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ՍԱՍՈՒՆՑԻ, ՍՎԱՍՑԻ, ԿԱՐՍԵՑԻ, 

ԱԼԵՔՍԱՆԴՐԱՊՈԼՑԻ, ՎԱՆԵՑԻ ՆԱԽՆԻՆԵՐԻՍ

ԵՎ

ՄԵԾ ԵՂԵՌՆԻ ԲՈԼՈՐ ՆԱՀԱՏԱԿՆԵՐԻ

ՀԻՇԱՏԱԿԻՆ

 

Անմեղների իսկական կոտորած ու

սպանդեղավ,չլսվածմիդեպք,միսևէջ,

մարդկության, քրիստոնեության և ազ

գային պատկանելության ամենասուրբ

իրավունքների բացահայտ խախտու

մով...

ՋակոմոԳորրինի

IlMessaggero,25օգոստոսի,1915թ.
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 ՆԵ ՐԱ ԾՈՒԹՅՈՒՆ

1915 թվա կա նին հայերն ու այլ քրիս տո նյա փոք րա մաս նու

թյուն նե րը դար ձան ե րիտ թուր քե րի ազ գայ նա մոլ բռ նա պե տու թյան 

թի րախ և են թարկ վե ցին զանգ վա ծային կո տո րած նե րի ու տե ղա

հա նու թյուն նե րի: Այս դեպ քե րին լայ նո րեն ան դրա դար ձավ ժա մա

նա կի մի ջազ գային մա մու լը1: Ի նչ պես նշում է Ա լան Ո ւայթ հոր նը, 

հե ղի նա կա վոր New York Times լրա գի րը, լու սա բա նե լով հայե րի կո

տո րած նե րը, գոր ծա ծել է տար բեր բա ռեր և ար տա հայ տու թյուն ներ 

զար հու րե լի տե սա րան ներն ու ա րարք նե րը նկա րագ րե լու հա մար, 

այդ թվում՝ « թա լան», « մեծ ար տա գաղթ», « մեծ տե ղա հա նու թյուն», 

« զանգ վա ծային տե ղա հա նու թյուն ներ», « տե ղի բնակ չու թյան 

զանգ վա ծային բնաջն ջում», «ե րի տա սարդ կա նայք ու աղ ջիկ ներ, 

ո րոնց թուր քե րը սե փա կա նաց նում է ին, նե տում հա րեմ ներ, ո տն

ձգու թյուն ներ կա տա րում նրանց նկատ մամբ կամ էլ վա ճա ռում 

ա մե նա թանկ վճա րո ղին», «ե րե խա նե րի զանգ վա ծային առ ևան

գում ներ», « գե ղեց կա դեմ ե րի տա սարդ աղ ջիկ նե րի առ ևան գում

ներ», «ս պա նու թյուն, բռ նա բա րու թյուն և այլ բար բա րո սու թյուն

ներ», « նող կա լի կտ տանք ներ», «կրծ քե րը կտր ված են, ե ղունգ նե րը 

հան ված, ոտ քի թա թե րը կտր ված» և այլն2: 

Ակն հայտ է, որ հե ղի նակ նե րը փոր ձում է ին գտ նել այն պի սի 

բա ռեր, ո րոն ցով հնա րա վոր լի ներ ար տա հայ տել ա հա սար սուռ 

տե սա րան նե րի ու բար բա րոս ա րարք նե րի չա փե րը: Բա ցա ռու

թյուն չէր նաև ի տա լա կան մա մու լը: Այն օգ տա գոր ծում էր այն պի սի 

ար տա հայ տու թյուն ներ, ի նչ պի սիք են « հայե րի մար տի րո սու թյու

1 Mekhitarian, Ohanian (2011).
2 Whitehorn (2015: 110-111). 
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նը», « հայե րի բնաջն ջու մը», « թուր քա կան վայ րա գու թյուն ներ», 

« մահ մե դա կան վայ րա գու թյուն», «օր հա սա կան ի րա վի ճակ», 

« սահմռ կե ցու ցիչ դր վագ ներ», «ա րյու նա հո սող Հա յաս տան», 

«դժ բախտ Հա յաս տան», « սոս կա լի կո տո րած», «լլ կանք ներ հայ 

բ նակ չու թյան դեմ», « կեն դա նի այ րել են», « դի ակ նե րով լի խոր խո

րատ ներ», « սոս կա լի տա ռա պանք ներ», « կե ղե քում են հայե րին», 

« թուր քա կան բար բա րո սու թյու նը», « սար սա փազ դու վայ րա գու

թյուն ներ», « մի ժո ղովր դի գող գո թան», «բ նակ չու թյան նախ ճի րը»:

«Կենդանիայրելենմի

հայարքեպիսկոպոսի»,

Il Messaggero,8նոյեմբերի,1915

 Հայ կա կան կո տո րած նե րի օ րե րին Եվ րո պա յում ևս հա զա րա

վոր զին վոր ներ է ին զոհ վում, և հե ղի նակ նե րի կող մից այս լուրջ եզ

րա բա նու թյան օգ տա գոր ծու մը գա ղա փար է տա լիս այն մա սին, թե 

որ քան ծանր է ին Ա նա տո լի այից հաս նող լու րե րը3: Մյուս կող մից, 

դեպ քե րը զար գա նում է ին Ա ռա ջին հա մաշ խար հային պա տե րազ

մի ըն թաց քում, և մի ջազ գային մա մու լը հա ճախ, ցա վոք, միտ ված 

էր վեր լու ծե լու փաս տե րը Աշ խար հա մար տի ծի րի մեջ: 

Ի տա լա կան մա մու լը հիմ նա կա նում օ գտ վում էր ե րկ րոր դա կան 

աղ բյուր նե րից, և լույս տես նող հա մա ռոտ տե ղե կու թյուն նե րը մեկ

նա բան վում է ին որ պես դժ բախտ դեպ քեր, պա տե րազ մի ցա վա լի 

հետ ևանք ներ: Չմո ռա նանք նաև, որ Ի տա լի ան ներ քաշ ված էր պա

տե րազ մի մեջ, ո ւս տի բնա կան էր, որ մա մուլն ա ռա ջին հեր թին լու

սա բա ներ ե րկ րին ան հանգս տաց նող հար ցե րը, հատ կա պես թղ թի 

3 Aliprandi (2009: 34).
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սղու թյան պայ ման նե րում, ե րբ խնայո ղու թյան նպա տա կով կր ճա

տում է ին թեր թե րի է ջե րը4:

Երբ ի տա լա կան մա մուլն ը մբռ նեց հայե րի ա ղե տի ի րա կան չա

փը, զո հե րի թիվն ար դեն հա սել էր հա րյուր հա զար նե րի: Սա կայն, 

ե թե հաշ վի առ նենք այն փաս տը, որ ցան կա ցած ար հա վիր քի մե

ծու թյուն ա կն հայտ է դառ նում մի այն ո րոշ ժա մա նակ, նույ նիսկ եր

բեմն տաս նա մյակ ներ հե տո, ա պա կա րե լի է ա սել, որ ար դեն ի սկ 

կո տո րած նե րին զու գա հեռ, ժա մա նա կի ի տա լա կան մա մու լը բա

վա կա նին ու շա դիր է ե ղել հայ կա կան հար ցե րին ա ռնչ վող տե ղե

կու թյունների հրա պա րակ մա նը` հա ճախ տրա մադ րե լով նույ նիսկ 

լրագ րի ա ռա ջին է ջը: 

 Սույն ու սում նա սի րու թյան նպա տակն է վեր լու ծե լու, թե ի նչ պես 

էր ար ձա գան քում 1915 թվա կա նին Ա րևմ տյան Եվ րո պայի կարևո

րա գույն պե տու թյուն նե րից մե կը` Ի տա լի ան, հայոց ջար դե րին: 

Պար զե լու հա մար, թե 1915 թվա կա նի ըն թաց քում ի նչ պի սի լու րեր 

է ին հաս նում Ի տա լի ա, ի նչ խո ղո վակ նե րի մի ջո ցով (մա մուլ, դի վա

նա գի տա կան հա ղոր դագ րու թյուն ներ և այլն) և ի նչ տե սան կյու նից 

է ին լու սա բան վում հայ կա կան կո տո րած նե րին ա ռնչ վող փաս տե

րը, կա տար վել է մա տե նա գի տա կան հե տա զո տու թյուն: Ժա մա նա

կագ րա կան ա ռու մով ա ռա վել ամ բող ջա կան պատ կեր ստա նա լու 

նպա տա կով, մա մու լից ա ռանձ նաց վել են կար ևոր հոդ ված ներ և 

թարգ մա նա բար զե տեղ վել սույն հրա տա րա կու թյան մեջ5: Սա հնա

րա վո րու թյուն է տա լիս հայ ըն թեր ցո ղին հա ղոր դա կից լի նե լու բուն 

հոդ վա ծին և ա նե լու իր եզ րա կա ցու թյուն նե րը: 

Ա ռա ջին գլու խը վեր լու ծում է ի տա լա կան զա նա զան թեր թե րում 

հրա պա րակ ված այն հոդ ված նե րը, ո րոնք ան դրա դառ նում են հայ

կա կան կո տո րած նե րին: 

Երկ րորդ գլու խը նվիր ված է Տրա պի զո նում Ի տա լի այի ը նդ հա

նուր հյու պա տոս Ջա կո մո Գոր րի նի ի հա յան պաստ գոր ծու նե ու

4 Նույն տեղում, էջ 2223:

5 Թարգմանությունների հիմնական մասը կատարել է սույն հեղինակը՝ իտալերեն 
բնագրից:
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թյա նը: Ա ռա ջին ան գամ տր ված է 1915 թվա կա նի օ գոս տո սի 25ին 

Il Messaggero թեր թում լույս տե սած ամ բողջ հար ցազ րույ ցը` հայե

րեն թարգ մա նու թյամբ: 

Եր րորդ գլուխն ան դրա դառ նում է 1915 թվա կա նի հոկ տեմ բե րից 

Տո րի նո յում կա նո նա վոր հա ճա խա կա նու թյամբ հրա տա րակ վող 

Արմենիա ամ սագ րի նյու թե րին: 

Հե տա գա ու սում նա սի րու թյուն նե րին օգ տա կար լի նե լու նպա

տա կով Հա վել ված 1ո ւմ ներ կա յաց ված է 1915 թվա կա նին Ի տա

լի ա յում հրա տա րակ ված հոդ ված նե րի ցանկն` ը ստ ժա մա նա կա

գ րու թյան6: 

Հա վել ված 2ո ւմ ա ռա ջին ան գամ հայ ըն թեր ցո ղին ներ կա

յաց ված են 1915 թվա կա նի ըն թաց քում հայ կա կան կո տո րած նե րի 

ա ռն չու թյամբ Ի տա լի այի Ար տա քին գոր ծոց նա խա րար Սոն նի

նոյին հաս ցե ագր ված դի վա նա գի տա կան հա ղոր դագ րու թյուն նե րը: 

Ու սում նա սի րու թյան վեր ջում զե տեղ ված է ան վա նա ցանկ, տե

ղա նուն նե րի ցանկ և մա տե նա գի տու թյուն: 

 Սույն հրա տա րա կու թյու նը հնա րա վոր դար ձավ շնոր հիվ 

« Գի տա կան և գի տա տեխ նի կա կան գոր ծու նե ու թյան հիմ նա րար և 

կար ևո րա գույն նշա նա կու թյուն ու նե ցող կի րա ռա կան հե տա զո տու

թյուն ներ» ծրագ րի շր ջա նա կում ՀՀ սփյուռ քի նա խա րա րու թյան 

տրա մադ րած դրա մաշ նոր հի, ո րի հա մար հայտ նում ե նք մեր խո

րին շնոր հա կա լու թյու նը:

6 Ցանկը պատրաստելու համար նպաստավոր եղան Ալիպրանդիի (2009), 
ինչպես նաև Մարտելլիի  (2015) ուսումնասիրությունները: Տեքստը և տողատակը 
մատենագիտական հղումներով չծանրաբեռնելու համար նպատակահարմար 
ենք գտել գործածել «Հեղինակ (տարեթիվ: էջ)» կամ «(Հեղինակ, տարեթիվ: էջ)»
տարբերակը, օրինակ, Whitehorn (2015: 110-111) կամ  (Whitehorn, 2015: 110-111), 
իսկ ամբողջական մատենագիտությունը զետեղված է գրքի վերջում: 
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Գ լուխ Ա
 Հայոց ցե ղաս պա նու թյու նը և ի տա լա կան մա մու լը. 

1915 թ.

1915 թվա կա նի հուն վարմայիս ա միս նե րին Ի տա լի ա յում տի

րում է ին քա ղա քա կան խմո րում ներ: Պե տու թյու նը բա ժան ված էր 

ին տեր վեն ցի ո նիստ նե րի ու նեյտ րա լիստ նե րի միջև և հաս տա տուն 

քայ լե րով մո տե նում էր պա տե րազ մին մաս նակ ցե լու գա ղա փա

րին` Ան տան տի կող քին: Չե զոք դիր քո րո շում ու նե ցող նե րը դա

տա պար տում է ին պա տե րազ մը: Մինչ դեռ ին տեր վեն ցի ո նիստ նե րը 

պա տե րազ մի մեջ տես նում է ին Ի տա լի այի քա ղա քա կան ազ դե ցու

թյունն ըն դար ձա կե լու հնա րա վո րու թյուն: Ին տեր վեն ցի ո նիզ մի մեջ 

կարևոր տեղ էր զբա ղեց նում ձևա վոր վող ազ գայ նա կան շար ժու մը 

և ի ռե դեն տիս տա կան ըն կե րակ ցու թյուն նե րը, ո րոնց ա ջակ ցում է ին 

ազ գային մշա կույ թի ո րոշ նշա նա վոր գոր ծիչ ներ, ի նչ պի սիք է ին 

Գաբ րի ե լե Դ’Ան նուն ցի ոն և Ֆի լիպ պո Տոմ մա զո Մա րի նետ տին: 

Շու տով նրանց է մի ա նում նաև սո ցի ա լիստ Բե նի տո Մուս սո լի նին, 

ո րը Avanti! թեր թի սյու նակ նե րում չե զոք դիր քո րո շում գրա վե լու կո

չեր ա նե լուց հե տո, փո խում է միտ քը, դառ նա լով պա տե րազ մին 

ի տա լա կան մաս նակ ցու թյան ա ռա վել կա տա ղի կողմ նա կից նե րից 

մե կը: Քա ղա քա կան պայ քա րը շու տով տե ղա փոխ վում է հրա պա

րակ ներ և ու ժեղ ճն շում գոր ծադ րում կա ռա վա րու թյան ո րո շում նե

րի վրա: Այս պի սով, 1915 թվա կա նի ապ րի լի քսան վե ցին, Ի տա լի ան 

գաղտ նի ստո րագ րում է Լոն դո նի հա մա ձայ նա գի րը` Ե ռյակ դա

շին քի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի հետ: Ը ստ պայ մա նագ րի, եր կի րը պար

տա վոր վում էր պա տե րազմ սկ սել Ան տան տի կող քին` Կենտ րո նա
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կան ու ժե րի դեմ: Այս պի սով, 1915 թվա կա նի մայի սի քսան չոր սին, 

խորհր դա րա նի և Վիտ տո րի ո Է մա նո ւե լե Գ.ի լի ա կա տար ա ջակ

ցու թյամբ ի տա լա կան զոր քերն ան ցնում են ար ևե լյան սահ մա նը:

Ն մա նօ րի նակ քա ղա քա կան շր ջա նա կում, բնա կա նա բար, 

ի տա լա կան մա մու լը լու սա բա նում էր պե տու թյան հա մար ա ռա վել 

կար ևոր թե մա ներ` ի նչ պի սիք է ին Ա ռա ջին հա մաշ խար հային պա

տե րազ մի բռն կու մը և դրան նա խոր դող դեպ քե րը, ո րոնք ժա մա նա

կի բո լոր թեր թե րի հիմ նա կան նյութերն է ին: 

Այ դու հան դերձ, 1915 թվա կա նի սկզ բին, ի տա լա կան մա մու

լը սկ սում է ու շադ րու թյուն դարձ նել կով կա սյան ճա կա տում տե ղի 

ու նե ցող դեպ քե րին: Ա ռի թը ստեղ ծում է Սա րի ղա մի շի ճա կա տա

մար տը, որ տեղ ցա րա կան բա նա կը հայ կա կան զո րախմ բի ա ջակ

ցու թյամբ չե զո քաց նում է օս մա նա կան հար ձա կու մը, ո րի գլուխ 

կանգ նած էր Էն վեր փա շան: Մի լա նում հրա պա րակ վող Corriere 
della Sera օ րա թերթն իր հուն վա րի վե ցի հա մա րում տպագ րում է 

« Ռուս նե րը փա խուս տի են մատ նել թուր քե րին. ծանր պար տու

թյուն Կով կա սում» վեր նագ րով մի հոդ ված, ո րում զե տե ղում է նաև 

ռազ մա կան գոր ծո ղու թյուն նե րը պատ կե րող մի քար տեզ` Ար ևե լյան 

Ա նա տո լի ան ներ կա յաց նե լով Հայաստան ան վամբ7: 

 Սա ցույց է տա լիս, որ ի տա լա կան հան րային մա մու լը տե ղյակ 

էր տվյալ տա րա ծաշր ջա նում հայ կա կան աշ խար հա քա ղա քա կան 

ի րա կա նու թյան գո յու թյան մա սին8: Հուն վա րի տաս նին նին կր կին 

Corriere della Sera օ րա թեր թը « Հա յաս տա նի սահ մա նին Թուր քի

այի կա տա րյալ պար տու թյու նը» վեր նագ րով մեկ այլ հոդ ված է 

տպագ րում9: Լրագ րո ղը ման րա մասն ան դրա դառ նում է ռազ մա

կան գոր ծո ղու թյուն նե րին, սա կայն չի տա լիս հայե րի վե րա բե րյալ 

որ ևէ տե ղե կու թյուն: 

7 “Turchi sbaragliati dai russi – disfatta nel Caucaso”, Corriere della Sera, 6 gennaio, 
1915.
8 Aliprandi (2009: 46).
9 “Completa sconfitta turca ai confini con l’Armenia”, Corriere della Sera, 19 gennaio, 
1915.
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Armenia,հ.1,15հոկտեմբերի,1915,էջ3

Ընդ հա նուր առ մամբ, Corriere della Sera օ րա թեր թը մշ տա պես 

ու շա դիր է ե ղել հայ կա կան դեպ քե րին: Դեռևս 1901 թ. սեպ տեմ բե րի 

13ին թեր թը հրա պա րա կում է « Վերսկս վել են հայ կա կան ջար դե

րը» վեր նագ րով մի հոդ ված, ո րում աս վում է.

Սեպտեմբերի 12ի առավոտյան մեզ հեռագրում են

Տրիեստից.

Կոստանդնուպոլսից ժամանող հեռագրերը հաստա

տում են հայերի կոտորածներըՄուշում: Հեղինակություն

ներընրանցմեղադրումեն,որկրակելենթուրքականզոր

քերիվրա,վիրավորելովկառավարչին,ևդինամիտովպայ

թեցրելենմիզորամաս`զինվորներըներսը:
 

Այս հոդ վա ծից մի քա նի օր ան ց, թեր թը նո րից գրում է. 

1901,19սեպտեմբերի

Հաստատվումենհայկականնորկոտորածները

ՄեզհեռագրումենՏրիեստից,18սեպտեմբերի,գիշեր.
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Թուրքական կառավարությունը շարունակում է հերքել

ՄուշիևԷրզրումիմոտակայքումտեղիունեցածհայկական

կոտորածների լուրը, սակայն մասնավոր աղբյուրից այն

հաստատումեն`տալովսարսափելիմանրամասներ:Զին

վորներըբացելենհղիկանանցորովայնը:Ռուսզորավար

հյուպատոսնիրկառավարությանկողմիցուղարկվելէկո

տորածներիվայր`ընդարձակհաշվետվություններկայաց

նելու:

Սուլթանը Եվրոպական տերությունների հակազդեցու

թյունից վախենալով շրջաբերական ծանուցում ուղարկեց

վալիներին (նահանգապետերին), հրամայելով իշխանու

թյուններին, որ արդար և անկողմնակալ կերպով վարվեն

իրենց ղեկավարության տակ եկող անձանց հետ, անկախ

վերջիններիս դասակարգից, ռասայական և կրոնական

պատկանելությունից:

Ասումեն,որՍուլթանը,ՄակՔինլիիսպանութունիցհե

տո,իրկյանքիհամարվախենալով,թյուրլուրերէրտարա

ծելտվել,որժանտախտինորհամաճարակներկան,օտար

ներինհեռացնելուևկարանտինիենթարկելունպատակով:

Մինչայդ,երիտթուրքերը,այդթվումնաևՍուլթանիփեսա`

ՄահմուդփաշանՍերբիայիՆիշքաղաքումհանրահավաք

հայտարարեցին` դատապարտելու համարՍուլթանի գոր

ծողությունները: Սակայն, դժվար թե Սերբիայի կառավա

րություննայնարտոնի:

1904 թվա կա նի հու լի սի 15ին թեր թը հրա պա րա կում է մի հոդ

ված, ո րում ան դրա դառ նում է Կոս տանդ նու պոլ սի ա մե նայն հայոց 

պատ րի արք Օր մա նյա նի բո ղո քին պար բե րա կան կո տո րած նե րի 

դեմ և Բարձր Դռան պա տաս խա նին: Մեկ տա րի ան ց, 1905 թվա

կա նի մայի սի 30ին գրում է, թե ի նչ պես Բաք վի կա ռա վար չին սպա

նե լուց հե տո Եր ևան նա հան գի մահ մե դա կան նե րը սկ սել է ին կո տո

րել հայե րին. 
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Մոսկվայից ստացված հաղորդագրությունները տե

ղեկացնում են, որ Բաքվի կառավարչին սպանելուց հետո

Երևանի նահանգի մահմեդականները սկսել էին կոտորել

հայերին:Արդեն չորսօրէր,ինչընթանումէինկոտորած

ները,երբստացվեցինհեռագրերը:Մարդասպաններըթա

լանումենմահացածներիևվիրավորներիտները:Փողոց

ներում երևում են մոխրացած դիակներ: Հայերի դեմ հայ

տարարվել է սրբազան պատերազմ, հարյուրավոր հայեր

սպանվելենՊարսկաստանիսահմանիմոտ:

Բ նա կա նա բար, Corriere della Sera օ րա թեր թի հոդ ված նե րի թի

վը կտ րուկ ա ճեց 1915 թվա կա նի ըն թաց քում: Տե ղա հա նու թյուն նե րի 

ու ջար դե րի նա խօ րե ին, 1915 թ. ապ րի լի 16ին թեր թը հրա տա րա կեց 

թղ թա կից Առ նալ դո Ֆրակ կա րո լի ի կող մից Հա յաս տա նի շրջան ներ 

կա տա րած այ ցի ման րա մաս նե րը: Լրագ րողը հաս կա նում էր, որ 

գտն վում է մի մո ռաց ված պա տե րազ մի մեջ, որ տեղ ի րար են հա

ջոր դում կո տո րած նե րը և թշ վա ռու թյու նը. 

