նայ նայ նայ, նա, խանի նայ նայ նայ /
Է՜, խանի նաու, խանի նաու, խանի նայ նայ / տանի նայ նայ նայ, տանի նայ, նայ /
շուրջ ու բոլոր կանաչ է / շուրջ ու բոլոր կանաչ է / քուրդը հային կ’աղաչէ / տանի
նայ նէյ ի, հանի նայ նէյ ի, հանի նաու, հան նաու, հանի նայ նայ / հանի նայ նայ
նայ, տանի նայ նայ / տանի նայ նայ նայ տանի նայ նայ /

— Քրդերն էլ երգո՞ւմ էին այդ օրերին:
— Անոնք չեն գիտեր, չեն երգեր:

— Բայց դուք քրդերէն երգեր էք երգում, ումի՞ց սովորեցիք հապա այդ
երգերը:
[Խօսում է թուրքերէն] — Հայեր կ’երգեն քրդերէն, անոնք այդ երգեր չեն
գիտեր, չեն երգեր: Անոնց հարսանիքին ալ հայ երգողներ կը կանչեն: Մեզի
նուագողներ կան, իրանցը՝ չիկան: Հայեր կ’երթան կը նուագեն: Ես ալ կը նուա
գեմ, փող կը փչեմ: Հա, մի բան կը պատմեմ, հիմա յիշայ: Նուագով լուր կ’իտեն
հայեր: Պաշտպանուելու համար: Հովիւը կ’ըսէ որ, ես ոչխարները կ’առնեմկոր
արածելու կը տանիմ, իսկ եթէ ես ադ ուզուն հաւան [երկար մեղեդին], եթէ ատի
կա ես նուագեմ, գիտցած եղէք, որ վտանգ կայ, իսկ այդ, որ վտանգը կը սպառ
նի, ոչխարները պիտի առնեն, փախցնեն, պիտի գողնան, կ’ըսէ: Չոբան ընոնց
կ’ըսէ քանի որ պիտի առնէք, նստեցէք, ես պիտի նուագեմ, ետք վերջը կ’եր
թաք կ’ըսէկոր: Կը նուագէկոր, յետոյ արդէն կը հասկընանկոր, կու գանկոր, կը
փրկենկոր ոչխարներուն: Ուզուն հաւան քուրդեր «դեժին բրօ» կ’ասեն: Բառեր
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ալ ունի, «եարըս եկաւ, եարըս ասեց» [երգում է] — Տանի նայ նայ նայ, տանի
նայ նայ / տանի նայ նայ նայ, տանի նայ նայ / խոշի լախէ մերչենօ, խոշի լախէ
մերչեւօ / ռէյսու տղան բեղորով, էգաւ անցան թռվռով / տանի նայ նայ ի՜, հանի
նայ նայ ի՜, խանի նայ նայ ու՜, հանի նայ նայ /, էգաւ անցաւ թռվռով, կարմիր ջո
րին էր առաջ, կարմիր ջորին էր առաջ / սար ու ձորէն քաղեցինք, քաղեցինք հայ
ձորեցինք, ձորեցինք ձոր տուեցինք / տանի նայ նայ ի՜, հանի նայ նայ ի՜, խանի
նայ ու՜ հանի նայ նա՜յ /…
Աս երգ հեքիաթ [պատմութիւն] ունի: Երիտասարդ տղայ մը աղջիկ մը
կը սիրէ, աղջիկն ալ անունը Սարվեր է: Երիտասարդ տղայ մը ալ կայ, ադ տղան
կը նշանուի, մատանի կը տայ: Տղան կ’երթայ ամէն օր անոր տունը, օր մըն ալ
կ’երթայ, բայց կը տեսնայ որ փախել է, հոն կը նստի ադ խաղը կը կանչի [եր
գում է]: Իդա մեր փեսան կ’ըսէր, Փոլոս: Ան կ’երթար կը սովրէր կ’ըսէր [շարու
նակում է երգել]: Կը մրցէինքկոր, երեք մարդ մի կողմ, երեքը՝ միւս կողմ: Բայց
այս երգերը գիտցողը, երգողը Փոլոսն է, ես ինէ սովրեցայ, ան առաջնորդ էր,
անկէ ետքը ես շարունակեցի անոր:

— Փուրշենքում ապրելու տարիներին, 50 թուին, 60 թուին, քո երիտա
սարդ տարիներին, Հայաստանի մասին գիտէի՞ք, գիտէի՞ք որ Հայաս
տան աշխարհ կայ:
[Խօսում է թուրքերէն, յետոյ անցնում է հայերէնի] — Ոչ գիտէինք, որ
Ռուսաստանում հայլար կան: Ետքը իմացանք: Իստամբուլի հայերի մասին ալ
ետքը իմացանք, գնացող եկողներէն: Առաջները լաւ էր, խաղաղ էր, բայց երբ
որ սկսան նեղացնել… Աղջիկը՝ տասներկու տարեկան էր Թերեզան, սար կ’եր
թար, առջեւը ելան փախցնելու համար: Բռնեցին իրեք – չորս մարդ, ու բռնան
որ ցրուին, քար զարկուկ էն տղի գլուխ կոտրայ ու փախնի, էլ չհասնի հոն, էկաւ
տուն: Տաճիկներ եկան, կռուայ: Էրկու տարի մացի, էլլա թողեցի եկայ: Եթէ
մնայի կամ անոնք զիս պիտի մեռցնէին, կամ ես պիտի մեռցնէի, եւ թշնամի
կ’եղնենք:
Արուսեակ [բացատրում է հօր պատմածը] — Քոյրիկս փախցնել կ’ու
զեն, անշուշտ խնդիրներ կ’ըլլայ: Մենք ունէինք մահմեդացուած ազգականներ:
Օրինակ՝ հօրս քրոջը ամուսինը դարձած էին, մահմեդացած էին, եւ անոնք քիչ
մը միջամուխ կ’ըլլան, քիչ մը սպառնալիք ալ կը դնեն մէջտեղ, կը ստիպին մե
րիններուն՝ հայրիկիս հանդէպ, որովհետեւ ինչպէս կրնայ ըլլալ մերժել քուրդ
աղային տղուն հետ, անկարելի է: Յետոյ ծնողքս փախնիլ կ’որոշեն, այսինքն՝
գիւղը ձգել եւ փախնիլ: Նախ քոյրիկս ուղարկեցին, տարի մը առաջ հօրեղբայր
ներս եկած էին Պօլիս, անոնց ուղարկեցին, վերջը միւսները փախան: Այն օրը
կը փախեն, որ գիւղին մէջ հարսնիք մը կայ ատեն եւ ամէն մարդ հարսնիքով
հետաքրքրուած է, իրարանցում կայ եւ այն գիշեր կ’ելնեն արդէն գիւղէն:
Յակոբ [խօսում է թուրքերէն, յետոյ անցնում է հայերէնի] — Երեք տղայ,
հինգ աղջիկ ունենք: Արուսեակը, Մարիամը, Զարուհին, Սանթուհին… վախ
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ցանք արդէն: Մինչեւ էդ մէկ – երկու մարդ եկած-գնացած էին, կ’ըսէին Իստամ
բուլ հայլար կան: Մենք եկանք, յետոյ մէկ – երկու ընտանիք էլ փախան եկան:
Արդէն միւսները դարձան: Իսլամ դարձան: Էն որ դարձան իսլամ՝ էլի փախան:
Մենք ըսինք օրանց, գիդե՞ս. մենք էլանք փախանք, դուք էլաք իսլամ, դորի՞ փա
խաք: Մացեր էք հոն, համա շատ քուրդի ինսան են դնում… խաս տաճիկները
աւելի լաւ են, քան թէ դարձածները: Ամօթացած են նէ, միւսները իսլամ չեն սե
պեր, արդէն դարձածները: Շատ քիչ մացին արդէն, գուցէ մէկ – երկու մարդ:
Մացողներ հողը անգամ չեն ցաներ, շինած են խոտ, կը հնձեն արդէն: Պետու
թիւնն ալ անոնց թոշակ կի տայ: Հմէնին թոշակ կի տայ: Մէկ մասը հոն պետու
թիւն թոշակ կի տայ, զէնք ալ կի տայ, որ եանի իրա ընտանիքը քրդերից պաշտ
պանի: Դրամը բայց կնոջը կի տայ: Ամէն մարդ երկու, երեք կին ունի, ամէնն ալ
թոշակ կ’առնին: Ոմանք այսպէս, այս նպատակով թոշակը կ’առնենկոր, ոմանք
ալ կ’ըսենկոր, որ զաւակներ ունեն, չեն կրնար, աղքատ են, չեն կրնար, ոմանք
ալ ադ ձեւով կ’առնենկոր էղեր: Եւ աշխատանքը թողին, ոչխար կը պահեն հի
մա եւ խոտ կը հնձեն:

— Գիւղում ապրելու ժամանակ զրուցո՞ւմ էիք, գիտէի՞ք 15ի կոտորածների
չափը, թէ ամէն մարդ իր գիւղի, իր ընտանիքի պատմութիւնը գիտէր:
[Յուզուած, արագ-արագ խօսում է թուրքերէն, թարգմանում է Արուսեա
կը] — Գիտէինք, բոլորին մորթեցին, ամէն տնից գուցէ մի մարդ մնաց, գուցէ ոչ
մէկը չմնաց: Նախ ֆարման էղաւ, աքսոր եղաւ: Իմ օղորմած պապ կ’ըսէր մինք
վիր ցեղ բերէ, մեր մեռաւ, Ղուրբան լա էկաւ Թզի մեռաւ, իմ իրուն մնաց, մկայ
չգիդէ, ինչ էղաւ՝ չգիդէ: Տարան: Փախած, մարդ չիկայ: Երեք հատ հայ գեներալ
անդամ կար այն ժամանակ: Մենք գիդէինք, անոնք գեներալներ էին, հայերէն
ալ կար գեներալներ, բայց Գերմանիան քիչ մը պրովոկիա ըրաւ կ’ըսէկոր, օս
մանլուն, ըսաւ որ հայերը մեզմէ զէնք առին, առած էին արդէն, ադ զէնքերը
կ’ըսէ, օսմանլուին կ’ըսէ, որ մեզմէ առին, ի՞նչ պիտի ընեն: Պրովոկէ ըրին, ան ալ
եկան տներուն եւ ադ զէնքերը տեսան, հաւաքեցին ամէնն ալ, յետոյ կը հասկը
նանկոր եւ կ’ըսենկոր, որ ամէն ձեր մէջի հայերէն մաքրեցէք, կանանց, երեխա
ներին: Չի ասում մորթէք, ասում ա քշէք տարէք: Կան խոշոր մարդիկ, էնի կտրէ
[այսինքն՝ միայն հեղինակաւոր մարդկանց սպանէք]: Անոր կարգադրութիւն
կ’արվէ, կը սկսեն կոտորել: Քուրդեր թափուան կոտորան: Նախ Տալուորիկ
առան, Սասուն պարտուաւ, բոլոր կին, տղամարդ, երեխաներ, բոլոր, ով մնաց՝
փախան Սիրիա, Ռուսիա, ամմա շատը ջարդուան, կոտորուան, սպանուեցան:
Բոլոր գիւղեր թալանեցին: Շատ, շատ մեռցուցին: Յետոյ ռուսներ եկան, տաճիկ
գիւղեր ջարդեցին, հայերն ալ: Հայեր Ռուսիայէն եկան ջարդեցին տաճիկ գիւ
ղերը: Ետքը քաշուան, գացին: Ով մնաց հայերից՝ տաճիկ եղան, իսլամ: Շատ
տաճիկ, շատ էղան:

— Ձեր իմացածով, Փուրշենքում ապրելու ժամանակ, բացի ձեր տարած
քից, հայեր ուրիշ որտե՞ղ կային: Բացի ձեր այդ ութը գիւղերից:
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— Հըմէն կեղ կար: Փշուտ, Տալհոր34, Քոմըրդի35, Տընդիկ36, Արփի37: Մէկը
միւսի հետ խօսեցաւ, էդպէս իմացաւ: Պստի գիւղերը կը ճանչընային:

— Իսկ ինչպէ՞ս գիտէիք, որպէս քրիստոնեա՞յ հայեր, թէ՞ իսլամացած հայեր:
— Ոչ, ոչ, հայեր: Քրիստոնեայ հայ: Բայց վերջըն մուսուլման եղան: Մենք
երբ որ գիտէինք որ կային, ան ատեն հայ անուն էին: Հիմա արդէն մուսուլման
եղան: Մուտքա38 հայեր մացեր ին: Գիտեն համ զազա, համ արմանջա39: Շատ
արմանջա գիտեն Մուտքա հայեր:
Արուսեակ – Ատիկա շարունակւում է: Այնպէս չէ, որ դադարեց արդէն
հայը մահմեդական դառնալ: Իմ մայրիկիս ընտանիքը, հայրը, մօրեղբայրս,
34 Տալհոր, Դալհոր – 1878ին Տեւկանցը Տալվորը հիշատակում է «Հազուան կամ Սասուն»
գաւառակի գիւղերի շարքում՝ 129 թուով բնակչութեամբ (Տեւկանց, էջ 119), իսկ 20րդ դա
րասկզբի համար Պետոյեանը այն համարում է Սասունի Փսանք գաւառակի գիւղերի մեջ
(Տեւկանցը Փսանքը՝ Պսանք, նոյնպէս թուարկում է «Հազուան կամ Սասուն» գաւառա
կի գիւղերի շարքում, էջ 119), մինչեւ Ցեղասպանութիւնը գիւղն ունէր 32 տուն հայ բնակ
չութիւն, 350 մարդ, Ս. Տղամանուկ եկեղեցի (Պետոյեան, Սասնայ, էջ 9): Ըստ ջարդերից
փրկուած Ստեփան Յարութիւնեանի վկայութեան գիւղն ունեցել է 15 տուն, բոլորը՝ հայեր,
200 մարդ, փրկուել են 11ը (ՀԱԱ, Ֆ. 227, Ց. 1, Գ. 439, Թ. 4 եւ շրջ., 2 շրջ., տե՛ս «Հայոց Ցեղա
սպանութիւնը Օսմանեան Թուրքիայում», Հ. 2, էջ 288):
35 Քոմըրդի – Գիւղի տեղորոշումը չկարողացայ ճշտել: Հնարաւոր է, որ այն Սասունի Վերին
Խարզան (Խաբըլջոզ) գիւղախմբի Գոմըրդեր (Գոմարտեր) գիւղը լինի:
36 Տընգիկ, Տնգետ, Տնկէտք, Տնկեր – Սասունի Հաբլջոզի կամ Հազզոյի գիւղախմբի գիւղե
րից, մինչեւ 1915 ունեցել է 18 տուն հայ բնակչութիւն, 200 մարդ (Պետոյեան, Սասնայ, էջ 11):
1958ի համար Տեւկանցը Տնկերի հայ բնակչութեան մասին աւելի մեծ թիւ է գրել՝ 240 մարդ
(Տեւկանց, էջ 118): Ըստ ջարդերից փրկուած Մկրտիչ Թորոսեանի գիւղն ունեցել է 20 տուն,
10ը՝ հայ, 10ը՝ քուրդ, հայերի զգալի մասը կարողացել է բարձրանալ Մարաթուկ սար եւ
յետագայում փրկուել են (ՀԱԱ, Ֆ. 227, Ց. 1, Գ. 452, Թ. 25, տե՛ս «Հայոց Ցեղասպանութիւնը
Օսմանեան Թուրքիայում», Հ. 2, էջ 286):
37

Արփի – Մօտկանի (տես ծթթ. 38) շրջանի գիւղերից, մինչեւ Ցեղասպանութիւնն ունէր հա
րիւր տուն հայ բնակչութիւն, շէն եւ կամարակապ եկեղեցի (Պետոյէան, Սասունի, էջ 60):
Աւելի վաղ, 1878ին, Ա. Տեւկանցը Մօտկանի Արփի գիւղի հայ բնակչութեան թուի մասին
գրում է 217, եւ յիշատակում Թուխմանուկ եկեղեցի (Տեւկանց, էջ 106): Արփիում մինչեւ այ
սօր հայախօսութիւնը պահպանուել է (տե՛ս՝ «Մեր Տունը Քանդուած Էր» պատմութիւնը՝
Խօսելով Միմեանց Հետ. Անձնական Յիշողութիւններ Անցեալի Մասին Հայաստանում Եւ
Թուրքիայում, էջ 83 – 92):

38 Մօտըկան, Մօտկի, Մուտկի, Մուտքի, Մօտկան, Մուտկան – գիւղախումբ Բիթլիս Նահան
գի համանուն գաւառի մէջ՝ ներառելով նաեւ Խութը (Խութ-Բռնաշէն): Հայկական Տաւրոսի
փէշերին է, հիւսիսից սահմանակից է Մուշին, արեւելքից՝ Բիթլիսին, հարաւից՝ Շիրվանին
եւ Խարզանին, արեւմուտքից՝ Սասունին: Երբեմն մտնում էր նաեւ Սասունի կազմի մէջ:
Ի. դարի սկզբին բուն Մօտկանը ունէր աւելի քան 70 բնակավայր, որոնցում կամ լիովին
հայեր էին ապրում, կամ՝ քրդերի հետ խառը (Պետոյեան, Սասունի, էջ 82): 1878ին Մօտ
կանի հայկական գիւղերից 25ի մասին տեղեկութիւններ է թողել Արիստակէս Տեւկանցը
(Տեւկանց, էջ 106): 27.08.1916ի մի վկայութեան համաձայն Մօտկանի հայկական գիւղերից
գերիներ էին պահւում Մուշի գաւառի Դերիկ գիւղում (ՀԱԱ, ֆ. 227, ց. 1, գ. 442, թ. 1 – 4, տես
«Հայոց Ցեղասպանութիւնը Օսմանեան Թուրքիայում», Հ.2, էջ 238), այսինքն՝ Մուշը ռուս
ների կողմից գրաւուելուց եւ փրկված հայերի Կովկաս տեղափոխուելուց յետոյ: Հնարաւոր
է, որ այդ գերիները յետագայում հնարաւորութիւն են ունեցել վերաբնակուելու Մօտկանի
դատարկուած հայկական գիւղերում:
39 Գիտեն համ զազա, համ արմանջա – գիտեն թէ՛ զազայերէն, թէ՛ հայերէն:

ԱՆՑԱՆԿԱԼԻՆԵՐԸ
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զարմիկ-զարմուհիներս աւելի ուշ մահմեդացան: Երեսուն տարի առաջ մահմե
դացան: Քիչ մը ազդեցութիւնէ, քիչ մը ճնշումներէ: Եւ նաեւ ներսի ճնշումներէ:
Ուրիշ մահմեդացած հայեր կ’ըսէին, որ դուն ալ մահմեդական պէտք է ըլլաս:
Անոնք ալ իրար կը քաշեն, ասանկ բան մը կակոր: Իմին մայրիկիս հայրիկին
անունը Օհան էր, եւ երեսուն տարի առաջ դարձան, մօտաւորապէս կ’ըսեմ,
հայրս աւելի լաւ գիտէ, եղաւ Ռամազան անուն: Իր ինքնութեան թուղթը փո
խեց, ընտանիք մը, մեծ ընտանիք մը մահմեդացաւ: Գիտեն անշուշտ որ հայ են,
բայց ասիկա միայն ազգականներու հետ կը խօսին: Մեր մօտ «մենք հայ ենք»
կ’ըսենկոր: Բայց դուրսը իրենց մէջը ի՞նչ կ’ըսենկոր… Մենք շատ կը խօսինքկոր
մեր ազգականներուն հետ, կը վախնանկոր, բայց մենք կ’ըսենք որ, կը կարծէք
որ ձեզի բնիկ մահմեդացած, ճերմակ թո՞ւրք կը նկատեն, ոչ:

— Իսկ վախը ինչի՞ց է, վախենում են, որ եթէ ետ դառնան, վերաքրիստո
նէանան, կը հետապնդե՞ն իրենց, կը բռնանա՞ն իրանց վրայ:
Արուսեակ — Թերեւս այսպէս, բայց գիտենկոր, որ աս երկրի մեջ հայերը
եւ թուրքերը ժողովուրդ ըլլալ դեռ թշնամի են, ասիկա ամէն ժողովուրդ, ամէն
անհատ գիտէ այս երկրին մեջ: Հայ չըլլաս նէ՝ մի փոքր աւելի պաշտպանուած
կը զգաս: Հիմա ադ մահմեդականութիւնը անոնց պատեան մը կը շնորհէկոր,
ադ պատեանը մահմեդական եղած ատեն, ադ ծէսերը կիրարկած ատեն արդէն
անոր տակը չեն փնտռերկոր դուն քուրդ ես, արաբ ես, չգիտեմ ինչ, հիմա արդէն
շատ չի փնտռուիրկոր, ատիկա կը պաշտպանէկոր արդէն:

— Ձեր ազգականների մէջ իսլամացածներ շա՞տ կան:
Արուսեակ – Չեմ կարծեր: Բայց կան: Եւ արդէն հայերի հետ յարաբե
րութիւններն էլ միայն ազգականներին ասելով՝ անոնք մեր Զատիկին կու գան,
մենք ալ մահմեդական տօներուն իրենց կ’երթանք: Ասքան: Տարին մէկ, առաւե
լագոյն՝ երկու անգամ: Հեռու ըլլա նէ՝ տարիներով չենք տեսնուիր:

— Ստամբուլ տեղափոխուած սասունցի հայերի Սասունում թողած ու
նեցուածքն ի՞նչ վիճակում է, վաճառե՞լ են:
Արուսեակ — Անոնք հալա հոն են, հոն են իրենց հողերը, իրենց տները
եւ այլն, հոն են: Մենք մեր Փուրշենքի հողը թողել եկել ենք, ադ բանն ալ չու
նինք արդէն, ադ թափուն, ի՞նչ կ’ըսեն, սեփականութեան թուղթը չունինք: Հի
մա կ’ըսեն եղեր, քոյրիկս որ անցեալ տարի գնաց մեր գիւղը տեսաւ, կ’ըսեն
որ եկէք հոս կրկին ապրեցէք, ձեր տունն է: Բոլոր եկած հայերինն էլ նոյնն է:
Ըլլայ քրիստոնեայ, ըլլայ մահմեդական: Բայց մահմեդացած հայերը ոմանք վե
րադարձան, օրինակ՝ իմ զարմիկս, հօրաքրոջս տղան, որ 60 տարեկան կայ,
անոնք վերադարձան հիմա, հոն կ’ապրիկոր: Չեմ կարծեր, թէ այդ հարցը կը
լուծուի: Անորոշ է:
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ՍԱՍՈՒՆՑԻՆԵՐԸ
(ԴՈՒՆ ԱՐԻՒՆ ՏԵՍՆՈՂ ՔՐԻՍՏՈՆԵԱՅԻ ՊԷՍ ԵՍ)
Զրոյց Սասունի Բիմէր 40 գիւղում ծնուած-մեծացած չորս հայերի հետ: Երեքը
եղբայրներ են, չորրորդը՝ Իսահակ Աքքայեանը նրանց մանկութեան ընկեր
ներից: Զրոյցը նրանց մանկութեան եւ պատանեկութեան տարիների կեան
քի մասին է, երբ իրենք ապրում էին Սասունում:
Զրուցակիցներս համաձայնուել են, որ իրենց հետ զրոյցում քննարկուած
խնդիրները, իրենց պատմութիւնները կամ դրանցից հատուածներ, իրենց
լուսանկարները կարող են հրատարակուել: Եղբայրներից միայն մէկը, ով
երբեմն մեկնում է Թուրքիա, խնդրել է իր լուսանկարը չհրապարակել, որ
պէսզի «Տաճկաստանում այն յայտնի չդառնայ»: Եղբայրներն են՝ Գարեգին
(անունը փոխուած է), Սարգիս, Աւետիս Նարոյեանները: Իսահակը եղբայր
ների մանկութեան ընկերներից է: Եղբայրներն ապրում են Շուէյցարիայում,
Իսահակը՝ Ֆրանսիայում: Զրուցել ենք Երեւանում, ուր նրանք եկել էին ազ
գականներին այցելութեան եւ միմեանց հանդիպելու: Զրոյցը տեղի է ունեցել
2012 Սեպտեմբերի 25ին: Զրոյցն ընթացել է հայերէն լեզուով, միայն Գարե
գինը յաճախ խօսում էր իտալերէն, եւ նրա Աւետիս եղբայրը թարգմանում էր:
Զրուցակիցներիս հայերէնը Ստամբուլում սովորած տարիների հայերէնն է,
եւ քանի որ Հայաստանի հետ շփումները շատ են եղել՝ արեւելահայերէնի
որոշ ազդեցութեամբ: Բնագրում լեզուն պահուել է այնպէս, ինչպէս խօսուել
է զրոյցի ընթացքում:
Ամբողջ զրոյցը տեսագրուած եւ ձայնագրուած է: Նիւթերը պահւում են Հրա
նուշ Խառատեանի անձնական արխիւում:
Սոյն տեքստը որոշ չափով համառօտած է: Զրոյցը ներկայացւում է հարց ու
պատասխանի ձեւով, այնպէս, ինչպէս տեղի է ունեցել: Բնագրում հարցերին
պատասխանող եղբայրների անունները մասնաւորեցուած չեն, բացառու
թեամբ այն դէպքերի, երբ եղբայրներից որեւէ մէկը խօսում է իր անձնական
կեանքի մասին:

— Շատ շնորհակալութիւն, որ համաձայնեցիք հանդիպմանը: Ձեզ հետ
հանդիպման հիմնական նպատակը Թուրքիայում ձեր եւ ձեր ծնողների
ապրած տարիների եւ ձեր պապերի ապրած տարիների մասին յիշո
ղութիւններին ծանօթանալն է, ինչ որ դուք ինքներդ էք տեսել, ապրել,
ինչ որ ձեր ծնողներից եւ պապերից էք լսել:
40 Բիմէր - Գիւղ Սասունի Խարզանի (Խարզանք) շրջանում: Մինչեւ 1915 ունեցել է 50 տուն
հայ (Վ. Պետոյեան, Սասունի Եւ Տարօնի..., էջ 72): Խարզանքը Սասունի ամենահարաւային
շրջանն էր, որից յետոյ սկսւում է Միջագետքը: Շրջանի սահմաններն էին հիւսիսից Խաբլջո
զի կամ Հազզոյի եւ մասամբ Մօտկանի շրջանները, արեւելքից Մօտկանի հարաւային մասը,
հարաւից Սասունի հարաւային Բշերիկի եւ Սիլուանի դաշտերը, արեւմուտքից Խիանի մի
մասը (Պետոյեան, էջ 71): Մինչեւ 1915ի ջարդերն ունեցել է 128 գիւղ (Պետոյեան, էջ 71): 1878ին
«Հազուան կամ Սասուն գաւառի» 52 հայկական գիւղեր է թուարկել Արիստակէս Տեւկանցը,
այդ թւում Պիմէր (Բիմէր) գիւղը թուով 96 հայ բնակչութեամբ (Տեւկանց, էջ 118): Հայերից
ու քրդերից զատ Խարզանի շրջանում ապրում էին նաեւ զգալի թուով ասորիներ (օրինակ՝
Հասհաս, Մարմարոնա, Բէյբու, Քոխա, Փալոնի եւ այլ գիւղերում (Պետոյեան, էջ 72):
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Հիմա առաջին հիմնական հարցը. ես շատ կը խնդրէի դուք պատմէք, թէ
որտե՞ղ էին ապրում ձեր պապերը, ծնողները, դուք ինքներդ, ինչպէ՞ս ձեր
ընտանիքը յայտնուեց այդ բնակավայրում, ի՞նչ գիտէք այդ բնակավայ
րի եւ ձեր ընտանիքի անցեալի մասին:

Սասունցի եղբայրները եւ նրանց մանկութեան ընկերը պատմում են
իրենց ընտանիքների պատմութիւնը

— Որքան մենք գիտենք մեր ընտանիքի պատմութիւնը, որքան մեր
մեծերից լսել ենք, մեր պապերը բնիկ սասունցի եղած են: Սակայն ջարդերէն
ետքը, փախած ըլլալով իրենց պապական գիւղերէն, շրջաններէն, մեր ծնողքը
յայտնուած են Անատոլիայի տարբեր վայրեր: Մայրս փոքրիկ աղջիկ է եղել, ին
քը 34ին ծնած է, բայց նոյնիսկ չգիտի, չի յիշում իր ծնունդին տեղը ուր էր: Երես
նականները հայերու համար դեռ շատ դժուար ժամանակներ էին, թաքնւում
էին, կեղծում էին իրենց ինքնութիւնը, տեղից տեղ էին փոխւում: Տարբեր գիւ
ղերում ապրեցան: Մայրս փոքր հասակում իր մայրը մեռաւ: Անոր մայրը մեռաւ
մօրս ծնունդից քիչ ետքը: Ազգականներուն մեծ մասը զոհուած էին ջարդերուն:
40 – 45ի ընթացքին, ճիշտ ժամանակը չի յիշեր մայրս, բայց այդ միջակայքին
իրենց Սասունի Բիմէր գիւղը բերեցին: Բաթմանի մէջ է ադ գիւղը, Բաթմա
նի գիւղերէն է: Ինչքան մայրս կրնայ յիշել՝ այդ գիւղն իրենք չընտրեցին: Այդ
ժամանակ գիւղին մէջ միայն մէկ հայ ընտանիք կար: Մեծերը միշտ կ’ըսէին,
որ կառավարութիւնն առհասարակ չէր ուզում, որ հայերը միասին ապրեն, եւ
կենդանի մնացածներին ցրում էին տարբեր կողմեր: Մայրս նոյնիսկ չի յիշում,
թէ որ գիւղից իրենց Բիմէր բերեցին: Մայրս երկու եղբայր ունէր, իրմէ մեծ եւ
իրմէ փոքր: Իր մօր մահէն ետք հայրը, այսինքն՝ մօրական մեծ պապս կրկին
կ’ամուսնանայ: Մայրիկիս պապայի ընտանիքից միայն ինք մնացեր էր, բոլոր
ազգականները սպանած էին: Մայրս վերիվարոյ ութ հատ եղբայր, երկու հատ
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ալ քոյր ունէր: Մեծ եղբայրը մահացաւ երկու – երեք տարի առաջ Փարիզում,
անկէ յետոյ մամաս կու գայ: Մամայէն ետքը եղբայր մը կայ, անիկա քանի մը
տարի Հայաստան ապրեցաւ: Տաճկաստանէն եկաւ Հայաստան, տասը, տասն
հինգ, քսան տարի յետոյ Հոլանդա վերադարձաւ: Ութ քեռի ունենք:

— Իսկ ձեր հայրը որտեղի՞ց էր:
— Մեր պապիկը, պապայիս պապան՝ Կիրակոսը մէկ եղբայր եւ մէկ քոյր
ունէր: Իրեն մօտ յիշատակներ մնացած է, որ հայրը իրեն բաւական շատ կը սի
րէր եւ իրեն միշտ կը հետեւէր, որ արեւի տակ շատ չմնար: Իրենք ալ մամայիս
նման նոյն պատմութիւնը ունեցեր են, տարբեր տեղեր ապրեր են, միշտ տեղա
փոխութիւններ եղած են: Յետոյ, երբ Աթաթուրքից յետոյ կենդանի մնացած հա
յերուն հողեր բաժանեցին, իրենց ալ բերին նոյն գիւղը: Բիմէր բերին, մայրիկիս
ընտանիքի հետ պայմանները գրեթէ նոյնն են:

— Իրենք հենց Բիմէրի՞ց են փախած-գնացած եղել, յետ են եկել, թէ՞ ուրիշ
գիւղից են փախել:
— Չէ, ուրիշ գիւղից: Սակայն չեն յիշեր, կամ մենք չենք յիշեր, թէ որ գիւղն
էր իրենց բնիկ գիւղը: Միայն գիտեն, որ կրկին Սասունից էր: Յետոյ Մկրտիչը,
պապիկի միւս եղբայրը Հայաստան փոխադրուեցաւ եւ աստեղ ապրեցաւ, աս
տեղ ալ մեռաւ: Տատիկիս բոլոր եղբայրները 40ական թուականներին Հայաս
տան էին գացեր: Իմ պապաս՝ Օհանը իրան քեռին շատ կը սիրէր, եւ ինք իրենց
հետ գնաց Սուրիա, Սուրիայից Հայաստան պիտի գար: Ինքը քեռիին հետ Սու
րիա գնաց, ինք երեխայ էր, տաս տարեկան երեխայ էր եւ իրենց ետեւէն գնաց
Սուրիա: Ինքը Սուրիա մնաց, միւսները գնացին Հայաստան: Քեռիս ըսած էր,
որ դուն չես կրնայ մեզի հետ գաս, նորմալ չէ, պիտի դառնաս ընտանիքդ, պա
պադ, մամադ բերես, այսինքն՝ պապիկս եւ տատիկս: Ինքը մնաց տաս տարի
Սուրիա: Սուրիոյ մէջը ուրիշ կեանք ունեցաւ, արաբերէն գիտէր, թրքերէն գի
տէր, քրդերէն գիտէր, հայերէն գիտէր պապաս: Կամշլու էր: Տաս տարի հոն
մնաց, եւ արդէն հոն ապրեցաւ պապաս: Ընտանիքը յոյս չունէր, կը կարծէին
որ մեռած է, կորսուած է: Յետոյ ժամանակի ընթացքին մտածեց, որ կարծեմ
ճիշտ է վերադառնալ, էրթամ տեսնամ ինչ եղաւ իմ ընտանիքիս: Պապաս վե
րադարձաւ: Պապայիս վերադառնալէն ետք որոշին, ամէնը ըսին, որ գնանք
աստեղէն, որովհետեւ Թուրքիան յարմար չէ [ապրելու համար]: Պապաս ինքը
կ’ըսէ «չէ, ես Հալէպ ապրեցի, մուսուլմանները շատ լաւ են, մեզի խնդիր չեն
տալի, մեզի տեղ տալիս են, մեզի ընդունում են, լաւ կերպով ընդունում են»: Կը
մտածի, որ Թուրքիան արաբական երկրի նման է, չի մտածի, որ վտանգ կ’ըլլայ
Թուրքիոյ մէջ: Տատիս շատ իրեն համոզեց, որ մենք էլ գնանք, բայց ինք ըսաւ,
որ չէ, աստեղ լաւ է, կրնանք ապրել: Ինքը յոյս ունէր, որ լաւ պիտի ապրի: Այս
պէս, իր պնդումի վրայ ընտանիքը շարունակեց Բիմէրում ապրել:

— Ձեր ծնողները Բիմէրո՞ւմ հանդիպեցին իրար հետ:
— Այո: Իրարու Բիմէր հանդիպեցին, անպայման:
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— Եւ Գարեգինը աւագ զաւակն է: Ե՞րբ ծնուեց առաջին զաւակը:
— Գիտէք, ճիշտ չէ մեր ծննդեան օրերը, որովհետեւ էն վախտ ուրիշ սիս
տէմ էր: Ինչ որ ունէինք թուղթին վրայ, պասպորտին վրայ՝ 1954:
Իսա
հակ — Մեր բո
լո
րիս հա
մար ծնուն
դին օր, տա
րի, ամիս ար
դէն
միայն պասպորտի կարեւորութիւն է: Երբեք դա չենք տօնած, այսօր էլ աս մա
սին բնաւ ոգեւորութիւն չունիմ ինչո՞ւ մարդ կը տօնի:

— Իսահակ, իսկ Ձեր ծնողներն ինչպէ՞ս յայտնուեցին Բիմէրում:
Իսահակ — Իմ հայրիկս Սուրիա անցած էր, Կամիշլու, ուրիշ հայերու
հետ: Ան Թուրքիոյ մէջ մայր ունէր եւ երեխայ: Սուրիոյ մէջ կրկին կ’ամուսնա
նայ, բայց տիկինը կը մեռնի: Մայրիկիս հետ ամուսնացաւ: Այն ատեն մայրիկս
պէտք է որ տասներեք կամ տասնչորս տարեկան, կամ գուցէ տասնհինգ տա
րեկան ըլլար: Արդէն ինքը կ’ըսէ կ’երթամ իմ մայրս եւ տղայ մը, աղջիկ մը հոն
ունի, անոնք ալ կ’առնեմ հոս կը վերադառնամ: Երբ որ վերադարձաւ Թուրքիա,
ամէն բան ընդհատած էր, կռիւը կ’երեւի դադրած պէտք է ըլլայ, անոր համար
1945 թիւը կը կարծեմ կոր, գուցէ 46 թիւը: Ընտանիքը չի գտաւ, բայց այլեւս չի
վերադարձաւ: Մեր շրջանին գիւղերէն իմ ծնողների առաջին գիւղը եղաւ, այ
սինքն՝ իմ հայրիկիս, մայրիկիս առաջին գիւղը եղաւ Կորըխ41 գիւղ: Խորխէ ալ
կ’ըսեն: Քիչ մարդ կ’ապրէր գիւղին մէջ: 1948 – 49ին ատկէն տաս [տարի] առաջ
աքսորուած հայերն այլեւս ազատ էին, ով ուզենար՝ կրնար վերադառնալ, մի
այն իր ծնած գիւղը չի կրնայ վերադառնալ: Ասիկա այն հայերն էին, որ Դերսի
մի ալաւուներու ջարդերի շրջանին նոյնպէս աքսորուեցան յատկացուած տե
ղեր42: Ասոնք կ’ընտրէին, ուր կ’ուզեն ապրել, միայն իրենց ծննդավայրը չըլլար:
Եւ որոշներ մեր գիւղը՝ Կորըխ եկան: Մեր գիւղն ալ վիճակը ամենալաւը եղողը
մենք էինք: Մենք ահագին կենդանի ունէինք, կաթ ունէինք, թան ունէինք, մա
ծուն ունէինք, հաց ունէինք, գոնէ ասպէսով մարդ կրնայ ապրիլ: Այն ատեն տա
սը – տասնհինգ ընտանիքի չափ մեր ընտանիքին օգնութիւնով ապահովեցան,
մինչեւ որ տեղաւորուին: Յետոյ անոնք գացին Բիմէր գիւղը տեղաւորուեցան,
հայրիկիս ըսին դուն մեզի շատ օգնեցիր, ասքան ատեն մեզի ճաշ տուիր եւ այլն,
41

Կորըխ, Խորըխ – Սասունի Խարզանի շրջանի գիւղերից: Ըստ Պետոյեանի՝ քրդական
գիւղ է եղել (Պետոյեան, էջ 72):

42 Դերսիմի ալեւիների ջարդը եղել է 1937 – 1938ին: Դերսիմի ջարդերից անմիջապէս յետոյ
թէ՛ ալեւիների, թէ՛ հայերի մեծ մասը աքսորուեցին այդ ժամանակուայ իրենց բնակութեան
վայրերից: Արդէն քսանականներից յետոյ փրկուած եւ Թուրքիայի գաւառներում մնացած
հայերն ապրում էին հսկողութեան տակ՝ առանց տեղաշարժուելու իրաւունքի: 1938ի աք
սորը լրացուցիչ դեր խաղաց Ցեղասպանութիւնից յետոյ փրկուած հայերի միջեւ վերաձե
ւաւորուած կապերը խզելու գործում, յատկապէս, որ նրանց առջեւ պայման կար աքսորից
յետոյ իրենց նախկին բնակավայրերը չվերադառնալ: Աքսորի ժամկէտը լրանալուց յետոյ,
1948ին ոմանք այդպէս էլ մնացին աքսորավայրերում, ուրիշները փորձեցին վերադառնալ
իրենց ծնողների կամ հենց իրենց նախկին բնակութեան վայրերը, այսինքն՝ Արեւմտեան
Հայաստանի տարածք: Միայն նախապայման կար, որ իրենց ծննդավայր բնակավայրը
չլինի:
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դուն ալ պէտք է մեզի հետ աս գիւղը տեղաւորուիս: Հայրիկս ալ տխրեց, որ իրեն
հին հայկական գիւղը պարպուած է, պարապ մնացած է, գրեթէ երկու – երեք
ընտանիք կ’ըսեն կոր մնացած է: Հայրիկս եւ այլ անոնք տեղաւորուած ատենը,
աս նոր եկած հայերուն հետ տեղաւորուած ատենը գիւղը կը սկսի քիչ մը ապրիլ:
Վերջը ինքն ալ Բիմէր կ’երթայ: Ես արդէն Բիմէր ծնած եմ, Գարեգինին հետ
նոյն թիւերուն, կրնայ ըլլալ՝ 1954: Նոյնիսկ Գարեգինը եւ ես կաթնեղբայր ենք,
որովհետեւ իր մայրը ինձի կաթ տուած է:
Աւետիս — Հարեւան չէինք, բայց մայրը հիւանդացաւ, մինչեւ մէկուկէս
տարի մեր մայրիկէն կաթ կ’առնէին, մայրիկը բաւական շատ զօրաւոր էր, լաւ
կաթ ունէր, անոր, որ մեր երկու տունը պահուեց:

— Ձեր ծնողները գիտէ՞ին հայերէն:
— Իրենք հայերէն լաւ գիտէին եւ Սասունի մաքուր հայերէն կը խօսէին,
իրարու մէջ միշտ հայերէն կը խօսէին, բայց չէին ուզեր, որ իրենց երեխէքը հա
յերէն խօսէին, որ վտանգ չունենան: Դպրոցը կամ յանկարծ դուրսը սխալմամբ
հայերէն թէ խօսին, դուրս կու գայ որ հայ ենք, եւ խնդիրներ կ’ունենանք:

— Բայց գիւղում գիտէին արդէն, որ հայ են:
— Գիւղում գիտէին, բայց զինուորութեան ըլլայ կամ դպրոց ըլլայ՝ տար
բեր բաներ են, տարբեր առիթներ են: Հոն հայ ըլլալդ յայտնի չի պիտի անէիր:
Գրեթէ բոլոր հայերը այս խնդիրը ունեցած են: Չեն ուզեր երեխէքը հայերէն
խօսեն:

— Դուք ձեր մանկութեան տարիներին գիտէիք, որ հայ լինելը վտան
գաւո՞ր բան է:
— Միշտ մահու վախ մնացեր է, էն վախտ միշտ կը զգաս, որ կարան մի
օր քեզ սպանեն:

— Այդ վախը ինչի՞ց էր գալիս: Ծնողնե՞րն էին ասում, որեւէ մէկը սպառնո՞ւմ
էր, որտեղի՞ց գիտէին, ինչի՞ց էր այդ վախը:
— Ծնողները իրարու մէջը կը խօսէին, մենք սա կը հասկնայինք, որ
վտանգաւոր էր: Եւ ստիպուած ենք միշտ մէկուն բան նուիրենք, որ մեզի չսպա
նեն, միւ
սի բան նուի
րենք, միւ
սի ճա
շու տանք, միւ
սին հիւ
րա
սիրենք, որ մի
խնդիր չունենանք, եւ ասիկա իրեն ազդեցութիւնը ըրեր է, որ ասանկ է: Մենք
ասիկա սովրանք:

— Իսկ եթէ գիւղից դուրս մէկը յանկարծ հետաքրքրուէր ո՞վ ես, ի՞նչ ես,
ի՞նչ պիտի ասէր, ինքը ո՞վ է:
— Մենք ապ
րում ենք իբ
րեւ երկ
րորդ դա
սա
րա
նի [դասակարգի] ժո
ղովուրդ, երեւում էր ասիկա: Ծնուած պահից մենք գիտենք՝ թուրքերը կարան
ազատ օրերուն ինչ ուզէին անէին, եւ եթէ մենք պէտք է իրենց հետ խնդիր ունե
նայինք, մեր խնդիրը կարեւոր չէր, կարեւորը իրենց ապահովութիւնն էր, իրենց
կողմից էր բոլոր կառավարութիւնը: Ասիկա միշտ իմացել ենք: Մեր գիւղին մէջը
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թուրք չիկար, երեխայ ժամանակ մենք անոնց չի տեսանք, բայց ընտանիքէն ալ
կու գար, եւ բոլոր հայերը իրենց անանկ կը պահէին, որ առիթ չի տան թուրքին:
Ասիկա մանկութիւնից եկաւ եւ բոլորս գիտէինք:

— Բայց չի՞ եղել օրինակ դէպք կեանքում, որ որեւէ մէկը ինչ որ առիթով
հարցնի, թէ դու ո՞վ ես:
— Ներողութիւն, անիկա ճիշտ կ’ըլլայ, որ հարցրեցիք, անիկա բա
ցատրենք: Մեր բոլոր հարեւանները գիտէին, որ մենք հայ ենք, եւ մեզի բոլոր
հայերուն որոշած էին բան ընեն, գեաւուր բառը կ’ըսէին: Գեաւուր կ’ըսես նէ՝
հայ է: Մեր գիւղերը քուրդեր ապրում էին, քուրդերը հայ չէին օգտագործում,
ֆըլա կ’ըսէին: Մենք մեզի «հայ» կ’ըսէինք, իրենք «գեաւուր», «ֆըլա» կ’ըսէին,
եւ մենք փոքրուց գիտէինք, որ ատիկա վիրաւորական է: Բայց իրաւունքը իրենց
մօտ էր:

— Գեաւուր, ֆըլա էին նաեւ քրիստոնեայ ասորինե՞րը, թէ՞ միայն հայերն
էին ֆըլա:
— Անոնք աւելի հարաւային մասում էին, մենք չի գիտէինք անոնց ինչպէս
կ’ըսեն: Մեր վախը թերեւս նրանից էր, որ արդէն ուրիշ հայեր մուսուլմաններ
դարձած էին եւ մեր մէջ ապրում էին: Տարիներ անցնեն, միշտ մեր ընտանիքին
մէջը կը խօսուէր: Կ’իմանայինք, որ ատիկա կամաւոր ընտրութիւն չէր, հարկադ
րուած իսլամ դարձան, եւ միշտ վախ կար մեզի համար: Գիտեմ որ անիկա հին
հայերն են, անոնց ուրիշ անունով կը կանչեն, մեզի ուրիշ անունով կը կանչեն:

— Ի՞նչպէս էին նրանց անուանում, նրանք ֆըլա չէի՞ն:
— Բաֆըլլա, այսինքն՝ Բաֆըլլա բառերից է՝ հայրիկը քրիստոնեայ: Այ
սինքն հայից փոխուած է, ան քրիստոնեայից փոխուած է:

— Բաֆըլլա քրդերն էին ասում, իսկ թուրքե՞րը:
— Մեր կողմերը թուրք չիկար, անոր համար մեր գրականութիւնը [նկա
տի ունի՝ իմացութիւնը] բոլորը քուրդերէնով էր:

— Եթէ իհարկէ յիշում էք, ձեր մանկութեան տարիներին գիւղում որ
քա՞ն մարդ էր ապրում եւ դրանից որքանը մահմեդականացուած հայ էր,
որքանը քուրդ եւ որքանը՝ քրիստոնեայ:
— Մեր գիւղը կարծեմ քսան հայ ընտանիք կա՞ր: Եթէ հաշուենք քսան հայ
ընտանիքը, ամէն ընտանիքի մէջ երկու – երեք զաւակ, եւ անոնց զաւակները…
հասկցա՞ր ինչ կ’ըսեմ:

— Այո, մի ընտանիքի մէջ երկու – երեք սերունդ էր ապրում:
— Էդքանը մի տանիքի մէջ են ապրում:

— Այ
սինքն կա
րո՞ղ ենք ասել, որ մի
ջին հա
շուով մի ըն
տա
նի
քի մէջ
տաս – տասներկու մարդ կար:
— Կան ընտանիքներ, որ կային, ամէնը չէ, բայց կային: Եթէ ամէն ընտա
նիքին մէջ մինչեւ ութ մարդ հաշուենք նէ, այսինքն հարիւրէն մինչեւ հարիւր
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քսան, գուցէ քառասուն հայ քրիստոնեայ մարդիկ կային: Նոյնպէս կարծեմ որ
15 – 20 ընտանիք քուրդեր կային, բոլորն էլ մուսուլմաններ էին: Ասոնց մէջը եր
կու, գուցէ երեք ընտանիք, ասենք, բաֆըլ ընտանիք էին, որ դարձած էին:

— Այսինքն՝ ենթադրում էք, որ գիւղը մօտաւորապէս չորս հարիւր մարդ
կը լինէր, էդպէ՞ս էք յիշում, որի մօտաւորապէս կէսը ֆըլա էր:
— Չէ, գիւղը աւելի պստիկ էր, եթէ բոլոր գիւղը երկու հարիւր քսան ըլլա
նէ, մինչեւ հարիւր հոգի անպայման հայ էր, մնացածը մուսուլման եւ դարձած
հայեր էին:

— Բացի ձեր գիւղը, ձեր կողքը կայի՞ն էլի էդպիսի գիւղեր, որտեղ նոյնպէս
հայեր էին ապրում:
— Այո: Ես ինչ որ գիտեմ Բառընջ գիւղում բաւական հայ ընտանիքներ
կային, Հարֆասէում հայեր կային, որ մեր ատենին չորս – հինգ ընտանիք մու
սուլման դարձան: Ընդհանրապէս թերեւս յիսուն գիւղերուն մէջ ալ հայեր կային:
Բաթմանի մէջ ինչ որ գիտենք, Գուքվայաթ է, Բայէզիթ, Միչի Բառընջ, Բելքէ,
Քանիքիւլէ43, Նազդալէ, Նովալէ, Խորխէ, Քիւրքիւն, Դոյըչերենփոնտէ, Իստան
սիոնէ, Զըւընգէ, Զնամիրէ, Փինար44, Կանիխփլէ, Ջեդակա, Բիշերիէ45, որ ինքն
Քուվին կը կոչուի, իրեն մէջ նմանապէս Ֆարթին՝ Սիլուան այսօր կը կանչուի
[թուարկում են միմեանց յիշեցնելով, երբեմն նոյն գիւղի անունները տարբեր
կերպ են արտաբերում, օրինակ՝ Հարֆասէ/Հալֆասէ, Նովալէ/Նաւալէ, Խոր
խէ/Կորխէ/Կորըխ, Իւստասիոնէ/Իստասիոնէ, Բառընջ/Բառընջէ, Ջեդեկա/Ջե
դակա]46:
43 «Քիւլէ» վերջաւորութիւնը հաւանաբար «կուլէ» – ամրոց բառից պիտի լինի:
44 http://araxnews.com/turkey/6073.html հասցէով վերջերս հրատարակուած մի նիւթ տեղե
կութիւն է հաղորդում թէ Բաթման նահանգի Բեշիրի շրջանի Ենիփընար (Նոր Փընար,
կրում է նաեւ Քեւեզօ անունը) գիւղում գտնուող հայկական եկեղեցին տեղի բնակիչները
որպէս աղբանոց են օգտագործում, իսկ եկեղեցու քարերը քանդում տանում այլ նպատա
կով են օգտագործում, որի հետեւանքով եկեղեցու 8 սիւներից կանգնուն է մնացել միայն
4ը:
45 Բիշերիէ – Բնակավայր Բշերիկի դաշտում:
46 1878ին սոյն տարածքի հայկական գիւղերի շարքը ներկայացրած Արիստակէս Տեւկան
ցի շարադրանքում սասունցի եղբայրների յիշատակած գիւղերից հանդիպում ենք Պի մէր
(Բիմեր) – 96 մարդ, Կանէ կուլ (Քանիքիւլէ) – 81 մարդ Հարֆոզ (Հարֆասէ) – 1 20 մարդ,
Վառընճ (Բառընջ) – 160 մարդ, Ճալտըկան (Ջեդակա) – 141 մարդ գիւղանուններին (Տեւ
կանց, էջ 118 – 119), իսկ ահա Վ. Պետոյեանի Սասնայ Ազգագրութիւն գրքում Խարզան գա
ւառակի գիւղերի շարքում սասունցի եղբայրների կողմից յիշուած գիւղերից հանդիպում
ենք Բառընջ, Բառընջ ներքին, Նարէ (Նաուալա), Նազդար (անմարդաբնակ հայկական
գիւղ), Ջալդակա (հայկական), Հարֆաս (հայկական), Բառընջ (վաթսուն տուն հայ), Զըւըկ
(Բշարէ Չոլօ եզիդ աղայի գիւղը), Խորըխ, Կանի Խուլլ (ծակ աղբիւր), էջ 17 – 18: Տե՛ս նա
եւ՝ Պետոյեան, Սասունի Եւ Տարօնի, էջ 72: Մէկ այլ հեղինակ, անդրադառնալով Բշերիկի
ահաւոր կոտորածներին, յղում է անում միայն 1930ին Բշերիկից հեռացած վերապրողների
պատմութիւններից հայերի կողմից լքուած գիւղական բնակավայրերի անունների մի շար
քի, որոնց մէջ նոյնպէս հանդիպում ենք սասունցի եղբայրների յիշատակած գիւղանուննե
րից մի քանիսին, այդ թւում՝ Հարֆասէ, Տիմերէ, Կանի-կուլէ, Նաւալէ, Բարընջէ, Զվընգէ,
Ջալդակա, Բասորկէ: Քանի որ այս անունները արտաբերելիս միշտ հնչիւնաբանական
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Ուրիշ գիւղերում ալ պէտք է որ ըլլային47:
Իսահակ — Շատ գիւղերը, որ կ’երեւի որ կամ ճամփու վրայ են կամ որոշ
ստուար տեղեր էին, այրեցին: Ասոնց քուրդերը խրապաժառ48 կ’ըսեն: Խրապա
ժառ՝ այսինքն խրապա, քանդուած, այրուած: Հոն այլեւս մարդ չէր ապրի: Ասոնք
բոլորը հայ գիւղեր եղած էին, եւ հոն այլեւս որեւէ մէկ ապրելու չգնաց: Վստահ
չեմ, բայց կը խորհիմ, որ կառավարութիւնն ալ թոյլ չէր տայ հոն բնակիլ:

— Հարֆասէ գիւղի մասին ասացիք, որ արդէն ձեր սերնդի կեանքի
շրջանում որոշ ընտանիքներ մահմեդականացան: Ուրիշնե՞ր էլ կային:
— Այո: Շատ քիչ է, որ կը պատահէ, բայց ան գիւղին մէջը պատահեց:
Մեր գիւղին մէջը փորձառութիւն մը եղաւ, քանի մը անգամ մեր երիտասարդ
ներուն քուրդ աղջիկ կու տային, որպէսզի մուսուլման դարձնեն մեր տղաքները,
կամ մեր աղջիկները կը փախցնէին, որպէսզի նոյնպէս մուսուլման դարձնեն:
Ադ փորձառութիւնը քանի մը անգամ եղաւ, բայց մեր հայերը ինքզինքը պաշտ
պանեցին, ցուցուցին, որ ասիկա չպէտք է ըլլայ, որպէսզի գիւղին մէջ խաղաղու
թիւնը չաւրուի:

— Այսինքն՝ քուրդերը նոյնպէ՞ս այդպէս մտածեցին:
— Այո: Քուրդերն ալ ընդունեցին, որ պէտք է ճշտել, որ մէկ – երկու խնդի
րին մէջ է, քուրդերը ելան եւ մեզի իրաւունք տուին եւ իրենց մէջը համաձայնու
թիւնը առան, այսինքն՝ ճնշում դրին, որ ասպէս փորձառութիւնը չառաջանայ,
որ խաղաղութիւն մեր մէջ ունենանք:

— Իսկ գիւ
ղի մէջ առ
հա
սա
րակ հա
յերն ու քրդե
րը մի
մե
անց դէմ
թշնամանք ունէի՞ն, կռիւներ լինո՞ւմ էին: Օրինակ, հողի պատճառով,
անասունի պատճառով:
Իսահակ — Անանկ պրոբլէմներ քանի մը անգամ եղան, քուրդ-հայ եւ
քուրդերու՝ իրար մէջ խնդիր ունեցան: Հայեր մի կողմը բռնեցին, անանկ մէկ,
երկու կռիւներ եղան:
որոշ առանձնայատկութիւններ ունեն, նպատակայարմար է թւում դրանք ներկայացնել
ամբողջութեամբ. «Կուբինէ, Հարֆասէ, Տիմերէ, Կանի-կուլէ, Նաւալէ, Բոլընդէ, Ալաւէ, Գո
րըգէ, Դուասադակէ, Բաջըֆրէ, Հըս-հըս, Բիրըկէ, Բասորկէ, Հըդհըդկէ, Բարընջէ, Զվըն
գէ, Ջալդակա, Ապըկա, Սինանէ, Կալհռկէ, Տախարիէ, Կուրտըկէ, Բալբանէ, Գրասիրա,
Մոզգալանէ, Բըլեդար, Բաստոկէ, Կանիկէ, Գուրդըլէ, Գեդուկէ եւ ուրիշ, – Կարինէ Մա
կարեան, «Բշերիկցի Քրդախօս Հայերը Եւ Անոնց Գաղթը Դէպի Սուրիա», Գանձասար
Շաբաթաթերթ, http://asbarez.com/arm/45834/ . նաեւ՝ http://hyeforum.com/index.php?show
topic=16568&st=20 :
47 «Ռէյս Տանոյի Թոռ Գէորգը. Արխունդցիները» պատմութիւնում վկայւում է ջարդերից յե
տոյ որոշ քանակութեամբ հայերի գոյութիւնը Բաթմանի նաեւ Արխունդ (Աջար), Պերմ,
Բաց գիւղերում, իսկ 2012ին հրատարակուած մի տեղեկութիւն այդ ցանկը լրացնում է նա
եւ, Հէյբէթլի, Բալբաշի եւ Չաղիլ գիւղերով, որոնց հայ բնակչութիւնը տեղափոխուել 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 Խրապաժառ – Պետոյեանը յիշատակում է Փալոնի գիւղի անունը, աւելացնելով, որ այն
Արզն քաղաքի տեղն էր եւ քրդերն այն Խրաբ Բաժառ էին կոչում, իբրեւ «Աւերակ քաղաք»
(Պետոյեան, Սասունի Եւ Տարօնի, էջ 72):
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— Ոստիկան եկե՞լ է ձեր գիւղ:
Իսահակ — Ոստիկան չէ՝ ժանդարմա կար անտեղ: Ժանդարմա կու գար:

— Թո՞ւրք էր, թէ քուրդ էր:
Իսահակ — Միայն թուրք էր:

— Թուրք ժանդարմները յատուկ որեւէ կողմնակալութիւն ունէի՞ն ար
դեօք:
Իսահակ — Ճիշտը ըսեմ կողմնակալութիւն անպայման կար, ատոր հա
մար արդէն կրցածին չափ դատարան չէին էրթայ: Դատարան էրթաս նէ՝ խնդի
րը աւելի կը մեծնար:

— Այսինքն՝ աշխատում էին պետութեան հետ գործ չունենալ:
Իսա
հակ — Այո: Բայց գիւ
ղը իր մե
ծե
րը ու
նէր: Յար
գուած մար
դի
կը
ունէր, որուն խօսքը մտիկ կ’ընէին, որ կ’ըսէին... ճերմակ երես... հա, ռուսկինե
րը: Քուրդերուն ոչ կ’ըսենք, խնդիր մը ըլլա նէ, վերջապէս կրնային ըսել, որ մի
ասին նստինք: Հայերն ալ կը նստէին, քուրդերն ալ կը նստէին: Գիտէին որ աս
մարդը, ան մարդը որեւէ կողմ չի բռներ: Դատաւորի պէս է: Եթէ խնդիրը եղողը
մէկուն շատ-շատ մօտ ըլլայ, անիկա չէին կանչեր:

— Ձեր գիւղի հայերը ուրիշ գիւղի հայերի հետ շփումներ ունէի՞ն:
— Այո, ունէին, իրարու աղջիկ կու տային, աղջիկ կ’առնէին, շրջանը
միշտ ասանկ յարաբերութիւնով մերու հետ եղած է, որ մենք գիտէինք անոնք ալ
հայ են, մենք ալ հայ ենք, կամ յարմար է, որ մէկէն միւսը աղջիկ առնեն, տան:

— Երբ որ ասում էք հայ, նկատի ունէք միայն քրիստոնեա՞յ հայ:
— Մենք գիտէինք, որ սուրիանին ալ քրիստոնեայ կային, եւ հայ: Ուրիշ
գիւղեր կային, որ գիտէինք, որ սուրիանի են: Մենք կ’ըսէինք սուրիանի, անոնք
ալ իրենց կ’ըսէին սուրիանի:

— Չէ, երբ որ ասում էք, որ էս գիւղերում հայեր են ապրում, իմ հարցն
այն է, որ միայն քրիստոնեայի՞ն էք հայ ասում: Մահմեդականացածին
հայ չէ՞ք ասում:
— Այո:

— Իսկ ուրիշ գիւղեր գիտէ՞ք, որտեղ մահմեդականացուած հայեր կային:
— Այո, ուրիշ գիւղերի մէջն ալ կար: Մեր գիւղերին մէջ ալ եւ բոլոր մուսուլ
ման եղող գիւղերուն մէջ ալ, բոլորը գիտէին: Եւ անոնց կ’ըսէին բաֆըլլա, եւ եթէ
վիրաւորիչ ըլլալ կ’ուզէին՝ հարամ կ’ըսէին: Հարամ գիտէ՞ք ինչ ըսել է՝ հարամ
ոսկոր: Հարամ ոսկոր մարդիկ էք: Իրենց մէջը քուրդը մուսուլմանցած հայուն
հարամ ոսկոր կ’ըսէին:

— Այսինքն՝ իսլամացած հայերին թէ՛ հայերը չէին լաւ վերաբերում, թէ՛
քուրդերը չէին լաւ վերաբերում:
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— Եւ իրենք ալ շատ դժուար վիճակի մէջ էին: Կարելի է, որ կը զղջային,
որ մուսուլման դարձած են, կարելի է, որ կ’ուզէին վերադառնալ, բայց գիտէին,
որ չեն կրնայ վերադառնալ: Շատ անգամ մենք անոնց հետ աւելի պրոբլէմ կ’ու
նենայինք, քան թէ քուրդի մը հետ:

Իսահակ

— Դուք գիտէ՞ք որեւէ մի դէպք, որ իսլամից յետոյ նորից քրիստոնեայ
դարձան:
— Մեր գիւղերը չենք գիտեր, մեր ատենին չենք գիտեր:

— Ձեր մայրիկի անունը ինչպէ՞ս էր:
— Խաթուն:

— Խաթուն նաեւ քրդերն էին օգտագործում, թէ՞ միայն հայերն էին դնում
այդ անունը: Այսինքն՝ եթէ ասեն Խաթուն, կ’իմանա՞ք, որ նա հայ է, թէ՞
պարտադիր չէ:
— Այդ անունը, որ մանաւանդ այսօրուայ միջով նայենք նէ, հայկական
անուններ չեն, բայց մեր շրջաններուն մէջ էր, հայերը աս անունները աւելի շատ
կը գործածէին:

— Ես հիմա չեմ հարցնում արդեօք հայկակա՞ն էր, իմ հարցս այն է, թէ
օրինակ՝ եթէ մէկը ասէր իր անունը Խաթուն է, կը մտածէի՞ն, որ դա հայ
է, թէ՞ չէին մտածի, կարեւոր չէր լինի: Գարեգին ասելիս անպայման բո
լորը կը հասկանան, որ հայ է: Նոյն կերպ՝ Աւետիս, Սարգիս:
Իսահակ — Այո, Իսահակն ալ: Իմ մեծ հայրիկիս անունն ալ Սէյրան է:
Նոյնպէս քուրդերն ալ կարող են Սէյրանը գործածեն, եզիդիներն ալ կը գործա
ծէին:

— Հայրիկների անուններն ինչպէ՞ս էր:
— Կիրակոս պապս էր, եւ Օհան՝ հայրս, բայց Պապուշ կը կանչէինք:

— Իսահակ, Ձե՞ր հայրիկի անունը ինչպէս էր:
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— Իմին հայրիկիս անունը Մուրադ էր, բայց դէ իր ընտանիքին մէջը եր
կու Մուրադ կար, իմ հայրիկի համար ըսեր են Մուրադը քիւչուք՝ պստիկ Մուրադ:
Եւ վերջի թուղթերուն մէջ ալ իբրեւ քիւչուք՝ իբրեւ պստիկ գրուած է: Գրուած է
Մուրադ քիւչուք: Իմ պասպորտիս մէջ ալ մականունս Աքքայա գրած է, ատի
կա պաշտօնականն է, թուրքական ձեւով է, բայց ես կը սիրեմ Աքքայեան ըսել,
որովհետեւ «եան» հայկական մականունի կը նմանի: «Աքքայա» խորթ բան է,
ընտանիքիս հետ կապ չունի: «Աքքայեան» հպարտութեամբ կ’ըսեմ:

— Օհանը եւ Կիրակոսը որեւէ տեղ գնալիս, արդէն յայտնի էր, որ ինքը
հայ է, իր անունից արդէն երեւում է:

Սարգիս

— Օհանը՝ հա, Պապուշը՝ չէ: Պապուշը աւելի քուրդական անուն էր: Ամէ
նը երկու անուն ունէին, անիկա յետոյ մեր վրան ազդեց: Մենք Պօլիս որ ապրե
ցանք, ամէնս երկու անուն ունէինք, մէկը՝ թրքական:

— Կարո՞ղ էք ձեր անունները ասել, ձեր թրքական անունները:
Աւետիս — Ինձ Հեւէս կ’ըսէին:

— Սարգիս, դո՞ւք էլ ունէիք թուրքական անուն:
— Սարգիսի թուրքական անունը Ստամբուլում Սելիմ էր:
Սարգիս — Միշտ Սարգիս էի: Սարգիս մնաց, մինչեւ Պօլիսում ինը տա
րեկան սկսայ աշխատիլ: Հայու մը քով կ’աշխատէի, բայց իրենք ինչպէս որ տա
ճիկ մարդիկ կ’աշխատէին, ադպէս էլ իրենք, հայ չի պիտի ըլլայ: Ես որ հայ եմ,
ինքը ինծի տաճկական անուն մը տուաւ, մենք նոյն շէնքի մէջ կ’ապրէինք, նմա
նապէս ալ շէնքին տէրն էր, ինձի Սելիմ կը կանչէր:

— Իսկ դուք փողոցում կամ թուրքերի հետ ծանօթանալիս Սելի՞մ անունն
էիք ասում, թէ՞ Սարգիս անունը:
Սարգիս — Չէ, Սարգիս: Սելիմը ամառները կը գործածուէր, երբ կ’երթա
յի իրեն քովը աշխատելու: Անշուշտ օր մըն ալ յայտնի եղաւ, որ հայ եմ:
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— Վերադառնանք Բիմէրի կեանքին: Ուրեմն ձեր ծնողները հանդի
պեցին Բիմէրում եւ ամուսնացան: Քանի՞ տարեկան էր Ձեր մայրը:
— Աղջիկները կը փախցնէին, ատոր համար կ’ուզէին հայը հայու հետ եւ
շուտով, կանուխ ամուսնացնեն, չեն սպասեր, որ աղջիկները մեծանան: Մեծա
մասնութիւնը ամուսնացած էր 14, 16 տարեկանին:

— Ուրեմն կարող ենք հիմա հաւաստել, որ դուք ձեր մանկութեան տարի
ներից, չնայած ձեր ծնողները հայերէն գիտէին, գիւղում միմեանց հետ
քրդերէն էիք խօսում:
— Այո: Բոլոր երեխաները:

— Իսկ ձեր ծնողները իրար հետ, բացի հայրիկը եւ մայրիկը, ուրիշ հայ
ընտանիքի հետ, հայերէն խօսո՞ւմ էին:
Իսահակ — Իրենց ծնողքը հայերէն գիտէին, իմ հայրս եւ մայրս բնաւ չի
գիտէին: Հայրիկս հայերէն աղօթք գիտէր, սակայն ան աղօթքը բոլորովին կա
տարեալ չէր: Խաչ միշտ կը հանէին ճաշէն առաջ, ճաշէն յետոյ:
— Իմ ծնողները, ինչ որ գիտեմ, միշտ իրար հետ քրդերէն խօսած էին:
Հայրիկս քանի մը աղօթք գիտէր, ան աղօթքները բարձր չէր ըսեր, մենք միայն
Աստուած լսեցինք: Այսինքն քանի մը բառ. ես չեմ յիշեր, որ հայրիկս, մայրիկս
հայերէն բան ասեր է, մենք քրդերէնը մինչեւ այսօր չի մոռցանք այն պատճա
ռով, որովհետեւ իրենք ուրիշ լեզու չի սովրեցան:

— Կ’ուզենայի վերադառնալ եւս մի հարցի: Ձեր մանկութեան տարի
ներին ձեր ծնողների խօսելուց դուք զգում էիք, որ վտանգ կայ: Բայց դուք
գիտէի՞ք ինչ է կատարուել, թէ՞ չգիտէիք: Այսինքն գիտէի՞ք, որ հայերի
յատուկ կոտորած է եղել, թէ այդ մասին ուշ իմացաք:
— Այդ մասին ոչ, միշտ գիտէինք, ասիկա միշտ խօսք կ’ըլլար, աս ատենին
համար քրդերին մէջ կ’ըսեն «ֆերմանէ ֆըլայէ49» այսինքն՝ հայերին ջարդին
պատահած ատենը: Միշտ կը գործածէին:

— Եւ դուք հասկանո՞ւմ էիք ինչի մասին է խօսքը:
Աւետիս — Ֆերման ճենոսիտ չէ՞, Իսահակ:
Իսահակ — Ճենոսիտ չէ, բայց իբրեւ ճենոսիտի իմաստով ասիկա կը
գործածէին:
— Ինչպէ՞ս էիք հասկանում «ֆերման» բառը:
Իսահակ — Հրաման, կանոնը, որ էլաւ, հայերը տեղափոխուեն: Տէր Զօրը
տեղափոխուեն: Ֆերման ըսելը՝ մի բան վերցնել ուրիշ տեղ դնել: Որ թուրքին ալ
49 Ֆերման [ferman] – Պարսկերէն ֆարման՝ հրաման բառից, որը թուրքերէնում ստացել է
հրամանագիր, հրահանգ, սուլթանի կողմից գրուած հրաման իմաստը: Ունի նաեւ «ար
տօնագիր» իմաստը՝ որպէս օսմանեան կայսրութիւնում հարկի տեսակ, որը վճարում էին
որեւէ նաւահանգիստ մուտք գործող նաւերը (Լեւոն Վարդան, Հարկերը Օսմանեան եւ
Պարսկական Կայսրութիւններուն Մէջ, ԺԵ-Ի. Դար, Բ. Հատոր, Բնագիրը հրատարակու
թեան պատրաստեց Կարօ Աբրահամեան, Պեյրութ, 2012, էջ 393): «Ֆերմանէ ֆըլայէ» –
բառացի պիտի հասկանալ «ֆըլաների մասին հրաման»՝ տուեալ դէպքում՝ «հայերի ջար
դի մասին հրաման»:
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հարցնէք նէ, դուք ի՞նչ գիտէք «ֆերմանէ ֆըլայի» մասին, եթէ թուրքը քուրդերի
շրջանը կ’երթայ կոր, գիտեն որ ինչի մասին խօսի, ջարդի մասին խօսայ:

— Ձեր գիւղի քրդերից դուք տեղեկութիւն ունէ՞ք, ջարդին մասնակցած
քրդերից կայի՞ն, որ իրենք գնացել էին հայ ջարդելու Բիմէր գիւղը:
— Հա, ջարդէն յետոյ աս գիւղը երկու ընտանիքով մնաց, որով մինչեւ էդ
հայկական գիւղ էր:

— Քուրդ չկա՞ր մինչեւ ջարդերը այդ գիւղում:
— Կ’ըսեն որ մեր Յովսէփին հայրը եւ երկու դարձած [իսլամացած] հայ
ընտանիք մնացեր են, այսինքն՝Բիմէրը առաջ բոլորովին հայ պէտք է եղած ըլ
լայ: Երբ որ հայերը Անատոլիէն վերադարձան, 1937 – 38 թիւերուն, երբ որ Դեր
սիմի քուրդերուն փրոպլէմը եղաւ, ջարդը եղաւ, ադ ջարդին ահագին հայ զոհեր
ալ եղան50:

— Ո՞չ միայն Դերսիմում, ուրի՞շ տեղեր էլ զոհեր եղան:
— Ուրիշ տեղերը չէ գիտեմ, Սասունի շրջաններում՝այո: Աս շրջաններէն
ընտանիքներ զոռով տեղափոխուեցան Գոնիա, Էսքիշեհիր, Իզմիր:

— Սասունի՞ց գնացին:
— Սասունէն գացին, այո, եւ տասը տարի հոն մնացին: Երբ որ Սասու
նէն գացին, բան մը թուրքերէն չէին գիտնար, երբ որ վերադարձան, 1945 – 47
թիւերուն թրքախօս էին: Պատերազմէն յետոյ անմիջապէս կանոն մը հանեցին,
որ անոնք հոս կրնան մնալ, բայց եթէ ուզենան իրենց տեղերը [վերադառնալ],
միայն այն պայմանով, որ իր հին գիւղը չերթան:

— Երբեւէ եղե՞լ է, որ որեւէ առիթ կամ դէպք յիշէք, որ դուք որեւէ քուրդի
կամ թուրքի հետ խօսացած լինէք ջարդերի հարցերի շուրջ. այսինքն՝
ձեր ապրումների եւ ջարդերի մասին:
— Մեր գիւ
ղա
ցի
նե
րը իրանց մէջ կը մեղ
քա
նա
յին շատ ան
գամ, աս
խօսքերը միշտ կ’ըլլար: Միշտ կ’ըսէին որեւէ մէկուն համար, օրինակ, «ադիկա
ան ատեն մեր գիւղացի էր, ջարդին», «ան երեխան առանց հայր, մայր մեծցաւ,
մեղք», «աս ընտանիքը նայեցան ասանկ բաները, դաժանութիւնները», միշտ
կը խօսան: Այրուած գիւղերուն մասին ամբողջը յայտնի էր եւ միշտ կը խօսան:
Ատիկա բնաւ փակ թեմա չէր: Ազատ կարող էինք խօսել: Միայն վախ մը, որ քիչ
մը միշտ կար: Մեր ծնողներ անքան վախ ունեցած էին զինուորներէն, որ եթէ
գիւղին մէջ զինուոր երեւնար՝ կը վախնային: Մեզի ալ, որ երախայ էինք թէկուզ,
կ’ուղարկէին գիւղէն դուրս, մենք գիւղէն կը փախէինք դուրս, ճամփուն: Չասէին
էլ ծնողքը՝ տղաքը կը փախէին: Վախը մեզի տուած էին: Զինուորը քիչ կու գար,
50 1938ին Դերսիմի կոտորածների ժամանակ Թուրքիայի տարբեր տարածքներում բազմա
թիւ քրդեր եւ կենդանի մնացած հայեր նոյնպէս, իրենց բնակութեան վայրերից տեղահա
նուելուց եւ Թուրքիայի առաւելապէս թուրքերով բնակեցուած հատուածներում վերաբնա
կեցուելուց զատ, սպանուեցին, նոյնիսկ որոշումներով գնդակահարուեցին:
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բայց զինուոր եթէ գայ՝ մենք կը փախէինք ճամփուն մօտ կը կենայինք, մինչեւ
զինուոր գիւղէն դուրս էլլան: Կը կարծէինք, որ կու գան մեզի կ’առնեն եւ այլն:

— Այսինքն՝ առնեն ի՞նչ անեն, պիտի սպանե՞ն ձեզ, ի՞նչ պիտի անեն:
— Հա, այն վախով:

— Այնպէս էին կասկածում, որ պիտի սպանե՞ն:
Իսահակ — Հա: Քուրդերը ի՞նչ կ’ըսէին, այսինքն՝ վախկոտ մէկուն կ’ըսէ
ին, դուն արիւն տեսնող քրիստոնեային պէս ես: «Թոգա ֆլէյի խունեդիթի»: Ֆը
լա մը չիկայ, հայ մը չիկայ, որ արիւն չէ տեսած, չէ ջարդուած եւ չէ ջարդուողն ալ՝
վախը զգացած է: Աս իմաստն էր: Ապրողներն ալ վախ ունեցել են: Ճիշտ է, աս
քանակով չարչարանք որեւէ ատեն որեւէ աշխարհ չի պատահած, աս մասով:
Հիմա հրեաներուն ջարդին մասին շատ կը խօսուի, իրաւունք [ունին], բայց հա
յը իր հողին վրայ ջարդուեցաւ, ջնջուեցաւ:

— Ա՞յս տարբերութիւնն էք տեսնում:
Իսահակ — Աս տարբերութիւնը: Չէ թէ չափը, այլ վերջին արդիւնքը:
Պատմական հողին վրայ ջնջուեցաւ, միայն չի վիրաւորուեցաւ, չի ջարդուեցաւ,
այլ բոլորովին նետուեցաւ: Եւ մենք վերջին հայը եղանք, որ աս չարչարանքէն
մինչեւ հիմա չեմ գիտեր ինչպէս կ’ըլլայ, որ մինչեւ ան ատեններն ալ ապրեցանք:

— Վախի աղբիւրը քո՞ւրդն էր, թէ՞ թուրքը:
— Թուրքը: Հարկաւ թուրքը: Մեր շրջաններուն մինչեւ հիմա, բոլոր հին
հայ աշխարհուն վրայ այսօր միայն քուրդը կայ, այն ատենն ալ քուրդն էր: Քուր
դին հետ հայը կրնայ բանակցել, կռուել եւ հաշտուել, եթէ քուրդին թուրք իշխա
նութիւնը արտօնութիւն չի տայ: Հին հայ աշխարհուն վրայ թուրքական ներկա
յութիւնը միայն զինուորներով եւ ժանդարմներով է: Ասիկա յատկանշական է:
Հայի դէմ քուրդին կը պաշտպանեն զինուորներով եւ ժանդարմներով: Զինուո
րից եւ ժանդարմից է վախը:

— Դուք ասում էք, որ փախած հայերը Անատոլիայի կողմերից վե
րադարձան Սասուն: «Անատոլիա» ասելով ի՞նչը նկատի ունէք, Անատո
լիան ո՞րն է:
— Անատոլիան թրքական մասը մենք կը կարծենք:

— Այսինքն՝ Արևմտեան Հայաստանին դուք Անատոլիա չէք ասում:
Իսահակ — Չէ, հայկական բաժնին Անատոլիա մենք չէինք գիտեր:
Չէինք գիտեր նաեւ, որ այսքան մեծ հայութիւն մը ունեցած է: Ջարդին մասին
մենք կը կարծէինք տեղին վրայ միայն, մեր շրջանին պատահութիւն մը եղաւ,
բայց ասքան մեծ չափով չէինք կրնայ երեւակայիլ, չէինք գիտեր:

— Կար
ծում էք ձեր ծնող
նե՞րն էլ ջար
դե
րի չա
փե
րի մա
սին պատ
կե
րացում չունէին:
Իսահակ — Ոչ: Գիտէին որ բոլոր-բոլոր շրջանները… այսինքն վստահ
չգի
տեմ իրենց իմա
ցա
ծը: Բայց գի
տեմ, որ ջար
դե
րէն շատ առաջ թուր
քե
րը
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շրջաններուն սահմանները փոխեցին, այսինքն՝ երբ որ մենք մեր կողմերէն կը
խօսինք, Ռեշկոթա կ’ըսեն մեր կողմերը ջարդէն յետոյ: Եւ որպէսզի հայերուն
չափը, տոկոսը իջեցնեն, Թուրքիայի մէջ սկսան շրջանները կազմակերպել,
որ հայերուն տոկոսը իջեցնեն: Ըսենք որ առաջ բոլորը Մուշին կը պատկանին,
շրջաններէն Սիիրդին կապեցին: Սիիրդին եղողը ուրիշին շրջանին կապեցին,
որ քուրդերուն դպրոցները, քուրդերուն թիւը աւելցնեն, հայերուն դպրոցները
աւելի պակսի:

— Իսահակ, դուք դա որտեղի՞ց գիտէք, որ այդպէս արեցին:
Իսահակ — Ինչ որ կը հասկնամ՝ այսօրուան աչքով, այն օրուան աչքով
չեմ կրնար: Անոր համար կ’ըսեմ, որ մենք երեւակայութիւնն ալ նոյնը չունինք,
որ ջարդը ասքան տարածուած, ասքան մեծ չափով եղած է: Ինչքան գիտեմ, մեր
կողմերը ամէն քուրդը, ամէն սուրիանի [ասորի], ամէն հայը գիտէ, որ ջարդը
ահագին զոհեր տուաւ, ամէնը գիտեն, որ թուրքը հայերը գիւղերէն հանելէն յե
տոյ անմիջապէս մեռցրած են:

— Հիմա եթէ կրկին ձեր գիւղին՝ Բիմէրին վերադառնանք, դուք հաս
կացողութիւն ունէի՞ք, թէ ձեր գիւղի քրդերը երբ եկան Բիմէր, իրենք Բի
մէրի հայերին ջարդել են եկել են, թէ՞ իրենք հող չեն ունեցել, ուղղակի
դատարկ տարածք է եղել, եկել են:
Իսահակ — Ինչպէս պատմութիւնը մեզի երեւակայութիւնը կու գար,
ասիկա պետութիւնը ըրած է եւ պետութեան մէջ աշխատող որոշ զինուորական
ներ:

— Իսա
հակ, ես կար
դա
ցած պատ
մու
թիւ
նը չեմ հարց
նում: Հենց ձեր
գիւղում ապրում էին քրդեր, դուք այդ քրդերի երեխաների հետ խաղում
էիք, ձեր ծնողները շփւում էին. որեւէ պատկերացում ունէի՞ն արդեօք,
ձեր գիւղի քուրդը, որեւէ մի քուրդ, որ հայերի ջարդին մասնակցել է եւ
յետոյ եկել է այդ հայի տանը, կամ որեւէ այլ հայի տանը ապրում է, էդ
պիսի մի որեւէ պատմութիւն գիտէ՞ք դուք:
Իսահակ — Չէ, չեմ գիտեր:

— Այսինքն՝ ձեր գիւղի քուրդերին դուք գիտէք, որ իրենք ջարդեր չեն
արել:
— Ըսեմ որ մեր գիւղի քուրդերը յետոյ մեր գիւղը տեղաւորուեցան: Որոշ
ընտանիքներու մասին կը խօսին, որ աս ընտանիքը ջարդին ատենը չարչա
րանք ըրած են, որոշ աշիրէթներուն մասին կ’ըսեն կոր: Ասոնք՝ հայերը պահ
պանեցին, ասոնք՝ հայերը ջարդեցին, ասոնք՝ չէզոք էին:

— Ձեր գիւղի քրդերը ո՞ր աշիրէթից էին:
— Ռշկոթա աշիրէթի: Եւ այսօր հիմա ըսին, որ իբրեւ Ռշկոթա ժողովուրդ
հին հայ ժողովուրդ եղած է, սուլթանների ատենը բոլորովին քրդացած: Որով
հետեւ ըսին Ռշկոթա եւ Ռշտունի աշիրէթները նոյնն են:
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— Իսկ ի՞նչ էք կարծում, քրդերի մէջ կա՞յ այդ գիտակցութիւնը, ռշկոթանե
րի մէջ որեւէ էդպիսի տեղեկութիւն կա՞յ, որ իրենց նախնիները գուցէ հայ
են եղել:
— Քուրդերուն մէջ կայ: Շատերը կ’ըսեն մեր պապերը հայ եղած են: Գի
տենք, որ անոնք, որ շատ կանուխ արդէն մուսուլման դարձած են, մեզի համար
արդէն հայից քուրդ դարձած կ’ըլլան: Հասկցա՞ր: Հիմա արդէն մէկը քրիստոնե
այ չըլլայ, բայց եթէ մէկը մուսուլման դառնա նէ, անմիջապէս քուրդ կ’ըլլա կոր:
Եւ քուրդերը աս իմացութիւնը ունեն: Շատ անգամ մոլլաները իրանց աղջիկը
հայի մը կու տային, որ անի այլեւս վերադառնալ կարելի չէր հայի: Հենց որ հայը
իսլամ կը դառնար, նրան շուտով աղջիկ կը տային, որմէ ետք այլեւս վերադարձ
չիկար, չէր կարող քրիստոնեայ ըլլալ: Այո: Ես կը յիշեմ կոր, որ մեր գիւղին մէջ
Հայկ կար, մեր դրացին անոր համար մէկ անգամ ըսաւ, թէ մեր աղջիկը սիրեր
է, անոր պիտի ամուսնացնենք: Բոլոր գիւղը իրար մտան, գացինք, մեր տղան
ան քուրդ ընտանիքէն դուրս հանեցինք: Չի պիտի ձգենք, որ աս հարսանիքը
ըլլայ: Եւ տեսէք, աղջիկ չէ, տղան դուրս հանեցինք: Եւ անկէ ետքը անմիջապէս
հային հետ ամուսնացուցինք:

— Դա կռիւ չդարձա՞ւ:
— Կռիւ չի դարձաւ:

— Գրագէտ մարդիկ գիւղում կայի՞ն:
Իսահակ — Քուրդերու մէջ չիկար: Քուրդերու մէջ արդէն կրթութեան
միշտ չիկար: Բայց մեր պարագան տարբեր էր: Հիմա կը զարմանանք կոր, որ
ջարդէն առաջ մեր շրջանը ահագին դպրոցներ կային: Մեծ հայրիկիս տարի
քին հայրերը նոյնիսկ հայերէն սովրած են, կրթութիւն առեր են, դպրոցական
կրթութիւն առած են: Մէ խնամի մը ունէինք, իմ մեծ եղբայրիս հայրը [աները]
գոց աւետարան գիտէր եւ կը կարդար: Քահանան չէր, բայց հայերէն կրնար
կարդալ: Անկէ վերջը որեւէ մէկը բան մը հայերէն չէր սովրած, արդէն հայերէն
ալ չեն սովրած: Զաւակները նոյնիսկ: Հայրիկս դպրոց չէ գացած, մայրիկս նոյն
պէս՝ չէ: Մեր կողմերը ջարդէն յետոյ մեր շրջանին դպրոց չձգեցին: Անատոլուին
մէջը ցրուած, քուրդական գիւղերում, հարկաւ սովորելու տեղ չիկար, դպրոց չի
կար: Մեր գիւղերուն մէջ արդէն մինչև 60ական թիւերուն դպրոց մըն ալ չիկար,
միայն քաղաքներուն մէջը կար: Մեր սերունդին համար, սակայն, արդէն դպրոց
եղաւ: Իմ մեծ եղբայրս մեր գիւղի դպրոց գացող առաջին աշակերտը եղած է, որ
ինքը 1961 – 62 թիւին սկսաւ, Խորոխ գիւղում: Խորոխում նոյնպէս հայեր ապրող
ներ կային եւ իմ ամենամօտիկ դպրոցը հոն է՝ Խորոխ:

— Խորոխը աւելի՞ շատ մարդ ունէր, քա՞ն Բիմէլը:
Իսահակ — Ոչ, նոյնպէս [նոյնքան] մարդ ունէր, բայց անտեղը ինչպէս
էին հաւնիլ չեմ գիտեր, առաջին դպրոցը շինեցին, եւ բոլոր շրջանին գիւղերը,
ով որ կ’ուզէր, մեր գիւղը եւ բոլոր շրջանին գիւղերը մէկ դասարան ունէր, հոն
դպրոց կ’երթային: Հոն կ’երթային քուրդ, հայ, աղջիկ, տղայ, բոլոր երեխանե

62

Ա. ԳԱՎԱՌԱՀԱՅԵՐԻ ԸՆՏԱՆԵԿԱՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

րը: Իմ եղբայրս ինք գնաց: Այն ատեն պէտք է տասը – տասնմէկ տարեկան ըլ
լար, որ գնաց ինքզինքը արձանագրուեց: Կարծեմ որ հինգէն մինչեւ տասը կի
լոմետր էր: Այո, շատ հեռու էր: Բիմէրից ուրիշ մէկը չիկար: Երկու տարի ետքը
ինքը մեզի համոզեց, որպէսզի ինքն առանձին այլեւս չերթայ-չիգայ: Ճիշտ այն
ատեն Առաքելը եւ ես, Առաքելը իրենց եղբայրն է, կարծեմ առաջինը եղանք, եւ
երեք ուրիշ քուրդ երեխայ: Դպրոցի բերումով էր, որ հայրիկս մեզի թուղթեր հա
նեց: Իմ թուղթին մէջ ծնունդիս տարին արձանագրուած է 1957ը, քանի որ դպրո
ցը եօթ տարեկանէն էր: Ան տարին 1963ին պէտք է ըլլայ, որպէսզի եօթը տարե
կան երեւիմ, ծնունդիս տարին 1957 արձանագրեց: Միւսներու պարագան նոյնն
է, ինք կ’ըսէր թիւերը, անոնք կ’արձանագրէին: Միւս եղբայրս՝ 58ը, միւսը՝ 59,
միւսը՝ 60: Ասոնք ճիշտ թիւերը չեն, դպրոցին յարմար թիւեր են: Մենք ամէն օր
գիւղէն կ’երթայինք: Մեր գիւղէն աղջիկ չիկար, բայց Խորոխ գիւղից դպրոցին
մէջ եզիդի երկու – երեք աղջիկ կար: Թուրքերէնը արդէն հոն սովրանք: Դպրո
ցը միայն թուրքերէն էր, քուրդերէնը արգիլուած էր, հայերէնը արգիլուած էր,
արդէն հայերէնի մասին խօսք ալ չիկար: Միայն թուրքերէն: 40 – 50 աշակերտ
մէկ ուսուցիչով, նոյն սենեակին մէջ, ասանկ հինգ էկիպաժ՝ առաջին, երկրորդ,
երրորդ, չորրորդ, հինգ դասարան, ամէնն էլ՝ միայն մի ուսուցիչ: Նոյն ուսու
ցիչը: Մեր ուսուցիչն ալ երիտասարդ թուրք էր, Անկարայէն, կամ՝ չեմ գիտեր
ուրտեղէն եկած էր, իբրեւ ուսուցիչ կու գար, դպրոցին մէջը արդէն իր սենեակը
ունէր: Չէ որ չէինք հասկնար, թուրքերէն չգիտէինք, մեզի շատ կը ծեծէր: Միայն
մեզի չէր, բոլոր դասարանին: Հիմա մէկ սենեակի մէջը, հինգ դասարան, մէջը
չորս – հինգ ժամ պիտի նստիս, չես հասկնար կոր, մէկը միւսի հետ կը խօսին
կոր, կը տեսնան կոր... մեզի բոլորիս շատ կը ծեծէր: Կը յիշեմ այն ատեն առա
ջին օթօներն ալ տեսանք: Մեր գիւղերը այն ատեն ամերիկացիները սկսան
գալ, գերմանացիները, անգլիացիները: Փեթրոլը փնտռելու: Գիտենք որ ասոնք
ֆրանսիացի են, անգլիացի են, ասոնք բոլորը քրիստոնեայ են, բայց լեզու չենք
գիտեր: Մենք դպրոցը կ’երթանք կոր, օթօսթոփ առաջին անգամ կ’ընենք կոր,
հիմա օթօսթոփին մարդիկ կը կենան կոր, մեզի կ’առնեն մինչեւ դպրոց, գրեթէ
ինծի ճամփան կէսը կ’ազատէր: Եւ առաջին անգամ սկսան մարդիկ՝ մեր հա
յերն ալ, քրդերն ալ աշխատելու, գործաւոր կը փնտռէին կոր, չորս, հինգ, վեց
ամիս:

— Աղջիկներն այդպէս էլ չսովորեցին:
Իսահակ — Ոչ, մինչեւ Պօլիս գացինք: Մեր շրջաններում չիկար, սակայն
նոյն 1961-2-3 թիւերուն ուրիշ շրջանին պետութիւնը գիշերօթիկ դպրոցներ ալ
բացաւ եւ աղջիկները հաւաքեց, որպէսզի ուսում առնեն, տղաքները հաւաքեց,
որպէսզի ուսում առնեն: Կը ստիպէին ալ: Քոյրիկիս աղջիկը տարան եւ գի
տենք, որ քոյրիկս երեք ամիս իր աղջիկը չտեսաւ: Երբ որ վերադարձաւ, թրքե
րէն կը խօսի կոր, ամերիկական խաղեր կը խաղային: Մեծերը, ծնողքը ըսին՝ չէ
որ ասոնք մեր երեխաները գլուխնին կը փոխին կոր, դպրոցին չիպիտի ղրկեն
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այլեւս: Ինքը իրեն ընտանիքով Ջեդակա կ’ապրէին, մենք Բիմէր կ’ապրէինք,
աղջիկը Ջեդակայէն մեզի տուն բերին, ասին, որ ասանկ խնդիր մը ունինք, աղ
ջիկը ձեզի թող մնայ, թուրքերը աղջիկը մեզմէ կ’առնին կոր, այսինքն՝ պիտի
թրքացնեն: Կը մտածէինք նպատակնին ան էր, քուրդերուն, հայերուն բոլոր ու
սում տան, որպէսզի հպարտ թուրք դառնան: Ան աղջիկը, որ հիմա Պօլիս կ’ապ
րի, վեց ամիսի չափ մեզի մնաց, որ հայրիկը կը վախնար, որ զինուորութիւնը
ան ժամանակ ալ աղջիկը փնտռէ, տունէն պիտի առնի տանի: Քանի անգամ մը
եկան, չտեսան, չգտան, արդէն սկսին աղջիկը իր տունը վերադառնալ: Անվս
տահութիւնը շատ մեծ էր:

— Քանի գիւղում՝ Բիմէրում էիք ապրում, եթէ կարիք կար ասենք գնալ
Բաթման, կամ որեւէ մի քիչ հեռու տեղ, ինչո՞վ էիք գնում: Ձի, աւանակ
ունէի՞ք:
— Էշ ունէինք, ձի շատ քիչ ունէինք, մենք մէկ հատ ունէինք, շատ անգամ
էշով կամ ոտքով: Ձին քիչ կար, թէ հայու, թէ քուրդի մօտ: Ձին շատ գործի բան
չէր: Էշը աւելի աշխատանքի կենդանի էր, ամէն մի ընտանիք եթէ մի էշ ունէր
կամ երկու – երեք էշ ունէր, կով, ոչխար, հաւ՝ ասանկ հարուստ կեանքի նշան էր:

— Հայե՞րը, թէ՞ քրդերն էին աւելի ունեւոր:
— Ունեւոր մարդ քիչ կար: Արդէն եթէ ընտանիքը սոված չէր՝ մարդն ու
նեւոր կը դիտուէր: Շատ տղամարդ ունեցողը աւելի շատ արդիւնք կ’ունենար:
Ատանկ տարբերութիւն չիկար: Բոլորն ալ հագուստ քիչ ունէին, արդէն հագուս
տի վրայ ծախս անելը շռայլութիւն էր:

— Իսահակ, իսկ քանի ապրում էիք Սասունում, ձեր գիւղում եւ ուրիշ գիւ
ղերում որեւէ ուխտատեղ, ուխտագնացութիւն ունէի՞ք:
Իսահակ — Այո: Մենք, մեր ուխտագնացութիւնէն ամենամեծը Մա
րաթուկ լեռին օրն է: Մեր գիւղին մէջը Զիարէթ51 կ’ըսէինք, մուսուլմաններն ալ
կ’երթային, հայերն ալ կ’երթային: Հայու բոլոր գիւղերէն լեռ մը կ’երթային բո
լոր Սեպտեմբեր ամիսին, կարելի է Սուրբ Խաչին ատեն պէտք է ըլլայ, որովհե
տեւ միշտ այն ատենին կը պատահէր, վստահ չեմ սակայն՝ իբրեւ Սուրբ Խաչ կը
տօնենք, չէնէ… ուխտի տեղը ճաշ կը տանէինք, մեր աղօթքները, մուսուլմաննե
րի աղօթքները նոյն ատենը օր մը անանկ միասին կ’անցուցէինք:

— Այդ զիար
 էթը ի՞նչ զիարէթ էր, յիշո՞ւմ էք, ի՞նչ պատկեր էր, – տուն էր,
շէնք էր, քար էր. աղբիւր կար, ջուր կար:
չիկար:

— Բան մըն ալ չիկար, լեռ միայն, լեռին վրայ: Աղբիւր ալ չիկար, ջուր ալ

— Զիարէթը մեր գիւղին ճիշտ մօտ էր, մուսուլմանները կ’ըսեն, որ շէյխե
րուն լեռ է, բայց անոր համար մենք անանկ ալ չէինք ընդունել, բայց մենք ալ
51

Զիարէթ – Սրբավայր: Միաժամանակ Սասունի Խարզանի շրջանում կար նաեւ Զիարէթ
անունով գիւղ: Պետոյեանի տեղեկութեան համաձայն «ունէր մզկիթ, հայերն էլ իրենց ուխ
տատեղին էին համարում» (Պետոյեան, Սասնայ Ազգագրութիւն, էջ 17):

64

Ա. ԳԱՎԱՌԱՀԱՅԵՐԻ ԸՆՏԱՆԵԿԱՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

կ’երթայինք: Բայց մեր Մարաթուկին եկեղեցիին օրը, հիւանդ ըլլար, կամ ինչ
ըլլար՝ բոլորը կ’երթային եկեղեցին: Լեռուն ճիշտ գագաթին վրայ եկեղեցի կար,
որը մինչեւ հիմա ուխտատեղ է եւ մեր շրջանի հայերը կ’երթան: Գիտէինք, որ
մեր մեծերը Տիգրանակերտ կ’երթային եկեղեցին: Մենք առաջին ատենները
հայ եկեղեցիին հետ կապ չունեցանք երեւի, սուրիանի քահանաներ կու գային
կնքելու:

— Իսկ եթէ քահանայ չկա՞ր:
Իսահակ — Հայ քահանայ արդէն չիկար: Հայ քահանայ մենք միայն Պօ
լիս տեսանք: Ով կարող էր Աւետարան կարդալ, կ’երթային Արածանի, Մուրադ
գետի մէջ իրենց երեխաներին կնունք արեցին: Իմ քոյրիկիս ամուսինին հայրի
կը՝ կեսրարը, իր թոռնիկները ինք կը տանէր գետին մէջ Աւետարան կը կար
դար, որ քիչ հայ կար Աւետարան կը կարդար: Ինքը կրնար կարդալ, կը տանէր
ինք կը կարդար եւ ջուրին մէջ կը կանգնէր, անանկով կ’ընէր:

— Իսկ պսա՞կ, թաղո՞ւմ:
— Պսակ, թաղում անպայման սուրիանի քահանան կը բերէին եւ անանկ
կ’ընէին: Կնունքը շատ կանուխ կ’ընէին, որովհետեւ պստիկները երբեմն շատ
կանուխ կը մահանային: Բայց պստիկները Բիմէրի մեր գիւղին մէջ միշտ աւելի
բազմաթիւ էին, քան մեծերը: Երեք, չորս անգամ:

— Ձեր գիւղում առանձին գերեզմանատո՞ւն ունէիք:
— Այո: Հայերը առանձին գերեզմանատեղ ունէինք՝ երկու հատ, մէկ հա
տը պստիկներուն, մէկ հատ ալ՝ մեծերուն:

— Առանձի՞ն էին դրանք: Ի՞նչու:
— Չեմ գիտեր, մեր գիւղերը անանկ կ’ընէին, պստիկներուն մեծերի գե
րեզման չէին տաներ:

— Գուցէ փոքրերը կնքուած չէին՝ ա՞յդ պատճառով:
— Ադ պատճառով ալ: Կրնամ ըսել որ ան պատճառով: Եթէ կնունք չէին
ըրած, կ’ըսէին, որ հարամ կ’երթայ, որն ալ հայրերուն, մայրերուն յանցանքն է,
ասիկա մեղք է: Ան ատենը պստիկները կը հիւանդանային եւ դեղ չիկար, բժիշկ
չիկար եւ ահագին պստիկ կրնար մեռնիլ: Անոր համար մեր ծնողները շատ զա
ւակ կ’ընէին, որ կարելի է, որ երկուքէն մէկը կրնայ մեռնի: Բայց 1960 թիւերէն
յետոյ անթիպիոթիք երեւի եկաւ, որ աւելի քիչ մահացութիւն եղաւ:

— Իսկ այդ գերեզմանները հիմա կա՞ն:
— Ան գերեզմանները չիկան, բոլորը աւերուած են:

— Ի՞նչու: Այսինքն յատուկ աւերե՞լ են, թէ՞ աւերուեցին, որովհետեւ այլեւս
հայ չկայ:
— Չէ, յատուկ չաւիրեցին: Խնամք չեղաւ: Որպէս հող կը գործածեն կոր:
Անցեալները եղբայրս գնաց, հայրիկին՝ մեր գերեզմանին վրայէն հող առաւ,
հոս՝ Հայաստան բերաւ:
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Այսինքն հիմա եթէ ուզէք, Կիրակոսի եւ Օհանի գերեզմանները չէ՞ք գտնի:
— Չենք գտնայ, որեւէ մէկուն չենք գտնայ:

Քար չէի՞ք դնում գերեզմանի վրայ:
— Գերեզմանը ասանկ կը գործէինք՝ քար մը առանց գրութեան, առանց
բան, որ ամէն մարդ գիտէր, որ ով ուր թաղուած է, բայց հիմա չենք կրնայ գտնիլ:
Իսահակ — Խորհելով մէջը բան մը կը գտնան, եթէ փնտռեն: Գիտես,
միայն մեր հոն տեղը, ճիշտն ըսեմ, հին հայերը մեռնողին ամէնից սիրած բանը
միասին կը թաղէին կարծեմ: Շատ անգամ դանակ մը, որ շուր կ’ըսէին, գիտե՞ս,
ադ դանակը, եթէ մեռնողը բոլոր կեանքին գործածած է, անոր յիշատակով
կ’ըսէին, որ իրար չբաժընուեն: Ինչ որ գիտեմ, ասանկ բաներ կ’ընէին: Ասով
կրնան գտնիլ իրենց հարազատը: Բայց տեղերը յայտնի չեն:

— Որեւէ տարբերութիւն կա՞ր հայի տան եւ քրդի տան միջեւ, թէ՛ տան
իմաստով, թէ՛ ապրելու իմաստով: Հացը տարբեր էր գուցէ, թոնիրը
տարբեր էր գուցէ, մածունը տարբեր էր գուցէ, չգիտեմ: Կամ՝ քուրդը ի՞նչ
էր ուտում, հայը ի՞նչ էր ուտում, որեւէ տարբերութիւն կա՞ր դրանում:
— Ասպիսի բաներու՝ ճաշի եւ այլն, հարստութեան, ինչ ունիս անկէ սե
ղան կը բերես, բայց հագուածին տարբերութիւնը կար: Մեր հագուածին գոյնե
րը եւ կարածը, մոտէլը ինչպէս էր տարբերութիւն կու տար, որ ամէն մարդ գի
տէր որ ասիկա հայ է, անիկա քուրդ է, միւսը եզիդի է: Եզիդիներուն համար շատ
անգամ նշան մը կայ, որ հոս կը դնեն եւ իրենց փանթոլոնն է, վարտիք ըսենք,
ինչ ըսենք, չեմ գիտեր, ճերմակ կ’ըլլայ:
Սարգիս — Հայերը իրենց տուներու հետեւը խաչ կը դնէին: Նոյնը կ’ընէ
ին նաեւ մուսուլման դարձած հայերը: Իբր խաչը իրեն կը պաշտպանէր, որքան
որ մուսուլման դարձած են:

— Այսինքն՝ եթէ գնանք Բիմէր, հայերի նախկին տներում այդ խաչը կը
տեսնե՞նք, թէ՞ չկայ:
եւ կայ:

Սարգիս — Տեղ մը կայ, որ մինակ իրենք գիտեն ուր դրած են այդ նշանը

— Այսինքն՝ որեւէ քարի վրայ փորա՞ծ է, թէ ինչ է:
Սարգիս — Չէ, տունին հետեւը տեղ մը նշանը դրած է: Ատիկա կրնայ
ըլլալ գործած է, կրնայ փայտ ըլլալ, քար: Բայց միշտ տեղ մը դրած նշան կայ:

— Իսկ տօներից որեւէ յիշողութիւն ունէ՞ք:
— Այո: Վարդավառ կ’ընէինք: Ջուր կը նետէինք:

— Այսինքն՝ դուք գնում էիք, ջուրն էի՞ք մտնում, թէ՞ ջուրը բերում էիք թա
սով իրար վրայ էիք լցնում:
— Կարծեմ որ մենք թասով իրար վրայ կը նետէինք:
Իսահակ — Մեր գիւղին մէջ իմացող մարդ չիկար: Մեր ծնողքը արդէն
իրենց գիւղերէն դուրս, հոս-հոն մեծցած էին, սովորոյթները չի գիտէին: Քահա

66

Ա. ԳԱՎԱՌԱՀԱՅԵՐԻ ԸՆՏԱՆԵԿԱՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

նայ արդէն չիկար: Չեմ գիտեր, եթէ մեր ծնողքը անոնց տեսած, անոնց լսած
ըլլային երբեւէ: Աս պատճառներից մէկն էր, որ մեր գիւղում ով ինչպէս կարող
էր, ինչպէս կը յիշէր՝ կ’ասէր հայկական բաները: Կը յիշեմ երկար վէճ կար, թէ
պահքի ժամանակ ձուկ կարելի՞ է ուտել, չէ նէ՝ չէ: Մէկը չիկար ստոյգ բան ասէր:
Անոնք վիճեցին, մինչեւ որոշում առան, թէ չուտել աւելի վստահելի է: Մեղք
չգործածենք, մէկ անգամէն եօթը շաբաթը, մինչեւ Զատիկը պահք կը բռնենք:
— Ասիկա շատ դժուարութիւններ կ’ընէր: Որոշ բան չգիտէին, ամէնը
մտածելով էր: Զատիկը գիտէին՝ պահքէ վերջ է: Երբեմն չիգիտէին՝ պահքը երբ
կը սկսի: Խօսելով որոշում կ’առնէին: Մանաւանդ Զատիկը շատ լաւ կը յիշենք,
մեծ հաճոյք է: Քրիստոնէական ծնունդը, այսինքն՝ Քրիստոսին ծնունդին պահ
քը կ’ընէինք, եւ յետոյ կը տօնէինք:

— Քանի Բիմէրում էիք ապրում եւ քանի քրդերի հետ էիք շփւում, դուք գի
տէի՞ք, որ ձեզնից բացի, Սասունից բացի ուրիշ տեղ հայեր կան, տեղեա՞կ
էիք, ձեր մեծերը գիտէի՞ն: Գիտէի՞ք Հայաստան կայ, առհասարակ հայ,
Հայաստան, այդ պատկերացումներից ի՞նչ գիտէիք:
— Շատ քիչ գիտէինք: Գիտէինք, որ Հայաստան մը կայ, ռադիօ Երեւանը
մեզի համար շատ ոգեւորիչ էր, քրդերէն հաղորդումներ կու տար: Մեզի համար
կեանք կու տար:

— Այսինքն՝ դա օգնեց, որ դուք իմանաք, որ աշխարհում ուրիշ տեղ հայ
կայ, եւ Հայաստան կայ:
Իսահակ — Այո: Յետոյ Սուրիան կար, Կամշլուն, հոն հայեր կ’ապրէին,
ջարդէն ետքը շատ սասունցիներ հոն գացին: Կապեր կային, կ’երթային կու
գային: Մեր գիւղացիները առանց գիտնալու Հայաստան կայ հոստեղ, իրենք
մեր կողմերէն գացին Սուրիա, Սուրիայէն հոս [Հայաստան] եկան, մեզի բա
րեւ կը ղրկէին կոր, կը վախնայինք կոր բարեւել, բայց կ’ըսէինք կոր՝ ինչպէ՞ս,
ասո՞նք ալ իմըն են: Մեզի բարեւներ կը ղրկէին կոր, կ’ըսէ կոր ա՛ս, ա՛ս ընտանի
քը բարեւ կ’ընենք կոր, ռադիոյով: Կը զարմանայինք կոր:

— Բայց դա ինչ որ ծրագիր չէ՞ր առաջացնում, ինչպէս կապուել այդ
հայութեան հետ, թէ՞ վախ կար շատ:
Իսահակ — Չէինք գիտեր կոր: Իմ մեծ հայրիկս կ’երեւի քիչ մը աւելի շատ
գիտէր, որովհետեւ ինքը պարտաւորուած էր ամէն շաբաթ, քարաքոն կ’ըսենք՝
զինուորականներուն տեղը, կ’երթար ստորագրութիւն կու տար:

— Բոլոր մեծ հայրիկները գնո՞ւմ էին, թէ՞ միայն ձեր մեծ հայրիկը:
Իսահակ — Չէ, բոլորը չէ, իմ մեծ հայրիկս կ’երեւի, քանի տարիներով
գնաց գոնէ:

— Ո՞ւր էր գնում, հենց գիւղի մէ՞ջն էր, թէ՞ հեռու ուրիշ տեղ էր:
Իսահակ — Ուրիշ, Հաֆասէ ըսած տեղ մը կար, ընտեղը զինուորներուն
տեղ մը կար, պէտք էր ամէն շաբաթ էրթար, պատճառն ալ երեւի այն է, ասանկ
կը խորհիմ կոր, որ իր շրջանէն շատ չհեռանայ:
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— Բայց դուք մի
այն ձեր մեծ հայ
րի
կի դէպ
քը գի
տէք, դուք չգի
տէք,
օրինակ, Կիրակոսը կամ Օհանը գնում ստորագրո՞ւմ էր, որ ինքն այդ
տեղ է:
Սարգիս — Ճիշտ ըսեմ, մենք շատ փոքր էինք: Հնարաւոր է մեծերը լաւ
գիտնային: Գիտեմ, որ իմ հայրիկիս քեռիները քառասնականներին Սուրիայով
Հայաստան գացին, եւ ասիկա բոլորը գիտէին: Ուրեմն պէտք է որ Հայաստանի
մասին գիտնային: Հարկաւ հնարաւոր է, որ Սուրիա իմացան Հայաստանի մա
սին: Միայն գիտեմ, որ մեր մանկութեան շրջանին այս պատմութիւնները հեքի
աթի նման կը պատմէին:
Իսահակ – Կը խորհիմ, որ քանի չձգեցին իրենց հին գիւղերուն էրթալ,
ատով կը ստուգէին, որ չվերադարձա՞ւ արդեօք: Անոնց չի ձգեցին իրենց հին
գիւղերը էրթալ, ըսին որ աս շրջանը էրթան, որովհետեւ գիւղերը բոլորը պա
րապ էին, ջարդուած, հայութենէն պարպուած, այրուած գիւղերը ահագին կա
յին: Քառասնականներին իմ ծնողքս Խորխէ գիւղը կ’ապրէին: Որոշ թիւով հա
յերու թոյլ տուեցին Խորխէ մնալու: Բայց Աուսկիէ52, օրինակ, թոյլ չի տուեցին:
Աուսկիէ գիւղը, որ այսօրուան Բեշիրէ Իսթատիոնին ճիշտ միացած գիւղն է, որ
քաղաքի մաս մը դարձաւ այլեւս: Բայց հին Աուսկիէ բոլոր հայ գիւղ մըն էր եւ
թուրք զինուորը այրեց գիւղը: Չի մնաց հայը: Ամէն բան այրեցին: Մեր գիւղին
մէջ տուն մը կար, գիտեմ որ ան ատեն, գերան գիտէ՞ք ինչ է, ան Աուսկիէէն այ
րած, մնացած գերանները բերին իրանց տունը շինեցին Խորխէ գիւղում: Ադ
մարդոց եթէ թոյլ տային Աուսկիէ մնալու, հոնտեղ տուն շինելու՝ աւելի դիւրին
պիտի ըլլար: Բայց ոչ, Խորխէ միայն թոյլատրեցին: Հաւանաբար այդ պատ
ճառներէն մին է, որ աւելի հեռու, զորօրինակ Հայաստան էրթալու միտքը մեր
ծնողքը չունեցան: Հիմա կը խորհիմ, որ եթէ կառավարութեանը դիմում ընէին,
հաւանաբար ուրախութեամբ թոյլ պիտի տային, որ հայերը բոլորովին ձգէին
երկիրը եւ էրթային: Աուսկիէ եւ Հայաստան տարբեր բաներ էին կառավարու
թեան համար: Հայաստանը տեղ մըն էր Թուրքիայէն դուրս, կառավարութեան
մտահոգութիւնն ալ ան էր, որպէսզի հայերը Թուրքիոյ ներսում միասին չըլլա
յին, հոծ չըլլային, եւ իրենց բնիկ տարածքներում չըլլային: Ատիկա հիմա ադ
պէս կը դատիմ: Իսկապէս էլ Սուրիա գնալը հեշտ էր, սահմանը հատելը դժուա
րութիւն չէր: Կը խորհիմ, որ աս ասպէս էր նաեւ, որպէսզի երկրէն հայերուն
դուրս գալը դիւրացնեն: Բայց մեր մանկութեան ատենը աս միտքերը չիկային,
գիտէինք միայն, որ նոյնիսկ շրջանէն դուրս էրթալու թոյլտուութիւն պիտի առ
նուէր: Կարեւոր է գիտնալ նաեւ, որ առանձին հայերու գիւղ չիկար: Ջարդերէն
մնացածներուն կամ կը թոյատրէին քուրդերու հետ միասին մի գիւղի մէջ կե
նալ, կամ, եթէ արդէն մի գիւղում հայեր կային, հոն քուրդեր ալ կը բնակեցնէ
ին: Ասոնք մեր մանկութեան շրջանին շատ չի խօսուեցան, բայց ասոնք բոլորը
գիտեն:
52 Աուսկիէ – եթէ սա Աւիսկ գիւղն է, ապա Պետոյեանը այն նշում է որպէս եզդիական գիւղ
(Սասունի Եւ Տարօնի, էջ 72): 1878ին 20 մարդ հայկական բնակչութեամբ Աւիշկ անունով
գիւղ է յիշատակում Տեւկանցը (Տեւկանց, էջ 120):
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— Իսկ առհասարակ հայերի եւ քրդերի միջեւ որեւէ լարուածութիւն կա՞ր:
Իսահակ — Ոչ: Մենք շատ զգուշ կ’ապրէինք: Միշտ զգուշաւոր էինք, քա
նի մուսուլմանները տիրապետող են: Օրէնքը միշտ իրենց կը պաշտպանէր: Մի
այն 1966 թիւին լուրջ դէպք պատահեցաւ, եւ մեր ծնողքը մտածեցին, որ այլեւս
վտանգաւոր է այդպէս ապրել: 1966 թիւին մենք պահքի շրջան էինք, Զատիկի
պահքի շրջան ենք, պահքի մէջն ենք: Մեր գիւղը մէկը եկաւ, քուրդ էր, հարցրեց
Կիրակոսի տունը ո՞ւր է: Կիրակոսը աս տղաներուն մեծ հայրիկն էր, պապիկն
էր, իրենց մեծ հայրիկին տունը հարցուց: Ասեց ես իրենց մեծ աղջկայ գիւղէն
կու գամ, ինքը ըսեր է, որ իմ հայրիկիս գիւղէն բարեւ բերես, անոր համար հի
մա պատահեցայ, անոր կ’ուզէի տեսնալ, բարեւներ բերել: Ես ասիկա պարզ
կը յիշեմ: Եկաւ անոնց տունը: Բերինք բոլոր գիշերը անոր հետ նստեցանք, ան
խօսեցաւ, բոլորը խօսեցան: Մենք ալ պզտիկ ենք, հոն ենք: Մեր անտեղն ալ,
եթէ հիւր մը գա նէ, շատ կը հիւրասիրենք, գիշերն ալ կ’երթանք անոր հետ կը
նստինք, մինչեւ ուշ պառկելու ատեն կը մնանք: Աս մարդը եկաւ, արդէն հիւր է:
Մենք ալ պահքի մէջն ենք, միս չենք ուտեր, բայց անոր պատուին միսի պատ
րաստութիւն տեսանք: Բոլորը կը ճաշէին, կը զրուցէին: Իմ մեծ եղբայրս ալ հոն
էր, շատ ուրախ էր: Մինչեւ պառկելու ատենը իրենց հետ նստեցանք: Ետքը ին
քը ըսաւ որ աղօթք պիտի ընեմ: Ես իրենց մայրիկին հետ գացի ուրիշ քուրդի մը
տունէն մասնաւոր բաներ կան, որ աղօթքի համար ձեռքերը լուանան, «լըսին»
կ’ըսեն, գացինք բերինք: Յետոյ մենք գացինք հազիւ տուն հասանք, պայթունէն
իմացանք, ինչպէս իրենց հայրը նոյն վարկեանին, տասը վարկեանին մէջ մեռ
ցուցին: Կիրակոսը եւ Օհանը մեռցուցին եւ գացին:

— Միայն մի մա՞րդ էր դա անողը:
Իսահակ — Մի մարդ մը տուն եկաւ, մեզի ադ բոլոր ատենը նստեցաւ,
խօսեցաւ, ճաշեց, հիւրասիրուեցաւ եւ երբ որ պառկելու ատենը ըսաւ էրթամ,
աղօթքս պիտի ընեմ, չէինք գիտեր, որ ուրիշներու հետ եկած է, երկու, երեք,
չորս հոգի է, քանի՞ հոգի է, չենք գիտեր, դուրսը կը սպասին գուցէ: Մեծ հայրը եւ
հայրը ջարդեցին եւ փախան:

— Մինչեւ հիմա պատճառը չգիտէ՞ք դրա:
Իսահակ — Չէ, շատ վստահ չեմ ճիշտն ու սուտը: Ետքը իմացանք, որ
պօլսեցի էր: Վերջը մեր գիւղացիները իմացան, կ’ըսէին, որ աւազակ գուցէ,
աւազակի ապրելացանկ մը ունեցող մէկը օր մը կու գայ Կիրակոսին փեսային
տունը, ինքը զէնքեր կը նորոգէր, եւ կ’ըսէ, որ դուն իմ զէնքս լաւ չնորոգեցիր:
Փեսան էլ կ’ըսէ, որ ես քու զէնքը լաւ նորոգած եմ, դու գործածեցիր, գիտես
աս զէնքը նորոգութունով շատ չի տեւիլ, կրնայ պատահի մէյ մըն ալ խանգա
րեցաւ: Նորէն կը նորոգեն, իրենց հայրն ալ հոն է, կը տեսնի խօսակցութիւնը
կռիւի պէս կը շարունակէ, կ’ըսէ քի դուն ի՞նչ փրոպլէմ կը փնտռիս կոր, մարդը
քեզի կ’ըսէ կոր, պատահած է, ինքը պիտի նորոգէ, դուն խօսք կ’ընես կոր եւ
այլն, ասանկ բան է, ինքը դուրս կը նետէ: Աս էշքան, այս աւազակը կ’ըսէ կոր
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ես քեզի չպիտի ձգեմ, եւ անոր վրէժին կ’երեւի եկաւ, ասոնք ջարդեց: Մենք ալ
կարծեցինք մեր գիւղացիները ջարդեցին: Ասոնք բոլորը խօսակցութիւններ են:
Վերջիվերջոյ ինչ որ ես իմացայ, որովհետեւ ես միշտ մեր գիւղացիներուն հետ
յարաբերութիւն ունեցայ, Գերմանիային մէջ կ’ապրին, Գերմանիային մէջն ալ
մեր գիւղացիները տեղաւորեցան, եզիդի քուրդեր: Անոնք ըսին, որ տասը տարի
յետոյ ան մարդը, որ Կիրակոսին տունը կու գայ եւ պատճառ կ’ըլլայ սպանդին,
ան մարդը ըսեր է, որ շատ կը զղջամ կոր: Ճիշտն այն է, որ մինչեւ հիմա չենք
գիտեր, արդեօ՞ք մեր գիւղացիները ջարդեցին: Որ չեմ կարծեր, ես կ’ըսեմ աս
մարդը ջարդեց: Բայց այն ատեն գիւղին ներսը անվստահութիւն շատցաւ:

— Փախա՞ւ այդ քուրդը:
Իսա
հակ — Դուր
սի եղող քուր
դերն ալ փա
խան, եթէ դուր
սը կա
յին:
Կիրակոսին վիրաւորած են, մինչեւ հիմա աչքերնիս առջեւն է, ան վիրաւորուած
վիճակին մէջ բժիշկին տարին, կ’ըսեն ճամփան մեռաւ ինքը, իսկ հայրերնին
անմիջապէս մահացաւ: Ասիկա բոլոր գիւղին կեանքը բոլորովին փոխեց: Իրենց
յոյս կտրեցին այնտեղ ալ ապրելու:

— Միայն ձե՞ր ընտանիքը, թէ՞ բոլոր հայերը:
— Բոլոր հայերը: Դատի խնդիր եղաւ, յետոյ Տիգրանակերտին հայերին
հետ յարաբերութիւն ունեցան, անկէ յետոյ չեմ գիտեր մեր մեծերը ինչպէս որո
շին, ըսին որ Պօլիս պիտի տեղափոխուեն: Մէկ օրուան մէջ մեր տան մէջ մեր
զատերը, մեր ցորենները հաւաքելէն յետոյ, ծախելէն յետոյ 1966 թիւին, կարծեմ
Յունիս ամսին վերջին օրերը պէտք է ըլլար, նոյն օրը նոյն թիւին Պօլիս մեկնե
ցան ամբողջ գիւղով, հայերը անշուշտ:

— Իսլամացածնե՞րն էլ:
Իսահակ — Ոչ, անոնք մնացին: Քառասուն ընտանիք եկան: Երեւի երեք
հարիւր մարդ:

— Վաճառեցի՞ք ձեր տները:
Իսահակ — Ոչ: Ո՞վ պիտի առնէր, «արդէն մեզի պիտի մնայ» իմաստով
ոչ մէկ չառաւ, մեր հողերը նոյնպէս անտեղը ձգեցինք, թափուներ ալ ունէինք,
թուղթեր ալ ունէինք: Մինչեւ հիմա մեր վկայականները ունինք, բայց քուրդե
րը կը գործածեն, մեզի բան մը չեն տար: Ասանկ տեղափոխում մը եղաւ, աս
պատճառով մենք Պօլիս եկանք: Պօլիսը հասցէ չունինք, ճանչող մէկը չունինք,
լեզու չէինք գիտեր: Պատրիարքարանը գտանք: Մեր մեծերը բոլորովին շոքէ
կեանք մը ապրեցան [ցնցումի մէջ ընկան]: Այսինքն՝ եթէ քուրդախօս շրջա
նին մօտ տեղ մը տեղափոխուէինք, մեզի համար աւելի յարմար պիտի ըլլար:
Իմ հայրիկս միշտ կը զղջար, ինչու մենք Սուրիա չտեղափոխուեցանք եւ Պօլիս
եկանք: Որովհետեւ Սուրիայի կողմից տեղափոխութիւնը քուրդերէնով կրնանք
շարունակել, ասենք՝ գիտցած լեզուով, քերականութիւնով գոնէ: Պօլիս եկանք
տեղափոխուեցանք, բոլորնիս եկեղեցին՝ սրահը որ այսօր մուզէյի մը դարձած
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է: Պատրիարքարանի Մարիամ Աստուածածնի եկեղեցին: Աջ կողմին, պարապ
եկեղեցին, հին եկեղեցին մեզի տուին, բոլորը՝ 35 – 40 ընտանիք ասանկ տե
սանք, երեք – չորս ամիս, մինչեւ որ մեզի օգնեցին:

— Իսահակ, բայց ձեր գիւղից բացի, ուրիշ հայ գիւղերի՞ց էլ գաղթեցին,
տեղափոխուեցին, թէ՞ նրանք մնացին:
Իսահակ — Մեզմէ յետոյ, ով որ իմացաւ մենք գացինք, անոնք ալ մեզի
հետեւեցան:

— Ինչո՞ւ:
— Կ’ըսեն որ մեզի միշտ ճնշումի տակ կու տան, եւ լուր ունեցանք հոն
տեղը հայութիւն կայ, Պօլիս հայութիւն կայ:

— Մինչ այդ լուր չունէի՞ք, որ Պօլիս հայութիւն կայ:
— Չէ:

— Ե՞րբ իմացաք, որ Պօլիս հայութիւն կայ:
Իսահակ — Առաջին անգամ իմացանք, որ հայ դպրոցների աշակերտ
կը փնտռեն, հայ զաւակները կը հաւաքեն, Պօլիս կը տանին եւ այլն: Աս պարա
գայէն առաջ արդէն խօսակցութիւն մը եղաւ, անունը հիմա ձեզի ըսեմ՝ Խաչի
կը, Խաչիկ Աբելիկեան, մեր գիւղին առաջին Պօլիս տեղափոխուած աշակերտ
եղած է: Անոնք Բեշիրին մէջ կը նստէին, արդէն անտեղը միշտ դպրոց կար:
Խաչիկին Ջեմալ ա կ’ըսեն, այսօր Պօլիս կ’ապրի, ինքը առաջին աշակերտը
եղաւ, որ լիսէն աւարտեց, վերջը ունիվերսիթէթը աւարտեց, Հայաստան այն
ատենը եկաւ աստեղը ֆոլքլորին ուսումը առաւ եւ վերադարձաւ Պօլիս, շատ
մը երգչախումբ եւ պարախումբ մը կազմակերպեց, եւ շատ յաջող բաներ ըրաւ:
Ինքը հիմա ալ կայ, Պօլիս կ’ապրի, զաւակներ ունի եւ օրինակ եղաւ: Այն ատե
նը, սակայն, ոչինչ գիտէինք Պօլսոյ հայութեան մասին, բայց արդէն լուրեր կա
յին, թէ պատրիարքարան կայ, դպրոց կայ: Երբ որ մենք պատրիարքարան հա
սանք, տեսանք, որ թուրքական կառավարութիւնը լուր ունեցաւ: Որովհետեւ
թուրքական թերթ եկաւ, ես կը յիշեմ, որ թղթակից մը եկաւ, մեզի հետ քուրդե
րէն խօսեցաւ, ըսաւ ես սուրիացի եմ, հայ եմ: Միւս օրը թերթը գրեց, որ պատրի
արքարանը Անատոլիէն հայերը կը բերէ կոր: Տեր Աստուած, ի՜նչ պատահեցաւ:
Երբ որ ասանկ փունթէներով [տպագրական տառի չափ] Հուրիէթ թերթին մէջ
գրեց, մեր պատկերները թերթին մէջ դրաւ, պատրիարքարանը իբրեւ յանցանք
ամբաստանելով, որ Անատոլիէն հայեր կը բերէ, կը հաւաքէ: Շնորհք Գալուս
տեանն էր պատրիարքը: Պատրիարքը կը հարցաքննեն, թէ ինչ նպատակով
հայերը կը հաւաքէ: Յետոյ իմացանք, որ ճիշտ այն օրը, որ մենք գնացք պիտի
նստէինք Պօլիս գնալու, Վարդոյին մէջ երկրաշարժ մը եղեր էր: Երբ Շնորհք
Գալուստեանը խնդիր ունեցաւ, ըսաւ, որ աս երկրաշարժէն փախող ընտանիք
ներ են, որ հայ են, մենք ստիպուած ենք [ընդունել], բնաւ չէինք սպասեր: Ճիշ
տը այն է, որ բնաւ սպասուած, խօսուած, կազմակերպուած բան մը չէր, անանկ
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եկեր են, մենք ի՞նչ ընենք, մենք միայն անոնց օգնութիւն կու տանք կոր: Եւ յետոյ
մեզի բոլորը վարդուցիներ ըսին: Մերինները դարձանք վարդուցի53: Ասիկա
Յունիս-Յուլիսին սկիզբն էր: Երբ որ Սեպտեմբերը սկսաւ, առին մեզի դպրոց
ներ բաժնեցին: Առաքելը եւ ինձ, իրենց եղբայրն է, մեզի տարին Գարակէօզե
ան Վարժարանը, մենք չէ՞ որ երկու տարի ուսում առած ենք, երրորդ դասարան
դրին: Մեզի Գարակէօզեան տարին, Գարակէօզեանից ալ երրորդ դասարա
նին մէջ տեղ չիկար, վարդուցիներ եկան նէ՝ աւելի շատ աշակերտ ունին, չեն
կրնայ որովհետեւ՝ մեզի առան Ներսէսեան Դպրոց տարին, Գալֆայեան հայ
ահագին շէնք մը, պալատին պէս շէնք մը, Ներսէսեանն ալ նոյնպէս, առջեւն ալ
մեծ եկեղեցի մը, որ հառէչի վրայ կը նայի: Ոչ թուրքերէն գիտենք կոր, ոչ հա
յերէն գիտենք, միայն քուրդերէն գիտենք: Հայեր կային, մեր աշակերտութիւնը
մեզի կ’ըսէր քուրդ, քուրդ, քուրդ: Մենք կ’ամչընանք կոր մեզի կ’ըսէին որ քուրդ
ենք: Սասուն քուրդի դէմ կը կռուէինք կոր, հայ կը մնայինք, հիմա հայերը մեզի
քուրդ, քուրդ կ’ըսէին կոր:

— Շա՞տ էիք այդ «քուրդ» աշակերտներդ:
Իսահակ — Առաքելը եւ ես եղանք առաջին քանի տարին, ուրիշները
Պէզճեան Դպրոցը, պատրիարքարանէն աւելի մօտիկ, բոլորը պատրիարքա
րանին մօտի դպրոցը արձանագրեցին: Եւ արդէն աղջիկներն ալ սկսեցին
դպրոց էրթալ:

— Այսպէս Բիմէրի հայ ժողովուրդը բոլորը գնացին, ոչ մի հայ քրիս
տոնեայ չմնա՞ց Բիմէրում:
— Ոչ մէկ հայ քրիստոնեայ չմնաց:

— Իսկ կողքի հայ գիւղերում ի՞նչ եղաւ:
— Կողքի հայ գիւղերում չորս ամիս, մէկ տարի յետոյ, երկու տարի յետոյ,
կամաց-կամաց բոլորը մեզի հետեւեցին, բոլորը Պօլիս եկան:

— Հիմա դուք ինչպէ՞ս գիտէք, եթէ գիտէք, Սասունի այդ ձեր գիւղերում
այլեւս քրիստոնեայ հայ չի՞ մնացել:
— Այլեւս ինչ որ գիտեմ, հազիւ եթէ մէկ – երկու ընտանիք մնացած են:

— Իսկ այդ շրջանում իսլամացում դեռ կա՞ր: Հայեր, որ ոչ թէ տեղափո
խուեցին, այլ իսլամ դարձան ու մնացին:
Իսահակ – Կ’ըսեն, որ մեր ատենին ալ սկսած են, ճնշում կար: Եթէ մէկու
մէջ շատ քիչ հայ ըլլա նէ, ան ալ համոզումով: Մուսուլմանը անանկ բան է, որ
միշտ պարտաւորութիւն կը զգայ մէկը մուսուլման դարձնելու: Հիմա՝ ընկերս
53 Չշփոթել բուն վարդօցիների՝ «Էրմենի Վարդօ Աշիրէթ»ի հետ, ովքեր Ստամբուլ գնացին
միայն երկու տարի անց, 1968ին: Այս մասին տե՛ս՝ http://hyeforum.com/index.php?show
topic=7065&st=20&p=188739&#entry188739 . նաեւ՝ http://www.agbu.org/...lay.asp?A_ID=99:
Այդ տարիներին Պօլսոյ պատրիարք Շնորհք Գալուստեանը, սակայն, արդէն գիտէր Վար
դօ աշիրէթի գոյութեան մասին եւ Վարդոյում իսկապէս տեղի ունեցած երկրաշարժը կա
րող էր կապել Վարդոյից ոչ հեռու գտնուող հայերի խմբի տեղահանութեան հետ:
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պարտաւոր է, որ քեզի ըսէ, «դուն ինչ անուշիկ, ազնիւ մարդ ես, բայց երանի
մուսուլման ըլլայիր»: Պարտաւոր է քեզի ըսելու: Դուրս գալէն ետքը 70ին առա
ջին անգամ մեր գիւղը գացի, անտեղէն Բիթլիս գացի, Գերմանիան ալ արդէն
տեղափոխուած էի, անտեղէն գացի: Ան ատենը շատ պարտքեր ալ քաշեցի
[պարտաւորութիւններ կատարեցի]: Ախթամար եկեղեցին գացի առաջին ան
գամ, անտեղ տեսայ, քուրդին մը հետ երկու շաբաթ հոթէլ մնացինք: Ինքը շատ
ազնիւ մարդ մըն էր: «Իսակ, — ըսաւ, — քեզի բան մը կ’ըսեմ, կը խնդրեմ, որ
չնեղուիս»: Ըսի եթէ գիտես, որ պիտի նեղուիմ, մի ըսէ: «Չէ, — ըսաւ, — քեզի
հետ պիտի խօսիմ, մի նեղուի, — ըսաւ: Աս երկու շաբաթ է քեզի հետ եմ, քեզի
պէս իսկապէս մաքուր հոգով մարդ չեմ տեսած, երանի մուսուլման ըլլայիր, քե
զի ներողութիւն, հազար ներողութիւն»: Ըսի «մարդ, հիմա լսի դուն ինչ ըրիր,
ի՞նչ կը կարծես կոր հիմա ես քեզի ըսեմ: Դուն գիտես, որ ես մուսուլմանութիւն
չեմ կրնայ ընդունիլ, դուն իմ հոգեւորութիւնս կը խանգարես կոր, ես մուսուլման
եղայ՝ քեզի ի՞նչ շահ կու տայ կոր»: Բայց ինք պարտաւոր է աս ըսել:

— Վերադառնանք ձեր Ստամբուլի կեանքին: Եկաք Ստամբուլ, ձեզ
ուղարկեցին հայկական դպրոցները, ծնողները մի երեք – չորս ամսում
տուն վարձեցին եւն.: Ինչպէ՞ս եւ ո՞ւմ հետ էիք դուք շփւում՝ միմեանց հետ
էիք շփւում, թէ՞ Ստամբուլի ուրիշ հայութեան հետ էիք շփւում:
— Ասիկա ըսեմ, որ երբ որ Ստամբուլ եկանք, մեր մեծերը շոքէ եղան,
քուլթուրի շոքէն ունեցան [մշակութային ցնցում ունեցան]: Գիւղացիի պէս հա
գուած էին, բնաւ պօլսահայերու չէինք նմանիր, ըսին, որ ասոնք հայ չեն: Մեզ
հետ գիւղի շատ յարգուած մարդիկներ էին, քուրդերուն, աղաներուն կողմէն
յարգուած մարդիկներ էին… Երբ որ Պօլիս եկանք, բոլորը նոյն հասարակի
չափ. եւ լեզու չէինք գիտեր, մենք պստիկ էինք, մարդիկն էլ մեզի աւելի սկսան
արգելելու, խանգարելու: Այսինքն՝ ան ալ եղաւ, որ շատերը չդիմացան: Երե
ւակայեցէք, որ ան քամահրանքով, ի՞նչ ըսեմ, ան վիրաւորիչով, ինչպէս մեզ կը
վերաբերուէին՝ դիմանալու չէր: Ճիշտ է նաեւ, որ թուրքերէն չենք գիտեր, փողոց
էրթալ նէ, առուտուր նէ չենք կրնար ընել, փողով եկանք, գործ մը սկսելու կա
րողութիւն չունեցան ասօրուան 80 տարի եղող մեր ծնողները: Պօլսոյ հայերը
կ’ամչնային մեզի համար:
Աւետիս — Ճիշտ է նաեւ, որ հայերը մեզի շատ-շատ հիւրասիրեցին, բայց
մեզի իբրեւ երկրորդ դասակարգի աշակերտ… մեզի ըսին ասոնք ի՞նչ հայ, ինչ
կ’ըսեն, զինգաները, հա, ասոնք հայկական բոշա են ըսին: Մեզի անանկ վիրա
ւորիչ եղաւ, որ ինչպէս մեզի կրնան ասանկ բաներ ըսել: Բոշաներ մեր կողմերը
«մըրթըփ» կ’ըսէին քուրդերը, «ղարաչի» կ’ըսէինք անոնց, մեզի երբոր ասանկ
ըսեցին, շատ վիրաւորիչ եղաւ: Սասուն հայ էինք, Պօլիս մէկ անգամէն գնչու
եղանք: Հայերը մեզի առաջին օրերուն ճաշ, հաց, հագուստ կարգով կը բերէ
ին, Կիրակի օրերուն, ամէն մարդ: Մենք շարուած էինք սրահներուն մէջ, իբրեւ
տուն կը գործածէինք, կը պառկէինք, անկողին, ամէն բանը գետնին վրայ, հա
յեր կու գային, բան մը կը ձգէին, որոշները կ’ըսէին, որ աս տղան դուրն ա եկել,
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աս աղջկան կը հետաքրքուիմ, բոլոր ծախսերը վրաս պիտի առնեմ: Եղողները
եղան ճիշտը ըսեմ: Ես միշտ երախտապարտ եղած եմ, որ պատրիարքարան
մեզի շատ օգնած է եւ անոր արդիւնքն է, որ այսօր գիտակցութիւն մը ունինք
հայկական, հայասիրութիւն մը ունինք: Երախտապարտ ենք, որ ասպիսով մեր
կեանքը կը շարունակենք:

— Այդ նուաս
տա
ցու
մից յե
տոյ, ձեր մէջ չե
ղա՞ն ըն
տա
նիք
ներ, որ հե
ռացան հայութիւնից:
Իսահակ — Ոչ, չեղաւ, մանաւանդ աւելի մօտեցաւ: Մեր մեծերը որոշ, ան
ատենը իրենց համար դժուարեցաւ, կ’ըսէին վերադառնանք մեր գիւղը: Մենք՝
երիտասարդներս ըսինք՝ չէ, մենք այլեւս չենք վերադառնայ:

— Վերադարձող մէկը եղա՞ւ:
Մէկ երկու ընտանիք ըլլար, չէ, բայց ծերեր իր տիկինը առին, գացին:
Իսա անունով մէկը կար, որ մինչեւ կեանքին վերջն ալ հոն մնաց: Գիւղում ապ
րեց:

— Իսկ յետոյ ինչո՞ւ տեղափոխուեցիք Ստամբուլից: Ինչո՞ւ դուք Ֆրանսիա
գնացիք, Շուէյցարիա գնացիք:
— Գիտէ՞ք, թուրքական փոլիթիքան այն էր, որ հայերը իր հողին վրայ
ջնջեն եւ ադ ջնջումը գիւղէն սկսաւ, քաղաք հասաւ, քաղաքէն Պօլիս հասաւ եւ
բոլոր հայութիւնը Պօլիս հաւաքելէն յետոյ հոն ալ ճնշումը շարունակեց:

— Ինչպէ՞ս էին ճնշում, օրինակ՝ ձեզ ինչպէ՞ս էին ճնշում Պօլիսում:
— Պօլիսում իմ ճնշումը ինչպէս էր, միշտ թերթերուն մէջ գէշ կը գրուի
քրիստոնեաներուն մասին, գործին վրայ, թուրքը՝ դրացիդ, միշտ քեզի կը նեղէ:

— Ինչպէ՞ս է նեղում՝ վիրաւորո՞ւմ է, վատ բառե՞ր է ասում:
Աւետիս — Վիրաւորիչ բառ է գործածում, ինքզինքը միշտ գաղտնի կը
պահէ: Հիմա սուրիահայը, իրաքահայը, լիբանանահայը, իրանահայը ինքզին
քը չի պահմտի, ինքզինքը հայ կը ներկայացնի: Մենք բացէբաց չէինք ըսեր,
միշտ գաղտնի, եւ գաղտնի հայերուն հանդէպ նոյնիսկ: Հայուն գնալու համար
միշտ զիջող եղան: Մեր ատենին թուրքը, փասփորթի համար թուրքին դիմում
էր՝ չորս – հինգ ամիս կը տեւէր, հայուն՝ մէկ շաբաթուայ մէջ բան կու տար, թոյլ
տուութիւն: Որովհետեւ պէտք է փասփորթը վերցնէր եւ դուրս գրէր: Գիտէին,
որ պիտի էրթայ: Ես տասնիննուկէս տարեկանում դուրս եկայ, թուրք մը տաս
նիննուկէս տարեկանում փասաթա չի ունենայ: Ես շատ ուրախացայ, որ ինձի
փասաթա տուին: Գիտէին, որ զինուորութիւն չեմ էլ ընելու, փասաթա տուին, որ
դուրս էլլամ նէ, մէյ մըն ալ չվերադառնամ: Իրենք իրենց մէջ ալ կ’ուտէին կոր,
մինչեւ հիմա էլ կ’ուտեն, բայց անվստահութիւնը մեզի պէս հայերուն, յոյներուն,
հրեաներուն աւելի կը նեղէ: Մենք իբրեւ ազգ, իբրեւ խումբ մեր ճնշումը բոլոր
նիս վրայ կը տեսնայինք:
Սարգիս — Յաճախ հայոյանքներ կ’ընէին, որ ով որ կրնայ դիմանալ՝
դիմանայ, ով որ չէ՝ կը ծեծեն: Ես մինչեւ տասնութ տարեկան ապրեցայ Ստամ
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բուլ, ինչպէս որ փոքր ժամանակ սկսած էի աշխատիլ, սովրեցայ ինքզինքս պա
հել: Տասներեք տարեկանին էլ հասկցայ, որ հայ էի, գեաւուր կ’ըսէին, «էշագ
օղլը» կ’ըսէին՝ էշի զաւակ, չէի դիմանար, կը ծեծէի: Տաճիկ ըլլայ, ինչ ըլլայ,
քանի անգամ կռիւ ըրած եմ: Կը ծեծէի, յետոյ անոնք կ’երթային ընկերներուն
կը հրաւիրէին շատ, նորէն՝ ես ալ ընկերներ ունենալով կը ծեծէինք միմեանց:
Երկու անգամ ոստիկան տարած են ինծի: Մամայիս, ընտանիքիս վրայ հայհո
յանք գրին, երկու վարկեանով կռիւ սկսուաւ: Էն ժամանակ, ձեզի օրինակ մը
տամ, ինչպէս որ մեզի կար: Ամէն դպրոցի շախմատի մասնակցութիւն կայ: Ես
եւ Սահակեան, Լիսէ կ’ըսէինք ան ժամանակ, կը մասնակցէինք: Ես հինգերորդ
խաղցողն էի: Մէյ մըն ալ նայեցանք՝առաջին խումբը Դպրեվանքն էր, երկրոր
դը Գալֆայեանն էր, երրորդը՝ մենք: 20 – 25 դպրոց կը մասնակցէին, առաջի,
երկրորդ, մինչեւ երրորդ, չորրորդ միշտ հայեր էին: Դուրսը կը լսուի, տաճկերէն
կ’ըսեն՝ «պու կեաւուրլարա պախ, իթ օղլը, կեաւուր օղլը, էշ օղլը, էշակ [թուրք.՝
այս գեաւուրներին տես, շան տղայ, գեաւուրի տղայ, էշի տղայ, էշակ]: Անպէս
կ’ըսեն, որ մենք լսենք, չէ նէ իրենց մէջ:

— Իսկ դուք իրենց չէի՞ք վիրաւորում: Ձեր՝ հայկական միջավայրում
խօսելիս ի՞նչ բառեր էիք գործածում:
Սարգիս — Տաճիկ բառը կ’օգտագործէինք: Քֆուր չէինք տալ, արդէն
դպրոցին մէջ անանկ կը սովրեցնէին մեզի, որ մենք վատ բառեր չգործածէինք:
Բայց մենք «թուրք» չէինք ըսեր, որպէսզի չհասկնան, մենք «աղտոտ տաճիկ»
կ’ըսէինք: Մեզի տաճիկը յարմար կու գայ, որովհետեւ շուն մը կար՝ թաժիկ, որ
սի շուն է, ադ շունին թաժիկ կ’ըսեն, մենք ալ կ’ըսէինք տաճիկ՝ թաժիկի նման:
Արդէն տաճիկը շուն ըսելի իմաստն է: Տես, ես տասներկու տարեկանից կ’աշ
խատէի: Կօշիկ կը ծախէի, անանկ ճանապարհի վրայ, որ գրեթէ կռուող ճա
նապարհ մըն էր եղած: Այսինքն եթէ մէկը կրնայ աշխատի եւ անտէր տղան
ինզինքը պաշտպանի՝ փրոպլէմ չիկայ: Խանութին տէրը գրեթէ ես էի, դրամնե
րը գրպանս կը դնէի, կը քալէի մինչեւ տուն, այսչափ վստահութիւն կար: Հայու
մօտ կ’աշխատէի: Ազնիւ կ’աշխատէի: Ասիկա տեւեց հինգ տարի: Հինգերորդ
տարուան ամառը, խանութին առջեւ կը սպասեմ կոր, անտէ պիտի գոռամ՝ «կօ
շիկներ 35 լիր եւ այլն, քոյրիկ ջան, ներս մտէք, փորձեցէք»: Օր մըն ալ նայե
ցայ. մեր դասարանէն աղջիկ մը. «Օ՜, Սարգիս, հո՞ս կ’աշխատիս»: Ես իմ ընկեր
աշխատող տղային հետ էի: Անոնք ինծի կը կարծեն տաճիկ եմ, անոր համար
անունս Սելիմ դրած էր, երբ Սարգիս ըսաւ, յայտնի եղաւ հայ ըլլալս: Ներս մտայ
ես նայեցայ մէյ մը, կարծես թէ ինծի պիտի ուտէին:
Աւետիս — Շատ օրէնքներ կան շուկայի վրայ, որ հայկական-թուրքական
վերապահութիւն դժուարի մէջ է: Ես Սարգիսէն մի քիչ փոքր եմ, բայց օրինակ
բերեմ: Իմ վրայ չեմ բերում, բերում եմ հայերին եւ թուրքերի մէջ ոնց շուկայ
կ’ապրէին. հայկական խանութները շուտ կը գողանային, հայերէն եթէ պարտք
ապրանք առնէին՝ փողը չէին վճարեր, երբ որ հայ են՝ փոլիսը [ոստիկանը]
իրենց բան մը չէր ըներ, կամ իրենց փողոցի վրայ գիտէին, որ հայ տղայ պիտի
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անցնի, քար կը նետէին իրեն վրայ: Մեր Դպրեվանքը շէնքը պատուհանները
միշտ կը կոտրէին, որ գիտէին որ հայկական դպրոց է, ուզում էին ամէն կերպով
հասկըցընէին, էս երկիր ձեր երկիր չէ, պիտի հրաժարիք: Մի անգամ գլուխնիս
հաւաքեցինք, լաւ ծեծեցինք մի անգամ, անկէց մի քիչ խաղաղութիւն եկաւ, երբ
ծեծ կերան ուժեղները: Բայց էլի շարունակում էին անել, դժուարութիւններ կար:
Ընդհանրապէս ապրելու կերպը հետեւեալն էր. դուք լռէ՛ք, դիմացէ՛ք, զսպէ՛ք, մի՛
խառնուէք. եւ սա՝ ուսուցիչները եւ ծնողները միշտ ասում էին, որպէս ապրելու
կերպ: Մի՛ վիճէք, մի՛ կռուէք:

— Եկաք դուք Պօլիս եւ Գարեգինը որպէս աւագ եղբայր անմիջապէս
աշխատեց, դպրոց չգնաց: Երեխայ էր բայց:
Սարգիս — Այո, տասներկու տարեկան էր, բայց դպրոցի համար մեծ
դիտուեց: Արծաթագործի մօտ գործ սովորեց, եւ շուտով Շուէյցարիա գնաց: Եօ
թանասունմէկ թուականինին, տասնեօթ տարեկանում: Երբ գիւղից հասանք
Պօլիս, Պօլիսը մենք աղքատ կեանք սկսանք, որովհետեւ բազմաթիւ ժողովուրդ
էինք, մենք՝ պստիկները դպրոցը սկսանք, մաման, տատիկը եւ ինքը, երեքով
ստիպուեցան տուն մնալ եւ ինքը շուտով սկսաւ աշխատիլ, ոսկերիչ-արծաթա
գործի տունը: Ինք, ցաւօք, կրթութիւն չառաւ:
Գարեգին — Գործս երբ սկսայ, անանկ չէի սիրում ոսկերիչի գործին
մէջ, յաջող չէի գործին մէջ: Էն վախտ շատ հայերը սկսած էին կազմակերպել
դրամով, որ վիզա ստանան եւ արտասահման էրթան՝ Ֆրանսիա, Իսպանիա,
Ամերիկա, Կանադա, Գերմանիա եւ այլն: Իմ նպատակը այլեւս աս դարձաւ,
որ սիսթէմ մը գտնեմ եւ տեղէն հեռանամ: Մամաս հակառակ էր, անկարելի է
որ ես էրթայի, որ յարմար չէ, տան ամէնէն մեծ տղան ուղարկենք արտասահ
ման եւ ընտանիքը առանց մեծ աղբարիկի մնայ: Էն ռիսքովը տատիկս էր: Ան
կամաց-կամաց քիչ մը գաղտնի փող հաւաքեց, ըսաւ ես քեզ կ’օգնեմ, եթէ սիս
թէմը գտնաս գնալու, ես քեզ օգտակար կը դառնամ: Մեր հարեւանը ըսաւ, թէ
տասնեօթը տարեկանին չես կրնայ փասփորթը ստանաս: Երեք երկիր կարելի
էր երթալ՝ Ֆրանսիա, Գերմանիա եւ Զուիցերիա, կազմակերպողները կ’ըսեն,
որ արդէն միւսներ լցուած էին: Վերջը ըսին, որ միայն Զուիցերիայի մէջ տեղ
կայ, եւ հինգ հարիւր մարդ պէտք է գտնուէր, որ թուղթերը պատրաստուին:
Անտեղը մեծ հայ մը գուլպայի գործարան սարքել էր, եւ ասոր տնօրէնը հայ
մըն էր, Սմբատ, պօլսահայ էր, եւ ես գրուեցայ, որ Զուիցերիա էրթամ: Սմբատը
մասնաւոր Զուիցերիայէն եկաւ մեզի հանդիպելու: Ինքը եկաւ ամէնուն հանդի
պեց, անուն, ազգանուններով լեցուեցաւ եւ ըսաւ սպասեցէք էն օրուն, մինչեւ
որ թուղթերը հասնեն: Երբ լուր եկաւ թուղթերը պատրաստ է, արդէն մեկնեցայ
եւ գործարանին մէջը սկսայ աշխատիլ: Իմ փասփորթիս հարցը Զուիցերիայէն
լուծուեցաւ: Յետոյ Զուիցերիա սկսեցի փնտռել ան ընկերութիւնները, որ աշ
խատանքի իրաւունք կու տային: Հիւանդանոցին մէջ գործ գտայ եւ հրաման
ուղարկեցին, որ մայրիկս գար: Հիմա մայրիկս եկաւ, մայրիկս անշուշտ հինգ
երեխայ թողեց անտեղ, ինքն աստեղ՝ մեծ հարց էր: Մէկ քոյր ունէինք, բայց
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անիկա ամուսնացած էր, անոր մասին չէի մտածեր, որովհետեւ իր կեանքը նոր
մալացուած էր: Աւելի մտածում էի պստիկներու՝ Խաչիկին եւ Լիւդուիգին մա
սին: Երբ պապաս մահացաւ, Լիւդուիգը քառասուն օրուան էր, հիմա ուրեմն՝
հինգ տարեկան միայն, Խաչիկը երկու տարի մեծ, ամէնքս մեր մէջը երկու տա
րուան տարբերութիւններ ունենք: Մեծ դժուարութիւնով մի տարի անցկացրեց
մայրիկս հիւանդանոցը աշխատելով, միշտ մտածելով, լացելով, որ ինչ պիտի
պատահի: Սիսթէմ չգիտէինք, լեզու չգիտէինք, ոնց ընենք, որ մերոնք բերենք:
Վերջապէս Միլան ընկեր մը ունէի, իտալերէն լաւ գիտէր, անոր խնդրեցի մեր
պատմութիւնը գրաւոր գրի, խնդրագրի մը հետ ուղարկեցի աշխատանքի գրա
սենեակը: Եւ զարմանալի բան պատահեցաւ, որ 15 օրէն պատասխանեցին եւ
ըսին, որ բոլոր էն անձերը, որ ջարդից փախած են, կարանք ընդունինք: Բոլոր
ընտանիքը եկան:

— Միւսնե՞րը: Ձեր քեռինե՞րը: Հիմա նրանք որտե՞ղ են ապրում:
— Բոլորս միասին Բիմէրէն Պօլիս եկանք: Երկու հատը մնացած են Պօ
լիս, երեք հատը Ֆրանսիա ապրում են: Մէկ հատը Հոլանդիա է: Մեզի հետ
ապրող մէկ քոյրիկ ունէր մամաս, նոյն պապան է, բայց մաման տարբեր է, ան
Ֆրանսիա է, մէկ հատը Հոլանդիա է:

— Բոլորի հետ շփում ունէ՞ք:
— Անշուշտ: Եւ Հայաստանի հետ ալ: Արդէն ազգականներ ունինք հոս,
եւ ես Ուջան54 գիւղը տուն գնեցի:

— Իսկ Դուք, Իսահակ, ե՞րբ տեղափոխուեցիք:
Իսահակ — Ես արդէն 1970ին Պօլիսէն Լոնդոն գացի, Լոնդոնէն ալ՝
Գերմանիա, 24 տարի ապրեցայ, անկէ ալ 12 տարիէ ի վեր Ֆրանսիա Մարսի
լիա քաղաքին կ’ապրեմ:

— Այսինքն բոլորդ էլ միայն հինգվեց տարի ապրեցիք Ստամբուլում:
Սար
գիս — Այո, բայց ադի
կա շատ կա
րե
ւոր շրջան եղաւ: Հա
յե
րուն
ճանաչեցանք, կրթութիւն առինք, աշխարհն ամբողջ փոխուեցաւ:

— Եւ երեւի վերջին հարցս. երբեւէ Բիմէր գնացե՞լ էք դուրս գալուց յետոյ:
Աւետիս — Միայն Գարեգինը: Իսահակը, այո: Մեր ընտանիքին մէջ
միշտ մուսուլմաններու այս խնդիրը կայ: Մի փոքրիկ պատմութիւն պատմեմ:
Տեսէք, կարմիրը մենք՝ հայերս մեր գոյնը կը համարենք, կանաչը մուսուլման
ներու գոյն է: Իմ մայրիկս մինչեւ հիմա ճանապարհը անցնելու համար կանաչ
լոյսի տակ կը կանգնի, կարմիրի տակ կ’անցնի: Որքան կ’ասեմ մի անի, միշտ
կ’ըսէ՝ կանաչը մուսուլամաններու գոյն է, վտանգաւոր է: Ու կարմիրին տակ
կ’անցնի: Բայց ես յոյս ունիմ, որ մեր սեփականութիւնը ետ պիտի առնեմ: Բոլոր
թափուները կը պահեմ:
54 Ուջան – գիւղ ՀՀում, բնակեցուած է հիմնականում Ցեղասպանութիւնից փրկուած սա
սունցիներով:

ԱՆՑԱՆԿԱԼԻՆԵՐԸ
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ՏԵՍԱԿ ՄԸ ԹԱՔՆՈւԱԾ Կ’ԱՊՐԷԻՆ ՀԱՅԵՐԸ.
ԻԲՐԵՒ ԹԷ ՉԻԿԱՆՔ. ՍԱՐԳԻՍ ԷՐՔՈԼԻ ՊԱՏՄՈՒԹԻՒՆԸ
Սարգիսը Ստամբուլում է ծնուել, 1954ին, Կեսարիայի քուրդ-ալեււիական
գիւղերից մէկից իր գերդաստանի 1951ին Ստամբուլ տեղափոխուելուց երեք
տարի յետոյ:
Զրոյցը ընթացաւ հայերէնով, 2011 թուին, Ստամբուլում:

— Մենք քիչ մը մեծ ընտանիք ենք, երկու հարիւր, երեք հարիւր հոգի
կ’ելլայ, շատ պատմեմ՝ գլուխնիդ կը խառնեմ: Հիմա ասանկ քիչ պատկերներ
ցոյց տամ ձեզի: Ասի Բոզօն է, պապս, ինքն էլ Սարգիս էր, ջարդերէն [1915ի
ջարդերը] ետքը մեր ընտանիքի հաւաքողն էր [ջարդերի ժամանակ կենդանի
մնացած եւ տարբեր վայրերում յայտնուած ընտանիքի անդամներին] եւ հի
մա, կրնամ ըսել, մեր նոր տոհմի հիմնադիրը: ... Ասոնք քուրդեր են, մերին քէ
օքը (արմատը – Հ.Խ.) ալեւի գիւղերուն կապուած է եւ քուրդերու հետ շատ լաւ,
սերտ յարաբերութիւններ ունինք: Ասի հայրս է, ասի մեր գիւղերուն ալեւի՝ դեդէ
կ’ըսենք ասոնց: Մեր գիւղը ալեւի են, բայց աթէիստ են, եթէ ճիշտը խօսենք:

— Ո՞րն էր ձեր գիւղը:
— Քըրքըսրաք: Կեսարիայի գիւղերէն է: Ես ինքս ինձի կեսարացի կը
սեպեմ: Մերին ալեւի գիւղէն՝ Քըսքըսրաքէն պատմութիւն մը կայ, կը պատմեմ.
հօրաքոյրս փախցուցեր են, անկէ էսի մերիները գիւղէն խրտչեր են արդէն եւ
աւելի ուրիշ նահանգները՝ գիւղէն աւելի մեծ նահանգ իջած են, ետքը հոնէն
Իստամբուլ գաղթեր են: Ասի Փնար Բաշիէն Իստամբուլ գաղթելու թուականի
իրանց պատկերն է, որ իրանք ամէնը միասին իրանց պատկերը քաշել են: Պա
պայիս անուն քուրդ Յակոբ կ’ըսէին Իստամբուլ, քանի որ քուրդի գիւղէն եկած
էր, քուրդերէն գիտէր:
— Հիմա լսենք Սարգիս Էրքոլի կեանքի պատմութիւնը:
— Իմ մօտ արմատներս ըսեմ՝ գիւրունցի եմ, Սեբաստիա կը գտնուի Գիւ
55
րունը : Աւելի հին ժամանակները էրթանք՝ զէյթունցի ենք: Իմին դեդէս, որ Բո
զօ կ’ըսենկոր, Սարգիս է անունը, անոր հայրիկն ալ Յակոբ կ’ըսեն: Ինքը Գիւ
րունում կը բնակիկոր, իրեն մեծ հայրիկն ալ զէյթունցի է, Զէյթունէն Գիւրուն
գաղթեր են, թուականները ես շատ ճիշտ չեմ կրնար ըսել, հաւանաբար 90ական՝
Զէյթունի կոտորածների ատեն Գիւրուն գաղթած են: Գիւրունի մէջ, իրեն մեծ
հայրիկը, որ Յակոբ է անունը, Խաչիկ եւ Վարդեւառ անունով եղբայրներ ալ ու
նի: Եւ դեդէիս հայրիկը՝ Յակոբը կին մըն ալ ունի, իրեն կինը՝ դեդէիս մայրիկը
կը մահանակոր, ուրիշ կին կ’առնի: Դեդէս՝ Սարգիսը միայն տղան ինքն է, միւս
ները աղջիկ են, Անուշ կար, Ռաքէլ կար, Աղաւնի կար, Մայրամ կար, մէյ մըն ալ
երեք հատ աղջիկ ունեցեր է մեծ հայրիկիս մաման, անոնք մահացել են: Արդէն
մեծ հայրիկիս հայրիկը՝ Յակոբը Գիւրունին մէջ, Գիւրունէն դուրսը Բարսակ
55 Գիւրուն կամ Կիւրին – Քաղաք Սեբաստիա Վիլայէթի Սեբաստիա Գաւառում:
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Դերէսը ըսուած տեղ մը կայ, բարսակ՝ աղիք կը նշանակի, Բարսակ Դերէսը կը
սպանենկոր, կը նետենկոր գետը, եւ իրեն ընտանիքէն ոչ մէկը չէ մնացեր: Կար
ծեմ մի հատ հօրեղբօր տղայ մը մնացեր է: Ասիկա 1915ին: Մեծ հայրիկս բայց,
Սարգիսը զինուոր էր, բանակը կը ծառայէրկոր ադ միջոցին: Իր հայրը, մայրը,
հօրեղբայրները, ամէնը կը սպանենկոր: Իրեն մայրը աւելի առաջ մահացած է,
իրեն խորթ մայրն է արդէն ան ժամանակներուն, որ կը սպանեն: Ինքը զինուո
րէն կը վերադառնակոր, եօթը տարի բանակին ծառայեր է արդէն, բաւական
տեղեր պտտել է, Ադանայի կողմերը ճամփայ շիներ են, Հալէպ գացեր է, Հալէպ
բանակը ծառայեր է, վերջը եկել է Գիւրուն եւ տեսել է, որ իրեն ազգականները
ոչ մէկը չէ մնացել: Միայն հօրեղբօր տղան կարծեմ կար: Ինքը քալայջը է, այ
սինքն՝ ամանները անագապատում կ’ընէրկոր: Արդէն իրեն տեղի անունը քա
լայջի Բոզօ էր եւ տեղին բնակիչները քալայջի Բոզօ կ’ըսէին, մեզին ծանօթաց
նողները Քալայիջէ Բոզոյին թոռերն են կ’ըսեն, անանկ կ’ըսեն: Մեծ հայրիկիս
ալ ‘Բոզօ’ կ’ըսէին շէկ ըլլալու համար: Բոզօն կու գակոր գիւղ եւ կը տեսնայ, որ
իր ազգականներէն ոչ մէկը չիկայ գիւղին մէջտեղը: Ինքը իրեն արհեստանոցը
կ’երթակոր, արհեստանոցը իրեն աշկերտը կայ, աշկերտին վարպետն է դեդէս:
Աշկերտը անոր ձեռքը կը համբուրէկոր, վարպետ, կ’ըսէկոր, ձեզմէ ոչ մէկը չէ
մնացած Գիւրունին մէջ, միայն քոյրդ կայ, ան ալ Աւշէն գացած է: Դեդէիս կ’ըսէ
որ հիւրասիրեմ քեզի կ’ըսէկոր: Լաւ, տղաս, — կ’ըսէկոր, բայց ի՞նչ ընէ, դեդէս կը
կասկածիկոր, որ մահափորձ կրնայ պատահի, ինքը կը վախնակոր, եւ ալ մին
չեւ առաւօտ չէ սպասեր, լաւ կ’ըսէ, բայց կէսգիշերին ճամփայ կ’ելլակոր, Աւշէն
կ’երթակոր: Աւշէնը Մարաշ քաղաքին մէկ նահանգն է: Գիւղաքաղաք ըսեմ: Աւ
շէն կ’երթակոր, իրեն քոյրը կը գտնակոր: Քոյրը Նազիրէն է, որ Աղաւնի էր
[մինչեւ իսլամանալը]: Ամուսնացած է Էրքէշին (Օքէշ) հետ, էրքէշին երրորդ
կինն է արդէն եւ իսլամացած, Աղաւնիէն Նազիրէ դարձած: Եւ իրեն պատմու
թիւնը արդէն Ներգիսը գրեթէ ամէնը պատմեց56: Իրեն քրոջը քովը կ’երթակոր,
քոյրը ամենափոքրն է արդէն: Դեդէս Աւշէն արտերը կ’աշխատի ան ժամանակ
ները, գիշերը կ’աշխատի, որովհետեւ լոյս ժամերուն Աւշէնի մէջ կենալը վտան
գաւոր է: Կրնան սպանել: Ինքը հոն արտերը կ’աշխատիկոր: Աւշէնում ուրիշ
հայեր չիկար ան ժամանակ: Եւ Եուսուֆ օնբաշը կայ, Եուսուֆ օնբաշը [տասնա
պետ] Քըրքըսրաք գիւղին զօրաւոր անձերէն մէկն է, որուն կինը Նազիրէին
կեսրարին հետ մօրաքրոջ աղջիկներ են, կ’ըսէ որ «աս տղան ո՞վ է»: «Աներ
ձագս է», կ’ըսէ Էրքէշը: «Ի՞նչ գործ ունի աստեղը, հոս մի՛ պահէք, — կ’ըսէ, —
վտանգաւոր կրնայ ըլլալ, կրնան սպանիլ: Ես ասիկա առնիմ տանեմ Քըրքըս
րաքին մէջ, մենք անտեղը 45 հատ հայ կը պահինքկոր, աս ալ տանիմ մեր
գիւղին մէջ կը պահիմ»: Քըրքըսրաքը Կեսարիոյ մը գիւղն է եւ լեռներուն վրայ
է: Ես գացած եմ, 2000 թուին գացած եմ, ամենավերջին գիւղն է եւ քարերուն մէջ
56 Ներգիսը իսլամացած Նազիրէի թոռնուհին է: Նրա պատմութիւնը սոյն գրքում հրատա
րակւում է «Ես հայ չեմ, անշուշտ, չնայած իմ բոլոր ազգականներն իսկապէս կարծես թէ
հայեր են» վերնագրով:
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գիւղ մըն է: Քուրդերը կ’ապրինկոր, ալեւի քուրդերը կ’ապրինկոր անտեղը: Եու
սուֆ օնբաշին ալ արդէն ալեւի քուրդ է, եւ կ’ըսէ «տուէք ինձ»: Մեծ հայրիկս
Քըրքըսրաք կ’երթակոր: Քըրքըսրաքին մէջին գիւղի հայերուն պատմութիւնը
սապէս է. Քըրքըսրաքը լեռներուն վրայ գիւղ մըն է, անտեղը քարայրի մէջ հա
յերը ապըստանած են եւ մեզմէ առաջ Պօղոս անունով մէկը կայ, որ քիչ մը Պե
տոյին պատկերն է, Պետոյին հայրն է: Պետօն ետքը դեդէիս հետ շատ մտերիմ
եղաւ, մենք անոր հօրեղբայր կ’ընդունենք: Ան ալ ծագումով գիւրունցի է, աւելի
առաջաց Պօղոս դեդէն Քըրքըսրաք քարայրին մէջ ապըստաներ են, իրեն
տղան կայ՝ Պետօն, մէյմ’ալ Լեւոն անունով մէկը կայ, մէկ հատ ալ մէկը կայ,
որուն անունը մենք չենք գիտեր, չորս հոգի են եղել առաջներ, բոլորը՝ Գիւրու
նէն: Քըրքըսրաք ապըստանել են քարայրին մէջ, քարայրին՝ մեր քուրդերուն
հարցնէքնէ, անունն ալ Փուխուս կ’ըսեն, անունը Փուխուս ըսելը «Պօղոսին քա
րայր» ըսել է քրդերէն, Փուխուսը Պօղոսն է: Հիմա Փուխուսը որ ըսեսնէ, քեզի
ադ տեղը կը ցուցնեն: Գիւղէն, ես գացի տեսայ, մէկ ու կէս ժամ քալելով, այ
սինքն՝ մերին գիւղաքաղաքէն ահագին հեռու է, ամենավերջին գիւղն է, անկէ
ալ քալելով մէկուկէս ժամ կ’երթասկոր: Ադ ժամանակ տասնչորս հատ հայը ադ
քարայրը ապըստանել են, մէկերը տեսել է, որ աստեղը բան մը կայ, որովհետեւ
ոչխարները առանց կաթի կը մնանկոր, մէկը անոնց կը կթէկոր, անոնք անօթի
կը մնան: Ապըստանածները գիշերները գաղտնի կ’ելնանկոր, քանի մը ոչխար
կը կթենկոր, անոր կաթով կը սնուցանեն: Գիւղացիները՝ քանի մը հատ, աս բա
նը նշմարել են, եւ կը բռնենկոր, որ հայեր կան աստեղը: Վերջը կ’ըսենկոր, որ
«դուք ո՞վ էք, ի՞նչ էք»: Աս միջոցին մեծ հայրիկս չէր գացեր դեռ գիւղ, ասի աւելի
առաջուայ պատմութիւն է, եւ մեր գիւղացիները՝ քըրքըսրացիները, երկու տարի
ասոնց կը պահենկոր: Եուսուֆ օնբաշին, որ այն ատեն գիւղին մուխթարն (գիւ
ղապետ – Հ.Խ.) էր, կ’ըսէ որ մենք գիւղին ծայրամասը ձեզի ժաժ57 պիտի ձգենք,
դուք պիտի գաք պիտի առնիք: Գիշերները կ’ելլանկոր եւ իրենց սնունդները
կ’առնին կը տանենկոր եւ անոնք մերիննու «մարիէ շաւէր» կ’ըսեն, «գիշերուան
մարդ» այսինքն, քանի որ գիշերը կ’ելլանկոր: «Մարիէ շաւէր» կ’ըսեն մերիննե
րուն: Հիմա երբ որ մեծ հայրիկս էդ օնբաշիին հետ կը ծանօթանակոր, Եուսուֆ
օնբաշին մեծ հայրիկս կ’առնիկոր, կը տանիկոր գիւղ: Ադ մերինները քարայրէն
էլած են արդէն, քարայրին աւելի վերին մասերը կամաց-կամաց տեղաւորուիլ
սկսան, եւ մեծ հայրիկս անագ կ’առնէկոր, եւ նեշադըր, նեշադըրը ամունիում
քլորիդ է, անագապատած ատենը նեշադիր կը գործածես: Գիւղացիները աման
ները կը բերենկոր եւ ինքը անագ կը պատէկոր անոնց, դրամ կ’առնէ եւ Եուսուֆ
օնբաշին իրեն պարտքն ալ կը վճարիկոր, եւ կ’ըլլայ որ իմին մեծ հայրիկս քըր
քըսրաքցի է: Հոն տեղը կը սկսիկոր, կը ջանակոր կամաց-կամաց ազգականնե
րը հաւաքել: Հիմա՝ քանի որ դեդէս այլեւս քըրքըսրաքցի եղաւ, հիմա հայ ըն
տանիքները, իրեն ազգականները հաւաքելու կը ջանայ: Առաջ քուրդ աղջկայ
57 Ժաժ – Կաթնաշոռ, պանիր:
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մը կը սիրէկոր, քուրդ աղջիկ մը առնել կ’ուզէկոր: Եուսուֆ օնբաշին կ’ըսէ քի,
«Բոզօ, — կ’ըսէկոր, (Բոզօ կ’ըսեն, քանի որ շէկ էր, արդէն բոլորը իրեն Բոզօ
կ’ըսեն), — մենք քեզի հայ ըլլաս ըսելով հոս պահեցինք, եթէ քուրդի հետ ամուս
նանաս, քուրդ ալ չես ըլլար, աս ալ մեր նպատակին հակառակ բան մըն է կ’ըսէ
կոր, եկուր դուն հայ աղջկայ մը հետ ամուսնացիր»: Հաւանաբար ան թուական
ներուն այլեւս Մուդրոսի Պայմանագիրը58 եղած էր, 1918 թուականները պիտի
ըլլային, քանի որ հայու ընտանիքները հաւաքելու աշխատութիւնները աւելի
ազատ սկսած են ադ միջոցին: Քերերի ըսած գիւղ մը կայ, Քերերին Մարաշին
մէկ գիւղաքաղաքն է, քուրդի գիւղ է, անտեղէն կ’ըսեն որ անտեղը Պայծառ
անունով աղջիկ մը կայ, արի քեզի առնենք: Չեն տարկոր մեծ մայրիկս, կ’ըսեն,
որ տալու համար դուք ալ աղջիկ մը տուէք (քրիստոնեայ հայ աղջիկների մեծ
պակաս կար, քանի որ կենդանի մնացած, փրկուած աղջիկներին սովորաբար
սուննի քրդերն ու թուրքերը իսլամացնում եւ տանում էին որպէս հերթական
կին կամ հարճ, աղախին – Հ. Խ.): Մերիններուն՝ Պետոյին քովը աղջիկ մը կայ՝
Մարիցան: Մարիցան Գիքորին հետ կ’ամուսնացնենկոր, մեծ մայրիկիս եղբօր
հետ: Մէկ աղջիկ կու տանկոր, եւ անոր վրայ մեծ հայրիկս եայայիս հետ կ’ամուս
նանակոր, Պայծառին հետ: Ատանկ պստիկ մանրամասնութիւն մը: Ադ միջոցին
Գիքորին հայրիկը Քերերին մէջ ջաղացպան է, իմ աստեղ քուրդ ազգական ու
նենալու օգուտը պիտի ըսեմ: Պայծառ եայայիս հայրիկը կը մեռնիկոր, ջաղաց
պան էին իրենք հոն, եւ մեծ հայրիկս կ’ուզէրկոր, որ իրեն աներձագը նոյնպէս
այլեւս գիւղ՝ Քըրքըսրաք բերէ: Քանի որ ինքը եայայիս հետ ամուսնացաւ, իրեն
աներձագն էլ Քերերիին մէջ ջաղացպան էր, Քըրքըսրաք բերել կ’ուզէկոր,
որովհետեւ Գիքորին հայրիկը մահացած էր: Բայց այդ Քերերին գիւղին աղան
չթողնէրկոր, որ էրթայ եւ կ’ըսէրկոր, որ 15000 լիրա դու պարտական ես ընձի:
Կրնայ ըլլալ, որ թիւը սխալ ըսեմ, ինչ որ է՝ «պարտք ես», կ’ըսէ: Անոր վրայ դե
դէս կ’երթակոր Քերերին, կ’ըսէկոր աղային, Գիքորը ազատ ձգէ, Քըրքըսրաք
պիտի տանիմ, ետքը կը վճարէ: Չի տար: Անոր վրայ քուրդ ազգականը՝ Շուքրէ
էֆենդին կ’առնէկոր, կ’երթայ: Շուքրէ էֆենդին իր իսլամացած քրոջը՝ Նազրի
էի տեգրն է, ամուսնու եղբայրը: Ան ալ Դէր Զօրէն հայ աղջիկ մը եւ իր մայրը
բերած էր, աղջիկը իսլամացրած եւ իրեն որերորդ կինը ըրած էր: Շուքրէ էֆեն
58 Մուդրոսի Պայմանագիր – Առաջին Համաշխարհային Պատերազմում Երիտթուրքերի
կողմից կառավարուող սուլթանական Թուրքիայի պարտութիւնից յետոյ, 1918 Հոկտեմբե
րի 30ին Մուդրոս Նաւահանգստում կնքուեց զինադադարի պայմանագիր, մինչեւ վերջ
նական պայմանագրի կնքումը: Զինադադարի պայմանագիրը ժամանակաւորապէս զգա
լիօրէն նուազեցրեց հայերի նկատմամբ հետապնդումները, քանի որ նախատեսում էր
թուրքական զօրքերի դուրս բերում Կիլիկիայից եւ վեց հայկական վիլայէթների բռնազաւ
թում՝ «դրանցից որեւէ մէկում անկարգութիւնների դէպքում»: Իրականում զօրքերի դուրս
բերումը փաստացի չիրականացուեց, շուտով մեծ թափ ստացաւ Մուստաֆա Քեմալի կող
մից գլխաւորուող «ազատագրական պատերազմ»ը, որի ընթացքում զօրքերի կողմից մի
քանի կրկնակի հայկական ջարդեր կազմակերպուեցին, բայց տեղական վարչակազմերը
որոշ ժամանակ աւելի զգոյշ էին եւ թաքնուած հայերի յայտնաբերման գործընացը փաս
տացի զգալիօրէն դանդաղել էր:
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դիին հետ ազգական են եւ շփումը միշտ կայ: Շուքրէ էֆենդին հզօր մարդ է:
Շուքրէ էֆենդիին հետ գիւղը կ’երթանկոր, Շուքրէ էֆենդին կ’ըսէ որ, առ աս
15000 լիրան, մեր մուրհակը տուր եւ մենք կ’առնենք կ’երթանք: Աս ալ՝ «կոր
սունցուցի, չիկայ»: Շուքրէ էֆենդին կ’ըսէկոր, որ աստեղ քո գիւղդ է, ես քեզի
բան մը չեմ ըներ հիմա, բայց աս գիւղէն դուրս չես կրնար էլլալ, իմանաս: Էս
մուրհակը որկորսունցած է, թուղթին վրայ կը գրէկոր՝ 15000ը ես յանձնեցի, եւ
անոր վրայ ստորագրութիւնը կ’առնէկոր եւ իրեն աներձագը կը վերցնէկոր: Աս
ձեւով մեծ հայրիկս Քըրքըսրաքի մէջ ազգական ընտանիք ունեցաւ: Ան միջո
ցին, ժամանակների սխալութիւն կրնայ ըլլալ, մեծ հայրիկս կ’իմանակոր, որ
միւս քոյրն ալ՝ Անուշը, փրկուած է եւ Անթէպն է: Վերջը կ’իմանանք, որ մեծ հայ
րիկս՝ Սարգիսն է փրկուել, Աղաւնին, որ ինքը Նազիմիէն է, միւս քոյրը՝ Անուշը,
Ռաքէլը, որ Բրազիլն է, եւ Մայրամ կայ, ան ալ պիտի ըսեմ, Ֆրանսիա է: Հիմա
Այնթապէն կ’իմանակոր Անուշը որ գիւղում է:
Անուշին պատմութիւնը պատմեմ հիմա ձեզի: 1915ին Անուշը ամուսնա
ցած էր, երկու զաւակ ունէր, լեբլեբիջէներու Սեդրակ եղած են, մէկուն հետ
ամուսնացեր է եւ պրոտեստան են անոնք՝ բողոքական են: Իրենք դեռ աքսորի
ճամփան չելած ամուսինը սպանուած էր արդէն, երկու զաւակ եւ աներհայրը
(աները – Հ.Խ.) կայ, ուրիշ մէկը չիկար: Գիւրունէն Անուշը կ’ելլակոր ճամփայ,
աքսորի ճամփան է, պապան՝ աներհայրը կը մահանակոր, կը հիւընդնայ, կը
մահանակոր: Երկու զաւակ ունի, մէկը շատ ծանր կը հիւընդնակոր, եւ կամուրջի
մը ոտքին տակը շուք[ը] կը ձգէկոր, որ գոնէ չմահանայ, գուցէ մէկը առնէ, ազա
տէ: Ինչ կ’ըլլայ՝ չենք գիտերկոր կ’ըսէկոր, թերեւս հիմա մեռած է, մէկու մը իսլա
մացած է, ինչ, չենք գիտեր: Միւս տղան ալ ճամփու գացած ատենը տեղ մը ջուր
խմելու կը դնիկոր, ժանդարմը եւ ուրիշ մէկը հրացանի թուրովը կը զարկէկոր
եւ կը մեռցնէկոր: Ան ալ կը մեռնէկոր, անոր վրան քիչ մը հող կը նետէկոր, ան
միջոցին շուները կու գանկոր վրան, բզիկ-բզիկ կ’ընենկոր իրեն զաւակը, եւ ան
միջոցին հօրաքոյրը կը մարիկոր: Առանձին մնացեր է արդէն, կը մարիկոր եւ
ինքը ասթմա ունէր՝ Անուշը, եւ գիտէ՞ք, վերջը ասթմա հիւանդութիւնէն կ’ազա
տի եւ ասթմա չունենարկոր անկէ վերջ: Վերջը երկու զաւակը մահացաւ, իմ
քեռակինէս իմացած եմ ես, եւ Անուշը կ’ըսէր, որ մէջս պարպուեցաւ կ’ըսէկոր,
եւ անանկ կը հետեւցնէ որ ասթման այդ ծանր ապրումէն վերացաւ: Անկէ վեր
ջը ան ալ զաւակ չունեցաւ այլեւս: Երբ որ մեծ հայրիկս կ’իմանակոր, որ Անուշը
Այնթափն է, Այնթափէն իրեն քոյրը ձեւով մը իրեն քովը կը բերէկոր: Ան միջո
ցին գիւղին մէջը ապաստանած Մատօն՝ Մարտիրոսը կայ, կ’ամուսնացնենկոր
եւ տուն կ’ըլլանկոր: Բայց Անուշը զաւակ չունենարկոր: Իմին մեծ հայրիկս քա
նի հատ զաւակ ունեցած է, Պայծառի հետ ամուսնացած է, քանի հատ զաւակ
ունեցած է՝ Յակոբ, Պետրոս, Սարգիս, Արեգնազ՝ Արեգ, Սիրանուշ, Մարգրիտ,
Նիշան, եօթ հատ զաւակ ունեցած է, երեք հատ ալ մեռած է ադ միջոցին: Ինքը
ուրեմն եօթ հատ զաւակ ունեցաւ, բայց իրեն քոյրը զաւակ չունի: Անուշը զա
ւակ չունենալուն համար Սարգիսը իրեն որդեգրեցին: Մերին մականունը Էրքոլ
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է, Մարտիրոսի մականունը Օֆլազ է: Հիմա մենք հօրեղբօր զաւակներ ունինք,
որինիս ազգանունը Օֆլազ է, Մինասը: Մէկ հատ մըն ալ ուրիշ որդեգրած աղ
ջիկ մը կ’առնին, Նուարդն է: Նուարդն ալ որո՞ւն աղջիկն է՝ Պետոյին աղջիկն է,
գիւրունցի, մտերիմ են, ուղղակի մի քարանձաւում միասին թաքնուած, ապըս
տանած են: Պետոյին մէկ աղջիկը՝Նուարդը Անուշին որդեգրած է եւ Նուարդը
Արժանթին կ’ապրի արդէն: Ամէնոնց հաւաքեցին, իրենք ընտանիք կազմեցին,
որչափ որ ազգական ունէինք՝ կարելին եղածին չափ գիւղ կը հաւաքէինկոր:
Ինքը դեռ անագապատում կ’անէրկոր, ադ միջոցին լաւ վիճակին մէջ էր արդէն,
գիւղին վիճակին նայելով լաւ վիճակին մէջ էր: Գիւղերին մէջ անագութիւն նո
րէն կ’ընէկոր եւ լաւ կ’ապրինկոր, եւ ամէնէն մեծ տուն մը ունին, առջեւին մասը
մերոնք կ’ապրէինկոր, ետեւին մասը իրեն աներձագը եւ իրեն շառաւիղները
կ’ապրէինկոր: Ամէնուն ալ գործը լաւ է: Աս էլ ասեմ՝ սեփական տուն չէր: Մէկ
տարի սա տունին մէջ, մէկ տարի միւս տունին մէջ ապրել են ասանկ: Գործեր
նին լաւ էր, եւ մեծ հայրիկս՝ Սարգիս դեդէս օր մը սեփական տուն մը ունեցեր
ուզեր է, եւ մեր գիւղացիներէն մէկը ըսեր է, որ Բոզօ, եկուր աստեղը քեզի տուն
մը շինէ: Դեդէս ալ շատ սիրով ուզեցել է սանկ տեղը տուն մը ունենայ, եւ մէկուն
պատուէր տուեր է, կոտրուած ծառեր, մաքրուած ծառեր առեր է… Տախտակ,
փայտեր առեր է, փայտը վրայ-վրայէ շարեր է: Պօղոս դեդէն ըսեր է «աս ի՞նչ է,
Բոզօ»: «Պօղոս, — ըսեր է, — ինքզինքս տուն պիտի սարքեմ»: Քանի մը օր ան
ցել է, դեդէս կ’ասէ, որ փայտերը չիկայ: Պօղոս դեդէն անոնք ամէնը գիւղերին
հեռագիրը տուեր են, սիւները դնող մարդեր եկեր են, որ առէք, ձմեռը վառեք,
ձրի տուեր է: Դեդէս Պօղոսին՝ «փայտը ի՞նչ եղաւ»: Տուի, — ըսեր է: Ի՞նչու տուեր
ես դուն: Ըսաւ քի, «Բոզօ, մենք հոս բնակուելո՞ւ եկանք, բնաւ չէ: Մենք պիտի էր
թանք աստեղէն, ի՞նչ գործ ունինք մենք աստեղ» ըսել է: Բայց եկուր նայէ, որ Պօ
ղոսը մահացաւ, իրեն գերեզմանը հոն է հիմա: Ինչ որ է՝ կ’ապրէին: Աս միջոցին
կ’իմանանկոր, որ մէկ քոյրն ալ Բրազիլն է: Ռաքէլն է ան: Ռաքէլն ալ Բրազիլ
կեսարիացի Մինաս անունով մէկուն հետ ամուսնացած է: Մերիներուն լուր կու
տայ, որ եկէք, ես զաւակ չունիմ, շատ լաւ վիճակի մէջ ենք, մերիներն ալ կ’ըսեն,
որ չէ, մենք շատ լաւ վիճակին մէջ ենք, լաւ կ’ապրինքկոր, չեն էրթարկոր: Անտե
ղը մեծ հայրիկիս հօրեղբօրը տղան Խաչերը կար, անիկա որդեգրեր են Բրազի
լին մէջ: Մեծ հայրիկս մէկ քոյր մըն ալ ունի՝Մայրամը: Գիւրունը ամուսնացած է
եղեր եւ մէկ աղջիկ է ունէր եղեր: Իստամբուլ կու գակոր, ան միջոցին Քըրքըս
րաք նամակ կը գրենկոր, որ աղբար, քիչ մը ինձի օգնէ, ես Ֆրանսիա պիտի էր
թամ: Բայց հայրիկս կ’ըսէկոր, որ ես ինչպէ՞ս օգնեմ քեզի, մենք մեր ընտանիքը
դժուար կը պահենքկոր: Անի կը վշտանայ, իրեն աղջիկը ֆրանսիացի սպայի
մը հետ կ’ամուսնանայ եւ Մարսիլիա կ’երթակոր, եւ բնաւ լուր չունինք անոնցմէ:
Երբ որ աս ժամանակներուն մերինները կամաց-կամաց կը հաւաքուին
կոր, Թուրքիոյ մէջ 1918 թուին էր, որ հայերը քիչ մը ընտանիք կազմել սկսան
[նկատի ունի Մուդրոսի զինադադարի համաձայնագրից յետոյ]: 1923էն վերջը
այլեւս անչափ հանգիստ օրեր չէր, ժանդարմները գիւղերը կը կոխէին՝ հայերին
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գտնան: Օր մը մերին գիւղը հարիւրապետ մը կ’իմանակոր, որ հայ կայ, գիւղին
մէջ մէկը կը մատնէկոր, որ հայ կայ: Մերինները եթէ իմանան, գիւղացիները
եթէ իմանան, որ ժանդարմ պիտի գայ, անոնք անմիջապէս մերին պստիկները
իրենց երեխաների մէջ կը խառնեն եղեր, մեծերն ալ հետեւի ախոռներուն մէջ
կը պահեն եղեր: Բայց անանկ մը եղեր է, որ չեն կրցեր պահել եւ մերին բոլոր
հայերը գտեր են եւ անոնց հետ ալ 40 հատ քուրդ բանակէն փախածներ գտեր
են: Անոնց ամէնը մէկէն սենեակի մէջ կը հաւաքինկոր: Հարիւրապետը Եուսուֆ
օնբաշիին կ’ըսէկոր, որ պիտի տանեմ աս հայերը եւ ան կ’ըսէ, որ չեմ տար, ինչ
կ’ուզեսկոր ըրէ ինձի: Չէ, պիտի տանեմ, չէ, չեմ տայ, — եւ հարիւրապետին 100
մէջիդի կու տակոր: Օնբաշին մէկ մը կը տեսնակոր գիւղին մէջ, որ ադ մատնիչ
մարդը զինուորէն փախած մարդ մըն է, պիտի տանէին անիկա: Աս ալ կ’ըսէ
կոր «ինձի մի տանէ, կը տանես, որ կիներս հայերո՞ւն մնայ»: Վերջը սա օն
բաշին անկէ տասը մէջիդիէ կ’առնէկոր, բանակէն փախած 40 քուրդերէն օրէն
(որից – Հ.Խ.) երկուական, օրէն հինգ մէջիդիէ կ’առնէկոր, հարիւր մէջիդիէն ետ
առած կ’ըլլակոր: Հայերէն բան մը չ’առներկոր, հայերը փող չունին արդէն, մի
այն քուրդերէն կ’առնէր: Ասանկ պատմութիւն մը կայ մերին գիւղին մէջ:
Հիմա հետաքրքիր քանի մը պատմութիւն պատմեմ: Աս Լեւոն կայ, կը
յիշէ՞ք, քարայրին մէջ: Լեւոնը մէկու մը սպանութիւնէն լուր կ’ունենակոր, ակա
նատես կ’ըլլակոր աս սպանութեան: Դատավարութիւն պիտի ըլլայ, կայմակա
մը Լեւոնը կ’ըսէ, որ վկայութիւն մի՛ ըներ: Լեւոնը կ’ըսէ, որ ինչ ճիշտն է՝ ան
ալ կ’ըսեմ, եւ դատավարութիւնէն առաջ կը սպանեն Լեւոնը: Անցեալներս մէ
կը ինձի զանգեց, որ դուն ասանկ պատմութիւն կ’ընեսկոր եղեր, եւ սպանողին
թոռն է աս զանգողը: Քուրդ է. մերին քուրդերէն է, ալեւի քուրդ են մերինները,
քուրմանջի կը խօսին: Ադ սպանողին անունն ալ Մեհմէդ Քահիյա է: Անոր թոռը
ինձի զանգեց, որ «դուն կը գրես որ ասանկ բան մը կայ: Իմին դեդէս շատ դե
մոկրատ մարդ մըն էր, — կըսէ, — հայերուն շատ կը սիրէր, չէր սպաներ»: Ասի
որ եանի ես հիմա գրելու բան մը չունիմ, բայց եթէ գրեմ, իմին տեսանկիւնս ալ
կը գրեմ, քուկինն ալ կը գրեմ, բայց մերին գիւղացիներուն արժէքը չ’իջեցներ
ասիկա, մեր գիւղացիները շատ յարգի մարդեր են, որովհետեւ մենք ինչ որ ծա
գում ունինք, անոնց կը պատկինք (պարտինք – Հ.Խ.):
Լաւ մարդիկ են, բայց դարձեալ պատմութիւններ կը պատահէին: Ես Մայ
րամ հօրաքոյր մը ունիմ ըսի: Մայրամ հօրաքոյրս շատ աղուոր աղջիկ մը եղեր
է, տասնհինգ – տասնվեց տարեկան, մեր գիւղին քուրդերէն մէկը կը փախցնէ
կոր անիկա: Մեծ հայրիկս, հօրաքոյրս, մեծ մայրիկս, հայրիկս, մէկ հօրեղբայրս
եւ հոպարս չիկան տունը, ուրիշ տեղ են, միայն կիները կան՝ հօրաքոյրս կայ,
մեծ մայրիկս կայ, կարծեմ Անուշ հօրաքոյրս ալ եղեր է, եւ մէյ մըն ալ ծերերը
կան, Մատօ դեդէն կայ, որ անիկա կտոր կը հիւսէ, որոնցմէ շալուար կը սարքիս,
տասներկու հոգի: Մեր գիւղի քուրդերը կը գան, դուռը կը կոտրեն, Մայրամը կը
տանեն: Աս փախցնելու խնդիրը թոփալ Հայդար կայ եւ Քյարամ Մեհմէդլէրը
Սալմա, ադոնք կը սարքենկոր, Երմութն ալ իրենց հետ: Իրենք ամուսնացած
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են իրականութեան մէջ, երկրորդ կին ըլլայ կ’ուզենկոր, եւ հօրաքոյրիս կ’ըսեն,
որ մեզմէ մէկը պիտի ընտրես: Անոր եւ Հուսէյինը կու գայ, անիկա կ’ընտրէկոր,
որովհետեւ Հուսէյինը մեր տուն եկող-գացող մէկն էր: Մեծ հայրիկս բնաւ ազ
գականութեան կապ չունէր անոր հետ, չ’ուզեր: Հուսէյինը կ’ըսերկոր եայայիս՝
մեծ մայրիկիս. «Պայծառ թէյզե, (մօրաքոյր – Հ.Խ.), — կ’ըսէրկոր, — Մայրա
մին ձեռք չդիպցուցի, կ’ուզէքկոր առէք, Մայրամը ձեզի ետ կը վերադարձնեմ,
— կ’ըսէկոր, — բայց խօսք չեմ կրնար տալ խաղաղութեան, գիւղը փոխեցէք,
գիւղէն ելէք»: Մերինները ասոր վրայ գիւղէն փախելու կը մտածեն, բայց գիւ
ղացիները աս անգամ չեն ձգերկոր: Մայրամն ալ այլեւս իրեն տունը ունի, բայց
մեզմէ մէկը չէր էրթակոր քովը, միայն հօրաքոյրս, մեծ մայրիկս՝ Պայծառը,
եայաս կ’երթակոր երբեմն, եւ Նշան հօպարս՝ ամէնէն պստիկը կ’երթարկոր:
Եայաս բաներ մը երբեմն՝ թան, իւղ, անանկ բաներ մը կը ղրկէկոր, բայց մեծ
հայրիկէս գաղտնի: Նշան հօպարս անգամ մը կ’երթակոր, Մայրամ հօրաքոյրս
պատուիլ (հիւրասիրել – Հ.Խ.) կ’ուզէկոր, Նշան հօպարս կը փախիկոր, շատ կը
յուզուիկոր անոր վրայ: Տասնվեց տարեկան, թերեւս տասնհինգ տարեկան…
Իմին հայրիկս բանակ պիտի էրթայ, Յակոբ հայրիկս բանակ պիտի էրթայ, հի
մա հօրաքոյրս իրեն գլխարկ կը հիւսէկոր, ձեռնոց կը հիւսէկոր, տալ կ’ուզէ
կոր, հայրիկս չ’առնէկոր: Մայրամը կ’ըսէկոր. «աղբարիկս, սիրելո՞վ գացի որ,
որ դուն ինձ հետ ասանկ կը վարուիսկոր»: Կու լայ, կու լայ, ասանկ բաներ կ’ըլ
լակոր: Մե՜ղք: Վերջը՝ Մայրամը յղի կը մնակոր, բայց չ’ուզերկոր իրմէ զաւակ
ունենալ: Յղի կը մնակոր եւ անանկ կ’ընէկոր, որ… գիտէ՞ք, եալան կ’ըսեն թրքե
րէն, մէջը ջուր կը հաւաքուի, որ անասունները մէջէն ջուր խմեն: Աս փորը ան
տեղ քսելով, քսելով, որ զաւակը մեռնի: Զաւակը կը ծնիկոր, որ ուղեղը չիկայ,
այսինքն՝ գանգը վնասել է, եւ կը մեռնիկոր: Մի ժամանակ վերջը Մայրամն ալ
կը մեռնիկոր, քսան տարեկան էր միայն, վիշտէն կը մեռնի թերեւս: Դագաղը
մերին տունին առջեւը կ’անցնիկոր, մեծ հայրիկս չի դառնար, չի նայէկոր: Բայց
կ’ըսեն որ վերջէն շատ լացեր է, մեծ հայրիկս շա՜տ լացեր է: Անկէ վերջը Հու
սէյինը բանի մը կը խառնուիկոր, դատավարութեան խնդիր մը կ’ունենակոր,
ժանդարմիայի հետ խնդիր մը կ’ունենայ, ժանդարմը կը բռնէկոր, ադ միջոցին
անտեղէն գետ մը կ’անցնիկոր, գետին մէջը կը նետուիկոր, կը վիրաւորուիկոր:
Վերջը լողալով գետին ափը կ’ելլակոր, բայց հոն կը մեռնիկոր, եւ կուրծքին
մէջը՝ Մայրամին մազը: Մայրամին մազը պահեր է: Սանկ երկար-բարակ պատ
մութիւններ: Եւ մերինները այլեւս աս դէպքէն վերջը, 48 թիւին այլեւս ադ գիւղին
մէջ չեն կրնար կենալ: Աս դէպքին մէջ քիչ մըն ալ մերինները մեղաւոր են ըստ
ինձի, որովհետեւ այլեւս երիտասարդները մեծցած են, քուրդ տղաքները մեր
աղջիկներուն սիրելը սկսած են, ասանկ բաներ կայ եւ մերին գիւղին մեծերը
կ’ըսեն, որ գացէք աս տներէն, կամ ձեր աղջիկները քուրդերուն պիտի տաք,
չենք ուզենայ, որ ատանկ ալ ըլլայ, մենք կ’ուզենք որ հայ մնաք: Ասանկ դէպք մը
պատահեցաւ, բայց գացէք այլեւս: Այն ատեն հայերուն թիւը հարիւրին մօտե
ցած էր: Դժուար, շատ դժուար էր միասին ապրելը: Թուրքիոյ մէջ քուրդ մը կամ
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թուրք մը հայ աղջիկ ուզի՝ իրաւունքն իրենն է արդէն, չես կրնայ «ոչ» ըսել: Բայց
ասիկա սուննիներուն կը վերաբերի, ալեւիներուն չի վերաբերի, եւ մեծ հայրիկս
կրնար դատարան ալ դիմել: Բայց գիւղի ալեւիներուն պատժելը մերիններուն
շահին չէր գայ, անոնք է, որ մերիններուն օգնեցին, փրկեցին: Միւս հարցն ալ
կար՝ Մայրամին անձնագիրը: Մայրամը անչափահաս էր իրականում, բայց քա
նի որ Մայրամին անձնագիրը իրան մեռած քրոջ անձնագիրն է, անձնագիրին
տարիքը 18էն մեծ է: Մեծ քոյրը մեռեր է, անոր անձնագիրը փոքր քոյրին տուեր
են: Որովհետեւ գիւղաքաղաքէն անձնագիր հանել դժուար էր, առաջ աղջիկ մը
ունեցեր էր, անունը Մայրամ էր, անիկա մեռեր է, անոր անձնագիրը կը պա
հենկոր, ուրիշ աղջիկ մը պիտի ունենայ, ուրիշ աղջիկ ունեցեր է, ալ անձնագիր
հանելու չեն գացած: Սիրանուշ հօրաքոյրս ալ ատանկ է: Սիրանուշ հօրաքոյր
ունիմ, որ անձնագիրով 80 տարեկան է, ինքը 70 տարեկան է իրականութեան
մէջ, ուրեմն՝ տասը տարի առաջ մեռած քրոջը անձնագիրովը կ’ապրիկոր: Աս
չէր բայց, որ Մայրամին չհետեւեցին, պարզապէս յարաբերութիւնները պահե
լու խնդիրը կար: Ասիկա հարցը չլուծեց սակայն, եւ Հուսէյինի մահէ ետք մերին
գիւղացիները հայերին խնդրեցին թողնել գնալ:
Մերոնց լեզուն ի՞նչ եղեր է, գիտէ՞ք, տունին մէջ հայերէն կը խօսին, բայց՝
իրենց բարբառը: Մերոնք գիւղին մէջ քուրդերէն խօսին եղեր, տունին մէջ՝ հա
յերէն, բայց պետական լեզուն թրքերէնն է, այսինքն՝ թրքերէն գիւղին մէջ մե
րիններէն զատ գիտցող չիկար: Եւ մերինները թրքերէն կը դասաւանդեն եղեր,
որովհետեւ Քըրքըսրաք դպրոց չիկար, եւ մերինները տղաքը Աւշին կ’ուղար
կեն եղեր ուսանելու: Արդէն միայն տղաները կ’ուղարկեն, աղջիկների ուսումին
շատ կարեւորութիւն չէին տար: Հայրիկս Աւշին գացեր է ուսանելու, իր հօրա
քոյր Նազիրէին տունը կ’ապրէր: Անոր ընտանիքի հետ շատ ջերմ ենք մենք,
շատ մտերիմ, իր քուրդ զաւակներներն ու թոռները իմ մտերիմներս են, սիրելի
ազգականներս: Ասիկա ուրիշ ճիւղ է, ուրիշ պատմութիւն: Հիմա ըսի, որ մերին
ները գիւղը կը թողնենկոր, Փնար Բաշին կ’իջնանկոր: Ասիկա գիւղաքաղաք է:
Փնար Բաշը հայեր շատ կան: Մերինները Փնար Բաշը կ’երթանկոր, այնտեղը
կը հաւաքուինկոր, երեք – չորս տարի հոնտեղը կ’ապրինկոր: Հայրիկս ադ տեղի
հայ աղջկայ հետ կ’ամուսնանակոր՝ մայրիկիս հետ: Մայրիկիս պատմութիւնն
ալ հայրիկիս պատմութեան պէս ասանկ պատմութիւն մըն է: Անկէ վերջը Իս
տամբուլ կը գաղթենկոր: Աս նկարը որ ցոյց տուի, Իստամբուլ եկեր են, ամէնը
մերին ազգականներն են: Բոզօն Փնար Բաշիից հիւանդացեր է, ասթմա է եղեր
արդէն, Պետրոս հօրեղբօրս հետ Ստամբուլ Սուրբ Փրկիչ հիւանդանոց եկեր
են, եւ դեդէս կ’աղօթէր, որ՝ «Աստուած, մերինները չեկած մի՛ առներ կեանքս,
տեսնամ, որ մերինները եկեր են, անկէ վերջը առ»: Մերոնք վեց – եօթ ընտանիք
նստեր են, Փնար Բաշիէն Իստամբուլ գաղթենկոր՝ 1951 թիւ: Բոլու եկեր են, ադ
Ստամբուլին շատ մօտ քաղաք մըն է, բայց կորսուցեր են ճամփան: Մեծ քեռիս
եւ Սարգիս հօրեղբայրս երկու հոգով օթոբուս (հանրակառք, աւտոբուս – Հ.Խ.)
մը նստեր են, կու գակոր եւ լուր կու տան մեծ հայրիկիս, որ եկանք: «Աստուած,
— կ’ըսէկոր, — արդէն հոգիս կրնաս առնել»: Եւ մերիները չի տեսած ինքը կը
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մահանակոր: Աս միջոցին Մարտիրոսը Փնար Բաշը կու գայկոր, հիւանդանա
կոր, Պետրոս ամջաս՝ Պետրոս հօրեղբայրս, անիկա կ’առնէկոր Կեսարիա, կը
մեռնիկոր հիւանդութիւնէ: Կեսարիա հայոց գերեզմանատունը կը տանիկոր,
պատի մը տակ կը թաղիկոր: Հիմա մենք հօպարիս տեղը չենք գիտեր: Փնար
Բաշիէն Իստամբուլ կու գակոր, Մարտիրոսի կին Անուշն ալ իր երկու որդե
գիր երեխաներով, ամէն մարդ Իստամբուլ եկաւ, Իստամբուլ հաւաքուեցանք
ամէնս: Դժուար կեանք մը սկսեցաւ:
Ըսի որ հայրս Փնար Բաշի արդէն ամուսնացաւ: Անտեղ աղբարիկ մը
ծնած է, անտեղ մահացեր է անիկա: Ստամբուլ եկեր են, Խաչիկ աղբարս ծներ
է, ես ծներ եմ, Մայրամ մէկ քոյր մը ունիմ, վերջը Ռաքէլ, վերջը Մարկոս: Երկու
քոյր, երեք եղբայր ենք մենք: Ստամբուլ Գում Գափը կը հաստատուինկոր մե
րիննին (մերոնք – Հ.Խ.): Շատ մօտ ենք պատրիարքարանին, ի՞նչ փողոց էր,
աղբիւր մը կար, ան տունը կը յիշեմ ես, որովհետեւ, մէկ սենեակ մը կը վար
ձենկոր, մէկ սենեակին մէջ մամաս, պապաս, աղբարիկս ծներ է, ես ալ կայի:
Հօպարս կայ, մէկ հօպարս եւս կայ, հօրաքոյրս կայ մէկ սենեակի մէջը: Ան կը
յիշեմ, որ ասանկ կարծեմ չորս սենեակ կար, մէկ հատ մը խոհանոց կար, չորս
ընտանիք աս խոհանոցը կը գործածէին: Ան տունի մէկ սենեակն էինք, վերջը
վերեւին մէկ սենեակը եւս կը վարձենկոր: Մերին փողոցը հայկական փողոց էր,
աւելի շատ հայ տղաքին հետ կը խաղայինք: Քուրդերը չեմ յիշերկոր, անանկ
շատ քուրդեր չիկար, թուրք էրեխէքի հետ ալ կը խաղայինք, բայց հոս արդէն
մեզի կը զգուշացնէին հայերէն չխօսել: Մենք՝ երեխաները արդէն հայերէն չգի
տէինք ալ, քիչ-միչ բարբառը գիտէինք, աւելի քուրդերէն կը խօսէինք: Բայց վա
րի փողոցը թուրք տղաք կար, անոնց հետ ալ կռիւ ալ կ’ընէինք, անոնք մեզի նոյ
նիսկ գեաւուր ալ կ’ըսէին: Չեմ յիշերկոր ինչու համար, հիմա մէկ հատ ընտանիք
մը կար, մեզ գեաւուր չէին ըսեր, այսինքն նորմալ էին, բայց տան կինը իրենց
զաւակներուն կը խրատէր, այսինքն՝ մի՛ խաղաք անոնց հետ ըսելով: Անոնք հայ
են, էրմենի են: Անընդհատ դու կը յիշեսկոր, որ հայ ես: Չյիշած բաներն ալ կը
յիշեցնեն քեզի: Եւ մեր տանն էլ միշտ կը զգուշացնէին՝ զգուշ եղէք: Օր մը մեզի
չէին խաղցներ, գնդակ չունէինք հետերնիս: Խաղ մըն էր, որ ասանկ հարցազ
րոյցին մէջը կ’որոշուի, խաղալով ալ գնդակնիս կը դնէինք: Մենք պիտի ունենք
(պէտք է ունենայինք – Հ.Խ.) մեր գնդակը, մեր գնդակով պիտի խաղայինք, որ
մեզի ալ խաղու մէջը դնեն: Անոր համար կեանքիս մինչեւ վերջը ես կ’աշխա
տիմ, որ գնդակը իմս ըլլայ, որ խաղին մէջ դնեն մեզի: Միշտ հայերը պարտա
ւոր են իրենց գնդակը ունենալ, չէնէ խաղին չէր կարող մասնակից ըլլալ:
Ապրուստը դժուար էր: Ան տարիներին Իստամբուլ շատեր կու գային, ոչ
միայն հայերու համար էր դժուար: Տղամարդիկ շատ կ’աշխատէինկոր, ան մի
ջոցին պղինձ կը ձուլէին, ձուլելու գործ կ’ընէին, բայց աշխատավարձնին շատ
քիչ կու գար: Պետրոս հօրեղբայրս Դինիզ՝ ուրիշ քաղաքը կ’երթայ… ես ան ժա
մանակը շատ լաւ կը յիշեմ, կ’աշխատէին մինչեւ կէս գիշերներ, մենք օրերով
հօրս երեսը չէինք տեսնար, կ’աշխատէին: Առտու եօթին կ’ելլային, կէսգիշեր
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մինչեւ քանի կ’աշխատէին, շատ աշխատասէր էին: Իրար շատ կը բռնէին բայց:
Մէկ տունին մէջ կ’ապրէինք, աս հօրեղբայրս ալ հինգ զաւակ ունէր, չորս զաւակ
ունեցաւ, վերջը իրեն կինը մահացաւ, նորէն ամուսնացաւ, մէկ զաւակ ալ անկէ
եղաւ, ան ալ հինգ հատ ունի, Սարգիս հօրեղբայրս ալ հինգ զաւակ ունի, Սի
րանուշ հօրաքոյրս զաւակ չունի, Արեգ հօրաքոյրս երեք զաւակ ունի, Մարգրիտ
հօրաքոյրս երեք զաւակ ունի: Անոնք ամէնը Իստամբուլ ամուսնացան, ամէնը
նոյն տունը կ’ապրին, ամէնը զաւակ ունեցան: Երիտասարդութեան տարինե
րը ամէնը կը յիշեմ, մենք հիմա շատ հանգիստ ենք, բոլոր տանջանքը անոնք
կրեցին, անոնք շատ տանջուեցան եւ չիկրցան վայելել, օրինակի համար հայ
րիկս կ’աշխատէր, մայրիկս ալ տունը կ’աշխատէր: Իստամբուլահային կինե
րը քոլիմաջիք կ’ըսեն՝ շապիկներին թեւերը, օձիքները կը կարէին, մէկելները
կոճակները կը կարէր, ասանկ: Ըշտէ խանութին տէր կ’ըլլան, անտեղերնին
գործերները կը մեծցընեն ըշտէ, վերջր փոխադրուեցանք: Մինչեւ 1964 վարձով
կ’ապրէինք, աղբարիկս Գարակէօզեան59 կ’ուսանէր, ես Պեզճեան կ’ուսանէի,
Մայրամը Պեզճեան կ’ուսանէր, Ռաքէլը արդէն պստիկ էր: 64ին Բաքըր գիւղ
փոխադրուեցանք, երեք յարկանի տուն մը առինք: Առած էր հայրիկս, ան տու
նին մէջ երկու ընտանիք՝ Պետրոս հօբարիս հետ միասին կ’ապրէինք: Ետքը,
1974ին ան տունը փլեցինք, յարկաբաժիններ ալ սարքեցինք, հոպարենքս իջան
ուրիշ յարկաբաժին, ասանկ իրարմէ բաժընուեցանք անկէ վերջը:
Բաքըր գիւղում ես եւ հօրեղբօրս զաւակները Պեզճեանը60 կ’ուսանէինք,
մէկ տարի բողոքականացուած ժառանգ գացած ենք, անիկ քիչ մը թանկ էր,
59 Գարակէօզեան Վարժարանը գտնւում է Ստամբուլի Շիշլի Թաղամասում: Հիմնադ
րուել է 1912ին, որպէս Տիգրան Գարակէօզեանի 1896ի կտակի իրագործում: Ի սկզբանէ
եղել է որբանոց-գիշերօթիկ դպրոց: Շէնքը նախապէս եղել է հիւանդանոցի շէնք, դպրո
ցի յարմարցրել են Գարակէօզեան ընտանիքի անդամները՝ ճարտարապետեր Սարգիս
եւ Աւետիս Բեկմէզեանների օգնութեամբ: Մինչեւ 1994 Գարակէօզեանը նախատեսուած
էր միայն տղաների համար, այնուհետեւ բացուել է նաեւ ցերեկային բաժինը եւ դարձել է
երկսեռ: Գարակէօզեան դպրոցը, լինելով գիշերօթիկ, շատ մեծ դեր է խաղացել գաւառից
1950ականներից յետոյ Ստամբուլ տեղափոխուող հայ ընտաիքների թրքախօս եւ քրդա
խօս երեխաներին հայերէն սովորեցնելու գործում: Ներկայումս Ստամբուլի հայկական
համանյքի յուզումների առարկան է դպրոցին սեփականութեան իրաւունքով պատկանող
տարածքում եւ դպրոցի հարեւանութեամբ աւարտին մօտեցող 34 յարկանի երկնաքերի
կառուցումը, որի 18 յարկերը վարձով տրուած են «Մարիոթ» հիւրանոցային ըկերութեանը,
իսկ 16 յարկերը նախատեսւում են առեւտրական կենտրոնների գրասենեակների համար:
60 Պեզճեան Վարժարանը համարւում է միջնակարգ դպրոց: Մինչեւ 1994ը այստեղ սովորում
էին միայն տղաները: Բայց նոր տնօրէնի գալուստով բացուեց ցերեկային բաժին նաեւ աղ
ջիկների համար: 2011ին գիշերօթիկը դարձաւ հանրակրթական դպրոց: Այն հիմնադրել է
1715ին Յովհաննէս Կոլոտ Բաղիշեցի պատրիարքը Կ.Պօլսի Սկիւտար Թաղամասում՝ եկե
ղեցու սպասաւորներ եւ ուսուցիչներ պատրաստելու նպատակով: 1741ին Յակոբ Բ. Նա
լեան պատրիարքը տեղափոխել է Գում Գափու՝ պատրարքարնին կից, եւ վերանուանել
Մայր Դպրատուն: 1826ի հրդեհի ժամանակ այրուել են Պատրարքարանը, Մայր Դպրա
տունը եւ եկեղեցին: Շէնքերը վերականգնել է Պեզճեան Յարութիւն ամիրան եւ 1830ին
վարժարանը վերանուանուել է Պեզճեան Մայր Վարժարան: Ներկայումս գործում է միջ
նակարգ դպրոցի ծրագրով, հայերէն դասաւանդւում են միայն հայերէն լեզու եւ կրօն, ու
սուցումը թուրքերէնով է:
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Պեզճեանը աւելի էժան էր: Բողոքական վարժարանում Հրանտ Դինքին61 ծանօ
թացայ, Հրանտէն մէկ տարի, մէկ դասարան մեծ էի ես: Մերիններուն մասնա
ւոր նախընտրանքը մասնաւոր վարժարան էր դարձել, թուրքական վարժարան
երբեք չի գացինք հէչ մէկերնիս, ամէնքս հայկական վարժարան, եւ որչափ որ
կրցանք, անչափ ուսանեցանք: Ամէն մարդ որչափ ուզէր, անչափ պիտի ուսանէր,
փոխանակ որ մերինները աշխատող մարդու միտք ունէին, փողի միտք ունէին,
եւ օր մը չնախատեցան, որ մենք չենք աշխատիլկոր, կ’ուսանենքկոր: Ուսանե
ցանք, ես բողոքական վարժարան, վերջը Տատեան62, Տատեան՝ Բաքըր գիւղն է,
Տատեանէն վերջը Կեդրոնականին63 շրջանաւարտ եղայ, վերջը համալսարան
քիմիայի ֆակուլտէտին շրջանաւարտ եղայ, աղբարիկս՝ Գարակէօզեանէն վեր
ջը Կեդրոնականին շրջանաւարտ եղաւ, քոյրս Էսաեանին64 շրջանաւարտ եղաւ,
Ռաքէլը Տատեանին շրջանաւարտ եղաւ: Մարկոսը՝ ամենափոքրերնիս, ատամ
նաբուժ համալսարանի շրջանաւարտ եղաւ, Տատեան-Սահակեան ատամնա
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Հրանտ Դինք – (1954 – 2007), Ստամբուլում գործած հայ թղթակից, հայ-թուրքերէն լեզու
ներով լոյս տեսնող Ակօս թերթի հիմնադիրը (1996) եւ մինչեւ մահը՝ գլխաւոր խմբագիրը:
Ակօսը Հայոց Ցեղասպանութիւնից յետոյ առաջին թերթն էր, որում 2000ից բարձրաձայն
ւում էին թուրքահայերի խնդիրները: Միաժամանակ, թերթը ուղղուած էր հայ-թուրքա
կան յարաբերութիւնները վերաձեւաւորելու, վերաիմաստաւորելու, երկխօսութիւն սկսե
լու, նոր որակ առաջացնելու խնդիրներին: Սպանուել է 2007ին թուրք ազգայականների
կողմից Ստամբուլի Շիշլի Թաղամասում գտնուող Ակօսի խմբագրատան շէնքի առաջ:
Մինչեւ այսօր դատավարութիւնը շարունակւում է՝ պարբերաբար հանրային յուզումներ
առաջացնելով: Դինքի սպանութիւնը եւ դրան յաջորդող դատավարութիւնները, մամուլի
արձագանգը թուրքահայերի շատ խնդիրներ դարձրեց քննարկման նիւթ, եւ մի կողմից
նպաստեց Թուրքիայի հայկական համայնքի գոյութեան հրապարակայնացմանը, իրենց
ինքնութիւնը մեկուսի պահող բազմաթիւ հայերի ինքաբացայայտմանը, միւս կողմից,
յատկապէս Թուրքիայի ազգայնական գաւառներում, գաւառահայութեան ինքնամեկու
սացման նոր փնտրտուքներին: Այժմ Ակօսից զատ գործում է նաեւ Մարդու Իրաւունքների
Պաշտպանութեան Հրանտ Դինք Հիմնադրամ, որի գլխաւոր առաքելութիւնը հայ-թուրքա
կան յարաբերութիւնների վերաիմաստաւորման խնդիրն է: Հիմնադրամը գիտաժողովներ
է կազմակերպում, պարգեւատրում է մարդու իրաւունքների համար պայքարող անձանց,
ֆինանսաւորում է հայ-թուրքական հետազօտութիւններ եւն.:

62 Ստամբուլի Բաքըրքէօյ Թաղամասի Տատեան Վարժարանը 1844ին հիմնադրել է Յով
հաննէս բէյ Տատեանը:
63 Ստամբուլի Ղալաթիա Թաղամասում գտնուող Կեդրոնական Վարժարանը համարւում
է բարձրագոյն կրթական հաստատութիւն, որտեղ ուսումը շարունակում են 6ամեայ նա
խակրթարանը աւարտելուց յետոյ: Հիմնադրուել է 1886ին Ներսէս Պատրիարք Վարժա
պետեանի ջանքերով: Կեդրոնական էր, որովհետեւ ի սկզբանէ նախատեսուած էր, որ
այստեղ պէտք է ուսումը շարունակէին Կ.Պօլսի, յետագայում՝ Ստամբուլի բոլոր թաղերի
նախակրթարանների շրջանաւարտները: Մեծ դեր է խաղացել եւ շարունակում է խաղալ
հայկական կրթութեան գործում:
64 Էսայեան Վարժարանը գտնւում է Ստամբուլի սրտում՝ Թաքսիմում: Կառուցել են Յովհան
նէս եւ Մկրտիչ Եսայեանները, 1890ին հող գնելով Ս. Յարութիւն Եկեղեցու մօտ, միաժա
մանակ նորոգելով եկեղեցին: 1908ին դպրոցը ստացել է աղջիկների լիսէի արտօնագիր,
իսկ 1913ից դարձել է երկսեռ: Առաջին Աշխարհամարտի տարիներին դարձել է բուժքոյ
րերի վերապատրաստման դպրոց, սակայն 1922ին մի մասը վերածուել է որբանոցի, իսկ
1923ից վերսկսուել է դպրոցական դասաւանդումը: Այժմ ունի մանկապարտէզ, նախակր
թարան, միջնակարգ եւ լիսէի ծրագրերով դասաւանդում:
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բուժական համալսարանին շրջանաւարտ է, հօրեղբօրս բոլոր զաւակները որ
չափ որ կրցան ուսանել՝ ամէնը լիսէին շրջանաւարտ եղան: Վարդանը, միւս
հօրեղբօրս տղան, համալսարանի շրջանաւարտ եղաւ, անի հիմա ատամնա
բուժ է, միւսները լիսէյին շրջանաւարտ եղան, ոսկերիչներ ալ կան, հօրենական
գործը շարունակողներ կան՝ կահոյքի գործը, հօրեղբայրս Ֆրանսիա կ’ապրի
արդէն մի հատը, ասանկ բաներ: Ես ճարտարագէտ եմ, բայց հիմա տեքստիլի
գործի վրայ կը զբաղուիմ, շուկային մէջ խանութ մը ունիմ, որ արտադրանքս
հոն կը վաճառիմ: Երեսուն տարիէ ի վեր աս գործը կ’ընեմ: Աւելին ըսեմ, հօրս
գործը՝ կահոյք սարքելը շատ լաւ հասկանում եմ, մինչեւ 26 տարեկան թէ՛ կ’ու
սանէի, թէ՛ ադ գործին մէջն էի: 28 տարեկանին ամուսնացայ: Կնոջս հայրը մա
լաթիացի է, մայրը սեբաստացի է, ինքը Էսաեանի շրջանաւարտ է, Ստամբուլ
Թեքնիք Համալսարանի քիմիա բաժնի շրջանաւարտ է, «Սայեաթ Նովա» երգ
չախումբէն65 ընկերներ ենք իրարու հետ:

«Սայեաթ-Նովա», «Թիւրք Կարդաշլար» եւ «Վան» համոյթների
երաժիշտները Ստամբուլի Երեք Մանկունք Եկեղեցու բակում

65 Սայեաթ-Նովա երգչախումբը Ստամբուլում հիմնադրուել է 1972ի Ապրիլի 24ին: Ունի 60
երգիչ: Այսօր կենդանի են երգչախումբը հիմնադրած մարդիկ, ովքեր պատմում են երգ
չախումբը հիմնելու շրջանում իրենց վախերի, իրաւունքների մասին: Դա մի շրջան էր,
երբ Ստամբուլում հայերը չէին բարձրաձայնում իրենց գոյութիւնը, խուսափում էին հրա
պարակային-հանրային կեանքից, հաւաքւում ու երգում էին հայկական եկեղեցիները
շրջապատող «փակ պարիսպների ներսում», «իրենք իրենց համար»: Բազմաթիւ փորձու
թիւններով անցնող երգչախմբի անդամները յաճախ համալրւում էին նոյն ընտանիքների
անդամներից՝ ամուսիններ, ծնողներ-զաւակներ, որպէս առաւել համարձակներ: Աւելի ուշ
համատեղ համերգեր են ունեցել 1993ին հիմնադրուած եւ շատ շուտով սիրուած «Քարդէշ
Թիւրքուլէրը» խմբի հետ, որը Բողազիչի Համալսարանում ձեւաւորուած երգչախումբ էր եւ
փորձում էր Թուրքիայի հանրութեանը ներկայացնել Թուրքիայի այլալեզու ժողովուրդնե
րի, ներառեալ հայերի երաժշտական ժառանգութիւնը՝ իրենց ազգային լեզուներով: Այսօր
«Սայեաթ Նովա» հարուստ փորձառութիւն ունեցող երգչախումբը յաճախ է ելոյթներ ունե
նում Ստամբուլի եւ Երեւանի համերգասրահներում:
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Հայկական դպրոց կ’երթայինք, հայերէն սովորեցինք, բայց մեզի միշտ
կ’ըսէին՝ հայերէն չխօսէք փողոցներու մէջը: Վստահ չեմ, թէ հասկանում էինք՝
ի՞նչու հայերէն չխօսենք, բայց միշտ վախ կար, տագնապ մը կար: Կը յիշեմ, 1963
թուականն էր, մեր տունը մէկը եկաւ, ասեղ կ’ընէր՝ սրսկել, մեծ մայրիկիս սրսկե
լու համար մէկը եկած էր, կինարմատ, թուրք կին մը: Ան ալ օրէնք մը եղած էր,
որ ապրանքներուն վրայ թուրք մալը պիտի գրես, այսինքն՝ Թուրքիոյ ապրանք,
Թուրքիոյ արտադրանք: Հայրիկիս գործն ալ այդ շրջանին կահոյքագործութիւն
էր: Հայրիկս Թուրիքոյ քարտէզը դրած էր, ճիշտն ասած կը պատմէրկոր հայ
րիկս ադ կնոջը, որ Թուրքիա գրել պէտք է: Ես ալ Թուրքիոյ քարտէզը կը նայիմ,
պապա, — ըսի, — բայց Հայաստանի քարտէզը դնել պէտք չէ՞ որ, — ըսի: Երե
խայ էի, ես Հայաստանի ուր ըլլալը գիտե՞մ: Ըսածս՝ գիտենք որ Հայաստանը
Թուրքիային կից երկիր մըն է, մենք Հայաստանին տեղը գիտե՞նք: Կը պարծե
նամ՝ Հայաստան երկիր մը գիտենք, իշտէ տղայական բան մը: Կնիկը էրթալէն
վերջը պապաս անա՜նկ ծեծեց ինձի. «Շան զաւակ, Հայաստանին ուրտեղ ըլլալը
գիտե՞սկոր, ի՞նչու ասանկ բան մը կ’ըսես, հիմա կնիկը պիտի ըսէ, որ տունին
մէջը ասանկ բաներ կը խօսին»: Ասչափ վախու օրեր եղան: ԱՍԱԼԱյի շրջա
նին ամէնէն վատ, դժուար ժամանակները անցուցինք, շատ դժուար էր: Ամէն
մարդ կը սպանէին, կը հայհոյէին: «էրմենի քոփեկլար» (շանորդի հայեր – Հ.Խ.)
կը գրէին թերթին վրայ, հիմա՝ կողքի դրացին ո՛ր երեսով պիտի խօսիս, ամէ
նաճիշտ՝ թաքնուած կ’ապրէինք: Դուրս կ’ելլէինք, բայց առանց խօսելու, բան
մը չէինք խօսեր: Շատ մասնաւոր տեսակ մը ունէինք ապրելու համար, չեմ
կրնարկոր յստակ ըսել սահմանները, բայց կարգ մը դժուար ապրում (ապրելա
կերպ – Հ.Խ.) ունէինք: Շատ դժուար կացութեան մէջ էինք: Այն ատենները դեռ
նոր քիչ-միչ բաներ իմացած էինք հայերու մեծ ջարդերու մասին, նոր կ’իմանա
յինք, որ միայն Գիւրունում չէ, միայն Սեբաստիայում չէ, որ հայերը ջարդել են:
Բայց ծաւալները դարձեալ չէինք իմանում:
1982ին հրաման ելաւ, որ քրիստոնեաները կալուածք չեն կրնար վա
ճառել: Ատիկա զինուորական յեղաշրջումէն ետքն էր: 82ին մեզի չարտօնեցին
մեր ունեցածէն բան մը վաճառել: Մենք տեղ ունէինք, իմին խանութս այրե
ցաւ 82ին: Բոլոր խանը այրեցաւ, 229 խանութ կար արդէն, ես ալ մէկ հատ տեղ
ունէի ասանկ, ամէնը այրեցաւ: Մենք ուզեցանք, որ տեղ մը ծախենք, որ մեր
գործը կարգի դնենք, գացինք եւ չարտօնեցին, չենք կրնար վաճառել: Աս օրէն
քը յոյներուն համար ըրին իբրեւ թէ, բայց սխալութեամբ մեզի կիրարկեր են:
Մենք գացինք-եկանք, պապաս քիչ մը աշխուժ մարդ էր, եւ մարդիկ ըսին, որ
Յակոբ ուստա, քիչ մը կեցէք, պիտի էլլայ աս օրէնքը, պիտի շտկուի ըսաւ, իրաւ
վեց – եօթ ամսէն շտկուեցաւ, բայց շատ վախեցանք: Հիմա աւելի դեմոկրատ
օրեր կ’ապրինքկոր, մեր կեանքի մէջ չիտեսած, բայց անցողակա՞ն է, չէ՞, միայն
վերջի տաս – տասնհինգ տարին շատ լաւ ենք հիմա, մարդու տեղ կը դնենկոր
մեզի: Որ ասանկ խօսի՞նք առաջ: Չէինք խօսիլ արդէն:
Մերիննին Իստամբուլ եկան՝ մենք գիւղացի հայեր էինք Իստամբուլին
մէջ, Իստամբուլի հայերու մշակութային կեանքին մէջ մենք շատ տեղ չունէինք
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ան ատեն: Թութուբէ հօրաքոյրս, որ պապայի հօրաքրոջ աղջիկն է, մենք անոր
հօրաքոյր կ’ըսենք, Քերէր գիւղը կը բնակին եղեր, ուխտ ունեցեր է, որ իրենք
Քերէրէն բնաւ եկեղեցի չեն տեսել, որ եթէ օր մը եկեղեցի ունեցող տեղ մը եր
թամ, անպայման պիտի մաքրեմ: Իստամբուլ կու գակոր, Մայր եկեղեցին 1951
կարծեմ, նոր նորոգուեր է եւ պիտի օծուի եկեղեցին, օծումէն առաջ մաքրութիւն
պիտի ըլլայ, թաղականներէն կը խնդրէկոր, որ մենք մաքրինք. անոնք կ’ըսեն,
որ աս գիւղացի է, ինչ կը հասկանակոր մաքրելը: Անոր վրայ կ’աղաչէկոր Թու
թու հօրաքոյրս, անոնք կարծեմ մեզմէ քիչ մը առաջ եկած են, որ կ’երթային
եկեղեցի կողի փոսը կը նստէին: Անտեղի թաղականներէն մէկը լաւ մարդ է
եղեր, Թութու հօրաքոյրս կը խնդրէ, կը խոստանայ, որ կիները լաւ կը մաք
րինկոր, մերինները: Հօրաքոյրս ամէնը կը կազմակերպէկոր, որ մամաս, միւս
հօրաքոյրներս, ամէնը կը հաւաքիկոր, աղուոր մը մաքրենկոր եւ միւս օրն ալ
անոնք ալ կը հաւնինկոր, կը գնահատենկոր, ասանկ պատմութիւն մըն ալ կայ
Իստամբուլի կեանքին: Փակ էին պօլսահայերը, գաւառներու հայերուն համար
ալ փակ էին, ատոր համար ալ իստամբուլահայերը աւելի հայախօս են: Ասանկ
թրքախօսներու, քրդախօսներու հետ շատ լեզու չեն գտնալ: Մեզի շատ դժուար
ներս կը թողէին: Ժամանակ անցաւ, նոյնիսկ ատ Մայր եկեղեցիին վարչութեան
մէջ մտան մերինները: Որովհետեւ գիւղացիները այլեւս, գաւառացիներ ըսենք
աւելի ճիշտ, շատցան: Պօլսահայերը գաղթեցին շատը, որովհետեւ ասանկ ու
րիշ պատմութիւն մըն ալ կայ, որ կը ճնշէին հայերին վրայ Իստամբուլին մէջ:
Մենք որ եկանք՝ մօտաւորապէս հաւանաբար հարիւր, հարիւր յիսուն հազարէն
աւելի հայ կար, բայց վեց Սեպտեմբերէն յետոյ66 արդէն հայերուն թիւերը շատ
պակսեցան աստեղը: Հարուստ հայերը մանաւանդ հոս տեղէն ամէնը գաղթե
ցին:
Արդէն մինչ այդ էլ տեսակ մը թաքնուած կ’ապրէին հայերը, իբրեւ թէ
չիկանք, անանկ կ’ապրէին: Եւ իստամբուլահայեր, քանի որ փող ալ ունէին
ամէնը, գաղթեցին, գացին, գաւառացիները մնացին: Եկեղեցիներուն մէջը
գաւառացիները սկսան անդամներ դառնալ, նոյնիսկ մայրիկս որպէս աղքա
տախնամի մարմինի մէջ կ’աշխատէր իշտէ, իշտէ քեռիս վարչութեան անդամ
է, կեանքին յարմարուեցինք: Մերինները հայերէն շատ քիչ գիտէին, բայց մենք
հայ ենք միշտ, հայու վարժարաններ գացինք, որովհետեւ Յակոբ մնալուն հա
մար եկան հոս:

— Ի՞նչու, թող չմնային Յակոբ:
66 1955ի Սեպտեմբերի 6 – 7ին Ստամբուլում կազմակերպուեց ոչ-մահմեդականների հերթա
կան ջարդ: Այն ուղղուած էր գլխաւորապէս յոյների դէմ, բայց ջարդարարները հաւասա
րապէս ջարդեցին ու կողոպտեցին նաեւ հայերի ու հրեաների բնակարանները, խանութ
ները, արտադրական կառոյցները: Իշխանութիւնները ոչ միայն երկու օր չմիջամտեցին
դէպքերի ընթացքին, այլեւ, ըստ տեղեկութիւնների, իրենք էին Ստամբուլի յարակից տա
րածքերից հանրակառքերով նորանոր ջարդարարների խմբեր տեղափոխում Ստամբուլ:
Այդ ջարդերից յետոյ Ստամբուլում կտրուկ նուազեց յոյների ու հայերի թիւը:
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— Չգիտեմ, բայց մեզէն ալ միշտ հայ մնալու ջանք կը պահանջէին: Օրի
նակի համար ես Էսաեան վարժարան գացի, առաջին դասարանում բնաւ հայե
րէն չգիտէիկոր, գրատախտակին վրայ բաներ կը գրենկոր, ես չեմ հասկընար
կոր, միւսներէն դասերս կ’առնեմ կոր, կ’երթամ Սիլվա քոյրիկ կար մերինները,
նախակրթարանին շրջանաւարտ կին մըն էր, կ’երթամ, — Սիլվա քոյրիկ, լալով,
ողբալով կը խնդրէի, կ’օգնէր ինծի: Կ’երթայի՝ հայրիկիս քեռիին տղան կար,
քեռիին աղջիկները կային, անոնց կ’երթայի, անոնք ինձմէ երեք տարի մեծ են,
չորրորդ դասարան, ես առաջին դասարան եմ, հիմա մեծ կ’երեւանկոր. անոնք
ալ ինծի կ’օգնէին. մանաւանդ կրօնքի դասերէն բան մըն ալ չէի հասկանար:
Շատ դժուար կու գար ինծի անոնք: Իշտէ կը պատմէին, դասերը կ’ընէի, կու
գայի տուն, ամէնէն մեծ աղբարիկս ալ Գարակէօզեան կ’ուսանէրկոր, անիկա
մեզի օգնելիք բան մը չունեցաւ, ամէնէն մեծը ես էի, բան մը չէի գիտեր, որ մեծ
էի, ինձմէ աւելի դիւրին դպրոցին գործին մէջը եղաւ, ան ատեն ես ուխտ ըրած
էի, որ զաւակներս հայերէն պիտի գիտնան:

— Ի՞նչու:
— Որովհետեւ շատ դժուարութիւն ունեցած էի ադ դպրոցներուն մէջը:
Մեր տունը թրքախօս էր, բայց երբ որ ամուսնացայ, մեր տունը հայախօս տուն
դարձուցի, եանի (այսինքն – Հ.Խ.) տունին մէջ միշտ հայերէն խօսէինք, զաւակ
ներիս հետ հայերէն խօսէինք, միշտ հայերէն խօսէինք արդէն: Հետաքրքիր
բան մըն է, իմին տղաս ինծի հետ հայերէն կը խօսի: Խանութ կ’երթանք, ես
թրքերէն կը խօսիմ, ալ հայերէն չ’ըլլար, որովհետեւ յաճախորդին քովը չեմ ու
զեր հայերէն խօսիլ, տղաս նորէն հայերէնը կը դառնակոր, այսինքն՝ հայերէն
վարժութիւն է ըրեր արդէն, մեր մօտ միշտ հայերէն կը խօսինք արդէն:

— Ուզում եմ հասկանալ, ի՞նչու ձերոնք այդքան տառապանք կրեցին,
տեսնում էք՝ հայերին ջարդում են, սպանում են, էդ գիւղում թաքնուած
հայեր են, կը գայ ժանդարմը՝ թաքնուած էք, յետոյ եկաք Ստամբուլի
մէջ՝ ամէն գնով փորձում էիք թաքցնել ձեր ներկայութիւնը՝ իբր չկաք,
բայց կաք իրականում: Երբեք չուզեցի՞ք վերջ տալ այդ տառապանքին:
Թուրք դառնալ, թուրք լինել:
— Չէ: Արժանապատուութեան հա՞րց է արդեօք, չեմ գիտերկոր: Բայց
երբեք աս մասին չեմ մտածեր, այսինքն՝ ուրիշ տեսակ ըլլալն ալ չի մտածեցի:
Հաւանաբար կրօնափոխ եղողները հանգիստ եղան: Ուրիշ բան ըսեմ ձեզի ան
ատեն, պապաս կը պատմէր ադ պատմութիւնը: Մէկը կար, որ Հաջի էր անունը
եւ իսլամացեր էր: Հիմա աստեղը պիտի ամուսնանայ, մուսուլմանները աղջիկ
չեն տարկոր, եւ ինքը Արժանթին գաղթեր է: Արժանթին ալ իսլամ եղած դէյին
(ասելով – Հ.Խ.) աղջիկ չեն տար, քրիստոնեայ եղեր է, բայց հայերը նորէն ալ
իրեն թուրքի տեղ դրած՝ աղջիկ չեն տար: Հիմա նոր ամուսնացեր է, տուն կազ
մեր է, բայց շատ դժուարութիւնով: Ան ալ կայ, որ եթէ դու նոյնիսկ ուզենաս
թուրք դառնալ, անոնք չեն թողնում: Անոնք արդէն կը յիշեցնեն: Քեզի միշտ հայ
կ’ընդունեն, քո տեղդ վերջին տեղն է, եւ դեռ քանի սերունդ: Ամէն մարդ կ’իմա
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նայ ծագումդ: Թերեւս հայ մնալը աւելի հեշտ է, քան թրքանալը: Միշտ գիտես,
որ վտանգ կայ, կը յարմարիս վտանգին: Մենք արդէն աստեղը բնաւ չենք թաք
նուեր, եթէ թաքնուենք, ասի աւելի վատ է: Օրինակի համար եթէ մէկ տեղ բազ
մութիւն ըլլայ, անպայման հայ ըլլալնիս կ’ըսենք: Արդէն թուրքերուն մէջ ասանկ
անեկդոտ մըն ալ կայ, մէկուն հայ ըլլալուն եթէ հասկնաս, արդէն ինքը կ’ըսէ:
Կ’ըսենք: Մեզի պէս մարդերը շատը արագ կ’ըսեն անմիջապէս: Հիմա արդէն
վարժուած ենք անանկ բաներու. մենք՝ հայերը քիչ մը տարբեր ենք. ամէն տե
սակ նեղութիւններ տեսած կանք, ամէն տեսակի կը համակերպուենք:

— Դուք ե՞րբ իմացաք հայերի ցեղասպանութեան մասին:
— Հետաքրքիր հարց մըն է ասի: Հիմա ես լիսէյի առաջին դասարան էի,
օր մը գրականութիւն մը կը կարդանքկոր, կը կարդայինքկոր՝ ան 15ին մահա
ցեր է, միւսը 15ին մահացեր է, մեր ընկերներէն մի մասը կ’ըսէր որ՝ արդէն ջար
դին սպանեցին կ’ըսեն, մի մասը՝ «ոչ» կ’ըսէր: Ետքը սկսանք. ուսուցիչը քրքրել:
«Պարոն, — ըսինք, — ինչու համար 15ին մեռեր է իշտէ Գրիգոր Զօհրապ, Դա
նիէլ Վարուժանը, աս, ան…»: Ըսաւ որ ադ թուականներուն շատ մեծ հիւան
դութիւն մը եղաւ, ամէննը մէկէն մահացան» ըսաւ: Ասչափ, շրջանցեց: Մէկս
միւսի՝ եալան սէօյլիւյոր, եալան սէօյլիւյոր՝ սուտ կ’ըսէ կ’ըսենք. մեր համար աս
չափ լմնցաւ67: Եա, չէիր կրնար խօսիլ ասանկ բան մը: Մեր ընտանիքին մէջն
ալ չէին ըսեր: Շատ մեծ տղայ էի, համալսարանին շրջանաւարտ ըլլալ տարիքն
էի, որ հայերին ցեղասպանութեան մասին իմացանք: Ասիկա շատ հետաքրքիր
է, ո՞ր թուականն էր, մոռցայ ես, Իւ Թերնոնին68 Էրմենի Թաբուսը գիրքը էլաւ.
ներողութիւն՝ ամէնէն առաջ՝ Նենէմին Մասալլարը, այսինքն՝ «Մեծ մայրիկիս
պատմութիւնները», հեքիաթները: Ատանկ գիրք մը ելաւ, դիարբաքըրցի քուրդ
մըն է, ասի կարդացի ես, զարմացայ, չի կրցայ դիմանալ ես. իրեն մեծ մայրիկը
հայ է եղեր, սապէս կը սկսիկոր. «իմ մեծ մայրիկէս իմացածները ձեզի պատ
մեմ, բայց ես շատ չեմ հաւատարկոր, դուք ալ հաւատալ պարտաւոր չէք, բայց
ես հաւատացած եմ, ասոնք կը պատմեմ ձեզիկոր»: Ետքը ամիջապէս կ’ըսի
կոր՝ «Առտուն նախաճաշ ըրաւ, յետոյ կէսօրուան ճաշ պիտի ըլլայ»: Քուրդերուն
կ’ըսէկոր, իբրեւ առտու հայերին ջարդեցին, կէսօրին ձեզի պիտի ջարդեն: Հա
յու լեզուով մը ասանկ կը լմնցնակոր. «մեզ առաւօտեան սպանեցին, ձեզ կէսօ
րին կը սպանեն»: Ան թուականներուն դժուար էր ասանկ բան ըսել: 80ական
թուականներուն է, ես համալսարանին շրջանաւարտ եղած եմ, ամուսնացած
եմ, մեծ մարդուն պէս եմ, եւ աս գիրքը կարդալէն վերջ, աս գիրքը շատ տպաւո
67 Մինչեւ 1965 ԽՍՀՄում նոյնպէս Հայոց Ցեղասպանութեան մասին դասագրքերում ոչինչ
չէր գրւում, եւ սպանուած հայ գրողների կենսագրութիւնների մասին հանրագիտարաննե
րում սովորաբար գրւում էր՝ «մահացել է»: Նոյնն էր պարագան նաեւ ստալինեան բռնու
թիւնների զոհերի. գնդակահարուած մարդկանց մասին բոլոր տեղեկատուներում ընդ
հուպ մինչեւ 70ականների վերջերը գրուած էր՝ մահացել է 1937ին, 1938ին:
68 Իւ Տերնոն (Yves Ternon) – Ֆրասիացի բժիշկ եւ պատմաբան, Հայոց Ցեղասպանութեան
հետազօտող:
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րեցաւ, ազդեց: Ամէն մարդ կը կարդակոր աս գիրքը, եւ եարաբ ասի աս ի՞նչ բան
է, բոլո՞ր հայերու հետ եղած է: Տեղահանութիւն կ’ըսենք մենք, աքսոր կ’ըսենք…
հայրիկս կը խօսէր իշտէ: Կ’ըսէր թէ սեֆէրբելիք, սեֆէրբերլըքէն առաջ, սեֆէր
բերլըք ալ աքսոր ըսեր է, ըշտէ մեր գիւղին մէջ սեֆէրբերլիքը տեղահանութեան
իմաստով գործ կ’ածուի Թուրքիոյ մէջ՝ իշտէ աքսորէն առաջ, աքսորէն վերջ:
Ասի Դիարբաքըրին մէջը ղալֆէ կ’ըսեն, մէկելը սեֆէրբերլիք կ’ըսէ, մէկելը
ջարդ կ’ըսէ, մէկը աքսոր կ’ըսէ. ամէն տեսակ բան կ’ըսեն: Աս գիրքը կարդա
ցի, — ալլահ, ալլահ, ասի մերին պատմութիւնին շատ կը նմանիկոր ըսի: Վերջը
Իւ Թերնոնին գիրքը ելաւ, Էրմենի Թաբուսու՝ գիրքին անունը, ֆրանսերէնէն
թարգմանուած: Կարդացի: Ալլահ, ալլահ, կ’ըսեմկոր, ասիկա Գիւրունին մէջ
եղած նիւթերուն եղած նոյն նմուշը եղեր է. Արաբկիր, Սասուն, ալլահ, ալլահ,
ինչպէ՞ս կ’ըլլայ: Բայց չէի մտածեր, որ ամբողջ տարածքներուն եղած է այդ բա
ները, հետաքրքիր բան մըն է: Վերջը Թանըր Աքչամէն69 գիրք մը ելաւ, անկէ
վերջը հասկցանք, որ ցեղասպանութիւնը շատ լուրջ գործ մըն է եւ բոլոր աս սե
ֆէրբերլիք ըսուածը միայն մեր գիւղին մէջը չի եղեր, ամէն տեղը եղեր է… Բայց
բան մը չգիտենք: Ըսեմ քեզի, որ նորմալ է բայց: Աս երկրին մէջ կ’ապրինքկոր,
հո չես կրնար ամէն բան ասիլ: Ես շատ կը սիրեմկոր աս երկիրը, ես շատ լաւ ըն
կերներ ունիմ, աս ալ ըսեմ քեզի, շատ լաւ թուրք ընկերներ ունինք մենք: Մենք
հիմա պետութիւնէն հետն ալ շատ լաւ լեզու կը գտնանք, որ մինչեւ…թերեւս
մեռնենք: Շատ ալ չեմ գիտերկոր, բայց շատ գիտնալ ալ պայման չէ, ասանկ պի
տի ապրիս, ասանկ գուշակելն (կանխատեսումներ անել – Հ.Խ.) ալ պարտաւոր
ալ չեմ: Կեանքս աս է, քա՞նի տարի է, որ ես անիկա մտածեմ թէ ոչ՝ հիւանդ կ’ըլ
լամ: Բան մը ալ ըսիմ՝ հաստատ գիտեմ, որ թուրքերը նոյնպէս չէին գիտեր: Եթէ
մենք չգիտէինք, իրենք ինչպէ՞ս իմանային: Հիմա ալ չեն գիտերկոր…Եւ հիմա ալ
ոմանք կ’ապրինկոր, գիտեն որ իրենց մեծ հայրիկը ասանկ խնդիր ունի, հիմա
անոնք ալ նոր կ’անդրադառնանկոր, որ ասանկ պատմութիւններ կան. իրանց
ալ մեղք է: Թալէաթ փաշային թոռը իմին աներձագիս կինն է, կ’ըսէկոր որ,
իրար հետ յարաբերութիւն ունինք, կ’ըսէկոր, որ դուն ինծի հետ խօսք չես ուզեր
(զրուցել – Հ.Խ.), չէ՞, ես Թալէաթ փաշային թոռն եմ, դուն ինծի չես սիրեր հաւա
նաբար կ’ըսէկոր: Աման, ի՞նչու, — կ’ըսեմկոր, — ի՞նչ կապ ունի, ի՞նչու չսիրեմ:
Ջեմալ փաշային թոռը՝ Հասան Ջեմալը հիմա մէջտեղ կ’ելլակոր, կը գրէկոր, աս
ալ կը տեսնանքկոր, ասպէս մարդուն ալ կը տեսնանքկոր, հիմա չիմանա՞նք աս
մարդերուն արժէքն ալ, աւելի լա՞ւ կը սեպուի, եթէ լռեն:
Շատ դժուար, շա՜տ: Էսպէս բանի մը կը նայենք մէկ կողմէն, բայց միւս
կողմը կայ դեռ: Մենք հիմա մեր գիւղին մէջ այլեւս տեղացի ենք, քանի որ գիւ
ղին հողին տակն ալ արմատներ ունինք, ազգականներ ունինք այլեւս, անտեղը
քանի հատ գերեզմաններ, անիկա գտնալ չ’ըլլալկոր: Հիմա մենք գերեզման
69 Թանէր Աքչամ – Ազգութեամբ թուրք պատմաբան, ԱՄՆում աշխատում է Հայոց Ցեղաս
պանութեան վերլուծութեան խնդիրների վրայ:

ԱՆՑԱՆԿԱԼԻՆԵՐԸ
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ները շինել տուինք ասկէ վեց տարի առաջ, բայց ասանկ ուղղահայեաց խաչ
չդրինք70, տապանաքարին վրայ խաչ դրաւ Մինասը: Հիմա երկու հատ գերեզ
ման ունինք, մէկ հատին մէջ Պօղոս դեդէն կայ, մէկ հատն ալ Մայրամ հօրա
քոյրս կայ, որ փախցուցած են, 25ին ծնած է, 44ին մահացեր է արդէն… մէկ հատ
մը Սիրանուշ հօրքոյրը կայ, որ մէկ տարեկանին մահացեր է, Մայրամ հօրա
քոյրն ալ՝ ան ալ ուրիշ է, ասի մէկ տարեկանին մահացեր է: Ասոնք մեր յիշա
տակներն են:
Շատ մը իսլամացած հայեր ունինք, փաստ է ասիկա, եւ իրենց հետ յա
րաբերութիւններ ունենալու դժուարութիւն կայ: Ասիկա նոր առաջացած խնդիր
է: Ես իսլամ ազգականներ ունեմ, իմ հարազատներս են, բայց անոնք հայի
խնդիր չեն դներ, քուրդ են, ալեւի են, աս են, ան են, բայց չեն կարեւորեր, չեն
դժգոհեր: Հիմա Անատոլուէն եկան՝ կ’ուզեն, որ իրենց հայ ընդունենք: Եւ հայ
են իրաւամբ: Ասիկա պրոբլէմ է: Կը կարծեմ, որ իրենք պիտի ջանք գործադրեն:
Վերջապէս մենք ալ հայ մնալու համար շատ ջանքեր արեցինք: Օր մը, Հրանտ
Դինքի մահանալէն վերջը, Իստամբուլին մէջ կազմակերպուեցանք, փոսին (գե
րեզմանատան – Հ.Խ.) մէջ մէկ շաբաթ հերթով գիշերները կեցանք: Օր մը մենք՝
«Սայեաթ-Նովա»ցի ընկերներ հոն կը կենայինքկոր, օրն ալ չէր լմնցած՝ սա
սունցիներն ալ ուզեցան, որ նոյն գիշեր իրենք ալ մեզի հետ կենան: Հարկաւ՝
ըսինք, հրամմեցէք: Սասունցիների միութեան մէջ մէկ մասը իսլամացածներ,
մէկ մասը քրիստոնեաներն են, եկան, իրար հետ կը խօսինկոր: Մենք ալ ըսինք,
որ աղբարիկ, դուք հա՞յ էք: Հայ ենք, — ըսաւ մին, միւսները՝ մենք ալ հայ ենք:
Հիմա գիտենք, որ մէկը հայ է, միւսները իսլամացած են, էս մէկ հայը՝ «ես իսլա
մացած հայ եմ» ըսաւ: Կը խօսենքկոր: Ըսաւ այո, դուք շատ տանջուեցաք, բայց
ըսաւ, հայ ըլլալով մնացիք, մենք իսլամացած մնացինք, բայց մերին ինքնու
թիւնը շատ դեֆորմ (այլափոխուեց – Հ.Խ.) մը եղաւ, ըսաւ, մերին վիճակը շատ
աւելի դժուար է ձեզմէ ըսաւ:

— Ինչո՞վ է դժուար:
— Չեմ գիտերկոր, բայց ըսաւ, որ շատ դժուար վիճակին մէջ ենք մենք
ըսաւ, մերին ինքնութիւնը՝ հիմա մենք մուսուլման ենք՝ մուսուլման ենք, հայ ենք՝
հայ ենք, բայց ոչ մէկուն չենք կրնայ ասիկա բացատրել, չենք ալ կրնարկոր մեր
ինքնութեան հետ համակերպուիլ: Բայց իրենք մեզի հայ կ’ըսենկոր, իսկ իրենք
իրենց հեռուէն հեռու կ’ըսեն, որ կրօնափոխ մուսուլմաններ ենք, համա իրենց
չեմ կարծեր որ հայ ըսեն: Իրենց մէջը աս կռիւը կ’ենին ըստ ինձի:

— Այս կրօնափոխների հայ համարուելու համար մկրտուածութիւնը
նախապայմա՞ն է:
— Այո: Սփիւռքահայութեան մէջ մկրտուած ըլլալը նշան մըն է: Խորհր
դանշան մըն է, անոր համար, որովհետեւ մենք պետութիւն չունինք, մենք եկե
70 Ուղղահայեաց խաչից խուսափել են գիւղի ալեւիների զգացմունքները չվիրաւորելու հա
մար:

96

Ա. ԳԱՎԱՌԱՀԱՅԵՐԻ ԸՆՏԱՆԵԿԱՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ղեցիին հետ կապուած ենք, եկեղեցիին անդամ ըլլալու համար ալ մկրտուած
ըլլալ պէտք է: Նոյնիսկ աթէիստ ըլլալու դէպքում: Եկեղեցին է մեզի համախմ
բողը: Հիմա՝ հետաքրքիր բան մը: Ես Հայաստան կ’երթամկոր, կը նայեմկոր,
որ մեր տղաքը, ընկերները, հէչ մէկը եկեղեցիին հետ կապ չունի: Եկեղեցին
Հայաստանում ուրիշ բան է, հոս՝ այլ բան է: Եկեղեցին հոս միայն կրօն չէ, հայ
կական կեանքի կառուցուածքի կարեւոր մաս մը է: Մերին հայկական կեանքը
եկեղեցիի շուրջ կը դառնայ: Երեւանում Զէյթունին մէջ եկեղեցի մը կայ, Քանա
քեռին մէջ ալ եկեղեցի կայ, բայց պատ71 չիկայ: Պատ չիկայ: Մեր եկեղեցիները
միշտ պատ ունին, գիտէ՞ք, աստեղները, այսինքն՝ սա տեղը, պատին ներսը պի
տի հաւաքուենք, պատին մէջ պիտի քննարկենք բաներ, որ դուրսը չենք քննար
կիր: Պատին ներսն է հայութիւնը: Իսկ իսլամները չեն կրնայ եկեղեցի, պատին
ներսը ըլլալ:

— Դուք, որ քրիստոնեայ մնացիք, ամէն ջանք արեցիք կրթութիւն ստա
նալ: Իսլամ հայերի մէջ կրթութիւնը ինչպէ՞ս է:
— Իսլամ հայերին մէջ կրթութիւնը նորմալ, երկրի գնացքին (ընթաց
քին – Հ.Խ.) հետ հաւասար է ըստ իս: Ուսանողներ ալ կան, տգէտ մնացողներ
ալ կան, ինչպէս թուրքին հետ համեմատութեան՝ հաւասար են ըստ ինծի: Քրիս
տոնեայ հայերի ուսանելու բանը աւելի շատ է, ան ալ ուրիշ ձեւի բան մըն է ձեզ
ըսեմ: Օրի օր արհեստը մեր ձեռքէն կ’երթակոր, որովհետեւ մեր տղաքները
կ’ուսանինկոր, մենք արհեստաւոր ժողովուրդ էինք, արհեստը մեր ձեռքէն կ’եր
թակոր բայց:

— Թո՞ւրքն է հիմա զբաղեցնում այդ տեղը:
— Քուրդը աւելի ճիշտ: Որովհետեւ արեւելքէն խախտեցին (շարժուեցին,
գաղթեցին – Հ.Խ.) եւ հիմա քուրդը արհեստին մէջ աւելի առաջացաւ: Մեծ շինա
րարութեան համար էլ եթէ ըսենք՝ դարձեալ քուրդերը: Առաջացած շինարարա
կան ֆիրմաներին շատերը քուրդերն են, անոնց բանուորներն ալ շատը քուրդեր
են: Հիմա Իստամբուլում շինարարութիւն է եթէ, հարիւրէն՝ 80 տոկոս բանուոր
ները քուրդեր են: Վեց յարկանին տունին համար չեմ ըսերկոր, անոնք ամէն ոք
կրնայ ըլլալ, հայ ալ կրնայ ըլլալ, բայց մեծ ֆիրմաները քուրդերն են շատը:

— Հիմա էս սասունցիների խնդիրը, որ եկել են. դուք բոլորդ՝ ստամբու
լահայերդ, այն՝ 50ականների եւ աւելի շուտ եկածները շատ էլ մօտ չեն
թողնում սասունցիներին հայկական գործերին:
— Հիմա ուրիշ տեսակ ըսեմ: Ինչպէս պօլսահայերը չհաւնեցին մերիննե
րին, մերինն ալ չհաւնեցին, որ սասունցիները մաքրեն: Հիմա ալ սասունցիները
չեն արտօնիր նոր եկողներուն: Ասիկա, չնայած հայկական միջավայրի վիճակ
է, բայց առհասարակ ենթակայ է Իստամբուլի կանոններուն: Հիմա դժբախտա
բար աս Իստամբուլը շատ վատ բիզնէս է արդէն, իրեն խաղը ինքը կը կերտէ
71
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կոր արդէն, իրեն մէջ ապրող ժողովուրդը իր մէջը կը հալեցնէկոր, եւ դժբախ
տաբար աս սասունցիները Պօլիսեցի դարձան: Մի մասը՝ երբեմն մեզի պէս
ընդդիմադիր կեցողները անոնց կը քննադատենկոր, — դուք ի՞նչու էք Պօլիսը:
Ես մէկ հատ մը ծանօթ ունիմ սասունցի՝ շատ աղուոր հայերէն կը խօսիկոր,
բայց ես կը կարծէի, որ հայերէն չի գիտեր: Օր մը պատմեց Սասունին պատմու
թիւնը եւ անանկ աղուոր հայերէն կը խօսի եղեր որ, Սասունի հայերէնը, բար
բառը: Բայց սովորաբար իրենց Սասունի բարբառը չեն գործածերկոր, իբրեւ թէ
ամօթ է: Թուրքերէն կը խօսեն: Բայց ամօթը այն է, որ հենց որ գործածեն՝ բոլո
րը իրենց պիտի արհամար[հ]են: Ես քաջալերեցի, որ իրենք հայերէնը խօսեն:

— Ես էնպէս զգացողութիւն ունեմ, որ սասունցին հիմա խնդիր ունի, որ
ուզում է պօլսահայութեանը ապացուցել, որ ինքը հայ է:
— Հա, դժբախտաբար աւելի վատը՝ իստամբուլահայ է: Կ’ըսենք, որ հա
յերէն չգիտեն, հայ չենք սեպէ իրեն: Բայց դրամ ունեցաւնէ՝ չենք նայի՝ հայերէն
գիտի, չգիտի, անմիջապէս հայ է՝ եթէ ինք ուզենայ հայ ըլլալ: Ցուցամոլութիւն
կայ, դրամի ցուցամոլութիւն: Իմին համայնքին մէջ է աս, ցուցամոլութիւնը հա
յին համայնքին համար է, թուրքին համար չէ: Պրիստիժը (պատիւը, հեղինա
կութիւնը – Հ.Խ.) դրամն է, որքան որ. հիմա եթէ նայէքկոր մեր թաղականնե
րուն՝ ամէնը շատ հարուստ մարդեր են, շատ փող ունենաս՝ կ’ընտրուիս: Հիմա
որ շրջանաւարտ կ’ըլլանք մեր դպրոցներու, քսան տարի մեր միութիւնին կը
ծառայենքկոր, իշտէ մի կողմ ալ կ’աշխատենքկոր: Ան էլ կայ որ, քսան տարի
փող աշխատեր է, համայնքի գործերուն չի օգնել, ոչինչ չի արել, քսան տարի
էն վերջը կու գակոր ատենապետ կ’ըլլակոր: Առանց մերին ներքին գործերէն,
անցուդարձերէն տեղեակ ըլլալու, կու գակոր, անկէ վերջը կը սկսիկոր սովրիլ:
Ադ մարդը հեշտութեամբ դրամ կը հաւաքի: Դրամ հաւաքելը շատ կարեւոր է:
Ինքը նոյնիսկ իրեն դրամը չի տար, ես էրթամ հիմա մէկուն ըսեմ, որ սա չափի
դրամ տուր, բան պիտի դնենք, ինձի չի տար, բայց անոր կու տայ: Ի վերջոյ ադ
դրամն ալ իրեն աւելի դիւրութեամբ կու տան: Նոյնն է սասունցիներու համար:
Կը հարստանայ, կը գայ մարդը՝ հայ կ’ուզեմ համարուիլ: Փող ունիսնէ՝ անմի
ջապէս հայ ես, հրամեցէ՜ք: Փող չունիս՝ ապացուցի՛ր հայ ըլլալդ: Միշտ կը խօսիք
այս նիւթին վրայ, բայց միշտ «ժամանակ չիկայ», հիմա, հենց հիմա այս գործը
պիտի լմննայ, գործն ալ ադ մարդը աւելի դիւրութեամբ կ’ընէ: Բայց «ժամանակ
չիկայ» ասելով, մենք շատ սուղ կը վճարենք անիկա: Աս մարդիկը ետքը կը թե
լադրեն, իսկ մէջը հոգի չիկայ, մեծ ծրագիր չիկայ:

— Ձեր զաւակները պիտի այստե՞ղ ապրեն:
— Անպայման: Ես չեմ ուզեր որ ուրիշ տեղ էրթան: Հոս պիտի ապրենք,
ամէն ինչ պիտի անեմ ես ատոր համար:

— Ձեզի համար կարեւո՞ր է, հայի հետ կ’ամուսնանան, թէ՞…
— Այո: Ամէն բանին մէջ ես կրնամ թոյլ վարուիլ, բայց անոր մէջ՝ չէ: Ան
պայման: Գիտեն, անոնք ալ գիտեն:
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ԻՍՐԱՅԷԼՑԻՆԵՐԻ, ՅՈՅՆԵՐԻ, ՎՐԱՑԻՆԵՐԻ
ՆԿԱՏՄԱՄԲ ԱՏԵԼՈՒԹԻՒՆ ՉԿԱՅ.
ՄԵԾ ԱՏԵԼՈՒԹԻՒՆԸ ՀԱՅԵՐԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ Է
2011 Սեպտեմբերի 23ին Ստամբուլի Շիշլի թաղամասում Արսէն Կարակոչը
պատմեց իր ընտանիքի պատմութիւնը եւ քրիստոնէութեանը վերադառ
նալու իր ջանքերի մասին: Զրոյցը տեղի է ունեցել թրքերէնով, սղագրել եւ
թարգմանել է Սեդա Գրիգորեանը:

Արսէնին խնդրում եմ պատմել իր ընտանիքի պատմութիւնը, սկսած այն
պապից, որի մասին ընտանեկան յիշողութիւններ կան պահպանուած:
Արսէնը հպարտութեամբ ասում է, որ ինքը ծագումով Փալուից72 է, իսկ
Փալուն շատ հռչակաւոր է, այնտեղ Բինգէօլը73 կայ, ընդամէնը երեսուն
հինգ կմ. հեռաւորութեամբ, մէկուկէս ժամուայ ճանապարհ:
— Իմ պապերը բոլորը Փալուից են եղել, Էրզրումից: Պապերս տաս սե
րունդ, քսան սերունդ՝ բոլորը Փալուից են եղել: Մերոնք երբեք գաղթական չեն
եղել, միշտ այնտեղ են ապրել: Մենք Փալուի ամենամեծ աշիրէթնենք եղել: Ընդ
հանրապէս դա Օլոսեան աշիրէթն էր, բայց հիմա Ուլուսեան են գրում: Ինքնու
թեան թղթերում այժմ Ուլուսեան կայ: Արդէն շատ բան չգիտեմ անցեալի մեր
կեանքի մասին, քանի որ մեր ընտանիքի կեանքն ընդհատուել է: Արդէն շատ
փաստաթղթեր էլ չունենք: Ինչ որ գիտենք՝ միայն 1915ի վերաբերեալ պատ
մածները գիտենք: Ջարդի ժամանակ մեր աշիրէթից ութսուն հոգի սպանեցին
(Soy k r mda ailemizde seksen kişi resmi olarak öldürüldü): Արդէն իսկ մեծ ըն
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Փալու-Բալու (թուրքերէն հնչիւնափոխութեամբ՝ Փալու), քաղաք եւ գաւառակ Եփրատի
ափին: Օսմանեան Կայսրութեան շրջանում նախ՝ Խարբերդի Կուսակալութեան գաւա
ռակ, ապա միացուել է Դիարբեքիրի Կուսակալութեանը: Սահմանակից էր Ճապաղջրին,
Խարբերդին, Չարսանջակին եւ վարչական Դերսիմին: 1914ին Դերսիմի քայմաքամու
թիւններից մէկն էր: Համապատասխանում է պատմական Ծոփքի Բալահովիտ Գաւառին:
Բալուն բաժանւում էր 7 – 9 գիւղախմբերի՝ Գարաչոր, Բուլանըք, Մազրուաթ, Գէօքդերէ,
Օխու, Հուն, Խարաբեկէն, Սարաջուր, Աշմուշատ:
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Բինգէօլ – Արսէնը նկատի ունի ոչ թէ ներկայիս Բինգէօլի նահանգը Թուրքիայի հարաւարեւելքում, այլ այդ նահանգում գտնուող Բինգէօլի լեռները (հայկական աղբիւրներում՝
նաեւ Բիւրակն)՝ հայկական Տաւրոսի Բինգէօլի Սարահարթում: Բինգէօլ (հազար լիճ) լեռ
ներում են գտնւում Արաքս եւ Մնձուր գետերի ակունքները: Ներկայումս Դերսիմի Նա
հանգի Օւաճիկի Գաւառակի տարածքում է: Բինգէօլը բազմաթիւ հայկական առասպելներ
ու աւանդազրոյցներ սնուցող լեռնային տարածք է եւ մինչեւ Ցեղասպանութիւն Էրզրու
մի ողջ հայութեան համար ուխտագնացութեան յայտնի վայր էր: Հալաջեանը գրում է, որ
Բինգէօլում Մնձուրի ակնունքների ջրերը համարւում էին հայոց հեթանոսական Անահիտ
Աստուածուհու ստինքների կաթը, եւ աւանդական վարդավառեան տօնահանդէսի վայր էր
համարւում: Աւանդազրոյցներից մէկ ուրիշի համաձայն Հայկ Նահապետը Բէլի դէմ կռուե
լուց առաջ իր նետը մի ամբողջ օր պահել է Բիւրակնի սառնորակ ակունքների ջրերում՝
համոզուած, որ դրանք կ’աւելացնեն նետի զօրութիւնը:

ԱՆՑԱՆԿԱԼԻՆԵՐԸ
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տա
նիք էինք, երեք գիւղ մենք էինք: Խոշ
մաթ74, Հաւբաբ75, Սեքրաթ76: Այս
երեք գիւղերի անունները դեռ նոյն ձեւով արտասանւում են, չեն փոխուած…
Հարաւում քրդական անունները փոխուեցին, բայց այս երեքը փոխուած չեն:
Հին հայ գիւղերի անունները չեն կարող փոխել, Հոշմաթը չեն կարող փոխել:
Օրինակ՝ Սասունում, Եոզգաթում, այդ տեղերում անունները փոխուեցին, բայց
մեզ մօտ հին անունները, որ հայկական են եղել, մնացել են: Բալուում քրդե
րի գիւղերը լեռներում էին, հայերի գիւղերը միշտ ձորերում էին, քաղաքներին
աւելի մօտ էին, քաղաքներում էլ հայեր էին ապրում: Ցեղասպանութեան ժա
մանակ մեծ հայրիկիս աքսորեցին Սուրիա: 1922 – 23ին վերադարձաւ: Երբ որ
վերադարձաւ, այս անգամ իր գիւղը չգնաց, Քարաքոչան77 գիւղը գնաց: Հայրս,
հօրաքոյրս, բոլորն էլ այնտեղ՝ Քարաքոչանում են ծնուել: Իր գիւղը չի գնում
մեծ հայրիկս, քանի որ այն ժամանակ կառավարութիւնը այդ կողմի բոլոր գիւ
ղերը տուել էր բալկաններից եկած թուրքերին: Քանի որ այնտեղ քրդերը շատ
էին, քրդերը մնացել էին իրենց տեղերում, հայերի ջարդերից ու աքսորից յետոյ
74 Խոշմաթ (այժմ՝ Չաքուրքաշ) – Բալու քաղաքից մի փոքր հիւսիս-արեւելք: 1912 – 13ի հայոց
պատրիարքարանի տուեալներով այս գիւղում ցեղասպանութիւնից առաջ ապրում էին 114
տուն հայեր, գործում էին երկու դպրոցներ՝ 160 աշակերտներով (Raymond H. Kévorkian
/ Paul B. Paboudjian, Les Arméniens dans l’Empire Ottoman à la Veille du Génocide, Paris, Éd.
Arhis, 1992, էջ 408): Հալաջեանի տեղեկութիւններով Խոշմաթը Արածանիի աջափնեայ
գիւղերից ամենամեծն ու ամենահայաշատն էր՝ 105 տուն, 840 մարդ (Գևորգ Հալաջյան,
Դերսիմի հայերի ազգագրութիւնը, հրատարակության պատրաստել և խմբագրել է Դ.
Վարդումյանը, Հայ Ազգագրություն և Բանահիւսություն, Հտր. 5, Երեւան, Հայկական ՍՍՀ
ԳԱ Հրատ, 197, էջ 83):
75 Հաւբաբ – Հաւաւ (այժմ՝ Էքինէօզու): Բալու Քաղաքից հիւսիս-արեւմուտք մօտ քսան կմ.
հեռաւորութեան վրայ: Քրդերն այն անուանում են Հաբափ, խօսակցութեան մէջ ցայսօր
գործածական են նաեւ Հաբաբ, Հաւբաբ, Հաւհաւ ձեւերը: Մինչեւ վերջերս Հաւաւը Բալու
Գաւառի գիւղերից էր: Բալուին շատ մօտ գտնուող Քովանջըլար գիւղում 1934ին հաստա
տուած Ռումինիայից եւ Բուլղարիայից գաղթած մուսուլմանները, սակայն, այնքան զար
գացրին Քովանջըլարը, որ այն 1988ին թիւ 3352 օրէնքով դարձաւ Էլազըղ Նահանգի 11 գա
ւառներից մէկը: Քովանջըլարի հետ միասին Հաւաւ եւ Օխի գիւղերը նոյնպէս յայտնուեցին
նոր գաւառի տարածքում: Հաւաւն ունէր 207 տուն հայ բնակչութիւն, երկու եկեղեցի, երկու
դպրոց՝ 260 աշակերտներ (Kévorkian/Paboudjian, էջ 408): Հալաջեանի տեղեկութիւններով
Բալուի հովտի գիւղերից ամենամեծն ու ամենահայաշատն էր՝ 235 տուն, 1880 մարդ (Հա
լաջեան, էջ 82): Քղիի հայութեան կոտորածների ականատես վկայ Սիրանուշ Եսայեանը
տարագրութեան իր խմբի հետ Բալուում ականատես է եղել Հաւաւի եւ կողքի գիւղերի
հրդեհին (ՀՀԱԱ, ֆ.227, ց.1, գ.484, թթ.1 – 14: Տես Հայոց Ցեղասպանութիւնը Օսմանեան
Թուրքիայում: Վերապրածների վկայութիւններ (Փաստաթղթերի ժողովածու), Հատոր 3,
Բիթլիսի նահանգ, Երեւան, «Հայաստանի ազգային արխիւ», 2012, էջ 161):
76 Սեքրաթ – Սագրաթ (այժմ՝ Եազուպաշու), Բալու Քաղաքից հիւսիս-արեւելք: Ունեցել է
75 տուն հայ բնակչութիւն, եկեղեցի, 73 աշակերտներով դպրոց (Kévorkian/Paboudjian, էջ
408):
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Քարաքոչան (նախկինում՝ Թափա, կամ Թեփէ), Բալուից հիւսիս-արեւելք, Օխու Գիւղից
արեւմուտք: Մինչեւ Ցեղասպանութիւնն ունեցել է 61 տուն հայ բնակչութիւն, 60 աշակերտ
ներով երկսեռ դպրոց (Kévorkian/Paboudjian, էջ 408): Հալաջեանը նոյնպես հաստատում է
դպրոցի գոյութիւնը, որտեղ դասաւանդում էր քահանան: Ըստ նրա՝ գիւղն ունէր 448 հայ
եւ 50 քուրդ բնակչութիւն ((Գէորգ Հալաջեան, էջ 84):
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բալկաններից թուրքեր բերեցին նստեցրին, որպէսզի քրդերին նուազեցնէին:
Իսկ Քարաքոչան հայրս գնաց, քանի որ այնտեղ ծանօթ կար, կապ կար: Քա
րաքոչանի հայերին էլ էին աքսորել, բայց այնտեղ բալկաններից եկած միայն
մէկ թուրք ընտանիք էր նստել: Միայն մէկ ընտանիք: Մինչեւ հիմա նրանցից
Քարաքոչանում երկու ծեր մարդ են ապրում: Միայն նրանք են մնացել: Փալուն
Միջին Արեւելքի առեւտրական կենտրոնն էր: Պապերս Թուրքիայի այդ շրջան
ներում թերեւս չորրորդ – հինգերորդ հարուստներից էին: Էլազիկից, Քեբանից
անմիջապէս յետոյ նրանց հողերն էին սկսւում: Այդտեղի բոլոր հողերն իրենցն
էին: Իմ մեծ հօրս պատմածների համաձայն շատ հարուստ ընտանիք էր: Միշտ
Ամերիկայի հետ կապեր են ունեցել, գնացել եկել են: Տղամարդիկ՝ քառասուն
հոգի չորս տարով գնում էին այնտեղ աշխատում, փողը բերում էին: Կանայք
միշտ տանն էին: Չորս տարին մէկ վերադառնում էին, հողեր էին գնում, կա
լուածքներ… Եւ նրանցից միայն մէկ մեծ հայրս ողջ մնաց, եւ իր երկու հօրեղ
բայրները: Մէկը Խորենն է, անունը Խորեն է: Ամերիկա գնաց: Միւսի անունը
Պօղոս էր: Նա էլ Ֆրանսիա գնաց: Բայց մեծ հայրս նրանց մինչեւ իր մահը եր
բեք չտեսաւ: Հօրս երկու քոյրերը... տասնհինգ – տասնվեց տարեկան աղջիկ
ներ, տարան ասկեարները, եւ այդպէս էլ չիմացան՝ ի՞նչ արեցին, ի՞նչ եղաւ իրենց
ճակատագրերը… չգիտեն՝ մեռա՞ն, ամուսնացա՞ն, ի՞նչ եղան: Գուցէ գերի տա
րան, չգիտեն ոչինչ:
Պապս 15 թուին քսանմէկ տարեկան էր, ամուսնացած չէր դեռ: Նրանց
բոլորին Սիրիա քշեցին, բայց քչերը հասան, եւ միմեանցից բաժանուած էին
ճանապարհին: Պապս, Խորենը եւ Պօղոսը այլեւս միմեանց չտեսան: Մեծ հօրս
երկու հօրեղբայրները, մօր հօրեղբայրներն էլ գնացին, բայց երբեք իրար չտե
սան: Մեծ հայրս Պաղտատ երկաթուղու վրայ էր աշխատում: Ես վստահ եմ, որ
Ցեղասպանութեան բոլոր հարցը այս երկաթուղուն վրայ է: Օսմանցիների՝ Աբ
դուլ Յամիդի եւ Գերմանիայի միջեւ համաձայնագրութիւն կար այդ երկաթուղու
համար78: Քանի՞ կիլոմետր է: Եւ այդ երկաթուղու վրայ աշխատող բոլոր ճար
78 Բոսֆորը Պարսից Ծոցի հետ կապող երկաթուղի, որի երկարութիւնը հասնում է 2400 կմ.:
19րդ դարավերջին եւ 20րդ դարասկզբին Օսմանեան Կայսրութեան տարածքով անցնող
երկաթուղու կառուցումը մրցակցութեան առարկայ է դարձել եւրոպական մեծ պետու
թիւնների, մասնաւորապէս Բրիտանիայի եւ Գերմանիայի միջեւ: Բաղդատի երկաթուղու
շինարարութիւնն ու շահագործումը մեծացնում էր տարածաշրջանում նրանց դերակա
տարութիւնը: 1888 – 1899ին Գերմանիային յաջողուեց Թուրքիայից ստանալ Բաղդատի
երկաթուղու հիմնական հատուածի կառուցման եւ շահագործման արտօնութիւն: Ամբողջ
երկաթուղու կառուցումն աւարտուել է 1934 – 1941ին՝ անգլիական եւ ֆրանսիական մասնա
ւոր ընկերութիւնների կողմից: Գերման փորձագէտները Թուրքիային խորհուրդ են տուել
Արեւմտեան Հայաստանի տարածքում թուրքական միատարրութիւն ստեղծելու համար
հայերին զանգուածաբար վերաբնակեցնել Բաղդատի երկաթուղու շինարարութեան տե
ղամասերում, որով կը լուծուէր երկու կարեւոր խնդիր՝ երկաթուղու կառուցումը կ’ապա
հովուէր ձեռներէց ու գործունեայ բանուորական ուժով, եւ միաժամանակ կը թուլանար
ռուսական ազդեցութիւնը Արեւմտեան Հայաստանում: Համարւում է, որ այս տեսակէտը
յետագայում հիմք հանդիսացաւ Հայոց Ցեղասպանութեան համար: Բաղդատի երկաթու
ղու առանձին տեղամասերի շինարարութեան բազմաթիւ հայեր են մասնակցել, որոնց
Առաջին Համաշխարհային Պատերազմի տարիներին գլխովին ոչնչացրել են:
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տարապետերը, աշխատողները, վարպետները հայ էին: Մեծ դրամ կար: Այդ
ժամանակ իթթիհատականներն էլ ուզում էին քրիստոնեայ համայնքը ջնջել…
սա էր, բայց...Մի կողմից հայերին դրամը չտանք՝ մեզ կը մնայ մտածեցին,
միւս կողմից՝ հայերը կ’ոչնչացնենք՝ իթթիհատականների ծրագիրը կը լրանայ:
Ես երկար տարիներ Գերմանիա ապրեցի: Գերմանական բանկն էլ հայերին
պարտք ունէր, հարիւր միլիոն դոլար: Հայերին ջարդելով բոլորը շահում էին:
Գերմանացիներն էլ մատ ունեն Ցեղասպանութեան մէջ, վերջում արդէն վճա
րեցին: Ամբողջը՝ ինչ եղաւ, գերմանական սպաների ներկայութեամբ եւ նրանց
հսկողութեամբ եղաւ: Նրանք պատրուակներ բռնեցին՝ իբր հայերը ռուսներին
մօտեցան: Մնացած ամէն ինչից զատ նաեւ այլ տնտեսական պատճառներ կա
յին: Այդ ժամանակ Օսմանեան ամենահարուստ ազգը, ժողովուրդը հայերն
էին: Հայերի ունեցուածքը հանգիստ չէր տալիս, տնտեսական պատճառներ
էին: Յետոյ էլ՝ նոր ազգ էին հիմնում՝ թուրքական ազգը, նոր պետութիւն: Հայե
րի ունեցուածքն էլ իրենց մնաց, այս նորերին: Տնտեսական պատճառներ էին:
Մուսուլմանների մէջ քարոզչութիւն արեցին, բորբոքեցին, բողոքեցին՝ իբրեւ թէ
քրիստոնեաները ձեզ կոտորելու են: Դրանից բացի սուննի քրդերին ու ալեւինե
րին իրար դէմ հանեցին, սրանք էլ իրար կոտորեցին:

— Արսէն, բայց եթէ վերադառնանք յիշողութիւններին, ձեր գերդաստա
նից ութսուն հոգի սպանեցին, քանի՞սը կենդանի մնացին:
— Մեծ մօրս քոյրը ապրում է: Այստեղ՝ Ստամբուլում է, Քադըքէօյում, ես
իրեն տեսել եմ: Մեծ հօրս կողմից միայն Խորենը, Պօղոսն ու Թորգոմը կենդա
նի մնացին, մէկ էլ իմ պապս: Հինգ մարդ: Դրանցից միայն պապս վերադար
ձաւ:

— Իսկ ուրիշ գերդաստաններից հայեր վերադարձա՞ն, կամ՝ կենդանի
մնացի՞ն:
— Երբեք չիմացայ:

— Քարաքոչանում ձեր պապից բացի ուրիշ հայեր չկայի՞ն արդէն:
— Ոչ, Քարաքոչանից միայն մէկ ընտանիք է վերադարձել, Թօփալեան
ընտանիքը: Սիրիայից վերադարձան, բայց տեսան, որ պայմանները խաղաղ
չեն, գնացին Սիրիա եւ այնտեղից՝ Երեւան: Իմ ծնած գիւղս Օխու79 է անունը,
հին հայկական անունն է, Քարաքոչանի մօտ: Քրդերը հայերից յետոյ անունը
փոխեցին, Yeğ /Եղ/Եխ կոչեցին, յետոյ թուրքերը փոխեցին, Բուլգուրջուք կոչե
ցին: Բուլգուրը ձաւարն է: Մեր գիւղում երկու ընտանիք կար: Երբ որ պապս
Քարաքոչանի մէջ հաստատուեց, Օխու երկու ընտանիք կար, երկու աշիրէթ:
79 Օխու (այժմ՝ Բուլգուրջուք), Բալու Քաղաքից հիւսիս-արեւելք: 20րդ դարասկզբին խառը
հայ-քրդական գիւղ էր (25 տուն հայ, 25 տուն քուրդ): Ունէր դպրոց՝ 40 աշակերտներով
(Kévorkian/Paboudjian, էջ 408): Ըստ Հալաջեանի, Օխուն ունէր 45 տուն հայ, 32 տուն քուրդ,
համապատասխանաբար 586 հայ եւ 200 քուրդ բնակչութիւն, Ս. Կիրակոս անունով եկեղե
ցի եւ հայկական դպրոցում սովորում էին նաեւ քուրդ երեխաներ (Հալաջեան, էջ 83):
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Աշիրէթ չէ, երկու ընտանիք: Մէկը Ազնաւուր, մինչեւ հիմա իսկ Քարաքոչանի
ամենամեծ ընտանիքն է: Իսկապէս զօրաւոր աշիրէթներ էին: Նոյնիսկ Ցեղա
սպանութեան ժամանակ այդ մարդիկ չլքեցին, չգնացին: Նրանք իրենց ընտա
նիքներն առան, կողքի գիւղերը գնացին, թաքնուեցին, որոշ ժամանակ տարբեր
տեղեր մնացին, երեք – չորս կիլոմետր հեռաւորութեամբ, վերջը վերադարձան
Քարաքոչան: Մէկը Ազնաւուր ընտանիքն էր, միւսը՝ Թօփալեան ընտանիքը:
Ետ են վերադարձել, իրենց գիւղին մօտ շատ պզտիկ երկու երեք կիլոմետր հե
ռաւորութեան պզտիկ գիւղում տեղաւորուել են: Բայց այնտեղ մի աղա կար, պե
տութեան պաշտօնեայ էր, պետութեան համար էր աշխատում, ուզում է նրանց
փողերը իւրացնել: Լուր է տալիս մահմեդական քրդերին, գալիս են կոտորում:
Ազնաւուրեան ընտանիքից մէկը չմնաց: Ազնաւուրներին բայց պետութիւնը չէ,
մահմեդական քրդերը սպանեցին: Այդ սպանող քրդերն էլ իրենց մօտ աշխա
տողներից էին: Յետոյ նրանց փոխարէն մահմեդական քրդեր բնակուեցին: Իսկ
Թօփալեանների ազգն էլ, ինչպէս ասացի, ետ վերադարձաւ Սիրիա80:
Մեծ հայրս Քարաքոչան վերադարձի ժամանակ այնտեղ մի աղա կար:
Քուրդ աղա էր, որտեղից լինելը յայտնի չէր, բայց պետութեան դէմ մարդ էր:
Նա մեծ հայրիկիս պաշտպանում է: Մեծ հայրս նրա մօտ էր աշխատում, եւ այդ
աղան տուն է տալիս նրան: Երբ երեսուն տարեկանը լրանում է, ասում է՝ քեզ
պիտի ամուսնացնեմ: Մեծ հայրս ասում է՝ ինձ չես կարող այստեղ ամուսնաց
նել: Չէ, — ասում է, — ես քեզ հայի հետ պիտի ամուսնացնեմ: Մէկը կայ Փալու,
զազա քրդեր են, 15 թուին նրանց երեք – չորս տարեկան մի աղջիկ երեխայ են
պահ տուել: Ողջ է մնացել, հիմա մեծացել է: Այդպէս աղան հօրս ամուսնացնում
է հայ աղջկայ հետ, տուն են շինում, եւ այդտեղ ապրում են: Արդէն ամէն բան
վերջացել էր, եւ իր բնական կեանքն է սկսում: Քարաքոչանում են ապրում: Քա
րաքոչանը չէ՞ որ դատարակուել էր հայերից, եւ տարբեր կողմերից այդտեղ մար
դիկ են գալիս ապրելու: Մահմեդական քրդեր: Յետոյ, սակայն, կը պարզուի, որ
դրանք հայեր են, բոլորից թաքնւում են: Բայց Պաղտատի երկաթուղու աշխա
տանքները դեռ չէին աւարտուել, եւ մեծ հայրս ամուսնանալուց յետոյ գնում է
այնտեղ աշխատելու: Երկաթուղու շինարարութիւնից յետոյ է հիմնական վերա
դառնում, բայց այդ ընթացքում երեխաներ են ծնւում՝ երեք տղայ, երեք աղջիկ:
Աղջիկներից մէկը տասնեօթ տարեկանում մահանում է: Մեծ հօրս տղաները
մեծանում են, պիտի կարգուեն, եւ աղջկայ հարցը շատ բարդ էր: Հայ աղջիկ
չկայ: Պիտի գտնեն, մէկը պիտի տեղն ասի: Եթէ հայեր կան էլ՝ թաքնուած են,
յայտնի չեն անում իրենց հայ լինելը: Ինչպէս մեր մօտ՝ Քարաքոչանում: Վերջը
յայտնի եղաւ, որ այդ քուրդերի մէջ հայեր էին: Քուրդ լինելը գիտէինք, բայց
չգիտէինք, որ հայ են: Շատ ուշ, շատ ուշ իմացանք: Իրենք իրենց մէջ գիտէին
հայ լինելը, միայն մենք չգիտէինք: Յայտնի էր միայն մեծ հայրիկիս հայ լինելը:
80 Յետագայում Բարունակ Թօփալեանը պիտի գրէր գիրք՝ «Հայրենի Գիւղս Օխու», Պոս
թըն, Տպ. Հայրենիք, 1943:

ԱՆՑԱՆԿԱԼԻՆԵՐԸ
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Այդպիսով նրանք գիտէին մեր հայ լինելը, բայց մենք չգիտէինք իրենցը, որով
հետեւ անունը Մուստաֆա էր, չգիտեմ ինչ էր… շատ, շատ ուշ իմացանք նրանց
հայ լինելը: Նրանք իմ մեծ հայրիկից շատ ուշ էին եկել, որպէս քուրդ էին եկել,
մենք էլ որպէս քուրդ գիտէինք իրենց: Ես պզտիկ էի, ջուր էի տանում այդ Մուս
տաֆային: Գիւղում մի լաւ, պաղ աղբիւր կար, ահագին մարդ գնում էր այդ աղ
բիւրը, բայց նրանց իր դոյլը չէր տալիս, միայն ինձ էր տալիս եւ խնդրում՝ իր հա
մար ջուր բերեմ: Մի օր հարցրի մեծ հօրս, թէ ինչու՛ միշտ միայն ինձ է խնդրում
ջուր բերեմ իր համար, ինչու՛ ուրիշ երեխաների չի ասում: Մեծ հայրս ասաց՝
«տե՛ս, տղաս, նա քեզ շատ է սիրում, որովհետեւ դու հայ ես, այդ պատճառով է
միշտ քեզ խնդրում: Նա էլ հայ է»: Ես շուարած էի մնացել՝ ինչպէ՞ս կարող է հայ
լինել, եթէ մզկիթ է գնում, նամազ է բռնում, ինչպէ՞ս հայ է: Պապս ասաց՝ «վա
խից է այդպէս անում»: Երկար գաղտնի էին մնում: Բայց վերջը բոլորին յայտնի
էր, բոլորը գիտէին: Այդ ընտանիքի մի մասը դեռ այնտեղ է: Որպէս մահմեդա
կան են յայտնի: Բայց վերջը իրենցից էլ գնացին: Իրենց հայութիւնը յայտնի
եղաւ, այլեւս մնալ չէին կարող: Տասնհինգ տարի առաջ Գերմանիա գնացին:
Նախ Էլազիգ գնացին, յետոյ՝ Գերմանիա: Այդ Մուստաֆան տասնվեց հատ
զաւակ ունէր, տասնմէկ տղայ, հինգ աղջիկ, բոլորը՝ մէկ կնոջից: Ես Գերմանիա
Համբուրգում էի, իրենք էլ Համբուրգ եկան, այնտեղ մկրտուեցին: Գերմանա
կան եկեղեցու մէջ:

— Ես ուզում եմ հասկանալ՝ ինչո՞ւ մէկը յայտնի արեց իր հայ լինելը,
միւսները՝ չէ: Եթէ վտանգ կար՝ բոլորի համար կար:
— Վտանգը տարբեր էր: Իմ մեծ հայրիկիս հայ լինելը արդէն սկզբից
յայտնի էր: Այդ աղան, որի ընտանիքը մինչեւ այսօր այնտեղ է ապրում, իր զա
ւակները, իր թոռները դեռ այնտեղ են ապրում, մեզ պաշտպանում էին, մեզ ոչ
մէկը չէր կարող բան ասել: Հայրս հիմա հիւանդ է, նրանք ամէն օր հեռաձայ
նում են հարցնելու, թէ ինչպէ՛ս է: Արդէն սկզբից գիտէին մեր հայ լինելը: Իսկ ուշ
եկածները, որ յայտնի չէին արել իրենց հայ լինելը, որեւէ մէկից պաշտպանուել
չէին կարող: Իրականում մեր թղթերում, մեր վկայականներում էլ իսլամ էր
գրուած: Այսինքն՝ մենք հայ էինք, մեզ հայ գիտէինք, ուրիշներն էլ մեզ հայ գի
տէին, բայց թղթերով մահմեդական էինք: Թղթերով մահմեդական էինք, բայց
մզկիթ չէինք գնում, նամազ չէինք բռնում: Դա բոլորին հասկանալի էր: Իսկ
իրենք բոլորի համար մահմեդական էին, թղթերով մահմեդական էին, բայց մի
այն իրենք իրենց մէջ հայ էին, իրենք իրենց համար հայ էին: Հենց որ դա յայտ
նի եղաւ, հենց որ այդ մասին խօսակցութիւններ եղան, արդէն վտանգաւոր էր:
Նրանք շատ էին բազմացել, պատկերացրէք՝ ութսուն ընտանիք, ամէն ընտա
նիքում միջինը տաս մարդ կայ: Բայց սրանք յայտնիներն են: Իրականում աւելի
շատ են: Ոմանց թուրք գիտեն, ոմանց քուրդ գիտեն, բայց հայ են իրականում:
Մահմեդական ձեւացնող, բայց հայ եղող:

— Գուցէ դրանք միայն ենթադրութիւննե՞ր են: Գուցէ միայն դո՞ւք էք այդ
պէս կարծում: Ձեր ծանօթների օրինակով էք դատում, բայց գուցէ ուրիշ
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ները չկա՞ն: Չէ՞ որ վստահ չգիտէք, այդ մուսուլմանները նախկինում հայ
էի՞ն, թէ՞ ոչ:
— Մեծ հայրս բոլորը գիտէր: Բոլորին ճանաչում էր: Յետոյ շատ բան
իմացուեց: Երկու քոյրիկ ունեմ այնտեղ ապրող: Մէկը հիմա Գերմանիա է, իսկ
միւս քոյրս դեռ այնտեղ է: Նրանք շատ լաւ տեղեակ են:

— Տեսէք, իրենց գիւղում ապրող այդ մարդկանց մասին մեծ հայրդ շատ
ուշ իմացաւ, որ հայ են: Ուրիշ տեղեր ապրողների մասին ինչպէ՞ս կարող
էր իմանալ:
— Մեծ հայրս ամէնը գիտէր: Փալուի մէջ աշխատողները բոլորն էլ եր
կաթուղու վրայ էին աշխատել, մեծ հայրս բոլորին էլ ճանաչում էր: Մեծ հայրս
ասում էր, որ դրանք շատ են: Այն, որ ինքը ստոյգ գիտի, ութսուն տուն, ամէն
տան մէջ տասը հոգի կան: Բայց դրանից զատ էլ հիմա շատերն ասում են իրենց
հայ լինելու մասին: Հիմա առաջուայ պէս չէ: Իմ քեռայրս, մայրը հայ է, ասում
էր՝ հօրս չեմ սիրում: Իր տղան, Ահմէթ էր անունը, գնաց դատարան տուեց Գեր
մանիայի մէջ եւ Արմէն արեց իր անունը: Մեծ տատը հայ էր՝ հայկական կողմը
սիրեցին: Քրդական կողմը չէին սիրում: Օրինակ, նրա Մելիքէ քոյրը, հինգ – վեց
տարի տարբերութիւն ունենք իրար միջեւ, մի փոքր խենթ է, ամէն ինչը բարձ
րաձայն ասում է, վախ չունի: Նա մեզ ընդունեց, բայց իր հայրական՝ քրդական
կողմը չի ընդունում: Այդ ընտանիքի մէջ այդպիսի ընտրութիւն կայ: Եւ արդէն
շատերը կան, որ տատի կամ պապի պատճառով իրենց հայկական կողմի ազ
գականներին են ընտրում:

— Բալկաններից բերուած եւ հայերի գիւղերում բնակեցուած մահմեդա
կանների մէջ վստահ, որ հայեր չկան: Բալուի գիւղերը, որտեղից հայե
րին քշեցին, սերբեր, ալբաններ, Բալկաններից մարդկանց բերեցին…
— Քարաքոչում բալկաններից բերուածները լրիւ Ռումինիայից են, Հա
րաւսլաւիայից բոսնիացիներ, առնաուտներ… կառավարութիւնը նրանց հայերի
տները տուեց: Բայց նրանք այնտեղ երկար չկարողացան ապրել: Ինչո՞ւ: Որով
հետեւ քիւրդերը հանգիստ չթողեցին: Շատերը միայն երկու – երեք տարի մնա
ցին: Քիւրդերը ամէնին էլ վռնդեցին եւ իրենք տեղաւորուեցին: Քիւրդերը շատ
դժգոհ էին նրանց գալու պատճառով: Արդէն կադաստրի մասին երբ որ խօսում
ենք, արդէն յայտնի է, որ կառավարութիւնը այս նոր կալուածաթղթերը հենց
քրդերին է տալիս: Այսինքն հայերի նախկին ունեցուածքը հենց հիմա օրէն
քով քիւրդերին է տալիս: Բայց մեր կալուածաթղթերը կան: Մենք շատ կալուա
ծաթղթեր ունենք օսմանական: Արաբերէնով է գրած: Բոլորը պահել ենք: Մեր
տներում են: Հօրեղբայրներս էլ ունեն: Սակայն կառավարութիւնը նոր կանո
նադրութիւն արեց, որպէսզի քանի դեռ այդ բալկանցիների կալուածները չկար
գաւորուեն, որեւէ իրաւունք չտրուի հին կալուածաթղթերի նկատմամբ: Բայց
ահագին մարդկանց կալուածաթղթերն էլ այրեցին, ոչնչացրին: Անցեալ տարի
գնացի, հօրս ընտանիքի անձնագրի պատճէնը հանեցի: Ինձ այդ թուղթը պէտք
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էր, որովհետեւ Հոլանդիայում Յովհաննէս անունով մի եղբայր ունեմ, ուզում
էր մկրտուել, եւ այնտեղ իր ծնուած երկրի փաստաթղթերում արձանագրուած
անունների հիմքերի կարիքը կար: Այսինքն՝ որ պապերը հայ են եղել: Պատրի
արքութեան
 ը խնդրեցինք, թուղթ չտուեցին: Ասել էին՝ դուք հայ չէք: Ինչպէ՞ս հայ
չենք, եթէ իր անձնագրում Օհանէս Քարաքաշ է գրուած: Գնացի Փալու կենտ
րոն: Ինձ ասացին, որ ձեր ընտանիքի անձնագրի գրութիւնները Քովանջըլար
գիւղում պէտք է լինի: Մեր անձնագրի գրութիւնները բոլորն էլ Քովանջըլար է:
Գնացի Քովանջըլար, այնտեղի պաշտօնեան նայում է թղթին ու կոպիտ ասում
է՝ դու ինչպիսի՞ թղթի համար ես եկել: Շատ կոշտ է խօսում: Ես էլ բարկանում եմ,
բռնում մարդու երեսին բռունցքով խփում եմ: Պարզ է՝ տանում են ոստիկանու
թիւն, բացատրութիւններ, կարող էր դատի հարց դառնալ: Յետոյ փորձում եմ
գնալ Քարաքոչան եւ այդ թուղթն այնտեղից վերցնել: Այնտեղի պաշտօնեան էլ
տիգրանակերտցի81 մի երիտասարդ է: Նրան ասում եմ՝ ես հայ եմ, անձնագիրս
այստեղ է, ես ուզում եմ իմ ընտանիքի անձնագրի հիմք հանդիսացող փաս
տաթղթերը վերցնել: Ասում է՝ Քովանջըլարում է, ինչո՞ւ այնտեղ չես գնում: Բոլո
րը պատմում եմ: Պաշտօնեան էլ ասում է՝ ես քեզ մի թուղթ կը տամ, այդ թուղթն
ա՛ռ, գնա՛, իմ անունս էլ տուր: Եթէ չտան, ես քո ողջ գերդաստանի թուղթը կը
հանեմ: Գնում եմ Քովանջըլար՝ կրկին չեն տալիս: Այդ ժամանակ մտածում եմ
մօրեղբօրս դիմել: Մօրեղբայրս էլ այդտեղի ամենավտանգաւոր աշիրէթներից
մէկից է: Մայրը հայ է, հայրը քուրդ: Զանգում եմ մօրեղբօրս: Մօրեղբայրս հե
ռախօսով խօսում է Քովանջըլարի պաշտօնեայի հետ, վերջը՝ «շատ հազար նե
րողութիւն, սխալութիւն է եղել, շատ ներողութիւն, ես չգիտէի, որ դուք Ռամա
զանի քրոջ տղան էք»: Է, քրոջ տղան եմ, քրոջ տղան չեմ՝ ի՞նչ տարբերութիւն:
Իրականում տարբերութիւնն այն է, որ հայ եմ: Համակարգիչը բերեց, ստուգեց՝
Ուլուսեան ընտանիքը յետոյ Քարաքաշ է դարձել, այո….Պապն ո՞վ է, տատն ո՞վ
է, երեխաներն ովքե՞ր են: Բոլորը հայեր են: Ես այդ թղթերը բոլորը հանեցի,
որպէսզի եղբայրս Հոլանդիայում մկրտուի: Որովհետեւ չտուեցին մեզ պատրի
արքութիւնից հայ լինելու մասին տեղեկանք, իսկ մենք պէտք ունէինք բացատ
րելու, ցոյց տալու՝ ով էինք: Իսկապէս հայեր էինք:
Այնտեղ՝ բողոքական եկեղեցու մէջ դա ստացուեց, եղբայրս մկրտուեց:
Բայց այստեղ՝ Ստամբուլի պատրիարքարանում չի ստացւում: Դուք հայեր չեք,
— ասում են: Ես էլ գնացի Հայաստանում մկրտուեցի: 1995ին: Սիմոն պզտիկ
եղբայրս էլ այնտեղ մկրտուեց, նրա զաւակներն էլ: Սիմոն եղբայրս Գերմանիա
յում էր ամուսնացած, Գերմանիայից գնաց Երեւանում մկրտուեց:

— Ձեր ընտանիքը Բալուից ինչո՞ւ գնաց Գերմանիա, առիթը հայ լինե՞լն
էր, թէ՞ կապ չունէր հայ լինելը:
— Անպատճառ: 1990ականներին շատ մարդիկ գնացին: Քիւրդերը շատ
գնացին: Ադ շրջաններում շատ ճնշում կար յատկապէս քիւրդերի նկատմամբ,
81
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փողոցում էլ մարդիկ էին մահանում: Շատ անմեղ մարդիկ մեռան: Մենք՝ հա
յերս էլ մտածեցինք, որ մի օր մեր վրայ է շուռ գալու: Իրականութեան մէջ մենք
ընտանիքով էինք ուզում գնալ, բայց մայրս եւ հայրս չուզեցին գալ: Հիմա բոլորս
արդէն Ստաբուլում ենք: Փալուում հիմա երեք քոյր ունեմ, մի քոյրս էլ Գերմա
նիա գնաց: Այնտեղ դեռ հօրեղբօրս ութ աղջիկները կան: Գիւղում մենք նոր
տուն ենք շինում: Մեր գիւղը մենք ամբողջովին չենք լքել:

— Բայց գիւղում մկրտուած հայ կա՞յ:
— Այո, չորս – հինգ հոգի կայ, լաւ գիտեմ: Բայց նրանք էլ Գերմանիա
գնացին: Որովհետեւ իրենց անձնագրի մէջ իսլամ են գրում: Մարդն ասում է՝ ես
չեմ ուզում իսլամ գրուի, սա պետութեան բռնի պարտադրած բան է եղել, որով
հետեւ ես իսլամ չեմ ու երբեք չեմ եղել: Դատի են տալիս, դատաւորն ընդունում
է, բայց դատախազն առարկում է, եւ չի ստացւում: Եթէ դու Պօլիս ես ծնուել՝
աւելի հեշտ է, բայց Անատոլիայում կրօնը փոխելը դժուար բան է: Վերջին տա
րիներին որոշ բաներ փոխուած են, յատկապէս Տիգրանակերտում աւելի լաւ է,
որովհետեւ քաղաքապետը քիւրդ է եւ այնտեղի քաղաքապետութիւնը ընդառա
ջում է: Բայց յատկապէս վաթսունական թուականները շատ դժուար տարիներ
էին, եւ եօթանասունականներին՝ յատկապէս:

— Իսկ կա՞ն արդեօք քրդեր, որոնց մայրը, տատը հայ են, եւ իրենք հիմա
քրիստոնեայ են դառնում:
— Կան, շատ կան: Եւ աւելի շատ քիւրդերն են խօսում այն մասին, թէ իբր
ես քիւրդ եմ, բայց գերդաստանիս մէջ հայեր կան: Հպարտանում են: Քրիստո
նեայ դարձողներին էլ գէշ չեն նայում: Եթէ գէշ կը նայեն ասեմ՝ սխալ կը լինի:
Հայերն աւելի շատ վախեր ունեն:

— Հիմա, որ դուք մկրտուել էք, եւ առհասարակ Ստամբուլում գտնուող
Բալուի հայերը Ստամբուլի հայերի հետ ի՞նչ շփում, ի՞նչ յարաբերութիւն
ունեն:
— Յարաբերութիւններ ունենք, բայց դժբախտաբար սա է, որ ինձ
շատ վրդովեցնում է: Ես ուրիշների մասին չեմ կարող ասել, ես իմ գլխի եկա
ծը կ’ասեմ, որպէսզի աւելի լաւ հասկացուի: Երկու տարի առաջ Գերմանիա
յից վերադարձայ եւ այստեղ հաստատուեցի: Գնում-գալիս եմ, բայց այստեղ եմ
ապրում: Իմ տանս մօտ հայկական վարժարան կայ, եւ երկու հատ էլ եկեղեցի
կայ: Գնացի այդ եկեղեցիներից մէկը: Իմ հօրեղբօրս զաւակները բոլորն էլ այդ
եկեղեցու թաղային խորհրդի վարչութեան մէջ են: Բայց ես եկեղեցի եմ գնում՝
ինձ գէշ աչքով են նայում: Մի շաբաթ, երկու շաբաթ, երրորդ շաբաթը չդիմա
ցայ եւ Տէր Հօր մօտ գնացի, — ես Գերմանիայից եմ վերադարձել, ես հայ եմ,
ի՞նչու են ինձ գէշ նայում: Ի՞նչու համայնքի մէջ մեր մասին ասում են՝ «սրանք
քրդեր են, ի՞նչու են մեր եկեղեցին գալիս»: Ձեր եկեղեցու վարչութեան մէջ Մու
րատ Քարաքաշ կայ, նա իմ հարազատ հօրեղբօր զաւակն է, եթէ նա հայ է, ե՞ս
ինչ եմ: Նոյն շաբաթն ենք ծնուել, նոյն տարիքի ենք: Ի՞նչպէս ես քիւրդ կը լի
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նեմ, նրանք լաւ հայեր կը լինեն, ես սա չեմ հասկանում: Այդպէս էլ ասացի: Եթէ
դուք այսպէս շարունակէք, եթէ դուք այսպէս ճանաչէք, մի օր կ’ոչնչանան մեր
արմատները: Հիմա եկեղեցի չեմ գնում: Պատրիարքարան գնում եմ մէկումէջ՝
ծանօթանում, զրուցում: Հիմա ես այլեւս եկեղեցի չեմ գնում, բայց Բայաջըղ գիւ
ղի եկեղեցին ինձ ընդունում է, այնտեղ գնում եմ, մարդկանց հետ հանդիպում
եմ, զրուցում եմ: Բայց մինչեւ Բայաջըղ գիւղը հասնեմ՝ տաս հատ եկեղեցի եմ
անցնում: Ի՞նչու: Ես հիմա գիտեմ, որ ինձ նման շատ հայեր կան Աթաշեհիր82:
Ես գիտեմ, որ հարիւր ընտանիք կայ այնտեղ հայ դերսիմցի: Ամէն ընտանիքում
եթէ միայն երկու մարդ հաշուես՝ երկու հարիւր մարդ է արդէն, հայեր են: Բայց
չեն ընդունում փաստօրէն: Այստեղ ասում են՝ մենք համայնք ենք (Թուրքիայում
համայնքը կրօնական հիմքով միաւորն է ընկալւում, եւ Լօզանի դաշնագրով էլ
էթնիկական հիմքով «հայեր» չկան, «ոչ-մահմեդական փոքրամասնութիւն»
հիմքով քրիստոնեա հայեր – Հ.Խ.): Ո՛չ: Իրաւունք չունենք: Մենք համայնք չենք,
մենք ազգ ենք:

— Ի՞նչու ձեր կարծիքով ձեր հօրեղբօրորդի Մուրադին ընդունեցին, ձեզ,
ձեր կարծիքով, չեն ընդունում:
— Կարծում եմ չեն ուզում օտար մէկին ներս առնել, եւ ինձ ու իմ նմաննե
րին օտար են դիտում: Ես դրամի պէտք չունեմ, դրամ ունեմ, կարող եմ նոյնիսկ
օգնել: Օգնութեան համար չէ, որ ուզում եմ շփուել: Տե՛ս՝ օրինակ ասեմ: Սկիւ
տարում (թաղամաս Ստամբուլում – Հ.Խ.) Միհրան Փրկիչը83 կայ, Դերսիմից
է, Դերսիմահայերի Միութիւն է ստեղծել: Նրանք ուզում են դերսիմահայերի
ինքնութիւնը վերադարձնել: Մենք էլ Միհրանին ասացինք՝ արի մի ճաշկերոյթ
կազմակերպենք, ում որ ճանաչում ենք՝ հրաւիրենք, թող գան, շփուեն, միմե
անց ճանաչեն: Միհրանը գնացել է եկեղեցի, խնդրել է եկեղեցու սրահը տրա
մադրեն հիւրասիրութեան համար: Չտուեցին: Բոլորին տալիս են, Միհրանին
չտուեցին: Դրամ պիտի տաք, — ասացին: — Ի՞նչու: Հօրեղբայրս, իր որդին,
իր աղջիկը, ամուսինը այդ եկեղեցու վարչութեան մէջ են: Ես գնացի, ասացի,
— տես, Կարօ, յիշո՞ւմ ես դու այս նոյն եկեղեցու մէջ զաւակ մկրտեցիր եւ այդ
82 Բոսֆորի նեղուցով Ստամբուլը բաժանուած է երկու մասի, ասիական եւ եւրոպական,
որոնք միմեանց միանում են կամուրջներով: Ասիական մասը անուանում են Աթաշեհիր,
թարգմանաբար՝ հայրաքաղաք:
83 Միհրան Փրկիչ Գիւլթեքին, Դերսիմի Հայերի Միութեան նախաձեռնողն ու կազմակեր
պիչը: Քրիստոնեայ է մկրտուել եւ իր հայութիւնը բարձրաձայնել է վերջին տարիներին՝
իր Սուլէյման անունը փոխարինելով Միհրան անունով: 2013 Մարտի 12ին իր հարցազ
րոյցներից մէկում, խօսելով ստամբուլահայութեան վերաբերմունքի մասին, ասում է. «Մեզ
թոյլ չեն տալիս իրենց դպրոցներում սովորել եւ մեր թաղման արարողակարգը եկեղե
ցում անցկացնել: Այս հանգամանքը վիրաւորում է մեր արժանապատուութիւնը: Նման
դէպքում, եթէ հարկ լինի, նաեւ Մարդու Իրաւունքների Եւրոպական Դատարան կը դի
մենք… Ուզում եմ կոչ անել, որ վերանայեն դպրոց յաճախելու եւ եկեղեցում թաղման ծի
սակարգ կատարելու ուղիներն ու կարգերը, հակառակ դէպքում ապագայում մեծ խնդիր
ներ կ’առաջանան: Չենք կարծում, որ սա վայել է քրիստոնէութեանը» (http://news.am/
arm/news/144048.html):
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առիթով խնջոյք տուեցիր, ես ու քոյրս էլ Գերմանիայից եկանք այդ մկրտութե
ան առիթով...: Հիմա դու Միհրանից դրա՞մ ես ուզում, այն դէպքում, երբ ես ու
Միհրանը մեր գրպանից ծախս պիտի անենք, մարդկանց հաւաքենք՝ միմեանց
հետ շփուեն, ծանօթանան: Այս նպատակի համար Միհրանից դրա՞մ էք ուզում:
Այսպէս է, որ ասում եմ՝ մեզ չեն ընդունում:

— Այդ ճաշկերոյթը կարո՞ղ էք Բոյաջիղի եկեղեցում անել:
— Եթէ իրենց խնդրէի՝ չէին մերժի, բայց հեռու է: Մեր նպատակը սա
ւի հա
յեր կան:
է. Ստամբուլի ասիական ափին ահագին քիւրդեր կան84, ալե
Նրանք մեզ նման չեն: Մենք ծնուելու պահից իսկ գիտէինք հայ լինելնիս, բայց
իրենք նոր սովորեցին, նոր իմացան: Նրանց պէտք է քաջալերենք, իրենց ձեռքը
բռնենք, ուշադրութիւն դարձնենք: Նրանց լիակատար քրդանալը շատ հեշտ է,
հայ վերադառնալն է դժուար: Դժուար է նրանց ասել՝ եկէք Բոյաջիղ ճաշկերոյ
թի, բայց այստեղ՝ կենտրոնում, հեշտ կը գան, ամէն մարդ կարող է: Վերջապէս
մենք կարող էինք ճաշկերոյթ կազմակերպել որեւէ ճաշարանում: Բայց հայկա
կան եկեղեցու սրահը հայութիւն է նշանակում, այնտեղ հայութիւն է հաւաքւում:
Դա պարզ ճաշկերոյթ չէ, դա խորհրդանշական տարածք է: Եւ հիմա այնպէս է
ստացուել՝ մենք ու իրենք տարբեր ենք: Տարբեր հայեր ենք: Իրենց պատճառով
է, որ մենք հիմա Հայաստանից մեծ խումբ ենք հրաւիրել, բոլորը՝ մեր ծախսե
րով, եւ Դեկտեմբերին մեծ համերգ ենք ունենալու: Մենք՝ Անատոլիայի հայերս
առանձին ենք, իրենք՝ ստամբուլահայերը՝ առանձին: Չգիտեմ, որքան են իրենք
սա ընկալում, բայց սա մեզ՝ բոլոր հայերիս կտոր-կտոր անել է նշանակում: Ժա
մանակը փոխուել է, բայց կարծես սա չենք հասկանում:

— Թերեւս տագնապներ ունեն կառավարութիւնից: Ինչ որ հաստա
տուած յարաբերութիւններ կան, իւրաքանչիւր փոփոխութիւն կարող
է կասկածներ առաջացնել: Միւս կողմից այսօրուայ ստամբուլահայե
րի մեծ մասն իրենք դեռ քառասուն – յիսուն տարի առաջ գաւառներից
եկան, իրենք իրենց դժուարութիւններն ունեցան, իրենք իրենց տեղը
նուաճեցին: Հիմա եթէ դուք՝ Անատոլիայից եկածներդ իրենց դէմ հա
կադրուելով էք ուզում այդ տեղերում հաստատուել, նոյնպէս նպաստում
էք կտոր-կտոր լինելուն: Թերեւս այս էլ մտածենք: Հիմա քանի որ դուք
ձեր ծրագիրը ունէք, օրինակ եթէ փորձէք Բոյաջըղ գիւղում հաւաքուել,
ձեր հաւաքին հրաւիրէք նաեւ ուրիշ թաղերի հայերին, հին ստամբու
լահայերի: Մի փորձ, երկու փորձ, երեք փորձ… ուզում եմ ասել այդպէս
շատ դժգոհութեամբ չլինէր, այլ կամաց-կամաց աստիճանական լինէր:
Չի՞ կարելի այդպէս անել: Հիմա ոնց որ մրցութիւն լինի, Անատոլիայից
եկած նոր հայերը, որոնց քուրդ են ասում, մրցելու են Ստամբուլի միւս
հայերի հետ, թէ ով աւելի կարեւոր բան կ’անի:
— Չեմ կածում, թէ հարցն այդպէս է: Իմ մօտեցումն այն է, որ ստամբու
լահայերը մեր մէջ հայ չեն տեսնում եւ չեն ուզում տեսնել: Քիւրդեր են, — ասում
84 Նկատի ունի քրդախօս, նաեւ սուննի մահմեդական կամ այդպիսիք ընկալուող հայեր:
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են: — Է, քիւրդերն էլ ուրախ են, որ մենք քիւրդեր լինենք: Գիւղերից եկած մար
դիկ են, հայերէն չգիտեն, չեն էլ կարողանում հայերի հետ շփուել: Մի մասը
նոյնիսկ թուրքերէն չգիտի, կամ այնպիսի թուրքերէնով է խօսում, որ աւելի լաւ
է Ստամբուլում այդպիսի թուրքերէնով չխօսի: Թէ՛ թուրքերն են արհամարհում,
թէ՛ հայերը: Հիմա իրենց վերջնական քրդանալն աւելի հեշտ է, քան իրենց գիւ
ղերում կարող էր լինել: Այնտեղ բոլորը գիտեն, որ հայկական ծագում ունես, եւ
դա քեզ պարտադրում է հայկականութեան, ուզես թէ չուզես: Այստեղ ոչ ոք ոչինչ
չգիտի, եւ շատ հեշտ քուրդ ես: Իրենց զաւակներին հայկական դպրոցները չեն
ընդունում: Պէտք է հայութիւնը փաստող վկայականներ ունենան: Չունեն այդ
մարդիկ այդպիսի վկայականներ, չունեն: Եւ շատ դժուար է դրանք ձեռք բերել:
Գիւղացի մարդ են, պաշտօնեայից տագնապ ունեն, վախ ունեն, գնում թուղթ
են ուզում՝ իրեց հետ կոշտ են վարւում: Այս ամէնից աւելի հեշտը ոչինչ չանելն
է: Բայց մե՛նք ենք շահագրգիռ կողմը, մե՛նք պիտի նրանց օգնենք: Սրանք հար
ցեր են, որ ստամբուլահայ ղեկավարները պէտք է բարձրացնեն, պահանջեն:
Կա՛մ գաւառներում փաստաթղթի պահանջ ունեցող մարդկանց հարցերը հեշ
տացնեն, կա՛մ՝ այստեղի դպրոցներում հայութիւնը վկայող փաստաթուղթ չպա
հանջեն: Բայց նրանց ասածն ի՞նչ է՝ հայերը Թուրքիոյ կառավարութեան հետ
պարտք ու պահանջ չունեն, ամէն ինչ հարթ է: Ինչպէ՞ս հարթ է ամէն ինչ, եթէ
սրանք բոլորը երեսի վրայ թողած են, սրանք բոլորը հարցեր են: Չասե՞նք այս
մասին: Չասե՞նք, որ հայկական դպրոցներն աւարտում են հայերէն չսովորած85:
Չասե՞նք, որ այս մեր դպրոցներում հայերէնը թրքերէն թարգմանուած եւ յետոյ
թրքերէնից կրկին հայերէն թարգմանուած լեզու է: Այս մասին խօսեցի՝ ասացին
դու խառնակիչ ես: Պէտք է խօսենք: Ես կարծում եմ, որ Անատոլիայից եկած
հայը կարող է այս ամէնի մասին խօսել, եւ նաեւ օգնել: Քաջ մարդիկ են վեր
ջապէս: Պօլսում մարդիկ սովորում են փափկասուն դառնալ, շուտ են հաշտւում
իրավիճակի հետ: Այստեղինները միայն քեմալիստ են դարձել, աթաթիւրքչի են
դարձել, իրենց ուղեղները այդպէս է մշակուել, եւ իրենք բաց չեն: Երբ ես այս
բաների մասին խօսում եմ, իմ հօրեղբօրորդի Մուրատն ինձ ասում է՝ դու շատ
արմատական ես, ցեղապաշտ ես: Ոչ, ես ցեղապաշտ չեմ, բայց գիտեմ, որ այդ
պէս դանդաղելով ու հաշտուելով խնդիրները չեն լուծւում, խնդիրներն աւելա
նում են: Եւ յետոյ մենք ուզում ենք նաեւ նրանցից բան սովորել: Բայց չեն ուզում,
մեզ չեն ուզում: Ես կարծում եմ, որ շատ մեծ տնտեսական կարողութիւն ունեն
85 Ստամբուլի հայկական դպրոցներում ընդհանուր կրթութիւնը թուրքերէնով է, հայերէն դա
սերը միայն հայերէն լեզուի եւ կրօնի դասերն են: Դպրոց ընդունուող երեխաները ընտա
նիքից յաճախ թրքախօս են գալիս դպրոց եւ միայն այստեղ են սկսում սովորել հայերէն:
Դասամիջոցներին երեխաների շփման լեզուն թուրքերէնն է, քանի որ երեխաներն այդ լե
զուին աւելի լաւ են տիրապետում: Այս ամէնի հետեւանքով դպրոցն աւարտում են հայերէ
նի սակաւ իմացութեամբ: Դպրոցներն այնուամենայնիւ հայկական համայնքն ամրացնող
շատ դրական դեր են խաղում, քանի որ հայ երեխաների զգալի մասը միայն դպրոցում են
միմեանց հետ ծանօթանում, շփւում, ընկերական կապեր հաստատում: Ստամբուլի հայե
րի զգալի մասի երեխաները յաճախում են թուրքական դպրոցներ:
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այստեղ, բայց չեն կարողանում, գուցէ չեն ուզում գործածել: Սիրում են իրենք
իրենց համայնք անուանել, բայց ներողութիւն, այդ ժամանակը վաղուց անցել
է: Գնա՛ որեւէ դերսիմցու հարցրու՝ մենք համա՞յնք ենք, թէ՞ ազգ ենք: Միայն մէկ
պատասխան ունեն՝ ազգ ենք: Եւ սա՝ հաստատուն: Այստեղ՝ Ստամբուլում, այս
խօսքերից վախենում են, այսինքն՝ վախենում են «մենք ազգ ենք» ասել: Կար
ծում եմ հարցերի հարցը հենց սա է: Եթէ մենք համայնք չենք, ազգ ենք՝ աւելի
շատ իրաւունքներ կարող ենք ունենալ: Բայց Ստամբուլի հայերը վախենում են
իրաւունքից խօսել, եւ հաշտ են «մենք համայնք ենք»ի հետ:

— Արսէն, ինձ թւում է՝ դուք այդպէս քաջ էք խօսում, որովհետեւ Գեր
մանիայում երկար ապրեցիք եւ սովորեցիք մարդու իրաւունքների ուրիշ
իրավիճակի: Մոռացե՞լ էք, որ սա Թուրքիա է:
— Չեմ մոռացել եւ միանգամայն լուծելի խնդիրների մասին եմ խօսում:
Այս երկիրը լաւ եմ ճանաչում, գիտեմ, որ այսչափ, որչափ ասում եմ՝ լուծելիք
խնդիրներ են: Հիմա օրինակ, մենք անունների, անձնանունների խնդիր ունենք:
Միշտ ենք ունեցել: Այս երկրում սահմանադրութիւնը թոյլ է տալիս անունները
փոխել, թոյլ է տալիս ասել՝ սա ծնողներիս դրած անունն է, բայց ես չեմ ուզում
այս անունը, ուզում եմ փոխել: Երեսուն տարեկան ես, կարող ես գնալ դատա
րան եւ անունդ փոխել: Ընդ որում անձնագրի մէջ այդ փոփոխութիւնն անում են:
Ճիշտ է, կրօնն էլ են գրում անձնագրում: Քանի որ կրօն փոխելը աւելի դժուար
է, քան անուն փոխելը, ես առաջարկում եմ բոլոր քրդա-թուրքական անունները
փոխել հայկականի: Մուստաֆաները, Սուլէյմանները, Ալիները, Իբրահիմնե
րը… Ով կ’ուզի, անշուշտ: Ոչինչ, որ անձնագրում կը շարունակեն իսլամ գրել,
բայց անունն արդէն ցոյց է տալիս ազգութիւնդ: Չ՞է որ ես համայնքի մասին
չեմ խօսում, այսինքն՝ կրօնի մասին չեմ խօսում, ես ազգութեան մասին եմ խօ
սում: Մուստաֆա ասելով չես հասկանայ հայ լինելը, Տիգրան, Սարգիս, Արսէն,
Յովհաննէս ասելով՝ անմիջապէս կը հասկանաս86: Բայց ո՞վ այստեղ փոխուած
անունովս իմ հայ լինելը պիտի ընդունի: Ես անունս էլ եմ փոխել՝ Արսէն եմ
դարձել, մկրտուել էլ եմ, բայց նոյնն է դրութիւնը՝ հայերէն չեմ խօսում, Անատո
լիայից եմ…

86 Ստամուբուլի հայերի համար վերջին հարիւրամեակում անձնանունները միշտ խնդրա
յարոյց են եղել: Սովորելով ապրել այնպէս, որ առանձնապէս աչքի չընկնեն, նրանք ջա
նում են ընտրել անուններ, որոնք կա՛մ ընդհանուր եւրոպական նկատուեն (Ժիւլիէթ, Սիւ
զի, Ժակլին, Հիլդա, Արթուր, Արման, Ալեքս, Դենիէլ, Դէյվիդ…), կա՛մ հայկական լինեն,
բայց հայկական միջավայրից դուրս ազգութիւնը «չմատնեն» (ժպիտ, Հերոս, Սեւան), կամ
հնչիւնաբանութեամբ մօտ լինեն իսլամական անուններին: Ուշագրաւ է, որ երիտասարդ
սերնդի մէջ բացառապէս հայկական ընկալուող անուններն (Գէորգ, Տիգրան, Սարգիս,
Արսէն, Սուրէն, Միհրան, Անահիտ) առաւել տարածուած են քրիստոնէացող կամ քրիստո
նեայ մնացած «քուրդ հայերի» մօտ: Այս անուններն, անշուշտ, յաճախ երկրորդ անուններ
են, քանի որ պաշտօնական, փաստաթղթային անունները դեռեւս շարունակում են մնալ
իսլամական կամ քրդական անուններ:
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— Դերսիմի, Բալուի հայերից Ստամբուլում քանիսի՞ երեխաներն են
հայկական դպրոց գնում: Եւ երկրորդ հարցը՝ չէ՞ք կարծում, որ հայկա
կան վարժարան կարող է լինել նաեւ, օրինակ, Բալուում:
— Այնտեղի մարդիկ դեռ փակ են, շատ չեն բացւում: Դեռ վախենում
են: Խառն է այնտեղ, մարդ չգիտի՝ ինքը քիւրդ է, հայ է, ալեւի է: Այնտեղ դեռ
շատ դժուար է յայտարարել հայ ազգութիւնը, այնտեղ հասարակութիւնն ար
դէն պարտադրում է այն, ինչին վարժուել է՝ դու քիւրդ ես, դու՝ ալեւի: Առաւել՝
եթէ արդէն թուրք ես յայտարարուել: Այդպէս է, եթէ նոյնիսկ գիտեն հայ լինելդ:
Այսինքն՝ եթէ ինքդ յայտարարես հայ լինելդ՝ չեն դատապարտի, բայց շուրջդ
շատ բան կը փոխուի: Չէ՞ որ ոմանք, օրինակ, ամուսնացել են քիւրդի հետ, յետոյ
պարզւում է՝ նա հայ է: Ազգականներ, խնամիներ, բացատրութիւններ… Կամ՝
մէկը ինչ որ ձեւով դարձել է պաշտօնեայ, կամ աշխատում է որեւէ հիմնարկում:
Նրա ազգականները հաստա՛տ չեն բարձրաձայնի: Այսինքն՝ մէկի որոշումը շա
տերի ճակատագրերին կ’ազդի: Ոչ, Անատոլիայում հայկական վարժարանն
այսօր չի կարողանայ աշխատել: Այստեղ՝ Ստամբուլում այլ հարց է: Այստեղ
մարդը որոշում է, որ իր քիւրդութեանը կամ ալեւիութեանը պիտի առաւելու
թիւն տայ եւ շարունակի ապրել այդ ընտրութեամբ: Եւ իր զաւակներին դաս
տիարակի այդպէս: Աստուած իր հետ: Բայց իմ խօսքն այն մարդկանց մասին
է, ովքեր կա՛մ միշտ ընտրած են եղել հայ մնալը, կա՛մ հիմա որոշում են հա
յութեանը վերադառնալ: Եւ ոմանք, կամ իմ կարծիքով շատերը, Անատոլիայից
հենց այդ պատճառով են Ստամբուլ գալիս՝ վերջապէս հայ լինելու, հայ մնալու
եւ/կամ հայ վերադառնալու: Աստուած սրանց հետ էլ. բայց կարծում եմ՝ մենք
նոյնպէս պէտք է սրանց հետ լինենք: Բայց հենց սրա՛նց զաւակներին է, որ հայ
կական վարժարանները չեն ընդունում, հազար հատ թուղթ են ուզում՝ կրօնի
մասին, անձնագիր, մկրտութեան թուղթ: Առանց այս թղթերի չեն ընդունում 87:
Իսկ նրանցից շատերը եկել են նաեւ այն պատճառով, որ գոնէ երեխաները հա
յերէն խօսել սովորեն: Եւ չեն սովորում, չեն կարող սովորել:

— Բայց խնդիրը վարժարանները չեն, պետութիւ՛նն է այդ թղթերը ու
զում: Ստուգում են ամէն տարի: Իսլա՞մ ես՝ ի՞նչ գործ ունես հայկական
դպրոցում: Եւ դպրոցի վարչութիւնն է, որ պարտաւոր է չընդունել:
— Կարող եմ դպրոցի տեսակէտը հասկանալ, բայց չեմ ընդունում: Պե
տութիւնն ասում է՝ ազգութեամբ հայերին ընդունէք: Է, ազգութիւնս հայ է, թէ
կուզ կրօնս իսլամ է: Ես յայտարարում եմ, որ ազգութիւնս հայ է: Ստորագրում
եմ բոլոր թղթերը, որ դպրոցը կարող է պահանջել ծնողից՝ ազգութիւնս հայ
լինելու մասին: Հենց այս որոշումն է, որի համար պիտի պայքարեն հայկական
վարչութեան անդամները: Ազգի՛ն պիտի նայեն, ո՛չ թէ կրօնին: Եւ այդ խնդրից
87 Ստամբուլի հայկական վարժարաններում դպրոցի տնօրինութինը իրաւունք ունի ընդու
նել միայն այն երեխաներին, ում ծնողները քրիստոնէական մկրտութեան վկայական ու
նեն: Դպրոցական տարուայ սկզբին կրթութեան պաշտօնական մարմիններն ստուգում են
դպրոցի կողմից ընդունուած երեխաների ծնողների ներկայացրած փաստաղթերը:
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են վախենում հայ երեւելիները Ստամբուլում: Չգիտեմ միայն՝ կառավարութիւ
նի՞ց են վախենում, թէ՞ չեն ուզում գլխացաւանքի մէջ ընկնել: Բայց պիտի՛ ընկնեն
գլխացաւանքի մէջ, որպէսզի հարց լուծուի: Գլխացաւանքի մէջ չընկնելու դէպ
քում պետութիւնը լաւ է, պետութեան հետ խնդիրներ չկան: Պետութեանն ասում
են՝ ահ, դուք լաւն էք: Այն ճանապարհով, որով ես եմ գնում, ոչ ոք չի միանում:
Սրանք՝ գնում են հեռուստատեսութիւն եւ ասում են հայերի կոտորած չի եղել:
Չի՞ եղել: Ինչպէ՞ս թէ չի եղել: Դպրոցի խնդիրն էլ շատ մեծ խնդիր է, քոյր իմ,
բայց նրանք չեն խօսում այդ հարցերի մասին: Այսինքն՝ մեծ խնդիրները սրանք
են: Շատ լաւ մարդիկ ոչինչ չգիտեն, ընդհանրապէս ոչինչ, տեղեկութիւն չունեն:
Չգիտեն, որ դպրոցում հայերէն չեն սովորում:
Այստեղից ես գնացի Հայաստան, դերսիմցի հայերը՝ [ասացին] օհ, Ար
սէ՛ն, ես էլ կը գնամ Հայաստան, մէկ ուրիշը՝ ես էլ: Կը գնաք, բայց շատ թանկ է:
Ասում եմ, տե՛ս, երկկողմանի տոմսը չորս հարիւր, հինգ հարիւր եւրօ է: Օհ, սա
ի՞նչ է: Դէպի Գերմանիա երկկողմանի տոմսը հարիւր եւրօ է: Ինչո՞ւ:
Ներսդ ընդհանրապէս չի՞ այրւում: Դժբախտութիւն է եղել, նստենք, հաշ
տուենք, բայց ո՛չ, կոտորած չի եղել: Ես իրենց կարիքը չունեմ: Ես փող ունեմ,
տուն ունեմ, խանութներ ունեմ, աշխատավայր ունեմ: Մենք տասնմէկ եղբայր
ենք, մենք խնդիր չունենք, որեւէ մէկից կախուած չենք: Բայց մենք՝ Բալուի, Մու
շի, Սասունի, Դերսիմի, Բիթլիսի հայերս դէմ ենք, որ այստեղ հինգ մարդ ասեն՝
խնդիր չկայ, կոտորած չի եղել: Իսկ այդ մարդիկ ասում են՝ այստեղի հայերը
սփիւռքի պրոպագանդան են անում, ես լաւ հայ եմ, նրանք բոլորը, այսինքն՝
ընդդիմացողները քիւրդ-հայերն են: Այսինքն՝ վատ հայերն են: Պետութիւնն էլ
ասում է՝ պրա՛ւօ, հոյակապ է: Թուրքական պետութիւնը հայերի ընկերը չէ, ոչ մի
անգամ էլ չի եղել: Թէ հայերի ընկերն է՝ ինչպէ՞ս է, որ Անատոլիայի հայերի անձ
նագրերի, ինքնութիւնների տեղեկանքները չի տալիս, օսմանեան ժամանակ
ներից նրանց սեփականութեան կալուածաթուղթերը չի թողնում օգտագործեն:
Ատում են հայերին իրականում: Տե՛ս, Հայաստանի հայերի հետ խնդիր չկայ,
մարդկանց մէջ խնդիրներ չկան, բայց հայերին ատում են: Իսրայէլցիներից, յոյ
ներից միշտ մարդիկ են մահանում, պատերազմում են, բայց իսրայէլցիների,
յոյների, վրացիների նկատմամբ ատելութիւն չկայ: Բոլորն էլ մեծ թշնամիներ
են, բայց մեծ ատելութիւնը հայերի նկատմամբ է: Ի՞նչու: Որովհետեւ այս հողե
րը, Անատոլիան Հայաստանն է, հայկական հողեր են, այդ պատճառով էլ շատ
լաւ թշնամիներ են, ատում են, բայց այստեղ հինգ մարդ հայերի անունից ասում
է՝ խնդիր չկայ, խնդիր չկայ: Խնդիր չկայ, բայց հայերին հայկական վարժարան
ներում չեն ընդունում սովորելու: Մինչեւ այդ հարցը չլուծուի, մինչեւ վարժարա
նը ազգութեամբ չընդունի երեխաներին՝ Անատոլիայի հայերի դարձի մասին
մոռանանք: Ես ինձ համար չեմ ասում, ես ինքս արդէն մկրտուած քրիստոնեայ
եմ:

— Իսկ դուք ինքներդ ե՞րբ լուծեցիք մկրտութեան խնդիրը:
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— Ես Հայաստանում եմ մկրտուել: Գերմանիայում ապրող Սիմոն եղ
բայրս ընտանիքով եկաւ Երեւան, ես էլ Ստամբուլից գնացի Երեւան:

— Գնացիք մահմեդական, վերադարձաք քրիստոնեայ:
— Այո: Այդպէս կնքուեցի, ոչինչ չասացին: Միայն անունիս ասացին՝
շատ հետաքրքիր անուն է, գեղեցիկ անուն է: Արսէն: Այո՛, գեղեցիկ անուն է: Ի՞նչ
անուն է: Հայկական անուն է, ի՞նչ անուն է: Ո՛չ, խնդիր չեղաւ: Անունս բայց Գեր
մանիայում էի փոխել: Մեհմէթ էր: Գերմանական դատարան գնացի, փոխեցի,
թուրքական հիւպատոսութեան դիմեցի, անձնագիրս վերցրեցի: Չառարկեցին:
Այն ժամանակ միայն անուան փոփոխութիւն էր:

— Երբ Բալու էք գնում, ձեզ որպէս Մեհմէ՞թ են ճանաչում:
— Արսէն գիտեն: Արդէն Արսէն գիտեն: Մեհմէթը չկայ: Մեհմէթը վեր
ջացել է, Մեհմէթը վաղուց վերջացել է: Քսան տարի եղաւ: Բոլորը սովորել են,
խնդիր չկայ:

— Արսէ՛ն, դուք երբուանի՞ց գիտէք, որ Անատոլիան Հայաստանն է եղել:
— Փոքրուց, երեխայ ժամանակից: Շատերը, օրինակ՝ Միհրանը նոր սո
վորեց, մի երկու տարի է, բայց ես փոքրուց միշտ իմացել եմ:

— Ձեր պապե՞րն էլ գիտէին:
— Պապս էլ, հայրս էլ: Պապս պատմում էր: Երեկոները պապս ու տատս
քով քովի հայերէն էին զրուցում: Ընթրիք պատրաստելու ժամանակ հայերէն
էին խօսում: Մենք ասում էինք՝ ի՞նչ լեզուով էք խօսում, պապս ասաց՝ մենք զա
զայերէն ենք խօսում: Պապի՛կ, ասում եմ, ես զազայերէն գիտեմ, սա զազայերէն
չէ, ի՞նչ լեզու է: Ո՛չ, ո՛չ, ասում է, հեռու՛ գնա, հեռու... բայց հայերէն էին խօսում,
շատ գեղեցիկ հայերէն էին խօսում, շատ գեղեցիկ: Եկեղեցում էլ էին հայերէն
խօսում շատ գեղեցիկ:

— Այնտեղ եկեղեցի կա՞յ, Դիարբեքիրի՞ եկեղեցին:
— Ո՛չ, մեր գիւղում էլ կայ: Մեր գիւղում մինչեւ հիմա եկեղեցի կայ: Քա
րաքոչանում կայ, գիւղերում էլ կայ: Մեր գիւղում եկեղեցի կայ, անունը ի՞նչ էր՝
չեմ յիշում: Հիմա էլ կանգուն է: Գնում էին եկեղեցի, նստում էին ու հայերէն
էին խօսում: Քահանայ չկայ, ոչինչ չկայ, մաքրում էին, փոշիներն էին վերցնում:
Պապս վարպետ էր, ամրացնում էր: Այդ եկեղեցին պատմութիւն ունի: Գրքե
րում կայ այդ մասին: Բայց ես չեմ կարդում, հայերէն չեմ կարդում: Ամէն տարի
Հայաստան եմ գնում, ընկերներ ունեմ, կը սովորեմ հայերէն: Մենք բարեկամ
ներ ունենք այնտեղ, բայց ես ու իմ եղբայր Սիմոնը տուն ենք գնել Էջմիածնի
ճանապարհին: Հենց մտնում ես Էջմիածին՝ աջ կողմում է:
Մինչեւ հիմա ամուրի եմ: Անատոլիայում դժուար է, շատ դժուար է հայ
տղամարդու համար հայ աղջիկ գտնելը. շատ չկան, մարդ չկայ: Իմ ընտանի
քում էլ լիքը տղայ են, եղբայրները շատ են, աղջիկ չկայ: Տե՛ս, Սիմոնը Հայաս
տանում է ամուսնացել, Յովհաննէսն ամուրի է, Պօղոսն ամուրի է, ես ամուրի
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եմ, Բենիկն ամուրի է: Որովհետեւ մենք մեզ համապատասխան հայ աղջիկ
չենք կարողացել գտնել, ամէն մէկն աղջիկ չի կարողացել գտնել... Մենք ներըն
տանեկան ամուսնութիւններ չենք անում: Օրինակ՝ ես շատ գեղեցիկ հօրեղբօր
աղջիկներ ունեմ՝ իմ տարիքին, ինձնից փոքր, մէկ ամիս, մէկ տարի մեծ, բայց
չենք կարող ամուսնանալ, նոյն ընտանիքից ենք: Տաճի՞կ, դրա հետ ընդհան
րապէս չեմ ամուսնանայ: Եթէ նոյնիսկ իմանամ մեռնելու եմ, էլի տաճիկի հետ
չեմ ամուսնանայ: Միշտ էլ կրօնական վէճեր են առաջանում, ինչպէ՞ս կարող է
դա ընտանիք դառնալ: Յետոյ էլ մեր ընտանիքում արդէն Բալուից շատ խառն
ամուսնութիւններ կային: Ասացի, որ փեսաս Գերմանիայում է, Ահմէթ Արմա
նօղլուն: Մեզ մօտ էր մնում, մզկիթ չէր գնում: Բայց նրա մայրը հայ է եղել, հօրը
չի ընդունում: Ես հայ եմ, ասում է, մինչեւ հիմա ասում է՝ ես հայ եմ: Գերմանի
այում անունը փոխեց, անձնագրի անունը Գերմանիայում փոխեց: Նրա քոյրը՝
նոյնը, հայրական քիւրդական կողմը չի ընդունում: Այդպէս. շատ բարդ է, ազ
գակցութիւնը, ընտանիք չի մնում:
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Սոյն հատուածում ներկայացւում է հինգ պատմութիւն, որոնցում պատ
մողների յուշերում զգալի ներկայացուած են հայերի ինքնութիւնները փոխելու
քաղաքականութեան հետեւանքով ինքնութիւնների փոփոխման ընթացքը, այդ
փոփոխութիւնների յարուցած դժուարութիւնները ինչպէս մարդու կեանքում,
այնպէս էլ՝ Թուրքիայում եւ Պօլսահայութեան միջավայրում:

ՄԱՅՐԻԿՍ ՓՈՐՁԵԼ Է ԻՍԿԱԿԱՆ ՀԱՒԱՏԱՑԵԱԼ
ՄԱՀՄԵԴԱԿԱՆ ԼԻՆԵԼ, ԲԱՅՑ ՄԻԱԺԱՄԱՆԱԿ
ԻՐԵՆ ՄԻՇՏ ՔՐԻՍՏՈՆԵԱՅ Է ԶԳԱՑԵԼ
2010ի ամռանը թուրքագէտ Անուշ Հովհաննիսեանի հետ աշխատում էինք
Դերսիմում, նիւթեր էինք գրանցում Դերսիմի բնակչութեան ինքնութեան,
մշակոյթի, ընտանիքների պատմութեան մասին: Յուլիսի 27ի երեկոյեան
հանդիպեցինք խարբերդցի մի քուրդ մտաւորականի՝ Մուստաֆա Բալաբա
նի հետ: Շատ բարեկիրթ, համակրելի մի մարդ: Խօսում էր դանդաղ, մտա
ծելով: Զրուցում էինք Դերսիմի կենտրոնը հանդիսացող Թունջելի քաղաքի
մի թէյարանում: Մուստաֆա Բալաբանը պատմում էր Էլազիկում ապրող իր
մօր պատմութիւնը: Նրա համաձայնութեամբ ողջ զրոյցը ձայնագրուել է:
Ձայնագրութիւնը պահւում է Հրանուշ Խառատեանի անձնական արխիւում:
Զրուցում էինք թուրքերէն: Թարգմանում էր Անուշ Հովհաննիսեանը: Տպա
գրւում է կրճատումներով:

Անցեալ տարի Ստամբուլից, Սաբանջը Համալսարանից Մարիամ անու
նով մի աղջիկ ու մի երիտասարդ եկան Խարբերդի [պատմողը ողջ զրոյցի ըն
թացքում օգտագործում էր Թուրքիայում ընդունուած Հարփութ անունը] մեր
տուն, զրուցեցին մայրիկիս հետ: Եկան, ասացին, որ Հայաստանի հայերի հետ
միասին գիրք են հրատարակելու Ցեղասպանութիւնից փրկուած եւ Թուրքիա
յում մնացած հայերի մասին: Մօրս մայրը հայ է եղել, Ցեղասպանութեան զոհե
րից էր: Իմ մայրիկը շատ էր ոգեւորուել, պատմեց իր եւ իր մօր պատմութիւնը,
եւ սպասում էր այդ գրքին: Գիրքը ստացանք, բայց գրքում մայրիկիս պատմու
թիւնից բան չկար: Մայրիկս շատ ոգեւորուել էր, բայց գրքում ոչինչ չկար1: Շատ
1

Խօսքը «Խօսելով Միմեանց Հետ. Անձնական Յիշողութիւններ Անցեալի Մասին Հայաս
տանում Եւ Թուրքիայում», գրքի մասին է, Բոնն, Գերմանիա, 2010 (անգլերէն թարգմանու
թիւնը՝ Speaking to One Another: Personal Memories of the Past in Armenia and Turkey, Բոնն,
Գերմանիա, 2010):
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տխրեց: Նա շատ էր ուզում, որ իր մօր պատմութիւնը յայտնի դառնայ, որով
հետեւ մայրը շատ է տանջուել, եւ ինքը միշտ ապրել է մօր տառապանքների
յիշողութեամբ:
Տասնհինգից յետոյ Խարբերդում մնացած հայերը, հանրապետութեան
ձուլման քաղաքականութեան հետեանքով, ստիպուած էին իրենք իրենց որ
պէս թուրք ներկայացնել, յատկապէս եթէ հայրը կամ մայրը հայ չէին, այլ խա
ռը ամուսնութիւններից: Այդ դէպքում թուրք լինելը հաստատ էր: Իմ մեծ մայրը
15 թուականին 15 տարեկան է եղել, ընտանիքից միայն ինքն էր մնացել, ստի
պուած է եղել մի քրդի հետ ամուսնանալ: Մեծ հայրս, այսինքն՝ մեծ մայրիկիս
հայրը, Երեմիա Տէր-Վարդանեանը, 1900ական-ներին գնացած է լինում Ամե
րիկա եւ մեծ գումար է բերած լինում: Ետ է գալիս Խարբերդ, հողեր, կալուածք
ներ է գնում, ներդրումներ է անում, բայց 15ին նրա ամբողջ ընտանիքին էլ միւս
հայերի նման տանում են աքսոր: Մեծ հայրս իր աղջիկներին պահ է տալիս
Խնձոր գիւղում մի ծանօթ քրդի: Մեծ մայրս այդ ժամանակ 15 տարեկան երե
խայ էր: Քոյրն իրենից մեծ էր: Ասում է գուցէ մենք վերադառնանք, մինչ այդ մեր
երեխաներին պահպանէք: Սպասում են, սպասում են մի քանի տարի: Մի քանի
տարի սպասելուց յետոյ աղջիկներից մէկին՝ մեծ մօրս իրենց զաւակ Օսմանի
հետ ամուսնացնում են: Տատս այդ ամուսնութեանը դէմ էր: Իրականում էլ դա
դժբախտ ամուսնութիւն էր: Երեք զաւակ են ունենում, երկու տղայ, մի աղջիկ:
Աղջիկն իմ մայրն է: Ամուսնանալուց յետոյ փորձում են իմ մօր հայրիկի ունե
ցուածքը, այդ տարածքների թափուները [սեփականութեան կալուածաթուղթ]
իրենց անունով լրացնել: Ամուսինը՝ Օսմանը եւս մի կին է բերում, երեխաներ
է ունենում նրանից, մեծ մայրիկիս ունեցուածքը գրանցում է իր երեխաների ու
կնոջ անունով: Մեծ մայրիկիս քոյրն արդէն կարողացել էր Ամերիկա գնալ: Յե
տոյ իմ մեծ մօր բոլոր ունեցուածքը, բոլոր տարածքները վաճառում է, փողի է
վերածում, իսկ մեծ մայրիկիս իր երեք երեխաներով դուրս է հանում տնից: Այդ
ժամանակ իմ մայրը երեք – չորս տարեկան երեխայ էր: Մեծ մայրս երեխաների
հետ Էլազիկ է գնում: Էլազիկի մի ծայրամասում որոշ հայեր էին մի կերպ մնա
ցել, մեծ մասը տարեց մարդիկ էին: Գնում է Էլազիկի այդ թաղամաս, դրանց
մօտ ապաստան է գտնում: Մայրս շատ փոքր էր, բայց տղաները, այսինքն իմ
քեռիները աւելի մեծ էին: Մէկին մի քրդի մօտ է տեղաւորել, միւսին՝ մէկ ուրիշի,
ինքն էլ հաց էր թխում: Թոնրի հաց էր պատրաստում: Այդ հացը պատրաստող
կանանց մեծամասնութիւնը հայեր են եղել: Շատ դժուարութիւններ են ունե
նում, բայց կարողանում է երեխաներին մեծացնել: Մայրս էլ որ մի քիչ մեծանում
է, նրան էլ Արուսեակ անունով մի դերձակուհու մօտ է օգնական դնում: Բոլոր
հայերը միմեանց օգնում էին: Այդպիսի խառը ամուսնութիւններով ընտանիք
ներ շատ են եղել, մէկը մէկին մի ձեւով օգնել են, սատար են կանգնել, որպէսզի
կարողանայ ոտքի վրայ մնալ:
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Մեծ մայրս ասում էր, որ իրենք հինգ երեխայ են եղել, երեք տղայ, երկու
աղջիկ: Ամենափոքր երեխան աղջիկ էր՝ մեծ մայրս: Մեծ մայրս յետոյ իմացել է,
որ իր եղբայրներից մէկը փրկուել է: 25ից յետոյ է իմանում, Ամերիկայում էր: Իմ
մայրն այդ բոլոր բաները շատ լաւ գիտի: Ճիշտ է, մեծ մօրս ինքնութիւնը թուր
քական էր՝ ոնց որ պետութիւնն է հարկադրել, բայց ինքը միշտ դրանից դուրս է
ապրել, հայերի հետ, որպէս հայ է ապրել: Թաքուն, իհարկէ: Պետութեան հար
կադրանքով անունը փոխուել է, Գիւլլու է դարձել, բայց իր հայրական անու
նը Եղսօ էր, եւ հայերի միջավայրում Եղսօ էին ասում: Ինքն իր ինքնութեան
թուղթն ունեցել է, որտեղ ինքը Գիւլլու էր, իր մայրը՝ Նունիկ, հայրը՝ Երեմիա:
Մայրս այդ ամէնը շատ լաւ գիտի: Նա փաստօրէն հայերի մէջ է մեծացել, հայե
րից է ջերմութիւն ստացել: Իմ հաշուարկներով Խարբերդի շրջանում երեք հա
զարից աւելի հայ երեխաներ էին մնացել, խառն ամուսնութիւնները շատ էին:

— Ձեր կարծիքով ինչպէ՞ս են կենդանի մնացել այդքան երեխաները:
— Ոմանց, իհարկէ, օգնել են սրտացաւ մարդիկ, իրենց ծանօթների երե
խաներին պահել են: Բայց հիմնականը, իմ կարծիքով, դա պետական քաղաքա
կանութիւն էր: Այդ երեխաներին պահում էին, որպէսզի կարողանային նրանց
ծնողների ունեցուածքը իրաւաբանօրէն ձեւակերպեն, փոխանցեն: Հայերի մեծ
մասը ունեւոր էր: Օրինակ յատկապէս Խարբերդի շրջանից 1910 – 1915ին շատ
հայեր գնում էին Ամերիկա, այնտեղ փող էին աշխատում եւ շատ արագ կարո
ղանում էին այստեղ մեծ հողատարածքներ գնել փողով: Ամերիկայում հարս
տացած հայերը միանգամից մեծ տարածքների տէր դարձան: Խարբերդում,
եւ ընդհանրապէս Անատոլիայում այդքան դաժան Ցեղասպանութեան իրա
կանացման բաղկացուցիչ մասերից մէկն էլ դա էր, քանի որ իրենք ուզում էին
իրենց ունեցուածքը յետ բերել, բայց բնականաբար չէին ուզում դա ետ գնէին:
Որովհետեւ արդէն վաճառել, փողն առել էին, ուզում էին ուրիշ ձեւով ետ բե
րէին, եւ փաստօրէն կոտորածների նպատակներից մէկն էլ այդ տնտեսական
շահախնդրութիւնն է եղել: Վերցրեցին այն, ինչ որ վաճառել էին, ինչի համար
փող էին ստացել, բայց ուրիշ ճանապարհով, այս՝ կոտորածների ու աքսորի,
ճանապարհով: Այդ երեխաներին պահպանել են, որովհետեւ նրանք ժառան
գորդներն էին իրենց ծնողների ունեցուածքի: Յետոյ այդ ունեցուածքը, այդ սե
փականութեան թղթերը աստիճանաբար փոխանցուել են այլ ընտանիքների:
Ինչպէս իմ մեծ մայրիկիս դէպքում էր: Երբ իմ մեծ մայրը ծնուել է, բնականա
բար նրա անունը մարդամատեանների մէջ գրանցուած է եղել, ով ինչ ընտա
նիքում է ծնուել, ինչ ունեցուածք է ունեցել: Յետոյ մեծ մայրիկիս ամուսինը այդ
ունեցուածքը գրանցել է իր երկրորդ կնոջից ծնուած զաւակների եւ նրանց մօր՝
իր երկրորդ կնոջ անունով: Դա պետութեան կողմից խրախուսուող քաղաքա
կանութիւն էր: Դա պատճառներից մէկն էր, որ փրկուածներից նրանց, ովքեր
սուննիների ընտանիքում չէին ապրում, գիւղերում չէին թողնում ապրել, ստի
պում էին գնալ քաղաքներում յատկացուած որոշակի թաղամասերում ապրել,
որպէսզի վերահսկողութեան տակ լինեն: Մեծ մայրիկս, օրինակ, Էլազիկում
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այդպիսի թաղամասում էր ապրել, նոյնիսկ գնացել էր ժանդարմերիայում ստո
րագրել էր, որ ինքն այդ թաղամասում է ապրելու, այլ վայր չի գնալու: Դա բա
ւական երկար տեւեց:

— Ձեր մայրիկը, մեծ մայրիկը եւ իր տղաները յետագայում իրենց հօր
հետ առհասարակ չե՞ն հանդիպել, որեւէ յարաբերութիւն չե՞ն ունեցել:
— Չէ, այդպիսի բան չի եղել: Հայրն էլ իրենցով չի հետաքրքրուել: Երե
խաները, բնականաբար, հարցրել են՝ ո՞վ է իմ հայրը: Մեծ մայրս բոլորը պատ
մել է: Երեխաներն ամէն բան գիտէին: Իմ մայրը եւ իր եղբայրները նոյնիսկ
իրենց հօր գերեզմանի տեղը չգիտէին, ոչ էլ ուզեցել են իմանալ:
Մեծ մայրս գրագէտ էր, գրել-կարդալ գիտէր: Այդ ժամանակուայ բոլոր
հայերը գրել-կարդալ գիտէին: Բոլոր հայկական գիւղերում դպրոց կար: Բայց
իմ մայրն, իհարկէ, անգրագէտ է: 15ից յետոյ ծնուածները դպրոց չեն տեսել: Մեծ
մայրս էր նրա համար կարդում: Բայց իր զաւակների հետ հայերէն չէր խօսում,
վախենում էր: Որովհետեւ բոլորը պաշտօնապէս մահմեդական էին: Այդ տարի
ներին մի պղնձագործ հայ մարդ կար, Եուսուֆ էր անունը: Սկզբում Սարգիս էր,
բայց 15ից յետոյ բոլոր հայկական անունները փոխուեցին մահմեդական անուն
ների: Սարգիս-Եուսուֆն աւելի ուշ էր ծնուել, տանը նրան Սարգիս էին ասում,
բայց ինքնութեան փաստաթղթում Եուսուֆ էր: Այդ մարդը հիմա Էլազիկում2 է
ապրում: Նրա հայրը նրա համար մի աղօթք էր գրել հայերէն լեզուով: Նա այդ
աղօթքն արտագրել էր, շատ օրինակներ էր սարքել ու բոլոր հայերին բաժանել
էր: Եուսուֆը: Ինքը հայերէն չգիտէր, բայց այդ աղօթքը արտագրել էր, այսինքն
տառերը նկարելով գրել էր եւ բոլոր հայերին բաժանել էր: Քանի դեռ կային
15ից յետոյ կենդանի մնացած գրագէտ հայերը, իրենք կարդում էին, իրենց զա
ւակների համար էլ էին կարդում: Շատերն անգիր գիտէին: Մեծ մայրս էլ ունէր:
Յետոյ էլ մայրս պահել է: Հիմա իմ մօտ էլ կայ, ես պատճինել եմ Եուսուֆի հօր
գրածից [ցոյց է տալիս թղթի վրայ ձեռագիր գրուած աղօթքը]:
Եուսուֆի հօրը՝ Աբրահամին եւ մօրը՝ Նարդուհուն «38ի էդ դէպքերի»3
ժամանակ Քութահիա են ուղարկում: Չորս երեխայ ունէին, մէկը՝ Նուրէդդին,
մէկը՝ Նուրի, մէկը՝ Ալի, վերջինը՝ Եուսուֆ: Աղջիկներ էլ կային: Երեխաներին
թողեցին, բայց ծնողներին տարան: Շատերին ստիպեցին գնալ:
2

Էլազիկ – Թուրքիայի Էլյազիկ/Էլյազիգ նահանգի՝ իլ-ի կենտրոնավայրը, Խարբերդի
մերձավորութեամբ գտնուող նախկին Մաումարէթ ուլ Ազիզ բնակավայրը, որը 1915ին
երիտթուրքերի կողմից ընտրուել էր որպէս աքսորի քշուող հայերին կենտրոնացնելու հա
ւաքատեղերից մէկը: Այստեղ կողոպտում էին դեռեւս հետաքրքրութիւն ներկայացնող ու
նեցուածքի մնացորդները, զտում էին տարբեր վայրերից բերուած հայերին՝ աշխատանքի
համար պիտանի համարուողներին, իսլամացման ենթակայ մանուկներին, երիտասարդ
կանանց եւլն., տարեցներին, հիւանդներին, թոյլերին, հիւծուածներին սպանում էին, մնա
ցեալներին քշում էին Տեր-Զօր:

3

38ի դէպքեր – Խօսքը վերաբերում է իշխանութիւնների կողմից 1937 – 38ի Դերսիմի բնակ
չութեան ջարդերին, որն ընդունուած է նաեւ «Դերսիմի ցեղասպանութիւն» անուանել [Այդ
մասին տե՛ս սոյն գրքի 4-րդ գլխի «Դերսիմի ցեղասպանութիւն» բաժինը]:
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Աղօթքի տեքստի լուսանկարը

— 38ի դէպքերի ժամանակ կենդանի մնացած հայերի նկատմամբ յա
տուկ հետապնդման երեւոյթներ եղե՞լ են:
— Որոշ բաներ լսել ենք: Խօսում էին, որ 38ի դէպքերի պատճառներից
մէկն այն էր, որ 15ից փրկուածներից եւ յատկապէս տղամարդկանցից, ունեւոր
հայերից Դերսիմ են գնացել: Ասում էին, որ Դեսիմի ջարդերի պատճառներից
մէկը նաեւ դա է եղել, այսինքն այն, որ դերսիմցիները հայերին պահել են, օգ
նել են:

— Այսինքն Ձեր մեծ մայրը 38ին պէտք է վախեցած լինէր, թաքնուած լի
նէր, թէ՞ այդ շրջանում որեւէ բան նրա կեանքում չէր փոխուելու:
— 38ին իմ մայրը դեռ նոր էր ծնուել, փոքր երեխայ էր, մի պահ նրանց
ընտանիքը Իզմիր էր գնացել: Մեծ մայրս այդ ժամանակ Իզմիրում էր, եւ որո
շակիօրէն իրենք Դերսիմի տագնապները, վախերը չեն զգացել: Ուրիշ ընտա
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նիքներից եմ լսել, որ վախեր են եղել, թէ՛ այդ ժամանակ, թէ՛ 74ին, Կիպրոսի
դէպքերի ժամանակ: Այո, վախ շատ է եղել, եւ պատճառներ են եղել: Տների
դռներ են, օրինակ, ջարդել, փողոցում խժդժութիւններ են արել, այդ բաները
լսել եմ: Նաեւ լսել ենք, որ Էլազիկից եւ Խարբերդից մարդկանց տեղափոխել
են աւելի հոծ բնակեցուած վայրեր:

— Ձեր մեծ մայրիկը չէ՞ր վախենում Թուրքիայում ապրել: Հայերի սպա
նութիւնների յիշողութիւններն իրեն վախ չէ՞ին պատճառում:
— Մեծ մայրս շատ չէր խօսում այդ մասին, բայց կարծում եմ վախը կար:
Սկզբում հաւանաբար աւելի շատ կար: Բայց մենք՝ թոռներս արդէն ուշ էինք
ծնուել, յիսունականներից յետոյ ստիպում էինք, որ պատմի իր կեանքի, հայերի
կեանքի մասին: Վախենում էր պատմել: Մեզ համար էր վախենում: Ասում էր
որ պատմեմ, որ իմանաք, կարող է ձեզ վնաս տան: Ինչ որ ձեւով փորձում էր
շրջանցել այդ բաները, բայց բազմաթիւ դէպքեր գիտէր՝ ով ինչպէս ամուսնա
ցաւ, ով ինչ ձեւով փրկուեց, այդ բոլոր բաները ինքը գիտէր եւ այդ վախը մէջը
կար: Երբ ես փոքր էի, մեր տուն տարեց կանայք էին գալիս, հայերէն էին խօ
սում հիմնականում, բայց որոշ բաներ մենք էլ ենք լսել: Նրանք միմեանց պատ
մում էին, թէ էս ինչը էս ինչ գիւղի աղայի աղջիկն է, կամ՝ այսինչ քրդի կինն է:
Իրար մէջ հայերէն էին խօսում, բայց աւելի շատ հայերէն աղօթք էին ասում:
Այն ժամանակ շատ աւելի սերտ էր այդ կապը, բայց իհարկէ սերունդներ յետոյ
կապն այլեւս վերացաւ: Բայց մեր ընտանիքում հայկական թեման, հայութեան,
հայերի մասին խօսակցութիւնները միշտ ներկայ են եղել: Քեռիներս գնացել
էին Ամերիկա, այնտեղ հայկական ինքնութեամբ էին ապրում, մեզ նամակներ
էին գրում: Մայրս էլ շատ տաք է հայերի նկատմամբ: Քանի որ ինքն առանց
հայր է մեծացել, մեծացել է հայերի շրջապատում, դրա համար ասում է, որ հա
յերը աւելի տաք են իր հանդէպ, ինքը հայերին աւելի մօտ է համարում: Եւ մեզ
էլ է փոխանցել այդ զգացողութիւնը: Ինձ ու եղբօրս:

— Ձեր հայրը չէ՞ր առարկում Ձեր մայրիկի այդ հայեացքներին: Ինչպէ՞ս
էր վերաբերում Ամերիկայի իր ազգականների նամակներին, առհասա
րակ այդ հայկական ազգակցական կապերին:
— Հայրս կրթուած մարդ էր, լուսաւորեալ մարդ էր, շատ հաւատացեալ
էր: Հաջ [ուխտի] էր գնացել: Առհասարակ շատ դրական մարդ էր: Տատս գա
լիս էր մեզ հետ էր ապրում ամիսներով: Տղաները չկային, նրանք Ամերիկա էին
գնացել, զաւակներից միայն մայրս էր մնացել: Նրա մօտ հայ կանայք էին հիւր
գալիս, բայց ես երբեւէ չեմ լսել, որ մեր տանն այդ մասին խօսակցութիւններ
լինէին: Մայրս էլ պինդ կին էր, այդպէս շատ ամուսնուց կախուած չէր: 20 – 30
տարի ինքը փող էր աշխատում, ինքն իրեն ամուր էր զգում: Իմ մայրը հասց
նում էր ե՛ւ տան հոգսերը հոգալ, ե՛ւ ընտանիքին նիւթապէս օգնել: Պապս, հօրս
հայրը երկրորդ անգամ էր ամուսնացել, եւ հայրս կրտսեր քոյրեր ունէր իր հօր
երկրորդ կնոջից: Մայրս նաեւ հօրս այդ քոյրերին էր խնամում: Եթէ նոյնիսկ ինչ
որ խօսակցութիւն եղել է, ես որոշակիօրէն չեմ լսել, վէճեր չեն եղել:
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— Դուք ո՞ր տարիքից սկսեցիք հասկանալ Ձեր մօր ինքնութեան խնդիր
ները:
— Մին
չեւ դպրոց գնա
լը այդ բա
նե
րը շատ չէ
ինք հաս
կա
նում, չէ
ինք
իմանում: Մեզ ոչինչ չէին ասում, այդ նիւթերի շուրջ տանը չէին խօսում: Մօ
տաւորապէս հաւանաբար 15 տարեկան էի, որ սկսեցի ինչ որ բաներ գիտակ
ցել (60ականներին – Հ. Խ.): Մեզ նամակներ էին գալիս Ամերիկայից, քեռիներս
գրում էին իրենց մօրը՝ մեծ մօրս, քրոջը՝ մայրիկիս: Այդ նամակները կարդաց
ւում էին: Այդ նամակներին պատասխանում էին հայերէն: Իւրաքանչիւր այդպի
սի դէպքի շուրջ խօսակցութիւններ, զրոյցներ էին լինում: Միմեանց հետ խօսում
էին, մենք էլ երբեմն լսում էինք: Յետոյ սկսեցին անգլերէն նամակներ գալ: Յե
տոյ մեզ սկսեց նամակներ գրել Արուսեակի աղջիկը, այն կնոջ, ում մօտ մայրս
դերձակութիւն էր սովորել: Արուսեակն էլ էր քրդի տան պահւում: Նրանք աղջիկ
ունէին Լուսին անունով: Արուսեակը մահանում է 50ականներին, Լուսինէն Ամե
րիկա է գնում: Լուսինէն մօրս յաճախ էր նամակներ գրում: 83ին այդ Լուսինէն
Ամերիկայից Էլազիկ է գալիս: Մեր ընտանիքում ամէնից շատ այդ ժամանակ
խօսուեց: Ես նոր էի սովորում համալսարանում: Մենք հարցնում էինք, թէ ի՞նչ
է եղել, ինչո՞ւ են նրանք Ամերիկա գնացել: Սկսեցին փոքրիկ-փոքրիկ տեղեկու
թիւններ տալ այդ անցուդարձի մասին: Շատ էին խօսում Լուսինէի նուիրուա
ծութեան, բարութեան մասին: Լուսինէն հաւատացեալ կին էր, գնում էր Հայաս
տան, բարեգործութիւն էր անում: Մերոնք խօսում էին, որ իր պապին է քաշել՝
Երեմիա Տէր Վարդանեանի եղբօրը: Այսինքն մենք, ինչպէս պարզուեց, երկու
եղբայրների թոռներ էինք: Որովհետեւ մայրիկիս պապը՝ Երեմիա Տէր Վարդա
նեանը Լուսինէի մօր՝ Արուսեակի հօրեղբայրն է եղել: Ասում էին, որ կրօնասի
րութեամբ, բարեսրտութեամբ, բարեգթութեամբ Լուսինէն իր պապին է քաշել:
Այդ մասին լսելն, իհարկէ, մեզ հաճելի էր: Բայց այդ մասին բարձրաձայն խօսել
չէր կարելի:

— Ձեր մանկութեան տարիներին Ձեր տարեկից երեխաները խօսո՞ւմ
էին, հայերի մասին ինչ որ բաներ գիտէի՞ն: Ձեր դպրոցական թուրք կամ
քուրդ ընկերները:
— Ոչ, այդ նիւթերի շուրջ որեւէ խօսակցութիւն չեմ յիշում: Եթէ նոյնիսկ
նիւթը բացւում էր, ինչ որ խօսակցութիւններ լինում էին, իրենք մեզ շատ հար
ցեր չէին տալիս: Մենք էլ գիտէինք, որ պէտք չէ խօսել, եւ լռում էինք:

— Բայց իրենք գիտէի՞ն ձեր հայկական կողմի մասին:
— Իմանում էին, դրանք միշտ իմացւում են: Տեղը եկած ժամանակ նոյ
նիսկ խօսում էին, բայց այդպէս շատ՝ չէ: Գեաւուր-մաւուր ասում էին, յատկա
պէս մօրս, բայց մայրս թաքցնում էր, որպէսզի մենք չգժտուենք: Քանի որ իմ
հայրը տնտեսական առումով ունեւոր մարդ էր, մեզ հետ մի քիչ զգուշաւոր էին:
Այդ կարգի խօսակցութիւններ գուցէ մեր յետեւից լինում էին, բայց մեր ներկա
յութեան չէին խօսում: Քանի որ հայերի դէմ քարոզչութիւնը մեր երկրում շատ
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էր, հայ լինելը մեղադրանքի նման մի բան էր, ընտանիքներում առհասարակ
աշխատում էին այդ բանը թաքցնել: Բայց այդպէս չի կարելի, դա շատ դժուար
բան է, իմ կարծիքով ընտանիքներն իրենց ունեցած պատմութեան հետ պիտի
կարողանան հաշտուել, չի կարելի դա չիմանալ կամ թաքցնել: Ես, օրինակ, հա
ւանաբար այդ պատճառով էլ սկսեցի պատմութեամբ հետաքրքուել: Երբ որ ես
դպրոցում սովորում էի, տանն իմ լսածը եւ դպրոցում սովորեցրածը միմեանցից
շատ տարբերւում էին: Մեր մեծ մօր պատմածը շատ աւելի կարեւոր էր ու ճիշտ
էր, դրա համար մենք էդ պաշտօնական բաներին չէինք կարող հաւատալ: Իմ
հայրն էլ էր մեծ մօրս պատմածները հաստատում: Իսկ ինքը քուրդ է եւ սուննի
մուսուլման: Ուրեմն քուրդ ու սուննի մուսուլման հայրս հաստատում էր հայ մեծ
մօրս պատմածները: Մենք այդ բոլոր բաները գիտէինք: Եւ ես որոշեցի պատ
մութիւն ուսումնասիրել: Ես արդէն համալսարանում սովորող երիտասարդ էի,
մեծ մօրս կեանքը գիտէի, եւ մի անգամ յիմարութիւն արի հարցրի իրեն, թէ ին
չո՞ւ ինքը համաձայնուեց պապիս հետ ամուսնանալ: Կարծես թէ իր համաձայ
նութիւնը որեւէ մէկը հարցրել էր: Մեծ մայրս ինձ չասաց, որ ինքը ոչ մի ընտրու
թեան հնարաւորութիւն չունէր: Ինքը նոյնիսկ չէր կարող առարկել իրեն իբրեւ
թէ փրկած մարդկաց որոշմանը: Չէ՞ որ հայ էր: Այն, երիտասարդ տարիներիս
ես դեռ չէի կարող այդքանը ըմբռնել: Մեծ մայրս ուղղակի ասաց, որ դա անցածգնացած բան է, շատ չեմ ուզում այդ մասին խօսել:
Ինձ համար այս ամէնի մէջ ամենաուշագրաւը եւ, թերեւս, ողբերգակա
նը իմ մայրիկի ապրումներն են: Մայրիկս փորձել է իսկական հաւատացեալ
մահմեդական լինել, բայց միաժամանակ միշտ իրեն քրիստոնեայ է զգացել:
Մայրիկս շատ է տառապում այդ երկփեղկուածութիւնից: Նա Ինջիլ՝ Աստուա
ծաշունչ ունէր, որն իր մայրական ընտանիքից մնացած միակ բանն էր: Մայրս
գրել-կարդալ չգիտի, հայերէն չգիտի: Քանի դեռ մեծ մայրս կենդանի էր, նա
երբեմն մայրիկիս համար առանձին կարդում էր: Մայրիկս, իհարկէ, ոչինչ չէր
հասկանում, բայց շունչը պահած լսում էր: Դա կրօնական գիրք էր, եւ հաս
կանալն էլ մայրիկիս համար պարտադիր չէր թւում: Նա նոյն կերպ, մէկ է, չէր
հասկանում մահմեդական սուրբ գիրքը: Մեծ մօրս մահից յետոյ նա յաճախ բա
ցում էր Ինջիլը, թերթում էր, նայում էր տառերին, յետոյ խնամքով փակում էր
ու պահում էր: Փաստօրէն ե՛ւ քրիստոնէական Սուրբ Գիրք ունէր, ե՛ւ հետեւում
էր մահմեդականութեան օրէնքներին: Կարծես թէ երկու հաւատքն էլ փորձում
էր պահել: Բայց ընտանիքում անընդհատ յիշում էին, որ դա գեաւուրի բան է,
քրիստոնեայի բան է: Այդ գրքի ներկայութիւնը մեր ընտանիքին ճնշում էր: Այդ
մասին տանը խօսում էին: Ճիշտ է, մայրս գիրքը պահում էր, բայց ճնշումը չէր
կարող պահել: Եւ նա ստիպուած եղաւ իր համար թանկ այդ գիրքը, իր մայրա
կան ընտանիքից մնացած միակ բանը նուիրել մեր թաղամասի մի պապիկի:
Մեր ընտանիքին թւում էր, որ այդ գրքի առկայութեան պատճառով մեզ գեա
ւուր կը դիտեն, իսկ գեաւուրներին հասարակութիւնից դուրս են մղում: Փաստօ
րէն ստացւում է, որ ինքն իրեն զրկեց գիրքն ունենալու բաւականութիւնից, որ
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պէսզի շրջապատի կողմից չմեղադրուէր գեաւուրութեան մէջ: Գուցէ այս ամէնը
չլինի, եթէ ընտանիքների ներսի այդ գաղտնիքները բարձրաձայնուեն, մարդիկ
ազատօրէն կարողանան խօսել իրենց ծագման, իրենց ընտանիքի պատմութե
ան մասին: Ինչքան թաքցնում ես, այնքան արտօնում ես այդ դատապարտող
իրականութիւնը: Հիմա բարձրաձայնելու հնարաւորութիւն կայ: Չնայած իրա
կանում շատերը բնական կերպով չգիտեն էլ իրենց պատմութիւնը: Մենք՝ ես ու
եղբայրս, շատ ենք հետաքրքուել, շատ ենք փորփրել, շատ հարցեր ենք տուել,
բայց քոյրս, օրինակ, նրա զաւակները չեն ուզում իմանալ, չեն ուզում այդ մասին
լսել: Նրանք ընդունել են գեաւուրին դատապարտելու իրաւունքը, եւ շահախնդ
րութիւն ունեն թաքցնել հայութեան հետ մեր ընտանիքի կապը: Ես ու եղբայրս
գտնում ենք, որ մեր ընտանիքի պատմութեան բացայայտումով մենք մեր էու
թիւնն ենք բացայայտում: Բայց այստեղ դա դեռ շատ դժուար է: Հայկական ծա
գումը դեռեւս շատերի համար է անարգանք: Մեր հայկական ինքնութիւնը, եթէ
մեզ ներկայացուել է, միշտ որպէս վատ բան է ներկայացուել, միշտ այդ մա
սին թաքուն է խօսուել: Դա պետութեան քաղաքականութիւնն է եղել: Քրդա
կան գործողութիւնները պետութեան կողմից միշտ որակուել են հայերի դրդում,
միշտ մատնանշուել է դրանցում հայկական մասնակցութիւնը, եթէ մի վատ բան
է եղել՝ հայկական հետք են փնտռել: Այդ ամէնը պետութեան քարոզչութիւնն է:
Պետութեան այդ մօտեցումը կայուն հասարակական կարծիք է ձեւաւորել: Դա
պատճառներից մէկն է, որ մարդիկ ջանացել են խոր թաղել իրենց հայկական
արմատները, եւ այսօր իմ կարծիքով շատերը նոյնիսկ այդ մասին ուղղակի չգի
տեն: Որոշ մարդիկ էլ շատ ուշ, միայն վերջերս են յայտնաբերել իրենց անցեալի
այդ դրուագները: Իմ իմացած որոշակի օրինակները քիչ են, բայց ընդհանուր
մթնոլոտն է այդպիսին: Վերջերս, օրինակ, Անատոլիայի գիւղերից մէկից սովո
րելու եկած մի ուսանող նոր էր իմացել, որ իր պապը հայ է եղել: Մի օր եկաւ եւ
այդ մասին ասաց: Իմացել էր, որ իրենց բարեկամները Ֆրանսիայում են: Ու
զում էր նրանց հետ կապեր հաստատել: Հօր հայրն է հայ եղել, Յակոբ: Ասում է
հայրը ցածր սպայական կազմից է եղել, յետոյ երբ որ թոշակի է գնացել, գնացել
է Ֆրանսիա եւ այնտեղ հանդիպել է այդ բարեկամներին: Տանը խօսուել է այդ
մասին: Տղան իմացել է եւ սկսել է հետաքրքրուել: Սկզբում շատ է տանջուել,
ոչ մէկի բան չի ասել: Բայց յետոյ շատ է ուզեցել իր նոր ազգականներին հան
դիպել: Ասում է, որ իր ազգականներին տեսնելու ցանկութեան մասին խօսել է
հօր, մօր հետ, բայց նրանք դիմադրում են: Դա միակ օրինակն է, որ ես գիտեմ:
Շատերը կան, բայց չեն գրում, չեն խօսում, չեն բացայայտում: Հիմա նոր-նոր է
այդ բանը սկսւում, եւ մարդիկ շատ մտերմիկ շրջանակներում, եթէ մթնոլորտը
վստահելի է, սկսում են այդ մասին խօսել: Քրդերն աւելի շատ են պատմում,
քան թուրքերը: Թուրքերն առհասարակ չեն սիրում խօսել իրենց հայկական
ծագման մասին: Ես ու իմ եղբայրն ուզում էինք գրել մեր ընտանիքի պատմու
թիւնը, բայց Ֆեթհիէ Չեթինը գրեց Մեծ Մայրս գիրքը: Այդ պատմութիւնը շատ
էր նման մեր ընտանիքի պատմութեանը, եւ մեր գրելն այլեւս իմաստը կորց
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րեց: Բայց ինչքան շատ տպագրուեն այդ կարգի նիւթեր, այնքան ընտանիքները
կ’ազատուեն գաղտնիք պահելու ծանր հարկադրանքից:
Ամէնից աւելի ազատ խօսում են Դերսիմում: Այնտեղ հայերը մնացել են
ընտանիքներով, ալեւիացել են: Այդ պատճառով էլ Էլազիկի հայերը Դերսիմի
ալեւիների հետ շատ աւելի մտերիմ են: Նրանք միմեանց հետ նաեւ շատ աւելի
տնտեսական, առեւտրական կապեր են ունեցել: Օրինակ, Էլազիկի հայ պղնձա
գործի՝ Եուսուֆի յաճախորդներն աւելի շատ ալեւի են եղել: Գոյութիւն են ունե
ցել չգրուած, բայց իրենց մէջ ընդունուած ինչ որ մտերմութեան չափանիշներ:

— Բայց հայերի մտերմութիւնն ալեւիների հետ կարծես թէ 15ի հայերի
Ցեղասպանութիւնից աւելի վաղ էր: Օրինակ, ինչո՞ւ հենց ալեւիների մօտ
հայերն աւելի շատ փրկութիւն գտան:
— Դա յատուկ հարց է: Ես կը փորձեմ իմ սեփական բացատրութիւնը
տալ: Ալեւիզմը իբրեւ ուսմունք շատ կրօնների համեմատ աւելի մարդասիրա
կան է, աւելի հանդուրժող: Ինքն այլոց հանդէպ ժխտողական վերաբերմունք
չունի: Կարծում եմ առաջին պատճառը դա էր: Բայց դրանից զատ յատկապէս
Դերսիմի ալեւիները դեռ վաղ ժամանակներից տեղի հայերի հետ յատուկ, ան
համեմատ սերտ կապեր են ունեցել:

— Մեր՝ հայկական աղբիւրների տեղեկութիւններով դեռեւս ԺԸ. դարում
որոշ հայեր ալեւիացել են: Դուք երբեւէ լսե՞լ էք այդ մասին որեւէ բան:
— Այդպէս, բանաւոր խօսակցութիւնների մակարդակով լսել եմ, որ շատ
հայեր են ալեւիացել: Այդ մասին այստեղ միշտ էլ խօսուել է, ասուել է: Բայց
որեւէ հետազօտութիւն ես չգիտեմ: Թուրքիայում, որքան գիտեմ, այդ կարգի
հետազօտութիւններ չեն արել: Թուրքիայում պատմութիւնը շատ է քաղաքակա
նացուած, քաղաքականութեան ազդեցութեան տակ է: Հիմա էլ նոր մօտեցում
ներ են մշակւում, նոր տեսակէտեր: Բայց Ցեղասպանութիւնից յետոյ, բոլորը
գիտեն, հայերը մնացել են ալեւիների մէջ եւ ալեւիացել են: Ուսումնասիրելով
իրենց այդ զիարէթները4, համատեղ մատաղներ անելու սովորութիւնները, հա
մատեղ սրբատեղիներ գնալը, մոմ վառելը եւն., այդ բոլոր հաւաստի փաստերն
ուսումնասիրելով գուցէ կարելի է հասնել նրան, որ հասկանալի դառնայ, թե ի՞նչ
է եղել, ո՞նց է եղել: Յայտնի է նաեւ, որ Դերսիմում թալանից խուսափելու համար
հայերը կամաց-կամաց, աստիճանաբար հեռացել են հովիտների իրենց գիւղե
րից, բարձրացել են լեռները, վերեւները, եւ այնտեղ արդէն ալեւիացել են: Բայց
որեւէ գիտական ուսումնասիրութիւն այդ մասին չկայ: Կամ գոնէ ինձ յայտնի չէ:

— Սուննի քրմանջիախօս քրդերը զազախօս ալեւիներին ի՞նչպէս են
անուանում:
— Ռաֆիզի որը նշանակում է անհաւատ: Այդպէս են ասում, որովհետեւ
նրանք «Գիրք» չունեն, սուրբ, կրօնական գիրք չունեն: Նրանց կրօնը, ուսմունքը
բանաւոր է փոխանցւում: Նրանք մզկիթ չունեն, մոլլա չունեն: Դա պատճառ է
եղել, որ քուրդ ալեւիներին ռաֆիզի՝ անհաւատ կոչեն: Դա պատճառ է եղել, որ
4

Սրբավայրերը, ուխտավայրերը:
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որեւէ ժամանակ իրենք չեն կարողացել համախմբուել որպէս շարժում, որպէս
ընդհանուր քրդական շարժում: Չմիաւորուեցին նաեւ Շէյխ Սայիդի5 ապստամ
բութեան ժամանակ: Իսկ սուննի քրդերն էլ չմիացան Դերսիմի ալեւիական,
Շէյխ Ռըզայի6 կողմից ղեկավարուող ապստամբական շարժմանը: Նոյն բանը
շարունակւում է մինչեւ այսօր: Հենց հիմա էլ սուննի քրդերն ու ալեւի քրդերը մի
քաղաքական կուսակցութեան շուրջ չեն համախմբւում:

— Բայց նրանք միմեանց հանդէպ որեւէ թշնամութիւն ունե՞ն:
— Իրականում, կարծում եմ, չունեն: Բայց միմեանց հանդէպ անվստա
հութիւն ունեն: Ալեւի քրդերը կարծում են, որ սուննի քրդերն իրենց թշնամի են:
Սուննի քրդերն էլ ջանք չեն թափում ալեւիների հետ մտերմանալու: Փոխադարձ
օտարումը շարունակւում է:

— Այս զրոյցից յետոյ մենք մեր զրուցակցին խնդրեցինք հանդիպել իր
մօր հետ եւ մի քանի օր անց նրա հետ հանդիպեցինք Էլազիկում:

Հայաստան որ գնաք,
անձամբ ինձ համար կը գնաք եկեղեցի
2010 Օգոստոսի մէկն էր: Մեր զրուցակցի մայրը տարեց, փոքրամարմին,
ճերմակահեր, փխրուն, փոքրակազմ, ժպտադէմ, կենդանի աչքերով, սքան
չելի կին էր: Նա արդէն գիտէր, որ Հայաստանից մարդիկ են գալու, որպէսզի
նրա կեանքի պատմութիւնը գրանցեն: Գիտէր, եւ ոգեւորուած սպասում էր:
Շատ էր ուզում իր մօր մասին պատմել 7:
«Ինչե՜ր տեսանք, ինչե՜ր անցան մեր գլխով»՝ այս առաջին նախադասութիւ
նը, որով նա մեզ դիմաւորեց, յետոյ պիտի կրկնուէր մեր զրոյցի ողջ ընթաց
քում:

Խնդրեցինք պատմել իր կեանքի ողջ պատմութիւնը: Բայց ծեր կինն
անընդհատ կրկնում էր.
— Ինչե՜ր տեսանք, ինչե՜ր անցան մեր գլխով: Սպանեցին, խփեցին, ամէն
ինչ արեցին: Եթէ պատմեմ՝ կը վախենաք:

Խնդրեցինք, այնուամենայնիւ, պատմել: Հարցրինք անունը:
— Իմ անունը Նազրէ է, մօրս անունը Եղսանուշ էր, մօրաքրոջս անունը՝
Մարթա: Նրանք գնացին, ով մնաց՝ Ամերիկա գնացին:
5

Շէյխ Սայիդ – 1920 – 30ականների «Անկախ Քուրդիստան»ի պահանջով Թուրքիայում
տեղի ունեցած քրդական ապստամբութեան ղեկավար: 1925ին իր համախոհների հետ
հրապարակային մահապատժի են ենթարկուել (կախաղանով) Դիարբեքիրի Դախկաբ
հրապարակում:

6

Շէյխ Ռըզա – 1930ականներին թուրքական կառավարութեան կողմից Դերսիմը վերջնա
կանապէս ճնշելու գործողութիւնների դէմ ըմբոստացած Դերսիմի աշիրէթների առաջնոր
դը: 1937 Սեպտեմբերի 5ին Սէիդ Ռըզան Երզնկայում ձերբակալւում է եւ իր հետ ժամանած
11 ցեղապետերի հետ միասին դատապարտւում է մահապատժի:

7

Զրոյցը կայացաւ թրքերէնով, թարգմանեց Անուշ Յովհաննինսեանը:
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Իմ անունը Նազրէ է, մօրս անունը Եղսանուշ էր,
մօրաքրոջս անունը՝ Մարթա, 2010

— Ովքե՞ր գնացին:
— Բոլորը, բոլորը: Ով կենդանի մնաց՝ գնացին:

— Ե՞րբ են գնացել:
— Շատ շուտ են գնացել: Ես դեռ ծնուած չեմ եղել: Ես նրանցից շատերին
նոյնիսկ չեմ տեսել: Գնացին, ով կենդանի մնաց՝ գնաց: Ինչե՜ր տեսան, ինչե՜ր
տեսան:

— Դուք ե՞րբ էք ծնուել:
— Իմ ինքնութեան թղթում գրուած է 35, բայց ինչքան ես գիտեմ 38ին եմ
ծնուել: Իսկ դուք ե՞րբ էք ծնուել, որտե՞ղ էք ծնուել:

— Մենք Հայաստանից ենք, այնտեղից ենք եկել:
— Այո, այո, գիտեմ, որ Հայաստանից էք եկել: Ինչե՜ր բերեցին այստեղ
հայերի գլխին: Մայրս էլ հայ էր: Բոլորին կոտորեցին, տանջեցին: Մեծ մայրս,
Նունիկը շատ հիւանդ է եղել: Այդ պատճառով մեծ հայրս Ամերիկայից ետ է
եկել Խարբերդ: Մեծ հայրիկիս անունը Էրմիա էր [Երեմիա՝ յուշում է որդին]:
Նա Ամերիկա էր գնացել աշխատելու: Ընտանիքին փող էր ուղարկում: Մեծ
հայրիկս Ամերիկայից եկաւ, այստեղ հողեր առաւ: Ուզում էր այստեղ օգնել իր
ընտանիքին, եւ հիւանդ կնոջ մօտ մնալ: Բայց կարճ տեւեց, շատ կարճ տեւեց:
Իրենց աքսորեցին: Բոլոր հայերին աքսորեցին: Երբ որ գնում էին, իր երկու աղ
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ջիկներին պահ տուեց իր աշխատողների մօտ, ամանաթ թողեց: Նրանցից մէկը
մայրիկս էր: 15 տարեկան էր ընդամէնը: Երեխայ էր:
Լռում է, աչքերն արցունքներով լիքը: Մենք էլ ենք լռում, չենք շտապեց
նում պատմել: Յետոյ դանդաղ շարունակում է.
— Ի՞նչ պատմեմ, կուրբան [մատաղ, համարժէք է նաեւ հայերեն «ցավդ
տանեմ» արտայայտութեանը], մեծ մայրիկս՝ Նունիկը փաստօրէն հաշման
դամ էր, ոտքերից հիւանդ էր: Սիւրգիւնի [աքսոր] գնալուց առաջ բոլոր հիւանդ
ներին, հաշմանդամներին հաւաքում էին մի տեղ, վառում էին: Մեծ մայրիկիս
դպրոցի շէնքում վառում են: Մեծ մայրիկս այդպէս մահացաւ: Հաշմանդամնե
րի հետ միասին վառեցին [լռում է, շատ տխուր]: Մեծ հայրիկս միայն տղանե
րի հետ գնաց, իրենց թառլան երկու աղջիկներին թողեց իրենց բանուորների
մէջ: Դրանցից մէկը մայրս էր, միւսը՝ մօրաքոյրս: Ինչե՜ր տեսան, ինչե՜ր տեսան
նրանք: Եւ մենք էլ տեսանք, յետոյ էլ մենք տեսանք: Ինչե՜ր, ինչե՜ր:
Կրկին լռում է: Մենք լուռ սպասում ենք: Ես փորձում եմ խախտել լռու
թիւնը.