Իրավիճակըօրհասականէ:Հսկայականևանտեսված

ողբերգությունէ:ՈղջԱրևմտյանՀայաստանըպարուրված

է սգի մեջ. կործանում, կոտորած, համաճարակ. թշվառու

թյուն, թշվառություն, թշվառություն... Քաղաքները վեր են

ածվելգերեզմանոցներիևհիվանդանոցների...10

 

Ապ րի լի 24ից Կոս տանդ նու պոլ սում ձեր բա կա լե ցին, բան տար

կե ցին, խոշ տան գե ցին ու կարճ ժա մա նակ ան ց սպա նե ցին ան վա

նի հայե րի: Հա յազ գի հա սա րա կա կան, կրո նա կան, քա ղա քա կան 

վեր նա խա վին ո չն չաց նե լու այս ե ղա նա կը տա րած վեց ո ղջ Օս մա

նյան կայս րու թյու նում: Հայ ըն տա նիք նե րի ու նեց ված քը զանգ վա

ծայ նո րեն ա ռգ րավ վեց պե տու թյան կող մից: Ա րա գո րեն հա յա թափ

վե ցին հայ կա կան գյու ղերն ու քա ղաք նե րը: Կա նանց, ե րե խա նե րին 

10 Martelli (2015: 224).
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ու ծե րե րին հրա մայե ցին մի քա նի ժամ վա կամ ա ռա վե լա գույ նը մի 

քա նի օր վա ըն թաց քում հա վաք վել կենտ րո նա կան հրա պա րակ նե

րում, որ տե ղից սկս վե լու է ին բռ նի տե ղա հա նու թյուն նե րը դե պի Սի

րի այի ա նա պատ: Բա վա րար սնն դի, ջրի ու հա գուս տի բա ցա կա

յու թյու նը « մահ վան քա րա վան նե րին» ա նա սե լի տա ռա պանք ներ 

պատ ճա ռեց` սով, ջրազր կում, բնակ լի մա յա կան պայ ման նե րի բա

ցա սա կան ազ դե ցու թյուն11: Ե րի տա սարդ կա նայք բռ նա բար վում 

և առ ևանգ վում է ին թուրք ոս տի կան նե րի ու տե ղի ցե ղե րի կող մից: 

Ա նն կա րագ րե լի սար սափ ներ կրած կա նանց, ե րե խա նե րի ու ծե րե

րի մեծ մա սը ո ղջ չմ նաց: 

1915 թվա կա նի մայի սի 4ին « Թուր քե րի կող մից ի րա կա նաց

ված հայ կա կան ջար դե րը» վեր նագ րի ներ քո Corriere della Sera 
թեր թը հրա պա րա կում է Ստեֆանի գոր ծա կա լու թյան մի ջո ցով 

ստաց ված Թիֆ լի սի « Հայ գրա գետ նե րի ըն կե րակ ցու թյան» ապ րի

լի 30ի ու ղեր ձը՝ ո րում մաս նա վո րա պես աս ված է.

 

Անհիշելիժամանակներիցհայժողովուրդըթուրքական

անարգհետապնդումներիզոհէեղել:Մերպատմություննու

գրականությունըոչայլինչեն,քանանդրադարձնայնմար

տիրոսության,որիննաենթարկվելէ:Մերազգիհանճարը

ճնշվել է, և մերանուննարտաբերվում է միայն ջարդերին

անդրադառնալիս:Երբ մերազգի գոյատևմանիրավունքի

կոչնարեցինք,մերվիճակնէ՛լավելիվատթարացավ:Այսօր

մեր իրավիճակը հուսահատեցնող է, քանի որ ծայրահեղ

աղճատվածթուրքականկառավարությունը,գուշակելովիր

մոտալուտվախճանը,մոլեգնումէիրզոհերիդեմևանգթո

րենկոտորումՍևծովիցմինչևՄիջագետք`անհետանալուց

առաջորոշելովընդմիշտխեղդելհայժողովրդիողբը:Հա

նունմարդկության,քրիստոնեությանևքաղաքակրթության,

Հայգրագետներիընկերակցություննայսօրհասականպա

հինկոչէանումԱզգերիխղճինևՁեզ,խնդրելովգրագետ

11 Whitehorn (2015).
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շրջանակներինփոխանցելայսարտասվախառնկոչըևուժ

գինձայնբարձրացնել,որպեսզիվերջդրվիայսանպաշտ

պանդժբախտներիջարդերին:

 Ժա մա նա կի մա մու լի մեկ նա բա նու թյուն նե րի ջախ ջա խիչ մե

ծա մաս նու թյու նը հա ճախ ա ռաջ նորդ վում էր գո յու թյուն ու նե ցող 

կարծ րա տի պե րով, ի նչ պես օ րի նակ թուր քի պա րա գա յում` հայտ նի 

որ պես ա րյու նար բու և մար դաս պան: Եվ ի րոք, տար բեր հոդ ված ներ 

կրում են նմա նա տիպ վեր նագ րեր` « Թուր քա կան չլսված վայ րա

գու թյուն» (L’Ora, 26 հու լի սի), « Թուր քա կան վայ րա գու թյան խե լա

հե ղու թյու նը. հա զա րա վոր հայեր են սրա խող խող ե ղել» (Il Secolo 
XIX, 18 օ գոս տո սի), « Թուր քա կան նոր լլ կանք ներ հայ բնակ չու

թյան դեմ» (Il Mattino, 12 սեպ տեմ բե րի), « Թուր քե րի սար սա փազ

դու վայ րա գու թյուն ներն ը նդ դեմ հայե րի» (Il Secolo, 26 սեպ տեմ բե

րի), « Թուր քա կան ա մո թա լի վայ րա գու թյուն ներ ը նդ դեմ հայե րի» 

(Il Giornale d’Italia, 13 հոկ տեմ բե րի) և այլն: 

Կո տո րած նե րի մասշ տա բի ի հայտ գա լուն զու գա հեռ վեր լու

ծա բան նե րը նաև փոր ձում է ին տալ ա ռա ջին բա ցատ րու թյուն նե

րը: Ը ստ տի րող հա սա րա կա կան կար ծի քի, 1915ի կո տո րած նե րը 

նո րու թյուն չէ ին Օս մա նյան կայս րու թյան պատ մու թյան մեջ: Մի 

կող մից եվ րո պա կան պե տու թյուն նե րի նո րա կերտ ազ գային գա

ղա փա րա խո սու թյան ըն կա լու մից տարբեր նկատ ված Մեր ձա

վոր Ար ևել քի մա սին ու նե ցած սա կավ գի տե լիք նե րը, մյուս կող մից 

մի ջազ գային պա տե րազ մա կան ծանր ի րա վի ճակն ազ դում է ին 

վեր լու ծու թյուն նե րի վրա: Թուր քե րը մշ տա պես հա լա ծել են քրիս

տո նյա նե րին. սա է ար մա տա ցած տե սան կյու նը: Հոդ ված նե րում 

թուր քը մշ տա պես ներ կա յաց վում է որ պես ան խիղճ մար դաս պան. 

« Թուր քե րը մո լեգ նում են դժ բախտ նե րի դեմ: [...] Մե թո դը նույնն է. 

ա վեր, թա լան, սպա նու թյուն ներ, եւ ա ռա վել դա ժա նու թյուն ներ կա

նանց եւ ե րե խա նե րի հան դեպ»12: 

Ըստ Մար տել լի ի, հոդ վա ծա գիր նե րը, ա ռաջ նորդ վե լով ա րյու

նար բու թուրքմար դաս պա նի կարծ րա տի պով, հա ճախ վրի պում 

12 “Il martirio dell’Armeni”, Il Giornale d’Italia, 11 settembre, 1915.
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է ին նշ մա րե լու ցե ղաս պա նու թյան ո րոշ հս տակ կող մեր, այդ թվում 

ազ գայ նա մո լա կան հա մա սեռ ման նա խագ ծի ժա մա նա կա կից 

դրոշ մը, ո րը կա րե լի էր ըն կա լել ի րա կա նաց ված բնաջնջ ման ծրագ

րի ետ ևում13: 

Ի տա լա կան մա մու լում հայ կա կան կո տո րած նե րի լու սա բա

նումն ու վեր լու ծու թյու նը պայ մա նա վոր ված էր հատ կա պես ներ քին 

և ար տա քին պատ ճառ նե րով: Կախ ված նրա նից, թե այդ պա հին 

ի նչ պի սի քա ղա քա կան ի րա վի ճակ էր տի րում ե րկ րում, հան րային 

մա մուլն ան դրա դառ նում էր հայ կա կան հար ցին կամ ե րկ րոր դա

կան հա մա րում այն: Ա լիպ րան դին ա ռանձ նաց նում է « պայ մա նա

կա նու թյան գոր ծոն ներ», ո րոնք նպաս տել կամ բա ցա սա կա նո րեն 

են ազ դել ի տա լա կան մա մու լում հայ կա կան կո տո րած նե րի թե

մայով նյու թե րի լույս ըն ծայ մա նը14: Դրա կան գոր ծոն նե րի թվում 

հե ղի նակն ա ռանձ նաց նում է հետ ևյալ կե տե րը` 

•	  Հայի տա լա կան պատ մա կան, մշա կու թային, ա ռևտ րա կան 

և հոգ ևոր դա րա վոր կա պե րը15 

•	 Ի րա վի ճա կի ծան րու թյու նը, հան րու թյան կար ծի քի վրա ազ

դող զո հե րի ծայ րաս տի ճան բարձր թի վը 

•	 Օս մա նյան կայս րու թյան դի վա նա գի տա կան և ռազ մա կան 

դաշ նակ ցու թյու նը Ա վստ րի այի և Գեր մա նի այի հետ, ո րոնց 

դեմ Ի տա լի ան 1915 թվա կա նի մայի սին ներ քաշ վում է պա

տե րազ մի մեջ 

•	 Հայե րի ներ կա յու թյու նը Եվ րո պա յում, ո րոնք հա ճախ 

նպաս տում է ին լու րե րի շր ջա նա ռու թյա նը

•	  Հայե րի քրիս տո նյա լի նե լը. Ա նա տո լի ա յում շր ջա պատ ված 

լի նե լով մահ մե դա կան նե րով, է ՛լ ա վե լի էր ը նդ գծ վում նրանց 

ի նք նու թյու նը որ պես Քրիս տո սի հա վատ քի սյու ներ:

13  Martelli (1915: 223).
14 Aliprandi (2009: 34).
15 Իտալիայի հայ համայնքի մասին, ի շարս այլ վավեր աղբյուրների, տե՛ս Ալիշան 
(1896); Ուղուրլեան (1891); Հերմետ, Ռատտի դի Դեզիո (2000); Peratoner (2006); 
Zekiyan (1990, 2000): 
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 Ա լիպ րան դին ա ռանձ նաց նում է նաև « բա ցա սա կան գոր ծոն

ներ», ո րոն ցով պայ մա նա վոր ված էր ի տա լա կան թեր թե րի լռու թյու

նը, այդ թվում` 

•	 Ըն թա ցող պա տե րազմն իր հա ղոր դագ րու թյուն նե րով ստ վե

րի մեջ էր պա հում ցան կա ցած այլ լուր

•	  Տա րա ծաշր ջա նի հե ռա վո րու թյու նը, որ տեղ տե ղի է ին ու նե

նում կո տո րած նե րը, դժ վա րաց նում էին հա ղոր դակ ցու թյու

նը. լու րե րը հաս նում է ին ու շա ցու մով և ծեծ վում այս և այն 

թեր թե րի է ջե րում, շատ հա ճախ միև նույն լու րը զե տեղ վում 

էր տար բեր թեր թե րի մեջ16 

•	 Թուր քի ան, լի նե լով պա տե րազ մի մեջ, ար գե լում էր լու րե րի 

շր ջա նա ռու թյու նը

•	  Թուր քի ան ի րա կա նաց նում էր կո տո րած նե րը, բնաջն ջումն 

ու աք սո րը` մեծ քա ղաք նե րից հե ռու, ա պա հո վե լով գոր ծո

ղու թյուն նե րի գաղտ նի ու թյու նը17:

16 «Քրիստոնյաների կոտորածները Պարսկաստանում» հոդվածը զետեղված է 
1915 թվականի մայիսի 12ի Avanti!,  L’Idea Nazionale, Il Messaggero, La Nazione, 
L’Osservatore Romano, Il Popolo d’Italia, Il Resto del Carlino, La Tribuna թերթերում,  
«Կոտորել են չորս հարյուր հիսուն հազար հայերի»  հոդվածը զետեղված է 1915 
թվականի սեպտեմբերի 26ի Corriere della sera, La Perseveranza, La Stampa 
թերթերում,  «Միացյալ Նահանգները սպառնում են Թուրքիային» հոդվածը 
զետեղված է 1915 թվականի հոկտեմբերի 6ի La Gazzetta del Popolo և Il Giornale 
d’Italia թերթերում,  «Զայրույթ Անգլիայում հայկական կոտորածների համար» 
հոդվածը զետեղված է 1915 թվականի հոկտեմբերի 9ի Il Giornale d’Italia, 
Il lavoro, La Tribuna թերթերում,  «Ցույց Սորբոնում Հայաստանի պատվին» 
հոդվածը զետեղված է 1915 թվականի ապրիլի 11ին L’Idea Nazionale և La 
Gazzetta del Popolo թերթերում,  «Հինգ հազար հայեր են սպանվել թուրքերի 
կողմից» հոդվածը զետեղված է 1915 թվականի սեպտեմբերի 23ի Il Mattino, Il 
Resto del Carlino, La Tribuna թերթերում,  «Հանուն ազատ Հայաստանի» հոդվածը 
զետեղված է 1915 թվականի դեկտեմբերի 31ի IlMattino, 1916 թվականի հունվարի 
3ի L’Ora թերթերում,  «Թուրքական կառավարությունը պատասխանատու է 
հայերի կոտորածների համար» հոդվածը զետեղված է 1915 թվականի մայիսի 
25ի Il Messaggero, L’Ora, La Perseveranza, La Stampa, La Tribuna թերթերում,  
«Թուրքական վայրագություններն ընդդեմ հայերի»  հոդվածը զետեղված է 1915 
թվականի օգոստոսի 19ի La Stampa, La Tribuna, Il Mattino, Il Secolo XIX թերթերում,  
«Գերմանացի հյուպատոսները ղեկավարում են հայկական կոտորածները»  
հոդվածը զետեղված է 1915 թվականի հոկտեմբերի 1ի La Stampa և Il Secolo 
թերթերում, և այլն: Լրացուցիչ մանրամասների համար տե՛ս հավելված 1:

17  Aliprandi (2009: 36).
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 Լու րե րի շր ջա նա ռու թյան խա փան ման ա ռի թով, 1915 թվա կա

նի օ գոս տո սի 21ին Հռո մի LaTribuna թեր թը գրում է. 

Մեկայլսյունը,որիվրահենվումէերիտթուրքերիհա

սարակությունը` գրաքննությունն է:Ծայրաստիճանխիստ

է:Մամուլնիրավունքունիհրապարակելումիայնպաշտո

նական աղբյուրներից ստացված տեղեկությունները: Ար

գելվածէԹուրքիաներմուծելգերմանականուավստրիա

կան մամուլից բացի որևէայլարտասահմանյան լրագիր:

Ամենօրմարդիկենձերբակալվումսրճարաններում,փողո

ցում:Մեղադրվումեննաևտանպատերիներսումարված

խոսակցություններիհամար:Հանցա՞նքը`խոսելեքքաղա

քականությանմասին,որևէձևովքննադատելեքկառավա

րությանըկամորևէհեղինակության,կասկածեքհայտնել

պատերազմիվերջնականարդյունքիմասին,որը«պետքէ

հաղթականլինիՕսմանյանկայսրությանհամար»:Լրտես

ներկանամենուր[...]18:

 Հայոց ցե ղաս պա նու թյու նը գլ խա վո րա պես ի րա գործ վեց 1915 

թվա կա նից սկ սած, թեև ե րիտ թուր քերն ա վե լի վաղ է ին մշա կել 

ի րենց գաղտ նի ծրագ րե րը: 1915 թվա կա նի փետր վա րից օս մա նյան 

բա նա կի հայ զին ծա ռայող նե րին զի նա թա փե ցին, այ նու հետև կա՛մ 

սպա նե ցին, կա՛մ էլ ու ղար կե ցին հար կա դիր աշ խա տան քի գու մար

տակ ներ, որ տեղ նրան ցից շա տե րը մա հա ցան հյու ծող աշ խա տան

քից, օթ ևան չու նե նա լուց և սնն դի պա կա սից: Դրա նից հե տո սպա

նե ցին նաև այն սա կա վա թիվ մարդ կանց, ով քեր դի մա կայել է ին 

այդ դա ժան պայ ման նե րին:

Ազ գայ նա կան խմ բակ ցու թյան 1911 թվա կա նին Հռո մում հիմ

նադր ված L’Idea Nazionale շա բա թա թերթն ու շա դիր էր հայ կա կան 

հար ցին և մի ակն էր, որ 1915 թվա կա նի փետր վա րի 16ին տե ղե

կատ վու թյուն տրա մադ րեց կո տո րած նե րի մա սին: Նույն թերթն 

18 Նույն տեղում, էջ 48:
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ար դեն իր հուն վա րի մե կի հա մա րում մի հոդ ված էր տպագ րել 

« Թուր քա կան վայ րա գու թյուն ներն ան պաշտ պան բնակ չու թյան 

դեմ» վեր նագ րով, ո րում մաս նա վո րա պես աս ված էր. « Թուր քե րը 

վայ րա գու թյուն ներ են ի րա կա նաց նում ան պաշտ պան բնակ չու

թյան հան դեպ: Նրանք կո տո րել են ամ բող ջա կան գյու ղե րի բնա

կիչ նե րի...»19:

 

19 “Atrocità turche contro inermi”, L’Idea Nazionale, 1 gennaio, 1915.

«Հայերիապստամբությունը»,
IlMessaggero,մայիսի19,
1915,էջ7
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Ու սում նա սիր ված հոդ ված նե րը հս տա կո րեն ներ կա յաց նում են, 

որ թուր քա կան կա ռա վա րու թյան մոտ իշ խում էր փոք րա մաս նու

թյան վե րաց ման գա ղա փա րը: Մայի սի 19ին Il Messaggero թեր թը 

պա տե րազ մա կան լու րե րի շար քում հրա տա րա կում է « Հայե րի մի 

ա պս տամ բու թյուն» վեր նագ րով հոդ վա ծը, ո րն ան դրա դառ նում էր 

Զեյ թու նի դեպ քե րին.

Փարիզ,18

New York Heraldըտեղեկացնումէ.
Կահիրեիցստացվածմիհաղորդագրությանմեջասվում

է,որպատճառկահավատալու,որԶեյթունիհայերըապս

տամբելեն,այսպիսովզսպելովթուրքականպահեստային

երկուզորաբաժնիուժը:

Լ րագ րող Կար լո Սկար ֆո լի ոն ևս մի եր կար հոդ վա ծում ան դրա

դառ նում է Զեյ թուն քա ղա քին և զեյ թուն ցի նե րի ի նք նա պաշտ պա

նու թյա նը. 

Բացիարտաքինվտանգիդեմպաշտպանությունից,Օս

մանյան կառավարությունը պետք է հաշվի առնի ներքին

հարցը,որըմիորոշակիպահիթվաց,թեսրմանճանապար

հինէ:Մեկ շաբաթքաղաքումխոսվումէրհայկականդա

վադրության մասին, և ըստ լուրերի, հայերի ձերբակալու

թյուններիթիվըհասավչորսհարյուրի:Դրանքիրականաց

վումէինհանրայինկերպով,ուստիիրավունքունեմխոսե

լու դրանցմասին:Ամեն դեպքում, իրավունք ունեմ, թե ոչ,

սաիմլրագրողականպարտքնէ,նույնիսկեթեխոսելնան

ձիսխնդիրպատճառի:Ունեցածս լուրերի համաձայն, չեմ

կարծում,որկարելիէխոսելմիիսկականդավադրության

մասին.կարծումեմ,սակայն,որհայերըբացառապեսձևա

կանբնույթիինչորհիմարությունենարել,որիհետևանքով

եղել են հալածանքներ, իսկայս պարագայում` զինվորա
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կան օրենքի կիրառում ու տարբեր խավերին պատկանող

բազմաթիվ հայերի տեղահանում: Հայերը ծայրաստիճան

խելացի ազգ են և խորթ զինվորական գործողություննե

րին: Արտասովոր երևակայությունը հանգեցնում է նրանց

տարօրինակմտահղացման,սակայնժառանգականամոթ

խածությունըարգելումէդրաիրագործումը.ևամենատա

րօրինակնայնէ,որգործունենթուրքերիհետ,միազգ,որն

ամբողջովինզուրկէերևակայությունից,սակայնծայրաս

տիճան պատրաստ է ռազմական գործողությունների: Եվ

այսպեսեղավ,որ1896թվականինութտկարամիտներ,որ

ճաշակեցինՕսմանյանդրամատանըփակվելուևհետոոչ

խարների պես հանձնվելու համը, Աբդուլ Համիդին առիթ

ներկայացրին, որպեսզի զորագնդեր ուղարկեր ամբողջ

քաղաքովհայերինհետապնդելուևտխրահռչակջարդերը

կազմակերպելուհամար:Այսանգամկարծեսհայերըվազն

ենանցելՊերափողոցիվրագտնվողAuMikade,կամհու

նարեն`O Micadoզրնգունցուցատախտակովմիհինխա
նութիցանգլիական ևֆրանսիական միխուրձ դրոշակներ

գնելու իրենց մանկամիտ գայթակղությունից: Կասկածից

վերէ,որհայերիմիզգալիմասըսրտումփայփայումէան

կախությանհասնելուերազանքը,ևհույսունի,որշատավե

լիտրամաբանական է, որ Տրապիզոնի կայսրությունը վե

րականգնվիանգլիացիների, քան ռուսների կողմից:Բայց

մինչհարկավորէընդունել,որանպատեհպահէրընտըր

վածանգլիամետ միջոցառումներինտրվելու համար, չգի

տեմթեի՞նչավելի լուրջբանկարհայերիդավադրության

մեջ,քաներեխայությունը,որըբնորոշումէքաղաքիմնա

ցյալ հայ երիտասարդությանը, որը տուրք տալուց առաջ

երբեք չի խորհում, թե ինչ ահռելի վտանգի է ենթարկում

գավառաբնակհայերիթշվառուտանջալիցկյանքը:Պետք

էասեմ,որչնայածԿոստանդնուպոլսումդավաճանության

համարձերբակալվածհայերիմեծքանակին`չենքնկատել
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ոչ մի վայրագություն, գոնե հանրային մակարդակով: Այն

ինչտեղիէունենումՎանում,ԴիարբեքիրումևԱդանայում,

բնականաբար,անհնարինէիմանալ:Ամենդեպքումկարե

լի է հաստատել, որ զեյթունցիները` սարերում մարտնչող

միակ հայերը, հավատարիմ զինվորական պարտավորու

թյուններին` պատասխանեցին հրաձգություններին: Սա

կայն, սատեղի է ունենումամեն գարուն և հայտնի է, որ

զեյթունցիները,այլևսկորցրածիրենցհույսըեվրոպական

միջամտությունից,կատարելապեսսովորեցինպաշտպանե

լուիրենքիրենցևհայկականինքնավարությանդրոշը,որը

տարիներ շարունակ ծածանվում էԶեյթունիանառիկ սա

րերում:Սակայնսամիկղզիացածտեղականդրվագէ,որը

մի կողմից չի կարողՕսմանյան կառավարության համար

միիսկականհայկականվտանգներկայանալ,մյուսկողմից

չի կարողհամարվելամբողջ հայ համայնքիկողմիցիրա

կանացվածոճիր:Այնամենըինչկարելիէավելացնելհե

տևյալնէ,որԿոստանդնուպոլսումձերբակալվածհայերին

տեղափոխել են Անգորա, որտեղ հավանաբար կսպասեն

պատերազմիավարտին:Այսպիսով,այսվտանգըկարծես

կանխված է, եթե, իհարկե, իրականում վտանգ կար: Սա

կայն, կրկնում եմ, հայերը բնականաբար չափազանց հե

ռուենռազմականգործողություններովմիիրականվտանգ

ստեղծելուց:Որքանովինձհայտնիէքաղաքներումարված

հստակեցումներից,ավելիհավանականէ,որմիիսկական

դավադրության փոխարեն եղած լինի անկարգապահու

թյուն,որնարթնացրելէթուրքերիհայրենասիրությանցա

սումը[...]:Քաղաքումճնշումներըսահմանափակվեցինմի

քանի ձերբակալությամբ, առաջնորդվելով պատերազմա

կանօրենքով,առանցհաշվիառնելուխորհրդարանական

առանձնաշնորհություննուկրոնականդիրքը,ևհաջորդա

բարուղեկցվեցինտեղահանություններով:Եվեթեհայերի

հանդեպատելության թուրքական ցասումը գրգռելու որևէ
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նորառիթչներկայանա,հավանականէ,որայդքանովսահ

մանափակվեն:Ինչվերաբերումէգավառներիդեպքերին,

անհրաժեշտ մանրամասներ չունեմ եզրակացություններ

անելուհամար20:

«Քրիստոնյաների

կոտորածները

Պարսկաստանում»,

Il Messaggero, 12մայիսի,
1915

La Nazione թեր թը լու սա բա նե լով Զեյ թու նի դեպ քե րը, սխալ է 

թույլ տա լիս, վեր նագ րում գրե լով Ֆել տում` Զեյ թու նի փո խա րեն: 

Ի տա լա կան մա մու լում տեղ գտած հոդ ված ներն ան դրա դառ

նում է ին Օս մա նյան կայս րու թյան ոչ մի այն հայ, այլև մյուս քրիս

տո նյա հա մայնք նե րի նկատ մամբ կի րառ վող սար սա փե լի մի ջոց

նե րին: Մայի սի 12ին L’Idea Nazionale թեր թը հրա տա րա կում է 

«Քր դե րի ի րա գոր ծած չլս ված բռ նու թյուն նե րը Պարս կաս տա նի 

քրիս տո նյա նե րի դեմ» հոդ վա ծը, ո րում մաս նա վո րա պես աս ված է. 

20  Aliprandi (2009: 54-56), թարգմ. Է. Հայրապետյան: 
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Լոնդոն,11[մայիսի]

Լոնդոն են հասել քրիստոնյաների սարսափելի կոտո

րածներիմասինլուրերը,որոնքիրականացվելենհյուսիս

արևմտյանՊարսկաստանումքրդերիկողմից:Ուրմիայում

ամերիկյանառաքելության ղեկավարը վկայում է, որ հա

զարքրիստոնյայիենսպանելևևսերկուհազարըմահա

ցելէհիվանդությունից:Ռուսաստանիփոխհյուպատոսնիր

հերթինհաղորդումէ,որՈւրմիայումբռնաբարումևսպա

նումենկանանց,հրդեհումգյուղերևայրումսուրբգրքեր:

[...]Ութսունհինգանվանիներիամուր կապել են միմյանց,

ուղեկցել գերեզմանատուն և կոտորել հարազատներիաչ

քիառջև:Միվարդապետիխաչելեն,մյուսին`կենդանիայ

րել,կախելենմիեպիսկոպոսի: Կաթողիկեառաքելության

պաշտպանության ներքո պատսպարված բոլոր անձինք

քարշ են տրվել Թուրքիայի հյուպատոսի առջև: Նրանցից

վաթսունչորսինգլխատելեն21:

Ի տա լա կան ի նը թեր թեր, այդ թվում Il Messaggero, La Nazione, 
L’Osservatore Romano, Il Popolo d’Italia, Il Resto del Carlino, La 
Tribuna, Avanti!, La Perseveranza և Corriere delle Puglie թեր թե րը 

հրա տա րա կում են միև նույն հոդ վա ծը` «Ք րիս տո նյա նե րի կո տո

րած նե րը Պարս կաս տա նում» վեր նագ րով (վեր ջին եր կու թեր թում 

բա ցա կա յում է « Պարս կաս տա նում» բա ռը):

 

 Մայի սի 21ին Corriere della Sera թեր թը հրա պա րա կում է 

« Հայե րը և պա տե րազ մը» վեր նագ րով մի հոդ ված, ո րում մտա

հո գու թյուն է հայտ նում այն հայ ե րի տա սարդ նե րի մա սին, ով քեր 

թուր քահ պա տակ են, բայց ապ րում են Ի տա լի ա յում: Հոդ վա ծա գի

րը կոչ է ա նում զերծ մնալ թշ նա մի Թուր քի այի հպա տակ նե րի դեմ 

մի ջոց ներ գոր ծադ րե լուց և չար տաք սել նրանց: Հոդ վա ծում աս ված է. 

21 “Inauditi atti di ferocia dei Curdi sui cristiani di Persia”, L’Idea Nazionale, 12 maggio, 
1915, p. 2.
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Ենթադրելով,որԹուրքիանևսպատերազմիմեջկներ

քաշվիԻտալիայիդեմ,դոկտ.ԲռունոԲովելաչչինմեզգրում

էբազմաթիվհայերիտասարդուսանողներիևմասնագետ

ներիառնչությամբ, ովքեր հինգտարիՎենետիկի հայկա

կանվարժարանումուսումնառությունիցհետոշարունակել

ևշարունակումենսովորելմերհամալսարաններում,վկայե

լովիտալացիներիևԻտալիայիհանդեպունեցածվստահե

լիևկենսունակբարեկամությունը:Եվկոչէանում,որպեսզի

նրանցզերծպահենթշնամիպետություններիհպատակնե

րի դեմ գործադրած միջոցներից, ինչպես արտաքսումը և

այլն:

Ճիշտ է, հայերը թուրքահպատակ են, բայց հպատակ

այնպես, ինչպես իտալացիները հպատակ են ավստրիա

ցիներին` չազատագրվածտարածքներում, և եթե իտալա

ցիներըբազմաթիվպատճառներունենավստրիացիներին

ատելու, հայերը դարեր ի վերարյունահոսում ենանհույս

մարտիրոսությամբ,որինմանըչկաժողովուրդներիպատ

մությանմեջ:

Մինչ օրս թուրքը չի վարանում ստիպելու հայերին, որ

մարտնչենիրենցբարեկամռուսներիդեմ,մինչդեռներսից,

երկիրը դնում է ծայրահեղ հուսահատության մեջ` թշվա

ռության, թալանի, կոտորածների, բռնաբարությունների

հետևանքով,որոնցենթարկվումէանպաշտպանբնակչու

թյունը[...]:

Թուրքերի ենթակայության տակ գտնվող Հայաստանը

հանդիսանում է հռոմեական քաղաքակրթության վերջին

փեշը`ճնշվածբարբարոսներիկողմից:Լեզուն,գրականու

թյունը,գեղարվեստը,պատմությունը,հնամենիհուշարձան

ներիմնացորդները,ամենինչխոսումէայսազնվականև

դժբախտժողովրդիօգտին,որնիրերկիրըքաղաքակրթու

թյամբփայլեցնելուցևքաջաբարպաշտպանելուցհետոզոհ

էդարձելայնամոթալիտիրապետության,որնէթուրքակա
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նը: «Այս բարի, ազնիվ, ազնվական, դաժանորեն ճնշված

ժողովրդին,գրումէդոկտ.Բովելաչչին,այսեղբայրներին,

որոնքապրումենայնմտքով,որմիօրիրենցկյանքնենտա

լուերկիրնազատելուհամար,որերկչոտխինդովհետևում

են թուրքջարդարարների կործանվելուն, բոլոր նրանց

պետքէուղղվածլինիիտալացիներիսիրտը,[...]որպեսզի

(հայերը)իրենսիրվածևըմբռնվածզգան:Ֆրանսիացինե

րը,անգլիացիներըհայտարարելենհայերինորպեսիրենց

հայրենակիցներ:Մի՞թեմենքուզումենքետմնալ»:

«ՀանդիսությունՍորբոնում`

Հայաստանիպատվին»,

L’Idea Nazionale, 
11ապրիլի,1916

 Հոդ վա ծա գիր նե րը հա ճախ դի տար կում է ին մի ջազ գային ի րա

դար ձու թյուն նե րը ներ քին խն դիր նե րի տե սա կե տից, և հրա տա րակ

վող հոդ ված ներն ը նդ հա նուր առ մամբ մեկ նա բան վում է ին ել նե լով 

լրագ րի քա ղա քա կան կողմ նո րո շու մից: Այս ա ռու մով, հատ կան շա

կան է սո ցի ա լիս տա կան Avanti! թեր թը, ո րը հայ կա կան կո տո րած

նե րի մեջ վտանգ ված էր տես նում սո ցի ա լիս տա կան գա ղա փա րա

խո սու թյու նը: 
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1915 թ. մայի սի 25ին Il Messaggero, ի նչ պես նաեւ L’Osservatore 
Romano, Avanti! թեր թե րը հրա պա րա կում են հայե րի կո տո րած նե րի 

մա սին Ֆրան սի այի, Մեծ Բրի տա նի այի և Ռու սաս տա նի կա ռա վա

րու թյուն նե րի պաշ տո նա կան հայ տա րա րու թյու նը22: Հոդ ված նե րը 

դա տա պար տում է ին տե ղի թուրք և քուրդ բնակ չու թյան ձեռ քով և 

օս մա նա կան իշ խա նու թյուն նե րի մաս նակ ցու թյամբ ի րա կա նաց

ված կո տո րած նե րը: 

Il Messaggero թեր թում հրա պա րակ ված հա մա ռոտ գրու թյու նը 

վկա յում է, որ ա րևմ տյան տե րու թյուն ներն ար դեն հաս կա ցել է ին 

ի րա վի ճա կի ծան րու թյու նը.

Լոնդոն,24[մայիսի]

Մի պաշտոնական տեղեկատվություն հրապարակում

է Բարձր Դռանն ուղղված դաշնակիցների հայտարարու

թյուննառայն,որՕսմանյանկառավարությանանդամները

պատասխանատվությունկկրենհայկականկոտորածների

համար:

«Թուրքական

կառավարությունը

պատասխանատուէ

հայերիկոտորածների

համար», Il Messaggero,
25մայիսի,1915

Ըստ Մար տե լի ի, «Ե ռյակ դա շին քի մի աս նա կան հայ տա րա

րու թյան հրա պա րա կու մը կա րե լի է հա մա րել մինչ այդ հայե րի կո

տո րած նե րի մա սին հրա պա րակ ված ա մե նա կա րևոր նո րու թյու նը: 

Սա կայն ի տա լա կան թեր թե րը դժ վա րա նում են ը մբռ նել, որ մի աս

22 Il Messaggero, L’Osservatore Romano, Avanti!, 25-26 մայիսի 1915:
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նա կան հայ տա րա րու թյու նը հար ցը բարձ րաց նում է մի ջազ գային 

հար թա կի մա կար դա կով եւ ա կն հայտ մե ղադ րանք է Թուր քի այի 

դեմ»23:

 Հայ կա կան հար ցե րի շուրջ ի տա լա կան մա մու լում ո րո շա կի աշ

խու ժու թյուն գրանց վեց օ գոս տո սի վեր ջին, պայ մա նա վոր ված նախ 

և ա ռաջ այն պատ ճա ռով, որ թուրքի տա լա կան հա րա բե րու թյուն

նե րի ճգ նա ժա մը հա սավ իր գա գաթ նա կե տին, և 1915 թվա կա նի 

օ գոս տո սի 21ին Ի տա լի ան պա տե րազմ հայ տա րա րեց Օս մա նյան 

կայս րու թյա նը: « Հա վա քա կան գի տակ ցու թյան մեջ Սուլ թա նի բա

նա կի դեմ պա տե րազ մը ա րթ նաց նում է եր կու մի ան գա մայն տար

բեր եւ ի րար հա կա սող քա ղա քակր թու թյուն նե րի մի ջեւ բախ ման 

պատ կեր ներ, գրում է Մար տել լին, մի կող մից քա ղա քա կիրթ եւ 

քրիս տո նյա Եվ րո պան, մյուս կող մից ա սի ա ցի ու մահ մե դա կան օս

մա նյան հա սա րա կու թյու նը: Այս առ թիվ հա ճախ հիշ վում են դա րա

վոր պայ քա րի վճ ռա կան փու լե րը` Կոս տանդ նու պոլ սի գրա վու մը, 

Լե պան տոյի ճա կա տա մար տը, և այս ա մե նի մեջ հայե րը ներ կա

յաց նում են ա րևմ տյան քա ղա քակր թու թյու նը Ա րևել քի սր տում»24:

 Հայ կա կան կո տո րած նե րը ներ կա յաց նե լը պա տեհ ա ռիթ էր 

վար կա բե կե լու հա կա ռա կոր դին և օ րի նա կա նաց նե լու մի ջամ տու

թյու նը: Il Popolo d’Italia թեր թի խմ բա գիր Բե նի տո Մուս սո լի նին, 

խան դա վա ռու թյամբ մեկ նա բա նե լով Ի տա լի այի կող մից Օս մա

նյան կայս րու թյա նը պա տե րազմ հայ տա րա րե լը, գրում է. 

Կա ևս մեկայլ ժողովուրդ, որըտառապում է թուրքա

կանտիրապետությանաննկարագրելի լծից: Դա հայ ժո

ղովուրդնէ:Միանգամայնվերջերսլուրերըհայտնեցին,որ

թուրքականհորդաներըկոտորելենհազարավորհայերի:

Երկուշաբաթառաջլուրստացվեց,որԿոստանդնուպոլսում

քսան սոցիալիստների կախաղան են բարձրացրել իրենց

հայրենիքըսիրելուևերիտթուրքականռեժիմինդիմադրե

23 Martelli (2015: 225).
24 Նույն տեղում, էջ 213231:
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լուհամար:Այդքսանկոտրվածկյանքըևսվրեժէպահան

ջումևկստանա25:

Այս հոդ վա ծը «Վ րե՛ժ» վեր նագ րով ար տատպ վել է նաև Տո րի

նո յում հրա տա րակ վող Armenia ամ սագ րի 1915 թվա կա նի հոկ տեմ

բե րի 15ի ան դրա նիկ հա մա րում:

«Վրեժ»,Armenia,հ.1,15հոկտեմբերի,1915,էջ11

Avanti! թերթն իր հեր թին հու նի սի 20ին վերց նե լով հետ ևյալ 

նյու թը La Gezzatta del Popoloից, օ գոս տո սի 16ի հա մա րում ման

րա մասն ան դրա դառ նում է դեպ քե րին.

25 Benito Mussolini, “Guerra al turco”, Il Popolo d’Italia, 22 agosto, 1915.
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Ցյուրիխ15[օգոստոսի]

Օրեր առաջ թուրքական կառավարության պաշտոնա

կան մի հաղորդագրություն սահմռկեցուցիչ նորություն էր

տարածելողջաշխարհով,որն,այդուհանդերձ,մարդկային

կոտորածների մասին բազմաթիվ հեռագրերի մեջ արձա

գանքչստացավ:

«Հուլիսի16իլուսաբացին,ասվումէրայդհաղորդագ

րության մեջ, պատերազմի գերագույն դատարանի որոշ

մամբկախաղանենբարձրացվելՀնչակյանսոցիալիստա

կանկուսակցությանքսանանդամներ»:

Ինչ վերաբերվում է այդ դժբախտների գործած հան

ցագործությանը,պաշտոնականհաղորդագրությունըզերծ

էրհստակեցումներից:Այնմիայնասումէր,որկախաղան

հանվածները մեղավոր են ճանաչվել, քանի որ ձգտել են

ստեղծելու ինքնավար, անկախ Հայաստան, և, այս նպա

տակին հասնելու համար ցանկացել են Կայսրությունից

միհատվածանջատել:Այդնպատակովկազմակերպելեն

գաղտնիևհանրայինժողովներթե՛ներսում,թե՛արտասահ

մանումևտարածելհայտարարություններևգրքույկներ:

Սոցիալիզմիևազատությանայսնահատակներիմասին

BernerTagwachtումհետաքրքիրնորություններէհրապա

րակումԴումայիերեսփոխանԱրշեֆՍուրակովը,որնայդ

ընկերներիհետուղիղկապիմեջէր:Բոլորայդկախաղան

հանված ընկերները պատկանում էին Հնչակյան հայկա

կան սոցիալիստական կուսակցությանը, որը հիմնադրվել

է 1885թվականինևորնառաջինիսկ օրվանիցմարքսիս

տականգաղափարներինէդավանում,կազմավորվելովոր

պեսմարքսիստականկուսակցություն:1905թվականիցայն

կոչվեցՍոցիալդեմոկրատական կուսակցություն և 1905ի

հեղափոխությունից հետո այս պաշտոնական անվանումը

օրենքովճանաչվեցԹուրքիայիկողմից:

Կախաղանհանվածներիմեջէմարքսիստական« Կայծ»
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թերթիգրեթեողջխմբագրությունը,որիշուրջհամախմբվում

էինԹուրքիայիմարքսիստականլավագույնտարրերը,ժո

ղովրդիմեջլուրջքարոզչությունանելունպատակով:Խմբա

գիրների մեջ իր գերազանցությամբ հատկապես առանձ

նանումէրհրապարակախոսևտաղանդավորճարտասան

Գ.Վանիկյանը,քսաներկուամյամիերիտասարդ,որըԿոս

տանդնուպոլսումվերջերսէրավարտելիրավաբանության

դասընթացըևպատրաստվումէրմեկնելՓարիզկատարե

լագործվելու,երբպայթեցԱռաջինաշխարհամարտը26:

 Հոդ վա ծա գի րը շա րու նա կե լով մեկ նա բա նել ան կախ Հա յաս

տա նի հիմ նադր մա նը ձգ տող քսան հայ հե ղա փո խա կան նե րի 

սպա նու թյու նը, դա տա պար տում է գեր մա նա ցի նե րին, ո րոնք բա

ցա սա կան դեր են ու նե ցել ի րա դար ձու թյուն նե րի ա ռն չու թյամբ, 

նպաս տե լով, որ հայե րին կա խեն.