— Մեծացան, չէ՞, այդ աղջիկները:
— Մեծացան, այո: Այդ բանուորների մէջ մեծացան: Իմ մօրն ամուսնաց
րին մի տղայի հետ, նա էլ անպէտքի մէկն է դուրս գալիս, վատ մարդ է դուրս
գալիս: Մեծ հայրիկիս բոլոր այդ սեփականութիւնը, հողատարածքները վերց
նում իրենով է անում, հետն էլ սիրուհի էր պահում: Երկրորդ կին: Վերջում էլ
մօրս դուրս արեց երեք երեխայով, երկու տղայ, մէկն էլ՝ ես:

— Քանի՞ տարեկան էիք դուք այդ ժամանակ:
— Փոքր էի, վեց – եօթ տարեկան, երեւի: Չգիտեմ: Ասում են նաեւ, որ ես
երեւի մէկ տարեկան էի այդ ժամանակ: Լաւ չեմ յիշում: Մայրիկս շատ է տան
ջուել: Ինքնուրոյն պէտք է երեք երեխայ պահէր: Էլազիկում իմ մայրիկի նման
մէկը չկար: Պատկերացրէք այդ տարիներին միայնակ կին, փոքր երեխաներով,
ինքն էլ՝ հայ: Ոչ բարեկամ ունէր, ոչ ամուսին ունէր, ոչինչ չունէր այս քաղաքում:
Ուրիշ միայնակ երիտասարդ հայ կանայք ամուսնացած էին մուսուլմանների
հետ: Միայն տարեց կանայք էին միայնակ, բայց նրանց մօտ երեխաներ չկա
յին: Իմ մայրիկիս վիճակը շատ ծանր էր:

— Ձեր հօրն այդպէս էլ երբեւէ չտեսա՞ք:
— Ես տասնհինգ տարեկան էի, երբ նա մահացաւ: Տեսել եմ մի անգամ:
Տաս – տասնմէկ տարեկան էի: Երանի՜ չտեսնէի: Դուք բնիկ Հայաստանից է՞ք:

— Հայաստանից ենք, այո:
— Իսկ ձեր ծնողները, տատեր-պապերը Հայաստանի՞ց են: Թուրքիայից
չե՞ն գնացել:

— Ոչ, մերոնք Հայաստանում են եղել, Թուրքիայից չեն գնացել:
— Ինչո՞ւ էք եկել, էս տաճիկների բանե՞րն էք նայում:
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— Եկել ենք ձեզ հանդիպելու, ձեզ հետ զրուցելու: Հայերի հետ, ալեւինե
րի հետ հանդիպելու, նրանց հետ զրուցելու:
— Հա, հայերի հետ... կը վախենան, որ էսա-էսա կը սպանեն:

— Հիմա է՞լ են վախենում:
— Չէ, վերջացաւ, արդէն չենք վախենում, արդէն այդ վախը չկայ:

— Բայց հայ ինչքա՞ն է մնացել, որ:
— Այստեղ շատ հայ չի մնացել, ասորիներ շատ կան: Եկեղեցի եմ գնում՝
բոլորը ասորի են:

— Դուք եկեղեցի՞ էք գնում: Ո՞ր եկեղեցին եք գնում: Էլազիկում եկեղեցի
կա՞յ:
— Խարբերդում կայ: Անա Մարիա եկեղեցին կայ: Բայց այստեղ էլ է քա
հանայ գալիս: Եկեղեցի, բան, բոլորն աւերեցին, քանդեցին, ոչինչ չթողեցին,
ամէն ինչ ջարդ ու խուրդ են արել, քանդել են, էլ բան չեն թողել:

— Դուք, ի՞նչ է, քրիստոնեա՞յ էք, հա՞յ էք:
— Մենք մեզ քուրդ ենք ասում, բայց որ հիւանդանում եմ, տէրտէրի մօտ
եմ գնում: Մայրս 80 տարեկանում է մահացել: Մայրս մինչեւ իր կեանքի վերջը,
չնայած ծերութեանը, շարունակում էր գրել, կարդալ: Ինքը Սեւասի [Սվազի] մի
վանքում էր սովորել: Մօրաքոյրս էլ էր գրագէտ: Նա Ամերիկայից մօրս նամակ
ներ էր գրում, հայերէն նամակներ: Նա գնաց, կարողացաւ գնալ: Իսկ մայրս
այդ անպիտան ամուսնու պատճառով մնաց: Մնաց ու տանջուեց: Մնաց ու
տանջուեց, այո: Մայրս էլ իրեն էր գրում: Հայերէն նամակներ: Բայց մենք չսովո
րեցինք: Ես չսովորեցի: Հայրս մեզ զրկեց սովորելու հնարաւորութիւնից: Մօրս
ունեցուածքը վերցրեց, մեզ դուրս արեց առանց մի կոպեկի: Մայրս շատ դժուար
էր ապրուստ ստեղծում, գիշեր-ցերեկ աշխատում էր: Բայց մայրս կարդում էր:
Մի հատ մե՜ծ գիրք ունէր, Ինջիլ [Աստուածաշունչ] ունէր, հայերէն գիրք: Մայրս
կարդում էր: Երբ որեւէ մէկը հիւանդանում էր, հիւանդին բերում էին մօրս մօտ,
նա այդ գիրքը կարդում էր:

— Ովքե՞ր էին բերում, հայե՞րը:
— Բոլորն էլ բերում էին, հայ, թուրք, քուրդ: Մայրս կարդում էր ու լաւա
նում էին էրեխէքը: Նա անում էր, չէր վախենում:

— Թուրքերը իրենց երեխաներին բերում էին, որ մայրդ նրանց համար
հայերէ՞ն կարդայ:
— Այո, այո, բերում էին: Քրդերն էլ էին բերում: Նոյնիսկ հայերին սպա
նած թուրքերը բերում էին: Իհարկէ պետութիւնից թաքուն էին բերում, բայց բե
րում էին:

— Մայրիկիդ մօտ ուրիշ հայեր հիւր գալի՞ս էին, կամ մայրդ գնո՞ւմ էր ու
րիշ հայերի մօտ հիւր:
— Մէկը մէկի հետ խօսում էին, բայց մէկը մէկի տուն չէին գնում:
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— Ինչո՞ւ:
— Վախենում էին:

— Բայց մայրիկդ արդէն ծեր էր, 80ին է մահացել, վախենում էի՞ն այն
ժամանակ:
— Չէ, յետոյ արդէն վարժուեցին: Երբ ես արդէն ամուսնացած էի, մահ
մեդական էի, ամուսինս էլ էր մահմեդական, մայրս գալիս էր մեր տուն: Այդ
ժամանակ նրա մօտ ծեր հայ կանայք հիւր էին գալիս: Դա շատ ուշ էր, շա՜տ ուշ:
Արդէն համարեա հայ չէր էլ մնացել: Ով մահմեդական ընտանիք ունէր, նա հա
յի հետ չէր շփւում, վախենում էր: Միայնակ տարեցներն էլ մահացել էին: Բայց
երբ երեխայ էի, մեր տուն չէին գալիս, վախենում էին: Միայն այն կանայք էին
գալիս, ովքեր ամուսին չունէին: Մայրս էլ անընդհատ աշխատում էր, տանը չէր
լինում: Դէ միայնակ կին էր Էլազիկում, ամուսին չունէր, ազգական չունէր: Հա
յերը, ովքեր փրկուել էին, կամ քրդերի կին էին, կամ քրդի տանը մեծացող երե
խայ, կամ շատ ծեր, միայնակ մարդիկ: Քրդերի հայ կանայք վախենում էին մի
մեանց հետ շփուել: Վախենում էին: Վախը շատ մեծ էր: Նրանք նոյնիսկ իրենց
երեխաներին չէին ասում իրենց հայ լինելու մասին: Իմ մայրն ինքնուրոյն կին
էր, ամուսին չունէր: Միայնակ էր: Այդպէս բան մեր քաղաքում չկար: Պատկե
րացրէք այն տարիներին այդպիսի բան: Ամուսին չունեցող կանայք ազգական
ներ են ունենում, նրանցից են օգնութիւն ստանում: Իսկ իմ մայրը մէն-մենակ էր,
երեք փոքր երեխաներով: Ինչե՜ր քաշեց մայրս: Բայց մայրս ինքնուրոյն էր, ե՛ւ
մեզ՝ եղբայրներիս ե՛ւ ինձ, ամբողջ իր պատմութիւնը, իմ մեծ մայրիկիս ու հայ
րիկիս պատմութիւնը, հայերի պատմութիւնը պատմում էր: Ինչե՜ր էր պատմում,
ինչե՜ր էր տեսել, ի՜նչ դաժանութիւններ...

— Որոշակիօրէն Ձեր մայրիկի հանդէպ դաժանութիւններ եղե՞լ էին:
— Մեծ մայրիկիս՝ Նունիկին վառել են: Այդպէս է մահացել: Միւսների
մասին չգիտէր, իր հօր, եղբայրների մասին չգիտէր: Շատ ուշ միայն իմացել էր,
որ իր եղբայրներից մէկը փրկուել է, Ամերիկայում է: Քեռուս որդիներից մէկը՝
Վահանը յետոյ Հայաստան է գնացել, Երեւանում է: Մարթա մօրաքրոջս աղջի
կը տեսել է: Բայց մենք երբեք չենք հանդիպել, ես նրանց չեմ տեսել: Մայրիկս
էլ այլեւս երբեք իր եղբայրներին չտեսաւ... Յետոյ եղբայրներս էլ գնացին: Ամե
րիկա գնացին: Ես դեռ շատ փոքր էի, երբ նրանք գնացին: Յիշում եմ իրենց:
Եղբայրներիցս նամակներ էին գալիս: Հիմա էլ են գալիս, նրանց երեխաները
գրում են, իմ տղաներին նամակ են գրում: Մեր կապը երբեք չի կտրուել: Բայց
մայրիկս… Մայրիկս շատ է տանջուել: Ասում էին այստեղ չի կարելի ապրել,
այնտեղ չի կարելի գնալ… Տաս տարի մայրիկիս ինքնութեան վկայական չեն
տուել Էլազիկում, որպէսզի յանկարծ որեւէ տեղ չգնայ, չտեղափոխուի այսինքն:
Որովհետեւ այն տարիներին դեռ միմեանց փնտռում էին, երբեմն գտնում էին:
Միմեանց հարցնում էին, փնտռում էին: Դա լաւ չէր համարւում, պետութիւնը
վախ ունէր դրանից: Փալանիկ գիւղից մէկը, մի վարպետ, 40ականներին գտել
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էր իր քրոջը: Տարիներ յետոյ, այդքան տարի յետոյ: Պատահաբար միմեանց
գտել էին քոյր ու եղբայր: Երկուսն էլ փրկուել էին, բայց տարբեր ճակատագրեր
էին ունեցել: Այդ լուրերը տարածւում էին, թաքուն միմեանց պատմում էին: Մայ
րիկս էլ էր միշտ հարցնում իր հարազատների մասին: Բայց չտեսաւ, ոչ մէկին
այդպէս էլ չտեսաւ: Միայն Ամերիկա հասած իր եղբօր տղայի մասին իմացաւ:

Նազրէ մայրիկը իր որդիների հետ, Էլազիկ, 2010

— Հիմա որ գնում էք եկեղեցի, ինչի՞ համար էք գնում:
— Մայրիկս չէր գնում, վախենում էր: Խարբերդի սիրիական եկեղեցին
[նկատի ունի ասորական եկեղեցին] միշտ կար, բայց մայրիկս չէր գնում, վա
խենում էր: Հիմա ես գնում եմ: Մայրիկս կ’ուզենար, որ ես գնայի: Յետոյ էլ այդ
եկեղեցում ես ինձ լաւ եմ զգում: Ամուսինս հիմա չկայ: Նա լաւ մարդ էր, բայց չէր
ուզենայ, որ ես եկեղեցի գնամ: Չէ՞ որ ես մահմեդական եմ: Հիմա ամուսինս չկայ,
որդիներս էլ դէմ չեն, որ գնամ: Օգոստոսի 15ին Մարիամի մեծ տօնակատարու
թիւն է լինում եւ ամէն անգամ այդ տօներին ես գնում եմ եկեղեցի: Մի անգամ
հիւանդ էի, ինձ շատ վատ էի զգում: Եկեղեցի էի գնացել: Այդ սիրիական եկե
ղեցու քահանան մի աղօթք կարդաց՝ լաւ զգացի: Հիմա արդէն շատ ծեր եմ, ոտ
քերս չեն քայլում: Երբ որ վատանում եմ, վատ եմ զգում, որդուս խնդրում եմ, նա
ինձ տանում է, աղօթք են անում՝ լաւանում եմ [ժպտում է]: Մարիամի տօներին
էլ այլեւս չեմ կարողանում գնալ, բայց խնդրում եմ, որ որդիներիցս մէկն ու մէկը
անպայման գնայ, մեր տնից անպայման մարդ լինի: Չեն առարկում, գնում են:
Քուրդ են, մահմեդական են, բայց գնում են: Որդիներս մայրիկիս շատ կապուած
էին, շատ էին լսում նրա պատմութիւնները: Հիմա էլ հայերի հետ կապեր ունեն,
քեռուս թոռների, իմ եղբայրների երեխաների հետ կապ են պահում: Ստամբուլի
հայերի մեջ էլ ծանօթներ ունեն: Ինձ էլ հայերէն «մայրիկ» են ասում [ժպտում է]:

— Հայերէն գիտէ՞ք:
— Որդիս աւելի լաւ գիտի: Ես չգիտեմ: Իմ երիտասարդ տարիներին հա
յերէն խօսել չէր կարելի, վախենում էինք: Մի քանի բառ գիտեմ՝ մայրիկ, մօր
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քուր, քոյրիկ, Հայաստան [հայերէն այդ բառերը ասում է մի փոքր անվստահ,
բայց շատ հպարտ]: Միշտ ուզեցել եմ Հայաստան գնալ: Որդիս ասում էր, որ
սահմանները բացուեն՝ մեքենայով կը տանեմ: Բայց սահմանները չեն բացուի,
ես չեմ հասցնի: Շատ ծեր եմ արդէն: Հայերէն էլ չգիտեմ: Բայց մայրիկս մինչեւ
իր կեանքի աւարտը գիտէր հայերէն, շարունակում էր կարդալ, գրել [ասում է
հպարտութեամբ]: Մի հատ հայերէն աղօթք ունեմ: Էլազիկցի Եուսուֆի հայրն է
գրել, Եուսուֆն էլ ինձ տուել է: Եուսուֆի հայրը էդ բանը գրելիս ասել է, որ եթէ
սա միշտ կողքդ պահես, ամէն ինչից քեզ կը փրկի: Դա էդպիսի փրկարար մի
բան է: Ես դրել եմ բարձիս մէջ: Եուսուֆի աղօթքը գաղթի աղօթք է, գաղթակա
նի աղօթք է: Բայց պատմութիւնը չեմ ասի:

— Ո՞ր պատմութիւնը, Եուսո՞ւֆի:
— Ոչ, աղօթքի պատմութիւնը: Դա պատմութիւն ունի, բայց չեմ ասի, չեմ
կարող ասել: Իմ մայրիկն էլ ունէր այդ աղօթքից: Այդ աղօթքը յետոյ գրել են
թուրքերէն տառերով: Աղօթքը հայերէն է, բայց թուրքերէն տառերով գրել են,
որպէսզի հայերէն տառերը չիմացող հայերը կարողանան կարդալ: Դա գաղթի
աղօթք է: Բայց իմ մօտինը հայերէն տառերով է գրուած: Եուսուֆի աղօթքը այս
տեղ բոլոր հայերն ունէին:

[Մենք Նազրէ մայրիկին հրաժեշտ ենք տալիս ափսոսանքով. դեռ այն
քան ասելիք ունի: Բայց շատ է յուզւում, աչքերն անընդհատ արցունքով են
լցւում: Հրաժեշտի պահին նա յանկարծ, ամաչելով, բայց անձկութեամբ ասում
է.]
— Հայաստան որ գնաք, անձամբ ինձ համար կը գնաք եկեղեցի:

Իհարկէ կը գնանք:
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ԽԱՐԲԵՐԴՑԻ ՀԱՅԻ ԱՂՕԹՔԸ
Նոյն Օգոստոսի մէկին, Խարբերդի բերդի մօտի քաղաքային այգում զրու
ցում էինք Եուսուֆ Այազի հետ, այն նոյն Եուսուֆի, ում հայրը ձեռագիր հա
յերէն աղօթք էր գրել եւ տուել որդուն: Եուսուֆը երազկոտ աչքերով մարդ է:
Մի փոքր շփոթուած էր երեւում մեր հանդիպումից: Ձայնագրելուն համա
ձայնուեց, բայց ասում էր, որ ինքը ոչինչ չգիտի: Մենք նրա հետ հանդիպելը
ծրագրաւորել էինք դեռեւս Թունջելիում: Առիթը այն աղօթքն էր, որի բնագի
րը նա շուրջ յիսուն տարի անընդհատ արտագրում է եւ բաժանում հայերին:
Կամ՝ հայերի զաւակներին: Խնդրեցինք պատմել աղօթքի պատմութիւնը,
բայց մինչ այդ՝ իր կեանքի պատմութիւնը: Եուսուֆը շատ էր յուզւում, եւ մեր
զրոյցն անընդհատ ընդհատւում էր: Ամէն ինչից երեւում էր, որ նա շատ պա
տասխանատու է զգում իրեն:

Եուսուֆ Այազը պատմում է իր ընտանիքի պատմութիւնը, 2010, Խարբերդ

— Անունս Եուսուֆ Այազ է: Այստեղ են անունս դրել, դրա համար է
թուրքական: Ծնողներս բողոքական հայեր են եղել: Ինձ գաղտնի մկրտել են:
Մկրտութեանս անունը Սարգիս է: Տանը Սարգիս էին ասում: Մայրս բնիկ խար
բերդցի էր [Եուսուֆ-Սարգիսը թուրքերէն էր պատմում եւ Խարբերդն արտաբե
րում էր թուրքերէն՝ Հարփութ], հայրս՝ Թունջելիից, դերսիմցի: Երկուսն էլ հայ
էին, երկուսն էլ՝ որբացած: Մայրս այստեղ փոքր տարիքում ամերիկեան դպրոց
է գնալիս եղել: Նրա հօրը 1914ին բանակ էին տարել եւ այլեւս չի վերադարձել,
մօրն էլ սպանել էին 1915ին: Մնացել էին ինքն ու տատը: Իրեն գաղթի չեն տա
րել, քանի որ ամերիկեան դպրոց էր գնում: Ջարդերից յետոյ դպրոցի որբացած
աշակերտներին միսիոներներն Ամերիկա էին տանում: Տանում էին Տրապիզոն
եւ այնտեղից նաւերով տեղափոխում էին Ամերիկա: Բայց մայրս չի ուզեցել տա
տին մենակ թողնել ու չի գնացել: Մեծացել է, մի օր էլ հօրս հետ ծանօթացել
է ու ամուսնացել են: Հայրս էլ Թունջելիից էր եկել, նրա ծնողներին այնտեղ
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էին սպանել: Յովնաթան էր հօրս անունը: Շատ զարգացած, կրթուած մարդ էր:
Շատ հմուտ, յայտնի երկաթագործ էր, դարբին էր: Թունջելիում նրա եղբայրն
էլ էր փրկուել: Հայրս Յովնաթանից դարձաւ Իբրահիմ, իբրեւ՝ Աբրահամ: Երբ
անունները հարկադրաբար փոխում էին, այդ անունն ընտրեց հայկականին
մօտ լինելու պատճառով:
15ից յետոյ քաղաքում հայեր շատ քիչ էին մնացել8: Իհարկէ իրենց հայ
լինելու մասին լռում էին: Յետոյ էլ երեսնականներին կենդանի մնացած հայե
րի մեծ մասը գնացին: Մինչ այդ դեռ հաւանաբար երկու – երեք հարիւր տուն
հայեր կային: Արդէն շատ քիչ էինք, իսկ նրանց գնալուց յետոյ համարեա մարդ
չմնաց: Սիրիա՝ Հալէպ գնացին, Ամերիկա գնացին: Այստեղ այդ տարիներին
հայերը շատ աղքատ էին, գործ էլ չէին կարող անել, խանութ բացել, հող առնել
չէին կարող: Ով տուն ունէր՝ ծախեց ու գնաց: Այստեղ էլ գիտէին, որ ծախողնե
րը հայեր են, գին չէին տալիս, էժան ծախեցին գնացին: Ի՞նչ կարող էիր անել, ոչ
զէնք ունէիր, ոչ հրացան ունէիր, հայ ես, ի՞նչ կարող ես անել: Թուրքական իշ
խանութիւնները գնացողներին հեշտ թոյլ էին տալիս գնալ, միայն թէ այնպիսի
անձնագիր էին տալիս, որ այլեւս չկարողանան վերադառնալ: Հիմա մտածում
եմ, որ հաւանաբար նրանց գնալը ձեռնտու էր, քանի որ հայերի թողած սեփա
8

1921ին Խարբերդի նահանգում դեռեւս 35 հազար հայեր կային (Թեոդիկ, «Ամենուն տա
րեցոյց», էջ 261): Խարբերդի Ս. Սարգիս եկեղեցում 1922ին Գիւտ եպիսկոպոս Մխիթա
րեանի ձեռքով քահանայ է ձեռնադրուել ծագումով արաբկիրցի, 1887ին ծնուած Կորիւն
Աղաջանեանը: 1922ին Խարբերդում նա այցելել է Ֆրանսիական առաքելութեան շէնքում
ժամանակաւորապէս հանգրուանած Արաբկիրից Բէյրութ տեղափոխուող հայկական որ
բանոցի սաներին (Ոսկեգիտակ տարեգիքր նուիրուած Արաբկիրի եւ շրջակայքի պատ
մութեան – ազգագրոթեան, խմբագրեց՝ Ս.Բախտիկեան, Տպ. Հայկ, Պէյրութ, 1945, էջ 149):
Կորիւն Աղաջանեանը Խարբերդի հայկական եկեղեցում գործել է մինչեւ 1929, լինելով
միաժամանակ առաջնորդի տեղապահ: Քահանան կարողացել է քրդերի եւ թուրքերի
տներում թաքնուած որոշ հայ աղջիկների փախցնել Հալէպ կամ Ամերիկա, իսկ Սիրանուշ
անունով մի աղջկայ ամուսնացրել է Մալաթիայից Գարեգին անունով մի հայի հետ: Կորիւն
Աղաջանեանի՝ ԱՄՆ, Ֆիլիադելֆիա քաղաքում ապրող թոռնուհի Նայիրա Բալանեանը
յիշում է իր պապի պատմածը. այդ տարիներին որբ հայուհիներից նրանք, ովքեր կարող
էին փախչել եւ հասնել հայկական եկեղեցի, այլեւս կարող էին ապաւինել քահանայի օգ
նութեանը: 1929ին Խարբերդի վերջին քահանան տեղափոխուել է Հալէպ: 1929ին, ըստ
քահանայի գրաւոր զեկոյցի, Խարբերդում շատ քիչ հայեր էին մնացել, ովքեր այլեւս չէին
կարող եկեղեցի գնալ: Քահանայի ինքնակենսագրութիւնում գրուած է, որ ինքը Խարբեր
դից բռնագաղթի է ենթարկուել: Այլ աղբիւրներից նոյնպէս յայտնի է, որ 1929ի ամռանը եւ
դրան յաջորդող ամիսներին մօտ 30 հազ. լիովին ունեզուրկ հայեր Հալէպ են աքսորուել
Խարբերդի, Դիարբեքիրի եւ Մարդինի նահանգներից: Բրիտանական հիւպատոս Ա.ՄոնկՄեյսոնի 1929թ. Նոյեմբերի 14-ի հաղորդագրութեան համաձայն վերջին վեց ամիսներին
Խարբերդի, Դիարբեքիրի եւ Մարդինի նահանգներից անընդհատ վտարուած հայեր են
գալիս Հալէպ, այնպիսի տպաւորութիւն է, որ թուրքերը որոշել են ամէն գնով ազատուել
գաւառների ողջ քրիստոնեայ բակչութիւնից: Հալ՝պ հասնողները խիստ հիւծուած, հիւադ
էին, եւ պատմում էին, որ երկրում մնացող հայերին հետապնդում են, բանտերն են նետում,
աքսորուելը յաջողութիւն է համարւում (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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կանութիւնը ուզում էին փոխել: Շատերի սեփականութիւնը այդպէս վերցրին:
Հիմա ես համարեա չգիտեմ, թէ այստեղ ինչը ում սեփականութիւնն է եղել, չնա
յած մինչեւ հիմա մարդիկ ասում են, որ այսինչ հողը, օրինակ, այսինչ հայինն է
եղել: Կամ՝ տունը: Բայց Խարբերդի տները քանդեցին: Քանդել են նաեւ ամե
րիկեան, ֆրանսիական վարժարանները: Հայերի գնալուց յետոյ դրանք այլեւս
չեն աշխատել: Այստեղ միայն քրիստոնեաներն էին այդ վարժարաններում սո
վորում: Ընդհանրապէս Խարբերդը համարեա ամբողջովին քանդել են, յատ
կապէս ամէն հայկական բան վերացել է: Այստեղ, որտեղ հիմա մենք նստած
ենք, հայկական թաղամաս է եղել, բայց հիմա ոչինչ չէք գտնի, հետքերն էլ չկան:
Մեր ընտանիքին դերսիմցիների նման 38ին այստեղից աքսորել են: Հօ
րեղբօրս էլ այստեղ գնդակահարել են: 38ին շատ հայերի են աքսորել եւ սպա
նել: 38ից յետոյ մենք տաս տարի աքսորավայրում ենք եղել: Ես չկարողացայ
ուսում առնել, հայերէն էլ չսովորեցի: Յետոյ պետութիւնը որոշեց, որ կարող ենք
աքսորից վերադառնալ: Վերադառնալուց յետոյ հաստատուեցինք Էլազիկում:
Այն ժամանակ Խարբերդն արդէն աւերւում էր, իսկ Էլազիկը՝ աճում: Էլազի
կի անունը Մաումարէթ ուլ Ազիզ էր, բայց ժողովուրդը «Մաումարէթ» բառը չէր
ասում, կարճ՝ «ուլ Ազիզ», «Ուլազիզ», որն էլ յետոյ դարձաւ Էլազիզ: Աթաթուր
քը 30ականներին ասել է Էլազիզ չի, Էլազիկ է: Ասում են, որ այնտեղ 1915ին
շատ հայերի են սպանել, գիւղերից բերել են այնտեղ սպանել են: Աքսորից
վերադարձող կամ գիւղերում կենդանի մնացած հայերն Էլազիկում էին հաս
տատւում: Էլազիկն սկսեց մեծանալ 30ից յետոյ: Այնքան մեծացաւ, որ Խար
բերդը հիմա փաստօրէն նրա մի թաղամասն է: Նախկինում, երբ դեռ փոքրիկ
քաղաք էր, շատ ճնշող էր: Հիմա մեծ քաղաք է, մի տեսակ թեթեւացել է ապրելը:
Այնպէս չի, որ բոլորն իրար ճանաչում են, միմեանց անցեալը գիտեն: Հայերն
իրար, իհարկէ, ճանաչում էին: Յիշում եմ, որ երբեմն-երբեմն միմեանց այցելում
էին: Ենթադրում եմ, որ սկզբում դա շատ դժուար է եղել, թաքուն են արել, բայց
երբ հասունացայ՝ այդպէս չէր: Այնպէս չէր, իհարկէ, որ մենք, հայերս, յատուկ
ցուցադրէինք մեր կապերը, բայց միեւնոյն ժամանակ շուկայում հանդիպելիս
միմեանցից չէինք խուսափում: Բայց հայերէն չէին խօսում: Նոյնիսկ տներում
չէին խօսում: Այնքա՜ն շատ վախ կար: Այստեղ էին գալիս նաեւ մօտակայ գիւղե
րում փրկուածները, եւ հայերն այս կամ այն ձեւով փորձում էին նրանց օգնել:
Մենք արդէն թուրք էինք կոչւում, անուններս թուրքական էին: Ենթադրում եմ,
որ վարչական մարմինները գիտէին մեր հայ լինելը կամ, գոնէ, հայկական ծա
գումը, բայց մենք չէինք խօսում այդ մասին, իրենք էլ չէին յիշեցնում: Ես 56 տա
րի Խարբերդի շուկայում արհեստագործութիւն եմ արել, դարբնութիւն, գիտեմ,
որ բոլորն էլ գիտէին հայ լինելս, բայց այդ մասին չի խօսուել: Գիտեմ, քանի որ
մի քանի անգամ լսել եմ ուրիշ հայերի մասին խօսելիս ասուել է, թէ «այսինչը
հայ է»: Հաւանաբար իմ մասին էլ է ասուել, բայց ինձ հետ այդ մասին չի խօ
սուել: Ասում էին, որ հայ արհեստաւորներին գնահատում են: Երեւի այդ պատ
ճառով էլ ես միշտ շատ յաճախորդներ եմ ունեցել: Ամուսնացել եմ հայ աղջկայ
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հետ, Աղաւնի էր անունը: Ընդհանրապէս հայ համարւում էին հայ ընտանիք ու
նեցողները, ոչ թէ սուննիների հետ ամուսնացած իսլամացած կանայք: Չնայած
նրանց մեծ մասի հայկական ծագումը նոյնպէս յայտնի էր լինում: Բայց յատ
կապէս նրանք հայերի հետ չէին շփւում առհասարակ, ոչ էլ միմեանց հետ էին
շփւում: Երեւի ընտանիքներում արգելում էին:

Եուսուֆ (Սարգիս) Այազ, 2010

Ոմանց հայ լինելը յայտնի էր դառնում մահանալիս: Չգիտեմ ինչպէս էր
ստացուել, բայց հայերն առանձին էին թաղւում: Չգիտեմ մոլլա՞ն չէր թողնում
իսլամական գերեզմանոցում թաղել, թէ՞ հայերը չէին ուզում, բայց այնպէս էր,
որ մահացող հայերին առանձին մի տեղ էին թաղում: Էստեղ մի հարուստ հայ
կար: Իսլամացած էր, բայց գիտէին հայ լինելը: Նա այստեղ ջրաղացներ ու
նէր, որոշ հողեր ունէր: Իր հողերից մի փոքր կտոր յատկացրել էր գերեզմաննե
րի համար: Փող էլ չէր վերցնում: Մօտ երեսուն – քառասուն տարի թաղումներն
այդտեղ էին անում, բայց յետոյ արգելեցին: Տարեցներից շատերը գնում էին
մեծ քաղաքներում հաստատուած իրենց զաւակների մօտ, որպէսզի այնտեղ
մահանան: Իմ ծնողներն էլ գնացին Ստամբուլում ապրող եղբօրս մօտ: Այնտեղ
հայկական գերեզմանատուն կար: Եղբայրս Ստամբուլում որպէս հայ էր ապ
րում: Գնալուց երկու օր յետոյ հայրս մահացաւ: Մայրս յետոյ է մահացել:
Հայրս շատ գրքեր է ունեցել, հայերէն գրքեր: Չգիտեմ դրանք ինչպէս էր
հաւաքել: Հնարաւոր է, որ սպանուած կամ գաղթած հայերի թողած գրքերից
էին: Չգիտեմ պահել է, թէ կողոպտել են, կամ գուցէ խլել են: Ուղղակի գիտեմ,
որ ժամանակին շատ գրքեր է ունեցել: 15ից յետոյ տանը հայերէն գիրք պահելը
շատ վտանգաւոր է եղել: Ծնողներս շատ լաւ հայերէն գիտէին, բայց երբեք չեմ
լսել, որ միմեանց հետ հայերէն խօսէին: Մենք՝ երեխաներս, հայերէն չենք լսել:
Բայց հայրս հայերէն մի աղօթք է գրել եւ ինձ է տուել: Այդ աղօթքն է, որ ես յե
տոյ բաժանում էի մարդկանց: Ասել է «պինդ ծալի, դիր ձախ կրծքիդ վրայ, դա
քեզ ամէն ինչից կը պաշտպանի»: Ես այդ աղօթքը արտագրել եմ եւ շատերին
եմ տուել:
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Ես ինքս չգիտեմ, թէ այստեղ ինչ է ասուած: Շատ էի ուզում իմանալ, թէ
ինչ է գրուած: Մի անգամ մի թուրքի խնդրել եմ, ցոյց է տուել հայերէն կարդալ
իմացող մի թուրք դոկտորի: Այդ թուրք դոկտորը կարդացել է, բայց ասել է,
որ չի հասկացւում: Նա աղօթքը թարգմանել է թուրքերէն, բայց այդ աղօթքն
այնպիսին է, որ թուրքերէն լեզուով չի հասկացւում: Այդ թուրք դոկտորն այդ
աղօթքը գրել է նաեւ թուրքական այբուբէնով, եւ յետոյ ես այն արտագրել եմ ու
շատ հայերի եմ տուել: Որովհետեւ հայերէն կարդացող այլեւս չկար, թուրքա
կան տառերով կարդում էին հայերէն աղօթքը: Իմ կարծիքով իսկապէս էլ զօրա
ւոր աղօթք է: Նոյնիսկ իսլամացած հայերն են եկել խնդրել, իրենց էլ եմ տուել:
Երեւի օգնել է, որ գալիս խնդրում էին: Մինչեւ հիմա պահում եմ կրծքիս վրայ:
Սկզբում կարծես մի վատ բան արած լինէի, մի մեղք գործած լինէի: Վախ էլ ու
նէի՝ յանկարծ որ իմանան: Ինչ պիտի լինէր իմանալու դէպքում՝ չգիտեմ, բայց
վախն ունէի: Յետոյ դա անցաւ, իսկ աղօթքն ինձ միշտ ջերմացնում է:
Երեխաներս Էլազիկում են մեծացել, դպրոցն այստեղ են աւարտել: Ես
ապրում էի Էլազիկում, աշխատում՝ Խարբերդում: Խարբերդում հիմա շատ քիչ
մարդ է ապրում, երեւի 500 – 550 մարդ: Այստեղ ամէն ինչ քանդել են՝ տները,
հիւանդանոցները, դպրոցները, նոյնիսկ փողոցները: Հայերից միայն մի հետք
է մնացել՝ Սուրբ Կարապետ եկեղեցու աւերակները: Այստեղ, որտեղ հիմա մենք
նստած ենք, բերդի շուրջ բոլոր տներն ու եկեղեցիները հայկական են եղել:
Սուրբ Կարապետից բացի մենք հիմա գիտենք Սուրբ Յակոբ եւ Մարիամ Աս
տուածածին եկեղեցիների տեղերը: Վեց այլ եկեղեցիներ էլ են եղել, բայց հիմա
դրանց հետքն էլ չի մնացել: 60ին խարբերդցի մի թուրք Թուրքիայի մշակոյթի
եւ տուրիզմի նախարար է դառնում: Նախարար մնաց ինն ամիս եւ ինը ամիսը
յատկացրեց այստեղի հայկական հետքերը վերացնելուն: Այդ մարդը հիմնա
յատակ վերացրեց հայերի բոլոր հետքերը: Դրանից յետոյ այլեւս ոչ ոք հայերից
չէր ուզում այստեղ մնալ: Իմ զաւակներն էլ գնացին: Ֆրանսիայում այստեղից
գնացած մի տատիկ կար, ասաց թող գան այստեղ, մի գործ կը ճարուի: Գնացին
ու մնացին այնտեղ: Այնտեղ հայկական ինքնութեամբ են ապրում: Յետոյ կինս
հիւանդացաւ: Յղի էր: Նա Ֆրանսիայում մահացաւ: Դրանից յետոյ երեխաներս
ինձ չէին թողնում այստեղ վերադառնալ, այնպէս որ ես էլ մնացի Ֆրանսիա
յում: Բայց ինձ համար շատ դժուար է, լեզու չգիտեմ: Ե՛ւ ուզում եմ վերադառ
նալ, ե՛ւ չեմ ուզում: Գնալուցս յետոյ այս տարի առաջին անգամ եմ եկել: Հիմա,
Ֆրանսիա գնալուց յետոյ, արդէն հայ եմ ներկայանում: Թուրքիայում ապրելու
ժամանակ թաքցնում էինք մեր հայկական ինքնութիւնը, որովհետեւ այլ կերպ
հնարաւոր չէր: Հիմա, երբ որ ծերացանք, բոլորս, իմ բոլոր քոյր եղբայրները
կարողացան վերադառնալ իրենց ինքնութեանը: Ստամբուլում մի քոյր, մի եղ
բայր ունեմ: Մի քոյր ու մի եղբայր էլ Ամերիկայում ունեմ: Արդէն բոլորս էլ հայ
ենք, բայց ամէն մէկս աշխարհի մի ծայրում ենք: Հայ ենք, բայց միմեանց եւ մեր
երեխաների հետ թուրքերէն ենք խօսում [Եուսուֆ-Սարգիսն այս ասում է մի
տեսակ մեղաւոր տոնով, նեղուելով ]:
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Աղօթքի տեքստը թուրքական լատինատառով
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Էլազիկում, կարելի է ասել, այլեւս հայ չի մնացել: Մի տաս ընտանիք են,
բայց նրանք էլ ոնց որ թէ պատրաստւում են գնալ: Հնարաւոր է, որ Դերսիմում
ալեւիացած որոշ հայեր հաստատուած լինեն Էլազիկում, յատկապէս 1993 – 94ի
տեղահանութիւնից յետոյ: Բայց եթէ կան էլ, նրանց հայ լինելը յայտնի չէ: Հիմա
մի հայ բժիշկ է եկել Էլազիկում աշխատելու: Ստամբուլից է եկել: Մի խոջայի
հետ է ծանօթացել, խոջայի մայրը հայ է: Հիմա այդպէս հայերով երբեմն հա
ւաքւում ենք, զրուցում ենք: Մենք չենք թողնում մեր սովորոյթները:
Տեսէք, հիմա Խարբերդի բերդը նորոգւում է, վերականգնւում է:

Խարբերդի բերդը նորոգւում է, 2010

Այստեղ, Խարբերդում, համարեա քրիստոնեայ չկայ, Էլազիկում էլ մենք
ենք, մի տաս հայկական ընտանիք, մի երեք – չորս՝ ասորական ընտանիք: Բայց
ասորական եկեղեցին գործում է, եւ բերդի մօտ նոյնիսկ ցուցանակ կայ, թէ բեր
դի որ կողմում է գտնւում ասորական եկեղեցին: Ճիշտ է, ցուցանակի վրայ չի
գրուած «ասորական եկեղեցի»: Միայն գրուած է «Մայր Մարիամի եկեղեցի»:

Ասորական «Մարիամ Անա» եկեղեցու ուղղութիւնը ցոյց տուող
ցուցանակը Խարբերդի բերդի մօտ, 2010
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Իսկ Սուրբ Կարապետը ամրոցից մի հարիւր մետրի վրայ է, բայց ոչ մի
ցուցանակ չկայ: Սուրբ Կարապետն էլ իբրեւ թէ պահպանւում է պետութեան
կողմից: Յամենայն դէպս այդպէս է գրուած պաշտօնական թղթերում: Բայց
իրականում շուրջբոլորն աղբանոց է: Առհասարակ հայերի անցեալը յիշեցնող
ոչինչ չկայ, բոլորը քանդել են, նոյնիսկ մարդկանց տներն են քանդել: Իսկ Սուրբ
Կարապետի աւերակները… Եթէ գնաք մի քիչ մօտիկից նայէք, բոլոր պատերին
գնդակների հետքեր են: Ով երբ ինչպէս ուզել է՝ կրակել է:

Խարբերդի Սուրբ Կարապետ եկեղեցու աւերակները թողնում են
խոշտանգուածի զգացողութիւն, 2010

Բերդից բացի՝ ժամանակակից Խարբերդի տեսարժան վայրերը միջնա
դարեան մզկիթներն են եւ բերդի հարեւանութեամբ գտնուող փողոցներից մէկի
վրա 19րդ դարի Խարբերդի տիպական կեանքը ներկայացնող վերականգնուած
մի տուն: Փողոցները խեղճ են եւ լքուած, ժամանակակից տները՝ աղքատիկ:

Ժամանակակից Խարբերդի փողոցներից մէկը, 2010
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Մարդիկ չեն ուզում այստեղ ապրել: Աշխատանք չկայ, միջավայր չկայ,
փողոցները քանդուած, ցեխոտ: Հարիւր տարի առաջուայ այս շէն քաղաքից
համարեա միայն աւերակներ են մնացել:

ԳԵՏԻՆԸ ԱԿԱՆՋ ՈՒՆԻ, ԸՍԵՍՆԷ՝ Կ’ԵՐԹԱՅ ՁԱՅՆԸ
1948ին Խարբերդում ծնուած Յակոբ Ալթըկայան 2011ի 17 Հոկտեմբերին
Ստամբուլում իր ընտանիքի պատմութիւնը պատմել է Գոհար Ստեփանեա
նին: Զրոյցը ընթացել է հայերէն լեզուով:
Յակոբի ծնողները երկուսն էլ դերսիմցի են եղել, միչեւ 1938ը ապրել են Դեր
սիմում, բայց 1938ի Դերսիմի ջարդերից յետոյ երկուսի ընտանիքն էլ աքսո
րուել է Քէօթահիա, որտեղ էլ ծանօթացել ու ամուսացել են նրա ապագայ
ծնողները:
1948ին «ազատութիւն ստանալուց» յետոյ որոշել են վերադառնալ հայրե
նիք՝ Դերսիմ: Նրանց թոյլատրուած էր հայրենիք վերադառնալ, բայց դա
նախապայման չէր, կարող էին ապրելու այլ վայր նոյնպէս ընտրել: Վերա
դարձին, ընտանիքը յարմար է գտել Խարբերդում հաստատուել: Յակոբի
պատմութեան մէջ «Խարբերդ» անունը իրականում Էլազըկն է:

— Այո, հարկաւ դերսիմցի եմ, բայց ան տեղի բաները շատ-շատ չեմ գի
տեր, ասանկ լայն կերպով ըսելիք քիչ բաներ ունեմ, դժբախտաբար: Իմին դե
դէս, եայաս, անոր եայան, պապան՝ ամէնն ալ դերսիմցի, այսինքն հին բանը՝
Քալան, թերեւս իմացած էք եւ կամ եթէ փնտռէքնէ՝ կը տեսնաք, անունը Քալան
կը կոչուի, մինչեւ 1938ին հոն ապրած են: Մամաս ալ անտեղացի է՝ Մեծկերտ,
հիմա՝ Մազկերտ9, թրքական Մազգիրտ անունով կը յիշուի, Մեզկերտ, հոն ծնած
է: Հայրիկս, իշտէ ըսածիս պէս, Քալան, Մերխօ10 նստած տեղը, թաղամաս մըն է:
Իշտէ, ան [այնտեղ] ապրած են մինչեւ 1938ը եւ ատ թուականին անտեղ ուրիշ

9

Մեծկերտ/Մազկերտը 19րդ դարի կէսերին, ըստ Գարեգին Սրուանձտեանցի, Կարինի միւ
թեսարիֆութեան Խոզաթի վիլայէթի քայմաքամանիստ աւան էր, ունէր երկու եկեղեցի՝ Ս.
Աստուածածին եւ Ս. Յակոբ եւ ութսուն տուն հայ բնակչութիւն (Սրուանձտեանց Գ., Երկեր,
հ. 2, Երեւան, 1982, էջ 399): Սրուանձտեանցը թուարկում է նաեւ Մեծկերտի մօտի աւերակ
եկեղեցիները՝ Ճերմակ Վանք, Ս. Փրկիչ, Պօղոս-Պետրոս, Ս. Գէորգ, Ս. Աթանաս, Ս. Եղիա,
Ս. Սարգիս, Ս. Մեսրոպ (Սրուանձտեանց, էջ 401): 1914ի համար Հալաջեանը Մեծկերտը
գիւղաքաղաք է անուանում, որտեղ կար 3888 հայ, 215 քուրդ բնակչութիւն, երկու եկեղե
ցի՝ Ս. Աստուածածին եւ Ս. Յակոբ, եւ եօթ եկեղեցու աւերակներ՝ Ս. Փրկիչ, Ս. Մեսրոպ,
Ս. Սարգիս, Ս. Պօղոս, Ս. Գէորգ, Ս. Աթանաս, Ս. Եղիա, ինչպէս նաեւ Ճերմակայ Վանքի
աւերակները (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

Մարխօ անունով բնակավայր է յիշատակել Սրուանձտեանցը Դերսիմի Մեծկերտի գաւա
ռակում՝ վեց ընտանիք հայ բնակչությամբ 19րդ դարի կէսերին (Սրուանձտեանց, էջ 400):
Հայդերան աշիրէթին պատկանող քրդական Մախօ անունով գիւղ կար Բոլոմերիի շրջա
նում (Հալաջեան, էջ 62):
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քուրդերու, բաներու հետ, միասին, [նրանց] հեռացուցած են, ստիպուած11: Մե
րին շատ ընտանիքները, շատ ազգականներն ալ, մէնակ հայրիկս կամ դեդէս
եւ այլն չէ, ուրիշներն ալ, Քէօթահիա ըսուած՝ դէպի արեւմուտք, Իզմիրին մօտ
տարուած են: Քէօթահիա հեռացուցած են, եւ, մամաս, որ այն ատեն պզտիկ՝
տասերեք, տասնչորս տարեկան, անոր ալ հայրը, մայրը՝ նոյնպէս ատ կողմը:
Ադիկա կառավարութեան, պահանջ էր՝ դուք սա տեղը պիտի ապրէք ըսելով,
Քէօթահիան ալ կառավարութեան ընտրութիւնն էր: Աքսոր եղաւ Քալանի բո
լոր բնակչութիւնը, բայց ամէնը զատ-զատ տեղեր տարուեցան, մէկ մասը՝ իշտէ
ըսենք սա կէտը, միւսը՝ ուրիշ կենտրոն մը: Մերին ընտանիքները ո՛եւէ դիմադ
րութիւն եւ այլն, բան մը չեն ըրած: Ես հիմա կը մտածեմ՝ քուրդերին հետ ասոնք
[թուրքական կառավարութիւնը] ալ մեզի իշտէ դէմ են, ասոնք ալ մէյ մը ցիրու
ցան ընենք՝ ազատինք՝ ըսել են նէ, ատանք ըրած են: Ես ատանք կը խորհիմկոր
հիմա: Ատանք բան մը չեն ըսած12, ամա՝ ես ատանք կը խորհիմկոր, որ ազա
տեն անտեղից, քանի ան տեղը բան կար՝ դէմ ըլլալու վիճակներ կային: Շատ
ատանք հարուստ բաներ չեն ունենար [ունեցել], բայց ինչ-որ ունեն՝ ձգած են,
էլած են, գացած են: Տասը տարի ապրած են Քէօթահիա, որ իշտէ հայրս, մայրս
ատ տաս տարիին ընթացքին ամուսնացած են, քոյրիկս որ հոն ծնած է 1944ին,
որ մամաս ամուսնացած ատենը տասնվեց տարեկան է եղեր կարծեմ, 16, 17
տարեկան: Մինչեւ՝ քառասունըութնին, ըսած են, որ ալ ազատ էք, կրնաք ուր
որ ուզէք՝ էրթաք: Վերադարձին եթէ ուզէին ան ատեն՝ Ստամբուլ ալ գալ, բայց
չեն էկած, ըսած են, որ մենք նորէն էրթանք մեր երկիրը, բայց վերադարձին
մինչեւ Խարբերդ, որ հիմա անունը Էլազըկ կ’ըսենկոր, մինչեւ Խարբերդ էկած
են, ըսած են՝ ասկէ վերջը գոնէ իշտէ Խարբերդ, Էլազըկ ըսուած տեղը ապրինք,
հոն նստած են: Ատ տարին ալ ես ծնած եմ: Նախ քոյրիկ Մերխօն ծնած է, ատ
տարին՝ 1948ին, ես ծնած եմ:
Անտեղը՝ Քէօթահիայի մէջ հարկաւ դժուարութիւններ քաշած են: Իշտէ,
քրիստոնեայ են ըսելով՝ հայրս, հօրեղբայրս եւ այլն, եայաս, իմ եայաս ծնեալ
11

1937 – 1938ի Դերսիմի «հնազանդեցման» ջարդերը լայնօրէն յայտնի դարձան շատ ուշ, դա
րի վերջերին: Դերսիմում շատ մանրամասներ են պատմում այդ սարսափելի ջարդերի մա
սին, այդ թւում նաեւ դրանց՝ Դերսիմում դեռեւս զգալի թիւ կազմող հայերի դէմ մասնաւոր
ուղղուածութեան մասին (տե՛ս՝ այստեղ հրատարակուող «Իսկի Ինսան» «Սոցիալիստը»
պատմութիւնները, ինչպէս նաեւ սոյն գրքի չորրորդ գլուխը՝ «Դերսիմի Ցեղասպանութիւ
նը» բաժինը): Սակայն Յակոբն, ըստ երեւոյթին, իսկապէս քիչ բան գիտի Դերսիմում կա
տարուածի մասին, որովհետեւ Դերսիմից հեռացուած կամ արտաքսուած հայկական ըն
տանիքներում գերադասել են լռել, յետագայում նրանց զաւակները քիչ են առնչուել կամ
համարեա չեն առնչուել Դերսիմի Ցեղասպանութիւնը բարձրաձայնող ալեւիների եւ ալե
ւիացած հայերի հետ, իսկ թուրք հանրութիւնն իրականում չէր իրազեկւում տեղի ունեցող
ջարդերի մասին:

12

Իրականում Դերսիմի ջարդերի շրջանում թուրք պաշտօնատարների կողմից շատ էր
բարձրաձայնւում քրդական շարժումներին հայերի մասնակցութեան հարցը: Կոնկրետ
Դերսիմի դեպքում Ռազմական փաստաթղթերում հարցը ներկայացւում էր այնպէս, իբրեւ
Ցեղասպանութիւնը վերապրած եւ Սիրիա անցած դերսիմցի հայերը վերադարձել են եւ
քուրդ ազգայնականների հետ ապստամբութեան են հրահրել Դերսիմի ցեղերին:
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թիւը հազար ութը հարիւր եօթանասուններու եայա մըն էր, իմ մեծ մաման այ
սինքն, իշտէ ասենք ան տեղը պստիկ գիւղին մէջ են, գիտէք գիւղը ինչ է, տաճիկ
ները ոչ մէկը քրիստոնեաներու հետ յարաբերութիւն չեն ունենար էղեր: Իշտէ,
մէկ տարի, երկու տարի, անոնք ստիպուած են, որ անուննին փոխեն, անձնագի
րի մէջի կրօնական բանը փոխեն: Առաջ մերինները հարկաւ դէմ դրած են, բայց
ինչ ընեն հիմա, դժուարութեամբ՝ինչ ընենք, ինչ չընենք… Իմին մեծ հայրիկս,
պապայիս հայրը ըսել է, որ երկու մանչ ունեմ, հայրիկս եւ հօրեղբայրս, ըսած է,
որ ինծի եթէ մեռցնեննէ՝ էս չեմ փոխիր, էս աս տարիքին էկած եմ, բայց ձերին
սիրտը քրիստոնեայ է, միտքը քրիստոնեայ է, գրելով բան մը չըլլար, փոխեցէք,
բան մը չըլլար: Հայրս ալ, հօրեղբայրս ալ անուննին փոխած են, Գէորգը ըրած
են Իզէթ, Սարգիսը, հօրեղբայրս, դրած են անունը Մեհմէդ, մականուննին ալ՝
Ալթըն: Ատ ատենները մականունը շատ բաց գործածուած, 1930ներու մօտ բան
էղած է այսինքն, պաշտօնական, շատ գործածուած բան չէ, բայց մերինները,
հայրս, հօրեղբայրս ալ, որ հիմա Աւստրալիա կ’ապրի չոճուխներուն հետ, Բու
դաղ, Բուդաք, Բուդաքեան է, ան տեղը Ալթընկայա ըրած են: Հիմա մերին մա
կանունը Ալթընկայա է՝ ոսկի ժայռ, անիկա անտեղը Ալթըն Դաշ ըսուած տեղ մը,
ատ Քէօթ
 ահիա Ալթըն Դաշ ըսուած տեղը ստիպուած ապրած են, Ալթըն Դաշ,
Ալթըն Կայա՝ իրար մօտ իմաստ ունին: Ատիկա ձեւական կրօնափոխութիւն էր
հարկաւ, որ Քէօթահիա եղաւ, փաստաթուղթ առին, որ մահմեդական են, եանի
իսլամ են: Բան մը չըրին, չոճուխ ըլլալուն, իշտէ, աստեղ բան կ’ըսենկոր, խո
ջան կ’երթայ, կը կարդայ, սիւննէթ եւ այլն կ’ըսեն, մանչերու համար բան մը ու
նին, ուրիշ բան չկայ, բայց անձնաթուղթին մէջը իշտէ անունը Մեհմէդ, անունը՝
Իզէթ, իշտէ կրօնական բանը կը գրուի որ աստեղ՝ իսլամ: Առաջ ալ գրեգորեան
գրուած եմ ես անձնաթուղթին մէջը: Դեդէս՝ պապիկս, չփոխուեցաւ: Դեդէս ար
դէն հոն մեռած է, Քէօթահիա, վերադարձէն առաջ, հիմա տեղն ալ չենք գիտեր
այլեւս: Վերիվարոյ ամէնն ալ ստիպուած էին, որ փոխուին, չի փոխուողը, իշտէ,
ապրելու՝ սոսիալ բան ըլլալու ըսեմ, դժուարութիւն կ’ունենայ, կը մեկուսանայ:
Մարդիկ հետը չը խօսինկոր իրենց հետ, մէկ մարդ մը բարեւ չի տանկոր, ինչ
պէս կ’ըլլայ, դուք ինծի, ես հոս նստիմ, դուք քանի մը հոգի հոս ըլլաք՝ դուք գաք
ձեր մէջը խօսիք, խնդաք եւ այլն, ես հոս նստիմ՝ բնաւ ինձ հետ չը խօսիք: Է,
մէկ օր կը դիմանաս, երկու կը դիմանաս, ամէնէն վերջը՝ էհ… Հարկաւ եղել են
չփոխուողները, ամէնուն, հարիւրէն հարիւրը փոխուած է՝ չեմ կրնալ ըսել: Ես
ատիկա չեմ տեսել հարկաւ, ես ետքը ծնուեցայ, մինակ եայայէս, հայրիկէս, մայ
րիկէս լսածս է, որովհետեւ, ըսածիս պէս, ես վերադարձին ծնած եմ Խարբերդ,
ատ բանը չեմ ապրած, ատ ժամանակը:
Վերադարձին, այսինքն 48ին, մենք, երբ որ Խարբերդ էկեր են, հայրս,
հօրեղբայրս, կրկին փոխելու, քրիստոնեայ ըլլալու համար դիմեր են: Քանի մը
տարիներ դատարաններու մէջը իշտէ զբաղած են, ի վերջոյ կարծեմ, ես կը յի
շեմկոր թուղթ, անձնաթուղթը այսինքն առին, 1955ին: Ատ ատենները 4 տարի,
մինչեւ 1955ը զբաղեցին այսինքն՝ փոխեն նորէն: Եւ փոխեցինք, նորէն Սարգիս
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էղաւ, նորէն Գէորգ էղաւ, արդէն մենք մինչեւ որ ատ տարիքին ես վեց կամ
եօթը տարեկան էի, անձնաթուղթս չէի առած, ես ուղղակի քրիստոնեայի անձ
նաթուղթ առի օրինակի համար: Ամէն, ամէնը, անունն ալ, կրօնն ալ՝ հարկաւ,
հարկաւ, նորէն քրիստոնեայ, նորէն՝ Գէորգ, նորէն՝ Սարգիս: Արդէն միշտ հայ
էին, հիմա թուղթերով ալ կրկին հայ հաստատուեցան: Կարճ ժամանակ միայն
եղան իսլամ, բայց՝ մարդոց համար, իրենց համար միշտ քրիստոնեայ եղան:

— Ինչո՞ւ Դերսիմ չվերադարձան, Խարբերդում մնացին:
— Դերսիմը ասանկ լեռներու մէջը տեղ մըն է, Խարբերդը աւելի սոսիալ
տեղ մըն է, թերեւս ատոր համար: Նախակրթարանը հոն լմնցրել եմ, Խար
բերդում: Թրքական, հարկաւ, հոն հայ դպրոց չկար: Երբ որ նախակրթարան
լմնցուցի, առիթ չունէինք, պայման չունէինք շարունակել կարդալը, գացի մէկ
տարի օթոյի, թամիջի կ’ըսեն, այսինք՝ շինող, մէկ տարի աշխատեցայ: 1962ին
հոս [Ստամբուլ] կարդալու համար եկայ, Դպրեվանք կարդացի աս տեղ, Դպրե
վանքի դպրոց մը, էս անտեղը աւարտած եմ, լիսէ: Առաջ մենակ եկայ, պզտիկ
եղբայրս աստեղ՝ Կետիկ Փաշա ըսուած տեղը՝ բողոքականներուն մօտն եկաւ,
հոն նախակրթարանը գիշերօթիկ եկաւ: Հիմա 55, 52, 53 տարեկան եղբայր մը
ունիմ, անիկա ալ Գարակէօզեան եկաւ: Այն ատեն հոս՝ Ստամբուլէն կու գա
յին, Անատոլուի մէջը իշտէ Դպրեվանքի համար աշակերտ կը հաւաքէին, իշ
տէ ինծի ալ հարցուցին՝ էրթալ կ’ուզե՞ս, նորէն կարդալ կ’ուզե՞ս: Այո ըսի, եկայ
հոս: Պզտիկ եղբայրս ալ նախակրթարանը սկսածի պէս էր առաջին տարե
կան, անիկա ալ հոս բերինք, էս էկայ, ան էկաւ, վերջը ամէնէն պզտիկ եղբայրս
ալ Գարակէօզեան [եկաւ]: Երբ որ ես 1968ին լիսէն աւարտեցի, համալսարան
մտայ, լմննալու մօտ՝ 72ին՝ հայրս, մայրս, ամէնն ալ առինք, հոս բերինք, ան
կէ վերջը հոս ենք: Իմին համալսարանը Էքոնոմի էր, հաշուակալ: 22 տարե
կան աշակերտ էի՝ մտայ աշխատելու, 35 տարի աշխատեցայ, հիմա աշխատած
տեղս աս էքոնոմիկ պայմաններով գոցուեցաւ: Աշխատած տեղս Գում Գափու
ըսուած թաղամասն էր, նստարաններ, բիւրոյի եւ այլն սեղաններ ծախող տեղ
մը, տէրն ալ վանեցի հայ: Պօլսեցի էր կրնամ ըսել, բայց իրեն բուն բանը՝ Վա
նէն էկած էին, ինքը 1915 թ. ատեն հոս ծնեալ է, անոր հայրիկն ալ հոս ծնեալ է,
բայց բուն արմատը վանեցի էր:
Ամէնէն մեծ քոյր էլ ունիմ, որ հիմա Ամերիկա, Նիւ-Ջըրսի կ’ապրիկոր,
զաւակներ ունի անտեղ, վերիվարոյ՝ 20 – 25 տարի հոն է: Մէկ եղբայրս հիմա
Ֆրանսա, Փարիզ կ’ապրի, օդանաւի, բանի մէջը կ’աշխատի, կայարանին: Այն
ատեն ասանկ մէկ բան մը կար, որ երիտասարդները, դուրս երթալու ասանկ
մէկ հոսանք մը կար, ամէն մարդ իշտէ կ’ուզէր դուս երթայ: Թուրքն ալ, բոլորը,
մինակ հայերը չէ, Գերմանիա, Ֆրանսա, քանի հարիւր հազարների գնացին:
1978ին էր կարծեմ: Ես ալ փորձեցի, բայց վերջը վազ անցայ, չգացի, ես դպրոց
սկսայ, համալսարան սկսայ, չգացի, անկէ վերջը ամուսնացանք, քանի մը տա
րիներէ վերջը: Հօրեղբայրս ալ Խարբերդէն հոս եկաւ, 10 – 15 տարի հոս ապրե

144

Ա. ԳԱՎԱՌԱՀԱՅԵՐԻ ԸՆՏԱՆԵԿԱՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ցաւ, վերջը չոճուխները մեծցան, անոնք ուզեցին դուս, Աւստրալիա դիմեցին,
ընդունուեցան եւ ընտանիքով անոնք ալ հոն գացին,

— Պ. Յակոբ, ես կ’ուզենայի իմանալ, Դուք Ձեր տատիկից, պապիկից,
մեծ ծնողներից լսած կա՞ք արդեօք ցեղասպանութեան մասին պատմու
թիւններ, եւ ընդհանրապէս, դրանց մասին առաջին անգամ ե՞րբ էք լսել,
ե՞րբ իմացաք, որ նման բան Թուրքիայի տարածքում տեղի է ունեցել,
ումի՞ց, ի՞նչ ճանապարհով, խօսւո՞ւմ էր դրա մասին ընտանիքում, թէ՞ ոչ:
— Հիմա մեզ էլ է, դժբախտաբար, թերեւս ուրիշ տեղէն հասեր: Շատ խօ
սելու տրամադիր չէին, հա, մենք ալ, որ ատ տարիներուն պզտիկ տարեկաններ
էինք, մէկը խօսեցնելու ձեւերը չէինք գիտեր եւ կամ չէինք խորհիր: Հիմա գլուխ
նիս կը զարնինքկոր, արդեօք ինչու, իմ եայաս, ըսածիս պէս, 1870ներուց էն եան
կնիկ մը, ասանկ դիմացնիս չառինքտէ, աղուոր մը չխօսեցուցինք: Տատիկս Իս
տանպուլ եկաւ, 1969ին հոս մեռեալ եղաւ ինքը, գերեզման եւ այլն հոս է, մերին
գերեզմանատունը՝ Գում Գափուի կողմը, հոն է, հայրիկս ալ հոն է, 1980ին վախ
ճանեալ եղաւ: Չէինք խօսեր սակայն: Ինքը, եթէ մէկը, մենք անպայման չէ, ուրիշ
մէկը, եթէ մէկը բան մը հարցնէրնէ՝ ասանկ իշտէ վրայէն-վրայէն, փոքր բաներ
կ’ասէր, տակէն-տակէն՝ չէ: Դերսիմէն աքսորուելու համար մենք կը հարցնէինք,
ուղղակի իրենք արդէն չէին պատմեր եանի, թերեւս կը յուզուէինկոր, թերեւս կը
վախնայինկոր, թրքերին մէջ խօսք մը կայ՝ գետինը ականջ ունի, ըսեսնէ՝ կ’եր
թայ ձայնը: Ատ բանով ալ չէ, չէր խօսուեր, դժբախտաբար, անոր համար շատ
լայն իմացութիւն չունինք եանի: Ջարդերու մասին իրենցմէ իրաւէն բան մը չեմ
իմացած, էս ատ տարիները իշտէ 12, 11 տարեկան էի, հարցում անգամ չէի ըներ,
ինչպէ՞ս հարցնեմ: Դպրոցում ալ չի խօսուեր: Ամա, հետաքրքիր էղողը կարգ
մը ուրիշ գիրքերէն, ուրիշ գրուած տեղերէն, ատանկ սորվողներ կան, ամէննին
լայն կերպով, օրինակ, ես բաջանաղ [քենեկալ] մը ունիմ, թերեւս գիտեք, Բագ
րատ Էստուկեան13, անիկա, ուզեսնէ՝ հարիւր չէ, երկու հարիւր, երեք հարիւր
տարիներ առաջ ինչ դէպքեր եւ այլն եղած է՝ կ’ըսէ, իմացութիւն ունի, գիտակ
ցութիւն ունի: Մենք աւելի՝ ասանկ, մակարդակը ցած: Եանի ասանկ բան չենք
փորած տակը, առանց գիտնալու, գիտնալով չէ, այսինքն, մէկ բանի համար չէ,
[ուղղակի] չենք փորած, ատանկ մնացած է, հիմա էլ խօսելու բան չունինք՝ որի՞ն
հետ խօսիս, հիմա ամէնէն մեծերը տարիք ըլլալով մէկ են, ես ալ չեմ ապրած
ատ բանը, ապրողներն ալ դժբախտաբար գացած են այլեւս:

— Հայերէնը Ստամբուլո՞ւմ սովորեցիք:
— Դպրեվանքի մէջ ատ միջոցը գտանք… մերին դպրոցներուն մակար
դակը վերն է, աւելի բարձր է, մեր ատենը աւելի բարձր էր, թերեւս հիմա ալ
շատոնցմէ աւելի բարձր է: Թէ՛ թրքերէնը, թէ՛ հայերէնը սովրեցուցին: Խառն էր,
թրքերէն ալ կար, հայերէն ալ կար, սոսիոլոժի, փսիքոլոժի, արդէն կարգ մը դա
սերու ուսուցիչները պետական բանի կողմով կու գար, ուրիշ դասերն ալ մեր հայ
ուսուցիչները եւ կամ ուսուցչուհիներն էլ մեզի կը սորվեցնէին: Այո, կարգ մը բա
13

Բագրատ Էստուկեան – Ստամբուլում Հրանտ Դինքի կողմից հիմնադրուած երկլեզու՝
հայերէն եւ թուրքերէն, «Ակօս» թերթի խմբագիր:
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ներ կար հայերէն, ամա թրքերէն ալ դաս կ’ընէինքկոր: Տունին մէջը հայերէն ալ
կը խօսուի, բայց աւելի թուրքերէնը կրնանք ըսել, այո: Մենք միութիւն ալ ունինք
Դպրեվանքը, իրարու հետ յարաբերութիւններ, ամէն տարի շրջանաւարտներու
օրեր, ամէն 25 տարին լմնցուցած, լիսէն լմնցնելէն 25 տարի յետոյ, մէկ բան կու
տան՝ յիշատակ, մեդալիոն կ’ըսենք: Պստիկ իշտէ բան է, վրան մեր Դպրեվան
քին յիշեցնող բանը՝ նկարն է, ատանկ: Դպրեվանքին մէջ արարողութիւն կ’ըլլայ,
պարտէզ կայ, ամառ ըլլալուն պէս պարտէզ կայ, այո, կը խմենք իշտէ, կ’ուտենք,
կը ճաշենք, աշակերտները երգեր կ’ըսեն եւ այլն, օր մը կ’անցընենք, անկէ զատ
ալ ուրիշ-ուրիշ բաներ ալ, կարգադրութիւններ կ’ըլլան, միասին կ’ըլլանք: Առաջ
ֆոլքլորիք կրուփ [ազգագրական խումբ] եւ այլն կար, Թուրքիայի մէջ առաջին
հայկական ֆոլքլորը մեր դպրեվանքցի ընկերները սկսած են, հայկական պա
րերը առաջին անգամ մերին դպրոցը, որ իմին դասարանիս ընկերները՝ Խաչիկ
Աբելեան, Վազգէն, ընկերներով միացան, ատանք բաներ կ’ընէին իշտէ: Սոսի
ալ բաներն էլ… կրնայ ընել, կը ժողովուէինքկոր իշտէ, գիտակից բաներ:

— Դերսիմցիներ շատ կա՞ն Պօլսում:
— Այո, կան, նոր-նոր անոնց հետ ալ յարաբերութիւններ կ’ընենք: Որով
հետեւ տակաւին դերսիմցիները, կրնամ ըսել՝ հարիւրէն վաթսունը, ութսունը
տակաւին կրօնը չէ փոխած, իր անցեալը չի գիտեր, հիմա նոր-նոր ասանկ իշտէ
իրարու հետ խօսելով, երթալով, գալով, պրպտելով՝ մէջտեղ կ’ելլակոր, մէկ մա
սը կ’ընդունիկոր, մէկ մասը չ’ընդունիրկոր, ատանկ կայ: Իշտէ մենք գացինք,
ասկէ մէկ, մէկուկէս ամիս առաջ, Դերսիմ, ֆեստիւալ [փառատօն] մը կար: Շատ
մարդիկը, մէկ մասը, այո, մերին արմատին մէջ կայ՝ ընդունեցին, մէկ մասը չեն
ընդունիկոր, ամա կամաց-կամաց կ’ելլակոր մէջտեղ: Անոնք հայկական դպրոց
չի գացին, քրիստոնեայ չեղան, դպրոցներում միութիւններու մէջ չիկան: Մենք
հոստեղ դպրոցի միջոցով կապ կ’ունենանք, Դպրեվանքի կապով ամէնքս միա
սին ենք: Աս տեղի հիմա շատը Դպրեվանքը կարդացած են, դպրեվանքցի են,
աւարտած են կամ չեն աւարտած, բայց Դպրեվանքին հետ կապ ունինք եանի,
անոր համար ընկեր ենք արդէն, պզտիկութենէն ընկեր եղած ենք: Դերսիմցին՝
չէ: Ես պզտիկ ատենս ալ Դերսիմ կ’երթայի, իմին մամայիս պապան հոն կ’ապ
րէր, արդէն մինչեւ 68նին հոն էր: Ես երբեմն, իշտէ տարին անգամ մը, կ’երթա
յի կու գայիկոր, բայց 70էն վերջ չէի գացած, մինչեւ այս տարուայ՝ 2011ը: Հոս՝
Ստամպուլ, Վագըֆ գիւղէն եկածները միութիւնը ըրին, տուն մը առին, հիմա
հոստեղը շատ կը հաւաքուինք, կը խաղանք, կը զբաղինք, կատակներ, զրոյց:
Ամէնը Դպրեվանքէն են: Արդէն տաս տարիէ վեր սրճարան ալ չենք երթայ, եթէ
հոստեղը կայ՝ ինչու երթանք:

— Թուրքերի հետ յարաբերութիւններն ինչպէ՞ս են:
— Էս, օրինակ ինծի համար ըսեմ, անոնց հետ գէշ բան մը չունիմ իրաւը,
իմին ճանչցած, ինծի հետ յարաբերութիւններ ունեցողները ինծի կը սիրեն, բան
կը սեպեն, այսինքն, ատանք գէշ բան բնաւ չունեցանք, ատ չափ տարի աշխա
տեցայ, շատ տաճիկներ կային, ամէնն ալ ինծի ախպարիկի պէս կ’ըսէին, ես
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ալ անոնց կ’ըսէի, բան մը չէ: Հարկաւ, եանի ընդհանուր բանի մէջ, ժողովրդին
մէջը՝ հարկաւ, ամէնին մէջը՝ չէ: Ամա ինծի ատանկ բան մը չեղաւ, այսինքն գէշ
նպատակով մէկը չհանդիպեցայ: Երբեմն հեռաձայնով կը խօսինք նախակրթա
րանի, այսինքն, նախակրթարան ըսածս 1955էն մինչեւ 61ին միասին կարդացած
Խարբերդի ընկերներս: Անտեղը մենք իրարու հետ շատ լաւ էինք, հիմա վիճակ
ները փոխուեցաւ քիչ մը: Ուրիշ բան մը ալ կայ, սակայն, հիմա սրճարաններ եւ,
փողոցը հայերէն ալ կը խօսին, լեզուները քիչ մը ազատ ձգեցան, առաջ աւելի
քաշուելով, ասանկ իշտէ չոճուխներուն հետ… Հիմա աւելի ազատ է կարծեմ: Մէկ
քուրդը աւելի բան ըլլալով, ասանք ազատ կրնայ խօսիլ, մեզմէ աւելի քիչ ազատ
պիտի ըլլար կարծեմ, այսինքն, մենք աւելի դիւրին կրնայինք խօսել, անոնց լե
զուն աւելի յայտնի է՝ քրդերէնը: Հիմա եթէ մէկ հայը հայերէն խօսի, տաճիկը չի
կրնայ հասկնալ, որ ասի հայերէն է, ինչ է, ճափոներէն, չիներէն, ամա քրդերէնը
կը հասկնան: Բայց մենք կը քաշուէինքկոր, թերեւս ալ՝ կը վախնայինք:

ԻՐԵՆՑ ՀԱՅ ԼԻՆԵԼԸ ՉԵՆ ԺԽՏՈՒՄ,
ԲԱՅՑ ՇԱՏ ԵՆ ՁՈՒԼՈւԵԼ, ՄՈՒՍՈՒԼՄԱՆ ԵՆ ԴԱՐՁԵԼ
Աքթան եղբայրները Սասունում մահմեդականացած բազմանդամ հայերի
ընտանիքից են: Իրենց ընտանիքի պատմութիւնից դրուագներ պատմեցին
Ստամբուլում, Ակօս թերթի խմբագրատանը, 2013 Նոյեմբերի 6ին: Եղբայր
ներից մէկը մահմեդական է, միւսը՝ Թեքին Աքթանը վերջերս վերադարձել
է քրիստոնէութեանը:
Եղբայրների հետ պայմանաւորուել էինք հանդիպել Ակօս թերթի խմբագ
րատանը Ստամբուլի Բողազիչի Համալսարանում 2013ի Հոկտեմբեր 11 – 13ը
տեղի ունեցած «Կոնֆերանս Իսլամացուած Հայերի Մասին» գիտաժողովի
ժամանակ, որին որպէս ունկնդիր գալիս էին մասնակցելու բազմաթիւ-բազ
մաթիւ մահմեդական հայեր:

— Մենք Սասունից ենք, Գոմք14 գիւղից, այնտեղ, որտեղ եկեղեցի կայ:
Դա շատ յայտնի գիւղ է, գտնւում է Մարաթուկ Սարի ճիշտ դիմացը: Մինչեւ
1915ի Ցեղասպանութիւն մեր պապերն այնտեղ են եղել: Շատ մեծ ընտանիք
է եղել, բայց կոտորել են15: 15ից յետոյ մեր պապերի եղբայրներից՝ հօրեղբօր
14

Սոյն Գոմքը գտնւում է Բիթլիսի նահանգի Սասուն գաւառի Փսանաց գիւղախմբում. ունէր
Ս. Քառասուն Մանուկ եկեղեցի եւ գիւղի մօտ՝ հանրայայտ Գոմոց կամ Սուրբ Պետրոս
Առաքեալի Ճկոյթ վանքը (Վ. Պետոյան, Սասունի և Տարօնի պատմա-աշխարհագրական
տեղագրությունը, Երեւան, 2005, էջ 49): Ըստ Պետոյեանի, գիւղում ապրում էին 23 տուն
հայեր (Պետոյան, Սասնա ազգագրությունը, Երեւան, ՀՍՍՌ ԳԱ Հրատ., 1965, էջ 9): 1916
Օգոստոսի 16ին Սասունից փրկուած փախստական հայերի վկայութեամբ ջարդերի ժա
մանակ Գոմքում ապրում էին 25 տուն հայեր՝ 400 մարդ, որից փրկուել են միայն 10 մարդ
(ՀԱԱ, ֆ.227, ց.1, գ.439, թթ.4 եւ շրջ., 2 շրջ., տե՛ս Հայոց Ցեղասպանությունը Օսմանյան
Թուրքիայում, Վերապրածների վկայություններ, հտր. 2, Բիթլիսի նահանգ, Երեւան, 2012,
էջ 288): Գոմքեցի եղբայրների այս պատմութիւնը գալիս է հաստատելու, որ փախստա
կաններից զատ եղել են նաեւ այլ փրկուածներ, երեխաներ, ովքեր մնացել են իրենց հայ
րենիքում եւ յետագայում իսլամացել-արաբացել:

15

Գոմք գիւղի Պետրոս Առաքեալի վանքում ապաստանած շրջակայ հայկական գիւղերի բնա
կիչների քառասնօրեայ ինքնպաշտպանության մասին 1916ին պատմել է Սասունի Փիրշենք
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տղաներ եւն., ով փրկուել է՝ մի քանիսը Հալէպ են գնացել: Յետոյ, շատ յետոյ
իմացել ենք, որ մեր գիւղացիներից ոմանք կարողացել են Կովկաս անցնել եւ
հիմա Հայաստանում են ապրում: Բայց իմ պապը մնացել է: Մնացել են պապս,
իր եղբայրներից մէկը ու մի քեռու աղջիկ: Մեր գիւղից՝ նաեւ ուրիշ երեխաներ,
բայց մեր ընտանիքից՝ միայն այդ երեքը: Շատերը վեց – եօթ տարեկան են եղել,
երեխաները: Որբացած երեխաները մնացել են հարեւանների յոյսին: Հարե
ւաններն էլ արաբ էին: Շեկօ աշիրէթի արաբներ: Նրանք իրենց տուն են տարել
այդ երեխաներին: Միայն իմ պապը չէր, ուրիշ ընտանիքներից էլ են երեխաներ
փրկուել: Չգիտեմ՝ արդեօ՞ք բոլորին են օգնել, բայց մեր գիւղում յետոյ մահմեդա
կանացած շատ հայեր կային, ինչպէս իմ պապը: Բոլոր դէպքերում պապիս, իր
եղբօրն ու քեռու աղջկան պահել են: Անունները փոխել են, իսլամ են դարձրել եւ
պահել են: Իրենց պահողը Խալիլ աղայի ընտանիքն է եղել: Այդ ընտանիքը մե
րոնց է օգնել, այլ ընտանիք՝ ուրիշների է օգնել: Ճիշտ է՝ իմ պապը համեմատա
բար մեծ է եղել: 1915ին իմ պապը 15 տարեկան է եղել, բայց իր եղբայրն աւելի
փոքր է եղել: Պապս փախած է եղել կոտորածի օրը, յետոյ փոքր եղբօր համար
է վերադարձել: Իմացել է, որ փոքր եղբայրը փրկուել է, մի արաբի ընտանիքում
է, վերադարձել է եւ այլ երեխաների միջոցով լուր է տուել փոքր եղբօրը: Ինքը
մի շաբաթ դաշտերում էր մնում: Մեր ընտանիքում պատմում են, որ պապիս եղ
բայրն ամէն անգամ հաց ուտելիս իր բաժին հացը ծոցում պահում էր: Այդ տան
կինը նկատել է ու հասկացել է, որ ինչ որ մէկի համար է հացը պահում: Համո
զել է երեխային խոստովանել, ասել է՝ մենք ոչ մէկին չենք նեղացնի, եթէ պէտք
է՝ մե՛նք կ’օգնենք: Մի խօսքով պստիկը խոստովանում է, որ աւագ եղբայրը մի
շաբաթ է՝ դաշտում է, հացը նրա համար է պահում: Գնում բերում են նաեւ աւագ
եղբօրը, եւ երկուսն էլ այդ տանն են ապրում: Այդպէս երեխաներ շատ կային, եւ
բոլորն իրար ճանաչում էին: Գիտէին իրենց հայ լինելը, բայց բոլորը մահմեդա
կան էին: Շատ շուտ մոռացան հայերէնը: Համարեա բոլորն այնտեղ ամուսնա
ցել են տեղի արաբ աղջիկների կամ տղաների հետ16: Արդէն ամուսնանում էին
գիւղից վերապրած Մկրտիչ Թորոսեան
 ը (ՀԱԱ, ֆ.227, ց.1, գ.452, թթ.31 – 32, տես Հայոց
Ցեղասպանությունը Օսմանյան Թուրքիայում, Վերապրածների վկայություններ (Փաս
տաթղթերի ժողովածու), հատոր 2, Բիթլիսի նահանգ, Երեւան, Հայաստանի ազգային ար
խիվ, 2012, էջ 290 – 291): Սասունի Գոմք Գիւղի դիմադրութեան մասին տե՛ս՝ Սոֆիա Յակո
բեան, Սասունի Գոմք Վանքի Դիմադրութիւնը, 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

Ցեղասպանութիւնից յետոյ արաբացած հայերի մասին տեղեկութիւններ շատ կային, բայց
գլխաւորապէս՝ Սիրիայի տարածքում: Վերջերս նոյնիսկ տեղեկութիւն հրատարակուեց
այն մասին, որ Սիրիայի տարածքում իսլամացած արաբախօս եւ քրդախօս հայերն առան
ձին աշիրէթներ են կազմել, ինչպէս, օրինակ, «Հայոց Իսլամական Ցեղախումբը», որը
կազմուել է 1998 Փետրուարի 2ին հրաւիրուած յատուկ ժողովի ընթացքում (Ճորճ Ճ. Աբէ
լեան, «Աշիրաթ Արման Ալ Շաթաթ»՝ հայոց իսլամական ցեղախումբ, «Աշիրաթ Արման ալ
Մուսլիմա», 21.05.2010; http://noravank.am/arm/issues/detail.php?ELEMENT_ID=4793). նաեւ՝
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իրենց աղաների ընտրութեամբ: Հաւանական է, որ աղան գուցէ երբեմն ընտրել
է նաեւ հայ աղջիկ: Բայց մեծ մասամբ հենց իրենց տղաների կամ աղջիկների
հետ էին ամուսնացնում: Բայց իմ տատը հայ էր: Պապս էլ, տատս էլ հայեր էին:
Փրկուած հայ աղջիկ էր: Ես պապիս չեմ տեսել, բայց տատիս շատ լաւ եմ յիշում:
Երբ որ շատ էի ջղայնանում ու տատիս հակաճառում էի, տատս ինձ ասում էր՝
դու ինձ մի՛ կոպտի, ես մի ծաղիկ եմ: Յետոյ եմ հասկացել ինչ է ուզում ասել՝ այ
սինքն ես մի փրկուած հայ եմ, միայնակ եմ:

— Հայերէն գիտէ՞ր տատդ:
— Այո: Նաեւ պապս: Չէ՞ որ պապս մի քիչ մեծ էր միւսներից, չէր մոռա
ցել հայերէնը: Բայց այն ժամանակ վտանգաւոր էր հայերէն խօսելը, սովորա
բար չէին խօսում: Ես սա պատմածով եմ ասում, ինքս չեմ տեսել: Բայց տատս
ծեր էր եւ դեռ հայերէն գիտէր: Երբ որ իրեն ջղայնացնում էինք, փոքր էրեխէք
էինք, հայերէն հայհոյում էր, թէ անիծում էր՝ չգիտեմ, բայց հայերէն բաներ էր
ասում: 90 – 91 տարեկանում է մահացել, այդ տարիքին բնականաբար շատերը
չեն հասել: Այն ժամանակ, երբ ես կարող էի տեսնել, արդէն մարդ չկար հայե
րէն խօսող: Բայց ո՛չ, Մարիամը կար մեր գիւղում, տատս Մարիամի հետ երբեմն
հայերէն խօսում էր:

— Իսկ հայրդ, մայրդ:
— Հայրս ի՞նչ, նա արդէն հայերէն բոլորովին չգիտէր: Թէպէտ հայրն էլ,
մայրն էլ հայ էին, բայց այն ժամանակ նրանք հայերէն չէին կարող խօսել, չէին
համարձակուի: Իսկ մայրս արաբ է: Հայրս ու մայրս արաբերէն են խօսում:

— Տատդ իրեն իսլա՞մ էր համարում, թէ՞ քրիստոնեայ:
— Նամազ անում էր, բայց դէ ի՞նչ ասեմ, գուցէ ինքն իր ներսում քրիստո
նեայ էր: Հաւանաբար ինքն էլ չգիտէր: Բայց բոլորի համար ինքը մահմեդական
էր: Գիւղում ընդհանրապէս այդ հարցերը չեն խօսուել, չեն քննարկուել: Յետա
գայում, արդէն երկրորդ սերնդում, տարբերութիւն չկար: Գիւղում բոլորը նոյնն
էին, թէ՛ ամուսնութեան հարցերում, թէ՛ յարաբերութիւններում: Ես արդէն փաս
տացի երրորդ սերունդն եմ: Հայրս է ծնուել, մայրս է ծնուել, մեծացել են, յետոյ
Ճորճ Ճ. Աբէլեան, «Տեղեկագիր Հայոց Մեծաց Նիւթ. Հայոց Սփիւռքի Ցեղախումբը»՝ Աղ
բարի՜կ, Ափիկ Մը Ջու՜ր..., Ցկեանս Նահատակութիւն 2, Այնճար-Լիբանան, Տպարան Հա
մազգային, 2010, էջ 373 – 447: Անհամեմատ աւելի քիչ է յայտնի Թուրքիայում արաբացած
հայերի մասին (Ռուբէն Մելքոնեան, «Արաբացած Հայեր Թուրքիայում», Երկիր Թերթ, 5
Հոկտեմբեր 2007. նաեւ՝ Ռուբեն Մելքոնյան, «Ցեղասպանությունը վերապրած Սասունի
հայության արդի խնդիրների շուրջ» http://www.noravank.am/upload/pdf/383_am.pdf) . նաեւ՝
«Լինել Միայնակ Ու Բախտաւոր՝ Սասունի Լեռներում…» (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/):   Սաս ուն ի
Խաբըլջոզի կամ Հազզոյի շրջանի Փիրշենք/Փուրշենք հայկական գիւղում արաբացած եւ
քրիստոնեայ պահպանուած հայերի մասին տե՛ս սոյն գրքում հրատարակուող «Հայլար»
պատմութիւնը:
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մենք ենք ծնուել: Բայց նոյնիսկ մենք բոլորս միմեանց ճանաչում ենք՝ ովքեր են
հայերը: Համարեա ամբողջ Սասունում ենք ճանաչում: Մէկը քրդական ընտա
նիքում է մեծացել, մէկը՝ արաբական, բոլորը՝ մահմեդական, եւ միշտ միմեանց
ասում էին՝ ով է հայկական ծագումով: Հայրս, որ հիմա 80 տարեկան է, բոլորին
ճանաչում է:

— Իսկ որեւէ քրիստոնեայ կա՞ր Գոմքում:
— Գուցէ տարեցների մէջ եղել է, բայց չեն ասել: Կարելի է ասել, որ ո՛չ,
Գոմքում քրիստոնեայ չկար: Բայց եկեղեցի կար: Ընդհանրապէս մինչեւ յիսու
նականները կարծեմ չէին խօսում իրենց հայ լինելու մասին: Բայց 1950ին իմ
հայրը գնում է Հալէպ եւ հանդիպում է իր քեռի Խաչատուրին: Խաչատուր քեռին
1950ից արդէն գնալ-գալ է ունեցել մեր գիւղ, կապն արդէն վերականգնել է: Նա
բոլորին շատ լաւ գիտէր, 80, 90% ճշտութեամբ ասում էր՝ ովքեր են հայ, ովքեր՝
չէ, ինքը բոլորին գիտէր:

— Հայերին գիւղի արաբները հա՞յ էին համարում:
— Երեւի, որովհետեւ ֆըլլա էին ասում: Այսինքն՝ քրիստոնեայ: Բոլոր
քրիստոնեաներին էին ֆըլլա ասում՝ լինի հայ, ասորի, յոյն: Եթէ ինչ որ կռիւ
էր լինում, վէճ էր լինում՝ անմիջապէս ասւում էր՝ էս ֆըլա է: Բայց սովորաբար
եթէ լուրջ բաների համար էր վէճը լինում, օրինակ՝ երկու ընտանիքների միջեւ,
միւսները չէին խառնւում: Այսինքն ընդհանրապէս բախումնային չէին յարաբե
րութիւնները:

— Գոմք գիւղից բացի ուրիշ ո՞ր գիւղերում են հայեր մնացել ձեր իմացա
ծով: Երեխաներ, մեծեր…
— (Ջանում է յիշելով թուարկել գիւղերի անունները) — Քարթի17, Մըշկնի18,
17

Քարթի Գիւղի վեաբերեալ տեղեկութիւններ չգտայ: Թուարկած շարքից հաւանական է
թւում, որ այն կարող էր լինել Սասունի Փսանք Գաւառակի Քարավանք գիւղը (Պետոյեան,
Սասնայ Ազգագրութիւն, էջ 10), որի մասին մի շարք տեղեկութիւններ ունենք, թէ այնտեղ
մինչեւ այսօր տաս – տասնմէկ հայ ընտանիք է ապրում (տեղեկութիւնը հաղորդել է Քա
րավանք գիւղից Ստամբուլում ապրող հայ ինքնութեամբ մի երիտասարդ, ում ծնողները
շարունակում են ապրել Քարավանքում): Քարավանքում ցայսօր ապրող իսլամացած հա
յերի մասին վկայութիւններ կան նաեւ սոյն գրքում հրատարակուող «Ռէյս Տանոյի Թոռ
Գէորգը. Արխունդցիները» եւ «Սասունցիները» պատմութիւններում:

18

210 հայ բնակչութեամբ Մըշ գիւղը 1878ին յիշատակում է Արիստակէս Տեւկանցը «Հազուան
կամ Սասուն գաւառի» գիւղերի շարքում (Արիստակէս Տեւկանց, Այցելութիւն ի Հայաստան
1878թ., Ձեռագիրը հրատարակության է պատրաստել Հ.Մ.Պողոսյանը, Երեւան, Հայկա
կան ՍՍՀ ԳԱ հրատարակչութիւոն, 1985, էջ 119): Մըշկընի գիւղը Մըշ գեղ, Մըշգեղ, Մըջ
գեղ, Միջգեղ անուններով այնուհետեւ յիշատակւում է Բիթլիսի նահանգի Սասունի գա
ւառի Փսանք գիւղախմբում, ըստ Պետոյեանի՝ թուով 409 հայ բնակչութեամբ (Պետոյեան,
Սասնայ Ազգագրութիւն, էջ 9): Բայց գիւղի հայ բնակչութիւնը 900 է համարուել 1916 Օգոս
տոսի 16ի Ստեփան Յարութիւնեանի պատմածով, որի վկայութեամբ գիւղի 900 մարդուց
ջարդերից փրկուել եւ Կովկաս է անցել միայն 31 մարդ (Հայոց Ցեղասպանութիւնը, Հ.2, էջ
287 – 288): Մըշգեղ/Մըջգեղ գիւղից վերապրածների սերունդներ կան Հայաստանի Հան
րապետութեան Թալինի Շրջանի Աշնակ գիւղում (նրանց ընտանեկան յիշողութիւնների
մասին տե՛ս՝ Խօսելով Միմեանց Հետ. Անձնական Յիշողութիւններ Անցեալի Մասին Հա
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Ջամալա19, Կոնգ20, Նշտլիխ21, Չխթնիխ22, Տատանգ23, Բընուինգ24, Սարթինգ25,
Արփի26, Շնուղ27, Պուգնոտ28, Փշուտ29… էլի կան, շատ կան:
յաստանում Եւ Թուրքիայում գրքում, Բոնն, Գերմանիա, Հրատ. Գերմանիայի Ժողովրդա
կան Բարձրագոյն Դպրոցների Միութեան Միջազգային Համագործակցութեան Ինստ.,
2010, էջ 98):
19

Ջամալա Գիւղը Պետոյեանի կողմից Բիթլիսի Նահանգի Սասունի գաւառի Փսանք գաւա
ռակի Ջմալենք անունով յիշուած գիւղն է, որտեղ կար քսան հայ տուն (Պետոյեան, Սասնայ
Ազգագրութիւն, էջ 10): Հաւանաբար նոյն է Տեւկանցի կողմից 1878ին Խարզանի գիւղերի
շարքում յիշուած, 840 հայ բնակչութեամբ Ճոմանի գիւղը (Տեւկանց, էջ 116):

20 Կոնգ – «Հազուան կամ Սասուն գաւառի Գիւղորայք» շարքում Արիստակէս Տեւկանցը
1878ին գրանցել է նաեւ Կոնք գիւղը՝ 210 հայ բնակչութեամբ (Տեւկանց, էջ 118): Չեմ բացա
ռում նաեւ, որ սոյն Կոնգը կարող է լինել Սասունի Հազզօ-Խաբլջոզի գաւառակի Կող գիւ
ղը, որտեղ, ըստ Պետոյեանի, մինչեւ Ցեղասպանութիւնն ապրում էր 200 հայ (Պետոյեան,
Սասնայ Ազգագրութիւն, էջ 11):
21

Նշտլիխ գիւղի մասին տեղեկութիւն չգտայ:

22 Չթխնիխ գիւղի մասին տեղեկութիւն չգտայ, եթե սա Արիստակէս Տեւկանցի 1878ին Մշո
Վարդովա գիւղախմբի մեջ յիշատակուած, 170 բնակչութեամբ Չիֆթլիկ հայկական գիւղը
չէ(Տեւկանց, էջ 75):
23

Տատանգ – Թաթանգ գիւղն է Բիթլիսի Նահանգի Սասունի գաւառի Փսանք գիւղախմ
բում, որի հայ բնակչութեան ջարդերի մասին տեղեկութիւն կայ Սասունի Գեարմաւ գիւղի
բնակիչ Մարտիրոս Համազասպեան Թումասեանի պատմածում: Ըստ նրա՝ Թաթանգն
ունեցել է 40 տուն (Հայոց Ցեղասպանութիւնը, էջ 25), չնայած Պետոյեանի տեղեկութիւն
ներով այս գիւղում կար ընդամէնը ութ տուն (Պետոյեան, Սասնայ Ազգագրութիւն, էջ 10):

24 Բընուինգ – շատ հաւանական է, որ Բընուինգը լինի Սասունի Փսանք գաւառի Բուի գիւղը,
որը Պետոյեանը յիշում է Ջմալենք եւ Թաթանք գիւղերի շարքում (Պետոյեան, , էջ 10): Չի
բացառւում նաեւ, որ այս գիւղը լինի 1878ին Արիստակէս Տեւկանցի կողմից Մուշի գաւառ
գիւղախմբի շարքում յիշատակած, 70 հայերից բաղկացած Բըվի գիւղը (Տեւկանց, էջ 72),
կամ՝ Խարզանի գաւառակի գիւղերի շարքում յիշատակուած Պըվիխի գիւղը՝ թուով 35 հայ
բնակչութեամբ (Տեւկանց, էջ 116):
25 Սարթինգ, Սերթինգ, Սիրթինգ, Սըրթինգ ձեւերով որեւէ գիւղ/բնակատեղի չգտայ, սակայն
20րդ դարասկզբին Սասունի Փսանք գաւառակում կար Սարեկան գիւղ՝ Ջմալենք, Բուի եւ
Թաթանք գիւղերի հարեւանութեամբ (Պետոյեան, Սասնայ Ազգագրութիւն, էջ 10):
26 Արփի – Մօտկանի շրջանի գիւղերից, ըստ Արիստակէս Տեւկանցի 1958ին ունէր 217 հայ
բնակիչ (Տեւկանց, էջ 106): 20րդ դարասկզբին գիւղն ունէր հարիւր տուն հայ բնակչութիւն,
շէն եւ կամարակապ եկեղեցի (Պետոյան, Սասունի Եւ Տարօնի, էջ 60. նաեւ՝ Պետոյեան,
Սասնայ Ազգագրութիւն, էջ 12): Արփի գիւղից փրկուածների սերունդներ են ապրում ՀՀ
Թալինի Շրջանի Շղարշիկ գիւղում: Արփիում մինչեւ այսօր հայախօսութիւնը պահպա
նուել է (տե՛ս՝ «Մեր Տունը Քանդուած Էր»՝ Խօսելով Միմեանց Հետ. Անձնական Յիշողու
թիւններ Անցեալի Մասին Հայաստանում Եւ Թուրքիայում, էջ 83 – 92):
27

Շնուղ – Եթէ իմ բանասացի յիշատակած Շնուղ գիւղը 20րդ դարասկզբի Խութ-Բռնաշէնի
Շնիստ գիւղը չէ, ապա այս գիւղի մասին որեւէ այլ տեղեկութիւն չգտայ:

28 Պուգնոտ – Բիթլիսի Մօտկանի գաւառակի գիւղերից է, Արփի լեռնային գիւղի ստորո
տում: Արիստակէս Տեւկանցը 1878ի համար գրում է, որ Պոկնուտ գիւղն ունէր 108 հայ բնա
կիչ (Տեւկանց, էջ 106): Պետոյեանի մօտ գիւղը յիշատակուած է Բույնուտ անունով, իսկ
«Մշոյ առաջնորդարանի ցուցակում Բոկնոտ է գրուած»: 20րդ դարասկզբին ունեցել է 30
տուն հայեր (Պետոյեան, Սասնայ Ազգագրութիւն, էջ 12): Գիւղը Պուգնոտ անունով են յի
շում նաեւ վերապրածները, որոնց սերունդներից կան ՀՀ Թալինի շրջանում («Մեր Տունը
Քանդուած Էր», էջ 83 – 92):
29 1916 Օգոստոսի 16ին Սասունից փրկուած փախստական հայերի վկայութեամբ ջարդե
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— Գիւղերից իւրաքանչիւրում ինչքա՞ն կը լինէին հայեր, կէ՞սը, աւելի քի՞չ,
աւելի շա՞տ…
— Տար
բեր են, բայց կէ
սը՝ չեմ կար
ծում: Աւե
լի քիչ: Շա
տերն ար
դէն
Ստամբուլ տեղափոխուեցին: Տարբեր թաղամասերում են՝ Գում Կափը, Եդի
Գուլա, Շիշլի, Քուրթուլուշ… Մեր գիւղում հիմա հազիւ հինգ – վեց ընտանիք կայ:
90%ը հիմնականում մուսուլման էին, մեր ընտանիքն էլ էր այդպիսին: Իրենց
հայ լինելը չեն ժխտում, բայց շատ են ձուլուել, մուսուլման են դարձել: Ճիշտ է,
նամազ չենք անում մեր ընտանիքում, մզկիթ էլ չենք գնում, բայց ոչ էլ եկեղեցի
ենք գնում: Բայց երիտասարդութեան շրջանում կրօնին վերադարձ կայ: Կրօ
նը սկսել է կարեւոր նկատուել: Շատերը մոլեռանդ մահմեդական են դառնում,
ոմանք էլ քրիստոնեայ են դառնում, ինչպէս ես:

— Ձեր պապը կամ հայրը ե՞րբ են ինքնութեան վկայական ստացել: Դուք,
հաւանաբար, չէք յիշի, բայց գուցէ իրենից լսած լինէք: Եւ ի՞նչ է այնտեղ
գրուել՝ ինքն ո՞ւմ զաւակն է, ովքե՞ր են իր հայրը, մայրը:
— Սասունում յատուկ գնացել եմ, որ նայեմ, արխիւները նայել եմ՝ ոչ մի
թուղթ չկայ: Մտածում եմ, որ Անկարայում կը լինի: [19]24 թուականին որ լատի
նատառ է դարձել լեզուն, եթէ անգամ լինէր՝արաբական է լինելու, օսմաներէն:
Անկարայում կայ, բնականաբար, ցոյց չեն տալիս, բայց անպայման կայ, որով
հետեւ միշտ կարողանում են բացայայտել նախնիների արմատները: Հենց որ մի
բան է լինում՝ պետութիւնը երեսով է տալիս՝ հայ ես, չես կարող: Օրինակ՝ ոստի
կան լինել չես կարող: Ասում են դու հայ ես, չես կարող: Եթէ արխիւը չկայ՝ ինչպէ՞ս
են իմանում: Մեր պետութիւնը անունները փոխած, մուսուլման դարձած հայերին
անպայման գիտի, գիտի նաեւ Սասունի բոլոր հայկական գիւղերի հին անուննե
րը: Ճիշտ է, անունները հիմա փոխուած են, բոլորը թուրքական են դարձուած,
բայց բոլորը շարունակում են հին անուններով խօսել: Այնտեղի տեղանունները,
հիմա ճիշտ է՝ փոխուել է, Մուշում կամ Սասունում տեղանունները թուրքական են
դարձել, բայց մէկ է՝ հին անունները օգտագործում ենք. Մունգուկ30 ենք ասում,
իսկ նոր անունը Սոյջա է, Գոմք ենք ասում, իսկ նոր անունը Մեշելի է:

— Հարցս այլ կերպ ձեւակերպեմ: Ձեր պապի ինքնութեան թուղթը, վկա
յականը տեսե՞լ էք: Այնտեղ ի՞նչ է գրուած, ինքը ո՞ւմ որդին է: Կարո՞ղ է,
օրինակ, Խալիլ աղայի անունը լինի գրած:
— Ոչ, ոչ, իրենց հայրերի անուններն էին գրել: 1923ին, երբ որ թուրքական
րի ժամանակ Սասունի Փսանաց գաւառի Փշուտ գիւղում ապրում էին 12 տուն հայեր՝ 150
մարդ: Փրկուածների մասին ոչինչ չի յաջողուել պարզել (Հայոց Ցեղասպանութիւնը, Հ.2,
էջ 288):
30 Մշոյ Մոկունք գիւղը՝ 497 հայ բնակչութեամբ, 1878ին յիշատակում է Արիստակէս Տեւկանցը
նոյն շարքում, որտեղ գրում է Գոմս գիւղի մասին (Տեւկանց, էջ 48): Մշոյ Մոգոնք, Մուգունք,
Մոկունք գիւղի ջարդերի մասին տեղեկութիւններ կան Գրիգոր Քահանայ Տէր-Գրիգորե
անի՝ Մշոյ դաշտի եւ Սասունի կոտորածների մասին 1917 Յունուարի 25ին կազմած տեղե
կագրում (Հայոց Ցեղասպանութիւնը, Հ.2, էջ 16, 19):
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պետականութիւնը ձեւաւորուել է, Թուրքական Հանրապետութիւն է ստեղծուել,
հին անունները փոխել են իրենք: Հօրս անունը բոլորը գիտէին Ադամ էր, բայց
իրականում Արամ էր: Ադամը Գենջոյի որդին էր: Գենջօն հօրս հայրն էր: Այդպէս
էլ գրուած էր՝ Գենջոյի որդի, իսկ Գենջոյի մասին գրուած էր՝ էրմանի, հայ:

— Ձեր ընտանիքում որեւէ հայկական սովորոյթ, որեւէ հայկական աւան
դական ուտելիք, որեւէ հայկական տօն նշուե՞լ է, կամ՝ ձեր գիւղի հայերի
մէջ սովորութիւն կա՞ր որեւէ մասնաւոր հայկական հաւաք ունենալ:
— Դժուարանում եմ ասել: Իմ տարեկիցների մէջ հաւանաբար՝ ոչ: Բայց
ոչ, կար: Մենք Նոր Տարին նշում էինք, բայց այն ժամանակ չգիտէինք, որ Նոր
Տարի ենք նշում: Դա հիմա եմ հասկանում: Հիմնականում հայերով էին հա
ւաքւում: Իրենց կանանց հետ, իհարկէ, արաբ կանանց: Յետոյ եթէ ինչ որ մէկը
մահանում էր, կամ հարսանիքի ժամանակ, հայերով հաւաքւում էինք, ոնց որ
կանչած լինենք հայերին: Չգիտեմ դա սովորո՞յթ էր, թէ՞ բնական ստեղծուած մի
վիճակ է, միմեանց օգնելու անհրաժեշտութիւն: Միշտ փորձում էինք ձեռքնե
րիցս եկածն անենք միմեանց համար, եւ դա մինչեւ հիմա պահպանուել է: Բայց
իմ ընտանիքը Գոմքից տեղափոխուել է իմ ծնուելուց անմիջապէս յետոյ, Մուշ է
տեղափոխուել: Ես Մուշում եմ մեծացել, գուցէ շատ լաւ չգիտեմ գիւղի սովորու
թիւնները: Դա 42 տարի առաջ է եղել, ես ընդամէնը մի շաբաթական եմ եղել:

— Քանի՞ երեխայ էիք այն ժամանակ:
— Ինձնից յետոյ եօթը կայ, բայց ինձնից մեծն էլ կայ: Մենք տաս եղ
բայր ենք, եւ մի քոյր ունեմ: Մէկն այստեղ՝ Ստամբուլում է ամուսնացած, մէկը
Ադանայում է ամուսնացած, քոյրս Սասունում է ամուսնացած, մնացածը բոլորը
Մուշում են:

— Մուշ տեղափոխուել էք փաստօրէն 70ականներին: Ինչո՞ւ էք տեղափո
խուել:
— Հողային վէճի պատճառով: Նոյն Շեկօ աշիրէթում երկու խմբեր կա
յին: Այդ խմբերից մէկը եկել է հայրիկիս ասել է՝ այս հողը մեզ պիտի տաք:
Դրանք մեր պապական հողերն են եղել, բոլորն էլ այդ մասին գիտէին: Այն
ժամանակ թափուներ (կալուածաթղթեր – Հ. Խ.) չկային, բայց հիմա էլ կալուա
ծաթղթեր չկան այնտեղ: Հայրս ասել է՝ ես փող կը տամ, բայց հողը չեմ տայ, սա
իմ պապական հողն է: Չէ, — ասել են, — փողը չենք ուզում, հողը պիտի տաս:
Հայրս չէր կարող իրենց դէմ կռուել: Կառավարութիւնը միշտ իրենց կողմն է լի
նում: Ճիշտ է, հայրս էլ մուսուլման էր համարւում, բայց բոլորը գիտէին, որ հայ
է: Արդէն հայկական ծագումը բաւական էր, որ իր դէմ լինէին: Հայրս էլ ասել է՝
հարամ լինի ձեզ ու թողել է դուրս է եկել: Գոմքի ներքեւի մասը մերն է, երեք ըն
տանիք կար այդտեղ, ներքեւի մասը բոլորը մերն է: Հիմա էլ որ գնաք հարցնէք,
գիւղում բոլորը գիտեն, որ դրանք մեր հողերն են: Ջեւիզի, ջեւիզը հայկական
ծառերի տեսակ է, ջեւիզի ծառ է՝ ընկոյզի, մենք բոլորս գիտէինք, որ դրանք մեր
ծառերն են: Նոյնիսկ շատ յետոյ, իննսունականներին, Հայաստանի մեր բարե
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կամները հենց այդ ծառերով են մեզ գտել: Իրենք էլ էին յիշում, որ իրենց պապի
տան կողքը ընկոյզի ծառ կար՝ անունը մինոլախ: Եւ հենց այդպէս էլ Գոմք են
եկել, հարցուփորձ են արել, գտել են նոյն գերդաստանի ազգականներին, այ
սինքն՝ մեզ:

— Քանի՞ մարդ այդ տարիներին գնաց Մուշ: Գոմքից քանի՞սը գնացին:
— Մօտաւորապէս տաս ընտանիք: Բայց ընտանիքը 200 –300 մարդ հա
շուի: Սուտ չի լինի, եթէ ասեմ մեր ազգութիւնը հազար մարդ է:

— Ձեր բոլոր ազգականներն այն ժամանակ Գոմքից գնացի՞ն:
— Ոչ, հօրաքոյրերս չեն գնացել: Ամուսնացած կանայք մնացել են, բայց
հիմնականում բոլորը դուրս են եկել: Դէ ծուռ ենք, չէ՞ որ կռիւ անող ենք, ծուռ
սասունցի են մեզ ասում, մենք եոլա գնացող չենք: Մեր կողքը հայհոյել, բան
չկայ, կռիւ կը լինի:

— Ինչո՞ւ Մուշը ընտրուեց: Այսինքն՝ աւելի՞ հեշտ էր, ծանօթ մէկը կա՞ր,
փողի՞ խնդիր կար, ինչո՞ւ հենց Մուշ գնացին ապրելու:
— Քեռիս արդէն Մուշ էր տեղափոխուել, այնտեղ էր ապրում: Քեռուս
առաջին կինը հայ է եղել, մահացաւ: Երկրորդ կինը արաբ է եղել: Նրանք ուրիշ
աշիրէթից էին: Բայց բացի քեռուցս, իրականում շատ բան չգիտէին ծնողներս:
Ոչ հայրս, ոչ մայրս դպրոց են գնացել. կրթութիւն չեն ստացել, ինչ որ գիտէին՝
Սասունն էր ու Մուշը: Ջահիլ էր հայրս: Հա, մէկ էլ Բիթլիս գիտէին: Հայաստա
նի մասին առհասարակ չգիտէին: Երբ որ արդէն Մուշում էինք ապրում, հայրս
ռադիոյով քրդական երգեր էր լսում Հայաստանից: Զարմանում էին, ասում էին՝
Էրմանիստան: Այն տարիներին Սասունից դուրս եկողները Բիթլիս ու Մուշ են
գնացել: Յետոյ, շատ յետոյ նաեւ Ստամբուլ ու Եւրոպա են գնացել:

— Հայրս ջահիլ էր՝ այսինքն ուզում էք ասել երիտասա՞րդ էր:
— Ոչ, ուզում եմ ասել՝ անգրագէտ, հասարակ, դպրոց չգնացած, կրթու
թիւն չստացած: Բայց այդքանի հետ՝ ամենաշատ իմացողն իմ հայրն էր: Մի
բան որ լինէր՝ իրեն էին հարցնում, իրեն բոլորը յարգում էին, իրեն աղա էին
ասում ու այնտեղի հայ ժողովրդին ինքն էր նայում: Շատերին ինքն է փրկել,
միշտ պաշտպանում էր հայերին:

— Ինչի՞ց է փրկել, ինչի՞ց կամ ումի՞ց է պաշտպանել, ի՞նչ վտանգ կար:
— Հագուստ էր տալիս, իրենց ունեցուածքը պահում էր: Հայերին չէ
ին թողնում կարգին հագուստ հագնել, ասում էին՝ հայերն ի՞նչ են, որ այդպէս
հագնուեն: Այն ժամանակ, երբ որ Սիրիան Ֆրանսիայի ազդեցութեան տակ էր,
հայրս գնում էր Սիրիա, գեղեցիկ հագուստ էր բերում հայերի համար: Նրանք,
որ չունէին այդ հագուստը, ջղայնանում էին, նախանձում էին, ու չէին թողնում,
որ հայերը հագնեն: Հայը ո՞վ է, որ այսպիսի շորեր հագնի: Թուրքիան այն ժա
մանակ շատ աղքատ է եղել, նոյնիսկ միս չի եղել, շաքար չի եղել: Մուսուլմաննե
րը, բոլորն էլ աղքատ էին այն ժամանակ, ոչ մի բան չկար: Հայրս որ Սիրիայից
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գալիս էր՝ այդ ամէնը բերում էր: Հայրս շատ աշխատասէր էր, աչքի էր ընկնում,
նրանք էլ ջղայնանում էին, նախանձում էին: Բայց միաժամանակ մեզ՝ հայերիս
աւելի շատ էին վստահում: Նոյնիսկ աղջկան որ փախցնում էին, մինչեւ հարսա
նիք անելը տանում էին մի հատ հայի տունը յանձնում էին, ասում էին էս հայի
տանը թող մնայ մեր հարսը: Իրենց եղբօր տուն չէին տանում, բայց հայի տուն
տանում էին, ասում էին հայը կը պահի:

— Լաւ, գնացին Մուշ: Իսկ Մուշում ի՞նչ միջավայր էր:
— Օ, այն տարիներին այսպիսի հարցերի մասին չէին խօսում: Մեզ,
իհարկէ, համարում էին Շեկօ աշիրէթի մարդիկ: Բայց եթէ մէկը յատուկ հարց
նէր՝ կ’ասէինք, որ հայ ենք: Այդ տարիներին Մուշ շատերն էին տեղափոխւում՝
արաբ, քուրդ: Արաբերէն, քրդերէն էին խօսում: Յետոյ իմացւում էր, որ հայեր
են: Ոչ բոլորն, իհարկէ, բայց շատերի մասին ենք իմացել:

— Վտանգաւոր չէ՞ր հայ լինելու մասին իմանալը:
— Նախ՝ մենք նախկին հայեր էինք: Յետոյ՝ մեր սերնդի համար արդէն
այդքան վտանգաւոր չէր, մեր հայրերի սերնդի համար էր վտանգը: Նրանք վա
խենում էին: Եւ յետոյ՝ մեզ երբեք չէին հարցնում, բայց բոլորն էլ գիտէին: Մէկ
է՝ չես կարող այդ լուրը թաքցնել: Մուշում կը լինի, Սասունում կը լինի՝ որտեղ
էլ լինի, միշտ իմանում էին, որ այդ երեխային վերցրել պահել են, որ դա հայի
երեխայ է եղել: Չնայած այդ երեխաներն ամբողջովին ընդունում էին իրենց
պահած ընտանիքների բարքերը, կենցաղը, լեզուն, եւ այլ կերպ չէր էլ կարող
լինել: Բայց հայ լինելը բոլորը գիտէին եւ գիտեն: Թաքցնել չեն կարող եւ անի
մաստ էլ է:

— Գոմքը Մարաթուկի ճիշտ դիմացն է, եւ Մարաթուկը ամէնամեայ ուխ
տի օր ունի: Ձեր գիւղացիները, ձեր ծնողներն այդ ուխտին գնո՞ւմ էին:
— Այո, գնացել են, մատաղ են արել: Մենք շատ վստահ չենք, որովհետեւ
մենք գիւղում չենք ապրել, բայց կարծեմ գնում էին: Մի բան, որ հաստատ է, այն
է, որ Փոշուտ31 գիւղում դեռ քրիստոնեայ հայեր կային մնացած, նրանք գալիս
էին մեր գիւղի՝ Գոմքի եկեղեցին: Մեր գիւղի եկեղեցին սուրբ էր, բոլոր քրիս
տոնեան
 երն էին գալիս: Մինչեւ հիմա էլ գիտեն, որ ինքը սուրբ է: Դերագոմք են
ասում այդ եկեղեցուն, որը նշանակում է Գոմքի եկեղեցի: Հայերին ում էլ ասում
ես Դերագոմք՝ գիտի որ այդ եկեղեցին է: Սասունի բոլոր գիւղերից հայերը գա
լիս էին, մատաղ էին անում այդտեղ:

— Դուք չէ՞ք յիշում, ե՞րբ էին գնում Մարաթուկ ուխտի:
— Ես յիշում եմ, որ հայրիկիս քեռին Սիրիայից յատուկ գալիս էր Մարա
թուկ գնալու համար: Ինքը չէ՞ որ շարունակել էր քրիստոնեայ մնալ: Բայց ես չեմ
31

Փոշուտ – Փշուտ. գիւղում քրիստոնեայ հայերի մասին է խօսում նաեւ «Հայլար» պատու
մը:Սակայն գիւղում Ցեղասպանութիւնից յետոյ ապրող քրիստոնեայ հայերի մասին այս
տեղեկութիւնը յայտնի չի դարձնում, արդեօ՞ք նրանք Փշուտի նախկին բնակիչներ էին, թէ՞
այլ գիւղերից յետագայում Փշուտում հաստատուածներ:
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գնացել, չեմ յիշում: Հիմա կը զանգեմ հայրիկիս կը հարցնեմ: (Զանգում է Մու
շում գտնուող հօրը, հարցնում՝ ե՞րբ է Մարաթուկի տօնը, ե՞րբ էին գնում մատաղ
ներ անելու: Ինձ հաղորդում է հօր պատասխանը՝ Յուլիսի 15ին: Ես խնդրում
եմ հարցնել՝ արդեօ՞ք դա Վարդավառի տօնին էր, կամ՝ հայրը լսե՞լ է արդեօք
Վարդավառ բառը եւ եթէ լսել է՝ ի՞նչ է այն նշանակում 32: Հարցնում է եւ ինձ
հաղորդում պատասխանը՝ «հայրս ասում է՝ Վարդավառը մի սուրբ նահատա
կի անուն է: Ասում է՝ մեզ բացատրել են, որ Վարդավառը սուրբ նահատակի
անուն է 33»):

— Լաւ, ասացիք, որ Թեքինը վերջերս վերադարձել է քրիստոնէութեան:
Ինչո՞ւ:
(Թեքին) — Մերոնք հո կամաւոր չեն մուսուլման դարձել, մեզ ստիպել են:
Մեր ընտանիքում միշտ խօսուել է այդ մասին, եւ ես միշտ երազել եմ քրիստոնե
այ դառնալ: Միշտ սպասել եմ յարմար պահի:

— Երբուանի՞ց այդ միտքը յայտնուեց, քանի՞ տարեկանից սկսեցիք մտա
ծել քրիստոնեայ դառնալու մասին:
— Գերմանիայում էր, որ սկսեցի մտածել: Առհասարակ կարծում եմ իմ
ողջ ընտանիքը պէտք է վերադառնայ քրիստոնէութեանը: Բայց մերոնք չեն հա
մարձակւում: Ես մտածեցի, որ եթէ ես առաջին քայլն անեմ, մերոնց համարձա
կութիւնը կը մեծանայ: Ես ուզում եմ, որ բոլոր իսլամացածները վերադառնան
իրենց կրօնին:

— Ձեր հայրը, մայրը, եղբայրները չե՞ն առարկել:
— Այո, շատ: Նրանք բոլորն էլ դէմ են: Հիմա մեր ողջ ազգութիւնն է իմ
դէմ դուրս եկել: Ասում են՝ դու մեզ հարուածի տակ ես դրել, մեզ կարող են նոյ
նիսկ սպանել: Վախենում են: Շուրջն իսկապէս էլ սպառնալիքներ կան: Որո
շակիօրէն մեր ընտանիքի մասին չեմ ասում, առհասարակ եմ ասում: Հիմա
քրիստոնէութեանը վերադառնալու խօսակցութիւնները շատացել են, ուրեմն
սպառնալիքներն էլ են շատացել: Ես դժուարութեամբ մկրտուեցի, այստեղ՝
Ստամբուլում, պատրիարքն էլ չէր թողնում: Պատրարքը կտրուկ հրաժարուեց
մկրտելուց, ասաց իրաւունք չունենք, պետականօրէն մեզ թոյլ չեն տալիս: Այդ
օրը, որ եկեղեցի էինք գնացել, համարեա 200 մարդ կային այնտեղ: Եկել էին
սասունցիներ, Մուշից, ուրիշ գիւղերից, բոլորն ուզում էին մկրտուել: Պատ
32

Հարցս տրուած էր հասկանալու համար, թէ արդեօ՛ք իսլամացած հայերի այս խումբը որեւէ
շփում ունէր Սասունի հարեւան գիւղերում մնացած որոշ քրիստոնեայ հայերի հետ, ովքեր
առնուազն մինչեւ 1970ականները շարունակում էին նշել Վարդավառի տօնը:

33

«Վարդավառ» տօնի անունը Սասունում քրիստոնեայ մնացած հայերը գիտէին եւ նշում
էին այդ տօնը: Քիչ հաւանական է, որ Գոմքի կիսաարաբացած հայերը Սասունի այլ գիւ
ղերում պահպանուած քրիստոնեայ հայերի հետ շփուելու դէպքում Վարդավառը «սուրբ
նահատակի» անուն համարէին կամ այդպիսի բացատրութիւն լսած լինէին: Աւելի հաւա
նական է, որ իսլամացուած հայերն իրենց անծանօթ հայերէն բառերի մասին «հիւսում
էին» նոր առասպելներ:
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րիարքն ասում է գնացէք ինքնութեան վկայական բերէք արխիւներից: Բայց
արխիւ չկայ, վառուած են այդ արխիւները, արխիւ չկայ: Պատրիարքարանից
վերջնական մերժեցին, ես էլ գնացի բողոքական քահանայի մօտ՝ Գրիգորի34:
Նա էլ էր ձգձգում, բայց ես շատ յամառօրէն պնդում էի: Նա ինձ մկրտեց: Հի
մա ես ամէն Կիրակի գնում եմ պատարագի: Մինչեւ մկրտութիւնս գնացել էի
Հայաստան, Ծիծեռնակաբերդ, Էջմիածին, այնտեղ աղօթել էի: Հայաստանում
շատ պտտուեցի: Ամէնուր հայերէն էին խօսում: Ես էլ շատ էի նախանձում: Ու
րախանում էի ու նաեւ նախանձում: Ես արաբերէն գիտեմ, քրդերէն, թուրքերէն.
հայերէն չգիտեմ: Բայց հայ եմ:

— Իսկ Ստամբուլի հայկական համայնքը ձեզ ինչպէ՞ս է ընդունում:
— Մեզ ճանաչում են: Կամաց-կամաց կ’ընդունեն: Հիմա արդէն եղբայրս
էլ է ուզում քրիստոնեայ դառնալ: Պատրաստւում է:

— Բայց հարազատները դէմ են:
— Վախենում են:

ԵՍ ՀԱՅ ՉԵՄ, ԱՆՇՈՒՇՏ. ՉՆԱՅԱԾ ԻՄ ԲՈԼՈՐ ԱԶԳԱԿԱՆՆԵՐՆ,
ԻՍԿԱՊԷՍ, ԿԱՐԾԵՍ ԹԷ ՀԱՅԵՐ ԵՆ
Ներգիսը մտաւորական կին է, Ստամբուլի կարեւոր համալսարաններից մէ
կի դասախօս: Անտարբեր է կրօնի նկատմամբ: Նախնիների մէջ կան թուր
քեր, քրդեր, հայեր: Ամէնից աւելի կապուած է հայ ազգականների հետ: Նրա
հետ ծանօթացել եմ Ստամբուլում, իր հայ ազգականներից մէկի տանը եւ
խնդրել եմ պատմել իր «հայկական գծի» մասին: Ներգիսը ծնուել է 1954ին:

Մայրիկս՝ Ռեմզիէն իսլամ դարձած հայ մօրից է ծնուել: Այսինքն՝ տատս
հայ էր, ջարդերի զոհերից մէկը: Շուտ մահացաւ մայրիկս, արդէն երեսուն տա
րի կայ, բայց շատ զգայուն կին էր: Հայրս ինքն իրեն թուրք էր համարում մինչեւ
մահանալը: 2000ին մահացաւ, Եուսուֆ էր անունը: Շատ լաւ, մեղմ, փափուկ
մարդ էր: Եթէ հաւատամ մեր ընտանեկան պատմութեանը, իրականութեան մէջ
հայրիկս էլ գուցէ հայից թրքացած լինի: Որովհետեւ մեր ընտանեկան աւանդու
թեան համաձայն մեծ հայրս Մալաթիայում ապրող հայ է եղել, քուրդ աղջիկ է
փախցրել եւ փախել Գէօքսիւն, Մարաշի մի նահանգը: Բնականաբար թաքնուել
է, քանի որ հայ մէկը քուրդ աղջիկ փախցնելու դէպքում պիտի սպանուէր: Ուրեմն
նաեւ անձնագիրը «կորցրել է», եւ նոր անձնագրով «թուրք» է դարձել: Նրա զա
ւակները, այդ թւում հայրիկս երբեք չիմացան՝ իրենց հայրիկը քուրդ էր, թուրք
էր, հայ էր: Միայն ազգականներիցս մէկը մահանալիս հայրիկիս վստահեցրել
է, որ մեծ հայրիկս քուրդ է եղել: Այդպիսով հայրս կարծես թէ քուրդ պիտի լինէր:
Յամենայն դէպս մահանալիս ինքն իրեն քուրդ էր համարում: Սակայն վերջերս
մօրաքոյրերիցս մէկը պատմեց, որ մեծ հայրիկս կարծես թէ երիտասարդ ժա
մանակ այնուամենայնիւ հայ է եղել: Հնարաւոր է միանգամայն, որովհետեւ մեծ
34 Գրիգոր Աղապալօղլու՝ Կոստանդնապօլսի հայ աւետարանական պատուելի:
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հայրիկիս մասին նաեւ «թուրք» էին ասում, եւ եթէ մեծ հայրիկս իր ինքնութիւնը
հայից պիտի փոխէր չսպանուելու համար, առաւել ապահովը «թուրք» դառնալն
էր:
Հայրս գիւղատնտես էր, պետական պաշտօնեայ: Մայրիկս Մարաշից էր
եւ, ինչպէս ասացի, իսլամ դարձած հայ մայրիկ է ունեցել ու քուրդ հայր: Արդիւն
քում կարող է այնպէս է, որ հայրական պապս է հայ, մայրական տատս: Բայց
հայրս մահանալիս ինքն իրեն քուրդ էր համարում:
Մայրական տատս նախ Աղաւնի էր անունը, քրիստոնեայ ժամանակ:
Մահմեդական դառնալուց յետոյ Նազիրէ եղաւ: Աղաւնին շատ ողբերգական
օրեր է ունեցել, եւ մայրս միշտ շատ էր տառապում նրա համար: Ցեղասպանու
թեան ժամանակ, կամ ինչպէս մեզ մօտ են ասում, տեղահանութեան, աքսորի
ժամանակ մեծ մայրիկս տասնհինգ – տասնվեց տարեկան աղջիկ էր եւ իրենց
ընտանիքի ամենափոքրն էր: Կիւրինում35 էին ապրում: Սեբաստիայում է: Տե
ղահանութեան օրերին իր հօրը սպանում են, իսկ իրենց ոտքով, կարաւանի
հետ ճամփայ են գցում:
Ճանապարհին, երբ Էլբիստան են36 հասնում, կարաւանով գնացողնե
րին պէտք է գցէին Բոստանլը գետը: Աւշըն կոչուող վայր կայ, գիւղաքաղաք
կարելի է ասել, Աւշինում ինչ որ մի առիթով այնպէս է ստացւում, որ Աղաւնին
իր ընկերուհու հետ մտնում է փոստի բաժանմունք: Այստեղ նրան տեսնում է
մեծ հայրիկիս եղբայրը, որ փոստատան տնօրէնն էր: Մուրադը: Շատ է հաւա
նում եւ յանձնարարում է Աղաւնիին տանել իր ընկերոջ տուն: Անմիջապէս իր
տուն չի ուղարկում, որովհետեւ տանն արդէն մի քանի կին ունէր: Մեծ հայրիկս՝
Օքէշը նոյնպէս եղբօր հետ էր աշխատում: Օքէշը նոյնպէս տեսնում է Աղաւնի
ին եւ իր եղբօր նման շատ հաւանում է նրան: Գնում է Մուրադի ընկերոջ տուն,
ասում է, որ Մուրադն է իրեն ուղարկել Աղաւնիին տանելու, առնում է Աղաւնիին
եւ անմիջապէս իր տուն է տանում: Օքէշի առաջին կինը մահացել էր, իսկ երկ
րորդ կինը տանն էր: Աղաւնիին տանում է իրեն որպէս երկրորդ կին: Եղբայրը՝
Մուրադը գալիս է, եղբայրների մէջ մեծ կռիւ է լինում, նոյնիսկ միմեանց վրայ
կրակում են: Վերջապէս Աղաւնիին են թողնում ընտրութիւնը: Աղաւնին Օքէշին
է ընտրում: Մուրադը՝ Շուքրան էֆենդին, յետոյ Դէր Զօրից մէկ այլ հայ աղջիկ
բերեց, իրեն կին արեց: Խարփութցի37 էր, Հուրիան, նախկին՝ հայկական անու
35 Քաղաք Սեբաստիա վիլայէթի Սեբաստիա գաւառում: Կիւրինի տեղահանութիւնը 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%AB-1915-%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/2009-06-01-12-28-04/522my-entire-being-negated.html:
36 Էլբիստան – քաղաք ներկայիս Թուրքիայի Հանրապետութեան հարաւում, Մարաշ Քա
ղաքից ոչ-հեռու: Կիլիկիայից բռնագաղթած հայերի շատ կարաւաններ են անցել Էլբիս
տանով:
37
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նը Ֆլորիսա էր: Ֆլորիսային եւ իր մօրը Դէր Զօրից բերեց: Եղբայրները որոշ
ժամանակ թշնամացած էին միմեանց դէմ:
Այնուհետեւ Աղաւնին արդէն Նազիրէ էր եւ մահմեդական էր համարւում:
Մէկ տարի անց աղջիկ զաւակ է ունենում: Ապագայ մօրաքոյրս էր: Այդ ժամա
նակ Աղաւնիի եղբայրը, Սարգիս անունով, զինուորութիւնից վերադառնում է:
Սարգիսը գնացել է Կիւրին, իմացել է, որ ամբողջ ընտանիքը կոտորուել է կամ
գաղթի ճանապարհին մահացել, բայց իմանում է նաեւ, որ քոյրը կայ, եւ գալիս
է քրոջ մօտ: Քրոջ ամուսինը՝ Օքէշը ընդունում է Սարգսին, իր տուն է տանում:
Բայց ժամանակը շատ վտանգաւոր էր, տանը հայ պահել արգելուած էր եւ առ
հասարակ Սարգսի համար միշտ շատ վտանգաւոր վիճակ էր: Այդ ժամանակ
Կեսարիայի մօտ գտնուող Քըրքըսրաք գիւղում ապրող Օքէշի ազգականներից
մէկը, որ Քըրքըսրաք գիւղի մուխթարն էր (գիւղապետը), հիւր է գալիս: Նրա
կինը եւ Օքէշի կինը մօրաքրոջ աղջիկներ էին: Տեսնում է Սարգսին, ասում է՝
սա այստեղ ի՞նչ գործ ունի, կը սպանեն այստեղ, եւ առաջարկում է Սարգսին
տանել Քըրքըսրաք, որ լեռների մէջ մի գիւղ է: Ասում է՝ այն գիւղում ուրիշ հա
յեր կան թաքնուած, աւելի ապահով կը լինի Սարգիսի համար նրանց միանալ:
Դա 1918 – 19 թուերն էին: Սարգիսը շէկ էր, եւ այդ պատճառով իրեն Բոզո էին
ասում: Այսպիսով Բոզոյին տանում են Քըրքըսրաք եւ այնուհետեւ նա այնտեղ է
ապրում: Ալեւի քրդերի գիւղ էր Քըրքըսրաքը, եւ այդ գիւղապետը շատ հայերի
է փրկել: Որոշ ժամանակ անց մի անգամ գալիս է քրոջ մօտ, ասում է, որ ինքն
արդէն հիմնաւորուել է եւ առաջարկում է նրան իր հետ գնալ: Այդ միջոցին Բո
զոն իր միւս քրոջն էլ գտած է լինում, եւ նա էլ շատ ողբերգական պատմութիւն է
ունեցած լինում: Բոզոն ամէն կերպ փորձում էր քոյրերին օգտակար լինել: Քրո
ջը համոզելով իր հետ գնալ, Բոզոն, սակայն, երեխային չի ուզում տանել: Նա
զիրէն ասում է, որ ինքը մայր չունի, որբ է եւ չի կարող իր երեխային էլ առանց
մայր թողնել: Բացի այդ, ինքը վախենում է իր աղջկան թողնել Օքէշի առաջին
կնոջը: Իր հետ նա էլ էր երեխայ ունեցել, եւ նրա երեխան տղայ էր: Իր զա
ւակին կրծքով կերակրելուց առաջ տատս պարտաւոր էր նրա տղային կերակ
րել: Եւ յաճախ այդ ընթացքում իր զաւակը լացում էր, եւ ինքը շաքար էր դնում
նրա բերանում: Երբեմն էլ աւագ կինը Նազիրէի մասին բողոքում էր ամուս
նուն, եւ ամուսինը ծեծում էր նրան: Իսկ ինքը դեռ շատ երիտասարդ էր, եւ շատ
էր ազդւում այդ բոլորից: Իր մխիթարութիւնը Օքէշի հայրիկն էր՝ Մուստաֆան,
որ ինչպէս մեր ընտանիքում պատմում են, շատ էր սիրում Նազիրէին եւ միշտ
պաշտպանում էր նրան: Մուստաֆան եուզբաշի (հարիւրապետ) էր եղել բանա
կում: Վերջապէս Բոզոն համոզում է քրոջը Քըրքըսրաք գնալ: Օքէշը սկսում է
յոխորտալ Բոզոյի վրայ՝ նրան մեղադրելով քրոջն իր դէմ տրամադրելու մէջ:
Վերջապէս Մուստաֆան՝ Օքէշի հայրը համոզում է իր որդուն, որ ինքն է սխա
լը, պէտք է ներողութիւն խնդրի Բոզոյից կոշտ վարուելու համար: Արդիւնքում
տղամարդիկ հաշտւում են, եւ Աղաւնին մնում է ամուսնու հետ՝ աւելի փափուկ
յարաբերութիւնների յոյսով: Վերջապէս յարաբերութիւնները նորմալանում են
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նաեւ քրիստոնեայ Սարգիս-Բոզոյի ու մահմեդական Օքէշի ընտանիքների մի
ջեւ:
Բոզոն ի վերջոյ ամուսնանում է Քըրքըսրաքում, այնտեղ թաքնուող մի
հայ աղջկայ հետ: Նրա առաջին զաւակը՝ Յակոբը եւ Նազիրէի երկրորդ երե
խան՝ իմ մայրը նոյն տարին են ծնուել: Սարգիսի (Բոզոյի) տղայ Յակոբը եւ
Աղաւնիի աղջիկը Ռեմիզէն՝ իմ մայրս մի տարիքի են: Քանի որ Քըրքըսրա
քում դպրոց չկար, Յակոբը դպրոցում սովորելու համար գալիս է Աւշին, իմ պա
պի՝ Օքէշի տուն: Նազիրէն՝ տատս յետոյ երկու տղայ երեխայ եւ հինգերորդ
երեխան՝ կրկին մի աղջիկ էլ ունեցաւ: Ռեմիզէին դպրոց չեն ուղարկում: Այն
տարիներին աղջիկների կրթութիւնը շատ չէր կարեւորւում: Բայց Յակոբը եւ
Աղաւնիի աղջիկները շատ լաւ ընկերներ են մեծանում: Յետագայում Յակոբը
ինձ համար իսկական քեռի է եղել: Սարգիս-Բոզոյի բոլոր երեխաներն իմ շատ
մերձաւոր ազգականներն են եղել: Աւելի ուշ, երբ Բոզոյի ընտանիքը Ստամբուլ
տեղափոխուեց, եւ ես էլ մեծացել էի ու եկայ Ստամբուլում սովորելու, Յակոբ
դայիս ասաց՝ ես թոյլ չեմ տայ, որ Օքէշի թոռը ուրիշ մի տեղ ապրի: Թոյլ չտուեց
նաեւ հանրակացարան գնամ: Փաստօրէն ես իրենց տանը մնացի համալսա
րանական տարիներին: Այնպէս էր ստացուել, որ ինչպէս իմ մայրն ու Յակոբն
էին տարեկիցներ, այնպէս էլ Յակոբի տղան ու ես էինք տարեկիցներ: Յակոբի
տղան նոյնպէս Սարգիս է՝ իր պապ Բոզոյի անունով: Սարգիսն իրականում ինձ
եղբայր է եւ իմ զաւակների քեռին է: Ես էլ իր զաւակների հօրաքոյրն եմ: Կապ
չունի, որ մենք փաստացի ազգակցութեամբ կարծէք թէ երրորդ սերունդն ենք:
Եւ իրենց բոլոր ընտանիքը, ոչ միայն Յակոբի, այլեւ Յակոբի քոյր եղբայրների
բոլորի ընտանիքների անդամներն իմ հարազատներն են, կարելի է ասել՝ իմ
ընտանիքի անդամներն են: Իմ ամուսինը քուրդ էր, եւ աղջիկներս, երկու աղջիկ
ունեմ, հաւանաբար պէտք է որ իրենց քուրդ համարեն: Նրանք էլ գիտեն մեր
ընտանիքի այս ամբողջ պատմութիւնները եւ շատ ջերմ կապուածութիւն ունեն
իմ հայ ազգականների հետ, որ նաեւ իրենց ազգականներն են: Հակառակ որ
իրենց քրդական կողմի հետ մտերիմ կապեր չունեն: Մանաւանդ՝ ես ամուսնա
լուծուեցի, եւ իմ զաւակների ազգակցական շփումներն իմ հայ ազգականների
հետ էին եւ են: Ազգականներից զատ էլ շատ հայ ընկերներ ունեմ:
Իմ ընտանիքում միշտ պատմուել են իմ Նազիրէ տատի եւ Բոզո քեռուս
ընտանեկան ողբերգութեան պատմութիւնները: Մենք բոլորս շատ լաւ տեղեակ
էինք, թէ ինչպէս են Քըրքըսրաքում տարիներով թաքնուած ապրել իմ տատեղ
բայր Բոզոն եւ ուրիշ հայեր, ինչպէս է Բոզոն բեկոր-բեկոր վերահաւաքել իր
ընտանիքի անդամներից նրանց, ում կենդանի է գտել: Իսկ գտել է իր երկու քոյ
րերին: Ինչպէս է փորձել վերկակառուցել գերդաստանը: Եւ գիտենք ոչ միայն
պատմութիւններով, այլեւ՝ շփումներով: Իմ մայրիկս, օրինակ, երբեք օտար չի
եղել քրիստոնէական աւանդոյթներին: Արդէն ասացի, որ հայրս կրօնի հանդէպ
անտարբեր էր, եւ մայրս էր, որ կրօնական ծէսերին հետեւում էր: Նշում էր թէ՛
մահմեդական տօները, թէ՛ քրիստոնէական: Իսլամների հետ նաեւ քրիստոնէա
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կան Զատիկ ենք նշել, անպայման հաւկիթ էր ներկում մայրիկս, դա մեր կեն
ցաղի մաս էր, եւ միշտ միմեանց հիւր էինք գնում: Նազիրէ տատիկս կապում էր
բոլորին՝ թէ՛ իսլամ, թէ՛ քրիստոնեայ ազգականներին: Ռեմիզէ խալա՝ հօրաքոյր
էին ասում իրեն բոլորը՝ Բոզոյի բոլոր թոռները: Բոլորը խոստովանում են նաեւ,
որ մայրիկս յատուկ հոգատարութիւն ունէր, յատուկ սէր ունէր մեր հայ ազգա
կանների նկատմամբ: Ճիշտն ասած՝ արդէն ուրիշ ազգականներ չունէինք էլ:
Քանի որ հայրական կողմից պապս փաստօրէն փախստական էր եւ իր ինքնու
թիւնը փոխել էր, նրա ազգականներին մենք չենք ճանաչել: Հայրս էլ պետական
պաշտօնեայ էր, անընդհատ տեղից տեղ էր տեղափոխւում, եւ հայրական կողմի
ազգականներիս հետ էլ մենք կապեր չենք ունեցել: Այսինքն որոշապէս իմ ազ
գակցութիւնն ամբողջովին մայրիկիցս էր գալիս: Իհարկէ ունեմ նաեւ մօրաքոյ
րեր, քեռիներ եւ նրանց զաւակները: Մօրաքոյրերս ճիշտ նոյն կերպ կապուած
են Բոզո քեռու ընտանիքին եւ, կարելի է ասել, մեր զգացողութիւնը նոյնն է: Ես
պարզապէս աւելի կապուած եմ, միասին ենք մեծացել, տեւական ժամանակ
նոյն տանն ենք ապրել, եւ հենց հիմա էլ Ստամբուլում իմ ամենամտերիմ ընտա
նիքը Յակոբ դայուս Սարգիս որդու ընտանիքն է:

— Դուք, սակայն, հայկական ինքնութիւն չունէք, ես ձեզ ճի՞շտ եմ հաս
կանում:
— Ես հայ չեմ, անշուշտ: Չնայած իմ բոլոր ազգականներն, իսկապէս,
կարծես թէ հայեր են:

— Քո՞ւրդ էք ձեզ զգում:
— Եթէ ստիպուած լինեմ այդ հարցին շատ որոշակի պատասխանել՝
երեւի այո: Քուրդ չեմ զգում ինքս ինձ, բայց հաւանաբար քուրդ եմ: Սակայն
քրդերէն չգիտեմ, եւ հայրս էլ միշտ զգուշացնում էր հեռու մնալ քրդերից: Արդէն
քուրդ ազգականներիս հետ կապեր չունէինք նաեւ հայրիկիս պնդումով: Բայց
աւելի ճիշտ պատասխանն այն կը լինի, որ երկուութիւն ունեմ: Մասամբ նաեւ
հայ եմ զգում ինքս ինձ:

— Դժուար չէ՞ այդ երկուութեամբ ապրելը:
— Հաւանաբար այո, եթէ ինքդ քեզ անընդհատ հարցեր տաս: Սակայն
միւս կողմից լաւ բան էլ կայ՝ ազատութիւն է տալիս: Պարտաւորութիւններիդ
բեռը նուազում է, աւելի ազատ ես մտածում, կարծում եմ՝ նաեւ աւելի անաչառ:

ՍՏԱՄԲՈՒԼԻ ՀԱՅԵՐԸ ԱՆԱՏՈԼԻԱՅԻՑ
ԵԿԱԾ ՀԱՅԵՐԻ ՀԱՅՈՒԹԻՒՆԸ՝ ՔԻՉ, ՔՐԴՈՒԹԻՒՆԸ՝
ՄԵԾ ԵՆ ԸՆԴՈՒՆՈՒՄ
2011 Սեպտեմբերի 18ին Ստամբուլի մերձաւորութեամբ գտնուող Բոյաջըղ
գիւղի հայկական Երեք Մանկունք Եկեղեցու բակում իսկական երաժշտա
կան տօն էր: Այստեղ հաւաքուել էին Ստամբուլի հայերի «Սայեաթ Նովա»
երգչախմբի անդամները, Հայաստանից ժամանած «Վան» համոյթը, թուրք
երաժիշտներ: Ամբողջ օրը եկեղեցու բակում երգ ու պար էր, ուրախութիւն,
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երաժշտական մրցոյթ: Մասնակիցների մէջ էր նաեւ Ադիեաման քաղաքից
երիտասարդ մի ընտանիք՝ իրենց մանկահասակ տղաների հետ՝ Արազ եւ
Արման անուններով: Ամուսինը փաստաբան էր: Ըստ թուրքական աղբիւր
ների 38՝ Ադիեամանում 1600 քրդացած հայերի ընտանիք կայ, եւ ես երիտա
սարդ փաստաբանի հետ սկսեցի զրուցել իր ընտանիքի անցեալի ու Ադիեա
մանի իսլամացած հայերի մասին:

— Մենք երբեք իսլամացած չենք եղել: Այո, Ադիեամանում շատ դէօն
մէներ կան, այդ թւում՝ մեր ազգականներից: Բայց մեր ընտանիքը միշտ հայ է
եղել: Թղթի վրայ մեզ իսլամացած են գրել, բայց դա ոչինչ չէր նշանակում: Մեր
պապերը ո՛չ կեղծ, ո՛չ իսկական իսլամութիւն չեն ընդունել, երբեք իսլամական
աղօթատեղի չեն գնացել, եւ բոլորը դա գիտէին: Մեզ Ադիեամանում միշտ Բա
քըրչըլար անունով են ճանաչել: Բաքըրչըլար ասածը մեր ցեղի, երեւի կարելի է
այդպէս ասել, մեր ազգականական ընտանիքներին տրուած անունն էր, կարելի
է ասել՝ ազգանունն է, ցեղախումբն է: Աշիրէթի նման մի բան է, բայց աշիրէթ չի,
աշիրէթ ասելն էլ սխալ է: Բոլորն ազգականներ են, բայց մեծ ընտանիք չի: Իսկ
հիմա արդէն ցեղախումբ ասելն էլ դժուար է, որովհետեւ արդէն ցրուած ենք:
Բայց Ադիեամանում մինչեւ հիմա մեզ ուղղակի Բաքըրչի են ճանաչում:
Մեզ բոլորովին առանձին էին դասում, ո՛չ դէօնմէ էին ասում, ո՛չ հայ էին
ասում, բաքըրչը են ասում: Այն փաստը, որ մերոնք երբեք ցուցադրական իս
լամութիւն չեն ունեցել, մեր միջավայրում մեր նկատմամբ բացասական վերա
բերմունք չի առաջացրել, մեզ մասնաւոր նեղութիւն չեն տուել, եւ նոյնիսկ աւելի
շատ էին յարգում, քան դէօնմէներին: Բայց, իհարկէ, անուններս իսլամական
անուններ էին, հայկական չէին: Իրականութեան մէջ մեզ ո՛չ քրիստոնեայ են
համարել, ո՛չ իսլամ են համարել: Եւ երբեք իսլամական բարքերով չենք ապրել:
Բայց քանի որ Բաքըրչըլար ասուած ընտանիքը ժամանակին շատ ուժեղ ընտա
նիք է եղել, հաւանաբար անցեալի յարգանքի բերումով մեզ շատ չեն անհանգս
տացրել: Ճիշտ է՝ մեր տղաներին աղջիկ չէին տալիս: Բայց մեզնից աղջիկներ
էին ուզում, հարս էին ուզում տանել: Անշուշտ որ հայերէն խօսել չգիտէինք:
Հիմա էլ չգիտենք: Միշտ Ադիեամանում ենք ապրել, միայն ուսանելու համար
Ստամբուլ եկանք: Ընտանիքի մի մասը վաթսունականներին Ստամբուլ եկաւ,
բայց մեծ մասը Ադիեամանում մնաց:
Առաջինները, որ եկան 60ականներին, ստամբուլահայերի հետ քիչ յա
րաբերութիւն ունէին: Իրականում, կարելի է ասել, չունէին: Այն, ինչ որ կայ՝ օրի
նակ՝ մալաթիացիների հետ կապ կայ, Մալաթիայում ապրող մեր բարեկամ
ները մերոնց հետ էին եկել: Այսինքն մերոնք շփւում էին գաւառից եկած իրենց
ծանօթների, ազգականների հետ: Միայն: Բայց ծանօթներ, իհարկէ, ունէին:
Այստեղ արդէն սկսեցին եկեղեցի գնալ, պաշտամունքի գնալ: Մալաթիացի բա
րեկամներ ունէինք, մեր կապերը նրանց միջոցով էր:
38 H. Söylemez, «Türkiye’de, Araplaşan Binlerce Ermeni De Var», http://www.aksiyon.com.tr/deta
ylar.do?load=detay&link=17376:
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Մենք, երիտասարդներս, աւելի առաջ գնացինք: Ես, օրինակ, Հայաս
տան գնացի, այնտեղ եմ պսակուել քրիստոնէական կանոնով: Երեխաներս էլ
արդէն հայի անուններ ունեն՝ Արազ, Արման: Բայց ես դեռ Բաքըրչը եմ: Կրօնա
կան զգացումներս ուժեղ չեն, հաւատացեալ չեմ: Իմ քրիստոնէութիւնն ուղղակի
«քրիստոնեայ եմ» ասել, «հայ եմ» ասել կը նշանակի: Այսինքն աւելի ազգութիւն
է, քան՝ կրօն:

Ադիեամանցի Բաքըրչիներ եղբայրները

Անշուշտ Ադիեամանում մենք բացառութիւն ենք: Աւելի, անհամեմատ
աւելի են դէօնմէները: Մեր ընտանիքի մէկ ճիւղն էլ է իսլամացել: Այդ շառա
ւիղը Ուրֆայում է ապրում: Նրանք շատ հաւատացեալ իսլամներ են դարձել:
Կարծում եմ՝ երբեք չեն վերադառնայ քրիստոնէութեան39: Շատ բարդ խնդիր է
նրանց զգացմունքների խնդիրը: Միշտ մուսուլմանի պէս են ապրել, մուսուլման
են իրապէս: Բայց նոյնիսկ նրանց մէջ շատ անսպասելի դէպքեր են պատահում:
Օրինակ՝ լուրջ մուսուլմանի նման ապրող բարեկամներ ունենք, միշտ շատ լրջօ
րէն են իսլամին հետեւել, մզկիթ գնացել, նամազ բռնել, ծոմ պահել: Իսլամա
կան բոլոր կանոնները: Բայց եկան այստեղ՝ Ստամբուլ, եւ այստեղ՝ եկեղեցում
երեխաներին քրիստոնեայ դարձրեցին: Այսինքն ինքը վաղուց է Ստամբուլ տե
ղափոխուել, տաս տարի էլ այստեղ էր մզկիթ գնում: Ո՞վ կարող է ասել՝ ինչ
քա՞ն է տանջուել, մտածել այդ մարդը, որ վերջապէս կրօնափոխուել է, որոշել է
երեխաներին քրիստոնեայ մկրտել եւ ինքն էլ մկրտուել է: Բայց հանդիպեցինք:
Ասում է՝ մուսուլմանի պէս ապրելիս ինձ քրիստոնեայ են ասում, այսպէս՝ քրիս
39 Ուրֆայում հաստատուած, մահմեդականացած հայերի «իսլամական խոր հաւատի» եւ
հայութեան դէմ ընդդիմանալու մասին շատ յաճախ եմ պատմութիւններ գրանցել, այդ
թւում՝ իրենց քրիստոնեայ ազգականների հետ կապերի խզման, նրանց հետ ազգակա
նութիւնը շարունակելու մերժման մասին: Ուշագրաւ է, որ թուրքական աղբիւրները չեն խօ
սում Ուրֆայում ծպտեալ հայերի գոյութեան մասին:
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տոնեայի պէս ապրելիս էլ՝ մուսուլման են ասում: Դա շատ ծանր, բարդ խնդիր
է: Մնում է, որ մարդն ինքն իրեն բնութագրի, իր առանցքը գտնի: Կենցաղ է
նոյնպէս: Սերունդներով մահմեդականի նման ապրած մարդը չի կարող միան
գամից իր կենցաղը փոխել: Ոմանք կրօնափոխւում են, բայց կենցաղը մնում է:
Չէ՞ որ տարբեր մշակոյթ են՝ հագնելը, ուտելը, ընտանեկան յարաբերութիւննե
րը, մարդկային յարաբերութիւնները, կին-տղամարդ յարաբերութիւնները: Այդ
մարդն ինքն իրեն աւելի քրիստոնեայ է զգում, քան մահմեդական, բայց քրիս
տոնեաները նրան աւելի մահմեդական են ընդունում, քան քրիստոնեայ: Հիմա
սա էլ դէօնմէ է, դէօնմէի մի տեսակ է: Չ՞է որ կրկին կրօնափոխուել է: Դէօնմէն
միայն իսլամացած քրիստոնեան չէ: Իր հասարակական կեցութեամբ այդ մար
դիկ, այսինքն՝ իսլամից քրիստոնեայ վերադարձածներն էլ դէօնմէ են: ճիշտ է,
նրանք այլեւս գաղտնի հայ չեն, բայց կրկին երկու համայնքներում էլ խորթ են:
Եւ այդ տեսակ մարդիկ միայնակ են մնում: Ինչպէս իսլամացած դէօնմէները:

— Դէօնմէները շատ քիչ են…
— Ո՛չ, ո՛չ, ընդհակառակն, շատ են, գաղտնի են ապրում: Ճիշտ է, այդ
բառը հիմա շատ տարածական է օգտագործւում: Երբեմն բոլոր կրօնափոխ
ներին դէօնմէ են ասում: Կարծեմ ճիշտն այն է, որ դէօնմէն առերեւոյթ կրօնա
փոխուածներն են, ովքեր իրենք իրենց ներսում իրենց միշտ հայ են ճանաչում
եւ հայ են համարում: Որովհետեւ շատ են նաեւ իսլամացած եւ իսկապէս հաւա
տացեալ իսլամ դարձածները, ովքեր այլեւս իրենք իրենց հայ չեն ճանաչում եւ
չեն ուզում ճանաչել: Հանգիստ են իսլամի մէջ եւ հաշտ են իրենց ինքնութեան
հետ: Նրանք գուցէ աւելի շատ են, չգիտեմ: Բայց իմ իմացածովս շատ են նաեւ
գաղտնի ապրող դէօնմէները: Նրանք ժամանակին ոչ մի խմբի հետ մի տեսակ
չմիացան, առանձին են ոնց որ թէ: Նրանք ո՛չ մուսուլմաններից, ո՛չ քրիստոնե
աներից աղջիկ չեն առնում, ոչ էլ ուզում են, միշտ իրենց մէջ են ամուսնանում 40:
Միմեանց ճանաչողները փնտռողներին ցոյց են տալիս, միջնորդը գաղտնիքը
գիտի, այդ պատճառով ոչինչ չես իմանայ: Միմեանց մասին bizimkiler են ասում՝
«մերոնքական», «մերոնքականներ»: Քեմալ Եալչըն41 անունով գրող կայ, «բի
զիմքիլէր»ի մասին գիրք է գրել: Մենք ենք նրան բացատրել այդ կապերը, նրա
գրքում շատ լաւ նկարագրուած է: Նրա գրքի հերոսուհին՝ Սարը Գելինը, մեր
հօրաքոյրի աղջիկն է: Բաքըրչըլար ընտանիքի պատմութիւնն է: Մի քիչ իրենց
ինքնութիւնը քօղարկել են հօրաքոյրերս, բայց վերջ ի վերջոյ գրքի ընտանիքը
Բաքըրչըլարներն են: Մեզ ասել են, որ իրենց ինքնութիւնը թաքցրել են: Գրքին
մէջը ասում է, որ Բաքրըչիների հետ բարեկամութիւն արեցին եւ այնտեղ էլ հայ
յայտնաբերեցին:
40 Տե՛ս նաեւ՝ Ռ. Մելքոնյան, «Ներքին ամուսնությունների սովորույթը Թուրքիայի ծպտյալ
հայերի շրջանում», Հանրապետական, Երեւան, 2008, թիւ 5, էջ 6 – 9:
41

Խօսքը գնում է Բոխումում (Գերմանիա), 2007ին հրատարակուած թուրք գրող Քեմալ Եալ
չընի Sari Gelin վէպի մասին: «Բիզիմքիլէր»ի թեման բարձրացուած է նաեւ Եալչընի Հոգիս
Քեզմով Կը Խայտար, Երեւան, Զանգակ – 97, 2003, Սիրտս Քեզնով Է Խայտում, Երեւան,
Ոսկան Երեւանցի, 2005 փաստա-վաւերագրական վէպում:
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— Դուք ինքներդ այս առերեւոյթ մահմեդական, բայց քրիստոնեայ պահ
պանուած հայերի մասին ե՞րբ իմացաք: Վստահ եմ, չգիտէիք սկզբից,
սրանք նոր թեմաներ են, նոր խօսակցութիւններ են:
— Շուտ ենք իմացել, բայց այսքան տարածուած լինելու մասին չգիտէ
ինք: Մեր ընտանիքում «դէօնմէ» բառը ասում էին, բայց Ստամբուլում ապրող
մի ընտանիքի մասին: Միւս յիշողութիւնս՝ փոքր երեխայ էի, մեր հարեւանը
հարսին «դէօնմէ» էր ասում: Հայ է, բայց գաղտնի էին պահում: Այդպէս մէկ ան
գամ, երկու անգամ՝ տեսանք, որ բաւական շատ են: Կարելի է ասել՝ լսել էինք,
բայց ընդհանուր ծաւալը չգիտէինք: Ընդհանուր տարածուածութիւնը, խնդիրը
չգիտէինք:

— Դուք ինքներդ, որ միշտ հայ էք մնացել, բայց հայկական միջավայ
րում չէք եղել, ձեզ հայերի հետ ինչքանո՞վ էք կապուած զգում, կամ՝ հայ
կական միջավայրում հայ լինելու հետ կապուած ի՞նչ զգացմունքներ ու
նէք:
— Դա երկար ասելիք է, այսպէս մի խօսքով չեմ կարող ասել: Երկակի
խնդիր է:

— Լաւ, հարցս այսպէս ձեւակերպեմ: Ստամբուլի հայութեան հետ շփում
ներում դուք որեւէ նեղուածութիւն զգո՞ւմ էք, թէ՞ նոյնն էք ձեզ զգում: Եւ
եթէ զգում էք՝ այդ նեղուածութիւնը հայերի՞ վերաբերմունքից է, թէ՞ հա
յերի որոշ սովորութիւններից, մշակոյթից, այսինքն՝ կարո՞ղ է ինչ-որ բա
ներ օտար են ձեզ:
— Մարդաբա՞ն է հիմա հետս խօսողը, թէ՞ թերթ, լրագրող:

— Մարդաբան է, բայց բոլոր դէպքերում ստիպուած չէք պատասխանել:
— Կ’ասէի, որ հայ եմ, բայց սա նոյնը չէ… այսինքն՝ իհարկէ ես հայ եմ,
եւ սա միշտ այսպէս է եղել, ամբողջ ժամանակ, բայց… լաւ, հետաքրքիր հարց
է, իհարկէ այս խնդիրը կայ… Թերեւս իսկապէս տարբերութիւն կայ: Այնպէս
չի, որ ինձ թուայ՝ Ստամբուլի հայերն են աւելի հայ: Ես հայ եմ, եւ դա այդպէս է:
Ես հաւատում եմ, որ մերոնց42 հետ Ստամբուլի հայերի յարաբերութիւններում
նեղուածութիւն կայ: Այդ նեղուածութեան աղբիւրը… թերեւս այն է, որ ստամ
բուլահայութիւնը եւ անատոլահայութիւնը իրար հետ միշտ հարցեր են ունեցել:
(Խօսակցութեանը միջամտում է մէկ այլ տղամարդ) — Նեղուածութիւն
ներ չկան, պարզապէս 1915ից յետոյ Անատոլիայի մարդիկ հայերէն չգիտէին:
Այսինքն՝ դասակարգի տարբերութիւններ կայ: Մէկը մալաթիացի հայ էր, հայե
րէն չգիտէր, բայց հայ է, միւսը՝ սեբաստացի… Ասում էք, որ ստամբուլահայերը
եւ անատոլահայերը միշտ իրար հետ հարցեր են ունեցել: Բայց մենք արդէն
իսկ ստամբուլահայ չենք, ես՝ չեմ: Հայրս մալաթիացի է, մայրս սեբաստացի է,
42 «Մերոնց» ասելով նկատի ունի Ցեղասպանութիւնից յետոյ քրդական միջավայրում հայ
կական ինքնութեամբ պահպանուած եւ աւելի ուշ Ստամբուլ տեղափոխուած արեւմտահա
յերին:
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այսինքն՝ ես ստամբուլցի հայ չեմ: Պօլսահայեր համարեա չկան43: Ստամբուլի
հայերը միշտ գաւառներից եկան վերջին յիսնամեակում, եւ չի կարող մեծ տար
բերութիւն լինել անատոլահայութեան հետ:
(Ադիեամանցին) — Հիմա օրինակ՝ թէ՛ Ս. Երրորդութիւն եկեղեցում, թէ՛
ուրիշ հայկական հիմնադրամներում եղողների համար այս խնդիրը կայ: Ս. Եր
րորդութիւնում հիմա երկու խումբ կայ, եւ միմեանց հետ վէճի մէջ են: Խմբերից
մէկը ստամբուլահայերն են՝ տարիներ ի վեր Երրորդութեան խորհրդում արդէն
հաստատուած հայերը, եւ միւսն էլ բիթլիսցի, սասունցի եւն.: Ստամբուլահայե
րը միւսներին «քրօ» են անուանում: «Քրօ»ն գիտէ՞ք ինչ է, քուրդ է քրօն: «Սրանք
հայ չեն, — ասում են, — հայերէն անգամ չգիտեն»: Բայց հենց իրենք էլ, կամ՝
իրենց ծնողները հայերէն Ստամբուլում սովորեցին: Գաւառում կա՛մ քրդախօս
էին, կա՛մ՝ թրքախօս: Հիմա սրանք Անատոլիայից եկածներին քրդահայեր են
ընդունում, քուրդ են ընդունում որպէս, հայութիւնը՝ քիչ, քրդութիւնը՝ մեծ են ըն
դունում, իսկ Անատոլիայից եկածները... Ճիշտ է՝ ուրիշ հարցեր էլ կան, նիւթա
կանի հարցեր կան: Միւսները պնդում են, որ թաղային խորհուրդը հաւաքուած
դրամը, ճիշտ կարիքների վրայ չի ծախսում: Քուրդ հայերն այդպէս են մտա
ծում, եւ սա նոյնպէս առիթ է նրանց նկատմամբ մերժողաբար վարուելու:
(Կողքից մի կին) — Այնպէս չի, որ Անատոլիայից նոր եկածները՝ բիթ
լիսցիները, սասունցիները, այսինքն քուրդ կոչուածները միւսներից պակաս են,
երբեմն աւելի հարուստ են եւ նիւթականի խնդիր չունեն:
(Ադիեամանցին) — Նրանք նիւթականի համար չեն վիճում, նրանք ար
դարութեան համար են վիճում: Շատ հինէն Ստամբուլ գաղթողները44, ովքեր
այժմ Ստամբուլում յայտնի կարողութեան տէր են, իսկապէս էլ տարբեր կերպ
են մտածում: Նրանք համակարգի, իշխանութեան հետ աւելի կապուած են,
աւելի համերաշխ են պետութեան հետ, աւելի լուռ են, ձայն չեն հանում կարեւոր
հարցերի շուրջ, վախենում են, ոստիկանութեանն են շատ սիրում (աւելի՝ ոս
տիկանութեանը շատ ենթակայ են – Հ. Խ.), իրենց կողքը միշտ մէկերը կան եւն.:
Այսինքն նրանք վարժուել են կառավարութեան, պաշտօնեաներին հետ միշտ
զիջող դիրքերում լինել: Բայց նոր գաղթողներն աւելի ըմբոստ են:
(Կողքից միջամտում է նոյն կինը) — Ըմբոստութիւնը քրդութիւնից է գա
լիս:
43 Պօլսահայեր ասելով նկատի ունի Կոստանդնուպօլսում ապրած հայերի ժառանգներին:
Ստամբուլ քաղաքը Ի. դարի յիսունականներին արագօրէն սկսեց աճել որպէս խոշոր
արդիւնաբերական քաղաք, եւ յիսուն տարուայ ընթացքում քաղաքի բնակչութիւնն աճեց
համարեա տաս անգամ: Քաղաքում ապրող բնիկ հայերի զգալի մասը 1960ականներից
տեղափոխուել է Եւրոպա եւ Ամերիկաներ, իսկ գաւառներում Ցեղասպանութիւնից յետոյ
փրկուած հայերն աստիճանաբար տեղափոխուել են Ստամբուլ: «Մենք ստամբուլահայ
չենք» ասելով նկատի ունի, որ Ստամբուլում ապրող ներկայիս հայերի մեծ մասը գաւառ
ներից տեղափոխուածներ են: Արդիւնքում Ստամբուլի հայերի մեծամասնութիւնն իսկա
պէս «պօլսահայերի» ժառանգորդը չէ:
44 Պատմողը նկատի ունի 1930 – 50ականներին գաւառներից Ստամբուլ տեղափոխուած հա
յերին, ոչ թէ մինչեւ Ցեղասպանութիւնը Պօլսում ապրողներին:
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(Ադիեամանցին) — Ստամբուլահայերը աշխատում են կառավարութե
ան, պաշտօնեաների հետ իրենց հարցերը համերաշխ ճամփաներով լուծել, պե
տութեան հետ լեզու գտնել, յաճախ՝ համաձայնելով: Միւսները չեն ուզում այս
պէս լեզու գտնելով ապրել, սրանք յաճախ կռուով են ուզում իրենց նպատակին
հասնել: Ստամբուլի հայերն էլ սրանից վախենում են, որովհետեւ իրենք արդէն
հանգիստ կեանք ունեն եւ սա կը խաթարուի, կը քանդուի, որովհետեւ միւսներն
էլ հայ են: Անունով հայ են ի վերջոյ: Չեն ուզում պատասխանատու լինել նրանց
համար, եւ կարծեմ սրա ձեւերից մէկն էլ նրանց հայ ընդունելը դժուարացնելն է:
(Կին) — Իրականում մեզնից շատերն էլ իրենցից են: Օրինակ իմ ընտա
նիքս յիսունականներին է գաղթել Ստամբուլ Հայաստանից45: Արեւելքից:
(Մէկ այլ տղամարդ) — Իմ զգացածովս Ստամբուլի բոլոր հայերն ինձ
համար հայեր են:
(Ադիեամանցին) — Անշուշտ, եւ դա է իրականութիւնը: Ես միայն զգաց
մունքների մասին եմ պատմում:

ՄԱՅՐԻԿՍ ՄԻ ԱՆԳԱՄ ԱՍԵԼ Է. «ՄԵՆՔ ԹՈՒՐՔ ՉԵՆՔ»,
ԲԱՅՑ ՉԻ ԱՍԵԼ ՄԵՆՔ ԻՆՉ ԵՆՔ
2014 Հոկտեմբերի 25 Երեւանում զրուցել եմ Թուրքիայից տեղափոխուած
քառասնամեայ մի տղամարդու հետ, ով քրիստոնէութիւն է ընդունել եւ իր
համար ընտրել Արմէն անունը: Արմէնի ազգանունը չենք հրապարակում իր
խնդրանքով. նրան կ’անուանենք Արմէն Գ.: Արմէն Գ.ն հայերէն սկսել է սո
վորել մօտ մէկուկէս տարի առաջ, բայց այնքան է առաջացել, որ զրուցում
ենք հայերէն: Նա ամուսնացել է արցախցի աղջկայ հետ, տեղափոխուել է
Արցախ եւ այժմ ապրում է Շուշի քաղաքում: Իր հայ լինելու մասին իմացել
է մօտ տաս տարի առաջ: Նա պատմում է վաղ մանկութիւնից իրեն ուղեկ
ցող հոգեկան ճգնաժամերի, ինքնութեան փնտռտուքների, տագնապների ու
ձեռք բերած խաղաղութեան մասին:

— Ես այս պատմութիւնը [պատմողը նկատի ունի իր ծագման պատմու
թիւնը] իմացել եմ երեսուն տարեկանում, բայց սկսել եմ հետաքրքրուել քսանութ
տարեկանից: Ծնուել եւ դպրոց եմ գնացել Ստամբուլում, սովորական թուրքա
կան դպրոց: Այդ ժամանակ Թուրքիայում լարուած օրեր էին, իննսունական
թուականներին, շատ լարուած. քուրդերու խնդիր կար, ալեւիներու: Օրինակ՝
Սեբաստիայում այդ ժամանակ կենդանի՝ կրակով վառել էին ալեւիներին Սվա
զի հիւրանոցում 46: Ամէն օր մարդ էր մահանում, սպանւում էր մի ձեւով: Ես, որ
45 Հայաստան բառն օգտագործում է Արեւմտեան Հայաստանի մասին, ինչպէս տեւական
ժամանակ Օսմանեան Կայսրութիւնում էր այդ տարածքի անունն ասւում՝ Էրմենիստան:
46 1993 Յուլիսի 2ին Սվազ (Սիւաս) քաղաքի «Մադըմաք» հիւրանոցում ալեւի մտաւորկաննե
րի կողմից կազմակերպուել էր մշակութային փառատօն: Հիւրանոցը պայթեցուեց, զոհուե
ցին 37 ալեւի մտաւորականներ եւ հիւրանոցի 2 աշխատակից: Դրան յաջորդեց թուրքա
կան իշխանութիւնների կողմից 1993 – 1994ի Դերսիմի ալեւիների լեռնային բնակավայրերի
բնակչութեան բռնի տեղահանութիւնը եւ բնակավայրերի հիմնայատակ աւերումը՝ ալե
ւիների վերադարձն անկարելի դարձնելու նպատակով: Սա պատասխանն էր 1937 – 38ի
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Թուրքիայում էի ապրում, Ստամբուլում էի ապրում, մինչ այդ ո՛չ քուրդի խնդիր
էի լսել, ո՛չ հայի մասին էի լսել: Մինչեւ տաս տարեկանս հայի մասին ընդհան
րապէս չեմ լսել: Ոչ մի թուրքական գրքում հայի մասին ոչ մի տեղեկութիւն չկար
ընդհանրապէս: Միայն դպրոցում ասել էին, որ քուրդերը Ազատութեան Պատե
րազմի ժամանակ հայերի դէմ էլ էին կռուել: Դպրոցում միայն Աթաթուրքի մա
սին էին խօսում, այսպէս եմ ես մեծացել: Բայց յիշում եմ, որ մի անգամ մայրիկս
ասել է՝ «Մենք թուրք չենք»: Այդպիսի մի բան է ասել: Մի անգամ ասել է «մենք
թուրք չենք», բայց չի ասել մենք ի՛նչ ենք: Յետոյ ես ասել եմ, որ եթէ մենք թուրք
չենք, բա ո՞վ ենք: Ինքն այդ ժամանակ իմ գլխի մէջ մի ռումբ է դրել: Ես դրանից
յետոյ սկսել եմ ինձ ուրիշ զգալ:

— Դուք քա՞նի երեխայ էիք տանը:
րով:

— Երկու երեխայ: Ես կայի եւ իմ քոյրս. իմ քոյրս ինձնից փոքր է վեց տա

— Դուք երկու երեխաներով իրար հետ չէ՞ք խօսել այդ մասին:
— Չէ. շատ փոքր էր ինքը: Յետոյ ես սովորական ապրելս շարունակե
ցի: Բայց երբեմն տեսնում էի, որ իմ հօր կողմից ազգականները ընտանիքի
մէջ խօսում էին քուրդերէն: Ես չգիտէի, որ դա քուրդերէն լեզու է, ուղղակի ինձ
անծանօթ լեզու էր, յետոյ եմ իմացել, որ քուրդերէն են խօսում: Շատ տարիներ
է անցել:

— Իսկ դուք տանը ի՞նչ լեզուով էիք խօսում:
— Թուրքերէն էինք խօսում: Բոլորս էլ թուրքի անուններ ունէինք: Ման
կութեանս ժամանակ այդպիսի հարց չկար, թէ ի՛նչ ենք, բայց կարծում եմ եթէ
հարց լինէր՝ թուրք պիտի ասէինք: Յետոյ մայրիկիս այդ խօսքը, թէ՝ «մենք թուրք
չենք», շատ հարցեր առաջացրեց: Չեմ կարող ասել, թէ հասկանում էի՝ թուրքն
ի՛նչ է, բայց թուրք բոլորն էին եւ դա հարցեր չէր առաջացնում: Թուրքը բոլորն
են: Իմ ընտանիքն ինքն իրեն ալեւի էր ներկայացնում, բայց ես լաւ չէի հասկա
նում՝ ալեւին ի՞նչ է: Ալեւին թուրք չի՞: Հարցեր տալիս էի, բայց ինձ ասում էին՝ կը
մեծանաս, կը հասկանաս: Բայց կարծես մի բան չէին ուզում ասել. ինձ այդպէս
էր թւում: Ես յետոյ գերմանական դպրոց եմ գնացել, աւստրիական իրականում,
գերմաներէն եմ սովորել, յետոյ իրաւաբանական ֆակուլտէտ եմ գնացել: Այդ
տարիներին արդէն մտածում էի, որ մենք քուրդ ենք՝ քուրդ ալեւիներ ենք:

— Ի՞նչու էիք այդպէս մտածում:
— Իմ ընտանիքը իրենց միշտ որպէս ալեւի էին ներկայացնում, բայց
ինչ որ մի ազգի անուն չէին ասում այդ ժամանակները, ուղղակի ասում էին
«ալեւի»: Ալեւիների մէջ էդպէս խիստ օրէնքներ չկան, ինչպէս մուսուլմաննե
րի կամ նոյնիսկ մի քիչ քրիստոնեաների. եկեղեցի չկայ, ալեւիները բնութեան
Դերսիմի ջարդերով լռեցուած ալեւիական ինքնութեան ըմբոստութեան 1980ականների
վերազարթօնքին:
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հետ կապուած մարդիկ են եւ այդ ալեւիութիւնը փոքր տարածքներում է, փոքր
գիւղերում են ապրում: Ես օրինակ ալեւիների մասին գրքեր եմ կարդացել, որ
իմանամ մենք ինչ ենք: Մէկը ասում է ալեւիները թուրք են, մէկը ասում է ալե
ւիները քուրդ են, մէկը ասում է ալեւիները իսկական մուսուլմաններ են: Ալե
ւիներն իրենք խճճուել են այդպիսի խօսքերի մէջ47: Եւ ես էլ մտածում էի՝ մենք
քուրդ ալեւի ենք, որովհետեւ տեսել էի՝ հայրս ազգականների հետ քուրդերէն
խօսում էր: Մի անգամ էլ լսել եմ՝ մեր ազգականների մէջ մէկին հայ ալեւի էին
ներկայացնում: Այն ժամանակ չգիտէի, որ հայ ալեւի էլ է լինում: Ուսանող ժա
մանակ կարծում էի, որ քուրդ ալեւի ենք՝ թէ՛ մայրիկիս, թէ՛ հայրիկիս կողմից:
Յետոյ քսանհինգ – քսանվեց տարեկանում սկսել եմ հետաքրքրուել: Հայերի
մասին այդ ժամանակ շատ էին խօսում, սկսել էին քուրդերու մասին շատ խօ
սել, ես էլ մայրիկիս շատ հարցեր էի տալիս: Մայրիկս էլ ասաց, թէ ինքը իր ըն
տանիքի մէջ լսել է, որ առաջ քրիստոնեայ էին: Մօրս հայրը Վարթոյից է: Մուշ
Վարթոյից48 է, աշիրէթի անունը՝ Գորան աշիրէթն է, իսկ նրա մայրն էլ՝ գիւղի
անունը Մադէն է, բայց նոր անունն է Մադէն, հին անունը հիմա ես չեմ յիշում,
այդ անունը առհասարակ չեն յիշում: Հայրիկս էլ ասում էր, թէ Սիւազ Փախիկ
գիւղից է, այդպէս էին ներկայացնում՝ Սիւազ Փախիկ: Բայց ես սկսել էի կաս
կածել, իրենք որ ասել էին առաջ քրիստոնեայ են եղել՝ նրանք կարելի է, որ հայ
են, որովհետեւ ոչ մի բան չէին խօսում հայերի մասին, իսկ ուրիշները խօսում
էին: Այսինքն կարծես յատուկ չէին ուզում հայի մասին խօսել: Հայրիկս ու մայ
րիկս բաժանուել էին արդէն, առաձին էին ապրում: Մայրիկս ասեց, որ իր իմա
նալով Գորանի աշիրէթը նախկինում հայ են եղել: Մայրիկս, քոյրիկս ու ես շատ
էինք խօսում, որ գուցէ հայրիկիս նախնիները հայ են եղել, կասկածում էինք
արդէն: Շատ էինք ափսոսում, որ տարեցների հետ չենք խօսել: Մի անգամ էլ
մայրիկիս հետ որոշեցինք, որ քոյրս գնայ հայրիկիս մօտ, հարց ու փորձ անի,
իմանայ, մեր ընտանիքի պատմութիւնը գրանցի: Քոյրս գնացել է, հայրիկս էլ
այդ ժամանակ ծանր հիւանդ էր, դրանից յետոյ էլ շուտ մահացաւ, բայց որոշ
բաներ պատմել էր: Մենք առաջին անգամ այնտեղից իմացանք, այնտեղ գրած
էր, որ նրանք եկել են 1876 թուին, Զմարա49 գիւղից դէպի Հաֆիկ, Սեբաստիա
47 Թուրքիայի ալեւիների, յատկապէս «քուրդ ալեւիների» ինքնութեան խնդիրներն այսօր
շատ քննարկուող հարցերից է: Մասնաւորապէս Դերսիմում կիրառւում են «ալեւի», «ալեւի
քուրդ», «կըզըլբաշ», «ալեւի կըզըլբաշ», «քուրդ կըզըլբաշ», «զազա ալեւի», «զազա քուրդ»
եզրերը, բայց գնալով շատանում է «դերսիմցի» կիսաաշխարհագրական, կիսամշակու
թային բառի կիրառութիւնը: Այս խնդրի շուրջ տե՛ս՝ Հ. Խառատեան, «Ինքնութեան Որո
նումը Դերսիմում» (http://repairfuture.net/index.php/hy/identity-standpoint-of-armenia-ar/
the-search-for-identity-in-dersim-part-1-identities-in-dersim-armenian ), իսկ Դերսիմի ալեւիա
ցած հայերի ինքնութեան մասին տե՛ս՝ (http://repairfuture.net/index.php/hy/identity-stand
point-of-armenia-ar/the-search-for-identity-in-dersim-part-2-the-alevized-armenians-in-dersimarmenian ):
48 Մուշի Վարթօ – Վարդոյի գաւառակ Բիթլիսի նահանգի Մուշ գաւառի հիւսիս-արեւմուտ
քում, կենտրոնը՝ հայաբնակ Գիւմգիւմ գիւղը:
49 Զիմարա/Զմարա/Զիմառա/Զրմառան – Գիւղ Սեբաստիա նահանգի Տեւրիկի գաւառում,
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Հաֆիկ50: Այդպէս էր գրել: Յետոյ էդ Զմարա գիւղի մասին մայրիկս ասել է, որ
Զմարան հայկական գիւղ է: Բայց ես դրա վրայ շատ չեմ մտածել: Հայրիկս ասել
էր, որ նրանք հօր կողմից, նրանց մեծը առեւտրական է եղել, մեծ առեւտրով էր
զբաղւում Օսմանեան Կայսրութեան ժամանակ, եօթ լեզու էր իմանում, ինքը քե
րուան ունէր (քարաւան): Առեւտրական: Ես նայել եմ, այդ կողմերում առեւտրա
կանների եօթանասուն տոկոսը հայեր էին: Հայ լինելու մասին կասկածումները
դրա համար շատացել են:

— Բայց ի՞նչու դուք որոշեցիք, որ դուք հայ էք, որովհետեւ Զմարան ոնց
որ հայկական գիւ՞ղ էր:
— Դէ բոլոր կողմից էլ որ նայում էի, երկու կողմից ծնողներս՝ հայր եւ
մայր, նրանք բոլորն էլ հայ գիւղերում էին ապրում, որտեղ հիմա նրանց ալեւի
ներ են ներկայացնում եւ որտեղ հիմա թուրքեր են ապրում: Հիմա ես Զմարա
գիւղը չեմ գնացել, բայց ուսումնասիրել եմ: Այս գիւղի անունը սարքել են Ալ
թընթաշ եւ այնտեղ ապրում են թուրքական ազգայնականները: Չգիտեմ, երեւի
չերքէզներ են: Նրանք օրինակ՝ ֆէյսբուքում էլ եմ գտել, նրանք այս գիւղի խումբ
են բացել: Մտել եմ, մէկ-մէկ նայել եմ, բոլորի մէջ տեսել եմ շատ քաղաքականա
ցուածներ: Շատ նացիոնալիստ են: Չգիտեմ, արդեօք դրանք ազգափոխ եղա՞ծ
են, թէ՞ գիւղը դատարկուել է, փոխարէնը ուրիշներ են ապրում, այդքանի մասին
չգիտեմ:
Եփրատ գետի աջ ափին, Տեւրիկ քաղաքից մօտ 28 կլմ. հիւսիս-արեւելք: «Այս գյուղը նախ
քան 1895թ.կոտորածներն ուներ 80 տուն հայ բնակիչ: Սակայն շուտով սկսված կոտորածի
և հալածանքի հետևանքով եղան բնակչության տեղաշարժեր և ժողովրդագրական պատ
կերը փոխվեց: Այդ մասին էին վկայում մի պետական փաստաթղթում տեղ գտած նյութե
րը, որոնցում մասնավորապես ասված էր. «1895թ. հոկտեմբերի 8-ին 300-ի չափ քրդական
հրոսակախումբը, բաժանված երկու մասի, հարձակում գործեց Եփրատի ափին գտնվող
170 տնից բաղկացած հայաբնակ Բինկա և 80 հայ ընտանիք ունեցող Զիմառա գյուղերի
վրա: Չորս ժամ շարունակ այս գյուղերի վրա կրակ տեղաց: Քրդերը Զիմառա գյուղի մեջ
սպանեցին մեկ հայ երիտասարդի և վիրավորեցին մի հայ կին: Բինկա գյուղի բնակիչնե
րից շուրջ 1000 հոգու թուրքերը և քրդերը տեղափոխեցին Զիմառա» : Հավանաբար հայ
բնակչության այս ներհոսքն էր հետևանքը, որ արդեն 1914թ. գյուղն ուներ 150 տուն, 1200
հոգի հայ բնակիչ» (Արման Սահակյան, Տիվրիկի գավառակի վարչաժողովրդագրական
պատկերը 19-րդ դ. վերջին – 20-րդ դ. սկդբին//«Հայոց պատմության հարցեր» գիտական
հոդվածների ժողովածու, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատարակչություն, Երեւան, 2003, էջ
80 – 81): Զիմարացի Լեւոն Կօշկարեանի վկայութեամբ մինչ 1915ի հայերի տեղահանութիւ
նը Զիմարայի միւդիրը փորձում է իսլամացնել տեղի հայերին: Բինկեան, Զիմարա եւ Կաս
մա երեք հայ գիւղերի մի խումբ երիտասարդներ փախչում-ապաստանում են Բինկեանի
լեռներում. նրանց մի մասը տեւական պաշարման չդիմանալով համաձայնում է իսլամա
նալ: Իսլամացման ծէսը հրապարակաւ կատարւում է Զիմարայում, որից անմիջապէս յե
տոյ, Յուլիսի 25ի երեկոյեան, Բինկեան, Զիմարա եւ Կասմա գիւղերի 2500 բակչութեանը
հաւաքելով՝ նետում են Եփրատը: Շատ քչերին է յաջողւում փրկուել, այդ թւում՝ քարայրում
մէկ տարի ապաստանած եւ յետոյ Դերսիմ անցած երիտասարդներին (Հայոց Ցեղասպա
նութիւնը Օսմանեան Թուրքիայում…, Հտր. 3, էջ 363 – 368):
50 Հաֆիկ – գիւղ Սեբաստիա նահանգում, ներկայիս Սվազից մի փոքր հիւսիս արեւելք,
Քոչգիրիի մօտ: Հաֆիկի հայկական յուշարձանները տե՛ս՝ http://team-aow.discuforum.info/
t6301-S-vas-Sepastia-Hafik-Havig-Tuzhisar-Duzasar-Koyu-Ermeni-Kilisesi.htm:
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— Ոչ էլ ձեր ընտանիքից տեղեկութիւն ունէք, թէ այնտեղ ապրող ազգա
կաններ ունէ՞ք, թէ՞ չունէք:
— Բոլոր ազգականները, ում որ ես ճանաչում եմ, Ստամբուլ են ապրում:

— Նրանք երբեք իրենք չե՞ն պատմել իրենց անցեալի, գաւառի կեանքի
մասին կամ ազգականներից:
— Չէ, ոչ ոք չի պատմել. ասել են «պէտք չի, ի՞նչ ես անելու, որ դուրս ես
գնում, ոչ մի բան մի ասա համալսարանում, քո գլխի վրայ գործ ես վերցնելու»:

— Ինչի՞ մասին չպատմէք. այսինքն՝ չպատմէք, որ ձեր պապական կող
մը Զմարայի՞ց է, թէ՞ չպատմէք, որ ալեւի էք, թէ՞ չպատմէք, որ հայ էք:
— Ընդհանրապէս այս խօսքերին մէջ, քաղաքականութեան մէջ ոչ մի
բան մի՛ մտիր, այդ նիւթերի մասին մի՛ խօսիր:

— Ձեր ծնողները ե՞րբ են Ստամբուլ եկել:
— Իմ ծնողները՝ 1970 – 80ին:

— Յայտնի է, որ գաւառի թուրքերէնը, արեւելքի թուրքերէնը, Անատոլի
այի թուրքերէնը Ստամբուլում տարբերւում է, յայտնի է, որ դա արեւելքի
լեզուն է: Ձեր ծնողների լեզուի մէջ չէ՞ր երեւում, որ նրանք արեւելքից են:
— Ինչ որ բան պիտի ասէին, չէ՞, թէ ովքե՞ր են, որտեղի՞ց են:
— Իմ հօր լեզուի մէջ երեւում էր, բայց իմ մօր մէջ՝ չէ:

— Հայրիկը դրա համար պրոբլէմ չի՞ ունեցել Ստամբուլում:
— Չէ, հիմա գիտէք ոնց է, օրինակ Ստամբուլում այդպէս էր՝ թաղամա
սերում նոյն մտածելակերպով մարդիկ էին ապրում, ինչպէս գետտօները կա
րող ենք ասել, մեծ մասը գաւառներից եկածներ էին, նոյն տարածքում ընդհան
րապէս հայերը, քուրդ ալեւիները միասին են ապրում եւ շատ դուրս չեն գալիս:

— Ձեր թաղամասի ապրողները հիմնականում ալեւինե՞ր էին:
— Իմ թա
ղա
մա
սը, որ
տեղ ես եմ մե
ծա
ցել, իրենց թուրք ասող մար
դիկ էին: Ջեհերդէ մարդիկ են, քեմալիստ: Նրանք չեն սիրում անցեալից խօ
սել: Բայց հայրս Ստամբուլ նոր եկած ժամանակ ալեւիական թաղամասում էր
սկզբից ապրում: Ես փոքր էի, շատ չեմ յիշում այն ժամանակը: Նրանք շատ աղ
քատ էին եկել այնտեղ, Սեբաստիայի մէջ շատ աղքատ, վատ վիճակի մէջ էին
ապրում: Օրինակ՝ Սեբաստիայում քուրդ ալեւի գիւղերում ասֆալտ չեն անում,
միայն սիւննի թուրքի գիւղերում են սարքում, եւ մեչիդ չկայ մեր գիւղերի մէջ,
ալեւի քուրդ գիւղերի մէջ մեչիդ չկայ: Մարդիկ իրենց մէջ ապրում են, խմում են,
օղի են սարքում…

— Դուք դա որտեղի՞ց գիտէք, չէ՞ որ չէք եղել այնտեղ:
— Ես Փախիկ գիւղում եղել եմ: Հայրս ու մայրս Փախիկից են Ստամբուլ
գնացել: Փախիկը սարերի վրայ է, քուրդ ալեւիներ են ապրում: Քուրդ ալեւինե
րը միշտ լեռներում են, հարթ տեղերում սիւննի թուրքեր են ապրում: Այդ գիւղ
ես գնացել եմ ինը – տաս տարի առաջ: Արդէն մտածում էի հայ լինելուս մասին:
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Մէկ առ մէկ հարցրել եմ. մէկը ասել է՝ մենք Դերսիմից ենք եկել, մէկը ասել է՝
մենք Մուշից ենք եկել: Ինչքան ես հասկացել եմ՝ այնտեղ ոնց որ թէ այս փախս
տականները մի ընդհանուր գիւղ են կազմել: Հիմա ես չգիտեմ, թէ հայրիկիս
կամ մայրիկիս պապերը կամ ծնողերը երբ են եկել այդ գիւղ: Այդ գիւղում հիմա
միայն եօթանասունվեց ընտանիք կայ եւ ինձ ասում էին, որ 1976ին են գնացել
այդ գիւղ: Մայրս էլ նոր է իմացել, որ իր ընտանիքը Վարթոյից է եկել այդ գիւղը,
եւ մեր աշիրէթի անունը Գորան է: Ոչ մի թիւ, ոչ մի կոնկրէտ բան չկայ, չգիտենք:
Հայրիկիս ընտանիքն էլ շատ աղքատ է եկել Ստամբուլ, նրանց ընտանիքի մէջ
միայն իմ հայրն է բժիշկ դարձել:

— Ձեր ապուպապերի անունները ձեր տանը ասե՞լ են, պապերի, պապի
հօր անունը:
— Չէ, ամենամեծերի անունները չգիտեմ: Չէին ասում պապի հօր
անունն ի՞նչ է: Ասում էին՝ որբ են մեծացել: Ի՞նչու են որբեր եղել՝ անորոշ պա
տասխաններ: Ի՞նչու ազգականներ չկան՝ անորոշ պատասխաններ: Բայց պա
պի անունները գիտեմ, օրինակ՝ մէկ պապուս անունը Հասան է, միւսինը՝ Հիւսէ
յին է. դրանք ալեւի անուններ են: Բայց ուրիշների անուններ չգիտեմ:

— Երբ որ ձեր հայրիկը ասում էր, որ ալեւի էք, չէ՞ որ ալեւիները ինչ որ
աշիրէթներից են: Դուք ինչ որ մի աշիրէթի հետ կապ ունէ՞իք, կամ աշի
րէթական անուն ունէի՞ք ձեր ընտանիքում, թէ՞ ձեր աշիրէթը պարզ չէր:
— Մայրս գիտէի, որ Գորանի է, իսկ հայրական կողմս… նրանք Քոչգի
րի վրայ էին խօսում շատ, այդպիսի բան եմ լսել:
51

— Իսկ Գորանի աշիրէթից ուրիշ մարդիկ Ստամբուլում կա՞ն:
— Չգիտեմ, երեւի կան, բայց մենք կապ չենք ունեցել:

— Դա գիտակցուած է՞ եղել, որ կապ չունենաք: Այսինքն՝ձեր ծնողները
յատուկ ուզել են կապեր չպահե՞ն այդ մարդկանց հետ:
— Իմ հայրիկը առհասարակ քաղաքական հարցերով չէր զբաղւում:

— Ես ուզում եմ հասկանալ, ի՞նչ է նշանակում քաղաքական հարցերով
զբաղուել:
— Դէ, չէր խօսում այդ մասին, վախենում էր, միայն սոցիալիզմի մա
սին էին խօսում: Հայրիկս ընդհանրապէս վախկոտ մարդ էր: Ոչ միայն հայ, այլ
քուրդ լինել էլ էր վախենում:

— Ուզում էք ասել, որ սոցիալիստական հայեացքներ ունենալը կամ սո
ցիալիստների ժողովներին գնալը քաղաքականութեամբ զբաղուել չէր
համարւում, իսկ եթէ փորձես իմանալ քո պապը, կամ պապի հայրը ով է
եղել՝ դա քաղաքակա՞ն քայլ է:
51

Քոչգիրին գաւառակ է Սեբաստիայում, Դերսիմի արեւմտեան սահմանին: Թուրքիայում
յայտնի է որպէս ալեւիական-քրդական ըմբոստութեան կենտրոն: Որպէս առհասարակ
ըմբոստութեան կենտրոն յայտնի է միջնադարից, Բիւզանդական կայսրութիւնում թոնդ
րակեանների կենտրովայրերից մէկն էր:
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— Հիմա Թուրքիայում երիտասարդներն աւելի շատ ինքնութիւններով
են հետաքրքրւում, քան սոցիալիզմով: Յամենայն դէպս Ստամբուլում այդպէս
է: Դա հիմա աւելի շատ է քաղաքական խնդիր, քան սոցիալիզմը: Հայրիկս ընդ
հանրապէս վախկոտ մարդ էր: Բայց սոցիալիզմը կամ ազգային ինքնութիւնը՝
դրանք տարբեր վախեր են: Հայ լինելը աւելի վախենալու է, քան սոցիալիստ
լինելը: Սոցիալիստների մէջ շատ ազգայնական թուրքեր կան52: Յետոյ էլ իմ
հայրիկս սոցիալիստ լինելը ուրիշին չէր պատմում, միայն ընտանիքի մէջ էր
պատմում:

— Բայց հայ լինելը ընտանիքում չէր պատմում:
— Հա, հօրս շրջա
պա
տի մա
սին ասեմ, ին
քը մի
այն այն ալե
ւի
ա
կան
թաղամասում է աշխատել եւ ինքը այդ թաղամասը գնացած առաջին բժիշկն
է: Միայն ինքն էր, այնտեղ անվճար բոլորին նայում էր: Այնտեղ նոյնիսկ այդ
ազգայնական թուրքերի հետ միշտ կռւում էին: Նրանք սոցիալիստների հետ
կռւում էին. նրանց կազմակերպութեան անունը «պարտիզան» էր: Դրա մէջ էր
իմ հայրիկս, բայց ինքը միայն բուժում էր անում, ոչ մի ձայն չէր բարձրացնում,
օրինակ՝ չէր գնում ինքը միտինգների մէջ մի բան ասում: Ինքը որ մահացել էր,
այդ մարդիկ ասել են, որ ինքը մեզ օգնել է, եկել էին դրօշներով, այդ ժամանակ
եմ իմացել, որ ինքը «պարտիզան»ի հետ կապ է ունեցել, ուրիշներից եմ լսել:
Թաղման ժամանակ եմ իմացել:

— Ինձ շատ հետաքրքիր է, որ հայրիկդ մի բանից վախեցել է, բայց միւս
վախենալու բանից քիչ է վախեցել:
— Նրանց ընտանիքը ընդհանրապէս շատ հետաքրքիր է: Օրինակ՝ իմ
հօր եղբայրը ընդհանրապէս պարանոյի սահմաններում վախկոտ մարդ էր:
Ահաւոր վախենում էր. ամէն ինչից վախենում էր: Պատմում են, որ երբ մի մե
քենայ էր գալիս՝ սոսկալի վախենում էր. «այս մեքենան ի՞նչու եկաւ»: Բայց այն
տարիներին բոլորին հետեւում էին, այդ թուրք աջակողմեանները բոլորին հե
տեւում էին: Երեւի այս տարիներից մնացած վախ էր, եւ նրանք էլ այդ գետտոյի
մէջ էին ապրում: Հիմա նրա երեխաները աւելի հանգիստ են ապրում, բայց քա
ղաքական հարցերով ոչ մի խօսք չեն խօսում: Իրենց ալեւի են ներկայացնում:

— Հիմա եկէք հասկանանք, համարել եւ ներկայացնել՝ դրանք տարբե՞ր
բաներ են: Ալեւի համարել, այսինքն՝ իր ներսում իրեն ալեւի զգալ, իսկ
ալեւի ներկայացնել՝ ասել, որ ես ալեւի եմ, առանց իրեն ալեւի զգալու:
— Այո, երկուսն էլ նոյն ժամանակ: Բայց որ հարցնեն նրանց, ես գիտեմ,
ալեւիների մասին չեն կարող մի բան ասել կոնկրէտ, չգիտեն, թէ ալեւիները ով
են, ինչ են: Օրինակ՝ իրանք չգիտեն, որ Դերսիմի ալեւին եւ ենթադրենք Հաթա
յի ալեւին տարբեր ալեւիներ են: Ես այդ մասին գիտեմ, որովհետեւ աւելի շատ
եմ հետաքրքրուել այս հարցերի մասին: Ես այս հարցերի մասին մօրս հետ էի
52 Սոցիալիստների մէջ շատ ազգայնական թուրքեր կան. տե՛ս՝ սոյն շարքում «Սոցիալիստ
ները» պատումը:
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զրուցում ամենաշատ: Մայրիկս աւելի քաջ էր: Հայրս ու մայրս բաժանուել են,
որովհետեւ նրանք տարբեր բնաւորութիւններ ունէին: Ամուսնանալիս էլ իրար
չեն ճանաչել, մայրիկիս ասել են՝ այս մարդը քուրդ ալեւի է, բժիշկ է եւ դու կա
րող ես նրա հետ ամուսնանալ: Աւելի ուշ են իմացել, որ երկուսն էլ հայ են եղել:
Հիմա մայրիկս էլի քաջ է, գնում է միտինգների, գնացել է Դերսիմ, ինքը գնացել
է Մուշի Վարթօ հայերի մասին ուսումնասիրելու համար:

— Հիմա ձեր ազգականները ոնց են նայում Ձեզ, որ դուք յանկարծ հայ
էք, Արմէն էք եւ եկել էք Ղարաբաղում էք ապրում: Չե՞ն վախենում դրա
նից:
— Չէ, իրենց համար չեն վախենում, իմ մասին էլ բան չեն ասում: Իմ մօր
մայրը ասում էր՝ այնտեղ ի՞նչ ունես, այստեղ մի հատ հարուստ աղջիկ գտնենք,
այստեղ ամուսնանաս, այստեղ ապրես: Իրենք չեն ուզում հայի մասին խօսեն:
Իմ մօր քոյրն էլ ֆրանսիացու հետ ամուսնացաւ: Թուրքիայում են ապրում, գնում
են, գալիս են: Նրանք միայն մուսուլմանների հետ ամուսնանալուն են դէմ: Եր
կու կողմից էլ այդպէս է: Բայց ընդհանրապէս ծագումի մասին չեն ուզում խօսել:
Ես չեմ խօսել երբեք, ինձ էլ ասել էին ալեւի լինելու մասին մի խօսիր:

— Դուք երիտասարդ տարիներին չէ՞ք հետաքրքրուել, թէ ինչու չպէտք է
խօսել: Ինչո՞ւմն է վտանգը, ի՞նչ կը կատարուի, եթէ խօսէք:
— Ճիշտն ասած ես էլ եմ վախկոտ մեծացել այդ ժամանակներում: Որ
այդ դէպքերը եղել էին, Սեբաստիայում մարդկանց վառել էին53, ես փոքր էի այդ
ժամանակ: Մենք գիտէինք, որ ալեւիներին են վառել: Շատ խօսակցութիւններ
կային: Մեր ընտանիքից այդ ժամանակ մի մարդու սպանել են: Հօրս կողմից
մէկին սպանել են Սեբաստիայում: Ինքը այդ «պարտիզանի» մէջ էր աշխատում
որպէս սոցիալիստ:
Որպէս սոցիալիստ: Ինքը այնտեղ ալեւի թաղամասում էր ապրում, բայց
ինքը սաստիկ գործեր չէր անում, ուղղակի գնում էր մարդկանց հետ զրուցում
էր: Յետոյ ինքը գնացել է Սեբաստիա ընտանիքին այցելելու համար, յետոյ կո
րել է, ընդհանրապէս ոչ մի տեղեկութիւն չկար: Բայց բոլորը խօսում էին, որ
ժանդարմներն են սպանել: Յետոյ ոստիկանութիւնը զանգել է նրանց տուն,
ասել են ձեր տղան ինքն իրեն կախել է. այդպիսի բան են ասել: Ուրեմն ճիշտ
էր, որ սպանել են ժադարմները:

— Իսկ Ձեր ազգական երիտասարդները իրենք կասկածներ ունե՞ն
իրենց ծնողների հայ լինելու մասին:
— Չէ, նրանք առհասարակ քաղաքականութեամբ չեն զբաղւում:

Այսինքն՝ դա համարւում է քաղաքականութիւ՞ն, եթէ փորձես իմանալ
քո պապը, կամ պապի հայրը ով է: Դա քաղաքակա՞ն քայլ է:
— Քաղաքական քայլ է եւ թուրքերի մէջ դա միշտ կայ, երիտասարդու
թեան մէջ:
53 Սեբաստիայում մարդկանց վառել էին – Տես թիւ 46 ծթթ.:
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— Այսինքն՝ եթէ մարդ ուզում է իր ինքնութիւնը իմանալ, դա համարւում
է քաղաքական քայլ:
— Հա, նրանք այդպէս են: Նրանք բոլորը, իմ ազգականները բիզնէսներ
ունեն, օրինակ՝ շէնքեր են շինում, շրջապատ ունեն, գործ են անում եւ նոյնիսկ
չեն ուզում շրջապատում հասկանան, որ իրենք քուրդ են: Նրանք քուրդերէն
իրար մէջ խօսում են, բայց դրսում այդպիսի բան չեն անում: Օրինակ՝քուրդե
րի դէմ են խօսում, ասում են ինչի էք քրդերէն շարժւում (քրդական մշակոյթով
ապրում – Հ.Խ.): Նրանք չեն ուզում նոյնիսկ իրենց մասին մտածեն, որ քուրդ են:
Ո՛չ թէ հայ, հայի մասին առհասարակ չեն խօսում, ո՛չ լաւ, ո՛չ վատ: Իրենց որպէս
ալեւի են ներկայացնում:

— Բայց իրականում ձեր կարծիքով իրենց ալեւի չե՞ն զգում:
— Չէ: Այդպէս միայն ասում են:

— Ի՞նչ են զգում, իսլա՞մ են զգում, սիւննի՞ են զգում:
— Չէ, որպէս ալեւի են ներկայացնում, իրենց ալեւի են ասում: Ես, օրի
նակ, այդպէս չէի զգում ճիշտն ասած: Ալեւիների մասին գրքեր կարդալուց յե
տոյ մտածում էի, թէ ո՞վ են ալեւիները, չգիտէի, բացատրութիւն չէի գտնում: Յե
տոյ երբ որ քրոջս գրածը հօրս պատմածից կարդացի, նայել եմ այդ տարիների
համապատասխան իրադարձութիւնները, այդ ժամանակ որոշել եմ, որ հայ եմ:

— Ձեր մայրը դէմ չէ՞ր, որ դուք ձեզ հայ զգաք:
— Չէ, հիմա ինքն էլ է իրեն այդպէս զգում: Եւ իրենց աշիրէթի վրայ՝ Գո
րան աշիրէթի վրայ ինքը ուսումնասիրել է Վարթոյի մէջ, Գորան աշիրէթը շու
տուանից փախած, ալեւիացած հայեր են:

— Ձեր քո՞յրն էլ իրեն սկսեց հայ համարել:
— Իմ քոյրս իր ինքնութեան մասին այդքան արժէք չի տուել. ասում է ինձ
համար ամենաառաջինը մարդ լինելն է ազգութիւնից բացի: Ես էլ եմ այդպէս
մտածում: Ես, օրինակ, գոռալով չեմ ասում «ես հայ եմ», կամ ես ինչ որ մի բան
եմ: Բայց ես համալսարանից, աւստրիական դպրոցից հայ ընկերներ ունեմ, եւ
դեռ այն ժամանակ, դպրոցում, ես հոգով ինձ ամենամօտիկ հայերին եմ զգացել,
չգիտեմ նոյնիսկ ինչու: Այն ժամանակ հայ լինելս չգիտէի: Իսկ դրանից առաջ,
երբ դեռ թուրքական դպրոց էի գնում, հայերի հետ երբեք չեմ շփուել: Չգիտէի
նոյնիսկ հայեր ապրում են Թուրքիայում, կամ՝ որ հայերը քրիստոնեայ են: Լրիւ
մութ էր: Գուցէ դա էր պատճառը, բայց ես մէնակ էի մնացել, ընկերներ չունէի,
ես համալսարանում ընդհանրապէս ոչ մէկի հետ չէի շփւում: Իրաւաբան[ական]
ֆակուլտէտ եմ սովորել, բայց դասերի համար ընդհանրապէս շատ չէի գնում,
տանը սովորում էի, քննութիւնի ժամանակ գնում էի: Մենակ էի փաստօրէն, ես
ոչ մէկի հետ խորը չէի կարողանում խօսել այս թեմաներով այս բոլորի մասին:
Հիմա համալսարանում ես չէի գնում դասերին, ընկերներ չունէի, բայց քոլէջից
մօտիկ ընկեր կար, նրան չէի կարողանում ասել մեր արմատները հայ են կամ
ես կասկածում եմ, կամ նրա մասին ուսումնասիրում եմ:
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— Ի՞նչ էք կարծում, եթէ ասէիք՝ ի՞նչ պիտի լինէր:
— Չգիտեմ, բայց այդպէս է, այդպէս էի զգում: Մի բան կայ, որ կ’ուզէի
պատմել: Ճիշտն ասած, իմանալուց առաջ – որ մենք հայ ենք – ես քրիտոնէու
թեան մասին կարդում էի, եւ ուզում էի քրիստոնեայ դառնալ: Դեռ չգիտէի հայ
լինելս, թուրք չլինելս արդէն գիտէի, ալեւի լինելս չէի հասկանում, եւ քրիստոնէ
ութիւնը ձգում էր, մի տեսակ համապատասխանում էր իմ փնտրութիւններին:
Չեմ կարողանայ ասել՝ ին՞չ էի ուզում, ի՞նչու էի ուզում: Աթէիստ էի ճիշտն ասած,
հիմա էլ կոնկրէտ բան չեմ ասում կրօնի մասին: Գիտեմ միայն, ազնուութեամբ
ասեմ, որ հայ լինելս իմանալուց առաջ ուզում էի քրիստոնեայ դառնալ, չգիտէի
օրթոդո՞քս պիտի լինի, պրոտեստա՞նտ, թէ՞ կաթոլիկ: Ես շատ գրքեր էի կարդում
եւ կարծում եմ ուզում էի քրիստոնեայ դառնալ: Շատ Դոստոեւսկի էի կարդում
եւ միշտ մտածում էի, թէ ի՞նչու ինձ վրայ նրա գրքերը շատ ազդել են: Թուրքերէն
էի կարդում, բայց մի ռուսախօս աղջիկ էր թարգմանում, շատ լաւ էր թարգմա
նում: Դոստոեւսկու գրքերը շատ էի սիրում, ընդհանրապէս ռուսական գրակա
նութիւն շատ էի սիրում: Ֆրանսիական գրականութիւն էլ էի կարդում: Երեւի
դրա ազդեցութեամբ էր, բայց ես արդէն ինձ թուրքերից շատ հեռու էի զգում: Ես
շատ սիրով օտար լեզուներ եմ սովորում, եւ կար մի ժամանակ, որ քուրդերէն
եմ սկսել սովորել, յետոյ հայերէն եմ սկսել սովորել: Մինչեւ երեսուն տարեկանս
ես թուրքերէնի հետ ժամանակ եմ կորցրել, եւ ես թուրք չեմ: Ալեւիների խնդիրն
այն է, որ նրանք թուրքերէն են խօսում, արդէն մարդը ստիպուած այդ ազգն է
դառնում՝ ինչ լեզուով խօսում է:

— Դոստոեւսկու մօտ քրիստոնէութիւնը տառապանք է, Դոստոեւսկու
փիլիսոփայութիւնը – իր գրքերում – քրիստոնէութեան մասին՝ տառա
պանք է եւ հոգեկան ազատագրում միաժանակ, բոլոր դէպքերում շատ
խոր հոգեկան ապրում է, բայց նաեւ տառապանք է: Ի՞նչու Դոստոեւսկին
ձեզ մղեց քրիստոնէութեան, դուք ուզո՞ւմ էիք տառապել:
— Դոստոեւսկին իմ մտածելակերպին շատ էր համապատասխանում:
Նրա հերոսները միշտ մարդկանց մէջ են, բայց մենակ են, իրենց մտքերի հետ
մենակ են: Երեւի ինքնութեան խնդիրը իմ մէջ մեծ է շատ, ինձ պէտք էր հասկա
նալ՝ որտե՞ղ ես կարող եմ գտնուել: Այդ ժամանակ մի պահ գնացել եմ Լեհաս
տան, ընկերուհի ունէի Լեհաստանում, եւ ես նրանց ընտանիքին ասել եմ, որ
ուզում եմ քրիստոնեայ դառնալ: Լեհաստանում կաթոլիկ են, ռոման կաթոլիկ,
լատին կաթոլիկ եկեղեցի է. եւ այդպէս էլ ես այնտեղ մկրտուել եմ, եւ թուղթ եմ
ստացել, որ քրիստոնեայ եմ: Արդէն հայութեանս կասկածում էի, բայց դէ այս
տեղեկութիւնները չկար:

— Դուք ձեր լեհ ընկերուհուն կամ Լեհաստանի ընկերուհուն ինչպէ՞ս
ներկայացաք, որպէս քուրդ ալեւի՞:
— Այո, ես նրան այդպէս էի ներկայանում՝ քուրդ ալեւի: Աւելի շատ ալեւի
էի ասում: Ես ասում էի ես թուրք չեմ, քուրդ ալեւի էի ասում: Այն ժամանակ ինձ
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համար այս ազգային հարցերը այնքան էլ կարեւոր չէր: Աւելի շատ հաւատի
վրայ էի կենտրոնանում:

— Կարծում էք, որ այդ խնդիրը հիմա լուծուա՞ծ է:
— Ես հիմա ազնուութեամբ եթէ ասեմ, Ղարաբաղում շատ հանգիստ եմ
զգում, քան թէ Թուրքիայում: Հարիւր տոկոս:

— Ի՞նչու:
— Որովհետեւ… ո՞նց ասեմ, ուղղակի այդպէս եմ զգում: Ես միայն հայե
րի մօտ եմ հարազատ զգում: Օրինակ՝ իմ ամենամօտիկ ընկերը, ում ես ամէն
ինչ կարողանայի պատմել, ինքը հայ էր: Ո՛չ քուրդի, ոչ-թուրքի էի կարողանում
պատմել, նոյնիսկ ես իմ բարեկամներին չէի կարողանում պատմել: Ես նրան
շատ մօտիկ եմ զգացել ինձ, նրա մտածելակերպը… Նրան ամէն ինչ ասել եմ:
Իմ ամենամօտիկ ընկերը հայ էր: Ինքն էլ է սեբաստիացի: Սեւան, Ստամբուլում
է ապրում: Քրիստոնեայ հայ է, բայց նրանց ընտանիքի մէջ էլ ալեւիներ կան,
հայ ալեւիներ: Սեբաստիայում նոյնիսկ նոյն թաղամասում էր ապրում, որտեղ
իմ հայրս էր եղել: Հիմա ես եկել եմ Հայաստան, հայերէն սովորել եմ, ինքը բայց
քիչ է հայերէն խօսում: Ղարաբաղ է եկել նրա հայրը, ուզում է այնտեղ ապրել.

— Սեւանը ուրեմն ձեր զգացմունքները նոյնպէս հասկանում էր, գիտէր.
այսինքն՝ դուք նրան բացատրելու խնդիր չունէիք:
— Այո, այդպէս է, կարող էի նոյնիսկ չխօսել: Յետոյ, ուզում էի Հայաս
տանը տեսնել, ուզում էի գամ Հայաստան: Մի անգամ որոշել եմ, ձմեռ էր, ինք
նաթիռի տոմս եմ առել, յետոյ բայց հրաժարուել եմ, չեմ եկել:

— Այդ առաջի՞ն անգամն էր, ծանօթ չունէի՞ք Հայաստանում:
— Հայաստանում ծանօթ չունէի, ուղղակի ուզում էի գալ, բայց յետոյ
ասել եմ ի՞նչ եմ անում, Հայաստանի մասին ընդհանրապէս տեղեկութիւն չու
նէի: Բայց միշտ էլ դէպի Հայաստան գալու ցանկութիւն ունէի: Հիմա ես այստեղ
եմ:

— Ի՞նչու որոշեցիք գնալ Արցախ: Եթէ հարցս կոռեկտ չի, կարող էք չա
սել:
— Կինս ղարաբաղցի է՝ արցախցի:

— Որտե՞ղ էք ծանօթացել:
— Մենք ինտերնէտի միջոցով ենք ծանօթացել, Երեւանում ենք առաջին
անգամ իրար հանդիպել. այդպէս է:

— Ղարաբաղում ձեզ որպէս ի՞նչ գիտեն:
— Ղարաբաղում իմ անձնագրի անունով բոլորին ներկայացել եմ, թուր
քական անունով: Բոլորը գիտեն, բայց Արմէն են ասում: Ես այդպէս եմ խնդրել:

— Դա որեւէ պրոբլէմ ձեզ համար առաջացնո՞ւմ է ընդհանրապէս: Ձեզ
նով հետաքրքրւո՞ւմ են:
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— Եթէ հետաքրքրուեն՝ ես դա չգիտեմ, 100% կը հետաքրքրուեն: Բայց
ինձ ոչինչ չեն ասում: Իմ կնոջ ընտանիքում բոլորն իմ կեանքը գիտեն, նրա բո
լոր հարազատները: Մարդիկ ինձ շատ լաւ են վերաբերւում, ես բոլորին ասում
եմ, բոլոր այդ մարդիկ իմանում են ես Թուրքիայից եմ: Բոլորը բայց Թուրքիա
յով հետաքրքրւում են, հարցնում են, թէ հայերի հանդէպ ոնց են վերաբերւում:

— Ղարաբաղում որեւէ մէկը հասկացա՞ւ ալեւին ինչ է:
— Դրա մասին շատ չեմ խօսել՝ ալեւիների մասին, աւելի շատ կնոջս
հետ եմ խօսել: Նրան պատմում եմ միշտ ալեւիների ու հայերի կապերի մասին:
Շատ նման մշակոյթ կայ: Ալեւիների մէջ ազատութիւն կայ, մշակոյթով շատ են
հետաքրքրուած, նոյնը Արցախում է: Ինձ համար բոլորովին դժուար չի Արցա
խում, շատ հարազատ եմ ինձ զգում, շատ հանգիստ: Ընկերներ ունեմ: Արդէն
Ղարաբաղի բարբառով համարեա ինչ որ ասում են՝ հասկանում եմ: Շուշիում
եմ ապրում. ռուսերէն էլ շատ եմ սովորել:

— Թուրքիա հիմա որ գնում էք, ձեր միջոցով հետաքրքրւո՞ւմ են Հայաս
տանը ինչ, Ղարաբաղը ի՞նչ է, ձեզ հարցեր տալի՞ս են:
— Այո, իմ ազգականներուն մէջ լինում է, բայց շատ մարդկանց հետ ես
չեմ շփւում: Ես աjնտեղ, ճիշտն ասած, շատ ընկերներ չունէի, մի տեսակ ես չէի
վստահում. երեւի լաւ բան չէ ինչ ես անում էի, որ ընկերներ չունէի:

— Ի՞նչու որոշեցիք Ձեզ Արմէն կոչել: Որովհետեւ «Արմէն» հա՞յ է նշանա
կում:
— Էդ էլ կապ ունի ճիշտն ասած, բայց այդ «արմ» արմատով անունները
ինձ դուր են գալիս, որովհետեւ արեւ են նշանակում:
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Դերսիմը զգալի չափով համապատասխանում է ներկայիս Թուրքիայի
Հանրապետութեան «Կենտրոնական Անատոլիա» տարածաշրջանի Թունջե
լի անունը կրող իլ-ին՝ նահանգին: Թունջելի իլը՝ նահանգը ներկայ անուամբ
եւ վարչական սահմաններով ձեւաւորուել է 1936թ. Յունուարի 4-ին ընդունուած
«Թունջելիի նահանգի վարչութեան մասին օրէնք»-ով (Tunceli Vilayetinin İdaresi
Hakkında Kanun): Նահանգի վարչական կենտրոնը Թունջելի քաղաքն է, որն
իր հերթին ձեւաւորուել է 1936ից յետոյ՝ այդ տարածքի մի քանի գիւղերի միա
ւորմամբ: Թունջելի իլը հիւսիսից եւ արեւմուտքից սահմանակից է Էրզինջան
(Երզնկա), հարաւից՝ Էլյազիղ/Էլյազիկ (Էլյազիղ անունը նախկին Մամուրեթ ուլ
Ազիզ անվան «ուլ ազիզ» հատուածի բանաւոր լեզուում հնչիւնափոխուած-հա
մառօտուած ձեւն է), արեւելքից՝ Բինգէօլ (Բիւրակն) իլերին: Տեղի բնակչութիւնը
գերադասում եւ շարունակում է գործածել Դերսիմ անունը, որն օգտագործւում
է նաեւ Թուրքիայում եւ այլ երկրներում, այդ թւում՝ գիտական եւ հրապարակա
խօսական գրաւոր տեքստերում:
Թունջելի իլը բաժանւում է ութ կազաների՝ գաւառների՝ Թունջելի, Չե
միշկեզեք (Չմշկածագ), Խոզաթ, Մազգիրդ (Մեծկերտ, Մազկերտ), Նազիմիէ
(նախկին անունը՝ Ղզլքիլիսա կամ Կարմիր Վանք), Օվաջըկ (Օւաճիկ, Բլուր),
Փերթակ (Բերդակ), Փիւլումիւր(Բոլոմոր): Ներկայիս սահմաններով Ի. Դա
րասկզբին Թունջելին Դերսիմ անուամբ վարչականօրէն ենթարկւում էր Խար
բերդի վիլայեթին:
Համապատասխանում է Մեծ Հայքի ծայր արեւմտեան հատուածին՝
Բարձր Հայքի հարաւին եւ Չորրորդ Հայքի՝ Ծոփքի հիւսիսին: Թէ պատմական
անցեալում, թէ ներկայումս ունեցել է եւ ունի էթնո-կրօնական խառը բնակչու
թիւն: Վաղ միջնադարում այստեղ ապրում էին հայեր, հույներ, ասորիներ, թե
րեւս նաեւ սեմալեզու այլ խմբեր, աւելի ուշ յայտնուել են թուրքմէններ, աւելացել
են իրանալեզու զազաներ ու քրդեր, Ի. դարում՝ նաեւ թուրքական ինքնութեամբ
մարդիկ: Տարածքի բնակչութիւնը թէ հայկական, թէ բիւզանդական, թէ օսմա
նեան, թէ թուրքական իշխանութիւնների շրջաններում յայտնի է եղել ընթացիկ
իշխանութիւնների հանդէպ քաղաքական եւ կրօնական այլախոհութեամ բ:
Ներկայիս Թունջելիի բնակչութիւնը բաղկացած է զազախօս, քրմանջա
խօս եւ թրքախօս ալեւիներից, զազախօս, քրմանջախօս եւ թրքախօս սուննի
մահմեդականներից, բոլորն էլ՝ տարբեր էթնիկական ինքնութիւններով: Սուն
նիների մի մասի էթնիկական ինքնութիւնը քրդական է, փոքր մասինը՝ թուր
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քական, բայց կան նաեւ «զազայական ինքնութեամբ» «զազախօս սուննիներ»,
ալեւիների մեծ մասի ինքնութիւնը էթնիկականի հաւասարուեցուած «ալեւիա
կան» կամ «կզըլբաշական» է, բայց կան նաեւ քրդական ինքնութեամբ ալեւի
ներ: Թէ սուննիների, թէ ալեւիների մեջ կան տարբեր ժամանակաշրջաններում
կրօնափոխուած հայեր, հաւանաբար նաեւ յոյներ եւ ասորիներ: Հայոց Ցեղաս
պանութեան երկու շրջաններում՝ յամիդեան եւ երիտթուրքական, տարածքի
մասնաւօրապէս ալեւիական բնակչութեան մի մասը ընդունել եւ ապաստանել
է փախստական հայերին: 1937 – 38ին Մուստաֆա Քեմալի նախաձեռնութեամբ
թուրքական կանոնաւոր բանակի օգտագործմամբ տեղի է ունեցել Դերսիմի
բնակչութեան ծանրագոյն կոտորած եւ բռնի տեղահանութիւն: Բռնի տեղահա
նութիւնները շարունակուել են նաեւ 80ականներին եւ 90ականներին: Հայոց
Ցեղասպանութիւնից յետոյ Դերսիմում մնացած եւ յարակից վայրերից այստեղ
ապաստան գտած հայերը 1937 – 38ի կոտորածների թիրախներից մէկն էին:
Կենդանի մնացածների վերջնական ալեւիացումը աւարտուեց հենց այդ ջար
դերից յետոյ: Ստորեւ ներկայացուղ մարդկանց պատմութիւններն արտացոլում
են իրենց կեանքին առնչուած այդ դրուագները:

ԷԼ ՎԱԽԵՆԱԼՈՒ ԲԱՆ ՉԻ ՄՆԱՑԵԼ.
ԱՄԷՆ ԻՆՉ ԷԼ ԱՐԵԼ ԵՆ ՄԵԶ ՀԵՏ
(Մենք որ եկանք, եկանք որպէս ալեւի,
բայց մեզ երբեք ոչ ոք որպէս ալեւի չի ընդունել)
Թունջելի/Դերսիմի Մազգիրտի 1 շրջանի Ալանեազի գիւղը միայն պաշ
տօնապէս է այդպէս կոչւում: Բոլորն այն անուանում են Խոզըքէօյ 2: Հարեւանու
1

Մազգիրտ – Մեծկերտ, 19-րդ. դարում օգտագործուել է նաեւ Գարաչոր, Կարաչոր անունը՝
վարչական կենտրոնի անունից: Վարչական միաւոր՝ գաւառ Թուրքիայի Հանրապետութե
ան Թունջելիի նահանգի հարաւարեւելեան մասում: 19-րդ. դարի երկրորդ կէսից մտնում
էր Խարբերդի նահանգի Դերսիմի գաւառի մէջ՝ որպէս Մազկերտի Գաւառակ: Օսմանեան
Կայսրութեան շրջանում Չարսանջակի գաւառակի կազմում Խարբերդի նահանգի մէջ էր:
Համապատասխանում է պատմական Ծոփքի՝ Չորրորդ Հայքի Պաղնատուն Գաւառին,
հարաւից սահմանակցում է Ծոփքի Բալահովիտ (ներկայիս Բալու) Գաւառին:

2

Խոզըքէօյ [ներկայիս պաշտոնական անունը՝ Ալանեազի] – Դեռեւս հարիւր տարի առաջ
գիւղը կոչւում էր Խոզագիւղ: Հաւանաբար «գիւղ» բառը թուրքերէն «քէօյ»ի փոխուել է
Դերսիմի վերջնական նուաճումից (1938) յետոյ: Հալաջեանի հաղորդմամբ՝ անունը տեղա
ցիները կապում էին Հայաստանում քրիստոնէութեան տարածմանը դիմադրող Տրդատ
թագաւորի խոզ դառնալու աւանդազրոյցի հետ («Սրանք հաւատում էին Գրիգոր Լուսա
ւորչին չարչարելու հետեւանքով Տրդատ թագաւորի կերպարանափոխման առասպելին
եւ ասում, թէ գիւղի անունը ոչ թէ Խոզընգեղ է, այլ Խոզնտեղ: Իբր թէ Տրդատը խոզի կեր
պարանափոխուելուց յետոյ, ապրել է դիմացի Խաչկետուկի քարայրում, որի ստորոտում
գտնւում էին եկեղեցու փլատակներ» (Գևորգ Հալաջյան, Դերսիմի հայերի ազգագրությու
նը, հրատարակության պատրաստել և խմբագրել է Դ. Վարդումյանը, Հայ ազգագրու
թյուն և բանահյուսություն, հտր. 5, 1975 (Երեւան, Հայկական ՍՍՀ ԳԱ Հրատ, էջ 73): Դեր
սիմում մինչեւ հիմա համոզուած են, որ Տրդատի խոզակերպման պատմութիւնը տեղի է
ունեցել հենց Դերսիմում եւ այդ կապակցութեամբ ալեւի դեդէները ցայսօր աւանդազ
րոյցներ են պատմում (տե՛ս Հ. Խառատեան, «Հայ-Ալեւիական Սոցիալ-Կրօնական Սին
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թեամբ գտնուող Շորդա 3 եւ Ալանեազի գիւղերը Թունջելիում բոլորը համարում
էին հայկական գիւղեր: «Այնտեղ հայեր են ապրում»՝ այդ գիւղերից որեւէ մէ
կի անունն ասելիս՝ աւելացնում էին իմ զրուցակիցները 2011ի հանդիպումների
ժամանակ:
Դերսիմի միւս գաւառակներից Մազգիրդը տարբերւում է նրանով, որ
այստեղ առհասարակ շատ են քրմանջերէն խօսողները, այդ թւում ՝ ալեւի 4
քրմանջախօսները: Զգալի թիւ են կազմում նաեւ սուննի քրմանջախօսները:
Մազգիրդում Դերսիմի Նազիմիէ, Բոլոմերի, Օւաճիկ գաւառակների համեմատ
շատ են նաեւ քրդական ինքնութիւն կրողները: Այս մասերի գիւղերը 1993 – 94ին,
երբ թուրքական իշխանութիւնները Թունջելի լեռնային գիւղական բնակավայ
րերն իբրեւ թէ Քրդական Աշխատաւորական Կուսակցութեան զինուած պայ
քարին մասնակցելու կասկածանքով ամբողջովին աւերեցին եւ բնակչութիւնը
ցրեցին Թուրքիայի արեւմտեան շրջանների մէջ, չեն քանդուել, չեն աւերուել,
բնակիչներն էլ հիմնականում մնացել են իրենց բնակավայրերում:
2011 Յուլիսի վերջերին Դանաբուրան գիւղից գնում էինք Խոզըքէօյ: Ճանա
պարհին, Շորդա գիւղի մօտ մի տղամարդ կանգնեցրեց մեքենան: Մեր վարորդ
Ալին կանգնեց, հարցրեց, թէ ու՛ր է գնում: «Խոզըքէօյ»՝ ասաց տղամարդը: Մենք
ուրախացանք, որ հենց ճանապարհին հանդիպեցինք Խոզըքէօյի բնակչի: Մարդը
բարձրացաւ մեքենայ: Հարցրինք, թէ արդեօ՞ք Խոզըքէօյ գիւղում է ապրում:
թէզը Դերսիմի Ալեւիների Աւանդազրոյցներում», Հանդէս Ամսօրեայ, Վիեննա-Երեւան,
2014):
3

Շորդա – Շորտան: Մեծկերտի գիւղերից, ըստ Հալաջեանի 20րդ դարասկզբին գիւղում
կար Թագուոր անունով եկեղեցի, երկու այլ եկեղեցիների աւերակներ, մէկը՝ Ս. Փրկիչ:
Շորդանում ապրում էին 240 հայ, 75 քուրդ (ալեւի – Հ. Խ.) բնակիչ (Հալաջեան, էջ 98): Մի
այն 2016ին իմացա, որ Շորդանում բաւականաչափ ալեւիացած հայեր կան, նոյնիսկ՝ Դեր
սիմի հայերի միութեան գործունեայ անդամներ:

4

Ալեւի – Դերսիմի բնակչութեան հիմնական մասն ալեւիական ուսմունքի հետեւողներ են:
Դերսիմի ալեւիները իրենց ուսմունքը տարբեր են համարում թուրքմէն եւ արաբ ալեւինե
րից եւ ալեւիզմը ընկալում են որպէս իրենց առանձնայատկութիւն, ինքնութեան գլխաւոր
ցուցիչ: Դերսիմում կան թէ զազախօս, թէ քրմանաջախօս, թէ թրքախօս ալեւիներ: Ալեւի
են Դերսիմի եւ յարակից տարածքների (Մուշում, Խարբերդում, Երզնկայում, Մալաթիա
յում, Էրզրումում եւն.) զազախօս բնակչութեան մեծ մասը եւ նոյն տարածքի քրմանջիախօս
քրդերի մի մասը: Դերսիմի ալեւիների մեծ մասը, ովքեր դատողութիւններ են անում ալե
ւիզմի մասին, պնդում են, որ ալեւիզմը կրօն չէ, այլ՝ «մարդասիրութիւն», «սէր աշխարհի եւ
մարդկանց նկատմամբ» եւ «ինքնութիւն»: Նրանք կրօնական որեւէ գիրք չունեն, սակայն
կրքոտ սէր եւ պաշտամունք ունեն գրքի՝ առհասարակ, քրիստոնէական կրօնական գրքերի
նկատմամբ մասնաւորապէս, կրօնական կառոյցներ չունեն, սակայն խիստ զգայուն պաշ
տամունքային վերաբերմունք ունեն Դերսիմում այժմ մեծ մասամբ ոչնչացուած հայկական
քրիստոնէական եկեղեցիների, վանքերի եւ նոյնիսկ դրանց աւերակների նկատմամբ, եւ
նոյնքան մերժողական վերաբերմունք՝ իսլամական ցանկացած՝ սուննիական կամ շիա
յական ուսմունքի եւ կրօնական կառոյցների՝ մզկիթի նկատմամբ: Ալեւիզմն իսլամական
աշխարհում առհասարակ համարւում է շիիզմի ծայրայեղ աղանդաւորական ուղղութիւն:
Համարւում է, որ ալեւիների կրօնական պատկերացումները խարսխուած են իսմայիլիզմի,
շիիզմի, քրիստոնէութեան, նախաիսլամական կրօնական պատկերացումների, յունական
փիլիսոփայական ընդհանրացումների վրայ:
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— Այո, — ասաց, — բայց բանջարանոցս այստեղ է, եկել էի մի փոքր աշ
խատելու: Իսկ դուք որտեղի՞ց էք եկել:

— Հայաստանից ենք, — ասացինք, — Հայաստանը գիտէ՞ք:
— Հայաստա՞նը: Այո: Ես էլ հայ եմ:

— Հա՞յ էք: Իսկապէ՞ս:
— Այո, ես էլ հայ եմ: Պետութիւնն էլ գիտի, բոլորն էլ գիտեն, ես էլ չեմ
թաքցնում:

— Իսկ գիւղում շա՞տ հայեր կան:
— Հիմա քիչ կան: Բոլորը գնացին. Գերմանիայում են, Ֆրանսիայում,
Ստամբուլում: Քիչ մարդ է մնացել, հիմնականում՝ իմ տարիքի մարդիկ, մեծե
րը: Բոլորի երեխաները դրսերում են:

— Մե՞ծ գիւղ է Խոզըքէօյը:
— Այդքան մեծ չի, մի քանի փոքր թաղամաս է:

— Իսկ գիւղում մնացե՞լ են ուրիշ հայեր: Եւ իրենք ասո՞ւմ են իրենց հայ
լինելու մասին:
— Նրանք, ովքեր վախենում էին ասել, թողեցին գնացին: Հիմա բոլորն
էլ գիտեն մեր գիւղացիների հայ լինելը, պետութիւնն էլ, կառավարութիւնն էլ,
ժողովուրդն էլ… Բոլորն էլ գիտեն, ասես, թէ չասես՝ ամէն ինչ բոլորին յայտնի է:
Մենք Միրաքներից5 ենք, նրանց թոռներն ենք:
5

Միրաքներ, Միրաքեան/Միրագեան – հայկական տոհմ Դերսիմում: Ըստ 19-րդ. դարի
վերջ-20րդ դարի սկզբի հայ հեղինակների, Դերսիմում միակ հայկական տոհմը, որ ապ
րում էր աշիրէթային կապերով, հողատէր էր, տոհմի անդամները զէնք էին կրում: Տոհմը,
երբեմն մասնակցում էր բնական հարստութեան վերաբաշխման ներ-դերսիմեան կռիւնե
րին, եւ դերսիմցիների հետ միասին պայքարում էր Դերսիմի անկախութեան եւ ինքնիշ
խանութեան համար: Հալաջեանը Միրագեանների բնակութեան վայրերը գիւղ առ գիւղ
յիշելուց յետոյ, աւելացնում է. «ամէն ոք, քուրդ թէ հայ, վկայում են, որ Միրագեանները
շատ հին են, այնքան հին, որքան Դերսիմն ու դերսիմցին: …Միրագը Միրագ էր, քանի
դեռ հայ էր, հենց որ նա հրաժարւում էր հայութիւնից, իրաւունք չունէր Միրագ կոչուելու»
(Հալաջեան, էջ 252 – 254), եւ հենց ինքն էլ ալեւիացած Միրաքներին թուարկում է ալեւիա
կան աշիրէթների ցանկում՝ «Խութաց Ձորից մինչեւ Տուժիկ Պապայի փէշերը ապրում էին
աւելի քան 120 հազար բնիկներ՝ հայտարանցի, խռանցի, ճիպրանցի, ալանցի, միրագցի,
ապասանցի եւ այլ աշիրէթների անուան տակ, բոլորն էլ ալեւիներ» (նոյն, էջ 263): Մէկ
այլ հայ հեղինակ, Անդրանիկը, իր աշխատանքում յատուկ բաժին ունի՝ «Տէրսիմցի Հայե
րը Կամ Միրագեանները»: Նա մասնաւորապէս գրում է. «Տերսիմի, մանաւանդ Տուժիքի
կողմերը կան բաւական թուով հայեր՝ բոլորովին անկախ եւ հարկատուութիւնից ազատ,
որոնք յայտնի են Միրագեանք, Միրագցիք կամ Միրագեաններ անունով: Սոցա մարդա
համարը կը հասնի 7000 մարդու, որոնք պատերազմի ժամանակ եւ առհասարակ ունեն
պատրաստ 3000 մարտիկ… Միրագեանների գլխաւոր բնակատեղիներն են Տէր-Ովան,
Չոխուր, Էքըզ, Հալուորու, Թորուտ կամ Հալուորու Ս. Կարապետ վանքը, եւ զանազան
մեծ ու փոքր գիւղերու մէջ կ’ապրին քրդերու hետ խառն եւ անխառն:…Միրագեաններն
անվեհեր են, ազատօրէն են շրջում, միշտ զինուած են… նոյնիսկ թուրք կառավարութիւ
նը չի համարձակւում այս ցեղից որեւէ մէկին ձերբակալել, որովհետեւ մէկին տաս – քսան
են պատասխանում: …Միրագեանները քրդերից առաւել են անվեհերութեամբ, քաջու

182

Ա. ԳԱՎԱՌԱՀԱՅԵՐԻ ԸՆՏԱՆԵԿԱՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

— Դո՞ւք: Դուք Միրաքների թո՞ռն էք:
— Մեր ամբողջ գիւղն է Միրաքներից: Մենք ոչ մէկից էլ չենք վախենում:
Նազիմիէի (նախկին Կըզըլքիլիսէ – Հ. Խ.) կողմերն էլ կան Միրաքներից, այն
տեղից էլ են մի քանիսը եկել մեր գիւղ: Բոլորն էլ գիտեն մենք ով ենք, վախե
ցողները գնացել են, մենք մնացել ենք: Հասանք մեր տուն, համեցէք, մեր տուն
եկէք, միասին թէյ կը խմենք:
Մեքենան կանգնել էր ցածր, միյարկանի մի տան մօտ:

Մարդը մտաւ իր տուն, որտեղից անմիջապէս դուրս եկաւ մօտ վաթսու
նամեայ մի հաճելի կին եւ ժպիտը դէմքին ուրախութեամբ մեզ ներս հրաւիրեց.
— Բարի էք եկել, տուն մտէք, համեցէք:
Տանտէրերին հետեւելով՝ հանում ենք կօշիկները եւ մեր ամբողջ խմբով՝
հինգ հոգով տուն ենք մտնում: Հին տուն է, ցածր առաստաղով, կրով սպիտա
կեցրած պատերով, յատակն ամբողջովին ծածկուած է ձեռքով գործած խսիր
ներով: Մաքուր, խաղաղ տուն է: Պատերին լուսանկարներ են կախուած, եւ
դրանցից ամէնամեծը սուրբ Ալիի նկարն է, տակը մակագրութիւն. «Ալլահըն
ասլան Հազրաթ Ալի» (Ալլահի առիւծ Սուրբ Ալի): Ալեւիների տների հիմնական
բաղկացուցիչներից է այդ նկարը:
— Մենք Հայաստանից ենք եկել, — տիկնոջը նոյնպէս բացատրում ենք,
որպէսզի յանկարծ այնպիսի բան չասի, որ ցանկալի չէր լինի հայաստանցինե
րին ասելու:
— Բարով էք եկել, — ժպիտը դէմքին հաստատում է տիկինը:
Շարունակում ենք դիտել պատերի լուսանկարները:
թեամբ, հարստութեամբ, արհեստաւորութեամբ, առեւտրականութեամբ, բարոյականու
թեամբ, ընկերասիրութեամբ…» (Անդրանիկ, Ճանապարհրդութիւն Դէպի Տէրսիմ, տպ.
Մնացական Մարտիրոսեանց, Թիֆլիս, 1900, էջ 176 – 177):
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Կինը բացատրում է. — սա հարսս է, սա որդիս է, Ֆրանսիայում է ապ
րում: Սա էլ մեր հայրն է:
Մենք յայտնում ենք մեր անունները, հարցնում ենք տիկնոջ անունը.
— Զուլֆիա Փոլադ (փոլադ՝ պողպատ, պողպատի նման ամուր – Հ. Խ.):
Դուք նստէք, զրուցէք, ես գնամ թէյ բերեմ:
Նստում ենք: Պատմում ենք մեր այցելութեան նպատակը, թոյլտուու
թիւն ենք խնդրում ձայնագրելու, լուսանկարելու: Ամուսինը հաճոյքով համա
ձայնւում է զրուցել:

— Ձեր գիւղը հի՞ն գիւղ է:
— Մեր գիւղը նախկինում ամբողջովին հայկական գիւղ էր: Գիւղի
անունն էլ, մարդկանց անուններն էլ հայկական անուններ էին: Իննսունական
ներին լրիւ փոխեցին, թրքացրին: Հիմա գիւղի անունը դարձել է Ալանեազի:
Խոզըքէօյ էր առաջ, բայց «խոզը» հայերէն բառ է, «Խոզըքէօյ»՝ այսինքն «խո
զերի գիւղ»: Մի քսան տարի առաջ փոխեցին անունը:

— Ինչո՞ւ էր անունը Խոզըքէօյ: Հայերը ժամանակին այստեղ խո՞զ են
պահել:
— Այդպիսի բան չի եղել: Մենք այստեղ եկել ենք Նազիմիէից (նախկին
Կըզըլքիլիսէ – Հ. Խ.): Մեր պապերը այնտեղից են եկել: Մեր գլխաւորը Միրաք
աղան էր, այստեղ բոլորը Միրաքին ճանաչում էին:

— Հիմա գիւղում բոլորը Միրաքի հետ եկածնե՞րն են:
— Ոչ, ոչ բոլորը: Ուրիշներ էլ կան: Միրաքներից շատ քիչ են մնացել,
գնացին: Գնացել են Գերմանիա, Ֆրանսիա, Հոլանդիա, տարբեր տեղեր,
Ստամբուլ…

— Այս տունը, որտեղ նստած ենք, ե՞րբ է կառուցուել:
— Սա հին տուն է, հայրս է կառուցել, յետոյ ես մի քանի սենեակ եմ աւե
լացրել:

— Իսկ ե՞րբ են ձերոնք եկել Նազիմիէից: Ինչո՞ւ են տեղափոխուել այս
տեղ:
— [19]15 թուից յետոյ: Եկել են նախ Շորդա, այստեղից մօտիկ է: Մենք
մեծ խումբ էինք, բոլորը՝ Միրաքներից: Շորդայից եկանք այս գիւղը, այստեղ
ոչ ոք չկար, մենք հաստատուեցինք: Բայց յետոյ մի մարդ կար, Թամիր աղան,
ասաց, որ ինքն է այս տեղերի տէրը: Նա որ չլինէր, մենք հիմա այստեղ տէր կը
լինէինք:

— Երբ որ այս գիւղ եկաք, դուք դեռ քրիստոնեա՞յ էիք:
— Մեր հայ լինելը բոլորը գիտեն, ժողովուրդն էլ գիտի, կառավարու
թիւնն էլ գիտի: Մենք որ եկանք, եկանք որպէս ալեւի, բայց մեզ երբեք ոչ ոք
որպէս ալեւի չի ընդունել: Ալեւի չեն ընդունել, որովհետեւ բոլորն էլ իմացել են
մեր հայ լինելը, եւ մենք էլ դա չենք թաքցրել: Տեսէք, հիմա էլ չեմ թաքցնում եւ
կրկնում եմ, որ պետութիւնն էլ գիտի:
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— Հայաստանում դերսիմցի մի մարդ գիրք է գրել, որում գրուած է, որ
Խոզըքէօյում դեռ 1915ից առաջ Միրաքներ էին ապրում 6:
— Չի եղել այդպիսի բան, այստեղ յետոյ, 15ից յետոյ են եկել մեր պապե
րը: Բայց հնուց էլ սա հայկական գիւղ է եղել: Այդ հայերին կարծեմ կոտորել են:
Այդպէս են պատմում: Այստեղ վաղուց մի զիարէթ է եղել, այդ զիարէթում Սուրբ
Յիւսուքի7 գերեզմանը կայ, հենց աղբիւրի մօտ է: Այսօր էլ մարդիկ գնում են, մոմ
են վառում, մատաղ են անում: Ոմանք էլ տակն այնքան են փորփրել, ոսկի են
փնտռում, որ քարն ամբողջովին խախուտ է դարձել: Մերոնք անցեալում խե
լօք են եղել: Նախկինում դրամատներ չկային, դրա համար էլ մարդիկ ինչքան
հարստութիւն, փող ունէին՝ տանում էին գետնի տակ, հողում թաղում, անունն էլ
զիարէթ էին դնում, այսինքն՝ սրբավայր, սուրբ տեղ, որպէսզի որեւէ մէկը չգնայ
այնտեղ փորի: Շատ խելօք են եղել: Բայց պետութիւնն այդ բոլորն իմացել է,
յետոյ իրենք եկել են այդ բոլոր սրբատեղերը փորել են, հարստութիւնները տա
րել են: Հիմա մեզ, մեր ցեղին, ում որ այդ ամբողջ հարստութիւնը պատկանում
է, ասում են՝ «մի փորէք, սրբատեղի է»: Իսկ դուք թաղուած գանձերի տեղերի
քարտէզ չունէ՞ք: Եթէ ինձ մի հատ քարտէզ ցոյց տաք, ես ձեզ կը տանեմ, բոլոր
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19-րդ. դարավերջին Անդրանիկ հեղինակը եղել էր Խոզըքէօյ գիւղում եւ մասնաւորապէս
գրում է. «Խօզընգեղ հայաբնակ գիւղը բաղկացած էր 55 – 60 տներից, որոնց բնակիչներն
առհասարակ Միրագեան ցեղին կը պատկանին» (Անդրանիկ, էջ 64): Խոզընգեղում Անդ
րանիկին պատմել են, որ իրենց գիւղից հիւսիս-արեւելեք երեք – չորս ժամուայ ճանապար
հի վրայ գտնուող Տէր-Ովան դաշտագետինը իրենց սեփականութիւնն է, Միրագեանների
բուն հայրենիքն է, որ ոմն Տէր-Ովանէսի անունով անուանուած է Տէր-Ովան: Տէր Ովանէսը
Միրագեանների նախահայր-նահապետն է, իսկ Միրագ անունը Տէր Ովանէի ազգանունն
էր, եւ որն, «ըստ Միրագեաններու, Մամիկոնեաններէն սերած ու առաջացած է»: Ժա
մանակով Միրագեանները բոլորն էլ միասին Տէր Ովանում էին ապրում, բայց շատանա
լով ցրուել են Դերսիմի զանազան կողմերում, մի մասն էլ Մեծկերտ է եկել՝ Տէր Ովանում
մնացողներից ստորագրութիւն առնելով, որ իրենք էլ այնտեղ սեփականութիւն ունեն: Տէր
Ովանում մնացողների մեծ մասը, սակայն, ժամանակի ընթացքում քրդացել են, որպէս
հայ-Միրագ մնացել է միայն փոքր մասը: Յետագայում, երբ որոշ Միրագեաններ ցանկա
ցան վերադառնալ Տէր Ովան, այստեղի քրդացածները դէմ եղան, ասելով, որ չեն ճանա
չում իրենց պապերի ստորագրած թուղթ-գիրը: Այնպէս որ արդիւնքում Միրագեանների ու
Տէր Ովայի մէջ սաստիկ վէճ առաջացաւ, եւ իրենք գտնում են, որ հարկաւոր է այդ սեփա
կանութիւնը բռնի ետ բերել (էջ 68 – 69): Անդրանիկի տեղեկութիւններով Միրագեաններ
էին ապրում նաեւ Խոզընգեղից հարաւ գտնուող Ղըզըլճուղ հայկական գիւղում, որտեղ
հայերը 25 – 30 տուն են, քրդերը՝ 2 – 3 տուն (էջ 70), ինչպէս նաեւ Ղըզըլճուղից արեւմուտք,
Մնձուրի միւս ափին, 25 տներից բաղկացած Թիրիշմէկ գիւղում ամբողջը «Միրագեան ցե
ղին կը պատկանին» (էջ 76):
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Սուրբ Յուսիկ – Գրիգոր Լուսաւորչի թոռը, նրա աւագ որդի Վրթանէսի երկուորեակներից
մէկը՝ Աղուանքի լուսաւորիչ համարուող Գրիգորիսի կրտսեր եղբայրը: Հայոց Հայրապետ
է դարձել 341/342ին: Ըստ աւանդութեան՝ մեծ տառապանքներ էր կրում հայոց արքունիքի
եւ ազնուականների աշխարհիկ բարքերի պատճառով ու յաճախ էր սաստում նրանց, որի
պատճառով Տիրան թագաւորը նրա դէմ թշնամացել էր: Հերթական մի կշտամբանքից
յետոյ թագաւորի հրամանով նրան Ծոփաց գաւառի Բնաբեղ Բերդի հենց եկեղեցու մէջ
բրածեծ են անում, որից յետոյ կիսամահ հայրապետին տեղափոխում են Թորդան գիւղ՝ իր
հայրական կալուածքը, որտեղ էլ մահանում է 347ին (Շնորհք Արք. Գալուստեան, Հայազգի
Սուրբեր, «Գանձասար», Երեւան, 1997, էջ 51 – 53): Սուրբ Յուսիկի թաղման վայրը Բարձր
Հայքի Դարանաղիի Թորդանում են յիշում Փաւստոս Բուզանդն ու Մովսէս Խորենացին:
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տեղերը ցոյց կը տամ 8: Անընդհատ այդպիսի մարդիկ են գալիս, քարտէզները
ձեռքներին փնտռում են: Որտեղի՞ց են ճարում այդ քարտէզները՝ չեմ հասկա
նում: Բայց կան այդպիսի մարդիկ:

— Այսքան զրուցում ենք, բայց ձեր անունը չասացիք:
— Զիա Փոլադ: (Զիյա՝ լոյս է նշանակում – Հ. Խ.):

— Իսկ ձեր պապական, հայրական, ձեր գերդաստանի անո՞ւնը:
— Մեր պապական ազգանունը Բոշթաշ է եղել [Բոշթաշ մականունը
տրուել է 1930ականներին Թուրքիայում մականունների ռեֆորմի շրջանում]:
Հօրեղբայրս ու հայրս մի տարածքի, հողի համար վէճ են ունեցել, հօրեղբայրս
հօրս ձեռքից այդ տարածքը վերցրել է: Հայրս էլ ջղայնացել է, գնացել հրաժա
րուել է Բոշթաշ ազգանունից, վերցրել է Փոլադ ազգանունը: Հիմա մենք Փոլադ
ազգանունով ենք:

— Ձեր կնոջ պապական ազգանունն ինչպէ՞ս էր:
— Անունը Զուլֆիա է, հայրական ազգանունը՝ Գոք: Կնոջս հայրը հայ է:

— Զուլֆիան նոյնպէ՞ս ձեր գիւղացի է:
կան:

— Չարսանջաքից9 է, Գունէ Դերէի Բոշքու գիւղից: Հուշտակում էլ հայեր

— Հիմա ձեր այս գիւղում Միրաքեան ազգանունով մարդ կա՞յ:
— Ես Գերմանիայում երկու հատ գիրք եմ տեսել, այդ գրքում այս տա
րածքի, այստեղի բոլոր աշիրէթների, ազգանունների ծագումը, պատմութիւնը
գրած է: Հայերէն գիրք է: Այդ ժամանակ ես երիտասարդ էի, նոյնիսկ ամուսնա
ցած չէի, այդ գիրքը ցոյց տուողին ասեցի այդ գրքով նայի, ինձ համար մի լաւ
չափանիշներով աղջիկ գտի: Խոստացաւ, յետոյ գնաց Շուէյցարիա: Խոստացել
է այդ գրքերը թարգմանած ինձ ուղարկել, բայց դեռ չեմ ստացել:

— Ձեր գիւղը ե՞րբ է ամենամարդաշատը եղել, ե՞րբ էր, որ մարդիկ այս
գիւղից չէին գնում եւ բնակիչների թիւն աճում էր:
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Քարտէզներով ոսկի փնտռող հայերի առասպելը շատ տարածուած է ողջ Արեւմտեան
Հայաստանի՝ Արեւելեան Թուրքիայի ներկայիս քուրդ ու թուրք բնակչութեան մէջ: Մի կող
մից թաղուած ոսկիների մասին պատմութիւնները, միւս կողմից՝ իսկապէս քարտէզները
ձեռքներին պտտուող հայերի գոյութիւնը միմեանց փոխլրացնում են՝ բորբոքելով հայերի
թողած հարստութիւնները փնտռողների երեւակայութիւնը: Մենք էլ քարտէզով էինք. մեր
ձեռքին Դերսիմի վարչական քարտէզն էր: Սակայն արդէն փորձ ունէինք, որ բացատրու
թիւններն աւելորդ են, տեղացիները, մէկ է, քարտէզով մարդկանց ոսկի փնտռողների տեղ
էին ընդունում:

9

Չարսանջակ – քաղաք եւ վարչական կենտրոն Օսմանեան Կայսրութեան Դերսիմի հա
րաւային դաշտային շրջանում: 19-րդ. դարի երկրորդ կէսից մտնում էր Խարբերդի նա
հանգի Դերսիմի գաւառի մէջ: Համապատասխանում է պատմական Ծոփաց Աշխարհի
Շահունեաց Ծոփք եւ Պաղնատուն գաւառին: 20րդ դարասկզբին ունէր 60 հայաբնակ գիւղ
(Գ.Ա.Երեւանեան, Պատմութիւն Չարսանճագի հայոց, Պէյրութ, 1956; նաեւ՝ Հալաջեան, էջ
88 – 99):
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— Դժուար թէ կարողանամ ասել, բայց հիմա 100 մարդուց աւել չի լինի:
Ես ինքս էլ իմ երեխային, տղայիս ուղարկեցի Գերմանիա: Ես իմ ձեռքով իմ
տղային վստահագիր տուեցի, նա գնաց Ստամբուլ, իր ինքնութիւնը՝ հայ լինելը
վերականգնեց, հայ դարձաւ եւ այդպէս գնաց Գերմանիա: Գերմանիայում նրա
ինքնութիւնը հիմա հայկական է:

— Ինչպէ՞ս փոխեց ինքնութիւնը, ի՞նչ գործողութիւններ արեց:
— Սկիւտարում 10 մենք ծանօթներ ունենք, նրանք արեցին, օգնեցին: Ես
նրա ինքնութեան վկայականն ունեմ, բերեմ ցոյց տամ:
Գնում է վկայականը բերելու: Հարցնում ենք կնոջը. — Այս տարած
քում քանի՞ մարդ փոխած, վերականգնած կը լինի ինքնութիւնը: Ինչպէ՞ս են դա
անում:
(Կինը) — Ես չգիտեմ, իրեն հարցրէք:
Ամուսինը ետ է գալիս ինքնութեան վկայականով:

— Ձեր տղայի անո՞ւնն էլ է փոխուել:
— Ոչ, նոյնն է մնացել: Անունը նոյնն է մնացել, բայց գրուել է էրմանի
(հայ): Ահա վկայականը:

— Հիմա Ձեր որդին, որ գնացել է Գերմանիա, ու հայի ինքնութեան վկա
յականով է գնացել, Գերմանիայում փորձե՞լ է հայերի հետ կապուել, ծա
նօթութիւն հաստատել:
— Ես չգիտեմ, նա այնտեղ է, ես՝ այստեղ, ի՞նչ իմանամ:

— Այսինքն ուզում եմ հարցնել, թէ ինքնութեան վկայականը ի՞նչ է փո
խում մարդու մէջ: Նոր շրջապատ, նոր մարդի՞կ են յայտնւում: Կամ գուցէ
շրջապատի մարդկանց վերաբերմո՞ւնքն է փոխւում:
— Դէ հիմա իմ որդին գնացել է Գերմանիա, աշխատում է, ոնց որ թէ
հայերի հետ է աշխատում: Դիմել է կեցութեան իրաւունք ստանալու, բայց դեռ
ընթացքի մէջ է, դեռ օրինական չի: 2001ին փոխել է ինքնութիւնը եւ գնացել:
[Մենք նայեցինք այն, ինչ տանտերն «ինքնութեան վկայական» էր
անուանում: Պարզուեց, որ «հայ լինելը վերականգնելը» եւ «հայ դառնալը» ան
ձի մկրտութեան վկայականն էր, որում «հայ» բառը արտացոլուած է միայն հայ
եկեղեցու առնչութեամբ՝ «Կը Հաստատենք, որ վերոյիշեալ անձը մկրտուած
է ըստ օրինի եւ որպէս զաւակ Հայ եկեղեցիի»: Մկրտութեան վկայականում
մկրտութեան տարեթիւը նշուած է 1974ը, վկայականի տրման տարեթիւը՝ 2001:
Այսինքն մկրտութեան տարեթիւը յարմարեցուել էր ծննդեան թուականին]:

— Ձեր միւս երեխաները որտե՞ղ են ապրում:
— Ստամբուլում են: Ութ երեխայ ունեմ, չորսը ամուսնացած են, չորսը
ամուսնացած չեն: Տղաներիցս մէկն այստեղ է, ինձ հետ է ապրում: Այս տարուայ
10

Թաղամաս Ստամբուլում:
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փառատօնին11 Թունջելիում մի աղջիկ է տեսել, հաւանել է, ասում է վաղը կը
գամ, կը խօսենք:

«Ինքնութեան վկայականը» հայերէն

— Այդ աղջիկն ալե՞ւի է:
— Այո, ալեւի է: Կարծում եմ նրա ծնողները դէմ չեն լինի: Դէ այստեղ
այնքան ալեւիացած հայեր կան, որ ում էլ հարցնես՝ կը պարզուի արմատնե
րում հայ կայ: Մենք որ՝ դէմ չենք: Դեռ երեխայ են, փոքր են, թող մեծանան, ես
տղայիս համար կ’ուզեմ: Մենք չենք թաքցնում մեր հայ լինելը: Ինչո՞ւ թաքցնեմ,
ինչի՞ց վախենամ, ումի՞ց վախենամ: Կառավարութիւնը շատ լաւ էլ գիտի ամէն
ինչ, գիտի մեր արմատները: Մեր գիւղապետն էլ շատ լաւ գիտի: Գալիս է, գնում
է, այստեղ մեզ հետ նստում է, խօսում է, ուտում ենք, խմում ենք:

— Ձեր միւս զաւակների ինքնութիւնները վկայականով չէ՞ք փոխել:
— Չէ, դրա կարիքը չի եղել: Այն մէկը գնում էր Եւրոպա, այդ պատճառով
փոխեցինք: Բայց ցանկացած փոփոխութիւն խօսակցութիւններ է բերում լրա
ցուցիչ հետաքրքրութիւն, ի՞նչ իմաստ ունի այդ ամէնն սկսել:

— Վերջին տարիներին թուրքական թերթերը յաճախ են գրում դատա
րանով կամ հայոց պատրիարքարանում ինքնութիւնը վերականգնած
հայերի մասին: Դա ձեզ ուրախացնո՞ւմ է:
— Պետութիւնը միշտ էլ իմացել է մեր մասին, միշտ էլ իմացել է մեր հա
մոզմունքների մասին, բայց նախկինում վախենում էինք բարձրաձայն ասել այդ
11

Նկատի ունի Մնձուրի ամէնամեայ երաժշտական փառատօնը, որ կազմակերպւում է
2000ից ի վեր:
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մասին: Այլապէս հայերն այստեղ շատ-շատ են, բայց միայն վերջին հինգ – վեց
տարիներին է, որ ոմանք սկսել են խօսել, ասել այդ մասին:

— Հայկական ծագումով մարդիկ գուցէ շատ են, բայց արդեօ՞ք շատերն
են իսկապէս ցանկանում վերականգնել հայկական ինքնութիւնը: Ոչ թէ
վախի պատճառով, այլ՝ համոզմունքների: Գուցէ մարդիկ չե՞ն ուզում հա
յութեանը վերադառնալ:
— Վախենում են, թէ չէ՝ շատերը կ’ասեն, կը վերականգնեն: Հայերը
շատ են, բայց վախենում են: Նախկինում այստեղ մարդիկ են եկել, հարցրել են,
թէ ինչքա՛ն հայ կայ: Այստեղ՝ Դերսիմում ասել են, թէ քիչ են, մի քանի մարդ են:
Այսպէս ասողին տարել են, չարչարել են, սպառնացել են, ասել են՝ «դու սուտ ես
խօսում, մենք գիտենք, որ այստեղ հայերը շատ են, ինչո՞ւ չէք խոստովանում»:
Այսինքն միշտ դրանով հետաքրքրուել են, հետաքրքրուել են, որ պարզեն հայե
րի թիւը: Այդ պատճառով էլ են մարդիկ վախենում: Ես մի հօրեղբայր ունէի Լե
ւոն անունով, զինուորութեան են տարել Հարփութ (Խարբերդ – Հ. Խ.), այնտեղ
անյայտ կորել է: Տարիներ շարունակ փնտռում ենք ու չենք գտնում:

— Ձեր հօրեղբօր անհետանալը դուք նրա հայ լինելու կամ հայկական
ծագում ունենալու հե՞տ էք կապում:
— Ես չգիտեմ, գուցէ այդպէս է, գուցէ այդպէս չէ:

— Իսկ որոշ հայեր, կամ հայկական ծագում ունեցող մարդիկ, որեւէ նե
ղութիւն, հալածանք կրե՞լ են 15ից յետոյ:
— Իմ գիտակցական կեանքի շրջանում ես հայերի սպանութեան դէպ
քեր չգիտեմ: Բայց մեր պապերին, ծնողներին շատ են սպանել: Մեր պապերը
մեզ այստեղ են բերել, որպէսզի ապահով լինենք: Բայց այստեղ սուննիներ կան
շատ, նրանք սպանել են հայերին, այդ պատմութիւնները յայտնի են: Տարել են
Խաշնարների12 կողմը, այնտեղ կոտորել են: Դա արդէն 15ից յետոյ էր: Դա մեզ
պատմել են, ես չեմ տեսել:

— Հայ էին՝ ա՞յդ պատճառով: Այսինքն իրենց հա՞յ էին անուանում:
— Ոչ, արդէն զազայացել էին, իրենց զազա էին ասում: Սուննիներն են
սպանել: Սուննիները քնեցին, քնեցին, յետոյ արթնացան, ասացին դուք այս
տեղ տեղ չունէք, ինչո՞ւ էք եկել: Այստեղի հին աղաներից էին: Ասում էին այստեղ
մի՛ մնացէք:

— Իսկ ինչպէ՞ս է, որ դուք չէք վախենում, ձեր հայ լինելու մասին ասում
էք:
— Ես էլ այլեւս ինչի՞ց վախենամ: Ինչ ասէք՝ մեզ հետ արել են, ինչքան
ասէք չարչարել են, տանջել են, քանիսներին աքսորել են: Էլ վախենալու բան
չի մնացել, ամէն ինչ էլ արել են մեզ հետ: Այդ աղաների կառավարիչը, Ջամալ
փաշան, քանի անգամ հենց ինձ տարել է, ծեծել է: Դա արդէն 1993 – 94ին էր:
12
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Ինձ տարել էին, ասում էին ասա, թէ սարերում ովքե՛ր են թաքնուել, որտե՛ղ են
թաքնուել: Բայց մենք ի՞նչ իմանայինք ովքեր են, որտեղ են: Արդէն այնքան են
չարչարել, որ էլ վախենալու բան չի մնացել: 1993ին բոլորին էլ քաշ են տուել:

— Կարծում էք ձեզ որպէս հայի՞ են տարել ծեծել: Գուցէ ձեզ տարել են,
որովհետեւ այստեղ, Դերսիմում, բոլոր տեղացիներին էին տանում հար
ցաքննում:
— Նաեւ որպէս հայի: Քանի որ այստեղի հողերի տէրերը իրականում
հայերն են, բայց նրանք փաստաթուղթ չունեն, վկայական չունեն: Ո՞ր հայը կա
րող էր գնալ փաստաթուղթ պահանջել: Կը սպանէին: Չնայած ալեւի էին, բայց
բոլորն էլ գիտէին, որ հայ են, ո՞վ կը համարձակուէր գնալ պետութեան գրասե
նեակը: Դրանից բացի էլ եթէ հայերը գնային գրասենեակ, ալեւիները կը մատ
նէին, կ’ասէին հայ է, ինչո՞ւ էք նրան հողի սեփականութեան վկայական տալիս:
Ալեւիներն էլ են մեզ կողոպտել: Այս գիւղում հիմա ընդամէնը մի 4 – 5 հողակտոր
կայ, դրանք էլ աղաներինն են: Աղաները սուննի են: Բոլորն էլ գիտեն, որ դրանք
հայերի հողերն են եղել: 15 թուից յետոյ ով էլ որ այստեղ գիւղապետ էր գալիս,
աղաներին էր պաշտպանում: Նրանց սեփականութեան վկայականներ տուե
ցին: Այն ժամանակ ոչ մի բան փաստաթղթով չէր: Աղաները երկու վկայ էին
տանում, դէ պարզ է, հենց նրանց անունով էլ հողերը գրանցեցին: Մենք այս
տեղ միշտ բատրակութիւն ենք արել աղաների հողում: Հիմա վերջերս գիւղա
ցուն նոյնպէս թոյլ են տուել հող գնել: Բայց աղաները դրա ձեւն էլ գիտեն: Եթէ
նոյնիսկ իրենց հողը մշակող չլինի՝ հողը չեն վաճառում, մինչեւ գնորդը ամբողջ
փողը չտայ եւ աղային էլ հետը հաւասար բաժնէտէր չընդունի: Ես հենց այդպէս
եմ իմ բանջարանոցի հողը գնել: Այ, որ դուք ինձ տեսաք, այդ նոյն բանջարանո
ցից էի գալիս: Հենց հիմա էլ փաստօրէն նոյն բատրակութիւնն եմ անում: Հողն
իբր թէ իմն է, բայց աղան էլ հաւասար իրաւունք ունի: Բայց աշխատողը միայն
ես եմ, ես եմ մշակում: Աղան էլ ասում է՝ չես ուզում, մի՛ մշակի: Ինքը շատերի
հետ է բաժնետէր, բայց իմ հողը միայն այդ մի փոքր հողն է, ինչպէ՞ս չմշակեմ:

— Իսկ ինչքա՞ն է ձեր հողի չափը:
— Մենք չորս եղբայր ենք, շատ է (հողի չափը չի ասում – Հ. Խ.):

— Իսկ հողը կարո՞ղ էք վաճառել: Գնորդ կը լինի՞:
— Այո, հողի գնորդ շատ կայ: Բայց հողը դեռ լրիւ իմը չի: Եթէ կարողա
նամ աղայի բաժինը գնել, ցանկութեան դէպքում հողը կը կարողանամ վաճա
ռել: Այստեղից շատ հեռու տեղ մի կտոր հող էլ ունէի, հեռաւորութեան պատճա
ռով չէի կարողանում մշակել, այդ կտորը վաճառել եմ:

— Իսկ հիմա, երբ որ ձեր գիւղը դատարկւում է, տները կարողանո՞ւմ են
վաճառել: Գնորդ լինո՞ւմ է: Օրինակ այս տունը, եթէ ուզենաք, կարո՞ղ էք
վաճառել:
— Գալիս են գնորդներ, հարցնում են: Գիտեն, որ տեղացիները գնում
են, գնորդներն իրենք են գալիս հարց ու փորձ անում:
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— Ի՞նչ էք ցանում այդ հողում:
— Առուոյտ է անասունի համար, գարի է, ցորեն:

— Հիմա ձեր գիւղում եկեղեցի չկայ. եկեղեցու աւերակ, էդ Յուսիկի զի
արէ՞թն է միայն:

Զուլֆիա եւ Զիա Փոլադ

— Եղել է, եկեղեցի եղել է, մարդիկ են քանդել: Քանդել են, քարերը տա
րել են, օգտագործել են շինարարութեան համար: Մեր գիւղի եկեղեցին հենց
Յիւսուքի զիարէթի կողքին էր, քանդուած տեղերն էլ դեռ երեւում են: Այս ամ
բողջ տարածքի գիւղերում եկեղեցիներ շատ են եղել:

— Բայց հայեր էին այդ մարդիկ, չէ՞, ձեր գիւղի հայե՞րն են քանդել:
— Բոլորն էլ քանդել են: Աւերակ եկեղեցի էր, քարերը տարել են, պատե
րի մէջ շարել են: Այս կողքի գիւղերում էլ հայկական եկեղեցիներ կային: Հիմա
չկան, ոչ մի տեղ չկայ: Շատերն էլ քանդում էին, որ տակից գանձ գտնեն: Բայց
վերջերս խօսում են, որ իզուր քանդեցին: Հիմա շատ հայեր են գալիս Եւրոպա
յից, Ամերիկայից: Հիմա խօսում են, որ կարող էին այդ եկեղեցիներով զբօսաշր
ջութիւն զարգացնել:
Յետոյ կինը ցոյց է տալիս տան պատերից մէկի մէջ փորուած պատու
հանիկը, ասում է, որ նախկինում տները միմեանց կից էին կառուցում, եւ այդ
պիսի պատուհանիկներով միմեանց հետ հաղորդակցում էին, վտանգի դէպ
քում միմեանց զգուշացնում էին:
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Դուրս ենք գալիս եւ գնում Յուսիկի զիարէթը լուսանկարելու, խնդրելով,
որ ճանապարհին պատմի, թէ ինչ գիտի այդ սրբավայրի մասին:
Յուսիկի սրբավայրը ծառի տակ մի միայնակ տապանաքար է: Զիա
Փոլադն ասում է, որ հիմա հազուադէպ են գնում Յուսիկի սրբավայր, երբեմներբեմն մատաղներ են անում այնտեղ, բայց շատերը սահմափակւում են մոմ
վառելով:

Յուսիկի զիարէթը

Տապանաքարը խիստ հողմահարուած էր, բայց վրան նշմարւում էին
հին արձանագրութեան հետքեր: Այնպիսի տպաւորութիւն է, որ վրայի գրերը
քերել են, բայց հետքերը երեւում են: Զիա Փոլադն ասում է, որ քարի տակն էլ,
ծառի տակն էլ մարդիկ փորել են գանձ գտնելու յոյսով, հիմա ծառը համարեա
չորացել է: Տապանաքարի մօտ յարմարեցուած քարից երեւում էր, որ յաճախ է
մոմավառութիւն լինում:
Սրբավայրից մօտ հարիւր մետր հեռաւորութեան վրայ, նախկին եկեղե
ցու տարածքում, տաշուած քարեր կային, մի քանիսի վրայ՝ փոսեր, որպիսիք
սովորաբար լինում են խաչքարերի տակի պատուանդան քարերի վրայ:
Ամենայն հաւանականութեամբ դրանք եկեղեցու մօտ կանգնեցուած
կամ եկեղեցու շուրջ երբեմնի գերեզմանատան խաչքարերի կամ տապանա
քարերի պատուանդաններ պէտք է եղած լինէին:
Յուսիկի սրբավայրին շատ մօտ մի տուն կար, որին յարող հարթ տա
րածքում մարդիկ էին նստած: Զիա Փոլադն ասաց, որ Գերմանիայից որդին իր
ընտանիքով հօրը հիւր է եկել, նոյնպէս հայկական ծագումով ընտանիք է: Մօ
տեցանք, ծանօթացանք: Առաջարկեցին նստել: Մեր հարցերին պատասխա
նում էր հիմնականում Գերմանիայից հիւր եկած որդին, երբեմն՝ նրա մայրը:

— Դուք Խոզըքէօյում երբուանի՞ց էք ապրում:			
— Վաղուց ենք ապրում:

— Գիւղի պատմութիւնը գիտէ՞ք, երբուանի՞ց է, ովքե՞ր են ապրել:
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Միրաքներից մի ընտանիք, ապրում են Գերմանիայում

— Մենք յետոյ ենք այստեղ եկել, մեր պապի պապն է եկել: Մենք հին
պատմութիւնը չգիտենք:

— Որտեղի՞ց է եկել, ե՞րբ է եկել:
— Նազիմիէի մօտից, Հաքիսից: Հին Հաքիսից13: Պապիս պապը հայ է
եղել: Այնտեղ, Հաքիսում, Պետրոս Թեփէսի կայ, մեր պապինն է: Աւելի ճիշտ՝
մեր պապի պապինը: Իրենք երկու եղբայր են եղել, Միրաքներից էին: Դա Դեր
սիմում շատ յայտնի ընտանիք է եղել: 15ին իրենց ընտանիքներով փախել են,
եկել են այս տարածքը, գնացել են նախ Դանաբուրան գիւղում են հաստատուել:
Բայց յետոյ զինուորները եկել են, տեղի մարդկանց կանչել են, եւ այս մարդիկ
մեր պապերին տարել են ա՜յ այնտեղ (ցոյց է տալիս լեռան լանջը) սպանել են:
Իհարկէ պետութիւնն է հրահրել տեղացիներին: Տարել են, նոյնիսկ զէնք չեն
օգտագործել, մեծ քլունգներով գլուխները ջարդել են: Զինուորներն են ստի
պել տեղացիներին, որ սպանեն: Մերոնք պատմում են, որ երբ զինուորներն
այստեղի գիւղացիներին ստիպում էին քլունգներով սրանց գլուխները ջարդել,
մերոնցից մէկն ասել է, որ մի՛ արէք այդ բանը, մենք հարեւաններ ենք, մի՛ արէք,
13

Հագս, Հաքիս [ներկայիս պաշտոնական անունը՝ Բէյիւք] – Հագս գիւղը, որը 20րդ դա
րասկզբին ունէր 600 հայ, 870 քուրդ (ալեւի) բնակչութիւն (Հալաջեան, էջ 75), այժմ Նազի
միէի Թունջելի նահանգի Նազիմիէ գաւառի անտառապատ, լեռնային գիւղերից է: Գիւղի
տներն ամբողջովին աւերուել են թուրքական իշխանութիւնների կողմից՝ Քրդական Աշ
խատավորական Կուսակցութեան հետ գիւղի բնակչութեան ենթադրեալ կապերը խզելու
նպատակով: Սոյն Հագսից հարաւ կար երկրորդ՝ պատմական Հագսը, Խութաց Ձորի աջ
ափին, որից 20րդ դարասկզբին մնացել էին բերդի, ամրոցի եւ եկեղեցիների աւերակներ
(Հալաջեան, էջ 75): «Հին Հաքիս», «Հին Հագս»ը գտնւում էր Դերսիմի Կըզըլքիլիսէ գաւա
ռակենտրոնից արեւմուտք, Խութաց Ձորի անառիկ կիրճում եւ իսպառ աւերուել է Հայոց
Ցեղասպանութեան տարիներին:
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թէ չէ վաղն էլ ձեր գլուխներն են ջարդելու: Եւ իսկապէս էլ իրենց ետեւից էլ
եկան 38 թուին: Բոլորին այստեղ սպանել են 38 թուին, գետն են գցել: Իհարկէ,
ժողովուրդն էլ հայերի ոչնչացման մէջ իր մասը, իր դերակատարութիւնն ունէր:
Հայերի գեղեցիկ աղջիկներին տարան, յետոյ էլ նոյն ձեւով Դերսիմի գեղեցիկ
աղջիկներին տարան: Դրանից յետոյ ով կենդանի է մնացել՝ ալեւի են դարձել,
անունները փոխել են, ձուլուել են:

— Հիմա դուք Գերմանիայում էք ապրում: Այնտեղ ինչպէ՞ս էք ծանօթաց
ւում, որպէս ի՞նչ՝ հա՞յ, ալեւի՞, քուրդ ալեւի՞, հայ ալեւի՞:
— Ես էլ չգիտեմ, դրանց բոլորի մէջտեղերում եմ մնացել, ոչ մէկում ինձ
լիարժէք չեմ համարում, չեմ զգում: Այդ խմբերից իւրաքանչիւրում իրենց հետ
եմ: Իրականում ես ընկերվարական հայեացքներ ունեմ, այդ բաները ինձ հա
մար կարեւոր չեն: Բայց Գերմանիայում մեզ որպէս քուրդ ալեւի են ընդունում:

— Իսկ Գերմանիայում ձեր հայրենակիցների միջավայրում ի՞նչ լեզուով
էք խօսում:
— Քրդերէն: Քրդերէն ենք խօսում, քրմանջի, քանի որ այստեղ, մեր գիւ
ղերում սուննի քրդեր են:

— Իսկ ձեր երեխաներն էլ գիտե՞ն քրմանջերէն:
— Հասկանում են, բայց չեն խօսում: Թուրքերէն էլ գիտեն: Նրանք Գեր
մանիայում են մեծանում, հիմնականում գերմաներէն են խօսում (հօր գրկում
նստած տասնամեայ տղան, որ ուշադիր լսում է զրոյցը, միջամտում է. «Ես գեր
մաներէն թուրքերէնից աւելի լաւ գիտեմ»):

— Կարծում էք երբեւէ կը վերադառնա՞ք Դերսիմ, թէ՞ կը մնաք Գերմա
նիայում:
— Մենք, իհարկէ, մտածում ենք վերադառնալ, բայց այնտեղ՝ Գերմանի
այում երեխաների համար աւելի լաւ է: Յետոյ էլ կնոջս այստեղ, հենց մեր դռան
առաջ սպանեցին: 2001ին պետութեան զինուորներն սպանեցին: Սպանեցին
ընկերվարական հայեացքների համար: Այստեղ մեզ համար ապրելը դժուար է:
Մենք Հրանդ Դինքի հետ ընկերներ էինք: Մտածում էինք, որ 2004ին պիտի ինչ
որ բաներ փոխուած լինէին, բայց մի մասի համար փոխուել է, մի մասի համար՝ չէ:

— Ձեր պապական, հայկական պապական ազգանունն ի՞նչ էր:
— Մենք Միրաքներից ենք:

— Այստեղ բոլորը Միրաքների՞ց են:
— Ոչ բոլորը: Մենք այստեղ Միրաքներից ինը ընտանիք էինք: Բայց յե
տոյ շատ են ցրուել մերոնք, Թուրքիայի բոլոր կողմերում մերոնցից մարդ կայ:

— 1915ին բոլոր Միրաքներն ա՞յս գիւղ եկան:
— Ոչ, շատերը մարքեազ14, Ստամբուլ են գնացել:
14

Այսինքն կենտրոն:
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— Հիմա այդ նախկին Միրաքները միմեանց հետ կապ պահո՞ւմ են:
— Ոչ, հիմա բոլորի ազգանունները փոխուել է, նոյնիսկ չգիտենք ովքեր
են Միրաքներից: Պատմում են, որ միմեանցից բաժանուելիս յատուկ որոշել են
ազգանունները փոխել, որ այլեւս հետապնդումների չենթարկուեն: Հիմա այ
լեւս իրար գտնել չենք կարող: Միրաքներից նոյնիսկ սուննի դարձածներ կան:
Նրանք Էլազիկի կողմերը գնացին:

Մենք հրաժեշտ ենք տալիս մեր հիւրընկալ տանտէրերին: Գիւղից դուրս
գալիս վերջին տներից մէկի պատի շարուածքում տեսանք պարզունակ խաչ
քար, մեքենան կանգնեցրինք լուսանկարելու համար: Տանտէրերը դուրս եկան,
հետաքրքրուեցին, թէ որտեղից ենք: Ասացինք, որ Հայաստանից ենք: «Ին
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չո՞ւ էք եկել», — հետաքրքրուեց տանտիրուհին: Մինչ ես պատասխանում էի,
տանտիրուհին նկատեց, որ պատի շարուածքի խաչքարը լուսանկարում ենք:
«Մենք չենք այս քարը դրել, տունը սարքողներն են դրել»: «Ե՞րբ է այս տու
նը սարքուել», — հարցրինք: Մօտ վաթսունամեայ տանտիրուհին ասաց «Հին
տուն է, ես այս տուն հարս եմ եկել՝ այս տանն էին ապրում, մինչեւ հիմա այս
տանն ենք»: Տան պատին կար շինարարութեան տարեթիւը՝ 1932: Ուրեմն այդ
ժամանակ արդէն եկեղեցու կամ նրա շրջակայքի քարերն օգտագործւում էին
տների շինարարութեան համար:

ԹՐՔԱԽՕՍ ԱԼԵՒԻ ԳԵԱՒՈՒՐԸ

(Մենք այստեղ բոլորի նման ենք, ալեւի ենք,
ալեւին էլ մուսուլման է: Ուրեմն ինչո՞ւ են գեաւուր ասում)
2011ին Դերսիմի Մազկերտի շրջանի հայկական համարուող նախկին
Խոզըքէօյից (Խոզագիւղ, այժմ Ալանեազի) ոչ-հեռու գտնուող Դանաբուրան գիւ
ղում միայն մէկ հայ ընտանիք կար: Միւսները, ինչպէս մեզ ասացին, քրմանջա
խօս կամ թրքախօս ալեւիներ են:
«Միակ հայ ընտանիք»ի տանտէրը նոյնպէս թրքախօս ալեւի էր, ինչպէս
գիւղի այլ բնակիչներ, պարզապէս, մարդիկ գիտէին, որ նա հայ է: Միւսների
էթնիկութեան այդպիսի շեշտուած տեղեկութիւն չկար, աւելի յայտնի էր, թէ ով
որտեղից է եկել:
Դանաբուրան գիւղը առաջին հայեացքից տարբերւում էր զազախօս
ալեւիների գիւղերից: Այստեղ կանանց դէմքն ու գլուխներն աւելի փակ էին, քան
Դերսիմի զազախօս ալեւիների գիւղերում առհասարակ լինում է, գիւղն էլ պա
կաս խնամուած էր: Պարզուեց, որ այս գիւղի ներկայիս բնակչութիւնը վերջին
շրջանում տարբեր տեղերից հաւաքուածներ են, իսկ բնիկները վերջին յիսու
նամեակում լքել են գիւղը ընկերային պատճառներով: Գիւղի հողատէրերը պե
տութեան քաղաքականութեան հետեւանքով իրենց հողերը վաճառել են իրենց
նախկին բատրակներին կամ վարձու աշխատողներին եւ իրենք հեռացել են:
Այսօրուայ բնակիչները գիւղի հետ կապուած անցեալի յիշողութիւններ չունեն:
Երբ գնացինք «գիւղի միակ հայ» մարդկանց տուն, տանը միայն տարեց
ամուսիններն էին: Զաւակներն այժմ գիւղում չեն ապրում: Ասացինք, որ հայեր
ենք, Հայաստանից ենք եւ կ’ուզենայինք իրենց հետ զրուցել: Տանտէրն անմի
ջապէս ասաց, որ իրենք հայ չեն, ալեւի են, եւ ինքն էլ չի հասկանում, թէ ին
չու՛ են իրենց հայ համարում: Առաջարկեցինք զրուցել հենց ա՛յդ մասին՝ ինչու՛
են իրենց հայ համարում: Տանտէրերը մեզ շատ սիրալիր ընդունեցին: Նստած
էինք փակ պատշգամբում, թէյ էինք խմում, զրուցում: Նրանք անմիջապէս հա
մաձայնուեցին, որ զրոյցը ձայնագրենք:
Ամուսինը՝ Մուստաֆա Ասլանփենչսլին («փենչեսլի»՝ առիւծի թաթ ունե
ցող, «փանչ»՝ թաթ) շատ հպարտանում էր «Ասլան» արմատը պարունակող իր
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ազգանունով՝ այն կապելով սելջուկ Արսլանի հետ: Նա հաճելի զրուցակից էր,
բայց՝ շատ զգուշաւոր: Ինչպէս պարզուեց, մօտ քսան տարի առաջ նրանց որ
դիներից մէկը պատանի հասակում միացել էր քուրդ ապստամբներին (հայրն
ասում էր՝ «փախցրել են քուրդ գրոհայինները եւ տարել են սարերը»): Դրա
հետեւանքով ընտանիքը շատ դառնութիւններ է կրել, այդ թւում՝ իրենց հայկա
կան ծագման շահարկման պատճառով: Հաւանաբար այդ պատճառով այժմ
Մուստաֆան ամէն կերպ շեշտում էր պաշտօնական իշխանութիւնների հետ իր
համաձայնութիւնը:
Վարժուած լինելով, որ բոլոր գիւղերը անուանափոխուել են, հարցրինք
գիւղի նախկին անունը:

Մուստաֆա Ասլանփենչսլին

— Այս գիւղը աղաների, բէյերի գիւղ է եղել, անունը չի փոխուել15: Դանա
բուրան եղել է, Դանաբուրան էլ մնացել է: Այստեղ շատ անասուններ են կոտո
րուել, դանա (հորթ – Հ. Խ.) է կոտորուել, այդ պատճառով գիւղի անունը Դանա
բուրան է, «դանա» բառից է16:
15

Դանաբուրան – Ըստ դերսիմցի Հալաջեանի, Մեծկերտի շրջանի՝ Խութաց Ձորի կիրճի
ելքին շատ մօտիկ գտնուող այս գիւղը քսաներորդ դարասկզբին կոչւում էր Տանապերան
եւ ունէր 25 տուն (200 հոգի) հայ, 30 տուն (150 հոգի) քուրդ բնակչութիւն (Հալաջեան, էջ 95,
ծանթ.2):

16

Հալաջեանը գիւղի անուան հետ կապուած յիշատակում է մի աւանդութիւն՝ իբրեւ թէ Դեր
սիմում շատ տարածուած էին Անահիտ աստուածուհու տաճարին նուիրաբերուող մատա
ղացու հորթերի գոմերը: Դրանցից մէկն էլ գտնուելիս է եղել ներկայ գիւղի ստորոտում,
ծաղիկներով եւ կանաչներով ծածկուած գեղատեսիլ արօտավայրերում: Գիւղի Տանապե
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— Հիմա այլեւս աղաներն ու բէյերն այստեղ չե՞ն ապրում:
— 1995ին աղաներն ու բէյերը իրենց ունեցած-չունեցածը ծախեցին գնա
ցին: Իրենք այստեղ մեծ սեփականութիւններ ունէին: Նրանք չէին աշխատում,
նրանց համար այստեղ բատրակներն (եարըքլըք) էին աշխատում: Ամէն տե
ղից գալիս էին, նրանց համար այստեղ աշխատում էին: Աղքատ մարդիկ էին,
դրանք էին աշխատողները: Յետոյ պետական օրէնքները փոխուեցին, նրանք
էլ իրենց հողերը վաճառեցին, թողեցին գնացին: Հարուստ մարդիկ էին, քա
ղաքներում տներ ունէին: Սա աղքատ գիւղ է, այստեղ մնային ի՞նչ անէին: Այս
գիւղի բնակչութիւնը տարբեր տեղերից եկել է այստեղ, աղաների մօտ վարձով
աշխատել է: Հիմա նրանք են ապրողները:

— Այստեղի բէյերը, աղաները ալեւի՞ էին:
— Չէ, սուննի մուսուլման էին: Ալեւին էլ է մուսուլման, բայց իրենք սուննի
էին: Քրմանջերէն էին խօսում:

— Դուք ինքներդ ո՞ր աշիրէթից եք:
— (Պատասխանում է կինը) Ինքը հայ է:

— (Դիմում ենք կնոջը) Իսկ դո՞ւք:
— Ես էլ հայ եմ: Ծնողներս հայեր էին: Մենք հայեր ենք:
— (Ամուսինը) Մեզ իսկապէս հայ են ասում, բայց ինչպէս ասացի մենք
հայութեան հետ կապուած ոչինչ չգիտենք: Ոչ տեսել ենք, ոչ էլ լսել ենք:

— Իսկ ո՞վ է ձեզ հայ ասում, հայ անուանում:
— Այստեղ բոլորը գիտեն:

— Դուք ձեր պապերին գիտէք, չէ՞:
—
— Չէ, չէ, ասում եմ, չէ՞, այս տեղը աղաների գիւղ էր: Ասում են, որ այդ
աղաները մի հինգհարիւր տարի առաջ են այստեղ եկել, հողերի տէր են դար
ձել: Իսկ իմ պապը Դիարբեքիրի կողմերից է եկել, Չունգուշ17 գիւղից: Ասում են,
որ այն ժամանակ հայ են եղել: Բայց մենք այստեղ ազգականներ չունենք, նոյ
նիսկ երեխաներս այստեղ չեն:

— Ինչո՞ւ: Ինչո՞ւ երեխաներդ գոնէ չմնացին ձեզ հետ:
— Այստեղ շատ անհանգիստ է: Պետութիւնը դա տեռոր է անուանում:
Գալիս են երիտասարդներին տանում են: Իմ տղաներից մէկին էլ տարան, կա
պուտաչեայ, 16 տարեկան տղայ էր, տարան սարերը: Խաբեցին տարան: 1993ին
տարան: Կապոյտ, մաւի՝ կապտականաչաւուն աչքերով տղայ էր:

— Ո՞վ տարաւ, ասկեարնե՞րը:
րան անունը նա կապում է հորթերի մակաղատեղի իմաստի հետ (Հալաջեան, էջ 98): Ինչ
պէս տեսնում ենք, այսօր էլ մնում է գիւղի անուան՝ սպանուող հորթերի հետ կապի բա
ցատրութիւնը:
17

Չունգուշ՝ գիւղ Դիարբեքիրի կողմերից:
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— Ասկեարներն էլ էին տանում, բայց իմ տղային ՊԿԿները18 տարան:
Տարան սարերը: Սարերից գալիս էին, ջահելներին հաւաքում էին, տանում՝ պե
տութեան դէմ պայքարելու, կռուելու համար: Դուք չգիտէ՞ք մեր երկրի պատ
մութիւնը: Դերսիմը միշտ ազատ է եղել, անկախ է եղել: Միշտ պայքարել է իր
ազատութեան համար: Բոլորի դէմ է պայքարել: Ֆրանսիացիները եկել էին
Աֆիոն Կարահիսարում նստել էին, երեք տարի մնացին, բայց չկարողացան
Դերսիմը գրաւել: Ժողովուրդը նրանց քշեց: Բոլոր դպրոցներում սովորեցնում
են պատմութիւնը, դուք ինչպէ՞ս է, որ չգիտէք:

— Մենք Հայաստանից ենք եկել, արդէն ասեցինք, որ Հայաստանից
ենք, այնտեղ մեզ ձեր պատմութիւնը չեն սովորեցնում:
— Մեծ պատմութիւն է Օսմանեան Կայսրութեան պատմութիւնը, շատ
փառաւոր պատմութիւն է (զրուցակիցս հպարտութեամբ պատմում է Օսմանե
ան Կայսրութեան ձեւաւորման իրեն ծանօթ պատմութիւնը՝ յատկապէս շեշտե
լով սելջուկեան շրջանը՝ մինչեւ Առաջին Համաշխարհային Պատերազմ): Առա
ջին Աշխարհամարտից յետոյ եւրոպացիները նստեցին, կտրտեցին Օսմանեան
Կայսրութեան սահմանները, Լոզանի Կոնֆերանսով մի փոքր Թուրքիա թողե
ցին: Աթաթուրքը մի փոքր վերականգնեց, բայց եւրոպացիներն իրենց ուզած
ձեւով սահմանները կտրեցին: Եւրոպան ամբողջ Թուրքիան գրաւել է, բայց
Թունջելին գրաւում չի տեսել, եւրոպացին Թունջելի չի մտել: Թունջելին միշտ
անկախ է մնացել:

— Բայց Թունջելիում էլ թուրքերը հայերին կոտորեցին, դուք այդ մասին
որեւէ բան գիտէ՞ք:
— Պատերազմի ժամանակ է եղել: Ես լսել եմ մարդկանցից, ես ոչ մի
որոշակի բան չգիտեմ: Հայերն են այդպէս ասում: Աւելի լաւ կը լինի այդ բաները
թողնենք պատմաբաններին:

— Ի՞նչ մարդկանցից էք լսել: Հայե՞րն են ձեզ պատմել իրենց հետ կատա
րուածի մասին:
— Չէ, մենք հայերի հետ չենք շփւում: Բայց ասում են, որ հայերն են
պատմում այդ մասին:

— Լաւ, ասում էք, որ դերսիմցիները միշտ պայքարել են անկախութեան
համար: Ումի՞ց էին ուզում անկախ լինել:
18

ՊԿԿ – Քրդական (կամ Քրդստանի) Աշխատաւորական Կուսակցութիւն – Partiya KarkerՍn Kurdistan – PKK, թուրքերէն՝ Kürdistan İşçi Partisi: Հիմնադրուել է 1978ին, 2000ին վե
րանուանուել է «Դեմոկրատական ժողովրդական Միութիւն», 2002ին՝ «Քրդստանի Ազա
տութեան Եւ Դեմոկրատիայի Կոնգրէս», 2005ին՝ կրկին «Քրդստանի Աշխատաւորական
Կուսակցութիւն»: Քրդական քաղաքական միաւորում է, որը պայքարում է Թուրքիայի
քրդերի իրաւունքների համար, այդ թւում՝ ռազմական միջոցներով (Ինքնապաշտպանու
թեան ժողովրդական ուժեր): Թուրքական իշխանութիւններն իրենց հերթին այն ճնշելու
նպատակով ոչ միայն ռազմական միջոցներ են կիրառում, այլեւ՝ այլընտրանքային կա
ռոյցներ ձեւաւորում, ինչպէս, օրինակ, «Քրդական Հզբոլա»ն:
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— Բոլորից: Եւրոպացիներից: Ռուսներից: Երբե՛ք ոչ մէկը Դերսիմը չի
գրաւել:

— 38ի դէպքերն ինչպէ՞ս եղան: Լսե՞լ էք այդ դէպքերի մասին: Ումի՞ց էին
պաշտպանում Թունջելին, ո՞վ էր սպառնացողը: Ալեւիների կորուստնե
րի մասին լսե՞լ եք:
— Չի կարելի այդպէս միակողմանի ասել: Որովհետեւ, ճիշտ է, պետու
թիւնը արել է, բայց նրանք էլ են պետութեան դէմ բաներ արել: Պայքարել են
պետութեան դէմ: Իմ տղային էլ սարերը տարան պետութեան դէմ պայքարելու
համար: Պէտք է այս կողմն էլ ասել:

— Այ, ասում էք հայութիւնից ոչինչ չգիտէք, բայց ձեր գիւղում ձեզ հայ
են ասում: Բայց ձեր կինը հայ է: Ուրեմն ինչպէ՞ս, որտեղի՞ց գտաք նրան,
ինչո՞ւ անպայման հայ:
— Հաա՜, կինս: Ազգութեան պատճառով չենք ամուսնացել: Մենք ուղղա
կի իրար հանդիպել ենք, սիրել ենք իրար:

— Ձեր կինը որտեղի՞ց է ծագումով:
— Իր ծնողների ընտանիքը Կըզըլ Քիլիսէյից է:
— (Խօսում է կինը) Մեր ընտանիքն էլ է շատ տուժել հայերի կոտորած
ների ժամանակ: Իմ մօր պատմելով մենք ջրի վրայով ենք փրկուել: Իմ պապերը
Փերթեկից (Բերդակ)19 են եղել: Թուրքերը եկել են մեր գիւղը թալանել, մարդ
կանց կոտորել են, ով կարողացել է փախչել՝ նրանց մի մասը փրկուել է: Իմ
մայրն այն ժամանակ շատ փոքր է եղել: Տատս մօրս հետ կարողացել է փախ
չել, բայց հեռու չի գնացել: Տեսել է իրենց հետեւում են, երեխային, այսինքն իմ
մօրը ջուրն է գցել: Երեւի ասել է կա՛մ կ’ապրի, կա՛մ կը մեռնի, իսկ եթէ ջուրը
չգցէր՝ հաստատ կը սպանէին: Բայց փրկուել է մայրս, փրկել են, ջրից հանել
են մարդիկ: Մօրն էլ են փրկել, երեխային էլ: Տարել են Կըզըլ Քիլիսէ: Յետոյ
մենք ամուսնացանք, ու ես եկայ այստեղ: Հիմա էլ ծերացել ենք, երեխաներն
էլ ցրուած են, մեծ մասը Ստամբուլում է: Մենք այստեղ հող ենք մշակում, ցանք
ենք անում, իրենք աշնանը գալիս են բերքը տանում են: Շատերի երեխաներն
են Ստամբուլում: Այնտեղ մեծ քաղաք է, չես իմանում ով որտեղի՞ց է եկել, ո՞վ է,
ի՞նչ է: Յետոյ էլ որտեղ աւելի լաւ է, մարդիկ այնտեղ էլ գնում են:
19

Փերթէկ, Բերդակ – 20րդ Դարասկզբին Դերսիմի գաւառի Չարսանճագի գաւառակի գիւղ
էր, որը մասին տեղեկութիւններն սկսում են ուրարտական շրջանից: Բերդակի հայերին
բնակավայրից հանել և կոտորելով՝ դիակները Եփրատ են նետել 1915 ի ապրիլին, որից յե
տոյ Բերդակը, որպէս Դերսիմից տեղահանուող հայերի ճանապահին ընկած գետափնեայ
բնակավայր, դարձել է հայերի սպանդանոցներից մէկը՝ ջարդերից յետոյ դիակները գետն
էին նետում (ՀԱԱ, Ֆ.227, Ց.1, Գ.478, Թ. 31 – 35: Տես «Հայոց ցեղասպանությունը Օսմա
նեան Թուրքիայում», Վերապրածների վկայություններ, Փաստաթղթերի ժողովածու, Հ.
3, Էրզրումի, Խարբերդի, Դիարբեքիրի, Սեբաստիայի, Տրապիզոնի նահանգներ, Պարս
կահայք, «Հայաստանի ազգային արխիւ», Երեւան, 1912, էջ 257): Բերդակ նախկին գիւղն
այժմ ամբողջովին, մի շարք եկեղեցիների հետ միասին, ընկել է 20րդ դարի 60ականներին
թուրքական իշխանությունների ծրագրով կառուցուած Քեբան արհեստական լճի տակ:
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Քայրէ Եըլդըրըմ

— Հիմա ձեր երեխաները Ստամբուլում ո՞վ են, հա՞յ են, քո՞ւրդ են, թո՞ւրք
են:
նեն:

— (Ամուսինը) Չեմ հասկանում ի՞նչ էք ասում: Դէ երեւի ալեւի պիտի լի

— Հիմա ձեզ այստեղ ո՞վ է հայ ասում:
— Սովորաբար ոչինչ էլ չեն ասում, բայց ես գիտեմ, որ մեր մասին հայ են
ասում: Յետոյ որ ջղայնանում են՝ գեաւուր են ասում, գեաւուրի տղայ են ասում:
Բայց մենք այստեղ բոլորի նման ենք, ալեւի ենք, ալեւին էլ մուսուլման է: Ուրեմն
ինչո՞ւ են գեաւուր ասում:

— Դուք ինքներդ ի՞նչ էք կարծում, ինչո՞ւ են ասում:
— Չգիտեմ: Երեւի պապերս հայ են եղել: Բայց հայրս հայ չի, ես հայ չեմ:

— Քանի՞ երեխայ ունէք:
— Չորս որդի, երեք աղջիկ: Ութ երեխայ ենք ունեցել, մնացել են եօթը:
Աղջիկներից մէկը Գերմանիայում է, միւսը՝ Իզմիրում: Մէկ աղջիկն ու տղաները
Ստամբուլում են:

— Գալի՞ս են երեխաները, օգնո՞ւմ են:
— Տղաներս գալիս գնում են: Բայց օգնող չունենք: 78 տարեկան ենք՝
դեռ աշխատում ենք: Գալիս են մեր ստեղծած բերքն են տանում:

— Այս կողքի գիւղերում որտե՞ղ են հայերը:
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— Այստեղից առաջին գիւղը Աղաջանն է, յետոյ Խոզըքէօյն է: Դրանք
հայերի գիւղեր են: Բուրջուլար գիւղը կայ, այնտեղ բուլղարներ են ապրում:
Բայց բոլորը ալեւի են, մուսուլման են:

— Զազայերէն գիտէ՞ք:
— Մենք այստեղ քրմանջերէն ենք խօսում: Մազկերտ գնանք՝ քրման
ջերէն են խօսում: Հարչիկ գետից այս կողմ բոլորը քրմանջերէն են խօսում,
Հարչիկից այն կողմ՝ դերսիմերէն, այսինքն՝ զազայերէն: Նազիմիէյում (Կըզըլ
Քիլիսէ), Օւաճիկում, Խոզաթում, Փուլումերիկում 20 (Բոլոմերիկ) դերսիմերէն են
խօսում, Մազգերտում՝ քրդերէն, քրմանջերէն: Բայց դերսիմերէն նոյնպէս գի
տեն, երբ գնում են այն կողմ՝ դերսիմերէն են խօսում: Չմշկեզիկում (Չմշկածագ)
թուրքերէն են խօսում: Ես դերսիմերէն չգիտեմ: Բայց թուրքերէն բոլորս էլ խօ
սում ենք:
(Կինը) — Ինքը (նկատի ունի ամուսնուն – Հ. Խ.) միայն թուրքերէն գիտի:
Ո՛չ քրդերէն գիտի, ո՛չ դերսիմերէն:
— (Ամուսինը) Աթաթուրքի ժամանակ դպրոցներ բացուեցին: Ես դպրոց
եմ գնացել: Մենք թուրքերէն ենք սովորել: Հենց մեր այս գիւղում: Սա աղանե
րի, բէյերի գիւղ էր, դպրոցը շուտ բացուեց: Երեք տարի դպրոց եմ գնացել: Բայց
կինս դպրոց չի գնացել, գրել կարդալ չգիտի:

— Ձեր երեխաների անունները չէ՞ք ասի:
— Թայլան, քրդական անուն է, յետոյ՝ Այսէլ, Շուքրա, Իմրա, Արսլան,
սելջուկ Արսլան սուլթանի անունով:
Հրաժեշտ ենք տալիս մեր տանտէրերին: Կինը մեզ ուղեկցում է: Դուրս
գալիս դռան մօտ մի պահ յապաղում է, ապա կամաց, որպէսզի ամուսինը չլսի,
ասում է.
— Բիզ այնը ընք (մենք նոյնն ենք):

«ՍՈՎՈՐԱԲԱՐ ՄԱՐԴՈՒ ԾԱԳՈՒՄԸ,
ՈՐՔԱՆ ԷԼ ԹԱՔՑՆԻ, ԻՆՉ ՈՐ ԿԵՐՊ ԻՄԱՑՒՈՒՄ Է:...
ԵՐԵԽԱՆԵՐԸ ՍՈՎՈՐԵԼ ԵՆ ՀԱՐՑԵՐ ՉՏԱԼ»
2011ին Դերսիմի Հագս21 գիւղից վերադառնում էինք Թունջելի: Հագս գիւ
ղի մասին պատմել էին, որ այնտեղ մինչեւ 1990ականների սկզբները ալեւինե
րի հետ միասին հայեր են ապրելիս եղել, եւ մենք մի փոքր խմբով գնացել էինք
տեսնելու «հայկական հետքերը»: Արդէն հեռուից զգացւում էր, որ գիւղն աւե
րակների է վերածուել: Սակայն տեղ-տեղ երեւում էին չքանդուած տանիքներ,
եւ դա յուսադրող էր: Չնայած Յուլիս ամիսն էր, գիւղական աշխատանքի եռուն
20 Փուլումերին, Նազիմիէն (Կըզըլ Քիլիսէ), Օւաճիկը, Խոզաթը նախկին Դերսիմի՝ ներկայիս
Թունջելի նահանգի՝ իլ-ի գաւառներն են:
21

Հագս – տես՝ ծնթ. 13:
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շրջանը, Հագսում համարեա մարդ չկար: Գիւղի ամայի փողոցներով թափառե
լով՝ դրանցից մէկի վրայ մի տուն տեսանք, որտեղ երկու տղամարդ էին աշխա
տում: Տունն էին վերանորոգում: Մօտեցանք, բարեւեցինք, ծանօթացանք: Մէկի
անունը Հուսէյին էր, միւսինը՝ Զէյթուն:
Հուսէյինն ու Զէյթունը մեզ հրաւիրեցին պատշգամբ: Տանտէրը՝ Հուսէյի
նը, իմանալով մեր այցելութեան նպատակը, ասաց, որ իր տատն էլ է հայ:

Զեյթունը եւ Հուսէյինը

— Մեր գիւղը խառը գիւղ է եղել: Դժուար էր ասել, ով է հայ, ով՝ ալե
ւի: Բոլորն էլ խառն ամուսնութիւններով միշտ կապուած են եղել: Ինչ որ հիմա
ձեզ պատմում եմ, մեր պապերն են մեզ պատմել, ես չեմ տեսել: Իմ տեսածը
միայն 1994ից յետոն է: Բայց այս գիւղը եօթ անգամ աւերուել է, յետոյ նորից
մարդիկ ետ են վերադարձել: Դերսիմի վրայ միշտ յարձակումներ եղել են: Իշ
խանութիւնը միշտ ուզեցել է Դերսիմը դատարկել: Մեր Հաքիս գիւղը եօթ ան
գամ դատարկել են: Բայց 1915ին հայերի կոտորածներ էին, միայն հայերին էին
սպանում: Դրա համար էլ մեր գիւղի հայերին ալեւի են ասել, այսինքն մեր գիւ
ղացիներն ասել են, որ այստեղ հայ չկայ, բոլորն էլ ալեւի են: Այդ պատճառով
մեր գիւղ չեն մտել: Բայց 1937ին, այսինքն՝ մինչեւ Դերսիմի 1938ի դէպքերը, բո
լոր հայերին, ով հայ էր մնացել, խփել են, կրակել են: Բայց մեր գիւղում արդէն
հայ չկար, բոլորն էլ ալեւի էին: Մի տարի յետոյ, արդէն 1938ին, բոլորիս ջար
դեցին: Մեր ընտանիքից էլ է շատ մարդ զոհուել: Այդ ժամանակ գիւղում ոչ մի
տուն չմնաց, բոլորն աւերուեցին: Այս գիւղում հիմա ամէն ինչը մենք նոր ենք
սարքել, ամենահին տունը էս շրջանում [19]57 – 58ին է կառուցուել: Դրանք էլ
1994ին նորից քանդեցին: Որոշակիօրէն, հենց մեր տանը, այս տանը, որտեղ հի
մա նստած ենք, 90ականների էդ ՊԿԿականները22 որոնելու ժամանակ, զինուո
22 Տե՛ս՝ ծնթ. 18:
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րականներ էին մնում: Մեզ տնից հանել էին, մեր տնեցիներին ջարդել էին, եւ
այդ գործողութիւնը անելու ժամանակ, պարտիզանների ղեկավարներին որո
նելու ժամանակ, մեր տանը զինուորականներ էին ապրում: Մեր ընտանիքը եր
կար ժամանակ ապրելու տեղ չէր գտնում: Յետոյ Ստամբուլ գնացինք, մեծ քա
ղաք է, օրավարձով աշխատում էինք, մինչեւ կամաց կամաց տեղաւորուեցինք:
Զինուորականների գնալուց յետոյ ես ամառները մէկ-մէկ գալիս եմ, փորձում եմ
վերականգնել մեր տունը:

— Շատե՞րն են վերադարձել:
— Չէ, շատերը վախենում են ետ գալ: Վախենում են, որովհետեւ էդ
90ականներին էդ պարտիզանական շարժումների պատճառով, կառավարու
թեան գաղտնի գործակալութիւնը մարդկանց տանում էր, չարչարում էր, հար
ցաքննութիւններ էր անում, էս էին անում, էն էին անում, եւ մարդիկ աշխա
տում էին չմնալ այստեղ: Մենք էլ ենք միայն ամռանը գալիս, ընտանիքս հիմա
Ստամբուլում է, Ստամբուլում ենք ապրում: Ձմռանն այստեղ ամայի է, երեւի մի
չորս – հինգ տան մէջ պառաւներ են մնում:

— Իսկ այս գիւղի բնակիչները հիմա որտե՞ղ են:
— Ստամբուլ, ամէն տեղ էլ կան: Էրզնջա: Թունջելի: Տարբեր տեղեր, Գեր
մանիայում… Կառավարութիւնը մեր գիւղացիներին գիւղից հանելուց յետոյ ասել
է «որտեղ ուզում ես, գնա՛ ապրի, միայն թէ այստեղ չապրես»: Ու ոչինչ չի տուել, ոչ
մի կոպեկ: Փաստօրէն իրենց տները քանդել է, բայց փոխարէնը ոչինչ չի տուել:
Մարդիկ էլ ո՞նց ապրէին, ամէն ինչ կորցրած: Երեխաներ էինք, շատերը երեխա
ներ էին, մի կերպ ամէն մէկը մի տեղ գլուխը պահել է, մի կտոր հաց է գտել:

— Այն ժամանակ ձեր գիւղում ինչքա՞ն մարդ կար:
— 90ականները չեմ կարող ասել, բայց 1950ականներին հաստատ կա
րող եմ ասել, որ ընտրողների թիւը – որովհետեւ եկել են այստեղ ընտրութիւն
ների համար ձայն են ուզել, չէ՞ – 1200 ընտրող է ունեցել, էդ հաստատ կարող
եմ ասել:

— Ձեր գիւղի հարեւան գիւղերի բնակիչներն ի՞նչ եղան:
— Մեր գիւղին ամենամօտը Հոլմէքն23 է: Նա մեզնից կախուած է եւ նոյն
ճակատագիրն է ունեցել: Մալքոջը24, Քիւզուլը25՝ նոյնը: Հիմա եօթ հատ տուն
Մալքոջում կայ, 26 հատ էլ Հոլմէքում կայ, նա աւելի մեծ է, աւելի բնակեցուած
է այդ գիւղը:
23

Հոլմեք – Այս բնակավայրի մասին այլ տեղեկութիւններ չյաջողուեց գտնել:

24 Մալքոջ – Այս բնակավայրի մասին այլ տեղեկութիւններ չյաջողուեց գտնել:
25 Քիւզուլ – որոշ կասկածներով ենթադրում ենք, որ Քիւզուլը ներկայիս Օւաճիկի շրջանում
գտնուող Կիւզուք գիւղն է, որի մասին Հալաջեանը տեղեկացնում է, թէ մինչեւ Ցեղասպա
նութիւնը 900 հայ եւ 480 քուրդ (ալեւի) բնակչութիւն ունէր: Գիւղում կար գետնուղի՝ աջ ու
ձախ կողմից փորուած սենեակներով, որոնցից մէկում պահպանւում էին սեկի մէջ փաթա
թուած գրքեր ու ձեռագիր մատեաններ (Հալաջեան, էջ 40):
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— Իրենք ո՞ր աշիրէթի մարդիկ էին, էս գիւղի ժողովուրդը:
— Քիւզուլը՝ Քասան աշիրէթից են, Հոլմէքը՝ Քուդան:

— Էդ աշիրէթների շէյխերը կամ փիրերը չկարողացա՞ն ձեզ ոչնչով օգ
նել:
— 1915ին 29 հատ փիրերից, դեդէներից հաւաքել են եւ Մալաթիայի ձո
րում քարով խփել են, գլուխները ջարդել են: Փիրերն ու դեդէները26 վախեցած
էին, յետոյ էլ կառավարութեան դէմ նրանք ի՞նչ կարող էին անել:

— Յիսունականների այդ 1200 ընտրողներից որքա՞նը հայ կը լինէին,
որքա՞նը՝ զազա ալեւի:
— Մենք դա չենք կարող ոչ մի ձեւով ասել, որովհետեւ ոնց էլ բռնես,
մենք իրար աղջիկ տալիս-առնում էինք արդէն, թէ հայ ու քուրդ բան չէր, տար
բեր չէր, որ կողմից էլ վերցնես, ուզում ես քրդերի կողմից վերցնես, եթէ ուզում
ես հայերի կողմից վերցրու, ոնց հաշուենք ինքնութիւնը ալեւիութիւն է, այդպէս
եմ հասկանում: Որովհետեւ բռնես դրանց կողմից՝ անպայման այն կողմից հայ
կը լինի, այստեղից բռնես՝ քուրդ կը լինի: Իմ հօր անունն էլ Սերգօ էր: Պապա
կան: Դրանով եմ իմացել, որ հայկական ծագում ունի: Ես էդ բաները յայտնա
բերեցի, որովհետեւ ես սեփականութեան համար դատի մէջ եմ, այդպիսի հայտ
ունեմ, հին թղթերս սկսել եմ վերականգնել սեփականութեան հետ կապուած ու
յայտնաբերել եմ, որ պապիս անունն էլ Հնար է: Մենք լսել ենք, որ դեռ տատիկ
ներ կային, որոնք հայերէն էին խօսում, 70ականներին դեռ կային: Էն դիմացի
ափում կային այդպիսի տատիկներ, 60ական, 70ականներին, որոնք խօսում
էին հայերէն: Նրանք իրենց անունները չէին փոխել: Իմ հօրս տատիկը, Եղօ էր
անունը, նոյնպէս հայերէն էր խօսում:

— Հիմա այս գիւղում որեւէ մէկը հայերէն լեզուից որեւէ բան գիտի՞:
— Չէ, այստեղ հիմա չեն խօսում հայերէն: Դպրոց գնալիս նոյնիսկ զա
զայերէնն էր արգելուած, չէին խօսում: Դպրոցի ներսում արգելուած էր զազայե
րէն խօսել: Հայերն էլ, ճիշտ է, սկզբից կառավարութեան վախից են ընդունել էդ
ալեւիութիւնը, բայց հիմա ոչ մի նշանակութիւն չունի, որովհետեւ, ասում եմ, չէ՞,
միշտ էլ եղել է, որ մենք աղջիկ տղայ ենք իրար տուել, հայ լինելու ժամանակնե
րից էլ: Բոլորս էլ իրար ազգական ենք դարձել:

— 15 թուին ուրիշ գիւղից փրկուած փախստական հայեր այս գիւղում
կայի՞ն, թէ՞ միայն այս գիւղի բնակիչներն են եղել:
— Ջահել տասը աղջիկ է եկել էս գիւղի մէջ, անմիջապէս ամուսնացել են
ու հենց այդպէս էլ փրկուել են: Մեր պապերն էին պատմում: Ասում էր՝ նրանք
փախչում էին, փախուստի ճանապարհներին մերոնք տեսել, վերցրել, բերել են
այստեղ, ամուսնացել են ու այդպէս խառնուել են:
26 Դերսիմի ալեւիների մէջ ալեւի կրօնապետերին կոչում են փիր եւ դեդէ:
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— Սիրելի Հուսէյին, դուք եւ Զէյթունը, որ հիմա միասին աշխատում էք
այս տան վրայ, եղբայրնե՞ր էք:
— Չէ, մենք ընկերներ ենք: Հին: Դա էլ պատմութիւն ունի: Պապս պատ
մում էր, որ մի անգամ, 1915ի ժամանակ, գիւղ գալու ճանապարհին, ձորում գե
տերի միախառնման մի տեղ կայ, որ գալիս մօտենում է այդ տեղին, տեսնում է,
որ մի հատ աղջիկ ուզում է իրեն ջուրը գցի: Պապս ասում է «սպասի, քեզ ջուրը
մի գցի»: Աղջիկն ասում է «ինձ կը սպանեն, իմ էրեխէքին էլ կը սպանեն»: Այն
տեղ երեխաներ են լինում. երկու տղայ երեխայ է լինում: Պապս դրան վերցնում
է, ասում է «արի մենք քեզ տանենք մեր տուն, կը պահենք, ոչ մի բան չի լինի, մի
վախեցի»: Բերում է էս աղջիկը ու մեր գիւղում յետոյ ամուսնանում է: Այդ աղջի
կը Զէյթունի տատն է: Իմ պապն է իր տատին փրկել: Ու մենք ընտանիքներով
միշտ ընկերներ ենք:

— Փաստօրէն ձեր երկուսի տատերն էլ հայեր են:
— Այո: Հաքիսում բոլորի տատերը կամ պապերը հայեր են: Բայց հիմա
ես իմացայ, որ իմ հայրն էլ է հայ եղել: Այսինքն կարող է պապս էլ, տատս էլ
հայեր են եղել: Բայց իրենք չէին ասում: Մարդիկ իրենց հայ լինելու մասին չէին
խօսում: Իմ դէպքում ես դա յետոյ եմ հասկացել: Փաստաթղթերից:

— Ուրեմն կարելի է ասել, որ դու էլ ես հայ:
— Չգիտեմ, դէ հիմա մենք բոլորս էլ քուրդ ենք, ալեւի ենք: Հնում հայ
շատ է եղել: Այս գիւղում եօթ հատ եկեղեցի կար: Մեր գիւղի թաղերից մէկը
հենց Քիլիսէ էր կոչւում: Հիմա էլ է Քիլիսէ կոչւում: Իսկապէս էլ այդտեղ եկե
ղեցի է եղել: Մենք երեխայ ժամանակ խաղում էինք աւերակներում, քարեր էլ
կային մնացած: Բայց հիմա ոչինչ չի մնացել: Ոչ մի հետք:
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— Սիրելի Հուսէյին, ձեր տանը դուք զազայերէ՞ն էք խօսում հիմա:
— Այո, զազայերէն:

— Ձեր ծնողներն է՞լ էին տանը զազայերէն խօսում:
— Այո, միշտ զազայերէն ենք խօսել: Միայն դպրոցում էինք թուրքերէն
խօսում: Այն ժամանակ դպրոց գնացող երեխաները նոյնիսկ թուրքերէն չգիտէ
ին, դպրոցում էին սովորում: Իսկ հիմա էլ գիւղում մարդ չի մնացել, ցրուել են
աշխարհով մէկ: Հիմա մեր երեխաները Ստամբուլում թուրքերէնը միանգամից
սովորում են, կարելի է ասել՝ աւելի շատ թուրքերէն են խօսում:

— Հիմա դուք ձեր մասին խօսելիս ասացիք, որ հիմա բոլորդ էլ քուրդ էք,
ալեւի էք: Դա նո՞յն բանն է:
— Մենք ալեւի ենք: Մեր մասին ասում են քուրդ ալեւի: Քուրդն, իհար
կէ, աւելի շատ սուննի քուրդն է: Բայց ալեւիներին էլ են շատերը քուրդ ասում:
Ստամբուլում ենք ապրում, եւ սովորել ենք մեզ քուրդ ասել: Չես կարող անընդ
հատ հակադրուելով ապրել: Բայց Հաքիսում ապրելու ժամանակ քուրդ չէինք
ասում, միայն՝ ալեւի: Կամ՝ կզլբաշ: Ստամբուլում ալեւի կամ կզլբաշ լինելն աւե
լի դժուար է, քան քուրդ լինելը:

Հագս գյուղը

Հուսէյինի ու Զէյթունի հետ երկար զրուցեցինք, բայց հիմա այդ զրոյցի
մանրամասները մի կողմ թողնելով՝ ներկայացնեմ սոյն պատմութեան գլխա
ւոր հերոսին՝ Ք.ին 27:
Երեկոյեանում էր, երբ Հագս գիւղից դուրս եկանք Թունջելի վերադառ
նալու: Ճանապարհի ոլորաններից մէկում մի միայնակ մարդու տեսանք, ով
27

Ապահովական մտահոգութիւններով զանց ենք անում նրա իսկական անունը:
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նոյնպէս իջնում էր դէպի Խութի կիրճ, որտեղով մենք պէտք է անցնէինք: Մեր
վարորդը կանգնեցրեց մեքենան եւ առաջարկեց նստել: Մարդը լուռ նստեց
մեքենան: Մենք մեքենայում շարունակում էինք քննարկել Հագսում մեր տե
սածներն ու լսածները: Քանի որ Հագս այցելելու ժամանակ մեզ ուղեկցում էր
Դերսիմի մեր այցելութիւններին մեծապէս օգնած Մեթին Կահրամանը, խօսում
էինք թուրքերէն: Մեզ միացած մարդն ուշադիր եւ խիստ հետքրքրուած լսում
էր: Հասկանալով, որ մենք Հայաստանից ենք, մարդը ինձ կամացուկ, համա
րեա շշուկով ասաց, որ իր արմատներն էլ են հայկական: Հագս (մարդն ասում
էր թուրքական հնչիւնափոխութեամբ՝ «Հաքիս») գիւղի հայերից էր: Մենք ար
դէն մօտեցել էինք Հարչիկ գետի ափի թէյարաններից մէկին: Առաջարկեցի դա
դար անել, թէյ խմել եւ զրուցել: Լուռ համաձայնուեց:
Ք.ն խօսում էր կամացուկ, երկար դադարներով, մտածելով ամէն պա
տասխան, մի տեսակ զգուշաւոր: Նրա ծնողներն ալեւիացել են 1915ի հայկա
կան ջարդերից յետոյ, Հագսի հայ բնակչութեան հետ միասին: Նրա հայրական
կողմի ընտանիքը որեւէ զոհ չի տուել 1915ին, ինչպէս Հագսի գիւղացիների մեծ
մասը, սակայն մայրական պապին «վերցրել են նրա երեք երեխաների հետ
միաս
 ին, երեք տղաների, տարել են իբրեւ թէ գաղթի: Դա եղել է արդէն ալե
ւիացումից յետոյ: Միայն կնոջս պապը չէր, ուրիշ տղամարդիկ էլ կային՝ տղայ
երեխաների հետ: Գաղթի ճանապարհին հասկանում են, որ իրենց տանում են
սպանելու, արդէն շատերին սպանել էին: Մեծահասակները մտածում են մի
ելք գտնել, գոնէ երեխաներին փրկել: Երեխաներին մի կերպ հասկացնում են,
ասում են մենք մեծերով ասկեարներին կը շրջապատենք, դուք անմիջապէս
փախէք: Բայց, ասում են, տարբեր կողմեր կը փախչէք, ոչ թէ նոյն ուղղութեամբ:
Նպատակն այն էր, որ ասկեարները չհասցնեն բոլորի ետեւից վազել բռնել:
Մտածում են, որ գոնէ երեխաների մի մասը կը փրկուի: Այդպէս են անում: Այս
տեղ կիրճեր են, երեխաները փախչում են սարի լանջն ի վեր: Մօրս հայրը շատ
հսկայ մէկն է լինում, աժդահայ, գրկում է մի ասկեարի: Այդպէս, մեծերից իւրա
քանչիւրը որեւէ կերպ փորձում է ասկեարներին խանգարել՝ վազել երեխաների
ետեւից կամ կրակել: Բայց ասկեարներն, իհարկէ, շուտով ազատւում են նրանց
գրկից, կամ կրակում սպանում են իրենց խանգարողներին եւ սկսում են կրակել
փախչող երեխաների վրայ: Հիմա թէ ինչքանն է սպանւում, ինչքանն է վիրա
ւորւում, որքանն են փրկւում՝ չգիտեմ, բայց փրկուողներ լինում են: Մօրս երկու
եղբայրներին էլ սպանում են, բայց մէկը փրկւում է: Այդ փրկուած տղային բե
րում են եուզբաշու մօտ, ու այդ երեխան ասում է «եուզբաշի, ինչո՞ւ էք մեզ սպա
նում, չէ՞ որ մենք մուսուլման ենք»: Եուզբաշին զարմանում է երեխայի ասածի
վրայ եւ տղային թոյլ է տալիս վերադառնալ: Դա իմ քեռին էր եւ ինքն է մեզ
պատմել այդ մասին»: Ք.ն, սակայն, գտնում է, որ անկախ իր քեռու մասնաւոր
դէպքից, մահմեդականացած հայերին էլ էին սպանում: Բաւական էր, որ մարդը
հայ էր, կրօնը փրկութիւն չէր: Այդ պատճառով էլ Դերսիմի ալեւիացած հայերն
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իրենց ոչ թէ հայ ալեւի էին անուանում, այլ միայն՝ ալեւի, եւ արգելել էին ընտա
նիքներում հայերէն խօսել: Բայց ալեւի լինելն էլ չփրկեց: 1938ին կոտորում էին
ալեւիներին, եւ առաջին հերթին՝ նորադարձ հայ ալեւիներին:
Ք.ի պատմելով Հարչիկի ափերի բոլոր գիւղերը նախկինում հայկական
գիւղեր էին: Մի մասը զոհ գնաց 1915ին հայկական ջարդերին, փրկուածները
փախան կա՛մ Հայաստան, կա՛մ՝ Լիբանան: Իր ազգականներից էլ շատերը Հա
յաստանում են, բայց հետները երբեւէ կապ չի եղել եւ չգիտի, թէ ովքեր կան
կամ որտեղ են ապրում: Մնացողները բոլորը ալեւիացել են: Դա փրկութեան
միակ միջոցն էր: Դերսիմում դա հնարաւոր էր, որովհետեւ մինչեւ այդ էլ շատ
հայեր էին ալեւիացել, եւ հայի ալեւիացումը առանձնայատուկ մի բան չէր: Յե
տոյ, աւելի ուշ, 1938ին դերսիմցիների ջարդերից յետոյ մինչեւ յիսունականնե
րը, եւ 1994ին գիւղերի աւերումներից յետոյ մինչեւ այսօր Դերսիմից շատերն
են արտագաղթել եւ արտագաղթում (Ք.ն ձեռքով ցոյց է տալիս սարերը)՝ «այս
տեղ, սարերի վրայ, ամէնուր քանդուած տներ են: Այնտեղ առաջ հայեր էին
ապրում: Միք28 գիւղ կար, Հաքիսից աւելի վերեւ, որտեղ 600 տուն հայեր էին:
Գիւղի անունը յետոյ փոխեցին, Գէօկչէք դարձրին: Հիմա մարդ չկայ: Վարդե
նիկ գիւղը նախ կոտորեցին 1938ին, իսկ յետոյ, վերադարձողներին, ջարդե
լով տեղահանեցին 1994ին: Հիմա մարդ չկայ: Հայերից յետոյ այդ գիւղերում
Հանգերուան 29 աշիրէթն էր եկել մտել, բայց նրանց էլ ցրեցին: Այստեղ, որտեղ
մենք հիմա նստած ենք, այս Հարչիկի ափերին հայերը թութուն էին աճեցնում,
բամբակ էին աճեցնում, մեքենաներ կային, եւ կտորեղէնի արտադրութիւն կար
այստեղ: Դրանք բոլորը հայերն էին գործածում: Բայց 1915ից յետոյ բոլոր այդ
գործարար մարդկանց հաւաքեցին, որովհետեւ գիտէին, որ նրանք հայ են,
չնայած ալեւի էին դարձել: Յետոյ, հանրապետական շրջանում, նոյն բանը շա
րունակւում էր»:
1938ից յետոյ նախ փախչում էին, իսկ յետոյ աւելի դանդաղ՝ տեղափոխ
ւում: Իր ծնողներն էլ Ստամբուլ են գնացել յիսունականների սկզբին: Հաստա
տուել են Գեդիկ Փաշա թաղամասում: Այստեղից նոյնպէս յետագայում իր ազ
գականների մի մասը գնացել են Հայաստան: Հագսի իրենց տունը, ճիշտ է՝
աւերուած, մնացել է, եւ ինքը երբեմն ամառները գալիս է Հագս: Այժմ Հագսի
անունը փոխել են, Բէյիւք են կոչում: Բայց բոլորը շարունակում են գործածել
նախկին անունը: Մարդկանց անունները նոյնպէս, բնականաբար, փոխուել է.
«իմ մամայի անունը Հերմինէ է, հօրս անունը՝ Եուսուֆ, բայց նրա հօր անունը
Սարգիս էր: Հիմա այդպիսի անուններ չեն դնում»:
Իր՝ Ք.ի ընտանիքը հարուստ ընտանիք է եղել, բայց հարստութիւնը
կորցրել են 1915ի ջարդերի ժամանակ: Իրենց համագիւղացի ալեւիները, ճիշտ
28 Միք – այժմ՝ Գէօկչէք: Գէօկչէք գիւղը Թունջելիից մի փոքր հիւսիս-արեւելք է, Նազիմիէից՝
արեւմուտք:
29 Հանգերուան – ենթադրում ենք, որ խօսքը ալեւիական յայտնի Հայտերան, Հայդարան,
Հայտարան աշիրէթի մասին է, որ իշխում էր այս տարածքում (Հալաջեան, էջ 75 –76):
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է, չեն մատնել իրենց, չեն ջարդել, բայց իրենց հարստութիւնը փաստացի խլել
են: Կա՛մ կեանքը պէտք է տային, կա՛մ՝ հարստութիւնը: Յետագայում ապրե
լու բարդութիւնները շատ էին: Նախ՝ ջարդերից յետոյ հայերին միշտ փնտռում
էին: Հագսն արդէն յայտնի էր որպէս բացառապէս ալեւիական գիւղ: Դա հայ
կական ծագում ունեցողներին փրկում էր, բայց միաժամանակ կախման մէջ
էր գցում համագիւղացի ալեւիներից: Ամենափոքր վիրաւորանքը կարող էր վե
րաճել մատնութեան: Աւելի ուշ, երեսունութից յետոյ իրենք ալեւիներն էին հե
տապնդումների թիրախ, իսկ ալեւիացած հայերը կրկնակի թիրախ էին՝ որպէս
նախկին հայեր եւ ներկայի ալեւիներ:
«Սովորաբար մարդու ծագումը, որքան էլ թաքցնի, ինչ որ կերպ իմաց
ւում է, — ասում է Ք.ն, — Մարդիկ գերադասում են լռել, թաքցնել իրենց հայ
կական ծագումը կամ հայկական ակունքները: Դիարբեքիրում աշխատելիս ինձ
գեաւուր էին ասում, մինչեւ գործատէրս աշխատակիցներին չսաստեց, թէ՝ ի՞նչ
յիմար բաներ էք անում: Քանի աշխատում էի պետական հիմնարկներում, իմ
ալեւի լինելը չէի ասում»:
Չնայած ինքը պետական հիմնարկներում աշխատել է, բայց շատ լաւ
իմանալով իր խոցելի ծագումը, երբեք ստուերային գործարքների չի գնացել,
ուստի փող ունենալ չէր կարող: Այդ պատճառով երկու տարի աշխատել է Լի
բիայում, եւ այնտեղից բերած փողերով Ստամբուլում երկու տուն է գնել: Հագսի
իրենց տունը, գիւղի այլ տների հետ, աւերել են իննսունականներին:
Ք.ի կնոջ մայրական կողմը լրիւ հայկական է: Ամուսնութիւնների ժամա
նակ գերադասում են «իրենց նմաններին, քանի որ թաքցնելիք ունեն եւ համա
տեղ թաքցնելիքը տանելի է դարձնում ընտանեկան կեանքը: Մարդ չի կարող
կնոջից կամ ամուսնուց, բայց յատկապէս նրանց ազգակցական-ընտանեկան
համակարգից իր ով լինելն անընդհատ թաքցնել»:
Մարդիկ վախենում էին խօսել իրենց ծագման թեմաներով: Այնուամե
նայնիւ «մինչեւ եօթանասունականները» վատ չէր, յետոյ հայերին «որսում
էին» 30, եւ ով խնամքով չէր թաքցրել անցեալը՝ յաճախ էր հարուածի տակ ընկ
30 1970ականներին Թուրքիայում լռութեան մատնուած հայերին յիշեցին նախ՝ քրդական
ազատագրական պայքարի առնչութեամբ: Այդ պայքարի հրահրողներ համարուեցին
թաքնուած հայերը, եւ ողջ երկրում «թաքնուած հայերի» կամ ծայրամասերում անձայն գո
յատեւող, բայց որպէս հայ ապրողների որս սկսուեց: Երկրորդ՝ ԱՍԱԼԱի նոր սկսուած գոր
ծողութիւնների առնչութեամբ: Հայերի հանդէպ բացասական քարոզչութիւնն ուղեկցւում
էր ձերբակալութիւններով եւ սպանութիւններով: Մարդիկ յաճախ պարզապէս «անհետա
նում» էին: Արեւմտեան Հայաստանի՝ Արեւելեան Թուրքիայի տարածքի իմ բոլոր զրուցա
կիցներն իրենց վրայ զգացել են այդ կտրուկ բացասական փոփոխութիւնը: Եթէ մինչ այդ
հայերի մասին բացարձակ լռութեան պայմաններում առիթ էր տրուել մասնաւոր յարաբե
րութիւնների միջոցով աստիճանաբար ձուլուել կամ լռելեայն սերնդէ-սերունդ փոխանցել
հայկական ինքնութեան փշրանքները, ապա 1970ականներին նոյնիսկ ամենահեռաւոր,
խուլ գիւղերում գիտէին, որ յարմար պահ է ստեղծուել կրկին խլել հայերի ունեցուածքը, եւ
հայ սպանելը կարող էր պատասխանատուութիւն չառաջացնել: Այդ տարիներին է վերա
բերում Սասունի, Բիթլիսի, Մուշի, Ադիեամանի հայերի վերջին բեկորների արտագաղթը:
Նրանք շտապում էին յայտնուել մեծ քաղաքներում, որտեղ իրենց անցեալի վերաբերեալ
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նում: Մի քանի անգամ եօթանասունականներից յետոյ հայերին խումբ խումբ
հաւաքել են: Ք.ի կարծիքով տարել սպանել են: Յամենայն դէպս տարածներից
ոչ մէկն այլեւս չի վերադարձել: Մեծահասակները ջանում էին իրենց երեխա
ներին իրենցից հեռացնել, մեծ քաղաքներում ազգականների տներում հայկա
կան հետքերը կորցնել: Իննսունականներին ջարդեցին ալեւիական գիւղերը,
ցրեցին: Մինչ այդ, այդ գիւղերում հայկական ծագում ունեցող մարդկանց ցու
ցակներն էին կազմել եւ, իհարկէ, առաջին հարուածը հայերին էր:
Այն հարցին, թէ ինչու, իր կարծիքով, եղաւ այդ ողբերգութիւնը, Ռասուլն
ասաց, որ այս ողբերգութիւնը եղաւ, քանի որ իրենք տարբեր էին ընդհանու
րից, յետոյ Բալկաններից իրենց՝ թուրքերի նմաններին բերեցին: «Պէտք էր
ազատուել տարբերուողներից եւ տեղաւորել իրենց նմաններին: Բայց սա ի՛մ
դատողութիւնն է: Իմ ծնողները, մեր պապերը վախենում էին այդ մասին խօ
սել: Առհասարակ մարդիկ վախենում էին մի բան պատմէին, իմացողը մահա
ցաւ, գնաց, դրա համար մենք ի՞նչ ենք իմանում, մեզ ոչ մի բան չեն պատմել:
Նոյնը՝ մենք: Ոչինչ չենք պատմում մեր երեխաներին»:
Ք.ի երեք երեխաներից երկուսն արտասահմանում են, մէկը Կանադա,
միւսը՝ Գերմանիա: Իրենց ընտանիքում միշտ խուսափել են խօսել անցեալից եւ
ծագումից, երեխաները սովորել են հարցեր չտալ: Իրենց հայկական արմատ
ների մասին նրանք խօսել խուսափում են եւ չեն հետաքրքրւում: Մի տեսակ լուռ
շրջանցում են այդ թեման, եւ իրենց հերթին խուսափում են իրենց շրջապա
տում խօսել իրենց նախ հայկական, ապա, եթէ հնարաւոր է՝ նաեւ ալեւիական
կապերի-ծագման մասին: Խիստ անհրաժեշտութեան դէպքում ամենաշատը,
որ կարող են ասել՝ «Մենք Թունջելիից ենք», «Ես Թունջելիից եմ»: Այդպէս են
պահում իրենց նաեւ Գերմանիայում եւ Կանադայում, շարունակում եմ խուսա
փել ծագումնաբանական հարցերից: Յամենայն դէպս այդպէս է կարծում Ք.ն:
Նրանք գիտեն իրենց գիւղի, իրենց հայ եւ ալեւի շրջապատի հետ տեղի ունե
ցածը, բայց գիտեն ոչ թէ իրենց ընտանիքի միջոցով, այլ մանկութեան շրջանից
պատառիկներով իրենց շրջապատում լսած կիսատ-պռատ խօսակցութիւննե
րից, ակնարկներից, մեծահասակների մտահոգութիւններից:
Ք.ն շատ է շրջել, սովոր է լուռ աշխատանքի: Առհասարակ սովորել է
լռել: Աւելի շատ լսում է: Լռում էին իր ծնողները, լռում են իրենք, լռում են նաեւ
իր զաւակները: Դեռ քանի՞ սերունդ պիտի լռեն: Խօսում է թուրքերէն եւ զազա
յերէն, ընտանիքից յիշողութիւն մնացած մի քանի հայերէն բառ գիտի: Դրանք
արտասանում է նեղուելով, իր ընտանիքում, իր երեխաներին երբեք չի ասել
այդ բառերը եւ նրանք հազիւ թէ գիտեն իրենց հօր այդ փոքրիկ իմացութիւննե
րի մասին:
տեղեկութիւնները յայտնի չէին: Միաժամանակ նոյն տարիներին խորացաւ իսլամացումը:
Ազգակցական խմբերի իսլամացուած հատուածներն ստիպում էին իրենց քրիստոնեայ
մնացած ազգականներին արագօրէն իսլամանալ եւ մոռանալ իրենց կապը հայութեան
հետ: «Անհետացողների» ճակատագրով չէին համարձակւում հետաքրքրուել: Հասկանում
էին, որ դա յատուկ ծառայութիւնների գործն է: Եթէ նոյնիսկ այդպէս չէր, դա հաստատուն
համոզմունք էր:
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Հայերի եւ հայութեան մասին Ք.ի պատկերացումները դրական են, —
հայերը հարուստ էին, ստեղծագործող, աշխատող... Պատմում է, որ ԹունջելիԴերսիմում հայերը շատ բան են ստեղծել, եւ թուարկում է ստեղծածները:

«ԻՍԿԻ ԻՆՍԱՆ». ԵՐԲ ՄԵՐ ԾՆՈՂՆԵՐԸ ԴԵՌ ՀԱՅ ԷԻՆ,
ԻՐԵՆՔ ՄԻՐԱՔԵԱՆՆԵՐԻՑ ԷԻՆ, ՅԵՏՈՅ ԴԱՐՁԵԼ ԵՆ
ՀԱՅԴԱՐԱՆ
Թունջելիում 31 ապրող Իբրահիմ Օզարի պատմութիւնը
Իբրահիմ Օզարի հետ ծանօթացել եւ զրուցել եմ Դերսիմի ալեւիական
«Կուռէյշ Բաբա» կոչուող սրբավայրում, 2011 Յուլիսին: Մնձուրի հերթական
երաժշտական փառատօնի օրերն էին, եւ ալեւիները Հայաստանից եկած հիւրե
րին հրաւիրել էին միասին երեկոյ անց կացնել «Կուռէյշ Բաբա» ուխտավայրում՝
միաժամանակ ծանօթանալու Կուռէյշ բաբա եւ Դիւզգուն բաբա ալեւիական
ուխտավայրերին ու դրանց հետ կապուած աւանդազրոյցներին 32: Այստեղ հա
ւաքուել էին բազմաթիւ ուխտաւորներ, եւ մինչ միւս ուխտաւորները մատաղ էին
անում, Իբրահիմն ինքը մօտեցաւ, հարցրեց հայ լինելս եւ ասաց, որ ինքն էլ հայ
է, հայ ալեւի, որ այստեղ է եկել իր որդու հետ, եւ առաջարկեց իր օգնութիւնը: Այս
քառասնամեայ շատ համակրելի տղամարդն այնուհետեւ անընդհատ ինձ հետ
31

Թունջելի – Թուրքիայի նախկին Դերսիմի նահանգի (այժմ՝ Թունջելի) վարչական կենտ
րոնը: Թէ նահանգի, թէ նահանգի կենտրոնի Թունջելի անունը տրուել է 1936ի Յունուարի
4ին ընդունուած «Թունջելիի նահանգի վարչութեան մասին օրէնք»-ով (Tunceli Vilayetinin
0daresi Hakk1nda Kanun), թուրքական իշխանութիւնների կողմից Դերսիմում նախապատ
րաստուող ջարդերից անմիջապէս առաջ:

32

1938ին Դերսիմի բնակչութեան կոտորածներից յետոյ, երբ ալեւիացան նաեւ Դերսիմում
դեռեւս կենդանի մնացած բոլոր քրիստոնեայ հայերը, ինչպէս նաեւ հայերի ու ալեւիների
համար դադարեցին կրօնական ծառայութիւնները հայկական եկեղեցիներում ու վանքե
րում, վերացուեցին կրօնական գրքերը, կենցաղից ամբողջովին դուրս մղուեց հայերէնը
եւն., եւ դրան զուգահեռ տարբեր ձեւերով փորձեր արուեցին ներդնել սուննի մահմեդա
կան կրօնական աղօթատեղիները՝ մզկիթները (ջամի), ալեւիների (այդ թւում՝ ալեւիացած
հայերի) առաջ կանգնեց սեփական, ոչ-քրիստոնէական, ոչ-մահմեդական, այլ՝ ալեւիա
կան կրօնական շինութիւններ ունենալու հարցը: Որպէս կրօնական շինութիւններ հայկա
կան եկեղեցիներն ու վանքերը ճանաչող մարդկանցից հաւանաբար մեծ ջանքեր պահան
ջուեց լուծում գտնել այդ հարցի համար: Առաջինը, ինչպէս ալեւի զազաների մօտ յաճախ
եղել է, «լուծում գտան» Կուրէյշան աշիրէթի մարդիկ. («Կուրեշանցիները սէիդ են», «Տեր
սիմի գլխաւոր կրօնապետը Սէյիտ Իպրահիմ պէկն է, Կուրեշանցիներու ցեղէն սերած»
«Կուրեշանցիներն առանձին ազդեցիկ ցեղ մ’են Տերսիմի մէջ, որոնցմէ զատ ուրիշներն
իրաւունք եւ կարողութիւն չունին կրօնական լինելու»՝ Անդրանիկ, Ճանապարհրդութիւն
Դէպի Տէրսիմ, Թիֆլիս, 1900, էջ 152, 165 – 166): Ահա Կուրէյշան աշիրէթի ընտանիքներից
մէկի՝ Կըզըլքանների (կըզլքան՝ ոսկէ արիւն, գուցէ նաեւ՝ կարմիր արիւն – Հ. Խ.) նախաձեռ
նութեամբ 2002ին կառուցուել է Դերսիմի թերեւս առաջին ալեւիական կրօնական կառոյ
ցը՝ «Կուռէյշ բաբայի օջախ» սրբավայրը, ներկայիս Նազիմիէյից (նախկին Կըզըլքիլիսէ՝
Կարմրավանք կամ Կարմիր եկեղեցի) մօտ 20 կլմ. հեռաւորութեան վրայ, ներկայիս Բոս
տանլը գիւղի մօտ: Կուրաշը ալեւիների ժողովրդական աւանդազրոյցների հերոսներից եւ
միաժամանակ սրբերից է, ում անյայտ մասունքը, բազմաթիւ մետաքսէ եւ ատլասէ կտոր
ներով ծածկուած, գտնւում է «Կուրէյշ բաբա օջախ»ի ներսի սենեակներից մէկում:
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էր, նկարահանում էր օրուայ գործողութիւնները, եւ միաժամանակ պատմում էր
իր կեանքից եւ իր ընտանիքի պատմութիւնը: Զրուցել ենք թուրքերէն լեզուով:
— Այսօր խնջոյքից յետոյ երեկոյեան հաւաքուելու ենք «Կուռէյշ Բաբա
յի» մեծ սրահում, երգելու եւ նուագելու: Տղաս առաջին անգամ պէտք է այդպի
սի կարեւոր երեկոյի նուագի: Սովորաբար այդ երեկոներին փորձառուներն են
նուագում, բայց տղայիս վստահել են: Ինքն ընդամէնը տասնվեց տարեկան է:
Շատ է յուզւում:

— Տղադ գիտի՞ քո հայ ալեւի լինելը:
— Իհարկէ գիտի: Ի՛նքն էլ հայ ալեւի է: Այստեղ հենց հիմա, այս ուխտա
վայրում հայ ալեւիներ շատ կան: Տեսնո՞ւմ էք այն երիտասարդին (ցոյց է տալիս
քսանամեայ բարձրահասակ մի տղայի՝ սազը ձեռքին), նրա ծնողներն էլ հայեր
են եղել: Շատ ենք մենք:

— Այս ուխտավայրը հիմա ձեր բոլորի ուխտավա՞յրն է:
— Ոչ մի տարբերութիւն չկայ հայ ալեւիների ու ալեւիների միջեւ: Միշտ էլ
նոյն ուխտավայրերն ենք ունեցել: Նոյն կերպ ենք մատաղ արել, նոյն կերպ մոմ
ենք վառել: Այսինքն ալեւիները հայերի նման են ուխտավայրեր գնացել: Մոմ
վառելը հայերից է անցել ալեւիներին: Հիմա էլ, երբ հայերն ալեւիացել են, մեր
բոլոր սովորութիւնները նոյնն են դարձել: Հիմա ալեւիացած հայերն էլ սազ են
նուագում, գնում են երեկոյեան ալեւիական հաւաքներին, երգում են, պարում
են: Այ դրանք ալեւիական սովորութիւններ են, բայց հիմա բոլորս էլ նոյն կերպ
ենք դա անում:

— Ի՞նչ երգեր էք երգում:
— Դրանք ալեւիական երգեր են: Հայերէն չկայ: Հայերէն խօսելը երբ ար
գելուեց, հայերէն երգերն էլ մոռացուեցին: Դա վաղուց էր: Ես որ ծնուել եմ՝ ար
դէն արգելուած է եղել: Հիմա երգում են միայն հազրաթ Ալիի, հազրաթ Հուսէյի
նի33, այդպիսի կրօնական երգեր: Ամէնից աւելի շատ հազրաթ Հուսէյինի մասին:
33

Հազրաթ Ալի, հազրաթ Հուսէյին – Ըստ իսլամական աւանդութեան Ալին Մուհամմէդի հօ
րեղբօրորդին եւ միաժամանակ նրա դուստր Ֆաթիմայի ամուսինն էր, Հուսէյինը՝ սրանց
կրտսեր որդին: Շիաները Հուսէյինին համարում են երրորդ իմամ եւ նրա զոհուելու օրը
ողբում են յատուկ հանդիսաւորութեամբ (Աշուրա): Իմամ Հուսէյինը զոհուել է 680ին, Մեք
քայից Կուֆա (Կուֆան քաղաք է Իրաքի կենտրոնում, Եփրատ Գետի ափին, Բաղդադից
170 կլմ. դէպի հարաւ) գնալու ճանապարհին: Հուսէյինը Կուֆա էր մեկնում այդ ժամա
նակուայ խալիֆ Եազիդ Ա.ի իշխանութեան դէմ ըմբոստութիւնը գլխաւորելու նպատակով
(կուֆացիները հաւատարմութեան երդում էին տուել Հուսէյինին): Ճանապարհին Հուսէյի
նի հետեւորդների փոքրաթիւ խումբը շրջապատւում է խալիֆի մեծաթիւ զօրքերի կողմից:
Զոհւում են շատերը, այդ թւում՝ Հուսէյինը, նրա երկու որդիները, նրա աւագ եղբայր Հա
սանի երեք որդիները եւն.: Հուսէյինի թոռան կտրուած գլուխը ուղարկւում է Դամասկոս՝
խալիֆ Եազիդ Ա.ին: Համարւում է, որ Հուսէյինի եւ նրա հետեւորդների ողբերգական մա
հը նպաստել է նրա հայր Ալիի հետեւորդների համախմբմանը եւ ինքը՝ Հուսէյինը դարձել
է ինչպէս շիիզմի խորհրդանիշը, այնպէս էլ իսլամական աշխարհի նշանաւոր դէմքերից
մէկը: Դերսիմի ալեւիներից շատերի տանը կարելի է հանդիպել Հուսէյինի դիմանկարը,
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— Դուք բոլորդ այդ երգերը գիտէ՞ք:
— Շատերս գիտենք: Մեր ընտանիքում բոլորը գիտեն: Տղաս էլ շատ լաւ
նուագում ու երգում է: Այսօր երեկոյեան կ’երգի, կը լսէք: Այստեղ բաբաներ34 են
գալիս, նրանք նուագում են, երգում են, մենք էլ իրենցից սովորում ենք:

— Դուք մի՞շտ էք Թունջելիում ապրել:
— Ոչ, մենք Վարդենիկ35 գիւղից ենք, այսինքն հայրս էր վարդենիկցի,
բայց ես էլ եմ ծնուել Վարդենիկում: 1994ին Վարդենիկն աւերել են զինուորնե
րը36 եւ այնուհետեւ արգելել են այնտեղ ապրել: Ես հիմա Թունջելիում եմ ապ
րում: Վարդենիկ կարող ենք գնալ մի քանի ժամով37: Զինուորականները ար
տօնութեան թուղթ են տալիս, հաշւում են, թէ քանի մարդ է գնում, գրում են,
թէ որ ժամին պիտի վերադառնանք, եւ այդ ժամին մենք պէտք է անցագիրը
եւ առհասարակ Հուսէյինի մասին պատմութիւնները Դերսիմի ալեւիների ամենասիրուած
եւ ամենայուզիչ պատմութիւններից են, սակայն նրանք իմամի մահուան օրուայ հետ կա
պուած շիաների նման որեւէ հանդիսութիւն, ողբի օր չունեն: Դերսիմի ալեւիների մէջ ամե
նատարածուած անունները Ալի, Հուսէյին, Հասան անուններն են:
34 Բաբա – Ալեւիները «բաբա» անուանում են տարիքով, յարգարժան մարդկանց:
35 Վարդենիկ – 1914ին Ռեսիգան ալեւիական աշիրէթի տիրապետութեան տակ գտնուող
լեռնային Վարդենիկ գիւղը Խոզաթի գաւառակի գիւղերից էր, ունեցել է Ս. Աստուածածին
անունով եկեղեցի եւ շրջակայքում հռչակաւոր Ս. Սարգիս եկեղեցի (Հալաջեան, էջ 35:
36 1984 – 87ի ընթացքում Թուրքիայի արեւելեան նահանգներում, մասնաւորապէս Արեւմ
տեան Հայաստանի տարածքում քուրդ զինեալների դէմ պայքարի պատրուակով, թուր
քական բանակի միջոցով 2400 գիւղ եւ 1500 գիւղակ ամբողջութեամբ կամ մասնակիօրէն
դատարկուել է կամ ոչնչացուել, եւ տեղահանուել է շուրջ 3 միլիոն բնակչութիւն (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/ruediger-benning
haus.html): Բնակչութեան տեղահանութիւնները եւ բնակիչների ետ վերադարձն անհնար
դարձնելու նպատակով գիւղերն ամբողջովին աւերելը շարունակուել է նաեւ 1992 – 1995ին:
1993 – 1994՝ աղէտաբեր էին նաեւ Դերսիմի ալեւի եւ ալեւիացած հայ բնակչութեան հա
մար, ովքեր 19-րդ. դարում թուրքական բանակի յաճախակի յարձակումների պատճառով
թողել էին ցածրավայրային եւ նախալեռնային շրջանների իրենց բնակավայրերը եւ տե
ղաւորուել երկրի լեռնային մասերում: 1993 – 1994ին լեռնային բնակավայրերի ողջ բնակ
չութեանը զէնքով եւ բանակի միջոցով ամբողջովին տեղահանեցին, իսկ բնակավայրերն՝
աւերեցին: Իրենց դարաւոր հայրենիքից վռնդուած բնակչութիւնը ցրուեց երկրով մէկ կամ
հեռացաւ Թուրքիայից:
37

1993 – 1994ի բռնի տեղահանութիւնից եւ բնակավայրերի աւերումից յետոյ դատարկուած
եւ զինուորականների կողմից վերահսկուող բնակավայրերի նախկին բնակիչներն իրենց
աւերուած բնակավայրերը գնում են սովորաբար ծիսական նկատառումներով՝ ուխտա
վայրեր կամ գերեզմանոցներ, յատուկ թոյլտուութեամբ: 2011ին ես ականատես եմ եղել
դրան:
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յանձնենք: Վարդենիկը մեծ գիւղ էր: Բոլորը հայեր էին, ալեւի հայեր: Մենք Հայ
դարաններից38 ենք, բայց չգիտեմ երբ եւ ինչպէս ենք Հայդարան դարձել, որով
հետեւ առաջ, երբ մեր ծնողները դեռ հայ էին, իրենք Միրաքեաններից39 էին:
Շատ յայտնի մի մարդ կար Միրաքեաններից՝ Աուսկան (Ոսկան – Հ. Խ.) աղան,
ահա Աուսկան աղան մեր պապերից էր: Աուսկանն իմ ամենամեծ պապն է, որի
անունը ես գիտեմ, գուցէ իմ պապի հայրն էր: Այն ժամանակ դեռ Միրաքեան
էին:Մենք Հայդարաններից ենք, բայց երբ մեր ծնողները դեռ հայ էին, իրենք
Միրաքեաններից էին

Իբրահիմ Օզեր, Վարդենիկցի

— Միրաքեանների մասին որեւէ բան գիտէ՞ք:
— Չէ, ոչինչ չգիտեմ, միայն գիտեմ, որ մեր պապերը Միրաքներից էին,
յետոյ դարձել են հայդարան:

— Ե՞րբ են հայդարան դարձել:
38 Հայդարան – Ալեւիական աշիրէթ Դերսիմում: Ըստ Հալաջեանի, այս աշիրէթը «համա
գործակցում էր Միրագեան տոհմի անդամների հետ եւ ծայրաստիճան հայասէր էր…, ըմ
բոստ էին եւ խիստ թրքատեաց» (Հալաջեան, էջ 75): Մինչեւ այսօր մարդիկ պատմում են,
որ Հայոց Ցեղասպանութեան տարիներին Հայդարանները շատ են օգնել հայերին: Դեր
սիմում համատարած կարծիք կայ, որ Հայդարան եւ Դեմանան աշիրէթները «հայից ալե
ւիացածներ են» եւ 2011ին Դերսիմում աշխատելուս օրերին համարեա միշտ, հենց իմանում
էին հայ լինելս, բազմիցս խօսք են բացել այդ մասին:
39 Միրագեանների մասին տե՛ս՝ թիւ 5 ծթթ.
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— Չեմ կարող շատ վստահ ասել, գուցէ 1938ից յետոյ, գուցէ եւ 1915ից

— Ձեր ծնողները գիտէի՞ն իրենց հայ լինելը:
— Իհարկէ, ամբողջ գիւղը գիտէր, հիմա էլ Վարդենիկին հայի գիւղ են
ասում: Չնայած հիմա Վարդենիկն ամբողջովին աւերուած է, տները քանդուած
են, ապրող չկայ: Բայց բոլորն էլ հայի գիւղ են անուանում:

— Ձեր ծնողները հայերէն գիտէի՞ն:
— Մենք չգիտենք հայերէն:

— Դուք, այո, չգիտէք, բայց Ձեր ծնողները, նրանց տարիքի մարդիկ
Վարդենիկում հայերէն գիտէի՞ն:
— Ի՞նչ իմանանք, իմացել են գուցէ: Մեր մօտ հայերէն չէին խօսում: Ընդ
հանրապէս հայերէն խօսելը վտանգաւոր էր: Գուցէ եւ գիտէին, բայց չէին խօ
սում:
— Գուցէ գիտէին: Բայց դուք չգիտէք՝ գիտէի՞ն, թէ ոչ:
— Ոչ:

— Ե՞րբ են նրանք ալեւի դարձել:
— Մեր հայրերն են դարձել, 1938ից յետոյ են դարձել:

— Մինչեւ այդ հայ քրիստոնեայ են եղե՞լ:
— Այո, հայեր են եղել: Բայց հայերին այստեղ 1915ին կոտորել են, իսկ
փրկուածները թաքցնում էին իրենց հայ լինելը: Այստեղ, Դերսիմում բոլորը գի
տէին, որ նրանք հայեր են, բայց այդ մասին ոչ մէկը չէր խօսում: Հայերն իրենք
յատուկ չէին թաքցնում, ուղղակի չէին խօսում այդ մասին, ալեւիներն էլ գիտէ
ին, որ վտանգաւոր է, դրա համար նրանք էլ չէին խօսում: Մեր գիւղ՝ Վարդենիկ
1915ին չեն մտել: Մեր գիւղը շատ բարձր է, լեռներում, բացի դա էլ շատ յայտնի
կռուողներ էին: Ընդհանրապէս Միրաքեանները շատ յայտնի կռուողներ էին:
Չգիտեմ այդ պատճառով, թէ ուրիշ մի բանի պատճառով, բայց 1915ին մեր գիւղ
չեն մտել: Մեր գիւղացիները երեւի նոյնիսկ չգիտէին, որ հայերին կոտորում են:
Այստեղ, Դերսիմում, շատ հայի գիւղեր են մնացել: Բայց 1938ից յետոյ բոլորն
արդէն, ով մնացել էր հայերից, ալեւի դարձան:

— Ձեր անունն ի՞նչ է:
— Իբրահիմ: Իբրահիմ Օզար:

— Ալեւի դարձածներից մեծ մասն Ալի են, Դուք ինձ հանդիպած առաջին
Իբրահիմն էք:
— Դէ Աբրահամն է, հայերն Աբրահամ են ասում, հայրս էլ յատուկ այն
պիսի անուն է դրել, որ հայերն էլ ունեն: Այստեղ, Թուրքիայում, այլ անուն չէր
կարելի դնել: Երեսնական թուականներին արգելեցին, բոլորը պիտի մահմե
դական, թուրքական անուններ ունենային: Անունները փոխւում էին՝Մամէդ,
Ալի, Քեմալ էին դառնում:
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— Ձեր կի՞նն էլ է Վարդենիկից:
— Չէ, կինս Վարդենիկից չի, Մալաթիայից է: Բայց ալեւի է:

— Հիմա դուք ասում էք, որ հայ ալեւի էք, թէ՞...
— Սովորաբար այդ մասին չենք խօսում: Կարիք չի լինում: Բայց եթէ
հարց լինում է՝ ասում ենք:

— Ասո՞ւմ էք: Չէ՞ք վախենում:
— Ոչ: Բոլորն էլ գիտեն: Բոլորն էլ գիտեն, որ վարդենիկցիները ծագու
մով հայեր են: Հիմա արդէն էլ ի՞նչ վախ, ալեւի ենք, ի՞նչ կապ ունի ծագումը: Համ
էլ հիմա ալեւի թէ հայ՝ երկուսին էլ կառավարութիւնը չի սիրում, ի՞նչ տարբերու
թիւն: [19]38ին, երբ որ դերսիմցիներին էին կոտորում, այն ժամանակ Դերսի
մի հայերին յատուկ ջարդեցին: [19]38ին հօրս հայրն էլ, մայրն էլ սպանուել են:
[19]38 թուին բոլոր վարդենիկցիներին Քոջաքոչ են տանում, իբր թէ աքսորում
են, բայց տանում են Քոջաքոչ ու բոլորին սպանում են: Բոլորին սպանում են,
նոյնիսկ երկու տարեկան երեխային են սպանում: Այդտեղ սպանուել են նա
եւ պապս ու տատս: Բայց ճանապարհին, Քարսան Դերէսի անունով մի տեղ
կայ, լեռներում, այնտեղ հօրս մօրաքոյրն էր ապրում, այդտեղ էր ամուսնացած,
Դերի Քարսան40 գիւղում: Այդ գիւղին Մոշիկ41 էլ են ասում: Մօրաքոյրն ասում է
«այդ երեխային, – այսինքն հօրս, – թողէք մենք պահենք, այս լեռներում նրան
չեն փնտրի»: Ծնողները համաձայնւում են, երեխային թողնում են մօրաքրոջ
մօտ, իսկ իրենց միւսների հետ տանում են Քոջաքոչ: Քոջաքոչի մօտ Զուր Դե
րէսի անունով մի տեղ կայ, այդտեղ բոլորին սպանում են: [19 ]38 թուին:

— Վարդենիկում ոչ մէկը չի՞ մնում:
40 Քարսան ալեւիական լեռնային գիւղը մեկուսի գիւղ էր Բոլոմերիի գաւառակում, որին ամե
նամօտ գիւղը՝ Պաղրը գիւղը հաւանաբար մօտ քսան կիլոմետր հեռաւորութեան վրայ էր:
Քարսանը «Քարշան» ալեւիական աշիրէթի կենտրոնական գիւղն էր (Հալաջեան, էջ 62):
41

Մոշիկ – Հնարավոր է սա Չմշկածագի Մորշխա, Մորշխան, Մուրուշքայ, Մորշկայ, Մուրուշ
քայ, Մորշուխայ անուններով յատնի գիւղը լինի, որի մասին Ճորճ Աղճայեանը գրում է
«Թէեւ յստակ է, որ այս գիւղին վայրին մէջ խումբ մը տուներ կան, Մուրուշքան այսօր
երեւի մերձակայ գիւղի մը գիւղակը կը սեպուի: Գարեգին վրդ. Սրուանձտեանցը կը նշէ,
որ գիւղը 35 հայ ծուխ կը հաշուէր: Մամուրէթուլ Ազիզի 1894-ի տարեգիրքը կը նշէ, որ գիւ
ղը 165 հայ (85 այր եւ 80 կին) եւ 41 իսլամ (25 այր եւ 16 կին) բնակիչ կը հաշուէր 47 ծուխի
մէջ: Չմշկածագի թեմը 1902-ին կ’արձանագրէր 161 հայ բնակիչ եւ 40 ծուխ: Հայոց պատ
րիարքարանը 1914-ին կը նշէր 164 հայ բնակիչ 36 ծուխի մէջ: Իսկ Յովհաննէս Աճէմեան
ը
կը նշէ 112 հայ բնակիչ 27 ծուխի մէջ» (Տերսիմ – Ժողովրդագրութիւն (Բ. մաս), – http://
www.houshamadyan.org/arm/mapottomanempire/vilayetofmamuratulaziz-harput/sandjaofder
sim/dersimlocale/dersimdemography2.html): Կար նաեւ Մոշուտ անունով գետ: Մոշուտ գետի
եզերքին 1915ին տեղի է ունեցել Երզնկայի գաւառի Կուրուչայի գաւառակի Մեծ եւ Փոքր
Արմտաններ, Թեղուտ եւ Ապուշտա գիւղերից տեղահանուած բնակչութեան սպանդը
(«Վերապրած Պետրոս Պրաճեանի Վկայութիւնը», Հայոց Ցեղասպանութիւնը Օսմանե
ան Թուրքիայում, Փաստաթղթերի Ժողովածու, Հտր. 3, Երեւան, 2012, էջ 198): Այս հա
ւանականութեան հիմքում ընկած է նաեւ այն իրողութիւնը, որ 1915ի եւ 1938ի ջարդերի
ընթացքում որտեղ հնարաւոր էր՝ սպանդի վայրերը կրկնուել են:
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— Չէ, բոլորովին դատարկուել է, բոլորին ոչնչացրել են: Մի քանի մարդ
հասցրել է գնալ քարայրները, թաքնուել: Մի քանի կին, իրենց երեխաների հետ:
Մի քանի տարի ապրել են քարանձաւներում: Յետոյ, 1945 – 47ին այդ փրկուած
ները, կամ՝ իմ հօր նման մի քանի երեխայ, մի քիչ մեծանալով՝ ետ են գալիս
Վարդենիկ, երեւի 30 հոգի: Գալիս են, իրենց տները մի քիչ կարգի են բերում,
սկսում են նորից Վարդենիկում ապրել: Նախկինում շատ մեծ գիւղ է եղել, բայց
յետոյ շատ քիչ մարդ էր մնացել: Հայրս որբ էր մնացել: Փաստօրէն իրենց ըն
տանիքից միայն հայրս էր կենդանի մնացել: Ութ տարեկան երեխայ է եղել:
Որոշ ժամանակ ապրել է իր մօրաքրոջ տանը, յետոյ, երբ մի քիչ մեծացել է,
վերադարձել է իրենց գիւղ՝ Վարդենիկ: Ջարդերն արդէն աւարտուել էին: Գիւղ
գալուց յետոյ դարձել է ալեւի: Արդէն ով որ հայերից փրկուել էր [19 ]38ին, բոլորն
էլ ալեւի դարձան: Հայրս Վարդենիկ վերադառնալուց յետոյ է ալեւի դարձել, դա
արդէն 40ական թուականներից յետոյ էր: Եկան գիւղ, բայց 80ական թուական
ներին նորից պետութիւնը ստիպեց դատարկել գիւղը: Մեր գիւղացիներին, այ
սինքն Դերսիմի բոլոր լեռնային գիւղերի բնակիչներին կասկածում էին ՊԿԿի42
հետ կապեր ունենալու մէջ, եւ որոշել էին այդ բոլոր գիւղերը մարդկանցից դա
տարկել, գիւղերն էլ վերացնել: 90ականների սկզբներին դեռ մի քանի ընտա
նիք կար, դուրս չէին գալիս: Գնալու տեղ չունէին, դուրս չէին գալիս: Ոչ մի կերպ
չէին կարողանում ստիպել այդ մարդկանց դուրս գալ: 93ի դէպքերի ժամանակ
այլեւս չեն նայել՝ կին է, երեխայ է, ինչ է, դրանց բոլորին ոչնչացրել են: Այնպէս
են ոչնչացրել, որ դրանց դիակներն անգամ չէին կարողանում գտնել: Դրանից
յետոյ մինչեւ այսօր Վարդենիկ գնալն արգելուած է:

— Վարդենիկից բացի է՞լ որ գիւղերում էին հայեր ապրում:
— Օ՜, շատ են, շատ գիւղերում կան: Միրիք43, Մազդրա44, Հէյդորուք45:
42 Քրդական (կամ Քրդստանի) Աշխատաւորական Կուսակցութիւն – տես թիւ 19 ծթթ.:
43 Միրիք – Թերեւս Կըզըլքիլիսէի (այժմ՝ Նազիմիյէ) լեռնային, անառիկ համարուող Միրա
ւան գիւղն է, 1914ին՝ 1800 հոգի Միրագեան հայկական տոհմի զինուած բնակչութեամբ
(Հալաջեան, էջ 75):
44 Մազդրա – Հաւանական է Կըզըլքիլիսէի (այժմ՝ Նազիմիյէ) Մաստան քուրդ-ալեւիական
գիւղը լինի, որի շուրջբոլորը ապրում էին Միրագեանների հայկական աշիրէթի քրդախօս
հայեր (Հալաջեան, էջ 74): Մաստան գիւղ կար նաեւ Մեծկերտի (թրք. հնչիւնաբանութե
ամբ՝ Մազգիրտ) գաւառակում (Սրուանձտեանց, Երկեր, Հտր. 2, Երեւան, 1989, էջ 399):
Մէկ այլ Մաստան էլ կար Չարսանճագի շրջանում, խառը հայ-քուրդ բնակչութեամբ, Ս.
Սարգիս եկեղեցով (Հալաջեան, էջ 96):
45 Հեյդորուք – Հայդերուք, Հայդարան անուններով գիւղերի թիւը Դերսիմում մեծ է: Հա
մարւում է, որ այս բնակավայրերի անունները Հայդարան/Հայտերան աշիրէթի անունից
է (Հալաջեան, էջ 75): Խօսքը տուեալ դէպքում Կըզըլքիլիսէի (այժմ՝ Նազիմիյէ) շրջանի
Հայտարան/Հայդարան գիւղի մասին է, որի բնակիչների հայկական մասը Միրագեաննե
րից էին: Ղըզըլքիլիսէի գաւառակում մէկ այլ Հայտերան/Հայդարանի գիւղ կար, գտնւում է
Խութաց Ձորի ափին, 1914ին, ըստ Հալաջեան
 ի, ունէր 135 տուն (1350 հոգի) հայ եւ 360 տուն
(2160 հոգի) քուրդ բնակիչ, զինուած էին եւ Խութաց Ձորի արեւելեան կողմի պահապան
ներն էին (Հալաջեան, էջ 75, 76):
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Դրանից բացի այս դեմանաների46 կողմը՝ Բորն47, Գինը48, դրանք 38ին ամբող
ջութեամբ կոտորուեցին: Գինը գիւղի հին անունը Քոյդարիշ էր, այնտեղ էլ է
եկեղեցի եղել: Դրանից յետոյ կային Արեքի49, Փաքուրդիգէ50, Բառըխ51, Հալուո
րը52... Հաքիսը53... Հաքիսում եօթ եկեղեցի կար, հիմա ոչ մէկը չկայ: Փաթարը54,
Վանքի կողմերը (նկատի ունի Հալուորի Ս. Կարապետ վանքը – Հ. Խ.)՝ Ենիսը55,
Իքսորը56, Մարքասուրը57...
46 Դեմանաններ – Ալեւիական աշիրէթ Դերսիմում, որ, ըստ Հալաջեանի, սերտ յարաբերու
թիւններ ունէր Միրագեանների հետ (Հալաջեան, էջ 73), եւ Դերսիմի բնակչութեան կողմից
ընդունւում էին որպէս վաղուց ալեւիացած հայեր, ինչի մասին ինձ նոյնպէս յաճախ էին
պատմում:
47 Բորն գիւղի մասին գրաւոր տեղեկութիւններ չգտայ:
48 Գինը (նախկին անունը՝ Քոյդարիշ) – գիւղի մասին գրաւոր տեղեկութիւններ չգտայ: Գինի
անունով գետ է եղել՝ Տիգրիսի վտակներից մէկը, բայց տեղը չի ճշտուած, ինչպէս նաեւ Գի
նի է կոչուել Դիարբեքիրի գաւառակներից մէկը (Հայաստանի Եւ Յարակից Շրջանների
Տեղանունների Բառարան, Հտր. 1, Երեւան, 1986, էջ 866):
49 Արեքի – Արեգ, Առէք գիւղ կար Քղիում, ըստ «Քղի գաւառակի Հայկական Գիւղերի Կո
տորածների Մասին» Նազարէթ Փոստոյեանի 1917ին գրանցած գրառումների, 1915ի կո
տորածերի ժամանակ գիւղի 1680 մարդուց 1200ը զոհուել էր (Հայոց Ցեղասպանութիւնը
Օսմանեան Թուրքիայում…, Հտր. 3, էջ 142, 168):
50 Փաքուրդիգէ գիւղի մասին գրաւոր տեղեկութիւններ չգտայ:
51

Բառըխ գիւղի մասին այլ տեղեկութիւններ չգտայ: Քանի որ Դերսիմի հայ բնակչութիւ
նը յաճախ է գիւղերով տեղափոխուել Սասուն, հիմնադրելով նոյնանուն բակավայրեր,
չեմ բացառում, որ այս անունը կապ ունի Սասունի Խարզան գաւառակի Բառընջ գիւղի
անուան հետ: Նոյնն է պարագան Դերսիմի Կաղնուտ, Աղտատ գիւղերի դէպքում, որոնց
բնակիչներից պարբերաբար մասեր են անցել Սասուն: Այդ մասին շատ լաւ գիտեն Դեր
սիմի այսօրուայ բնակիչները եւ յաճախ են թուարկում իրենց տարածքից Սասուն անցած
եւ զուգահեռ նոյնանուն գիւղեր հիմնածների մասին:

52 Հալուոր – նաեւ Հաւլոր [ներկայիս՝ Քարշիլար]: Դերսիմի յայտնի գիւղերից է, համարւում
է, որ այն եղել է դեռեւս չորրորդ դարից, երբ իբրեւ թէ Տրդատ թագաւորի եւ Գրիգոր Լու
սաւորչի վերահսկողութեամբ կառուցւում էր գիւղից մոտ 5 կմ հիւսիս-արեւմուտք գտնուող
Հալուորի Ս. Կարապետ անունով Դերսիմում հռչակաւոր վանքը, որին նաեւ «Հալուորի
Վանք» էին անուանում: Հալուորը Խոզաթ գաւառակի գիւղերից էր, շրջապատուած խիտ
անտառներով: Գյուղի անունը շատ հեղինակների կողմից է յիշատակուած: Գիւղի բնակիչ
ները, ըստ Հալաջեանի, Միրագեան հայեր էին (Հալաջեան, էջ 40): Ս. Կարապետ Վանքի
անունից յարակից մի գիւղ կոչուել է Վանք/Վենք: 1994ին զինուորները վերջնականապէս
աւերել են Հալուոր հնագոյն գիւղը: Այսօր այն անտառներով շրջապատուած աւերակների
կոյտ է՝ մացառներով ծածկուած:
53 Հաքիս,Հագս, տես՝ թիւ 13 ծթթ.:
54 Փաթար գիւղի մասին գրաւոր տեղեկութիւններ չգտայ: Հաւանական է թւում, որ սա Դեր
սիմում շատ տարածուած Փութա անունով գիւղերից Օւաճիկի շրջանի Փութան է: 1914ի հա
մար Հալաջեանը գրում է, որ Դերսիմի բոլոր Փութաներում նախկինում հայեր էին ապրում
(Հալաջեան, էջ 50):
55 Ենիս – Ենիսմիյա գիւղը Կըզըլքիլիսէից Ջիւրիգի ճանապարհին, նախկին Հալիս գիւղը
(տե՛ս նաեւ՝ սոյն գրքում «Սոցիալիստը»):
56 Իքսոր – սա Դերսիմի Բոլոմերիի շրջանի Իքսորն է (նաեւ՝ Իքձոր): Սոյն Իքսորում 1914ին
կար 780 հայ եւ 570 ալեւի քուրդ անուանուող բնակչութիւն (Հալաջեան, էջ 62): Իքսոր/
Իքձորը նոյնպէս որպէս գիւղանուն յաճախ է հանդիպում Դերսիմում: Իքսոր/Իքձոր կար
նաեւ Օւաճիկի գաւառակում (Հալաջեան, էջ 52):
57 Մարքասուր գիւղի մասին գրաւոր տեղեկութիւններ չգտայ, բայց Դերսիմում այս անունը
որպէս նախկինում հայկական գիւղ շատերին էր ծանօթ:
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Բոլորին էլ ասել են, թէ իբր աքսորում են, բայց բոլորին էլ ոչնչացրել են:
Խոզըքէօյը58 կայ, այնտեղ 90 տոկոսը հայեր են: Մեծահասակներից մի քանիսը
հայերէն գիտէին, մեռան: Վանքերն էլ են ոչնչացրել: Այստեղ շատ էին վանքե
րը, եկեղեցիները (վանքին վենք է ասում, եկեղեցուն՝ քիլիսէ – Հ. Խ.): Հիմա երեք
հատ վանք կայ59: Հալուորիկում 60 էլ կայ, Նաբաթում 61 էլ կայ, Կիրաբաթում 62 էլ
կայ... Կըզըլի (Կըզըլքիլիսէ, այժմ՝ Նազիմիյէ – Հ. Խ.) կողմերում կան: Այս գիւ
ղերի մարդկանց Քըչըքենդ կոչուող մի տեղ են տարել, իրար են կապել եւ բոլո
րին կենդանի վառել են: Կանանց էլ սրով են սպանել, սուրը խրել են փորերը,
փորոտիքը հանել են: Դա շատ յայտնի տեղ է, բոլորը գիտեն, կարող եմ տանել
ձեզ ցոյց տալ: Այդտեղից մի տաս կին են միայն փախել, յետոյ նրանք բոլորին
պատմել են: Փախել են, գնացել Լիլ դեդէյի մօտ: Նա այդ տաս հոգուն պահել է:
Մինչեւ հիմա մի պապիկ կայ, նա այդ բոլորը մանրամասն գիտի, այդ տաս կա
նանց անուններն էլ գիտի: Բոլորն էլ այդ վայրը գիտեն, հիմա էլ մարդիկ գնում
են, այդ վայրում յիշատակի արարողութիւն են անում: Հին անունը Արզումա63
58 Խոզըքէօյ – տե՛ս՝ թիւ 2 ծթթ.
59 Պէտք է նկատի ունենալ, որ երբ պատմողն ասում է՝ «Վանք կայ», սովորաբար նկատի
ունի նախկին վանք կամ եկեղեցի: Դերսիմում մինչեւ այսօր թէ՛ ալեւիացած հայերը, թէ՛
ալեւիները նախկին վանքերի մասին խօսում են ներկայ ժամանակով: Բուն Դերսիմի տա
րածքում քիչ թէ շատ պահպանուել է Խոզաթի գաւառի Երկան գիւղի Ս. Կարապետի կի
սականգուն վանքը, որի մասին Սրուանձտեանցը 19-րդ. դարում գրում է. «հոյակապ եւ
մեծագոյն շէնք է, բայց քանի մը մասեր քայքայուած, ընտիր ճարտարապետութիւն, որոյ
ձեւն ու քանդակներն եւրոպացի ուղեւորաց իսկ հիացումն պատճառեր, եւ օրինակած են
ոմանք» (Սրուանձտեանց, էջ 401): 2011ի այցելութեանս ես տեսել եմ վանքը եւ սոյն նիւթում
տեղադրում եմ լուսանկարը: Երկան գիւղի անունը չի փոխուել, գիւղապետի պատմածով
վանքը քանդել են զինուորականները 1960ականներին եւ քարերը օգտագործուել են գիւղի
դպրոցի շինարարութեան համար:
60 Հալուորում իրականում վանք չկայ, չկան նոյնիսկ ոչ հեռու գտնուած հռչակաւոր Հալուո
րի Ս. Կարապետ վանքի աւերակները: 1937ին ռումբով պայթեցուելուց յետոյ ողջ Դերսի
մի համար չափազանց կարեւոր այս վանքի վերջին քարերն անգամ մաքրել տարել են:
Հնարաւոր է նաեւ, որ դա արել են տեղացիները՝ որպէս մասունք տանելով իրենց սիրելի
վանքի մնացորդները: Սակայն վանքի միայն տեղանքը շարունակում է հզօր դեր խաղալ
դերսիմցիների միաւորման մէջ եւ բոլորն այդ տարածքը շարունակում են «Վանք» անուա
նել եւ վանքից դատարկուած տարածքում չեն դադարում ուխտագնացութիւնները (այդ
մասին տե՛ս՝ Հ. Խառատեան, «Հայ-Ալեւիական Սոցիալ-Կրօնական Սինթէզը Դերսիմի
Ալեւիների Աւանդազրոյցներում», Հանդէս Ամսօրեայ, Վիեննա-Երեւան, 2014, էջ 135 – 233):
Հայկական քրիստոնէական կանգուն կամ աւերուած եկեղեցիները ուխտ գնալը Դերսիմի
ալեւիների համար աւանդական է: 19-րդ. Դարի կէսերի մասին Սրուաձտեանցը գրում է.
«յաճախ ուխտ կ’ընեն հայոց շէն կամ աւեր տաճարներուն, որոց քարերը կը համբուրեն,
խունկ կը ծխեն, մոմ կը վառեն, մատաղ կը կտրեն, հիւանդաց վրայ Աւետարան կարդալ
կու տան եւ երկիւղածութեամբ կը համբուրեն զայն» (Սրուանձտեանց, էջ 395):
61

Նաբաթ – Դերսիմում Նաբաթ անունով գիւղի մասին այլ տեղեկութիւններ չգտայ: Նա
բաթ անունով գիւղ է եղել Վանի վիլայէթի Արճակի նահանգում:

62 Կիրաբաթ գիւղի մասին այլ տեղեկութիւններ չգտայ:
63 Արզումա – գուցէ Չարսանջակի գաւառի Արզունիկ/Աղզունիկն է [ներկայիս՝ Կայաբաղ]:
Յայտնի է նաեւ Աղզունիկ, Աղձունիք անուններով: Հայաստանի Եւ Յարակից Շրջանների
Տեղանունների Բառարանի տեղեկութիւններով (Հտր. 1 ) 1872 – 73ին գիւղն ունեցել է խառը
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Խարբերդի վիլայեթի հյուսիսային մասը

էր, Արզումա էին ասում: Այս թուարկածներս հայկական գիւղերն էին, որտեղ
շատ հայեր էին ապրում: Բայց կոտորածը շատ է եղել, թէ՛ հայկական, թէ՛ ալեւի
ական գիւղերում: Արդէն կոտորուել են նաեւ 1915ին ալեւիացածները: Դրանից
յետոյ էլ հայ չմնաց:

— Հիմա այստեղ՝ Դերսիմում, ո՞ւմ են «հայ» ասում:
— Ոչ մէկի, բոլորս էլ ալեւի ենք: Ամենաուշը ալեւի է դարձել մի մարդ՝
Բաքի Դեւլեթլին, այ նրա որդուն էլ այստեղ՝ Թունջելիում հայ են ասում: Որդին
հայ եւ քուրդ, որոշ տեղեկութիւններով՝ նաեւ թուրք բնակչութիւն (էջ 173, 437): Ճորճ Աղ
ճայեանի հաւաքած տեղեկութիւններով 1914ին գիւղում ապրում էին «15 ծուխի մէջ ապրող
65 հայ... 150 քիւրտ» բնակչութիւն (Տերսիմ – Ժողովրդագրութիւն (Ա. մաս), – http://www.
houshamadyan.org/arm/mapottomanempire/vilayetofmamuratulaziz-harput/sandjaofdersim/
dersimlocale/dersimlocale.html). Ցեղասպանութեան շրջանի տեղեկութիւններով Աղզունիք
գիւղը Դերսիմի Չարսանջակում քրդական գիւղ էր, որտեղ, ըստ Խարբերդի ջարդերից
փախած Միհրան Կարիպճանեանի տեղեկութիւնների, 1916ին 250 փախստական հայեր
կային. «Այդ քրդի գիւղում մի կիսակործան եկեղեցի կար, ուր բնակուեցինք մինչեւ Օգոս
տոսի վերջերը» (Հայոց Ցեղասպանութիւնը Օսմանեան Թուրքիայում…, Հտր. 3, էջ 291):
Աղզունիկը Դերսիմի քրդական գիւղ է անուանում նաեւ Խարբերդի ջարդերից փախած
Հայկ Վարդանեանը՝ «Աղզօնիկում» մի ախոռի մէջ ուրիշ փախստական հայերի հետ
ապրած լինելով մինչեւ 1916 գարուն (Հայոց Ցեղասպանութիւնը Օսմանեան Թուրքիա
յում, Հտր. 3, էջ 277): Դերսիմի Աղզունիկ քրդական գիւղում, ըստ Մկրտիչ Մադաթեանի
վկայութեան, Երզնկա գնալու ճանապարհին 15 օր ապաստանել են Բաբերդից Ցեղաս
պանութեան ժամանակ տեղահանուած հայերը (Հայոց Ցեղասպանութիւնը Օսմանեան
Թուրքիայում…, Հտր. 3, էջ 88), իսկ ահա արաբկիրցի վերապրող Գալուստ Գալուստեանի
վկայութեամբ 1917 Յունուարին Աղզունիկում կային 2000ի չափ փախստական հայեր, ով
քեր Երզնկա գնացին այն ռուսական զօրքերի կողմից գրաւուելուց յետոյ (Հայոց Ցեղաս
պանութիւնը Օսմանեան Թուրքիայում…, Հտր. 3, էջ 321): Սրուանձտեանցի այցելութեան
ժամանակ Աղզունիկ գիւղը Խոզաթին էր ենթարկւում, ունէր Ս. Սարգիս եկեղեցի եւ եօթ
տուն հայ բնակչութիւն (Սրվանձտեանց Գ., Երկեր, հ. 2, Երեվան, 1982, էջ 400): Սրբազանը
չի խօսում գիւղի ոչ-հայ բակչութեան մասին, սակայն չի բացառւում նրանց գոյութիւնը: Չի
բացառւում նաեւ, որ Աղզունիկի փոքրաթիւ հայերը վերջականապէս ալեւիացած-քրդա
ցած լինէին յամիդեան կոտորածների ժամանակ:
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Էնվերն է, Էնվեր Դեւլեթլի Բեդոյի (Պետոյի – Հ. Խ.)64: Նրան Թունջելիում յար
գում են, նրա խօսքն այստեղ անցնում է: Առեւտրով է հետաքրքրւում, հարուստ
են:

— Պետօն ո՞վ է, ինչո՞ւ են Բեդոյի ասում:
— Իրենց գերդաստանին բոլորին «Բեդոյեանց» են ասել, մի տեսակ մա
կանուն է, երեւում է՝ «Բեդոյի ժառանգներ»: Էնվերին հիմա այստեղ «հայ» են
ասում, որովհետեւ հայրը երկար ժամանակ հայ է մնացել: Իրենք այստեղ շատ
ունեցուածք, հողեր ունէին: Բոլոր հարուստները ամէն ինչ թողել գնացել են,
բայց սրանք մնացել են: Սրա հայրը 38ին փրկուել է: Օխնի65 գիւղի մօտ մի հատ
գիւղ է եղել, այդ գիւղում դրան կնոջ հագուստ են հագցրել, եւ փախցրել Մազ
գերտ66 են տարել: Այդ ժամանակ այս տարածքը կարծես թէ պետութեան իշխա
նութիւնից դուրս էր: 38ին կառավարութեան լրտեսներ կային, դրանք էին կազ
մում կասկածելի մարդկանց ու բնակավայրերի ցուցակները: Հարուստ մարդիկ
այդ լրտեսներին փող էին տալիս, եւ իրենց անունը ցուցակներում չէին գրում:
Այս մարդն էլ կարողացել է կաշառել, եւ ոչ միայն փրկուել է, այլեւ իր հողերը,
հարստութիւնները պահել է: Դրանք Հարչիկ գետի ափին մեծ հողերի տէրեր
են: Մազգերտի մօտ էլ տարածքներ են ունեցել: Այդ մարդը յետոյ շատ ողբեր
գական մահացաւ: Իրենք մի հատ ցուլ ունէին: Այս մարդը գոմ է մտնում, ցուլը
նրան պոզով խփում է: Վիրաւորւում է: Երկար ժամանակ հիւանդ պառկած էր,
յետոյ հենց դրանից էլ մահացաւ: Գերեզմանն էլ Չմբուրի թաղամասում է, նախ
կինում այդ թաղամասի անունը Մազրիք էր67:

— Իբրահիմ, ինչպէ՞ս է պատահել, որ այդ հային ձեռք չեն տուել, դեռ
աւելին, ունեցուածքն էլ մնացել է:
— Հայեր այստեղ շատ են մնացել, այստեղ Խոզաթում, Օւաճիկում շատ
հայերի են կոտորել, քանի որ 1914ին կառավարութիւնը Օզալիքից քրդերին,
իսկ Հարփութից (Խարբերդ – Հ. Խ.) թուրքերին բերեց, Խոզաթի կողմերում
բնակեցրեց: Այդ կողմի գիւղերում շատ էին քաղաքականացուած, այդ կողմի
հայերին շատ են կոտորել: Բայց այս կողմի հայերին չեն կոտորել, սրանք Հայ
դարաների, Դեմալարների աշիրէթներն են: Բայց սրանց էլ ջարդեցին 1938ին:
Բոլորն էլ այստեղ գիտեն, որ Հայդարաներն ու Դեմալարները նախկին հայերն
են: Միայն թէ 1938ը 1915ի նման չէր, 1938ից առաջ լրտեսները հաշուետուութիւն
64 Տե՛ս՝ «Թունջելիի հայը» պատմութիւնը:
65 Օխնի – Օւաճիկի շրջանի քրդական գիւղերից էր, աւելի շուտ՝ ձորի մէջ ժայռափոր տների
խմբերի հաւաքածոյ (Հալաջեան, էջ 48):
66 Մազգերտ – Դերսիմի շրջաններից: Հայերէն՝ Մեծկերտ: Տես թիւ 1 ծթթ.:
67 Մազրիք – Թաղամաս Դերսիմի կենտրոն Թունջելի քաղաքում: Թունջելի քաղաքը կա
ռուցուել է 1938ի ջարդերից յետոյ, հարեւանութեամբ գտնուող մի քանի գիւղերի վրայ,
որոնցից մէկը հայկական Մազրա/Մազրիք գիւղն էր, որ ներկայիս Թունջելիի Չմբուրի
թաղամասն է: Թերեւս Հալաջեանի գրքին ուղեկցող քարտէզում նշուած Զումբուխ Մեզրէ
կոչուող գիւղն է:
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ներ էին կազմում, կասկածելի մարդկանց ու գիւղերի ցուցակներ կազմում: Այդ
ցուցակներով էլ յետոյ կոտորեցին: Բայց հարուստները կաշառեցին, ու դրանց
ձեռք չտուեցին: Դրանցից մէկն էլ այս Էնվեր Դեւլեթլիի հայրն էր:

— Հիմա այդ մարդկաց ինչո՞ւ են հայ ասում, իսկ օրինակ Ձեզ հայ չեն
ասում: Նրանք քրիստոնեա՞յ են մնացել:
— Ոչ, նրանք էլ, իհարկէ, ալեւիութիւն ընդունել են: Բայց նրանք շատ
աւելի ուշ են ալեւի դարձել, նրանք երկար ժամանակ հայ են մնացել:

— Իսկ աւելի ուշ ալեւիացածներ էլի՞ կան, թէ՞ միայն այդ ընտանիքն է:
— Ես ուրիշների չգիտեմ: Օրինակ մեր գիւղից՝ Վարդենիկից ոմանք
Ամերիկա, Գերմանիա են գնացել, այնտեղ են մնացել: Գուցէ նրանք հայ են
մնացել: Բայց շատերը մնացել են եւ մեզ նման հայդարան են դարձել: Հայդա
րաների մեծ մասը հայեր են: Երբ մէկի մասին ասում են «իսկի ինսան» (հին
մարդ – Հ. Խ.), ուրեմն հայ է: Բայց պետութիւնը չի իմանում, դա մեր ներսի խօ
սակցութիւն է:

— Հիմա դու «իսկի ինսան» ե՞ս:
— Այո, «իսկի ինսան» եմ: Զազաները հայերին «հերմենի» են ասում,
հին մարդիկ էլ՝ «իսկի ինսան»: Այդպէս արտաքինից չես հասկանայ, բայց այս
տեղ՝ Դերսիմում մարդիկ գիտեն: Այստեղ նոյնիսկ մի մեծ ընտանիք կայ, Մա
սեան ազգանունով, նրանք նոյնիսկ ազգանունը չեն փոխել, Մասեան եղել են,
Մասեան էլ մնում են: Մասեան Ալին, Մասեան Ահմէդը… Հինգ ընտանիք ես
գիտեմ: Բոզթաշ ազգանունով մարդիկ կան, դրանք էլ բոլորը հայեր են:

Ալեւիներն ու ալեւիացած հայերը Կուռէյշ Բաբայի օջախում

Մինչ մենք զրուցում էինք, մատաղն արեցին, միսն եփեցին, բոլոր ուխ
տաւորները միասին վայելեցին, եւ երեկոյեան սկսուեց այն յիշարժան հաւա
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քոյթը, որտեղ բոլոր ալեւիները սազի նուագի տակ հերթական անգամ կրօ
նական ինքնամոռաց յուզմունքով լսում էին հազրաթ Հուսէյինի սպանուելու
պատմութիւնը: Իսլամի հետ որեւէ կապ չունեցող Կուրէյշ բաբայի պատուին
կառուցուած տան ներսի սենեակներից մեծում հաւաքուող դեդեներն ու սէ
յիդները սազի նուագակցութեամբ յուզուած պատմութիւններ են երգում Ալի
եւ Հուսէյին իմամների կեանքի, ինչպէս նաեւ իրենց՝ ալեւիների պատմութե
ան դժուարագոյն դրուագների, «զալումների» (թուրքեր – Հ. Խ.) նուաճումների,
նրանց դէմ կռիւների մասին, դանդաղ պարեր պարում, ապա նաեւ՝ անցնում
դիւցազներգութիւնների, որոնցում դերեր ունեն Կուրաշը, նրա որդի Դիւզգուն
Բաբան եւ Շահայդարը, Հալուորու Սուրբ Կարապետը, սէյիդները, հայ քեշիշ
ները եւ այլն:
Հաւաքուածներն իսկապէս յուզուած էին: Տարեցներն արցունքոտ աչքե
րով հոգոց էին հանում, աւելի երիտասարդները խիստ կենտրոնացած էին, իսկ
հերթական երգողն աւելի ու աւելի զգայական էր դարձնում երաժշտութիւնը:
Իմ մօտ նստած երիտասարդ Ալին, ում ծնողները նոյնպէս «հայից ալեւիացել
էին» քառասնականներին, ողջ երեկոյի ընթացքում ինքնամոռաց յուզմունքով
հազրաթ Հուսէյինի մասին մրմնջում էր.
— Մեան սանա կուրբան, Սեան մանա սուլթան (թուրքերէն՝ ես քեզ զո
հաբերուողը, դու իմ սուլթանը – Հ. Խ.):

Հալուոր Գիւղի աւերակները 1994ի բնակչութեան տեղահանումից յետոյ

Աւելի ուշ Ալին պատմեց, որ իրենք բազմանդամ ընտանիք են, տասից
աւելի քոյր-եղբայրներ ունի, ինքը հիմա սովորում է Գերմանիայում: Հիմա,
ամառային արձակուրդին, հայրենիք է վերադարձել: Ընտանիքում երբեք չեն
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խօսում հայկական անցեալի մասին, բայց ինքը գիտի, որ ծնողները հայկական
ծագում ունեն: Գերմանիայում՝ Քէօլնում, մի քանի անգամ փորձել է գնալ հայ
կական եկեղեցի, ծանօթանալ հայերի հետ, բայց միշտ տագնապներ է ունեցել,
որ իրեն չեն ընդունի: Պտտուել է եկեղեցու շուրջը եւ վերադարձել: Օրեր անց,
երբ մի խումբ ալեւի երիտասարդների հետ մի ամբողջ գիշեր քննարկում էինք
նրանց ինքնութեան խնդիրները, եւ որոշ զրուցակիցներ վճռականօրէն պնդում
էին այս կամ այն եզրի՝ «կզլբաշ», «ալեւի», «քուրդ ալեւի», «զազա ալեւի» եւն.
կարեւորութիւնն իրենց ինքնութեան արտայայտման գործում, Ալին լուռ ու
մտախոհ լսում էր վիճողներին, բայց իր կողմնորոշման մասին չխօսեց:

ԹՈՒՆՋԵԼԻԻ ՀԱՅԸ

(Եթէ գրես՝ կը գրես Էնվեր, փակագծում՝ Ասատուր)
Թունջելիում հայ հարցնելիս շարունակ լսում էինք Էնվեր Դեւլեթլի
անունը: Սովորաբար բոլորն էլ ասում էին, որ Դերսիմում ալեւիների մէջ շատ
կան նախկին հայեր («հայ-ալեւի» կամ «ալեւի-հայ» եզրը հազուադէպ է գոր
ծածւում, աւելի կիրառական է «նախկին հայեր» եզրը), բայց որպէս առկայ հայ
յիշատակում էին Էնվեր Դեւլեթլու անունը: Երբ մեր զրուցակից Իբրահիմ Օզէ
րին, ում ծնողները 1938ին դեռեւս «հայ էին եղել», հարցրինք, թէ ինչու, օրինակ,
իրեն հայ չեն անուանում, իսկ Էնվեր Դեւլեթլիին հայ են անուանում, ասաց, որ
նախ՝ նրա ծնողներն աւելի ուշ են ալեւիաց
 ել, քան միւս հայերինը, երկրորդ՝
Էնվերն ինքն իրեն վերջին հինգ – վեց տարիներին հայ է անուանում: Մեր մէկ
այլ զրուցակիցը, բուն ալեւի, Դերսիմի ներքին ընկերային բոլոր կապերն ու
զարգացումները լաւ իմացող մի երաժիշտ, որոշ թաքնուած զայրոյթով էր խօ
սում Էնվեր Դեւլեթլու «եւ նրա նմանների մասին», ովքեր, նրա կարծիքով, որո
շակի շրջանակներում իրենց հայ լինելը շեշտում են յատուկ նպատակներով.
«փորձում են դիւիդենտներ շահել»: Ումի՞ց շահել, ինչպէ՞ս շահել: Ալեւի մտա
ւորականը գտնում էր, որ իրենց հայկական ինքնութիւնը արթնացնելու երե
ւոյթները սկսուել են Հայաստանից վերջերս Դերսիմ եւ Ստամբուլ այցելող հա
յաստանցի հայերի պատճառով, որոնց հետ ինչ որ ակնկալիքներ են կապում
հայկական ինքնութեան մասին խօսող նախկին հայ ալեւիները: «Ի՞նչ ակնկա
լիքներ»: Տարբեր, այդ թւում՝ նիւթական: Իրենց հայ ինքնութեան վերականգն
ման կամ այդ ինքնութեան մասին խօսելու շնորհիւ նրանք որոշ ընկերային
հարթակ են ստեղծում իրենց անհատական խնդիրները լուծելու, — ասում էր
ալեւի մտաւորականը: Միւս կողմից Թունջելիում ակնյայտ էր, որ ալեւիացած
հայերի հայկական ինքնութեան մասին խօսակցութիւններն շատացել էին, եւ
այդ խօսակցութիւններն իսկապէս նեարդայնացնում էին ալեւիների ճակա
տագրով մտահոգ որոշ մտաւորականների: Թւում էր, որ նրանց մի մասի մօտ
չձեւակերպուած տագնապ կար ալեւիացածների չմոռացուած հայկական ինք
նութեան վերազարթօնքի հնարաւորութեան շուրջ: Սկզբունքօրէն այդ տագ
նապները կարող էին սնուել տարբեր կանխատեսումներից..
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Ա. ալեւիացած հայերը վերահայանալով նոր էթնօ-ընկերային շերտ կը
կազմեն եւ կը դադարեն ալեւիական կախուածութիւն զգալուց, ինչն ինքնին
առկայ ընկերային հաւասարակշռութեան խախտում է.
Բ. ալեւիացած հայերի վերահայացման դէպքում հայերը կը ձեւակեր
պեն իրենց մասնաւոր պահանջը թուրքական կառավարութիւնից եւ բուն Դեր
սիմում կը խախտի ալեւիական պահանջատիրութեան միատարրութիւնը, որն
այս պահին ուղղուած է ալեւիական մասնաւոր ինքնութեան ճանաչմանը եւ
1938ի Դերսիմի ջարդերի ճանաչմանը.
Գ. ալեւիացած հայերի վերահայացման դէպքում հայերը Դերսիմում կը
ձեւակերպեն իրենց էթնիկական ինքնութեան դրսեւորման անհրաժեշտութե
ան խնդիրը, ինչը կարող է նուազեցնել Դերսիմի ալեւիների մասնաւոր ինք
նութեան դրսեւորման հնարաւորութիւնները, յատկապէս, որ Դերսիմի տա
րածքում հայկական եւ ալեւիական մշակութային մեծ տարբերութիւններ չկան:
Ինքնութիւնների «առանձնացման» դէպքում հնարաւոր է թւում «մշակութային
սեփականութեան» խնդրի առաջացումը, ինչը կարող է խիստ բարդ առճա
կատումների բերել երկու կողմերին եւն.: Այսպէս թէ այնպէս, Դերսիմում բնա
կուողների մէջ աւելի ու աւելի յաճախ է հնչում «ես հայ եմ» ձեւակերպումը, եւ
այդ ձեւակերպումը ունի թէ՛ կողմնակիցներ, թէ՛ հակառակորդներ:
Էնվեր Դեւլեթլին ինքը սիրով արձագանգեց հանդիպելու եւ զրուցելու
իմ առաջարկին: Հանդիպեցինք 2011 Յուլիսի վերջերին, Թունջելիում: Քանի որ
այդ օրերին Դերսիմում ընթանում էր ամէնամեայ դարձած «Մնձուրի Փառա
տօն» կրկնուող համերգաշարը, խօսեցինք այն մասին, թէ ինչպէս է Դերսիմում
ըմկալւում այդ փառատօնին Հայաստանից եկած խմբերի մասնակցութիւնը:
Խօսք գնաց այն մասին, որ Հայաստանում այդպիսի փառատօն չկայ, մինչ
դեռ Դերսիմի տարածքում իրականացուող ամէնամեայ փառատօնը լրացուցիչ
հնարաւորութիւն է հայութիւնը կորցրած մարդկանց հետ շփուելու:
— Այո, — ասաց, — բայց սա էլ մեր՝ հայերիս հայրենիքն է, մեր Էրգիրն
է (Էնվերն օգտագործեց հենց հայերէն «էրգիր» բառը՝ հայրենիք իմաստով):
Խօսում էինք թուրքերէն լեզուով:

— Հիմա ես շատ կ’ուզենայի ձեզ հետ զրուցել: Թունջելիում ինչքան հայ
հարցնում ենք՝ ձեր անունն են ասում: Այնպէս է ստացւում, որ այստեղ
միայն ձե՛ր հայ լինելն է ճանաչւում: Ինչո՞ւ: Ինչո՞ւ էք դուք տարբեր միւս
ալեւիացած հայերից:
— Իմ անունը Ասատուր է: Մեր ընտանիքում աւանդաբար օգտագոր
ծուած անուններից է Ասատուրը: Կային նաեւ Սարգիս, Մանուկ...

— Հիմա ես կարո՞ղ եմ ձեզ դիմել Ասատուր անունով:
— Այո, շատ լաւ, շատ գեղեցիկ կը լինի:

— Ինձ ասել են, որ ձեր անունը Էնվեր Դեւլեթլի Բեդօ է: Բեդօն ո՞րն է,
հայրանո՞ւնը: Ձեր հօր անունը Պետրո՞ս է եղել:
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— Մեզ Բեդոյի զաւակներ են ասել, բայց հօրս անունը Եուսուֆ էր: Բեդօ
պէտք չի ասել, հիմա միայն Դեւլեթլի է, Էնվեր Դեւլեթլի: Հայերի համար՝ Ասա
տուր Դեւլեթլի:

— Սիրելի Ասատուր, հիմա կարո՞ղ էք ասել, թէ ինչու միայն ձեր ընտա
նիքի մասին են ասում, որ հայ էք:
— Ես բացէիբաց ասում եմ, որ հայ եմ, եւ հպարտութիւն եմ զգում հայ
լինելուս համար: Բոլորն էլ այդ գիտեն: Ես Ստամբուլում եմ ապրում: Այստեղ
միայն ամառներն եմ գալիս: Ստամբուլում ինձ հայ չէին համարում, Ստամբուլի
հայերն ինձ հայ չէին ընդունում: Այդ մասին շատ է խօսուել: Ժամանակին դեռ
Հրանդն68 էր այդ մասին խօսում: Հայկական համայնքում, պատրիարքարա
նում ընդհարումներ էին լինում, կարծիքները միմեանց հակառակ էին: Պատ
րիարքարանում շատ քննարկումներ են եղել: Համայնքը մեզ չէր ընդունում եւ
նոյնիսկ իմ զաւակներին հայկական դպրոցում չէին սովորեցնում: Ես Ցեղաս
պանութեան կենդանի մնացորդ եմ, իսկ եկեղեցին մեզ ասում էր «գնացէք ձեր
կրօնը փոխէք, գնացէք ձեր անունը փոխէք, յետոյ եկէք, համարուէք հայ»: Իմ
Գէորգ եղբայրը Գերմանիայում է, միւս եղբայրս Սարգիս է, քոյրս՝ Ժանէտ:
Բայց Թուրքիայում մեծ ճնշում կար, ոնց որ մահացու մեղքի նման բան է հայ լի
նելը: Ես Ստամբուլում որպէս հայ չեմ ապրել, բայց էստեղ բոլորը գիտեն, որ ես
հայ եմ եւ դա ինձ դուր է գալիս, քանի որ էս առումով ես հանգիստ եմ: Բայց դա
հեշտ բան չի: Ես դատարանում ունեցուածքի հետ կապուած գործ ունէի, սովո
րական գործ էր: Բայց ընդդիմադիր փաստաբաններից մէկը միշտ ինձ նեղում
էր, գրում էր, որ ես հայ եմ, եւ դրանով զգուշացնում էր, այդ ձեւով փորձում էր
ազդել դատաքննութեանը: Ես էլ դատաւորին ասեցի «պարոն դատաւոր, էն որ
իրենք ունեցուածքի համար մեղադրանքներ են ներկայացրել, էդ որ գրել են, որ
ես հայ եմ, էդ մի բանը ճիշտ է, մնացածը ինչ որ գրած է եղել, բոլորը սուտ են»:

— Յետո՞յ, դատը ինչպէ՞ս վերջացաւ:
— Չի վերջացել: Մենք հող ունենք, դաշտ ունենք, իրենք սխալ են գրան
ցել: Իրականում [ասենք] մեր հողը հինգ քառակուսի մետր է, կադաստրը վեց է
գրել, մէկ քառակուսի մետր աւել է գրել: Հիմա մեզ ասում են «դուք յանցագոր
ծութիւն էք արել»: Բայց դա մեր խնդիրը չի, մեր ունեցուածքը սխալ գրանցել
են եւ չեն ուզում ուղղել: Դա մեր մեղքը չի, դա կադաստրի մեղքն է: Խնդրել
ենք ուղղել սխալը, ճիշտ գրել, կադաստրն էլ ասում է՝ դիմէք դատարան: Մեր
հողը, մեր տարածքը ուզում են մեր ձեռքից առնել: Իրենք սխալ գրել են, մեզ
ասում են՝ յանցագործութիւն էք արել: Փոխանակ սխալն ուղղեն՝ մեզ գցել են
դատարան: Անկարայում դատի ենք տուել, մենք շահել ենք այդ դատը, յետոյ
68 Խօսքը յայտնի հայազգի լրագրող Հրանդ Դինքի մասին է, ով սպանուեց թուրք ազգայ
նականների կողմից 2007 Սեպտեմբերի 15ին Ստամբուլում, իր կողմից խմբագրուող Ակօս
թերթի խմբագրատան առաջ: Դինքի աղմկայարոյց դատավարութիւնը դեռեւս շարունակ
ւում է:
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բողոքարկել են: Ես Ստամբուլից բողոքս վերցրի, որովհետեւ ինձ չպաշտպա
նեց (նկատի ունի, որ օրէնքներով չշարժուեց դատարանը – Հ. Խ.): Շատ փող
եմ ծախսել փաստաբանների եւ դատերի վրայ: Ստամբուլից փաստաթղթերը
վերցրել եմ, հիմա Անկարայում է իմ գործը:

Էնվեր-Ասատուր

— Քանի՞ տարի է ձեր ընտանիքը Թունջելիում է ապրում:
— Մենք դերսիմցի ենք: Մենք, հայերս ամենահին դերսիմցիներն ենք:
Ես երկու էջանոց քարտէզ ունեմ, բոլոր վանքերի տեղերը, եկեղեցիների տե
ղերը, Էրզրումի մի մասը, Մալաթիայի մի մասը... Թուրքերը չէին կարողանում
Դերսիմը ղեկավարել, միայն սահմաններն էին ղեկավարում: Հայերը՝ Մի
րաքեանները, Ասոյեանները այստեղ, Դերսիմում շատ հզօր աշիրէթներ էին:
Սուլթան Յամիդը քրդերից բաղկացած յամիդիէներ է կազմել, ասել է «գնացէք
նրանց ոչնչացրէք, նրանց ունեցուածքը վերցրէք, բայց նրանց ոչնչացրէք»:

— Միայն հայերի՞ նկատմամբ: Բայց չէ՞ որ այստեղ կային նաեւ ալեւի
զազաներ, զազախօս եւ քրմանջախօս սուննիներ:
— Սկզբում միայն հայերի նկատմամբ: Ուրիշների նկատմամբ յետոյ է
ասել, սկզբում՝ միայն հայերի:

— Ձեր նախնիներն այդ ժամանակ որտե՞ղ էին:
— Կըզըլ Քիլիսէի69 կողմերը Կարիէ գիւղ է եղել: 1985ին մերոնք Արեւե
լեան Դերսիմից եկել են Արեւմտեան Դերսիմ: 15ին մեր մեծերը, որպէսզի մենք
69 Կըզըլ Քիլիսէ – այժմ՝ Նազիմիէ: Քաղաք եւ վարչական կենտրոն Թուրքիայի Հանրա
պետութեան Թունջելի նահանգում: 19-րդ. դարի երկրորդ կէսից մտնում էր Խարբերդի
նահանգի Դերսիմի գաւառի մէջ՝ Կըզըլքիլիսէ անունով: Ընկած է Ծոփքի Պաղնատան
հիւսիսի, թերեւս նաեւ մի փոքր մաս՝ Խորձեանի հարաւի մէջ, արեւելքից սահմանակցելով
Ծոփքի Խորձեան գաւառի Կողոբերդ (Կեղի, Քըղի) հատուածին:
Կըզըլ Քիլիսէ թուրքերէնից թարգմանաբար նշանակում է Կարմիր Եկեղեցի: Կըզըլ-Քիլիսէ
անունը բացատրւում է քաղաքի հայկական եկեղեցիներից մէկում պահուող կարմիր աւե
տարանի գոյութեամբ:
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փրկուենք, այնտեղից տեղափոխուել են Մարքէզ գիւղ, որտեղ իրենք իրենց հա
յի ինքնութիւնը պահել են: Մարքէզ, Մազգիթ, Խոզաթ, Չմշկազագ, Արզինջա,
Էլազըկ70: Այդքան տեղերից բերել են այստեղ պահպանել են 1915ից: Մինչեւ
30ականները մենք մեր հայի ինքնութիւնը պահել ենք: 37ին ստիպել են եւ ամէն
մէկին տարբեր տեղեր են ուղարկել, օրինակ իմ մօր ընտանիքը՝ Քութահիա,
հօրս ընտանիքը՝ Անթալիա: Մենք գնում էինք որպէս դերսիմցիներ, ոչ որպէս
հայեր: 38ից յետոյ Դերսիմը փոխուեց, քրդացաւ: Հենց մեր ժամանակ քրդացաւ:
Ասատուր — Էնվերը լռում է: Յետոյ շարունակում է.
— Մեր ընտանիքի ազգանունը Դեւլէթլի է եղել: Տաս տարի յետոյ վերա
դարձել են, եկել են նոյն տեղը: Մերոնք ետ են եկել, որպէսզի կարողանան մեր
հոգեւոր կեանքը հոգան, որովհետեւ ճիշտ է, բոլոր եկեղեցիները ոչնչացուել էին,
բայց այդ եկեղեցիների քարերը, տեղերը մնացել էին: Եթէ մնացել էին, ուրեմն
ամէն մի տուն կարող էր դառնալ եկեղեցի, եթէ քարերի խորհրդանիշը կար:

— Քանի՞ հոգի այդպէս վերադարձան տաս տարի յետոյ, միայն ձե՞ր ըն
տանիքը, թէ՞ շատերը:
— Մեր ազգականները բոլորը եկել են, Ասոյեանները եկան: Բայց մնա
ցածները ոնց որ մնացել են:

— Որտե՞ղ են ապրում նրանք հիմա:
— Ստամբուլում են ապրում: Պօղոսի թոռան երկու զաւակներն էլ այս
տեղ են: Պապիս որդիները՝ Պօղոսն ու Սարգիսը եկան: Իմ պապի անունը Սար
գիս էր: Պօղոսի եւ Սարգիսի զաւակներն այստեղ են, Դերսիմում: Իմ հօր գե
րեզմանը սարքելիս «Սարգիսի որդի Եուսուֆ» գրեցինք գերեզմանի վրայ:
70 Մազգիթ, Խոզաթ, Չմշկազագ, Արզինջա, Էլազըկ, – Մազգիթ – Մեծկերտի մասին տե՛ս
թիւ 1 ծթթ.: Խոզաթ (Խոզադ, Խոզատ, Գիւզաթ, Գոզաթ, Ղուզատ), քաղաք եւ վարչական
կենտրոն Թուրքիայի Հանրապետութեան Թունջելի նահանգում, 19-րդ. դարում՝ գաւառակ
Դերսիմի գաւառի կազմում, Խարբերդի նահանգում: Գտնւում է Դերսիմի կենտրոնում:
Այժմեան Խոզաթն ընկնում է Բարձր Հայքի Մնձուր եւ Դարանաղեաց գաւառների հարա
ւային եւ Ծոփաց նահանգի Փոքր կամ Շահունեաց Ծոփք գաւառի հիւսիսային հատուա
ծում: Չմշկազագ (Չմշկածագ – (թուրքերէն հնչիւնաբանութեամբ՝ Չիմիշկեզիկ), քաղաք
եւ վարչական կենտրոն Թուրքիայի Հանրապետութեան Թունջելի նահանգում, հարաւարեւմտեան մասում, աշխարհագրօրէն ընկնում է Խարբերդի, Չարսանջակի եւ Ակնայ
մէջը: 20րդ դարասկզբին Չմշկածագ գիւղաքաղաքը որպէս Չմշկածագ գաւառակի քայ
մաքամանիստ Դերսիմի գաւառի կազմում Խարբերդի նահանգում էր: Մասամբ համա
պատասխանում է պատմական Ծոփաց նահանգի Փոքր կամ Շահունեաց Ծոփք գաւա
ռին: Չմշկածագում է ծնուել բիւզանդական հայազգի կայսր Յովհաննէս Ա. Չմշկիկը: ԺԲ.
դարի պատմիչ Մատթէոս Ուռհայեցին հաղորդում է, որ Չմշկիկը Խոզան գաւառից էր,
այն վայրից, որն այժմ Չմշկածագ է կոչւում (Ուռհայեցի, Ժամանակագրութիւն, Երեւան,
Հայաստան Հրատ., 1973, էջ 12): 20րդ դարասկզբին Չմշկածագ գիւղ կար Խոզաթի շրջա
նում (Հալաջեան, էջ 34): Արզինջա – Երզնկա: Էլազըկ – քաղաք եւ վարչական կենտրոն
Թուրքիայի Հանրապետութիւնում, համառօտուած է Մամուրէթ Իւլ-Ազիզ անունից: Մամու
րէթ Իւլ-Ազիզը Խարբերդ Քաղաքին կպած փոքր բնակավայր էր 20րդ դարասկզբին, որը
Ցեղասպանութեան շրջանում հռչակուեց էրզրումի ողջ նահանգից այստեղ քշուած հայերի
կոտորածների ծաւալներով ու բարբարոսութեան աստիճանով: Այժմ Խարբերդ քաղաքը
փաստացի Էլազիկի մի թաղամաս է:
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— Հիմա այդ գերեզմանաքարերը կա՞ն:
— Կան, բոլորը գնում են, նկարում են: Երկուսն էլ կան: Պապիս որդինե
րը, մէկը Պօղոս, միւսը՝ Սարգիս:

— Իսկ ուրիշ հայկական անուններով գերզմանաքարեր չկա՞ն:
— Մամիկ կայ: 80ականներին ասկեարները եկել են այստեղ, բոլոր հետ
քերը վերացրել են: Դրանից շուտ էլ են եկել, ամէն ինչը քանդել են: Այդ չար
բաները յաճախ անում են նաեւ ոսկու համար, որովհետեւ ոսկի են փնտռում:
Գերեզմանաքարերը, խաչքարերը շուռ են տալիս, ջարդում են ոսկու համար:

— Ձեր ընտանիքը ո՞ր աշիրէթից էր:
— Մայրս Միրաքեաններից էր, հայրս՝ Ասոյեաններից:

— Այստեղ, Դերսիմում, Միրաքեանների գիւղերը որո՞նք են:
— Չեմ ասի:

— Ինչո՞ւ:
— Քանի որ այս պետութիւնը վախենալու պետութիւն է: 93ին 37 տղա
մարդ կենդանի-կենդանի վառեցին: Էս պետութիւնը նոյնիսկ երեխաներին է
սպանում: Դերսիմում բոլորը հայ են, բայց բոլորը չեն ասում այդ մասին, չեն
խոստովանում, միայն ես եմ ասում: Իրենք իրենց ալեւի են անուանում:

— Ինչպէ՞ս կարող է մարդը ալեւի դառնալ: Օրինակ եթէ ես գամ եւ ասեմ,
որ ուզում եմ ալեւի դառնալ, ինչպէ՞ս կարող եմ ալեւի դառնալ, ի՞նչ պիտի
անեմ:
— Ալեւին արգելուած մի հատ հաւատք է: Իրականում դուք Գրիգորեա՞ն
էք (նկատի ունի քրիստոնէութեան հայկական ուղղութիւնը – Հ. Խ.), ես էլ եմ
Գրիգորեան: Նրանք էլ, նրանք էլ… Մէկն ասում է Մուհամմէդ, միւսը՝ Յիսուս:
Սուննիների ու մեր հաւատքները նոյնն են: Ալեւիները փիրեր 71 են լինում, քրմեր
են լինում, կաղանդ են անում, այսինքն նոյն Գրիգորեանն են, բոլորը մէկ են՝
հայ - Գրիգորեան, Դերսիմ, ալեւի: Միայն ալեւիները Մուհամմէդի անունն են
տալիս, մնացած ամէն ինչ նոյնն է: Բայց ալեւին մարդուն, մարդկութեանն է կա
րեւորում, ալեւիականութեան համար ամենակարեւորը մարդն է, ոչ թէ հաւատ
քը, լեզուն: Պետութիւնը նրանց միշտ հետապնդել է, այդ պատճառով էլ ալեւի
ները կրօնական, հասարակական կազմակերպութիւններ չունեն, կառուցուածք
չունեն: Շատերը չեն էլ գնում այդ աղօթատեղիները, սրբավայրերը: Ուզում եմ
ասել կրօնը շատ չի կարեւորւում: Միայն թաղումների ժամանակ է, որ, ասենք,
թաղում կայ, միայն այդ ժամանակ են էդ արարողակարգը պահպանում, թէ չէ
չեն էլ գնում այդ աղօթատեղիները:
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— Այստեղ ասում են, որ ձեր ընտանիքը հարուստ է եղել: Ձեր ընտանի
քը իր հարստութիւնը, իր ունեցուածքը կորցրե՞լ է. 38ի՞ն, աւելի ո՞ւշ, աւելի
շո՞ւտ:
— Իմ հօրեղբայրը, հօրիցս մեծ հօրեղբայրս այստեղ շատ յարգուած, հա
մայնքը ղեկավարող, հարցեր լուծող մի մարդ է եղել: Մենք մեր սեփականութե
ան վկայականները՝ կալուածների72 վկայականները ունէինք, բայց կորցրել ենք:
Գնացէք նայէք, հարցրէք, 20ականներին ո՞վ է թափու (կալուածաթուղթ – Հ.Խ.)
ունեցել: Ոչ ոք էլ չունէր, զոռով ձեռքներից վերցրել են: Իմ պապերը հայերէն
գիտէին, «Հայր մեր» էին կարդում: Մենք տեղացի ենք, մենք եկած չենք, հենց
դերսիմցի ենք:

— Դուք գիտէ՞ք ձեր պապական ունեցուածքը, հողերը որտեղ են:
— Ոչ, ես չգիտեմ (ասում է յապաղելով, կարծես թէ՝ չուզենալով):

— Իմ հարցը հետեւեալն է: Յայտնի է, որ 15ին Դերսիմի առանձին գիւ
ղեր ասկեարները չմտան, տեղական քրդերը չմտան եւ հայերին չկոտո
րեցին: Այդ բանը յայտնի է: Ձեր ընտանիքն այդ ժամանակ որոշապէս ո՞ր
գիւղում էր ապրում, ո՞ր տարածքում, որտե՞ղ կոտորեցին, որտե՞ղ չմտան:
Ասատուր-Էնվերը յապաղում է, մտածում է: Լռութիւն:

— Լաւ, այս հարցը չեմ տալիս, գանք ժամանակակից կեանքին: Ձեր
երեխաներն իրենք իրենց ինչպէ՞ս են անուանում՝ հայ, ալեւի, թուրք,
ինչպէ՞ս:
— Իրենք իրենց հայ լինելը գիտեն: Գիտեն նաեւ, որ ես միշտ հպարտա
նում եմ հայ լինելուս համար: Բայց այստեղ, Թուրքիայում, շատ դժուար է հայ
լինել, հայ ապրել: Այս հասարակութիւնը թալանող հասարակութիւն է: Այստեղ
ասում են հայը լաւն է, էս է, էն է, բայց հենց որ մի փոքր առիթ է լինում՝ անմի
ջապէս գլխիդ բամփում են: Նոյնիսկ այստեղ, Դերսիմում, հայերին գովում են,
նրանց մասին լաւ են խօսում, ասում են հայերը այսպէս օգնեցին, այնպէս օգնե
ցին, բայց յարմար պահին կարող է կատաղեն, յարձակուեն, ճանկռոտեն: Ալե
ւիները հայերին լաւ են վերաբերում, որովհետեւ աշխատասէր, վարպետ, կօշիկ
սարքող ժողովուրդ են հայերը: Քանի որ Դերսիմը պետութեան հետ շատ կապ
չի ունեցել, եւ չէին կարող պետութիւնից ապրանքներ ներմուծել, հայերի մնալն
այստեղ ձեռնտու էր: Եթէ հայերին սպանէին, կօշիկ կարելը, բանը ո՞վ էր անելու:
Դրա համար էլ պահել են: Ճիշտ է, ասել են «մենք եղբայր ենք», բայց եթէ իրենք
խնդիր են ունենում, կարող են ինձ սպանել, հային սպանել, վատութիւն անել:

— Բայց դա կարող են մէկը միւսին էլ անել, ալեւին՝ ալեւիին:
— Այստեղ հայը միշտ պէտք է զգուշ լինի: Հայ ես՝ պիտի տաս, պիտի
վճարես: Հայը օսմանցիներին միշտ սնուցել է: Ես երեք տղայ ունեմ, երեքն էլ
համալսարան են աւարտել: Մէկը համակարգիչների մասնագէտ է, միւսը ճար
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տարապետ է, երրորդն ուսուցիչ է, աստղագիտութիւն է սովորել: Նրանք սովո
րաբար ասում են, որ դերսիմցի են: Բայց իրենց հայ լինելը գիտեն: Ոչ մէկը դեռ
ամուսնացած չի: Ես միշտ իրենց ասում եմ, որ պէտք է կա՛մ հայի, կա՛մ ալեւիի
հետ ամուսնանան (ծիծաղում է)… բայց Ստամբուլում դա դժուար է: Յետոյ էլ
իրենց միջավայրը ո՛չ հայկական է, ո՛չ՝ ալեւիական:

— Հիմա դուք Ստամբուլի հայկական համայնքի հետ չէ՞ք շփւում:
— Ինչո՞ւ չէ, շփւում եմ: Բայց նրանք ինձ այդպէս էլ որպէս հայ չընդունե
ցին: Հրանդը հասկանում էր մեզ, նա էլ մեզնից մէկն էր: Բայց Հրանդին ընդու
նում էին: Նա հայկական դպրոց էր գնացել, հայերէն խօսում էր: Նա ալեւի չէր,
բայց հայկական միջավայրում չէր ծնուել: Նա լաւ էր հասկանում մահմեդա
կանացած հայերի վիճակը, ինքնութիւնը: Շատ էր խօսում այդ մասին: Հրան
դին Ստամբուլում յաճախ էին հրաւիրում այնտեղի թրքական ֆաշիստական,
ազգայնական խմբերը: Հրաւիրում էին, որպէսզի անուանարկեն: Բայց Հրան
դը գնում էր, նրանց հետ երկար խօսում էր, զրուցում էր: Հրանդին կանչում
էին անուանարկելու համար, բայց նրա խօսելուց յետոյ նրան դէմ եղողներն էլ
ծափահարում էին: Յետոյ այդ նոյն մարդիկ նրա սպանուելուց յետոյ դագաղի
ետեւը կանգնած էին: Նա լաւ էր հասկանում բոլորին՝ թուրքերին, ալեւիներին,
հայերին, հայից մահմեդականացածներին: Բոլորի հետ կարողանում էր խօսել:
Հրանդից յետոյ այլեւս հայկական համայնքում այդ խնդիրները բարձրացնող
ներ չկան:

— Ձեր երեխաների անուններն ի՞նչ են:
— Մէկը Ումուդ է, մէկը՝ Ուֆուգ, երրորդը՝ Ուսկան:

— Ուսկա՞ն: Հայկական Ոսկանի՞ց է:
— Ուսկան թուրքերէնով խելացի արեւ է նշանակում:

— Բայց Ուսկան անունն առհասարակ տարածուա՞ծ անուն է:
— Չէ, շատ տարածուած չի: Բոլորը Ուսխան են դնում, ես Ուսկան եմ
դրել, որպէսզի հայերէնի հետ մօտիկ լինի:

— Իսկ Ձեր կինը ալեւի՞ է, ո՞ր աշիրէթից է:
— Ալեւի է, Ալան աշիրէթից է: Բոլոր աշիրէթներում հայեր կան:

— Դերսիմ բառի որեւէ բացատրութիւն լսե՞լ էք:
— Դերսիմը Դէր-Սիմոնից է գալիս73: Բայց մի հատ էլ վարկած կայ, որ
73

«Դերսիմի անունը Տէր Սիմոնից է գալիս» կարծիքը Դերսիմում շատ տարածուած է: Այդ
մասին 2011ին ինձ նոյնպէս քանիցս ասել են: Ըստ աւանդութեան, Ջալալիների ապստամ
բութեան տարիներին քրիստոնեաներին պարտադրված մահմեդականացումից խուսա
փելու համար Դերսիմի ալեւի և հայ բնակչութեան համար հաւասարապէս յարգելի Տէր
Սիմոն անունով մի քահանայ 1604 – 1605ին լեռնային հայկական գիւղերի առաջնորդներին
առաջարկել է կրօնափոխուել, բայց իսլամի փոխարէն ընդունել ալեւիություն: Ինքը՝ Տէր
Սիմոնը, ընդունել է Սեիդ Ալի անունը եւ դարձել Քուրեշանների օջախի փիրը, բայց շատ
շուտով ալեւի և հայ կրօնապետերի առաջարկով դարձել է փիրե-փիրան՝ գլխաւոր կրօ
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իբր 2 – 3000 տարի առաջ ուրարտական ժամանակաշրջանում այստեղ մի հատ
թագաւորի որդի է եղել, որի անունով այս տարածքը Դերսիմ է կոչուել: Հայերի
հետքերն այստեղ շատ-շատ են: 40 աստիճանանոց քարից սարքած մի հատ
յուշարձան կայ: Այս տարածքը փորելուց անընդհատ հայկական յուշարձան
ներ, քարեր են գտնում, խաչեր, եկեղեցիների հետքեր: Պետութիւնն այդ բոլորը
վերցնում, տանում է:

— Հայաստանում երբեւէ եղե՞լ էք:
— Ուզում եմ գնալ, բայց վախ կայ մէջս:

— Ինչո՞ւ, ինչի՞ց էք վախենում:
— Աւելի շուտ ամաչում եմ: Անունիս պատճառով: Էնվեր … Էնվերն74 ինչ
պէ՞ս կարող է Հայաստան գնալ, — ասում է ժպտալով: — Բայց մի օր գնալու
եմ: Գնալու եմ իմ մեքենայով, Վրաստանով եմ անցնելու: Հարկաւոր է միայն
թղթերս կարգի բերել:

— Սիրելի Ասատուր, ես Դերսիմում իմ զրոյցները հրատարակելու եմ:
Դուք դէմ չէ՞ք լինի, եթէ ձեզ հետ իմ զրոյցն էլ հրատարակեմ: Հրատա
րակելիս կարող եմ ձեր անունը փոխել, այլ անուն գրել:
— Ես դէմ չեմ: Եթէ գրես՝ կը գրես Էնվէր, փակագծում՝ Ասատուր: Այդ
պէս աւելի լաւ կը լինի:

ՍՈՑԻԱԼԻՍՏԸ

(ԱՅՍՏԵՂ ԿԱՍԵՆ ՀԱՅ ԵՄ, ԱԼԵՒԻ ԵՄ, ՔՈՒՐԴ ԵՄ, ԿԸԶԸԼԲԱՇ ԵՄ:
ԲԱՅՑ ԵՍ ՍՈՑԻԱԼԻՍՏ ԵՄ)
2011ի ամռանը Դերսիմի Ջիւրիգի գիւղում հարսանիք կար, որին, իմ
խնդրանքով, հրաւիրել էին նաեւ ինձ: Ջիւրիգին խիստ բարձր լեռնային ալեւի
ական փոքր գիւղ է, որի բնակիչներից 70 մարդ զոհ է գնացել 1938ի ջարդերին:
Հիմա, այն Դերսիմի դատարկուած գիւղերից է, որտեղ երբեմն-երբեմն, ոստի
կանների թոյլտւութեամբ, նախկին բնակիչները եւ նրանց ժառանգները կարող
են այցելել ծիսական պահանջների դէպքում: Հարսանիքը այդ պահանջներից
մէկն էր, եւ հիմա հարսանիքի առիթով նախկին ջիւրիգեցիներից շատերն էին
Ջիւրիգի եկել՝ հարսանիքին մասնակցելու: Ջիւրիգի գիւղից յստակ երեւում է
Դերսիմի հայերի համար սրբազան Սուրբ Լոյս (Սբլիս) լեռը, եւ հարսանքաւոր
ներից շատերը, իմանալով հայ լինելս, սիրալիր պատմում էին Սբլիսի կարեւո
րութիւնը հայերի համար եւ Սբլիսի «հրաշագործութիւնների» մասին: Ինձ մօ
նապետ: Յետագայում, ըստ Դերսիմում համառօրէն շրջող աւանդութիւնների, հենց Տէր
Սիմոնի անունով էլ սկզբնաւորւում է տարածքի Դերսիմ անունը (արեւմտահայերեն՝ Տեր
սիմ հնչողութեամբ): Այս ավանդազրոյցի առաջին տպագիր հաղորդումը պատկանում է
Գ.Հալջեանին (Հալաջեան, էջ 249 – 250):
74 Նկատի ունի, որ Էնվեր անունը Հայոց Ցեղասպանութեան կազմակերպիչներից Էնվէր
փաշայի անունն է:
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տեցաւ միջին տարիքի միջահասակ, ժպտադէմ մի տղամարդ եւ թուրքերէնով
հարց տուեց.
— Հա՞յ էք, Հայաստանի՞ց էք: Էրմա՞նի եոլդաշ:

— Այո, — ասացի, — դո՞ւք:
— Վրացի եմ, Արդուինից:

— Վրացերէն գիտէ՞ք:
— Չգիտեմ:

— Արդուինից Դերսիմ հարսանիքի համա՞ր էք եկել:
— Ես Անկարայից եմ եկել, այնտեղ եմ ապրում:

— Վրաստանում երբեւէ եղե՞լ էք:
— Չէ, ես չեմ եղել, բայց որդիս այնտեղ է սովորում: Ես այստեղ քուրդ եմ:

— Ո՞նց այստեղ քուրդ էք: Դուք վրացի էք, բայց այստեղ Ձեզ քո՞ւրդ էք
ներկայացնում:
— Ես Արդուինում վրացի եմ, Անկարայում թուրք եմ, այստեղ քուրդ եմ,
Համշէնում հայ եմ: Քրդերի մէջ քուրդ եմ, հայերի մէջ՝ հայ եմ: Ես կոմունիստ եմ:

— Կոմունի՞ստ էք: Իսկ այստեղ ալեւի չէ՞ք, միայն քո՞ւրդ էք:
— Չէ, ալեւի չեմ, ես Արդուինում սուննի մահմեդական եմ [այսինքն՝ չի
կարող ալեւի լինել – Հ. Խ.], բայց կրօնի հետ գործ չունեմ, ես կոմունիստ եմ, աթէ
իստ եմ: Կրօնն իմ կեանքում դեր չունի: Ես շատ հայ ընկերներ ունեմ: Անունս
Մամմադ Օզար է: Ես կոմունիստ եմ, ու ինձ համար ազգութիւնը ոչ մի նշանա
կութիւն չունի: Ստամբուլում ես Հրանտ Դինքի հետ ընկերութիւն էի անում, շատ
հայերի հետ եմ ընկերութիւն անում: Կինս էլ Հոպայից է, համշէնահայ է:

— Ձեր կինը կոմունիստ չի՞: Նա իրեն հա՞յ է համարում:
— Այո, նա հայ է: Աղջիկս էլ իր մօր նման հայ է, իրեն հայ է համարում:
Տղաս էլ իրեն վրացի է համարում, ու Վրաստանում է սովորում:

— Տղադ վրացերէն գիտի՞: Ի՞նչ լեզուով է Վրաստանում սովորում:
— Անգլերէն: Վրացերէն չգիտի, բայց իրեն վրացի է համարում:

— Իսկ կինդ հայերէն գիտի՞:
— Այո, Համշէնի հայերէնը: Աղջիկս էլ գիտի, մօրից է սովորել:

— Արդուին գնո՞ւմ էք:
— Այո, լինում եմ: Այնտեղ շատ ընկերներ ունեմ: Արդուինում շատ վրա
ցիներ կան, սուննի մահմեդական են:

— Արդուինում վրացիներդ բոլորդ ձեզ վրացի՞ էք ասում:
— Չէ, թուրք ենք ասում: Սուննի մահմեդական են:

— Բայց դուք ձեզ վրացի՞ էք ասում:
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— Այո, ես վրացի եմ ասում: Արդուինում ես վրացի եմ:

— Արդուինի վրացիներն է՞լ են ձեզ վրացի ասում:
— Այո, ինձ վրացի են ասում, քանի որ ես ինքս ինձ վրացի եմ ասում:

— Արդուինում հայերի հետ է՞լ էք ընկերութիւն անում:
— Արդուինում հայ չի մնացել, հայ չկայ Արդուինում: Արդուինից մինչեւ
Էրզրում շատ հայկական եկեղեցիներ կային, հիմա էլ կան, չորս հատ եկեղեցի
կայ: Բայց հայ չի մնացել: Հայերին բոլորին սպանել են:

— Ե՞րբ էք կոմունիստ դարձել: Քանի՞ տարի է, որ կոմունիստ էք:
— Տասնվեց տարեկանից կոմունիստ եմ: Արդէն 35 տարի կոմունիստ եմ:
— Տանը, ընտանիքում ի՞նչ լեզուով էք խօսում:
— Թուրքերէն: Բոլորս էլ թուրքերէն ենք խօսում:

— Իսկ քրդերի հե՞տ: Ասում էք, որ այստեղ քուրդ էք:
— Թուրքերէն: Ցաւօք քրդերէն չգիտեմ: Աղջիկս է սովորել քրդերէն Ան
կարայում: Մենք այնտեղ շատ քրդերի հետ ենք ընկերութիւն անում:

— Անկարա ի՞նչու էք գնացել ապրելու: Այնտեղ կոմունիստների համար
աւելի՞ լաւ է:
— Անկարայում շատ գեղեցկուհիներ կան,— ասում է կատակով:

— Ձեր զաւակներն է՞լ են կոմունիստ:
— Այո, նրանք էլ կոմունիստ են:
— Բայց կոմունիստ լինելը չի խանգարում, որ նրանք վրացի կամ հայ
լինեն:
չի:

— Այո, չի խանգարում: Բայց կոմունիստի համար ազգութիւնը կարեւոր

— Թուրքիայում՝ Դիարբեքիրում, Արդուինում, Անկարայում, Ստամբու
լում, այստեղ՝ Դերսիմում, կոմունիստների համար որտե՞ղ է աւելի լաւ:
— Ամէն տեղ էլ կան կոմունիստներ, բայց մի մասը գործ անող է, մի մա
սը ուղղակի հայեացքներով կոմունիստ է: Թուրքիայում ամէն տեղ նոյնն է:

— Ձեր զաւակներն ի՞նչ տեսակ կոմունիստ են, գործ անո՞ղ, թէ՞ հայեացք
ներով:
— Տարբեր են: Աղջիկս պատմութիւն է ուսումնասիրում, հայերի պատ
մութիւնը: Նա գիտի Դէր Զօրի, Վարուժանի, Վարդանեանի, Կոմիտասի, Աս
լամազեանի մասին: Նա ինքնութեամբ հայ է: Նրա կոմունիստ լինելը կոմու
նիստներին հաւատալն է:

— Թուրք կոմունիստներն ի՞նչ են ասում, ինչպէ՞ս են գնահատում հայերի
Ցեղասպանութիւնը: Ինչ որ ծրագիր ունե՞ն այդ հարցի հետ կապուած:
— Կոմունիստները «Սէյքիրիմ» են ասում: Շատ չեն խօսում այդ մասին:
Բայց կոմունիստների մէջ շատ հայեր կան:
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— Ձեր՝ կոմունիստական ծրագրում հայերի Ցեղապանութեան մասին
որեւէ բան կա՞յ:
— Չէ, ծրագրում չկայ: Մենք դա չենք քննարկում:

— Իսկ թուրք կոմունիստների մէջ ազգայնականներ չկա՞ն:
— Կան, ինչ
պէս չկան, ազ
գայ
նա
կան
ներ ամէն տեղ կան: Չէ՞ որ սա
Թուրքիան է:
Այս երկխօսութիւնը ինձ համար շատ անակնկալ չէր, որովհետեւ Դեր
սիմում եւ շրջականերում՝ Երզնկա, Խարբերդ, Սեբաստիա…յաճախ էի հադի
պում մարդկանց, ովքեր դժուարութիւն ունէին իրենց ազգային ինքնութիւնը
ձեւակերպելու եւ յաճախ էին իրենց համար թուացեալ համաշխարհային՝ ընդ
հանրական գաղափարական ինքնութիւն ընտրում: Իմ զրուցակիցներից մէկ
ուրիշի՝ Կըզըլքիլիսէում (ներկայիս Նազիմիյէ) ապրող սոցիալիստի դատողու
թիւնները այս հարցի շուրջ զգալիօրէն արտայայտում են այս կարգի կողմորո
շումները, ուստի համառօտ ներկայացնում եմ այն.
«Ես անձնագիր չունեցող մարդ եմ: Տաս տարի բանտերում եմ եղել, հի
մա էլ անձնագիր չեն տալիս: Այստեղ կ’ասեն հայ եմ, ալեւի եմ, քուրդ եմ, կըզըլ
բաշ եմ, տարբեր բաներ կ’ասեն, բայց բոլորին միաւորողը մի բան է՝ սոցիալիս
տական հայեացքները: Եւ այդ հայեացքների տարածուածութեան հիմքում մի
բան է ընկած՝ բոլոր դերսիմցիները ճնշուած են պետութեան կողմից: Այստեղ
անարդարութիւնները տարբեր են, թէ՛ ազգային, թէ՛ կրօնական, թէ՛ տնտեսա
կան: Այդ անարդարութիւններն են ձախ հայեացքների ձեւաւորողը: Դերսիմը,
կարելի է ասել, ձախական է: Իմ պապերն էլ հայ են եղել: Եթէ ես սոցիալիստ
չլինէի, կ’ասէի՝ ես էլ հայ եմ: Բայց ես սոցիալիստ եմ, նախ եւ առաջ՝ սոցիա
լիստ եմ: Կրօնն ինձ համար որեւէ դեր չունի, բայց եթէ հարցնեն՝ կ’ասեմ ալեւի
եմ, որովհետեւ ալեւիները ճնշուած են: Իհարկէ քրիստոնեաներն էլ են ճնշուած:
Բայց քանի որ ես արդէն ալեւիների մէջ եմ, կ’ասեմ՝ ալեւի եմ: Որովհետեւ եթէ
ասեմ քրիստոնեայ եմ, նախ՝ չգիտեմ քրիստոնէական ուսմունքը, երկրորդ՝ ես
այստեղ, Դերսիմում, կ’ունենամ ճնշուածութեան մի քանի մակարդակ. հայկա
կան, քրիստոնէական ճնշուածութիւն, որով պիտի տարբերուեմ ընդհանուր
դերսիմցիներից, նաեւ դերսիմական ճնշուածութիւն, քանի որ բոլոր բնիկ դեր
սիմցիները ճնշուած են նաեւ դերսիմցի լինելու բուն փաստով: Արդիւնքում իմ
ճնշուածութեան տեսակը պիտի տարբերուի Դերսիմի ընդհանուր բնիկ բնակ
չութեան ճնշուածութեան տեսակից: Իմ խոր համոզմունքով մենք բոլորս էլ այս
տեղ՝ Դերսիմում, եւ բոլոր ճնշուածները Թուրքիայում նոյնն ենք՝ «ճնշուածներ»:
Ուրեմն ի՞նչու ինձ որպէս հայ ճնշուած զգամ, եթէ դրանով պիտի տարբերուեմ
Դերսիմի ընդհանուր բնակչութիւնից եւ դրանով պիտի զատուեմ: Մենք այստեղ
դերսիմցի ենք եւ սոցիալիստ: Սա է մեր ինքնութիւնը: Ինչ վերաբերում է Դերսի
մի հայութեանը, այստեղ համարեա մարդ չէք գտնի, որ հայկական արիւն չու
նենայ: Մենք իրականում մի ընդհանրութիւն ենք, ծագումով՝ հայ-ալեւիական,
պետութեան կողմից ճնշուած եւ դրա դէմ պայքարող: Ժամանակին իմ պապերը
պայքարել են որպէս հայեր: Մեր տոհմը մինչեւ [19 ]38թ. հայութիւնը պահպանել
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էր, եւ [19 ]38ին հետապնդուել է հենց հայ լինելու համար: Մերոնք Կաղնուտ75
գիւղից էին: Կաղնուտում բոլորն էլ հայեր են եղել: Ամբողջ Դերսիմն այդ մասին
գիտի: Նոյնիսկ Կաղնուտի ալեւիները աւելի վաղ ալեւիացած հայեր են եղել:
Մերոնք կռուել են: Մեր գիւղը շատ յայտնի է իր դիմադրութեամբ: Մեր տոհմը
[19]38ին լրիւ սպանուել է, 99 տոկոսով, միակ մարդը, ով մնացել է, հայրս է:
Հայրս փոքր երեխայ է եղել, իրեն թաքցրել են: Հայրս տեսել է, թէ ոնց իր հօ
րեղբայրը, հայրն ու մայրը մի ամբողջ օր իրենց տունը կարողացել են պաշտ
պանել զինուորներից: Պաշտպանել են մինչեւ փամփուշտները լրիւ վերջացել
են, զինուորները եկել գրաւել են այդ տունը, բոլորին սպանել են: Վառել են: Այդ
տունը լրիւ կրակի մէջ է եղել, լրիւ, լրիւ... Կաղնուտում մնացած հայերը ալեւիա
ցել են [19]38ից յետոյ: Դրանից յետոյ հայրս մի կերպ մեծացել է: Ես ու եղբայրս
ենք հիմա էլ կռւում, գաղափարների կռուով ենք կռւում: Մեզ ձերբակալել են:
Նստել ենք: Բանտ ենք նստել: Եղբայրս տասը տարի նստել է: Ալեւիների մէջ
շատ տարբեր հայեացքների մարդիկ կան, դրա համար նոյնպէս ես չեմ ուզում
ինձ ալեւի անուանել: Որովհետեւ ես ընդհանուր եմ սոցիալիստ ալեւիների հետ,
ոչ բոլորի: Յետոյ էլ ալեւիները յաճախ են ասում, որ իրենք էլ են մահմեդական:
Բայց մենք մահմեդական չենք, մենք արեւն ու ջուրն ենք պաշտում: Ես մահմե
դական չեմ: Ես մեր տոհմի ողջ պատմութիւնը, ապուպապերիցս սկսած, գրի եմ
առել: Հայրս պատմել է, ես գրել եմ: Ուրիշներին էլ եմ հարցուփորձ արել»:
Դերսիմում ես որոշ այլ կաղնուտցիների նոյնպէս հանդիպեցի: Նրանց
պատմածների համաձայն նախկինում վարչականօրէն Խոզաթին ենթարկուող
կաղնուտցի հայերը գիւղից հեռանում էին դեռեւս 19րդ դարավերջին, շատերն
անցել են Սասուն: Կաղնուտցիներից է ձեւաւորուել Դերսիմի Քարաքոչ գիւղը:
Այժմ Կաղնուտում ապրողներ կան, բայց մեծ մասը ցրուել են:

75 Կաղնուտ – գիւղ Օւաճիկի շրջանում: «Մամգուն (Մամիկոնեան) աշիրէթին պատկանող
Կաղնուտը գտնւում էր Օւաճիկից հարաւ-արեւմուտք, չորս ժամուայ ճամփի վրայ: …Առա
ջին անգամ լինելով, ծանօթացայ մի գիւղի բնակչութեանը, եւ այն էլ աղաների, աշիրէ
թապետերի, փիրերի եւ տետէների շրջանակի մէջ, որը տէր եւ ծառայ, բէկ եւ աղա չունէր:
Գիւղի հայ համայնքը մի հաւաքականութիւն էր, բոլորն էլ կապուած իրար արենակցա
կան կամ խնամիական կապերով… Զինագործները ոչ միայն նորոգում էին ամէն տեսակ
զէնքեր, այլեւ շինում նորերը՝ շեշխանաներ, մարտին հրացաններ, երկաթ կտրող թրեր եւ
խենջալներ… Այստեղ ամէն ինչ բնական էր՝ լեզուն, կրօնը, հաւատալիքը, երգն ու պարը,
ամէն ինչ նախնական: Առատ մանանա (կազպէ) էր իջնում կաղնու ծառերի վրայ… [բնակ
չութիւնը] հանքային տաք աղբիւրների հրաշագործութեանը հաւատում էր, պաշտում բնու
թիւնը եւ աստծուն վերագրում դրա ստեղծագործութիւնը: Մատաղ էին մորթում Լուսնակի
գագաթին, տաք ջրի աղբիւրին, կաղնու անտառին եւ մանաւանդ գարնան վերազարթ
նումին ու Վարդավառին: … Գործում էր Լուսնակի գագաթին կառուցուած Ս. Լուսաւորիչ
եկեղեցին: Գիւղի ստորոտում գտնւում էին Ս. Փրկիչ եկեղեցու փլատակները», — գրում էր
Հալաջեանը 1914ի Կաղնուտի մասին (Հալաջեան, էջ 56 – 57):
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ԳԼՈՒԽ Բ

ԹՈՒՐՔԻԱՅԻ ՀԱՆՐԱՅԻՆ
ԴԻՐՔՈՐՈՇՄԱՆ ՁԵՒԱՒՈՐՈՒՄԸ
ՀԱՅՈՑ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԵԱՆ ՇՈՒՐՋ ԵՒ
«ԹՈՒՐՔԱԿԱՆ ՀԱՅՐԵՆԻՔԻ» ՓՆՏՐՏՈՒՔԸ
ԿՈԼԵԿՏԻՎ ՅԱՆՑԱՆՔ,
ԿՈԼԵԿՏԻՎ ԻՆՔՆԱՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹԻՒՆ.
ՀԱՅԵՐԻ ՋԱՐԴԵՐԻ ՄԵՂԱՒՈՐԸ ՀԱՅԵՐՆ ԵՆ
Հայոց Ցեղասպանութեան այսօրուայ թուրքական ժխտողականութիւ
նը յիշեցնում է 1919ի Բողազլըեանի կայմակամ (գաւառապետ) եւ Եոզգաթի
մութասարրիֆի տեղակալ (սանջակի փոխկառավարիչ) Քեմալի դատը (1919,
Փետրուար-Մարտ), որին ի թիւս այլոց մեղադրանք էր յարուցուած նաեւ Գիւլլէր
գաւառակում հայերի կոտորածներ իրականացնելու hամար տեղի մահմեդա
կան բնակչութեանը գրգռելու, կոտորուող hայերի տառապանքներին նարգիլէ
ծխելով հետեւելու, Կարապետի ընտանիքի ունեցուածքն անձամբ կողոպտելու,
կնոջ մատանին հանելու hամար մատը կտրելու եւն.ի մէջ: Այդ դատին դատա
ւորի կողմից տրուող հարցերին Քեմալի հիմնական պատասխանը միշտ նոյնն
էր՝ «տեղեակ չեմ, փաշա, տեղեակ չեմ»1: Դատավարութիւնը հանրութեանը
ներկայացնող «Ալեմդար» թերթը գրում է. «Եոզգաթի մութասարրիֆի տեղա
կալ, Բողազըլեանի կայմակամ Քեմալ բէյը 500 հեծեալ աւազակախմբով եկել
է Գիւլլէր գիւղ, hայերին գերի են վերցրել գիշերուայ ժամը 12ից յետոյ, քանի
որ նրանց ժամկէտը [տեղահանութեան] լրացել էր, քահանային յիշեցրել են
կրօնական արարողութեան կազմակերպման անհրաժեշտութեան մասին, մա
հապատժի են ենթարկել նախ՝ քահանայի փոքրիկ երեխային, ապա՝ կնոջը
եւ այնուհետեւ՝ քահանային, որից յետոյ Քեմալը, դուդուկ նուագելով, քաջալե
րել է մարդասպաններին՝ ասելով՝ «դուք չգիտէք՝ ինչպէս կոտորել»: Չեթէները
(հրոսակախմբերը) Քեմալ բէյի այս խօսքերից յետոյ սկսել են ամէնայն դաժա
1

Ալեմդար, 10 Փետրուարի 1919 (Մելինէ Անումեան, Երիտթուրքերի 1919 – 1921 թթ. Դատա
վարութիւնների Վաւերագրերը Ըստ Օսմանեան Մամուլի, Երեւան, Էդիթ Պրինտ Հրատ.,
2011, էջ 153:
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Բ. ԹՈՒՐՔԻԱՅԻ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԴԻՐՔՈՐՈՇՄԱՆ ՁԵՒԱՒՈՐՈՒՄԸ…

նութեամբ կոտորել ամէն պատահողի…»2: Այդ ամէնը կազմակերպած գաւա
ռապետը «տեղեակ չէր, փաշա, տեղեակ չէր»:
Քեմալի «հերոսութիւնները» թուարկող hայ վկաների ցուցմունքներին,
այդ թւում իր 115 սպանուած ազգականների շահերը ներկայացնող Լեւոն Ռեմ
զիի վկայութիւններին Քեմալը պատասխանում է. «ո՛չ Գիւլլէր եմ գնացել, ո՛չ
եղել եմ այնտէղ, ո՛չ այդ մարդկանց եմ ճանաչում, ո՛չ էլ մատ կտրելով՝ մատանի
եմ վերցրել: Նման որեւէ պաշտօնեայ չկայ, որ այդ աստիճան անբարոյ կողո
պուտ իրականացնի՝ hասարակ զգացմունքով ներշնչուած»: Քեմալը պնդում
է, որ Գիւլլէրի hայ բնակչութիւնն անվտանգ տեղ է հասել աքսորավայր: Լե
ւոն Ռեմզին առարկում է. «Կոտորածի թատերաբեմ դարձած Գիւլլէր գիւղում
6000 հոգու սպանութիւնը յայտնի է այն դիակների շնորհիւ, որոնցից իւրաքան
չիւրի մարմնի անդամները կտրտուած են որեւէ տեղից: Դա յայտնաբերուել է
բժշկական յանձնաժողովի կողմից կատարուած բժշկական զննումների շնոր
հիւ»: Դատը նախագահողի հարցին, թէ՝ «նման մասշտաբի բան է տեղի ունէ
նում, իսկ մութասարրիֆը տեղեակ չի՞», Քեմալի պատասխանը միշտ նոյնն է.
«տեղեակ չեմ, փաշա, տեղեակ չեմ»3: «Տեղեակ չէր» այն մարդակերպ հրէշը,
ով փոխարինել էր հայերի սպանդին մասնակցելուց հրաժարուած Եոզգաթի
միւթասարրիֆ Ջեմալ բէյին, ղեկավարել 35.000 հայերի կոտորածները եւ մաս
նակցել դրանց4, այն մարդը, որ յայտնի էր դարձել «Էրմանիլէր ղասապ»[հա
յերի մորթ անող] անունով5: Հայկական կոտորածներին «տեղեակ չէին», «չէին
յիշում», «չէին տեսել», «չէին լսել», «մոռացել էին» նաեւ դատարան կանչուած
թուրք եւ քուրդ վկաները, իսկ մեղադրեալները հայ վկաների վկայութիւններին
անմիջապէս արձագանքում էին՝ «սուտ է», «կեղծ է», «սխալ է», «զրպարտու
թիւն է», «տեղեակ չեմ»: Եւ ոչինչ, ընդունւում էին այդ պատասխանները դա
տարանի կողմից: Եոզգաթի գաւառապետ Քեմալը դատարանին ասում է, որ
Եոզգաթից 7 – 8000 հայեր են ուղարկուել Տէր-Զօր, եւ ինքը որեւէ «գեշ բան մը
իմացած չէ, անոնք իրենց տեղերը հասած ըլլալու են», դատաւորի հարցին՝
«մէջտեղը բնաւ մեռնող չկա՞ր», հայերի հանրային պաշտպան Լեւոն Ռէմզին
պատասխանում է. «Նախագահ փաշա, ձորերու մէջ փորուած հորերը գիտեն,
թէ ինչ եղան այդ 8000 հոգին, այդ հորերուն մէջ են բոլոր զոհերը, բայց անոնց
դիակներն անգամ անճանաչ են, կան ոմանք, որոնք թեւ չունին, եւ ոմանք, ու
րիշներ, որ ոտք չունին, եւ շատերն անգլուխ են: Հայաստան հսկայ գերեզման
մըն է», որին Քեմալը կրկին արձագանքում է «ես չիմացայ» յանկերգով6: Թուր
քական դատարանին վրդովում էին փաստերը ներկայացնելու հայերի փորձե
2

Ալեմդար, 12 Փետրուար 1919. նաեւ՝ Անումեան, էջ 156:

3

Ալեմդար, 10 Փետրուար 1919. նաեւ՝ Անումեան, էջ 153:

4

Griker, Documentary History of the Armenocide in Yozgat, New York, Printing House Vosketar,
1980, էջ 256:

5

Փաստերը կը պնդեն, իսկ ոճրագործները միշտ կ’ուրանան, Ճակատամարտ, օրաթերթ,
Կ.Պօլիս, 19.02.1919 (թիւ 85):

6

Թուրքերու աչքկապուկը: Ճակատամարտ, օրաթերթ, Կ.Պօլիս, 12.02.1919 (թիւ 79):
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րը, իսկ թուրք փաստաբանները թուրք զինուորական սպաներից մէկի՝ երեք
հարիւր հայերի ջարդի մասին խոստովանութիւն-վկայութիւնից յետոյ մեղադ
րող հայերի հարցապնդումներից նոյնիսկ վրդովւում էին՝ դատարանին առա
ջարկելով թոյլ չտալ հայերի ներկայացուցչին «Հայութեան-թրքութեան խնդիր
հանել, առանց իրենց ալ հայերը բաւական փրօփականտի (! – Հ. Խ.) օռկան
ներ ունին», եւ որովհետեւ` «մենք ալ զգացմունքի տէր ենք»7: Դատարանը, որ
կոչված էր հայկական ջարդերը թուրքական կառավարութեան կողմից կազմա
կերպողներին եւ իրագործողներին բացայայտելու, պիտի «Հայութեան-թրքու
թեան խնդիր չհանէր», խնայէր թուրքական զգացմունքները եւ զանգուածային
ջարդերի գործերը քննէր որպէս պարզ սպանուածի եւ սպանողի սովորական
յանցագործութիւն:
Սա այն ռազմական դատարանն էր, որն ստեղծուել էր Առաջին Աշխար
համարտին Օսմանեան Կայսրութեան պարտութեանը յաջորդած 1918ի Մուդ
րոսի Զինադադարից անմիջապէս յետոյ: Անտանտի երկրները պատրաստւում
էին որոշում կայացնել պատերազմի եւ հայկական ու քրիստոնեայ այլ բնակչու
թեան կոտորածների համար յանցագործութիւններում մեղադրուող Թուրքիայի
նկատմամբ, եւ Թալէաթ փաշայի հոկտեմբերեան հրաժարականից յետոյ ձեւա
ւորուած նոր կառավարութիւնը շտապում էր Եւրոպային ցոյց տալ, որ թուրքա
կան նոր կառավարութիւնն էլ է դատապարտում երիտթուրքերի յանցագործու
թիւնները, Միութիւն Եւ Առաջադիմութիւն Կուսակցութեան ղեկավարութեանը
եւ մասնաւորապէս այդ կուսակցութեան կողմից հայերի տեղահանութիւնն իրա
կանացնելու նպատակով ստեղծուած Թեշքիլաթը Մահսուսէ (յատուկ կազմա
կերպութիւն) կազմակերպութեան անդամների ու տեղական կառավարիչների
յանցագործ արարքները՝ սպանութիւնները, կոտորածները, հրկիզումները եւն.:
Չանդրադառնալով Միութիւն Եւ Առաջադիմութիւն Կուսակցութեան անդամնե
րի Ստամբուլի դատավարութեանը, այստէղ ներկայացնեմ միայն «հայկական
յանցագործութիւնների» մասով 1919ին այդ նպատակով ստեղծուած ռազմա
կան դատարանի մասնաճիւղերի աշխատանքներին գաւառներում՝ Եոզգա
թում, Տրապիզոնում, Ստամբուլի արուարձան Բէօյիւք Դերէում եւ Խարբերդում,
որոնց հետեւում էր Ալեմդար թերթի թղթակիցը եւ Ալեմդարը հետեւողականօ
րէն տեղեկութիւններ էր տպագրում թերթում դատական նիստերի մասին:
Կ.Պօլսում հրատարակուող եւ դատավարութեանը հետեւող հայկական
թերթերը նկատում էին, որ դատավարութեան հենց սկզբից ամբաստանեալնե
րը ջանում են հայերին մեղադրել ըմբոստութիւնների մէջ, եւ չնայած փաստեր
չգտնուեցին, դատարանն արձանագրում էր, իբրեւ թէ քննութիւնները վկայում
են, որ հայերը «ճիշտ այն պահուն, երբ երկիրը թե՛ արտաքուստ, թե՛ ներքուստ
խիստ վտանգաւոր կացութեան մէջ կը գտնուէր, ձեռնարկեցին չափազանց
վտանգաւոր կազմակերպութիւններու եւ պատրաստութեանց՝ որ արդէն իսկ
7

Վկայ մը, որ կը կակազէ, կը կասկածուի եւ կը նուաղի. Երեք հարիւր հայեր ջարդեցինք,
Ճակատամարտ, օրաթերթ, Կ.Պօլիս, 21.02.1919 (թիւ 87):
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մասամբ մը սկսած էին ցոյց տալ իրենց արտաքին նշանները: Այսպէս ապա
ցուցուած է, որ անոնք, մասնաւորաբար Կարնոյ, Վանի, Պիթլիսի եւ Սեբաստի
ոյ կողմերը գործունէութեան սկսելով ծնունդ տուած են այն տեսակ դէպքերու,
որ բնոյթ ունէին խանգարէլու զինուորական կառավարութեան կարգապահու
թիւնն ու կարեւոր ձեռնարկները եւ սպառնացած են կտրել օսմանեան բանա
կի նահանջի գիծը»8: Կ.Պօլսում հրատարակուող Ճակատամարտ օրաթերթը
հեգնանքով գրում է՝ «Դատախազը երբեւէ ցոյց տուած չէ թէ որտե՞ղ, ինչպէ՞ս
եւ որոնց կողմէ եղած են ձեռնարկները: Ընդհանուր տեղերու անուններ միայն
տրուած են, որոնց համար փաստեր չկան»9, եւ «Թուրքերու աչքապուկ», «զա
ւեշտ» է անուանում այս դատերը10: Թերթերի հրապարակումների նիւթերից
երեւում է, որ դատարանն ապացոյցներ փնտրելու կամք, ցանկութիւն, ժամա
նակ չունէր: Բայց կոտորուել էր ահռելի քանակութեամբ մարդ, աշխարհի թեր
թերը տպագրել էին նրանց խոշտանգուած եւ կմաղքացած դիակների, մոխրա
ցուած գիւղերի լուսանկարները, կային, վերջապէս, արտասահմանցի վկաներ:
Առնուազն մի քանի մարդ պէտք էր դատապարտել: Գոնէ Թուրքիայի յետագայ
ճակատագիրն այդ պահին վճռող Անտանտի յաղթած երկրներին ցուցադրելու
համար:
Առաջին դատավարութիւնը վերը նկարագրուած Եոզգաթի գաւառապե
տի դատն էր: Ապրիլի ութին կայացւում է Եոզգաթի գաւառապետի մահավճիռը
եւ յաջորդ օրը մահավճիռ իրականացւում է: Նրա թաղումը վերածւում է համա
ժողովրդական ցասումի, դագաղի շուրջը ծաղկեպսակների ծով է՝ «Ազգի ան
մեղ զոհ», «Անմեղ մահմեդական նահատակին» գրութիւններով11: 35,000 անմեղ
մարդկանց արեամբ թաթախուած հրէշը «Անմեղ մահմեդական նահատակ»
էր: Յանցագործի մահապատիժը եւ թաղումը կազմակերպուած էր այնպէս, որ
առաւելագոյնս նպաստէր մահմեդական հասարակութեան, առաւել եւս հայե
րի դէմ յանցագործութիւնների մասնակիցների զգացմունքների բորբոքմանը.
8

Թուրքերու աչքապուկը: Զաւեշտին երրորդ արարը: Ճակատամարտ, օրաթերթ, Կ.Պօլիս,
13.02.1919 (80):

9

Անդ:

10

Անդ, նաեւ Ճակատամարտ, օրաթերթ, Կ.Պօլիս, 12.02.1919 (թիւ 79); Ճակատամարտ, օրա
թերթ, Կ.Պօլիս, 21.02.1919 (թիւ 87):

11

Մինչ այսօր Թուրքիայի հասարակութեանը հաւատացնում են, որ Մեհմէդ Քեմալը ազգա
յին հերոս եւ նահատակ է: 2011 Ապրիլի 5ին «Անադոլու» լրատուական գործակալութիւնը
հաղորդել է, որ նոյն թուականի Ապրիլի 10ին՝ ժամը 13.30ին, Բողազլեան Գաւաոում նա
խատեսւում է ոգեկոչել Հայոց Ցեղասպանութեան ժամանակ Եոզղատի մութասարրիֆի
(սանջակի կառավարիչ) տեղակալը եւ Բողազլեանի կայմակամը (գաւաոապետ) եղած
Մեհմէդ Քեմալի յիշատակը: Թուրքական գործակալութիւնը նշում էր նաեւ, թէ Քեմալը
1922 Հոկտեմբերի 14ին Թուրքիայի Ազգային Մեծ Ժողովի հրապարակած յատուկ օրէնքով
հոչակուել էր «ազգային նահատակ» (Մ. Անումեան, «Թուրքիայում Հայոց Ցեղասպանու
թեան Պատասխանատուների Հերոսացման Հարցի Շուրջ», Թիւրքագիտական Եւ Օսմա
նագիտական Հետազօտութիւններ, Հատոր 7, Տպագրուել է ՀՀ ԳԱԱ Արեւելագիտութեան
Ինստիտուտի Գիտական Խորհրդի որոշմամբ, Երեւան, 2011, էջ 169. նաեւ՝ http://serials.flib.
sci.am/openreader/turq_osm_het_7/book/Binder1.pdf) (Վերջին այցելութիւնը 08.08.2018):
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Քեմալին կախաղան են հանել Ստամբուլում, երեկոյեան, ոչ թէ ընդունուած
կարգով՝ արեւածագին, մարմինը դրուել է Բայազէտ մզկիթի լուացարանում,
ինչը մահապատժի դէպքում անթոյլատրելի էր, թաղմանը մասնակցել են մեծ
թուով բարձրաստիճան պաշտօնեաներ12: Թաղմանը բոցաշունչ ճառով ելոյթ է
ունէցել մի ուսանող. «Այստէղ թաղուածի համար վրէժ կը լուծի հերոս Քեմալ
բէյը: Անգլիացիներին դուրս են մղել Օդեսայից, մենք նրանց դուրս կը մղենք
Ստամբուլից: Ինչի՞ էք սպասում»13: Քեմալ բէյի՝ Մուստաֆա Քեմալի աստղը
նոր պիտի բարձրանար, «Թուրքիան ազատագրելու» շարժումը նա միայն Մա
յիսից պիտի սկսեր, բայց արդէն ջերմ պաշտպանութիւ՞ն ունէր փախստական
ու տեղում մնացած յանցագործների կողմից: Թւում է՝ Քեմալի թաղմանը ջերմ
ելոյթ ունեցած այդ ուսանողը ուղարկուել էր Մուստաֆա Քեմալի կողմից՝ ստու
գելու դիմադրական հնարավոր շարժման եւ իր անձի նկատմամբ հանրային
արձագանքը: Արձագանքը, սակայն, երկրի ազատագրման պաշտպանութեան
արձագանք չէր, դա յանցակիցների ինքապաշտպանութիւն էր: Յանցակիցնե
րի ինքնապաշտպանութիւն էր նաեւ կախաղան յանուած Քեմալի ընտանիքն
անմիջապէս ազգային խնամակալութեան տակ վերցնելը: Արամ Անտոնեանի
ճշգրիտ դիտարկմամբ՝ «Այն թուրք ժողովուրդը, որ հանրային հանգանակու
թեանց իր քսակը այն ատեն կը բանայ, երբ վիզը կը սեղմեն, ինքնաբերաբար,
5 – 10 օրուան ընթացքին 20 հազար օսմ. ոսկի գումար մը հանգանակելով, յանձ
նեց Քէմալ պէյի այրիին»14: Հազիւ թէ հայկական ունեցուածքի թալանի գործուն
մասնակից այդ ճիւաղի ընտանիքը կարիքի մէջ լինէր, սա պիտի դիտուի աւելի
որպէս բարոյական, քան նյոթական աջակցութիւն: Սրանով հասարակութեանը
պարտադրւում էր պաշտպանել Հայոց Ցեղասպանութեան ոճրագործներին եւ
ատել զոհերին: Այշէ Հիւրի միանգամայն ճշգրիտ բնորոշմամբ, 1915ի «աքսորը»
կազմակերպելիս եւ իրականացնելու ընթացքում երիտթուրքերը փաստացի
յանցակից եւ գաղափարակից էին դարձրել թէ՛ լայն ժողովրդական զանգուած
ներին, թէ՛ օսմանեան պետութեան քաղաքական, վարչական ու զինուորական
կադրերին: Այսինքն առկայ էր հաւաքաբար իրականացուած յանցանք, եւ հի
մայ տեղի էր ունէնում «հաւաքական ինքնապաշտութիւն»15: Յիրաւի, դատա
վարութեան ընթացքը այդ մարդկանց իրաւունք էր տալիս ընդդիմանալու
անարդարութեան դէմ. հաւաքաբար գործած յանցանքի համար ինչո՞ւ պիտի
փոքրաթիւ անհատները պատասխանատու դառնային: Եւ թերթերը պաշտպա
12

Անումեան, էջ 93:

13

Жевахов Александр, Кемал Ататюрк, Москва, «Молодая гвардия», ISBN 978-5-235-03163-0,
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

Անտոնեան Արամ, Մեծ Ոճիրը, Պօսթըն, 1921, էջ 272:

15

Այշէ Հիւր, «Մալթայի Աքսորեալները՝ Ինչպէս Գիտէք» (Taraf ից հայերէն թարգմանութիւ
նը տպագրուած է Թուրքերը Թուրքերի Մասին, Հտր. 3, կազմ. եւ խմբ.՝ Ռ. Մելքոնեան,
Երեւան, ԵՊՀ Հրատ., 2011, էջ 77. նաեւ՝ http://akunq.net/am/?p=20807:
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նում էին նրանց այս իրաւունքը: Միայն թէ թերթերը ոչ թէ հաւաքական պա
տասխանատւութեան կոչ էին անում, այլ առաջարկում էին մոռացութեան տալ
կամ ջարդերի մեղաւոր համարում էին ջարդուած հայերին. «Թուրք թերթերը,
գրեթէ մեծ մասամբ, ջարդերը կ’արդարացնեն եւ պատասխանատւութիւնները
զոհերուն վրայ բեռցնելու կը ճգնին, եւ քաջութիւն չեն ունէնար անկեղծ ժեստով
մը անվերապահօրէն ընդունելու այն ամէն քստմնելի չարիքները եւ աղէտները,
զորս բերին Մարտիրոս Հայ ժողովուրդին գլխուն…»՝ գրում է 1919ին Կ.Պօլսում
հրատարակուող հայալեզու Առաւօտ օրաթերթը16: Ըստ յօդուածագրի՝ թերթե
րը ջանում են մոռացութեան տալ հայկական ջարդերը կամ փորձում են հայե
րի վրայ գցել ջարդելու մեղքը՝ ելելով դարաւոր համոզմունքից, որ ռայաները
իրաւունք չունէն բարբարոսութեան դէմ բերան բանալու՝ առանց կայսրութեան
դէմ դաւաճաններ նկատուելու: «Կ’առեւանգեն, կը սպանեն, որբերը կը տանեն՝
իրաւունք չունես ընդվզելու… իզուր կը բողոքէ հայ մամուլը, իզուր հայոց պատ
րիարքը անժխտելի փաստերով կը հաստատէ, թե հոս՝ Պօլսոյ մէջ, ամէնուն
աչքի տակ ամբողջ թրքութիւնը մեղսակցած է իր ոճրագործ յափշտակութեան
տակ պահելու այն որբերը, որոնց հայրերուն ու մայրերուն դիակները ծամե
ցին դեռ երէկ, հային եւ յոյնին սիրտը դաշոյնելով: … Անոնք հայ որբ ունէնալ
կ’ուզեն, այսինքն՝ չեն կրնար թոյլատրել, որ անգամ մը իսլամին գիրկը ինկած
մանուկները իրենց հարազատ ազգին դառնան: Անոնք ախ կը քաշեն այն հին
բարի օրերուն, ուր մանկաժողովին սկզբունքն ի գործ կը դնէին սանձարձակ
հրէշութեամբ…»17:
Ծոյլ դատավարութիւնները շարունակւում էին: Շարունակւում էին նաեւ
Հայոց Ցեղասպանութիւնն իրականացնողների «տեղեակ չեմ, փաշա, տեղեակ
չեմ»երը: Նրանց «տեղեակ չեմ»երին նպաստում էին թերթերը՝ կրկին բացուած
«հայկական թեման» մէկնաբանելով որպէս Օսմանեան կայսրութեան եւ թուր
քերի դէմ եւրոպական թշնամանք:
Տրապիզոնի hայերի տեղահանութեան դատավարութիւն, 1919 Ապրիլ –
Մայիս ամիսներ: Տրապիզոնից hայերին հիմնականում տարհանել են նաւերով,
մակոյկներով, եւ ափից hեռանալուց յետոյ ծովը լցնրել: Նրանց չի թոյլատրուել
իրենց հետ գոյք վերցնել, իսկ նրանց մօտ եղած դրամը եւ վրայի զարդեղէնը
վերցուել է ափին՝ մինչեւ նաւ նստեցնելը: Այդ մասին դատարանում վկայութիւն
է տուել նաեւ Տրապիզոնի տեղական կառավարութեան Եկամտի տնօրէն Լիւթ
ֆի բէյը: Տրապիզոնի նահանգապետ Ջեմալ Ազմի բէյը՝ տեղի կոտորածների
անմիջական ղեկավարը, դատավարութեան ժամանակ փախուստի մէջ էր: Սա
կայն մեղադրեալներից ոչ մէկը «չի լսել եւ ոչինչ չի իմացել տեղահանութեան
անուան տակ գործող որեւէ յանձնաժողովի մասին», ոմանք լսել են «գաղթի
16

Առաւօտ Օրա
թերթ, Կ. Պօլիս, 1919, թիւ 4 ( http://tert.nla.am/archive/NLA%20TERT/Ara
vot%20KPolis/1919/1919 ):

17

Նոյն:

ԿՈԼԵԿՏԻՎ ՅԱՆՑԱՆՔ, ԿՈԼԵԿՏԻՎ ԻՆՔՆԱՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹԻՒՆ…
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ճանապահին hայերի հետ կատարուող ինչ որ խժդժութիւնների մասին», բայց
սովորաբար «ջարդուող եւ սպանուած hայերի չեն տեսել», փոխարէնը ոմանք
«տեսել են մահմեդականների դիակներ»… Նոյնիսկ Տրապիզոնի զինկոմիսա
րիատի նախկին նախագահ, մայոր Նուջմէդդինը «տեղահանութեան մասին
միայն որոշ բաներ լսել է, բայց անձամբ ոչինչ չի տեսել»… Նոյնիսկ hայերին
ծով տանող մօտորանաւակների տէր Նիազի էֆենդին «ոչինչ չգիտէր», «այդ
ժամանակ Տրապիզոնում չէր», չնայած տուժող եւ վկայ Սաթենիկը հաստատում
էր, որ հենց նա է իրեն այլ hայերի հետ նաւ նստեցրել եւ ինքը փրկուել է միայն
այն պատճառով, որ նաւավարը իր հօր ծանօթն է եղել18 … մեղադրեալները
hայերի գոյքի յետագայ ճակատագրին «տեղեակ չէին», սակայն բոլոր մեղադ
րեալներն էլ գտնում էին, որ այդ «գոյքի արժէքը շատ ցածր է եղել, եւ hաւա
նաբար պահուստներից անհետացել է վատ հսկողութեան պատճառով, ինչը
պաշտօնեաների՝ մէկը մյոսին վստահելու hետեւանք էր»… Մեղադրեալներից
ում մօտ յայտնաբերուել էր Հայերի իրերից՝ ոսկեղէն, զարդեր եւն., բոլորն էլ
այն «գնել էին աճուրդով վաճառքի ժամանակ», «տեղեակ չեն եղել» նահանգա
պետ «Ազմի էֆենդու եւ նրա աներձագ Ռամիղ էֆենդու կողմից լքուած գոյքը 42
նաւակով տեղափոխելու մասին»19… Տրապիզոնում առhասարակ բոլոր ցուց
մունքներով միակ պատասխանատուն, կատարողը, չարագործը դատարանից
բացակայող Ազմին էր, իսկ իրենք «տեղեակ չէին», «որոշ բաներ լսել են», «չեն
ուզում ասէկոսէների մասին խօսել», «չեմ մտաբերում», «հազիւ թէ այդպիսի
բան եղել է»…
Մեղադրեալ Մուսթաֆա Նուրի բէյ՝ «Ես հայերին ոչ թէ ոչնչացրել եմ,
այլ՝ պաշտպանել, նրանցից շատերին նոյնիսկ իմ տանը թաքցրել»: Մեղադ
րեալ ժանդարմերիայի տեսուչ Թալէաթ բէյ՝ «ես ոչինչ չգիտեմ, նման գործերով
զբաղուելու ժամանակ չեմ ունեցել…»20:
Միայն ժանդարմերիայի աւագ լեյտենանտ Միւնիֆ էֆենդին, որպէս
վկայ հանդէս գալով, պատմել է, որ hայերի տեղահանութիւնը եղել է 1915ի Յու
նիսին, ինքն այդ ժամանակ Տրապիզոնում է եղել, մի անգամ Տրապիզոնի Պե
18

Кеворкян Раймон, Геноцид армян: полная история, Москва, «Центр АНИВ», «ЯузаКаталог», ISBN 978-5-235-906716-36-1, 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

Երիտթուրքերի՝ իշխանութիւնից հրաժարուելուց յետոյ Տրապիզոնի նահանգապետ, հայե
րի ջարդարար Ջեմալ Ազմին փախել էր Գերմանիա եւ հայերից թալանած գումարներով
Բեռլինում խանութ բացել: Խանութը դարձել էր Գերմանիա փախած երիտթուրքերի հա
ւաքատեղի: 1922ի Ապրիլի 17ին գնդակահարուել է Բեռլինի իր տան մուտքի մօտ, Կ.Պօլսի
նախկին ոստիկանապետ, նոյնպէս Թուրքիայից Բեռլին փախած Նազմի բէյի տանը կազ
մակերպուած ճաշկերոյթից վերադառնալիս: Գնդակահարութիւն/վրիժառութիւնն իրա
կանացրել էին Արշաւիր Շիրակեանը եւ Արամ Երկանեանը:

20 Տրապիզոնի տեղահանութեան եւ կոտորածների դատական նիստերի մասին դատավա
րութիւնը ներկայացնող Ալեմդար թերթի նիւթերը տե՛ս՝ Անումեան, էջ 202 – 264:
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տական Պարտքի Գրասենեակի պաշտօնեան իրեն ասել է, որ hայերին լցրել
են բեռնանաւերը եւ ծովում թափելով՝ ոչնչացրել… Յետոյ իրեն նշանակել են
hայերի տեղահանութեան գործի ղեկավար եւ հինգ օր ժամանակ են տուել այն
իրականացնելու: Բայց, իհարկէ, ինքը hայերին չի վնասել: Նոյն կերպ «անմեղ
էին» մեղադրեալներ գործակալ Մուստաֆա Նուրին, Նեւզաթ բէյը, բժիշկ Սա
լիբ բէյը: Ալի Սալիբ բէյը մեղադրւում էր թոյն ներարկելու միջոցով հիւանդանո
ցում hայերին սպանելու, գիշերները մեծ կողովներով երեխաներ առեւանգելու
եւ ծովում խեղդելուն նպաստելու, hայերի թողած գոյքը կողոպտելու մէջ, ինչին
դատարանում նրա միակ պատասխանը՝ «զրպարտութիւն է»: Դատարանում
յայտնուել էր նաեւ ռուսահպատակ Վարդանի պատմութիւնը, ում քառասուն
այլ տղամարդկանց հետ ծովն էին նետել, Վարդանը միակն էր եղել, որ կա
րողացել էր լողալով ափ հասնել, բայց նրան հիւանդանոցում թունաւորելով
սպանել էր բժիշկ Սալիբ բէյը: Սալիբ բէյի կողմից hայերին թունաւորումներով
սպանելու եւ մարմինները ծովը նետելու մասին ականատես Սոֆիա Մախոխե
անի նկարագրութիւնները hանդիպում էին նոյն անխռով «զրպարտութիւն է»
պատասխանին21: Դատաքննութեան ընթացքում անhամարձակ վկայութիւննե
րը բոլոր «ազնիւ մեղադրեալների» հասցէին զրպարտանք էին դիտւում եւ կան
չուած «վկաներն» էլ ցուցմունքներ էին տալիս այդ «յարգարժան մարդկանց»
ազնւութեան մասին: Երբ Հայ վկայ եւ տուժող Սիրանուշը ներկայացնում էր ան
ձամբ «իր դէպքի» պատմութիւնը՝ տղամարդկանց առանձնացրին, այդ թւում
իր ամուսնուն, տարան, յետոյ կանանց նկատմամբ բռնութիւն եղաւ, իր դրամ
ները խլել են, ինքը ժամանակաւորապէս իսլամ է ընդունել եւն., մեղադրեալ
կայմակամ Թալէաթ բէյը ընդհատում է նրան՝ ասելով, թէ «Տրապիզոնում կա
տարուած գործերն ու որոշումները խիստ գաղտնի են եղել, ինչպէ՞ս կարող էր
այդ կինն իմանալ կարեւոր որոշումների մասին»… Մինչդեռ կինն ընդամէնը
ներկայացնում էր իր դէպքը: Դատաքննութեան ընթացքում բոլոր մեղադրեալ
ները մէկը մյոսին, եւ նոյնիսկ մի շարք «վկաներ» մեղադրեալներին ներկայաց
նում էին որպէս «պատուաւոր, յարգարժան մարդ», բոլորն անթերի էին կատա
րել իրենց աշխատանքային պարտականութիւնները, ոչ մէկն ուղղակիօրէն «չի
առնչուել» hայերի տեղահանութեանը, առաւել եւս՝ կողոպուտին, սպանութիւն
ներին, կոտորածներին, հրկիզումներին, ծովում խեղդելուն… Առhասարակ դա
տարանը ոչ մի կերպ «չէր կարողանում» գտնել հարիւր հազարաւոր մարդկանց
իրենց տներում, գիւղերի եկեղեցներում հրկիզողներին, գաղթի ճանապարհին
կողոպտողներին եւ գետերում ու կիրճերում սպանողներին, կանանց բռնաբա
րողներին…
Ալեմդար թերթի նիւթերից երեւում է, որ քննութիւնը, Բաղազըլեանի գա
ւառապետ Քեմալի դատի նման, ջանք չէր գործադրում մեղաւորներին յայտնա
բերելու, ապացոյցներ գտնելու, անհրաժեշտ վկաներին հրաւիրելու, իսկ հրա
21

Кеворкян, էջ 534–535:
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ւիրելուց յետոյ՝ պատշաճ ցուցմունքներ վերցնելու: Իսկ եթէ քննիչն այդպիսի
ջանք գործադրում էր՝ տեղերի կառավարման մարմիններն ամէն ինչ անում էին
տապալելու մեղադրեալի ներկայանալու, նոյնիսկ կալանաւորելու որոշումը:
Առհասարակ դա առաւելապէս դատի նմանակում էր՝ քիչ վկաներով, իրական
վկաների ցուցմունքներն ընդհատելով, մեղադրեալների արդարացումներով
բաւարարուելով՝ «չգիտեմ- չեմ լսել -չեմ տեսել»ներով: Ալեմդար թերթի տնօ
րէն Ահմէդ Քադրին նոյնիսկ անհրաժեշտութիւն է զգացել դատավարութեան
նմանակման այդ գործընթացի վրայ հրաւիրել ռազմական ատեանի նախա
գահ Նազըմ փաշայի ուշադրութիւնը՝ Ապրիլի 25ին նրան ուղղուած բաց նա
մակ տպագրելով: Նամակում, մասնաւորապէս, ասւում է. «Մի շրջան գոյութիւն
ունի (խօսքը Եոզղաթի մասին է), որից տարագրուած hայերի թուաքանակը
հազարների է հասնում. Մի՞թէ այդ շրջանում տեղահանութիւնն ու կոտորած
ները կազմակերպողների եւ իրականացնողների քանակը սահմանափակւում
է մահապատժի ենթարկուած Քեմալ եւ 15 տարուայ բանտարկութեան դատա
պարտուած Թեւֆիկ բէյերով: Անձամբ միայն ինձ յայտնի է այդ խնդրին առն
չուած առնուազն 20 հոգու անուն: … Այդ ինչպէ՞ս է, որ մենք, պաշտօնատար
անձ չհանդիսանալով hանդերձ, տեղեակ ենք, թէ ինչ սահմռկեցուցիչ կերպով
են կատարուել Տրապիզոնի տեղահանութիւնն ու կոտորածները, որոնց դա
տաքննութիւնը դեռ շարունակւում է, իսկ նման հնարաւորութիւնների տէր Ձեր
յարգարժան դատարանը չի կարողանում խորանալ մանրամասների մէջ: Սի
նոպում մենք hանդիպեցինք առաւօտները Տրապիզոնից դէպի Ստամբուլ մաք
սանենգ կերպով իրեր եւ սննդամթերք տեղափոխող լազ նաւաստիների եւ
կարողացանք մանրամասներ իմանալ այն մասին, թէ ինչպէս են մեր խեղճ
hայ hայրենակիցները ոչնչացուել եւ բնաջնջուել վալի Ջեմալ Ազմիի եւ իթթի
հադական հրոսակախմբին պատկանող իր չարագործ գործակիցների կողմից:
Պարզւում է, որ այս խեղճերին, կանանց, եւ նոյնիսկ երեխաներին էլ ներառեալ,
Ռումինիա ուղարկելու պատրուակով լցրել են առագաստանաւերն ու մակոյկ
ները եւ շրջաhայեցօրէն ափից մէկ ժամ hեռանալուց յետոյ անմիջապէս ծովը
նետել, իսկ երբ ծովում խեղդուողները փորձել են կառչել առագաստանաւերի
եզրերից, կացնով կտրել են նրանց մատները: Անձամբ ականատես չենք եղել
այդ արիւնոտ եւ ցաւոտ տեսարաններին, սակայն մի քանի ընկերներով ուշադ
րութեամբ լսել ենք այդ ամէնը սեփական աչքով տեսած 40 – 50 նաւաստիների
պատմածը: … ներկայացնում եմ Քենան անունը կրող երիտասարդին, …որին
ազատել էին Տրապիզոնում դատական քննիչի պաշտօնից… այդ հերոսական
անձնաւորութիւնը հետ էր կանչուել այն ժամանակուայ Արդարադատութեան
նախարար Հալիլ բէյի կողմից՝ hայերի հետ կապուած ողբերգական դէպքերի
կապակցութեամբ անմիջապէս հետաքննութիւն կատարելու պահանջով հան
դէս գալու hամար: … Այդ ազնիւ անձնաւորութիւնը ինձ պատմել է Ամասիա
յում անձամբ… [յoդուածի մի հատուած արգելուել է գրաքննութեան կողմից]
hայեր սպանած եւ սրտխառնուք առաջացնող մուհաջիրներից Մեհմէդ Քաբաշ
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անունը կրող մի արնախումի մասին, որի անունը, սակայն, չենք hանդիպում
դատական արձանագրութիւններում: Աղերսում ենք, որ թէ՛ լուրջ վերաբերուէք
ականատեսների վկայութիւններին, եւ թէ՛ այսուհետեւ առաւել աչալրջութեամբ
ծանուցագրեր ուղարկէք իւրաքանչիւր վկայակոչուած անձնաւորութեանը…»22:
Սակայն նոյնիսկ Ալեմդարի խմբագրի Ապրիլի 25ի այս ազնիւ պոռթկումը չի
համոզում, որ այս թերթն ինքն իր ընթերցողներին ազնուօրէն ներկայացնում էր
դատարանում կատարուող որոշ սոսկալի բացայայտումներ: Ինչպէս, օրինակ,
մանկահասակ երեխաներին հիւանդանոցում սպանած կամ մահուան ուղար
կած Տրապիզոնի բժիշկ Սայիբ բէյի սոսկալի յանցագործութիւնը, որոնց մա
սին Ապրիլի 19ին վկայել է Վերգինէ Օդաբաշեանը: Նա դատարանին պատմել
է, որ ամերիկեան դպրոցում իր խնամքի տակ գտնուող մէկից չորս տարեկան
30 – 40 երեխաներին գտել է անձամբ Սալիբ բէյը եւ «նրանց ուղարկել է ծով»:
Ուղարկել է խեղդելու: Այս մասին տեղեկութիւններ են հրատարակել հայալեզու
Նոր Կեանք թերթը (1919ի թիւ 120, Ապրիլի 20) եւ ֆրանսալեզու La Renaissanceը
(1919ի թիւ 174, Ապրիլի 22): Իսկ դատաւորը հիւանդանոցում կատարուած սպա
նութիւնների մասին բուն յանցագործին՝ Սալիբ բէյին ընդամէնը հարցնում է.
«մանկահասակ երեխաներն անխղճաբար ոչնչացւում էին [հիւանդանոցում],
ժողովրդին ծառայելու կոչուած հիմնարկում, ինչո՞ւ Դուք չէիք միջամտում»23:
Դատարանը շարունակում էր «կոյր» ու «խուլ» մնալ: Ռազմական ատե
անում դատավարութեան ընթացքը նոյնն էր նաեւ Բողազիչի (Բէօյիւք Դերէ)
եւ Մամուրէթ-ուլ-Ազիզի (Էլազիկ) տեղահանութեան դէպքերի քննութեան դէպ
քում: Մեղադրեալներն էին Բէօյիւք Դերէի նախկին ոստիկանապետ Աբդուլ
Քերիմ բէյը, Բաքերի խանութպան, սալոնիկցի Ռեֆիկ Հըֆըզ բէյը, եւ հացի
փռի տէր, լազ Հաֆըզ Մահմուդ եւ Ջելալ էֆենդիները: Ջելալը տեղահանութե
ան ժամանակ Բէօյիւք Դերէի թաղային աւագանին էր, իսկ նրա հացի փուռը
պատկանելիս է եղել բռնագաղթուած Փանդելեանին: Մեղադրանքը կայանում
էր քրիստոնեաներին կառավարութեան որոշումից աւելի վաղ տեղահանելու եւ
տեղահանուողներին գոյքը լքել հարկադրելու մէջ: Դատարան կանչուած մահ
մեդական վկաները վկայել են մեղադրեալների պարկեշտութիւնը, ազնւութիւ
նը եւ տեղահանուածների գոյքի հանդէպ անշահախնդրութիւնը, իսկ տեղահա
նութեան մասին կրկին ոչինչ «չեն լսել», «չեն տեսել»24:
Ռազմական արտակարգ ատեանում Մամուրէթ-ուլ-Ազիզի տեղահանու
թեան դատավարութիւնը, 1919, Օգոստոս: Մեղադրեալներ՝ հանրակրթութեան
տեսուչ Ֆերիդ եւ Դերսիմի պատգամաւոր Մեհմէդ Նուրի բէյ: Դատարանում
յայտարարւում է, որ Բեհաէդդին Շաքիր եւ Նազըմ բէյերը եղել են Մամուրէթուլ-Ազիզի տեղահանութիւնն իրականացնողներից: Տաս օրուայ մէջ դատա
22 Ալեմդար, 25 Ապրիլ, 1919. նաեւ՝ Անումեան, 160 – 163:
23

Кеворкян, էջ 536-537:

24 Ռազմական ատեանում Բողազիչի (Բէօյիւք Դերէ) տեղահանութեան դատավարութիւնը,
1919, Ապրիլ-Մայիս (տե՛ս՝ Անումեան, էջ 264 – 274):

ԿՈԼԵԿՏԻՎ ՅԱՆՑԱՆՔ, ԿՈԼԵԿՏԻՎ ԻՆՔՆԱՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹԻՒՆ…
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կան նիստերին չներկայանալու դէպքում, նրանք կը զրկուեն քաղաքացիական
իրաւունքից (նրանք փախել էին Եւրոպա – Հ. Խ.): Այնուհետեւ ընթերցւում է հե
տաքննութեան եզրակացութիւնը՝ Մամուրէթ-ուլ-Ազիզի եւ Խարբերդի տեղա
հանութեան ժամանակ տեղի ունեցած բռնութիւնների առնչութեամբ Ֆերիդ եւ
Մեհմէդ Նուրի բէյերը համարւում են անուղղակի մասնակիցներ: Մեհմէդ Նու
րի բէյը յայտարարում է, որ ինքն է իրականացրել տեղահանութիւնը, սուտ են
իր կողմից իրականացուած բռնութիւնների մասին տեղեկութիւնները, ընդհա
կառակն՝ պաշտպանել է հայերին, նոյնիսկ իր ագարակում պահել է նրանց:
Հայերի կարաւանները ճանապարհին ջարդերի չեն ենթարկուել, իր իմանալով
միայն ինը տուժած հայեր են եղել(!!), որի լուրն առնելուն պէս նահանգապետը
միջոցներ է ձեռնարկել(!!): Դատարանը ձեռնարկած միջոցների մասին հարցեր
չի տալիս: Նրան ձայնակցում է նաեւ հանրակրթութեան տեսուչ Ֆերիդը, նախ՝
յայտարարելով, որ ինքը տեղահանութեան ժամանակ հիւանդ է եղել, որոշ տե
ղեկութիւններ է լսել Դիրաբեքիրի եւ Մալաթիայի ուղղութեամբ տարուող կա
րաւաններից միայն մէկականի վրայ յարձակումների մասին, բայց վստահ չի
դրանում, միաժամանակ տեղեակ չի հետեւանքների մասին: Վանի նախկին
նահանգապետ, վկայ Թահսին բէյը մեղադրեալներին չէր ճանաչում, նրա վկա
յութեամբ Դիարբեքիրի վրայով ուղարկուող հայկական կարաւանները յարձա
կումների են ենթարկուել Դերսիմի կողմերում, սակայն յարձակուողները ձեր
բակալուել են, դատուել եւ դատապարտուել հինգ տարուայ բանտարկութեան:
Կանչուած այլ վկաները նոյնպէս չէին ճանաչում մեղադրեալներին: Ինչո՞ւ էին
կանչուել մեղադրեալները: Կանչուել էին որպէս վկայ, միայն իրենց «անտեղե
ակութիւնը» վկայելու՝ «տեղեակ չեմ, փաշա, տեղեակ չեմ»:
Տրապիզոնում ռազմական ատեանի դատաւոր-քննիչներից մէկի պաշ
տօնին ցուցադրաբար հայ մարդ էր նշանակուել՝ Սեդրակ Կարագէօզեանը:
Երեք ու կէս ամիս տառապելուց յետոյ նա հասկանում է, որ այդ քննութիւն
ներն սկսուել են ոչ թէ յանցագործներին դատելու, այլ Եւրոպայի հանրային
կարծիքը խաբելու համար. «Հայկական տեղահանութիւններն ու զանգուա
ծային ջարդերը կազմակերպած պետական պաշտօնեաների, ժանդարմների,
ոստիկանութեան սպաների… մեծ մասը շարունակում է մնալ նոյն պաշտօն
ներին… յանցագործներին ձերբակալելու կամ վկաներին բերման ենթարկելու
փոխարէն նրանք զգուշացնում են իրենց հետ համագործակցած յանցագործ
ներին… Հայ, յոյն դժբախտ վկաներին, ովքեր քննութեանը վկայութիւն են տա
լիս, սպանուած են գտնում… բաւական է ես յանցագործին ձերբակալելու փորձ
անեմ՝ բնակչութեան բոլոր շերտերում, գաւառապետից մինչեւ ամէնաստորին
շերտը, ծաւալւում է գրգռուածութիւն ու զայրոյթ… Հիմայ նրանք արդէն զբա
ղուած են ձերբակալուածներին ազատելու գործով: Յանցագործներն ազատ
պտտւում են, բայց ես իմ պահանջների դիմաց տեղեկանքներ եմ ստանում, որ
նա/նրանք բացակայում է/են, հիւանդ է/են, կամ ինձ ասում են, որ աշխատող
ները չեն բաւարարում այդ գործի համար, կամ ուղղակի մնում եմ անպատաս
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Բ. ԹՈՒՐՔԻԱՅԻ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԴԻՐՔՈՐՈՇՄԱՆ ՁԵՒԱՒՈՐՈՒՄԸ…

խան: Իսկ զանգուածային ջարդեր կազմակերպած մարդը հանգիստ ապրում
եւ շարունակում է վարել իր պաշտօնը… Ես հրաման եմ ստորագրում զանգուա
ծային ջարդերի տխրահռչակ կազմակերպիչներ Ռեշադի, Կախիայի, Օմէրի,
Հաքքըի, Հայրէդդինի, Սուլէյմանի եւ Մուրատի ձերբակալութեան վերաբերե
ալ, բազմաթիւ նամակներ եմ ուղարկում, բայց ոչ մի արդիւնքի չեմ հասնում…
Ռեշադը, Կախիան, Սուլէյմանը եւ այլօք ջարդերի յայտնի կազմակերպիչ Հաջի
Ալի Հոֆուզզադէ Եմէրի հետ գնում են կառավարութեան շէնք՝ գաւառապետի
հետ զրուցելու… Իսկ յայտնի ջարդարար եւ կողոպտիչ Թոփալ Օսմանը պաշ
տօնապէս նշանակուել է Կիրասոն քաղաքի ղեկավար…»25: Սա նոյն հանրա
յայտ Թոփալ Օսմանն էր, ով 1915 – 1916ին Տրապիզոնում նշանակուել էր հայերի
տեղահանութեան պատասխանատու26 եւ իր չեթէների հետ իրականացնում էր
Տրապիզոնի Հայերի ջրասոյզ անելու գործողութիւնները եւ գոյքի կողոպուտը:
1919ին, երբ ընթանում էր այդ յանցագործների դատավարութիւնը, այդ սադիս
տը27 պարգեւատրւում է բարձր պաշտօնի նշանակմամբ՝ դառնում է Կիրասոն
քաղաքի ղեկավար28: Պարզ է, որ իշխանութիւնների կողմից գուրգուրանքով
պաշտպանուող յանցագործ Օսմանը պիտի շարունակէր իր եղեռագործութիւն
ները: Երկու տարի անց, 1921ի յոյն-թուրքական պատերազմի ժամանակ, շտա
պելով միանալ Անկարայում գտնուող Մուստաֆա Քեմալին, Օսմանը իր 3500
չեթէների հետ ճանապարհին ընկած Հաւզա բնակավայրում 1921ի Յուլիս 20ին
«ամբողջ քրիստոնեայ բնակչութեանը առանց որեւէ մէկին կենդանի թողնելու,
մեծից մինչեւ նորածին, այր թէ կին, հայ թէ յոյն, ջարդեցին»29: Շարունակելով
իր յաղթական երթը, երեք օր անց, 1921ի Յուլիսի 23ին Մարզուան է հասնում, մի
քանի օրում իրականացնում քաղաքի 2000 հայերի եւ յոյների սպանդը եւ այրում
քրիստոնեաների տները30: 1921ի Հոկտեմբերի 26ին տպագրուած Թայմզ օրա
թերթը հաղորդում էր, որ Օսմանի աւազակները (ըստ յօդուածագրի՝ անկանոն
ուժերը) Մարզուանում ջանքեր էին գործադրում գտնելու 1915 – 16ին մահմեդա
կանութիւն ընդունելու միջոցով փրկուած եւ զինադադարից յետոյ քրիստոնեու
թեանը վերադարձած հայերին31: Հայերը որեւէ կերպ օսմաններից փրկութիւն
25 Кеворкян, էջ 832:
26 Doğan Avcıoğlu, Millî Kurtuluş Tarihi, 1838’den 1955’e [Ժողովրդի ազատագրման պատմու
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 Հայկունի Պ. Ա., Թօփալ Օսման Եւ Դէպքերը Մարզուանին Մէջ Զինադադարէն Յետոյ,
Աթէնք, Տպ. «Նոր Օր», 1924, էջ 36:
30 Վարդանեան Գէորգ, Պոնտոսի Յոյների Ցեղասպանութիւնը, 2012/05/21, http://akunq.net/
am/?p=21387 (Վերջին այցելութիւնը 13.12.2017):
31

The Times, «The Turk at Work», 26th October 1921, էջ 11 (ըստ՝ Վարդանեան, http://akunq.net/
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չունէին: Օսմանները Թուրքիայի վարչարարների հերոսներն էին եւ շարունա
կում են մնալ այդպիսին32: Օսմանն էլ, իհարկէ, դատուելու դէպքում «տեղեակ
չէր <լինի>, փաշա, տեղեակ չէր <լինի>» ջարդերին»:
Այդ դատավարութիւնների արդիւնքում դատուել է ընդամէնը 63 մարդ,
որից 20ը դատապարտուել են մահապատժի, իրականացուել է միայն 3ը, փա
խուստի մէջ գտնուող 17ին մահապատժի են դատապարտել հեռակայ (այդ
am/?p=21387): 1960ին Ամասիայում ծնուած Յովսէփ Հայրենին, ում պապին Մարզուանում
սպանել էր Թոփալ Օսմանը, յիշում է, որ մանկութեան տարիներին հայերի ջարդերի մա
սին խօսակցութիւններ չկային, կամ առնուազն երեխաների ներկայությամբ չկային. «…
հայերին սպառնացող վտանգը իմ մանկական զգացմունքներում կապ ունէր Թոփալ Օս
մանի մասին մեծմայրիկիս պատմութիւնների հետ: Մեծմայրս երկու տարեկան է եղել, երբ
հօրը սպանել են: Ապրում էին Մարզուանում: Մեծպապիս սպանել են Թոփալ Օսմանի
չեթէները: Մեծմայրիկիս պատմութիւնները առանձին յիշողութիւններ կամ, գուցէ, յիշողու
թիւնների դրուագներ էին Թոփալ Օսմանի եւ նրա չեթէների վայրագութիւնների մասին:
Յիշողութեանս մէջ ամուր մնացել է մեծ մայրիկիս պատմած մի պատմութիւն, որ յետա
գայում, տասնեակ տարիներ անց, կարդացի թուրք հետազօտող Այշէ Գիւլի յօդուածներից
մէկում: Կարդալիս յաճախ էի մտածում, որ մեծմայրիկիս պատմութիւններն, ուրեմն, որ
քան իրական էին: Պատմութիւնն այն մասին էր, թէ ինչպէս են Թոփալ Օսմանի չեթէները
սպանել մի մեծ խումբ հայերի: Ուրեմն հաւաքել այդ հայերին տներից, տարել են քաղաքից
դուրս, գործիքներ են տուել եւ պահանջել փոս փորել: Երբ բաւական մեծ փոսը փորել են,
հրամայել են բոլորին շարուել փոսի շուրջը: Հայերն, իհարկէ, հասկացել են, որ իրենց հի
մայ սպանելու են: Այդ հայերի մէջ եղել է նաեւ ունեւոր մէկը, որ Թոփալ Օսմանի հետ մօտ
ծանօթ է եղել: Նա մօտեցել է Օսմանին եւ զարմացած հարցրել, թէ իրեն էլ է՞ պատրաստ
ւում սպանել, ինչպէ՞ս կը լինի այդպիսի բան: Օսմանը հանել է ատրճանակը եւ կրակելով
սպանել նրան: Իսկ մյոսներին պարզապէս հրելով գցել են փոսը եւ կենդանի մարդկանց
վրայ հող են լցրել: Տատիս պատմածով Թոփալ Օսմանի գնդակով զոհուած նրա ծանօթ
հայը չի տառապել հողի տակ կենդանի թաղուելով եւ գնդակով սպանուելը լաւութիւն է
եղել նրա համար: Առհասարակ մեծմայրիկիս պատմութիւններում միշտ Թոփալ Օսմանն
էր եւ նրա չեթէները, մենք՝ մանուկներս գիտէինք, որ Թոփալ Օսմանը վատ մարդ է եղել,
աւազակ է եղել, վտանգաւոր է եղել, բայց հարց չէր ձեւակերպւում, թէ ինչո՞ւ այդ վատ մար
դը միշտ հայերի համար է վտանգաւոր եղել, հայերի է սպանել: Իմ մեծհայրիկին էլ Օս
մանի չեթէներն են սպանել: Մեծմայրիկիս պատմելով նրանք մտել են մեծհայրկիս տուն,
եւ քանի որ յայտնի էր, որ չեթէները հայերի տուն մտնելիս տղամարդկանց սպանում էին,
մեծ հայրիկս արագ տանիք է բարձրացել եւ, փաթաթուելով տանիքը պահող ձեղունին՝
թաքնուել այնտէղ: Չեթէները ողջ տանը փնտրել են եւ, տղամարդ չգտնելով՝ դուրս եկել:
Դուրս գալու պահին, սակայն, ծխախոտի ծխի հոտ են առել եւ հոտի ուղղութեամբ հասկա
ցել, որ տանիքում մարդ կայ թաքնուած: Բարձրացել են տանիք եւ սպանել մեծհայրիկիս…
Թոփալ Օսմանի մասին յիշողութիւնը իմ մանկութեան եւ պատանեկութեան տարիների
մղձաւանջն էին» (Բելգիայում ապրող Յովսէփ Հայրենին իր ընտանիքի պատմութիւնը
պատմել է Հ. Խառատեանին 2016ին, Երեւանում):
32

Աւելի ուշ Թոփալ Օսմանը պարգեւատրուել է ըստ արժանւոյն՝ գլխաւորելով Քեմալի անձ
նական զօրախումբը: Ասում են, որ 1997ին կաշառակերութեան մեղադրանքով Թուրքիայի
վարչապետի պաշտօնից հեռացուած Թանսու Չիլլէրը խոստացած է եղել հայ եւ յոյն խա
ղաղ բնակչութիւնից «Թուրքիան փրկած» Թոփալ Օսմանի անունով Համալսարան բացել
(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 [Վարչապետ Թանսու Չիլլերը
ասաց, որ իր ամբողջ կեանքում յաճախ է ցանկացել Կիրասոնում Թոփալ Օսմանի Հա
մալսարան]): Երախտապարտ համաքաղաքացիները Կիրասոն քաղաքը 2007ին զարդա
րել են Օսմանի արձանով:
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թւում` Թալիաթին, Էնվէրին, Ջեմալին, Տրապիզոնում՝ Ջեմալ Ազմիին, Խար
բերդում՝ Նայիմ բէյին եւ Բեհաէդդին Շաքիրին33), մյոսներին դատապարտել
են տարբեր տարիների ազատազրկման: Բայց դատավարութեան մակերեսայ
նութիւնը չէ, որ հիմք է տուել դատավարութեան հիմնական եզրակացութեա
նը, այլ բոլորի համընդհանուր իմացութիւնն այն մասին, որ հայերի ջարդերը
իշխանութիւնների կազմակերպած եւ իրականացրած ծրագրի հետեւանք էին.
«Ներկայ հետաքննութեան գլխաւոր հարցն այն է, որ հայերի տեղահանութե
ան ընթացքում, տարբեր ժամանակներում եւ զանազան վայրերում տեղի ու
նեցած յանցագործութիւնները եւ յատկապէս իւրաքանչիւր յանցագործութեան
նկատմամբ օրէնքի հիմայն վրայ կատարուած քննութիւնները ցոյց են տալիս,
որ դրանք ոչ թէ սահմանափակ կամ տեղական բնոյթ են ունեցել, այլ կանխամ
տածուած իրականացուել են վերոյիշեալ անձերից բաղկացած եւ միասնական
ուժ հանդիսացող «Յատուկ կենտրոնի» բանաւոր հրահանգերով եւ գաղտնի
հրամաններով»34: Դատավարութիւնների իրական ազդեցութիւնը փաստացի
նպաստել է Մուստաֆա Քեմալի կողմից սկսուած եւ լայնօրէն քարոզուող ազ
գայնական տրամադրութիւնների բարձրացմանը եւ «Հայրենիքի նոր նուիրեալ
ների»՝ քեմալականների կողմից հայերի ու յոյների դէմ գրգռուող ատելութեան
մեծացմանը: 1919 – 21ին, երբ Մուստաֆա Քեմալի ապստամբական շարժումը
թափ էր հաւաքել եւ ռազմական ուժով դուրս էր մղում Անտանտի երկրների
ռազմական ներկայացուցիչներին, իսկ իրականում պատերազմում էր Հայաս
տանի եւ Յունաստանի դէմ, դատավարութիւնների նմանակման ընթացքում
գազազած թուրքերի կողմից երկրում մնացած կամ վերադարձած հայերի դէմ
ատելութեան նոր ալիք էր բարձրացել: Դա, իհարկէ, միայն դատավարութիւն
ներով չէր պայմանաւորուած:

33

Երիտթուրքերի՝ իշխանութիւնից հրաժարուելուց յետոյ Խարբերդի նահանգապետ, հայե
րի ջարդարար Բեհաէդդին Շաքիրը փախել էր Գերմանիա եւ իր կրկնակի՝ Տրապիզոնի
նահանգապետ Ջեմալ Ազմիի նման Բեռլինում խանութ բացել: 1922ի Ապրիլի 17ին գնդա
կահարուել է Ջեմալ Ազմիի հետ միաս
 ին՝ Ջեմալ Ազմիի տան մուտքի մօտ, Կ.Պօլսի նախ
կին ոստիկանապետ, նոյնպէս Թուրքիայից Բեռլին փախած Նազմի բէյի տանը կազմա
կերպուած ճաշկերոյթից վերադառնալիս: Գնդակահարութիւնն իրականացուել է Արշաւիր
Շիրակեանի եւ Արամ Երկանեանի կողմից:

34 Հայերի Ցեղասպանութիւնը Ըստ Երիտթուրքերի Դատավարութեան Փաստաթղթերի,
թարգմ. եւ ծանօթ.՝ Փափազեան Ա. Հ., Երեւան, 1989, էջ 16. նաեւ՝ http://www.lib.mindiaspo
ra.am/4348.html:
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ՄՈՒՍՏԱՖԱ ՔԵՄԱԼԻ «ԱԶԳԱՅԻՆ ԱԶԱՏԱԳՐԱԿԱՆ»
ՇԱՐԺՄԱՆ ՄԵԿՆԱՐԿԸ ԵՒ ՀԱՅԵՐԻ ԴԷՄ
ԱՏԵԼՈՒԹԵԱՆ ՄԵԾԱՑՈՒՄԸ
Անտանտի երկրների Փարիզում ընթացող համաժողովից ստացուող
լուրերը վախեցնող էին: Պարզ երեւում էր, որ համաժողովի մասնակիցները
արմատական են տրամադրուած եւ նոյնիսկ 1919ի Յունիսի վերջին հեռացնում
են նախ համաժողովի օսմանեան պատուիրակութեան ղեկավար Ֆերիտ փա
շային, իսկ Յուլիսի սկզբին՝ ողջ թուրքական պատուիրակութիւնը: Յատկան
շական էին համաժողովին հնչող ելոյթները. «Ո՛չ մի տեղ, ո՛չ Եւրոպայում, ո՛չ
Ասիայում, ո՛չ Աֆրիկայում որեւէ դէպք չկայ, որ թուրքական կառավարումը բե
րած չլինի նիւթական բարեկեցութեան անկման եւ մշակութային մակարդակի
նուազման: Չկայ նաեւ որեւէ դէպք, որ թուրքական կառավարման վերացումից
յետոյ չգրանցուի նիւթական բարեկեցութեան աճ եւ մշակոյթի ծաղկում: Լինի
դա քրիստոնէական Եւրոպա, Սիրիայի, արաբական կամ աֆրիկական մահմե
դականներ, իրենց նուաճածները քայքայելուց զատ թուրքերը ոչինչ չեն արել:
Ոչ մի տեղ նրանք չեն ցուցադրել իրենց նուաճումները խաղաղ պայմաններում
զարգացնելու ընդունակութիւն»35: Համաժողովին ամէնաքննարկուող խնդիրը
Երիտթուրքերի հակահայկական յանցագործութիւններն էին: Հասկանալով, որ
եւրոպական ճաշակին յարմարուելու համար իրենք նոյնպէս պէտք է քննադա
տեն ռազմական եւ մարդկութեան դէմ գործած ոճիրների յանցագործներին,
ալարկոտ դատավարութիւններից զատ Թուրքիայի պաշտօնատարները երիտ
թուրքերին դատապարտող ելոյթներ էին ունէնում: Թուրքիայի Ներքին Գոր
ծերի նախարար Մուստաֆա Արիֆ բէյի ճառից հատուածներ են տպագրուել
Կ.Պօլսում հրատարակուող La Renaissance ֆրանսալեզու թերթում: Անգիտակից
ձեւանալով ընդամէնը երեք – չորս տարուայ իրողութիւններին, նա «անմեղօրէն
խոստովանում է». «Լոյս է սփռւում հայերի դէմ գործուած վայրագութիւնների
վրայ, որոնք ամբողջ մարդկութեան զզուանքն առաջացրին. մեր երկիրը մեզ
յանձնուեց հսկայական մի սպանադանոցի վերածուած» (La Renaissance, 1918ի
Դեկտեմբեր, թիւ 13, 22), կամ՝ Ալի Քեմալ բէյի (1920ին դարձաւ Ներքին Գործերի
նախարար) յօդուածը Սաբահ թերթի 1919ի Յունուարի 28ի համարում. «արդէն
ապացուցուած իրողութիւն է, որ եղեռնը ծրագրուել է իթթիհատի կենտրոնի
որոշումներով եւ կարգադրութիւններով»: Ալի Քեմալ բէյը հայկական ջարդե
րը անուանում է «պատմութեան մէջ եզակի, աշխարհասասան մի ոճիր»36: Այդ
ճառերը, սակայն, ընդամէնը սեփական անձի ինքնապաշտպանութեան յոյսեր
էին. «ես անմեղ եմ, ես ոչինչ չեմ իմացել, նրանք են եղել»: «Նրանք»՝ իթթի
35 Жевахов, էջ 94:
36 Կիրակոսեան Ջոն, Երիտթուրքերը Պատմութեան Դատաստանի Առաջ. 1915ից Մինչեւ
Մեր Օրերը, Գիրք Երկրորդ, Երեւան, Հայաստան Հրատ., 1983, էջ 161, 169:

252

Բ. ԹՈՒՐՔԻԱՅԻ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԴԻՐՔՈՐՈՇՄԱՆ ՁԵՒԱՒՈՐՈՒՄԸ…

հատականների պարագլուխները կամ փախած էին, կամ ձերբակալուած, իսկ
միջին եւ շարքային վարչարարներն ու յանցագործները շարունակում էին պաշ
տօնավարել:
1919ի Յունուարի 27ին, իթթիհատականներին մեղադրող ճառով ելոյթ է
ունեցել նաեւ Մուստաֆա Քեմալը: Թուրքիան նոր էր ստորագրել զինադադա
րի պայմանագիրը, երիտթուրքական իշխանութեան պատասխանատուները՝
Միութիւն Եւ Առաջադիմութիւն կուսակցութեան պէտերը փախել էին, հայերի
դէմ իրականացուած յանցագործութիւնների նկարագրութիւնները հեղեղել էին
թերթերի էջերը, յանցագործների դէմ դատական գործեր էին նախատեսւում,
եւ ահա 1919ի Յունուարի 27ին Կ.Պօլսի թուրքական Ռազմական Գերագոյն
Ատեան է կանչւում նաեւ Մուստաֆա Քեմալը: Յղում անելով 1920ին հրապա
րակուած «մի ամերիկեան ժուռնալի»ի, Ֆրանսիացի Պոլ Դէ Վյուն գրում է, որ
Մուստաֆա Քեմալը ասել է, թէ իր ձեռքերը արեան մէջ չի թաթախուել եւ իր
համար փառք է այս պայմաններում դատուելը... «Ես հնազանդօրէն ներկայա
ցայ Անգլիական Ատեանի այդ հրաւէրին՝ ի զարմանս ինձ ճանաչողների: Փա
շաները, որ իրագործել էին այդ չտեսնուած, չլսուած վայրագութիւնները, անձ
նական շահից կուրացած երկիրը այդ վիճակին են հասցրել, ու դեռ երկմտում
են՝ <կրկին խռովութիւններ են հրահրում>: <Նրանք կազմակերպել են> ջարդ,
աքսոր, տեղահանութիւն, երեխաներին նաւթ <լցնելով> այրել, վիրաւոր ծնող
ների աչքի առաջ բռնաբարել են աղջիկներին ու կանանց, բռնութեան բոլոր
միջոցները կիրառելով երիտասարդ կանանց ողբալի վիճակում <ուղարկել են>
Մոսուլ: Իրենց մունետիկների միջոցով նրանք յայտարարել են, որ այդպէս է
պէտք թուրքական կառավարութեանն անհաւատարիմ ոչ-մուսուլմաններին, որ
նրանք պէտք է հրաժարուեն իրենց կրօնից եւ իսլամ ընդունէն: Իսկ ով հակա
ռակ էր՝ ամիսներով քայլեցնում էին, <այդ թւում> սոված ծերերին, ստիպում
նրանց հարկադիր աշխատանք կատարել: Երիտասարդ կանանց ամէնասար
սափելի պայմաններում հասարակաց տներն էին տանում: <Այսպիսի դէպք> ոչ
մի ազգ իր պատմութան մէջ չէր ունեցել»37:
Այս ճառում յանցագործութեան թիրախը՝ «հայ» բառը չի յիշատակւում,
առհասարակ այս ճառում բռնութիւնների զոհը էթնիկութիւն չունի, որով այն
կարող էր վերաբերել պատերազմի ընթացքում Օսմանեան կայսրութիւնում
այս կամ այն կերպ բռնութեան ենթարկուած իւրաքանչիւր հպատակի, եւ միայն
«այդպէս է պէտք թուրքական կառավարութեանն անհաւատարիմ ոչ-մուսուլ
մաններին, որ նրանք պէտք է հրաժարուեն իրենց կրօնից եւ իսլամ ընդունէն»
հատուածից կարելի է գուշակել, որ խօսքը քրիստոնեաների մասին է: Բայց քա
նի որ այդ պահին կրքոտ քննարկումները վերաբերում էին հայերի դէմ կիրա
ռուած բռնութիւններին, Անգլիական Ատեանն 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 121-122:
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ընդհանուր առմամբ պարզ է, որ տուեալ դէպքում «ոչ մուսուլմանները» հայերն
են, եւ հասկանալի է, որ բռնութիւն գործողները մահմեդականներն են: Մուս
տաֆա Քեմալի այս ելոյթը մի փոքր այլ կերպ է հրապարակուած Հայոց Ցեղաս
պանութեան Թանգարան Ինստիտուտի կայքում: «Կ. Պօլսի ռազմական ատե
անի նիստին Մուստաֆա Քեմալը երիտթուրքերի մասին ասաց հետեւեալը.
«Այն փաշաները գործեցին չտեսնուած, անպատմելի եւ անըմբռնելի ոճիրներ
եւ իրենց անձնական շահերն ապահովելու համար երկիրը հասցրին ներկայ
վիճակին: Նրանք գործադրել են ամէն տեսակի բռնութիւն, կազմակերպել են
տեղահանութիւններ եւ ջարդեր, նաւթով այրել են ծծկեր մանուկների, իրենց
ամուսինների եւ ծնողների ներկայութեամբ բռնաբարել են կանանց եւ աղջիկ
ներին, զաւակներին, մանաւանդ, աղջիկներին բաժանել են իրենց ծնողներից,
բռնագրաւել են հայերի անշարժ եւ շարժական ունեցուածքը, ամէն բռնութիւն
գործադրելով` հայերին տարագրել են մինչեւ Մուսուլ` նրանց ողբալի վիճակի
հասցնելով, հազարավոր անմեղների ծովն են նետել, մարդկանց բռնադատել
են, ստիպել հաւատափոխ լինել, սովալլուկ ծերունիների ամիսներով քայլեցրել
եւ ստիպել են աշխատել, երիտասարդ կանանց նետել են որեւէ ազգի պատմու
թեան մէջ նմանը չունեցող զարհուրելի հանրատները»38: Եթէ ենթադրենք, որ
սա առնուած է Պոլ Դէ Վյուի յղում արած «մի ամերիկեան ժուռնալի»ից, ուրեմն
բնագրի տեքստը սա է, եւ այստէղ զոհի էթնիկութիւնը՝ «հայ»ը յիշուած է:
Բոլոր դէպքերում Մուստաֆա Քեմալի 1919ի Յունուարի 27ի ելոյթը առ
նուազն գլխիվայր չէր շրջում իրողութիւնները եւ մահմեդականներին քրիստո
նեաների, մասնաւորապէս հայերի զոհ չէր ներկայացնում, ինչպէս նոյն Մուսա
ֆա Քեմալն ինքը պիտի անի դրանից վեց ամիս յետոյ: Վեց ամիս անց՝ ամռանն
արդէն պարզ էր, որ Սեւրի Պայմանագիրը կոտորուած հայերից կենդանի մնա
ցածների հայրենիքը վերականգնում է, Յունաստանին է վերադարձնում յու
նաբնակ տարածքները, եւ ուրեմն հայերն ու յոյները Քեմալի համար դառնում
են թիւ մէկ վտանգաւոր թշնամիներ: Չնայած նոյն պայմանագիրը Օսմանեան
կայսրութեան մի հատուածը «տալիս էր» ստեղծուելիք Քրդստանին, քրդերի
հետ կարելի էր պայմանաւորուել: Շատ աուելի դժուար է պայմանաւորուել զոհի
հետ, քան՝ յանցագործի:
Օսմանեան Կայսրութեան աւերակների վրայ դեռեւս իշխանութիւնը պա
հող սուլթանի կառավարութիւնը Թուրքիան մասնատելու ծրագրով ընթացող
Փարիզի համաժողովում որեւէ ազդեցութիւն չունէր, եւ իր մարտավարութիւնը
կառուցել էր Երիտթուրքերի յանցանքը դատապարտելու, հայ զոհերին կարեկ
ցելու հումանիզմի ցուցադրութեան վրայ՝ նուազագոյնի հասցնելով կոնկրետ
մեղսակիցների իրաւական դատապարտումները, պարտուած Միութիւն Եւ
Առաջադիմութիւն կուսակցութեան յանցագործները կա՛մ փախել էին երկրից,
կա՛մ ձերբակալուած էին, կա՛մ ջանում էին իրենց առկայութիւնը նուազ տեսա
38 http://www.genocide-museum.am/arm/chronology.php (Վերջին այցելութիւնը 05.05.2018):
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նելի դարձնել եւ ստեղծուած իրավիճակից դուրս գալ հնարաւոր նուազագոյն
կորուստներով: Բայց անգլիացիների դէմ Դարդանէլի կռիւներում աչքի ըն
կած Մուստաֆա Քեմալի հոգում բարձրանում էր նոր պետութիւն՝ «թուրքական
հայրենիք» ստեղծելու գաղափարը, կամ՝ «թուրքական հայրենիք» ստեղծելու
Երիտթուրքերի գաղափարն իրագործելու ծրագիրը, եթէ իսկապէս Երիտթուր
քերն այն ունեցել են: 1919ի գարնանը նա հեռանում է Ստամբուլից, մայիսի 19ին
Սամսունում էր, իսկ մայիսի 22ին Սամսունից Մեծ վեզիրին գրում է, թէ «Ազգը
հիմք է ընդունել ազգային ինքնաւարութիւնը եւ թուրքական ազգայնականու
թիւնը: Նա [ազգը] պայքարէլու է դրա համար»39: Դեռեւս պարզ չէ, թե այդ շրջա
նում Քեմալը ում կամ ինչն էր համարում «թուրքական ազգայնականութիւն»ը
հիմք ընդունած «ազգ», ինչպէս է «ազգ»ը պայքարէլու «թուրքական ազգայ
նականութեան» համար եւ ինչ է նշանակում «թուրքական ինքնաւարութիւն»:
Շուտով նա Սամսունից իր շտաբի հետ մեկնում է Հավզա եւ, ինչպէս տեղեկաց
նում է նրա հետ ճամբորդած, նրա զինակից, գնդապետ Հիւսամէթթին Էրթուր
քը (Hüsameddin Ertürk) 1957ին Ստամբուլում տպագրուած իր յուշերում, այստէղ
մնում է 22 օր եւ հանդիպում մինչ այդ այնտէղ հասած խորհրդային (հասկանալ
«սովետական», ոչ թէ ԽՍՀՄ-ի, 1919ին դեռեւս ԽՍՀՄ չկար) պատուիրակութե
ան հետ: Այնքան էլ պարզ չէ, թե ինչ պատուիրակութիւն էր սա, ինչ նպատակնե
րով եւ լիազօրութիւններով էր եկել Հավզա: Ըստ Հիւսամէթթին Էրթուրքի այն
գլխաւորում էր 1918ին Խորհրդային Ռուսաստանի յեղափոխական հեծելազօրի
գունդն ստեղծած Սեմյոն Բուդյոննին (Budyonnıy):
Ըստ Հիւսամեթթին Էրթուրքի յուշերի, այն ժամանակ դեռեւս գնդապետ
Բուդյոննին Քեմալին կոչ է արել պայքարի դուրս գալ ընդհանուր թշնամինե
րի՝ Անտանտի պետութիւնների դէմ եւ բոլշեւիկյան Ռուսաստանից զէնք, զի
նամթերք եւ դրամական միջոցներ է խոստացել: Ըստ յուշագրի՝ Բուդյոննին իբ
րեւ թէ ասել է, որ Մուդրոսի զինադադարի հետ համակերպուելու հետեւանքով
թուրքական բանակը զինաթափուել է, առգրաւուել են զէնքերը, զինապահեստ
ները, «արեւելքում նախատեսուող հայկական եւ քրդական պետութիւնները,
այդ թւում Սեւ ծովի առափնեայ շրջանում ձեւաւորուող պոնտական կառավա
րութիւնը, Բաթումը ներառեալ, Անտանտի տէրութիւնների կողմից սեփակա
նացուել են, չեմ պատկերացնում, թե այս պայմաններում մի կողմից յոյների,
իսկ մյոս՝ հայերի, պոնտացիների եւ Անատոլան ամբողջովին օկուպացրած
Անտանտի տէրութիւննէրի դէմ ինչպէս էք պայքարէլու...», աւելացնելով, թէ
Խորհրդային Միութիւնը (1919ին, բնականաբար, դեռ Խորհրդային Միութիւն
չկար, բայց այսպէս է գրուած տեքստում: Հասկանալի է, որ խօսքը վերաբե
րում է Խորհրդային Ռուսաստանին) պատրաստ է այս ամէնի դէմ պայքարի
դուրս գալու նոր Թուրքիայի հետ, եւ աւելացրել. «Ես լիազօրուած եմ յայտնե
39 Eroğlu H. Milli eğemenlik ilkesi ve Anayasalarımız. - Atatürk araştırma merkezi dergisi [Ազգա
յին ինքնուրոյնութեան սկզբունքը եւ մեր Սահմանադրութիւնը: Աթաթուրքի հետազօտու
թիւնների կենտրոնի պարբերական]. Հ. I, 1984, № 1, էջ 139 – 140:
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լու, որ Ռուսաստանը պատրաստակամ է բաւարարել ձեր կարիքները: Միայն
թէ դուք ընդառաջ գնաք մեր ցանկութիւններին: Վերացրէք սուլթանութիւնն ու
խալիֆայութիւնը եւ հռչակէք կոմունիստական կարգեր... այսինքն՝ բոլշեւիկեան
սկզբունքների վրայ ստեղծուած հանրապետութիւն»: Ըստ յուշագրի, Մուստա
ֆա Քեմալը զգուշաւոր է պատասխանել «կոմունիստական հասարակարգի»
մասին Բուդյոննու առաջարկութեանը40:
Եթէ այս հանդիպումը տեղի է ունեցել, ապա կամ մինչ այդ Ռուսաստա
նից բանագնաց է եղել Քեմալի մօտ՝ նրան Բուդյոննու գլխաւորած պատուիրա
կութեան մասին տեղեկացնելու, կամ Քեմալն է նախապէս ցանկութիւն յայտնել
ռուսների հետ հանդիպելու: Թուրք վերլուծաբան Իմրէն Արբաչը գրում է, որ
Բուդյոննու հետ հանդիպումից առաջ Մուստաֆա Քեմալի հետ հանդիպման
նպատակով Ռուսաստանից Ստամբուլ էր այցելել գնդապետ Իլյաչովը41: Բոլոր
դէպքերում Քեմալը պատահաբար չէր Հավզայում յայտնուել: Սոյն հանդիպ
մանն անդրադարձած ադրբեջանցի վերլուծաբան Վասիֆ Գաֆարովը գրում
է, որ Քեմալը այդ հանդիպմանը գնացել էր օգնութիւն խնդրելու եւ նրան օգ
նութիւնը խոստացուել է՝ Անտանտի դէմ միասին պայքարէլու պայմանով42:
Կարե՞լի է արդեօք սրանից բխեցնել, որ հանդիպման նախաձեռնողը Քեմալն
էր: Տարօրինակ է, բայց ըստ Հիւսամէթթին Էրթուրքի յուշերի Բուդյոննին ուղ
ղակիորեն խօսել է հայկական գործօնի մասին, յայտնելով, որ «Մենք մտադիր
չենք երես տալ ցարական Ռուսաստանի առաջամարտիկ եւ Կովկասի սադրիչ
հայերին: Առաւել եւս դժգոհ ենք հայ դաշնակների եւ հնչակների յետպատե
րազմեան գործունէութիւնից: Նրանք ուժեղների ծառան կը դառնան: Ո՞վ կա
րող է երաշխաւորել, որ վաղը չեն գործելու անգլիացիների, ֆրանսացիների
կամ ամերիկացիների օգտին»43: Բուդյոննին դիւանագէտ չէր, գիւղական ծա
40 Eroğlu H. Milli eğemenlik ilkesi ve Anayasalarımız. - Atatürk araştırma merkezi dergisi [Հյու
սամեդդին Էրթյուրք, Երկու ժամանակաշրջանի հետնաբեմը, գրի առավ՝ Սամիհ Նաֆիզ
Թանսու, Ստամբուլ, 1957], էջ 338, 342: Թարգմանութիւնը՝ Հակոբ Չաքրյանի, հրատարա
կել է Արա Պապյանը, տես «Մի կարեւոր վկայութիւն ռուս-թուրքական (բոլշեւիկա-քեմա
լական) յարաբերութիւնների սկզբնավորման մասին (Մայիս, 1919թ.)»,-http://www.lragir.
am/index/arm/0/society/view/127786:
41

İmren Arbaç, Taksim Cumhuriyet Aniti’nda rus-türk yakinlaşmasinin sembol figürü symbol fig
ure in Russian-Turkish 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/article-file/264832?fbclid=I
wAR1ibqCD3XH6xVUAA-LwFQJMOX9peTh_ZXsn2gAmUZlm6OmTK2ESblFN_fo
(Վերջին
այցելութիւնը 19.10.2018):

42 Гафаров Васиф, Русско-турецкое сближение и независимость Азербайджана (1919-1921гг.),
Кавказ и Глобализация, Том 4, Выпуск 1-2, Швеция, 2010, [Գաֆարօվ Վասիֆ, Ռուս-թուր
քական մերձեցումը եւ Ադրբեջանի անկախութիւնը (1919-1921թթ.)], էջ 240 (յղումը՝ Эртюрк
Х. За кулисами двых периодов. Запись воспоминаний: Салих Нафиз Тансу. В трех томах,
Стамбул, Из-во «Арарат», 1969, էջ 344):
43 «Մի կարեւոր վկայութիւն ռուս-թուրքական (բոլշեւիկա-քեմալական) յարաբերութիւն
ների սկզբնավորման մասին (մայիս, 1919թ.)»,-http://www.lragir.am/index/arm/0/society/
view/127786(Վերջին այցելութիւնը 01.03.2018):
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գումով, առանց կրթութեան զինուորական էր, եւ գուցէ ճիշտ ընտրուած թեկնա
ծու՝ դեռեւս չապստամբած զինուորական Մուստաֆա Քեմալի հետ «զրուցելու»:
Ամէնայն հաւանականութեամբ հայերի մասով Բուդյոննու այս «բացատրութիւ
նը» Քեմալի կողմից Խորհրդային Ռուսաստանի դիրքորոշման ճշտման նպա
տակով տրուած հարցերի պատասխան էր` հարամարեցուած Մուստաֆա Քե
մալի քիմքին: Ուշագրաւ է, որ Բուդյոննու եռահատոր յուշերում բացակայում է
Մուստաֆա Քեմալի հետ յանդիպման դրուագը44: Չի բացառւում նաեւ, որ այս
դրուագը եղած լիներ եւ Խորհրդային գրաքննութիւնը տպագրութիւնից առաջ
յանած լիներ: Յամէնայն դեպս այս ամօթալի էջը խորհրդային պատմագրութիւ
նում իսպառ բացակայում է45:
Այս հանդիպման աւարտի մասին յուշագիր Հիւսամէդդին Էրթուրքը
աւելացնում է. «Գնդապետ Բուդյոնին վայելում էր եւ Լենինի, եւ Ստալինի, եւ
թէ Տրօցկու վստահութիւնը: Երբ նա վերադարձաւ Ռուսաստան, Մուստաֆա
Քեմալը մարտահրաւէր նետեց Ստամբուլի կառավարութեանն ու սուլթանին եւ
Ռուսաստանից ստացաւ այն, ինչ ուզում էր՝ հրանօթ, հրացան, զինամթերք եւ
ռուբլի ոսկով» [էջ 342]: Բոլոր դէպքերում այս հանդիպումից յետոյ Մուստաֆա
Քեմալը բարձրաձայնեց ապստամբութեան մասին: Կամ, գուցէ, յղացաւ ապաս
տամբութեան գաղափարը:
Յիրաւի, Յուլիսի 8ին նա հրաժարական է տալիս բանակային պաշտօ
նից եւ յայտարարում, որ ինքն արդէն ոչ մէկի ենթական չէ եւ իր միակ գործը
հայրենիքի ազատագրումն է: Նա, բնականաբար, խոհեմաբար լռում է Խորհր
դային Ռուսաստանից ակնկալուող օգնութեան մասին: 1919ի Մայիս – Յունիսին
Խորհրդային Ռուսաստանի վիճակն օրհասական էր, Դենիկինի գլխաւորած
զօրամիաւորումները մէկը մյոսի ետեւից գրաւում էին Խորհրդային Ռուսաս
տանի հարաւային եւ հիւսիսկովկասեան տարածքները, Մայիսի 23ին հասել
էին Դերբենտ: Վրաստանն ու Ադրբեջանը սարսափած էին, իսկ Հայաստա
նը զուսպ եւ ձեռնպահ էր մնում Դենիկինի կովկասեան նուաճումները դատա
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 Բուդյոննին եւս մէկ այցելութիւն է ունեցել Թուրքիա՝ 1933ին, Թուրքիայի անկախութե
ան 10-ամեակի տօնահանդեսին, ԽՍՀՄ Կրթութեան ժողկոմ Անդրեյ Բուբնովի գլխաւո
րած պատուիրակութեան կազմում, նրա տեղակալ ակադեմիկոս Գլեբ Կրժիժանովսկու,
ԽՍՀՄ Արտաքին գործերի ժողկոմի տեղակալ Լեւ Կարախանի եւ ԽՍՀՄ Ռազմական ու
Ծովային գործերի ժողկոմ Կլիմենտ Վորոշիլովի հետ: Այդ մասին պատմել է Կլիմենտ Վո
րոշիլովի որդին (Трачук Олег, Невероятные похождения Клима Ворошилова в Турции,
Вечерний Луганск, опубликовано 27 декабря 2006 [Կլիմ Վորոշիլովի աներեւակայելի ար
կածները Թուրքիայում, Երեկոյան Լուգանսկ, Հրատարակուել է 2006, Դեկտեմբերի 27],
- http://cripo.com.ua/stories/?p=28758%2F&fbclid=IwAR0YrAuz_IjaipFyy_wOOZpGWcMUM
1LZebB-xHN6Ctav8AfaNyIkGStstuc): Այս կազմից երեքը՝ Ս.Բուդյոննին, Լ.Կարախանը եւ
Կ. Վորոշիլովը ռուս-թուրքական յարաբերութիւնների ձեւաւորման դերակատարներից
էին:
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պարտելուց: Այդ շրջանը համարւում է համայնավարական յեղափոխութեան
ամէնաճգնաժամային պահը: Հասկանալի է, որ Խորհրդային Ռուսաստանին
շատ ձեռնտու կը լինէր Թուրքիայում Մուստաֆա Քեմալի ապստամբութիւնը:
Օրեր անց, 1919ի Յունիսի 16ին Ադրբեջանն ու Վրաստանը փոխադարձ պաշտ
պանութեան պայմանագիր կնքեցին, որի մասին յայտարարութիւններում դա
տապարտում էին նաեւ Հայաստանի վերապահողական դիրքորոշումը: Մուս
տաֆա Քեմալն, իհարկէ, հասկանում էր, որ խիստ ճգնաժամային վիճակում
գտնուող եւ գոյատեւման կասկածելի հեռանկար ունեցող Խորհրդային Ռու
սաստանի հետ գաղտնի դիւանագիտական պայմանաւորուածութիւնների մա
սին բարձրաձայնումը միայն հարուածի տակ կը դնէր իր մտադրութիւնները:
Բայց վիճակն արագօրէն փոխւում էր, եւ յիշեալ հանդիպումից քիչ անց, Բու
դյոննու ստեղծած հեծալազօրը նրա գլխաւորութեամբ պիտի յաջողութեամբ
կռուէր գեներալ Պ.Ն.Վրանգելի կովկասեան բանակի դէմ, այնուհետեւ բոլշե
ւիկեան յեղաշրջումը պիտի պաշտպանէր գեներալ Ա. Ի. Դենիկինի ռազմական
գործողութիւններից: Այս ընթացքը Մուստաֆա Քեմալի համար շատ յուսադրող
էր, եւ նա պաշտօնից հրաժարական է ներկայացնում՝ յղում անելով «իմ հայրե
նիքի ամբողջութեան պահպանութեան» մտադրութեանը:
Քեմալի հրաժարականի գրաւոր շարադրանքում անմիջապէս երեւում
է «ազգային ինքնավարութեան» հասնելու նրա պատկերացրած հիմնական
խոչընդոտը. «Իմ պաշտօնական զինուորական կարգավիճակն ինձ խանգա
րում է մասնակցել իմ հայրենիքի ամբողջութեան պահպանմանն [ուղղուած]
իմ ժողովրդի պայքարին ու նրա զոհ դառնալուն հայերի եւ յոյների սադրանք
ներին»46 (ընդգծումը իմն է – Հ. Խ.): «Ազգային ինքնավարութեան» հասնելու
Մուստաֆա Քեմալի գլխաւոր խոչընդոտը Ցեղասպանութեան ենթարկուած,
տեղահանուած, հայրենազրկուած հայերն ու դեռեւս չտեղահանուած յոյներն
էին: «Որեւէ ազգի պատմութեան մէջ աննախադէպ» ոճիրի դատապարտման
Մուստաֆա Քեմալի ելոյթից անցել էր ուղիղ վեց ամիս, դա բաւական ժամա
նակ էր, որպէսզի ոճիրի զոհերը՝ հայերը վերաւորակաորուէին որպէս «սադրիչ
ներ»: Թուրքիայի թշնամուն «գտնելու» եւ նրա անունը յայտարարելու համար
իթթիհատականներին աւելի շատ ժամանակ էր պէտք եղել: Բայց ոճիրն այլեւս
կատարուած փաստ էր, այն, ինչպէս պարզւում է, կարող է ունէնալ չնախատե
սուած հետեւանքներ, եւ ուրեմն պէտք է այն իր ծրագրուորուած տրամաբանա
կան աւարտին հասցնել:
1919ի Յուլիսի 8ին Քեմալը դեռ հազիւ թէ գիտէր, թէ ինչ ուժերով է ազա
տագրելու «թուրքական հայրենիքը» եւ որո՞նք են այդ հայրենիքի սահմանները:
46 Танер Акчам, Турецкое национальное «Я» и армянский вопрос (http://armenianhouse.org/
akcam/genocide/about.html), – Հայերէն համառօտած թարգմանութիւնը տե՛ս՝ Թանէր Աք
չամ, Թուրքական Ազգային «Ես»ը Եւ Հայկական Հարցը, Մոսկուա, «Արիօ-Նիքս», 1995),
էջ 90 (Աքչամն ինքը յղում է Yakin Tarih Ansiklopedisi, Cilt 12, Yeni Asya Dergisi Yayini, Istan
bul 1990, էջ 27):
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Բայց ակնյայտ է, որ գիտէր, թէ ումից եւ ինչից է «ազատագրելու»՝ «հայերի
եւ յոյների սադրանքներից»: «Հայերի եւ յոյների սադրանքներից» ազատագ
րուելու համար հրաժարական տուած զօրավարին բանակ էր պէտք: Շուտով
նա ստանում է Քեազիմ Կարաբեքիրի հաւաստիացումը, որ ինքն իր գլխաւո
րած բանակի հետ այսուհետեւ ենթարկուելու է Քեմալի հրամաններին: Դա
փաստացի ապստամբութիւն էր սուլթանական իշխանութեան դէմ, բայց սուլ
թանական իշխանութիւնն այնքան թոյլ ու երկրոդական էր, որ նոյնիսկ ցան
կութեան դէպքում չէր կարողանայ ապստամբներին զսպել: Փոխարէնը իրեն
սատարելու Քեազիմ Կարաբեքիրի պատրաստակամութիւնը Քեմալի համար
լուրջ յենարան էր, եթէ հաշուի առնենք, որ թուրքական «փառապանծ բանա
կից» քիչ բան էր մնացել: Բացի Էնվէրի սկսած նախաձեռնութեան՝ Հարաւա
յին Կովկասը իւրացնելու բանակից, որն ադրբեջանական մուսաւաթականների
եւ թրքալեզու բնակչութեան օգնութեամբ յաջողութեամբ առաջ էր գնում, 1918ի
ամռանից սկսած թուրքական բանակն ամէնուր «նահանջում էր հակառակորդ
ների ճնշումներից: Դասալքութիւնը աննախադէպ չափերի էր հասել: Դաշնա
կիցների հետախուզութիւնը պարբերաբար տեղեկութիւններ էր ներկայացնում
արիւնաքամ լինող բանակը հիւծող ապստամբութիւնների մասին: Ստամբու
լի եւրոպական ներկայացուցչի տուեալներով, 1918ի Յուլիսին 200.000ից աւել
դասալիքներ թափառում էին Անատոլիական հարթավայրում: Բանակային
դասալիքներից կազմուած բանդաները կողոպտում էին բնակչութեանը, ժան
դարմների եւ ոստիկանութեան պաշտպանութեան յոյս չունեցող գիւղացիները
թաքնւում էին լեռներում…»47: Իր ենթակայութեան տակ գտնուող կարգապահ
բանակային կազմաւորումը պահած Քեազիմ Կարաբեքիրի օգնութիւնը յիրաւի
շատ լուրջ օգնութիւն էր:
Բանակային պաշտօնից հրաժարուած քաղաքացիական անձ Մուստա
ֆա Քեմալը Քեազիմ Կարաբեքիրի հետ գնում է Էրզրում: 1919ի Յուլիսի 23ին
նա ընտրւում է Էրզրումում ստեղծուած «Ազգային Իրաւունքների Պաշտպանու
թեան Ընկերակցութեան» նախագահ եւ նոյն օրը ելոյթ է ունէնում «Արեւելե
ան Անատոլիայի Ազգային Իրաւունքների Պաշտպանութեան» վեհաժողովում:
Ո՞ր ազգի ազգային իրաւունքներն էր պաշտպանելու «Արեւելեան Անատոլի
այում» այդ վեհաժողովը: Ընթացիկ պահին, հայերի ջարդից յետոյ, «Արեւելե
ան Անատոլիայում» ամէնաշատը քրդերն էին, նրանց յաջորդում էին լազերը,
ապա՝ «չերքէզներ»48 անուանուող հիւսիս Կովկասեան ժողովուրդների ներկա
յացուցիչները: Թուրքերը ներկայացուած էին գլխաւորապէս պաշտօնեաներով
եւ բալկաններից տեղափոխուած թրքախօս սուննի մահմեդականներով, զգալի
47 Жевахов, էջ 38:
48 Հիւսիսային Կովկասը Ցարական Ռուսաստանի կողմից նուաճելուց, գլխաւորապէս
1860ականներից յետոյ Հիւսիսային Կովկասից Օսմանեան կայսրութիւն ներգաղթած բազ
մաթիւ էթնիկական միաւորներին եւ ցեղախմբերին՝ ադըղ, ուբըխ, չերքէզ, չեչէն, աւար,
լեզգի եւն. տրուող հաւաքական անուն Օսմանեան կայսրութիւնում:
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չափով՝ թրքացուած սլաւոններ, ովքեր իրենց հայրենիքում դիտւում էին որպէս
«թուրք զաւթիչների հետ համագործակցած» դաւաճաններ: «Արեւելեան Անա
տոլիայի Ազգային Իրաւունքների Պաշտպանութեան» Կոնգրեսը տեղի էր ունէ
նում Էրզրումի՝ ժողովի մասնակիցներին ատելի հայկական դպրոցի շէնքում:
Ընդհանուր 56 պատգամաւորներից 51ը Էրզրումից՝ «Էրմանիստանից», Տրա
պիզոնից եւ Սվազից էին, բայց Կոնգրեսի մասնակիցների մօտ կէսը էրզրում
ցիներ էին49: Ջանք էր թափուել որոշ չափով ներառել այլազգիների՝ կային որոշ
թուով ասորիներ, ադրբեջանցիներ եւ, իհարկէ, քրդեր: Քրդերին սիրաշահելը
շատ կարեւոր էր, քանի որ Փարիզի խաղաղութեան համաժողովում քննարկւում
էր «Քրդստանի» ստեղծման խնդիրը: Հարկաւոր էր քրդերին վախեցնել եւրո
պացիներով, հայերի վրէժխնդրութեան հեռանկարով եւ, իհարկէ, շեշտադրել
մահմեդականնութեանն ու մահմեդականներին սպառնացող վտանգը: Բայց
ամէնակարեւորը՝ համատեղ իրականցուած «հայկական յանցագործութիւննե
րի» դիմաց սպասուող պատժի սպառնալիքով:
Էրզրումում Քեմալն ընտրում է այն խօսքերը, որոնք հաւաքուածներին
պէտք է համոզէին դիմադրութեան անհրաժեշտութիւնը: Քեմալը հասկանում
էր, որ «հայենիքի փրկութիւնը» նրանց քիչ է հետաքրքրում: Նրանց համար
գոյութիւն ունի սուլթանին «հպատակութիւն» հասկացութիւնը, «հայրենիքը»
սուլթանի տիրապետութեան տակ գտնուող սուննի մահմեդականների իշխա
նութեան տարածք է: Սուլթանի հպատակութիւնը կարող է իրացուել նաեւ այլ
տարածքում եւ այդ տարածքն էլ կարող է «հայրենիք» կոչուել: Բայց Քեմալը
հաւաքուածներին ներկայացնում է իրենց սպասուող դաժան ճակատագիրը.
սուլթանն անկարող է նրանց պաշտպանել, իսկ հայերը վերադառնում են: Յու
նուարի ճառի երիտթուրքերի «Աննկարագրելի եւ անպատկերացնելի ոճիր
ներ»ի թեման գլխիվայր շուռ է գալիս: Նա ներկաներին գրգռում է վերադարձող
հայերի թշնամական գործողութիւններ ներկայացնելով, հայերին մեղադրում է
դեռ պատերազմից առաջ մահմեդականների ձեռքից Արեւելեան Անատոլիան
խլելու եւ իրենց պետութիւնն ստեղծելու նպատակներում, այլեւ այդ նպատա
կով մահմեդականների նկատմամբ դաժան հաշուեյարդարում: Իսկ հիմայ հա
յերի պաշտպան քրիստոնեայ եւրոպացիները փորձում են հենց դա իրականու
թիւն դարձնել, հայերն էլ արդէն իսկ սկսել են վերադառնալ եւ իրենց դրութեան
տէր զգալ50: Մի՞թէ մահմեդական հպարտութիւնը կը հանդուրժի այս հրէշաւոր
անարդարութիւնը: Չի հանդուրժի: Սա հաւաքուածների համար լաւ լուծում է՝
նախ յանցանքը վերցւում է իրենց ուսերից, ազատում է կոտորածների ու թա
լանի պատասխանատւութիւնից, իրենց «տուժող կողմ» է դաձնում, երկրորդ՝
ազատում է ամէնագործնական դատաւորից՝ վերադարձող հայերից: Քեմալը
«Արեւելեան Անատոլիան»՝ Արեւմտեան Հայաստանի տարածքը յայտարարում
է դիմադրութեան կազմակերպման հիմնական տարածք:
49 Жевахов, էջ 98:
50 Անդ, էջ 98 – 99:
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Քեմալի նպատակների համար դա տարօրինակ թուացող, բայց թե
րեւս ճիշտ հաշուարկ էր: Քեմալը պէտք է «թուրքական հայրենիք» կառուցէր
մի տարածքից, որը օսմանեան գիտակցութեան մէջ երբեք թուրքական չի ըն
կալուել եւ որտեղ թուրքեր՝ որպէս այդպիսին, գործնականում չկային: Տարա
ծաշրջանում դեռ «ոտքի տակ էին ընկնում» կոտորուած հայերի ոսկորները,
իսկ աւերուած գիւղերում դեռեւս կանգնած էր հրկիզուած մարդկանց հոտը:
Զինադադարից յետոյ որոշ վայրերում հայրենիք էին վերադարձել հայրենիքից
քշուած հայերի կենդանի մնացած բեկորները, ովքեր, իհարկէ, չէին մոռացել
իրենց հարազատների կրած տառապանքներն ու տանջալի սպանութիւնները:
Նրանց լքուած տներում քրդեր կամ բալկաններից բերուած մահմեդականներ
էին բնակւում, ունեցուածքը կորցրած հայերը ոչ մի կերպ չէին կարողանում
«նոր կեանք սկսել» եւ, իհարկէ, եթէ մօտակայքում եւրոպական երկրների ներ
կայացուցիչներ չկային, ենթակայ էին ժանդարմների ծաղր ու ծանակին: Ահա
այդ ժամանակի մի սովորական պատմութիւն. «Իմ պապերը բոլորը Փալուից
են եղել, Էրզրումից…Մենք Փալուի ամէնամեծ աշիրէթն ենք եղել: Ընդհ անրա
պէս դա Օլոսեան աշիրէթն էր, բայց հիմայ Ուլուսեան են գրում: Ջարդի ժամա
նակ մեր <ընտանիքից> ութսուն հոգի սպանեցին: Արդէն իսկ մեծ ընտանիք
էինք, երեք գիւղ մենք էինք: Խոշմաթ, Հաւբաբ, Սեքրաթ: Ցեղասպանութեան
ժամանակ մեծ հայրիկիս աքսորեցին Սուրիա… Երբ որ վերադարձաւ, իր գիւ
ղը չգնաց, Քարաքոչան գիւղը գնաց, քանի որ այն ժամանակ կառավարութիւ
նը այդ կողմի բոլոր գիւղերը տուել էր բալկաններից եկած թուրքերին: Այնտէղ
քրդերը շատ էին, հայերի ջարդերից ու աքսորից յետոյ բալկաններից թուրքեր
բերեցին նստեցրին, որպէսզի քրդերին նուազեցնէին: Քարաքոչանի հայերին
էլ էին աքսորել, բայց այնտէղ բալկաններից եկած միայն մէկ թուրք ընտանիք
էր նստել: Երբ որ պապս Քարաքոչանի մէջ հաստատուեց, Օխու (Քարաքոչանի
մօտ գտնուող հայկական գիւղ – Հ. Խ.) երկու ընտանիք կար: Նոյնիսկ Ցեղաս
պանութեան ժամանակ այդ մարդիկ չլքեցին, չգնացին: Նրանք իրենց ընտա
նիքներն առան, կողքի գիւղերը գնացին, թաքնուեցին, որոշ ժամանակ տարբեր
տեղեր մնացին, երեք – չորս կիլոմետր հեռաւորութեամբ, վերջը վերադարձան
Քարաքոչան: Մէկը Ազնաւուր ընտանիքն էր, մյոսը՝ Թոփալեան ընտանիքը:
Ետ են վերադարձել, իրենց գիւղին մօտ շատ պզտիկ երկու երեք կիլոմետր հե
ռաւորութեան պզտիկ գիւղում տեղաւորուել են: Բայց այնտէղ մի աղա կար,
պետութեան պաշտօնեայ էր, ուզում է նրանց փողերը իւրացնել: Լուր է տալիս
մահմեդական քրդերին, գալիս են կոտորում: Ազնաւուրեան ընտանիքից մէկը
չմնաց: Այդ սպանող քրդերն էլ իրենց մօտ աշխատողներից էին: Յետոյ նրանց
փոխարէն մահմեդական քրդեր բնակուեցին: Իսկ Թոփալեանների ազգն էլ
ետ վերադարձաւ Սիրիա» (տես սոյն գրքում հրատարակուող «Իսրայէլցիների,
յոյների, վրացիների նկատմամբ ատելութիւն չկայ: Մեծ ատելութիւնը հայերի
նկատմամբ է» պատմութիւնը):
Կենդանի մնացած եւ վերադարձող սակաւաթիւ հայերը փորձում էին
ետ ստանալ իրենցից խլուածը, փնտրում էին իրենց կորած/առեւանգուած հա
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րազատներին՝ երեխաներին, կանանց, դատարանները ձեւացնում էին, թե
փնտրում են յանցագործներին … 1918ի Հոկտեմբերի Մուդրոսի Զինադադարից
յետոյ Սուլթան Մեհմէդ 6րդի կառավարման դահլիճի Նեքին Գործերի նախա
րար Ահմէդ Իզզէթ փաշայի հրամանագրով նախատեսուել էր հայերի ներկա
յանալու եւ պահանջելու դէպքում նրանց գոյքը վերադարձնել օրինական տէրե
րին51: Սա չի նշանակում, իհարկէ, որ այդ գոյքի տէրերից շատ մարդ էր մնացել,
կամ՝ կենդանի մնացած հայերը համարձակութիւն ունէին գոյք պահանջել, բայց
այդպիսի դէպքեր լինում էին եւ երբէմն, եւրոպացիների պահանջով, տեղական
կառավարիչներն ստիպուած էին լինում վերադարձնել առնուազն բնակարան
ները: Իսկ գիւղերում բնակարանները հենց այն էին, ինչ բաժին էր հասել տեղի
մահմեդական աղքատներին: Եթէ ոչ գոյքի վերադարձը, առնուազն դրա հե
ռանկարը վախեցնում էր (մինչեւ այսօր էլ վախեցնում է) տեղի մահմեդական
բնակչութեանը: Այս ամէնը գրգռում էր տեղացիներին ու բալկաններից տեղա
փոխուած մահմեդական թրքախօսներին: Պակաս գազազած չէին հասարակ
քրդերը, ում ձեռքից պաշտօնեայ թուրքերը եւ քուրդ բէկերը խլել էին հայերից
թալանած հարստութեան մեծ մասը: Այս հասարակ մարդիկ ուռճացուած լու
րեր էին ստանում հայերի հանդէպ գործած յանցագործութիւնների համար կա
տարուող դատավարութիւնների, պատասխանատւութեան կանչելու, ընդհուպ՝
յանցագործներին մահապատժի ենթարկելու (փաստացի միայն երեք մարդ է
մահապատժի ենթարկուել՝ Բողազլեանի գաւառապետ Մեհմէդ Քեմալը, Հա
ֆըզ Աբդուլլա Աւնին եւ Ուրֆայի գաւառապետ Բեհրամզադէ Նոարէթը) մա
սին: Նրանք շատ լաւ գիտէին, որ այդպիսի դէպքերում Թուրքիայում տուժում
են միայն յանցագործութեան գործիքները: Նրանց, իհարկէ, ամէնաքիչն էր հե
տաքրքրում «հայրենքն ազատագրելու» Քեմալի կոչը, բայց ամէնալաւը նրանք
գիտէին, որ բոլոր յանցանքների համար պատասխանատւութիւնն իրենց վրայ
է ընկնելու: Քեմալականները նաեւ օգնում են ետ վերադարձող հայերին հե
տապնդել, սպանել, առուազն՝ թոյլ չտալ իրենց պատկանած գոյքին մօտենալ:
Քեմալը բացատրում է՝ բոլոր յանցագործութիւնները հայերն են գործել: Քե
մալն, իհարկէ, հասկանում էր՝ «հայերի դէմ լինելը» միաւորում է բոլոր մահ
մեդականներին, առնուազն՝ յանցագործութեանը մասնակցածներին: Ելոյթի
մէխը՝ Արեւելեան Անատոլիան հարկաւոր է ազատել հայերի նկրտումներից,
ովքեր իրենք են ուզում այստէղ իրենց սեփական պետութիւնն ունէնալ, շատ
զօրեղ էր: Քուրդ եւ թուրք գիւղացիներին աւելի անտանելի ու վախեցնող բան
դժուար է պատկերացնել:
Գիւղացիների առարկայական եւ իրական վտանգը կենդանի մնացած
հայերի վերադարձն էր: Որքան էլ նուաստացած, որքան էլ նօսրացած, որքան էլ
վախեցած՝ կենդանի հայերը լուրջ սպառնալիք էին: Եւ այդ սպառնալիքից իրենց
51

Յովհաննիսեան Անուշ, «Քեմալ Աթաթուրքը Եւ Հայերի Ունեզրկման Գործընթացը (Թուր
քական Փաստաթղթերի Եւ Հրապարակումների Լուսաբանմամբ)», ՎԷՄ Համահայկա
կան Հանդէս, թիւ 1 (33), 2011 թ., էջ 172 (http://vemjournal.org/?p=215) (Վերջին այցելութիւնը
11.10.2018):
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պաշտպանող չկայ, սուլթանի փոխարէնը հայերին պաշտպանում էին քրիստո
նեայ եւրոպացիները: Երէկուայ իրենց բարեկամ գերմանացի եւրոպացիները
պարտուել են, իրենց ղեկավար իթթիհատականները պարտուել են, սուլթանն
այլեւս զօրք չունի, իսկ այդ բոլոր ինգլիզ-ֆրանսիացիները հիմայ, չգիտէս ին
չու, այդ ատելի հայերին են պաշտպանում: Իրենց միակ պաշտպանը Քեմալն
է, իրենց պաշտպանելու պատրաստ զօրքերի հրամանատար, հայատեաց Քե
ազիմ Կարաբեքիրը… «Հայրենքն ազատագրելու» Քեմալի կոչը նրանց համար
պիտի հնչէր հետեւեալ կերպ. «միացէք ինձ եւ կ’ազատուէք պատասխանատ
ւութիւնից»: Տուեալ դէպքում նրանց «հայրենիքը» Մուստաֆա Քեմալն ու Քեա
զիմ Կարաբեքիրն էին: Յատկապէս, որ Մուստաֆա Քեմալը շրջահայեցօրէն ոչ
միայն չէր խօսում սուլթանին հեռացնելու, նոր իշխանութիւն ստեղծելու մասին,
այլեւ խօսում էր սուլթանին օգնելու եւ պաշտպանելու մասին:
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Հիմայ արդէն նոյնիսկ թուրք հետազօտողներն են գրում, որ Քեմալի
գլխաւոր յենարանը Հայոց Ցեղասպանութեան կազմակերպիչները, իրակա
նացնողները եւ հայերի ունեցուածքի թալանով հարստութիւն դիզածներն էին:
«Մարմարայի, Եգէական եւ Սեւ ծովերի շրջանների Kuvay-i Milliyeի (ժողովրդա
կան աշխարհազօր) առաջին ջոկատները կոտորածներին եւ ջարդերին մաս
նակցութեան համար ռազմական յանացագործների ցուցակներում էին: Ազա
տագրական շարժումը կազմակերպող Քեմալին օգնում էին Ittihad ve Terakki
կուսակցութեան՝ հայերի դէմ յանցագործութիւնների պատճառով փնտրուող
անդամները: Աւելի ուշ նրանք ստացան ամէնաբարձր պաշտօններ: Քեմա
լի կողմից հիմնադրուած Հանրապետական Ժողովրդական կուսակցութեան
(Cumhuriyet Halk Partisi, CHP) գերագոյն քարտուղար, Ներքին Գործերի նա
խարար Շիւքրու Կայը «աքսորի»՝ տեղահանութեան ժամանակ պատասխա
նատու էր Կովկասից եւ Բալկաններից ներգաղթեալների եւ քոչուոր ցեղերի
բնակութեան համար: Այս պաշտօնը նրան տեղահանութեան կազմակերպման
պաշտօնական պատասխանատու էր դարձնում: Գերման հիւպատոսը գրան
ցել էր Շիւքրու Կայի «Մենք պարտաւոր ենք հայերին ոչնչացնել» խօսքերը:
Մուստաֆա Աբդուլհալիկ Ռենդան (Mustafa Abdulhalik Renda) կոտորածների
ժամանակ եղել էր նախ՝ Բիթլիսի, ապա՝ Հալէպի նահանգապետը: Գերման
հիւպատոսի տեղեկութիւններով նա «հետեւողականօրէն գործադրում էր հա
յերի ոչնչացումը»: Երրորդ բանակի հրամանատար Վեհիբ փաշան (Vehip Pa
sha) 1919ին իր հաշուետւութիւնում գրել է, որ Ռենդան 1915ի Փետրուարից յե
տոյ Մուշի շրջանում հազարներով կենդանի հայերի էր այրում 52: Աւելի ուշ նա
52 Մուշում տեղահանութեան փոխարէն տեղերում՝ եկեղեցիներում, տներում, գոմերում կամ
ձորերում մարդկանց խմբերի հրկիզումների փաստերը հանրայայտ էին եւ 2012ին դրանք
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դարձաւ նախարար եւ Ազգային Ժողովի նախագահ: Դիարբեքրիում հայերի
կոտորածները կազմակերպելու համար Մալթա աքսորուած (անգլիացիների
կողմից – Հ. Խ.) Արիֆ Ֆեւզին (Arif Fevzi) (ձերբակալուած թիւ 2743) նախարար
էր 1922 – 1923ին: Ցեղասպանութեան ընթացքում հարստութիւն դիզած, Մալթա
աքսորուած Ալի Չենանի բէյը (ձերբակալուած թիւ 2805) առեւտրի նախարար
էր 1924 – 1926ին, իսկ սպանուած հայերի դիակների վերացման պատասխա
նատու Տրուստու Արասը, Անկարայում մի շարք բարձր պաշտօններ գրաւելուց
յետոյ, 1925 – 1928ին Արտաքին Գործերի նախարարն էր»53: Չորս տարի առաջ
այս բարձրաստիճան պաշտօնեան ջանացել էր առաւելագոյնս ազատուել հայե
րի դիակներից: Դրա լաւագոյն միջոցը մարդկանց կենդանի հրկիզումներն էին,
ջուրը նետելով խեղդելը կամ դիակները խոր քարանձաւներում կուտակելը, իսկ
եթէ հնարաւոր է՝ կոտորածները հենց քարանձաւներում իրականացնելը: Չնա
յած բարձրագոյն ղեկավարութիւնը ի դէմս Թալէաթ եւ Ջեմալ փաշաների հրա
մայել էին դիակները գետերը գցելու փոխարէն թաղել: Եփրատը, Արածանին
այնքան էին լցուել դիակներով, որ ջուրը դարձել էր վտանգաւոր: 1915ի Յու
լիսի 1ին դիակները Եփրատ լցնելուց դժգոհող եւ անպայման թաղել պահան
ջող Ջեմալ փաշայի հեռագրին ի պատասխան Դիարբեքիրի վալին Յուլիսի 3ին
հեռագրել էր. «Եփրատը շատ քիչ է մօտենում մեր վիլայէթին. հաւանական է
Եփրատով եկող դիակները Էրզրումի եւ Խարփութի վիլայէթներից են: Այստէղ
մեռնողներին գցում են խուլ ու խոր անձաւները կամ աւելի յաճախ այրում: Հա
զուադէպ է անհրաժեշտութիւն լինում դրանք թաղել»54: Յիրաւի, սպանուած
հայերի դիակների վերացման պատասխանատու Տրուստու Արասի՝ դիակնե
րից ազատուելու «դիւանագիտական լուծումները» պէտք է որ նրա համար բա
ցէին ազատագրուած Թուրքիայի Արտգործ նախարարի պաշտօնին տանող
ճանապարհը: Յանցագործները միաւորւում էին: Բացայայտւում եւ Քեմալին է
միանում 1918ի Նոյեմբերին ստեղծուած «Կարակոլ» («Ժամապահ») կառոյցը:
Հոկտեմբերի զինադադարից յետոյ Էնվէր փաշայի ազգական Հալիլ փաշա
յի, երիտթուրքերի «Միութիւն Եւ Առաջադիմութիւն»՝ հիմայ արդէն յանցագործ
յայտարարուած կուսակցութեան համոզուած անդամ Կարա Քեմալի կողմից
Թեշքիլաթը Մահսուսէի անդամներից ստեղծուած այս կառոյցն էր կազմակեր
համալրուեցին վերապրածների 1917 – 18ին գրանցուած վկայութիւնների նոր նիւթերի հրա
պարակումով (Հայոց Ցեղասպանութիւնը Օսմանյան Թուրքիայում, Հտր. 2, Բիթլիսի նա
հանգ, Հայաստանի ազգային արխիւ, Երեւան, 2012):
53 Falih Rifky Atay, Cankaya, Ataturkun Dogumundan Olumune Kadar [Չանկայա. Աթաթուրքի
ծնուելուց մինչեւ մահ], Իսթանպուլ, 1980 (ըստ՝ Танер Акчам, «Долгая история отрицания
геноцида армян: Тщательно забытые страницы истории Турции» [Թաներ Աքչամ, Հայե
րի ցեղասպանութեան ժխտողականութեան երկար պատմութիւնը. Թուրքիայի պատ
մութեան ջանասիրաբար մոռացուած էջեր], – http://armenianhouse.org/akcam/articles-ru/
genocide.html (ռուսերէն թարգմանութիւնը կատարուել է Le Monde Diplomatiqueից, Սեպ
տեմբեր 2001 (http://www.flash-bulletin.de/2000/eSeptember17.htm) (Վերջին այցելութիւնը
09. 10. 2017):
54 Կիրակոսեան, Երիտթուրքերը, էջ 191:
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պել հայկական դաժան յանցագործութիւններում մեղադրուող բարձրաստի
ճանների փախուստը55: Միութիւն Եւ Առաջադիմութիւնի յանցագործ անդամնե
րը սկսում են խմբաւորուել Քեմալի շուրջ: Քեմալի ազատագրական շարժմանն
անդամակցող յանցագործների թիւը կարելի է շարունակել, բայց պարզից էլ
պարզ է, որ այս բոլոր յանցագործներին միաւորում էր իրենց անձն ու հայե
րից կատարուած թալանը պաշտպանելու կենսական մղումը: Միութիւն Եւ
Առաջադիմութիւն կուսակցութեան յանցագործ անդամները, յատկապէս դրա՝
Ցեղասպանութիւնն իրագործած Թեշքիլաթը Մահսուսէի անդամները սկսում
են խմբաւորուել Քեմալի շուրջ: Նրանց համար անկախութեան համար պատե
րազմին մասնակցելու «ընտրութիւնը» ինքնապահպանութեան գործողութիւն
էր: Նրանց ընտրութիւնը կամ դաշնակիցներին յանձնուելով ծանր պատիժնե
րի, ընդհուպ մահապատիժի, ենթարկուելու, կամ դիմադրութեանը միանալու
մէջ էր: Մուստաֆա Քեմալի մտերիմ բարեկամ Ֆալիհ Ռիֆկի Աթայի խօսքե
րով, «երբ պատերազմի վերջին բրիտանացիներն ու նրանց դաշնակիցները
որոշեցին պատասխանատւութեան ենթարկել Ittihad ve Terakkiի ղեկավարնե
րին հայերի կոտորածների համար, բոլորը, ովքեր կարող էին խնդիրներ ունէ
նալ, զէնք վերցրին ու միացան դիմադրութեանը»56:
Սրանք, սակայն, առաջնորդներն էին: Սրանք պիտի առաջնորդէին
«ինքնապաշտպանական խմբեր»ին, Թուրքիայի «հայրենանուիրեալ» ժողովր
դական զանգուածներին, այդ ամէնից մեծ հաշուով բան չհասկացող մահմե
դական գիւղացիութեանը: Նրանց դժուար էր տեղից շարժել: Դեռ լաւ է, եթէ,
ինչպէս Ա. Աւագեանն է գրում, մարդկանց բորբոքում էին Յունաստանին եւ Հա
յաստանին տարածքներ զիջելու Սեւրի Պայմանագրով նախատեսուող որոշում
ներով եւ այդ որոշումների դէմ57: Բայց սա չէր, որ մարդկանց բերում էր «ինք
նապաշտպանական խմբեր»: Այս մարդկանց «հայրենիքի ազատագրումը»,
ինչպէս ինքնին «հայրենիք» բառը, երեւոյթը, քիչ էր հետաքրքրում: Իրականում
մարդկանց «ինքնապաշտպանական խմբերում» հաւաքելու նպատակով նրանց
կամ վախեցնում էին հայերի ու յոյների դէմ գործած յանցագործութիւնների
դէմ կիրառուելիք պատիժներով, կամ՝ հայերի հնարաւոր վրէժխնդրութեամբ,
կամ գրգռում Մուդրոսի Զինադադարով վերադարձող հայերի դէմ նոր կոտո
րածների ու թալանի հեռանկարով: Եւ իրականում էլ «ինքնապաշտպանական
խմբերին» անդամակցում էին հայերի, յոյների եւ այլ քրիստոնեաների դէմ ոճ
րագործութիւններ իրականացրած մահմեդականները եւ, ինչպէս Մուստաֆա
Քեմալի կենսագիր թուրք հեղինակ Falih Rifky Atay-ն է գրում, բուն «ժողովրդա
55 Жевахов, էջ 59-60:
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 5-8080-0457-8, 2001 [Արսեն Աւագյան,
Չերքէզական գործօնը Օսմանեան Կայսրութիւնում եւ Թուրքիայում (19րդ Երկրորդ Դա
րակէս-Ի. Դարի Առաջին Քառորդ), Երեւան, «Գիտութիւն» Հրատ., 2001], էջ 246 – 247:
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կան աշխարհազօրը» հաւաքագրւում էր լեռներում թաքնուող կողոպտիչներից,
դասալիքներից, բանտերից փախած կամ ազատուած յանցագործներից, կողո
պուտների վարժուած բախտախնդիրներից: Դրանք գիւղացիներից կտրուած
մարդիկ էին, կողոպտում էին նրանց եւ որեւէ համակրանք չունէին նրանց կող
մից, ում ընդունուած է ժողովուրդ անուանել58:
Նրանք «հայրենիք»ը չէ, որ պիտի «ինքնապաշտպանէին», նրանք
պէտք է «ինքնապաշտպանէին» իրենք իրենց եւ իրենց յանցագործութիւնները:
Ինչպէս ցոյց տուեց յետագայ գործողութիւնների ընթացքը, իրականում էլ այդ
խմբերի գործողութիւնները թիրախը դարձաւ հայ եւ յոյն բնակչութիւնը59: Ահա
այս մարդկանց հետ էր, որ Մուստաֆա Քեմալը պէտք է «ազատագրէր հայրե
նիքը»: Նոյնն էր պարագան նաեւ քրդերի դէպքում: «Կարդալով քուրդ առաջ
նորդներին ուղղուած Մուստաֆա Քեմալի նամակները, անմիջապէս նկատում
ես, որ նրանց համագործակցութիւնը հնարաւոր է դարձել հայերի վերադարձի
եւ Ցեղասպանութեան վրէժի հնարաւորութեան գաղափարի վրայ», — գրում է
Թ. Աքչամը60: Բաւական է յիշէլ 1920ի ապրիլի 23-ին առաջին քեմալական խորհր
դարանի բացման աղօթքի ժամանակ Մուստաֆա Քեմալի կողքին կանգնած
ադիեամանցի քուրդ Հաջի Բեդիրին (Ֆերաթ): 21 ճիւղի բաժանուող Ռիշվան
աշիրէթի աշիրէթապետ Հաջի Բեդիր Աղան իր եղբայր Զեյնելի հետ միասին
հայերի զանգուածային կոտորած էր կազմակերպել Էրզրումում, Երզնկայում,
Սվազում եւ շրջականերում: Պարզ է, որ նա խիստ պահանջարկ ունէր Քեմա
լի կողմից: Գրել-կարդալ չիմացող սոյն «պատուարժան» անձին պատգամաւոր
ունէնալու համար յատուկ որոշում էր կայացուել, որ անտառաճանաչը եւս կա
րող է պատգամաւոր ընտրուել61: «Թուրքական հայենիքը» պիտի ազատագրէ
ին յանցագործները եւ ստեղծէին յանցագործների յաջորդ թագաւորութիւնը:

58 Танер Акчам, Турецкое национальное «Я», էջ 92:
59 Միրզոյեան Կ., Թուրքիայում ազգայնական շարժման ծագման հարցի շուրջ 1918 – 1919 թթ.,
Մերձաւոր եւ Միջին Արեւելքի երկրներ եւ ժողովուրդներ, պր. 16, Երեւան, «Գիտութիւն»
հրատարակչութիւն, 1996, Էջ 127 – 129:
60 Танер Акчам, Турецкое национальное «Я», էջ 96:
61

Չեթինօղլու Ս., Մի էջ Թուրքիայի մահմեդական (թուրք, քուրդ եւայլն) բուրժուազիայի
մութ պատմութիւնից, Ցեղասպանութեան ժամանակ Մալաթիայի օրինակը // Հայաստանի
Հանրապետութեան Պաշտպանութեան Նախարարութեան Դրաստամատ Կանայեանի
անվան Ռազմավարական Հետազօտութիւնների Ինստիտուտի Ռազմագիտական Հան
դէս, 1 – 2 (83 – 84). 2015, էջ 192:

266

Բ. ԹՈՒՐՔԻԱՅԻ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԴԻՐՔՈՐՈՇՄԱՆ ՁԵՒԱՒՈՐՈՒՄԸ…

Ո՞ՐՆ ԷՐ ԱԶԱՏԱԳՐՈՒԵԼԻՔ
«ԹՈՒՐՔԱԿԱՆ ՀԱՅՐԵՆԻՔԸ»
Ո՞րն էր, իսկապէս, այն աշխարհագրական տարածքը, այն ֆիզիկական
հայրենիքը, որը պիտի ազատագրուէր: Այս հարցը տարօրինակ չպիտի թուայ:
Յայտարարուել էր «հայրենիքի պաշտպանութիւն», «հայրենիքի ազատագ
րում», բայց պարզ չէր հայրենիքը: Պարզ չէր նաեւ, թէ ո՞ւմ հայրենիքն էին ազա
տագրելու: Ո՞րն էր այդ ազատագրուելիք հայրենիքը, ո՞ր տարածքն է, որ հայ
րենիք էր այն ազատագրողների համար, ովքե՞ր էին ազատագրողները, ումի՞ց
պիտի այն ազատագրուեր, եւ ո՞ւմ համար պիտի ազատագրուեր: Թւում է «ու
մի՞ց ազատագրուելիք» հարցն աւելի առարկայական պատասխան ունէր՝ ազա
տագրել Անտանտի երկրներից, ովքեր պատրաստւում էին մինչեւ պատերազմը
կայսրութեանը մնացած տարածքների զգալի մասը վերադարձնել հայրենիքի
էթնիկական տէրերին՝ հայերին, յոյներին, ստեղծել Քրդստան՝ «քրդերի հայ
րենիք», եւ թուրքերին որպէս հայրենիք թողնել իրենց բնակութեան նուաճուած
նախնական տարածքը՝ Փոքր Ասիայի արեւմուտքը: Ուրիշ ի՞նչ հայրենիք էին
փնտրում քեմալականները:
Քանի որ հայտարաուել էր «թուրքական հայրենիքի ազատագրում»,
պետք էր հասկանալ, թե ո՞րն էր այն տարածքը, որին թուրքը պէտք է/կարող էր
հաւակնել տիրապետել հայրենիքի իրաւունքով: 19րդ դարի երկրորդ կէսից մի
մեանց յաջորդող տարածքային կորուստները Աբդուլ Յամիդի հարկադրուած
ընտրութիւնը կենտրոնացրել էին Անատոլիայի վրայ. «Մենք պէտք է կենտրո
նանանք Անատոլիայում: Փառք Աստծու, որ մենք այն ունէնք»: Աբդուլ Յամիդ
երկրորդը հունգարացի արեւելագէտ Արմենիուս Վամբերիին ասել էր. «Ձեզ
վստահեցնում եմ, որ շուտով հայերին խելքի եմ բերելու: Նրանց գլխին մի հա
րուած հասցնելով՝ մոռացնել եմ տալու յեղափոխութեան գաղափարը… Գրե
թէ պարտադրուած եմ այդ արմատական միջոցներին դիմել ի հակակշիռ այն
անդուլ հալածանքների ու թշնամութեան, որ ցոյց է տալիս քրիստոնեայ աշ
խարհը: Խլելով Ռումինիան եւ Յունաստանը՝ Եւրոպան Թուրքիայի ոտքերը
կտրեց: Բուլղարիայի, Սերբիայի եւ Եգիպտոսի կորուստներով նրա ձեռքերը
կտրեց եւ այժմ էլ այս հայկական յուզումներով ուզում է մեր ամէնակենսական
մասերը՝ մեր աղիները խլել: Այս կը լինի ամբողջական կործանում, եւ մենք
ամբողջ զօրութեամբ ընդդիմանալու ենք դրան»62: Հայերը պէտք է Աբդուլ Յա
միդի Թուրքիայի «մենք»ի եւրոպական ընդդիմութեան քաւութեան նոխազ
դառնային: Հարց է, թէ ով/ովքե՞ր էին այս «մենքը», որ ունէն Անատոլիան եւ
«պէտք է կենտրոնանան Անատոլիայում»: «Օսմանները»՝ կայսրութեան իշխող
խավը, էթնիկական «մենք» չունէր, էթնիկական «մենք» չունէր նաեւ «օսմանիզ
մը»: Հարց է նոյնիսկ, թէ ո՞րն էր Անատոլիան Սուլթան Յամիդի համար: Այդ
62 Գաբրիելեան Ա., Հայկական ճգնաժամ եւ վերածնունդ, Բոստոն, 1905, էջ 64:
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ժամանակաշրջանում «Անատոլիա» աշխարհագրական անունն ընկալւում էր
որպէս Փոքր Ասիա թերակղզու արեւմտեան մաս: Հասկանալի է, որ եթէ Աբ
դուլ Յամիդը խօսում էր «հայերի գլխին տալով խելքի բերելու» մասին՝ նկատի
ունէր Արեւմտեան Հայաստանի տարածքը, որը պաշտօնապէս «Անատոլիա»
անուանը միացուեց միայն Մուստաֆա Քեմալի ստեղծած Թուրքական Հանրա
պետութեան մեկնարկից յետոյ՝ 1923ից:
Թանէր Աքչամը, ջանալով ապացուցել, որ հայերի ցեղասպանութիւնը
ռասիստական հիմք չունէր, համարում է, որ երիտթուրքական ցեղասպանա
կան ծրագիրը միանգամայն առարկայական եւ տրամաբանական քաղաքական
ծրագիր էր, որի նպատակը Արեւմտեան Հայաստանը թրքացնելն ու թուրքա
կան հայրենիքի վերածելն էր63, քանի որ «Հասկանալի է, որ Օսմանեան կայս
րութեան սահմանների անկասելի կրճատուելը Փոքր Ասիան վեր ածեց… թուրք
ժողովրդի վերջին օթեւանի»64: Յիրաւի, շատ ուշագրաւ ձեւակերպումներն են:
Մէկը խօսում է «Անատոլիայի», մյոսը՝ «Փոքր Ասիայի» մասին, երկուսն էլ՝ ըն
դամէնը աշխարհագրական տարածքների անուններ, թուրքի կամ Թուրքիա
հայրենիքը այս բառերում արտացոլուած չեն: Ոչ էլ այդ տարածքների բնակ
չութեան կազմում թուրքերը կամ նոյնիսկ թրքախօսները քանակական կշիռ
ունէին: Մէկը խօսում է խլուած Ռումինիայի, Յունաստանի՝ իբրեւ Թուրքիայի
կտրուած ոտքերի, եւ Բուլղարիայի, Սերբիայի ու Եգիպտոսի՝ իբրեւ Թուրքիայի
կտրուած ձեռքերի մասին, բայց սրանք բոլորն էլ որոշակի ժողովուրդների հայ
րենիքներ են եւ եւ սրանցից «թուրքական հայրենիքի» հոտ չի գալիս: Սուլթանն
էլ դրանք հայրենիք չի անուանում: Ո՛չ թուրքերի, ո՛չ որեւէ էթնիկ միաւորի՝ յոյնի,
սերբի, բուլղարի… Տուեալ դէպքում «Մենք պէտք է կենտրոնանանք Անատո
լիայում: Փառք Աստծու, որ մենք այն ունէնք» ձեւակերպումը կարելի կը լինէր
հասկանալ՝ «Մենք պէտք է Անատոլիան մեր հայրենիքը դարձնենք», եթէ ին
քը Աբդուլ Յամիդն առհասարակ հասկանար հայրենիքի գաղափարը եւ յստակ
իմանար, թէ «մենք»ը ո՞վ/ովքե՞ր են: Նրա խօսքերով «Հայրենիքն այն տեղն է,
ուր մարդու ոտքը կոխում է: Ինձ հասկանալի չէ՝ ինչպէս կարելի է նրա համար
մեռնել: Լաւ չի, երբ ժողովուրդները յանուն հայրենիքի միմեանց ոչնչացնում
են»65: Հայրենիքի համար ժողովուրդների պայքարը չհասկացող սուլթանի հա
մար, սակայն, միանգամայն հասկանալի էր, որ Անատոլիան որպէս իր իշխա
նութեան վերջին տարածք պահելու համար կարելի է ժողովուրդ/ժողովուրդներ
ոչնչացնել, տուեալ դէպքում՝ հայերին: Անատոլիան նրա համար հայրենիք չէր:
Հարց է մնում նաեւ, թէ ի՞նչ աշխարհագրական սահմաններ նկատի ունի
Աքչամը «Փոքր Ասիա» ասելով, նաեւ Արեւմտեան Հայաստանի՞ տարածքը, որ
63 Танер Акчам, Турецкое национальное «Я», էջ 71-72:
64 Անդ, Турецкое национальное «Я», 73:
65 Karal Ziya, Osmanli Tarihi (VIII. Cilt), Birinci Meşrutiyet ve İstibdat Devirleri (1876 - 1907) [Օս
մանեան պատմութիւն (VIII հատոր): Առաջին Սահմանադրական եւ անցումային փուլեր]
էջ 260 (ըստ՝ Танер Акчам, Турецкое национальное «Я», էջ 11):
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աշխարհագրօրէն Փոքր Ասիա չէր, Հայկական Լեռնաշխարհ էր, եւ այդ տա
րածքը հայերի հայրենիքն էր: Եւ ինչո՞ւ էր այն «թուրք ժողովրդի վերջին օթե
ւանը», որտեղի՞ց էր քշուել «վերջին օթեւան» փնտրող թուրք ժողովուրդը, ո՞րն
էր «թուրք ժողովուրդը», որն այն աստիճան «վերջին օթեւանի» կարիք ունէր,
որ պէտք է այն ուրիշներից նուաճէր՝ կոտորելով «ուրիշներին»: Եւ սրա անունը
դներ «ազատագրում»: Աւելի ազնիւ է նրա այն կարծիքը, որ «Հայերի ցեղաս
պանութիւնը Անատոլիայի թրքացման բաղկացուցիչ մասն էր»66: Հետեւողա
կանօրէն խուսափելով «Հայաստան» բառից, Աքչամը ազնուօրէն խոստովա
նում է, որ Անատոլիան, «արհամարելի եւ լքուած տարածք էր, որը ծառայում
էր միայն հարկեր հաւաքելու եւ բանակը կերակրելու» նպատակին»67: Հաս
կանալի է, որ տուեալ դէպքում «Անատոլիան» նաև Հայկական լեռնաշխարհն
էր՝ թուրքերի կողմից Էրմանիստան անւանուող Արևմտեան Հայաստանը: Այն
սկսեց կարեւորուել միայն բալկանեան կորուստներից յետոյ: Կայսրութեան
արեւմտեան տարածքների կորստով «նկատեցին» Անատոլիան, յիշեցին, որ
զինուորների մեծ մասն այնտէղից է, եւ երբ սկսեցին «նկատել» Անատոլիան,
«նկատեցին» նաեւ, որ այն հայերի եւ յոյների հայրենիքն է: Նկատեցին, որ այն
ուրիշի՛ հայրենիք է: «Բալկաններից Անատոլիա փախստականների հոսքը եւ
Անատոլիայի հայ ու յոյն բնակչութեան ազգային ինքնագիտակցութեան աճը
հարկադրեցին կառավարութեանը վերանայել իրենց քաղաքականութիւնը
այդ տարածքի նկատմամբ եւ ժամանակի ընթացքում առաջացաւ թուրքական
Անատոլիա ստեղծելու գաղափարը»: Մինչ այդ մի
այն հար
կա
տու բնակ
չու
68
թեան տարածք ընկալւող հասկացութիւնը նոր իմաստ ստացաւ , որը պիտի
լցուեր «հայրենիք» բուանդակութեամբ: Ձեւաւորւում էր «իսկ ո՞րն է թուրքերի
հայրենիքը» հարցի պատասխանը: Այն ձեւավորւում էր 19րդ դարավերջերից,
երբ աղմուկ սկսուեց Էրմանիստան (Հայաստան) բառն օգտագործելու դէմ եւ
Անատոլիան թուրքերի հայրենիք դարձնելու գաղափարի շուրջ: Սկսուեց նաեւ
Անատոլիան թուրքերի հայրենիք լինելու «ապացոյցների» փնտրտուքը: Սիրո
ղական փնտրտուք, քանի որ որեւէ հետազօտութիւն, վերլուծութիւն երբեք չէր
արուել: Եւ չէր արւում:
Իրենց էթնիկական հայրենիքը սահմանելու դժուարութիւն ունեցող
թուրքական քաղաքական վերնախաւն, իհարկէ, հիանալի հասկանում էր, որ
«ընտրուած հայրենիքը» կամ կայսրութիւնից մնացած տարածքը այլոց էթնի
կական հայրենիքն էր, տուեալ դէպքում՝ գլխաւորապէս հայերի եւ յոյների, նաեւ
իրենց կրօնակից, չնայած էթնիկապէս դեռեւս չկազմաւորուած քրդերի հայրե
նիքը: 19դ. եւ 20-րդ դարասկզբին երկրի արեւելեան հատուածը դեռեւս ոչ մի
այն բնակեցուած էր մեծ թուով հայերով, այլեւ Հայաստան (Էրմանիստան) էր
66 Անդ, էջ 106:
67 Танер Акчам, Турецкое национальное «Я», էջ 72:
68 Նոյն (Աքչամը յղում է 19րդ դարում օգտագործուած փաստարկների թուրքական աղբյոր
ները):
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կոչւում, եւ այդպէս էր նշւում նաեւ քարտէզների վրայ69: 1878ին Կ. Պօլսի մօտ
գտնուող Սան Ստեֆանօ բնակավայրում կնքուած ռուս-թուրքական պայմա
նագրի 16րդ յօդուածով թուրքական կողմը պարտաւորւում էր. «Նկատի առնե
լով այն, որ ռուսական զօրքերի դուրսբերումը նրանց կողմից գրաւուած Հա
յաստանի (ընդգծումը իմն է – Հ. Խ.)` Թուրքիային վերադարձուելիք վայրերից,
կարող է այնտէղ առիթ տալ բախումների եւ բարդութիւնների, որոնք երկու
պետութիւնների բարի յարաբերութիւնների վրայ կ’ունէնան վնասակար ազ
դեցութիւն, Բարձր Դուռը պարտաւորւում է անյապաղ կենսագործել հայաբնակ
մարզերի տեղական կարիքներից յարուցուող բարելաւումներ եւ բարենորոգու
թիւններ, եւ զերծ պահել հայերի անվտանգութիւնը քրդերից եւ չերքէզներից»:
Այս յօդուածը վերաբերում էր գլխաւորապէս Էրզրումին, որը պայմանագրի
19րդ յօդուածով պէտք է վեց ամիս մնար ռուսական զօրքերի վերահսկողութե
ան տակ, մինչեւ կրքերը հանդարտուէին, թուրքական իշխանութիւններն անց
նէին բարեփոխումների, եւ ապա վերադարձուէր Թուրքիային: Հայաստանի
մյոս տարածքներն անցնում էին Ռուսաստանին:
1919ի սկզբին, երբ Ստամբուլի սուլթանական կառավարութիւնը յաղթած
Անտանտի երկրներին ուզում էր ցոյց տալ, որ իրենք իսկապէս դատապարտում
են երիտթուրքերին եւ ցաւում են հայերի կոտորածների համար, սուլթանի կա
ռավարութեան մեծ վեզիր Թեւֆիկ փաշան իտալական թերթին տուած հար
ցազրոյցում հենց Էրմանիստան/Հայաստան անունն է օգտագործում՝ ասելով,
որ յանցագործների դատապարտման գործում անաչառ լինելու եւ վստահու
թիւն շահելու համար միջազգային յանձնաժողով են պահանջում. «Եւրոպան
միայն այդ ճանապարհով կարող է ճշմարտութիւնն իմանալ: Մենք ոչ միայն
չենք ժխտում Հայաստանում (ընդգծումը իմն է – Հ. Խ.) տեղի ունեցած ծանր
դէպքերը, այլեւ խորապէս ցաւում ենք դրա համար»70:
Պարզ է, որ Օսմանեան կայսրութեան տարածքում յայտնուած Հայաս
տանի մասը Հայաստան էր նաեւ թուրքական իշխանութիւնների համար եւ նա
եւ նրանց գիտակցութեան մէջ էր այն հայերի հայրենիք: Այն թուրքերի հայրենիք
դարձնելու համար, ինչպէս ցոյց է տալիս պատմութեան ընթացքը, թուրքական
իշխանութիւններն անհրաժեշտ էին գտնում նախ փոխել անունը, դատարկել
այն այդ հայրենիքի տէրերից, եւ ջնջել այդ տարածքի հետ կապուած հայկա
կան յիշողութիւնը: Նոյն տարին Սան Ստեֆանօի Պայմանագրին յաջորդած
69 Արեւմտեան Հայաստանի տարածքը «Էրմանիստան» է նշուած.- ա) 1803/1804ին հրատա
րակուած «Ասիական Թուրքիա» քարտէզում (քարտէզն առկայ է Բրիտանական Գրադա
րանում, Լոնդոն-OIOC 14999.h. 2(2), f. 18), բ) «Միջերկրական Շրջան»ի երկրորդ քարտէ
զում, որը նոյնպէս առկայ է Բրիտանական Գրադարանում, Լոնդոն-OIOC 14999. h. 2(2),f. 5.,
գ) 1867ին հրատարակուած «Օսմանեան Երկիր» քարտէզում, առկայ՝ Բրիտանական Գրա
դարանում, Լոնդոն-Maps 42.d.1, f. 2 (Գալչեան Ռ. Հայաստանը Համաշխարհային Քար
տէզագրութեան Մէջ, Երեւան, Հրատարակչութիւնը չի նշված, տպարանը՝ Փրինթ-ինֆո,
2005, էջ 226, 240, 246):
70 New York Times, 13. 03. 1919 (ըստ՝ Կիրակոսեան, Երիտթուրքերը, էջ 175):
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Բեռլինի Վեհաժողովի որոշումներում Հայաստան անունն արդէն չկար, չնայած
Վեհաժողովի որոշումների քննարկումներում օգտագործւում էր Հայաստան
անունը71, եւ Հայաստանի Ալաշկերտի հովիտն ու Բայազէթն էլ վերադարձուե
ցին Թուրքիային: Ընդունուած փաստաթղթում «Հայաստան» անունը փոխա
րինուած էր «հայաբնակ մարզեր» բառերով. «Բարձր Դուռը պարտաւորւում է
առանց յետագայ յապաղման իրագործել հայաբնակ մարզերում (ընդգծումը
իմն է – Հ. Խ.) տեղական կարիքներից յարուցուած բարելաւումներն ու բարենո
րոգումները եւ ապահովել հայերի անվտանգութիւնը չերքէզներից ու քրդերից:
Բարձր Դուռը տէրութիւններին պարբերաբար կը հաղորդի այն միջոցների
մասին, որոնք ինքը ձեռք է առել այդ նպատակի համար, իսկ տէրութիւննե
րը կը հսկեն դրանց կիրառմանը»: Սա Հայաստանը որպէս հայերի հայրենիք
մերժելու գործնական քայլ էր: Երկու տարի անց, 1880ից սկսած Սուլթան Աբ
դուլ Յամիդ Բ.ի կառավարութիւնը արգելեց Հայաստան անուան յիշատակումը
պաշտօնական փաստաթղթերում: «Հրահանգ տրուեց մամուլի գրաքննչական
վարչութեանը՝ արգելել «Հայաստան» բառի, Հայ ժողովրդի պատմութեանը եւ
աշխարհագրութեանը վերաբերող անունների յիշատակումը»72: Թուրքական
պետական անգլիամէտ գործիչ, մեծ վեզիր Քեամիլ փաշան այս մասին գրում է.
«Մենք եւ Անգլիան չենք ճանաչում «Հայաստան» բառը, եւ պէտք է ջարդուփ
շուր անել այն ծնօտը, որը կը համարձակուի նոյնիսկ արտասանել այս բառը:
Հետեւաբար, այս նպատակին հասնելու համար անհրաժեշտ է այս հայ ազգն
անհետ մաքրել երկրի երեսից, անողոքաբար ոչնչացնել»73:
1894 – 1897ի յամիդէական հայկական ջարդերի ժամանակ Արեւմտեան
Հայաստանում կոտորուեց շուրջ 300.000 մարդ, 1909ի Ադանայի հայերի կոտո
րածը հայերի թիւը նուազեցրեց եւս 30.000ով: Վերացան հարիւրաւոր հայկա
կան բնակավայրեր՝ գիւղեր: Մեծ թուով հայեր հարկադրուած եղան մահմե
դականութիւն ընդունել: Յաջորդ քայլը մշակութային անցեալի ուրացումն էր.
1896ին Բարձր Դուռը տեղական իշխանութիւններին հրահանգել էր անխնայ
ոչնչացնել հայկական յուշարձանները, որպէսզի դրանք չյիշեցնեն Հայաստանի
պատմական անցեալը եւ հայ ժողովրդի մէջ ազգային անկախութեան գաղա
71

Крбекян В. Г. (Санкт Петербург), Армянский Вопрос На Берлинском Конгрессе [Վ. Գ.Կրբե
կյան (Սանկտ Պետերբուրգ), Հայկական Հարցը Բեռլինի Վեհաժողովում], Լրաբեր Հա
սարակական Գիտութիւնների, 2002, թիւ 2, էջ 38 (http://lraber.asj-oa.am/796/1/2002-2(25).
pdf ) (Վերջին այցելութիւնը 17.09.2018):
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Nuri Osman, Abdul Hamid Sani ve devri saltanati, Istanbul, 1327 (1911), էջ 582 (արաբատառ:
Յղւում է ըստ Հայերի Ցեղասպանութիւնը Ըստ Երիտթուրքերի Դատավարութեան Փաս
տաթղթերի, թարգմ. եւ ծանօթ.՝ Ա. Հ. Փափազեանի, Երեւան, 1989, էջ 7. նաեւ՝ 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. Սահակ
յան, Գ. Մախմուրյան, Ն. Յովհաննիսյան, Ա. Մանուչարյան, Հայաստանի նոր պատմութիւ
նը արտասահմանյան արդի հեղինակների աշխատութիւններում.], պատ. խմբագիր Ռ.
Սահակեան, Երեւան, ՀՀ ԳԱԱ հրատ., 1993], էջ 15,17:
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փար չառաջացնեն74: Սասունի ջարդերը դեռ շարունակւում էին, երբ 1896ին Ֆ.
Գրինը գրում է, որ «Հայաստանը Թուրքիայում արգելուած բառ է», «Թուրքա
կան կառավարութիւնը ջանում է Հայաստանի անունը փոխարինել «Քուրդիս
տան»ով»75: Նոյն ջարդերը նկատի ունէնալով է, որ Ֆրանսիացի Մ. Գ. ՌոլէնԺեկմէնը, ծաղրելով Թուրքիայի իշխանութիւններին, գրում է. «Հայ ազգը հո
չդադարե՞ց գոյութիւն ունէնալ այն պատճառով, որ թուրքական կառավարիչնե
րը կամեցան իրենց պաշտօնական աշխարհագրութիւնից ջնջել «Հայաստան»
անունը եւ այն փոխարինել Քուրդիստանով»76: Յիրաւի, «Հայաստան» անուան
պաշտօնական ջնջումը այն չէր ջնջում նոյնիսկ իշխանաւորների բառամթեր
քից, մինչդեռ ֆիզիկական հայերի բնաջնջումը հայրենիքը մաքրում էր այդ հայ
րենիքի տէրերից:
Կրկին անդրադառնանք Աքչամի ասած «Փոքր Ասիային»: Աքչամը այդ
տարածքի հետ թուրքերի կապը բնութագրում է «օթեւան» բառով: Տուեալ դէպ
քում դա իսկապէս ամէնաճիշտ ընտրուածն բառն էր. այն օթեւան էր Բալկաննե
րից՝ Ռումիանիայում, Յունաստանում, Բուլղարիայում, Սերբիայում պաշտօնա
վարող թուրքերի համար, որոնք այդ երկրների ազատագրումների ընթացքում
նախկին գաղութներից գլխապատառ փախչում էին դեռեւս կայսրութեան
վարչական տիրոյթում գտնուող մասեր, եւ թուրքերի հետ համագործակցած,
թրքախօսացած-իսլամացած, մասամբ թրքացուած սերբ-բուլղար-ռումին-յոյնարնաւուտների համար, ովքեր թուրքական իշխանութեան վերացումից յետոյ
կա՛մ հաւաքւում էին նախկին թուրքական վիլայէթ Բոսնիա-Հերցոգովինայում
եւ Կոսովոյում, որտեղ արդէն իսկ մեծ էր մահմեդականների թիւը, կա՛մ՝ կրկին
փախչում դեռեւս կայսրութեան վարչական տիրոյթում գտնուող մասեր: 1878ի
այդ փախուստը հայ ժամանակագիր Արիստակես Տեվկանցի նկարագրութե
ամբ շատ պատկերաւոր է. «Հունաստանի ու Թրակիոյ բնակիչ թուրքերն իրենց
սեպհական համարած գաւառներեն ոչ ձիւն ու ձմեռ, ոչ օրն ու գիշեր կրցան
մտածել, մեծն ու պզտիկ մերկ ու կողոպուտ փախչիլ ու թագչիլ աճապարե
ցին, ազատուիլ արդար վրէժոց տուժէն ու պատիժէն, տեղացին ու խառնուե
ցան իբրեւ լեշկեր հաւքեր սուլթանի քաղաքն Պօլիս: Բիւզանիդոնն Բաբելոն
74 Биржевые ведомости [Բիրժայի տեղեկատու], 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.: Ролен-Жекмена, Макколя, Грина, Диллона, Диева и др. / Предисловие профессора графа Л. А. Камаровского, 2-е
издание, Москва, Типография «Рассвет», 1896 [Գրին Ֆ. Ռ. Հայկական ճգնաժամը եւ թուր
քերի տիրապետութիւնը (Սասունի կոտորածները)//Հայերի վիճակը Թուրքիայում մինչեւ
Տէրութիւնների միջամտութիւնը 1895թ.: Գլադստոնի ճառը, Ռօլեն-Ժեկմենի, Մակ-Կօլի,
Գրինի, Դիլլօնի, Դիեւի եւ այլոց հոդվածները, նախաբանը՝ պրոֆեսոր, իշխան Լ. Ա. Կոմա
րովսկի, 2-րդ հրատարկ., Մօսկուա, 1896], էջ 252, 254:
76 Ролен Жекмен. Армения, армяне и трактаты// Положение армян в Турции до вмешательства
держав в 1895 году... [Ռօլեն-Ժեկմեն Գ. Հայաստանը, հայերը եւ տրակտատները //Հայերի
վիճակը Թուրքիայում մինչեւ 1895թ.-ի Տէրութիւնների միջամտութիւնը...], էջ 57:

272

Բ. ԹՈՒՐՔԻԱՅԻ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԴԻՐՔՈՐՈՇՄԱՆ ՁԵՒԱՒՈՐՈՒՄԸ…

մի դարձեր էր: Տաճիկներ կ’ասեին անա պապա կիւնիւ [ահեղ իրավիճակ]»77:
Երկար ժամանակների ընթացքում միշտ թուրքերից էին փախչում, հիմայ թուր
քերն ու թրքացածներն էին փախչում: Այդ փախուստից ուղիղ քառասուն տարի
յետոյ վիճակը կրկնւում էր՝ Առաջին Աշխարհամարտում պարտութիւնից յետոյ
արեւմուտքից կրկին թուրքեր ու թրքացածներ էին փախչում: Երկու դէպքում
էլ գործ ունէնք փաստացի հայրենիք չունեցող կամ հայրենիքի հանդէպ իրա
ւունքը կորցրած եւ ընդամէնը «օթեւան» փնտրող մի զանգուածի հետ, որին
ընդունում էին միայն Փոքր Ասիայում եւ փորձում ուղարկել արեւելք: Խնդիրը
դժուարանում էր նրանով, որ այդ «օթեւան»ը քրիստոնեայ հայերի, յոյների հի
նաւուրց, ինչպէս նաեւ մահմեդական քրդերի ձեռք բերած նոր հայրենիքն էր, եւ
որ աւելի կարեւոր է՝ նրանք շարունակում էին ապրել իրենց հայրենիքում: Չնա
յած հայերին եւ յոյներին մահմեդականացնելու եւ ձուլելու ջանքերին, նրանց
զգալի մասը շարունակում էր մնալ քրիստոնեա եւ ունէին ցայտուն արտահայ
տուած ազգային ինքնութիւն, իսկ մահմեդականացածների միայն փոքր մասն
էր թրքանում: Երկար տարիներ հայերին ու յոյներին իրենց հայրենիքում մահ
մեդականացնելով, Օսմանեան կայսրութեան կառավարիչները կարծեք թէ չէ
ին գիտակցում, որ առնուազն արեւելքում մահմեդականացողները ոչ թէ թրքա
նում էին, այլ մեծ մասամբ՝ քրդանում-արաբանում, մեծացնելով այդ տարածքի
նկատմամբ քրդերի եւ արաբների հայրենիքի իրաւունքը: Եթէ նոյնիսկ քրդերը
«հայրենիքը» չափում էին աշիրէթային տարածքներով, ապա չիսլամաց(ու)ած
հայերն ու յոյները հայրենիքը չափում էին իրենց նախկին պետական ծաւալնե
րով, իրենց նախնիների ներդրումով, այդ հայրենիքի ամէն թիզ հողի, կառոյցի
հետ կապուած պատմամշակութային անցեալով եւ այդ հայրենիքի տարածքում
իրենց անցեալով եւ զարգացման հնարաւոր հեռանկարներով: Նրանց համար
դա ժամանակաւոր «օթեւան» չէր: Ոչ էլ ժամանակաւոր տնտեսական տարածք:
Արանքում «թուրք»ի եւ «թուրքական հայրենիքի գաղափար»ի տարածքը զգա
լիօրէն փոքրանում էր՝ սահմանափակուելով Ասիական Թուրքիայի արեւմուտ
քի՝ թրքախօս բնակչութեան քանակական գերակշռութեան վայրով: Վերջ ի
վերջոյ հենց այս հանգամանքն էր ընկնում Առաջին Աշխարհամարտից յետոյ
Փարիզի Խաղաղութեան համաժողովի ընդունելիք որոշումների հիմքում՝ Էր
մանիստանը՝ Հայաստանը հայերին, յունական արեւելքը՝ Յունաստանին, հա
րաւը՝ քրդերին, արեւմուտքը՝ թուրքերին: Բայց երեկուայ «օսմանցին»՝ ահռելի
կայսրութեան տէրը, իրականում որքան էլ փոքրաթիւ, եւրոպական եւ արաբա
կան տարածքների կորստից յետոյ, դժուարանում էր հաշտուել Անատոլիայից
զիջումների հետ: Վերջ ի վերջոյ արդէն 30 – 40 տարի եթէ ոչ թուրքական, ապա
օսմանական ընտրախաւի շրջանակներում ներդրւում էր «Անատոլիան թուր
քական հայրենիք է» գաղափարը: Եւ եթէ կայսրութիւնում կարող էին ապրել
77

Տեւկանց Արիստակէս, Այցելութիւն ի Հայաստան, 1878թ:, Հայկական ՍՍՀ ԳԱ հրատա
րակչութիւն, Երեւան, 1985, էջ 19:
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բազազգ հարկատուներ, ապա «հայրենիքում» միայն թուրքեր պիտի ապրէին:
Սա էլ ընկավ Երիտթուրքերի «թուրքական հայրենիքի» գաղափարի հիմքում78:
Աքչամը չի անդրադառնում նախ՝ Սան Ստեֆանօյում, ապա՝ Բեռլինի
Վեհաժողովում «Հայկական Հարցի» հանած աղմուկին, Անատոլիայում հայ
կական հայրենիքի մասին գիտելիքի տարածմանը: Հանրայայտ է, սակայն, որ
հենց դրա՛նք զգալիօրէն փոխեցին Անատոլիայի նկատմամբ թուրքական վե
րաբերմունքը, դրա՛նք առաջադրեցին Անատոլիան «թրքացնելու» օրակարգը:
Չի խօսում, հաւանաբար որովհետեւ դրանք «թուրքական վերջին օթեւանի»
փնտրտուքի հաստատումը չէին:
Այդքան տարիներ «Անատոլիան թրքացնելու» քաղաքական ծրագի
րը մտմտացողները երբեք Անատոլիան թրքացնելու հասարակական-մշակու
թային բաղադրիչի մասին չեն մտածել: Սկզբից եւէթ այն ունեցել է միայն մէկ
ուղղուածութիւն՝ բնակչութեան դուրս մղման, տեղահանման, կոտորածների:
Նոյնիսկ «թուրքերին թրքացնելու» Երիտթուրքերի գաղափարը մշակութային
բաղադրիչ չի ունեցել: Չխօսելով այն մասին, որ 19րդ դարավերջին եւ 20-րդ
դարասկզբին դեռեւս քաղաքական եւ գիտա-հասարակական քննարկումնե
րի տիրոյթում բացակայում էր «թուրքական մշակոյթ» հասկացութեան առար
կայական ձեւակերպումը, նկատենք, որ Օսմանեան կայսրութեան ասիական
մասի արեւելքում՝ Արեւմտեան Հայաստանի տարածքում չկար ո՛չ թուրքերէն
լեզու, ո՛չ անհասկանալի թուրքական մշակոյթ: Թուրքականի իմաստով այն
պարզապէս Օսմանեան կայսրութեան վարչա-քաղաքական ենթակայութեան
հարկատու բնակչութեամբ տարածք էր: Ազգային ձուլման մշակութային քաղա
քականութեան համար նախ պէտք էր «ազգային մշակոյթ»ը հասկանալ, ինչն
իսպառ բացակայում էր կայսրութիւնում, երկրորդ՝ դա դժուար, երկարատեւ եւ
ոչ-միշտ ծրագրուածին համապատասխանող արդիւնքով գործընթաց է: Երիտ
թուրքերը գերադասեցին արագ ու թուացեալ արդիւնաւէտ ճանապարհը՝ նոր
ձեւաւորուող «թուրքական հայրենիքը» Հայոց Ցեղասպանութեամբ համարեա
վերջնականապէս մաքրեցին հայերից: Բայց դա չէր լուծում եւ այդպէս էլ չլու
ծեց Թուրքիայի բնակչութեան գիտակցութեան մէջ Անատոլիան «թուրքական
հայրենիք» դարձնելու խնդիրը: Բալկաններից փախածներն էլ ամէն կերպ դի
մադրում էին իրենց արեւելք ուղարկելու ծրագրերին՝ դա փաստացի աքսոր էր
ընկալւում:

78 Ավագյան Ա. Գ., Միատարր թուրքական բնակչութեամբ տարածքի ստեղծման երիտթուր
քական ռազմավարությունում արեևմտահայության հայրենազրկման ծրագիրը// Հայաս
տանի Հանրապետութեան Պաշտպանութեան Նախարարութեան Դրաստամատ Կանա
յեանի անուան Ռազմավարական Հետազօտությոնների Ինստիտուտի Ռազմագիտական
Հանդէս, 1 – 2 (83 – 84). 2015, էջ 51 – 62:
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ՈՒ՞Մ ՀԱՄԱՐ ԷՐ «ԹՈՒՐՔԱԿԱՆ ՀԱՅՐԵՆԻՔԸ»
Ինչպէս 19դ. երկրորդ կեսին, Առաջին աշխարհամարտի հետեւանքով
20-րդ դարասզբին նոյնպէս Օսմանեան կայսրութիւնը տարածքային մեծ կո
րուստներ էր ունեցել եւ, բնականաբար, զգալի չափով կրճատուել էր նաեւ
բնակչութեան թիվը: Հետազօտող Haluk Cillovի կարծիքով Քեմալի կողմից կա
ռուցուած Թուրքիայի հանրապետութեան՝ Օսմանեան կայսրութիւնից բաժին
ընկած հատուածում ամբողջ բնակչութիւնը 1831ին կազմել է 7.0 – 7.5 մլն մարդ,
1844ին՝ 10.5 – 11.0 մլն, 1880ին՝ 11.8 մլն մարդ79: Որքա՞նն էր նրանցից «թուրք»,
մասնաւորապէս նաեւ 1880ին, եւ որքա՞նը՝ 1919-ին, երբ Մուստաֆա Քեմալը
ծրագրեց Օսմանեան կայսրութեան մի մասը դարձնել թուրքական հայրենիք:
Այդ խնդիրը հասկանալու համար նախ պետք է հասկանալ, թե այդ բնակչութիւ
նից ում կարելի էր թուրք համարել կամ անուանել:
Յիրաւի, դժուար է վստահ լինել, թէ «թուրքական հայրենիքի» մասին
խօսողները ի՞նչ նկատի ունէին «թուրք» ասելով: Ո՞վ էր այդ հայրենիքին յաւակ
նող թուրքը կամ ո՞վ պիտի լինէր թուրքը:
Յայտնի է, որ Աբդուլ Յամիդին «թուրք»ը քիչ էր մտահոգում: Նրա դա
տողութիւններում առաջնայինը «օսմանլըն» էր՝ էթնիկութեան չենթարկուող մի
հասկացութիւն, որը Բարձր Դռան չափանիշներով նախ եւ առաջ սուլթանին
ծառայող թրքախօս սուննի մահմեդականներն էին: Սուլթանը գտնում էր, որ
Օսմանեան պետութիւնը, իր ազգային բազմազանութեամբ հանդերձ, կրօնա
կան միատարրութեամբ միասնական է. «Մեր ժողովուրդների մէջ կան թուր
քեր, արաբներ, յոյներ, արնաւուտներ, բուլղարներ, քրդեր, նեկրեր եւն., սակայն
հաւատը սրանց բոլորին միացնում եւ դարձնում է մի ընտանիք, եւ օսմանցինե
րի մասին խօսելիս երբեք մեր ազգային առանձնայատկութիւնները չեն աչքի
առաջ ունէնում, այլ այն փաստը, որ մենք բոլորս էլ հաւատացեալներ ենք [սուն
նի մահմեդականներ ենք]: Ես նախ եւ առաջ հաւատացեալների իշխանն եմ, եւ
դրանից յետոյ միայն օսմանցիների միապետը»80: Սա ասուել է այն ժամանակ,
երբ արդէն Օսմանեան կայսրութեան 1876ին ընդունուած Սահմանադրութեան՝
Թանզիմաթի 8-րդ յօդուածով սահմանուել էր, որ «Կայսրութեան բոլոր հպա
տակները, անկախ նրանց հաւատի կամ կրօնի, կոչւում եմ օսմաններ»: Բայց
Սահմանադրութիւնը մի բան է, կայսրութեան միապետի գիտակցութիւնը՝ այլ
բան: Վերջինիս յամար «օսմանները» նախ եւ առաջ «հաւատացեալներն» էին՝
սուննի մահմեդականները: Եւ ի վերջո սուլթանի՝ «նախ եւ առաջ հաւատացեալ
ների իշխանն եմ, եւ դրանից յետոյ միայն օսմանցիների միապետը» ընկալումը
79 Haluk Cilov, La population totale et la population active de la Turquie d’après les recensements:
«Population» 12 e année, n°1, 1957», 93-102 էջեր, էջ 95- https://www.persee.fr/doc/pop_00324663_1957_num_12_1_5554?fbclid=IwAR025Nf2w6CPbV9Ydfac9lHUBnH173ELdBQnX8YE2f9
VQicBVNqxKJI-yn8(այցելել եմ 12. 10. 2018):
80 Պետոյան Ս.   Հ., Թուրքերը Թուրքերի Մասին, Հ. 1, Երեւան, ԵՊՀ հրատարակչութիւն, 2011,
էջ 181:
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նոյնպէս Սահմանադրութիւնում ամրագրված էր: Նոյն 1876-ի Սահմանադրու
թիւնը երկու այլ յօդւածներով ընդգծում էր երկրի մահմեդական բնակչութեան
եւ խալիֆայի առաջնութիւնը: Յօդուած 3-ով սահմանւում էր, որ «Օսմանեան
գերագոյն իշխանութիւնը, ի դէմս իսլամի կենտրօնացուած լինելով մեծ խալի
ֆայութեան իշխանի ձեռքին, պատկանում է Օսմանի դինաստիայի վերջին ար
քայազնին»: Սրանով ընդգծւում էր, որ Օսմանեան կայսրութիւնում խալիֆայու
թեան ինստիտուտը, խալիֆը Օսմանի դինաստիայի իշխանութեան նկատմամբ
վերադաս է, եւ Օսմանի դինաստիայի արքայազնը Օսմանեան կայսրութիւնում
գերագոյն իշխանութիւն է ներկայացնում, որոհետեւ նրա ձեռքին է մեծ խալիֆա
յութեան իշխանութիւնը: Եւ 4-րդ հօդվածը՝ «Նորին Մեծութիւն Սուլթանը, խալի
ֆա կոչուելու ուժով, մահմեդական կրօնի հովանաւորն է: Նա բոլոր օսմանների
իշխողն է եւ փադիշահը»: Այսպիսով Սահմանադրութեամբ նոյնպէս կայսրութե
ան «օսմաններ» կոչուող հպատակները երկու մասի էին բաժանւում՝ խալիֆա
յի կողմից հովանավորուած հաւատացեալ մահմեդականների, եւ փադիշահի
պարզ հպատակ անհաւատների: Բայց Սահմանադրութեամբ «Կայսրութեան
բոլոր հպատակներին» «օսմաններ» կոչելով՝ այդ հպատակները ոչ քաղաքա
ցիական յարաբերութիւններում, ոչ ինքնութեամբ «օսմաններ» չէին դարձել:
Բնակչութեան գիտակցութեան մէջ օսմանները «Օսմանլըներն» էին,
որի «լը» պատկանելութեան ցուցիչը դասային էր եւ նշանակում էր Օսմանե
ան կայսրութեան ահռելի տարածքում երկրի կառավարումն իրականացնող
դասին, շերտին պատկանողներ: 13րդ դարում սելջուկների կայսրութիւնը տա
պալած թուրք Օսմանի՝ Էրթօղրուլի որդու հիմնադրած դինաստիան շարունա
կողները՝ «որդիներն» էին «օսմանլը»ները (օսմանի որդիներ), որոնք հարիւրա
մեակների ընթացքում բռնութեամբ կամ սոցիալական գայթակղութիւններով
մահմեդականցրել՝ «օսմանացրել» էին իրենց տիրապետութեան տարածքնե
րի ժողովուրդների ազնուականութեանը՝ նրանց տալով «օսմանլը» անունը:
Նրանք, սակայն, ամէնից աւելի յաճախ «թուրքական ծագում» չունէին եւ ոչ յա
ւակնութիւն, ոչ էլ ցանկութիւն ունէին «թուրք» լինել կամ «թուրք» կոչուել: 19րդ
դարում արդէն «Օսմանական պետական պաշտօնեաները իրենց ծագումով
թուրքեր չէին: Վաղուց աւանդականացել էր, որ քրիստոնեաների իսլամացած
երեխաները յատուկ դպրոցներում համապատասխան կրթութիւն էին ստանում
եւ համալրում օսմանեան վարչարարներին»81: Իսկ Աբդուլ Յամիդի իշխանու
թեան շրջանում նրանց շարքերը համալրում էին նաեւ սուլթանի վստահութիւնը
եւ հովանաւորութիւնը վայելող, «չերքէզներ» հաւաքական անունով յայտնի հիւ
սիսկովկասեան բազմալեզու մահմեդականները (աբխազ, շափսուղ, կաբար
դի, բեսլենէյ, բժեդուղ, մախոշեւ, թեմիրգօյ, հաթուկայ, աբաձէխ, ուբըխ, չերքէզ,
օս, չեչէն, աւար…), ովքեր մեծ քանակութեամբ Թուրքիա էին տեղափոխուել
19րդ դարի երկրորդ կեսին, յատկապէս Հիւսիսային Կովկասը Ցարական Ռու
սաստանի կողմից նուաճելուց յետոյ: Այսինքն՝ գլխաւորապէս 1860ականներից
81

Танер Акчам, Турецкое национальное «Я», էջ 9:
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յետոյ: Ըստ Ա. Աւագեանի, «Աբդուլ Յամիդ երկրորդը պետութեան ամէնակա
րեւոր պաշտօններին նշանակում էր իր համար վստահելի երեք մահմեդական
ժողովուրդների՝ չերքէզների, ալբանների եւ քրդերի ներկայացուցիչներին»82:
Այս նորելուկ «օսմանները» ռազմատենչ էին, սուննի մահմեդական էին, բայց
թուրք չէ
ին: «Թուր
քե
րը» շա
րու
նա
կում էին դուրս մնալ Աբ
դուլ Յամիդի հե
տաքրքրութիւնների շրջանակից:
19րդ դարի Օսմանեան վարչարարների գիտակցութեան մէջ թուրքերը
միջնադարում կենտրոնական իշխանութեան դէմ յաճախակի սոցիալ-կրօնա
կան ապստամբութիւններ բարձրացրած անատոլիական մասամբ նստակեցու
թեան անցած, մասամբ քոչուոր կենսաձեւ վարող (վերջիններս աւելի հայտնի
էին «իւրիւկ» անուով) թուրքմէն գիւղացիներն էին: Վարչարար օսմանների
կողմից նրանց հանդէպ անթաքոյց արհամարհանք կար: 19րդ դարի կեսերին
Եվրոպայում Թուրքիայի մասին պատկերացումների սնունդ հանդիսացած
«Lettres sur la Turquie» ֆրանսալեզու գրքի հեղինակը՝ Ժան Անրի Աբդոլոնիմ
Ուբիչինին 1853ին գրում է, որ օսմանները «ցանկացած այլ անուն մերժում են
եւ թուրք (ընդգծումը հեղինակինն է – Հ. Խ.) բառը նրանց լեզւում հաւասարազօր
է «անկիրթ գիւղացի, բարբարոս» բառին, որը նրանք օգտագործում են թուրք
մէննէրի կամ Կենտրոնական Ասիայի նրանց այլ ցեղակիցների նկատմամբ»83:
Միջին Ասիայի թրքալեզու ժողովուրդների հետ էթնոմշակութային ազգակցու
թեան թեմաներով Ստամբուլի մտաւորականների հետ 19-րդ դարի վերջին ու
նեցած զրոյցներից հունգար արեւելագէտ Վամբերին նոյնպէս նկատել էր, որ
ստամբուլցիները խորապէս վիրաւորւում էին «այդ քոչուորներին» իրենց հետ
համեմատելուց եւ «թուրքերին համարում էին ստորակարգ գիւղացիներ»84:
«Թուրք» եզրը վիրաւորական նշանակութեամբ էր օգտագործւում թէ՛ Եւրոպա
յում, թէ՛ Օսմանեան կայսրութիւնում: Այն օգտագործում էին որպէս անտաշ,
անգրագէտ, բթամիտ, վայրենի, դաժան մարդու բնութագիր: Յայտնի օսմանե
ան պատմագիր Նայմա Մուստաֆա էֆենդին, օրինակ, գրում էր «յիմար թուր
քեր» «թուրքի կեղտոտ մռութ» «թուրք խաբեբայ», «շան մռութ թուրք» եւն.85:
Նրանց, ում «թուրք» էին ասում, քրդերը որակում էին Թուրքիայում ոչ-պա
կաս արհամարհական «հոռոմ» բառով: Ինչպէս գրում է Դերսիմում տեւական
ապրած հայ հեղինակ Անդրանիկը, «Ղըզըլբաշները, օսմանցիներու ըսածով՝
ռաֆազիներ (անհավատ, սնապաշտ) են, իսկ իրենք ալ ղըզըլբաշներու մօտ՝
82 Նոյն, էջ 147:
83 Lettres sur la Turquie, ou Tableau statistique, religieux, politique, administratif, militaire, commer
cial, etc., de l’Empire ottoman, depuis le khatti-cherif de Gulkanè (1839). Par M. A. Ubicini. Paris,
Librarie Militai De J. Dunane, 1853, էջ 22 –23 (https://books.google.fr/books?id=nTlbAAAAQA
AJ&printsec=frontcover&hl=fr&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false):
84 Танер Акчам, Турецкое национальное «Я», էջ 8 –9:
85 Նոյն, էջ 8 (Աքչամն ինքը յղում է Çetin Yetkin, Türk Halk Hareketleri ve Devrimleri Tarihi, Is
tanbul, [Թուրքական ժողովրդական շարժումների եւ յեղափոխութիւնների պատմութիւն],
1984, էջ 4):
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նեխված մահմեդականներ են, կամ ըստ ընդհանուր քրդաց՝ հոռոմներ են (հո
ռոմներեն սերված, պոռնկորդիներ)»86:
Որոշ թուրք հետազօտողներ համարում են, որ թուրքի բացասական կեր
պարի ձեւաւորման ակունքներում ընկած էր հենց արաբա-մուսուլմանական վե
րաբերմունքը, այդ թւում՝ Ղուրանի մէկնաբանութիւնները, որոնցում թուրքերը
յաճախ են համեմատւում/ նոյնացւում գազանների հետ, համարւում «գազան
ներ եւ մարդկութեան թշնամիներ», «մարդկութեան համար աղէտ դարձած
ցեղ», իսկ աւանդաբար Մուհամմէդ մարգարէին վերագրուող որոշ բանաստեղ
ծական տողերում ասւում է, որ «մինչեւ մենք չպատերազմենք հարթ վահան
յիշեցնող դէմքով նեղաչք, կարմրադէմ, հարթաքիթ թուրքերի դէմ, արդար դա
տաստանի օրը չի գայ»87: Գուցէ եւ արաբա-մուսուլմանական «թուրքի» ընկա
լումը ազդել է իրենց՝ թրքախօսների ինքնապատակերացումների վրայ, բայց
ոչ-իսլամական աշխարհը դատողութիւնների սնման այլ աղբյորներ ունէր, եւ
դրանք նոյնիսկ գալիս էին ոչ միայն «թուրքերի» յայտնութեան վաղ շրջանից,
այլ հենց 19րդ դարից, երբ օսմանեան վարչարարները բացառիկ դաժանութե
ամբ ճնշում էին կայսրութեան դէմ ըմբոստացող ժողովուրդներին: Թուրք պո
էտ Զիա փաշան դեռեւս 19րդ դարակէսերին էր խօսում «օսմանների» անունը
բարբարոսին հաւասարեցնող այդ երեւոյթների մասին: Հակադարձելով մեծ
վեզիր Ալի փաշայի պարծանքին, թէ յունական կղզիներից մէկը մնաց Օսմանե
ան կայսրութեանը, որովետեւ թուրքական բանակը կոտորեց 50 հազար յոյնե
րի, նա գրում է. «Աւելի լաւ էր այդ կղզին միանար Յունաստանին, քան այդպէս
տուժէր օսմանի անունը, որն այսօր Եւրոպայում ընկալւում է որպէս բարբա
րոսի խորհրդանիշ»88: Ահա հպարտութեան աղբյոր հանդիսացող, բայց էթնի
կական իմաստ չպարունակող «օսմանցի» եւ «մահմեդական» բառերը պիտի
փոխարինուեին արհամարելի «թուրք» բառով:
«Թուրք»ը նաեւ գաւառների նստակեաց գիւղական թրքախօս բնակչու
թիւնն էր, որոնց զգալի մասը մահմեդականացել-թրքախօսացուել էր այդ տա
86 Անդրանիկ, Տէրսիմ, Ճանապարհորդութիւն եւ տեղագրութիւն, Թիֆլիս, Թիֆլիսի հայոց
հրատարակչական ընկերութիւն, N188, 1900, Էջ 199 – 200: Շիա Ղզլբաշների կողմից օս
մանեան թուրքերին «հոռոմ» անուանելու մասին տես նաեւ 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 Այշէ: Ալեվիս
տան, Զազաիստան եւ Քրդստան: Ալեւի-կզլբաշների 1980 զարթօնքը եւ քրդական միջա
ւայրի խտրականութիւնը ղեկաւարվում էր անմիջականորեն պետութեան կողմից: Ահա
ինչպէս է այսօր լուծւում զազաների խնդիրը](17/03/2013, http://www.radikal.com.tr/yazarlar/
ayse-hur/alevistan-zazaistan-ve-kurdistan-1125474/); Петрушевский И.  П., Очерки по истории
феодальных отношений в Азербайджане и Армении в 14-начале 19вв. Изд. Ленинграгского
государственного университета, Ленинград [Պետրուշեւսկի Ի. Պ. Ակնարկներ Ադրբեջանի
եւ Հայաստանի 14 – 19դդ. ֆեոդալական յարաբերութիւնների պատմութիւնից, Լենինգրա
դի Պետական Համալսարանի հրատարակչութիւն, Լենինգրադ ], 1949, էջ 170:
87 Танер Акчам, Турецкое национальное «Я», էջ 9-10 (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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րածքների քրիստոնեաներից, Եւրոպայում՝ սլաւոններից, Փոքր Ասիայում՝ հա
յերից, յոյներից, ասորիներից, նաեւ թրքախօսացած արաբներից: Ոչ-պակաս
արհամարհանք կար նաեւ նրանց նկատմամբ: Ի տարբերութիւն քրիստոնեա
ժողովուրդների ազնուականների մահմեդականացմամբ «օսմանացած» եւ
վարչական թռիչք ունեցած օսմանների, նրանց նախկին հպատակները մահմե
դականացմամբ չէին ազնուականանում եւ չէին «օսմանանում»: Դրանք տար
բեր մշակոյթներից դուրս եկած, իրենց նախկին էթնիկական եւ կրօնական
միջավայրերից մերժուած, փաստացի դուրս ընկած անգրագէտ, կրթա-կրօ
նա-մշակութային որեւէ կառոյցի կողմից չյղկուած մարդիկ էին, ովքեր մահմե
դականանալուց յետոյ խիստ թշնամաբար էին տրամադրուած իրենց նախկին
հաւատակից-ազգակիցների հանդէպ, բայց մահմեդականացման հետեւանքով
այդ «թշնամութեան իրաւունքը» ձեռք բերելուց զատ որեւէ առաջընթաց, զար
գացում չէին ունեցել, բացի, իհարկէ, իրենց նախկին հաւատակից քրիստոնե
աներին պարբերաբար թալանելու եւ նրանց ատելութեան իրաւունքը: Չնայած
կայսրութիւնը նրանց «օսմանցի» էր անուաում, բայց մահմեդականացածներից
«օսման» էին նրանք, ովքեր հասարակական առաջընթաց էին ունեցել, մահմե
դականացւած-թրքախօսացւած հասարակ բնակչութիւնը «թուրք» էր ընկալւում
եւ թուրք էր դառնում: Քրդերի նման հայերը նոյնպէս նրանց յաճախ «հոռոմ»,
«ռոմ» կամ «զալում» (կատաղած շուն) էին անւանում, նրանցից սպասուելի
քը՝ «զուլում» (դաժանութեամբ իրագործուած աներեւակայէլի ողբերգութիւն):
1907թ. Ռուբեն Տեր Միանսեանը Սասունի Շենըկ գիւղացի Մանուկին հարցնում
է, թէ ինչո՞ւ նա, նյոթապէս բարեկեցիկ գիւղացի, «ֆիդայի» դարձաւ, վերջինս
պատասխանում է. «Պարոն, ռոմը (թուրքը) զուլում է»89: «Թուրքը» եւ «օսմանը»
այնքան անհասկանալի էին, որ հայերը Օսմանեան կայսրութեանը 17-19դդ.
նաև «Հոռոմստան»90 կամ «Հոռոմոց աշխարհ»91 էին անուանում: «Թուրք» բա
ռը, այո, չէր կարող օսմանների համար ցանկալի լինել: Եւ առնուազն այսքանով
դժուար էր «թուրքական հայրենիքը» թուրքի հետ կապել: Ինչ վերաբերում է
Արեւմտեան Հայաստանին, ապա այս տարածքում համարեա թուրք չկար (բա
ցի, թերեւս, 19րդ երկրորդ կէսից որոշ քանակութեամբ հաստատուած բալկա
նեան «թուրքերից» եւ կառավարիչներից, այդ թւում՝ ոստիկանութիւնից, որոնց
կարելի է նաև «օսմանցի» կոչել) եւ այս տարածքի նկատմամբ թուրքի մէջ չկար
ու չէր կարող «հայրենիքի» զգացում լինել, իսկ ում մէջ այդ զգացումը կար՝ ոչ
թուրք էր, ոչ օսմանցի:
89 Ռուբէն [Տեր Միանսեան}: Յայ Յեղափախականի Մը Յիշատակները, Հայրենիք, Բոստոն,
1927(8), Յունիս, էջ 191: Նոյն, Յայ Յեղափախականի Մը Յիշատակները, Դ. հատոր, Հորի
զոն տպարան, Լոս անճելըս, 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
յաշխարհին Աղուանից, Շուշի, 1839, գլուխ Բ:
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Ըստ Աքչամի, «հայրենիք» եւ «ազգ» հասկացութիւններն օտար մնա
ցին օսմանների պատմական գիտակցութեանը հսկայական կայսրութեան
ստեղծման փաստի հետեւանքով92: Նա գտնում է, որ «պանօսմանիզմ»ն ունե
ցել է «օսմանական ազգային միասնականութեան» տարրեր, բայց դրանք չեն
յաջողուել, որովհետեւ այդ գաղափարը միշտ պտտուել է թուրքական գերիշ
խանութեան առանցքի շուրջ: Այսինքն՝ փաստացի եղել է ոչ թէ «օսմանական
ազգային միասնականութեան» փնտրտուք, այլ «օսմանիզմը» «թուրքիզմով»
փոխարինելու փորձեր: Իրենք իրենց թուրք չզգալով, թուրքին վերեւից նայող
օսմանները չէին կարող «թրքացման» լուրջ ծրագիր յղանալ եւ իրականացնել:
Արդյիւնքում դրանցից ոչ մէկը՝ ոչ «օսման» լինելը, ոչ «թուրք» լինելը չեն դարձել
բազմազգ կայսրութեան բնակչութեան բացարձակ մեծամասնութեան ոչ քա
ղաքացիական, ոչ էթնիկական ինքնութեան մաս: Այս դատողութիւններն անե
լիս, գիտակցուած կամ ոչ, յաճախ շրջանցւում, լռութեան է մատնւում այն պարզ,
հասարակ իրողութիւնը, որ կայսրութեան բնակչութեան առնուազն մի մասը՝
հայերը, յոյները, Բալկանների ժողովուրդների մի մասը էթնիկապէս վաղուց
կազմաւորուած, անցեալում ազգային պետականութիւն ունեցած, իրենց հայ
րենիքներում ապրող ժողովուրդներ էին: Ժողովուրդներ, որոնք վաղուց գրա
ւոր մշակոյթ ունին, հարիւրամեակներ շարունակ օգտագործել էին եւ շարունա
կում էին օգտագործել անցեալը ներկային կապող մշակոյթը գրաւոր ասելիքով
ժառանգորդելու աւանդոյթը: Շրջանցւում է նաեւ այն պարզ իրողութիւնը, որ
կայսրութեան յատկապէս քրիստոնեայ ժողովուրդներից իւրաքանչիւրն ունէ
ին կանոնակարգուած հասարակական եւ ազգային ներքին կեանք, միմեանց
հետ շփուելու կարգաւորուած մշակոյթ, եւ միայն թրքախօսութիւնը չէր կարող
խաթարել նրանց էթնիկական միասնութինը: Նրանք իրենց «օսմանցի» չէին
յամարում եւ չէին զգում:
Ամէն ինչից բացի «օսմանական ինտերնացիոնալիզմի» մասին դատո
ղութիւններում կենտրոնում միշտ անորսալի-անհասկանալի էթնիկութեամբ
«օսմանցին» է կամ «թուրքը», ուստի կայսրութեան մյոս միաւորների փաստա
ցի կամ հնարաւոր զարգացումները ոչ միայն յետին պլան են մղւում, այլ դատո
ղութիւններում պարզապէս բացակայում են: Տարօրինակ է, բայց օսմանների
մէջ «հայրենիք» եւ «ազգ» հասկացութիւնների բացակայութիւնը, ըստ Աքչա
մի, հիմք է տալիս խօսելու «բազմազգ պետութեան օսմանեան առաջնորդ
ների ինտերնացիոնալիզմի գաղափարներին հաւատարմութեան մասին»93:
Այստէղ մի փոքր, գիտակցուած կամ չգիտակցուած, տարընթերցում կայ: Սո
92 Танер Акчам, Турецкое национальное «Я», էջ 4:
93 Նոյն:
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վորաբար խօսւում է այն մասին, որ «օսմանները» Օսմանեան Կայսրութե
ան բոլոր հպատակներն էին՝ առանց էթնիկական, լեզուական եւ կրօնական
տարբերութիւնների, եւ հենց այդ «համարելն» է իրաւունք տալիս Աքչամին
խօսելու վերազգայնական (ինտերնացիոնալիզմի) գաղափարին կայսրութե
ան առաջնորդների հաւատարմութեան մասին: Իրականում օսմանների յիմքը
կազմող սուննի մահմեդական թրքախօսներին, այդ թւում՝ սուննիաց(ու)ածօսմանացուած քրիստոնեաներին անհասկանալի «հայրենիք» եւ «ազգ» հաս
կացութիւնները նրանց «ինտերնացիոնալ» չէր դարձնում: Հասարակութիւնը
յստակ ենթակայական շերտաւորում ունէր թէ ըստ էթնիկական, թէ ըստ կրօ
նական պատկանելութիւների: Մյոս «օսմանների»՝ Օսմանեան կայսրութեան
քրիստոնեայ եւ մահմեդական ոչ-թրքախօս հպատակների մեծ մասի համար
օտար չէին ո՛չ «հայրենիք», եւ ո՛չ էլ «էթնոս-ազգ» հասկացութիւնները, եւ նրանք
կայսրութեան հենց այն հպատակներն էին, որոնք իրաւունք չունէին հաւասար
լինել բուն «օսմանների» հետ: Նրանք օսմաններ չէին, ծանր պայմաններով օս
մանների հպատակ հարկատուներ էին եւ ամէն առիթով ենթակա էին նոյնիսկ
պաշտօնական լեզուի վիրավորանքների: Ինչ արժի, օրինակ, Մարդին քաղա
քի քաղաքապէտի կողմից 1855ին հայերից մէկի մահուան կապակցութեամբ
հայ քահանային տրուած թաղման իրաւունքի փաստաթուղթը. «Թոյլատրւում է
Մարիա եկեղեցու քահանային թաղել այսօր հաւիտենական տառապանքի դա
տապարտուած (մահացած) նշանակեալ Սաիդի անպատիվ եւ գարշելի դիակը:
Ստորագրել է՝ Սաիդ Մուհամեդ Ֆեյզի, 29 Մարտի 1855 թ.»: Կամ՝ ոչ մահմեդա
կան հպատակների՝ «ռայաների» հարցումներին պատասխանելիս պատաս
խան գրութիւնն ավարտել հատուկ նրանց համար սահմանուած բանաձեւով՝
«Թող երջանիկ լինի <այսինչը>», ինչն այլաբանորէն նշանակում էր «<այսին
չը> մահմեդական դառնա»94: Կայսրութիւնում քրիստոնեան միշտ «անպա
տիվ եւ գարշելի» էր, վերազգայնականութեան մասին խօսք լինել չէր կարող:
Աւելին, նոյնիսկ սուլթանին հաւատարիմ համարուող սուննի մահմեդական ու
թրքախօս թուրք գիւղացիները օսմաններ չէին, «օսմանների» համար նրանք
«կեղտոտ», «փնթի», «տգէտ» թուրքեր էին: Ո՛չ, Օսմանեան կայսրութիւնը շատ
հեռու էր «վերազգայնականութեան գաղափարներին հաւատարիմ լինելուց»:
Վերազգայնական կը լինէին, եթէ գոնէ ընդունէին կամ առնուազն հադուրժէին
այլոց ինքնութեան եւ արժանապատւութեան իրաւունքը:
Ազգութիւն չճանաչող, «վերազգայնական» Աբդուլ Յամիդը կայսրութիւ
նը պահելու ելքը տեսնում էր մահմեդականացման մէջ, բայց քանի որ արդեն
նկատւում էր քրդերի էթնիկական ինքնութեան ուրուագծուելը, մահմեդական
ները պիտի նոյնանային թուրքական ինքնութեան հետ. «Պէտք է մտադիր ըլ
լանք աճեցնելու թրքական տարրին ուժը: Մահմետականութեան տարածման
դէմ կանգնող հոսանքը՝ Պոսնիայէն, Հերցոկովինայէն, ինչպէս նաեւ Պուլկա
94 Ибучини, էջ 6-7:
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րիայէն պէտք է կասեցնենք յատուկ ծրագրով: Այս ներգաղթողներով ոչ միայն
ազգային ուժը կը տկարանայ, այլեւ պետութեան ղեկավարութիւնը կը գունա
տի: Պէտք է զօրացնենք Ռումելիի մահմետական տարրը, բայց նաեւ ի մաս
նաւորի Փոքր Ասիոյ մէջ քիւրտերը պիտի մեզի հետ նոյնացնենք: Իմ նախորդ
ներուս ամէնամեծ սխալն այն եղաւ, որ մեր եւրոպական պետութեան սլաւ
տարրը անտեսեցին մահմետականացնել: Ամէն պարագայի դժուար էր այդ:
Սակայն դիւրին է յոյներն ու հայերը սիրաշահիլ, զի շատ արիւն կայ ասոնց
մէ մեր երակներուն մէջ»95: Շատ արիւն, իհարկէ, կար, բայց մահմեդականա
ցած գաւառական հայերն ու յոյները արագօրէն սերտաճում էին մահմեդական
բարքերին, նոյնականանում մահմեդական հանրութեան մշակոյթին եւ նրանց
անցեալի քաղաքակրթական նուաճումները նուազում, երբէմն էլ առհասարակ
անհետանում էին (վերանում էին ազգային կառոյցները, դպրոցները, կանոնա
կարգուած տօնա-ծիսական կյանքը, լեզուն փոխելը պարտադիր էր, նոյնիսկ
տնտեսութիւնն էր փոխւում, քանի որ մահմեդականներին վայել չէր արհեստ
ներով եւ առեւտրով զբաղուել, փոխւում էին ներընտանեկան եւ ազգակցական
յարաբերութիւնները, սկսում էին ամուսնանալ մօտ ազգականները, դադարեց
ւում կամ քօղարկւում էին քրիստոնեաների հետ յարաբերութիւնները եւն.): Այո,
Աբդուլ Յամիդը, Օսմանեան կայսրութեան այլ առաջնորդները «ազգ» չէին
ճանաչում, այդ թւում՝ «թուրք ազգ» չէին ճանաչում, իրենք իրենց թուրք չէին
համարում: Բայց քանի որ «օսմանլը» անւան հիմքը դրած Էթօղրուլի որդի Օս
մանը թուրք է եղել, եւ հիմայ «ազգային պատկանելութեան» խնդիրը դարձել է
օրակարգային, ուրեմն ըստ էութեան «քաղաքական կուսակցութեան» դերա
կատար «օսմանլըները» կարող են «թուրք» կոչուել, եւ պահպանել այլոց «թուր
քերին ենթակայացնելու» օրակարգը: Մնում էր հասկանալ՝ ո՞վ/ովքե՞ր էին ըն
թացիկ պահի թուրքերը, ում պէտք է ենթարկուէին ոչ-թուրքերը:
«Վերազգային Օսմանեան Թուրքիան» իրականում «վերազգային»
էր միայն էթնիկութիւն չընդունելու հարցում, եւ գլխաւոր պատճառն այն էր,
որ չկար «թուրքական էթնիկութիւն»: Բայց աստիճանակարգման այն ընդգ
ծուած ուղղահայեաց սանդղակը, որը փաստացի կարգաւորում էր կայսրութե
ան բնակչութեան յարաբերութիւնները, միշտ «էթնիկական» սկզբունք ունեցել
է: էթնիկութիւն չկար միայն այդ շարքի վերեւում, որտեղ սուննի մահմեդական
օսմաններն էին՝ կառավարիչները: Էթնիկութիւն չկար, բայց սուննի մահմեդա
կան եւ թրքախօս լինելը պարտադիր էր: Շարքի մյոս շերտերը էթնա-կրօնա
կան էին. երկրորդ տեղում սուննի մահմեդական թրքախօսներն էին՝ այսպէս
կոչուած թուրքերը, այնուհետեւ՝ մյոս սուննի մահմեդականները (քրդեր, լազեր,
արաբներ, «չերքէզներ»՝ հիւսիս-կովկասեան ժողովուրդներ եւն.), չորրորդ շեր
տը՝ թրքախօս, արաբախօս, զազախօս ալեւիները, հինգերորդ, ամէնաճնշուած
շերտը՝ քրիստոնեաները՝ հայերը, յոյները, ասորիները: Ճիշտ է՝ սուննի մահմե
95 Աբդուլ Յամիդի կարծիք (ըստ՝ «Թուրքերը Թուրքերի Մասին» գրքի, Հ.  1, էջ 195):

282

Բ. ԹՈՒՐՔԻԱՅԻ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԴԻՐՔՈՐՈՇՄԱՆ ՁԵՒԱՒՈՐՈՒՄԸ…

դական շերտերը պարբերաբար համալրումներ էին ստանում մահմեդականա
ցող քրիստոնեաներից: Եւ սրանք շատ յստակ վերեւից ներքեւ էթնիկական եւ
կրօնական ենթակայութեան յարաբերութիւններ էին:
Թուրք-օսմանական էթնիկութեան եւ էթնիկական ծագումնաբանութե
ան խնդիրը դժուարանում էր նաեւ նրանց կողմից պատմութեան չիմացութե
ամբ: Համարւում է, որ նոյնիսկ թուրքական ազգայնականութեան գաղափարի
հեղինակ Զիա Գէօքալփը թուրքերի պատմութեամբ սկսել է հետաքրքուել մի
այն 1896ից՝ կարդալով թուրքերի եւ թուրքական քաղաքակրթութեան մասին
Ֆրանսիացի պատմաբան Լէոն Կաունի (Léon Cahun) գործերը: Գէօքալփը հնա
րաւորութիւն չունէր Օսմանեան կայսրութիւնում «թուրքերի պատմութիւն», նոյ
նիսկ «Օսմանեան կայսրութեան պատմութիւն» սովորելու: Թուրքերի մասին
գրուած բոլոր աղբյորները պարտուած կամ նրանց դէմ կռուած ժողովուրդների
շարադրանքներ էին, թուրքերի շատ բացասական որակաւորումներով, եւ նոյ
նիսկ դրանք 20-րդ դարասկզբին ըստ էութեան ծանօթ չէին օսմաններին: Ըստ
Աքչամի, մինչեւ 1908ի երիտթուրքական յեղափոխութիւնը կրօնական դպրոց
ներում նոյնիսկ թուրքերէն լեզուն էր բացակայում, իսկ աշակերտներին արա
բերէնով սովորեցնում էին իսլամա-օսմանական պատմութիւն՝ սկսելով Մու
համմէդից»96: Գէօքալփը երիտթուրքերի համար «յայտնաբերում է» քառասուն
տարի առաջ գրուած Կաունի Ասիայի, Թուրքերի Եւ Մոնղոլների Պատմութեան
Ներածութիւն աշխատանքը, որը 19րդ դարավերջերին երիտթուրքերին պատ
մում էր Աթիլլայի, Չինգիզ Խանի, Թիմուրի, Բաբուրի մասին, իսկ մոնղոլնե
րին, ում յետնորդներ համարում էր թուրքերին, անուանում էր «ռասսայական
ազնուականութիւն»: Թուրք ռազմիկներին անհամեմատ բարձր էր համարում
արաբական եւ իրանական ռազմիկներից, գրում էր մշակոյթի եւ արուեստի
ոլորտում թուրքերի մեծ նուաճումների մասին: Ըստ այդ հեղինակի, արաբները
Ղուրանով թունաւորել են թուրքական ժողովուրդներին՝ հարկադրելով նրանց
մոռանալ իրենց ազգային զգացմունքները, եւ խանգարել համաշխարհային
թուրքական կայսրութեան ստեղծմանը:
«Թուրքական քաղաքակրթութեան» մասին Կաունի բնորոշումները Գէ
օքալփի համար փնտրուած յայտնութիւն էին. «Ստամբուլ գալուցս յետոյ (Դի
արբեքիրում ծնուած եւ մեծացած Մեհմէտ Զիան՝ Զիա Գէօքալփը 1896ին տե
ղափոխուել է Ստամբուլ՝ Անասնաբուժական Դպրոցում սովորելու) իմ գնած
առաջին գիրքը Լեոն Կաժի (այսպէս է գրուած աղբիւրում – Հ. Խ.) պատմութիւնն
էր: Այն կարծես գրուած լինէր թուրքիզմի գաղափարը քարոզելու համար»՝
գրում է Գէօքալփը: «Թուրքական քաղաքակրթութիւն» բառերը հմայական ազ
դեցութիւն էին գործում ամէնուր «կեղտոտ թուրք», «բարբարոս թուրք», «տգէտ
թուրք» «աւերող թուրք» լսող թրքալեզու օսմանների վրայ՝ յուշելով «թուրք»
բառի ազնուացման հեռանկարների հնարաւորութեան մասին:
96 Նոյն:
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Մինչ իրենց իշխանութեան գալը յստակ ինքնութիւն չունեցող երիտթուր
քերը իշխանութեան գալուց յետոյ իրենց արդէն թուրք էին անուանում: Աքչամն
այդ կապակցութեամբ յիշում է բազմաթիւ անեկդոտներից մէկը.
19րդ դարավերջին երիտթուրքերի ներկայացուցիչներին հարցնում էին.
— Դուք ի՞նչ ազգից էք:
— Մենք մուսուլմաններ ենք:
— Բայց չէ՞ որ դա կրօնական պատկանելութիւն է:
— Այդ դէպքում մենք օսմաններ ենք:
— Բայց դա նոյնպէս ազգութիւն չէ:
Երիտթուրքերը շփոթուած էին, բայց նրանցից ոչ մէկի գլուխը չէր եկել
իրեն թուրք անուանել 97:
Հայ գործիչների, ինչպէս նաեւ երիտթուրքերի դէմ հետախուզական աշ
խատանքների գործառոյթներ իրականացնող գլխաւոր անձանցից էր երիտ
թուրքական շարժման աջ թեւի ղեկավար, Միզան թերթի խմբագիր Մուրադ բէյը:
Փարիզի Ֆիգարօ թերթի խմբագրի հետ նախկինում ունեցած իր հանդիպում
ների ժամանակ Մուրադ բէյը հայ ազգի վերաբերեալ նշել էր, որ «Հայը պար
զապէս թուրքին ծառայելէ զատ ուրիշ առաւելութիւն մը չէր կրնար ունէնալ»98:
Իսկ 1886 Ապրիլին այս գործիչը հայերին ոչ միայն համատեղ պայքարի կոչ էր
անում, այլեւ «նիզակակցութեան մէջ հրամանատարութիւնը մեզի յանձնելու
առաջարկութիւն կը ներկայացնէր»՝ գրում էր Արփիար Արփիարեանը: «Կռուին
մէջ հրամայողը դուք եղէք, եւ մենք հնազանդինք ձեզի»՝ առաջարկում էր Մու
րադ բէյը Արփիարեանին: Սա առաջին դէպքն էր, որ հակասուլթանական պայ
քարում երիտասարդ թուրքը «Հայոց ուղղակի դիմում կ’ընէր»: … Արփիարեա
նը յիշատակում է, թէ այս հանդիպումների ժամանակ Միզան թերթի խմբագիր
Մուրադը ինչպիսի արհամարհանքով է արտայայտուել իր համակուսակիցների
հասցէին. «Անոնք թուրք են, ի՞նչ կը հասկնան քաղաքական խնդիրներէ եւ վար
չական գործերէ: Ես անոնց պէս չեմ, վասնզի դաղստանցի եմ»: «Թուրք» անու
նը նա արտասանել էր «արհամարական ուժգին շեշտով»99: Դժուար էր երիտ
թուրքերին հաշտուել իրենց նոյնականացնելու «թուրք» էթնանուան հանրային
ընկալումների հետ, բայց Փարիզներում եւ Բեռլիններում նրանք սովորել էին
էթնիկական անուանումների, եւ իշխանութեան գալուց յետոյ աւելի յարմար էթ
նանունի չգոյութեան պայմաններում ստիպուած էին ընտրել օսմաններին առա
ւել ընդունելի «թուրք» էթնանունը: Այլօք արդէն իրենց այդպէս էին կոչում, եւ ու
րիշ յարմար անուն էլ չկար: Դա, իհարկէ, բարդոյթաւորում էր երիտթուրքերին,
ստիպում էր նրանց կամ «արդարանալ» «թուրք» կոչուելու անհրաժեշտութեան
97 Танер Акчам, Турецкое национальное «Я», էջ 2, http://armenianhouse.org/akcam/genocide/
book1.html:
98 Նոր Կեանք, 1900, թիւ 21 (ըստ՝ Թուրքերը Թուրքերի Մասին գրքի, Հ.  1, էջ 155):
99 Նոյն:

284

Բ. ԹՈՒՐՔԻԱՅԻ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԴԻՐՔՈՐՈՇՄԱՆ ՁԵՒԱՒՈՐՈՒՄԸ…

համար, կամ, ընդհակառակն, ամէն գնով ձեւաւորել «թուրքին»: Ժամանակ
ներն այնպիսին էին, որ պէտք էր էթնիկական պատկանելութիւն եւ էթնանուն
ունէնալ, իսկ Օսմանեան կայսրութիւնում «օսմանցիների» համար «թուրքից»
զատ մնացած բոլոր էթնանունները չափազանց «անյարմար» եւ անընդունելի
էին՝ դրանք կամ արհամարհելի քրիստոնեաների էթնանուններ էին, կամ էթնի
ակապէս դեռեւս չկազմաւորուած մահմեդական խմբերի չկայունացած անուա
նումներ: «Թուրք» էթնանունը օտարների կողմից օսմանենան տիրակալների
նկատմամբ կիրառուող էթնանուն էր, եւ առնուազն արտացոլուած էր «թուրքե
րէն» կոչուող լեզուի անւան մէջ:
«Թուրք» էթնանունն օգտագործելը, սակայն, լրացուցիչ բացատրու
թիւնների կարիք ունէր: «Թուրք» ես ծագումո՞վ, թէ՞ ընտրութեամբ: Եւ որովհե
տեւ յստակութիւն չկար այս հարցում, յաճախ ապացոյցների կարիք էին զգում:
Ապացոյցներից մէկը թուրք հօրից ծնուած լինելն էր («թուրք օղլու թուրք»՝ թուր
քի որդի թուրք), կամ՝ սուննի մահմեդական եւ թրքախօս լինելը, Թուրքիայում
ծնուած լինելով թուրքական ինքնութեան իրաւունքի հնարաւորութիւնը, ենիչե
րիութեամբ թրքանալը: Երիտթուրքերից Թալէաթն իր յուշերում գրում է. «Մոր
գենթաուն, իմ մասին իր գրքում խօսելով, պնդել է, որ ես ո՛չ թուրք եմ, ո՛չ էլ իսլամ:
Ես միշտ կարող եմ ապացուցել իմ՝ թուրքի զաւակ եւ մուսուլման հօր մուսուլման
զաւակ լինելը: Իմ համոզմամբ, ամէն մարդ պատկանում է իր ծնած եւ հաւատա
ցած կրօնին, եւ այն ժողովրդին, որի մէջ մեծացել է: Կրօնի եւ ազգութեան հար
ցերը բացառապէս ընբռնումի եւ համոզմունքի հարցեր են: Եւրոպայում էլ տի
րապետողը այս սկզբունքներն են: Օրինակ, ժամանակին Գերմանիա գաղթած
ֆրանսիացիները, ցեղայնօրէն ֆրանսիացի լինելով հանդերձ, Գերմանիայում
ծնած լինելու եւ գերմաներէն խօսելու համար իրենք իրենց զգում են կատարե
ալ գերմանացիներ: Ինձ համար այս խնդիրները ոչ մի կարեւորութիւն եւ արժէք
չունէն: Միայն Մորգենթաուի յերիւրանքները հերքելու համար կարիք զգացի
խօսելու ծագման եւ ցեղային հարցերու մասին»100: Որքան էլ «այս խնդիրները
ոչ մի կարեւորութիւն եւ արժէք չունէն», Թալէաթն, այնուամէնայնիւ, «ապացու
ցում է». «Հայրս ծնուել է Բալկանեան Պատերազմից անմիջապէս յետոյ Բուլ
ղարիային թողնուած Ղարաջալի Ալի Գաւառակի Չեպլէջի գիւղում: Էդիրնէի
նահանգում այս գաւառակի ժողովրդին դաղլի (լեռնցի) են կոչում: Սրանք պատ
կանում են ժամանակին Անատոլիայից գաղթած մաքուր թուրք ընտանիքների
(? – Հ. Խ. ինչո՞ւ, այդ դէպքում, «թուրք» չէին կոչում): Սրանց եւ փոմաքների 101 մի
100 Թալէաթ փաշայի յուշերը (ըստ՝ «Թուրքերը Թուրքերի Մասին» գրքի, Հ. 1, էջ 258:
101 Փոմաք, պոմակ – ներկայիս Բուլղարիայի, Թուրքական Հանրապետութեան եւ Յունաս
տանի միմեանց յարակից տարածքներում ապրող մասնաւոր ինքնուեամբ մարդկանց
խումբ, ովքեր ունէն սլաւոնական արտաքին, սուննի մահմեդական են եւ խօսում են բուլ
ղարական բարբառներով: Գիտական միջավայրում ընդունուած կարծիքն այն է, որ պո
մակները մահմեդականացած բուլղարներ են: Մասնաւոր կարծիքներ կան նաեւ նրանց՝
թրքութիւնից սլաւոնացուածութեան մասին: Սա քիչ հաւանական է համարւում առնուազն
այն գերիշխող փաստարկով, որ Օսմանեան Կայսրութեան շրջանում իշխանութեան մի
աւոր թուրքերը այլոց հետ չեն ձուլուել եւ լեզուափոխ չեն եղել: Երրորդ կարծիք էլ կայ
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ջեւ չկայ ոչ մի առնչութիւն: Փոմաքները Ռոտոփ լեռների մյոս կողմն են բնակ
ւում եւ խօսում են բուլղարերէն: Հայրս իր կրթութիւնն ստացել է Էդիրնէի մեդ
րեսէում եւ այնտէղ ճանաչուած է Չեպլէջի Ահմէդ էֆենդի անունով: Նա եղել է
Աստուածաբանութեան դասախօս: Նրա պապը Ագ Հիւսէյին անուամբ էր յայտ
նի: Ասում են, որ Ագ Հուսէյինը Ալեմտարի յեղափոխականների հետ Պօլիս է
եկել: Երկուսի գերեզմանները նոյնիսկ Ագ Հուսէյինի հօր գերեզմանը Չեպլէջի
ում են գտնւում: Ցանկացողները կարող են դիւրութեամբ ստուգել այս պարա
գան: Մայրս բնիկ Կեսարացի է: Նրա հօր կողմից մեծ հայրս էլ Չոլաք Մեհմէդ
աղան է, որ ենիչերի լինելով՝ Էդիրնէ է եկել: Թէ՛ ինքը եւ թէ՛ տղան՝ «Թոմրուք
աղան», բանտապահ են եղել: Մօր կողմից մեծմայրս էլ Գարաջալը Ալի լեռ
ներում Դետէլէր գիւղից է: Այս բացատրութիւններիս նպատակն է ապացուցել,
որ ես իսկապէս թուրքի զաւակ թուրք (թուրք օղլու թուրք) եւ կատարեալ մու
սուլման եմ»102: Թալէաթի «թրքութեան ապացոյցներն», այսպիսով, յանգում են
մեդրեսէ աւարտած հօր (ինչը տուեալ պարագայում նշանակում էր կատարեալ
սուննի մահմեդական), նրան «էֆենդի» կոչելու (այլադաւանը «էֆենդի» կոչուել
չէր կարող), մայրական պապի ենիչերութեան (որով ապացուցւում էր նրա մոլե
ռանդ մահմեդականութիւնը) եւ բանտապահութեան (որով նա «աղա» կոչուե
լու իրաւունք էր վաստակել) հանգամանքին: Թալէաթի նախնիների այս բոլոր
հասարակական դերերը կամ ձեռքբերման, ընտրութեան (մեդրեսէում սովորել,
բանտապահ լինել), կամ՝ հարկադրանքի (ենիչերիութիւն) հետեւանք էին, ինչը
իրաւունք էր տալիս «թուրք օղլու թուրք» լինել եւ այս բացատրութիւնն իսկա
պէս արտացոլում է «թուրք» եզրոյթի ընկալումը. «թուրք» էթնանուն, «թուրքի»
խմբային եւ հաւաքական պատկանելութեան եւ ինքնութեան այլ ձեւեր՝ անցե
ալի պատմութիւն կամ առնուազն դրա իմացութիւն, մշակութային ընդհանրու
թիւն եւ դրանց սերնդային ժառանգորդում, չկային կամ դրանք տեղային էին
(Թալէաթի դէպքում դա «դաղլը»ն էր):
այն մասին, որ պոմակները Բիւզանդական Կայսրութիւնում հետապնդուող պաւլիկեան
աղանդի սլաւոնացուած յետնորդներ են: «Պոմակ» նրանց կոչում են բուլղարացինե
րը, իբրեւ թէ բուլղարական «պոմոգաչ, պոմոգատի»(օգնող) բառից, նկատի ունէնալով
«մահմեդականութիւն ընդունած եւ թուրք զավթիչներին օգնող սլաւոններին» (սերբ-խո
րուաթներից մահմեդականացած բոսնիացիների նման): Իրենք իրենց մինչեւ 20րդ դա
րասկիզբ «թուրք» են կոչել: Օսմանեան Կայսրութեան քայքայումից յետոյ 1923ին թուրքա
կան մասում յայտնուած պոմակները արագօրէն ձուլուել են թուրքերին: Բուլղարիայում
մնացած պոմակներն, որոնց նկատմամբ բուլղարական իշխանութիւնները քրիստոնեաց
ման փորձեր են արել, ընդհակառակն, ինքնամեկուսացել են (U. Brunnbauer, «Histories and
Identities: Nation-state and Minority Disco urses: The Case of the Bulgarian Pomaks» http://
www-gewi.kfunigraz.ac.at/csbsc/ulf/pomak_identities.htm . նաեւ՝ Ali Eminov, «Social Construc
tion of Identities: Pomaks in Bulgaria» http://www.ecmi.de/fileadmin/downloads/publications/
JEMIE/2007/2-2007-Eminov.pdf )): Տես նաեւ Ay_e HՖr, «Babam Pomak deist, annem Turk
kՓkenli ateist. Benim de milliyetsiz ve ateist olduumu duymayan tek siz kalm1_s1n1z demek
ki» [Հայրս փոմաք դեիստ է, մայրս՝ ծագումով թուրք աթեիստ: Ազգութիւն չունէնալուս եւ
աթեիստ լինելուս մասին միայն Դուք է, որ չգիտեք]. Twitter. 1 Ekim 2012. Eri_im tarihi: 4
Ocak 2013.
102 Թալէաթ փաշայի յուշերը (ըստ «Թուրքերը Թուրքերի Մասին» գրքի, Հ. 1, էջ 258):
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Բ. ԹՈՒՐՔԻԱՅԻ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԴԻՐՔՈՐՈՇՄԱՆ ՁԵՒԱՒՈՐՈՒՄԸ…