Գաղտնիքչէ,որներկայիսԹուրքիանհանդեսէգալիս

որպես պատերազմող Գերմանիայի գավառներից մեկը:

Թե՛ Թուրքիայի կառավարությունը, թե՛ զորքն ու բանակը

գերմանական հրամանատարության անմիջական ենթա

կայությանտակ են: Հավելենք, որ մարշալՖոն դերԳոլց

փաշանՍուլթանիդղյակումէևկարողէհամարվելամբողջ

Թուրքիայի իրական գերիշխանը: Հետևաբար, Սուլթանի

կողմից հաստատված մահվան դատավճիռը և քսան սո

ցիալիստներինկախելըչէինկարողտեղիունենալառանց

պատերազմիգլուխկանգնածգերմանացիներիգիտության

ևթույլտվության27:

Ըստ լրագ րո ղի մեկ նա բա նու թյան, հայե րի հա մար սո ցի ա

լիս տա կան դիր քո րո շու մը մի ակ հնա րա վոր և կեն սու նակ ճա նա

26 “L’impiccagione di venti socialisti armeni in Turchia”, Avanti!, 16 agosto, 1915.
27 Նույն տեղում:
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պարհն է դե պի ա զա տու թյուն և ան կա խու թյուն, ո րը կա րող է մի այն 

ամ րապնդ վել խեղ դե լով թուր քա կան ճն շում նե րը և Ռու սաս տա նի 

ըն չա քաղց ձգ տում նե րը:

 Միև նույն ժա մա նա կա հատ վա ծում ի տա լա կան մա մու լի ցու

ցա բե րած ա ռա վել բուռն հե տաքրք րու թյու նը բա ցատր վում է նաև 

նրա նով, որ այդ ըն թաց քում սկ սում են Եվ րո պա հաս նել ա կա նա

տես նե րի վկա յու թյուն ներ և հա ղոր դագ րու թյուն ներ28: Ո րոշ թեր թեր 

ստիպ ված են լի նում վե րա նայել ան ցյա լում ու նե ցած դիր քո րո շու

մը, ի նչ պես 1878 թվա կա նին Հռո մում հիմ նադր ված Il Messaggero 
թեր թը, ո րը 1908 թվա կա նից սկ սած դրա կան կար ծիք էր ար տա

հայ տել ե րիտ թուր քե րի շարժ ման մա սին, ի սկ այժմ Էն վերԹա լե

աթՋե մալ մի ու թյու նը սահ մա նում էր որ պես խեն թե րի, կույ րե րի 

և բար բա րոս նե րի կա ռա վա րու թյուն: Նույն Il Messaggero թեր թը 

ա ռանձ նա հա տուկ կար ևո րու թյուն կու նե նա հայ կա կան կո տո

րած նե րի լու սա բան ման գոր ծում, 1915 թվա կա նի օ գոս տո սի 25ի 

հա մա րում տպագ րե լով Տրա պի զո նում Ի տա լի այի գլ խա վոր հյու

պա տոս Ջա կո մո Գոր րի նի ի « Հայե րի դեմ մահ մե դա կան վայ րա

գու թյան սահմռ կե ցու ցիչ դր վագ ներ» վեր նագ րով հար ցազ րույ ցը, 

ո րը հե տա գա յում ար տատպ վել է այլ թեր թե րում29: Այս հար ցա

զրույ ցին, ի նչ պես նաև Գոր րի նի ի հա յան պաստ գոր ծու նե ու թյա նը 

կանդ րա դառ նանք հա ջորդ գլ խում: 

Ի տա լա կան մա մուլն ու ներ հա կա գեր մա նա կան դիր քո րո շում, 

քա նի որ Ա ռա ջին հա մաշ խար հային պա տե րազ մի ժա մա նակ 

Ի տա լի ան Ան տան տի կազ մում էր, մինչ դեռ Գեր մա նի ան` Կենտ

րո նա կան ու ժե րի, ո րին մի ա ցավ նաև Օս մա նյան կայս րու թյու նը: 

Ո ւս տի գործ ու նե նա լով թշ նա մի պե տու թյան հետ, ի տա լա կան մա

մու լը պետք է ը ստ ար ժան վույն ներ կա յաց ներ ի րա վի ճա կի ծան

րու թյու նը:

28 Տե՛ս հավելված 2: 

29 Այս հոդվածն արտատպվել է նաև Տորինոյի «Արմենիա» ամսօրյայի 1915 
թվականի հոկտեմբերի 15ի անդրանիկ համարում:
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 Մայի սի 19ին L’Idea Nazionale թեր թը հրա տա րա կում է 

հետևյալ հոդ վա ծը.

Լուրեր են պտտվում, որ զորավար Լիման Ֆոն Սան

դերսն30իրգլխավորզորախմբիհետտեղափոխվելէԱնա

տոլիայիափեր: [...] Հայաստանից լուրերենհասնում, որ

թալանումուհրկիզումենհայերիտները31:

Ե ղան նաև այլ հրա պա րա կում ներ, ո րոնք ան դրա դառ նում է ին 

հայե րի դեմ գեր մա նա ցի նե րի ի րա կա նաց րած գոր ծո ղու թյուն նե

րին: 

Հու լի սի 26ին Il Resto del Carlino թեր թում հրա պա րակ վում է մի 

ծա նու ցում թուր քե րի և գեր մա նա ցի նե րի փոխ հա րա բե րու թյուն նե

րի վե րա բե րյալ.

«Հայերիդեմ

հալածանքները», 
L’Idea Nazionale, 
19մայիսի,1915,էջ5

30 Գերմանացի զորավար Լիման Ֆոն Սանդերսը 1914 թվականից օսմանյան 
զորքերի հրամանատարն էր, շարունակելով գերմանական նախորդ խորհրդա
կանների` Մոլթկեի, Ֆոն դեր Հոլցի գործը: Էնվերը, կրած առաջին պարտու
թյուններից հետո, ստիպված եղավ նրան զիջելու ռազմական գործողությունների 
ողջ ղեկավարությունը: Պատերազմի ավարտին, 1919 թվականին Սանդերսին 
ձերբակալեցին Մալթայում ոճրագործություններ իրականացնելու համար, 
սակայն վեց ամիս անց ազատ արձակեցին (Aliprandi, 2009: 56, f. 36):
31 “Le persecuzioni contro gli Armeni”, L’Idea Nazionale, 19 maggio, 1915, p. 5.
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«Տանին»իհոդվածըթուրքգերմանականհարաբերու

թյուններիվերաբերյալ

Ցյուրիխ,26երեկո,«Տանին»ըհրապարակումէ«Գեր

մանիա և Թուրքիա» վերնագրով մի հոդված` թուրքգեր

մանական հարաբերությունների մասին: Սկզբում, ըստ

«Տանին»ի,երիտթուրքերը չէինվստահումգերմանական

քաղաքականությանը,սակայնհետոհամոզվեցինդրաար

դյունավետությանմեջ:Այժմ,եզրակացնումէթուրքական

լրագիրը,հստակէ,որպատերազմիցհետոԳերմանիայի

ևԹուրքիայիմիջևեղածտնտեսականևֆինանսականկա

պերըմինորբացառիկզարգացումկունենան,իսկքաղա

քական հարաբերությունները կդառնանավելի մտերիմ ու

խորը:

 Նե ա պո լում հրա տա րակ վող Il Mattino թեր թը տպագ րեց « Թե 

ի նչ պես են բա ցատ րում հայե րի նոր կո տո րած նե րը թուրքգեր մա

նա ցի նե րը» հոդ վա ծը, ի սկ հու լի սի 27ի L’Idea Nazionale թերթն իր 

հին գե րորդ է ջի « Մեր տե ղե կու թյուն նե րը և վեր ջին հե ռագ րե րը» 

բաժ նում տպագ րեց` « Հայե րի բնաջն ջու մը թուրքգեր մա նա ցի նե րի 

կող մից» վեր նագ րով հետ ևյալ հոդ վա ծը. 

Փարիզ,26[հուլիսի]

Կահիրեից ստացված մի հեռագիր նոր լույս է սփռում

թուրքերիկողմիցիրականացվողհայկականկոտորածների

վերաբերյալ:ՔանիորԶեյթունիբնակչություննապստամ

բելէր,թուրքերընրանցդեմերկուզորագունդուղարկեցին,

որոնքսակայնջախջախվեցին:

Հալեպում Գերմանիայի հյուպատոսը Ջեմալ փաշայի

մի լեյտենանտիհետդիմեցինԿիլիկիայիկաթողիկեներին

և հայ բողոքականների հովվին, խնդրելով նրանց միջամ

տությունը և խոստանալով, որ կխնայեն բոլորի կյանքը,
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եթեԶեյթունըհանձնվի:ԵվԶեյթունըհանձնվեց:Սակայն,

հազիվքաղաքմտած`թուրքերըսկսեցինկոտորածներըև

քաղաքըհրիուսրիմատնվեց:ՀերոսԶեյթունըստիպված

եղավտեղիտալու:

Զենքըձեռքին,վերջինպաշտպանվողներըպատսպար

վեցին գյուղերում, մինչդեռ բնակչության մնացած մասը,

տղամարդիկ և կանայք աքսորվեցին: [...] Հարյուրավոր

բանտարկյալների ուղեկցել են Հալեպ և ենթարկել հար

ցաքննության,որնիրականացրելէմիգերմանացի:Սրան

ցից երեսունին արդեն կախել են հանրային հրապարա

կում32:

«Հայերիբնաջնջումըթուրք

գերմանացիներիկողմից»,

L’Idea Nazionale, հուլիսի27,
1915,էջ5

32 “Sterminio di armeni da parte dei turco-tedeschi”, L’Idea Nazionale, 27 luglio, 1915, 
p. 5.
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«Թուրքգերմանական

կոտորածները.5000հայերի

հերոսությունը.հայերի

դիմադրությունը»,Il Messaggero, 
19հոկտեմբերի,1915
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Հոդ վա ծա գիր ներն ը նդ գծում է ին գեր մա նա ցի նե րի մաս նակ ցու

թյան դե րը, նշե լով, որ նրանք թուր քե րի կող քին ցե ղաս պա նու թյան 

ի րա կա նաց նող ներն է ին: 

ԱՄՆ դես պան Հեն րի Մոր գեն թաուն, իր հու շե րում ան դրա

դառ նա լով գեր մա նա ցի նե րի հա կա հայ կա կան գոր ծո ղու թյուն նե

րին, գրում է. « Կար ծում եմ, հայ կա կան հար ցի մեջ չկա մի փուլ, 

ո րն ա ռա վել քն նար կում նե րի ա ռիթ դար ձած լի նի, քան սա` գեր

մա նա ցի նե րը բա ժին ու նե ի՞ն դրա մեջ: Կայ զե րը ի ՞նչ աս տի ճա նով 

էր պա տաս խա նա տու այս ազ գի կո տո րա ծի հա մար: Գեր մա նա

ցի նե րը խրա խու սե ցի՞ն. մի այն ա ՞չք փա կե ցին, թե՞ հա լա ծանք նե

րին ը նդ դի մա ցան»: Այս հար ցադ րում նե րից հե տո Մոր գեն թաուն 

հաս տա տում է. « Գեր մա նի ան, վեր ջին չորս տա րի նե րի ըն թաց քում 

պա տաս խա նա տու դար ձավ պատ մու թյան շատ խիստ սև է ջե րի: 

Գեր մա նի ան պա տաս խա նա տու է նաև հայ կա կան է ջի հա մար, 

ո րն ան վի ճե լի ո րեն ա մե նից սև է ջն է»33:

 Կի րա կո սյանն ան դրա դառ նա լով Ա ռա ջին աշ խար հա մար

տի ըն թաց քում ա րևմ տա հա յու թյան խն դիր նե րին, ման րա մասն 

քն նար կում է գեր մա նա ցի նե րի ու նե ցած դե րը և մաս նա վո րա պես 

նշում. « Թուր քա կան բա նա կի գլ խա վոր շտա բի բո լոր ստ րա տե

գի ա կան և տակ տի կա կան պլան նե րը մշակ վում և հաս տատ վում 

է ին գեր մա նա կան զին վոր նե րի կող մից: Ին ժե նե րա կան գոր ծից ու 

ռազ մա կան կր թու թյու նից սկ սած, վեր ջաց րած բա նա կի մա տա

կա րար ման ծա ռա յու թյուն նե րը, բո լոր ե լա կե տային պաշ տոն նե րը 

փաս տո րեն վա րում է ին գեր մա նա կան զին վո րա կան մաս նա գետ

նե րը: Բա նա կը զին վում էր գեր մա նա կան զեն քով, ստա նում գեր

մա նա կան հան դեր ձանք. թուրք սպա նե րը զին վո րա կան ու սումն 

ստա նում է ին Գեր մա նի ա յում: Գեր մա նի ան ձգ տում էր Թուր քի

ային տի րել ամ բող ջա պես, այն նվա ճե լով ներ սից: Գեր մա նա կան 

մագ նատ Կրուպ պը կա շա ռում էր իթ թի հա դա կան կառ վա րու թյան 

ան դամ նե րին, Deutsche Bankը թուր քա կան պառ լա մեն տի ան դամ

նե րին: Ե թե ան գլի ա կան և ֆրան սի ա կան գա ղու թային շր ջան նե րը 

33 Մորգենթաու (1990: 304):
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Թուր քի ա յում ու ժեղ կա պեր ու նե ին հայ կա կան և հու նա կան ա ռևտ

րա կան, գոր ծա րար շր ջան նե րի հետ և այդ կա պե րը ո րո շա կի չա

փով մաս նա վոր բնույթ ու նե ին, ա պա գեր մա նա կան կա պի տա լը 

հեն վում էր թուր քա կան կա ռա վա րու թյան օ ժան դա կու թյան վրա: 

[...] Գեր մա նի ան ձգ տում էր Թուր քի այի վրա լրիվ հս կո ղու թյուն 

սահ մա նե լով, այն վե րա ծել մի տրամպ լի նի Մեր ձա վոր և Մի ջին 

ար ևել քում իր հե ռու գնա ցող նվա ճո ղա կան պլան ներն ի րա գոր ծե

լու, Պար սից ծո ցում հաս տատ վե լու, ան գլի ա կան դիր քե րին հար

վա ծե լու, ցա մա քային ճա նա պար հով դե պի Ի րան և Հնդ կաս տան 

ա ռա ջա նա լու հա մար: 

L’Idea Nazionale,24օգոստոսի1915,
էջ5
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[...] Կայ զե րա կան Գեր մա նի այի կա ռա վա րող շր ջան նե րի նա

խա ձեռ նու թյամբ ստեղծ վել և պա տե րազ մի նա խօ րյա կին ակ տիվ 

գոր ծու նե ու թյուն էր ծա վա լել  թուրքգերմանական կոմիտեն, ո րի 

գլուխ կարգ վել էր Օս մա նյան կայս րու թյան ներ քին գոր ծե րին քա

ջա ծա նոթ գե նե րալ Ֆոն դեր Հոլ ցը: [...] Տա կա վին 1914 թվա կա նի 

փետր վա րին, պա տե րազ մը սկս վե լուց դեռևս հինգ ա միս ա ռաջ, 

այդ կո մի տե ի ան դրա նիկ պաշ տո նա կան նիս տում [...] Հոլցն իր 

բաց ման խոս քում օս մա նյան կա ռա վա րող նե րին խոր հուրդ էր տա

լիս « Թուր քի ան մի նոր ա ղե տից փր կե լու հա մար» ռուս թուր քա կան 

սահ մա նին կից Կա րի նի, Վա նի, Բա ղե շի շր ջան նե րի կես մի լի ոն 

հայ բնակ չու թյա նը տե ղա հա նել, հե ռաց նել սահ մա նից և փո խադ

րել հա րավ` Մի ջա գետ քի կող մե րը, ի սկ նրանց տե ղում բնա կեց նել 

ա րաբ նե րին»34: 

Օ գոս տո սի 24ին L’Idea Nazionale թեր թը հրա պա րա կում է 

Թա լե ա թի հար ցազ րույ ցը գեր մա նա կան Berliner Tageblatt թեր թի 

թղթակ ցին.

«Թուրքականվայրագությունը

հայերիդեմ`միգերմանուհու

նկարագրությամբ»,Il Messaggero,
13սեպտեմբերի,1915

ՆերքինգործոցնախարարԹալեաթբեյըհարցազրույց

էտվելBerliner Tageblatt թերթիթղթակցին,որընրաուշադ
րությունըսևեռելէրայնփաստիվրա,որմիորոշժամանակ

34 Կիրակոսյան (1965: 126129), Պալաքեան (1922: 3233):
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առաջԲալկաններիվերաբերյալարածկանխատեսումներն

իրականացելէին.Բալկաններըհանգիստէինմնացել:

Եվկշարունակենհանգիստմնալ,հաստատեցԹալեա

թը:

ԵթեանգլիացիներըգրավենՍալոնիկը,ի՞նչկանիՀու

նաստանիթագավորը:

ԱնգլիացիներըչենգրավիՍալոնիկը,իսկեթեգրավեն,

միակնպատակըկլինիասպատակելԲալկանները,որշա

րունակումենչեզոքմնալ:

Ի՞նչփուլում են Բուլղարիայի հետ բանակցություննե

րը:

Բուլղարիայիհետկատարյալհամաձայնությանեկանք,

մինչդեռՌումինիայիմասինոչինչչգիտեմ:

 Հնարավո՞ր է, որ վտանգավոր լինի իտալացիների

հասնելըԳալլիպոլիիկամԶմյուռնիայիափերը:

Տակավի՛ն:

Գերմանականզորքերիկարիքըկլինի՞Եգիպտոսում:

Գերմանացիներըհյուսիսում` իրենցտանը շատգործ

ունենանելու:

Թուրքիայումգո՞հեքգերմանականկապիտալովկա

ռուցվածԲաղդադիերկաթգծիծառայությունից:

Ո՞ւրպիտիլինեինքառանցդրա:

Ածուխըկբավարարի՞:

Բավականաչափածուխ ունենք:Ռուսները, թեևփոր

ձումեն,բայցչենկարողանախոչընդոտելածուխիփոխադ

րումը:[...]

Հայերիհալածանքներըստվերչե՞նգցիԿայսրության

ընդհանուրկարգուկանոնիվրա:

Փոքրինչ, իհարկե. սակայն մենք բացը լրացնում ենք

թուրքերով:Հավատացե՛ք,անհրաժեշտէրգործելայնպես,

ինչպեսգործեցինք:Մենքմերձեռքումունեինքայնապա

ցույցը,որհայերըռուսներիհետմիասինգործողություններ
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էիննախաձեռնում:Մենքդաժանչենք,զորավորենք:

Որպեսեզրափակում,Թալեաթնասաց.

ՄենքբոլորսԳերմանիայիկողմիցենք,ոչմիայնմեր

կառավարությունը,այլողջժողովուրդը:Օրականմիլիոնա

վորանհատներաղոթումենձեզհամար:

 

Սեպ տեմ բե րի 15ին L’Idea Nazionale թեր թը « Թուր քի այի 

ի րա կան վի ճա կը» վեր նագ րով եր կար հոդ ված է հրա պա րա

կում անդրադառ նա լով հայե րի կո տո րած նե րին և եզ րա փա կում 

հետևյալ կերպ.

 Ըստ ականատեսների, Թուրքիայում իրավիճակն իս

կապեսծանրէ,ժողովուրդըերկատվածէդարավորներքին

պայքարից,չիտեսնումվերջըևհանձնվումէ,մինչդեռգեր

մանացիներնամենուրամենինչիտիրակալնեն:Սակայն,

դեռքիչժամանակով...

«Թուրքիայիիրական

վիճակը»,L’Idea Nazionale,
15սեպտեմբերի,1915,էջ2
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Il Secolo թեր թը 1915 թվա կա նի հոկ տեմ բե րի 1ին տպագ րեց 

« Գեր մա նա ցի հյու պա տոս նե րը ղե կա վա րում են հայ կա կան կո տո

րած նե րը» հոդ վա ծը, ո րը նույ նու թյամբ զե տեղ վեց La Stampa թեր

թում: Մի քա նի օր ան ց, միև նույն La Stampaն իր հոկ տեմ բե րի 8ի 

հա մա րում զե տե ղեց « Գեր մա նա ցի դես պա նը հա վա նու թյուն է տա

լիս հայե րի հա լա ծանք նե րին» հոդ վա ծը, ո րից հե տո, չորս օր անց, 

La Gazzetta del Popolo թեր թը հրա տա րա կեց « Գեր մա նա կան մի 

օ րա թերթ ար դա րաց նում է թուր քե րի ի րա կա նաց րած հայ կա կան 

կո տո րած նե րը» հոդ վա ծը: Corriere della Sera թեր թը ևս զե տե ղեց 

լու րը իր հոկ տեմ բե րի 12ի հա մա րում գրե լով. 

Գերմանացիներնարդարացնում են հայկական կոտո

րածները

Ամստերդամ,11հոկտեմբերի

Les Hamburger Nachrichten թերթը գրում է, որ հայերի
հանդեպԹուրքիայիվերաբերմունքնարդարացվածէ,քա

նիորնրանքըմբոստացելենՍուլթանիդեմ(Ստեֆանի):
 

Աշ նան սկզ բին ի տա լա կան մա մու լում հայե րի վե րա բե րյալ 

ար ձա նագր վում է ա մե նա բարձր հե տաքրք րու թյու նը: Գոր րի նի ի 

հար ցազ րույ ցից հե տո պե տա կան ան ձինք, գրա կան աշ խար հի հե

ղի նա կա վոր ներ կա յա ցու ցիչ ներ հրա պա րա կային ա տե նա խո սու

թյուն նե րով, հրա տա րա կու թյուն նե րով ու հան գա նա կու թյուն նե րով 

հան դես են գա լիս « Հայ թշո ւառ ազ գին տա ռա պանք նե րը մեղ մե լու, 

հա յու թիւ նը իս պառ ջն ջո ւե լէ փր կե լու»35:

 Սեպ տեմ բե րի 5ին L’Idea Nazionale թեր թը հրա պա րա կում է 

« Թուր քե րի կող մից կո տոր ված հայե րի թի վը հաս նում է յոթ հա

րյուր հա զա րի» խո սուն վեր նագ րով մի հա մա ռոտ հա ղոր դագ րու

թյուն, ո րի մեջ գեր մա նա կան հե ղի նա կու թյուն նե րի կող քին մե ղադ

րում է նաև ա վստ րի ա ցի նե րին:

35 Հ.  Ն., «Հայ ազգին ներկայ մեծ բարերարները. Հայասէր իտալացի մը. Հրամա
նատար Ճիաքոմոյ Կորրինի», Բազմավէպ, ԶԷ, 283, 1917:
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«Թուրքերիկողմիցկոտորված

հայերիթիվըհասնումէյոթ

հարյուրհազարի»,

L’Idea Nazionale,5սեպտեմբերի,
1915,էջ1

1915 թ. սեպ տեմ բե րին Ի տա լի ա են հաս նում Մու սա լե ռան դի

մադ րու թյան լու րե րը: Մի շարք կար ևոր թեր թեր, այդ թվում Corriere 
della Sera, La Tribuna, Il Resto del Carlino, Il Mattino հրա պա րա

կում են ֆրան սի ա կան նա վա տոր մի հայ տա րա րու թյու նը, ո րն է պի

կա կան ե րան գով տե ղե կաց նում էր փախս տա կան նե րի ա զա տա

գրման մա սին, ներ կա յաց նե լով հայ ա պս տամբ նե րին որ պես հու

սա հատ պայ քա րում քա ջա րի մարտն չող ներ` պատ րաստ պաշտ

պա նե լու ի րենց կյան քը քա նա կով գե րակշ ռող թշ նա մու դեմ: 

Corriere della Seraն սեպ տեմ բե րի 23ի իր հա մա րում գրում է.

Փարիզ,22սեպտեմբերի

Ռազմածովային նավատորմի նախարարությունը հայ

տարարումէհետևյալհաղորդագրությունը.թուրքերիկող

մից հետապնդված գրեթե հինգ հազար հայեր, այդ թվում

երեքհազարկին,մանուկուծեր,հուլիսիվերջինպատսպար

վելէինԱնտիոքիծովածոցիցհյուսիս`Մուսաանառիկլե

ռում,որտեղմինչևսեպտեմբերիսկիզբըկարողացանառա

ջատարդիրքունենալհարձակվողներիհամեմատ:Սակայն

սննդիպաշարներնուռազմամթերքըսկսեցինսակավանալ:

Նրանքանխուսափելիորենհանձնվելուեզրինէին,երբկա

րողացան ֆրանսիական մի հածանավի տեղեկացնել այն

ծանրիրավիճակիմասին,որումհայտնվելէին:Ֆրանսիա
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կան բանակի հածանավերը, որ շրջափակել էին Սիրիայի

ափերը,անմիջապեսօգնությանհասաննրանցևկարողա

ցանապահովելհինգհազարհայերիտեղափոխումըՊորտ

Սաիդ,որտեղստացանլավագույնհյուրընկալությունևոր

տեղժամանակավորբանակատեղիհաստատվեց:

Corriere della Sera թեր թի նույն հա մա րում զե տեղ ված է մեկ այլ 

հոդ ված « Ջար դեր» վեր նագ րով.

«Թուրքիան

նախապատրաստումէևս

100000հայերի

սպանությունը»,Il Messaggero, 
4սեպտեմբերի,1915

Լոնդոն22սեպտեմբերի

Morning PostինհաղորդումենԱթենքից,որՀայաստա
նիներքինշրջաններիցեկողճանապարհորդներըպատմել

են,որտեսելենհայերիդիակներովլիխորխորատներ:Հա

վելումեն,որՍվասի,ԷրզրումիևՏրապիզոնիվիլայեթում

հայժողովրդիբնաջնջումըգրեթեավարտվածէ:

 Մու սա լե ռան դեպ քե րին է ան դրա դառ նում նաև Il Giornale 
d’Italia թեր թը.
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ՀինգհազարհայերնավովհասելենԵգիպտոս

(մերհատուկհեռագիրը)

Կահիրե,21սեպտեմբերի,երկուշաբթի

ՊորտՍաիդ են հասել հինգ հազար հայեր, որոնց բերել են

թուրքականափերըշրջափակածֆրանսիականռազմականնա

վերը:Սարսափելիթշվառությանևհուսահատությանմեջգտնվող

այսդժբախտները,հիմնականումկանայքևերեխաներ,նավեն

բարձրացելԿիլիկիայի,Անթալիայի,ԱդանայիևԱղեքսանդրետ

տայիափերից:Մ.Դ.Կ.

«Հինգհազարհայերի

հերոսությունը»,Il Messaggero, 
19հոկտեմբերի,1915

Il Corriere delle Puglie թեր թը, ո րը հե տա գա յում կոչ վեց La 
Mezzogiorno, ան բա ցատ րե լի ո րեն քիչ է ան դրա դառ նում հայե րին, 

ամ բողջ 1915 թվա կա նի ըն թաց քում հրա տա րա կե լով ըն դա մե նը 

ե րեք հոդ ված: Այ դու հան դերձ լու սա բա նում է Մու սա լե ռան դեպ

քե րը և տպագ րա կան սխալ թույլ տա լով գրում հի սուն հա զար հայ` 

հինգ հա զա րի փո խա րեն:

Il Messaggero թեր թը ևս իր հոկ տեմ բե րի 19ի հա մա րում անդրա

դառ նում է Մու սա լե ռան դեպ քե րին` « Հինգ հա զար հայե րի հե րո
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սու թյու նը» հոդ վա ծով:

 Հայ կա կան դեպ քե րի ա ռն չու թյան ա մե նա շատ հոդ ված նե րը 

հրա պա րակ վում են հոկ տեմ բեր ամ սին: Corriere della sera թերթն 

ան դրա դառ նա լով Ա մե րի կայի Մի ա ցյալ Նա հանգ նե րի ար ձա գան

քին հոկ տեմ բե րի 6ի իր հա մա րում գրում է.

Armenia,հ.3,1916,էջ6

ՄիացյալՆահանգներիքայլըհայկականկոտորածնե

րիառնչությամբ

Վաշինգտոն,5հոկտեմբերի

ԿոստանդնուպոլսումՄիացյալՆահանգներիդեսպանը

հրահանգ է ստացելտեղեկացնելուԹուրքիայիարտաքին
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գործոցնախարարությաննառայն,որեթեհայերիկոտո

րածները շարունակվեն, ԱՄՆիԹուրքիայի հետ ունեցած

բարեկամական հարաբերությունները սպառնալիքի տակ

կլինեն:

 Հոկ տեմ բեր ամ սին Պա պը նա մակ է հղում Սուլ թա նին36 և այս 

ամ սին է, որ Տո րի նո յում սկս վում է հրա տա րակ վել «Ար մե նի ա» ամ

սա գի րը, ո րին ան դրա դար ձել ե նք սույն գր քի եր րորդ գլ խում:

«Պապըևհայերը»,

Armenia,հ.1,15
հոկտեմբերի,1915,էջ12

 Նոյեմ բե րի 21ին L’Idea Nazionale թեր թը հրա պա րա կում է 

« Հայ ժո ղովր դի բնաջն ջու մը» եր կար հոդ վա ծը, ո րում հոդ վա ծա

գիր Պի ո Մա րին գրում է. 

36 Martelli (2015: 229-231); Viganò, Karakhanian (2016).
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Գիտակցելուհամարհայերիողբերգությանանսահմա

նությունը հարկավոր է գիտենալայն, ինչտեղի է ունեցել

երկուառանձինթատերաբեմերում:

Այն, ինչ թուրքական կառավարություննարեց հայ ժո

ղովրդիդեմՓոքրԱսիայիգրեթեողջտարածքում,Սևծո

վիցմինչևՄիջերկրական,հայտնիէհանրությանը`չնայած

ժխտումներին:Թե՛ամենիցաղքատքաղաքներում,թե՛ամե

նիցբարեկեցիկվայրերում,մտավորականները,վաճառա

կաններըևգյուղացիներըոչնչացվելեն:[...]

Հայերի տները, պահեստները և արտերը որպես նվեր

տրվելենտեղիթուրքերինկամԲալկաններիցտեղափոխ

վածներին:

Կանայք,ծերերուերեխաներմեռնումենդժվարություն

ներիցկամսպանվումենՄիջագետքիճանապարհին: [...]

Հուլիսի2ինռուսներըվախենալով,որթուրքերըհյուսիսից

կառաջանային,որոշեցինէվակուացնելՎանըևհրահանգե

ցինքաղաքիևգյուղերիողջբնակչությանըթուրքերիցառաջ

ընկնել ու հասնել Կովկասի սահմանը: Տեղահանությունը

սարսափելի էր:Երկու հարյուրհիսունհազարտղամարդ,

կինուերեխալքեցինիրենցտներըևճամփաընկան,մե

ծամասնությունը` ոտքով:Շատերը մեռան ճանապարհին,

նրանց դիակները լցրեցին խորխորատները, խոչընդոտե

ցին ճանապարհները, երեխաները բաժանվում էին իրենց

ծնողներիցևայլևսիրար չէինգտնում:Նրանցից շատերը

հոգնածու քաղցածուժասպառընկում էին ճանապարհին

ումեռնում:[...]Քսանհազարմարդառանձնացվեցխմբից

ևայլևսնրանցիցոչմիլուրչեղավ:

Չնայած Կովկասի հայ բնակչության բարի կամքին

և Թիֆլիսի հայկական կոմիտեներին, հնարավոր չեղավ

զանգվածային օգնության հասնել: Մարդիկ օրական կո

տորվում էին տիֆից, դիզենտերիայից, ուժասպառությու

նից:Ո՛չհացկար,ո՛չտաքկերակուր:
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Հիվանդանոցները լեփլեցուն էին, պատրիարքարանի

բակը,այգիներնուփողոցներըլիէինհիվանդներովումա

համերձներով:[...]ՄիքանիշաբաթանցռուսներըԿովկա

սիցետկանչեցինփախստականներիմիմասին:Բազուկէր

հարկավորհունձքիհամար,եթեչէինուզումսովիցմեռնել:

Կամացկամացկանայքուերիտասարդներըվերադարձան

հաստատվելուիրենցգյուղերիավերակներում:

Սակայն,կրկին,միքանիշաբաթանց,ռուսականբանա

կըմինոր էվակուացիայիորոշում կայացրեց, և երեքհա

րյուրհազարհայեր,որվերադարձելէին,ստիպվածեղան

կրկինբռնելգաղթիճամփան`նորանոր,սարսափելիտան

ջանքներիգնով:

Սահայ ժողովրդի բնաջնջման մի դրվագ է, որի ցնցիչ

ծանրությունիցկարելիէըմբռնելհայժողովրդիկոտորած

ների սարսափելի չափերը, իրականացված գերմանական

«Kultur»-ի և (Ավստրիայի) միանգամայն կաթոլիկ37 կայսր
ՖրանցՅոզեֆիհովանուներքո:

1915 թվա կա նի նոյեմ բերդեկ տեմ բե ր ա միս նե րին հա մե մա տա

բար նվա զում է հե տաքրք րու թյու նը հայ կա կան հար ցե րի ա ռն չու

թյամբ և սեպ տեմ բերհոկ տեմ բե րի քա ռա սու նից ա վելի հոդ ված նե

րի փո խա րեն եր կու ա մս վա ըն թաց քում հրա պա րակ վում են ըն դա

մե նը ու թա կան հոդ ված: 

Ո րո շա կի ակ տի վու թյուն է նկատ վում 1916 թվա կա նի փետրվա

րից ապ րիլ ըն կած ժա մա նա կա հատ վա ծում, ե րբ ռուս նե րը ո րո

շա կի ռազ մա կան հա ջո ղու թյուն են գրան ցում Կով կա սյան ճա

կա տում: Հատ կա պես հատ կան շա կան է L’Idea Nazionale թեր թում 

1916 թվա կա նի ապ րի լի 25ին Ռոս սոյի հրա պա րա կած « Հա յաս

տան. մո ռաց ված խն դիր» հետ ևյալ հոդ վա ծը.

37 Իտալիայում հաճախ «կաթոլիկ» բառը գործածում են «քրիստոնյա» բառի 
փոխարեն:
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«Հայժողովրդիբնաջնջումը»,  L’ Idea Nazionale, 21նոյեմբերի,1915
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ԷրզրումիցհետոՏրապիզոնիանկումըհիշեցրեցիտա

լացիներին, որ Հայաստանը գոյություն ունի: Հայաստան

ասելովինկատիունենքոչմիայնայնտարածքը,[...]որը

ռազմավարականպարզունակությամբբնորոշվումէորպես

«կովկասյանհատված»,այլհայժողովուրդը,որինպաշտո

նապեսմոռացելենքևորնառնչվումէդարավորմիխնդրի

հետ,որինԻտալիանչիկարողօտարմնալ:[...]Չիկարող,

քանիորհայկականհարցընաևՄիջերկրականիխնդիրնէ

ևհետևաբար`նաևԻտալիայի:[...]Չկամեկայլեվրոպա

կանտերություն, որԻտալիայիցավելի լայն կամկարևոր

առնչություններ ունենա այդ ափերի և այդ ժողովուրդնե

րիհետ,որոնքսիրումենիրենցկոչելԱրևելքիհռոմեացի

ներ:Ոչմիայնայնպատճառով,որառաջինհազարամյակի

առաջիներեքդարերումգոյությունուներԿիլիկիայիհայոց

ծաղկուն թագավորություն, վենետիկցիների, ջենովացինե

րի ու հայերի միջև գոյություն ունեին սերտ առևտրական

հարաբերություններ,փոխադարձառանձնաշնորհներ, հա

րաբերությունների անփոփոխ ջերմություն. ոչ միայն այն

պատճառով,որԿատերինաԿորնարոնՎենետիկիՀանրա

պետությունէրբերումայդԹագավորությանժառանգությու

նըևորՍավոյաընտանիքիիշխաններնառայսօրկրումեն

«Հայաստանի թագավոր» տիտղոսը. ոչ միայն որովհետև

հայերն իտալական քսանինը քաղաքներում ունեն հիշա

տակներ, հաստատություններ, գաղութներ, որոնք լավա

գույնսփաստումենընդհանուրշահերիկարևորություննու

ամրությունը.այլնաև,ևհատկապես,այնպատճառով,որ

անհրաժեշտ է, որ ընդարձակվենք Միջերկրականի ափե

րին,բեղունկապերվերահաստատենքայդհողերիևժողո

վուրդներիհետ38:

 [...] Եթե, մինչ այդ Հայաստանը` նախօրեին հավերժ

արնահոսողհոգեվարքիմեջգտնվողազատությունէցան

38 «Հայաստան. մոռացված խնդիր», L’Idea Nazionale, 25 ապրիլի, 1916, էջ 3
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կանում, այսօր դա նրան չի սպասվում, որպես մարտիրո

սության մրցանակ,այլ նաև որպես իրավունքայն ծառա

յություններիդիմաց,որմատուցելէԵվրոպային,որըերկու

անգամ`ՍուրբՍտեփանոսիդաշնագրումևԲեռլինիԿոնգ

րեսում զոհաբերել է իր ինքնավարությունը որպես ընծա

տարբերպետություններիքաղաքականմրցակցության:

Չենքկարծում,որորևէմեկըպետքէպայմաններհաս

տատի կամ միջոցներ կանխատեսի եվրոպական պատե

րազմից հետո հայկական հարցի կարգավորման համար:

Պարզապես ցանկանում ենք, որ Իտալիան չմոռանա, թե

Միջերկրականումիրհզորությանո՞րշահերնենկապված

այդկարգավորմանհետ,հատկապես,որվերջինտարինե

րինիրամենաուղիղազդեցություննէրհաստատելԱնթա

լիայի շրջանում, որը միջնադարյան Հայաստանի ամենա

ծաղկուննավահանգիստնէր:

Եվհատկապես,ցանկանումենք,որԻտալիանչմոռանա

Հայաստանըայնպահին,երբ,ինչպեսնշեցինք,մերամեն

միդաշնակիցճիգէգործադրումառավելագույնջերմություն

ևառավելագույնհետաքրքրվածությունցույցտալունրանց

նկատմամբ,ստանալովերախտագիտություն,որապագա

յումշոշափելիձևկստանա:Իտալիանչիկարողևչպետքէ

իներտմնա:Թեինչձևովէհարկավորգործել,կորոշիԿա

ռավարությունը,որն,իհարկե,մերերկրումգոյությունունե

ցող հայկական հաստատությունների շնորհիվ լավագույն

միջոցնունիառավելհարմարուղինգտնելուհամար[...]39:

39 Թեև այս հոդվածը ուսումնասիրության համար նախատեսված ժամանակային 
սահմանից դուրս է, այդուհանդերձ, կարևոր համարեցինք հայ ընթերցողին 
ներկայացնել իտալական մամուլի տեսակետը ջարդերից ուղիղ մեկ տարի անց, 
1916 թվականի ապրիլի 25ին:
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«Հայաստան.

մոռացվածխնդիր», 
L’Idea Nazionale, 
25ապրիլի,1916,էջ3

 Հե տա գա յում, Ի տա լի ան ոչ մի այն ան տար բեր չգտն վեց հայե

րի հան դեպ, այլ սա տա րեց և իր ե րկ րում հյու րըն կա լեց բազ մա

թիվ վե րապ րյալ նե րի, ո րոնք մինչև ի րենց կյան քի վեր ջը ապ րե ցին 

և ա րա րե ցին ե րկ րում, և ող բեր գա կան ի րա դար ձու թյուն նե րի հետ 

ժա մա նա կային հե ռա վո րու թյուն հաս տա տե լուց հե տո` կա րո ղա

ցան թղ թին հանձ նել ի րենց հու շե րը40: 

40 Տե՛ս Հարությունյան (2015):
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«Հայերիդեմմահմեդականվայրագությանսահմռկեցուցիչդրվագներ»,

Il Messagero,25օգոստոսի,1915,էջ1
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Գ լուխ Բ
 Ջա կո մո Գոր րի նի

Տ րա պի զոն, Կա րին, Վան, Բա ղեշ և Սե բաս տի ա. ա հա այն հինգ 

հայ կա կան նա հանգ նե րը, ո րոնց վրա տա րած վում էր հայ ազ գի 

մեծ բա րե րար, Տրա պի զո նում Ի տա լի այի ը նդ հա նուր հյու պա տոս 

Ջա կո մո Գոր րի նի ի ի րա վա սու թյան շր ջա նը: 

 

Գորրինիի [Կորրինիի] ըմբռնող միտքը` Արեւելքի ժո

ղովրդոցմէջՀայերըմիայնամենէնաւելիյարմարտարրը

նկատելով` յառաջադիմութեան եւ զարգացման տեսակէ

տով,մէծապէսհամակրածէրանոնց, գրում է Մխի թա րյան 

մի ա բա նու թյան « Բազ մա վէպ» հան դեսն` ան դրա դառ նա լով 

Գոր րի նի ի հա յան պաստ գոր ծու նե ու թյա նը41:

 Ջա կո մո Գոր րի նին ծն վել է Ի տա լի այի Պի ե մոն տե մար զի Ա լես

սանդ րի ա գա վա ռի Մո լի նո դե ի Տոր տի փոք րիկ քա ղա քում, բա րե

կե ցիկ ըն տա նի քում: Քսա նե րեք տա րե կա նում Մի լա նում ա վար

տում է հա մալ սա րա նը, ստա նա լով գրա կա նա գետփի լի սո փայի 

մաս նա գի տա ցում: Ե րեք տա րի դա սա վան դու մից հե տո հաղ թե լով 

Կր թու թյան նա խա րա րու թյան հայ տա րա րած մր ցույ թը, մեկ նում է 

Բեռ լին ու սու մը կա տա րե լա գոր ծե լու: Ա պա ա վար տում է Նե ա պո լի 

հա մալ սա րա նի ի րա վա գի տու թյան ֆա կուլ տե տը և նույն տա րում, 

1892 թվա կա նին ա մուս նա նում է փաս տա բան, Կա նել լի ի քա ղա

41 Հ.  Ն.,  «Հայ ազգին ներկայ մեծ բարերարները. Հայասէր իտալացի մը. Հրամա
նատար Ճիաքոմոյ Կորրինի», Բազմավէպ,ԶԷ, 281283, 1917:
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քա պետ, Կա նե լի ի բան կի փոխ նա խա գահ Ջո վան նի Կաց ցո լայի 

դստեր` Մա րի այի հետ: 

Նախ քան Տրա պի զոն նշա նակ վե լը Գոր րի նին ձեռ նա մուխ է 

ե ղել ի տա լա ցի դի վա նա գետ նե րի գոր ծու նե ու թյունն ամ փո փող 

կենտ րո նաց ված ան կախ դի վա նի ստեղծ մա նը, դառ նա լով Ի տա լի

այի Ար տա քին գոր ծոց նա խա րա րու թյան դի վա նա գի տա կան ար

խի վի հիմ նա դի րը և ա ռա ջին տնօ րե նը, ի սկ 19111915 թվա կան նե

րին Տրա պի զո նում վա րել է հյու պա տո սի պաշ տո նը, ա կա նա տես 

դառ նա լով հայե րի տե ղա հա նու թյանն ու ջար դե րին:

Հայերու հանդէպ մասնաւոր համակրանքը կ’արտա
յայտէր, շա րու նա կում է Բազ մա վէպը, ամէն դիւրութեան,

ճամփորդական նաւողչէքի զեղչ, դրամական նպաստներ

ընելով:[...]ՀիմնեցիտալականԱզգայինմեծընկերակցու

թեանՏրապիզոնիմասնաճիւղը,որունգրեթէբոլորտեղա

ցիիտալագէտհայերը,անդամակցելով,ամսէամիսհիւպա

տոսարանիսրահինմէջգրականհաւաքոյթևիտալերէնլե

զուովբանախօսութիւններտեղիկ’ունենային`հիւպատոսին
ևքաջիտալագէտհայորդւոցկողմանէ:[...]Կարնոյմէջկը

փափաքէրՎիեննայիՄխիթարեանցդպրոցիմէջիտալերէն

լեզունհաստատել,նիւթականևբարոյականաջակցութիւն

ընծայելով:ԱռատաձեռնբարերարմըեղածէՏրապիզոնի

կարօտելոցևմասնաւորգուրգուրանքկըտածէրհայաղ

քատներուվրայ42:

 

Ա ռա ջին աշ խար հա մար տը, ցա վոք, ը նդ հա տեց Գոր րի նի ի գոր

ծու նե ու թյու նը: Թուրքի տա լա կան պա տե րազ մի նա խա շե մին, 1915 

թվա կա նի օ գոս տո սին իր կա ռա վա րու թյու նից հրա հանգ ստա ցավ 

թող նել Տրա պի զոնն ու վե րա դառ նալ Ի տա լի ա: Հաս նե լով Հռոմ` 

ա ռա ջին գոր ծը ե ղավ հան դի պել Il Messaggero թեր թի խմ բագ րի 

42 Հ. Ն., «Հայ ազգին ներկայ մեծ բարերարները. Հայասէր իտալացի մը. Հրամա
նատար Ճիաքոմոյ Կորրինի», Բազմավէպ,ԶԷ, 281283, 1917:
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հետ և ըն դար ձակ հար ցազ րույ ցի մի ջո ցով ա մե նայն ման րա մաս

նու թյամբ հան րու թյա նը տե ղե կաց նել Օս մա նյան կայս րու թյու նում 

տե ղի ու նե ցող այն ա հա վոր դեպ քե րի մա սին, ո րոնց ա կա նա տես 

էր ե ղել: Հոդ վա ծը տպագր վեց օ գոս տո սի 25ին « Հայե րի դեմ մահ

մե դա կան վայ րա գու թյան սահմռ կե ցու ցիչ դր վագ ներ» վե րնագ րով, 

ո րը թարգ մա նա բար ներ կա յաց նում ե նք ստորև.