Թալիաթի թրքութեան ինքնընկալման մյոս պնդումը թուրքերէն լեզուն
է, նրա փաստարկմամբ հայրը պոմակ չէր կարող լինել, որովհետեւ պոմակնե
րը բուլղարերէն էին խօսում: Լեզուն, անշուշտ, շատ կարեւոր էր, բայց ամբողջը
չէր: Թրքախօս շատ քրիստոնեաներ կային, որոնք թուրք չէին դառնում: Հաւա
նաբար չէին դառնում նաեւ այն պատճառով, որ մահմեդական թրքախօսների
կողմից թուրք չէին համարւում: Թուրք ընկալելու համար սուննի մահմեդակա
նութիւնը շատ աւելի կարեւոր էր դիտւում: Դա երեւում է նաեւ Թալիեաթի իք
նութիւնից՝ նա անընդհատ շեշտադրում է առնուազն երեք սերունդ մահմեդա
կան լինելու հանգամանը: Շատ երիտթուրքերի յուզում էր այն հարցը, թէ ինչո՞ւ
թրքախօսացուած օսմանցի քրիստոնեաները չեն մահմեդականանում, կամ՝
ոչ-բոլորն են մահմեդականանում: Միայն Աբդուլ Յամիդի ցաւը չէր այն, որ «Իմ
նախորդներուս ամէնամեծ սխալն այն եղաւ, որ մեր եւրոպական պետութե
ան սլաւ տարրը անտեսեցին մահմետականացնել»: Եւ քանի դեռ թուրքական
ինքնութեան համար այդ խնդիրը խիստ կարեւոր էր (մինչեւ այսօր կարեւոր է),
քրիստոնեայ, հրեայ, նոյնիսկ ալեւի մնացող օսմանցի թրքալեզու քաղաքացի
ները համարւում էին այլ ազգային-էթնիկական պատկանելութեան մարդիկ եւ
այլ ինքնութիւնների կրողներ: Թրքախօսութիւնը նրանց չէր թրքացնում: Երիտ
թուրքերի գաղափարները կիսող թուրք գրող Ջելալ Նուրի բէյի խառնափնթոր,
հակասական մտորումներն այս իմաստով ուշագրաւ են եւ ցոյց են տալիս, որ
20րդ դարասկզբին թուրքի էթնիկութեան իշխանութեան փնտրտուքը դեռեւս
յստակ իմաստաւորուած չէր: Օսմանեան Կայսրութեան անկման պատմութիւ
նը գրքում Ջելալ Նուրին գրում է. «Աշխարհի մէջ ոչ մէկ ազգ չկայ, ոչ մէկ ազգ չի
գտնուի, որ ունէնայ այնպիսի վերին խաւեր, որոնք թուրքերու չափ ուրիշ ազգե
րու եւ ցեղերու հետ իրենց արիւնն ու ցեղը միացրած լինեն… Օսմանեան թուր
քերու կազմած ազգը, ուրիշներու հետ չհամեմատուած աստիճան խառնուրդ
ըլլալով, անոր անդամները ապականութեան են յարած, խաթարած են իրենց
տոկունութիւնն ու ինքնութիւնը՝ հետեւաբար առաջ է եկած այժմեայ վիճակը…
Թուրքերը ձուլելու շատ աշխատանք թափեցին… Թուրքերը իրենց հաւաքած
մանուկները մահմետականացուցին, բոլոր ենիչերիները ձուլուած, թրքացած
քրիստոնեաներ էին… Լեզուի մէջ ձուլում կը տեսնենք…ինչո՞ւ միայն լեզուական
ձուլում է եղեր ու կրօնականը, ազգայինը չի եղեր (այսինքն՝ ազգայինի հիմնա
կան ցուցիչը կրօնականն էր – Հ. Խ.): Այս պարագաները քննել դժբախտաբար
մեր կարողութեան սահմանի մէջ չէ: Անատոլուի նահանգներուն մէջ բնակուող,
այն եւս ոչ թէ ցիր ու ցան, այլ խմբովին ապրող յոյները իրենց լեզուն մոռցած,
բոլորն ալ թուրքերէն կը խօսին ու կ’աղօթեն… Նոյնպէս հայերու մէկ կարե
ւոր մասը միայն թուրքերէն կը խօսի, հայ լեզուն միայն նոր կ’ընդհանրանայ.
«հնուց թուրքերէնը հայերու ընդհանուր լեզուն էր»… Ընդհատումի շրջան մը
չանցուած կամ նոր ազգերու եւ ժողովուրդներու հետ իրենց արիւնը չխառնող
հին ազգերը դժուարութեամբ կը վերնանորոգուին… Արդ, ամբողջ Արեւելքը
մեծ յոգնութեան մը, թմրութեան մը մէջ կը գտնուի: Այս ազգերուն մէջ եթէ կայ

ԹՈՒՐՔԻ ՀԱՅՐԵՆԻՔՆ ՈՒ ԱԶԳՈՒԹԻՒՆԸ ՄՆԱՑԵԼ ԵՆ ԱՆՀԱՍԿԱՆԱԼԻ
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չյոգնած եւ մաքուր արիւնով ազգերու հետ միանալով իր արիւնը մաքրագոր
ծուած ազգ մը, ան ալ թուրք ազգն է… Ճաբոնական պետութիւնն ու ազգը թէեւ
ամբողջովին ընդունեց եւրոպական քաղաքակրթութիւնը, բայց իր անհատա
կանութեան, ցեղին եւ արիւնին մէջ պատռուածքներ, խանգարումներ չէր ունե
ցեր, այդ պատճառով ալ Երկնային արեգակի պետութեան մարդիկը յաջողե
ցան իրենց նախաձեռնութեան մէջ»103:
Այպիսով խեղճ Նուրի բէյը ազնուօրէն փնտրում է թուրքական ինքնութե
ան չափանիշները, նոյնիսկ կարծում է, որ «հնուց թուրքերէնը հայերու ընդհա
նուր լեզուն էր», չի հասկանում, թէ ինչո՞ւ են որոշ քրիստոնեաներ կառչած մնում
իրենց ինքնութիւններին, կարծում է, որ ազգայինի գլխաւոր չափանիշը «կրօ
նականն է», խառնուրդի հետեւանքով ձեւաւորուած թուրքերին մերթ համարում
է ապականուած, իրենց ինքնութիւնն ու տոկունութիւնը՝ խաթարուած, մերթ՝
չյոգնած ու մաքուր արիւնով ազգերի հետ միանալով՝ իր արիւնը մաքրագոր
ծած, մյոս կողմից էլ հիանում է ճապոնացիներով, ում յաջողութեան գաղտնիքը
համարում է «իր անհատականութեան, ցեղին եւ արիւնին մէջ պատռուածքներ,
խանգարումներ» չունէնալը: Դժուար է, իհարկէ, դատել, թէ ինչո՞ւ է այս դաժան
փնտրտուքին դատապարտուած մարդը «յոգնութեան, թմրութեան» մէջ համա
րում արեւելքի ժողովուրդներին, այդ թւում՝ իրեն ծանօթ հայերին ու յոյներին,
ովքեր Օսմանեան կայսրութեան նման այլազգիների կոտորածներ կազմակեր
պող, ծանր ու դժուար երկրում շարունակում էին դպրոցներ բացել, կրթութիւն
տալ իրենց զաւակներին, թերթեր էին հրատարակում, թատրոններ բացում,
զբաղւում էին ակտիւ տնտեսութեամբ, ելքեր էին փնտրում իրենց ինքնութիւն
ները շարունակելու եւն., այն դէպքում, երբ դրա համար միշտ հանդիպում էին
իշխանութեան ճնշումներին եւ երբ այդ ամէնը պահանջարկ չունէր տգիտութե
ան մէջ խարխափող թուրք զանգուածի մէջ, բայց սկզբունքօրէն հասկանալի
է, որ Նուրի բէյի համար զարգացման գլխաւոր չափանիշը նրա միտքը սնու
ցող «չյոգնած եւ արիւնով մաքրագործուած միակ ազգի»՝ թուրքի չափանիշն էր՝
ռազմական ուժը: Այս յարգարժան մարդուն, ճիշտ է, շփոթեցնում էին «չյոգնած
եւ արիւնով մաքրագործուած միակ ազգի»՝ թուրքերի պարտութիւնները Բալ
կաններում, ինչու եւ, ըստ նրա, թուրքերը «ապականութեան են յարած, խա
թարած են իրենց տոկունութիւնն ու ինքնութիւնը՝ հետեւաբար առաջ է եկած
այժմեայ վիճակը…», բայց դեռեւս առաջին աշխարհամարտը չէր եղել եւ օս
մանները դեռեւս չէին ճաշակել իրական պարտութեան դառնութիւնը:
Դժուար էր, իսկապէս, «ազգ» չհասկացող, «թուրք ազգի» մասին քիչ թէ
շատ յուսալի պատկերացումներ չունեցող երիտթուրքերին կողմնորոշուել, թէ
ինչպէս են իրենք ուզում: Ինչ ուզենալը գիտէին՝ ուզում էին ազգ-էթնոս լինել
եւ ուզում էին, որ պետութիւնում բոլորը նոյն միատարր ազգ-էթնոսը լինէր: Այլ
103 Ատոմ, Օսմանեան Կայսրութեան Անկման Պատճառները, Կ. Պօլիս, 1913 (Յղւում է ըստ
Թուրքերը Թուրքերի Մասին, Հտր. 1ի, էջ 161 – 162):
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կերպ ասած՝ ուզում էին ազգ-պետութիւն: Բազմազգ կայսրութիւնում(!): Բայց
չգիտէին, թէ իրենք ինչ են եւ ինչպէս բոլորին դարձնեն իրենց նման: Այդ իմաս
տով նրանց հասկանալի էր միայն, որ կարեւորը թուրքերէն լեզուն է եւ սուննի
մահմեդականութիւնը, բայց՝ երկուսը միասին: Մեկնարկի համար սա քիչ չէր:
20-րդ դարասկզբին «թուրքի» էթնիկական ընկալում, առաւել եւս ինքնընկա
լում, պարզապէս դեռեւս գոյութիւն չունէր: Ինչպէս Աքչամն է գրում, թուրքական
ազգային «Ես»ը ձեւաւորւում էր որպէս թրքութիւնից բխող անլիարժէքութեան
բարդոյթի արձագանք104 եւ, ես կ’աւելացնէի, անլիարժէքութեան բարդոյթի դէմ
պայքարով: «Թուրք» լինել պէտք էր, բայց դա «պատուաբեր» չէր: Երիտթուրքե
րը «հարկադրուած թուրքեր» էին: 20րդ դարասկզբին արդէն «օսմանցի» լինել
չէին կարող, դա քաղաքակրթական եւ վարկաբեկուած անցեալ էր, եւ արդիա
կանացող թուրք առաջնորդներն ընտրել էին երկրի էթնիկական ազգայնաց
ման ուղին: Սկզբունքօրէն, եթէ քաղաքական հաշուարկները շրջանցենք եւ
փորձենք հասարակական-հոգեբանական հետեւութիւն անել, «թրքացող թուր
քերը» վրէժ էին լուծում էթնիկացման գործընթացում «թուրք»ի քաղաքակրթա
կան ուշացման եւ «թուրք»ի հաւաքական կերպարի բացասական բնութագրի
համար: Մեծ հաշուով կարելի է այսպէս հասկանալ Աքչամի աշխատանքի բա
ժիններից մէկի վերնագիրը՝ «Թուրքական ազգային «Ես»ի «ուշացումը» եւ բաց
թողածը ետ բերելու ջանքերով պայմանաւորուած ագրեսիւութիւնը»105:
Երիտթուրքերը տանջալի, բայց արագ խնդիրներ ունէին լուծելու: Նրանք
Սահմանադրութիւն էին ընդունում, իսկ իրենց տեսած բոլոր եւրոպական Սահ
մանդրութիւններում կար «հայրենիք» բառը: Երկրի բնակչութիւնը ոչ թէ պի
տի սուլթանի հպատակները լինէին եւ նրան ծառայէին, այլ լինէին հայրենիքին
նուիրեալ քաղաքացիներ: Խնդիրն այն չէր, որ թուրքերէնում հնարաւոր չէր այդ
բառը գտնել, խնդիրն այն էր, թէ ինչ իմաստ եւ բովանադակութիւն պիտի այդ
բառն ունէնար եւ որքանով այդ բառը պիտի էթնոս-թուրքին «հայրենիք» տար:
Մինչ այդ օսման-«թուրքը» երկրի տէրն էր, իսկ հիմայ էթնոս-թուրքն այդ «եր
կիր» կոչուող տարածքի որեւէ կտորի նկատմամբ հայրենիքի զգացողութիւն
չունէր: Կայսրութեան տարածքում հայրենիք ունէին կայսրութեան հպատակ
յոյները, հայերը, արաբները, նոյնիսիկ՝ քրդերը եւ լազերը: Նրանց հայրենիք
ներն անուններ ունէին՝ Էրմիաստան, Լազիստան, Քուրդիստան: Թուրքերէն
«վաթան» բառը նշանակում էր մարդու ծնուած վայր՝ տեղավայրի, բնակավայ
րի իմաստով: Թուրքական հայրենիքը՝ «վաթանը» սահմանափակւում էր մաս
նաւոր անձի կամ փոքր խմբի՝ համագիւղացիների տարածքով: Այնուամէնայ
նիւ հայրենիք իմաստն արտահայտելու համար ընտրուեց «վաթան» բառը, որը
պիտի լրացուէր «քատըլըմջըլըկ» (բոլոր ազգային տարրերի միաւորում) բառով
եւ «վաթանդաշլըկ» (քաղաքացիութիւն) իմաստով: Սրան զուգահեռ օգտա
104 Танер Акчам, Турецкое национальное «Я», էջ 8:
105 Նոյն, էջ 2:
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գործւում էր «եուրդու» բառը, որն արտածուած էր նախնական «ցեղային հա
մակեցութեան վրանախումբ» իմաստից: 1920ականներին «Թուրքական հայ
րենիք»՝ «Թուրքի տուն», «թուրքական համակեցութեան տարածք» իմաստով
էր ընկալւում քեմալական «Թուրք Եուրդու» թերթի անունը: Կրօնական խումբ
նշանակող «միլլէթ» բառը սկսեց օգտագործուել «ժողովուրդ», «էթնիկական
ազգ» իմաստներով՝ միանալով էթնիկական անուանը՝ «թուրք միլլէթ», «քուրդ
միլլէթ», «էրմանի միլլէթ»: Եթէ «սուննի միլլէթ»ը վերաճում է «քուրդ միլլէթ»,
«թուրք միլլէթ»ի, ապա «միլլէթ»ը ձեռք է բերում կրօնականից տարբերուող
լրացուցիչ բովանդակութիւն, որը մօտ է թւում «էթնոս-ժողովրդին»: Յետագա
յում հենց այդ բառն էլ ընկավ «ազգային» (milli), «ազգայնական» (milliyetçilik)
բառերի հիմքում: Խնդիրն, իհարկէ, միայն համապատասխան բառերը գտնելը
չէր, խնդիրը այդ բառերի տարողութիւնները լցնելը եւ հանրային ընկալմանը
հասցնելն էր: Դա ջանքեր պահանջող գործընթաց էր՝ պայմանով, որ երիտ
թուրքերն իրենք հաւատային այդ բառերի իրական տարողութիւններին եւ ու
զենային դրանց գործարկումը: Իրականում նրանց ուզածը կայսրութիւնը թուր
քական վաթան՝ հայրենիք դարձնելն էր, որին հասարակ թուրքերը պատրաստ
չէին (նրանց «վաթանը» իրենց գիւղից այն կողմ չէր անցնում), բոլոր ազգային
տարրերին ինչ որ կերպ միաւորող «քատըլըմջըլըկ»ը բոլոր ազգային տարրե
րին թուրք դարձնելն էր, որին էլ պատրաստ չէին եւ դիմադրում էին վաղուց
էթնիկ-ազգ կազմաւորուած եւ իրենց հայրենիքներում ապրողները: Եւ դեռ եր
րորդ կողմը՝ օսմանիզմի գաղափարի կրողները, որոնց անհասկանալի էին
այս «քատըլըմջըլըկ»ը, «վաթանդաշլըկ»ը, իրենց սրտին հարազատ «միլլէթ»ի
իմաստափոխութիւնը, երբ օսմանիզմի առանցքում ընկած էր սուննի մահմե
դականութիւնը, սուլթանի խալիֆայութիւնը, եւ նոյնիսկ «վաթանը», նրանց
պատկերացմամբ, նեղացնում էր կայսրութեան սահմանները: Եթէ «վաթան»ը
հայրենիք է եւ դա ողջ երկրի տարածքն է, եւ այդ վաթանը թուրքական է՝ ինչ
պէս դա համատեղել իրենց հայրենիքներում՝ «վաթաններում» ապրող հայե
րի, յոյների, արաբների, քրդերի…գոյութեան հետ: Եթէ նրանք բոլորը թուրքերի
հետ միասին «վաթանդաշլըկ»՝ քաղաքացիներ են, բայց կայսրութիւնում ունէն
իրենց հայրենիքները, ապա ուր մնաց «թուրքական հայրենիքը» եւ տարած
քային իմաստով որտե՞ղ է այն: Արեւմուտքին յոյներն են յաւակնում, արեւելքին՝
հայերը, հարաւին՝ արաբները, հարաւ-արեւելքին՝ քրդերը, մնում է յունական
անցեալով բազմազգ Կ. Պօլիսը իր շրջակայքով: Խնդիրը բարդանում էր նա
եւ նրանով, որ կայսրութիւնից ազատուած Բալկաններում ազգայնացման-ազ
գայնականացման գործընթացներ կային, նորաստեղծ պետութիւնները ձգտում
էին ազգ-պետութեան եւ իրենց սահմանները մաքրում էին անցանկալի ազգա
յին ներկայութիւններից, այդ թւում երեկուայ իրենց իշխողներից՝ թուրքերից եւ
իրենց ազգակից սլաւոնական սուննիացած օսման-թրքախօսներից: Յիրաւի,
հեշտ չէր երիտթուրքերին կողմնորոշուել ոչ միշտ հասկանալի գործընթացնե
րում: Արդիւնքում նրանց «ազգայնականութիւնը», ինչպէս ափսոսանքով ներ
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կայացնում է ազգայնականութեան էթնիկացման՝ թրքականացման (Türkçülük)
քաղաքականութեան կողմնակից Եուսուֆ Աքչուրան, մնում էր հարազատ «իս
լամականութիւնը» (İslamiyet)106, որը դեռ պիտի ծառայեր Մուստաֆա Քեմալի
«միլլիական» շարժմանը:

«ԹՈՒՐՔԱԿԱՆ ՀԱՅՐԵՆԻՔԻ»
ԲՆԱԿՉՈՒԹԻՒՆԸ
Որքան օսմաններին՝ օսմանեան վարչարարներին, կառավարիչներին
անծանօթ էին թուրքական մշակոյթ, թուրքերի պատմութիւն, հայրենիք եւ էթ
նիկութիւն հասկացութիւնները, դրանք աւելի անյայտ էին կայսրութեան մահ
մեդական, այդ թւում՝ մահմեդական թրքախօս բնակչութեանը: «Մահմեդական
թրքախօս բնակչութիւնը» շեշտւում է, քանի որ նոյն կայսրութեան քրիստոնեայ,
այդ թւում թրքախօս քրիստոնեայ բնակչութեանն այն անհամեմատ ծանօթ էր:
Նրանք առնուազն գրաւոր մշակոյթ ունէին, դպրոցներ, որոնցում այս կամ այն
չափով ծանօթանում էին նաեւ իրենց սեփական պատմութեանը, այդ թւում այդ
պատմութեան՝ թուրքերի հետ առնչուող դրուագներին: Արդիւնքում նրանց հա
ւաքական եւ համընդհանուր գիտելիքը, նրանց պատմական յիշողութիւնը ան
համեմատ համակարգուած եւ նոյնատեսակ էր: Նրանք, որոշ իմաստով, աւե
լի կանոնակարգուած կոլեկտիվ գիտելիք ունէին նաեւ թուրքերի մասին, քան
իրենք՝ ձեւաւորուող թուրքերը:
Նախորդ բաժնում առաջադրուած հարցին, թէ Անատոլիայի տարած
քում Առաջին Աշխարհամարտի վերջում, երբ Քեմալը ձեռնարկեց «թուրքական
հայրենիքի» ներդրման գաղափարը, քանակական չափումով որքան թուրք
կար, այսինքն՝ որքան մարդ կար, ով ինքն իրեն թուրք էր համարում եւ թուրք
էր անուանւում, ոչ ոք, կարծում եմ, չի կարողանայ պատասխանել: Այս հարցին
պատասխան փնտրելուն թերեւս կօգնի 19դ. բնակչութեան կազմի մասին փոք
րիկ վերլուծութիւնը:
19դարի կեսերի համար կայսրութեան բնակչութեան ազգային եւ կրօնա
կան կազմի մասին դատողութիւններին մասամբ օգնում է 1844ի մարդահամա
րը, որի տուեալներին առաւել մօտ էր կանգնած «Lettres sur la Turquie»ի հեղի
նակներից Ուբիչինին: Ուբիչինին, սակայն, միայն ընդհանուր գծերով է ներկա
յացնում պատկերը: Ընդհանուր Օսմանեան կայսրութեան բնակչութիւնը բա
ժանելով խմբերի՝ նա ներկայացնում է յոթ խումբ. 1. Թյուրքական (օսմաններ,
թուրքմէններ եւ թաթարներ), 2. Յունա-լատինական (յոյներ, զինզարօւներ եւ
ալբանացիներ), 3. Սլաւոնական (սերբեր, բուլղարներ, կազակներ, լիցօւաներ),
4. Վրացական (չերքէզներ եւ լազեր), Հնդկական (չինգաներ կամ ցիգաններ՝
106 Yusuf Akçura, Üç Tarz-ı Siyaset, «Türk tarih kuzumu yayinlari», Ankara, 1976, էջ 19-36:
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գնչուներ), 5. Պարսկական (հայեր, քրդեր, դռուզներ, մեթուլիներ), 6. Սեմիթներ
(հրեաներ, արաբներ, խալդիացիներ), սիրիացիներ(ասորի): Այստէղ, ինչպէս
տեսնում ենք, «թուրք» չկա: Մի բան պարզ է՝ դրանք թուրքմէնները եւ թաթար
ները չեն, նրանք առանձին են հաշուած: Դժուար է առանձին միաւոր հաշված
«օսմաններին» թուրք համարել նախ՝ այդ անհասկանալի ծագմամբ օսմաննե
րի իսկ ցանկութեան պատճառով, երկրորդ՝ օսմանների էթնիկութեան ինքնըն
կալումերի եւ դրա մասին այլոց ընկալումների ու պատկերացումների լղոզուա
ծութեան պատճառով: Օսմաններն, ըստ ամէնայնի, նախ եւ առաջ Օսմանեան
կայսրութեան իշխող սոցիալական շերտն էին: Դժուար է նաև ասել, թե ո՞ւմ են
«օսման» յամարել եւ անուանել մարդահամարն իրականացնողները կամ առ
նուազն արդիւնքերը ամփոփողները: Պաշտօնեա վարչարարներին՝ անկաս
կած, ողջ բանակը՝ մեծ հաւանականութեամբ, սպաեակազմը՝ հաստատ: Ինքը՝
Ուբիչինին համարում է, որ օսմանները 13 դ. սելջուկներից կայսրութիւն նուա
ճած թուրք Օսմանի եւ նրա զինեալների ժառանգներն են, ովքեր կարճ ժամա
նակում տարածուեցին Եվրոպայում եւ Ասիայում: Միայն թե 19րդ դարի օսման
ները՝ ահռելի Օսմանեան կայսրութիւնը կառավարող վարչարարները վաղուց
դադարել էին «օսմանլը»՝ Օսմանի արիւնակից ժառանգ լինել, և յամալրուել էին
սուննի մահմեդականութիւն ընդունած բազմաթիւ տեղաբնիկ եւ եկուոր ժողո
վուրդների ներկայացուցիչներով: Նրանք օսմանլը էին իշխանութեան ուժով,
փաստացի իշխող սոցիալ-քաղաքական շերտ էին, եւ որևէ էթնիկական իմաստ
չունէին: 20րդ դարում գործածւող եզրերից ընտրութիւն կատարելով՝ կարելի է
ասել, որ «օսմանլըները» իշխող կուսակցութիւն էին: Հասկանալի է, որ նրանք
ունէին լեզուական ընդհանրութիւն՝ թուրքերէնը, որին 19րդ դարում «օսմանե
րէն» Էին անվանում, եւ այդ լեզուն այնքան հարուստ էր արաբաբանութեամբ եւ
իրանաբանութեամբ, որ կենցաղային թուրքերէնից շատ տարբերւում էր: Դա
ժամանակակից եզրութաբանութեամբ գրական կամ «կուսակցական», միով
բանիւ իշխանութեան վարչական՝ շատ քչերին հասանելի լեզուն էր: Օսման
ներն, ինչպէս վերն ասուեց, արհամարում էին «թուրքին»: Բայց ահա Օսմանե
ան կայսրութիւնում 1844-ին իրականացւում է բնակչութեան մարդահամար, որի
արդիւնքներով, ըստ Ուբիչինիի ներկայացրած տուեալների Օսմանեան կայս
րութեան՝ ներկայիս Թուրքիայի հանրապետութեան տարածքը գերազանցող
Ասիական մասում, ապրում էր 16 մլն 50 հազար բնակչութիւն, որից 10 մլն 700
հազար օսմաններ, 2 մլն հայեր, 1 մլն յոյներ, 1 մլն քրդեր, 900 հազար արաբներ,
235 հազար ասորիներ եւ քաղդէացիներ, 85 հազար թուրքոմաններ, 80 հազար
հրեաներ, 30 հազար դրուզներ, 20 հազար թաթարներ107: Այս շարքում բոլորո
վին անհասկանալի է «օսմաններ» խումբը: Նրանք, հասկանալի է, «թուրքերը»
չեն, այլապէս «թուրքոմաններն» առանձին չէին ներկայացուի: Նրանք նաեւ
սուննի մահմեդականները չեն, այլապէս առաձին չէին ներկայացուի սուննի
107 Lettres sur la Turquie, Paris, 1953, էջ 22:
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մահմեդական քրդերը, արաբները, թաթարները: Բացի այդ Ուբիչինին առան
ձին աղյոսակով ներկայացնում է կրօնական խմբերի թւերը, ըստ որի կայսրու
թեան Ասիական մասում մահմեդականների թիւը ցոյց է տրւած 12 մլն 650 հա
զար մարդ108: Աղյոսակը, որում ներկայացւած են «օսմանները», կրում է RACES
(ռասաներ, տուեալ դէպքում՝ ժողովուրդներ) վերնագիրը, թուարկուած խմբերն
էլ, դրուզներից եւ քաղդէացիներից զատ, էթնանուններ են, իսկ «դրուզ» եւ
«քաղդէացի» անունները էթնանուններին հաւասարեցված կրօնական ինքնու
թեան անուններ են: Ովքե՞ր են, ուրեմն, «օսմանները»: Ըստ Ուբիչինիի, «օսման
ները Կենտրոնական Ասիայից եկած սկզբնապէս թյուրաքական ռասայի ժողո
վուրդ են, մոնղոլների եւ տունգուսների մի ճյողը: Բայց արեւմուտքին մօտենա
լուն համընթաց թուրքերի նախնական տիպը փոխւել եւ վերջապէս ամբողջո
վին անհետացել է, հատկապէս Օսմանեան կայսրութիւնում»: Եւ հենց այստէղ
է, որ աւելացնում է, թէ Օսմանները ցանկացած այլ անուն մերժում են եւ թուրք
բառը նրանց լեզւում հաւասարազօր է «անկիրթ գիւղացի, բարբարոս» բառին,
որը նրանք օգտագործում են թուրքմէննէրի կամ Կենտրոնական Ասիայի նրանց
այլ ցեղակիցների նկատմամբ 109: Ուրեմն օսմանները ինքնութեամբ թուրք չէին:
Կարելի էր ենթադրել, որ «օսմանները» օսմանեան կայսրութիւնում իշխանու
թեան տիրապետման կամ մահմեդականացման հետեւանքով էթնիկական
ինքնութիւնը կորցրած եւ այլ էթնիկական ինքնութիւն ձեռք չբերած թրքախօս
ներն են: Սակայն ինքը՝ Ուբիչինին, փորձելով դիտարկել Օսմանեան կայսրու
թեան էթնիկական կազմը ըստ էյալէթների՝ վարչական տարածքների, «մոռա
նում է» թւարկել օսմաններին: Այստէղ մենք հանդիպում ենք միայն կրօնական
եւ էթնիկական խմբերի անուններին: Ամէնից ավելի դա աչքի է զարնում Կ. Պօլ
սի բնակչութիւնը ներկայացնելիս, որտեղ պիտի «օսմանները» ամէնաշատը լի
նեին: Ըստ Ուբիչինիի, Կ. Պօլսում 1844ին ապրում էր 866.000 մարդ, որից մահ
մեդականներ՝ 475.000, հայեր՝ 205.000, հայ կաթոլիկներ՝ 17.000, յոյներ՝ 43.000,
հրեաներ՝ 37.000110: Թուարկուած խմբերի հանրագումարը 777.000 հազար մարդ
է (475.000 + 205.000 +17.000 + 43.000 + 37.000), որը քաղաքի ընդհանուր
բնակչության 866.000 մարդուց պակաս է + 89.000-ով: Այս ցանկում, ինչպէս
տեսնում ենք, «օսմաններ» չկան: Բայց անկախ ցանկի, օսմաններ, իհարկե,
կային, եւ պետք է ենթադրել, որ Կ. Պօլսում օսմաններն, ըստ երեւույթին, քաղա
քի 866.000 թիւ կազմած բնակչութեան ինքնութեամբ չառանձնացուած 89.000
մարդն էին: Կրկին ենթադրութեամբ դրանք պետք է լինեին թուրք-սելջուկա
կան, սերբական, ալբանական, բուլղարական, արաբական, յունական, հայկա
կան, քրդական եւլն. ծագումով մարդիկ: Յատկանշական է, որ Կ. Պօլսի մնա
ցած ողջ բնակչութիւնը ներկայացւած է էթնանուններով, իսկ հայերի դէպքում՝
նույնիսկ երկու խմբերով (հայեր՝ հայ առաքելականները, եւ հայ կաթոլիկներ),
108 Նոյն, էջ 25:
109 Նույն, էջ 22 – 23:
110 Նոյն, էջ 27:
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իսկ ահա մահմեդականների թիւը ներկայացնելիս որևէ այլ ինքնութիւն, այդ
թւում «օսման», չի յիշատակուել: Կայսրութեան վարչական տարածքները եւ
կառուցվածքը ներկայացնելիս Ուբիչինին իր գրքի ֆրանսերեն հրատարակու
թիւնում բնակչութեան կազմին չի անդրադառնում, բայց գրքի իր կողմից
խմբագրուած եւ համալրուած ռուսերէն թարգմանութեան 1877թ. հրատարակու
թիւնում երբէմն ներկայացնում է նաեւ վարչական տարածքների բնակչութեան
կազմը՝ յենուելով արդէն 1875 – 76 թթ. օսմանեան տարեգրքի վիճակագրութեան
վրա: Ահա այդ գրքում Էրզրումի վիլայէթը ներկայացնելիս նշում է, որ բնակչու
թիւնը կազմում էր 1 մլն 72 հազար մարդ, որից 658 հազար մարդ մահմեդական,
մահմեդականներից 357 հազարը՝ քուրդ: Ոչ մահմեդական բնակչությունը 414
հազար էր, որից 397 հազարը՝ հայ եւ նեստորական111: Հեղինակը որպէս այս
տեղեկութեան աղբյոր յղում է Tour du Monde, t. XXX, 1875, էջ 273: «Օսման» եւ
«թուրք» անուններին չենք հանդիպում, ինչը չի բացառում, որ նրանք առկա են
մահմեդական բնակչության կազմում: Բայց քրիստոնեաներից թւարկում է
«հայ» եւ «նեստորական», մահմեդականներից՝ «քուրդ», իսկ ահա շուրջ
300.000 թիւ կազմող մահմեդական բնակչութեան էթնիկական ինքնութեան
կամ լեզուական պատկանելութեան մասին ոչինչ չի ասում: Կողմնակիորեն սա
կարող է նշանակել, որ առաջնայինը մահմեդականութիւնն էր: Բայց մահմեդա
կանութիւնը առաջնային էր նաեւ քրդերի համար, իսկ քրդերի էթնիկական
պատկանելութիւնը շեշտուած է: Սա առյասարակ օրինաչափութիւն է, թե «օս
մանը», թե «թուրքը» շատ քիչ են հանդիպում: Քիչ են հանդիպում եւ դժուար են
բնութագրւում: Թէ կայսրութեան սեփական վիճակագիրները, թէ Եւրոպայից
պաշտօնապէս Օսմանեան կայսրութիւնում գտնուող դիւանագետներն իրենց
զեկոյցներում սովորաբար մահմեդականներին ներկայացնում էին որպէս մէկ
ամբողջութիւն, օգտագործելով հենց «մահմեդականներ» բառը, ինչը նաեւ
կայսրութեան ցանկութիւն էր: Բայց եւրոպացիները սովորաբար յիշատակում
էին առնուազն ոչ մահմեդականների էթնանունները կամ լեզուանունները, կամ՝
ինքնութեան տարբերակուած այլ եզրեր, իսկ երբեմն էլ՝ նաեւ մահմեդական
տարբեր միաւորների անուններ, առնուազն՝ քրդերին: 19րդ դարի Օսմանեան
կայսրութեան ժողովրդագրութիւնն ամփոփելու փորձ արած Քեմալ Կարպատը
եւրոպական տեղակատուների նկատմամբ դժգոհութեան ակնարկով գրում է,
որ թուրքերի մէջ սոցիալական տարբերութիւնների եւ նրանց բախշուածութեան
111 Убичини, Жан Анри Абдолоним. Современное состояние Отоманской империи: Стати
стика, 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 1875-76 թթ. պաշտօնական տարեգրքի(Հիջրայի 1293 թ. Սալնամե)]
(Lettres sur la Turquie) и П. де-Куртейль, проф. турец. яз. и лит. в «Collége de France» /Пер.
и изд. О. И. Бакст. - Санкт-Петербург: 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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պատճառով եվրոպացիները «օսմանլը» կամ «իսկական թուրք» համարել են
միայն քաղաքաբնակներին եւ նստակեացներին, իսկ «օսմանլը եւ գործնական
թուրք» հանդիսացող քոչուոր թուրքմէնները, իւրիւկները, զեյբէկները, չեթնինե
րը, թախտաջիները, կզլբաշները (շիաները) եւլն. (Türkmen, Yörük, Zeybek, Çet
ni, Tahtaci, Kızılbaş (Shiites), etc.) ներկայացուել են այլ էթնիկական խմբերում112:
Կարպատի դժգոհութիւնը պայմանաուորուած է նրանով, որ ոչ մի կերպ չի յա
ջողւում հասկանալ կայսրութիւնում «թուրք» միաւորի էթնիկական, քանկական
բնութագրերը եւ բախշուածութիւնը: Ինքը Կարպատը գտնում է, որ «Օսմանե
ան կառավարութեան նման արեւմուտքում էլ շատերը իսլամը գրեթէ ազգու
թիւն էին համարում, եւ այդ պատճառով պատրաստ էին բոլոր մահմեդական
ներին դասակարգել նոյն խմբում: Յաճախ նրանց պիտակաւորում էին որպէս
«թուրք», որոուհէտեւ «մուսուլմանն» ու «թուրքը» հոմանիշ էին դարձել: Մյոս
կողմից եւրոպացիներն անհրաժեշտութեան դէպքում մահմեդական բնակչու
թիւնը բաժանում էին աւելի փոքր էթնիկական կամ լեզուական հատուածների,
որպէսզի վստահ լինեն, որ վիճելի տարածքներում մահմեդականները մէկ մե
ծամասնական խմբով հանդէս չեն գա»113: Ցաւոք, կրկին հստակութիւն չի մտնում
այն հարցում, թէ «մուսուլմանի» ու «թուրքի» ենթադրեալ հոմանիշութիւնը
թուրքի՞ն էր լուծում «մուսուլմանի» մէջ, թէ՞ «մուսուլման» բառին տալիս էր թրքու
թեան էթնիկութեան երանգ՝ նուազեցնելով ոչ թուրք մահմեդականների սեփա
կան էթիկութեան ընկալումները եւ մեծացնելով նրանց տարրալուծումը «թուրք»
միաւորի մէջ, եւ իհարկէ կրկին անհասկանալի է մնում, թէ ովքեր են իրենց
թուրք համարում եւ ում «թուրք» անուանել:
Կարպատն ինքը կարծէք թէ վատ է պատկերացնում «թուրքական ինք
նութիւնը» եւ «թուրք»-«թյուրք» անունը գործնական կամ ենթադրեալ կրողնե
րի քանակական եւ բնութագրական չափանիշները, զարմանալիորեն առանձին
խմբեր է դիտարկում նոյնիսկ «թուրքմէններին» եւ «ղզլբաշներին»՝ նոյնիսկ
չմասնաւորեցնելով, թէ կոնկրետ ո՞ր ղզլբաշների մասին է խօսում՝ թուրքմէ՞ն,
քրմանջախօս քո՞ւրդ, զազախօ՞ս: Բոլոր դէպքերում եվրոպացիներին հասցեա
գրուած այս ոչ միշտ արդարացի ակնարկը ամէնեւին չի կարող տարածուել 19րդ
դարի հայ յեղինակների վրայ, որոնցից շատերը կայսրութեան բնակիչներ էին,
լաւ գիտէին ազգային եւ կրօնական կազմն ու նրանց բնութագրերը, ինքնապատ
կերացումները, փոխադարձ կապէրը, ինքնութիւնները, ինքութիւնն արտահայ
տող անունները, եւ նրանց աշխատանքներում շատ մանրակրկիտ նյոթեր կան
կայսրութեան բնակչութեան կազմի եւ առանձին միաւորների բնութագրերի վե
րաբերուալ: Բայց Կարպատն, իհարկէ, այդ աշխատանքներին ծանոթ 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
Ուբիչինիի 1853 թ.-ի ֆրանսալեզու տեքստից 47 եւ 1877 թ. ռուսալեզու
տեքստից շուրջ 70 տարի առաջ՝ 1806 թ. հրատարակուած հայ հեղինակ Ղուկաս
Ինճիճեանի տեքստը շատ ավելի յստակ եւ մանրամասն է ներկայացնում Օսմա
նեան կայսրութեան ասիական մասի բնակչութեան կազմը: Էրզրումի էյալեթի
մասին Ինճիճեանը գրում է. «Բնակիչք նահանգին Էրզիռումայ` են օսմանեանք,
հայք եւ բազումք քան զամէնեսին քուրդք: Գան այլուստ եւ այլ պէսպէս ցեղք
վրանաբնակ քրդաց, որք յամարայնի սփռին ’ի լերինս նահանգին, մանաւանդ
’ի մեծ գօտիս Պինկէօլայ...»114: Էրզրումի էյալեթութեան էթնա-կրօնական կազմը
Ղ. Ինճիճեանը յաճախ ներկայացնում է ըստ լիւանէրի՝ գաւառների: Խնուսի գա
ւառի մասին նա գրում է. «Բնակիչք գաւառիս յազգէս հայոց, եւ քուրդք որք խօ
սին ’ի լեզու զազայի. բնակին ’ի նմա եւ բարաղկըցի քուրդք վրանաբնակք, զո
րոց զթիւ Քեաթիպ Չէլէպին աւելի դնէ քան զ100 հազար ոգիս: ...Իշխանութիւն
երկրիս սեպհական է պէյի` որ է ազգաւ լէզկի.... Եւ ’ի քաղաքին Խնուսայ բնա
կին ո’չ սակաւ բազմութիւն նոյն լէզկի ազգին...» (էջ 81): Խնուսի լիւայոմ գտնվող
Վարդոյի մասին՝ «Գտանին ’ի սմա գիւղօրէք իբրեւ 10. որոց բնակիչք քուրդք
զազա կոչեցեալք, եւ հայք» (էջ 84): Բասենի գաւառի մասին՝ «Այս գաւառ լի է
գիւղօրէիւք եւ շինիւք, բնակել ’ի հայոց, ’ի թուրքաց, եւ ’ի սակաւուց քրդաց` ըստ
մասին դարձելոց յազգէս հայոց» (էջ 86): Երզնկայ, Էրզնկէայ կամ Էրզինճէան
գաառ. «Բնակիչք գաւառիս յազգէս հայոց ’ի սկզբանէ անտի ... Բազմութիւն են
անդէն եւ տաճկաց, գտանին նաեւ քուրդք, զորոց զցեղն Տընպըլի կոչէ Քեաթիպ
Չէլէպին»(էջ 99): «Կամախ կամ Քեմահ....Ճոխացել է այս գաւառ բնակութեամբ,
հին եւ նոր գիւղօրէիւք, բնակել ’ի հայոց մանաւանդ ’ի տաճկաց, որք ընդ մեծի
մասին դարձեալ են ’ի հայոց. 360 գիւղօրէք են ընդ իշխանութեամբ պէյին» (էջ
102): Քալքիւթ կամ Քելքիթ գաառ. «’ի մէջ լերանց սորա անուանի է Չէմէն տաղի.
ուր յամարայնի սփռին թիւրքմանք...: Ունի գիւղօրէս իբր 100» (էջ 105) Կեղի կամ
Քիղի գաառ. «գտանին բազում գիւղօրէք, յորս բնակիչք են քուրդք, հայք, եւ քա
նի ինչ գիւղօրէք ’ի յունաց» (էջ 106) եւլն: Ինչպէս տեսնում ենք, Էրզրումի էյալե
թում, հայերից, նեստորականներից (ասորի) եւ քրդերից զատ, կային «յոյներ»,
«տաճիկներ», «զազաներ», «թիւրքմեններ», «լեզգիներ» եւ նոյնիսկ «թուրքեր»:
Սրանք, յոյներից զատ, հաւանաբար, համալրում էին Ուբիչինիի 301.000 հազար
մահմեդական բնակչութիւնը: Չնայած Ինճիճեանը էյալէթի բնակչութեան ընդ
հանուր կազմում «օսմանեանք» յիշատակում է, բայց բնակաւայրերում «օսմա
114 Ինճիճեան Ղ., Աշխարհագրութիւն չորից մասանց աշխարհի, Ասիոյ, Եվրոպիոյ, Ափրիկոյ
և Ամերիկոյ: Մաս առաջին: Ասիա, հատոր Ա, Վենետիկ, 1806, էջ 6(https://books.google.am/
books?id=7lA-AAAAcAAJ&pg=PT487&dq=Agonc%27&hl=en&sa=X&ei=pTvaVL_eHISuU7L
0gxA&redir_esc=y#v=onepage&q=Agonc’&f=false4)(Այցելել եմ 19. 10. 2018):
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նեանց» առկայութեան մասին տեղեկութեան չենք հանդիպում: Բոլոր դէպքե
րում կարելի է հաստատպէս պնդել, որ «օսմաններ» չէին կարող դիտարկուել,
օրինակ, զազախօս կամ քրմանջախօս ալեւիները, որոնց թիւն իսկապէս շատ
էր եւ շարունակում է շատ մնալ հատկապէս Դերսիմում, Խարբերդում, Երզն
կայում, Դերջանում, Ադիեամանում, Վանում, Մուշում եւլն: Նրանց սովորաբար
քուրդ էին համարում եւ հաշւարկում էին քրդերի մէջ: «Օսմանները» բարձրաշ
խարհիկ խավ էին, իսկ ալեւիները, հատկապէս իշխանութիւնների հանդեպ
միշտ ըմբոստ «քուրդ-ալեւիները» խիստ ստորակարգուած բնակչութիւն էր:
«Օսմանների» ինքնութեան հարցի անորոշութիւնը առկա է նաեւ հայ
կական ընկալումներում եւ տեղեկութիւններում: Օսմանեան կայսրութիւնում
կոնկրետ հայերը Օսմանեան կայսրութիւնն անուանում էին Տաճկաստան,
թուրքերին՝ «տաճիկ» կամ «թուրք», թուրքերէն լեզուն՝ «տաճկերէն», Տաճ
կաստանի իրենց հայրենիքի հատուածը՝ Հայաստան, կամ՝ Տաճկահայստան,
Թուրքահայաստան, որն իր հերթին Օսմանեան կայսրութեան ոչ հայազգի
բնակչութեան կողմից անուանւում էր Էրմանիստան, իսկ իրենք իրենց «հայ»
էին անուանում կամ, այլ վայրերում բնակուող հայերից տարբերակելու յա
մար՝ «տաճկահայ»: «Տաճիկ» անունը, ինչպէս Հրաչեա Աճառեանն է գրում,
հայերի կողմից ամրագրուել էր մահմեդականութեան բերումով: Յղելով 12րդ
դարի պատմիչ Միքայէլ Ասորու՝ Տաճիկ բառն արագորեն տարածուեց թուրքսելջուկների վրա, հենց որ նրանք Միջագետքում յայտնուելուց յետոյ մահմե
դականութիւն ընդունեցին, «իսկ արաբացիքն, որ մինչև ցայն վայրի տաճիկք
կոչէին, խառնեաց ի թուրքն և եղեն ազգ մի վասն համակրօնութեան իւրեանց
և միմեանց անուամբ կոչին» միտքը, Հր. Աճառեանը գրում է, որ հնագոյն ժա
մանակներից տաճիկ էին անուանում Միջագետքի արաբներին, եւ արաբների
կողմից մահմեդականութեան ընդունումով «տաճիկ» բառն սկսեց նշանակել
«իսլամ», ինչպէս «տաճկացնելը»՝ «մահմեդականացնել», իսկ «սելջուկներից
յետոյ նոյն անունը ժառանգեցին նրանց շարունակող Օսմանցիք»115: Սակայն
մինչեւ 19րդ դարի կեսերը ըստ երեւոյթին հայերի մէջ գերակշիռ էր «տաճիկի»
«արաբ» իմաստը: Հայկազեան բառարանը 1837ին «տաճիկ» բառը մեկնաբա
նում է որպէս «Ազգ արաբացւոց արօտականաց կամ խաշնարածաց՝ վրանօք
շըրջողաց այսր անդր: Տաճիկք՝ (յն. սարակինոսք) եւ իսմայէլացիք: Տաճկաս
տանեայք, կամ Տաճկաստանք – բնակիչք երկրին փիւնիկացւոց կամ քանա
նացւոց, արաբացւոց եւ ասորւոց: Տաճկացուցանել – դարձուցանել ՛ի դենն
տաճկաց արաբացւոց»116:
Ուրեմն հայերէնում «տաճիկ» բառի նախնական մահմեդական իմաս
տի կողքին ձեռք է բերուել նախ՝ արաբա-թուրքական մահմեդական, զուգահե
115 Աճառեան Հ., Հայերեէն արմատական բառարան, Դ հատոր, Երեւանի համալսարանի
հրատարակութիւն, Երեւան, 1926, էջ 365:
116 Նոր Բառգիրք Հայկազեան Լեզուի, Հատոր 2, Տպարան ի սրբոյն Ղազարի, Վենետիկ,
1837, էջ 842:
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ռաբար նաեւ մահմեդական խառնածին բնակչութիւն իմաստ, ապա, առնուազն
կայսրութեան Ասիական մասում, վերաիմաստաւորուել է ոչ միայն որպէս թուրք,
արաբ եւ թուրք-արաբական մահմեդական խառնածին ընդհանրութիւն, այլ նա
եւ կայսրութեան տարածքի մահմեդականաց(ու)ած բնակչութիւն իմաստի: Օրի
նակ՝ տարածուել է նաեւ մահմեդականացող հայերի, յոյների, ասորիների վրայ:
Սակայն կայսրութեան տարածքի «էթնիկական մահմեդականները», չնայած
«տաճիկ» լինելուն, հայկական աղբյորներում յաճախ պահպանել են իրենց էթ
նիկական անունները: «Քուրդը», «արաբը», «թուրքմէնը», «թուրքը», «լազը»
«տաճիկ» լինելով՝ յիշատաւում են իրենց էթնանուններով: Տեսնենք դա օրի
նակներով.
Հայկական աղբյորները մահմեդականացած հայերին անուանում էին
«տաճկացածներ»: Ընդունուած է այն կարծիքը, որ հայկական աղբյորների
«տաճիկը» ըստ իրավիճակի երբէմն «մահմեդական» էր նշանակում, երբէմն՝
«թուրք»: Եուրաքանչիւր կոնկրէտ դէպքում պէտք է հասկանալ, թէ ինչ նկատի
ունի այս կամ այն հեղինակը «տաճիկ» ասելիս՝ միայն մահմեդակա՞ն, միայն
թո՞ւրք, իսկ երբէմն նաև «թուրք մահմեդական» միաժամանա՞կ: Միաժամանակ
«թուրք-մահմեդական»ը տուեալ դէպքում անհնար չէր, քանի որ Օսմանեան
կայսրութիւնում մահմեդականութիւնն էր իշխող բնակչութեան ինքնութեան
կարեւոր բաղադրիչը, եւ որոուհետեւ Օսմանեան կայսրութիւնը հիմնադիր Օս
մանի եւ օսմանլըների՝ «Օսմանի որդիների» թուրք լինելու պատճառով նաեւ
«Թուրքական կայսրութիւն» ոչ պաշտօնական անունն էր կրում, անկախ թուր
քերի քանակի կամ էթնիկական ինքնութեան ձեւի, կայսրութեան մահմեդական
բնակչութեան հասցեին օգտագործւում էր «թուրք մահմեդականներ» եզրը:
«Թուրք մահմեդականներ» ընդհանրացումը պէտք է հասկանալ որպէս «Թուր
քիայի մահմեդականներ»: Այն «թուրք» էթնանուան կրողի հաւաքանակութիւ
նը չէր, այն երկրի մահմեդական բազմազ բնակչութեան կրօնական հաւաքա
կանութիւնն էր, եւ տուեալ դէպում արտածւում էր երկրի անունից՝ «Թուրքիա
երկրի մահմեդական բնակչութիւն» իմաստով: Այս իմաստով հայերէնի «Տաճ
կաստան»ը կարելի է «կարդալ» նաեւ «Մահմեդստան»: Նոյն կերպ հայերէնում
«տաճիկը»՝ «մահմեդականը» որոշակի կրօնական ինքնութեամբ մարդկանց
խումբ լինելով՝ էթնիկական միավոր չէր: Մահմեդական քուրդը, արաբը, լա
զը... «տաճիկ» լինելով, աւելի յաճախ «քուրդ» «արաբ», «լազ» էին: Բայց ահա
քրիստոնեաները, ինչպէս նաեւ մահմեդականացած-քրդացած կամ արաբա
ցած հայը/ասորին, յոյնը տեւական ժամանակ, մինչեւ որոշակի էթնիկական մի
աւորների մէջ ձուլուելը, պարզապէս «տաճիկ» էին: Օրինակ, երբ Ղուկաս Ին
ճիՃեանը գրում է «Մշեցիք զտաճիկ քուրդս Սասնոյ կոչեն Սասնցիք»(էջ 201),
կամ Սուսան գաւառի մասին գրում է «Պէլէքցի ... ցեղ է քրդաց, բայց ինքւոց
բարբառ անկրօնք` են ատեն զտաճիկս»(էջ 202), կամ լազերի մասին՝ «Ազգ լա
զից բնակեալքն ’ի Լազիսթան ընդ մասին են քրիստոնեայք ’ի ծիսին յունաց,
իսկ առաւելագոյն մասն նոցա տաճիկք... տաճիկ լազկքն, որ է... զկնի դառնա
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լոյ նոցա ’ի քրիստոնեութենէ ’ի տաճկական կրօն»(էջ 380), կամ Իսէան, կամ
Իսքէան գաւառի մասին գրում է «...Են ի սմա պէսպէս գօւղօրէք, որոց բնակիչք
գրեթէ առհասարակ հայք, այլ սակաւք են որք խօսին հայերէն, և այն՝ ծանր և
աղճատեալ լեզուաւ, իսկ <առ>հասարակ լեզու նոցա է քրդերեն» եւ աւելաց
նում, որ այստէղ որոշ հայեր իրենց գլխարկների վրա տաճիկների նման սպի
տակ փաթթոց են կրում(էջ 243) եւլն, այնհայտորեն «տաճիկ» ասելով նկատի ու
նի «մահմեդականը»: Բայց ահա Խարբերդ քաղաքի մասին գրում է «բնակիչք
Խարբերդ քաղաքին տաճիկք եւ հայ...ունի ի դաշտաւայրին բազմութիւն գիւղօ
րեից, որոց բնակիչք տաճիկք եւ ըստ մեծի մասին հայք»(էջ 236), Ջերմուկ գիւ
ղաքաղաքի «Բնակիչք իբրեւ 1000 տունք յորոց իբր 150 տունք են յազգէս հայոց,
իսկ մնացեալքն տաճիկք առհասարակ գրեալք ’ի զինուորի»(էջ 239), Շնքուշ. ’ի
տճ Չիանքիազ. կամ Չնքուշ աւանոմ «Բնակիչք նորա ընդ մեծի մասին յազգէս
հայոց, որք են իբր 400 տունք. իսկ ’իտաճկաց իբր 250 տունք» (էջ 239 – 240),
Ադանա բերդաքաղաքի մասին գրում է «բնակիչք Տաճիկ ե յազգէս հայոց իբ
րեւ 1000 տունք» (էջ 358), պարզ չէ, թէ այս դէպքերում «տաճիկը» մահմեդա
կա՞նն է, քո՞ւրդը, թէ՞ թուրքը: Առավել եւս, որ Խարբերդում եւ շրջականերում հա
յերից զատ հիմնական բնակչութիւնը քրդական էր, եւ այստէղ «տաճկացող»՝
մահմեդականացող հայերը սովորաբար քրդանում էին: Երբէմն-երբէմն կողմ
նորոշուելու համար օգնում է լեզուի յիշատակումը, ինչպէս Կայսերիի դէպքում
է. «Գայսէրի. ’ի բնակիչս սորա ’իքաղաքին եւ ’ի գիւղօրէս բազում են հայք քան
զյոյնս, յորս միայն բնակեալքն ’ի գիւղօրէս որք կոչին Էւքառա, Պէլէկէսի, Նիր
զէ. Մանճուռուան, եւ Տէրէվէնք, գիտեն հայերէն, որպէս եւ քաղաքացիքն. իսկ
բնակիչք այլոց գիւղօրէից` անգէտ են գլխովին վարել միշտ թուրքաց բարբա
ռով (էջ 309). «Թուրքաց բարբառով» խօսողներն, անշուշտ, մահմեդականանա
լու դէպքում պէտք է թրքանային: Բայց մինչեւ թրքանային եւ «թուրք» կոչուեին,
նրանց պարզապէս «տաճիկ» էին կոչում, եւ առանց լրացուցիչ տեղեկութեան
միշտ պէտք է հարցական մնար նրանց նոր էթնիկական ինքնութիւնը, եթէ այդ
պիսին կար:
«Թուրք» բառը Ինճիճեանի մօտ հանդիպում է, բայց՝ շատ հազուադեպ:
Եվ հանդիպում է որպէս էթնանուն: Օրինակ Էրզրումի վիլայէթի Բասենի գաւա
ռի մասին գրելիս՝ «Այս գաւառ լի է գիւղօրէիւք եւ շինիւք, բնակել ’ի հայոց, ’ի
թուրքաց, եւ ’ի սակաւուց քրդաց` ըստ մասին դարձելոց յազգէս հայոց» (էջ 86):
Նոյն գաւառի Ախտ գիւղի մասին՝ «բնակիչք առհասարակ էին յազգէս հայոց,
ունելով եւ եկեղեցի, այլ այժմ մտին եւ թուրք», կամ Միատուն գիւղի մասին՝
«Գիւղ թրքաց», «Սրպահան: Աւան թրքաց» (էջ 88): Նոյն գաւառի այլ մահմե
դական բնակչութեամբ գիւղերի մասին գրելիս բնակչութեանը անուանում է
«տաճիկ», ինչպէս «Դանշման: Գիւղ տաճկաց» (էջ 88): Ամէնից աւելի յաճախ
Ինճիճեանը «տաճկաց» բնակաւայրերի մասին խօսելիս աւելացնում է նրանց
«տաճկական դարձը» հայերից, յոյներից, ասորիներից կամ լազերից, ինչպէս,
օրինակ, «Կամախ կամ Քեմահ.... Ճոխացել է այս գաւառ բնակութեամբ, հին եւ

«ԹՈՒՐՔԱԿԱՆ ՀԱՅՐԵՆԻՔԻ» ԲՆԱԿՉՈՒԹԻՒՆԸ ԸՍՏ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԱՂԲՅՈՐՆԵՐԻ

299

նոր գիւղօրէիւք, բնակել ’ի հայոց մանաւանդ ’ի տաճկաց, որք ընդ մեծի մա
սին դարձեալ են ’ի հայոց. 360 գիւղօրէք» (էջ 102), կամ Ակնի մասին. «Էկին,
հայերէն Ակն գաւառակ: Բայց ’ի Հայոց են յայս գաւառ տաճիկ եւ հայ հոռոմք
բնակիչքն յազգէն տաճկաց` գէթ ընդ մասին ’ի հայոց դարձան ’ի ԺԷ. եւ ’ի
ԺԸ դարուն» (էջ 303): Հեղինակի այս շատ կարեւոր աշխատանքում «տաճիկնե
րը» յաճախ յիշւում են հայերի կամ յոյների հետ նոյն բնակաւայրերում, եւ որ
շատ ուշագրավ է՝ հիմնականում կայսրութեան Ասիական մասի արեւմտեան
հատուածում՝ Փոքր Հայքում եւ Կիլիկիայում: Սեբաստիայի գաւառում՝ «Թօ
գուտ կամ Թօգաթ...տունք իբր 16000. յորոց իբր 2500 են յազգէս հայոց. 300 ’ի
յունաց. իսկ մնացեալքն տաճիկք, եւ քանի մի տունք հրէից» (էջ 290), «Տիվրի
կի գաւառակ....Բնակիչք սորա յառաջագոյն էին տունք 12000. յորոց իբր 2 հա
զարքն էին յազգէս հայոց. բայց այժմ հազիւ գտանին ’ի նմա առհասարակ
տունք 2000.յորոց իբր 100 են տունք հայոց արք կորովիք, իսկ մնացեալքն տաճ
կաց» (էջ 298), «Արաբկիր գաւառակ, – Թիւ գիւղօրէից սորա հասանէ ասեն
մինչեւ ’ի 84. բնակեալ ’ի տաճկաց եւ ընդ մեծի մասին ’ի հայոց... Արաբկեր:
Գիւղաքաղաք գլխաւոր, ...բնակիչք սորա իբր 10000. յորոց իբր 600 են յազգէս
հայոց. իսկ մնացեալքն տաճիկք» (էջ 301), «Ակն տճկ Էկին: Գլխաւոր գիւղա
քաղաք ... թիւ նոցա տունք իբր 2200. կէս տաճիկք եւ կէս հայք» (էջ 306), «Տէ
րէվենք կամ Տէրավանք, – 60 տուն հայ, 10 տուն՝ տաճիկ» (էջ 315), «գ. Նիկտէ.
Բնակիչք քաղաքիս տաճիկք, հայք, եւ յոյնք» (էջ 319), «Սեմիսադ, Սամսատ,
կամ Սամուսատ, – բնակիչք նորա տաճիկք եւ հայք» (էջ 323): Մալաթիայում՝
«Պէհէսնի, – բնակել է ’ի տաճկաց եւ ’ի հայոց» (էջ 325), «Սիս: Բնակիչք քա
ղաքիս տաճիկք իբրեւ 500 կամ 600 տունք. եւ յազգէս հայոց իբրեւ 100 տունք»
(էջ 361), «Գապուրկալը: Գեօղ փոքրիկ ’ի մէջ Մարաշոյ եւ Սսոյ` մերձ ’ի Սիս,
բնակել ’ի տաճկաց եւ ’ի հայոց» (էջ 365), «Գարս, բնակել ’ի տաճկաց եւ ’ի
սակաւուց հայոց» (էջ 365), «Ֆէքէ: ... բնակիչք տաճիկք եւ յազգէս հայոց» (էջ
365), «Մարաշ – Գերմանիկ, Բազմութիւն են աստ յազգէս հայոց իբրեւ 2000
տանց, 30, 40 տուն հրէից. իսկ տաճկաց բազմօք առաւել քան զհայս. ’ի յունաց
չիք այժմ տուն ինչ» ( էջ 373), «Այնթապ, – Բնակիչք սորա տաճիկք, հայք եւ կէս
կէսք» (էջ 377) եւլն: Խառը կազմ ունեցող հատկապէս գիւղական բնակաւայե
րում «տաճիկների» առկայութիւնը միշտ հարցականներ ունի՝ ովքե՞ր են այս
«տաճիկները», էթնիկական ինքնութիւն ունեցող մահմեդականնե՞ր, թե՞ մահմե
դականացած հայեր կամ յոյներ, որոնք մահմեդականացման ուժով կորցրել են
հայկական, յունական էթնիկութեան «իրաւունքը» եւ գերադասում կամ հար
կադրուած են ուղղակի «տաճիկ» կոչուել: Առաջին տարբերակը համարեա բա
ցառւում է, քանի որ խիստ բարեխիղճ հեղինակ Ինճիճեանը բոլոր այն դէպքե
րում, երբ այս կամ այն բնակաւայրի մասին խօսելիս անդրադառնում է բնակ
չութեան ինքնութեանը, էթնիկական ինքնութեան առկայութեան դէպքերում
միշտ գործածում է դրանք՝ անկախ մահմեդականութեան կամ քրիստոնեու
թեան: Այդպէս է ոչ միայն հայերի, այլեւ քրդերի, լազերի, թուրքմէնների, եզդի

300

Բ. ԹՈՒՐՔԻԱՅԻ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԴԻՐՔՈՐՈՇՄԱՆ ՁԵՒԱՒՈՐՈՒՄԸ…

ների, յոյների, ասորիների եւ այլոց դէպքերում: Օրինակ՝ Մալաթիայի գիւղերից
«Թալաս, 2000 տուն բնակիչ, մեծ մասը է յոյներ, հայերը՝ 150 տոն»(էջ 314),
«Թարուսուն կամ Թավնուսուն – յոյներ եւ հայեր»(էջ 315), «Կէրմիր կամ Կար
միր, հայ, յոյն, տաճիկ» (էջ 315), «Հէքիմ խան: Գիւղ ապստամբ, բնակիչք նորա
քուրդք, թիւրքմանք, եւ իբրեւ 30 տուն հայոց», «Քէախթէ եւ Կէրկէր, – բնա
կիչք նորա քուրդք եւ սա
կաւ ասորիք» (էջ 323), «Կեւ
րուկ: Բնա
կիչք սո
րա
քուրդք. իսկ յազգէս հայոց սակաւք», «Հըսնիմանսոր, – հայք, եւ ասորիք. այլ
որ զարմանալի է` հայք ’ի խօսելն զհայկական լեզու, զասորւոց ունին զեղանակ
զարտասանութեան. իսկ ասորիք ընդ հակառակն ’ի խօսելն զիւրեանց լեզու,
զհայոցն ’ի կիր առնուն զեղանակ» (Էջ 324), «քաղաք Շապին Գարահիսար,
«Էն ի սմա յազգէս հայոց տունք գրեթէ 400, յոնք, գտանին ե բազմութին տաճ
կաց» (էջ 326), «Մալխըտըրլը: Բնակիչք սորա են Ավշարք եւ Ողջազընլըք, որք
են ցեղք թիւրքմէնից» (էջ 365), «Գարսի Զիւլգատրիէ: Բնակիչք սորա թիւրք
մանք»(էջ 377) եւլն.: Ակնյայտ երեւում է, որ չնայած «քուրդը», «թիւքմէնը» կրօ
նով «տաճիկ» է, բայց հեղինակը «տաճիկ» անուանելու փոխարէն նշում է
նրանց էթնիկութիւնը: Ինչպէս վերը տեսանք՝ այդպէս է նաեւ «թուրք» էթնա
նուան առկայութեան դէպքում՝ եթէ մարդը թուրք կամ բնակչութիւնը թուրքա
կան է՝ Ինճիճեան
 ը հենց այդպէս էլ գրում է, չի գրում «տաճիկ» կամ «տաճկա
կան»: Էթնիկական կամ դրան հաւասարւող ինքնութիւնների նրբութիւններին
անդրադարձը շատ յստակ է երեւում Դիարբեքիրի նահանգի մասին Ղ. Ինճիճե
անի տեղեկությունների դէպքում: Էջ 203-ում նա գրում է «Մարդաշատ է այս
նահանգ բնակեալ ի զանազան ազգաց, որք են հայք, քէլտանի, նաստուրի,
եագուպի, որէ և կոչին սուրիանի, եէզիտի, չայ իւսլի: Գտանին նաև գաղթա
կանք ինչ արաբացւոց, բայց ըստ մեծի մասին բնակել է ի քրդաց: Քելտանիք և
Նաստորիք՝ ազգաւ են մի և նոյն, որք են հին Քաղդեացիք կամ Ասորեստանե
այք, և կրօնին միայն բաժանին: Նաստուրիք այն ինքն է՝ Նեստորականք, ըն
դունին զհերեսիովտուին նեստորի, յայն սակս կոչին յայս անուն: Իսկ քէլտանիք
այն ինքն է՝ քաղդէացիք, են ուղղափառք, յայն սակս թողել զանուն հերեսիով
տապետին, կոչին յանուն ազգին»: Ինճիճեանը, ինչպէս տեսնում ենք, մանրա
մասնում է իր թուարկած խմբերի նկարագիրը: Այստէղ նոյնպէս նա յաճախ է
անդրադառնում նաև առանձին բնակաւայրերի բնակչութեան էթնիկութեանը:
Օրինակ, էջ 219 – 222-ում թւարկւած բնակաւայրերը՝ «Ալիբուղար: Բնակիչք նո
րա առհասարակ տունք իբրեւ 2000, տաճիկք եւ հայք, որք են իբրեւ 250 տուն.
եւ սակաւ ոմանք քէլտանցիք», «Հիւսէնիկ: Բնակիչք սորա տաճիկք եւ քանի մի
տունք հայոց», «Հայեղիկ: Բնակիչք նորա քուրդք եւ յազգէս հայոց», «Չարօ
խի: Գիւղ քէլտանցոց», «Քէապիքէօյի: Բնակիչք նորա ասորիք, տունք իբր 450
եւ հայք տունք իբր 150», «Տաճիկ Խըթըրպըլ կամ Միասլիման (մուսուլման,
մահմեդական – Հ. Խ.) Խըթըրպըլ: Բնակիչք սորա են տաճիկ յայն սակս», «Սա
տի: Գիւղ տաճկաց», «Հաճիիզ. բնակիչք նորա տաճիկք, եւ սակաւ ոմանք յա
սորւոց կամ ’ի Յակոբեանց», «Գարապաշ: Բնակիչք նորա տաճիկք եւ ասո
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րիք», «Ասլան օղլի: Բնակիչք նորա առհասարակ են չայ իւսլի, կամ չրաղսէօն
տիւրէն», «Թլուլի: Բնակիչք նոյնպէս էին ասորիք, այլ առհասարակ դարձան
ապա ’ի տաճկութիւն. որք եւ մինչեւ ցայժմ ոչ կարեն համարձակ խօսիլ տաճկե
րէն այլ հասարակ ժողովուրդք նաեւ մօնլայք նոցա խօսին ասորերէն», «Քէօսէ
լի: Բնակիչքն` չայիւսլի. կամ չրաղքիւշ» եւլն., եւլն: Յղումները Ինճիճեանին կա
րելի է շարունակել, բայց պատկերը չի փոխուի: Թւում է ճիշտ կլինի եզրակաց
նել, որ «տաճիկ» բառը Ինճիճեանը օգտագործում է «տաճկացած»՝
մահմեդականացած եւ «տաճիկից»՝ «մահմեդականից» զատ այլ խմբային ինք
նութիւն ձեռք չբերած մարդկանց նկատմամբ: Օսմանեան կայսրութեան Էրմա
նիստանի՝ նախկին Մեծ Հայքի նահանգների բնակչութեան կազմում «օսման
ներ» չեն հանդիպում, երբէմն յիշւում է «թուրք» անունը, աւելի յաճախ՝ «տա
ճիկ» բառը, բայց վերջինս՝ սովորաբար կրօնական՝ «մահմեդական» իմաստով:
Բոլոր դէպքերում այստէղ «օսմաններ» չկան: Խիստ հազւադեպ յիշւում են
«թուրքեր»:
Օրինակները ցոյց են տալիս, որ կայսրութիւնում բնակչութեան մի մեծ
ծաւալ կար, որը մահմեդականացումից յետոյ էթնիկութիւն ձեռք բերած չլինե
լով, կարող էին 1844թ. մարդահամարում կայսրութեան անունով համարակալ
ւել ընդհանրական «օսմաններ» անունով: Ուշագրաւ է, որ Ղուկաս Ինճիճեանը
«օսմանեան» բառն օգտագործում է համարեա բացառապէս կայսրութեան ան
վան իմաստով՝ «Օսմանեան տէրութիւն», իսկ «օսմաններ» բառը՝ կայսրութե
ան վարչարարներ իմաստով: Օրինակները շատ են: Օրինակ, երբ Ինճիճեանը
գրում է. «Արեւմտեան եւ մեծ մասն Հայաստանեայց անկեալ կայ ընդ կառավա
րութեամբ Օսմանական տէրութեան» (էջ 50), «Բնակիչք նորա են զանազան
ազգք, բայց բազմագոյն քան զամէնեսին եւ գլխաւոր ժողովուրդք` են հայք, եւ
քուրդք, մինչեւ այս աշխարհ բնիկ սահման քրդաց կարծի այժմ ’ի ռամկաց, եւ մեծ
մասն Մեծին Հայոց որ ընդ տէրութեամբ Օսմանեաց` յանուն նոցա Քրդստան
կոչի (էջ 51), «Տաճիկների Կէօջէր, կամ Կէօջերէվլի գիւղ, բնակութիւն սոցա է
ընդ վրանօք: Անուանք գիւղաբնակաց ընդ մեծի մասին առել լինին ’ի գաւառաց
յորս բնակին, զի` Խնուսցի`Մալազկերտցի, մշեցի, Սասունցի, սուսանցի, բաղի
շեցի, հաքեարի, ճէզիրէ, եւն: Առել լինին նաեւ յանուանէ նահանգաց ինչ` զորս
ինքեանք սահմանել ունին մէջ իւրեանց, եւ ոչ Օսմանեան տէրութիւն (էջ 55),
«սահման փաշայութեան Պայէզիտոյ` յորում են Պայէզիտ` Ալաշակերտ` Տիա
տին` Բադնոց` եւ շրջակայ Սահմանք կոչին Սըլիվան, որ չէ գործածական առ
օսմանեանս եւ բնակեալ քուրդքն ’ի նմա միով անուամբ կոչի» (էջ 54), «Ցեղք
որք հպատակ են տէրութեան Օսմանեանց» (էջ 54), «Այս ամէնայն քուրդք որք
’ի սահմանին Օսմանեանց` ...միայն հնազանդութեամբ եւ հարկատուութեամբ
իւրեանց են ընդ տէրութեամբ օսմանեանց (էջ 54), «...Առաջին մասն ’ի սահ
մանին օսմանեանց (էջ 58) եւլն, ակնյայտորեն նկատի ունի պետութիւնը, ոչ թե
պետութեան բնակչութեան որևէ միավոր: Կարելի կլիներ «օսմաններ» միաւոր
փնտրել հեղինակի քիչ դէպքերում հանդիպող այն տեղեկութիւներում, որոնցում

302

Բ. ԹՈՒՐՔԻԱՅԻ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԴԻՐՔՈՐՈՇՄԱՆ ՁԵՒԱՒՈՐՈՒՄԸ…

«օսմանները» յիշատակւում եմ որպէս բնակչութիւն, ինչպէս, – «’ի Մեծ Հայս
...Բնակիչք նորա որչափ ինչ գտանին յազգէս հայոց, գրեթէ նոյնչափ գտանին
եւ ’ի քրդաց. յետ սոցա են օսմանեանք եւ թիւրքմանք. գտանին նաեւ բազում
եէզիտիք, եւ ’ի տեղիս տեղիս ասորիք, եւ քելտանիք սակաւք, նաեւ վիրք ’ի հիւ
սիսակողմն Մեծին Հայոց. իսկ յոյնք սակաւք` եւ այն մանաւանդ ’ի ՓոքրՀայս»
(էջ 14 – 15), «Բնակիչք նահանգին Էրզիռումայ` են օսմանեանք, հայք եւ բազումք
քան զամէնեսին քուրդք» (էջ 64), «Գտանին ’ի Լազիսթան եւ օսմանեանք, նա
եւ յերեւելի քաղաքս յազգէս հայոց»(էջ 379 – 380): Բայց երբ հերթը հասնում է
կոնկրետ բնակաւայրերի բնակչութեանը, «օսմանեանք» չկան, կան քրդեր,
տաճիկներ, հայեր, լազեր, եզդիներ, ասորիներ, երբէմն-երբէմն թուրքեր եւլն,
բայց օսմաններ չկան: Ուշագրաւ է Դիարբեքիրի նահանգը, որի էթնիկական եւ
կրօնական միաւորները թւարկուած են ամէնայն մանրամասութեամբ, թէ ըստ
նահանգի, թէ ըստ բազմաթիւ բնակաւայրերի. «Մարդաշատ է այս նահանգ
բնակեալ ի զանազան ազգաց, որք են հայք, քէլտանի, Նաստուրի, Եագուպի,
որէ և կոչին սուրիանի, եէզիտի, չայ իւսլի: Գտանին նաև գաղթականք ինչ
արաբացւոց, բայց ըստ մեծի մասին բնակել է ի քրդաց: Քելտանիք և Նաս
տորիք՝ ազգաւ են մի և նոյն, որք են հին Քաղդեացիք կամ Ասորեստանեայք,
և կրօնին միայն բաժանին: Նաստուրիք այն ինքն է՝ Նեստորականք ընդունին
զհերեսիովտուին նեստորի, յայն սակս կոչին յայս անուն: Իսկ քէլտանիք այն
ինքն է՝ քաղդէացիք, են ուղղափառք, յայն սակս թողել զանուն հերեսիովտա
պետին, կոչին յանուն ազգին»(Էջ 203): Այս շարքում նոյնպէս, ինչպէս տեսնում
ենք, «օսմանեանք» չկան: Չկան նաեւ «թուրքեր»:
Բայց եթէ սա Օսմանեան կայսրութեան Ասիական մասի արեւելքն է, իսկ
ըստ Ուբիչինիի օսմաններն ապրում էին հիմնականում արեւմտեան մասում,
ապա Ինճիճեանը, իրեն բնորոշ մանրամասնութեամբ, Փոքր Հայքի, Կիլիկիայի
եւ Միջագետքի սահմաններում պիտի օսմանների բնակաւայրերի մասին խօ
սեր: Սակայն այստէղ նոյնպէս բնակաւայրերում օսմաններ չկան: Փոքր Հայքի
տարածքում Սեբաստիայի մասին նա, ճիշտ է, գրում է «Բնակիչք սորա օսմա
նեանք, թիւրքմանք եւ հայք: Նաեւ ի յոնաց սակաւ ոմանք»(էջ 283), բայց որևէ
բնակաւայրում «օսման» չի յիշատակում, մինդեռ 285 – 301 էջերում թւարկուող
բնակաւայրերում յիշատակում է տաճիկներ, յոյներ, հայեր: Ատանա, – «Բնա
կիչք սորա օսմանեանք, թիւրքմանք, եւ հայք, յորոց բազումք գտանին դարձե
ալ ’ի կրօնս տաճկաց» (էջ 355), այնուհետեւ էջ 355 – 377 ըստ բնակավայրերի
յիշատակում է տաճիկների, հայերի, քրդերի, եզդիների, թյուրքմանների, ընդ
հուպ մինչեւ «Ավշարք եւ Ողջազընլըք, որք են ցեղք թիւրքմէնից» (էջ 365), բայց
օսմաններով բնակեցված բնակաւայր դարձեալ չկա: Նոյնն է պարագան նաեւ
Ուրֆայի դէպքում ՝ «Բնակիչք որ զանազան ազգք, օսմանեանք, քուրդք որք են
բազումք թիւրքմանք, նաեւ արաբացիք եւ հայք, են եւ ասորիք այլ սակաւք» (էջ
330 – 337), բայց բնակաւայրերում կրկին օսմանների մասին որևէ յիշատակու
թիւն չկա: Արաբկիրի գաւառում յիշատաւած գիւղերի մեծ մասը հայկական են,

«ԹՈՒՐՔԱԿԱՆ ՀԱՅՐԵՆԻՔԻ» ԲՆԱԿՉՈՒԹԻՒՆԸ ԸՍՏ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԱՂԲՅՈՐՆԵՐԻ

303

բայց գրում է նաեւ, որ գիւղերից 84-ում տաճիներ են (էջ 301): Յիշատակւում է
նաեւ «թիւրքմանք» բնակչութեամբ Հասան չէլէպի գիւղը: Էկին/Ակն գաւառա
կում տաճկական եւ հայկական գիւղեր են, իսկ մի շարք գիւղերում՝ «հայ-հո
ռոմք» (էջ 308): Կայսէրիում յիշատակում է հայերի, յոյների եւ տաճիկների, բայց
նաեւ քրդական եւ թիւրքոմանքական բնակաւայրեր (էջ 309 – 319), Մալաթիա
յում՝ հայեր, քրդեր, ասորիներ, տաճիկներ(էջ 319 – 325), Շապին Գարահիսա
րում՝ հայեր, տաճիկներ (էջ 327 – 328): Չնայած «օսմանեանք» ընդհանուր բնակ
չութեան կազմում յիշատակւում են, բայց կոնկրետ բակաւայրերում, յատկապէս
գիւղական բնակաւայրերում օսմաններ չկան:
Նոյնն է պա
րա
գան նաև մէկ այլ մե
ծա
նուն հայ հե
ղի
նա
կի՝ Ղե
ւոնդ
Ալիշանի 1955 թ.ին Վենետիկում հրատարակուած «Տեղագիր Հայոց Մեծաց»
աշխատանքում ներկայացրած «Օսմանեան Հայաստանի» դէպքում: Այս աշ
խատանքը չի ընդգրկում Օսմանեան կայսրութեան ողջ Ասիական մասը, այլ
անդրադառնում է միայն արեւելեան նահանգներին՝ Արեւմտեան Հայաստա
նի տարածքին, ճիշտ է՝ ներառում է նաեւ Արեւելեան Հայաստանը: «Օսման
ներ =Օսմանեանք» բառն այստէղ հանդիպում է 19 դէպքում, որից 8-ը՝ Ռու
սաստանի հետ Օսմանեան տէրութեան պատերազմների կապակցութեամբ,
3 անգամ՝ Օսմանեան պետութեան վարչական բաժանումների կապակցութե
ամբ, 2 անգամ՝ նշելու համար, որ աշխատանքում խօսքը գնում է Օսմանեան
տէրութեան կազմում ընդգրկուած Մեծ Հայքի եվ Փոքր Հայքի մասին, 2 անգամ՝
քրդերի հետ պետութեան յարաբերություիւնների, 2 անգամ՝ 13 – 14-ի դդ.. Օս
մանեան կայսրութեան ձեւաւորման շրջանի առնչութեամբ, եւ 1 անգամ՝ Օսմա
նեան պետութեան՝ Պարսկաստանի հետ ունեցած սահմանի: Դրանք կրում են
հետեւեալ ձեւկերպումերը. «Օսմանեան Հայաստան», «նահանգապետս Օս
մանեանց», «նախագահութիւն Օսմանեան իշխանութեան», «բախեալ ընդ
Օսմանեանս` պատերազմն ահաւոր մղեցաւ... եւ ընկրկեցան Օսմանեանք,
«նուաճեալ մնաց ‘ի ձեռս Օսմանեանց», «նուաճեցաւ յՕսմանեանց», «ձերբա
կալ եղեալ յՕսմանեան գնդէն», «զդէմ կալաւ Օսմանեանց», «Օսմանեանք
քանդեցին զբերդն», «Քուրդք Օսմանեան պետութեան», «լերինք անջրպետք
Օսմանեան եւ Պարսկական գաւառաց», Օսմանեան և Պարսկական Հայաս
տանների սահման117: Ողջ աշխատանքում «օսմանեանք» միայն մէկ անգամ են
հանդիպում որպէս բնակչութիւն՝ նշելու համար, որ Օսմանեան, Ռուսական եւ
Պարսկական կայսրութիւններ մէջ կիսուած Հայաստանի տարածքում հայերից
յետոյ երկրոդ ազգութիւնը քրդերն են՝ շուրջ 1.5 միլիոն, նոյն տարածքում թւա
քանակով երրորդ տեղը զբաղեցնում են «Ժողովուրդ Թուրքք եւ Թուրքմանք եւ
Թէրէքէմէ», ապա՝ «Օսմանեանք» եւ «Թաթարք», բոլորը միասին՝ մէկ միլիոն
(էջ 19 – 20): Ալիշանը «օսմանեանց» էթնա-կրօնա-հասարակական բնութագրին
չի անդրադառնում, գրում է համարեա բացառապէս հայ բնակչութեան մասին,
117 Ալիշան Ղ., Տեղագիր Հայոց Մեծաց, Վենետիկ, 1855, էջ 20 – 21:
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Բ. ԹՈՒՐՔԻԱՅԻ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԴԻՐՔՈՐՈՇՄԱՆ ՁԵՒԱՒՈՐՈՒՄԸ…

երբէմն-երբէմն յիշատակելով քրդերին, ասորիներին, յոյներին, հազուադեպ՝
«տաճիկներին», ինչպէս. «Բալու. Հայոց ի Բալու 650 տունք, աւելի եւս են քրդաց
եւ տաճկաց» (էջ 42), «Ալաշկերտ. մնան այժմ յավանին 50 տուն հայոց եւ իբր
200 տաճկաց» (էջ 47), Դիրաբեքիրի մօտի Արղան քաղաքի մասին՝ «750 տուն:
170 հայոց, 300 տաճկաց եւ այլ Յունաց» (էջ 43):
Ուշագրավ է, որ Ալիշանը նոյնիսկ Ինճիճեանից աւելի քիչ է յիշատա
կում «թուրք» բառը, ընդամէնը վեց անգամ՝ «Օսմանեան Հայաստանը» նկա
րագրելիս, 13 անգամ՝ Ռուսական կայսրութեան տարածքի Հայաստանը: Ընդ
որում Օսմանեան հատվածում նա «թուրք» բառը երկու անգամ օգտագործում է
պատմական անցեալի իրադարձութիւնների հետ կապուած, Հայաստանը նվա
ճած ազգութիւնների շարքում՝ «Պարսք, Յոյնք, Արաբացիք, Սկիւթացիք կամ
Թուրքք, Թաթարք, Վիրք, Կովկասայինք, Ասորիք, եւ յետոյ Քուրդք, Օսմա
նեան Թուրքք, եւ աստ ուրեմն Ռուսք», որոնց հետեւանքով «Օսմանստանի
եւ Ռուսաստանի» տարածքի իրենց հայրենիքից հայերը ցրուեցին՝ մնալով մի
այն 2 միլիոն (էջ 20): Երկրորդ անգամ՝ նշելու համար, որ Օսմանեան, Ռուսա
կան եւ Պարսկական կայսրութիւններ մէջ կիսուած Հայաստանի տարածքում
բնակչութեան կազմում թւաքանակով երրորդ տեղը զբաղեցնում էին «Ժողո
վուրդ Թուրքք եւ Թուրքմանք եւ Թէրէքէմէ» (էջ 19 – 20), եւ Դիարբեքիր քաղաքի
բնակչութեան կազմը ներկայացնելիս. «Բնակիչքն են 45 – 50.000, յորս Հայք 5
կամ 6.000. գոն եւ Յակոբիկք, Քաղդէացիք ուղղափառք, Ասորիք, Յոյնք, Հրե
այք, Քուրդք եւ Թուրքք բազմագոյն քան զայլս» (էջ 44): «Թուրք» բառն այնու
հետեւ յիշատակւում է լեզուի հետ կապւած՝ «Երզնկա-Երզնճեան կոչեցեալ ի
թուրքաց» (էջ 41): Իսկ ահա Կովկասի բնակաւայրերը ներկայացնելիս նա էթնի
կական իմաստով թուրքեր յիշատակում է 8 անգամ («Ախալցիխէ քաղաք, բնա
կիչք քաղաքին են իբր 13000 ոգիք, որոց երկու մասն Հայ է, եւ մի մասն Վրացի,
Թուրք եւ Հրեայ եւ այլազգիք»(էջ 61), «Շարուրայ կայ ԽՈՔ ինն գիւղորէիւք.
համանուն գիւղն բնակեալ է ‘ի Թաթարաց կամ Թուրքաց, որպէս եւ այլքն, բաց
յԱզնաբերդ գեղջէ, յորում են 43 տուն Հայք» (էջ 80), «աւանն Ճաղրու կամ Ճաղ
րի 100 Թուրք եւ 130 հայ գերդաստանօք» (էջ 80), «Դաշաքէնտ 140 տուն հայ եւ
20 թուրք»(էջ 80), «Նորաշէն, 40 հայ եւ 15 թուրք տամբք. եւ հեռագոյն արեւելս
Շոռոթ աւան, 20 հայ եւ 10 թուրք տամբք»(էջ 80), «Բագաւան. յայժմ կոչի եր
կիրս այս Ափշէռոն...առ Ափշեռոն գիւղիւ ‘ի ծայր թերակղզւոյն. յորում են 40իւ
չափ գեօղք, եւ 32, 000 բնակիչք, Պարսք եւ Փարսիք եւ Թուրքք, եւ Հայք 600
ոգիք» (էջ 93), «Քուպա նահանգ ... Չորք գաւառք են նահանգիս, Չավրան, Պու
տուխ, Քազրի, եւ Քուպա, յորս ընդ ամէն 300 գեօղք են եւ բնակիչք 90,000, Լէկ
զիք, Թուրքք եւ Պարսք. իսկ Հայք 2000 եւ Հրեայք 3000» (էջ 94):
Մէկ այլ աշխատանքում՝ Կիլիկիայի նկարագրութեանը նվիրուած «Սի
սուան»-ում Ղեւոնդ Ալիշանը, թւարկելով Կիլիկիայի բնակչութիւնը, հայերից յե
տոյ յիշատակում է «Թուրքք ( Օսմանեանք) վասն տիրողութեան երկրին, եւ ոչ
վասն առաւելութեան թուոյ, զի ըստ այսմ գերազանցեն Թուրքմանք ՝ ... Իւրիւկք
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եւ Չուգուր-Թիւրքմենք,... Քուրդք, Գզըլպաշք աղանդաւորք նման Եզիտեաց,
Հայուկ Քուրդք, որոց անուն` տայ կարծիս մերազգեաց խառնելոց ընդ Քուրդս,
եւ են վայրագոյնք չարաճճիք. ոչ ինչ պակաս քան զնոսա եւ Պօզան տոհմն, որ
նոյնպէս հայասերմն համարի, ...Նսայիրի Արաբացիք, ... Յոյնք, ...Յետին եկա
մուտ ժողովուրդ երկրիս են Չէրքէզք, վտարեալք այսր յամի 1864»118: Ակնյայտ
է, որ սոյն աշխատանքում Ալիշանը «թուրքին» նոյնացնում է «օսման»ի հետ՝
որպէս իշխանութեան ներկայացուցչի եւ ընգծում նրանց փոքրաթիւ լինելու յան
գամանքը:
Յստակ է, որ «թուրք» անունով միաւորը խիստ հազուադէպ է յիշատակ
ւում, իսկ «օսման», «օսմաններ» անունով էթնիկական միաւոր բնակչութեան
մէջ չկար եւ երբէմն նոյնականանում էր «թուրք»ի հետ: Կիլիկիայի Մարաշը
նկարագրող հայ հեղինակ Գր. Հ. Գալուստեանը [Կիլիկեցի], անդրադառնալով
ողջ Կիլիկիայի բնակչութեանը, հայերից յետոյ յիշատակում է յոնյեր, ասորիներ,
օսմանցի թուրքեր, քրդեր, թիւրքմէններ, սուրիացիներ, արաբներ, պարսիկներ
եւ աւզաններ, աւելացնելով, որ «Օսմանցիք երկրի տէրերն են եւ սովորաբար
կառաւարական պաշտոնեաներ»119:
Թւում է սխալուած չենք լինի եզրակացնել, որ 1844 թ. մարդահամարին
«օսմաններ» անուան տակ, բացի կայսրութեան օղուզական ծագմամբ մահմե
դական, ինչպէս նաև տեղաբնիկ ժողովուրդներից մահմեդականացած օսմա
նացած կառաւարիչներին, գրանցել են նաեւ մահմեդականացման հետեւան
քով էթնիկական ինքնութիւնը կորցրած եւ այլ էթնիկական ինքնութիւն ձեռք
չբերած բնակչութեանը: Բացի ենիչերութիւնը, որը քրիստոնեա բնակչութեան
մանուկներին իսլամացնելով եւ հատուկ հաստատութիւններում դաստիարա
կելով օսմանացնելու կարեւոր ինստիտուտ էր, 18 – 19 դարերի ընթացքում հայ
կական, յունական, ասորական ամբողջ բնակաւայրեր եւ բնակաւայրերի խմբեր
էին մահմեդականանում/մահմեդականացւում: Կայսրութեան Ասիական մասի
արեւելեան տարածքներում այդ բնակչութիւնը քրդանում կամ արաբանում էր:
Հայկական ընկալմամբ «տաճկացումը» այս տարածքներում նշանակում էր
«քրդանալ» կամ «արաբանալ», եւ այնուհետեւ նրանք դադարում էին «տա
ճիկ», հետեւաբար նաեւ «օսմանցի» կոչուել, իսկ կայսրութեան Ասիական մասի
արեւմուտքում, որտեղ նաեւ թրքախօսութիւն կար, իսլամացածները հայերէն
լեզվի տրամաբանութեամբ «տաճիկ» = «մահմեդական» եւ թրքախօս դառնա
լով եւ էթնիկական պատկանելութուն չունէնալով՝ կարող էին համալրել մար
դահամարային «օսմաների» թիւը: Յետագայում, երբ կարեւորուեց «թուրք»
էթնանունը, «տաճկացածներից» էթնիկութիւն ձեռք չբերած թրքախօսները
«էթնիկացել-թրքացել» են, «տաճիկ» բառն էլ թրքախօսների դէպքում «թուրք»
118 Սիսուան. Համագրութիւն Հայկական Կիլիկիոյ, հավանեալ Ի. Հ. Ղեւոնդեայ Ալիշան Վ. Մ.,
Վենետիկ, Ս. Ղազար, 1885, Յառաջաբան:
119 Գալուստեան Գր.   Հ., Մարաշ ակ Գերմանիկ եւ հերոս Զեյթուն, երկրորդ հրատարակու
թիւն, Նիւ Յորք, Կոչնակ տպարան, 1988, էջ 17:
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էթնիկական իմաստն է ստացել: Դրա վկայութիւնները շատ են նաեւ 19 դ. երկ
րորդ կէսի հայ հեղինակների նկարագրական աշխատանքներում, ի մասնաւո
րի՝ 1878 – 78 թթ. կայսրութեան հայաբնակ տարածքներում շրջագայած, նյոթեր
հավաքած եւ «Թորոս Աղբար»-ում ամփոփած Գարեգին Սրվանձտեանցի մօտ:
Կ. Պօլսի հայոց պատրիարքին գրած Սրվանձտեանցի նամակներում եւ
«Թորոս Աղբար»-ում արդէն շատ են հանդիպում տեղեկութիւններ թուրքական
բնակչութեամբ, այս թւում նախկինում տաճկական անուանւած բնակաւայրե
րի թուրք բնակչութեան մասին, ինչպէս նաեւ «տաճկացեալ հայեր» բառերին
զուգահեռ օգտագործւում կամ դրանք փոխարինւում են «թրքացեալ հայեր»
բառերը, իսկ «տաճիկ» բառը հիմնականում օգտագործւում է «մահմեդական»
իմաստով120: Եթէ Իճիճեանը Շապին Գարահիսարի մասին գրումէ «Էն ի սմա
յազգէս հայոց տունք գրեթէ 400, յոնք, գտանին եւ բազմութին տաճկաց», ապա
70 տարի յետոյ Սրվանձտեանցն արդէն գրում է «Թիւ հայոց 5224, հույն 1050,
թուրք 12.000» (էջ 162), «թյուրքեր, հայք, գզլպաշ, հույն» (էջ 188): Խառը բնա
կութեամբ գիւղերի բնակչութեան կազմում «տաճիկը» չի անհետանում, բայց
Սրվանձտեանցի մօտ յաճախ փոխարինուած է «թուրք»ով՝ Վերին կամ Մեծ
Ածպտեր գիւղ՝ «թիւ հայոց 1996, թուրք 300», Վարի Ածպտեր գիւղ՝ «թիւ հա
յոց՝ 1200, թուրք 300», Աղրաւիս գիւղ «թիւ հայոց 480, թուրք 75», Յէնի գիւղ
«թիւ յաոց 180, թուրք 31» (էջ 164) եւլն: Ակնի մասին Ինճիճեանը գրում է «Բայց
’ի Հայոց են յայս գաւառ տաճիկ եւ հայ հոռոմք ...բնակիչքն յազգէն տաճկաց`
գէթ ընդ մասին ’իհայոց դարձան», իսկ 70 տարի յետոյ Սրվանձտեանցը գրում
է «Գրեթէ ամէն գեղերուն մէջ Թուրք կա... կան եւ քանի մը գիւղորայք, որոց
բնակչաց համար նոյնպէս կ’աւանդեն թե տաճեկացեալ Հայք են... Չմշկածա
կու հողը ... ամբողջ գեղաբնակները Տաճկացեալ Հայք են եղած» (էջ 280, 281):
Թուրքերի մասին Սրվանձտեանցը աւելի յաճախ խօսում է կայսրութեան Ասի
ական մասի արեւմտեան տարածքի բնակչութեան առնչութեամբ, — Ամասիա
«Հայք, Հույնք, Թուրքք», Կէլտիկէ Օւասի հօվիտ՝ «Թրքաց եւ Չերքէզաց գե
ղեր» (էջ 216), Թոքաթ «թիւ Հայոց 8819, Հույնք եւ Հայ-հոռոմք – 2600, Հրեայք
906, Թուրքք 10500» (էջ 229), Թոքաթի Զիլէ քաղաք՝ «տաճիկներ», «Թրքաց
հին բռնութեանց արդիւնք է, որ Զիլեի Հայք ամբողջ թուրքերէն կը խօսին...
անչափ կը զարհուրին տաճիկներեն... Արդարեւ Զիլեի թուրքեր չափից աւելի
մոլեռանդ են... թիւ Հայոց 2012, Թուրքք 16688» (էջ 218, 219, 231), Արաբկիր «Հո
ղերը... թրքաց եւ գըզըլպաշներուն սեպհական են ...Երկրիս բնակիչ ցեղերն են
Հայ, Թուրք, Գըզըլպաշ եւ Քյուրդ» (էջ 299, 300), Ադիեաման քաղաք «բանկիչք
Թուրք, Ասորիք, Կաթոլիկ եւ Բողոքական Հայք, Քյուրդ» (էջ 315) եւլն:
Սեբաստիայի կուսակալութեան 4 գաւառների (Սվազ, Թոքաթ, Ամա
սիա, Շապին Գարահիսար) բնակչութեան կազմը ներկայացնող մէկ այլ հայ
հեղինակ, յղում անելով թուրքական Սալնամեի 1890 թ. տեղեկութիւնները, յի
120 Սրվաձտյանց Գարեգին, Երկեր, հատոր 2, Հայկական ՍՍՀ ԳԱ հրատարակչութիւն, 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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շատակում է հայեր, թուրքեր, թուրքմէններ (սուննի մահմեդական), ղըզըլպաշ
ներ եւ շիա մահմեդականներ, յոյներ եւ հրեաներ121:
1870-ականներից «տաճիկ» բառի գործածութեան յաճախականութիւնը
զգալիորեն զիջում է «թուրք» բառին, իսկ 20րդ դարասկզբին «թուրք» բառն
արդէն բացարձակ գերակշռում է: Եթէ Ինճիճեանը 1806 թ. Բալուի մասին գրում
է «Բնակիչք որ իբր 12000 յորոց իբր հազար տունք են հայոց. իսկ մնացեալքն
քրդաց» (Էջ 225), ապա Ալիշանը 1855 թ. Բալու քաղաքի մասին գրում է «Հայոց
ի Բալու 650 տունք, աւելի եւս են քրդաց եւ տաճկաց» (էջ 42): Պետք է ենթադ
րել, որ տուեալ դէպքում «տաճկաց»ը վերաբերում է մահմեդանացած հայերին,
քանի որ Բալուում «թուրքերը» հայտնուեցին աւելի ուշ՝ փախչելով Բալկաննե
րից: Բալուում հայերը «տաճկանալով» քրդանում էին, ինչպէս, օրինակ, Մեմ
գան գիւղն էր122: 1879 թ.ի Բալու քաղաքի հայ ընտանիքների թիւը Սրվանձտե
անցը նշում է տասով պակաս՝ 550 (էջ 407), իսկ գաւառի մասին գրում է՝ «Թե
հայոց հետ խառն եւ թե առանձին բնակող այլ ազգերն են Թուրք, Կուրմանջի
Քուրդ եւ Զազա Քյուրդ»(էջ 410): Ուրեմն 1879 թ. Բալուում արդէն թուրքեր էին
հաստատուել: Եւ վերջապէս 20-րդ դարի սկզբի մասին Հարութիւն Սարգիսե
անը գրում է. «Բալուի բնակչութիւնը ...կը բաղկանայ Հայ, Թուրք եւ Քուրդ
ցեղերէ: Քուրդերը մեծամասնութիւն կը կազմեն, իսկ Թուրքերը թիւով անն
շան փոքրամասնութիւն մը: Քաղաքին իսլամ բնակչութեան մեծ մասը, Զովիա
արվարձանը, Սէյիտլար եւ ուրիշ երկու – երեք գիւղեր կ’ամբողջացնեն ամբողջ
թրքական հատուածը: Հայերը ...40 գիւղերու մէջ են, բոլորովին անխառն»123:
Թուրքերի թիւն այստէղ աննշան է նկատել նաեւ Դերսիմը նկարագրող Գեւորգ
Հալաջեանը, Բալուի բնակչութեան կազմը ներկայացնելով միայն հայկական եւ
քրդական՝ 84 բնակաւայրերից 27-ը հայաբնակ էր, 47-ը՝ քրդաբնակ, 10-ը ունէր
հայ-քրդական խառը բնակչութիւն (Նոյն, էջ 85):
19 դ. դարավերջին «թուրք» անունով մարդկանց առկայութիւն է նկատ
ւում նաեւ բոլորովին «թուրք» չտեսած, հայերով, քրմնաջախօս եւ զազախօս
քրդերով եւ ալեւիներով բնակեցուած Դերսիմում. «Չմշկածագի կողմերու բնա
կիչք՝ հայ, թուրք եւ քուրդ են: …Օվաճըկի …Հողատերք քուրդ են և կան թուրք
մշակք, որ վարձու կը մշակեն... Քրդաց հետ քրդերէն և իրենց մէջ թուրքերէն
կը խոսին: Այս թուրք ըսածներն՝ պարկեշտ, անվնաս մարդիկ են...Կ’ըսեն թե
Ցնձորի (թերևս Ձնձորի) կողմն, որ Չարսանճագի մօտն է, կան սիւննի թուրքեր
կամ քիւրտեր»124:
121 Թեմուրճյան Վ. Ս., Գամիրքի հայերը, , «Հայ ազգագրություն և բանահյուսություն», հա
տոր 1, Հայկական ՍՍՀ ԳԱ հրատարակչութիւն, Երեւան, 1970, էջ 41:
122 Հալաջյան Գ., Դերսիմի հայերի ազգագրությունը, «Հայ ազգագրություն և բանահյուսու
թյուն», հատոր 5, Հայկական ՍՍՀ ԳԱ հրատարակչութիւն, Երեւան, 1975, էջ 84:
123 Սարգիսեան Հարութիւն քհն. (Ալեւոր), Բալու, իր սովորոյթները, կրթական ու իմացական
վիճակը եւ բարբ. առը, Գահիչէ, Տպ:Սահակ-Մեսրոպ, 1932, էջ թ:
124 Ճանիկեան Յ. Կ., Հնութիւնք Ակնա, Թիֆլիս, 1895, էջ 74:
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Մէկ այլ հայ հեղինակ, Միրախորեան Մանուէլը, 1880-ականներին Տրա
պիզոնի, Վանի, Էրզրումի/Կարին տարածքներում պտտելով եւ բազմաթիւ
բնակաւայրեր այցելելով, յաճախակի երախտագիտական խօսքեր գրելով
«բարեխնամ Օսմանեան կառաւարութեան» մասին, իր այցելած տարածքների
բնակչութեան կազմը ներկայացնելիս օգտագործում է «հայ», «արմենակեան»
(այսինքն՝ հայ), «յոյն», «հռոմէական», «բողոքական», «տաճիկ», «մահմետա
կան», «քուրդ», «կզլպաշ», «չէրքեզ» բառերը, շատ հազուադէպ՝ «թուրք», եւ
այդ՝ միայն երկու դէպքում: Առաջինը վերաբերում է Վան քաղաքի բնակչութեա
նը՝ առանց Այգեստանի. «Վանայ ընդհանուր բնակչաց թիւն է 3.000 հայկական
եւ 2.500 թրքական» (Մաս Գ, Գլուխ Լ): Վանի շրջակա գիւղերը նկարագրելիս
հայերից զատ յիշատակում է «մահմետական», «տաճիկ», «չէրքեզ»: «Թուրք»
բառը չի հանդիպում: Երկրորդը վերաբերում է Էրզրումի վիլայէթի Կարնո գա
ւառին՝ գրքի երրորդ, Մաս Գ բաժնում: Մաս Գ-ի Գլուխ ԻԶ-ում նա գրում է, որ
«Կարնո գաւառին վերաբերեալ գիւղերուն թիւն 45 – 50ի կը հասնի, եւ ամէնա
մեծ մասն խառնաբնակ են, այսինքն Արմենական եւ Մահմետական տարրերէ
կը բաղկանան», ապա թւարկում է այդ 40 գիւղերը իրենց բնակչութեամբ, և
«թուրք» անունով բնակչութիւն յիշատակում է միայն 9, հիմնականում խառը
բնակչութեամբ գիւղերում, այն է՝ Ղարահասան՝ «Բնակութիւն 65 տուն, 30 հայ
եւ 35 թուրք» (Գլուխ ԻԸ), Թուանջ, «20 տուն հայ, 33 թուրք եւ 7 հռովմէական»,
Սօվուք-Ջերմուկ՝ «15 հայկական, 35 թուրքական տուն», Դուընիկ՝ «բնակչու
թիւն 40 հայ եւ 15 թուրք տներ», Գոմք՝ «53 տուն, մեծագոյն մասամբ թրքական»,
Շեխնոյ՝ «40 արմենական եւ 10 թրքական», Գեղախոռ՝ «45 տուն, որմէ 35 հայ
եւ 10 տուն թուրք», Սալաձոր՝ «36 տուն, որմէ 8 հայ, եւ 28 թուրք», Նոր Շէն՝ «32
տուն, քառորդին չափ հայ եւ նոյնքան էլ թուրք» (Գլուխ ԻԹ)125: Ակնհայտ է, որ
սրանք Բալկաններից փաստական «թուրքեր» են, որոնց ջանում էին տեղաւո
րել քրիստոնեա բնակչութեան հետ:
Յայտնի է, որ Օսմանեան իշխանութիւնների դէմ միշտ ըմբոստ Դեր
սիմում «օսմանների»՝ պետութեան կողմից նշանակուած կառավարիչների
առկայութիւնը սկսուել է միայն 19 դ. վերջերից, ընդ որում նրանց մէջ շատ քիչ
էին Դերսիմում միշտ վտանգի ենթակա թուրքերը: Այն քիչ թուրքերը, որ գոր
ծուղւում էին Դերսիմում աշխատելու, միայն վարչական կենտրոններում էին եւ
բնակչութեան մէջ չէին հաշււում: Դերսիմը գաւառ առ գաւառ, գիւղ առ գիւղ ներ
կայացնող Հալաջեանի տեղեկութիւններով Խոզաթի 30 գիւղական բնակաւայ
րերից 15-ը քրդաբնակ էր, 15-ը՝ խառը հայ-քրդական (էջ 40), Օվաճիկի 43 գիւղե
րից 26-ը քրդաբնակ էր, 26-ը՝ խառը հայ-քրդական, մէկը՝ մաքուր հայաբնակ (էջ
58), Բոլոմերիի 37 բնակաւայրերից քրդաբնակ էր 24-ը, 13-ը՝ խառը հայ-քրդա
կան (էջ 68), Ղըզըլքիլիսեի 40 բնակաւայրերից քրդբնակ էր 21, հայ-քրդական
խառը բնակչութեամբ՝ 15, միայնհայ բնակչութեամբ՝ 4-ը (էջ 77), Մեծկերտի 21
125 Միրախորեան Մանուէլ, Նկարագրական ուղեւորութիւն ի հայաբնակ գաւառս Արեւելեան
Տաճկաստանի, Կ. Պօլիս, Տպագրութիւն Ս. Ղ. Պարտիզպանեան, 1885:
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գիւղերից քրդաբնակ էր 7-ը, խառը հայ-քրդական՝ 14-ը (էջ 88), Չարսանճակում
5-ը հայաբնակ էր, 51-ը քրդաբնակ, 52-ը՝ խառը հայ քրդական (էջ 100): Բնա
կաւայրերում թուրքեր չկային: 1911 թ. Դերսիմում ճամփորդած կապիտան Լ. Մո
լինեքս-Սիլը նոյնպէս համարեա թուրքերի չի հանդիպել, բացի Կըզըլքիլիսեն,
որի «Հիմնական բնակչութիւնը կազմում են քաղաքացիական և զինվորական
պաշտօնեաները: Մնացածը մի քանի հայ արհեստավորներ են, մի քանի թուրք
առևտրականներ և քըզըլբաշ քրդերի չորս տուն», եւ Խոզաթը, որը «արժանի
է յիշատակման միայն որպէս Դերսիմ սանջակի մայրաքաղաք և կառավարու
թյան նստավայր: Այն տիպիկ թուրքական քաղաք է»126: «Թուրքական քաղաք»
բնութագիրն այստէղ նշանակում է քաղաքի բնոյթ, ոչ թէ բնակչութիւն: Քաղա
քի բնակչութեան մասին խօսելիս նա յիշատակում է հայերին, քրդերին եւ զազա
ալեւիներին:
Մինչեւ Օսմանեան կայսրութեան վերջը թուրքեր բոլորովին չկային լեռ
նային Սասունում: Այստէղ բացարձակ տնօրինութիւն էին անում քրդերը, եւ
նոյնիսկ, Սասունի քաջագիտակ Վարդան Պետոեանի վկաիւթեամբ, այստէղ
թուրք կառավարիչներ չեն եղել, կառաւարում էին քրդերը127: 10 գաւառակից
բաղկացած Սասունում թուրք չկար, 539 գիւղերում ապրում էին հայեր, քրդեր,
նուազ քանակութեամբ ասորիներ: Չնայած զգալի քանակութեամբ հայեր
«տաճկացել»-քրդացել էին, բայց գիւղերի մեծ մասի բնակչութիւնը անխառն էր՝
կամ հայեր, կամ քրդեր: Ասորիները սովորաբար հայկական բնակաւայրերում
էին:
20րդ դարասկզբին հայկական աղբյորների «տաճիկ» բառը, լիովին դուրս
չմղելով նրա «մահմեդական» իմաստը, արդէն հիմնականում նոյնականացւում
է «թուրք» բառին՝ յատկանշէլով թուրքական ինքնութեան զարգացումը: Դա լաւ
երեւում է, օրինակ, Ա-ԴՕ-ի (Տէր-Մարտիրոսեան Յովհաննես) 1917 թ. Երեւա
նում հրատարակուած «Մեծ դէպքերը Վասպուրականում 1914 – 1915 թուական
ներին» գրքից: Այստէղ «թուրք» բառը սերտորեն կապված է Իթթիհատական
կուսակցություն՝ «Իթթիհատ վե թերաքի» («Միութիւն եւ առաջադիմութիւն»)
կուսակցութեան, որին յաճախ նաեւ «երիտթուրքական կուսակցութիւն» են
անուանում, բերած նորութեան հետ՝ ներքին յարաբերութիւնները «օսմանաց
ման» փոխարէն «թուրքացնել»: Կուսակցութեան «Իթթիհատ վե թերաքի» կամ
«իթթիհատականներ» անուան փոխարէն Ա-ԴՕ-ն հիմնականում գրում է «Երի
տասարդ թուրքեր», «Երիտթուրք» «Երիտասարդ թուրք գործողներ», «Երի
տասարդ թուրք», «Երիտասարդ թուրքերի ներկայացուցիչ», «Երիտթուրքա
կան իշխանութիւններ», «Երիտասարդ թուրքերի կառավարութիւն», բառերը՝
երբէմն երբէմն դրանք փոխարինելով «Տաճիկ կառաւարութւին», «Տաճիկ ղե
կավար շրջաններ», նկատի ունէնալով «տաճիկ թուրքին»: «Տաճիկ թուրքն»
126 Molyneux-Seel L., A JOURNEY IN DERSIM. By Captain L. MOLYNETJX-SEEL. The Geographi
cal Journal, Vol. 44, No. 1 (Jul., 1914), էջ 55, 63:
127 Պետոյեան Վ. Սասուն, «Նախաբեմ», Երեւան, 2016, էջ 161(երկրորդ հրատարակութիւն):
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այստէղ «մահմեդական թուրք»-ը չէ, «օսմանեան թուրքն» է եւ արդէն ունի էթ
նիկակական իմաստ: Հազվադեպ չեն «Տաճիկներին, մասնաւորապէս երի
տասարդ թուրքերին» ձեւակերպումները: Երկրի մասին գրում է «Թուրքիա»,
«Նոր Թուրքիա», բայց ավելի յաճախ՝ «Տաճկաստան», «Տաճկաստանի ժողո
վուրդներ»: Նոյնիմաստ են «Տաճկական նաւատորմիղ» – «Թուրքիայի նաւա
տորմիղ», «թուրք բանակ» – «թուրք զինուորներ»– «տաճիկ բանակ»– «տաճիկ
զինուորներ» «տաճիկ զօրքեր» – «տաճիկ ականաւոր զօրապետ» եւլն: Չնայած
«տաճիկ բա
նակ», «տաճիկ զինուորներ», «տաճիկ զօրքեր» ձեւակերպում
ներն աւելի մօտ են թւում «տաճիկ» բառի «մահմեդական» իմաստին, քանի որ
բանակն իսկապէս բաղկացած էր բազմազգ մահմեդականներից՝ քրդերից,
թուրքերից, արաբներից, չերքէզներից, լազերից եւլն, բայց 20-րդ դարասկզբին
դրանց հավասարարժէքութիւնը «թուրք բանակ», «թուրք զինւորներ»-ին ցոյց
է տալիս «տաճիկ» բառի կրօնականից թրքացող-էթնիկացող բովանդակութիւ
նը: Նոյն տրամաբանութեամբ «Տաճիկ կառաւարութիւն», «Տաճիկ ղեկավար
շրջաններ» նուազ հանդիպող ձեւակերպումերի փոխարինումը ոչ թէ իշխանու
թիւնը գրաւած կուսակցութեան՝ իթթիհատականների անունով, այլ «թուրք»
բառը պարունակող «Երիտթուրքական իշխանութիւններ», «Երիտասարդ
թուրքերի կառավարութիւն» ձեւակերպումներով, վկայում է «տաճիկ» բառի
էթնիկացող-թրքացող իմաստը: Սակայն Թուրքիայում ապրող հայերի համար
մինչեւ այսօր «տաճիկը» թէ «թուրքն» է, թէ «մահմեդականը»: Իմ բազմաթիւ
հայ բանասացներ «տաճիկ» բառը գործածում էին թէ «թուրք», թէ «մահմեդա
կան» իմաստով, եւ միմեանց հասկանում են ըստ խօսելիքի տեքստի: Օրինակ,
Սասունի Փուրշենք գիւղի հայր ու դուստր զրուակիցներս հարցիս՝ Փուրշենքում
քանի՞ տուն հայ կայ, հայրը պատասխանեց.
— Ութը տուն: Մենք երկու եղբայր ենք: Փուրշենք կեղում մի տուն կայ,
հայրը տաճիկ է, արաբ է, մայրը հայ է:
Դուստրը – Հօրաքոյրս է, որ արաբի հետ է ամուսնացած:
Ես — Տաճիկը արաբն է՞, թէ՞ թուրքն է:
Հայրը — Թուրքը:
Դուստրը — Արաբը: Տաճիկ մուսուլմանին կ’ըսենք:
Ես — Քուրդն էլ է՞ տաճիկ:
Հայրը — Տաճիկ է, հըբը ի՞նչ է:
Դուստրը — Տաճիկ են թուրքն ալ, արաբն ալ, քուրդն ալ:
Ես — Իսկ զազան ի՞նչ է:
Հայրը — Զազա, էն էլ քուրդ է: Տաճիկ է:
Ես — Դուք սուննի մահմեդական զազաների մասի՞ն էք ասում տաճիկ:
Իսկ ալեւինե՞րը:
Հայրը — Ալեւի հիմա տաճիկութիւն կ’ընէ (ակնարկում է, որ ալեւիները
վարքով մերձեցել են մահմեդականներին) (տես սոյն գրքում հրատարակուող
«Հայլար (Մօտկանի հայերը)»):
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Այս ամբողջը ներկացուեց մի պատճառով՝ ցոյց տալու համար, որ
«թուրք»ը 20րդ դարասկզբին դեռեւս դժուար հասկանալի միաւոր էր եւ Մուս
տաֆա Քեմալի համար հեշտ չէր պատկերացնել, թե ինչպէս «գտնել» թուրքին,
որքա՞ն է նրանց թիւը եւ ինչպէս է հնարաւոր «թրքացնել հայրենիքը»:
Իսկապէս, Օսմանեան կայսրութեան տարաքում ապրած ժողուուրդ
ները՝ հայերը, յոյները, Բալկանեան ժողովուրդները սուորաբար փորձել եւ
փորձում են հասկանալ իրենց թւաքանակները: Իսկ որքա՞ն էր «թուրք» համա
րուողների թիւը: Սա անհամեմատ դժուար հաշւարկելի է, քանի որ Օսմանեան
կայսրութիւնում մինչեւ կայսրութեան վախճանը այնքան կառչած էին «մահմե
դական» ինքնութեանը, որ եթե նոյնիսկ ինչ որ տեղեկութիւններ տրւում էին
ոչ մահմեդականների թւաքանակների վերաբերեալ, ապա մահմեդականները
ներկայացւում էին որպէս կուռ ամբողջութիւն, առանց էթնա-լեզուական տար
բերութիւնների: Երբեմն-երբեմն այդ տարբերուիւններն առանձնացնելու փոր
ձեր անում էին եւրոպացիները:
Կրկին օգնութեան կանչենք հայկական աղբյորները: Հայ պատմագիր
Ղեւոնդ Ալիշանը 1855ին Վենետիկում հրատարակուած իր «Տեղագիր Հա
յոց Մեծաց» աշխատանքում Օսմանեան կայսրութեան տարածքի պատմա
կան Մեծ Հայքի եւ Կիլիկիայի, եւ Ռուսական կայսրութեան տիրապետութե
ան տարածքի Այսրկովկասի բոլոր թրքախօսների նկատմամբ օգտագործում
է իր ժամանակին գործածուող եզրերը՝ «Ժողովուրդ Թուրքք եւ Թուրքմանք
եւ Թէրէքէմէ», որոնց ներկայացնում է որպէս երկու տարբեր հաւաքականու
թիւններ՝ «Օսմանեանք եւ Թաթարք, ամէնեքին մահմետականք, եւ թիւ նոցա
աւելի քան զմիլիոն մի»: Պարզ է, որ «Թուրք եւ Թուրքմանք»ը «օսմանեանք»
էին՝ Օսմանեան տարածքի թրքախօները, «թէրէքէմէ/թաթարքը»՝ Ռուսական
Այսրկովկասի թրքախօսները, եւ նրանց բոլորին միասին հաշւում է մէկ միլի
ոն: Եթէ նոյնիսկ համարենք, որ պատմիչը շատ համեստ թիւ է ներկայացնում
թրքախօսների համար, ապա նոյնը վերաբերելի է նաեւ այլոց, իսկ սոյն աշ
խատանքի հարցադրման իմաստով կարեւորը ժողովուրդների քանակական
յարաբերակցութիւնն է: Ըստ Ղ. Ալիշանի՝ նոյն տարածքի հայերի թիւը ընդա
մէնը մէկուկէս միլիոն էր, որից մէկ միլիոնը «Օսմանստանում» եւ «Խտագոյն
բնակութիւն Հայոց ‘ի բուն Հայս ծանուցեալ է յԵրեւանեան նահանգի, ‘ի Մուշ,
‘ի Վան, ‘ի Կարին, յԵզնկա, ‘ի Խարբերդ, յԱլաշկերտու կողմանս. իսկ արտա
քոյ ‘ի կողմանս Կեսարիոյ, Արաբկերու, Տիվրիկու, Անթապու, ‘իԿոստանդնու
պօլիս, ‘ի Տփխիս. եւ այլ ուրեք ուրեք»: Ըստ պատմագրի «Երկրորդ ազգ յետ
Հայոց եւ բազմաթիւ քան զնոսա եւ քան զայլսն են Քուրդք բազմատոհմք, իբրեւ
միլիոն եւ կէս, սերունդք Կորդուաց նախնեաց եւ Քաղդէացւոց եւ խառնուրդ
անծանօթ. կէսք հնազանդք Օսմանեանց եւ Պարսից, եւ այլք ինքնագլուխ իշ
խանօք վարեալք, շինաբնակք եւ վրանաշրջիկք. կրօնիւք մահմետական, լե
զուաւ` մերձաւորք պարսկայնոյն»128: Պատմագիրը թուարկում է նաեւ այլ միա
128 Ղեվոնդ Ալիշան, Տեղագիր Հայոց Մեծաց, էջ 20 – 21:
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Բ. ԹՈՒՐՔԻԱՅԻ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԴԻՐՔՈՐՈՇՄԱՆ ՁԵՒԱՒՈՐՈՒՄԸ…

ւորներ՝ «Եէզիտիք արեւապաշտք եւ դիւապատկառք, լեզուաւ եւ բարուք նմանք
Քրդաց, այլ ոչ բազ
մա
թիւք», «Պարսք», «Յոյնք», «Արա
բա
ցիք», «Ասո
րիք»,
«Լազիկացիք եւ Եգերացիք եւ այլք պոնտականք», «Գնչուք եւ բոշայք յետինք
քրիստնեայք եւ կրօնիւք, լեզուաւ եւ բարուք հայամերձ», սակայն ակնյայտ է,
որ Ղեւոնդ Ալիշանի պատկերացրած «Օսմանստանի» Կիլիկիայի եւ արեւելքի
նահանգների բնակչութեան էթնիկական կազմը յարաբերական քանակական
չափումով առաւել մեծ թուով հայեր եւ քրդեր են, երրորդ տեղում՝ «Օսմանե
անք»՝ «ժողովուրդ Թուրքք եւ Թուրքմանք», ապա՝ «ոչ բազմաթիւք» մյոսները:
Հասկանալի է, որ 1855ին այս տարածքում դեռեւս չէին յայտնուել կովկասալե
զու մոհաջիրները, որոնց Թուրքիայում հաւաքական «չերքէզ» են անուանում:
Արդիւնքում, ըստ Ալիշանի տուեալների, եթէ «Օսմանեանք եւ Թաթարք, ամէ
նեքին մահմետականք, եւ թիւ նոցա աւելի քան զմիլիոն մի», ապա հաշվի առ
նելով Ռուսաստանի կայսրության Կովկասեան թաթարների համաժամանկեա
թիվը, Ալիշանի կողմից նշուած օսմանեան տարածքում շատ քիչ «ժողովուրդ
Թուրքք եւ Թուրքմանք» է մնում: Ըստ ռուսական աղբյորների, «Կովկասյան
կամ Ադրբեջանական՝ Բաքուի, Էրիվանի, Ելիզաւետպօլի, Թիֆլիսի, Դերբեն
տի եւ Զաքաթալայի վարչական տարածքների մասամբ սուննի, մասամբ շիա
թաթարների թիւը 1886ին 1.139.659 մարդ էր»129: Կովկասեան թաթարների այս
թւաքանակը 1886ին էր, Ալիշանի գրուածից 30 տարի անց, եւ եթէ նոյնիսկ 30
տարուա ընթացքում թաթարների թիւն աւելացած լիներ անհաւանական 20
տոկոսով, ապա Ալիշանի նշած ժամանակաշրջանում նրանց թիւն առնուազն
պետք է լիներ 900.000ին մօտ թիւ, ինչը նշանակում է, որ «ժողովուրդ Թուրքք
եւ Թուրքմանք»ին Օսմանեան կայսրութեան արեւելեան վիլաեթներում՝ Արեւ
մտեան Հայաստանի տարածքում բաժին էր ընկնում ընդամէնը 100.000ին մօ
տեցող թիւ: Այսինքն, եթէ ընդհանուր բնակչութիւնը հաշուենք մօտաւորապէս
2.5 միլիոն մարդ (մէկական միլիոն՝ հայեր եւ քրդեր, կես միլիոն՝ մնացած բոլոր
ազգութիւնները միասին), «ժողովուրդ Թուրքք եւ Թուրքմանք»ը կազմում էին
այդ բնակչութեան մօտ 4 տոկոսը:
Ընդհանուր առմամբ այս թւերը մօտ են Ուբիչինիի կողմից 19 դ. կեսե
րի Էրզրումը եւ Քուրդիստանը ներկայացնող թւերին: Յետագա տարիներին
մեզ հետաքրքրող տարածքում, որը, յիշեցնէմ Թանէր Աքչամի կարծիքը, օսման
թուրքերի համար «արհամարելի եւ լքուած տարածք էր, որը ծառայում էր մի
այն հարկեր հաւաքելու եւ բանակը կերակրելու նպատակով», թուրքերի թի
ւը մասամբ աւելացել էր այստէղ պաշտօնի նշանակուող վարչարարներով, ում
համար այդ արհամարելի տարածքում պաշտօնի նշանակուելը աքսորի 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
տերբուրգ], 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, «տաճկացող-թրքացողներով» եւ այստէղ բնակութեան ուղարկուած
Բալկանեան փախստական պայմանական «թուրքերով»: Բայց տեղափոխուածաւելացած թուրքերից անհամեմատ աւելի այս տարածքում բնական աճով աւե
լացել էին հայերը, քրդերը, «չերքէզներն» ու արաբները: Այլ կերպ ասած թուր
քերի յարաբերական թիւը մնում էր չափազանց նուազ: Ընդ որում հաստատուն
ազգային-էթնիկական ինքնութեան կրողները գլխաւորապէս քրիստոնեաներն
էին: Նրանք յստակ էթնիկական միաւորներ էին՝ յստակ ձեւակերպուած էթնա
նուններով՝ «հայ» էին, «յոյն», «ասորի», ի տարբերութիւն մահմեդականների եւ
ղզլբաշների, որոնք նախ «մահմեդական» եւ «ղզլբաշ» էին, ապա՝ «քըրմանջ»,
«թուրքմէն» «իւրիւկ», «թուրք», «շիգօ», «ռշկոթա», «զազա» եւլն., առաւել գրա
գէտները՝ «օսմանցի»:
1867ին Փարիզում տեղի ունեցած համաշխարհային ցուցահանդէսի առի
թով կայսրութեան ղեկավարութեան կողմից հրատարակուած գրքում հայերի
համար ցոյց է տրուած 2.400.000 թիւը՝ 2.000.000 Հայ Փոքր Ասիայում, 400.000՝
երկրի եւրոպական մասում 130: 1878ի հայկական պատրիարքարանի տուեալնե
րով Օսմանեան Կայսրութիւնում հայերի թիւը կազմում էր 3.000.000 մարդ՝
400.000 եւրոպական Թուրքիայում, 600.000՝ Փոքր Ասիայի արեւմուտքում,
670.000՝ Սվազի (Սեբաստիա), Տրապիզոնի, Կեսարիայի եւ Դիրաբեքիրի վիլա
յէթներում, 1.330.000՝ Հայկական Լեռնաշխարհում: Պարզ է, որ հայերն ու քրդե
րը արեւելեան վիլայէթների ամէնամեծ էթնիկ միաւորներն էին: Չգիտենք, թէ
այդ նոյն ժամանակաշրջանում նոյն տարածքում որքան էր այն մարդկանց թի
ւը, ում թէկուզ պայմանականօրէն կարելի էր «թուրք» կոչել: Յստակ է, որ կրօ
նական եւ աշիրէթային ինքնութիւններով հանդէս եկող սուննի մահմեդական
քրմանջախօսները, զազախօսները եւ արաբախօսները «թուրք» չէին: «Թուրք»
չէին նաեւ լազերը եւ հիւսիսկովասցի մոհաջիրները՝ «չերքէզները»: Անկասկած
է մի բան՝ «թուրքերը» չափազանց քիչ էին: Դրանք հիմնականում սակաւաթիվ
պաշտօնեաները եւ վարչարարներն էին, եւ նրանց կազմում նաեւ տեղի քրիս
տոնեա բնակչութիւնից տաճկացած-թրքացածները: Ալիշանի նկարագրած
շրջանում նախկին Մեծ Հայքի Օսմանեան տարածքում՝ Անատոլիայի արեւել
քում դեռեւս Բալկաններից փախստական պայմանական «թուրքերը» չկային:
Նրանք կայսրութեան Ասիական մասի բնակչութիւնը պիտի համալրէին
1853ից յետոյ: Յիրաւի, Բալկանեան ազատագրական շարժումների հետեւան
քով շատ փախստական թուրքեր եւ մահմեդանացած-թրքացած սլաւոններ
էին հաստատուել կրճատուած եւ կրճատուող կայսրութեան սահմաններում,
միաժամանակ 1860ից՝ ռուս-կովկասեան պատերազմի աւարտից յետոյ մեծ
քանակութեամբ գաղթական կովկասալեզու ժողովուրդներ՝ «չերքէզներ» էին
ավելացել: Քեմալ Կարպատը 1853 – 1878 թթ. ընթացքում Ասիական մաս բոլոր
ներգաղթեալների թիւը համարում է 700.000 – 800.000, իսկ 1877 – 1896 թթ. հա
130 Кеворкян, էջ 298:
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մար Օսմանեան կայսրութեան պաշտօնական գնահատականով ներգաղթել
էին շուրջ մեկ միլիոն մարդ131: Ժամանակակից թուրքական հաշուարկներից մէ
կի համաձայն 1878 – 1913 թթ. Բալկաններից կայսրութեան Ասիական վիլայէթ
ներ տեղափոխուած մահմեդականների թիւը կազմում էր 926.000 մարդ132: Ընդ
որում Բալկաններից փախստականների մեծ մասը մահմեդականացած սլա
ւոններ էին, բացարձակ մեծամասնութիւնը ինքնութեամբ «թուրք» չէր, նրանք
«պոմակ», «բոսնիացի», «առնաուտ» (ալբանացի) էին, եւ նրանց զգալի մասը
իրենց թուրքերի հետ չի նոյնականացնում մինչեւ այսօր: Էրսիեսի, Էլազիկգի եւ
Մալաթիայի Ինենիւի անուան համալսարանի 2008 թ. հետազօտութեան տուե
ալների համաձայն «թուրք» համարուող բնակչութիւնը բաղկացած էր «թուրք
մէն», «իւրիւկ», «թաթար», «թախտաջի», «թէրէքէմէ», «կարաչայ», «ադրբե
ջանցի» (Türkmen, Yörük, Tatar, Tahtaçı, Terekeme, Karaçay, Azeri) խմբերից, իսկ
բոսնիացիները, պոմակները, առնաուտները (ալբանացի) շարունակում են
պահպանել իրենց էթնիկական ինքնութիւնները133: Նրանք պաշտօնապէս
«թուրք» էին համարւում «օսմաններ» լինելու համար՝ Բալկաններում սուննի
մահմեդականութիւն ընդունելու, օսմանեան իշխանութիւնների հետ սերտաճա
ծութեան, համագործակցութեան պատճառով եւ Բալկանների ազգային-ազա
տագրական կռիւների ժամանակ իրենց ազգակիցների վրէժխնդրութիւնից
փախչելու հաշուին: Նրանք «օսմաններ» էին եւ իրենց ազգակից քրիստոնեա
ների համար՝ «թուրք», եւ կայսրութեան ասիական մասում նրանց ընդունում
էին որպես թուրքերի: 19րդ դարի երկրորդ կէսի հայ հեղինակների աշխատանք
ներում «թուրք» անուամբ յիշատակուեղների զգալի մասը հենց նրանք էին: Նո
րաբնակներից նրանք, ում բնակեցնում էին կայսրութեան արեւելեան նահանգ
ներում, այսինքն՝ Արեւմտեան Հայաստանի տարածքում, հայերի եւ քրդերի
հարեւանութեամբ, դառնում էին քրդերի հարձակումների թիրախ եւ հենց
իրենք էլ իրենց հայրենիքում չէին զգում: Մինչեւ 20րդ դարի սկիզբ կայսրութե
ան Ասիական մասի արեւելքում՝ Ռուսաստանին սահմանակից Արեւմտեան
Հայաստանի տարածքում (Էրզրում, Վան, Մանազկերտ, Բուլանըխ, Խլաթ,
131 Karpat K.  H., էջ 55:
132 Bardakçı Murat. Talat Paşa’nın Evrak-ı Metrukesi. Sadrazam Talat Paşa’nın özel arşivinde bulunan
Ermeni tehciri onusandaki belgeler ve hususi yazişmalar. Istanbul, 2009, էջ 35(Յղւում է ըստ
Ավագյան Ա. Գ. Միատարր թուրքական բնակչութեամբ տարածքի ստեղծման երիտթուր
քական ռազմավարությունում արեևմտահայության հայրենազրկման ծրագիրը// Հայաս
տանի Հանրապետութեան Պաշտպանութեան Նախարարութեան Դրաստամատ Կանա
յեանի անուան Ռազմավարական Հետազօտությոնների Ինստիտուտի Ռազմագիտական
Հանդէս, 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/turkiye-deki-kurtlerin-sayisi--magazin-873452/)
(այցելութիւնը՝ 12. 12. .2018):
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Բիթլիս, Մուշ, Կարս) Աբդուլ Յամիդը բնակեցնում էր գլխաւորապէս ռուսներին
թշնամի «չերքէզներին»: Ըստ Թաներ Աքչամի հայերի հոծ բնակութեան տա
րածքներում հիւսիսկովկասեան մոհաջիրների՝ «չերքէզների» թիւը հասնում էր
850.000ի134:
1881 – 1893ին կայսրութիւնում հայերի թիւը կտրուկ նուազած է ցոյց
տրուած՝ միայն 1.048.143 մարդ135: 1878ին Կարսի եւ Արդահանի անցումը Ռու
սաստանին, ինչպէս ցոյց է տալիս Ռայմոն Գէորգեանը, չէր կարող այսպէս
կտրուկ ազդել հայերի թուի նուազման վրայ: Պարզ է, որ տեղի էր ունէնում
թուերի աճպարարութիւն, ամէնայն հաւանականութեամբ՝ 1878ի Բեռլինի Վե
հաժողովով «Հայկական հարցի» միջազգայնացման պատճառով: Հայերի թիւն
իսկապէս նուազեցնելու, միաժամանակ նուազ ներկայացնելու խնդիրը շարու
նակում է մնալ օսմանեան իշխանութիւնների սեւեռուն գաղափարներից մէկը:
Ամէն ինչից զատ Աբդուլ Յամիդի իշխանութիւնը ստեղծուել էր մի յանձնաժո
ղով, որը պէտք է զբաղուէր «հայերին ամէնատարբեր միջոցներով քայքայելու
եւ փոքրամասնութիւն դարձնելու խնդրով»136: Թուերի աճպարարութիւնը միայն
Եւրոպայի աչքին թոզ փչելու համար էր, հայերի իրական թիւը նուազեցնելու
գլխաւոր միջոցը իսլամացումն ու բռնութիւններն էին՝ ընդհուպ կոտորածնե
րը: Դրա համար լրացուցիչ առիթներ էին ստեղծւում: Օրինակ, 1894ի Ապրիլին
Մեծն Բրիտանիայի դեսպանի Լոնդոն յղած հեռագրից տեղեկանում ենք, որ
Եոզղաթում 50 հայ է ձերբակալուել, որոնք դատապարտուել են մահուան` յե
ղափոխական բնոյթի թռուցիկներ տարածելու համար: Թռուցիկներում կոչ էր
արւում ընդհանուր պայքար կազմակերպել երկրում տիրող հասարակական եւ
քաղաքական անարդարութիւնների, անօրինականութիւնների, կաշառակերու
թեան եւ բռնութիւնների դէմ: Տրապիզոնում Մեծն Բրիտանիայի հիւպատոսն
այս ամէնի մասին 1894ի Մարտի 31ին հաղորդել է դեսպանին, աւելացնելով,
որ իր ունեցած տեղեկութիւնների համաձայն` այդ թռուցիկները, որոնց տակ
դրւում էր «Կենտրոնական Կոմիտէի Նախագահ» ստորագրութիւնը, գրում էին
թուրքական գործակալները` նպատակ ունէնալով օգտագործել դրանք հայե
րի դէմ բռնութիւններն արդարացնելու համար137: Կ. Պօլսի Հայոց պատրիար
քարանի վիճակագրութեամբ, Ցեղասպանութիւնից անմիջապէս առաջ, 1912ին
կայսրութիւնում ապրում էին 2.1 միլիոն հայեր, որի մօտ կեսը՝ 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
Թիրախում 1878 –1923 թթ., Երեւան, Հրատարակչութիւնը չի նշուած, 2016) (այսուհետ՝ Հա
տիկեան):
137 Հատիկեան, էջ 197 – 198:
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մտեան Հայաստանի տարածքում, 145.000ը՝ հայկական վեց վիլայէթների յա
րակից տարածքներում, 407.000ը՝ Կիլիկիայում, 530.000ը՝ երկրի եւրոպական
մասում եւ հիւսիս-արեւելքում 138: Յիսուն տարուայ ընթացքում՝ 1867ի 2 400.000ի
համեմատ (սա, յիշեցնեմ, Փարիզի համաշխարհային ցուցահանդէսի առիթով
կայսրութեան իշխանութիւնների ներկայացրած պաշտօնական թիւն էր) հայե
րի թիւը ոչ միայն «չէր աճել», այլ «նուազել էր» 300.000ով: Իհարկէ 1894 – 95ի,
1909ի կոտորածները զգալիօրէն ազդել էին հայերի թուի վրայ, միաժամանակ
որոշ ազդեցութիւն էր ունեցել նաեւ 1877ին Կարս-Արդահանի անցումը Ռու
սաստանին: Բայց Կարս-Արդահանում հայ բնակչութիւնը մեծ թիւ չէր կազմում:
Միքայէլ Մալխասեանի մանրակրկիտ հաշուարկներով 1878ի կէսերի դրութե
ամբ Կարսի Մարզի հայերի թուաքանակը պէտք է լինէր շուրջ 22.7 հազար139,
եւ նոյնիսկ Կարսի Մարզի՝ Ռուսաստանին անցնելուց յետոյ Ալաշկերտից, Էրզ
րումից, Բասէնից, Բայազէտից Կարսի Մարզ տեղափոխուած հայերի թիւն էլ
հաշուելով 1879ին հայերի թուաքանակը հասել էր ընդամէնը 33 հազարի140: Այլ
կերպ ասած Կարսի Մարզի՝ Ռուսաստանին անցումով Օսմանեան կայսրութիւ
նում հայերի թիւը նուազել էր ընդամէնը 33 հազարով: Մինչդեռ Կարսի մար
զի՝ Ռուսաստանին անցումով այնտէղ բնակուող 117.5 հազար մահմեդական
ները141 զարմանալիօրէն ոչ միայն «չեն նուազեցրել» Արեւմտեան Հայաստանի
տարածքի մահմեդական բնակչութեան թիւը, այլ, ընդհակառակն, այն «աճել
է»: Անշուշտ պէտք է հաշուի առնել, որ Պատրիարքարանի ներկայացրած թուե
րը չէին կարող ճշգրիտ լինել: Պատրիարքարանը մարդահամար անց կացնե
լու որեւէ լուրջ հնարաւորութիւն չունէր եւ սովորաբար տեղեկութիւններ ստա
նում էր համայնքների ծխատէր քահանաներից: Սրան ուշադրութիւն հրաւիրող
Ռայմոն Գէորգեանը նկատել է, որ, օրինակ, Դիարբեքիրի վիլայէթից թուրքերը
1915ին արտաքսել են 120.000 հայերի, մինչդեռ Պատրիարքարանի տեղեկու
թիւններով այնտէղ պէտք է լինէին միայն 106.867, իսկ օսմանական մարդահա
մարի տուեալներով՝ 73.226 հայեր142:
Հայերի ֆիզիկական կամ նրանց թուաքանակի արհեստական նուա
զեցումը, եւ նոյն կերպ մահմեդականների թուերի արհեստական ուռճացումը,
այնուամէնայնիւ, չէր բարձրացնում ոչ Արեւմտեան Հայաստանի տարածքի
մահմեդականների էթնիկական ինքնութիւնների գիտակցութիւնը, 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 Մալխասյան Մ., Կարսի Մարզի Բնակչութիւնը, Երեւան, ԵՊՀ Հրատ., 2015, էջ 24 ( http://
publishing.ysu.am/files/Karsi_marzi_bnakchutyuny.pdf ) (Վերջին այցելութիւնը՝ 05. 08. 2018):
140 Անդ, էջ 27:
141 Անդ, էջ 23:
142 Кеворкян, էջ 303:
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րածքում սակաւաթիվ թուրք-թրքախօսների «թուրքական հայրենիք»ի զգա
ցողութիւնը: Այլ կերպ ասած՝ Հայոց Ցեղասպանութիւնից առաջ Արեւմտեան
Հայաստանի՝ Արեւելեան Անատոլիայի տարածքում «թրքութիւնը» ոչ քանակա
պէս, ոչ մշակութապէս չէր աւելացել եւ այն կայսրութեան թուրքերին հայրենիքի
զգացում չէր ներշնչում:
Արեւմտեան Հայաստանի տարածքը թրքացնելու ծրագիրը, ըստ Թուր
քիայի Հանրապետութեան ապագա վարչապէտ, ապա նախագահ Ջելալ Բա
յարի յուշերի, երիտթուրքերը նախաձեռնել էին 1912 – 13 թթ. բալկանեան պատե
րազմներից յետոյ143: 1912 – 13 թթ. պատերազմների հետեւանքով Բալկաններից
կայսրութեան փոքրասիական տարածք տեղափոխուած, ըստ թուրքական հա
շուարկների, 339.074 սուննի մահմեդականների144 մի մասին տեղաւորել էին
այստեղ: Յայտի չէ, թէ այս «մի մասը» ինչ թիւ էր կազմում: Բոլոր դէպքերում
Բալկաններից տեղափոխուածները դէռ անպայման «թուրք» չէին, «սուննի
մահմեդականությունը» նրանց չէր թրքացնում, միաժամանակ նրանց մէջ, ին
չէս ասուեց, մեծ մասը կայսրութեան կողմից 19 դ. վերջերին Բալկաններում տե
ղաւորուած «չերքէզներ» էին, որոնց համար այս փախուստը նրանց երկրորդ
տեղահանութիւնն էր: Արեւելեան մասում՝ Արեւմտեան Հայաստանի տարած
քում նրանց սիրալիր չէին ընդունում, իսկ 1915ի հայերի կոտորածների ժամա
նակ քրդերը նրանց ընկալում էին որպէս լքուող հայկական գոյքը իւրացնող
յաւելեալ մրցակից: Անկախ այս լարուած վիճակի, արեւելքի ժողովրդագրական
կազմի փոփոխութիւնները շարունակւում էին: 1914ի մայիսի 14ին Թալիաթը
գրաւոր հանձնարարարական էր տուել Զմյուռնիայի վալիին յոյներին ստիպել
տեղափոխուելու իրենց բնակաւայրերից. «Քաղաքական պատճառների հաշ
վառմամբ չի կարելի հետաձգել, որ Փոքր Ասիայի ափերին բնակվող հույնե
րը հարկադրաբար լքեն իրենց գյուղերը՝ Էրզրումի և Խալդիայի վիլայեթներ
տեղափոխվելու համար: Եթե հրաժարվեն նշված վայրերը տեղափոխվելուց,
բանավոր հրահանգներ տվեք մեր մահմեդական եղբայրներին, որպէսզի բո
լոր տեսակի դաժանություններով հույներին հարկադրեն լքել բնակավայրերն
իրենց համաձայնությամբ»145: 1915 – 16 թթ. հայերի կոտորածներով ազատուե
ցին հայերի ներկայոթիւնից: 1916ին արեւելեան վիլայէթներից որոշ քանակու
թեամբ քրդերի տեղահանել եւ վերաբնակեցրել են արեւմուտքի թուրքախօս՝
«Քոնիայի, Անկարայի, Կաստամոնայի նահանգներում ու Նիդդեի, Կեսարիայի,
143 Celal Bayar. Tirnak içindeki tüm ifadeler. «Ben de Yazdim», c. 5. Istanbul, 1967, էջ 1573(Յղւում
է ըստ Հովհաննիսյան Ա.Ռ. Հայոց Ցեղասպանութիւն. Անատոլիայի թրքացման ծրագիրը
և հայերի սեփականության բռնագրավումը//Հայաստանի Հանրապետութեան Պաշտպա
նութեան Նախարարության Դրաստամատ Կանայանի անվան Ռազմավարական Հետա
զօտությունների Ինստիտուտի Ռազմագիտական Հանդէս, 1 – 2 (83 – 84). 2015, էջ 78): էջ 78:
144 Bardakçı Murat. Talat Paşa’nın Evrak-ı Metrukesi, էջ 39 (Յղւում է ըստ Ավագյան Ա.  Գ. Միա
տարր թուրքական բնակչութեամբ տարածքի ստեղծման..., էջ 53):
145 Վարդանյան Գևորգ, Հույն բնակչութիւնն Օսմանյան կայսրութիւնում և փոքր-ասիական
աղետը (1914 – 1923  թթ.): Երեւան, 2012, էջ 73:
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Քիւթահիայի, Էսկիշէհիրի, Ամասիայի ու Թոքաթի գաւառներում»146: Սրանով
զբաղուել էր երիտթուրքերի կառաւարութեան Ներքին գործերի նախարարու
թեան յատուկ սոտրաբաժանումը՝ 1913ից գործող «Ցեղերի ու ներգաղթողների
բնակեցման վարչութիւնը», որը հմտացել էր «թուրքական մշակոյթի հետ հա
ղորդակցուելու նպատակով» կատարուող տեղահանութիւնների եւ բնակեցման
գործողութիւններում 147: Բայց այս ամէնը չէր լուծում «Անատոլիան թրքացնելու»
հարցը, Անատոլիան մնում էր օտար, թշնամական, իսկ Հայոց Ցեղասպանու
թիւնը աւելացրեց այդ տարածքի քրդերի, մասամբ՝ արաբների եւ չերքէզների,
յաւակնութիւնները:
Օսմանեան կայսրութեան Ասիական մասի այս յամառօտ նկարագիրը
ցոյց է տալիս, թէ որքան անկանոն, անյստակ եւ հարափոփոխ էր Օսմանե
ան կայսրութեան Ասիական, ի մասնաւորի նաեւ արեւելեան մասի էթնա-կրօ
նական կազմը եւ առաւել՝ որքան անհասկանալի էին «օսման», «տաճիկ» եվ
«թուրք» եզրերով յիշատակւողների մասին պատկերացումները: Սա Անատո
լիան, եթէ «Անատոլիա» յամարենք արեւելեան վիլայէթները, «թուրքական
հայրենիք» դարձնելու լուրջ բարդութիւններից էր: Բարդութիւնը թէ՛ թուրք
ինքնութիւն կրողների բացարձակ եւ յարաբերական սակաւութիւնն էր, թէ՛ այլ
ինքնութիւն ունեցողների բացարձակ եւ յարաբերական մեծ քանակութիւննե
րը: Աբդուլ Յամիդի 19 դ. հայկական ջարդերը եւ Երիտթուրքերի իրականաց
րած Հայոց Ցեղասպանութիւնը մասամբ «թեթւացնում էին» Քեմալի խնդիրը՝
ցանկալի տարածքի հայրենատէրերը չկային: Նրա նախորդները՝ «թուրքական
հայրենիքի» գաղափարը նախաձեռնած երիտթուրքերը մասամբ աւելացրել
էին պայմանական թուրքերի՝ Բալկանեան փախստականների թիւը եւ քայ
լեր էին արել արեւելքում յոյներին եւ քրդերին նւազեցնելու ուղղութեամբ, բայց
արեւլքը ամենեւին թուրքական չէր:

ԱՐԵՒՄՏԵԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԸ՝
«ԹՈՒՐՔԱԿԱՆ ՀԱՅՐԵՆԻՔ», ԹԵ՞,
ԱՅՆՈՒԱՄԷՆԱՅՆԻՒ, «ՄԱՀՄԵԴԱԿԱՆ ՀԱՅՐԵՆԻՔ»
1919ին Մուստաֆա Քեմալը շարունակեց երիտթուրքերի ընտրութիւնը՝
Անատոլիան՝ Արեւմտեան Հայաստանը պէտք է Թուրքիա կոչուող երկրի կա
րեւոր մասը լինի, Թուրքիայում ապրողները՝ թուրքեր, Թուրքիա կոչուող եր
կիրը պէտք է թուրքերի հայրենիքը դառնայ: Դրա ճանապարհին ընկած էր,
բացի Անտանտի երկրների կողմից հասունացուող ծրագիրը, ա) թուրքական
էթնիկական ինքնութեան չձեւաւորուածութիւնը, բ) «թուրք» եզրոյթի անթաքոյց
146 Bardakçı Murat, էջ 55:
147 Տես «Անատոլիայի Միատարրացման ծրագիրը» Թաներ Աքչամի «Երիտթուրքերի գոր
ծած ոճիրը մարդկութեան դէմ» գրքում, էջ 37 – 79:
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բացասական բնութագիրը, գ) ընտրուած հայրենիք/տարածքի նկատմամբ հայ
րենիքի զգացողութեան չգոյութիւնը թուրքերի մէջ, դ) պետութեան առնուազն
արեւելեան մասի նկատմամբ հայրենիքի ցայտուն ընկալումը հայերի մէջ, եւ
այդ տարածքի էթնիկական անունը՝ հայերի համար Հայաստան (նաեւ՝ Տաճկա
հայաստան, Թուրքահայաստան), մահմեդականների համար՝ էրմանիստան,
հայերի երկիր, ե) «Թուրք» տարրի խիստ սակաւութիւնը «թուրքական հայրե
նիքի» արեւելեան մասում՝ Արեւմտեան Հայաստանում: Փոխարէնը կար երկու
մեծ «ձեռքբերում»՝ այդ տարածքը 1915ին համարեա լիովին զրկուել էր այն հայ
րենիքի գիտակցութիւնը կրողներից եւ զգացողներից՝ հայերից, եւ երկրի մահ
մեդական բնակչութեան մէջ մեծ ատելութիւն ու վախ կար հայերի նկատմամբ:
Վախը պայմանաւորուած էր թէ՛ հայերի վրէժխնդրութեան հնարաւորութեամբ,
թէ՛ Հայոց Ցեղասպանութեան պատճառով Անտանտի տէրութիւններից սպա
սուող պատիժների հեռանկարով: Մուստաֆա Քեմալի ընտրութեամբ «թուր
քական հայրենիքը» պէտք էր կառուցել վերջին երկու գործօնների՝ հայերի (եւ
յոյների) նկատմամբ վախի ու ատելութեան, Անտանտի տէրութիւններից սպա
սուող պատժի սպառնալիքի վրայ:
1919 – 20ին Մուստաֆա Քեմալի գլխաւոր խնդիրներից մէկը իր հայրենա
կիցներին համոզելն էր, որ «Արեւելեան Անատոլիան»՝ Արեւմտեան Հայաստա
նի տարածքը թուրքերի հայրենիքն է: Ներկայիս Թուրքիայում երկրի արեւելքը
գործածական լեզւում դեռեւս Էրմանիստանն է: Իսկ 1920ականներին Էրմանիս
տան կոչուող այդ ծայրագաւառը, որը երբեք չի եղել թուրքերի համար ապրելու
ցանկալի տարածք, որտեղ թուրքերը գլխաւորապէս վարչակազմերի պետա
կան ծառայողներ էին, հարկահաւաքներն ու ոստիականները, իսկ «թուրք»
բնակչութիւնը հայերի տեղահանութիւնից յետոյ Բալկաններից բերուած եւ Արե
ւել յան նահանգներ «աքսորուող» տարբեր ծագումով թրքախօս մահմեդական
ներն էին, որտեղ մինչ այդ քաղաքները, առեւտուրը, արհեստները հայկական
էին, քաղաքային կեանքը գլխաւորապէս հայերի միջոցով էր «կեանք» դարձել,
դպրոցները գլխաւորապէս հայկական էին եղել, «տեղական արդիւնաբերողնե
րը» հայերն էին, որտեղ քրդերի կիսաաւազակային խմբերը կիսանկախ վիճա
կում էին պահում տարածքը, իսկ մօտ յիսուն տարի առաջ հաստատուած «չեր
քէզները» փորձում էին «ազդեցութեան գօտիներով» մրցակցել քրդերի հետ,
դժուար տարածք էր: Երիտթուրքերն առայժմ այն դատարկել էին հայերից եւ
միայն որոշ քանակութեամբ բալկանեան փախստականներ վերաբնակեցրել
հայերի բնակաւայրերում՝ առիթ տալով հայկական լքեալ ուեցուածքն իրենցը
համարող տեղի քրդերի եւ չերքէզների զայրոյթին: Ահա դժուար եւ թուրքերին
փաստացի անծանօթ այդ տարածքի հանդէպ պէտք էր թուրքերին ներշնչել, եւ
շատ կարճ ժամանակում, որ դա՛ է թուրքերի հայրենիքը, այն թուրքերի, որոնք
«պէտք է շարունակեն օսմանեան փառքը»:
Էրզրումում Մուստաֆա Քեմալը դարձել էր «Արեւելեան Անատոլիայի
ազգային իրաւունքների պաշտպանութեան» նախագահ: Յուլիսի 23ին նա Էրզ
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րում է հրաւիրում «Արեւելեան Անատոլիայի» «ներկայացուցիչներին»: Հաւա
քին մասնակցող 56 մարդուց «Արեւելեան Անատոլիան» ներկայացնում էին 51ը՝
Էրզրումից, Տրապիզոնից եւ Սվազից (Սեբաստիա): Զինուորականներ, պաշտօ
նեաներ, հոգեւորականներ, բժիշկներ, փաստաբաններ, թղթակիցներ, առեւտ
րականներ եւ չորս գիւղացի148: Վանից, Դիարբեքիրից, Խարբերդից, Բիթլիսից
մարդ չկար: Ուշագրաւ է, որ «Արեւելեան Անատոլիայի ազգային իրաւունքների
պաշտպանութեան» համար հրաուիրուած այդ հաւաքի 56 ներկայացուցիչնե
րից 21ը՝ 37.5 տոկոսը «կրօնի մարդիկ» էին՝ իմամներ կամ մեդրեսէների ուսու
ցիչներ149:
Մայիսի 22ին Քեմալը Մեծ վեզիրին գրել էր, որ «Ազգը յիմք է ընդու
նել ազգային ինքնաւարութիւնը եւ թուրքական ազգայնականութիւնը»: Դեռ
չձեւաորուած «թուրք ազգից» Արեւելեան Անատոլիայում միայն առանձին ներ
կայացուցիչներ կային՝ պաշտօեաներից, ժանդարմներից զատ՝ բալկաններից
փախստականներ, որոնց թուրքական ինքնութիւնն էլ շատ տատանուող եւ
անորոշ էր: Ինչպէ՞ս համոզել, որ դա «թուրքական հայրենիք» է, որ յանուն այդ
հայրենիքի պէտք է պայքարէլ: Լաւագոյն որոշումը՝ առայժմ լռել «թուրքական
հայրենիքի» եւ «թուրք ազգի» մասին, մոռանալ «ազգն» առհասարակ (այլա
պէս առնուազն պէտք կը լինի խօսել նաեւ այդ տարածքնեը տնօրինող «քուրդ
ազգի» մասին), խուսափել մահմեդականների էթնիկական անուններից եւ
առաջարկել այն պաշտպանել յոյներից եւ հայերից: Քեմալը հաւաքուածներին
պատմում է Արեւելեան Անատոլիայում հայերի վայրենութիւնների մասին, հա
մոզում է, որ խեղճ թուրքերը զոհ են գնում եւրոպացիների կողմից պաշտպա
նուող յոյների ու հայերի արիւնոտ խռովութիւններին: Քանի որ պաշտպանուե
լիք տարածքում հայեր արդէն համարեա չկային, Քեմալը վախեցնում է հայերի
թշնամական ծրագրերով, պատմում, որ նրանք մահմեդականներին նեղում են
Նախիջեւանից մինչեւ Օլթի, կողոպտում ու սպանում են նրանց, կոտորում եւ
ստիպում են լքել իրենց բնակութեան տարածքները: Նրանք ձգտում են հասնել
մեր Արեւելեան վիլայէթներին, փորձում են մեզ մօտ տեղափոխել օսմանեան
հայերին, որոնք, «ըստ իրենց», 400,000 են (Քեմալը, հաւանաբար, իրաւունք
ունէր կասկածել, նա պէտք է որ լաւ իմանար, թէ ինչ ջանասիրութեամբ են հա
յերին կոտորել, ինչպէ՞ս կարող էր այդքան մարդ փրկուել) եւ կոտորել կամ ստի
պել արտագաղթել արեւելեան վիլայէթների մահմեդականներին:
Յուլիսի 23ից մինչեւ Օգոստոսի 7ը, 12 օրերի յամառ աշխատանքի ար
դիւնքում ընդունուած՝ փաստացի Քեմալի թելադրած «համատեղ որոշումը»
148 Жевахов, էջ 98:
149 Шлыков В.  И., Под знаменем Аллаха навстречу кемалистской революции: исламские
институты 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:
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էթնանունների, տերմինների, կոնկրետացումների խուսանաւումների բացա
ռիկ նմուշ է: Հայրենիքի ազատագրման պայքարի կազմակերպման եւ հայրե
նիքի սահմանների գծման այդ ուշագրաւ փաստաթղթում յաջողուել էր խու
սափել «թուրք» եւ «քուրդ» բառերից, հայրենիքի յաւակնող էթնանուն չգրել,
սահմանափակուել աշխարհագրական անուններով եւ «արեւելքի ժողովուրդ»
չարչրկուած բառերով: Աշխարհիկ Քեմալը ստիպուած էր համաձայնութիւնը
կայացնողների հաւաքականութիւնը ներկայացնել միայն որպէս «տարածքնե
րում բնակուող մահմեդական տարրեր»: Նա, իհարկէ, շատ կ’ուզենար, բայց
չէր կարող «թուրքը» գրել որպէս արեւելեան տարածքների հայրենատէր՝ երբ
այդ տարածքներում համարեա թուրք չկար, իսկ «քուրդ» գրել չէր ուզում ՝ որով
հետեւ չէր ուզում քրդին հայրենատէր համարէլ, մնում էր անորոշ «արեւելքի ժո
ղովուրդ»ը եւ «մահմեդական»ը: Մինչեւ այսօր այդ խնդիրը «լուծելը» դժուար է:
2013ին Թուրքիայի Հանրապետութեան Ազգային Մեծ Ժողովի գերագոյն քար
տուղար Իրֆան Նեզիրօղլուն Թուրքիայի Ազգային Մեծ Ժողովի պատմութիւնը
ներկայացնելիս ըստ էութեան Մուստաֆա Քեմալից նուազ դժուարութիւն չունի
եւ ստիպուած է դիմել նոյն խուսանաւումներին, գրելով. «1919ին Էրզրումի կոնգ
րեսում ընդծուել է, որ երկրի արեւելեան մասը նրա անբաժանելի մասն է, եւ
արեւելքի ժողովուրդը պէտք է ձեռք ձեռքի տուած պայքարի թշնամում դէմ»150:
Հարիւր տարուայ ընթացքում «արեւելքի ժողովուրդը» էթնանուն է ձեւակերպել,
բարձրաձայնել է այդ անունը, բայց դա «թուրքը» չէ, «քուրդն» է, եւ Ազգային
Մեծ Ժողովի գերագոյն քարտուղար Իրֆան Նեզիրօղլուն 2013ին դեռևս չի կա
րող այդ անունը գրել:
Բայց տեքստում յաջողութեամբ տեղ էին գտել հայրենիքից զրկուող էթ
նոսների անունները: Միայն որոշ հատուածներ.
— Փոքր Ասիայի Արեւելեան վիլայէթները, Տրապեզոնի վիլայէթը եւ
Ջանիկ սանջակը կազմում են մէկ անբաժանելի ամբողջութիւն (ինչո՞վ՝ տնտե
սապէ՞ս, մշակոյթո՞վ, էթնիկապէ՞ս, կրօնո՞վ: Այդ տարածքների մեծ մասը՝ «Արե
ւելեան վիլայէթները» Օսմանեան կայսրութիւնում յայտնի էր մի բառով՝ Էրմա
նիստան – Հ. Խ.) եւ մտնում են Օսմանեան կայսրութեան կազմի մէջ:
— Արեւելեան Անատոլիա անուանուող վիլայէթները՝ Էրզրումի, Սվազի
(Սեբաստիա), Դիարբեքիրի, Հարփութի (Խարբերդ), Վանի եւ Բիթլիսի վիլա
յէթները Տրապիզոնի վիլայէթի եւ Ջանիկ սանջակի հետ միասին կազմում են
մէկ ամբողջութիւն եւ ոչ մի կերպ, ոչ մի դէպքում, ոչ մի ձեւով եւ ոչ մի պատ
րուակով չեն կարող միմեանցից անջատուել: Դրանք դժբախտութեան եւ բա
150 Великое Национальное Собрание Турции, Генеральный координатор Др. Ирфан НЕЗИР
ОГЛУ Генеральный секретарь ВНСТ, Перевод Мухаммед КАРАДАГ, Отдел внешних связей
и протокола, ISBN: 978-605-4648-02-3 Печать Типография ВНСТ Анкара / Май, 2013 [Թուր
քիայի Ազգային Մեծ Ժողովը, Գերագոյն համակարգող Դր. Իրֆան Նեզիրօղլու, ԹԱՄԺի
Գերագոյն քարտուղար, թարգմանութիւնը Մուհամմեդ Կարադաղի, Արտաքին կապերի եւ
արձանագրութեան բաժին, ԹԱՄԺի տպարան, Անկարա/Մայիս 2013], էջ 1 – 2:
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րեբախտութեան դէպքերում միմեանց հետ լիովին համերաշխ են, եւ ջանում
են իրենց ապագայ ճակատագրին վերաբերող հարցերում հասնել նոյն նպա
տակներին: Այդ տարածքներում բնակուող մահմեդական տարրերը (ընդգծու
մը իմն է՝ – Հ. Խ.), բնականաբար, համակուած են փոխանդարձ յարգանքի եւ
ինքնազոհաբերութեան նոյն զգացմունքներով, եւ նրանց ապրելվայրի պայ
մանների եւ էթնիկական ու ասարակական դիրքի հաշուառումով՝ իրենց հա
մարում են նոյն ծնողներից սերուած եղբայրներ: (Եթէ այդ տարածքների «մահ
մեդական տարրերի» էթնանունները գրուէին՝ պիտի գրուեին քրդեր, ալեվիներ
կամ ղզլբաշներ, լազեր, չերքէզներ, թուրքեր: Սրանք ամէնատարբեր հասարա
կական դիրքի եւ շահերի միաւորներ էին, անընդհատ հակամարտութեան մէջ
էին եւ հազիւ թե իրենց համարում էին «նոյն ծնողներից սերուած եղբայրներ»:
Նրանց միաւորում էր միայն մահմեդականութիւնը եւ քրիստոնեաների դէմ լի
նելու հանգամանքը: Բայց բոլորին պարզ էր, որ խօսքը գնում է բացառապէս
թուրքերի եւ քրդերի մասին – Հ. Խ.),
— Մեր (մահմեդականների – Հ. Խ.) տարածքների ցանկացած գրաւում,
որեւէ միջամտութիւն մեր գործերին դիտարկում ենք որպէս յունական կամ
հայկական համայնքների ստեղծման միտում, որի դէմ մենք առաջ ենք քաշում
ինքնապաշտպանութեան եւ փոխադարձ օժանդակութեան սկզբունքը (այսպի
սով՝ մահեդական տարրերը միաւորւում են յոյների եւ հայերի դէմ – Հ. Խ.),
— Մենք լիովին հաստատում ենք երկար ժամանակ մեր հայրերի հողի
(ընդգծումը իմն է՝ – Հ. Խ.) վրայ մեզ հետ ապրած քրիստոնէական տարրերի ձեռք
բերած իրաւունքները (ընդգծումը իմն է՝ – Հ. Խ.), նշելով, որ այդ իրաւունքներն
արդէն հաստատուած էին Օսմանեան կայսրութեան օրէնքներով (? – Հ. Խ.): Այդ
տարրերին պատկանող անձերի ունեցուածքը, պատիւն ու կեանքը մեր կրօնա
կան ուսմունքին եւ մեր աւանդոյթներին համապատասխան այժմ լիակատար
անվտանգութեան մէջ է (պէ՞տք է ենթադրել, որ այդ կրօնական ուսմունքն ու
աւանդոյթները հայերի կոտորածների ժամանակ այլ էին եւ այժմ փոխուել էին
պատերազմում պարտուելուց յետոյ – Հ. Խ.): Բայց մենք երբեք թոյլ չենք տայ,
որ յոյներն ու հայերը մեր նկատմամբ ձեռք բերեն մեր գոյութեանը, մահմեդա
կանների իրաւունքին եւ օսմանեան ինքնիշխանութեանը սպառնացող դիրք,
լինի դա ուղղակի կամ անուղղակի, ծպտուած կամ բացայայտ, կամ ցանկացած
որեւէ այլ կերպ (մնում է հասկանալ, թէ այս փաստաթուղթն ընդունողները ի՞նչը
կը համարեն յոյների կամ հայերի սպառնալիք, փորձից դատելով՝ նրանց սոս
կական ներկայութիւնը եւ մայրենի լեզուով կրթուելու ցանկութիւնը սպառնալիք
էր դիտուելու – Հ. Խ.): Ուստի մեր ազգը (? – Հ. Խ. «ազգ» բառը տուեալ դպքում,
պէտք է ենթադրել, մահմեդական տարրերն էին) իր իրաւունքն է համարում
իր նիւթական եւ բարոյական հնարաւորութեան բոլոր ձեւերով պաշտպանուել
մեր հայրենիքը վնասելու յոյների եւ հայերի բոլոր ձեռնարկումներից: Այս նկա
տառումներով մենք Անտանտի մեծ տէրութիւնների ցանկացած նկրտում, ին
չում էլ այն կայանայ, դիտելու ենք որպէս մեր կողմից մերժելի ծրագրերի եւ
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նախագծերի իրականացման օժանդակութիւն: Այս իրավիճակից ելնելով մենք
ոչ մի ակնթարթ չենք տատանուի մեր տրամադրութեան տակ գտնուող բոլոր
միջոցներով պաշտպանելու մեր ազատութիւններն ու այն ամէնը, ինչը մեզ հա
մար թանկ է…:
Օսմանեան կայսրութեան գոյութեանն սպառնացող վտանգի այն դէպ
քերում, երբ հնարաւոր չի լինի համագործակցել մյոս վիլայէթների հետ, Փոքր
Ասիայի Արեւելեան վիլայէթներն առաջ են քաշում պաշտպանութեան եւ ինք
նապաշտպանութեան ինքնուրոյնութեան սկզբունքը… Բոլոր դէպքերում մեր
ցանկութիւնը անբաժանելի միաւոր կազմող Արեւելեան Անատոլիայի համա
տեղ գործունէութեան ապահովումն է, <…> որի նպատակը կը լինի օսմանեան
սուլթանի սրբազան խալիֆայութեան եւ գահի հետ կապերի պահպանութիւնը
եւ յոյներին կամ հայերին մեր հայրերի հողը տրորելուն խանգարելը 151:
Եթէ հանենք այս որոշումների միջուկը՝ ապա մնում է` վտանգը սպառ
նում է «օսմանեան ինքնիշխանութեանը», «Արեւելեան Անատոլիայի, Տրա
պիզոնի վիլայէթները եւ Ջանիկ սանջակը մահմեդականների հայրենիքն է»,
«մենք մահմեդակններ ենք», «մեր հայրենիքի թշնամիները յոյներն ու հայերն
են», «ոչ մի թիզ հող յոյներին եւ հայերին», «բոլոր ընդունելի եւ անընդունե
լի միջոցներով պայքար յոյների ու հայերի դէմ»: Մէկ այլ եզրակացութիւն էլ
այն է, որ Քեմալը կարծէք թէ տարբերակում է պետութեան եւ «ազգի» ինքնիշ
խանութիւնը՝ գրաւոր ձեւակերպելով, որ Օսմանեան կայսրութեան գոյութեանն
սպառնացող վտանգի դէպքում Արեւելեան վիլայէթները կարող են ինքնուրոյն
գործել: Սա կարող է մի փոքր տարօրինակ թուալ, քանի որ «ազգի ինքնիշխա
նութեան» հնարաւորութիւնը շեշտւում է Արեւելեան Անատոլիայի (Արեւմտեան
Հայաստանի) դէպքում: Ո՞ր ազգի ինքնիշխանութեան մասին է խօսքը: Սակայն
խնդիրը կարող է պարզ դառնալ, եթէ հաշուի առնենք, որ դրանով Քեմալը
Արեւելեան Անատոլիայի բազմազգ մահմեդական բնակչութեանը պարտաւո
րեցնում էր «իրենց համարել նոյն ծնողներից սերուած եղբայրներ» եւ բոլոր
պարագաներում գործել «համազգային» շահերի համար: Բաց է մնում հարցը,
թէ «նոյն ծնողներից սերուած» մահմեդականների համար թուրքերը Արեւելեան
Անատոլիայի «համազգային շահերում» իրենց հաւասար եւ իրենցից մէ՞կն են,
թե՞ ի վերջոյ «համազգային միակը», եւ ո՞րն է «համազգայինը»՝ Օսմանեան սուն
նի մահմեդակա՞նը, թե՞ թուրքական էթնիկականը: Քրդերին, հաւանաբար, այս
կամ այն չափով բաւարարում էր նպատակի ձեւակերպումը՝ «օսմանեան սուլ
թանի սրբազան խալիֆայութեան եւ գահի հետ կապերի պահպանութիւնը»:
Այստէղ, ինչպէս ողջ համաձայնագրում, «թուրք» անունը չէր գրուած: Նրանք
պատրաստ էին թուրքերի հետ միասին հայերի եւ յոյների հայրենիքները մաք
151 Кемаль Мустафа. Путь новой Турции 1919 –1927. Том I. Первые шаги национально-освобо
дительного движения 1919. Москва, Литиздат НКИД, 1929 г. [Քեմալ Մուստաֆա: Նոր
Թուրքիայի ուղին 1919-1927, Հտր. 1, 1919ի ազգային-ազատագրական շարժման առաջին
քայլերը, Մոսկուա, 1929], էջ 413-414:
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րել հայերից եւ յոյներից, բայց չէին պատրաստւում այդ հայրենիքը՝ Օսմանեան
կայսրութեան արեւելքը «թուրքական հայրենիք» դարձնել: Օսմանեան խալի
ֆայական մահմեդական հայրենիք՝ թերեւս, բայց ոչ թուրքական:
Էրզրումում նաեւ կոչ ընդունուեց «հայրենակիցներին»՝ միանալու ապս
տամբներին, միանալու անհրաժեշտութիւնը հիմնաւորելով յոյների ու հայե
րի վերջին «յանցանքներով»՝ «Այդընում յոյները գազանութիւններ են արել»,
«Հայերը ջարդել են Կովկասի թուրքերին, ոչնչացրել են մահմեդականներին,
պատրաստ են յարձակուել մեր հայրենիքի վրայ…»152:
Ըստ հայկական հետախուզութեան տեղեկութիւնների, Էրզրումի այդ
հաւաքը «Երիտթուրքական համագումար էր», դրան մասնակցել են նաեւ ադր
բեջանցիներ, եւ հաւաքի աւարտին ադրբեջանցիների հետ համաձայնութիւն
է կայացուէլ Հայաստանի դէմ համատեղ յարձակման մասին: Օգոստոսի 13ին
կապիտան Տիգրան Դեւոեանցը Խաղաղութեան համաժողովի Հայաստանի
Հանրապետութեան ներկայացուցչութեան ռազմական խորհրդական գեներալ
Գաբրիէլ Կորգանովին գրում է. «Օգոստոսի 7ին իր աշխատանքներն աւար
տեց Էրզրումում հաւաքուած երիտթուրքերի համագումարը, որի ընթացքում
Թուրքական Էրզրումը ադրբեջանական ներկայացուցիչների հետ վերջնական
համաձայնութիւն կայացրեց յարձակուելու Հայաստանի վրայ: Որոշուել է այդ
յարձակմանը ներգրաւել Հիւսիսային Միջագետքի աշիրեթապետեր Իբն Ռեշի
դին եւ Իբն Սաուտին: Միաւորուած առաքելութիւնների Էրզրումի ներկայացու
ցիչներն այդ մասին տեղեակ են պահել միաւորուած հրամանատարութեանը՝
խնդրելով աղէտը կանխարգելելու նպատակով ռազմական ուժ կիրառել»153:
Էրզրումի հաւաքից անմիջապէս յետոյ Օմար Լիւֆթի եւ Ֆուադ Սաբիթ բէյերը
ուղարկւում են Բաքու՝ իրավիճակն Ադրբեջանում հասկանալու եւ Մոսկուայի
հետ կապերը յստակեցնելու154:
Էրզրումից Քեմալի խումբը մէկնում է Սվազ (Սեբաստիա): «Ի՜նչ դա
տարկութիւն, — գրում է այդ խմբի հետ ճամփորդող Ֆրանսիացի դիւանա
գետ Ֆրանսուա Ժորժ-Պիկօն, — քաղաքի ծայրամասերում, հարթավայրերում
դեռեւս կարելի է հանդիպել հայերի ոսկորների»155: Իսկապէս, Եոզգաթի դա
տարանում Լեւոն Ռեմզիի բնորոշումը ճիշտ էր՝ «Հայաստանը հսկայ գերեզ
152 Անդ, էջ 415 – 416:
153 Вирабян Ваник. Документы армянской разведки о военно-политических событиях в Тур
ции (август-ноябрь 1919 г.) [Հայկական հետախուզութեան փաստաթղթերը Թուրքիայում
ռազմաքաղաքական իրադարձությունների մասին (1919 թ. օգոստոս-նոյեմբեր)], Պատմաբանասիրական Հանդես, 2011, №1, էջ 309 –310 ((յղումը՝ Հայաստանի Ազգային Արխիւ Բոս
տոնում (ԱՄՆ), Ֆոնդ 9/9, Ցուցակ 12, Թղթապանակ 3):
154 Гафаров Васиф, Русско-турецкое сближение и независимость Азербайджана (1919–1921 гг.)
[Գաֆարով Վասիֆ, Ռուս-թուրքական մերձեցումը եւ Ադրբեջանի անկախութիւնը
(1919 –1921 թթ.)], էջ 241:
155 Жевахов, էջ 120:
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ման մըն էր»: Նոյն օրերին, երբ Քեմալին ուղեկցող Ժորժ-Պիկօն ապրում էր
Արեւմտեան Հայաստանի դատարկութեան զգացումը, Կ. Պօլսում հրատարա
կուող հայալեզու Ճակատամարտ օրաթերթը իր ընթերցողներին տեղեկաց
նում է Երկրի ամայութեան չափերը. «Տօքթ. Գրիգոր Ֆընտքըլեան, որ Բալու,
Մուշ, Վան, Կարին եւ Տրապիզոն այցելելէ վերջ Պօլիս վերադարձաւ, հետեւե
ալ տեղեկութիւնները հաղորդեց. «Բալու եւ շրջակաները 30ի մօտ կիներ կան,
իսկ երիտասարդ հազիւ 10 – 15: Երկու պայտառ, մէկ համետագործ եւ մէկ ալ
որմնադիր որ քաղաքին ալ ճարտարապետն է, իրենց ընտանիքներով զերծ
մնացած են տարագրութենէ: Կոտորածներու ամէնեն ահաւոր թատերավայ
րը Բալուն է: Քղիի, Չարսանճաքի, Բալուի եւ Չմշկածագի հայութիւնը Բալուի
առջեւ գտնուող կամուրջի անդիի կողմը սպննուած եւ Արածանիի մէջ նետուած
են: Սպանութեան ամէնաերեւակայելի միջոցները գործադրուած են: Ջարդին
ղեկավարը եղած է տեղին գայմագամ Գատրի, որ այժմ Մուշի կառավարիչ է…
Վիպական հարստութիւններ դիզած է, հայերէն կողոպտուած: Մուշի մէջ հա
յութեան ոեւէ հետք չէ մնացած: Քաղաքը իսկական աւերակ մըն է: Ս. Մեսրո
պի գերեզմանը պղծած են: Երկիրը ամայի է: Բալուէն մինչեւ Մուշ 7 օրուան
ճամբորդութեան ընթացքին հազիւ քսան հոգիի հանդիպած է (Ընդգծումը իմն
է – Հ. Խ.): Կարինը այս շրջանի ամէնաբազմամարդ քաղաքն է, շրջանի գիւղա
ցիները քաղաքը հաւաքուելուն պատճառով: Գիւղերը գրեթէ անմարդաբնակ
են: Պայազիթի մէջ հազիւ 1000 քիւրդ գըզըլբաշ կա: …Տրապիզոնի մէջ գրեթէ
հայութիւն չկայ, եղածները կը բաղկանան 15 – 20 կինէ եւ նոյնչափ որբերէ: Հոն
եւս թուրքերը կը կազմակերպուին ու կը զինուին»156:
Դատարկութիւնն, այո, ճնշող էր: Ճնշող էր ոչ միայն իբրեւ դատարկու
թիւն, այլ նաեւ իբրեւ բովանդակութիւն. այդ դատարկութիւնը շատ խօսուն էր,
— աւերուած գիւղեր, հրկիզուած տներ, քանդուած եւ կիսահրկիզուած եկեղեցի
ներ, մարդկային գանգեր, երթեւեկից դատարկ ճանապարհներ, վայրենացած
շներ, որոնց նկատմամբ մահմեդական ընկալումը շատ մերժողական էր: Այդ
դատարկութիւնը լցուած էր կոտորուած հայերի ուրուականներով: Եւ արագօ
րեն լցւում էր հայերի դէմ նախապատրաստուող նոր գործողութիւններով:
Սեպտեմբերի 4 – 11ին տեղի ունեցած Սվազի (Սեբաստիա) հաւաքն ար
դէն միայն Արեւելեան վիլայէթների միասնութեան շուրջ չէր, այստէղ համատեղ
հանդիպում էր Անատոլիայի եւ Ռումելիայի իրաւունքների պաշտպանութեան
ընկերութիւնների միջեւ եւ խօսւում էր ողջ Օսմանեան կայսրութեան տարածք
ների ամբողջականութեան մասին: Բայց որովհետեւ Քեմալն արդէն համոզուել
էր, որ ապստամբութեան շուրջ մարդկանց միաւորմանը առաւել նպաստողը
հայերի հանդէպ թշնամանքի եւ ատելութեան թեման էր, չնայած նրանք երկրի
արեւմուտքին՝ Ռումելիային վտանգ չէին սպառնում, նա կրկին երկար-բարակ
156 Լուրեր մեր քանդուած հայրենիքէն, Ճակատամարտ, օրաթերթ, Կ. Պօլիս, 12. 02. 1919(79),
1919:
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խօսում է հայերից «տառապած, ճնշուած մահմեդականների», «Թուրք ազգի
արժանապատւութեանը հայերի հասցրած վիրաւորանքի» մասին: Սվազում
Ռումելիայի ներկայացուցիչներին Քեմալը «բացատրում է», որ «Արեւելեան
Անատոլիայում սուգ է», որովհետեւ մահմեդականները «դարձել էին հայերի
բարբարոսութիւնների եւ զուլումի թիրախ, պատերազմի ժամանակ ենթար
կուել են տարատեսակ չարագործութիւնների եւ ողբերգութիւնների»157: Իրա
կանութեանը մօտ լեզուի վերածելու դէպքում հայերը որոշ տեղեր դիմադրել
էին կոտորածներին, որոշ վայրերում էլ վրէժի գործողութիւններ էին եղել: Մեծ
հաշուով սա էր «թուրք ազգի արժանապատւութիւնը» վիրաւորողը: «Թուրք
ազգի» եւ «մահմեդականների» վիրաւորուած արժանապատւութեան հարցերի
շուրջ Քեմալի արծարծումներում հայկական թեմայի այս յամառ ներկայութիւնը
երբէմն հարցեր է ծնում, թէ արդեօ՞ք Քեմալը չէր փորձում Թուրքիայի սուննի
մահմեդականներին միաւորելու եւ նրանց բոլորին միասին «թուրք ազգ» ձեւա
ւորելու հիմքում դնել հայերի հանդէպ համատեղ ատելութեան գործօնը:
Սվազում (Սեբաստիա) Քեմալին յաջողուեց ընդունել տալ Մուդրոսի
Զինանադադարի պահին Թուրքիայի տիրապետութեան տակ մնացած բոլոր
հողերի միասնականութեան մասին ծրագիրը՝ հիմնական շեշտը դնելով դաշ
նակիցների կողմից յունական եւ հայկական պետութիւններ կազմելու փորձերի
դէմ պայքարի վրայ: Սվազի մանիֆեստը հանդիսաւորապէս հայտարարում էր,
որ «եկել է այն պատմական պահը, երբ ժողովուրդներն իրենք են որոշում իրենց
ճակատագիրը», բայց որոշումներում ընդգծուած է, որ «մենք որոշել ենք հնա
րաւոր բոլոր ուժերով մինչեւ արեան վերջին կաթիլը համատեղ պաշտպանել…
նրա տարածքի վրայ յունական կամ հայկական պետութիւն ստեղծելու ձգտում
ներից» (ուրեմն Քեմալի «ժողովուրդներն իրենք են որոշում իրենց ճակատագի
րը» ձեւակերպումը «տուեալ պատմական պահին» վերաբերում էր Թուրքիայի
բացառապէս մահմեդական ժողովուրդներին, իրականում՝ «թուրքերին»), եւ
որ անհրաժեշտութեան դէպքում «կը ստեղծենք նոր կառավարութիւն… երկի
րը յունական եւ հայկական կրունկից պաշտպանելու համար»: Առաջին անգամ
բարձրաձայնւում է սուլթանական կառավարումը տապալելու հնարաւորութիւ
նը, իսկ «Թուրքիայի ազատագրութեան» Քեմալի շարժումը յանգում է Թուրքի
այի առկայ եւ արտաքսուած յոյն եւ հայ քաղաքացիների դէմ շարժման:
Սվազ ժամանած քուրդ աշիրէթապետերին խոստացւում է, որ օժանդա
կութեան դէպքում իրենք համատեղ կը կառուցեն թուրք-քրդական դաշնային
պետութիւն 158: Հայկական յանցագործութիւններում թաթախուած քրդերի հա
մար սա անհամեմատ յուսալի էր, քան Սեւրում եւրոպացիների կողմից խոստա
157 Հայրենիք Թերթ, Բոստոն, 14 Նոյեմբերի, 1919:
158 Յովհաննիսյան Ա. Ռ., «Քեմալ Աթաթուրքը Եւ Հայերի Ունեզրկման Գործընթացը (Թուր
քական Փաստաթղթերի Եւ Հրապարակումների Լուսաբանմամբ)», ՎԷՄ Համահայկա
կան Հանդէս, թիւ 1 (33), 2011, էջ 172 (http: //vemjournal.org/?p=215 ) (Վերջին այցելութիւնը՝
08. 11. 2017):
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ցուող Քրդստանը: Քրդստանը՝ Քրդստան, բայց քրիստոնեայ եւրոպացիներն
անկանխատեսելի են, ո՞վ գիտէ, կը յաջողուի՞ իրենց ազատուել պատժից: Իսկ
այստէղ իրենք համատեղ են կատարել յանցանքը, համատեղ էլ կ’ազատուեն
պատժից: Դրա հետ միասին՝ վերադարձող հայերի պահանջներից: Ուշագրաւ
է, որ Ստամբուլում տեղի ունեցած «Քրդստանի Վերածնութեան Ընկերութե
ան» նիստին երիտքրդերը պահանջել էին որոշում ընդունել Քրդստանի անկա
խութիւնը հռչակելու եւ նրա տարածքից բոլոր, այդ թւում թուրքական զօրքերը
հանելու մասին: Ընկերութեան նախագահ Աբդուլ Ղադէրը սաստել էր երիտա
սարդներին՝ քրդերին վայել չէ թուրքերի դժուար պահին թուրքերի դէմ դուրս
գալ, եւ առաջարկել էր երիտասարդներին գնալ Էրմանիստան եւ այնտէղ պայ
քարէլ հայկական պետութիւն ստեղծելու փորձերի դէմ 159:
Քեմալը Սվազից հեռագիր է ուղարկում Ստամբուլ՝ Սուլթանին, ներ
կայացնում է Սվազում ընդունուած որոշումները՝ «Մեր սիրտն արիւնոտում է
երէկուայ վէրքերից եւ կրօնական ու ազգային բուռն զգացմունքներից, մեզ խո
ցոտում է 75 – 90 տոկոսով (?? – Հ. Խ.) թուրքական բնակչութեամբ մեր թանկա
գին վիլայէթների տարածքները դեռ երէկ մեր իշխանութեանը ենթակա պե
տութիւններին անհատոյց յանձնելուց... պատերազմի հետեւանքով ստացած
վէրքերից դեռ չապաքիուած մեր եղբայրների ու հաւատակիցների սարսափելի
տառապանքներից եւ դժբախտութիւններից», «Թուրքերը ոչ մի կերպ չեն ընդու
նի իրենց անկախութեան սահմանափակումը: Նրանք չեն ընդունի, որ թուրքե
րով բնակեցուած ցանկացած մաս, վիլայէթ անջատուի իրենց կայսրութիւնից»:
Տեղեկացւում է, որ «Շարիաթի պահանջների համաձայն մենք կ’ապահովենք
մեր ոչ մուսուլման համերկրացիների հանգստութիւնն ու իրաւունքները», բայց
«անհնար է, որ մեր վիլայէթներից թէկուզ մէկ թիզ հող տրուի Հայաստանին
կամ որեւէ օտար իշխանութեան»: Քրդերին, այո, խոստացուել էր թուրք-քրդա
կան համատեղ պետութիւն, բայց Սվազի որոշումները Ստամբուլ՝ Սուլթանին
ուղարկուած հեռագրի առաջին իսկ կէտում յստակեցուած է, որ խօսքը գնում է
«թուրքերի» մասին. թուրքերն է, որ «ոչ մի կերպ չեն ընդունի իրենց անկախու
թեան սահմանափակումը», «չեն ընդունի, որ թուրքերով բնակեցուած ցանկա
ցած մաս, վիլայէթ անջատուի իրենց կայսրութիւնից», եւ դա, ըստ նոյն հեռագրի
հինգերորդ կէտի՝ «օսմանեան երկրի շահի համար»160: Չնայած Սվազի հաւաքը
Էրզրումի նման հիմնականում թուրք-քրդական էր, բայց Սվազում «ընդունողչընդունողը» արդէն թուրքերն են, ոչ թէ Էրզրումի հաւաքի անորոշ «արեւելքի
159 Гисаров М. А. Курдский вопрос (От начала Кемалитского движения до Лаозанской Кон
ференции)[ [Գիսարով Մ. Ա. Քրդական հարցը (քեմալական շարժման սկզբից մինչեւ Լո
զանի Պայմանագիր)], «Առաջաւոր Եւ Միջին Արեւելքի Երկրներ Եւ Ժողովուրդներ», Հտր.
7, Քրդագիտութիւն), Երեւան, 1975, էջ 44. նաեւ՝ Nuri Dersimi, Kurdistan Tarihinde Dersim,
Halep, 1952, էջ 120 – 121:
160 Paul De Véou, La Passion de la Cilicie 1919-1922, Paris, Librairie Orientaliste Paul Ceunther, 1937,
Հավելուած 1, էջ 346:

328

Բ. ԹՈՒՐՔԻԱՅԻ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԴԻՐՔՈՐՈՇՄԱՆ ՁԵՒԱՒՈՐՈՒՄԸ…

ժողովուրդը», «նոյն ծնողներից սերուած եղբայրները», «մահմեդականները»:
Սվազում արդէն ոչ թէ խօսքը գնում է «Մահմեդականների հայրենիքի» մասին,
ոչ թէ «մենք մահմեդակններ ենք», այլ «թուրքերի» մասին:
Ովքե՞ր են այս «թուրքերը», գուցէ «թրքախօս եւ քրդախոօս սուննի մահ
մեդականնե՞րը», Էրզրումի որոշմամբ «նոյն ծնողներից սերուած <մահմեդա
կան> եղբայրնե՞րը»: Բայց ոչ, քրդերը Էրզրումում համաձայնուել էին «նոյն
ծնողներից սերուած եղբայրներ» ձեւակերպմանը՝ խուսափելով թուրքերի հետ
միասին «թուրք» կոչուէլ: Նրանց համար թուրքերի հետ յարաբերութիւններում
գլխաւորը մահմեդական՝ կրօնական եղբայրութիւնն էր, նրանք էթնիկական
նոյնականութիւն չէին ընդունել, իսկ Սվազում ընդունուած որոշումներով կայս
րութեան որեւէ մաս, այդ թւում հայերից դատարկուած մահմեդական, իմնա
կանում քրդաբնակ արեւելքը ներկայացուած է որպէս «թուրքերով բնակեցուած
մաս»: Ուրեմն ի՞նչ տարածքների վրայ պիտի ստեղծուէր «թուրք-քրդական» հա
մատեղ պետութիւնը, ո՞րն էր լինելու այդ պետութեան «քրդական» հատուածը:
Քրդերը Էրզրումում համաձայնուէլ էին հայերի եւ յոյների դէմ դուրս գալ յանուն
«օսմանեան սուլթանի սրբազան խալիֆայութեան եւ գահի հետ կապերի պահ
պանութեան», Սվազում թերեւս համաձայն էին թուրքերի հետ համատեղ պայ
քարէլ «օսմանյան երկրի շահի համար», բայց համաձայնուէլ էին ոչ թէ, կամ
առնուազն ոչ միայն թոյլ չտալու համար «թուրքերով բնակեցուած ցանկացած
մաս, վիլայէթ անջատուի իրենց [թուրքերի] կայսրութիւնից», այլ յանուն Արեւե
լեան Անատոլիա անուանուող վիլայէթներում բնակուող մահմեդական տար
րերի, իսկ իրականում՝ քրդերի ինքնիշխանութեան: Այս տարածքների մահմե
դականնէրի մէջ թուրքերն ամէնաքիչն էին: Քրդերն իրականում դեռ չգիտէին
ինչի են «համաձայնել», բայց գիտէին, որ արեւելքը իրենց որպէս հայրենիք է
խոստացուել, իսկ խօսակցութիւնն առայժմ գնում էր գլխաորապէս վտանգաւոր
դարձած հայերից ազատուելու մասին:
Ուշագրաւ է, որ Սվազի կոնգրեսին մասնակցել են նաեւ Ադրբեջանի եւ
Խորհրդային Ռուսաստանի ներկայացուցիչներ: Ըստ հայ հետախույզ Տիգրան
Դեւոեանցի՝ սեպտեմբերի 29ին գեներալ Կորգանովին ուղղուած գաղտնի նա
մակի, «Կոնիայում ձերբակալել եւ այստէղ (Կ. Պoլսում – Հ. Խ.) ռուսներին են
յանձնել Սվազի կոնգրեսի Խորհրդային Ռուսաստանի ներկայացուցիչ բոլշե
ւիկ ռուս կապիտանի, ում ասելով կոնգրեսին մասնակցել է նաեւ Ադրբեջանի
ներկայացուցիչը»161:
Էրզրումում եւ Սվազում ձեւակերպուեցին «թուրքական հայրենիքի
ազատագրման» հիմնական թիրախների՝ հայերի եւ յոյների դէմ գործողութիւն
ները162: Քեմալի հայրենիքի թշնամիները իրենց հայրենիքներում ապրող, հին
քաղաքակրթական անցեալով եւ էթնիկապէս վաղուց ձեւաւորուած այդ երկու
161 Вирабян Ваник. Документы армянской разведки..., էջ 312:
162 Кемаль Мустафа. Путь новой Турции, էջ 370-380:
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ժողովուրդներն էին: Մյոս կողմից Քեմալին պարզ էր, որ «թուրք ազգին» «հայ
րենիքի ազատագրման» համար ոտքի հանելու գլխաւոր միջոցը հակահայ
կական ատելութիւնը բորբոքելը, հայերից ու հայերի թեմայով սպառնալիքով
վախեցնելն էր: Ֆրանսիացի դիւանագէտի նկատած ոսկորները քեմալական
ների ուժեղ զէնքն էին տատանուող հայրենակիցների նկատմամբ: Չէ՞ք վախե
նում հայերի վրէժխնդրութիւնից, սպասում էք եւրոպացիների բարի կամքի՞ն:
Ահա նրանց բարի կամքի վկայականը՝ Ֆրանսիան Կիլիկիա է ետ բերել մեր
հայրենասէրների կողմից դուրս քշուած հայերին: Իսկ մեր հայրենասէրներին
դատում են ի սէր հայերի եւ եւրոպացիների, եւ դա բոլորիդ է սպասւում: Այնու
հետեւ Քեմալի բոլոր գործողութիւնները պիտի խարսխուեն այս կրկին բորբո
քուող ատելութեան վրայ, արդէն՝ նոր բովանդակութեամբ հարստացած: Մինչ
այդ հայերը մեղաւոր էին, որ դժգոհ են իրենց ճնշուած վիճակից, նրանց դժո
գոհութեան փաստն ազդում էր օսմանների արժանապատւութեան զգացմանը:
Այնքան, մինչեւ դժգոհութիւնը պատժուեց Ցեղասպանութեամբ: Հիմայ, երբ
թուրքերի կողմից Հայոց Ցեղասպանութիւնը կատարուած իրողութիւն էր, հա
յերը մեղաւոր էին «մահմեդականների»/«թուրքերի» կոտորածներում եւ «ազգի
արժանապատւութիւնը» վիրաւորելում: Ինչո՞ւ ոչ, եթէ կարող էր եւ եթէ Թուր
քիայի հասարակութիւնը համաձայն էր կատարուածն այդ կերպ ներկայացուի:
Վերջ ի վերջոյ ինն ամիս առաջ Քեմալը հայերի նկատմամբ երիտթուրքերի
արած «չտեսնուած, չլսուած վայրագութիւնները» գնահատել էր որպէս «ոչ մի
ազգի պատմութեան մէջ տեղի չունեցած դէպք», բայց հո չէ՞ր գնահատել որպէս
«թուրք ազգի արժանապատւութիւնը վիրաւորող դէպք»: Հիմայ նա «թուրք ազ
գի վիրաւորուած արժանապատւութեան» խնդիր է ձեւակերպում, եւ պարզւում
է, որ թուրք ազգի արժանապատւութիւնը վիրաւորուել է՝ որովհետեւ իբրեւ թէ
մահմեդականները դարձել էին հայերի բարբարոսութիւնների եւ զուլումի թի
րախ, պատերազմի ժամանակ ենթարկուել են տարատեսակ չարագործութիւն
ների եւ ողբերգութիւնների: Այսինքն՝ այն նոյն ժամանակ, երբ մահմեդակն
ներն ամէնապաշտպանուածն էին, եւ երբ նրանք կառավարութեան լիակատար
աջակցութեամբ կազմակեպուած աքսորում, կոտորում, թալանում էին հայերին:
Իսկապէս, «ազգային արժանապատւութեան» խնդիրները յատուկ ուսումնա
սիրութեան առարկա են, իսկ թուրքական «ազգային արժանապատւութիւնը»՝
որպէս տեւական ժամանակ ինքնութիւն փնտրող միաւորի, մասնաւոր պէտք է
վերլուծել: Ի վերջոյ հաւաքական միաւորի արժանապատւութեան երեւոյթը դեր
է խաղում թէ միաւորի ձեւաորման ընթացքում, թէ արտածւում է ձեւաուրուած
հաւաքական միաւորի պատկերացումներից: Քեմալի՝ որպէս ձեւաւորման ըն
թացքում գտնուող միաւորի ներկայացուցչի, ընթացիկ «ազգային արժանա
պատւութիւնը» պահանջում էր վիրաւորուած լինել հայերից եւ յոյներից, ատել
նրանց, որովհետեւ անհրաժեշտ էր թւում հայերի եւ յոյների հայրենիքներն
ազատել հայերի եւ յոյների ֆիզիկական առկայութիւնից, այդ երկիրն անուա
նել Թուրքիա՝ թուրքերի երկիր, թուրքերի հայրենիք: Ահա եւ Քեմալի տուեալ
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պահի «ազգային արժանապատւութեան» ողջ փիլիսոփայութիւնը: Կ’անցնի
ընդամէնը եօթ տարի, եւ 1926ին Քեմալի «ազգային արժանապատւութիւնը» կը
պահանջի ազատուել եօթ տարի առաջուայ «ազգային արժանապատւութեան»
մասին իր հայեացքները կիսող համախոհներից, տաս տարի անց Քեմալի «ազ
գային արժանապատւութիւնը» կը վիրաւորուի այլեւս մահմեդական թուրքերի
հայրենիքը համարուող Էրմանիստանում՝ Արեւելեան Անատոլիայում մահմե
դական քրդերի ներկայութիւնից եւ նոյնիսկ «քուրդ» բառից, եւ նա կը պահաջի
քրդերին կոչել «լեռնային թուրքեր» եւ քշել Ռումելիա, եւ այդպէս շարունակ:
Բայց առայժմ «ազգային արժանապատւութիւնը» պահանջում էր սիրաշահել
քրդերին եւ նրանց աջակցութեամբ ապագայ Թուրքիան ազատագրել հայերից:
Սվազի Կոնգրեսից յետոյ Մուստաֆա Քեմալի գործակալները ցրւում են
ողջ երկրով՝ չեթէների խմբեր պատրաստելու: Այդ գործին լծւում են յատկա
պէս նախկին երիտթուրքերը եւ, բնականաբար, հայերի ջարդերի գործունեայ
մասնակիցները՝ հաւանաբար թէ գործն աւարտին հասցնելու գաղափարական
նկատառումով, թէ նախկին յանցագործութեան պատժից խուսափելու համար:
Ողջ Սեպտեմբեր ամսին ամէնուր լուրեր են տարածւում հայերի գազանութիւն
ների մասին: Հոկտեմբերի 4ին հայ հետախոյզ Տիգրան Դեւոեանցը զեկուցա
գիր է գրում Կորգանովին այն մասին, որ մէկ ամիս առաջ Քյազիմ Կարաբե
քիրը ռազմական նախարարութիւնից յանձնարարական է ստացել կանոնաւոր
զեկուցելու թուրքերի եւ թաթարների դէմ հայերի գործած 315 գազանութիւն
ների մասին, եւ զեկոյցները յաջորդել են մէկը մյոսին. «Արժանահաւատ» լու
րեր տարածելու կարեւոր առաքելութիւնը դրուած էր մասնաւորապէս Քյազին
Կարաբեքիրի զինուորական շտաբի վրա: «Ստացուած հրահանգի համաձայն
Նախիջեւանի թաթարները 15-րդ կորպուսի հրամանատար Քյազիմ <Կարաբե
քիրից> օգնութիւն են խնդրում՝ բողոքելով հայերի կողմից անվտանգութեան
բացակայութեան դէմ եւ ուտելիքի սակաւութիւնից: Նոյնաբովանդակ մի բողոք
էլ ուղարկում են անգլիացիներին»: Քյազիմը ռազմական նախարարութեանը
«զեկուցել է», թէ «Էրիվանի, Կարսի եւ Կաղըզմանի շրջանների թաթարները
փախչում են թուրքական տարածք», «սեպտեմբերի 15ին հայերի երեք հեծե
ալ եւ մէկ հետեւակ ջոկատներ Դիադինի ուղղութեամբ անցել են Անադաղը
եւ վերադարձել», «35 հեծեալ եւ 30 հետեւակային հայեր եկել են Սարըբուլակ,
վիրաւորել են մէկ թուրքի եւ հեռացել», «Զօրի եւ Մոսուլի ուղղութեամբ ան
ցել են 20 հայեր եւ 11.5 ժամուայ փոխադարձ կրակոցներից յետոյ հեռացել»:
Սեպտեմբերի 15ին գրում են, թե իբր «Դիվիզիայի ղեկաւար Արշակը (Սեպուհ)
նամակ է գրել Էիւյուբ փաշային եւ խոստօւանել թուրքերի դէմ հայերի գազա
նությիւնները՝ դա բացատրելով որպէս պատիժ թուրքական կառաւարութեան
արած գործերի դէմ», «հայերը այրում են թաթարների գիւղերը ու ովքեր չեն
հասցնում փախչել՝ սպանում են: Հայերը վառել են 2 գիւղ», «սեպտեմբերի 30ին
Շարուրի շրջանում հայկական զրահագնացքը կրակահերթի է ենթարկել թա
թարական գիւղերը: Մեր ձեռքն ընկած փաստաթղթերից երեւում է, որ հայերը
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որոշել են բոլոր մահմեդական գիւղերը քշել Արաքս գետից այն կողմ», «Կա
րակուրտի հարաւ-արեւելքում 100 հայեր յարձակուել են թաթարական գիւղի
վրայ, այն գրաւել եւ կրակել փախչող գիւղացիների ետեւից», «Սեպտեմբերի
30ին հայկական 15 ական ընկել է թուրքական տարածք»163 եւլն: Սվազի կոնգ
րեսին մասնակցած ադրբեջանական պատուիրակութիւնը մեծ հաւանականու
թեամբ ջանացել էր թուրք եղբայրներին «տեղեկութիւններ» մատակարարելու
գործում: Դա ճիշտ այն ժամանակն էր, երբ Կովկասում Ելիզաւետպօլի գաւառի
հայերի նկատմամբ Ադրբեջանի կառավարութեան կազմակերպած ընթացիկ
դաժանութիւնները կասեցնելու փորձերը դարձել էին Հայաստանի Հանրապե
տութեան կառավարութեան ամէնօրեայ մղձաւանջը: Արաքս գետից այն կողմ՝
Կովկասում Ադրբեջանի կառավարութիւնը հերթական անգամ մերժել էր Ելի
զաւետպօլի նահանգի Նուխու, Արէշի, Գէօկչայի շրջանների 1918 – 1919ի կոտո
րածներից փրկուած 27 հազար հայերի, այդ թւում 10 հազար փախստականների
եւ որբերի Հայաստանի Հանրապետութիւն անցնելու խնդրանքը, եւ նոր սպան
դի լուրերով ահաբեկել նրանց: 1919ի սեպտեմբերի 4ին, նոյն օրը, երբ Սվազում
սկսւում էր Քեմալի կոնգրեսը, այս ահաբեկուած մարդիկ դիմում են Հայաստա
նում դաշնակից երկրների գերագոյն կոմիսար, ամերիկացի գնդապետ Ուիլ յամ
Հասկէլին՝ աղաչելով որեւէ կերպ այցելէլ իրենց, հաւաստիանալ իրենց վիճակի
անելանելիութեանը եւ փորձել դադարեցնել տալ իրենց նկատմամբ բռնութիւն
ներն ու հետապնդումները՝ մինչեւ Ադրբեջանի կառավարութիւնն իրենց թոյլ
տայ Հայաստան տեղափոխուելու164: Բազմաթիւ բռնութիւնների ենթարկուող
այս մարդկանց Հայաստան տեղափոխուելու թոյլտւութեան մասին Ադրբեջա
նի կառավարութեանը յղուած անվերջ դիմումներից յետոյ յուսահատուած Հա
յաստանի կառավարութիւնը 1919ի Հոկտեմբերի 13ին ստիպուած էր բաց ռադի
օհաղորդագրութիւն ուղարկել աշխարհի բոլոր երկրներին Ադրբեջանում հայ
բնակչութեան անտանելի վիճակի մասին (ՀՀ Արտաքին գործերի նախարարու
թիւն, 13/X – 1919, N4234, Էրիւանի ռադիոկայան՝ բոլորին, բոլորին, բոլորին ու
ղարկելու խնդրանքով, ՀԱԱ, Ֆ. 200, Ց. 1, Գ. 44, Թ. 106)165: Անշուշտ ապարդիւն:
Այդ մարդկանց երրորդ կոտորածն էր սպասւում՝ 1920ի մարտին, զուգահեռուե
լով Շուշիի ջարդերին:
Բայց մինչ այդ քեմալականները պիտի շարունակեն Արաքսից այն կողմ
մահմեդականների նկատմամբ տեղի ունեցող հայերի բռնութիւնների թեման:
Դրանից ուժեղ ոչինչ չէր ազդում «հայրենիքի ազատութեան» համար պայքարի
163 Вирабян Ваник. Документы армянской разведки..., էջ 314-315:
164 ՀԱԱ, Ֆ. 278, Ց. 1, Գ. 8, Թ.   62 – 64: Հրատարակուած «Հայերի կոտորածները Բաքվի եւ
Ելիզաւետպօլի նահանգներում 1918 – 1920 թթ.: Փաստաթղթերի եւ նյութերի ժողովածու» /
Կազմ.՝ Ս. Միրզոյան, Ա. Ղազիյան; Խմբ.՝ Ա. Վիրաբյան; ՀՀ պատմ. Արխիու, Երեւան,
2003, էջ 393 – 396:
165 ՀՀ ԱԱ, Ֆ. 200, Ց. 1, Գ. 44, Թ. 107: Հրատարակուած «Հայերի կոտորածները Բաքվի եւ Ելի
զաւետպօլի նահանգներում 1918 – 1920թթ., էջ 415:
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կողմնակիցների մարդաքանակ հաւաքելուն: Այս «տեղեկութիւնները» լայնօ
րեն տիրաժաւորւում եւ որպէս քարոզչանիւթ կարդացւում, բանաոր պատմւում
էին անգրագետներին եւ տարածում էին դիւրահաւատ բնակչութեան շրջանում:
Բնականաբար ապացոյց պահանջողներ չկային: Սրան զուգահեռ չեթէների
խմբեր էին կազմւում եւ զէնք էր բաժանւում: Արեւելքում զէնքն առատօրեն բա
ժանւում էր յատկապէս քրդերին: «Էրզրումի, Դիարբեքիրի եւ Վանի նահանգ
ներում ձեւաորւում են չեթէների ջոկատներ, ընդ որում թուրքերի պաշտօնական
արժանահաւատ տուեալներով, վախենալով յետագայում քրդերի ազգային
ինքնագիտակցութեան զարթօնքից, քրդերին հին համակարգերի հրացան
ներ, հրանօթներ եւ <այլ> զէնքեր են տալիս: Մահմեդականների դէմ հայերի
գազանութիւնների մասին քարոզչութեամբ բորբոքուած, գրգռուած, բայց վատ
զինուած եւ անկազմակերպ քրդերը հայերի հետ բախումներից մեծ կորուստ
ներ են ունէնում եւ աւելի բորբոքւում: Հայերի դէմ խուսափում են թուրքերին
ուղարկել, ուղարկում են հիմնականում հայերի հետ մերձենալու հակում ունե
ցող քրդերին, օրինակ՝ Դերսիմի քրդերին՝ բորբոքելով նրանց մոլեգնութիւնը եւ
ճակատում մեծացնելով նրանց թիւը»166:
Քեմալի կողմից բարձրաձայնուող «հայերի սպառնալիքը» միայն ներ
քին լսարանին չէր ուղղուած: Սեպտեմբերին զօրավար Ջեյմս Հարբորդի գլխա
ւորած ամերիկացի զօրավարների հետ հանդիպմանը նա խօսում էր այն մա
սին, որ «Երեւանի կառավարութիւնը… արիւնարբու վայրենութեան ալիքի
վրայ» փորձում է բնաջնջել տեղի մահմեդական բնակչութեանը167: Ընդամէնը
մէկ տարի էր անցել Կովկասում Նուրի փաշայի գլխաւորած օսմանեան թուր
քական բանակի կողմից Բաքուի հայերի սարսափելի կոտորածներից, իսկ
կոտորածների ենթարկուած Ելիզաւետպօլի նահանգի փախստական հայե
րի նկատմամբ Ադրբեջանի կառավարութեան կազմակերպած ընթացիկ դա
ժանութիւնները կասեցնելու փորձերը դարձել էին Կովկասեան Հայաստանի
կառավարութեան ամէնօրեայ մղձաւանջը, ինչին քաջատեղեակ էր ամերիկա
ցի գնդապետ, Կովկասում դաշնակիցների ներկայացուցիչ Հասկելը: Հարբոր
դը լուռ լսում էր: Ամերիկեան յանձնախումբը Կիլիկայում գտնուող ամերիկա
ցիներից տեղեկացուեց նաեւ, որ Մուստաֆա Քեմալը թուրքերին հրահրում է
«արիւնահեղութեան, թալանի եւ պատերազմի» արշաւի, եւ հայերին թուրքերի
հետ թողնելը «մարդկային երեւակայութիւնից վեր է»168: Խնդիրը բարդանում
էր նաեւ նրանով, որ Կիլիկիայի մահմեդական բնակչութիւնը լաւ զինուած էր:
Բնակչութիւնից զէնքը հաւաքելու ֆրանսիացիների բոլոր ջանքերը յանգում էին
միայն նրան, որ հաւաքւում էր միայն քրիստոնեաների մօտ գտնուող զէնքը169:
166 Вирабян Ваник. Документы армянской разведки ..., էջ 310:
167 Յովհաննիսյան Ռիչարդ Գ. Հայաստանի հանրապետութիւն, հատոր 2, էջ 409:
168 Անդ, էջ 392:
169 Саакян, Էջ 85:
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Ամերիկացի զինուորականները «Հայաստանից քշուած 40.000 անպաշտպան
մահմեդականների» եւ Էրզրումում հայերի կողմից կոտորուած հազար թուր
քերի մասին մի «պատմութիւն» էլ լսեցին Էրզրումում՝ Քեազիմ Կարաբեքիրի
հետ հանդիպման ժամանակ170: Հաւատացին թէ ոչ, յամէնայն դէպս Ջեյմս Հար
բորդը Հոկտեմբերին հեռագրում է Փարիզ եւ Ուաշինգտոն՝ տեղեկացնելով, որ
«Հայերն արտակարգ վտանգի ենթակայ չեն թւում»171: Կիլիկիայում քեմալա
կանների կողմից Մարաշի հայերի ջարդերին մնացել էր երեք ամիս:
Քեմալին/քեմալականներին՝ միլլիականներին համակրանքով լսում էին
երկրի արեւելքում՝ Էրմանիստանում, Արեւմտեան Հայաստանի տարածքում եւ
Կիլիկիայում, որտեղ հայերի դէմ յանցագործութիւնների համար վախը շատ
մեծ էր, եւ առայժմ միայն Քեմալն ու նրան միացած երիտթուրքերն էին խոս
տանում նրանց պատժից ազատել: Խոստանում էին ազատել, վախեցնում էին
հայերի վերադարձով եւ լուրեր էին տարածում հայերի բարբարոսութիւնների
մասին: Կիլիկիայում չեթէնէրի ջոկատները կազմւում էին գլխաուրապէս յան
ցագործներից, դասալիքներից, նաեւ տեղերի պարզ գիւղացիներից, երբէմն՝
հարկադրանքով: Որոշ խմբեր նոյնիսկ դիմադրում էին քեմալականներին:
Տեղի նոյնիսկ թուրք բնակչութիւնը առանձնապէս չէր շտապում քեմալական
շարժմանը միանալու: Նրանք դեռ նոյնիսկ չգիտէին ինչպէս վերաբերել Քեմա
լի սկսած «հայրենիքի ազատագրութեան» գաղափարին, քանի որ երկրի օրի
նական՝ սուլթանի իշխանութիւնը բացայայտ դէմ էր արտայայտւում Քեմալին
եւ նոյնիսկ բնակչութեանն առաջարկում էր դիմադրել «այդ ապստամբին»: Եթէ
չհաշուենք դատաստանից փախչող երիտթուրք առաջնորդներին, Քեմալին մի
ացողները դեռեւս գլխաւորապէս թաքնուող դասալիքները, հասարակութիւնից
մերժուած քրէական յանցագործները եւ հայերի ջարդերի ժամանակ աչքի ըն
կած աւազակներն էին: Չէր միանում «ազգը» Քեմալին, մարդիկ սպասում էին,
թէ կշեռքի նժարը որ կողմը կը թեքուի՝ ապստամբների՞, թէ՞ սուլթանական իշ
խանութեան: Ստամբուլի սուլթանական իշխանութիւնը իր հերթին դաւադրու
թիւններ էր հիւսում Քեմալի դէմ: Ֆերիտ փաշան նոյնիսկ բանակցութիւնների
մէջ էր մտել քրդերի հետ եւ «Սվազի ազգայնականներին»՝ քեմալականներին
կամ, ինչպէս ընդունուած է ասել՝ միլլիականներին ջարդելու դիմաց նրանց ան
կախ Քրդստան էր խոստանում: Երկրի արեւմուտքում՝ Բոզկուրում եւ Կոնիա
յում քեմալական ազգայնականներին անուանում էին «Միութիւն Եւ Առաջադի
մութիւն»ի մի տարբերակ եւ բացայայտ ըմբոստանում էին նրանց դէմ: Դրան
մղում էին նաեւ «հարուստ եւ ազդեցիկ մարդկանց» տների վրայ Քեմալի «աշ
խարհազօրի»՝ փաստացի յանցագործ զինուած խմբերի յարձակումները: Հիւ
սիս-արեւմուտքում միլլիականների դէմ ոտքի էր կանգնել չերքէզ Ահմէդ Ան
զաւուրը172: Ադաբազարում Իզմիրի նախկին վալին անյաջող փորձել էր արել
170 Յովհաննիսյան Ռիչարդ Գ. Նոյն, էջ 411:
171 Անդ, էջ 417:
172 Жевахов, էջ 118:

334

Բ. ԹՈՒՐՔԻԱՅԻ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԴԻՐՔՈՐՈՇՄԱՆ ՁԵՒԱՒՈՐՈՒՄԸ…

«միլլիականներին» միացնել Ֆերիզլի եւ Քենդեկ գիւղերի շրջաններում աւա
զակութեամբ զբաղուող չերքէզներին: Նոյեմբերի սկզբներին շուրջ հազար զի
նուած չերքէզների գլխաւորող Բեքիր Սամի բէյը Էսկիշեհիրի Միւթասարրիֆ
Սամի բէյին գրած նամակով տեղեկացնում է, որ դիմադրութիւնը դադարեցնե
լու եւ զէնքը վայր դնելու միլլիականների պահանջին չերքէզները պետական
մակարդակի հակոտնեայ պահանջ են դրել, իսկ Չերքէզ Ֆաիկ բէյն ի վիճակի է
միլլիականների դէմ դուրս բերել չորս-հինգ հազար զինուած չերքէզների: Հոկ
տեմբերին արդէն ուրուագծուել էին նաեւ քրդերի բաժանումները՝ անգլիացի
ների համակիրները եւ միլլիկաններին չմիացած Քյոռ Հիւսեյինի խմբերը դէմ
էին դուրս եկել միլլիականներին, այդ թւում՝ քուրդ միլլիականներին, եւ արդէն
իսկ կռւում էին միմեանց դէմ: Կ. Պօլսում նստած Քուրդ Աբդուլ Կադըրն էլ անգ
լիացիների ակնարկին էր սպասում՝ Վան գնալու, քրդերին հաւաքելու եւ միլլի
ականների դէմ դուրս գալու համար173: Ստեղծուած պայմաններում Արեւելքից
Ադանա տեղափոխուող հայերին ուղեկցում էին անգլիական զինուած պահա
կախմբի հսկողութեամբ, ինչի մասին տեղեկացնում է Տիգրան Դեւոեանցը:
Հոկտեմբերի 15ին Սվազի բնակչութեան միլլիկաններից դժգոհ մասը 17
կէտից բաղկացած բողոք է ուղարկում Ռազմական եւ Ներիքն գործերի նա
խարարութիւններին՝ միլլիկաններին անուանելով ատելի երիտթուրքական
շարժման շարունակողներ, բողոքելով Սվազի երեւելի 200 մարդկանց անհե
տացման, վարչական աշխատողների սպանութիւնների, Էսկիշեհիրի եւ Թոքա
թի միւթասերիֆներ Հիլմի բէյի եւ Կադրի բէյի սպանութիւնների, տղամարդ
կանց բռնի զինուորագրելու եւ զօրահաւաքի, բռնթեամբ հաւաքուող փողերով
աւազակային խմբեր կազմելու եւ իւրացումների եւն մէջ եւ պահանջելով վերջ
դնել այդ ամէնին, այլապէս դա հենց իրենք կ’անեն174: Քեմալին հարկաւոր էր
շտապէլ, այլապէս շատ դժուար կը լիներ համոզել, որ իր շարժումը ժողովորդա
կան շարժում է: Առաջին հայկական ջարդերը կ’ոգեւորէին տատանուողներին
եւ կը բարձրացնէին թուրքական «ազգային արժանապատւութեան» նշաձողը:
Եւ դաս կը լինէին կենդանի մնացած, վերադարձող հայերին:
Թուրքական «ազգային արժանապատւութիւնը» վերականգնելու եւ Թուր
քիան «հայերից ազատագրելու» մէկնարկի համար ընտրուել էր Կիլիկիան:
1918ի Հոկտեմբերի 30ին Անգլիայի ու Օսմանեան կայսրութեան միջեւ Լեմնոս
կղզու Մուդրոս նաւահանգստում կնքուած զինադադարի 16րդ յօդուածով սուլ
թանական կառավարութիւնը պարտաւորուել էր թուրքական զօրքերը դուրս
բերել Կիլիկիայից: 1918ի Նոյեմբերի 27ին Ֆրանսիական ռազմական իշխա
նութիւններն ստեղծել էին «Ալեքսանդրէթի Ինքնավար Սանջակ» վարչատա
րածքային միաւորը: Ալեքսանդրէթում արդէն տնօրինութիւն էին անում Ֆրան
սիացիները եւ մեծ խոստումներով օգնում էին հայերի վերադարձին Կիլիկիա:
173 Вирабян Ваник. Документы армянской разведки..., էջ 321:
174 Անդ, էջ 318 – 319:
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«Սիրիայում եւ Հայաստանում» Ֆրանսիայի Գերագոյն Գլխաւոր Կոմիսար
Ֆրանսու Ժորժ-Պիկօն 1919ի սկզբին իր կառավարութեան անունից կոչ էր արել
տարագրութեան մէջ գտնուող կիլիկահայերին վերադառնալ հայրենիք եւ փո
խել կոտորածներից այնտէղ խիստ փոխուած ազգային կազմի առկայ պատկե
րը:
Հայերը վերադառնում էին: Հայերը վերադառնում էին եւ հաւատալով
Ֆրանսիացիներին, շատ վճռական էին տրամադրուած: Նրանք վստահ էին
ֆրանսիական պաշտպանութեանը: Յունիսին մօտ 150.000 հայ էր վերադարձել
Կիլիկիա, եւ նրանց թիւն աւելանում էր: Յունիս-Յուլիսին Կիլիկիայում գտնուած
միջ-դաշնակցային յանձնախմբի ամերիկեան հատուածի տեղեկութիւններով
տարածքի յոյն, ասորի եւ քաղդէացի զգալի համայնքների առկայութեան պայ
մաններում հայերի վերադարձով քրիստոնեաները շուտով մեծամասնութիւն
կը կազմեին: Իսկ ոչ քրիստոնեայ փոքրամասնութիւնները՝ քրդերը, չերքէզնե
րը, ղըզըլբաշները, անսարիները, աւշարները, թուրքմէնները, արաբների՝ ֆալ
լահների հետ բոլորը միասին մօտ 200.000 մարդ, իրենց խնդիրներն ունէին
թուրքերի հետ175 եւ եթէ արմատական դէմ չէին տրամադրուած ֆրանսիական
ներկայութեանը, առնուազն Քեմալի թուրքական «ազգային ազատագրման»
համակիրը չէին: Բայց նոյնիսկ նրանք տագնապներ ունէին հայերի կոտորած
ներին եւ գոյքի թալանին մասնակցութեան եւ գոյքը վերադարձնելու հնարա
ւոր անհրաժեշտութիւնից: Առաւել եւս, որ 1919ի Ապրիլի 16ին Ֆրանսիացիները
հրաման էին տարածել, որով պարտաւորեցնում էին կենդանի մնացած եւ աք
սորից ետ եկող հայերին երկու ամսուայ ընթացքում վերադարձնել նրանցից
խլուած գոյքը, այդ թւում՝ հողը: Ճիշտ է, հողի դէպքում Թուրքերին Հողային
բանկը փոխհատուցում էր վճարում176: Դժուարութեամբ, բայց Ֆրանսիացիների
հարկադրանքով տեղական իշխանութիւնները յաճախ դատարկել էին տալիս
վերադարձող հայերի բնակարանները եւ յանձնում տէրերին: Գոյքի վերադար
ձի դէպքերը Կիլիկիայում դառնում էին սուր բախումների առիթ177: Սա ուղեկց
ւում էր հայերին թուրքերի դէմ բռնութիւններում քեմալականների մեղադրանք
ներով: Ֆրանսիացի ականատես հեղինակ Jean Bardoux-ը 1921ին գրում էր, որ
անզէն հայերին մեղադրում էին թուրքերի դէմ բռնութիւնների նախապատրաս
տութիւններում եւ դժուար է պատկերացնել, թէ ինչպէս խուսափել աքսորից վե
րադարձող դժբախտների եւ պատերազմից, տեղահանումներից ու կոտորած
175 Յովհաննիսյան Ռիչարդ Գ., Նոյն, էջ 387 – 388:
176 Саакян Р. Г., Франко-турецкие отношения и Киликия в 1918 –1923 гг. Изд. АН Армянкой
ССР, Ереван, 1986 [Սահակյան Ռ. Գ. Ֆրանս-թուրքական յարաբերութիւնները եւ Կիլի
կիան 1918-1923 թթ.], ՀՀ ԳԱԱ հրատարակչ., Երեւան, 1986], Էջ 86 (http://www.genocide.
ru/lib/sahakyan/cilicia.htm) (Վերջին այցելութիւնը՝ 15. 10. 2018 ): Գրքի հայերէն հրատարա
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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ներից ամայացած տարածք վերադարձող ու հայերի լքուած գոյքը իւրացնող
դասալիքների ու թափառականների միջեւ արիւնալի բախումներից178:
Անընդհատ խօսելով իր շարժմանը Անատոլիայի բնակչութեան «խան
դավառ համակրանքի» մասին, Քեմալը պէտք է Անատոլիայում ընտրութիւն
ներ անց կացնէր՝ Ստամբուլի օրինական իշխանութիւններին հակակշիռ ընտ
րովի իշխանութիւն ձեւաւորելու համար: Հասկանալի է, որ ոչ ընտրութիւններ
կազմակերպելու ժամանակ կար, ոչ հնարաւորութիւն, ոչ բնակչութեան ցանկու
թիւն՝ մասնակցելու ապստամբ Քեմալի անհասկանալի «ընտրութիւններին»:
1919ի Հոկտեմբերի վերջի Քեմալի կազմակերպած ընտրութիւններն, իհարկէ,
անցան խայտառակ, եղեգնահիւս զամբիւղներով եւ, իր իսկ խոստովանութե
ամբ՝ ընտրութիւնների յանձնաժողովի անդամների նշանակովի «պատգամա
ւորներով» (1919ի ընտրութիւններն իրականացւում էին երկաստիճան՝ 1876ին
ընդունուած օրէնքով: Նախ ընտրւում էին ընտրական յանձնաժողովների ան
դամները, ովքեր յետոյ իրենք էին ընտրում պատգամաւորներին): Աշխարհիկ
Քեմալի կամքով որպէս յանձնաժողովների անդամներ «ընտրուել», փաստա
ցի նշանակուել էին մահմեդականների կրօնական առաջնորդները՝ խոջաները,
որպէսզի սրանք պատգամաւորութեան թեկանածուներից ընտրեն «երկրի եւ
ազգի շահերին համապատասխանողներին»: Ընտրութիւններին, նոյնիսկ ձեւի
համար, առհասարակ չեն մասնակցել փոքրաթիվ ժողովուրդների եւ ոչ-մահ
մեդականների ներկայացուցիչները179: Բոլոր դէպքերում Քեմալի այս «ընտրո
վի իշխանութիւնը» հաստատեց Էրզրումի եւ Սվազի որոշումները՝ դրանց աւե
լացնելով Մուդրոսի Համաձայնագրով Բրիտանիայի կողմից շրջափակուած
արաբների բնակութեան տարածքներում հանրաքուէ անցկացնելու իրաւունքը
եւ մասնաւորեցնելով մինչեւ պատերազմը Ռուսական տիրապետութեան տակ
գտնուող, Բրեստ-Լիտովսկի Պայմանագրով Թուրքիային վերադարձուած,
պատերազմից յետոյ Հայաստանին եւ Վրաստանին անցած Կարսի, Արդահա
նի եւ Բաթումի տարածքներում «երկրորդ հանրաքուէ» իրականացնելու հնա
րաւորութիւնը:
«Ընտրութիւնների» փաստը պիտի հաստատեր Քեմալի իշխանութե
ան իրավունքը: Ինչը չի նշանակում, իհարկէ, որ տեղի «թուրք բնակչութիւնը»
սկսեց ընդունել Քեմալի իշխանութիւնը: Ընդունուած որոշումներն իրականաց
նելու համար Քեմալին մեծ քանակութեամբ մարդիկ էին պէտք, իսկ նրան մարդ
հաւաքել ոչ մի կերպ չէր յաջողւում: Իր տխուր առօրեայով զբաղուած եւ զանա
զան մակարդակների պաշտօնեաների, ցեղապետերի ու քաղաքական առաջ
նորդների հրահրումների մէջ խճճուած «ազգին» չէր հետաքրքրում քեմալական
ազգայնական շարժումը եւ դրա նկատմամբ Անատոլիայի բնակչութեան «խան
178 Bardoux Jean, De Paris a Spa. La bataille diplomatique pour la paix française (février 1919-octobre
1920). Paris, 1921, էջ 311:
179 Անդ, էջ 121:

ԱՐԵՒՄՏԵԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԸ՝ «ԹՈՒՐՔԱԿԱՆ ՀԱՅՐԵՆԻՔ»…

337

դավառ համակրանքն» առայժմ արտայայտւում էր միայն հայերից թալանուած
գոյքը չվերադարձնելու հոգսով: Իսկ կենդանի մնացած հայերը շարունակում
էին վերադառնալ հայրենիք:
1919ի Սեպտեմբերին ֆրանսիական եւ անգլիական իշխանութիւնների
միջեւ կնքուած համաձայնագրով Սիրիայում եւ Կիլիկիայում անգլիական զօ
րամիաւորումները փոխարինւում էին ֆրանսիականով, եւ Հոկտեմբերի 30ին
ֆրանսիացիները մտնում են Մարաշ: Ֆրանսիական իշխանութիւնների հովա
նաւորութեան տակ գտնուող Կիլիկիա, ինչպէս ասուեց, որոշ չափով հայեր էին
վերադարձել՝ Մարաշ, Ուրֆա, Այնթապ, Ադանա, Զէյթուն, Հաճըն, Սեբաստիա,
Մալաթիա, շրջակայ գիւղեր:
Քեմալին յուսահատութեան էր հասցնում հայերի վերադարձը եւ դրա
դէմ պայքարէլու տեղական բնակչութեան անվճռականութիւնը: Չնայած որեւէ
յստակ տեղեկութիւն չկայ 1919 – 20ի Կիլիկիայի բնակչութեան թուերի մասին,
եղած մօտաւոր տեղեկութիւններն էլ շատ տարբեր թուերի մասին են խօսում,
ակնյայտ է, որ տարածքը բազմազգ եւ բազմակրօն էր, եւ տեղական բնակ
չութեան մէջ «թուրք» անուանուողները նուազ թիւ ունէին: Ըստ Կիլիկիայում
1919 – 20ին ծառայութեան մէջ գտնուած ֆրանսիական սպայ Paul du Vռouի Ադա
նայի վիլայէթում՝ Կիլիկիայի մի մասում 1920ին կային միայն 20.000 թուրք մահ
մեդականներ (հաւանաբար ներառուած չեն ալեւի թուրքմէնները), այն դէպքում
երբ հայերի թիւը 120.000 էր, մյոսներինը՝ 100.000 արաբ, 30.000 մաքսանենգ
քուրդ եւ ղզլբաշ («ղզլբաշների» թուի մէջ հաւանաբար ներառուած են նաեւ ալե
ւի թուրքմէնները), 28.000 յոյն, 15.000 չերքէզ եւ ձիաբոյծ ադըղներ, 5.000 ասո
րի եւ քաղդէացի180: Սրանք 1920ի սկզբի Սիրիայի եւ Կիլիկիայի ֆրանսիական
Գերագոյն Կոմիսարիատի պատկերացրուած թուերն էին, որոնց համաձայն
Ադանայի Վիլայէթի բնակչութեան ընդհանուր թիւը հաշւում է 318.000 մարդ,
այդ թւում՝ 175.000 մահեմադականներ (ներառեալ ալեւի-ղզլբաշները), 143.000
քրիստոնեաներ, որից 120.000ը՝ հայեր: Կիլիկիայի մաս կազմող Մարաշի սան
ջակը պաշտօնապէս մտնում էր Հալէպի վիլայէթի մէջ եւ այս թուերում Մարաշը
հաշուառուած չէ: Ռուբէն Սահակեանը, յղում անելով Jung E. La rռvolte arabe.
II Paris, 1925, էջ 152, 1920ի սկզբի համար ողջ Կիլիկիայի, այսինքն Ադանայի
Վիլայէթի եւ Մարաշի Սանջակի բնակչութեան ընդհանուր թիւը համարում է
«500.000 մարդ, որից հայեր՝ 150 – 160 հազար, արաբ-անսարիներ՝ 120 հազար,
թուրքեր՝ 100 հազար: Մյոսները՝ 120 – 140 հազար, քրդեր էին, չերքէզներ, յոյներ,
ասորիներ, քրիստոնեայ սիրիացիներ եւլն: Մահմեդականների թիւը ըստ այս
աղբյորի հասնում էր 270 – 280 հազարի, քրիստոնեաների թիւը՝ 220 հազարի:
Երրորդ աղբյորը Կիլիկիայի 1920ի բնակչութեան վերաբերեալ ֆրանսիական
իշխանութիւնների 1921ի սկզբին կազմած աղյոսակով հաշուետւութիւնն է (SHD
4H229), որը կազմելու համար օգտուել են օսմանեան պաշտօնական վիճակա
180 Véou. Paul du, La passion de la Cilicie. 1919-1922. Էջ 1):
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գրութիւնից181: Հաշուետւութեան սկզբում զգուշացւում է, որ բերուած թուերին
պետք է վերաբերել վերապահութեամբ, յատկապէս քրիստոնեայ բնակչութե
անը վերաբերող տեղեկութիւններին: Ըստ այս աղբյորի Կիլիկիայի ընդհանուր
բնակչութիւնը 1921ի սկզբին կազմում էր 590.000 մարդ, որից մահմեդականնե
րի ընդհանուր թիւը՝ 372 հազար, որից թուրքեր՝ 140.000, անսարիներ 100.000,
ղզլբաշներ՝ 40.000, չերքէզներ՝ 25.000, այլք (եզդի, արաբ, գնչու, ռումելացի,
բերբեր, աֆղան, բուլղար եւլն)՝ 47.000 (ըստ այս աղբյորի թուրքերը, Կիլիկիայի
դէպքում՝ հաւանաբար աւելի շատ թուրքմէնները եւ բալկաններից փախստա
կանները, Կիլիկիայի մահմեդական բնակչութեան 37% էին, Կիլիկիայի ընդհա
նուր բնակչութեան՝ 28%ը), իսկ քրիստոնեաները՝ 218.000 մարդ, որից հայեր՝
125.000, յոյներ՝ 60.000, ասորիներ՝ 25.000, քաղդեացիներ՝ 25.000, այլք՝ 5.500
(ըստ այս աղբյորի հայերը քրիստոնեայ բնակչութեան 57% էին, ընդհանուր
բնակչութեան՝ 32%): Բոլոր երեք աղբյորներից երկու ժողովուրդների եւ ընդհա
նուր բնակչութեան թուերը առաւելագոյններով հաշուելու դէպքում Կիլիկիայում
թուրքերի ամէնամեծ թիւը 140.000 էր (Կիլիկիայի ընդհանուր բնակչութեան՝
23.7%ը), հայերի ամէնամեծ թիւը՝ 150 – 160.000 (Կիլիկիայի ընդհանուր բնակչու
թեան 27.1%ը): Յիրաւի, չնայած բոլոր կոտորածներին Կիլիկիայում Քեմալի հա
մար վերադարձող հայերի թիւը սպառնալիօրէն շատ էր, թուրքերի թիւը՝ «թուր
քական հայրենիք» կառուցողի համար յուսահատութեան հասցնող՝ նուազ:
Քեմալին յուսադրողը Մարաշի սանջակն էր, որտեղ թուրքերի ամէնամեծ թի
ւը ենթադրական հաշուարկներով մօտ 80.000 էր, մինչդեռ Մարաշում հայերի
թիւն ամէնափոքրն էր՝ «1919ի կէսերին, Մարաշում եւ այս քաղաքի շրջակայ
քում գտնուող առաքելութեան մեր յենակէտերում հայութեան թիւը հասնում
էր քսան հազարի»՝ գրում է Մարաշում ֆրանցիսկեան միաբանութեան վանքի
վանահայր Մատերն Միւրէն182: Ուրեմն Մարաշում էլ կը սկսեն հայերին «դաս
տալ»:
Հոկտեմբեր-Նոյեմբերին Քեմալը սկսում է թռուցիկներ տարածել, որոն
ցում տեղեկացնում է «իսլամի ժողովրդ»ին եւ «թուրք մահմեդականներ»ին, որ
թուրք մտաւորականութիւնը հսկայական շարժում է սկսել՝ պատրաստուելով
առաջին հարուածը հասցնել Իզմիրի յոյներին եւ Անտիտաւրոսի հայ կողոպ
տիչներին եւ կոչ է անում արթնանալ. «Օ, իսլամի աշխարհ, օ, մահմեդական
թուրքեր, արթնացէք, քանի դեռ դուք լսում էք էզանի ձայնը, քանի դեռ մեր
հայրենիքը չի լցուել եկեղեցիների զանգերի ձայներով»183: Այսպիսով «մահմե
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 Մատերն Մյուրե, Մարաշի կոտորածը (1920 թ. փետրվար) Materne-Muré, Le massacre de Ma
rache (Février 1920). Extrait du “Flambeau” revue belge des questions politiques et littéraires, 4e
année, №1, janvier, 1921. Paris, 1921 Ֆրանսերենից թարգմանութիւնը Վ. Պողոսյանի, «ՀՀ
ԳԱԱ Հայոց Ցեղասպանութեան թանգարան ինստիտուտի հրատարակչութիւն», Երեւան,
2001, էջ 9 (այսուհետ՝ Մատերն Մյուրե):
183 Թերզեան Սոկրատ, Հաճընի Ութամսեա Դիւցազնամարտը, Բուենոս Այրես, 1956, էջ 211:
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դական թուրքերի» վրա մասնաւոր պարտաւորութիւն է դրւում՝ «իսլամի աշ
խարհ»ը եւ «մահմեդական թուրքերը» դառնում են կամ մէկ ընդհանրութիւն,
կամ՝ առնուազն՝ երկու հաւասար կողմեր: Էրզրումի, Սվազի Կոնգրեսներում եւ
Հոկտեմբերի ընտրութիւններին մոլլաներն ու խոջաները առաւելագոյն ներդ
րում էին ունեցել «ազգային» անուանուած շարժման գործին, բայց ի տարբերու
թիւն «մահմեդական քրդերի», «մահմեդական թուրքերը» չէին «արթնանում»,
շարունակում էին յապաղել՝ հարկադրելով աշխարհիկ Քեմալին ուժեղացնել
կրօնական հռետորութիւնը184, «ազգային» անուանուած շարժման յոյսը կապել
կրօնական միասնակութեան եւ հաւաքական «մահմեդական թուրքի» հետ՝
աւելի ու աւելի մեծ շեշտադրումներ անելով «էզանի ձայնին» եւ հայերի հան
դէպ ատելութեան
 ը: Եւ դրանք սկսում էին տալ իրենց պտուղները:
1919ի Նոյեմբերին, Քեմալի «ազգայնական շարժման» ծաւալման ճիգե
րին զուգահեռ, Ֆրանսիացիները շարունակում էին ամրացնել Մարաշի, Ուր
ֆայի, Այնթապի պաշտպանութիւնը: Բայց շուտով, Նոյեմբեր ամսից այդ ամէնը
փոխւում է: Զէյթուն վերադարձած Լեւոն Նորաշխարհեանը այդ օրերի մասին
գրում է. «Պօլսէն զատուելով…փախստական զօրականը՝ Քեմալ սկսած էր վե
րակենդանանալ, ոգեւորուիլ: Իր պրոպագանդիստները ամէն տեղ կը վխտա
յին եւ քարոզչութիւններ կ’ընէին կեաւուրներուն դէմ: Թուրք բնակչութիւնը ոտ
քից ցգլուխ զինուած էր… Անգլիացիներուն Մարաշէն քաշուիլը եւ անոնց տեղ
ֆրանսացիներուն գալը շրջակայ թուրքերուն աւելի կատղած դրութեան մը
մէջ դրաւ»185: Նոյեմբերի սկզբին սպանւում են զէյթունցի երկու հայ նպարա
վաճառներ: Նոյեմբերի եօթին իմանում են, որ Քեմալը հեռագիր է ուղարկել
գայմագամին՝ «Ձեռքի տակ եղած ուժերով գործողութիւն սկսել»186: Վերադար
ձած զէյթունցիները խորհրդակցում են եւ որոշում ամէն գնով գրգռութիւնների
առիթ չտալ, բայց զինուել եւ պատրաստ լինել դիմադրելու: Նրանք կարողա
նում են պաղարիւն մնալ եւ վրէժխնդիր չլինել նոյնիսկ ոստկանապետ Օսման
Ազմիի՝ մի խումբ հեծեալներով Զէյթուն գալու ժամանակ, այն Ազմիի, որ 1915ին
բազմաթիւ զէյթունցիների մահուան էր հասցրել անձամբ, եւ վերադարձածնե
րի մէջ էին նրանց ընտանիքների անդամներ՝ ծնող, որդի, եղբայր…: Զէյթուն
ցիները հարեւան գիւղերի մահմեդական բնակչութիւնից թշնամանքի դրսե
ւորումներ չէին տեսնում եւ, ինչպէս գրում է զէյթունցի Ն. Զէյթունցեանը, եթէ
իշխանութիւնները նրանց չգրգռէին հայերի դէմ, այդ մարդիկ ոչ մի վատ բան
չէին անի187: Զէյթունցիները դրացի թուրքերից տեղեկութիւն են ստանում, որ
կրկնւում է ոչ-վաղ ան
ցե
ա
լը. «Զէյթունի հիւսիս-արեւելքը, երկու ժամ հեռու
գտնուող գիւղին պետը՝ Ապուլ Օղլու Օմարը զօրանոց կը հասնի եւ կը պատ
184 Шлыков В. И., Под знаменем Аллаха, էջ 78-98:
185 Նորաշխարհեան Լեւոն, Զէյթունը 1914 – 1921 թթ., ՀՍՍՀ ԳԱ հրատարակչութիւն, Երեւան,
1984, էջ 148:
186 Նորաշխարհեան, էջ 148:
187 Զեյթունցեան Ն. Զեյթունի վերջին դէպքերը (1919 – 1921), Ալեքսանդրիա, 1922, էջ 111:
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մէ. Էլպիսթանի ոստիկանապետ Մխիթարը, բանտին դռները բանալով, բոլոր
ոճրագործները ազատ կը ձգէ եւ կը զինէ եւ կը յայտարարէ իրենց, թէ ուր որ
կեաւուր գտնեն՝ չխնայեն: Բոլոր շրջաններու թուրք գիւղապետերը Էլպիսթա
նէն, Մարաշէն զէնք առնելով ժողովուրդին կը բաժնեն: Օսման Չաւուշ, կառա
վարութեան հրահանգով (խօսքը ապստամբ Քեմալի կառավարութեան մասին
է – Հ. Խ.) եւ խումբ մը աւազակներով Զէյթունի շրջականերէն չի հեռանար առի
թէն օգտուելու համար: Քեմալական զինուորականներն ամէն տեղ կը վխտան,
կը քարոզեն, կը կազմակերպեն եւ կը զինեն»188: Սպանուածների հարցով հա
յերը դիմում են Ֆրանսիացիներին, ներկայացնում փաստեր, սակայն վերջին
ներս «տեղական հարց է» ասելով՝ խնդիրը փակում են: Թուրք գայմագամը
երդւում է՝ «զրպարտութիւն է, բացարձակ զրպարտութիւն»189: «Տեղեակ չեմ,
փաշա, տեղեակ չեմ»ի այս տարբերակը շարունակում էր աշխատել: Իսկապէ՞ս
չէին հասկանում ֆրանսիացիները խնդրի լրջութիւնը, թէ՞ արդէն Քեմալի հետ
անջատ համաձայնութիւն էին զարգացնում:
Մյոս կողմից, սակայն, Քեմալի կոչը՝ գայմագամի «ձեռքի տակ եղած
ուժերով գործողութիւնը» չէր ծաւալւում: Հնարաւոր է նաեւ՝ գայմագամը վա
խենում էր Ստամբուլի օրինական իշխանութիւններից եւ միայն ձեւացնում էր,
թէ ենթարկւում է Քեմալին: Նոյեմբերի կէսերին «ձեռքի տակ եղած ուժերով
գործողութիւնից» արդիւնք չստացած Քեմալին յաջողւում է Կիլիկիան կրկին
հայաթափելու գործողութիւններն այլ կերպ համակարգել: Այդ կարեւոր գոր
ծը նա վստահում է 1918ին ադրբեջանահայերի, մասնաւորապէս Բաքուի հայե
րի ջարդն իրականացրած Նուրի փաշայի համհարզին՝ Ասաֆին, ով այդուհետ
պիտի կրի Կըլըչ Ալի (Թուր Ալի) անունը: Ստամբուլի իշխանութիւններից մեր
ժուած Էնվէրի եղբօրորդու համհարզը նոր տէր էր փնտրում, եւ Քեմալը ուրախ
էր այդ տէրը լինել: Նախապատրաստելով Կիլիկիան հայերից մաքրելու գործո
ղութիւնները, Դեկտեմբերի 5ին եւ 6ին Քեմալը Բեքիր Սամիի ներկայութեամբ
զրուցում է Ֆրանսիայի՝ Սիրիայի եւ Կիլիկիայի գլխաւոր կոմիսար, Բէյրութից
Քեմալի հետ հանդիպման նպատակով Սվազ (Սեբաստիա) ժամանած Ֆրան
սուա Ժորժ-Պիկօյի հետ, վախեցնում է նրան Սիրիայի, Իրաքի, Միջագետքի
ինչ որ անորոշ արաբական ռազմական կազմաւորումներով, սպառնում է «ալե
կոծուած բնակչութեան» անկանխատեսելի պոռթկումներով եւ նրան «յուսադ
րում», որ ինքը պատրաստ է համագործակցել Ֆրանսիայի հետ պայմանով, որ
«մեր անկախութիւնը այլ ազգերի համեմատ պիտի պաշտպանուի», խոստա
նալով ժամանակաւորապէս ռազմական գործողութիւնները Կիլիկիայում դա
դարեցնել190:
Մի կողմ թողնելով այս հանդիպման քաղաքական հետեւանքների հար
ցը, կարեւոր է շեշտել, որ Ֆրանսիայի պաշտօնական ներկայացուցչի հանդի
188 Նորաշխարհեան, էջ 150:
189 Անդ:
190 Саакян, էջ 129:
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պումը սպստամբ Քեմալի հետ միանգամից եւ կտրուկ բարձրացնում է վիջինիս
կշիռը: Քեմալի բոլոր քարոզչական հնարներն այնքան չէին ազդել Կիլիկիայի
մահմեդական բնակչութեան պատկերացումներին, որքան այդ այցելութիւնը:
Թուրք հեղինակ Օ. Քիւրքչիւօղլուի գնահատմամբ այդ հանդիպումը բազմա
պատկեց յարգանքը թուրք ազգայնականների նկատմամբ191: Ֆրանսիացի Պ.
Ռեդանը գրում է, որ այդ հանդիպումից յետոյ գիւղերում լուրեր տարածուե
ցին, որ ֆրանսիացիները քեմալականների վախից լքում են Կիլիկիան192, մյոս
կողմից էլ քեմալականներն այդ այցելութիւնը գնահատեցին որպէս իրենց ան
պաշտօն ճանաչում, բարձրացաւ նրանց ինքնագնահատականը եւ բարոյական
ոգին193:
Ֆրանսուա Ժորժ-Պիկօյի հետ հանդիպումից եւ «ռազմական գործողու
թիւնները Կիլիկիայում դադարեցնելու» խոստումից անմիջապէս յետոյ քեմա
լականներն աւելի գործուեայ են դառնում, ճանապարհներին տեղի են ունէնում
հայերի նոր սպանութիւններ, «քեմալական գործակալները ամէն կողմ ցրուած
ժողովուրդը կը կազմակերպէին: Երթեւեկը դադրած էր: Կառավարիչ Եահիա
միշտ բարեացակամ վերաբերմունք ցոյց կու տար եւ կ’աշխատէր ի նպաստ մե
զի արտայայտուիլ: Մեր (Զէյթունի) առջեւ միայն Մարաշի ճամփան՝ Վարդա
պետի կամուրջը բաց էր, որովհետեւ Մարաշէն մինչեւ կամուրջ ֆրանսական
հեղինակութիւնը ի զօրու էր, իսկ կամուրջէն ասդին՝ մեր հետախոյզ խումբերը
միշտ անպակաս էին»194: Մարաշում, սակայն, որտեղ ֆրանսիացիներն ամրա
ցել էին, դրութիւնն աւելի լաւ չէր: Այդ օրերին Մարաշում ապրած Մատերն Միւ
րէն գրում է. «…քեմալականների մեքենայութիւններին, որոնք ղեկավարւում
էին տեղական կառավարութեան կողմից, որեւէ մէկը չխոչընդոտեց, չնայած
դրանք դրսեուորւում էին օրը ցերեկով, յատկապէս 1919 Դեկտեմբեր եւ 1920 Յու
նուար ամիսներին՝ քաղաքի եւ նրա շրջակայքի բնակիչներին հետեւողակա
նօրէն զէնքեր ու ռազմամթերքներ բաժանելու, մի քանի գնդացիրներ քաղաք
տեղափոխելու, տների պատերի մէջ հրակնատներ փորելու միջոցով եւ, վեր
ջապէս, խռովութեան բռնկումից մէկ շաբաթ առաջ մի բարրիկադի կառուցու
մով»195:
Այս ամէնը տեսնող Մարաշի ֆրանսիական ռազմական ղեկավարու
թիւնը Դեկտեմբերի 15ին, Մարաշում կայացած թուրք երեւելիների ժողովում
հայտարարում է, որ իրենք չեն կռուելու թուրքերի դէմ, որ իրենց նպատակը
խաղաղութիւն ապահովելն ու երկրի վերականգնման հարցում թուրքերի 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. Франко-турецкие отношения…, Էջ 55):
193 Саакян, Էջ 55:
194 Նորաշխարհեան, էջ 151:
195 Մատերն Մյուրե, էջ 11:
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համագործակցելն է196: Քեմալականները, սակայն, ո՛չ խաղաղութիւն էին ուզում,
ո՛չ համագործակցութիւն: Նրանք ուզում էին վերադարձած հայերին կոտորել, եւ
դա բոլորին տեսանելի էր, այդ թւում՝ հայերին Կիլիկիա վերադարձրած ֆրան
սիացիներին. հայերն անընդհատ դիմում էին նրանց՝ ուշադրութիւն հրաուիրե
լով բացայայտ պատերազմի նախապատրաստութիւններին, բայց ֆրանսիա
ցիները յամառօրէն գերադասում էին «չնկատել» դրանք: Հայերին կոտորելու
առաջին թիրախը պիտի Մարաշի սանջակը լիներ, թէկուզ այն պատճառով, որ
Կիլիկայի ողջ տարածքում մահմեդականները, այդ թւում թուրքերը 1915ի ջար
դերից եւ աքսորներից յետոյ միայն այստէղ էին մեծամասնութիւն կազմում, հա
մապատասխանաբար մահմեդականները՝ 136.000, որից թուրքերը՝ մօտ 80.000
մարդ: Հայերի թիւն այստէղ կազմում էր ընդամէնը մօտ 20.000 մարդ: Հայերի
կոտորածը Մարաշում կը լիներ թուրքակա՛ն, ո՛չ թէ մահմեդական տարրերի
յաղթանակ, կը վերականգնէր թուրքակա՛ն «ազգային արժանապատւութիւնը»
եւ ինքնավստահութիւնը, կը հաստատէր ոչ թէ «մէկ հորից սերուած» մահմեդա
կանութեան», այլ միլլիականութեան թուրքականութեա՛ն իրաւունքը:

«ՅԱՆՈՒՆ ԴՐԱՑԻՈՒԹԵԱՆ ԵՒ ՀՆԱՄԷՆԻ
ԲԱՐԵԿԱՄՈՒԹԵԱՆ»: ՀԱՅՐԵՆԻՔԻ
ԱԶԱՏԱԳՐՈՒԹԵԱՆ ՆՈՐ «ՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳ»
Քեմալ-Ժորժ Պիկօ հանդիպումից յետոյ, Դեկտեմբերի երկրորդ կէսից
Կիլիկիայի բոլոր հայկական քաղաքներում եւ շրջականներում հայերի համար
լրացուցիչ մեծ դժուարութիւններ են սկսւում: Դեկտեմբերի 16ից յետոյ կտրւում
են զէյթունցիների կապերը արտաքին աշխարհի հետ. նրանք այլեւս դժուարա
նում էին տեղեակ լինել եւ հասկանալ՝ ինչ է կատարւում: Շուտով, սակայն, Դեկ
տեմբերի 22ին Զէյթունի հայերի առաջնորդներին Ալբիսթանի զինուորական
ներկայացուցիչները հրաւիրում են եւ տեղեկացնում. «Մենք որոշած ենք մեր
արեան գնով ֆրանսացիները ոչ միայն մեր շրջաններէն, այլ նոյնիսկ Կիլիկի
այէն դուրս վռնտել: Մեր առաջարկը ձեզի հետեւեալն է. պէտք է բացարձակ
չէզոքութիւն պահել, ոչ մեզի, ոչ ալ անոնց հետ: Կը խոստանանք ամէնայն դիւ
րութիւն եւ աջակցութիւն ձեզի»: Առաջարկում են նաեւ այդ ամէնը տեղեկաց
նել Մարաշի հայերին՝ «յանուն դրացիութեան եւ հնամէնի բարեկամութեան
(ընդգծումը իմն է – Հ. Խ.)»197:
Կիլիկիայում վերահաստատուող հայերը դեռ չգիտէին, որ ֆրանսիա
ցիների մէջ երկւութիւն է առաջացել: Քեմալը Ժորժ-Պիկօյի միջոցով նրանց
«վստահութիւն» էր հայտնել եւ պարզ չի՝ թուրքերի վստահութիւնը շոյո՞ւմ էր
196 Նոյն:
197 Նորաշխարհեան, էջ 152:
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ֆրանսիացիների ինքնասիրութիւնը, թէ՞ կարծում էին, որ Քեմալի «վստահու
թիւնը» Ֆրանսիայի կշիռը բարձրացնում է Խաղաղութեան դեռեւս ընթացքող
համաժողովում: Նրանք, իհարկէ, չգիտէին, որ իտալացիների, անգլիացիների,
ամերիկացիների հետ հանդիպումներում Քեմալը միշտ մասնաւոր վստահու
թիւն էր հայտնում ա՛յդ երկրին «պայմանով, որ Իտալիան (Անգլիան, ԱՄՆը…)
իրենց հայրենիքին չվնասի»: Իսկ Կիլիկիայում վերահաստատուող հայերը
դեռ չգիտէին, որ ֆրանսիացիների մէջ խմորումներ են սկսւում: Այսպէս թէ այն
պէս, չնայած Քեմալը խոստացել էր Կիլիկիայում ռազմական գործողութիւններ
չսկսել, Կիլիկիայի բոլոր հայկական քաղաքներում Դեկտեմբերի երկրորդ կէ
սից հայերի համար մեծ դժուարութիւններ են սկսւում:
1920ի սկզբին թուրքական զօրքերը գրոհում են Մարաշի մերձակայքի
ֆրանսիական զօրքերը: Մեծ հերոսութիւն էր Քեմալի կողմից մէկ ամիս խոս
տումը պահել: Այդ ժամանակը, թերեւս, նրան անհրաժեշտ էր որոշ ուժեր հա
ւաքելու համար: Թուրքերը Զէյթունի հայերին կրկին անմիջապէս յիշեցնում են
«մեր վաղեմի բարի դրացիութիւնը». «1920 Յունուարի 10ին Պելէնի գիւղապետ
Ահմէտ աղա եւ քերթմենցի երեւելիներ… Ջեմուկ կը հրաւիրեն Ասատուր Կիւլ
վանէսեանն ու այս տողերը գրողին… Անոնք կ’ըսեն. «ֆրանսիական բանակը
ամբողջովին Մարաշին տէր դարձած է, օրըստօրէ յաւելում կ’ունէնայ. եկեղե
ցի, դպրոց, մզկիթ ֆրանսիական զինուորներով լեցուած է: Քեմալական կա
ռավարութիւնը թէեւ տենդոտ գործունէութեան մէջ է ու կը պատրաստուի, կը
զինէ ժողովուրդը եւ կը պատրաստի Մարաշի վրայ յարձակելու, բայց անօգուտ
է, ժողովուրդը յուսահատ է եւ ընկճուած: Օսմանիէյի ոստիկանապետ Հրանտ
Մալոյեանը այս օրերս Սարըլար թուրք գիւղը եկած է ու բոլոր այն կողմի թուրք
երեւելիները շղթայակապ տարած է: Յամառ լուրեր կը շրջին, թէ մօտ օրէն
այս կողմերը պիտի գրաւուին, որով եկած ենք խնդրելու ձեզմէ, որ մեր վա
ղեմի դրացիութիւնը շարունակուի եւ թոյլ չտաք, որ oտարներու ոտնձգութե
ան ենթարկուինք: Փոխարէնը մենք պատրաստ ենք ձեզի հարկ եղածին պէս
ծառայելու»198: Թուրքական «մեր վաղեմի դրացիութեան» եւ «ձեզի հարկ եղա
ծին պէս ծառայելու» հաւաստիացումների հայկական փորձը զրոյցի հայ մաս
նակիցներին յուշում էր, որ Մարաշի հայերի դրութիւնը լաւ չէ, իսկ Զէյթունին
սպառնացող վտանգը դառնում է շօշափելիօրէն առարկայական, յատկապէս,
որ տեղական «կառավարութիւնը իրեն կենտրոն ընտրած էր Գրլաւուքը՝ Զէյ
թունէն երկու ժամ հեռու՝ դէպի արեւելք, Տոն Լեռան ստորոտը, Ջերմուկի դաշ
տը: Միւտիւրին քով տեղաւորուած էին 1500 թուրք չեթէներ՝ շրջակայ թուրք
գիւղերէն համախմբուած, որով մենք եւս ստիպուած էինք արթուն մնալ»199:
Այս զրոյցից երկու շաբաթ անց, Յունուարի 26ին «հարաւային սահմանապահ
տղաները լուր բերին, թէ Ֆռնուզի կողմէն կրակոցի ձայն կը լսուի: Ձիւնը կը
198 Անդ, էջ 155:
199 Անդ, էջ 155:
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տեղար, իսկ բուքն ու մրրիկը կատղած… արիւնռուշտ ամբոխը շրջակայքի
Թանըր, Տէօնկէլ, Չուգուր-Հիսարի հայ բնակիչները պաշարած, բոլորը սու
րէ անցուցած էին եւ սկսած գիւղին աւարը բաժնել»200: «Գոչող գիւղէն միայն
13 հոգի կրցած էին ազատիլ, 53 մանուկ, ծեր, կին, երիտասարդ՝ գիւղին առ
ջեւը անգթօրէն խողխողուած էին»201: Հայերի հանդէպ թուրքական «վաղե
մի բարի դրացիութիւնը» գործողութեան էր վերածուել: Մարաշի սարսափելի
կոտորածներին դեռեւս անտեղեակ զէյթունցիները միայն Փետրուարի 1ին են
կարողանում մարդ ուղարկել Մարաշ՝ իմանալու իրենց սպասուող վիճակը:
Պարզուեց, որ ֆրանսիական զօրքերը լքել են հայերին: «Մարաշի Ազգային Մի
ութեան ատենապետը՝ Արամ Պաղտիկեան, կը գրէր. «Մարաշ արեան մէջ կը
լողայ, մինչեւ այսօր 11 հազար կորուստ ունինք, թշուառութիւնը ծայր տուած
է, օգնութեան հասէք»: Ս. Աստուածածին եկեղեցին, որ կը գտնուէր Մարաշի
արեւմտեան կողմը, բարձունքի վրայ եւ որ ֆրանսական զինուորական ամէ
նազօրաւոր դիրքն էր, թուրքերու կողմէ գրաւուած էր, մէջը ապաստանող 800
հոգին՝ ծեր, պառաւ, մանուկ, ողջ-ողջ այրուած էին: Ֆրանսական բանակը ոչ
միայն չէր փութացած օգնելու անպաշտպան հայերը, այլեւ չէր ձգած, որ Քա
ռասուն Մանուկ եկեղեցւոյ մէջ գտնուած հայերը երթան եւ ազատեն իրենց
արենակիցները: Եւ այդպէս օր ցերեկով բոլորը ֆրանսական բանակին քիթին
տակ ողջակիզուած էին: Մարաշի երեք չորրորդը կրակի բոցերուն կուլ գացած,
հայ կիներ եւ կոյսեր բռնաբարուած, անմեղ երեխաներ խոշտանգուած էին:
… Ֆրանսական բանակը, առանց ժողովրդին լուր տալու, կը քաշուի… բռնու
թիւն, բռնաբարում, խոշտանգումներ անպակաս էին, իսկ մնացեալ բեկորները
մասնաւոր հաստատութիւններում հսկողութեան տակ առնուած էին»202: Կըլըչ
Ալին «փառաւոր» էր աշխատել, Բաքուի հայերի կոտորածների փորձը լաւ էր
իւրացրել: Քեմալը կարող էր լիաբերան խօսել «ազատատենչ թուրք ժողովր
դի անկառավարելի պոռթկումների» մասին, խրախուսուող «պոռթկումնե
րը»՝ ջարդերը, երկար տատանումներից յետոյ, վերսկսուել էին: Յայտնապէս
սխալւում կամ ճիշտ չի ասում Թանէր Աքչամը, թէ «Ողջ ազատագրական պա
տերազմի ընթացքում զինադադարի պայմանները վերահսկելու նպատակով
Անատոլիայում գտնուող Անտանտի «ռազմական կազմաւորումների դէմ ոչ մի
կրակոց չի եղել: Առաջին կրակոցը եղել է միայն Տէօրթ Եոլում 1918ի Դեկտեմ
բերի 19ին, եւ կրակել են ֆրանսիական զինուորի համազգեստով հայի վրայ,
որը վերադարձել էր վրէժխնդրութեան նպատակով…Թուրքերը ոչ միայն անգ
լիական օկուպացիային դէմ չէին, այլեւ ուզում էին այդ օկուպացիան»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
Avcioğlu-ի Milli Kurtuluş Tarihiadli՝ «Ազգային ազատգրութեան պատմութեան» եռահատոր
աշխատանքի առաջին հատորին, էջ 5):
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«Անտանտի «ռազմական» կազմաւորումներ» ասելով Աքչամը միայն անգլիա
ցիներին նկատի ունի՝ մի բան է, բայց հենց միայն Մարաշի առումը, որքան էլ
ֆրանսիական բանակը դաւաճանաբար չդիմադրեց եւ փաստացի ետ քաշուեց,
Ֆրանսիացիների վրայ արժեցաւ հարիւրաւոր սպանուածներ: Կոտորածների
ժամանակ Մարաշում ապրող Միւրէն գրում է, որ Մարաշում թուրքերի գրոհի
առաջին զոհերը ֆրանսիացիներն էին, «ամէնուր ֆրանսիական ժամապահ
ները թիրախ էին դառնում, … այդ զինուորներից շատերն սպանուեցին, այդ
թւում նրանք, որոնք պարեկութիւն էին անում վանքի դռանը եւ հիւանդանոցի
մուտքի առջեւ: Հինգ հոգուց բաղկացած ֆրանսիական պահակախումբը մոր
թուեց թուրքական գերեզմանատանը: Զինուորների մի քանի վաշտեր, որոնք
անսպասելի (անսպասելի՞ – Հ. Խ.) ծագած խռովութեան պատճառով հարկադ
րուած էին շտապ փոխել բնակաւորման վայրերը, Քարիա-կաշ թաղամասում
ստիպուած էին անցնելու թուրքական տների հրակնատների առջեւով: Նրան
ցից շատերը, այդ թւում նաեւ սպաներ, գտան իրենց մահը: …Թուրքերը կտրե
ցին մի խեղճ ճակատայինի՝ թուրքական փոստային բաժանմունքի զինուորի
սեռական օրգանները եւ դրանք նրա ձեռքը տալով՝ ասացին. «Ահա քո փոստը,
տար բերդամրոց»: Դժբախտի մահը վրայ հասաւ սարսափելի տանջանքներից
յետոյ»204: Մարաշում սպանուած 300 Ֆրանսիացիների մասին գրելով, Քեմալի
Ֆրանսիացի կենսագիրն աւելացնում է. «Թուրքերի երեքշաբթեայ գրոհներից
յետոյ ֆրանսիական հրամանատարութիւնը որոշում է քաղաքը թողնել: Նա
հանջը դրամատիկ էր. թշնամուց հետապնդուելով, ձնառատ բուքերից ու սառ
նամանիքից տառապելով, Ֆրանսիացիները կորցրին 1200 մարդ»205: Ռիչըրդ
Յովհաննիսեանը ֆրանսիական կորուստների այլ թուեր է ներկայացնում. «160
սպանուած, 280 վիրաւոր, 170 անհետ կորած եւ 300 ծանր ցրտահարուած»206
Եւ դեռ առջեւում էր Այնթապը, որտեղ Ֆրանսիացի զինուորներն սպա
նուել են ոչ միայն ռազմական գործողութիւնների ժամանակ, այլ ուղղակի ճա
նապարհներին կամ քաղաքում: Սակայն չնայած սպանուողները Անտանտի
«ռազմական կազմաւորումներից» էին, «ողջ ազատագրական պատերազմի
ընթացքում Անատոլիայում գտնուող Անտանտի ‘ռազմական’ կազմաւորումնե
րի դէմ ոչ մի կրակոց չի եղել» ասելով Աքչամն այնուամէնայնիւ իրաւացի է,
նրանց վրայ կրակում եւ նրանց սպանում էին ոչ թէ նրանց՝ Անտանտի ‘ռազմա
կան’ կազմաւորման մաս լինելու պատճառով, այլ դրանք հայերի դէմ ուղղուած
կրակոցներ եւ սպանութիւններ էին: Կարելի է ասել, որ նրանց դէմ կրակելով՝
կրակում էին հայերի դէմ: Իհարկէ ամօթ էր ֆրանսիացիներին, որ «խաղաղու
թիւն պահող» նրանց զօրքը ոչ միայն որեւէ դիմադրութիւն ցոյց չտուեց Քեմա
լի՝ իրենից յանցագործների հաւաքածու ներկայացնող «բանակին», այլեւ նախ
204 Մատերն Մյուրե, էջ 13:
205 Жевахов, էջ 134:
206 Հովհաննիսյան Ռ,. Հայաստանի հանրապետութիւն, հատոր 3, «Տիգրան Մեծ», Երեւան,
2015, էջ 51:
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կողքից դիտում էր այդ «բանակի» կողմից իրականացուող հայ բնակչութեան
սպանդը եւ բացայայտ ծաղրը իր իսկ բանակի նկատմամբ, ապա գլխիկոր եւ
ամօթահար հեռացան, փաստացի՝ փախան, իրենց ջանքերով Կիլիկիա վերա
դարձած ողջ հայ բնակչոթիւնը թողնելով այդ գայլերի յօշոտմանը: Հեռանալու,
փաստացի՝ փախուստի որոշումը կայացրին իրենց իսկ կոչով Մարաշ բերուած
հայերից գաղտնի, եւ այդ գաղտնիքին տեղեկացուած խուճապահար հայերին
խաբելով, իբրեւ թէ իշխանութիւնները հոգ կը տանեն նրանց մասին եւ խոր
հուրդ տալով ոչնչից չվախենալ207: Երկու տարի անց Մ. Պէյառէսը պիտի գրի,
թէ «Մարաշի դրաման մեր պատմութեան ամէնատխուր էջերից է»208: Ինչպի
սի քնքշութիւն՝ «Մարաշի դրամա», «պատմութեան տխուր էջ»: Իրականում՝
ֆրանսիական դաւաճանութիւն, պատմութեան խայտառակ, ամօթալի էջ, Մա
րաշի հայ բնակչութեան կոտորած, մարդկութեան դէմ թուրքական յանցանք:
Իհարկէ Ֆրանսիան չի ուզում այս մասին յիշել:
«Մեր վաղեմի բարի դրացիութեան» յուշերով հայերի նոր կոտորածնե
րին երիտթուրքերի ժառանգորդ քեմալական ազգայնականները տուել էին բալ
կաններից փոխառեալ «հայրենիքի ազատագրման» անուն՝ դժուարութեամբ
փորձելով տեղայնացել, հասկանալի դարձնել «հայրենիք», նաեւ «ազատագ
րում» բառերը: «Հայրենիքը» նրանք «ազատագրում էին» հայրենիքը զգա
ցողներից եւ կրողից՝ կոտորելով նրանց: Սա «հայրենիքի ազատագրութեան»
բոլորովին նոր «հայեցակարգ» էր՝ տարածքը մաքրել այդ տարածքը որպէս հայ
րենիք կրողից եւ կոտորողին ստիպել այդ տարածքն ընկալել որպէս հայրենիք:
Իսկ առայժմ, Մարաշի կոտորածների յաջողութեամբ ոգեւորուած, աւելանում
էին հարկադրուած կամ կամաւոր չեթէների թուերը: Չեթէներին չէին հետաքրք
րում քեմալականների «ազգային», «ազատագրական» եւ այլ գաղափարները,
նրանք պարզ կողոպտիչներ էին եւ զբաղուած էին սովորական աւազակութե
ամբ: 1921ի Յունուարի Կիլիկիայի ժողովրդագրութեան մասին ֆրանսիական
հաշուետութեան մէջ (SHD 4H229) «չեթէ» դարձող գիւղացին նկարագրուած է
հետեւեալ կերպ. [Թուրքական գիւղացին] խմբերի ղեկավարներից՝ համարեա
միշտ իր նման գիւղացուց կամ դասալիք ժանդարմից իմանում է խմբերի գոյու
թեան մասին, հաճոյքով միանալով խմբին՝ դառնում է չեթէ, եւ լաւ կռուող: Հի
անալի իմանալով գործողութիւնների «թատրոնը», նրան շատ միջոցներ պէտք
չեն: Երբ նրա ձին յոգնում է, հերթական գիւղում նորն է վերցնում, հրացանով
է գօտեւորուած է փափուշտներով: Մեքենաների կարիք չկայ եւ նրան օրուայ
ուտելիք կամ ուտելիքի պաշար պէտք չի կրել: «Չեթէն» շատ շարժունակ է եւ
հենց այդ պատճառով այդքան ուժեղ է: Նա ինքն է որոշում իրեն պետք եղող
հարցերը եւ նոյնիսկ պէտք չեղողները: Նա կորցրել է ազնւութիւնը, կողոպտում
207 Ականատես Արշակ Պողոսյանի վկայութիւնը, 1920ի փետրվարի 20, ֆրանսերեն, պահ
վում է ՀՀԱԱ, Ֆ. 430, Ց. 1, Գ. 822, Թթ. 36 – 37 (Յղվում է ըստ Саакян Р. Г. Франко-турецкие
отношения…, Էջ 109):
208 Paillarès M. Le Ke’malisme devant les allie’s, Constantinopole’ Paris, 1922, էջ 113:
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է ուտելիքը, փողը, թանկարժէք իրեր, եթէ բնակիչները դիմադրում են՝ այրում
է կալուածքը եւ սպանում բնակիչներին: Բայց թուրք գիւղացին չեթէին չի դի
մադրում, օգնում է, որովհետեւ մի օր ինքն էլ նոյնը կ’անի: Դրա համար էլ զոհը
քրիստոնեայ գիւղացին է, այդ երկրում կրօնական ատելութիւնը երբեք չի մեռ
նում»209:
Կոտորելով ու խոշտանգելով հայերին, Քեմալը թելադրում է ֆրանսի
ացիներին գրելիք Ժորժ-Պիկօյի նամակը՝ հայերն են «նեղացնում» թուրքերին:
Պիկօն իր զեկոյցում գրում է. «Փաշան ոչինչ չի ուզում անել առանց հայկական
զօրքերի (հայկական զօրքեր?! – Հ. Խ.) նահանջի եւ բռնութիւնները կանգնեցնե
լու (հայերի բռնութիւնները! – Հ. Խ.) մեր երաշխիքների: Ես զայրացած եմ շան
տաժի այս փորձից: Բայց Քեմալը բացատրում է, որ չէր ուզում մեր վրայ ճնշում
բանեցնել: Մենք պէտք է նրա պահանջները կատարենք ոչ թէ այն պատճա
ռով, որ ազգայնականների բանակը կը յարձակուի մեր վրայ, այլ որովհետեւ
այդ դէպքում նրանք (ազգայնականների բանակը – Հ. Խ.) չեն կարողանայ վե
րահսկել բռնութիւնների զոհ դարձող բնակչութեան ըմբոստութիւնը»210: Քե
մալի ներկայացրած «բռնութիւնների զոհ դարձող բնակչութիւնը», հասկանալի
է՝ իբրեւ հայերի բռնութիւններին ենթարկուող թուրքերն են: Հարց է, թէ Պի
կօն ինքը, եւ նրա զեկոյցը կարդացող ֆրանսիական զինուորական հրամանա
տարութիւնը իսկապէ՞ս հաւատում էին «հայերի կողմից թուրք բնակչութեանը
բռնութիւնների ենթարկելու» քեմալական առասպելին, այն դէպքում, երբ փաս
տերը վերադարձող հայերի նկատմամբ բռնութիւններն ու Մարաշի եւ շրջակա
ների հայերի ջարդն էր, եւ այդ փաստը յայտնի էր ինչպէս ֆրասնիացիներին,
այնպէս էլ Անտանտի երկրներին: Պիկօն ինքն է դա Քեմալի շանտաժ անուա
նում: Ընդ որում հայերը յանձնաժողով էին պահանջում փաստերը ստուգելու
համար, հարցը տեղափոխուել էր Փարիզի Խաղաղութեան համաժողով, բայց
«անգլիացիներն ու ֆրանսիացիները դէմ գնացին դէպքը քննելու դաշնակից
ների համատեղ յանձնաժողով ստեղծելու գաղափարին, իմանալով, որ Մարա
շում հայերին լքել են, եւ յանձնաժողովը կը բացայայտէր հայերի կործանմանը
նրանց պատասխանատւութիւնը»211: Փոխարէնը Քեմալի գործակալները լայնօ
րէն փողհարում էին «հայերի բռնութիւններին զոհ գնացող մահմեդականների
անկառավարելի ըմբոստութեան» թեման:
Հետաքրքիր է, թէ ինչ մոգական խօսքերով էր Քեմալը համոզել ԺորժՊիկօյին, որ թուրքական բնակչութեան մէջ առկայ է ինքնուրոյն ոտքի կանգ
նելու կամք: Արդեօ՞ք ֆրանսիական եւ իր սեփական տատանողականութիւնն
արդարացնելու համար Ֆրանսիայի ներկայացուցիչ Ժորժ-Պիկօն 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 հաւատալ թուրքերի «ինքնուրոյն ոտքի կանգնելու կամք»ին: Պարզ էր,
որ Մարաշի հայկական բնակչութեան ջարդերը Քեմալի առայժմ թոյլ ուժերի
փորձարկումն էր, որի յաջողութեան դէպքում նա յոյս ունէր խրախուսել տա
տանուող մահմեդական բնակչութեանը՝ միանալու իրեն սատարող առայժմ մի
այն երկու բանակային դիվիզիային (այդ պահին Քեմալին օժանդակող երկու
դիվիզիաների մասին վկայում է Ֆրանսիացի զօրավար Գուրօն212) կամ, գոնէ,
միջոցներ գտնել իրեն միացած բանակին ու «աշխարհազօրին» կերակրելու
համար: «Ինքնուրոյն ոտքի կանգնող բնակչութիւնը» Թուրքիայում սովորաբար
քրդական աշիրէթապետերն էին լինում կամ ալեւիները: Իսկ օսմանեան թրքա
լեզու քաղաքացիական բնակչութիւնը «ինքնուրոյն ոտքի էր կանգնում» պետա
կան բարձրագոյն իշխանութեան կամքով՝ կայսրութեան այլալեզու, յատկապէս
քրիստոնեայ բնակչութեան դէմ, ընդ որում հիմնական շարժիչը ջարդերին կամ
կողոպուտին մասնակցութիւնն էր, պայմանով, որ դրանք անպատիժ կը մնան:
Այնթապի ինքնապաշտպանութեան մասնակիցներից Գ. Սարաֆեանի գրածով
չեթէները գալիս էին գեաւուրներին ոչնչացնելու եւ նրանց ունեցուածքին տի
րանալու: Ադիեամանից, Մալաթիայից, Ուրֆայից, Մարաշից, Քիլիսից Այնթապ
եկած թուրքերը, չերքէզները, թուրքմէնները եւ այլ աշիրէթների մարդիկ Այն
թապ գալով եւ տեսնելով, որ «գեաւուրները» նրանց դիմաւորում են զէնքով, ետ
էին վերադառնում213: «Հայերի բռնութիւններին զոհ գնացող մահմեդականների
անկառավարելի ըմբոստութիւնը» զէնքով դիմադրութեան հանդիպելիս արա
գօրէն ընկրկում էր:
Այսպէս թէ այնպէս, Մարաշի դէմ գրոհողները «ազատագրման համար»
պայքարի ելած «անկառավարելի բնակչութիւնը» չէր, նոյնիսկ բաշիբոզուկները
չէին, այլ Քեմալին միացած բանակայիններն էին: Պայքարի ելած բնակչութիւն
չկար: Թուրքերը պարտիզանական պայքարի համար չեն, նրանք, ինչպէս Օս
մանեան վերջին սուլթան Վահիդէդդինը պիտի ասի 1920ի Մարտի 16ին, երբ
անգլիացիներն ի պատասխան Մարաշի դէպքերի, գրաւեցին Կ. Պօլսի ոստի
կանատունը, գլխաւոր փոստատունը եւ ռազմական նախարարութիւնը, «ազ
գը – դա հոտ է, որը հովուի կարիք ունի: Հովիւը ես եմ»214: Տուեալ դէպքում, սա
կայն, հովուապետի յաւակնութիւնը Քեմալինն էր, եւ այդ նոր հովուապետը
թուրք բնակչութեանը «ինքնուրոյն ոտքի էր կանգնեցնում» միայն անպաշտ
պան հայերին կոտորելու եւ նոր աւարի խոստումներով: Պայմանով, որ անպա
տիժ կը մնան: Մարաշի հայերի կոտորածները նոյնպէս անպատիժ մնացին եւ
դա զգալիօրէն բարձրացրեց Քեմալի հեղինակութիւնն ու ազգայնականների
ինքնավստահութիւնը: Ինչպէս Ռ. Յովհաննիսեանն է գրում, «Ֆրանսիացիների
հետ համագործակցող մահմեդական տարրերն այժմ դարձել էին վարանող եւ
աստիճանաբար հակւում էին լսելու Մուստաֆա Քեմալ փաշայի գործակալնե
212 Pichon Jean, Le partage du Proche-Orient. Paris, 1938, էջ 203:
213 Սարաֆեան Գ. Ա. Պատմութիւն Անթէպի հայոց, Լոս Անջելոս, Գալիֆոռնիա, 1953, էջ 127:
214 Жевахов, էջ 136:
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րին եւ լրտեսներին»215: Անպատիժ կողոպուտի եւ ջարդերի հոտն արագ տա
րածւում էր:
Նոյնն էր պարագան Ուրֆայում: 1919ի Դեկտեմբերի 29ին սուլթանա
կան կառավարութիւնը Ուրֆայի ժանդարմների պետ է նշանակում Ալի Սաիդ
բէյին, որ նշանաւոր էր 1915ի կոտորածների ժամանակ Մալաթիայից հայ աք
սորեալների կարաւանների տեղափոխութեան (կոտորածների) գլխաւորմամբ:
Մուսաֆա Քեմալի համակիր Ալի Սաիդ բէյի առաջին գործերից մէկը Յունուա
րի 7ին Ուրֆայում եւ շրջականերում տնօրինութիւն անող քրդական աշիրէթ
ներին «մահմեդական կրօնն ու հայրենիքը» պաշտպանելու կոչով դիմելն էր:
Քուրդ ցեղապետերին ուղղուած Ալի Սաիդ բէյի թռուցիկ/հրահանգները «բա
ցատրում» են, թե ինչ սարսափներ են նրանց սպասւում. «Հաւատացած եմ, որ
բոլորովին չգիտէք, թե ինչ հալածանքների են ենթարկուել ֆրանսիացիների
կողմից Ադանայի վիլայէթներում: Հենց այս ֆրանսիացիերը եկան Ադանա,
պատուի ու հաւատքի հարցը սկսուեց (հետեւում են մահմեդականների նկատ
մամբ հայերի ու ֆրանսիացիների խոշտանգումների սարսափելի մանրա
մասներ – Հ. Խ.): Նույն խոշտանգումներն էլ կրկնուելու են հիմայ: Ֆրանսիացի
հրամանատարը արդէն հայտարարել է, որ պէտք է գործից ազատի ժանդար
մերիային ու կամաւորներ վերցնի: Այդ քայլին է գնում, որպէսզի 300 հայերի իր
ընտրութեամբ ընդունի ժանդարմերիայում: Ես իմ սեփական աչքով եմ տեսել
Ադանայում՝ Կոզանում... աչքերը հանած, ականջները կտրած մուսուլմաննե
րի: Նման դժբախտ դէպքերը սիրտս դառնությամբ են լցրել եւ գիտեմ, որ նման
սարսափներ էլի կրկնուելու են, ու պարտք եմ համարում ձեզ տեղեակ պահել:
Ֆրանսիացի հրամանատարը չի վարանում բացէիբաց խօսելու այս երկրում իր
առաջարկած քաղաքականութեան մասին... Փողով սիրաշահելով քուրդ ցեղի
քոչուորներին՝ առաջնորդներին կը բռնեն անհիմն մեղադրանքներով, կ’աք
սորեն Ալժիր կամ Թունիս: Ահա այս ձեւով ֆրանսիացի սպաների կողմից կը
ստեղծվուեն քրդերից ու հայերից կազմուած խմբեր: ...Մենք կ’օգտուենք մեր
զինուորների կրօնական զգացմուքներից եւ քիչ քիչ կը գրաւենք Դիարբեքիրը,
Սվազը, Խարբերդը, Էրզրումը, Վանն ու Բիթլիսը: Մեր նպատակը քոչուոր կե
անքին վերջ դնել ու մարդկութեանը ծառայէլն է: Դրա համար նախ սկսենք
բաժանել քրդերին թուրքերից ...Ցեղի առաջնորդներ, դուք լաւ գիտէք, 40 տարի
առաջ Ռուսիան ուզեց մեր արեւմտյան վիլայէթներում Հայաստան ստեղծել:
Եթէ չլինէր մեր հայրերի հաւատքն ու քաջութիւնը՝ մենք այստէղ չէինք լինի:
Աշխարհում միայն քրդերն ու թուրքերն են իսլամի պաշտպանները… թողէք
ձեր տարակարծութիւնները, միացէք Ուրֆայում Ֆրանսիացիների դէմ պայքա
րին»216: Յունուարի 9ին նա Ուրֆայի բանտերից ազատում է բանտարկեալ քրէ
215 Հովհաննիսյան Ռիչարդ, Գ. Հայաստանի հանրապետութիւն, Հ. 3, էջ 51:
216 Անդ, էջ 348 – 349:
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ականներին, եւ նոյն օրն էլ գրոհում են ֆրանսիական դիրքերին: Երկու ամիս է
տեւում Ուրֆայի պաշարումը: Այդ ընթացքում թուրքերը դիմում են քաղաքի հա
յերին՝ ֆրանսիացիների դէմ պայքարում միանալ իրենց, բայց հայերը որոշում
են բացարձակ չէզոքութիւն պահել217: Ուրֆայում պաշարուած ֆրանսիացիները
քաղաքը երկու ամսից թողեցին:
Մարաշում հայերի ջարդը կազմակերպած Կըլըչ Ալիին Քեմալը նշանա
կում է Այնթապի ազգայնական ուժերի պատասխանատու: Այնթապ էին վերա
դարձել մօտ 20 – 22.000 հայեր, որից 12.000ը՝ բնիկ այնթապցիներ, մյոսները՝
Սեբաստիայից218, Արեւմտեան Հայաստանի տարբեր բնակավայրերից: Այնթա
պում հայկական լեգէոն կար, ճիշտ է՝ փոքրաթիւ, եւ ֆրանսիական գնդապետ
Ֆլի Սենտ Մարիի հրամանատարութեամբ, բայց կար: Թուրքերը պատրաստ
ուժեր չունէին, Մարաշից յետոյ Կըլըչ Ալին դժուարութեամբ՝ սպառնալիքնե
րով ու խոստումներում էր գիւղացիներով լրացնում իր չեթէների շարքերը219:
Յունուարի 24ին Այնթապում տեղի ունեցան ֆրանս-թուրքական ընդհարում
ներ: Յունուարի վերջին չեթէների կողմից Այնթապը փաստացի շրջափակուեց,
Փետրուարի սկզբին քաղաքի մօտակայքում սպանուեցին երկու ամերիկացի
ներ եւ տեղացի երկու քրիստոնեաներ, Փետրուարի 4ին՝ եօթ սասունցի հայեր,
Մարտի ութին՝ ֆրանսիացի զինուոր220: 1920ի Մարտի 19ին միլլիականները
շրջափակման մէջ գտնուող Այնթապի հայերից պահանջեցին իրենց միանալ
ֆրանսիացիների դէմ 221: Մարտի 28ին Այնթապում չեթէների կողմից սպանւում
են մի քանի ֆրանսիական զինուորականներ, յաջորդ օրը ֆրանսիական զի
նուորականները ետ են գնում Այնթապից եւ Ապրիլի 1ին շուկայում յարձակում
է սկսւում հայերի դէմ 222: Կըլըչ Ալիի գլխաւորութեամբ թուրքերը մի քանի ան
գամ հանդիպում են քաղաքի հայերի միութեան ներկայացուցիչների հետ եւ
փորձում կրկին համոզել, որ իրենք հայերի դէմ ոչինչ չունէն, որ իրենց կռիւը
ֆրանսիացիների դէմ է եւ առաջարկում են միանալ իրենց, սակայն «հայերի
դէմ ոչինչ չունեցող» թուրքերի յարձակումները շարունակւում են հենց հայերի
դէմ223: Ապրիլի 11ին տեղեկութիւն է ստացւում, որ Ուրֆայում ֆրանսիական բա
նակը նահանջել է եւ, չնայած նախնական համաձայնագրին, թուրքերը ձորի մէջ
կոտորել են ֆրանսիական 500 հոգիանոց գունդը, որից «մի քանի զինուորներ
217 Ուրֆայի հայերի ազգային միութեան նամակը Հայկական ազգային միութեան ներկայա
ցուցչին 1920ի ապրիլի 20ին, ՀՀ ԱԱ, Ֆ. 430, Ց. 1, Գ. 823, Թ. 5 (Հղվում է ըստ Саакян Р.  Г.
Франко-турецкие отношения…, Էջ 131):
218 Կեսար, Այնթապի գոյամարտը, Պոսթըն, 1945, էջ 34:
219 Üzel S., Ayntap savasinin iç yüzü, Ankara[Այնթափի պատերազմի ներքին դեմքը, Անկարա],
1952, էջ 20-22 (Հղվում է ըստ Саакян Р. Г. Франко-турецкие отношения…, Էջ 135):
220 Տոմար Արձանագրութեան Հայ Ազգային Միութեան, Այնթապ, 1920, Պէյրութ, 2005, էջ 24,
25, 28, 30, 73:
221 Տոմար Արձանագրութեան Հայ Ազգային Միութեան, էջ 87:
222 Տոմար Արձանագրութեան Հայ Ազգային Միութեան, էջ 95 – 97:
223 Նոյն, էջ 96 – 100:
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կ’ազատին միայն»224: Առաջին օրերին հայերի դէմ յարձակումների ընթացքում
հանդիսատեսի դիրք գրաւած225 ֆրանսիական բանակը Ապրիլի 16ին օգնական
զօրախումբ է ուղարկում Այնթապ, որով հայերի վիճակը փոքր ինչ բարելաււում
է: Սակայն տաս օրից ֆրանսիացիները կրկին մաս-մաս սկսում են հեռանալ
քաղաքից, Ֆլի Սենթ Մարիին փոխարինում է հազարապետ Ապատին226:
Մարաշի հայերի սոսկալի կոտորածներն, իհարկէ, ազդանշան էին բո
լոր կիլիկահայերին՝ բոլորին նոյն վտանգն էր սպառնում: Ազդանշան էր նաեւ
տատանուող մահմեդականներին՝ անպատիժ ջարդերը վերսկսւում են, եւ դա
կրկին մեծ կողոպուտի հնարաւորութիւն է: Սպառնալի էր նաեւ չեզօք, կռիւնե
րից յոգնած մահմեդականների վիճակը: Պետրոս Արք. Սարաջեանն իր աչքե
րով էր տեսել ազգայնականների կողմից պատժուած՝ հրկիզուած եւ ամայացած
թուրքական գիւղերը, որոնց բնակիչները հրաժարուել էին նրանց հետ համա
գործակցել227: Հաճընի հայերն իրենց բարեկամ քուրդ շէյխից տեղեկութիւն են
ստանում, որ գրոհ է նախապատրաստւում իրենց քաղաքի վրայ228: Նրանք գի
տէին, որ թուրք ազգայնականները ռազմական մեծ ուժեր չունէն, որ մահմեդա
կան գիւղական բնակչութիւնը յաճախ դիմադրում է հայերի դէմ իրենց պատե
րազմի հանելու ազգայնականների ջանքերին: Բայց դրանից նրանց վիճակը
չէր փոխւում: Մարտին պաշարւում է Հաճըն քաղաքը: Հաճընի ինքնապաշտ
պանութեան կազմակերպիչներից Սոկրատ Հ. Թերզեանի Հաճընի Ութամսեայ
Դիւցազնամարտը գիրքը (2րդ հրտ.՝ Բուենոս Այրէս, 1956) մանրամասն նկա
րագրել է ութ հազար տարաբախտ հաճընցիների յիրաւի հերոսական դիմա
դրութիւնը: Հաճընցիների օգնութեան խնդրանքով դիմումին ֆրանսիացիները
պատասխանել էին, թէ Ամօթ է, որ քաջ Հաճընը առանց կռուի լքի իր Հայրե
նիքը…Թող մնան եւ ճակատ ճակատի կռուեն թշնամու դէմ: Ֆրանսիական
իշխանութիւնը ձեր կողմից կազմակերպուած խմբից երկու օրը մէկ երկու հա
րիւրական հոգի կ’ուղարկի իրենց օգնելու եւ զէնք կը տրամադրի: Ուրեմն, գոր
ծի լծուէք եւ երկու օրուայ ընթացքում առաջին երկու հարիւր հոգուն ուղարկէք
Հաճըն Միսիսի ճանապարհով, ուր ֆրանսիական իշխանութիւնը պէտք եղած
օգնութիւնը կ’ապահովի…: «…ձեր կողմից կազմակերպուած խմբից»՝ այսինքն
Հայ ինքնապաշտպանուողներից: Սա, իհարկէ, օգնութեան մերժում էր: 1920ի
Մարտի 13ից պաշարուած Հաճընի կապը արտաքին աշխարհի հետ վերջնա
224 Սարաֆեան Գ. Ա. էջ 81:
225 Անդ, էջ 1:
226 ՀԱԱ, Ֆ. 430, Ց. 1, Գ. 821, Թ. 5: Հղվում է ըստ Բեժանյան Մարինե, Այնթապի 1920 – 1921 թթ.
հերոսամարտը, «Պատմութիւն եւ Հասարակագիտութիւն», Տարեգիրք, Գիրք 2, Երեւան,
2016, Էջ 122: https://aspu.am/website/images/files/patmutyun_ev_hasarakagitutyun.pdf:
227 Արքեպիսկոպոս Պետրոս Սարաջյանի ձեռագիրը տես Մաշտոցի անվան Մատենադա
րան, Արշակ Ալպոեաջեանի արխիու, Թղթ. 14, Փաստաթուղթ 29, Թ. 2:
228 Саакян, Էջ 114:
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կանապէս խզուել էր: 1920ի Մարտի 18ին պաշարուած հաճընցիները նամակ
են ստանում թուրքերից. «Հաճընցինե՛ր, Թուրք կայսրութիւնը ջիհադ է հռչա
կել: Անատոլիայի բազմացեղ բնակչութիւնը ազգայնական գերապանծ դրօշի
տակ համախմբուած՝ արիաբար կռւում է յանուն թուրք ազգի ազատութեան…
Մեր նպատակն է 18 ամիսների ընթացքում ազատագրել կապիտալիստական
Ֆրանսիայի արիւնաթաթախ դրօշի տակ կռացած թուրք ազգը եւ այդ վայ
րագ զօրքերը վտարել մեր սրբազան հողից: Որքան էլ զօրաւոր ու անպարտե
լի թուան ձեր ներքին կազմակերպութիւնները, նրանք անկարող են գէթ եր
կու ժամ դիմադրել ազգայնական բանակին: Այնպէս որ անմիջապէս յանձնէք
ֆրանսիացիների կողմից բաժանուած զէնքը, զինամթերքը եւ ձեռնառումբերը,
որոնք ապերախտ Ֆրանսիան մեր ձեռքից է առել: Բացէ՛ք մեր ճամփան, որ
շարունակենք իրագործել շարիաթի հրամանը, այն է՝ զոհել ամէն բան՝ Անա
տոլիայի նուիրական հողամասը՝ Կիլիկիան փրկելու համար…»229: «Կապիտա
լիստական Ֆրանսիայի արիւնաթաթախ դրօշի տակ կռացած թուրք ազգը»
«ազատագրող» թուրքերը «մոռացել» էին Կիլիկիայի ֆրանսիական կենտրո
նավայրի՝ Ադանայի տեղը եւ պաշարել էին Հաճընը, որտեղ ոչ մի ֆրանսիացի
չկար: Դեռ երկար պիտի տեւէր Հաճընի պաշարումը, որտեղ խաբուած մի բուռ
հայեր պիտի փորձէին թուրքերից պաշտպանել ապրելու իրենց իրաւունքը:
Քեմալականներից իրենց պաշտպանելու «իրաւունքում» հայերին միայ
նակ թողած դաշնակիցները «թուր ու թվանք» էին ճօճում իրենց կամքին հնա
զանդ Ստամբուլի իշխանութիւնների դէմ. անգլիացիների ճնշման տակ Ստամ
բուլում Մարտի 16ին Օսմանեան խորհրդարանը դադարեցնում է իր նիստերը:
Սուլթանը լիովին հնազանդ է անգլիացիներին: Ամէնից աւելի դա ձեռնտու էր
ապստամբ Քեմալին, Մարտի 16ին նա իսկապէս դառնում է դրութեան տէրը եւ
հիմայ արդէն գործում է համարեա որպէս օրինական իշխանութիւն: Փաստա
ցի՝ միակ իշխանութիւն: Դրանից միայն չորս օր առաջ՝ 1920ի Մարտի 12ին Այսր
կովկասում Մեծ Բրիտանիայի Գերագոյն Կոմիսար Ուորդրոպը հեռագրել էր
Լոնդոն՝ տեղեկացնելու Արտաքին Գործերի Նախարար Լորդ Քըրզընին Թուր
քիայի քեմալական կառավարութեան եւ Խորհրդային Ռուսաստանի կառավա
րութեան միջեւ Կովկասը բաժանելու համաձայնութեան մասին: Մարտի 25ին
Լոնդոն հասած հեռագիրը հաղորդում էր, որ թուրքական գեներալ, ռազմական
նախարարի նախկին տեղակալ Ֆուադ բէյը Բաքւում բրիտանացիների քաղա
քական ներկայացուցչին տեղեկացրել է, որ «Մուստաֆա Քեմալը համաձայնու
թեան է եկել Լենինի հետ, համաձայնել է բոլշեւիկներին ձեռքերի ազատութիւն
տալ Ադրբեջանում եւ Հիւսիսային Կովկասում՝ իր համար անխափան զէնք տե
ղափոխելու նպատակով: Մուստաֆա Քեմալը համաձայնել է Միջագետքում
նեղել բրիտանացիներին: Թուրքերն առաջարկում են, օգտագործելով այսպէս
229 Սոկրատ Հ. Թերզեանի «Հաճընի ութամսյա դյուցազնամարտը», 2րդ հրտ., Բուենոս Այ
րես, 1956, էջ 307 – 308:
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կոչուած աշխատաւորական կամաւորական զինուած ջօկատները, արագ յե
ղաշրջում անել [Բաքւում], բոլշեւիկները թուրքական սպաներին կաշառելու հա
մար հսկայական գումարներ են ծախսում: Մեր ժամանակաւոր քաղաքական
ներկայացուցիչը գտնում է, որ Բաքւում աննորմալ վիճակ է ձեւաւորուել»230:
ԱՄՆի, Ֆրանսիայի, Անգլիայի, Իտալիայի ներկայացուցիչների միջո
ցով առանձին-առանձին ակնարկելով, որ միայն «նրան է վստահում», հայերի
կոտորածները ծրագրաւորելուն զուգահեռ Քեմալը Դեկտեմբերի 26ին օգնու
թեան խնդրանքով նամակ էր ուղարկել Մոսկուա՝ Լենինին: Համագործակցու
թեան առաջարկով:
Դեռեւս 1919ի Հոկտեմբերին, Լենինին գրուած Քեմալի նամակից մէկ
ամիս առաջ, Ստամբուլի բոլշեւիկեան բջիջում ներդրուած անգլիական գործա
կալը «երկու ընկերների» հետ հանդիպել էր գնդապետ Քեազիմ Կարաբեքի
րին եւ նրան յանձնել Ռուսական Խորհրդային Ֆեդերատիւ Սոցիալիստական
Հանրապետութեան Ժողկոմխորհի ուղերձը. եթէ «ազգային անկախութեան
մարտիկները» ընդունում են «մեր վերջնական եւ ընդհանուր նպատակը», այ
սինքն՝ «համաշխարհային յեղափոխութեան յաղթանակը յանուն բանուոր դա
սակարգի», ապա բոլշեւիկները պատրաստ են փողով եւ զէնքով ապահովել
«կամաւորներին»: Իր գործակալներին՝ Օմար Լիւթֆի եւ Ֆուադ Սաբիթ բէյե
րին Էրզրումի Կոնգրեսից յետոյ Բաքու եւ Մոսկուա ուղարկած եւ նրանց հետ
մշտական կապի մէջ գտնուող Քեազիմ Կարաբեքիրն, անշուշտ, անակնկալի չի
եկել եւ զգուշօրէն պատասխանել է, որ ինքը համակրում է բոլշեւիկների ծրագ
րերը, բայց բոլշեւիկեան քարոզչութիւն Անատոլիայում չէր ուզենայ, ինչպէս նա
եւ՝ որ հիմայ ժամանակը չէ Անտանտի հետ գժտուելու, «հիմայ մենք պէտք է
յոյների հետ խնդիրները լուծենք»231: Մինչ այդ նա արդէն ծածկագիր էր ստացել
Ֆուաթ Սաբիթ բէյից այն մասին, որ բոլշեւիկները պատրաստ են օգնել ապս
տամբ Մուստաֆա Քեմալի ծրագրերին՝ առանց յեղափոխական փոփոխութիւն
ների նախապայմանի: Սվազի Կոնգրեսից յետոյ Բաքու ուղարկուած մէկ այլ
գործակալի՝ Նուրի փաշայի առաջ խնդիր էր դրուած Ադրբեջանի օգնութինն
ապահովել, իսկ նոյն Բաքու ուղարկուած Հալիլ փաշան պէտք է ապահովէր ցա
մաքային ճանապարհային կապը Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի միջեւ: Սրանք
Քեազիմ Կարաբեքիրի գրառուած յիշողութիւններից են232: Մէկ այլ բէյ՝ Բահու
230 [E2157/1/58] Documents on British Foreign Policy, 1919 – 1939, First Series, vol. XII, London,
1962, էջ 573): Ռուսերեն թարգմանութիւնը հրատարակուած է Барсегов Ю. Г. Геноцид
армян. Ответственность Турции и обязательства мирового сообщества, том 2, часть 1 [Բար
սեղով Եու., Հայերի ցեղասպանութիւնը: Թուրքիայի պատասխանատվութիւնը եւ աշխար
հի հանրութեան պարտաւորութիւնները, հատոր 2, մաս 1], էջ 47, – (այսուհետ՝ Барсегов,
էջ…),–http://www.genocide.ru/lib/barseghov/responsibility/v2-1/0648-0685.htm#670:
231 Жевахов, էջ 126:
232 Гафаров Васиф, Русско-турецкое сближение и независимость Азербайджана (1919 –1921 гг.),
Кавказ и Глобализация, Том 4, Выпуск 1–2, Швеция, 2010, էջ 241 (Վասիֆ Գաֆարովի յղու
մը՝ Կարաբեքիր Ք. Անկախութեան Մեր պատերազմը, Հ. 1, Ստամբուլ, «Յափը Կրդեի»
հրատարակչութիւն, 2006, էջ 80 (թուրքերեն)):
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Սաիտը Բաքւում ուղղակիօրէն բանակցում էր Ռուսաստանի Կոմունիստական
Կուսակցութեան Կովկասեան Կոմիտէի հետ եւ Նոյեմբերին արդէն նախա
պատրաստել էր 1920ի Յունուարին Ռուսաստանի հետ կնքուելիք պայմանա
գիրը, որի 11րդ յօդուածով երկու երկրները համաձայնւում էին Այսրկովկասի
երեք երեկրներում՝ Հայաստանում, Ադրբեջանում եւ Վրաստանում «նպաստել
անգլիական եւ ռուսական իմպերիալիստների դէմ սկսուող շարժումներին»233
եւ «ռուս-թուրքական համագործակցութեան հիմքի վրայ խորհրդայնացնել Հա
րաւային Կովկասը»234: Հայաստանի խնդիրը պարզ է, բայց Քեմալը համաձայն
ւում էր Թուրքիայի փոխարէն խորհրդայնացնել եղբայր Ադրբեջանը եւ յանձնել
Ռուսաստանին՝ զուգահեռաբար ֆինանսական օգնութիւն ստանալով Ադրբե
ջանից: Ադրբեջանը նրա համար ընդամէնը իր նպատակին հասնելու միջոց էր:
Նոյն Յունուարին Մուստաֆա Քեմալի Բաքւում գտնուղ թուրք գործա
կալներն այնտէղ միաւորւում են որպէս «Թուրքական Կոմունիստական Կու
սակցութիւն»: Այս սակաւակեաց «Կուսակցութեան» խնդիրը երկուսն էր՝ Ադր
բեջանը ներքաշել Հայաստանի դէմ կռիւների մէջ՝ հայերին ստիպելու համար
Զանգեզուր-Նախիջեւանով ճանապարհ բացել Թուրքիային Ռուսաստանից
տարուող զէնքի եւ օգնութեան այլ տեսականու համար, եւ Խորհրդայնացնել
Ադրբեջանը235, որպէսզի Մուստաֆա Քեմալը այն Խորհրդային Ռուսաստա
նին նուիրելով՝ վճարի հայերից ու յոյներից «ազատագրուելու» գինը: Հայաս
տանի կառավարութիւնը տեղեակ էր, գուցե ոչ մանրամասն, Քեմալի կողմից
Ադրբեջան ուղարկուած թուրքերի առաքելութեան մասին: Տեղեակ էր եւ հաս
կանում էր, որ Ադրբեջանի թրքախօսների ագրեսիվ ակտիւացումը եւ հայերի
ջարդերի նոր բռնկումը թիկունքում ունի թուրք-ռուսական մօտեցող համաձայ
նութիւնը: 1920ի փետրվարի 6ին Փարիզ՝ ՀՀ պատվիրակութեան նախագահ
Ա$Ահարոնեանին ուղարկուած նամակում Հայաստանի Հանրապետութեան
նախագահ Ա. Խատիսեանը գրում է. «մեր յարաբերությունները Ատրպէջանի
հետ վրդովեցուցիչ են: Իրերի այդ դրության գլխավոր պատճառներն են՝ հողա
յին վեճերը՝ Ղարաբաղ, Զանգեզուր, Շարուր, Ղազախ եւ այլն, եւ Ատրպէջանի
կապերը Թիւրքերի հետ, մանավանդ ներկայումս, երբ Թաթարները, բոլշե
ւիկները եւ Թիւրքերը համաձայնութեան են եկած... (ընդգծումը իմն է – Հ. Խ.)
Մենք գտնւում ենք քրոնիկական պատերազմի վիճակում, որը դեռ չի հայտա
րարուած, բայց տարւում է շարունակ եւ անընդհատ:... Ատրպէջանը ուղղակի
թունաւորում է մեր ամբողջ կեանքը, մանավանդ այս րոպեին, որովհետեւ նա
միացել է բոլշեւիկների (գլխավորապէս Իթթիհատ կուսակցությունը) եւ Թիւր
քերի հետ:... Պետք է, որ Գերագոյն խորհուրդը <պահանջի> Բաքուից հեռաց
233 Անդ, էջ 242 – 243:
234 Անդ, էջ 245:
235 Гафаров Васиф, Русско-турецкое сближение и независимость Азербайджана (1919 –1921 гг.),
էջ 244:
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նել Խալիլ փաշային, Նուրի փաշային եւ մյոս թուրքերին, որոնք ազատ շրջում
են Բաքւում եւ ստանում են միլիոններ բոլշեւիկներից»236:
Թուրք-ռուսական բանակցութիւնները «հայկական մասով» գաղափա
րա-բարոյական ամրագրման նպատակով 1919ի Դեկտեմբեր ամսին Բաքւում
գտնուող հայազգի երիտասարդ բոլշեւիկ Ա. Միկոյեանին Մոսկուայից յանձ
նարարութիւն է տրւում առաջարկ ներկայացնել ԹուրքաՀայաստանի ճա
կատագրի վերաբերեալ: Միկոյեանը Լենինին Արեւմտեան Հայաստանի եւ
ցեղասպանութիւնից փրկուած թուրքահայերի ճակատագրի վերաբերեալ ներ
կայացնում է Խորհրդային Ռուսաստանի դիրքորոշման մի այնպիսի հնարաւոր
գաղափար-ծրագիր, որն ամբողջովին համապատասխանում էր ռուս-թուրքա
կան նախապատրաստուող յարաբերութիւններում թուրքական համակրանքին
արժանանալուն: Միկոյեանն առաջարկում էր հաշուի առնել այն փաստը, որ
կոտորածների հետեւանքով ԹուրքաՀայատանում բառի ուղղակի իմաստով
հայ չի մնացել, թուրքահայ փախստականներից Այսրկովկասում առկայ է մօտ
300.000 մարդ237, իսկ բուն ԹուրքաՀայաստանում ապրում են համարեա միայն
մահմեդականներ: Միկոյեանը գտնում էր, որ միայն իմպերիալիստների կա
մակատար հայ շովինիստներն են դեռեւս կրում «Մեծ Հայքը» վերստեղծելու
պատրանքային գաղափարը, որի նպատակը Թուրքիան կողոպտելն ու իմ
պերիալիստներին զոհաբերելն է, եւ որը նոյնիսկ վերականգնուելու դէպքում
դժբախտութիւն կը բերի ԹուրքաՀայաստանի ներկայիս մահմեդական բնակ
չութեանը: Եթէ բոլշեւիկների կուսակցութիւնը նոյնիսկ պաշտպանի հայ շովի
նիստների այս ագրեսիւ ծրագրերը, նա իր դէմ կը տրամադրի արեւելքի մահ
մեդական բազմամիլիոն հատուածը: Բոլշեւիկներն այժմ պէտք է ընդունէն, որ
հայկական ազատագրական շարժումը վերափոխուել է իմպերիալիստականնուաճողականի, որ «ԹուրքաՀայաստանի» եւ առհասարակ «միացեալ ան
կախ Հայաստանի» գաղափարը վտանգաւոր, ռեակցիոն եւ յանցագործ գաղա
փար է, որի դէմ բոլշեւիկեան կուսակցութիւնը պէտք է պայքարի, որ հայկական
հարցն առհասարակ արդէն վերացել է, քանի որ այդ տարածքներում վերացել
է… հայ ժողովուրդը, իսկ հայ փախստականներին ապագայում, երբ հայերը կը
նուաճեն թուրքերի վստահութիւնը, կարելի է վերադարձնել իրենց հայրենիք
եւ լուծել թուրք բոլշեւիկների մէջ238: Այսպիսով, բոլշեւիկները զարդարում են
236 Խատիսեան Ալ., Հայաստանի Հանրապետութեան Ծագումն ու Զարգացումը, Համազգա
յին Հայ Մշակութային ընկերակցութիւն, Պատմական մատենաշար թիւ 7, Ֆրանսիա, 1968,
էջ 200 – 202:
237 Հայոց Ցեղասպանութեան հետազօտող Ռիչարդ Յովհաննիսեանը գտնում է, որ Առաջին
Համաշխարհային Պատերազմի աւարտին՝ 1918ին Արեւելեան Հայաստանում կային մօտ
400հազար թուրքահայ փախստականներ (Ռիչարդ Գ. Հովհաննիսյան, Հայաստանի Հան
րապետութիւն, հ. 1, Երեւան, 2005, էջ 51, 21):
238 Российский
государственный
архив
социально-политической
истории[Սոցիալքաղաքական 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) (Վերջին այցելութիւնը՝ 12. 11. 2018):
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Թուրքիայի «ազատագրութեան» իրենց ծրագիրը՝ երէկուայ հայկական կոտո
րածներից փրկուած մասը դարձել են «ագրեսիւ հայ շովինստներ» եւ «իմպե
րիալիստ-նուաճողներ», եւ երէկ նրանց կոտորողներին «փրկելը» կոմունիստ
բոլշեւիկների սրբազան պարտքն է: Այդ պարտքը պիտի փոխհատուցուէր Հա
րաւային Կովկասի խորհրդայնացումով, Բաքուի նաւթով եւ յետագայում՝ ըստ
դէպքերի ընթացքիի՝ ինչ կը յաջողի: Կոտորածներից փրկուած թրքահայութե
ան նկատմամբ այս դաժան ծրագիրը, ինչպէս առաջիկայ դէպքերի ընթացքը
ցոյց տուեց, ընկաւ Լենին-Քեմալ, մեծ հաշուով՝ Ռուսաստան-Թուրքիա, ԽՍՀՄԹուրքիա՝ Հայաստանի եւ հայերի նկատմամբ յետագայ քաղաքականութեան
հիմքում: Իսկ առայժմ ռուսական կողմը, ինչպէս երեւում է Լենինին գրուած
Խորհրդային Ռուսաստանի Արտաքին Գործերի Ժողկոմ Գէորգի Չիչերինի
Մարտի 27ի նամակից, Ադրբեջանի բոլշեւիկներից Նարիման Նարիմանովի
հետ համաձայնեցուած նախապատրաստում էր Ադրբեջանի բոլշեւիկներին
երկրի խորհրդայնացումն այնպէս կազմակերպել, որ հնարաւոր լինի խուսա
փել այն բռնութիւն որակելուց239: Ակնյայտ է, որ Քեմալ-Լենին յարաբերութիւն
ները Սվազի Կոնգրեսից ի վեր նախապատրաստող բանագնացները համա
ձայնութեան էին եկել:

«ԱԶԳԱՅԻՆ ԻՆՔՆՈՒՐՈՅՆՈՒԹԻՒՆ»
(ԱԶԱՏԱԳՐԱԿԱՆ ՊԱՏԵՐԱԶՄԸ՝
ԴԱ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՊԱՏԵՐԱԶՄ ԷՐ
ՀԱՅԵՐԻ ՈՒ ՅՈՅՆԵՐԻ ԴԷՄ»)
Ստամբուլում սուլթանի կառավարութիւնը խոնարհաբար լռում էր անգ
լիական ռազմական ճնշման տակ, եւ մեծ վեզիր Ֆերիտ փաշայի գլխաւորու
թեամբ պատերազմ էր հայտարարուել ազգայնականներին՝ Քեմալի կողմնա
կիցներին: Ստամբուլում սուլթանի շուրջ մնացող քեմալականներից մի քանիսը
ձերբակալւում են, սակայն շատերը կարողանում են փախչել եւ Անկարայում
միանալ Քեմալին: Սուլթանին հաւատարիմ զօրքը բազմազգ էր՝ արաբներ, չեր
քէզներ, լազեր, ալբանացիներ: Գուցէ սա պատճառներից մէ՞կն է, որ նրանց
դիմադրելը քեմալականների դեռեւս փոքրաթիւ ռազմական ուժերով դժուար
չէր: Բոլոր դէպքերում թուրքական պաշտօնական իշխանութիւնների եւ «հայրե
նիքի ազատարարների» այս բացայայտ հակադրութիւնը նպաստում է Քեմալի
ուժեղացմանը: Նա իր իսկ ստեղծած խորհրդարանը տեղափոխում է Անկարա:
Անկարայում Քեմալը հիմնադրեց Ազգային Ինքնուրոյնութիւն թերթը:
Դա Եւրոպայի համար ընդունելի դարձած «ազգայինը» չէր, որ նշանակում 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):

«ԱԶԳԱՅԻՆ ԻՆՔՆՈՒՐՈՅՆՈՒԹԻՒՆ»…
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տուեալ երկրի հասարակութիւն, քաղաքացիներ: Քեմալական «ազգայինը»՝
դա Թուրքիայի հասարակութիւնը չէր, դա էթնիկական «թուրք ազգն» էր, որ
դեռ պիտի կայանար, դա անկախութիւնն էր այն երկրի, որ Թուրքիա պիտի
կոչուէր, եւ որի բնակչութիւնը դեռ պիտի թրքանար: «Ազգային ինքնուրոյնու
թիւնը» տուեալ դէպքում նաեւ երկրի քրիստոնեայ բնակչութիւնից ազատուել
էր նշանակում: Ճիշտ է, հայերից մեծ մասամբ «ազատուել էին» նրանց կոտո
րելով ու արտաքսելով, բայց «ազատուել էին» հայերի ֆիզիկական ներկայու
թիւնից, մինչդեռ արդէն քառասուն տարի Թուրքիային «հետապնդող» Հայկա
կան հարցից չէին «ազատուել»: Ազատել «թուրքական հայրենիքը» Հայկական
հարցից՝ քեմալականների համար նշանակում էր ազատուել հենց այդ պահին
Խաղաղութեան համաժողովում եւ առհասարակ միջազգային ատեաններում
«Հայկական հարցի» քննարկումներից, Հայկական բարեփոխումների շուրջ եւ
րոպացիներին տրուող խոստումներից, ազատուել հայկական պատմութեան
«բեռից», հայկական յուշարձաններից, օրինականացնել հայկական «լքուած
գոյքը», վերականգնել «հայերից լքուած» տնտեսութիւնը, բառապաշարից հա
նել արեւելեան նահանգների «էրմանիստան» անունը եւ մոռանալ հայերի գո
յութիւնը: Որտեղ էլ որ նրանք լինեն: «Հայկական բեռը», հայկական թէկուզ
վերացական ներկայութիւնը խանգարում էր թուրքական ինքնուրոյնութեանը:
«Ազգային ինքնուրոյնութիւն» նաեւ նշանակում էր «թուրքական հայրենիքն»
ազատել յոյներից եւ Յունաստանի ակնկալիքներից, ազատել յունական մշա
կութային եւ քաղաքակրթական անցեալից ու ներկայութիւնից: Դրանք «թուր
քական ինքնուրոյնութիւնը» վիրաւորող եւ խանգարող ներկայութիւն էին:
Բիւզանդիան էթնիկական տարողութեան ակնկալիքներ չունէր եւ Թուրքիայի
«բիւզանդական անցեալը» կարող էր քաղաքական ու մշակութային կապիտալ
դառնալ, բայց՝ առանց յոյների եւ հայերի: «Ազգային ինքնուրոյնութիւնը» քե
մալական ազգայնականների համար նախ եւ առաջ «թուրքական հայրենիքի»
թրքացումն էր՝ թուրքական էթնիկական առանձնայատկութիւններով: Թուրքա
կան մշակոյթով: Մի բան, որ դժուար էր բնութագրել: Սուննի իսլա՞մը: Շատե
րինն էր, յատկապէս՝ հիմնադիր արաբներինը: «Թուրքական հայրենիքը» պի
տի մասնաւոր «թուրքական պատմութիւն» ունէնար: Դա, իհարկէ, Օսմանեան
կայսրութիւնն էր: Եւ Ազգային Ինքնուրոյնութիւն թերթը հպարտօրէն գրում է.
«Մեր ժողովուրդը Անատոլիայի սրբազան հողում հզօր կայսրութիւն է ստեղծել
Էրթօղրուլի240 առաջնորդութեամբ: Նա միշտ իսլամի հաւատարիմ պաշտպան
է եղել»: Քեմալական ազգայնականներն, այո, ազգային պետութեան ստեղծ
ման, ազգի ձեւաւորման, ազգային ինքնուրոյնութեան բարոյական իրաւունքի
համար յղում էին անում Օսմանեան կայսրութեանը եւ իսլամին, երկու բան,
որոնք Միութիւն Եւ Առաջադիմութիւն կուսակցութեան, երիտթուրքերի կողմից
240 Էրթօղրուլ (1198 – 1281), օսմանեան գերդաստանի հիմնադիրը, Օսմանեան Կայսրութեան
առաջին սուլթան Օսման Ա.ի հայրը:
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արդէն բազմիցս հայտարարուել էին փտած, յետադիմական, Թուրքիայի յե
տամնացութեան պատճառ: Բայց «թուրքական ազգային առանձնայատկութե
ան» այլ հիմնաւորումներ չէին գտնւում եւ ազգային պետութեան հիմնադիր ազ
գայնականներին մնում էր կառչել ոչ-վաղ անցեալից ժառանգութիւն մնացած
նուէրներից: Սակայն թուրքական հայրենիքի անցեալը հայկական եւ յունական
ժառանգութիւնից, Թուրքիան հայերի եւ յոյների ֆիզիկական ներկայութիւ
նից մաքրելու ծրագիրը, հայերի եւ յոյների դէմ ատելութիւնը բոլորին միաւո
րում էր՝ թէ՛ ազգայնականներին, թէ՛ մտաւորականներին, թէ՛ մոլեռանդ հաւա
տացեալներին, թե՛ աշխարհիկներին, թէ՛ չափաւոր պահպանողականներին…
Երիտթուրքերի եւ Քեմալի պատկերացրած թուրքական հայրենիքի անցեալն
ու ներկան թրքացնելը ներկայացւում էր որպէս թուրքական ինքնուրոյնութե
ան հրամայական: Յիրաւի, ինչպէս Աքչամն է գրում, «Ազատագրական պատե
րազմը՝ դա քաղաքացիական պատերազմ էր հայերի ու յոյների դէմ (ընդգ
ծումը իմն է – Հ. Խ.) … Մեր մօտ անվերապահ է համարւում այն հաստատումը,
որ «Անկախութեան պատերազմը» կամ Ազատագրական պատերազմը մղւում
էր իմպերիալիզմի դէմ, Թուրքիան միմեանց մէջ բաժանել ձգտող արտասահ
մանեան տէրութիւնների արժէքների: Սակայն ձեռքի տակ եղած աղբյորների
քննադատական մօտեցումը կասկած չի թողնում, որ «այդ պատերազմը մղւում
էր ոչ թէ օկուպանտների, այլ ազգային փոքրամասնութիւների դէմ»»241:
Չխօսելով, իհարկէ, Հայաստանի դէմ նախապատրաստուող պատե
րազմի մասին, որն արդէն ակնյայտ զաւթողական պատերազմ էր:
Մինչ տարբեր քաղաքներում պաշարուած եւ ֆրանսիացիներից լքուած
հայերը փորձում էին ինքնապաշտպանուել քեմալական ազգայնականներից,
վերջիններս արդէն ձեւաւորում էին իշխանութեան իրենց մարմինները: 1920ի
Ապրիլի 23ին սկսւում է քեմալական Ազգային ժողովի առաջին հաւաքը Ան
կարայում: Քեմալի համար դա շատ բարենպաստ ժամանակ էր: Յայտնի էր
դարձել Սան Ռեմոյում Ապրիլի 20ի Ազգերի Լիգայի Խորհրդաժողովի լիակազմ
հանդիպման ժամանակ Հայաստանի հարցով քննարկումներին Լլոյդ Ջորջի
հայտարարութիւնն այն մասին, որ «երեք տէրութիւններից ոչ մէկը (Մեծ Բրի
տանիա, Ֆրանսիա, Իտալիա – Հ. Խ.) չի ուղարկելու Հայաստան եւ ոչ մի գու
մարտակ, իրենք որոշել են զինել հայերին եւ թողնել, որ իրենց հարցերն իրենք
լուծեն թուրքերի հետ: Եւ եթէ նրանց գործն արդար է եւ իրենք բաւականաչափ
ուժեղ են, ապա կը յաղթեն, եթէ ոչ, ապա նրանք արժանի չեն փրկուելու»242:
Խօսքն այստէղ ծրագրուող Հայաստանի՝ առկայ Հայաստանի Հանրապետու
թեանը Էրզրումից մինչեւ Վանայ լիճը կցելու մասին էր: Գերտէրութիւնների
եռեակը սրանով ասում էր՝ մենք հայերին թոյլ ենք տալիս պատերազմով նուա
ճել այն, ինչ Սեւրի քննարկումներով որոշւում է հայերին վերադարձնել: Նոյնիսկ
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., Field-Marshal Sir Henry Wilson. His Life and Diaries, vol. II, London, 1927, էջ 233
(Հովհաննիսյան Ռ., Հայաստանի պատմութիւնը, հ. 3, էջ 99):
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զէնք կը տանք: Եռեակի որոշումը Ազգերի Լիգայում ներկայացնող Լլոյդ Ջորջն
առնուազն տեղեակ էր Մուստաֆա Քեմալ – Ուլեանով Լենին համաձայնութեա
նը եւ չէր կարող չհասկանալ, որ հայերը ստիպուած էին լինելու պատերազմել
ոչ միայն քեմալական Թուրքիայի բացայայտ, այլ նաեւ Քեմալին օժանդակող
Խորհրդային Ռուսաստանի քողարկուած պատերազմի դէմ: Ընդամէնը երկու
տարի առաջ ինքնահռչակուած Հայաստանի Հանրապետութիւնը պայքարում
էր Ցեղասպանութիւնից փախստական հայերին հնձող տիֆի ու սովի դէմ, փոր
ձում էր կասեցնել հայկական ջարդերը հարեւան Ադրբեջանում, հայ-թաթա
րական/թուրքական կռիւները Հայաստանի Հանրապետութիւնում, փախստա
կանների մեծ մասը դեռ դեգերում էր՝ յուսալով հայրենիք վերադառնալ կամ
ապրելու տեղ գտնել Արեւելեան Հայաստանում, բոլորին պարզ էր, որ ռազմա
կան ճանապարհով հայերը միայնակ «բաւականաչափ ուժեղ չեն յաղթելու հա
մար», եւ ուրեմն «նրանք արժանի չեն փրկուելու»: Սա գործնականում հենց այն
որոշումն էր, որ պիտի թեւաւորէր Քեմալին: Հիմայ արդէն նրան կարող էր չան
հանգստացնել Ազգերի Լիգայի կանոնադրութեան մէջ «քաղաքակրթութեան
սրբազան վստահութեան» հարց ձեւակերպուած «Հայկական հարցը». Լիգայի
գործունէութեան հենց սկզբից Մուստաֆա Քեմալի հետ հնարաւոր ռազմական
բախման հեռանկարը «քաղաքակրթութեան սրբազան վստահութեան» հարցը
տեղափոխեց Լիգայի համար նուաստացուցիչ «նրանք <թերեւս> արժանի չեն
փրկուելու» փոքրոգի մակարդակի:
Ազգերի Լիգայի որոշմից երեք օր յետոյ, ապրիլի 23ին, երբ Մուստաֆա
Քեամալը բացում էր Թուրքիայի Ազգային ժողովի առաջին նիստը, Ռուսաս
տանի Արտաքին Գործերի Ժողկոմ Չիչերինի տեղակալ Լեւ Կարախանը (Լե
ւոն Միքայելի Կարախանեան) հեռագիր է ուղարկում Յեղափոխական ռազմա
կան խորհրդի Կովկասեան ճակատի պատասխանատու Սերգո Օրջոնոկիձէին.
«<...> Անձամբ ես գտնում եմ, որ մեր զօրքերը պիտի Թուրքիայի հետ կապերի
լիակատար հնարաւորութիւն ստանան, այդ խնդիրը պիտի լուծուի, բայց անհ
րաժեշտ է ընտրել ռազմական ուժերի նւազագոյն վատնման ճանապարհը: Ես
Ձեզ տեղեկացրել էի, որ պէտք է հայկական կառաւարութիւնից համաձայնու
թիւն պահանջէլ ռուսական ռազմական ուժերի կողմից հայ-մահմեդական խա
ռը բնակութեան տարածքների գրաւման յամար: Դա կնշանակի, որ մեր զօրքե
րը պիտի հասնեն Թուրքիայի սահմանին: Դա պէտք է անել բաց, այնպէս, որ
ողջ Հայաստանը իմանայ մեր այդ պահանջի մասին եւ հասկանայ ցանկացած
սադրանք ու ազգային կոտորած կանխելու մեր ցանկութիւնը: Հաղորդեք Ձեր
նկատառումները, եւ գլխաւորը՝ նկատառումներ Ստալինին այն մասին, որ հայ
կական զօրքերը եւ բնակչութիւնը մեզ դիմաւորելու են առանց դիմադրութեան,
իսկ եթէ դիմադրութիւն լինի, ապա Դուք առանց նոր ռուսական զօրամիաւո
րումների անհրաժեշտութեան դրանք հեշտութեամբ կհաղթահարեք»243:
243 РГАСПИ. Ֆ. 85, Ց. 14, Գ. 29, Թթ. 2-2 շրջ., հեռագրական բլանկ (Барсегов, էջ 50-51,- http://
www.genocide.ru/lib/barseghov/responsibility/v2-1/0648-0685.htm#667):
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Մուստաֆա Քեմալը Ապրիլի 23ին Թուրքիայի Ազգային Ժողովը պիտի
ղեկավարէր շատ ինքնավստահ եւ բարոյապէս ուժեղացած: Նա լիովին վաս
տակել էր այդ իրաւունքը: Կիլիկիայի հայերը ոչնչացման եզրին էին, նրա թի
կունքի էին թէ Ազգերի լիգան, թէ Խորհրդային Ռուսաստանը: Վերջինս ամէն
ջանք գործադրում էր Հայաստանի Հանրապետութիւնը Քեմալին յանձնելու:
Պէտք է ենթադրել՝ նա արդէն գիտէր նաեւ, որ մէկ շաբաթ անց Ադրբեջանը
հնազանդ պատրաստակամութեամբ պիտի «խորհրդայնանայ», ինչին կը հե
տեւի Ռուսաստանի խոստացած օգնութիւնը:
«Ընտրուած» պատգամաւորները գլխաւորապէս Քեմալի ձեւաւորած
«Իրաւունքների պաշտպանութեան ասոցիացիայի» անդամներն էին: Կարաբե
քիրն, օրինակ, Քեմալի ուղարկած հեռագրից էր տեղեկացել, որ ինքը Ազգային
ժողովի «ընտրուած» պատգամաւոր է244: Հաւաքուածներին վախեցնում էր, որ
իրենք երկրի օրինական իշխանութեան՝ սուլթանի կողմից դիտւում են ապս
տամբներ, նրանցից շատերի նկատմամբ սուլթանի իշխանութիւնը գործեր էր
յարուցել: Քեմալը փորձում է հանգստացնել հաւաքուածներին եւ թուրքական
հասարակութեան՝ սուլթանի իշխանութեանը նուիրուած բոլոր խմբերին, խօ
սում է այն մասին, որ իրենք ապստամբներ չեն, որ իրենք ոչ թէ իշխանութիւն
են ուզում, այլ իրենց նպատակը օտարների ճնշումներից թուրքական իշխանու
թեան ազատագրումն է, որ իրենց համար սրբազան են սուլթանն ու խալիֆը՝
մի դէմքով. «Ազգային ժողովը կը փրկի փադիշահին, խալիֆին եւ Օսմանեան
պետութիւնը, ողջ աշխարհին ցոյց կը տայ, որ օսմանեան դինաստիան կենդա
նի է… Աստուած մեզ հետ է»: «Ազգային ժողովը հրաւիրուած է սուլթան-խալի
ֆի փրկութեան համար… Ես աշխատելու եմ ժողովրդի եւ երկրի բարօրութեան
համար, ոչ մի անձնական շահ չունէնալով…մեր նպատակը երկրի մասնա
տումը թոյլ չտալն է… Թող Աստուած երկար կեանք ու առողջութիւն պարգեւի
մեր փադիշահին եւ կայսեր գահից հեռացնի բոլոր վտանգները…»: Ջանում
է ցոյց տալ, որ Թուրքիայում մահմեդական միասնութիւն կայ. «Ազգային ժո
ղովը բաղկացած է թուրքերից, չերքէզներից, քրդերից եւ լազերից: Սա բոլոր
մահմեդականների միութիւն է...»245: Աւելի հեռու է գնում՝ «Խնդրում եմ թուրքեր
չասել, այլ մահմեդականներ եւ նոյնիսկ օսմաններ: Մենք բոլորս կապուած ենք
խալիֆաթով»246: Շիրնակից եկած քուրդ շեյխ Աբդուրախման-աղային ասում
է. «Դուք երբեք չէք համաձայնուի, որ Ձեր հայրենիքի սրբազան հողը պղծուի
հայերի կողմից… Խնդրում եմ անմիջապէս անցնել ազգային ուժերի կազմա
ւորման եւ վճռաբար վերջ դնել մեր հակառակորդների դաւաճանական գործո
ղութիւններին»247: Թուրքական հայրենիքի, ազգայինի եւ ազգայնականութեան
մասին՝ 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 Ապրիլի 23ի «Ազգային ժողովը», հայերին վտանգաւոր համարե
լու պատճառաբանութեամբ, որոշում է ընդունում Թուրքիայի տարածքում հա
յերի տեղաշարժերն արգելելու մասին248: Դա, հաւանաբար, առաջին հերթին
պիտի վերաբերէր Կիլիկիա վերադարձած հայերին: Հազիւ թէ արեւելեան գա
ւառներում՝ Էրմանիստանում թաքնուած կամ լեռներում ապաստանած մեկուսի
հայերը գիտէին այդ ժողովի եւ իրենց մասին դրա ընդունած որոշման մասին:
Նրանք առանձնապէս համարձակութիւն էլ չունէին տեղաշարժուելու: Փոխա
րէնը սա ժողովին մասնակցող մահմեդականներին խրախուսելու լաւ միջոց էր:
Հայերը չեն կարող տեղաշարժուել, ուրեմն չեն կարող յայտնուել իրենց կորց
րած ունեցուածքի մօտ եւ փորձել ետ պահանջել այն:
Բայց այդ ժողովի ամէնակարեւոր որոշումն, իհարկէ, պաշտօնապէս
Ռուսաստանի օգնութեանը դիմելու որոշումն էր: Գաղտնի բանակցութիւնների
շրջանն աւարտուել էր, Քեմալը իր կողմնակիցների՝ ազգայնականների առաջ
բացում է խաղաքարտերը եւ նրանց համոզում, որ իրենց սկսած գործի յաջո
ղութիւնը դրանից է կախուած: Ապրիլի 26ին Քեմալի ստորագրութեամբ Անկա
րայից ուղարկւում է «Թուրքիայի Ազգային Մեծ Ժողովի առաջին առաջարկու
թիւնը Խորհրդային Ռուսաստանի կառավարութեանը» վերնագրով առաջին
պաշտօնական նամակը. Անկարա, 26 Ապրիլի, 1920 թ.
«Առաջին. մենք պարտաւորւում ենք իմպերիալիստական կառավարու
թիւնների դէմ պայքարէլու եւ բոլոր ճնշուածներին ազատագրելու նպատակով
մեր ողջ աշխատանքն ու մեր բոլոր ռազմական գործողութիւնները միաւորել
ռուսական բոլշեւիկների հետ: Երկրորդ. եթէ սովետական ուժերը ռազմական
գործողութիւններ են ենթադրում Վրաստանի դէմ, կամ դիւանագիտական ճա
նապարհով, իր ազդեցութեան միջոցով կը ստիպեն Վրաստանին մտնել միու
թեան մէջ եւ նախաձեռնել Կովկասից անգլիացիների վտարումը, թուրքական
կառավարութիւնը իր վրա է վերցնում ռազմական գործողութիւնները իմպե
րիալիստական Հայաստանի դէմ (ընդգծումը իմն է – Հ. Խ.) եւ պարտաւորւում
է Ադրբեջանին ստիպել մտնելու սովետական պետութիւնների խմբի մէջ»
(ընդգծումը իմն է – Հ. Խ.)249: Այնուհետեւ նամակում յայտնի խնդրանքն է Լենի
նին՝ օգնելու Թուրքիային ոսկով, զէնքով, պարէնով:

248 Հովհաննիսյան, Քեմալ Աթաթուրքը, էջ 172 (http://vemjournal.org/?p=215 ) (Վերջին այցե
լութիւնը՝ 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/v2-1/0648-0685.htm#669): (Վերջին այցելութիւնը՝
15. 11. 2018):
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ԹՈՒՐՔԱԿԱՆ «ԱԶԳԱՅԻՆ ԱՆԿԱԽՈՒԹԵԱՆ»
ԱՄԷՆԱՄԵԾ ՍՊԱՌՆԱԼԻՔԸ ՀԱՅԵՐՆ ԵՆ
Չնայած հայերի դէմ մղուող փաստացի պատերազմին, մահմեդական
գիւղացիական բնակչութեան զգալի մասը խուսափում էր մասնակցել հայերի
դէմ ազգայնականների գրոհներին: Բայց վերջին ամիսներին քեմալականնե
րին յաջողուել էր հայկական ատելութեան մեծ ալիք բարձրացնել, եւ թուրքե
րի, քրդերի, չերքէզների մէջ, ինչպէս վկայում է ամերիկեան միսիոներուհի Դ.
Իբին, քիչ չէին «մենք հայերին պէտք է ոչնչացնենք» գոռացողները250: Սրանց
անհասկանալի «ազգային անկախութեան» երաշխիքը հայերի ոչնչացումն էր:
Քեմալինը՝ նոյնպէս: Բայց եթէ առաջինները ատելութեամբ ներշնչուած մոլա
գարներ էին, Քեմալը գիտակցուած տարածք էր ազատում ապագայ «թուրքա
կան հայրենիքի» համար:
Դա այն ժամանակաշրջանն էր, երբ Քեմալն արդէն բանակցում էր
Խորհրդային Ռուսաստանի հետ եւ յոյս ունէր ստանալ նրանց ռազմական ու
ֆինանսական օգնութիւնը, միաժամանակ բացւում էր Արեւելեան՝ Հայաստա
նի հետ սահմանը իր պատկերացումներով հաստատելու հեռանկարը: Այս պայ
մաններում Քեմալը փորձում է ժամանակաւոր համաձայնութեան գալ վերա
դարձած հայերի միմեանցից կտրուած, Անտանտի կողմից լքուած խմբերի հետ՝
արեւելքում կենտրոնանալու համար: Նրան խիստ անհրաժեշտ էր բանակը
դուրս հանել Կիլիկիայից եւ տեղափոխել արեւելք՝ Հայաստանի Հանրապետու
թեան դէմ ճակատ բացելու, մինչդեռ Փետրուար-Մարտից Քեմալի ռազմական
ուժերի մի մասն զբաղուած էր Կիլիկիայի Զէյթուն, Այնթապ եւ Հաճըն քաղաքնե
րում ինքնապաշտպանուող հայերից քաղաքները վերցնելու առաջադրանքով:
Սեւրում Թուրքիան մասնատող Անտանտի երկրները դեռեւս ծրագրաւո
րում էին «Մեծ Հայաստանի» սահմանները՝ ներառեալ Արեւմտեան Հայաստա
նը: Արեւմտեան Հայաստանում՝ Էրմանիստանում առկայ բնակչութիւնը՝ քրդե
րը, «չերքէզները», բալկաններից տեղափոխուած թրքախօսները եւ սակաւաթիւ
թուրքերը դեռեւս որեւէ խանդավառութիւն չէին ցուցաբերում «թուրքական հայ
րենիքն» ազատելու Քեմալի ռազմական ծրագրերի նկատմամբ, իսկ այդ տա
րածքում թուրքական ինքնութեան կրողների սակաւութիւնը լրացնում էր բնակ
չութեան անտարբերութիւնը: Նրանց վախեցնում էր միայն փրկուած հայերի
վերադարձի եւ վրիժառութեան հեռանկարը, եւ այդ վախը լիուլի սնուցւում էր
գրաւոր ու բանաւոր «տեղեկատւութեամբ»: Քեմալը եւ նրա հետ միացած իթ
թիհատական յանցագործները դիմադրական խմբերը մեծացնելու նպատակով
շարունակում էին հայերին ներկայացնել ոչ միայն որպէս «ազգային անկախու
թեան» ամէնամեծ սպառնալիք, այլեւ մահմեդականութեան դէմ յատուկ դաժա
նությամբ գործող ահաբեկիչներ: Ընթացիկ հիմնական ասելիքը ձեւակերպված
250 Саакян, Էջ115:

ԹՈՒՐՔԱԿԱՆ «ԱԶԳԱՅԻՆ ԱՆԿԱԽՈՒԹԵԱՆ» ԱՄԷՆԱՄԵԾ ՍՊԱՌՆԱԼԻՔԸ ՀԱՅԵՐՆ ԵՆ

363

էր «Կովկասի հայերը կոտորում են մեր մուսուլման եղբայրներին»: «Կովկա
սի մուսուլման եղբայրները»՝ Ադրբեջանի թրքախօսները Բաքւում հրատարա
կուող մուսաւաթական թերթերում 1918 – 1920 թթ. կովկասեան հայ-թիւրքական
ընդհարումների առնչութեամբ շրջանառութեան մէջ էին դրել հայերի կողմից
տարբեր վայրերում «աւերուած», «ոչնչացուած» առասպելական 100, 200 գիւ
ղերի եւ դրանցում կոտորուած բնակչութեան մասին «տեղեկութիւններ»: Այդ
հրապարակումները որպէս աղբյոր օգտագործող նոյնիսկ ժամանակակից եւ
րոպական հետազօտողները, եթէ չեն փորձում ստուգել տեղեկութիւնների իս
կութիւնը, յայտնւում են յօրինուած «կոտորուած 200 մահմեդական գիւղերի»
մոգական ազդեցութեան տակ: Օրինակ, ստալինիզմի շրջանի քաղաքական
բռնութիւններն Ադրբեջանում հետազօտած գերմանացի պատմաբան Եորգ
Բաբերովսկին գրում է, թե «մինչեւ 2018 թ. Մարտ ամիսը Էրիվանի նահանգում
աւերուել էին 199 մահմեդական գիւղեր» եւ որպէս այս տեղեկութեան աղբյոր
յղում է 2018 թ. Սեպտեմբերի 18ի ռուսալեզու «Ադրբեջան» թերթը251: Կամ, շա
րունակելով յղում անել թուրքական աղբյորներին, գրում է այն մասին, թե իբր
1918 թ. Դեկտեմբերի կէսերին Նախիջեւանում աւերուել եւ հրկիզուել է աւելի
քան 200 գիւղ252, եւ մօտ 100 մահմեդական գիւղ աւերուել է Նոր Բայազետի գա
ւառում 1919ի Մայիսին253:
Ստիպուած եմ որոշ ճշգրտող տեղեկութիւններ բերել: 1916ին ողջ Էրի
վանի գաւառում կար ընդամէնը միայն 212 գիւղ254, ընդ որում սրանց մի մասում
հայեր էին, ասորիներ, եւ հաւանաբար մօտ կէսում՝ քրդախօս եւ թուրքալեզու
մահմեդականներ, Նախիջեւանի գաւառում կար բոլորը միասին 147 գիւղական
բնակավայր255, Նոր Բայազետի գաւառում՝ 136 գիւղ256: Սրանք գիւղերի բացար
ձակ թուերն են, թե քրիստոնեաների, թե մահմեդականների: Էրիվանի, Նա
խիջեւանի եւ Նոր Բայազետի գաւառներում բոլորը միասին կար 495 գիւղ, ողջ
բնակչութեան համար՝ հայ, ասորի, եզդի, մահմեդական, բայց հայերին «յաջո
ղուել է» աւերել 499 միայն մահմեդական գիւղեր՝ աւելին, քան այդ տարածքում
գտնուող բոլոր գիւղական բնակավայրերը միասին: Այս տխուր «վիճակագ
րութիւնը» կարող էր ծիծաղելի լինէր, եթէ այսքան ողբերգական չլինէր: Բայց
251 Баберовски Й., Враг есть везде. Сталинизм на Кавказе / Й. Баберовски: [пер. с нем. В. Т.
Алтухова]. М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН) : Фонд «Президент
ский центр Б. Н. Ельцина» [Բաբերովսկի Յ. Թշնամին ամէնուր է: Ստալինիզմը Կովկա
սում: Գերմաներենից թարգմ.՝ Վ. Տ. Ալտուխով, Մոսկուա, Ռուսական քաղաքական հան
րագիտարան, «Բ. Ն. Ելցինի Նախագահական Կենտրոն» հիմնադրամ], 2010, էջ 165:
252 Անդ, էջ 164:
253 Անդ, էջ 170:
254 Кавказский календарь на 1917 г. (LXXII г.) под. ред. Н. П. Стельмащука, Тифлис, Типогра
фия канцелярии наместника Е. И. В. на Кавказе [1917ի (LXXII) Կովկասյան օրացոյց,
Ն. Պ. Ստելմաշչուկի խմբ., Նորին Կայսերական Մեծութեան տպարան, Թիֆլիս], 2016 //
Վիճակագրական բաժին, էջ 130-131:
255 Անդ, էջ 122 – 123:
256 Անդ, էջ 124 – 125:
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Բ. ԹՈՒՐՔԻԱՅԻ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԴԻՐՔՈՐՈՇՄԱՆ ՁԵՒԱՒՈՐՈՒՄԸ…

այս «տեղեկութիւնները» միայն արտաքին աշխարհին խաբելու համար չէին,
դրանք օգտագործւում էին մահմեդական բնակչութեանը հայերով վախեցնելու
եւ ատելութեան կիրքը բորբոքելու նպատակով, եւ Մուստաֆա Քեմալի համար
շատ լաւ յաւելեալ հնարաւորութիւն էր մի կողմից իր հակահայկական պատե
րազմը «բացատրելու», մյոս կողմից Թուրքիայի արեւելքի դեռեւս տատանուող
մահմեդականներով իր բանակը համալրելու:
1920ի գարնանը եւ աշնանը քեմալականների ընթացիկ «տեղեկատւու
թիւնը» «Կովկասում եւ Հայաստանում հայերի կողմից կոտորուող մահմեդա
կանների» եւ «դաւաճան հայերի» մասին էր: Դա հենց այն ժամանակն էր, երբ
Քեմալի կողմից որպէս պատուիրակ Կովկաս՝ Ադրբեջան ուղարկուած Հալիլ
փաշան Ղարաբաղում մասնակցում էր մուսաւաթական ադրբեջանցիների եւ
օսմանեան Թուրքական բանակի կողմից իրականացուող հայկական ջարդե
րին, որն աւարտուեց Խանքենդիի (ներկայիս՝ Ստեփականակերտ) եւ Շուշիի
հայերի ոչնչացմամբ257:
Արեւելքի անգրագէտ, թերթերից անտեղեակ բնակչութեանը բանաւոր
քարոզիչները սարսափներ էին պատմում վրիժառու հայ փախստականների
ձեռքին տառապող Կովկասի թուրքերի մասին: Ամէն օր նրանց պատմութիւն
ներ էին մատուցւում հայերի հնարաւոր վերադարձի եւ սարսափելի վրէժի հե
ռանկարի մասին: Անտանտի երկրների կողմից նախապատրաստուող «Մեծ
Հայաստանի», «թուրքերին կոտորող» դաժան Հայաստանի եւ հայ դաշնակ
ցականների մասին պատմութիւնները վախեցնում էին հայերից դատարկուած
Արեւմտեան Հայաստանի քրդերին, Բալկաններից տեղափոխուած նորաբնակ
թրքախօս մահմեդականներին եւ նոր ատելութիւն բորբոքում հայերի նկատ
մամբ: Թուրքիայի գաւառներում մինչեւ այսօր իշխում է այն ընկալումը, թէ
«Դաշնակցութիւնը մարդ սպանելով զբաղուած ահաբեկչական կառոյց էր»258:
Իհարկէ ոչ մի խօսք չէր հնչում 1918ի Ղարաբաղի եւ Սեպտեմբերի՝ Բաքուի հա
յերի ահռելի կոտորածների, Ելիզաւետպօլի եւ Արէշի գաւառներում երկու տա
257 Հայաստանի Պետական Պատմական Արխիու (այժմ՝ ՀԱԱ՝ Հայաստանի Ազգային Ար
խիու), 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 поли
тике (Документы 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 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 международном праве, էջ 407–408) եւն:
258 Այնթապի իսլամացած հայերը, – http://azator.gr/?p=849(Վերջին այցելութիւնը՝ 09. 12. 2017):
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րի շարունակուող եւ Ղարաբաղում տեղի ունեցող հայկական ընթացիկ ջար
դերի մասին: Հայերի վերադարձից սարսափող քրդերն ու թուրքերն ամէն օր
լսում էին, որ իրենց միակ փրկութիւնը սարսափելի, հրէշաւոր հայերի դէմ միա
ւորուելն է: Հայկական ատելութիւնը դառնում էր «Թուրքիայի ազատագրման»
մեծ գործօն: Հիմայ արդէն երկրի ներսում հակահայկական չորս հիմնական թե
զերին՝ ա) «Հայերը պատերազմի ժամանակ դաւաճանել են թուրքական հայ
րենիքին», բ) «Հայերը կոտորել են մեր մահմեդական եղբայրներին», գ) «Հա
յերը ծրագրաւորում են վրէժխնդիր լինել» (սա տարօրինակ թէզ է. եթէ հայերն
են դաւաճանել եւ կոտորել՝ ինչի՞ց/ումի՞ց պիտի վրէժխնդիր լինեն: Տարօրինակ
լինելով՝ ամէնաազդեցիկն էր: Գործնականում հայերի վրիժառութեան հնարա
ւորութիւնը բոլորին միանգամայն հասկանալի էր), դ) «Հայերին պաշտպանում
է մեր թշնամի քրիստոնեայ աշխարհը», ի մասնաւորի՝ Թուրքիայի ճակատա
գիրը տնօրինող Անտանտի երկրները, միանում է հինգերորդը՝ «Կովկասի հա
յերը կոտորում են մեր մուսուլման եղբայրներին»:
Քեմալը պատրաստւում էր Հայաստանի դէմ պատերազմին: Նրա ռազ
մական ուժերը բաւարար չէին Ֆրանսիային դուրս մղելու անուան տակ շա
րունակել Կիլիկիայի հայերի կատորածները եւ միաժամանակ պատերազմել
Հայաստանի դէմ: Ուստի Ապրիլին, երբ արդէն համարեա հասունացել էր ռուսթուրքական լենինա-քեմալական համաձայնագիրը, Քեմալն ուղղակի բանակ
ցութիւնների մէջ է մտնում ամէն կողմից մեկուսացուած Զէյթունի հայկական
Ազգային Միութեան հետ եւ համաձայնութեան են գալիս հետեւեալ պայման
ներով.
– Զէյթունը ճանաչում է քեմալական իշխանութիւնը իբրեւ թուրք անկախ
պետութիւն,
– Զէյթունը իր դրացի թուրք գիւղերի նկատմամբ որեւէ ոտնձգութիւն չի
անում,
– Քեմալական կառավարութիւնը պաշտպանում է Զէյթունի բնակիչնե
րի կեանքը, ունեցուածքը, պատիւը,
– Քեմալական կառավարութիւնը երաշխաւորում է Զէյթունի պարենա
ւորումը,
– Քանի դեռ դրացի թուրք բնակչութիւնը զինաթափուած չէ, զէյթունցի
ներն պիտի ունէնան իրենց զէնքը պահելու իրաւունք,
– Պիտի ունէնան երթեւեկելու ազատութիւն:
Համաձայնագիրը երկու կողմերից ստորագրուել եւ միմեանց է փոխան
ցուել ամերիկեան միսիոներութեան եւ Մերձաւոր Արեւելքի Նպաստամատոյցի
լիազօր ներկայացուցիչ միստըր Լայմոնի ներկայութեամբ՝ պայմանագրի օրի
նակներից մէկը նրան յանձնելով259:
Բոլոր կողմերից շրջափակուած, սովի մատնուած Զէյթունի հայ բնակչու
259 Նորաշխարհեան Լ., Էջ 169 – 170:
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թեան համար սա հնարաւորութիւն էր ուշքի գալու, ամռան ընթացքում պարէն
կուտակելու եւ հարեւան թուրքերից զինամթերք գնելու:
Չնայած բոլոր դժուարութիւններին, վերադարձած հայերը դեռեւս յամա
ռօրէն մնում էին նաեւ Հաճընում եւ Այնթապում: Շրջափակուած Այնթապում
ֆրանսիական կայազօրը ղեկավարող Ապատիի օգնութեամբ Մայիսի վերջին
շուրջ 6000 հայեր հեռացել էին քաղաքից260: Մայիսի 30ին Զէյթունի նման այս
տէղ նոյնպէս զինադադարի նման մի համաձայնագիր ստորագրուեց, բայց՝
Մուստաֆա Քեմալի եւ ֆրանսիացիների միջեւ, ըստ որի ֆրանսիական զի
նուորները պիտի քաշուեն իրենց բանակատեղին, այսինքն՝ «Գոլէճ, Մարտին
եւ Չիթճիին Խարաֆը» թաղամասեր, Այնթապի հայկական թաղամասը պի
տի ենթարկուի թուրքական վարչութեանը եւ թուրքերը ազատ ել ու մուտ ունէ
նան այդ թաղամաս261: Իրենք իրենց ձգուած հայերը նախ որոշում են լքել քա
ղաքը եւ հեռանալ, սակայն ֆրանսիացիները յորդորում են մնալ Այնթապում՝
համոզելով, որ թուրքերը չեն համարձակուի հաւաքական կոտորած անել եւ
վստահեցնելով, թէ «Մենք ձեր ետեւն ենք»262: Հայերին այլ ելք չէր մնում, քան
ինքնակազմակերպուել եւ փորձել թուրքական վարչակազմի հետ յարաբերու
թիւնները վերականգնել: Յունիսի 13ին Թուրքերը դիմում են հայերին՝ ընդունե
լով, որ Ապրիլին հայերն ստիպուած էին ինքնապաշտպանութեան դիմել, բայց
իրենք հիմայ իսկապէս ազնուօրեն ուզում են հաշտուել հայերի հետ, պէտք է
իրենց հաւատալ եւ որպէս նոյն հայրենիքի զաւակներ համատեղ պայքարեն
օտարերկեայ թշնամու դէմ263, իսկ Յունիսի 28ին խնդրում են «Մուսաֆա Քեմալ
փաշային բողոք ուղարկել ֆրանսիական գրաւման դէմ… եւ խնդրել ֆրանսի
ական ուժերը քաշուեն քաղաքէն»264: Այնթապցիները Յուլիսի 26ին թուրքերին
պատասխանում են, որ հայերի համար անցանկալի ֆրանս-թուրքական հնա
րաւոր պատերազմի դէպքում, եթէ այն պիտի տեղի ունէնայ Այնթապում, իրենք
գերադասում են չխառնուել եւ խնդրում են իրենց թոյլ տալ քաղաքից դուրս գալ
որեւէ ապահով վայր265: Յուլիսի 28ին նրանք փաստացի կրկնում են իրենց դիր
քորոշումը՝ ֆրանս-թուրքական որեւէ կռուի պահի հայերը պիտի կատարելա
պէս չէզոք մնան266, իրենք երբեք չեն միանայ ֆրանսիացիներին եւ եթէ իրենց
դէմ յարձակում չլինի՝ երբեք չեն կրակի թուրքերի վրայ267: Յուլիսի 29ին թուրքե
րի կողմից սկսւում է գրոհը ֆրանսիական դիրքերի վրայ, իսկ Օգոստոսի 9ին
համալրում ստացած ֆրանսիական բանակը պաշարում է թուրքական թաղա
260 Տոմար արձանագրութեան հայ ազգային միութեան, էջ 155 – 167:
261 Անդ, էջ 164:
262 Անդ, էջ 167:
263 Սարաֆյան Գ. էջ 164:
264 Տոմար արձանագրութեան հայ ազգային միութեան, էջ 180 – 181:
265 Անդ, էջ 193:
266 Անդ, էջ 197:
267 Կեսար Ա. էջ 148:
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մասը: Կրկին երկու կրակի արանքում մնացած հայերից 5.000 մարդ կարողա
նում է հեռանալ Այնթապից268: Օգոստոսի 15ին ֆրանսիացիները հայերից պա
հանջում են թուրքերի հետ որեւէ յարաբերութիւն չունէնալ, թոյլ չտալ թուրքերին
հայկական թաղամասեր մտնել269, իսկ Օգոստոսի 26ին տեղեկացնում են, որ
Ֆրանսիայի իշխանութիւնների քաղաքականութիւնը կրկին փոխուել է հայան
պաստի, կրկին առաջարկում են թոյլ չտալ թուրքերին հայկական թաղամասեր
մտնել, մտնողներին ձերբակալել` ֆրանսիացի գերիների հետ փոխանակելու
համար270, եւ, չնայած ֆրանսիացիները Մայիսի զինադարարին հայերին լքել
են՝ ներողամիտ լինել իրենց նկատմամբ եւ թուրքերի մէջ ֆրանսիացիների մա
սին դրական քարոզչութիւն տանել271: Ի վերջոյ ֆրանսիացիներին յաջողւում
է Այնթապում դրութեան տէրը դառնալ, բայց եօթ ամիս յետոյ, 1921ի Մարտին
քեմալական Թուրքիայի եւ Ֆրանսիայի միջեւ ստորագրուած պայմանագրով
ֆրանսիացիները վերջնականապէս լքում են Այնթապը եւ հայերին, եւ վերջին
ներս հարկադրուած սկսում են հեռանալ հայրենիքից: Հայերը, փաստօրէն,
ֆրանս-թուրքական բանակցութիւնների համար ֆրանսիական պատանդ էին:
Կիլիկիա վերադարձած հայերին պաշարուած պահելով, 1920ի Յունիսի
18ին Քեմալը, իրականացնելով Ապրիլի Ազգային Մեծ Ժողովի որոշումը, փաս
տաթուղթ է ստորագրում այն մասին, որ Թուրքիայի տարածքում հայերից որե
ւէ մէկի վերադարձը կամ ճանապարհորդութիւնը նպատակայարմար չի դիտ
ւում 272:

268 Նոյն, էջ 167:
269 Տոմար արձանագրութեան հայ ազգային միութեան, էջ 210 – 211:
270 Անդ, էջ 213:
271 Անդ, էջ 224 – 225, 231:
272 Հովհաննիսեան, Քեմալ Աթաթուրքը, էջ 177 (http://vemjournal.org/?p=215 ) (Վերջին այցե
լութիւնը՝ 02. 08. 2017):
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Անկարայի կառավարութեան՝ հայերի հայրենիք (տուն) վերադառնալու արգելքի
մասին որոշման հայերէն թարգմանութիւնը
(Տե՛ս՝ Sait Çetinoğlu, Ankaranın ilk kararı: Ermenilerin ülkelerine/ evlerine dönmeleri
yasaktır!: Թարգմանուած է Անուշ Յովհաննիսեանի կողմից)
Պետական արխիւների Գլխաւոր Վարչութիւն
Հանրապետական արխիւ
Փաստաթղթերի ձեւակերպումը դադարեցւում է
Մեր յանձնաժողովը, ծանօթանալով Ներքին Գործերի նախարարութեան՝ Յու
նիսի 14/336 թուագրուած համար 769 գրութեանը, հաշուի առնելով, որ մօտակայ բնակա
վայրերում գտնուող հայերը խումբ-խումբ Ստամբուլից անցնում են սահմանը, նրանցից
զէնք կրելուն ընդունակները օտարների կողմից զինւում եւ չարամիտ ոտնձգութիւններ
են կատարում մուսուլմանների հանդէպ, որոշում է եւ տեղեկացնում, որ տուեալ հանգա
մանքներում նրանցից ոչ մէկի ազատ տեղաշարժը կամ ճանապարհորդութիւնն այսու
հետ նպատակայարմար չի դիտւում:
18 Յունիսի 336 (18 Յունիսի 1920) 273

Այս «ճիշտ ժամանակին» ստորագրուած որոշումը նախորդում է 1920ի
Օգոստոսի 10ին Օսմանեան սուլթանական կառավարութեան կողմից ստորագ
րուած Սեւրի Պայմանագրին, որի 144րդ յօդուածով նախատեսւում էր անշարժ
գոյքի, բռնագանձուած ունեցուածքի վերադարձն իրենց տէրերին: Մասնաւո
րապէս հայերի դէպքում պայմանագիրը նախատեսում էր նաեւ այլ երկրներում
գտնուող չափահաս ժառանգորդների իրաւունքը իրենց ծնողների անշարժ
գոյքի նկատմամբ: Այդ պայմանագրով Օսմանեան կառավարութիւնը ճանաչել
էր նաեւ պատերազմի ժամանակ յանցագործութիւններ իրականացրած մարդ
կանց ռազմական ատեանին յանձնելու դաշնակիցների իրաւունքը274: Սեւրի
Պայմանագրի ստորագրումը լաւ առիթ էր Քեմալի համար կրկին փողհարելու
հայկական յանցագործութիւններում թաթախուածներին՝ տեսէք ձեր ապագան՝
եթէ դեռեւս տատանւում էք «Հայրենիքի ազատագրմանը» միանալ, ձեզ սպաս
ւում է թալանուածի վերադարձ եւ ռազմական ատեանի դատավճիռ, իսկ ահա
ես արգելում եմ հայերի վերադարձը, ազատում եմ ձեզ պատժից, աւելին, ես
հայերին եմ պատժում՝ որպէս թուրքերին եւ մահմեդականներին հալածողների
եւ ճնշողների:
Ֆրանսիացիները «փափկել» էին, վերադարձած հայերի բնակավայրե
րի մի մասը գրաւուած էր, բնակչութիւնը՝ կոտորուած, մյոս մասը շրջափակուած
էին իրենց քաղաքներում, միմեանցից անջատուած եւ վախեցած, եւ քեմալա
273 Հովհաննիսյան, Քեմալ Աթաթուրքը, էջ 180 (http://armeniangenocide100.org/kemal-ataturkand-the-process-of-the-armenians-wealth-seizing-role-of-father-of-the-turks/ ): (Վերջին այցե
լութիւնը՝ 02. 08. 2017):
274 Հայաստանը Միջազգային Դիւանագիտական Եւ Սովետական Արտաքին Քաղաքակա
նութեան Փաստաթղթերում (1828-1923), խմբ.՝ Ջոն Կիրակոսեանի, «Հայաստան» հրատա
րակչութիւն, Երեւան, 1972, էջ 672-682:
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կաններից ոչ մէկը որեւէ պատժի չէր ենթարկուել: Սրանք բաւարար ապացոյց
ներ էին, որ Քեմալը զօրեղ է, եւ քեմալական «շարժումն» իսկապէս համալրւում
է դեռեւս տատանուողներով: Կողոպտած հայկական գոյքը կորցնելու եւ պատ
ժուելու հեռանկարի տագնապը շատ զօրեղ էր: Հիմայ արդէն ընտրութեան մէկ
տարբերակ էր մնացել՝ Քեմալը: Նա պատերազմի է պատրաստւում Հայաս
տան կոչուող երկրի դէմ: Նոյնիսկ բոլշեւիկեան Ռուսաստանի հետ համագոր
ծակցութեանը դիմադրողները «փափկեցին»: Յիրաւի, ոչինչ այնպէս չի մեր
ձեցնում մարդկանց, ինչպէս համատեղ իրականացուած յանցագործութիւնը:
Պակասում էր միայն զէնքը:
Որքա՞ն զինուօր ունէր Մուստաֆա Քեմալը այդ ժամանակ, որի դիմաց
ընկրկեց Եւրոպան: 1922ին Թուրքիայում Խորհրդային Ռուսաստանի դեսպան
Ս. Արալովին նա ասել է. «Ամէնամեծ դժուարութիւնը սպաների պակասն էր եւ
բանակին զէնք մատակարարելը: Բայց Խորհրդային Ռուսաստանը մեզ բա
րեկամաբար օգնեց. Դուք մեզ հրացաններ, զէնք, հրանօթներ տուեցիք: Մեր
ազգը երբեք դա չպետք է մոռանայ: Յանցագործութիւն կլինի, եթէ մոռանան
անկախութեան համար պայքարի մեր ամէնադժուար փուլում ձեր անշահախն
դիր օգնութիւնը: Դուք գիտե՞ք, որքան զօրք ունէի ես սկզբում՝ հինգ հազար
<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-ՌՈՒՍԱԿԱՆ ՊԱՏԵՐԱԶՄԸ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԴԷՄ ՅԱՆՈՒՆ
«ԳԵՐԱԶԱՆՑԱՊԷՍ ԹՈՒՐՔԵՐՈՎ
ԲՆԱԿԵՑՈւԱԾ» ՏԱՐԱԾՔՆԵՐԻ
Այս գլուխը սոյն աշխատանքում տեղ է գտել, քանի որ այն լրացուցիչ
դիտանկիւն է առաջադրում Խորհրդային Ռուսաստան, ապա նաեւ ԽՍՀՄԹուրքիա յարաբերութիւննների ձեւաորման վաղ փուլի հարցերում, որոնք յե
տագայում անդրադարձան նաեւ թէ Թուրքիայի Հանրապետութեան տարած
քում մնացած հայերի, թէ Ցեղասպանութիւնից փրկուածների եւ Խորհրդային
տարածքում յայտնուածների ճակատագրին: Խնդիրը կը դիտարկուի գլխա
ւորապէս ռուսական աղբյորների-փաստաթղթերի ներգրաւմամբ, քանի որ
այս ժամանակաշրջանի այլ աղբյորները հայերէն շատ են հրատարակուել եւ,
միաժամանակ, ռուսական աղբյորները սոյն մասնաւոր հարցը լաւագոյնս են
ներկայացնում: Գլխի վերնագրում պատերազմն անուանւած է «Թուրք-ռուսա
կան պատերազմը հայերի դէմ», քանի որ չնայած Խորհրդային Ռուսաստա
նը ձեւականորեն պատերազմող կողմ չէր, բայց իրականում ներգրաււած էր
պատերազմի թէ նախապատրաստմանը, թէ ռազմական գործողութիւններին,
թէ դիւանագիտական բանակցութիւններին, եւ պատերազմն էլ ըստ էութեան
աւարտուեց հենց յաղթող կողմերի՝ թուրք-ռուսական Մոսկուայի պայմանագ
րով՝ առանց հայկական կողմի մասնակցութեան:

ԹՈՒՐՔ-ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԱՏԵՐԱԶՄԻ
ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԵՒ ՄԱՐՏԱՎԱՐԱԿԱՆ
ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՏՈՒԹԻՒՆԸ
Քեմալին շատ հեշտ է յաջողւում «Ադրբեջանին ստիպել մտնելու սովե
տական պետութիւննների խմբի մէջ»: Լենինին ուղղուած Քեմալի Ապրիլի 26ի
նամակից ճիշտ երկու օր յետոյ, Ապրիլի 28ին Ադրբեջանը հաշտ ու խաղաղ յայ
տարարում է իր «խորհրդային» դառնալու իրողութիւնը: Ադրբեջանի մուսաւա
թականները մէկ օրում իշխանութիւնը յանձնեցին Ադրբեջանի բոլշեւիկներին եւ

ԹՈՒՐՔ-ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԱՏԵՐԱԶՄԻ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԵՒ ՄԱՐՏԱՎԱՐԱԿԱՆ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՏՈՒԹԻՒՆԸ
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հենց իրենք էլ «դարձան» բոլշեւիկներ, եւ նոյն 1920ի Ապրիլի 28ին 11րդ կարմիր
բանակը հանգիստ, առանց դիմադրութեան մտաւ Բաքու: Դա նոյնիսկ աւելի
շուտ էր, քան Անկարայից ուղարկուած նամակը Մոսկուա կը հասնէր: Պարզ է,
որ գործում էր նախնական՝ բանաւոր պայմանաւորուածութիւնը: Նոյն թւականի
դեկետմեբերի 22 – 29-ին տեղի ունեցած Խորհրդային Ռուսաստանի խորհուրդ
ների 8-րդ համագումարին, երբ արդէն հիմնական բոլոր գործողութիւններն
աւարտուած էին, Արտաքին գործերի Ժողկոմատը կարճ «զեկուցեց». «Քեմա
լականները մեզ հետ յարաբերութիւնների մէջ մտան Ադրբեջանի միջոցով, որ
տեղ նրանց կողմնակիցերի մի խումբ օժանդակեց յեղաշրջմանը եւ ադրբեջա
նական յեղափոխական կառաւարութեան կողմից ռուսական կարմիր բանակի
հրաւիրմանը»: Յամառօտ եւ ազնիվ՝ «յեղաշրջում ենք արել»: Աւելին ասել չէր
պահանջւում:
Հայաստանի կառաւարութեան արձագանքը կոշտ էր. «Ադրբեջանա
կան յեղաշրջման իրական իմաստը հայ ժողոուրդի եւ Հայաստանի կառաւա
րութեան կողմից գնահատուել է ըստ արժանիքի: «Խանա-բէկական մուսավա
թականների կառավարութիւնը» իբրեւ թէ սոցիալիստական յեղափոխական
կառավարութեամբ փոխարինած այդ յեղաշրջոււմը ըստ էութեան ոչ մի փոփո
խութիւն չբերեց Ադրբեջանի պետական եւ քաղաքական կյանք: Այդ իբրեւ թէ
սցիալիստական կառաւարութեան առաջին քայլն ուղղուած էր իշխանութեան
կողմից Ղարաբաղի եւ Զանգեզուրի աշխատաւոր հայ գիւղացիութեան բռնի
ստրկացմանը: Եթէ ուշադրութիւն դարձնենք Կիլիկիայի հայերի ջարդը կազ
մակերպած թուրքական իմպերիալիզմի առաջնորդ Մուստաֆա Քեմալի հետ
Ձեր կառաւարութեան կապերի մասին արժանահավատ տեղեկութիւններին,
Թուրքիայում եւ Կովկասում հայերի հրեշաւոր կոտորածներով իրենց անունը
դրօշմած Էնվերի, Խալիլի եւ Նուրի փաշայի մասնակցութեանը Ձեր երկրի պե
տական կյանքին, ապա բնական է, որ Հայաստանի կառաւարութիւնը չի կարող
ի վնաս ներկայիս Ադրբեջանի կառաւարաութեան ճանաչել դեմոկրատական եւ
սոցիալիստական կառաւարութիւն»1:
Ադրբեջանում տեղի ունեցած յեղաշրջումը բաւական արյունոտ դիմադ
րութեան է հանդիպել Ադրբեջանի գաւառներում, հատկապէս Ելիզաւետպօլում:
Ըստ գերմանացի վերլուծաբան Եորգ Բաբերովսկու հաւաքած նյոթերի՝ մայի
սին այս քաղաքում սկսուած ապստամբութիւնը ճնշուել է մեծ դաժանութեամբ՝
կռիւների ընթացքում զոհուել են 1500 կարմիրբանակայիններ, 4 000 մուսուլ
մաններ, ձերբակալուել են 12.000 մարդ, որից 4.000ին գնդակահարել են, իսկ
քաղաքը վեր է ածուել աւերակների2:
1

Тарасов Станислав, Как Владимир Ленин и Мустафа Кемаль советизировали Закавказье
[Տարասով Ստանիսլաւ. Ինչպէս Վլադիմիր Լենինը եւ Մուստաֆա Քեմալը խորհրդայ
նացրին
Այսրկովկասը] – https://regnum.ru/news/1160915.html?fbclid=IwAR0Pn1REn3zzrJvSKxzbZpqjmttzLjFBxIIhjnakMFcVJi7UO1q9ZdNW2n89 (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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Նախորդ գլխում բերուած փաստաթղթում Լենինին գրուած Մուստաֆա
Քեմալի նամակը խոստանում էր, որ «Թուրքական կառավարութիւնը յանձն է
առնում ռազմական գործողութիւններ սկսել իմպերիալիստական Հայաստանի
դէմ եւ պարտաւորւում է Ադրբեջանին ստիպել մտնելու սովետական պետու
թիւնների խմբի մէջ»: Զուգահեռաբար Քեմալը նամակ է ուղարկում Քեազիմ
Կարաբեքիրին. «Մենք տեղեկացնում ենք 1920ի ապրիլի 26ին մեր կողմից Բա
քու ուղարկուած ռազմական առաքելութեանը, որ մենք ընտրել ենք իմպերի
ալիզմի դէմ բոլշեւիկյան պայքարի հետ յամերաշխութիւնը եւ համաձայն ենք,
որոշակի պայմաններով (ընդգծումը իմն է – Հ. Խ.), Ադրբեջանը յանձնել բոլշե
ւիկեան պետութիւնների խմբին»3: Պէտք է ենթադրել, որ «որոշակի պայմաննե
րով»ը խոստումներ էին Ադրբեջանին, ամէնայն հաւանականութեամբ՝ տարած
քային, եւ անշուշտ իր ապագա մշտական օժանդակութիւնը: Իհարկէ, Քեմալը
«որոշակի պայմաններով» զոհաբերում էր պատմութեան ընթացքում առաջին
անգամ պետականութիւն ստեղծած եւ թուրքական ինքնութեան ընդունմանը
հակուած հարաւկովկասյան թրքալեզուներին, եւ չնայած իշխանութեան արտա
քուստ սահուն փոխանցմանը, Ադրբեջանում ներիշխանական պայքար է եղել:
Ադրբեջանի ընդդիմադիրներին հանգստացնելու խնդիրը Մուստաֆա Քեմալի
յանձնարարութեամբ Բաքւում գտնուող Հալիլ փաշայի վրայ էր: Հալիլ փաշան
Ադրբեջանում ներդրուած քեմալական գործակալների մոդելային կերպար է,
ուստի արժի երկու խօսքով անդրադառնալ նրան: Սա նոյն Հալիլ փաշան է,
որի մասին Առաջին աշխարհամարտի ընթացքում թուրքական բանակին կա
մաւորաբար միացած եւ մինչեւ գեներալի կոչման արժանացած, թուրքական
բանակը ներսից ճանաչած վենեսուէլցի Ռաֆայէլ դէ Նոգալէս Մենդէսը, չորս
տարիների շփումների փորձով գրել է. «Հալիլ փաշան Էնվերի հորեղբայրը լի
նելուց զատ որեւէ անձնական արժանիք չունէր: Հայաստանում (նկատի ունի
Արեւմտեան Հայաստանը – Հ. Խ.) Թուրքերի պարտութեան (նկատի ունի 1915ի
աշնանը Արեւելեան ճակատում թուրքական բանակի պարտութիւններն ու նա
հանջը – Հ. Խ.), թուրքական բանակի կողմից հայերի կոտորածների ողջ պա
տասխանատւութիւնը նրա վրայ է ընկած: Նա էր, որ հրահրում էր իրենից աւե
լի յաջողակ իր նախկին ընկերներ սպաների սպանութիւնները»4: Թուրքական
сий
ская политическая Энциклопедия» (РОССПЭН), Фонд «Президентский центр Б. Н.
Ельцина», Мօсква, [Բաբերովսկի Եորգ: Ամէնուր թշնամի կա: Ստալինիզմը Կովկասում:
Գերմաներենից թարգմանութիւնը՝ Վ. Տ. Ալտուխով, Մոսկուա ], 2010, էջ 254-259: Вып. 6:
Наличное население обоего пола..., էջ 44–53:
3

Avçioğlu Doğan, Milli kurtuluş tarixi [Ազգային ազատագրութեան պատմութիւնը]. Istanbul, 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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բանակում իր ծառայութեան չորս տարիների ընթացքում Ռաֆայէլ դէ Նօգալէ
սի ճանապարհները յաճախ են խաչուել Հալիլ փաշայի ջարդարարութիւնների
եւ կողոպուտների հետքերին եւ բանսարկութիններին եւ Հալիլը, հասկանալով,
որ Նոգալէսը իր յանցագործութիւնների անցանկալի վկայ է, փորձում էր վե
րացնել նրան: Օսմանեան կայսրութիւնում հայերի ջարդերով 1915ին մեծ փորձ
կուտակած Հալիլը ռուսական բոլշեւիկեան յեղափոխութիւնից յետոյ, 1918ին օս
մանեան բանակի հետ մտել էր Կովկաս, մասնակցել նաեւ Ղարաբաղի հայերի
ջարդերին, այնուհետեւ վերադարձել էր Ստամբուլ, ձերբակալուել պատերազ
մում յաղթած դաշնակիցների կողմից գողութեան, հայ ռազմագերիների նկատ
մամբ դաժանութիւնների մեղադրանքներով, բայց Ստամբուլի բանտից փա
խել էր եւ Էրզրումում խոնարհաբար ներկայացել ապստամբ, իր եղբորորդու
հետ վատ յարաբերութիւններ ունեցող, բայց ներկայումս հզօրացող Քեմալին:
Քեմալը ընդունում էր բոլորին, ամէնից աւելի նրա մօտ գնում էին դատուելուց
վախեցող յանցագործները, որոնց ողջ քաղաքական ու բանակային անցեա
լը քրէական յանցագործութիւնների շարան էր: Քեմալը, կարելի է ասել, քրէա
կան յանցագործների պարագլուխն էր: Դրանցից մէկն էլ սովորական բանսար
կու, ջարդարար, մարդասպան, գող, կողոպտիչ, ստախօս, ոչ վաղ անցեալում
Էնվերի ստուերով հովանաւորուած Հալիլն էր: 1919ի Սեպտեմբերին Քեմալը
սրան կրկին Բաքու էր ուղարկել՝ յանձնարարելով Բաքուի իշխանութիւններին
բացատրել քեմալական դիրքորոշումը՝ թոյլ չտալ Ռուսաստանի կողմից Ադր
բեջանի գրաւումը5: Հալիլ փաշա կոչուող յանցագործը ժամանակը միայն դի
ւանագիտական առաքելութեան վրայ չէր «վատնել»: Նա 1920ի Մարտ-Ապրիլ
ամիսներին հասցրել է Բաքուի կողմից 1919 թ. Դեկտեմբերին Ղարաբաղում
նահանգապետ նշանակուած տխրահռչակ Սուլթանովի հետ միասին մասնակ
ցել Ադրբեջանի մուսաւաթական կառավարութեան ծրագրուած Զանգեզուրի եւ
Ղարաբաղի հայերի կոտորածների արշաւներին՝ ընդհուպ մինչեւ Խանքենդիի
(Ստեփանակերտ) եւ Շուշիի հայերի ոչնչացումը6: Ամէնայն հաւանականութե
ամբ սա Քեմալի կողմից Հալիլին տրուած յանձնարարականներից մէկը պիտի
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
народном 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 международном праве,
էջ 407–408) եւն:
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Գ. ԹՈՒՐՔ-ՌՈՒՍԱԿԱՆ ՊԱՏԵՐԱԶՄԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԴԷՄ…

լինէր: Այժմ Հալիլին տրուող առաջադրանքը փոխւում է՝ համոզել Կովկասեան
մուսաւաթական թուրքերին «բոլշեւիկանալ» եւ միանալ «բոլշեւիկեան պետու
թիւնների խմբին»: Հենց Հալիլն էլ դիմաւորում է Ադրբեջան մտած Կարմիր բա
նակը:
Ադրբեջանի մուսաւաթական կառավարութիւնը բոլշեւիկներին յանձնելը
համաձայնեցնելիս պէտք է որ Քեմալի կողմից վերջններիս լուրջ խոստումներ
տրուած լինէր: Այդ տարիներին դեռ դժուար էր պատկերացնել, որ շատ շու
տով «բոլշեւիկեան պետութիւնների խումբ» չի լինելու, լինելու է մէկ պետութիւն՝
ԽՍՀՄ: Բոլոր դէպքերում երկու եղբայրական թուրք երկրների առաջնորդները
նպատակայարմար էին գտել «որոշակի պայմաններով» փոքրը՝ Ադրբեջանը
ժամանակաւորապէս զոհաբերել մեծին՝ Թուրքիային, բայց փոխարէնը մեծաց
նել Խորհրդային Ադրբեջանի տարածքը: Դատելով Ադրբեջանցի որոշ հեղի
նակների դատողութիւններից՝ այդ համաձայնութեան խնդրում դեր է խաղա
ցել նաեւ համատեղ հակահայկական ատելութեան գործօնը: Ադրբեջանցիները
համաձայն էին իշխանափոխութեան՝ հայերին վնասելու եւ հայերից շահելու
հեռանկարով: Չէ՞ որ թուրք-ռուսական համաձայնագրով «Թուրքական կառա
վարութիւնը յանձն էր առնում ռազմական գործողութիւններ սկսել իմպերիա
լիստական Հայաստանի դէմ», իսկ Ադրբեջանին խոստանում էր ընդարձակել
առաջին անգամ պատմութեան թատերաբեմում յայտնուած Ադրբեջան պետու
թեան սահմանները: Յետագայում, 2008ին, Ադրբեջանցի Ֆարիդ Ալեքպերլին
պիտի «խոստովանի» այն, ինչ վաղուց բոլորին պարզ էր՝ որ թուրք-ռուսական
համաձայնագիրը Ադրբեջանի համար ամէնեւին վատ գործարք չէր, եւ դրա ար
դիւնքում «Շնորհիւ Թուրքիայի ճնշման եւ չնայած hայերի բոլոր առարկութիւն
ներին Նախիջեւանը մնաց Ադրբեջանի կազմում (իրա
կա
նում «չմնաց», այլ
Հայաստանի մաս լինելով՝ տրուեց Ադրբեջանին, ինչպէս Լեռային Ղարաբա
ղը – Հ. Խ.), <…> ռուսները թուրքերին վերադարձրին այն, ինչ hայերն անուա
նում են Արեւմտեան Հայաստան, այսինքն՝ Կարսը, Սուրմալուն, Արդահանը եւ
Էրզրումը, իսկ կտրտուած ու փոքրացուած դաշնակցական Հայաստանը յանձ
նեցին թուրքական բանակի դատին: <…> Ըստ էության, թուրքերի եւ բոլշեւիկ
ների պայմանաւորուածութիւնները շահեկան էին նախ եւ առաջ Թուրքիայի
եւ Ադրբեջանի, պակաս շահեկան էին Ռուսաստանի, եւ բոլորովին շահեկան
չէին Հայաստանի համար»7 : Սակայն 1920ի գարնանը դեռեւս մեծ երաշխիքներ
չկային, որ Լենին-Քեմալ ծրագիրն անպայման յաջողելու է, որ բոլշեւիկների
իշխանութիւնը Ռուսաստանում ժամանակաւոր արկածախնդրութեան հետե
ւանք չէ, որ Մուստաֆա Քեմալն ինքը Օսմանեան կայսրութեան պետութեան
դէմ գործող ապստամբ խռովարար չէ: Ադրբեջանում լուրջ չէին ընկալւում հա
7

Фарид Алекперли, Тысяча И Один Секрет Востока, Т. 2, «Нурлан»,  Баку, 2008 [Ֆարիդ
Ալեքպերլի, Արեւելքի Հազար Ու Մի Գաղտիք, Հ. 2, Բաքու, 2008], էջ 398-399 (http://
www.kitabxana.net/files/books/file/1366113316.pdf; http://recept.znate.ru/docs/index-376.html):
(Վերջին այցելութիւնը 17. 10. 2017):
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սարակական կեանքի վերակառուցման բոլշեւիկեան սկզբունքները, առաւել
անլուրջ էին ընկալւում հենց Ադրբեջանի բոլշեւիկները՝ Ն. Նարիմանովի գլխա
ւորութեամբ: Ադրբեջանի բոլշեւիկների մեծ մասը հայեր, ռուսներ, հրեաներ
էին, ում նկատմամբ մեծ անւստահութիւն կար: Ճիշտ է՝ սրանց հակակշիռ էին
այն իրողութիւնները, որ Ադրբեջանի մուսաւաթական կուսակցութեան համար
Թուրքիան ամէնամեծ ձգողականութիւնն ունէր, Թուրքիան էր, որ յատկապէս
1918 – 20ին անընդհատ սատարել էր Ադրբեջանին եւ հենց հիմայ էլ սատարում
էր Ադրբեջանի հայկական ջարդարարութիւնը, Թուրքիայի վերակայացումը
Ադրբեջանի համար սեփական փրկութեան հնարաւորութիւն էր, առանց թուր
քական օժանդակութեան Ադրբեջանը որեւէ հեռանկար չունէր, եւ ընտրութիւ
նը պիտի կանգ առնէր չարեաց փոքրագոյնի վրայ՝ ժամանակաւորապէս զիջել
Քեմալի ցանկութեանը, յատկապէս որ այն պիտի ուղեկցուէր Հայաստանի դէմ
պատերազմով: Մյոս կողմից, Հալիլ փաշայի գլխաւորութեամբ, բնակչութեանը
խաբում էին, որ ռուսական 11րդ բանակը բաղկացած է թուրք-թաթարներից, որ
այդ բանակը Բաքւում միայն մի քանի օր կը մնայ եւ կը շարժուի Հայաստանի
դէմ՝ միաժամանակ նպատակ ունէնալով հասնելու Թուրքիա եւ օգնելու Մուս
տաֆա Քեմալին: Մինչդեռ օսմանեան թուրքերը աստիճանաբար տեղաւորում
էին խորհրդայնացուած ադրբեջանի կառավարման պաշտօններում8: Ճիշտ է,
Հալիլ փաշայի գործն առայժմ Բաքւում յաջողութեամբ աւարտուել էր եւ նրան
ուղարկում են Մոսկուա:
Խորհրդային յայտարարուած Ադրբեջանում, իհարկէ, շարունակւում
էին հայկական կոտորածները9: Խորհրդայնացուած Ադրբեջանում այդ իմաս
տով ոչ միայն ոչինչ չէր փոխուել, այլեւ այն իրեն շատ խրախուսուած էր զգում
«իմպերիալիստ», «շովինիստ», «իմպերիալիստների կամակատար» յայտա
րարուած հայերի նկատմամբ գործողութիւններում: Հայերի ջարդերի մէջ նոր
գաղափարական մեկնաբանութիւն էր մտել՝ նրանք խանգարում են «արեւել
քը բոլշեւիկացնելու» եւ «բոլոր ճնշուածներին պաշտպանելու» ռուս-թուրքա
կան ծրագրի իրականացմանը: Քեմալին բնականաբար միացած թուրք կոմու
նիստները շտապում են վստահեցնել Ռուսաստանի իրենց կուսակիցներին,
որ այսուհետեւ «միջազգային հակայեղափոխութեան ամէնասեւ բոյնի վերա
ծուող» Հայաստանը երեք կողմից շրջապատուած է՝ Խորհրդային Ադրբեջանի,
Խորհրդային Ռուսաստանի եւ ոտքից գլուխ զինուած ապստամբ Անատոլիայի
կողմից, եւ մինչեւ Անտանտին չյաջողուի նուաճել ապստամբ Անատոլիան, 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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Գ. ԹՈՒՐՔ-ՌՈՒՍԱԿԱՆ ՊԱՏԵՐԱԶՄԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԴԷՄ…

յաստանը չի կարողանայ խանգարել Թուրքիայի կամ Ադրբեջանի հետ Խորհր
դային Ռուսաստանի միութեանը10: Հայաստանի Հանրապետության տարածքի
մահմեդական բնակչութեան շրջանում լայնօրէն քարոզւում էր, որ Խորհրդային
Ռուսաստանի եւ Մուստաֆա Քեմալի օգնութեամբ շուտով կ’ազատուեն ատե
լի հայերի իշխանութիւնից՝ խրախուսելով նրանց տեղական ապստամբական
շարժումները, որոնք յատկապէս բուռն էին Զանգիբասարում եւ Դարալագե
ազում, ինչն իր հերթին յանգեցնում էր տեղի հայ բնակչութեան եւ Հայաստա
նի կառավարութեան պատասխան գործողութիւնների11: 1920 թ. սկզբից քեմա
լականների կողմից ուղարկուած սպաներն ու զինուորականները չեթէներ էին
պատրաստում Հայաստանի թրքախօս մահմեդական բնակչութեան միջավայ
րում եւ դրդում նրանց ապստամբական գործողութիւնների, մյոս կողմից Ադր
բեջանի կողմից անընդհատ դրամ էին ուղարկում այդ գործողութիւնները կազ
մակերպելու համար: Յայտնի եւ տեսանելի էր, որ «Զանգիբասարի, Երեւանի
կից շրջանի մէջ, մահմետական գիւղացիները կը պատրաստէին խրամատներ,
կը քանդէին հորեր, կը տեղաւորէին գնդացիրներ»12: Ձերբակալուել եւ դատա
րանում խոստովանական ցուցմունք էր տուել Զանգիբասարի ապստամբ մահ
մեդական բնակչութեանը Հայաստանում Ադրբեջանի պաշտօնական ներկայա
ցուցիչ Խան Թեքինսկու յովանավորութեամբ դրամ տանող խումբը: Նոյն կերպ
հաստատուել էր, որ Ադրբեջանի կառաւարութիւնը 5 մլն ռուբլի էր ուղարկել
Շարուրի ապստամբ մահմեդական բնակչութեանը: Հայաստանի կառաւարու
թեան կողմից այս երեւույթները զսպօղ կամ պատժիչ գործողութիւնները Թուր
քիայում լայնօրեն ներկայացւում էին որպէս Հայաստանի մահմեդական բնակ
չութեան կոտորածներ՝ բորբոքելով ատելութիւնն ու հայերից բխօղ վտանգի
զգացողութիւնը:
Ըստ փաստաթղթերի՝ Խորհրդային Ռուսաստանում 1920ի ապրիլից յե
տոյ նուազագոյնը մինչեւ 1921ի սկիզբ երկու զուգահեռ իրարամերժ տեսլական
եւ ծրագրեր, կամ առնուազն՝ պատկերացումներ կային ռուս-թուրքական յարա
բերութիւնների սկզբունքների եւ գործողութիւնների շուրջ, մէկը՝ Ռուսաստանի
Արտաքին յարաբերութիւնների Ժողկոմ Գ. Չիչերինի, մյոսը՝ Ստալինի կողմից
գլախաւորուող «Կովկասեան բոլշեւիկների» խմբի (Ստալին, Ս. Օրջոնոկի
ձէ, Ն. Նարիմանով, Բ. Մդիուանի13, Ա. Միկոեան եւ այլք): Այս հարցում յիշեալ
10

РГАСПИ (Российский Государственный Архив Социально-Политической Истории [Սոցիալքաղաքական 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/responsibility/v2-1/0648-0685.htm#670):

11

Հովհաննիսյան Ռիչարդ Գ, Հայաստանի Հանրապետություն, Հ. 3, Երեւան, 2015, 357 – 361:

12

Խատիսեան Ալ., Հայաստանի Հանրապետութեան Ծագումն ու Զարգացումը, Համազգա
յին Հայ Մշակութային ընկերակցութիւն, Պատմական մատենաշար թիւ 7, Ֆրանսիա, 1968,
էջ 205:

13

Բուդու (Պոլիկարպ) Մդիուանի, ծնուել է 1877ին Քութաիսում՝ Վրաստանում: Յեղափոխա
կան գործունէութեան մէջ է եղել երիտասարդ տարիներից, 1899ին Մոսկուայի Համալսա
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հիմնական դերակատարները գործում էին երբեմն հակոտնեայ ծրագրերով,
փորձում էին ազդել մէկը մյոսի վրայ, «Կովկասեան խումբը» երբեմն ընթացիկ
զարգացումների մասին տեղեկութիւններ էր թաքցնում Չիչերինից եւ խնդիր
ները քննարկում ուղղակի Ստալինի հետ, իրավիճակը հասնում էր մի կէտի,
երբ արդէն անհնար էր ազդել դէպքերի ընթացքին եւ սկսում էին ճնշում գոր
ծադրել իրենց ցանկալի լուծումների ուղղութեամբ: Սկզբում սա յստակ երեւում
է Ադրբեջանի պահանջների նկատմամբ դիրքորոշումներով, ապա նաեւ՝ քեմա
լականների:
րանից հեռացուել է ուսանողական շարժումներին մասնակցութեան համար: 1920 – 1921ին
Վրաստանի Կոմկուսի նախագահ, 19. 02. 1921 – 05. 1921՝ ՌԽՖՍՀ լիազօր ներկայացուցիչ
Թուրքիայում, 07. 1921 – 02. 1922՝ Վրաստանի Յեղկոմի նախագահ, ԱնդրԿոուկասի Մի
ութենական Խորհրդի նախագահ, 03. 1922 – 04. 1922՝ Վրաստանի Ժողկոմխորհի նախա
գահ, 12. 03. 1922 – 13. 12. 1922՝ Անդրֆեդերացիայի Միութենական Խորհրդի նախագահ:
1922ին խորհրդային հանրապետութիւների առաջին համագումարում գլխաւորել է ԽՍՀՄ
կազմաւորման ստալինեան «աւտոնոմիզացիայի» ծրագրի դէմ վրացական ընդդիմու
թիւնը (Ֆ. Մախարաձէ, Շ. Էլիաւա, Կ. Ցինցաձէ, Դ. Օրախելաշվիլի) եւ Ուկրաինայի կոլե
գաների հետ փաստացի տապալել այն (տես Гросул Владислав Якимович. Образование
СССР (1917–1924 гг.),Издательство ИТРК, 2012 [Վլա
դիս
լավ Եա
կի
մի Գրո
սուլ, 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(21. 12. 2017) (Վերջին այցելութիւնը 07. 09>2018): 1924ին նշանակուել
է ԽՍՀՄ առեւտրային ներկայացուցիչ Ֆրանսիայում: 1928ին ետ է կանչուել որպէս ընդ
դիմադիր, հեռացուել կուսակցութիւից եւ երեք տարով աքսորուել Սիբիր: 1929ին աքսորը
փոխարինուել է երեք տարուայ ազատազրկմամբ: 1931ին դիմում է գրել ընդդիմութիւից
հրաժարուելու մասին եւ նշանակուել Վրաստանի Ժողկոմխորհի նախագահ եւ թեթէւ ար
դիւնաբերութեան Ժողկոմ: 1936ին ձերբակալուել է որպէս «տրոցկիստական լրտեսականվնասարարական կենտրոնի» անդամ եւ 1937ի Յուլիսի 9ին Վրաստանի Գերագոյն Դա
տարանի կողմից Վրաստանի եօթ այլ յայտնի յեղափոխական-կուսակցականների հետ
դատապարտուել գնդակահարութեան: Բոլորին գնդակահարել են Յուլիսի 10ին, Թիֆլիսի
ծայրամասում, մարմինները փոսն են գցել, կաւով ծածկել եւ փոսը լցրել ջրով: Ա. Անտո
նով-Օվսեէնկոն գրում է, որ մէկօրեայ դատի ժամանակ Մդիուանին բարձրաձայն ինքն
իրեն կշտամբել է Վրաստանի խորհրդայնացմանը նպաստելու համար. «Ստալինի ինչի՞ն
էր պէտք այս կատակերգութիւնը: Մահուան դատավճիռն ինձ կայացուել է վաղուց: Դա ես
հաստատ գիտեմ, իսկ դուք այստէղ ինձ դատարկ հարցեր էք տալիս, կարծէք թէ իմ պա
տասխաններից որեւէ բան կարող է փոխուել: Ինձ սպանելը քիչ է, ինձ քառատել է պէտք:
Այդ ես եմ այստէղ բերել 11րդ բանակը, ես դաւաճանել եմ իմ ժողովրդին եւ օգնել այդ
այլասերուած Ստալինին ու Բերիային ստրկացնելու Վրաստանը» (А. Антонов-Овсеенко,
Карьера начала//Берия. Конец Карьеры. Москва, 1991 [Ա. Անտոնով-Օւսեենկո, Սկզբի կա
րիերան//Բերիա: Կարիերայի աւարտը, Մոսկուա, 1991], էջ 27): Մդիուանին Ստալինին
վաղուց էր ճանաչում: 1938ին ԽՍՀՄից փախած չեկիստ Ա. Օռլովը գրում է, որ «Ստալի
նին պատանեկութիւնից ճանաչող Մդիուանին առաջիններից էր, որ նկատել էր Ստալինի
ինտրիգները եւ բռնապետական հակումները: Դեռեւս 20ականներին ...երբ ՆԳԺԿի ին
կուիզիտորները նրան համոզում էին կեղծ ցուցմունքներ տալ…, Մդիուանին նրանց պա
տասխանել էր. «Դուք ինձ համոզում էք, որ Ստալինը խոստացել է հին բոլշեւիկների կե
անքը պահպանել: Ստալինին ես գիտեմ երեսուն տարի: Նա չի հանգստանայ, մինչեւ մեզ
բոլորիս չմորթի, ծծկեր երեխայից սկսած մինչեւ կոյր նախատատը»» (А. Орлов, Тайная
История Сталинских Преступлений, Санкт Петербург, 1991 [Ա. Օռլով, Ստալինյան Յանցա
գործութիւնների Գաղտնի Պատմութիւնը, Սանկտ Պետերբուրգ, 1991], էջ 225): Մդիուանու
մասնակցութիւնը հայ-թուրքական պատերազմից յետոյ Հայաստանի սահմանների կար
գաւորմանը 1920ի Նոյեմբերից 1921ի Մարտ բազմաթիւ հարցականներ է առաջացնում:
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Շատ յատկանշական է Յունիսի 4ի Չիչերինի նամակը Քեմալին, որում
նա փորձում է ընդհանուր բնոյթի նախնական համաձայնութիւնները կոնկրե
տացնել, ի թիուս այլոց նաեւ հայերի՝ որպէս փոքրամասնութեան, եւ Հայաս
տանի հարցում: Բարձր բարոյական մակարդակի յաւակնող այս ուշագրաւ
նամակի տեքստը հաւանաբար իմաստ ունի ներկայացնել ամբողջովին. «4
Յունիսի 1920 թ.: Խորհրդային կառավարութիւնը պատիւ ունի հաստատելու
<Ձեր> նամակի ստացումը, որում Դուք ցանկութիւն եք յայտնում նրա հետ
մշտական յարաբերութիւններ հաստատելու եւ երկու երկրներին սպառնացող
արտասահմանեան իմպերիալիզմի դէմ պայքարին մասնակցելու: Խորհրդա
յին կառավարութիւնը բաւականութեամբ ընդունեց Անկարայի Ազգային Մեծ
Ժողովի կողմից գլխաւորուող թուրքական նոր կառավարութեան արտաքին
քաղաքականութեան սկզբունքները, որոնք յայտարարում են. 1) Թուրքիա
յի անկախութեան հռչակում, 2) Անվիճելիօրէն թուրքական տարածքների նե
րառում թուրքական պետութեան կազմի մէջ, 3) Արաբիան եւ Սիրիան որպէս
անկախ պետութիւնների հռչակում, 4) Ազգային Մեծ Ժողովի կողմից ընդու
նուած որոշումներով Թուրքական Հայաստանի, Քուրդիստանի, Լազիստանի,
Բաթումի մարզի, Արեւելեան Թրակիայի եւ թուրք-արաբական խառը տար
րով տարածքների բնակչութեանը իրենց ճակատագիրը որոշելու հնարաւո
րութիւն: Ինքնին հասկանալի է, որ այս տարածքներում ազատ ռեֆերենդու
մը անց կը կացուի իրենց կամքից անկախ պատճառներով իրենց հայրենիքը
թողած փախստականների եւ էմիգրանտների մասնակցութեամբ եւ հայրենիք
վերադառնալով, 5)Ազգային Մեծ Ժողովի կողմից գլխաւորուող թուրքական
նոր պետութեան կողմից Եւրոպական պետութիւնների <նման>, աւելի ազատ
հասարակարգով, ազգային փոքրամասնութիւնների ազգային իրաւունքների
ճանաչում, 6) Նեղուցների հարցի որոշում՝ Սեւ ծովի առափնեայ պետութիւն
ների յանձնում, 7) Կապիտուլիացիաների եւ արտասահմանեան տնտեսական
վերահսկողության ոչնչացում, 8) Արտասահմանեան պետութիւնների ցանկա
ցած տեսակի ազդեցութեան ոլորտների վերացում: Խորհրդային կառավարու
թյիւնը տեղեկացուած է իմպերիալիստական պետութիւնների դէմ պայքարում
Ձեր աշխատանքները եւ Ձեր ռազմական գործողութիւնները ճնշուած ժողո
վուրդների ազատութեան բարձրագոյն իդէալներին համապատասխանեցնե
լու Ազգային Մեծ Ժողովի որոշմանը: Խորհրդային կառավարութիւնը յոյս ունի,
որ դիւանագիտական բանակցութիւնները թոյլ կը տան Թուրքիայի Ազգային
Մեծ Ժողովին՝ մի կողմից, եւ Հայաստանին ու Պարսկաստանին՝ մյոս կողմից,
արդարութեան եւ ժողովուրդների ինքնորոշման հիման վրայ ճշգրիտ սահ
մաններ հաստատել: Խորհրդային կառավարութիւնը շահագրգիռ կողմերի
հրաւէրով միշտ պատրաստ է իր վրայ վերցնել միջնորդի պարտաւորութիւնը:
Թուրքիայի եւ Ռուսաստանի միջեւ ամուր բարեկամութիւն եւ բարեկամական
յարաբերութիւններ հաստատելու նպատակով Խորհրդային կառավարութիւնն
առաջարկում է անմիջապէս դիւանագիտական եւ հիւպատոսական ներկայա
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ցուցչութիւններ հաստատել: Խորհրդային կառավարութիւնը բարեկամութեան
ձեռք է մեկնում աշխարհի բոլոր ժողովուրդներին, անխախտելիօրէն հաւատա
րիմ <մնալով> իւրաքանչիւր ժողովրդի ինքնորոշման իրաւունքի ճանաչման իր
սկզբունքին...
Արտաքին գործերի Ժողովրդական կոմիսար Չիչերին»14:
Ակնյայտ է, որ Չիչերինը լաւ տեղեակ չէր բանակցութիւնների ընթացքին
եւ հասկանալի է, որ «արդարութեան եւ ժողովուրդների ինքնորոշման» մասին
Չիչերինի եւ Քեմալի պատկերացումները շատ տարբեր էին: 1920ի սեպտեմ
բերի 4ին Չիչերինը առաջարկում էր Քեմալի ձախ հայեացքներով շրջապա
տի մարդկանց համոզել, որ Քեմալը ծայրահեղ սխալ է անում՝ ռուսների հետ
բանակցութիւնների համար ընտրելով թուրքական վարչարարների հին հո
գեբանութեան ներկայացուցիչ Բեքիր Սամիին, որը խալիֆայութիւնը եւ սահ
մանների անձեռնմխելիութիւնը պահպանելու կողմնակիցներից է. «Մինչդեռ
մենք անհրաժեշտ ենք համարում ինքնորոշուած Թուրքիայում հայերի թուին
համապատասխան Հայաստանի ձեւաւորումը, որն իրաւունք կ’ունէնայ միա
նալու Ռուսական Հայաստանին: Ինքնորոշման իրաւունքի դէմ Բեքիրի կտրուկ
քննադատութիւնը տուեալ դէպքում վտանգում է Թուրքիայի եւ Ռուսաստա
նի յարաբերութիւնները, քանզի մենք չենք կարող օժանդակել Թուրքիայի
ճնշուած ժողովուրդների իշխանութեանը»15: Սվազի կոնգրեսից սկսած Քեմալի
14

АВПР. Ֆ. 04. Ց. 39. Թ. 232. Գ. 52987. Թթ. 5-6. Պատճեն: Տեքստը ֆրանսերէն է, հրատա
րակուած է նաեւ Համառուսական Կենտրոնական Գործադիր Կոմիտէի 1920ի Յունիսի
9ի «Տեղեկատու»ում (Известия ВЦИК), (Барсегов, էջ 68 – 69, – http://www.genocide.ru/lib/
barseghov/responsibility/v2-1/0686-0718.htm#692): Չիչերինի այս նամակին Մուստաֆա Քե
մալի պատասխանը հրատարակուել է ՀՅԴ «Յառաջ» թերթում 1920ի սեպտեմբերի 15ին եւ
ամենայն հաւանականութեամբ գրուել է օգոստոսի սկբներին, երբ քեմալականներն ար
դէն ռազմական գործողութիւներ էին սկսել Օլթիում եւ Սարիղամիշում: Դրանում շրջան
ցուած են բոլոր սկզբունքային հարցերը, «ճնշուած ժողովուրդների» եւ նրանց սպասուող
հեռանկարի մասին որեւէ խօսք չկա, հաստատւում է դիւանագիտական յարաբերութիւներ
սկսելու եւ ներկայացուցչութիւներ ստեղծելու առաջարկը եւ ընդամէնը «Մենք սիրայօժար
կերպով ընդունում ենք Ռուսաստանի խորհրդային հանրապետության միջնորդութիւը
Հայաստանի ու Պարսկաստանի հետ սահմաններ որոշելու գործում, անհրաժեշտ ենք հա
մարում դիւանագիտական բանակցութիւների միջոցով լուծել այդ խնդիրը: Մենք վախե
նում ենք յարեւան անվիճելի Թյորքիայի հողամասերի ազգաբնակութեան կոտորածի են
թարկւելուց, ուր արեւմտեան իմպերիալիստներն իրենց յատուկ սիստեմով արհեստական
խմբակցութիւներ ու մեծամասնութիւներ են ստեղծել: Այդ դրութիւը վերացնելու համար
մեզ անհրաժեշտ էր շուտափոյթ կերպով գրաւել այդ երեք շրջանների (Կարսի, Բաթու
մի եւ Արդահանի) մի քանի կէտերը, բայց Ձեր նամակի յետեւանքով մենք յետաձգեցինք
այդ գործողութիւները: Խնդրում ենք դադարեցնել հայերի յարձակումները մեր ժողովրդի
վրայ եւ ներկայացնել Ձեր առաջարկութիւը՝ միջնորդութեան համար» (Յառաջ, թիւ 199,
Չորեքշաբթի, 15 Սեպտեմբերի, 1920): Իրականում ռուս-թուրքական համաձայնութիւնե
րում խնդրի լուծումն արդէն դուրս էր եկել «դիւանագիտական բանակցութիւներից» եւ տե
ղափոխուել ռազմականի:

15

РГАСПИ, Ֆ. 5, Ց. 1, Գ. 2107, Թ. 7 (Барсегов, Էջ 161, – http://www.genocide.ru/lib/barseghov/responsibility/v2-1/0795-0837.htm#814).
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շարժմանն աջակցող, հյուսիսկովկասեան՝ օսական ծագումով Բեքիր Սամին,
ինչպէս մոհաջիր հյուսիսկովկասցիների մեծ մասը, թշնաբար էր վերաբերում
Ռուսաստանին առհասարակ, բոլշեւիկներին՝ մասնաւորապէս, քեմալիստների
եւրոպամետ թեւից էր, Փետրուարից զուգահեռ մասնակցում էր նաեւ Անգլիա
յի հետ բանակցութիւններին, բայց Ռուսաստանի հանդէպ իր կոշտ դիրքորոշ
մամբ բաւարարում էր Մուստաֆա Քեմալի ներկա փուլի պահանջներին:
Մինչ Չիչերինը ուղիներ էր փնտրում «բոլշեւիկեան գաղափարներով»
ազդելու «բոլշեւիկացող Թուրքիայի» որոշումներին, նա չէր կարողանում ազդել
հենց խորհրդային Ռուսաստանում եւ Ադրբեջանում տեղի ունեցող գաղափա
րական եւ փաստական գործընթացներին: Ադրբեջանում վստահ էին, թերեւս
նոյնիսկ յստակ գիտէին, որ թուրք-ռուսական բանակցութիւններում «Ադրբե
ջանի խորհրդայնացման գնի» մէջ էին մտնում նաեւ հայկական Նախիջեւանը,
Ղարաբաղն ու Զանգեզուրը: Սրա վերաբերեալ նախնական քննարկումներում
քիչ նիւթ կայ Ռուսաստան-Թուրքիա փաստաթղթերում, փոխարէնը այն յստակ
երեւում է «բոլշեւիկեան գրագրութիւնում»: Չհամբերելով, մինչեւ Թուրքիան
ռազմական գործողութիւններ կը սկսի Հայաստանի դէմ, նոր խորհրդայնա
ցուած Ադրբեջանը Մայիսի 20ին Իջեւանի կողմից խորհրդային բանակի երկու
զինուած հեծեալ գունդ է մտցնում Հայաստանի Հանրապետութեան տարածք16,
եւ Կարմիր Բանակի զօրամիաւորումներ ուղարկում Ղարաբաղ17, ինչպէս նա
եւ յայտարարում, որ Զանգեզուրից ու Ղարաբաղից զատ պէտք է Ադրբեջա
նին յանձնուի նաեւ Շարուր-Դարալագեազը18: 1920ի Յունիսի 19ին Կովկասեան
բոլշեւիկներից Ստալինի խումբը համարուող Ադրբեջանի Յեղկոմի նախագահ
Նարիման Նարիմանովը, Կովկասեան երկրամասային գործադիր կոմիտէի
անդամ Բ. Մդիուանին, Ադրբեջանի Կոմունիստական Կուսակցութեան Կենտ
կոմի անդամ Ա. Միկոյեանը եւ Ռուսաստանի Կոմունիստական Կուսակացու
թեան Հայկական կոմիտէի անդամ Ա. Նուրիջանեանը հեռագիր են ուղարկում
Ռուսաստանի Արտաքին գործերի Ժողկոմ Գեորգի Չիչերինին՝ անվերապա
հօրէն պահանջելով «արդէն խորհրդային Ադրբեջանի կազմի մէջ մտած իբ
րեւ թէ վիճելի Զանգեզուրն ու Ղարաբաղը [ճանաչել] անվիճելի եւ [ընդունել],
որ այսուհետեւ պէտք է մնան Ադրբեջանի սահմաններում»19: Նոյն Յունիսի
19ին Գ. Չիչերինը ստանում է նաեւ Ռուսաստանի Կոմունիստական Բոլշեւի
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/v2-1/06480685.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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կյան Կուսակցութեան Կովկասեան Բիւրոյի եւ Յեղափոխական Ռազմական
Խորհրդի Կովկասեան ճակատի անդամ Գ. Օրջոնոկիձէի հերթական հեռա
գիրը. «Ադրբեջանը հաւակնում է Ղարաբաղին, Զանգեզուրին, Նախիջեւա
նին եւ Շարուր-Դարալագեազին: Ղարաբաղում եւ Զանգեզուրում հռչակուել
է խորհրդային իշխանութիւն, եւ յիշեալ տարածքներն իրենց համարում են
Խորհրդային Ադրբեջանի Հանրապետութեան մաս: Նախիջեւանն արդէն մի
քանի ամիս գտնւում է մահմեդական ապստամբների ձեռքին: Շարուր-Դարա
լագեազի գաւառի մասին տեղեկութիւններ չունեմ: Ադրբեջանը ոչ մի կերպ չի
կարող առանց Ղարաբաղի եւ Զանգեզուրի մնալ»20: Այս հեռագրից ընդամէնը
տաս օր առաջ, Յունիսի 9ին, Ղարաբաղի Հայրենակցական միութեան Թիֆլի
սի ներկայացուցչութիւնը Ս. Փիրումովի եւ Ա. Երզնկեանցի ստորագրութեամբ
դիմել էր Մոսկուա՝ բողոքելով Կովկասում Խորհրդային Ռուսաստանի իշխա
նութիւնը ներկայացնող Օրջոնոկիձէի հովանաւորութեամբ Ադրբեջանի Յեղկո
մի կողմից Ղարաբաղի բնակչութեան նկատմամբ Ադրբեջանի մուսաւաթական
իշխանութեան ճնշման գործողութիւնները շարունակելու, հակահայկական նա
ցոնալիստական տրամադրութիւնները բորբոքելու, Ղարաբաղի մահմեդական
բէյական ճնշումներին բնակչութեան ընդդիմութիւնը «հակայեղափոխական»
որակելու դէմ եւ խնդրել էր անկախ ճանաչել Խորհրդային Ղարաբաղը21: Մոս
կուան, անշուշտ նաեւ Չիչերինը հիանալի գիտէր, որ ոչ Ղարաբաղը, ոչ Զանգե
զուրը իրենց Ադրբեջանի մաս չեն համարում:
Ղարաբաղը, հաւանաբար նաեւ Զանգեզուրը Ադրբեջանին յանձնելը,
ի վերջոյ, մտնում էր Ադրբեջանի խորհրդայնացման Թուրքիային տրուելիք
«քաղաքական կաշառքի» գնի մէջ, բայց «Կովկասեան բոլշեւիկները» շատ էին
շտապում՝ խանգարելով Թուրքիայի գործողութիւնների որոշ զսպուածութեանն
ու Հայաստանի եւ Վրաստանի կառավարութիւններին ուղղուած Խորհրդային
Ռուսաստանի դիւանագիտութեանը: Նրանց «ախորժակը բացուել էր» եւ հի
մայ արդէն պահանջում էին Ադրբեջանին յանձնել նաեւ Նախիջեւանն ու Շա
րուր Դարալագեազը:
Գ. Չիչերինը նոյնիսկ ստիպուած է լինում Յունիսի 29ին պաշտօնապէս
դիմելու Ռուսաստանի Կոմկուսի Քաղբիւրոյին. «Բաքուի ընկերների անկազ
մակերպուածութիւնը եւ նրանց գործունէութեան ու ԿԿի կողմից հաստատուած
քաղաքական գծի մէջ աղաղակող հակասութիւնները հարկադրում են նրանց
սանձելու միջոցներ ձեռնարկել: Այդպիսի ձեռնարկում կարող է լինել այստէ
ղից [Մոսկուայից] Ժողկոմխորհի [Ժողովրդական կոմիսարների խորհուրդ]
20 РГАСПИ, Ֆ. 85, Ց. 13, Գ. 32, Թ. 3. Պատճեն (Հրատարակուած է Нагорный Карабах в между
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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լիազորութիւններով, Կովկասեան խմբի գործիչների հետ կապ չունեցող, հե
ղինակաւոր ընկերոջ Բաքւում ներկայացուցիչ նշանակելը: Այն դէպքում, երբ
ԿԿն որոշել է Վրաստանի եւ Հայաստանի բուրժուական կառավարութիւնների
հետ համաձայնողական գիծ վարել <եւ> այնտէղ Անտանտի ոտքի տակի հողը
խարխլել դիւանագիտական ճանապարհով՝ մեր ուժերն այլեւս այդ ուղղութե
ամբ շեղելը համարելով ոչ այժմէական, բաքուեցի ընկերներն իրենց գործողու
թիւններով ձախողում են համաձայնութիւնները, մերժում են Հայաստանի հետ
համաձայնութեան ԿԿին անհրաժեշտ որոշումը, նպաստում են ապստամբու
թիւններին, պնդում են Ադրբեջանին միացնել այն վիճելի տարածքները, որոնք
որոշուած է գրաւել մեր ուժերով եւ որոնց միացումն Ադրբեջանին լիովին անհ
նար կը դարձնեն Հայաստանի հետ համաձայնութիւնը: Բաքուի ընկերների
այս ողջ ռազմական քաղաքականութիւնը արմատապէս <հակասում է> ԿԿի
հաստատած գծին: Վերջինիս ձախողումից խուսափել հնարաւոր է միայն այն
դէպքում, եթէ Կենտրոնի հեղինակաւոր ներկայացուցիչը պարբերաբար զսպի
տեղական ընկերներին…»22:
«Բաքուի ընկերներն», այնուամէնայնիւ, շարունակում են Ղարաբաղի եւ
Զանգեզուրի պահանջներով նամակներով ու հեռագրերով «ռմբահարել» Մոս
կուան: Այս խնդրի շուրջ բազմաթիւ գրագրութիւններից ուշագրաւ է Սերգօ Օր
ջոնոկիձէի 1920ի Յուլիսի 3ի հեռագիրը Չիչերինին այն մասին, որ Ղարաբաղն
ու Զանգեզուրը անյապաղ պէտք է ճանաչել Ադրբեջանի կազմում, «դրանք վի
ճելի թողնելու դէպքում անկասկած գրաւուելու են թուրքերի կողմից եւ ողջ հայ
բնակչութիւնը կոտորուելու է: Մենք դա ոչնչով կանխել չենք կարող»23: Զանգե
զուրն ու Ղարաբաղը Ադրբեջանին անմիջապէս չտալու դէպքում դրանց «ողջ
հայ բնակչութիւնը կոտորուելու է» սպառնալիքը, իհարկե, կարելի է նաեւ ոչ թէ
ակնյայտ երեւույթի կանխատեսում, այլեւ շանտաժի փորձ համարել, քանի որ
հենց նոյն պահին արդէն խորհրդայնացուած Ադրբեջանում շարունակւում էին
հայերի կոտորածները, եւ ոչ Ադրբեջանի, ոչ Ռուսաստանի բոլշեւիկ իշխանու
թիւնները ոչինչ չէին անում դրանք դադարեցնելու: Բոլորն էին հասկանում, թէ
ինչ են անում եւ ինչ է սպասւում հայ բնակչութեանը: Թուրքական բանակների
մուտքից յետոյ Խորհրդային Ռուսաստանը չէր միջամտելու հայերի կանխատե
սելի կոտորածներին՝ անկախ նրանից, թէ Ղարաբաղն ու Զանգեզուրը Հայաս
տանի կամ Ադրբեջանի կազմում կը լինեն, բայց քեմալականների՝ Հայաստանի
Հանրապետութեան դէմ նախապատրաստուող պատերազմը պէտք է նախնա
կան երաշխիքներ տար խորհրդայնացած Ադրբեջանին, որ իրենց խորհրդայ
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 (Հրատա
րակուած է Нагорный Карабах в международном праве, էջ 469):
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նացումը միայն Թուրքիային զոհաբերութիւն չէ, եւ որ իրենք կը ստանան առ
նուազն հայկական Նախիջեւանը, Ղարաբաղն ու Զանգեզուրը: Խորհրդային
Ռուսաստանի դիրքորոշումն այս հարցում նոյնպէս միանշանակ չէր, աւելի ճիշտ
կը լինի ասել՝ քաղաքական միասնական ծրագիր չկար եւ դրանք ընդունւում էին
դէպքերի զարգացումներին համընթաց՝ հակոտնեայ գաղափարները գլխաւո
րող երկու ուժերի՝ Խորհրդային Ռուսաստանի Արտաքին Գործերի Ժողկոմ Գե
որգի Չիչերինի եւ Կովկասեան բոլշեւիզմը գլխաւորող Իոսիֆ Ստալինի միջեւ
մրցակցութեամբ: Չիչերինը պնդում էր Ղարաբաղն ու Զանգեզուրը առայժմ վի
ճելի թողնելու եւ ռուսական բանակի ազդեցութեան գօտի դարձնելու շահեկա
նութիւնը, Ստալինը կողմ էր Ադրբեջանին կցելու ծրագրին: Մինչ Ռուսաստանի
եւ «Կովկասեան» բոլշեւիկները վիճում էին Ղարաբաղի, Զանգեզուրի, Նախի
ջեւանի պատկանելութեան իրենց դիրքորոշումների շուրջ, քեմալական թուրքա
կան բանակը մտնում է Նախիջեւան: Յուլիսի 7ին Օրջոնոկիձէն հեռագրում է
Լենինին, Ստալինին եւ Չիչերինին, տեղեկացնելով որ «Նախիջեւանը, Օրդու
բադը եւ այս շրջանի հյուսիսային մասը գրաւուած է Բայազեթի 9 հազար սուին
հաշուող դիւիզիայի կողմից…ես խորապէս համոզուած եմ, որ Ադրբեջանում
խորհրդային իշխանութիւնը ամրապնդելու եւ Բաքուն պահելու համար պէտք է
միացնել Լեռնային Ղարաբաղը եւ Զանգեզուրը: Այս շրջանի հայերի անվտան
գութիւնը Ադրբեջանը գլխով է երաշխաւորում»24: «Ո՞ւմ գլխով» էր երաշխաւո
րում Խորհրդային Ադրբեջանը հայերի անվտանգութիւնը:
Յուլիսի 7ին կամ 8ին Օրջոնոկիձէն հեռագրում է Լենինի քարտուղարնե
րից մէկին՝ Ստալինի տիկնոջը՝ Ն. Ալելուեւային. «…վաղը ես մեկնում եմ Բաքու:
<…> Որտե՞ղ է այժմ Ստալինը: <Ստալինին պէտք է ասել>, որ իմ առաջարկու
թիւնն անհրաժեշտ է ընդունել: Ինձ եւ առհասարակ մեզ բոլորիս շատ է հե
տաքրքրում նրա կարծիքն այս հարցի մասին… Նրան հաղորդէք, որ Չիչերինն
ու Կարախանը (հայազգի Լեւ Կարախանը Չիչերինի տեղակալն էր – Հ. Խ.) ինձ
կրկին կը դնեն անելանելի վիճակում: Նրա պատասխանն ինձ յայտնէք մինչեւ
մեկնելս»25: Ստալինը, ի պատասխան Օրջոնոկիձէի հարցման, Յուլիսի 8ին հե
ռագրով տեղեկացնում է «իր կարծիքը». «[…] Իմ կարծիքով պէտք է որոշակիօրէն
պաշտպանել կողմերից մէկին, տուեալ դէպքում, իհարկէ, Թուրքային Ադրբեջա
նի հետ միասին: Ես խօսել եմ Լենինի հետ: Նա չի առարկում»26: Սա կարծիք
չէր, դիրքորոշում էր եւ հրահանգ, որին «Լենինը չի առարկում»: Պարզ է, թէ
ինչու յաջորդ օրը՝ Յուլիսի 10ին Կովկասեան բոլշեւիկների ստալինեան «փուն
24 ГАРФ, Ֆ. 130, Ց. 4, Գ. 496, Թ. 141. Պատճեն; РГАСП, Ֆ. 85, Ց. Зс, Գ. 2, Թթ. 8 –9. Պատճեն
(Հրատարակուած 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»՝ Ադրբեջանի Յեղկոմի նախագահ Նարիմանովը, Ռուսաստանի Կոմկուսի
Կովկասեան բիւրոյի անդամ Մդիուանին, Ադրբեջանական Կոմկուսի Կենտկոմի
անդամներ Միկոյեանը, Նանայշվիլին, 11րդ Կարմիր բանակի Յեղափոխական
Ռազմական Խորհրդի անդամներ Վեսնիկը, Լեւանդովսկին, Միխայլովը եւս
մի «յոյժ գաղտնի» երկարաշունչ նամակ են ուղարկում Մոսկուա՝ պահանջելով
Ղարաբաղի եւ Զանգեզուրի շուտափոյթ կցումը Ադրբեջանին27, եւ նոյն Յուլի
սի 10ին 11րդ Կարմիր Բանակի հրամանատար Լեւանդովսկին տեղեկացնում է
Թիֆլիսում Խորհրդային Ռուսաստանի ներկայացուցիչ Ս. Կիրովին, որ Կարմիր
Բանակը մտել է Զանգեզուր28: 1920ի Յուլիսի 12ին Թուրքիայից ուղարկուած բա
նագնացը՝ ոմն Շարիֆ Եունուս, Բաքու հասնելով, տեղեկացնում է, որ թուրքա
կան կողմը շուտով կը սկսի Հայաստանի դէմ պատերազմը, իսկ առայժմ միայն
գրաւել են Հայաստանի դէմ ճակատի կարեւոր մարտավարական դիրքերը, եւ
Մոսկուայից տեղեկութիւն ստանալով, որ այդ գրաւումը ժամկէտից շուտ է եղել՝
կանգ են առել: Բանագնացը տեղեկացնում է Քեազիմ Կարաբեքիր փաշայի
«վճռական խնդրանքն» այն մասին, որ մինչ հիմնական գործողութիւնների ծա
ւալումը, «եղբայրասպան գործողութիւնները դադարեցնելու համար», Կարմիր
Բանակը գրաւի Ղարաբաղը եւ կապուի իր հետ: Խնդրանքը խիստ պնդողական
է29: Քեազիմ Կարաբեքիրի «խիստ պնդողական խնդրանքն» արդէն պահանջ
էր: «Եղբայրասպան գործողութիւններն» արդէն իսկ ծաւալւում էին ողջ թափով.
Զանգեզուր եւ Ղարաբաղ էր մտել ոչ միայն Խորհրդային Ռուսաստանի Կարմիր
Բանակը, այլեւ Խորհրդային Ադրբեջանի բանակը30: Կարմիր Բանակն Ադրբե
ջանի տարածք էր մտել ոչ միայն Ադրբեջանի խորհրդայնացումը հաստատելու,
այլեւ Ադրբեջանի վրայով Հայաստան անցնելու եւ արեւմուտքից Նախիջեւան
մտած թուրքական զօրաբանակներին օգնելու: Մուսաւաթական Ադրբեջանի
Ազգային անվտանգութեան նախարար Նագի Կեյկուրունը յետագայում գրում
է, թէ երբ «ռուսական Կարմիր Բանակը պիտի հիւսիսից Ադրբեջան մտնէր,
դեռեւս գործող մուսաւաթական «իշխանութիւնները Ղուբայի գաւառապետին
27

Архив ЦК КПСС (Архив Центрального Комитета Комунистической Партии Советского
Союза [ԽՄԿԿ ԿԿ՝ Խորհրդային Միութեան Կոմունիստական Կուսակցութեան Կենտրո
նական 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 Нагор
ный Карабах в 1918 –1923 гг., փաստաթուղթ № 370; Нагорный Карабах в международном
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).

ԹՈՒՐՔ-ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԱՏԵՐԱԶՄԻ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԵՒ ՄԱՐՏԱՎԱՐԱԿԱՆ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՏՈՒԹԻՒՆԸ

385

հրահանգել էին առնուազն մէկ կիլոմետր երկարութեամբ քանդել երկաթգիծը:
Սակայն ստախօս Հալիլ բէյը խաբում է Ադրբեջանի Պաշտպանութեան նախա
րարի տեղակալ գեներալ Շիխլինսկուն, թէ ռելսերը քանդուած վիճակում Կար
միր Բանակը չի կարողանայ հասնել Անատոլիա եւ օգնել Աթաթիւրքին (այն ժա
մանակ Մուստաֆա Քեմալը դեռեւս «Աթաթիւրք» ազգանունը չէր կրում, բայց
Նագի Կելկուրունը իր յիշողութիւնները գրել է շատ աւելի ուշ, հրատարակել՝
1964ին, երբ Մուստաֆա Քեմալին միայն Աթաթիւրք էին կոչում – Հ. Խ.): Շիխ
լինսկին կարգադրում է վերականգնել երկաթգիծը … եւ Ապրիլի 27ին Կարմիր
Բանակը ներխուժում է Բաքու»31: Սա այն քիչ դէպքերից էր, երբ Հալիլ բէյին
յանիրաւի են «ստախօս» անուանել, նա չէր խաբել, Ադրբեջան մտնող ռուսա
կան Կարմիր Բանակը թուրք-ռուսական համաձայնեցուած գործողութիւններով
իսկապէս պիտի Հայաստանի վրայով միանար Նախիջեւանում հաստատուած
Քեազիմ Կարաբեքիրի գլխաւորած թուրքական բանակին: Այլ խնդիր է, որ նոյն
համաձայնութեան շրջանակներում նոյն բանակն օկուպացնում էր նաեւ Ադր
բեջանը: Պէտք է ենթադրել, որ Ադրբեջանի մուսաւաթական իշխանութիւններն
իսկապէս հաւատացրել էին, որ խորհրդայնացող Ադրբեջանը ինքնուրոյն եւ սե
փական բանակով երկիր է լինելու եւ նրանք պատրաստւում էին ընդդիմանալ
Կարմիր Բանակի մուտքին:
Իրենց դիմադրող Զանգեզուրի հայ բնակչութեանը կոտորելով՝ բոլշե
ւիկներն ամէն գնով փորձում էին Զանգեզուրի վրայով միանալ Նախիջեւանում
կոտորածներ սկսած Բայազեթի թուրքական զօրաբանակին: 1920ի Օգոստոսի
14ին, ելոյթ ունէնալով իր իսկ ստեղծած Ազգային Մեծ ժողովում, Մուստաֆա
Քեմալը կ’ասի. «Պարոնայք, բոլշեւիկների X եւ XI բանակների շնորհիւ մենք
կարողացանք ճեղքել Արեւելեան եւ Կովկասեան ճակատները: Մեր խորհուրդ
ները, ազդեցութիւնը եւ օժանդակութիւնը նրանց թոյլ տուեց հեշտութեամբ յաղ
թահարել Հիւսիսային Կովկասն ու մտնել Ադրբեջան»32:
Ապստամբ Մուստաֆա Քեմալի յաջողութիւնները լրջօրէն ազդում էին
Ստամբուլում գտնւող եւ Սեւրի պայմանգիրը քննարկող դաշնակիցների հետ
ամագործակցող օսմանեան օրինական իշխանութիւնների վրայ: Մինչ այդ
«միլլիականներին»՝ քեմալական ազգայնականներին վտանգաւոր համարող
եւ նրանց դէմ պայքարող վարչապետը՝ Ֆերիտ փաշան Յունիսից սկսում է խու
սափողական դառնալ: Կ. Պօլսում գտնուող հայերը եւ դէպքերի ընթացքը դեռ
չհասկացող հայկական թերթերը, որ Յունիս-Յուլիս ամիսներին քննարկում
էին յոյն-թուրքական ռազմական խնդիրները, Յունիսի կէսերին նկատում են,
որ դեռ երէկ Ֆերիտ փաշան լիովին յենւում էր իթթիհատի կամ միլլիի երդուեալ
հակառակորդների վրայ, իսկ իմա անորոշ եւ խուսափողական է թւում: «Երկիր»
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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թերթը 1920ի Յունիսի 24ի «Կախաղաններ հոս, կախաղաններ հոն» յօդուա
ծում գրում է, որ չնայած գաւառներում միլլին շարունակում է իր բոլոր խժդժու
թիւնները, «վերջերս մանաւանդ միլլին իր տիրապետութիւնը հիմնած է հա
մայնատարած կարմիր թէռէոռի վրայ, եւ կախաղաններու անհատնում շարքը
կ’ապացուցանէ, թէ որ եւ է պայմանով չպիտի զգաստանան ու հանդարտուին
այդ արիւնարբու արկածախնդիրները, մինչեւ որ յաջողին դարձեալ իրենց մե
նատիրութիւնը ապահովել», այնուամէնայնիւ կենտրոնական իշխանութիւնը,
մասնաւորապէս Տամատ Ֆերիտը, որ կախաղաններով էր պատասխանում
«միլլիճիների» յանդգնութիւններին, դարձել է վերապահողական: «Մեզի հա
մար առեղծուած կը մնայ այս հարցը եւ մանաւանդ անհասկանալի կեդրոնի
թուլութիւնն ու անհետեւողականութիւնը»33: Նոյն թերթը ներկայացնում է նաեւ
թուրքական Բեյան Սապահ թերթի դժգոհութիւնն այն մասին, որ «Մուստաֆա
Քէմալի չէթեները…կը կեղեքեն, կը կողոպտեն անզեն ու անպաշտպան ժողո
վուրդը», մեծ լիազօրութիւններ են տուել Անատոլիայի աւազակախմբերին այն
պէս, որ «չէթէապետը ամէն տեսակ բռնութիւն կրնայ գործել յանուն ազգային
բաղձանքներուն. օրինակի համար կրնայ գիւղ մը մտնել եւ հազարաւոր ոս
կիներ պահանջել, իսկ եթէ որ եւ է ընդդիմութեան հանդիպի՝ առանց այլեւայ
լութեան կախել, սպաննել»: Բեյան Սապահ թերթի յօդուածագիրը գտնում էր,
որ թուրքական բոլոր սխալներից յետոյ Անկարայում հաւաքուող աւազակներին
միանալը հաւասար է ինքնասպանութեան34: Ուշագրաւ է, որ դէպքերի իրական
զարգացումներին անտեղեակ պօ լսահայերը լիովին հանգստացել էին թէ ադր
բեջանական, թէ ռուսական վտանգի հեռանկարից. «Ադրպեճան վտանգ մը չէ
Հայաստանին» յօդուածը ընթերցողներին տեղեկացնում է, որ «Ադրպեճան այ
լեւս չի կրնար վտանգ սպառնալ ոչ Հայաստանին եւ ոչ ալ Վրաստանին, որով
հետեւ գոյութիւն չունի այլեւս, <իսկ> ռուսական վտանգ չկայ, արդէն իրենք ալ
կ’ըսեն, թէ Հայաստանի վրայ չէն յարձակիր, որովհետեւ աւերակ եւ անհաց
երկիր մըն է»35: Սա՝ այն ժամանակ, երբ Ադրբեջանն ու Ռուսաստանը ամէնայն
արագութեամբ զբաղուած էին թուրք-հայկական պատերազմի նախապատ
րաստութիւններով:
Խորհրդային Ռուսաստանի օգնութեամբ եւ մասնակցութեամբ նախա
պատրաստուած թուրք-հայկական պատերազմի ընթացքի որոշ մանրամասնե
րին անդրադառնալը անհրաժեշտ է թւում, քանի որ դրանք հիանալի լուսաբա
նում են Թուրքիայում մնացած հայերի հետ յետագայում վարուելու թուրքական
իշխանութիւնների ձեռք բերած «իրաւունքները»:

33

Երկիր օրաթերթ, Կ. Պօլիս, թիւ 237, 1920, Յունիսի 24:

34 Անդ, Թուրք մամուլ, Սխալ մը իսկ չմնաց:
35 Անդ, Գանձակի Դէպքերու մասին: Սուլթանով ձերբակալւած է: Ադրպեճան վտանգ մը չէ
Հայաստանին:
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ԹՈՒՐՔ- ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԱՏԵՐԱԶՄԻ ԸՆԹԱՑՔԸ
ԵՒ ՔԵՄԱԼԱԿԱՆՆԵՐԻ ԱՐԵՒԵԼԱՀԱՅԿԱԿԱՆ
ԿՈՏՈՐԱԾՆԵՐԸ
Օգոստոսի 24ին Խորհրդային Ռուսաստանի կառավարութիւնը Քեմա
լի կառավարութեան հետ ստորագրում է «Բարեկամութեան Նախնական Հա
մաձայնագիր»: 8 կէտերից բաղկացած սոյն համաձայնագրում ոչ մի խօսք չկա
հասարակարգի ընտրութեան, «ճնշուած ժողովուրդների», «ժողովուրդների
ինքնավարութեան», ջարդերից փրկուած հայերի ճակատագրի, ԹուրքաՀա
յաստանի մասին, իսկ նեղուցների հարցում 6-րդ կէտով կողմերը համաձայն
ւում են խնդրի լուծումը թողնել Սեւ ծովի առափնեայ երկրների պատուիրակնե
րի համաժողովի լուծմանը՝ պայմանով, որ այդ «որոշումը չի վնասի Թուրքիայի
ինքնուրոյնութեանը եւ անվտանգութեանը եւ նրա մայրաքաղաք Կոստանդի
նաՊօլսին»36:
Միաժամանակ, չնայած օգոստոսի 10ի Հայաստան-Ռուսաստան համա
ձայնագրով Ղարաբաղը, Նախիջեւանը եւ Զանգեզուրը ժամանակաւորապէս
ճանաչուել էին չէզոք եւ երկու կողմերը պայմանաւորուել էին բոլոր կողմերի
զինուած ուժերը դուրս բերել այդ տարածքներից, Խորհրդային Ադրբեջանի զի
նուած ուժերը ոչ միայն դուրս չէին եկել, այլեւ ռուս-թուրքական համաձայանագ
րի ստորագրման օրը լրացուցիչ զօրք էին մտցրել Հայաստանի Հանրապետու
թեան Դարալագեազի տարածք37:
Մէկ շաբաթ յետոյ, Սեպտեմբերի 1 – 7ը Բաքւում տեղի է ունէնում Արեւելքի
Ժողովուրդների Առաջին Համագումարը: Թուրքական կողմից համագումարին
մասնակցում էին Օսմանեան կայսրութիւնում հայերի ջարդերի կազմակերպ
ման համար մահապատժի դատապարտուած, բայց Խորհրդային Ռուսաստա
նի կողմից գրկաբաց ընդունուած յանցագործներ Էնվէր, Բեհաէդդին Շաքիր եւ
Հալիլ փաշաները:
Այս ողջ ընթացքում Չիչերինը մի լեզուով է խօսում, Օրջոնոկիձէն եւ
խումբը՝ բոլորովին այլ: Ընդ որում ողջ խօսակցութիւնը գնում է մի դէպքում՝
ԹուրքաՀայաստանի, մյոս կողմում՝ Կովկասյան տարածքների մասին: Օրի
նակ, 1920ի Սեպտեմբերի 1ին, Ռուսաստանի բոլշեւիկյան Կոմկուսի Կենտրոնա
կան Կոմիտէի եւ Ռազմա-յեղափոխական խորհրդի Կովկասեան ճակատի ան
դամ Ս. Օրջոնոկիձէն Խորհրդային Ադրբեջանի Ժողովրդական Կոմիսարների
Խորհրդի նախագահ Նարիման Նարիմանովին ասում է՝ «քանի որ գրաււելու
են մեր զօրքերի կողմից, դրանք այսպէս թէ այնպէս պէտք է լինեն ադրբեջանա
կան: Իհարկէ Չիչերինն անյուսալիօրէն խառնում է... չնայած ձեւական կողմին,
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/responsibility/v2 – 1/0795 – 0837.htm#799):
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մենք կը կարողանանք դա ամրագրել Ադրբեջանի <կազմում>: Աշխարհում ոչ
ոք ի վիճակէ չէ խանգարել մեզ՝ ազդել Ադրբեջանին միանալու այդ տարածք
ների բնակչութեան որոշմանը» (ընդգծումը իմն է – Հ. Խ.) 38: Մինչ բոլշեւիկ Օր
ջոնոկիձէն իր համախոհների հետ պատրաստւում էր խորհրդային տարածքում
«ազդել» Զանգեզուրի եւ Ղարաբաղի «Ադրբեջանին միանալու ինքնորոշմա
նը», Չիչերինը դեռեւս պատրանքներ ունէր, թէ Ժողովուրդների ինքնորոշման
խնդիրը սկզբունքօրէն Քեմալի հետ համաձայնեցուած է, եւ ամէն ջանք պէտք
է գործադրել ակտիւացնելու «Թուրք յեղափոխականներին եւ նրանց ժողովր
դավարական սկզբունքները մասնաւորապէս ժողովուրդների ինքնորոշման եւ
ազատութեան հարցում, որոնք բաւարար են ԹուրքաՀայաստանի հայկական
տարածքների դէպքում»39:
Համագումարից տաս օր յետոյ, Սեպտեմբերի 17ին, համագումարի կող
մից ձեւաւորուած Արեւելքի Ժողովուրդների Քարոզչութեան Ու Գործողութիւն
ների Խորհրդի նախագահութիւնը Բաքւում որոշում է ընդունում, որ Արեւելքի
ժողովուրդների յեղափոխականութեան, Ադրբեջանում զարգացում ապրող
թրքասիրութեան ու գաղութարարութեան ծրագրերի40, ինչպէս նաեւ Թուրքիա
յում սոցիալիզմի գաղափարախօսութեան հոգեւարքի դէմ միակ փրկութիւնը…
թուրքական ազգայնական ուժերի յարձակումն է Հայաստանի վրայ: Իսկ Եւ
րոպայում Հայաստանի դէմ թուրքական զօրքերի յարձակման շուրջ հասարա
կական զայրոյթը կանխելու համար մենք մեր տպագիր օրգանների միջոցով
սարսափելի աղմուկ կը բարձրացնենք հայ-թուրքական նոր կոտորածների եւ
դրանք մէկընդմիշտ վերացնելու անհրաժեշտութեան մասին, որից յետոյ ռու
սական բանակը հայերին պաշտպանելու պատրուակով կը մտնի Հայաստան
եւ այն կը խորհրդայնացնի: Այդպիսով կը վերանայ Թուրքիան Ռուսաստանից
բաժանող սեպը եւ թուրքական զօրքերն անմիջապէս դուրս կը գան Կովկա
սից41: Իթթիհատական, այժմ բոլշեւիկեան իշխանութիւնների հետ բարեկա
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 Խորհրդայնացուած Ադրբեջանում խորհրդային իշխանութեան տեղական մարմիններն
իրենց վայրագութիւներով արդէն հասցրել էին անուանարկել բոլշեւիկների «ճնշուածնե
րի պաշտպանի» համարումը՝ կողոպտելով գիւղական բնակչութեանը, տեղի էին ունէնում
ապստամբութիւներ, ինչին, իհարկէ, օգնում էին նաեւ տեղական բէկերն ու աղալարնե
րը, եւ խորհրդային իշխանութեան գլխաւոր յենարանը «ռուսական սուիններն» էին (АНИ
РА (Архив Новейшей Истории Республики Армения [Հայաստանի Նորագույն Պատմու
թեան Արխիու] (այժմ միաց
 ուած է ՀԱԱին)), Ֆ. И3, Ց. 3, Գ. 7, Թթ. 1 – 2 եւ շրջ., Պատճեն.
(Барсегов, փաստաթուղթ թիւ 825 էջ 170) http://www.genocide.ru/lib/barseghov/responsibility/
v2 – 1/0795 – 0837.htm:
41

Նոյն փաստաթուղթը (Барсегов, էջ 170 – 172; Саркисян Е. К. За кулисами (Как рождался
Московский договор 1921 г., «Литературная Армения», 1991, №1) [Սարկիսեան Ե. Կուլիս
ներից անդին (Ինչպէս ծնուեց 1921ի Մոսկուայի պայմանագիրը), «Գրական Հայաստան»,
1991, №1], էջ 71 – 82):
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մացած Էնվերը նամակով վստահեցնում է Քեմալին, որ Հայաստանի դէմ յար
ձակուելու դէպքում Ռուսաստանը չի միջամտի42: Սա, իհարկէ, Քեմալի համար
նորութիւն չէր:
Վիճակը նետուած է: «Թուրքական Հայրենիքի ազատագրումն» սկսւում
է ատելի Հայաստանի Հանրապետութեան դէմ պատերազմով: Թեշքիլաթը
Մահսուսէի յանցագործները՝ նոր Թուրքիայի «հայրենասերները» ամէնուր
խօսում են Հայաստանում թուրքերի կոտորածների մասին, հայկական սպառ
նալիքների, հայերի կոտորածներին մասնակցածներին սպառնացող վրէժխնդ
րութեան, հաշուեյարդարի, հայերի կողմից մահմեդականներին հպատակեց
նելու մասին: Համատեղ յանցագործութիւը համատեղ պաշտպանութիւն էր
պահանջում: Յանցագործների «ինքնապաշտպանական խմբերը» ձեւաւոր
ւում էին գործած յանցագործութիւնների դիմաց հատուցումից սեփական՝ ան
ձի ինքնապաշտպանութեան մղումներով, բայց դառնում էին «երկրի ինքնա
պաշտպանական խմբեր», մեծանում էին ժամ առ ժամ եւ դառնում ապագայ
քեմալական կառավարութեան յենարանը: Իսկ Քեմալը, «Արեւելքի խորհրդայ
նացումը» յետաձգելով, «Անտանտի ինտերուենցիայի դէմ պայքարին» զուգա
հեռ (իրականում կռուելով յունական բանակի դէմ եւ կոտորելով Թուրքիայի
տարածքի Յոյն բնակչութեանը), խորհրդային ռազմամթերքն օգտագործելով,
1920ի Սեպտեմբերի 23ին յարձակւում է Հայաստանի Հանրապետութեան վրայ:
Գրաւուած տարածքներում հետեւողականօրէն իրականացւում էր թուրքական
իրական ազգային ուխտը՝ հայ բնակչութեան կոտորածները: Թուրքական մա
մուլը ողբերգական «տեղեկութիւններ» էր հրատարակում Կովկասի մահմեդա
կան բնակչութեան դէմ իրականացուող հայկական գազանութիւնների մասին
եւ աւելի ու աւելի բորբոքում ատելութիւնը: Հոկտեմբերի 23ին Անատոլիական
լուրերի գործակալութեան միջոցով քեմալական Ազգային Մեծ Ժողովը յայտա
րարեց, որ Երեւանի կառավարութիւնն ամէն բան արել է իր տիրապետութեան
տակ գտնվուող մահմեդականներին վերացնելու. «Լուրեր կան, որ միայն Երե
ւանի շրջանում մօտ 200 գիւղ են վառել եւ 135.000 մահմեդականների մեծ մա
սին վերացրել: Չբաւարաւելով այդ դաժանութեամբ՝ դաշնակներն իրենց հրո
սակախմբերն ուղարկել են Ադրբեջան՝ Ղարաբաղում կրակի տալով մօտ քսան
գիւղ եւ կոտորելով բնակիչներին»43:
Թուրքական լեզուապաշարում «Հայերի կողմից աւերուած 200 գիւղ»ի
աւանդականացող առասպելին (տես երկրորդ գլուխ) աւելանում է «կոտո
րուածների թիւ» – 135.000 մահմեդականներ: Անտեղեակներին ասեմ, որ ըստ
Ցարական Ռուսաստանի 1897ի մարդահամարի տվեալների Էրիւանի ողջ
նահանգում (եօթ գաւառներում՝ Էրիւանի, Էջմիածնի, Նոր Բայազետի, Ալեք
42 Հովհաննիսյան Ռ., Հայաստանի Հանրապետութիւ, Հ. 4, «Տիգրան Մեծ», Երեւան, 2016, էջ
206:
43 Հովհաննիսյան Ռ., Հայաստանի Հանրապետութիւ, Հ. 4, Էջ 288:
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սանդրապօլի, Սուրմալուի, Շարուր-Դարագեազի, Նախիջեւանի) բոլորը միա
սին կար ընդամէնը 352.354 մահմեդական44 կամ 350.099 մահմեդական45 (նա
հանգի ընդհանուր բնակչութիւնը 825.556 մարդ էր), որից «թաթարների» թիւը՝
251.05746: Էրիւանի նահանգի մահմեդակակններից, ըստ մարդահամարի նյո
թերի, միայն 85.549-ն էին ապրում Էրիւանի գաւառում 47, իսկ ըստ Մոսկուայի
պետական Համալսարանի գիտաշխատող Դ. Յու. Արապովի մասնագիտորէն
ճշգրտուած տուեալների, Էրիւանի գաւառի մահմեդականների թիւը հասնում
էր ընդամէնը 60.108 մարդու48: Ըստ Ցարական Ռուսաստանի վիճակագրա
կան նիւթերի, 1916ին Էրիւանի գաւառում բոլոր մահմեդականները միասին՝
սուննի թէ շիա, քուրդ թէ թրքալեզու, 69.710 մարդ էին՝ գաւառի ընդհանուր
154.331 մարդ կազմող բնակչութիւնից49: Թուրքերի այդ հերթական սուտ «տե
ղեկատւութեամբ» ստացւում էր, որ հայերը Երեւանի շրջանում կրկնակի շատ
մահմեդականներ էին կոտորել, քան այդ շրջանում մահմեդականներ կային
առհասարակ: Մահմեդական բնակչութեան թւաքանակների կամայական ներ
կայացումներն այնքան սովորական եւ արմատացած երեւոյթ էր, որ նոյնիսկ
մինչեւ այսօր խճճում է վերլուծաբաններին: Օրինակ, 1920 թ. մասին գերմանա
ցի վերլուծաբան Եօրգ Բաբերովսկին, աղբյոր չնշելով, գրում է. «Անդրկովկա
սում ապրում էին 3.340.000 մուսւլմաններ, որից 1.800.000ը՝ Ադրբեջանում»50:
Մինչդեռ Ցարական Ռուսաստանի 1897ի մարդահամարի նյոթերով ողջ Այսր
կովկասում (Բաքուի, Ելիզաւետպօլի, Քութաիսիի, Կարսի, Թիֆլիսի, Էրիւանի
44 1897ի Ռուսական կայսրութեան մարդահամարի տվյալները 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 ведо
мостей; [предисл.: Н. Тройницкий].–Санкт-Петербург: издание Центрального статистиче
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
տէրբուրգ], 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 мате
риалам 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
կագրական բաժին, էջ 220 –221:
50 Баберовски Й., Враг есть везде, էջ 160:
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նահանգներ) մահմեդականների թիւը 2.031.665 էր51, որից Բաքուի եւ Ելիզա
ւետպօլի նահանգներում էին 1.229. 065ը52:
Կովկասում «մահմեդական բնակչութեան նկատմամբ հայերի վայրա
գութիւնների» լուրերի տարածմանը զուգահեռ շարունակւում էին Թուրքիայում
մնացած կամ Մուդրոսի Պայմանագրից յետոյ հայրենիք վերադարձած հայերի
կոտորածները (Հաճընի բնակչության վերջնական կոտորածը՝ 15 Հոկտեմբեր,
Կարս՝ 30 Հոկտեմբեր): Կարսը գրաւելուց յետոյ քեմալական զօրքերը խորա
նում են Կովկասում: Հոկտեմբերի 21ին Մշակ թերթը տպագրում է Ենի Գիւն
թերթի յօդուածը Անկարայի Ազգային ժողովում Քեմալի ելոյթի մասին: Քեմալն
իր խորհրդարանի անդամներին տեղեկացնում է, որ չնայած Ռուսաստանը
խնդրել է Հայաստանի հետ սահմանների հարցը խորհրդային իշխանութեան
օգնութեամբ լուծել դիւանագիտական ճանապարհով, սակայն ինքը գտնում է,
որ «Օլթիում, Արդահանում եւ Կարսում մեր գործողութիւնները չեն կարող ագ
րեսիւ դիտարկուել Հայաստանի նկատմամբ եւ ոչ մի հակասութիւն չկայ մեր
նախորդ որոշումների հետ, ես հրամայել եմ մեր արեւելեան հրամանատարու
թեանը շարունակել առաջխաղացումը»53:
Խորհրդայնացուած Ադրբեջանի խանդավառուած «աշխատաւորու
թիւնը» քեմալականների մուտքն ընդունում էր որպէս ազատարարների: Մի
անգամայն հնարաւոր էր Ադրբեջանի ապախորհրդայնացումը եւ միաւորումը
Թուրքիայի հետ, ինչը լրջօրէն էր մտահոգում Խորհրդային Ռուսաստանին:
Խորհրդային Ռուսաստանը կարող էր ընկնել իր իսկ կողմից լարած թակարդը:
Ոչ մէկն, անշուշտ, չէր վստահում Ադրբեջանի «խորհրդայնացմանը» եւ ադր
բեջանական թուրքերի կողմից Քեմալին միանալը միանգամայն բնական էր
թւում:
Հարաւային Կովկասում փաստացի տնօրինող եւ դրութեան տէրը դար
ձած Քեմալը Հոկտեմբերին Ռուսաստանի բոլշեւիկների հետ սկսում է խօսել
սպառնալի տոնով, ակնարկելով, որ Անտանտի կողմից Սեւրի Պայմանագիրը
Թուրքիայի օգտին վերանայելու դէպքում թուրք ազգայնականները պատրաստ
են մի կողմ նետել բոլշեւիկների կողմից իրենց պարտադրուած եւ թուրքա
կան քաղաքական ու ազգային ծրագրերը ճնշող ծանր պայմանները: Թայմզի
թղթակիցը Հոկտեմբերի 23ին գրում է, որ Անկարայում հրատարակուող թերթի
առաջնորդողի համաձայն «Եթէ Անտանտը Թուրքիայի օգտին լրջօրէն վերա
նայի Սեւրի Պայմանագիրը, ապա թուրք ազգայնականների եւ բոլշեւիկների
միութիւնը կարելի է մի կողմ նետել, քանի որ Մոսկուայի «նեղ դոկտրինարու
թիւնը» անտանելի զոհողութիւններ է պահանջում թուրք ժողովրդի կրօնական
եւ քաղաքական համոզմունքներից»54: Անկարայում այսպիսի յօդուած կարող
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 հրատարակուել միայն Քեմալի թելադրանքով: Այլ կերպ ասած թուրքերը
բարձրաձայնում են, որ սոցիալիզմը Թուրքիա ներմուծելուց շատ աւելի լաւ է
պայմանաւորուել «Անտանտի իմպերիալիստական երկրների» հետ:
Վերահսկողութիւնից դուրս եկած թուրքերի գործողութիւնները հաս
կանալու համար Նոյեմբերի 7ին Ստալինը Լենինին ու Խորհրդային Ռուսաս
տանի Արտաքին Գործերի Ժողկոմ Չիչերինին առաջարկում է յատուկ մարդ
ուղարկել իրավիճակը հետախուզելու եւ թուրքական ազգայնական կառավա
րութեան ու ռազմական հրամանատարութեան հետ բանակցելու55: Ստալինն
առաջարկում է այդ առաքելութեամբ մանդատ տալ Մդիուանուն եւ որպէս նրան
ուղեկիցներ յանձնարարել Կորկմասովին56 ու Շահտախտինսկուն57: Կարող է
տարօրինակ թուալ, որ Ստալինը թուրքերի հետ բանակցելու էր ուղարկում մի
վրացու եւ երկու «թուրքերի» (Կորկմասովը Դաղստանի կումըկ էր, Շահտախ
տինսկին՝ Ադրբեջանի թուրք): Մդիուանին, ինչպէս վերը տեսանք, Զանգեզուրի
եւ Ղարաբաղի հարցում արդէն քանիցս հանդէս էր եկել «Ստալինյան խմբի»
դիրքորոշմամբ: Հայ-թուրքական փաստացի էթնիկական պատերազմում թէ
վրացիները, թէ Կովկասեան թուրքերը մասնաւոր հակահայկական շահագրգ
ռութիւններ ունէին, եւ այս եռեակը, պէտք է ենթադրել, եւ ինչպէս ցոյց են տալիս
յետագայ գործողութիւնները, Ստալինի պատուիրակներն էին եւ մեկնում էին
հայ-թուրքական պատերազմի ընթացքում թուրքերի ծրագրերը հասկանալու
55 РГАСПИ, Ֆ. 558, Ց. 1, Գ. 1989, Թ. 1 (Барсегов, էջ 224):
56 Ջելալ-Էդ-Դին Կորկմասով (նաեւ՝ Կորկմազով, Կորխմազով, Կորկմաս), ծնուել է 1877ին
Դաղստանի Կումտորկալա գիւղում, էթնիկապէս կումըկ ազնուականի ընտանիքում:
Երիտթուրքերի յեղափոխութիւից յետոյ գնացել է Կ. Պօլսիս, մէկ տարի հրատարակել է
Օսմանեան Կայսրութիւում ռուսալեզու առաջին Стамбулькие новости [Ստամբուլեան Նո
րութիւներ] շաբաթաթերթը, որը փակուել է 1910ին երիտթուրքերի գրաքննութեան կողմից:
1910ին մասնակցել է Օսմանեան Սոցիալիստական Կուսակցութեան հիմնադրմանը: 1917ի
փետրուարեան յեղափոխութիւից յետոյ վերադարձել է Ռուսաստան, հիմնադրել Դաղս
տանեան Սոցիալիստական խումբ: 1919ին Կոմկուսի Կոուկասեան Երկրամասային Կոմի
տէի անդամ էր: Գլխաւորել է սպիտակների դէմ ապստամբական պայքարի «Դաղստա
նի Ազատութեան Բանակը» մինչեւ Բաքու գնացող Կարմիր Բանակի մուտքը Դաղստան:
Լինելով Դաղստանի կառավարութեան ղեկավարը, Կորկմասովը 1920ի Օգոստոսից
միաժամանակ Թուրքիայում ՌՍՖՍՀի ներկայացուցչութեան (Շ. Էլիաւայի առաքելութե
ան) Առաջին խորհրդական էր: 1920ի Սեպտեմբերին Բաքւում կայացած Արեւելքի Ժողո
վուրդների Համագումարի պատգամաւոր էր, եւ վերջում ընտրուել է «Գործողութիւների
խորհրդի» նախագահութեան անդամ: 1937ի ԽՍՀՄ քաղաքական բռնութիւների զոհերից
է (Джелал-Эл-Дин Коркмасов. Выдающийся Государственный И Общественный Деятель
России И Дагестана, Махачкала, 2007 [Ջելալ-էլ-Դին Կորկմասով: Ռուսաստանի եւ Դաղս
տանի Ականավոր Պետեկան եւ Հասարակական Գործիչ, Մախաչկալա, 2007]):
57 Բէյբութ Աղա Շահթախթինսկի, ծնուել է 1881ին Էրիւանի Նահանգի Շախթախթի գյիւղում,
1917 – 18ին եղել է Բաքուի Խորհրդի Գործկոմի անդամ, «Գումմէթ» կազմակերպութեան
կենտրոնական կոմիտէի նախագահ: 1920ի Ադրբեջանի խորհրդայնացումից յետոյ նշա
նակուել է Ադրբեջանական ՍՍՀի Արդարադատութեան Ժողկոմ եւ միաժամանակ Ադրբե
ջանի լիազօր ներկայացուցիչը ՌԽՖՍՀում: 1921ին եղել է Նախիջեւանի Յեղկոմի նախա
գահ, Նախիջեւանի Ինքնավար Հանրապետութեան Ժողկոմխորհի նախագահ: Մահացել
է 1924ին Թիֆլիսում:
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ոչ թէ Հայաստանի եւ հայ ժողովրդի մասով, այլ՝ Վրաստանի եւ Ադրբեջանի:
«Հայկական մասով» իրականում ամէն ինչ պարզ էր. թուրքերը դէն էին նետել
«բոլշեւիզմի» դիմակը եւ պարզապէս ոչնչացնում էին Հայաստանն ու հայերին:
Աւելի լաւ, քան Քեմալի կառավարութեան Արտաքին Գործերի Ժողկոմից Ահ
մէդ Մուխտարն էր ասել Նոյեմբերի 8ին Կարաբեքիրին՝ դժուար է ներկայացնել
Քեմալի կառավարութեան նպատակը. «Հայաստանը գտնւում է խիստ լայնա
տարած մուսուլմանական մի հողատարածքի վրայ, հետեւաբար անհրաժեշտ
է նրան ինչպէս քաղաքականապէս, այնպէս էլ փաստականօրէն ոչնչացնել»58:
Քեմալի զօրքը զբաղուած էր հենց դրանով:
Խորհրդային Ռուսաստանում արդէն հասկացել էին, որ Քեմալը զու
գահեռ բանակցում է նաեւ Անտանտի դաշնակիցների, մասնաւորապէս Բրի
տանիայի հետ, որ Քեմալն արդէն Ֆրանսիայի հետ Կիլիկիայի հարցով հա
մաձայնութիւն ունի59: Նոյեմբերի 15ին Ստալինը դիմում է Լենինին՝ անյապաղ
ռազմական միջոցներ ձեռնարկել արգելակելու Քեմալի բանակների մուտքն
Ադրբեջան ու Վրաստան, իսկ «Հայաստանի հարցում մենք ուշացել ենք, նրան,
հաւանաբար, Քեմալը կ’ուտի»60: Նոյն օրը տեղեկացնում է, որ ինքը Թուրքի
այում Խորհրդային Ռուսաստանի ներկայացուցիչ Մդիուանուն յանձնարարել
է թուրքերի ուշադրութիւնը հրաւիրել Բաթումի օկրուգին, «դաշնակցականնե
րի պատճառով թուրքերի հետ յարաբերութիւնները չփչացնել, չառաջադրել
թուրքական բանակները նախկին սահմաններին վերադարձնելու հարցը…»61:
Մդիուանու յանձնարարականում Ստալինը նրանից հարցրել էր՝ «պէ՞տք է ար
դեօք թուրքերին զէնք տալ», եւ յանձնարարել Քեմալի հետ չգժտուել՝ առանց
դաշնակցականների հետ այդ խնդիրը կապելու, սահմանների հարց չառաջադ
րել («Քեմալի հետ գժտուել պէտք չէ, պէտք չէ պահանջել թուրքական զօրքերը
վերադարձնել հին սահմաններին»)62:
Եթէ մինչ այդ Հայաստանի խորհրդայնացումը ծրագրւում էր իբրեւ թէ
բոլշեւիկացող Թուրքիային եւ Ռուսաստանին բաժանող սեպը վերացնելու հա
մար, հիմայ արդէն Ռուսաստանին այս նոյն ծրագիրը պէտք էր ա՛յլ խնդիր լու
ծելու համար՝ Նոյեմբերի 16ին Ստալինը Լենինին խորհուրդ է տալիս Հայաս
տանն արագօրէն խորհրդայնացնել եւ բաժանարար սեպ դարձնել Թուրքիայի
ու Ադրբեջանի միջեւ, թոյլ չտալով նրանց ընդհանուր սահման ունէնալ63: Թուր
քերը, սակայն, Հայաստանի «խորհրդայնացման» հարցում կանխում են ռուս
ներին, գրաւում Ալեքսանդրապօլը եւ քաղաքի հայ բոլշեւիկների հետ միասին
58 Հայոց Պատմութիւն, Հատոր 4, Առաջին Գիրք, Երեւան, «Զանգակ – 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, Բնօրինակ (Барсегов, Էջ 235):
61

РГАСПИ, Ֆ. 558, Ց 1, Գ. 5211, Բնօրինակ (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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ձեւաւորում Յեղափոխական Կոմիտէ64: Ինչպէս տեղեկացնում է Օրջոնոկիձէն,
Ալեքսանդրապօլի հայ բոլշեւիկները, կարմիր դրօշներով, Կարաբեքիրի զօրքը
դիմաւորել են քաղաքից քսան վերստ հեռաւորութեան վրայ: Նրանց համոզ
մամբ, եթէ Քեմալը բոլշեւիկների դաշնակիցն է, նրա դէմ չպէտք է պայքարէլ65:
Նոյեմբերի 21ին Հայաստանում Խորհրդային Ռուսաստանի ներկայա
ցուցիչ Բ. Լեգրանը Ստալինին, Չիչերինին եւ Օրջոնոկիձէին տեղեկացնում է,
որ Մդիուանին Խորհրդային Ռուսաստանին առաջարկում է առհասարակ հրա
ժարուել միջնորդական դերից եւ Հայաստանի հարցում Թուրքերի առաջ որե
ւէ պայման չդնել, ինչն ինքը սխալ է համարում եւ առաջարկում է Մդիուանուն
յանձնարարել խաղաղութեան խնդիրը քննարկել Հայաստանի համար ընդու
նելի պայմաններով66: Մինչ թուրքերը պարտուած Հայաստանի դաշնակցա
կան կառավարութեան հետ պատերազմի ընթացքում փոխուած իրավիճակի
թելադրանքով, խիստ ծանր պայմաններով քննարկում էին Հայաստանի նոր
սահմանների հարցը, Թուրքիայում Խորհրդային Ռուսաստանի ներկայացու
ցիչը՝ Ստալինի թեկնածու Մդիուանին թուրքերին ակնարկել էր, որ նոր սահ
մանի դէպքում իրենք կարող են չսահմանափակուել Արաքս գետով: Այդ մա
սին գրում է Կարաբեքիրը. «Երբ մենք Ալեքսանդրապօլում դաշնակցականների
հետ բանակցում էինք խաղաղութեան շուրջ, Անկարայում Ռուսաստանի դես
պան ընկեր Մդիուանին ինձ ասաց. «Ինչո՞ւ էք դուք որպէս ապագայ սահման
առաջարկում Արաքս (Արփաչայ) գետը»: Նրա առաջարկը հասկանալով, ես
ասացի, որ պատմական, արդարութեան, ցեղի, օրինականութեան, մի խօսքով՝
բոլոր իմաստներով մենք մեր սահմանները գծում ենք այնպէս, որ յաւակնում
ենք միայն մեզ պատկանող տարածքներին: Մենք չենք պատրաստւում հողեր
զաւթել»67:
Կարելի՞ է արդեօք ենթադրել, որ Մդիուանին մասնաւոր յանձնարա
րութիւններ ունէր Ստալինից, թէ՞ գործում էր իր մղումներով: Մդիուանու պա
հուածքն առհասարակ խնդրայարոյց էր: Նոյեմբերի 25ին Ալեքսանդրապօլում
հանդիպելով քաղաքը գրաւած Կարաբեքիրի հետ, նա քննարկում էր ոչ թէ
Հայաստանի հետ խաղաղութեան պայմանների Ռուսաստանի դիրքորոշումը,
այլ Թիֆլիսի մենշեւիկեան կառավարութիւնը տապալելու հարցերը եւ մաս
նակցում Դաշնակցութեան ու Հայաստանի կառավարութեան դէմ Ալեքսանդ
րապօլի բոլշեւիկների կազմակերպած հանրային ցոյցերին: Մդիուանու պա
հուածքից զարմացած Լեգրանը նոյնիսկ բողոքել էր68: Նոյեմբերի 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. Յովհաննիսեան, Հայաստանի Հանրապետութիւ, Հատոր 4, «Տիգրան Մեծ», Երե
ւան, 2016, էջ 424:
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Ալեքսանդրապօլում Հայաստանի դաշնակցական կառավարութեան եւ Կարա
բեքիրի միջեւ բանակցութիւնները մօտենում էին աւարտին, դեռեւս չէր հնչել
հայ-թուրքական սահմանները ճշտելու համար Ռուսաստանի ներկայացուցիչ
ների ներգրաւումով յատուկ յանձնաժողով կազմելու Խորհրդային Ռուսաստա
նի առաջարկը եւ այդ օրը Չիչերինը Օրջոնոկիձէից պահանջել էր միջոցներ
ձեռնարկել, որպէսզի Մդիուանին վերջապէս զեկուցի իրավիճակը69: Չիչերինը
կարծեք բոլորովին չէր հասկացել իր «ներկայացուցիչների» դերակատարու
թիւնը այդ ամէնում եւ Նոյեմբերի 25ին Բ. Շահթախթինսկուն Բ. Կորկմասովի
հետ միասին լիազօրում է բանակցութիւններ վարել Թուրքիայի Ազգային Մեծ
Ժողովի եւ Հայաստանի կառավարութիւնների միջեւ70:
Հայաստանում Խորհրդային Ռուսաստանի պաշտօնական ներկայացու
ցիչ Լեգրանը Չիչերինին Նոյեմբերի 28ին ուղարկուած հեռագրում վերլուծում
է դաշնակցական կուսակցութեան վերաբերմունքը ստեղծուած իրավիճակին,
դժգոհում հայ-թուրքական պատերազմում Կովկասեան թուրքերին՝ ետնագոյն
ադրբեջանիցներին մասնակից դարձնելու վերաբերեալ եւ անհանգստութիւն
յայտնում քեմալիզմի նկատմամբ ռոմանտիկ պատկերացումների տարած
ման մասին. «[…] Ադրբեջանում մեր ռազմական քաղաքականութիւնը շարու
նակում է նախկինում իմ կողմից անընդհատ ներկայացուած սխալները, բայց
որեւէ քայլ չի արւում դրանք վերացնելու: Զանգեզուր են նետուել թաթարա
կան [Կովկասեան թուրքեր, ետնագոյն Ադրբեջանցիներ] զօրամիաւորումներ,
դրանց հետ, անմտաբար, նաեւ թուրք գերիներ, որոնք ջարդել են գիւղերը: Ար
դիւնքում՝ ողջ բնակչութեան ըմբոստացում, որից շատ դժուար է գլուխ հանել…
Նախիջեւանում նոյնպէս մեր ջոկատը երկար ժամանակ թուրքերի հետ միա
սին Օրդուբադում գործում էր զանգեզուրցիների դէմ: Հենց հիմայ, ըստ յամառ
տեղեկութիւնների, Շախտախտի կայարանում կրկին թուրքերի հետ միասին
[ռուսական ջոկատը] մասնակցում է Հայաստանի դէմ գրոհներին: Եւ դա ար
ւում է այն ժամանակ, երբ մենք հանդէս ենք գալիս միջնորդի դերում: Դժբախ
տութիւնը նրանում է, որ մեր հրամանատարութիւնը ընկնում է Ադրբեջանի
ազգայնական շրջանակների տրամադրութիւնների ազդեցութեան տակ… Լաւ
տոնի նշան է դարձել Հայաստանի դէմ ցանկացած պատերազմ, Կարաբեքի
րի բանակների գրոհը որպէս խորհրդային իշխանութեան եւ Կոմունիստական
Կուսակցութեան աջակցութիւնը վայելող յեղափոխական ակտ ներկայացնելը:
Ալեքսանդրապօլում հայ կոմունիստները նոյնիսկ կոչեր տարածեցին՝ ողջու
նելով դաշնակցականներից հայ ժողովրդին ազատելու եւ բանուորա-գիւղացի
ական կարգեր հաստատելու նպատակով գրոհող յեղափոխական թուրքական
բանակին: Մեզ սպառնում է նախ՝ Հայաստանում, ապա, գուցէ, Վրաստանում,
յաղթական քեմալականութեան գործընթացի մէջ խեղդուելը: Նոյնիսկ ընկ.
Մդիուանին, չնայած քեմալականների մէջ կարճ ժամանակ մնալուն, ներշնչուել
69 Անդ, էջ 429:
70 РГАСПИ, Ֆ. 85, Ց. 14, Գ. 25, Թթ. 2,3(Барсегов, էջ 257):
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է Հայաստանի խորհրդայնացման նրանց ծրագրերով եւ այսօր առաջարկում է
օգտագործել թուրքերի կողմից [Ալեքսանդրապօլում ] ստեղծուած «Խորհրդա
յին Հայաստանի Յեղկոմը»: Մենք հայ-թուրքական հարցում ոչ մի որոշակի
ծրագրային գիծ չունէնք եւ սողում ենք իրադարձութիւնների պոչում» 71: Լեգ
րանն, անշուշտ, իրաւացի էր, հայ-թուրքական հարցում Խորհրդային Ռուսաս
տանի Արտաքին Գործերի Ժողկոմ Չիչերինը մի պատկերացում ունէր, Ստա
լինը՝ այլ: Չիչերինին ենթակա Լեգրանը մինչ Մդիուանուն հանդիպելը գործ էր
ունեցել գլխաւորապէս Չիչերինի հետ, եւ հիմայ նրա համար բոլորովին անակն
կալ էին Մդիուանու գործողութիւնները: Արդիւքում Խորհրդային Ռուսաստանը,
Լեգրանի ճիշտ բնութագրմամբ, «սողում էր իրադարձութիւնների պոչում», իսկ
իրադարձութիւնների այդ վիճակի դերակատարներից «Կովկասեան բոլշեւիկ
ների խումբը» գործնականում աշխատում էր Ստալինի հետ եւ «դիպուածային
լուծումներ էր» առաջարկում դէպքերի ընթացքի տեղեկութիւններից շրջան
ցուած, գրագրութեամբ զբաղուած Չիչերինին:
Իրենց «դասակարգային դաշնակից» Թուրքիային կորցնող Ռուս բոլ
շեւիկների համար օրուայ խնդիրը դառնում է Թուրքիայի հետ որեւէ մակար
դակի դաշնակցութիւնը պահպանելը՝ ցանկացած զիջումների գնով: Հայաս
տանը խորհրդային յայտարարած թուրքերից նախաձեռնութիւն իրենց ձեռքը
վերցնելու համար նրանք ընդամէնը որոշում են Կարմիր բանակը մտցնել Հա
յաստան ու համալրել Հայաստանի Յեղկոմի կազմն իրենց թեկնածունէրով:
Նոյեմբերի 29ին Կարմիր բանակի զորամիաւորումը Իջեւան մտնելով, յայ
տարարում է, որ աշխատաւորական Թուրքիայի օգնութեամբ Հայաստանը
դառնում է խորհրդային եւ պատրաստ է համատեղ պայքարէլ Անտանտի իմ
պերիալիստների դէմ, եւ որ հիմայ արդէն կարելի է յայտարարել Խորհրդային
Հայաստանի եւ յեղափոխական Թուրքիայի ազատ ժողովուրդների եղբայրա
կան համաձայնութեան մասին. «[…] Հայաստանի Յեղափոխական Կոմիտէն
լի է հաւատով իր նկատմամբ Արեւելքի յեղափոխականացման գործում խոշոր
դեր ունեցող Թուրքիայի աշխատաւոր գիւղացիութեան համակրանքի նկատ
մամբ: Մենք հաւատում ենք, որ իմպերիալիստական ճնշումից ազատուած աշ
խատաւոր Թուրքիան, որի պայքարը Սեւրի Պայմանագրի դէմ համակրանք
է գտել մեր կողմից, այժմ, երբ մենք տապալել ենք մեր ընդհանուր թշնամուն
(«ընդհանուր թշնամի» ասելով հայ կոմունիստները նկատի ունէին դաշնակ
ցական կուսակցութիւնը – Հ. Խ.) եւ նրա հետ միասին պայքարում ենք Անտան
տի գիշատիչների դէմ, եղբայրական ձեռք կը մեկնի մեզ: Մենք վստահ ենք
նաեւ, որ Խորհրդային Հայաստանի եւ աշխատաւորական Թուրքիայի միջեւ
խաղաղութիւնը թելադրուելու է ոչ թէ յաղթանակողի սրով, այլ Խորհրդային
Հայաստանի եւ յեղափոխական Թուրքիայի ազատ ժողովուրդների եղբայրա
կան համաձայնութեամբ…»72: Հայաստանում թուրքերի հետ միասին ռուս բոլ
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РГАСПИ, Ֆ. 64, Ց. 1, Գ. 21, Թ. 252 – 254 (Барсегов, էջ 262):
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շեւիկների յեղաշրջման հետեւանքով73 իշխանութեան եկած ՀայՅեղկոմի խան
դավառ յայտարարութեանը «թուրք եղբայրները» որեւէ կերպ չարձագանքեցին
եւ «եղբայրական ձեռք չմեկնեցին»: Սեւրի Պայմանագրի չեղարկմանը նրանց
հայկական օգնութիւն պէտք չէր: Աւելի ուշ, Դեկտեմբերի 7ին, Անկարայում Ռու
սաստանի ներկայացուցիչ Ն. Ուպմալան գրում է, որ ի պատասխան Հայաս
տանի խորհրդայնացումը ողջունելու, «Հայ աշխատաւորութեանը ոգեւորելու
եւ Հայաստանի նկատմամբ թշնամական նպատակների բացակայութեան մա
սին» յայտարարութիւն անելու, զօրքերը ետ քաշելու իր առաջարկի Անկարա
յի իշխանութեան Արտաքին Գործերի Ժողկոմն ասել է, որ իրենք Հայաստա
նին չեն վստահում 74: Սա, իհարկէ, օրինաչափ էր. Քեմալի «ազատագրական
պատերազմի» շարժման գաղափարը կառուցուած էր հայկական ատելութեան
պատուանդանի վրայ, բաւական էր այդ պատուանդանը տեղից շարժել՝ կարող
էր փուլ գալ ողջ շարժումը: Թուրքական թերթերը, ապստամբական շարժումը
խրախուսելու համար, շարունակում էին հեղեղել «դաւաճան», «թշնամի», «դա
ժան», «մահմեդականներին կոտորող» հայերի մասին նիւթերը:
Անհնար է պատկերացնել, որ «յեղափոխական Թուրքիայի եղբայրա
կան ձեռք»ն ակնկալող Հայաստանի Յեղափոխական Կոմիտէի անդամները
нии (Сборник документов), Ереван, 1957 [Հոկտեմբերյան Սոցիալիստական Մեծ Յեղափո
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:
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Յեղաշրջման փաստի մասին ուղղակիօրէն գրում է Հայաստանում Ռուսաստանի ներկա
յացուցիչ Բորիս Լեգրանը: Դեկտեմբերի 22ին Չիչերինին ուղղած նամակում ուղղակիօ
րէն գրում է. «Դուք հաւանաբար արդէն գիտէք Հայաստանում տեղի ունեցած յեղաշրջման
մանրամասները: Սոյն նամակով ես Ձեզ կը հաղորդեմ մանրամասները: Իրավիճակը ճիշտ
գնահատելու համար պէտք է նկատի ունէնալ, որ Հայաստան Կարմիր Բանակի մուտքի
մասին մենք զգուշացուած չէինք, եւ նոյնիսկ այն բանից յետոյ, երբ դա արդէն փաստ էր,
մեզ շարունակում էին տեղեկացնել, որ Հայաստանում Կարմիր Բանակ չկայ, եւ կայ մի
այն հայ ապստամբների ջոկատ: Էրիւանում խորհրդային իշխանութիւը ճանաչելուց յետոյ,
որը, ինչպէս յայտնի է, տեղի ունեցաւ Դեկտեմբերի 2ին, որոշ ջանքեր պահանջուեցին,
մինչեւ յաջողուեց մեր ջոկատներում յաղթահարել նուաճողի հոգեբանութիւը եւ վերջ տալ
զինուորական իշխանութիւների «ռազմավարային» գործունէութեանը: Հայաստանում
ներքին յեղաշրջումը նախապատրաստուած էր, եւ 11րդ բանակի ռազմական գործողու
թիւների պահին Հայաստանում Խորհրդային իշխանութեան հռչակումը դանդաղեց մի
այն այն պատճառով, որ դեռ չէին աւարտուել մեր կողմնակիցների ձեռքն անցնելն ապա
հովելու փաստացի միջոցառումները, [այն է՝] տարբեր ազդեցիկ դիրքերից ոչ վստահելի
մարդկանց փոխարինումը խորհրդային կարգերի հետ ֆեդերացիայի կողմնակիցներով:
Ըստ նախապատրաստուած ծրագրի, նախապատրաստական աշխատանքներն աւար
տելուց յետոյ, Հայաստանի կառավարութիւը պէտք է դիմէր Խորհրդային իշխանութեա
նը Կարմիր Բանակը Հայաստան մտցնելու առաջարկութեամբ, ինչը կը խթանէր երկրում
Խորհրդային իշխանութեան հաստատումը: […] Սա արդէն անցեալին է վերաբերում…»
(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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Գ. ԹՈՒՐՔ-ՌՈՒՍԱԿԱՆ ՊԱՏԵՐԱԶՄԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԴԷՄ…

չգիտէին, թէ ինչ է կատարուել Կիլիկիայի հայկական քաղաքներ եւ գիւղեր վե
րադարձած հայ փախստականների հետ վերջին ամիսներին, ինչ է կատարւում
Նախիջեւանում, Զանգեզուրում, Կարսում հենց նոյն օրերին «հայ աշխատա
ւոր ժողովրդի հետ» թուրքական եւ խորհրդային ադրբեջանական «աշխատա
ւոր ժողովրդի» բանակների եւ «աշխատաւոր բնակչութեան» կողմից: Նրանց
սպասւում էր շուտով դա պատկերացնել Շիրակի օրինակով: Սակայն խանդա
վառուած հայ բոլշեւիկներն առայժմ պատրաստակամօրէն օգնում էին թուրքե
րին:
1921ի Դեկտեմբերի 2ին Հայաստանի Հանրապետութեան դաշնակցա
կան կառավարութիւնը վայր է դնում իր լիազօրութիւնները եւ Հայաստանում
Խորհրդային Ռուսաստանի ներկայացուցիչ Լեգրանի հետ ստորագրում հա
մաձայնագիր, որով Հայաստանի Հանրապետութեան կառավարութիւնը իշ
խանութիւնը յանձնում է Հայաստանի բոլշեւիկեան Յեղափոխական Կոմիտէ
ին: Դեկտեմբերի 3ին Մդիուանին Չիչերինին, Ստալինին, Օրջոնոկիձէին եւ
Լեգրանին տեղեկացնում է, որ «Հայաստանի տարածքից թուրքական բանա
կի դուրս գալը մի փոքր կը ձգձգուի ռազմական ունեցուածքի տեղափոխութե
ան կապակցութեամբ: Նրանց կողմից որեւէ թշնամական գործողութիւն բոլո
րովին չի սպասւում, առաւել եւս, որ Կարաբեքիրի յայտարարութեամբ այստէղ
ունեցած երեք դիւիզիաներից մնացել է միայն մէկը, մյոս երկուսը տեղափոխել
են վրացական սահմանի ուղղութեամբ: Բանակն արեւմտեան ճակատ տանե
լու մասին Կարաբեքիրն ասաց, որ ձմռան պատճառով ներկայումս դա հնա
րաւոր չէ»75:
Դեկտեմբերի 4ին «Պրաւդա» թերթում հրատարակւում է Ստալինի յայ
տարարութիւնը, որով նա աշխարհին տեղեկացնում է, որ Հայաստանը խորհր
դայ
նա
ցել է եւ «Հայաստանի ու շրջակայ մուսուլմանների միջեւ դարաւոր
թնամանքը լուծուել է մի հարուածով՝ Հայաստանի, Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի
աշխատաւորների եղբայրական համագործակցութեան հաստատմամբ… այս
պէս կոչուած «Հայկական հարցը», որի շուրջ գլուխ էին ջարդում իմպերիալիս
տական դիւանագիտութեան հին գայլերը, յաջողուեց լուծել միայն Խորհրդա
յին իշխանութեանը»76:
Դեկտեմբերի 5ին դեռեւս պատրանքներ փայփայող Գ. Չիչերինը Թուր
քիայում Խորհրդային Ռուսաստանի ներկայացուցիչ Շ. Էլիաւային գրում է, որ
Բեքիր Սամիի հետ իրենք տարակարծիք են միայն երկու հարցում՝ մենք չենք
ընդունում Թուրքիայի կողմից Ազգային ուխտով որոշուած սահմանները, որը
փաստացի վերարտադրում է Բրեստ-Լիտովսկի պայմանագրի սահմաննե
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/responsibility/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 ԹուրքաՀայաստանի բնակչութեան ապրելու համար մենք պահանջում
ենք ԹուրքաՀայաստանի առնուազն մի մասի ինքնուրոյնութեան ճանաչումը77:
Դժուար է ասել՝ ում նկատի ունէր Չիչերինը «մենք պահանջում ենք» ասելով:
Զարգացող իրադարձութիւնների խորհրդային դերակատարներից այս մօտե
ցումը միայն իր՝ Չիչերինի եւ, թերեւս, Բ. Լեգրանի կողմից էր, մյոսները կարծէք
թէ լծուած էին թուրքական կողմի դերակատարների պահանջները «բացատրե
լով ընդունելի դարձնելու»:
Դեկտեմբերի 6ին Չիչերինն առաջարկում է թուրքերի հետ բանակցու
թիւնների համար նախագիծ պատրաստել, հայ-թուրքական սահմանների հար
ցը ճշտելիս ելնելով գլխաւորապէս հայերով եւ մահմեդականներով բնակե
ցուածութեան ազգագրական սկզբունքից 78, ինչին Լեգրանը պատասխանում է,
որ թուրքերը որեւէ ցանկութիւն չունէն հայ կոմունիստների հետ բանակցելու եւ
գտնում են, որ այդ հարցը կը լուծուի Մոսկուայի կոնֆերանսում՝ հայերի նուա
զագոյն մասնակցութեամբ: Մդիուանին իր հերթին տեղեկացնում է, որ հայերի
հետ թուրքերի ցանկացած պայմանագիր «թուրք ժողովուրդը չի հասկանայ»,
նրանք այդ հարցերը կը քննարկեն միայն Մոսկուայի կոնֆերանսում79, եւ մի
շարք հեռագրերով պնդում է թուրքերին զէնքի մատակարարումը շուտափոյթ
վերականգնելու մասին:
Նոյն Դեկտմբերի 8ին Անկարայում Խորհրդային Ռուսաստանի լիազօր
ներկայացուցչութեան առաջին քարտուղար Ն. Ուպմալան Չիչերինի տեղակա
լին հեռագիր է ուղարկում՝ իր տարակուսանքն արտայայտելով Մդիուանու եւ
Սիլինի՝ թուրքերի հետ Ռուսաստանի արտաքին գործերի գերատեսչության
հետ չհամաձայնեցուած բանակցութիւնների շուրջ, որոնց նիւթին նոյնիսկ տե
ղեակ չեն80:
Դեկտեմբերի 9ին Չիչերինը Ալեքսանդրապօլում գտնուող Մդիուանուն
տեղեկացնում է, որ վերականգնում է թուրքերին զէնքի մատակարարումը՝
պայմանով, որ նրանք հեռանան Ալեքսանդրապօլից դէպի Կարս, Արաքսից
այն կողմ, եւ չշտապեն գրոհել Բաթումի վրայ81: Թուրքերը, սակայն, Ալեեք
սանդրապօլ չէին հասել Չիչերինի առաջարկով այն լքելու համար եւ լրջօրէն
զբաղուած էին երկրի ունեցուածքի թալանով ու բնակչութեան կողոպուտով:
Հայաստանում Ռուսաստանի ներկայացուցիչ Լեգրանը Դեկտեմբերի 9ին տե
ղեկացնում է իր ղեկավարին՝ Խորհրդային Ռուսաստանի Արտաքին Գործերի
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, Բնօրինակ (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, Բնօրինակ (Барсегов, էջ 314), – http://genocide.ru/lib/
barseghov/responsibility/v2-1/0978-1018.htm#1001.
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Ժողկոմ Չիչերինին, որ «Թուրքերը կողոպտում են Հայաստանը, մթերքների
պահեստները նոյնիսկ մանկատներից, տանում են գիւղացիների անասուն
ները, երկիրը դատարկում են»82: Սրան հետեւում է Թուրքիայի բողոքն այն
մասին, որ իրենց հասած տեղեկութիւններով Ռուսաստանը մտադիր է վերա
նայել իրենց պայմանագիրը(?), Հայաստանին վերադրաձնել Թուրքերով բնա
կեցուած [տարածքներ](?) եւ որ «Հարցի այդպիսի լուծումը կը նշանակի նրանց
լիակատար ոչնչացում»83: Ռուսներն, իհարկէ, հասկանում էին, որ թուրքերը
մտադիր չեն Ալեքսանդրապօլից հեռանալ (Չիչերինը Լենինին գրում է, որ հա
յերի կոտորածները դադարեցնել եւ թուրքերին ստիպել Ալեքսանդրապօլից
հեռանալ հնարաւոր է միայն այն դէպքում, երբ իրենք Հայաստան զօրք ու
ղարկեն84), բայց երկու «բոլոր ճնշուած ժողովուրդների պաշտպան» «եղբայր
երկրների»՝ Թուրքիայի եւ Ռուսաստանի պաշտօնական գրագրութեան մէջ յա
մառօրէն շարունակում է շրջանցուել թուրքերի կողմից հայերի անցեալ եւ ըն
թացող կոտորածների յիշատակումը, ինչպէս նաեւ թուրքական զօրքերի դուրս
բերումն Ալեքսանդրապօլից: Թուրքիայում Ռուսաստանի ներկայացուցիչ Ուպ
մալան գրում է, որ թուրքերին շատ գրգռում է Չիչերինի կողմից Վանի, Բիթլիսի
եւ Մուշի յիշատակումը85 (ազգագրական բնակեցման սկզբունքը):
Յունուարի 8ին Թուրքիայում Խորհրդային Ռուսաստանի Արտաքին
Գործերի Ժողկոմի ներկայացուցիչ Մդիուանին տեղեկացնում է, որ Թուրքե
րին գրգռում է Հայաստանի սահմանների վերանայման ցանկացած խօսակ
ցութիւն եւ վնասում ռուս-թուրքական միութեանը, «զանգուածների, նոյնիսկ
երեխաների մէջ ամուր ներդրուած է ատելութիւն նախ՝ հայերի, ապա՝ անգ
լիացիների նկատմամբ», եւ խորհուրդ է տալիս քաղաքականապէս ոչնչացնել
թուրքերին ատելի դաշնակցական կուսակցութիւնը86: Կրկին վերադառնալով
Մդիուանու խնդրայարոյց դերին, աւելորդ չի թւում ուշադրութիւն հրաւիրել այն
հանգամանքին, որ Մդիուանու բոլոր զեկուցագրերում աչքի է զարնում հայկա
կան հարցերում «թուրքական պահանջները» որպէս միակ ընդունելի ելք ներ
կայացնելու հետեւողականութիւնը: Յունուարի 8ի հաղորդագրութիւնը դրան
ցից մէկն էր. «Թուրքերը սկսում են հաւատալ մեր ռազմական հզօրութեանը
82 РГАСПИ, Ֆ. 85, Ց. 14, Գ. 49, Թթ. 16 – 16շրջ. (Барсегов, էջ 316), – http://genocide.ru/lib/barseghov/responsibility/v2-1/0978-1018.htm#1006.
83 РГАСПИ, Ֆ. 85, Ց. 15, Գ. 25, Թթ. 2 – 6. Բնօրինակ (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., Բնօրինակ (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/responsibility/v2-1/0978-1018.htm#1015.
86 РГАСПИ, Ֆ. 5, Ց. 1, Գ. 2203, Թ. 43, Պատճեն (Барсегов, էջ 347), – http://genocide.ru/lib/barseghov/responsibility/v2-1/1019-1052.htm#1036.
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(! – Հ. Խ.) եւ որոշակիօրէն ուզում են Անտանտի դէմ մեզ հետ միութիւն կազմել,
բայց դեռեւս անորոշութեան մէջ են՝ հաւատալ մեզ, թէ ոչ, վստահ չեն, որ Ռու
սաստանը նպատակ չունի Թուրքիային օգտագործել իր շահերի համար: Այս
տեսակէտից ուսումնասիրում են մեր իւրաքանչիւր քայլ, յատկապէս Հայկա
կան հարցի վերաբերեալ մեր վերաբերմունքը: Այս հարցում մեր վարքը շփո
թեցնում է թուրքերին եւ նպաստում նրանց մէջ ամրացած այն համոզմունքին,
որ մենք մտահոգուած ենք միայն Հայաստանի շահերով: Թուրքերի մօտ կաս
կածներ են առաջացնում. Ռուսաստանի անունից Էրիւանի մեր ներկայացուց
չի յայտարարութիւնը Նախիջեւանը, Զանգեզուրը եւ Ղարաբաղը Հայաստանի
սահմանների մէջ ներառելու մասին, ընդ որում Ադրբեջանի կողմից դրա ճա
նաչումը նոյնպէս վերագրում են մեր ազդեցութեանը. բացառիկ խնայողական
վերաբերմունքը Թուրքիային ատելի դաշնակցականների հանդէպ, ընդ որում
նրանց մի մասը, որպէս խաղաղութեան պատուիրակ, անվտանգութեան լի
ակատար երաշխիքներով առնուել է Ռուսաստանի պաշտպանութեան տակ.
թուրքերի ոխերիմ թշնամի Լաւրովի (? – Հ. Խ.) նշանակումով հայկական բանա
կը համարեա նախկին կազմով թողնելը, Հայաստանի համար Վանը, Բիթլիսն
ու Մուշը պահանջելը: Այս ամէնը մեծ վնաս են հասցնում Թուրքիայի հետ մեր
միութեանը: Զանգուածների, նոյնիսկ երեխաների մէջ խորապէս ներդրուած
է ատելութիւնը նախ՝ հայերի, ապա՝ անգլիացիների նկատմամբ: Ինչպէս կա
ռավարութիւնը, այնպէս էլ հրամանատարութիւնը գտնւում են իրենց իսկ կող
մից ամրապնդուած հակահայկական ազդեցութեան տակ, եւ այդ լոզունգներով
են բանակները տարել Հայաստանի դէմ: Թուրքերի հետ բանակցութիւննե
րում լուծելի եւ գործնական արդիւքների համար եւ, որ յատկապէս կարեւոր է,
թուրքական զանգուածներում Խորհրդային Ռուսաստանի նկատմամբ առկայ
անկասկածելի համակրանքը պահելու եւ զարգացնելու համար, անհրաժեշտ
է արմատապէս փոխել մեր քաղաքականութիւնը դաշնակցականների նկատ
մամբ, որին ատում է նաեւ աշխատաւոր հայ բնակչութիւնը, եւ քաղաքակա
նապէս ոչնչացնել նրանց: Ստեղծել սահմանափակ թուով հայկական կարմիր
բանակ եւ մեր Կարմիր Բանակը [Հայաստան] մտցնել բաւականաչափ թուով,
որպէսզի թուրքերին առիթ չտանք խօսելու իրենց թիկունքի անապահովութե
ան մասին: Եւ երբեք Հայաստանի համար չպահանջել թուրքական նահանգ
ներ, որին թուրքերը երբեք չեն համաձայնի, միաժամանակ թուրքերը հազիւ թէ
հրաժարուեն Կարսից»: Դժուար է Մդիուանու այս զեկուցագիր-պահանջի հետ
չկապել հայկական բանակի հետ կոմունիստների արագացուած գործողութիւն
ները: 1921ի Յունուարի 14ին Հայաստան է գալիս Համառուսական Արտակարգ
Յանձնաժողովի՝ Ադրբեջանի եւ Հայաստանի նախագահ Գէորգ Աթարբեկո
վը: Նրա առաջին պահանջը Հայաստանի բոլոր նախկին սպաներին աքսորելն
էր, այդ թւում՝ նրանց, ովքեր արդէն ծառայութեան էին անցել կարմիր բանա
կում: ՀՀ Ազգային Արխիուի փաստաթղթերը վկայում են, որ նախաձեռնութիւ
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նը Ռուսաստանի կենտրոնական իշխանութիւններինն էր եւ իրականացուել է
11րդ կարմիր բանակի հրամանատարութեան կողմից` 11րդ կարմիր բանակի
ռազմայեղափոխական խորհրդի անդամ Օրջոնոկիձէի կարգադրութեամբ87:
Այնուհետեւ, 1921ի Յունուարի 24ին հրամայում են դեռեւս կենդանի մնացած
բոլոր սպաներին հաւաքուել հայկական նախկին խորհրդարանի շէնքում՝ «վե
րագրանցման համար», եւ հաւաքուած 1400 (այլ աղբյորներով` 1500) նախկին
սպաներին աքսորում են Ռուսաստան՝ Ռիազան քաղաք, այդ ամէնն ուղեկցե
լով նուաստացման գործողութիւններով88: Նրանց մէջ կային 15 գեներալ եւ 25
գնդապետ89, մեծ մասը` թուրքերի դէմ Հայաստանի ինքնապաշտպանական
կռիւների մասնակիցներ: Սա՝ այն դէպքում, երբ Ալեքսանդրապօլում ամուր
նստած թուրքական բանակը աղէտալի բռնութիւններ էր իրականացնում Շի
րակում եւ Կարսում:
Պարզ է, որ բոլորին հասկանալի էր հայ-թուրքական պատերազմի իրա
կան շարժառիթը՝ հայերի հայրենիքը եուրացնելը եւ այդ հայրենիքի տէրերին՝
հայերին ոչնչացնելու ցանկութիւնը (չխօսելով թուրքական աշխարհաքաղա
քական ծրագրերի մասին), հասկանում էին Մդիուանու միանգամայն ճիշտ ձե
ւակերպումն այն մասին, որ ինչպէս կառավարութիւնը, այնպէս էլ հրամանա
տարութիւնը գտնւում են իրենց իսկ կողմից ամրապնդուած հակահայկական
ազդեցութեան տակ, եւ այդ լոզունգներով են բանակները տարել Հայաստանի
դէմ, բայց բոլորը համաձայնւում էին հաշուի նստել թուրքական ատելութեան
գործօնի հետ եւ մոռանալ զոհերին:
1921ի Յունուարի 18ին Խորհրդային Հայաստանի բոլշեւիկեան իշխա
նութիւնները վերջապէս ազատւում են «խաղաղարար բոլշեւիկ քեմալիզմի»
հիպնոսից եւ Արտաքին Գործերի Ժողկոմը ուշացած բողոքի նոտա է յղում
Թուրքիայի Անկարայի կառավարութեանը՝ Կարսում եւ Ալեքսանդրապօլում
շարունակուող թալանի, բռնութիւնների, թուրք ասկեարների կողմից հայկա
կան գիւղերի վրայ անառիթ յարձակումների, բնակչութեան տեղահանութեան
եւ նրանց ստրկական աշխատանքի քշելու վերաբերեալ. «Հայաստանի Հան
րապետութեան կառավարութեան արժանահաւատ տեղեկութիւններով ձեր
օկուպացիոն զօրքերը Կարսի, Ալեքսանդրապօլի նահանգների եւ չէզոք գօտու
խաղաղ բնակչութեան նկատմամբ անընդհատ իրականացնում են բռնութե
ան, թալանի եւ սպանութիւնների գործողութիւններ: Թուրքական զօրքերի
կողմից օկուպացուած ողջ տարածքում հայկական պետութեան ունեցուածքը
87 Ղազախէցեան Վլադիմիր, Հայ Սպաների Աքսորը 1920 – 21   թթ. // «Բանբեր Հայաստանի
Արխիւների», 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 Մանուկեան Ա., Քաղաքական Բռնութիւները Հայաստանում, 1923 – 1953 թթ., «Առերեսում
Անի», Երեւան, 1999, էջ 171:
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իւրացուել եւ ուղարկուել է Թուրքիա, բնակչութեան անձնական սեփականու
թիւնը թալանուել է, անասունը խլուել է եւ բնակչութեան վերջին պաշարները
բռնագրաւուել են: Շրջանը դատարկուել է, ողջ անասնագլխաքանակը քշուել
է, իսկ եգիպտացորենի հսկայական պաշարները ուղարկուել է Թուրքիա՝ տե
ղի բնակչութեանը սովի եւ մահուան մատնելով: 18 – 50 տարեկան ողջ աշխա
տունակ տղամարդիկ ուժով քշուել են Սարիղամիշի եւ Էրզրումի ուղղութեամբ՝
տաժանակիր աշխատանքի: Թուրքական օկուպացիայի առաջին երեք օրերին
Կարսում տեղի են ունեցել զանգուածային կողոպուտ, բռնութիւններ եւ սպա
նութիւններ, եւ դա մասամբ նուազ ծաւալներով շարունակւում է մինչեւ այսօր:
Աղբուլակի եւ Համամլուի շրջաններում թուրք ասկեարների զինուած ջոկատ
ները ներխուժել են հայկական գիւղերը եւ կողոպտել, սպանել [մարդկանց],
բռնաբարել կանանց: Յունուարի 13ին ասկեարների ջոկատը, առանց որեւէ
առիթի, հրազէնային կրակահերթով յարձակուել է Եւանատ գիւղի վրայ: Հենց
միայն չորս հատուածներում սպանուել է 200 բնակիչ: Ալեքսանդրապօլի շրջա
նում կողոպտուել եւ աւերուել են 56 հայկական գիւղեր»90: Աւելի զեկուցագիրտեղեկանք յիշեցնող այս «նոտան» դէպքերի ընթացքին որեւէ ազդեցութիւն չէր
կարող ունէնալ: Թուրքերին զէնք մատակարարող Խորհրդային Ռուսաստանը
չէր համարձակւում(?) ուղղակիօրէն դիմել իրենց դաշնակիցներին, եւ Չիչերինը
նոյն օրը ընդամէնը Օրջոնոկիձէին յանձնարարում է առաջարկել Մդիուանուն
թուրքերին բացատրել, որ Հայաստանը ծանրագոյն աղէտալի վիճակում է, իսկ
«թուրքերը ոչ միայն չեն օգնում (! – Հ. Խ.) եղբայրական խորհրդային հանրապե
տութեանը, այլեւ շրջափակում, կողոպտում եւ սովի են մատնում: Իւրաքանչիւր
խորհրդային երկրի գործը մեր ընդհանուր գործն է, եւ մենք մեզ հաւատարիմ
չէինք լինի, եթէ անտարբերութեամբ նայէինք եղբայրական Խորհրդային հան
րապետութեան կործանմանը»91: Այս գեղեցիկ խօսքերի տակ եղբայրական
Խորհդային Ռուսաստանը շարունակում էր նայել, թէ ինչպէս են եղբայրական
խորհրդային թուրքերը շարունակում եղբայրական խորհրդային Հայաստանի
թալանն ու բնակչութեան կոտորածները, սպանելով «նոյնիսկ հայ կոմունիստ
ներին» (! Արդեօ՞ք նրանց թւում էր, որ թուրքերը պէտք է ընտրաբար կոտորէին
հայերին): Դրա մասին Դեկտեմբերի 19ին Խորհրդային Հայաստանի Արտաքին
Գործերի Ժողկոմ Հ. Բեկզադեանը տեղեկացնում է Թուրքիայի եւ Ռուսաստանի
Արտաքին Գործերի Ժողկոմներին. «…չընդհատուող բռնութիւններ, կողոպուտ
եւ խաղաղ բնակչութեան սպանութիւններ… Ալեքսանդրապօլ քաղաքից վերջին
մէկ ամսուայ ընթացքում դուրս է տարուել եւ շարունակում է տարուել բառա
90 Aremenia. Political and Ethnic Boundaries. 1878 – 1948, Anita L.  P.  Burdett (ed.), Archive Editions, 1998, էջ 824 (Барсегов, էջ 352 – 353), – http://genocide.ru/lib/barseghov/responsibility/v21/1019-1052.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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ցիօրէն ամէն ինչ՝ գիւղատնտեսական մեքենաները, շոգեքարշերը, հեռագրա
կան եւ հեռախօսային սարքերը, աւտոմեքենաները… Նալբանդ կայարանում
Թուրքիա տանելու համար կուտակւում է հարեւան գիւղերի բնակչութիւնից
բռնագրաւուած ցորենի հսկայական պաշարներ… Ձեր օկուպացիոն ջոկատնե
րի ներկայացուցիչները Կարակիլիսայից եկած փախստականներին ջանում են
Կարսի վրայով ուղարկել Էրզրում հարկադիր աշխատանքների… զինուած աս
կեարների ջոկատները ներխուժում են հայկական գիւղերը, կողոպտում, սպա
նում բնակչութեանը, բռնաբարում կանանց…Դեկտեմբերի 13ին այդպիսի դէպք
է եղել Քուլունջա գիւղում, Դեկտեմբերի 26ին Քաֆտարին գիւղում 36րդ թուր
քական գնդի մի ջոկատի տեղաւորմանն օգնելու համար առանձնացուած ինը
երիտասարդ աշխատաւոր կոմունիստներ (թուարկւում են անունները – Հ. Խ.)
աշխատանքն աւարտելուց յետոյ գազանաբար սպանուել են ծղնոտի պահես
տում: Նրանց դիակները դուրս են տարուել Քաֆտարլիի գիւղացի Ստեփան
Բայաջեանի սայլով, որից յետոյ, յանցագործութեան հետքերը թաքցնելու հա
մար, նրան նոյնպէս սպանել են: Յունուարի 13ին ասկեարների մի խումբ առանց
պատճառի յարձակուել է Երգանեայաթ գիւղի վրայ եւ բացել դաժան կրակա
հերթ: Չէզոք գօտուն յարող հայկական խաղաղ բնակչութեան կողոպուտներն
ու սպանութիւնները դարձել են առօրէական երեւոյթներ… կրկնակի հարկման
անուան տակ խլուել են բնակչութեան կենսական ողջ պաշարները: Չէզոք գօ
տու տարածքում զինուած ջոկատների յարձակումները վերջերս դարձել են
խրոնիկական եւ այդ տարածքին սպառնում է նոյն ամայացումը, ինչ իրակա
նացուել է Ալեքսանդրապօլի շրջանում, որտեղ ամայացել է ոչ աւել, ոչ պակաս՝
36 գիւղ: Ինչ վերաբերում է Ալեքսանդրապօլի բնակչութեանը, ապա չնայած Ձեր
կողմից հեռագրատան նկատմամբ ստեղծուած ողջ վերահսկողութեանը (նոյ
նիսկ Յեղկոմի նկատմամբ) եւ Ալեքսանդրապօլից դուրս գալու համար մեր ըն
կերներին անցագիր տալու բոլոր խոչընդոտներին, այնուամէնայնիւ յաջողուեց
ամէնայն ակնյայտութեամբ պարզել, որ ձեր զօրքերի կողմից օկուպացուած
քաղաքում Յեղկոմի իշխանութիւնը, իհարկէ, վերաճում է ձեւականութեան եւ
իրական է այնքան, որքան անհրաժեշտ է ռազմական տնօրինութեանը: Յեղկո
մին՝ որպէս խորհրդային իշխանութեան մարմնի, Ռազմական պարետատնից
յղուող անընդհատ պահանջները որեւէ կապ չունէն Յեղկոմի խնդիրների հետ
(ինչպէս Ձեր կողմից հարկադիր աշխատանքների ուղարկելու համար մարդ
մատակարարելը, 10 հազար հրացան յանձնելը, անյայտ երբ, որտեղ եւ ում կող
մից սպանուած թուրք ասկեարին յանձնելու պահանջը եւն.) Ալեքսանդրապօլի
Յեղկոմը դարձրել են Ալեքսանդրապօլն օկուպացրած ջոկատի գործիքի, հար
կադրելով Հայաստանի Յեղկոմին այդ մարմինը ճանաչել որպէս աշխատաւո
րութեան եւ քաղաքացիական բնակչութեան աչքին խորհրդային իշխանութե
ան գաղափարը վարկաբեկող եւ անպիտան: […] հանրայայտ է Ձեր բանակի
խիստ կարգապահութիւնը եւ Ձեր ասկեարների համակրանքը խորհրդային
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իշխանութեան հանդէպ, [ուստի] բացառւում է բռնութիւնները կարգազանցու
թեամբ բացատրելը…»92:
Այդ ընթացքում ռուս բոլշեւիկները շարունակում են զէնք ու մթերք մա
տակարարել թուրքական բանակին եւ միմեանց դիւանագիտական նամակներ
գրում այն մասին, թէ «հարկաւոր է Թուրքերին ցոյց տալ այն խորը հարուածը,
որ կրում են խորհրդային կարգերը մթերքի թալանի հետեւանքով: Դա որո
շակիօրէն հակայեղափոխական գործողութիւն է, Նուրի փաշայի 1918ի հակա
խորհրդային կարգերի դէմ պայքարէլու քաղաքականութեան վերսկսում» (Չիչե
րինը՝ Օրջոնոկիձէին)93, որ Թուրքերի պահուածքը կործանարար է Հայաստանի
համար, որ Խորհրդային Հայաստանում թուրքերի քաղաքականութիւնը հակա
խորհրդային բնոյթի հակայեղափոխական գործողութեան միջազգային ակտ է
(Չիչերինը՝ Օրջոնոկիձէին)94 եւն.: Թուրքերին, անշուշտ, ամէնաքիչ մտահոգողը
իրենց գործողութիւնները հակայեղափոխական դիտարկելն էր, միաժամանակ
անյայտ է, թէ ո՞վ պէտք է դա «թուրքերին ցոյց տար»: Թուրքերի նպատակը մէկն
էր՝ շարունակել զէնք ստանալ Խորհրդային Ռուսաստանից, կոտորել հայերին եւ
ճնշում գործադրել Հայաստանի սահմաններն իրենց ճաշակով գծելու:
Փետրուարի 5ին թուրքերը վերջապէս նպատակայարմար են գտնում
պատասխանել Խորհրդային Հայաստանի Արտաքին Գործերի Ժողկոմի բո
ղոքին: Պատասխանողը քեմալական Թուրքիայի Արտաքին Գործերի Ժողկոմ
Բեքիր Սամին է, պատասխանը՝ ծաղր. «[…] մենք գտնում ենք, որ Ալեքսանդ
րապօլի Պայմանագիրը իրենից ոչ թէ բռնութիւն է ներկայացնում, այլ արդա
րութիւն, եւ դրա կատարումն անհրաժեշտ է Կովկասում կայուն խաղաղութիւն
հաստատելու համար: […] մեզ զիջուած բոլոր տարածքներում գլխաւորապէս
թուրքեր են ապրում, եւ նոյնիսկ դաշնակցական տեռորի շրջանում այդ բնակ
չութեան որոշ ներկայացուցիչներ որպէս պատգամաւոր մասնակցել են մեր
Մեծ Ժողովի նիստերին (! – Հ. Խ.): Այնպէս որ տարածքային հարցերը որեւէ
առարկութիւն չունէն: Ձեր կառավարութիւնը կարող է իրականացնել պայմա
նագրով սահմանուած հանրաքուէի իրաւունքը: Ինչ վերաբերում է հայկական
բանակի մօտ գտնուող զէնքի պահանջին, ապա այդ պահանջը միանգամայն
հիմնաւորուած է, քանի որ իմպերիալիստական տէրութիւնների կողմից յար
ձակման որեւէ սպառնալիք չունեցող Հայաստանը առատ զէնքի կարիք չունի,
այն դէպքում, երբ մենք, շրջապատուած լինելով այդ տէրութիւններով, Կովկա
սում կարող ենք հանգիստ լինել միայն զինաթափման դէպքում: Այս կարծի
92 РГАСПИ, Ֆ. 85, Ց. 14, Գ. 105, Թթ. 1-2об. Հրատարակուած է МИД СССР, Документы Внешней
Политики СССР, Т. 3 [ԽՍՀՄ ԱԳՆ: ԽՍՀՄ Արտաքին Քաղաքականութեան Փաստաթղթեր,
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/responsibility/v2-1/1053-1081.htm#1059.
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քը յատկապէս ճիշտ է, հաշուի առնելով ձեր կողմից հրահրուող միջադէպերի
աճող քանակութիւնը (? – Հ. Խ.): Մենք ապացուցել ենք մեր մտադրութիւնների
անկեղծութիւնը, Հայաստանին լիակատար իրաւունք վերապահելով իր ներ
սում ամրանալ իր ուզածով, եւ պահանջել ենք միայն յարձակողական զէնքը:
Մեր պահանջած զէնքն ուղղուելու է մեր ոխերիմ թշնամի կապիտալիստական
երկրների դէմ, եւ զէնքը յանձնելու ձեր դանդաղկոտութիւնը ոչնչի չի յանգեցնե
լու, բացի Ալեքսանդրապօլից եւ Հայաստանին վերադարձուող այլ տարածքնե
րից [մեր] էւակուացիային: Հայ ռազմագերիները նոյնպէս կը վերադարձուեն
միայն այն ժամանակ, երբ դուք հաստատէք պայմանագիրը եւ այն գործարկէք:
Երբ հայկական տիրապետութեան տակ չեն մնայ գլխաւորապէս թուրքերով
բնակեցուած տարածքներ, իսկ թուրքական տիրապետութեան տակ՝ գլխա
ւորապէս հայերով բնակեցուած տարածքներ, երկու ժողովուրդների մէջ կը
թագաւորի խաղաղութիւնը եւ ճշմարիտ բարեկամութիւնը: Մինչեւ աւարտելս
կ’ուզենայի ժխտել մեր բանակին հասցէագրած Ձեր մեղադրանքները: Պատե
րազմի ընթացքում թուրքական բանակի վարքն այնքան օրինակելի է եղել, որ
նոյնիսկ մեզ, ինչպէս յայտնի է, կանխակալ վերաբերող ամերիկացիներն էին
ստիպուած դրան համաձայնել: Միանգամայն ակնյայտ է, որ խաղաղութիւն
հաստատելուց յետոյ այդ բանակը չէր կարող կատարել Ձեր կողմից նրան վե
րագրուող գործողութիւններ: Ինչ վերաբերում է Ձեր յայտարարութեան իբր
թէ Ալեքսանդրապօլում տեղի ունեցած բռնագանձումներին, ապա իրականում
դրանք տեղի են ունեցել այդ քաղաքի Յեղափոխական կոմիտէի կողմից՝ մաս
նաւոր անձանց [ունեցուածքը] ազգայնացնելու կոմունիստական սկզբունքնե
րի իրականացումով: Մենք ժխտում ենք նաեւ այն մեղադրանքը, իբրեւ թէ մենք
խոչընդոտել ենք այդ կոմիտէի ազատ աշխատանքներին: Թէ՛ մինչեւ դաշնակ
ցականների տապալումը, թէ՛ դրանից յետոյ մենք պաշտպանել ենք հայկական
կոմիտէն եւ նպաստել դրա աշխատանքներին: Յիշեալ կոմիտէն Յունուարի
2ին հրաժարական է ներկայացրել Էրիւանից եկած ագենտների ներշնչանքով՝
մեզ նրա աշխատանքներին խանգարելու մէջ մեղադրելու նպատակով, բայց
հրաժարականը ետ է վերցրել, հենց որ մեր ռազմական պարետը, ապացուցե
լով մեր վարքի անկեղծութիւնը, մտադրութիւն է յայտնել նոր ընտրութիւններ
անց կացնելու […]»95:
24 տարի անց, 1945ի Դեկտեմբերի 20ին, երբ Ստալինը կբարձրացնի
Կարսը ԽՍՀՄ-ին վերադարձնելու հարցը, Թուրքիայի Ազգային Մեծ ժողովի
նիստին Քեազիմ Կարաբեքիրը կպատմի պատգամաւորներին, թէ ինչ արժէք
ունի Կարսը Թուրքիայի համար. «Կար
սը հին թուր
քա
կան հող է... բա
ցեք
քարտեզները, այստէղ բոլոր անունները թուրքական են... կարելի է հանդի
պել միայն եզակի հայկական գիւղերի անունների... մենք Կարսի հողերը 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 բռնազաւթիչներից եւ, տեսնելով, որ թուրք բնակչութեան կեսը կո
տորուած է (իրականում Կարսի մարզում թուրքեր չէին հաստատւում, այսօր էլ
այն գերազանցապէս քրդաբնակ տարածք է, եւ թուրքական իշխանութիւններն
ստիպուած են ռազմական մեծ ուժեր պահել այնտէղ – Հ. Խ.), տները, գիւղերը
այրուած եւ աւերուած են, մենք առաջ ենք նետուէլ եւ ազատէլ ենք կենդանի
մնացածներին: Ամերիկեան դիտորդները Կարսում եւ Գիւմրիում տեսել են մեր
գործողութիւնները, եւ գրաւոր հաստատում են դա: Ամերիկացիները Կարսում
փաստաթղթով հաստատում են մշակոյթով եվրոպացիներից ետ չմնացող եւ
խաղաղ բնակչութեան, երեխաների նկատմամբ դաժանութիւնից խուսափող
թուրքական բանակի կարգապահութիւնը: Այդպէս է գրուած իրենց երկիր ու
ղարկուած նրանց առաջին զեկոյցներում: Գիւմրիում ամերիկացիները տեսել
են իրերի իսկական վիճակը, տեսել են հայերի դրութիւնը, իսկ հայերը այդ
մասին նոյնիսկ Ամերիկա են գրել. «Օգնեցեք թուրքերին, թուրքերը մեծ ազգ
են, նրանց ստեղծած բանակը, մեզ ձեռք մեկնելով, փրկել է մեզ եւ մեր երե
խաներին, բարձրարժէք մշակոյթի ժողովուրդների նման հովանաւորում եւ օգ
նում են մեզ»»96: Եթէ իսկապէս այդ կարգի գրութիւն հայերի անունից եղել է,
դժուար չէ պատկերացնէլ, թէ ինչ պայմաններում են նրանք ստիպուած եղել
ստորագրել այդպիսի մի «փաստաթուղթ»: Գուցե նոյնիսկ ստորագրելուց յե
տոյ սպանուել են: Հայերի նկատմամբ Թուրքական բացառիկ մարդասիրական
հովանավորութիւնը ներկայացնելուց յետոյ Կարաբեքիրը Թուրքիայի պատգա
մաւորներին բացատրում է Թուրքիայի համար Կարսի նշանակութիւնը. «Կար
սը տիրապետել՝ նշանակում է դարանում նստած հետեւել Անատոլիան գրաւե
լու հնարաւորութեանը: Կարսը տիրապետել՝ նշանակում է վերահսկողութեան
տակ պահել Եփրատի եւ Տիգրիսի ուղղութեամբ Միջերկրական ծով եւ Բասրա
յի նեղուց տանող բոլոր ճանապարհները: Կարսի հարթաւայրը այդ ուղղութե
ամբ սպառնացող հզօր հեղեղի միակ խոչընդոտն է: ...Բոլորը պիտի իմանան՝
Կարսի հարթաւայրը մեր ողնաշարն է: Եթէ այն ջարդուի՝ մենք կկործանուենք:
...Մինչեւ աշխարհի վերջը, մինչեւ վերջին թուրքը, մինչեւ վերջին կոպեկը մենք
կռուելու ենք: Բոլոր փողերը կծախսենք զէնքի վրա: Կողմերից ոչ մեկը ոչինչ չի
ստանա ոչ կեանքից, ոչ քաղաքակրթութիւնից, ոչ մշակոյթից»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
րութեանը, 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
Մոսկովեան կոնֆերանսը, որը պէտք է երկու երկրների «բարեկամու
թիւը» ամրապնդեր երկկողմ պարտաւորութիւններով, նախապատրաստւում էր
Բաթումը գրաւելու թուրքական սպառնալիքի ազդեցութեամբ եւ ուղեկցւում էր
թուրքերի կողմից գրաւած տարածքների հայերի պարբերական ջարդերով: Բո
լոր կողմերից՝ քեմալական վարչական շրջանակներից, Թուրքիայում Խորհր
դային Ռուսաստանի ներկայացուցիչ Մդիուանիից ռուս բոլշեւիկները զանա
զան ազդակներ էին ստանում այն մասին, որ թուրքերին չափազանց գրգռում
է Հայաստանի մասին խօսակցութիւնը եւ ճիշտ կը լինի նրանց հետ չքննարկել
Հայաստանի տարածքների հարցը98:
Յունուարի 19ին Խորհրդային Ռուսաստանի Արտաքին գործերի Ժող
կոմ Չիչերինը Օրջոնոկիձէին ուղարկուած հեռագրով «արդարանում է». «Մեզ
տեղեկացրել են, որ ԹուրքաՀայաստանի վերաբերեալ իմ դիրքորոշման մա
սին թուրքերին սխալ տեղեկութիւն են տուել: Իբրեւ թէ ես ասել եմ այնտէղից
տարէք ձեր թուրքերին: Իրողութիւնն այսպիսին է. բոլոր թուրքերը, ում ես հան
դիպել եմ, համակրանքով են վերաբերուել երկկողմանի վերաբնակեցման գա
ղափարին՝ համատարած ազգային տարածքներ ստեղծելու նպատակով: Դա
իրենց շահերից է [բխում], քանի որ ազգային փոքրամասնութիւնների լայնար
ձակ ցրուածութիւնը նրանց քայքայում է: ԹուրքաՀայաստանից աքսորուած
հայ փախստականները պէտք է հայրենադարձուեն եւ նրանց վերադարձը
նպատակայարմար է փոխադարձ վերաբնակեցմամբ ու նրանց հոծ բնակեց
մամբ: Մինչեւ այդ կերպ ձեւաւորուած հոծ տարածքը քաղաքականապէս Հա
յաստանի հետ չկապուի, հայ-թուրքական առճակատումը չի լուծուելու: Դրա
համար նպատակայարմար է սահմանները փոխել երկկողմանի զիջումներով:
Գարնանը եւ ամռանը սրան հաւանութիւն էին տալիս բոլոր թուրքերը, եւ Բե
քիր Սամին նոյնիսկ ընդունել էր սահմանների փոփոխման բանաձեւը: Հիմայ
թուրքերը քիթը տնկել են եւ դրանից օգտւում են՝ զանգուածներին մեր դէմ տրա
մադրելու: Բոլոր հարցերը կը լուծուեն Մոսկուայում եւ մենք պատրաստ ենք
ցանկացած առեւտրի, բայց թող մեր դէմ ջուր չպղտորեն, պէտք է բացայայտել
տարընկալումները: Բեքիր Սամին ինձ վերագրում է յայտարարութիւն, իբր ես
ասել եմ, որ եթէ թուրքերը չզիջեն ԹուրքաՀայաստանը, մենք զէնք չենք տայ:
Ես հարցն այդպէս չեմ դրել. Մինչեւ սահմանների հարցը չճշտուի՝ մենք Թուր
քիայի հետ պայմանագիր չենք կարողանայ ստորագրել, բայց զէնքը փաստա
ցի տուել ենք եւ տալիս ենք առանց պայմանագրի եւ սահմանների ճշտման»99:
Հնարաւոր է, որ Չիչերինը նոյնիսկ չգիտէր, որ մոսկովեան իր ղեկավա
րութիւնն այժմ արդէն այլ կերպ է պատկերացնում իրավիճակը, ինչի մասին 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.
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տէին թուրքերը Չիչերինի գերատեսչութեան ենթակայ Մդիուանու հաղորդում
ներից: Քեմալի կառավարութեան անդամ Ալի Ֆուադ Ջեբեսոյի մի նամակից
պարզւում է, որ Մդիուանին, հանդէս գալով Ստալինի եւ Կովկասեան գործերով
պատասխանատու Օրջոնոկիձէի անունից, ասել է, որ Մոսկուայում հիմայ բոլո
րովին այլ մթնոլորտ է, որ [Հայաստանի սահմանների] խնդրի լուծումը հիմայ
արդէն միայն Արտաքին Գործերի գերատեսչութեանը չէ եւ որ ազգութիւննե
րի հարցերով Ժողկոմ Ստալինը խառնուել է Թուրքիայի հետ բարեկամութե
ան կապերի գործին, քանի որ այսուհետեւ աւելի մեծ նշանակութիւն է տրւում
նոր Թուրքիայի շահերին: Ջեբեսոյը յղում է անում Մդիուանու նամակին, որում
վերջինս տեղեկացնում է, որ Ստալինն անձամբ է մասնակցելու Մոսկուայի կոն
ֆերանսի յանձնաժողովների նիստերին եւ որ Մդիուանին անձամբ իր կողմից
աւելացրել է. «ինչպէս ես նախապէս ասել էի Քեազիմ Կարաբեքիր փաշային,
ոչ Թուրքիա մեկնելիս ինձ տրուած յանձնարարականներում, ոչ ընկեր Ստա
լինի հետ ունեցած անձնական զրոյցներում ոչ մի խօսք չի եղել Թուրքիային
պատկանող հողերից որեւէ մաս Հայաստանին տալու մասին»100: Պարզ չէ, թե
1921ի Յունուարին Ստալինն ու Մդիուանին ինչ էին հասկանում «Թուրքիային
պատկանող հող» ասելիս: Այդ «պատկերացումները» ըստ ընթացիկ անհրա
ժեշտութեան փոփոխւում էին նոյնիսկ մեկ ամսուա ընթացքում:
Նոյն Ջեբեսոյը 1921ի Յունուարի 23ին Թուրքիայում իտալական առաքե
լութեան ներկայացուցիչ Բոդրերոյի հարցին, թէ ինչպէս են իրենք տեսնում Հայ
կական հարցի լուծումը, ասում է. «Դա կախուած է նրանից, թէ մենք Անտանտի
հետ համաձայնութեան կը գա՞նք, թէ նա մեզ կը հարկադրի համաձայնութիւն
փնտրել Մոսկուայի հետ: Առաջին դէպքում. Մոսկուայի կոնֆերանսի համար
մենք հարց ենք դրել. Հայաստանը անկա՞խ երկիր է: Եթէ այո, ապա ինչո՞ւ է Հա
յաստանում գտնւում ռուսական զօրքը: Իսկ եթէ Հայաստանը անկախ երկիր
չէ, այդ դէպքում այն կարող է բաժանուել ազդեցութեան գօտիների Թուրքիայի
եւ Ռուսաստանի միջեւ: Մենք պարտաւորւում ենք ազատել Հայաստանի տա
րածքը, բայց ոչ աւելի վաղ, քան այդ կ’անի Ռուսաստանը, Հայաստանում կը
ստեղծուի կայուն քաղաքական կարգ: Բոդրերօ. — «Ինչպէ՞ս էք Դուք պատկե
րացնում Հայաստանի ապագան»: Ա<լի>.Ֆ<ուադ>. — Թուրքիայի եւ Ռուսաս
տանի միջեւ [19]14ի համաձայնութեան շրջանակներում… Բոդրերօ. — «Իսկ
եթէ Անտանտի հետ համաձայնութեան չգա՞ք»: Ա. Ֆ. — Համաձայնութեան կը
գանք Ռուսաստանի հետ: Մենք նրան կը զիջենք Հայաստանի մի մասը փոխ
հատուցման դիմաց՝ Աջարիա, Ախալցխա եւ Կարսի Մարզ… ընդհանրապէս
մեր խնդիրը Մոսկուային շրջանցելն 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., Բնօրինակ, (Барсегов, էջ 359), – http://genocide.ru/lib/barseghov/responsibility/v2 – 1/1019 – 1052.htm#1052.
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Ինչքան մօտենում էր կոնֆերանսի օրը, այնքան ռուս բոլշեւիկները «լաւ
էին հասկանում» թուրքերից փոխառեալ «գերազանցապէս թուրքերով բնակե
ցուած արտայայտութեան» արժէքը եւ նոյնքան յաճախ էին «մոռանում» «գե
րազանցապէս թուրքերով բնակեցուած» արտայայտութեան ողջ յանցաւոր
բովանդակութիւնը՝ այն է՝ հայերի կոտորածներով հայերից ազատուած տա
րածքներ: Իրականում այնտէղ նոյնիսկ թուրքեր չկային, կային յետագայում
թրքացման ենթակայ մահմեդականներ: Բացայայտ երկակի կեղծիքը չէր շփո
թեցնում կողմերից ոչ մէկին. իրականում Արեւմտեան Հայաստանը հայկա
կան կոտորածներից յետոյ գերազանցապէս քրդերով էր բնակեցուած, եւ բո
լորը համերաշխօրէն շրջանցում էին հայկական կոտորածների բուն փաստը:
Փետրուարի 8ին Ստալինը Լենինին գրած երկտողում բաց կեղծիք է գրում.
«Ես միայն երէկ եմ իմացել, որ Չիչերինն իսկապէս ինչ որ ժամանակ թուրքե
րին ուղարկել է յիմար (եւ սադրիչ) պահանջ Հայաստանի օգտին (ընդգծումը
Ստալինինն է – Հ. Խ.) Վանը, Մուշը եւ Բիթլիսը (Թուրքերի ահռելի գերակշռու
թեամբ (ընդգծումը Ստալինինն է – Հ. Խ.) թուրքական նահանգներ) մաքրելու
մասին: Այդ հայ-իմպերիալիստական պահանջը չի կարող մեր պահանջը լի
նել: Պէտք է Չիչերինին արգելել ազգայնական տրամադրութիւններով հայերի
թելադրանքով թուրքերին նոտաներ ուղարկել»102: Այս կեղծիքն անհրաժեշտ էր
բոլշեւիկների ինքնարդարացմա՞ն համար, թէ՞ սա, այնուամէնայնիւ, Ստալինի
կողմից հովանաւորուող մասնաւոր քաղաքական գիծ էր եւ փորձ է արուած ներ
կայացնել իբրեւ թէ համաձայնեցուած ծրագիր: Ուշագրաւ է, որ թուրքերն իրենք
ռուս բոլշեւիկներից զատ, այլոց հետ քննարկումներում շատ զգուշաւոր էին օգ
տագործում «գերազանցապէս թուրքերով բնակեցուած տարածք» արտայայ
տութիւնը: Օրինակ, Մարտի 18ին Լոնդոնում ընթացող քննարկումներին Բեքիր
Սամին ասում է, որ եթէ Վանի եւ Բիթլիսի վիլայէթները համարենք քրդական,
ապա այնտէղ տեղ չի մնում հայկական պետականութեան համար103: Այսինքն
ռուսների հետ քննարկումներում թուրքերը Վանի ու Մուշի մասին օգտագոր
ծում էին «գերազանցապէս թուրքերով բնակեցուած տարածք», Անտանտի հետ
խօսելիս՝ «քրդական տարածք» ձեւակերպումները: Ճիշտ է՝ երկու դէպքում էլ
շրջանցւում էր այդ տարածքներում հինգ տարի առաջ տեղի ունեցած հայկա
կան կոտորածների եւ փրկուած փախստական հայերի առկայութեան յիշատա
կումը:
Փետրուարի 8ին քեմալական Թուրքիայի Արտաքին Գործերի Ժողկոմ
Բեքիր Սամին, ի պատասխան Չիչերինի երկու նոտաների, նամակ է ուղարկում
նրան, որում, արեւելեան քաղցրախօսութեամբ հաւաստելով իրենց հաւատար
102 РГАСПИ. Ֆ. 558, Ց. 1, Գ. 5214, Թթ. 1 – 2, Բնօրինակ (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/v21/1053-1081.htm#1075.
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մութիւնը խորհրդային սկզբունքներին, «բացատրում է», որ իրենք մնում են
դաշնակցականների զրպարտութիւնների թիրախ, որ ստիպուած են զինաթա
փել տեղի հայերին, քանի որ հայերն արդէն բոլշեւիկացած թուրքերի կողմից
յուսալիօրէն պաշտպանուած են կապիտալիստական երկրներից, նրանց որեւէ
վտանգ չի սպառնում, ուստի նրանց այդ զէնքը պաշտպանուելու համար պէտք
չէ, իսկ ահա թուրքերն այդ զէնքի կարիքը շատ ունէն՝ Անտանտից պաշտպա
նուելու համար: Հայաստանցիների մօտ այդ զէնքի մնալը ծառայում է միայն
մեր (Թուրքիայի եւ Ռուսաստանի – Հ. Խ.) մահացու թշնամիներին՝ ատելի Ան
տանտին (ի դէպ խօսքն արդէն խորհրդայնացուած հայաստանցիների մասին
էր, որոնք ոչ մի կերպ չէին կարող Անտանտի երկրների շահերին ծառայել, այն
դէպքում, երբ թուրքերն արդէն համարեա բացայայտ բանակցում էին «մահա
ցու թշնամիների՝ ատելի Անտանտի» երկրների հետ: Բայց ոչինչ, Բեքիր Սա
մին «լսող ականջ» ունէր, կարող էր ասել՝ ինչ եւ ինչպէս յարմար կը գտնէր,
ռուսներից առարկութիւններ չկային): Ինչ վերաբերում է Ալեքսանդրապօլից
թուրքական զօրքերի դուրս բերելուն, ապա այն տեղի կ’ունէնա միայն կոնֆե
րանսից յետոյ, որի որոշմամբ Հայաստանի տարածքում չի մնայ գերազանցա
պէս մահմեդականներով բնակեցուած տարածք, իսկ Թուրքիայի տարածքում՝
գերազանցապէս հայերով բնակեցուած տարածք104: Այսպիսով ռուս բոլշեւիկ
ների օգնութեամբ հայերի կոտորածներով շարունակելով նուազեցնել «հայե
րով բնակեցուած տարածքների» չափերը, Թուրքերը թելադրում են մոսկովեան
կոնֆերնասի լուծելիք հարցը՝ մահմեդականներով բնակեցուած տարածքնե
րը չեն կարող մնալ Հայաստանի կազմում, իսկ թուրքական յաւակնութիւննե
րի տիրոյթում հայերով բնակեցուած տարածքներ այլեւս չեն մնացել: Նրանց
հետ պայմանաւորուող ռուսական կողմը դրա դէմ որեւէ առարկութիւն չի բե
րում: Մոսկուայի կոնֆերանսին ընդառաջ Լենինին Փետրուարի 16ին նամակ է
գրում նաեւ Ադրբեջանի Յեղկոմի նախագահ Նարիմանովը, ով իր հերթին հա
ւատացնում է, որ «հայերի հարցը» թուրքերի խիստ զգայուն խնդիրն է եւ եթէ
Խորհրդային Ռուսաստանը զիջման չգնայ՝ Թուրքիան պատրաստ է նետուե
լու Անգլիայի գիրկը: Իսկ այդ դէպքում կարող է բարձրանալ նաեւ Ադրբեջանի
ապաբոլշեւիկացման հարցը105:
Սոցիալիզմի, արդարութեան, ինտերնացիոնալիզմի, այսինքն նոր հա
սարակարգի եւ ճնշւածների համար պայքարող կոմունիստները, ըմբռնումով
մօտենալով թուրքական նացիոնալիզմին, «չէին նկատում», գուցե եւ իսկապէս
չէին նկատում Ստալին-Մդիուանի-Օրջոնոկիձէ վրացական եռեակի ըստ էութե
ան նացիոնալիստական, բոլոր դէպքերում ակնհայտ յակաինտերնացիոնալիս
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. Բնօրինակ (Барсегов, էջ 378 – 379), – http://genocide.ru/
lib/barseghov/responsibility/v2-1/1053-1081.htm#1073.
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Գ. ԹՈՒՐՔ-ՌՈՒՍԱԿԱՆ ՊԱՏԵՐԱԶՄԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԴԷՄ…

տական բուռն գործունեութինը՝ աճպարարութեամբ մրցակցելով Խորհրդային
Ռուսաստանի Արտաքին գործերի պատասխանատու Գ. Չիչերինի հետ և նրան
շրջանցելով առավելագոյնի հասցնել հայկական կորուստները: Ի վերջո ռուս
բոլշեւիկներն այնքան մանրացան, որ նոյնիսկ համաձայնեցին Մոսկովեան
բանակցութիւններին մօտ չթողնել Չիչերինի պաշտօնական տեղեկալ Լ. Կա
րախանին միայն այն պատճառով, որ նա ազգութեամբ հայ էր, եւ թուրքերի
պահանջով նրան փոխարինեցին թուրք Ջ. Կորխմազովով: Թուրքերին, պարզ
է, չէր հետաքրքրում Լ. Կարախանի բացարձակ ապազգային լինելու յայտնի
փաստը, կարեւորը նրա ազգային պատկանելութիւնն էր: Թուրքերի պահան
ջով ազգային պատկանելութեամբ ոչ մի հայ չէր կարող մասնակցել Հայաստա
նի ճակատագրի լուծման քննարկումներին: Ինչպէս գրում է Ջեբեսոյը, «<...>
1921ի փետրվարի 26ին պատուիրակները [թուրք եւ ռուս] հաւաքուեցին <այն>
դահլիճում, որտեղ պիտի ընթանար Մոսկուայի կոնֆերանսը: ...Անկարայի
չբարձրաձայնուած խնդրանքով <ազգութեամբ> հայ Կարախանը հեռացուել
էր պատուիրակութեան ղեկաւարի տեղակալի պաշտօնից: Նրա փոխարէն նե
րառուեց ազգութեամբ թուրք Ջելալ Կորկմազովը»106: «Ինտերնացիոնալիզմի»
հիմքով բոլշեւիկեան արդիանակացումը ճաքեր էր տալիս հենց սկզբից, դրան
չէր հակասում բացահայտ թուրքական նացիոնալիզմին օժանդակելը: «Բոլշե
ւիկեան ինտերնացիոնալիզմը» բարեկամանում էր «թուրքական նացիոնալիզ
մի» հետ՝ ընդդէմ հայերի (եւ, անշուշտ, յոյների): Սրա պաշտօնական անունը
«հակաիմպերիալիստական պայքար» էր:
Մինչ Մոսկուայի կոնֆերանսին հաւաքուած պատուիրակները շօշափում
էին իրենց նախնական քննարկումների եւ առաջարկութիւնների հետեւանքով
ձեւաւորուած տրամադրութիւնները, քեմալական Թուրքիայի կառավարութեան
անդամ, Մոսկուայի կոնֆերանսին մասնակցող Ջեբեսոյը Կարաբեքիրին նա
մակ է գրում՝ տեղեկացնելով, որ Թուրքիայում Ռուսաստանի ներկայացուցիչ
Մդիուանին Թուրքերին խորհուրդ է տուել շրջանցել Ռուսաստանի Արտաքին
Գործերի Ժողկոմ Չիչերինին եւ փորձել հարցերը նախապէս լուծել «Լենինի
մտերիմ Ստալինի հետ, ով թշնամաբար է վերաբերում հայերին»107:
Չիչերինը չէր կարող չնկատել թուրքերին կողմնորոշող «երրրոդ կող
մի», տուեալ դէպքում Ստալին-Մդիուանի-Օրջոնոկիձէ խմբի մասնաւոր գծի
առկայութիւնը: Մարտի 1ին նա նամակ է գրում Կոմկուսի Կենտրոնական Կոմի
տեի պատասխանատու քարտուղար (ոչ պաշտօնապէս համարւում էր «գերա
գոյն քարտուղար»), Քաղբիւրոյի անդամ Նիկոլայ Կրեստինսկուն այն մասին,
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 Մոսկուայի բանակցութիւնները մտել են ճգնաժամային փուլ, որ Անկարա
յում Ռուսաստանի դեսպանի, առհասարակ ուժեղ ներկայացուցչի բացակայու
թիւնը վնասում է բանակցութիւններին, որ ժամանակաւորապէս Ռուսաստանի
ներկայացուցչի դերը կատարող Մդիուանին հեշտութեամբ ընկնում է թուրքերի
ազդեցութեան տակ և սխալներ անում, որ ինքը Թուրքիայում Ռուսաստանի
դեսպանի երկու թեկնածու է առաջարկել, բայց նրանց թեկնածութիւնը հաւա
նութեան չի արժանացել եւ հիմայ խնդրում է Թուրքիայում դեսպանի պաշտօ
նի համար արագացուած կարգով քննարկել իր տեղեկալ Մաքսիմ Լիտվինովի
թեկնածութիւնը108: Չիչերինը որպէս իր խնդրանքի հասցեատեր Կրեստինսկուն
էր ընտրել հաւանաբար ոչ այն պատճառով, որ նա Կոմկուսի Կենտրոնական
Կոմիտեի պատասխանատու քարտուղարն էր, այլեւ այն պատճառով, որ Կրես
տինսկու եւ Ստալինի միջեւ հակամարտութիւն կար, եւ յոյս ունէր նրա միջոցով
ազդել թուրքերի հետ բանակցութիւններում Ստալինի գերակշռող դիրքի վրա:
Բայց ոչինչ չփոխուեց եւ Չիչերինը ստիպուած էր շարունակել բանակցութիւն
ները՝ հասկանալով, որ թուրքերի թիկունքին Ստալինն է:
Հաւանաբար բոլշեւիկները կարիք ունէին Հայաստանի զոհաբերութիւնը
«գաղափարապէս հիմնաւորելու» եւ, ըստ երեւոյթին, դրանով էր պայմանաւո
րուած Արեւելքի ժողովուրդների տխրահռչակ քարոզչութեան եւ գործողութիւն
ների խորհրդի անդամ Ա. Սկաչկոյի «Արեւելքի եւ նացիոնալիզմի հարցեր»ին
նուիրուած Մարտի 4ի յօդուածը Ի. Ստալինի ղեկավարած Ազգութիւնների ժո
ղովրդական կոմիսարիատի «Ազգութիւնների կեանքը» թերթում, որում վերջ
նականապէս կերպարանք ստացաւ «հայկական նացիոնալիզմի» բոլշեւիկեան
ձեւակերպումը: Այս յօդուածից պարզւում է, որ սոցիալիզմի գաղափարների
տարածման համար մեծ զոհողութիւն է անհրաժեշտ, եւ այդ զոհողութիւնը ըն
կած է հայ ժողովրդի ու Հայաստանի ուսերին: Հայաստանին ու հայ ժողովրդին
վիճակուած այս մեծ առաքելութիւնը թելադրում է, որ հայերը պէտք է ըմբռնու
մով մօտենան իր նացիոնալիզմից հրաժարուելու Անկարայի կառավարութեան
դժկամութեանը: Դրա փոխարէն խորհրդային երկրները պէ՛տք է յաղթահարեն
իրենց նացիոնալիզմը, իրենց տարածքներն ու նոյնիսկ իրենց համախոհների
առանձին խմբեր զոհաբերեն յեղափոխութեան զարգացման շահերին: Ընդ
որում «խորհրդային երկրներից» խօսքը գնում է բացառապէս Հայաստանի եւ
հայերի մասին: Խորհրդային Ադրբեջանն, օրինակ, հայաբնակ Ղարաբաղը,
Նախիջեւանը եւ Զանգեզուրը պահանջելիս «նացիոնալիստ չէ», իսկ Հայաս
տանը, «հաւատալով պրոլետարական յեղափոխութեան անխուսափելիութեա
նը, պէտք է անվարան զիջումների գնայ այլ, այդ թւում նացիոնալիստական
տէրութիւններին», քանի որ Թուրքիան, իր խոստումներին հակառակ, առանց
նախնական տարածքային զիջումների չի համաձայնւում սոցիալիստական
դառնալ, եւ այդ զիջումները Հայաստանի հաշուին են, քանի որ ո՛չ Ռուսաստա
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 Ադրբեջանը Թուրքիայի հետ վիճելի տարածքներ չունէն: Հայերը պէ՛տք է
գիտակցեն համաշխարհային սոցիալիզմի հանդէպ իրենց առաքելութիւնը, որը
ոչ այլ ինչ է, քան… թուրք յանցագործներին յանցագործ չհամարելը եւ նրանց
հանդէպ բարեացկամութիւնն ու զիջողամտութիւնը, յուսալով, որ առաջիկա
յում ստեղծուելու է «Վրացական, Հայկական եւ Անատոլիական Թուրքական
ֆեդերացիա, որի շուրջը կը միաւորուեն արեւելքի այլ երկրները»109: Պէտք է
նկատի ունէնալ, որ այս յօոդուածը հրապարակելու պահին բոլշեւիկները վա
ղուց արդէն գիտէին, որ Թուրքիայի «սոցիալիստական դառնալը» կարճաժամ
կետ դիպուածային հորինուածք էր եւ հաշտուել էին թուրքական ագրեսիվ նա
ցիոնալիզմի հետ բարեկամութեան գաղափարին: Այսպիսով, Հայաստանին
զգուշացուած էր «նացիոնալիստ չլինել», ըմբռնումով մօտենալ «թուրքական
նացիոնալիզմին», «յանուն յեղափոխութեան զարգացման» իր շահերն ու իր
տարածքները զիջել Թուրքիային, ցեղասպանութեան յանցագործութիւնը, ըն
թացիկ կոտորածներն ու իր հայրենիքը մոռանալ, եւ Թուրքիայի հանդէպ լցուել
ջերմ բարեացկամութեամբ: Այս ամէնը՝ իբրեւ թէ «յանուն համաշխարհային սո
ցիալիզմի»:
Այս յօդուածի հրապարակումից երկու օր անց, մարտի 6ին Ստալինը
Չիչերինին նամակով տեղեկացնում է Արդուինն ու Արդահանը նոյնպէս Թուր
քիային յանձնելու իր պայմանաւորուածութեան մասին. «Ընկեր Չիչերին, Ձեր
խնդրանքով Ձեզ տեղեկացնում եմ ՌՍՖՍՀ կողմից, իմ կարծիքով, անելիք հնա
րաւոր զիջումների մասին թուրքական պատուիրակներին իմ յայտարարու
թեան ճիշտ բովանդակութիւնը: 1. Բաթումի օկրուգի մեծ մասը մնում է ՌՍՖՍՀին, Արդուինն ու Արդենուճը անցնում են Թուրքիային... 2. Զինուօրականները
համաձայն չեն Արդահանը Թուրքիային զիջելու՝ այն Թիֆլիսի բանալի յամա
րէլով, այդույանդերձ ես (Ստալինը) յոյս ունեմ կոտրել զինուօրականներին և
հասնել զիջումների այնպէս, որ ՌՍՖՍՀ-ի եւ Թուրիքայի միջեւ սահմանը անց
նի մօտաւորապէս Կարսի մարզի եւ Թիֆլիս նահանգի հին սահմանով..., 3.
Ալեքսանդրապօլը մաքրւում է Թուրքիայից..., 4. Նախիջեւանի հարցում վերջին
խօսքը պատկանում է Ադրբեջանի ներկայացուցչին»110: Սա, ըստ էութեան, որո
շում էր: Նոյն Մարտի 6ին քեմալական զօրքերը մտել էին Ախալքալակ 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 Կոնֆերան
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
գայում ամաչել այս անամօթ յօդուածի համար: Յետագայ տարիներին այն թաքցուել է
այնքան խնամքով, որ երբ 1982ին ԿԳԲն այդ յօդուածը տեսել է խորհրդային այլախոհ Գ.
Խամիզուրիի 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. Բնօրինակ: Ձեռագիր [Барсегов, էջ 419], http://genocide.
ru/lib/barseghov/responsibility/v2 – 1/1105 – 1131.htm#1105.
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հայերի կոտորածները՝ աւարտին հասցնելով 1918ի երիտթուրքերի՝ նոյն տա
րածքում իրականացրած կոտորածները, կոնֆերանսի քննարկումներին ոչ ոք
այդ մասին չի խօսել: Թուրքերի Արեւելեան ճակատի հրամանատար Կարաբե
քիրն այդ կապակցութեամբ «ուրախութեամբ տեղեկացնում է» Օրջոնոկիձէին,
որ այդ քայլը պայմանաւորուած էր Ախալքալակի մահմեդական բնակչութիւնը
մահմեդականներին թշնամի հայերի հնարաւոր յարձակումներից պաշտպանե
լու խնդրով եւ որ «այդ կարգի գործողութիւնները մենք Կարսում գտնուելու ժա
մանակ որոշել ենք Մդիուանիի հետ»111, այսինքն՝ Թուրքիայում Խորհրդային
Ռուսաստանի ներկայացուցչի հետ: Մդիուանին, անշուշտ, ուրախ էր ապագայ
Խորհրդային Վրաստանում հայկական ներկայութիւնը նուազեցնելու: Ախալ
քալակից նրանք դուրս եկան ճիշտ ամսի 16ին, այն օրը, երբ քեմալական Թուր
քիայի եւ Խորհրդային Ռուսաստանի միջեւ ստորագրուեց «Եղբայրութեան Եւ
Բարեկամութեան Պայմանագիր»ը:
Մոսկուայի կոնֆերանսին «բոլոր ճնշուածների պաշտպան» կողմերը
փաստացի չեն քննարկել հայերի կոտորածների եւ ընթացիկ հայկական կո
տորածների հարցերը, չնայած թուրքական կողմն անընդհատ յղում է արել
մահմեդական բնակչութեան կորուստներին եւ միշտ պնդել, որ սահմանների
հարցը քննարկելիս պէտք է առաջնորդուել տարածքների ներկայիս ազգային
կազմով («Հայերն այստէղ արդէն չկան», «Հայերն այստէղ կազմում են չնչին
քանակութիւն»): Թուրք-ռուսական «Եղբայրութեան Եւ Բարեկամութեան Պայ
մանագիրն» արդէն արեւելքի ժողովուրդների խորհրդայնացման հարցը չէր
դնում: Ընդհակառակն, այդ պայմանագրի չորրորդ կէտով ընդունւում էր, որ
արեւելքի ժողովուրդների ազգային եւ ազատագրական (ոչ թէ ազգային-ազա
տագրական, այլ առանձին-առանձին՝ թէ՛ «ազգային», թէ՛ «ազատագրական»)
շարժումը եզր ունի (ընդամէնը «եզր» ունի) Ռուսաստանի աշխատաւորութե
ան կողմից նոր հասարակարգ կառուցելու պայքարի հետ, եւ ընդունում են այդ
ժողովուրդների (այսինքն՝ Թուրքերի եւ «Ռուսատանի աշխատաւորութեան»)
ազատութեան եւ անկախութեան իրաւունքը, ինչպէս նաեւ իրենց կամքով ընտ
րուած կառավարման ձեւի իրաւունքը: Սրանով աւարտւում էր Արեւելքի ժողո
վուրդների մէջ Թուրքիայի միջոցով բոլշեւիզմն արտահանելու նախկին պայ
մանաւորուածութիւնը, հաստատւում էր թուրքական նացիոնալիզմի իրաւունքը
եւ պայմանագրի յաջորդ կէտերով Հայաստանն ու հայ ժողովուրդը զոհաբեր
ւում էին այդ իրաւունքին:
Աւելի ուշ Ջեբեսոյը պիտի գրի. «Մեր այն հարցին, թէ կոնֆերանսին
քննարկուելո՞ւ է արդեօք Հայաստանի հարցը, Ստալինը պատասխանեց. «Դուք
ինքներդ ամբողջովին լուծել էք Հայաստանի հարցը: Եթէ դեռեւս որեւէ հարց
մնացել է, գործէք ու լուծէք, բայց միանգամայն անհրաժեշտ է, որ դուք մեզ տե
111 АВПР, Ֆ. 132, Ց. 4, Թղթ. 4, Գ. 3, Թթ. 100 – 101. Պատճեն (Барсегов, էջ 437 – 438), – http://genocide.ru/lib/barseghov/responsibility/v2-1/1105-1131.htm#1125:
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Գ. ԹՈՒՐՔ-ՌՈՒՍԱԿԱՆ ՊԱՏԵՐԱԶՄԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԴԷՄ…

ղեկացնէք, թէ այն երբ տեղի կ’ունէնայ: Մենք Ստալինին լքեցինք մեր պահան
ջի այս միանշանակ բաւարարմանը յաջորդած մեր զարմանքից յետոյ [<…]
Արդիւնքում բանակցութիւնների ժամանակ մենք շատ պահանջկոտ էինք […]
Եթէ Ստալինը չմիջամտէր այս ծրագրին, ապա Մոսկուայի կոնֆերանսը շատ
աւելի երկար կը տեւէր, կամ էլ մենք չէինք հասնի այն արդիւքներին, որին հա
սանք»112:
Արդիւնքներն, անշուշտ, շատ տպաւորիչ էին՝ Թուրքիան ստացաւ ոչ մի
այն ողջ Արեւմտեան Հայաստանը, ոչ միայն Բեռլինի 1878 թ. պայմանագրով
Ռուսաստանին անցած հայկական մարզերը, այլ նաեւ Արարտեան դաշտի
հարաւային մասում, Արաքսի աջ ափին գտնուող Իգդիր կենտրոնով Սուրմա
լուի գաւառը՝ պատմական Մասեացոտնը, Արարատ լեռան հետ միասին, որը
երբեք Օսմանեան կայսրության մաս չէր եղել եւ միշտ բացարձակ գերազան
ցութեամբ բնակեցուած է եղել հայերով: Հայաստանի 1555 թուականի բաժան
մամբ Սուրմալուն անցել էր Պարսկաստանին եւ մինչեւ 1828 թուականը մնացել
էր նրա կազմում: Մինչեւ 1828ն այն որպէս Էրիւանի խանության մաս Սեֆեան
Պարսկաստանի կազմում էր, այնուհետ՝ Ցարական Ռուսաստանի: 1918 – 20ին
այն, բնականաբար, Հայաստանի Հանրապետութեան մաս էր: Բայց ՍտալինՄդիուանի-Օրջոնոկիձէ եռեակի պատկերացումներով դրանք, հաւանաբար,
նոյնպէս «Թուրքիային պատկանող հող» էին:
Մարտի 16ի պայմանագրի թուրքական յաղթանակը, սակայն, պետք է
ամրագրուեր թուրքական նոր պահանջներով: Յաջորդ օրը, Մարտի 17ին, ինչ
պէս գրում է Չիչերինը Լենինին, թուրքերը սպառնում են չստորագրել Մարտի
16ի պայմանագիրը, մինչեւ նոյն օրը Չիչերինի կողմից ստորագրուած նոր պայ
մանագիր չլինի, որով Ռուսաստանը պարտաւորւում է մի քանի տարի շարու
նակ զէնք եւ ոսկով 10.000 ռուբլի փող տալ Թուրքիային եւ «համաձայն են, որ
պայմանագրում գրուի, թէ այդ փողը Թուրքիային տրւում է իբրեւ թէ տնտեսու
թեան վերականգնման յամար»: Չիչերինը Լենինին խորհուրդ է տալիս համա
ձայնել թուրքական այդ պահանջի՝ կանխելու յամար անգլիացիների կողմից
Թուրքիային տրուելիք հնարաւոր վարկը113:
Նոյն Մարտ ամսին Մոսկուայի կոնֆերանսին զուգահեռ Լոնդոնում ըն
թացող բանակցութիւններին Թեւֆիկ փաշան ճառ էր ասում այն մասին, թէ ինչ
պէս են քրիստոնեաներն իբրեւ թէ իրենց դէմ թուրքական հալածանքների մա
սին յերիւրանքներով զրպարտում թուրքերին: Ի տարբերութիւն Ռուսաստանի
բոլշեւիկների, ովքեր Մոսկուայի կոնֆերանսի օրակարգից առհասարակ հանել
էին հայերի ջարդերի թեման, ի մասնաւորի նաեւ հենց այդ պահին ընթացող
ջարդերն Ալեքսանդրապօլում, Ջաւախքում եւ Նախիջեւանում, Անգլիայում, 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. Թղթապանակ 232. Գ. 53001. Թ. 44. պատճեն (Барсегов, էջ 465 –466),
– http://genocide.ru/lib/barseghov/responsibility/v2 – 1/1132 – 1162.htm#1143.

ՄՈՍԿՈՒԱՅԻ ԿՈՆՖԵՐԱՆՍԸ

417

նուամէնայնիւ, մեղմ անդրադարձ էր եղել հայկական կոտորածներին: Սրան ի
պատասխան ճառախօսել էր Թեւֆիկ փաշան՝ ասելով, որ դրանք հայերի յերիւ
րանքներն են, քրիստոնեաները զրպարտում են թուրքերին հայերի նկատմամբ
թուրքական հալածանքների մասին խօսելով եւ որ իսլամի բնոյթը պարզա
պէս թոյլ չի տալիս այդպիսի ստոր արարքներ: Ուղիղ մէկ տարի առաջ, կրկին
Մարտ ամսին էր նա իտալական թերթին տուած հարցազրոյցում ասել, որ հա
յերի հանդէպ մեծ յանցագործութիւն է կատարուել եւ յանցագործների դատա
պարտման գործում անաչառ լինելը հնարաւոր է միայն միջազգային յանձնա
ժողով ստեղծելու պարագայում. «Եւրոպան միայն այդ ճանապարհով կարող է
ճշմարտութիւնն իմանալ: Մենք ոչ միայն չենք ժխտում Հայաստանում (նկատի
ունէր Արևեւմտեան Հայաստանը – Հ. Խ.) տեղի ունեցած ծանր դէպքերը, այլեւ
խորապէս ցաւում ենք դրա համար»114: Մէկ տարի անց «հայերի հանդէպ մեծ
յանցագործութիւնը» դարձաւ հայերի կողմից տարածուող յերիւրանք:
Այդ ճառին «թուրքերին զրպարտելու դէմ» յօդուածով անդրադարձել է
Պօլսում դեռեւս հրատարակուող Առաւօտ թերթը 1921ի Մարտի 14ի թիւ 51ում.
«Մի՞թէ հարկ կայ ասելու, որ բոլորովին սուտ յերիւրանքներ են բացայայտուած
ոճիրները, եթէ Թեւֆիկ փաշան գտնում է, որ այդպիսի ստոր արարքները իս
լամի բնութեան, կրթութեան, մտայնութեան եւ սովորոյթների մէջ չկան եւ չէ
ին կարող տեղ գտած լինել: Կ. Պօլսի պատուիրակութեան ղեկավարի այս կուռ
տրամաբանութեանը հետեւելով է, հաւանաբար, Լոնդոնի պատուիրակութեան
նախագահ Բեքիր Սամին հերքել տուել այն «զրպարտութիւնները», որ Զաւէն
պատրիարքը ներկայացրել էր «միլլիճի» [ազգայնական, քեմալական] թուր
քերի մասին, հեռագրով յայտնելով, որ նրանք Կարսի եւ Ալեքսանդրապօլի
շրջանների հայերի մէջ ջարդեր են արել, բնաջնջելով այդ կողմի հայերի հա
րիւրից ութսունհինգը: Կա՞յ արդեօք աշխարհում առողջ միտք, որ հաւատայ,
թէ թուրքը կարող է մարդ ջարդել: …Աշխարհում հաւատացող եղա՞ւ Համիդի
կողմից ջարդուած 300,000, Իթթիհադի կողմից 1909ին կազմակերպուած Ադա
նայի 30,000ի առասպելական կոտորածներին, 1915ի 1,5 մլն. քրիստոնէական
բնաջնջման մտացածին եղեռնին, ինչպէս եւ վերջերս Մարաշի 20,000 ու Հա
ճընի 10,000 հոգիներուն միլլիճիների ձեռքերով երեւակայական կոտորածնե
րի լուրերը… իսկ յոյների կողմից իրենց «Սեւ գիրք»ով իրենց դէմ յարուցուած
ջարդի եւ բռնութիւնների ամբաստանութիւնները այնպիսի հաւատի արժանա
ցան, ինչպիսի ընդունելութիւն գտել էին հայոց դէմ երեսուն տարի գործուած
եղեռնների յայտարարութիւնները, որոնք պարզապէս «զրպարտութիւն» նկա
տուեցին: Այլապէս Բեքիր Սամին, որպէս պատուիրակութեան նախագահ, չէր
համարձակուի ասել, թէ «Թուրքիայի մէջ հայութիւն պարունակող երկրամաս
չկայ եւ չի եղել նաեւ պատերազմից առաջ» (ընդգծումը իմն է – Հ. Խ.): Արդէն
114 New York Times, 13. 03. 1919 (ըստ՝ Կիրակոսեան Ջոն, Երիտթուրքերը Պատմութեան Դա
տաստանի Առաջ. 1915ից Մինչեւ Մեր Օրերը, Գիրք Երկրորդ, Երեւան, Հայաստան Հրատ.,
1983, էջ 175):
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ճիշտ այդպէս էր ասել նաեւ Էրզրումի մեպուս Զիա բէյը, դեռ վերջերս յայտա
րարելով, թէ բովանդակ այն նահանգների մէջ, որտեղ Սեւրի Դաշնագրով Հա
յաստանի մասը պիտի կազմեն, միայն երեք հայ կայ, այն էլ կին»115:
Միայն երկու ամիս յետոյ, 1921ի Մայիս ամսին, Բուդու Մդիուանուն Թուր
քիայում որպէս Խորհրդային Ռուսաստանի ներկայացուցիչ կփոխարինի Սերե
գեյ Նացարէնուսը, մնալով այդ պաշտօնին ընդամէնը յօթ ամիս՝ մինչեւ 1922ի
Յունուար: Գործն արդէն արուած կլինի, Մդիուանու կարիքն՝ աւարտուած: Ավե
լի ուշ, 1937ին, թէ Բուդու Մդիուանին, թէ Սերգեյ Նացարէնուսը, ինչպէս Ստա
լինի շատ նախկին յամակիրնէր, կամակատարներ եւ Ստալինի կամքի վկաներ
ԽՍՀՄում կձարբակալուեն եւ կդատապարտուեն գնդակահարութեան:
1922ին Թուրքիայում Խորհրդային Ռուսաստանի Արտակարգ եւ լի
ազօր դեսպան է նշանակւում Սէմեոն Իւանի Արալովը՝ Թուրքիան յոյներից
ազատելու թուրքական նացիոնալիզմի առաքելութեան գործում Խորհրդային
Ռուսաստանի պարտաւորութիւններն աւարտին հասցնելու: Ինչպէս հայերի
դէպքում, յոյների դէպքում էլ Քեմալի «ազգային ուխտը» իրականացւում էր յոյն
բանկչութեան դաժան կոտորածներով, բայց դա չէր խանգարում նոր հասա
րակարգ կառուցող, «բոլոր ճնշուածների պաշտպան» Խորհրդային Ռուսաս
տանին ահռելի քանակի զէնք և փող մատակարարել Թուրքիային: Արալովի
ֆիզիկական «հանդիպումը» Թուրքիայի հետ հենց դրանից էլ սկսւում է: Ճա
նապահին՝ Սամսունում հանդիպում է աշխատանքային այցով Թուրքիայում
գտնուող Խորհրդային Ռուսաստանի զօրաւար Մ. Ֆրունզեին, եւ վերջինս բոր
բոքուած պատմում է, որ ճանապահին տեսել է գազանաբար սպանուած յոյն
ծերունիների, երեխաների եւ կանանց դիակներ. «Ես հաշուեցի 54 սպանուած
երեխայի... Յոյներին քշում են պատերազմի եւ ապստամբութեան վայրերից եւ
ճանապարհին սպանում են, կամ նրանք ընկնում են հոգնածութիւնից ու սո
վից, եւ նրանց այդպէս էլ թողնում են: Սարսափելի պատկեր է: Գնացեք, խոր
հուրդ կտամ՝ հեծեալ, անպայման ժամանակ առ ժամանակ նայեք Ձեր շուրջը
եւ կտեսնեք այդ սարսափելի խայտառակութիւնը: Մուստաֆա Քեմալից չթաքց
նեք իմ մեծ հիասթափութիւնը: Քեմալը կապ չունի: Ընդհակառակն, ես գիտեմ,
նա անառարկելիորեն մարդասիրական վերաբերմունք է պահանջել տեղա
հանուողների, գերիների նկատմամբ (մաքրագործող մոլորութիւ՞ն, թէ՞ քաղա
քական զգուշաւորութիւն – Հ. Խ.): Այդ սպանութիւնները, բռնութիւնները, տա
ռապող, անմեղ մարդկանց նկատմամբ անտարբերութիւնը անթոյլատրելի են
իմպերիալիստական ճնշումներից ազատուող երկրի յամար: Հասարակական
կարծիքը դա կդատապարտի: Իհարկե գլխաւոր մեղաւորները Անգլիայի, Ֆան
սիայի իմպերիալիստներն են, սուլթանական կառաւարութիւնը: Այդ նրանք են
այստէղ ճաշ եփել՝ «Պոնտական պետութեան» յիմար գաղափար առաջարկել
եւ ապստամբութեան դրդել յոյն բանակչութեանը: Միայն թէ այդ մասին պէտք
115 «Խեղճ Թուր
քեր, Միշտ Կը Զրպար
տուին», Առաւօտ 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 խօսել զգուշորեն, չդիպչէլ, չանհանգստացնել <թուրքական> ազգային զգաց
մունքները...»116:
Հաւզան, որտեղից Մուստաֆա Քեմալը երկու տարի առաջ սկսել էր ազ
գայնական շարժումը, այժմ, ըստ Ֆրունզեի տեսածի, վերածուել էր Արեւմտե
ան Հայաստանում Ժօրժ Պիկոյի տեսած աւերակների. «Մենք տեսանք յոյնե
րի՝ զէնքը վայր դրած 60 – 70 մարդուց բաղկացած մի խմբի: Բոլորը ծայրահեղ
հյուծուած էին... ոմանք կմաղքի էին նմանւում: Հագուստի փոխարէն պատառո
տուած լաթեր էին ուսերին, շատերի ոտքերին նոյնիկս լաթեր չկային... Ցուրտ
քամի էր փչում, ուղեկցող զինուորների կողմից քշուող ամբոխը թռչկոտելով
վազում էր Հավզա: Մեզ տեսնելով, ոմանք սկսեցին բարձրաձայն լաց լինել,
աւելի ճիշտ՝ ոռնալ, քանի որ կրծքից դուրս եկող այդ ձայներն աւելի նման
էին յետապնդուող գազանի ձայներին»117: Ֆրունզեն, յաւանաբար, չգիտէր, որ
Հաւզայի «հերոսութիւնների» սկիզբը դրուել էր 1921ի Յուլիս 20ին, Անկարա
յում գտնուող Մուստաֆա Քեմալին միանալու նպատակով ճանապարհ ընկած
տխրահռչակ Թոփալ Օսմանի եւ նրա 3500 չեթէների միջոցով, ովքեր ջարդել
էին Հաւզայի «ամբողջ քրիստոնեայ բնակչութեանը առանց որեւէ մէկին կեն
դանի թողնելու, մեծից մինչեւ նորածին, այր թէ կին, հայ թէ յոյն»118, եւ, բնակա
նաբար, դարձել «անառարկելիորեն մարդասիրական վերաբերմունք պահան
ջող» Մուստաֆա Քեմալի հերոսներից մէկը:
Այո, թուրքական «ազգային արժանապատութեան» եւ «ազգային զգաց
մունքների» խնդիրը հօգատարութիւն պահանջող լուրջ նախապայման էր, բո
լոր բանակցութիւններում այն պահանջել եւ պահանջում էր չխօսել թուրքերի
կողմից կոտորուող, խօշտանգուող բնակչութեան, մարդկանց, ժողովուրդների
մասին, խնայել թուրքական զգացմունքները եւ ցաւակցել, վշտակցել նրանց բա
ժին ընկած անարդարութիւների յամար: Պայմանով, որ թուրքերն իրե՛նք որոշեն
երեւույթների արդարութեան – անարդարութեան բնոյթը: Այլապէս դա կլիներ
«քրիստոնէական յերիւրանք», «հակաթուրքական քարոզչութիւն»: Բնական է,
որ 1922ի Օգոստոսին Աֆիոն Կարահիսարում ջախջախուած հունական բանա
կի մնացորդները փախչում էին Իզմիրի ուղղութեամբ եւ իր հերթին ջարդու
փշուր էին անում ճանապարհին հադիպող գիւղերն ու Ուշակ, Այդըն, Մագնիսա
քաղաքները, Թուրքիայի կառաւարութիւնն աշխարհով մեկ աղմուկ էր բարձ
րացրել խաղաղ բնակչութեան դէմ յունական գազանութիւնների մասին:

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 Հայկունի Պ. Ա., Թօփալ Օսման Եւ Դէպքերը Մարզուանին Մէջ Զինադադարէն Յետոյ,
Աթէնք, Տպ. «Նոր Օր», 1924, էջ 36:
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Ի՞ՆՉ Է ՆՇԱՆԱԿՈՒՄ
«ՀԱԿԱԹՈՒՐՔԱԿԱՆ ՔԱՐՈԶՉՈՒԹԻՒՆ»
Թուրքական «ազգային անկախութեան» ամէնամեծ սպառնալիքին՝
հայերին թուրքական ձեւաւորուող «ազգային հայրենիք»ից ֆիզիկապէս ամ
բողջովին դուրս մղելու ջանքերը Մոսկուայի ռուս-թուրքական պայմանագրով
ամրագրուեցին նաեւ այդ տարածքից հայերին ամբողջովին հեռացնելու յօ
դուածով: 12րդ յօդուածով Թուրքիայի մաս հանդիսացող այն տարածքներից,
որոնք մինչեւ 1918 հանդիսանում էին Ռուսաստանի տարածք, ցանկացած բնա
կիչ կարող էր ազատօրէն լքել Թուրքիան եւ տեղափոխել իր ունեցուածքը կամ
դրա արժէքը119: Հասկանալի է, որ խօսքը քրիստոնեայ բնակչութեան, գլխա
ւորապէս՝ հայերի մնացորդների մասին էր: Բոլորին պարզ էր, որ Թուրքիա
յին անցնող Կարսի եւ Արդահանի տարածքներում դեռեւս մնացած հայութե
ան վերջին բեկորները պէտք է դուրս գնային: Միաժամանակ պայմանագրում
որեւէ խօսք չկար հայ փախստականների՝ հայրենիք վերադառնալու իրաւուն
քի մասին, որով փաստօրէն Ցեղասպանութիւնից փախստական թուրքա
հայութիւնը հայրենիք վերադառնալու իրաւունքից զրկւում էր: Աւելին, այս
պայմանագրով թուրքական կողմն ամրագրեց նաեւ իր նոր սահմաններին կից
տարածքներում կուտակուած թուրքահայերի վերադարձի հնարաւոր ծրագրե
րի, թէ հայկական հնարաւոր վրիժառութեան օջախների ստեղծման կանխար
գելումը:
Մոսկուայի Պայմանագրի 8րդ յօդուածով ամրագրուեց, որ երկրները
պար
տա
ւոր
ւում են թոյլ չտալ իրենց տա
րած
քում, կամ՝ դրա մի մա
սում
մյոս երկրի նկատմամբ պայքարէլու նպատակ ունեցող խմբերի ձեւաւո
րում կամ առկայութիւն. «Պայմանաւորուող երկու կողմերը պարտաւորւում
են իրենց տարածքում թոյլ չտալ մյոս երկրի կառավարութեան դերին, կամ
նրա տարածքի մի մասին յաւակնող կազմակերպութեան կամ խմբի ձեւաւո
րում կամ առկայութիւն, ինչպէս նաեւ մյոս երկրի դէմ պայքարէլու նպատակ
ունեցող խմբի առկայութիւն: Ռուսաստանը եւ Թուրքիան, փոխադարձութեան
պայմանով, այս պարտաւորութիւնն ստանձնում են նաեւ Կովկասի Խորհրդա
յին Հանրապետութիւնների նկատմամբ: Հաստատուած է համարւում, որ սոյն
յօդուածում յիշատակուող թուրքական տարածքը այն տարածքն է, որը գտնւում
է Թուրքիայի Ազգային Մեծ Ժողովի Կառավարութեան անմիջական ռազմա
կան եւ քաղաքացիական կառավարման տակ»120: Ենթադրելի է, որ տուեալ
դէպքում Թուրքիայի համար խօսքը գնում է թուրքահայերի մասին, Ռու
սաստանի համար՝ Թուրքիայում ապաստան գտած ադրբեջանական 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:
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սաւաթականների: Օրինակ, փախստական թուրքահայերը Արեւմտեան Հա
յաստանն իրենց հայրենիքը յամարելու պարագայում կարող էին դիտարկուել
որպէս «Թուրքիայի տարածքի մի մասին յաւակնող կազմակերպութիւն կամ
խումբ»121:
Նոյնիսկ «Եղբայրութեան Ու Բարեկամութեան» Պայմանագիրն իրենց
օգտին ստորագրելուց յետոյ Թուրքերը չեն հեռանում պայմանագրով Հայաս
տանին մնացած տարածքից: Չիչերինը դեռ երկար պիտի շարունակէր գրել
Ալեքսանդրապօլից հեռանալու Կարաբեքիրի դժկամութեան122, «խուլիգա
նական» վարքի մասին123, Մդիուանուն հեռագրեր յղել, պահանջելով թուրքե
րին հարկադրել Ալեքսանդրապօլից Կարաբեքիրի զօրքերի դուրս բերումը124,
«Թուրքական կառավարութեանը ներկայացնել մեր պահանջը Ալեքսանդրա
պօլն անյապաղ թուրքերից ազատելու եւ մեր բողոքը Ալեքսանդրապօլից դուրս
չգալու Քեազիմ Կարաբեքիրի ցանկութեան մասին»125: Թուրքերը ոչ մի կերպ
չեն ուզում իրենց ռազմական վերահսկողութիւնը եւ թալանը Հայաստանում
դադարեցնել եւ միաժամանակ խանգարում են Հայաստան-Ռուսաստան ճա
նապարհի գործարկմանը: Այդ ընթացքում բոլոր ճանապարհներից կտրուած
Հայաստանի բնակչութիւնը սովից պարզապէս կոտորւում էր. «մարդիկ բառի
բուն իմաստով սովից մահանում են փողոցներում»՝ Լենինին գրում է Երեւանից
նոր վերադարձած Օրջոնոկիձէն: Իսկ Ռուսաստանը շարունակում էր փողով ու
զէնքով օգնել Քեմալին, շատ լաւ իմանալով, որ նա Ռուսաստանը դիտարկում
է որպէս թշնամի ճամբար126:
Մինչ Քեմալի զօրաբանակները զբաղուած էին Հայաստանի դէմ պա
տերազմում, ապա՝ խաղաղ բնակչութեան թալանով եւ ջարդերով, Զէյթունում
պաշարուած հայերը դեռ դիմանում էին: Անցաւ եւս մէկ սարսափելի ձմեռ, որի
121 Յետագայում ԽՍՀՄում ամէն ինչ արուեց փախստական թուրքահայերի մէջ Արեւմտեան
Հայաստանի նկատմամբ հայրենիքի զգացումերը ճնշելու ուղղութեամբ՝ ընդհուպ ստա
լինեան բռնաճնշումների ընթացքում Խորհրդային Հայաստանի շատ քաղաքացիներ
«նացիոնալիզմի» մեղադրանքով զոհ գնացին Արեւմտեան Հայաստանի վերադառնալու
թաքուն կամ բացայայտ ցանկութիւների պատճառով (տե՛ս՝ Խառատեան Հ. «Նացիոնա
լիզմի» Դիսկուրսը Եւ Ցեղասպանոթեան Յիշողութեան Թիրախաւորումը Քաղաքական
Բռնութիւներում, «Ստալինեան Բռնաճնշումները Հայաստանում. Պատմութիւ, Յիշողութե
ան, Առօրեայ, Երեւան, ՀՀ ԳԱԱ Հրատ., 2015):
122 РГАСПИ, Ֆ. 5, Ց. 1, Գ. 2117, Թ. 14 (Барсегов, էջ 486 – 487, http://genocide.ru/lib/barseghov/responsibility/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/v2-1/11631199.htm#1177.
125 Նոյն:
126 РГАСПИ, Ֆ. 544, Ց. 3, Գ. 46, Թթ. 1,4,6 (Барсегов, էջ 501 – 502):
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ընթացքում աստիճանաբար օղակը սեղմւում էր: Զէյթունցիները մի քանի զոհ
տուեցին ճանապարհներին: Լռում էին: Բողոքելու տեղ չունէին: Ճիշտ այն ժա
մանակ, երբ Քեմալն ու Մոսկուան կնքում էին յայտնի Մոսկուայի Պայմանա
գիրը, Քեմալը վերադարձաւ Զէյթունում մնացած մի բուռ հայերին ոչնչացնելու
գործողութեանը: Մոսկուայի Պայմանագրով մերժուել էր հայրենիք հայ փախս
տականների վերադարձի խնդիրը, հայկական հայրենիքն այլեւս միայն թուր
քական հայրենիք էր եւ հարկաւոր էր թէ՛ իր երկրի ազգայնական մահմեդական
հասարակութեանը, թէ՛ Սեւրի Պայմանագիրը վերնայելու պատրաստուող Եւ
րոպային վճռականօրէն ցոյց տալ, որ հայերը Թուրքիա կոչուող երկրում «ոչ մի
թիզ» հայրենիք չունէն: «Ոչ մի թիզ»ը պատկերաւոր արտայայտութիւն չէր, դա
միանգամայն առարկայական «թիզ» էր:
Մոսկուայի Պայմանագիրը կնքելու Մարտ ամսին, ճիշտ այն ժամա
նակ, երբ Թեւֆիկ փաշան Լոնդոնում եւրոպացիներին համոզում էր, որ հա
յերի ճնշումների մասին տեղեկութիւնները մահմեդականների ամբասիր խա
ղասիրութիւնը վարկաբեկող յերիւրանքներ են, կաշկանդումներից ազատուած
Քեմալը վերադարձաւ մէկ տարի առաջ զէյթունցիների հետ կնքուած պայմա
նագրի վերանայմանը: «Ազատագրուող թուրքերի» ինքնասիրութիւնը վիրաւո
րում էր մի բուռ հայերի գոյութիւնը Զէյթունում, որոնց մէկ տարի առաջ Քեմալը
պայմանագրով խոստացել էր չխանգարել մթերք ձեռք բերելու եւ երթեւեկելու
ազատութիւն, ինչպէս նաեւ «զէնքը պահելու իրաւունք, քանի դեռ դրացի թուրք
բնակչութիւնը զինաթափուած չէ»: Հիմայ, հայերի եւ Հայաստանի դէմ բացա
յայտ յաղթանակներից յետոյ, եկել էր նաեւ նրանցից ազատուելու ժամանակը:
Զէյթունում հայերն, իհարկէ, իրականում փաստացի պաշարուած էին,
իսկ Մարտին, ինչպէս գրում է դէպքերի մասնակիցը, «կառավարութիւնը ու
զեց ոչխարներու եւ այծերու տուրքը: Սիրով գոհացում տուինք… Անօթութեան
անողոք ճիրանները մեզ կաշկանդած, աքցանի մէջ առած էին, ճգնաժամային
վայրկեաններ կ’անցնէինք, աղի պակասը շատ զգալի էր, բանջարն ու բաղեղը
առանց աղի ուտել կարելի չէր: Կառավարութիւնը բոլոր թուրք գիւղերը պահա
կանոցներ հաստատած, զինուոր լեցուցած էր, որպէսզի մեր մուտքը արգիլեն:
1921ի Ապրիլի 4ին 10 – 20 երիտասարդներու դիակները… բերին Զէյթուն… նոյն
օրերուն մեզ ազդարարուած էր դուրս չելլել: Ամբողջ շրջակայ գիւղերը եւ լեռ
ները չեթէներով եւ փախստականներով լեցուած էր…»: Ապրիլի 10ին սպանւում
են եւս երկուսը127: Բոլոր կողմերից շրջապատուած, թակարդի մէջ յայտնուած
եւ իրավիճակից ելք չգտնող զէյթունցիների առաջ փակ էին բոլոր «դրացիա
կան, բարեկամական» դռները. «Յունիս ամիսն էր… Շատ յուսահատական
էր կեանքը: Թուրքական գիւղերէն որեւէ բան ապահովել կարելի չէր: Բացի
թուրք չեթէներէն, սահմանները բռնած զինուորական ջոկատները ամէն կողմ
կը վխտային՝ արգիլելու համար մեզ, որ թուրք գիւղերէն որեւէ բան հայթայթէ
127 Նորաշխարհեան Լեւոն, Զէյթունը 1914 – 1921 թթ., ՀՍՍՀ ԳԱ հրատարակչութիւն, Երեւան,
1984, էջ 175 – 177:
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ինք»128: 1921ի Յունիսին զօրքերը պաշարեցին Զէյթունը եւ հայերից պահանջե
ցին զէնքերը յանձնել եւ Մարաշ տեղափոխուել: Մի մասը համաձայնեց գնալ
Մարաշ, սակայն ինչպէս միշտ՝ ճանապարհին նրանց բոլորին պարզապէս վա
ռեցին, հրկիզումից փրկուողներին խողխողեցին129: Մյոսները բարձրացան լե
ռը եւ երկու ամիս անընդհատ կռիւներով պաշտպանուելով իրենց հետապնդող
բանակային զօրամիաւորումներից ու կորուստներ տալով, մաշուելով, մի բուռ
մարդկանցով հասան Հալէպ: Կիլիկիան ազատուած էր հայերից: Թեւֆիկ փա
շան շարունակում էր խօսել ճնշուած մահմեդականների եւ հայերի զրպարտու
թիւնների մասին:
Վերաձեւաւորուող Թուրքիայի նոր սահմաններում հայերի ֆիզիկա
կան ներկայութիւնից ազատուելուց յետոյ, 1921ի Սեպտեմբերի վերջին Կարսում
սկսւում են քննարկումները Անդրկովկասի երեք հանրապետութիւնների հետ
պայմանագրի շուրջ: Պայմանագրի քննարկումներին Խորհրդային Ռուսաս
տանի ներկայացուցիչ Ե. Գանեցկին պարբերաբար տեղեկացնում է Չիչերինին
թուրքերի աներեւակայելի յամառութեան եւ անչափելի յաւակնութիւնների մա
սին, յատկապէս Հայաստանին ու հայերին վերաբերող հարցերում 130: Թուրքերը
չեն համաձայնւում գերի տարուած հայերին վերադարձնել, ազգային-մշակու
թային իրաւունքների մասին 13րդ յօդուածը մերժում են՝ պատճառաբանելով,
իբրեւ թէ դա նախադէպ կը դառնայ ու առիթ կը տայ այլ երկրներին այդ կարգի
յօդուածներ մտցնելու, ինչը կը յանգեցնի Թուրքիայի գործերին միջամտելու…
«Թուրքերի պահուածքն այնպիսին է, որ ակամայ հարց ես տալիս՝ ինչո՞ւ ենք
մենք նրանց այդքան բան զոհաբերում»131: Իսկապէս՝ ինչո՞ւ:
Թուրքերը յամառօրէն պայքարում էին նոյնիսկ Ալեքսանդրապօլի երկա
թուղու թալանուած դեպոն ետ վերադարձնելու հարցում 132, մինչեւ «մենք ցու
ցադրաբար հրաժարուեցինք կոնֆերանսին Ալեքսանդրապօլի դեպոյի հար
ցը քննարկել»133՝ գրում է Կարսի քննարկումների Խորհրդային Ռուսաստանի
ներկայացուցչը: Մասնաւոր զրոյցի ժամանակ Կարաբեքիրն աղաչել էր Գա
նեցկուն հրաժարուել Ալեքսանդրապօլի դեպոն վերադարձնելու պահանջից,
քանի որ «տարուած նիւթերով նրանք Կարսում եւ Էրզրումում արհեստանոց
են կահաւորել, առանց որի շարունակուող պատերազմի պայմաններում եոլա
128 Նորաշխարհեան, էջ 181:
129 Նորաշխարհեան, 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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Գ. ԹՈՒՐՔ-ՌՈՒՍԱԿԱՆ ՊԱՏԵՐԱԶՄԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԴԷՄ…

գնալ չեն կարող»134: Քննարկման ծանր կէտերից մէկը հայրենիք հայ փախս
տականների վերադարձի խնդիրն էր: Երկար վէճերից յետոյ համաձայնուեցին,
որ «Պայմանաւորուող կողմերը պարտաւորւում են պայմանագրի ստորագրու
մից երեք ամիս անց մասնաւոր համաձայնութիւն կազմել 1918 – 1920ի պատե
րազմի փախստականների մասին», իսկ առայժմ արձանագրում են, որ նրանց
վերադարձը հայրենիք թոյլ տալիս նկատի կ’առնուեն շահագրգիռ երկրների
տնտեսական եւ քաղաքական պայմանները135: Հասկանալի է, որ ըստ էութեան
փախստականների հարցը սրանով փակուելու էր: Արդիւքում Հայաստանի ու
հայերի հարցում թուրքերի բացարձակապէս բոլոր պայմաններն ընդունելուց
յետոյ Հոկտեմբերի 13ին Կարսում կնքուեց այդ չարաբաստիկ պայմանագիրը,
սահմանների հարցում փաստացի կրկնելով Մոսկուայի Պայմանագիրը, իսկ
14րդ յօդուածով «1918 – 1920 թթ. պատերազմի փախստականների մասին» հա
մաձայնագրի ստորագրումը ձեւակերպուեց անորոշ «վեց ամսուայ ընթացքում»
արտայայտութեամբ136: 10րդ յօդուածով ամրագրւում է Մոսկուայի Պայմանագ
րի 8րդ յօդուածը, որով կողմերը պարտաւորւում էին թոյլ չտալ իրենց տարածք
ներում այնպիսի կազմակերպութիւնների կամ խմբերի գոյութիւնը, որոնք պայ
մանաւորուող կողմերի դէմ պայքարէլու նպատակ ունէն 137:
Ցաւօք, վերլուծաբանները Մոսկուայի եւ Կարսի՝ համապատասխանա
բար 8րդ եւ 10րդ յօդուածներին քիչ են անդրադառնում կամ առհասարակ չեն
անդրադառնում, մինչդեռ դրանք յետագայում լուրջ ազդեցութիւն են ունեցել
Թուրքիային սահմանամերձ հայկական բնակչութեան ճակատագրի վրայ՝
անուղղակիօրէն ազդելով նաեւ Թուրքիայում մնացած հայերի գոյատեւմանը:
Հայերի hնարաւոր «հակաթուրքական քարոզչութիւն»ը կանխելու թուր
քական մտահոգութիւնները նոր չէին: Յանցագործների սովորական վարքն է
տուժածի հաւանական հակադարձումը կանխարգելելը: Նոյնիսկ 1917ին, երբ
դեռ հայկական պետականութիւն չկար, իսկ Ցեղասպանութիւնից փրկուած հա
յութեան բեկորները դեռեւս որեւէ հանգրուան չունէին, այդ հեռանկարը հան
գիստ չէր տալիս թուրքերին: Դեռեւս 1918ի Մարտի 3ին Բրեստ Լիտովսկում
կնքուած Հաշտութեան Պայմանագրում, որով Ռուսաստանը Թուրքիային էր զի
ջել ոչ միայն պատերազմի ընթացքում գրաւուած «ԹուրքաՀայաստանը», այլեւ
«ՌուսաՀայաստանի» զգալի մասը՝ Կարսի Մարզը` 30 հզ. կմ. քառ. տարածքով,
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 Արտաքին Քաղաքականութեան Փաստաթղթեր, Հ. 4, «Պէտքաղ
հրատ», Մոսկուա, 1962], Էջ 420 – 426 (Барсегов, էջ 556 – 557), – http://genocide.ru/lib/barseghov/responsibility/v2-1/1229-1261.htm#1244.
137 Հայաստանի Հանրապետութիւը 1918 – 1920 թթ. (Քաղաքական Պատմութիւն), Փաստաթղ
թերի Եւ Նիւթերի Ժողովածու, «Գիտութիւ» հրատարակչութիւն, Երեւան, 2000, էջ 393:
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յատուկ կէտ կար, որով Ռուսաստանը պարտաւորւում էր իր տարածքում «ցրել
հայերից բաղկացած ռազմական միաւորումները», ինչպէս նաեւ «հակաթուր
քական քարոզչութիւն վարող հայկական կազմակերպութիւնները»: Բրեստ
Լիտովսկի պայմանագրով «հայերից բաղկացած ռազմական միաւորումնե
րը» ցրելը պարտաւորեցնելուց յետոյ թուրքական բանակները մտան Կովկաս
եւ հայ բնակչութեան նկատմամբ փաստացի ցեղասպանական գործողութիւն
ները շարունակուեցին ներկայիս Ադրբեջանի եւ Հայաստանի տարածքներում:
Թուրքերն իրենք էին զինաթափում իրենց բանակին մատչելի բոլոր հայերին՝
զուգահեռաբար զինելով կովկասեան թուրքերին: Դրանք աննախադէպ ծա
ւալների հասան 1918ի Մայիսին Այսրկովկասի երեք ժողովուրդների՝ հայերի,
վրացիների եւ կովկասեան թուրքերի (յետագայի ադրբեջանցիների) կողմից
իրենց անկախ հանրապետութիւնների ստեղծումը հռչակելուց յետոյ: 1918 – 20ի
ընթացքում Հայաստանում եւ Ադրբեջանում համարեա չեն դադարել ազգամի
ջեան հայ-թուրքական կռիւները, որոնց ընթացքում Ադրբեջանում հայկական
կոտորածներն իրականացնում էին օսմանեան եւ կովկասեան թուրքական հա
մատեղ բանակները՝ տեղի մահմեդական բնակչութեան օգնութեամբ: «Հակա
թուրքական քարոզչութեան» կանխումը կարծէք հայկական նոր ճնշումների
ծրագիր լինէր:

«…ԱՄԷՆ ԿՈՂՄ ՄԵՐ ՀԱՄԱՐ ՓԱԿ Է,
ՍԿՍԱԾ ԽՈՐՀՐԴԱՅԻՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻՑ…»:

(ՌՈՒՍ-ԹՈՒՐՔԱԿԱՆ ԴԱՇԻՆՔԸ ԼՈԶԱՆԻ ԽՈՐՀՐԴԱԺՈՂՈՎՈՒՄ)
Չանդրադառնալով այն հարցին, թէ ինչպէս Քեմալին յաջողուեց ռուսա
կան զէնքով հարկադրել Եւրոպային վերանայել Սեւրի Պայմանագիրը եւ Թուր
քիայի հետ յարաբերութիւնները վերաձեւակերպել իր՝ Քեմալի հետ, մասնաւոր
յիշենք միայն, որ Քեմալ-Լենին գործողութիւնների հետեւանքով Հայաստանի
եւ թուրքահայերի հարցը դուրս եկաւ եւրոպական օրակարգից, իսկ թուրքա
հայերի խնդիրը տեղափոխուեց Լոզանի խորհրդաժողով (1922 Նոյեմբեր – 1923
Յուլիս): Ուշագրաւ է, որ չնայած Բրիտանիան, Ֆրանսիան եւ Իտալիան Ռու
սաստանին հրաւիրել էին Լոզանի խորհրդաժողովի ժամանակ մասնակցելու
նեղուցների հարցի քննարկումներին, ռուսներից գաղտնի թուրքեը ջանում էին
թոյլ չտալ Ռուսաստանի մասնակցութիւնը Լոզանի խորհրդաժողովին: Այդ մա
սին 1922ի Նոյեմբերի 1ին Ռուսաստանի Արտաքին Գործերի Ժողկոմի տեղա
կալ Մ. Լիտվինովը տեղեկացնում է բոլշիկեան Քաղբիւրոյի անդամներին138:
Այնուամէնայնիւ Ռուսաստանը մասնակցում է Լոզանի խորհրդաժողովի
քննարկումներին: Աւելի ճիշտ՝ մասնակցում է խորհրդային երկրների ներկայա
138 РГАСПИ. Ֆ. 5, Ց. 1, Գ. 1984, Թթ. 2 – 3, Բնօրինակ (Барсегов, էջ 590), – http://genocide.ru/lib/
barseghov/responsibility/v2-1/1262-1296.htm#1283.
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Գ. ԹՈՒՐՔ-ՌՈՒՍԱԿԱՆ ՊԱՏԵՐԱԶՄԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԴԷՄ…

ցուցչութիւնը՝ ի դէմս Ռուսաստանի, Ուկրաինայի եւ Վրաստանի պատուիրակ
ների: Ո՛չ Խորհրդային Հայաստանը, ո՛չ խորհրդային յիշեալ երկրների համար
աշխատող հայազգի որեւէ դիւանագէտ խորհրդային պատուիրակութեան կազ
մում չկար: Հնարաւոր է՝ դա թուրքերի պահանջն էր, եւ «խորհրդային ինտեր
նացիոնալիզմը» կրկին ընկրկել էր թուրքական նացիոնալիզմի առաջ: Մյոս
կողմից՝ Լոզանի խորհրդաժողովում պիտի քննարկուեր նեղուցների հարցը եւ
Խորհրդային երկրների ներկայացուցչութիւնը կազմուել էր Սևծովեան աւազա
նի երկրների պատուիրակներից: Խորհրդային Ռուսաստանի ուժերով յաղթած
Թուրքիան այդ խորհրդաժողովին ամէն կերպ խանգարում էր խորհրդային
երկրների պատուիրակութեանը, ինչ մանրամասն ներկայացուած է 1922 – 1923ին
Թուրքիայում Խորհրդային Ռուսաստանի դեսպան Ս. Արալովի «Խորհրդային
դիւանագետի յուշէրը. 1922 – 1923» գրքում, «Թուրքիան Լոզանի խորհրդաժո
ղովում» գլխում 139: Ճիշտ է՝ Արալովը խորհրդային պատուիրակութեան մե
կուսացումը փորձում է բացատրել Թուրքիայի կառաւարութեան՝ Մուստաֆա
Քեմալին ընդդիմադիր խմբի, մասնաւորապէս վարչապետ Ռաուֆ բէյի գործու
նեութեամբ, բայց իրականում Մոսկուայի պատուիրակութեան մեկուսացման
համար ջանքեր չէր խնայում թուրքական պատուիրակութեան ղեկաւար Իսմէթ
Ինէօնիւն: Մոսկուային մեկուսացնելն, անշուշտ, Թուրքիայի ընդհանուր կառա
ւարութեան ծրագիրն էր, չնայած այն ահռելի օգնութեանը, որ տրամադրել էր
Ռուսաստանը ողջ Թուրքական քեմալական շարժման ընթացքում: Յոյն վեր
լուծաբան Նեոկլիս Սարրիսի ուսումնասիրութեան համաձայն միայն յոյների
դէմ պատերազմի երկու տարիների ընթացքում Ռուսաստանի օգնութեան գու
մարը գերազանցել է Թուրքիայի տարեկան բիւջեն եւ երկու տարուա ռազմա
կան ծախսերը: Տրամադրուած զէնքը՝ տասնեակ հազարաւոր ատրճանակներ,
300 մլն փամփուշտ, երկու կործանիչ եւլն, եւ 20.000 հակագազ. «յավանաբար
նրա յամար, որ Թոփալ Օսմանի աւազակախումբը (Մուստաֆա Քեմալի մաս
նաւոր հովանաւորութիւնը վայելող ավազակախումբ – Հ. Խ.), ինչպէս մնացած
շրւջաններում գործող աւազակախմբերը, չտուժեն Պոնտոսի յոյն ժողովրդին
«ծխի տալու» [հրկիզելու] ժամանակ»140 : Իզուր էր Խորհրդային Ռուսաստա
նի դեսպանը թուրքերին անընդհատ յիշեցնում իրենց ահռելի օգնութեան մա
սին: Մոսկուայի թիկունքում, առանց սեւծովեան երկրներ Ռուսաստանի, ՈՒկ
րաինայի եւ Վրաստանի պատուիրակների, մշակուել էր Թուրքիայի կողմից
Սեւ ծովը արտասահմանեան ռազմանաւերի առաջ բացելու համաձայնագիր՝
առանց նոյնիսկ տեղեակ պահելու խորհրդային պատուիրակներին: 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-mucadeleye-katkilari-uzerine/(հայերեն թարգմանութիւնը տես Չեթինօղլու Սայիթ, Լենինի ղեկա
վարությամբ բոլշևիկների աջակցությունն Ազգայնական շարժմանը»: 2018/11/08, – http://
akunq.net/am/?p=62970&fbclid=IwAR0S_-XOK_unTEkQ1AtxegaeSNlK8xB0naa_ 6AfzEFjsDjrsFY7PxPwuWlg) (այցելութիւնը՝ 10. 11. 2018).
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Փետրուարին ընդհատուած Լոզանի խորհրդաժողովի մասնակիցները վերսկ
սեցին քննարկումները եւ հուլիսի 24ին Լոզանում Թուրքիայի հետ ստորագ
րուեց հաշտութեան պայմանագիր, միաժամանակ ընդունուեց նեղուցների մա
սին Խորհրադային Ռուսաստանի թիկունքում համաձայնեցուած միջազգային
կոնվենցիան, Խորհրդային Ռուսաստանը նոյնիսկ պաշտօնապէս չտեղեկա
ցուեց այդ մասին: Վերսկսուած քննարկումներին Խորհրդային Ռուսաստանը
տեղեկացաւ միայն Իտալիայում Խորհրդային Ռուսաստանի դեսպան, Լոզանի
խորհրդաժողովում Խորհրդային Ռուսաստանի պատուիրակ Ն. Ն. Վորովսկու
հաղորդումից: Սակայն վերջինս մայիսի 10-ին սպանուեց Լոզանում նախկին
ցարական բանակի սպա Մօրիս Կոնրադիի կողմից (վեց ամիս անց Շուեյցա
րական դատարանը նրան արդարացրեց՝ սպանութիւնը գնահատելով որպէս
բոլշեւիկեան չարագործութիւնների դէմ իրաւացի պատիժ), եւ վերսկսուած
խորհրդաժողովի մասնակիցները նոյնիկս չանդրադարձան այդ սպանութե
անը: Այդպէս էլ դաշնակից Թուրքիայի կողմից որևէ արձագանք չստանալով՝
Ռուսատանն օգոստոսի 14-ին սուս ու փուս ստորագրեց կոնվենցիան:
Լոզանի խորհրդաժողովից հայերը, այդ թւում Խորհրդային Հայաստա
նը սպասելիքներ ունէին: Չնայած խորհրդաժողովին հայերը Պողոս Նուբարի
գլխաւորութեամբ ազգային պատուիրակութիւն ունէին, Խորհրդային Հայաս
տանը չէր կարող նրանց միջոցով ներկայացնել իր ակնկալիքները: Միաժամա
նակ Պողոս Նուբարի պատուիրակութիւնը չէր կարող հանդես գալ Խորհրդային
Հայաստանի անունից: Խորհրդային Հայաստանի բոլշեւիկ ղեկաւարութեանն,
իհարկե, հետաքրքրում էր Թուրքիայի տարածքում մնացած հայերի վիճակը:
Նրանք, անշուշտ, լաւ գիտեին, թէ ինչ աղետալի վիճակում են յայտնուել այդ
մարդիկ:
Խորհրդային Հայաստանն այդ փուլում այլեւս նոյնիկս ձեւական անկախ
հարապետութիւն չէր: 1922ի Մարտի 12ին Հարաւային Կովկասի երեք հանրա
պետութիւնները միաւորուել էին եւ ձեւաւորել ԱնդրԿովկասի Խորհրդային
Դաշնային Սոցիալիստական Հանրապետութիւն: Ռուսական Կոմունիստական
(բոլշեւիկեան) Կուսակցութեան (ՌԿ(բ)Կ) Անդրֆեդերացիայի Երկրամասային
Կոմիտէի քարտուղարը Ալեքսանդր Միասնիկովն (Միասնիկեան) էր: Խորհր
դաժողովից առաջ, 1922ի Նոյեմբերի 15ին նա անհրաժեշտ է համարում դիմել
Խորհրդային Ռուսաստանի (դեռեւս ԽՍՀՄ չկար) ղեկավարութեանը՝ Ստա
լինին, Լենինին եւ Չիչերինին, խնդրելով նրանց հաշուի առնել Թուրքիայում
մնացած հայերի աղէտալի վիճակը եւ խորհրդաժողովին պաշտպանել նրանց
շահերը. «Պատմական ձեւաւորուած պայմանների հետեւանքով հայերի եւ
թուրքերի միջեւ յարաբերութիւնները ծայրայեղ թշնամական են: Ուստի Կ. Պօլ
սի հարիւր յիսուն հազար հայ բնակչութիւնը, եւ յիսուն հազարի հասնող Թրա
կիայի հայկական գաղութը, այդ տարածքները Թուրքիային հասնելու դէպ
քում, տագնապած են իրենց գոյութեան համար: Կ. Պօլսի հայերի մէջ ներկայ
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Գ. ԹՈՒՐՔ-ՌՈՒՍԱԿԱՆ ՊԱՏԵՐԱԶՄԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԴԷՄ…

պահին շատ մեծ խուճապ կայ, շատերը քաղաքից հեռանում են: Հայերի պաշ
տօնական ներկայացուցիչներ են պատուիրակուել Անդրկովկասի Միութենա
կան Խորհուրդ եւ Խորհրդային Հայաստան, քննարկելու համար թուրքահայե
րի շահերի պաշտպանութիւնը բանակցութիւնների ժամանակ ներկայացնելու
հարցերը: Մինչեւ հիմայ Անտանտի ձեռքին գործիք եղած [թուրքահայերը]
այժմ ետ են շրջուել նրանից եւ իրենց ճակատագիրը կապում են Խորհրդային
Ռուսաստանի հետ: Անդրերկրկոմը գտնում է, որ ինչպէս հայերի աշխատաւո
րական շերտերի շահերի, այնպէս էլ Խորհրդային իշխանութեան նկատմամբ
արտասահմանեան հայկական գաղութների համակրանքը նուաճելու համար,
պէտք է ընդառաջ գնալ Թուրքիայի, Եւրոպայի, Ամերիկայի աշխատաւոր հայ
բնակչութեան տարբեր շերտերի ու խմբերի այս տրամադրութեանը: Ուստի,
ելնելով Ամերիկայի, Բուլղարիայի եւ Կ. Պօլսի մեր ընկերների ցանկութիւնից,
ինչպէս նաեւ թուրքահայերի պաշտօնական շրջանակաների յայտարարու
թիւններից, Անդրերկրկոմը խնդրում է ՌԿԿ ԿԿին (Ռուսաստանի Կոմունիստա
կան Կուսակցութեան Կենտրոնական Կոմիտէ – Հ. Խ.) միջոցներ ձեռնարկել
1) Որպէսզի ՌՍՖՍՀը (Ռուսաստանի Սովետական Ֆեդերատիւ Սոցիա
լիստական Հանրապետութիւն – Հ. Խ.) Քեմալական Թուրքիային բարեկամա
բար ներկայացնի Թուրքիայի, իսկ առաջիկայում նաեւ Կ. Պօլսի եւ Թրակիայի
աշխատաւոր հայ բնակչութեան կեանքի եւ ունեցուածքի պաշտպանութեան
[խնդիրը],
2) Որպէսզի Լոզանում մեր պատուիրակութիւնը, դրա առիթը լինելու
դէպքում, հանդէս գայ Թուրքիայի, Եւրոպայի եւ Ամերիկայի աշխատաւոր հա
յերի պաշտպանութեամբ, նկատի ունէնալով, որ Անտանտի կողմից Թուրքիա
յի եւ Խորհրդային Ռուսաստանի դէմ իրենց իմպերիալիստական պայքարում
քայլեր են ձեռնարկւում հայերին օգտագործելու,
3) Որպէսզի Կ. Պօլսից եւ ուրիշ վայրերից մինչեւ յիսուն հազար հայ ար
հեստաւորներ հնարաւորութիւն ստանան իրենց ունեցուածքով վերաբնա
կուելու Ռուսաստանի եւ Անդրկովկասի տարբեր քաղաքներում, քանզի նրանք
խաղաղութեան եւ հովանաւորութեան են ձգտում խորհրդային հանրապետու
թիւններում: Սոյն թուի Նոյեմբերի 15, №193/Վ. ՌԿԿ Երկրկոմի քարտուղար Մի
ասնիկով»141:
Դատելով Լոզանից Չիչերինի ուղարկած գրութիւններից, Խորհրդային
պատուիրակութիւնը ոչ միայն չի անդրադարձել Միասնիկեանի առաջարկնե
րին, այլեւ շարունակել է ամէն ինչ անել օգնելու դաշնակից Թուրքերին «հայ
կական գլխացաւանքից» շահեկան դուրս գալու: Դա՝ չնայած ողջ խորհրդա
ժողովի ընթացքում Չիչերինի բոլոր բողոքներին այն մասին, որ «Թուրքերը
խորամանկ դաւաճաններ են…, պէտք է բացայայտ գրել թուրքերի երկերեսա
141 РГАСПИ, Ֆ. 5. Ց. 2. Գ. 108. Թթ. 3 – 3 շրջ., – (Барсегов, էջ 593), – http://genocide.ru/lib/barseghov/responsibility/v2-1/1262-1296.htm#1285.

«…ԱՄԵՆ ԿՈՂՄ ՄԵՐ ՀԱՄԱՐ ՓԱԿ Է, ՍԿՍԱԾ ԽՈՐՀՐԴԱՅԻՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻՑ…»
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նութեան մասին, պատռել նրանց դիմակը»142, որ «մեր ապագայ յարաբերու
թիւնները Թուրքիայի հետ շատ բարդ են լինելու…»143, որ «քեմալականները
երկերեսանիօրէն օգտւում են մեր [խորհրդային պատուիրակութեան – Հ. Խ.]
մեկուսացուածութիւնից»144 եւն.:
Ա. Միասնիկյանի այս նամակ-խնդրանքը պայմանաւորուած էր Թուր
քիայում աղէտալի վիճակում մնացած հայերի՝ Խորհրդային Հայաստան տե
ղափոխուելու բազմաթիւ խնդրանքներով: Խորհրդայնացման առաջին տարի
ներին Խորհրդային Հայաստանի իշխանութիւնները կարծեք թէ շատ զգայուն
էին վերաբերում հայրենիքի՝ հայ ժողովրդին մնացած փոքր հատուածում հա
ւաքվելու եւ գոյատեւման հնարաւորութիւն ունէնալու նրանց եւ փախստական
հայերի աղերսանքին: Արտասահմանում Հայաստանի խորհրդայնացման դէմ
սկսուած լայն քարոզչութեանը դիմակայելու, Խորհրդային Հայաստանի մար
դասիրական բնոյթի քարոզչութեան եւ թէ իսկապէս դժբախտ մարդկանց օգ
նելու նկատառումներով Ա. Միասնիկեանը անընդհատ խօսում եւ գրում էր
փախստականների ներգաղթի պատրաստակամութեան մասին, հաւաստի
ացնում էր, որ «Խորհրդային Հայաստանը այն կայանն է, որն ապահովում է
հայի ֆիզիկական գոյութիւնը, հայ աշխատաւորի ազատութիւնը եւ բարեկեցու
թիւնը»145: Իրականում թէ Խորհրդային Հայաստանի հնարաւորութիւններն էին
չափազանց սուղ, թէ նրա ինքնուրոյնութիւնն էր շատ փոքր այդ ծաւալի խնդի
րը քիչ թէ շատ արմատական լուծելու համար: Ողջ 1921ի ընթացքում եւ 1922ի
սկզբներին Հայաստան էին տեղափոխվել միայն 9.000 մարդ146, գլխաւորապէս
Միջագետքից՝ Բրիտանական օգնութեամբ, որոնց դժուարութեամբ ընդունե
լուց յետոյ Խորհրդային Հայաստանի կառավարութիւնը խնդրել էր բրիտա
նացիներին դադարեցնել հայերի տեղափոխութիւնը147: 1923ին Խորհրդային
Հայաստանը կարողացել է ընդունել միայն 953 մարդու148: Դա արդէն Լոզանի
խորհրդաժողովի տարին էր, որում քննարկւում էր նաեւ հայ փախստականնե
րի տեղաւորման խնդիրը: Միաժամանակ Խորհրդային Հայաստանն արդէն
կորցրել էր նոյնիսկ յարաբերական ինքնուրոյնութիւնը, քանի որ այն արդէն
142 МИД СССР, Документы Внешней Политики СССР, Москва, «Госполитиздат», Т. VI, 1962
[ԽՍՀՄ ԱԳՆ, ԽՍՀՄ Արտաքին Քաղաքականութեան Փաստաթղթեր, «Պէտքաղհրատ»,
Հ. VI, Մոսկուա, 1962], էջ 69 – 74, (Барсегов, էջ 597), – http://genocide.ru/lib/barseghov/responsibility/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 Մելիքսեթէան Հ. Ու., Հայրենիք-սփիւռք առնչութիւները եւ հայրենադարձութիւը (1920   – 1980),
Երեւան, «Երեւանի Համալսարանի հրատարակչութիւ», 1985, էջ 55:
146 Անդ, էջ 86:
147 Անդ, էջ 84 – 85:
148 Անդ, էջ 105:
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առանձին, ինքուրոյն երկիր չէր նոյնիսկ տեսականօրէն, այլ 1922ի գարնանից
կազմում էր Անդրֆեդերացիայի մաս, եւ երկրին վերաբերող որոշումներն այ
նուհետեւ կայացվում էին խորհրդային Ադրբեջանի, Վրաստանի եւ Հայաստա
նի ներկայացուցիչների միջոցով, եւ սկզբունքօրէն համարվում էր ԽՍՀՄի մաս,
չնայած ԽՍՀՄը իրաւապէս դեռ կազմաւորուած չէր:
Լոզանը, իհարկե, գիշատիչների հաւաք էր համարեա բոլոր իմաստնե
րով: Այլ խնդիրներին չանդրադառնալով բաւական է ասել, որ բոլոր երկրների
ներկայացուցիչները 1922ի Դեկտեմբերի 14ին բերանը ջուր առաջ, լուրջ դէմքե
րով լսում էին թուրքական պատուիրակութեան ղեկավար Իսմէթ Ինէօնիւի «բա
ցատրութիւնները» Կիլիկիայի հայաթափութեան մասին, «…Հայերը Կիլիկիան
լքեցին մինչեւ ֆրանսիացիների հեռանալը, հետեւաբար՝ մինչեւ թուրքական
բանակի գալը, եւ նրանք այդպէս արեցին հակառակ նրա, որ թուրքական իշխա
նութիւնները խորհուրդ էին տալիս եւ պնդում, որ նրանք մնան իրենց բնակա
րաններում: …այդ բնակչութիւնը հարկադրուած գնաց իր կամքին հակառակ,
քաղաքական նպատակներ հետապնդող յեղափոխական կոմիտեի շնորհիւ»149:
Լուրջ դէմքերով նստած այդ մարդկանցից շատերն էին այս կամ այն ձեւով մաս
նակից իրական դէպքերին, եւ քաջատեղեակ էին նաեւ, որ Թուրքիայում շարու
նակւում են Կիլիկայում ջարդերից փրկուած հայերի հետապնդումները: Բայց
Լոզանում ընթանում էր ձեռքբերումների բաժանման սրբազան արարողութիւն,
որի մի մասն էլ հայ ժողովրդի եւ Հայաստանի զոհաբերութիւնն էր:
Յայտնի է, որ 1922 – 1923ին Անտանտի երկրները քեմալական Թուրքիա
յի հետ Լոզանի Խորհրդաժողովում պիտի քննարկէին հայ փախստականութե
անը իր հայրենիքում հաւաքուելու նպատակով «Հայկական Օջախ» ստեղծելու
հարցը: Թուրքերն, անշուշտ, յամառօրէն դիմադրել են, եւ նրանց այս հարցում
օգնել են այն ժամանակ իրենց դաշնակից բոլշեւիկները, ովքեր պնդում էին
այդ քննարկմանն իրենց մասնակցութեան անհրաժեշտութիւնը: Խորհրդային
Ռուսաստանի Արտաքին Գործերի ժողկոմ Գեորգի Չիչերինը դժգոհում էր, որ
«Լոզանի Խորհրդաժողովին Ռուսաստանը, Ուկրաինան եւ Վրաստանը ար
տամղուած են հայկական հարցի քննարկումից, մինչդեռ միայն նրանց մաս
նակցութեամբ կարող է տեղի ունէնալ այդ հարցի բարեյաջող լուծումը: Ես պա
տիւ ունեմ Ձեզ տեղեկացնելու, որ Ռուսաստանն ու Ուկրաինան մտադիր են
իրենց տարածքներում նկատելի քանակութեամբ հայ փախստականներ բնա
կեցնել…»150: Այդ մասնակցութիւնը, սակայն, բացառապէս հայերի դէմ էր: Մոս
կուայի եւ Կարսի պայմանագրերում հայ փախստականների՝ հայրենիք վերա
149 Армянский Вопрос На Лозанской Коференции. Извлечения Из Протололов. Перевод М. Т.,
С Пред. П. Макинцяна, Тифлис, Заккнига, 1926. – VIII, 36 էջ [Հայկական Հարցը Լոզանի
Կոնֆերանսում: Հատուածներ Արձանագրութիւներից: Թարգմ. Մ. Տ., Պ. Մակինցեանի
Նախաբանով, Թիֆլիս, 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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դառնալու հարցն առկախ թողնելուց յետոյ, նրանց յաջողւում է այն տապալել
նաեւ Լոզանի Պայմանագրի ընդունելիք պարտաւորութիւններից:
Դեռ մինչեւ Լոզանի Խորհրդաժողովը, 1921ի Մարտի Մոսկուայի, եւ Հոկ
տեմբերի՝ Կարսի պայմանագրերով արդէն իսկ ամրագրուել էր, որ Թուրքիա
յում մնացած հայերը կարող են տեղափոխուել Կովկաս (այսինքն՝ շարունակել
հեռանալ իրենց հայրենիքից), իսկ առնուազն Ռուսաստանի եւ Այսրկովկասի
տարածքից նրանք չեն կարող վերադառնալ իրենց հայրենիք: Մասնաւորա
պէս Մոսկուայի Պայմանագրի 12րդ յօդուածով Թուրքիայի մասը հանդիսացող
այն տարածքներից, որոնք մինչեւ 1918 թ. հանդիսանում էին Ռուսաստանի տա
րածք, ցանկացած բնակիչ կարող էր ազատօրէն լքել Թուրքիան եւ տեղափո
խել իր ունեցուածքը կամ դրա արժէքը (հասկանալի է, որ խօսքը քրիստոնե
այ բնակչութեան, գլխաւորապէս՝ հայերի մնացորդների մասին էր): Թուրքիա
տեղափոխուելու նոյն իրաւունքը տարածւում էր միայն Բաթումի բնակչութե
ան վրայ, որի նկատմամբ իրաւունքները Թուրքիան այդուհետեւ յանձնում էր
Վրաստանին151: Կարսի Պայմանագրի քննարկումներում 1915 – 18ի հայ փախս
տականների հարցն առհասարակ չի քննարկւում, իսկ «1918 – 1920ի պատերազ
մի փախստականների մասին» համաձայնագրի ստորագրումը Կարսի Պայ
մանագրի 14րդ յօդուածով ձեւակերպւում է անորոշ «վեց ամսուայ ընթացքում»
արտայայտութեամբ152:
1922ի Դեկտեմբերի 12ին ազգային փոքրամասնութիւնների հարցը Լո
զանում քննարկող յանձնաժողովի նիստին Մեծ Բրիտանիայի արտգործնա
խարար լորդ Քըրզընի կողմից հայկական «ազգային օջախի» գաղափարը
քննարկելուն խորհրդային պատուիրակութիւնը չի մասնակցել, բայց մասնաւոր
քննարկումներ է ունեցել թէ՛ թուրքական, թէ՛ հայկական ազգային պատուիրա
կութիւնների հետ: Խորհրդային պատուիրակութեան ղեկավար Չիչերինի նա
մակներից մէկից այնպիսի տպաւորութիւն է ստեղծւում, որ բոլշեւիկներն ուզում
էին վրէժխնդիր լինել հայերի «դժուար բոլշեւիկացուման» պատճառով: Ահա
այդ նամակը. «Գ. Չիչերինը Մ. Լիտվինովին. Լոզան, 1922, Դեկտեմբերի 24:
Յարգելի ընկեր, Հայկական Հարցը հասել է վճռական պահի: Երկուշաբթի կամ
Երեքշաբթի լինելու է յանձնաժողովի որոշիչ նիստը: Երէկ ինձ մօտ էր Համա
հայկական ֆիլհայկական լիգայի պատուիրակութիւնը: Նրանց նախագահու
թիւնը բաղկացած է շուէյցարացիներից, Ժնեւի պրոֆեսոր Նաուիլլի գլխաւո
րութեամբ: Նախագահութիւնը չորս անձով ինձ մօտ էր, ջերմ շնորհակալութիւն
էին յայտնում Խորհրդային Ռուսաստանի կողմից հայերին ցուցաբերածի հա
151 Ուշագրաւ է, որ Թուրքիան երբեք չքննարկեց Հայաստանի տարածքում մնացող մահմե
դական բնակչութեան տեղափոխման հարցը, չնայած շարունակ պնդում էր, որ հայերի ու
մահմեդականների խաղաղ համակեցութեան հարցը հնարաւոր է բացառապէս միատարր
տարածքներ ունէնալու պարագայում: Թուրքիային, իհարկէ, խիստ հարկաւոր էր այդ տա
րածքներում մահմեդական բնակչութիւն պահել:
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 յամառօրէն խնդրում էին մեր միջամտութիւնը հայերի համար ազգա
յին օջախ ստեղծելու օգտին: Հայերի ճակատագիրը ողջ աշխարհում կենդա
նի ցաւակցութիւն է յարուցում. նրանց ազգային օջախ յատկացնելու՝ Լոզանին
ներկայացուած խնդրագրի օգտին ողջ աշխարհից հինգ միլիոն ստորագրու
թիւն է հաւաքուել: Միայն Ռուսաստանն է կարող իր միջնորդութեամբ օգնել
մնացած հայ ժողովրդին, քանի որ միայն Ռուսաստանին կը յաջողուի հասնել
հայկական օջախի ստեղծմանը: Ես ասացի, որ Ռուսաստանին, նեղուցներից
զատ, այլ հարցերից օտարել են: Ուրեմն թող այդ ճաշը եփողներն էլ այն ուտեն:
Հայերը տառապում են, որովհետեւ Անտանտան նրանց իր գործիքն է դարձրել:
Մինչեւ հիմայ Քերմանշահում, Թաւրիզում եւ Կարադաղի լեռներում Անգլիան
զինում է դաշնակներին խորհրդային հանրապետութիւնների դէմ, ուրեմն թող
Անգլիան էլ փոխյատուցի նրանց, ում օգտագործում է: Հայերն այդ ամէնին հա
մաձայնուեցին, բայց այլ ելք չէին տեսնում: Ես ասացի, որ եթէ չյաջողուի հայ
կական օջախ ստեղծել, ապա պէտք կը լինի հայ փախստականներին բաժանել
տարբեր երկրների միջեւ: Մենք կ’ուսումնասիրենք, թէ որքան մարդ կարող
ենք բնակեցնել հարաւային Ռուսաստանում: Ընկեր Ռակովսկին ասաց, որ
որոշ քանակութիւն կարելի է բնակեցնել Ուկրաինայում:
Այսօր առաւօտեան ինձ մօտ էր Նորանտունկեանը153: Նա ասում է, որ
դաշնակներն արդէն շատ հնազանդ են, յետաձգել են հին կուսակցական հա
շիւները եւ իրենց հետ ձեռք ձեռքի են աշխատում: Նրանք, իբրեւ թէ, հիմայ
հիացած են հայերի համար Խորհրդային Ռուսաստանի արածներից եւ դա
դարել են պայքարէլ խորհրդային իշխանութեան դէմ: Ես Նորանտունկեանին
կրկնեցի, որ Մոսկուայում կը քննարկենք հայ փախստականներ ընդունելու
քանակի եւ տեղաւորման ուայրի հարցերը: Նա կասկածներ ունէր, որ հայերը
կարող են յարմարուել ցուրտ կլիմայական պայմաններին: Հայկական Հարցը
շատ է յուզում Անգլիայի եւ Ամերիկայի հասարակական կարծիքը: Ֆրանսիա
յում դրա նկատմամբ բացարձակապէս անտարբեր են: Հենց այդ հարցի շուրջն
էր Ֆրանսիայի եւ Անգլիայի ուժեղ տարակարծութիւնը: Քըրզընը յանձնաժո
ղովում իրեն բնորոշ կոպտութեամբ կշտամբեց թուրքերին, ասելով. «Մինչեւ
պատերազմը Թուրքիայում 3 միլիոն հայ կար, հիմայ մնացել է 150 հազարը:
Որտե՞ղ են մնացածները: Մի՞թէ ինքնասպան են եղել»: Խիստ միջադէպ եղաւ,
որից յետոյ Թանը (թուրքական կառավարական թերթ – Հ. Խ.) յօդուած տպագ
րեց Անգլիայի դէմ: Քըրզընի վրայ ճնշում են գործադրում ամէնատարբեր անգ
լիական ընկերութիւններ եւ Ամերիկայի Միացեալ եկեղեցիները: Իսմէթը154 ոչ
մի դէպքում թոյլ չի տայ Հայկական օջախը: Տեսնենք, ինչ դուրս կը գայ սրա
նից: Կոմունիստական ողջոյնով՝ Չիչերին»155:
153 Գաբրիէլ Նորատունկեան, Հայկական Ազգային Պատուիրակութեան ղեկավար Լոզանի
խորհրդաժողովում:
154 Իսմէթ Ինէօնիւ – Լոզանի խորհրդաժողովում թուրքական պատուիրակութեան ղեկավա
րը, Թուրքիայի ապագայ վարչապետ:
155 РГАСПИ. Ֆ. 5, Ց. 1, Գ. 1985, ԹԹ. 97 – 98 (Барсегов, էջ 602), – http://genocide.ru/lib/barseghov/
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Այդպէս էլ որեւէ կերպ չմիջամտելով հայ փախստականների համար
«ազգային օջախի» ստեղծման գաղափարի պաշտպանութեանը, Չիչերինը
1923 Յունուարի 10ին Լոզանից իր տեղակալ Լիտվինովին ուրախութեամբ տե
ղեկացնում է, որ թուրքերը շատ յաղթական են ընթանում, որ թուրքերի բոլոր
յաջողութիւնները պայմանաւորուած են ռուս-թուրքական դաշինքով, որ թուր
քերն ընդունում են այդ փաստը156, եւ որ «Դաշնակիցները դադարել են հայերի
համար ազգային օջախ պահանջել: Դաշնակիցները համաձայնել են, որպէսզի
որպէս ազգային փոքրամասնութիւններ ճանաչուեն միայն ոչ մահմեդական
ները… (այսինքն՝ հայերի հարցը մասնաւոր չդրուի եւ առհասարակ «հայ» բա
ռը չյիշատակուի – Հ. Խ.): Դաշնակիցները [փոքրամասնութիւնների հարցում]
Թուրքիայի համար հրաժարուել են Ազգերի Լիգայի յատուկ վերահսկողու
թիւնից»157: Բացարձակապէս անհասկանալի է, թէ Թուրքիայում ցեղասպա
նութեան ենթարկուած հայերից մնացած փոքրաթիւ խմբի անվտանգութեան
նկատմամբ Ազգերի Լիգայի վերահսկողութեան պայմանի դուրս մղումը Լոզա
նի խորհրդաժողովի ընդունելիք որոշումներից ինչո՞ւ էր այդպէս ուրախացրել
«բոլոր ճնշուածների պաշտպան» բոլշեւիկներին:
Չնայած խորհրդային պատուիրակութեան ղեկավար Չիչերինը հայկա
կան ազգային պատուիրակութեան հետ հանդիպմանը մերժում է «Հայկական
օջախի» ստեղծման գաղափարին օժանդակել, պատրուակելով, որ «Ռուսաս
տանին, նեղուցներից զատ, այլ հարցերից օտարել են», այնուամէնայնիւ, հենց
որ օրակարգ է մտնում թուրքերին կրկին շատ անցանկալի հայ փախստական
ների՝ հայրենիք վերադառնալու հարցի քննարկումը, խորհրդային պատուիրա
կութիւնը «մարտի է նետւում»: Ընդամէնը երկու շաբաթ էր անցել «Հայկական
օջախ»ի ծրագրի տապալումից: Թուրքերին լրացուցիչ դիւանագիտական օգ
նութիւն էր պէտք՝ ինչպէս թոյլ չտալ, որ հայ փախստականները հայրենիք վե
րադառնան: «Նեղուցներից զատ այլ հարցերից օտարուած» խորհրդային պա
տուիրակութիւնը գործի է անցնում, նախ՝ պնդելով, որ իրենք անպայմա՛ն պէտք
այդ հարցի քննարկմանը մասնակցեն, երկրորդ՝ իրենք պատարաստ են իրենց
երկրում ընդունել փախստականներին: Յունուարի 26ին Չիչերինը նամակ է ու
ղարկում Հայկական ազգային լիգայի նախագահ Նեւիլլին, ում երկու շաբաթ
առաջ մերժել էր միջամտել «Հայկական օջախի» օգտին քննարկումներին, «տե
ղեկացնելով» նրան, որ չնայած «Լոզանի խորհրդաժողովին Ռուսաստանը, Ուկ
րաինան եւ Վրաստանը արտամղուած են Հայկական հարցի քննարկումից»,
սակայն «միայն նրանց մասնակցութեամբ կարող է տեղի ունէնալ այդ հարցի
բարեյաջող լուծումը: Ես պատիւ ունեմ Ձեզ տեղեկացնելու, որ Ռուսաստանն 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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Գ. ԹՈՒՐՔ-ՌՈՒՍԱԿԱՆ ՊԱՏԵՐԱԶՄԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԴԷՄ…

Ուկրաինան մտադիր են իրենց տարածքներում նկատելի քանակութեամբ հայ
փախստականներ բնակեցնել…»158: Լոզանի խորհրդաժողովի մասնակիցները
Յունուարի 27ին հեռագիր են ստանում ԽՍՀՄ Արտաքին Գործերի Ժողկոմի
տեղակալ Լիտվինովից այն մասին, որ ԽՍՀՄը պատրաստ է հող տրամադ
րել փախստական հայերի բնակեցման համար159 (իրականում ԽՍՀՄ միաւոր
դեռ չկար, 1922ի Դեկտեմբերի 22ին ԽՍՀՄ կազմաւորման նպատակով գումա
րուած խորհուրդների առաջին համագումարում քննադատուել էր ԽՍՀՄ կազ
մաւորման փաստաթուղթը, մասնակից երկրների կողմից չէր ստորագրուել,
յետաձգուել էր եւ ուղարկուել վերաշարադրման – Հ. Խ.): Նոյն Յունուարի 27ին
Լոզանի խորհրդաժողովի ռուս-ուկրաինա-վրացական պատուիրակութիւնը նո
տա է յղում խորհրդաժողովի նախագահներին եւ ԱՄՆ պատուիրակութեանը.
«Ռ[ուսական]-Ու[կրաինական]-Վ[րացական] պատուիրակութիւնը, չնայած այն
հեռացուած էր խորհրդաժողովին քննարկուող համարեա բոլոր հարցերից, այ
նուամէնայնիւ միշտ գտել է, որ նրանց ներկայացրած երկրները ըստ էութեան
կարող էին նպաստել այդ հարցերի իրական լուծումներին: Լոզանում Ռուսաս
տանին եւ նրա դաշնակիցներին հարցերի լուծումներից արտամղելու պատճա
ռով լուծում չստացող խնդիրնեից կարելի է, թերեւս, յիշատակել հայ բնակչու
թեան ճակատագրի հարցը:
Ռ[ուսական]-Ու[կրաինական]-Վ[րացական] պատուիրակութիւնը, չնա
յած Լոզանում նրանց համար ստեղծուած ոչ նորմալ իրավիճակի հետեւանքով
իրենց երկրների վրդովմունքին, անհրաժեշտ է համարում խորհրդաժողովի
նախագահներին տեղեակ պահել, որ Ռուսաստանի եւ Ուկրաինայի կառավա
րութիւնները նկատի ունէն իրենց տարածքներում զգալի քանակութեամբ հայ
փախստականներ բնակեցնել, որոնց քանակը դեռ պիտի որոշուի: Այս հարցի
մանրամասները պէտք է քննարկուեն մի կողմից այդ կառավարութիւնների,
մյոս կողմից՝ հայերի պատասխանատու ներկայացուցիչների միջեւ:
Ռ[ուսական]-Ու[կրաինական]-Վ[րացական] պատուիրակութիւնը իր
պարտքն է համարում աւելացնել, որ վերոշարադրեալի մասին նամակով տե
ղեկացրել է Լոզանի խորհրդաժողովում Ամերիկեան առաքելութեանը եւ այլ
շահագրգիռ շրջանակների»160:
Խօսքը գնում էր 250.000 փախստական հայերի մասին, բայց այս պատ
րաստակամութիւնը ցուցաբերող պատուիրակութիւնն իրականում չգիտէր, թէ
ինչպէս են այդ դժբախտ մարդկանց ընդունելու161:
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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Բոլոր դէպքերում Քեմալի պատուիրակութեանը յաջողուեց հայ փախս
տականների վերադարձի խնդիրը նոյնպէս տապալել եւ հայերին մնաց Լո
զանի Պայմանագրով հաստատուած Թուրքիայի «Ոչ մահմեդական փոքրա
մասնութիւնների» իրաւունքների նեղ շրջանակը: Սրան հարկաւոր է առանձին
անդրադառնալ: Բայց երկու խօսքով արժի յիշել, որ 250.000 հայ փախստական
ներին ընդունելու խորհրդային պատուիրակութեան խրոխտ պատրաստակա
մութիւնը ընդամէնը աւազի վրայ գրուած յայտարարութիւն էր: Պայմանագիրը
ստորագրելուց չորս ամիս անց, 1923ի Նոյեմբերի 23ին Չիչերինի՝ Ստալինին
գրած նամակից պարզւում է, որ խորհրդային պատուիրակութիւնը ԽՍՀՄում
(չնայած 1922ի Դեկտեմբերի 22ին Խորհրդային Հանրապետութիւնների՝ ԽՍՀՄ
կազմաւորման նպատակով հրաւիրուած առաջին համագումարում մերժուել
էին ԽՍՀՄ կազմաւորման աւտոնոմիզացիայի ստալինեան սկզբունքները եւ
պայմանագրի ստորագրումը յետաձգուել էր162, այնուհանդերձ արդէն շրջանա
ռութեան մէջ էր մտել ԽՍՀՄ տերմինը) Հայ փախստականներին վերաբնակեց
նելու մասին խօսելիս նկատի է ունեցել, որ վերաբնակեցման ծախսերը պէտք
է ուրիշները հոգան, եւ նոյնիսկ խիստ ծանր պայմաններում յայտնուած 10.000
պօլսահայերի վերաբնակեցման համար ԽՍՀՄը չի կարող դրամական միջոց
ներ տրամադրել.
«ԽՍՀՄ Արտաքին Գործերի Ժողկոմ Գ. Չիչերինի նամակը Ի. Ստալինին,
հայ փախստականներին ԽՍՀՄ տարածքում բնակեցնելու համաձայնութեան
մասին՝ դրամական ծախսերից ազատուելու պայմանով: 19 Նոյեմբերի, 1923
Յարգելի ընկեր
Ինձ ուղարկել են Կոստանդինապօլսից Կովկաս հայերի վերաբնակեց
ման մասին Ձեզ հասցէագրուած Միասնիկովի հեռագիրը: Ընկ. Միասնիկովը
զարմանում է, որ իրեն յայտնի չեն 250.000 հայ փախստականների ԽՍՀՄ տա
րածքում ընդունելու Լոզանում իմ արած առաջարկի առիթով յատուկ յանձնա
ժողովի աշխատանքի արդիւքները: Պատճառը շատ հասարակ է. մենք պայ
ման էինք դրել, որ ծախսերը չպէտք է մեր հաշուին լինեն: Այդ առիթով եկել
էր ամերիկեան եկեղեցիների ներկայացուցիչը, շատ գոհ էր մեր ընդունելու
թիւնից, բայց չկարողացաւ Ամերիկայում այդ նպատակի [համար] փող գտնել:
Մենք երբեք նկատի չենք ունեցել մեզ մօտ հայեր վերաբնակեցնելու համար
մեր միջոցները ծախսել: Հիմայ ընկ. Միասնիկովը գտնում է, որ կարելի է շուրջ
10.000 հայերի, գլխաւորապէս արհեստաւորների, թոյլ տալ Կովկաս գալ: Նա,
ի դէպ, անորոշ գրում է, որ «նրանց մի մասին հնարաւոր է բաշխել Հայաս
տանում եւ Վրաստանում»: Իր խօսքերով այդ արհեստաւորները կարող 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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Գ. ԹՈՒՐՔ-ՌՈՒՍԱԿԱՆ ՊԱՏԵՐԱԶՄԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԴԷՄ…

գոյատեւել իրենց միջոցներով: Իհարկէ, եթէ հնարաւորութիւն կայ ինչ որ քա
նակութեամբ հայ ներգաղթեալներ ընդունել, շատ լաւ է, սակայն այդ արհես
տաւորներն իրենց միջոցներով կարող են միայն ապրել, բայց չեն կարող իրենց
միջոցներով տեղափոխուել: Ընկ. Միասնիկովի հարցը նախ եւ առաջ բիւջէ
տային հարց է: Եթէ դրա համար հնարաւոր է միջոցներ գտնել՝ շատ լաւ է: Բայց
ընկ. Միասնիկովը ցոյց չի տալիս, թէ որտե՞ղ կարելի է գտնել: Կոմունիստական
ողջոյնով [Չիչերին]»163: Լոզանի խորհրդաժողովի օրերին հայ փախստական
ների ճակատագրով «մտահոգ» Չիչերինը, շատ լաւ իմանալով փախստական
ների աղէտալի վիճակի մասին, կուրծք էր ծեծում, որ միայն «Ռուսաստանի,
Ուկրաինայի եւ Վրաստանի … մասնակցութեամբ կարող է տեղի ունէնալ այդ
հարցի բարեյաջող լուծումը», բայց խորհրդաժողովն արդէն աւարտուել էր
ռուս-թուրքական յաղթանակով եւ թուրքահայ փախստականների, գերի տա
րուած եւ թուրքական բանտերում ու աշխատանքային ճամբարներում տառա
պող հայերի խնդիրն արդէն խորհրդային արտաքին քաղաքականութեան օրա
կարգից դուրս է գալիս: Այն այլեւս դիւանագիտական գործիք չէր: Սա, իհարկէ,
վերաբերում է նաեւ խորհրդաժողովին մասնակից Եւրոպական երկրներին,
բայց նախ այդ երկրներից Թուրքիան միայն խորհրդային Ռուսաստանի դաշ
նակիցն էր, ապա՝ խորհրդային Ռուսաստանը այդ խորհրդաժողովին հանդէս
էր գալիս նաեւ խորհրդային Հայաստանի անունից:
Յետագայում արդէն որպէս ԽՍՀՄ հանդէս եկող երկիրն աւելի ու աւելի
պիտի հեռանար թէ՛ տարբեր երկներում դեգերող հայ փախստականների ճա
կատագրի նկատմամբ պատասխանատւութիւնից եւ/կամ իր յայտարարած պա
տարաստակամութիւնից, թէ՛ Թուրքիայում մնացած եւ դաժան հետապնդում
ների դատապարտուած հայերի խնդիրներից: 1924ի Յուլիսի 21ին Կ. Պօլսում
Անդրկովկասի առեւտրային ներկայացուցիչ եւ Հայաստանի Ժողկոմխորհի
ներգաղթի լիազոր Դ. Շահվերդեանը ՀԽՍՀ Ժողկոմխորհին ուղղուած զեկու
ցագրում խնդրում էր արագացնել նախատեսուած ներգաղթը, քանի որ «ըստ
երեւույթին գաղտնի կարգադրութեան համաձայն, այնպիսի անտանելի իրադ
րութիւն է ստեղծվել Անատոլիայում, որ հայերը մնալ իրենց տեղերը չեն կարո
ղանում եւ ստիպուած հեռանում են երկրից՝ թողնելով ամէն ինչ… հեռանալիս
տաճիկ իշխանութիւնը անցագրերի վրայ գրում է՝ երկրի սահմանից հեռանալու
պայմանով… <հայերը> դիմում են ինձ, որպէսզի նրանց ուղարկեմ Խորհրդա
յին Հայաստան կամ մի որեւէ անկիւն Խորհրդային Միութիւն, բայց որովհե
տեւ այդպիսի հնարաւորութիւն չկայ, նրանք ընկնում են զանազան ագենտների
ձեռքը, որոնք նրանց ուղարկում են Ֆրանսիա կամ Աֆրիկայի գաղութները կամ
Հարաւային Ամերիկա, գլխաւորապէս Արգենտինա»164:
163 АВПР, Ֆ. 04, Ց. 51, Թղթ. 325, Գ. 54958, Թ. 50, Պատճեն (Барсегов, էջ 620 – 621, – http://genocide.ru/lib/barseghov/responsibility/v2-1/1297-1330.htm#1321):
164 Մելիքսեթէան Հ. Ու., Հայրենիք-սփիւռք առնչութիւները եւ հայրենադարձութիւը, էջ 93 – 94:

«…ԱՄԵՆ ԿՈՂՄ ՄԵՐ ՀԱՄԱՐ ՓԱԿ Է, ՍԿՍԱԾ ԽՈՐՀՐԴԱՅԻՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻՑ…»
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Լոզանի Պայմանագրի ստորագրումից ընդամէնը մէկ տարի անց, երբ
հայ փախստականների տեղաւորման հարցն արդէն յանձնուել էր Ազգերի Լի
գայի տնօրինութեանը եւ դրանով զբաղւում էր փախստականների գծով կոմի
սար Ֆրիտիոֆ Նանսէնը, խորհրդային երկրները նոյնիսկ չէին փորձում նրան
օգնել: Նանսէնի ջանքերի մի մասն ուղղուած էր փախստականներին խորհդա
յին Հայաստան տեղափոխելուն: 1924ի Օգոստոսի 22ին Նորուեգիայում ԽՍՀՄ
դեսպան Ա. Քոլոնթայի՝ Չիչերինի ուղղուած նամակից երեւում է, որ Նանսէնը
ոչ մի կերպ չի հասկանում, արդեօ՞ք ԽՍՀՄը իսկապէս դէմ չի փախստականնե
րի տեղաւորմանը, եւ կարո՞ղ է արդեօք ԽՍՀՄը իր վրայ վերցնել գոնէ 4000 հայ
փախստականների ճանապարհածախսը ԽՍՀՄի ներսում, եթէ իրեն յաջողուի
նրանց Յունաստանից նաւով տեղափոխել ԽՍՀՄի հարաւային որեւէ նաւա
հանգիստ, եւ վերջապէս ինչո՞ւ թոյլ չի տալիս իր ներկայացուցչին փորձել Խորհր
դային Հայաստանում պայմաններ գտնել նրանց տեղաւորման համար165: 1924ի
ընթացքում Հայաստանը կարողացաւ ընդունել միայն 4167 հայերի՝ Յունաս
տանից, Կ. Պօլսից, Սիրիայից, Միջագետքից եւ Ֆրանսիայից: 1925ին Նանսէնի
ճանապարհորդութիւը Հայաստան եւ Խորհրդային Հայաստանի իշխանութիւն
ների հետ հարցի քննարկումը նոյնպէս չի մօտեցնում ԽՍՀՄ տարածքում հայ
փախստականներին ընդունելու հարցի լուծումը166: Հազիւ թէ Նանսէնն իմա
նար, որ ԽՍՀՄը իրականում բոլորովին մտադիր չէր նոր փախստականներ
ընդունել, եւ Խորհրդային Հայաստանում նոյնիսկ բարձրաձայն քննարկւում էր
մինչ այդ հաստատուած փախստականներից ազատուելու հարցը: 1923ին Երե
ւանում հրատարակուող Հայաստանի Սովետական Սոցիալիստական Հան
րապետության Տնտեսական Լրաբեր ռուսալեզու պարբերականում Խորհրդա
յին Հայաստանի յայտնի պետական դէմքերից մէկը` Արտաշես Կարինեանը167
գրում է. «Դաշնակցական իշխանութիւնը ձգտել է «միասնական» եւ «ազգային
հաւաքական Հայաստանի», ոչնչացրել է ոչ հայկական տարրերին եւ եւ խրա
խուսել է Հայաստանում ազգի «հաւաքումը»: Փոքր եւ աղքատ երկրում հայ
կական տարրը բազմացնելով, նա ժողովրդական զանգուածներին կերակրել
է նոր, թուրքա-հայկական տարածքների գրաւման պատրանքային յոյսերով...
Այս ռոմատիզմը չափազանց ուժեղ է: Ժողովրդական զանգուածների, յատկա
պէս անհող փախստականների միջավայրում այն շարունակում է մնալ որպէս
ամէնազօր, գերիշխող գաղափար: Հենց այդ պատճառով էլ Հայաստանում ագ
րարային հարցի լուծումը հանդիսանում է Խորհրդային քաղաքականութեան
հիմնական հարցը: <...> Անհրաժեշտ է հողային հարցի լուծման եւ ազգայնա
կան ռոմատիկայի վերջնական յաղթահարման արմատական հարցադրում:
Պէտք է այժմ եւեթ յայտարարել, որ Հայաստանում կամ Հայաստանին կից
165 Նոյն:
166 Սարգսյան Ա., Լալայան Յու., Ֆրիտյոֆ Նանսենի ծննդյան 135ամյակին. Հայ ժողովրդի
մեծ բարեկամը, Բանբեր Հայաստանի արխիւների, Երեւան, 1996, թիւ 1 (98), էջ 3 – 56:
167 Արտաշես Կարինեան, 1923 – 24՝ Հայաստանի Կենտգործկոմի նախագահի տեղակալ,
1924 – 28՝ նախագահ, յետագայում՝ բռնադատուած:

438

Գ. ԹՈՒՐՔ-ՌՈՒՍԱԿԱՆ ՊԱՏԵՐԱԶՄԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԴԷՄ…

շրջաններում հող ստանալու բոլոր յոյսերն անիրականանալի են: Հայաստանը
հողային ֆոնդ բոլորովին չունի: Թուրքիայից հող ստանալու մասին մանր բուր
ժուական ռոմանտիկների հիւսած բոլոր հաշիւները բոլորովին անհիմն պատ
րանքներ են: Այդպիսի կացութեան մէջ կարող է լինել միայն մի ելք եւ մի ուղի,
այն է՝ հողային կնճռի լուծումը Խորհրդային Ֆեդերացիայի շրջանակներում:
Հայաստանն այժմ մեկուսացած եւ ինքնամփոփ հողային միաւոր չէ: Նա հրա
ժարուել է «Ազգային պետութեան» գաղափարից եւ կամաւոր մտել Խորհրդա
յին համայնավար միութեան մէջ: Ահա այս պատճառով նա կարող է խնդրել
խորհրդային մյոս հանրապետութիւններից, որպէսզի իրենց ազատ հողային
ֆոնդից տան որոշ տարածութիւն եւ դրանով աջակցեն հողային կնճռի լուծ
մանը Հայաստանում: Այդպիսի հողեր քիչ չեն Հիւսիսային Կովկասում, Դոնի
շրջանում եւ Կուբանում: 300.000 հայերի ցրումը Խորհրդային Միութեան հսկա
յական տերիտորիայի վրայ աւելի հեշտ խնդիր է, քան թէ սոված ու քայքա
յուած Հայաստանում: Այդ փախստականների ցրումը Հայաստանը կ’ազատի
նրան խեղդող ծանր բեռից: Այդ ցրումը վերջնականապէս հիմքի մէջ կը խեղդի
եւ կը սպանի ազգայնական-ռոմանտիկ գաղափարախօսութեան վերականգն
ման բոլոր փորձերը եւ ամուր պատուանդան կը ստեղծի Մերձաւոր Արեւելքի
ժողովուրդների միութեան համար: <...> Հենց միայն փախստականների թիւը
Հայաստանում հասնում է 300.000ի... Պէտք է վե՛րջ տալ Հայութեան հաւաքման
գաղափարին Հայաստանում, մի գաղափար, որ մինչեւ այժմ էլ ապրում է ժո
ղովրդական զանգուածների գիտակցութեան մէջ…Այդ գաղափարը յատկապէս
վտանգաւոր է իր ծպտուած ռոմանտիկ-ազգայնական ձեւով: Դրա դէմ պէտք է
պայքարէլ ոչ միայն վերացական-գաղափարական ձեւերով, այլեւ Հայաստա
նում հողային հարցի գործնական լուծումով: Այս խնդրի լուծումը կարեւոր է ինչ
պէս բարդ ու վտանգաւոր ծածկոյթով հայկական ռոմատիկ ազգայնականութե
ան յաղթահարման, այնպէս էլ գիւղատնտեսութեան զարգացման համար» 168:
Ուշագրաւ է, որ Կարինեանն առաջարկում է «Ռուսաստանում ցրել» Հայաստա
նում գտնուող յատկապէս «300.000 արեւմտահայ փախստականներին»: Բոլշե
ւիկեան տրամաբանութեամբ թուրքահայ փախստականներին «Հայաստանից
աքսորելով» կը վերանար «ազգայնական ռոմանտիկայի» վտանգը եւ «ամուր
պատուանդան կը ստեղծուէր Մերձաւոր Արեւելքի ժողովուրդների միութեան
համար»: Կարինեանը 1921ի Սեպտեմբերից մինչեւ 1922ի վերջերը եղել էր Հայ
կական ՍՍՀ կառավարութեան դիւանագիտական ներկայացուցիչը Ստամբու
լում՝ հիմնականում «Հայրենադարձութեան» կազմակերպման հարցերով: Նա,
իհարկէ, լաւ գիտէր թուրքահայերի` «ժողովրդական զանգուածների գիտակ
168 А. К. Восстановлнение сельского хозяйства в Армении и задачи Советской власти, Эконо
мический Вестник СРРА, Издание «Управления Уполномоченнего Наркомфина Ф.С.С.Р.З в
Армении», Эриван, 1923, Номер 3 – 4 [Ա. Կ. Գյողատնտեսութեան վերականգնումը Հայաս
տանում ու Խորհրդային իշխանութեան խնդիրները, ՀՍՍՀ Տնտեսական Լրատու, հրա
տարակիչ՝ ԱնդրԿոուկասյան ֆեդերացիայի ֆինանսների Ժողովրդական կոմիսարների
լիազօր վարչութիւն, Էրիւան, 1923, թիւ 2 – 3], էջ 52 – 55:
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«…ԱՄԵՆ ԿՈՂՄ ՄԵՐ ՀԱՄԱՐ ՓԱԿ Է, ՍԿՍԱԾ ԽՈՐՀՐԴԱՅԻՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻՑ…»

ցութեան մէջ» Խորհրդային Հայաստանում ապաստանելու «ազգայնական ռո
մանտիկայի» մասին եւ իր յօդուածով «փակում էր թեման». սակաւահող Խորհր
դային Հայաստանը ոչ միայն չի կարող նոր թուրքահայերի ընդունել, այլ պիտի
ծրագրի եղածին ցրելու հնարաւորութիւնները: 1918 – 1920ին աշխատած լինելով
Մոսկուայում՝ ՌՍՖՍՀի Ստալինի կողմից ղեկավարուող Ազգութիւնների Ժո
ղովրդական Կոմիսարիատին կից Հայկական Գործերի Կոմիսարիատում, նա,
անշուշտ, լաւ գիտէր թուրքահայ փախստականների նկատմամբ բոլշեւիկեան
Ռուսաստանի մտադրութիւնները: Կարինեանի այս յօդուածով նաեւ զգալիօրէն
հասկանալի է դառնում «հայկական ազգայնականութեան» նկատմամբ բոլ
շեւիկեան մտահոգութիւնը, որոնցից առնուազն մէկը «պապենական հողերը»
վերադարձնելու կամ առնուազն «պապենական հողեր» վերադառնալու թուր
քահայերի ձգտման հնարաւորութիւնն էր: Արդիւքում 1925ին Խորհրդային Հա
յաստան հայ ներգաղթեալների թիւը կազմել է միայն 5016 մարդ, որից միայն
201 ընտանիքն (780 մարդ) էր Թուրքիայից169:
Ստորեւ ներկայացուող աղյոսակից երեւում է 1921 – 1925ի միջակայքում
խորհրդայնացուած Հայաստան ներգաղթած հայերի թիւը՝ ընդամէնը 19.688
մարդ170՝ Լոզանում խոստացուած 250.000ի փոխարէն:
Տարեթիւ

Որտեղից են ներգաղթել

1921

Միջագետքից

1922

Միջագետքից, Իրանից,
Կ. Պօլսից եւ այլ վայրերից

1923

Ընտանիքների
թիւը

Ընդամէնը՝
մարդ
3000

2001

6552

Վանից, Իրանից
եւ այլ վայրերից

258

953

1924

Յունաստանից, Կ. Պօլսից
եւ Սիրիայից

783

4167

1925

Յունաստանից, Կ. Պօլսից,
Միջագետքից եւ այլ վայրերից

1459

5016

4501

19.688

Ընդամէնը

Իսկ 1926ի Յունուարի 21ին Հայաստանի Ժողկոմխորհը որոշում կայաց
րեց հայրենադարձութիւնը ժամանակաւորապէս դադարեցնելու մասին171: Յա
ջորդ տարի՝ 1927ի Մայիսի 23ին, օրէնք ընդունեց Թուրքիայի կառավարութիւնը,
ըստ որի բոլորը, ովքեր «ազատագրական պայքարի» տարիներին երկրի տա
րածքում չեն եղել, ինչպէս նաեւ Լոզանի խորհրդաժողովից՝ 1923ից մինչեւ սոյն
որոշումը ընդունելը եղել են արտասահմանում, քաղաքացիութիւն չեն ստանում:
169 Մելիքսեթէան Հ. Ու., Հայրենիք-սփիւռք առնչութիւները եւ հայրենադարձութիւը, էջ 99:
170 Սարգսեան Հ. Գ., Արեվմտահայերի գաղթը Արեւեյան Հայաստան 1915 թվականից յե
տոյ, էջ 18 (http://www.armin.am/images/menus/2410/H_Sargsyan.pdf) (Վերջին այցելութիւնը
19. 10. 2017):
171 Անդ, էջ 108:
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Գ. ԹՈՒՐՔ-ՌՈՒՍԱԿԱՆ ՊԱՏԵՐԱԶՄԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԴԷՄ…

Սա բոլորովին հակառակ էր Լոզանում Թուրքիայի ստանձած պարտաւորութիւն
ներին: Պայմանագրի 31-րդ յօդուածով Թուրքիան լքած բոլոր քաղաքացիները
պայմանագիրն ուժի մէջ մտնելուց անմիջապէս յետոյ իրաւունք էին ստանում
իրենց թուրքական քաղաքացիութիւնը վերականգելու172: 1927ի մայիսի 23ի օրէն
քով դա դարձաւ անհնար: Դեռ դրանից առաջ, 1923ի Սեպտեմբերին Թուրքի
այում հայերի վերադարձը կանխարգելող առանձին օրէնք էր ընդունուել, որով
արգելուել էր Կիլիկիայից եւ «Արեւել յան նահանգներից» արտագաղթած բոլոր
հայերի վերադարձը Թուրքիա: Արդիւքում հայերը ոչ կարող էին վերադառնալ,
ոչ կարող էին քաղաքացիութիւն վերականգնել: Այսպիսով հայ փախստական
ների բացարձակ մեծամասնութիւնը մնացել էր «օդում կախուած»՝ ԽՍՀՄը Հայ
ներգաղթեալների առաջ դռները փակել էր, հայրենիք՝ Արեւմտեան Հայաստան
կամ Կիլիկիա վերադառնալու իրաւունք չունէին, իսկ 1927ից յետոյ զրկուել էին
նաեւ իրաւական փաստագրումից՝ քաղաքացիութիւնից:
Քաղաքացիութիւնից զրկուելը հայ աքսորականների եւ փախստական
ների համար մեծ հարուած էր: Իրաւական իմաստով նրանց բացարձակ մե
ծամասնութիւնը որեւէ երկրի քաղաքացի չէր, իսկ «անքաղաքացի» մարդիկ՝
ապարտիդները լրացուցիչ բեռ էին իրենց ապրած երկրներում: Այդ երկրների
զգալի մասում, յատկապէս Եւրոպայում, նոյնիսկ օգնութիւնն էր հասցէագրւում
ըստ այս կամ այն երկրի քաղաքացիների: Ապարտիդների համար շատ դռներ
էին փակ՝ կրթութիւն, առողջապահական ծառայութիւններ, տեղաշարժուելու
իրաւունք…Միայն 1951ին ՄԱԿը ընդունեց փախստականների կարգավիճակի
մասին Ժնեւի, եւ 1954ին՝ ապատրիդների կարգավիճակի մասին կոնվենիցի
աները: Քաղաքացիութիւնը համարուեց թէ պարտականութիւն, թէ իրաւունք:
Սրանցով մարդկանց արգելուեց կամաւոր հրաժարուել քաղաքացիութիւնից՝
մինչեւ նոր երկրի քաղաքացիութիւն ստանալը, ինչպէս նաեւ արգելուեց կամա
յականօրէն քաղաքացիութիւնից զրկելու իրաւունքը: Բայց մինչ այդ հայ փախս
տականները եւ արտաքսուածները պէտք է իրենք լուծումներ գտնէին իրենց
ապրած երկրների իշխանութիւնների բարի կամքը շահելու:
Այո, Թուրքիայում մնացած եւ այլ երկրներում դեգերող փախստա
կան հայերին ԽՍՀՄից, այդ թւում Խորհրդային Հայաստանից օգնութիւն չէր
սպասւում: Կ. Պօլսում մնացած հայերն սկսել էին դա հասկանալ: Յղում անե
լով Խորհրդային Հայաստան պաշտօնական օրաթերթի թիւ 225ը, Կ. Պօլսում
հրատարակուող Առաւօտ օրաթերթի 1924, թիւ 165ի «Աղտը Սուտով Չի Մաք
րուիր» վերնագրով յօդուածում դառը դժգոհութիւն կայ Խորհրդային Հայաս
տանի նախկին վարչապետ Ալեքսանդր Միասնիկեանի նկատմամբ, 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):

«…ԱՄԵՆ ԿՈՂՄ ՄԵՐ ՀԱՄԱՐ ՓԱԿ Է, ՍԿՍԱԾ ԽՈՐՀՐԴԱՅԻՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻՑ…»
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հայ գաղթականների՝ Հայաստան տեղափոխելու համար Ամերիկեան Կար
միր Խաչի կողմից հաւաքած գումարի եւ ջանքերի մասին Սեպտեմբերի 29ին
Երեւանում տեղի ունեցած մի ժողովում ասել է. «Ընկերներ, այդ հանգանակու
թիւնը մեր օգտին չէ, այլ Ռուբէն փաշաների ու Ահարոնեանների գրպանի հա
մար… Ահարոնեաններն այլեւս միջոց չունէն ապրելու, եւ Նուբար փաշաներն
իրենց միջոցները ոչ թէ նրանց են տալիս, այլ Թէքէեա
 ններին եւ նման մարդ
կանց…» Թերթը աւելացնում է, որ սրանք ամէնը իրականութիւնը կեղծիքով,
սուտով պղտորելու եւ արատաւորելու նպատակ ունէն173: Մէկ այլ համարում էլ
Առաւօտի յօդուածագիրը գրում է, թէ «ամէն կողմ մեր համար փակ է, սկսած
Խորհրդային Հայաստանից, ուր ընկեր Մակինցեանը մեր երեսն անգամ տես
նել չի ուզում»174: «Ընկեր Մակինցեանն» այդ պահին Կ. Պօլսում գտնուող Անդր
ֆեդերացիայի դիւանագիտական ներկայացուցչութիւնում աշխատող Պօղոս
Մակինցեանն էր: 1919 – 20ին ՌԽՖՍՀ լուսաւորութեան Ժողկոմատի ազգային
փոքրամասնութիւնների բաժնի վարիչ, իսկ 1920 – 21ին` Համառուսաստանեան
Արտակարգ Յանձնաժողովի ազգային փոքրամասնութիւնների մամուլի բիւ
րոյի վարիչ աշխատած Մակինցեանը լաւ գիտէր թուրքահայերի նկատմամբ
ԽՍՀՄի դիրքորոշումը: Նա իսկապէս ոչնչով չէր կարող օգնել այդ մարդկանց,
եթէ նոյնիսկ կամէնար: Չնայած իր ողջ բոլշեւիկեան նուիրուածութեանը, Մա
կինցեանը 1937ին, ստալինեան բռնաճնշումների շրջանում Թիֆլիսում ձերբա
կալուել է «աջ տրոցկիստ, նացիոնալիստ» մեղադրանքով եւ 1938ին գնդակա
հարուել Երեւանում:
Կ. Պօլսի հայերը հասկացել էին, որ Խորհրդային Հայաստանի հետ յոյ
սեր չպէտք է կապել, սակայն Թուրքիայում մնացած եւ հալածանքներից թաք
նուող, թշուառ գոյութեան մատնուած, Կ. Պօլսի հայերի հետ կապ չունեցող գա
ւառահայերի մէջ դեռեւս յոյսեր կային, որ ԽՍՀՄը եւ Խորհրդային Հայաստանը
սպասում է իրենց: Սեբաստիայի հայութիւնը Թուրքիայի բանտում գտնուող
Գէորգ Հալաջեանի ջանքերով իրենց ընդունելու խնդրանքով համարձակւում
է դիմել Խորհրդային Հայաստանի կառավարութեանը: Այդ մասին իր բանտա
յին օրագրում 1926ի Յունիսի 15ին գրառում ունի ինքը` Հալաջեանը. «Առաջին
անգամ է, որ գաւառահայութիւնը ուղղակի եւ հաւաքաբար կը դիմի Խորհրդա
յին կառավարութեան` խնդրելու, որ արտօնութիւն տրուի սեփական ծախքե
րով Հայաստան տեղափոխուելու... Աղերսագիր-տեղեկագիրը ստորագրուած
է 238 հայրենակիցներու կողմէ: Այսօր, Յունիսի 15, կէսօրէ վերջ թուրք ծանօթի
միջոցով մը ղրկուեցաւ Պօլիս, յանձնուելու համար Անդրկովկասի առեւտրա
կան ներկայացուցիչ պ<արոն> Շահվերդեանին: Իմ կողմէ առանձին նամակ
մը գրեցի պ. Շահվերտեանին եւ խնդրեցի, որ յանուն բանուոր գիւղացիներու
173 Առաւօտ Օրաթերթ, Կ. Պօլիս, 1924, թիւ 165: http://tert.nla.am/archive/NLA%20TERT/Aravot%20KPolis/1924/1924 (165).pdf.
174 Առաւօտ Օրաթերթ, Կ. Պօլիս, 1924, թիւ 176: http://tert.nla.am/archive/NLA%20TERT/Aravot%20KPolis/1924/1924(176).pdf.
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շահերու պաշտպանութեան եւ Խ. Հայաստանի հետապնդած գաղափարական
վարդապետութեան, ներփակ տեղեկագիրը ժամ առաջ ուղարկէ Հայաստանի
կառավարութեան եւ իր կողմէ տայ անհրաժեշտ լուսաբանութիւնները, դիւրաց
նելու համար ընչազուրկ բանուորների տեղափոխութեան գործը: Այս դիմումը
կատարեցի երկու գլխաւոր նպատակով: Նախ` կապ հաստատել Խորհրդային
Միութեան հետ եւ աշխատիլ մաս մաս Հայաստան փոխադրել ի վիճակի եղող
ները, եւ յետոյ թոյլ չտալ, որ ժողովուրդը յուսահատի, մինչեւ ծրագրուած ներ
գաղթը կազմակերպուի»175: Այս նամակի պատասխանի մասին Հալաջեանը իր
բանտային օրագրում գրառում ունի Սեպտեմբերի 2ին. «Իբր թէ մեր դիմումը
նկատի առնուած է Հայաստանի Ներքին Գործերու նախարարութեան կողմից
եւ հրահանգուած է անմիջապէս տեղեկացնել գաւառահայութեան պահանջնե
րը: Իբր թէ ղրկուած տեղեկագիրը պարզած չըլլար մեր կացութիւնը. նոր ման
րամասնութեանց պէտք ունի եղեր... կը պահանջուէր գրել ա) որքա՞ն հայու
թիւն կայ Անատոլիուի մէջ, ո՞ւր կը բնակին; բ) քանի արհեստաւոր, պտղաբոյծ,
անասնապահ, մեղուաբոյծ եւ ծխախոտի մասնագէտներ կան եւ որ քաղաքա
ներու մէջ; գ) դասաւորել առանձին ցուցակներ, առաջնութիւն տալով մասնա
գէտներու եւ ինքնաբաւներու; դ) ի՞նչ են գաւառահայութեան քաղաքական հա
մոզումները եւ ո՞ր կուսակցութեան կը պատկանին անոնք: Չորս հարցումներ,
մէկը մյոսէն արտառոց. կարծես գաւառահայութիւնը խաղաղ եւ բնականոն
պայմաններու մէջ կ’ապրի, որ հնարաւորութիւն ունէնայ ճշդելու, թէ որքան
հայ կայ Անատոլուի խորքերը, ի՞նչ դասակարգի կը պատկանի ամէն մէկը, որ
քա՞նը արհեստաւոր-մասնագէտ է եւ ամէնաողբերգականը` ի՞նչ կուսակցութե
ան կը պատկանին»176: Այնուամէնայնիու Հալաջեանը ձեռնամուխ է լինում այդ
անհնար գործին եւ բոլոր հնարաւոր կապերն օգտագործելով 1928ին յաջողում
է իրեն վստահելի թուացող տեղեկատու կազմել Թուրքահայաստանի՝ համար
ձակուած եւ իրենց ինքնութիւնը յայտնած գաւառահայերի թուաքանակի վերա
բերեալ՝ 45.000 մարդ: Սրան գումարելով Իզմիրի, Պրուսայի, Էդիրնէի հայերի՝
Հալաջեան
 ին յայտնի թիւը՝ 3.000, եւ Կ. Պօլսի 80.000 հայերին, գտնում է, որ կա
րելի է խօսել Թուրքիայում կենդանի մնացած 128.000 հայերի մասին, «առանց
հաշուի առնելու Թուրք որբանոցներու մէջ գտնուող ու իրենց ինքնութիւնը մո
ռացած հազարները..., որոնք ոչ թիւ ունին, ոչ ալ համրանք»177:
Հասկանալի է, իհարկէ, որ թէ՛ թուերը չէին կարող ճիշտ լինել, թէ՛, որ
աւելի կարեւոր է` առաջադրուած նպատակի համար դա անիմաստ աշխատանք
էր: Խորհրդային Հայաստանի դռները յետայսու երկար ժամանակով փակ էին
Թուրքիայի գաւառներում ամէնածանր վիճակում գտնուող եւ որքան հնարաւոր
175 Թափառական, Դէպի Կախաղան, Պոստոն, 1932, էջ 514 – 515: Գրքի յամառօտած հրատա
րակութիւը տես Թափառական (Գեւորգ Հալաջեան), Դէպի Կախաղան, Երեւան, «Վան
Արեան», 2014, Էջ 80 – 81:
176 Թափառական, Էջ 578 – 579 (յամառօտում՝ էջ 96 – 97):
177 Անդ, էջ 876:
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է` «թաքուն գոյութիւն պահպանող» հայերի բեկորների առաջ, որոնց մեծ մասը,
ի դէպ, նոյնիսկ Խորհրդային Հայաստանի գոյութեանն էր անտեղեակ: Գ. Հա
լաջեանը դառնութեամբ գրում է. «Երկու տարի շարունակ գրուեցաւ Երեւանի
կառավարութեան եւ խնդրուեցաւ գոնէ ի վիճակի եղողներուն մուտքի արտօ
նութիւն տալ, բայց ի զուր: Չուզեցին հետաքրքրուիլ գաւառահայութեան վի
ճակով... Այս տարի կացութիւնը աւելի ծանրացաւ: Թուրքահայաստանի զանա
զան շրջաններու մէջ ցրուած հայութեան համար բացարձակապէս արգիլուած
է գիւղէն քաղաք եւ քաղաքէն գիւղ երթեւեկը»178:
Պարզ էր, որ խորհրդահայ իշխանութիւնները պարտադրուած էին ընտ
րել թէ՛ բացայայտ մերժումից, թէ՛ հարցի լուծումից խուսափելու տարբերա
կը: Խորհրդային Հայաստանի իշխանութիւններն այնուամէնայնիւ կարողա
նում էին փոքրիկ լուծումներ գտնել որոշ քանակութեամբ հայեր ընդունելու:
1926 – 1931ի ընթացքում կարողացել են Հայաստան տեղափոխուել 5863 մարդ,
որից 682ը՝ Կ. Պօլսից179: Սակայն 1923ից երկակի կախուածութեան մէջ գտնվող
(ԽՍՀՄ կենտրոնական եւ Անդրֆեդերացիայի դաշնային) եւ սկսուած քաղաքա
կան ռեպրեսիաների պայմաններում Խորհրդային Հայաստանի իշխանութիւն
ների առանց այն էլ չափազանց սուղ հնարաւորութիւններն անսահման նուազել
էին: Նիւթական դժուարութիւններից զատ, հաւանաբար, կար նաեւ քաղաքա
կանը: Թերեւս այստէղ դեր էին խաղում նաեւ Մոսկուայի եւ Կարսի պայմանագ
րերի համապատասխանաբար 8րդ եւ 10րդ յօդուածները, որոնցով Պայմանա
ւորուող երկու կողմերը պարտաւորւում են իրենց տարածքում թոյլ չտալ մյոս
երկրի կառավարութեան դերին, կամ նրա տարածքի մի մասին յաւակնող կազ
մակերպութեան կամ խմբի ձեւաւորում կամ առկայութիւն, ինչպէս նաեւ մյոս
երկրի դէմ պայքարէլու նպատակ ունեցող խմբի առկայութիւն: Ռուսաստանը
եւ Թուրքիան, փոխադարձութեան պայմանով, այս պարտաւորութիւնն ստանձ
նում են նաեւ Կովկասի Խորհրդային Հանրապետութիւնների նկատմամբ»:
Թուրքահայերի սոսկական գոյութիւնը Թուրքիայի նոր սահմանների մերձա
կայ տարածքում՝ Հայաստանի Խորհրդային Հանրապետութիւնում կարող էր
առիթ տալ նրանց դիտարկելու իրենց հայրենիքի՝ Արեւմտեան Հայաստանի,
որպէս «մյոս երկրի տարածքի մի մասին» յաւակնող «խմբի առկայութիւն», կամ
«մյոս երկրի դէմ պայքարէլու նպատակ ունեցող խմբի առկայութիւն»:
Յիրաւի՝ երիցս իրավացի եւ անկեղծ է Երիտթուրքերից Քեմալին յա
րած Ֆալիհ Ռըֆըլ Աթայը՝ «Մարդ ուզում է ասել՝ գուցե Լենինի կիսանդրին
Ստամբուլի մի անկիւնում դնե՞նք»180: Ճիշտ է՝ նա այդ ասել է յոյներին ջարդելու
գործում Խորհրդային Ռուսաստանի կողմից թուրքերին արուած ահռելի օգնու
թեան կապակցութեամբ, բայց եթէ Լենինի արձանը արժանի տեղ ունէր Ստամ
բուլում, ապա Ստալինի արձանը, անկասկած, պիտի զարդարեր Անկարան:
178 Անդ, էջ 567:
179 Մելիքսեթէան Հ. Ու., Հայրենիք-սփիւռք առնչութիւները եւ հայրենադարձութիւը, էջ 114:
180 Atay Falih Rıfkı, Çankaya, Bateş [Աթայ Ֆալիհ Ռըֆքը, Չանքայա, Բաթեշ], 1980, էջ 164:
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ԳԼՈՒԽ Դ.

ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ԹՈՒՐՔԻԱՅԻ
ՀԵՐՈՍՆԵՐԸ: ԹՈՒՐՔԻԱՅԻ
ԵՒ ԹՈՒՐՔԵՐԻ ԹՐՔԱՑՈՒՄԸ
Ովքե՞ր են փոքրամասնութիւնները: Մեր երկրում փոքրամասնութիւններ չկան:
(«…Թուրքական հողի վրայ տեղ չունէն նրանք,
ովքեր թուրքից բացի այլ անուն կը կրեն եւ թրքութիւնը կը մերժեն…»)

ԻԹԹԻՀԱՏԱԿԱՆՆԵՐԸ ԿՐԿԻՆ ԻՇԽԱՆՈՒԹԵԱՆ
ՂԵԿԻՆ: ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ԹՈՒՐՔԻԱՅՈՒՄ
ՄՆԱՑԱԾ ՀԱՅԵՐԻ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ
Վաղուց է ուշադրութիւն հրաւիրուել այն փաստին, որ Քեմալի ձեւաւորած
կառավարութիւնը կազմուած էր գլխաւորապէս ճանաչուած յանցագործ երիտ
թուրքերից: Մինչ այդ էլ Մուստաֆա Քեմալի՝ 1920ին Անկարայում ձեւաւորուած
ապստամբական Ազգային Մեծ Ժողովն (Պէօյիւք Միլլէթ Մէճլիսի) էր հաւաքել
իթթիհատական յանցագործներին: 1920ին նոյնն էր պարագան նաեւ օրինա
կան իշխանութիւնների՝ Պօլսի Օսմանեան Ազգային Մէջլիսի դէպքում: Չնայած
1919ի դատավարութիւններին եւ իթթիհատականների նկատմամբ միջազգային
ճնշմանը, 1920ի յունուարի 12ի ընտրութիւններով, ըստ 1920ի Փետրուարին Անգ
լիական Արտաքին Գործերի Նախարարութեան տեղեկանքի, «Ընտուած երես
փոխաններուն մեծամասնութիւնը Իթթիհատ Վէ Թերաքքըի մարդիկ են եւ իբր
այսպիսին վաւերացուցած են հայ բնակչութեան բնաջնջման քաղաքականու
թիւնը»1: Փաստաթուղթը 2011ին հայերէն թարգմանել եւ հրատարակել է Զա
ւէն Մսըրլեանը2: Տեղեկանքին կցուած են իթթիհատականներից 25ի անուննե
րը՝ յանցագործութիւնների համառօտ բնութագրերով, յաւելելով, որ ցանկալի է
դրանցից վեցին պատասխանատուութեան կանչել3: Սրանց մի մասը Ապրիլին
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

Մսըրլեան Զաւէն, Հայոց Ցեղասպանութենէն Առաջ Եւ Ետք, Անթիլիաս, 2011, էջ 102 – 109:

3

Անդ, էջ 103:
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լքեցին Օսմանեան Մէջլիսը եւ միացան քեմալական Ազգային Մեծ Ժողովին:
Բրիտանացիների կազմած փաստաթուղթը, սակայն, ներքին օգտագործման
համար էր: Քեմալականների յանցագործ կառավարութեան մասին առաջին
ներից մէկը գրել եւ 1921ին Փարիզում L’Édition universelle-ի միջոցով հրատա
րակել է թուրք հեղինակ Օմեր Քեազիմը4: Նոյն հրատարակչութիւնը յաջորդ՝
1922ին հրատարակել է նաեւ ֆրանսիացի պատմաբան Է. Նիկօլի նոյնիմաստ
աշխատանքը. «Անկարայի այսօրուայ կառավարութիւնը նախկին երիտթուրք
գործիչների ձեռքին է: Պատերազմի տարիների յանցագործութիւնների մէջ
մեղադրուած Մալթայի բոլոր կալանաւորներն այնտէղ են հաւաքուել: Նրանք
ամէնաբարձր պաշտօններն են զբաղեցնում,-նախարարներ են, գեներալներ,
պատգամաւորներ, բարձրաստիճան ծառայողներ»5: Խարբերդում ամերիկե
ան «Near East Relief» հիւանդանոցի տնօրէն, հայկական դեպորտացիաների
ականատես Մարկ Վարդը նոյն 1922ին 1921 – 1922ի դեպորտացիաների մասին
Լոնդոնում հրատարակուած գրքում գրում է. «Թալիաթի ոգին մինչեւ այսօր
ոգեւորում է նրա նախկին համախոհներին եւ ենթականերին, որոնցից շատե
րը հիմայ Անկարայում իշխանութեան գլխին են»6: Այս խնդրին անդրադար
ձել է Ջ. Կիրակոսեանը «Երիտթուրքերը պատմութեան դատաստանի առաջ»
գրքի ռուսերէն հրատարակութեան 9րդ գլխում (Երիտթուրքերին փոխարի
նում են ազգայնականները, հակահայկական քաղաքականութիւնը մնում է)7
եւ շատ ուրիշներ: Բայց հիմա Թուրքիայում էլ է որոշ հետազօտողների կողմից
վերանայւում քեմալիզմի խիստ դրական գնահատականը եւ արդիական է դար
ձել Թուրքիայի Հանրապետութեան ակունքները քննարկելու խնդիրը: Թուրք
պատմաբան Սելիմ Դերինգիլը գրում է, որ հանրապետութեան հիմնադիրները
բոլորն էլ (ընդգծումը իմն է – Հ. Խ.) իթթիհատականներ էին: «Հանրապետու
թիւնը կերտողները հազարաւոր մարդիկ չէին: Դրանք մի քանի հարիւր մար
դիկ էին, որոնք բոլորն էլ 1915ի հայերի տեղահանութեան ժամանակ տարբեր
պաշտօն են զբաղեցրել: Նրանք կա՛մ իմացել են կոտորածների մասին, կա՛մ
մասնակցել են դրանց: Հանրապետութեան հիմնադիրները բոլորն էլ իթթիհա
տականներ էին: Իհարկէ, չեմ ասում, թէ բոլոր իթթիհատականներն էլ մար
դասպան էին: Մուստաֆա Քեմալն էլ իթթիհատական էր»8: Եթէ յօդուածագիրը
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 61-62:

6

Ward, Mark H., The Deportations in Asia Minor, 1921 – 1922. London: Anglo-Hellenic League,
1922.

7

Киракосян Дж,. Младотурки Перед Судом Истории, Ереван, Изд. «Айастан», 1986 [Երիտ
թուրքերը Պատմութեան Դատաստանի Առաջ, Երեւան, «Հայաստան», 1986].