 Հարց  ՈրոնքենեղելՁերհարաբերություններըտեղիօսմա

նականհեղինակություններիհետ:

ՊատասխանՉորստարուցավելիՏրապիզոնումընդհանուր

հյուպատոսնէի,ևիմիրավասությանտակէինգտնվումՍևծովի

գրեթեամբողջ եզերքը, թուրքռուսականսահմանիցմինչևԿոս

տանդնուպոլիս,ինչպեսնաևՓոքրԱսիայիներքինհինգընդհա

նուրկառավարչությունները(ԱրևելյանԱնատոլիա,Հայաստանև

Քրդստան),որոնքհիմնականումթուրքական,հայկականևքրդա

կան շրջաններէին`պարսիկների,ռուսների,հույներիուարաբ

ներիմեծաքանակներկայությամբ:Բացիդրանից,արդենտասը

ամիսէր,ինչիրականացնումէիբազմաթիվռուս,հույն,մոնտե

նեգրացիևմասամբնաևֆրանսիացի,անգլիացի,ամերիկացիև

փոքրամասնությունկազմողայլհպատակներիևնրանցշահերի

պաշտպանությունը:ՉնայածԼիբիայիպատերազմիթարմհիշո

ղություններին,իմհարաբերություններըտեղիթե՛զինվորական,

թե՛ քաղաքացիական հեղինակությունների հետ գերազանց էին,

ի հեճուկս օրական բախումներին, հատկապես Թուրքիայի դեմ

պատերազմող կամ թշնամի պետությունների հպատակներին
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պարտավորված պաշտպանելու գործողությունների հետևան

քով:ՍակայներբԻտալիանպատերազմհայտարարեցթուրքե

րինդաշնակիցԱվստրոՀունգարիային,իմհարաբերություններն

անմիջապեսսառեցին,փոխվեցին,դարձանմիկերպտանելի,իսկ

վերջինշրջանումսրվեցինհատկապեսստորադասպաշտոնյանե

րիհետ,քանիորկայինկանխատեսումներ,որԻտալիայիևԹուր

քիայիմիջևպատերազմիպայթյուննանխուսափելիէր:Չնայած

նվաճածսբարձրդիրքինևվայելածսմեծհարգանքին`իմիրավի

ճակըեղելություններիհետևանքովդժվարանումէր,իսկ շուտով

դարձավ`անտանելի:

Այսպիսով,որպեսփրկություն`ողջունեցիմերդեսպանիկող

մից ուղարկած հեռագիրը, որն ինձ հասավ զգալի ուշացումով,

հուլիսի9իերեկոյան,որովմարկիզԳարրոնինինձհրահանգում

էր անմիջապես մեկնել, ամենակարճ ճանապարհով, գնալ Կոս

տանդնուպոլիս,ևկամդուրսգալԿայսրությանտարածքիցցան

կացածայլուղղությամբ:Անմիջապեսսկսեցիժամառաջմեկնե

լուս պատրաստությունները, և դժվարությունները նվազեցնելու

նպատակովքողարկեցիմեկնումսառողջականնպատակովբա

ցակայությաններքո:

 Հարց  ԻսկԴուք և մեր հայրենակիցներըտեղյա՞կ էիքԵվ

րոպայումևհատկապեսԻտալիայումտեղիունեցողիրադարձու

թյուններին:

 Պա տաս խան  Ո՛չ,ամենևի՛ն:1914թվականինոյեմբերի10ից,

անողոքաբարճնշվումէրիտալական,ինչպեսնաևմյուսպետու

թյուններիթերթերիմուտքը,բացիգերմանականմամուլից:Մենք

իմանումէինքմիայնայն,ինչհրապարակումէրտեղիօսմանա

կան հեռագրային գործակալության տեղեկատուն, որն անդրա

դառնում էր միայն գերմանական, ավստրիական և թուրքական

հաղթանակներին.օրականոչնչացնումէինիտալականզորքնու

նավատորմը, հորինում էին ներքին հեղափոխություններ, ապս

տամբություններևայլն:
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Անողոքգրաքննություննուփոստայինևհեռագրայինհամա

կարգվածճնշումներնէ՛լավելիէինծանրացնումմերիրավիճակը

[...]սակայնմենքհանդարտէինքմնումևվստահությունտածում

մերԳերիշխանի,մերԿառավարությանլուսավորիմաստության

ևմերբանակիունավատորմիարժեքիհանդեպ:Անամոթհերյու

րանք էինք համարում այդ բոլոր լուրերը, որոնց նպատակն էր

ճնշելպատերազմող օտարականներին ևպահպանել մահմեդա

կանժողովուրդներիուզինվորներիմոտարդենիսկ շատցածր

հայրենասիրականոգևորությունը:

Մենքկարծեսաշխարհիցկտրվածլինեինք,ամենինչիցան

տեղյակ,այնաստիճան,որերբհասաԿոստանդնուպոլիս,հան

դիպածսառաջինիսկբարեկամինխնդրեցիինձամփոփպատմել

մերումիջազգայինիրավիճակը:

 Հարց  Վերադառնա՞նք Ձեր մեկնելու պատրաստություննե

րին:

 Պա տաս խան  Օսմանականկայսրությունումբոլորհյուպա

տոսներիհամեմատ,եսառավելվտանգիմեջէի,փակվածԲոս

ֆորիևռուսականսահմանիմիջև,որոնքերկուսնէլականապատ

վածէինևամրապնդված,ևանձնականուժերովանհասանելի:

Ծովումուցամաքումմղվողպատերազմիսրտումէի,այնպիսի

միտեղանքում,որըթուրքերիկողմիցհայտարարվածէրմշտա

կան շրջափակման մեջ, ուստի խստորեն հսկվում էր: Փոխադ

րամիջոցներչկային,արդենամիսներէր,ինչշոգենավերնայլևս

չէին գալիս, այսինքն այն պահից, երբ ռուսական նավատորմը

մաքսանենգությունը կասեցնելու նպատակով սկսել էր անողո

քաբար ոչնչացնելփոխադրման բոլոր միջոցները, շոգենավերը,

առագաստանավերն ու նավակները: Մնացած չնչին միջոցները

չէինկարողգործածվելառանցքաղաքացիականևզինվորական

հեղինակությունների նախօրոք թույլտվության: Արտոնությու

նըստանալուցհետոհարկավորէրհամոզելնավաստիներինու

նավավարներին և դիմագրավել հաճախակի ծովարշավող ռու

սական նավերի թնդանոթների հարվածները, որոնք ոչ մի դրո
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շի հանդեպ չեզոք վերաբերմունք չունեին:Քանիքանի նավերի`

մեծ,փոքր, չնչին, ցանկացածդրոշով, միևնույնանողոքությամբ

հարվածեցին,սակայնմշտապեսհոգէինտանումփրկելնավա

բեկյալներին: Թուրքական հեղինակություններն իմ մեկնման

թույլտվությունըհանձնեցինԳերագույնԴռանարտոնությանը,և

այնպայմանով,որեսգտնեմփոխադրամիջոցը,որոշապահովու

թյաներաշխիքով,այսինքն,իմ լիակատարպատասխանատվու

թյամբ:Իսկապեսանլուծելիխնդիրէր:Խորապեսգիտակցումէի,

որդեպքերըսրընթացզարգանումէին,ևորհարկավորէրշտա

պել, շատշտապել,որպեսզիխուսափեիկեսճանապարհինկամ

ճամփորդությանսավարտինմոտ`այսինքննախքանմայրաքա

ղաքհասնելը, ձերբակալվելուց:Երկարխորհելուցհետոբացա

ռեցիինձառաջարկվողուղին,այնէր`հասնելՍամսուննավակով

կամառագաստանավով,այնտեղիցձիովկամփոխադրամիջոցով

ներքին ճանապարհներով անցնել ՍվասԱնգորաԿոստանդնու

պոլիս:Միամբողջամիսկտևեր,այսինքն,հավանաբար,ժամա

նակին չէի հասցնի: Բացի դրանից, առաջարկվող ճանապարհն

այդպահին վտանգավոր էր և գրեթեփակ, քանի որայնտեղով

էինանցնումաքսորվողհայերիխմբերը,քանիորայնհաճախա

կիասպատակվում էրավազակախմբերիկողմիցևբռնկվածէր

տիֆի ու ծաղկախտի սաստիկ համաճարակներով: Անհրաժեշ

տությունիցելնելովբացառեցիՌուսաստանիճանապարհը,որն

ամենամոտնէր,քանիորխստորենայնարգելվեցօսմանական

հեղինակությունների կողմից: Բացառեցի նաևՌումինիայի ճա

նապարհը,քանիորափիցհեռու,այսինքնբացծովովընթանալու

համարհարկավորէրկա՛մշոգենավ,կա՛մլավառագաստանավ,

որոնք երկուսն էլ իրականում գոյություն չունեին: Այլընտրանք

չունեի,քանմիփոքրնավովանցնելՍևծովնուԲոսֆորըևհաս

նել ուղիղ Կոստանդնուպոլիս: Ծայրաստիճան վտանգավոր մի

ձեռնարկ,քանիորգիտեցողներըքաջատեղյակենառաջինիհա

ճախակիևսաստիկմրրիկներինուերկրորդիհոսանքներիևքա

միներիուժգնությանը:
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 Հարց  Այսպիսով,ծովայինուցամաքայիներկուվտանգների

միջևԴուքընտրեցիքառաջի՞նը,որնառավելվտանգավորէր:

 Պա տաս խան  Այո,գերադասեցիՍևծովը,քանիորգոնեայն

ամենաարագուղինէր:Ամենդեպքում,լավէխեղդվել,քանարգե

լափակվել,այսինքնտառապանքներովուզրկանքներովլիդան

դաղմահվանբաժինդառնալ:Փորձությունըհաղթահարելումեծ

վստահությունունեի:Լազստանիմիառագաստանավվարձեցի,

երեքտոննատարողությամբ,անունը`«Ադրիանոպոլի»,քարյու

ղի փոքր շարժիչով, առագաստներով ու թիերով: Այն վարձեցի

միայնիմևիմերեքսպասավորներիհամար,որոնցիցմեկըմեր

պաշտպանությանտակգտնվողգարատաղցիքավասէր43:Սահ

մանեցի դեպի մայրաքաղաք տանող ուղին, առանց միջանկյալ

կանգառների, հստակեցրեցի բոլոր պարագաներն ու պայման

ները:Խնամքովախտահանեցինավը,նավվերցրեցի շարժիչով

առագաստանավիտիրոջը,Օսմանբեյին,չորսնավաստիներիև

միմեքենավարի,բոլորըլազ:Բարձեցինքմիսնդուկ,ճանապար

հորդական երկու ներքնակ, իմ, սպասավորներիս ու նավաստի

ներիփոքրաթիվճամպրուկները,շարժիչիհամարվաթսունթիթե

ղամանքարյուղ,հայթայթածսսակավմիջոցները`թիթեղամանով

սարդինձուկևպահածոներ,հատկապեսայննպատակով,որեթե

43 Գորրինիի հետ Տրապիզոնից Կոստանդնուպոլիս մեկնելուց հետո օսմանյան 
բանկում աշխատող այս գարատաղցի քավասը հասնում է Կահիրե և վկայում 
հետևյալը. «Կ.Պոլսից հրամանը գալու առաջին գիշերը 40ի չափ ծանոթ 
կուսակցականների և մտավորականների ծովը նետեցին, ասելով` ծովի ճանա
պարհով պիտի աքսորվե՛ք: Տրապիզոնում հայ չմնաց, բացի օսմանյան բանկի 
երկու աշխատակիցներից, որոնք ևս պիտի տարագրվեին, երբ Կ.Պոլսից իրենց 
փոխարինողներ գային: Փոքրիկները մահմեդականացված և մահմեդական 
ընտանիքներին են հանձնված: Ով լալիս է կամ դիմադրում` սրախողխող է 
լինում: Հայերի մեկնելուց հետո նրանց տները բռնագրավվեցին: Գործի գլուխ 
կանգնած էր [Միություն և առաջընթաց] Կոմիտեն: Տարագրվողներին թույլ 
չտվեցին ո՛չ դրամ, ո՛չ հագուստ և ո՛չ էլ ուտելիք վերցնել: 500 հայ զինվորներ ևս 
զինաթափվելուց հետո տարագրվել են և ճանապարհին կոտորվել: [...] Դեյիրմենի 
գետն օրական դեպի ծովն է քշել խոշտանգված, ամբողջովին մերկ դիակներ, իսկ 
կանանց կրծքերը կտրված են եղել»: Ամբողջական հոդվածը տե՛ս «Տրապիզոնի 
հայոց վերջին օրերը. իտալ. հիւպատոս Պ. Կօրրինիի մէկ նոր նամակը.  Ահռելի 
հրէշութիւններ», Արեւ, թ. 63, Ալեքսանդրիա, հոկտեմբերի 1, 1915:
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նավաբեկությանենթարկվեինքորևէամայիժայռիվրա:

Եվ հուլիսի 23իառավոտյան ժամը 5ին վալիի44 ուղարկած

թիկնապահների զինվորական հրաժեշտից հետո մեկնեցինք

Տրապիզոնից:Սիրտսուժգինբաբախում էր:Օսմանականսահ

մանադրության տարեդարձն էր, սակայն ես ինձ հետ տանում

էիԻտալիայի դրոշը, որը ճամփորդությանընթացքում բազմիցս

դրեցինավիվրա:Շատերկարկլինի,եթեպատմեմճանապար

հի արկածներն ու դրվագները: Հակիրճ ամփոփեմ, ասելով, որ

կարճատևդադարներովյոթօրուվեցգիշերշարունակաբարըն

թացանք,փոխադարձաբարգործածելովշարժիչը,առագաստնու

թիերը,երբեմնէլմիավորելովտեղաշարժվելուբոլորերեքմիջոց

ները:Միշտծովեզերքովէինքընթանում,ափիցերեսունիցերեք

հարյուրմետրհեռավորությամբ:[...]Տրապիզոնիցմեկնելիսծո

վըալեկոծվածէր,իսկքամինփչումէրհակառակուղղությամբ:

Ուրբաթէր,եղանսնոտիապաշտներ,որոնքթախանձեցին,որհե

տաձգեիճամփորդությունսմեկօրով:Մեկժամանց,ԿապոՅորո

սում,վրահասավալիքներիուքամուուժգինփոթորիկը,որըյոթ

օրվաընթացքումմեզհինգուկեսօրանդադարընկերակցեցու

չարչարեց:

Առաջինօրվա`այսինքն23իգիշերը,ստիպվածեղանքխա

րիսխգցելևպատսպարվելՎոնայում,ևնավաբեկմանենթարկ

վելումեծվտանգունեցանք:Վստահչէինք,եթեճիշտէրայնտեղ

մնալմինչևծովիսաստկությանփոքրինչմեղմելը:Սակայներեք

ժամանցքաջալերեցիանձնակազմինվերսկսելունավարկությու

նը:Առագաստանավըքիչէրբարձված,ուստիանկանոնպարում

էր ու ցատկոտում վտանգավորալիքների վրա:Երբ հնարավոր

եղավ,այսինքն`Ինեբոլում,խոշորքարերիամուրխճավազբար

ձեցինք,որպեսզիհակակշռենքԲոսֆորիցեկողհոսանքիուժգնու

թյունը:

Երբեք ցամաք դուրս չեկանք: Յոթ օր ապրեցինք պահածո

44 Վալի  իսլամական երկրներում համապատասխանում է վարչական միավորի 
մարզպետի պաշտոնին: 
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ուտելով:Ինձ և սպասավորներիսվերապահվածտարածքըմեկ

քառակուսիմետրիցավելիչէր:Լավագույնդեպքումհերթովէինք

պառկում,բայցեսգրեթեերբեքչքնեցի:Կառչումէիառագաստա

նավիկայմից,որպեսզիսաստիկքամինինձծովը չնետեր,կամ

նստում սնդուկի կամ էլ «Ադրիանոպոլիի» եզրին և հեռադիտա

կով մշտապես մանրակրկիտ զննում էի ափը և ավազակույտե

րը,որբազմաթիվգետերառաջացնումէինծովիմեջթափվելիս,

որպեսզիխույստայինքավազիմեջխրվելուցկամժամանակին

չտեսնելուհետևանքովժայռերինհարվածվելուց,կամզննումէի

հեռավորհորիզոնը`նշմարելուհամարռուսականպատերազմա

կաննավերը,որպեսզիտեղեկացնեինավաստիներիս:Եվիրոք,

նրանցհանդիպեցինք24իառավոտյանժամը4ինՍամսունիճա

նապարհին,կազմվածէինտասըմիավորից,ևիրենցետևիցքարշ

էին տալիս մեր առագաստանավից փոքրինչ ավելի մեծ առա

գաստանավերի, որոնք բռնագրավել էին: Կարողացանք խույս

տալ... Եվս երկուանգամ նրանց նկատեցինք ևխույստվեցինք

ԶոնգուլդակիցհետոևԲոսֆորիմոտ,ևերկուանգամհանդիպե

ցինքթուրքականռմբաձիգնավի...