8

«Թուրք Հանրապետականները Բոլորն Էլ Իթթիհատականներ Էին», Taraf, 30. 03. 2010:
Հայերէն թարգմանութիւնը՝ Թուրքերը Թուրքերի Մասին, Հտր. 3, կազմ. եւ խմբ.՝ Ռ. Մել
քոնեան, Երեւան, ԵՊՀ Հրատ., 2011, էջ 64 – 72:
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ուզում է սրանով ասել, որ Մուստաֆա Քեմալը մարդասպան չէր, կա՛մ սխալւում
է, կա՛մ համարձակութիւնը չի բաւարարում: Քեմալը իր թիմի անդամ մարդաս
պաններից մէկն էր: Ուղղակի նրա մարդասպանական շրջանը «Անկախութեան
պատերազմ» կոչուող շրջանն էր: Իսկ նրա հաւաքած կառաւառութեան կազմը
Հայոց ցեղասպանութիւնը կազմակերպած եւ իրականացրած, 1915ից հայերի
սարսափ Թեշքիլաթը Մահսուսաի անդամները:
Պատմաբան Սայիթ Չեթինօղլուն ուղղակի թուարկում է մարդասպան
իթթիհատականների՝ Թեշքիլաթը Մահսուսա-ից քեմալական բռնապետութիւն
տեղափոխուած անձնակազմը: Դա շատ տպաւորիչ ցանկ է. – Թեշքիլաթը Մահ
սուսաի ղեկավար Քուշչուբաշը Էշրէֆը, նրա եղբայր Քուշչուբաշը Սելիմ Էթ
հէմը, ազգային ազատագրական պայքարի առաջնորդներից Արեւելեան ճա
կատի հրամանատար, Առաջադիմական Հանրապետական Կուսակցութեան
հիմնադիր, մէջլիսի նախագահ Քեազըմ Կարաբեքիրը, յամիդիական հերոս,
լրտես Բահրիէն, վարչապետ Հուսէյին Ռաուֆ Օրբայը, Հայոց Ցեղասպա
նութեան մէջ կարեւոր դերեր ստանձնած Մուստաֆա Իսմէթի (1935ից` Իսմէթ
Իւնէօնիւ) խորհրդական, Մուստաֆա Քեմալի օգնական եւ նուիրեալ Աթըֆ
Քամզըլըն, Սափանջալը Հաքքըն, Հայոց Ցեղասպանութեան կազմակեր
պիչներից եւ Շեւքէթ Սուրէյիա Այդէմիրի խօսքով մէկ միլիոն մարդ սպանելով
փառաբանուած՝ իթթիհատի ահաբեկչական թեւի ղեկավար դոկտոր Նազըմը,
հայերի տեղահանութեան կարեւոր դերակատար, ոստիկանական պաշտօնե
այ տրապիզոնցի Ռըզան, Տրապիզոնում հայերի ծովախեղդն իրականացնող
նաւավարների ղեկավար եւ Մուստաֆա Սուբհինի սպանող Եահիա Քահիան
(Մուստաֆա Սուբհին Թուրք կոմունիստ էր, ում Քեմալն օգտագործել էր ռուսթուրքական «բոլշեւիկեան համագործակցութեան» շրջանակներում եւ սպանել
տուել նրան դեռեւս Լոզանի Պայմանագրից առաջ – Հ. Խ.) եւ եղբայրը՝ Օսման
Քահիան, կազմակերպութեան վերջին նախագահ Հուսամեթթին Էրթիւրքը,
Քեմալական իշխանութիւնում Անկարայի առաջին քաղաքապետ Աբդուլքա
դիրը, իթթիհատականներին ոգեւորող բանաստեղծներ Մեհմէդ Աքիֆը եւ
Մեհմէդ Էմին Եուրդաքուլը, արձակագիր Օմէր Սfէյֆէթթինը, Սաիդ Նուր
սին: Շատ են Թեշքիլաթը Մահսուսաի անդամից քեմալական իշխանութիւ
նում բարձրագոյն պաշտօնների հասածները՝ Միութիւն Եւ Առաջադիմութիւն
Կուսակցութեան Իզմիրի պատասխանատու քարտուղար Գալիփը դարձաւ
պատգամաւոր, Մահմուդ Ջելալ Բայարը նախ պատգամաւոր դարձաւ, այնու
հետեւ Թուրքիայի երրորդ նախագահը, բարձր պաշտօնների հասան Հայոց
Ցեղասպանութեան ժամանակ գաղթի ընդհանուր ղեկավար Շիւքրու Քայան,
Թալէաթի քենեկալ Մուստաֆա Աբդուլ Հալիք Ռենդան: Շեւքէթ Էսենդա
լը դարձաւ Թուրքիայի Հանրապետութեան Տնտեսութեան նախարար, իսկ
Շեմսէթթին Գիւնալթայը եւ Մեհմէդ Շիւքրու Սարաջօղլուն հասան մինչեւ
վարչապետի պաշտօնի: Վարչապետ Սարաջօղլուի կառավարման օրօք էր, որ
Թուրք-մուսուլմանական դրամագլխի ընդլայնման նպատակով ոչ-մուսուլման
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փոքրամասնութիւնների նկատմամբ կիրառուեցին յայտնի հարկային խոշոր
տուգանքները: 1943 – 1946ին Ստամբուլի Համալսարանի ռեկտորի պաշտօնը
զբաղեցրած դոկտոր, պրոֆեսոր Թեւթիք Սալիմ Սաղլանը 1915ի ջարդերի (հե
ղինակն օգտագործում է «աքսոր» բառը – Հ. Խ.) ժամանակ ռազմական բժիշկ
էր, որը 1919ի Ալեմդար թերթի մի յօդուածի համաձայն օսմանեան բանակի հայ
զինուորներին տիֆի միկրոբ ներարկելով՝ բժիշկ Մենգէլի նման փորձարկում
ներ էր արել եւ այսօր էլ նրա անունը կրող մի կլինիկա կայ Համալսարանում»9:
Այս տպաւորիչ ցանկը ներկայացնող անձանց յանցանքների մասին ծա
նօթագրութիւններով եւ նոր կերպարներով լրացնում է թուրք պատմաբան Այ
շէ Հիւրը, անդրադառնալով իթթիհատական թուրք յանցագործների մի խմբի,
ովքեր 1919ին ձերբակալուել, օսմանեան դատարանով յանցագործ են ճանա
չուել եւ անգլիացիների կողմից պահուել են Մալթայի բանտում, բայց 1921ին
փոխանակուել են Քեմալի կողմից պահուող անգլիացի գերիների հետ: Թուր
քիայի Հանրապետութեան կենսագրութիւնն սկսող այդ «պատուաւոր» պաշ
տօնեաները քաղաքացիական եւ ռազմական քրէական յանցագործութիւնների
հարուստ փորձ ունէին, որը խիստ պահանջարկուած էր Քեմալի կառավարու
թիւնում: Դրանք են Աբդուլ Հալիք Ռենդա (Թալէաթի աներորդին, Բիթլիսի
եւ Հալէպի հայերի կոտորածների պատասխանատուն), Մալթայի աքսորից վե
րադառնալուց յետոյ՝ Չանքըրըի պատգամաւոր, ապա՝ Իզմիրի նահանգապետ,
1935 – 1946ին՝ Թուրքիայի Ազգային Մեծ Ժողովի նախագահ (այս պաշտօնում
նրան յաջորդել է մյոս մարդասպան, յայտնի հայատեաց, 1920 – 1921ի Նախի
ջեւանի, Կարսի, Շիրակի, Ջաւախքի հայերի կոտորածների պատասխանատու
Քեազըմ Կարաբեքիրը – Հ. Խ.), այնուհետեւ Հասան Սաքայի կառավարութիւ
նում՝ պետական Նախարար; Շիւքրու Քայա – Ադանայի եւ Հալէպի «աքսո
րի» (փաստացի՝ կոտորածների – Հ. Խ.) պատասխանատուն, 1924 – 1938ից մին
չեւ Քեմալի մահը, յաջորդաբար զբաղեցրել է Գիւղատնտեսութեան, Արտաքին
եւ Ներքին Գործերի նախարարի պաշտօնները; Ռեֆէթ Բելէ – Սամսունի եւ
շրջակայքի զինուորական կուսակալն էր եւ 1916 – 1917ի Սամսունի Յոյների աք
սորի յանցագործը: Հանրապետութեան շրջանում եղել է Ներքին Գործերի եւ
Ազգային Պաշտպանութեան նախարար; Հասան Թահսին Ուզէր – Աքսորի
ընթացքում Վանի եւ Էրզրումի նահանգապետն էր: Մալթայի բանտարկու
թիւնից վերադանալուց յետոյ յաջորդաբար պատգամաւոր է ընտրուել Իզմի
րից, Ադանայից, Էրզրումից եւ Քոնիայից: 1934ից մինչեւ մահը՝ 1939ը, իշխող
Ժողովրդա-Հանրապետական Կուսակցութեան արտակարգ իրավիճակների
բաժնի երրորդ գլխաւոր վերահսկիչն էր; Միթհաթ Շիւքրու Բլեդա – Երիտ
Թուրքերի ժամանակ Լուսաւորութեան եւ Կրթութեան նախարարն էր, երիտ
թուրքերի կուսակցութեան գլխաւոր քարտուղարը: 1926ին Քեմալի առաջար
կութեամբ պատգամաւոր է ընտրուել Սեբաստիայից, այնուհետեւ մինչեւ 1950ը
չորս շրջան պատգամաւոր է ընտրուել: Հալիլ Մենթեշէ – իթթիհատականնե
9
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րի Միութիւն Եւ Առաջադիմութիւն Կուսակցութեան ժամանակ՝ խորհրդարանի
նախագահ, ապա՝ Ներքին Գործերի, Արդարադատութեան եւ Արտաքին Գոր
ծերի նախարար, 1931 – 1948ին՝ Իզմիրի պատգամաւոր; Ալի Ջենանի – Աքսորի
(հայկական կոտորածների – Հ. Խ.) ընթացքում Հալէպի պատգամաւորն էր եւ
Այնթապի հազարաւոր հայերի աքսորի (կոտորածների – Հ. Խ.) պատասխանա
տուն: Մալթայից վերադառնալուց յետոյ՝ պատգամաւոր եւ 1924 – 1926ին աշխա
տել է Առեւտրի նախարար (շատ կարեւոր պաշտօն է Լոզանի Պայմանագրից
յետոյ յոյների – թուրքերի փոխանակման ընթացքում: Ալի Ջենանի նախարա
րութեան ընթացքում Յունաստանից Թուրքիա տեղափոխուած թուրքերը բա
ռացիօրէն տառապում էին ցրտից ու սովից, չնայած Ազգերի Լիգայի կողմից
յատկացուած գումարներին: Միաժամանակ յոյներից դատարկուած տարածք
ների յունական սեփականութիւնը նրանց չէր տրւում, քանի որ այն իւրացրել էին
պաշտօնեաները10 (Թուրքիայից գնացել էր 1.5 միլիոն յոյն, Թրակիայից Թուր
քիա էր եկել ընդամէնը 0.5 միլիոն թուրք, բայց յոյների թողած ունեցուածքն
այնպէս էր կողոպտուել եւ իւրացուել պաշտօնեաների կողմից, որ երեք անգամ
պակաս եկած թուրքերին տեղաւորել չէին կարողանում – Հ. Խ.); Ալի Չեթինքա
յա – Թեշքիլաթը Մահսուսաի անդամ, Աֆիոնի պատգամաւոր, հանրապետու
թեան շրջանում եղել է գերագոյն դատարանի նախագահ եւ հասարակական
հարցերի նախարար (հասարակական հարցերի մէջ էին մտնում նաեւ հանրա
պետութիւնում հրատարակուող մամուլը, այս ընթացքում թուրքական թերթե
րի ռասիստական յօդուածները ժայթքում էին հարուստ աղբյորի նման – Հ. Խ.);
Աքա Գիւնդուզ – երիտթուրքական կուսակցութեան անդամութեան ժամանակ
ունէր Հուսէյն Էնիս Աւնի անունը: 1932 – 1946՝ Թուրքիայի Ազգային մեծ ժողո
վի պատգամաւոր; Սաբիթ Սաղրօղլու – Աքսորի (հայկական կոտորածնե
րի – Հ. Խ.) ընթացքում Խարբերդի նահանգապետն էր: Ստանձնել էր Դերսիմի
Հայերի կոտորածների պատասխանատուութիւնը: Հանրապետական շրջա
նում՝ Երզնկայի պատգամաւորը; Ալի Միւնիֆ Եղենա – 1913 – 1915՝ Օսմանեան
Կայսրութեան հասարակական հարցերի նախարար, 1915 – 1916ին՝ Լիբանանի
նահանգապետ, 1918ին՝ երիտթուրքական կուսակցութեան կոմիտէի անդամ:
Հանրապետութեան հիմնադրումից յետոյ՝ Սէյհանի քաղաքապետ, ապա՝ Սէյ
հանի եւ Մերսինի պատգամաւոր; Մուստաֆա Ռեշաթ Միմարօղլու – 1915ին
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Թուրքիայում հրատարակուող թերթերը յաճախ էին ցաւով գրում յոյների հետ փոխանա
կուած Յունաստանի թուրքերի՝ Թուրքիայում հաստատուելու ծանր ընթացքի եւ նրանց
անօգնական կացութեան դժուարութիւնների մասին: Կ. Պօլսում տպագրուող հայալեզու
Առաւօտի համարեա բոլոր համարներում որեւէ տեղեկութիւն կայ Լոզանի Պայմանագրով
նախատեսուած յոյների եւ թուրքերի փոխանակութեան ընթացքի մասին: 1924ի թիւ 170ում,
յղելով թուրքական թերթերը, Առաւօտը Ադաբազարի թուրք գաղթականների ողբալի վի
ճակի մասին ցաւով գրում է՝ անօթի են, մերկ, կարգի բերուած տուն չունէն, ցրտերը վրայ
են հասել եւ շատերը հագուստ անգամ չունէն, ցրտից դողում են, տարի է անցել, սակայն
լքեալ հողերը բաժանուած չեն, եւ նոյնիսկ նրանց արգելուել է ձիթենիներին մօտենալ ու
պտուղը հաւաքել, քանի որ ձիթենիները տրւում են մասնաւոր ընկերութիւնների եւ «միւ
թէկալիպէ»ների… Նրանց խոստացուած էր Յունաստանի իրենց ունեցուածքի հարիւրից
քսանը տալ, հիմայ իջեցուած է տասի, բայց այդ էլ չեն տալիս…:
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Ստամբուլի քաղաքական ոստիկանութեան տնօրէնը, 1917 – 18՝ Չանքըրըի եւ
Բոլուի նահանգապետը: Հանրապետական Թուրքիայում՝ նախ Թոքաթի, ապա
Ադանայի նահանգապետը, յետագայում Իզմիրի պատգամաւորը; Ալի Իհսան
Սաբիս – Օսմանեան բանակում գնդի հրամանատար, Վանի, Մոսուլի եւ Ուր
միայի հայերի կոտորածների փաստացի կազմակերպիչ, հանրապետական
Թուրքիայում՝ արեւմտեան ռազմաճակատի առաջին բանակի հրամանատար;
Սուլէյման Նեջմի Սելման – Սամսունի նահանգապետն ու հայերի կոտորած
ների պատասխանատուն Սամսունոմ: Հանրապետական Թուրքիայում նախ՝
Քասթամոնուի, ապա՝ Սամսունի պատգամաւոր; Զուլֆու Թիգրալ – Դիրա
բեքիրի պատգամաւորը իթթիհատականների շրջանում եւ այդ տարածքի հա
յերի զանգուածային կոտորածների գործունեայ կազմակերպիչներից: Շարու
նակել է լինել Դիարբեքիրի պատգամաւորը հանրապետական Թուրքիայում:
Ընդգրկուած է եղել Լոզան գնացած պատուիրակների խմբում որպէս «քուրդ
ներկայացուցիչ»; Արիֆ Ֆեւզի Փիրինչիօղլու – Դիարբեքիրի պատգամաւորը
թէ՛ իթթիհատականների շրջանում, թէ՛ հանրապետական Թուրքիայում; Քա
րա Վասըֆ – Երիտթուրքերի կուսակցութեան անդամ, քեմալական Թուրքի
այում պատգամաւոր Սեբաստիայից; Իսմաիլ Ջանբուլաթ – Երիտթուրքերի
շրջանում անվտանգութեան գլխաւոր տնօրէն, քաղաքային ոստիկանութեան
պետ, ներքին գործերի նախարար, քեմալական Թուրքիայում՝ պատգամա
ւոր; Ֆազըլ Բերքի Թումթուրք – հայերի կոտորածների ժամանակ Չանքըրըի
պատգամաւորն էր եւ Սեբաստիայի նահանգապետի տեղակալը: Մալթայից
վերադառնալուց յետոյ՝ «Կարմիր կիսալուսին» կազմակերպութեան ղեկավար
խորհրդի անդամ; Մուսա Հիլմի Դէմոքան – Աքսորի շրջանում՝ Քըրշեհիրի նա
հանգապետ, հայերի կոտորածների մեղադրանքով աքսորուել է Մալթա, դեռ
Մալթայում եղած ժամանակ ընտրուել է Ազգային մեծ ժողովի պատգամաւոր;
Իլիաս Սամի – Օսմանեան շրջանում Մուշի պատգամաւոր Իլիաս Սամին հան
րապետական Թուրքիայում Բիթլիսի եւ Մուշի պատգամաւորն էր; Վելի Նեջ
դէթ Սիւնքըթայ – Դիարբեքիր հայերի նկատմամբ իրականացուած ոճրագոր
ծութիւնների պատասխանատուն; Մեհմէթ Էջզաջըբաշը – Երզնկայի Հայերի
կոտորածների պատասխանատուն, քեմալական շրջանում՝ յաջողակ ձեռներէց:
…Իթթիհատականների յանցագործութիւններին մասնակցութեան, դերակա
տարման եւ այլ յանցանքներում դատարանով մեղադրուած պետական բարձ
րաստիճան պաշտօնեաների այս ցանկը կարելի է շարունակել՝ Քարա Քեմալ,
Եաքուբ Շեւքի (Սուբաշը), Ջեմալ (Մերսինլի) փաշա, Ջեւդէթ (Չոբանլը)
փաշա, Էսաթ (Ըշըք) փաշա, Զիա Գէօքալփ, Ալի Ֆեթհի (Օքիար), Ահմէդ
Ագաեւ (Աղա Օղլու)… սրանք դատապարտուած-ազատուածներն են, բայց
հայերի կոտորածների հարիւրաւոր չդատապարտուած մասնակիցներ նոյն
պէս զանազան մակարդակների պաշտօններ են զբաղեցրել Հանրապետական
Թուրքիայում՝ շարունակելով երիտթուրքերի գաղափարներն ու փորձը11:
11

Այշէ Հիւր, «Մալթայի Աքսորեալները», Taraf, 28. 02. 2010, հայերէն թարգմանութիւնը՝ Թուր
քերը Թուրքերի Մասին, Հտր. 3, էջ 77 – 89:
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Այս մարդիկ իթթիհատականներ էին եւ դեռեւս այն ժամանակ փայլուն
էին «ծառայել հայրենիքին»՝ յատուկ ջանադրութեամբ կոտորել տալով հա
յերին, յոյներին, թալանել նրանց ունեցուածքը, ձեռքի հետ՝ նաեւ քրդերին12:
Անշուշտ հարստահարելով նաեւ սուննի թրքախօս օսմանցիներին, ինչպէս
իթթիհատի կառավարութեան Պարենաւորման նախարար Թոփալ Իսմայիլ
Հազգը, «զեղծարար, աւազակաբարոյ, անկուշտ մարդ մը, շաքարի եւ արմտի
քի անգութ շահագէտ մը, որ ժողովուրդին կու տար սեւ հաց մը, աւելի կոթերու
մանրուքներէն եւ փտած գարիէն պատրաստուած: Վակոններով շաքար բերել
կու տար Աւստրիայէն եւ սեւ սակարանի մէջ կը ծախէր միլիոններ դիզելով եւ
միլիոններ շահեցնելով մէկ քանի գործակիցներու»13: Ահա այս մարդը քեմա
լական շարժման ընթացքում Եվրոպայում զբաղուած էր արդարադատութիւ
նից փախած իթթիհատական պարագլուխների՝ քեմալիզմին միանալու ջան
քերի համախմբմամբ: Քեմալական հանրապետական Թուրքիան մի կողմից
փոխհատուցում էր նրանց ջանքերը, մյոս կողմից՝ օգտագործում «hայրենիքը
քրիստոնեաներից մաքրելու» նրանց փորձը եւ եռանդը: Հենց այդ փորձը պի
տի «վայելէին» քեմալական բռնապետութեան Թուրքիայում կենդանի մնացած
հայերը, յաճախ նոյնիսկ չիմանալով եւ չճանաչելով իրենց դահիճներին:
Միանգամայն պարզ է, թէ ովքեր էին քեմալականների հերոսները: 1921ի
Դեկտեմբերի 25ին, երբ Ալեքսանդրապօլում ամուր հաստատուած Կարաբեքի
րի զօրքը կողոպտում էր Արեւելեան Հայաստանը, «աքսորի»՝ Ցեղասպանու
թեան ընթացքում կոտորածների համար մեղաւոր ճանաչուած եւ Ստամբուլի
ռազմական դատարանի կողմից գնդակահարութեան ենթարկուած Ուրֆայի
նահանգապետ Նուսրէթին ճանաչեցին «ազգային նահատակ» եւ նրա ընտա
նիքին թոշակ նշանակուեց հայերի «լքուած»՝ կողոպտուած ունեցուածքներից:
Նոյն դատարանով մեղաւոր ճանաչուած եւ մահապատժի ենթարկուած Բո
ղազլըեանի գաւառապետ Քեմալին նոյնպէս «ազգային նահատակ» ճանա
չեցին եւ ընտանիքին թոշակ նշանակեցին 1922ի Հոկտեմբերի 14ին, կրկին հա
յերի «լքուած» ունեցուածքներից14:
«Հայրենասիրական» նոր բռնկումը արտայայտւում էր նաեւ հայկա
կան վրիժառուների՝ «Նեմեսիս»15 գործողութեան շրջանակներում սպանուած
12

Առաջին Համաշխարհային Պատերազմի տարիներին տեղահանուել է մօտ եօթ հարիւր
հազար քուրդ, որոնց առնուազն կէսը զոհուել է ճանապարհներին կամ պարզապէս ոչն
չացուել ոստիականների ու Թուրքական բանակի կողմից (The Massacres of Kurds in Turkey,
Cairo, 1928, էջ 9. նաեւ՝ A. Safrastian, Kurds and Kurdistan, London, 1948, էջ 76, 81):

13

Շիրակեան Արշաւիր, «Կտակն էր նահատակներուն», Հրատարակութիւն «Համազգային»
Հայ Մշակութային Ընկերակցութեան, Պէյրութ, 1965, 15, 174 – 175:

14

Այշէ Հիւր, «Ովքե՞ր Տիրացան Հայերի Գոյքին», Taraf, 02. 03. 2008, հայերէն թարգմանութիւ
նը՝ Թուրքերը Թուրքերի Մասին, Հտր. 3, էջ 50 – 56:

15

«Նեմեսիս» – 1919ին Երեւանում Հայ Յեղափոխական Դաշնակցութիւն Կուսակցութեան
կողմից ստեղծուած կազմակերպութիւն, որի նպատակն էր պատժել Հայոց Ցեղասպանու
թեան եւ 1918ի Բաքուի հայկական կոտորածների կազմակերպիչներին եւ թուրքերի հետ
գործակցած հայերին: Մասնաւորապէս որոշում է ընդունուել ի կատար ածել 1919ին Օս
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յանցագործ երիտթուրքերի հերոսացման, սրբացման, հայերի մացորդների
իրավունքների սահմանափակման, եւ հայերի նկատմամբ ատելութեան նոր
պոռթկումներով ու սպառնալիքներով: Սրանում մրցակցում էին քաղաքական
դէմքերը, պաշտօնեաները, թերթերը: 1922ի Յունուարին յատուկ պատուով Հռո
մից Կ. Պօլիս բերուեց հայ վրիժառուների կողմից սպանուած Երիտթուրքերի
Մեծ վեզիրի՝ վարչապետ Սայիդ Հալիմի դին, «արտակարգ յուղարկաւորու
թիւն մը սարքեցին: Տասնեակ հազարաւոր թուրքեր կը մասնակցէին թափօրին:
Ներկայ եղան նախարարներ, բարձրաստիճան զինուորականներ եւ նոյնիսկ
օտար դեսպաններ: Միջարուարձանային նաւերը ձրի տրամադրուած էին ամ
բոխին, որպէսզի ամէն կողմէ երթան իրենց վերջին յարգանքը մատուցանելու
Օսմանեան Անկեալ Կայսրութեան վերջին Սատրազամին: Համաձայնական
ոստիկաններ ու զինուորներ կը հսկէին թափօրին: Նաւահանգիստը խարսխած
ֆրանսիական եւ իտալական մարտանաւերը, ի նշան սուգի, կէս դրօշ պարզած
էին: Միայն անգլիական պաշտօնական շրջանակները լռութիւն կը պահէին: Չէ՞
որ իբրեւ պատերազմի պատասխանատու զայն բռնած ու Մալթա քշած էին,
ուրկէ ազատած եւ Իտալիա ապաստանած էր»16: Հայ վրիժառուների կողմից
սպանուած յանցագործ Սայիդ Հալիմի դին Կ. Պօլիս տանելը եւ հանդիսաւոր
թաղում կազմակերպելը շատ յարմար առիթ էր Հանրապետական Թուրքիայի
պատմութիւնը հայկական վրիժառութեան եւ հայ-յունական ատելութեան վրայ
կառուցող Քեմալի համար՝ մի կողմից հայերի հանդէպ ատելութիւնը բորբոքե
լու, մյոս կողմից՝ «ստիպելու» դաշնակիցներին մեծարանք մատուցել յանցա
գործներին: Ճիշտ է՝ վերջիններիս արդէն «ստիպելու» կարիքը չկար, նրանք
արդէն ոչ միայն դադարել էին դատապարտել այդ յանցագործներին, այլեւ
ընդունել էին նրանց վերսկսուող իշխանութիւնը: 1922ի գարնանը Բեռլինում
հայ վրիժառուների կողմից սպանուեցին դատարանի կողմից հեռակայ մահա
պատժի դատապարտուած յանցագործներ Բեհադդին Շաքիրը եւ Տրապիզոնի
նահանգապետ Ջեմալ Ազմին, բայց նրանց դիակները Թուրքիա չտարուեցին
եւ պատուաւոր թաղում չկազմակերպուեց: Նրանց յանցագործութիւնների մա
սին դեռեւս գրում էին արեւմտեան թերթերը, իսկ սպանութիւնից յետոյ հայերի
ջարդերին նրանց բարբարոս մասնակցութիւնների թեման աշխուժացել էր, յի
շատակւում էին բժիշկ Բեհաէդդինի կազմակերպած թունաւորումները, բժշկա
կան փորձերը հայերի վրայ, Ջեմալ Ազմիի կողմից Տրապիզոնի հայերին ծովում
խեղդամահ անելու դէպքերը եւ հաւանաբար Թուրքիայում նրանց պատուա
ւոր թաղումը դեռեւս մարտահրաւէր կը լինէր «համաձայնականներին»: Նրանք
թաղուեցին Բեռլինում: Նոյնն էր պարագան նաեւ նոյն տարուայ ամռանը Թիֆ
մանեան Թուրքիայի ռազմական դատարանի կողմից դատպարտուած, բայց պատիժը չի
րականցուած անձանց վերաբերեալ դատավճիռը: Նշուել է պատժի ենթակայ անձերի 650
անուն, որպէս գլխաւոր յանցագործներ առանձնացուել են 41ը: «Նեմեսիս» է կոչուել հին
յունական վրէժխնդրութեան աստծոյ անունով:
16

Շիրակեան Արշաւիր, «Կտակն էր նահատակներուն», էջ 227:
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լիսում Երիտթուրքերի եռապետութեան սիւներից Ահմեդ Ջեմալ փաշայի սպա
նութեան դէպքում. նա նախ թաղուեց Թիֆլիսում, եւ միայն յետոյ վերայուղար
կաւորուեց Էրզրումում: Մինչ սպանուելը Ջեմալը Եռապետութեան մյոս սիւնի՝
Էնվէրի հետ հասցրել էր իր ծառայութիւններն առաջարկել Քեմալի հետ մտեր
մացած Ռուսաստանին, եւ 1921ին ուղարկուել էր Ավղանստան, որտեղ դարձել
էր Էմիրի ռազմական եւ տնտեսական հարցերի խորհրդական: 1922ին Խորհր
դային Ռուսաստանի իշխանութիւններին արդէն պարզ էր, որ այս զոյգն իրա
կանում հակառուսաստանեան գործունէութեամբ է զբաղուած17: 1922-ի ամռանը,
երբ Խորհրդային Ռուսաստանի բանակն արդէն պայքարում էր Բասմաչական
շարժումը գլխաւորող Էնվէրի դէմ, Ջեմալը Թիֆլիսով մեկնում էր Թուրքիա,
բայց սպանուեց: Բնականաբար Ջեմալի սպանութիւնը դրուեց վեց ամսուայ ըն
թացքում երիտթուրք հինգ յանցագործների սպանած հայ վրիժառուների վրայ,
եւ խորհրդայնացուած Վրաստանում ու Հայաստանում ձերբակալուեցին շուրջ
երեք հարիւր հայեր: Ճիշտ է, նրանց մէջ սպանութիւնը կատարողին չգտան,
բայց ութ մարդ տարբեր պատիժներ ստացան18: Սակայն սպանութիւնից անմի
ջապէս յետոյ լուրեր տարածուեցին, որ Ջեմալի սպանութիւնը Խորհրդային Չե
կայի կազմակարեպածն էր: Կ. Պօլսի թերթերից մէկը 1922ին գրել էր. «Թայմզ
թերթը Ճեմալ Փաշայի ահաբեկումը ոչ թէ հայերու՝ այլ բոլշեւիկներու կողմէ
կատարուած ըլլալու հաւանականութեան մասին կը գրէ: Այս հարցի մասին կա
րելի՞ է հաւատք ընծայել Թայմզի գրածին: Եւ արդէն կարեւորը սպաննողին ան
ձը չէ, այլ՝ կարգ մը թուրքերու հանդէպ կանոնաւոր հետեւողականութեամբ եւ
իրարայաջորդ կերպով ոչնչացման վճիռ տրուած ըլլալու պարագան: Ինչպէս
կ’ըսէինք ասկէ առաջ կատարուած նողկալի սպանութիւններու առթիւ, եթէ նոյ
նիսկ մեր այդ հայրենակիցները թրքութեան հանդէպ յանցաւոր եւ հաշուետու
ըլլային, անոնց օտարութեան մէջ այսպէս վատօրէն սպաննուիլը նողկանքով
կը դիմաւորենք: Այդ ոճրագործները, մեր հայրենակիցները այդ ձեւով դաւադ
րաբար սպաննելով՝ անոնց բոլոր մեղքերուն թողութիւն տուին եւ զանոնք վե
րածեցին ազգին համար զահուած հերոսներու: Մեր հայրենակիցներու 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

Թիֆիլիսում սպանուած Ջեմալ փաշայի սպանութեան հանգամանքները մինչեւ այսօր
պարզ չեն: Այդ սպանութիւնը դաշնակցութեան կողմից վերագրուել է Ստեփան Ծաղիկե
անին, սակայն աւելի ուշ համարուել է, որ գործողութիւնն իրականացրել են խոտուրջուր
ցի Արտաշէս Գէորգեանը եւ Պետրոս Տէր-Պօղոսեանը սեփական նախաձեռնութեամբ, եւ
այդ գործողութիւնը կապ չի ունեցել «Նեմեսիս»ի հետ: Ուշագրաւ է նաեւ, որ Վրաստա
նում երբեք չեն դադարել խօսակցութիւններն այն մասին, որ Ջեմալի սպանութիւնն իրա
կանում Բերիայի կազմակերպածն էր, բայց քանի որ Ջեմալը «Նեմեսիս»ի ցուցակներում
էր, դժուար չէր նրա սպանութիւնը գցել դաշնակցականների վրայ: Իրականում էլ Ջեմալի
սպանութիւնից յետոյ Թիֆլիսում եւ Երեւանում ձերբակալուել են բազմաթիւ հայեր, բայց
որեւէ ապացոյց ձեռք չի բերուել, չնայած նրանցից ոմանք ստացել են տարբեր մակար
դակների պատիժներ (ՀՀ ԱԱ, Ֆ. 1191, Ց. 4, Գ. 810, Թ. 130):
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եւ թշնամի ձեռքերով վատաբար ոչնչացումը բոլոր թուրք հայրենակիցները
հոգեպէս պիտի ցնցէ»19: Տարօրինակ ոչինչ չկար այս յօդուածում, յանցագործ
թէ օրինաւոր թուրքի՝ օտարի կողմից սպանութիւնը նրան դարձնում է «ազգի
համար զոհուած հերոս», իսկ հայերի ջարդերի կազմակերպիչներն արդէն իսկ
հերոսներ էին կենդանութեան ժամանակ, եւ նոյնիսկ դատարանի վճռով իրա
կանացուած մահապատիժը նրանց դարձնում էր «ազգի նահատակ»: Ինչո՞վ
էր պակաս Ջեմալը ջարդարարութեան համար մահապատժի ենթարկուած եւ
ապա «ազգային նահատակ» ճանաչուած ու հայկական գոյքով պարգեւատ
րուած Նուսրէթից եւ Բողազլըեանի գաւառապետ Քեմալից, եթէ նա հայերի
ջարդարարութեան անհամեմատ մեծ վաստակ ունէր: Կոնկրետ Ջեմալ փաշայի
«վաստակը», սակայն, գնահատուեց նախ ռուսական բոլշեւիկեան իշխանութե
ան կողմից: Ռուսաստանը սրտացաւ ցաւակցութիւններ յղեց Թուրքիա Ջեմալի
սպանուելու կապակցութեամբ, յետոյ, երեք ամիս անց, Քաղբիւրոյի 23. 11. 1922ի
յատուկ որոշմամբ հինգ հազար ոսկի տրամադրեց Ջեմալի ընտանիքին:
23 Նոյեմբերի 1922 թիւ
1922թ. Նոյեմբերի 23ի ՌԿԿ (Ռուսաստանի Կոմունիստական կուսակցութե
ան – Հ. Խ.) ԿԿ (Կենտրոնական Կոմիտէ – Հ. Խ.) Քաղբիւրոյի №37 նիստի ար
ձանագրութիւնից
Ներկայ էին. Քաղբիւրոյի անդամներ ընկ. ընկ. Զինովեւը, Կամէնեւը, Կալի
նինը (թեկնածու), Լենինը, Մոլոտովը (թեկնածու), Ստալինը, Տրօցկին
ՌԿԿ ԿԿ անդամներ ընկ. Սոկոլնիկովը, ԿԿԿ անդամ ընկ. Շկիրիատովը
բ) Ջեմալի ընտանիքին օգնելու մասին (ընկ. Չիչերին)
Զոհուած Ջեմալի ընտանիքին յատկացնել 5 հազար ոսկով:
(Ռուսաստանի սոցիալ-քաղաքական պատմութեան
պետական արխիւ, Ֆ. 17, Ց. 3, Գ. 333, Թ. 1)20:

Յօդուածագիր Համլետ Միրզոյեանը գրում է, որ Ջեմալի Գերմանիա
յում ապրող ընտանիքին նպաստ յատկատացնելու խնդրանքով Ռուսաստանի
Արտգործժողկոմ Գ. Չիչերինին դիմել էր Ջեմալի աւագ համհարզ Իսմեթ բէյը,
այդ նպատակով Անկարայից Մոսկուա ժամանելով, եւ Չիչերինը նամակով միջ
նորդել էր Քաղբիւրոյի առաջ այդ խնդրանքը բաւարարելու21: Բայց այդպիսի
խնդրանքով դիմելու համար նա պէտք է առիթ ունէնար: 1922ին դեռեւս ԽՍՀՄը
չէր կազմաւորուել, եւ Խորհրդային Վրաստանում ՝ Թիֆլիսում սպանուած Ջե
մալի նկատմամբ Խորհրդային Ռուսաստանը որեւէ պարտաւորութիւն չունէր:
Ակամայ մտածում ես Ջեմալի սպանութեանը ռուսական Չեկայի նախաձեռ
19

Շիրակեան Արշաւիր, «Կտակն էր նահատակներուն», էջ 335:

20 Товмасян Александр, Реквием по Джемалу, 2017-11-22 10:08,- http://golosarmenii.am/arti
cle/60363/rekviem-po-dzhemalu.
21

http://noev-kovcheg.ru/mag/2011 – 08/2542.html.
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Դ. ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ԹՈՒՐՔԻԱՅԻ ՀԵՐՈՍՆԵՐԸ: ԹՈՒՐՔԻԱՅԻ ԵՒ ԹՈՒՐՔԵՐԻ ԹՐՔԱՑՈՒՄԸ

նողականութեան մասին: Բայց սրանք ռուս-թուրքական «ներքին խոհանոցի»
խնդիրներ էին, իսկ թուրքական հանրային արծարծումների համար «կարեւորը
սպաննողին անձը չէր», կարեւորը «արիւնարբու հայերի» թեման միշտ օրա
կարգում պահելն էր:
Երիտթուրք յանցագործների հերոսացումները, Քեմալի կառավարու
թեան յանցագործ կազմը եւ խաղաղ բնակչութեան ջարդերով ուղեկցուող քե
մալական պատերազմների երիտթրքացումը, ողջ ազգայնական հռետորաբա
նութիւնը սարսափով էր լցնում Թուրքիայում դեռեւս մնացած քրիստոնեաների
հոգին: 1922ի աշնանը նոյնիսկ Կ. Պօլսի ոչ միայն հայ, այլեւ ողջ քրիստոնեայ
բնակչութիւնն էր ահաբեկուած: «Համաձայնականների» Կ. Պօլսում գտնուող
բազմազգ զինուորականներն աւելի ու աւելի վերապահողական էին դառնում:
Յունական բանակների դէմ քեմալականների յաղթանակները նուազեցնում
էին նրանց վճռականութիւնը, «արդէն զրոյցներ շրջան կ’ընէին, թէ համաձայ
նողականները Պօլիսը Քեմալին յանձնելու վրայ են եւ տեղացի քրիստոնեայ
տարրը խուճապի մատնուած է... Ամէն օր դէպքեր կը պատահէին եւ քրիստո
նեաները մասնաւորաբար մութը չկոխած կը փութային իրենց տուները... «Կե
աւուր» Իզմիրը այրեցին եւ պօլսեցիք սարսափի մէջ են, որ նոյն ճակատագրին
պիտի ենթարկուին... Միլլի բանակին յաղթանակներէն գինովցած թուրք ամ
բոխը հաստատութեանց վրայ յարձակումներ կը կատարէր ու անցորդներ կը
խոշտանգէր... Համաձայնականները հանդիսատեսի դիրքին մէջն էին»22:
Ազգայնականների յաղթանակների հետ միասին յանցագործների հերո
սացման եւ «հայերի ոճրագործութեան» թեման շարունակւում էր եւ ուժգնա
նում: 1924ին Առաւօտում տպագրուած է «Արտահանի Մեպուսին Ամբողջական
Ճառը Հայերու Մասին. Հայերը Ինչու Տեղահան Եղան» յօդուածը: Արտահանի
մեպուս Հալիլ փաշան Թուրքիայի Մեծ Ազգային ժողովում հիմնաւորել է Թալէ
աթի ընտանիքին թոշակով ապահովելու հարցը, եւ այդ ընթացքում նկարագրել,
որ Թալէաթ, Ջեմալ եւ Սայիդ Հալիմ փաշաները, Ջեմալ Ազմի եւ Բեհաէդդին
Շաքիր բէյերը…, այս նահատակները հասած են այն բարձր դիրքին, ուր մենք
երբեք չենք կարողանայ հասնել…, «հայերի գնդակով մեռած են պանդխտութե
ան մէջ», ինչը, սակայն, «հայկական արիւնարբութեան ծովի մէջ մի կաթիլ է մի
այն»… Ճառախօսն այնուհետեւ ներկայացրել է, որ հայերը ամէնուր (Երզնկա,
Մամախաթուն, Էրզրում, Սարը Գամըշ, Կարս…, Նախիջեւան…, ընդհուպ մին
չեւ Երեւանի շրջակայքը) կոտորել եւ անպատուել են թուրքերին… (ողջ ճառն
ամբողջութեամբ տպագրուած է)23: Հինգ տարի առաջ թուրքական ռազմական
դատարանով մահապատժի դատապարտուած Էնվէրի, Ջեմալի եւ Բեհաէդդին
Շաքիրի ընտանիքներին հայկական բռնագրաւուած միջոցների հաշուին թո
շակ նշանակուեց միայն 1925ին:
22 Շիրակեան Արշաւիր, «Կտակն էր նահատակներուն», էջ 333, 338 – 339:
23

«Արտահանի Մեպուսին Ամբողջական Ճառը Հայերու Մասին. Հայերը Ինչու Տեղահան
Եղան», Առաւօտ Օրաթերթ, Կ. Պօլիս, 1924, թիւ 135:

ԻԹԹԻՀԱՏԱԿԱՆՆԵՐԸ ԿՐԿԻՆ ԻՇԽԱՆՈՒԹԵԱՆ ՂԵԿԻՆ…
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Յիրաւի, քչերին է յաջողուել իրենց յանցանքներով մրցակցել «հերոս
նահատակների» հետ, բայց մարդիկ ջանացել են՝ կոտորել եւ թալանել են ինչ
պէս կարողացել են: Իսկ հայերի «լքեալ գոյքով» դեռ շատերը պիտի պարգե
ւատրուեն: Քեմալի կառավարութիւնը այս «հերոսների» կերպարները, որպէս
նահատակների, հետեւողականօրէն դնում էր Թուրքիայի Հանրապետութեան
բնակչութեան ազգային դաստիարակութեան հիմքում: 1927ի Փետրուարի որո
շումներով շարունակուեց երիտթուրք յանցագործներին «ազգային նահատա
կի» լուսապսակով զարդարելու գործընթացը. «լքուած ունեցուածքից» թոշակ
ստացող Ուրֆայի նահանգապետ Նուսրէթինի, Բողազլըեանի գաւառապետ
Քեմալի ընտանիքները հայերի «լքուած ունեցուածքից» նոր պարգեւ ստացան՝
Ստամբուլում հայերից մնացած անշարժ գոյքի տեսքով: Այս անգամ հայերի ու
նեցուածքից իրենց մասն ստացան նաեւ երիտթուրք յանցագործներից Բեհա
էդդին Շաքիրի, Դիարբեքիրի նահանգապետ Ռեշիդի, Ջեմալի հետ Թիֆլիսում
սպանուած Ջեմալի համհարզ Նուսրէթի ընտանիքները24:
Հայկական գոյքով պարգեւատրումներ ստանում էին ոչ միայն հանգու
ցեալների ընտանիքները եւ առաջին դէմքերը. բոլորը, ովքեր գործնականում
բաժանել եւ բաժանում էին հայկական ատելութիւնը, պարգեւատրւում էին հա
յերի «լքուած» ունեցուածքով, բայց նաեւ՝ կենդանի մնացած եւ իրենց գոյքին
դեռեւս տիրապետող հայերից խլուող գոյքով: Նրանց վարձատրում էին հա
կահայկականութեան գործնական դրսեւորումների համար: Հայկական ատե
լութիւնը հայրենիքին նուիրւածութեան «վարձատրուող զգացմունք» էր եւ այն
խրախուսելու համար միջոցներ փնտրելու կարիք չկար: Օրինակ, 21 ճիւղի բա
ժանուող Ռիշվան աշիրէթի աշիրէթապետ, ադիեամանցի քուրդ Հաջի Բեդիր
Աղան (Ֆերաթ) իր եղբյսր Զեյնելի հետ միասին հայերի զանգուածային կոտո
րած էր կազմակերպել Էրզրումում, Երզնկայում, Սվազում եւ շրջականերում:
«Քեմալական շրջանում Հաջի Բեդիրը 1-ին եւ 2-րդ գումարման խորհրդարան
ներում Մալաթիայի պատգամաւոր էր, 3-րդ գումարման ժամանակ` Կարսի
պատգամաւոր: 1920ի ապրիլի 23-ին առաջին խորհրդարանի բացման աղօթքի
ժամանակ կանգնած էր Մուստաֆա Քեմալի կողքին: Գրել-կարդալ չիմացող
Հաջի Բեդիրի համար յատուկ որոշում է կայացուել, որ անտառաճանաչը եւս
կարող էր պատգամաւոր ընտրուել: Հաջի Բեդիր աղային բնակեցրին Ադանա
յում` լքեալ գոյքից ագարակի, տան եւ խանութների յատկացմամբ: Ընտանի
քը այսօր էլ այդ ագարակից է օգտւում: Հաջի Բեդիր աղայի եղբօրը նոյնպէս
բնակեցրին Ադանայում` լքեալ գոյքից տան եւ խանութների յատկացմամբ»25:
24 Հիւր, «Ովքե՞ր տիրացան»:
25 Չեթինօղլու Ս., Մի էջ Թուրքիայի մահմեդական( թուրք, քուրդ եւ այլն) բուրժուազիայի
մութ պատմությունից Ցեղասպանության ժամանակ. Մալաթիայի օրինակը //Հայաստանի
Հանրապետութեան Պաշտպանութեան Նախարարության Դրաստամատ Կանայանի ան
վան Ռազմավարական Հետազօտությունների Ինստիտուտի Ռազմագիտական Հանդէս,
1 – 2 (83 – 84). 2015, էջ 192:
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Սրանք երկրի ընդհանուր մթնոլորտի մասին պատկերացում տալու միայն մաս
նաւոր օրինակներ են: Գաւառներում պատկերը նոյնն էր՝ որքան մեծ էր յանցա
գործութեան ծաւալը՝ այնքան գնահատուած էր նոր իշխանութեան պաշտօնեայ
դարձող յանցագործը:
Դժուար է ասել, թէ որքանով էին երեխաներից մինչեւ տարեցներ անզէն
մարդկանց ջարդած, կոտորած, հրկիզած, նրանց գոյքը թալանած, պատերազ
մի ընթացքին իրենց վարչական գրասենեակներից նայած այս յանցագործնե
րի հերոսացումները նպաստում ձեւաորուող «թուրք ազգի կերպարի ազնուաց
ման» Մուստաֆա Քեմալի ծրագրին, բայց հայատեացութեան խրախուսմանն,
անկասկած, նպաստում էին:

ՊԱՅՔԱՐԸ «ՆԵՐՔԻՆ ԹՇՆԱՄԻՆԵՐԻ» ԴԷՄ
1923ի Յուլիսի 24ի Լոզանի հաշտութեան պայմանագրով վերջապէս
հաստատուեցին նոր Թուրքական Հանրապետութեան սահմանները, Թուր
քական Հանրապետութիւնը ճանաչուեց միջազգայնօրէն: Երկրում տեղի էին
ունեցել ահռելի քաղաքական եւ ժողովրդագրական փոփոխութիւններ: «Հա
կաիմպերիալիստական-ազատագրական» անուանուած պատերազմը, որն
իրականում «պատերազմ էր հայկական եւ յունական փոքրամասնութիւնների
դէմ»26, աւարտուել էր ռազմական գործողութիւնների մասով եւ հայերի ու յոյնե
րի համարեա լիակատար դատարկմամբ, բայց սկսւում էր ներքին պատերազ
մը՝ այն, ինչ Մուստաֆա Քեմալն անուանում էր երկրի վերակառուցում:
Երկիրն, այո, հայերի եւ յոյների ֆիզիկական առկայութիւնից համարեա
դատարկուել էր, բայց մահեդական բնակչութեան ուղեղում Էրմանիստանը
շարունակում էր մնալ Էրմանիստան, որը լցուած էր հայերի ուրուականներով,
իսկ թուրքերն այդպէս էլ շարունակում էին անցանկալի համարել այդ տարած
քում ապրելը: Կրկին իշխանութեան անցած երիտթուրք յանցագործները փոր
ձում էին Էրմանիստանը թրքացնել բալկաններից փախած եւ տեղափոխուած
թրքախօս նոր բնակչութեամբ, բայց նոյնիսկ նրանք էին խուսափում հայերի ոս
կորներով հարուստ, նիւթապէս աղքատ, հայերի վերացումով աւելի աղքատա
ցած այդ տարածքից: Ամէն ինչից զատ հիմայ արդէն այդ տարածքը տնօրինող
քրդերը այստէղ բնակեցուող թուրքերին թշնամաբար էին վերաբերում՝ ամէն
կերպ ցոյց տալով, որ դա իրենց՝ քրդերի, ոչ թէ թուրքերի հայրենիքն է: Քեմալի
հայրենիքի ազատգրմանը, իսկ իրականում հայերի եւ յոյների դէմ պատերազ
26 Танер Акчам, «Долгая история отрицания геноцида армян: Тщательно забытые страницы
истории Турции» [Թաներ Աքչամ, Հայերի ցեղասպանութեան ժխտողականութեան եր
կար պատմութիւնը. Թուրքիայի պատմութեան ջանասիրաբար մոռացուած պատմութեան
էջեր], – http://armenianhouse.org/akcam/articles-ru/genocide.html (ռուսերէն թարգմանու
թիւնը կատարուել է Le Monde Diplomatiqueից, Սեպտեմբեր 2001 (http://www.flash-bulletin.
de/2000/eSeptember17.htm): (Վերջին այցելութիւնը՝ 09. 10. 2018):

ՊԱՅՔԱՐԸ «ՆԵՐՔԻՆ ԹՇՆԱՄԻՆԵՐԻ» ԴԷՄ

457

մին եւ կոտորածներին միացած քրդերը ոչ միայն ձեռնունայն էին մնացել, այլեւ
դարձել էին անցանկալի եւ հիմայ նրանք «ներքին թշնամի էին»:
Համարւում էր, որ քրիստոնեաներն արդէն կազմում էին երկրի բնակչու
թեան ընդամէնը մէկ տոկոսը, չնայած ոչ ոք ըստ էութեան չէր կարող ասել, թէ
իրականում ինչքան հայ կամ յոյն էր մնացել երկրում: 1920ականների սկզբնե
րին համարւում էր, որ հայերի մի փոքր խումբ է միայն մնացել՝ Կ. Պօլսում: Այժմ,
իհարկէ, այդ խնդիրը վերանայւում է: Այսօր արդէն շատ բան է յայտնի գաւառ
ներում մնացած եւ յաճախ գաղտնի գոյատեւող հայերի մասին: Բայց 1923ին դե
ռեւս պատկերացումներ չկային գաւառների մասին եւ մամուլը գրում էր միայն
Պօլսահայերի մասին:
Անցած երեք տարիներին ներքին յարաբերութիւններում ամէն ինչ
արուել էր հայերի ու յոյների նկատմամբ բնակչութեան ատելութիւնն անսահ
ման մեծացնելու: Այնտէղ, որտեղ հայերի մնացորդներ դեռ կային, հենց տեղե
րում էլ լուծում էին նրանց դուրս մղելու հարցերը: Օրինակ, Ֆրանսիացիների
գնալուց յետոյ Այնթապում, ըստ տեղեկութիւնների, դեռեւս մնացել էին 3.500
հայեր: «Ղազի Անթեպ» թերթը 1922ի Նոյեմբերի 9ի համարում «Հեռու մեզնից»
յօդուածով հայերին առաջարկում է դուրս կորչել քաղաքից: Երկու ամսից, 1923ի
Յունուարին, հայերն արդէն «դուրս էին կորել», մնացել էին միայն մի քանի
ընտանիք: Նրանց, իհարկէ, «օգնում էին դուրս կորչել»՝ սպանելով, ծեծելով,
վախեցնելով: Հիմայ արդէն պատժուելու խնդիր առհասարակ չկար, իսկ ատե
լութեան չափաբաժինը շատ մեծ էր: Հաւանաբար այդ տարիներին է, որ Այնթա
պում մնացած հայերի մնացորդները վերջնականապէս մահմեդականացել են՝
համալրելով 1915ին մահմեդացածների շարքերը: Ծագումով այնթապցի թուրք
հետազօտող Մուրաթ Ուչաները գրում է, որ «Այնթապ նահանգին մէջ կ’ապրի 2
միլիոն քաղաքացի, որուն միայն 5 առ հարիւրը բնիկ այնթապցի է: Եւ այդ 5 առ
հարիւրին գրեթէ կէսը (այսինքն՝ 50 հազարը) կը կազմեն իսլամացած հայերը:
Սակայն անոնց մեծ մասը կը մերժէ իր հայկական ծագումը՝ ըսելով «Մենք իս
լամ թուրք ենք»: Շուրջ 25 հազար իսլամացած հայ կ’ապրի Այնթապի կեդրոնը,
իսկ Նիզիփի եւ Պիրեճիքի բնակչութեան մէկ երրորդը բաղկացած է կրօնա
փոխ հայերէ»27:
Գաւառներում ոչ միայն իսլամաց(ու)ած, այլ նաեւ թաքնուած քրիստոնե
այ հայեր էին մնացել, որոնց մասին տեղեկութիւններ կա՛մ չկային, կա՛մ՝ կային
միայն տեղական բնակչութեան միջավայրում: Նրանք ամէն կերպ թաքնւում
էին իշխանութիւններից եւ դեռեւս ապրելու տեղ էին փնտռում: Քաղաքներում,
յատկապէս Կ.   Պօլսում կրքերը դեռ եռում էին, թուրքական մամուլը շարունա
կում էր հեղեղուած մնալ «դաւաճան հայերի» մասին յօդուածներով եւ հայերի
«ստորութիւնների մասին» նորանոր «տեղեկութիւններով»: Մի կողմից կարող
է տարօրինակ թուալ, որ այդ քարոզչութիւնը ոչ մի կերպ չէր նուազում, քանի
27

Այնթապի իսլամացած հայերը (30 Սեպտեմբերի 2016, http://azator.gr/?p=849) (Վերջին այ
ցելութիւնը՝ 09. 10. 2018 ):
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որ հայերի ֆիզիկական ներկայութիւնից ազատուել էին, բոլոր յանցագործներն
ազատուել էին պատժից եւ նոյնիսկ պարգեւներ ստացել, հայերից թալանուած
ունեցուածքը «արդարացիօրէն» իւրացուել էր, յանցագործներից շատերը նոր
բարձր պաշտօններ էին ստացել, հայերի վրէժխնդրութեան տագնապը վերա
ցել էր: Մյոս կողմից Պօլսում դեռ զգալի հայկական ֆինանսա-տնտեսական
կապիտալ կար, ինչի իւրացումը գրգռում էր նոր ձեւաւորուող եւ ձեռնարկատի
րութեանն անծանօթ ազգային՝ թուրք գործարարների ախորժակը: Բացի այդ,
երկրում մնացած փոքրաթիւ հայերին պէտք էր հասկացնել, որ Լոզանի խորհր
դաժողովով նախատեսուած իրաւունքների նկատմամբ մեծ յաւակնութիւններ
չպէտք է ունէնալ, որ փախած հայերը չպէտք է վերադառնալու եւ կորցրած գոյ
քի յաւակնութիւններ ունէնան, իսկ մնացածներն էլ պէտք է պարզապէս մոռա
նան իրենց հայկական ինքնութիւնը եւ կորցրած սեփականութիւնը: Մոռանան
եւ թուրք դառնան: Բայց յստակ չէր թուրք դառնալու ճանապարհը:
Սեւրի Պայմանագրի յիշողութիւնը թուրքական հանրապետութեան ղե
կավարներին հանգիստ չէին տալիս: Նրանց յաջողուեց պահել երկրի միջուկը եւ
աւելացնել Արեւելահայաստանի հաշուին, բայց նախկին կայսրութեան բեկոր
ների վրայ Մեծ Բրիտանիայի եւ Ֆրասիայի մանդատային իրաւունքով ծնուել
էին Իրաքը, Յորդանանը, Սիրիան, Լիբանանը, Պաղեստինը… Այս երկրներին
սահմանակից տարածքներում Թուրքիան շատ արաբախօս բնակչութիւն ունէր
եւ դա վտանգի ներշնչման աղբյոր էր: Միաժամանակ մեծ գլխացաւանք էր, որ
այստէղ էին կուտակուել պաշտօնապէս «աքսոր» կոչուող տեղահանութեան ըն
թացքում փրկուած հայերի մնացորդների զգալի մասը:
Քրդերը… նրանք շատ էին, նրանց խոստացուել էր, որ Թուրքիան իրենց
հայրենիքն է եւ իրենք հայերի եւ յոյների դէմ պայքարում նրանց կոտորում էին յա
մատէղ թուրք-քրդական հայրենիքի համար: Մի կողմից նրանց «գլուխը լցուել»
էր Սեւրի Պայմանագրով համարեա հաստատուած Քրդստանի յոյսերով, մյոս
կողմից քուրդ աշիրէթապէտերը չէին մոռացել Քեմալի կողմից խոստացուած
թուրք-քրդական ընդհանուր մահմեդական պետութեան գաղափարը: Թէ՛ հայ
կական իթթիհատական յանցագործութիւններում, թէ՛ «ազատագրական» պայ
քարում՝ հայերի ու յոյների երկրորդ ջարդերում նրանք լիովին «վաստակել» էին
երկրին առնուազն թուրքերի հետ միասին տէր լինելու իրաւունքը: Իրականում
Էրզրումում ստորագրուած յայտնի փաստաթղթի բոլոր կէտերն իրականացուել
էին, բայց այդ փաստաթղթում քրդերի մասին ոչինչ չկար: «Փոքր Ասիայի Արե
ւելեան վիլայէթները, Տրապեզոնի վիլայէթը եւ Ջանիկ սանջակը» մնացել էին
Թուրքիայի Հանրապետութեան կազմում, այդ տարածքներում մնացած մահ
մեդականները կարող էին, ինչպէս եւ Էրզրումի պայմանագրում միմեանց խոս
տացել էին, «համակուած <մնալ> փոխանդարձ յարգանքի եւ ինքնազոհաբե
րութեան նոյն զգացմունքներով, եւ <իրենց> ապրելու վայրի պայմանների եւ
էթնիկական ու հասարակական դիրքի հաշուառումով՝ իրենց համար<ել> նոյն
ծնողներից սերուած եղբայրներ», «Մեր (մահմեդականների – Հ. Խ.) տարածք
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ների ցանկացած գրաւում, որեւէ միջամտութիւն մեր գործերին դիտարկ<ել>
որպէս յունական կամ հայկական համայնքների ստեղծման միտում, <եւ այդ
պիսի դէպքի համար> առաջ քաշել ինքնապաշտպանութեան եւ փոխադարձ
օժանդակութեան սկզբունքը», «երբեք թոյլ <չտալ>, որ յոյներն ու հայերը ձեռք
բերեն մահմեդականների իրաւունքին եւ օսմանեան ինքնիշխանութեանը
սպառնացող դիրք եւ նիւթական եւ բարոյական հնարաւորութեան բոլոր ձե
ւերով պաշտպանուել <իրենց> հայրենիքը վնասելու յոյների եւ հայերի բոլոր
ձեռնարկումներից»: Սրանք բոլորն արդէն արուած էին մեծ յաջողութեամբ եւ
կարող էին արուել «նոր սպառնալիքների» դէպքում: Ամէն ինչ իդէալական էր,
ձեւական իմաստով խախտուած էր միայն մէկ պայման: Էրզրումում համաձայ
նութեան եկողները յաւելել էին, որ «իրենց ցանկութիւնը» «Արեւելեան Անատո
լիայի յամատէղ գործունէութեան ապահովումն է, <…> որի նպատակը կը լինի
օսմանեան սուլթանի սրբազան խալիֆայութեան եւ գահի հետ կապերի պահ
պանութիւնը»28: Արեւելեան Անատոլիայի յամատէղ գործունէութեան նպատա
կը՝ Օսմանեան սուլթանի սրբազան խալիֆայութեան եւ գահի հետ կապերը
խաթարել էր Մուստաֆա Քեմալն ինքը՝ 1922ին Նոյեմբերի 2ին «սուլթանու
թիւնն» ու «խալիֆայութիւնը» միմեանցից անջատելով եւ նախ՝ «սուլթանութիւ
նը», ապա «խալիֆայութիւնը» լուծարելով: Ազգային Մեծ Ժողովի Նոյեմբերի
1ի ելոյթում Մուստաֆա Քեմալը խալիֆ եւ սուլթան Վահիդեդդինին մեղադրել է
Թուրքիայի անկախութեան վաճառքի, «թուրք ազգի ստրկացման», «թուրք ազ
գի պատուի եւ արժանապատուութեան նուաստացման» եւ այլ արարքներում29:
Սուննի մահմեդականութեան հաւաքականութեան հենասիւնը՝ խալիֆը նուաս
տացրել է «թուրք ազգի» պատիւն ու արժանապատւութիւնը՝ դժուար է պատկե
րացնել «թուրք ազգի» հետ խալիֆայութեամբ կապուած կայսրութեան ոչ թուրք
սուննի մահմեդականների ստացած հարուածը: Երեք ամիս անց, 1923ի Մարտի
1ին Մուստաֆա Քեմալը ջախջախիչ ելոյթ է ունեցել իսլամը որպէս քաղաքա
կան գործիք օգտագործելու դարաւոր աւանդոյթի դէմ՝ պահանջելով կրօնական
արժէքները փրկել զանազան մութ նպատակներից: Օրինակ՝ իր նման ոչ թուրք
մահմեդականների հետ միասին «մահմեդական պետութիւն» կառուցելու խօս
տումից: Մարտի 3ին Ազգային Մեծ Ժողովը օրէնք է ընդունել խալիֆայութիւնը
վերացնելու, վերջին խալիֆին եւ Օսմանեան դինաստիայի բոլոր անդամներին
Թուրքիայից աքսորելու մասին: Չնայած այդ որոշումների դրական հետեւանք
ներին՝ Շարիաթային դատարանի վերացմանը, կրթութիւնն ու գիտութիւնը
Կրթութեան նախարարութեանը յանձնելը եւլն, սա, ըստ էութեան վերացնում էր
28 Кемаль Мустафа. Путь новой Турции 1919–1927. Том I. Первые шаги национально-освобо
дительного движения 1919. Москва, Литиздат НКИД, 1929 г. [Քեմալ Մուստաֆա: Նոր Թուր
քիայի ուղին 1919 – 1927, Հտր. 1, 1919ի ազգային-ազատագրական շարժման առաջին քայլե
րը, Մոսկուա, 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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քրդերին թուրքերի հետ «կապող» օղակը: «Ազատագրական» կամ «անկախու
թեան» կոչուող պատերազմին մասնակցած քրդերի ընդհանուր «մահմեդական
հայրենիքի» մասին պատկերացումները քայլ առ քայլ ոչնչանում էին՝ նուազեց
նելով նաեւ նրանց պատկերացրած «առանձնայատուկ իրաւունքները»: Չկայ
խալիֆայութիւն՝ չկայ «մահմեդական հայրենիք», չկան «նոյն ծնողներից սե
րուած զաւակներ»: Հիմայ արդէն «սուննի իսլամը» նոր որակ կը ստանայ, եւ կը
ծառայի ի՛ր՝ Քեմալի քաղաքական նպատակներին: Քրդերի ոտքի տակի հողը
սահում էր: Իսկ առջեւում դեռ Լոզանի Պայմանագիրն էր, որով քրդերի պատ
կերացրած «Քրդստանի» մի մասն անցնելու էր Իրաքին եւ Սիրիային: Հիմայ
քրդերը հասկանում էին, որ կառուցւում է բացառապէս «թուրքական պետու
թիւն»՝ «թուրքական հայրենիքում», որ հայերի եւ յոյների ջարդերից եւ ասպա
րէզից վերանալուց յետոյ իրենք ընկալւում են Թուրքիայի Հանրապետութեան
ամէնամեծ փոքրամասնութիւն, եւ որ իրենք իրենց սոսկական գոյութեամբ ար
դէն սպառնալիք են երկրի թրքացման ճանապարհին, ուրեմն արդէն իսկ թշնա
մի են: Յիրաւի, չուշացան նաեւ գործողութիւնները՝ 1920ին մէկը մյոսի յետեւից
ստեղծուած քրդական հասարակական կազմակերպութիւնները (քուրդ սպանե
րի «Ազադի» միութիւնը, «Քրդական կուսակցութիւնը», «Քրդական արմատա
կան կուսակցութիւնը») ջախջախուել եւ օրէնքից դուրս էին յայտարարուել30:
Հիմայ արդէն բոլորին պարզ էր, որ Օսմանեան կայսրութեան բնակ
չութեան ինքնութեան բաղադիչների կառուցման երիտթուրքերի փնտրտուքի
եռամիասնութիւնից՝ օսմանիզմ (Osmanl1l1k), իսլամիզմ/սուննիզմ (İslamiyet),
թուրքիզմ (Türkçülük-Türkçülüğ) Քեմալն իրականացնում էր վերջինը: Թիւրք
չիւլուկը ձուլման յաւակնութիւն էր արդէն նաեւ երկրի ոչ թուրք մահմեդականնե
րի, առաջին հերթին քրդերի ու արաբների նկատմամբ: Հիմայ արդէն քրիստո
նեաներ համարեա չկային, իսլամիզմ/սուննիզմի կարեւորութիւնը երկրորդւում
էր, թուրքերի եւ քրդերի մեծ մասը դեռ «թուրք» եւ «քուրդ» չէին, «սուննի մահմե
դական» էին, եւ ինչքան շուտ թուրքերին «թրքութիւն» ներշնչեն, «սուննիզմին»
թուրքական հագուստ հագցնեն, այնքան կը մօտենայ «թիւքչիւլուկ»ը:
Քրդերը կառչելու բան չունէին: Ազգային Մեծ Ժողովի քուրդ պատգամա
ւորները Քեմալի կողմից ընտրուած ձեռնասուն քրդերն էին, որոնց նպատակն
այժմ քրդերի թուրքական ենթակայութիւնն ապահոուելն էր: Գուցէ եւ քրդերի
համար դա վատ հեռանկար չէր, բայց նրանց մի մասի մօտ արդէն արթնացել էր
ինքնուրոյնութեան գաղափարը եւ էթնիկական ինքնութեան զգացումը, «թուր
քական ինքնութիւնը» յարուցում էր «քրդական ինքնութիւն». քրմանջախօս եւ
զազախօս ցեղախմբերին շատ աւելի վաղ էին «քրդական» հաւաքականութիւն
ընկալում, որով «քրդական» ինքնութիւնը կարող էր մրցակցել ձեւավորուող
«թուրքական»ի հետ: Քրդերը վիրաւորուած էին Քեմալից, իշխանութիւններից
30 Лазарев М. С., Курдистан и курдский вопрос. М., Восточная литература [Լա
զա
րեւ Մ. Ս.
Քրդստան եւ քրդական հարց: Մոսկուա, Վոստոչնայա լիտերատուրա], 2005, ISBN –
5 – 02 – 018311 – 3, էջ 37, 252 – 254:
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Դերսիմի քուրդ-ալեւիական ինքնորոյնութիւը գայթակղիչ փաստ էր, եւ ամէն
ինչից զատ հայերի ու յոյների կոտորածները, նրանց դէմ տարիներով սադրած
ատելութիւնն ու դրա հետեւանքները աչքի առաջ էին:
Շեյխ Սաիդ Փիրանիի գլախաւորութեամբ 1925ի Փետրուարին սկսուած
քրդական ապստամբութեան դաժան ճնշումը երկու ամիս տեւեց: Առաջնորդ
ները կախաղան հանուեցին Դիարբէքիրում, բայց աւելի կարեւոր էր այն, որ
քրդերի դէմ պաշտօնական ահաբեկչութիւն սկսուեց: Իսմէթ Ինէօնիւի գլխա
ւորութեամբ հիմնուեցին «անկախութեան դատարաններ», որոնցում դատում
էին նոյնիսկ քրդերի նկատմամբ նուազագոյն համակրանքի արտայայտութեան
համար: Ոչնչացուեցին 206 քրդական գիւղեր՝ 8758 ընտանիք, սպանուեց 15.000
մարդ: Հիմայ արդէն բոլոր քրդերը ներկայացւում էին որպէս Թուրքիայի եւ
թուրքերի թշմնամիներ, եւ քրդաբնակ տարածքները տարիներ շարունակ պա
հուեցին պաշարուած վիճակում: «Քուրդ» եւ «Քրդստան» բառերը հանուեցին
դասագրքերից, քրդերէն գրքերը հաւաքուեցին եւ այրուեցին, քրդերը «դար
ձան» իրենց ինքնութիւնը մոռացած Լեռնային թուրքեր, արգելուեց քրդերէն լե
զուով խօսելը31:
Ակնյայտ էր, որ Քեմալի կարեւորագոյն ծրագրերից թուրքական էթնի
կական ինքնութեան կառուցման ճարատարապետութիւնը, ինչպէս ատելու
թեամբ եւ արիւնոտ սկսուել էր, նոյն կերպ շարունակուելու էր: Բռնութիւնը եւ
ատելութիւնը «թուրքական ինքնութեան» ճարտարապետութեան հիմնական
գործիքներն էին:
Ոգեւորուած թուրքական մամուլն անընդհատ գրում էր երկրի բնակչու
թեան արագ «թրքացման անհրաժեշտութեան» մասին: Պէտք է թրքանային
քրդերը, արաբները, լազերը, «չերքէզները», հրեաները, բալկաններից ներ
գաղթած մահմեդականները, յոյների եւ հայերի մնացորդները: Ամէն մարդ
Թուրքիայում պէտք է թուրք դառնար: Սա օրուայ հրամայականն էր: Եթէ մնա
ցել են «մեր երկրում», պէտք է թուրք դառնան:
Լոզանի Պայմանագրով հաստատուած փոքրամասնութիւնների իրա
ւունքի յօդուածը խիստ ուշագրաւ ձեւակերպում ունէր: Ըստ Լոզանի Խորհր
դաժողովում ընդունած որոշման, «Ոչ-մահմեդական փոքրամասնութիւններին
պատկանող Թուրքիայի քաղաքացիների համար օրէնքով երաշխաւորւում են
միեւնոյն վերաբերմունքն ու անվտանգութիւնը, որը նախատեսուած է Թուր
քիայի այլ քաղաքացիների համար: Մասնաւորապէս, նրանք պէտք է հաւա
սար իրաւունքներ ունէնան իրենց ծախսերով բացելու, օգտագործելու եւ կա
ռավարելու բարեգործական, կրօնական, ընկերային կազմակերպութիւններ,
դպրոցներ, կրթական եւ այլ հաստատութիւններ` դրանցում ազգային լեզուն
կիրառելու եւ կրօնն ազատօրէն դաւանելու իրաւունքներով»32: Թուրքիայի ոչ31

Անդ, էջ 67:
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Article 40. Turkish nationals belonging to non-Moslem minorities shall enjoy the same treatment
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մահմեդական փոքրամասնութիւնների իրաւունքների կարգաւորմանը նուի
րուած են Լոզանի Պայմանագրի 37 – 44րդ յօդուածները, որոնց համաձայն
կառավարութիւնը չպիտի խանգարի նրանց տեղաշարժերին, հանրային եւ
մասնաւոր տարածքներում, ինչպէս նաեւ դատարաններում իրենց լեզուներով
բանաւոր խօսելու իրաւունքին, վերջինիս դէպքում թարգմանութիւնը պէտք է
հոգան պետական իշխանութիւնները (յօդուած 39): Թուրքիայում փոքրամաս
նութիւնների եկեղեցիները, վանքերն ու դպրոցները ղեկավարւում են առանձին
կառավարական մարմնի` Հիմնարկների Գրասենեակի կողմից, որը հաստա
տում է կրօնական հաստատութիւնների, դպրոցների, բարեգործական հիմ
նարկների, այդ թւում` հիւանդանոցների գործունէութեան կարգը, իսկ վերահս
կողութիւնն իրականացնում է Կրօնական Գործերով Տնօրինութիւնը33:
Այսպիսով, ինչպէս տեսնում ենք, խօսքը գնում է ոչ թէ ազգային (էթնի
կական), այլ կրօնական՝ «ոչ-մահմեդական փոքրամասնութիւնների» մասին:
Թուրքիայում իրաւական իմաստով «ազգային փոքրամասնութիւններ», այդ
թուում հայեր չկային եւ չկան (ինչպէս չկան յոյներ, ասորիներ, հրեաներ…), կան
ոչ-մահմեդական փոքրամասնութիւններ, ում վրայ էլ հենց տարածւում է Լոզա
նի Պայմանագրի յիշեալ որոշումը: «Ոչ մահմեդական փոքրամասնութիւն» բա
նաձեւը յետագայում ճակատագրական դեր պիտի խաղար, քանի որ ազգային
փոքրամասնութիւնների բոլոր իրաւունքներից զրկում էր իսլամաց(ու)ածնե
րին (նրանք «ոչ մահմեդական փոքրամասնութիւն» չէին), արգելակում եւ նոյ
նիսկ արգելում նրանց շփումը ազգային-էթնիկական միջավայրի հետ եւ արա
գացնում նրանց ուծացումը` թրքացումը, քրդացումը կամ արաբացումը: Մյոս
կողմից աշխարհիկ յայտարարուած երկրում «ինքնութիւնը» տեղափոխում էր
կրօնական ոլորտ` ընդհուպ մինչեւ լեզուն՝ այն դարձնելով ոչ թէ ազգային, օրի
նակ՝ հայերի, յոյների, այլ՝ ոչ մահմեդականների լեզու: Մահմեդական փոքրա
մասնութիւններն, օրինակ, այդ պայմանագրի 40րդ յօդուածով իրաւունք չունէ
ին մայրենի լեզուով խօսելու: Ըստ էութեան այդ պայմանագրով մահմեդական
փոքրամասնութիւն պարզապէս չկար: Մահմեդականների «մայրենի լեզուն»
միայն թուրքերէնն էր, այդ թւում քուրդ, լազ, չերքէզ… մահմեդականների: Ար
դիւնքում իսլամաց(ու)ած կամ ալեւիացած հայերը զրկւում էին իրենց մայրե
նի լեզուով խօսելու, այդ լեզուն մայրենի համարելու իրաւունքից, քանի որ այն
ոչ-մահմեդական փոքրամասնութեան լեզու էր34: «Հայ» բառի բացակայութիւնն
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 «Ոչ-մահմեդական փոքրամասնութիւն» բանաձեւը Առաջին Յամաշխարհային Պատե

ՊԱՅՔԱՐԸ «ՆԵՐՔԻՆ ԹՇՆԱՄԻՆԵՐԻ» ԴԷՄ

463

ինքնին բացառում էր «իսլամաց(ու)ած հայ»ի որեւէ մասնաւոր, այդ թւում հայ
համարուելու իրաւունք: Թուրքական պատկերացումներով եւ իրաւունքով մահ
մեդականը չի կարող հայ լինել: «Իսլամաց(ու)ած» լինելով՝ նրանք արդէն «ոչմահմեդական փոքրամասնութիւն» չեն: Աւելին, նոյնիսկ մահմեդականի հետ
ամուսնացածը չի կարող հայ համարուել: Այս ընկալումները գաւառներում գոր
ծում են մինչեւ հիմայ35:
1924ին ընդունուած Սահմանադրութեամբ սահմանւում է երկրի բնակ
չութեան ընդհանուր էթնանուն՝ «թուրք»: Սահմանադրութեան 88րդ յօդուա
ծում ասւում է. «Թուրքիայի ժողովուրդը առանց կրօնի եւ ցեղի խտրութեան,
քաղաքացիական տեսակէտից կոչւում է թուրք»: Նշանակո՞ւմ էր, սա, արդեօք,
որ քրիստոնեայ հայերը, յոյները, ասորիները «քրիստոնեայ թուրքեր են»: Հա
յալեզու Առաւօտ օրաթերթը «Ո՞վ է թուրքը» յօդուածով տեղեկացնում է, որ սոյն
յօդուածը մէկնաբանուել է «թուրք օջախների»36 համաժողովի կողմից եւ հաս
տատուել, որ թուրք հօրից ծնուած ամէն անհատ, ինչպէս նաեւ իւրաքանչիւրը,
ով թուրքական մշակոյթն ընդունում է, թուրք է: «Քրիստոնեայ մշակոյթը» թուր
քական մշակոյթ չէ, աւելին, այն, ըստ երկրի բնակչութեան պատկերացումների,
րազմին յաջորդած «փոքրամասնութիւն»-«մեծամասնութիւն» առճակատման եւ փոքրա
մասնութիւնների եւրոպական «իրաւականացման» յետեւանքների ամփոփումը 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 Սասունի քրդական գիւղերից մէկում քրիստոնեայ մնացած մի խումբ հայեր պատմում
էին, որ մահմեդականացումից քրիստոնեութիւն վերադարձը հնարաւոր չէր: «…Եթէ մէկը
մուսուլման դառնանէ, անմիջապէս քուրդ կ’ըլլակոր: Եւ քուրդերը աս իմացութիւնը ունէն:
Շատ անգամ մոլլաները իրանց աղջիկը հայի մը կու տային, որ անի այլեւս վերադառ
նալ կարելի չէր հայի: Հենց որ հայը իսլամ կը դառնար, նրան շուտով աղջիկ կը տային,
որմէ ետք այլեւս վերադարձ չիկար, չէր կարող քրիստոնեայ ըլլալ: Ես կը յիշեմկոր, որ
մեր գիւղին մէջ Հայկ կար, մեր դրացին անոր համար մէկ անգամ ըսաւ, թէ մեր աղջիկը
սիրեր է, անոր պիտի ամուսնացնենք: Բոլոր գիւղը իրար մտան, գացինք, մեր տղան ան
քուրդ ընտանիքէն դուրս հանեցինք: Չի պիտի ձգենք, որ աս հարսանիքը ըլլայ: Եւ տեսէք,
աղջիկ չէ, տղան դուրս հանեցինք: Եւ անկէ ետքը անմիջապէս հային հետ ամուսնացու
ցինք»: Յիրաւի, Թուրքիայում շարունակւում էր իսլամական աւանդական իրաւունքը, ըստ
որի իսլամից կրօնափոխուածները ենթակայ էին մահապատժի եւ երբ բռնի կամ կամա
ւոր մահմեդականացած քրիստոնեան ցանկանում էր վերադառնալ իր նախկին կրօնին՝
նրան մահապատիժ էր սպասւում (Թաներ Աքչամ, Հայերի բռնի իսլամացումը. Լռութիւն,
ժխտում եւ ուծացում, «Տիգրան մեծ», Երեւան, 2016, էջ 113):
36 «Թուրք օջախներ» ընկերութիւնն ստեղծուել էր 1911ին երիտթուրքերի կողմից, նրա տպա
գիր օրգանը՝ Թուրք Եուրդու (Թուրքական հայրենիք) ամսագիրն էր, որի նիւթերը գլխա
ւորապէս ուղղուած էին Թուրքական հայրենիքի յաւակնութիւնների (Չինաստանից մինչեւ
Դանուբ ապրող թրքախօս բոլոր ժողովուրդները պէտք է միաւորուեն «Թուրքական մեծ
պետութեան» մէջ՝ Թուրքիայի գլխաւորութեամբ), եւ Թուրքական էթնիկական ինքնութե
ան ձեւաւորմանը («բոլոր թրքախօս ժողովուրդները թուրք են» սկզբունքով): Քեմալակա
նության շրջանում մինչեւ 30ականները ունէին 30 մասնաճիւղ: 1932-ին սրանց հիմքի վրայ
ձեւաւորուեցին «Հալք Էվի»՝ «ժողովրդական տուն» կոչուող կառույցները, որոնց խնդիրը
քեմալիզմի սկզբունքներով թուրք եւ թրքացուող բնակչության կրթումը կամ վերակրթումն
էր:
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թուրքական մշակոյթի համար վիրաւորական մշակոյթ է: «…իւրաքանչիւրը, ով
թուրքական մշակոյթն ընդունում է» ձեւակերպումը, հաւանաբար, հասկացւում
էր որպէս «…իւրաքանչիւրը, ով սուննի մահմեդական է եւ խօսում է թուրքերէն»:
Հայալեզու Առաւօտ թերթը, սակայն, շատ ուղիղ է հասկանում Սահմանադրու
թեան «Թուրքիայի ժողովուրդը առանց կրօնի եւ ցեղի խտրութեան, քաղաքա
ցիական տեսակէտից կոչւում է թուրք» յօդուածը: Թերթը իր գոհունակութիւնն
է յայտնում այս մօտեցմանը, գովում է հանրապետական Թուրքիայի կառա
վարութեանը, յուսալով, որ վերջապէս կ’աւարտուեն միջցեղային կռիւները եւ
երկրի բոլոր քաղաքացիները կարող են մասնակցել երկրի բարգաւաճմանը37,
չնայած Սահմանադրութեան քննարկումների ընթացքը յստակ ցոյց էր տալիս,
որ «թուրք»ը քարոզւում է ոչ թէ որպէս քաղաքացիների հաւասարութիւն, այլ՝
քաղաքացիների թրքացում: Ընդգծուած քեմալական Իլէրի թեր
թի խմբագ
րականը մտահոգութիւն է յայտնում, որ «Սելեֆքէ, Մերսին, Եումութալըգ, Օս
մանիէ, Ատանա եւ Անթալիյէն յոյների ու հայերի պարտադիր կամ կամաւոր
գաղթերից յետոյ մենք մեր երկրի մէջ միակ թուրք տարրը պիտի մնայինք եւ
Անատոլուն այլեւս թուրք պիտի ըլլար… նոյնիսկ թուրք չեղող չերքէզ, պոչնագ
եւ Ալպանացիի նման հին գաղթականները պիտի թրքացնէինք… հակառակ
որ Անատոլուի կեդրոնին մէջ կ’ապրին, թուրքերէն չեն կրնար սովրիլ …դպրոց
չկայ, ուսուցիչ չկայ, թուրք բրոբականտ չկայ, ուստի բնականաբար այս պայ
մաններուն մէջ Անատոլու գտնուող ոչ-թուրքերը իրենց լեզունէրը կը պահին եւ
մեր լեզուն չեն կրնար սովրիլ...»38: Թերթերը գրում էին, որ կենդանի մնացած
եւ Թուրքիայի տարածքում ապրող հայերը սխալ են հասկանում նոր Սահմա
նադրութիւնը, որ այն Թուրքիայի քաղաքացի համարում է միայն «թուրք օղլու
թուրք»ին (թուրքի որդի թուրք): Նոյնիսկ «հայ օղլու թուրքը» (հայի որդի թուրք)
անընդունելի է:
Առաւօտ թերթը փորձում է իր մեկնաբանութիւնը տալ Սահմանադրու
թեան «Թուրքիայի ժողովուրդը առանց կրօնի եւ ցեղի խտրութեան, քաղաքա
ցիական տեսակէտից կոչւում է թուրք» ձեւակերպմանը: «Հայ օղլու հայ ենք»
վերնագրով առաջնորդողում Առաւօտի հեղինակը գովում է, որ «առաջին ան
գամ լինելով՝ հանրապետական Թուրքիան հասկացաւ, որ կարիք չկայ միա
ձոյլ պետութիւն լինելու եւ Թուրքիայի ամէն քաղաքացի, անկախ ազգութեան
ու կրօնի՝ թուրքիացի եւ թուրք է: Բայց դրանից չի բխում, որ «թուրքը» ազգային
ձուլուածք է: Եթէ մենք լեզու չունէնայինք, ազգային նկարագիր չունէնայինք, եւ
միայն կրօնով տարբերուէինք, թերեւս կը լինէինք քրիստոնեայ թուրքեր: Բայց
ո՞վ ըսաւ, թէ մենք «թուրք օղլու թուրք» ենք, ընդհակառակն, մենք Թուրքիայի
քաղաքացի «հայ օղլու հայ ենք», եւ պէտք չկայ ոչ հասարակութեանը խաբել, ոչ
էլ թուրքերին հաճելի լինելու համար «թուրք օղլու թուրք» ցոյց տալ իրեն: Այո,
կռուել ենք յամիդեան բռնակալների հետ, այո, յամբուրուել ենք իթթիհատա
37

Առաւօտ Օրաթերթ, Կ. Պօլիս, 1924, թիւ 137:

38 Առաւօտ Օրաթերթ, Կ. Պօլիս, 1924, թիւ 124:
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կանների հետ, այո, անկախութեան դրօշ ենք պարզել, եւ սրանք բոլորն ունե
ցել են իրենց պատճառները… Որոշ թերթեր, այո, ընդգծում են, որ մենք իրենց
բաղձալի չենք, սիրելի չենք… բայց ոչինչ, մեզ դուր է գալիս Հանրապետական
Թուրքիայի բռնած ընթացքը, մենք բոլորին հաւասար քաղաքացի թուրք ենք,
եւ «հայ օղլու հայ ենք»՝ ազգով հայեր, քաղաքացիութեամբ թուրք»39: Մամուլա
յին բանավէճն, իհարկէ, շարունակւում է: «Համերաշխութեան Փոխարէն Հա
լածանք» առաջնորդողում Առաւօտը դառնութեամբ գրում է. «Շաբաթը ամբողջ
թուրք թերթերը, ատելութիւն պոռթկալով, հայերով զբաղուեցին… Ի՞նչ անենք
«թուրք լինելու» համար, մոռանա՞նք մեր լեզուն, փակե՞նք դպրոցները, փոխե՞նք
կրօնը, տաճկերէ՞ն երգենք եկեղեցիներում… Գրում են՝ «Կամ հայերը պէտք
է թրքութիւնը ընդունէն, կամ պէտք է քաշուեն գնան»… Է՞լ ինչպէս ընդունէնք
թրքութիւնը, եթէ մեր ութ տարեկան երեխան թուրքերէն աւելի լաւ է կարդում…
Պօլիս եկող մի քանի հարուստներ դուրս հանուեցան՝ նրանց վտանգաւորու
թեան պատճառաբանութեամբ, բայց դատ չեղաւ (որովհետեւ Թուրքիայի մէջ
արդէն դատարաններ կան)… Նրանց դուրս հանելու պատճառն իրականում
նրանց հարստութիւնը իւրացնելն էր…»40: Ի՞նչ դատարանի մասին էին մտա
ծում հայերը, եթէ «հայ հարուստների Պօլիս վերադառնալու» հարցի շուրջ
թերթերի բարձրացրած աղմուկի կապակցութեամբ թուրք պաշտօնատարնե
րը ռասիստական թերթերին երախտագիտութիւն էին յայտնում՝ «Դուք՝ թեր
թերդ, պաշտօնեաներին ճիշդ ճանապարհի վրայ էք դնում…»41: Փրկութիւնը
միայն «շտապէք թուրք դառնալ»ու մէջ էր: Քննարկումներից բոլորովին դուրս
էր մնում Սահմանադրութեան 88րդ յօդուածի մէկ պարբերութիւն. «Բոլոր այն
փոքրամասնութիւնները, որոնք իրենց սեփական մասնաւոր վարժարաններն
ունէն եւ իրենց լեզուն ուսուցանում են, կարող են թուրք կոչուել այնքան ժա
մանակ, որքան քաղաքացի լինելով ապրում են երկրի սահմաններէն ներս»:
Թուրքական թերթերը յամառօրէն պահանջում են արագօրէն եւ անկեղծօրէն
«թուրք դառնալ»՝ թրքանալ էթնիկապէս: «Սելանիկցի Տէօնմէներու Խնդիրը
Եւ Փոխանակութիւնը» վերնագրով Առաւօտի յօդուածում կարդում ենք. «Իլէ
րի» թերթի խմբագրականում սելանիկցի տէօնմէներու մասին խորհրդածելով,
թերթի յօդուածագիրը գրում է. «Տնտեսապէս մեզնէ բարձր տէօնմէներ (տուեալ
դէպքում՝ դաւանափոխ հրեաներ – Հ. Խ.) կ’աղաղակեն. «Մենք ալ ձենէ ենք: Այ
լեւս խտիր մնալու չէ: Իբր թուրք ու իսլամ ճանչցէք մեզ»: Իրաւ է, որ մեր ցեղէն
չեն անոնք, սակայն կ’ուզեն մեր ազգութեան մէջ մտնել: Մենք պարտաւոր ենք
թրքացնելու սկիզբէն ի վեր հոս եկողները: Պէտք է որ անոնք թուրք դառնան
անկեղծօրէն: Հակառակ պարագային՝ հոս ապրելու իրաւունք չունին: … Տէ
օնմէներուն վրայ խօսած ատեննիս՝ հրեաներուն, յոյներուն եւ հայերուն վրայ
39 Առաւօտ Օրաթերթ, Կ. Պօլիս, 1924, թիւ 154 (http://tert.nla.am/archive/NLA%20TERT/Ara
vot%20KPolis/1924/1924(154).pdf ):
40 «Համերաշխութեան Փոխարէն Հալածանք», Առաւօտ Օրաթերթ, Կ. Պօլիս, 1924, թիւ 134:
41

«Հայերու Վերադարձի Խնդիրը Յուզում Առաջ Բերած Է Էնկիւրիի Մէջ», Առաւօտ Օրա
թերթ, Կ. Պօլիս, 1924, թիւ 134:
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ալ խորհինք: Երկրին ներսերը այդ տարրերուն չենք հանդիպիր գրեթէ: Անա
տոլուին մէջ շատ հրեայ չկայ, Պօլիս ապրող հրեաներն ալ իրենց գործերով
կը զբաղին: Իսկ հայերը Պօլսոյ մէջ միայն կը գտնուին: Այժմ անոնցմէ վնաս
չի գար մեզի, միայն թէ անոնց մէջէն մեզի թշնամութիւն ընողներ կան: Շատ
չէ անոնց թիւը: Պարտաւոր ենք այդ տեսակ անձերը Պօլիս չմտցնել, եւ եթէ
անոնցմէ Պօլիս մնացողներ կան, իսկոյն վտարելու եւ պատժելու ենք»42:
Հայերին, իհարկէ, վիրաւորում եւ վախեցնում էր «հայերի դաւաճանու
թեան», «հայերի կողմից թուրքերին ոչնչացնելու ծրագրերի» շարունակուող
քարոզչութիւնը: Առաւօտը դառնութեամբ գրում է, որ Թէուհիտի Էֆքեար թուր
քական թերթը չի դադարում այդ թեման ծամել: «Կռուեցանք, բայց պարտուե
ցանք» յօդուածով քննարկում է այն հարցը, որ Թուրքիայի հին ռեժիմը բոլորի
համար էր ծանր եւ հայերի կռիւը պիտի գնահատել որպէս կռիւ երկրի բնակչու
թեան հարստահարութեան դէմ: Քսան տարի առաջ, 1900 – 1901ին Մեչուերէթ
թերթը, նկատի ունէնալով 1894 – 1896ի Աբդուլ Յամիդ երկրորդի հայկական
կոտորածները, գրում էր. «Հարամ կաթնակեր Յամիդը գազազել է», «Կատա
ղած շանը պէտք է սատկացնել», «Գազանաբարոյ փադիշահ Ելդըզը յօդս ենք
ցնդացնելու», «Մեր հայրենակից հայերից օրինակ վերցրէք, որպէսզի անցեա
լում գործած մեղքերը քաւէք եւ ձեռք մեկնէք նրան», «Բռնակալի անգթութիւն
ներին զոհ գնացած հայրեր, մայրեր, եղբայրներ, զաւակներ», «վրէժ, վրէժ»…43:
Քսան տարի յետոյ ֆիզիկական բնաջնջումից հայերի ինքնապաշտպանութե
ան փորձերը որակւում էին որպէս դաւաճանութիւն:
Յիշեցնելով Յամիդիէ ջոկատների ստեղծման նպատակն ու գործողու
թիւնները, Մուսա բէյի առաջացրած խժդժութիւնները, Բալկանեան պատե
րազմների ժամանակ թուրքերին մատուցած հայերի ծառայութիւնները…, յօ
դուածագիրն ամփոփում է՝ «Կռուեցանք եւ պարտուեցանք»: Այո, Իթթիհատին
սատարել ենք, — գրում է յօդուածի հեղինակը, — հաւատով, որ այն երկրի հա
մար բարենորոգումներ է անելու, բայց, ինչպէս Պօլսում հրատարակուող Ենի
Շարգ թերթը հրապարակեց, Թալէաթ փաշայի ծրագիրը հայերին ոչնչացնելով՝
հայկական հարցը լուծելն էր… յիշեցնելով, որ թուրքական թերթերը մեծ բաղ
ձանքով ու հաւանութեամբ են հետեւում Թուրքիայից դուրս թուրքական ան
կախական բոլոր շարժումներին, յօդուածագիրն առաջարկում է ըմբռնումով
վերաբերել նաեւ այլ ժողովուրդների այդ կարգի իղձերին եւ կոչ է անում դադա
րեցնել հակահայկական արծարծումները…44:
Առաւօտի այս բանավէճին վերջ է դրւում Դեկտեմբերին՝ թերթի խմբագ
րի փոփոխութեամբ: 1924ի Դեկտեմբերի 2ից՝ թիւ 196ից, 1908ից հրատարկուող
42 Առաւօտ Օրաթերթ, Կ. Պօլիս, 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
քերը Թուրքերի Մասին» գրքի, Հտր.  3, Երեւան, ԵՊՀ Հրատ., 2011, էջ 151):
44 Առաւօտ Օրաթերթ, Կ. Պօլիս, 1924, թիւ 155 (http://tert.nla.am/archive/NLA%20TERT/Ara
vot%20KPolis/1924/1924(155).pdf):
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Առաւօտ «ազգային, քաղաքական օրաթերթ, արտօնատէր եւ պատասխանա
տու տնօրէն Միսաք Սուրեան», դադարում է «ազգային, քաղաքական օրա
թերթ» լինելուց: Այդ օրուանից այն արդէն ներկայացուած է որպէս «Թուրք հայ
րենիքի քաղաքական եւ տնտեսական շահերուն ծառայող թերթ», արտօնատէր
եւ պատասխանատու տնօրէն Միսաք Սուրեանը փոխարինուած է խմբագրա
պետ Վեզիր օղլու էօմէր Ազիզով, արժէքը երեք ղուրուշից բարձրանում է հինգ
ղուրուշի, թերթը դառնում է երկլեզու՝ հայերէն եւ արաբատառ թուրքերէն: Վե
զիր օղլու էօմէր Ազիզը «Թուրքեւհայ բարձացման միութեան» նախագահն էր
(տես Առաւօտ օրաթերթ, Կ. Պօլիս, 1924, թիւ 174, «Թուրքահայ բարձացման մի
ութեան բողոքը» յօդուածն ստորագրողների ցանկը):
«Թուրք – Հայ Բարձրացման Միութիւն» կոչուածը ստեղծուել էր 1922ի
Դեկտեմբեր 24ին, երկու ժողովուրդների միջեւ բարեկամական կապերը վերա
հաստատելու նպատակով, Պերճ Քէրէստէճեանի ընդհանուր նախագահութե
ամբ: «Միութեան» ստեղծումը եւ յատկապէս դրա պահպանութիւնը պօլսահա
յութեան համար թէ լրացուցիչ ծախսերի, թէ տագնապների առիթ էր: Դատելով
1924ի Դեկտեմբերի եւ յետագայ համարներից, այդ միութեան նախագահներից
Վեզիր օղլու էօմէր Ազիզը հայ-թուրք բարեկամութեան վերականգնման վե
րաբերեալ խիստ իւրօրինակ հայեացք ունէր: 1924ի Առաւօտ թերթի Դեկտեմ
բերի 22ի՝ 198րդ համարում թերթի խմբագրապետ Վեզիր օղլու էօմէր Ազիզի
«Թուրք Հանրապետութիւնը Եւ Փոքրամասնութիւնները» վերնագրով յօդուածը
մեկնաբանութիւնների կարիք չունի՝ այն ուղղակի սպառնալիք է հայերին՝ Լո
զանի Պայմանագրով նախատեսուած փոքրամասնութիւնների իրաւունքներից
օգտուելու մտադրութիւնների դէպքում. «Մենք համոզուած ենք, որ հիմնական
կազմակերպութեան օրէնքի [Սահմանադրութեան] ընդունումից յետոյ մեր երկ
րում այլեւս փոքրամասնութեան խնդիր գոյութիւն չունի: Ըստ մեզ, այդ խնդիրը
Լոզանի կոնֆերանսից միայն մէկ վաղանցուկ յիշատակ է: Յիրաւի, Հիմնական
Կազմակերպութեան օրէնքով առանց ցեղի եւ կրօնի խտրականութեան բոլոր
հայրենակիցներին թրքութեան տիտղոսն ու իրաւունքը տալուց յետոյ ինքնին
մէջտեղից վերացած է Լոզանի դաշնագրով նկատի առնուած փոքրամասնու
թեան խնդիրը: Մեր երկրում ապրող տարրերը ամէն տեսակէտից միշտ հան
գիստ եւ երջանիկ են ապրել, ուստի «փոքրամասնութեան» յանկերգը պէտք
է օտար պետութիւնների մի խարդաւանք նկատել: Լոզանի դաշնագրի այս
հարցը շօշափող յօդուածներն էլ նոր բան չեն, եթէ ոչ հին կասկածելի քաղա
քականութեան բացայայտուած նոր ձեւի հետքերը: Մեր երկրի մէջ բնակուող
տարրերն իրենց փորձառութեամբ շատ լաւ գիտեն, որ այստէղ նրանց վայելած
բարօրութիւնը աշխարհի որեւէ այլ վայրում չեն կարող գտնել: Այդ պատճա
ռով մենք հաւանական չենք համարում, որ նրանք փոքրամասնութեան խնդիր
դնեն: Լոզանի դաշնագրում այդ մասին տեղ գտած յօդուածները նոյնութեամբ
կրկնւում են մեր հիմնական կազմակերպութեան օրէնքի մէջ, որով չենք կար
ծում, որ որեւէ տարր պէտք զգայ այդ դաշնագրի վրայ հիմնուելով արտաքին
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միջամտութեան ապաւինել: Եւ արդէն իրենք էլ լաւ գիտեն, որ այդպիսի ձեռ
նարկից լաւ հետեւանքներ չեն լինի» (ընդգծումը իմն է – Հ. Խ.)45: Հայկական
թերթի նոյն համարի մէկ այլ յօդուածում նոր խմբագրապետը գրում է. «թուր
քական հողի վրայ տեղ չունէն նրանք, ովքեր թուրքից բացի այլ անուն կը կրեն
եւ թրքութիւնը կը մերժեն»: Սոյն յօդուածով նա պատասխանում է թուրքական
Ազգային Ժողովի պատգամաւորներից մէկին՝ իր թրքութեանը կասկածելու
եւ «հայերի վայնասուններով» իր ջղերին ազդելու սպառնալիքին՝ գրելով, որ
զարմացած է, թէ ի՞նչ «Հայու վայնասունով է ինքը ազդել երեսփոխանի ջղերի
վրայ, եթէ հայ բառն անգամ չի գործածել նրան ուղարկած գրութիւնում… Հա
յի, յոյնի, հրեայի հարցերը հանրապետութեան հաստատմամբ պատմութեան
գիրկն են անցել: Սրանից յետոյ թուրքական հողի վրայ տեղ չունէն նրանք,
ովքեր թուրքից բացի այլ անուն կը կրեն եւ թրքութիւնը կը մերժեն (ընդգծումը
իմն է – Հ. Խ.): <…> կարող է, որ ես ծագումով կապ ունէնամ արաբ, լազ, ար
նաւուտ, հայ, յոյն, հրեայ ցեղերի հետ, բայց այսօր ես թուրք եմ եւ աշխատում
եմ, որ հոգով, զգացմունքով, մտքով թուրքի չափ թրքութեանը կապուեն այն
հայրենակիցներս, ովքեր անցեալում այլ տիտղոս են ունեցել: Հաւատում եմ
եւ համոզուած եմ, որ այս ծառայութիւնը կարող եմ թրքութեանը մատուցել»46:
Առաւօտի նոր խմբագրապետ Վեզիր Օղլու Էօմէր Ազիզը, այո, կարող
էր «անցեալում այլ տիտղոս ունեցած» հայրենակիցներին «թուրքի չափ թրքու
թեանը կապելու» իր ջանքերը ծառայութիւն համարել հայրենիքին: Նրա այս
յայտարարութիւնից չորս ամիս անց, 1925ի Ապրիլին, երկրի վարչապետ Իսմէթ
Ինէօնիւն պիտի հաստատի, որ երկրի քաղաքացիների հաւասարութիւնը մի
այն թրքութեան, աւելին՝ պանթուրքիզմի մէջ է. «Հայրենի հողի վրայ բնակուող
իւրաքանչիւրին դարձնելու ենք թուրք եւ պանթուրքիստ: Նրանց, ովքեր չեն
ընդունի թուրքին եւ թուրքականութիւնը, համակարգուած կերպով կտրելու,
հեռացնելու ենք»47:
Զարմանալի չէ, որ նոյն 1925ին հենց «Թուրք-Հայ Բարձրացման Միու
թեան» ջանքերով են հայերը, նոյն պայմաններում գտնուող յոյների եւ հրեանե
րի հետ միասին, հրաժարւում Լոզանի դաշնագրի 42 յօդուածով իրենց տրուած
իրաւունքներրից48:

45 Առաւօտ Օրաթերթ, Կ. Պօ
լիս, 1924, թիւ 198 (http://tert.nla.am/archive/NLA%20TERT/Ara
vot%20KPolis/1924/1924(198).pdf):
46 Վեզիր Օղլու Էօմէր Ազիզ, «Դարձեալ Սպառնալիք Անթալիոյ Երեսփոխան Հոճա Ռասիխ
Էֆենտիի», Առաւօտ Օրաթերթ, Կ. Պօլիս, 1924, թիւ 198:
47 İsmet İnönü, Vakit Gazetesi (Ժամանակ թերթ), 27 Ապրիլ, 1925:
48 Միրօղլու Արմաւենի: Ազգային փոքրամասնութիւնները Թուրքիոյ Հանրապետութեան
1923 – 1939 թուականներուն, Լրաբեր Հասարակական Գիտութիւնների, Երեւան, 2009, №
3, էջ 76 – 77 – http://lraber.asj-oa.am/590/1/2009-3__74_.pdf:
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(1924 ի հայկական նոր տագնապները ըստ Կ.Պօլսում
հրատարակուող Առաւօտ օրաթերթի նիւթերի)
«Հայ չէք»/«հայ ենք», «դա
ւա
ճան էք»/«դա
ւա
ճան չենք», «ո՞վ է թուր
քը/ի՞նչ է թուրքը» կրկնուող քննարկումների, կողմնորոշումների, մեկնաբանու
թիւնների, քարոզների, յարձակումների, պաշտպանութիւնների կողքին միշտ
առաջանում էին ընթացիկ գործնական իրավիճակային տագնապներ, ինչպէս
Կ. Պօլիս «Հայ հարուստների մուտքի» արգելանքն էր: 1924ի Նոյեմբերը Կ. Պօլ
սի հայերի համար սկսւում է նոր տագնապներով ու մտահոգութիւններով: Նո
յեմբերի 3ին Առաւօտը լոյս է տեսնում «Ղարաբաղի իսլամները պիտի փոխա
նակուին հայ գաղթականներու հետ» մտահոգիչ յօդուածով. «Մեր մասնաւոր
տեղեկութիւնների համաձայն Ադրբեջանի մաս կազմող Ղարաբաղի նահանգի
2000 գիւղերի իսլամ ժողովուրդը պիտի փոխանակուի Անատոլիայի հայ գաղ
թականների հետ: [Որպէս տեղեկանք. Լեռնային Ղարաբաղի մարզում 1921ին
ընդամէնը 6.500 մահմեդական կար (ամբողջ բնակչութիւնը կազմում էր 129.3
հազար մարդ, որից 122.4 հազարը հայեր էին), որտեղի՞ց էր պեղուել «Ղարա
բաղի նահանգի 2000 գիւղերի իսլամ ժողովուրդը» – Հ. Խ.]: Այդ առթիւ բանակ
ցութիւններ են ընթանում Մոսկուայի եւ Էնկիւրիի [Անկարա] միջեւ: Կը հաս
տատուի, որ Էնկիւրիի կառավարութիւնն այս փոխանակմանը համամիտ չէ:
Սոյն լուրերի հետ ապահովաբար աղերս ունի «Ագշամի» հրատարակած տե
ղեկութիւնն այն մասին, որ Կովկասի Քօրի գաւառի [յօդուածագիրը հաւանա
բար նկատի ունի Կուր գետի շրջակաները] 2000 գիւղերի չեչէն, չերքէզ եւ վրա
ցի բնակչութիւնը, բոլշեւիկ հայերի բռնութիւններից ձանձրացած [թուրքական
«Ագշամ» թերթը հակահայկական քարոզչութեան մոլուցքում ամէն ինչ շփոթել
է. Կուր գետի շրջականերում ոչ ադրբեջանական, ոչ վրացական հատուածնե
րում չեչեններ եւ չերքէզներ չէին/չեն բնակւում, հայ բոլշեւիկներն էլ երբեւէ որե
ւէ իրաւասութիւն այդ տարածքներում չեն ունեցել – Հ. Խ.], փափաք են յայտնել
Թուրքիա տեղափոխուել: Նրանք իրենց ծախսերը պիտի հոգան, բայց խնդրել
են Թուրքիայի արեւելեան գաւառներում յարմար տեղ յատկացնել: Բոլշեւիկ
ռուս կառավարութիւնը լաւ աչքով չի նայում այսքան բնակչութեան Կովկասից
Թուրքիա տեղափոխութիւնը: Հետեւաբար վրաց բոլշեւիկներից մի խումբ գնա
ցել է Քօրի նրանց յորդորելու, բայց չնայած որոշ խոստումներին՝ գիւղացիներն
իրենց պահանջներից ետ չեն կանգնել: Նրանք յայտարարել են, որ եթէ Թուր
քիան իրենց չընդունի, իրենք կը գնան Պարսկաստան, բայց Կովկասում այլեւս
չեն մնայ: Թուրքական կառավարութիւնը դեռ իր դիրքորոշումը չի յայտնել»49:
Պօլսահայերին վախեցրած այս լուրը ճշտելու նպատակով Նոյեմբերի 4ին Առա
ւօտը հրատարակում է «Հայերու փոխանակութան զրոյցին առթիւ թուրք թերթե
49 Առաւօտ Օրաթերթ, Կ. Պօլիս, 1924, թիւ 174 (http://tert.nla.am/archive/NLA%20TERT/Ara
vot%20KPolis/1924/1924(174).pdf):
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Դ. ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ԹՈՒՐՔԻԱՅԻ ՀԵՐՈՍՆԵՐԸ: ԹՈՒՐՔԻԱՅԻ ԵՒ ԹՈՒՐՔԵՐԻ ԹՐՔԱՑՈՒՄԸ

րու հրատարակութեանց դէմ» «Թուրքահայ բարձացման միութեան» բողոքը.
Թուրքեւհայ բարձրացման միութիւնը հեռագիր է ուղարկել Էնկիւրի[Անկարա]՝
Ազգային Մեծ ժողովի նախագահութեան, վարչապետութեան, Ներքին գործա
վարութեան: Այսօրուայ թուրքական թերթերը գրել էին, թէ Թուրքիայի հայերը
պիտի փոխանակուեն Հայաստանի իսլամների հետ: Թուրք հայերը մեծապէս
յուզուած եւ վրդովուած են այս լուրի հրատարակութիւնից, քանի որ Լոզանի
խորհրդաժողովի գումարումից մինչեւ հիմայ շարունակւում են նրանց մասին
քինախնդիր, զրպարտչական եւ անհիմն հրատարակութիւններ: Մենք դարեր
ի վեր ոեւէ կապ չունէնալով Հայաստանի հայերի հետ, հաւանական չենք հա
մարում, որ մեր արդարասէր կառավարութիւնը մեր սիրելի հայրենիքից մեզ
հեռացնելու մասին որոշում կայացրած լինի: Հանրապետական կառավարու
թիւնից խնդրում ենք ճշմարտութիւնը լուսաբանել եւ վաղուցուանից շարունա
կուող ճշմարտութեանը հակառակ քինախնդիր հրապարակումներին վերջ
դրուի: Իրենց ամբողջ գոյութեամբ մեր հանրապետութեան կառավարութեան
հրամաններին կապուած եւ հաւատարիմ թուրք հայերը մեր կառավարութեան
վեհանձնութիւնը եւ արդարադատութիւնը կը հայցեն այս մասին:
Թուրքեւհայ Բարձրացման Միութեան պատուակալ նախագահ Ստե
փան Կուրտիկեան
Նախագահ՝ Էօմէր Ազիզ
Դեր. նախագահ Տէօտք. Եաղուբեան
Անդամներ<…>50
Թերթի նոյն համարը տեղեկացնում է. «Երէկ իրիկուն Սոն Թելեկրաֆի
մէջ կը կարդանք: Մեր պաշտօնակիցներէն ոմանք գրած էին, թէ Պօլսոյ հա
յերը պիտի փոխանակուին Հայաստանի թուրքերուն հետ: Պատճառը սա է,
որ վերջերս Կովկասի իսլամները ստիպուած են մեր սահմանները ապաստա
նիլ, չափազանց ճնշումներու ենթարկուած ըլլալուն: Այդ փոխանակութեան լու
րը ստուգելու համար հետեւեալ անձերուն դիմեցինք. Կուսակալի փոխանորդ
Հիւսնի պէյ, — «Ատանկ բան մը խնդրոյ առարկայ չէ եղած»: Փոխանակութեան
խառն յանձնաժողովի թուրք պատուիրակութեան իրաւասու անդամ, — «Մեր
պատուիրակութիւնը այդ ձեւով հրաման մը չէ ստացած: Ատանկ բան մը չկայ»:
Բնական է, որ թուրքական հասարակութիւնը տեղեկութիւն չունէր, որ
իրենց իշխանութիւնները որեւէ ցանկութիւն չունէն Կովկասի թուրքերին Թուր
քիա տեղափոխելու, նոյնիսկ՝ Թուրքիայում մնացած փոքրաթիւ հայերի հետ
փոխանակութեան պայմանով: Բոլոր մակարդակների հանդիպումներում
նրանք նոյնիսկ չեն ցանկացել այդ հարցը քննարկել: Մահմեդականների, յատ
կապէս թուրքերի առկայութիւնը Կովկասում, մասնաւորապէս Հայաստանում
խիստ կարեւոր էր Քեմալի կառավարութեան համար՝ միշտ առիթ եւ հնարա
ւորութիւն լինելով օրակարգ բերելու «հայերի կողմից ճնշումների ենթարկուող
50 Առաւօտ Օրաթերթ, Կ. Պօ
լիս, 1924, թիւ 175 (http://tert.nla.am/archive/NLA%20TERT/Ara
vot%20KPolis/1924/1924(175).pdf):
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մահմեդականների» թեման: Այնպէս չի, որ Կովկասում մահմեդականները
բռնաճնշումների չէին ենթարկւում: Արդէն ԽՍՀՄ դարձած ողջ խորհրդային
տարածքում սկսուել էին քաղաքական հետապնդումներն ու բռնաճնշումնե
րը, եւ մահմեդականներին էլ, գուցե, թւում էր, որ սահմանից այն կողմ՝ Թուրի
քայում իրենց համար աւելի բարենպաստ պայմաններ կան: Սահմանին մօտ
գտնուող ԽՍՀՄ բոլոր ժողովուրդներից էլ սահմանն անցնելու յաջողուած եւ
անյաջող փորձեր շատ կային: Հայաստանից փախչել եւ արտասահմանում
յայտնուել կարող էին միայն Թուրքիայի եւ Իրանի սահմաններով: Խորհրդա
յին Հայաստանի Պետական Անվտանգութեան ծառայութեան արխիւային նիւ
թերում (Հայաստանի Ազգային Արխիուի 1191 ֆոնդ) 1920 – 1953ի միջակայքի
համար հանդիպում ենք Հայաստանից Թուրքիա սահմանն անցնելը կամ այդ
պիսի մտադրութիւնը կանխելու 360 դէպք: Սակայն քիչ չէին նաեւ Թուրքիայից
Հայաստան անօրինական անցնողները, ընդ որում՝ գլխաւորապէս մահմեդա
կաններ: Խորհրդային Հայաստանի Պետական Անվտանգութեան ծառայութե
ան արխիուային նիւթերում 1920 – 1953ի ընթացքում հանդիպում ենք տարբեր
նպատակներով՝ մաքսանենգութիւն, լրտեսութիւն, անասունների գողութիւն,
ազգականների հետ հանդիպում, մշտական բնակութեան նպատակով եւն
Թուրքիայից Հայաստան անցնելու 122 դէպք: Օրինակ, 1884ին ծնուած, Իգդի
րում ապրող Թուրքիայի քաղաքացի, Բայրամով Փաշա Ալի Օղլը անունով մէկը
ձերբակալուել է սահմանն ապօրինի հատելու եւ Հայաստան անցնելու համար,
եւ 28. 10. 1924ի դատաւճռով ետ է ուղարկուել Թուրքիա51: Մէկ ուրիշը, 25 տարե
կան Ալի Աշրաֆ Հաջի Իսմայիլ Օղլին, Թուրքիայի քաղաքացի, ձերբակալուել է
08. 03. 1925 կրկին սահմանն ապօրինի անցնելով Հայաստան մտնելու համար,
դատուել է որպէս «պրոֆեսիոնալ մաքսանենգ», դատապարտուել է հինգ տա
րուայ ազատազրկման, յետոյ ազատազարկումը կրճատուել է մինչեւ երկու տա
րի եւ կրկին ետ է ուղարկուել Թուրքիա52: Մէկ ուրիշը, Ալի Հուսեյինով Ասրաֆիլ
Մաշադի Աբդուլլա Օղլը, Թուրքիայի քաղաքացի, Իգդիրի Օրթաքենդ գիւղից,
սահմանը հատելով Հայաստան է անցել «ծանր նիւթական պայմանների պատ
ճառով», ձերբակալուել եւ ետ է ուղարկուել Թուրքիա53 եւլն: Սրանք, սակայն,
այն դէպքերն են, որոնք վաւերացրել է Հայաստանի Պետական անվտանգութե
ան ծառայութիւնը: Մինչդեռ Թուրքիայից խորհրդային տարածք անցնում էին
նաեւ այլ սահմաններով, այդ թւում՝ հայեր: Այդպիսին էր, օրինակ, 02. 11. 1924ին
Ղրիմի սահմանապահ ծառայութիւնների կողմից ձերբակալուած հայկական
տաս հոգիանոց ընտանիքի դէպքը, որոնք փաստացի փախստական էին Տրա
պիզոնի Ալիբէյ գիւղից54:
ԽՍՀՄում քաղաքական բռնաճնշումների մեծացման հետ աւելանում
51

ՀԱԱ, Ֆ. 1191, Ց. 4, Գ. 803:

52 ՀԱԱ, Ֆ. 1191, Ց. 8, Գ. 2055:
53 Հայաստանի Ազգային Արխիու (ՀԱԱ), Ֆ. 1191, Ց. 8, Գ. 2080:
54 ՀԱԱ, Ֆ. 1191, Ց. 9, Գ. 1277, 1278:
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էին նաեւ ԽՍՀՄից, այդ թւում Հայաստանից սահմանն անցնելու ձգտումնե
րը եւ փորձերը: Դրանց զգալի մասն ապօրինի էր, պարզ ասած՝ փախուստ:
Մասնաւորապէս 1930ին, 1931ին ԽՍՀՄ քաղաքացի որոշ մահմեդականների
դատում էին «Թուրքիա անցնելու մտադրութիւնների» կամ «թուրքերին Թուր
քիա տեղափոխուելու քարոզչութեան» համար՝ ինչպէս Ալիեւ Մաշադի Իզրա,
Ալիեւ Մաշադի Խալիլ, Ալիեւ Ֆեյզուլա Ջաֆար, Ալիեւ Թեյմուր, Ալիեւ Աբդուլ
Աբբաս Ալի օղլը55 եւլն, իսկ Ախունդով Հուսեյին Իրզա Օղլուին 1930ին ձերբա
կալել են «Թուրքիա տեղափոխելու նպատակով խումբ ստեղծելու համար»56:
Սահմանն անցնում կամ անցնելու փորձեր անում էին նաեւ շատ հայեր, բայց
գլխաւորապէս՝ Պարսկաստան (Խորհրդային Հայաստանի Պետական Անվ
տանգութեան ծառայութեան արխիուային նիւթերում 1920 – 1953թթ. ընթացքում
հանդիպում ենք Պարսկաստան փախուստի կանխուած մօտ 150 դէպք): Խորհր
դային բռնաճնշումների դէմ կային նաեւ ապստամբական շարժումներ: Սրանք
կարող էին թուրքական մամուլի կողմից տարատեսակ մեկնաբանութիւնների
նիւթ դառնալ: Բայց մամուլը դրանց չէր անդրադառնում, այլ բացայայտ սուտ
էր տպագրում, երբեք չանդրադառնալով այնպիսի խնդիրների, թէ ինչ էր կա
տարւում իրականում սահմանից այս կողմ՝ թէ Թուրքիայից փախստական հա
յերի հետ, թէ հայերի հետ՝ Ադրբեջանում: Մասնաւորապէս Թուրքիային խիստ
հետաքրքրող Նախիջեւանում, օրինակ, տեղի էր ունէնում ամէնաբռնի հայա
թափութիւն՝ բառացիօրէն կրկնելով թուրքական մեթոդները: Այս երկրամասի
1916ի 54.030 հայերից (Նախիջեւանի բնակչութեան 41,20%ը) Քեազիմ Կարա
բեքիրի թուրքական բանակի եւ նրան միացած կովկասեան թուրքերի 1920ի
կոտորածների ընթացքում փախած հայերին Խորհրդային Ադրբեջանի իշխա
նութիւնները թոյլ չէին տալիս վերադառնալ իրենց բնակավայրեր, իրենց տուն,
իսկ տեղում մնացածներին վարչական, տնտեսական եւ նոյնիսկ ֆիզիկական
ճնշումներով դուրս էին մղում: Մինչեւ 1922ի Մայիս ամիսը հայերի թիւն այստէղ
կրճատուել էր հինգ անգամ՝ հասնելով 11.427 մարդու57: Երկու թուրքական հան
րապետութիւնները առնուազն ազգային միատարրութեան հասնելու հարցում
կայանում էին նոյն սկզբունքներով:
Միրօղլու Արմաւենու յօդուածով դատելով, Թուրքիայի գիտական շրջա
նակներում այլ կարծիք կայ Կովկասի թուրքերին հայերով չփոխանակելու
պատճառի մասին. «28 Նոյեմբեր 1922 թ. Հիւսէյին Րաուֆ պէյ Լոզան գտնուող
թուրք պատուիրակութեան նախագահ Իսմէթ Ինէօնիւի ուղարկած հեռագրով
կը տեղեկացնէ Ազգային Մեծ Ժողովի գաղափարն ու որոշումը՝ Թուրքիոյ 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.asj-oa.
am/3619/1/1990-9(74).pdf); № 10, էջ 74-88 (http://lraber.asj-oa.am/3645/1/1990-10(74).pdf):
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յոց եւ Հայաստանի թուրքերուն փոխանակման մասին: Ինէօնիւ իր պատասխա
նին մէջ կը բացատրէ նման փոխանակութեան անկարելիութիւնը, պարզելով թէ
Հայաստանի պետութեան հետ այս նիւթի շուրջ բանակցիլ կը նշանակէ ճանչ
նալ Արեւելքի սահմաններն ու կասկածի տակ ձգել Մոսկուայի 1921 թ. Փետրուա
րի 26 Մարտ 16-ի Դաշնագիրը, իսկ նոյն նիւթի շուրջ ռուսերուն հետ բանակցիլը
առիթ կու տայ Մոսկուայի Դաշնագրի վերանայման: Ուրեմն երկու պարագան
ալ կարելի չէ, իսկ հայոց փոխանակութիւնը ոչ նպատակայարմար»58: Թուրքի
այի հասարակութեան համար միանգամայն ընդունելի բացատրութիւն անցան
կալին վայելուչ ներկայացնելու համար: Իսմէթ Ինէօնիւն 1922ին չէր կարող իր
երկրի հասարակութեանն ասել, որ իրենց համար շատ կարեւոր է Կովկասում,
եւ յատկապէս Հայաստանում մահմեդական եւ թուրք բնակչութեան առկայու
թիւնը, յատկապէս՝ Թուրքիայի հետ սահմանային գօտում, եւ որ իրենք Մոս
կուայում եւ Կարսում ամէն ինչ արել են, որ այդ բնակչութիւնը պահպանուի:
Բոլոր դէպքերում «հայ բոլշեւիկների կողմից Կովկասի թուրքերի
ճնշուածութեան» մասին թերթերի բարձրացրած աղմուկը պօլսահայերի դէմ
թուրքական հակակրանքների եւ ատելութեան նոր եզր էր բացում: Դրանում
զգալի ներդրում ունէր Թէուճիտի էֆքեար թուրքական թերթը, որում Կովկա
սի մահմեդականների՝ Թուրքիա տեղափոխուելու ցանկութեան շարժառիթնե
րում մեղադրանքներ են ներկայացուած Կովկասի հայերին, իբրեւ թէ ջարդեր
են եղել, իսլամ մանուկներին բռնի քրիստոնեայ են դարձրել եւ տեղաւորել որ
բանոցներում, իսլամների հողերը խլում են եւ տալիս քրիստոնեաներին եւլն.:
Առաւօտը շտապում է, իր իմացութիւնների չափով, հերքել դրանք, «Նոր յան
կերգը» յօդուածով ուշադրութիւն հրաւիրելով խորհրդային գաղափարներին,
որոնցում մերժւում են կրօնական սկզբունքները, իսկ հողերի հարցում յիշեց
նում է, որ նոյնիսկ Էջմիածնի հողերն են տրուել թուրքերի եւ ուրիշ իսլամների
[…]59: Նոյն համարում տպագրուած է նաեւ Հայաստանի Օգնութեան Կոմիտէի
նախագահ Երզնկեանի՝ Փարիզում ասուած ճառը, որում խօսւում է նաեւ վաչ
կատուների հողային խնդիրների լուծման եւ եղբայրական Ադրբեջանի հետ յա
րաբերութիւնների մասին: Թերթի յաջորդ համարում «Կ’ըսուի» մակարդակով
տեղեկութիւն է տպագրուած, իբրեւ թէ Կովկասի 40.000 յոյներ պիտի փոխա
նակուեն Յունաստանում գտնուող հայերի հետ60: Միաժամանակ «Նոյի Տա
պանէն» յօդուածով թերթը իր ահաբեկուած ընթերցողներին հանգստանալու
կոչ է անում, քանի որ «հայերի տեղափոխութեան» մասին լուրերը հերքուեցին,
58 Միրօղլու Արմաւենի: Ազգային փոքրամասնութիւնները Թուրքիոյ Հանրապետութեան
1923 – 1939 թուականներուն, էջ 81 (այս տեղեկութեան համար Միրօղլու Արմաւենին յղում
է Okutan M. Caatay, Tek Parti Doneminde Az1nl1k Politikalar1, Istanbul, 2004, s. 72.), – http://
lraber.asj-oa.am/590/1/2009-3__74_.pdf:
59 Առաւօտ Օրաթերթ, Կ. Պօլիս, 1924, թիւ 175:
60 Առաւօտ Օրաթերթ, Կ. Պօլիս, 1924, թիւ 176 (http://tert.nla.am/archive/NLA%20TERT/Ara
vot%20KPolis/1924/1924(176).pdf):
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— «ուրախանանք այս պաշտօնական հերքումով», այլայլուած մտքերը, պղտո
րուած երեւակայութիւնները, մինչեւ որ… Թուրք թերթերը մեզ դող հանելու մի
նոր տեղեկութիւն կը տպագրեն…ուրախանանք, որ այս անգամ էլ «վախեր
նիս քովերնիս մնաց»: Իսկապէս, խօսքը մեր մէջ, ո՞ւր պիտի գնայինք, — շա
րունակում է թերթի Նոյ Նահապետ յօդուածագիրը, — քանի որ ամէն կողմ
մեր համար փակ է, սկսած Խորհրդային Հայաստանից, ուր ընկեր Մակինցե
անը մեր երեսն անգամ տեսնել չի ուզում… «Աս ալ անցաւ, նորի՜ն նայինք»՝
եզրափակում է հեղինակը61: Թերթի յաջորդ համարում տպագրւում է հայերի
փոխանակութեան մասին լուրերի իսկութեան հերքումը արդէն Ներքին Գոր
ծերի նախարարութեան կողմից, զուգահեռ մի նոր հերքում՝ կրկին թուրքական
թերթերում հրատարակուած այն տեղեկութեան, իբրեւ թէ հայերի արտասահ
ման մեկնելն արգելելու որոշում է հանուած: Միաժամանակ յաւելում է, թէ տե
ղեկութիւն չունէնք, իբրեւ թէ մեր ցեղակիցները Կովկասում ճնշումների են են
թարկւում 62: Բայց ալեկոծուած հայութեան տագնապները չէին անցնում, ուստի
թերթի 184րդ համարում կրկին անդրադարձ կայ հայերի փոխանակութեան
ծրագրի հերքմանը՝ «Փոխանակութեան յանձնաժողովի նախագահ Թեֆթիգ
Ռիւշտի պէյի» միջոցով. վերջինս թուրք լրագրողի՝ հայերի փոխանակման մա
սին հարցին պատասխանել էր. «Այդ բանի մասին տեղեկութիւն չունեմ: Այսքա
նը բաւական չէ՞ լուրի անճիշդ լինելը հասկացնելու համար»63:
Այո, Թուրքիայում կենդանի մնացած հայերի համար տագնապների
պակաս չկար:

«ԱԼ ԿԸ ԲԱՒԷ: ԱՄԷՆ ԵՂԵՌՆԱՓՈՐՁ ԸՐԻՆ՝
ՀԱՅԵՐՈՒՆ ԴԷՄ ԱՏԵԼՈՒԹԵԱՆ ԹՈՅՆԸ ՍՐՍԿԵԼՈՎ
ՄԻՇՏ ԺՈՂՈՎՐԴԻՆ ՄԻՏՔԻՆ ՈՒ ՍԻՐՏԻՆ ՄԷՋ…»
Հայերի տեղափոխութեան հերքմամբ դեռեւս չխաղաղուած պօլսահա
յերին նոր ցնցումներ էին սպասում: 1924ի աշունը խիստ թեժանում է իբրեւ թէ
Քեմալի դէմ մահափորձ ձեռնարկած հայ «քօմիթէճիներուն» «յայտնաբերու
մով»: «Եղեռնախաղ մը» խմբագրականում Առաւօտը գրում է, որ չնայած բոլոր
պաշտօնական հերքումներին, մի շարք թուրքական թերթեր օրերով ծամում են
իբրեւ թէ «Կազի Մուստաֆա Քեմալ փաշայի» դէմ մահափորձի նպատակով
Սալոնիկից եկած մի խումբ հայերի մասին թեման: Թերթերի հրապարակում
61

Առաւօտ Օրաթերթ, Կ. Պօլիս, 1924, թիւ 176:

62 «Փոխկուսակալին Վճռական Հերքումը Հայերու Մասին Դարբնուած Նոր Սուտերուն Հա
մար», Առաւօտ Օրաթերթ, Կ. Պօլիս, 1924, թիւ 177 (http://tert.nla.am/archive/NLA%20TERT/
Aravot%20KPolis/1924/1924(177).pdf):
63 Առաւօտ Օրաթերթ, Կ. Պօլիս, 1924, թիւ 184 (http://tert.nla.am/archive/NLA%20TERT/Ara
vot%20KPolis/1924/1924(184).pdf):

«ԱԼ ԿԸ ԲԱՒԷ: ԱՄԷՆ ԵՂԵՌՆԱՓՈՐՁ ԸՐԻՆ՝ ՀԱՅԵՐՈՒՆ ԴԷՄ…
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նեում խօսւում էր այն մասին, իբրեւ թէ Անդրանիկի շուրջը համախմուած հայ
ֆիդայիներ կան, որոնց նպատակը Մուստաֆա Քեմալ փաշային սպանելն է,
իսկ Անատոլիայից փախստական հայ հարուստները օգնում են նրանց… բայց
բարեբախտաբար ոստիկանութիւնը շատ աչալուրջ է եւ խիստ հսկում է սահ
մանները, որպէսզի հայերը չկարողանան Թուրքիա թափանցել […] «Ալ կը բա
ւէ: Ամէն եղեռնափորձ ըրին՝ հայերուն դէմ ատելութեան թոյնը սրսկելով միշտ
ժողովրդին միտքին ու սիրտին մէջ…»64 :
Թերթի յաջորդ համարը տեղեկացնում է, որ Քեմալի դէմ մահափորձի
մասին թերթերի գրածը ոստիկանութեան կողմից հերքւում է, բայց թերթերն
իրենք շարունակում են «քննարկումները»… Մահափորձի առասպելի վրայ
կառուցւում են նորանոր ելոյթներ, ինչպէս Սուլէյման Նազիֆ պէյի յօդուածն է.
…«այդ շլմորած ցեղը թող վստահ ըլլայ, որ Մուստաֆա Քեմալ փաշային մէկ
կաթիլ արեան մէջ պիտի խեղդուին բոլոր հայերը»… «Հայերը ոչ թէ վրէժխնդ
րութեան զգացում ունին, այլ թուրք մտաւորականները բնաջինջ ընելու նպա
տակ կը հետապնդեն»… Հայերը Թիֆլիսի մէջ Ջեմալ փաշային սպանեցին,
չնայած «Ճեմալ փաշան էր, որ կախաղան հանել տուաւ Չերքէզ Ահմէտը Ուր
ֆայի ճամբուն վրայ Զօհրապը եւ Վարդգէսը սպաննած ըլլալուն համար…
[Ռաֆայէլ դէ Նոգալէսի նկարագրութեամբ մի շարք լեզուներով խօսող, ազ
նուակիրթ շարժուձեւերով, Լոնդոնի Հայդ Պարկի ամէնօրեայ այցելու, սնոբի
նմանուող Չերքէզ Ահմեդը չերքէզ պարտիզանների աւազակապետ էր, ով «Սա
տանայի ձորում կառավարութեան հրամանով <1915ին> սպանել էր Զօհրաբին,
Վարդգէսին եւ Դախանարեանին եւ նոյն տարին Ջեմալ փաշայի պնդումով,
երեսփոխանների սպանութեանն իր մասնակցութիւնը չբացայայտուելու նպա
տակով, կախաղան հանուել Դամասկոսում»65] Եւրոպայի մեր ուսանողները,
պաշտօնեաները, վաճառականները եւ ուղեւորները միշտ հայուն սպառնալի
քի տակ կը գտնուին»… Սուլէյման Նազիֆ յօդուածագիրը գրում է, որ հայերի
կողմից սպանուած բոլոր մարդկանց ընտանիքները կառավարութիւնից թոշակ
ստացան, նոյնիսկ արատաւոր պաշտօնեայ Ջեմալ Ազմի պէյը, եւ որ Անատո
լիայի խեղճ թուրքի վրայ է մնացել հայերի կողմից նենգութեամբ սպանուած
մարդկանց ընտանիքների խնամքը [իրականում թոշակները տրւում էին հա
յերի բռնագրաւուած ունեցուածքից – Հ. Խ.]: Հայերը կարող են շատ թուրքեր
սպանել՝ մեր բիւջէին վնասելու համար: Այսուհետեւ պէտք է Թուրքիայում մնա
ցած հայերի վրայ լրացուցիչ տուրք դնել սպանուած իւրաքանչիւր անձի ընտա
նիքի ապահովութեան համար՝ նուազագոյնը 10.000 ոսկի, աւելին՝ ըստ անձի
կարեւորութեան եւ արժանիքների, դատարանի որոշմամբ… Սրա մասին պէտք
է օրէնք պատրաստել եւ այն գործադրել նաեւ աւելի վաղ սպանուածների ըն
64 Առաւօտ Օրաթերթ, Կ. Պօլիս, 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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տանիքների համար: Յիշեցնում է արաբական առածը՝ «չհարստահարողը կը
հարստահարուի» եւ առաջարկում է ընդունել այդ առածը որպէս մարդկութեան
օրէնք՝ կոչ անելով յարգել այդ օրէնքը66:
Առաւօտի թիւ 168ում խտացուած են հայկական դաւադիր կազմակեր
պութեան գոյութեան մասին թուրքական թերթերի արծարծումները՝ «Չորս
հայ քոմիթէճի ձերբակալուած», «Հայկական Քօմիթէ մը գոյութիւն ունի եղեր»,
«Ոստիկանական ընդարձակ միջոցներ ձեռք առնուած են», «Մանուկի խոստո
վանութիւնները ինչ են»…, չնայած ոչ մի որոշ տեղեկութիւն չկայ եւ ոստիկա
նութիւնն էլ առաջարկել է թերթերին իրականութեանը չհամապատասխանող
գուշակութիւններ չանել67: «Կազի փաշային դէմ մահափորձ ընող քոմիթէ չկայ»
յօդուածում գրւում է, որ ոստկանապետը հերքում է Մուստաֆա Քեմալի սպա
նութեան նպատակով եղած հայկական խմբի գոյութեան փաստը եւ տեղեկաց
նում, որ ընդամէնը Մանուկ անունով ձերբակալուած ունէն, նա ինչ որ խոստո
վանութիւններ է արել, որոնք որեւէ կապ չունէն Քեմալի դէմ կազմակերպելիք
մահափորձի պատմութեան հետ, դեռեւս քննութեամբ հաստատուած չեն, բայց
թերթերը շարունակում են գրել հայկական վտանգի մասին, մասնաւորապէս
Թուրքիայի եւ թուրքերի վայրագ թշնամի դաշնակցութեան մասին, որի թշնա
մութիւնը «նոյնիսկ հելլէններէն աւելի է»: Իգտամ թերթը աներեւակայելի եւ
դժոխային ծրագրեր է վերագրում դաշնակցութեանը: «Այդ քոմիթէին սնուցած
ատելութիւնը եւ վրէժի զգացումը շատ խորն է», — գրում է Առաւօտը68:
Վախեցած պօլսահայերը գլուխները կորցրել էին, ո՞ւր կորչեն, ինչպէ՞ս
պահեն իրենց, ինչպէ՞ս արդարանան, բոլորը թշնամանքով են նայում, կասկա
ծանքով, ատելութեամբ:
Յաջորդ՝ թիւ 173ում Առաւօտը գրում է, որ այնուամէնայնիւ նախագահի
եւ «կարգ մը պետերուն» դէմ մահափորձի լուրերի շուրջ քննութիւնները շա
րունակւում են, — «Հինգ քոմիթէճիներուն նպատակը», «Քօմիթէին Ատանա
յի մասնաճիւղը», որ ձերբակալուած հայ Մանուկը, 16ամեայ պատանի, խոս
տովանութիւններ է արել Աթէնքից Պօլիս ճամբուած հինգ կոմիտէականների
մասին, որոնք Աթէնքում յոյների դրդմամբ ճանապարհուել են Անատոլիայի
նախկին յունական բանակում ծառայած հայերի եւ չերքէզների հաւաքագր
ման նպատակով, որ ինչ որ մահափորձի ծրագիր է եղել, բայց յայտնի չէ՝ ում
նկատմամբ, Ադանայի մէջ նոյնպէս ինչ որ մասնաճիւղ կայ եւ կան ձերբակա
լուածներ69: Հայերի վախն ու յուսահատութիւնը բարձրակէտին է հասնում, երբ
66 Առաւօտ Օրաթերթ, Կ. Պօլիս, 1924, թիւ 167 (http://tert.nla.am/archive/NLA%20TERT/Ara
vot%20KPolis/1924/1924(167).pdf ):
67 Առաւօտ Օրաթերթ, Կ. Պօլիս, 1924, թիւ 168 (http://tert.nla.am/archive/NLA%20TERT/Ara
vot%20KPolis/1924/1924(168).pdf):
68 Առաւօտ Օրաթերթ, Կ. Պօլիս, 1924, թիւ 169 (http://tert.nla.am/archive/NLA%20TERT/Ara
vot%20KPolis/1924/1924(169).pdf):
69 Առաւօտ Օրաթերթ, Կ. Պօլիս, 1924, թիւ 170 (http://tert.nla.am/archive/NLA%20TERT/Ara
vot%20KPolis/1924/1924(170).pdf):

«ԱԼ ԿԸ ԲԱՒԷ: ԱՄԷՆ ԵՂԵՌՆԱՓՈՐՁ ԸՐԻՆ՝ ՀԱՅԵՐՈՒՆ ԴԷՄ…
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թուրքական թերթերը սկսում են գրել հայերի գաղտնի զինապահեստի մասին.
իբրեւ թէ մի խարխուլ խանութի մէջ զինապահեստ է յայտնաբերուել եւ զէնքե
րը պարկի մէջ բերուել են ոստիկանատուն: Զէնքերը ոստիկանատուն տարած
կառապանը թղթակիցներից մէկին ասել է, թէ իր կարծիքով այդ խանութը հա
յի խանութ է եղել… Չնայած ոստիկանները չեն հաստատել այդ լուրերը, թեր
թերը մրցակցում են հայերի զինամթերքների պահեստների մասին յաղորդա
գրութիւններով, հայերի չարագոյժ ծրագրերի գուշակութիւններով եւ հաճոյքով
ծամում հայերի անցեալ ու ներկայ «յանցանքների» հաշիշային ծամօնը70: Իս
կապէս, ատելութիւնը աւելի ու աւելի բորբոքելուց աւելի լաւ միջոց կա՞յ «այդ
անիծեալ ցեղի» ձայնը կտրեցնելու:
Ի՞նչ անել: Ինչպէ՞ս զգոյշ լինել: Իրենց պայթող հրաբխի վրայ զգացող
հայերը չափազանց լարուած շրջան էին ապրում: Այդ օրերին Առաւօտը կարծէք
մի բոլորովին անկապ տեղեկութիւն է հրապարակում. «Այս գիշեր Ասբասիա
անունով մի յոյն կին Բերա փողոցի վրայ ձերբակալուեց թրքական զգացումնե
րը վիրաւորող խօսքեր ասած լինելու համար: Նա ասել էր «Այս երկիրը անպա
տիւ է»71: Այսքանը: Ոչ մի մեկնաբանութիւն: Հայալեզու թերթի ընթերցողներին
սա, սակայն, զգուշութեան եւ զսպուածութեան յաւելեալ կոչ էր: Հայերին, յոյ
ներին թուրքերը կարող են յայհոյել, կարող են ատել, կարող են վիրաւորել թէ՛
փողոցում, թէ՛ թերթերով, սա «իրենց երկիրն է»: Ամէն օր գրում են, չէ՞, «արիւ
նախում հայեր», «դաւաճան հայեր», «սրիկայ հայեր», «անարգ հայեր», «ան
պատիւ հայեր», «սրանք հելլէներէն աւելի են»: «Իրենց» կարելի է ասել, «մենք»
պիտի զուսպ լինենք եւ չարձագանգենք:
Առաւօտի 190րդ համարում խուճապահար հայերը վերջապէս կարդում
են, որ «մահափորձի մասին լուրերը կեղծ էին, մահափորձի նպատակով ստեղ
ծուած որեւէ կոմիտէ չի յայտնաբերուել»72: Հայերը կարող են շունչ քաշել: Սա,
սակայն, չի նշանակում, որ թուրքական թերթերը դադարում են հայերին ահա
բեկող այդ թեման շարունակել: Իգտամ թուրքական թերթն, օրինակ, ոչ միայն
շարունակում էր «մահափորձի առասպելի» թեման, այլեւ անյայտ աղբյորից
քաղուած նորանոր մանրամասներ էր հրամցնում իր ընթերցողներին, իբրեւ թէ
մահափորձի մասնակիցները մօտ 150 մարդ են, հայեր, այդ թւում խօսւում է մէկ
քահանայի մասին73:
Լոզանի որոշումներին յաջորդած խիստ լարուած մթնոլորտը միայն հա
յերի համար չէր բարդ, նոյն էր պարագան նաեւ Լոզանով «ոչ-մահմեդական»
70 «Հայերը Զէնքերու Գաղտնի Մթերանոց Չունին», Առաւօտ Օրաթերթ, Կ. Պօլիս, 1924, թիւ
166:
71

Առաւօտ Օրաթերթ, Կ. Պօլիս, 1924, թիւ 175:

72

Առաւօտ Օրաթերթ, Կ. Պօլիս, 1924, թիւ 190 (http://tert.nla.am/archive/NLA%20TERT/Ara
vot%20KPolis/1924/1924(190).pdf):

73

«Մահափորձի Առասպելը Միշտ Կ’արծարծուի», Առաւօտ Օրաթերթ, Կ. Պօլիս, 1924, թիւ
193 (http://tert.nla.am/archive/NLA%20TERT/Aravot%20KPolis/1924/1924(193).pdf):
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Դ. ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ԹՈՒՐՔԻԱՅԻ ՀԵՐՈՍՆԵՐԸ: ԹՈՒՐՔԻԱՅԻ ԵՒ ԹՈՒՐՔԵՐԻ ԹՐՔԱՑՈՒՄԸ

փոքրամասնութիւն յոյների եւ հրեաների դէպքում: Թէ՛ պաշտօնական, թէ՛ հան
րային ընդհանուր մերժողական մթնոլորտը «ոչ-մահմեդական» փոքրամաս
նութիւններին փաստացի հարկադրում են հրաժարուել Լոզանի դաշնագրով
իրենց յատկացուած իրաւունքների 42րդ յօդուածից, որով «Թուրք կառավա
րութիւնը պարտաւորւում է թոյլ տալ, որ ոչ-մահմեդական փոքրամասնութիւն
ների ընտանեկան իրաւունքների եւ անձնական կարգավիճակի վերաբերեալ
խնդիրները լուծուեն այդ փոքրամասնութիւնների սովորութիւնների եւ բար
քերի սկզբունքներով, որոնք պիտի մշակեն եւ ներկայացնեն փոքրամասնու
թիւնների յանձնաժողովները…Թուրքիայի կառավարութիւնը պարտաւորւում
է պաշտպանել փոքրամասնութիւնների եկեղեցիները, սինագոգները, գերեզ
մանոցները եւ կրօնական այլ հաստատութիւնները...»: «Փոքրամասնութեանց
առանձնաշնորհումներէ հրաժարումը ըստ երեւոյթին կամովի է, բայց իրողու
թիւնն այն է, որ անոնք կը պարտադրուին քաղաքական պաշտօնէութեանց եւ
մամուլի թելադրանքով: Փոքրամասնութիւնները Լոզանի Հաշտութեան դաշ
նագրի 42. յօդուածէն կը հրաժարին, որովհետեւ նոր հանրապետութիւնը չէր
արտօներ վերոյիշեալ յօդուածի նախատեսած առանձնաշնորհներուն գործադ
րութեան: Լոզանի Հաշտութեան դաշնագրի 42. յօդուածին հրահանգին հա
մաձայն 1925 Մայիսին կը կազմուին փոքրամասնութեանց յանձնաժողովներ,
որոնց յոյն, հայ եւ հրեայ անդամները կ’ընտրուին թուրք կառավարութեան
կողմէ: Երկար վիճաբանութիւններէ եւ կառավարական շրջանակներէ կատա
րուած ճնշումներէ վերջ, 10 Սեպտեմբեր 1925 թ. հրեայ անդամներէ կազմուած
յանձնաժողովը կը յայտարարէ, թէ հրեայ համայնքը կը հրաժարի Լոզանի վե
րոյիշեալ յօդուածէն ծագում առած առանձնաշնորհներէն, որուն կը յաջորդէ
նաեւ հայ համայնքի նոյն ուղղութեամբ տուած յայտարարութիւնը: Յոյն հա
մայնքն ալ, որ բաւական կը պայքարի, կը պարտաւորուի Նոյեմբերի 27-ին
ստորագրել իրենց հրաժարման փաստաթուղթը»74:

ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ԲՌՆԱՊԵՏՈՒԹԻՒՆ
1924ը ճգնաժամային տարի էր ոչ միայն հայերի, ոչ միայն ատելի փոք
րամասնութիւնների համար: Նրանց համար 1924ը ճգնաժամի տարիների
շղթայի օղակներից մէկն էր միայն: Յաղթանակած երկիրն ունէր բազմաթիւ
խնդիրներ, որոնց լուծումների շուրջ «անկախութեան մարտիկները» տարբեր
տեսլականներ ունէին: Երկրի արդիականացման Քեմալի սրընթաց ռեֆորմ
ներին առաւել չափաւորները, պահպանողականները փորձում էին դիմադրել:
74 Միրօղլու, Արմաւենի: Ազգային փոքրամասնութիւնները Թուրքիոյ Հանրապետութեան
1923 – 1939 թուականներուն, էջ 76 (Ա.Միրօղլուն յղում է Bali Rifat, Cumhuriyet Doneminde
Azınlık Politikaları, Birikim Kasım, 1998, էջ 81; Aktar Ayhan, Varlık Vergisi ve Türkleştirme
Politikaları, Istanbul, էջ 113):

ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ԲՌՆԱՊԵՏՈՒԹԻՒՆ
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Նրանց միաւորում է քրիստոնեաների, նաեւ քրդերի ֆիզիկական, բարոյական
եւ էթնիկական ոչնչացումը, բայց նրանք դէմ են թուրքական ինքնութեան կերտ
ման քեմալական ճարտարապետութեանը: Նրանք տեսնում էին, որ երկրի մի
ակ իշխանութիւնը, միակ վճռորոշ կամքը հենց Քեմալի կամքն է. նա որոշում է
սուլթանութիւնը լուծարել՝ լուծարում է, նա որոշում է կրօնական դպրոցները՝
մեդրեսէները փակել՝ փակում են: Հապա ո՞ւր մնաց «թուրքական մշակոյթը»,
«մահմեդական համերաշխութիւնը»: Ստամբուլի Համալսարանի իրաւունքի
ֆակուլտէտի ուսանողների առաջ ելոյթի ժամանակ Կարաբեքիրը հաստատել
էր իր հաւատամքը. «Մեր ազգը իր գոյութիւնը փրկել է հաւատի շնորհիւ: Եթէ
Թուրքիայից ամէն ինչ խլուի, ապա նրան կը մնայ միայն մահմեդական հա
ւատը»75: Հիմայ սուլթանի հետ վերացւում է կրօնական առաջնորդը՝ խալիֆը:
Քանդւում էր Կարաբեքիրի պատկերացրած աշխարհը եւ ինքն անզօր էր դրա
դէմ: Անզօր էր, որովհետեւ իր իսկ օգնութեամբ նախագահ դարձած Քեմալն
այլեւս իր կարիքը չունէր եւ նոյնիսկ բարձրաձայն ասում էր՝ մեր երկրում միլիոն
Քեազիմ Կարաբեքիր կայ: Պահպանողականները հաւաքւում են Քեազիմ Կա
րաբեքիր-Ալի Ֆուադ-Ռաուֆ Օրբայլ եռեակի շուրջ: Ազդեցիկ եւ հեղինակաւոր
այս եռեակից Կարաբեքիրն ու Ալի Ֆուադը Քեմալի հետ էին եղել նրա ամէնաւ
տանգաւոր նախաձեռնութիւններում, շատ գործունեայ դերակատարում էին ու
նեցել յատկապէս Արեւմտեան Հայաստանը պահելու եւ Արեւելեան Հայաստա
նի մի մեծ կտոր Թուրքիային միացնելու գործում: Մեծ ներդրում ունէին ատելի
հայերի կոտորածներում եւ հիւծելում: Մեծ չափով նաեւ նրանց ջանքերով է թա
լանուել Հայաստանը, եւ նրանց ջանքերով է գողօնը մնացել Թուրքիայի Հան
րապետութիւնում: Նրանց ջանքերով է, վերջապէս, խորհրդային ռուսական դի
ւանագիտութիւնը ամբողջովին յանձնուել թուրքական պահանջներին: Հիմայ
նրանք յայտնաբերում են, որ Քեմալը իրենց «խաղից դուրս» է դրել, որ նրան
այժմ նոր մարդիկ են շրջապատում, իրենց կարծիքով՝ «կեղծաւոր», «անբարո
յական մարդիկ»: Նրանք «յանկարծ» նկատում են, որ Ազգային Մեծ Ժողովը
պատրանք է, իրական ընտրութիւններ չկան, կան Քեմալի կողմից նշանակում
ներ: Ժամանակին իրերի այդ վիճակը շատ յարմար էր Կարաբեքիրին, երբ նոյն
կերպ Քեմալն իրեն էր «նշանակում պատգամաւոր»: Բայց այն ժամանակ Քե
մալը, թւում է, կիսում էր թրքութիւնը մահմեդականութեան վրայ կառուցելու
իրենց պատկերացումները, եւ նաեւ դրանով է շահել իրենց, պահպանողական
օսմանցիների եւ քրդերի վստահութիւնը, աջակցութիւնը, գործընկերութիւնը,
իսկ սա «նոր Քեմալ» է: Այսպիսի Թուրքիա նրանք չեն ուզում:
Ընդդիմադիրներին յաջողւում է 1922ի հուլիսի 12ին Ռաուֆ բէյին ընտրել
Նախարարների խորհրդի նախագահ՝ վարչապետ:
75 Александр Жевахов, Кемал Ататюрк, Москва, «Молодая гвардия», ISBN 978 – 5 – 235 –
03163 – 0, 2008 [Ալեքսանդր Ժեվախով, Քեմալ Աթաթուրք, Մօսկուա, 2008], էջ 68 (Alexan
dre Jevakhoff. Kemal Atatiirk. Paris, Tallandier, 1999 ֆրանսերենից թարգմանութիւնը՝ Լ.  Ֆ.
Մատյաշի) (այսուհետ՝ Жевахов): էջ 249:
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Քեազիմ Կարաբեքիրի գլխաւորութեամբ Մեջլիսոււմ ձեւաւորուած ընդ
դիմութիւնը՝ «իրաւունքների պաշտպանութեան երկրորդ խումբը» հայտարա
րում է «Առաջադիմական հանրապետական կուսակցութեան» ստեղծումը, որը
կրօնական բովանդակութեան լոզունգներով նպաստում էր արեւելքի մահմե
դական բնակչութեան հակաքեմալական տրամադրութիւնների բարձրացմանը:
Քրդերի մօտ յոյսեր են արթնանում, որ Մեջլիսում Քյազիմ Կարաբեքիրի «հա
ւատացեալների կուսակցութիւնը» կօժանդակի մահմեդական հայրենիք կա
ռուցելու իրենց նպատակներին: Արեւելքում արդէն ապստամբութեան փորձեր
էին արւում: Մուստաֆա Քեմալը, սակայն, արագորեն ցրում եւ օրեքնից դուրս
է հայտարարում կուսակցութիւնը, ճնշում է ապստամբութեան փորձերը եւ, ինչ
պէս 1922ին Թուրքիայում Խորհրդային Ռուսաստանի դեսպան Ս. Արալովն է
գրում, «վերջ է տալիս յակայեղափոխական գործունեութեանը»: «Խորհրդային
դիւանագետի յուշերը: 1922 – 1923» գրքի 141 – 158 էջերում Արալովը նկարագրում
հանրապետական Թուրքիա կառուցելու Մուստաֆա Քեմալի ջանքերը: Երբ
Քեմալն, օրինակ, որոշեց խալիֆայութիւնն անջատել սուլթանից եւ վերջ դնել
սուլթանութեան ինստիտուտին, նա այդ նախագծի ներկայացումը յանձնարա
րեց վարչապետին՝ ընդդիմադիր Ռաուֆ բէյին. «կանչեց իր աշխատասենեակ,
եւ ձեւացնելով, որ տեղեակ չէ այդ խնդրի վերաբերեալ նրա յայացքին, ասաց,
որ հենց նա է Ազգային Ժողովում ներկայացնելու այդ որոշումը...»: Աբդուլ Յա
միդի վստահութիւնը վայելած, չէրքեզական ընտանիքից ծագած արեւմտամէտ
Ռաուֆ բէյը ոչ միայն կատարեց այդ յանձնարարութիւնը, այլեւ յայտարարեց,
որ սուլթանութեան վերացման որոշման օրը կը յայտարարուի ազգային տօն՝
զարմացնելով նոյնիսկ Քեմալին:
Ինքը՝ Արալովն այս ընդդիմութեան թիկունքում տեսնում էր արեւմուտ
քից հրահրուող հակառուսական տրամադրութիւններ. «Անգլիայի, Ֆրանսիայի
իմպերիալիստները, նրանց հետ միասին նաեւ թուրքական ֆեոդալները ջա
նում էին խախտել Խորհրդային Ռուսաստանի հեղինակութիւնը, անուանար
կել այն թուրքական հասարակութեան աչքին: Իմպերիալիստները եւ նախկին
Օսմանեան կայսրութեան ֆեոդալները իրենց վճարովի եւ անվճար գործակալ
ներն ունէին ոչ միայն Անատոլիայի ողջ տարածքում, այլեւ թուրքական կա
ռավարութեան ներսում (Ռաուֆ Բէյ, Ռեֆետ փաշա, Քեազիմ Կարաբէքիր, Ալի
Ֆուադ փաշա), բուրժուազիայի մէջ, Մեջլիսում եւ նոյնիսկ Մուստաֆա Քեմալի
կողմնակիցների մէջ: Թուրքիայի շատ քաղաքական գործիչներ Խորհրդային
Ռուսաստանի նկատմամբ միայն բարեացակամութեան դիմակ էին կրում»:
Արալուվն ինքը, որպէս ԽՍՀՄ դեսպան, ստիպուած էր լքել Թուրքիան
1923ի ապրիլին, իր խօսքէրով՝ «Խորհրդային պետութեան, խորհրդային դես
պանատան եւ անձամբ իմ հանդէպ վարչապետ Ռաուֆ բէյի թշնամական վերա
բերմունքի պատճառով»76: Արալովի դեսպանական առաքելութեան աւարտից
76 Аралов С. И., Воспоминания советского дипломата. 1922-1923. Издательство Институт
международных отношений, Москва [Արալով Ս. Ի. Խորհրդային դիւանագետի յուշերը:
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ընդամէնը չորս ամիս անց՝ Օգոստոսին Թուրքիայի վարչապետի պաշտօնին
հրաժեշտ է տալիս Ռաուֆ բէյը:
Ժողովրդաւար յամարուող Քեմալին այդ շրջանում յաճախ էին «ինքնա
կալ» անուանում: Պահպանողականներին պաշտպանող Թանին թերթը գրում
է. «Հանրապետութեան նախագահի անունը կրող ինքնակալը կառավարում է
իր քմահաճոյքով… Ինչպէ՞ս դիմանալ, երբ լսում ես, որ «Թուրքիայում 80 հա
զար Ռաֆէտ եւ միլիոն Քեազիմ Կարաբեքիր կայ»…»77: Քեմալական թերթերը
հանդես են գալիս ընդդիմութեան անձերի «սեւացումներով», սկսում են յաճախ
յիշեցնել, որ Օրբայլն է ստորագրել Մուդրոսի Զինադադարի ատելի պայմա
նագիրը: Երբ Նոյեմբերի 8ին Ազգային ժողովը վարչապետի պաշտօնին հաս
տատում է Իսմեթ Ինէօնիւի կառավարութեան նկատմամբ վստահութիւնը, 11
պատգամաւորներ դուրս են գալիս «Ժողովրդական» կուսակցութիւնից: «Ժո
ղովրդական» կուսակցութիւնը վերանուանւում է «Ժողովրդական-հանրապե
տական» կուսակցութեան: Ընդդիմութիւնը «անձնաւորւում է»: Քեմալը որոշում
է նրանց պարզապէս վերացնել:
1926ի Թուրքիան ցնցւում է Քեմալի դէմ քաղաքական ընդդիմութեան
կողմից նախապատրաստուած սպանութեան մասին տեղեկութիւններից: Յու
նիսի 29ին Անկարայի նահանգապետը մամուլին յայտնում է, որ դաւադիրնե
րին հետեւում էին 1925ի ձմռանից: Անկախութեան տրիբունալը ձերբակալում
է երկու հարիւր մարդ, այդ թուում՝ տասնհինգ պատգամաւորների: Ազգային
Ժողովի նախագահն, իհարկէ, յայտարարում է Քեմալի կամքը՝ «Խօսք անգամ
չի կարող լինել պատգամաւորական անձեռնմխելիութեան մասին, երբ խօսքը
վերաբերում է բացայայտ յանցագործութեանը»:
Ձերբակալուածների մեծ մասը յայտնի անուններ են դեռեւս երիտթուր
քերի շրջանից, աւելի յայտնի դարձած քեմալական շրջանում: Նրանց մէջ քիչ
չեն իրական յանցագործները, մարդկութեան դէմ իրականացուած յանցագոր
ծութիւններից մինչեւ սովորական թալանը: Բայց նրանց դատում են քաղաքա
կան յանցագործութեան մեղադրանքով: Տրիբունալի նախագահը Քէլ Ալին էր,
նրա տեղակալը՝ Մարաշի հայերի սարսափելի ջարդով իր հաւատարմութիւնը
Քեմալին ապացուցած Կըլըչ Ալին: Դատն, իհարկէ, շատ նման էր 1919ին հայ
կական յանցագործութիւնները քննելու համար ստեղծուած ռազմական դատա
րանի դատերին՝ ապացոյցների կարիք չկայ: Միայն թէ այն ժամանակ ապա
ցոյցների կարիք չկար, քանի որ յանցագործներին, առանձին դէպքերից զատ,
չպիտի պատժէին, իսկ այժմ ապացոյցների կարիք չկար, քանի որ ձերբակա
լուածներին պիտի անպայմա՛ն պատժէին: Դատարանը որոշում է, որ դաւադիր
ները Քեմալին դաւաճանել են նախանձի եւ սեփական չբաւարարուած յաւակ
նութիւնների պատճառով: Յուլիսին Սահմանադրութեան եւ կառավարութեան
1922 – 1923: Միջազգային յարաբերութիւնների ինստիտուտ, Մոսկուա], 1960, էջ 141 – 158:
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դէմ դաւադրութեան մեղադրանքով կայացւում է մահուան 15 դատավճիռ եւ
դատավճիռը հենց նոյն երեկոյ իրականցւում է: Ընդհանուր առմամբ դատա
րանը «քննել է» 7446 ձերբակալուածների գործ, որից 4122ը արդարացուել են:
Կայացուել է 640 մահուան դատավճիռ: Դրանցից շատերն էին իթթիհատական
անցեալով Միութիւն Եւ Առաջադիմութիւն Կուսակցութեան անդամներ, դատա
րանը նրանց յիշեցնում է նաեւ «անցեալի յանցագործութիւնները», այդ թւում
նոյնիսկ հայկական(!!): Ինչպէս սովորաբար այսպիսի դէպքերում լինում է, դա
տավճռից ազատւում են ընդդիմութեան ղեկավարները՝ Ալի Ֆուադ, Քեազիմ
Կարաբեքիր, իսկ Ռաուֆ Օրբայլն «ազատւում է» աքսորով: Համարւում է, որ
Քեմալը վախեցաւ Կարաբեքիրին պատժել. բանակը կարող էր զինուած ապս
տամբութիւն բարձրացնել78:
Ընդդիմութիւնը ճնշելուց յե
տոյ, Ստամ
բու
լը լքե
լուց ու
ղիղ եօթ տա
րի
անց, Մուստաֆա Քեմալը առաջին անգամ վերադառնում է Ստամբուլ: Նա,
վերջապէս, իր կամքի բացարձակ իշխանութիւնն էր հաստատել: Շուտով, շատ
շուտով, 1927ի ընտրութիւններին նոր Ազգային ժողովի 433 անդամներից՝ պատ
գամաւորներից, 429ը պէտք է քեմալականներ լինէին: Ուրիշ ինչպիսի՞ն կարող
էր լինել «հանրապետական» Թուրքիայի Ազգային Ժողովը գործող «Անկախու
թեան տրիբունալի» պայմաններում, եթէ ընտրութիւնների տօնական մթնոլոր
տում ընտրողներին տրուող քուէաթերթերում միայն մէկ անուն էր գրուած եւ
նրանց մնում էր միայն քուէաթերթիկը տուփի մէջ գցել: Ճիշտ ու ճիշտ խորհր
դային ընտրութիւնների նման: Մէկ կուսակցութիւն, մէկ թեկնածու: Թերթերը
գովում են թուրքական առաջադիմութիւնը, ժողովրդավարութիւնը, տպագրում
են ապագայ խորհրդարանի պատգամաւորների փառաւոր կենսագրութիւննե
րը, իսկ ընտրութեան օրը բարձր երաժշտութեան ուղեկցութեամբ քուէարկող
ները գնում են քաղաքական առաջնորդների մեծադիր նկարներով զարդա
րուած ընտրական տեղամասեր եւ ծաղիկների մէջ թաղուած ընտրատուփերի
մէջ գցում մէկական անուն պարունակող ընտրաթերթիկները: Դա գեղեցիկ եւ
յուզիչ ծէս է, Թուրքիայի հասարակութիւնը, հաւանաբար, երջանիկ էր այդպի
սի պատմական իրադարձութեան մասնակցութեան համար՝ հայերը, յոյները
չկան, քրդերի մի մասը լռեցուած են, մյոս մասը՝ իշխանութեան հետ երջանիկ
գործընկեր, եւ միասին տօնելով «թուրք ազգի» յաղթանակը՝ միասին պիտի
կերտեն «թուրք ազգին»:
Ժողովի բացմանը վեց օր անընդհատ խօսացած Քեմալի «Ճառ»ը («Նու
տուկ») թուրքերէն լեզուով 543 էջ էր: «Նուտուկ»ով Քեմալը «կերտում էր» նոր
Թուրքիայի պատմութեան իր տարբերակը՝ ես, ես, եւ կրկին ես: Ես եմ Թուրքի
ան ստեղծել: Ծանր գնահատականներ են հնչում նոր պատժուած նրա զինա
կիցների հասցէին: Միաժամանակ նա փաստացի ուրուագծում է Թուրքիայի
նոր, կամ, ըստ էութեան թուրքական առաջին պատմագրութեան սկզբունքներն
ու ուղենիշերը: «Թուրքական հայրենիքն» արդէն կայ, հիմայ արդէն պէտք է
78 Жевахов, էջ 268 – 271:
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շարադրել, հիմնաւորել թէ՛ «թուրք ազգի», թէ՛ «թուրքական հայրենիքի», թէ՛
«թուրքական հայրենիքում թուրք ազգի» բացառիկ իրաւունքն ու պատմակա
նութիւնը՝ չընդհատուած վաղեմութիւնը, քաղաքակրթական ներդրումը, ան
ցեալի, ներկայի եւ ապագայի «միակը»: Թուրքիան ծափահարում է: Սկսւում
է Մուստաֆա Քեմալի պաշտամունքի շրջանը: «Նուտուկ»ում արտահայտուած
մտքերին, գաղափարներին, հարցադրումներին, ծրագրերին, փաստարկներին
առարկելը դառնում են քրէորեն յետապնդելի արարք: Դրանք պիտի դառնային
ծրագրային գործողութիւններ: Կառաւարութեան ծրագրերը, դրանք իրագոր
ծողները, գրքերի շարադրանքները, «Հալք էւի»-ները՝ «ժողովրդական տնե
րը», յօդուածագիրները պիտի առաջնորդուեին «Նուտուկ»ով:
Յայտնի է Քեմալի՝ Թուրքիան ողողած արձանների առատութիւնը: Գոր
ծող առաջնորդների արձանների առատութեամբ Թուրքիան եւ ԽՍՀՄը մրցակ
ցում էին: Թուրքիայում այն սկսուեց արդէն 1925ին՝ աւստրիացի քանդակագործ
Հենրիխ Կրիպպէլի քանդակած արձանով, որը 1926ին տեղադրուեց Ստամբուլի
Սուլթանահմեդ հրապարակում, Սարաբուրնու այգում: Դա շատ խորհրդանշա
կան տարածք էր: Այստէղից էր սկսուել մ. թ. ա. 7րդ դարում Յունաստանի Մե
գարա քաղաքից դուրս եկած յոյների կողմից Կ. Պօլսի հիմնադրումը՝ կենսագ
րութիւնը: Նրանք հայտնուել էին մ. թ. ա. 680 թ.-ին Բոսֆորի Եվրոպական ափին
յիմնուած յունական Քաղկեդոն (ներկայիս Ստամբուլի Քադըքյոյ թաղամասը)
գաղութի դիմաց, Բոսֆորի Ասիական ափին, ըստ երեւոյթին 630ին: Մեգարա
քաղաքից տեղափոխուած յոյներին այստէղ էր առաջնորդել Բիւզանդ անունով
թագավորը, որի անունով էլ նոր հիմնադրուող քաղաքն անուանուել էր Բյու
զանդիոն: Կոստանդինապօլիս այն պիտի կուչուէր շուրջ հազար տարի յետոյ՝
մ. թ. 330ին, երբ Կոնստանդին կայսրը Բիւզանդիոն քաղաքը հայտարարեց
Հռոմեական կայսրութեան մայրաքաղաք, քաղաքը կոչուեց Կոնստանդնապօ
լիս, իսկ 395ից այն դարձաւ Բիւզանդական կայսրութեան մայրաքաղաքը: Հռո
մեական տիրակալները հարգանքի տուրք մատուցեցին Բյուզանդիոն քաղաքի
հիմնադրման վայրին եւ իրենց խորհրդանշական ներդրումով նոր հիմնարկե
քի սկիզբը դրեցին՝ այստէղ կառուցելով Սուրբ Սոֆիայի տաճարը, հռոմեական
կրկեսը՝ ահռելի սպորտային մրցավայր համալիրը (մինչեւ այսօր բնակչներն
այդ տա
րածքն անուա
նում են «իպոդ
րոմ մայ
դան»): Հա
զար հա
րիւր տա
րի
անց, 1453ին Կոնստանդնապօլիսը նվաճած Սուլթան Մեհմեդ երկրորդը քաղա
քը հռչակեց Օսմանեան կայսրութեան մայրաքաղաք եւ իր հերթին նոր խորհր
դանշական հիմնարկեքով «վերամկրտեց» քաղաքի հիմնադրման վայրը՝ ազ
դարարելով նոր, իսլամական մշակութային եւ քաղաքական դարաշրջանի
սկիզբը՝ Սուրբ Սոֆիան վեր ածելով Այա Սոֆիա մզկիթի: 1616ին հենց «իպոդ
րոմ մայդանում» կառուցուեց Կ. Պօլսի լավագոյն, յարահայտ Սուլթան Ահմեդ
մզկիթը (Կապոյտ մզկիթը), որի անունով էլ հրապարակը կոչուեց Սուլթանահ
մեդ: Սուրբ Սոֆիայից նայելու դէպքում հրապարակը եզրափակում է 700.000
քառակուսի մետր տարածք զբաղեցնող սուլթանական փառահեղ Թոփկափը
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պալատի 1.5 կիլոմետրանոց պարիսպը՝ շարունակելով երկրի կարեւարագոյն,
սրբազան արժէքները Բուզանդիոնի հիմնադրման վայրում կենտրոնացնելու
աւանդոյթը: Հիմայ Բյուզանդիոն-Կ. Պօլիս քաղաքի հիմնադրաման վայրին
հարգանքի տուրք մատուցելու հերթը «թուրքական հայրենիքի» հիմնադիրինն
էր: 1923ին Մուստաֆա Քեմալի կառաւարութիւնը պաշտօնապէս Թուրքիայի
հանրապետութեան մայրաքաղաք ճանաչեց Անկարան՝ «մերժելով» ժառանգել
հռոմեա-բիւզանդա-օսմանեան կայսրութիւների մայրաքաղաքը, իսկ 1930ին
հրահանգուեց Թուրքիայի պաշտօնական գրագրութիւններում Կոնստադինա
պօլիս անուան փոխարէն օգտագործել թուրքերէնում վաղուց կիրառուող «Իս
պանբուլ» [is’tanbuł] անունը79: Մուստաֆա Քեմալը, սակայն, Կոնստադինապօլ
սի ծննդաւայրում նոր դարաշրջանի խորհրդանշական «վերամկրտութեան»
աւանդոյթին իր ներդրումն աւելացրեց՝ 1926 թ. Սուլթանահմեդ հրապարակում
տեղադրելով սեփական՝ Թուրքիայում Մուստաֆա Քեմալի առաջին արձա
նը: Սրանք յուշում են, որ հանրապետական, քեմալական Թուրքիան հանրա
յին կարևորագոյն, սրբազան արժէք ճանաչում էր Մուստաֆա Քեմալի անձը եւ
թուրքերէնը: Այնուհէտ «...սկսուեց Մուսթաֆա Քեմալին պատկերող արձաննե
րի ու կիսանդրիների տեղադրման իւրատեսակ «շքերթ» երկրի ողջ տարած
քում: 1928ին յայտնի իտալացի քանդակագործ Պիետրօ Կանոնիկի կողմից
քանդակուեց եւ Ստամբուլի Թաքսիմի հրապարակում տեղադրուեց անկախու
թեան ազատագրական բանակը խորհրդանշող «Հանրապետութիւն» (Cum
huriyet An1t1 – Հ. Խ.) արձանը: …Մուսթաֆա Քեմալն արձանում ներկայացնում
է «ազգային ազատագրական պայքարի» առաջնորդին՝ շրջապատուած միայն
անյայտ զինուորներով: «Անկախութեան պատերազմի» ընթացքում Աթաթիւր
քի հետ զօրքին հաւասարապէս առաջնորդած ազդեցիկ գործիչներ Քարաբե
քիրը, Օրբայը, Ջեբեսոյը, Ռըֆաթ Բելէն եւ այլք ընդհանրապէս պատկերուած
չէին, իսկ յուշարձանի հարաւային կողմում կարելի է տեսնել Քեմալին հաւա
տարիմ որոշ անձանց արձանները (Ինէօնիւ, Ֆեւզի Չաքմաք եւ այլք): Քեմալի
ետեւում երեւում են ԽՍՀՄ ներկայացուցիչներ Մ. Վ. Ֆրունզէն եւ Կ. Վ. Վորո
շիլովը»80: Թուրք հետազօտողները երբէմն գրում են, որ արձանախմբում Քե
մալի կողքին ոչ թէ Ֆրունզէն է, այլ Թուրքիայի Հանրապետութիւնում ԽՍՀՄ
առաջին դեսպան Սէմեոն Արալովը, եւ դա եղել է Մուստաֆա Քեմալի որոշու
մը81, բայց սա յազիւ թէ ճիշտ է, այլապէս Մուստաֆա Քեմալի հետ իր բարեկա
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 Գեղամեան Վարուժան, «Երկրորդ Մարդը». Անձի Պաշտամունքը Եւ Միջկուսակցական
Պայքարը Թուրքիայում 1938 – 1950 թթ.», Արեւելագիտութեան Հարցեր (Գիտական Յօ
դուածների Պարբերական Ժողովածու), №10 , Երեւան, ԵՊՀ Հրատ., 2015, էջ 80 – 81:
81

İmren Arbaç, Taksim Cumhuriyet Aniti’nda rus-türk yakinlaşmasinin sembol figürü symbol fig
ure in Russian-Turkish 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/article-file/264832?fbclid=I
wAR1ibqCD3XH6xVUAA-LwFQJMOX9peTh_ZXsn2gAmUZlm6OmTK2ESblFN_fo.
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մութեամբ հպարտացող Սէմեոն Արալովը Թուրքիայի մասին իր յուշերում այդ
մասին անպայման կգրեր: Հատկանշական է, որ Թուրքական Հանրապետու
թեան հաստատումը եւ սովետա-թուրքական բարեկամութեան առհավատչեան
խորհրդանշող այս արձանախումբը Թաքսիմ հրապարակում է, որը կառուցուել
է 16 դ. սուլթան Սուլեյմանի թոյլտւութեամբ կառուցուած Սուրբ Յակոբ անվամբ
հայկական գերեզմանատան տարածքի վրա: Յիրաւի, խիստ խորհրդանշական
վայր է հայկական կոտորածների վրա կառուցուած թուրքական հանրապետու
թեան եւ ռուս-թուրքական բարեկամութեան ցուցադրութեան համար:
Քեմալի զանազան մեծութեան եւ դիրքի արձանները՝ հեծեալ, նստած,
կանգնած, խմբով, կիսանդրի… այսուհետեւ պիտի յեղեղէին ողջ երկիրը, նոյ
նիսկ հեռաւոր գիւղերի հրապարակները: Մեծ քանակութեամբ դրանք տա
րածւում էին դպրոցներում, ԲՈՒՀերում, Ժողովրդական տներում, հիմնարկնե
րում… Արձանները միայն «տեսողական քարոզչութիւն» չէին: Դրանց շուրջն
էին տեղի ունէնում բոլոր քիչ թէ շատ նշանակալի հաւաքները, հանդիսութիւն
ները, համերգները, զանազան առիթներով դպրոցներից աշակերտներին տա
նում էին արձանների մօտ՝ Մուստաֆա Քեմալի անձով ներշնչելու, նրա հետ
«հաղորդակցուելու»: Քեմալի փառաբանմանը լծուած քեմալական մամուլը
1931ից այլեւս որեւէ դիմադրութիւն չունէր: 1931ին թուրքական Ազգային ժողովը
օրէնք է ընդունում տպագրութեան գրաքննութեան մասին82: Այսուհետեւ տպա
գիր տեղեկատուութիւնը դառնում է իշխանութեան, եթէ ոչ Քեմալի անձնական
մենաշնորհը: Մինչ այդ, 1928ին, շրջանառութեան մէջ էր մտել եւ պարտադիր
դարձել թուրքերէնի նոր՝ լատինատառ այբուբէնը83: Լատինատառ այբուբէնը
թուրքերէնին յարմացրել էր հայազգի լեզուաբան Յակոբ Մարթայեանը: Յակոբ
Մարթայեանի ծառայութիւններին Մուստաֆա Քեմալը դէմ չէր, նա պարզու
նակ ռասիստ չէր եւ գուցէ նոյնիսկ հայատեաց չէր, Թուրքիայում «հայկական
ատելութիւնը» նրան պէտք էր քաղաքական նկատառումներով՝ հայերի հայրե
նիքը իւրացնելու, հակահայկականութեան վրայ մահմեդականներին միաւորե
լու, ատաղձելու, թրքացնելու եւ Արեւմտեան Հայաստանը թուրքերի հայրենիք
դարձնելու համար: Բոլոր դէպքերում այդ ժամանակ լատինատառ այբուբէնը
Թուրքիայում աւելի քիչ մարդ գիտէր, քան արաբատառը, եւ չնայած այն զգա
լիօրէն հեշտացնում էր սովորեցնելն ու աշխարհիկ գրաւոր լեզուն, այնուամէ
նայնիւ քեմալական բռնապետութեան ամրապնդման շրջանում առանց այն էլ
գրաւոր տեղեկատուութիւնից փոքրաթիւ օգտուողների թիւը ժամանակաւորա
պէս աւելի է նուազում:
1920-ականներին ԽՍՀՄ-ում նոյնպէս լայնորեն քննարկւում էր ԽՍՀՄ ժո
ղովուրդների այբուբէնների լատինացման տեսակետը: 1923ին կոնկրետ Ադրբե
ջանի համար արդէն ընդունուել էր լատինատառ այբուբէնին անցնելու դեկրետը
եւ հաստատուել էր Կովկասի թրքախօսների լեզվին լատինատառը հարմարեց
82 Жевахов, էջ 299:
83 A. S. Levend, Türk Dili’nde Gelişme ve Sadeleşme Evreleri, Ankara, 1972, էջ 403:

486

Դ. ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ԹՈՒՐՔԻԱՅԻ ՀԵՐՈՍՆԵՐԸ: ԹՈՒՐՔԻԱՅԻ ԵՒ ԹՈՒՐՔԵՐԻ ԹՐՔԱՑՈՒՄԸ

նող աշխատանքային խումբ: Այդ տարիներին արդէն տարածւում էր Ադրբեջանի
թրքախօս բնակչութեանը «թուրք» էթնանունով կոչելու քաղաքական որոշումը:
Քանի որ Թուրքիայի նման Ադրբեջանի նախ՝ Դեմոկրատական,
ապա՝ Խորհրդային նորաստեղծ հանրապետութիւնների իշխանութիւնները
1920 – 36 թթ. ընթացքում նոյնպէս զուգահեռ «թուրքական ինքնութիւն» էին կեր
տում, եւ երկուսի դէպքում էլ «հայկական ատելութիւնը» գործօն էր, թերեւս ար
ժի մի փոքր անդրադառնալ Ադրբեջանի «թուրքական ինքնութեան» հաստատ
ման ընթացքին:
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Յայտնի է, որ 19րդ դարում Այսրկովկասի թիւրքալեզու բնակչութիւնը դե
ռեւս էթնիկական կամ էթնիկացած ինքնանուն չունէր: Այն խմբային հավաքա
կան եզրոյթը, որ գործածում էր դեռեւս հավաքական էթնիկական ինքնութիւն
չունեցող այս բնակչութիւնը՝ «մուսուլմանը», բարդ եզրոյթ էր, որի ընկալումը
«ներսից» ու «դրսից» տարբեր էր: Իրենք՝ թիւրքալեզուները «ես մուսուլման
եմ», «մենք մուսուլման ենք» ասելով՝ նկատի ունէին գլխավորպէս թրքախօս
շիա մահմեդականութիւնը, որով իրենք իրենց տարանջատում կամ հակադ
րում էին Այսրկովկասի սուննի մահմեդական տեղաբնիկ կովկասալեզու եւ շիա
իրանալեզու ժողովուրդներին: Այսրկովկասի մյոս բոլոր մահմեդականները, թէ
սուննի մահմեդական կովկասալեզու լեզգիները, ռուտուլները, ցախուրները,
աւարները, հափութլիները եւլն., թէ սուննի մահմեդական իրանալեզու քրդերը,
թէ շիա մահմեդական իրանալեզու թաթերը, թալիշները, լահիճները Էթնիկա
կան ինքնութիւն եւ էթնանուն ունէին, եւ «մուսուլման» բառն օգտագործում էին
գլխաւորապէս կրօնական իմաստով: Սա թերեւս պատճառներից մէկն էր, որ
«մուսուլմանը» որոշ իմաստով «էթնիկացնում» էր շիա մահմեդական թիւրքա
լեզուներին՝ տարբերակելով նրանց Կովկասի մյոս մահմեդականներից:
Պարսկական տիրապետութեան շրջանում, մինչեւ Ռուսաստանի կազ
մում յատնուելը, իրերի այս դրութիւը յամապատասխանում էր ընդունուած
սկզբունքներին: Կովկասի մահմեդական միջավայրում 16 դ. Իրանից Այսրկով
կաս թափանցած բազմացեղ թիւքալեզու շիաներն (ղզլբաշներ) էին դրութեան
տէրը, քանի որ մինչեւ Ռուսաստանի կողմից գրաւուելը նրանք էին պարսկա
կան շահերի ռազմական և սոցիալական հենարանը Կովկասում եւ ունէին բազ
մաթիվ արտօնութիւններ: Պարսկական տիրապետութեան շրջանում իշխողը
շիիզմն էր, եւ «մուսուլման» բառը հենց շիա մահմեդական էր նշանակում, իսկ
«շիա մուսուլման» հավաքականութիւը մահմեդական աշխարհում արտահայ
տում էր Իրանի արտաքին կրօնական աշխարհաքաղաքականութիւնը եւ երկ
րի ներքին յարաբերութիւների կառուցուածքը, էթնիկական անունների կարիք
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չկար եւ նոյնիսկ ցանկալի չէր: Մեծ հաշուով այդ ժամանակաշրջանում նոյնն
էր պարագան նաեւ հարեւան Օսմանեան Թուրքիայում: Թուրքիայում «մուսուլ
ման» էին սուննիները, իսկ շիաները աղանդաւոր «ղզլբաշ» էին: Իրանում, ընդ
հակառակն, «մուսուլման» էին շիաները:
Ռուսական կայսրութիւնում, սակայն, մարդիկ եւ խմբերը յարաբերւում
էին էթնիկական ինքնութիւննեով, եւ Կովկասի շիա թիւրքալեզուների նոր «ար
տաքին աշխարհը» նրանց տարբերակում էր ոչ թե կրօնական սկզբունքով, այլ՝
էթնիկական, «էթնիկացնում էր» թիւքալեզու շիաներին: Կովկասի ժողուուրդ
ների մեծ մասը մինչեւ այսօր «պահպանել են» իրենց կողմից նրանց տրուող
էթնանունները, որոնցով այժմ կոչում են ներկայիս ադբեջանցիներին. վրացի
ները «թաթար» են անուանում, հայերը՝ «թուրք», կարաչայները՝ «թյուրքլի»,
«ղաջարլը», բալկարները՝ «ղաջարլը»: Ըստ ռուս հետազօտող Ն. Վոլկովայի
ադրբեջանցիներին «ղաջարլի» են անուանում նաեւ նողայները, իսկ դարգինե
րը՝ «ղաժար», չեչենները նրանց անուանում են «ռիեազալօ», ավարները՝ «փա
դառալ» եւ «հեամշարի»84: Ռուս վարչարարներն ու մտաւորականները ադբե
ջանիցիների 19 դ. նախնիներին կոչում էին «թաթար», «կովկասեան թաթար»,
«ադերբէյջանական թաթար», «թուրք-թաթար», «ղզլբաշ», «թէրէքէմէ» եւլն.:
Ինչպէս տեսնում ենք, այս անունների մեծ մասը գալիս են Սեֆեան Պարսկաս
տանի հենարանը դարձած շիա-ղզլբաշ «ղաջար» թուրքմէնական ցեղախմբերի
անուններից, որոնք Այսրկովկասում տարածուել են Իսմայիլ շահի՝ 16րդ դա
րասկզբին Երզնկայից Շիրուան կատարած յաղթարշաւից յետոյ՝ դառնալով
Պարսկաստանի ղզլբաշական/ղաջարական պետութեան (դովլաթե ղզլբաշ)
ռազմական հենարանը Կովկասում: «Թաթար» եւ «թուրք» անուններն էլ գալիս
էին մինչղաջարական շրջանում Այսրկովկասում յայտնուած եւ սուննի մահմե
դականութիւն ընդունած թուրք սելջուկների եւ թուրքմէնական ակ-կոյունլունե
րի հաւաքական անուններից: Բոլոր արտանուններն էլ թիւրքական միջավայրի
ցեղային-էթնիկական-կրօնական-սոցիալական անուններ էին, չնայած հազւա
դէպ չէին նաեւ ուղղակի «մուսուլման» կոչելու դէպքերը:
Նորեկ շիա-ղզլբաշների յարաբերութիւններն Այսրկովկասի սուննի մահ
մեդականների հետ սկզբից եւեթ ունեցել է ծանր հակադրման, եթէ ոչ թշնա
մական բնոյթ: Դեռեւս 16 դ. շիաների դէմ տեղացիներն անընդհատ պայքարէլ
են, տարաբնոյթ ապստամբութիւնները շարունակուել են մինչեւ Ռուստաստա
նի կազմում Արեւելեան Այսրկովկասի յատնուելը եւ նոյնիսկ դրանից յետոյ:
Դրանց մասնակցում էին աւարները, լեզգիները եւլն85: 1701 – 1728 թթ. Գանձա
84 Волкова Н. Г., Этнонимы и племенные названия Северного Кавказа. – Москва, изд: «Наука»
[Վոլկովա Ն. Գ. Հիւսիսային Կովկասի էթնանուները եւ ցեղանունները, Մոսկուա, «Գիտու
թիւն» հրատարակչութիւն], 1973, էջ 181:
85 Петрушевский И. П., Очерки по истории феодальных отношений в Азербайджане и Ар
мении в 14-начале 19вв. Изд. Ленинграгского государственного университета, Ленинград
[Պետրուշեւսկի Ի. Պ. Ակնարկներ Ադրբեջանի եւ Հայաստանի 14 – 19 դդ. ֆեոդալական
յարաբերութիւնների պատմութիւնից, Լենինգրադի Պետական Համալսարանի հրատա
րակչութիւն, Լենինգրադ ], 1949:
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Դ. ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ԹՈՒՐՔԻԱՅԻ ՀԵՐՈՍՆԵՐԸ: ԹՈՒՐՔԻԱՅԻ ԵՒ ԹՈՒՐՔԵՐԻ ԹՐՔԱՑՈՒՄԸ

սարի Աղուանից կաթողիկոսութեան կաթողիկոս Եսայի Հասան Ջալալեանի
վկայութեամբ 1722   թ. լեզգիների կողմից Շամախի քաղաքի գրաւումը հնարա
ւոր դարձավ այն պատճառով, որ պաշարման 20-րդ օրը քաղաքի սուննի բնակ
չութիւնը գիշերը քաղաքի դարպասները բացեց սուննի լեզգիների առաջ86:
Այսրկովկասում 18-րդ դարը նշանաւորուեց նաեւ շիա-ղզլբաշների կող
մից հիւսիս արեւելեան տարածքներում քրիստոնեայ մնացածների բռնի իսլա
մացման ընթացքով, ինչն այնուհետ շարունակական դարձաւ ընդհուպ մինչեւ
1918 – 20-ական թւականները87:
Այսրկովկասի թիւրքալեզուները, բացի սոցիալական գերակա դիրքը,
ի տարբերութիւն որոշակի փոքր տարածքներում աւանդաբար կենտրոնացած
կովկասալեզու սուննի եւ իրանալեզու շիա մահմեդական բնակչութեան, ցրուած
էին, եւ ցրուած էին ոչ միայն բոլոր այլալեզու մահմեդականների բնակութեան
տարածքներում, այլ նաեւ քրիստոնեայ բնակչութեան միջավայրերում, եւ թիւր
քերէնը, որպէս մահմեդականներին քրիստոնեաներից տարբերակող հատկա
նիշ, խաղում էր դաւանական մեծ խմբի՝ բոլոր մահմեդականների միջ ցեղային/
միջէթնիկական յարաբերութիւնների լեզվի դեր, որով այն որոշ չափով դառ
նում էր նաև մահմեդական «մենքութեան» ատաղձ եւ գնալով աւելի ու աւելի
էր տարածւում՝ թիւրքալեզուների թիւը մեծացնելով նաեւ դեռեւս արաբական
շրջանում մահմեդականացած կովկասալեզու տեղաբնիկ սուննիներիով88: 19րդ
դարում նրանք արդէն Այսրկովկասի մահմեդականների մէջ քանակական գե
րակշռութիւն ունէին, աշխարհագրօրէն էլ աւելի մեծ տարածք էին զբաղեցնում:
Ռուսաստանի բնակչութեան 1871 – 1874 թթ. կամերալ նկարագրութեան համա
ձայն թիւրքալեզու բնակչութիւնը մեծամասնութիւն էր Արեւելեան Այսրկովկասի
Բաքուի եւ Ելիզաւէտպօլի նահանգներում՝ 1.2 միլիոն բնակչութեան 690 հազա
86 Եսայի Հասան Ջալալեանց, Պատմութիւն կամ յիշատակ ինչ ինչ անցից դիպելոց յաշխար
հին Աղուանից, Շուշի, 1919,էջ 38:
87 Խառատյան Հ., Ուդիների ոդիսականը 18 – 19 դդ. (Պատմությո՞ւն, էթնիկ գոյատևո՞ւմ, ինք
նահաստատո՞ւմ), «Հայոց Մեծ Եղեռն-90», Երևան, ԵՊՀ հրատարակչություն, 2005, ISBN
5 – 8084 – 0682 – X, էջ 118 – 171; Харатян Грануш. Удины: Крах всех усилий самосохранения.
«Официальные этно-демографические показатели в Азербайджане в контексте поиска и
кризиса идентичности азербайджанцев». Москва, издательство «Центриздат», [Խառա
տեան Հ., Ուդիներ. Ինքնապահպանական բոլոր ջանքերի ջախջախումը, – «Ադրբեջանի
էթնա-ժողովրդագրական պաշտօնական ցուցանիշները ադրբեջանցիների ինքնութեան
փնտրտուքի եւ ճգնաժամի համատեքստում», «Ցենտրիզդատ», Մոսկուա], 2015, էջ 51 – 135:
88 Խառատեան Հ., Եղիշե առաքեալի, Գրիգորիսի եւ Կովկասեան Աղուանքի քրիստոնեաց
ման հարցի շուրջ (Կովկասյան Աղուանքի հին կրկնագիր-ձեռագրի վերծանության հրա
տարակության առիթով) (The Caucasian Albanian Palimpsest of Mount Sinai, 2008 Brepols
Publishers n.v., Turnhaut (2 volmes), Jost Gippert, Wolfgang Shulze, Zaza Aleksidze, JeanPeerre Mahe), Բազմավեպ, Հայագիտական-բանասիրական-գրական հանդես, ՃԿԸ տա
րի, թիւ 1 – 2, Վենետիկ – Ս. Ղազար, 2010 թ., ISSN 1722 – 4969, էջ 19 – 75; Խառատյան Հ.,
Քրիստոնեությունը բուն Աղվանքում զարգացած միջնադարում, «Հայաստանը 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:
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րը89, այսինքն՝ 57.5 տոկոսը: Բաքուի նահանգի մահմեդական բնակչութեան մէջ
շիա էր մօտ 270 հազարը, սուննի՝ 198 հազարը: Սուննիները կենտրոնացած էին
նահանգի գլխաւորապէս հիւսիսային եւ արեւելեան մասում՝ Ղուբայի, Գէոք
չայի եւ Շամախու գաւառներում, որտեղ 196 հազար սուննի կար եւ միայն 65
հազար շիա90: Սրանք այն տարածքներն էին, որտեղ իրենց էթնիկական ինք
նութիւններով զգալիորեն պահպանուել էին Բուն Աղուանքի ժամանակների
կովկասալեզու, սուննի մահմեդական դարձած ժողովուրդների մնացորդները՝
լեզգիներ, հափութլիներ, կրիզներ, խինալուղներ եւլն.:
1893ի «Այսրկովկասի մարզի վիճակագրական տուեալների հավաքա
ծո»ի նյոթերով Ելիզաւէտպօլի նահանգի՝ Արեւելեան Այսրկովկասի հատուածի
ընդհանուր բնակչութիւնը 1886ին կազմում էր 728 943 մարդ, որից «թաթար
ներ» անու
նով նշուած թիւր
քա
խօս բնակ
չու
թե
ան թի
ւը կազ
մում էր 407 949
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մարդ : Բայց նահանգի մահմեդական բնակչութեան մէջ, հատկապէս Նուխի,
Ղազախ եւ Արէշ գաւառներում, մեծամասնութիւն էին կազմում սուննիները՝
264 494 մարդ, շիաները միայն 183 609 մարդ էին92, ինչը կրկին նշանակում է,
որ մահմեդական բնակչութեան մէջ մեծ էր տեղաբնիկ կովկասալեզու սուննի
մահմեդական ժողովուրդների՝ լեզգիների, աւարների, ռուտուլների, ցախուր
ների, 18 – 19 դդ. ընթացքում մահմեդականացած ուդիների ներկայացուցիչների
ընդհանուր թիւը: Միայն Ելիզաւէտպօլի գաւառում էր, որ շիաները մեծամաս
նութիւն էին՝ մօտ 54 հազար շիաներ 7.5 հազար սուննիների դիմաց: Ինչպէս
տեսնում ենք, Բաքուի եւ Ելիզաւետպօլի նահանգի Արեւելեան Այսրկովկասի
հատուածի ընդհանուր շիա բնակչութեան թիւը բոլորը միասին կազմում էր
453.609 մարդ, ներառեալ թրքախօսները, թաթերը եւ լահիճները: Նոյն տա
րածքում թիւրքալեզու եւ կովկասալեզու սուննի մահմեդականների թիւը կազ
մում էր 534.494 մարդ: Բոլոր մահմեդականները միասին՝ 908.103 մարդ, որից
թրքա
խօս էին 690.000ը: Հենց նրանց ար
տա
նունն էր «թուրք», «թա
թար»,
«ադրբեջանական թաթար», «կովկասեան թաթար», «թուրք թաթար» եւ նրան
ցից միայն շիաներին էին կոչում նաեւ «ղզլբաշ», «թէրէքէմէ»: Յիշեցնեմ, որ
այս հաշուարկներում ներառուած չեն Թիֆլիսի, Քութայիսիի, Էրիվանի, Կարսի
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. Кондратенко.
Тифлисъ [Կովկասում բնակուող ժողովուրդների բաշխումը Կովկասի նահանգերում եւ
մարզերում, 1887ի Կովկասան օրացոյց: Կուկասի քաղաքացիական մասի կառավար
չական գլխաւոր վարչութիւն, Կուկասեան վիճակագչական կօմիտե/Ե. Կօնդրատենկոյի
խմբագրութեամբ: Թիֆլիս], 1886, էջ 220:
90 Кавказский календарь на 1887 год, էջ 222.
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Свод статистических данных о населении Закавказского края, извлечённых из посемейных
списков 1886 года, Елисаветпольская губерния, Тифлис [Այսրկովկասի երկրամասի բնակ
չութեան մասին 1886 թ. ընտանիքների ցանկերից քաղուած վիճակագրական տուեալների
ամփոփում, Ելիզաւէտպօլի նահանգ, Թիֆլիս], 1893.

92 Кавказский календарь на 1887 год, էջ 222.
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նահանգների եւ Ելիզաւետպօլի նահանգի հարաւային հատվածի «թաթարնե
րի» եւ այլ մահմեդականների թուերը: Այսրկովկասի ընդհանուր տարածքում
«թաթարներն» անշուշտ աւելի մեծ թիւ ունէին: 1886 թ. տուեալներով «Կովկա
սեան կամ Ադերբէյջանական թաթարները՝ մասամբ շիա, մասամբ սուննի դա
ւանանքների մահմեդականներ, Բաքուի, Էրիւանի, Ելիզաւետպօլի, Թիֆլիսի
նահանգներում, Դերբենտի օկրուգում, Դաղստանի մարզում եւ Զաքաթալայի
օկրուգում 1.139.977 թիւ էին կազմում»93:
Այսրկովկասեան թիւրքալեզուների ինքնութեան կողմնորոշումներում
19 դ. վերջին վճռորոշը լեզուն էր եւ Օսմանեան Թուրքիայում նոյնպէս ձեւաւո
րուող թուրքական ինքնութեան, ինչպէս նաեւ պանթուրքիզմի զարգացումների
ազդեցութիւնը: Բայց էթնիկական ինքնութիւնը դժուար կայացող եւ ժամանակ
պահանջող երեւույթ է, եւ Այսրկովկասի մահմեդականների, այդ թւում թրքա
խօսների մէջ շարունակւում էր գլխաւորապէս սուննի-շիա տարբերակումը,
առաւել եւս, որ Այսրկովկասում շիա-ղզլբաշ թիւրքալեզուները սոցիալական
սանդղակում շարունակում էին մի աստիճան բարձր մնալ «սուննիներից», իսկ
սուննի թրքախօսները՝ սուննի կովկասալեզուներից: Կրօնական շիիզմը դժուա
րացնում, բայց չէր արգելակում կովկասեան թիւրքալեզուների թուրքական ինք
նութեան տարածմանը: Կովկասում, ի տարբերություն սուննիական Թուրքի
այի, շիաները ոչ միայն չէին հետապնդւում, այլեւ, ինչպէս ասուեց, նրանք էին
թելադրողը, դրութեան տէրը: Սրա հետեւանքով «մուսուլմանները»՝ թրքախօս
շիաները, շրջանցելով Այսրկովկասում հազարամեակներով ապրած, մահմեդա
կանութիւն ընդունած այլ, կովկասալեզու եւ իրանալեզու սուննի եւ շիա մահմե
դական ժողովուրդներին, միայն իրենց էին համարում Այսրկովկասի մահմեդա
կաններ: Օրինակ, ռուսերենով հրատարակուող «Кешкюль» թերթի խմբագիր
Ջալել Էֆենդի Ունսիզադէն 1891 թ. դիմում է ռուսական իշխանութիւներին «հա
սարակ ադրբեջանական բարբառով» «Азербайджан» անունով թերթ հրատա
րակելու խնդրանքով՝ իր խնդրանքը հիմնաւորելով նրանով, որ «Այսրկովկասի
բնիկ մուսուլմանական բնակչութիւնը խօսում է այսպէս կոչուած ադրբեջանա
կան բարբառով»94: Իրականում «Այսրկովկասի բնիկ մուսուլմանական» ժողո
վուրդների մեծ մասի մայրէնի լեզուները կապ չունէին «ադրբեջանական բար
բառի» եւ թիւրքերէնի հետ, նրանք խօսում էին ամէնատարբեր լեզուներով՝
լեզգիերէն, աւարերէն, ռուտուլերէն, ցախուրերէն, վրացերէն, թաթերէն, թալի
շերէն, քրդերէն եւլն.: Բայց Ջելալ Էֆենդի Ունիսզադէն չէր խաբում: Այս լեզու
93 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
տէրբուրգ],1895, էջ 69 (https://www.runivers.ru/bookreader/book592834/#page/75/mode/1up;
տես նաև http://www.demoscope.ru/weekly/2005/0187/perep04.php: (Վերջին այցելութիւնը
19. 10. 2018):
94 Сумбатзаде А. С., Азербайджанцы, этногенез и формирование народа. «Элм», Баку [Սում
բատզադէ Ա. Ադերբեջանցիներ, ժողովրդի էթնագոյացումը եւ ձեւաորումը, «Էլմ», Բաքու],
1990, էջ 280 – 281.
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ների կրողներն առանձին-առանձին անհամեմատ փոքրաթիւ էին, ապրում էին
մեկուսի տարածքներում եւ փաստացի միայն իրենք էին տիրապետում իրենց
լեզուներին: Դրան հակառակ թրքախօսները շատ տարածուած էին եւ նրանց
լեզուն խաղում էր միջէթնիկական շփումների լեզուի դեր: Կարելի է վստահ լի
նել, որ լինելով իշխող սոցիալական շերտի ներկայացուցիչ, Ունիսզադէն ան
կեղծորեն հաւատում էր, որ բոլոր մուսուլմանները խօսում են «ադրբեջանական
բարբառով»: Բնական էր, որ հենց շիաներն էին նաեւ թրքախօսների ինքնութե
ան ձեուաւորման առանցքում: Ինչպէս գրում է ծագումով Ղարաբաղից, 19-րդ
դարաւերջի – 20-րդ դարասկզբի իրաւիճակին քաջատեղեակ եւ ազգամիջեան
յարաբերութիւնների ձեւավորումների ուղղակի ականատես Մ. Վարանդեանը,
Այսրկովկասի «առաւելապէս շիա դաւանութեան պատկանող թրքութիւնն» էր
«Բագուի մէջ կենտրոնացած թաթարական ընտրանին՝ բուրժուազիան..., թա
թար ազդեցիկ կղերը, ...թուրք մտաւորականութիւնը... եւ այդ ամբողջ զանգուա
ծը իր ձեռքի մէջ կը պահէր անդրկովկասեան ...թրքութեան ղեկը»95:
Մյոս կողմից շիաների եւ սուննիների յարաբերութիւնները կարելի է որոշ
իմաստով քաղաքականացուած համարել: 19 դ. կեսերին շիաները ավելի կողմ
նորոշուած էին իրանական մշակոյթի կողմը եւ գերադասում էին պարսկերէն
գրական լեզուն այն դէպքում, երբ սուննի մտաւորականներն աւելի հակուած
էր սուննիական Օսմանեան Թուրքիայի, Խալիֆաթի եւ նոյնիսկ թուրքերէնի
կողմը: Երբ նրանց կողմից Բաքւում հրատարակուող «Ակինչի» թերթում քննա
դատուեց շիաների ինքնութիւնը ցուցադրող կրօնական «Աշուրա»ն՝ 680 թ. զո
հուած իմամ Հուսեյինի ամէնամեա յիշատակի արարողութիւնը (հանրային լեզ
ւում աւելի յայտնի «շաhսեյ-վաhսեյ (շահ Հուսեյին, վայ, Հուսեյին)» անունով),
լուրջ եւ դժուարին հանրային քննարկում սկսուեց՝ ցուցադրելով մահմեդական
երկու կողմերի հակասութիւնները, որոնց հիմքում, ըստ վերլուծաբան Թադէուշ
Սուետոխովսկու, ընկած էր, բայց լռութեամբ շրջանցւում էր «Անդրկովկասե
ան մուսուլմաններ» կամ «թաթարներ» անունով յայտնի խմբի ինքնանոյնա
կանացման խնդիրը96: Ամէն ինչից զատ դրանք արտահայտում էին նաև Այսր
կովկասում թրքախօս շիաների գերակա սոցիալական դիրքի դէմ սուննիների
դժգոհութիւնն ու լարուածութիւնը: Բայց Այսրկովկասի շիաների «Աշուրա»յի
հիմնական ծեսերը՝ «Մոհառրեմի» ընթացքում օրեր տեւող Հուսեյինի մահուան
ողբը արիւնոտ ինքնախօշտանգումներով, գիշերային ջահերով քայլերթերով
եւլն97 Պարսկաստանում տեղի ունեցողի համեմատ աւելի մոլեգին, նուիրական
95 Վարանդեան Միքայէլ, Հ. Յ. Դաշնակցութեան պատմութիւն, ԵՊՀ հրատարակոչւթիւն,
Երեւան, 1992, էջ 297:
96 Светоховский Тадеуш. Ислам и национальное самосознание на пограничных территориях:
Азербайджан. Перевод с английского В. Кисина, «Религия и политика на Кавказе. Материа
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 кавказ
ского старожила//«Кавказ», 1852, № 69 (http://dspace.nplg.gov.ge/handle/1234/215128); Була
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եւ արմատացած էր, դրան մասնակցելու էին գալիս նոյնիսկ Պարսկաստանի
մոլեռանդները, եւ դրա դէմ քննադատութիւնը միայն լրացուցիչ գրգռում էր շի
աներին սուննիների դէմ՝ արմատական դարձնելով շիաեական ինքնութիւնը:
1864 թ. Շուշի քաղաքում այդ տասնօրեա տօնի ականատեսի նկարագրութեամբ
տոնահանդեսն ամեն օր սկսւում էր սուննիների կողմից շիաների գլխաւոր
կրոնական յերոս Հուսեյինի սպանութիւնը ներկայացնող միստերիայով: Այնու
hետեւ տաս օր շարունակ երեկոյան ժամը տասից քաղաքում շրջում էին մինչեւ
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 օրերին տեղի էին ունէնում նաեւ սուննի
ների եւ շիաների ֆիզիկական բախումներ, ինչին 1915-ին ականատես է եղել եւ
ադրադարձել է արեւելագետ Իվար Լասսին99:
Աւելի ուշ, 19 դ. վերջերից, Օսմանեան կայսրութիւնում սկսուած պանիս
լամական եւ պանթիւրքական գաղափարների եւ երիտթուրքերի քաղաքական
գործունեւութեան ակտիւացման ազդեցութեամբ, միշտ սոցիալ-տնտեսական
ակտիւութիւն ունեցող շիաների մտաւորականները վերակողմնորոշուեցին դե
պի թուրքականութիւն եւ պանիսլամականութիւն, դրանով նաեւ նւազեցնելով
Այսրկովկասի սուննիների պայմանական «օսմանա-թուրքական» ինքնութեան
արտահայտման դաշտը: Դա նաեւ այն շրջանն էր, երբ Այսրկովկասի «մուսուլ
մաններից»՝ թրքալեզու շիաներից որոշ թւով երիտասարդներ կրթութիւն 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. Н-О.// «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//
«Кавказ», 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. Н-О.// «Русский Вестник», 1866, № 65, էջ 496 –503:
99 Lassy I. The Muharram mysteries among the Azerbeijan Turks of Caucasia : an academical dis
sertation, հրատարակչութիւնը չի նշուած, Helsingfors, 1926, էջ 55 ff.
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ստացել նաեւ ռուսական համալսարաններում, շփուել էին այլ ազգութիւննե
րի ուսանողների եւ Ռուսաստանում տեղի ունեցող գաղափարական քննար
կումների հետ100: Նրանց մօտ հասունանում էր նաեւ իրենց էթնիկական ինք
նութիւնը հասկանալու եւ յստակեցնելու խնդիրը: Մահմեդական թիւրքալեզու
աշխարհում այդ շրջանում տեղի ունեցող գաղափարների քննարկումներում
շրջանառութեան մէջ էին «թրքութեան», «իսլամի», «պանիսլամիզմի» մասին
դատողութիւնները, ինքնութեան յստակեցումները, հենց այն, ինչի կարիքն
այնքան ունէին Այսրկովկասի «մուսուլմանները», եւ ինչը զգալիորեն կողմնո
րոշեց նրանց «ազգային ինքնութիւնը» հաստատող բաղադրիչները:
Հայկական պատմագրութիւնը քիչ է ուշադութիւն դարձրել Այսրկովկա
սի սուննի և շիա մահմեդականների առկա եւ անցեալ էթնիկական տարբե
րութիւնների եւ կողմնորոշումների հանգամանքին: Պետք է ասել, սակայն, որ
սա վճռորոշ երեւույթ էր: Օրինակ, Ռուսական կայսրութեան իշխանութիւննե
րի կողմից Կովկասում հրահրուած եւ ռուսական միջաւայրում «հայ-մահմեդա
կան» անուանուած 1905 – 1906 թթ. կոտորածները յստակեցնում էին նաև ներմահմեդական «օտար-իւրային» եզրերի իմաստները: Հայերն այն անուանում
էին ոչ թէ «հայ-մահմեդական», այլ «հայ-թուրքական», քանի որ կոտորածները
փաստացի ազգամիջեան էին, կողմերից մէկը գլխաւորապէս Կովկասի թիւր
քախօս շիա մահմեդականներն էին, թրքալեզուացուած եւ կովկասալեզու մնա
ցած սուննիները և իրանալեզու թաթերն ու թալիշները գլխաւորապէս չեզօք էին
եւ միայն մասնաւոր անձային մասնակցութիւն ունէին: Կողմերից մէկի՝ հայերի
ինքնութիւնն էթնիկական-ազգային էր, մյոսինը՝ մահմեդականներինը, չնայած
կրօնական էր, բայց մահմեդականները միաձոյլ չէին, կռիվներին ընդգրկուած
էին գլխաւորապէս թիւրքալեզու շիա մահմեդականները: Շիաներն էին կռիւնե
րի առաջնագծում, եւ նրանք հայկական բնակաւայրերի դէմ գրոհներն սկսում
էին «Եա՜ Ալի» շիաեական մարտակոչով101: Հատկապէս այդ մարտակոչն է յի
շուել Սիւնիքի հայ բնակչութեան մէջ, ինչը յաճախ է յիշատակում Սիւնիքում
տեղի ունեցած կռիվները նկարագրող Գ. Սմբատեանը102: Մինչդեռ գրւում եւ
խօսւում էր «հայերի» եւ «մահմեդականների» հակամարտութեան մասին, ինչը
վրդովեցնում էր թէ՛ հայերին, թէ՛ Այսրկովկասի սուննի մահմեդականներին, այդ
թւում սուննի թրքախօսներին: 1906 թ., երբ այդ կռիւները հետազօտելու նպա
100 Ева-Мария Аух. Между приспособлением и самоутверждением. Ранний этап поисков на
циональной идентичности в среде мусульманской интеллигенции и возникновение нового
общества на юго-восоточном Кавказе (1875-1905) [Եվա-Մարիա Աուխ. Հարմարուելու եւ
ինքնահաստատման միջեւ: Մահմեդական մտաւորականութեան ազգային ինքնութեան
փնտրտուքի վաղ փուլը եւ նոր հասարակութեան առաջացումը հարաւ-արեւելեան Կովկա
սում]( http://old.sakharov-center.ru/publications/azrus/az_003.htm)
101 Վարանդեան Միքայէլ, Հ. Յ. Դաշնակցութեան պատմութիւն, 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 Սմբատեան Գ., Սյունիքը փորձութեան մեջ: Հայ-թաթարական բախումները: «Անտարես»,
Երեւան, 2017:
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տակով ստեղծուել էր հայ-մահմեդական հանձնաժողով, դժգոհ էին թէ հայե
րը, թէ սուննի մահմեդականները: Թիֆլիսում հրատարակուող «Յառաջ» թեր
թի 1906ի Յունուարի 18ի թիւ 2 համարում «Խաղարար համաժողովը եւ սիւննի
թուրքերը» վերնագրով յօդուածում Ե. Թ.-ն գրում է. «Համաժողոուին մասնակ
ցելու են ներկայացուցիչներ ոչ միայն հայերի ու շիա թուրքերի, այլ նաեւ սիւննի
թուրքերի կողմից: Մենք բողոքում ենք հանձնաժողովի այդպիսի կազմի դէմ...
Եթէ կարծում են, որ նրանք էլ շիաների հետ միասին իբրեւ մահմեդականներ
թշնամի են հայերին, դա հիմնովին սխալ է, որովհետեւ սիւննի թուրքերը գրե
թէ միշտ եւ ամէն տեղ կողմնակից եւ մասնակից չեն եղել շիաների աւերիչ ար
շաւանքներին, իսկ երբեմն էլ նոյն իսկ միջամտել են յանուն արդարութեան եւ
մարդասիրութեան»: Միքայէլ Վարանդեանը նկատել է այդ խնդիրը եւ յամա
ռօտ անդրադարձել դրան. «Թուրք պարագլուխները կը ջանային նաև միացնել
շիա եւ սիւննի թուրքերը համիսլամութեան դրօշին տակ: Մեծ յաջողութիւն չու
նեցան այդ ճամբուն վրա»103:

Շիաներն էին Այսրկովկաս բերել այն թուրքերէն բարբառը, որը յետա
գայում ընկաւ ադրբեջաներէնի հիմքում: Թրքախօսների՝ շիիզմից եկող «մու
սուլման» ինքնանունն այնքան արմատացած էր, որ նրանք նոյնիսկ իրենց լե
զուն/բարբառն էին «մուսուլմանական»104 կամ «մուսուլմաներէն» անուանում
(Այսրկովկասի բոլոր մյոս մահմեդականներն իրենց լեզուներն անվանում էին
103 Վարանդեան Միքայէլ, Հ. Յ. Դաշնակցութեան պատմութիւն, էջ 314:
104 Керимов Э. А. Очерки истории этнографии Азербайджана и русско-азербайджанских этно
графических связей. «Элм», Москва, [Քերիմով Է. Ա. Ադրբեջանի ազգագրութեան պատ
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իրենց էթնանուններով՝ լեզգիերէն, աւարերէն, քրդերէն, թաթերէն, թալիշերէն
եւլն.): Օրինակ, 1908 թ. մի ազդագրի հայտարարութիւնն ազդարարում էր, որ
1908 թ. Յունուարի 12ին Բաքւում, Թաղիեւի թատրոնում տեղի կունէնա «մու
սուլմաներէն լեզուով» Լեյլի եւ Մեջնուն օպերան (էջ 494ում տե՛ս ռուսերեն ազ
դագրի լուսանկարը):
Այսրկովկասի մահմեդական աշխարհում լաւ յայտնի էր, որ շիա-ղզլբաշթիւքալեզուները «մուսուլման» բառն օգտագործում էին իրենք իրենց՝ թիւրքա
լեզու շիաների նկատմամբ, իսկ սուննիներին աղանդաւոր էին համարում: Այս
մասին շատ յստակ պատկերացում ունէր պարսկական միջավայրում մեծացած
Գրիգոր Եղիկեանը: 1918ին Բաքվում նոր ձեւավորուած բոլշևիկեան կոմունայի
մահմեդական անդամ Նարիման Նարիմանովի (երկու տարի անց՝ խորհրդայ
նացած Ադրբեջանի ԿԿ առաջին քարտուղար) հետ հանդիպմանը նա նկատել
էր, որ կրօնական կողմնորոշումներ չընդունող բոլշեւիկ Ն. Նարիմանովն ինքն
իրեն «մուսուլման» էր անվանում: Այդ հանդիպման մասին իր յիշողությունները
պատմելիս Գրիգոր Եղիկեանը ավելորդ չի համարել շեշտէլ, որ «այդ օրերին,
նոյնիսկ մինչև վերջին տարիներս, թէ՛ Բագւում եւ թէ՛ Իրանում շիա աղանդին
պատկանող թուրքերն ու պարսիկները իրանց կոչել են մուսուլման, իրենց կա
նանց էլ՝ մուսուլմանուհի: Նրանք, շատ քիչ բացառութեամբ, իրանց «թուրք կամ
պարսիկ», իրանց կանանց էլ «թրքուհի կամ պարսկուհի» են կոչել: Շիաները
միայն իրանց աղանդին պատկանող մահմետականներին էին մուսուլման կամ
մուսուլմանուհի համարում, մյոս աղանդներին պատկանող մահմետականնե
րը կոչւում էին իրենց աղանդի անունով՝ սիւննի, վահաբի, բէկթաշի, ալիալլա
հի եւ այլն: Նարիմանովն էլ, որպէս շիա աղանդին պատկանող մի թուրք, իր
մօրաքրոջը թրքուհի չկոչեց, այլ՝ մուսուլմանուհի»105:
Հենց շիա թիւրքալեզուները՝ «մուսուլմաններն» էլ գլխաւորում էին 20րդ
դարասկզբի Այսրկովկասի մահմեդականների միջաւայրի քաղաքական գոր
ծընթացները: Ռուսական բոլշեւիկեան յեղափոխութիւնից յետոյ, 1917 թ. նոյեմ
բերի 15-ին ստեղծուած Անդրկովկասեան կոմիսարիատի կազմը բաղկացած
էր 3 վրացի, 3 «մուսուլման», 3 հայ ներկայացուցիչներից: 1918 թ. Փետրուարին
բազմակուսակցական սկզբունքով ձեւաւորուած Այսրկովկասի Սեյմում (խորհր
դարան) տեղի քաղաքական ուժերի քաղաքական մարմինների՝ Սոցիալ-դեմոկ
րատական Մենշեւիկեան եւ Հայ Յեղափոխական դաշնակացութեան ֆրակցի
աների կողքին երրորդ ուժը «Մուսուլմանական» ֆրակցիան էր: 1918ի Մայիսի
28-ին Այսրկովկասի «Մուսուլմանների Ազգային Ժամանակաւոր Խորհուրդ»ն
էր, որ հռչակեց Ադրբեջանական Դեմոկրատական պետութիւն (Azәrbaycan
Xalq Cümhuriyyәti): «Մուսուլմանների Ազգային Ժամանակաւոր Խորհրդ»ի
նախագահը Ռասուլզադէ Մամեդ Էմին Աղա Օղլին էր (յայտնի նաեւ Մամեդ
մութեան եւ ռուս-ադրբեջանական ազգագրական կապերի ակնարկներ, «Էլմ», Մուսկուա],
1985, էջ 33:
105 Եղիկեան Գրիգոր, Իմ յիշողութիւններից. Ն. Նարիմանով, «Հայրենիք» ամսագիր, Պոս
թըն, Օգոստոս, 1938 (թիւ 40), էջ 99:
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Էմին Ախունդ Հաջի Մօլլա Ալեքպեր Օղլի Ռասուլզադէ), շիա մահմեդական մոլ
լայի ընտանիքից էր: Եղբոր՝ Ռասուլզադէ Մամեդ-Ալի Աբդուլազիզ Օղլիի հետ
միասին դէռ երիտասարդ ժամանակներից մտաւոր եւ քաղաքական գործունե
ութիւն էին ծավալել «մուսուլմանների» ինքնութեան խնդիրները հասկանալու
եւ օգնելու դրա կառուցմանը եւ Այսրկովկասի «մուսուլմանների» թուրքական
ինքնութեան քարոզողներից էր: Կրթութիւն ստացող մուսուլման երիտասարդ
ների հետ 1902ին հիմնել էր «Մուսաւաթ» («Հաւասարութիւն») երիտասարդա
կան կազմակերպութիւնը, 1904 թ.՝ մուսուլմանական սոցիալ-դեմոկրատական
«Գումմետ» կազմակերպութիւնը: 1911 թ. «Մուսաւաթ մուսուլմանական դեմոկ
րատական կուսակցութեան» հիմնադիրներից էր: Ռասուլզադէ Մամեդ Էմին
Աղա Օղլին, անկասկած, «մուսուլմանների» ազգային պատրիոտ էր, բայց նրա
համար, ինչպէս նորահռչակ Ադրբեջանի մուսաւաթական իշխանութեան հա
մար, Կովկասի «մուսուլմանների» թուի մէջ չէին մտնում այդ տարածքի կով
կասալեզու, իրանալեզու, քուրդ մահմեդականները: «Մուսուլմանը» տուեալ
դէպքում Այսրկովկասի շիա դաւանութեան, գլխաւորապէս թրքախօս բնակչու
թիւնն էր: Հենց այդպէս էլ ասել էր Ադրբեջանի Արտաքին գործերի նախարար
Ալիմարդան բէկ Թոփչիբաշեւը Ստամբուլում 1918 թ. հոկտեմբերի 2ին Թալի
աթ փաշայի հետ հանդիպման ժամանակ՝ «ադրբեջանական մուսուլմաններն
իրենք իրենց թուրք են համարում, եւ հոյս ունէն, որ արդէն որպէս այդպի
սին ճանաչուել են»106: Ճիշտ է՝ Թոփչիբաշեւն ինքը, իր ասելով, «չնայած կով
կասեան մուսուլման է, ու ծնուել է շիա ծնողներից, բայց սուննի է»107, սակայն
դրանք խիստ մասնաւոր դէպքէր էին, հատուկ ընտրութեամբ սուննի դառնա
լուց թուրքական ինքնութիւնը չէր փոխւում: Սա պարզապէս հաստատում է, որ
նրա ինքընկալման մէջ «կովկասեան մուսուլմանը» շիաներն են: Նրանք էին
Ադրբեջանական Դեմոկրատական Հանրապետութեան ստեղծողը եւ թելադ
րողը: Հանրապետութեան հռչակումից անմիջապէս յետոյ «Каспий» ռուսալեզու
թերթը գրում է, որ նորաստեղծ Ադրբեջանն այժմ Թուրքիայի մանրապատկեր
երկիր է108: Հաւանաբար բնական պետք է համարէլ, որ Ադրբեջանի ստեղծու
մից ընդամէնը յոթ ամիս անց, 1918ի Դեկտեմբերի 7ին, երբ հաստատուեց նո
րաստեղծ պետութեան եռագոյն դրօշը, պառլամէնտի նախագահ Մամեդ Էմին
Ռուսուլզադէն հաստատեց այն, ինչ իրականում կը անէր որևէ նորաստեղծ
թիւրքական պետութիւն՝ հայտարարեց, որ դրօշի երեք գոյները խորհրդանշում
են «թիւրքական ազատութիւն, իսլամական մշակոյթ եւ արդիականութիւն»109,
106 Дипломатические беседы Топчибашиева в Стамбуле, «Эргюн», Баку [Թոփ
չի
բա
շե
ւի դիւանագիտական զրոյցները Ստամբուլում, «Էրգյուն», Բաքու], 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, Բաքու:
109 Ахмедов Сабухи, Государственный флаг Азербайджанской Республики. IRS-Насле
дие
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իսկ «Азербайджан» թերթի դեկտեմբերի 10-ին հրատարկուած յօդուածով նա
դրօշի եռագոյնը մեկնաբանէց որպէս «թիւրքական ազգային մշակոյթի, ժամա
նակակից եվրոպական ժողովրդաւարութեան եւ իսլամական քաղաքակրթու
թեան» խորհրդանիշեր110: Մի դէպքում «թիւրքական ազատութիւն», մյոս դէպ
քում՝ «թիւրքական ազգային մշակոյթ», մի դէպքում՝ «իսլամական մշակոյթ»,
մյոս դէպքում «իսլամական քաղաքակրթութիւն», սրանք էին նոր ձեւաորուած
Ադրբեջանի Դեմոկրատական Հանրապետութեան իշխանութեան կրողների
ինքնութեան խորհրդանիշերը, եւ սրանք էին, որ իսկապէս արտահայտում էին
այդ շրջանի Կովկասի թիւրքալեզու շիա մահմեդականների ինքնութեան կողմ
նորոշումները՝ թրքութիւն եւ իսլամութիւն:
Ադրբեջանցի ժամանակակից վերլուծաբան Ալի Աբասովը գրում է, որ
Մուսաւաթական պետութիւնը ուզում էր ստեղծել «Ադրբեջանական մուսուլմա
նական, հիմնականում շիաեական հիմքի վրա տեղափոխուած արեւմտեան դե
մոկրատական աշխարհիկ պետութեան կերպար»111, բայց այստէղ պակասում
է էթնիկական բաղադրիչը. Մուսաւաթականներն ուզում էին շիաեական հիմքի
վրա ստեղծել թիւրքական պետութիւն: Որպէս սեփական մասնաւոր շիա-թուր
քական ինքնութեան արտահայտման միջոց պաշտպանում եւ հանրայնացնում
էին նաեւ «Աշուրայի» շիաեական ծեսերը, որոնք ծնուել էին վաղ մահմեդակա
նութեան շրջանում՝ 7-րդ դարում որպէս նոր ձեւավորուող մահմեդական ընդ
դիմութեան բողոք մահմեդական «իշխանութեան զաւթման» դէմ (Մուհամմեդի
որդի Ալին եւ թոռ Հուսեյինը պայքարում էին Մուհհամեդի գործի շարունակուող
հռչակուած Բաղդադի խալիֆ Ուբեյդուլլահ իբն Զիյադի դէմ՝ համարելով, որ
իրենց տոհմն է այն շարունակելու, եւ պարտուեցին: Նրանց պայքարը շարու
նակողները դրեցին շիիզմի հիմքերը), եւ յետագայում ընկել էին սուննիների
դէմ շիաների կրօնական յակադրութեան արարողակարգերի հիմքում՝ ցուցադ
րելով շիաների կրօնական ինքնութիւնը եւ սուննիների դէմ քաղաքական հա
մախմբումը:
Նորաստեղծ պետութիւնը «Ադրբեջան» անունով հաստատելուց յետոյ
պաշտօնական շրջանառութեան մէջ էր մտնում «ադրբեջանցիներ» եզրոյթը:
Դժուար է ասել՝ ում է այն վերաբերում՝ Ադրբեջանի բոլոր քաղաքացիների՞ն,
Ադրբեջանի բոլոր մահմեդակաների՞ն, Ադրբեջանի թրքախօս մահմեդականնե
րի՞ն, միայն շիա մահմեդականների՞ն: Ըստ էութեան բոլոր տարբերակներն էլ
կային: Օրինակ, Ադրբեջանի Արդարադատութեան նախարար Խ. Բ. Խասմա
(Журнал об истории, культуры и наследии Азербайджана), [Ահմեդով Սաբուխի. Ադրբե
ջանական Հանրապետութեան Պետական Դրօշը: IRS-ժառանգութիւն (Ադրբեջանի պատ
մութեան, մշակոյթի եւ ժառանգութեան ամսագիր)], № 2(44), 2010 էջ. 23:
110 Похлёбкин В. В. Международная символика и эмблематика. «Международные отноше
ния», Москва, [Պոխլեոբկին Վ. Վ. Միջազգային խորհրդանշաններ եւ խորհրդապատկէր
ներ, «Միջազգային յարաբերութիւններ», Մուսկուա ], 1989, էջ 236:
111 Абасов Али, Ислам в современном Азербайджане: Образы и реалии. Сборник «Азербай
джан и Россия: общества и государства». Москва [Աբասով Ալի, Իսլամը ժամանակակից
Ադրբեջանում,. Կերպարներ եւ իրողութիւններ. Մոսկուա], 2001, էջ 286:
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մեդովն ասել էր «Մենք՝ ադրբեջանցիներս, այն քաղաքականութեան մէջ, որն
օգտագործում են մեր հակառակորդները, դեռեւս փորձ չունէնք: Մենք չկարո
ղացանք աղմուկ բարձրացնել Եվրոպայում...»: Պաշտօնական «Азербайджан»
թերթն անմիջապէս մեկնաբանում է. «Ադրբեջանական հանրապետութեան
արդարադատութեան նախարար Բ. Խ. Խասմամեդովի այս խօսքերը խոր
ճշմարտութիւն են բոլորի համար, ովքեր ի մօտոյ ծանոթ են վերջին 15 տարինե
րի Անդրկովկասի մուսուլմանների կեանքին»112, նախարարի ասած «ադրբե
ջանցիներին» նոյնականացնելով «անդրկովկասի մուսուլմանների» հետ: Իսկ
թերթերն առհասարակ շարունակում էին որպէս նոյնականացման եզրոյթ օգ
տագործել «մուսուլման» բառը, մի կողմից ակնարկելով Ադրբեջանի եւ Այսր
կովկասի բոլոր մահմեդականներին, մյոս կողմից ամրագրելով ընթերցող
ներին հասկանալի ընկալումը՝ «մուսուլմաններ»՝ չի նշանակում առյասարակ
մահմեդական, չի նշանակում լեզգի, աւար, թաթ, թալիշ, քուրդ եւլն., «մուսուլ
մաններ» նշանակում է «շիաներ»:
1918ից Մոհերռամին՝ մահմեդական սրբազան օրերին Աշուրայի ծեսե
րը նորաստեղծ Ադրբեջանում, մուսաւաթականների «օգնութեամբ», կրօնա
կանից եւ հակասուննիականից վերաճել էին, ըստ վերլուծաբան Մայքլ Սմիթի,
ադրբեջանական ազգայնականութեան, ըստ էութեան ադրբեջանական էթնի
կական ինքնութեան կառուցման դպրոցի՝ օգտագործելով «թշնամի հայերին»
յակադրուող «մենք»-ութիւնը113: Կրօնական խմբի՝ սուննիների դէմ յակադրու
թիւնից ազգային-էթնիկական խմբի՝ հայերի դէմ տեղափոխուելով՝ Աշուրայի
ծեսերը Ադրբեջանի շիաեական ինքնութեան կրողներին «դարձնում էր» ադր
բեջանական էթնոսի պատրիոտ եւ դրա կայացման առանցքային դերակատար
եւ, շրջանցելով Ադրբեջանի կովկասալեզու սուննիներին՝ «ադբեջանցիներ»
քաղացիական ինքնութիւնը վերածում էր Այսրկովկասի թրքախօս շիաների
էթնանուան: Պետութիւնը նոր էր կոչուել «Ադրբեջան», «ադրբեջանցի» բառը
դեռեւս ձեւավորուած էթնիկական հասցեականութիւն չուներ եւ թւում է՝ «ադր
բեջանցիներ» պէտք է լինեին այդ պետութեան բոլոր քաղաքացիները: Բայց
«ադրբեջանցիներ» էին Այսրկովկասի բոլոր թրքախօս շիաները, այդ թւում՝
Վրաստանում եւ Հայաստանում ապրողները, եւ էթնիկական իմաստով «ադր
բեջանցիներ» չէին Ադրբեջանի տեղաբնիկ կովկասալեզու սուննի մահմեդա
կան եւ իրանալեզու շիա քաղաքացիները, բնականաբար նաեւ Ադրբեջանի քա
ղաքացի քրիստոնեաները:
Նորաստեղծ Ադրբեջանի Դեմոկրատական պետութիւնը, սակայն, եր
կար կեանք չունեցաւ, եւ երկու տարի անց խորհրդայնացուեց՝ յաջորդողին փո
112 «Азербайджан», № 55, 8 декабря 1918, Բաքու:
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.,
Կորուստների յիշողութիւնը եւ ադրբեջանական հասարակութիւնը: Ֆուրման Դ. Ե. «Ադր
բեջան եւ Ռուսաստան. հասարակութիւններ եւ պետութիւններ» ժողովածու: Անդրեյ Սա
խարովի անուան հիմնադրամ, Մոսկուա], 2001, էջ 88 – 117, – http://old.sakharov-center.ru/
publications/azrus/az_004.htm:
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խանցելով պետութեան «Ադրբեջան» անունը: Պաշտօնապէս «թուրք» կոչուե
լը եւ նոյնիկս բոլշեւիկների հակակրօական արմատական թուացող պայքարը
չխանգարեց, որպէսզի Ադրբեջանում շիաները շարունակեն ամրացնել իրենց
դիրքերը եւ նոյնիսկ շիաեական ինքնութեան Աշուրայի ծեսերը: Դրանք հատ
կապէս ակտիվ էին Նարիման Նարիմանովի իշխանութեան շրջանում114, որի
գործունեութիւնը փոքր ինչ յետոյ պիտի որակուէր որպէս «ազգային շեղում»:
Բայց, ինչը տուեալ դէպքում խիստ յատկանշական է, Կովկասի թիւրքա
լեզուները, չհասցելով ինքնահաստատուել «ադրբեջանցի» էթնանունով, նոր՝
«թուրք» էթնանուն ստացան եւ փաստացի ճանաչուեցին արդէն «թուրք» անու
նով: Հասկանալի է, որ սա, լինելով շիաների ընտրութիւնը, փաստացի բոլշե
ւիկների քաղաքական որոշումն էր, եւ այդ անունը բնակչութեան մէջ, աւան
դոյթի համաձայն, հայերից զատ որևէ խմբի կողմից չէր օգտագործւում, բայց
պաշտօնական փաստաթղթերը լրացնելիս «ազգութեան» դիմաց արդէն գրւում
էր «թուրք»: ԽՍՀՄ առաջին՝ 1926 թ. մարդահամարը առաջին անգամ արձա
նագրում է «թուրք» էթնանունը եւ, հիմայ էլ «թուրք» էթանուանը յաւակնող
Թուրքիայի հանրապետութեան թուրքերից տարբերակելու համար մարդահա
մարի վիճակագրութեան մեջ լրացուցիչ տող է մտցւում՝ «օսմանեան թուրք»:
Դժուար է հասկանալ, թէ 1926ին մարդահամարն իրականացնողները ինչպէս
են կողմնորոշուել՝ ում գրանցել «թուրք» սյոնեակում, բայց արդիւնքում ստա
ցուել է, որ 1886 թ. ողջ Այսրկովկասում 1.139.977 թիւ կազմած «Կովկասեան կամ
Ադերբէյջանական թաթարները» 1926 թ. Ադրբեջանի, Վրաստանի եւ Հայաս
տանի խորհրդային հանրապետութիւններում, չհաշուած Դաղստանը, «թուրք»
էթնանունով գրանցել են 1.652.768 մարդ, որից 1.437.977-ը՝ Ադրբեջանում: Սա
Կովկասի համար շատ մեծ «աճ» է, առաւել զարմանալի, որ 1919 – 1920 թթ. թիւր
քալեզու քարոզչութիւնն անընդհատ գրել եւ խոօսել է հայերի կողմից իբրեւ թէ
հարիւրաւոր «մահմեդական գիւղերի» բնակչութեան ոչնչացման, հազարաւոր
կոտորուած մահմեդականների մասին: Ուշագրաւ է նաեւ, որ 1926ի մարդահա
մարը «օսմանեան թուրք» եւ «թաթար» ինքնութիւններով գրանցել է շատ քիչ
մարդ, ընդ որում տարօրինակ է թւում, բայց Ադրբեջանում Օսմանեան թուրքե
րը աւելի քան 11 անգամ պակաս են գրանցուած, քան Վրաստանում, եւ 4.5 ան
գամ պակաս՝ քան Հայաստանում (տես ստորեւ աղյոսակը):
ԽՍՀՄ քաղաքական որոշմամբ հայտնուած «թուրք» էթնանունն ինչպէս
1920 թ. միանգամից «հայտնուեց», այդպէս էլ նոյնպէս քաղաքական որոշմամբ
1937 թ. միանգամից «անհետացաւ», եւ 1939 թ. ԽՍՀՄ մարդահամարում նրան
փոխարինեց «ադրբեջանցի» էթնանունը: 13 տարիների ընթացքում, հիմայ էլ
«թուրք»ից «ադրբեջանցի» անցման շրջանում, կտրուկ, 536.656 մարդով աւելա
ցել է նրանց թիւը՝ 1.652.768 թուրքից դառնալով 2.189.424 ադրբեջանցի:

114 Баберовски Й. Враг есть везде, էջ 269. Вып. 6: Наличное население обоего пола..., էջ 44-53:

500

Դ. ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ԹՈՒՐՔԻԱՅԻ ՀԵՐՈՍՆԵՐԸ: ԹՈՒՐՔԻԱՅԻ ԵՒ ԹՈՒՐՔԵՐԻ ԹՐՔԱՑՈՒՄԸ

Աղյոսակ. «Թուրքերը», «ադրբեջանցիները», «օսմանեան թուրքերը» եւ
«թաթարները» 1926 թ» ԽՍՀՄ մարդահամարի նյոթերում
1926

1939

Ադրբեջանցի

Թուրք

Օսմանեան թուրք

Թաթար

Ադրբեջան

–

1.437.977

335, որից 190-ը՝
գիւղաբնակ

9.948, որից 415ը՝ գիւղաբնակ

Որից՝ Լեռնայյին
Ղարաբաղի ինք
նաւար մարզ116

–

12.592

–

6

Որից՝ Նախիջեւա
նի ինքնաւար հան
րապետութիւն117

–

88.433

16

17

Վրաստան118

–

137.921

3.810, որից 1806-ը՝
Աջարիայում, 1115-ը՝
Աբխազիայում

358

Հայաստան119

–

76.870

1.516, որից 1.506-ը՝
գիւղաբնակ

27, որից 13-ը՝
քաղաքաբնակ

Ադրբեջան120

1.870.471

–

600

27.591

Վրաստան

188.058

-

4.950

7.504

130.896

-

18

324

115

121

Հայաստան

122

115 116 117 118 119 120 121 122

Ուշագրաւ է, որ ըստ 1926ի մարդահամարի նյոթերի Այսրկովկասի երեք
հանրապետութիւններում մինչ այդ որպէս լեզվի անուն համարեա չօգտագոր
ծուող «թուրքերէնը» մայրենի լեզու է «համարել» ամբողջ 1.697.464 մարդ123,
115

ԽՍՀՄ 1926 թ. մարդահամարը: Ազգային կազմն ըստ հանրապետութիւնների: Ադրբե
ջան: http://www.demoscope.ru/weekly/ssp/sng_nac_26.php?reg=2275:

116 ԽՍՀՄ 1926 թ. մարդահամարը: Ազգային կազմն ըստ հանրապետութիւնների: Լեռնա
յին Ղարաբաղի ինքնաւար մարզ, – http://www.demoscope.ru/weekly/ssp/sng_nac_26.
php?reg=2304:
117 ԽՍՀՄ 1926 թ. մարդահամարը: Ազգային կազմն ըստ հանրապետութիւնների: Նախի
ջեւանի ինքնաւար հանրապետութիւն, – http://www.demoscope.ru/weekly/ssp/sng_nac_26.
php?reg=2294:
118 ԽՍՀՄ 1926 թ. մարդահամարը: Ազգային կազմն ըստ հանրապետութիւնների: Վրաս
տան, – http://www.demoscope.ru/weekly/ssp/sng_nac_26.php?reg=2330:
119 ԽՍՀՄ 1926 թ. մարդահամարը: Ազգային կազմն ըստ հանրապետութիւնների: Հայաս
տան, – http://www.demoscope.ru/weekly/ssp/sng_nac_26.php?reg=2314:
120 ԽՍՀՄ 1939 թ. մարդահամարը: Ազգային կազմն ըստ հանրապետութիւնների: Ադրբե
ջան, – http://www.demoscope.ru/weekly/ssp/sng_nac_39.php?reg=5:
121 ԽՍՀՄ 1939 թ. մարդահամարը: Ազգային կազմն ըստ հանրապետութիւնների: Վրաս
տան, – http://www.demoscope.ru/weekly/ssp/sng_nac_39.php?reg=4:
122 ԽՍՀՄ 1939 թ. մարդահամարը: Ազգային կազմն ըստ հանրապետութիւնների: Հայաս
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. դեկտեմբերի 17ի ԽՍՀՄ
մարդահամար, յամառօտ ամփոփումներ. Հատոր 4. ԽՍՀՄ բնակչութեան ազգութիւ
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44.696 մարդ աւելի, քան «թուրքերն» էին: Պարզ է, որ ինքնութիւնների քաղա
քական կառուցման այս բարդ շրջանում անձի ինքնութեան որոշումը որևէ կապ
չունէր անձի ինքնընկալման եւ ինքնանոյնականացման հետ, նրա փոխարէն
այդ որոշումը կայացւում էր քաղաքական մարմիններում: Վերլուծութիւններում
այս հասկացութիւնների եւ այս կարգի թուերի մասին աւելի շատ պէտք է քննար
կէլ քաղաքական տրամաբանութիւնը, քան՝ էթնոկիրների ինքնութիւնները124:
Միանգամայն տրամաբանական է, որ «գիտութիւնը» սկսում է հիմնաւորել քա
ղաքական որոշումը՝ ձուլումների անհրաժեշտութիւնն ու նպատակահարմա
րութիւնը: Այդ կարգի յաստատումներից մէկն էր Վ. Խուդադովի «Խորհրդա
յին Ադրբեջան» յօդուածը. «Ողջ արեւելքում թուրքերը զարմանալի հմտութիւն
ունէն տեղաբնիկ (туземный) ժողուուրդներին ձուլելու... Թուրքական ձուլումը
տեղի է ունէնում հենց մեր աչքի առաջ, եւ մօտ է այն օրը, երբ Այսրկովկասեան
Ադրբեջանում բնակուող մի շարք ազգութիւններից միայն յիշողութիւն կմնա:
Այդ ձուլումը կարող է շահէլ թուրքերէն պետական լեզուով անկախ Ադրբեջա
նի Հանրապետութեան ստեղծումով: Այսպիսով այս պահին Արեւելեան Այսր
կովկասում ստեղծւում է տարբեր էթնիկական միաւորներից բաղկացած նոր
միասնական ազգութիւն՝ մէկ ընդհանուր թիւրքական լեզուով»125: Սկզբից եւէթ
խօսքը գնում էր ոչ թէ քաղաքացիութեան, այլ ձուլման մասին:
Խորհրդային Ադրբեջանի՝ բոլշեւիկների կողմից թելադրուած էթնիկա
կան ճարտարապետութիւնը դժուար էր ինտեգրւում ոչ միայն հասարակական,
քաղաքացիական, այլ նաեւ պաշտօնական միջաւայրում: Նոյնիսկ այնպիսի
պաշտօնական մարմին, ինչպէս ԽՍՀՄ-ում պատժիչ Արտակարգ Յանձնաժո
ղովն էր, 1926-ից՝ Պետական Քաղաքական Վարչութիւնը, յաճախ դժուարա
նում էր ձերբակալուածների անձնական գործերը լրացնելիս «ազգութիւնը»
պահանջող սյոնեակում լրացնել պաշտօնապէս «թուրք» յայտարարուած ձեր
բակալուածների ազգային ինքնութիւնը: Նյոթերին ծանոթ չլինելով դժուար
է ասել, թէ ինչպէս էր վիճակն Ադրբեջանում, բայց Հայաստանում, օրինակ,
մինչեւ 1936 թ. ներառեալ այդ սիւնեակը լրացնելիս օգտագործուել են տարբեր
բառեր՝ «մուսուլման», «թուրք», «թուրք-մուսուլման»: Օրինակ, 1923ին «թուր
քիայից մաքսանենգութեամբ զբաղուելու» մեղադրանքով ձերբակալուած,
ծագումով Էջմիածնից Մուստաֆաեւ Կադըմ Ջաբրայիլ Օղլիի եւ Մուստաֆա
նը եւ մայրենի լեզուն: ԽՍՀՄ Վիճակագրական Կենտրօնական վարչութիւն, Մոսկուա],
1928, էջ 37(http://elib.shpl.ru/ru/nodes/16537-vyp-4-narodnost-i-rodnoy-yazyk-naseleniya-sssr1928#mode/inspect/page/73/zoom/6) (Վերջին այցելութիւնը՝ 02. 12. 2018):
124 Харатян Грануш. Официальные этно-демографические показатели в Азербайджане в
контексте поиска и кризиса идентичности азербайджанцев. Москва, издательство «Центр
издат», [Խառատեան Հ., Ադրբեջանի էթնա-ժողովրդագրական պաշտօնական ցուցանիշ
ները ադրբեջանցիների ինքնութեան փնտրտուքի եւ ճգնաժամի համատեքստում «Ցենտ
րիզդատ», Մոսկուա], 2015, էջ 6 – 50:
125 Худадов В., Советский Азербайджан//«Новый Восток», Номер 3, 1923 [Խու
դա
դով Վ.
Խորհրդային Ադրբեջան//«Նոր Արեւելք», թիւ 3, 1923], էջ 171:
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եւ Խալիլի անձնական գործում ազգութեան դիմաց գրուած է «մուսուլման»126:
Ազգութեան դիմաց «մուսուլման» է գրուած նաեւ 1925ին ձերբակալուած Ալի
Քերբալայի անձնական գործում 127, 1925ին «Թուրքիայից անօրինական ճանա
պարհով ԽՍՀՄ անցնելու եւ զինուած մաքսանենգներ բերելու» մեղադրանքով
ձերբակալուած Մուստաֆաեւ ընտանիքի չորս անդամների գործում 128 1927ին
ձերբակալուած Իմրան Իսմայիլ Օղլիի, Մամեդ Հասանի, Ալի-Կուլիի, Մամեդ
Շաֆիի անձնական գործերում 129, Մուսաեւ Ալիի գործում 130, 1931ին «թուրքական
յակայեղափոխական կազմակերպութեան անդամ» մեղադրանքով ձերբակա
լուած Սուլթանօւ Շեյխ Ալիի գործում 131 եւ այսօրինակ հարիւրաւոր այլ գործե
րում: 1932ին «Ումմիե Ջանատի» կազմակերպութեան անդամութեան եւ հակա
հեղափոխական ապստամբութեան մեղադրանքով ձերբակալուած Աբդուլաեւ
Քալայի, Ալիեւ Մամիի, Իսմաիլով Թալիշի, Մահմեդով Այուբի, Իբրահիմով Կա
սումի, Նամազով Ղահրամանի անձնական գործերում «ազգութեան» դիմաց
գրուած է «մուսուլման», նոյն գործով դատուող Մամեդով Կիյասի «ազգութե
ան» դիմաց՝ «թուրք»132:
Քիչ չեն նաեւ «ազգութեան» դիմաց «թուրք» կամ «թյուրք» գրանցումնե
րը: Դրանցից են, օրինակ, 1930ին «յակայեղափոխական, ընդհատակեա թուր
քական կազմակերպութեան անդամութեան» մեղադրանքով ձերբակալուած
յոթ անձինք133, 1932ին «բանդիտիզմ» մեղադրանքով ձերբակալուած Գարիբօւ
Խուդավերդի Սատիլմաշը134, 1929ին «բանդիտիզմ» մեղադրանքով ձերբակա
լուած Նօւրռւզ Մկրտիչի Նօւրուզլուն135: «Թուրք», Ալաշրաֆ Հաջի Իսմաիլ Օղլին
1925ին ձերբակալուել է սահմանը անօրինական անցնելու մեղադրանքով136, 9-ը
«թուրքեր» 1929ին ձերբակալուել են «սպանութեան» մեղադրանքով137: 1931ին
ահաբեկչական գործողութեան մեղադրաքով ձերբակալուել է Ալեքսանդրապօ
լում ծնուած «թուրք» Ասադի Վալի Օղլին138: 1931ին յակայեղափոխական ապս
տամբական «Թաջ» կազմակերպութեան անդամութեան մեղադրանքով ձեր

126 Հայաստանի Ազգային Արխիու (այսուհետ՝ 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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բակալւել են 6 հայեր եւ 35 «թուրքեր»139: 1932ին «թուրք» Բալա Ահմեդ Քյարիմ
Օղլին ձերբակալուել է «թուրքական յակայեղափոխական կազմակերպութեան
անդամ, Թուրքիա տեղափոխուելու քարոզչութեան» մեղադրանքով140: 1932ին
Ալիեւ ազգանունով 7 «թուրքեր» ձերբակալուել են «Թուրքիա տեղափոխուելու
քարոզչութեան» մեղադրանքով141: 1931ին «թուրքական յակայեղափոխական
կազմակերպութեան» անդամութեան մեղադրանքով ձերբակալուած մի խմբի 6
մարդու «ազգութեան» դիմաց գրուած է «թուրք», 6-ի դիմաց՝ «մուսուլման», 1-ի
դիմաց՝ «թաթար», 2-ի դիմաց՝ «ռուս»142, իսկ մէկ այլ խմբային գործում «մուսա
ւաթական յակայեղափոխական կազմակերպութեան անդամ» մեղադրանքով
ձերբակալուածներից 14-ի «ազգութեան» դիմաց գրուած է «թուրք», 4-ի դիմաց՝
«մուսուլման», բոլորն էլ՝ Հայաստանում ծնուծներ143:
Կան դէպքեր, երբ ձերբակալուած եղբայրներից մէկի ազգութեան դի
մաց գրուած է «թուրք», մյոսի դիմաց՝ «մուսուլման»: Օրինակ, Բայազետի Մազ
րա գիւղից Վալիեւ Քարաքաջը «թուրք» էր, Վալիեւ Բախտարը եւ Հասանը՝
«մուսուլման»144:
Երբեմն-երբեմն «ազգութեան» դիմաց հանդիպում է նաեւ «շիա-մուսալ
ման» ձեւակերպումը, օրինակ՝ 1925թ. ձերբակալուած Հուսեյին Հասան Օղլին,
Ահմադ Ալի Հասան Օղլին, Հուսեյին Մաշադի Մուհամմեդը, ծնուած Հայաստա
նի տարածքում, ազգութեամբ «շիա մուսլման» էին145: Չի բացառւում, որ այս,
դատելով Հուսեյին, Հասան, Ալի անուններից ըստ երեւոյթին մոլեռանդ շիա
ներն իրենք են պնդել իրենց ազգութիւնը գրանցել որպէս «շիա մուսուլման»:
Հանդիպում է նաեւ «թուրք-մուսուլման» ձեւակերպումը: Օրինակ, 1928ին որպէս
«սոցիալապէս վնասակար» ձերբակալուել է Պարսկաստանից եկած «թուրքմուսուլման» Աբդուլ-Ասադ Խադի Օղլին146: Բայց ահա 1929ին ձերբակալուած
Իսա Ալի Օղլին նոյնպէս ազգութեամբ «թուրք-մուսուլման» էր, միայն թէ նա
ծնուել էր Հայաստանում եւ ԽՍՀՄ քաղաքացի էր147: Ազգութեամբ «մուսուլման
ներ» կային ինչպէս Հայաստանի տարածքում ծնուած եւ ԽՍՀՄ քաղաքացի
հանդիսացող անձանց մէջ, այդպէս էլ՝ Թուրքիայում կամ Իրանում ծնուած, այդ
երկրերի քաղաքացի եւ Հայաստանում այս կամ գործով ձերբակալուածների:
Այսպէս, ազգութեամբ «մուսուլման» էր 1925ին Հայաստանում ձերբակալուած
139 ՀԱԱ, Ֆ. 1191, Ց. 16, Գ. 24 – 29:
140 ՀԱԱ, Ֆ. 1191, Ց. 16, Գ. 1,2:
141 ՀԱԱ, Ֆ. 1191, Ց. 16, Գ. 1,2:
142 ՀԱԱ, Ֆ. 1191, Ց. 14, Գ. 631, 632:
143 ՀԱԱ, Ֆ. 1191, Ց. 14, Գ. 633, 634:
144 ՀԱԱ, Ֆ. 1191, Ց. 7, Գ. 45:
145 ՀԱԱ, Ֆ. 1191, Ց. 8, Գ. 2042:
146 ՀԱԱ, Ֆ. 1191, Ց. 8, Գ. 603, 604:
147 ՀԱԱ, Ֆ. 1191, Ց. 4, Գ. 812:
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Թուրքիայի քաղաքացի Ալի Աբդուլլա Օղլին148: Կան նաեւ «թաթարներ», ինչ
պէս, օրինակ, Միր Ջաֆար Հաջի Միր Աբդուլա Օղլին, ով երկու քաղաքացիու
թիւն ուներ՝ Թուրքիայի եւ Ռուսաստանի, մեղադրւում էր սահմանն ապօրինի
անցնելում, ազգութեան դիմաց գրուած է «թաթար»149:
Ազգութեան դիմաց «մուսուլման» եւ «թուրք» ինքնութիւնները նուա
զում են 1936 թ. ձերբակալուածների գործերում, երեւան է գալիս «ադրբեջան
ցի» գրանցումը, ընդ որում նախ՝ «թուրք-ադրբեջանցի»ն, ապա, 1937 թ. սկսած,
ԽՍՀՄ քաղաքացիութեան դէպքերում արդէն յամատարած «ադրբեջանցի»
ինքնութիւնը: Քննչական գործերից մեզ հանդիպած «թուրք-ադրբեջանցի»
«ազգութեան» տաս դէպքերից ութը «ահաբեկչական կազմակաերպութեան
անդամ» մեղադրանքով 1936ին ձերբակալուած Հայաստանում ծնուած ԽՍՀՄ
քաղաքացիներ են150, երկուսը՝ Հայաստանում ծնուած, բայց Թուրքիայում ապ
րող եւ Թուրքիայի քաղաքացիներ են, ձերբակալուած 1937ին, մեղադրանքը՝
«լրտեսութիւն»151: Այս տաս գործերը վկայում են, որ 1936 – 37 թթ. ՆԳԺԿ քննիչ
ները դեռեւս յստակ չէին պատկերացնում «ադրբեջանցի» ինքնութեան քաղա
քական պատուերի հասցեականութիւնը:
Այս կարգի տարբեր գործերի համեմատութիւնը ցոյց է տալիս, որ
գրանցուած «մուսուլման» կամ «թուրք» ինքնութիւնները կապ չունէին մարդու
ծնուած վայրի («մուսուլման» եւ «թուրք» «ազգութիւններով» ձեբակալուածնե
րի բացարձակ մեծամասնութիւնը Հայաստանում ծնուածներն են, բայց երկու
դէպքում էլ կան նաեւ Թուրքիայում, Իրանում, Ադրբեջանում ծնուածներ), քա
ղաքացիութեան (բացարձակ մեծամասնութիւնը ԽՍՀՄ քաղաքացիներ են,
բայց կան նաեւ Թուրքիայի, Իրանի քաղաքացիներ) եւ այլ «արտաքին» հան
գամանքների հետ: Մի բան յստակ է՝ «մուսուլման» գրանցում էին ոչ թէ որ
պէս կրօնական պատկանելութիւն, այլ որպէս անհատական ինքնութիւն: Սրա
պարզ ապացոյցն այն է, որ նախ՝ ձերբակալուած մահմեդական քրդերին միշտ
գրանցում էին էթնանունով՝ «քուրդ», երկրորդ՝ բոլոր «մուսուլմանները» թրքա
խօս էին եւ յաճախ էլ մեղադրւում էին «թուրքական» յանցանքներում: Պետք
է ենթադրել, որ «ազգութիւնը» գրանցելիս քննիչներն ուղղակի հարցնում էին
ձերբակալուածներին եւ գրանցում նրանց պատասխանները: Չի բացառւում
նաեւ, որ քննիչները գերադասում էին գրանցել պաշտօնական «թուրք» անու
նը, բայց ինքութեան կրողներն իրեք երբէմն չէին համաձայնուում, եւ այդպիսի
դէպքերում քննիչն ստիպուած էր լինում գրանցել ԽՍՀՄ-ում անցանկալի կրօ
նական «մուսուլմանը»: Կարող էր լինել նաեւ այլ պատճառ. այդ տարիներին
Ադրբեջանում բուռն ապստամբութիւներ կային բոլշեւիկեան իշխանութիւնների
դէմ, որոնք յաճախ կազմակերպւում կամ ղեկաւարւում էին նախկին Օսմանեան
148 ՀԱԱ, Ֆ. 1191, Ց. 8, Գ. 2055:
149 ՀԱԱ, Ֆ. 1191, Ց. 8, Գ. 2047:
150 ՀԱԱ, Ֆ. 1191, Ց. 7, Գ. 863:
151 ՀԱԱ, Ֆ. 1191, Ց. 7, Գ. 763:
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բանակից մնացած թուրք սպաների կողմից: Ապստամբութիւնների հետ կապե
րը շատ ծանր մեղադրանք էր եւ յաճախ ավարտւում էին գնդակահարութիւն
ներով152: «Թուրք» ինքնութիւնը կարող էր վախեցնել ձերբակալուածներին եւ
նրանք կարող էին գերադասել «մուսուլմանը»: Բայց սրանք բոլորն, ըստ էութե
ան, ընդամէնը դատողութիւններ են, փաստն այն է, որ «մուսուլմանը» շիաների
ինքնանոյնականացման հիմնական ձեւն էր եւ նոյնիսկ մինչեւ այսօր մնում է
Ադրբեջանի շիա հասարակ գիւղական բնակչութեան ինքնանոյնականացման
արտահայտողը:
1926ի Փետրուարի 26 – Մարտի 5-ի միջակայքում Բաքւում տեղի է ունէ
նում յայտնի Թիւրքագիտական համամիութենական համագումարը: Սրան վա
ղուց էին պատրաստւում, եւ այն պիտի յստակեցներ ԽՍՀՄ թիւրքական ժողո
վուրդների այբուբէնների լատինացման ընթացքը: Լատինացման գաղափարը
պաշտպանել էր Լենինը, եւ դա յամարւում էր կուսակցական որոշում: Սակայն
բոլորը չէ, որ համաձայն էին լատինացմանը, մասնաւորապէս դէմ էին հանդես
գալիս Կազանի թաթարները եւ համագումարին մասնակցում էին մեծ կազմով:
Համագումարի ոգին գլխաւորում էր թիւրքական լեզուներում արաբական այ
բուբէնը լատինականով փոխարինելու ջերմ կողմնակից, Ադրբեջանի Կենտ
գործկոմի նախագահ Սամեդ Աղամալի օղլին:
Ի թիւս այլ խնդիրների այս համագումարը նշանաւոր էր նրանով, որ
այստէղ առաջին անգամ բարձարաձայնուեց, որ Թուրքիան խնդրել է «օսմա
նեան թուրքեր» ձեւակերպման փոխարէն օգտագործել «անատոլիական թուր
քեր» եզրը: Համագումարի 9-րդ՝ մարտի 2ի նիստին նիստը նախագահող Սա
մեդ Աղամալի օղլին հայտարարեց, որ «Թուրքիայի ներկայացուցիչը խնդրում է
բոլորովին մի կողմ նետել «օսմանեան թուրքեր» անունը, որը յիշեցնում է նախ
կին բռնապետ սուլթաններին: Այսուհետեւ նրանք կոչուելու են անատոլիական
թուրքեր: Ելույթ ունեցողներին ես առաջարկում եմ «օսմանեան» բառը չօգտա
գործել, այլ օգտագործել «անատոլիական թուրքեր» բառը»153: Ամէնայն յավա
նականութեամբ Մուստաֆա Քեմալը փափագում էր «Անատոլիա» եւ «թուրք»
անունները բերել նոյն հարթութիւն եւ վերաձեւաւորուող «Անատոլիայից» ջնջել
«յոյն», «հայ», «քուրդ», «լազ» անունները: Այլապէս որևէ իմաստ չուներ Թուր
քիայի թուրքերին «անատոլիական թուրքեր» անուանել:
Ադրբեջանական թուրքերի յամար լատինատառ այբուբէնը խիստ կարե
ւոր էր Թուրքիայի հանրապետութեան թուրքերի հետ միասնական ինքնութեան
152 Баберовски Й., Враг есть везде. Сталинизм на Кавказе [пер. с нем. В. Т. Алтухова]. «Рос
сий
ская политическая Энциклопедия» (РОССПЭН), Фонд «Президентский центр Б. Н.
Ельцина», Мօсква, [Բաբերովսկի Եորգ: Ամէնուր թշնամի կա: Ստալինիզմը Կովկասում:
Գերմաներենից թարգմանութիւնը՝ Վ. Տ. Ալտուխով, Մոսկուա], 2010, էջ 303, 663 – 744:
153 Первый Всесоюзный Тюркологический Съезд, 26 февраля - 5 марта 1926 г. (Стенографи
ческий отчет), «Нагыл Еви». ISBN 995221068-2, Баку [Առաջին համամիութեանական
թյուրքագիտական համագումար, 1926 թ. Փետրւարի 26-Մարտի 5, Բաքու] 2011, Էջ 283, –
(http://anl.az/new/upload/File/berpa/berpa-12-file.pdf) (Վերջին այցելութիւնը 29. 11. 2018):

506

Դ. ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ԹՈՒՐՔԻԱՅԻ ՀԵՐՈՍՆԵՐԸ: ԹՈՒՐՔԻԱՅԻ ԵՒ ԹՈՒՐՔԵՐԻ ԹՐՔԱՑՈՒՄԸ

զարգացման յեռանկարը խարսխել լեզուի եւ այբուբէնի միասնութեան վրայ:
1927ին ստեղծուեց լատինատառ թուրքերէն այբուբէնի համամիութենական
Կենտրոնական Կոմիտէ, կենտրոնը՝ Բաքւում, Սամեդ Աղամալի օղլու ղեկաւա
րութեամբ: 1930ին նա մահացավ, եւ նրան փոխարինեց Մոսկուայի կոնֆերան
սում Լեւ Կարախանին փոխարինած Կորկմազովը: Աշխատանքներն ընթանում
էին ողջ թափով, դասագրքեր էին հրատարակւում, գրքեր գրւում: Շուտով, սա
կայն, ԽՍՀՄում քաղաքական իրաւիճակը փոխուեց, Թուրքիայի հետ յարաբե
րութիւնները գնալով խնդրահարոյց էին դառնում, եւ յերթական քաղաքական
որոշումն ընդունուեց՝ ընդհատել Ադրբեջանում թրքախօսների թուրքական
ինքնութեան կառուցման քաղաքականութիւնը եւ վերսկսել «ադրբեջանական
ինքնութեան» կառուցումը: Դա յստակ երեւում է նաեւ ՆԳԺԿ քննչական գոր
ծերից: 1937 թ.-ից սկսուած առնուազն քննչական գործերում իսպառ դադարում
են «մուսուլման» եւ «թուրք» գրանցումները եւ սկսուում է յամատարած «ադր
բեջանցի»ն: Պէտք է ենթադրել, որ հրամանն այնքան խիստ է եղել, որ այլեւս
տարընթերցումներ չեն հանդիպում, 1937ից սկսած՝ ոչ մի «թուրք», ոչ մի «մու
սուլման», միայն՝ «ադրբեջանցի»: Այն դէպքում, երբ մինչեւ 1936 թ. ներառեալ
«ադրբեջանցի» չկար: Կտրուկ ընդհատւում է գիտութեան «թուրքական անցեա
լի» հիմնաւորումների ուղղութիւնը: Հիմայ արդէն «ադրբեջանական անցեալը»,
«էթնագոյացումը», ադրբեջանական ինքնութիւնը եւ այլն պիտի բացատրուէ
ին Կովկասեան տարածքով: Շատ հետաքրքիր է, որ 1939ի մարդահամարում
1926ի համեմատ կտրուկ, համարեա 300% աւելանում է կովկասալեզու լեզգինե
րի թիւը՝ 37.263 մարդուց հասնելով 111.666 մարդու:
Այսուհետ Թուրքիայի հանրապետութեան եւ Ադրբեջանի հանրապե
տութեան քաղաքական էթնակառուցումներից իւրաքանչիւրը զարգանում է
իր ուղիով, երբեմն՝ նոյնիսկ յակոտնեա: 1936 – 37ի ընթացքում յայտարարւում
է, որ լատինատառ այբուբէնը սոցիալ-տնտեսական զարգացման համար ար
դիւնաւէտ չէ, իսկ լատինատառով զբաղուող թիւրքագետների եւ քաղաքական
կողմնակիցների մեծ մասը, ըստ վերլուծաբանների՝ 90 տոկոսը զոհ են դառ
նում ԽՍՀՄ քաղաքական բռնութիւններին154: 1939ին լատինատառ այբուբէնն
առյասարակ արգելուեց եւ փոխարինուեց ռուսական կիրիլեան այբուբէնով
կառուցուած ադրբեջանական այբուբէնով: Խորհրդային թիւրքագիտութիւնն
այնուհետեւ ընկաւ քաղաքական խիստ վերահսկողութեան տակ: Այսրկովկա
սի թրքախօներն ստիպուեցին քսան տարուա մէջ «էթնոս» կառուցելու երրորդ
փորձն սկսել՝ «թաթար-մուսուլմանից»՝ «ադրբեջանցի» (1918 – 1920 թթ.), «ադր
բեջանցուց»՝ «թուրք» (1920 – 1936 թթ.), «թուրք»ից՝ «ադրբեջանցի» (1936 թ.-ից
յետոյ): Եվ դեռ առջեւում՝ 1988 – 1990ականներին ինքնութեան ձեւաւորման եր
154 Ашнин Ф. Д., Алпатов В. М., Насилов Д. М., Репрессированная тюркология. Москва, «Вос
точная литература» РАН, [Աշնին Ֆ. Դ., Ալպատով Վ. Մ., Նասիլով Դ. Մ. Բռնաճնշուած
Թիւրքագիտութիւն, «Ռուսաստանեան գիտութիւնների Ակադեմիայի Արեւելեան գրակա
նութիւն», Մոսկուա], ISBN 5 – 02 – 018338 – 5, 2002, 296 էջ:
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րորդ փորձն էր սպասւում, ինչը շարունակուում է մինչեւ այսօր՝ հասկանալու,
«թո՞ւրք» թէ, այնուամէնայնիվ, «ադրբեջանցի»:
Այսպէս թէ այնպէս, 20-րդ դարասկզբին հասունացել էին այն պայման
ները, որոք, ըստ երեւոյթին անհրաժեշտ են որոշակի հաւաքական ինքնութեան
հասած սոցիալական խմբին, տուեալ դէպքում Այսրկովկասի շիա թրքախօսնե
րին «հայտնաբերելու» եւ հաստատելու իրենց էթնիկութիւնը եւ ձեւակերպէլու
այդ էթնիկութեան ինքնութեան ատահայտման ձեւերը, էթնանունը, անցեալի,
ներկայի եւ ապագայի ուրուագծերը: Սա համապատասխանում է Միրոսլավ
Խրոխի այն ձեւակերպմանը, որ «ինտելեկտուալները կարող են ազգային հա
մախմբերի «գիւտեր անել» ա՛յն դէպքերում, երբ արդէն գոյութիւն ունէն ազգերի
ձեւաւորման օբյեկտիվ նախադրեալներ»155: 20-րդ դարասկզբին Այսրկովկասի
շիա թրքախօսներն օբյեկտիվորեն հասունացել էին որպէս ազգ ձեւավորուե
լու, եւ «ազգային բովանդակութիւնը» լցնելու փնտրտուքը թելադրւում էր ազ
գագոյացման սեփական պատկերացումներով, ընթացիկ քաղաքական իրաւի
ճակով, հասարակական-մշակութային զարգացումներով, դրանց եթարկուելու,
հարմարուելու կամ հակադրվելու ուղիների ընտրութեամբ եւլն.:
Մուսուլման-ադրբեջանցի-թուրք-ադրբեջանցի հաւաքականութեան ինք
նութիւնների բովանդակութեան կառուցման շղթայում այս գրքի հիմնական
հարցադրման իմաստով կարեւոր է թւում վաւերացնել, որ թւարկուած բոլոր
դէպքերում օգտագործուել է հայերի հանդէպ ատելութեան գործօնը՝ այդ ատե
լութեան նոր չափաբաժին ներդնելով: Նրանց էթնիկական ինքնութեան չկա
յացուածութիւնը բացատրուել է խանգարող հայկական ազգայնականութե
ամբ, հայկական ինքնութեան կայացուածութեամբ, հայկական քաղաքական
կողմնորոշումներով, նոյնիկս՝ Այսրովկասում հայերի սոսկական գոյութեան
հանգամանքով: 1918 թ., օգտագործելով Բաքվի բոլշեւիկեան կոմունայի հետ
Մարտ ամսին Բաքուի շիաների բախումների հետեւանքով սկսուած հայ-թա
թարական/թուրքական կռիւները, Մամեդ Ռասուլզադէի կողմից Աշուրայի ող
բի արարողութիւններին հանրայնորեն տրուել է հայերի կողմից սպանուած
շիաներին թշնամի հայերի զոհ համարելու գաղափարը՝ ներշնչելով Հուսեյինի
կերպարում տեսնել անարդարութեան զոհին՝ յիշելով արդարութեան ձգտելու
ուղին: Բաքուի շիաները Աշուրային ի դեմս Հուսեյինի մահուան ողբի՝ ողբում
են հայերի կողմից սպանուած իրենց զոհերի համար: Արդարութեան հասնելու
ուղին թշնամուն պատժելու առաքելութիւնն է: Ըստ Մայքլ Սմիթի, դա հնարա
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 Միրոսլավ, Ազգային շարժում
ներից դէպի լիակատար ձեւաուորուած ազգ. Ազգերի կառուցման գործընթացը Եւրոպա
յում//Ազգեր եւ ազգայնականութիւն/Բ. Անդերսոն, Օ. Բաուէր, Մ. Խրոխ եւ այլք: անգլե
րեէնից եւ գերմաներէնից թարգամանութիւնը Լ. Ե. Պերեյասլաւցեւի, Մ. Ս. Պանիանի,
Մ. Բ. Գնեդովսկու: Մոսկուա, «Պրակսիս», 2002],ISBN 5 – 901574 – 07 – 9, էջ 122:
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ւորութիւն է ստեղծել «ադրբեջանական ազգային ինքնութեան ողբերգականու
թեան», ողբերգութեան համար մեղաւորի ձեւակերպման, եւ «ողբերգականու
թեան» միջոցով՝ ազգային ինքնութեան հասնելու համար: 1918ին Այսրկովկասի
շիաների «ազգային ինքնութիւն» դեռեւս չկար, փոխարէնը յայտարաուել էր
շիաների վիրաւորուած «ողբերգական ինքնութեան» թեզը: Շիաների «ողբեր
գական ինքնութիւնը», թւում է, պիտի հագուրդ ստանար նոյն տարուա՝ 1918ի
Սեպտեմբերի 15-ին սկսուած Բաքուի հայերի սոսկալի կոտորածներով, բայց
եթէ դրանով աւարտուեր՝ «ազգային ողբերգական ինքնութիւնը» կարող էր
չկայանալ, կամ այդպէս էր ընկալվում Այսրկովկասի թրքախօսների քաղաքա
կան առաջնորդների կողմից: Ուստի նրանց անհրաժեշտ էր թւում Աշուրայի
պարբերական ամէնամեա ծեսերը վեր ածել ազգային ինքնութեան կայացման
իւրահատուկ նուիրագործման ծեսերի իմաստի: Արդիւնքում ընդհանուր շիամուսուլմանական զոհի համար կատարուաղ ողբ-ծեսը վեր է ածւում շիա-թուրքադրբեջանական ազգային-էթնիկական զոհերի շարունակական ողբ-ծեսի:
Ամէն տարի Աշուրայի ողբի արարողութիւնը կրկնելով՝ Ադրբեջանի շիաները
պիտի յիշէին, որ իրենք ողբում են 1918ի Մարտ ամսին հայերի դէմ կռիւներում
զոհուած շիաներին: Տուեալ դէպքում հայերի իւրաքանչիւր մուսուլման զոհ Հու
սեյինն է: Հայերի դէմ իւրաքանչիւր հաղթանակ՝ Հուսեյինի պայքարին օժան
դակութիւն եւ արդարութեան վերականգնում է: Եթէ հայերին մեկ, երկու, երեք
անգամ «դաս տալով»՝ ջարդելով այն հագուրդ ստանար՝ պիտի ընդհատուեր
այդ նուիրագործման ծեսերը «շիա-թուրքական» կամ «շիա-ադրբեջանական»
ազգային ինքնութեան ձեւավորմանը ծառայեցնելու գործընթացը:
Չծաւալուելով՝ անհրաժեշտ է թւում ավելացնել, որ Այսրկովկասի շիա
մուսուլմանների թուրքական ինքնութեան կայացման խթանման գործում ան
շուշտ էական էր նաեւ 19-րդ դարաւերջից թեւածող պանթուրքիզմի, Թուրքի
այում թուրքական ինքնութեան կայացման գործում հայկական ատելութեան
ներդրման, Այսրկովկասում տեղի ունեած հայ-թուրքական ընդհարումների,
կռիվների, Հայոց Ցեղասպանութեան եւ հայերի մէջ ամրացած թուրքական
ատելութեան գործօնները, որոնք եթէ նոյնիսկ գերակա չլինեին, բոլոր դէպքե
րում այս կամ այն կերպ ազդել են նրանց էթնիկական կայացման ընթացքի եւ
բովանդակութեան վրա:
Կոնկրետ Այսրկովկասի շիա թրքախօսների համար, գիտակցուած թէ
ոչ, «հայկական գործօնը» ազգային-էթնիկական ինքնութեան հաստատման
միջոցներից մէկն էր: Պատմականորեն եւ վաղուց գոյութիւն ունեցող հայկա
կան էթնիկական ինքնութիւնը նախանձի եւ ընդօրինակման առիթ էր միաժա
մանակ, մյոս կողմից հայերը «թշնամի» եւ «ատելի» էին: Երկու ընկալումն էլ
հաւաքական ինքնութեան կառուցման միջոց էին: Արդիւնքում «հայկական թե
ման» այն հեսանն էր, որի վրա պիտի սրուէին Այսրկովկասի թրքախօսների
«մուսուլմանական ինքնութիւնը» ազգային-էթնիկականի վերածելու նպատա
կին հասնելու գործիքները: Թերեւս այդ պատճառով «մուսուլմանական ինքնու
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թիւունից» ազգային էթնիկականի կառուցումը պատճենում էր հայկական Ցե
ղասպանութեան ողբերգութիւնը՝ հիմնաւորելով «սեփական ողբերգութեամբ»
էթնոս-ազգ լինելու իրաւունքը:

ԹՈՒՐՔԵՐԻ ԹՐՔԱՑՈՒՄԸ
ԵՒ ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐԱԿԱՆ «ՍԽԱԼԻ» ՈՒՂՂՈՒՄԸ
Վերնագրի «Թուրքերի թրքացում» ձեւակերպումը կարող էր լինել
Թուրքիայի բնակչութեան էթնիկացում-թրքացումը, որոուհետեւ Սահմանա
դրութեամբ եւ երկրի քաղաքականութեամբ հենց ա՛յդ խնդիրն էր դրուած: Բայց
քանի որ գործնականում շարունակում էր օրակարգային մնալ սուննի թրքա
խօսներին «թուրք» ինքնանունուանը վարժեցնելը, «թուրք» բառի ընկալու
մը էթնիկացնելը, «թուրք»ը ազնուականացնելը, ածականից նախ՝ էթնանուն,
ապա՝ երկրի քաղաքացիների ընդհանուր անուն, ցանկալի է՝ կրկին որպէս էթ
նանուն, դարձնելու խնդիրը, ուրեմն երկու մակարդակն էլ շարունակում էր կա
րեւորուել. մի կողմից ձեւաւորել «թուրք»ին, հասկանալի դարձնել, թէ ով է/ինչ
է «թուրք»ը, մյոս կողմից՝ «թուրք»ը դարձնել երկրի ողջ բնակչութեան ոչ թէ,
առնուազն՝ ոչ միայն քաղաքացիական (Թուրքիայի քաղաքացի), այլ էթնիկա
կան ինքնութեան վկայական: Միասնականացնել հանրապետութեան բնակ
չութեան էթնիկական ինքնութիւնը: Ազգայնական-քեմալական իշխանութեան
«թուրքչուլուկի» ծրագրի օրուայ քաղաքական հանգրուանը «թուրք»ին/թուրքին
ոչ թէ, կամ ոչ միայն ազգ-քաղաքացի դարձնելն էր, այլ թրքացնել-էթնիկացնե
լը՝ զուգահեռաբար ձեւակերպելով թուրքական ազգային (էթնիկական) շահէրը
եւ արժէքները, այդ շահէրն ու արժէքները պարտադրել երկրի բոլոր քաղաքա
ցիներին, միաժամանակ Թուրքիայի այլազգի, էթնիկութիւն ունեցող քաղաքա
ցիների էթնիկութիւնը փոխել եւ «էթնիկական թուրք» դարձնել (վերաէթնիկա
ցում կամ ձուլում): Ակադէմիական եւ քաղաքական քննարկումներում դրանք
բոլորը արտայայտւում են մինչեւ այսօր ոչ միշտ լիովին հասկանալի «նացի
ոնալիզմ» (ազգայնութիւն/ազգայնացում/ազգայնականութիւն) եւ հասկանալի
«ասիմիլիացիա» (ձուլում) եզրոյթներով: Անկախ «նացիոնալիզմ» բառի ար
մատի «նացիո»ի ծագումնաբանական (լատիներեն natio=ժողովուրդ) իմաստի,
Թուրքիայի Հանրապետութեան ձեւաւորման շրջանում Եւրոպան փորձում էր
«ազգային պետութեան» «նացիոնալիզմ» բառը լցնել «պետութեան իրաւահա
ւասար քաղաքացիներ, որի իւրաքանչիւր անդամ իրաւունք ունի մասնակցել
երկրի քաղաքականութեան ձեւաւորմանը եւ իրականացմանը» տարողութե
ամբ: Այդ ժամանակամիջոցին սա բազմազգ պետութիւններում համարւում էր
հասարակութիւն-իշխանութիւն հասարակական պայմանագրին՝ յարաբերու
թիւնների համաձայնութեանը հասնելու լաւագոյն ձեւը, չնայած գործնականում
քողարկում էր պետականաստեղծ ազգ-էթնոսի հիմնական շահէրն ու արժէք
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ները (ազգային-էթնիկական շահէր եւ արժէքներ) պետութեան բոլոր քաղա
քացիների ընդհանուր եւ միասնական շահն ու արժէքը (ազգային-պետական
շահէր եւ արժէքներ) դարձնելու փաստացի քաղաքականութիւնը: Ո՞ր բառն է
հայերէնում արտայայտում այս գաղափարը: Եթէ համարենք, որ եւրոպական
«նացիո» բառի յամարժէքն այսօրուայ հայերէնում «ազգ», «ազգային» բառն
է, ապա պիտի հրաժարուենք «ազգային» բառի էթնիկական տարողութիւնից:
Մինչեւ ներկայիս Հայաստանի Հանրապետութեան ստեղծումը հայերէնում
«ազգայինը» էթնիկականին («հայ ազգ», «թուրք ազգ», «վրացի ազգ») համար
ժէք ընկալում ունէր, եւ չէր օգտագործւում «պետութեան քաղաքացի» («հայաս
տանցի», «թուրքիացի», «վրաստանցի») կամ «պետութեան արժէք» իմաստով:
Հայաստանի Հանրապետութեան ձեւաւորումից յետոյ դրան գումարուել է «պե
տական» իմաստը (զորօրինակ ՀՀ Ազգային ժողովը ոչ թէ հայերի՝ հայ ազգի
ժողովն է, այլ Հայաստան պետութեան՝ Հայաստանի քաղաքացիների, նոյնն
է պարագան «ազգային օրէնքներ», «Ազգային Ակադեմիա», «Ազգային Գրա
դարան», «Ազգային Արխիու» եւլն դէպքերում. սրանք բոլորը ոչ թէ հայ ազգէթնոսինն են, այլ Հայաստանի Հանրապետութեան ազգ-քաղաքացիներինը),
բայց էթնիկական իմաստը շարունակում է գործածուել: Այսինքն գործ ունէնք
«ազգային» բառի տարբեր տարողութիւնների եւ մակարդակների հետ: Հայաս
տանն ու հայերէնը այս իմաստով բացառութիւն չեն եւ «նացիոնալիզմ» բառի
իմաստի, հասարակական, քաղաքական, մշակութային դերերի շուրջ քննար
կումների պակաս չկայ: Խնդիրը միայն եզրոյթաբանական չէ: Առաւել կարեւոր
է հասկանալ, թէ ինչ բովանդակութիւն, իմաստ են դնում վերլուծաբանները այս
եզրյոթն օգտագործելիս: Ինչպէս գրում է Բենեդիկտ Անդերսոնը «նացիոնա
լիզմ»ի մասին, «դժուար է պատկերացնել որևէ այլ քաղաքական երեւոյթ, որը
մինչեւ այսօր մնացած լինէր այսքան հանելուկային եւ այսքան մեծ տարաձայ
նութիւնների հանգէցներ հետազօտողների մեջ»156:
Չմտնելով «նացիոնալիզմ» (ֆրանսերեն` nationalisme) բառի տարո
ղութեան եւ նացիոնալիզմի քաղաքականութեան շուրջ հարիւր տարուց աւելի
շարունակուող քաղաքական, ակադեմիական մեկնաբանութիւնների եւ հասա
րակական ընկալումների տարընթերցումների քննարկումների ոլորտ եւ «վե
րադառնալով» Թուրքիայի նորաստեղծ հանրապետութեան «նացիոնալիզմի»
քաղաքականութեանը, պէտք է ասել, որ Թուրքիան ոչ պատրաստ էր, ոչ ցան
կանում էր, ոչ էլ կարող էր եւրոպական ազգային պետութեանը նման պետու
թիւն կառուցել: Էթնիկ թուրքերը Թուրքիայում շատ քիչ էին, նրանց «ազգային
արժէքները» յստակ եւ ձեւակերպուած չէին, թուրքական ազգային պետական
եւ ազգային, ինչպէս նաեւ թուրքերի էթնիկական ինքնութիւնը դեռ հասկանալի
չէր, եւ եթէ իրաւացի է Մ. Խրոխի այն ձեւակերպումը, որ նացիոնալիզմը «աշ
խարհայացք է, որի շրջանակներում բոլոր այլ արժէքներից եւ շահերից բա
156 Андерсон Б., Введение//«Нации и национализм… [Անդերսոն Բ. Նախաբան //Ազգեր եւ ազ
գայնականութիւն...], էջ 7:
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ցարձակ գերակայութիւն տրւում է ազգային արժէքներին»157, ապա Թուրքիայի
թուրքերի «ազգային արժէքները» դեռ պիտի ձեւակերպուէին: Ուշագրաւ, բայց
թերեւս անխուսափելի էր, որ սկզբից եւէթ Թուրքիայի «ազգային պետութիւ
նում» սկսեցին ձեւակերպուել ոչ թէ Թուրքիայի պետական-ազգային, այլ էթ
նիկական-ազգային արժէքները՝ դրանով ինքնին սահմանելով, որ Թուրքիայի
պետութեան գերառաջնային ազգային արժէքը «թուրքի» ուշացած էթնիկական
ինքնութեան ձեւավորումն է: Սա արդէն իսկ բաւական է հաստատելու, որ թուր
քական նացիոնալիզմն էթնիկական նացիոնալիզմ էր եւ առնուազն այդ փուլում
եւրոպական ազգային-պետական նացիոնալիզմի հետ առնչութիւն չուներ:
Թուրքական էթնիկական արժէքներից առաւել հասկանալին թուրքերէն
լեզուն էր եւ սուննի մահմեդականութիւնը: Թուրքերէնը Թուրքիայում պետա
կան էր, բայց բնակչութեան միջաւայրում իշխող լեզու չէր, իսկ սուննի մահմեդ
կանութիւնը խնդրահարոյց էր: Այն դժվարացնում էր Քեմալիզմի որդեգրած
արդիականացման մյոս հենասիւնը՝ աշխարհիկացումը եւ կենցաղի եւրոպա
կանացումը, բայց սա չէր ամէնակարեւորը: Առաւել կարեւորն այն էր, որ սուն
նի մահմեդականութիւնը մի կողմից թուրքական էթնիկական-ազգային արժէք
չէր, խալիֆայութեան լուծարումով՝ առաւել եւս, մյոս կողմից սուննի մահմե
դականութիւնը մեծացնում էր Թուրքիայի ոչ թուրք սուննի մահմեդականների՝
հասարակութիւնում թուրքերին հաւասար լինելու եւ որպէս հաւասար մահմե
դականներ պետական կառաւարմանը հաւասար մասնակցութեան հաւակնու
թիւնները՝ մահմեդական արժէքների պաշտպանութեան, ոչ թէ թուրքական էթ
նիկական արժէքների պաշտպանութեան համար: Քեմալն իր անկախութեան
պատերազմն սկսել էր որպէս «ազգային-ազատագրական» պատերազմ, բայց
«ազգայինի» հիմքը կազմել էր «մահմեդականը»՝ խօստումը եւ միասնական
պայքարի նպատակը հայտատարուել էր մահմեդականների ազատագրումը եւ
«մահմեդական հայրենիքի» կառուցումը: Հիմայ նա կառուցում էր «թուրքական
ազգային», իրականում «թուրքական էթնիկական» հայրենիք: Մի երկրում, որ
տեղ «էթնիկական թուրքը» կազմաւորուած չէր: Նրան ծանօթ եվրոպական ազ
գային պետութիւններում նոյնպէս կար «ազգային-պետութեան» գաղափարա
խօսութեան եւ գործնական իրականացման երկերեսանութիւն կամ առնուազն
շեղումներ. միշտ կա պետականաստեղծ ազգ-էթնոս, կան այդ ազգ-էթնոսնե
րի ազգային-էթնիկական արժէքներ, ազգային-էթնիկական շահեր՝ լեզուի,
մշակոյթի զարգացում, դրանց տարածում եւ նոյնիսկ դրանց բացահայտ կամ
քողարկուած պարտադրանք երկրների փոքրամասնութիւններին, ազգայինէթնիկական գերակայութեան քաղաքականութիւն: Նա տեսնում էր նաեւ, որ
բոլոր ազգային պետութիւններում պետականաստեղծ ազգ-էթնոսը քանակա
կան մեծամասնութիւն է: Այս ամէնը նորաստեղծ քեմալական Թուրքիան չուներ:
Երկրի քրիստոնեա ազգային փոքրամասնութիւններին կոտորելով կամ դուրս
157 Хрох Мирослав, էջ 124:
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մղելով «թուրքերի» բացարձակ թիւը չէր մեծացել, նոյնիսկ թուրքական ինքնու
թիւնը չէր ամրապնդուել: Ընդամէնը մի քայլ առաջ էր ընկել Թուրքիայի մյոս
մահմեդականների ազգային ինքնութիւնների փնտրտուքից: Հանրապետութե
ան ստեղծումից յետոյ թուրքական ինքնութեան կառուցման հետ էթնիկական
ինքնութեան կառուցմամբ սկսել էին մրցակցել մահմեդական խմբերը, որոնցից
քրդերը եւ աղանդաւոր որակուած ալեւիները քանակապէս մրցակցում էին նա
եւ «թուրքերի» հետ: «Ազգայինի» փոխարէն էթնիկական պետութիւն կառուցող
Քեմալին խիստ անհրաժեշտ էր Թուրքական պետութիւնում աւելացնել թուր
քերի թիւը եւ Թուրքիայի համար ձեւակերպել թուրքական ազգային-էթնիկա
կան արժէքները՝ լեզուն, մշակոյթը, պատմագրութեան ստեղծումն ու պաշտօ
նական պատմութեան կոլեկտիվ իմացութիւնը, ձեւակերպէլ եւ ներշնչէլ դրանց
առանձնահատկութիւնը, ազգային-էթնիկական հեռանկարում դրանց կարեւո
րութեան գիտակցութիւնը եւ դրանք տարածել որպէս հեռահար կիրառական
գիտելիք: Սրանք բոլորը ժամանակ պահանջող երեւոյթներ էին: Հատկապէս՝
դեռեւս չկազմաւորուած թուրքերին քանակական մեծամասնութիւն դարձնելու
խնդիրը: Առարկայորէն դա հնարաւոր էր թւում ձուլման միջոցով, որի հարուստ
փորձը գալիս էր Օսմանեան կայսրութիւնից: Բայց նրան հեշտ չէր առանց այդ
էլ ոչ մեծ թիւ կազմող թուրքերին բնակեցնել նրանց խորթ արեւելեան տարածք
ներում, որը անկախութեան պատերազմի հաղթական աւարտից յետոյ դառ
նում էր թուրքերին էլ հաւասարապէս հարազատ մահմեդական ինքնութեամբ
քրդերի ամրապնդման եւ դրանով կենտրոնական իշխանութեանը հակադ
րուող կողմ: Սա պարզ լուծում էր հուշում՝ մահմեդականութիւնը «էթնիկացնել»՝
դարձնել թուրքական էթնիկական ինքնութեան բաղադրիչ եւ դրանով նուա
զեցնել քրդական մահմեդական ինքնութեան կաեւորութիւնը: Աստիճանաբար
շրջանառութեան մէջ են մտնում մինչ այդ չկիրառուող «թուրք մահմեդական
ներ», «թուրք մահմեդականութիւն» արտահայտութիւնները, որոնք հնչեցւում
էին նաեւ պատերազմի տարիներին: Թւում էր՝ սա ուղիղ ճանապարհ էր երկրի
ազատագրման համար ջանացած պետականաստեղծ մահմեդական կրօնա
կան հաւաքականութեան բեռից ազատուելու եւ «պետականաստեղծութիւնը»
որպէս «մահմեդական թուրքերի», ապա դրանից բխող «էթնիկ թուրքերի»
ձեռքբերում ձեւակերպելու, միաժամանակ սուննի մահմեդական կրօնական
հաւաքականութիւնը թուրքական հաւաքականութեան էթնիկական ինքնութե
ան բաղադրիչ դարձնելու: Սա «թուրքիզմի» քեմալական տարբերակն էր, որում
փորձ էր արւում կրօնից հրաժարուել որպէս հաւատալիքի, բայց պահել որպէս
էթնիկական ինքնութեան խարիսխ:
Երկրում, որտեղ բնակչութիւնը իրաւապէս «թուրք» էր հայտրարաուել,
հեշտ էր «թուրք-մահմեդական» արտահայտութեան գործածումը: Պաշտօնա
կան հռետորաբանութիւնում «թուրք-մահմեդական» արտայայտութիւնը նշա
նակում էր «Թուրքիայի սուննի մահմեդականութիւն հաւաքականութիւն», բայց
ակնարկում էր երկրի ողջ մահմեդական՝ քուրդ, թուրքմէն, չերքէզ, լազ... բնակ
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չութեան թրքութիւնը: Չէ որ նրանք բոլորը օրէնքով թուրք էին: Ուրեմն «թուրք
մահմեդականը» չէր նուազեցնում մյոս մահմեդականների կրօնական հաւակ
նութիւնը: Բայց ակնյայտ էր դառնում, որ սուննիզմը փաստացի խրախուսւում
է որպէս երկրի բնակչութեան ընդհանուր էթնիկական՝ թրքական միատար
րութեան հասնելու միջոց՝ այն ծառայեցնելով որպէս թրքութեան էթնիկական
ինքնութեան բաղադրիչ: Երկրի աշխարհիկացման պաշտօնական քաղաքակա
նութիւնը հանգում էր կրօնի էթնիկացման քաղաքականութեան: Այն պէտք է
դառնար երկրի պաշտօնապէս միատարր համարուող «թուրք» քաղաքացինե
րի ինքնութեան միասնական կրօնա-էթնիկական հիմքը: Աւելի լաւ, քան երկրի
մահմեդական ոչ թուրք քաղաքացիները, դա չէին եւ չեն կարող գիտակցել եւ
զգալ:
Քեմալական Թուրքիան ըստ յայտարարութեան արդիականանում էր
աշխարհիկութեան սկզբունքով, բայց մարդիկ տեսնում եւ հասկանում էին, որ
աշխարհիկութեան խնդիրը երրորդական է, գործնականում սուննի մահմեդա
կանութիւնը խրախուսւում է, անընդհատ սուննիական մզկիթներ են կառուց
ւում, այդ թւում՝ մզկիթները մերժող ալեւիական բնակավայրերում, սուննիզմին
կրօնա-քաղաքական նուիրուածութիւնը յայտնապէս գնահատւում է, կրօնական
գործունէութեան համար հետապնդւում են միայն ոչ սուննիական մահմեդա
կան ուղղութիւններն ու աղանդները, յատկապէս երկրում զգալի թիւ կազմող
ալեւիները: Եւ այդ ամէնը յստակ կանոնակարգւում էր պետական կառոյցների
կողմից:
Անշուշտ իսլամը կրօնականից բնակչութեան ինքնութեան ցուցիչի վե
րածելը նոր բան չէր, որպէս քաղաքական գործիք օգտագործուել էր նաեւ օս
մանիզմի շրջանում, ի մասնաւոր նաեւ երիտթուրքերի կողմից, եւ որոշ թուրք
պատմաբաններ, ինչպէս Գ. Չեթինսայան, գրում է, որ երիտթուրքերի շրջանի
այս երեւոյթը կարելի է համարել ազգայնականութեան եւրոպական գաղափա
րի թուրքական մոդել. «Վերջ ի վերջո իսլամիզմը հայեցակարգօրէն կարելի է
ընկալել նաեւ որպէս արեւմտեան (ազգայնական) գաղափարախօսութեան իւ
րատայատուկ տարբերակ: Իր կրօնական նշանակութիւնը կորցնելով եւ վերա
ճելով ժամանակակից գաղափախօսութեանը բնորոշ ինքնութեան չափանիշի,
իսլամն այս կամ այն չափով կարող էր նպաստել արեւմտեան գաղափարների
ազդեցութեան հաստատմանը»158: Հաւանաբար, եթէ երկիրը կառուցուէր սուն
նի մահմեդականութեան՝ որպէս բնակչութեան հաւաքականութեան (ոչ թէ ինք
նին Չեթինսայայի ասած իսլամիզմը, որովհետեւ շիիզմը, նաեւ ալեւիզմը 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, Администра
тивные реформы и концепции «родина» и «нация» в империях модернизации: Турция и
Россия//«Тетради по консерватизму», № 5, 2015 [Թաշանսու Թիււրքեր, Վարչական բարե
փոխումները եւ «Հայրենիքի» ու «Ազգի» հայեցակարգը արդիականացող կայսրութիւն
ներում] // «Տետրեր Պահպանողականութեան մասին», № 5, 2015, էջ 132, – http://connote.
elpub.ru/jour/article/view/156/157 (Վերջին այցելութիւնը՝ 16. 11. 2018):
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քիայի համար թշնամական եւ աղանդաւորական էր/է համարւում) առանցքի
շուրջ, երկրի բնակչութեան ինքնութեան գլխաւոր չափանիշն իսկապէս ընտ
րուէր աշխարհիկացող սուննիզմը, ոչ «թուրք սուննի մահմեդականութիւնը»,
սա, թերեւս, բոլոր սունի մահմեդականներին կը շահագրգռէր: Բայց սուննի
մահմեդականութիւնը քաղաքականանում էր ոչ թէ օսմանեան կրօնական-հա
կաքրիստոնէական (երկրում քրիստոնեաների թիւն այլեւս ընդամէնը մէկ տո
կոս էր կազմում եւ հակաքրիստոնէութիւնը կարեւորւում էր ետահայեաց՝ որպէս
անցեալի երեւոյթ), կամ հակաղզլբաշական-հակաշիական բովանդակութեամբ,
ոչ թէ ընդհանուր սուննի մահմեդականութեան ինքնութեան գաղափարախօ
սութեան եւ սուննի մահմեդականների հաւասարաթուեան իմաստով՝ առանց
լեզա-էթնիկական խտրականութեան, որպէս ընդհանուր աշխարհիկ ազգայ
նական՝ «մահմեդական երկրի պետութեան քաղաքացի» բովանդակութեամբ,
այլ ստանում էր «մահմեդական թուրքական նացիոնալիզմի» երանգ: Սուննի
քրդերը թերեւս կարող էին հարմարուել «սուննի մահմեդական» ինքնութեան
«նացիոն
 ալիզմին», որում նրանք իրենց հաւասար էին զգում, բայց ոչ «թուրքմահմեդական նացիոնալիզմին»: «Թուրք-մահմեդական նացիոնալիզմը» նախ
եւ առաջ թուրքական էթնիկական նացիոնալիզմ էր, ապա նաեւ թուրքական
պետական-ազգային նացիոնալիզմ: Էթնա-կրօնական «թուրք-մահմեդական
նացիոնալիզմը» առուազն քրդերին օտարում էր պետականաստեղծմանը մաս
նակցութիւնից, Թուրքիայի Հանրապետութեան նկատմամբ յաւակնութիւննե
րից, ստորադասում էր «քուրդ-մահմեդականութիւնը» եւ կասկածի տակ դնում
իրենց յետագայ էթնիկական գոյութեան հնարաւորութիւնը: Նրանք օգնել էին
հայերին ու յոյներին հայրենազրկելու ոչ թէ թուրքերին հայրենիք նուիրելու եւ
իրենց թրքանալու համար, այլ առնուազն յամատէղ մահմեդական հայրենիք
կառուցելու, աւելի լաւ՝ մահմեդական Քուրդ-Թուրքական ֆեդերատիվ պետու
թիւն: Հիմայ տեղի էր ունէնում ոչ միայն երկիրը թրքացնելու եւ ռեսուրսները
էթիկական թուրքերին բախշելու, այլ նոյնիսկ իրենց ինքնութեան հիմքը կազ
մող սուննիզմը թրքացնելու գործընթաց: Այսօրուա թուրք հեղինակները սրա
ակունքերը նոյնպէս իրաւացիորեն տեսնում են կայսրութեան շրջանից: «Արդի
Թուրքիայի քաղաքագիտական միտքը» պարբերականի 2002ի 4րդ՝ Թուրքա
կան քաղաքականութեան եւ քաղաքական խօսոյթում առաջատար համարուող
թուրքական ազգայնականութեան տարբերակները՝ քեմալական, թիւրքիզմթուրանիզմի, պահպանողական, լիբերալ եւլն խնդիրները քննարկող «Ազգայ
նականութիւն» հատորում «Թուրքական ազգայնականութեան ձեւավորումը
Օսմանեան կայսրութիւնում» ներկայացնող թուրք հեղինակ Ֆաթմա Գյոչեկը
եզրակացնում է, որ Օսմանեան կայսրութեան կառաւարման համակարգի հիմ
քում մահմեդականութիւնն այնքան հիմնարար գործօն էր, այնքան միասնական
էր, որ այն անխուսափելիորեն ընկնում էր կայսրութեան թուրքական ազգայնա
կանութեան հիմքում, այսինքն թուրքական ազգայնականութիւնը սկզբից եւէթ
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կառուցւում էր մահմեդականութեան վրայ159: Արդէն այդ գաղափարն էր ար
տահայտել Քեմալ Կարպատը, գրելով, որ 19 դ. «իսլամը գրեթէ ազգութիւն էին
համարում, եւ այդ պատճառով պատրաստ էին բոլոր մահմեդականներին դա
սակարգել նոյն խմբում: Յաճախ նրանց պիտակաւորում էին որպէս «թուրք»,
որոուհէտեւ «մուսուլմանն» ու «թուրքը» հոմանիշ էին դարձել»160: Բայց սա
քաղաքականութիւնն էր, ոչ թէ բնակչութեան իրական ինքնութիւնը: Առուազն
մահմեդական քրդերի, լազերի, «չերքէզների» համար իսլամը եւ թուրքը հոմա
նիշներ չէին դարձել: Դրանք մասամբ հոմանիշներ էին, թերեւս, Բալկաններից
փախածների համար, քանի որ Բալկանների իրենց հայրենիքներում տեղացի
մահմեդականացածներին նրանց քրիստոնեա ազգակիցները արդէն «թուրք»
էին կոչում:
Մէկ այլ հեղինակ՝ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի համալսարանի պրոֆեսոր
Էմրէ Յիլդիրիմը, սակայն, գտնում է, որ «օսմանական», «իսլամական» եւ «թուր
քական» ինքնութիւներն Օսմանեան կայսրութիւնում առանձին «գոյութիւններ»
էին, օսմանեան կայսրութեան «թուրքական ազգայնականութիւնը», եւ առհա
սարակ թուրքական ազգային ինքնութեան առաջացումը «պատասխան էր» Օս
մանեան կայսրութեան «ազգային փոքրամասնութիւնների» անջատողական
շարժումներին՝ որպէս կայսրութիւնը նացիոնալիզմից եւ նացիոնալիստներից
պաշտպանելու բնական մղում եւ ձեւավորուել է որպէս քաղաքական ծրագիր:
Ըստ այս հեղինակի՝ «ազգային ինքնութիւն» եւ «ինքնագիտակցութիւն» երե
ւոյթներն առյասարակ բացառապես քաղաքական ծրագրային կառուցուածք
ներ են, եւ քանի դէռ Օսմանեան ղեկաւարները մինչեւ վերջին պահը հոյս ունեին
երկիրը պահել «օսմանական» եւ «իսլամական» ինքնութիւններով՝ «թուրքա
կան ազգային ինքնագիտակցութեան» եւ «թուրքական ինքնութեան» անհրա
ժեշտութեան կարիքը պարզապէս չկար161: Հեղինակը, սակայն, չի քննարկում
Օսմանեան կայսրութեան «օսմանական» եւ «իսլամական» ինքնութիւնների լի
նելութիւնների դրսեւորումները, ոչ էլ անդրադառնում է «փոքրամասնութիւն»
եզրոյթի իմաստին ու բովանդակութեանը, էթնիկական, սոցիալական, կրօնա
159 Fatma Müge Göçek. Osmanlı Devleti’nde Türk Milliyetçiliğin Oluşumu: Sosyolojik Bir Yak
laşım//«Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce», Cilt 4, Milliyetçilik [Թուրքական նացիոնալիզմի
ձեւավորումը Օսմանեան կայսրութիւնում. Սոցիոլոգիական հայացք// «Արդի Թուրքիայի
քաղաքիագիտական միտքը», Հատոր 4, Ազգայնականութիւն], 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 ulus-devletleşme
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.
[Ազգայնականութիւնը եւ ազգային ինքնութիւնը Թուրքիայում. Թուրքիզմը եւ թուրքական
ազգային ինքնութիւնը ազգային պետութիւն կառուցելու փուլում//Հասարակական գի
տութիւնների միջազգային ժուռնալ, թիւ 28, 2014,], էջ 73 – 95 (https://www.jasstudies.com/
Makaleler/775523431_6-Yrd.%20Do%C3%A7.%20Dr.%20Emre%20YILDIRIM.pdf):
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կան, լեզուական կամ այլ «փոքրամասնական» հաւաքականութիւնների ինք
նութիւնների խնդիրներին, «փոքրամասնութիւն» յամարուողների քանակնե
րին, նրանց «հայրենիքի» զգացողութեանը, իրենց հայրենիքներում ապրելու
հարցին եւ վերջապէս «մեծամասնութիւն»-«փոքրամասնութիւն» երեւոյթների
գործնական քանակութիւններինն եւ յարաբերութիւններին: Թւում է՝ նրա տրա
մաբանութեամբ «օսմաններ» եւ «թուրքեր» նոյնութեան եւ որպէս իշխանու
թիւն՝ «մեծամասնութեան» հարցը բնական, հասկանալի եւ քննարկելի հարց
չէ: Ընդ որում յեղինակը կայսրութեան համար նացիոնալիզմից եւ նացիոնա
լիստներից վտանգը դիտարկում է բացառապէս քրիստոնեաների օրինակով՝
բոլորովին շրջանցելով ոչ թուրք մահմեդականների ինքնութիւնների խնդիրը:
Այս մոտեցումը երկրի պաշտօնական հասարակագիտութեան դիրքորոշումն է:
Վերլուծաբան Թիւրքեր Թաշանսուն հակուած է ընդունելու, որ քեմա
լիզմի շրջանում քեմալական թուրքիզմի կողմնակիցները արեւմտյան կողմնո
րոշում ունէին, ընդունում էին քաղաքացիութեան սկզբունքը, բայց Արեւմուտ
քի թելադրանքներից խուսափելու եւ ինքնակատարելագործուելու նպատակով
շեշտադրում էին անում թուրք ազգի դերին162: Իհարկէ «թուրքերի ինքնակա
տարելագործման» խնդիրը Քեմալի համար շատ կարեւոր էր, իրականում դա
«թուրքին թուրք դարձնելու» եւ թուրքերի արդիականացման ծրագիրն էր: Բայց
իրականում «թուրքը» քանակապէս շատ քիչ էր, «ոչ թուրքերը» քանակապէս
անհամեմատ շատ էին, ուստի Քեմալիզմի ծրագրերում թուրքիզմի՝ «թիւրքչու
լուկի» քաղաքականութիւնը երկրում մնացած այլազգ եւ բալկաններից ներ
գաղթած մահմեդական բնակչութեան ոչ թէ պարզ քաղաքացիութեան, այլ ձուլ
ման-թրքացման, «թուրք սարքելու» ծրագիր էր, որին պիտի ծառայեցուէր նաեւ
սուննի մահմեդականութեան էթնիկացում-թրքացումը:
Մահմեդականութեան «էթնիկացման» քաղաքականութեան գործըն
թացն առաջիկայ տարիներին կը նպաստի քրդական ինքնութեան մէջ էթնի
կականի՝ «քրդի» առաջնահերթութեանը քրդական ինքնութեան կրօնական՝
«մահմեդական» բաղադրիչի նկատմամբ, ստանալով «նախ՝ քուրդ, ապա՝
մահմեդական» հերթականութիւն: Բայց քրդերն առայժմ «նախ՝ մահմեդական,
ապա՝ քուրդ» էին, ինչպէս եւ այդ ժամանակաշրջանում երկրի 12.5 միլիոնանոց
բնակչութեան163 սուննի մահմեդական ինքնութեամբ հաւանաբար մօտ 8 – 9 մլն
մարդ կազմող թրքալեզու, քրմանջալեզու քուրդ եւ կովկասալեզու (հիւսիսկով
162 Tашансу Tюркер, Республиканский туркизм, имперский фундамент, националистический
мотив // Ломоносов 2008. М.: МГУ имени М. В. Ломоносова, 2008 [Թաշանսու Թիւրքեր,
Հանրապետական թուրքիզմը, կայսերական հիմքը եւ ազգային պատճառաբանուածութի
նը // Լոմոնոսով 2008, «Մ. Վ. Լոմոնոսովի անուան Մոսկուայի Պետական Համալսարան»,
Մոսկուա, 2008], էջ 31 – 34:
163 1914ին Անատոլիայի բնակչութիւնը ամէնաբարձր ցուցանիշներով հաշուելու դէպքում եղել
է 17 մլն մարդ, բայց, ինչպէս Թաներ Աքչամն է գրում, տեղահանութիւնների, աքսորների
եւ կոտորածների հետեւանքով մինչեւ 1918ը այդ թիւը 1/3ով նուազել էր (Թաներ Աքչամ,
Երիտթուրքերի գործած ոճիրը մարդկութեան դէմ: Հայոց Ցեղասպանութիւնը եւ էթնիկ
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կասեան ժողովուրդները, լազերը) բնակչութիւնը (իրենց մահմեդական չհամա
րող ալեւի (թուրքմէն, արաբ, զազախօս, քրմանջախօս) բնակչութեան թիւը յա
ւանաբար մօտ երեք-չորս միլիոն պիտի լինէր), եւ պայքարում էին ընդհանուր
«մահմեդական հայրենիքի» նկատմամբ իրենց իրաւունքի համար:
Քրդական յաւակնութիւնները ճնշւում էին տարբեր միջոցներով: Ապս
տամբութիւնների փորձերի ռազմական ճնշումներից զատ դրան էին ծառայում
թէ տնտեսական փոփոխութիւնները, թէ կրթա-մշակութային: Օրինակ, 1934ի
Յունիսի 14ին ընդունուած Բնակութեան մասին օրէնքով (Эskan kanunu) գիւ
ղատնտեսութեանն օժանդակելու` գիւղացիներին հող բաժանելու քողի տակ
Ներքին Գործերի Նախարութեանը յանձնարարուեց ծրագիր մշակել երկիրը
երեք գօտիների բաժանելու՝ ա)«թուրքական մշակոյթին պատկանող բնակչու
թեան» շրջաններ, որտեղ կարող էին բնակուել միայն թուրքեր («թուրքական
հայրենիքի» ամրագրում), բ) շրջաններ, ուր պէտք է բնակչութեան խմբեր տեղա
փոխել «թուրքական մշակոյթի հետ հաղորդակցուելու նպատակով», այսինքն՝
ձուլման ենթակայ ոչ թուրք բնակչութեան խմբեր, գ) շրջաններ, որտեղից ռազ
մավարական, հասարակական-տնտեսական, սանիտարական, մշակութային
եւ այլ պատճառներով, կարգ ու կանոնը պահելու համար, բնակչութիւնը պի
տի տեղահանուի եւ որտեղ բնակեցումը եւ տեղաշարժը ժամանակաւորապէս
արգելւում է: Իրենց բնակութեան վայրերից մեծ քանակութեամբ քրդեր տե
ղահանուեցին, բնականաբար՝ գլխաւորապէս Արեւել յան վիլայէթներից: Սրան
«կցւում է» նաեւ «2510 համար «Գաղթականներու եւ Ապաստանեալներու Զե
տեղման Օրէնքը», որը 21 Յունիս 1934 թ. հրատարակուելով, գործադրութեան
կը դրուի: <...> Օրէնքի 7-րդ յօդուածը կը բաղկանայ հետեւեալ հատուածներէն.
ա) Թուրք ցեղէ եղող այն գաղթականներն ու ապաստանեալները, որոնք գրա
ւոր կերպով կը յայտնեն թէ կառավարութենէն զետեղման օգնութիւն չեն ուզեր,
ազատ կը ձգուին Թուրքիոյ մէջ իրենց ուզած տեղը հաստատուելու: Իսկ անոնք,
որոնք կառավարութենէն զետեղման օգնութիւն կ’ուզեն, պարտաւոր են անոր
ցոյց տուած տեղերը երթալու: Առանց արտօնութեան տեղափոխուողները կը
զրկուին հպատակութենէ. բ) Թուրք ցեղէ չեղողները եթէ նոյնիսկ օգնութիւն
չպահանջեն կառավարութենէն, պարտաւոր են անոր ցոյց տուած տեղն հաս
տատել իրենց բնակութիւնը եւ չբաժնուիլ այն տեղերէն, առանց կառավարու
թեան արտօնութեան: Առանց արտօնութեան ուրիշ տեղ գացողները առաջին
անգամուն կը վերադարձուին իրենց տեղերը, իսկ կրկնութեան պարագային
Գործավարներու Խորհուրդին որոշումով, թուրք հպատակութենէ կը հեռա
ցուին: 9-րդ յօդուածը ներքին գործավարին լիազօրութիւն կու տայ, Թուրքիոյ
հպատակ եղող շրջուն գնչուները եւ թուրք մշակոյթին չյարող վաչկատուննե
րը, հաւաքաբար չըլլալու պայմանով ցրուելու եւ զետեղելու՝ գիւղաքաղաքներու
եւ թուրք մշակոյթ ունեցող գիւղերու մէջ, հեռացնել սահմանագլուխներէն այն
անձանց, որոնց լրտեսութեան մասին կասկածներ յառաջացած են եւ ազգա
զտումները Օսմանեան կայսրութիւնում, «Տիգրան Մեծ», Երեւան, 2015, էջ 39):
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յին սահմաններէն դուրս հանել՝ օտարահպատակ շրջուն գնչուները եւ թրքա
կան մշակոյթը չիւրացնող վաչկատունները: Իսկ նոյն օրէնքի 11-րդ յօդուածի
ա եւ բ տարբերակները կարգ մը միջոցներ կը նախատեսէ այն անձանց հա
մար, որոնք չեն իւրացներ թուրք լեզուն, մշակոյթն ու գաղափարախօսութիւ
նը: Այդ միջոցներն են հետեւեալները. ա) կ’արգիլուի հաւաքաբար նոր գիւղ
կամ թաղ ստեղծել, աշխատաւորական կամ մշակութային խումբեր կազմել
կամ արուեստ մը իր ազգակիցներուն փոխանցել, բոլոր անոնց, որոնց մայրե
նի լեզուն թրքերէն չէ, բ) զինուորական, քաղաքական, գործնական եւ կարգա
պահական պատճառներով, Գործավարներու Խորհուրդի որոշմամբ, Ներքին
գործավարը պարտաւոր կ’ըլլայ միջոցներ (հաւաքաբար չըլլալու պայմանաւ
ներառեալ նաեւ ուրիշ բնակավայրեր փոխադրել կամ քաղաքացիութենէ հե
ռացնել) ձեռնարկել, այն անձանց մասին, որոնք թուրք մշակոյթը չեն իւրացու
ցած կամ թուրք մշակոյթը իւրացուցած ըլլալով հանդերձ թրքերէնէն տարբեր
լեզուներ կը խօսին, գ) գիւղաքաղաքներու եւ քաղաքներու մէջ հաստատուած
օտարահպատակներուն թիւը չի կրնար բարձր ըլլալ՝ թաղապետութեան սահ
մաններուն մէջ գտնուող ամբողջ բնակչութեան հարիւրէն տասնէն: Այսպէս՝
պետութեան սահմաններէն ներս ազգային-մշակութային միութեան համար
փոքրամասնութեանց ձուլման առընթեր, գործադրուած տարբեր միջոց մըն ալ
կ’ըլլայ գաղթի ու զետեղման քաղաքականութիւնը»164:
«Անատոլիայի ազգային կառուցուածքի ծրագրաւորումը» Քեմալի նո
րամուծութիւններից չէր, նա ընդամէնը շարունակում էր երիտթուրքերի սկսա
ծը: «Էթնա-կրօնական միատարրութեան» հասնելու նպատակով «Բնակեցման
եւ վերաբնակեցման» քաղաքականութեան պաշտօնական եւ ոչ պաշտօնա
կան գործողութիւններն սկսուել էին Բալկանեան պատերազմներում կրած կո
րուստներից յետոյ եւ կիրառւում էր ոչ միայն քրիստոնեայ բնակչութեան, այլ
նաեւ մահմեդական քրդերի եւ բալկաններից ներգաղթող մահմեդականների
նկատմամբ: Այդ գործը յանձնարարուած էր Ներքին Գործերի Նախարարու
թեանը դեռ 1913ից, որը յատուկ սոտրաբաժանումներ ունէր՝ «Ցեղերի ու ներ
գաղթողների բնակեցման վարչութիւն», որը վաղուց հմտացել էր «թուրքական
մշակոյթի հետ հաղորդակցուելու նպատակով» կատարուող տեղահանութիւն
ների եւ բնակեցման գործողութիւններին165: Օրինակ, դեռեւս 1916ին հրահան
գաւորած էր տեղահանուած քրդերին վերաբնակեցնել «Քոնիայի, Անկարայի,
Կաստամոնայի նահանգներում ու Նիդդեի, Կեսարիայի, Քիւթահիայի, Էսկիշէ
հիրի, Ամասիայի ու Թոքաթի գաւառներում»166, ընդ որում պահանջւում էր վե
164 Միրօղլու, Արմաւենի: Ազգային փոքրամասնութիւնները Թուրքիոյ Հանրապետութեան
1923 – 1939 թուականներուն (մաս II). Լրաբեր Հասարակական Գիտութիւնների, 2010,
№ 1 – 2, էջ 70 – 71, – http://lraber.asj-oa.am/633/1/2010-1-2__68_.pdf:
165 Տես «Անատոլիայի Միատարրացման ծրագիրը» Թաներ Աքչամի «Երիտթուրքերի գոր
ծած ոճիրը մարդկութեան դէմ» գրքում, էջ 37 – 79:
166 Անդ, էջ 55:
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րաբնակեցումը կատարելիս ցեղապետերին եւ իմամներին անջատել խմբերից,
եւ նոյնիսկ նրանցից անջատուած քրդերին բնակեցնել ցրուած, միմիանցից ան
ջատուած, թուրքական գիւղերում, 2-3 ընտանիքով, «որպէսզի նրանք հրաժա
րուեն քոչուոր կենսակերպից, <…> իրենց լեզուից ու սովորոյթներից»167: Սոյն
ծրագրի արդիւնքում սեփականութեան այս կամ այն չափի մանր հողակտոր է
ստացել 270 հազար ընտանիք, ինչը նշանակում է, որ իրենց բնակավայրերից
տեղահանուած այլազգիները նոյնիսկ թոյլտուութեան դէպքում հազիւ թէ վե
րադառնային նախկին բնակութեան վայրեր:
Քրդերին ճնշելու գործիքներից էր նաեւ նրանց առաջնորդների մի
ջեւ առաջնութեան համար պայքարի պարարտ հող ստեղծելով՝ միմեանց դէմ
թշնամացնելը: Սա, յայտնի է, ընթացիկ իշխանութիւնների կողմից հպատակնե
րի դիմադրութիւնը թուլացնելու եւ հակառակորդի ներքին միասնականութիւնը
խախտելու հնագոյն մեթոդներից է եւ գործում է համարեա անվրէպ: Մինչեւ այ
սօր քրդերի մէջ աւելի շատ քննարկւում է, թէ իրենց աշիրէթներից որն էր աւելի
ուժեղ անցեալում եւ ուրեմն որն էր աւելի իրաւունքներ ունեցողը, քան՝ ինչո՞ւ
եւ ինչպե՞ս էր ուժեղ եւ ինչ նպատակների համար էր կիրառւում «ուժեղութեան
իրաւունքը»: 1925ի Շեյխ Սաիդի ապստամբական շարժմանը մասնակցութեան
համար Դիրաբէքիրում 1926ին կախաղան հանուած երկու քուրդ եղբայրներից
մէկի որդին մինչեւ այսօր իր հարազատներին «կախաղանի դատապարտումը»
համարում է այս միջաշիրէթային մրցակցութիւնը. «Մեր աշիրէթին ասում էին
Մըրդեզ: Մեր գերդաստանի անունը քրդերէն Մոլա Էֆենդիա է: Մըրդեզ աշի
րէթի եւ Տոկարիսում (Աքընջըլար) բնակուող եւ ողջ շրջանին իշխող յամիդիէի
փաշա Օսման աղայի աշիրէթի միջեւ կռիւներ են եղել: Նոյն ձեւով երկար տա
րիներ թշնամանք է եղել մեր եւ Միֆթի աշիրէթի միջեւ...: Հօրեղբայրս` Շիւքրի
աղան, առաջին խորհրդարանում եղել է Դիարբեքիրի պատգամաւոր... Երբ հօ
րեղբայրս դարձել է պատգամաւոր, երեք աշիրէթի միջեւ պայքարն աւելի է ու
ժեղացրել: Աշիրէթները միմիանցից շատ մարդ են սպանել: Արեան վրէժն աճել
է: Այս կռիւների արդիւնքում Միֆթի աշիրէթի գիւղերը հրի են մատնել: Միֆ
թի աշիրէթին աքսորել են: Մի կողմից` միջաշիրէթային կռիւները, մյոս կող
մից` իրար մասին պետութեանը ծանուցելը շարունակական բնոյթ են ստացել:
...Հօրեղբայրս եւ հայրս մասնակցել են 1925 թ. ծագած շեյխ Սաիդ
 ի ապստամ
բութեանը: Պետութեանը ծանուցում են, թէ «Հանրապետութեան դէմ գաղտնի
գործողութիւններ են կատարում: Պետութեանը ընդդիմանում են, ժողովրդին
կեղեքում են եւ ճնշում»: Որից յետոյ մի գունդ զինուոր է գալիս եւ հօրեղբայր
Շիւքրիին ձերբակալելով` տանում է Ուրֆա... Շիւքրի հօրեղբորս աներ Հաջի
Բեդիր աղան 1920 թ. Անկարայում բացուած առաջին Թուրքիայի Ազգային մեծ
ժողովում եղել է Մալաթիայի պատգամաւոր եւ այս ընթացքում դեռ Անկարա
յում պատգամաւոր էր: Փորձում է ազատել փեսային: Որոշ ժամանակ անց մեր
167 Անդ, էջ 59:
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աշիրէթի զինուած անդամները զէնքի ուժով Ուրֆայի բանտից փախցնում են
հօրեղբայր Շիւքրիին: Հորեղբայրս ու հայրս Նարինջէի մօտակայ գիւղերից
մէկում թաքնւում են, սակայն որոշ ժամանակ յետոյ զինուորները գտնում եւ
տանում են Դիարբեքիր»168: Այս պատմութիւնում մենք տեսնում ենք Սուլթան
Յամիդի աճեցրած յամիդէական «փաշա Օսման աղայի» եւ Քեմալի աճեցրած
քեմալական Ազգային Մեծ ժողովի «պատգամաւորներ Բեդիր աղայի ու նրա
փեսայ Շիւքրի աղայի» միջեւ մրցակցութիւն, որոնց հետեւանքով՝ փոխադարձ
մատնութիւններ՝ «պետութեանը ծանուցումներ», «Միֆթի աշիրէթի գիւղերի
հրի մատնում», «Միֆթի աշիրէթի աքսոր» եւն: Քեմալական «Միֆթի աշիրէ
թին» չի օգնում նոյնիսկ Հաջի Բեդիր աղայի քեմալական հեղինակութիւնը: Սա
նոյն Հաջի Բեդիրն էր, ով իր եղբայր Զեյնելի հետ միասին հայերի զանգուա
ծային կոտորած էր կազմակերպել Էրզրումում, Երզնկայում, Սվազում եւ 1920ի
Ապրիլի 23ին առաջին խորհրդարանի բացման աղօթքի ժամանակ կանգնած
էր Մուստաֆա Քեմալի կողքին: Ինչպէս վերը ասուեց, անգրագէտ Հաջի Բե
դիրի համար յատուկ որոշում էր կայացուել, որ անտառաճանաչը եւս կարող
է պատգամաւոր ընտրուել: Նա եւ եղբայրն արդէն հայկական գոյքից իրենց
«գինը ստացել էին», եւ անգրագէտ Բեդիր աղան շարունակում էր ու պիտի
շարունակէր «օրէնքներ ստեղծել» քեմալական Ազգային Մեծ Ժողովում, այդ
թւում նաեւ քրդերի վերաբնակեցումների մասին: Իսկ «պատգամաւոր չդար
ձած» քրդերը դեռ երկար պիտի դառնութեամբ յիշէին Քեմալի հետ 1919ին Էրզ
րումի իրենց հանդիպումը, որտեղ հաստատել էին, որ «Արեւել յան Անատոլիա
անուանուող վիլայէթները՝ Էրզրումի, Սվազի(Սեբաստիա), Դիարբեքիրի, Հար
փութի(Խարբերդ), Վանի եւ Բիթլիսի վիլայէթների… տարածքներում բնա
կուող մահմեդական տարրերը, բնականաբար, համակուած են փոխանդարձ
յարգանքի եւ ինքնազոհաբերութեան նոյն զգացմունքներով, եւ նրանց ապրե
լու վայրի պայմանների եւ էթնիկական ու հասարակական դիրքի հաշուառու
մով՝ իրենց համարում են նոյն ծնողներից սերուած եղբայրներ:… մեր ազգը
(? – Հ. Խ.) իր իրաւունքն է համարում իր նիւթական եւ բարոյական հնարաւո
րութեան բոլոր ձեւերով պաշտպանուել մեր հայրենիքին վնասելու յոյների եւ
հայերի բոլոր ձեռնարկումներից… մենք ոչ մի ակնթարթ չենք տատանուի մեր
տրամադրութեան տակ գտնուող բոլոր միջոցներով պաշտպանելու մեր ազա
տութիւններն ու այն ամէնը, ինչը մեզ համար թանկ է…» եւ «<իրենք> երբեք
չեն համաձայնուի, որ <իրենց> հայրենիքի սրբազան հողը պղծուի հայերի կող
մից…»: Ընդամէնը հինգ տարի էր անցել սրբազան երդումից, հայեր ու յոյներ
այլեւս չկային, եւ «մեր ազգ» (? – Հ. Խ.) ինչպէս չկար, այնպէս էլ չստեղծուեց,
«նոյն ծնողներից սերուած եղբայրներ»ից մէկին՝ թուրքերին ոչինչ չէր խանգա
168 Mehmet Nuri Kimdir(http://heval.info/index.php?Itemid=9&id=12&option=com_content&task
=view), (Վերջին այցելութիւնը՝ 16. 09. 2018 ) – Ո՞վ է Մեհմեդ Նուրին, 24. 02. 2012, – http://
akunq.net/am/?p=17808 (Վերջին այցելութիւնը՝ 16. 09. 2018) (Թարգմանեց Անահիտ Քար
տաշեանը):
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րում խլել «նոյն ծնողներից սերուած եղբայրներ»ից մյոսի՝ քրդերի «ազատու
թիւններն ու այն ամէնը, ինչը նրանց համար թանկ էր», Քրդերի առաջնորդնե
րին թողնելու տեղական ռեսուրսների տիրապետման համար միմեանց կոկորդ
կրծել եւ կենտրոնական թուրքական իշխանութիւնների վստահութիւնը շահելու
համար իշխանութեան դէմ քրդերի ըմբոստութիւնների մասին մատնութիւն
ներով օգնէլ «ուղղելու» Թուրքիայի «ժողովրդագրական սխալները»: Անկախ
նրանից, թէ իրենք յամիդէական, թէ քեմալական քրդեր են: Նրանց սխալը եւ
յանցանքը քուրդ լինելն էր, նրանց կռուացնում եւ աքսորում էին քուրդ լինելու
համար:
Ամէն ինչ՝ յանուն «թիւրքչուլուկի» գաղափարի իրաւական ընթացքը
արագ էր կատարւում: 1924ին հայերին յուզող «ովքե՞ր են թուրքերը», մամուլում
ծաւալուած քննարկումը «թուրք օղլու թուրքի», «հայ օղլու թուրքի», «հայ օղլու
հայի» մասին իրաւական լուծում ստացան 1928ին: Հրատարակւում է թիւ 1312
օրէնքը, որի 4րդ յօդուածի համաձայն «1929ի Յունուարի 1ից Թուրքիայի հո
ղի վրայ օտարերկրացուց (այլազգուց) ծնուած երեխան համարւում է թուրք»169:
«Հայ օղլու հայ» չկայ: Բոլորն են թուրք: Քրդերը «դառնում են» լեռնային թուր
քեր: Թուրքիայում քուրդ չկա, կան լեռնային թուրքեր: Արդիականացող/եւրոպա
կանացող Թուրքիայի ազգայնականութիւնն ակնյայտօրէն քիչ աղերսներ ունէր
եւրոպական քաղաքացիական ազգայնականութեան հետ, որտեղ ազգայինը
էթնիկութիւն չէր, քաղաքացիութիւն էր, եւ իւրաքնաչիւրն իրաւունք ունէր իր էթ
նանունը, էթնիկական ինքնութիւնը եւ դրանից բխող կարիքների համար ազգա
յին-էթնիկական կառոյցներ ունէնալ՝ կրօնական, կրթական, հասարակական
կազմակերպութիւններ, հաւաքներ եւն: Թուրքիայում, ընդհակառակը, քաղա
քացիութիւնը էթնիկութիւն էր, այսինքն՝ Թուրքիայի հանրապետութեան քաղա
քացին էթնիկ թուրք էր համարւում, եւ Լոզանի պայմանագրով որոշ իրաւունքեր
էին վեապահւում միայն ոչ մահմեդական յոյներին, հայերին եւ հրեաներին:
1930ի Թուրքիայի Արդարադատութեան նախարար Մահմութ Էսսաթը
մի քայլ առաջ է գնում. «Մենք ապրում ենք Թուրքիայում՝ ամէնաազատ երկ
րում: Թուրքը միակ տնօրէնն է, միակ տէրը երկրում: Այն մարդիկ, որոնք ըստ
ծագման մաքուր թուրքեր չեն, այդ երկրում միայն մի իրաւունք ունէն՝ ծառայ
դառնալու, ստրկանալու: Եւ թող այդ ճշմարտութիւնն իմանայ եւ՛ բարեկամը,
եւ՛ թշնամին, թող այն իմանան նոյնիսկ լեռները»170: Ընդ որում ոչ ոք, այդ թւում
ինքը՝ Մահմութ Էսսաթը չէր կարող որեւէ կերպ բացատրել, թէ ովքե՞ր են «ըստ
ծագման մաքուր թուրքերը»:
169 «BeJediye ve kօylerlmizin kltabi», Ankara, 1932, էջ 865 (Յղւում է ըստ Ս. Ս. Աւանեսով, Թուր
քիայի կառավարող շրջանների ազգային քաղաքականութեան մի քանի հարցերի շուրջ,
Հայկական ՍՍՌ Գիտութիւնների ակադեմիայի Տեղեկագիր, № 7, 1964, էջ 17).
170 «Millivef», 19. IX. 1930 (ըստ՝ Ս. Ս. Աւանէսով, «Թուրքիայի Կառավարող Շրջանների Ազգա
յին Քաղաքականութեան Մի Քանի Հարցերի Շուրջ», Հայկական ՍՍՌ Գիտութիւնների
Ակադեմիայի Տեղեկագիր, Հասարակական Գիտութիւններ, 1964, №7, էջ 18:
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Քանի որ Թուրքիայում շատ քիչ դպրոցներ կային, եղածներն էլ գլխա
ւորապէս երկրի եւրոպական՝ թրքախօս մասում էին, ուրեմն դժուարութիւն
կար դպրոցական կրթութեան միջոցով հաւաքական եւ մէկ ստանդարտ թրքու
թիւն ձեւաւորելու: Բայց կային նաեւ այսպէս կոչուած «ազգային դպրոցներ»՝
Լոզանի որոշումներով «փոքրամասնութիւն» կոչուածների համար: Դրանք
գլխաւորապէս Կ. Պօլսում էին, եւ քանի դեռ կառավարութիւնը մշակում էր երկ
րի ընդհանուր բնակչութեան թրքացման ձեւերը, խնդիր էր դրուած ազգային
դպրոցներում առաւելագոյնս նուազեցնելու «ազգայինի» բաղադրիչը: Կ. Պօլ
սում գոյատեւող հայկական եւ յունական դպրոցները բացայայտ փակել չէին
կարող Լոզանի Պայմանագրի պահպանութեան գոնէ որոշ երեւութականութիւն
տալու համար: Բայց կարող էին փակել՝ յղում անելով դպրոցների սանիտարա
կան վիճակին, բիւդջեն նուազեցնելով եւ վարչական պահանջներով, «ազգա
յին» ուսուցիչների համար քննութիւններ նշանակելով եւ նրանց իրենց կարգա
վիճակին համապատասխան չգտնելով եւն: 1924 – 28ի միջակայքում նորանոր
որոշումներով գործող հայկական դպրոցներին հարկադրում են թուրք ուսու
ցիչներ ընդունել՝ միշտ աւելացնելով թուրքերէնով դասաւանդուող առարկանե
րը եւ թուրք ուսուցիչների թիւը, որոնց աշխատավարձը կրկնակի աւել էր հայ
ուսուցիչների աշխատավարձից. «Ամէնէն չքաւոր դպրոցը ամսական 80 – 90
ոսկի կը վճարէ թուրք ուսուցիչին, մինչ այդ տնօրէնները հազիւ 50 – 60 ոսկի
թոշակ կ’ունէնան, իսկ ուսուցիչները՝ 30 – 40 ոսկի»171: Ամէնից աւելի կարեւոր
խնդիրը դպրոցների կրթական ծրագրերի եւ մանուկների դաստիարակութեան
վրայ ազդելն էր: 1926ի Հոկտեմբերին թիւ 591 շրջաբերականով ոչ-մահմեդա
կան վարժարանների տնօրէնութեանը հրահանգ է տրւում փոքրամասնութիւն
ների դպրոցներում պատմութեան, աշխարհագրութեան եւ քաղաքացիական
կրթութեան դասերը ուսուցանել թուրքերէն լեզուով, թուրք ուսուցիչների կող
մից, պաշտօնական ծրագրով: «Հրապարակային արտասանութիւն եւ խօսակ
ցութիւն» անունով նոր առարկայ է հարկադրւում այդ դպրոցներին՝ փաստա
ցի թուրքերէնի դասաւանդումը երկու ժամով աւելացնելով172: Պարտադրւում է
փոխել դասագրքերը: 1928ին «Հայ դպրոցների դէմ կառավարութեան հալա
ծանքների միջոցները ընտրուած են թէեւ ոչ կոպիտ, բայց աւելի հաստատ ու
գործնական. ուզում են տնտեսական դժուարութիւններ ստեղծելով, խեղդել
Հայ դպրոցները ու ոչնչացնել: Կառավարութիւնը, փոխանակ ինքը դպրոցնե
րին նպաստ տալու, որովհետեւ նրանք կատարում են երկրի լուսաւորութեան
171 Միրօղլու, Արմաւենի: Պօլսահայ կրթական կեանքը Թուրքիոյ Հանրապետութեան 20 – 30ական թուականներուն (մամուլի գնահատմամբ). Լրաբեր Հասարակական Գիտութիւննե
րի, 2007, № 3, էջ 143, – http://lraber.asj-oa.am/742/1/12_ARMAV._-_140.pdf (Վերջին այցելու
թիւնը՝ 07. 06. 2017):
172 Ազդարար, 08. 11. 1927, արտատպուած Ագշամ թերթի 01. 0I. 1927 համարից; Ընդարձակ Տա
րեցոյց, 1928, Կ.Պօլիս, 1928, էջ 365:
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նախարարութեան գործը, հայ դպրոցի լղարիկ բիւջէի վրայ նորանոր ծախ
սեր է աւելացնում: Անցեալներում կապեցին հայ դպրոցներին թուրք ուսուցիչ
ներ՝ թրքերէնի ուսուցման համար, ստիպեցին, որ նրանց ռոճիկը տրուի հայ
դպրոցների ընդհանուր բիւջէից եւ այսօր այդ ուսուցիչները մի-մի պատուհաս
են դառել հայկական վարժարանների համար: Չնայած այն հանգամանքին,
որ նրանք մի քանի անգամ աւելի բարձր դասիչ [կարգավիճակ] ունին, քան
նոյն դպրոցում դասաւանդող հայերը, այսօր նրանք նորից ռոճիկների յաւել
ման խնդիր են յարուցում: Ազդարարը պարզ կերպով գրում է, որ եթէ այդ պա
հանջը կատարուի, մի շարք վարժարաններ պիտի փակուին անխուսափելիօ
րէն: Հենց այդ է քեմալական կառավարութեան ցանկութիւնը: Աւելի անհեթեթ
է այն պահանջը, որ Պօլսոյ թուրք «հասարակական կարծիքը» առաջադրել
է նոյն հայ դպրոցների նկատմամբ: Պահանջւում է, որ դասամիջոցների ժա
մանակ հայ մանուկները թրքերէն խօսին: Այսպիսով հայ դպրոցում հայ երե
խան մայրենի լեզուով կարող է խօսել միայն դասը պատասխանելիս եւ կամ
ուսուցչին հարց տալիս: Մնացածը պիտի լինի թրքերէն: Մարդ երբեմն զար
մանում է, թէ ինչպէ՞ս են հնարում հալածանքի այս բոլոր նուրբ ձեւերը: Եւ յե
տոյ ասում են, թէ թուրքերը հանճարից զուրկ են…»173: Սա, իհարկէ, թրքացման
քայլերից էր: Վերահսկողութեան խստացում, ֆինանսական հնարաւորութիւն
ների կրճատում, շարունակուող փոփոխութիւններ, – այս ամէնը միշտ լարուած
էին պահում մանկավարժներին, դպրոցների տնօրինութեանը: «Ազգային վար
ժարանները շատ լուրջ տագնապ մը կ’անցնեն: Ուսուցիչներ չորս-հինգ ամիս
թոշակ չեն կրնար ստանալ եւ քանի որ վերջին տարիներու ընթացքին կարե
լի ամէն խնայողութիւն կատարուած կ’ըլլայ, 1935-ին այլեւս կը սկսի մկրատը
շու
մով «Կրթական տնօրէնութեան հրահանգով
դպչիլ ոսկորին»174: Նոր որո
1936 – 1937 տարեշրջանին փոքրամասնութեանց լիսէներու թուրք ուսուցիչնե
րէն մէկը կ’ընտրուի իբրեւ «փոխ տնօրէն», որպէսզի օգնէ տնօրէնին՝ կրթական
տնօրէնութեան հետ պաշտօնական յարաբերութիւններուն եւ թղթակցութեանց
մէջ: Իսկ յաջորդ տարեշրջանին Կրթական տնօրէնութեան կողմէ նախակրթա
րաններու համար «փոխ-տնօրէն» կը նշանակուի սոյն վարժարանի թուրք մշա
կոյթի կամ թրքերէն լեզուի ուսուցիչներէն մէկը: Կը հրահանգուի նաեւ ունէնալ
տղոց յատուկ, թրքերէն գիրքերով պատրաստուած մատենադարան մը եւ հան
դիսութիւնները կատարուին կամ թրքերէն լեզուով եւ կամ հանդէսի նիւթերը
թրքերէնի թարգմանել ու ներկայացնել կրթական տնօրէնութեան, հանդէսէն
ամիս մը առաջ՝ արտօնութիւն ստանալու համար»175: Արդիւնքում հայկական
ազգային դպրոցներում ուսուցանուող աշակերտները դպրոցն աւարտում էին
հիանալի թուրքերէնով եւ հայերէնի շատ թոյլ իմացութեամբ: Պօլսահայ հա
173 Հայրենիք ամսագիր, Զ տարի, թիւ 5 (65), Մարտ, 1928, էջ 171 – 173:
174 Միրօղլու Արմաւենի, Պօլսահայ կրթական կեանքը..., էջ 148:
175 Նոյն, էջ 149 – 150:
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մայնքի ծախսերը ծառայում էին մի հիմնական նպատակի՝ հայերի մի մասի
երեխաները միմեանց հետ շփուելով էին մեծանում: Դա, անշուշտ, մխիթարու
թիւն էր, բայց դպրոցներն ստիպուած էին ուսման գները բարձրացնել, ինչի հե
տեւանքով վճարելու կարողութիւն չունեցող ծնողների զաւակները դուրս էին
մնում ազգային վարժարաններից, որով մեծ հաշուով նաեւ հայկական միջա
վայրից: Ազգային վարժարաններից դուրս մնացող երեխաները սովորում էին
պետական դպրոցներում եւ արագօրէն մոռանում փաստացի չգործածուող հա
յերէնը: 20րդ դարավերջին արդէն հայերէն խօսող քիչ մարդ կար, նոյնիսկ ըն
տանիքներում միմեանց հետ շփւում էին/են թուրքերէնով:
Այլ էր վիճակը գաւառներում: Այստէղ 1915ից յետոյ ոչ միայն հայկական
դպրոցներ չկային, այլեւ յաճախ դպրոցներ չկային առյասարակ: Արեւմուտքում՝
թուրքական միջավայրերում ապրող իսլամացած հայերն արագօրէն թրքանում
էին եւ ամէն ջանք գործադրում՝ իրենց «հայկական հետքերը» վերացնելու:
Նրանք նոյնիսկ ջանում էին իսլամացած-քրդացածների, արաբացածների հետ
յարաբերութիւններ չունէնալ: Մինչեւ այսօր Թուրքիայում իսլամացած հայերի
մասին խօսելիս օրինակները բերում են գլխաւորապէս քրդացածների կեան
քից: Ինչպէս նկարագրում է սասունցի, Ստամբուլում ապրող Գէորգ Չալըշը
«Իսլամացածների մասին յայտնի են մինակ քրդախօսները: Թրքացածնե
րի մասին չեն ասում: Եւ իրանք էլ իրանց յայտնի չեն անում: Շատ քիչերն են
այդ մասին խօսում: Թրքախօս մուսուլման հայերը արդէն իրարու կը ծածկեն,
մենք չենք գիտէր կա՞ն, թէ՞ ոչ: Եթէ մի <նախկինում հայ> մարդ մահմեդական է,
թրքախօս է, հայերի հետ շփում չունի: Մենք իրենց չենք գիտէր, եթէ ինքը ինձ
չի ըսեր, արդէն դու չես գիտէր: Ես որեւէ մէկը չեմ գիտէր: Բայց պետութիւնը
գիտէ»: Արեւելքում՝ քրդական, արաբական… միջավայրերում ապրող հայերը
քրդախօս, արաբախօս էին դառնում, իսկ իսլամացածները քրդանում, արա
բանում էին: Արաբներն ու քրդերն իրենց հերթին ապրում էին գլխաւորապէս
իրենց էթնիկ միջավայրերում եւ նոյնպէս թուրքերէն չգիտէին: Թուրքերէն սո
վորելը դժուար էր, նրանց միջավայրերում թուրքերէն խօսողները գլխաւորա
պէս պետական պաշտօնեաներն էին: Մեծ ջանքեր էին պէտք թուրքերէն սո
վորելու համար: 1935ին երկրի 40 հազար գիւղերից միայն 35 հազարում էին
տարրական դասարաններով դպրոցներ բացուել, ընդ որում այդ դպրոցները
բացւում էին գլխաւորապէս երկրի արեւմտեան՝ թրքաբնակ մասերում: Կեսա
րիայի Քըրքըսրաք ալեւիական գիւղում տեւական ժամանակ թաքուն ապրած
հայերը, գիւղում դպրոցի բացակայութեան պատճառով, առնուազն տղայ զա
ւակներին ուղարկում էին շուրջ երեսուն կլմ. հեռաւորութեան Աւշին գիւղա
քաքում սովորելու: Արդիւնքում փախչող, թաքնուող հայերը գիւղի առաջին
թուրքերէն իմացողները դարձան դպրոցում սովորելու պատճառով: Սարգիս
Էրքէօլի պատմութիւնից. «Մերոնց լեզուն ինչ եղեր է, գիտէ՞ք, տունին մէջ հա
յերէն կը խօսին, բայց՝ իրենց բարբառը: Մերոնք գիւղին մէջ քուրդերէն կը խօ
սին եղեր, տունին մէջ` հայերէն, բայց պետական լեզուն թրքերէնն է, այսինքն`
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թրքերէն գիւղին մէջ մերիններէն զատ գիտցող չիկար: Եւ մերինները թրքերէն
կը դասաւանդեն եղեր, որովհետեւ Քըրքըսրաք դպրոց չիկար, եւ մերինները
տղաքը Աւշին կ’ուղարկեն եղեր ուսանելու: Արդէն միայն տղաները կ’ուղար
կեն, աղջիկների ուսումին շատ կարեւորութիւն չէին տար: Հայրիկս Աւշին գա
ցեր է ուսանելու, իր հօրաքոյր Նազիրէին տունը կ’ապրէր» (Նազիրէին աքսո
րի ճանապարհին Աւշինի քրդերից մէկն առեւանգել էր եւ իրեն երկրորդ կին
դարձրել – Հ. Խ.): Բայց սրանք մասնաւոր դէպքեր էին, իսկ ընդհանուրը անգ
րագիտութիւնն էր եւ ապրելավայրի մշակոյթում համաձուլուելը: Արեւմուտքում՝
թուրքական միջավայրում «համաձուլւում» էին եւ թրքանում, բայց Հայերի Ցե
ղասպանութեամբ նուաճուած «թուրքական հայրենիքում»՝ Էրմանիստանում՝
Արեւելեան վիլայէթներում հայերը «համաձուլւում էին» քրդական, ալեւիական,
մասամբ՝ արաբական միջավայրերում եւ գլխաւորապէս քրդանում, ալեւիանում
կամ արաբանում էին: «Էրմանիստանը» չէր թրքանում ոչ միայն թուրքական
միջավայրի բացակայութեան պատճառով, այլ նաեւ իրենց ինքնութիւնը ընդգ
ծուած պահելու քրդերի՝ քեմալիզմի հենց սկզբից քաղաքականացուած գիտակ
ցութեան պատճառով: Այստէղ դիմադրում էին «թրքացմանը»: Այստէղ թուրքին
կոչում էին «զալըմ» (կատաղած շուն՝ կատաղած թշնամի իմաստով), թուրքա
կան քաղաքականութիւնը՝ «զուլում» (ողբերգութիւն, ոճիր): Այս տարածքնե
րում «թրքանալը» դաւաճանութիւն եւ թշնամու հետ համագործակցութիւն էր
ընկալւում: Այստէղ «թրքանալ» ցանակացող հայերը նոյնիսկ չգիտէին ինչպէս
«թրքանալ»՝ սուննի մահմեդական դառնալուց զատ «թրքանալու» այլ ձեւեր եւ
հնարաւորութիւններ չկային, իսկ սուննիզմն այստէղ չէր թրքացնում: Մուշում
ապրող երիտասարդ, սուննի մահմեդական, արաբախօս Տիգրանը (Տիգրա
նը ներքին՝ ընտանեկան գործածութեան անունն է, «դրսի համար» նա ունի
մահմեդական անուն) չգիտի իր էթնիկական ինքնութիւնը. «Պապիկս կարծեմ
1940ից յետոյ է կրօնափոխ եղել, երբ բանը հասաւ ընտանիքի կանանց վրայ
յարձակումներին… տեղը տեղին մահմետական ենք …իմ մայրենին արաբե
րէնն էր: Բայց տէ արաբ չեմ, քիւրտ էլ չեմ, թուրք էլ չեմ…»176:
1932ի ամռանը, Յունիսի 4-ին Ազգային Մեծ Ժողովն ընդունում է փոք
րամասնութիւնների տնտեսական իրաւունքները եւ հնարաւորութիւնները սահ
մանափակող հերթական՝ թիւ 2007 օրէնքը. «Նրանք, որոնց մայրենի լեզուն
թուրքերէնը չէ, իրաւունք չունէն նոր թաղամասեր, գիւղեր հիմնել կամ միա
տեսակ արհեստաւորների խմբեր կազմել: Հետեւապէս, նրանք, որոնց լեզուն
թուրքերէն չէ, չեն կարող արհեստն ու արդիւնաբերութիւնը դարձնել իրենց
սեփական մենաշնորհը... Նման միութիւնները ենթակայ են ցրման…»177:
1932ից միայն ազգութեամբ թուրք քաղաքացիներն իրաւունք ունէին զբաղուել
առեւտրի միջնորդութեամբ, սափրիչութեամբ, լուսանկարչութեամբ, երաժշ
176 Յակոբեան Սոֆիա, «Մուշում «հայ եմ ես, հա՜յ» գոռալու պատրաստ մի սերունդ է աճում»,
2016/06/22, – HTTP://AKUNQ.NET/AM/?P=51109:
177 Հայրենիք, թիւ 9 (117), LX, Իււլիս, 1932, Բոստոն, էջ 167 (ըստ՝ Ս. Ս. Աւանէսով, «Թուրքիա

526

Դ. ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ԹՈՒՐՔԻԱՅԻ ՀԵՐՈՍՆԵՐԸ: ԹՈՒՐՔԻԱՅԻ ԵՒ ԹՈՒՐՔԵՐԻ ԹՐՔԱՑՈՒՄԸ

տութեամբ, հագուստի եւ կօշիկի արտադրութեամբ, թարգմանչութեամբ, շի
նարարութեամբ, շարժավարութեամբ, անասնաբուժութեամբ, երկաթագործու
թեամբ, ատաղձագործութեամբ, դերձակութեամբ, աշխատել բանկերում եւն178:
Տնտեսութեան թրքացմանն ուղղուած այս հերթական օրինագիծը միանգամից
մի քանի հարց էր լուծելու. արագացնել թուրքերէնի իմացութիւնը, արգելել այ
լազգիների տնտեսական միաւորումները, հայերի դէպքում՝ նաեւ գաւառնե
րում հայկական բնակավայրեր ունէնալու հնարաւորութիւնը: Այս օրէնքի մա
սին ոչինչ չիմացող գաւառահայերը փաստը գիտէին իրենց փորձառութեամբ.
«…առանձին հայերու գիւղ չիկար: Ջարդերէն մնացածներուն կա՛մ կը թոյլատ
րէին քուրդերու հետ միաս
 ին մի գիւղի մէջ կենալ, կա՛մ, եթէ արդէն մի գիւղում
հայեր կային, հոն քուրդեր ալ կը բնակեցնէին: Ասոնք մեր մանկութեան շրջա
նին շատ չի խօսուեցան, բայց ասոնք բոլորը գիտեն»179: Հայերի բնակաւորման
հարցում այս օրէնքի գործնական կիրառման մէկ նմուշ-օրինակ է Սասունի Ար
խունդ գիւղի մասին Գէորգ Չալըշի պատմութիւնը: Գէորգի հայրը Արխունդ
գիւղի հարեւանութեամբ գտնուող Պերմ գիւղից է եղել: Ջարդերից յետոյ Ար
խունդ եւ Պերմ լիովին հայկական գիւղերում այլեւս հայ չէր մնացել, բացի «Ար
խընդի մէջ մի հայի մը ընտանիք կը մնայ, չեն սպաներ, երկաթի գործը կ’ընէր,
դէմիրչի, պէտք էր: Քրդերու համար բան պէտք է արուի` սարքելու, աշխատելու,
փորելու, ամէն ինչի, բալթար կ’ըսուի: Ամէն ինչու պէտք է մարդը, չեն սպա
ներ զինք»: Ահա այս մարդու շուրջ սկսում են հաւաքուել կենդանի մնացած հա
տուկենտ հայերը. «Ան դէմիրճի ընտանիքը 15 թիւից յետոյ ադ շրջանը մէկ-մէկ
մնացած հայերը հաւաքեց Արխընդ: Մինչեւ 48 թիւը ուր մէ ադ շրջանին հայ
կը մնայ, կը հաւաքուին Արխընդ, եւ հայկական գիւղ մը մէջտեղ հանեց: Քսան
տարիներին` երեսունհինգ ընտանիք: Մուշ, Սասուն մնացած հայերը եւ կրօ
նափոխած հայերը, մուսուլման դարձած հայերը` իսլամ հայերը: Քրիստոնեայ
հայերը եւ մուսուլման հայերը հաւաքեց այդ գիւղը: Քուրդերը աւելի քիչ էին…
Նոյն ժամանակ, քանի Գեւօ կենդանի մնացած, ցրուած հայերը կը հաւաքէր
Արխընդ, Պերմում ուրիշ բան մը եղաւ: Պերմը շատ մեծ գիւղ էր, եւ մինչեւ ջար
դերը բոլորը հայ էին: 15 թուից մի հատ ընտանիք չիկայ եւ կամ թուրք չիկայ,
շատ քուրդեր եկան Պերմում ապրելու: Շատ քաջ էին, որ ով բան մը կ’ըսէր կոր,
կ’երթան, կը խփեն, բաներ կ’ընեն, չի գիտեմ: Պերմից մի քանի մարդ հայ կը
մնայ, փախել են, աստեղ-անտեղ կ’ապրին, քուրդերուն մօտ մնացել են, մու
սուլման եղել են: Մկրտիչ անունով մարդ մը մուսուլման կը դառնայ, իր անունը
յի Կառավարող Շրջանների Ազգային Քաղաքականութեան Մի Քանի Հարցերի Շուրջ»,
Հայկական ՍՍՌ Գիտութիւնների Ակադեմիայի Տեղեկագիր, Հասարակական Գիտութիւն
ներ, 1964, № 7, էջ 19:
178 Okutan M. Cağatay, Tek Parti Doneminde Azınlık Politikaları, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayın
ları, Istanbul [Միակուսակցականութեան փոքրամասնութիւնների քաղաքականութեան
դինամիկան, Ստամբուլի Բիլգի Համալսարանի հրատարակչութիւն, Ստամբուլ], 2004,
SBN / ISSN: 9756857773, էջ 220 – 221:
179 Տե՛ս՝ սոյն գրքում հրատարակուած «Սասունցիները»:
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կը դնէ Խալըթ: Խալըթը աս օսման եղած, մուսուլման եղած պերմինցիներուն
կը հաւաքէ Պերմ: Ուրեմն Գեւօ Հայերը կը հաւաքէ Ախընդ, Խալըթը մուսուլման
եղած հայերը կը հաւաքէ Պերմ: Օրինակ Ախընդում հաւաքած մուսուլման հա
յերին կու գան կը տանին Պերմ»180: Այս պատմութիւնը հենց այն օրինակներից
է, երբ որեւէ բնակավայրում հայերի խումբ հաւաքուելու դէպքում անմիջապէս
բնակեցւում էին նաեւ քրդեր: Ուշագրաւ է, որ որոշ ժամանակի ընթացքում Ար
խունդում մահմեդական հայերի մօտ իշխում էր հայկական ինքնութիւնը, Պեր
մում՝ քրդական: Խարբերդում «…փրկուածներից նրանց, ովքեր սուննիների
ընտանիքում չէին ապրում, գիւղերում չէին թողնում ապրել, ստիպում էին գնալ
քաղաքներում յատկացուած որոշակի թաղամասերում ապրել, որպէսզի վե
րահսկողութեան տակ լինեն: Մեծմայրիկս, օրինակ, Էլազիկում այդպիսի թա
ղամասում էր ապրել, նոյնիսկ գնացել էր ժանդարմերիայում ստորագրել էր, որ
ինքն այդ թաղամասում է ապրելու, այլ վայր չի գնալու: Դա բաւական երկար
տեւեց»181:
1934ին շրջանառութեան մէջ մտաւ 1934ի Յուլիսի 2ին հրատարակուած
մականունների (ազգանուն) մասին օրէնքը: Սոյն օրէնքով 1935ի Յունուարի
2 – 1936 Յուլիս 2 միջակայքում Թուրքիայի բոլոր քաղաքացիները պէտք է մա
կանուններ ձեռք բերէին: Երկրի բնակչութիւնից քչերը մականուն ունէին, գլխա
ւորապէս՝ քրիստոնեաները: Այսուհետեւ բոլորը պիտի մականուն ունէնային,
բայց մականունները որոշում էին յանձնաժողովները եւ մասնաւորապէս մինչ
այդ մականուն ունեցող հայերին, յոյներին ու հրեաներին յատկապէս գաւառ
ներում հարկադրում էին թուրքական մականուններ (այդպէս են ստացել իրենց
ազգանունները սոյն գրքում հրատարակուող պատմութիւնները պատմողների
Յակոբ Քոչի, Գէորգ Չալըշի, շատ ուրիշների ծնողները): Օրէնքը մահեմադա
կանացածներին արգելում էր արդէն առկայ մականունների էթնիկութիւն ցոյց
տուող մասնիկների՝ «եան», «էվ», «ով», «իս», «իտիս» եւլ պահպանութիւնը:
Գաւառներում քրիստոնէական ինքնութեամբ կիսաթաքուն ապրող հայերը մա
կանուն ստանալիս վախենում էին յղում անել իրենց կրօնական պատկանելու
թեանը եւ խոնարհաբար համաձայնում էին այն մականուններին, ինչ առաջար
կում էին գործընթացն իրականացնող պաշտօնեաները. «կը կանչէին առանց
ազգանուն եղողները, կ’ըսէին ի՞նչ էր անունդ` Հայկ, քու ազգանուն թող Չալըշ
ըլլայ»: Մականունների համատարած թրքացումը եւս մէկ քայլով մօտեցնում է
Թուրքիայի բնակչութեան էթնիկական միատարրացումը:
Այդ օրէնքով են մականուն ստացել նաեւ Թուրքիայի պաշտօնատարնե
րը, այդ թւում Մուստաֆա Քեմալը, այն մականունը, որը կը դառնայ Թուրքիայի
թուրքի խորհրդանիշը՝ «Աթաթուրք»: Թուրքերի հայր: Մականուան ընտրութե
ան հարցում նոյնպէս Մուստաֆա Քեմալին օգնում է լատինատառ այբուբէնը
180 Տե՛ս՝ սոյն գրքում հրատարակուած «Ռէյս Տանոյի Թոռը» պատումը:
181 Տե՛ս՝ սոյն գրքում հրատարակուած «Մայրիկս Փորձել Է Իսկական Հաւատացեալ…»:
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թուրքերէնին յարմարեցրած Յակոբ Մարթայեանը: 1934ի Դեկտեմբերի 17ին
Խորհրդարանը օրէնք կ’ընդունի այն մասին, որ Աթաթուրք ազգանունն այլեւս
ոչ մէկն իրաւունք չունի կրելու: Արդէն Աթաթուրք մականուանատէր դարձած
Մուստաֆա Քեմալն անձամբ է փոխում՝ թրքացնում Յակոբ Մարթայեանի հայ
կական Մարթայեան մականունը. այնուհետ նա կը դառնայ Յակոբ Դիլաչար
(Agop Dilâçar): «Դիլաչար» թուրքերէնով նշանակում է «լեզու բացող»:
1932ին «Թուրք օջախներին» փոխարինելու եւ շարունակելու են գալիս
Մուստաֆա Քեմալի սիրելի «Հալք Էվի»՝ Խորհրդային Ռուսաստանից պատ
ճենած «ժողովրդական տուն»երը («народный дом»), որոնց խնդիրը թուրք եւ
թրքացուող բնակչութեան կրթումը կամ վերակրթումն էր քեմալիզմի արդի
ականացման սկզբունքներով: Դրանց առաքելութիւնը եռակի էր՝ թրքացնել
եւրոպականացնելով, պարտադրել թուրքերէնի իմացութիւնն ու թուրքով եւ
թուրքերէնով հպարտանալը, այդ ամէնն անել Մուստաֆա Քեմալի օրինակով
ու փառաբանել Մուստաֆա Քեմալին: 1934ից յետոյ՝ Աթաթուրքին: Թուրքով ու
թուրքերէնով հպարտանալու հնարաւորութիւններից մէկը, պէտք է ենթադրել,
հայերի եւ յոյների կոտորածների յաղթական յիշողութեան եւ նրանց հանդէպ
ատելութեան ամէնօրեայ չափաբաժինը պահելն էր: Թուրքիայի ժողովրդին
թրքացնող «ժողովրդական տներ»ն, օրինակ, յաճախ «տեղաւորւում» էին հա
յերի նախկին տներում կամ կառուցւում քանդուած եւ քանդուող հայկական գոյ
քի շինանիւթից: Երեսնականներին բոլորն էլ, իհարկէ, գիտէին, որ այդ տների
նախկին տերերը սպանուել կամ աքսորուել են, եւ այդ գիտակցութիւնը պէտք է
թուրքական հպարտութիւնը սնող աղբիւներից մէկը լինէր: Մալաթիայում, օրի
նակ, «Ժողովրդական տունը» կառուցուել էր հայկական գերեզմանոցի տա
պանաքարերից. «Այդ գործի կատարումը նահանգապետարանը յանձնում է
Միհրան Օզթաշչի, Վերեռնիա Թաշչի եւ Գէորգ Բելգեն անուններով հայ վար
պետների: Նրանց յանձնարարւում է հարազատներ չունեցող մարդկանց գե
րեզմանները համարակալել, քանդել, քարերը հանել եւ օգտագործել նոր շինա
րարութեան համար: Թէեւ վարպետներն զգուշացուած էին, որ օգտագործուող
քարերի վրայից պէտք է ջնջել հայերի անունները, սակայն նրանք գրուածքին
ձեռք չտվին, այլ դրանք թաքցնելով` քարերն օգտագործեցին Ժողովրդական
տան շինարարութեան համար: Ժողովրդական տան չորս պատերն էլ կառու
ցուած են քանդուած հայկական գերեզմանոցի քարերով: Ժողովրդական տունն
այսօր օգտագործւում է որպէս Աթաթուրքի տուն: Գերեզմանոցի եւ Աթաթուրքի
տան միաւորման փաստը իրաւիճակի վառ արտայայտութիւն է: Գերեզմանոցի
աւերուած մասի վրայ թոյլ տրուեց շինարարութիւն կատարել»182: Թրքութեան
հպարտութեամբ լցւո՞ւմ էին հայերէն տապանագրերով զարդարուած այդ Ժո
ղովրդական տան սաները: Նոյն Մալաթիայում Ինէօնիւի անուան Համալսա
րանի գիտաւանի (կամպուս) տարածքը գտնւում է Ֆերենջիլար (փռեր) կոչուող
182 Ս. Չէթինօղլու, Մի էջ…, էջ 194:
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ճանապարհի եզրին տարածուող մեծ հարթավայրում, որը 1915ին օգտագոր
ծուել էր որպէս տեղահանուող հայերի ժամանակաւոր ճամբար: Այդտեղ տաս
նեակ, եթէ ոչ հարիւր հազարաւոր աքսորուած հայեր սոված-ծարաւ, ամառուայ
տապին սպասել են իրենց ճակատագրին: «Օրական հարիւրաւոր դիակներ էին
նետւում ջուրը: Ֆերենջիլար ճամբարը մի վայր էր, որտեղից թուրքերը եւ քրդե
րը առեւանգում էին երիտասարդ աղջիկներին, իսկ երեխաների մի մասին ու
ղարկում էին մահուան` ասելով, թէ նրանց տեղափոխում են որբանոց: Այստէղ
բաւական նօսրանալուց յետոյ ողջ մնացածներից կազմուած քարաւանների մի
մասը գնդակահարւում էր Բեյդաղի զառիթափում, մյոսն առաջ էր շարժւում»183:
Հիմայ այդ սարսափելի վայրում սովորում եւ ապրում են Մալաթիայի Ինէօնիւի
անուան Համալսարանի ուսանողները: Գիտե՞ն նրանք այդ վայրի ոչ վաղ անցե
ալի սոսկալի պատմութիւնը, դա նրանց թրքացնո՞ւմ, թէ՞ վախեցնում է: Փաստն
այն է, որ Մալաթիան այսօրուայ Թուրքիայի թուրք ռասիստական ազգայնա
կանութեան խտացման կենտրոններից մէկն է, այստէղ յաճախ են նշում հայերի
դէմ թուրքական յաղթանակները եւ նոյնքան, եթէ ոչ աւելի յաճախ՝ հնչում են
հակաալեւիական բռնութիւնների կոչերը:
Այս շարքում արժի յիշել Ֆրանց Վերֆէլի «Մուսա Լեռան Քառասուն
Օրը» վէպի հրատարակութեան առթիւ 1934 – 35ին Թուրքիան ալեկոծած յու
զումները: «Վէպի հրատարակութեան յաջորդող օրերուն հակահոսանք մը
կը ստեղծուի՝ նախ Աւստրիոյ եւ Զուիցերիոյ, ապա Թուրքիոյ մէջ: Այս հակակ
րանքը գագաթնակէտին կը հասնի, երբ 1934 թ. օրակարգի նիւթ կը դառնայ
վէպը ֆիլմի վերածելու ձեռնարկը: Թուրք թերթերը լայն սիւնակներ կը տրա
մադրեն սոյն նիւթին՝ յառաջ քաշելով, թէ անհիմն են թուրքերու դէմ կատա
րուած ամբաստանութիւնները: Մամուլի արծարծմամբ նիւթը կը ներկայացուի
իբրեւ «Հայ-հրեայ միասնական դաւադրութիւն մը՝ Թուրքիոյ դէմ», քանի որ
թէ գրողը՝ Ֆրանց Վէրֆէլ եւ թէ MGM ընկերութեան սեփականատէրերը հրե
աներ էին՝ առաջինը Գերմանիայէն, իսկ երկրորդը Ամերիկայէն եւ նաեւ վէ
պը կը քննադատէր 1915 թ. «Հայոց Ցեղասպանութիւնը»: Թերթերը զանազան
յօդուածներով կը հրահրեն երկու փոքրամասնութեանց հակազդել՝ վէպին եւ
անոր ֆիլմի վերածման գործին: «Ճումհուրիյէթ» օրաթերթի խմբագիր Եունուս
Նատի իր 12 Դեկտեմբեր 1935 թուակիր խմբագրականով կը յիշեցնէ Թուրքիոյ
քաղաքացի հայ եւ հրեաներուն՝ նոյնիսկ ուշադրութեան հրաւիրել ԱՄՆ կա
ռավարութիւնը, ուր երկու շաբաթուայ ընթացքին գիրքէն 35.000 օրինակ կը
վաճառուի: Օրաթերթերուն մէջ տեղ կը գտնէ նաեւ այն լուրը, որ հայերն ու
հրեաները բողոքի ցոյցեր պիտի կատարեն: Չ’ուշանար թուրք թերթերու, ինչ
պէս նաեւ կառավարութեան թելադրած հակազդեցութիւնը: Հրեաները կ’ար
տայայտեն՝ զայրոյթ եւ խոր ատելութիւն Վէրֆէլի դէմ եւ կը յայտնեն, թէ ան
հրեայ հասարակութեան չի պատկանիր: Յաջորդող օրերուն, պօլսահայոց
183 Hovsep Hayreni. 1915, Özür ve Sembol Mekanlar Üzerine, 01 Aral1k 2014 (http://gelawej.net/
index.php/yazarlar/hovsep-hayreni/1198-1915-ozur-ve-simbol-mekanlar-uzerine):
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վարչական ժողովը եւս կը պարտաւորուի նման որոշում մը կայացնել եւ 14
Դեկտեմբեր 1935 թ. նիստ գումարելով կ’որոշէ Պօլսահայոց բողոքն ու ցասումը
յայտնել «Քառասուն Օր Մուսա Լերան վրայ» ֆիլմին առթիւ: Յաջորդ օրն իսկ
Հայ մտաւորականներու նախաձեռնութեամբ, ազգային երեսփոխան եւ հրա
պակագիր-երգիծագիր Աշոտ Քէչեանի, Ուսումնական Խորհուրդի քարտուղար
Թորոս Ազատեանի եւ նաեւ ուրիշ ազգայիններու առաջնորդութեամբ եւ հայ
բազմութեան մը ներկայութեան Բանկալթիի գերեզմանատան մէջ խարոյկի
կը դատապարտուի գիրքը եւ հեղինակին պատկերը, ինչպէս նաեւ անէծք կը
կարդացուի հայ անունը շահախնդրական նպատակով օգտագործող հեղինա
կին դէմ: Կրակը կը վառէ «Ազդարար» եւ «Նոր Լուրի» խմբագիրներէն Աշոտ
Քէչեան, երբ Լուսաւորիչ երգչախումբը կ’երգէ Հանրապետութեան Քայլերգը:
1936 թ., երբ վէպը կը թարգմանուի ֆրանսերէնի, Թուրք թերթերուն մէջ նոյն
պէս կը հրատարակուին հակազդեցութիւն ներկայացնող յօդուածներ»184: Այ
նուհետեւ աւանդոյթ կը ստեղծուի «հայկական թեման» ոչ ըստ թուրքական
ճաշակի արծարծողների դէմ օգտագործել հենց Թուրքիայում մնացած հա
յերի «ազնիւ զայրոյթը», ինչը տարբեր ձեւեւորվ շարունակուում է մինչեւ այ
սօր՝ որպէս գլխաւոր դերակատարներ ունէնալով ազգային համայնքի ընթա
ցիկ համակարգողին եւ օրուայ պատրիարքին: Վերջիններս պարբերաբար եւ
բարձրաձայն երախտագիտութիւն էին/են յայտնում «բարեխնամ թուրքական
իշխանութիւններին՝ հայերի նկատմամբ ցուցաբերած բացառիկ համբերատա
րութեան եւ հայրական ուշադրութեան համար» եւ դատապարտում Հայոց ցե
ղասպանութեան խնդիրն արծարծող երկրներին եւ կառոյցներին:
«Ժողովրդական տները» կենցաղի յեղափոխական եւրոպականացումն
անում էին, օրինակ, ոչ մեծ մանրապատումների թատերական ներկայացում
ներով (կային ոչ միայն տղամարդ դերասաններ, այլ նաեւ դերասանուհիներ,
տղամարդիկ անպայման փողկապով եւ, ֆէսի կամ փափախի փոխարէն՝ լայ
նեզր գլխարկով, կանայք՝ գլխաբաց, աւելի համարձակները երբեմն նոյնիսկ
լանջաբաց, բեմին՝ թեւանցուկ զբօսանքներ, հովհարներ, սենեակի յարդարան
քում՝ եւրոպական սեղան, աթոռներ, սպասք եւն): Քաղաքներում այդ յեղափո
խական պիէսներն աստիճանաբար ազդում էին: Յատկապէս յաջողուած էր
համարւում մի պարզունակ պիէս, որում «չադրա կրող մեր աղջիկներից մէկի
հոգում տեղի ունեցող զարթօնքը [ներկայացնող պիէսը, որի հերոսուհին] ներ
կայացման աւարտին մի կողմ է նետում չադրան եւ վառում այն»: Քաղաքնե
րում դրանք, իսկապէս, զգալի ազդեցութիւն էին ունեցել, այնքան, որ, օրինակ,
քառասնականների վերջին Կարսում այդպիսի մի պիէս բեմադրելու համար
Անկարայից ժամանած թատերախումբը քաղաքում չադրա չէր գտել եւ պիէսը
184 Միրօղլու, Արմաւենի: Ազգային փոքրամասնութիւնները Թուրքիոյ Հանրապետութեան
1923 – 1939 թուականներուն (մաս II), էջ 73 – 74 (Միրօղլու Արմաւենին յղում է թուրք հետա
զօտող Bali Rıfat N., Musa Dağda Kırk Gun’un Hikayesi, Tarih ve Toplum, Şubat, 1998, էջ 21-23;
Bali Rıfat N., Musa’nın Evlatları Cumhuriyet’in Yurttaşları, Istanbul, 2001, էջ 120):
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բեմադրելու համար չադրան ստիպուած Էրզրումից էին բերել տուել: Հայկա
կան Կարս քաղաքը, սակայն, մինչ քեմալական յեղափոխութիւնը շուրջ յիսուն
տարի ռուսաստանեան քաղաք էր եղել, ամէն ինչում շարունակ զգացւում էր
հայկական եւ ռուսական մշակութային ներկայութիւնը եւ բարքերն այնտէղ
զգալիօրէն տարբեր էին:
Բարքերի ազատականացման եւ եւրոպականացման պարտադրան
քը զուգակցււում էր Քեմալի անձի սրբազնացմամբ եւ հանրային տիրոյթում
ներշնչւում էր որպէս Մուստաֆա Քեմալի ցանկութիւն, ըստ էութեան, սրբազան
Քեմալի կամքը կատարելու անհրաժեշտութիւն: «Ժողովրդական տները» յա
ճախ անուանուում էին Քեմալի տներ, ժողովրդական տների կազմակերպած
հանդիսութիւնները կազմակերպւում էին նրա ճառերին յղումներ անելով, պի
էսներում հերոսական դրուագներ էին ներկայացւում Քեմալի գլխաւորած Ան
կախութեան Պատերազմից, զանազան պատիւներ էին մատուցւում Քեմալին՝
մասնակցել նրա անձը սրբազնացնող հանդիսութիւններին, համայնքային բո
լոր միջոցառումներն անց կացնել Քեմալ-Աթաթուրքի օրէցօր աւելացող ար
ձանների շուրջ, բոլոր ելոյթներն սկսել Աթաթուրքին յղումներ անելով, տներում
ունէնալ Աթաթուրքի լուսանկարը, մասնակցել «ժողովրդական տների» կազ
մակերպած թրքացման եւ եւրոպականացման կրթութեանը, այնտէղ, որտեղ
դպրոցներ կային, պարապմունքներն սկսել Քեմալին ողջունելով եւ «երջանիկ
եմ, որ թուրք եմ» բանաձեւով եւն.: Թէ կենցաղի եւրոպականացման նիւթական
միջոցները, թէ յատկապէս Աթաթուրքի անհատնում արձանների կառուցումնե
րը ծանր բեռ էին դառնում համայնքային բիւջեների եւ այդ ամէնը չընդունող
բնակչութեան սուղ հնարաւորութիւնների վրայ: 1927ին, երբ կառավարութիւնը
որոշում է տեղական միջոցներով Մուստաֆա Ղազիի 150 արձան կանգնեց
նել, Սեբաստիայի պաշօնեաներից մէկը ընկերական միջավայրում բողոքում
է. «Աստուծոյ պատուհասը գայ այս ժողովուրդը, որ ազատի կողոպտիչներուն
ձեռքէն: 75 միլիոն արձանի, 200 միլիոն պիւտճէ, 30 միլիոն գլխարկի, 50 մի
լիոն ալաֆրանկա հագուստի... տու՛ր հա տու՛ր, թու՛րք ժողովուրդ, մինչեւ որ
հոգիդ ելլէ...»: Մարդկանց ներշնչւում էր, որ սեփական միջոցները զոհաբերե
լով՝ «արձանագրում են իրենց նուիրուածութիւնը «Թուրքիայի ազատարարին»՝
«Արձաններու դրամը ժողովուրդին գրպանէն պիտի ելլէ, որպէսզի ժողովուրդը
անձամբ յարգած ըլլայ իր մեծ Ղազին»185: Ո՞վ կը համարձակուէր առարկել:
Երկրում բարքերի եւրոպականացումը յաճախ ընկալւում էր միայն ար
տաքին շղարշով՝ հրամայուած է՝ ուրեմն վերահսկելի տարածքներում կանայք
չադրա չեն կրի, տղամարդիկ փափախի կամ ֆեսի փոխարէն լայնեզր գլխարկ
կը դնեն: Փոխարէնը դիմադրութիւն կար կրօնի ազատականացմանը: Մոլե
ռանդ սուննի մահմեդական բնակչութիւնը լաւ չէր հասկանում կրօնի ազատու
թիւնը, եւ դրա դէմ պայքարում էր իր հասկացած ձեւով՝ կենցաղում աւելի էր
185 Թափառական, Դէպի Կախաղան, Պոստոն, 1932, էջ 658:
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խստացնում մահմեդական նորմերը՝ ամուսնութիւնները գլխագնով, նամազը
եւ պասերը՝ պարտադիր, ղզլբաշները՝ ստորադաս, քրիստոնեաները՝ վեր
ջին սանդղակում… Բարքերի աշխարհիկացումը շատ լուրջ դիմադրութեան էր
հանդիպում ոչ միայն հաւատի, այլեւ քաղաքական նկատառումներով: Կարա
բեքիրի նման շատ շատերը Թուրքիան եւ թուրքին չէին պատկերացնում սուննի
իսլամից դուրս, իսկ սուննի իսլամը նախ եւ առաջ կենցաղային նորմերն էր,
եւ թուրքական ինքնութեան ձեւաւորման գործում այն արդէն ոչ թէ ինքնուրոյն
գործօն էր, այլ գիտակցուած քաղաքական ընտրութիւն, ինքնութիւնը պահե
լու ձեւ: Այլ կերպ լինել չէր էլ կարող. գլխաւորապէս գիւղական բնակչութեամբ
աւանդապահ երկրում, քաղաքակենտրոնացման խիստ դանդաղ ընթացքով,
տեղեկատուական սահմանափակ միջոցներով չէր կարող արհեստական նե
րարկումներով քաղաքակրթական թռիչք լինել: Արդիւնքում այն, ինչին «թուրք
լինել» էր ասւում, մնում էր նոյն թուրքերէն խօսող սուննի մամհեդականը, որի
կենցաղ էր մտել նոր սուրբ՝ Մուստաֆա Քեմալը՝ Աթաթուրքը: Մեծ հաշուով յե
տագայում էլ կենցաղի արդիականացման քեմալական ծրագիրն իրագործուեց
Թուրքիայի արդիւնաբերացմանը համընթաց, գլխաւորապէս արդիւնաբերա
կան կետրոններում, դառնալով Թուրքիայի միջին բուրժուական շերտի կենցա
ղը: Այն, ինչ պիտի լինէր առանց մարդկանց պարտադրելու եւ երկիրն ալեկոծող
քեմալական էթնա-հասարակական ճարտարապետութեան: Բոլոր դէպքերում
նոյնիսկ բարքերի արդիականացումը տեղի էր ունէնում գլխաւորապէս թուրքա
կան մասում՝ արեւմուտքում եւ խոշոր քաղաքներում: Արեւելքը մնում էր աւան
դական կենցաղով և մոլեռանդ կրօնական: Իսկ Քեմալի մահից յետոյ կենցաղի
եւ աշխարհայեացքի արհեստական փոփոխութիւնների հետեւանքով առաջա
ցած հոգեբանական բախումը վերաճեց դրամատիկ ճգնաժամի, ինչը շատ լաւ
ներկայացուած է թուրք հեղինակ Օրհան Փամուկի Ձիւնը վէպում: Վէպի ծագու
մով միջին բուրժուական քեմալական ընտանիքից հերոսը յայտնւում է Կարսում
եւ ցնցւում, տեսնելով, թէ ինչպէս էր բարքերի աշխարհիկացման պայքարի տա
րիներին հասունացել քաղաքական իսլամը՝ որպէս թուրքերի իրական ինքնու
թեան կարեւորագոյն բաղկացուցիչ: Առաջադէմ Կարսում աղքատ ընտանիք
ներում կանայք ինքնասպան էին լինում՝ գլխաշոր կրելու իրաւունքի համար,
եւ միջին բուրժուական հասարակական կարծիքը պաշտպանում էր նրանց այդ
իրաւունքը՝ հակադրուելով պաշտօնական իշխանութիւնների եւրոպական աշ
խարհիկութեան նմանակմանը: Այդ կարգի հասարակական կարծիքը բախւում
էր միայն «Ժողովրդական» կուսակցութեան տեղական գրասենեակների եւ
եւրոպակացումը վերահսկող ոստիկանութեան դիմադրութեանը, այսինքն քե
մալական նուաճումների գլխաւոր պաշտպանները մնացել էին գլխաւորապէս
կուսակցական եւ վարչական կառոյցները: Քաղաքապետի դատողութիւննե
րով՝ «կրօնական կարգերի կողմնակիցները մեզ հատ-հատ վերացնում են: Ով
ուզում է փրկուել, ստիպուած է ձեւացնել, թէ սկսել է աւելի ուժգին հաւատալ Ալ
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լահին»186: Քեմալին եւ քեմալիզմին յաջողուել էր ներշնչել թուրքական էթնիկա
կան ինքնութեան կարեւորութիւնը, բայց պատմական եւ մշակութային հիմքեր
չունեցող թուրքական էթնիկական ինքնութիւնը ինքնահաստատման բովան
դակութիւն եւ ձեւեր չէր գտնում, եւ այդ դերը շարունակում էր խաղալ սուննիզ
մը՝ գումարած դպրոցների միջոցով տարածուած թուրքերէն լեզուն: Լայնօրէն
քարոզուող Աթաթուրքի՝ որպէս մեծագոյն արդիական «թուրքի» կերպարն այն
քան հեռու էր մնացել «թուրքի» ընկալման թուրքական հասարակութեան պատ
կերացումներից, որ 1980ից յետոյ, երբ Աթաթուրքի ծննդեան հարիւրամեակի
կապակցութեամբ պետութիւնը որոշեց նկարահանել «Աթաթուրք» վերնագրով
կինոնակար, «ոչ ոք մտքի ծայրով անգամ չէր անցկացնում, որ եւրոպականաց
ման մեծ հերոսին կարող է մարմնաւորել ինչ-որ թուրք»187: Ո՛չ Թուրքիան էր եւ
րոպականացել, ո՛չ թուրքի կերպարն էր «ազնուականացել»: Թուրքիայի մտա
ւորական հասարակութիւնը թուրքին շարունակում էր ընկալել որպէս «ինչ-որ
թուրք», որ չի կարող ներկայացնել ազնուական Քեմալի կերպարը:
Քեմալի փառաբանուած աշխարհիկացման քաղաքականութիւնը երկ
րի ներսում ունէր բազմաթիվ հակասութիւններ: «Աշխարհիկացող» Թուրքիայի
Հանրապետութիւնում ոչ թուրքական ինքնութիւնների դէմ պայքարում օգտա
գործւում եւ էական դեր էին խաղում էթնա-կրօնական փոքրամասնութիւնների
դէմ սուննիական պատկերացումները: Օրինակ, Թուրքիայում «ղզլբաշներին»՝
ալեւիներին ներկայացնում էին որպէս անառակների օրգիաներ կազմակերպող
համայնքներ՝ միայն այն հիմնաւորումով, որ իրենց կրօնական արարողութիւն
ներին կանայք ու տղամարդիկ միասին էին հաւաքւում, դա դեռ բաւական չէր՝
կանայք էլ գլխաբաց էին: Պաշտօնական քաղաքականութեանբ «աշխարհիկ»
համարուող եւ խրախուսուող այս վարքը ներկայացւում էր որպէս անառակ
խառնակութիւնների դրսեւորում՝ ալեւիներին դնելով կրօնական ինքնութեան
պաշտպանութեան անհրաժեշտութեան առաջ: Պաշտօնապէս աշխարհիկացող
երկրում ալեւիական գիւղերում պետական միջոցներով սուննիական մզկիթներ
էին կառուցւում, ինչը գրգռում էր գիւղացիներին: Հասկանալի է, որ «աշխահիկ
Թուրքիայում» սուննիզմն ընտրուել էր որպէս թուրքական էթնիկական ինք
նութեան կարեւոր բաղադրիչ, եւ մզկիթների կառուցումը բովանդակութեամբ
«թրքացման» քաղաքականութեան մաս էր, բայց ձեւով այն դառնում էր կրօնա
կան եւ նպաստում էր թէ սուննիների, թէ ալեւիների կրօնական ինքնութեան եւ
դրանց հակադրութեան ուժեղացմանը:

186 Փամուք Օրհան, Ձիւնը, Երեւան, 2009, էջ 127:
187 Փամուք, էջ 181:
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ԴԵՐՍԻՄԻ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԻՒՆԸ
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Արեւմտեան Հայաստանի՝ Արեւելեան Անատոլիայի տարածքում ցրուած
հայ բնակչութեան համարեա բոլոր պատմութիւններում յիշողութիւններ կան
Դերսիմի Ցեղասպանութեան՝ իրենց ընտանիքների վրայ ունեցած ազդեցութե
ան մասին: Մուստաֆա Քեմալի, 1934ից՝ Աթաթուրքի մահուանից առաջ «թուր
քական հայրենիքին» արած նրա «մեծագոյն ծառայութիւններից» մէկը պէտք
է համարել Դերսիմի բնակչութեան ցեղասպանութիւնը: Դերսիմի ալեւիների
նկատմամբ թուրքական իշխանութիւնների վերաբերմունքի պատմականու
թեան խնդիրը շրջանցելով այստէղ արժի յիշել, որ ջարդերը փաստացի նա
խապատրաստւում էին դեռեւս երիտթուրքերի իշխանութեան շրջանում: 1915ին
հայերի նկատմամբ իրականացուած ցեղասպանութեան նախապատրաստ
ման եւ իրականացման գործողութիւնները մեծ տագնապներ էին առաջաց
րել Դերսիմի ալեւիների շրջանում: Հաստատուն համոզմունք կար, որ յաջորդ
քայլը լինելու է իրենց ալեւիական ինքնութիւնից հրաժարման հարկադրանքը,
եթէ ոչ կոտորածները188: Այնուամէնայնիւ հայերի Ցեղասպանութեան տարի
ներին շատ հայեր են փրկուել Դերսիմում եւ դերսիմցիների միջոցով: Թուր
քական ջարդարարները բուն Դերսիմի տարածքում կարողացան հայկական
բնակավայրերի բնակչութիւնը տեղահանել կամ կոտորել միայն հարթավայ
րային գօտում, բանակի եւ հարեւան սուննի քրդերի միջոցով: Նախալեռնային
գօտիների քրիստոնեայ հայերի զգալի մասն այդ շրջանում ալեւիացաւ եւ մնաց
իրենց տարածքներում, իսկ լեռնային հայկական գիւղերը թէ՛ մնացին իրենց
տարածքներում, թէ՛ մնացին քրիստոնեայ189: Մինչեւ 1938ը Դերսիմի լեռնային
շրջաններում դեռեւս հայկական եւ հայախօս բնակավայրեր էին մնացել, ինչ
պէս նաեւ շարունակում էր գործել Դերսիմում հանրայայտ եւ Դերսիմի ալեւի ու
քրիստոնեայ բնակիչների համար հաւասարապէս սրբազան Հալուորի Ս. Կա
րապետ վանքը: Սա Թուրքիայի համար շատ բացառիկ իրավիճակ էր: Հայկա
կան գիւղեր կային, եւ դրանցում շարունակում էին ապրել քրիստոնեայ հայեր:
Դերսիմը շարունակում էր կիսանկախ մնալ եւ դիմադրում էր վերջնականապէս
հնազանդեցնելու իշխանութիւնների փորձերին` երբեմն-երբեմն ապստամբե
լով իրենց անհնազանդութիւնը բռնութեամբ կոտրելու իշխանութեան քայլե
րի դէմ: Թուրքական իշխանութիւնները ոչ մի կերպ չէին կարող հանդուրժել
Դերսիմի բնակչութեան ազատութեան եւ սեփական ալեւիական ինքնութիւնը
188 Kieser Hans-Lukas, «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
այցելութիւնը՝ 17. 08. 2017):
189 Տե՛ս՝ սոյն գրքում հրատարակուող «Իսկի Ինսան», «Սովորաբար Մարդու Ծագումը Որ
քան Էլ Թաքցնի Ինչ Որ Կերպ Իմացւում Է», «Էլ Վախենալու Բան Չի Մնացել, Ամէն Ինչ
Արել Են Մեզ Հետ», «Թունջելիի Հայը» պատմութիւնները:
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յամառօրէն պահելու կամքը: 1935ին Թուրքիայի Մեծ ժողովին ներկայացուած
«Թունջելիի Մասին» օրէնքով Դերսիմ անունը փոխարինուեց Թունջելիով եւ
յայտարարուեց, որ դրա բնակչութիւնը նախապէս պատկանում էր «թուրքա
կան ռասային»190: Նոյն օրէնքով Թունջելին դրուեց զինուորական վերահսկո
ղութեան տակ, իսկ ռազմական գաւառապետին արտակարգ լիազօրութիւններ
տրուեցին մարդկանց եւ ընտանիքների ձերբակալութիւնների ու տեղահանու
թիւնների նկատմամբ` այս իրաւունքը բացատրելով գաւառի յետամնացութե
ամբ եւ ցեղերի սանձարձակութեամբ191: Ցեղերի սանձարձակութիւնը «պիտի
լուծուէր» ձերբակալութիւններով, «գաւառի յետամնացութիւնը»` բնակիչների
տեղահանութեամբ, «երկրի ընդհանուր զարգացմանը մասնակցելու նպատա
կով» նրանց առաւել քաղաքակիրթ վայրեր` արեւմտեան թրքալեզու հատուած
տեղափոխելով: Հանրապետական Թուրքիայում քուրդ բնակչութեան առաջին
տեղահանութիւններն իրականացուել էին 1934ին:
Ջարդերը նախապատրաստող թուրքական պետութեան քարոզչութիւ
նը 1937ի առաջին կէսին «օրէնքով թրքացուած» բնակչութեանը հանգստաց
նում էր` խոստանալով լեռնային, անտառապատ ու ջրառատ Դերսիմը դարձնել
«թուրքական Շուէյցարիա»192, իսկ ամռանը զօրք մտցրին ու միանգամից սկսե
ցին կոտորածները: Թուրքական իշխանութիւնները որպէս «Դերսիմը հնա
զանդեցնելու» միջոց ընտրեցին հայերի ցեղասպանութեան յաջողուած փորձի
կրկնութիւնը` աքսոր/տեղափոխութիւն յայտարարել եւ պարզապէս ոչնչացնել
բնակչութիւնը: Ոչինչ նրանց չէր խանգարում: Բաւական էր, որ Քեմալը վերաց
րել էր սուլթանութիւնն ու խալիֆաթը, ընդունել էր սահմանադրութիւն ու կրօնը
պաշտօնապէս անջատել էր պետութիւնից, արաբական այբուբէնն ու իսլամա
կան օրացոյցը փոխարինել էր լատինական այբուբէնով ու գրիգորեան օրա
ցոյցով, կանանց գլխից ջանում էր հանել գլխաշորերը եւ նրանց տուել էր ընտ
րական իրաւունք: Թուրքիան «դարձել էր Եւրոպա» եւ Լոզանի Պայմանագրով
բաւարարուած Եւրոպան սիրալիր էր «արդիականացող Թուրքիա»յի նկատ
մամբ, նոյն Լոզանի Պայմանագրով «Հայկական Հարցն» արդէն դուրս էր ըն
կել միջազգային դիւանագիտութիւնից, իսկ կարճ ժամանակ անց Հայկական
Ցեղասպանութեան ոչ հաճելի յիշողութիւնները միջազգային հանրութեան յի
շողութիւնից «տեղափոխուել էին մոռացուող պատմութիւն»: Հարեւան ու դաշ
նակից Ռուսաստան/ԽՍՀՄը ամէն ինչ անում էր ցեղասպանուած հայերի մնա
ցորդների գլխացաւանքից Թուրքիային ազատելու համար193, իսկ Թուրքիան
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. նաեւ՝ (http://www.hum.uu.nl/medewerkers/m.vanbruinessen/publications/Bruines
sen_Genocide_in_Kurdistan.pdf ): (Վերջին այցելութիւնը՝ 17. 08. 2017):
191 Անդ, էջ 12 – 13:
192 Kieser Hans-Lukas:
193 Խառատյան Հ., «Նացիոնալիզմի» դիսկուրսը և Ցեղասպանության յիշողության թիրախավո
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իր երկրում ծանրագոյն պետական ահաբեկչութեան ու սարսափի պայմաններ
էր ստեղծել, խուլ պատով պատնեշել ներքին տեղեկատուական արտահոսքն ու
արտաքին տեղեկատուական ներհոսքը, ծանր գրաքննութիւն սահմանել տպա
գիր խօսքի նկատմամբ, եւ իր քաղաքացիներին այնպիսի հզօր վերահսկողու
թեան ենթարկել, որ միայն նպաստում էր իշխանութեան ներքին նախաձեռ
նութիւններին: Նախկին դաշնակից Գերմանիայի իշխանութիւնները նացիզմի
գաղափարի վրայ յաղթականօրէն ֆաշիզմի բռնապետութիւն էին հաստատում
եւ Հիտլէրն իր կողմից փորձում էր դասեր առնել Թուրքիայում իրականացուած
ցեղասպանութիւնից:
Շատ է գրուել եւ խօսուել այն մասին, թէ Բեռլինի կոնգրեսից սկսած
«Հայկական Հարցը», լինելով Թուրքիայի նկատմամբ եւրոպական վերահս
կողութեան առիթ, դարձել էր Օսմանեան կայսրութեան գարշապարը, եւ «ան
կիւն քշուած» Թուրքիան Հայերի Ցեղասպանութեան ծայրահեղ քայլին գնաց՝
«Հայկական Հարցի» եւրոպական-ռուսական շահարկումներից ազատուելու
համար: Դերսիմի հարցում որեւէ «շահարկում» չկար, աշխարհը ոչ միայն խուլ
ու համր էր Լոզանի դաշնագրից օրէցօր հեռացող Քեմալի կամայականութիւն
ների, բնակչութեան աքսորների, ագրեսիւ ազգայնականութեան նկատմամբ,
այլեւ շատ բարեհաճ էր քեմալական Թուրքիայի նկատմամբ: Ֆրանսիան պատ
րաստւում էր Ալեքսանդրէթի սանջակը Թուրքիային վերադարձնելու: Խորհր
դային Ռուսաստանը զբաղուած էր ստալինիզմի քաղաքական բռնաճնշում
ներով եւ իր արեւմտեան սահմանի հարեւանների նկատմամբ ազդեցութեան
գօտու քաղաքական ծրագրերի կառուցումներով: Թաներ Աքչամի տեսութիւնը,
թէ հայերի Ցեղասպանութիւնն իբրեւ թէ թուրքերի դժուար կայացող էթնիկա
կան ինքնութեան բարդոյթաւորուած արժանապատուութեան եւ «թուրքական
օթեւանի» կրճատումների տագնապների հետեւանք էին՝ այլեւս գործօն չէին:
«Ազգային ուխտով» սահմանուած «թուրքական օթեւանը» կայացել էր, ոչ ոք
եւ ոչինչ չէր խանգարում Քեմալի պատկերացումներով «ազնուակիրթ թուրքի»
կերպարի ձեւաւորմանը, ոչ ոք չէր կշտամբում Քեմալի բռնատիրութիւնը, իսկ
Հիտլերը իր Նացիզմի տեսութիւնը արդարացնում էր Մուստաֆա Քեմալի «ազ
գակերտման» քաղաքականութեամբ: Ոչինչ, ոչինչ չէր խանգարում այդ երկրի
իշխանութեանը իր հպատակների մի մասի գոնէ սոցիալական խնդիրները մա
սամբ լուծելու, նրանց «մարդու տեղ դնելու»: Բայց ընտրուեց համատարած կո
տորածի տարբերակը:
Դերսիմի բնակչութեան կոտորածներում թուրքական իշխանութիւնները
նոյնիսկ նոր ձեւ չմտածեցին, նրանց «խռովարար», «բանդիտ» յայտարարեցին
եւ պարզապէս վերարտադրեցին Հայերի Ցեղասպանութեան ձեւերը` մարդ
կանց զինաթափում են, «տեղափոխում ենք, աքսորում ենք» ասելով տեղահա
րումը քաղաքական բռնություններում, «Ստալինյան բռնաճնշումները Հայաստանում. պատ
մություն, յիշողություն, առօրյա», Երեւան, «Գիտություն», 2015, ISBN 978 – 5 – 8080 – 1185 – 4,
էջ 27 – 153:
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նում են, կուտակում են մի վերահսկելի վայրում եւ ոչնչացնում այրելով, գետերը
նետելով, իսկ դիմադրութեան դէպքում` ուղղակի կոտորում սրերով: Աւելացել
էին միայն տեխնիկական հնարաւորութիւնները. այս անգամ թունաւոր նիւթե
րով լցոնուած ռումբեր նետուեցին լեռնային, անհասանելի թուացող բնակա
վայրերի վրայ:
Կոտորածներն սկսուեցին դեռեւս գործող հայկական Հալուորի Ս. Կա
րապետ վանքի պայթեցումով: Դերսիմի ցեղապետերը յամառօրէն դիմադրում
էին` օգտուելով իրենց աշխարհագրական դիրքի բնական անառիկութիւնից:
Զինուորական փաստաթղթերում գրւում էր, որ ոչնչացնում են «բանդիտնե
րին», բայց, իհարկէ, որեւէ յետաքննութիւն, բանդիտի փնտրտուք չկար, կար
պարզապէս զանգուածային կոտորած, հաստատելով 1915ից ալեւիների մէջ
շրջանառուող համոզմունքը` «հայերից յետոյ մեր հերթն է»194: Կոտորում էին
բոլոր դերսիմցիներին, այդ թւում` կանանց, երեխաներին, ծերերին, բոլորին,
ովքեր ցանկութեան դէպքում անգամ չէին կարող խռովարարական գործողու
թիւնների մասնակցել: «Հազարաւոր կանայք ու երեխաներ զոհուեցին, որովհե
տեւ բանակայինները խցանեցին քարանձաւների ելքերը: Այլ քարանձաւների
ելքերի մօտ հրդեհներ սարքեցին, որպէսզի ներսում գտնուողները խեղդուեն:
Փախչել փորձողներին սուիններով էին սպանում: Կուրէյշան եւ բախտիար աշի
րէթների շատ կանայք ու աղջիկներ թուրքերի ձեռքը չընկնելու համար ժայռե
րից նետւում էին կիրճերն ու Մունզուր Փարչիկ գետը... Երբ ձմեռն սկսուեց եւ
թուրքական բանակը չէր կարող շարունակել իր գործը, առաջարկեցին զինա
դադար կնքել եւ խաղաղ բանակցելով համաձայնութեան գալ ապստամբնե
րի հետ, խոստանալով նաեւ փոխհատուցել վնասները… 1938ի գարնանը իշ
խանութիւնը ներում յայտարարեց բոլորին, ովքեր զէնքերը կը յանձնեն: Դրան
հաւատացած բոլոր ցեղերն ամբողջովին ոչնչացուեցին: Ոչնչացուեցին նաեւ
Մազկերտի (Մեծկերտ) կուռէյշան, եուսուֆան, բախտիար ցեղերը… Նրանց
սպանել են զանգուածայնօրէն… Ամռանը ոչնչացւում են նաեւ Նազիմիէի հոռ
մեկան, կուրէյշան եւ ալան ցեղերը, Մազկերտի պամասուրան ցեղախումբը`
թունաւոր ռումբերով եւ սուիններով: Նրանց դիակների վրայ նաւթ են լցրել եւ
վառել… նոյնիսկ իշխանութիւնների նկատմամբ մշտապէս չէզոք Փիլուանք եւ
Աշըղ Աբաս ցեղախմբերը քշուեցին հարթավայրեր եւ հրացանազարկ սպա
նուեցին: Աղջիկների ու կանանց վրայ նաւթ լցրեցին ու վառեցին: Յանձնուող
գիւղերի բնակչութիւնը կոտորում էին թնդանօթներից եւ վերեւից նետուող թու
նաւոր ռումբերով… Նոյնիսկ թուրքական բանակում ծառայող դերսիմցի երի
տասարդներին են հաւաքել եւ գնդակահարել»195:
Այդ յիշողութիւնները մինչեւ այսօր շատ վառ են կենդանի մնացած դեր
սիմցիների եւ նրանց զաւակների յուշերում: 2011ին Փիլուենք գիւղում ինձ ամէ
194 Hans-Lukas Kieser:
195 Bruinessen, էջ 6 – 7:
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նաչնչին մանրամասներով պատմում եւ ցոյց էին տալիս յարձակման վայրերը,
փախուստի փորձերը, բնակչութեան ոչնչացումը, մարդկանց կոտորածի, դի
ակների եւ կենդանի մարդկանց հրկիզման վայրերը, թուարկում ոչնչացուած
ընտանիքներից պատահականօրէն փրկուածների անունները: Սկզբում բնա
կիչները շատ զգուշաւոր էին, խօսել չէին ուզում, խուսափում էին նոյնիսկ ծանօ
թանալուց: Յետոյ հանդիպեցինք Գերմանիայում հաստատուած եւ այդ ամռա
նը հայրենիք այցելած մարդկանց, ու մինչ նրանց հետ զրուցում էինք` շատերը
վախուորած մօտեցան, շրջապատեցին. «Մեր գիւղը փիրերի գիւղ էր, յարգուած
մարդկանց գիւղ էր: 1938ին հետապնդումներից գիւղից տղամարդիկ փախել էին,
սարերում էին մնում: Պետութիւնը գալիս մեր փիրերին ասում է` դուք հեղինա
կութիւն ունէք, նրանց ասէք, թող սարերից իջնեն: Մերոնք ասում են, որ գիւղում
ապրելու պայմաններ չունէն, դրա համար են սար գնացել: Ասում են` այստէղ
թող վրան դնեն, վրանում մնան, մենք յետոյ նրանց ու իրենց ընտանիքների հա
մար ապրելու պայմաններ կը ստեղծենք: Փիրերը գնում են, նրանց հետ խօսում
են, համոզում են, բերում են գիւղ: Պետութիւնը գալիս է դրանց բոլորին վերց
նում ու տանում կոտորում են: Ընդամէնը մի քանի հոգի են այնտէղից փրկուել,
դիակների տակ էին մնացել: Յետոյ գալիս են, բոլորին, ամբողջ գիւղին, բոլոր
բնակչներին հաւաքում են, լցնում են մի մարագի մէջ ու վառում են: Հիմայ մեր
գիւղի ժողովուրդը ոչ մէկի չի հաւատում, շատ զգուշաւոր են դարձել, միշտ վախ
կայ, որ կը խաբեն: Յատկապէս այստէղ ապրող կանայք մանկուց երեխաներին
զգուշացնում են ոչ մէկի ոչինչ չպատմել, չխօսել, չվստահել, ասում են` «մի բան
կ’ասեն, ուրիշ բան կ’անեն»: Վախը շատ մեծ է»196: Սա բազմաթիւ աւերուած
ալեւիական գիւղերից մէկի բնակչութեան յիշողութիւններից է: Սա այն գիւղերից
մէկն էր, որը 1915ին բացայայտ ըմբոստացել էր հայերին ջարդելու կառավարու
թեան ծրագրերին եւ ոչ միայն հայերին օգնել էին թաքնուելու, այլ զէնքը ձեռքին
դիմադրել էին նրանց տեղահանութեանը: «Փիլուանքի աշիրաթէն Հաճի աղա
անունով մէկը կը պահէ մօտ 500 մարդ: Կառավարութիւնը քանիցս պահանջեց,
բայց դէմ դնելով՝ հոդ քսան օր կռուեցաւ ու այրեց մօտ քսան թուրքական գիւ
ղեր: Ասոր պահած հայերը կը կարծուի, թէ մինչեւ այժմս ալ կը մնան»197: Հաւա
նաբար իսկապէս էլ այդ հայերը մնացել էին Դերսիմում, բայց քսան տարի անց
նրանք պէտք է ենթարկուէին երկրորդ Ցեղասպանութեան:
Հասկանալի է, որ վերջնականապէս ոչնչացուեցին հայկական բոլոր
196 Հ. Խառատեանի գրանցած պատմութիւն, Թունջելի, Փիլուենք գիւղ, Թուրքիա, 2011: Ձայ
նագրութիւնը պահւում է ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտութեան Եւ Ազգագրութեան Ինստիտուտի ար
խիւում եւ հեղինակի անձնական արխիւում:
197 Դերսիմի աեւիների օգնութեամբ փրկուած խարբերդցի Միսակ Պապաջանեանն այս մա
սին պատմել է ջարդերի մասին փաստահաւաք խմբին 1916ին (ՀՀԱԱ, Ֆ. 227, Ց. 1, Գ. 478,
Թ. 31 – 35: Տես «Հայոց Ցեղասպանութիւնը Օսմանեան Թուրքիայում», Վերապրածների
վկայութիւններ, Փաստաղթերի ժողովածու, Հ. 3, Էրզրումի, Խարբերդի, Դիարբեքիրի, Սե
բաստիայի, Տրապիզոնի նահանգներ, Պարսկահայք, «Հայաստանի ազգային արխիւ»,
Երեւան, 1912, էջ 258):
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բնակավայրերը եւ Դերսիմում դեռեւս զգալի թուով ապրող հայերի մեծ մասը:
Դերսիմցիները սովորաբար ասում են «մեզ բոլորիս էին հետապնդում, բայց
հայերի որսը սոսկալի էր»: Դերսիմի Հալուորի Ս. Կարապետ եկեղեցու վեր
ջին քահանայի զաւակների հետքերը փնտռած Քազըմ Գիւնդողանը գրում է,
որ վկաների պատմութիւններից եւ որոշ փաստաթղթերից հասկանում ենք, որ
որքան էլ որ <Թուրքերի կողմից> հակաղզլբաշական թշնամանք կար, սակայն
քրիստոնեայ հայերի դէմ թշնամանքն առաջնային դիրքում էր: Շատ ակնյայտ է
Սին շրջանից մի ականատեսի վկայութիւնը. «Մեր գիւղում մօտ 10 տուն հայ հա
րեւան ունէինք: Երբ մեզ հաւաքելով տանում էին սպանելու, նրանց մեզանից
առանձնացրեցին եւ տարան մի կիրճ: Մեր աւագները հարցրեցին, թէ ինչու են
նրանց առանձնացնում: Սերժանտը պատասխանեց. «Թող կեաւուրի արիւնը
մուսուլմանի արեանը չխառնուի»: Այնուհետեւ նրանց էլ, մեզ էլ կոտորեցին»198:
Հայերի խնդիրը Թուրքիայում ինչպէս միշտ, Դերսիմի ջարդերի դէպքում
էլ մասնաւոր մեկնաբանութեան նիւթ էր: «Օրէնքով» այստէղ հայ չկար, քանի որ
հայերը, պաշտօնական վարկածի համաձայն, աքսորուել էին Սիրիա Առաջին
Աշխարհամարտին թուրքական իշխանութիւնների դէմ ապստամբելու պատ
ճառով: Քանի որ Դերսիմի բնակչութիւնը օրէնքով «թուրքական ռասայից» էր
յայտարարուած, չէին կարող խօսել Դերսիմում մնացած հայերի մասին: Ըստ
հայրենասիրութեան այդ ժամանակաշրջանի պաշտօնական մեկնաբանութե
ան՝ «թուրքական ռասսան» չէր կարող մասնակից լինել հայերին թաքցնելու
դաւաճանաութեանը: Ահա ուրեմն զինուորականների ձեւաւորած վարկածի հա
մաձայն իբրեւ թէ դերսիմցի հայերը քուրդ ազգայնականների հետ վերադար
ձել են Սիրիայից եւ ալեւի ցեղապետերին սադրել ապստամբութեան199: Բայց
պաշտօնական վարկածներով խճճուած թերթերն, այնուամէնայնիվ, գրում էին
ալեւիների եւ հայերի մասին՝ «վերադարձած հայերի» առասպելին զուգահեռ
սուննի մահմեդական բնակչութեան ատելութիւնը թէ ղզլբաշ-ալեւիների, թէ հա
յերի դէմ բորբոքելու նպատակով քարոզչական զինանոցից հանելով հայ-ալե
ւիական մտերմութեան թեման: Օրինակ, «Ուլուս» թերթը գրում է. «Սեիդ Ռիզան
Սոսան ամրոցի մօտ Վանք անունով մի գիւղ ունի: Այս գիւղի ամրացուած եկե
198 Քազըմ Գիւնդողան, Հայերը 1937 – 1938 թթ. կոտորածների ժամանակ, 2014/02/03, http://
akunq.net/am/?p=37122(Վերջին այցելութիւնը՝ 28. 09. 2018): Յօդուածը, որպէս զեկու
ցում, ներկայացուել է 2013ի նոյեմբերի 2 – 4ին, «Հրանտ Դինքի» անուան հիմնադրամի
կողմից Ստամբուլում կազմակերպուած գիտաժողովում, ելոյթները հրատարակուել են
«MՖslՖmanla_(t1r1l)m1_ Ermeniler» (Konferans Teblileri Kas1m 2013), 0stanbul, «Temmuz»,
2015, էջ 336 – 350:
199 Bruinessen, էջ 5, թիւ 10 ծնթ. (աղբյորը` Reşat Hallı, Türkiye Cumhuriyetinde Ayaklanmalar
(1924 – 1938) [Ապստամբութիւնները Թուրքիայի Հանրապետութիւնում (1924 – 1938)], Anka
ra: TC Genelkurmay Başkanlığı Арфа Tarihi Dairesi, 1972, էջ 377): Թուրքիայի ներքին խնդիր
ներում «հայկական մասնակցութեան» թեման շարունակական է: Այսօր էլ Թուրքիայի
պաշտօնատարները յաճախ բարձրաձայն յայտարարում են – նաեւ Թուրքական Մէջլի
սում – որ իբր քրդական շարժումները սադրողները եւ ղեկավարողները «հայի վիժուածք
ներն են», ինչը Թուրքական հռետորաբանութեան մէջ նշանակում է «իսլամացած հայ»:
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ղեցում ստորին մասը` արծաթէ նախշով, իսկ վերին մասը` ոսկեպատ, մօտ եր
կու կգ կշռող խաչ կայ: Այս խաչի մէջտեղում՝ ապակու մէջ, պնդուկի մեծությամբ
առարկայ կայ, որը սուրբ Հուսեյինի մեծ մատի ոսկորն է: Դերսիմի աւազակա
պետը յաճախ այս խաչից օգնութիւն ստանալու համար գալիս է եկեղեցի, խո
նարհութեամբ եւ հանգստութեամբ համբուրում է խաչը: Դժուար յղիութիւն ու
նեցող կանայք, հիւանդութեանը դարման չգտնող հիւանդները գալիս են Վանք,
քահանային աղաչում եւ խաչը համբուրում: Անգամ Սեիդ Ռիզան, երբ հիւան
դանում է, գալիս է այս եկեղեցի: Այս գիւղի քահանան ով գիտէ թէ երբուանից
ողջ Դերսիմի բնակիչներին փորձում է սովորեցնել, թէ ինչպէս պաշտեն խա
չը»200: Այս փոքր «հաղորդագրութիւնը» հայատեացութեանը վարժեցուած մո
լեռանդ մահմեդականներին գրգռող բազմաթիվ շերտեր ունի. Դերսիմի ցեղա
պետերի ըմբոստ առաջնորդ Սեիդ Ռզան թերեւս հայկական ծագում ունի, կամ՝
հայկական ազդեցութեան տակ է, Հայերը («գիւղի քահանան») Թուրքիայում
շարունակում են քրիստոնէական քարոզչութիւնը, հայերն ու Դերսիմի ալեւի
ները գերել են եւ պղծում են մահմեդականների սիրելի սրբի մասունքը՝ «սուրբ
Հուսեյինի մեծ մատի ոսկորը», եւ, իհարկէ, «հայերի անչափելի հարստութեան»
մասին ակնարկը՝ «երկու կգ կշռող ոսկեպատ խաչ»ի յիշատակումը: Հայ քեշի
շի եւ Հազրէթ Հուսեյինի մասին պատմուող աւանդազրոյցները Դերսիմում հին
աւանդոյթներ ունէն201, բայց տուեալ դէպքում սոյն «հաղորդագրութեան» նպա
տակը մէկն էր՝ բացատրել Դերսիմի բնակչութեան դէմ իշխանութեան բարբա
րոսական գործողութիւնների իրաւացիութիւնը՝ նրանք «թուրքական ռասսայի»
մէջ բուն դրած հայերին եւ հայկական ազդեցութիւնն են ոչնչացնում:
2015ին «Դերսիմի դէպքերը» դարձան թուրքական խորհրդարանի
քննարկման թեմա, եւ նոյնիսկ այդ դէպքերը «քննելու» ենթայանձնաժողով
ստեղծուեց: Ենթայանձնաժովին «Դերսիմի դէպքերին» իր մասնակցութեան
մասին պատմել է նաեւ Դերսիմում այն տարիներին պատժիչ գործողութիւններ
իրականցնող թուրքական ռազմական ուժերի 4րդ բրիգադի ռազմական քննիչ
Մեհմետ Ալի Դողաները: Կոնիա նահանգի բնակիչ, 103 տարեկան Մեհմետ Ալի
Դողաները Դերսիմի պատժիչ ջոկատների սպայ քննիչներից կենդանի միակ
վկան էր: «Խոզաթի բնակչութեան մեծամասնութիւնը հայեր էին: Ռուսական եւ
ֆրանսիական լրտեսների ազդեցութիւնը մեծ էր: Մենք 15 հայ բռնեցինք, ովքեր
ռուսական լրտեսներ էին: Կամրջից ցած նետելով սպանեցինք: Սակայն մէկին
յաջողուեց փախչել», — ցուցմունք է տուել Դողաները: Այսպիսին էր քննութիւ
նը՝ հայ լինելը բաւական էր լրտեսութեան մէջ մեղադրուելու եւ առանց քննութե
ան ու դատական վճռի՝ կամրջից ցած նետելով սպանելու համար: Բայց նախ
կին քննիչի ցուցմունքներից պարզւում է, որ կարճ ժամանակ անց «քննչական
200 Ulus Gazetesi, 07. 10. 1937:
201 Այդ մասին տես Խառատեան Հ., Հայ ալեւիական սոցիալ-կրօնական սինթեզը Դերսի
մի ալեւիների աւանդազրոյցներում, «Հանդէս Ամսօրեայ», Վիեննա-Երեւան, 2014, էջ
135 – 233:
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գործողութիւնները» դադարեցուել են, Դերսիմում անելիքը յանձնարարուել է
3րդ բանակային կորպուսին, որը մէկ շաբաթուայ ընթացքում մաքրել է տարած
քը, ինչպէս Դողաներն է ասել՝ գիւղերն ու մարդկանց կուտակման վայրերը մէկ
շաբաթ շարունակ ռմբահարուել են օդից եւ ցամաքից202:
Այս նախկին քննիչը, սակայն, համեստութիւն է արել: Ռմբահարութիւն
ներին զուգահեռ «թուրքական յաթաղանը» նոյնպէս զբաղուել է սիրելի գործով:
Ահա մի հատուած` 1937ին դեռեւս հայկական Վարդէնիկ գիւղի բնակիչներից,
այժմ Դերսիմի կենտրոնավայր Թունջելիում ապրող տղամարդու յիշողութիւն
ներից. «Մեր գիւղ` Վարդէնիկ 1915ին չեն մտել: Մեր գիւղը շատ բարձր է, լեռնե
րում, բացի դա էլ շատ յայտնի կռուողներ էին: Չգիտեմ այդ պատճառով, թէ ու
րիշ մի բանի պատճառով, բայց 1915ին մեր գիւղ չեն մտել: Այստէղ, Դերսիմում,
շատ հայի գիւղեր էին մնացել: [19]38ին, երբ որ դերսիմցիներին էին կոտորում,
այն ժամանակ Դերսիմի հայերին յատուկ ջարդեցին: [19]38ին հօրս հայրն էլ,
մայրն էլ սպանուել են: [19]38 թուին բոլոր վարդէնիկցիներին Քոջաքոչ են տա
նում, իբր թէ աքսորում են, բայց տանում են Քոջաքոչ, Զուր Դերէսի անունով
մի տեղ կայ, այդտեղ բոլորին սպանում են, նոյնիսկ երկու տարեկան երեխա
յին են սպանում: Վարդէնիկը բոլորովին դատարկուել է, բոլորին ոչնչացրել են:
Մի քանի կին, իրենց երեխաների հետ հասցրել են գնալ քարայրները, թաք
նուել: Մի քանի տարի ապրել են քարանձաւներում: 1945 – 47ին ետ են գալիս
Վարդէնիկ, երեւի 30 հոգի: Ջարդերն արդէն աւարտուել էին: Մինչեւ [19]38ը այ
տեղ շատ հայկական գիւղեր կային` Միրիք, Մազդրա, Հէյդորուք, Բորն, Գինը,
դրանք [19]38ին ամբողջութեամբ կոտորուեցին: Կային Արեքի, Փաքուրդիգէ,
Բառըխ, Հալուորը, Հաքիսը, Փաթարը, Ենիսը, Իքսորը, Մարքասուրը... Արդէն
ով որ հայերից փրկուել էր [19]38ին, բոլորն էլ ալեւի դարձան: Ով փրկուել էր`
ետ գնացին իրենց գիւղերը, բայց 80ական թուականներին նորից պետութիւ
նը ստիպեց դատարկել գիւղը 203: Մեր գիւղացիներին, այսինքն Դերսիմի բոլոր
202 Թուրք քննիչ. 1937թ-ին ռուսական լրտես հայերին կամրջից նետելով սպանում էինք, –
http://www.armweeklynews.am/n/na/10/a351.php(Վերջին այցելութիւնը՝ 30. 04. 2015):
203 1987ի Յունուարին Դերսիմի (Թունջելիի) 434 գիւղերից 233ի բնակիչներին անտառտնտե
սութեան շրջանային բաժնից յայտարարեցին, որ նրանք պէտք է լքեն իրենց բնակավայրե
րը եւ տեղափոխուեն Թուրքիայի արեւմտեան կամ հարաւ-արեւմտեան (թրքախօս – Հ. Խ.)
մասերը (Bruinessen, էջ 14, թիւ 42 ծնթ. Աղբյորը` «Special Report» [Istanbul Weekly Ikibin’e
Dogru, 15 – 21 February 1987]): Բնակչութիւնն, իհարկէ, չէր շտապում դուրս գալ իրենց բնա
կավայրերից, առաւել եւս, որ իշխանութիւնները նրանց ո՛չ փոխհատուցում, ո՛չ բնակուե
լու որեւէ պայման չէր առաջարկում: Արդիւնքում ինչպէս միշտ խնդիրը լուծուեց ռազմա
կան ճանապարհով. 1993 – 1994ին զինուորականները պարզապէս ուժով դուրս նետեցին
մարդկանց, ամբողջովին աւերեցին բնակաւայրերն ու բնակարանները` դուրս նետուած
բնակչութեան վերադարձն անկարելի դարձնելու համար, եւ մինչեւ այսօր Դերսիմի լեռ
նային (ինչպէս Թուրքիայի արեւելեան մասի բազմաթիւ այլ) դատարկուած բնակավայ
րերը գտնւում են ժանդարմերիայի վերահսկողութեան տակ` այնտէղ մարդկանց վերա
դարձն անկարելի դարձնելու նպատակով (տե՛ս «Սովորաբար Մարդու Ծագումը Որքան
Էլ Թաքցնի, Ինչ Որ Կերպ Իմացւում է...», «Իսկի Ինսան», «Հարսանիքը Ջիւրեքում», «Սո
ցիալիստը» պատմութիւնները):
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լեռնային գիւղերի բնակիչներին կասկածում էին ՊԿԿ 204ի հետ կապեր ունէ
նալու մէջ, եւ որոշել էին այդ բոլոր գիւղերը դատարկել, գիւղերն էլ վերացնել:
[19]90ականների սկզբներին դեռ մի քանի ընտանիք կար, գնալու տեղ չունէին,
դուրս չէին գալիս: [19]93ի դէպքերի ժամանակ այլեւս չեն նայել` կին է, երեխայ
է, ինչ է, դրանց բոլորին ոչնչացրել են: Այնպէս են ոչնչացրել, որ դրանց դիակ
ներն անգամ չէին կարողանում գտնել...»205: Այս բնոյթի յիշողութեան կրողներ
նոյնպէս դեռեւս շատ կան Դերսիմում, եւ թուրքական խորհրդարանի «Դերսի
մի դէպքերը» քննող ենթահանձնաժողովին մեծ ջանքեր պէտք չի դրանց ծանօ
թանալու համար: Դերսիմում միայն լսող են փնտռում:
Զրուցակցիս թուարկած գիւղերի շարքը կարելի է շարունակել` Հարսը,
Կաղնուտը... Քազըմ Գիւնդողանը նոյնպէս գրում է, որ մինչեւ Դերսիմի բնակ
չութեան ջարդերը հայկական ինքնութեամբ ոչ վաղ անցյալի ալեւիացած հայեր
կային Նազիմիէի, Հաքիսի, Մազգիրթի, Խոզինգեղի, Դարանբուրանի, Սորփի
եանի, Շորդայի, Չուխուրի, Խոզաթի որոշ գիւղերում, Հայդարանի, Դէմենա
նի եւ միււս շրջանների մէջ (Դերսիմում գտնում են, որ այս աշիրէթները աւելի
վաղ ալեւիացած հայեր են – Հ. Խ.) հայերը ենթարկւում էին ղզլբաշներին, բայց
Հալուորը, Թորութը, Էրգանը, Ագրակը, Սինը, Մամեկին, Մերխոն, Վարդէնիկ,
Հարսիկ, Կաղմուտ (այն շրջաններն են, որտեղ 1915 թ. պետութեան ձեռքը չի հա
սել), մինչեւ 1938 թ հայ ժողովուրդը համակարգուած, ինչպէս հարկն է կատարել
է իր ծիսակարգը, այսինքն՝ եղել է քրիստոնեայ եւ կատարել է քրիստոնէական
ծեսեր: Դերսիմի ջարդերի «հայկական յիշողութիւններին» կարելի է ծանօթա
նալ սոյն գրքում հրատարակուող «Իսկի ինսան», «Սոցիալիստը» եւ «Դերսիմի
ալեւիացած հայերը» շարքի այլ պատմութիւններից:
Ջարդերն աւարտելուց յետոյ Թուրքիայի Ներքին Գործերի նախարար
Շիւքրի Կայը թուրքական Ազգային Մեծ ժողովին Դերսիմում կոտորուածներին
ներկայացրեց որպէս պատժուած թուրքերի` փաստօրէն ամրագրելով «Թունջե
լիի Մասին» օրէնքով Դերսիմի բնակչութեան «թրքացումը» եւ ջարդերի վրա
յից հանելով «ցեղասպանական մեղադրանքը» (Թուրքիայի իշխանութիւնները
«թուրքերին» կոտորելով ցեղասպանութիւն չէր անում, պատժում էր): Դերսիմ
ցիները, որոնց ողջ պայքարը «թուրք» չդառնալն էր, ովքեր թուրքերի ինքնու
թեան գլխաւոր տարրերից մէկին` թուրքերէնին անգամ չէին տիրապետում, իսկ
մյոսին` սուննիզմի ներթափանցմանը դիմադրում էին, պաշտօնապէս դասուե
ցին թուրքերի շարքը206: Անշուշտ պաշտօնականից անդին ոչինչ չի փոխուել.
204 ՊԿԿ – քրդերէն՝ Partiya Karkerên Kurdistan, – Քրդական Բանուորական Կուսակցութիւն՝
ՔԲԿ, կամ Քրդական Աշխատաւորական Կուսակցութիւն՝ ՔԱԿ: Հիմնադրուել է 1970ին
Աբդուլլահ Օջալանի կողմից՝ նպատակ ունէնալով ռազմական գործողութիւններով հաս
նել Քրդական պետութեան ձեւաւորման: Որպէս պետութեան հասարակական յարաբե
րութիւնների հիմք ընտրուել է համայնաարութիւնը:
205 Տե՛ս՝ սոյն գրքում հրատարակուող «Իսկի Ինսան» պատմութիւնը:
206 Bruinessen, էջ 8 – 9:

ԴԵՐՍԻՄԻ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԻՒՆԸ ԵՒ ՀԱԿԱՀԱՅԿԱԿԱՆՈՒԹԵԱՆ ՆՈՐ ԲՌՆԿՈՒՄԸ
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Թուրքական հանրութեան գիտակցութեան մէջ Դերսիմի ալեւիները շարունա
կում են մնալ «վայրենի եւ արիւնախում ղզլբաշներ»:
Կոտորածներից յետոյ Դերսիմում կենդանի մնացած բնակչութեան ահ
ռելի մասին տաս տարով աքսորեցին Թուրքիայի արեւմտեան խորքերը, որտեղ
գլխաւորապէս թրքալեզուներն էին ապրում: «Էթնիկական տեղահանումնե
րով» ԽՍՀՄի հետ քչերը կարող են մրցակցել207, բայց Թուրքիան հազիւ թէ զի
ջում է նրան: Միայն թէ Թուրքիայում ընդունուած օրէնքներով աքսորուողները
սովորաբար «թուրքեր» են ներկայացւում: Պաշտօնապէս արդէն ողջ բնակչու
թիւնն էր «թուրք»: Դերսիմը նօսրացաւ, ալեւիներից եւ հայերից դատարկուած
գիւղերում արագօրէն բնակութիւն հաստատեցին սուննի քրդերը եւ որոշ թուր
քեր208, եւ մինչ բնակչութիւնը վէրքերն էր լիզում` արագօրէն փոխեցին վարչա
կան կառուցուածքը, բոլոր քիչ թէ շատ մեծ բնակավայրերում ռազմական կա
յազօրեր տեղադրուեցին, տարրական դասարաններով թուրքերէնի ուսուցման
դպրոցներ բացուեցին եւ մարդկանց թոյլ տուեցին իրենց երբեք չլուծուող (մինչեւ
այսօր չլուծուած) հարցերով նորանշանակ թուրք պաշտօնեաներին դիմել, փոր
ձեցին մզկիթներ կառուցել, որով հաստատուեց «Դերսիմի հնազանդեցումը»:
Դերսիմի հնազանդեցումից յետոյ Ներքին գործերի նախարարը յայտարարեց,
որ Թուրքիայում այլեւս քրդական հարց չկայ, շրջանառութիւնից հանուեց նաեւ
«քուրդ» էթնանունը, անհրաժեշտութեան դէպքերում գործածւում էր «լեռնային
թուրքեր» բառերը209:
Լոզանի Պայմանագրից յետոյ յաջողութեամբ լռեցուած Հայոց Ցեղաս
պանութեան թեման լաւ օրինակ էր Թուրքիայի իշխանութիւնների համար, թէ
ինչպէս կարելի է իր երկրի քաղաքացիներին անպատիժ ոչնչացնել եւ յետոյ մի
ջազգային համակրանք շահել: 1937 – 38ի դերսիմեան ջարդերը նոյնպէս Թուր
քիային յաջողուեց տեւական ժամանակ լռութեան քօղի տակ պահել: Դերսիմի
կոտորածների մասին թուրքերէնով գրուած առաջին գիրքը հրատարակուել
է Հալէպում (M. Nuri Dersimi, Kürdistan tarihinde Dersim [Դերսիմը Քրդստանի
պատմութեան մէջ] (Aleppo, 1952)) եւ մեծ հաշուով անյայտ էր հանրութեանը:
Հեղինակի` Նուրի Դերսիմիի դուստրը եւ շատ հարազատներ զոհ էին գնացել
ջարդերին, իսկ ինքը փախել էր կոտորածներից անմիջապէս առաջ: Շատ հեշտ
207 1928 – 1953 թթ. ընթացքում ԽՍՀՄում իրականացուած բնակչութեան խոշոր տեղահանման
52 գործողութիւններից 40ը դիտւում է որպէս էթնիկական: Ընդհանուր առմամբ ԽՍՀՄում
ապրող 240 ժողովուրդներից այս կամ այն չափով տեղահանման են ենթարկուել 62ը՝ լե
հեր, գերմանացիներ, մոլդովացիներ, լիտվացիներ, հայեր եւ «համշենցիներ»՝ համշենցի
հայեր, քրդեր, չեչեններ, բալկարներ, ինգուշներ, կալմըկներ, կարաչայներ, Ղրիմի թա
թարներ, թուրք-մեսխեթցիներ, կորէացիներ եւն, որից 10ի դէպքում տեղի է ունեցել էթ
նիկ միաւորի ամբողջական տեղանահութիւն: Առկայ տուեալներով տեղահանութեան
է են
թար
կուել 6,15 մլն մարդ (Сталинские Депортации 1928-1953 гг. Докумены, Москва,
«Материк» [1928 – 1953ի Ստալինյան Տեղահանութիւններ: Փաստաթղթեր, Մոսկուա, «Մա
տերիկ»], 2005, – http://stalinskie-deportacii.blogspot.am/):(Վերջին այցելութիւնը՝ 17. 12. 2018).
208 Տե՛ս նաեւ սոյն գրքում հրատարակուող «Թունջելիի Հայը», «Գետինը Ականջ Ունի, Ըսես
Նէ` Կ’երթայ Ձայնը»:
209 Kimhe John. Seven fallen pillars, The Middle East, 1945 – 1952, London, 1953, էջ 140.
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էր ապստամբ Նուրի Դերսիմին ներկայացնել որպէս Թուրքիայի լաւագոյն
առաքինութիւնները սեւացնող մէկին: Դերսիմում, սակայն, իւրաքանչիւրը կը
պատմի այն, ինչ Նուրի Դերսիմիին վերագրւում է իբրեւ Թուրքիայի դէմ աչա
ռու յօրինուածք: Դերսիմում յիշողութիւններ փնտրելու կարիք չկայ, այն ամէ
նուր է, կենդանի մնացած իւրաքանչիւր դերսիմցի ունի ջարդերի հետ կապուած
իր ընտանեկան պատմութիւնը, եւ իւրաքանչիւրը պատմում է կոտորածներից
Հալուորի Ս. Կարապետի վանք փախչող բնակչութեան ջարդը «Լաչ Դերէսի»
նեղ կիրճում, երբ «կիրճով հոսող գետի ջուրն արիւնից կարմրել էր»:
1990ին թուրքերէնով լոյս տեսաւ Ismail Beşikçi, Tunceli Kanunu (1935) ve
Dersim Jenosidi [Իսմայիլ Բեշիկչի, Թունջելիի մասին 1935ի օրէնքը եւ Դերսիմի
Ցեղասպանութիւնը] (Istanbul: Belge yayinlari) գիրքը, եւ հեղինակն անմիջապէս
տաս տարով յայտնուեց բանտերում: Թուրքիայում իշխանութիւնների յանցա
գործութիւններին անդրադարձը դաւադրութիւն է համարւում պետութեան դէմ:
Ինչպէս ԽՍՀՄում: Միայն թէ ԽՍՀՄ-ում տեւական ժամանակ դաւադրութիւն
էր համարւում ոչ միայն ԽՍՀՄ իշխանութիւնների կազմակերպուած յանցա
գործութիւններին, այլեւ դաշնակից Թուրքիայի պետական յանցագործութիւն
ներին անդրադարձը:
Դերսիմի 1937 – 38ի ջարդերն առիթ դարձան ողջ Թուրքիայի գաւառ
ներում դեռեւս ապրելու տեղ փնտրող կամ արդէն քիչ թէ շատ հաստատուած
հայերի մնացորդներին եւս մէկ անգամ «որսալու»՝ սպանելու կամ տեղահա
նելու: «Մայրս բնիկ խարբերդցի էր, հայրս` Թունջելիից, դերսիմցի, — պատ
մում է Էլազիկում ապրող Եուսուֆ Այազը, — երկուսն էլ հայ էին, երկուսն էլ`
որբացած: [19]15ից յետոյ քաղաքում [Խարբերդ] հայեր շատ քիչ էին մնացել:
Իհարկէ իրենց հայ լինելու մասին լռում էին: Յետոյ էլ երեսնականներին կեն
դանի մնացած հայերի մեծ մասը գնացին: Թուրքական իշխանութիւնները
գնացողներին հեշտ թոյլ էին տալիս գնալ, միայն թէ այնպիսի անձնագիր էին
տալիս, որ այլեւս չկարողանան վերադառնալ: Հիմայ մտածում եմ, որ հաւա
նաբար նրանց գնալը ձեռնտու էր, քանի որ հայերի թողած սեփականութիւնը
ուզում էին փոխել: Շատերի սեփականութիւնը այդպէս վերցրին:… Մեր ըն
տանիքին – դերսիմցիների նման – [19]38ին այստէղից աքսորել են: Հօրեղբօրս
էլ այստէղ գնդակահարել են: [19]38ին շատ հայերի են աքսորել եւ սպանել:
[19]38ից յետոյ մենք տաս տարի աքսորավայրում ենք եղել: Ես չկարողացայ ու
սում առնել, հայերէն էլ չսովորեցի: Յետոյ պետութիւնը որոշեց, որ կարող ենք
աքսորից վերադառնալ: Վերադառնալուց յետոյ հաստատուեցինք Էլազիկում:
Այն ժամանակ Խարբերդն արդէն աւերւում էր, իսկ Էլազիկը` աճում:… Մենք
արդէն թուրք էինք կոչուում, անուններս թուրքական էին: Ենթադրում եմ, որ
վարչական մարմինները գիտէին մեր հայ լինելը կամ, գոնէ, հայկական ծագու
մը, բայց մենք չէինք խօսում այդ մասին, իրենք էլ չէին յիշեցնում»210:
210 Տե՛ս՝ սոյն գրքում հրատարակուող «Խարբերդցի հայի աղօթքը»…» պատմութիւնը:
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«1937 – 38 թիւերուն, երբ որ Դերսիմի քուրդերուն պրոբլէմը եղաւ, ջար
դը եղաւ, ադ ջարդին ահագին հայ զոհեր ալ եղան: Ուրիշ տեղերը չէ գիտեմ,
Սասունի շրջաններում` այո: Աս [Սասունի] շրջաններէն ընտանիքներ զոռով
տեղափոխուեցան Գոնիա, Դեսքիշէի (այս
պէս է ձայ
նագ
րուած, թե
րեւս՝ Էս
քիշեհիր – Հ. Խ.), Իզմիր: Սասունէն գացին եւ տասը տարի հոն մնացին: Երբ
որ Սասունէն գացին, բան մը թուրքերէն չէին գիտնար, երբ որ վերադարձան,
1945 – 47 թիւերուն թրքախօս էին: Պատերազմէն յետոյ անմիջապէս կանոն մը
հանեցին, որ անոնք հոս կրնան մնալ, բայց եթէ ուզենան իրենց տեղերը [վե
րադառնալ], միայն այն պայմանով, որ իր հին գիւղը չերթան», — պատմում են
Բաթմանի Բիմեր գիւղում մինչեւ 1960ականները ապրած հայերը211:
Դերսիմից աքսորուածների մեծ մասը չվերադարձաւ: Նախ՝ աքսորա
վայրում իրենք էին շատ փոխուել, շատերը մահմեդական էին դարձել, ապա՝
Դերսիմը իշխանութիւնների սեւեռուն ուշադրութեան կենտրոնում էր եւ «խո
ցելի ինքնութեամբ» մարդկանց ապրելու համար շատ վտանգաւոր վայր էր:
Մահմեդականացածների ինքնութիւնը Քէօթահիայում «թրքական» էր, որից
սովորաբար վերադարձ չի լինում կամ՝ լինում է խիստ բացառիկ դէպքերում:
Ինչպէս ստորեւ ներկայացուող Յակոբ Ալթընքայայի պատմութեան դէպքում է.
«Իմին դեդէս, եայաս, անոր եայան, պապան` ամէնն ալ դերսիմցի, [բնակա
վայրի] անունը Քալան կը կոչուի, մինչեւ 1938ը հոն ապրած են: 1938ին անտեղ
ուրիշ քուրդերու, բաներու (ալեւիների, հայերի – Հ. Խ.) հետ միասին, հեռացու
ցած են, ստիպուած: Մերին շատ ընտանիքները, շատ ազգականներն ալ, մե
նակ հայրիկս կամ դեդէս եւ այլն չէ, ուրիշներն ալ, Քէօթահիա հեռացուցած են,
Քէօթահիա ըսուած` դէպի արեւմուտք, Իզմիրին մօտ տարուած են: Մամաս ալ
Դերսիմից էր, Մեծկերտ, թրքական Մազգիրտ անունով կը յիշուի: Մամաս այն
ատեն պզտիկ` տասերեք, տասնչորս տարեկան, անոր ալ հայրը, մայրը` նոյն
պէս ատ կողմը [Քէօթահիա]: Ադիկա կառավարութեան պահանջ էր՝ դուք սա
տեղը պիտի ապրէք ըսելով, Քէօթահիան ալ կառավարութեան ընտրութիւնն
էր: Աքսոր եղաւ Քալանի բոլոր բնակչութիւնը, բայց ամէնը զատ-զատ տեղեր
տարուեցան, մէկ մասը` իշտէ ըսենք սա կէտը, մյոսը` ուրիշ կենտրոն մը: Մերին
ընտանիքները ո՛եւէ դիմադրութիւն չեն ըրած, էս հիմայ կը մտածեմ` քուրդե
րին հետ ասոնք [թուրքական կառավարութիւնը] ալ մեզի իշտէ դէմ են, ասոնք
[հայերին] ալ մէյ մը ցիրուցան ընենք` ազատինք` ըսել են նէ, ատանք ըրած
են: Տասը տարի ապրած են Քէօթահիա, որ իշտէ հայրս, մայրս ատ տաս տա
րիին ընթացքին ամուսնացած են, քոյրիկս որ հոն ծնած է 1944ին…: Մինչեւ
քառասունըութնին ըսած են, որ ալ ազատ էք, կրնաք ուր որ ուզէք` էրթաք: Վե
րադարձին եթէ ուզէին ան ատեն` Ստամբուլ ալ գալ, բայց չեն էկած, ըսած են,
որ մենք նորէն էրթանք մեր երկիրը, բայց վերադարձին մինչեւ Խարբերդ, որ
հիմայ անունը Էլազըկ կ’ըսեն կոր, մինչեւ Խարբերդ էկած են, ըսած են` ասկէ
211 Տե՛ս՝ սոյն գրքում հրատարակուող «Սասունցիները» պատմութիւնը:
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վերջը գոնէ իշտէ Խարբերդ, Էլազըկ ըսուած տեղը ապրինք, հոն նստած են:
Ատ տարին ալ ես ծնած եմ:
Անտեղը` Քէօթահիայի մէջ հարկաւ դժուարութիւններ քաշած են: Իշտէ,
քրիստոնեայ են ըսելով` հայրս, հօրեղբայրս եւ այլն, եայաս …իշտէ ասենք ան
տեղը պստիկ գիւղում են, գիտէք գիւղը ինչ է, տաճիկները ոչ մէկը քրիստոնե
աներու հետ յարաբերութիւն չէր ունէնար էղեր: Իշտէ, մէկ տարի, երկու տա
րի, անոնք ստիպուած են, որ անուննին փոխեն, անձնագիրի մէջի կրօնական
բանը փոխեն: Առաջ մերինները հարկաւ դէմ դրած են, բայց ի՞նչ ընեն հիմայ,
դժուարութեամբ` ինչ ընենք, ինչ չընենք… Իմին մեծ հայրիկս, պապայիս հայ
րը ըսել է, որ ինձի եթէ մեռցնեննէ` էս չեմ փոխիր, էս աս տարիքին էկած եմ,
բայց ձերին սիրտը քրիստոնեայ է, միտքը քրիստոնեայ է, գրելով բան մը չ’ըլ
լար, փոխեցէք, բան մը չ’ըլլար: Հայրս էլ, հօրեղբայրս էլ անուննին փոխած
են, Գէորգը ըրած են Իզէթ, Սարգիսը՝ հօրեղբայրս, Մեհմէդ, մականուննին ալ`
Ալթըն: …Հիմայ մերին մականունը Ալթընկայա է` ոսկի ժայռ, անիկա անտեղը`
Քէօթահիա Ալթըն Դաշ ըսուած տեղը ստիպուած ապրած են: Ադիկա ձեւական
կրօնափոխութիւն էր հարկաւ, որ Քէօթահիա եղաւ, փաստաթուղթ առին, որ
մահմեդական են, եանի իսլամ են: Բան մը չըրին, չոճուխ ըլլալուն, իշտէ, խո
ջան կ’երթայ, կը կարդայ, սիւննէթ եւ այլն կ’ըսեն, մանչերու համար բան մը
ունին, ուրիշ բան չկայ, բայց անձնաթուղթին մէջը իշտէ անունը Մեհմէդ, անու
նը` Իզէթ, իշտէ կրօնական բանը կը գրուի` իսլամ: Դեդէս` պապիկս, չփոխուե
ցաւ: Դեդէս արդէն հոն մեռած է, Քէօթահիա, հիմայ տեղն ալ չենք գիտէր այ
լեւս: Վերիվարոյ ամէնն ալ ստիպուած էին, որ փոխուին, չի փոխուողը, իշտէ,
ապրելու` սոսիալ դժուարութիւն կ’ունէնայ, կը մեկուսանայ: Մարդին հետը չը
խօսին կոր, մէկ մարդ մը բարեւ չի տար կոր: Հարկաւ եղել են չփոխուողները,
ամէնուն, հարիւրէն հարիւրը փոխուած է` չեմ կրնալ ըսել: Ես ատիկա չեմ տե
սել հարկաւ, հայրիկէս, մայրիկէս լսածս է: Վերադարձին, այսինքն 1948ին, երբ
որ Խարբերդ էկեր են, հայրս, հօրեղբայրս, կրկին փոխելու, քրիստոնեայ ըլլա
լու համար դիմեր են: Քանի մը տարիներ դատարաններու մէջը իշտէ զբաղած
են, ի վերջոյ կարծեմ, ես կը յիշեմկոր թուղթ, անձնաթուղթը առին, 1955ին»212:
Յակոբ Ալթընքայայի ընտանիքը վերաքրիստոնեացած քչերից մէկն էր: Թրքա
ցածներն իսպառ հրաժարւում են խօսել իրենց քրիստոնէական անցեալի մա
սին եւ նոյնիսկ հրաժարւում են յայտնել իսլամացման մասին:
1938ին աքսորը լրացուցիչ դեր խաղաց ցեղասպանութիւնից յետոյ
փրկուած հայերի միջեւ որոշ չափով վերաձեւաւորուած կապերը կրկին խզե
լու գործում, յատկապէս, որ նրանց առջեւ պայման կար աքսորից յետոյ իրենց
212 Տե՛ս՝ սոյն գրքում հրատարակուող «Գետինը Ականջ Ունի»… պատմութիւնը: 1948ին Խար
բերդում ծնուած Յակոբ Ալթընքայան 17. 09. 2011ի Հոկտեմբերին Ստամբուլում իր ընտա
նիքի պատմութիւնը պատմել է ազգագրագէտ Գոհար Ստեփանեանին: Ձայնագրութիւնը
պահւում է ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտութեան Եւ Ազգագրութեան Ինստիտուտի, Գոհար Ստեփա
նեանի եւ Հրանուշ Խառատեանի անձնական արխիւներում:
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նախկին բնակավայրերը չվերադառնալ: Աքսորի ժամկէտը լրանալուց յետոյ,
1948ին ոմանք այդպէս էլ մնացին աքսորավայրերում, ուրիշները փորձեցին վե
րադառնալ իրենց ծնողների կամ հենց իրենց նախկին բնակութեան վայրերը,
այսինքն՝ արեւմուտքից արեւելք, Արեւմտեան Հայաստանի տարածք: Միայն
նախապայման կար, որ իրենց ծննդավայր բնակավայրը չլինի, եւ վերադառնա
լուց յետոյ զինուորական իշխանութիւններին պարբերաբար տեղեակ պահել, որ
իրենց յատկացուած վայրից չեն տեղափոխուել. «Իմ մեծ հայրիկս պարտաւո
րուած էր ամէն շաբաթ զինուորականներուն տեղը – կարակոլ կ’ըսենք – կ’եր
թար ստորագրութիւն կու տար: Իմ մեծ հայրիկս քանի տարիներով գնաց:…
Հաֆասէ ըսած տեղ մը կար, ընտեղը զինուորներուն տեղ մը կար, պէտք էր
ամէն շաբաթ էրթար, պատճառն ալ երեւի այն է – ասանկ կը խորհիմկոր – որ
իր շրջանէն շատ չհեռանայ… Կը խորհիմ, որ քանի չձգեցին իրենց հին գիւղե
րուն էրթալ, ատով կը ստուգէին, որ չվերադառնա՞յ արդեօք…»213:

«ԻՆՔՆՈՒԹԻՒՆՆԵՐԻ ԻՐԱՒՈՒՆՔԻ»
ԶԱՐԳԱՑՈՒՄՆԵՐԸ ԹՈՒՐՔԻԱՅԻ
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹԻՒՆՈՒՄ
Մոդեռն ազգային պետութիւն ստեղծելու գործում Քեմալ Աթաթուր
քի կողմից «Թուրք» էթնանուան «ազնուացման» եւ Թուրքիայի բնակչութեան
«թուրքական» ինքնութեան համատարած ներդրման ծրագիրը քաղաքական,
տնտեսական, տեղահանութիւնների, գաղափարական-մշակութային ու վար
չա-հրամայական (կրթութեան, պատմութեան շարադրանքների, հրապարա
կախօսական յօդուածների, տեղանունների եւ քաղաքացիների անձնանուն
ների թրքացման, թուրքական ինքնութիւն չունեցողներին վարչական, նոյնիսկ
մանկավարժական աշխատանքից ազատելու եւ այլն) մեթոդներով զգալի յաջո
ղութիւններով շարունակուեց մինչեւ անցեալ դարի 90-ականները: Արդիւնքում
մեծ թուով քրդեր, արաբներ, յոյներ, լազեր եւ կովկասեան ծագումով այլ ժո
ղովուրդներ, բալկանյան ժողովուրդներ (ալբանացի, բուլղարացի, սերբ եւլն.),
ցեղասպանութիւնից յետոյ կենդանի մնացած հայեր իսկապէս թրքացան կամ
«թրքացան» երեւութապէս: Մեծ հաշուով նրանց այլ ելք չէր թողնուած: Բացի
այն, որ պաշտօնապէս փաստացի տարբեր մակարդակներով ստորակարգուած
էին «ոչ թուրքերը» (ամէնաստորին սանդղակում քրիստոնեաներն էին, նրան
ցից մի մակարդակ բարձր էին ալեւիները, աւելի բարձր՝ սուննի մահմեդական
արաբներն ու քրդերը, ամէնաբարձրում՝ սուննի թուրքերը), միայն «թուրքը»
կարող էր փոխել իր հասարակական կարգավիճակը, պաշտօնեայ լինել, կա
րիերա անել, պետական դպրոցի ուսուցիչ լինել, ամէն վայրկեան չսպասել տա
213 «Սասունցիները»:
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րատեսակ քաղաքական, մշակութային, ֆինանսական հետապնդումների եւլն.:
«Թուրք դառնալը» պարզ էր՝ խօսել թուրքերէն, լինել սուննի մահմեդական, եւ
ինքն իրեն «թուրք» անուանել՝ ազատուելով հասարակական արգահատանքից
եւ վարչական ու քաղաքական ճնշումներից, եւ գոնէ ապագայ սերնդին շանս
տալ ինտեգրուելու թուրքական քաղաքական եւ սոցիալ-մշակութային կեան
քին: Քեմալական Թուրքիայում առանց լուրջ դիմադրութեան յաջողությամբ
իրականացւում էր հասարակութեան աշխարհիկանացման եւ ինքնութեան
թրքա-սուննիացման մի ծրագիր, որի արդիւնքում, թւում էր, կարճ ժամանա
կում կտրուկ մեծացաւ «թուրք» ինքնութեան բաղադրիչը: Այլ հարց է, թէ այն որ
քանով էր գործնական եւ իրական, քանի որ, ինչպէս յայտնի է, 90ականներին
ընդվզում սկսուեց, առաջացաւ ինքնութեան պաշտպանութեան եւ փնտրտուքի
փուլ, երեւոյթ, որ մինչեւ այսօր ցնցում է թուրքական հասարակութիւնը214:
Քեմալիզմի «թրքացման» քաղաքական ծրագրի հանրային յաջողու
թեան զգալի մասը վաղ փուլում պայմանաւորուած էր թուրքական հասարա
կութեան մեծ մասի անգրագիտութեամբ, անցեալի մասին տեղեկութիււնների
սղութեամբ եւ ազգութիւնների՝ էթնիկական ինքնութեան մասին պատկերա
ցումների անորոշութեամբ: Իրենց պատմութիւնն իմացող եւ յստակ էթնիկա
կան ինքնութիւն ունեցող հայերն ու յոյները այլեւս չկային, եւ անցեալի մասին
երկրում մնացողների իմացութիւնը մեծ հաշուով բանաւոր յիշողութիւնն էր,
որը կամ խմբերի ներսում էր, կամ՝ ընտանիքներում: Ըստ էութեան հասարա
կութեան մէջ անցեալի ընդհանուր «սոցիալական յիշողութիւն»ը յանգում էր
Օսմանեան կայսրութեան հզօրութեանը, բայց դրա մասին քիչ թէ շատ ընդ
հանրական կոլեկտիւ գիտելիք չկար: Օսմանեան կայսրութիւնը զգալի չափով
նոյնականանում էր Օսմանեան խալիֆայութեան հետ եւ աւելի կրօնական, քան
էթնիկական էր: Բազմակրօն ու բազմէթնիկ Թուրքիայի ազգային եւ թուրքա
կան էթնիկական պատմութեան նոր սկսուած պատմագրական շարադրանքը
յաջողութեամբ շրջանցում էր Թուրքիայի տարածքի «ոչ թրքական» անցեալն ու
նոյնիսկ «ոչ թրքական» ժողովուրդների յիշատակումը: Լոզանի կոնֆերանսով
Թուրքիային պարտադրուած պաշտօնական ազգային փոքրամասնութիւնները՝
հայերը, յոյներն ու հրեաները, որոնցից հայերն ու յոյների զգալի մասը համա
րեա ամբողջովին ոչնչացուել էին 20-րդ դարի առաջին կէսին, իրենց ազգային
դպրոցներում իրաւունք ունէին ուսուցանել բացառապէս թուրքական ազգա
յին պատմութեան պաշտօնական շարադրանքը, պատմութեան ուսուցիչները
բացառապէս թուրքեր էին եւ, իհարկէ, պատմութեան ուսուցումն ամէն տարի
խստօրէն ստուգւում էր (ստուգւում է նաեւ հիմայ): Անցեալի ու պատմութեան
214 Kurds, Turks and the Alevi revival in Turkey by Prof. Martin van Bruinessen( http://www.uga.
edu/islam/alevivanb.html (բնօրինակը տես http://www.let.ruu.nl/oriental_studies/mvbalevi.
html)); (Վերջին այցելութիւնը՝ 11. 11. 2018); Zeidan David, December 1995, The Alevi of Anato
lia(http://www.angelfire.com/az/rescon/ALEVI.html) (Վերջին այցելութիւնը՝ 11.11.2018); Tarih
Derteri, Ayşe Hür, Dersim, Alevistan, Zazaistan, 15. 11. 2009 (http://www.taraf.com.tr/ayse-hur/
makale-dersim-alevistan-zazaistan.htm) (Վերջին այցելութիւնը՝ 11. 11. 2018).
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մասին պատմութեան պաշտօնական շարադրանքից զատ այլ աղբյոր, բացի
առանձին խմբերի ներսում սրնդից-սերունդ փոխանցուող բանաւոր յիշողու
թիւններից, փաստացի չկար: Նոյնիսկ պատմագրական հարուստ աւանդոյթ
ներ ունեցող եւ անցեալում գրագէտ հայերի ու յոյների՝ ցեղասպանութիւնից
յետոյ կենդանի մնացած սերունդը անցեալի վերաբերեալ բանաւոր յիշողութիւ
նից զատ այլընտրանքային տեղեկութիւնների աղբյոր չունէր: Այս պայմաննե
րում թուրքական «ազգային պատմութիւնը» յիրաւի դարձաւ այն հզօր գործօնը,
որ ձեւաւորեց միջին խաւի թուրքական ազգայնամոլութիւնը՝ ծածկելով նոյնիսկ
այլ էթնիկ միաւորների գոյութեան առկայութիւնը, առաւել եւս՝ անցեալի մա
սին յիշողութիւնը: Յիսունական թուականներից յետոյ սկսուած համատարած
կրթութեան միջոցով մատուցուող «ազգային պատմութիւնը» թուրքական հա
սարակութեան միակ ընդհանուր, կոլեկտիւ իմացութիւնն էր, ուստի եւ՝ հանրա
յին դիսկուրսի փաստարկների հիմնական, եթէ ոչ միակ ձեւաւորողը:
Եօթանասունական թուականներին Թուրքիայի պաշտօնական աշխար
հիկացման ծրագրում փոփոխութիւն եղաւ: Ուժեղացաւ կրօնի գործերի վարչու
թեան գործունէութիւնը, միաժամանակ դպրոցներում մինչ այդ ֆակուլտատիւ
կրօնական կրթութիւնը դարձաւ պարտադիր առարկայ: Նոր մզկիթների կառու
ցումը եւ դրանցում սուննի իմամների աղօթքի պրակտիկան սկսեց պարտադ
րուել նաեւ մզկիթներ եւ իմամների աղօթքի պրակտիկա չունեցող ալեւիական
համայնքներին: Բնական է, որ ալեւիներն այս փոփոխութիւնն ընկալեցին որ
պէս սուննիացման հերթական հարկադրանք, առաւել եւս, որ ալեւիական գիւ
ղերի բարեկարգումների համար կառավարութիւնը պայման էր դնում մզկիթի
կառուցումը եւ սուննիական կրօնական պրակտիկաներում ալեւիների երեխա
ների պարտադիր մասնակցութիւնը215: Սա առիթ դարձաւ, որպէսզի ալեւինե
րը դուրս գան «ընդհատակից» եւ յայտարարեն իրենց փաստացի գոյութիւնը:
Թուրքական հասարակութիւնում բանահիւսութեան մակարդակի հասած «ալե
ւի» բառը յարութիւն առաւ եւ սկսեց հոլովուել տարբեր մակարդակների քննար
կումներում՝ որպէս թուրքական հասարակութեանն անծանօթ երեւոյթ:
Արդէն իսկ սկսուած քրդական ազգային ազատագրական եւ/կամ ինք
նութեան վերահաստատման գործողութիւնները, թուրքական բանակի ու
Քրդստանի Բանուորական Կուսակցութեան միջեւ զինուած բախումները, հան
րային միջավայրում, լրատուամիջոցներում «քուրդ» բառի էթնիկական իմաս
տով գործածութեան յաճախացումը հարցականներ էր առաջացնում «թուր
քական միասնականութեան» հարցերի շուրջ: Հասարակութիւնում սկսւում էր
քննարկուել «աշխարհիկ» եւ «իսլամական» յամատէղտութեան երկուութիւնը:
Թուրքիայում 60 – 70-ականների սոցիալիստական գաղափարների ճնշումների
հետեւանքով Եւրոպայում յայտնուած փախստականները բախւում էին Թուրքի
այի պատմութեան մասին այլընտրանքային շարադրանքներին, եւ 80 – 90ակա
215 Zeidan David, December 1995, The Alevi of Anatolia.
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ների Թուրքիայում յայտնւում են ազգային պատմութեան շարադրանքի իս
կութիւնը կասկածի տակ դնող վերլուծութիւններ, նոյնիսկ՝ քննադատօրէն
վերանայող շարադրանքներ: 90ականները, կարելի է ասել, բեկումնային եղան
թուրքական հասարակութեան ընդհանուր ինքնութեան ճգնաժամի խորացման
եւ առանձին խմբերի մասնաւոր ինքնութիւնների աւելի ու աւելի համարձակ
դարձող դրսեւորումների իմաստով: Այս շրջանը որոշ հետազօտողներ նոյնիսկ
անուանում են «ինքնութիւնների թոյլտուութեան» շրջան: Քանի որ իրականում
Թուրքիայի փոքրամասնութիւնները տեւական ժամանակ ապրում էին չյայտա
րարուած ինքնութիւններով եւ դրանք այս կամ այն կերպ փոփոխութիւններ էին
կրել, սկզբունքօրէն այն կարելի է անուանել նաեւ «էթնա-կրօնական ինքնու
թիւնների կառուցման կամ վերակառուցման» շրջան:
1990 թ. Թուրքիայում սկսուած «ինքնութիւնների թոյլտուութեան» շրջա
նում ալեւիների ինքնութեան զարթօնքի պոռթկումով «Ողջ երկրում, ինչպէս
նաեւ Եւրոպայում յայտնուած ալեւի միգրանտների շրջանում առաջացան
ալեւիական միաւորումներ: Ալեւիական մտաւորականներն ու հասարակա
կան առաջնորդները մտադրուեցին որոշակիացնել ալեւիական ինքնութիւնը,
ալեւիական աւանդոյթները, ալեւիների պատմութիւնը»216: Եթէ, ըստ Martin
van Bruinessen-ի, քեմալիզմի շրջանում ալեւիները վարժուել էին ալեւիզմն ըն
կալել աւելի որպէս դեմոկրատական սոցիալական գաղափարախօսութիւն,
քան դաւանանք կամ կրօնական ինքնութիւն, ապա կրօնական միասնակա
նացման պաշտօնական քաղաքականութիւնը նրանց հարկադրեց վերսկսել
բանավէճը ալեւիական սոցիալ-կրօնական ինքնութեան շուրջ՝ առիթ տալով
ալեւիզմի վերազարթօնքին եւ ալեւիների մասնաւոր ինքնութեան խնդիրների
քննարկումներին: Ալեւիական միաւորումները վերսկսեցին ալեւիների կրօնա
կան առանձնայատկութիւնը մեկնաբանող աշխատանքներ, նոր քննարկումներ
սկսուեցին ալեւիզմի ծագման շուրջ: Դերսիմցիների ալեւիական ինքնութեան
նոր փնտրտուքը սկզբում խրախուսւում էր նաեւ իշխանութիւնների կողմից,
հաւանաբար այն պատճառով, որպէսզի Դերսիմը հակադրէին եւ մեկուսացնե
ին սուննի-քրդական թափ հաւաքող էթնա-ազգայնական շարժումից: Նոյնիսկ
«Հիւրիյեթ» թերթի 1976 թ. մի յօդուածում առաջին անգամ յայտնուեց «Ալեւիս
տան» բառը՝ նկատի ունէնալով Դերսիմը217: Սակայն Դերսիմի ալեւիների ինք
նութեան զարթօնքի հզօրութիւնը վախեցրեց իշխանութիւններին: Ալեւիներն
ինքնակազմակերպւում էին ոչ թէ որպէս թուրքական հաւաքականութեան մաս՝
քրդական շարժումների դէմ, այլ որպէս մասնաւոր ինքնութեամբ փոքրամաս
նութիւն՝ իր մասնաւոր պահանջներով: Ակտիւացան լռութեան մատնուած տեր
միններ՝ ալեւի, զազա, ղզլբաշ: Եւրոպայում յայտնուած զազախօս ալեւիների եւ
սուննիների մի մասը զազայերէնով նոյնիսկ հրապարակումներ 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/aysehur/makale-dersim-alevistan-zazaistan.htm) (Վերջին այցելութիւնը՝ 11. 11. 2018).
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կան ընդհանուր զանգուածի մէջ մասնաւորեցնելով զազախօսների թէկուզ լու
սանցքային, բայց առանձին տեղը: 1980ի վերջերին «Զազա» պարբերականը
նոր տերմին մտցրեց շրջանառութեան մէջ՝ «Զազաիստան», որպէս զազաների
հայրենիք, նկատի ունէնալով Դերսիմը եւ զազախօս սուննիներով բնակեցուած
Մուրադ (Արածանի) գետի վերին հոսանքները:
Ալեւիական ինքնութեան քննարկումների այս բուռն գործընթացը Թուր
քիայի ազգայնականների կողմից հակահարուած ստացաւ 1993ի Յուլիսի 2ին
Սվազ (Սիվաս, Սեբաստիա) քաղաքի «Մադըմաք» հիւրանոցում տեղի ունեցած
պայթիւնով, որտեղ ալեւի մտաւորկանների կողմից կազմակերպուել էր մշա
կութային փառատօն: Զոհուեցին 37 ալեւի մտաւորականներ եւ հիւրանոցի 2
աշխատակից: «Մադըմաք» հիւրանոցում ալեւիական մշակութային փառատօ
նի օրն իրականացուած պայթեցումը, ալեւի մտաւորականների զոհուելն ուղեկ
ցուեց իշխանութիւնների կողմից 1993 – 1994ին Դերսիմի ալեւիների լեռնային
բնակավայրերի բնակչութեան բռնի տեղահանութեամբ: Դրանք այն բնակչ
ներն էին, ովքեր կենդանի էին մնացել 1938ի Դերսիմի ջարդերի ժամանակ եւ
ում նախնիների մի մասը ջարդերից յետոյ կարողացել էր վերադառնալ հայ
րենի բնակավայրեր, վերականգնել աւանդական էթնա-ցեղա-կրօնական կա
պերը եւ ալեւիների կեանքի աւանդական մշակոյթի շարունակականութիւնը:
Տեղահանուածներին արգելուեց յետագայում վերադառնալ ժանդարմերիայի
կողմից վերահսկուող իրենց բնակավայրերը [արգելուած է մինչեւ այսօր եւ վե
րահսկուում է ժանդարմերիայի կողմից, ինչի հետեւանքով ինձ շատ դժուար էր
այցելել դատարկուած գյողերը – Հ. Խ.], նրանց բնակարանները քանդեցին: Ար
դիւնքում Դերսիմում նույնիսկ պարզ գոյատեւելու հնարաւորութիւնները կորց
րած մարդկանց զգալի մասը յայտնուեց Թուրքիայի զանազան քաղաքներում,
մի մասն ապաստան գտաւ Եւրոպայում, յատկապէս՝ Գերմանիայում, եւ Դեր
սիմում ալեւիական վերասոսնձուող հաւաքական «մենք»ի թէ մշակութային, թէ
«ինքնութեան» վերաձեւաւորումները կրկին մտան անորոշութեան դաշտ:
Թուրքական հասարակութեան «ինքնութիւնների իրաւունքի» զարգա
ցումներին հայկական ինքնութիւնը պահպանուած, նաեւ կեղծ իսլամացուած
հայերը գործնականում լուռ եւ աննկատ մնացին: Բացի հայերի հանդէպ հրահ
րուած համընդհանուր ատելութեան գործօնից այդ շրջանում դեր է խաղացել
նաեւ ASALAյի (Armenian Secret Army for the Liberation of Armenia[Հայաստանի
Ազատագրութեան Հայ Գաղտնի Բանակ (ՀԱՀԳԲ)]) գործողութիւնների հետե
ւանքով հայկական ցաւոտ թեմայի նոր հրապարակային արծարծումը: Լռեցուած
Հայկական Հարցը միջազգային քաղաքական, իրաւական հարթութիւն վերա
դարձնելու նպատակով ստեղծուած այս խումբը որպէս միջոց ընտրել էր թուր
քական դեսպանատների, հիւպատոսարանների, պետական պաշտօնատար
անձանց, զինուորական եւ ոստիկանական հաստատութիւնների, թուրքական
բիզնես միջավայրի, մասնաւորապէս «Turkish Airlines» ընկերութեան գրասե
նեակների դէմ զինուած գործողութիւնները: Մօտ քսան տարիների ընթացքում
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տեղի է ունեցել աւելի քան 200 գործողութիւն, որոնց արդիւնքում սպանուել են
մօտ 100 եւ վիրաւորուել աւելի քան 200 մարդ, գործունէութեան աշխարհագրու
թիւնն ընդգրկել է Անգլիա, Յունաստան, Ֆրանսիա, Բելգիա, Շվեյցարիա, Կո
պենհագեն, Իսպանիա, Իտալիա, Դանիա, Գերմանիա, Հունգարիա, ԱՄՆ, Կա
նադա, Լիբանան, Թուրքիա, Իրան, Իրաք երկրները: ԱՍԱԼԱյի կողմից յանձն
առնուած վերջին գործողութիւնը 1997ի Յունիսին Բրիւսելում Թուրքիայի դես
պանատան առջեւ իրականացուած պայթիւնն էր: Գործողութիւնների առաւել
խիտ ժամանակաշրջանը 1980 – 1983ն էր, – 1980ին տեղի է ունեցել 29 գործողու
թիւն, որից ութը՝ միայն Հոկտեմբեր ամսին՝ Հոկտեմբերի 3ին, 4ին, 6ին, 8ին,
9ին,12ին, 20ին եւ 23ին, 1981ին` 37 գործողութիւն, 1982ին՝ 22, 1983ին` 27:
Թուրքական քաղաքական հռետորաբանութիւնը զինանոցից հանում է
ողջ քարոզչական «զինամթերքը»՝ «թշնամի հայերը», «ատելի հայերը», «մեր
հողերի պահանջ», «թուրքական հայրենիքի պառակտում», «ատելութիւն թուր
քերի դէմ», «հայերի ձեռքին տառապած թուրքեր», «նուաստացած եւ վիրա
ւորուած թուրքական արժանապատուութիւն»՝ հայերը կրկին սպառնալիք են
թուրքի համար: 1982ի Յունուարի 30ին Թուրքիայի Հանրապետութեան նախա
գահ Քենան Էվրենը յայտարարում է, որ հայերի նպատակը թուրք ցեղի ոչն
չացումն է218: Առիթն օգտագործելով՝ Քենան Էվրենը միացնում է հայկական եւ
քրդական հարցերը. «Հայկական եւ քրդական կոչուող հարցերը կոմունիստա
կան համաշխարհային շարժման կողմից սարքուել են Թուրքիայի դէմ օգտա
գործելու համար: Թուրքիայում առհասարակ հայկական հարց չկայ»: Ուշագ
րաւ է, որ նա քրդերին շարունակում է «թուրք» անուանել՝ կասկածելով միայն
ապստամբների «արեան մաքրութեանը»՝ «Դուք հայրենքի դաւաճաններին
ինչպէ՞ս էք թուրք կոչում: Ես կասկածում եմ, որ նրանց արեան մէջ թուրքական
արիւն է հոսում»: Սա չի նշանակում, թէ Էվրենը կասկածում է, որ ապստամբ
ների մէջ քրդական արիւն է հոսում: Նա քուրդ բառ ընդհանրապէս չի օգտա
գործում: Չէ՞ որ պաշտօնպէս երկրում քուրդ չկայ, երկրում միայն թուրքեր են:
Ինչպէ՞ս կարող է թուրքը Թուրքիային դաւաճանել: Իսկ ապստամբները հայ
կական արիւնով իրենք իրենց թուրք ներկայացնող կեղծ մահմեդականներ են,
ովքեր դաւաճանաբար ծնել են «քուրդ» բառը եւ «գոյութիւն չունեցող քրդա
կան հարցը»: Քեմալի ժամանակներից սկսուած այս «թուրքական շիզոֆրենիկ
հոգեխախտուածութիւնը» ի վերջոյ տանում է քրդական ընդվզումները հայերի
վրիժառութեան վաղուց արծարծուած թեմային կապելուն, – «1915 թ. հայերի դէմ
պատերազմը մենք չենք սկսել: Ինչպէս իրենց սկսած այդ պատերազմի վեր
ջում հիասթափութիւն ապրեցին՝ նոյնը կլինի նաեւ այս պատերազմում»: Սա,
իհարկէ, իրականում սպառնալիք էր քրդերի հասցէին՝ կարող է տեղի ունէնալ
218 Քենան Էվրենի հակահայկական ելոյթները հաւաքել է լրագրող Սերդար Քորուջուն եւ
«Հայոց ցեղասպանութիւնը Քենան Էվրենի աչքով» վերնագրով հօդուած տպագրել CNN
TÜRK-ում (հայերէն թարգամանութիւնը տես http://www.civilnet.am/news/2015/05/22/ke
nan-evren-korucu-turkey-genocide-armenians-asala/270862):

«ԻՆՔՆՈՒԹԻՒՆՆԵՐԻ ԻՐԱՒՈՒՆՔԻ» ԶԱՐԳԱՑՈՒՄՆԵՐԸ ԹՈՒՐՔԻԱՅԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹԻՒՆՈՒՄ
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քրդական ցեղասպանութիւն: Անշուշտ կարող է: Վկայ՝ Դերսիմի բնակչութեան
Ցեղասպանութիւնը:
1984ի Ապրիլի 16ին, հայկական եւ թուրքական դիրքորոշումները հա
մադրելով, միջազգային Permanent Peoples’ Tribunal կառոյցը ճանաչեց Հայոց
Ցեղասպանութիւնը (Verdict of the Tribunal)219, իսկ նոյն 1984ի Օգոստոսի 15ին,
երբ Քրդստանի աշխատաւորական կուսակցութիււնը (PKK) յարձակուեց Էրու
հի Շեմդինլի բնակավայրի վրայ, Էվրենն այս իրադարձութիւնները կապեց հա
յերի հետ: 1984ի Հոկտեմբերին Կարսում ելոյթի ժամանակ, մատնանշելով հա
յերին, խուսափելով արգելուած «քուրդ» բառից, նա յայտարարում է. «Մեզ իբր
ցոյց էին տալու իրենց ուժը: Մի խումբ աւազակներ կարծում էին, թէ ժողովուրդը
նրանց կողքին է կանգնելու: Մարքսիզմ ու լենինիզմ երկիր բերելով՝ ուզում էին
այն մասնատել: Մի մասն էլ գուցէ հայերին տային»220: Ստացւում էր, որ հայ
կական արիւնով մի խումբ մահմեդական սոցիալիստ աւազակներ ուզում են
երկիրը մասնատել, այդ մասնատուած մասից մի մասն էլ տան հայերին: Եթէ
խեղճ Քենան Էվրենի այս նախադասութիւնը բերենք հասկանալի տրամաբա
նութեան, ապա այն պէտք է այսպիսին լինի. «Քրդերը ուզում են մասնատել
երկիրը, դրա համար նրանք իրենք իրենց ճնշուած են ներկայացնում եւ մեր՝
թուրքերիս դէմ պայքարում են՝ քողարկուելով մարքս-լենինյան գաղափարների
տակ: Եթէ նրանց յաջողուի մեր՝ թուրքերի երկիրը մասնատել, գուցէ դրա մի
մասն էլ կը տան հայերին»: Իսկապէս, շատ դժուար է փաստացի էթնիկական
պատերազմ մղել մի խմբի դէմ (քրդերի), ով փորձում է այդ պատերազմի միջո
ցով իր էթնիկական՝ քրդական ինքնութիւնը հաստատել, իսկ դու քո շեղուածու
թեամբ չես կարողանում նոյնիսկ բարձրաձայն նրա էթնանունը արտասանել եւ
պատերազմելով նրա դէմ՝ սպառնալիքներդ յղում ես երրորդ էթնանունին (հա
յերին): Խեղճ Քենան Էվրենը չգիտէր, որ քրդերի էթնանունն արտասանելու իր
խղճուկ խուսանաւումներից ընդամէնը քսան տարի յետոյ թուրքական իշխա
նութիւնները փորձելու են թփթփացնել «մեր քուրդ եղբայրների» ուսին, զինա
դադարի պայմանագիր կնքել Քրդական Աշխատաւորական Կուսակցութեան
հետ եւ առհասարակ արգելուած «քուրդ» անուան գործածութիւնը Թուրքիա
յի քաղաքական հռետորաբանութիւնում պիտի դառնայ առօրեական, եւ թուր
քական խորհրդարանը նոյնիսկ Թուրքիայի տարբեր ժողովուրդների շահերը
ներկայացնող քրդամէտ «ժողովուրդների դեմոկրատական կուսակցութիւն» է
ընդունելու, որին կենցաղում պիտի քրդական կուսակցութիւն անուանեն: Բայց
80ականներին պաշտօնական Թուրքիայում քրդեր չկային:
1987ի Յունիսի 18ին 1915ի «Հայկական իրադարձութիւնները» դատա
պարտեց Եւրոպառլամէնտը221: Այդ որոշման նախապատրաստման օրերին,
219 Permanent Peoples’ Tribunal , Verdict of the Tribunal(http://www.armenian-genocide.org/Affir
mation.66/current_category.5/affirmation_detail.html) (Վերջին այցելութիւնը՝ 15. 10. 2017).
220 «Հայոց ցեղասպանութիւնը Քենան Էվրենի աչքով»:
221 European Parliament resolution on a political solution to the Armenian question Doc. A2-33/87
(http://armeniangenocide100.org/en/state/eu/)(Վերջին այցելութիւնը՝ 04. 12. 2017).
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Դ. ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ԹՈՒՐՔԻԱՅԻ ՀԵՐՈՍՆԵՐԸ: ԹՈՒՐՔԻԱՅԻ ԵՒ ԹՈՒՐՔԵՐԻ ԹՐՔԱՑՈՒՄԸ

Մարտ ամսին Քենան Էվրենը Էրզրումի Ալաջաքոյ բնակաւայր ուղարկած յայ
տարարութեան մէջ կրկնում է քեմալիզմի շրջանից շրջանառութեան մէջ դրուած
սուտը՝ «Ոչ թէ մենք, այլ հայերն են կոտորել». «Ալաջաքոյում ու երկրի բազում
բնակաւայրերում գտնուող զանգուածային գերեզմանոցները լոյս են սփռում
այն հանգամանքի վրայ, թէ ինչպէս են հայերը դաւաճանաբար կոտորել բազ
մաթիւ անմեղ քաղաքացիների: Վշտալի է, որ առանց այս ցաւալի իրականու
թիւնը հաշուի առնելու՝ որոշ երկրներ դեռեւս հակուած են լուրջ ընդունել հայե
րի պնդումները»222: Եւրոխարհրդարանի որոշումն ընդունուելուց յետոյ Քենան
Էվրենը սպառնում է. «Ինչ որոշում ուզում են՝ թող կայացնեն, թուրք ազգը չի
շեղուելու քաղաքակրթական այն ուղուց, որով ընթանում է: Որոշ ժամանակ յե
տոյ ասելու են՝ արեւելեան շրջաններում եղել է պատմական Հայաստան, այդ
հողերը տուէք հայերին (ընդգծումը իմն է – Հ. Խ.): Եթէ նման քայլի գնացել են՝
նման պահանջ էլ կը ներկայացնեն: Եթէ այդքան ուժ ու զօրութիւն ունէն՝ թող
գան ու վերցնեն: Եթէ ուժը հերիքում է՝ նորից թող գան ու վերցնեն: Թող փոր
ձեն ու ստանան պատասխանները»223:
«Մեր երկրում հայկական հարց չկայ» յայտարարելով՝ Թուրքիայի ըն
թացիկ նախագահը, հասկանալով թէ ոչ, անդրադառնում էր բուն Հայկական
Հարցին եւ այդ հարցի նկատմամբ թուրքական տագնապներին՝ անշուշտ թուր
քական մեկնաբանութեամբ՝ «1915 թ. հայերի դէմ պատերազմը մենք չեն սկսել»;
«Քուրդ (Էվրենի խօսքով՝ թուրք) ապստամբները նպատակ ունէն մեր հողերի մի
մասը տալ հայերին», «այլ երկրները» կարող են պնդել, որ «արեւել յան շրջան
ներում եղել է պատմական Հայաստան, այդ հողերը տուէք հայերին» եւլն:
Քրդերին ճնշելու, թուրքական հասարակութեան մէջ անուանարկելու,
քրդական ինքնութիւնը ժխտելու թուրքական իշխանութիւնների մարտավա
րական հնարներից մէկն ընտրւում է վաղուց կիրառուած «հայկական ատելու
թեան» գործօնը, – մեր եղբայրները («լեռնային թուրքերը») մոլորուած են մեզ
թշնամի հայերի սադրանքներով, մահմեդականացած հայերն իրականում կեղծ
մահմեդականներ են, հայերի մահմեդականանալը գիտակցուած քաղաքական
ծրագիր է եղել թուրքերից վրեժխնդիր լինելու համար, նրանք քաղաքական
նպատակներով թուրքերին բաժանում են «թուրքերի» եւ «քրդերի» եւն:
«Հայկական վտանգը» կրկին մերան է դարձւում թուրքական ներքին հա
մախմբման եւ «թուրքերի թրքացման»՝ էթնիկացման գործում: Ժողովրդավար
թուրք մտաւորականները 1970ականներին վերադարձած «հայկական գործօ
նը» սովորաբար կապում են բացառապէս թուրքական հանրութեան միջավայ
րի՝ ԱՍԱԼԱի գործողութիւնների նկատմամբ թուրքական ներքին լսարանին
հասցէագրուած հռետորաբանութեան հետ: Այդ տարիները նաեւ ձայնասփիւռի
եւ հեռուստատեսութեան զանգուածայնացման, ուրեմն նաեւ տեղեկատուութե
222 «Հայոց ցեղասպանութիւնը Քենան Էվրենի աչքով»:
223 Նոյն:
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ան բազմազանեցման տարիներ էին: «1960ականների Թուրքիայում հայկական
հարցը գոյութիւն չունէր: 1970ականների Թուրքիայում մօտեցումը կատարելա
պէս փոխւում է: Հայկական հարցը բիւրեղացնում է օտարի նկատմամբ վախը,
կրօնական մի ատելութիւն, որն ուշացումով ու աստիճանաբար է տարածուել,
սակայն որն ի վերջոյ հաստատուել է: Հայկական հարցն իր մէջ խտացնում
է ազգայնականութիւնը՝ էթնիկ ազգայնականութիւնը: Երիտասարդ սերունդ
ները նոյնպէս աւելի ու աւելի մոլեռանդ ազգայնական են դառնում Հայկա
կան հարցի առնչութեամբ», – այսպիսին է հայկական թեմայի ուժականութիւնը
թուրք մտաւորական Ահմէթ Ինսէլի ճանաչած Թուրքիայում 224: Այն զգալիօրէն
տարբեր է Թուրքիայի հայերի ընկալած՝ Թուրքիայում «հայկական գործօնի»
ուժականութիւնից: Բայց սա միաժամանակ նշանակում է, որ ԱՍԱԼԱյի գոր
ծունէութիւնը լրացուցիչ ազդակ էր թուրքական էթնիկութեան ամրապնդման,
սնուցման եւ թուրքական ազգայնականութեան վերաձեւաւաորման գործողու
թիւնների համար: Այն արդէն ուղղուած է հայկական ատելութիւնը բորբոքած
պահելուն եւ քրդերի դէմ գործողութիւնների թուրք մասնակիցներին՝ զինուոր
ներին կամ ազգայնականներին գրգռելուն: Բայց ազդում է նաեւ հայերի ներ
քին գործընթացներին՝ երկրի թուրքական մասի քաղաքներում եւ յատկապէս
Ստամբուլում իսլամացած հայերին ստիպում է աւելի ուշադիր եւ զգոյշ լինել՝
որեւէ կերպ չբացայայտելու իրենց հայկական անցեալը:
Բոլոր դէպքերում քրդական ազգային պայքարի ուժեղացման հետ ան
ցյալ դարի 80-ականներին ինքնութիւենների խնդիրը մտաւ հանրային ակտիվ
օրակարգ, որից յետոյ նախ հանրային միջաւայրը, ապա նաեւ պետական ինս
տիտուտները «յիշեցին» «քուրդ» էթնանունը, քրդերէն լեզուն, որոնց փոխարէն
1925ից յետոյ օգտագործուում էր «լեռնային թուրք» բառը, արգելուած էր քրդե
րէն խօսելը, առաուել ևս՝ քրդերէնով կրթութիւնը: «Քուրդ» բառից յետոյ աստի
ճանաբար հրապարակ մտան նաև շուրջ վաթսուն տարի փաստացի արգելուած
ինքնութեան այլ եզրեր՝ էթնանուններ կամ դաւանուններ՝ լազեր, ալեւիներ, չեր
քէզներ, աբխազներ, հեմշիններ եւլն, հանրութեան մէջ հարցեր առաջացնելով
այդ խմբերի ինքնութիւների վերաբերեալ:
Չնայած որոշ էթնանուններ անցեալ դարի 80ականներին առօրեա վե
րադառնալու «իրաւունք ստացան», մինչեւ այսօր թէ պայքար է մղուում այդ
էթնանունների գործածութեան դէմ, թե փորձ է արւում հիմնաուորել դրանց
էթնիկական երկրոդայնութիւնն ու բովանդակութիւնը: Պնդելով, որ «թուրքը»
թուրքիացի՝ եվրապական իմաստով Թուրքիայի քաղաքացի է նշանակում, մի
աժամանակ պնդում կա, որ «թուրքը» Թուրքիայի բոլոր սուննի-թրքախօս քա
ղաքացիների էթնիկութիւնն է: 1982ի Սահմանադրութիւնը կրկնեց նախորդ
ազգայնական Սահմանադրութեան հիմնական դրոյթները՝ 42-րդ յօդուածով
յաստատելով, որ «Ոչ մի այլ լեզու, թուրքերէնից բացի, ցանկացած կրթական
224 Անդ, էջ 70:
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հաստատութիւնում չի կարող թուրքական քաղաքացիներին ուսուցանուել որ
պէս մայրենի լեզու», 54-րդ յօդուածով վերահաստատուեց, որ «Թուրքիա պե
տութեան հետ քաղաքացիական կապերով կապուած բոլոր մարդիկ թուրքեր
են»: Սա օրէնքն է: Եւ այն ոչ միայն գործնական կիրառում ունի, այլեւ նոյնիսկ
ակադէմիական շրջանականերն են ատիապուած կամ կամաւոր ենթարկւում
այդ օրէնքին: Թուրքիայի ամենաժողովրդավար համալսարաններից մեկի իմ
գործընկերը հետազօտական նպատակներով պետք է Թուրքիայում հայ-թուր
քական անցեալի մասին յիշողութիւններ գրանցէր վիճակագրական «միջին
էթնիկական թուրքերի» միջաւայրում: Ինձ ուղարկուած նյոթերը, սակայն, ար
տացոլում էին արաբների, քրդերի, հայերի յիշողութիւնները: Ուղարկուած 13
նյոթերի մէջ զրուցակիցներից միայն երկուսն էին իրենց «թուրք» ինքնութիւնը
յաստատածները: Ես առարկեցի՝ յիշեցնելով, որ պայմանաւորուել ենք նյոթերը
հաւաքել սոցիալական միջին էթնիկական թուրքերի միջաւայրում: Գործընկերս
ինձ համոզում էր, որ դրանք բոլորը… թուրքեր են: «Դուք, ի՞նչ է, թուրք յամա
րում եք միայն օղուզական ծագում ունեցողների՞ն», — հարցնում էր նա: «Ոչ,
— ասում էմ, — առնուազն իրենք իրենց թուրք յամարողներին, իսկ այստէղ ձեր
զրուցակիցներն իրենք իրենց «քուրդ», «արաբ», «հայ» են յամարում»: «Թուր
քը, — բացատրում են ինձ, — թուրքերէն լեզուով խօսող սուննին է»: Բայց
թուրքերէն իմացող եւ խօսող սուննի քուրդը եւ արաբը չի ուզում «թուրք» լինել:
«Թուրք» բառին նրանք գուցե պատրաստ են համաձայուել, եթէ այն Թուրքիայի
քաղաքացի նշանակեր: Բայց այն դէպքերում, երբ «թուրք» բառը թուրք էթնոս
է նշանակում՝ «մենք բոլորս թուրք ենք» պնդումն այլեւս չի աշխատում: Նախ՝
այդ պատմութիւնները պատմողների մէջ նաեւ քրիստոնեայ հայեր կան, ովքեր,
ճիշտ է, թուրքերէն գիտեն, իսկ երբէմն նաեւ միայն թրքախօս են, բայց «թուրք»
կոչուել եւ էթնիկական «թուրք» լինել չեն ուզում, ուզենան էլ՝ չեն կարող, քանի
որ քրիստոնեան պաշտօնապէս չի կարող էթնիկական «թուրք» լինել: Պաշտօ
նապէս նա փոքրամասնութիւն է, ճիշտ է՝ «կրօնական փոքրամասնութիւն» է,
բայց պաշտօնական Թուրքիան փոքրամասնութեան այլ տեսակ չի ընդունում:
Ապա՝ եթէ սուննին նաեւ քրդերէն, արաբերէն, հայերէն է խօսում եւ ինքն իրեն
քուրդ, արաբ, հայ է անուանել, նրանց կարծիքը միջին էթնիկական թուրքակա՞ն
կարծիք է, նրանց յիշողութիւնը թուրքակա՞ն յիշողութիւն է, նրանք համաձա՞յն են
«թուրք» յամարուել եւ «թուրք» ներկայացուել: «Բայց համաձայնութեան հարց
չկա, նրանք թուրք են», — առարկում էր գործընկերս: «Այդ դէպքում ի՞նչու եք
յղում անում նրանց «արաբութեանը», «քրդութեանը», «հայութեանը»: «Փոր
ձում ենք տեսնել, տարբերութիւններ կա՞ն արդյոք»: Տարբերութիւններ որտե՞ղ,
թուրքե՞րի մէջ: Է, եթէ բոլորը թուրք են՝ էթնիկական տարբերութւններ չեք կա
րող փնտրել, եթէ ոչ էթնիկական կարծիքի տարբերութիւններ եք փնտրում՝ այլ
չափանիշներ ընտրեք՝ ապրելու տարածքներով, հասարակական դիրքերով,
կրթութեան մակարդակներով, սեռերով, տարիքային խմբերով, լեզվով եւլն:
Այստէղ միայն էթնանուններ են, ուրեմն տարբերութիւննները պետք է էթնի
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կական յիմք ունէնան: Այդ բոլոր «թուրքերի» պատմութւնները հրատարակված
են հայերէն, թուրքերէն եւ անգլերէն լեզուներով, եւ հայերի մասին այս անհաս
կանալի «միջին թուրքերի» յիշողութւններին կարելի է ծանոթանալ հրատարա
կուած նիւթով225:
Ինքնութիւնների շուրջ չքաղաքականացուած խօսոյթում Թուրքիայում
քննարկւում է նաեւ, որ բավական է չյիշեցնել իրական ինքնութիւնդ, եւ իշխա
նութիւնը կհաշտուի գոյութեանդ հետ. «Միակ բանը, որ մեզնից պահանջում է
հանրապետութիւնը, այն է, որ մեր ինքնութիւնը թաքցնելով` ձեւացնենք, թե իբր
ունէնք նրա սպասելիքին համապատասխան ինքնութիւններ: Այդքան պարզ մի
բան. քո ինքնութիւնը, ինչ էլ որ լինի, թաքցրու եւ հագիր մի վերին ինքնութիւն…
հանրապետութիւնը խնդիր չունի մարդկանց` քուրդ, ալեւի, կրօնապաշտ, հայ,
հրեա լինելու հետ: Հանրապետութեան միակ խնդիրը այդ ինքնութեան ներ
կայացուելն է հասարակութեան մէջ: Կարող եք ունէնալ ամէն տեսակի ներ
քին ինքնութիւն, սակայն դա հրապարակավ արտահայտողը խնդիրներ կունէ
նա: Թուրքիայի հանրապետութիւնում կարելի է ապրել որպէս քուրդ, սակայն
յանցագործութիւն է այդ ինքնութեան մասին յիշելը եւ յիշեցնելը: Նմանապէս
կարող է լինել ալեւի հասարակութիւն, բայց վտանգավոր եւ արգելուած է, որ
հասարակութեան մէջ ներկայանաս այդ անուան տակ…Եթէ չես յիշում եւ չես
յիշեցնում, ապա ինչ ուզում ես եղիր` քուրդ, ալեւի, մահմեդական, հայ, հրեա,
բայց եղիր` առանց մեզ եւ ուրիշներին դա զգացնել տալու»226: Իրականում դա
այդպէս չէ: Իշխանութիւնն իր յստակ ծրագիրը եւ/կամ վերաբերմունքն ունի
նաեւ լուռ, մեկուսի, ներփակուած, իրենց ինքնութիւնն ամէնեւին չցուցադրող
խմբերի նկատմամբ: Առնուազն՝ հայերի դէպքում: Իսլամացուած եւ ալեւիա
ցած հայերի օրինակը, պետք է ենթադրել, եզակի չէ, որոնց մասին երկրում
երբեք խոսակցութիւնները չեն դադարում, նրանց նկատմամբ պարբերաբար
բարձրաձայնւում է թշնամանքի եւ ատելութեան որոշ չափաբաժին, չնայած այս
մարդիկ «բարձրաձայուող ինքնութեան» հայտ չեն ներկայացնում: Պարբերա
բար խօսւում է այն մասին, որ իշխանութիւններն այդ մարդկանց անուններով
հատուկ ցուցակներ ունէն եւ երբէմն-երբէմն այդ խոսակցութիւններն իսկապէս
հաստատւում են: Այդպիսի դէպք էր, օրինակ, 2011 թ. սեպտեմբերին, Պօլսի
ծանր յանցագործութիւնների 16-րդ դատարանում «ՕտաԹիՎի» կայանի գոր
225 Նյոթերի եւ դրանց վերլուծութեան հրապարակումը հայերէն տես՝ Նեյզի Լ., Երանի
նրանք գնացած չլինեին. հայկական յիշողութիւնների բեռը Թուրքիայում//«Խօսելով միմե
անց հետ. անձնական յիշողութիւններ անցեալի մասին Հայաստանում եւ Թուրքիայում»,
Բոնն, DVV international, ISBN 978 – 3 – 88513 – 779 – 5, 2010, էջ 103 – 160: Անգելրէն՝ 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 Իհսան Չոլաք, Հանրապետութիւնը սիրում է թաքնւողին, «Թարաֆ» օրաթերթի
05. 07. 2010ից թարգմանութիւնը 07. 07. 2010, – (http://akunq.net/hy/?p=3517) (Վերջին այցե
լութիւնը 14. 12. 2018):
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ծով քննութեան ընթացքում ի հայտ եկած իսլամացած եւ գուցե իրենց արմատ
ներից անտեղեակ 1600 հայ ընտանիքների՝ 84 էջից բաղկացած ցուցակը: Ցու
ցակի տուեալները վերաբերում էին միայն Տիգրանակերտի (Դիարբէքիր) Լիճէ
շրջանին, որը Դիարբէքիրի նահանգի ամենափոքր շրջաններից մեկն է: Այն
փաստում էր, որ Թուրքիայում իսլամացած հայերի բազմաթիվ ընտանիքներ
իրենք իրենց յամարում են թուրք կամ քուրդ, հանգիստ ապրում են առանց ազ
գային ինքնութիւնը վերանայելու անհրաժեշտության՝ չկասկածելով անգամ, որ
պետության գաղտնի ծրարներում իրենք հայ են յամարւում 227: Այսինքն «ձեւաց
նենք, թե իբր ունէնք նրա սպասելիքին համապատասխան ինքնութիւններ»ը չի
օգնում: Իշխանութւնն ինքն է որոշում եւ տեսակաւորում խմբերին եւ նրանցից
իւրաքանչիւրի նկատմամբ՝ իր քաղաքականութիւնը: Արդիւնքում ցանկացած
իրավիճակում հենց իշխանութիւններն են սրում, «հարութիւուն տալիս» առկա
կամ մտացածին, թաքցուած, ծպտուած ինքնութեան խնդիրը: Կամայ թէ ակա
մայ ինքնութեան խնդիրը քաղաքականացւում է՝ ազդելով մարդկանց զգաց
մունքների, հասարակական յարաբերութիւնների, կեանքի վրա:

«ԹԻՒՐՔՉՈՒԼՈՒԿԻ» ԱՐԴՅԻՒՆՔՆԵՐԸ:
«ԱԶԳԱՅԻՆ ՊԵՏՈՒԹԵԱՆ»
ԹՈՒՐՔԱԿԱՆ ՏԱՐԲԵՐԱԿԸ
Թրքացա՞ն թուրքերը: Թրքացա՞ն Թուրքիայի ոչ թուրք քաղաքացիները:
Թրքացա՞ւ Թուրքիան: Արեւմտեան Հայաստանը թուրքերի հայրենիք դարձա՞ւ:
Զգալի չափով՝ այո: Բնակչութեան մի մեծ զանգուած՝ նախկին «օսմանները»,
նախկինում ենիչերութեամբ, կամաւոր կամ բռնի «տաճկացածները»՝ մահմե
դականացած քրիստոնեաները, Առաջին աշխարհամարտի ընթացքում եւ յե
տոյ մահմեդականացած քրիստոնեաները՝ հայեր, յոյներ, ասորիներ, քրդերի
եւ արաբների մի մասը, Բալկաններից փախստական սլաւոնների զգալի մասը,
լազերի, թուրքմէնների մի մասը թրքացան, ընդունեցին «թուրք» բառը որպէս
էթնանուն, «թուրքի» ինքնութիւնը էթնիկացավ: Դպրոցական կրթութեան մի
ջոցով այս կամ այն չափով ձեւաւորուեց պատմական անցեալի մասին պաշ
տօնական պատմագրութեան ներկայացրած կոլեկտիւ գիտելիքը: «Թուրքա
կան մշակոյթ» արտայայտութիւնը ժամանակի ընթացքում նիւթականացաւ
եւ սկսուեց կիրառուել մասամբ որպէս «Բիւզանդական մշակոյթի», մասամբ՝
որպէս համաթիւրքական մշակոյթի ժառանգորդ իմաստով, իսկ թուրքական
մարդաբանութիւնը եւ դիւանագիտութինը տեւաբար աշխատեցին Թուրքիայի
Հանրապետութեան տարածքի նյոթական մշակոյթի ժողովրդական կիրառա
կան դրսեւորումները՝ գորգագործութիւնը, տարազը, ուտեստը եւլն. զարգաց
227 Թուրքական հետախուզութիւնը ցուցակագրել է իսլամացած հայ ընտանիքներին, – http://
www.pastinfo.am/hy/node/70903#sthash.lzj9gOs6.dpuf, 05/29/2015(Վերջին այցելութիւնը
14. 12. 2018 ):
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նելու, տարածելու եւ միջազգային հանրութեանը ներկայացնելու ուղղութեամբ:
Նվաճուեց Օսմանեան եւ թուրքական անցեալի էթնիկական նոյնականացման
գիտակցութիւնը, օսմանեան եւ թուրքական անցեալի հզօրութեան նկատմամբ
թուրքական հպարտութեան զգացումը: Սուննիզմն իր կրօնական առաջնահեր
թութիւնը զիջեց թուրքական էթնիկական ինքնութեան բաղադրիչի դերին եւ
աստիճանաբար դարձաւ քաղաքական ազգայնականութեան մաս:
Սրան զուգահեռ առաջացան նոր մարտահրաւերներ, եւ առաջին հեր
թին՝ Թուրքիայի Հանրապետութեան այլազգիների էթնիկական ինքնութիւննե
րի «հարութիւնը»:
Ինչպէս Օսմանեան կայսրութեան շրջանում, այնպէս էլ 1923ին հաստա
տուած Թուրքիայի Հանրապետութեան շրջանում երկրի բնակչութեան ազգա
յին, լեզուական եւ կրօնական կազմի մասին տեղեկութիւնները եղել եւ մնում են
անորոշ: Երկրի սահմանադրութեամբ Թուրքիայի ամբողջ բնակչութիւնը հա
մարւում է «թուրք», բացի 1923ին Լոզանի պայմանագրով ճանաչուած փոքրա
մասնութիւնները: Սակայն Լոզանի պայմանագրով հաստատուածները էթնիկա
կան կամ լեզուական փոքրամասնութիւն չեն, այլ՝ կրօնական, «ոչ մահմեդական
փոքրամուսնութիւն» են, ընդ որում դրանք միայն հայ առաքելական եկեղեցու
հետեւորդներն են, յոյն ուղղափառ եկեղեցու հետեւորդները եւ հրեաները: Քա
նի որ երկրում յաճախ են ասում, որ պաշտօնական փոքրամասնութիւնները հա
յերը, յոյները եւ հրեաներն են, սա շատերին է մոլորեցնում: Իսլամացած կամ
ալեւիացած հայերը, իսլամացած յոյները եւ հրեաները, օրինակ, փոքրամասնու
թիւն չեն համարւում եւ նրանց վրա փոքրամասնութիւնների իրավունքները՝ ազ
գային դպրոց գնալ, ազգային-մայրենի լեզուով խօսել եւլն չեն տարածւում, որ
քան էլ նրանք պնդէն, որ իրենք էթնիկական ինքնութեամբ հայ, յոյն կամ հրեա
են: Պայմանագիրը վերաբերում է բացառապէս «ոչ մահմեդականներին»: 20րդ
դարի ողջ ընթացքի քաղաքականութեամբ մահմեդականը էթնիկապէս կարող
էր միայն թուրք լինել՝ անկախ իր էթնիկական ինքնութեան զգացողութիւնից, եւ
իրերի այս ընթացքը սկսեց վիճարկուել միայն 80-ականներին, երբ Թուրքիա
յում, մասնաւորապէս քրդական եւ զազա-ալեւիական շարժումներով, սկսուեց
ինքութիւների արտահայտման պահանջը: Սուննի քրդերն սկսեցին պահանջել
սուննի մահմեդակաութիւնից անկախ ճանաչել իրենց քրդական էթնիկական
ինքութիւնը եւ թուրքի փոխարէն իրենց քուրդ ճանաչել, ալեւիների մի մասն էլ,
յատկապէս զազախօսները պահանջում էին ճանաչել իրենց կրօնական տար
բերութիւնը սուննի մահմեդականութիւնից եւ «քրդութիւնից» ու «թրքութիւ
նից», քրդերից տարբերակել իրենց մասնաւոր «ալեւիա-ղզլբաշական» էթնի
կութիւնը228: Թուրքիան 21րդ դար մտաւ երկրի բնակչութեան ինքնութիւների
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 Այշէ: Ալեվիստան, Զազաիստան եւ Քրդստան: Ալեւի-
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Դ. ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ԹՈՒՐՔԻԱՅԻ ՀԵՐՈՍՆԵՐԸ: ԹՈՒՐՔԻԱՅԻ ԵՒ ԹՈՒՐՔԵՐԻ ԹՐՔԱՑՈՒՄԸ

ճանաչման պահանջի «բեռով»: Արդիւնքում եթէ մինչեւ 20-րդ դարի վերջերը
Թուրքիայում պաշտօնապէս բոլորը թուրք էին, բացի Լոզանի պայմանագրով
ճանաչուած իսկապէս շատ փոքրաթիվ քրիստոնեայ հայերից, յոներից եւ հրե
աներից, 21-րդ դարասկզբին Թուրքիայի էթնիկական, կրօնական եւ լեզուա
կան փոքրամասնութիւնները թէ՛ անուանական, թէ՛ քանակական չափումներով
«դարձան» մեծաթիվ: Բայց Թուրքիայի հանրապետութեան իշխանութիւնները
ցոյց չեն տալիս երկրի բնակչութեան էթնիկական, լեզուական եւ կրօնական
խմբերի թւաքանակները: ԵՄ մտնելու ցանկութեան օրուանից Թուրքիայի հետ
քննարկւում է փոքրամասնութիւնների իրաւունքների հարցը, – ազգային-էթնի
կական, լեզուական, կրօնական, սոցիալական... Բայց այս երկրում համառորեն
չեն ուզում հասկանալ «փոքրամասնութիւն» եզրոյթը:
Փոքրամասնութիւնների քանակական ներկայացուածութեան մա
սին դժուար է խօսել՝ երկրում իրականացուող մարդահամարին էթնիկական
ինքնութեան շուրջ հարցի բացակայութեան պատճառով, բայց հայտնի է, որ
կրօնական մեծամասնութեան կարեւոր մաս լինելով՝ սուննի քրդերն այսօր
ոչ պաշտօնապէս համարւում են էթնիկական փոքրամասնութիւն: Թրքախօս
թուրքմէն-թուրք ալեւիները թերեւս կիսում են «թուրքական էթնիկական ինքնու
թեան»՝ թուրք լինելու պատիւը, բայց ալեվիզմի բերումով ճնշուած կրօնական
փոքրամասնութիւն են: Պաշտօնապէս փոքրամասնութիւն համարւում են միայն
կրօնի սկզբունքով, բայց ոչ բոլոր կրօնական խմբերն են ճանաչւում: Երկրում
պաշտօնական փոքրամասնութիւն շարունակում են համարուել միայն «ոչ մահ
մեդական փոքրամասնութիւները», բայց դրանք յստակ չեն: Ալեւիներն իրենք
իրենց «մահմեդական» չեն համարում, բայց կրօնական փոքրամասնութիւն չեն
համարւում: «Ալեւիզմը» Թուրքիայում արգահատելի եւ արհամարելի աղան
դաւորութիւն է ներկայացւում, եւ յաճախ է դառնում սուննի մահմեդականների,
հատկապէս թուրքական էթնիկական ինքնութեամբ քաղաքական ազգայնա
կանների հոգեբանական ու ֆիզիկական բռնութիւնների թիրախ:
Մինչեւ 1990ը մարդահամարներին սովորաբար հարցնում էին մայրենի
լեզուի մասին, սակայն 1965ից սկսած այս հարցի պատասխանների արդիւն
քը չի հրապարակուել: Դեռ հարց է, անշուշտ, թե ինչ չափով «մայրենի լեզուի»
հարցի պատասխանը նոյնական է էթնիկական ինքնութեան հետ: Թուրքի
այում մայրենի-ազգային լեզուով խօսելու արգելքները եւ մայրենի լեզուն մի
այն թուրքերէնը համարելու իրաւունքն ու քարոզչութիւնը, անշուշտ, փոխել են
կզլբաշների 1980 զարթօնքը եւ քրդական միջաւայրի խտրականութիւնը ղեկաւարվում էր
անմիջականորեն պետութեան կողմից: Ահա ինչպէս է այսօր լուծւում զազաների խնդի
րը](17/03/2013, http://www.radikal.com.tr/yazarlar/ayse-hur/alevistan-zazaistan-ve-kurdistan1125474/); Խառատյան Հրանուշ, Ինքնության որոնումը Դերսիմում: Մաս 1. Ինքնության
որոնումները Դերսիմում(https://repairfuture.net/index.php/hy/identity-standpoint-of-arme
nia-ar/the-search-for-identity-in-dersim-part-1-identities-in-dersim-armenian), Մաս 2. Դերսիմի
ալեւիացած հայերը (http://repairfuture.net/index.php/hy/identity-standpoint-of-armenia-ar/
the-search-for-identity-in-dersim-part-2-the-alevized-armenians-in-dersim-armenian) (Վերջին
այցելութիւնը՝ 11.11.2018):

«ԹԻՒՐՔՉՈՒԼՈՒԿԻ» ԱՐԴՅԻՒՆՔՆԵՐԸ: «ԱԶԳԱՅԻՆ ՊԵՏՈՒԹԵԱՆ» ԹՈՒՐՔԱԿԱՆ ՏԱՐԲԵՐԱԿԸ
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բնակչութեան պատկերացումները «մայրենի լեզու» հասկացութեան մասին:
Հաշուի առնելով, որ մինչև 1965ը Թուրքիայում նոյնիսկ տարրական դասա
րանների կրթութինը գաւառերում դեռեւս մատչելի չէր, կարելի է ենթադրել, որ
մինչեւ անցեալ դարի 60-ակաները մայրենի լեզուն մեծ չափով դեռեւս էթնիա
կական-ազգային լեզուն էր: Անշուշտ ոչ բացառիկ հալածեալ էթնիկական միա
ւորների համար, ինչպիսիք հայերը կամ յոյներն էին, ովքեր պետական արգե
լանքներից զատ հատկապէս գաւառներում իրենք էին իրենց արգելել նոյնիսկ
տանը մայրենի լեզուով խօսել՝ տագնապելով իրենց ինքնութիւնը մատնելու
հեռանկարից: Մյոս կողմից մասնաւորապէս հայերը հայերէն չխօսելով գաւառ
ներում հարկադրեալ քրդախօս, արաբախօս կամ զազայախօս էին դառնում,
որովհետեւ նրանց կիսաթաքուն կեանքը մեծ մասամբ այդ լեզուներով խօսող
ների տարածքներում էր, որտեղ թուրքերէն լեզուով խօսում էին գլխաւորապէս
պաշտօնեաները: Բոլոր դէպքերում թուրքերէնը 20րդ դարի 60ականներին դե
ռեւս շատ տարածուած չէր, եւ 1965ի նյոթերը պետք է որ այդ պատկերն ար
տացոլեին: Հնարաւոր է, որ 1965ի շրջանում թրքախօս էին դարձել նաեւ 20րդ
դարի երկրորդ տասնամեակից արեւելքից արեւմուտք բռնաքսորներով մեծ
քանակութեամբ տեղափոխուած եւ թրքախօսների հարեւանութեամբ բնակա
ւորուած քրդերի մի մասը: Այսպէս թե այնպէս փաստն այն է, որ 1990ին մայրե
նի լեզուի մասին հարցումը դադարեցուել է, դրան զուգահեռ ակադեմիական
ուսումնասիրութիւններ չեն արւում եւ այսօր գործնականում անհնար է քիչ թե
շատ վստահելի տեղեկութիւն ունէնալ ինչպէս Թուրքիայի բնակչութեան էթնի
կական պատկանելութեան կամ ինքնութեան, այնպէս էլ լեզուական պատկերի
մասին: Մնում են փորձագիտական տեղեկութիւններն ու դատողութիւնները:
Փորձագիտական տեղեկութիւնները պարբերաբար հայտնւում են այս
կամ այն համալսարանի կողմից արուած հետազօտութիւնների միջոցով, որոնց
մեթոդաբանութիւնը եւ ստացուած արդյոնքները իրենց էթնիկական ինքնութե
ան եւ թուաքանակի խնդիրներով շահագրգիռ բնակչութեան շրջանում ուղեկց
ւում են դժգոհութեամբ եւ աղմուկով:
Անլուրջ է թւում, օրինակ, Milliyet թերթի տարեկան հարցումներով
2007ին ձեռք բերուած ալեւիների թուի մասին տեղեկութիւնը՝ ընդամէնը 4.5 մլն
մարդ, եւ դեռ պարզ չէ՝ սա բոլո՞ր ալեւիների՝ թուրքմէն/թուրք, քուրդ, զազա,
արաբ, գնչու, թիւն է, թէ՞, օրինակ, միայն թուրք ալեւիներինը: Սա ալեկօծել էր
ալեւիական խմբերին, մասնաւորապէս ալեւի-բեկթաշիներին, որոնց դաշնու
թիւնը պնդում էր, որ ալեւիները 25 մլն մարդ են եւ կազմում են երկրի ընդհա
նուր բնակչութեան 33 տոկոսը:
Նոյն կերպ դժուար է լուրջ ընդունել 2008ին Էրսիեսի, Էլազիկ ի եւ Մա
լաթիայի Ինենիւի անուան համալսարանի 2008 թ. հետազօտութեան տուեալ
ները, ըստ որի Թուրքիայում քրդերի թիւը զազաների հետ միասին ընդամէ
նը 12 մլն է, լազերի թիւը՝ ընդամէնը 80.000 մարդ, իսկ հեմշենների (համշենի
մահմեդական հայերի) թիւը՝ ընդամէնը 13.000 մարդ: Այդ հետազօտութեամբ
թուրքերի թիվը Թուրքիայում մօտ 50 – 55 միլիոն է, կամ բնակչութեան նուա
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զագոյնը՝ 71 %, առավելագոյնը՝ 78.5 %: Հետազօտութեան հեղինակները գրում
են, որ «թուրքական խմբի» 50 կամ 55 միլիոնի տարբերութիւնն առաջանում
է նրանից, որ մօտ 5 միլիոն մարդ «թրքանում է», այսինքն ներկա պահին կա
յուն էթնիկական ինքնութիւն չունէն, բայց առաջիկայում նրանք «թուրք» կլի
նեն: Թրքացումը կատարւում է հիմնականում քրդերից, նրանց յաջորդում են
բոսնիացիները, չերքէզները, ալբանացիները եւ արաբները: Հետազօտութեան
տուեալներով վերջին 15 տարում (այսինքն 1993 – 2008ի միջակայքում) թուրքերի
թիւը զգալիորեն աճել է: Քրդերն «աճել են» ընդամէնը 2.5 տոկոսով: Չնայած
1993 – 2008ի միջակայքը քրդական ինքնութեան բարձրացման շրջանն է, բայց
այն միաժամանակ արեւելքից արեւմուտք քրդերին բռնութեամբ տեղահանե
լու եւ քրդերի գործունեա մասին տնտեսապէս ու սոցիալապէս «կաշառելու»
շրջան է. քրդերի մի մասն իսկապէս թրքանում էր՝ փորձելով ազատուել իրենց
տառապանքի աղբյոր հանդիսացող ինքնութիւնից, եւ միաժամանակ որոշ բիզ
նես մենաշնորհներ ու սոցիալական արտօնութիւններ ստանում: Յայտնի է,
որ այս շրջանում, օրինակ, Ստամբուլում, շինարարական բիզնեսը մեծ չափով
տրուեց քրդերին: Իսկ հայրենիքից զրկուած բոսնիացիների եւ ալբանացիների
թրքացումը միշտ է եղել: Այս հետազօտութեամբ փոքրամասնութիւնները բո
լորը միասին կազմում են ընդհանուր բնակչութեան 28.9%-ը: Ցոյց է տրուած,
թէ ինչ խմբերից է կազմուած «թուրք» համարուող բնակչութիւնը՝ «թուրքմէն»,
«իւրիւկ», «թաթար», «թախտաջի», «թէրէքէմէ», «կարաչայ», «ադրբեջանցի»
(Türkmen, Yörük, Tatar, Tahtacı, Terekeme, Karaçay, Azeri)229: Դժուար է ասել,
թւարկուած միաւորների մէջ իրականում գերակշռում է սեփական էթնիկական,
թէ՞ թուրքական էթնիկական ինքնութիւնը: Բոլոր դէպքերում սա ցոյց է տալիս,
որ «թուրք» համարւող միաւորի էթնիկական ինքնութիւնը դեռեւս միասեռ չէ:
Մյոս կողմից այս հետազօտութիւնը տուեալներ է բերում նաեւ բոսնիացիների,
պոմակների, առնաուտների (ալբանացի), արաբների եւ վրացիների մասին,
բոլորը միասին 5.713.000 մարդ, որոնք բացակայում են մի շարք զեկոյցների եւ
հեղինակների տուեալներում:
Մյոս փորձագիտական «կարծիքը» Եւրախորհրդի՝ Ընդդէմ Ռասիզ
մի Եւ Անհանդուրժողականութեան Յանձնաժողովի (ECRI) Թուրքիայի վե
րաբերեալ 2011ի Փետրուարին հրատարակուած չորրորդ զեկոյցն է: Քանի որ
Թուրքիայի Հանրապետութիւնում երկրի ազգային, լեզուական եւ կրօնական
կազմի վերաբերեալ պաշտօնական տեղեկութիւններ չկան, այս զեկոյցը կազ
մողները փորձել են տարբեր աղբյորներից քաղուած, թէեւ վերապահութեամբ,
թուերով ներկայացնել Թուրքիայի բնակչութեան ազգային եւ կրօնական 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? [Քրդերի թիւը Թուրքիայում: Հե
տազօտուել են Թուրքիայում ապրող էթնիկական խմբերը: Ըստ հետազօտութեան ար
դիւնքների՝ տեսեք որքան թուրք, որքան քուրդ, վրացի, արաբ <կա> եւ որտեղ են նրանք
ապրում]( http://www.milliyet.com.tr/turkiye-deki-kurtlerin-sayisi--magazin-873452/) (այցե
լութիւնը՝ 12. 12. 2018):
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մագիծը: Տեղեկութիւններին անշուշտ պէտք է վերաբերուել մեծ վերապահու
թեամբ: Դրանց համաձայն, Թուրքիայում քրդերի թիւը տատանւում է 12 – 15 մի
լիոնի միջեւ, ալեւիներինը` 4ից մինչ 24 միլիոնի, գնչունէրը մօտ 2.7 միլիոն են,
չերքէզները՝ 750.000 – 3 միլիոն, լազերը` 1.5 միլիոն: Հայերի թիւը ներկայացուած
է՝ 50.000 – 93.000 230: Ենթադրելի է, որ հայերի մէջ հաշուառուած են միայն քրիս
տոնեաները, իսկ համշէնցի հայերը ներառուած են թուրքական համարուող
խմբի մէջ: Հաւանական է, որ ECRIի կողմից արձանագրուած թուերում նուա
զագոյնները պետական մարմինների առաջարկած թուերն են, առաւելագոյն
ները՝ փորձագէտների կամ յամապատասխան ինքնութիւն կրող խմբերի: Եթէ
առաջնորդուենք այս թուերի առաւելագոյններով, ապա կը ստացուի, որ Թուր
քիայում փոքրամասնութիւնները բոլորը միասին 46.390.308մլն են, երկրի ընդ
հանուր բնակչութեան մօտ 66.2 տոկոսը, նուազագոյններով՝ մօտ 20.345.464մլն,
29 տոկոսը: Ճիշտ է՝ այս թուերով չենք կարող դատողութւներ անել նաեւ, թե
որքան են թրքախօս ալաւիների թիւը եւ ուրեմն նաեւ՝ ալեւիների մէջ հնարաւոր
«թուրք» ինքնութիւնը կրողների թիւը:
ECRI-ի տուեալներին մօտ են Փոքրամասնութիւնների իրաւունքների
միջազգային կենտրոնի 2008 թ. Լոնդոնում հրատարակած «Հաւասարութեան
որոնումներում. Փոքրամասնութիւնները Թուրքիայում» զեկոյցում փոքրամաս
նութիւնների թւաքանակների մասին բերուած տեղեկութիւնները231 (տւեալները
տես ստորեւ Աղյոսակում): Թուրքիայի կրoնական եւ ազգային փոքրամաս
նութիւնների թւաքանակների մասին մանրամասն տեղեկութիւններ կան նա
եւ Միացեալ Թագաւորութեան՝ Բրիտանիայի սահմանային գործակալութեան
«Ծագման երկրի տեղեկատւական ծառայութեան»՝ զանազան աղբյորներից
քաղուած տեղեկութիւններով կազմուած 2009 թ. «Տեղեկութիւն ծագման երկրի
մասին. Թուրքիա» զեկոյցում, որում Թուրքիայում կրօնական փոքրամասնու
թիւններին նւիրւած են 100 – 112 էջերը, իսկ ազգային փորքամասնութիւններին՝
112 – 131 էջերը232: Այստէղ նոյնպէս թւային տուեալները զգալիորեն տարբեր են,
երբէմն՝ շատ մեծ տարբերութեամբ, բայց հանրագումարային առաւելագոյննե
րի եւ նուազագոյնների թուերը մօտաւորապէս համընկնում են ECRI-ի տուեալ
ներին:
Փորձենք երեք հետազօտական տուելաները տեսնել աղյոսակով.

230 ECRI Report on Turkey (fourth monitoring cycle), Published in 8 February 2011, էջ 30( https://
rm.coe.int/fourth-report-on-turkey/16808b5c7e) (Վերջին այցելութիւնը 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/wp-content/uploads/old-site-downloads/download-739-A-Quest-forEquality-Minorities-in-Turkey.pdf) (Վերջին այցելութիւնը 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) (Վերջին այցելութիւնը 11. 12. 2018):
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Աղյոսակ. Ազգային փոքրամասնութիւնները եւ նրանց թուաքանակը
Թուրքիայի Հանրապետութիւնում 2008 եւ 2011թթ. տուեալներով
(2008 թ. երկրի ընդհանուր բնակչութեան թիւը եղել է 69.929.925 մարդ:
Տոկոսները հաշոււած են 70 մլն թւաքանակից)
Էթնիկական/
կրօնական
միաւորները

Էրսիեսի, Էլազի
գի եւ Մալաթիայի
Ինենիւօի անուան
համալսարան,
2008 թ.

Հաւասարութեան
որոնումներում.
Փոքրամասնութիւն
ները Թուրքիայում
A Quest for Equality:
Minorities in Turkey,
Dilek Kurban. 2008 թ.

(ECRI), 2011 թ.

Թուրք
(«թուրքմէն»,
«իւրիւկ», «թաթար»,
«թախտաջի»,
«թերեքեմէ»,
«կարաչայ»,
«ադրբեջանցի»)

Մօտ 50 – 55 միլիոն,
կամ բնակչութեան
նուազագոյնը՝ 71 %,
առավելագոյնը՝
78.5 %

–

–

Քուրդ

3 մլն զազաների
հետ միասին շուրջ
12 մլն կամ 17.1 %

Ընդհանուր բնակ
չութեան 10 – 23%
կամ 7.723.000 –
16.956.290 մարդ

12 – 15 միլիոն

2.5 մլն

3 միլիոն

750.000 – 3 միլիոն

Լազ

80.000

750.000 – 3 միլիոն

750.000 – 1.5 միլիոն

Գնչու

Բոլորը միասին՝
1 միլիոն

2 – 5 միլիոն

2. 750 .000

60 000

50.000 – 93.000

Հրեա

23 000

25 000 – 26 114

Ասորի

15 000,57 մարդ՝
1995ի տուեալներով

17 194

Յոյն

4 000.63՝ Ստամբու
լում, 10 000՝ Անթա
քիայում

3 270 – 4000

«Չերքէզ»/
կովկասցիներ

Հայ

Caferi, Caferis

–

3 մլն, շիա թուրքերի
խումբ

–

Եզդիներ

–

Մինչեւ 1980-ը՝ 60
000, այսօր՝ շատ
նուազ, անհայտ թիւ

–

Բոսնիացի

մօտ 2 մլն

–

–

Առնաուտ

1.300.000

–

–

Վրացի

1 մլն

–

Արաբ

800.000

–

–

Պոմակ

600.000

–

–

13.000

–

–

Հեմշիններ
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Ալեւիներ
(առանց էթնիկու
թիւնը կամ մայրենի
լեզուն նշելու)234

–

Ընդամէնը փոքրա
մասնութիւններ ըստ
նշուած աղբյորի

20.293.000 մարդ՝
ընդհանուր բնակչու
թեան 28.9 %

Բոլոր փոքրա
մասնութիւնները
միասին՝ Մալաթի
այի համալսարանի
կողմից թուարկուած
պոմակների, առնա
ուտների, բոսնիա
ցիների, արաբների
վրացիների եւ հեմ
շինների՝ 5.713.000
մարդ (ընդհանուր
բնակչութեան 8.2%)
հետ միասին

28.9 %

Բնակչութեան 11,4 %
կամ 8.404.422 մարդ
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4ից մինչ 24 միլիոն
մարդ

Նուազագոյնը՝
Նուազագոյնը՝
20.345.464 մարդ
19.299.422 մարդ
կամ ընդհանուր
կամ ընդհանուր
բնակչութեան 29
բնակչութեան 27.5%
% Առաւելագոյնը՝
Առաւելագոյնը
46.390.308 մարդ,
34.518.712 մարդ կամ
կամ ընդհանուր
ընդհանուր բնակչու
բնակչութեան 66.2 %
թեան 49.3 %
Նուազագոյնը 35.7
%, առավելագոյնը՝
57.5%

Նուազագոյնը՝ 37.2
% Առավելագոյնը՝
74.4 %
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Անշուշտ միշտ խնդիր է, թե ինչքան արժանայավատ են այս թուերը,
բայց ընդհանուր առմամբ այսպիսին է պաշտօնական, հանրային եւ փորձագի
տական ընկալումը՝ թուրքական ինքնութեան կրողները երկրում, յաւանաբար,
կազմում են երկրի ընդհանուր բնակչութեան մօտ կէսը:
Թուե
րի լե
զուով սա է այն այն ար
դիւն
քը, որ ձեռք է բե
րուել 1919 թ.
սկսուած Մուստաֆա Քեմալի՝ «թուրքի» ինքնութիւնը կերտելու եւ Թուրքական
հայրենիք ստեղծելու ճարտարապետութեան 90 տարիների ընթացքում: Ձեռք
է բերուել իրաւական, վարչական, տնտեսական, կրթա-մշակութային, քարոզ
չական բոլոր հնարաուոր պետական լծակնեով, այլ ինքնութիւններով խմբերի
233 Փախստականների եւ ներգաղթեալների Կանադական խորհրդի 2006ի հավաքած նիւթե
րով կազմուած հաշուետութիւնը (The Canadian Immigration and Refugee Board noted in its
reponse to information request (RIR)), հաստատելով, որ Թուրքիայի ալեւիական բնակչու
թեան մասին պաշտօնական տուեալներ չկան, աղբյորներից քաղւած տեղեկութիւններով
գնահատելով նրանց թիւը, գտնում է, որ այն տատանւում է բնակչութեան ընդհանուր թուի
10 – 40 տոկոսի միջակայքում, բայց շատ աղբյորներ նշում են 15ից 20 մլն մարդ: ԱՄՆ Կրօ
նի ազատութիւնների մասին 2008ի հաշվետւութեան մէջ (The USSD 2008 report on Reli
gious Freedom recorded that) Թուրքիայի ալեւիների թիւը ներկայացուած 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, 18.19-րդ կետ (էջ 104) եւ
18.22-րդ կետ (էջ 105) (http://www.refworld.org/pdfid/49c366252.pdf) (Վերջին այցելութիւնը՝
12. 11. 2018):
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նկատմամբ բռնութիւններով, լեզուի, մշակոյթի, կրօնի, էթնանունների կիրառ
ման իրաւունքների սահմանափակումներով եւ արգելքներով, աքսորներով,
խմբերի տեղահանութիւններով, էթնիկական փոխանակումներով, նոյնիսկ՝
ցեղասպանական գործողութիւններով:
Այս ճանապահին Մուստաֆա Քեմալի գլխաւոր պարտութիւնը քրդերի՝
աշիրէթայինից եւ կրօնականից էթնիկականի վերաձեւաւորուած ինքնութեան
մարտահրաւէրն է, որը 80ականներին վերադարձաւ որպէս երկրի քաղաքա
կան օրակարգի կարեւոր մաս, եւ բազմամիլիոն ալեւիների ազգային ինքնութե
ան փնտրտուքը: Քեմալիզմի «թիւրքչուլուկի» գործողութիւնները նպաստեցին
քրդերի եւ ալեւիների մի մասի հաւաքական ինքնութեան ձեւաւորմանը, կարե
լի է ասել՝ քրդախօսները «քրդացան», թրքախօսները «թրքացան», ալեւիները
«ալեւիացան», արդիւնքում 1980ականներին Թուրքիայում պայթեց ինքնութիւն
ների յեղափոխութիւնը234 ՝ «ինքնութեան» խնդիրը դարձնելով քաղաքական
գործունէութեան տեսակ:
Շատ աւելի խօսուն է «թուրքական հայրենիքի» արեւելքը՝ «Արեւելեան
Անատոլիան», փաստացի Արեւմտեան Հայաստանը՝ Էրմանիստանը թուրքի
հայրենիք դարձնելու գաղափարի արդիւնքը: Այստէղ, բալկաններից բերուած
որոշ թուրքական բնակչութիւնից զատ, այլ թուրքեր չեկան ապրելու: Իսկ բալ
կաններից եկածներին եւ իշխանութիւնների կողմից հիմնականում քրդերով
բնակեցուած արեւելեան նահանգներում բնակեցուելուց յետոյ բալկանեան
գաղթականների դէմ ըմբոստացան տեղի քրդերը եւ գաղթականներին ջարդե
ցին մինչեւ Շեյխ Սաիդի ապստամբութիւնը: Ինչպէս ասում է քուրդ աշիրէթա
պետերից մէկը, «Քիւրտերը կոտորեցին եւ վտարեցին Արեւելեան Նահանգ
ներու թուրք գաղթականները, պատճառաբանելով թէ՝ ժամանակին թուրք
կառավարութիւնը կը հրամայէր մեզ կոտորել հայերը ու տիրանալ անոնց
ստացուածքին, ըսելով մեզի որ երկիրը ձերն է, հետեւաբար ձեր արդար իրա
ւունքն է ձեր սեփական հայրենիքը ազատագրել կեաւուրներէն: Ասկէ կը հետե
ւէր որ Թուրք գաղթականները իրաւունք չունին մեր երկիր բնակուելու... եւ այն
օրէն ի վեր գաղթականները չեն համարձակիր հաստատուիլ Արեւելեան Նա
հանգներուն մէջ: Կառավարութիւնը ամէնայն խստութեամբ պատժեց <ջարդե
րու> պատասխանատուները, որմէ ծնունդ առաւ 1925ի ապստամբութիւնը»235:
Արեւմտյան Հայաստանը՝ Էրմանիստանը ոչ մի կերպ «թուրքական հայրենիք»
չէր դառնում եւ նոյնիսկ վախեցած, նուաստացած, թաքնուելու անկիւն փնտրող
ցրուած հայերը թրքանալու փոխարէն քրդանում, Սասունում նաեւ արաբանում
էին: Բայց այն դադարում էր նաեւ «մահմեդական հայրենիք» լինել, քանի 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(Վերջին այցելութիւնը՝ 02. 11. 2018):
235 Թափառական, Դէպի Կախաղան, Պոստոն, 1932, էջ 727 – 728:
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«Թուրքչիւլուկի» կոշտ քաղաքականութեան հետեւանքով երկրում ձեւաւոր
ւում էր ոչ միայն թուրքական ինքնութիւնը, այլեւ՝ դրան հակադրուող քրդա
կան ազգային-էթնիկական ինքնութիւնը, քրդերը «նախ՝ մահմեդական, ապա՝
քուրդ»ից դառնում էին «նախ՝ քուրդ, ապա՝ մահմեդական» եւ Էրմանիստանը
դառնում էր «քրդական հայրենիք»: Քրդերի նկատմամբ կիրառուող տնտեսա
կան, քաղաքական, մարդկային տարատեսակ ճնշումները, տեղահանութիւն
ները աստիճանաբար քրդերին համոզել էին, որ իրենց մատուցուած «Մահ
մեդական հայրենիք»ի գաղափարը վաղուց սպառուել է, գուցէ եւ ի սկզբանէ
չի եղել, որ իրենց հետ «նույն ծնողներից սերուած եղբայր» թուրքերին իրենց
«մահմեդական եղբայրութիւնը» պէտք է եկել եւ պէտք է գալիս միայն յանուն
«թուրքական հայրենիք»ի, եւ 1960ականներին աստիճանաբար քրդական ազ
գային՝ էթնիկական ինքնութիւնը սկսում է քաղաքականանալ եւ գերակաշռել
մահմեդական ինքնութեանը:
Չնայած գլխաւորապէս քրդերով, մասամբ՝ «չերքէզներով», արաբնե
րով, որոշ չափով՝ ադրբեջանցիներով, մասամբ՝ իսլամացած/քրդացած/արա
բացած հայերով բնակեցուած լինելուն, Էրմանիստանի անունը մինչեւ այսօր
մարդկանց լեզւում Էրմանիստան է: Եւ Էրմանիստանը շարունակում է թուր
քին անծանօթ եւ թուրքի համար օտար ու թշնամի տարածք մնալ: Հիմնական
վախն, իհարկէ, քրդերից է: Բայց «հայերի ուրուականները» թուրքերին անմի
ջապէս «շրջապատում են», հենց որ նրանք այստէղ են գալիս: Չնայած շատ
քիչ են «այստէղ գալիս»: 2014ին ուսանողական մի ծրագրով Մուշում պէտք է
երկու շաբաթ մնայինք: Տաս ուսանող Հայաստանից, տաս ուսանող՝ Թուր
քիայից, գլխաւորապէս՝ Ստամբուլից: Սովորականի նման դժուար շրջան էր,
անընդհատ տեղեկութիւններ էին հաղորդում «քրդական ահաբեկչական գոր
ծողութիւնների» մասին: Մեր հետազօտական խնդիրն էլ դժուար խնդիր էր՝
տեղական բնակչութիւնից նիւթեր հաւաքել Մուշի անցեալի պատմութիւնների
մասին: «Տեղական բնակչութիւնը»՝ քրդերը, բալկաններից եկած որոշ թուրքեր,
նոյնիսկ իսլամացած-քրդացած հայերը առհասարակ թշնամանքով կա՛մ վա
խով էին նայում եւ հրաժարւում շփուել մեզ հետ, կա՛մ խօսում էին միայն հայե
րի կոտորածների, նախկինում հայերի գինեգործական հմտութիւնների մասին,
ցոյց էին տալիս հայերի բնակուած տները, հարիւրամեայ վաղեմութեան հայ
կական գոյքի առանձին առարկաներ՝ հայելի, «Զինգէր» կարի մեքենայ, դեռեւս
հայերի տնկած այգիները, հայերի թողած խաչքարերից սարքուած բնակարան
ները կամ գոմերը, թուարկում էին նախկինում գոյութիւն ունեցած եւ Ցեղաս
պանութեան շրջանում ամբողջովին այրուած գիւղերը եւն.236: Թուրք ուսանող
ները կարծէք ասեղների վրայ լինէին: Այդ շատ լաւ երիտասարդներից հինգը
պարզապէս չդիմացան «թշնամական տարածքին» եւ երկու-երեք օրից ուղղա
կի լքեցին խումբը եւ պարզապէս փախան՝ վերադարձան Ստամբուլ: Իսկ տաս
հայ ուսանողերը կարծէք տանը լինէին:
236 Մուշ, քաղցր Մուշ. Քարտեզագրելով հուշեր Հայաստանից և Թուրքիայից: Գլխավոր
խմբագր՝ Լ. Խառատյան, Բոնն, dvv international, ISBN 978 – 3 – 942755 – 12 – 2, 2013.
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Մեծ հաշուով Արեւմտեան Հայաստանը «թուրքական հայրենիք» չդար
ձաւ: «Անատոլիան», որն այսօրուայ Թուրքիայի բնակչութեան լեզւում Թուրքի
այի արեւելքն է, չթրքացաւ: Այն միայն տարածք է Թուրքիայի Հանրապետութիւ
նում, որի քուրդ եւ քրդացած, արաբ եւ արաբացած բնակչութեան նկատմամբ
շարունակւում է իշխանութեան ահաբեկչութիւնը: Իշխանութիւնները չեն ուզում
Էրմանիստանում զարգացում լինի: Սրա պարզագոյն վկայութիւնն է Թուրքի
այում բնակչութեան մէկ շնչին ընկնող համախառն ներքին արդիւնքի (ՀՆԱ)
համամասնութիւնը. 2006ին դրա երկրի միջինը կազմել է 6.684 ԱՄՆ դոլար
(Ստամբուլում՝ մէկ շնչին ընկնող ՀՆԱն եղել է 10.352 ԱՄՆ դոլար), իսկ ահա
արեւելքում՝ Աղրի, Իգդիր, Կարս, Արդահանում՝ ընդամէնը 2.684 դոլար (երկրի
ամէնացածր ցուցանիշը)237: Այս, ինչպէս նաեւ Թուրքիա երկրի համար օտար
կամ խորթ համարուող բնակչութեամբ արեւելքը ոչ միայն շարունակում է լինել
ամէնանօսր բնակեցուած տարածքը, այլեւ շարունակւում է բնակչութեան նուա
զումը.
Աղյուսակ. Բնակչութեան թուի դինամիկան
1990 – 2009ին արեւելեան նահանգներում 238

Նահանգները

1990

2000

2009

2,354,030

2,507,738

2,198,061

Էրզրում

848,201

937,389

774,207

Երզնկա

299,252

316,841

213,288

Հիւսիս-արեւելեան
գաւառներ
(իլ, նախկին վի
լայէթի փոխարէն)

Բայբուրդ

107,330

97,358

74,710

Աղրի

497,093

528,744

537,665

Կարս

355,823

325,016

306,536

Իգդիր

142,601

168,634

183,486

Արդահան

163,731

133,756

108,169

2000ից մինչեւ 2009ը ութ գլխաւորապէս քրդաբնակ իլերում բնակչու
թիւնը նուազել է 309.877 մարդով, որից միայն Էրզրումում՝ 163.182 մարդով:
Պարզ է, որ բնակչութեան թուի անշեղ նուազումը բռնի տեղահանութիւնների
արդիւնք է:
Այս թուերը չափազանց պերճախօս են: Թուրքիայի նման տնտեսապէս
զարգացող եւ բնակչութեան մեծ աճ ունեցող երկրում «Անատոլիայի»՝ 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 (Press-release), էջ 34,
URL: http://www.turkstat.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=6346, էջ 34: (Վերջին այցելութիւ
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 (Վերջին այցելութիւնը՝ 17. 12. 2018):
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մտյան Հայաստանի տարածքի քրդախօս բնակչութեան թիւն անշեղօրէն նուա
զում է: Ուշագրաւ է, որ Թուրքիայում բնակչութեան թուերը յամառօրէն նուազում
են այն տարածքներում, որտեղ առկայ է ծնելիութեան ամէնամեծ ցուցանիշը:
2009ին, օրինակ, Թուրքիայի Հանրապետութեան ամէնաեւրոպական, ամէնա
բարեկեցիկ, ամէնաթուրքական տարածքում հազար մարդուն ընկնող ծնունդ
ների թիվը եղել է ընդամէնը 11,6, իսկ հարաւ-արեւելքում՝ 27,2 239 , եւ, բնակչու
թեան թուի նուազումը տեղի է ունէնում հենց ծնելիութեան այս ամէնաբարձր
ցուցանիշի տարածքում՝ Երզնկայում, Էրզրումում, Բայբուրդում, Կարսում, Ար
դահանում, չնայած այստէղ համաճարակային հիւանդութիւններ եւ հիւանդու
թիւնների պատճառով մարդկային զոհեր չեն եղել:
Այն փոքր աճը, որ Էրզ
րու
մում եւ Երզն
կա
յում երե
ւում է 1990 – 2000ի
միջակայքում, աւելի շուտ արտացոլում է Սասուն-Բաթմանի, Բիթլիսի, Մուշի,
Դերսիմի… լեռնային բնակչութեան բռնի տեղահանութիւնը 1993 – 94ին, որից
յետոյ տեղահանուած գիւղական լեռնային բնակչութեան մի զգալի զանգուած
աստիճանաբար հաստատուել է Էրզրումում եւ Երզնկայում:
Ինչպէս աղյոսակից տեսնում ենք, այս տարածքում բնակչութեան թուի
աճ է գրանցուած միայն թրքախօս Իգդիրում, որտեղ, ի դէպ, հաստատւում են
Ադրբեջանի Հանրապետութեան Նախիջեւանի ինքնավարութիւնից ԽՍՀՄ
կազմալուծումից յետոյ Թուրքիա տեղափոխւող ադրբեջանցիները: Իգդի
րը մասնաւոր դէպք է: Այստէղ ծուլօրէն, խաղաղ նիրհում է թուրքական հայ
րենիք ստեղծող Քեմալի եռանդուն տարիներին գործունեայ շրջանառութեան
մէջ դրուած մեծ ստի՝ «Հայերի կողմից թուրքերի նկատմամբ իրականացուած
ցեղասպանութիւնը» «ներկայացնող», ոչ մէկին չհետաքրքրող թանգարա
նը: Պէտք կը գայ, Իգդիրը արեւելքի թրքացող տարածքներից մէկն է: Գուցե
կողքը կը կառուցուի նաեւ «Քրդերի կողմից թուրքերի նկատմամբ իրականա
ցուած ցեղասպանութիւնը» ներկայացնող թանգարան, քանի որ ոչ քեմալիզ
մի շրջանում, ոչ յետագայում, չնայած ահռելի ջանքերին, չյաջողուեց քրդերին
թրքացնել, եւ հարիւրամեայ վաղեմութեան «Հայկական հարցը» փոխարինուել
է «Քրդական հարցով»: Ողջ քեմալիզմի շրջանում քրդերին տրուած որեւէ խոս
տում չիրականացուեց, «Քուրդ» բառն արգելուեց, քրդերին ջարդերի ենթար
կեցին, տեղահանեցին, տարրալուծեցին թուրքական տարածքներում, պաշտօ
նական հռետորաբանութիւնն ու լրատուամիջոցները՝ թերթերը, ամսագրերը,
հեռուստաթողարկումները խօսեցին «արեւելքի վիճակի», «անջատողականնե
րի», «լեռնային թուրքերի» մասին՝ միշտ հմտօրէն շրջանցելով ատելի «քուրդ»
բառը240, երբեմն երբեմն յիշեցրին, որ «անջատողականները» կեղծ իսլամա
239 Turkish Statistical Institute, Birth Statistics, 2009 (Press-release), – URL: http://www.turkstat.
gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=6346: (Վերջին այցելութիւնը՝ 17. 18. 2018):
240 Гасратян М. А., Легализация оппозиции // Азия и Африка сегодня. М., 1998, №2[Հասրաթե
ան Մ. Ա. Ընդդիմութեան լեգալացումը // Ասիան եւ Աֆրիկան այսօր, Մոսկուա, 1998, №2],
էջ 15:
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ցած վրիժառու հայերն են, բայց քրդերը չթուրքացան: Չթուրքացան, չնայած
քրդերէն լեզուով դպրոց ունէնալու եւ մայրենի լեզուով խօսելու արգելքներին:
Ըստ հետազօտողների, գիւղաբնակ քրդերի մօտ 70% տոկոսը մինչեւ այսօր
թուրքերէն նոյնիսկ չգիտի241: 1982ի Սահմանադրութիւնը կրկնեց նախորդ ազ
գայնական Սահմանադրութեան հիմնական դրոյթները՝ 42-րդ յօդուածով հաս
տատելով, որ «Ոչ մի այլ լեզու, թուրքերէնից բացի, ցանկացած կրթական հաս
տատութիւնում չի կարող թուրքական քաղաքացիներին ուսուցանուել որպէս
մայրենի լեզու», 54-րդ յօդուածով վերահաստատուեց, որ «Թուրքիա պետու
թեան հետ քաղաքացիական կապերով կապուած բոլոր մարդիկ թուրքեր են»:
Երկրում այդպէս էլ չծնուեց քաղաքացիութիւն արտահայտող «թուրքիացի» բա
ռի իմաստն արտահայտող եզրը:

241 Անդ, էջ 29:
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ԳԼՈՒԽ Ե.

ԳԱՒԱՌԱՀԱՅԵՐԻ ԳՈՅԱՏԵՒՈՒՄԸ:
ՀԱՅԵՐԸ ՈՐՊԷՍ ԹՈՒՐՔԱԿԱՆ
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹԵԱՆ
ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹԵԱՆ ԹԻՐԱԽ
ԳԱՒԱՌԱՀԱՅԵՐԸ ՉԳԻՏԷԻՆ
ԿՈՏՈՐԱԾՆԵՐԻ ԾԱՒԱԼՆԵՐԸ
1922 թ. յետոյ Թուրքիայի Հանրապետութիւնում մնացած հայերի մասին
տեղեկութիւնները խիստ հատուածային են, եղած տեղեկեութիւններն էլ առաւե
լապէս պօլսահայերի մասին են: Գաւառներում մնացածների մասին տեւական
ժամանակ, մինչեւ 60-ական թւականները լռութիւն էր: 1960ականներին Կ. Պօլ
սի Պատրիարքարանը «կիսաձայն» փորձ սկսեց գաւառներում անյայտ մնա
ցած, դեռեւս թաքնուող, զգուշացող հայ ընտանիքների երեխաներին կրթութիւն
տալու նպատակով կամ պատրուակով աստիճանաբար տեղափոխել Կ. Պօլիս:
Իրականում գաւառներից Կ. Պօլիս հայերի տեղափոխութիւնները տարերայնօ
րեն սկսուել էին 50-ականներին, հիմնականում Կիլիկիայի տարածքից: Մինչ
այդ նոյնիսկ պօսլահայերը չգիտէին նրանց գոյութեան մասին: Չգիտէին նրանց
կիսաթաքուն գոյութեան, կեանքի պայմանների, միմեանց կամ գաւառների այլ
բնակչութեան հետ յարաբերութիւնների եւ այլն մասին: Առավել եւս նրանց մա
սին ոչինչ յայտնի չէր Խորհրդային Հայաստանում: Նոյնիսկ Դերսիմի բնակչու
թեան կոտորածների եւ հայերի վրայ դրա ազդեցութեան մասին չի եղել որեւե
հրապարակում, որեւէ տեղեկութիւն: 1920 – 1965 թթ. ընթացքում գաւառներում
մնացած հայութեան մասին այսօրուա տեղեկութիւնների հիմնական աղբյորը
նրանց ժառանգների բանաւոր յիշողութիւներն են:
1920 – 30ականների մասին յիշողութիւններն արդէն, բնականաբար,
անձնական չեն, դրանք կամ ընտանեկան են, կամ՝ հասարակական, ազդուած
են շրջապատող միջավայրում իշխող, այդ թւում քարոզչութեամբ ձեւաւորուած
յիշողութիւններից: Ընդ որում այդ մարդկանց «այսօրուայ ժառանգների» նոյ
նիսկ ընտանեկան պատմութիւնների յիշողութիւնները ենթարկուել են ամէնա
տարբեր միջավայրային ազդեցութիւնների՝ հայկական, թուրքական գաւառա
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կան, թուրքական քաղաքային, թուրքական քաղաքական, քրդական, աւելի
ուշ, Եւրոպա տեղափոխուածների մօտ՝ նաեւ եւրոպական: Այնուամէնայնիւ դա
ամէնակարեւոր եւ ամէնագնահատելի աղբյորն է հասկանալու, թէ ինչպէ՞ս ապ
րեցին հայերը Ցեղասպանութիւնից յետոյ Թուրքիա կոչուող երկրի գաւառնե
րում: Իմ հարիւրաւոր հանդիպումները նրանց այսօրուայ սերնդի ժառանգների
հետ թոյլ է տալիս անել ամէնանհաւանական, ամէնատարօրինակ թուացող
եզրակացութիւնը՝ 1920ականներին գաւառներում մնացած հայերը մեծ
հաշուով չգիտէին, թէ ինչ է եղել իրականում եւ, գլխաւորը՝ ինչ ծաւալներով
է եղել: Նրանք այդպէս էլ չեն հասկացել, որ եղել է հայերի համատարած ջարդ,
որին յետագայում Ցեղասպանութիւն պիտի անուանեին: 1915ի կոտորածներից
փրկուած եւ Թուրքիայի գաւառներում պատսպարուածների բացարձակ մեծա
մասնութիւնը տեւական ժամանակ չի իմացել պատերազմում Թուրքիայի պար
տութեան, Մուդրոսի Համաձայնագրի, աքսոր կոչուած աղէտից փրկուած հայե
րի մի մասի վերադարձի, երկրորդ կոտորածի, Թուրք-Հայկական պատերազմի,
Լոզանի Պայմանագրի եւ այլ այս կարգի, իրենց կեանքին վերաբերող կարեւո
րագոյն իրադարձութիւնների մասին: Թուրքիայում ապրող այսօրուայ հայերի
պատմութիւններից առանձին պատառիկներ հնարաւորութիւն են տալիս հաս
կանալու, որ նրանցից իւրաքանչիւրը որոշ իմացութիւն է ունեցել իր ընտանիքի,
քաղաքի, գիւղի կամ, լաւագոյն դէպքում՝ իր պապերի ապրած գաւառում տեղի
ունեցածի միայն որոշ դրուագների մասին: Սրանք այն մարդկանց յիշողութիւն
ներն են, ովքեր պահպանել են հայկական ինքնութիւնը: Դրանք որոշ չափով
տարբերւում են մահմեդականացած-քրդացածների պատմութիւններից: Որեւէ
կերպ չի հաջողւում խօսակցութիւն սկսել մահմեդականացած թրքացածների
հետ: Իմ կողմից գրանցուած ընտանեական պատմութիւնները նոյնպէս վերա
բերում են հայ ինքնութեամբ ապրած քրիստոնեայ կամ մահմեդական, ինչպէս
նաեւ հայկական ծագումը չթաքցնող կրօնափոխուած՝ սուննիացած կամ ալեւի
ացած, երբեմն նաեւ ինքնութեան բացայայտ երկուութիւն ունեցող մարդկանց:
Այլ կերպ ասած սոյն աշխատանքում «գաւառահայերը» հայ-քրիստոնէական
կամ հայ-ալեւիական, քիչ դէպքերւոմ՝ հայ-սուննիական ինքնութեամբ մարդիկ
են: Հայկական ծագումը թաքցնողներ կամ չիմացողներ այստէղ չկան: Իրենց
անցեալի մասին պատմողների յուշերում կան նրանց մասին որոշ դիտարկում
ներ:
Այստէղ առանց մեկնաբանութիւնների ներկայացւում են այդ յիշողութիւ
ներից որոշ պատառիկներ:
Ստամբուլ, Սարգիս Էրքէօլ, ծնուած 1954ին. — Հիմայ ես լիսէի առաջին
դասարան էի, օր մը գրականութիւն կը կարդայինք կոր՝ ան 15ին մահացեր է,
մյոսը 15ին մահացեր է, մեր ընկերներէն մի մասը կ’ըսէր որ՝ արդէն ջարդին
սպանեցին կ’ըսեն, մի մասը «ոչ» կ’ըսէր: Ետքը սկսանք ուսուցիչը քրքրել: Պա
րոն, ըսինք, ինչո՞ւ համար 15ին մեռեր է իշտէ Գրիգոր Զօհրապ, Դանիէլ Վարու
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ժանը, աս, ան… Ըսաւ որ ադ թուականներուն շատ մեծ հիւանդութիւն մը եղաւ,
ամէնը մէկէն մահացան ըսաւ: Ասչափ, շրջանցեց: Մէկս մյոսի` եալան սոյլիւյոր,
եալան սոյլիւյոր՝ սուտ կ’ըսէ կ’ըսենք. մեր համար ասչափ լմնցաւ 1: Եա, չէիր
կրնար խօսիլ ասանկ բան մը: Մեր ընտանիքին մէջն ալ չէին ըսեր: Շատ մեծ
տղայ էի, համալսարանին շրջանաւարտ ըլլալ տարիքն էի, որ հայերին ցեղաս
պանութեան մասին իմացանք: Ասիկա շատ հետաքրքիր է, ո՞ր թուականն էր,
մոռցայ ես, Իւ Թերնոնին Էրմենի Թաբուսը2 գիրքը էլաւ. ներողութիւն` ամէնէն
առաջ Նենէմին Մասալլարը, այսինքն` «մեծմայրիկիս պատմութիւնները», հե
քիաթները: Ատանկ գիրք մը ելաւ, դիարբաքըրցի քուրդ մըն է, ասի կարդացի
ես, զարմացայ, չի կրցայ դիմանալ ես. իրեն մեծ մայրիկը հայ է եղեր, սա պէս
կը սկսիկոր՝ իմ մեծմայրիկէս իմացածները ձեզի պատմեմ, բայց ես շատ չեմ
հաւատարկոր, դուք ալ հաւատալ պարտաւոր չէք, բայց ես հաւատացած եմ,
ասոնք կը պատմեմկոր ձեզի: Ետքը անմիջապէս կ’ըսէկոր՝ «Առտուն նախա
ճաշ ըրաւ, յետոյ կէսօրուան ճաշ պիտի ըլլայ»: Քուրդերուն կ’ըսէկոր, իբրեւ առ
տու հայերին ջարդեցին, կէսօրին ձեզի պիտի ջարդէն: Հայու լեզուով մը ասանկ
կը լմնցնակոր. «մեզ առաւօտեան սպանեցին, ձեզ կէսօրին կը սպանեն»: Ան
թուականներուն դժուար էր ասանկ բան ըսել: 80ական թուականներուն է, ես
համալսարանէն շրջանաւարտ եղած եմ, ամուսնացած եմ, մեծ մարդուն պէս
եմ, եւ աս գիրքը կարդալէն վերջ, աս գիրքը շատ տպաւորեցաւ, ազդեց: Ամէն
մարդ կը կարդակոր աս գիրքը, եւ եարաբ ասի աս ի՞նչ բան է, բոլո՞ր հայերու
հետ եղած է: Տեղահանութիւն կ’ըսենք մենք, աքսոր կ’ըսենք…Հայրիկս կը խօ
սէր իշտէ. կ’ըսէր թէ սեֆէրբերլիք, սեֆէրբերլըքէն առաջ, սեֆէրբերլըք ալ աք
սոր ըսեր է 3, ըշտէ մեր գիւղին մէջ սեֆէրբերլիքը տեղահանութեան իմաստով
գործ կ’ածուի Թուրքիոյ մէջ՝ իշտէ աքսորէն առաջ, աքսորէն վերջ: Ասի Դիար
բաքըրին մէջը ղալֆէ կ’ըսեն, մէկէլը սեֆէրբերլիք կ’ըսէ, մէկէլը ջարդ կ’ըսէ,
մէկը աքսոր կ’ըսէ. ամէն տեսակ բան կ’ըսեն: Աս գիրքը կարդացի, – ալլահ,
ալլահ, ասի մերին պատմութիւնին շատ կը նմանիկոր ըսի: Վերջը Իւ Թերնո
նին գիրքը ելաւ, Էրմենի Թաբուսու գիրքին անունը, ֆրանսերէնից թարգմա
նուած: Կարդաց20րդ ալլահ, ալլահ, կ’ըսեմկոր, ասիկա Կիւրունին 4 մէջ եղած
1

Մինչեւ 1965 ԽՍՀՄում նոյնպէս Հայոց Ցեղասպանութեան մասին դասագրքերում ոչինչ
չէր գրւում, եւ սպանուած հայ գրողների կենսագրութիւնների մասին հանրագիտարաննե
րում սովորաբար գրւում էր՝ «մահացել է 1915 թ.»: Նոյնն էր պարագան նաեւ Ստալինեան
ճնշումների զոհերի դէպքում՝ գնդակահարուած մարդկանց մասին բոլոր տեղեկատունե
րում ընդհուպ մինչեւ 70ականների վերջերը գրուած էր՝ «մահացել է» 1937ին, 1938ին:

2

Նկատի ունի Ternon Yves, Du négationnisme. Mémoire et tabou. Desclée de Brouwer, Paris
1999 գիրքը:

3

Սեֆերբերլիք (seferberlik) – իրականում՝ զօրահաւաք, ռազմական մոբիլիզացիա: Պատե
րազմի սկզբում Սեֆերբերլիքով զօրակոչուած հայ տղամարդկանց յետագայ ոչնչացումը
բանակում գաւառահայերի յիշողութեան մէջ այն նոյնականացրել է հայ բնակչութեան աք
սորի եւ աքսորի ճանապահի կոտորածների հետ:

4

Կիւրուն, – նկատի ունի իր հօր ծննդավայրը՝ Սեբաստիա Վիլայէթի Սեբաստիա գաւառի
Գիւրուն քաղաքը:
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նիւթերուն եղած նոյն նմուշը եղեր է. Արաբկիր, Սասուն, ալլահ, ալլահ, ինչպէ՞ս
կ’ըլլայ: Բայց չէի մտածեր, որ ամբողջ տարածքներում եղած է այդ բաները,
հետաքրքիր բան մըն է: Վերջը Թանըր Աքչամէն 5 գիրք մը ելաւ, անկէ վերջը
հասկցանք, որ ցեղասպանութիւնը շատ լուրջ գործ մըն է եւ բոլոր աս սեֆէր
բերլիք ըսուածը միայն մեր գիւղին մէջը չի եղեր, ամէն տեղը եղեր է… Բայց
բան մը չգիտենք:
Հիլդա Թիլլէր, Ստամբուլ, ծնուած 20րդ դ. դարի յիսունականներին. —
Չեմ յիշէկոր, ատանք մեծ բան մը չպիտի կարենամ ըսել: Գիտէի որ մեծմամաս
ատանկ բաներ [բռնութիւններ] ապրած է, միայն չէր խօսեր ատ նիւթին մա
սին: Ես Իստանբուլ ծնած եմ, մայրս Իստանբուլ ծնած է, մեծմայրս, մամայիս
կողմը եւ հայրիկիս կողմը` բոլորը սեբաստացի են, Սեբաստիայի կենտրոնէն:
Մեծ ընտանիք են էղեր արդէն, մեծմայրս 1915ին գաղթած է, այսինքն, ջարդի
պատճառով եւ Տէր-Զօր գացած է մինչեւ ըշտը Հալէպ, ինքը կը պատմէր` երեք
անգամ, ծառայ ըլլալով, ծախուած է, կ’ըսէր: Յետոյ երբ 90 տարեկանին մահա
ցաւ, 93ին, արդէն վերջին շրջանին բաւական միտքը գացած էր եւ միշտ ատոնք
կը յիշէր, միշտ ատոնք կ’ապրէր. «շէյխը էկաւ», «շեյխը գնաց», «զինուորները
կու գանկոր մեզի պիտի կտրեն»: Մեծ հայրիկս ալ` մամայիս հայրիկն ալ, ան
ալ սեբաստացի է էղեր, բայց մեծմամայիս բաւական տարիք մեծ է էղեր, բայց
իր կինը, ան ալ ջարդին կորսնցուցեր է, եւ 17 տարեկան մեծմամաս իրմէ քսան
տարի մեծ դեդէիս տուեր են, ամուսնացեր են: Իսկ հայրիկիս ընտանիքէն մեծ
մայրիկս ալ շատ մեծ ընտանիքէն մէկ իր եղբայրը եւ ինքը մնացեր են, Իստան
բուլ կարծես որբանոց եւ այլն, ատ տեղերը մնացած են: Հիմայ ես մէկ հատ հօ
րաքոյր մը ունէի շատ տարիներ առաջ, ըսեմ ձեզի 60ական թուականներուն, 24
Ապրիլին սեւ հագուեր է, այդ օրը, եւ իրեն եղբօրը տղան ըսեր է որ, հօրաքոյր,
ըսեր է, ինչո՞ւ սեւ հագուեր ես այսօր: Ան ալ ըսեր է` չե՞ս գիտէր, ապուշ, ըսեր է,
մեծ հայրիկիդ մեռած օրն է այսօր: Իստանբուլը շատ չէր խօսուեր աս նիւթերը,
հիմայ վերջին շրջաններուն որ գիրքեր սկսաւ շատնալ ատ մասին, կը կարդամ:
Գէորգ Գալստեան, ծնուած 1943ին, Ստամբուլ — Եղեռնի ժամանակ մեր
ընտանիքը չէ տուժած, արդէն Պօլիսում էին [19]15ին: Գիտեմ որ կնոջս կողմէ
պզտիկ բաներ մը եղած են, անոնք Թեքիլդաղ կ’ապրէին, ընտանիքեն մէկ մա
սը տեղահանուած է, տարած են, բայց բնաւ բան մը չէր գիտէր: Չէին խօսեր
մեծ մայրիկները մեզի, ըսելով՝ աս տղան կրնայ դպրոց էրթայ, եւ ասանք բա
ներ խօսի՝ կրնայ փորձանք գալ: Ընտանիքները անցեալին մասին բնաւ չէին
խօսեր: Ես երբեք, բացարձակ չեմ իմացել, թէ 1915-ը ինչ է, 24-ը Ապրիլի ինչ է,
Գրիգոր Զօհրապը ով է, Ռուբէն Սեւակը ով է, Սիամանթոն ով է, Կոմիտաս…
Կոմիտասի [անունով] երգչախումբի մէջ էի, Կոմիտասի անունը իմացած էի,
բայց ով ըլլալը չէի գիտէր, ինչ պարագային մահանալը չէի գիտէր:
5

Թանէր Աքչամ – Ազգութեամբ թուրք պատմաբան, որ ԱՄՆում աշխատում է Հայոց Ցե
ղասպանութեան վերլուծութեան խնդիրների վրայ:
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Սասունցի եղբայրներ, ծնուած 20րդ դ. յիսունականներին — Հայերուն
յատուկ կոտորածները շատ չգիտէինք, միայն գիտէինք, ասիկա միշտ խօսք
կ’ըլլար, աս ատենին համար քրդերին մէջ կ’ըսեն «ֆերմանէ ֆըլայէ» այսինքն`
հայերին ջարդին պատահած ատենը: Միշտ կը գործածէին: Հիմայ գիտենք,
«ֆերման»՝ հրաման է, կանոնը 6, որ էլաւ, հայերը տեղափոխուեն: Տէր Զօրը
տեղափոխուեն: ...Մեր գիւղացիները (համագիւղացիները քրդեր էին – Հ. Խ.)
իրանց մէջ կը մեղքանային շատ անգամ, աս խօսքերը միշտ կ’ըլլար: Միշտ
կ’ըսէին որեւէ մէկուն համար, օրինակ, «ադիկա ան ատեն մեր գիւղացի էր,
ջարդին», «ան երեխան առանց հայր-մայր մեծցաւ, մեղք», «աս ընտանիքը նա
յեցան ասանկ բաները, դաժանութիւնները», միշտ կը խօսան: Այրուած գիւղե
րուն մասին ամբողջը յայտնի էր եւ միշտ կը խօսան: Ատիկա բնաւ փակ թեմա
չէր: Ազատ կարող էինք խօսել: ...Ինչքան գիտեմ, մեր կողմերը ամէն քուրդը,
ամէն սուրիանի [Ասորի], ամէն հայը գիտէ, որ ջարդը ահագին զոհեր տուաւ,
ամէնը գիտեն, որ թուրքը հայերը գիւղերէն հանելէն յետոյ անմիջապէս մեռց
րած են:
Յակոբ Ալթըկայա, ծնուած Խարբերդում 1948ին: Յակոբի ծնողները դեր
սիմցի են եղել, միչեւ 1938ը ապրել են Դերսիմում, բայց 1938ի Դերսիմի ջարդե
րից յետոյ երկու ծնողների ընտանիքներն էլ աքսորուել է Քէօթահիա – Հիմայ
մեզ էլ է, դժբախտաբար, թերեւս ուրիշ տեղէն հասեր: Շատ խօսելու տրամադիր
չէին, մենք ալ, որ ատ տարիներուն պզտիկ տարեկաններ էինք, մէկը խօսեցնե
լու ձեւերը չէինք գիտէր եւ կամ չէինք խորհիր: Հիմայ գլուխնիս կը զարնինքկոր,
արդեօք ինչու, իմ եայաս, 1870-ներուց կնիկ մը, ասանկ դիմացնիս չառինք տէ,
աղուոր մը չխօսեցուցինք: Չէինք խօսեր սակայն: ...Ջարդերու մասին իրենցմէ
իրաւէն բան մը չեմ իմացած, էս ատ տարիները իշտէ 12, 11 տարեկան էի, հար
ցում անգամ չէի ըներ, ինչպէ՞ս հարցնեմ: Դպրոցում ալ չի խօսուեր:
Սասունի Փուրշենք գիւղում 1936ին ծնուած Յակոբ Քոչ. — Բոլորին մոր
թեցին, ամէն տնից գուցէ մի մարդ մնաց, գուցէ ոչ մէկը չմնաց: Նախ ֆարման
էղաւ, աքսոր եղաւ: Իմ օղորմած պապ կ’ըսէր մինք վիր ցեղ բերէ, մեր մեռաւ,
Ղուրբան լա էկաւ Թզի մեռաւ, իմ իրուն մնաց, մկա չգիդէ, ինչ էղաւ` չգիդէ: Տա
րան: Փախած, մարդ չիկայ: Ինձ պատմեցին [Յակոբը 50ականների վերջին՝
երիտասարդ տարիներին բանակում զինուոր է եղել, եւ զինուորական տարի
ներին իրեն պատմել են Հայոց Ցեղասպանութեան մասին Թուրքիայի պաշտօ
նական վարկածը], Գերմանիան քիչ մը պրովոկիա 7 ըրաւ կ’ըսէկոր, օսմաննուն
ըսաւ, որ հայերը մեզմէ զէնք առին, առած էին արդէն, ադ զէնքերը կ’ըսէ, օս
մանլուին կ’ըսէ, որ մեզմէ առին, ի՞նչ պիտի ընեն: Պրովոկէ ըրին, ան ալ եկան
տներուն եւ ադ զէնքերը տեսան, հաւաքեցին ամէնն ալ, յետոյ կը հասկնանկոր
6

Ֆերման – Պաշտօնական փաստաթուղթ, որոշում: Օսմանեան կայսրութիւնում՝ կայսերա
կան հրաման, տուեալ դէպքում՝ Երիտթուրքերի կառավարութեան հրաման:

7

Պրովոքիա՝ սադրանք, «Պրովոքիա ըրաւ»՝ սադրեց:
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եւ կ’ըսենկոր, որ ամէն ձեր մէջի հայերին մաքրեցէք, կանանց, երեխաներին:
Չի ասում մորթէք, ասում ա քշէք տարէք: Կան խոշոր մարդիկ, էնի կտրէ (այ
սինքն՝ միայն հեղինակաւոր մարդկանց սպանէք – Հ. Խ.): Անոր կարգադրութիւն
կ’արուէ, կը սկսեն կոտորել: Քուրդեր թափուան կոտորան...Ով մնաց հայերից`
տաճիկ եղան, իսլամ: Շատ տաճիկ, շատ էղած:
Յովսեփ Հայրեն 20րդ — Ծնուել եմ 1960ին, Ամասիայում: Ազգականներ
քիչ ունէինք, քանի որ թէ՛ հայրական, թէ՛ մայրական կողմից ցեղասպանութե
անը զոհեր տուած ընտանիքի ժառանգ եմ: Ծնողներս երկուսն էլ շատ քիչ էին
խօսում անցեալի դժուարութիւնների մասին: Մեր ընտանիքի եւ առհասարակ
Ամասիայի ջարդերի ու գաղթի մասին վաղ տարիքի իմ սուղ գիտելիքները մա
սամբ ստացուել են մեծմայրիկիս պատմութիւններով: Մեծ հայրս Մարզուանից
էր, Ամասիայից ոչ հեռու: Հայրս ծնուել է 1916ին: Ընդամէնը երկու տարեկան է
եղել, երբ հօրը սպանել են: Մեծպապիս սպանել են Թոփալ Օսմանի չեթէները,
հաւանաբար 1918ին: Մեծմայրիկիս պատմութիւնները առանձին յիշողութիւն
ներ կամ, գուցէ, յիշողութիւնների դրուագներ էին Թոփալ Օսմանի եւ նրա չե
թէների վայրագութիւնների մասին: … Իմ՝ նախակրթարան յաճախելուս տա
րիներին Ամասիայում արդէն շատ քիչ հայեր կային, մօտ երեսուն ընտանիք:
Տարբեր թաղամասերում էին ապրում: Այդ ընտանիքներն, իհարկէ, միմեանց
այցելում էին, բայց մասնաւոր ազգային կեանք չկար: Դա ես աւելի ուշ հասկա
ցայ, երբ ինքս ինձ հարցեր էի տալիս: Չեմ յիշում, որ մանկութեանս տարինե
րին ջարդերի մասին խօսակցութիւններ լինէին, կամ՝ հայերի վիճակի մասին:
Հնարաւոր է, որ մեծերը միմեանց հետ այդ մասին խօսելիս լինէին, բայց դա
կամ մեր՝ երեխաների ներկայութեամբ չի եղել, կամ՝ իմ յիշողութեան մէջ չի
պահպանուել: Այդ շրջանից «հայերին» սպառնացող վտանգը իմ մանկական
զգացմունքներում կապ ունէր միայն Թոփալ Օսմանի մասին մեծմայրիկիս
պատմութիւնների հետ (Թոփալ Օսմանի մասին տես գլոխ 2, 4):
Դերսիմ, Հագս գիւղ, Ռասուլ Քերիմօղլի, ծնուած 20րդ դարի յիսունա
կաններին. — Իմ ծնողները, մեր պապերը վախենում էին այդ մասին խօսել:
Առհասարակ մարդիկ վախենում էին մի բան պատմէին, իմացողը մահացաւ,
գնաց, դրա համար մենք ի՞նչ ենք իմանում, մեզ ոչ մի բան չեն պատմել: Նոյնը`
մենք: Ոչինչ չենք պատմում մեր երեխաներին:
Սասունի Քաղկիկ գիւղից Մուշ քաղաք տեղափոխուած արաբախօս,
սուննի մահմեդական ընտանիքում մեծացած 27ամեա Տիգրանը հայերի ջար
դերի մասին «...8 – 9 տարեկան էի, երբ իմացայ: Չէ, ես հարցեր չէի տալիս,
ուղղակի պապիկիս, տատիկիս պատմածները այդ տարիքում սկսեցի հասկ
նալով լսել, գլխիս մէջ ի մի բերել, հերթականութեամբ, իրար կապելով, ինչ-որ
մի պատկեր ստեղծեցին այդ մանր-մունր մասնիկները»8:
8

Սոֆիա Յակոբեան, «Մուշում «հայ եմ ես, հա՜յ» գոռալու պատրաստ մի սերունդ է աճում»,
2016/06/22, – HTTP://AKUNQ.NET/AM/?P=51109.
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Դժուար է ասել՝ ինչ իմացաւ Տիգրանը 8 – 9 տարեկանում, չնայած այսօր
արդէն շատ բան գիտի: Բայց գիտի ոչ թէ իր ընտանեկան, այլ՝ հասարակական
միջավայրից, քրդերի կողմից Հայոց Ցեղասպանութեանն իրենց մասնակցու
թեան ընդունումից եւ բարձրաձայնումից, արաբալեզու լրատուութիւնից, Թուր
քիայում պետական մենատիրութիւնից ազատուող, այդ թւում՝ այլախոհական
լրատուութիւնից, եւ առհասարակ տեխնիկական միջոցների զարգացման հե
տեւանքով տեղեկատուական մեծ հնարաւորութիւնների շնորհիւ: Երիտասարդ
Տիգրանը 21-րդ դարի, նոր սերնդի մարդ է, իսկ նոյնիսկ Մուշում նոր սերունդը
շատ է հեռացել 20րդ դարի 80ականների պետական «կարծիքի» կախուածու
թիւնից: Բայց դեռ 20րդ դարի վերջին հայերը վախենում էին նոյնիսկ իրենց
ընտանիքներում խօսել կոտորածներից այն քչի մասին, ինչ անձամբ գիտէին:
Շատ-շատերի ծնողները խուսափել են պատմել իրենց իմացածը կամ
վախից, կամ՝ խուսափելով իրենց զաւակների մէջ թշնամական զգացմունք
ներ առաջացնել շրջապատող մահմեդականների նկատմամբ եւ հակադրուել
նրանց, կամ՝ իրենց ինքնութիւնը շրջապատից թաքցնելու նպատակով, կամ՝
հենց իրենք, որբանալով եւ կտրուելով իրենց հարազատների եւ առհասարակ
հայկական միջավայրից, չեն իմացել եւ չեն պատկերացրել, թէ իրականում ինչ
է եղել: Շատերն, իհարկէ, գիտէին/գիտեն իրենց ընտանիքների հետ տեղի ու
նեցածը, ոմանք՝ նաեւ իրենց հարեւան բնակավայրերում տեղի ունեցածը, բայց
սա՝ այն դէպքում, երբ փրկուածները շարունակել են ապրել իրենց նախնիների
բնակավայրերում, ինչպէս Սասունի Արխընդ գիւղում ծնուած Գէորգը. — Ես
ծնած եմ 1953 թուին Սասունի Արխունդ գիւղը, բայց իմ հայրիկս Սասունի Պերմ
գիւղից է: Արխընդ եւ Պերմ իրարու մօտ գիւղեր են: [19]15 թուի ժամանակը Պեր
մի գիւղը առին, իմ ընտանիքս, իմ հայրիկս պատմել է, որ 47 հոգի էին իրենց
ընտանիքը: Պերմի գիւղի մեր ընտանիքը 47 հոգի էին, մի երկու տան մէջ հա
ւաքել են եւ վառել են: Ինը հոգի կը փրկուին մեր ընտանիքից: Քառասունեօթը
հոգիէն ինը հոգի կը փրկուի: Հայրիկս այդ ժամանակ եօթը տարեկան էր: Ար
խընդի մէջը լրիւ հայեր էին, բայց երբ որ կը քանդուի, ջարդեր կ’եղնին, արդէն
Պերմի մէջն ալ հայ չմնայ, Արխընդի մէջ ալ հայ չմնայ: Արխընդի մէջ մի հայի
մը ընտանիք կը մնայ:
Ցեղասպանութիւնից փրկուած եւ Թուրքիայի գաւառներում ցրուած հա
յերը միմեանց հետ կապ չունէին, մինչեւ 60ականները շատերը նոյնիսկ չգիտէ
ին, որ Կ. Պօլսում հայեր կան, որ հայկական Պատրիարքարան կայ, որ Թուր
քիայի այլ գաւառներում նոյնպէս փրկուած հայեր կան: Նրանց առաջնային
խնդիրը ապրելավայրի փնտրտուքն էր եւ գտնուած ապրելավայրում հնարաւո
րինս աննկատ գոյատեւելը:
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ԱՊՐԵԼԱՎԱՅՐԻ ՓՆՏՐՏՈՒՔ,
ԱՐԳԵԼԱՆՔՆԵՐ, ՀԱՐԿԱԴՐԱՆՔՆԵՐ
Այստէղ չենք խօսի փրկութեան եւ «փրկութեան» այն տարբերակների
մասին, երբ հայ երեխաներին եւ երիտասարդ կանանց պարզապէս բախշում,
նուիրում կամ վաճառում էին քրդերին, արաբներին եւ թուրքերին: Սա համա
տարած երեւոյթ էր: Քիչ չէին նաեւ այն դէպքերը, երբ քարաւաններով անցնող
հիւծուած չափահաս հայերն էին խնդրում մահմեդական գիւղերի բնակչներին
մահուան եզրին հասած իրենց երեխաներից մէկն ու մէկին ծառայութեան վերց
նել՝ նրանց ֆիզիկապէս փրկելու յոյսով: Այսպիսի «փրկութիւնը» փրկուածին
սովորաբար արժէնում էր մի կտոր հացով աշխատանքային ծառայութիւն՝ հո
վուութիւն, տնային աշխատանքներ, կանանց համար՝ սեռական շահագործում՝
հարճութիւն, երբեմն նաեւ՝ ամուսնութիւն, եւ եթէ «ծառայութիւնը» երկարում էր՝
որպէս կանոն իսլամացում եւ ինքնութեան փոփոխութիւն: Եթէ, իհարկէ, ան
չափահասները ծանր աշխատանքից կամ բռնութիւնից, հիւծուածութիւնից չէին
մահանում: Այսպէս «փրկուողներին» սովորաբար արգելում էին իրենց ցեղա
կիցների հետ շփուել, չնայած համարեայ բոլոր գիւղերում երկու-երեք հայեր լի
նում էին: Շատ էին նաեւ աքսորի ճանապարհից քրդական եւ զազա ալեւիական
գիւղերում իսկապէս փրկութիւն գտնողները: Նրանց սովորաբար թաքցնում էին
տեղի իշխանութիւններից, եւ երբեմն նոյնիսկ ջանում էին օգնել ցեղակիցների
հետ կապեր գտնելու: Այս կարգի պատմութիւններ շատ կան այդ ընտանիք
ներից եւ բնակավայրերից յետագայում փախած հայերի պատմութիւններում
եւ յուշագրութիւններում: Քրիստոնեայ բնակչութեանը՝ յոյներին, ասորիներին
ծանր պատիժների սպառնալիքով բացարձակ հրամայուած էր մօտ չգնալ, չօգ
նել «աքսորուող» կամ փախած հայերին: Դժուար է նոյնիսկ պատկերացնել,
թէ իրականում որքան մարդ է այսպէս փրկուել կամ «փրկուել»: Նրանց բա
ցարձակ մեծամասնութիւնը ժամանակի ընթացքում այնքան է վարժուել թաքց
նել իր ազգային եւ կրօնական ծագումը, որ երբեմն նոյնիսկ հարազատ երե
խաները, իսկ աւելի յաճախ՝ թոռները չգիտէն այդ մասին: Այսօր Թուրքիայում
կոնկրետ մարդկանց, հիմնականում իսլամացածների մասին հրատարակուող
որոշ նկարագրութիւններ մասնակիօրէն լոյս են սփռում նրանց ապրած կեանքի
վրայ, բայց դրանք հիմնականում քրդա-արաբական միջավայրերում մնացած
ներն են: Թուրքական միջավայրերում, ընտանիքներում, որբանոցներում մնա
ցած եւ թրքացած-իսլամացածների ժառանգները մինչեւ այսօր խուլ լռութիւն
են պահում իրենց հայկական անցեալի կամ ծագման մասին: 2004ին Ֆեթհիյէ
Չեթինի «Մեծ մայրիկս» գիրքը Թուրքիայում մասամբ բացեց թեման, դրան յա
ջորդեցին որոշ նիւթերի եւ վերլուծութիւնների հրատարակութիւններ, հիմնա
կանում շեշտադրելով ինքնութեան խնդիրները, սակայն դրանցում սկսում են
երեւալ նաեւ կեանքի եւ տագնապների մանրամասներ, յատկապէս հայերէնից
թուրքերէն թարգմանութիւններում 9:
9

Nezahat Gündoğan, Kâzım Gündoğan. Dersimin Kayıp Kızları. Yayınevi : İletişim Yayıncılık,
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Կիլիկիայի տարածքի եւ Արեւմտեան Հայաստանի լեռնային քրդական
կամ ալեւիական, արաբական գիւղերում թաքնուող հայերը, ընտանիքները եւ/
կամ մարդկանց խմբերը մի բան գիտէին՝ կառավարութիւնը հայերի դէմ է եւ
թաքստոցից դուրս գալը կամ բացայայտ հայ ապրելը վտանգաւոր է: Հարցը՝
թէ «ինչո՞ւ է կառավարութիւնը հայերի դէմ», առկայ էր միայն Կ. Պօլսի որոշակի
շրջանակներում եւ այդպէս էլ Կ. Պօլսի հետ տեւական ժամանակ առնչութիւն
ներ չունեցող գաւառահայութեան մեծ մասին չի հասել: Ժամանակի հրամայա
կանն իրենց համար մէկն էր՝ թաքնուել, գոյութիւն պահպանել, մինչեւ «տես
նենք ին
չով կ’աւար
տուի այս ամէ
նը»: «Այս ամէ
նը» նրան
ցից շատ-շա
տե
րի
համար իրենց գիւղին, հարեւան գիւղերին պատահածն էր՝ հայերին աքսորում
են կամ կոտորում: Ուրեմն ով կենդանի է մնացել՝ պէտք է թաքնուի:
Նրանց մէջ, իհարկէ, ամէնատարբեր մարդիկ կային՝ իսլամացածներ,
քրիստոնեաներ, որբացած միայնակ երեխաներ, միայնակ կանայք, միայնակ
տղամարդիկ, երբեմն՝ նոյնիսկ ընտանիքներ: Փրկութեան իրավիճակները շատ
տարբեր էին, եւ փրկութեան միջոցն ինքնին ազդում էր նրանց գոյատեւման
հնարաւորութիւնների վրայ: Քանակապէս ամէնաշատը, կարծէք թէ, փրկուել
են իրենց հայրենի բնակավայրերի մօտակայքում՝ քրդերի գիւղերում, քարան
ձաւներում, անտառներում… Դէպքեր են եղել, երբ փախել են աքսորի ճանա
պարհից եւ փախուստի վայրը կամ փախուստի իրավիճակն ինքն է «ծրագրաւո
րել» յետագայ գոյատեւման հնարաւորութիւնները: Կանանց դէպքերում ամէնից
աւելի յաճախ «տարուել են» քրդերի կամ արաբների կողմից (շատ աւելի քիչ՝
թուրքերի կողմից): Պէտք է յիշել, որ Ցեղասպանութեան ամէնաողբերգական
եւ ամէնադրամատիկ իրադարձութիւնները ծաւալուել են երկրի ոչ-թրքաբնակ
տարածքներում, եւ «թուրքի հետ բախումի» թեման աւելի վերաբերում է պաշ
տօնատարներին՝ սկսած ոստիկաններից, վարչական պաշտօնեաներից մինչեւ
զինուորականներ: Այնուամէնայնիւ նրանց մի մասը կարողացել է գտնել այլ
փրկուած հայերի եւ ինչ որ կերպ փորձել ոչ-բացայայտ հայկական գոյութեան
պայմաններ ստեղծել: Խօսենք նախ բնակաւայրերի մասին օրինակներով.
Սասունի Փուրշենք գիւղում 1936ին ծնուած Յակոբը 2012ին պատմում է.
«Հայրս գուսկեցի կեղնի, Գուս կեղէն: … Վեց հոգի մացած, մկա մնացած սպա
2012, ISBN 9750511042; The Sounds of Silence: Turkey’s Armenians Speak By Ferda Balancar
(ed.), Istanbul, Hrant Dink Vakfi Yaynlari, 2012, ISBN 978-605-62862-0-9; The Sounds of Silence
II: Diayarbekir’s Armenians Speak, By Ferda Balancar (ed.), Istanbul, Hrant Dink Vakfi Yaynlari,
2013, ISBN 978-605-86570-5-2; Laurence Ritter.ve Max Sivaslian, Kılıç Artıkları. Türjiye’nin Gizili
ve Müslümanlaşmiş Ermenileri. Cengiz Aktar’in sunuşuyla. Hrant Dink Vakfi Yaynlari, Istanbul,
2013, ISBN 978-605-86570-7-6; «Müslümanlaş(tırıl)mış Ermeniler» (Konferans Tebliğleri Kasım
2013), İstanbul, «Temmuz», 2015, ISBN 978-605-64488-9-8; Murat Kahraman, 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:
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նուեր ին: Մացած են Թզի: Էլօ էր, Մանօ էր, Սեւդօ էր, Օնէ էր,Դոնէ էր… Դոնէ
մեր Գուս կեղացի էր: … Թզենիէն ալ թալան կ’ընենկոր: Աղան Թզենիէն կը
հաւաքիկոր, Փուրշենք կը բերէ կոր: Թզենին մնային՝ պիտի մեռնէին: Ադ Շեյգօ
աղան, Խալիլէ Ջեմալ, կ’առնիկոր, կը բերէկոր Փուրշենք: ...Ուրիշ կեղերէն մա
ցուկ Հայլար10 հաւաքուան: Արիկ, Զօրիկ, Թութօ, Խուդօ, Բեզօ, շատ-շատ մարդ
էր, հըմէն հայլար: Թուրք չիկար, քուրդ չիկար, արաբ էրկու տուն կար: Հայլար
կեղ էր: …Հայլար հաւաքուան, կը կարգուան: Յետոյ մենք պիտի էղնինք, մենք
որ էղանք, իմ լէ բան չընէր, կը փախնեն, մենձ ու մանուկ կը փախնեն սարեր:
Կը կարգադրէին թուրքեր, երբ որ զինուորը կու քար, կը փախէինք, լեռները կը
փախէինք, ետքը կրկին նոյն տեղը կու գայինք: Էսի ես եմ, ես ծնուայ, չոջուխ
էի, դեռ կը փախենք»11:
Այլ կերպ են հաւաքուել Կեսարիայի մօտ գտնուող Քըրսքըսրաք լեռնային
ալեւիական գիւղի հայերը: Այստէղ ալեւիներն ապաստան են տուել աստիճա
նաբար հաւաքուած 45 փախստական հայերի եւ թաքցրել իշխանութիւններից:
Սարգիս Էրքէօլը յիշում է. «Երբ որ աս ժամանակներուն մերինները [հայերը]
կամաց-կամաց կը հաւաքուինկոր, Թուրքիոյ մէջ 1918 թուին էր, որ հայերը քիչ
մը ընտանիք կազմել սկսան (պատմողը նկատի ունի Մուդրոսի զինադադա
րի պայմանագրից յետոյ ընկած ժամանակը – Հ. Խ.): 1923էն վերջը այլեւս ան
չափ հանգիստ օրեր չէր, ժամդարմները գիւղերը կը կոխէին՝ հայերին գտնան:
Օր մը մերին քէոյը [գիւղ] հարիւրապետ մը կ’իմանակոր, որ հայ կայ, քէոյին
մէջ մէկը կը մատնէկոր, որ հայ կայ: Մերինները եթէ իմանան, գիւղացիները
եթէ իմանան, որ ժանդարմ պիտի գայ, անոնք անմիջապէս մերին պստիկնե
րը իրենց երեխաների մէջ կը խառնեն եղեր, մեծերն ալ հետեւի ախոռներուն
մէջ կը պահեն եղեր»12: Ի վերջոյ ալեւի գիւղապետը ժանդարմից ազատւում է
կաշառքով, եւ հայերը շարունակում են արդէն հարազատ դարձած Քըրսքըս
րաքում ապրել մինչեւ 50ականներ: Սարգիս Էրքէօլը շատ պատկառանքով է
խօսում կեանքի համար վտանգաւոր իրավիճակում հայերին սատարած քըրըս
րաքցիների մասին. «Մեր գիւղացիները շատ յարգի մարդեր են, մենք ինչ որ
ծագում ունինք, անոնց կը պարտինք»:
Սասունի Բիմէր գիւղում ծնուած եւ մեծացած չորս եղբայրներ պատմում
են. «Որքան մենք գիտենք մեր ընտանիքի պատմութիւնը, որքան մեր մեծե
րից լսել ենք, մեր պապերը բնիկ սասունցի եղած են: Սակայն ջարդերէն ետքը,
փախած ըլլալով իրենց պապական գիւղերէն, շրջաններէն, մեր ծնողքը յայտ
նուած են Անատոլիայի տարբեր վայրեր: Մայրս փոքրիկ աղջիկ է եղել, ինքը
10

«Հայ» բառին աւելացուել է թուրքերէն «լար» յոգնակիակերտը, օգտագործւում է «հայեր»
իմաստով:
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Տե՛ս՝ սոյն գրքում հրատարակուող «Հայլար» պատմութիւնը:
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Տես՝ սոյն գրքում հրատարակուող «Տեսակ մը թաքնուած կ’ապրէին հայերը…» պատմու
թիւնը:
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34ին ծնած է, բայց նոյնիսկ չգիտի, չի յիշում իր ծնունդին տեղը ուր էր: Երես
նականները հայերու համար դեռ շատ դժուար ժամանակներ էին, թաքնւում
էին, կեղծում էին իրենց ինքնութիւնը, տեղից տեղ էին փոխւում: Տարբեր գիւղե
րում ապրեցան: Մայրս փոքր հասակում իր մայրը մեռաւ: Անոր մայրը մեռաւ
մօրս ծնունդից քիչ ետքը: Ազգականներուն մեծ մասը զոհուած էին ջարդերուն:
40 – 45ի ընթացքին, ճիշդ ժամանակը չի յիշեր մայրս, բայց այդ միջակայքին
իրենց Սասունի Բիմէր գիւղը բերեցին: Բաթմանի մէջ է ադ գիւղը, Բաթմա
նի գիւղերէն է: Ինչքան մայրս կրնայ յիշել` այդ գիւղն իրենք չընտրեցին: Այդ
ժամանակ գիւղին մէջ միայն մէկ հայ ընտանիք կար: Մեծերը միշտ կ’ըսէին,
որ կառավարութիւնն առհասարակ չէր ուզում, որ հայերը միասին ապրեն, եւ
կենդանի մնացածներին ցրում էին տարբեր կողմեր: Մայրս նոյնիսկ չի յիշում,
թէ որ գիւղից իրենց Բիմէր բերեցին: Մայրս երկու եղբայր ունէր, իրմէ մեծ եւ
իրմէ փոքր: Իր մօր մահէն ետք հայրը, այսինքն` մօրական մեծ պապս կրկին
կ’ամուսնանայ: Մայրիկիս պապայի ընտանիքից միայն ինք մնացեր էր, բոլոր
ազգականները սպանած էին»13:
Սասունի Գոմք գիւղում փրկուածները վեց-եօթ տարեկան երեխաներ
էին: Նրանց մեծացրել են արաբ համագիւղացիները: Գոմք գիւղից Աքթան եղ
բայրներն են պատմում. «Գիտէին իրենց հայ լինելը, բայց բոլորը մահմեդական
էին: Շատ շուտ մոռացան հայերէնը: Համարեայ բոլորն այնտէղ ամուսնացել են
տեղի արաբ աղջիկների կամ տղաների հետ… Յետագայում, արդէն երկրորդ
սերնդում, տարբերութիւն չկար: Գիւղում բոլորը նոյնն էին, թէ՛ ամուսնութեան
հարցերում, թէ՛ յարաբերութիւններում: Ես արդէն փաստացի երրորդ սերունդն
եմ: Հայրս է ծնուել, մայրս է ծնուել, մեծացել են, յետոյ մենք ենք ծնուել: Բայց
նոյնիսկ մենք բոլորս միմեանց ճանաչում ենք՝ ովքեր են հայերը: Համարեայ
ամբողջ Սասունում ենք ճանաչում: Մէկը քրդական ընտանիքում է մեծացել,
մէկը՝ արաբական, բոլորը՝ մահմեդական, եւ միշտ միմեանց ասում էին՝ ով է
հայկական ծագումով: Հայրս, որ հիմայ 80 տարեկան է, բոլորին ճանաչում է»14:
Այստէղ-այնտէղ կիսաթաքնուած հայերը չգիտէին, թէ իրենց նկատ
մամբ պետութեան ծրագիրն ի՞նչ է: Բայց 1927ին Թուրքիայում` Սեբաստիայի
բանտում գտնուող Գէորգ Հալաջեանը տեսել է Թուրքիայի կառավարութիւնից
Սեբաստիայի կուսակալ Հիլմիին ուղղուած մի շարք փաստաթղթեր` «Անա
տոլուի մէջ գտնուող փոքրաթիւ հայութիւնը սահմանէն դուրս վտարելու կամ
տեղւոյն վրայ բնաջնջելու համար», եւ նմուշի համար արտագրել է 1927ի Յու
նուարի 3ով թուագրուող մի նամակ. «Անգարա, 3 Յունուար, 1927, թիւ 216: Նկա
տի առնուած է ձեր գրութիւնը եւ անհրաժեշտ կարգադրութիւններ եղած են 18
Դեկտեմբեր, 1926 թուակիր եւ 376 թուահամար տեղեկագրով մատնանշուած
13

Տե՛ս՝ սոյն գրքում հրատարակուող «Սասունցիները» պատմութիւնը:
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Տե՛ս՝ սոյն գրքում հրատարակուող «Իրենց հայ լինելը չեն ժխտում, բայց շատ են ձուլուել,
մուսուլման են դարձել» պատմութիւնը:
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հարցերու մասին: Անսահման ազատութիււն տրուած է ձեզ՝ գործելու արագ եւ
կտրուկ, տեղական բնոյթ կրող եւ ընդհանուր ապահովութեան հետ կապ ունե
ցող վտանգաւոր ձեռնարկները ճզմելու համար: … Կառավարութեան տեսա
կէտը պարզ եւ որոշ է հայերու նկատմամբ: Վարուեցէք ձեզ յարմար գտնուած
ձեւով: Ազատ էք որոշ կարգադրութիւններ ընելու անոնց մասին, առանց մե
զի հարցնելու, անշուշտ խուսափելով աղմուկէ»15: Գաւառներում ցրուած հա
յերն, իհարկէ, այս հրահանգների մասին չգիտէին, բայց բոլորն էլ գիտէին, որ
իրենք մասնաւոր վերահսկողութեան տակ են եւ իրենց հետ կարող են «յարմար
գտնուած ձեւով վարուել»՝ սպանել, արտաքսել, տեղահանել, «կամաւոր տեղա
փոխութիւն» հարկադրել: «1930ականներին աքսորել են պապիկիս Սասունից:
Հիմայ որ ասես` ինչո՞ւ, ես էլ չգիտեմ: Այնքան խառը ժամանակներ էին, որ սեւն
ու սպիտակը իրար էր խառնուել: Սարերը լիքն էին քրտական հրոսակախմբե
րով, այս անգամ` պետութեան դէմ: Հայերին քշեցին, չորս կողմը սով սկսուեց,
հայերի գնալուց յետոյ հազարաւոր մահմետականներ մահացան սովից: Տէ
բնական է, կոճակ կարել անգամ չգիտէին: Երբ վերջացաւ հայերից մնացած
աւարը, քրտերը նոր սկսեցին զարմացած իրար նայել, թէ բա հիմայ մեզ ո՞վ է
կերակրելու… <Պապերս> ընդհանրապէս, այս ու այն կողմ են թափառել այդ
տարիներին, գիւղից գիւղ, տնից տուն… Տատիկս ասում է` բարձրանում էինք
սար` քիւրտ պարտիզաններն էին, իջնում էինք ներքեւ` այնտէղ էլ զինուորներն
էին: Որոշ հայեր միացան այդ ժամանակ քրտերին: …Պապիկս աքսորից յետոյ
նորից Սասուն վերադարձաւ: Հիւանդ, տկար, բեռնակրութիւն էին ստիպել անի
աքսորավայրում, օրը մէկ բարակ կտոր հաց, երեք զէյթուն ու պանիր… Ամասի
այում է անցկացրել աքսորը, յետոյ` Մանիսայում: Բայց ի վերջոյ վերադարձաւ
գիւղ` կնոջ ու երեխաների մօտ»16:
Հայերի հարկադրուած տեղափոխութիւնների առիթները շատ էին: Օրի
նակ՝ Բալկաններից թուրքերի ներգաղթը: Ճարտարապետ Նազար Բինաթլը
2013ի Նոյեմբերի 6ին Ստամբուլում պատմում էր. «Մայրիկս 1926ի ծնունդ էր,
Եոզգաթ քաղաքին հարեւան գիւղին մէջը, Բուրըն Քըշլա կը կոչուի: 1932ին Իս
տամբուլ գաղթել են, վեց տարեկան է եղեր: 1930ական թուականներուն, միւ
բադելէ կոչուած բան մը կայ. միւբադելէ` այսինքն բալկանական երկրների
հետ Թուրքիայի ժողովրդի փոխանցում. անտեղի թուրքերը հոս պիտի գան,
անտեղի թուրք ցեղով մարդիկը Թուրքիա պիտի գան, Թուրքիայի յոյները կամ
քրիստոնեաները հոն պիտի էրթան: Եկեր են բալկանների մարդիկ տարբեր
քաղաքներուն, գիւղերուն տեղաւորուեր են: Մայրիկիս գիւղն ալ, ըսենք քա
նի ընտանիք է, չեմ գիտէր, բայց եկեր են, շատ մը ընտանիքներ եկեր են եւ
15

Թափառական, Դէպի Կախաղան, Պոստոն, 1932, էջ 648 – 649: Գրքի համառոտած հրա
տարակութիւնը տես Թափառական (Գէորգ Հալաջեան), Դէպի Կախաղան, Երեւան,
«Վան Արեան», 2014, էջ 103:

16

Սոֆիա Յակոբեան, «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 :

ԱՊՐԵԼԱՎԱՅՐԻ ՓՆՏՐՏՈՒՔ, ԱՐԳԵԼԱՆՔՆԵՐ, ՀԱՐԿԱԴՐԱՆՔՆԵՐ
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մայրիկս կ’ըսէ որ մեր տունին մէկ սենեակը իրենք տեղաւորուեցան: Այսինքն`
մեծմայրիկիս կ’ըսեն՝ աս ընտանիքին պիտի տաս աս սենեակը: Հիմայ երե
ւակայեցէք, որ իմ տունիս մէջը այսօր պիտի գայ ուրիշ մի ընտանիք, հոգ չէ թէ
բարեկամս ըլլայ, ինչ ըլլայ, ինչքան կրնաս ապրիլ միասին: Եւ առաւել, որ այդ
ընտանիքը իրաւունքներ ունի: Եւ ասանկ գիւղին մէջը աս մարդիկը կը տեղաւո
րուին: Պապիկս` մայրիկիս հայրը, եւ իրեն մյոս գիւղացիները հողի մշակոյթով
կը զբաղին: Այգիներ ունին, արտեր ունին եւ այլն, հիմայ դուրսէն եկողները ինչ
պիտի ընեն, ինչպէս պիտի ապրեն: Կ’ըսեն մէկ մասը իրենք պիտի մշակեն: Օր
մը կու գայ, կռիւ կ’ըլլայ իրանց միջեւ: Մեր հայերին մէկ հատը արնաուտին 17
գլխին կը խփէ, գլուխը կը ջարդի եւ այլն, մեծ կռիւ կ’երթայ, կառավարութեան
լուր կը ղրկեն, աստեղը կռիւ կայ, եկէք մեզի իշտէ օգնեցէք: Լուր կու գայ, որ գա
ւառապետը պիտի գայ. մեր հայերը կը պատրաստուին հրապարակին, գիւղին
պստիկ հրապարակը, մէկ կողմը մերոնք, մէկ կողմը արնաուտները, կը սպա
սեն: Մարդը կու գայ, առաջը արնաուտներուն հետ կը խօսի, ինչ է եղեր, ինչ
է, անոնք իրենց տեսակէտէն կը պարզեն: Յետոյ մեր կողմը կու գայ. էս նորէն
մայրիկիս գիւղացի, մայրիկիս կողմից մի ծանօթ ունէինք, անկէ լսած եմ, իրեն
հօրեղբայրը պատմեր է, գիւղացիներուն ուրիշները հարցուցի, գրեթէ նոյնն է
պատմութիւնը, վերջը կը դառնայ մերիներուն. Կ’ըսէ ով է ձեր ներկայացուցի
չը. Բենիկ` Բենիամին էր, Բենիկ կ’ըսէին: Բենիկին եղբօրորդին հօրս շատ մտե
րիմ բանակի ծառայութենէն ընկերն էր: Բենիկը ուրեմն 1932ին ըսենք որ 30,
գուցէ 40 տարեկան ըլլայ: Գիւղը ասանկ կոչում կար, աղա կ’ըսեն` Էրիկ աղա,
Առաքել աղա, Արթին աղա, Յակոբ աղա եւ այլն, քանի որ գիւղին առաջ եկող
ներն եղեր են, անոնց ասանկ պատիւ կու տան: Բայց թուրքերը աղա եթէ ըսես,
մեծ ասանկ պատուաւոր մարդուն կ’ըսեն աղա: Մարդը կ’ըսէ Բենիկ աղա ինձի
կը կոչեն կ’ըսէ: «Հայը ինչպէս կրնայ աղա ըլլայ», — ըսեր է, մէկուն պատմա
ծին եթէ նայես՝ ապտակ տուեր է, որ հայերն ինչպէս աղա կ’ըլլան, մյոս ուրիշ
մէկը որ հարցուցած էի, ապտակ չիկար, բայց ըլլանէ է, չըլլանէ է, իրան ժողովր
դին առջեւը խայտառակ ըրեր է: «Ուրիշ ո՞վ կայ», — ըսեր է: Ուրիշ մէկը, իրեն
մօտ էղող մէկը՝ «Ե՛ս կամ», — ըսեր է: «Քո անո՞ւնն ինչ է», — ըսեր է. «Դեւլէթ
աղա», — ըսեր է: Դեւլեթն ալ կառավարութիւն ըսել է. պետութիւն ըսել է, բայց
մարդուն անունը Դեւլէթ դրեր են: Իրեն էլ նոյն ձեւով՝ «Դեւլէթ իչինըն դեւլէթ մը
օլո՞ւր», այսինքն` «պետութեան մէջը ուրիշ պետութիւն մը կ’ըլլա՞յ, աս ի՞նչ ըսել
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Արնաուտ, առնաուտ – Թուրքերէն «առնաուտ» (arnavut, arnavutlar) նշանակում է «ալ
բանացի», «ալբանացիներ»: Առնաուտները 14 – 15 դդ. Բալկաններում թուրքերի իշխա
նության հաստատման շրջանում Ալբանիայից արտագաղթած խումբ են, որոնց զգալի
մասը հաստատուել էր Յունաստանում եւ Սերբիայում: Յունաստանում նրանք պահել
էին ուղղափառ քրիստոնեութիւնը, որով տարբերւում էին Սերբիայում եւ Ալբանիայում յե
տագայում մահմեդականացած ալբանացիներից: Պատմողը նկատի ունի Բալկաններից
Թուրքիա ներգաղթած մահմեդական ալբանացիներին: Առաջին Աշխարհամարտից յետոյ
Բալկաններից Թուրքիա ներգաղթած թրքախօս մահմեդականներին յաճախ հաւաքակա
նօրէն անուանել են առնաուտներ:
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է», կը ջղայնանայ, կ’ըսէ «մյոս անգամ որ գամ, ձեզի ասանկ չեմ ուզեր լսել»:
Եւ կ’երթայ: Իրենց պաշտպանելու, տեսակէտ արտայայտելու եւ այլն խօսք չեն
տար: Եւ իրիկունը ասոնք կը նստին, կը խորհրդակցին, ինչ ընենք աս մարդոց
հետ, արդէն արնաուտներուն հետ միշտ խնդիր պիտի ունէնանք: Անոնք կը
բազմանան միշտ, ուժ ունին, հետեւնին կռնակ ունին, ալ մեզի հանգիստ չի
կայ, մենք ի՞նչ պիտի ընենք: Որոշել են, որ մաս-մաս գաղթեն: Ասանկ մայրիկիս
ընտանիքը եւ իրենց հօրեղբօր-մօրեղբօր, եթէ չեմ սխալուիր, տասը ընտանիք
մը, քանի մը օրուայ մէջ մէկ մասը կը թողեն, ձեւով մը կը հաւաքուին, եւ Եոզ
գաթէն Իստամբուլ պիտի գան: Իստամբուլ գալու համար գնացքով պիտի Ան
կարա գան, Անկարայէն Իստամբուլ պիտի փոխեն գնացքը: Մինչեւ Անկարա
կը հասնեն ադ գնացքով, Անկարա կը սպասեն, որ մյոս Իստամբուլի գնացքի
ատենը պիտի գայ: Քանի ժամ կը սպասեն, չեմ գիտէր, Աթաթուրքը Անկարա
յից Էսքիշեհիր պիտի էրթայ, կանգառ կու գայ, կը տեսնայ որ հեռուէն մարդիկ
կայ, ժողովուրդ կայ, պստիկ էրեխէք, լակոտներ, անդին-ասդին կը վազվզեն:
«Կ’ըսէ ի՞նչ է աս, ըսէք»: Կու գան կը հարցնեն մերոնց, կ’ըսեն՝ ասանկ-ասանկ,
անտեղէն որ հեռացանք, Իստամբուլ կ’երթանք: Լուր կը ղրկէ, որ անանկ բան
չ’ըլլար, հետ գնան իրանց գիւղերնին, եւ ինքը կը նստի կ’երթայ: Մերոնքնին
չեն լսեր, Իստամբուլ եկել են, կը հասնին Սամաթիա կոչուած թաղամասը, որ
անտեղ եկեղեցի, դպրոց, հայ տուներ, հայ ազգականներ կան: Սամաթիա եկե
ղեցին կից դպրոց մը կար` Սահակեան վարժարանը, անոր գետնին տակի մա
սը կայարան կը կոչէին, մեծ տարածք էր, սաւաններով զատեր են, սենեակ-սե
նեակ ըրեր են: Հայերէն չգիտէին արդէն, հոս տեղ՝ Իստամբուլ սովորեցին»18:
Հազիւ թէ այս մարդիկ գիտէին, որ դեռ 1920ի Ապրիլի 23ին Մուստաֆա
Քեմալի գլխաւորութեամբ Անկարայում իր աշխատանքներն սկսած Թուրքիայի
դեռեւս ինքնակոչ առաջին Ազգային Մեծ Ժողովը որոշում է ընդունել, եւ 1920ի
Յունիսի 18ին Մուստաֆա Քեմալն էլ որոշում է ստորագրել այն մասին, որ հա
յերից «ոչ մէկի տեղաշարժը կամ ճանապարհորդութիւնը նպատակայարմար չի
դիտւում»: Այս որոշումներին, պէտք է ենթադրել, քիչ էին տեղեակ նաեւ գաւառ
ների գործադիր իշխանութեան մարմինները, կամ, ինքնութեան փաստաղթե
րի բացակայութեան պայմաններում, պարզապէս չէին կարող ճանապարհոր
դող հային տարբերակել: Այնուամէնայնիւ վերահսկողութեան տակ գտնուող
բնակավայրերում հայերին պարտադրում էին պարբերաբար ոստիկանատուն
ներկայանալ եւ հաստատել, որ չի խախտել հայերի տեղաշարժերի արգելքը:
Սա տարածւում էր նաեւ մահմեդականացածների վրայ: Չնայած օրէնքով մահ
մեդականացածները «թուրք» էին համարւում, բայց ենթակայ էին հայ համա
րուողների՝ քրիստոնեայ հայերի վրայ տարածուող սահմանափակումներին:
18

Նազար Բինաթլիի հետ 2013ի Նոյեմբերի 6ին Ստամբուլում զրուցել եւ նրա պատմութիւնը
ձայնագրել է Հ. Խառատեանը: Ձայնագրութիւնը պահւում է ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտութեան Եւ
Ազգագրութեան Ինստիտուտի եւ հեղինակի անձնական արխիւում:

ԱՊՐԵԼԱՎԱՅՐԻ ՓՆՏՐՏՈՒՔ, ԱՐԳԵԼԱՆՔՆԵՐ, ՀԱՐԿԱԴՐԱՆՔՆԵՐ
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1925ի Փետրուարի 26ին հայերի տեղափոխութիւնների նոր սահմանա
փակում է հրահանգւում: «Ներքին Գործոց նախարարութիւնը կ’արգիլէ Յոյնե
րէն զատ բոլոր փոքրամասնութեանց Անատոլու երթեւեկել առանց նախապէս
արտօնութիւն ստանալու: Այս փոքրամասնութեանց ազատ երթեւեկելու իրա
ւունքը կը տրուի միայն Կէպզէյի եւ Չաթալճայի միջեւ մնացած վայրին համար,
իսկ աւելի վերջ նոյն արգելքը կը կիրառուի նաեւ յոյներուն: Ամէն ճամբորդու
թենէ առաջ պէտք կ’ըլլայ դիմումնագիր մը տալով արտօնութիւն առնել ոստի
կանութենէն, որ կը պարունակէ երթեւեկելու նպատակը եւ ժամանակամիջոցը:
Իսկ հայերուն կ’արգիլուի նաեւ բնակիլ Իզմիրի մէջ»19:
Հայ մօրից ծնուած խարբերդցի տարեց կինը 2011ին պատմում էր. «Մայ
րիկս շատ է տանջուել: Ասում էին այստէղ չի կարելի ապրել, այնտէղ չի կարելի
գնալ… Տաս տարի մայրիկիս ինքնութեան վկայական չեն տուել Էլազիկում, որ
պէսզի յանկարծ որեւէ տեղ չգնայ, չտեղափոխուի այսինքն: Որովհետեւ այն տա
րիներին դեռ միմեանց փնտրում էին, երբեմն գտնում էին: Միմեանց հարցնում
էին, փնտրում էին: Դա լաւ չէր համարւում, պետութիւնը վախ ունէր դրանից:
Փալանիկ գիւղից մէկը, մի վարպետ, 40ականներին գտել էր իր քրոջը: Տարիներ
յետոյ, այդքան տարի յետոյ: Պատահաբար միմեանց գտել էին քոյր ու եղբայր:
Երկուսն էլ փրկուել էին, բայց տարբեր ճակատագրեր էին ունեցել: Այդ լուրերը
տարածւում էին, թաքուն միմեանց պատմում էին: Մայրիկս էլ էր միշտ հարցնում
իր հարազատների մասին: Բայց չտեսաւ, ոչ մէկին այդպէս էլ չտեսաւ»20:
1927ին նոր հրամանագրով հայերին արգելւում է լքել իրենց բնակութե
ան վայրը: Սեբաստիայի մասին 1927ի Յունուարին Գէորգ Հալաջեանը գրում
է. « Գիւղէն քաղաք, քաղաքէն գիւղ հայերու երթեւեկը արգիլուած ըլլալը կը
հաստատուի: Հայերուն թոյլ չեն տար, որ Գըզըլ Ըրմագի կամուրջը անցնին: Ո՛չ
ալ գիւղացիները կը ձգեն, որ դուրս էլլեն գիւղի սահամաններէն: Գոշ Հիսարէն
եկող հայրենակից մը վերադարձուած է, ըսելով որ արտօնագիր կը պահան
ջուի հիմայ: Իսկ երբ դիմում կատարուած է արտօնութիւն առնելու համար, պա
տասխանուած է իրեն, թէ առժամապէս կարելի չէ գիւղէն դուրս ելլել..., իսկ ան,
որ ոեւէ գործով քաղաք իջած է, այլեւս արտօնուած չէ գիւղ վերադառնալու...
5 օրուան մէջ 18 հոգի մերժուած են գիւղ էրթալու»21:
Կենդանի մնացած հայերի նկատմամբ վերհսկողութիւնն ուժեղացնելու
այս գործողութիւնները նկատելի են յատկապէս 1929 – 30ականներին, ամէնայն
հաւանականութեամբ քրդերի Արարատեան ապստամբութեան հետ կապուած:
19

Միրօղլու Արմաւենի: Ազգային փոքրամասնութիւնները Թուրքիոյ Հանրապետութեան
1923 – 1939 թուականներուն. Լրաբեր Հասարակական Գիտութիւնների, 2009, № 3, էջ 81 –
http://lraber.asj-oa.am/590/1/2009-3__74_.pdf.

20 Տե՛ս՝ սոյն գրքում հրատարակուող «Մայրիկս Փորձել Է Իսկական Հաւատացեալ…» պատ
մութիւնը:
21

Թափառական, Դէպի Կախաղան, Պոստոն, 1932, էջ 648 – 649:
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Ե. ԳԱՒԱՌԱՀԱՅԵՐԻ ԳՈՅԱՏԵՒՈՒՄԸ…

Որոշ վայրերում, յատկապէս ալեւիական գիւղերում գիւղապետերը «աչք էին
փակում» փրկուած հայերի գիւղերում ապրելու վրայ, միայն թէ նրանք պարբե
րաբար ներկայանային մօտակայ քաղաք՝ ոստիկանատուն եւ «փաստէին», որ
քաղաքում են ապրում; Բայց 1929-ից դա արդէն հնարաւոր չէր: Դերսիմի Խո
զաթ գաւառի մասին Ալեքսան Սեւակեանը գրում է. «Մուստաֆա Քեմալը հրա
ման հանեց, որ հայերը չպիտի ապրեն գիւղերում, այլ միայն քաղաքներում:
Հայասէր մեր գիւղապետի կարգադրութեամբ մենք մնացինք գիւղում, բայց
ամիսը մի անգամ քաղաք էինք գնում եւ ներկայանում՝ փաստելու համար, որ
բնակւում ենք քաղաքում: Այսպէս շարունակուեց մինչեւ 1929 թ., եւ մի օր էլ գիւ
ղի աղան մեզ ասաց. «Այստէղից պիտի հեռանաք…»22: Նոյն էր պարագան նա
եւ Չմշկածագում, որտեղ քաղաքի ոստիկանապետը 1930ի սկզբներին գիւղե
րում ապրողներին տեղեկացրել է՝ «Մուսթաֆա Քեմալ փաշայէն մեզ հրաման է
եկեր, որ Եփրատ (Գարասու) եւ Արածանի գետերուն եզերքի եւ մյոս գիւղերուն
մէջ ոչ մէկ հայ պէտք է մնայ. բոլորը պէտք է հաւաքուին Չմշկածագ»23:
Հայերի մնացորդներին քաղաքներում կենտրոնացնելուն զուգահեռ շա
րունակւում էին նաւ աքսորները: Հալէպի Հայկական կոմիտէին Բշերիկի հայե
րի աքսորի մասին 1929ի Հոկտեմբերի 28ին տեղեկացնում են Գ. Սարգսեանը
եւ Պ. Օհանեանը24: Աքսորեալների անցագրի վրայ նշում էր արւում՝ «Թուրքիա
վերադառնալն արգելւում է»: Բշերիկի հայերի աքսորը զգալիօրէն դատար
կեց Բշերիկի հայկական բնակավայրերում մինչ այդ հաւաքուած հայերի թիւը
եւ երրորդ անգամ խզեց նոր-նոր ձեւաւորուող յարաբերութիւնների ընթացքը:
Բշերիկում հայերը հաւաքուել էին «Կուբինէ, Հարֆասէ, Տիմերէ, Կանի-կուլէ,
Նաւալէ, Բոլընդէ, Ալաւէ, Գորըգէ, Դուասադակէ, Բաջըֆրէ, Հըսհըս, Բիրըկէ,
Հըդհըդկէ, Բարընջէ, Զուընգէ, Բասորկէ, Ջալդակա, Ապըկա, Սինանէ, Կալհռ
կէ, Տախարիէ, Կուրտըկէ, Բալբանէ, Գրասիրա, Մոզգալանէ, Բըլեդար, Բաս
տոկէ, Կանիկէ, Գուրդըլէ, Գեդուկէ եւ ուրիշ» գիւղերում 25: Դատելով սոյն գրքում
հրատարակուող «Սասունցիները» պատմութիւնից, զանազան աքսորներից եւ
թաքստոցներից յետոյ այդ գիւղերում կրկին հայեր են վերահաստատուել նաեւ
Երկրորդ Համաշխարհայինից յետոյ: Բիմէր գիւղում ապրած եղբայրները այս
ցանկից յիշում են Հարֆասէ, Բառընջ, Քանիքիւլէ, Նազդալէ, Նովալէ, Խորխէ,
Քիւրքիւն, Զըւընգէ, Կանիխփլէ, Ջեդակա, Բիշերիէ անունները, բայց աւելաց
նում են այլ անուններ. «Ընդհանրապէս թերեւս յիսուն գիւղերուն մէջ ալ հայեր
22 Արմենիա, Սիդնի, 23 Ապրիլ 2003, թիւ 394:
23

Գասպարեան Հ. Յ., Չմշկածագ Եւ Իր Գիւղերը, «Պայքար» տպարան, 1969, էջ 457:

24 Մսըրլեան Զաւէն, «Թուրքիոյ Ներքին Գաւառներու Հայոց Պարտադիր Արտագաղթը
(1929 – 1930)», Հայոց Ցեղասպանութենէն Առաջ Եւ Ետք, (Յօդուածներու Ժողովածու), Ան
թիլիաս, Տպ. Կաթողիկոսութեան Հայոց Մեծի Տանն Կիլիկիոյ, 2011, էջ 174. Նոյնը հրատա
րակուած է նաեւ՝ Հայկազեան Հայագիտական Հանդէս, Գ. Հատոր, Պէյրութ, 1972):
25 Մակարեան Կարինէ, «Բշերիկցի Քրդախօս Հայերը Եւ Անոնց Գաղթը Դէպի Սուրիա»,
Գանձասար Շաբաթաթերթ, Յու
լիս Դ. 2007, http://hyeforum.com/index.php?showtopic
=16568&page=2
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կային»26: Այլ կերպ ասած, դեգերող հայերը քսան – երեսուն տարի շարունակ
փորձել են վերադառնալ իրենց հարազատ կամ, ապահովութեան համար՝ լեռ
նային տարածքներ:
1929ի ամռանը եւ դրան յաջորդող ամիսներին մօտ 30 հազար հայեր Հա
լէպ են աքսորուել Խարբերդի, Դիարբէքիրի եւ Մարդինի նահանգներից: Հա
լէպում բրիտանական հիւպատոս Ա. Մոնկ-Մէյսընի 1929ի Նոյեմբերի 14ի հա
ղորդագրութիւնը վկայում է, որ այդ աքսորն արդէն վեց ամսուայ ընթացք ունի:
Հիւպատոսը յայտնում էր, որ Խարբերդի, Դիարբէքիրի եւ Մարդինի նահանգ
ներից անընդհատ վտարուած հայեր են գալիս Հալէպ, այնպիսի տպաւորութիւն
է, որ թուրքերը որոշել են ամէն գնով ազատուել գաւառների ողջ քրիստոնեայ
բնակչութիւնից: Հալէպ հասնողները խիստ հիւծուած, հիւանդ էին, եւ պատմում
էին, որ երկրում մնացող հայերին հետապնդում են, բանտերն են նետում, աք
սորուելը յաջողութիւն է համարւում 27: 30.000 հայ գաղթականների (իրականում՝
աքսորեալների) մասին միջազգային արձագանգի շուրջ անգլիական կառավա
րութեան ներկայացուցիչների հետ հայերի բանակցութիւնները դէմ էին առնում
միջամտութեան մերժման՝ «թուրքական կառավարութեան համար շատ տհաճ
կը լինի», իսկ միջամտութիւնը «վատ հետեւանք կ’ունէնայ խնդրոյ առարկայ
փոքրամասնութեան համար»28: Բոստոնում հրատարակուող «Հայրենիք»ը
1929ի Սեպտեմբերի համարում գրում է. «Անատոլիա ցրուած Հայ խլեակների
վիճակը շարունակում է մնալ անտանելի: Տիգրանակերտում գիշեր ժամանակ
իր ննջասենեակում մորթուել է հայ կաթոլիկ առաջորդ Յովսէփ վարդապետ
չորս զինուած մարդկանց կողմից, որոնցից երկուսը ոստիկան-զինուորի հա
մազգեստ են հագած եղել: Խարբերդից Հալէպ հասած մի ճանապարհորդի
պատմելով՝ Թուրքերը ամէն միջոց գործ են դնում դուրս քշելու այնտէղի հա
յերի մնացած բեկորն եւս, հրդեհում են մարդկանց տներն ու եկեղեցիները,
քարկոծում ու հրացան են պարպում հայերի տների վրայ եւ պարզապէս առա
ջարկում հեռանալ, ասելով որ «ձեզի Երեւանը տուած են, ինչո՞ւ չէք երթար»»29:
Սոյն աշխատանքի երրորդ գլխում տեսանք, որ «Երեւանը նրանց տուած չէր»,
եւ դրանից զատ, գնալով աւելի ու աւելի դժուար էր դառնում փախստական եւ
փրկուած հայերի տեղափոխութիւնը ԽՍՀՄ, այդ թւում՝ Խորհրդային Հայաս
26 Տե՛ս՝ սոյն գրքում հրատարակուած «Սասունցիները»:
27

Walker Christopher, Armenia: The Survival of a Nation, London, 1980, էջ 348. նաեւ՝ 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 Մէյսընի տեղեկագիրը՝ «Translations of
Grown-copyright records in the Public Record Office, London, apprears by permission of the
Controller of H. M. Stationery Office. F.O. 371/13827» հայերէն հրատարակել է Մսըրլեանը (նշ.
աշխ., էջ 176 – 179):

28 Մսըրլեան, էջ 182:
29 «Հայրենիք», 1929(9), էջ 174:
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Ե. ԳԱՒԱՌԱՀԱՅԵՐԻ ԳՈՅԱՏԵՒՈՒՄԸ…

տան: Խորհրդային Հայաստանը ոչ միայն ներգաղթեալ ընդունելու հարցում էր
կախեալ ԽՍՀՄ իշխանութիւնների կամքից, այլեւ ոչ մի կերպ չէր կարողանում
օգնել հարեւան Խորհրդային Ադրբեջանում զանազան բռնութիւնների ենթար
կուող հայերին, այդ թւում՝ ազգամիջեան կռիւների ընթացքում փախուստով
փրկուածների վերադարձին: Հայաստանը փորձում էր «օրինակ ծառայել», ետ
էր ընդունել կռիւների ժամանակ Զանգեզուրից փախած թուրքերին եւ նրանց
յանձնել լքեալ գոյքը, բայց ոչ մի կերպ չէր կարողանում ազդել Ադրբեջանին
յանձնուած՝ Զանգեզուրին կպած Նախիջեւանում շարունակուող հակահայկա
կանութեանը, իսկ այնտէղից աւելի ու աւելի տագնապալի տեղեկութիւններ էին
գալիս. «Հայերի վիճակը, իրօք որ, անմխիթարական է: Այդ հայահալած քաղա
քականութիւնն աւելի ուժեղացաւ Զանգեզուրի թուրք գաղթականների հարցը
վճռուելուց յետոյ եւ բոլոր նշաններից նկատւում է, որ իշխանութիւնները ցան
կանում են դրանով մեր վրայ ճնշում գործ դնել, որպէսզի այդ հարցը վճռենք
իրենց ցանկացածի նման…Թուրքերին, նոյնիսկ ազատ գիւղերից հանելով,
տանում են ու բնակեցնում հայաբնակ գիւղերում»30, «ժողկոմների խորհուր
դը իր սոյն թուի [1922 թ.] փետրուարի 28ի որոշումով միանգամից կասեցրել է
գիւղժողկոմի ներկայացրած օրինագիծը՝ հայ գաղթականներին վերադարձնել
իրենց այգիները եւ այն բնակարանները, որոնք դեռ չեն գրաւուած թուրք գաղ
թականների կողմից: Դրա վրայ պիտի աւելացնեմ եւ այն, որ գաղթականներին
չի թոյլատրւում օգտուել իրենց այգիներից, եթէ այգիներր բռնի կերպով գրա
ւուած եւ մշակուած են տեղում բնակուող թուրք գաղթականների կողմից» (քա
ղուածք Երնջակի շրջանի Աբրակունիս գիւղի գաղթականների ներկայացուցչի
նամակից Նախիջեւանում ՀԽՍՀ[Հայաստանի Խորհրդային Սոցիալիստական
Հանրապետութիւն] տնտեսական ներկայացուցչին, 01. 03. [19J22)31: Մէկ այլ նա
մակով Նախիջեւանի Գողթն շրջանի հայերը ՀԽՍՀ Կոմկուսին տեղեկացնում
են, որ տեղական իշխանութիւնները ոչ միայն հայ փախստականներին չեն թոյ
լատրում վերադառնալ իրենց բնակավայրերը, այլեւ Պարսկաստանի Մակուի
խանութիւնից մահմեդականներ են հրաւիրում հայերի բնակավայրերում ապ
րելու, տեղեկութիւններ են ուղարկվում իշխանութիւնների կողմից հայերի տե
ղաշարժերի հնարաւորութիւնները խոչընդոտելու եւ սահմանափակելու մասին,
եւ որ տարածքը յանձնուել է բանդիտների իշխանութեանը32: Մի խօսքով տեղի
30 ՀՀ ՀՀՍՇԿՊԱ (ՀՀ Հոկտեմբերեան Յեղափոխութեան եւ Սոցիալիստական Շինարա
րութեան Կենտրոնական Պետական Արխիւ), Ֆ. 113, Ց. 3, Գ. 26, Թ. 61–62: Բնագիր: Ձե
ռագիր: Փաստաթուղթը ստորագրուած չէ: Հաւանաբար, այն գրել է Նախիջեւանում Հա
յաստանի տնտեսական ներկայացուցիչ Ս. Մանուկեանը (Հրատարակուած է Из истории
деарменизации Нахичеванского края (1920–1922 гг.) [Նախիջեւանի Երկրամասի հայա
թափման պատմութիւնից (1920–1922 թթ.)]//ՀՀ ԳԱԱ Լրաբեր Հասարակական գիտութիւն
ների, 1990, № 10. էջ 77:
31

ՀՀ ՀՀՍՇԿՊԱ, Ֆ. 113, Ց. 3, Գ. 26, Թ. 14, 14ա: Բնագիր: Ձեոագիր // ՀՀ ԳԱԱ Լրաբեր Հասա
րակական գիտութիւնների, 1990, № 10. էջ 79:

32

ՀՀ ՀՀՍՇԿՊԱ, Ֆ. 113, Ց. 3, Գ. 26, Թ. 14, 14ա: Բնագիր: Ձեոա
 գիր; Ֆ. 113, Ց. 3, Գ. 26, Թ. 16;

ԱՊՐԵԼԱՎԱՅՐԻ ՓՆՏՐՏՈՒՔ, ԱՐԳԵԼԱՆՔՆԵՐ, ՀԱՐԿԱԴՐԱՆՔՆԵՐ
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էր ունէնում այն, ինչ պիտի տեղի ունէնար՝ բոլոր միջոցներով թրքացւում էր
նոր ձեռք բերուած «թուրքական հայրենիքը» եւ խորրդահայ իշխանութիւններն
անզօր, ԽՍՀՄ իշխանութիւններն էլ՝ կամք եւ ցանկութիւն չունէին ազդել դէպ
քերի ընթացքին: Զուգահեռաբար Խորհրդային Հայաստանի իշխանութիւննե
րը լրջօրէն կատարում էին թրքալեզու մահմեդական փախստականներին ետ
ընդունելու պարտաւորութիւնը եւ նոյնիսկ նրանց համար նոր բնակավայրեր
կառուցելու ծրագրեր էին կազմում: Օրինակ՝ յայտարարելով, որ Ցեղասպանու
թիւնից փրկուած հայերին սակավահողութեան պատճառով Հայաստանում չեն
կարող ընդունել, Խորհրդային Հայաստանի իշխանութիւնները հայերի վերաբ
նակեցման եւ «ներգաղթբնակի» վարկային 520 հազար ռուբլին 1929ին ծրագ
րաւորում էր օգտագործել վերաբնակուողների 32 գիւղերի շինարարութեան
նպատակով, որից ութը՝ թուրքական եւ հինգը՝ քրդական: Ընդամէնը ծրագրա
ւորւում էր վերաբնակցնել 1028 ընտանիք՝ 4229 մարդ, որից հաւանաբար 2/3-ը՝
հայեր33: Թէ սրանից որքա՞նը արտասահմանում դեգերող թուրքահայեր՝ դժուար
է ասել (յօդուածում ասւում է, որ պիտի տեղաւորուեն հողազուրկ եւ սակաւա
հող գիւղացիներ, ինչպէս նաեւ արտասահմանից եկած գաղթականներ – Հ. Խ.),
յատկապէս, որ այդ տարիներին մեծ լարուածութիւն կար Խորհրդային Ադրբե
ջանի Կուր գետին յարակից Արէշի շրջանի հայութեան նկատմամբ եւ նրանց մի
մասը տեղափոխուեց Հայաստան, մյոս մասը՝ Վրաստան:
Այսպէս թէ այնպէս, Խորհրդային Հայաստանի գոյութիւնը Թուրքիայի
տարածքում տարատեսակ բռնութիւնների ենթարկուող հայերի համար որեւէ
գործնական յոյս եւ հեռանկար չէր:
Աքսորներից, ձերբակալութիւններից, սպանութիւններից զատ 1929ի
թուրքական կառավարութեան հրամանագրով «Հայերը չեն կարող ծախել կամ
կտակել իրենց ունեցուածքը, որը նրանց մահից յետոյ անցնում է պետութե
անը… Իրենց տները, դաշտերը եւ հունձքերը անցնում են թուրք գաղթական
ներին»34: Թուրք վերլուծաբան Սայաթ Չէթինօղլուն ուսումնասիրել է թուրքքրդական սահմանին գտնուող եւ թուրք-քուրդ-ղզլբաշ խառը բնակչութիւն
ունեցող Մալաթիայում Մալաթիա նահանգի պաշտօնական թերթի՝ հայկական
գոյքի վաճառքի մասին 1929 – 1930ի յայտարարութիւնները: 1929ի Յուլիսի 1ի
Resmi Gazetesi [Ռեմսի գազեթէսի] թերթի յայտարարութեամբ Ազգային ուխտի
սահմաններում գտնուող hայերի ունեցուածքը ազգայնացուել է, այն այնուհետ
«ազգային գոյք» է, որից հասարակութեան իւրաքանչիւր խաւ կարող է օգտուել:
Մալաթիայի պաշտօնաթերթի` Resmi Gazetesiի 1929 թուականի Օգոստոսի 15ի
Ֆ. 113, Ց. 39, Գ. 65, ԹԹ. 14 – 15; Ֆ. 112, Ց. I, Գ. II, Թ. 73, ձեռագիր; Ֆ. 112, Ց. I, Գ. II, ԹԹ.
67 – 69. Բնօրինակ, մեքենագիր; Ֆ. 113, Ց. 3, Գ. 26, Թ. 27. Բնօրինակ, ձեռագիր // ՀՀ ԳԱԱ
Լրաբեր Հասարակական գիտութիւնների, 1990, №10. Էջ 82 – 87:
33

Խորհրդային Հայաստան, 1929, մայիսի 15, թիւ 110:

34 Մսըրլեան, էջ 178:
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Ե. ԳԱՒԱՌԱՀԱՅԵՐԻ ԳՈՅԱՏԵՒՈՒՄԸ…

համարը տեղեկացնում է, որ Գէոք Սոքո թաղամասից Առաքելի, Ջուրջուր թա
ղամասի Ղազարի որդիներից Ներսես Արթին Կարապետի եւ Յովհաննէսի,
Ֆոսի որդի Յովհաննէսի դուստր Մարգրիտի եւ Վարդ խաթունի, Գերամի որդի
Յովսէփի եւ Յակոբի, Մինասի անշարժ գոյքի վաճառքից ստացուած գումար
ներով ֆինանսաւորուել է Ժողովրդահանրապետական կուսակցութիւնը: 1929ի
Սեպտեմբերի 1ին Մալաթիացի Քրդուքաչդիի որդի Կարապետի եւ նրա որդի
Յովհաննէսի, քարտաշ Մարտիկի որդիների` Աւետիսի եւ Սարգսի, Փարսիհի
որդիներից Մարտիրոսի, Գալուստի որդի Սարգիս Թահիլի եւ Իհսապետի,
Օջաքլիի որդի Գրիգորի եւ Արթինի, Դեւեջի (ուղտապահ) Ունանի որդի Յակո
բի, Կարապետի՝ ազգային գոյք համարուող 7 կտոր հողային սեփականութիւնը
վաճառուել է պետութեան կարիքները հոգալու համար: Մալաթիայի թուրքա
կան արդիւնաբերական բաժնետիրական ընկերութեան խորհրդի որոշմամբ
Մալաթիայի թուրքական արդիւնաբերական բաժնետիրական ընկերութեան
ֆինանսաւորման համար 1930ի Օգոստոսի 3ին վաճառքի է հանուել Առաքելի
որդի Պօղոսի, նրա տիկին Հորեսպիմայի, դստրեր` Աղաւնու եւ Վարդի ու որդի`
Յովհաննէսի, Քարա օղլանի որդի Կարապետի որդի Զաւէնի եւ Քարա օղլա
նի որդի Արթինի, Արոնի եւ Թորոսի, Թորոսի թոռների` Թորոսի եւ Աննայի,
Կարապետի որդի Գրիգորի եւ մյոսների, Սիմոնի որդի Յակոբի ու Մանուէլի եւ
Ահսաբետի անշարժ գոյքը (հողատարածքներ): Yeni Malatya [(Յենի Մալաթիա`
Նոր Մալաթիա] թերթի 1930ի Յուլիսի 7ի համարը տեղեկացնում է, որ կապի
տալի աւելացման համար աճուրդի է հանուել ընկերութեանը նուիրաբերուած
հայկական ունեցուածքի մի մասը35: Հայերի գոյքը բաց եւ յայտարարութիւննե
րով վաճառւում էր ոչ միայն այն դէպքերում, երբ դրանց տերերը աքսորուած
կամ սպաննուած կամ մահացած էին, այլեւ այն դէպքերում, երբ տէրը ինչ որ
կերպ կենդանի էր մնացել կամ վերադարձել էր եւ ապրում էր իր տանը, եւ դա
շարունակւում է մինչեւ այսօր: Սայաթ Չեթինօղլուն գրում է. «Ուշագրաւ է մեր
օրերում Հաջի Յակոբ Քունդուբեքյանի հետ պատահածը: Քունդուբեքյանը մի
գործով ֆինանսական վարչութիւն գնալու ժամանակ պատին փակցուած յայ
տարարութիւնից տեղեկանում է, որ իր տունը աճուրդով վաճառւում է որպէս
լքեալ գոյք: Անմիջապէս դիմելով համապատասխան բաժին` ասում է. «Իմ տու
նը լքեալ գո՞յք է, ես այդ տանը բնակւում եմ: Ինչպէ՞ս էք այն վաճառում»: Չի կա
րողանում համոզել: Աւելին. նրան ծեծի են ենթարկում: Տուն վերադառնալուց
յետոյ նրան մնում է միայն դիտել, թէ ինչպէս են վաճառում իր տունը: Տունը
գնում են Թուրքիայում չրեղէնի ամէնամեծ շուկայի` Մալաթիայի շուկայի սե
փականատերերը: Յակոբը երկու տարի իր տանը վարձով է ապրում: Յետոյ
35 Չեթինօղլու Ս., Մի էջ Թուրքիայի մահմեդական (թուրք, քուրդ եւ այլն) բուրժուազիայի
մութ պատմութիւնից Ցեղասպանութեան ժամանակ. Մալաթիայի օրինակը// Հայաստանի
Հանրապետութեան Պաշտպանութեան Նախարարութեան Դրաստամատ Կանայեանի
անուան Ռազմավարական Հետազօտութիւնների Ինստիտուտի Ռազմագիտական Հան
դէս, 1 – 2 (83 – 84). 2015, էջ 195 – 197:

ԱՊՐԵԼԱՎԱՅՐԻ ՓՆՏՐՏՈՒՔ, ԱՐԳԵԼԱՆՔՆԵՐ, ՀԱՐԿԱԴՐԱՆՔՆԵՐ
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տեղափոխւում է իր կառուցած գեջեքոնդուն (անբարեկարգ ապօրինի շինու
թիւն): Որոշ ժամանակ անց, թողնելով Մալաթիան, անցնում է Ստամբուլ, այն
տէղից էլ մեկնում Կանադա` լքելով իր պատմական հայրենիքը»36:
1920 – 30ականների քրդական ապստամբութիւնների ընթացքում հայերի
փաստացի, հնարաւոր եւ մտացածին վրիժառութեան գաղափարը լայնօրէն օգ
տագործւում էր քաղաքական եւ քուրդ-թուրքական վերահամախմբման նպա
տակներով՝ «թշամին արթուն է, մենք պէտք է միասնական լինենք»: Սա շատ
յարմար բանաձեւ էր նաեւ հայկական կոտորածներին գործունեայ մասնակցած
եւ հայկական գոյքը թալանած քրդերին ու թուրքերին միաւորելու «ընդհանուր
թշնամու» դէմ: Չնայած քրդերի եւ թուրքական իշխանութիւնների յարաբերու
թիւններում առաջացած ճեղքուածքին, քրդերը մի կողմից դեռեւս տագնապներ
ունէին հայերի վերադարձից, մյոս կողմից գաւառներում քրդերի հարեւանութե
ամբ դեռեւս մնացած որոշ թուով հայերի առկայութիւնը թոյլ չէր տալիս նրանց
իրենց միահեծան տէր զգալ այդ տարածքներում, յատկապէս՝ թալանուած հայ
կական գոյքի լիարժէք սեփականատէր: Լքուած կամ որբացած հայուհիների
հետ ամուսնութիւնները քրդերին երբեմն հնարաւորութիւն էին տալիս նրանց
հայրական գոյքը իրենց սեփականութիւնը դարձնել, ինչպէս սոյն գրքում հրա
տարակուող հերոսուհիներից մէկի դէպքն է, որի մասին պատմում է քուրդ թո
ռը: Դէպքը Խարբերդից տեղահանուած եւ ճանապարհին զոհուած ընտանիքի՝
իրենց ծանօթ քրդերի մօտ մնացած դստեր մասին է. «<Ջարդերից> մի քանի
տարի յետոյ <պապիս ընտանիքը> մեծ մօրս իրենց զաւակ Օսմանի հետ ամուս
նացնում են: Տատս այդ ամուսնութեանը դէմ էր: Իրականում էլ դա դժբախտ
ամուսնութիւն էր: Երեք զաւակ են ունէնում, երկու տղայ, մի աղջիկ: Աղջիկն իմ
մայրն է: Ամուսնանալուց յետոյ փորձում են իմ մօր հայրիկի ունեցուածքը, այդ
տարածքների թափուները [սեփականութեան կալուածաթուղթ] իրենց անու
նով լրացնել: Ամուսինը` Օսմանը եւս մի կին է բերում, երեխաներ է ունէնում
նրանից, մեծ մայրիկիս ունեցուածքը գրանցում է իր երեխաների ու կնոջ անու
նով: ...Յետոյ իմ մեծ մօր բոլոր ունեցուածքը, բոլոր տարածքները վաճառում
է, փողի է վերածում, իսկ մեծ մայրիկիս իր երեք երեխաներով դուրս է հանում
տնից: Այդ ժամանակ իմ մայրը երեք – չորս տարեկան երեխայ էր: Մեծ մայրս
երեխաների հետ Էլազիկ է գնում: Էլազիկի մի ծայրամասում որոշ հայեր էին մի
կերպ մնացել, մեծ մասը տարեց մարդիկ էին: Գնում է Էլազիկի այդ թաղամաս,
դրանց մօտ ապաստան է գտնում»37: 1931ին քրդերով բնակեցուած «Տիգրանա
կերտի (Դիարբեքիր – Հ. Խ.) քաղաքային խորհուրդը ընդունել է որոշումներ`
հայերի հետ առեւտուր չանել, հայ գործաւորներ բացարձակապէս չգործածել,
բռնի կերպով հայերից փողեր գանձել, նրանց գոյքն առգրաւել եւ այլն»38: Դա
36 Անդ, էջ 194:
37

Մայրիկս փորձել է իսկական հաւատացեալ մահմեդական լինել...

38 Հայրենիք Ամսագիր, Մայիս 1931, էջ 170:
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Ե. ԳԱՒԱՌԱՀԱՅԵՐԻ ԳՈՅԱՏԵՒՈՒՄԸ…

լաւ առիթ էր նաեւ ողջ երկրի տարածքում դեռեւս թաքնուած հայերին փնտռե
լու, բանտարկելու, գնդակահարելու եւ/կամ կրկին աքսորելու:
Նախորդ գլխում ծանօթացանք 1934ին Թուրքիայի ազգային մեծ ժողո
վի ընդունած թիւ 2510 «Բնակութեան մասին» Օրէնքին, որով Ներքին Գործերի
նախարարին իրաւունք էր տրւում երկրի՝ «թուրքական մշակոյթին բաւակա
նաչափ չյարմարուած» տարբեր ժողովուրդների բնակութեան վայրերի տե
ղափոխութիւններ իրականացնել: Խօսքը գնում էր նախ եւ առաջ թուրքերէն
լեզուի մասին (յօդուած 11): Նոյնիսկ ձեւի համար որեւէ պայման չստեղծելով
այդքան ցանկալի թուրքերէնը սովորեցնելու համար (դպրոցներ կային միայն
քաղաքներում եւ վարչական կենտրոններում) ընտրուել էր իշխանութեան հա
մար առաւել ցանկալի հարկադիր տեղափոխութեան տարբերակը` արեւելե
ան մասի բնակչութիւնը տեղափոխել թրքախօս արեւմտեան շրջաններ: Առա
ւել յայտնի են արեւելեան` քրդաբնակ նահանգներից արեւմուտք` թրքաբնակ
նահանգներ տեղափոխած հազարաւոր քրդերի դէպքերը, սակայն տեղափո
խութիւնների էին ենթարկւում նաեւ Թուրքիայի փոքրաթիւ, ցաքուցրիւ ապրող
հայերը եւ Թրակիայի հրեաները: Հայերի տեղահանութեան մասին գրում է
ԱՄՆ դեսպանութիւնը. «Ամերիկայի Միացեալ Նահանգների դեսպանութիւն,
Անկարա, Մարտի 2, 1934 թ. № 151, Մարտի 24, 1934, թեմա՝ Հայերի տեղահա
նութիւնը: Յոյժ գաղտնի» փաստաթուղթը, որով ԱՄՆ պետական դեպարտա
մէնտին յայտնւում է Անատոլիայի ներքին շրջաններից Ստամբուլ վեց շաբաթ
շարունակուող հայերի տեղահանութեան մասին՝ որպէս «Անատոլիան մա
քուր թուրքական տարածք դարձնելու իշխանութիւնների քաղաքականութեան
մաս»39: Սխալւում էր Թուրքիայում ԱՄՆ դեսպանութիւնը, հայերի խնդիրը
«Անատոլիան մաքուր թուրքական տարածք դարձնելու իշխանութիւնների քա
ղաքականութեան մաս» լինելուց զատ ինքնուրոյն գործօն էր, հայերը մասնաոր
թիրախ էին: Խնդրի վերաբերեալ թուրք հետազօտողների ամփոփումն է ներ
կայացնում Միրօղլու Արմաւենին. «1929 – 1934 թթ. միջեւ Փոքր Ասիոյ գիւղերուն
մէջ, տեղի իշխանութիւնները հայ բնակիչներուն կը ճնշեն, որպէս զի անոնք
գաղթեն կեդրոնական քաղաքներ: Հայ գիւղացիները չեն կրնար համակերպիլ
քաղաքային միջավայրին, չեն յաջողիր ապահովել իրենց ապրուստը ու մեծաւ
մասամբ պարտաւոր կը գաղթեն Սուրիա, որոնց հողերը պետութեան կողմէ
կը տրամադրուի Պալքաններէն եկող թուրքերուն: «Զետեղման Օրէնքի» գոր
ծադրութեան դրուելէն շուրջ վեց ամիս առաջ միջին Անատոլու գտնուող հայերը
անգամ մը եւս կ’աքսորուին Ստամպուլ: ԱՄՆ դեսպան Սքիննըրի կողմէ Վա
շինկթոն ուղարկուած տեղեկագրի արդիւնքով յայտնաբերուած այս գործադ
րութեամբ 1934 տարւոյն սկիզբները, երկու ամսուայ մէջ զանազան քաղաք եւ
գիւղերէն Ստամպուլ աքսորուող 600 հայեր, հոն կը տեղաւորուին եկեղեցինե
39 Մսըրլեան Զաւէն, «1934 թ.ի Պարտադիր Արտագաղթը», Հայոց Ցեղասպանութենէն Առաջ
Եւ Ետք, էջ 187. նաեւ՝ Ազգ Օրաթերթ, Երեւան, թ. 72, 22 Ապրիլ 2010:

ԱՊՐԵԼԱՎԱՅՐԻ ՓՆՏՐՏՈՒՔ, ԱՐԳԵԼԱՆՔՆԵՐ, ՀԱՐԿԱԴՐԱՆՔՆԵՐ
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րու, դպրոցներու եւ Օրթագիւղ, Ենիգիւղ ու նման թաղերու լքեալ տուներուն մէջ:
Անոնք այս աքսորին նախորդող մի քանի տարիներու ընթացքին տեղի իշխա
նութեանց կողմէ ճնշման կ’ենթարկուին, որպէս զի թաքուն մնայ այս գործին
պետական ուղղուածութիւնը: Թուրք ոստիկանը նախ կը ջանայ տեղւոյն մահ
մետականները գրգռել հայերուն դէմ, ըսելով թէ «կեաւուրներուն» վռնտողնե
րը պիտի ըլլան տեղացի ժողովուրդ: Կառավարութեան այս փորձը յաջողութե
ամբ չի պսակուիր: Ըստ Ամերիկեան դեսպանատան՝ ասոր պատճառը տեղացի
թուրքերու եւ հայերու միջեւ հաստատուած լաւ յարաբերութիւնն է: Նման փորձ
մը կը կատարուի Պալքաններէն եկող գաղթականներուն եւ հայերուն յարաբե
րութիւնները խանգարելու համար, բայց նոյնպէս չի յաջողիր: Ասկէ վերջ, հա
յերուն կը հրահանգուի անմիջապէս գաղթել Ստամպուլ, արտօնելով վաճառել
իրենց գոյքերը: Արտօնութիւնը սակայն կ’ըլլայ խաբուսիկ, քանի որ առաջար
կուած գիները այնքան ցած կ’ըլլան, որ տարբերութիւն չունէնար ապասեփա
կանացումէն»40: Այդ չարաբաստիկ օրէնքով Բիթլիսից աքսորուած Թորոսյան
ների մասին է պատմում թուրքերէն հրատարկուած «Sürgün (İsyan Ateşinden
Geçen Mutkili Bir Ermeni Aile) – Ferman Toroslar» գիրքը41:
Տեղահանուածներն, իհարկէ, չգիտէին (եւ չգիտեն) «Բնակեցման
օրէնք»ի մասին, բայց մինչեւ այսօր յիշում են տեղափոխութիւնների հարկադ
րանքը: Նոյնն է պարագան նաեւ Դերսիմի ցեղասպանութեան դէպքում. կեն
դանի մնացած հայերը Դերսիմում ջարդերի ենթարկուեցին յատուկ դաժա
նութեամբ, ջարդերից փրկուածներն էլ կրկին աքսորուեցին, իսկ Թուրքիայի
Հանրապետութեան այլ գաւառներում կիսաթաքուն կամ, իրենց կարծիքով,
թաքուն գոյութիւն ունեցողների մի մասը ենթարկուեցին կրկնակի աքսորների
եւ նոր տեղահանութիւնների: Ինչ էլ կատարուէր Թուրքիայում՝ կենդանի մնա
ցած հայերը նոր բռնութիւնների մասնաւոր թիրախ էին:

40 Միրօղլու Արմաւենի: Ազգային փոքրամասնութիւնները Թուրքիոյ Հանրապետութեան
1923 – 1939 թուականներուն (մաս II)// Լրաբեր Հասարակական Գիտութիւնների, 2010,
№ 1 – 2, էջ 72, – http://lraber.asj-oa.am/633/1/2010-1-2__68_.pdf (Միրօղլու Արմաւենին յղում է
Bali Rıfat N., 934 Trakya Olayları, Istanbul, 2008, էջ 38-39; Guven Dilek, Cumhuriyet Donemi
Azınlık Politikaları ve Stratejileri Bağlamında 6-7 Eylul Olayları, Istanbul, 2005, էջ 131; Okutan
M. Cağatay, Tek Parti Doneminde Azınlık Politikaları, Istanbul, 2004, էջ 250):
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Sürgün (İsyan Ateşinden Geçen Mutkili Bir Ermeni Aile) – Ferman Toroslar, Aras, İstanbul, 2013,
ISBN 9786055753375:
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Ե. ԳԱՒԱՌԱՀԱՅԵՐԻ ԳՈՅԱՏԵՒՈՒՄԸ…

«…ՀԱՅ ԼԻՆԵԼԸ ՄԵՂԱԴՐԱՆՔԻ ՆՄԱՆ ՄԻ ԲԱՆ ԷՐ»
1919ի վերջին – 1920ի սկզբի մի տեղեկութեան համաձայն Խարբերդի
Նահանգում կար 20.000 թրքացած հայ42: Ոչ ոք չի կարող ասել, թէ ի՛նչ էր նշա
նակում այդ նահանգում «թրքացած հայ»ը, քանի որ այնտէղ մարդիկ քրդա
խօս, ոչ թէ թրքախօս էին դառնում: Կարելի է ենթադրել, որ խօսքը սուննի
մահմեդականութիւն ընդունած հայերի մասին էր: Ցեղասպանութիւնից յետոյ
դաւանափոխ բոլոր հայերին թուրք էին համարում: Յետոյ է, որ նրանց մի մասն
իսկապէս պիտի թրքանար, բայց շատերն էլ պիտի քրդանային, արաբանային
եւ ալեւիանային՝ ըստ նրանց յետագայ կեանքի միջավայրին: Արեւելեան նա
հանգներում մնացած հայերը, իսլամացած կամ ոչ, աստիճանաբար քրդախօս,
մասամբ՝ արաբախօս էին դառնում: Թրքախօս միջավայր չկար, դպրոցներ
չկային, թուրքերէն սովորեցնող չկար: Ամէնամեծ ցանկութեան դէպքում ան
գամ այդ տարածքի զանազան մեկուսի անկիւններում, յատկապէս գիւղական
բնակավայրերում թշուառ գոյութեան մատնուած հայերի բեկորները չէին կա
րող ո՛չ թրքախօս դառնալ, ո՛չ թուրքական ինքնութիւն ձեռք բերել: Իսկ գաւառ
ների քաղաքներում, այնտէղ՝ որտեղ դպրոց կար, որտեղ կարող էին «թրքութե
ամբ» վարակել, դպրոց գնացող հայ երեխաներին ամէն կերպ դուրս էին մղում
դպրոցից եւ «թրքութիւնից»: Էլազիկի աքսորուածերի թաղամասում ապրած
քուրդ-զազա Ջաֆէր Սոլգունը 1940ականներին համընկնող իր մանկութեան
տարիների մասին գրում է. «Թաղամասում, որտեղ մենք ապրում էինք Դերսի
մի աքսորի ենթարկուած զազաների հետ մէկտեղ, ապրում էին նաեւ բալուցի
զազաների եւ հայերի ընտանիքներ: Մեր պատկից հարեւաններն էին Վարթօ
քոյրիկը, եղբայր Մարտիրոսը, հօրեղբայր Անտոնը, Մարսա քոյրիկը, Այդան եւ
ուրիշներ… [Վարթոյի] Կարպիս անունով որդին ինձնից մի քանի տարի փոքր
էր: Սովորում էինք մի դպրոցում, որը մեր տանը շատ մօտ էր: Որոշ ուսուցիչներ
ու աշակերտներ Կարպիսին լաւ չէին վերաբերւում` ասելով` հայ է, տեղի-ան
տեղի ծեծում էին: Կարպիսին պաշտպանելու համար շատերի հետ եմ կռուել,
որոշ ուսուցիչներից էլ ծեծ եմ կերել: Սակայն ոչինչ դուրս չեկաւ, եւ ընտանի
քը նրան որոշ ժամանակով դպրոցից հանեց: Յետագայ տարիներին, երբ ես
շարունակում էի սովորել դպրոցում, Կարպիսը իր հօրեղբայր Անտոնի այգում
օգնում էր… Շիկահեր, նիհար, կանաչաչեայ, լուռ երեխայ էր Կարպիսը …Յե
տոյ Կարպիսի համար, ցաւօք, շատ տխուր եղաւ: Մինչեւ հիմայ, երբ յիշում եմ,
մարմինս փշաքաղւում է, աչքերս լցւում են… Երբ 1980ականներին, այսինքն`
Սեպտեմբերի 12ին, Ստամբուլում բանտարկուած էի, Կարպիսը ենթարկւում է
թաղամասի որոշ անխոհեմ ու մոլագար անձանց յարձակմանը: Սրա մասին
խօսելիս, անգամ գրելիս՝ ամաչում եմ. բռնութիւն կիրառելով ու դանակահարե
լով սպանել են Կարպիսին…»43: Իսկ Կարպիսի կրտսեր քոյրը յետոյ դեռ շատ
42 Winter J., America and the Armenian Genocide of 1915, Cambridge, 2003, էջ 267:
43 Ջաֆէր Սոլգուն, «Ինչո՞ւ Է Նրա Անունը Կարպիս, Ես Ինչո՞ւ Թուրք Չեմ» (http://www.star
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պիտի հարցեր տար. «Հօրեղբա՛յր Ջաֆէր, մենք ինչո՞ւ ենք հայ, ինչո՞ւ է Աստուած
մեզ հայ ստեղծել, մենք ինչո՞ւ թուրք չենք: Ո՞րն է մեր մեղքը»:
Ո՞րն էր հայերի մեղքը 1938ին, երբ Ֆրանսիական մանդատով Սիրիայի
կազմում գտնուող Ալեքսանդրէթի սանջակը Ֆրանսիայից անցաւ Թուրքիային,
անուանուեց Հաթայ, եւ թուրքական զօրքերն անմիջապէս սանջակ մտնելով՝
այն մաքրեցին հայերից եւ արաբ ալեւիներից: Միջագետքի ջրային պաշարնե
րը տնօրինելու Թուրքիայի ցանկութեանը44 հենց արաբ ալաւիներն ու հայե՞րն
էին սպառնում:
Սանջակի հայերի մեծ մասը, 1920ից փախչելով Կիլիկիայի տարածքից,
նոր էր փորձում կարգաւորել կեանքը, բայց դա նրանց վիճակուած չէր: Ալեք
սանդրէթի Սանջակը, որի տարածքը նախկին Անտիոքի շրջանն էր կամ ներ
կայիս Թուրքիայի Հաթայ նահանգը՝ Սիրիային մնացած Քեսապի եւ շրջակայ
տարածքի հետ միասին, 1921ին ֆրանս-թուրքական համաձայնագրով մնացել
էր Ֆրանսիական ղեկավարման ներքոյ՝ «Յատուկ վարչական ռեժիմով»: Մէկ
տարի անց, 1922ին այն որպէս ֆեդերացիայի միաւոր մտաւ Սիրիական պետու
թիւնների ֆեդերացիայի մէջ, իսկ 1924ին, ֆեդերացիայի վերացումով՝ Սիրիայի
պետութեան կազմի մէջ, շարունակելով պահպանել «յատուկ ռեժիմով» կառա
վարման կարգավիճակը: Սանջակում պետական լեզուի կարգավիճակ ունէին
ֆրանսերէնը, թուրքերէնը եւ արաբերէնը: 1937-ին Սիրիայի նկատմամբ Ֆրան
սիական մանդատի վերացման նախապատրաստման շրջանում Թուրքիան
յայտարարեց, որ Ալեքսանդրէթի սանջակի բնակչութեան 40% թուրքեր են, եւ
Ազգերի Լիգան, Մեծ Բրիտանիայի ճնշումների տակ, որոշեց սանջակը դարձ
նել թուրք-ֆրանսիական յամատէղ հսկողութեան գօտի եւ բնակչութեան կար
ծիքի հանրաքուէ իրականացնել: Թուրք-ֆրանսիական համաձայնութեամբ
Ալեքսանդրէթի Սանջակը վերանուանուեց Հաթայի ինքնավար պետութիւն եւ
Թուրքիան անմիջապէս զօրք մտցրեց այնտէղ: Բոլորին պարզ էր, որ Հաթայն
արդէն փաստացի Թուրքիայի կազմում է եւ մնում էր ձեւական հանրաքուէով
հաստատել իրողութիւնը: Քանի որ նորաստեղծ Հաթայ պետութիւնում թուրքե
րի թիւը բնակչուեան ընդհանուր կազմում ոչ թէ քարոզչական 40% էր, այլ առա
ւելագոյնը մօտ 20% , պարզ էր նաեւ, թէ ինչպէս պիտի իրակացուէր հարաքուէն,
եւ անհրաժեշտութեան դէպքում ինչ դեր պիտի խաղային թուրքական զօրքերը:
Ալեքսանդրէթի սանջակում թուրքերով առաւել խիտ բնակեցուած հա
տուածը Անտիոքի գաւառակն էր: 1938ին հրատարակուած աշխատանքում
Ֆրանսիացի Paul du Véou-ն ներկայացնում է 1931ի Անտիոքի գաւառակի էթ
նիկական պատկերը (Աղյոսակ Ա): Այստէղ ներառուած չեն Ալեքսանդրէթի
սանջակի Քեսապի գաւառակի, Սուէտիա գաւառակի՝ այդ թւում Մուսա լեռան
gazete.com/acikgorus/onun-adi-neden-garbis-ben-neden-turk-degilim-372783.htm ): Հայերէն
թարգմանութիւնը՝ 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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գիւղերի եւ Բէյլանի գաւառակի բնակչութիւնը: Ինչպէս տեսնում ենք, Անտիոքի
գաւառակում թուրքերի թիւը ցոյց է տրուած 27.295 մարդ՝ այդ գաւառակի ընդ
հանուր բնակչութեան՝ 80.354 մարդու 34.6 տոկոսը: Այստէղ նրանց հետ փոքր
գերակշռութեամբ մրցակցում էին արաբ ալեւիները՝ 27.792 մարդ: 1931ին հա
յերն այստէղ կազմում էին ընդհանուր բնակչութեան ընդամէնը 9.8 տոկոսը45:
Աղյոսակ Ա.
Ալեքսանդրէթի Սանջակի Անտիոքի
գաւառակի բնակչութիւնը 1931ին
Էթնիկական ինքնութիւն

Թիւը

Թուրք

27.295

Արաբ սուննի

11.126

Արաբ ալաւի

27.792

Քուրդ

111

Չերքէզ

85

Իսրայելացի

168

Հայ

7.900

Կաթոլիկ

5.880

Ոչ Թուրքեր

53.059

Ամբողջ բնակչութիւնը

80.354
80.360 – Հ. Խ.)

Սակայն քանի որ դեռեւս յատնի չէ, թէ այդ ժամանակաշրջանում ովքեր
էին «թուրք» անուանողները, նոյնիսկ Անտիոքի գաւառակում այս 34.6 տոկոս
կազմող «թուրք»երի թիւը խնդրայարոյց է: Ընդհանուր առմամբ թուրքական
ցանկութիւններին յարմարեցուած Ֆրանսիական կառավարիչները Ալեքսանդ
րէթի սանջակի բնակչութիւնը հաշուարկում էին լեզուով՝ արաբախօսներ եւ
թրքախօսներ: Ցանկերում նրանք համապատասխանաբար ներկայացւում էին
«թուրքեր» եւ «արաբներ»: Նոյն Ֆրանսիացի հեղինակ Paul du Véou-ն 1936ի
Ալեքսանդրէթի սանջակի բնակչութեան կազմը ներկայացնելիս գրում է երկու
մեծ խմբերի մասին՝ արաբերէն խօսող սուննիներ եւ ալաւիներ՝ 84.584 մարդ,
թուրքերէն խօսողներ՝ բոլորը միասին 85.242 բնակիչ, ամբողջ բնակչութիւնը՝
169.826 մարդ: Ալեքսանդրէթի «թուրքերէն խօսողները» ինքնութեամբ բազ
մազգ եւ բազմակրօն էին, ինչպէս հեղինակն է ասում՝ «39.000 մարդ իրենց
տարրերն էին աւելացնում «թրքախօս խմբին», դրանք էին 4.891 քուրդ, 954 չեր
քէզ, 474 իսրայէլցի, 28.857 հայ, 21.000՝ ուղղափառ կամ հռոմէական քրիստոնե
այ»46: Իրականում «թրքախօս ոչ թուրքերի» ցանկում հեղինակի թուարկուած
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:
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ազգութիւնների թուային քանակական հանրագումարը կազմում է ոչ թէ 39 հա
զար, ինչպէս հեղինակն է գրում, այլ 56.176 մարդ: Այս ցանկի հենց միայն հա
յերն ու ուղղափառ կամ հռոմէական քրիստոնեաները միասին 49.857 մարդ էին:
Այսինքն առնուազն 56.176 մարդ <էին> իրենց տարրերն աւելացնում «թրքա
խօս խմբին»: Եթէ 1936ի «թրքախօսների» ընդհանուր 85.242 մարդուց հանենք
«թրքախօս ոչ թուրքերին»՝ 56.176ին, կը ստանանք 29.066 թիւը: Սա էր հաւանա
բար թուրքերի թիւը 1936ին Ալեքսանդրէթի սանջակում՝ ընդհանուր բնակչու
թեան 17.1 տոկոսը: Տարօրինակ է, որ այս ցանկում բացակայում են սանջակում
ապրող թուրքմէն ալաւիները, հնարաւոր է, որ հենց նրանք են 29.066 թուրքերի
հիմնական մասը: Եւ, ինչպէս Անտիոքի գաւառակի պատկերից (Աղյոսակ Ա)
երեւում է, նրանցից 27.295ը ապրում էր Անտիոքում, որից 978-ը՝ Ալեքսանդրէթ
քաղաքում: Քեսապի եւ շրջակաների, Մուսա լեռան գիւղերում թուրքերի /թուրք
մէնների թիւն աննշան էր: Կրկին ըստ այս թուերի, Ալեքսանդրէթում սուննի եւ
ալավի արաբախօսները կազմում էին ընդհանուր բնակչութեան 22.9 տոկոսը:
1936ի Ֆրանսիական կոմիսարիատի տուեալները զգալիօրէն տարբեր
են: Որոշ տարբերութիւններ ունէն նաեւ ինքնութիւնը ներկայացնող էթնակրօնական անունները: Ըստ այս աղբյորի Ալեքսանդրէթի բնակչութեան թիւը
220.000 էր, այդ թւում թուրքեր՝ 85.000, արաբախօս ալաւիներ՝ 61.000, սուննի
արաբներ՝ 22.000, հայեր՝ 24.200, մելկիտները, յոյները եւ այլ քրիստոնեանե
րը՝ 17.600, չերքէզները, հրեաները եւ քրդերը միասին՝ 8.800 47: Միշտ հարց է,
թէ էթնիկապէս ովքե՞ր էին ա՛յս աղբյորում 85.000 գրանցուած «թուրքերը»: Հա
ւանաբար Paul du Véou-ի կողմից «թրքախօսներ» ասուածը: Տուեալ դէպքում
ենթադրաբար ալաւի թուրքմէննէրը, հաւանաբար թրքախօս սուննի եւ ալաւի
արաբները, թրքախօս հայերը, յոյները, քրդերը, չերքէզները եւլն բոլորը միա
սին: Որեւէ կարծիք չկայ, թէ թուրքական ինքնութեան կրողներն այս ցանկերում
ինչ թիւ էին կազմում, որովհետեւ թուրքական ինքնութիւնը որոշւում էր թուր
քերէն լեզուով եւ սուննիզմով, իսկ այս ցանկերում թուրքմեննէրը սուննի չէին,
ալաուի էին: Չափման միաւորը մնում էր թրքախօսութիւնը: Բոլոր դէպքերում
այս աղբյորի «թուրքերը»՝ «թրքախօսները» կազմում էին ընդհանուր բնակչու
թեան 38.6 տոկոսը: Ըստ այս թուերի ալաւի եւ սուննի արաբները կազմում էին
բնակչութեան 38 տոկոսը, հայերը՝ միայն 11 տոկոսը: Սա էր առաւելագոյնը, որ
պաշտօնապէս ձեռք էր բերուել բոլոր տեսակի բազմակի թուային աճպարարու
թիւններից յետոյ:
Հասկանալի է, որ թուերով առաւելագոյնս նուազեցուել էր հայերի թի
ւը: Չնայած Ցեղասպանութեան տարիներին Ալեքսանդրէթի բնիկ հայ բնակչու
թիւնից քիչ մարդ էր մնացել, սակայն Կիլիկիայի հայ բնակչութեան ջարդերից
յետոյ, յատկապէս 1923 – 24ին, Կիլիկիայից բաւականաչափ հայեր էին փախել/
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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ներգաղթել Սիրիա, այդ թւում Ֆրանսիական մանդատի Ալեքսանդրէթի սան
ջակ: 1923ին Ալեքսանդրէթի Սանջակում կային, հաւանաբար, 17.800 հայեր:
Թուրքիայի Հանրապետութեան իշխանութիւնները Ֆրանսիացիներից պա
հանջում էին հայերի մի մասին Թուրքիայի սահմաններից հեռացնել առնուազն
60 կմ հեռու, բայց Ջեբել Դրուզի ապստամբութեան պատճառով այս պահանջը
չկատարուեց48: Փոխարէնը ֆրանսիացիները կատարեցին թուրքական մյոս
կամքը՝ բոլոր հայերին, արաբների մեծ մասի հետ, հեռացրին պետական պաշ
տօններից, յատկապէս ոստիկանական եւ ժանդարմական ծառայութիւննե
րից49: Կիլիկիայից փախստական հայերն, այնուամէնայնիւ, շարունակում էին
Ալեքսանդրէթի սանջակ տեղափոխուել: Ֆրանսիական իշխանութիւնները չէին
կարող արգելել իրենց կողմից Կիլիկիայում լքուած եւ ջարդերի ենթարկուած
հայերի տեղափոխութիւնը, եւ նրանց թիւն աւելանում էր: Միայն Ալեքսանդ
րէթ քաղաքում 1924ից 1934ն ընկած ժամանակաշրջանում Հայ առաքելական
ների թիւն աւելացել էր 4.700ով, նախկին 1.175ի հետ միասին կազմելով 5.875
մարդ (տես աղյոսակ Բ): Տարածքն ուսումնասիրող Յակոբ Չոլաքեանը գրում
է, որ «1922ին, Կիլիկան պարպումին հետեւանքով մեծ թիւով հայեր կը հաստա
տուին Աղեքսանդրէթ եւ Գըրըգխան քաղաքներուն մէջ: Գըրըգխանին մօտիկ
կը հիմնուին Սովուգ Սու եւ Չաթալ Թէփէ գիւղերը՝ նորեկ գաղթականներուն
համար»50:
Ըստ հետազօտող Ա. Բայրամեանի հաւաքած նիւթերի, 1937ին Ալեք
սանդրէթի Սանջակում, ներառեալ Քեսապը իր շրջականերով, Անտիոքի գա
ւառակը (կազա) եւ Մուսա լեռան հայկական գիւղերը, տեղաբնիկ եւ ներգաղթե
ալ հայերը միասին 43.000 էին51:
Ալեքսանդրէթի Կադաստրի եւ Բարեփոխումների բաժինների Հասարա
կական/վարչական աշխատողների կողմից 1934ին կազմուել է Ալեքսանդրէթի
սանջակի կենտրոնի՝ Բէյլանի գաւառակում գտնուող Ալեքսանդրէթ քաղաքի եւ
Անտիոքի կազայի՝ գաւառակի բնակչութեան կազմի ցանկերը՝ քանակական
թուերով: Կադաստրի տուեալներով Ֆրանսիական մանդատի տակ գտնուող
4.805 քառակուսի կմ տարածքում 1934ին կար 197.548 մարդ: Ցանկի Ալեքսանդ
րէթ քաղաքի հատուածը շատ ուշագրաւ է եւ ըստ ազգութիւնների ներկայաց
նում է բնակչության «ավտոխտոն»՝ տեղաբնիկ հատուածը (պէտք է ենթադ
րել՝ մինչեւ 1924ի ապրողները) եւ ներգաղթողներին, ամբողջացնելով կոնկրետ
1934ի պատկերը, որով կարելի է հետեւել տաս տարիների բնակչութեան կազմի
48 Թոփուզ յան   Հ. Խ. Սիրիայի եւ Լիբանանի հայկական գաղթօջախների պատմություն
(1841 – 1946), Ե., 1986, էջ 170:
49 Անդ, էջ 145:
50 Չոլաքեան Յակոբ, Անտիոքի մերձակայ Ռուճի հովիտի հայերը, Անթիլիաս, 2006, էջ 82:
51

Բայրամյան Ա. Ա., Ալեքսանդրետի Սանջաքի իրավական ստատուսը եւ քաղաքական
խմբավորումները (1920 –1930-ական թվականներ). ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակա
կան գիտությունների, 1964, № 12, էջ 29 (http://basss.asj-oa.am/2562/):
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փոփոխութիւններին: Ըստ այս ցանկի Ալեքսանդրէթ քաղաքի պատկերը հետե
ւեալն էր.
Աղյոսակ Բ.
Ալեքսանդրէթ քաղաքի էթնիկական կազմը
1934ին ըստ պաշտօնական տուեալների 52

Էթնա-լեզուական եւ
կրօնական ինքնութիւն
Հայ առաքելական
Հայ կաթոլիկ
Յոյն օրթոդոքս
Յոյն կաթոլիկ
Լատին

Ներգաղթեալ

Տեղաբնիկ

Ընդամէնը

4.700

1.175

5.875

114

32

146

555

1.928

2.483

11

155

167

140

33

173

–

169

169

Բողոքական

55

53

108

Մարոնի
Սուրիանի (ասորի)

32

81

113

Քաղդէացի

13

157

170

Իսրայէլացի

–

96

96

Արաբ ալաւի

–

2276

2.276

Արաբ սուննի

30

273

303

Թուրք

12

966

978

5.673

7.384

13.057

Ընդամէնը

Ինչպէս տեսնում ենք, 1934ին Ալեքսանդրէթ քաղաքում ներգաղթեալ հա
յերի թիւը (4.700) տաս տարիների ընթացքում չորս անգամ աւելացել էր բնիկնե
րից (1.175): Ուրիշ ոչ մի ազգութեան ներկայացուցիչ այդպիսի քանակական աճ
չի գրանցել: Ճիշտ է, «լատին» անուանած խմբի ներգաղթեալները (140 մարդ)
նոյնպէս 4 անգամ գերազանցել են տեղաբնիկներին (33 մարդ), բայց բացար
ձակ թուերով նրանք 1934ին Ալեքսանդրէթում աննշան ներկայութիւն էին (173
մարդ): Այդ նոյն ընթացքում Ալեքսանդրէթ քաղաքում թուրքերի թիւը ներգաղ
թեալների հաշուին աւելացել էր միայն 12 մարդով, ամէնայն հաւանակունութե
ամբ՝ Թուրքիայի Հանրապետութեան կողմից վարչական աշխատանքի ուղար
կուելով Ֆրանսիական Մանդատի տակ գտնուող տարածքի իշխանութիւնում,
եւ գումարուել մինչ այդ քաղաքում ապրող 966 թուրքերին: Ալեքսանդրէթում
առաքելական եւ կաթոլիկ հայերը միասին 6.021 մարդ էին եւ 11 ազգութիւններ
ունեցող քաղաքի ընդհանուր բնակչութեան 46.1 տոկոսը: Երկրորդ տեղում օր
թոդոքս եւ կաթոլիկ յոյներն էին՝ 2.650 մարդ, 20.2 տոկոսը, երրորդ տեղում՝
սուննի եւ ալաւի արաբները, 2.579 մարդ՝ 19.7 տոկոսը: Թուրքերը՝ 978 մարդ,
կազմում էին քաղաքի ընդհանուր բնակչութեան միայն 7.4 տոկոսը:
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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Թուրքական Milliet թերթի 1931ի Յուլիսի 29ի համարում զայրացած
տեղեկութիւն է տպագրւում, որ Ֆրանսիան 20.000 ակր «թուրքական հող» է
տալիս Սիրիայի հայերին: «Սիրիայի հայերը» տուեալ դէպքում Կիլիկիայից
փախստական հայերն էին: Թուրքերին զայրացրել էր այն փաստը, որ ֆրան
սիացիները 1931ին որոշում էին ընդունել Կիլիկիայի հայ փախստականների
համար Անտիոքում կացարանների կառուցումը շարունակել: «Հայերը կազմում
էին երեք խումբ, — գրում է ֆրանսիացի հեղինակը: Ամէնակարեւորը Կիլիկիա
յի փախստականներից կազմուածն էր, որոնց մենք [ֆրանսիացիները] անուա
նում ենք Անտիոքի եւ Ալեքսանդրէթի: Սրանք Սանջակում հազիւ քսան տա
րի են: Նրանց մենք մշտական կացարաններ խոստացանք եւ կառուցեցինք:
Ալեքսանդրէթում մենք մեծացրինք ճանապարհը քաղաքին կապող նախկին
գիւղը, բայց շատերը հաւաքւում էին իրենց քահանաների շուրջը եւ հողագործ
մնացին: Սրանք իրենց շէները միացրին Ամոկի հարթավայրից հարաւ-արեւելք
գտնուող չերքէզների գիւղերին»53: Տարածքն ուսումնասիրող հայ հեղինակ Յա
կոբ Չոլաքեանը նոյնպէս գրում է, որ «Աւելի մեծ թիւով գաղթականներ կուգան
հաստատուելու Աղեքսանդրէթ, Անտիոք եւ Լաթաքիա, շրջանի մեծ քաղաքնե
րը... Վերաբնակեցման ջանքերը որոշ յաջողութիւն կ’ունէնան Ամըգի դաշտին
մէջ, Անտիոքի եւ Պէյլանի միջեւ», եւ հիմնականում բնակութիւն էին հաստա
տում հայերի նախկին բնակավայրերում 54: Սա նշանակում է, որ 1936ի ֆրան
սիական աղբյորներիի հայերի 28.857 կամ 24.200 թիւը հավանաբար Անտիո
քում էր, քանի որ 1937ին ըստ հայ հեղինակ Ա. Բայրամեանի, հայերի թիւը ողջ
Ալեքսանդրէթի սանջակում՝ Անտիոքում, Մուսա լեռում եւ Քեսապում միասին
հասնում էր 43.000 մարդու: Մյոս կողմից, թուերի այս մեծ տարբերութիւնը պայ
մանաւորուած է նրանով, որ ֆրանսիացիները, ինչպէս ասուեց, առաջնորդւում
էին պաշտօնական տուեալներով, իսկ պաշտօնական տուեալները կազմւում
էին լեզուով՝ «արաբախօս» կամ «թրքախօս»» (փախստական հայերի զգալի
մասն իսկապէս թրքախօս էր եւ «համալրում» էր «թուրքերի» թիւը) եւ կրօնով
(կաթոլիկ հայերը «համալրում» էին «կաթոլիկների» կամ «այլ քրիստոնեանե
րի» թիւը), ինչպէս նաեւ, մեծ հաւանականութեամբ, Ֆրանսիացիները խօսում
են միայն փախստական հայերի մասին՝ չհաշուելով Քեսապի եւ շրջակաների,
Մուսա լեռան հայկական գիւղերի բնակչութիւնը, իսկ հայ հեղինակը հաշւում է
ողջ Ալեքսանդրէթի հայերին ազգային՝ էթնիկական պատկանելութեամբ:
Կոյրին էլ պարզ է, որ Կիլիկայից փախստական Հայերի կուտակումը
Ալեքսանդրէթում գրգռում էր Թուրքիայի Հանրապետութիւնը հայատեացութե
ան վրայ կառուցող Մուստաֆա Քեմալին եւ նրա ղեկավարած կառավարութե
անը: Բացի այդ, նրանք պարզապէս հայեր չէին, նրանք մասամբ իրենց հայրե
նիքում էին (տեղաբնիկները), մասամբ՝ հայրենիքին շատ մօտ հաստատուած
53 Véou, Paul du, Le Désastre d’Alexandrette, էջ 44:
54 Չոլաքեան Յակոբ, Անտիոքի մերձակայ Ռուճի հովիտի հայերը, Անթիլիաս, 2006, էջ 161:
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փախստականներ: Քեմալը նրանց ներկայացնում էր որպէս պոտենցիալ վրի
ժառուներ: «Ինչպէ՞ս ազատուել այդ նոր փորձանքից»ը ունէր փորձառութիւն
անցած պատասխան՝ վախեցնել, վռնդել, ստիպել տեղափոխուել: Գործի է
անցնում թուրքական իշխանութեան մենաշնորհը հանդիսացող «տեղեկատւու
թիւնը»: Թուրքիայում «Գրեթէ բոլոր թերթերը իրենց առաջին էջերն կը տրա
մադրեն այն լուրին, որ Հաթայի հայ տարրին կողմէ կը կատարուին կոտորած՝
հանդէպ թուրքերուն, որուն պատճառաւ պօլսահայերն ծանր ճնշման կ’ենթար
կուին: Երբ 1939 Յունիսին, Թուրքիոյ եւ Ֆրանսայի միջեւ ստորագրուող պայ
մանագրով Հաթայը կը միանայ Թուրքիոյ, Մեսրոպ Նարոյեան Պատրիարք
կ’արտայայտուի, թէ Թուրքիոյ հայերը ուրախութեամբ կ’ողջունէն այս միացու
մը, ինչպէս նաեւ Հաթայի հայերը Պատրիարքարան ուղարկուած հեռագրով կը
յայտնեն իրենց խոր երախտիքն ու հաւատարմութիւնը՝ Թուրքիոյ Հանրապե
տական կառավարութեան, ազգային պետ Իսմէթ Ինէօնիւի եւ համայն թուրք
ազգին: Բայց հակառակ Նարոյեան Պատրիարքի այս արտայայտութեան, յա
ջորդ օրուան «Սօն Թէլկրաֆ» օրաթերթը կը գրէ, թէ Հաթայի հայերը մեծա
մասնութեամբ կ’անցնին Սուրիա»55: Սրանց մի մասը Մուսա լեռան այն հայերն
էին, որոնց ինքնապաշտպանութեան մասին Ֆրանց Վերֆելի գրած «Մուսա
Լեռան Քառասուն Օրը» գրքի հրատարակութիւնը երեք տարի առաջ այնքան
կրքեր էր բորբոքել Թուրքիայում, որ պօլսահայերը հարկադրուած էին եղել
բարձրագոչ դատապարտումներով հանդէս գալ «խեղճ թուրքերին ամբաս
տանող հրեայ գրողի» հասցէին: Մյոսները Որոնդէսի հովտում՝ Քեսապում եւ
շրջականերում դարեր ի վեր ապրող հայերն էին եւ Անտիոքում կուտակուած
փախստական կիլիկահայերը: Ցեղասպանութիւնից յետոյ Սիրիայի կազմում
այդ հայերը որեւէ անյարմարութիւն իրենց հետ միասին ապրող այլազգինե
րին չէին պատճառել, հիմայ, Թուրքիային միանալու պահի՞ն է, որ «Հաթայի հայ
տարրին կողմէ կը կատարուին կոտորած՝ հանդէպ թուրքերուն»: Այն դէպքում,
երբ իշխանութիւնը թուրքերի ձեռքին էր: Թւում է, որ Թուրքիայում ոչ մի ողջա
միտ մարդ չէր կարող դրան հաւատալ: Բայց «հաւատում» էին եւ պօլսահայերն
էլ շտապում են «երախտիք ու հաւատարմութիւն արտայայտել համայն թուրք
ազգին»: «Հաւատում» էին նաեւ այն պատճառով, որ Ալեքսանդրէթի սանջակը
Թուրքիային վերակցելու թուրքական հայրենասիրութիւնը «պայքարի եւ յաղ
թանակի» ներշնչանքների կարիք ունէր, որովհետեւ նոր կեղծիքներով պիտի
անցնէր: Հաթայի Հանրապետութիւնում պիտի հանրաքուէ իրականացուէր,
իսկ թուրքերն այնտէղ չափազանց քիչ էին: Սուննի արաբները «սուննի մահ
մեդական եղբայրներ» էին եւ աշխարհը «կարող էր հաւատալ» նրանց սուննի
մահմեդական հաւաքական մենքի «բաղձանքին», թուրքմեննէրն ալաւի էին,
55 Միրօղլու Արմաւենի: Ազգային փոքրամասնութիւնները Թուրքիոյ Հանրապետութեան
1923 – 1939 թուականներուն (մաս II). Լրաբեր Հասարակական Գիտութիւնների, 2010,
№ 1 – 2. ISSN 0320 – 8117, էջ 78, – http://lraber.asj-oa.am/633/1/2010-1-2__68_.pdf (Միրօղլու Ար
մաւենին յղում է Okutan M. Caatay, Tek Parti Doneminde Az1nl1k Politikalar1, էջ 268 – 270):
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Ե. ԳԱՒԱՌԱՀԱՅԵՐԻ ԳՈՅԱՏԵՒՈՒՄԸ…

բայց թուրք էին եւ նոյն կերպ աշխարհը կը ձեւացնէր, թէ հաւատում է ալա
ւիական թուրքմէնա-արաբական «թուրքական» հաւաքականութեանը: Բայց
ինչպե՞ս աշխարհին ներկայացնել, որ կրկնակի կոտորածների ենթարկուած
ու հենց այդ պահին հետապնդուող հայերը քուերակում են սանջակը Թուրքի
ային միացնելու օգտին: Արդիւնքում Ֆրանսիական լուռ համաձայնութեամբ
Ալեքսանդրէթի սանջակի բնակչութեան հանրաքուէին մասնակիցների կազմը
ներկայացուեց շատ կեղծուած էթնակրօնական համամասնութեամբ՝ «թուրքա
կան միասնութիւն» – 35.847 մարդ, «ալաւիական միասնութիւն» – 11.319 մարդ,
հայկական համայնք – 5.504 մարդ, «սուննի արաբական միասնութիւն» – 1.845
մարդ, ուղղափառ յունական համայնք – 2.098 մարդ, մյոսները բոլոը միասին –
359 մարդ: Հետազօտողները գրում են, որ այլազգիները իրենց ունեցուածքը
եւ ընտանիքները պաշտպանելու, կորուստների եւ հալածանքների տագնապից
ամէն ինչ անում էին «թուրքական համայնքում» գրանցուելու եւ «թուրքական
համակրանքի» ցուցադրութիւնը չուշացնելու համար56: Նրանք այլ ելք չունէին,
Ֆրանսիացիները գնում էին, իսկ իրենք մնում էին թուրքական իշխանութիւննե
րի, բայց յատկապէս զօրքի դէմ մէն մենակ: Հաթայի բնակչութիւնը թուրքական
սպառնալիքներով «խանդավառութեամբ քուէարկեց» Թուրքիային միանա
լու օգտին: Իսկ հայերը... նրանց, իհարկէ, դուրս մղեցին: «Հաթայի հայերին»
չօգնեց Պատրիարքարան ուղարկուած հեռագիրը, որով նրանք յայտնում էին
«իրենց խոր երախտիքն ու հաւատարմութիւնը՝ Թուրքիոյ Հանրապետական
կառավարութեան, ազգային պետ Իսմէթ Ինէօնիւի եւ համայն թուրք ազգին»:
Թուրքական իշխանութիւնների կողմից նրանք արդէն «համայն թուրք ազգին»
թշնամի էին յայտարարուած, իսկ թուրքական զօրքի ներկայութիւնն արդէն բա
ւական պիտի լինէր հայերի հեռանալու համար: Միայն Քեսապին եւ շրջակայ
հայկական, արաբացած եւ արաբական գիւղերին երկար տարիների պայքա
րից յետոյ յաջողուեց մնալ Սիրիայի կազմում եւ, որքան էլ Թուրքիայի համար
անցանակալի չէ, երբեւէ որեւէ ազգամիջեան առճակատում չունեցան:
Անշուշտ թուրք հասարակութեան վարժուած ականջին հաճելի էր հեր
թական անգամ լսել «հայերի սպառնալիքների» մասին: Որովհետեւ ողջ հասա
րակական ճարտարապետութեան ընթացքը կեղծիքի, ստի եւ այլատեացութե
ան վրայ էր կառուցուած, հասարակութեան յարաբերութիւնների առանցքում
դրուած էր իշխանութիւնների յուշումին անվերապահ հնազանդութիւն եւ որով
հետեւ մի մասին «պատուիրուած» էր «հաւատալ», մյոս մասին՝ «ուրախանալ»
եւ «երախտապարտ լինել»: Միաժամանակ լաւ առիթ էր հայերին ատելու հա
սարակական պատուէրը յիշեցնելու: Քեմալական թուրքական հասարակութիւ
նը դաստիարակւում էր այն ըմբռնումով, որ հայերի առաջին մեղքը հայ ծնուելն
էր, երկրորդ մեղքը՝ սպանուած չլինելը, երրորդ մեղքը՝ ծնուելուց ու չսպանուե
լուց յետոյ էլ Թուրքիայում ապրելը, եւ վերջապէս՝ շարունակել հայ մնալը: Այդ
56 Roberta Micallef. Hatay Joins the Motheռland, էջ 144:
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հասարակութեանը շարունակում էին ներշնչել, որ հայի գոյութիւնն ինքնին
սպառնալիք է Թուրքիայի եւ թուրքի համար: Տարբեր ձեւերով ասուած/ասուող
այս «հաստատումը», որեւէ կողմից որեւէ մերժման չհանդիպելով, վերապա
հութեան ենթարկող կարծիքի իսպառ բացակայոթեան պայմաններում (լրա
տուութեան կամ կարծիքի իրաւունքի մենատէրը իշխանութիւնն էր), հնարաւոր
է, արդէն իսկապէս վերաճում էր հանրային համոզմունքի:
Անցեալը ներկային կապող «ժողովրդական/հանրային յիշողութեան»
ձեւաւորման վրայ ազդելու շատ տարբերակներ կան: Դրանք սնուցող աղբյոր
ներից մէկն, օրինակ, «պատմական դէպքի» գաղտնիութիւնն է: Օրինակ, 1949ի
Յունիսի 14ի գիշերը, ստալինեան դեպորտացիաների շրջանակներում, Հայաս
տանից Սիբիր է աքսորուել շուրջ 13.000 մարդ: Գործողութիւնը կատարուել է
շատ գաղտնի, առաւօտեան աքսորեալներն արդէն ճանապարհին էին: Բայց
մինչեւ այսօր Հայաստանում շատերը «հաստատ գիտեն», որ արտաքսուել է
100.000 մարդ: Քանի որ ստալինյան ռեպրեսիաների շրջանում 100.000 մարդ
կանց աքսորները զարմանալի չէին, բայց դրանց մասին խօսել չէր կարելի,
«հասարակական յիշողութիւնն» իր ներքին լսարանում ունեցել է «ինքնուրոյն
կարիերա», որին պաշտօնական կամ փաստաթղթային առարկութիւններ չէին
կարող լինել, քանի որ խնդրին բարձրաձայն անդրադառնալու քաղաքական
արգելք կար: Ուրեմն «հասարակական յիշողութիւնն» էլ այդ աքսորուածների
թուերը «խմբագրել-սրբագրել» է երեւոյթների ընթացքի մասին իր իմացութե
ամբ եւ պատկերացումներով:
Թուրքական հասարակութիւնը հայերի մասին ժողովրդական կոլեկ
տիւ իմացութեան փնտրտուքի կարիք չունէր՝ իշխանութիւնները նրան լի ու լի
սնուցում էր «դաւաճան, արիւնարբու» հայերի մասին պատրաստի «գիտելի
քով», որի դէմ առարկողներ չկային: Նոյնիսկ թուրքական իշխանութիւնների
դէմ ըմբոստացած քրդերն էին լռում, նախ՝ սեփական յանցակցութեան մասին
չխօսելու համար, երկրորդ՝ նրանք կարող էին խօսել միմեանց հետ, ոչ թէ թուր
քերի/թրքացածների հետ: Իսկ թրքացած քրդերը պիտի լռէին որպէս քուրդ, եւ
խօսէին՝ որպէս թուրք: Թրքացած քրդերը «դաւաճանել էին» քրդական ինքնու
թեանն ու «քրդական հարցին», եւ դեռ այնքան չէին թրքացել, որ իւրային լինէ
ին թուրքերի մէջ: Իւրային դառնալու համար նրանք պիտի «կրկնակի թուրք»,
«թուրքից աւելի թուրք» լինէին, այսինքն՝ բարձրաձայնէին թուրքերի համար
լսելի/ընդունելի/հաճելի «իրողութիւնների» մասին, խօսէին «թուրքերէն մտա
ծողութեամբ»: Արդիւնքում «հայերի ջարդերի» թեման հայերի ջարդերից քսան
տարի յետոյ գլխիվայր շրջուել ու դարձել էր հայերի կողմից իրականացուած եւ
իրականացուող «թուրքերի ջարդեր»ի թեմա: Դրան նպաստում էին նաեւ պօլ
սահայերի՝ բոլոր ծանր իրավիճակներում «համայն թուրք ազգին երախտիքի
ու հաւատարմութեան» հաւաստիացումները եւ «թուրքերին ամբաստանողնե
րին» դիւանագիտական դատապարտումները, որոնք լայնօրէն տիրաժաւոր
ւում էին թերթերում, կարդացւում ու ներկայացւում «ժողովրդական տներում»,
քննարկւում հաւաքներում, որոնց առանցքային թեմաներից մէկը «Քեմալի կող
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մից հայրենիքի ազատագրումն էր»: Իսկ հայրենիքն «ազատագրուել էր իմպե
րիալիստներից, հայերից, յոյներից»:
Յիրաւի, այդ հասարակութիւնում հայկական ծագումը հաւասար էր մեղ
քի: «Քանի որ հայերի դէմ քարոզչութիւնը մեր երկրում շատ էր, հայ լինելը
մեղադրանքի նման մի բան էր, ընտանիքներում առհասարակ աշխատում էին
այդ բանը թաքցնել: …հայկական ծագումը դեռեւս շատերի համար է անար
գանք: Մեր հայկական ինքնութիւնը, եթէ մեզ ներկայացուել է, միշտ որպէս
վատ բան է ներկայացուել, միշտ այդ մասին թաքուն է խօսուել: Դա պետու
թեան քաղաքականութիւնն է եղել: Քրդական գործողութիւնները պետութե
ան կողմից միշտ որակուել են հայերի դրդում, միշտ մատնանշուել է դրանցում
հայկական մասնակցութիւնը, եթէ մի վատ բան է եղել` հայկական հետք են
փնտրել: Պետութեան այդ մօտեցումը կայուն հասարակական կարծիք է ձեւա
ւորել: Դա պատճառներից մէկն է, որ մարդիկ ջանացել են խոր թաղել իրենց
հայկական արմատները, եւ այսօր իմ կարծիքով շատերը նոյնիսկ այդ մասին
ուղղակի չգիտեն:… Քրդերն (նկատի ունի քրդացած կամ քուրդ ներկայացող
հայերին եւ նրանց ժառագներին – Հ. Խ.) աւելի շատ են պատմում, քան թուր
քերը (նկատի ունի թրքացած կամ թուրք ներկայացող հայերին եւ նրանց ժա
ռագներին – Հ. Խ.): Թուրքերն առհասարակ չեն սիրում խօսել իրենց հայկական
ծագման մասին»՝ պատմում էր հայ տատ ունեցած դպրոցի մի ուսուցիչ 2012ին57:
Սասունի Բիմէր գիւղում 50ականներին ծնուած եղբայրները պատմում
են. «Միշտ մահու վախ մնացեր է, էն վախտ միշտ կը զգաս, որ կարան մի օր քեզ
սպանեն: [Ոչ ոք չէր ասում, որ հարկաւոր է վախենալ], բայց ծնողները իրարու
մէջը կը խօսէին, մենք սա կը հասկնայինք, որ վտանգաւոր էր: Եւ ստիպուած
ենք միշտ մէկուն բան նուիրենք, որ մեզի չսպանեն, մյոսի բան նուիրենք, մյոսի
ճաշու տանք, մյոսին հիւրասիրենք, որ մի խնդիր չունէնանք, եւ ասիկա իրեն
ազդեցութիւնը ըրեր է, որ ասանկ է: Մենք ասիկա սովրանք:…Մենք ապրում
ենք իբրեւ երկրորդ դասարանի [դասակարգի] ժողովուրդ, երեւում էր ասիկա:
Ծնուած պահից մենք գիտենք` թուրքերը կարան ազատ օրերուն ինչ ուզէին
անէին, եւ եթէ մենք պէտք է իրենց հետ խնդիր ունէնայինք, մեր խնդիրը կա
րեւոր չէր, կարեւորը իրենց ապահովութիւնն էր, իրենց կողմից էր բոլոր կառա
վարութիւնը: Ասիկա միշտ իմացել ենք: Մեր գիւղին մէջը թուրք չիկար, երեխայ
ժամանակ մենք անոնց չի տեսանք, բայց ընտանիքէն ալ կու գար, եւ բոլոր
հայերը իրենց անանկ կը պահէին, որ առիթ չի տան թուրքին: Ասիկա մանկու
թիւնից եկաւ եւ բոլորս գիտէինք: Մեր բոլոր հարեւանները գիտէին, որ մենք
հայ ենք, եւ մեզի բոլոր հայերուն կեաւուր բառը կ’ըսէին: Կեաւուր կ’ըսեսնէ`
հայ է: Մեր գիւղերը քուրդեր ապրում էին, քուրդերը հայ չէին օգտագործում,
ֆըլա կ’ըսէին: Մենք մեզի «հայ» կ’ըսէինք, իրենք «կեաւուր», «ֆըլա» կ’ըսէին,
եւ մենք փոքրուց գիտէինք, որ ատիկա վիրաւորական է: Բայց իրաւունքը իրենց
57 «Մայրիկս Փորձել Է Իսկական Հաւատացեալ…»:
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մօտ էր: Մեր գիւղ երբեմն ժանդարմա գար: Ժանդարման միայն թուրք էր: Քա
նի որ կողմնակալութիւն անպայման կար, ատոր համար արդէն կրցածին չափ
դատարան չէին էրթայ: Դատարան էրթասնէ` խնդիրը աւելի կը մեծնար: Բայց
գիւղը իր մեծերը ունէր: Յարգուած մարդիկը ունէր, որուն խօսքը մտիկ կ’ընէին,
որ կ’ըսէին... ճերմակ երես... հա, ռուսկիները: Քուրդերուն ոչ կ’ըսենք, խնդիր
մը ըլլանէ, վերջապէս կրնային ըսել, որ միաս
 ին նստինք: Հայերն ալ կը նստէ
ին, քուրդերն ալ կը նստէին: Գիտէին որ աս մարդը, ան մարդը որեւէ կողմ
չի բռներ: Դատաւորի պէս է: Եթէ խնդիրը եղողը մէկուն շատ-շատ մօտ ըլլայ,
անիկա չէին կանչեր: Բայց պետութեան չէին գնայ, վախ կար»:
Մահմեդականացած/մահմեդականացող հայերը չէին ազատւում իրենց
հասցեին օգտագործուող «ֆըլա» վիրաւորական պիտակից: Մահմեդականա
ցողը քրդերի միջաւայրում դառնում էր «բաֆըլա»՝ «հայրը ֆըլա», ինչը նշանա
կում էր որ նա հայի՝ «ֆըլայի որդի» է: Թուրքական միջաւայրում «հայ» իմաստով
աւելի կիրառւում էր «գեաուր»՝ անհավատ բառը, իսկ մահմեդականացածների
համար՝ «գեաուրշա»՝ համառօտած «գյաուրի ուշաղ»՝ «գեաուրի երեխա», «գե
աուրի զաւակ»: Նոյնիսկ հայերէն լեզուն էր ստացել այդ պիտակը՝ «գեաուրշա
րէն»: Սրանք յաճախ օգտագործւում էին հատկապէս մարդաշատ վայրերում՝
մարդու կողմից թաքցւող ինքնութիւնը նախատելու, ծաղրելու, ընդգծելու, յայտ
նի դարձնելու նպատակով: Ինչքան հայերը վախենում էին մահմեդականներից,
հատկապէս թուրքերից՝ այնքան նրանց մեղաւորութեան մասին հանրային «տե
ղեկութիւնը» գոյութեան իրաւունք էր ստանում՝ «հաստատւում էր»:

ՔԱՂԱՔԱԿՐԹԱԿԱՆ ԽԶՈՒՄ
2015ին Գերմանիայում ապրող թուրք մտաւորական Հասան Բուրգջուօղ
լուն ասում է, որ 20-րդ դարասկզբին Թուրքիայի ամէնազարգացած տարած
քը Արեւմտեան Հայաստանն էր, որտեղ «երեխաները սովորում էին անգլերէն,
գերմաներէն, ֆրանսերէն, այն դէպքում, երբ այլ շրջաններում մարդիկ նոյնիսկ
սեփական լեզուին չէին տիրապետում: Կարող եմ հաստատել, որ նոյնիսկ ժա
մանակակից Թուրքիան չի հասել այն կրթական մակարդակին, ինչ կար Արեւմ
տեան Հայաստանում Ցեղասպանութեան տարիներին»58:
Իսկ ահա նոյն 20-րդ դարի կէսերին՝ 1950ականներին գաւառահայ պա
տանիները զարմանում էին, որ իրենց պապերը գրագէտ են եղել, շատ գիւղե
րում եւ վանքերում հայկական ծխական դպրոցներ են եղել, իսկ քաղաքներում
նաեւ եւրոպական եւ/կամ՝ ամերիկեան դպրոցներ, որտեղ նոյնիսկ իրենց տա
տերը անգլերէն, ֆրանսերէն են սովորել: Սա նրանց անհաւատալի էր թւում:
Նրանք եւ նրանց ծնողները մեծ մասամբ անգրագէտ էին: 1910ից յետոյ ծնուած
58 Բուրգջուօղլու Հասան, «Մենք Անամօթ Կենսագրութիւն Ունեցող Մարդկանց Սերունդ
Ենք», http://novostink.ru/armenian-genocide/110327-gasan-burgudzhuoglu-my-potomki-lyud
ey- s-pozornoy-biografiey.html#ixzz4CuET7qw4 :
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ներին դպրոցը, կրթութիւնը, գիրքը, գրականութիւնը անհաւատալի, աներեւա
կայելի, անծանօթ բաներ էին: Ահռելի էր այն մեծ քաղաքակրթական խզուած
քը, որ առաջացել էր այդ 40 տարիների ընթացքում:
«Հիմայ կը զարմանանքկոր, որ ջարդէն առաջ մեր շրջանը ահագին
դպրոցներ կային: Մեծ հայրիկիս տարիքին հայրերը նոյնիսկ հայերէն սովրած
են, կրթութիւն առեր են, դպրոցական կրթութիւն առած են: Մէ խնամի մը ունէ
ինք, իմ մեծ եղբայրիս հայրը [աները] գոց աւետարան գիտէր եւ կը կարդար:
Քահանայ չէր, բայց հայերէն կրնար կարդալ: Անկէ վերջը որեւէ մէկը բան մը
հայերէն չէր սովրած, արդէն հայերէն ալ չեն սովրած: Զաւակները նոյնիսկ:
Հայրիկս դպրոց չէ գացած, մայրիկս նոյնպէս՝ չէ: Մեր կողմերը ջարդէն յետոյ
մեր շրջանին դպրոց չձգեցին: Անատոլուին մէջը ցրուած, քուրդական գիւղերում,
հարկաւ սովորելու տեղ չիկար, դպրոց չիկար: Մեր գիւղերուն մէջ արդէն մինչեւ
60ական թիւերուն դպրոց մըն ալ չիկար, միայն քաղաքներուն մէջը կար»59:
1950ականներին Թուրքիայի գաւառներում, յատկապէս արեւելեան մա
սում խիստ հազուադէպ կը գտնուէր տառաճանաչ կին: Չնայած տարրական
դասարաններով դպրոցները երեսնականներին սկսել էին բացուել նաեւ գիւ
ղական բնակավայրերում, բայց Թուրքիայում դեռեւս դպրոց գնացող աղջիկ
երեխան խիստ բացառիկ, նոյնիսկ վայրենի թուացող եւ դատապարտելի երե
ւոյթ էր: Առաւել եւս՝ հասուն կինը: Քրդերին որպէս կին բաժին հասած հայ կա
նայք թաքցնում էին իրենց գրագիտութիւնը: Նրանց մյոս ողբերգութիւնն այն
էր, որ նոյնիսկ իրենց ընտանիքներում չէին կարող իրենց երեխաներին հա
ղորդել իրենց գրագիտութիւնը: Նրանց մեծ մասի կրթութեան լեզուն հայերէնն
էր, ինչը սոսկալի խարան էր, եւ, իհարկէ, իրենց ամուսինների ընտանիքներում
մեծապէս դատապարտելի:
Էլազիկում երեսնականներին որպէս ուսեալ կին յայտնի էր Գիւլլու թուր
քական անունով մի հայ կին, որին քուրդ ամուսինը, նրա հայրական ունեցուած
քը պաշտօնապէս իր վրայ ձեւակերպելուց յետոյ, երեք երեխաների հետ դուրս
էր հանել իր տնից: Խեղճ կինը նոյնիսկ ամուսնուց բաժանուելուց եւ երեխաների
հետ միայնակ մնալուց յետոյ վախեցել էր իր դստերը գրագիտութիւն սովորեց
նել, որովհետեւ նա առհասարակ հայերէն չէր խօսում՝ վախենալով իշխանու
թիւններից: Հայերէնը նրա դստերն ուղղակի հարուածի տակ դնելու միջոց էր:
2011ին այդ կնոջ այդպէս էլ անգրագէտ մնացած դուստրը հիացմունքով պատ
մում էր, որ իր մայրը մի քանի լեզուով կարդալ-գրել գիտէր, նաեւ՝ հայերէն, եւ
այնպէս վարժ էր Աստուածաշունչ կարդում, որ շրջակայքի բոլոր մահմեդական
ները իրենց հիւանդ երեխաներին բերում էին՝ բուժելու նպատակով. «Մայրս 80
տարեկանում է մահացել: Մայրս մինչեւ իր կեանքի վերջը, չնայած ծերութեանը,
շարունակում էր գրել, կարդալ: Ինքը Սեւասի [Սվազի] մի վանքում էր սովորել:
Մօրաքոյրս էլ էր գրագէտ: Նա Ամերիկայից մօրս նամակներ էր գրում, հայերէն
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նամակներ: Նա գնաց, կարողացաւ գնալ: Իսկ մայրս այդ անպիտան ամուս
նու պատճառով մնաց: Մնաց ու տանջուեց: Մնաց ու տանջուեց, այո: Մայրս էլ
իրեն էր գրում: Հայերէն նամակներ: Բայց մենք չսովորեցինք: Ես չսովորեցի:
Հայրս մեզ զրկեց սովորելու հնարաւորութիւնից: Մօրս ունեցուածքը վերցրեց,
մեզ դուրս արեց առանց մի կոպէկի: Մայրս շատ դժուար էր ապրուստ ստեղծում,
գիշեր-ցերեկ աշխատում էր: Բայց մայրս կարդում էր: Մի հատ մե՜ծ գիրք ունէր,
Ինջիլ [Աստուածաշունչ] ունէր, հայերէն գիրք: Մայրս կարդում էր: Երբ որեւէ մէ
կը հիւանդանում էր, հիւանդին բերում էին մօրս մօտ, նա այդ գիրքը կարդում
էր: Բոլորն էլ բերում էին, հայ, թուրք, քուրդ: Մայրս կարդում էր ու լաւանում էին
էրեխէքը: Նա անում էր, չէր վախենում: Նոյնիսկ հայերին սպանած թուրքերը
բերում էին: Իհարկէ պետութիւնից թաքուն էին բերում, բայց բերում էին: Մայ
րիկս շատ է տանջուել: Էլազիկում իմ մայրիկի նման մէկը չկար: Պատկերացրէք
այդ տարիներին միայնակ կին՝ փոքր երեխաներով, ինքն էլ՝ հայ: Ուրիշ միայ
նակ երիտասարդ հայ կանայք ամուսնացած էին մուսուլմանների հետ: Միայն
տարեց կանայք էին միայնակ, բայց նրանց մօտ երեխաներ չկային»60:
Խարբերդցի քուրդ ուսուցիչ. «Մեծմայրս հայ էր, գրագէտ էր, գրել-կար
դալ գիտէր: Այդ ժամանակուայ բոլոր հայերը գրել-կարդալ գիտէին: Բոլոր հայ
կական գիւղերում դպրոց կար: Բայց իմ մայրն, իհարկէ, անգրագէտ է: 15ից
յետոյ ծնուածները դպրոց չեն տեսել: Մեծմայրս էր նրա համար կարդում: Բայց
իր զաւակների հետ հայերէն չէր խօսում, վախենում էր: Որովհետեւ բոլորը
պաշտօնապէս մահմեդական էին»61:
Այնպէս չէր, իհարկէ, որ Արեւմտեան Հայաստանում համատարած գրա
գիտութիւն կար: Բայց Թուրքիայի նոյնիսկ արեւմտեան նահանգների բնակչու
թեան համեմատ հայերն, անշուշտ աւելի կրթուած եւ գրագէտ էին: Սրան դեռ
կ’անդրադառնանք, բայց երկու խօսքով կ’ուզենայի շեշտել, որ Արեւմտեան Հա
յաստանի ընդհանուր գրագիտութեան մակարդակի մասին պատկերացումը
գալիս էր նաեւ նրանից, որ հայերի միջավայրում կեանքն առհասարակ անհա
մեմատ աւելի կազմակերուած էր, ենթարկւում էր որոշակի եւ յստակ կարգա
ւորուած հասարակական յարաբերութիւնների տրամաբանութեան, յղկուած էր
եւ դա զգալի տարբերութիւն ունէր հարեւանութեամբ ապրող մահմեդականնե
րի կեանքից: Օսմանեան Կայսրութիւնում գիւղացիութիւնն առհասարակ դիտ
ւում էր որպէս զինուորացու եւ հարկեր ու տուրքեր վճարող զանգուած, եւ որե
ւէ խնամքի կամ ուշադրութեան չէր արժանանում: Նոյնիսկ բաւարար չափով
մոլլա կամ մզկիթ չկար, չկար նոյնիսկ կրօնական կեանքը կագաւորող իսլամի
կանոնակարգող գիտելիքը: Իհարկէ սա մեծ իմացաբանական եւ վարքային
քաղաքակրթական տարբերութիւն էր առաջացնում հարեւան գիւղերում, յա
ճախ նաեւ նոյն գիւղում ապրող հայերի եւ մահմեդականների միջեւ: Բալուի
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61

«Մայրիկս Փորձել Է Իսկական Հաւատացեալ…»:

608

Ե. ԳԱՒԱՌԱՀԱՅԵՐԻ ԳՈՅԱՏԵՒՈՒՄԸ…

մասին, օրինակ, Յարութիւն Քհնյ. Սարգիսեանը գրում է. «Բազմաթիւ քուրդ
գիւղերէն ոչ մէկը դպրոց ունէր: Անոնք կրօնական պաշտամունք չունէին ընդ
հանրապէս, բայց հայոց ուխտատեղերը կը յաճախէին… Թուրքերը մէկ վար
ժարանի նմանող հաստատութիւն մը միայն ունէին քաղաքին մէջ, պետական
հսկողութեամբ ու նիւթական մատակարարութեամբ կառավարուած: Անոնք
չունէին գիւղերու մէջ ո՛չ մէկ մզկիթ: Չունէին տօներ, հանդիսութիւններ…»62:
Սրան հակառակ՝ դպրոցներից զատ հայերի կեանքի ինքնակազմակերպման
ձեւերից, կրկին եթէ օգտագործենք Սարգիսեանի նկարագրածը, հայ գիւղա
ցիների կեանքի կազմակերպմանն ու զարգանալուն են ծառայել «եկեղեցին,
աւանդոյթներ, աւելորդապաշտութիւններ, ուխտավայրեր, ուխտագնացութիւն
ներ, պարբերական տօնակատարութիւններ, հանդիսութիւններ, պարեր, հա
ւաքական խրախճանքներ Բարեկենդանի, այգեկութներու, հարսանիքներու
եւ ուրիշ առիթներով… Պանդխտող հայ գիւղացին Պօլսէն հայրենիք կը տա
նէր՝ դրամ, մշակոյթի սէր, ուսման հաճոյք եւ գեղեցկութեան ճաշակ…»63: Սրան
պէտք է աւելացնել, որ նոյն վայրում ապրող հայերի եւ քրդերի, թուրքերի ապ
րելու տարածքի՝ գիւղի, գաւառակի, գաւառի… մշակութային լեզուն եւ անցեալի
պատմական դէպքերի իմացութիւնը շատ տարբեր էր: Հայերի համարեա բոլոր
ուխտավայրերը առնուազն հազարամեայ, իսկ երբեմն՝ երկու եւ աւելի հազա
րամեակի պատմութիւն ունէին, որոնց մասին կամ առնուազն որոնց շուրջ հյո
սուած աւանդազրոյցներին տեղեակ էին միայն հայերը: Կամախում, օրինակ,
հայերի համար էր հասկանալի «Չարչարանաց վանք»ը, ուր ամէն տարի Յու
լիսին հազարաւոր ուխատաւորներ էին հաւաքւում Երզնկայից, Խարբերդից,
Կամախի հայկական գիւղերից: Այն միայն կրօնական կառոյց չէր, աւելին, 19րդ դարավերջին նրանում նոյնիսկ վանականներ չկային եւ վանքը կրօնական
ծառայութիւններ չէր մատուցում: Բայց այն հայերին «պատմում էր» 1600 տարի
առաջ այդ վայրում՝ Սեպուհ Լեռան այրում Գրիգոր Լուսաւորչի մահուան մա
սին: Նոյն վայրում էր Թորդան գիւղը, որտեղ, ըստ աւանդութեան, ամփոփուած
էին իննը Սրբոց գերեզմանները՝ Ս. Գրիգոր Լուսաւորչի, նրա երկու զաւակնե
րի, թոռների, ծոռների, ինչպէս նաեւ Տրդատ թագաւորի գերեզմանը: Հայկա
կան այդ գիւղն արդէն իսկ մեծահամբաւ էր իր անցեալով: Նոյն շարքի վրայ
էին վաղ քրիստոնէական շրջանից պատմական դերակատարութիւն ունեցած
Թաւկըներ, Գառնի գիւղերը եւ Աւագ Վանքը, որը տեւական ժամանակ գրչու
թեան կենտրոն է եղել, այսինքն՝ ձեռագրեր արտագրելու, նոր ձեռագրերի շա
րադրանքի, ուսուցման եւ գիտական կենտրոն… Մշոյ Սուրբ Առաքելոց Վանքի
բակում թաղուած Մովսէս Խորենացու, Ղազար Փարպեցու, Դաւիթ Անյաղթի,
Ասողիկի անունները Մուշ-Սասունում ապրող հայութեան համար Մուշը դարձ
62 Սարգիսեան Յարութիւն Քհնյ., Բալու, Իր Սովորոյթները, Կրթական Ու Իմացական Վի
ճակը Եւ Բարբառը, Գահիրէ, Տպ. «Սահակ-Մեսրոպ», 1932, էջ ժա:
63 Անդ, էջ ժ:
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նում էին ոչ միայն 1500ամեայ կրթա-մշակութային եւ գիտական անցեալ, այլեւ
այն շարունակելու պարտաւորութիւն: Հայերը գիտէին, որ Մշոյ Խորոնք (Խոր
նի) գիւղում է ծնուել Խորենացին, Հացեկաց գիւղում՝ Մեսրոպ Մաշտոցը: Մշոյ
Ցրօնք գիւղը համարւում էր Նոյ Նահապետի որդիներից կրտսերի՝ Տարբանի
ընտրած բնակավայրը: Այս գիտելիքները հայերին տալիս էին ոչ միայն աւան
դազրոյցները, այլեւ տեղական դպրոցները: Ահա, եւս մի կարեւոր տարբերակիչ
առանձնայատկութիւն, գրերի գիւտը, եւ յատկապէս այդ գրերի՝ հայերէն այբու
բենի իմացութիւնը: Առաջին Աշխարհարհամարտից անմիջապէս առաջ, 1914ին
հայկական բոլոր դպրոցներն ու եկեղեցիները նշում էին գրերի գիւտի 1500ամե
ակը, որը Թուրքահայաստանի տարածքում երիտթուրքերի ընդունած Սահմա
նադրութեան տուած հնարաւորութիւններից մէկն էր: Այդ հանդիսութիւններին
խօսւում էր 1500ամեայ վաղեմութեան դէպքերի, Մաշտոցի, Վռամշապուհ թա
գաւորի, Խորենացու մասին, երեւոյթներ ու անուններ, որոնք ներկան կապում
էին անցեալի հետ եւ դա միայն հայկական անցեալ էր, այնտէղ մահմեդական
ներ, քրդեր, թուրքեր, չերքէզներ չկային եւ երեւոյթներն էլ իսպառ անծանօթ էին
ներկայում հայերի հետ խառը կամ հարեւանութեամբ ապրող մահմեդական յի
շեալ բնակչութեանը: Դա հայկական ընդհանուր գիտելիք էր, մի բան, որ գործ
նականում իսպառ բացակայում էր մահմեդական հարեւանների մէջ: 1914ին
Կամախի 14 հայաբնակ գիւղերից դպրոցներ կային ութում, նոյնիսկ այնպիսի
փոքր գիւղում, ինչպէս ընդամէնը 80 տուն խառը հայ-թուրք բնակչութեամբ Գո
մեր գիւղն էր64: Այդ դպրոցներից էին իրենց կրթութիւնն սկսել այն մարդիկ, ով
քեր 1914ին ապրում էին Բագառիճում, որտեղ «տասնեակ մը օտար լեզուներու
ծանօթ եւ խօսող անձեր կային… այդ տարին աշնան վերջերը տօնակատարած
էին գրերու գիւտին հազար հինգ հարիւրամեակը»65: «Տասնեակ մը օտար լե
զուներու ծանօթ եւ խօսող անձերը» կարող էին «գրերու գիւտին հազար հինգ
հարիւրամեակին» պատշաճ, գնահատող եւ երեւոյթին վայել ծրագիր կազմել:
Մինչդեռ սա ընդամէնը գիւղական բնակավայր էր:
Միով բանիւ, ապրելավայրի հայկական անցեալը հայերի հետ «խօսում
էր հայերէն», եւ «խօսում էր» հայերի մասին: Այդ հայկական անցեալն իսպառ
անծանօթ էր նոյն տարածքում ապրող մահմեդականներին: Բայց մահմեդա
կաններին անծանօթ էր իրենց ապրած տարածքների ոչ միայն հայկական ան
ցեալը, այլ առհասարակ այդ տարածքի որեւէ անցեալ: Նրանք այդ տարածքնե
րի մասին չունէին իրե՛նց պատմութիւնը: Ոչ թէ՝ որ այդ պատմութիւնը գոյութիւն
չունէր, այլ որովհետեւ այդ պատմութիւնը գոյութիւն չունէր որպէս գիտելիք:
Չէր ձեւակերպուել եւ չէր փոխանցուել: Լաւագոյն դէպքում կային տեղական
պատմութիւններ այս կամ այն աշիրէթապետի, բէկի հերոսութիւնների մասին:
64 Պաղտիկեան Գրիգոր, Տարագրի Մը Ճամբան Եւ Քեմախի Պատմութիւնը, Լոս Անճելըս,
Գալիֆ., 1884, էջ 14:
65 Պաղտիկեան, էջ 76:
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Բնական է, որ ապրելավայրի աշխարհագրական տարածքը հայերի համար
նաեւ պատմա-մշակութային էր եւ ուղղահայեաց՝ ներկայից անցեալ կամ ան
ցեալից ներկայ, ի տարբերութիւն նոյն տարածքում ապրող մահմեդականների,
որոնց համար այն գլխաւորապէս տնտեսական եւ հասարակական տարածք էր
(ամառային եւ ձմեռային արօտավայրեր, բէկի կամ հարկատուի բնակավայր,
հարկատու ռայա քրիստոնեայ բնակավայրեր, աշիրէթային պատկանելութիւն
եւն.), մասամբ՝ բնապաշտական (զօրաւոր աղբյոր, ծառ, քար, ժայռ…), սոցի
ալ-սանդղակային (ըստ քրդական աշիրէթների հզօրութեան) եւ հորիզոնական,
առանց ժամանակագրական անցեալի: Սա մեծ տարբերութիւն էր այդ տարած
քի նկատմամբ տարբեր խմբերի վերաբերմունքի ձեւաւորման համար, եւ այդ
տարբերութիւնը նաեւ քաղաքակրթական էր: Նոյնիսկ Ցեղասպանութիւնից եւ
հայերի ֆիզիկական ոչնչացումից յետոյ այդ տարածքներում ապրող մահմեդա
կան բնակչութիւնը հարիւր տարուց աւելի անցեալի որեւէ ընդհանուր գիտելիք
չունէն եւ այդ շրջանի մասին խօսելիս սահմանափակւում են «հայեր», «հայե
րի ժամանակ», «հայերից յետոյ» բառերով: Նոյնիսկ վախենալու է մտածել, որ
մինչեւ այսօր Արեւմտեան Հայաստանի տարածքում ապրող մարդկանց համար
այն «անցեալ չունեցող» տարածք է:
Ստացւում էր, որ նոյն երկրում, նոյն տարածքում միասին ապրող ժո
ղովուրդները ոչ միայն տարբեր քաղաքակրթական մակարդակներ, այլեւ նոյն
տարածքում անցեալը ներկային կապող միանգամայն տարբեր գիտելիք, յոյզ
եւ ապրում, ինչպէս նաեւ կեանքի տեսլականի տարբեր պատկերացումներ եւ
զարգացման տարբեր ծրագրեր, առնուազն՝ տարբեր ցանկութիւններ ունէին:
Տուեալ դէպքում, սակայն, կարեւոր է ընդգծել, որ կատարելապէս տարբեր էր
այդ մարդկանց կենցաղը: Հայերի կանոնակարգուած կեանքի տարեկան պար
բերականութեան ենթարկուող դրուագները շատ գայթակղիչ էին այդպիսիք չու
նեցող մահմեդականների համար եւ նրանք հաճոյքով էին միանում առնուազն
հայկական տօնահանդէսներին: Դերսիմում, օրինակ, որտեղ Վարդավառի
կենտրոնական տօնահանդէսը Մնձուր Լեռան յայտնի կաթնագոյն, քառասունի
հասնող ակնաղբյորների մօտ էր, հաւատում էին, որ Մնձուրի ակնաղբյորները
բխում են աստուածամայր Անահիտի ստինքներից եւ այդ սուրբ վայրը հաւա
սարապէս ցանկալի էր թե’ հայերին, թէ՝ քրդերին: Հայերի ու քրդերի կողմից
Դերսիմում նշուող հայկական Վարդավառի ուխտագնացութիւնը եւ տօնահան
դէսը շատ պատկերաւոր է նկարագրել Վահան վարդապետ Տէր Մինասեա
նը. «Քղիի արեւմտեան կողմում, Դերսիմի սահմանագլխի վրայ, վեղարաձեւ,
սրածայր երկու գագաթներով վեր է բարձրանում Սուրբ Լոյսը: Իրենից աւելի
մեծ լեռ Քղիում չկայ: Հայերի ու քրդերի ամէնամեծ երդումը Սուրբ լոյսի սուր
գագաթի վրայ է: Եւ հաւատում են, որ այդ սարի վրայ ծնուող տղան շնորհալի
կը լինի, եւ նրան անուանում են Վարդերես: Շաբաթ օրն սկսում են ուխտագ
նացութեան պատրաստութիւն տեսնել: Թոնիրը վառում են, ջուր են տաքաց
նում, բոլոր տնեցիները լողանում են... իրենց տօնական հագուստն ու զարդերը
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հանում են: Տանտիկինները լաւաշ հաց, գաթա են թխում, խորտիկներ եփում:
Եթէ որեւէ մէկը իր ընտանիքի անդամներից որեւէ մէկի կամ որեւէ հարեւանի
հետ գժտուած է, անպայման պէտք է հաշտուի, այլապէս իր ուխտն ընդունելի
չի լինի: Առաւօտ շատ վաղ, դեռ լոյսը չբացուած, ուխտաւորները ճանապարհ
են ընկնում, մեծ մասամբ հետիոտն, շատ կանայք ու աղջիկներ բոբիկ են քայ
լում, յատկապէս նրանք, ովքեր խոստացել են Վարդավառին Սուրբ Լոյսի ոտ
քը գնալ ... Առաւօտեան վաղ հասնում են Սուրբ Լոյսի ստորոտի պաղ ջրին, որ
տեղ նախաճաշում են: Ով աւելի վաղ էր տեղ հասած լինում, յաջորդների վրայ
ջուր լցնելու իրաւունք ունէր... Այդ վայրից մինչեւ լեռան գլուխը քայլելով մէկ
ժամ է տեւում... Վերեւից ներքեւ նայելու դէպքում ամբողջ լեռը լերկ ապառաժ
քարի զանգուած է, ոչ անտառ եւ ոչ պուրակներ կան: Տեղ տեղ միայն մի քանի
խոշոր գիհի ծառեր կան, այնքան հաստ, որ երկու մարդ միասին չեն կարող
գրկել: Ոչ ոք չի համարձակուի այդ ծառերից մի ճիւ կտրել, քանի որ նուիրական
են: Երբ ուխտաւորները սուրբ լերան կատարն են հասնում, հայ ու քուրդ բոլոր
ուխտաւորները կռանում են գետին, մի մի ափ հող վերցնում, երեսներին ու աչ
քերին քսում, քարերը համբուրում»66:
1913ին նշուած Վարդավառը վերջիններից էր Ցեղասպանութիւնից
առաջ, այդ Վարդավառին մասնակցել է նաեւ Գէորգ Հալաջեանը. «Մի տեղ
ձիարշաւ էր, նշանաձգութիւն, — պատմում է Հալաջեանը, — մի տեղ էլ սրինգ
ների միալար հնչող լօ-լօ-լօն էր գեղգեղում, ուրիշ տեղ ջիրիդ էին խաղում…
Մնձուրը թնդում էր հրաձգութեան որոտից, մատաղները քըլթքըլթում էին բա
ցօթեայ օջախների վրայ: Խորովածների, մատաղների, թխուող սաճե հացերի
հոտն ու բոյրը միախառնուած սրինգների գեղգեղանքին, Վարդավառի ուխ
տագնացութեանը տալիս էին նաւասարդեան խաղերի տօնական երեւոյթ»67:
1915ից Թուրքիայում դադարեցին հայկական տօնահանդէսները: Ճա
կատագրի հեգնանքո՞վ, թէ՞ կանխամտածուած Տարօն աշխարհում հայկական
ջարդերի սկիզբն ընտրուած էր Վարդավառի տօնահանդէսի օրը: Հայ բնակչու
թեան համար այն աղէտի վերածեցին գլխաւորապէս քրդերը, այն նոյն քրդերը,
ում համար Վարդավառը մի կողմից հայերի հետ բարեկամութեան խորհրդա
նիշ էր, մյոս կողմից իրենց տխուր կեանքի միօրինակութիւնը բազմազանեց
նող կարեւոր մշակութային իրադարձութիւն: Հայերի հետ միասին սպանուեց
նաեւ տօնահանդէսի մշակոյթը՝ նրանց ետ նետելով օրուայ հացի, բէկի կամա
յականութիւնների, հայերից թալանուած գոյքը թաքցնելու եւ հայերի հնարաւոր
վրէժխնդրութեան թեմաները քննարկելու տխուր առօրեայ:
1915ից դադարեցին գործել նաեւ հայկական եկեղեցիներն ու բազմաթիւ
դպրոցները:
66 Տէր Մինասեան Վահան Վարդապետ, Անգիր Դպրութիւն Եւ Հին Սովորոյթներ, Կ. Պօլիս,
Տպագր. Վ. Մինասեան, Սուլթան Համամ ճատտէսի, Թիւ 14, 1904, էջ 150 – 151:
67 Հալաջեան Գ., «Դերսիմի Հայերի Ազգագրութիւնը», Հայ Ազգագրութիւն Եւ Բանահիւսու
թիւն, Հտր. 5, Երեւան, ՀՀ ԳԱ Հրատ., 1973, էջ 260:
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20-րդ դարասկզբին, Առաջին Աշխարհամարտից առաջ Թուրքիայի տա
րածքում, ըստ Պօլսոյ Պատրիարքանի տեղեկութիւնների եւ երկրի պաշտօ
նական վիճակագրութեան համադրման, 1996 հայկական դպրոց կար՝ 173.022
աշակերտներով68: Միջին հաշուով իւրաքանչիւր դպրոցում՝ 86 աշակերտ: Մի
այն Դարդանէլի հետ միասին Կօնստանդնուպօլսի վարչական տարածքում,
որտեղ հայերի թիւը հասնում էր 163.670ի, 49 բնակավայրերի համար բոլորը
միասին կար 64 դպրոց՝ 25.000 աշակերտներով, միջին հաշուով իւրաքան
չիւր դպրոցում՝ մօտ 400 աշակերտ69: Համարեա նոյնն էր պատկերը Թրակի
այում՝ 42 բնակավայրերի համար՝ 53 դպրոց 7.480 աշակերտներով, միջինը
141 աշակերտ իւրաքանչիւրում: Երկրի յետամնաց արեւելեան մասում, որտէղ
բնակավայրերը յաճախ լեռնային էին, փոքր, աշակերտները՝ փոքրաթիու, մէկ
դպրոցում սովորում էին նաեւ հարեւան գիւղերի երեխաները: Տրապիզոնի 118
բնակավայրերի համար, օրինակ, կար 90 դպրոց 9.254 աշակերտներով, միջինը
103 աշակերտ իւրաքանչիւրում: Խարբերդի 279 բնակավայրերին սպասարկում
էր 204 դպրոց, 15.632 աշակերտներով, միջինը 76.6 աշակերտ իւրաքանչիւրում,
Բիթլիսի Վիլայէթի 681 բնակավայրերի համար՝ 207 դպրոց 9.309 աշակերտնե
րով, միջինը՝ 45 աշակերտ, որից Մուշ գաւառի 103 բնակավայրերում՝ 87 դպրոց
3.057 աշակերտներով, միջինը 35 աշակերտ: Բիթլիսի Վիլայէթի խիստ աղքատ,
Սասուն գաւառի շատ լեռնային, փոքր, յաճախ անմատչելի բնակավայրերի մեծ
մասը դպրոց չունէր, 156 բնակավայրերի համար գործող 15 դպրոցներում սո
վորում էր 1.300 աշակերտ, միջինը 86.6 աշակերտ: Նոյնն էր պարագան Խի
զան գաւառակի 76 բնակավայրերում՝ 14 դպրոց 500 աշակերտներով, միջինը
35 աշակերտ իւրաքանչիւրում, Խարզանի 76 բնակավայրերում՝ 14 դպրոց 392
աշակերտներով, միջինը 28 աշակերտով: Սասունի, Խարզանի, Խիզանի եւն.
ծխական դպրոցի տարրական դասարաններն աւարտող աշակերտներից ու
սումը շարունակել ցանկացողները գնում էին Մշոյ Առաքելոց, Ս. Կարապետ
վանական համալիրների գիշերօթիկ դպրոցներ: Առաքելոցի կամ Ս. Կարապե
տի դպրոցներն աւարտող սաները արդէն շատ գրագէտ էին համարւում, տնե
րում գրադարաններ ունէին: Նրանցից ոմանք գնում էին ուսումը շարունակելու
նաեւ Պօլսում, Եւրոպայում, ԱՄՆում, Ռուսաստանում:
Արեւելեան երկրի համար սրանք բացառիկ բարձր ցուցանիշներ էին:
Մի երկրում, որտեղ իշխանութիւնը, կառավարութիւնը որեւէ կարեւորութիւն
չէր տալիս ժողովրդի կրթութեանը, այս դպրոցական ցանցը ստեղծուել եւ պահ
ւում էր բացառապէս ազգային միջոցներով: Եթէ նկատի ունէնանք, որ այս ցու
ցանիշները ներկայացնում էին երկրում ստորադասուած իրաւունքներով քրիս
68 Кеворкян Раймон, Геноцид армян: полная история, Москва, «Центр АНИВ», «Яуза-Ка
талог», ISBN 978-5-235-906716-36-1, 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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տոնեաների եւ էթնիկ միաւորի՝ հայերի, պէտք է խօստուանել, որ այն ձեռք
էր բերուել դժուարութեամբ: Գաւառների դպրոցների մեծ մասը, յատկապէս
գիւղական բնակավայրերում, իհարկէ, եկեղեցիներին կից ծխական դպրոց
ներ էին՝ պարզ գիտելիքներ տուող տարրական դասարաններով. գրաճանա
չութիւն, աւետարան, թուաբանութիւն, աշխարհագրութիւն, մի փոքր՝ պատ
մութիւն: Բայց գրել-կարդալ եւ պարզ հաշուարկ անել շատերն էին սովորում:
Կարեւոր է, որ դրանք յաճախ երկսեռ դպրոցներ էին, ինչը մեծ տարբերութիւն
էր կնոջ կրթութիւնը ստորադասող եւ յաճախ արգելող մահմեդական բնակչու
թեան համեմատ: Մասնաւորապէս Օսմանեան Կայսրութեան յատկապէս արե
ւելեան նահանգներում, որտեղ ապրող քուրդ եւ փոքրաթիւ թուրք բնակչութիւնն
առհասարակ անհաղորդ էր ոչ միայն գրաւոր եւ կանոնակարգուած կրթութեա
նը, այլ նոյնիսկ կրօնական կեանքի կազմակերպմանը: Յատկապէս՝ գիւղերում:
Գաւառական քաղաքներում գործող փոքրաթիւ պետական դպրոցներն էլ ըն
դամէնը որոշ տեղեկութիւններ էին հաղորդում կրօնի մասին եւ աշակերտներին
արաբերէնով սերտել տալիս Ղուրանը: Աւելորդ էր խօսել աշխարհագրութեան,
թուաբանութեան, լեզուի, գրականութեան պարզագոյն գիտելիքների կամ գրքի
մասին առհասարակ:
Միջնադարեան վանական համալիրների գիտա-կրթական եւ ձեռագրա
կան աշխատանքների մարումից յետոյ Oսմանեան Կայսրութեան մաս կազմող
Արեւմտեան Հայաստանի տարածքում եւ Կիլիկիայում՝ գաւառներում կրթու
թեան որեւէ հետեւողական սկզբունք եւ օջախ չկար: Վանականները եւ հոգե
ւորականները իրենց հայեցողութեամբ վանքերում աշխատողների երեխանե
րին այբուբէն էին սովորեցնում եւ ջանում կարդալ տալ Աւետարան, Սաղմոս ու
Նարեկ: Առանձին վայրերում մասնաւոր նախաձեռնութիւններով գրագէտնե
րը դպրոցներ էին կազմակերպում, ինչպէս 1828 – 30ին Մարաշում սակաւաթիւ
աշակերտներով բացուած վարժարանն էր, որի սաները աւելի ուշ Մարաշի վեց
եկեղիցիներին կից բացեցին Ծաղկոց կոչուող նախակրթարաններ70: Երբեմն
«դպրոց» բառը շատ շքեղ է հնչում այն հնարաւորութիւնների համար, որոնց
կարելի էր անուանել կրթութիւն. «Գիւղական քահանաները կամ գրագէտ տի
րացուները Դեկտեմբերի սկզբներից մինչեւ Մարտ ամիսը իրենց գոմի օդա
ներում ունէնում էին 10 – 15 աշակերտ (մոնթ), որոնք նստում էին սաքուի կամ
տախտակների վրայ եւ դաս պատմում: …Ամէն մի վարժապետ կամ խալփա
իր ծրագիրն ու սովորեցնելու առանձին մեթոդն ունէր»71: Գաւառներում ապ
րող հայերի դպրոցական կրթութեան իրական շարժումն սկսուել էր 1850ական
ներին, Պօլսից, որտեղ 1859ին արդէն կար 42 վարժարան, որոնցում սովորում
էին 4376 տղայ եւ 1155 աղջիկ աշակերտ, աշխատում՝ 197 ուսուցիչ72: Լուսաւորա
70 Գալուստեան Գր. Հ., Մարաշ Կամ Գերմանիկ Եւ Հերոս Զէյթուն, Բ. Հրատ., Նիւ Եորք, Կոչ
նակ տպարան, 1988, էջ 430:
71