Հինգուկեսօրշարունակհանձնվածէինքալիքներինուքա

մուն, կյանքի ու մահվան միջև: Բոլորս մշտապես թրջված էինք

ոտքիցգլուխ,քանիորալիքներըջուրըշփումէինմերշարժիչով

առագաստանավի մեջ, և հնարավորություն չունեինք մեր հա

գուստներնուսպիտակեղենըփոխելու:Բարեբախտաբարարևը

ծագումէրառավոտյանժամը4ինևմայրէրմտնումերեկոյան

յոթնանցկեսին,ևայնաստիճանկիզիչէր,որարևիուծովիքա

մուհետևանքովդեմքիցամբողջկաշինլորտուինմանփոխեցի:

Անատոլիայի փարոսի մոտ զինվորական հեղինակությունը

մեզպահեցմինչևնավաքարշիհասնելը,որըմեզապահովուղեկ

ցեց Բոսֆորի չափազանց առատ ականների միջով: Երբ դուրս

եկանքականապատվածգոտուց,մեզազատարձակեց:Այդժամ

փոքրիկ«Ադրիանոպոլին»սահեցԲոսֆորինեղուցով,բազմաթիվ

պատերազմականևառևտրականնավերի,այսինքնծովիհսկա
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ներիմիջով,առաջացնելովթերահավատհիացմունքնայնբոլորի,

ովքերմեզհարցուփորձէինանումևպարզում,որուղիղճանա

պարհովևառանցդադարիգալիսէինքհեռավորՏրապիզոնից:

Հուլիսի 29ին ժամը 18ին, այսինք յոթն օր անընդմեջ նավար

կությունից հետո մոտեցանքԳալաթայի մաքսատանը, ուղղակի

«quai»ին45 ևողջառողջափիջանք, բայցբոլորսայնպեսկար

կամածէինքուշշմած,կարծեսարթնացածլինեինքքնիուտենդի

զառանցանքից:

Ընդամենը երկու օր մնացիԿոստանդնուպոլսում, բայց չկա

րողացահանգստանալ,իսկօգոստոսիմեկիառավոտյանարդեն

գնացքիմեջէի,որըպատերազմականիրավիճակինբնորոշժա

մանումներիումեկնումներիբոլորտաղտուկներիունեղություն

ներիմիջովՕսմանյանկայսրությանմայրաքաղաքիցհերթական

սահմանները հատելով ամսի երկուսի առավոտյան ժամը 4ին

ինձ հասցրեց բուլղարականտարածք,Դեդեգաչ, որտեղ ստիպ

վածեղամնալբավականինօրեր,մինչևորմեր«Romania»նՍա

լոնիկնուՊիրեոնանցնելովինձբերեցՊալերմո,ապաՆեապոլ:

Ամսի19ինկեսգիշերիցքիչառաջՀռոմումէի,իմճամփորդության

վերջնակետում:

 Հարց  Թույլտվեքմեկհարցայլթեմայիշուրջ.ո՞րնէՕսմա

նյանկայսրությաններքինիրավիճակնայսօր:

 Պա տաս խան  Կպատասխանեմ միայն իմ իրավասության

տակեղածերկրամասիհամար,այսինքնՍևծովիեզերքինձգվող

ևՄերձավորԱսիայիարևելյաններքինշրջաններիհամար:Իրա

վիճակըգրեթեհուսահատեցնողէ...Բայցմահմեդականուքրիս

տոնյաբնակչություննայլևսչիկարողտանել:Հասելէծայրակե

տին: Թթվածինը մատակարարում են գերմանացիները, որոնք

փորձումեներկարացնելմեռնողԿայսրությանհոգեվարքը,բայց

չեն կարողանա դիակին վերակենդանացնելու հրաշքը գործել:

Մի քանիխելակորույսներից բացի, բոլորը շուտափույթխաղա

45 quai  ֆր. ծովապատնեշ, ալեհատ:
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ղությունենթախանձում, լինի՛նույնիսկօտարտիրապետության

տակհայտնվելուգնով:Ապստամբելուխիզախությունչկա,բայց

բոլորնատումենուգարշումգերմանացիներիցու«Միությունև

առաջադիմություն»կուսակցությունից,սակայնմիայնիրենցսր

տիխորքում ու խիստ գաղտնի զրույցների ժամանակ: Գերմա

նացիներն ու կուսակցությունը հանդիսանում են Թուրքիայում

գոյությունունեցողմիակևամուրկազմակերպությունը.վարպետ

կազմակերպությունէ,չափազանցսերտ,որըոչմիզինամիջոցի

դեմ չիկանգնում.հանդգնության,ահաբեկությանևգազանային

թաքնվածվրիժառությանկազմակերպություն:

Հատված«Հայերիդեմ

մահմեդականվայրագության

սահմռկեցուցիչդրվագներ»

հոդվածից

Հարց  Խնդրումեմպարզաբանելմիվերջինկետ.որքանո՞վ

են իրականությանը համապատասխանում Օսմանյան կայսրու

թյունում հայերի դեմ իրականացվող հալածանքներին վերաբե

րողհրապարակումները:

Պա տաս խան  Տարբեր վիլայեթներում հայերին տարբեր

կերպէինվերաբերվում:Ամենուրհետապնդվելովուկասկածվե

լով,այսպեսասածհայկականվիլայեթներում նրանք իսկական

սպանդի ենթարկվեցին, որն ավելի դաժան է, քան կոտորածը:

Վիլայեթներիցհինգը`(վիլայեթներնընդամենըյոթնեն)Տրապի

զոնը, Էրզրումը, Վանը, Բիթլիսը և Սվասը, ամենակարևորներն

ումարդաշատը,դժբախտաբարհենցիմհյուպատոսականիրա

վասությանտակէինգտնվում:Իմերկրամասում, սկսածհունի
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սի 24ից, բոլոր հայերին սկսեցինտեղահանել` բռնի դուրս էին

մղում իրենց բնակավայրերից և ոստիկանների ուղեկցությամբ

տանումդեպիհեռավոր,բայցանհայտնշանակետեր:Նրանցից

միայնքչերնէինհասնումՄիջագետք,իսկմեծմասըսպանվում

էրչլսվածդաժանությամբ:

 Տեղահանման հանդիսավոր կոչը գալիս էր հենց Կ.Պոլսից.

սա կենտրոնական իշխանության և «Միություն և առաջադի

մություն» կուսակցության գործն էր: Տեղական իշխանություն

ները և նույնիսկ մահմեդական բնակչությունը փորձում էին դի

մադրել, մեղմացնել,ազատել, թաքցնել հայերին, սակայնամեն

ինչ ապարդյուն էր: Կենտրոնական իշխանության հրամանները

կտրականապեսհաստատվածէին,բոլորըպետքէենթարկվեին

ուհետևեինդրանց:

Հատված«Հայերիդեմ

մահմեդականվայրագության

սահմռկեցուցիչդրվագներ»

հոդվածից
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Մեր հյուպատոսականմիջնորդությունըփորձեցփրկել գոնե

երեխաներին և կանանց: Ստացանք բազմաթիվ խոստումներ,

որոնք,սակայն,հետագայումչհարգվեցին«Միությունևառաջա

դիմություն» կուսակցությանտեղական մարմինների միջամտու

թյանևԿ.Պոլսիցեկողհրամաններիպատճառով:

Անմեղների իսկական կոտորած ու ջարդ եղավ, չլսված մի

դեպք,միսևէջ,մարդասիրության,քրիստոնեությանևազգային

պատկանելության ամենասուրբ իրավունքների բացահայտ

խախտումով: Նույնիսկ հայ կաթողիկեները, որոնց նախկինում

միշտհարգելէինևխնայելկոտորածներիցուհալածանքներից,

այսանգամ,դարձյալկենտրոնիհրամաններով,հալածվեցինբո

լորիցդաժանձևերով:

Տրապիզոնում բնակվող լուսավորչական, կաթողիկե և բողո

քական շուրջ 14.000 հայերից, որոնք երբևէ չէին հրահրել անօ

րինություններ, երբևէ չէին նախազգուշացվել ոստիկանության

կողմից, իմ մեկնելու ժամանակ նրանց թիվը նույնիսկ հարյուրի

չէրհասնում:Հունիսի24ից`այդամոթալիհրամանագրիհրապա

րակմանօրիցմինչհուլիսի23ը`Տրապիզոնիցիմհեռանալուօրը,

եսայլևս չէի քնել, չէի կերել, գտնվում էի ջղագրգիռ վիճակում,

սրտխառնոցունեի,այնպիսիտառապանքէրներկագտնվելան

զենևանմեղարարածներիզանգվածայինբնաջնջմանը:

Հյուպատոսության պատուհանների տակով անցնող հայերի

խմբեր,օգնությանաղերսներ.բայցո՛չես,ո՛չմյուսներըոչինչչէ

ինք կարողանել նրանց համար, քանի որ քաղաքըպաշարված

էր 15.000 զինվորներով, ոստիկանության հազարավոր աշխա

տակիցներով,կամավորներիխմբերով,«Միությունևառաջադի

մություն»կուսակցությանանդամներով:Արցունք,կսկիծ,անեծք,

հուսահատություն, բազում ինքնասպանություններ, վախից մեռ

նողներ, հանկարծակիխելագարություն, հրդեհներ, կրակոցներ,

դաժան հետապնդումներ տներում ու գյուղերում, փողոցներում

օրականհարյուրավորդիակներ,բռնիմահմեդականացվածկամ

մյուսների հետտարագրված կանայք, ընտանիքներից ու քրիս
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տոնեականդպրոցներիցգողացվածումահմեդականընտանիք

ներինհանձնվածերեխաներ,իսկհարյուրավորներինէլմիայնմի

շապիկովնստեցնումէիննավակներիմեջուշրջում,խեղդումՍև

ծովումկամԴերեՄենդերեգետում:ԱհասրանքենՏրապիզոնից

իմվերջին,անջնջելիհիշողությունները,որտանջումուխռովում

ենհոգիս:

Հատված«Հայերիդեմ

մահմեդականվայրագության

սահմռկեցուցիչդրվագներ»

հոդվածից

Երբստիպվածեսլինումմեկամիսշարունակականատեսլի

նելնմանսարսափելիդեպքերի,այդքաներկարաձգվողտառա

պանքների,միանգամայնանզորգործելուայնպես,ինչպեսկկա

մենայիր, անմիջապես մի բնական հարց է ծագում, թե արդյոք
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Աֆրիկայի, Ասիայի, Ամերիկայի և Օվկեանիայի բոլոր մարդա

կերներնուվայրագգազաններըչե՞նթողելիրենցթաքստոցներն

ուկուսականանտառները,որպեսզիհավաքույթկազմակերպեն

Ստամբուլում:Թույլտվեքայսքանովեզրափակելիմայսզրույցը

ևհայտարարել,որԹուրքիայիայսսևէջըարժանիէողջՔրիստո

նյաաշխարհիկողմիցդատապարտմանուվրեժի:Եթեիմանան

այնամենը,ինչեսգիտեմ,այնամենը,ինչտեսելեմիմաչքերով

ուլսելիմականջներով,այնբոլորքրիստոնյապետությունները,

որոնքմինչայժմչեզոքդիրքումեն,պետքէորելնենԹուրքիայի

դեմ, անեծք թափեն նրա անքաղաքակիրթ իշխանության, նրա

վայրագ«Միությունևառաջադիմություն»կուսակցությանգլխին

ևպատասխանատվությանկանչեննրադաշնակիցներին,որոնք

հանդուրժումևիրենցօգնությամբթաքցնումենայնգարշելիոճ

րագործությունները,որոնցհամարժեքըչկաոչհին,ոչէլնորաշ

խարհիպատմությանմեջ:Նախատի՛նք,սարսա՛փ,ամո՛թ46:

 

Հատված«Հայերի

դեմմահմեդական

վայրագության

սահմռկեցուցիչ

դրվագներ»հոդվածից

46 Orrendi episodi di ferocia musulmana contro gli armeni, Il Messaggero, 25 agosto 
1915.
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Այս հոդ վածն ար տատպ վեց ի տա լա կան մյուս թեր թե րում, ի նչ

պես նաև Ֆրան սի այի, Ա նգ լի այի և Ա մե րի կայի գլ խա վոր լրա գրե

րում:

«Հայոցողբերգությունը.

Տրապիզոնիջարդերը»,

Armenia,հ.8,1916,էջ6

 Պա տե րազ մի ա վար տից հե տո Գոր րի նին հանձ նա րա րու թյուն 

ստա ցավ մի ու սում նա սի րու թյուն պատ րաս տել Հա յաս տա նի վե

րա բե րյալ: Եվ ա հա 1918 թ. նոյեմ բե րի 14ին Գոր րի նին Խա ղա ղու

թյան կոնգ րե սում ի տա լա կան պատ վի րա կու թյա նը ներ կա յաց րեց 

մի « Հու շա գիր», ո րը նաև մեկ նար կային կետ կհան դի սա նար Լո

զա նի, Ժն ևի, Սև րի քն նար կում նե րի հա մար: 

1920 թվա կա նին Գոր րի նին կար ճատև այ ցով վե րա դառ նում 

է Տրա պի զոն ամ փո փե լու իր հյու պա տո սա կան գոր ծու նե ու թյու

նը, ո րն այն քան հան կար ծա կի ը նդ հատ վել էր հինգ տա րի ա ռաջ: 



73

Ի տա լի ա վե րա դար ձին տե ղե կա նում է, որ նշա նակ վել է Հա յաս տա

նի ա ռա ջին Հան րա պե տու թյու նում դես պան: Քա ղա քա կան դեպ

քե րի հետ ևան քով կա րո ղա նում է Եր ևան մեկ նել մի այն 1921 թվա

կա նի ապ րի լի 18ին, սա կայն եր կու ա միս ան ց ստի պած է լի նում 

վե րա դառ նալ Հռոմ47: Գոր րի նին Եր ևա նից Ի տա լի ա վե րա դար ձավ 

Բա բեր դի ջար դե րի վե րապ րյալ Սո նա Ե ղի ա յան ա նու նով մի հայ 

կնոջ հետ, ո րը մինչև ի տա լա ցի դի վա նա գե տի կյան քի վեր ջը, մնաց 

նրա կող քին:

1923 թվա կա նին ա ռող ջա կան խն դիր նե րի հետ ևան քով Գոր

րի նին պաշ տո նա պես հե ռա նում է դի վա նա գի տա կան գոր ծու նե ու

թյու նից, շա րու նա կե լով, սա կայն, հա մա գոր ծակ ցել Ար տա քին գոր

ծոց նա խա րա րու թյան հետ: 

1940 թվա կա նին, ե րբ աշ խար հը ցնց վում էր Ե րկ րորդ հա մաշ

խար հային պա տե րազ մի ա ղե տից, Գոր րի նին հրա տա րա կում է 

հայ կա կան հար ցի վե րա բե րյալ Testimonianze [Վ կա յու թյուն ներ] 

վեր նագ րով իր ու սում նա սի րու թյու նը, այս կերպ ստանձ նե լով իր 

ի սկ բա ռե րով ա սած « տա րի նե րի ան խնա լռու թյու նը» կոտ րե լու 

ա ռա քե լու թյու նը, ցույց տա լով, որ շա րու նա կում էր իր լուռ զրույ ցը 

ցե ղաս պա նու թյան զո հե րի հետ: Գոր րի նին այն հա մոզ ման էր, որ 

մի ջազ գային ար դա րա դա տու թյու նը վաղ թե ո ւշ կճա նա չի, որ հայե

րը դար ձել են մո ռաց ված ու ժխտ ված ցե ղաս պա նու թյան զոհ48:

47 Micheletta (2002).
48 1950 թ. հոկտեմբերի 31ին, 91 տարեկան հասակում, Ջակոմո Գորրինին 
մահացավ Հռոմում: 2001 թվականի մայիսի 25ին նրա շիրիմից հող է թաղվել 
Ծիծեռնակաբերդի պատվո հուշապատի մեջ: 2010 թ. ապրիլի 12ին Միլանի 
«Աշխարհի արդարների այգում» տնկել են մի ծառ ու տեղադրել մի հուշարձան 
նվիրված Ջակոմո Գորրինիի հիշատակին: Ջակոմո Գորրինիի մասին առավել 
մանրամասն ուսումնասիրությունների համար տե՛ս. Roma, Archicio centrale dello 
stato, Carte Gorrini, bb. 1-5; Carte Pisani Dossi, bb. 6, 8; Ibid., Archivio storico del 
Ministero degli Affari esteri, Personale Concorsi, bb. 1, 14; Personale IG, 36, G. Gorrini; 
Serie D (Direzione dell’Archivio storico); Segreteria del III Congresso internazionale 
di scienze storiche. Տե՛ս նաև Corriere diplomatico e consolare (Roma), 20 sett. 1923; 
Disciplina (Voghera), 19 ag. 1925; Moscati (1953); Sidari (1962); Lodolini (1985); 
Ruggeri (1988; 1989: 250-265, 404-430); Kuciukian (2000: 79-101):
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«Արմենիա»ամսագրիանդրանիկհամարիառաջինէջը
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Գ լուխ Գ
 «Ար մե նի ա» ամ սա գի րը

1915 թվա կա նին, Տո րի նո յում, մի խումբ նվի րյալ հայե րի և 

ի տա լա ցի նե րի շնոր հիվ, ծնունդ է առ նում «Ար մե նի ա» ամ սա գի

րը49: Բո լոր հա մար նե րի ա ռա ջին է ջին զե տեղ ված է Մեծ Բրի տա նի

այի վար չա պետ Ո ւի լի ամ Յո ւարթ Գլադս տո նի To serve Armenia is 
to serve the Civilization50 թևա վոր ար տա հայ տու թյու նը` ի տա լե րեն 

թարգ մա նու թյամբ` Servire l’Armenia è servire la civiltà.
Ամ սագ րի հիմ նա դի րը Նշան ՏերՍ տե փա նյանն է, սա կայն 

ո րոշ աղ բյուր նե րի հա մա ձայն նա եր բեք ի հայտ չի ե կել ի բրև հիմ

նա դիր, ս տո րագ րե լով շատ խմ բագ րա կան ներ ծած կա նուն նե րով51:

Նվի րյալ հայե րից շա տե րի ա նու նը հայտ նի չէ, մինչ դեռ հայտ

նի են այն ի տա լա ցի նե րի ա նուն նե րը, ով քեր սա տա րել են ամ սա

գ րին, այդ թվում պատ վա վոր խմ բա գիր, Տո րի նոյի հա մալ սա րա նի 

պրո ֆե սոր, ար վես տա բան Կո ռա դո Կո ռա դի նոն և Կառ լո Մար գա

րի ան, ո րոնց գոր ծու նե ու թյանն ի րենց հեր թին օ ժան դա կում է ին 

ի տա լա կան մ շա կույ թի ժա մա նա կի հայտ նի դեմ քեր, բա նաս տեղծ 

և ար ձա կա գիր Ադ րի ա նո Ջի մոռ ռին, L’Eroica ամ սագ րի հիմ նա դիր 

49 Հայտնում ենք մեր խորին շնորհակալությունը Տորինոյի Իտալական վերա
ծննդի ազգային թանգարանի գրադարանի աշխատակից տիկին Էդի Պերինո
յին` «Արմենիա» ամսագրի նյութերը տրամադրելու համար: Un ringraziamento 
particolare alla dott.ssa Edi Perino della Biblioteca del Museo Nazionale 
del Risorgimento Italiano per aver messo a disposizione i fascicoli della rivista 
“Armenia”.
50 Seth (2005: 91).
51 Manoukian (2014: 37-40).
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և խմ բա գիր Էտ տո րե Կոց ցա նին, գրող, հա սա րա կա կան գոր ծիչ, 

Impronta տպա րա նի տնօ րեն Տե րեն ցի ո Գրան դին և ի տա լե րե նի 

ու սլա վո նա կան գրա կա նու թյան դա սա խոս, հե տա գա յում մի քա

նի գրա դա րան նե րի տնօ րեն Դո մե նի կո Չամ պո լին: Վեր ջին ներս 

ի րենց գոր ծուն մաս նակ ցու թյունն է ին բե րում ամ սագ րին, պատ

րաս տե լով նյու թեր հայե րի դեմ գոր ծադր վող վայ րա գու թյուն նե րի 

վե րա բե րյալ, զո րակ ցե լով հայե րի ան կա խու թյան գա ղա փար նե

րին և հայտ նե լով ի րենց բա ցար ձակ ը նդ դի մու թյու նը թե՛ թուր քե րին 

և թե՛ գեր մա նա ցի նե րին, ո րոնք այդ տա րի նե րին Ի տա լի այի բա ցա

հայտ թշ նա մի ներն է ին, բազ միցս մե ղադ րե լով նրանց հայե րի կո

տո րած նե րի մեջ մաս նակ ցու թյուն ու նե նա լու հա մար: 

«Հայոցողբերգությունը.ԹուրքահայաստաննուԱնատոլիան»,

Armenia,հ.2,15հոկտեմբերի,1915,էջ3

Ամ սագ րի ան դրա նիկ հա մա րը լույս է տես նում 1915 թվա կա

նի հոկ տեմ բե րի 15ին: Ա ռա ջին է ջին զե տեղ ված է « Հա յաս տա նի 
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ի րա վուն քը» ըն դար ձակ հոդ վա ծը, ո րը շա րու նակ վում է մինչև ամ

սագ րի եր րորդ է ջը: 

«Հայաստանիիրավունքը»,Armenia,հ.1,15հոկտեմբերի,1915,էջ1
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Եր րորդ և չոր րորդ է ջե րը « Հայոց ող բեր գու թյու նը» խո րագ րի 

ներ քո ներ կա յաց նում են ի տա լա կան մա մու լից հայոց ջար դե րին 

վե րա բե րող նյու թեր` « Թուր քա հա յաս տան», « Թուր քե րը ներ խու ժել 

են Պարս կա հա յաս տան», « Ռու սա հա յաս տան» են թա վեր նագ րե

րով: Ծաղ կա քա ղը կա տար վել է հիմ նա կա նում Corriere della Sera, 

ի նչ պես նաև La Stampa, Secolo, Secolo XIX թեր թե րից և Ստեֆանի 

գոր ծա կա լու թյան տրա մադ րած նյու թե րից: Ամ սագ րի հին գե րորդ 

է ջում ար տատպ ված է Գոր րի նի ի հար ցազ րույ ցի վեր ջին հատ վա

ծը, ո րին ամ բող ջու թյամբ ան դրա դար ձանք սույն գր քի նա խորդ 

գլ խում: Նույն է ջին ըն թեր ցում ե նք Ա լեք սանդ րա պո լից ստաց ված 

« Հայ կա մա վոր նե րը» հոդ վա ծը, ո րում մաս նա վո րա պես աս վում է.