Յակոբեան Գ. Ա., Ներքին Բասէնի Ազգագրութիւնը Եւ Բանահիւսութիւնը, Երեւան, «Հա
յաստան» Հրատ., 1974 , էջ 216 217:
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Գալուստեան, էջ 427:
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կան շարժումը աստիճանաբար թափ էր հաւաքում եւ տարածւում: Տարրական
կրթութիւնն սկսում էր ներառել նաեւ առնուազն աշխարհագրութիւն, պատմու
թիւն, թուաբանութիւն: Շատանում էին աշակերտները, աւելանում էին յատուկ
կրթութեան նպատակով կառուցած շէնքերը՝ դպրոցները:
Հայերի կրթութեանը շատ էին նպաստում 19-րդ դարավերջերից լայնօ
րէն տարածուած ամերիկեան եւ գերմանական բողոքական միսիոներական
կառոյցները եւ դրանց ուսման կենտրոնները, որոնցում սովորում էին համարեա
բացառապէս հայերը, փոքր չափով՝ նաեւ ասորիներ, Իզմիրում՝ նաեւ յոյներ:
1898ին միայն Խարբերդում գործում էին բողոքական 63 դպրոցներ՝ 4000 աշա
կերտներով73: Իսկ «1878 – 1903ի ընթացքում Թուրքիայում, միսիոնէրների ան
միջական նախաձեռնութեամբ բացուեցին 7 քոլէջ, որոնք իրենցից ներկայաց
նում էին բարձրագոյն եւ կրտսեր հաստատութիւնների համակցութիւն` Եփրատ
քոլէջը Խարբերդում, Ամերիկեան քոլէջը` Վանում, Կենտրոնական Թուրքիայի
քոլէջը` տղաների եւ աղջիկների մասնաբաժիններով` յամապատասխանաբար
Այնթապում եւ Մարաշում, Ս. Պօղոսի քոլէջը` Տարսոնում, Անատոլիական քոլէ
ջը` Մարզուանում եւ Միջազգային քոլէջը` Զմիւռնիայում»74: 1886ին Մարզուա
նում հիմնուած «Անատոլիա» քոլէջում սովորում էին մինչեւ 550 հայ, յոյն, ռուս,
բուլղար եւ մակեդոնացի ուսանողներ: Քոլէջին կից գործում էր աղջիկների գի
շերօթիկ վարժարանը75: 1893 Փետրուարի 26ին, ըստ Ամերիկայի դեսպան Ֆոր
դի հաղորդման, Սեբաստիայի վալին Մարզուանի Ամերիկեան քոլէջի տնօրի
նութեանը մեղադրել էր թռուցիկների տպագրման մէջ, ձերբակալել հայազգի
ուսուցիչներ Թումայեանին ու Գայայեանին եւ բանտարկել ընդհանուր առմամբ
շուրջ 2000 Հայերի: Մի քանի օր անց հրդեհուել էր քոլէջի օրիորդաց վարժա
րանի մասնաշէնքը: Հիւպատոս Լոնգուորթի տեղեկութեան համաձայն, հրձի
գը եղել էր Սեբաստիայի Վիլայէթի ժանդարմերիայի փոխհրամանատարը76:
Չնայած իշխանութիւնների յարուցած դժուարութիւններին, հայերն, այնուամէ
նայնիու, յամառօրէն շարունակում էին թէ՛ իրենք բացել կրթական հաստատու
թիւններ, թէ՛ օգտուել այլոց առաջարկից: Հայկական դպրոցների մասին Պօլսի
հայկական առաջնորդարանի տեղեկութիւններից զատ, օրինակ, Մուշում կար
նաեւ 23 միսիոնէրական կամ մասնաւոր վարժարան, 6ը` քաղաքում, 17ը՝ շրջա
կայ գիւղերում (1318 աշակերտ, 35 ուսուցիչ)77: 1900ի տուեալներով Օսմանեան
Կայսրութիւնում աշխատող միայն ամերիկեան միսիոնէրական 40 գիշերօթիկ
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Peterson Merrill D., «Starving Armenians». America and the Armenian Genocide, Charlottesville,
University of Virginia Press, 2004, էջ 199:

74 Գէորգեան Սիլվա, «Ամերիկեան Միսիոնէրների Գործունէութիւնն Արեւմտեան Հայաս
տանում 1895 – 1914 թուականներին», ատենախօսութիւն, Երեւան, 2015, էջ 76:
75 Greene F. D., The Armenian Crisis and the Rule of the Turk, London, 1895, էջ 150 (ըստ՝ Գէոր
գեան, էջ 75:
76 Գէորգեան, էջ 76:
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դպրոցներում եւ 7 քոլէջներում ուսանում էին 2700 տղաներ եւ աղջիկներ, բազ
մաթիւ նախակրթարաններում գիտելիքներ էին ստանում եւ դաստիարակւում
շուրջ 15.000 մանկահասակ երեխայ78, իսկ մինչեւ 20-րդ դարի առաջին տասնա
մեակը հասցրել էին հիմնել 551 տարրական եւ միջնակարգ դպրոց79: Այս կրթա
կան կենտրոններից դուրս էին գալիս ոչ միայն համեմատաբար լաւ կրթուած,
գրագէտ, լեզուներ իմացող, այլ նաեւ մասնագիտական կրթութիւն ունեցողներ:
Թուրքիայի հայ եւ յոյն բնակչութեան վերացմամբ ամերիկեան միսիոնէրները
զրկուեցին իրենց մարդասիրական առաքելութիւնը այդ երկրում շարունակելու
հնարաւորութիւնից եւ նոյնիսկ շուտով վտարուեցին Թուրքիայից: Առիթներից
մէկն այն էր, որ մինչեւ 1927ը ԱՄՆը պաշտօնապէս չէր ճանաչում Թուրքական
Հանրապետութիւնը: Բայց ինչո՞ւ, այնուամէնայնիւ, եւրոպականացման ծրագ
րով արդիականացող Թուրքիայում փակուեցին արեւմտեան մոդէլի դպրոց
ները: Աշխարհիկացման ուղի ընտրած Քեմալը վախենո՞ւմ էր քրիստոնէական
մշակոյթից:
Ըստ վերլուծաբանների, 20-րդ դարի սկզբին Օսմանեան Կայսրութիւնում
անգրագէտ էր թուրքերի 90 տոկոսը, շատ աւելի՝ քրդերը, իսկ ահա յոյների մօտ
անգրագէտ էր 50 տոկոսը, հայերի մօտ՝ միայն 33 տոկոսը80: Հասկանալի է, որ
թուրքերի գրագէտ տաս տոկոսը հիմնականում երկրի արեւմտեան մասում էին,
գլխաւորապէս քաղաքներում, երեւի աւելի ճիշտ կլինի ասել՝ պաշտօնեաները
եւ վարչարարները, ում ընդունուած էր «օսմաններ» անուանել, իսկ արեւելեան
նահանգներում՝ Արեւմտեան Հայաստանի տարածքում մահմեդականներից
գրագէտ, յաճախ՝ պարզապէս գրաճանաչ էին միայն տեղական պաշտօնեայ
թուրքերը, ովքեր ոչ թէ տեղում էին կրթութիւն ստանում, այլ արեւմտեան մա
սում, եւ պաշտօնի նշանակում ստանալուց յետոյ տեղափոխւում էին արեւելեան
գաւառներ: Թուրք մահմեդական իշխանութեամբ երկրում ցաւով էին ընդունում
ոչ-մահմեդական, աւելին՝ շատ անցանկալի հայերի կրթական մակարդակը:
Սուլթան Յամիդի իշխանութեան շրջանում նոյնիսկ հարկադրում էին դպրոց
ները փակել: Բայց դրանք կրկին ու կրկին աշխատում էին: Լուսաւորեալ երիտ
թուրքերին մտահոգում էր քրիստոնեայ բնակչութեան եւ մահմեդականների
գրագիտութեան մակարդակների տարբերութիւնը: Երիտթուրքական կառա
վարութիւնը չէր կարող արագ փոխել իրերի վիճակը, եւ երկրին Սահմանադրու
թիւն տուած ու բնակչութեան համար ազատութիւն, հաւասարակութիւն, եղբայ
րութիւն յայտարարած կառավարութիւնը «…սարսափ կը զգայ կրթութենէ եւ
կուլտուրայէ, որ ինքնագիտակցութիւնն ու ազատ մտածողութիւնը կը կազմեն,
78 Գէորգեան, 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, «Գիտութիւն» հրատ.,
Մոսկուա, 1965], էջ 133–134. նաեւ՝ Д. Еремеев, Ислам: Образ Жизни И Стиль Мышления,
Москва, 1990 [Դ. Երեմեեւ, Իսլամ. Կենսակերպ եւ Մտածողութեան Ոճ, Մոսկուա, 1990], էջ
255:
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ուստի, կրցածին չափ կաշկանդեց հանրային կրթութիւնը եւ գիտութեան ծա
րաւ ժողովուրդներէն խլեց ինքնակրթութեան միջոցները: Փակեց վարժարան
ները, բանտարկեց ուսուցիչները, աքսորեց ուսանողները, իսկ կրթական այն
շէնքերուն մէջ, որ դեռ չեն ոչնչացուցած՝ նուազեցուց ուսուցումը, աննախըն
թաց ծայրայեղ գրաքննութեան մը միջոցով»81: Այս պայմաններում հայերի հա
մար շատ դժուար, բայց չափազանց կարեւոր գործ էր դպրոցական լայն ցանցը
եւ ընդհանուր զարգացման մշակութային կեանքի կազմակերպման ձեւերը: Եւ
դրանք կային, գաղտնի կամ յայտնի:
1875 թ. Կ. Պօսլսում հրատարակուող 47 անուն պարբերականներից (օրա
թերթ, շաբաթաթերթ, ամսագիր եւլն.), ըստ Ժան Անրի Աբդօլօնիմ Ուբիչինիի,
9-ը հրատարակում էին հայերը, որոնցից մէկը՝ զուգահեռ հայերէն եւ թուրքերէն
(«Աւետաբեր», սկսել է հրատարակուել 1855 թ.-ից), մէկը՝ հայատառ թուրքերէն
(«Մէջմուա-ի-Խավատիս» (Նորութիւնների ժողովածու)), մյոսները՝ հայերէն եւ
հայատառ («Մասիս», «Ժամանակ», «Մանզումէի-Էֆքեար» (Մտքերի ժողովա
ծու), «Հայրենիք», «Փունջ», «Ծորագիր», «Մեմուլ» (Սպասելիք))82: Բոլորը՝ սե
փական միջոցներով: Համեմատութեան համար՝ այդ նոյն ժամանակ Կ. Պօլսում
թուրքերէն հրատարակւում էր 13 անուն պարբերական, որից երեքը պաշտօ
նական էին եւ հրատարակւում էին պետական միջոցներով, այդ թւում երկուսը
հրատարակում էր Ռազմական նախարարութիւնը, իսկ հինգը՝ կուսակցական
(«Վաքիթ» (Ժամանակ), «Իսթիքբալ»(Ապագա), «Սադաքաթ»(Ճշմարտութիւն)
պարբերականները «Երիտասարդ Թուրքիա» կուսակցութեանն էին, «Բասի
րէթ»ը)՝ «Հին Թուրքեր» կուսակցությանը, եւ «Իթթիհադ»ը (Միութիւն))83: Այդ
նոյն ժամանակ Կ. Պօլսում յոյները հրատարակում էին 9 անուն պարբերական
(որոնցից մէկը հունատառ թուրքերէն), հրեաները՝ 2 անուն պարբերական, բուլ
ղարերէն հրատարկւում էր 3 անուն, ֆրանսերէն՝ 7, անգլերէն՝ 1, արաբերէն՝ 1,
գերմաներէն՝ 1, եւ մէկ օրաթերթ հրատարակւում էր 4 լեզուով՝ անգլերէն, իտա
լերէն, հունարէն եւ թուրքերէն84: Ուշագրաւ է, որ երբ կայսրութիւնը 1865ին որո
շէց վիլայէթների նստաւայր կենտրոնական քաղաքներում երկլեզու ՝ թուրքերէն
եւ տեղական տարածուած լեզուով պաշտօնական պարբերական տեղեկատու
81

Գ. Լազեան, Հայաստան Եւ Հայ Դատը Ըստ Դաշնագրերու, Գահիրէ, 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. де-Куртейль, проф. турец. яз. и лит. в «Collége de France» / Пер.
и изд. О.И. Бакст. – Санкт-Петербург: Тип. О.И. Бакста, 1877, էջ 152-153 (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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հրատարակէլ, առաջի հրատարակուողնէրից մէկը Ռուշչուկում թուրքերէն-բուլ
ղարերէն հրատարակուած «Թունա»ն(Դունայ) էր, մյոսը Բօսնիա-Սարեւոյում
էր՝ թուրքերէն եւ հայերէն(՞՞) 85:
19 դ. երկրորդ կէսին հայկական պարբերականները թուարկուածով չէ
ին սահմանափկւում, ընդ որում հրատարակւում էին ոչ միայն Կ. Պօսլում, այլեւ
գաւառներում՝ Զմիւռնիայում(Իզմիր), Վանում, Մուշում: Կ. Պօլսում «Ազդարար
Բիւզանդիոն»ը հրատարակուել է 1810-ին, 1832 – 50 թթ. ընթացքում հրատա
րակւում էր «Լրո գիր» անունով Օսմանեան պաշտօնաթերթի հայկական տար
բերակը, 1846 – 52ին՝ «Հայաստան»ը, 1851 – 52ին՝ «Բանասէր»ը, 1857 – 58ին՝
«Մու
սայք Մա
սե
աց»ը, 1857ին եւ 1861 – 75ին՝ «Քնար Արե
ւե
լե
ան»ը, 1857,
1859 – 63ին՝ «Մասիս»ը, 1857 – 66ին՝ «Երեւակ»ը, 1856 – 65, 1861 – 1875ին՝ «Կի
լիկիան», 1860 – 63ին՝ «արեւելեան Դար»ը, 1870 – 72ին՝ «Մեղու»ն, 1870 – 80ին՝
«Թատրոն»ը եւլն.: Զմիւռնիայում 1840 – 1885ին հրատարակուել են «Արշալոյս
Արարտեան»ը, 1843 – 1846ին՝ «Հայրենասէր»ը, 1853 – 56ին՝ «Արփի Արարտե
ան»ը, 1858ին՝ «»Թանգարան հասարակաց»ը, 1860, 1862ին՝ «Միութիւն» եւ
«Միութիւն Սահմանադրական»ը, 1861 – 67ին՝ «Ծաղիկ»ը, 1862 – 63ին՝ «Դի
մակ» երգիծական հանդէսը, 1862ին՝ «Գրական Հայաստան»ը եւ «Հավերժա
հարս»ը եւլն.: 1858 – 64ին Վարագ՝ Վան էր տեղափոխուել 1856 – 64 թթ. Կ. Պօլ
սում հրատարակուող «Արծուի Վասպուրականի»ն, իսկ Մուշում 1863 – 65ին
Գարեգին Սրուանձտեանցի խմբագրոււթեամբ հրատարակւում էր «Լրատար
Արծվիկ Տարոնո» լրագիրը եւլն: Հայալեզու եւ հայատառ թուրքերէնով հայկա
կան մամուլը քանակապէս աւելացաւ եւ զարգացաւ հատկապէս 1890-ականնե
րից եւ 20-րդ դարասկզբին, Կ. Պօլսում չդադարեց նոյնիսկ հայկական ջարդերի
ընթացքում եւ տպագրւում էր ընդհուպ մինչեւ 1924 թ., երբ Մուստաֆա Քեմա
լի կառաւարութիւնն արդէն լուրջ սահմանափակումներ մտցրեց այլալեզու եւ
առհասարակ անկախ տպագրութեան նկատմամբ: Դրանցում քննարկւում էին
կայսրութեան եւ ազգային ընթացքիկ հրատապ քաղաքական, տնտեսական,
հասարակական, մշակութային կեանքի երեւոյթներ եւ վերլուծութիւներ, կրթամշակութային, եկեղեցական, գրական հարցեր, հրատարակւում էին նկարագ
րական ազգագրական, տեղագրական, երկրագիտական նյոթեր, պատմական
անցեալի տեղեկութիւններ, գեղարուեստական չափածոյ եւ արձակ ստեղծա
գործութիւններ կամ դրանցից հատուածներ եւլն.: Շատ աշխոյժ էր թուրքահայ
գրական կեանքը, մեծանուն գրողների՝ Մկրտիչ Պեշիկթաշլեան, Յակոբ Պա
րոնեան, Օննիկ Չիֆթէ, Ծերենց, Լեւոն Շանթ, Դանիէլ Վարուժան, Սիաման
թո, Գրիգոր Զօհրապ, Միսաք Մեծարենց, Պետրոս Դուրեան, Ռուբէն Սեւակ,
Վահան Թեքէեան, Երւանդ Օտեան, Յակոբ Օշական, Արշակ Չոպանեան, Ռու
բէն Որբերեան, Յակոբ Մնձուրի, Վահան Թոթոուենց եւ շատ ուրիշերի ստեղ
ծագործութիւնները հասնում էին գաւառների հայերին եւ դառնում քննարկում
85 Անդ, էջ 150(տես թիւ 1 ծթթ.):
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ների առարկա: Գրողների մեծ մասը կրթութիւնից յետոյ յաճախ վերադառնում
էին գաւառներ՝ Արեւմտեան Հայաստանի, Կիլիկիայի իրենց ծննդաւայրերը եւ
այնտէղ որպէս ուսուցիչ աշխատելով խթանում եւ զարգացնում էին գաւառնե
րի հայերի պատմական, գիտական, գրական, հասարակական, մշակութային
գիտելիքները, հետաքրքրութիւններն ու ճաշակը: 19 դ. վերջերից գրական եւ
հասարակական կեանքի մասնակիցների մէջ աւելանում էին կանայք՝ Զարուհի
Գալեմքարեան, Զապէլ Եսաեան, Սիպիլ (Զապել Խանճեան, Զապել Ասատուր),
Սրբուհի Տյուսաբ, Արշակուհի Թէոդիկ (Ճեզվեճեան), այլք: Նրանք տպագրում
էին հրապարակախօսական յօդուածներ, գրում էին պատմվածքներ, վեպեր,
բանաստեղծութիւններ, դասաւանդում էին վարժարաններում, գրում էին դա
սագրքեր (օրինակ՝միջին եւ բարձր դասարանների համար Արշակուհի Թէոդի
կի գրած «Արդի բարոյագիտությունը» դասագիրքը), կազմակերպում էին բա
րեգործական, հասարակական միութիւններ, թատերական ներկայացումներ,
բանախօսութիւններ, քննարկումներ, բարձրացնում էին հանրային կարեւորու
թեան հարցեր: Առանց որեւէ պետական աջակցութեան թարգմանւում եւ հրա
տարակւում էին տարալեզու, յատկապէս ֆրանսիական հեղինակների գործեր,
այդ թւում՝ հայատառ թուրքերէնով: Յատկապէս քաղաքներում ապրող որոշ
հայ ընտանիքների պատուի հարց էր տանը գրադարան ունէնալը: Գաւառնե
րի հայերի իմացութիւնների համալրման համար գիւտ էր Կ. Պօլսում 1907ից
սկսեալ հրատարակուող հանրագիտարանային բնոյթի տարեգիրքը՝ «Ամէնոյն
Տարեցոյց»ը, որը իր խմբագիր եւ հիմնական յեղինակ Թէոդոս Լապճինեանի
անունով շատ յայտնի էր դարձել «Թէոդիկ» փաղաքշական անունով: «Ամէնոյն
Տարեցոյց»ի առաջին համարը հրատարակուեց դեռեւս 1907-ին, յամիդեական
ռեժիմի շրջանում, իսկ Սահմանադրութեան ընդունումից յետոյ, 1909 – 1915 թթ.
հրատարակութիւնները պարունակում են հայկական կեանքի բանասիրական,
գրական, վիճակագրական, պատմագրական հարուստ նյոթեր՝ տեղեկութիւն
ներ, վերլուծութիւններ, գրական ստեղծագործությիւններ, ժողովրդական մշա
կոյթի ազգագրական բնոյթի նկարագրութիւներ եւլն: «Ամէնոյն Տարեցոյց»ի
տպագրութիւնը 1915 –19ին ընդհատուեց նրա խմբագրի՝ Թուրքիայի խորքերն
աքսորուելու կապակցութեամբ: Բայց 1918-ին Առաջին Աշխարհամարտում
Թուրքիայի պարտութիւնից հետոյ Թէոդոս Լապճինեանը վերադարձաւ Կ. Պօ
լիս եւ վերսկսեց իր կեանքի գործը՝ մէկ հատորով հրատարակեց 1916 –20 թթ.ի
միացեալ տարեգիրքը, եւս երեք հատոր «Ամէնոյն Տարեցոյց» լոյս տեսավ
Կ. Պօլսում 1921, 1922, 1923 թթ. ին, բայց Քեմալիզմի յաղթանակից յետոյ կրկին
աքսորուեց, կարողացավ անցնել Փարիզ, եւ 1924 – 1929 թթ. «Ամէնոյն Տարե
ցոյց»ի վեց հատորներից հինգը տպագրուեցին Փարիզում, մէկը՝ 1926 թ.ինը՝
Վիեննայում 86:
86 Ատանալեան Մ. Լ., Թէոդիկ (1873–1928 թթ.)//Լրաբեր հասարակական գիտութիւննե
րի, 1968, թիւ 2, էջ 31 – 44 (http://lraber.asj-oa.am/1222/1/31.pdf) (վերջին անգամ այցելել եմ
17. 11. 2018):
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1912ին հայ գրերի գիւտի 1600ամեակի եւ հայկական տպագրութեան
գործի 400ամեակի յոբելեանների առիթով Թէոդոս Լապճինեանը Կ. Պօլսում
հրատարակեց նաեւ «Տիպ ու տառ» անունով մի հարուստ հատոր՝ տպագրատ
ները հիմնողների, հիմնադրման վայրերի, աշխատանքների մասին՝ կենսագ
րութիւններով, հրատարակած գրքերի ցուցակներով եւլն.87: Այս հրատարակու
թիւնները տարւում էին գաւառներ, տարածւում դպրոցներում, հասարակական
կենտրոններում, փոխանցւում ձեռքից ձեռք, հասնում էին նոյնիսկ հեռաւոր գիւ
ղերը, դառնում գիտելիք:
Հայ բնակչութեան ներքին կեանքը կազմակերպելու, մշակութային
կեանքը պահելու եւ զարգացնելու իմաստով շատ կարեւոր դեր էին խաղում
դպրոցները, եկեղեցիները, թերթերը եւ դրանց խմբագրատները, թատրոննե
րը: Գաւառների քաղաքները՝ Զէյթունը, Հաճընը, Երզնկան, Կեսարիան, Մալա
թիան, Արաբկիրը, Էրզրումը, Խարբերդը, Վանը, Մուշը, նոյնիսկ քրդական հա
մարուող Դիարբէքիրը կատարում էին մշակութային զարգացումները գիւղերին
հասցնող միջնորդի դեր:
Դժուարութեամբ ստեղծուած այս ողջ ցանցը քանդուեց, անհետացաւ մի
անգամից: 1915ից յետոյ գաւառներում կենդանի մնացած, տեւական ժամանակ
թաքնուած հայերի եւ նրանց զաւակների համար այս ամէնը ոչ միայն անհա
սանելի էին, այլեւ անհասկանալի: Ոչ միայն որոուհետեւ հայկական միջավայր
չկար, այլ որոուհետեւ կեանքի նպատակը, իմաստը եւ պայմանները բոլորոուին
փոխուէլ էին: Ֆիզիկական գոյութեանն սպառնացող առարկաեական վտան
գը կանխելու միջոցներից մէկը, յատկապէս գիւղական միջաւայրում, կողքին
ներից չտարբերուելն էր: Ինչպէս կենդանին է վտանգի պահին միջաւայրում
թաքնուելու, անտեսանելի դառնալու համար բնազդաբար «միացնում» ինքնա
պաշտպանական գոյնը, մարմնի ձեւը, այդպէս էլ փրկուած եւ թաքնուող հայերի
մնացորդներն էին «անտեսանելի» դառնում իրենց շրջապատող միջաւայրում,
նոյնականանում էին այդ միջաւայրի հետ: 40 տարի անց գաւառներում ապաս
տանած հայերի ժառանգներն արդէն պատկերացնել անգամ չէին կարող, թէ
ինչ մակարդակի քաղաքակրթական ետընթաց է տեղի ունեցել: 1950ականնե
րին գիւերում ապաստանածների բացարձակ մեծամասնութիւնը արդէն նոյ
նիսկ գաղափար չունէր իրենց ծնողների ոչ այնքան վաղ, բայց արդէն ոչնչով
չարտահայտուող եւ չյիշուող կեանքից: Դա նրանց մեծ մասի համար նոյնիսկ
87 Թէոդիկ, Տիպ ու տառ, Կ. Պօլիս, 1912: 2011ին Թունջելիում Թէոդ
 իկի «Տիպ ու տառ»ը ի թիւս
այլ հայկական գրքերի ես տեսա մի լուսաւոր քրդի տանը: Նա դրանք գտել էր Խարբերդի
նախկին հայկական, աւերուած դպրոցներից մէկի նկուղում, խոնաւացած, բորբոսնած վի
ճակով, բայց ընթեռնելի: Մարդը գերադասել էր գրքերի մասին իշխանութիւներին ոչինչ
չյայտնել, բայց տեղեկացրել էր Ստամբուլի հայկական միութիւններից մէկին: «Տիպ ու
տառ»ի հրատարակութիւնից ճիշտ 100 տարի յետոյ, 2012ին, այն Սիրվարդ Մալհասեանի
թարգամանութեամբ հրատարակուել է թուրքերէն,- Teotig. Baski ve Harf Ermeni matbaacılık
Tarihi, Ermeni Alfabesinin 1600 ve Ermeni matbaacılığının 500. Yilinda Dib u Dar 100 Yil sonra
Türkçe. «Birzamanlar», 2012:
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պատմութիւն չէր, յիշողութիւն չէր, սերունդներին փոխանցուող առասպէլ չէր:
Նրանք յաճախ նոյնիսկ գիրք կամ տպագիր որեւէ բան չէին տեսել:
Մի փոքր տարբեր էին քաղաքներում հայտնուած չմահմեդականացած
հայերի գոյատեւման լուծումները: Նրանց մէջ երեխաների կրթութեան խնդիրը
դիտւում էր խիստ մեծ անհրաժեշտութիւն: Քեմալական Թուրքիայում կրթու
թիւնն իսկապէս շատ դանդաղ էր զարգանում: 1924ի սահմանադրութեամբ
տարրական կրթութիւնն անվճար եւ նոյնիսկ պարտադիր էր յայտարարուել,
բայց իրականում դպրոցներ շատ քիչ կային: Չնայած անգրագիտութեան յաղ
թահարման դժուարութիւններին, երկրում արգելուած էր նաեւ ինքնակրթութե
ան կազմակերպումը: Սեբաստիայում մնացած փոքրաթիւ հայերը 1927ին վա
խենալով, բայց այնուամէնայնիւ որոշում են ինչ որ կերպ երեխաների կրթութիւն
կազմակերպել, փաստացի՝ «գաղտնի դպրոց» բացել. «Առանց արտօնութեան,
թաղերու մէջ գաղտնի վարժարանը բանալը խստիւ արգիլուած է: Անսաստող
ները կը դատապարտուին 50 ոսկի դրամական տուգանքի եւ վարժարանը կը
փակուի անմիջապէս: Կրկնութեան պարագային տուգանքը կը տասնապատ
կուի: Հետեւաբար 50 ոսկի տուգանք պիտի վճարենք, եթէ իմացուի թէ գաղտնի
վարժարան մը բացուած է պզտիկներու համար»88: Բայց տուգանքը սարսափե
լի պատիժ չէ, եւ մանուկներն սկսում են սովորել:
Մինչեւ 1926 թ. Կեսարիայում ապրած Քնար Պոհալրեան Եմէնիճեանը
յիշում է. «Ես 6 կամ 7 տարեկանիս սկսած էի դպրոց երթալ, կը յաճախէի հայ
կական Արամեան վարժարան: Պատերազմէն ետք հայերը Արամեան վար
ժարանը, որբանոցի վերածած էին, գիւղերէն, որբանոցներէն ծնողազուրկ որբ
զաւակները կը բերէին հոն: Այն ատեն Մալխասեան Համբարձում էֆէնտին այդ
որբերը հաւաքած եւ անոնց կրթութեամբ զբաղած էր: Թուրքերը այդ տեսնելով
ուսուցիչ մարդը մեռցուցին եւ դպրոցն ալ փակեցին: Բայց այդ վարժարանի որ
բերը ետքը մեր տան քովի Սուրբ Գրիգոր Լուսաւորիչ եկեղեցին բերին, որով
հետեւ եկեղեցին դպրոցի վերածած էին: Գետինները բարձերու վրայ նստած
բոլորս միասին դաս կը սորվէինք: Բողոքականներուն դպրոցն ալ յաճախած
եմ: Պատուելին Ա Բ Գ կը գրէր պզտիկ գրատախտակին վրայ, բայց թուրքերէն
կը խօսէր, «Հայր մեր»ը կը սորվեցնէին, սակայն թրքերէնով կ’աղօթէինք: Էյ
Պի Սին ալ սորվեցանք, եւ պզտիկ գերական մը տուին ձեռքերնիս:
Մօրաքրոջս տղուն հետ ես սկսայ ժողովարանին դպրոցը երթալ, որով
հետեւ եկեղեցիին մէջ թուրքերը կօշիկ սկսան կարել տալ զինուորներուն հա
մար, այսինքն գրաւեցին եկեղեցին, դասարաններուն ապակիները գետինները
ամբողջ կոտրտեցին, իսկ եկեղեցիին մառանները, ուր ածուխ ու փայտ կը պա
հէին, ամբողջ կաշիի կտորներով լեցուցին: Ծանօթ հայերը մեզի սկսան հայե
րէնի դաս տալ, բայց մէկը հայերէն չէր խօսեր, արդէն մեր ծնողները թրքախօս
էին: Ագապի մեծ մայրիկիս քրոջը աղջիկը՝ օր. Եսթէր Ատուրեան մեր ուսուց
չուհին էր: Դասարանին մէջ անդադար աղջիկներուն ձեռքերուն եւ ափերուն
88 Թափառական, Դէպի Կախաղան, Պոստոն, 1932, էջ 652:
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կը նայէր, վերջը գիտցանք, որ այդ աղջիկները բորոտ եղեր են, անոնց մատնե
րուն միջեւ թարախոտած էր: ...Երկու տարի հազիւ գացինք դպրոց, յետոյ նորէն
դպրոցը փակուեցաւ: Արամեան դպրոցի աշակերտութիւնը Ֆրանսան Մարսի
լիա տարաւ: Մարսիլիոյ հայութիւնը ամբողջ հայերու որբ զաւակներով կազ
մուած է, անոնք գացին, իսկ դպրոցը հայերէն բոլորովին պարպուեցաւ: Եթէ
հայերը մնային նոյնիսկ հայ պիտի չըլլային: Տէր հայր մը եկաւ Պարտիզակէն՝
Սերովբէ Պուրնայեան, վեհաշուք մարդ մըն էր, այն ատեն Քեմալին օրէնքները
ելան, շատերը փախան Թուրքիայէն, որովհետեւ աքսորէն ետքը գրուեցաւ, որ
հայ գաղթականներուն վերադարձը ընդունելի չէ, շատերը արդէն թրքացած
էին»89:
Ինչպէս վերը ասուեց՝ 1935ին երկրի 40.000 գիւղական բնակավայրերից
միայն 35.000ում կային տարրական դասարաններով դպրոցներ: 1935ին երկրի
տարածքում գրաճանաչ էր բնակչութեան միայն 18.7 տոկոսը90: Կրկին պէտք է
ենթադրել, որ այդ բարձր ցուցանիշը ձեռք էր բերուել երկրի արեւմտեան տա
րածքների հաշուին, քանի որ արեւելքում դպրոցները դեռեւս հազուադէպ էին:
Սասունում, Մուշում, Բիթլիսում տեղի բնակչութիւնը մինչեւ 1960ականները
դեռեւս զուրկ էր պարզ գրաճանաչութիւն սովորելու հնարաւորութիւնից: Իսկ
60ականներին բացուած դպրոցները ընտրուած բնակավայրերում էին, ուր կա
րող էին յաճախել մինչեւ 10 կլմ. շառաւիղով մօտ գտնուող գիւղերի երեխաները:
Սասունի Բիմէր գիւղի իմ զրուցակիցները յիշում են իրենց մանկութեան այդ
շրջանը. «Իմ մեծ եղբայրս մեր գիւղի դպրոց գացող առաջին աշակերտը եղած
է, որ ինքը 1961 – 62 թուին սկսաւ, Խորոխ գիւղում: Խորոխում նոյնպէս հայեր
ապրողներ կային եւ իմ ամէնամօտիկ դպրոցը հոն է` Խորոխ: Անտեղը ինչպէս
էին հաւնիլ չեմ գիտէր, առաջին դպրոցը շինեցին, եւ բոլոր շրջանին գիւղերը,
ով որ կ’ուզէր, մեր գիւղը եւ բոլոր շրջանին գիւղերը մէկ դասարան ունէր, հոն
դպրոց կ’երթային: Հոն կ’երթային քուրդ, հայ, աղջիկ, տղայ, բոլոր երեխանե
րը: Իմ եղբայրս ինք գնաց: Այն ատեն պէտք է տասը – տասնմէկ տարեկան ըլ
լար, որ գնաց ինքզինքը արձանագրուեց: Կարծեմ որ հինգէն մինչեւ տասը կի
լոմետր էր: Այո, շատ հեռու էր: Բիմերից ուրիշ մէկը չիկար: Երկու տարի ետքը
ինքը մեզի համոզեց, որպէսզի ինքն առանձին այլեւս չերթայ-չիգայ: Դպրոցի
բերումով էր, որ հայրիկս մեզի թուղթեր հանեց: Իմ թուղթին մէջ ծնունդիս տա
րին արձանագրուած է 1957ը, քանի որ դպրոցը եօթ տարեկանէն էր: Ան տա
րին 1963ին պէտք է ըլլայ, որպէսզի եօթը տարեկան երեւիմ, ծնունդիս տարին
1957 արձանագրեց: Մյոսներու պարագան նոյնն է, ինք կ’ըսէր թուերը, անոնք
89 Վերջին վերապրողներէն. Պոհալրեան Եմէնիճեանը (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’արձանագրէին: Մյոս եղբայրս` 58ը, մյոսը` 59, մյոսը` 60: Ասոնք ճիշդ թուե
րը չեն, դպրոցին յարմար թուեր են: Մենք ամէն օր գիւղէն կ’երթայինք: Մեր
գիւղէն աղջիկ չիկար, բայց Խորոխ գիւղից դպրոցին մէջ եզիդի երկու – երեք
աղջիկ կար: Թուրքերէնը արդէն հոն սովրանք: Դպրոցը միայն թուրքերէն էր,
քուրդերէնը արգիլուած էր, հայերէնը արգիլուած էր, արդէն հայերէնի մասին
խօսք ալ չիկար: Միայն թուրքերէն: 40 – 50 աշակերտ մէկ ուսուցիչով, նոյն սե
նեակին մէջ, ասանկ հինգ էկիպաժ` առաջին, երկրորդ, երրորդ, չորրորդ, հինգ
դասարան, ամէնն էլ` միայն մի ուսուցիչ: Նոյն ուսուցիչը: Մեր ուսուցիչն ալ
երիտասարդ թուրք էր, Անկարայէն, կամ` չեմ գիտէր ուրտեղէն եկած էր, իբ
րեւ ուսուցիչ կու գար, դպրոցին մէջը արդէն իր սենեակը ունէր: Չէ որ չէինք
հասկնար, թուրքերէն չգիտէինք, մեզի շատ կը ծեծէր: Միայն մեզի չէր, բոլոր
դասարանին: Հիմայ մէկ սենեակի մէջը, հինգ դասարան, մէջը չորս – հինգ ժամ
պիտի նստիս, չես հասկնարկոր, մէկը մյոսի հետ կը խօսինկոր, կը տեսնան
կոր...»91: Այնուամէնայնիու կրթութեան առաջին իսկ, թէկուզ նուազագոյն, բայց
պետութեան իրաւունքով հնարաւորութիւնը շատ էր ոգեւորում հայերին: Դպրո
ցը նաեւ իշխանութեան կողմից այդքան պահանջուած թուրքերէնը սովորելու
հնարաւորութիւն էր: Բայց գիւղերում կիսածպտուած հայերից ոչ բոլորն էին
համարձակւում «բացահայտուել», դիմել վարչական մարմիններին եւ երեխա
ների համար ծննդեան վկայականներ հանել: Տագնապներից մէկն էլ այն էր,
թէ ինչպէս էին խնդրելու, որ երեխաների ծննդեան վկայականներում «ինքնու
թեան» տողի դիմաց «քրիստոնեա» գրուի: Քիչ չէին նաեւ դէպքերը, երբ ծնող
ները հաղթահարում էին իրենց վախերը, տղաների համար վկայականներ էին
հանում, բայց զգուշանում էին աղջիկներին դպրոց ուղարկել: Շատերը վստահ
էին, որ դպրոցները թրքացման քաղաքականութեան մաս են. «1961 – 2 – 3 թիւե
րուն ուրիշ շրջանին պետութիւնը գիշերօթիկ դպրոցներ բացաւ եւ աղջիկները
հաւաքեց, որպէսզի ուսում առնեն: Կը ստիպէին ալ: Քոյրիկիս աղջիկը տարան
եւ գիտենք, որ քոյրիկս երեք ամիս իր աղջիկը չտեսաւ: Երբ որ վերադարձաւ,
թրքերէն կը խօսի կոր, ամերիկական խաղեր կը խաղային: Մեծերը, ծնողքը
ըսին` չէ որ ասոնք մեր երեխաները գլուխնին կը փոխին կոր, դպրոցին չիպիտի
ղրկեն այլեւս: Ինքը իրեն ընտանիքով Ջեդակա կ’ապրէին, մենք Բիմէր կ’ապ
րէինք, աղջիկը Ջեդակայէն մեզի տուն բերին, ասին, որ ասանկ խնդիր մը ու
նինք, աղջիկը ձեզի թող մնայ, թուրքերը աղջիկը մեզմէ կ’առնին կոր, այսինքն`
պիտի թրքացնեն: Կը մտածէինք նպատակնին ան էր, քուրդերուն, հայերուն
բոլոր ուսում տան, որպէսզի հպարտ թուրք դառնան: Ան աղջիկը, որ հիմա Պօ
լիս կ’ապրի, վեց ամիսի չափ մեզի մնաց, որ հայրիկը կը վախնար, որ զինուո
րութիւնը ան ժամանակ ալ աղջիկը փնտռէ, տունէն պիտի առնի տանի: Քանի
անգամ մը եկան, չտեսան: Անվստահութիւնը շատ մեծ էր»(տես «Սասունցինե
րը» պատմութիւնը):
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Առաջին դպրոցները, որ այդքան ոգեւորել էին նուաստացած, վախեցած,
հնազանդ, ենթակայ հայերին, առանձնապէս պէտք չէին քրդերին: Տուեալ դէպ
քում՝ նաեւ մահմեդականացած-քրդացած հայերին: Մի առանձին քննարկման
խնդիր է առհասարակ, թէ ինչպէ՞ս եւ ինչո՞ւ մահմեդականացող հայերը արագօ
րէն իւրացնում եւ նոյնիսկ ցուցադրաբար գերադասում էին աւելի ցածր մշակու
թային կենցաղը, բայց մահմեդականացմանն ուղեկցող «քրդացումը», «արա
բացումը» կամ «թրքացումը» պահանջում էր կենցաղային ընդհանրութիւն
նաեւ քաղաքակրթական արժէքներում: Օրինակ, Բաթմանի՝ հարեւանութեամբ
գտնուող Արխունդ եւ Պերմ գիւղերից 60ականներին տարրական դպրոց բա
ցուել էր Արխունդում: Արխունդցի Գէորգը, գիւղի դպրոցի հինգ դասարաններն
աւարտելուց յետոյ, գնացել է ուսումը շարունակելու Դիարբեքիրում. Գէորգն է
պատմում. «Գիւղը հինգ տարի կարդացի, գացի դպրոց, վեցերորդ դասարա
նը Դիարբէքիր գացի: Գիւղում արդէն չիկար բարձր դասարան: Պերմի մէջ 15
թուին մինչեւ ութերորդ դասարան դպրոց կար, բայց հայերից յետոյ [հայկա
կան ջարդերից յետո] անտեղի դպրոցը ծածկեցին [փակեցին]: Մինչեւ հիմայ
այլեւս դպրոց չիկայ: Չիկայ: Պերմի էրեխաները ընդհանրապէս չեն սովորում:
Պերմ դպրոց չիկար: Արխունդ կար, Արխունդ հայեր կ’ապրէին, բայց Պերմ
քրդերը եկան: Եկան, տեղաւորուեցին, քանի՞ տարի անցաւ, իննսուն տարի ան
ցաւ առանց դպրոց: Իսկ 15 թուին անտեղը մինչեւ ութերորդ դասարան դպրոց
կար 92: Սասունի Պաց գիւղից մարդ մը կար, կը պատմէր կ’ըսէր ես մինչեւ հին
գերորդ դասարան Պաց գիւղի դպրոց գացի (սա ուշագրաու տեղեկութիւն է, քա
նի որ մինչեւ 1915ը, ըստ Վ. Պետոյեանի, Բացի (Պաց) գիւղն ունեցել է միայն 30
տուն հայ բնակչութիւն: Այս տեղեկութիւնը հաստատում է, որ նոյնիսկ այդ կար
գի փոքրաթիւ բնակչութեամբ գիւղերում կարող էին կրթական որոշ հնարաւո
րութիւններ լինէին – Հ. Խ.), բայց միջնակարգը` մինչեւ ութերորդ դասարան ես
Պերմ գացի: Կ’ըսէ այդ ժամանակ մեզի կ’ըսէին, որ աշխարհը կլոր է, աշխար
հագրութեան դաս կար: Եւ ատ օրէն 90 տարի յետոյ Պերմում ոչինչ չիկայ: Երեք
տարի առաջ գացի Պերմ [զրոյցը տեղի է ունեցել 2011ին, ուրեմն խօսքը 2008ի
մասին է] դեռ նոր-նոր բաներ կը բերէին, որ դպրոցը պիտի սարքեն, 90 տարի
է` էդ դպրոցը չիկայ»:
Դպրոց չկար լեռնային շատ գիւղերում, եւ նոյնիսկ այսօր Սասունի գիւ
ղերի չափահաս բնակչութեան մէծ մասը, քուրդ թէ սակաւաթիւ հայ, անգրագետ
են: Անգրագետ են ոչ միայն դպրոցի բացակայութեան պատճառով: Մի կողմից
երեխաները զբաղուած էին ընտանիքների տնտեսութիւններում, անասուն էին
պահում, մյոս կողմից հայ ծնողները շարունակում էին զգուշանալ իշխանու
թիւնների աչքին երեւալ, երեխաների համար ծննդեան վկայականներ կամ այլ
փաստաթղթեր ստանալ եւ այդպէս մատնել իրենց փաստացի գոյութիւնը:
92 Սասունի Խիանք գաւառակի Պերմ գիւղը մինչեւ 1915 ունեցել է 150 տուն հայ բնակչութիւն,
դպրոց եւ մեծ կամարակապ երկու եկեղեցի:
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Գրանցուած պատմութիւնները վկայում են, սակայն, որ գաւառահայերի
մեծ մասը, եթէ նոյնիսկ իրենք անգրագետ էին մնացել, ապա առնուազն ջա
նացել են կրթութիւն ապահովել իրենց զաւակների համար: Կ. Պօլիս տեղա
փոխուելու դէպքում՝ հայկական դպրոցներում: Եւ այստէղ սկսւում էր երկրորդ
ծանր փորձաշրջանը՝ շատերը հայերէն չգիտէին: Կեսարիայի Քըրքըսրաք ալե
ւիական գիւղում կիսաթաքուն ապրած, աստիճանաբար քրդախօս դարձած եւ
թուրքերէն իմացող Սարգիս Էրքէօլի ընտանիքում երեխաները հայերէն սկսե
ցին սովորել 50ականներն Կ. Պօլիս տեղափոխուելուց յետոյ. «Հայկական դպրոց
կ’երթայինք, հայերէն սովորեցինք: Օրինակի համար ես Էսայեան Վարժարան
գացի, առաջին դասարանում բնաւ հայերէն չգիտէիկոր, գրատախտակին վրայ
բաներ կը գրենկոր, ես չեմ հասկնարկոր, մյոսներէն դասերս կ’առնեմկոր,
կ’երթամ Սիլվա քոյրիկ կար մերինները, նախակրթարանին շրջանաւարտ կին
մըն էր, կ’երթամ, – Սիլվա քոյրիկ, լալով, ողբալով կը խնդրէի, կ’օգնէր ինծի:
Կ’երթայի` հայրիկիս քեռիին տղան կար, քեռիին աղջիկները կային, անոնց
կ’երթայի, անոնք ինձմէ երեք տարի մեծ են, չորրորդ դասարան, ես առաջին
դասարան եմ, հիմայ մեծ կ’երեւանկոր. անոնք ալ ինծի կ’օգնէին. մանաւանդ
կրօնքի դասերէն բան մըն ալ չէի հասկնար: Շատ դժուար կու գար ինծի անոնք:
Մեր տունը թրքախօս էր: Իշտէ կը պատմէին, դասերը կ’ընէի, կու գայի տուն,
ամէնէն մեծ աղբարիկս ալ Գարակէօզեան կ’ուսանէրկոր, անիկա մեզի օգնե
լիք բան մը չունեցաւ, ամէնէն մեծը ես էի, բան մը չէի գիտէր, որ մեծ էի, ինձմէ
աւելի դիւրին դպրոցին գործին մէջը եղաւ, ան ատեն ես ուխտ ըրած էի, որ զա
ւակներս հայերէն պիտի գիտնան: Շատ դժուարութիւն ունեցած էի ադ դպրոց
ներուն մէջը»:
1960ին Ամասիայում ծնուած Յովսէփ Հայրունիի պատմութիւնից. «Խա
ղում էինք փողոցում, խաղում էինք դպրոցում բոլորի հետ, «բոլորը» քրդեր էին,
ալեւիներ, որքան յիշում եմ՝ մեր մանկական շփման դաշտում հայեր չկային,
նաեւ հայերի մասին խօսակցութիւններ չկային: Խօսում էինք թուրքերէն եւ դա
շատ բնական էր: Հայերէն միայն տանն էինք խօսում: Որեւէ մէկը, որքան յի
շում եմ, չէր ասել, որ փողոցում, դպրոցում հայերէն չխօսենք, բայց եղբօրս հետ
խաղալիս, փողոցում հայերէն երբեք չէինք խօսում, բնական էր թուրքերէնը:
Չեմ կարող ասել՝ դա թաքնուած վա՞խ էր, թէ՞ պատուէր ծնողներիս կողմից:
Հայրս շատ էր ուզում, որ մենք հայ մեծանայինք, հայերէն լաւ իմանայինք,
եւ ինձ ու եղբօրս ուղարկեցին Ստամբուլ՝ Գարակէօզեան Վարժարան, ապա՝
Դպրատուն: Այստէղ գաւառներից շատ հայեր կային, քրդախօս, թրքախօս:
Չնայած դպրոցը հայկական էր, բայց հայերէն խօսքը շատ քիչ կար: Բոլոր դա
սերը թուրքերէն էին, եթէ նոյնիսկ ուսուցիչները հայ լինէին, բացի մայրենի լե
զուն եւ կրօնը: Փաստօրէն միայն այդ դասերի ժամանակ էինք հայերէն սովո
րում եւ հայերէն խօսում, ինչը, իհարկէ, շատ քիչ էր լեզուն սովորելու համար:
Դասամիջոցին երեխաները միմեանց հետ շարունակում էին թուրքերէն խօսել:
Այն ժամանակ չգիտէի, որ դասամիջոցներին թուրքերէն խօսելը պետութեան
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կողմից հրահանգ էր, չգիտէի նաեւ այն պատճառով, որ բնական էր թուրքե
րէն խօսելը, արդէն երեխաները բաւարար չափով հայերէն չգիտէին, հեշտը
թուրքերէնով խօսելն էր: Յիշում եմ, որ երբ ամառները տուն՝ Ամասիա էինք
գալիս, հայրս ու մայրս շատ էին նեղւում ու յուզւում, երբ ես ու եղբայրս միմե
անց հետ թուրքերէնով էինք խօսում: Հայրս շատ էր դառնանում եւ յաճախ էր
ասում, որ իրենց համար մեծ զրկանք է առանց մեզ ապրելը, որ ինքն ու մայրս
մեծ զոհողութիւն են անում՝ մեզնից ութ ամիս բաժան ապրելու համար, եւ միակ
նպատակը մեր հայերէն լեզուն սովորելն ու հայ մնալն էր, իսկ մեր թուրքերէն
խօսելն անիմաստ էր դարձնում այդ զոհողութիւնը: Երեխայ էինք, չէինք հաս
կանում: Հայրս բացառիկ տաղանդ ունէր: Նա բոլորովին դպրոց չէր գնացել,
բայց Ամասիայում սովորել էր հայերէն եւ թուրքերէն այբուբենները եւ, կարելի
է ասել, երկու լեզուներով էլ կատարեալ գրում էր: Մեզ՝ ինձ ու եղբօրս նամակ
ներ էր գրում գեղեցիկ ու գրագէտ հայերէն լեզուով: Մենք, որ դպրոցում լեզուն
սովորում էինք, չէինք կարող նրա չափ գրագէտ գրել: Գրքեր ունէր, եւ միշտ
կարդում էր: Առհասարակ շատ էր կարդում: Միայն հիմայ եմ հասկանում, թէ
որքան ջանքեր էր գայստէղործադրել հայերէնը իմանալու համար»:
Քաղաքակրթական խզումը այս հայերի համար պէտք է փորձել հասկա
նալ երեք հարթութեամբ. ա) քաղաքակրթական խզում անցեալի ձեռբերումնե
րից, ետ նետում դէպի քաղաքակրթական անցեալ, բ) քաղաքակրթական խզում
երկրի ընդհանուր զարգացումներից, գ) քաղաքակրթական խզում հայկական
միջավայրից:
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Արեւել յան նահանգների՝ Արեւմտյան Հայաստանի տարածքի գիւղերում
մեկուսացած հայերը ընդհուպ մինչեւ 60 – 70ականները, իսկ ոմանք՝ մինչեւ նոյ
նիսկ ԽՍՀՄ փլուզումը՝ 90ականները չգիտէին Խորհրդային Հայաստանի գո
յութեան մասին, ոմանք չգիտէին նաեւ Թուրքիայի այլ տարածքներում փրկուած
հայութեան մասին, իսկ երբեմն չգիտէին նոյնիսկ իրենցից ոչ այնքան հեռու
բնակավայրերում ապրողների մասին: Միանգամայն իրաւացի կը լինի ասել,
որ նրանց կիսաթաքնուած գոյութիւնը տեղեկութւններ ստանալու հնարաւորո
թիւն չէր տալիս: Նոյնն էր պարագան նաեւ այս գաւառներում փրկուած հայու
թեան գոյութեան մասին արտաքին աշխարհի իմացութինը: Երբ 60ականների
կէսերին յայտնի դարձաւ, որ Սասունում՝ Ջուդի սարում շուրջ երեսուն տարի լի
ովին թաքուն ապրել են մի խումբ հայեր՝ Էրմենի Վարթո աշիրէթ անուամբ գեր
դաստանի մարդիկ, անգամ հայկական միջավայրն էր ցնցուած: Պատահական
տեղեկութիւն ստանալով նրանց գոյութեան մասին, Հրանտ Գիւզէլեան քահա
նան այցելել է ցեղապետ Սիամէնթ Եաղբասեանին եւ «յայտնաբերել» արդէն
բազմանդամ դարձած գերդաստանը: Երկար ընդմիջումից յետոյ այդ հայերի
առաջին հանդիպումն է եղել հայ հոգեւորականի հետ, եւ նրա այցի շնորհիւ
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հայկական ցեղախումբը տեղեկացել է, որ Թուրքիայում, բացի իրենցից, դեռ
կան քրիստոնեայ հայեր: Իրականում Էրմենի Վարթո աշիրէթի գոյութիւնը բա
ցառիկ բան չէր: Սոյն գրքի պատմութիւնների հերոսներից շատերը մի-մի Վար
թո աշիրէթի ներկայացուցիչ են: Քրիստոնեայ թէ իսլամացած՝ նրանցից շա
տերն են «ինքնայայտնաբերուել» եւ նոյնիսկ չի բացառւում, որ դեռ այլոք էլ կը
յայտնաբերուեն: Եւ ոչ միայն Սասունում: Կիլիկիայում, Կեսարիայի Քըրքըսրաք
ալեւիական գիւղում ապաստանած հայերը, արդէն մեծ ընտանիքներով, 1951ին
են «ինքնայայտնաբերուել»՝ տեղափոխուելով Ստամբուլ: Մինչ այդ նրանց
շփումները բացառապէս տեղի ալեւի բնակչութեան հետ է եղել (տես «Տեսակ մը
թաքնուած կ’ապրէին հայերը, իբրեւ թէ չիկանք»): Բայց նրանք գիտէին Ստամ
բուլում հայերի գոյութեան մասին: Իսկ ահա Սասունում համարեա իսպառ չգի
տէին: Ծագումով Սասունի Գոմք գիւղից, 1970ին Մուշ տեղափոխուած արաբա
խօս մահմեդական հայ եղբայրները պատմում են. «Ոչ հայրս, ոչ մայրս դպրոց
չեն գնացել. կրթութիւն չեն ստացել, ինչ որ գիտէին՝ Սասունն էր ու Մուշը: Ջա
հիլ էր հայրս: Հա, մէկ էլ Բիթլիս գիտէին: Հայաստանի մասին առհասարակ
չգիտէին: Երբ որ արդէն Մուշում էինք ապրում, հայրս ռադիոյով քրդական եր
գեր էր լսում Հայաստանից: Զարմանում էին, ասում էին՝ Էրմանիստան» (տես
«Իրենց հայ լինելը չեն ժխտում» պատմութիւնը): Սասունի՝ Մօտկանի Փուրշենք
գիւղում միչեւ ութսունականներն ապրած Յակոբը նույնպէս ոչինչ չի իմացել ոչ
այլ վայրերի հայութեան, ոչ Հայաստանի մասին. «Մենք մացինք հայ եւ Փու
շուտ կեղ հայ մնաց, Նորշէն մնաց: Ըդ էրկու կէղեր մօտ ին իրար: Մեր մօտը
եօթ – ութ տեղերում հայ քրիստոնեայ մարդ կէր: Մյոսներ դարձան իսլամ: Գի
տէինք, որ Ռուսաստանում հայլար [հայեր] կան: Ետքը իմացանք: Իստամբուլի
հայերի մասին ալ ետքը իմացանք, գնացող եկողներէն» («Հայլար»): Սասունի
Բիմեր գիւղի եղբայրները մի փոքր աւելի իրազեկուած էին: Բիմէրը գտնւում է
Բաթմանում, սահմանակից է Սիրիայի հյոսիսին, որտեղ շատ հայ փախստա
կաններ էին տեղաւորուել, որոնց հետ որոշ ժամանակ շփումներ են եղել. «Շատ
քիչ գիտէինք: Գիտէինք, որ Հայաստան մը կայ, ռադիօ Երեւանը մեզի համար
շատ ոգեւորիչ էր, քրդերէն հաղորդումներ կու տար: Մեզի համար կեանք կու
տար: Դա օգնեց իմանալու, որ աշխարհում ուրիշ տեղ հայ կայ, եւ Հայաստան
կայ: Յետոյ Սուրիան կար, Կամշլուն, հոն հայեր կ’ապրէին, ջարդէն ետքը շատ
սասունցիներ հոն գացին: Կապեր կային, կ’երթային կու գային: Մեր գիւղա
ցիները առանց գիտնալու Հայաստան կայ հոստեղ, իրենք մեր կողմերէն գա
ցին Սուրիա, Սուրիայէն հոս [Հայաստան] եկան, մեզի բարեւ կը ղրկէին կոր,
կը վախնայինք կոր բարեւել, բայց կ’ըսէինք կոր` ինչպէ՞ս, ասո՞նք ալ իմըն են:
Մեզի բարեւներ կը ղրկէին կոր, կ’ըսէ կոր ա՛ս, ա՛ս ընտանիքը բարեւ կ’ընենք
կոր, ռադիոյով: Կը զարմանայինք կոր… Այն ատենը, սակայն, ոչինչ գիտէինք
Պօլսոյ հայութեան մասին, բայց արդէն լուրեր կային, թէ պատրիարքարան
կայ, դպրոց կայ» (տես «Սասունցիները»): Իսկ ահա սասունցի Սերքանը միայն
Ղարաբաղեան պատերազմի առիթով է իմացել, որ «աշխարհում Հայաստան
պետութիւն կայ, ու որ իրենք միակը չեն, որ փրկուել են մեծ կոտորածից յետոյ
այդ լեռներում: Մի օր Սասունի շրջկենտրոնի շուկայում լսեց, որ Իստամբուլից
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մարդ է եկել, էնտեղ հեռուստացոյց ունէն եւ հեռուստացոյցի մարդիկ ասել են,
թէ Հայաստան ու Ադրբեջան «իրար զարնել են», որ Արարատից այն կողմ այ
լեւս Ռուսիա չէ»: Այն ժամանակ ընդամէնը 45 տարեկան զարմացած հովիւը
ռադիո է գնում, տանը որսում է հայկական ալիքը եւ առանց շատ բան հասկա
նալու՝ ամէն օր լսում՝ Ղարաբաղ, Ղարաբաղ»93:
Ինչքան քիչ բան գիտէին այս տարաբախտ, տեւական ժամանակ տեղա
շարժերի արգելանքի տակ ապրած մարդիկ «հայութեան եւ աշխարհի» մասին,
աւելի քիչ գիտէր/գիտի «հայութիւնը եւ աշխարհը» նրանց եւ նրանց ապրած
կեանքի մասին:

ՀԱՅԵՐԷՆ ԼԵԶՈՒՆ
1930 թ. թուրքական մամուլը լայն քարոզչութիւն ծաւալեց՝ ազգային փոք
րամասնութիւններից պահանջելով հրաժարուել իրենց լեզուից, մշակոյթից, չու
նէնալ իրենց հասարակական կագմակերպութիւնները եւն: 1930ի փետրուարին
Ադանայում Մուստաֆա Քեմալը յայտարարեց, թէ «իրեն թուրք համարող իւ
րաքանչիւր ոք պէտք է խօսի թուրքերէն: Չի կարելի հաւատ ընծայել այն մարդ
կանց յայտարարութիւններին, ովքեր չխօսելով թուրքերէն՝ ձգտում են դառնալ
թուրքական ընտանիքի անդամ: Ադանայում աւելի քան 20.000 մարդ (նկատի
ունէր հայերին եւ յոյներին – Հ. Խ.) չի խօսում թուրքերէն: Ինչպիսի՞ հետեւանք
ներ դա կարող է ունէնալ: Մարդկանց այդ ամբողջ կատեգորիան մեր դէմ է...
այդ տարրերից պէտք է իսկական թուրքեր պատրաստել»94: Նոյնիսկ մակե
րեսօրէն չքննարկելով Քեմալի յայտրարութիւնները (հասկանալի է, որ 20.000
մարդու թուրքերէն չխօսելու «սարսափելի հետեւանքների» մասին խօսելը ծի
ծաղելի է, Քեմալը պարզապէս յիշեցնում էր ատելի հայերի եւ յոյների գոյու
թիւնը), կրկին յիշեցնեմ, որ «թիւրքչուլլուկ» ձեւաւորող երկիրը թուրքերէն սո
վորելու հնարաւորութիւններ չէր ստեղծում: Այնպէս չէր, որ գաւառների հայերը
դիմադրում էին թուրքերէն սովորելուն եւ շատերն էին ջանում իրենց երեխա
ներին հայերէն սովորեցնել: Բայց ինչպէ՞ս սովորել այդ պահանջուած թուրքե
րէնը, երբ Արեւմտյան Հայաստանի տարածքում ոչ թուրք կար, ոչ դպրոց կար
եւ քրդերի ու արաբների հետ խառն ապրող հայերի համար նոյնիսկ տեղա
շարժուելու իրաւունք չկար: Խարբերդցի Եուսուֆը քառասնականների մասին
յիշում է, որ կենդանի մնացած հայերը «երբեմն-երբեմն միմեանց այցելում էին:
Ենթադրում եմ, որ սկզբում դա շատ դժուար է եղել, թաքուն են արել, բայց երբ
հասունացայ` այդպէս չէր: Այնպէս չէր, իհարկէ, որ մենք, հայերս, յատուկ ցու
ցադրէինք մեր կապերը, բայց միեւնոյն ժամանակ շուկայում հանդիպելիս մի
93 Հակոբեան Սոֆիա, «Գըսեր Ղարաբաղ, Ղարաբաղ…Փան մը չէի հասգնա, ամա ըմ սիրդ
ընբես կը թռթռար օր, լա’ո». – Սասունի առաջին ռադիոն ու հայ հովիւը, http://akunq.net/
am/?p=50149, հրատարակուած 05/05.2016/:
94 В. Данцинг, Турция, «Воениздат», Москва, 1949 [Վ. Դանցինգ, Թուրքիա, «Վոենիզդատ»,
Մոսկուա, 1949], էջ 131:
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մեանցից չէինք խուսափում: Բայց հայերէն չէին խօսում: Նոյնիսկ տներում չէին
խօսում: Այնքա՜ն շատ վախ կար»: Հայերէն չէին խօսում, բայց թուրքերէն էլ չէին
խօսում, գիտէին քրդերէնը կամ արաբերէնը: Սասունի Արխունդ գիւղի մասին
Գէորգը պատմում է. «գիւղում ոչ մէկն ալ <հայերէն> չի գիտէր, քուրդերէն գիտէ
ինք մինչեւ եօթը տարեկան, յետոյ գացինք դպրոց, թուրքերէն սովրեցանք: Մե
ծերը <հայերէն> գիտէին` իմ հայրիկս, մեծերը: Ան ժամանակ, որ ես ծնած էի,
50 տարեկան եղողները գիտէին: Պստիկները չգիտէին բայց, միայն քրդերէն,
ետքը դպրոց գնացողներ թուրքերէն սովրան»: Սասունի Բիմէր գիւղում ծնուած
եղբայրները յիսունականների մասին ասում են, որ իրենց ծնողները «հայերէն
լաւ գիտէին եւ Սասունի մաքուր հայերէն կը խօսէին, իրարու մէջ միշտ հայերէն
կը խօսէին, բայց չէին ուզեր, որ իրենց երեխեքը հայերէն խօսէին, որ վտանգ
չունէնան: Դպրոցը կամ յանկարծ դուրսը սխալմամբ հայերէն թէ խօսին, դուրս
կու գայ որ հայ ենք, եւ խնդիրներ կ’ունէնանք: Գիւղում գիտէին <հայ լինել
նիս>, բայց զինուորութեան ըլլայ կամ դպրոց ըլլայ` տարբեր բաներ են, տար
բեր առիթներ են: Հոն հայ ըլլալդ յայտնի չի պիտի անէիր: Գրեթէ բոլոր հայերը
այս խնդիրը ունեցած են: Չեն ուզեր երեխէքը հայերէն խօսեն»: Բիմէր գիւղում
ծնուած, յետոյ նախ՝ Ստամբուլ, ապա՝ Ֆրանսիա տեղափոխուած մէկ ուրիշի
պատմելով «Իմ ծնողները, ինչ որ գիտեմ, միշտ իրար հետ քրդերէն խօսած էին:
Հայրիկս քանի մը աղօթք գիտէր, ան աղօթքները բարձր չէր ըսեր, մենք միայն
Աստուած լսեցինք: Այսինքն քանի մը բառ. ես չեմ յիշեր, որ հայրիկս, մայրիկս
հայերէն բան ասեր է, մենք քրդերէնը մինչեւ այսօր չի մոռցանք այն պատճա
ռով, որովհետեւ իրենք ուրիշ լեզու չի սովրեցան» («Սասունցիները»):
Դերսիմում հայերէն լեզուն իսպառ ինքնարգելուել է 1937 – 1938ի կոտո
րածներից յետոյ: Ջարդերից եւ աքսորներից յետոյ Դերսիմում մնացած հայերն
իրենք իրենց արգելեցին հայերէն խօսք ասելու իրաւունքը: Թունջելիում ապրող
ալեւիացած հայ քառասնամեայ Իբրահիմը 2011ին ասում էր. «Ես նոյնիսկ չգի
տեմ, իմ ծնողները հայերէն գիտէի՞ն, թէ ոչ: Գուցէ եւ գիտէին, բայց չէին խօսում:
Մեր ներկայությամբ երբեք չեն խօսել: Ընդհանրապէս հայերէն խօսելը վտան
գաւոր էր: Իմ սերնդակիցներից ոչ ոք հայերէն չգիտի»:
Սասունի Գոմք գիւղում 1915ից յետոյ հիմնականում որբացած երեխա
ներ էին մնացել, մեծացել էին Գոմքում հաստատուած արաբների օգնութեամբ
եւ նրանց միջավայրում: Գոմքում ծնուած եւ այժմ Մուշ քաղաքում ապրող Աք
թան եղբայրները 2013ին պատմում էին. «…երեխաները բոլորն իրար ճանա
չում էին: Գիտէին իրենց հայ լինելը, բայց բոլորը մահմեդական էին: Շատ շուտ
մոռացան հայերէնը: Համարեա բոլորն այնտէղ ամուսնացել են տեղի արաբ
աղջիկների կամ տղաների հետ: Բայց իմ պապս էլ, տատս էլ հայեր էին եւ հա
յերէն գիտէին: Ես պապիս չեմ տեսել, բայց տատիս շատ լաւ եմ յիշում: Պապս
մի քիչ մեծ էր մյոսներից, չէր մոռացել հայերէնը: Բայց այն ժամանակ վտան
գաւոր էր հայերէն խօսելը, սովորաբար չէին խօսում: Ես սա պատմածով եմ
ասում, ինքս չեմ տեսել: Բայց տատս ծեր էր եւ դեռ հայերէն գիտէր: Երբ որ
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իրեն ջղայնացնում էինք, փոքր էրեխէք էինք, հայերէն հայհոյում էր, թէ անի
ծում էր՝ չգիտեմ, բայց հայերէն բաներ էր ասում: Բայց հայրս հայերէն բոլորո
վին չգիտէր: Թէպէտ հայրն էլ, մայրն էլ հայ էին, բայց այն ժամանակ նրանք
հայերէն չէին կարող խօսել, չէին համարձակուի: Իսկ մայրս արաբ է: Հայրս ու
մայրս արաբերէն են խօսում»:
Սասունի Քաղկիկ գիւղից Մուշ տեղափոխուած Տիգրանը «Մինչեւ դպրոց
գնալս թուրքերէն չգիտէի: Փոքր էի, հօրս ձեռը բռնած առաջին անգամ Սթամ
պուլ եկայ, փողոցում թուրքերէն են խօսում, ասում եմ «Ալլահ, Ալլահ, սրանք
ի՞նչ են խօսում, ինչերէ՞ն են խօսում»: Իմ մայրենին արաբերէնն էր: …Տատիկս,
պապիկս գաղտնի ինչ-որ բան խօսելիս մեզ անհասկանալի մի լեզուի էին անց
նում, հիմայ եմ հասկանում, որ դա հայերէնն էր»95:
Մահմեդականացած եւ ինքնութեամբ քրդացող հայերի մեծ մասն, իհար
կէ, տարրալուծուեցին քրդերի միջաւայրում, քրդացան: Բայց ինքնութեամբ
քրիստոնեայ քրդախօս հայերը միշտ օտար մնացին քրդերին, եւ քրդական էթ
նիկական ինքնութեան արթնացման շրջանում, մօտաւորապէս 60ականներին
«հայտնաբերեցին», որ քրդերի հետ համակեցութեան աստիճանաբար ձեռք
բերուած բանաւոր համաձայնութիւնը ճաքեր է տալիս: Արեւելեան գաւառների
յատկապէս դեռեւս քրիստոնեայ, բայց որոշ չափով նաեւ իսլամացած հայու
թիւնը գիւղերից սկսում է տեղափոխուել քաղաքներ՝ Մուշ, Բիթլիս, Բալու, բայց
յատկապէս՝ Ստամբուլ:

ԳԱՒԱՌԱՀԱՅԵՐԸ
ՏԵՂԱՓՈԽՒՈՒՄ ԵՆ ՔԱՂԱՔՆԵՐ
Գաւառներում փրկուած հայերի զգալի մասը 1950 – 80ականներին աս
տիճանաբար տեղափոխւում էր Ստամբուլ: Աւելի շուտ՝ Ստամբուլ էին տեղա
փոխւում գլխաւորապէս հայերի քրիստոնէական ինքնութեամբ ընտանիքները,
իսկ նրանց իսլամացած ազգականները մեծ մասամբ մնում էին աւելի սովոր
պայմաններ ունեցող եւ ապահով թուացող գաւառական բնակաւայրերում:
1950ականների տեղափոխուողները գլխաւորապէս Կիլիկիայի հայերն էին, ով
քեր միայն Ստամբուլում, տարբեր վայրերից եկողների միմեանց հետ շփուելու
ընթացքում պիտի հասկանային, որ իրենց ընտանիքի, իրենց գիւղի, իրենց քա
ղաքի հետ պատահածը ողջ տաճկահայութեան հետ է պատահել, պիտի սկսէին
հասկանալ Ցեղասպանութեան որոշ ծաւալներ: 1960 – 1970ականներից սկսած,
այս տեղափոխութիւնը տարածւում է նաեւ բուն արեւմտահայկական տարածք
ներում, յատկապէս լեռնային փոքր գիւղերում քրդերի եւ արաբների հետ խա
ռը, բայց միմեանցից անտեղեակ ապրող հայերի վրայ՝ Բիթլիս, Էրզրում, Մուշ,
95 Յակոբեան Սոֆիա, «Մուշում «հայ եմ ես, հա՜յ» գոռալու պատրաստ մի սերունդ է աճում»,
2016/06/22, – HTTP://AKUNQ.NET/AM/?P=51109:
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Սասուն, Ադիեաման (տես սոյն գրքում հրատարակուող պատմութիններից
«Սասունցիները», «Հայլար», «Գետինը ականջ ունի, ըսես նե` կ’երթայ ձայնը»,
«Ռեյս Տանոյի թոռ Գէորգը», «Իրենց Հայ ըլլալը չեն ժխտում…», «Ստամբուլի
հայերը Անատոլիայից եկած հայերի հայութիւնը քիչ են համարում», «Տեսակ մը
թաքնուած կ’ապրէին հայերը» եւն): Դերսիմում ալեւիացած հայերը շարունա
կում էին մնալ մեկուսի: Կիլիկահայութիւնը եւ ստամբուլահայութիւնը մինչ այդ
նոյնիսկ տեղեակ չէին, որ Արեւմտեան Հայաստանի տարածքում փրկուած հա
յեր կային, իսկ Դերսիմի ջարդերի եւ այնտեղի ալեւիացած հայութեան մասին
միայն միայն 21րդ դարում են որոշ տեղեկութիւններ հրապարակ եկել:
Այդ տարիների հայերի տեղափոխութիւնները եւ դրանից բխող փոփո
խութիւնները գործընթացներ էին, որ միայն հայկական համայնքի համար էին
նշանակալի եւ կարեւոր: Քեմալական Թուրքիայի կրօնական-աշխարհիկ բարդ
ինքնութիւնների դիմակայութեան պայմաններում մահմեդական թուրք հասա
րակութեան համար սրանք միանգամայն անտեսանելի եւ անկարեւոր երե
ւոյթներ էին: Երկիրն ապրում էր ձախակողմեայ հայեացքների եւ շարժումների
հետեւանքով առաջացած ճգնաժամ, մահմեդական հասարակութեան համար
Թուրքիայում հայերի գոյութիւնն արդէն պատմութեանը «պատկանող» անցե
ալ էր: Սակայն հայութեան համար այս երեւոյթները ծնում էին նոր մարտահրա
ւէրներ, այդ թւում՝ թէ՛ իսլամացած, թէ՛ քրիստոնեայ խմբերի համար:
Ստամբուլում քրիստոնէական գործող համայնքը, նոյնիսկ ակամայ,
նոր ազդակներ էր հաղորդում մեկուսացուած ու լուռ հայերին: Գաւառներից
տեղափոխուածների մի մասը սկսում էին հայերէն սովորել, վերաքրիստոնե
անալ, այսինքն՝ առնչուել իրենց ինքնութեան մաս կազմող քրիստոնեութեան
դաւանաբանական-ծիսական, բայց գլխաւորը՝ մշակութային կողմին: Քրիս
տոնեութիւնը ազգային ինքնութեան վկայութիւնից զատ սկսում է նոր կենցա
ղային էթնիկական-հայկական մշակոյթ վերաձեւաւորել: Սրանք, իհարկէ, չէին
կարող հետք չթողնել նրանց իսլամացած ազգականների հոգեբանութեան,
հասարակական վարքի, կարգավիճակի, ներընտանեկան յարաբերութիւնների
վրայ: Իսլամացածները երբեմն վախենում էին հանրային ուշադրութիւն գրաւել
իրենց քրիստոնեայ ազգականների «անխոհեմ վարքի»՝ քրիստոնեայ մնալու
պատճառով, երբեմն էլ, ընդհակառակն, վախվխելով եւ լուռ՝ վերադառնում էին
քրիստոնեութեանը: 1960ականներին սրան գումարուել էին նաեւ իշխանութիւն
ների կողմից հայկական մշակութային հետքերը վերացնելու վերջին գործողու
թիւնները: Հենց այդ տարիներին է քանդուել գաւառների եկեղեցիների, վան
քերի մեծ մասը, դատարկուել գրադարանները, աւերուել գերեզմանատները:
Իչպէս պատմում է Էլազիկի մեր զրուցակիցներից մէկը, «1960ին խարբերդցի
մի թուրք Թուրքիայի մշակոյթի եւ տուրիզմի նախարար է դառնում: Նախարար
մնաց ինն ամիս եւ ինը ամիսը յատկացրեց այստեղի հայկական հետքերը վե
րացնելուն: Այդ մարդը հիմնայատակ վերացրեց հայերի բոլոր հետքերը» (տես
«Մայրիկս փորձել է իսկական հաւատացեալ մահմեդական լինել» պատմու
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թիւնը): Հենց այդ տարիներին է սկսուել Դերսիմում՝ Խոզաթի Երկէն գիւղում
դեռեւս պահպանուած հայկական եկեղեցու քանդումը: Այն քանդելու համար,
ինչպէս գիւղացիներն են յիշում, զիուորականներ են բերել, քարերն էլ օգտա
գործուել են գիւղում քեմալական «Հալք էվի»՝ ժողովրդական տուն կառուցելու
վրայ: Այժմ կիսաքանդ վիճակում գտնւում է աղքատ գիւղի կենտրոնում, եւ հի
մայ մտածում են, որ վերականգնելու դէպքում կարող է նպաստէլ զբօսաշրջու
թեանը՝ «հայերը կգան նայելու»:

Խոզաթի Երկէն գիւղի կիսաքանդ եկեղեցին
և պահպանուած արձանագրութիւնը (Լուսանկարը՝ Հ. Խառատյանի, 2011)
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Հայկական թեման դեռ շատ վտանգաւոր էր թւում, եւ կրօնափոխ հայերի
դէպքում երբեմն այս ամէնի հետեւանքը լինում էր քրիստոնեայ ազգականների
հետ կապերի լիակատար խզումը՝ ընդհուպ մինչեւ թշնամանքի աստիճան, մէկ
այլ դէպքում՝ դեռեւս քրիստոնեայ մնացած ազգականների իսլամացումն արա
գացնելու ջանքերը, երրորդ դէպքում՝ քրիստոնեայ հայերին միանալու մտա
տանջութիւնը:
Այս խմորումները, սակայն, աւելի «հայկական ներքին աշխարհի» գոր
ծօն էին: Հայերի համար իմաստալից ու կրքոտ յուզումներով, վախերով, տագ
նապներով հարուստ այս զգայական աշխարհն ամբողջովին դուրս էր Թուրքի
այի բոլորովին այլ մտահոգութիւններով ապրող բնակչութեան «աշխարհից»:
«Թուրքական աշխարհում» հասունանում էին նոր խնդիրներ՝ քրդական ինք
նութեան զարթօնքը, ընկերային ձախ շարժումները, նոր ձեւեր էր ընդունում
քեմալիզմի դէմ պայքարող քաղաքական կրօնական ազգայնականութիւնը:
1970ականներին Թուրքիայի պաշտօնական աշխարհիկացման ծրագրում նոյ
նիսկ փոփոխութիւն եղաւ: Ուժեղացաւ կրօնի գործերի վարչութեան գործունէու
թիւնը, միաժամանակ դպրոցներում մինչ այդ ընտրովի կրօնական կրթութիւնը
դարձաւ պարտադիր: Թուրքական հասարակութեան համար այս բոլոր կարե
ւոր երեւոյթների շարքում բոլորովին աննկատ էին թուրքական հասարակութե
ան կեանքի մաս չկազմող գաւառահայերի ֆիզիկական փոքր տեղաշարժերը.
նրանց համար Թուրքիայում հայեր գոյութիւն չունէին: Հայերը դասագրքերում
յիշատակուած անցեալի թշնամիներ էին:
Ժողոուրդավար թուրք մտաւորականները 1970ականներին վերադար
ձած «հայկական գործօնը» սովորաբար կապում են բացառապէս թուրքական
հանրութեան միջավայրի՝ ԱՍԱԼԱի գործողութիւնների նկատմամբ թուրքա
կան ներքին լսարանին հասցէագրուած հռետորաբանութեան: Այդ տարինե
րը նաեւ ձայնասփիւռի եւ հեռուստատեսութեան զանգուածայնացման, ուրեմն
նաեւ տեղեկատուութեան բազմազանեցման տարիներ էին: «1960ականների
Թուրքիայում հայկական հարցը գոյութիւն չունէր: 1970ականների Թուրքիա
յում մօտեցումը կատարելապէս փոխւում է: Հայկական հարցը բիւրեղացնում է
օտարի նկատմամբ վախը, կրօնական մի ատելութիւն, որն ուշացումով ու աս
տիճանաբար է տարածուել, սակայն որն ի վերջոյ հաստատուել է: Հայկական
հարցն իր մէջ խտացնում է ազգայնականութիւնը՝ էթնիկ ազգայնականութիւ
նը: Երիտասարդ սերունդները նոյնպէս աւելի ու աւելի մոլեռանդ ազգայնա
կան են դառնում հայկական հարցի առնչութեամբ», — այսպիսին է հայկական
թեմայի ուժականութիւնը թուրք մտաւորական Ահմէթ Ինսէլի ճանաչած Թուր
քիայում96: ԱՍԱԼԱ-ի գործողութիւնները, այո, Թուրքիա վերադարձրին «Հայ
կական հարցը»: Դրանք թարմացրին նաեւ Եւրոպական յիշողութիւնը, ինչպէս
գրում են հրապարակախօսներ Առնո Համելենը եւ Ժան Միշել Բրոնը 1983ին
96 Ահմէթ Ինսէլ, Միշէլ Մարեան, Երկխօսութիւն Հայկական Տաբուի Շուրջ, Երեւան, 2010, էջ
70:
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Փարիզում հրատարակուած իրենց «Վերականգնուած հիշողութիւն» գրքում97:
Միայն թէ դրանք տարբեր «յիշօղութիւններ» էին: «Եւրոպական յիշողութիւն»
վերադարձավ Հայոց Ցեղասպանութեան թեման, թուրքական «յիշողութիւն»՝
«հայկական բարբարոսութիւնների», «նահատակուած թուրքերի» թեման:
Թուրքիայում այդ «յիշողութիւնների» վերադարձը հռետորութիւնից զատ նաեւ
գործողութիւններ էին:
Փաստօրէն հենց 1960 – 70ականներին են հիմնականում սկսուել բուն
Արեւմտեան Հայաստանի տարածքներում մնացած քրիստոնեայ եւ իսլամա
ցած հայերի տեղաշարժերը: Դրանցից իւրաքանչիւրն ունեցել է իր դրդիչ որո
շակի պատմութիւնը՝ հողն են խլել, գիւղում անհասկանալի պատճառով հայ
է զոհուել, աղջիկ են փախցրել, կեանքի համար սպառնալի նոր իրավիճակ
է առաջացել եւն.: Բոլոր դէպքերում խախտուել է այն փխրուն հաւասարակշ
ռութիւնը, որ ժամանակի ընթացքում աստիճանաբար ձեւաւորուել էր այս կամ
այն բնակավայրում: Ուշագրաւ է նաեւ, որ այդ թուականներին Թուրքիայի գա
ւառներում այս կամ այն չափով աշխուժացել է սեփականութիւնների գրանց
ման գործընթացը, իսկ հայերը, այդ թւում իսլամացած հայերը, որպէս կանոն
պարզապէս լքել են իրենց կողմից օգտագործուող եւ ոչ-պաշտօնապէս իրենց
սեփականութիւնը համարուող անշարժ գոյքը՝ բնակարանը, տունը, հողը, այ
գին… Այդ մասին յիշում են յատկապէս Սասուն-Բիթլիսի տարածքի մեր զրու
ցակիցները:
Մահմեդական բնակչութեան համար «հայեր գոյութիւն չունէին», սա
կայն նրանք իրապէս գոյութիւն ունէին թուրքական յատուկ ծառայութիւնների
համար: 1970ականների ձախ շարժումները, քրդական ինքնութեան զարթօն
քը ճնշելիս թուրքական գործակալութիւնները «չէին մոռանում» բոլորովին ան
պաշտպան հայերին, որոնց անհետացումներն անգամ չէին դառնում եւ չէին
դառնալու հանրային իրազեկման մաս: Քրդական շարժումները միանգամայն
յարմար առիթ էին «թաքնուած հայերին» հրահրողներ համարելու, եւ ծայրամա
սերում սուս ու փուս գոյատեւող, բայց որպէս հայ ապրողների որս էր սկսուել:
Մարդիկ յաճախ պարզապէս «անհետանում» էին (տես «Մայրիկս մի անգամ
ասել է «մենք թուրք չենք», բայց չի ասել, թե ինչ ենք»): «Անհետացողների» ճա
կատագրով հարազատները չէին համարձակւում հետաքրքրուել: Հասկանում
էին, որ դա յատուկ ծառայութիւնների գործն է: Եթէ նոյնիսկ այդպէս չէր, դա
հաստատուն համոզմունք էր: «Մինչեւ 1970ականները վատ չէր, յետոյ հայերին
որսում էին» ձեւակերպումը յաճախ է հանդիպում իրենց ոչ հեռաւոր անցեալը
յիշող կրօնափոխ հայերի պատմութիւններում: Արեւմտեան Հայաստանի՝ Արե
ւելեան Թուրքիայի տարածքի, իմ բոլոր զրուցակիցներն իրենց վրայ զգացել
են այդ կտրուկ բացասական փոփոխութիւնը եւ այդ մասին պատմում են: Եթէ
97 Գրքի հայերեն թարգմանութիւնը տես Առնո Համելեն, Ժան Միշել Բրոն, Մոռացված հի
շություն, Երեւան, «Ոսկան Երեւանցի» հրատարակչութիւն, 1995, 254 էջ: Ֆրանսերենից
թարգմանութիւնը՝ Գ. Ջանիկյանի:
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մինչ այդ հայերի մասին բացարձակ լռութեան պայմաններում առիթ էր տրուել
մասնաւոր յարաբերութիւնների միջոցով աստիճանաբար ձուլուել կամ լռելե
այն սերնդէ-սերունդ փոխանցել հայկական ինքնութեան փշրանքներ, ապա
1970ականներին նոյնիսկ ամէնահեռաւոր, խուլ գիւղերում առնուազն գիտէին,
որ յարմար պահ է ստեղծուել կրկին խլել հայերի ձեռք բերած թէկուզ խղճուկ
ունեցուածքը, եւ հայ սպանելը կարող է պատասխանատուութիւն չառաջացնել:
Այդ տարիներին է վերաբերում Սասունի, Բիթլիսի, Մուշի, Ադիեամանի հայերի
զգալի մասի արտագաղթը: Գնում էին ընտանիքներով, ազգակցական խմբե
րով (տես «Հայլար», «Գետինը ականջ ունի, ըսես նե` կ’երթայ ձայնը», «Իրենց
Հայ ըլլալը չեն ժխտում…», «Տեսակ մը թաքնուած կ’ապրէին հայերը»), երբէմն՝
գիւղի ողջ հայ բնակչութիւնը (տես «Սասունցիները», «Ռեյս Տանոյի թոռ Գէ
որգը»), որոշ դէպքերում՝ միայն իրենց քրիստոնեայ համարողները, երբեմն՝
իսլամացածների հետ միասին: Հայերը շտապում էին յայտնուել մեծ քաղաք
ներում, որտեղ իրենց անցեալի վերաբերեալ տեղեկութիւնները յայտնի չէին:
Կրկնեմ՝ մինչ այդ Ստամբուլի հայերը նոյնիսկ չգիտէին Արեւմտեան Հայաստա
նում առկայ հայութեան գոյութեան մասին:
Հայերի տեղափոխութիւնների հետեւանքներն, անշուշտ, թուրքական
իշխանութիւնների ուշադրութեան ենթակայ էին: Թուրքական բանակի գլխա
ւոր շտաբի այն ժամանակուայ ղեկավար, յետագայում երկրի նախագահ ընտ
րուած գեներալ Քենան Էվրենը գաղտնի հրահանգով իր ենթականերին տեղե
կացնում է, որ Ստամբուլ տեղափոխուող հայերի ինքնութեան փոփոխութեան
փորձեր են կատարւում. «1967 թուականից ի վեր Արեւել յան Անատոլիայում
բնակուող հայերը սկսել են տեղափոխուել Ստամբուլ: Անապահով հայ ըն
տանիքների երեխաները սկսում են ուսումնառութիւնը Ստամբուլի հայկական
երկու դպրոցներում՝ «Արամեան-Օյունջեան» եւ «Անաղարտ Յղութեան» վար
ժարաններում: Ստեղծուած իրավիճակում Պօլսի Հայոց պատրիարքարանը
օգտւում է իրադրութիւնից, մասնաւորաբար, համոզելով երեխաներին կրկին
հայկական անուններ ընդունել»98: Հաւանաբար հայերի թեմայի շուրջ յարա
բերական լռութինը նկատի ունէնալով՝ գեներալ Քենան Էվրենն անհրաժեշտ
է համարել իր ենթականերին յիշեցնել, թէ «ովքեր են հայերը». «Օսմանեան
կայսրութիւնը Առաջին Համաշխարհային պատերազմի սկզբում յայտնուեց
բաւական ծանր կացութեան մէջ: Պատճառը հայերի դաւաճանութիւնն էր եւ
նրանց կողմից վարուող շարունակական յանցաւոր գործունէութիւնը: Այդ իսկ
պատճառով հայերին ռազմական գործողութիւնների գօտուց տարհանելը
խիստ անհրաժեշտ էր: Տեղի ունեցածը արդարացուած էր եւ օրինական՝ իրա
կանացուած այդ ժամանակաշրջանում տիրող պայմաններին համապատաս
խան: Հաշուի առնենք նաեւ այն հանգամանքը, որ այս ամէնը կատարուել է
98 Գաղտնազերծուած զեկույցում հայերը «Թուրքիայի թշնամիներ» են ներկայացվում (http:
//www.azatutyun.am/content/article/25049219.html, թարգմանուած է թուրքական «Ռադի
կալ» թերթից եւ հրապարակուած է 18. 07. 2013ին):
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թուրքերին պատկանող օսմանեան տարածքներում… Հայերն այդպէս էլ չհաս
կացան, որ իրենց նախնիները զոհուել են եւրոպական [պետութիւնների] քա
ղաքականութեան պատճառով: Այսօր եւս նրանք կարող են յայտնուել զոհի
կարգավիճակում՝ ներգրաւուելով ժամանակակից Թուրքիայում ծաւալուած
իրադարձութիւններին [քրդական ազգային շարժումներ]»99:
Դեռ շարունակւում էին հայերի յարաբերականօրէն լուռ տեղափոխու
թիւնները, երբ Թուրքիայի հասարակութիւնը, այդ թւում՝ փոքրաթիւ հայերը
ցնցուեցին ԱՍԱԼԱյի մասին լուրերից եւ թուրքական քաղաքական հռետորա
բանութիւնը լցուեց «թշնամի հայերի» եւ «Հայերի նպատակը թուրք ցեղի ոչն
չացումն է»100 սարսռեցուցիչ արտայայտութիւններով:
«Թշնամի հայերի» թեման բարձրաձայնուող քաղաքականութիւն վերա
դառնալով՝ բնակչութեանը վերադարձւում են նաեւ «հայերը գալու են իրենց
կորցրած ունեցուածքի յետեւից» հռետորաբանութիւնն ու տագնապները:
1980ականներին Թուրքիայում զբօսավար աշխատած Թուրք Ահմեթ Ինսելը
վկայում է, որ երբ հայ զբօսաշրջիկները գնում էին իրենց նախնիների հայրենի
տարածքները, տեղի ներկայիս բնակիչները «համոզուած են, որ նրանք եկել
են իրենց ունեցուածքի, իրենց հողերի, իրենց տների յետեւից»101: Այս երբեք
չնուազող տագնապին ես ինքս հանդիպել եմ 2011 – 13ին` Թուրքիայի գաւառնե
րում աշխատելուս տարիներին: Բազմաթիւ մարդկանց եմ հանդիպել, ովքեր,
իմանալով հայ լինելս, փորձել էին հասկանալ, արդեօ՞ք չեմ եկել հետարքրուելու
«պապերիս թողած ունեցուածով» եւ փորձել են ինձ համոզել, որ «կոնկրետ ին
քը ոչ մի մեղք չունի», որ չնայած իր «թէյարանը», «խանութը», «տունը», «ռես
տորանը», «հիւրանոցը»…» նախկին հայկական գոյք է, բայց ինքն այն «գնել
է ուրիշից», կամ՝ «աւերակ վիճակից է կարգի բերել», «իր պապը հայ չի սպա
նել», ոմանք էլ ուղղակի ասում էին՝ «եթէ ձերն է, եկէք տէր կանգնէք, մենք էլ
ազատուենք այս անընդհատ վախից»: Դերսիմում նախկինում հայկական գիւ
ղերից մէկի ներկայիս ալեւի բնակիչներն ասում էին՝ «ձերոնց (հայերին) սուննի
քրդերն են կոտորել, մենք այս գիւղի տները նրանցից գնել ենք»: Ուշագրաւ է,
որ վախի հիմքում ընկած են ոչ թէ հայերի դէմ գործած դաժանութիւններն ու
սպանութիւնները, ինչին այդ տարածքների ներկայիս սերունդը քաջատեղեակ
է, այլ հենց «հողերը եւ գոյքը ետ վերցնելու» տագնապը: Վերջ ի վերջոյ սպա
նուողներն արդէն անցեալում են, իսկ գոյքը շարունակում է ներկայ մնալ:
Դրան զուգահեռ քրդական ապստամբական շարժումներում «հայկա
կան հետք» փնտրելու, կամ առնուազն այդպէս ներկայացնելու շարունակուող
99 Անդ:
100 Քենան Էվրենի հակահայկական ելոյթները հավաքել է լրագրող Սերդար Քորուջուն եւ
«Հայոց ցեղասպանութիւնը Քենան Էվրենի աչքով» վերնագրով հօդուած տպագրվել CNN
TՆRK-ում (հայերէն թարգամանութիւնը տես http://www.civilnet.am/news/2015/05/22/ke
nan-evren-korucu-turkey-genocide-armenians-asala/270862):
101 Ահմէթ Ինսէլ, Միշէլ Մարեան, Երկխօսութիւն Հայկական Տաբուի Շուրջ, «PRINTINFO»,
«ACTUAL ART», Երեւան, 2010, էջ 194:
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քաղաքականութիւնը հայերին, տուեալ դէպքում՝ մասնաւորապէս իսլամա
ցուածներին դնում է խիստ խոցելի վիճակում: Խարբերդում հայ տատ ունեցած
մի քուրդ 2011ին պատմում էր. «Քրդական գործողութիւնները պետութեան կող
մից միշտ որակուել են հայերի դրդում, միշտ մատնանշուել է դրանցում հայկա
կան մասնակցութիւնը, եթէ մի վատ բան է եղել` հայկական հետք են փնտռել:
Պետութեան այդ մօտեցումը կայուն հասարակական կարծիք է ձեւաւորել: Դա
պատճառներից մէկն է, որ մարդիկ ջանացել են խոր թաղել իրենց հայկական
արմատները, եւ այսօր իմ կարծիքով շատերը նոյնիսկ այդ մասին ուղղակի
չգիտեն:… Քրդերն (նկատի ունի քրդացած կամ քուրդ ներկայացող հայերին եւ
նրանց ժառագներին – Հ. Խ.) աւելի շատ են պատմում, քան թուրքերը (նկատի ու
նի թրքացած կամ թուրք ներկայացող հայերին եւ նրանց ժառագներին – Հ. Խ.):
Թուրքերն առհասարակ չեն սիրում խօսել իրենց հայկական ծագման մասին»102:
Չեն սիրում, խուսափում են, զգուշանում են, վախենում են, անիմաստ
են համարում խօսել շատերը, երեխաները սովորում են հարցեր չտալ (տես
«Սովորաբար մարդու ծագումը, որքան էլ թաքցնի, ինչ որ կերպ իմացւում է»,
«Մայրիկս մի անգամ ասել է «մենք թուրք չենք», բայց չի ասել, թէ ինչ ենք»
պատմութիւնները), իսկ ոմանք էլ փորձում էին լուծում գտնել թոյլատրելիի եւ
արգելուածի միջեւ՝ փորձելով շրջանցել առաջացող հարցերը, որոնք էլ լրացու
ցիչ երկուութիւններ էին առաջացնում. «Ծնողներս մանրամասներ երբեք չեն
պատմել, բայց չեն էլ հերքել: Ես շատ հետաքրքրասէր եմ, բայց նրանք երբեւէ
չեն հետաքրքրուել, փորփրել… Երբ մօրս հարցնում եմ այդ մասին, ասում է.
«Առանց այդ էլ ապրածներս ինձ բաւական են, էլ ի՞նչ փորփրեմ… Ի՞նչ ես ուզում
իմանալ…. Լա՛ւ, մենք ո՛չ հայ ենք, ո՛չ թուրք, ո՛չ էլ քուրդ: Մարդ ենք: Այսքանով
սահմանափակուի՛ր»: <…> Բոլորս նոյն զգացումով ենք ապրել, ամէն կողմից
վտարուած լինելու զգացումով: … Իրենց որեւէ կրօնի կապուած չեն զգացել:
Մահմեդականների համար «կեաւուր» են եղել, քրիստոնեայ հայերի համար
էլ` «տաջիկ» [տաճիկ, մահմեդական – Հ. Խ.]»103:
Մահմեդականացած հայերից ոմանք, գուցէ՝ շատերը ամէն կերպ փոր
ձել են ցուցադրել իրենց «նուիրեալ մահմեդականութիւնը»՝ թէ կրօնական ծէ
սերի չափազանցուած կատարումով, թէ դեռեւս քրիստոնեայ մնացած ազգա
կաններին կրօնափոխութիւն հարկադրելով: Մուշում մահմեդականացած հայի
ընտանիքից մի երիտասարդ ասում է. «Ստամբուլ եկայ, ամբողջ շէնքում երեք
հարեւան ունէինք, որոնք օրուայ հինգ նամազը պարտադիր անում էին: Մէկը
կրօնափոխ հրեայ դուրս եկաւ, մյոսը՝ ասորի, այն մյոսն էլ՝ հայ»104:
Չի բացառւում, իհարկէ, որ նրանց մէջ իրենց շրջապատող մահմեդա
կան հասարակութեան չափանիշներով եղել են եւ կան նաեւ իրական հաւատա
102 «Մայրիկս Փորձել Է Իսկական Հաւատացեալ…»:
103 Հակոբեան Սոֆիա, «Կեաւուրի վիժուածք» մահմեդականները, 12. 02. 2013(http://akunq.
net/am/?p=28789):
104 Նոյն:
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ցեալ մահմեդականներ: Բայց մահմեդականացածներից միշտ «պահանջուել
է» հաւատարմութեան լրացուցիչ ապացոյցներ ներկայացնել, չնայած չափա
զանցուած ջանասիրութիւնն էլ քմծիծաղներ է առաջացրել: Բոլոր դէպքերում
նրանք միշտ լրացուցիչ անէլիք ունէին կամ առնուազն պիտի գտնէին իրենց
կրօնացուցադրութեան «ոսկէ միջինը»: Նրանք առնուազն պիտի իմանային
կրօնի հիմնական բովանդակութիւնը, պատուիրանները, ծէսերը եւ անհրա
ժեշտութեան դէպքում կարողանային ցուցադրել այդ իմացութիւնը: Սա յարկա
դրում էր լաւ իմանալ դաւանանքը: Մշեցի Տիգրանի պատմածով «Հօրեղբայրս
միշտ կատակով ասում է. «Այս կրօնափոխները չլինէին, Թուրքիայում իսլամը
վաղուց մեռած վիճակում կը լինէր»: Բայց այդ կատակն իր մէջ իրականում
ճշմարտութեան մեծ բաժին ունի: Թուրքիայում կրօնամոլութեամբ տառապում
են հիմնականում հենց կրօնափոխները: Իրար կողք կանգնեցրու մի թուրքի,
մի քրտի եւ մի կրօնափոխ հայի, տես թէ ո՛վ Ղուրանն անգիր կ’ասի: Սասու
նում տեղի քրտերն էլ իսլամը մեզանից են սկսել սովորել, դրանք բան չգիտէին:
Ալլահի անունով էին մեզ կոտորում, իրականում ուղղակի սոված էին: Սասու
նի Արխունդ գիւղը օրինակ… Մեծ գիւղ, երեսունից աւելի հայերի տներ կային,
բոլորը քրիստոնեայ մինչեւ վերջին 40 տարին… Բռնեցին, առանց մարդկանց
հարցնելու գրեցին` «մահմետական», եկեղեցին մզկիթ դարձրին: Հայերը տե
սան` հնար չկայ, կատաղեցին: Կողքի գիւղերի քրտերը մինչ այդ նամազի ձեւն
անգամ չգիտէին, տէ տառաճանաչ էլ չէին, որ Ղուրան կարդային: Արխունդ գիւ
ղից մի հայ կատաղած գնում, սրանց զէնքի ուժով բերում-լցնում է մզկիթ, ասում
է` «Նամազ արէք»: Ասում են. «Աստուած սիրես, մեզանից ի՞նչ ես ուզում»: Այս
մարդն ասում է` «Մեզ չթողեցիք եկեղեցի գնանք, մեր եկեղեցին մզկիթ դարձ
րեցիք, տէ արէք ձեր նամազը, սրանից յետոյ ամէն օր մեծից փոքր գալու էք
մզկիթ, թէ չէ ձեր գիւղում կենդանի մարդ չեմ թողնի»»105:
Այս պատմութիւնն իսկապէս յատկանշական է: Վաթսունականներին,
երբ ողջ երկրում սկսուել էր հայերի մշակութային հետքերի մաքրումը՝ եկեղե
ցիների, դպրոցների, գերեզմանատների եւն. քանդումը, թուրքական մամուլը
յաճախ էր «ծանուցում» գաւառներում «սիրայօժար իսլամացուող» հայերի մա
սին: Արխունդի մասին «լուրը» դրանցից մէկն էր: Սասունի Խիանք գաւառի
Արխունդ գիւղում քառասուն տարիների ընթացքում որոշ քանակի քրիստոնեայ
հայեր էին հաւաքուել եւ ապրում էին նոյն գիւղ տեղափոխուած քուրդ եւ իս
լամացած որոշ քանակութեամբ հայերի հետ միասին (տես սոյն գրքում հրա
տարակուող «Ռեյս Տանոյի թոռ Գէորգը. Արխունդցիները» պատմութիւնը):
1964ի Ապրիլի վերջերին «Հիւրրիէթ» պարբերականը տեղեկացնում է, որ Ար
խունդ գիւղի 30 ընտանիքից բաղկացած 88 հայ բնակիչները Բաթմանի հոգե
ւոր առաջնորդ Ալիէտտին Եաւուզի ներկայութեամբ խմբակայնօրէն իսլամ են
105 Յակոբեան Սոֆիա, «Մուշում «հայ եմ ես, հա՜յ» գոռալու պատրաստ մի սերունդ է աճում»,
2016/06/22(HTTP://AKUNQ.NET/AM/?P=51109)
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ընդունել, իրենց անունները փոխել են, իրենց եկեղեցին մզկիթի են վերածել,
իսկ գիւղի «հոգեւորական» Իսա Տեմիրճին էլ փաստել է, որ իր համագիւղացի
ներն իր հետ միասին վաղուց էին համակրում իսլամին ու այլեւս խաղաղուած
են զգում իրենց: Թերթի ընթերցողներն անշուշտ որեւէ պատկերացում չունէին
Արխունդում տեղի ունեցած պայքարների, ընդհուպ զէնքի միջոցով հարցեր լու
ծելու, երկու կողմից սպանուածների, «սիրայօժար իսլամացուող»ների կողմից
գիւղը եւ վերստին մշակուած հողերը լքելու եւ այլ, «ոչ կարեւոր» մանրամասնե
րի մասին106:
«Մահմեդական միասնութեանն» ուղղուած «թիւրքչուլուկի» գործնական
քաղաքականութիւնը, միշտ հայկական ատելութիւնը գործօն պահելով, հնա
րաւորութիւն չէր տալիս մահմեդականացած հայերին թուրքական հանրութե
ան անդամ դառնալ: Իսլամացած հայ կնոջ թոռնուհին յիշում է. «Ընտանիքիս
անդրադառնալիս առաջինը տատիկիս եմ յիշում… Մինչեւ վերջին շունչը նա
մազ է արել, բայց բոլորը շրջապատում նրա մասին փսփսում էին` «կեաւուրի
վիժուածք» ասելով»107: Շատերն ունէն այս կարգի յիշողութիւններ եւ նոյնիսկ
այսօրուայ կեանքն են այդպէս ապրում` շարունակ լսելով, որ իրենք «կեաւուրի
վիժուածք» են: Իշխանութիւնները, կրօնափոխութիւն հարկադրելով, թրքական
ինքնութեան կրողների մէջ ոչ միայն կրօնափոխուածների նկատմամբ հանդուր
ժողականութեան մշակոյթ չէր ձեւաւորել, այլեւ հենց իրենք էին/են բարձրա
ձայն կասկածանք, անուստահութիւն եւ արհամարհանք արտայայտում նրանց
նկատմամբ: Յիսունականներին գաւառից Ստամբուլ տեղափոխուած Սարգիս
Էրքէոլը գտնում է, որ «…եթէ դու նոյնիսկ ուզենաս թուրք դառնալ, անոնք չեն
թողնում: Անոնք արդէն կը յիշեցնեն: Քեզի միշտ հայ կ’ընդունէն, քո տեղդ վեր
ջին տեղն է, եւ դեռ քանի սերունդ: Ամէն մարդ կ’իմանայ ծագումդ: Թերեւս հայ
մնալը աւելի հեշտ է, քան թրքանալը: Միշտ գիտես, որ վտանգ կայ, կը յարմա
րիս վտանգին»:
Հայ մնալով՝ տարբեր առիթնէրով պիտի շարունակէին «թուրք բարեխ
նամ կառաւարութեան» նկատմամբ երախտագիտութեան արտահայտութիւն
ները եւ «հայ-թուրք եղբայրութիւնը» խաթարէլու անդրերկրեա «սադրանքների»
դատապարտումները: 1965ին, երբ աշխարհի տարբեր մասերում պատրաստ
ւում էին անդրադառնալ Հայոց Ցեղասպանութեան 50րդ տարելիցին, պօլսա
հայերը հերթական անգամ ստիպուած էին դատապարտել Թուրքիայի դէմ
«այդ սադրանքը»: 1964ից Կիպրոսի հարցի կապակցութեամբ թուրք-հունական
106 Յակոբեան Սոֆիա, Սասուն 1964. Արխունդ գիւղի զինուած ինքնապաշտպանութիւնը,
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%B6-1964-%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 Յակոբեան Սոֆիա, «Կեաւուրի վիժուածք» մահմեդականները, – 12. 02. 2013( http://akunq.
net/am/?p=28789):
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յարաբերութիւնների սրուածութեան շրջան էր, եւ առիթը յարմար էր աշխարհի
տարբեր վայրերում տեղի ունեցող հայկական ցոյցերը, քննարկումները «հու
նական սադրանք» որակելու: Թուրքական Ազգային Մեծ Ժողովում ելոյթ ու
նեցող Թուրքիայի վարչապէտ Սուաթ Հայրը Եուրկիւփլիւն յայտարարեց, որ
«մի շարք երկրներում հայկական ծայրայեղական կազմակերպութիւններ ցոյ
ցեր ու հանրահաւաքներ են արել... այդ ցոյցերի հետեւում կանգնած են յոյնե
րը...Գրգռիչների նպատակն է յիսուն տարի անց պատմական իրողութիւնները
նենգափոխել եւ Թուրքիայի դէմ հակաքարոզչութիւն տանել: Մենք շահագր
գիռ պետութիւններին բացատրել ենք, որ Հայկական հարցը որեւէ կապ չունի
Թուրքիայի հետ եւ չի կարելի պատմութիւնը նենգափոխել: Մեր ողջամիտ հայ
հայրենակիցները չմասնակցեցին այդ միջոցառումներին եւ նոյնիսկ ապրիլի
24-ին, այսինքն` հանրահաւաքի օրը, Աթաթուրքի յուշարձանին ծաղկեպսակ
դնելով` դատապարտեցին արտասահմանի մէջ տեղի ունեցող ցոյցերը»: Յի
րաւի, «ապրիլի 24-ի առաւօտեան, Թուրքիայի խորհրդարանի նախկին հայ
պատգամաւոր Պերճ Թուրանի գլխաւորութեամբ 25 – 30 պօլսահայեր Թաքսի
մի հրապարակում ծաղկեպսակ էին դրել Մուսթաֆա Քեմալ Աթաթուրքի յու
շարձանին: ...Ըստ պօլսահայ մամուլի, Պերճ Թուրանը Աթաթուրքի յուշարձա
նի մօտ ասել է. «Յոյները ջանում են մեր ազգակիցներին գրգռել Թուրքիայի
դէմ: Չեմ կարծում, որ նրանց այս ընթացքը կարողանայ խռովել Թուրքիայում
ապրող 70 հազար հայերի հանգիստը»: Ծաղկեպսակի զետեղման արարողու
թեանը ներկայ դոկտոր Կարապետ Արմանը ասել է. «Ցաւով տեղեկացանք, որ
օսմանեան օրերին պատահած անախորժ դէպքերի 50-ամեակը պիտի նշուի
[Պէյրութում եւ այլ գաղութներում]»: Թուրքիայի Հայոց պատրիարք Շնորհք
արք. Գալուստեանի խօսքը չափաւոր էր. «Մեռելները յիշելը բոլոր մարդկանց
իրաւունքն է ու բարոյական պարտականութիւնը: Միայն թէ յարգանքի արտա
յայտութիւնները պէտք չէ, որ ազգերի սրտերում թշնամութիւն սերմանեն»»108:
Շահագրգիռ պետութիւններին «բացատրելով», որ Հայկական հարցը որեւէ
կապ չունի Թուրքիայի հետ, Թուրքիան «պատմութեան նենգափոխման անկա
րելիութեան» խրատ էր տալիս «աշխարհին» եւ «աշխարհը» դիւանագիտական
ժպիտով լսում էր:
Բոլոր իսլամացած հայերը վստահ են եղել, որ թուրքական յատուկ ծա
ռայութիւնները միջոցներ են ունեցել ծագումով հայերին մշտապէս վերահսկո
ղութեան տակ պահելու համար: Այդ մասին նրանք բազմաթիւ փաստարկներ
են բերում իրենց կեանքում տեղի ունեցած դէպքերից: Այս համոզմունքը նրանց
մի մասին հարկադրել է «Հռոմի պապից աւելի կաթոլիկ լինել», լրացուցիչ ջան
քեր գործադրել իրենց անվերապահ նուիրուածութիւնը եւ հնազանդութիւնը
ցոյց տալու: Միւսներն, ընդհակառակն, համարել են, որ երբեք ու ոչ մի պա
108 Հակոբյան Թաթուլ, 1965-ի Ապ
րիլ 24-ը Պօլ
սում(http://www.aniarc.am/2015/03/09/1965%D5%AB-%D5%A1%D5%BA%D6%80%D5%AB%D5%AC-24-%D5%A8-%D5%BA%D5%B8%D5%AC%
D5%BD%D5%B8%D6%82%D5%B4/):
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րագայում իրենք չեն դառնայ Թուրքիայի լիիրաւ քաղաքացի եւ որքան շուտ
կարողանան ազատուել այդ երկուութեան բեռից, այնքան լաւ: Կան նաեւ եր
րորդները: Այս խումբը իսլմութիւնն օգտագործել է բացառապէս ինքնապաշտ
պանական նկատառումներով եւ ընտանիքում սերնդէ սերունդ պահպանել է
հայկական ինքնութիւնը: Նրանց մի մասը դա արել է «բաց», այսինքն երբեք
չի ապրել կրօնական չափանիշերով, չնայած հակակրօնական ցուցադրութիւն
նոյնպէս չի արել: Միւսներն, ընդհակառակն, հանրութեան համար ցուցադրել
են իսլամական կրօնական հաւատարմութիւն, պահպանել են կրօնական տե
սանելի չափանիշերը, սակայն ընտանիքում՝ «փակ տարածքում» պահպանել
են քրիստոնէական չափանիշեր կամ, յամենայն դէպս, «հայ» մնալու ջանքեր
են գործադրել: Միայն այս վերջին խումբն է, որոնք «գաղտնի» կամ «ծպտե
ալ» հայեր են109: Անշուշտ յիշեալ խմբերից զատ այսօր կան իսլամացած հայեր,
ովքեր այս հարցերին յատուկ գիտակցական մօտեցում չեն ունեցել եւ մինչեւ
այսօր չունէն, այսինքն՝ «ընտրութիւն» չեն կատարել: Նրանք իսլամութիւնը ժա
ռանգել են Ցեղասպանութեան շրջանում կրօնափոխուած ծնողներից, ովքեր
ամէնից աւելի յաճախ վաղ մանկական հասակում իսլամացել են իրենց որդե
գիր ընտանիքներում, մեծացել են այդ միջավայրում եւ մասնաւոր երկուութիւն
չեն ունեցել, չհաշուած այն կենցաղային-առօրէական դէպքերը, երբ որեւէ ան
կարեւոր բախումնային իրավիճակում իրենց հասցէին լսել են «գեաւուր», «գե
աւուրի որդի» եւ առհասարակ «գեաւուրական» ծագումը յիշեցնող բառեր: Մի
աժամանակ այսօր «իսլամացած հայերի» թիւը եւ որակը յաճախ քննարկւում է
նաեւ «հայ տատ» կամ «հայ պապ» ունեցած անձանց ինքնաբացայայտմամբ,
դէպքեր, որ ամէնից աւելի յաճախ ի յայտ են գալիս քրդական միջավայրերում,
որտեղ «հայկական արիւնը» երբէմն լրացուցիչ սոցիալ-քաղաքական ռեսուրս
է՝ անձի առանձնայատկութիւն, կա՛մ «հայութեան հետ կամուրջ», կա՛մ տեղա
կան իւրայատուկ քաղքէնիութիւն:

«ԴՈՒ ԹՈՒՐՔ ՉԷՍ, ՀԱՅ ԵՍ»: ԷԹՆԻԿԱԿԱՆ
ԾԱԳՈՒՄՆԱԲԱՆՈՒԹԵԱՆ ՎԱԽԻ ՍԻՆԴՐՈՄԸ:
«ՄԵԾ ՄԱՐԴԿԱՆՑ» ՏԱԳՆԱՊՆԵՐԸ
2005ին Հայ Առաքելական Եկեղեցու գերմանական թեմի եպիսկոպոս
Գարեգին Բեկչեանը թուրքական «Ենի Ակտուել» թերթին տուած հարցազրոյ
ցում ասել էր, որ Կ. Պօլսի Հայոց պատրիարքարանի 82րդ պատրիարք Շնորհք
Գալստեանը իրեն՝ Գարեգին Բեկչեանին պատմել է իր կենսագրութիւնը, որի
համաձայն նրա մօրը 1915ին առեւանգել են, ինքը՝ Շնորք Գալստյանը որբա
109 Թուրքական քաղաքական հռետորաբանութեամբ «թաքուն հայեր» արտայայտութիւնը
կարող է վերաբերել բոլոր իսլամացած հայերին, այդ թւում՝ վերջնականապէս եւ անվերա
դարձ, նոյնիսկ մոլեռանդ իսլամացածներին:

«ԴՈՒ ԹՈՒՐՔ ՉԷՍ, ՀԱՅ ԵՍ»: ԷԹՆԻԿԱԿԱՆ ԾԱԳՈՒՄՆԱԲԱՆՈՒԹԵԱՆ ՎԱԽԻ ՍԻՆԴՐՈՄԸ
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նոց է ընկել, մայրն ամուսնացել է իր առեւանգիչի հետ, երեք երեխայ է ունեցել,
որոնցից մէկը ներկայիս Թուրքիայի կրօնական գործերով վարչութեան ղեկա
վար (Թուրքիայի մահմեդականների հոգեւոր առաջնորդ) Լիւֆթի Դողանն է:
Ըստ եպիսկոպոսի պատմածի, հայ պատրիարքի մօր թաղմանը մասնակցել են
նրա մահմեդական զաւակները, այդ թւում՝ Լիւֆթի Դողանը: Սա Թուրքիայում
մեծ աղմուկ հանեց, քննարկվում էր, թէ ո՞ր Լիւֆթի Դողանի (Լիւֆթի Դողան
անունով երկու մարդ են ղեկավարել Թուրքիայի կրօնական գործերի վարչու
թիւնը եւ մէկը յաջորդել է մյոսին) խորթ եղբայրն է Շնորհք Գալստեանը: Երկու
Լիւֆթի Դողաններն էլ անմիջապէս հերքել են այս տեղեկութիւնը, ընդ որում
երկուսն էլ թափանցիկ ակնարկներ են արել մյոսի «ծագումանաբանական
մաքրութեան» վերաբերեալ110: Շնորք Գալստեանն այդ ժամանակ արդէն չկար,
բայց յայտնի էր, որ 1965ին, Ցեղասպանութեան 50րդ տարելիցին, թուրք ժուռ
նալիստների՝ այդ ժամանակների համար խիստ սադրիչ, վտանգաւոր հարցին՝
«Եղե՞լ է արդեօք Հայոց ցեղասպանութիւն», Հայոց պատրիարքը պատասխա
նել էր. «1915ին ես 7 տարեկան էի: Մեր ընտանիքի 70 մարդուց կենդանի ենք
մնացել միայն ես ու մայրս: Տեղահանութեան ժամանակ ես կորցրել եմ նաեւ
մօրս, որովհետեւ նա ստիպուած էր ամուսնանալ թուրք մահմեդականի հետ:
Հիմայ դուք ինձ պատասխանէք՝ որտե՞ղ են իմ ազգականները: Եթէ դուք այս
հարցի պատասխանը գտնէք, դուք ինքներդ կը պատասխանէք՝ եղե՞լ է թէ ոչ
ցեղասպանութիւն»: Թուրքական մամուլը երկար ծամում էր Շնորք Գալստյանի
եւ Լիւֆթի Դողանի ազգակցութեան հարցերը, փորձում էր ապացոյցներ կամ
հերքումներ գտնել, բայց դա առիթ դարձաւ, որ թերթերից մէկը զգուշացնի՝
«հակահայական կոչեր անողները պէտք է զգոյշ լինեն՝ հայերի կոտորածների
տարածքներից ծագող մարդկանց արեան մէջ կարող է հայկական ծագում բա
ցայայտուել»111: Այս «նախազգուշացումն» անտեղի չէր, քանի որ Ցեղասպանու
թեան շրջանում մահմեդականաց(ու)ած եւ ծագումը թաքցնող հայերի մէջ կան
բաւական թուով խիստ ակտիւ «հակահայկական թուրք ազգայնականներ»:
«Հակահայկական թուրք ազգայնական» լինելը թրքացած հայերի անկեղծու
թեան ապացոյցներից է: Բայց դրանից անկախ էլ «հայկական ծագման» մե
ղադրանքը թուրքական քաղաքական եւ նոյնիսկ կենցաղային հակառակորդ
ների՝ միմեանց ոչնչացնելու հռետորաբանութեան ակտիւ թեմաներից է: Այս
թեման, կարելի է ասել, «ետցեղասպանական» թեմա է: «Թուրքական արեան
մաքրութեան» եւ «թուրքի ազնուականացման» հաւասարեցումը քեմալիզմի
ներդումներից մէկն էր: Օսմանեան կայսրութեան շրջանում «հայկական ծա
գումը» արատ չէր, «թուրքական արեան մաքրութիւն» չէր պահանջւում: 19-րդ
դարավերջին Աբդուլ Յամիդը նոյնիսկ բարձրաձայն 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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ներուն մէջ ասոնցմէ [յոյներից եւ հայերից] շատ արիւն կայ»: Բայց հարիւր
տարի անց շատ բան էր փոխուել, եւ այսօրուայ թուրքական հասարակութիւ
նում «հայի արիւն» ունէնալը ծանր, հեղինակազրկող արատ է: Աբդուլ Յամիդի
շրջանում ինքնութեան գլխաւոր ցուցիչը սուննի մահմեդականութիւնն էր, այսօ
րուայ Թուրքիայում արդէն՝ էթնիակական-ազգային պատկանելութիւնը, որին
գնալով աւելանում է ազգայնականութեան «արեան մաքրութեան» պահանջը:
Երբ 2004ին Հրանտ Դինքը «Ակօս» թերթում գրեց, որ Մուստաֆա Քեմալի որ
դեգրած դուստրերից մէկը՝ Սաբիհա Գէոկչենը ծագումով ցեղասպանութեան
հայ որբերից է, թուրքական հասարակութիւնն արձագանքեց մեծ զայրոյթով
ու ցաւով: Մուստաֆա Քեմալը Սաբիհա Գէոկչենին Ռուսաստան էր ուղարկել
ռազմական օդաչուի կրթութիւն ստանալու, եւ նոյնիսկ նա առաջիններից էր,
որ Դերսիմի Ցեղասպանութեան ժամանակ օդանաւից ռումբեր էր նետել խա
ղաղ բնակչութեան վրայ: Սաբիհա Գէոկչենը թուրքական ազգային հպարտու
թիւններից մէկն էր եւ յանկարծ… նա «արատաւորւում է» հայկականութեամբ:
Թուրքիայի ռազմական ղեկավարութիւնը շատ բուռն արձագանքեց այս «կեղծ
բացայայտումների հեղինակի՝ հանրապետութեան սրբազան խորհրդանիշե
րը պղծելու ցանկութեան դէմ», եւ բնակչութիւնը համամիտ էր դրան, չնայած,
ինչպէս թուրք մտաւորական Ահմեթ Ինսելն է ասում՝ կարող էր այլ լոյսի տակ
ներկայացնել խնդիրը, ցոյց տալով, որ «Մուստաֆա Քեմալը հայկական ռա
սիզմով չի տառապել»112: Բայց քանի որ երկրում շարունակւում էր բնակչութե
անը «հայկական ռասիզմով» հիւանդացնելու քաղաքականութիւնը, պաշտօ
նական եւ հանրային արձագանքը միշտ պիտի մերժողական մնար: Քանի որ
Թուրքիայում շատ դժուար է, եթէ անհնար չէ, «մաքուր թուրքական ծագում»ն
ապացուցել, մարդիկ սովորաբար յղում են անում իրենց նախնիների բնակու
թեան տարածքներին կամ, լաւագոյն դէպքում՝ մինչեւ երրորդ սերունդ անցեա
լի նախնիների մահմեդականութեանը: «Հայերի կոտորածների տարածքներից
ծագող մարդկանց» թուրքական արեան մաքրութեան ապացոյցի համար նախ
նիների բնակութեան տարածքին յղում անելը վատ յանձնարարական է:

«ԱՆԱՏՈԼԻԱԿԱՆ ՈՒՐՈՒԱԿԱՆՆԵՐԸ»:
«ՓՈՔՐ ՄԱՐԴԿԱՆՑ» ՏԱԳՆԱՊՆԵՐԸ
Թուրքիայում մահմեդականների միջավայրում հաւանաբար շատ քիչ
կարելի է հանդիպել Հայոց ցեղասպանութեան մասին կոմունիկատիու՝ մարդ
կանց յիշողութիւնները շփումներով միմեանց հաղորդելու ձեւին: Յամէնայն
դէպս գրաւոր տեքստերում այդ մասին տեղեկութիւններ շատ քիչ են հանդի
պում: Գուցէ դա պայմանաւորուած է նաեւ նրանով, որ մինչեւ 50ականները երկ
րի մահմեդական բնակչութեան բացարձակ մեծամասնութիւնը դեռեւս անգրա
112 Ահմեթ Ինսել, Միշել Սարեան, էջ 90:

«ԱՆԱՏՈԼԻԱԿԱՆ ՈՒՐՈՒԱԿԱՆՆԵՐԸ»: «ՓՈՔՐ ՄԱՐԴԿԱՆՑ» ՏԱԳՆԱՊՆԵՐԸ
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գէտ էր: Այստէղ աւելի ինտենսիու գործում է իշխանութիւնների ձեւաւորած
խմբային «յիշողութիւնը», ըստ որի «հայերը դաւաճանել են հայրենիքին», «հա
յերը թուրքեր են սպանել», «հայերը թողել գնացել են»: Այնուամէնայնիու հան
դիպում են նաեւ կոմունիկատիու յիշողութեան գրաւոր վկայութիւններ: Այդպի
սիներից է, օրինակ, թուրք մտաւորական Թոլգա Էրգենի ընտանեկան
յիշողութիւնը: Թոլգա Էրգենը ծնուել է զինուորական ընտանիքում: Զինուորա
կան սպաներ են եղել թէ պապը, թէ հայրը: «Մենք դեռ փոքր էինք, երբ հայրս
ընտանեկան հավաքոյթներին հաւաքում էր մեզ բոլորիս եւ պատմում: Ուրուա
կանների պատմութիւններ էին դրանք: Հայրս որպէս սպայ առաջին անգամ
նշանակուել էր Եոզգաթի Բողազլեան գաւառակում: Հայրս գիշերները մէն մե
նակ հերթապահում էր կառավարական հին տանը: Պատմում էին, որ իրենից
առաջ այստէղ ծառայող զինուորականը կորցրել է հոգեկան հաւասարակշռու
թիւնը: Բոլորին յայտնի էր, որ 1915ին հայերի մեծ կոտորած էր իրականացուել:
Կառավարական շէնքի նկուղը ամբողջովին հողով էր լցուած, եւ պատմում էին,
որ իբր թէ այնտէղ սպանուած հայեր են թաղուած: Եւ պատմածների համա
ձայն այդ շէնքում տարօրինակ բաներ էին կատարւում: Օրինակ, մի սենեակ,
որտեղ գիշերը սեղան ու աթոռները դասաւորուած էին թողնում, առաւօտեան
ցաքուցրիւ էին գտնում: Կամ դրսի մեծ երկաթեայ դուռը, որ տաս զինուորով
հազիւ էին բացում ու փակում, գիշերուայ ընթացքում ինքնուրոյն բացւում ու
փակւում էր: Հայրս մի գիշեր իր սենյակում նստած ժամանակ լսել էր, թէ ինչ
պէս են մարդիկ իր սենեակ տանող աստիճաններով բարձրանում եւ իջնում:
Հայրս ատրճանակը ձեռքին մօտեցել է դռանը ու երբ բացել է՝ այնտէղ ոչ ոք չի
եղել»113: Հայկական այս կարգի յիշողութիւնների մասին Թոլգա Էրգենը ասում
է՝ «Սա Անատոլիայի արիւնահոսող վերքն է» եւ ինքն իրեն ու թուրքական հա
սարակութեանը հարց տալիս՝ «Ի՞նչ կը լինէր, եթէ մի ժեստ արուէր եւ այդ տա
րածքը յայտարարուէր պատմական Հայաստան: Եւ կը լինէի՞ն այս բոլոր կոտո
րածները: Ի՞նչ կը լինէր, եթէ «Արմենիա» կոչուող այդ տարածքում հայերը,
թուրքերն ու քրդերը շարունակէին խաղաղ ապրել… Ահա Անատոլիայում մի
ուրուական է պտտւում, եւ դա ցեղասպանութեան ենթարկուած անմեղների ու
րուականն է, Անատոլիայի անձայն մեծամասնութեան ճիչն է դա»: Թոլգա Էր
գենը, սակայն, թուրքական հասարակութեան բացառիկներից մէկն է: Այդպէս
մտածողներին մատների վրայ կարելի է հաշուել, եւ նրանք դատապարտւում են
թէ ընտրախաւի, թէ հասարակութեան աւելի լայն խաւերի կողմից: Նրանք պի
տակաւորվում են ամէնավատ՝ «էրմանի» (հայ) բառով: Հայոց Ցեղասպանութե
ան մասին գրող թուրք պատմաբան Թաներ Աքչամը 2010ի Դեկտեմբերին Երե
ւանում տեղի ունեցած գիտաժողովին ասում էր «Ես ուրիշ թուրքերից եմ, որոնց
113 Թոլգա Էրգեն, Մի՞թէ պարտաւոր ենք պաշտպանել իթթիհատականների գործողութիւն
ները(http://www.hyetert.com/yazi3.asp?Id=371&Dillid=1) Հայերէն թարգմանութիւնը տես
«Թուրքերը թուրքերի մասին» (կազմող եւ խմբագիր Ռ. Մելքոնեան), Հ. 3, Երեւան, ԵՊՀ
հրատարակչություն, 2011, էջ 95 –117:
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«հայ» են անուանում»: «Հայ թուրք» լինելը Թուրքիայում, շարունակում է շատ
վտանգաւոր լինել: Դեռ ոչինչ, եթէ նրանց ընտանեկան անցեալը «հայկական
արիւն» չունի, եւ նրանք սեփական անցեալի մասին չէ, որ խօսում են, այլապէս
նրանց ոչ թէ պարզապէս «հայ թուրք» կ’անուանեն, այլ՝ «հայ բիճ»: Այնուամէ
նայնիւ անհատ որոշ մարդկանց ընտանեկան յիշողութիւնների հայկական առ
կայութիւնը եւս սկսում է բարձրաձայնուել եւ հանրայնանալ: Դրանց «յարու
թիւն» են տալիս Թուրքիայի յատկապէս քրդա-արաբական միջավայրից
սերուածների, հազուադէպ՝ թուրքական շրջանակներում «թաքնուածների» եր
րորդ-չորրորդ սերնդի ներկայացուցիչները: «Թեման բացած» Ֆեթհիէ Չեթինի
դէպքը շատ յայտնի է, նա երրորդ սերնդի ներկայացուցիչներից է, բայց նա
«Մեծ մայրս» գրքով ընդամէնը բարձրաձայնել է իր տատի հայկական ծագումը
եւ անդրադարձել իր տատի թաքնուած ինքնութեան խնդիրներին: Այս գիրքն
առիթ տուեց այդ կարգի պատմութիւնների ամբողջ շարքի: Ինչ բոլորովին
տարբեր է սրանից, դա Նեւին Եըլդըզ Թահինջիօղլուի արածն է: Երիտասարդ
կինը վերլուծական թեմայի նիւթ դարձրեց իր ընտանիքի անցեալում իր արիւ
նակից պապի կողմից իրականացրուած սոսկալի դէպքերը, եւ այդ վերլուծու
թիւնը ներկայացրեց 2013ին Ստամբուլի Բողազըջի Համալսարանի կողմից
կազմակերպուած Իսլամացած Հայերի խնդիրները քննարկող գիտաժողովին:
Գիտաժողովն ինքը կազմակերպւում էր դժվարութեամբ, տարիներ շարունա
կուող արգելքներից յետոյ այն յաջողուեց իրականացնել 2013ին: Դրա հանդեպ
հետաքրքրութիւնը հսկայական էր, նոյնիսկ գաւառներից եկել էին իսլամացած
հայեր եւ յոյներ: 600 հոգիանոց դահլիճում բոլորը չտեղաւորուեցին եւ համալ
սարանի վարչութիւնը յարակից այգում մեծ էկրան տեղադրեց, որով ցուցադր
ւում էին բոլոր ելոյթները: Պէտք է ենթադրել՝ երիտասարդ կնոջը հեշտ չէր գի
տական միջավայրից անհամեմատ մեծ լսարանում բարձրաձայնել եւ քննարկել
իր ընտանեկան անցեալի դէպքերը, որոնք Թուրքիայում պաշտօնապէս եւ հա
սարակութեան կողմից հանրայնորեն անընդունելի են: Նեւինի պատմութեան
«հերոսը»՝ Այըբ (Էյուբ) Չեթինը, նրա մօր հօրեղբայրն էր: Նեւինն իր ընտանիքի
հետ ապրել է Ուրֆայի Վիրանշեհիր գաւառում, նախկինում հայկական երկյար
կանի քարաշէն մի տան մէջ, որի պատերին հայերէն տառերով անհասկանալի
բառեր էին արձանագրուած: Նեւինի մանկութեան տարիներին այդ տունն աս
տիճանաբար քայքայւում էր եւ նա շրջապատի մարդկանցից յաճախ էր լսում
«ափսոս, ինչ օրի է հասել Այուբ աղայի նման մեծ մարդու տունն այսօր»: «Մեծ
մարդուց» բոլորը վախենում էին: Դեռ մանկութիւնից Նեւինը նրա մասին արիւ
նը երակներում սառեցնող պատմութիւններ էր լսել, օրինակ՝ երեկոյեան հաց
ուտելիս նստում էր իր տան աստիճանների վրայ եւ փողոցով հայ մարդու անց
նելը տեսնելիս՝ կանչում էր նրան ու դաշոյնով կտրում գլուխը, արիւնը դաշոյից
սրբում եւ շարունակում ընթրիքը: Պատմողներին սա հասկանալի էր թւում,
որով
հե
տեւ այդ ժա
մա
նակ ամէն հա
յի գլխի հա
մար մի ոս
կի էին վճա
րում:
Նրանք մեծացել էին մի միջավայրում, որտեղ հպարտութեան նիւթը իշխանու
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թիւնների կողմից հետապնդուող, անպաշտպան եւ անզէն հայերի կտրուած
գլուխների քանակն էր եւ մարդու գլուխը սառնասրտօրէն կտրելու կարողութիւ
նը: Սա էր հերոսութեան եւ «մեծ մարդու» չափանիշը: Նեւինի համար անհաս
կանալին սկսւում է այն պահից, երբ իմանում է, որ Այուբ աղայի կինը, աւելի
ճիշդ՝ կանանցից մէկը հայուհի է եղել: Սառան: Փորփրելով իր հարազատների
յիշողութիւնները՝ Նեւինը պարզում է, որ յամիդեան հայկական կոտորածների
ժամանակ (1894 – 1896) Այուբ աղան ծառայել է յամիդեան գնդերից մէկում եւ
արել այն, ինչ պիտի անէր՝ սպանել է հայերին: Գիւղերից մէկում յամիդիէ գնդե
րը հաւաքել են երիտասարդ հայ տղամարդկանց եւ փակել Ուրֆայի քարանձա
ւերից մէկում, որը մինչեւ այսօր կոչւում է հայերի քարանձաւ: Գիւղում Սառա
անունով 14 – 15 տարեկան մի հայ աղջիկ մարդու ձեռքը բերանում շուն է տես
նում եւ, շանը հետեւելով, գտնում է այդ քարանձավը եւ յայտնաբերում նաեւ իր
սպանուած հարազատների դիերը: Սառայի վախեցած ընտանիքն ուզում է գիւ
ղից հեռանալ, սակայն Այուբ աղան, որ ջարդերի կազմակերպիչներից էր, ձեր
բակալում է նրանց: Այդպէս նա հանդիպում է Սառային եւ գերւում նրա գեղեց
կութեամբ: Այուբ աղան Սառային հրամայում է մահմեդականանալ եւ
ամուսնանալ իր հետ: Սառան չի ենթարկւում, եւ Այուբ աղան նրան պատժում է՝
սպանելով ծնողներին: Ընտանիքից մնում են միայն Սառան եւ նրա վեց տարե
կան եղբայրը, որին փրկելու համար Սառան ամուսնանում է մարդասպանի
հետ: Առերեւոյթ մահմեդականութիւն է ընդունում, բայց պահում է իր «Սառա»
անունը եւ շարունակում կրել պարանոցից կախուած խաչը: Թէ ամուսնու, թէ
ընտանիքի, թէ համայնքի համար Սառան «կեաւուր» է մնում, ըստ ընտանեկան
յիշողութեան՝ Սառա անուան պատճառով: Սառան երբեք աշխատանքից չէր
խուսափում, բայց փակ էր, միայն անհրաժեշտութեան դէպքերում էր շփւում իր
ամուսնու եւ նրա մյոս երկու կանանց հետ, ինչը գրգռում էր մյոսներին: Սառայի
կեաւրութիւնը մշտապէս նրա նկամամբ Այուբ աղայի եւ ընտանիքի անդամնե
րի հոգեկան ու ֆիզիկական հալածանքների պատճառ էր: Ականատեսների
վկայութեամբ՝ Այուբ աղան շատ յաճախ էր տաքացնում իր դաշոյնի ծայրը եւ
Սառայի մարմնին խաչ անում: Դա նոյն դաշոյնն էր, որով սպանել էր Սառայի
հօրը: Տանջելով Սառային՝ փորձում էր նրան իսկական մահմեդական դարձնել,
սակայն Սառան չփոխեց անունն ու չհանեց պարանոցից կախուած խաչը: Եւ
ընտանիքը երբեք չդադարեց ատել Սառա անունով այդ անկոտրում կեաւուրին:
Այուբ աղան, պէտք է ենթադրել, Սառային կապուած էր թէ՛ ոճիրի, թէ՛ ատելու
թեան, թէ՛ սիրոյ զգացումով, այլապէս ոչինչ չէր խանգարում նրան ազատուել
Սառայից՝ դուրս անել, սպանել…Սառան շատ երեխաներ է ունեցել իր ատելի
ամուս
նուց՝ 15 երե
խայ: Սա
ռան նրանց նկատ
մամբ մայ
րա
կան քնքշանք չի
դրսեւորել, նրանցից ոչ մէկը չի ապրել, բոլորն էլ մահացել են անբացատրելի
հանգամանքներում: Չեն ապրել նաեւ Այուբ աղայի մյոս երկու կանանցից
ծնուած արու զաւակները: Ընտանեկան աւանդույթն ակնարկում է, որ Սառան
ուղղակի կապ է ունեցել իրենից ծնուած բոլոր, եւ Այուբ աղայի մյոս կանանցից
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ծնուած արու երեխաների մահուան հետ: Այուբ աղան մահուան մահճում վեր
ջին շունչը փչելիս ասել է. «Չորացրիր իմ ցեղը, հայի մէկը»: Սառան ապրել է
ուղիղ հարիւր տարի՝ մինչեւ 1971ը,, իր ամուսնու ազգականների համար միշտ
ատելի կեաւուր մնալով114:
Նեւին Յըլդըզ Թահինջիօղլուի ելոյթը գիտաժողովին լսւում էր լարուա
ծութեամբ: Նա ուղղակի վէրքին էր կպել՝ թէ հայերի, թէ թուրքերի: Նրա պատ
մութիւնը ուրիշի մասին չէր, իր ընտանիքի պատմութիւնն էր, եւ նա քաջութիւն
էր ունեցել ազնուօրէն պատմել այն՝ շեշտելով Սառայի ապրած կեանքի ողբեր
գութիւնը: Ես ներկայ էի այդ գիտաժողովին, եւ տեսնում էի, թէ ընդմիջմանը
գիտաժողովի ելոյթները լսելու համար գաւառներից եկած բազմաթիւ իսլա
մացած հայեր ինչպէս են միմեանց հետ քննարկում իրենց մասնաւոր կեանքի
զուգահեռ դէպքերը: Նրանց մէջ՝ նաեւ երկու իսլամացած-թրքացած եղբայր
ներ եւ նրանց քրիստոնեայ հայ ազգականուհին: Եղբայրները Կիլիկիայից էին,
ազգականուհին Ստամբուլից էր: Ազգականուհու հետ ծանօթ էի եւ խնդրեցի
եղբայրների մօտ միջնորդել՝ ինձ պատմելու իրենց կեանքի որոշ դրուագներ,
այդ թւում՝ իրենց մահմեդական ինքնութեան մասին, անշուշտ խոստանալով
չհրապարակել իրենց անունները: Եղբայրները մի փոքր մոլորուած էին թւում
իմ խնդրանքից, բայց ազգականուհին համոզեց նրանց, եւ մենք պայմանաւո
րուեցինք յաջորդ օրը մէկ-երկու ժամ զրուցել հենց Համալսարանի այգում: Յա
ջորդ օրը, սակայն, եղբայրները չեկան: Ազգականուհին ինձ ասաց՝ վախեցել
են: Նոյնիսկ Նեւին Յըլդըզ Թահինջիօղլուի ազնիւ եւ նրանց խորապէս յուզած
ելոյթը չէր համոզել այդ մարդկանց իրենց օրինակի մասին խօսել: Չեն սիրում
խօսել իրենց ինքնութեան խնդիրների մասին, տագնապներ ունէն: Սա առաջին
դէպքը չէր: Բազմաթիւ ալեւիացած, մահմեդականացած քրդացած, արաբացած
հայերի ժառանգների հետ եմ զրուցել, խիստ հազուադէպ՝ թրքացածի հետ:

ՀԱՅԱՏԵԱՑՈՒԹԻՒՆԸ ԺՈՂՈՈՒՐԴԱՒԱՐԱՑՈՂ
ԹՈՒՐՔԻԱՅՈՒՄ: ԻՍԼԱՄԱՑԱԾ ՀԱՅԵՐԻ ԽՆԴԻՐԸ
ԹՈՒՐՔԱԿԱՆ ԱԶԳԱՅՆԱԿԱՆՈՒԹԵԱՆ ՆՈՐ
ՕՐԱԿԱՐԳՈՒՄ
Գուցե 20րդ դարի միջնադարում այնքան յաճախակի չէին կիսապաշ
տօնապէս վիրավորում եւ սպառնում իրական կամ մտացածին, ինքնութեամբ
հայ կամ փոխուած ինքնութեամբ հայերի ժառանգներին, որքան ժողովրդա
ւարացող Թուրքիայում: 1980ականներին ապստամբԱ քրդերին Թուրքիայի
Հանրապետութեան նախագահ Քենան Էվրենի կողմից հայկականութեան մե
114 Tahincioğlu Nevin Yildiz, Bir Varoluş Hikayesi: Sara’dan Artakalanlar, «Müslümanlaş (tırıl)mış
Ermeniler» (Konferans Tebliğleri Kasım 2013), İstanbul, «Temmuz», 2015, ISBN 978-605-644889-8, էջ 274-285:
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ղադրանք ներկայացնելուց՝ «կեղծ մահմեդականացած հայեր» անուանելուց
հետոյ դա Թուրքիայում սովորական երեւոյթ դարձավ: Քենան Էվրենը ընդամէ
նը շարունակում էր 1937ի «բացուած» թեման՝ իբրեւ թէ Սիրիա տեղափոխուած
հայերը վերադարձել եւ հրահրել են Դերսիմի ապստամբութիւնը: Երկրում ոչ
ոք որեւե կէրպ հայերին չէր ազատէլ այդ կեղծ մեղադրանքից: Բայց մահմե
դականացած-քրդացած հայերին ներկայացուող մեղադրանքը 21րդ դարասկզ
բին նոր երանգներ ունի: Թուրքիայում հայ ժողովրդի պատմութիւնը չիմացո
ղի համար այնպիսի տպաւորութիւն է ստեղծւում, որ կարծէք հայերը, խաբելով
թուրքական իշխանութիւններին, 1915ին ծրագրաւորուած, կամաւոր եւ թաքուն
համատարած կրօնափոխուել են՝ ապագայում թուրքական հասարակութիւնը
ներսից պայթեցնելու հեռահար նպատակով: Իրականում, ինչպէս դասակար
գում է Թաներ Աքչամը, «բռնի ուծացումը, որպէս Հայոց Ցեղասպանութեան
կառուցվածքային մի տարր, համակարգված կերպով կիրառվել է այնպիսի
ձեւերով, ինչպիսիք են կրոնափոխության հարկադրումը, հայ երեխաների հա
վաքագրումն ու բռնի կերպով ըստ իսլամա-թուրքական սովորոյթների դաս
տիարակումը և երիտասարդ աղջիկներին մահմեդական տղամարդկանց հետ
ամուսնացնելը»115: Չնայած այս ըստ էութեան բոլորին հայտնի իրողութիւննե
րին, ներկայիս քաղաքական, հրապարակախօսական հռետորաբանութիւնից
իսպառ դուրս է նետուել հայերի բռնի կամ հարկադրեալ իսլամացումը: Պաշտօ
նական մակարդակով ոչ ոք չի խօստովանում, որ հայերի իսլամացումը պետա
կան ճնշման հետեւանքով էր, փոխարէնը զանազան ձեւերով բարձրաձայնւում
է իսլամացած հայերից իբրեւ թէ Թուրքիային սպասուող սպառնալիքը: Պարզ
է, որ այս վիճակն ազգայնականներին թելադրում է խստացնել իսլամացած
հայերի նկատմամբ թշնամանքն ու մերժողականութիւնը, որով ոչ միայն վե
րահաստատւում է կրօնափոխուած հայերի մեկուսացումը, այլեւ՝ համարկման
դժուարութիւնները:
1980ից յետոյ լայնորեն տիրաժաւորւում է հատկապէս ապստամբ քրդե
րին կեղծ մահմեդականութիւն ընդունած հայություն վերագրելու հրապարակ
նետուած մեղադրանքը: Բայց մահմեդականացած-քրդացած հայերի մեծ մասը
չեն թաքցնում իրենց խնողների-պապերի մահմեդկանացման փաստը: Թաքց
նում են մահմեդականացած-թրքացածները: Ծագումով այնթապցի թուրք հե
տազօտող Մուրաթ Ուչաները գրում է, որ «Այնթապ նահանգին մէջ կ’ապրի 2
միլիոն քաղաքացի, որուն միայն 5 առ հարիւրը բնիկ այնթապցի է: Եւ այդ 5 առ
հարիւրին գրեթէ կէսը (այսինքն՝ 50 հազարը) կը կազմեն իսլամացած հայե
րը: Սակայն անոնց մեծ մասը կը մերժէ իր հայկական ծագումը՝ ըսելով «Մենք
իսլամ թուրք ենք»: Շուրջ 25 հազար իսլամացած հայ կ’ապրի Այնթապի կեդ
րոնը, իսկ Նիզիփի եւ Պիրեճիքի բնակչութեան մէկ երրորդը բաղկացած է կրօ
115 Աքչամ Թաներ, Հայերի բռնի իսլամացումը. Լռութիւն, ժխտում եւ ուրացում, Եր., «Տիգրան
Մեծ», 2016, էջ 107 (թուրքերէնից թարգամնել է Մելինե Անումյանը):
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նափոխ հայերէ»116: Իմ փորձով աւելացնեմ, որ դտային աշխատանքներիս ըն
թացքում Ստամբուլի իմ բարեկամներից մեկը յամոզել էր Ուրֆայում ապրող իր
թրքացած բարեկամին հանդիպել ինձ հետ եւ զրուցել անցեալի մասին: Մարդն
ըստ երեւոյթին չկարողանալով մերժել ազգականին՝ համաձայնել էր: Երբ ես
Ուրֆայում գնացի նրա տուն՝ դուռը փակ էր: Երկու օր սպասեցի, բայց հանդի
պել չհաջողուեց: Մարդը ինձնից պարզապէս փախել էր: Թրքացածները գերա
դասում են խուսափել հատկապէս հայերի հետ շփումներից:
Մահմեդականացած հայերի ծպտեալ մասն իրականում թրքացածներն
են, իսկ քրդացածները, արաբացածները իրենց միաջաւայրերում հայտնի են եւ
սովորաբար չեն թաքցնում հայկական ծագումը, բայց «ծպեալութինը» որպէս
քաղաքական մեղադրանք առաջադրւում է հենց քրդացածներին եւ ալեւիա
ցածներին: Քաղաքական տրամաբանութիւնն այն է, որ նախ՝ «ազնիւ թուրքը չի
կարող հայկական ծագում ունենալ», երկրորդ՝ «Թուրքիայում հակաթրքական
տրամադրութիւն կարող են ունենալ միայն հայերը», ուրեմն թուրքական իշխա
նութիւնների դէմ պայքարողները «քրդի անուան տակ ծպտուած հայեր են»: Հե
տեւաբար «ծպտեալ հայերը» քրդերի մէջ են:
«Քրդացած ծպտեալ հայերի» թեզը լայնորէն հանրային շրջանառութե
ան մէջ դրեց գիտութիւնների դոկտոր, պրոֆեսոր Յուսուֆ Հալաչօղլուն, 2007ին
Կայսէրիում մի գիտաժովի ժամանակ խօսելով իրենց քուրդ կամ ալեւի քուրդ
ներկայացնող հայ դաւանափոխների մասին եւ կրկնեց վերանորոգուած Աղ
թամարի վանքի առաջին պատարագի օրը՝ յայտարարելով, որ նրանց թիւը
մօտ 500.000 է117: Յուսուֆ Հալաչօղլուի մտահոգութինը հասկանալի է, նա ինքն
է այդ մտահոգութեան պատճառը ներկայացնում՝ «ցեղասպանութեան մասին
խօսակցութիւնները յերիւրանքներ են, դրանք հայերին գոյք տալու եւ փոխհա
տուցման հող նախապատրաստող խօսակցութիւններ են, իսկ երբ Հայոց ցե
ղասպանութիւնն ընդունողները եւ հայկական սփյուռքի ներկայացուցիչները
հարցնում են, թե որտե՞ղ են հայերը, որ մի ժամանակ Անատոլիայում էին ապ
րում, ահա ես էլ բացատրում եմ՝ որ նրանք այստեղ՝ Թուրքիայում են, ծպտուել
են իբրեւ քուրդ եւ ալեւի»: Լրացուցիչ սա «քրդական յակամարտութիւնը» բա
ցատրելու գործիք է՝ քրդերը յակամարտութեան խնդիր չունեն, յակամարտող
ները ծպտեալ հայերն են:
Թուրքական ազգայնական շրջանակներն այնքան երկար շահարկեցին
քուրդ զինեալների «հայկական ծագման» թեման, որ տպաւորութիւն է ստեղծ
ւում, թէ այն միտուած է «թուրքի հիմնական, եթէ ոչ միակ թշնամին հայն է»
կարծիքի եւ հայերի հանդէպ ատելութեան զօրացմանը : Բնականաբար կրօնա
փոխուածներին այս համապատկերում երբեք իւրային չեն դիտում: Յամենայն
դէպս, չափազանց յաճախ է հնչում «կրօնափոխուած հայ վիժուածքներ» ձեւա
116 Այնթապի իսլամացած հայերը (30 Սեպտեմբերի 2016, http://azator.gr/?p=849) (Վերջին այ
ցելութիւնը՝ 09. 10. 2018):
117 Յորմազ Ալի, Մուսուլման քուրդ ծպտյալ հայեր (http://www.louysworld.com/archives/27880):
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կերպումը: Կրօնափոխուած, չկրօնափոխուած՝ թուրքական ներքին լսարանին
ուղղուած բառամթերքում հայը միշտ «վիժուածք» է:

Պատի վրայի գրութիւնը՝ «հայ բիջեր», Դիարբէքիր, 2015

Ատելութեան ծանր զգացումը վերապահուած է հիմնականում հայերին,
հայը ատելի է իր բոլոր կերպարներում՝ քրիստոնեայ, մահմեդական, ալեւի:
Աւելին՝ սուննի, ալեւի, թրքախօս, քրդախօս հայը միշտ ծպտուած կամ բացա
յայտ թշնամի է դիտւում Թուրքիա պետութեանը եւ կազմաւորուող թուրք ժո
ղովրդին: Թուրքիայում հայ ժողովրդի պատմութիւնը չիմացողի համար այն
պիսի տպաւորութիւն է ստեղծւում, որ կարծէք հայերը, խաբելով թուրքական
իշխանութիւններին, ծրագրաւորուած, կամաւոր եւ թաքուն կրօնափոխուել են՝
թուրքական հասարակութիւնը ներսից պայթեցնելու հեռահար նպատակով:
Իսկ հայերի պատմութիւնը Թուրքիայում ամէնից աւելի չգիտի հենց թուրքա
կան հասարակութիւնը: Ժողոուրդաւարացող Թուրքիան նոր թափ է հաղորդել
այդ ատելութեանը, որի ցցուն շրջանը Հայոց Ցեղասպանութեան հարիւրա
մեայ տարելիցին էր՝ 2015ին: «Գազի» համալսարանի գեղեցիկ արվեստների
ֆակուլտետը, օրինակ, 2015ը համարելով հայերի իրականացրած բռնութիւննե
րի 100ամեակ, «Անատոլիայից մինչեւ Կովկաս հայկական վաերագութիւնների
մասին պլակատների մրցոյթ» թեմայով միջազգային մրցոյթ էր յայտարարել՝
կոչ-հրաւերով դիմելով ամբողջ աշխարհի արվեստի գործիչներին: Թուրքական
«Ռադիկալ»ը գրում է, որ հրավերի բուն տեքստում թուրքերի հասցեին շռայլւում
են հումանիզմի ու յանդուրժողականության խօսքեր, իսկ հայերին վերագրւում
են անհաւատարմութեան հրէշաւոր արարքներ: «Ռադիկալ»ը մտահոգութիւն
է հայտնում, որ հակահայ քարոզչութիւնը տեղափոխուել է անգամ արուեստի
տիրոյթ և հայերին ներկայացնում է անմարդկային դաժանութիւնների հենքին:
2015ին, ըստ Գերմանական «Դեր թագեսշպիգելի» սեպտեմբերի 8-ի
թուրք-քրդական բախումների վերաբերեալ հրապարակման, Ստամբուլում մի
քուրդ է սպանուել հեռախօսոու խօսելու ժամանակ, երբ ազգայնականները լսել
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են նրա քրդերէնը: Թուրքիայի նախագահի խորհրդական Բուրհան Քուզուն
թվիթթերի իր էջում պահանջել է PKK-ի սպանուած մարտիկների դիակները
քննել, քանի որ «կպարզվի, որ նրանցից շատերը թլպատուած չեն», այսինքն՝
մահմեդական չեն: Գերմանական լրատուն իր ընթերցողներին տեղեկացնում
է, որ «Աջ ազգայնական շրջանակները տարիներ ի վեր տարածում են այն թե
զը, թէ PKK-ի անդամների մէջ մեծ թիվ են կազմում քրիստոնեայ հայերը»118:
Քրդական DIHA գործակալության փոխանցմամբ 2015ի նոյեմբերի 15-ին
Վան նահանգի Արճեշի շրջանի Թոնդրակ գիւղում «թուրք զինուորականները
սպանուած քուրդ զինեալներին այրել են... Ականատեսները պատմել են նա
եւ, որ թուրք զինուորականները դիակները այրելու ժամանակ սպառնացել են
քուրդ գիւղացիներին՝ ասելով. «Բոլորդ հայ եք, դուք դեռ ձեր օրը կտեսնեք»»119
: Այս կարգի հրապարակումները շատ են: Մահմեդական, բայց հայի ինքնու
թեամբ իմ զրուցակիցներից մէկի դիպուկ գնահատմամբ պատահական չէ, որ
թուրքերը տեւական ժամանակ է՝ թշնամի են համարում յոյներին, հրեաներին,
քրդերին, բայց դրանցից ոչ մէկին չեն ատում, ատում են հայերին (տե՛ս սոյն
գրքում հրատարակուող «Իսրայէլցիների, յոյների, վրացիների նկատմամբ
ատելութիւն չկայ: Մեծ ատելութիւնը հայերի նկատմամբ է» պատմութիւնը):
Ատելութեան եւ դրան հետեւող վախի ընդհանուր մթնոլորտը զգալիօ
րէն բարդացնում է իսլամացած հայերի ինքնութեան փնտրտուքի հանգրուանը:
Եթէ իսլամացած հայերը քեմալական Թուրքիայում թաքուն յոյսեր էին փայփա
յում, որ իրենց առաջիկայ սերունդները կը կարողանան այդ բարդ երկրում բա
ւականաչափ համարկուել եւ դառնալ պարզապէս քաղաքացի, թրքացածները՝
թուրք քաղաքացի, ապա ներկայումս նրանց համար ակնյայտ է, որ այդ հեռան
կարը դեռեւս շատ հեռու է: Չափից աւելի յաճախ են մարդկանց յիշեցնում նոյ
նիսկ տատի, նախատատի հայ լինելու հանգամանքը:
Հայերի իսլամացման շրջանում Թուրքիայում բաւական էր «սուննի
մահմեդական» լինելը: Եւ կամաւոր կամ բռնի կրօնափոխուած հայերի զգալի
մասը սուննիացել է՝ յարմարուելով առաջադրուած պահանջին (ալեւիացումը
մասնաւոր իրավիճակի հետեւանք էր): Ներկայումս դա բաւարար չէ, սուննի
ացումից զատ անհրաժեշտ է «թուրք» լինել: Եթէ հարիւր տարի առաջ «թուրք»
էթնանունը դեռեւս յեղ յեղուկ էր եւ առնուազն հասարակութեան մէջ զգալի չա
փով ստորակարգուած, ապա պաշտօնական քաղաքականութեան հետեւան
քով այն իննսուն տարուայ ընթացքում ձեռք է բերել Թուրքիայում յաջողութեան
հասնելու անհրաժեշտ պայմանի կարգավիճակ: Մինչդէռ իսլամացած հայերի
մէջ անհամեմատ շատ են «քրդական», մասամբ՝ «արաբական» միջավայրի
սուննիները, չխօսելով արդէն ալեւիացածների մասին: Արդիւնքում իսլամա
118 «ԴԻԱԿՆԵՐԻՑ ՇԱՏԵՐԸ... ԹԼՊԱՏՎԱԾ ՉԵՆ», «ԱԶԳ» Օրաթերթ #33, 11 – 09 – 2015( http://
www.azg.am/AM/2015091102):
119 Բոլորդ հայ եք, դուք կտեսնեք ձեր օրը. սպառնացել են թուրք զինվորներն ու այրել քուրդ
զինյալների դիակները (http://news.am/arm/news/296822.html):
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ցած-քրդացած հայերը կրկին յայտնուել են թիրախաւորուած անցանկալիների
շերտում եւ նոր դժուարութիւններ են առաջացել նրանց համարկման համար:
Խնդիրն այն չէ, թէ որքան ճիշտ կամ սխալ է 500.000 մահմեդականա
ցած հայերի մասի պնդումը: Թուրքիայի տարածքում վերջին 200 տարիների
ընթացքում մահմեդականացել եւ ալեւիացել են, գուցէ, միլիոնից աւելի հայեր՝
չհաշուած ենիչերութեամբ մահմեդականացածները, համալրելով թուրք, արաբ,
քուրդ, ղզլբաշ միաւորների թիւը: Իրաւացի էր Աբդուլ Յամիդը, երբ ասում էր,
որ շատ հայերի արիւն կա մեր` օսմանների երակներում: Այս տրամաբանութե
ամբ թուրքերն առյասարակ, լինելով մահմեդականացած քրիստոնեաների՝ հա
յերի, յոյների, ասորիների, բուլղարների, ալբանացիների, սերբերի եւ «բոսնի
ացած» սերբերի, մակեդոնացիների եւ թրքացած մահմեդականների՝ քրդերի,
արաբների, լազերի, չերքէզների, ինչպէս նաեւ թրքացած ալեւիների խառնուրդ՝
տարատեսակ «ծպտեալների» խումբ են: Դրանք տարբեր ժամանակներում են
«ծպտուել»՝ թրքացել, բնականաբար տարբեր են նրանց թուրքական ինքնու
թիւնների մակարդակները: Սակայն «թուրքական ինքնութիւնն» ինքը 20րդ դա
րի առաջադրած օրակարգ է, ուստի թրքացածների թուրքական ինքնութեան
մակարդակների մասին կարելի է խօսել միայն 20րդ դարի զարգացումներով:
Այս հարցը, սակայն, մասնաւոր վերլուծութեան խնդիր համարելով, անդ
րադառնանք այն հանգամանքին, որ «մահմեդական հայեր» ձեւակերպումն
ինքնին խնդրայարոյց է, քանի որ ներառում է ոչ միայն հայկական ինքնութիւնը
ծածուկ կամ բացայայտ պահած իսլամացածներին, այլ նաեւ հայկական ինքնու
թիւնից իսկապէս հրաժարուածներին: Հարց է, թէ իրականում իրաւունք ունե՞ն/
ունե՞նք «հայեր» անուանել մարդկանց, ովքեր իրենք իրենց հայ չեն համարում,
կամ՝ չեն ուզում իրենց հայ համարել: Նրանք մահմեդականներ են, բայց «հա
յեր» չեն: Թուրք են, քուրդ, արաբ: Միւս կողմից կարեւոր է շեշտել, որ սեփական
ինքնութեան կողքին, դրանից զատ, Թուրքիայում՝ յաճախ նաեւ դրան հակա
ռակ «արտաքին աշխարհը», տուեալ դէպքում՝ թուրքական հասարակութիւնը
կամ դրա առանձին խմբեր այդ մարդկանց պարտադրում են նրանց ինքնու
թեան վերաբերեալ իրենց սեփական հայացքը, սեփական կաղապարները: Այլ
կերպ ասած ինչ/ինչպիսին կը համարեն կամ կանուանեն այս կամ «իսլամաց(ու)
ած հայ»ին՝ հայ, գեաւուր, դէօնմէ, բաֆըլա, թուրք, քուրդ, արաբ նրան ճանա
չողները՝ կախուած է ընդհանրապէս՝ հայերի եւ մասնաւորապէս «իսլամաց(ու)
ած հայերի» նկատմամբ թուրքական իշխանութիւնների ընթացիկ քաղաքական
օրակարգից, երկրի եւ կոնկրետ էթնիկական միաւորի քաղաքական կամ հա
սարակական պատուերից, կրօնափոխուածներին օտար-իւրային ընկալումից,
մարդու ապրած անմիջական միջաւայրից (Թուրքիայում յայտնի «ազգայնա
կան» միջաւայր, քրդական կամ թուրքական միջավայր, մարդու նախնիներին
ճանաչողների միջաւայր, հայկական միջաւայր եւլն), ազգակցական խմբից,
շատ քիչ՝ մարդու սեփական ընկալումից, զգացմունքից եւ ցանկութիւնից: Ի
թիւս այեւայլ դրսեւորումների, այսօր իսլամացած հայեր կան, ովքեր, օրինակ,
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պնդում են, որ իրենց իրաւուքնով հայ ճանաչեն առանց ետկրօնափոխութեան:
Ճանաչեն որպէս մահմեդական հայեր: Բայց օրենքը մահմեդականին «հայ» չի
ճանաչում, օրենքը «հայ» անուան իրաւունք տալիս է միայն քրիստոնեայ հա
յերին: Օրենքը մահմեդական հային «հայ» չի համարում, չի թոյլատրում նրա
երեխաներին հայկական դպրոցում սովորել, չի թոյլատրում նրա ինքնութեան
վկայականում «հայ» բառը գրանցել եւլն.: Անորոշութեան մէջ է նաեւ Ստամբու
լի հայկական համայնքը: Այստեղ էլ կատարւում են ներքին խմորումներ, արւում
են հարցադրումներ, փնտռւում են պատասխաններ. «Հիմա մենք ընդունելո՞ւ
ենք մահմեդական հայերին, թէ՞ մերժելու ենք նրանց: Ինչո՞ւ թրքախօս, ռուսա
խօս… քրիստոնեան ընդունելի է, մահմեդականը` ոչ, եթէ վերջինս իրեն հայ է
համարում եւ հայ է զգում: Թող հայկական մզկիթներ լինեն, հայկական մոլլա
ներ….Կան, չէ՞, քրիստոնեայ թուրքեր: Թուրքերը բոլորին ընդունում են, բոլորին
թուրք են անուանում, ով ասում է «ես թուրք եմ»՝ «գլխիս վրայ տեղ ունես», —
ասում են: Իսլամ քրդերին չեն ուզում, բայց ցանկացած կրօնի թուրքերին ուզում
են: Թուրքերը իսլամացած հայերին էլ չեն ուզում, նրանք ուզում են թրքացած
ներին, կարեւորը թուրք լինելն է…ո՞վ եւ որտե՞ղ է որոշելու այս հարցերին մեր
վերաբերմունքը: Ինչպէ՞ս պիտի այդ իսլամացածներն իմանան հայութեան վե
րաբերմունքն իրենց նկատմամբ: Ո՞վ ունի իրաւունք այդ վերաբերմունքը որո
շելու…» եւլն.: Արդիւնքում ներկա պահին հայերն իրենք ըստ էութեան օտարում
են հայկական ինքնութեամբ մահմեդականացածներին (տես «Իսրայէլցիների,
յոյների, վրացիների նկատմամբ ատելութիւն չկայ: Մեծ ատելութիւնը հայերի
նկատմամբ է», «Ստամբուլի հայերը Անատոլիայից եկած հայերի հայութիւնը`
քիչ, քրդութիւնը` մեծ են ընդունում»): Ինչպէս բնութագրում էր Ստամբուլի հար
գարժան հայ մտաւորականներից մէկը՝ «խնդիրը բազմաշերտ է: Մենք պէտք
է հասկանանք, որ յոյների եւ հրեաների նման չենք, հայերը շատ ինտեգրված
են, շատ ավելի ակտիվ են հասարակության մէջ: Օրինակ, մենք թեկնածուներ
ունենք Թուրքիայի ֆաշիստական «Էմեչի» կուսակցութիւնում, թուրք ազգայ
նական կուսակցութիւններում, մենք` հայերս, հասկանում ենք, որ սոցիալական
տարածքում մարդկանց հետ յարաբերութիւնները շատ ավելի կարեւոր են, քան
քո էթնիկական պատկանելիութիւնը, յատկապէս փոքր քաղաքներում: Մէկ այլ
խնդիր կա, արեւելեան Թուրքիայից <Ստամբուլ> եկած, գաղթած հայերի մա
սով սոցալական մշակութային և քաղաքական խնդիրներ կային: Նրանք ըստ
էության դիտարկւում էին որպէս երկրորդ կարգի մարդիկ: Երրորդ խնդիրը թե
րեւս կարելի է ասել այն է, որ համայնքն աստիճանաբար փոքրանում է, իսկ
հայկական ունեցվածքներ կան: Ձեւաւորուած երրորդ խավը կա, որը ըստ էու
թեան այդ մեծ գումարների կառավարմամբ է զբաղւում, իսկ այդ հարստութե
ան աղբյորն ու տնօրինման սկզբունքները ըստ էութեան փոխուել են: Այդ շեր
տը հայկական հարստութիւնը կառաւարում է իշխանութիւնների հետ դռնփակ,
եւ հրապարակային գործընթացների մէջ չեն մտնում: Այսինքն եթէ Ստամբուլի
հայկական համայնքին նայես բուրգի տրամաբանությամբ, ապա վերեւի շեր
տը շատ սիրում հայկական պատեան ունի, բայց իրականում համարկուած է
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թուրքական ֆինանսական շուկային, իսկ ներքեւի շերտում գտնուող հայերը՝
գաւառներից եկածների մեծ մասը, առաւել՝ իսլամացածները թուրքերից որևէ
բանով չեն տարբերւում, իրենք չափազանց ներգրաւուած են Թուրքիայի, հենց
թուրքի ամէնօրեա կենցաղի, ապրելակերպի մէջ, եւ աւելի հեշտ են հարմարւում
Ստամբուլի թուրքական կեանքին, քան հայկականին»:
Ստեղծուած վիճակում մահմեդական հայերի այն մասը, ովքեր կարե
ւորում են իրենց հայկական ինքնութիւնը, վախենում է օտարուած մնալ թէ՛
հայկական, թէ՛ իսլամական միջավայրերից, քանի որ փորձը ցոյց է տալիս, որ
հայկական միջավայրից յաճախ օտարւում են նոյնիսկ քրիստոնեայ դարձած
նախկին մահմեդականները: Այստէղ դեր է խաղում նաեւ հաւատափօխների
հանդէպ ընդհանուր հասարկական արհամարհանքը եւ հայ մահմեդկաննե
րի նկատմամբ իշխանութեան անվստահութիւնը: Համարեա հարիւր տարուայ
ընթացքում հասարակութեան մահմեդական հատուածում զգալիորեն համար
կուած այս մարդիկ վախենում են երկու կողմից էլ մերժուած եւ օտարուած լինել,
իսկ իրենք նոյնիսկ առանձին համայնք չեն, ցրուած են ողջ Թուրքիայի տարած
քում եւ թողնուած են իրենց զգացմունքների եւ ապրումների հետ հետ մեն-մե
նակ: Թուրքիայում իսլամացած/իսլամացուած եւ ծպտեալ հայերի թեման նոր
է սկսել հետազօտուել, սակայն արդէն իսկ ի յայտ է բերում բազմաթիւ հարցա
կաններ, որոնց պատասխանները փնտրւում են աւելի շատ հենց մահմեդակա
նացած հայերի կողմից: Ինչ վերաբերում է Թուրքիայում մահմեդական հայերի
թուին, որը ծայրայեղօրէն շահարկւում է խնդրով շահագրգիռ բոլոր խմբերի
կողմից, ապա այն, կարծում եմ, ամենաառաջին խնդիրը չէ: Բոլոր դէպքերում
պէտք է ընդունել, որ խօսքը վերաբերում է ոչ միայն Հայոց Ցեղասպանութեա
նը յաջորդած համարեա հարիւր տարուն, այլեւ դրանից դեռ շատ աւելի վաղ
սկսուած՝ 19րդ դարի կէսերին, յամիդեան ջարդերին մահմեդականացած հայե
րի սերունդների մասին, յամենայն դէպս նրանց, ում ընտանեկան յիշողութիւնը
պահել է հայկական ծագման մասին տեղեկութիւնը եւ ում զգայական ընկալ
ման մէջ ու ընկերային միջավայրում այդ յիշողութիւնը որեւէ դեր՝ դրական կամ
բացասական, խաղում է:
2000ականներից, հենց որ Թուրքիան յայտարարել է Հայաստանի հետ
երկխօսութեան իր մտադրութեան մասին, թուրքական ԶԼՄները զգալի չափով
անդրադարձել են «հայերի նկատմամբ ատելութեան» թեմային: Որոշ վերլու
ծաբաններ փորձել են հասկանալ, թէ ինչպէ՞ս կարող է Թուրքիայում յաղթահա
րուել այդ ատելութիւնը, այլոք փորձել են կասկածի տակ դնել այդ ատելութիւ
նը յաղթայարելու իշխանութիւնների մտադրութիւնը, երրորդները պարզապէս
հաստատել են ատելութեան փաստը եւ դրա աճը, չորրորդները խթանել են
այն եւլն.: Որոշ թուրք ժողոուրդաւարներ նոյնիսկ վախ են արտայայտել հայերի
նկատմամբ ատելութեան ծաւալի եւ դրա աճի մասին: Ընդ որում ակնյայտօրէն
հայերի հանդէպ ատելութեան թեման աւելացնում է ատելութեան ծաւալը:
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(Եւրոպական «ազգային պետութեան» հայեցակարգի
թուրքական մոդելը)
Հայերին եւ յոյներին կոտորելով եւ հայրենազրկելով՝ Լոզանի պայմա
նագրից յետոյ «հայը» եւ «յոյնը» Թուրքիա պետութիւնում երբեք չդադարեցին
մնալ թուրքական քաղաքականութեան թիրախ: Նոյնիսկ «հայ» բառը չգոր
ծածելով՝ թէ Թուրքիայի գաւառերում մնացած կիսաթաքնուած, թէ Պօլսում/
Ստամբուլում ապրող հայութիւնը, եւ թէ «հայ» էթնանունը, այդ թւում իսլամա
ցած հայը ողջ 20րդ դարի ընթացքում, միշտ եղել է իշխանութիւնների սեւեռուն
ուշադրութեան կենտրոնում եւ ենթարկուել է իշխանութիւնների թիրախաւո
րուած քաղաքական ծրագրերին: Այդ մասին սոյն գրքում բաւականաչափ նիւթ
կայ՝ թէ բանաւոր պատմութիւններում, թէ իշխանութեան կողմից ընդունուած
որոշումներում, թէ քաղաքական ու հանրային հռետորաբանութիւնում: Նյոթե
րը վկայում են, որ 20րդ դարի Թուրքիայի Հանրապետութիւնում թուրքական
ազգային/էթնիկական ճարատարապետութիւնը կառուցուել է նաեւ հայկական
գործօնի վրա: Դրա հիմքում դրուել է համընդհանուր ատելութիւնը հայերի (նա
եւ՝ յոյների, ալեւիների) նկատմամբ: Թուրքիա պետութեան էթնա-մահմեդական
միատարրութեան քաղաքականութեան բոլոր ճեղքերի ժամանակ «օգնութե
ան է կանչուել» եւ շարունակում է կանչուել հայկական թեման՝ հայերի կողմից
«թուրք-մահմեդականութեանը» պառակտելու սպառնալիքը, հայկական գոյքի
թալանը վերադարձնելու վախը եւն: Պետութեան տարածքում մնացած հայերը
միշտ իրենց վրայ կրել են այդ քաղաքականութեան ծանր բեռը:
Թուրքական «ազգային դաստիարակութեան» կառուցման գործը զգա
լիորեն խարսխուել է ատելութեան (հայկական, յունական, ալեւիական, աւելի
ուշ՝ նաեւ քրդական) եւ նրանց դէմ յանցագործութիւնների խրախուսման վրայ,
իսկ «թուրքական հայրենիք» կառուցելու մարտավարութիւնները զգալի չափով
կրկնել են կամ հայերի Ցեղասպանութեան իրական փորձը, կամ՝ այդ փորձով
վախեցնելը:
Հայերի եւ յոյների հայրենիքը «թուրքական հայրենիք» դարձնելու ծրագ
րերով «Անկախութեան պատերազմը» փաստացի երկրի հայ եւ յոյն քաղաքացի
ների ոչնչացմանը եւ նրանց դէմ մահմեդական հասարակութեան ատելութեան
բորբոքմանը ծառայեցրած, այնուհետեւ «թուրքի էթնիկացման եւ ազնուակա
նացման» եւ Թուրքիայի Հանրապետութեան ողջ բնակչութեան թրքացման
քաղաքականութեամբ արդիական պետութիւն կառուցելու Մուստաֆա Քեմա
լի ընտրած մարտավարութիւնները, զանազան փոխակերպումների ենթար
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կուելով, զգալի յաջողութիւններ ունեցել են: Ազգային պետութիւն ստեղծելու
գործում Մուստաֆա Քեմալի կողմից Թուրքիայի բնակչութեանը պարտադ
րուած «թուրքական» ինքնութեան քաղաքականութիւնն իրականացւում էր
տնտեսական, վարչա-հրամայական ու գաղափարական-մշակութային մեթոդ
ներով, – բնակչութեան հոծ զանգուածների հարկադիր տեղափոխութիւններ,
միայն թուրքերէն խօսելու եւ մշակութային նոյնութեան ստանդարտի հարկադ
րանք, էթնանունների արգելում եւ ընդհանրացում (քրդերի փոխարէն՝ լեռնա
յին թուրքեր, Դերսիմի բնակչութեան վարչա-իրաւական՝ օրէնքով «թրքացում»
եւլն), տեղանունների եւ անձնանունների թրքացում, թուրքական ինքնութիւնից
խոտորուողների նկատմամբ ռազմական (Դերսիմ), վարչական եւ հանրային
պատժամիջոցների կիրառում (տեղահանութիւններ, թուրք ազգայնականների
յարձակումներ, լրատուամիջոցների թունաւոր մեկնաբանութւններ), մասնաւո
րապէս «հայ» եւ «յոյն» էթնանունների նկատմամբ հանրային արգահատանքի
ձեւաւորում, կենցաղի նոյնականացման հարկադրանք եւլն: Յանցագործ երիտ
թուրքերի եւ ստորին ու միջին մակարդակի մարդասպանների ու կողոպտիչ
ների հերոսացումներով եւ թուրք ազգայնականների կողմից կատարուող էթ
նիկական յանցագործութիւնների անպատժելիութիւնը աւանդականացնելով,
քեմալական ու յաջորդող կառավարութիւնները երկիրը յաջողութեամբ վեր
են ածել միմեանց ատող, կասկածող, միմեանցից վախեցող, ինքնութիւնները
թաքցնող, անցեալի ու ներկայի յանցագործութիւնների բեռից վախեցած բազ
մաթիւ ճաքեր ունեցող տրոհուած խմբերի, որոնք բոլորը միմեանցից թաքցնե
լիք ունէին, եւ բոլորին զսպում էր վախի սինդրոմը: Այս քաղաքականութիւնը
զգալի յաջողութիւններով շարունակուել է մինչեւ անցեալ դարի 90ականները՝
ընդգրկելով ճիշդ 20րդ դարի միջնադարը: Դրանք ծանր պայքարի տարիներ
էին ինչպէս հասարակութեան, այնպէս էլ` թուրքական իշխանութիւնների հա
մար: Հասարակութեան քանակական մեծամասնութեան համար դա խելագար
տագնապների, թաքնուելու, կեղծելու, խեղուելու, յարմարուելու, երբեմն-եր
բեմն` դիմադրելու շրջան էր, իշխանութիւնների համար` նորանոր լուծումներ,
միջոցներ ու ձեւեր փնտրելու, բռնութիւններ եւ ճնշումներ գործադրելու, այդ
նպատակով նաեւ հասարակութեան մէջ միշտ պատրաստի «ազգայնական
խմբեր» ունէնալու, միմեանց դէմ թշնամացնելու, վախեցնելու, հասարակական
կարծիքի վրայ ազդելու եւ այլ, ծածուկ ու բացայայտ ծրագրերի իրագործումնե
րի շրջան: Դժուար է ասել, թէ ինչքանով է ձեռք բերուած արդիւնքը համապա
տասխանում ծրագրաւորուածին, բայց ակնյայտ է, որ թուրքական հասարա
կութեան բազմաթիւ անհատներ, հասարակական ու էթնիկական խմբեր այսօր
ինքնութեան ճգնաժամ են ապրում: Երկիրն ի վերջոյ ստիպուած էր ընդունել,
որ Թուրքիայում թուրքերից բացի «այլեր» կան, եւ «այլերը», բոլոր ճնշումնե
րից յետոյ անգամ, թուրք լինել չեն ուզում: Բազմամիլիոն քրդերի ինքնութիւնն
աւելի շատ էր էթնիկացել-քրդացել, քան իրենք իրենց «թուրք» ասողներինը: Ի
վերջոյ տապալուել է «թուրքական հայրենիքի» գաղափարը, առնուազն Արեւմ
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տյան Հայաստանը՝ Արեւել յան Անատոլիան «թուրքական հայրենիք» չի դար
ձել, եթէ, իհարկէ, հայրենիքը միայն պետութեանը իրաւականօրէն կցուած աշ
խարհագրական տարածք չէ: Չի դարձել նոյնիսկ թուրքերի «վերջին օթեւանը»՝
շարունակելով մնալ թուրքական իշխանութիւններին հետապնդող մղձաւանջ:
60ականներին սկսուած քրդական ազգային ազատագրական եւ/կամ
ինքնութեան վերահաստատման գործողութիւնները, թուրքական բանակի ու
Քրդստանի Բանուորական Կուսակցության միջեւ զինուած բախումները, հան
րային միջավայրում, լրատուամիջոցներում «քուրդ» բառի էթնիկական իմաս
տով գործածութեան յաճախացումը հարցականներ էր առաջացնում «թուր
քական միասնականութեան» հարցերի շուրջ: Հասարակութիւնում սկսւում էր
քննարկուել «աշխարհիկ» եւ «իսլամական» համատեղութեան երկուութիւնը
(Սահմանադրութեամբ երկիրն աշխարհիկ է, բայց իրականում «սուննի մահ
մեդական» լինելն ինքնութեան պարտադիր բաղադրիչ է եւ ներքին պատե
րազմ կայ ալեվիների/ղզլբաշների ու քրիստոնեաների դէմ): Սրան զուգահեռ
60 – 70ականների ձախական գաղափարների ճնշումների հետեւանքով Եվրո
պայում յայտնուած փախստականները բախւում էին Թուրքիայի պատմության
մասին այլընտրանքային շարադրանքներին, եւ 80 – 90ականների Թուրքիայում
յայտնւում են ազգային պատմութեան շարադրանքի իսկութիւնը կասկածի տակ
դնող վերլուծութիւններ, նոյնիսկ՝ քննադատօրէն վերանայող շարադրանքներ:
90ականները, կարելի է ասել, բեկումնային եղան թուրքական հասա
րակութեան ընդհանուր ինքնութեան ճգնաժամի խորացման եւ առանձին
խմբերի մասնաւոր ինքնութիւնների աւելի ու աւելի համարձակ դարձող դրսե
ւորումների իմաստով: Այս շրջանը որոշ հետազօտողներ նոյնիսկ անուանում
են «ինքնութիւնների թույլտուութեան» շրջան1: Քանի որ իրականում Թուրքիա
յի փոքրամասնութիւնները տեւական ժամանակ ապրում էին չյայտարարուած
ինքնութիւններով եւ դրանք այս կամ այն կերպ փոփոխութիւններ էին կրել,
սկզբունքօրէն այն կարելի է անուանել նաեւ «էթնա-կրօնական ինքնութիւննե
րի կառուցման կամ վերակառուցման» շրջան:
Ահա այս շրջանում էր, որ թուրքական բռնութեան քաղաքական գերճ
կուն միտքը հրապարակ բերեց էթնիկական ինքնութիւնների ակտիւութեան
հակում ունեցող տարածքների բնակչութեան երրորդ լայնածաւալ տեղահա
նութեան գաղափարը, որն իրականացուեց 1980ականներին եւ շարունակուեց
1993 – 94ին: 1984 – 87ի ընթացքում Թուրքիայի արեւելեան նահանգներում, մաս
նաւորապէս Արեւմտեան Հայաստանի տարածքում քուրդ զինեալների դէմ պայ
քարի պատրուակով, թուրքական բանակի միջոցով 2400 գիւղ եւ 1500 գիւղակ
ամբողջութեամբ կամ մասնակիօրէն դատարկուեց կամ ոչնչացուեց, եւ տեղա
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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հանուեց շուրջ 3 միլիոն բնակչութիւն2: Բնակչութեան տեղահանութիւնները եւ
բնակիչների ետ վերադարձն անհնար դարձնելու նպատակով գիւղերն ամբող
ջովին աւերելը շարունակուել է նաեւ 1992 – 1995ին: 1993 – 1994ը կրկին աղէտա
բեր էին նաեւ Դերսիմի ալեւի եւ ալեւիացած հայ բնակչութեան համար, ովքեր
19րդ դարում թուրքական բանակի յաճախակի յարձակումների պատճառով
թողել էին ցածրավայրային եւ նախալեռնային շրջանների իրենց բնակավայ
րերը եւ տեղաւորուել երկրի լեռնային մասերում: 1993 – 1994ին լեռնային բնա
կավայրերի ողջ բնակչութեանը զէնքով եւ բանակի միջոցով ամբողջովին տե
ղահանեցին, իսկ բնակավայրերն՝ աւերեցին (սոյն գրքում տես «Իսկի ինսան»,
«Սովորաբար մարդու ծագումը, որքան էլ թաքցնի, ինչ որ կերպ իմացւում է»,
«Սոցիալիստը»): Այն ներառել է Սասունը, Բիթլիսը, Դերսիմը, մասամբ` Դիար
բեքիրը: Արեւմտեան Հայաստանն արդէն իրենց հայրենիքը համարող քրդերի
մի մասը ցրուեցին երկրով մէկ կամ հեռացան Թուրքիայից: 1993 – 1994ի բռնի
տեղահանութիւնից եւ բնակավայրերի աւերումից յետոյ դատարկուած բնակա
վայրերում ռազմական կայազորեր են տեղադրվել, եւ օրը ցերեկով աւտոմա
տաւոր զինւորականների ներկաիւթիւնը Արեւմտեան Հայաստանի ներկայիս
բնակչութեան առօրեայի մաս է կազմում: Կայազորերի ներկայութիւը պաշ
տօնապէս բացատրվում է այդ տարածքներն ահաբեկիչներից պաշտպանելու
մտահոգութեամբ, բայց տեղացիներն վստահ են, որ դրանց գլխաւոր գործա
ռույթը 1993 – 94ին աւերուած գիւղերի բնակչութեան` իրենց տներ վերադարձն
արգելելն է: Ծրագիրն այն է, որ լեռներում առհասարակ մարդ չապրի եւ ամ
բողջ բնակչութիւնը վերահսկողութեան տակ լինի: Լեռնային այդ տարածք
ներում համարեա ամէն օր կարելի է տեսնել ռազմական օդանաւերի պտոյտ
ներ՝ վերեւից վերահսկւում է ողջ տարածքը: Այդ գիւղերի նախկին բնակիչներն
իրենց աւերուած բնակավայրերը գնում են միայն ծիսական նկատառումնե
րով՝ ուխտավայրեր, պսակադրութեան կամ գերեզմանոցներ, ռազմական ոս
տիկանութեան յատուկ թոյլտուութեամբ: 2011ին ես դրան ականատես եմ եղել
Դերսիմում, երբ չորս հոգով գնում էինք Ջիւրիգի լեռնային գիւղ՝ հարսանիքի:
Գիւղ գնալու իրաւունքը տրուել էր հենց հարսանիքի առիթով: Նոյնիսկ ծագու
մով Ջիւրիգեցի փեսան իր հայրենի գիւղ կարող էր գնալ միայն թոյլտուութեան
փաստաթղթով: Մարդկանցից ամբողջովին դատարկուած փոքրիկ բնակա
վայրերի կողքով անցնող լեռնային ճանապարհներն ուղղակի հիանալի էին,
2

Forced Evictions: Violations of Human Rights, Global Survey on Forced Evictions, No7COHRE,
Սեպտեմբեր 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, Նոյեմբեր 1999, էջ 14 – 15; Asylum Seekers From
Turkey: The Dangers They Flee, A Report To Asylum Aid (Report of a Mission to Turkey), Հոկ
տեմբեր 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, մայիս 31, 2001, http://www.chaldeansonline.net/forums/
ruediger-benninghaus.html):
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ամուր, ամէնաբարձր չափանիշներով: Քանի դեռ այդ տարածքներում գիւղեր
կային եւ մարդիկ էին ապրում՝ այդ մարդկանց կեանքը թեթեւացնելու նպա
տակով ճանապարհները չէին կառուցւում: Հիմայ, երբ դրանք դատարակուել
են բնակիչներից, հիանալի ճանապարհներ են կառուցուել եւ, ինչպէս ինձ բա
ցատրեցին՝ դրանք միշտ այդպէս պահպանւում են ռազմական նպատակներով:
Բնականաբար՝ տեղի բնակչութեան դէմ: Ամբողջ մէկուկէս ժամ մեր մեքենան
միակն էր այդ ճանապահին եւ ողջ ընթացքում մեր գլխավերեւում պտտւում
էր ռազմական օդանաւը՝ լեռները լցնելով չարագոյժ հռնդիւնով: Ահռելի թուով
մարդ կործանուեց, դժբախտացան ընտանիքներ եւ փրկուածները դեռ դեգե
րում են՝ «թուրքական հայրենիքի» թուրքական զգացումը ամրագրելու հասա
րակական-էթնիկական ճարտարապետութեան համար: Բայց «թուրքական
հայրենիքը» թուրքերի համար մնում է ռազմական տարածք, պահպանւում է
ռազմական ուժով եւ կռիւներով: «Թուրքական հայրենիքը» հայերից դատար
կելով՝ թուրքերի հայրենիք չի դարձել, դարձել է քրդերի հայրենիք: Թուրքն այդ
պէս էլ չի գնում այդտեղ ապրելու, գնում է կարգադրելու եւ վերահսկելու: Այդ
տարածքում գտնուող ռազմական կայազօրների զինուրների մէջ քրդեր եւ ալե
ւիներ չկան, միայն՝ թուրքեր: Թւում է՝ այն հիմայ, հայերից մաքրուելուց յետոյ,
աւելի թշնամական է ընկալւում, քան ընակալւում էր հարիւր տարի առաջ, երբ
այն հայերի բացայա՛յտ հայրենիք էր: Հիմայ պարզապէս այդտեղ հայեր չկան:
Համարեա չկան: Թւում է, որ «Էրմանիստանին»՝ Արեւմտեան Հայաստանին
սպասւում է առկա բնակչութեան երկրորդ ամբողջական պարպումը:
Բազմաթիւ տեղահանութիւնների հետեւանքով բացի բուն տարածքնե
րի բնակչութեան ներքին յարաբերութիւններն աւերելը, իհարկէ խախտւում են
նաեւ հասարակական յարաբերութիւնների կառուցման աւանդական աշիրէ
թական կապերը: Տեղահանուածներին որեւէ փոխհատուցում չի տրւում, նրանք
իրենք պիտի լուծեն իրենց նոր բնակութեան խնդիրը, բայց ոչ մի պարագայում
հայրական տարածք չեն կարող վերադառնալ: Անկասկած այս միշտ կրկնուող
գործողութիւնը անհամեմատ դժուարացնում է տեղահանութիւնների ենթար
կուողների՝ քրդերի, ալեւիների հաւաքական ինքնութիւնների կայացումը, բայց
չի նուազեցնում դիմադրութիւնը ուծացման քաղաքականութեան դէմ: Արդեօ՞ք
նոր ճգնաժամ է հասունանում հենց թուրքական դեռեւս փխրուն ինքնութիւնում:
Ինքնութիւնների բախումը հանգեցնում է նրան, որ ինքնութեան փնտրտուքն
ու դրա բարձրաձայնումը գնահատուում է որպէս քաղաքական դիրքորոշում եւ
նոյնիսկ քաղաքական գործունէութիւն (տես «Մայրիկս մի անգամ ասել է «մենք
թուրք չենք», բայց չի ասել, թէ ինչ ենք»): Այս նոր խօսոյթում տեղաւորւում են նա
եւ հայկական ինքնութեան նոր զարգացումները, – Արեւմտյան Հայաստանից
կամաւոր կամ տեղահանութեամբ յատկապէս Ստամբուլում յայտնուած իսլա
մացած հայերի զգալի մասը, «չզբաղուելով» «ինքնութիւնների փնտրտուքի քա
ղաքական գործունեութեամբ», արագ լուծուել են Ստամբուլի թրքա-քրդական
մահմեդական միջավայրում եւ «անհետացել» (տե՛ս «Ռէս Տանոյի թոռ Գէոր
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գը», «Թրքախօս ալեւի գեաւուրը» պատմութիւնները), ուրիշները երկփեղկուել
են «իսլամացած հայ»ի նոր ինքնութիւնը բացայայտելու, իսլամ-հայ մնալու
իրաւունքի եւ քրիստոնէութեանը վերադառնալու երկուութեան ծանր խնդրում,
իսկ աւանդաբար քրիստոնեայ ստամբուլահայերը` իրենց դիրքորոշումը նրանց
նկատմամբ յստակեցնելու հարցում (տես «Ստամբուլի հայերը Անատոլիայից
եկած հայերի հայութիւնը` քիչ, քրդութիւնը` մեծ են ընդունում», «Իսրայէլցինե
րի, Յոյների, Վրացիների նկատմամբ ատելութիւն չկայ. մեծ ատելութիւնը հա
յերի նկատմամբ է», «Ռէս Տանոյի թոռ Գէորգը» եւ այլ պատմութիւններ):
«Թուրքական ինքնութեան» համար թուրքական իշխանութիւնների
կողմից մղուող պայքարի նպատակը, որը նախապէս յայտարարուած էր որպէս
եւրոպական մոդելի «ազգային ինքնութեան» թուրքական տարբերակ, հակա
սութեան մէջ մտաւ Թուրքիայի բնակչութեան էթնիկական թրքացման փաս
տացի իրականացուող քաղաքականութեան հետ: Վերջինս չի հանդուրժում եւ
չի էլ կարող իր ներսում հանդուրժել այլ էթնիկական ինքնութիւններ եւ բախւում
է էթնիկական ինքնութւններ կրողների ձեւակերպուած էթնիկական ինքնար
տայայտման փաստին, կանգնելով վերաիմաստաւորման անհրաժեշտութեան
առաջ: Հասունացել են խմբեր, ովքեր հարց են տալիս՝ եթէ մեր հաւաքական
ինքնութիւնը մահմեդականութեան վրայ չպիտի կառուցուէր, այլ՝ «թրքութեան»
վրայ, եւ եթէ «թուրքը» քաղաքացիութիւն է, ապա ի՞նչն է խանգարում «թուրք
քաղաքացի» լինելով մնալ քրիստոնեայ, ալեւի, քուրդ…, իսկ կրօնափոխուած
հայերի մօտ նոր հարց է առաջանում՝ ինչո՞ւ չի կարող մահմեդականացածը հայ
կոչուել եւ հայ լինել: Իրականում խանգարում է այդ ինքնութիւնները կրողների
էթնիկական կարիքների մասին բարձրաձայնումը, — մարդիկ ուզում են խօ
սել եւ կրթութիւն ստանալ իրենց մայրէնի լեզուներով, դաւանել իրենց ինքնու
թեանը բնորոշ կրօնը կամ ապրել այդ մշակոյթով, բայց դա հենց այն է, ին
չը դանդաղեցնում կամ անհնար է դարձնում թրքացումը: Իսկ քրդերն ալեւս
չեն բաւարարւում իրենց ինքնութեան պարզ ճանաչումով, նրանք պետութեան
«իրենց մասն» են պահանջում: Դա հենց այն մասն է, որը կազմել է քեմալիզ
մի ձեւակերպած «թուրքական հայրենիքի» կարեւոր բաղկացուցիչը, այն մասն
է, որը ըստ Թաներ Աքչամի ձեւակերպման՝ թուրքի «վերջին օթեւանն էր», դա
Արեւմտեան Հայաստանի տարածքն է՝ հայերի հայրենիքը, որը զրկուել է հայե
րից, բայց «թուրքի օթեւան» չի դարձել, չի թրքացուել ոչ մշակութապէս, ոչ էթ
նիկապէս, ոչ զգացմունքով: Չի թրքացուել եւ օտար ու թշնամի է մնում թուրքին:
Յիրաւի, թուրքական էթնիկութիւնը բարդ երեւույթ է եւ, մեծ հաշուով,
ինքնութեան ճարտարապետութեան քաղաքանութիւնը գլխաւորապէս զբա
ղուել է այդ անհասկանալի էթնիկական ինքնութեան պարտադրանքով: Բո
լորովին անհիմն է այն խօսակցութինը, թէ թուրքական ազգայնականութիւնը
մոդելաւորուել է «արեւմուտքին» հակակշռող «ոչ արեւմտեան» «թուրքական
քաղաքակրթական» բանաձեւով: Ոչ մի քաղաքակակրթական բանաձեւ չկայ
կոտորածներով, աքսորներով, տեղահանութիւններով, բռնութիւններով, գոր
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ծակալական լայն ցանցով, բանտարկութիւններով մարդկանց ու խմբերին
վախեցնելու, ճնշելու եւ խառնարաններում բռնութեամբ ձուլելու, անուն-ազա
գանունները, լեզուն, նոյնիսկ սուննի մահմեդականութիւնը «էթնիկացնելթրքացնելու» մէջ: Հենց միայն պաշտօնապէս աշխարհիկ յայտարարուած երկ
րում մահմեդական-կրօնական ինքնութեան ձեւաւորումը անընդհատ պիտի
բախուէր եւ բախւում էր բարոյական եւ իրաւական խոչընդոտների, – գնա՞լ
մզկիթ, թէ՞ չգնալ, պահե՞լ կրօնական ծէսերը, թէ՞ խուսափել դրանցից, հագնե՞լ
թէ չհագնել կրօնին բնորոշ հագուստ: Դրանք թուրքական ինքնութիւնը հաս
տատող տարրերն են, բայց պաշտօնական քաղաքականութիւնը դրանք տեւա
կան ժամանակ կիսաարգելել-կիսախրախուսել է, եւ մարդը պիտի միշտ փորձէր
իմանալ դրա վերաբերեալ իշխանութիւնների ընթացիկ քմահաճոյքը՝ կը պատ
ժուի՞, թէ կը խրախուսուի: Կրօնական վարքը, թէ ակտիւը, թէ պասիւը, համա
րուել է քաղաքական ընդդիմութիւն եւ կրօնական ինքնութեան ցուցադրութիւնը
դարձել է կրօնի քաղաքականացում: Իշխանութիւնն ինքն է քաղաքականաց
րել կրօնը՝ փորձելով դրան թուրք-էթնիկական բովանադակութիւն հաղորդել:
Արգելել եւ խրախուսել միաժամանակ: Արդիւնքում այսօրուայ «թրքութեան»
ինքնընկալումը մնում է «թուրքերէն խօսելու եւ սուննի մահմեդական լինելու»
մէջ: Բայց հիմայ արդէն թուրքերէն շատերն են խօսում, եւ երկրի բնակչութե
ան փաստացի մեծամասնութիւնը մնում է կամ դարձել է սուննի մահմեդական:
Միայն թէ նրանցից շատերը իրենց թուրք չեն համարում եւ շարունակում են
իրենք իրենց քուրդ, չերքէզ, թուրքմէն, լազ, արաբ համարել, իսկ ալեւիների
մեծ մասը, չնայած թուրքերէն կամ քրդերէն խօսելուն, շարունակում են լրջօրէն
դիմադրել սուննիզմին եւ դրա համար փաստացի հետապնդւում են: «Թուրք»
բառը ոչ միայն չի դառնում այս խմբերի էթնիկական ինքնութեան արտայայ
տող, այլ նոյնիսկ՝ երկրի քաղաքացու ինքնութեան մաս, որովհետեւ սկզբից
եւեթ մերժուած է եղել «թուրք» բառին «Թուրքիայի քաղաքացի» իմաստ հա
ղորդելը: Նպատակը թուրքի էթնիկացումն էր եւ քաղաքացու էթնիկական, ոչ
թէ քաղաքացիական թրքացումը: Եւ ոչ մի հետազօտութեամբ հնարաւոր չի լի
նի հասկանալ նրանց քանակական ներկայացուածութիւնը մի հասարակութիւ
նում, որի նոյնիսկ մտաւոր հատուածը, նոյնիսկ հետազօտական-վերլուծական
նպատակներով չի համարձակուի տարանջատուել պարտադուած հաւաքական
ինքնութեան եզրոյթից:
Իհարկէ՝ Թուրքիայի պաշտօնապէս «թուրք», «թուրքական» կոչուող հա
սարակութիւնը տարբեր էթնիկութիւնների արհեստական հաւաքածու «կառու
ցուածք» է, որում զանազանուող էթնիկութեան բաղադրիչները գնալով աւելի ու
աւելի մեծ կշիռ են ստանում: Այստէղ, անշուշտ, դեր է խաղում նաեւ 20րդ դարի
վերջերից աշխարհում աստիճանաբար ուժեղացող էթնիկական ազգայնակա
նութիւնը, բայց այն նախ եւ առաջ պայմանաւորուած է Թուրքիայի Հանրապե
տութեան ներքին քաղաքականութեամբ: Այն «կառուցուածք»ը, որը ծրագրաւո
րել է Մուստաֆա Քեմալի էթնա-հասարակական ճարտարագիտական միտքը՝
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սկսելով այն հայերի (նաեւ յոյների) հանդէպ Թուրքիայի ընդհանուր սուննիմահմեդական բնակչութեան ատելութեան բորբոքման, հայերի վրիժառութեան
եւ վերադարձի շուրջ վախերը խրախուսելու եւ հայկական ոճիրների մէջ թա
թախուած յանցագործներին հերոսացնելու վրայ: Այսինքն Թուրքիայի «սուն
նի-մահմեդական միատարրութեան» հասնելու գաղափարի բուն առանցքը
վախը, ատելութիւնն ու համատեղ յանցագործութիւններն էին: Այդ միատար
րութեան ծրագիրը ճաքեր տուեց սկզբից եւեթ, հենց որ Մուստաֆա Քեմալը
դաւաճանեց իրեն յանցակից սուննի մահմեդական քրդական բաղադրիչին եւ
«սուննի-մահմեդական միատարրութեան» գաղափարը վերափոխեց «թուր
քական միատարրութեան» գաղափարի: Բայց «մահմեդականութեան աշխար
հիկացման»=«մահմեդականութեան ազգայնականացման»=«ազգայնական
ների թրքացման»=«մահմեդականների թրքացման» ճանապարհին այնքան
պատժիչ գործողութիւններ կիրառուեցին քրդերի եւ զազա ալեւիների դէմ, որ
քրդերը մահմեդական ինքնութիւնը ստորադասեցին էթնիկականին՝ քրդակա
նին, եւ սուննի մահմեդական միատարրութիւնը թուրքան միատարրութեցնելու
գործում դադարեց նպաստող գործօն լինել: «Մահմեդականների միատարր»
պետութեան գաղափարը աշխատել էր միայն թուրք-հայկական եւ թուրք-յունա
կան պատերազմների ժամանակ, դրանից յետոյ քրդերի վախերն ու ատելու
թիւնը մնացին, բայց դրանք զգալիօրէն ուղղորդուեցին թուրքական իշխանու
թիւնների եւ ինքնութեան թրքացման դէմ:
Անշուշտ այս հարիւր տարիների «թրքացման քաղաքականութեան» հե
տեւանքով թուրք էթնիկական միաւորը ձեւաւորուել է, կարելի է ասել՝ թրքա
ցել-էթնիկացել է թէ թուրքը (արեւմուտքի թրքախօսները, բալկաններից
տեղափոխուած թուրքերը եւ սլաւոնների մի մասը), մահմեդականացած քրիս
տոնեաները, թէ տարատեսակ ինքնութիւններ կրող մահմեդականների՝ քրդե
րի, արաբների, չերքէզների, լազերի, իսլամացած յոյների, ասորիների, հայերի
մի զանգուած: Բայց «թրքացել էթնիկացել է» առանց անցեալի հետ կապի, եւ
հենց որ աշխարհում էթնիկութիւնն սկսում է գործօն դառնալ՝ «թուրքական էթ
նիկութիւնը» կորցնում է ոտքերի տակի հողը՝ նրանց «ազգային հերոսներն»
սկսւում են 20րդ դ. սկզբից, եւ դրանք շատ կասկածելի հերոսներ են, նրանց
անհասկանալի է «պատմական հայրենիք» հասկացութիւնը, բայց գիտեն, որ
դա Օսմանեան կայսրութիւնը չէ, գիտեն նաեւ, որ դա Էրմանիստանը՝ Արեւե
լեան Անատոլիան չէ, նրանք չսովորեցին ինչպէս սուննի մահմեդականութիւնը
համարել թուրքի ինքնութեան չափանիշ, այն աւելի շուտ թուրք-ազգայնակա
նութեան ձեռքին զենք է եւ միշտ անվստահութիւն ունէն իրենց հետ նոյն «կա
ռուցուածք»ում գտնուողների նկատմամբ: Թուրքական քաղաքական միտքը
չուզեցաւ ընդունել Թուրքիայի Հանրապետութեան քաղաքացիների էթնա-կրօ
նական իրաւահաւասարութիւնը, եւ շեշտը դնելով թուրքական էթնիկութեան
կառուցման եւ քաղաքացիների թրքացման վրայ՝ կորցրեց թէ մահմեդական,
թէ էթնիկական միատարրութեան, թէ ազգային պետութեան հնարաւորութիւ
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նը: Այսօր արդէն բոլորին հասկանալի է, որ «նրանք բոլորը թուրք են» ասելով
նրանք թուրք չեն դառնում, նրանք մնում են քուրդ, զազա, ղզլբաշ, արնաուտ,
բոսնիաց
 ի, լազ, չերքէզ, արաբ, եւ գուցէ «նրանց» թիւն աւելի է, քան «թուրքե
րի» թիւը: Ըստ իրավիճակի եւ հանգամանքի:
Թուրքական հասարակութեան գրագէտ մասի համար վաղուց գաղտ
նիք չէ, որ «կառուցուածքը»ը մնացել է արհեստական եւ գրում են, որ «Այս ար
հեստական «միատեսականութիւնը» սպառնում է մեր ազգային համերաշխու
թեանը: Փոքրամասնութիւններին պատկանող ուսանողներն իրենց տներում եւ
համայնքներում սովորում են բոլորովին տարբեր մի պատմութիւն, ստեղծելով
իրարամերժ ինքնութիւնների բախում, որն անձնականից վեր բարձրանալով
կարող է վնասաբեր լինել ազգային միասնականության»3: Բայց Թուրքիայի
«ազգային միասնականութեան» մասին խօսակցութիւնն արդէն վաղուց ուշա
ցած է: Ցեղասպանութեան, թշնամութեան, ատելութեան, յանցագործութեան,
վախի եւ դաւաճանութեան վրայ կառուցուած նոյնիսկ «քաղաքացի» իմաստով
ազգային միասնականութիւն չի լինում, կամ՝ լինում է կաճաժամկետ՝ դիպուա
ծային խնդիրներ լուծելու համար, եւ նորանոր վտանգներից պաշտպանուելու
համար այդ կեղծ միատարրութիւնը միշտ բոլորի շահերը սոսնձող մշտական
կամ կարճաժամկետ աշխատող նյոթի կարիք է ունենում: Թուրքիայի Հանրա
պետութիւնում որպէս այդպիսին օգտագործուել է բոլոր մահմեդականների
համար վտանգաւոր հայերի մասին առասպելը եւ պարբերաբար բորբոքուող
հայկական ատելութիւնը: Սակայն Ճաքեր տուող կառուցուածքը փրկելուն ուղ
ղուած «հայկական վրիժառութեան» գործօնը պարբերաբար, տեղի-անտեղի
օգտագործումից փոշիացաւ եւ կորցրեց իր ուժը այնքան, որ քրդերն իսկապէս
բարձրաձայնեցին իրենց յանցագործ մասնակցութիւնը Հայոց Ցեղասպանու
թեանը եւ, եթէ նոյնիսկ պատասխանատուութիւնից չխուսափեն՝ այդ հարցում
ազատուեցին «թուրքական կախուածութիւնից»:
Բայց ահա 2018 թիւն է: Էրզրումում Մուստաֆա Քեմալի հետ ընդհանուր
«մահմեդական հայրենիք» ծրագրաւորած, թուրքերի հետ միասին հայերին
հայրենազրկած, բայց «Մահմեդական հայրենիքի» փոխարէն «Թուրքական
հայրենիքում» յայտնուած քրդերի թոռը՝ քրդական անուանուող «Ժողովուրդ
ների դեմոկրատական կուսակցութեան» անդամ, Թուրքական Ազգային Մեծ
Ժողոուի քուրդ պատգամաւոր Ֆարհադ Անջոն «Մահմեդական հայրենիք» կա
ռուցելու ծրագրից հարիւր տարի անց ելոյթ է ունէնում Թուրքական Ազգային
Մեծ Ժողովում: Յաւանաբար օրինաչափ զուգադիպութեամբ Ֆարհադ Էնջոն
Շիրնակից է, նախկին Դիարբեքիրի վիլայեթի Ջեզիրե գաւառակի Շիրնակ
քաղաքից, նոյն Շիրնակից, որտեղից քուրդ շեյխ Աբդուրախման-աղան 1920 թ.
Ապրիլի 23-ին որպէս պատգամաւոր գնացել էր Անկարա՝ մասնակցելու Մուս
3

Դողու Էրգիլ, Միասնական պատմութիւն եւ որոշակի անհատական ինքնութիւն, «Զա
ման», 07. 10. 2007, թարգմանաբար վերահրատարակուած «Ազգ», 23. 10. 2007:
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տաֆա Քեմալի Թուրքիայի Ազգային Մեծ Ժողովին, լսել էր Քեմալի «Մահմե
դական հայրենիք» կառուցելու բացատրութիւնը՝ «Ազգային ժողովը բաղկացած
է թուրքերից, չերքէզներից, քրդերից եւ լազերից: Սա բոլոր մահմեդականնե
րի միութիւն է... Խնդրում եմ թուրքեր չասել, այլ մահմեդականներ եւ նոյնիսկ
օսմաններ: Մենք բոլորս կապուած ենք խալիֆաթով»: Լսել էր եւ համաձայ
նուել ապստամբութեան առաջնորդի՝ մտերմաբար իրեն տրուած յանձանարա
րականին՝ «Դուք երբեք չէք համաձայնուի, որ Ձեր հայրենիքի սրբազան հողը
պղծուի հայերի կողմից… Խնդրում եմ անմիջապէս անցնել ազգային ուժերի
կազմաւորման եւ վճռաբար վերջ դնել մեր հակառակորդների դաւաճանա
կան գործողութիւններին»: Մասնակցել էր Մահմեդական հայրենիքի կառուց
մանը՝ հայերի եւ յոյների կոտորածներին եւ կռիւներին, արդիւնքում ստացել
էր «Թուրքական հայրենիք», որտեղ «քրդի գոյութիւնը» արգելուել էր: Ուղիղ
98 տարի անց, 2018-ին, նոյն Շիրնակից քուրդ պատգամաւոր Ֆերհաթ Էնջուն
է ելոյթ ունէնում Թուրքիայի Ազգային Մեծ Ժողովի ամբիոնից: Ինչպէս բազ
մաթիւ այլ քրդերի, Ֆերհաթ Էնջուի հարազատներից շատերն էլ են զոհուել,
տուեալ դէպքում՝ 2011 թ.ին: «Ձեզանից ոմանք մեզ մարդասպաններ են անուա
նում, — ասում է Էնջուն թուրքական օրենսդիր մարմնի ամբիոն
 ից: Բայց ո՞վ է
սպանում քաղաքացիներին եւ ո՞վ է մարդասպանը: Ես քուրդ եմ... որպէս քուրդ
ապրում եմ իմ Քուրդիստան հողում: Սա դուք անվանում էք ձեր հողը: Սա ձեր
հողը չէ... այստէղ եղել են յոյները եւ հայերը: Մենք քրդերս դեռ այստէղ ենք...
Մենք քրդերս մշտապէս քուրդ կը լինենք, նախքան դուք թուրք կը դառնաք...
Ձեր Թուրքիան յոյներից, հայերից եւ քրդերից գողացուած հայրենիքն է (ընդգ
ծումը իմն է – Հ. Խ.): Պատմութիւնն իմ վկան է: Ի՞նչ կարող էք դուք ասել: Սպա
նէք ինձ, ես կ’ասեմ ճշմարտութիւնը»: Ֆարհադ Անջոյի վեց րոպեանոց ելոյթի
ընթացքում մեջլիսի թուրք պատգամաւորներն, իհարկէ, սպառնում էին սպանել
կամ բանտ ուղարկել նրան.
Խորհրդարան խօսնակ. «Դուք կը պատժուէք սրա համար: Դուք դրա
մասին կարող էք խօսել քաբաբ ուտելու ժամանակ: Մեր առջև Դուք պաշտպա
նում էք ահաբեկիչներին»: Էնջու. «Այստէղ եղել են յարգարժան յոյներն ու հա
յերը…»: Բղաւոցներ դահլիճից. «Սպանէ՛ք ահաբեկչին»: Էնջու. «Մենք՝ քրդերս,
դեռ այստէղ ենք: Ոչ տանկերը, ոչ ձեր զինուորականները չեն կարող մեզ տե
ղահանել…»: Բղաւոցներ դահլիճից. «Մենք ոչնչացրել ենք քո քաղաքը»: Էն
ջու. «Դուք կարող էք ոչնչացնել այն, սակայն մենք տասնեակներով աւելին կը
կառուցենք: Դուք՝ թուրքերդ, ոչնչութիւն եք: Մենք աւելի ահաւոր հրէշների ենք
ոչնչացրել Սիլոփիում, քան դուք էք: Նետէ՛ք ձեր ռումբերը: Սպանէ՛ք մեր երե
խաներին: Սպանէ՛ք քաղաքացիներին, սակայն դուք չէք կարող սպանել մեզ
որպէս քրդերի Ռոբոսկիում, ամբողջ Քուրդիստանում կամ ինչպէս դուք էք ան
վանում՝ «Թուրքիայում»: Մարդկութիւնը աւելի վատերին է տեսել, քան դուք
էք: Մենք յաղ
թել ենք նրանց…»: Խորհրդարանի խօսնակ. «Դուք բանտ կը
գնաք սրա համար: Հինգ տարին կը լինի Ձեր նուազագոյն պատիժը»: Էնջու.
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«Ես թքած ունեմ: Ճշմարտութիւնն աւելի կարևոր է, քան կեանքը…»: Բղաւոց
ներ դահլիճից. «Սրան փամփուշտ է պէտք: Ձերբակալէք նրան…»: Խորհրդա
րանի խօսնակ. «Մենք լուր ենք ուղարկել անվտանգութեան աշխատակիցնե
րին: Նա կը ձերբակալուի»: Էնջու. «Քրդերը միշտ քուրդ են եղել, նախքան
ձեր՝ թուրքերի այստէղ գալը եւ քուրդ կը մնան ձեր հեռանալուց յետոյ եւս: Ձեր
«Թուրքիան» յոյների, հայերի և քրդերի գողացուած երկիրն է: Իմ վկան պատ
մութիւնն է»: Բղաւոցներ դահլիճից. «Դու կը պատժուես»: Էնջու. «Ի՞նչ կարող
էք անել: Ես այստէղ եմ հարիւրաւորների դէմ: Ի՞նչ էք դուք ձեզանից ներկա
յացնում»: Խորհրդարանի խօսնակ. «Դուք սրա համար կը պատժուէք»: Էնջու.
«Սպանէք ինձ: Ես դարձեալ կ’ասեմ ճշմարտութիւնը»: Խորհրդարանի խօս
նակ. «Դա կ’ասէք, երբ անվտանգութեան աշխատակիցներն այստէղ կը լի
նեն: Այս օրէնսգրքով Ձեզ 10 տարով բանտ կ’ուղարկեմ, նուազագոյնը տասը
տարով»: Բղաւոցներ դահլիճից. «Նրան պէտք է հենց հիմայ գնդակահարել»:
Էնջու. «Ես կ’աւարտեմ»: Բղաւոցներ դահլիճից. «Դու սրա համար կեանքովդ
կը վճարես, տականք քուրդ»: Էնջու. «Հաչացէ՛ք ինչքան ուզում էք: Ես ամուր
կանգնած եմ այստէղ, եկէք եւ կանգնէք դէմառդէմ…»: Բղաւոցներ դահլիճից.
«Բաւակա՛ն է: Ո՞րտեղ են անվտանգութեան աշխատակիցները»: Էնջու. «Դուք
ուժեղ էք խմբով, բայց երբ մենակ էք, դուք բոլորդ վախկոտներ էք: Մեր քուրդ
երիտասարդները դա ցոյց են տուել ձեր զինուորականներին: Ո՛չ թուրք զինուո
րը, ո՛չ թուրք ոստիկանը չեն կարող հսկել քրդական փողոցները: Ձեր զինուոր
ները փախչում են մեր երիտասարդներից: Ինչպէս հիմայ, դուք միայն բերան
ունէք եւ ուժեղ էք միասին: Բայց երես առ երես դուք ոչնչութիւն եք…»: Բղաւոց
ներ դահլիճից. «Կտրէ՛ք այդ քրդի ձայնը»: Էնջու. «Ես՝ միայնակ քուրդս, կարող
եմ բոլորիդ յաղթել…»: Բղաւոցներ դահլիճից. «Գնդակահարէ՛ք»: Էնջու. «Դուք
կարծում էք, որ մեզ սպանելով կարող էք մեզ յաղթել. դա միայն ստիպում է
մեզ աւելի ուժեղ լինել: Դուք ինձ անուանում էք «ահաբեկիչ», ես, որ պայքա
րում եմ ձեր տիրապետութիւնից իմ ազատութեան համար: Ես, որ ապրել եմ
այս երկրում հազարաւոր տարիներ, դուք եկել ու բռնազաւթել էք այն: Ես պայ
քարում եմ իմ ժողովրդի ազատութեան համար, մյոս բոլոր ազգերի ազատու
թեան նման…»: Բղաւոցներ դահլիճից. «Քեզ կը գնդակահարեն»: Էնջու. «Ես
խիզախօրէն դիմագրաւում եմ մահն ու փամփուշտները, ինչպէս միլիոնաւոր
այլ քրդեր: Ոչ մի բռնազաւթում յաւերժ չէ: Ազատութիււնը միշտ վերջում յաղ
թում է…»: Բղաւոցներ դահլիճից. «Դու ստորագրեցիր քո մահուան դատավճի
ռը թուրքական փամփուշտով: Դու քայլող դիակ ես: Թոյլ մի՛ տուէք նրան ողջ
հեռանալ այստէղից»: Խորհրդարանի խօսնակ. «Վերադարձէ՛ք ձեր տեղերը:
Նա միայնակ է: Անհանգստանալու ոչինչ չկայ: Նա միայնակ է: Մենք նրան կը
բռնենք: Գրաւէ՛ք ձեր տեղերը»4: Այնուհետեւ Էնջուին զրկեցին խորհրդարանա
4

Kurdish Member of Turkish Parliament Delivers a Harsh Speech & Ends up in Jail, – http://www.
thecaliforniacourier.com/kurdish-member-of-turkish-parliament-delivers-a-harsh-speech-endsup-in-jail/(այցելութիւնը կայքին՝ 01. 12. 2018): Հայերեն թարգմանութիւնը տես «Թուրքիայի
խորհրդարանի քուրդ պատգամավորի խիստ ելույթն ավարտվել է իր բանտարկությամբ:
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կան անձեռնմխելիութիւնից եւ բանտարկեցին: Հիմայ նա բանտում է…
Հայոց Ցեղասպանութեանը յաջորդած հարիւր, Դերսիմի Ցեղասպա
նութեանը յաջորդած ութսուն տարիները չփոխեցին Թուրքիայի ներքին, «ազ
գային» «քաղաքական երկխօսութեան» եւ «ազգային պետութիւն» կառուցելու
մեթոդները, – ձայնը կտրել, ձերբակալել, գնդակահարել... Թուրքական իշխա
նութիւնները «ներազգային» խնդիրները ձուլումից, կոտորելուց, գնդակա
հարելուց զատ սովորաբար քաղաքական «այլ ելք չեն ունէնում», որովհետեւ
քաղաքական ծրագիրը կառուցւում է կոտորածի, ջարդերի, գնդակահարութե
ան, բռնի տեղահանութեան, աքսորի, ամէնամեղմը՝ ինքնութեան արգելանքի
միջոցով հարկադիր ձուլման տրամաբանութեան վրայ: Սա նոյնպէս «թիւրք
չուլուկի» արդիւնքներից է: Թուրքական փորձը ցոյց է տալիս, որ դա կարող
է պետութիւն պահելու եւ էթնիկական ինքնահաստատման միջոց լինել, բայց
«ազգային պետութիւն» կառուցելու անհաջող ճանապարհ է: Հարիւր տարի
«ազգային պետութին» կառուցող երկրի խորհրդարանում պատգամաւորները
միմեանց դէմ խոսում են «էթնիկական լեզուներով»՝ «Քրդերը միշտ քուրդ են
եղել, նախքան ձեր՝ թուրքերի այստէղ գալը եւ քուրդ կը մնան ձեր հեռանալուց
յետոյ եւս: Ձեր Թուրքիան յոյների, հայերի և քրդերի գողացուած երկիրն է»:
«Ո՛չ թուրք զինուորը, ո՛չ թուրք ոստիկանը չեն կարող հսկել քրդական փողոց
ները»: «Կտրէ՛ք այդ քրդի ձայնը»: «Դու ստորագրեցիր քո մահուան դատավճի
ռը թուրքական փամփուշտով: Թոյլ մի՛ տուէք նրան ողջ հեռանալ այստէղից»:
Այստէղ քաղաքացիութեան եւ «ազգի» մասին խօսելն աւելորդ է: Թուրքական
Պառլամէնտում միմեանց ոչնչացնում են նոյն պետութեան քաղաքացի երկու
քաղաքական ուժեր, որոնց դատողութիւնների մեկնարկում «ազգի», «ազգային
պետութեան» հետք անգամ չկա: Դրանք միմեանց թշնամի էթնիկական միա
ւորների ներկյացուցիչներ են, որոնցից մեկը՝ թուրքականը հաւակնութիւն ունի
լինել «ազգը», բայց դա «պետական ազգը» չէ, դա ազգայնական թուրքական
էթնիկական միաւորն է, որը դեռեւս կայանում է մյոսներին ոչնչացնելու ճանա
պարհով: Լրջորէն առաջանում է այն հարցը, որ հռետորաբար բարձրացնում է
Էնթոնի Սմիթը Մաքս Վեբերի հասցեին. «Պատմական հասարակագիտութեան
դասական եւ գերմանական նացիոնալիստ Մաքս Վեբերը ազգերին համարում
էր կոնֆիկտային կողմեր եւ առանձնահատուկ մշակութային արժէքների կրող
ներ: Վեբերը գտնում է, որ «ազգերը այնպիսի աշխարհայացքի կրողներ են,
որոնք սովորաբար կարող են արտահայտուել պետութիւնում: Այդ պատճառով
ազգերը այնպիսի համախմբեր են, որոնք սովորաբար ձգտում են սեփական
պետութիւն ստեղծել (Max Weber. Economy and Society / Ed. G. Roth, G. Witch. N.
Y., 1968. Vol. 3, ch. 3, էջ 926)»: Դժուար է ասել, Վեբերն ինքն իրեն հարց տուե՞լ
էր այն մասին, թէ արդեո՞ք ազգերը արդիական <երեւոյթներ> են եւ թէ ինչպէս
են նրանք զարգանում՝ իրենք իրե՞նց, թէ՞ արհեստականորեն: Հնարաւոր է, որ
Նոյեմբեր 20,2018», – https://www.aravot.am/2018/11/20/994625/ /(այցելութիւնը կայքին՝
01. 12. 2018):
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նրա աշխատանքներում մենք առաջինն ենք հանդիպում էթնիկական պատկա
նելութեան եւ նացիոնալիզմի յարաբերութիւնների սկզբունքի մասին յետագա
գիտնականների բարձրացրած հարցին»5: Մաքս Վեբերն «ազգերի» մասին իր
պատկերացումը կառուցում էր այն ժամանակ, երբ եւրոպական մոդելի «ազ
գային պետութիւնե (ֆրանսերէն՝ état nation, անգլերէն` nation state) երեւոյթը
նոր էր, կառուցողները դեռեւս նկատելի արդիւնքներ չէին ունեցել, եւ իշխում էր
«ազգը քաղաքակրթութեան վերջին նւաճումն է» գաղափարը: Քանի որ սոյն
աշխատանքում «ազգ», «ազգային պետութիւն» հասկացութիւնները էական
խնդիր են, մի փոքր անդրադառնամ դրանց սոցիալական, իրաւական, մշակու
թային յետագա զարգացումներին եւ դրանց եւրոպական քաղաքական ու վեր
լուծական կոնսենսուսային ընկալումներին:
«Ազգային պետութիւն» գաղափարի հիմքում, որն ինքնին 1789ի Ֆրան
սիական յեղափոխութեան հետեւանք էր, ընկած էր քաղաքացիութիւնը՝ «na
tionalité», այսինքն մէկ երկրի բոլոր քաղաքացիները մէկ «natio»-«ազգ» են:
Ֆրանսիական յեղափոխութիւնից յետոյ է, որ «natio»՝ հայերէն լեզուի այսօրուա
թարգմանութեամբ «ազգ» բառի վրայ կառուցուած «nationalité»-ն վերաիմաս
տաւորւում էր եւ պէտք է նշանակեր «նոյն պետութեան հաւասար իրաւունքներով
քաղաքացիներ»: Ամէն ինչից զատ եվրոպական միապետական եւ գաղութային
երկրներին փոխարինող «ազգային պետութիւնը» շատ դրական յեղափոխա
կան երեւոյթ էր, եւ Մաքս Վեբերի նման շատերն էին գտնում, որ զարգացման
որոշակի մակարդակի հասած եւ որոշակի արժէքների շուրջ համախմբուած
«սեփական պետութիւն» ստեղծող մարդկանց համախմբերը բարձրագոյն քա
ղաքակրթական մակարդակի մարդկանց համախմբեր են, նրանց ստեղծած
պետութիւնն «ազգային է», իսկ այդ համախմբերն «ազգ» են: Մարդկանց այդ
«համախմբերին» միաւորողը «որոշակի արժէքներն» են, որոնք անպայման չէ
պատմական կամ էթնիկական լինեն, ավելին, դրանք նոր եւ վերէթնիկական,
վերկրօնական են եւ վերաբերում են մարդու իրաւունքին՝ առանց դասային, էթ
նիկական, սեռային, կրօնական, ռասայական եւ այլ կաշկանդումների եւ որոնք
հետագայում ընկան «մարդու իրաւունքների» հայեցակարգի հիմքում: Ֆրանսի
այի դէպքում «ազգային պետութեան» «ազգ» համախմբի արժէքներն, օրինակ,
Ֆրանսիական յեղափոխութեան ժամանակ հանրահռչակուած ազատութիւնը,
հավասարութիւնը, եղբայրութիւնն էին, որոնք մեծ հաշուով ֆրանսիական լու
սաւորիչների հասունացրած արժէքներն են, եւ դրանց հաւասարեցուած քաղա
քացիութիւնը՝ այդ արժէքները կրող «Ֆրանսիայի քաղաքացին»: Իրաւական
ձեւակերպում ստացած այս արժէքներն են «Ֆրանսիական ազգի»՝ Ֆրանսիայի
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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քաղաքացիների գերակայ «ազգային արժէքները», որոնց վրայ կառուցուել է
Ֆրանսիայի «ազգային պետութիւնը»՝ որպէս «որոշակի արժէքների շուրջ հա
մախմբուած մարդիկ», եւ որոնք 19-րդ դարում առիթ էին տալիս «ազգը քա
ղաքակրթական վերջին նւաճում» համարելու: Ի վերջոյ հենց այդ արժէքներն
ընկան նաեւ հետագայ «ազգային պետութիւնների» սահմանադրութիւնների
հիմքում: Դրանք իրենց կարեւորութեամբ պիտի նուազեցնեին նոյն «ազգային
պետութեան» մէջ առկայ մարդկային այլ սոցիալական եւ մարդաբանական
համախմբերի, այդ թւում էթնիկական համախմբերի էթնիկական արժէքների
կարեւորութիւնը:
«Ազգային պետութիւն» արդէն ընդունուած հասկացութեան հիմքում
ընկած «natio» բառը ծագումնաբանորեն «էթնիկական համախումբ» իմաստն
ունի եւ միայն ֆրանսիական յեղափոխութիւնից յետոյ է ստացել «քաղաքա
ցի», «քաղաքացիութիւն» իրաւական եւ սոցիալական իմաստը: Բառի յետա
գայ սոցիալ-իրաւական իմաստը կարեւորուել, բայց չի ջնջել դրա էթնիկական
իմաստը: Հիմայ, երբ արդեն կարող ենք «ազգային պետութեան» արդիւնքերի
մասին խօսել, տեսնում ենք, որ ձեռք բերուած «քաղաքացիների իրաւահաւա
սարութիւնն» իսկապէս բոլոր քաղաքացիների համար արդէն դարձել է կա
րեւոր արժէք, սակայն այն չի նուազեցրէլ էթնիկական համարուող արժէքնե
րի կարեւորութիւնը: Դուրս չի մղել նաեւ «natio» բառի էթնիկական իմաստը:
Իրաւական ձեւակերպում ստացած այս կարեւորագոյն արժէքներն, օրինակ,
չեն նուազեցրել էթնիկական ֆրանսիացիների կեանքում աւանդաբար կարեւոր
«էթնիկական արժէքների» դերը՝ ֆրանսերէն լեզուն եւ դրանով հպարտանալը,
մինչեւ 1905 թ. պետական կրօն համարուող կաթոլիկութիւնը, որը չնայած երկրի
պաշտօնական աշխարհիկութեանը ցայսօր էլ Ֆրանսիայի՝ կաթոլիկական աշ
խարհում ունեցած ծանրակշիռ դերով հպարտանալու առիթ է, կաթոլիկական
կարեւորագոյն ծեսերի կատարումը՝ մկրտութիւնը, առաջին յաղորդութիւնը,
պսակը, անկախ այն բանից, հաւատացեալ են թէ ոչ, Ֆրանսիայի թագաւորա
կան դինաստիաների «փառաւոր անցեալով՝ հպարտանալը եւլն.: Անկախ այն
բանից, թէ որքան ընդունուած են «էթնոս», «ազգ», «ազգային» տերմինները եւ
ինչ ընկալում ունէն դրանք հասարակութեան մէջ, այն ամէնը, ինչ իր բնոյթով
ֆրանսիական էթնիկական մշակոյթ է և/կամ էթնիկական մշակոյթ ձեւարողն
է, զարգացել են որպէս ազգային/պետական արժէքներ: Օրինակ՝ ֆրանսերէն
լեզուն ամէնաէական դերն է խաղացել եւ խաղում «ֆրանսիական ազգ»ի կա
յացման գործում: Ընդ որում արդէն «ազգային պետութիւն» հռչակուած Ֆրան
սիայում ոչ մի լեզուական ընդհանրութիւն չկար, եւ Ֆրանսերէնը միանգամայն
գիտակցաբար ներդրւում էր իշխանութիւնների կողմից «տեղական բարբառ
ներ» անուանուած լեզուների հաշւին, 19-րդ դարում մեղմորեն մոռացուել էին
«մայրենի լեզուները»՝ «ոչ մի բրետոներէն», «ոչ մի կորսիկերէն», «միայն
ֆրանսերէն»: Ֆրանսիայի պատմութիւնը դա ֆրանկների թագաւորական դի
նաստիաների՝ մերովինգների, կարոլինգների և կապետների պատմութիւնն
է, էթնիկական կամ որպէս այդպիսին մատուցուող «ֆրանսիացիների պատ
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մութիւն» է: Նոյն կերպ ներդրւում էր ֆրանսիական էթնիկական մշակութա
յին ժառանգութիւնը՝ որպէս «ֆրանսիական ազգի» աւանդական մշակութա
յին միասնութեան հայեցակարգը եւ ազդում «ֆրանսիական ազգի» ու դրա
բաղադրիչների ինքնութիւնների վրայ6: Արդիւնքում ֆրանսիական «ազգային
մշակոյթը» որքան «քաղաքացիական», նոյնքան, եթէ ոչ աւելի, «ֆրանսիական
էթնիկական» է: Ֆրանսիայի բոլոր քաղաքացիները ֆրանսիական «ազգային
պետութեան» «ազգ-միաւոր» են եւ որպէս այդպիսին ունէն ընդհանուր արժէք
ներ, բայց այդ «ազգ-միաւորը» բաղկացած է իրենց հայրենիքներում ապրող
էթնիկական միաւորներից՝ ֆրանսիացի, բրետոնացի, կորսիկացի, կատալոն
ցի, պրովանսալցի, էլզասցի, բասկ, որոնցից իւրաքանչիւրի համար թանկ է
իր էթնիկական մշակոյթը, իր մայրենի լեզուն: Մինչդեռ իրենց հայրենիքում՝
Ֆրանսիայի «ազգային պետութիւնում» դրանք համարւում են ֆրանսերենի
բարբառներ, եւ բոլորը միասին՝ նոյն մշակոյթն ունեցող «ֆրանսիական ազգ»:
«Ֆրանսիական ազգ» համախումբը իրաւական է, բայց ունի նաեւ «ֆրանսիա
կան էթնոս»ի հաւակնութիւն:
Քաղաքական իմաստով «ազգային պետութիւնների» «նուիրագոր
ծումը»՝ իրաւական հաստատումը, կարելի է համարել, թերեւս, «ազգային պե
տութիւններ» համարուողերի կողմից «Ազգերի Լիգայի», եւ դրան շարունակող
ՄԱԿ-ի՝ Միացեալ Ազգերի Կազմակերպութեան ստեղծումը, որով քաղաքակա
նապես «վաւերացվում» էր, որ «ազգ»ը որոշակի արժէքների շուրջ միաւորուած
մարդկանց համախումբ վերացական հասկացութիւնից վերաճել է «ազգային
պետութեան» պետա-իրաւական կառուցուածքի մէջ ընդգրկւած մարդկանց մէկ
«ազգ» միաւորի:
«Ազգային պետութեան» գաղափարի հիմքում ընկած է այն հայեցակար
գը, որ դրանց իրաւահավասար քաղաքացիները տւեալ պետութեան ազգ-միա
ւոր են: Բայց ազգային պետութիւններից իւրաքանչիւրի ազգ-միաւորը էթնիկա
կան մէկ միաւոր չէ, պետութիւնները բազմէթնիկ են, երբէմն էլ բաղկացած են
իրենց էթնիկական ինքնութիւնը կարեւորող մի շարք տեղաբնիկ էթնիկական
միաւորներից, որոնք «ազգային պետութիւնների» կողմից որպէս համախմբեր
իրաւականորեն «ազգ-միաւորի» բաղադրիչ մասեր չեն, առաձին-առանձին կո
լեկտիվ իրաւունքի կրողներ չեն: Առանձին, անհատ քաղաքացին է այդ իրա
ւունքի կրողը: «Ազգ-միաւորի» մէջ ընդգրկուած Էթնիկական միաւորների մէջ
միշտ առկայ է գերակայ էթնիկական միաւոր, որի լեզուն դառնում է պետա
կան, որի էթնիկական մշակութային արժէքները դառնում են հիմնարար եւ ի
վերջոյ ազգային պետութեան ազգ-միաւորը առաջնորդւում է այդ էթնիկական
միաւորի արժէքներով՝ կրօն, պատմութիւն, երաժշտութիւն, տօնա-ծիսական
մշակոյթ, հագուստ, խոհանոց եւլն, պետութեան հիմնարար մշակութային ար
ժէքները դառնում են գերակայ էթնոսի արժէքները, լաւագոյն դէպքում չխան
6
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գարելով մյոս էթնոսներին պահպանել իրենց էթնիկական արժէքները: Յիմայ,
երբ կարող ենք դատողութիւններ անել «ազգային պետութեան» արդիւնքների
մասին, ակնյայտորեն տեսնում ենք, որ «պետական-ազգային» միաւորի ներ
սում ոչ գերակայ էթնիկական միաւորները յաճախ չեն կորցնում իրենց էթնիկա
կան առանձնահատկութիւնների նկատմամբ շահախնդիր հետաքրքրութիւնը,
դրանք նոյնպէս զարգանում են, եւ կարող են նաեւ բախուել «ազգային պետու
թեան» գերակայ ազգ-էթնոսի պատկերացումներին: Վկայ՝ եվրոպական ազ
գային մոդելի պետութիւններում էթնիկական-ազգային՝ բասկական, շոտլան
դական, իռլանդական, կատալոնական եւլն. շարժումները: Ակնյայտ է նաեւ, որ
«ազգային» բառին քաղաքակրթական բարձր արժէքի վերագրումը այդպիսի
պետութիւններում յաճախ քողարկում էր/է գերակայ եւ պետականաստեղծ էթ
նոսի էթնիկական արժէքների գերակայութիւնը: Անշուշտ, թէ ազգային պետու
թիւնների իշխանութիւնների, թէ միջազգային կառոյցների՝ «Ազգերի Լիգա»յի,
յետագայում Միացեալ Ազգերի Կազմակերպութեան եւ նմանօրինակ պակաս
ազդեցիկ իրաւունակ կառոյցների ջանքերով «ազգային պետութիւններում»
«օրէնքի իրաւունքի» հաւասարութիւնը զգալիորեն կայունացնում է ներքին էթ
նո-միջեան (գիտակցաբար խուսափում եմ ազգամիջեան բառից՝ ելնելով այն
պայմանաւորուած հաստատումից, որ «ազգ միաւորը» մէկն է՝ տւեալ պետու
թեան բոլոր էթնոսների ներկայացուցիչների քաղաքացիական համախումբը)
յարաբերութիւնը և ձեռք է բերւում որոշակի թէ քաղաքացիական, թէ էթնիկա
կան հասարակական համաձայնութիւն: Մինչեւ որևէ փոքրամասնութիւնից ի
յայտ եկող հերթական «էթնիկական ինքնահաստատման» պոռթկումը: Տե
սանելի է նաեւ, որ նոյնիսկ առաւել կայունացած «ազգային պետութիւնները»
դժկամութեամբ են վերաբերում ՄԱԿ-ի, այժմ նաեւ Եւրոպայի Խորհրդի կողմից
առաջարկուող էթնիկական/ազգային փոքրամասնութիւնների մասնաւոր իրա
վունքների հստակեցմանը (օրինակ՝ «Ազգային փոքրամասնութիւնների պաշտ
պանութեան մասին շրջանակային համաձայնագրին», կամ՝ «Տարածաշրջա
նային կամ փոքրամասնութիւնների լեզուների Եվրոպական հրովարտակին»),
գտնելով, որ ցանկացած կոլեկտիու իրաւունք իր մէջ քաղաքական վտանգ է
պարունակում եւ անհատների քաղաքացիական իրաւահաւասարութիւնը բա
ւարար է:
Էնթոնի Սմիթի հարցի պատասխանը՝ «արդեո՞ք ազգերը արդիական
<երեւոյթներ> են եւ թէ ինչպէս են նրանք զարգանում՝ իրենք իրե՞նց, թէ՞ ար
հեստականորեն» գիտական ոլորտում փնտրւում է մի շարք տեսութիւններով,
այդ թւում մարդաբանական-ազգագրական, ինքնազարգացման՝ էվոլ յուցիոն,
եւ քաղաքական նպատակներով արհեստական միջամտութեաբ՝ երեւակայա
կան ինքնութեան կառուցումով (կոնստրուկտիուիզմ): Ուշագրաւ է, որ կոնս
տուկտիուիզմի տեսութիւնը առաջանում է 70-80ականներին՝ 1960ականների
եւրո-ամերիկեան սոցիալ-մշակութային ճգնաժամից յետոյ, երբ աշխարհում էթ
նիկական հայրենիքի, էթնիկական ինքնապաշտպանութեան, սոցիալ-մշակու
թային ինքնութեան կրող խմբերի էթնիկական եւ սոցիալ-քաղաքական ինքա
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հաստատման նոր ալիք է բարձրանում՝ վիետնամական պատերազմը ԱՄՆի
դէմ, չեխական ըմբոստացումը «ԽՍՀՄ սոցիալիզմի» ճնշման դէմ, իռլանդա
կան, շոտլանդական, բելգիական, բասկական՝ ըստ Բենեդիկտ Անդերսոնի
գնահատականի «ագրեսիվ նացիոնալիստական»7 շարժումները Եվրոպայում,
քաղաքացիական իրաւունքներ պահանջող սեւամորթների շարժումը ԱՄՆ-ում,
քրդական էթնիկական ինքնահաստատման և ազատագրական շարժումները
Միջին Ալեւելքում եւլն: Սրանցից շատերը եւրոպական վերլուծա-քաղաքական
միջաւայրում «կնքւում են» նացիոնալիզմ (nationalism)՝ ազգայնական բառով,
իսկ դրանցում էթնիկական բաղադրիչի առկայութեան դէպքում «կնքւում են»
էթնիկական ազգայնականութիւն (ethnic nationalism) բառով, չնայած յաճախ
նոյն յեղինակները պնդում են nation-ազգային բառի վերէթնիկական/պետա
կան իմաստին: Այսպիսի ըմբռնման դէպքում «ազգային պետութիւններում»
սկսուած բողոքային սոցիալական շարժումներն իսկապէս կարող են «ազգայ
նական» կոչուել, որոուհետեւ դրանք յաճախ պայմանաւորուած են «ազգային
պետութիւնում» անհաւասար իրաւունքներով, այսինքն՝ մարդկանց խմբերը
պայքարում են հաւասար «ազգային» իրաւունքների համար, բայց երբ դրանց
հիմքում էթնիկական իրաւունքների խնդիրներ են, այդ շարժումները «ազգայ
նական» անուանելիս կամ պէտք է վերնայել «nation»-«ազգ» տերմինի վերէթ
նիկական իմաստը, կամ վերնայել nationalism-«ազգայնական» բառի «ազգա
յին» իմաստը:
Սկզբունքորեն հենց այդ տերմինների իմաստներն է փնտրում իրաւա
կան քաղաքական կառոյցը՝ Եւրոպայի Խորհուրդը: 21-րդ դարասկզբին Եւրո
պայի Խորհրդի համաձայնագրերին միացող բազմաթիւ երկրներ բողոքում են,
որ «ազգ» բառի տարընթերցումների պատճառով միշտ չէ, որ հասկանալի է
«ազգային փոքրամասնութիւն» բանաձեւը՝ «ազգ-միաւորի» մէջ ում եւ ինչ չա
փանիշներով համարել «ազգային փոքրամասնութիւն»: Եթէ պետութեան բո
լոր քաղաքացիները «նոյն ազգն են», էլ ի՞նչ «ազգային փոքրամասնութիւն»:
2001 թ. սկսուած քննարկումներից յետոյ 2006 թ.ի Յունուարի 26-ի քննարկման
7-րդ նիստում (Իրավական հարցերի և մարդու իրավունքների կոմիտե, զեկու
ցող՝ պրն. Ֆրունդա) ընդունուած թիւ 1735 յանձնարարականի 4-րդ կետով ԵԽ
Խորհրդարանական Վեհաժողովը խօստովանեց, որ ««Ազգ» տերմինը խորա
պես արմատաւորուած է մարդկանց մշակութի և պատմութեան մէջ եւ ներա
ռում է նրանց ինքնութեան հիմնարար տարրեր»: Այն սերտորեն կապւած է
նաեւ քաղաքական գաղափարախօսութիւնների հետ, որոնք շահագործել են
այն, խեղաթիւրելով դրա սկզբնական իմաստը: Այնուհետեւ, հաշւի առնելով
եվրոպական երկրներում գործածուող լեզուների զանազանութիւնը, որտէղ լա
ւագույն դէպքում ազգային լեզուներով կարելի է գտնել միայն մօտավոր թարգ
մանութիւններ, «ազգ»-ի նման հասկացութիւնը շատ երկրներում պարզապէս
թարգմանելի չէ£ Եվ հակառակը՝ ազգային լեզուներում օգտագործուող բառե
7
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րը համարժէք թարգմանութիւններ չունեն Եվրոպայի Խորհրդի պաշտօնական
լեզուներում՝ անգլերենում կամ ֆրանսերենումե£ Նոյն յանձնարարականի 5-րդ
կետով ընդունուեց, որ «Եվրոպայի Խորհրդի որոշ անդամ պետություններում
«ազգ» հասկացությունն օգտագործւում է քաղաքացիութիւնը նշելու համար,
որն իրաւական կապ (յարաբերութիւն) է պետութեան եւ անհատի միջեւ՝ անկախ
վերջինիս էթնո-մշակութային ծագման, մինչդեռ որոշ այլ անդամ պետութիւն
ներում նոյն տերմինն օգտագործւում է որոշակի լեզուով խօսող, մշակութային
եւ պատմական ավանդոյթներով նման, անցեալի նոյնութեան ընկալումներով,
ներկայի հետ կապուած նմանատիպ ձգտումներով եւ ապագայի հետ կապուած
նմանատիպ տեսլականներով կենցաղաւարող համայնքը նշելու համար£ Որոշ
անդամ պետութիւններում երկու ընկալումներն էլ օգտագործւում են միաժա
մանակ՝ համապատասխանաբար քաղաքացիութիւնը և ազգային (էթնո-մշա
կութային) ծագումը նշելու համար£ Այդ նպատակով «ազգ» տերմինը երբէմն
օգտագործւում է երկակի իմաստով, իսկ այլ դէպքերում օգտագործւում են եր
կու այլ բառեր՝ այդ իմաստներից իւրաքանչիւրը արտայայտելու նպատակով»:
16.3. կետով յանձնարարուեց «համապատասխան միջոցներ ձեռնարկել, որ
պեսզի երաշխաւորուի անդամ պետութիւնների` էթնիկական մաքրութեան կամ
էթնիկական հիմքի վրայ պետութեան տարածք եւ կառավարման համակարգ
ստեղծելուն ուղղուած ցանկացած փորձի մերժումը՝ բացառութեամբ դրական
միջոցների, որոնք ուղղուած են ազգային փոքրամասնութիւնների` կենտրոնա
կան կամ տեղական մակարդակով, իրենց երկրի կառաւարման համակարգում
արդարացի ներկայացուցչութիւն ապահելուն»:
Պարզ է, որ «ազգային» կոչուող պետութիւններում նախկինում քաղա
քաքակրթական նուաճում յամարուող «ազգ», «ազգային» բառեզրերն իրենց
բոուանդակութեամբ փակուղի են մտել, կամ առնուազն դրանք միանշանակ
հասկանալու ճգնաժամ կա եւ դրանցով դժուար են կարգաւորւում «ազգային
պետութիւնների» էթնո-միջեան յարաբերութիւնները: Էնթոնի Սմիթն ինքը
յստակ չի ձեւակերպում իր բարձրացրած հարցի պատասխանը, բայց ելնելով
այն փաստից, որ «ազգային պետութիւնները» սովորաբար բազմէթնիկ են, եւ
գտնելով, որ քաղաքական եւ քաղաքացիական յարաբերութիւններն ու հա
սարակագիտական միտքն արդէն վարժուել է գործ ունէնալ «ազգ», «ազգա
յին» հասկացութիւնների եւ «ազգային-պետականե կոչուող կառոյցների հետ,
վարկածային առաջարկ է անում ««ազգ» եզրոյթի տակ հասկանալ մէկ տա
րածքով կապուած խումբ, ովքէր ունէն բոլորի համար ընդհանուր մշակոյթ եւ
աշխատանքի բաժանում, ինչպէս նաեւ իրաւական իրաւունքների եւ պարտա
կանութիւնների ընդհանուր կոդեքս»8: Բայց սա նոյն «իրաւահավասար քաղա
քացիներն են», հասարակութիւններն արդեն վաղուց հասկացել են, որ «քա
ղաքակրթական բարձրագոյն արժէք» հռչակուածը ներկայացնող տէրմինները
8
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երբէմն քողածածկում են բոլորոուին այլ յարաբերութիւններ, այդ թւում՝ էթնոմշակութային գերակայութիւններ, եւ եթէ մինչեւ այսօր լաւ չհասկացուած «էթնի
կական նացիոնալիզմ» բառը հիմնականում ներկայացւում է որպէս «ազգային
պետութիւնների» էթնիկական փոքրամասնութիւնների «քաղաքական նացիո
նալիզմը»՝ այսինքն «սեփական ազգային պետութիւն ստեղծելու ցանկութիւն»ը
(չասեմ ծրագիր, ծրագիր լինելու համար աւելի լուրջ կազմակերպուածութիւն
եւ եւրոպական կոնսենսուսային քաղաքական հոուանաւորութիւն/օժանդա
կութիւն է պէտք, ինչպէս խորուաթների, բոսնիացիների կամ կոսովցիների
դէպքում էր, ընդ որում դասական էթնիկական ինքնութիւնն այստեղ առաջին
պայման չէ, չնայած յաճախ յղում է արւում հենց ինքնութեանը), ապա դա աւելի
յաճախ եւրոպական «ազգայինը» էթնիկականի փոխելու քաղաքականութեան
հետեւանք է՝ ինչպէս Էրիկ Հոբսբաումն է գրում՝ «օտարին իշխանութեանը մօտ
չթողնելու» պարզ էթնիկական նացիոնալիստական ցանկութիւն՝ «պետական
քաղաքականութիւնը վերահսկել եւ արդեն գոյութիւն ունեցող «մեր» պետու
թինը հակադրել օտարներին»9: Այսինքն՝ եւրոպական հայեցակարգի բազմէթ
նիկ «ազգ-միաւորի» գերակայ էթնոս-միաւորը ամեն կէրպ ջանում է վերահսկել
միացեալ «ազգ-միաւորինը» համարուող իշխանութիւնը եւ պահել կամ վերա
ծել գերակայ էթնոս միաւորի իշխանութեան, այլ կերպ ասած «ազգ-միաւորի»
փաստացի մէկ էթնիկական բաղադրիչը քողարկուած ուզուրպացնում է իշխա
նութիւնը՝ այստեղից բխող բոլոր հետեւանքներով՝ ուզուրպացնում է «ազգային
ինքնութիւնը», «ազգային տնտեսութիւնը», «ազգային մշակոյթը» եւլն.: Դժուար
է որոշել, թէ այս կարգի նացիոնալիզմն ինչ պէտք է անուանել՝ «էթնիկակա՞ն»,
թէ՞ «ազգային»: Մի կողից այն էթնիկական է, քանի որ սպասարկում է «ազգմիաւորի» գերակայ էթնոսի էթնիկական շահերը, մյոս կողմից կարող է նաեւ
«ազգային» կոչուել, քանի որ արտածւում է իրաւական «ազգ-միաւորից» եւ տա
րածւում է ողջ «ազգ-միաւորի» վրա:
Թւում է՝ «կոնկրետ պետութեան իրաւահաւասար քաղաքացիներ»
իմաստով շրջանառութեան մէջ մտած «ազգ-միաւոր» հասկացութիւնը 19-20-րդ
դարերում իսկապէս իրաւահավասարութեան նպատակ ունէր եւ լուրջ դերա
կատարում ունեցաւ պետութեան ներսում մարդկանց համախմբերի յարաբերու
թիւնները համաձայնեցնելու ու կայունացնելու գործում, համարուեց եւ հանդի
սացաւ «քաղաքակրթական վերջին նուաճում», բայց ընդերքում հասունացավ
մէկ՝ մէծամասնութիւն կազմող էթնոս-միաւորի գերակայութիւն, եւ 20-րդ վեր
ջերից ծնեց նոր խնդիրներ: «Նոր», որոնք իրականում ընկած էին «ազգերի»
ձեւաւորման ընդերքում եւ որոնք վերլուծաբան Միլոսլավ Խրոխը համարում
է որպէս ազգերի ձեւաւորման բացարձակ անհրաժեշտ նախապայմաններ.
«(1) համատեղ անցեալի «յիշողութիւն», որը ընկաւում է որպէս խմբի «ճակա
տագիր» կամ գոնէ դրա անկիւնաքարային դրուագները, (2) լեզուական կամ
9
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մշակութային կապերի <այնպիսի> գործունեա խտութիւն, որոնք սոցիալական
հաղորդակցութեան աւելի բարձր մակարդակ են ապահովում <խմբի շրջանա
կում>, քան շրջանակից դուրս, (3) քաղաքացիական հասարակութեան խմբի
բոլոր անդամների համար հաւասարութեան հայեցակարգ»10: Եվրոպական
«ազգային պետութիւնների» մեծ մասն այս նախապայմանները չեն ունեցել,
չնայած մեծ ջանքերի գնով որոշները ձեռք են բերուել, մասնաւորապէս «լեզո
ւական կամ մշակութային կապերի <այնպիսի> գործունեա խտութիւն, որոնք
սոցիալական հաղորդակցութեան աւելի բարձր մակարդակ են ապահովում
<խմբի շրջանակում>, քան շրջանակից դուրս»: Չնայած Միլոսլաւ Խրոխը սա
համարում է «ազգ-միաւորի» ձեւավորման նախապայման, սակայն աւելի տրա
մաբանական է խօսել արդիւնքի մասին: Փորձը ցոյց է տալիս, որ եւրոպական
հայեցակարգի ազգ-միաւորն այսպէս ոչ թէ «սկսել է» ձեւաւորուել, այլ փորձում
է այսպէս «աւարտել»: Ստացւում է, որ «ազգ-պետութեան» ստեղծման նախա
պայմաններն աւելի շուտ «ազգային պետութեան» հետեւանք են: Մյոս կողմից
սրանք «ազգ», «ազգային» բառերը մօտեցնում են էթնիկականին, եւ ստացւում
է, որ էթնիկական բաղադրիչներից ձեւավորուած ազգային կոչուող պետութիւն
ների «ազգ-միաւորները» իրական իրաւահաւասարութեան հասնելու համար
գերակայ էթնիկ միաւորի «հագուստով»՝ լեզւով, մշակութային ընդհանրութե
ամբ, պատմական անցեալի յիշողութեամբ պէտք է վերաճեն նոր էթնիկական
միաւորի: Մեծ հաշուով սա ոչ թէ իշխանութեան եւ հասարակութեան բանաւոր
համաձայնագիր է, այլ ոչ բռնի ձուլման գործընթաց, ինչը պարբերաբար առա
ջացնում է «ազգ-միաւորի» բաղադրիչ էթնիկ միաւորների դժգոհութիւնը եւ ըմ
բոստութիւնը:
Մարդաբանների մեծ մասի համար անուիճարկելի է էթնիկ միաւորնե
րի «մենք»-ի ինքնութիւնում «պատմական անցեալի ընդհանրութեան» ընկալ
ման դերի կարեւորութիւնը, բայց կոնստրուկտիվիստներին էլ այն պակաս չի
հետաքրքրում: Կամ որպէս ինքնութեան իրողութիւն, կամ որպէս ինքնութե
ան կառուցման քաղաքականութիւն: Է. Հոբսբաումը գրում է. «Ազգերն առանց
անցեալի – դա տերմինների որոշակի հակասութիւն է: Անցեալը հենց այն է,
ինչ ստեղծում է ազգին. հենց ազգի անցեալն է նրան արդարացնում ուրիշնե
րի աչքին, իսկ պատմաբաններն այն մարդիկ են, ովքեր «արտադրում են» այդ
անցեալը»11: Հոբսբաումը գրում է «ազգ-միաւորների» մասին: Պարզ է, որ այս
յեղինակը գրում է ոչ թէ «անցեալի ընդհանրութեան փաստացի գոյութեան»,
այլ «անցեալն ըստ քաղաքական անհրաժեշտութեան ներկայացնելուե հայտ
նի երեւոյթի մասին, որը քաղաքականութիւնը «հանձնարարում» է պատմա
բաններին կամ պատմաբաններն են իրենք իրենց «հանձնարարում», աւելաց
նելով «Ցավոք, նացիոնալիստների ցանկալի պատմութիւնը տարբեր է <այն>
10
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պատմութիւնից, որը պիտի ներկայացնեն ակադեմիական արհեստաւարժ
մասնագետները, թող որ գաղափարական համոզմունքներով»: Եւ հենց ինքը՝
«արհետաւարժ ակադեմիական պատմաբան» Էրիկ Հոբսբաումը, իր ասելիքն
օրինակով ցոյց տալու նպատակով տեղն ու տեղը «արտադրում է» «ակադե
միական պատմութեան» մի դրուագ. «Ինչի՞ հիման վրայ են հայերն ու ադրբե
ջանցիներն իրենց իրաւունքները հայտարարում Լեռնային Ղարաբաղի նկատ
մամբ, որը, հիշեցնեմ, գտնւում է Ադրբեջանում, բայց մեծ մասամբ բնակեցուած
է հայերով: Կովկասեան աղուանների հարցի հիման վրայ, <մի> ժողոուրդի,
որն այլեւս գոյութիւն չունի եւ որը միջին դարերում ապրել է այս վիճելի տա
րածքում, բայց հասկանալի չէ, «այդ ժողովուրդն արդյո՞ք նման է եղել այսօր
այնտեղ ապրող հայերին: Այդ խնդիրն ըստ էութեան կապուած է պատմական
հետազօտութիւնների հետ, իսկ ներկա դէպքում՝ անուերջանալի աճպարարա
կան պատմական բանաւեճերի հետ: (Օրինակը վերցուած է Պէնսիլւանիայի
համալսարանից՝ Նօրա Դադուիկից)»12:
Էրիկ Հոբսբաումի այս փոքրիկ «պատմական արտադրանքը» չիմացու
թեան կամ ակադեմիական անբարեխղճութեան դասական օրինակ է: Նայենք
կետ առ կետ.
1. Հոբսբաումն ասում է, որ հայերն ու ադրբեջանցիներն իրենց իրա
ւունքները Լեռնային Ղարաբաղի նկատմամբ հայտարարում են Կով
կասեան աղուանների հարցի հիման վրայ: Իրականում Լեռնային
Ղարաբաղի հայերը բարձրացրել են ազգային ինքնորոշման
իրաւունքի հարց, Ադրբեջանը՝ տարածքային ամբողջականութե
ան իրաւունքի հարց: «Կովկասեան աղուանների» հարցն, իհարկե,
հայ եւ ադրբեջանցի պատմաբանների բանաւեճում առկայ է, բայց
այն Լեռնային Ղարաբաղի նկատմամբ իրաւունքի հայտարարման
հարցը չէ:
2. Հոբսբաումն ասում է, թէ Կովկասեան աղուանները մի ժողովուրդ
են, որն այլեւս գոյութիւն չունի: Այստեղ միանգամից երկու սխալ
կամ չիմացութիւն կայ: Առաջին սխալը կամ չիմացութիւնն այն է, որ
պատմական բոլոր աղբյորներով՝ հայկական, յունա-հռոմեական
եւլն «աղուաններ» ժողովուրդ երբէք գոյութիւն չի ունեցել, «աղո
ւաններ» անունով հայտնի են եղել Կովկասեան Աղուանքում ապ
րող երկու տասնեակից աւելի էթնո-լեզուական միաւորներ: Երկ
րորդ սխալն այն է, որ ըստ յեղինակի նրանք այլեւս գոյութիւն
չունեն, մինչդէռ նրանց մնացորդները մինչեւ այսօր գոյութիւն ու
նեն իրենց լեզուներով, իրենց պատմական անցեալի մասին յիշո
ղութիւններով, իրենց ինքնութիւններով՝ լեզգիներ, ռուտուլներ,
աղուլներ, ցախուրներ, բուդուղներ, հափութլիներ, կրիզներ,
ուդիներ եւլն.: Միջնադարի յեղինակները նրանց բոլորին հաւաքա
12
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կան «աղուաններ» անունով հիշատակել են Աղուանքում ապրելու
պատճառով: Մօտաւորապէս այնպէս, ինչպէս Չինաստանում ապրող
բոլոր էթնո-լեզուական միաւորներին հաւաքական անուանում են չի
նացիներ/չինաստանցիներ (Chinese), եւ նոյնիսկ աշխարհում քանա
կապէս ամենամէծ՝ 1.220.844.520 թիվ կազմող հաների (ինքնանունը՝
Hàn Zú, hànzú, hànrén) անունը քչերին է հայտնի, չխօսելով արդէն
ինքնանուններով 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), նոյնիսկ շուրջ 17 մլն թիւ կազմող Bouxcuengh
եւ բազմաթիւ այլ՝ 50-ից աւելի էթնիկ միաւորների մասին: Կամ փոք
րիկ Դաղստանում ապրող շուրջ երեք տասնեակ էթնո-լեզուական
միաւորներին անուանում են «դաղստանցիներ», իսկ «աւար», «լաք»,
«դարգի», «թաբասարան», «ռուտուլ» եւ այլ անուններով էթնիկ միա
ւորների անունները, նոյնիսկ Կովկասում հայտնի են ոչ բոլորին, իսկ
նրանց ինքնանունները հայտնի են համարեա միայն նեղ մասնագետ
ներին:
3. Հոբսբաումն ասում է, թէ Կովկասեան աղուանները միջին դարերում
ապրել են Լեռնային Ղարաբաղի տարածքում: Դժուար է ասել, թէ
արհեստաւարժ պատմաբան Հոբսբաումն ինչ է հասկանում «միջին
դարեր» ասելով, արդյո՞ք նաեւ մ. թ. 1-ին, 4-5-րդ դարերը, երբ Լեռ
նա
յին Ղա
րա
բաղ անու
նը ոչ մե
կին հայտ
նի չէր, այդ անունն առ
հասարակ գոյութիւն չուներ, իսկ հենց այս դարերում Կովկասեան
աղուաններին ներկայացնող ժողովուրդներն ապրում էին Հարա
ւային Կովկասի հյուսիս-արեւելքում, որին ներկայումս Լեռնային
Ղարաբաղ կոչուող տարածքը մաս չէր կազմում, ողջ միջնադա
րում շարունակել են ապրել նոյն տարածքներում եւ հենց հիմայ էլ
աղուանական բոլոր պահպանուած ժողուուրդներն ապրում են
նոյն տարածքում՝ ներկայիս Դաղստանի հարաւում եւ Ադրբեջա
նի հիւսիսում: Լեռնային Ղարաբաղի հայ բնակչութիւնը երբեք չի յա
ւակնել Կովկասեան աղուանների ժառանգը լինել:
4. Հոբսբաումն իրաւացիորեն պնդում է, որ պատմութեան հարցերով
պիտի զբաղուեն ակադեմիական արհետաւարժ մասնագետ-պատ
մաբանները, բայց ինքը, ակադեմիական արհեստաւարժ պատմա
բան լինելով, իր օգտագործած տեղեկութիւնները վերցրել է Պէն
սիլուանիայի համալսարանի աշխատակից Նօրա Դադուիկից, ով
պատմաբան չէ, մասնաւորապէս ծանոթ չէ Կովկասեան Աղուանքի
պատմութեանը, եւ այդ չստուգուած, կամ առնուազն իր կողմից
չհասկացուած «տեղեկութիւնները» փաստացի ներդնում է որպէս
«պատմական արտադրանք»:
Ի՞նչի մասին է գիտացուած կամ չիմանալու պատճառով լռում Հոբսբա
ումը, ինչը տուեալ դէպքում նոյնպէս կարող ենք առնուազն «պատմաբանի ան
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բարեխղճութիւն» համարել: Լռում է առաջին հերթին՝ Լեռնային Ղարաբաղի
հայ բնակչութեան կողմից բարձրացուած հարցերի հարցի մասին՝ Ադրբեջա
նում ընթացել եւ ընթանում է ազգային փոքրամասնութիւնների համատարած
ձուլում եւ էթնիկական ինքնութեան ճնշում, այդ թւում՝ Կովկասեան աղուաննե
րի մնացորդների նկատմամբ13: Ադրբեջանը չի միանում նաեւ «Տեղաբնիկ կամ
փոքրամասնութիւնների լեզուների Եւրոպական Հրոուարտակին»՝ խուսափե
լով իր երկրում առկայ տեղաբնիկ լեզուների իրաւիճակի վերաբերեալ եւրոպա
կան փորձաքննութիւնից:
Չասեմ, որ սա քաղաքական նպատակներով անցեալը կեղծելու սովո
րական, տարածուած երեւոյթ է, եւ ամենից աւելի յաճախ այս կարգի «արտադ
րանքն» է ընկնում կոնստրուկտիւիստների տեսութիւնների հիմքում: Համա
րենք, որ սա չիմացութեան կամ պատմաբանի անբարեխղճութեան հետեւանք
է: Բայց յեղինակի հարցադրումը հասկանալի է՝ նորաստեղծ «ազգ միաւոր
ները» իրենց գոյութիւններն «արդարացնելու» համար «համատեղ անցեալի
պատմութիւն են ստեղծում», բնականաբար՝ «ազգ»ի գերակայ էթնիկ միաւորի
տեսանկիւնից, այսինքն՝ ներկայացուող «անցեալի պատմութիւնը» «ազգային
պետութեան» քաղաքական գործիք է: Ինչը չի մերժում էթնիկական «մենք»-ի
ինքնութիւնում «պատմական անցեալի ընդհանրութեան» գիտակցութեան առ
կայութիւնը, որը իր հերթին կարող է քաղաքական գործիք դառնալ «ազգ»ի
մաս կազմող էթնիկական միաւորի համար: Բայց դրանք անհամաչափ ուժի
գործիքներ են: Այլ խնդիր է, որ հենց որ «անցեալի դրուագը» սկսում է «մաս
նակցել» քաղաքական բանաւեճում, կոնստրուկտիւիստների համար այն «դառ
նում է» յօրինուածք: Մինչդեռ քաղաքական կոնֆլիկտում յարաբերութիւնները
հասկանալու «անցեալի դրուագը» երբեմն չափազանց կարեւոր խնդիր է: Հա
յերը ցեղասպանութեան են ենթարկուել Օսմանեան կայսրութեան կողմից եւ
«թուրք էթնոս» կառուցելու շրջանում, եւ այս իրողութիւնը դերակատար է եղել
եւ շարունակում է դերակատար մնալ ոչ միայն թուրք էթնոսի ինքնութեան կա
ռուցման խնդրում (թուրքական էթնիկական «Ես»-ի կառուցումը զգալի ծաւալի
ատելութիւն ունի կոնկրետ էթնիկական զոհի նկատմամբ, Հայոց ցեղասպանու
թեան փաստը եւ «յիշողութիւնը» դերակատար է թուրք-քրդական յարաբերու
թիւններում եւլն.), ոչ միայն թուրք-հայկական քաղաքական յարաբերութիւններ
կառուցելու խնդրում, այլեւ ներկայիս Թուրքիայի Հանրապետութեան նկատ
մամբ աշխարհի բազմաթիւ երկրների քաղաքականութիւնում: Ամեւեին չյօրի
նուած պատմական դրուագը օգտագործում է ով ինչպէս կարող է: Մյոս կող
մից բարդ է հասկանալ, թէ կոնկրետ դրուագը ե՞րբ է դառնում «անցեալ», կամ՝
«պատմական դրուագ», այնպիսի երեւոյթ, որ այլեւս դեր չի խաղում քաղաքա
13

Խառատեան Հ. «Ադրբեջանցիները», «կովկասալեզուները» և «իրանալեզուները». Ինք
նութեան զարգացումներն Ադրբեջանում, «Հանդես Ամսօրեայ»//Վիեննա-Երեւան, Մխի
թարեան հրատարակչատուն, 2012, էջ 271-335; Харатян Грануш, Официальные этнодемографические показатели в Азербайджане в контексте поиска и кризиса идентичности
азербайджанцев. – М.: издательство «Центриздат», 2015. – 136 с.
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կան ծրագրերում եւ հասարակական յարաբերութիւններում, դա ժամանա՞կի,
կրթութեա՞ն, սոցիալական գիտելի՞քի, քաղաքական շահագրգռուածութեա՞ն
հարց է, կողմերի համաձայնութեա՞ն, թէ՞ ինքնակարգաւորուող երեւոյթ: Մի բան
ստոյգ է՝ ԽՍՀՄ առաջին հիսուն տարիներին հայերին եւ Հայաստանի հանրա
պետութեանը իսպառ արգելուած էր «յիշել» Հայոց Ցեղասպանութեան մասին,
բայց այն գտնում էր «յիշուելու» ձեւեր՝ թէ որպէս ընտանեկան յիշողութեան ժա
ռանգորդման կարեւոր նյոթ, թէ տրամաւատիկ սոցիալական յիշողութիւն, թէ
որպէս քաղաքական քողարկուած ընդդիմութիւն եւլն., բայց միշտ որպէս ընթա
ցիկ կեանքի կարեւորութիւն՝ «դիմադրելով» իրեն անկարեւոր անցեալ դարձնե
լու խորհրդային քաղաքականութեանը14:
Միւս կողմից արդէն երկու դար է՝ հրապարակի վրայ են «ազգային պե
տութիւն» եւ «ազգ» ձեւակերպումները, դրանք ճանաչուել են որպէս բարձրա
գոյն «քաղաքակրթական արժէք», դրանց վրայ է կառուցուած Միացեալ Ազգերի
Կազմակերպութիւնը, դրանք ներպետական և միջպետական յարաբերութին
ներում խաղում են քաղաքական դեր.
Բայց փաստացի «ազգ», «ազգային» տերմինների բովանդակութիւնն
ու դրանց «յարաբերությունը» էթնոսների հետ, «ազգային պետութիւն» հաս
կացութիւնը դեռեւս բանաւեճի նյոթ են եւ խնդիր կա հասկանալու «ազգային»
եւ «էթնիկական» նացիոնալիզմները, դրանց ընդհանրութիւններն ու տարբե
րութիւնները, հատկապէս, որ «ազգային նացիոնալիզմն» աւելի քողարկուած
երևեւոյթ է, քան էթնիկականը: «Ազգային նացիոնալիզմը» ազգային պետու
թիւնները գլխաւորող գերակայ էթնոսի նացիոնալիզմ է, որպէս այդպիսին այն
էթնիկական բնոյթ ունի, բայց միաժամանակ այն սնւում է իշխանութեան հնա
րաւորութիւններից, դրա ռեսուրսները շատ են, դա քաղաքական ծրագիր կամ
14

Խառատյան-Առաքելյան 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 13-102, անգլերէն՝ էջ 77–176, թուրքերէն՝ էջ 75 –168);
Kharatyan-Araqelyan H. On some Features of Armenian-Turkish Joint Memories of the Past[Հայթուրքական 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 թիրախավորումը քա
ղաքական բռնություններում//«Ստալինյան բռնաճնշումները Հայաստանում. պատմու
թյուն, հիշողություն, առօրյա», Երեվան, «Գիտություն», 2015, ISBN 978-5-8080-1185-4, էջ
27–153; Հրանուշ Խառատյան, Արևմտյան Հայաստանի հիշողությունը՝ որպես հայկական
քաղաքական այլախոհության մեկնաբանություն ԽՍՀՄ քաղաքական բռնաճնշումներում//
Հայոց ցեղասպանություն-100. Ճանաչումից՝ հատուցում. Զեկուցումների դրույթներ, ՀՀ
ԳԱԱ «Գիտություն» հրատարակչություն, Երևան, 2015, ISBN 978-5-8080-1167-0, էջ 190194; Харатян Г. С. Политика покорения памяти, или «приказано забыть»: превращение па
мяти в социальную и семейную «тайну» и оружие против носителей памяти (на примере
Геноцида армян // Устная история в современной исследовательской практике на постсо
ветском пространстве: сборник научных статей / отв. ред. Т. К. Щеглова. Барнаул: Азбука,
2018. Էջ 122–148:
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ծրագրի մաս է եւ «իրացւում է» քաղաքական եւ վարչական որոշումներով՝ բո
լոր հարկատուներից հաւաքուած պետութիւնների ընդհանուր բիւջեների հաշ
ւին, որպէս ընդհանուր ազգային պետութեան հասարակութեան ընդհանուր
համաձայնաթեան դրսեւորում: Ընդ որում դա թէ իրաւունք է, թէ պարտականու
թիւն: Պետութեան բոլոր քաղաքացիները պարտաւոր են սոուորել պետութեան
պաշտօնական լեզուն, իսկ դա, չնայած «ազգային» է կոչւում, էթնիկական լեզու
է: Այն դէպքում, երբ ազգային պետութիւններում փոքրամասնութիւն կազմող
էթնոսների էթնիկական ինքնութիւնների պաշտպանութեան ջանքերը յաճախ
որակւում են որպէս էթնիկական նացիոնալիզմ, եւ նրանց փոքրամասնական
էթնիկական իրաւունքների իրացումները յաճախ մնում են իրենց ներքին ռե
սուրսների ուսերին: Օրինակ, եթէ նրանք իրենց լեզուներով կրթութեան իրա
ւունք են ստանում, ապա դա պիտի իրացնեն իրենց նյոթական միջոցներով: Ի
թիւս այլոց նաեւ այն պատճառով, որ ազգային պետութիւնները էթնիկական
փոքրամասնութիւնների կոլեկտիվ իրաւունքներ չեն ճանաչում:
«Ազգային պետութիւնների» քաղաքականութեան հետեւանք է, որ այ
սօր, «էթնիկական պատկանելութեան» եւ «ազգային պատկանելութեան» մա
սին բազմաթիվ գիտական եւ իրաւական վերլուծութիւններից յետոյ, եւրոպա
կան քաղաքական հիմնական կոնսենսուսային համաձայնութիւնն այն է, որ
էթնիկական ինքնութիւնն անհատական ընկալում է՝ իւրաքանչիւր մարդ ինքն
է որոշում իր էթնիկական պատկանելութիւնը, եւ այդ որոշման համար նրանից
ապացոյցներ չպիտի պահանջուեն: էթնիկական ինքնութեան որոշումը կամ ըն
կալումը կարող է կապ չունենալ նախնիների, այդ թւում ծնողների էթնիկական
«պատկանելութեան» կամ ինքնընկալման, հայրենիքի, ծնուած վայրի եւ մշա
կոյթի հետ, կապ չունենալ պաշտօնական քաղաքացիութեան հետ: Դա հստակ
արտահայտուած է 1995 թ. Եւրոպայի Խորհրդի կողմից ընդունուած եւ 1998 թ.
ուժի մէջ մտած Ազգային Փոքրամասնութիւնների Իրավունքների Պաշտպա
նութեան Շրջանակային Համաձայնագրում: Այս շահեկան մօտեցումը, սակայն,
նոր խութեր ունի: Շրջանակային Համաձայնագիրը պաշտպանում է փոքրա
մասնությանը պատկանող անհատի, անձի իրաւունքը, այն պետութիւններին
չի պարտաւորեցնում ազգային փոքրամասնութեան` որպէս խմբի, խմբային
իրաւունքի կիրառում15: Սոյն Համաձայնագիրը չի խուսափել «ազգային փոք
րամասնութիւն» տերմինը բնութագրելուց, բայց չափորոշիչների շուրջ համա
ձայնութիւն ձեռք չի բերուել16: Անհատի հայեցողութեանն է թողնուել նաեւ Հա
մաձայնագրով փոքրամասնութիւնների համար սահմանուած իրաւունքներից
օգտուելու հարցը17: Դա իրաւունք է, ոչ թէ պարտականութիւն:
15

Ազգային Փոքրամասնութիւնների Իրաւունքների Պաշտպանութեան Շրջանակային Հա
մաձայնագիր, 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 79-80:

17

Ազգային Փոքրամասնութիւնների Իրաւունքների Պաշտպանութեան Շրջանակային Հա
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Էթնիկական ինքնութիւնը անհատականացնելով ՝ քաղաքականութիւնը
փորձում է ինքն իրեն ազատել էթնիկական միաւորների կոլեկտիվ իրաւուն
քի բարձրաձայնումից: Բայց անկախ այս համաձայնութիւնից, «էթնիկական
ինքնանոյնականացումը»՝ ինքնութիւնը ուղիղ կապ ունի թւարկուածների հետ՝
բացի քաղաքացիութիւնից: Միայն թէ ազգային պետութիւններում էթնիկա
կան պատկանելիութիւնը իրաւական կարգաւիճակ չէ, եւ դրանից քաղաքական
եւ քաղաքացիական մասնաւոր իրաւունքներ չեն բխում: Այլ խնդիր է «ազգա
յին պատկանելութիւնը»՝ քաղաքացիութիւնը, այն իրաւական եւ ապացուցելի
կարգաւիճակ է: Միայն տւեալ երկրի քաղաքացիներն են տուեալ «ազգային
պետութեան»՝ «ազգ միաւորի» ներկայացուցիչներ: «Ֆրանսիական ազգին»
պատկանող «ֆրանսիացին» Ֆրանսիայի քաղաքացին է, եւ երբևէ Ֆրանսիայի
քաղաքացի եղած անձի «ֆրանսիացի» կոչուելու իրաւունքը երբէք չի դադա
րում՝ անկախ այն հանգամանքից՝ նա շարունակում է ապրել Ֆրանսիայում, թէ՞
տեղափոխուել եւ նոյնիսկ այլ երկրի քաղացիութիւն է ընդունել: Նա մնում է
«ֆրանսիացի»: Սակայն Ֆրանսիայի օրինակը բացառիկ է: Որքան ինձ է հայտ
նի՝ որևէ այլ «ազգային պետութիւն» «քաղացիութեանն» այս արտօնութիւնը
չի տալիս: Երբէմն, ընդհակառակն, արտօնութիւն տրւում է դժուար չափելի եւ
իրաւական կարգաւիճակ չունեցող էթնիկական ազգակցութեանը՝ օրենքներ են
ստեղծւում տուեալ երկրի քաղաքացիութիւնը գերակայ էթնոսին ազգակից ան
հատների համար հեշտացնելու ուղղութեամբ: Այդպէս է, օրինակ, Գերմանիա
յում, Ռուսաստանում, Իսրայելում, այդպէս է նաեւ Հայաստանում: Էթնիկական
գերմանացին, ռուսը, հրեան, հայը այլ էթնիկական ծագումով արտասահանցի
ների համեմատ աւելի հեշտ կարող են դառնալ Գերմանիայի, Ռուսաստանի,
Իսրայէլի, Հայաստանի քաղաքացի: Բայց դրա համար նա պետք է ապացոյց
ներ ներկայացնի իր էթնիկական պատկանելութեան` «էթնիկական ազգակցու
թեան» մասին: Երկրներից իւրաքանչյորն ինքն է որոշում էթնիկական ազգակ
ցութիւնը չափելու «ապացոյց»-ցուցանիշը: Արդիւնքում «ազգ», «ազգային»,
«ինքնութիւն» բառերի թէ՛ իրաւական, թէ՛ գիտական կիրառութեան, մեկնաբա
նութեան, թէ՛ հանրային ընկալումներում մեծ շփոթ է առաջանում՝ անհրաժեշտ
դէպքերում դառնալով լրացուցիչ ծանօթագրութիւն/մեկնաբանութիւն պահան
ջող նյոթ, որով նաեւ, բնականաբար, քաղաքական շահարկումների առարկայ:

Վաղ միջնադարեան Հայաստանի
«ազգային պետութեան» օրինակը

Նոր շրջանի պատմութեան եւրոպական «ազգային պետութիւն» (nation
state) երեւոյթի եւ այդ պետութեան բնակչութեան՝ «natio»-«ազգ» միաւոր մո
դելի աւելի վաղ դրսեւորումը լավագոյնս կարելի է տեսնել վաղ միջնադարի
Հայաստանում՝ ի դէմս Մէծ Հայք պետութեան: Դեռեւս մ. թ. ա. երկրորդ դարում
համարեա ողջ Հայկական բարձրավանդակն զբաղեցնող Մէծ Հայք հայկական
պետութեան թագաւորները ջանում էին իրենց իշխանութեան տակ գտնուող
մաձայնագիր, Յօդուած 3:
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երկրի բոլոր էթնիկական միաւորների համար ընդունելի պետական հասարա
կական-մշակութային ընդհանրութիւն ձեւաորէլ: Մէծ Հայքը ձեւարող Արտաշի
սեան դինաստիայի հիմնադիր Արատաշէս I-ը համարուում է նախօրդ իշխող
ների՝ ծագումով հայ երուանդունիների կամ պարթեւ Արշակունիների ժառանգ,
եւ նա հաջողութեամբ քաղաքական եւ մշակութային՝ կրօնական, լեզուական
եւլն. տարրերով ընդհանուր պետական հայկական ինքնութիւն էր ձեւաորում
մար
ւում է, որ այդ շրջա
նում հայ
կա
կան
Մէծ Հայքի բնակչութեան մէջ18: Հա
ինքնութեան տարածուածութեան ամենալուրջ վկայութիւնը Մեծ Հայքի բնակ
չութեան համատարած հայերէնախօսութեան մասին Ստրաբոնի արձանագ
րումն է: Յիրաւի, Մեծ Հայքի ծայրագաւառների եւ միջնաշխարհի մշակութային
ընդհանրութեան հասնելու Արտաշիսեանների ջանքերը մէծ էին: Մ. Խորենա
ցին հայտնում է, որ Արտաշէսը «Ասիայում գտնելով Արտեմիդի, Հերակլեսի
և Ապոլլոնի պղնձաձույլ ոսկեզօծ արձանները բերել է տալիս մեր աշխարհը,
որպեսզի կանգնեցնեն Արմավիրում… Հելլադայում էլ վերցնելով Դիոսի, Ար
տեմիսի, Աթենասի, Հեփեստոսի և Ափրոդիտեի արձանները՝ ուղարկում է Հա
յաստան: <Բերողները> դեռ մեր աշխարհը չհասած՝ լսում են Արտաշէսի մահ
վան բոթը և արձանները փախցնում հասցնում են Անի ամրոցը, քուրմերն էլ
արձանների հետ գալով՝ նրանց մօտ էլ մնում են»19: Սոյն Անի ամրոցը Երզնկա
քաղաքի մօտակայքի Կամախի Անին է, Մէծ Հայքի Բարձր Հայք աշխարհի Դա
րանաղի գաւառի կենտրօնը: Այսինքն Արտաշէսը ուզում էր յունական աստո
ւածների արձանները բերել միջնաշխարհ, բայց նրա ծրագիրը կիսատ է մնում
իր մահուան պատճառով: Ընդ որում Դարանաղեաց գավառում՝ Երզնկայի մօտ
գտնուող Անի ամրոցում արդեն իսկ գտնուում էր հայոց պանթէոնի գլխաւոր
աստուածութեան՝ Արամազդի մեհեանը, ինչն իր հերթին նշանակում է, որ բուն
հայկական կրօնական մշակոյթը տարածւում էր ծայրամասերում: Երբ Տիգրան
Մէծը մ. թ. ա. առաջին դարի սկզբին Մէծ Հայքին միացրեց Ծօփքը, Եկեղեաց եւ
Դարանաղեաց գաւառները, դրանք անմիջապէս դարձրեց երկրի քաղաքական
եւ մշակութային կարեւորագոյն կենտրօններ: Մէծ Հայքի տարածքում հաւանա
բար ոչ մի այլ վայր չի ունեցել այնպիսի էթնիկական բազմազանութիւն, ինչպի
սին Ծօփքն էր: Այստեղ ապրում էին հայեր, ասորիներ, յոյներ եւ այլ, ոչ միշտ
հասկանալի ինքնութիւններով տարբերակուող խմբեր, ինչպէս, օրինակ, ուր
տիացիները20: Տիգրան Մէծը շարունակեց Մէծ Հայքի այս ծայրագաւառի 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
մա-բանասիրական ուսումնասիրություններ, Դ / Լեվոն Մելիքսեթ-Բեկ, Էջմիածին, 2010,
էջ 291: Ուրտիցի ժողովրդի առկայութեան մասին վկայութիւն կայ նաև Հանձիթում՝ 10-րդ
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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էթնիկ կազմի համար ընդհանուր մշակոյթ ձեւաւորել՝ մի կողմից Եկեղեաց,
Դարանաղի գաւառներ եւ Դերջան տեղափոխեց հելլենական աստուածների
արձանները (նոյն Անիում կանգնեցրեց Ողիմպիական Դիոսի արձանը, Եկե
ղեաց գավառի Թիլ ավանում՝ Աթենասինը, Երիզայում՝ Արտեմիդինը, Բագա
յառիճում՝ Հեփեստոսինը)21, Դարանաղեաց գաւառի Թորդան գիւղում Տիգրա
նը կանգնեցրեց Միջագետքից տեղափոխած «սպիտակափառ Բարշամինա»
աստծո արձանը եւ կառուցեց նրան նվիրուած մեհեան22, մյոս կողմից Եկեղեաց
գաւառն ընտրեց հայկական Անահիտ աստվածուհու պաշտամունքի կենտրօն
եւ այնտեղ կանգնեցրեց Անահիտի ոսկեձոյլ արձանը: Տիգրան Մէծի ջանքե
րից յետոյ Եկեղեաց եւ Դարանաղի գաւառերը Մէծ Հայքի համար դարձել էին
նշանավոր կրօնական կենտրոն՝ ծայրագաւառը դարձնելով հայկական քա
ղաքական եւ մշակոթային կարեւորութեան տարածք: Եկեղեաց գաւառի Թիլ
ավանում էր Տիգրանի կողմից բերուած Աթենաս-Նանէ աստուածուհու (ԶևսԱրամազդի դստեր) արձանը եւ տաճարը23, Դերջանում՝ Բագառիճում էր Միհ
րի մեհեանը24: Սրանք հռչակաւոր մեհեաններ էին՝ ընդարձակ կալուածքներով
ու սպասարկող կառոյցներով: Եկեղեաց գաւառը տեւական ժամանակ գլխա
Հայաստանի արևմտյան սահմանը Փոքր Հայք և Կողոպենե (Սեբաստիա), «Հանդես Ամ
սօրեա», 1940, թիւ 106, էջ 4-5): Քննարկելիք հարց է նաեւվ ուրտիացիների անուան կապը
ուրումէացիներ կամ ուրուացիներ, ապա սրանից՝ արմե-արմեն անուան հետ: Ա.
Հակոբյանը, քննարկելով նախօրդ հայագետների վերլուծութիւնները, այդ թւում Ս. Տ.
Երեմեան, Հայերի ցեղային միութիւնը Արմէ-Շուպրիա երկրում, ՊԲՀ, 1958, հ. 3, էջ 59-74;
Հ. Մ. Աւետիսեան, Հայկական լեռնաշխարհի եւ հիւսիսային Միջագետքի պետական
կազմաւորումների քաղաքական պատմութիւնը մ. թ. ա. XVII–IX դդ., Եր., 2002, էջ 108-113,
հնարաւոր է համարում արմենների՝ որպէս հայերի էքզոէթնոնիմի, կապը Արմէ երկրան
ուան հետ, իսկ վերջինս՝ ուրումէացիներ կամ ուրուացիներ անուան հետ (Ա. Յակոբեան,
Հայ ժողովրդի էթնոհամախմբման գործընթացի պատմա-մշակութային առանձնայատ
կութիւնները, – «Վէմ» համահայկական հանդէս, Ե (ԺԱ) տարի, 2013, թիւ 1 (41), ՅունուարՄարտ, էջ 42): Եթէ այս ենթադրութիւնը ճիշտ է, ապա ուրուացիների, իսկ սրանից՝ ուրտուուրտացիների դէպքում մենք գործ ունենք նախահայախօս մի խմբի հետ, որը Ծօփքի
նման բազմազգ, միշտ էթնո-սահմանային տարածքում պիտի նեղ, էթնո-ցեղային «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 Տեր-Ղեվոնդյանի), էջ 123:

24 Ագաթանգեղոս, էջ 124:
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ուորել է հայոց նախաքրիստոնեական կրօնական կենտրօնի առանձնաշնոր
հութիւնը, թերեւս մինչեւ քրիստոնեութեան մուտքը: Թագավորներն այստեղ
էին պատիվներ մատուցում աստուածներին՝ նշելով իրենց հաղթանակները,
այստեղ էին կազմակերպւում տարեկան տօնացոյցի գլխաւոր տօնահանդէս
ները: Ավելորդ չէ ասել, որ այս նոյն վայրում՝ Դարանաղիում էին Արշակունի
թագաւորների դամբարանները: Հետագայում Ագաթանգեղոսը, նկարագրելով
Տրդատի եւ Գր. Լուսաւորչի համատեղ արշավանքը հեթանոսական մեհեաննե
րի դէմ, Եկեղեաց գաւառի մեհեաններն անուանում է «Հայոց թագավորների
մեծ ու բուն մեհեաններ»25: Հենց այստէղից էլ սկսուել է Մէծ Հայքի քրիստոնե
ացումը եւ հարիւրամեակից աւելի այս տարածքը եղել է Գրիգոր Լուսաւորչի ու
նրա ժառանգների նստաւայրը:
Նոյնն էր պարագան նաեւ իշխանութեան դէպքում: Մէծ Հայքի թէ աշ
խարհիկ իշխանութիւնները՝ նախարարական տները, թագաւորական դինաս
տիաները, թէ կրօնական իշխանութիւններն ունէին ինչպէս էթնիկական հայ
կական, այնպէս էլ այլէթնիկ (պարթեւական, ասորական, մարական…) ծագում:
Հինգերորոդ դարում հայոց (հայե՞րի, Հայաստա՞նի) համահաւաք պատմութե
ան, այդ թւում «մեր ազգի» ծագումնաբանութեան յեղինակ Մովսէս Խորենա
ցին նրանց պիտի բաժանի հայ էթնոսի նախահայր Հայկից սերուած, Հայկին
արիւնակից-ազգակից «հայկազունների» («… որ ի Հայկայ ազգք եւ ծնունդք»),
իսկ «հայկազուններից» տարբերուող նախարարական տների մասին խօսելիս
յիշեցնի նրանց տարբերուող էթնիկական ծագումը, ինչպէս Գնթունիների «ցե
ղի» (տոհմի) մասին խօսելիս յիշեցնում է, որ նրանք ծագում եմ քանանցինե
րիցե (էջ 67), Բագրատունիների «ցեղի» (տոհմի) մասին խօսելիս՝ «Շամբատ
Բագարատին, որ հրեաներից էր, <սահմանեց> որ նրանից սերվող ցեղը (տոհ
մը) Բագրատունի կոչվի նրա անունով» (էջ 67), «Եւ Բագարատ կոչվածին, որ
հրեաներից էր ծագում..., պարգևում է ցեղի տանուտիրական պատիվը» (էջ 70),
«Աժդահակին՝ Մարաց թագավորի սերնդից, ...այդ ցեղի (տոհմի) նահապետ
ներին <ասում են> Մարացոց տեր» (էջ 72), «Պարսից Շապուհ թագավորի...
ժամանակ է եկել Մամիկոնյանների ցեղի (տոհմի) նախնին... Ճենաստանից»
(էջ 144) եւլն: Խորենացու մօտ փաստորեն «հայ ազգի» մի մասը «հայկազուն
ներ» են, – հայկազեան Տիգրան (էջ 47, 49, 51, 54, 188), հայկազն Խոռ (էջ 26, 70),
հայկազն Գուշար (էջ 68, 72, 124), հայկազուններ (էջ 54, 128, 129), հայկազանց
սերունդ(էջ 128), հայկազանց երկիր(էջ 48) եւլն., եւ այս մասը «հայ ազգի» նախ
նի Հայկից սերուածներն են: Այդ նյոթերի վրայ է Խորենացին կառուցում Հայոց
պատմութեան սկիզբը՝ Հայկի զաւակները հիմնադրում են «ցեղեր»՝ առանձին
նախարարական տներ եւ կալուածներ, որոնց անունները հենց Հայկի զավակ
ների անուններից են՝ Մանաւազից՝ Մանաւազեանները, Խոռից՝ Խոռխոռու
նիները, Բազից՝ Բզնունիները, Շիրակի անունը ծագում է Շարայի անունից,
25 Ագաթանգեղոս, էջ 123:
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Գեղարքունիքը՝ Գեղամի անունից, Սիւնիքի անունը Սիսակի անունից եւլն:
«Իսկ մեր աշխարհը Հայկի անունով կոչվում է Հայք» (էջ 26): «Այս է Հայկը, հայ
ազգի նախնին..., և այս են նրա ցեղերն ու սերունդները և նրանց բնակության
աշխարհը» (էջ 28): Բայց հայերը եւ Հայաստան պետութիւնը նրանցով չեն սահ
մանափակւում, հայերի մէջ կան նաեւ այլ ծագում ունեցողներ, եւ Խորենացին
նրանց նոյնպէս ներկայացնում է՝ «Իսկ զհայաստանեացս նախարարութիւնս,
զամենեցուն զուստն եւ զզիարդն յայտնելով համառօտ, որպէս հաւաստի ¦ի յու
նականս ոմանս կայ պատմութիւնս»£ Նրանք բոլորը միասին են «հայեր»: Խո
րենացին ինքը, դժգոհելով, որ դժուարութեամբ է հայթայթում հայերի պատմու
թեան մասին նյոթերը՝ գրում է «Բայց ինձ թվում է, որ ինչպես այժմ, այնպես էլ
հին հայերի մոտ սեր չի եղել դեպի գիտությունը և բանավոր երգերը»:
Խորենացու «մէր ազգը» միայն «Հայոց մեծերը»՝ Հայկը եւ «հայկազուն
ները» չեն Խորենացու «մէր ազգի» պատմութիւնը Հայաստան պետութեան
պատմութիւն է, եւ այդ պատմութեան երկրորդ մասը՝ «Միջին պատմութիւն
մեր նախնիների», պակաս սիրուած չէ Խորենացու համար, չնայած այդ ժամա
նակաշրջանի «մեր ազգի»՝ Հայաստան պետութեան կառաւարիչները՝ թագա
ւորները հայկազուններ չեն, պարթեւ Արշակունիներ են, եւ նախարարների մէջ
շատ են «ոչ հայկազունները»: Համարեա հինգ հարիւրամեակի այդ պատմու
թիւնը նոյնպէս «մեր ազգի»՝ ինչպէս Խորենացին է վերնագրել՝ «մեր նախնի
ների» պատմութիւնն է: Խորենացու «Հայոց պատմութեան» երրորդ մասում՝
«Մեր հայրենիքի պատմութեան աւարտ»-ում «մեր»ը շարունակում է առկայ լի
նել, բայց հայտնուում է «աւարտ» բառը: Ի՞նչի աւարտը՝ «Մեր հայրենիքի»:
Աւարտւում է ազգի «հայրենիքի պատմութիւնը», որոուհետեւ ըստ Խորենացու
հայրենիքը նախ եւ առաջ, ժամանակակաից տերմինով ասած՝ «ազգային պե
տութիւնն է»: «Հայոց պատմութիւնը» Խորենացին սկսում է Հայկի կողմից Հայ
քի՝ «պետականութեան ծննդաբանութեամբ», եւ աւարտում է Հայքի՝ «պետա
կանութեան աւարտով»: Խորենացու «Հայոց պատմութիւնը» հայոց «ազգային
պետութեան» պատմութիւնն է:
Հայոց պետութիւնը՝ Խորենացու «մեր ազգը» ոչ չորրորդ, ոչ հինգերորդ
դարերի հնարանք չէ, ոչ էլ Խորենացուց յետոյ առաջացած երեւոյթ: Այդ «մե
ր»ի տեղը գիտեն հինգերորդ դարի մինչխորենացիական հայ պատմիչները՝ թէ՛
Ագաթանգեղոսը, թէ՛ Բուզանդը, թէ՛ Եղիշէն, թէ՛ Կորիւնը: Թւում է՝ այս իմաս
տով աւելի հստակ է Խորենցուց առաջ գրուած Կորիւնի «Վարք Մաշտոցին»:
Հայերէն այբուբենի գիւտի կապակցութեամբ Կորիւնը գրում է ոչ թէ հայ ազգի,
այլ «Հայաստան ազգի» մասին՝ «Ապա ելանէր նոցա պարգեւական յամենա
բարին Աստուծոյ ժողովել զաշխարհահոգ խորհուրդն երանելի միաբանելոցն,
եւ ի գիւտ նշանագրաց Հայաստան ազգին հասանել» (Զ գլոխ); «գումարել ի
կողմանս. ի գաւառս, ի տեղիս տեղիս Հայաստան ազգին» (ԺԲ գլոխ); «խոր
հուրդ առնէր այնուհետեւ վասն կէս ազգին Հայոց, որ էր ընդ իշխանութեամբ
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թագաւորին Հոռոմոց» (ԺԶ գլոխ) եւլն.26:
Խորենացուց առաջ գրած Փաւստոս Բուզանդ պատմիչը «ազգ» բառն
օգտագործում է նախ եւ առաջ էթնիկական իմաստով՝ Հայաստանի «Դանիել
քորեպիսկոպոսը... ազգով ասորի էր»27, Ծօփքում «Երկու անապատականներ
կային... մեկի անունը Շաղիտա էր, որ ազգով ասորի էր, մյուսի անունը Եպի
փան էր, որ ազգով հույն էր»28: «Ազգ» բառն այստէղ էթնիկական տեսակ է՝
ասորի, յոյն, եւ ցոյց է տալիս էթնիկական նոյնականացում: Ագաթանգեղոսը,
պատմելով երրորդ դարի ծագումով պարթեւ Արշակունի Հայոց թագաւոր Խոս
րոուի (ամենայն հավանականութեամբ 253–268 թթ. թագաւորած Խոսրով եր
րորդի29) դժուարութիւնների մասին, գրում է, որ նա «մեծ տրտմության մէջ էր իր
հարազատ տոհմի, ազգակիցների համար…<որոուհետեւ> պարթևական տոհ
մերը, ազգապետերը, նախարարներն ու նահապետը <չեկան օգնելու> իրենց
ազգատոհմի տերությանը»30: Հայոց թագաւոր պարթեւ Խոսրոուին օգնել են
«տաճիկները» (արաբները): Աւելին, սոյն Խոսրոուին ի վերջոյ սպանել է հենց
իր էթնիկական ազգակից պարթեւ Անակը, սպանողին հետապնդել եւ նրա ըն
տանիքի անդամներին, մանուկ Գրիգորից զատ, սպանել են «հայակույտ զորքի
մեծամեծերը»31: Ագաթանգեղոսը հաստատ է հատուկ շեշտում դերակատար
ների էթնիկական պատկանելութիւնները: էթնիկական պատկանելութիւնը եւ
ինքնութիւնը փաստացի գոյութիւններ էին, դրանք դեր էին խաղում անհատ
ների եւ խմբերի յարաբերութիւններում, դրանց վրայ յաշվարկներ էին արւում,
այդ թւում՝ քաղաքական, եւ բոլոր դէպքերում՝ մարդկային: Առանց էթնիկական
ինքնութեան Էթնիկական ազգակցութեան գիտակցութիւն չէր կարող լինել,
եւ ուրեմն 4-5րդ դարերում էթնիկական ինքնութիւնը թէ որպէս պատկանելու
թիւն, թէ յարաբերութիւնների ճանաչում, թէ եզրոյթաբանորեն կայացած-կա
յունացած-ընկալուած երեւոյթ էր: Հայոց թագաւոր Խոսրով երրորդը ծագումով
պարթեւ էր եւ ունէր պարթեւական էթնիկական ինքնութիւն, հետեւաբար նաեւ
պարթեւական էթնիկական ազգակցութեան հետ կապուած յոյսեր, հավակնու
թիւններ: Ագաթանգեղոսի հիշատակած «հայակույտ զորքը» հաւանաբար էթ
նիկական հայերից կամ առնուազն Հայաստանի զօրք է նշանակում: Եվ երբ
Խորենացին իր շարադրանքն սկսում է «մեր ազգի պատմութիւնը» բառերով՝
«մեր ազգի պատմութիւնը» շարադրելով կատարում եմ Սահակ Բագրատունու
պատուերը (Գիրք առաջին, Հայոց մեծերի ծննդաբանութիւնը), Խորենացին

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 // Պատմա-բանասիրական հանդես, 2016, № 1, էջ 183-203:
30 Ագաթանգեղոս, էջ 32:
31

Ագաթանգեղոս, էջ 35:
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«մեր ազգ» բառերը գործածում է «ազգ»32 բառի մէջ առկայ իրեն շատ լաւ յայտ
նի թէ էթնիկական, թէ պետական (Հայաստանի բնակչութիւն) իմաստներով:
Տուեալ դէպքում երկրորդական է՝ յօրինել է Խորենացին «հայկազուն» հայե
րի նախահայր Հայկի պատմութիւնը, թէ ոչ, կարեւորն այն է, որ Խորենացին
շարադրում է մի պատմութիւն, որը բացատրում է գոյութիւն ունեցող Հայաս
տան պետութեան եւ հայկական էթնիկական ինքնութեան ծագումը՝ «ազգը»
յիմնադիր ունի՝ Հայկը, ազգի «հայ» եւ պետութեան «Հայք» անունները Հայկի
անունից են, պետութեան հիմնադիրները Հայկի ժառանգներն են՝ «հայկա
զունները», «մեր ազգ»ը՝ հայկական պետութիւնը շարունակող պարթեւ արշա
կունիները՝ «մե՛ր նախնիները», իսկ «մեր ազգ»ի պատմութեան աւարտը Հա
յաստանի պետականութեան կորուստն է:
Ենթադրելի է, որ վաղ միջնադարում առկայ էին «հայկական» (էթնիկա
կա՞ն), եւ «հայաստանեան» (ազգայի՞ն) ինքնութիւններ: Հայաստանի ընդհա
նուր բնակչութիւնը Հայաստանի պետական-ազգային ինքնութեան կրողներ
էին, Խորենացու «հայկազունները»՝ Հայկի ժառանգները հայերի էթնիկականազգային ինքնութեան, բոլորը միասին՝ հայկական ընդհանուր ինքնութեան:
Հայերէնախօսութիւնը, առանց «էթնիկական հասցեականութեան»
պետական մշակութային բազմազանութիւնը, իշխանութիւնն իրացնողների
էթնիկական ծագումնաբանութեան բազմազանութիւնը, երկրի քաղաքակա
նութեանը եւ պատմութեան ընթացքին բոլորի մասնակցութիւնը «ազգային
պետութեան» լավագոյն վկայոթիւններ են: Մէծ Հայքն ըստ էութեան հայկա
կան «ազգային պետութիւն» էր, եւ բնակչութեան ինքնութիւնը ձեւավորւում էր
որպէս Հայաստան պետութեան բնակչութեան ինքնութիւն՝ որքան դա ընկա
լելի էր վաղ միջնադարում: Եւ դա բնական զարգացման ընթացք էր՝ առանց
արհեստական կառուցուածքի, բայց, անշուշտ որոշակի քաղաքական-մշակու
թային գործունեութեան հետեւանք: Սա, թերեւս, պատճառներից մէկն է, որ ինչ
պէս Խորենցու «Հայոց պատմութիւնը», այնպէս էլ նրանից առաջ շարադրուած
Փավստոս Բուզանդի, Ագաթանգեղոսի «Հայոց պատմութիւնները, ինչպէս նա
եւ այդ աշխատանքներում տասնեակ, հարիւրաւոր անգամներ ձեւակերպուած
«հայոց երկիր», «հայոց աշխարհ», «հայոց սահմաններ» արտահայտութիւննե
րը կարելի է կարդալ ինչպէս «Հայաստանի պատմութիւն», այնպէս էլ «հայերի
պատմութիւնը», «հայերի երկիր», «հայերի աշխարհ»:
Ազգագրագետ Լեւոն Աբրահամեանը իր «Վաղ միջնադարեան կոնստ
րուկտիվիստները. Հայաստանի դէպքը» ըստ էութեան հիանալի յօդուածում
Մովսէս Խորենացուն համարում է 5-րդ դարի Հայաստանի մտաւորականու
թեան մէջ հասունացած «հայ ազգի» կառուցման՝ հայերի ազգակերտման քա
ղաքական պատուերի կատարող, գտնելով, որ «հայկական էթնիկական ընդ
հանրութեան վաղ միջնադարեան ձեւաորումը ոչ թէ բնական զարգացման կամ
յաջողութեամբ իրականացուած որեւէ գիտակցուած քաղաքական նախագծի
32

«Ազգ» բառի ծագումնաբանութեան հնարաւոր տարբերակների մասին տես Абрамян
Левон, Раннесредвековы конструктивисты. Случай Армении, էջ 87-90:
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արդիւնք է, այլ այդ շրջանի մտաւորականների գործունեութեան հաւելեալ ար
տադրանք»33: Դա նշանակում է, որ 5-րդ դարում դեռեւս հայերի էթնիկական՝
«ազգային ինքնութիւն» չպիտի լիներ, այն պիտի ձեւաորուեր չորս-հինգերորդ
դարերի հայ մտաւորականութեան գործունեութեան հետեւանքով եւ բոլոր դէպ
քերում Խորենացու «Հայոց պատմութեան» շարադրանքից հետոյ: Մինչդեռ
5-րդ դարում արդէն շատ հստակ երեւում են հայերի էթնիկական, թէ ազգա
յին-պետական, ինչպէս նաեւ Հայաստանի ընդհանուր բնակչութեան ազգայինպետական ինքնութիւնները, եւ մինչխորենացիական յեղինակներն էլ հստակ
օգտագործում են համապատասխան բառեզրերը: Պէտք է ենթադրել, որ Խո
րենացու ծագումնաբանական հայերի՝ «հայկազունների», «հայկազունների»,
նրանց մէջ սերտաճած «էչ հայկազունների», ինչպէս նաեւ իրենց ծագումնա
բանական ինքնութիւնը պահած սոցիալ-մշակութային հայերի (օրինակ՝ պար
թեւների) միջեւ ինքնութիւնների որևէ լուրջ խնդիր 5-րդ դարի Հայաստանում
չկար: Համենայն դէպս այդպիսի որեւէ ակնարկ չկայ Խորնեացուց առաջ գրած
Ագաթանգեղոսի, Բուզանդի, Եղիշէի գործերում, դրանցում չկայ նաեւ «հայկա
զուն» բառեզրը: Եղիշէն, օրինակ, Պարսից թագաւորի դէմ ապստամբել պատ
րաստուող «հայերի միաբանութեանը»՝ «հայոց ուխտին» մասնակից, ինչպէս
նաեւ «հայերի ուխտին» դաւաճանած կամ դրան չմասնակցող հայ34 նախարա
րական տներին թուարկելիս որևէ ծագումնաբանական տարբերութիւն չի հի
շատակում, չնայած նրանցից երկուսի մէջ էլ կային Խորենացու բաժանումով թէ
«հայկազուն», թէ «ոչ հայկազուն» ընտանիքներ:
Ակնյայտ է, որ «հայկական էթնիկական ընդհանրութեան վաղ միջնա
դարեան ձեւաորումը» ոչ թէ 4–5-րդ դարերի «մտաւորականների գործունեու
թեան հաւելեալ արտադրանք» է, այլ գոյութիւն ունեցող էթնիկական ինքնու
թեանը 5-րդ դարում տրուել է «ծննդեան վկաեական»՝ Խորենցու շարադրած
«Հայոց մեծերի ծննդաբանութիւնը»: Եւ դա արուել է «մէր հայրենիքի պատ
մութեան աւարտից»՝ հայկական ազգային պետութեան անկումից յետոյ:
Առնուազն նրանից, որ Մովսէս Խորենացին «հայ ազգին» բաժանում է
«հայկազունների» եւ «ոչ հայկազունների», ակնհայտ է, որ Խորենացին վավե
րացնում է հենց գոյութիւն ունեցող առկայ մի ընդհանուր «հայկական ինքնու
թիւն», որն ունէր բաղադրիչներ: Այդ ընդհանուր ինքնութիւնը եղել է մինչեւ Խո
րենացու պատմութեան շարադրանքը, եւ հինգերորդ դարում թերեւս առաջացել
է բաղադրիչները բացատրելու հարցը: Սակայն Խորենացու «հայկազունները»
չեն տրոհել հայկական ընդհանուր ինքնութիւնը եւ յետագայ հայոց պատմագ
33

Абрамян Левон, Раннесредвековы конструктивисты. Случай Армении// Антропология со
циальных перемен: сборник статей: к 70-летию Валерия Александровича Тишкова / Россий
ская акад. наук, Ин-т этнологии и антропологии[отв. ред. Эльза-Баир Гучинова, Галина Ко
марова]. – Москва, Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2011, էջ 87:

34 «Հայ» ինքնանուան գիտական բացատրութիւնների քննական վերլուծութիւնը տես Пет
росян Армен, Самоназвание армян hay //Вопросы ономастики, 2016, том 13, номер 2, էջ
146-191:
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րութիւնում չեն փոխարինել արդէն վաղուց գոյութիւն ունեցող «հայ», «հայեր»
ինքնանուանը: Նոր բառգիրք հայկազեան լեզուի բառարանը հայ պատմիչների
կողմից օգտագործուաց «հայկազուն» բառեզրը ներկայացնելիս շատ քիչ պա
տմիչների է յղում, ամենից աւելի՝ հենց Խորենացուն, եւ ներառում է մի շարք
բառեր, որոնք բացառապէս կոնկրետ ծագում են շեշտում՝ առանց նրանց «էթ
նիկական կողմնորոշումներին» անդրադառնալու. «Հայկազարմ – Որ է ՛ի զար
մէ հայկայ. հայկազն. Արամեան; Հայկազարմ ազգի, Հայկազեանք – Ազգք
հայկայ, հայք արամեանք, Յոլովք հայկազաեանցն (ի Սիւնիս); Հայկազն, որ
և Հայկազուն. Որ է յազնէ հայկայ, և Ազգ հայկայ, հայ, հայք: Հաշխարհիս
հայկազանց... Երուանդ, որ ՛ի հայկազանց …Ի բառնալ թագավորութեանն
Հայկազնեայցն; …Զպարոյր հայկազնեաց; Տիգրան հայկազնի; Զսենեքե
րիմ արքայն հայկազնի, Հայկակն հայկազնի, Վասակ հայկազուն, …Հայ
կազուն եղբարքն Սահակ և Վասակ, … Ի զաւակացն Խոռայ հայկազնոյ, ի
ձեռն յակովբայ հայկազնոյ»35:
Ուշագրավ է, որ չորրոդ-հինգերորդ դարերի «հայ մտավորականները»
միայն «հայկազուններ» չէին, աւելին, գլխաւոր դերակատարները հենց հայ
կազուններ չէին: Նրանց մէջ առաջին տեղում էին պարթեւվները: Պարթեւ էին
քրիստոնեութիւնը Հայաստանում տարածող Գրիգոր պարթեւը՝ պարթեւ Անա
կի որդին, Տրդատ թագաւորը՝ հաւանաբար Խոսրով երրորդի որդին, ծագումով
պարթեւ էին Հայաստանի հայրապետների մէծ մասը՝ Գրիգորի ժառանգներ
Արիստակէսը, Վրթանէսը, Հուսիկը, Ներսէս Մէծը, հայերէն այբուբենի ստեղծ
ման նախաձեռնող Սահակ Պարթեւը, «հայկազուն» չէր հինգերորդ դարի ամե
նագործունեա նախարարական Մամիկոնեան տոհմը, պարթեւ էին Արշակ եւ
Պապ թագաւորները, իսկ «մեր ազգի պատմութեան» շարադրանքի Խորե
նացու պատուիրատու Սահակ Բագրատունու տոհմը Խորենացու իսկ վկայո
թեամբ ծագումով հրեական էր: Իսկ ահա Մովսէս Խորենացին ինքը, Մէսրոպ
Մաշտոցը հաւանաբար «հայկազուն» էին, «հայկազուն» էր մարզպան Վա
սակ Սիւնեցին: Նրանք բոլորը Հայաստան «ազգային պետութեան» մտավո
րականներ էին, եւ չորրորդ-հինգերորդ դարերում իր գոյութիւնը շարունակող
հայկական «ազգ-միաւորի» մասը: Նրանց մէջ կային «հայկազունամէտներ»,
պարսկամէտներ, հռոմեամէտ-հունամէտներ, գաղափարների նուիրեալներ,
պետական եւ ազգային գործիչներ, մասնաւոր շահերի հետեւորդներ եւլն., ինչ
պէս գոյութիւն ունէին չորրորդ-հինգերորդ դարերից առաջ եւ յետոյ: Բնական
է, որ նրանց գործունեութիւնն ազդում էր «ազգ-միաւորի» արժէքների ձեւա
վորումներին, ինչպէս ազդել էր Արտաշիսեանների գործունեութիւնը՝ «հայ
կական սոցիալ-մշակութային տարածք» ձեւավորելով, բայց «հայ ազգն» իր
ընդհանուր ազգային ինքնութեամբ գոյութիւն ունէր մինչեւ Խորենացին, մինչեւ
չորս-հինգերորդ դարերի մտաւորականների գործունեութիւնը, եւ «հայկական
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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էթնիկական ընդհանրութեան վաղ միջնադարեան ձեւաորումը … այդ շրջա
նի մտաւորականների գործունեութեան հաւելեալ արտադրանք» չէր, այլ այդ
շրջանի մտաւորականների գործունեութիւնը լրացուցիչ տարրեր է աւելացրել
մինչ այդ արդէն գոյութիւն ունեցած հայկական էթնիկական ընդհանրութեան
զարգացումների վրայ: Ինչպէս «Մեծ Հայք» անունով ըստ էութեան «ազգա
յին պետութիւնը» «հայկազուն» ղեկաւարների եւ նրանց շարունակող պարթեւ
արտաշիսեանների, մասնաւորապես Տիգրան Մէծի գործունեութիւնն էր ազդել
նախաքրիստոնեական, եւ պարթեւ արշալունիները՝ քրիստոնեական հայկա
կան ազգային պետութեան բնակչութեան ինքնութեան ընդհանրութեան զար
գացումների վրայ:
Հետագայում, պետականութեան կորստից հետոյ, «հայ ազգ» բառերն
ստացել են ընդգծուած էթնիկական երանգ: Ուշագրաւ է, որ յետագայում հայե
րէնում «ազգ», եւ «ազգային» բառերի իմաստների հանրային ընկալումն առ
նուազն 1500 տարի չի փոխուել եւ շարունակում է հիմնականում «էթնիկական»
մնալ՝ հայ ազգ, վրացի ազգ, պարսիկ ազգ, ինչ նշանակում է վաղ անցեալից
ծագումնաբանորէն միմեանց հետ կապուած, համատեղ պատմական անցեա
լով կամ առնուազն պատմական անցեալի ընդհանրութեան գիտակցութեամբ
կամ յիշողութեամբ, մշակութային նոյն արժէքներով եւ այդ արժէքները սեփա
կան համարող, նոյն էթնիկական ինքնութիւնն ունեցող մարդկանց խումբ, այ
սինքն հայերէնի «ազգ»ը էթնիկական միաւոր է: 19-րդ դարում շարադրուած
«Նոր բառգիրք հայկազեան լեզուի» բառարանը տարբեր դարաշրջանների
հայկական ձեռագրերի կողմից օգտագործուած «ազգ» բառի մի շարք բա
ցատրութիւններ ունի՝ ա/սեռ կենդանեաց՝ բանականաց, որ է միատեսակ, և
անբանից՝ որ են բազմատեսակ (ազգ մարդկան, Ազգ հողեղինաց, ազգ ազգք
կենդանեաց անբանից եւլն.), բ/ Ազգ-Ազն, զարմ և զաւակ սերեալ ՛ի միոյ ՛ի
նախնեաց. ծնունդք միոյ նահապետի առաջնոյ (փիւնիկ ասորի յազգէ, ազգ
եբրայեցւոյ, ազգ հայոց, ազգ Յունաց եւլն), գ/ Ազգ-ցեղ և տոհմ սերեալ ի
նմին ազգի ի մասնաւոր ցեղապէտէ, դ/ Տուն, ազգատոհմք, արեանառու ազ
գականք իրերաց36: Լեզուաբան Հրաչեա Աճառեանի մեկնաբանութեամբ «ազ
գ» բառը հայերէնում պատմականորէն օգտագործուել է «ցեղ, սերունդ, գեր
դաստան, ժողովուրդ, ազգ, իրերի տեսակը» իմաստներով37: Սրան մօտ կամ
հաւասարազօր օգտագործուել է նաեւ «ժողովուրդ» բառը, որը նոյնպէս բազ
միմաստ է՝ ըստ Հայկազեանի՝ ա/ լատ. Populus-ժողուուրդ մարդկան, բազմու
թիւն, ազգ, ամբոխ, մարդկանց խումբ, բ/ որպէս ընտանիք և ընդոծինքն միոյ
տանուտեառն կամ նահապէտի, գ/ ժողուարան հրեից, sinagoga38: Ազգ բառը
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
Հրատարակչութիւն, Երեւան, 1926, էջ 84:

38 Նոր բառգիրք հայկազեան լեզուի, Հայր Գաբրիէլ Աւետիքեան, Հայր Խաչատուր Սիւր
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«տեսակ» իմաստն ունի, օրինակ, 5-րդ դարի պատմիչ Փավստոս Բուզանդի հե
տեւեալ նկարագրութիւնում. Գրիգոր Լուսաւորչի թոռ Ներսես հայրապետը մի
խումբ մարդկանց հետ անջուր, անհաց, անբնակ մի կղզում մխիթարում էր իր
հետ գտնուող տառապեալներին՝ հիշեցնելով Տիրոջ խօսքերը՝ «Մենք այնպես
չենք, ինչպես ասաց, թե՝ «Չար ազգը հրաշք է խնդրում»»39: «Չար ազգ»-ի «ազ
գ» բառն այստեղ «տեսակ» իմաստն ունի՝ «չար տեսակը»՝ որպէս բարու տեսա
կի հակադրութիւն: Բայց նոյն Բուզանդը, ինչպէս վերը տեսանք, «ազգ» բառն
օգտագործում է նախ եւ առաջ էթնիկական իմաստով՝ «ասորի», «յոյն» եւլն.:
Այսինքն «ազգ» բառը բազմիմաստ է եղել եւ էթնիկականից զատ այլ
իմաստներ է ունեցել, բայց հիմնական վերացական իմաստը «տեսակ»ն էր,
կոնկրետ իմաստը՝ «էթնիկական տեսակը»: Այն, ինչ եւրոպական լեզուների մէծ
մասում, նաեւ ռուսերենում գրաւոր տեքստում մինչեւ 19-րդ դարի վերջերը նշա
նակում էր «ռասա» բառը՝ «էթնիկական տեսակ» (ցեղ, ժողոուուրդ, ազգ): Հի
շենք, որ հենց սոյն աշխատանքի երկրորդ գլխում անդրադառնում ենք Ուբիչի
նիի ձեւակերպմանը՝ «օսմանները Կենտրոնական Ասիայից եկած սկզբնապէս
թյուրաքական ռասայի ժողովուրդ են, մոնղոլների եւ տունգուսների մի ճյողը»
(էջ 292), կամ՝ աղյոսակը, որով Ուբիչինին ներկայացնում է «օսմանների» էթ
նիկական կազմը, կրում է RACES (ռասաներ, տուեալ դէպքում՝ ժողովուրդներ)
վերնագիրը: «Ռասա» բառի ծագումն էլ, հաւանաբար, ծագում է կամ լատի
ներն ratio («տեսակ», «ցեղատեսակ»), կամ արաբերեն ra’s («գլուխ», «ծագում»,
«սկիզբ») բառերից: Նոյն «տեսակ» իմաստ ունի նաև ֆիզիկական մարդաբա
նութեան կողմից ուսումնասիրուող մարդկանց խմբերի ֆիզիկական կազմո
ւածքի տարբերութինները (ռասայական տարբերութիւններ):
Բնական է, որ արդէն բազմաթիվ լեզուների կողմից ընդունուած «natio»
բառը հայերենէում թարգմանուել եւ թարգմանւում է իր իմաստին համարժէք
«ազգ» բառով՝ որպէս էթնիկ միաւոր, չնայած «natio» բառի ներկայիս իմաստն
աւելի մօտ է վաղ մաիջնադարեան Հայաստանի «կոնկրետ պետութեան բնակ
չութիւն» իմաստին: Սակայն այսօր Հայաստանում առաջացել է «ազգ» հաս
կացութիւն-տերմինի աւանդական եւ նոր ընկալումների խնդիր: Հիմայ, երբ
աշխարհը մեծ հաշուով առնուազն քննարկում է «ազգ» բառի էթնիկական
իմաստի տարընթերցումների հարցը, կամ՝ «ազգ-միաւորների» էթնիկացման
հնարաւորութիւնը, անկախացած եւ նոր պետականաշինութեան անցած Հա
յաստանում տեղի է ունենում հայերէն «ազգ» բառի եւրոպական քաղաքա
կան-քաղաքացիական իմաստաւորման փորձ՝ մի դէպքում այն ընկալել որպէս
«սեփական պետութիւն ստեղծած մարդկանց համախումբ», այլ դէպքում՝ «սե
փական պետականութիւն վերստեղծած հայերի համախումբ», երրորդ դէպ
քում՝ Էնթոնի Սմիթի առաջարկած «նոյն պետութեան տարածքում ապրող
մէլեան, Հայր Մկրտիչ Աւգերեան։ Տպարան ի Սրբոյն Ղազարու, Հատոր 1, Ցուցակ 1,
Վենետիկ, 1836, էջ 838:
39 Փավստոս Բուզանդ, Էջ 146:
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իրաւական իրաւունքների եւ պարտականութիւնների ընդհանուր կոդեքս» ու
նեցող մարդկանց համախումբ՝ Հայաստանի քաղաքացիներ, սակայն առօրե
այում թէ՛ քաղաքական, թէ՛ գիտական, թէ՛ հանրային հռետորաբանութիւնում
շարունակւում է բառի էթնիկական իմաստի գործածութիւնը: Հանրայնորեն
«հայ ազգ»=«հայեր» են համարւում հիմնականում հայի էթնիկական ինքնու
թեան կրողները՝ անկախ քաղացիութիւնից: Սրան հակառակ՝ «ազգային» բա
ռը պաշտօնական փաստաթղթերում աւելի ու աւելի յաճախ է օգտագործւում
պետութեան/«պետական» իմաստով՝ «Ազգային Ժողով», «Ազգային օրենք
ներ», «Ազգային անուտանգութիւն» եւ այլ այս կարգի հասկացութիւնները նշա
նակում եմ «Հայաստանի Հանրապետութեան Խորհրդարան», «Հայաստանի
Հանրապետութեան Օրենքներ», «Հայաստանի Հանրապետութեան Ազգային
Անուտանգութեան Ծառայոթիւն», ոչ թէ էթնիկական հայի՝ «հայերի խորհրդա
րան», «հայերի օրենքներ» եւլն.:
Հայաստանի դէպքում «ազգ» բառ-տերմինի ներկայիս բազմիմաստու
թիւնը գալիս է մի կողմից հայերէնում այդ բառի պատմականութիւնից, որի հիմ
քում «էթնոս-ազգն» է, միւս դէպքում «ազգ» բառի տարողութեանը լրացուցիչ
քաղաքակրթական զարգացման մակարդակ եւ քաղաքական արժէք վերագրե
լու, ներարկելու ժամանակակից քաղաքական լեզվամտածողութիւնից, աւան
դոյթից, եւ վերջապէս Եւրոպայի Խորհրդին համարկուելու ցանկութիւնից՝
փորձում են «եւրոպականացնել» պաշտօնական, իրաւական լեզուն:
Թողնելով հայերէնում «ազգ» բառեզրի ներկայիս իմաստային փնտր
տուքը, վերադառնանք էթնոս/ազգ միաւորների բնական զարգացման, ծրագ
րային արհեստական կամ ընթացիկ քաղաքական/մտաւորական/մշակութային
գործունեութեան հետեւանքով առաջացող «հաւելեալ արտադրանք» լինելու
սկզբունքային խնդրին: Քանի որ քաղաքական/մտաւորական/մշակութային
գործունեութեան հետեւանքները միշտ անդրադառնում են դրանց մէջ ներա
ռուած, ներքաշուած կամ դրանց ազդեցութիւնը կրող խմբերի արժէքների ձե
ւավորումներին եւ այս կամ այն կէրպ՝ նաեւ ինքնութիւններին, սա կարելի է
դիտարկել էթնիկական, երբեմն նաեւ ազգային ինքնութիւնների ձեւաւորման/
զարգացման բնական ուղի: Հայերի «էթնիկացման»/«ազգայնացման» համա
ռօտ ակնարկը, կարծում եմ, վկայում է կոնկրետ խմբի, տուեալ դէպքում հայերի
հաւաքական էթնիկական եւ ազգային ինքնութեան/ինքնութիւնների բնական
զարգացման մասին: Այդպիսի օրինակները քիչ չեն:

«Ազգային պետութեան
 » կառուցման թուրքական օրինակը
Արհեստական կառուցուող «ազգային պետութեան», «ազգ-միաւորի»
եւ նոյնիսկ արհեստական «էթնիկական միաւորի» լաւ օրինակ է Թուրքիայի
Հանրապետութիւնը, «թուրքական ազգ»ը, «թուրք» էթնոսը: Թուրքիայի Հան
րապետութիւնը «ազգային պետութիւնների» շարքում առյասարակ բացառիկ
է: Բացառիկ է թէ իր մեկնարկով, թէ «ազգային պետութեան» կառուցման ըն
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թացքով, թէ հետեւանքներով՝ «ազգային պետութեան» մոդելով: Ինչպէս բազ
միցս այս աշխատանքում խօսուեց, եւ ինչպէս Մուստաֆա Քեմալի կենսագիր
Benoist-Mechin-ն է գրում 1954 թ.-ին, «թուրքերը փոքրամասնութիւն էին օտար
ների մէջ, բայց Քեմալի նպատակը կոմպակտ եւ միատարր թուրք ազգ կա
ռուցելն էր... Երեք էթնիկ խմբեր կային, որ վտանգաւոր կերպով խանգարում
էին ազգի միատարր լինելուն՝ քրդերը, հայերը եւ յոյները»40: Ենթադրում եմ,
որ Benoist-Mechin-ը «թուրք ազգ» ասելով նկատի չունի եւրոպական «natio»-ն՝
պետութեան քաղաքացիներին, քանի որ շեշտադրում է էթնիկական միատար
րութեան նպատակը եւ խանգարող «օտար ազգերին»:
Միայն «օտար ազգերի» առկայութիւնը եւ թուրքերի քանակական սա
կաւութիւնը չէ, որ խանգարում էր «թուրք ազգի», «Թուրքական ազգային պե
տութեան», առաւել եւս հիմնական եւ իրական նպատակի՝ թուրք էթնոսի կա
ռուցմանը: Թուրքական «ազգային պետութեան» կառուցման մեկնարկում
ընկած էին «չկա»ները՝ չկար քանակապէս գերակայ թուրքական էթնիկական
միաւոր, չկար թուրքական ոչ ազգային, ոչ էթնիկական ինքնութիւն, չկար թուր
քական էթնիկական մշակոյթ, չկար սոցիալական հաղորդակցութեան համար
անհրաժեշտ եւ բոլորին հասկանալի որեւե մէկ վերբալ լեզու, այդ դերը չէր խա
ղում նաեւ իշխանութեան՝ քչերին հասկանալի վարչական օսմաներէնը, չկար
համատեղ անցեալի ընդհանրութեան կամ թեկուզ դրա մասին որեւէ առասպե
լի իմացութիւն կամ յիշողութիւն, առաւել եւս չկար որեւէ շարադրուած պատմու
թիւն, չկար «թուրքական հայրենիքի» ընկալում/պատկերացում, չկար «թուրքի»
դրական կերպար: Չկար նաեւ «թուրքական սոցիալական շերտ», «թուրքական
տնտեսական դաս»: Չկար անցեալը ներկային կապող որևէ թուրքական առար
կայական երեւոյթ, բացի, թերեւս, «օսմանեան փառքը», որի ժառանգորդման
գործնական իրաւունքը կապւում էր «օսմանեան թուրք» անուան հետ:
Ի՞նչ կար: Առաջին հերթին կար այն, որ 1922ից յետոյ չկային ատելի հա
յերը եւ յոյները, եւ փոխարենը կար նրանց նկատմամբ մէծ ատելութիւն: Կար
հայերի վերադարձի վախը: Պետութեան կառուցման համաձայնութեան հիմ
քում ընկած գլխաւոր արժէքները եղել են համատեղ ցեղասպանական եւ թա
լանչիական յանցագործութեան պատժից խուափելը եւ զոհի նկատմամբ ատե
լութիւնը: Կար հայկական եւ յունական լքեալ գոյքը տնօրինելուն մասնակցելու
ցանկութիւնը: Եւրոպական հայեցակարգի արդիական «թուրքական ազգը»
կառուցող «մարդկանց համախմբին» միաւորող գլխաւոր մշակութային արժէ
քը եւ հասկանալի մշակութային լեզուն, ինքնութեան հիմնական, եթէ ոչ միակ
տարրը կրօնն էր՝ սուննի մահմեդականութիւնը, գլխաւոր ոգեուորող զգացմուն
քը՝ վախը հայերի եւ յոյների դէմ համատեղ գործած յանցագործութեան պատ
ժից եւ նրանց հնարաւոր վերադարձից, ատելութիւնը քրիստոնեաների, հայերի
եւ յոյների դէմ: Ատելութիւն, որն ունէր թէ զոհի դէմ յանցագործի բաղադրիչը,
40 Benoist-Mechin, Mustafa Kemal ou la Mort d’un Eınpirc. Éditeur :Albin Michel. Paris. 1954, էջ
337:

692

ՎԵՐՋԱԲԱՆԻ ՓՈԽԱՐԷՆ

թէ քաղաքակրթական տարբերութիւնների նկատմամբ ատելութեան բաղադ
րիչը, թէ հպատակի դէմ իշխողի բաղադրիչը, թէ այլոց նյոթական եւ մշակու
թային ռեսուրսների դէմ նախանձի բաղադրիչը: Համատեղ յանցագործութեան
գիտակցութիւնը եւ դրա պատժի վախը, ինչպէս նաեւ «օտարի», հատկապէս
քաղաքակրթական օտարի դէմ ատելութիւնը միաւորող լուրջ գործիքներ են:
Սրանք մեկնարկի համար լուրջ, բայց ընթացքի համար սպառուող ռոսուրսներ
էին:
Առաւել տեւական թւացող ռեսուրսը՝ «Մահմեդական միասնութեան»
համաձայնութիւնը, սակայն, շատ արագ խախտուեց իշխանութիւնը նվաճած
մարդկանց կողմից՝ «թուրք» միաւորն առաջադրուեց որպէս գերակայ էթնոս,
իսկ մահմեդականութիւնը հայտարարուեց խանգարող միջոց: Հայտարուեց
«թուրքի պետութեան» կառուցման եւ երկրի ողջ բնակչութիւնը էթնիկական
թուրք դարձնելու ծրագրի մասին: «Մահմեդական պետութեան» կառուցման
մեկնարկին մասնակցածների համար նոր իրողութիւններ բացայատուեցին՝
«ընդհանուր մահմեդական պետութեան»՝ «մահմեդական ազգի» կառուցման
փոխարէն պիտի կաոռւցուի թուրքական պետութիւն եւ թուրք ազգ, բոլոր մահ
մեդականներին վերապահուած առաքելութիւնը թրքանալն է: «Մահմեդական
համախմբի» քրդական մասը ըմոստացաւ եւ «մահմեդական մենքը» պառակ
տուեց: Սա լաւ առիթ էր քրդերին պատժելու եւ «ազգայնացող տնտեսութիւնը»
լիովին թրքացնելու: Քրդստան ուղարկուեցին երեք ռազմական դիւիզիա, մէկ
օրում Դիրաբէքիրում կախաղան հանուեցին քրդերի 46 առաջնորդներ: «Անգօ
րայի կառաւարութեան նպատակն էր քրդերին մոռացնել տալ, որ իրենք հան
րապետութիւնում առանձին էթնիկ տարր են»41: Քրդերը, միեւնոյն է, դեռ հստակ
էթնիկական գիտակցութիւն չունեին, որևէ ազգային ծրագիր չունեին, միասնա
կան չէին, նրանց պահանջն ընդամենը «Սուլթան-Խալիֆի վերադարձի» մա
կարդակի էր: Քրդերի շատ ներկայացուցիչներ Քեմալի Ազգային Մէծ ժողոո
ւում նստած ծափահարում էին Մուստաֆա Ղազիին եւ աշխատում մասնակցել
հայերի ու յոյների թողած գոյքի վերաբաշխմանը: Քրդական ըմբոստութեան
պատիժն այնքան ծանր էր, որ վախը բռնատիրութեան վեր ածուող իշխանու
թիւնից դարձաւ գերակայ զգացում: Այն աւելի խորացաւ 1926-ին Մուստաֆա
Քեմալի դէմ դաւադրութեան կամ դրա բեմականացման պատժի սարսափազ
դու գործողութիւններով: Դատւում եւ մահուան էին դատապարտւում Քեմալի
երեկուայ ընկերները, իրենից ոչ պակաս յանցագործներ: Կըլըչ Ալին՝ տրիբու
նալի դատաւորը, հայտնի սրիկա, ով գլուխ էր գովում իր կործանած մարդկանց
քանակով, մահուան դատավճիռները կարդալիս նրանց «ստոր կերպարները»
հակադրում էր «ազգի փրկիչ» Մուստաֆա Քեմալի առաքինութիւններին: «Ղա
զին առանց հոնքը բարձրացնելու ստորագրեց նրանց մահուան վճիռները եւ
հրամայեց արշալոյսին կախել... նոյն երեկոյան մէծ պարահանդես կազմակեր
պեց, որին պիտի ներկայ լինեին պետական բարձրաստիճան պաշտոնեաները,
41

Անդ, էջ 339:
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դատաւորները, մայրաքաղաքի գեղեցիկ կանայք»42: Մուստաֆա Քեմալը սեն
տիմենտալ չէր: Նա սովոր էր կոտորածների: Բռնապետութիւնը կամք թելադ
րելու պարարտ հող է: «Օտարի» հանդէպ վախին գումարւում է վախը Մուս
տաֆա Քեմալից: Քեմալական բռնապետութիւնը եւ «վախը» դարձան «թուրք
էթնոսի» կառուցման լուրջ գործիքներից մէկը:
«Բազմազգ ժողովուրդներին վտարելուց հետոյ թուրք ազգը նոր էֆեկտ
զգաց, — գրում է Benoist-Mechin-ը: Քանի որ նրանց վտարումը միայն ռասսայա
կան խնդիր չէր, այլ նաեւ նոր փոփոխութիւններ կբերեր: Մինչեւ 1914 թ. թուրքե
րը Օսմանեան կառաւարութեան կազմում նկատելի տեղ չէին գրաւում... չկար
ոչ թուրքի միջին դաս, ոչ արդիւնաբերական բուրժուազիա, ոչ արհեստաւորներ,
ոչ առեւտրի տիրապետողներ, ոչ նաւարկութեան տիրապետողներ... նրանց մէջ
ատելութիւն կար իրենց անկարողութեան եւ օտարների առաւելութեան նկատ
մամբ... թուրքը պիտի սովորեր բանկ, արդիւնաբերութիւն ղեկաւարել, գնացք
քշել, կաթսաները տաքացնել, հողից ելածը վաճառել, բետոնից շենքեր շինել,
արուեստի գործեր ստեղծել... կարճ՝ այն ամենը, ինչ յոյնն ու հայը գիտեին անել՝
մոնոպոլիան իրենց ձեռքը վերցնել»43: Այս տողերի յեղինակ Benoist-Mechin-ը
միանգամայն իրաւացի էր՝ այս ամենը պիտի տրուեր «թուրքին», ոչ թէ Թուրքա
կան պետութեան համար պայքարած եւ նոյն «օտարին ատող» մահմեդական
համախմբին: Ոչ թէ Թուրքիայի քաղաքացիներին, այլ էթնիկական թուրքերին:
Ուրեմն «մահմեդական համախումբը» կամ պիտի կամաւորաբար էթնիկապէս
թրքանայ, կամ իշխանութիւնը պէտք է նրանց բռնի թրքացնի, իսկ չհամաձայ
նողների նկատմամբ ներարկի արդէն քննութիւն բռնած ատելութեան զգացու
մը, վախը եւ նրանց օտարի թուրքական հասարակութիւնից: Թուրքական ազ
գային տնտեսութիւնից: Իրենց զբաղեցրած տարածքներից: «Օտարի» տեղն
այժմ տրուեց քրդերին եւ Անատոլիայի ալեւիներին: «Օտարի» առկայութիւնը
ու նրա նկատմամբ ատելութիւնն էլ իր առաւելութիններն ունի՝ արագացնում
է «իւրայինների» միասնութիւնը: Առաւել եւս, որ «թուրք-իւրայինները» տար
բեր, յաճախ տատանուող ինքնութիւններ ունեն՝ արնաուտական, բոսնիական,
բուլղարական եւ այլ ինքնութիւններով բալկաններից ներգաղթած սլաւոններ,
հիւսիսկովկասցիներ՝ «չերքէզներ», լազեր, իսլամացած հայեր, յոյներ, գնչու
ներ, թրքախօս արաբներ, ալաւի թուրքմէններ..., եւ «ազգային տնտեսութեա
նը» նրանց մասնակցութեան հնարաւորութիւնը պայմանաւոուած է թրքական
ինքնութեան մակարդակով: Շատ կասկածելի է 1954-ին Benoist-Mechin-ի ամ
փոփումն այն մասին, թէ «1938 թ. թուրք ազգն արդէն հասել էր ռասսայական եւ
հոգեբանական անուիճելի միասնութեան»44: 1938ին տեղի էր ունենում Դերսի
մի ոչ թուրք բնակչութեան ցեղասպանութիւնը, երկրում արգելուած էր «քուրդ»
բառը, ողջ 1930ականներին քրդերի տեղահանութիւններ էին, կատարուում էր
42 Անդ, էջ 350:
43 Անդ, էջ 343:
44 Անդ, էջ 338:
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ազգային կապիտալի վերաբախշում թուրք ինքնութիւնը կրողների մէջ, մարդ
կանց փրկութեան հնարաւորութիւնը իրենք իրենց «թուրք» ներկայացնելն էր:
Արդէն պաշօնապէս էլ թուրք էին հայտարարուած: Ո՞վ կհամարձակուեր «թուրք
չլինել»: «Թուրք էին» եւ ամեն օր բարձրաձայն հաստատում էին «երջանիկ եմ,
որ թուրք եմ»: «Հաստատում էին» բոլորը՝ հայ, յոյն, հրեայ, քուրդ, ալեւի, արաբ,
նորաթուխ թուրքերը... Սա, իհարկէ, նոյնպէս «հոգեբանական անուիճելի մի
ասնութեան» տեսակ է, բայց Benoist-Mechin-ին վիճակուած չէր տեսնել բռնութե
ան ու վախի վրայ կառուցուած թուրքի արհեստական երջանիկ«ռասսայական
միասնութեան» ճաքերը եւ այսօր արդէն դրանց հայտնի հետեւանքները:
Ազգային տնտեսական ռեսուրսների բախշման 1930-60 ական թուական
ները թյուրքչուլուկի՝ «էթնիկական թրքութեան հաւատարմութեան ապացուց
ման» լուռ տարիներն էին: «Թուրքը թուրք էր դառնում» եւ դպրոցներում, «ժո
ղուրդական տներում», մեծ ու փոքր հանդիսութիւններում, միջոցառումներում,
ներկայացումներով սոուորում, թե ո՞վ է թուրքը, ո՞ւմ պէտք է ատի եւ ում պէտք
է մեծարի թուրքը: Մեծարանքի հերոսները միշտ «օտարներին կոտորղներն»
էին՝ միֆական հերոսներից սկսած մինչեւ Թալիաթ եւ Թօփան Օսմաններ: Եւ
այս ամենի վերեւում՝ Աթաթիւրք անունն ընտրած Մուստաֆա Քեմալը: «Ազգա
յին դաստիրակութեան» ընթացքում փոխուում էին ատելութեան եւ վախի վեկ
տորները, բայց ատելութիւնն ու վախը մնում էին անփոփոխ՝ «թուրքական ազ
գային պետութեան» հիմքում ընկած հիմնական արժէքները շարունակում էին
մնալ ատելութիւնը, վախը եւ բռնութիւնը, որոնք պիտի կիրառուէին «ազգային
պետութեան» կառուցման ողջ ընթացքում: Ինքնութեամբ էթնիկական առկայ
միաւորների՝ հայերի եւ յոյների վերացումից դատարկուած «էթնիկական տա
րածքը» լցւում էր կառուցուող թուրքական եւ դրան հակադրուելու պարտադ
րուած ինքնաձեւավորուող քրդական էթնիկական, մասամբ նաեւ էթնիկակա
նին մօտեցող ալեվիական ինքնութիւնների աճով եւ դրանց միջեւ բարձրացող
փոխադարձ ատելութեամբ: 60ականների քաղաքաշինութիւնը, տնտեսութեան
արդիւնաբերացումը, ձախական սոցիալ-քաղաքական շարժումները արագաց
րին այդ ընթացքը: Դարը պիտի աւարտուեր արդեն ձեւաորուած եւ դեռեւս
աղջատուած կամ թաքցուած ինքնութիւնների պոռթկումով՝ նոր դուռ բացե
լով «ինքնութիւնների» քաղաքականացման՝ «ինքնութեան բարձրաձայնման
իրաւունքի», «թուրքական էթնիկական ինքնութեան ագրեսիւացման», «ինք
նութիւններին դաւաճանածների մերժման», «թուրքական ինքնութեան ապա
ցուցման», «անցեալի ինքնութեան վախի եւ այն խոր թաղելու» եւ առհասարակ
«ինքնութիւնների յարաբերութիւնների» խնդիրների առջեւ՝ բարձրաձայնելով
նաեւ խեղդուած էթնո-կրոնական ինքնութիւնների գոյութեան փաստը: Այդ
թւում՝ իսլամաց(ու)ած հայերի: Մինչ եւրոպական տեսաբանները փորձում են
քննարկել կոլեկտիվ ինքնութեան երեւոյթի լինելութիւնն առհասարակ՝ թուր
քական «ազգային պետութիւնը» ցուցադրում է կոլեկտիվ եւ անհատական ինք
նութիւնների անսպառ բազմազանութիւն: Այստեղ մարդիկ եւ խմբերը առանց
ինքնութեան մասին տեսական հարցերին անդրադառնալու միանգամայն լրջո
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րեն պայքարում են իրենց ինքնութիւնների համար, թաքցնում կամ ցուցադրում
են դրանք, վախենում են դրանց համար, ատում եւ համակրում են միմեանց:
Սա ցաւալի, բայց գործնական պատասխաններից մէկն է այն հարցի, թէ
արդյո՞ք «ազգերը արդիական <երեւոյթներ> են եւ թէ ինչպէս են նրանք զարգա
նում՝ իրենք իրե՞նց, թէ՞ արհեստականորեն»: Թուրքիայի «ազգային պետութե
ան» կառուցման սկզբից արդէն եվրոպական հայեցակարգի «ազգի» կառուց
ման խնդիր չկար, ծրագրաուորուած «թուրքական ազգը» չպիտի բազմէթնիկ
լիներ, այն պիտի բաղկանար միատարր էթնիկական թուրքից, երկրում «օտա
ր» չպիտի մնար: Բայց ոչ բոլորը թրքացան, առաջացան նոր «օտարներ», եւ
ատելութեան ու վախի վրայ կառուցուող թուրքական «ազգային ինքնութիւնը»
ատելութիւնն ու վախը «բաժանեց» նոր իւրայինների եւ նոր օտարների միջեւ՝
շարունակելով ատելութիւնը պահել գլխաւոր «ազգային արժէքների» ցանկում:
Հարց է մնում, թէ եթէ «թուրք ազգը» կառուցուեր քաղաքացիների իրա
ւահաւասարութեան եւ էթնիկական հանդուրժողականութեան սկզբունքով՝ ի՞նչ
արդիւնք կստացուեր, ի՞նչ «ազգ-միաւոր» կկառուցուեր: Չգիտեմ: Փաստն այն է,
որ «էթնիկական հանդուրժողականութեան» մասին կարելի է խօսել էթնիկա
կան բազմազանութեան դէպքում, բայց թուրքական «ազգային պետութեան»
ստեղծման մեկնարկին Թուրքիայում այլեւս էթնոսներ չկային, պետութիւնը
ձեռք էր բերուել այդ արդեն բացակայ էթնոսների դէմ ատելութեան շնորհիվ եւ
նրանց կոտորելու միջոցով, եւ «ազգային պետութիւն» կառուցելու նպատակ
չկար: Կար «թուրքական էթնոս» կառուցելու նպատակ, այն ինչ որ չափով կա
ռուցուել է, թուրքական էթնիկական «ես»ը սնուցուել է «օտարի» դէմ ատելութե
ամ եւ վախով: Քանի որ գործնականում ի սկզբանէ եւրոպական հայեցակար
գի «թուրք ազգ» կառուցելու նպատակ չկար, իսկ առաջադրուած նպատակը՝
«թիւրքչուլուկը» ոչ թէ քաղաքացիների իրաւահաւասարութեան, այլ բոլոր հնա
րաւոր միջոցներով երկրի բնակչութեան թրքացման ծրագիր էր, այստէղ խօս
քը պէտք է գնայ ոչ թէ բնական կամ արհեստական «ազգային պետութեան»
որևէ մոդելի մասին, այլ էթնոսի կառուցման եւ այն սնուցող արժէքների մասին:
«Թիւրքչուլուկը» զգալիորեն բարելաւեց «թուրքի» էթնիկական ինքնընկալու
մը, բռնի եւ սոցիալական գայթակղութեան միջոցով ձուլման ճանապարհով
աւելացրեց «թուրք» միաւորի քանակական թիւը՝ շատերին թողնելով անցեալի
էթնիկական պատկանելութիւնը թաքցնելու հարկադրուած փաստի առաջ: Մի
բան ակնյայտ է՝ տուեալ օրինակը վկայում է, որ մի պետութեան շրջանակում
արհեստականորէն կառուցուող էթնոսի շինարարութիւնը հրահրում է այլ էթնի
կական ինքնութիւններ, ինչն արդէն, հավանաբար, պէտք է դիտարկուի էթնոս
ների բնական՝ ինքնաձեւավորումների եւ զարգացումների դաշտում:
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Աբդուլքադիր, 1919-20ին Անկարայի քաղաքապետ
446
Աբրահամեան Լեւոն 684, 685
Ագ Հիւսէյին, Թալէաթի պապը 285
Ագաեւ Ահմէդ (Աղա Օղլու) էջ 449
Ագաթանգեղոս 681–686
Ա-ԴՕ, Յովհաննես Տէր Մարտիրոսեան 309
Ազատեան Թորոս 530
Ազիզ Վեզիր օղլու էօմէր 467, 468, 470
Ազմի Ջեմալ բէյ 242–245, 250, 451,454, 475
Ազմի Օսման 339
Աթաթուրք Քեմալ (տես նաև Քեմալ, Մուստաֆա)
48, 134, 167, 198, 201, 241, 254, 261, 263, 326, 361,
367, 368, 372, 479, 527, 528, 531, 532–534, 547,
584, 639
Աթարբեկով Գէորգ 401
Աթիլլա 282
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
Benoist-Mechin, 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
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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
Ժորժ-Պիկօ 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 Ջելալ-Էդ-Դին 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 Հոֆուզ-զադէ 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
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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
Մոնկ-Մեյսոն 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

ԱՆՁՆԱՆՈՒՆՆԵՐԻ ՑԱՆԿ
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 Աղա-օղլի 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
Աբդուլհալիկ 262, 446, 447
Ռեշադ 448
Ռըզա, տրապիզոնցի Ռըզա 446
Ռոլէն-Ժեկմէն 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
Տէր-Պօղոսեան Պետրոս 452
Տէր-Վարդանեան Երեմիա 116, 117, 121, 126
Տյուսաբ Սրբուհի էջ 618
Տրոցկի/Տրօցկի Լեւ 453
Տրուստու Արաս 263
Րաուֆ Հիւսէյին պէյ 472
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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
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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
Թիւրք-թաթար (տես նաեւ Կովկասեան թուրք)
487-489
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, 1937-1980-ի 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
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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
Հայ-հոռոմք 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
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Չուգուր-Թիւրքմենք 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,
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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, շիա-ղզլբաշ
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 Մազկերտում
(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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(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 Թուրքահա
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 Ռուսաստանի
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
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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
Բոսնիա-Հերցոգովինա 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, Խութ-Բռնաշէն, 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
Բօսնիա-Սարեւո 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
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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,
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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 Մամուրէթուլ-Ազիզ) 100, 115 –118, 120, 121, 124, 125, 127 –131,
134, 136, 138, 194, 228, 246, 314, 527, 544, 561,
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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,
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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
Կանի-կուլէ, 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, Հազզօ-Խաբլջոզի
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,
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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
Հազզօ-Խաբլջոզ, 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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ՏԵՂԱՆՈՒՆՆԵՐԻ, ԱՇԽԱՐՀԱԳՐԱԿԱՆ ԱՆՈՒՆՆԵՐԻ ՑԱՆԿ

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
Մամուրէթ-ուլ-Ազիզ (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
Նիւ-Ջըրսի, քաղաք ԱՄՆ-ում 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

ՏԵՂԱՆՈՒՆՆԵՐԻ, ԱՇԽԱՐՀԱԳՐԱԿԱՆ ԱՆՈՒՆՆԵՐԻ ՑԱՆԿ
Շատախ 14, 33, 34, 37
Շարուր, Շարուր-Դարալագեազ 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
Չուգուր-Հիսարի, 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
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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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ՏԵՂԱՆՈՒՆՆԵՐԻ, ԱՇԽԱՐՀԱԳՐԱԿԱՆ ԱՆՈՒՆՆԵՐԻ ՑԱՆԿ

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
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
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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

ՀՐԱՆՈՒՇ ԽԱՌԱՏՅԱՆ
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