« Թուր քի այի դեմ մղ վող պա տե րազ մը հայե րի հա մար սուրբ 

պա տե րազմ է, կա րե լի է ա սել մի նոր խա չակ րաց ար շա վանք: 

Նրանց խան դա վա ռու թյունն այն քան մեծ է, որ այդ պի սի օր չկա, 

որ Կար սի, Ա լեք սանդ րա պո լի, Եր ևա նի փո ղոց նե րում ցույ ցեր չա

նեն, հան դես գա լով քրիս տո նյա նե րին հարս տա հա րող դա րա վոր 

թշ նա մու դեմ ե լույթ նե րով: Բազ մա թիվ ու սա նողու սա նո ղու հի ներ 

կան, ո րոնք փախ չում են հայ րա կան տնե րից` մի ա նա լու հայ կա

մա վո րա կան նե րի ջո կատ նե րին: [...] Վեր ջերս, Ա լեք սանդ րա պո լի 

ա ռևտ րի մի դպ րո ցից բարձր դա սա րա նի հինգ տղա ներ փախել 

են` ճա կատ գնա լու նպա տա կով: Նրան ցից մե կը, տասն հին գա մյա 

մի պա տա նի, ո րին ստի պել է ին ետ դառ նալ, ար ցունքն աչ քին բո

ղո քում էր, որ չէ ին ըն դու նել տա րի քի պատ ճա ռով, և հա վե լում, որ 

ա մեն գնով վե րա դառ նա լու էր, և ե թե մեկ ան գամ ևս մեր ժե ին` ի նք

նաս պան կլի ներ: 

Կար սում, գիմ նա զի այի բազ մա թիվ ա շա կեր տու հի ներ, տղա

մար դու հա գուս տով կեր պա րա նա փոխ ված, ներ կա յա ցել են Կո

մի տե, կա մա վոր գր վե լու հա մար, բայց այն տեղ պար զել են նրանց 

հնա րամ տու թյունն ու ետ ու ղար կել: Մի քա նի օր ան ց, ե րբ Կարս 

գնա ցի, հան դի պե ցի այս օ րի որդ նե րից եր կու սին. « Թեև մեզ մեր

ժե ցին, ա սա ցին ի նձ, այ դու հան դերձ ի նչոր բա նի օգ տա կար լի

նե լու նպա տա կով գու մար հա վա քե ցինք, շատ ծխա խոտ գնե ցինք, 
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որ պես զի ու ղար կենք զին վոր նե րին»: Այս բա ռերն ար տա բե րե լիս 

ան կեղծ ժպիտ ու նե ին ի րենց դեմ քին: Էջ մի ած նի ճե մա րա նում 

չլսված դեպ քեր են տե ղի ու նե նում: [...] Յոթ նե րորդ կուր սի բո լոր ու

սա նող ները պա տե րազմ հայ տա րա րե լու պա հից սկ սած ը նդ գրկ վել 

են Ա նդ րա նի կի ջո կա տում, սա կայն մի այն մի մա սին է հա ջող վել 

նրան մի ա նալ, մնա ցած նե րը սպա սում են ի րենց հեր թին: [...] Այո՛, 

հայերը հպարտ են զո հա բե րե լու ի րենց կյանքն ու ի նչ քը հա նուն 

հայ րե նի քի [...]»:

 

Հատված«Հայկամավորները»հոդվածից,Armenia,հ.1,
15հոկտեմբերի,1915,էջ5
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Այս հոդ վա ծին հետ ևում է « Վա նի ա պս տամ բու թյու նը. ի տա լա

կան վկա յու թյուն» հոդ վա ծը, ո րը ներ կա յաց նում է ֆրան սի ա կան 

Régie ծխա խո տի ըն կե րու թյան Վա նի մաս նա ճյու ղի տնօ րեն ի տա

լա ցի Ն. Լե մի ի հետ ու նե ցած հար ցազ րույ ցը. 

« Մինչև ապ րի լի 4ը ո չինչ չգի տե ի այն մա սին, թե ի նչ էր տե

ղի ու նե նա լու, ա սում է Լե մին: Այդ օ րը Վա նի կու սա կալ Ջև դեդ 

փա շան ի նձ ու օս մա նա կան բան կի կա ռա վար չին իր մոտ կան

չեց: Քո ղարկ ված բա ռե րով մեզ հաս կաց րեց, որ գի շե րը չանց կաց

նենք հայ կա կան թա ղա մա սում գտն վող մեր բնա կա րան նե րում, այլ 

մնանք մեր գրա սե նյակ նե րում, ո րոնք կա ռա վա րա կան շեն քե րին 

հա րա կից է ին: Չու զե ցավ բա ցատ րել ա սա ծի ի մաս տը, բա վա րար

վե լով ա սել, որ կա տա րել էր իր պարտ քը, ժա մա նա կին զգու շաց նե

լով մեզ` որ պես եվ րո պա ցի ներ, և ե թե մենք մտա ծենք չեն թարկ վել, 

ա պա նա կհ րա ժար վի ցան կա ցած պա տաս խա նատ վու թյու նից: 

Ս տիպ ված ե ղանք գի շերն ան ցկաց նել մեր գրա սե նյակ նե րում: 

Զգում է ի, որ Վա նի հայե րի տրա մադ րու թյունն այլևս ա ռաջ վա նը 

չէր, բայց ա մեն ևին չգի տե ի, թե ի նչ էր հա սու նա նում: Հա յաս տա նի 

մյուս մա սե րից ե կող լու րե րը խո րա պես ճն շում է ին հայ ժո ղովր դին, 

բարձ րա նում էր նրա ցա սու մը: Այս հո գե վի ճակն այն պես սր վեց 

Վռա մյա նի ձեր բա կա լու թյան և Իշ խա նի սպա նու թյան հետ ևան

քով, որ ապ րի լի վե ցին իմ աշ խա տող նե րից ոչ մե կը, բո լորն էլ հայ, 

աշ խա տան քի չե կավ52: Ի րա վի ճա կը լար ված էր, զգաց վում էր, որ 

փո թո րիկ էր սկս վե լու:

52 Հ. Գրիգորյանը (2015: 52) «Հովակիմ Շահբազյանի «Դատվան» անտիպ հուշա
գրությունը» հոդվածում նշում է.  «Կասկած չի հարուցում, որ Վանի կուսակալ 
Ջևդեդի կողմից ազատագրական պայքարի նշանավոր գործիչ Իշխանի (Նիկո
ղայոս Պողոսյան) ու նրա ընկերների սպանության կազմակերպումը Հիրճում և 
Ա. Վռամյանի դավադիր ձերբակալությունը Վանում դարձան վճռորոշ ազդակներ 
հայերի ինքնապաշտպանության համար»:
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«Վանի

ապստամբությունը»,

Armenia,հ.1,15

հոկտեմբերի,1915,էջ6

 Հա ջորդ օ րը, ա ռա վո տյան ժա մը վե ցին, ա պս տամ բու թյունն 

ար դեն պայ թել էր: Ես քնած է ի և ա րթ նա ցա խուլ ձայ նից, ո րը գա լիս 

էր փո ղո ցից, որ տեղ շատ մարդ էր հա վաք վել: Դեռ լավ չէ ի ըն կա

լել ի րա կա նու թյու նը, ե րբ եր կու գն դակ փշ րե ցին սե նյա կիս ա պա

կի նե րը: Այդ ժամ ա մեն ի նչ հաս կա ցա. ժո ղո վուր դը ոտ քի էր ե լել 

զեն քով պաշտ պան վե լու: Շու տա փույթ հագն վե ցի և պատս պար
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վե ցի ի տա լա կան հյու պա տո սու թյու նում, որ տեղ մնա ցի քսա նի նը 

օր շա րու նակ: Այն տեղ գտն վում է ին նաև շատ հայ ըն տա նիք ներ, 

ո րոնց հյու պա տո սը պա հում էր իր ծախ սով: Քա նի որ հյու պա տո

սու թյու նը գտն վում էր հայ կա կան թա ղա մա սում, ա կա նա տես ե ղա 

հայ կա կան այն հե րո սա կան ի նք նա պաշտ պա նու թյա նը, ո րը տևեց 

ե րե սուն օր: Խոս տո վա նեմ, որ սկզ բից թե րա հա վատ է ի հայե րի հա

ջո ղու թյա նը. հայ կա կան թա ղա մասն ամ բող ջո վին պա շար ված էր 

թուրքքր դա կան բա նա կի կող մից, և որ քան էլ կա րո ղա նային հե

րո սա բար մարտն չել, հայերն, իմ հաշ վար կով, պետք է նա հան ջե

ին ռազ մամ թեր քի ու պա շար նե րի բա ցա կա յու թյան հետ ևան քով: 

Սա կայն կարճ ժա մա նա կա մի ջո ցում նրանք ցույց տվե ցին, թե ի նչ 

եվ րո պա կան կազ մա կերպ վա ծու թյուն ու նե ին, ո րը և՛ կա տա րյալ 

էր և թե՛ ապ շե ցու ցիչ Թուր քի այի նման մի ե րկ րում: Ան մի ջա պես 

« Հայ կա կան խաչ» կազ մա կերպ վեց, ո րը գե րա զանց ծա ռայեց իր 

նպա տա կին: Ես հի աց մուն քով հետ ևում է ի, թե ի նչ ճշգր տու թյամբ 

և կա նո նա վո րու թյամբ է ին հայ կա կան զոր քե րը մի մյանց փո խա

րի նում, և տե ղի էր ու նե նում ռազ մամ թեր քի և ու տե լի քի բա ժա նում: 

Այլևս չէ ի կաս կա ծում. ով ու ներ նման կազ մա կերպ վա ծու թյուն, չէր 

կա րող չհաղ թել: Թշ նա մին ե րե սուն օր վա ըն թաց քում հայե րի վրա 

նե տեց 17125 նռ նակ: 

Թուր քե րը Է րզ րու մից բե րել տվե ցին նո րաս տեղծ թն դա նոթ ներ, 

ո րոնք ան ձամբ գոր ծի դր վե ցին գեր մա նա ցի սպա նե րի կող մից: Սա 

էլ չկա րո ղա ցավ հաղ թել հայե րին: Թուր քը ա ռյուծ է դառ նում, ե րբ 

գործ ու նի ան պաշտ պան բնակ չու թյան հետ: Այս պի սով, Ջև դեդ փա

շան իր ցա սու մը թա փեց Վա նի հայ բնակ չու թյան գլ խին: Թուր քերն 

ա վե րե ցին ե րեք հա րյուր գյուղ, սպա նե ցին տաս նյակ հա զա րա վոր 

մա նուկ նե րի ու ե րի տա սարդ նե րի: Ջև դեդ փա շան Վան բե րել տվեց 

վե րապ րյալ նե րին` կա նանց, աղ ջիկ նե րին ու ծե րե րին, և նրանց մի 

քա նի օր ա ռանց ու տե լի քի թուր քա կան թա ղա մա սում թող նե լուց 

հե տո մղեց դե պի հայ կա կան թա ղա մաս, այն հույ սով, որ պա շա րի 

բա ցա կա յու թյան հետ ևան քով ա պս տամբ նե րը կհանձնվե ին: Թուր

քե րը, տես նե լով ի րենց զո հե րի ա ճը և որ այլևս ան հնա րին էր կոտ
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րել հայե րի հա մառ դի մադ րու թյու նը, դա դա րեց րին պա շա րումն ու 

փա խան [...]»: 

Ա վար տե լով իր հար ցազ րույ ցը, Լե մին ը նդ գծում է. «Հ նա րա վոր 

չէ ա պա գան կան խա գու շա կել, սա կայն մի բան հս տակ է, որ հայե

րի այս ող բեր գու թյան պատ ճառ հան դի սա ցող նե րը ան պա տիժ չեն 

մնա»: 

«ՊատերազմըևՀայաստանը»,Armenia,հ.1,15հոկտեմբերի,1915,էջ7

 «Ար մե նի ա» ամ սագ րի ան դրա նիկ հա մա րի մյուս հոդ ված ներն 

են` « Սա զա նոֆ ֆի գո վես տը», « Պա տե րազ մը և հայե րը», « Փա րի զի 

և Ի տա լի այի հայ կա կան գա ղութ նե րը», « Կազ մա կերպ ված բնա
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ջն ջում», « Թոր գոմ կա պի տա նի մի նա մա կը», «Գ րի գոր Զոհ րա պը 

և հայե րի մար տի րո սու թյու նը», «Վ րե՛ժ», «Ք սա նը», « Մա մու լի մի

ջո ցով. խա չը բարձ րաց րած Հա յաս տա նը», « Թուր քի ան և հայե

րը», « Հայե րի ճա կա տա գի րը», «Ոճ րա գոր ծու թյուն ը նդ դեմ հայե

րի» հոդ ված նե րը: 

Ամ սագ րում զե տեղ ված մի հայ տա րա րու թյու նից հայտ նի է դառ

նում, որ «Երբ Ի տա լի ան Ա վստ րի ային պա տե րազմ հայ տա րա րեց, 

Փա րի զի հայ հա մայնքն ան մի ջա պես իր ան դամ նե րից հա վա քեց 

3000 լիր` Ի տա լի այի Կար միր Խա չի հա մար: Գու մա րը հանձն վել 

է Փա րի զում Ի տա լի այի դես պա նին»: Մեկ այլ հայ տա րա րու թյուն 

ը նդ գծում է ամ սագ րին բա ժա նոր դագր վե լու կար ևո րու թյու նը՝ նշե

լով, որ « հայ կա կան հար ցին ձեր սր տակ ցու թյան ա մե նա գոր ծուն 

դրս ևո րու մը կլի նի «Ար մե նի ա» ամ սագ րին բա ժա նոր դագր վե լը»:

«Թուրքիանևհայերը»,

Armenia,հ.1,15հոկտեմբերի,
1915,էջ11
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 Հե տաքր քիր են «Ար մե նի ա» ամ սագ րի քա ղա քա կան բո վան

դա կու թյան վեր լու ծա կան հոդ ված նե րը, ո րոնց մի մա սը կրում է 

ի տա լա ցի լրագ րող նե րի ստո րագ րու թյու նը, ի սկ մյուս մա սը ծած

կա նուն նե րով են` Սու րեն, Դոկ տոր, Գա րե գին, Ա րա մայիս, Ար մե

նի ուս և այլն: 

Օ րի նակ Դոկտոր ծած կա նու նով է ստո րագր ված « Կազ մա

կերպ ված բնաջն ջում. թուրքգեր մա նա կան ա րյու նար բու ամ բոխն 

Հա յաս տա նում» հոդ վա ծը, ո րում հե ղի նա կը գրում է.

 «[...] Կր կին հո սում է հայոց ա րյու նը: Ար դեն մի քա նի ա միս 

է, ի նչ գեր մա նա ցի նե րի վար ժեց րած և գրգ ռած թուր քերն ի րա կա

նաց նում են մի սար սա փե լի ծրա գիր. հայ ժո ղովր դի բնաջն ջու մը 

իր ի սկ դա րա վոր հայ րե նի քում: Եվ րո պա յում պա տե րազ մի պայ

թյու նից ան մի ջա պես հե տո թուր քե րը բա ցա հայտ հայ տա րա րում 

է ին, որ հայե րի ճա կա տա գիրն ար դեն ո րոշ ված էր. թուրքգեր մա

նա կան ծրա գի րը ո րո շել էր հայե րի բնաջն ջու մը: Թուր քերն այլևս 

կարիք չու նե ին փնտ րե լու կամ հո րի նե լու հայ կա կան ա նար խի այի 

կամ ա պս տամ բու թյան պատր վակ: Նրանց բա վա րար էր գեր մա

նա ցի նե րի գոր ծա ծած «անհ րա ժեշ տու թյունն օ րենք չի ճա նա չում» 

նշա նա բա նը53: 189596 թթ., Աբ դուլ Հա մի դը նոր էր ա վար տել Հա

յաս տա նի ա րյու նա լի ջար դե րը, կո տո րե լով քա ղա քա կիրթ ու քրիս

տո նյա ե րեք հա րյուր հա զար ան մեղ մար դու, ե րբ գեր մա նա կան 

Կայ զե րը շտա պեց մահ մե դա կան նե րի խա լի ֆին տա նել իր կայ սե

րա կան շնոր հա վո րանք նե րը, սեղ մել հայ կա կան ա րյու նով դեռևս 

աղ տոտ ձեռ քը ստա նա լու իր ա նարգ ա րար քի դի մաց բա զում ար

տո նու թյուն ներ, ի նչ պես նաև ան ձնա կան նվեր ներ, ո րոնց ար ժե քը 

մեկ մի լի ո նից ա ռա վել էր: Մենք` հայերս, կայ սեր այդ աս տի ճան 

53Necessitas non habet legem (լատ.) – «Անհրաժեշտությունն օրենք չի ճանաչում» 
արտահայտության հեղինակն է Ք.ա. առաջին դարում ապրած հռոմեացի 
դրամատուրգ Պուբլիոս Սիրիոսը: Արտահայտությունը գործածվել է նաև ԺԶ. 
դարում Նիկոլո Մաքիավելիի կողմից մասամբ ամփոփելու այն գաղափարը, 
որ թագավորությունն ու սեփական շահերը պաշտպանելու նպատակով իրա
կանացված գործողություններն արդարացված են, նույնիսկ եթե դրանք հակա
դրվում են օրենքին և բարոյական նորմերին:
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ա նարգ ա րար քի ա ռջև շվա րե ցինք: Սա կայն, մի ան գա մայն հե ռու 

է ինք եր ևա կայե լուց, որ այդ ող բեր գա կան դեպ քե րից քսան տա րի 

ան ց գեր մա նա ցի նե րի հրա մա նա տա րու թյան ներ քո գտն վող թուր

քա կան բա նա կը կի րա կա նաց ներ Թուր քա հա յաս տա նում տե ղի 

բնակ չու թյան բնաջն ջու մը: Դեռ ա վե լին, մենք մի ամ տա բար ո րո

շա կի լա վա տե սու թյուն է ինք տա ծում, հա մա րե լով որ թուր քա կան 

բա նա կում գեր մա նա ցի սպա նե րի ներ կա յու թյու նը կզս պեր թուր քե

րի վայ րե նի բնազ դը: Այն ի նչ մեր մտ քով չէր կա րող ան ցնել, այ

սօր, ցա վոք, ող բեր գա կան ի րա կա նու թյուն է: [...] Թուրքգեր մա նա

ցի նե րի վայ րա գու թյուն նե րը վեր են ցան կա ցած ա մե նահ րե շա վոր 

եր ևա կա յու թյու նից»54:

 Հե ղի նա կը շա րու նա կում է հոդ վա ծը, ներ կա յաց նե լով և վեր լու

ծե լով հյու պա տոս Գոր րի նի ի հար ցազ րույ ցում զե տեղ ված ի րա

դար ձու թյուն նե րը55: Այ նու հետև, կր կին ան դրա դառ նում է գեր մա

նա ցի նե րի վայ րա գու թյուն նե րին և ը նդ գծում. «Եր կար տա րի նե րից 

ի վեր Գեր մա նի ան նպա տակ ու ներ թու լաց նել հայ կա կան տար րը 

իր ի սկ ե րկ րում, խոր հուրդ տա լով թուր քա կան կա ռա վա րու թյա

նը հայե րին բռ նի ար տա գաղ թել դե պի Մի ջա գետ քի դաշ տա վայր, 

որ տե ղից ան ցնում է Բաղ դա դի հայտ նի եր կա թու ղին: Հայե րին 

դժ վար չէր կռա հել թուրքգեր ման ացի նե րի գաղտ նի նպա տա կը: 

Խա բե բա փոր ձի ձա խո ղու մից հե տո Թուր քի ան ու Գեր մա նի ան 

ա ռա ջար կե ցին հայե րին մի ա նալ նրանց, Եվ րո պա յում պա տե

րազ մի պայ թե լու հենց սկզ բից, որ պես զի հեշ տաց նե ին թուր քա կան 

ներ խու ժու մը Կով կաս: Գեր մա նի ան և Թուր քի ան պա հան ջում է ին, 

որ հայե րը մի ա նային ի րենց ե րեկ վա ջար դա րար նե րին ու ա ռաջ

նոր դե ին թուր քա կան ա վա զա կախմ բե րը դե պի Կով կաս և նո րից 

թուր քե րին հպա տա կեց նե ին եր կու մի լի ոն հայե րի, ո րոնք բար գա

վա ճում են ցա րա կան կայս րու թյու նում: [...] Մինչ դեռ հայե րը ող

ջու նե ցին Ան տան տի ա զատ և ար դար դա տը: Բնա կան էր, որ հայ 

ժո ղո վուր դը խան դա վա ռու թյամբ մաս նակ ցեր ի րենց դա րա վոր 

54 «Armenia», հ. 1, 1915, էջ 910:

55 Տե՛ս գլուխ Բ:
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թշնա մի թուր քի դեմ ռու սա կան պա տե րազ մին: Ոչ մի այն Կով կա սի 

բո լոր հայ ե րի տա սարդ նե րը կա մա վոր գր վե ցին ռու սա կան բա նա

կում, այլև հե ռա վոր Ա մե րի կայի ա փե րից մեկ նե ցին հա զա րա վոր 

հայեր` պատ րաստ զո հա բե րե լու ի րենց կյան քը հա նուն հայ րե նի

քի փրկու թյան, որ առ այ սօր ճնշ ված է թուր քա կան լու ծից: Նրանք, 

ով քեր չկա րո ղա ցան հաս նել հա րա զատ եր կիր, կա մա վոր գր վե

ցին ֆրան սի ա կան բա նա կում, որ տեղ վեց հա րյուր հո գով հե րո սա

բար մարտնչում են` պատ րաստ մեռ նե լու հա նուն ա զատ և ան մահ 

Ֆրան սիայի: Մյուս հայե րը եր ջա նիկ են կռ վե լու ը նդ հա նուր թշ նա

մու դեմ ան գլի ա կան ա զն վա կան դրո շի ներ քո: Բել գի այի բազ մա

թիվ հայ ու սա նող ներ է ին մարտն չում ի րենց բել գի ա ցի ըն կեր նե րի 

կող քին և ըն կան ի րենց հյու րըն կա լած ե րկ րի հա մար: Տո րի նո յում 

ապ րող ըն դա մե նը հինգ հայե րից մե կը, հա մալ սա րանն ա վար տող 

մի ե րի տա սարդ ին ժե ներ, խան դա վա ռու թյամբ հա գավ զին վո րա

կան պատ վե լի հա մազ գես տը և որ պես կա մա վոր ը նդ գրկ վեց ռազ

մաօ դային նա վա տոր մի մեջ:

[...] Հայ ժո ղովր դի հա մար այս օր հա սա կան պա հին, մարդ կու

թյան ա նու նից հու սա հատ կոչ ե նք ա նում ո ղջ քա ղա քա կիրթ աշ

խար հին, զո հե րի ա նու նից պա ղա տում ե նք բո լոր վե հանձն սր տե

րին, որ պես զի դա դա րեց նեն ա մեղ նե րի ջար դե րը: Մի՞ թե հնա րա վոր 

է, որ աշ խարհն ան տար բեր մաս նակ ցի քա ղա քա կիրթ ու քրիս տո

նյա մի ազ գի ճնշ մա նը: Ա դա նայի սար սա փազ դու դեպ քե րի հա մար 

հայ բա նաս տեղ ծը գո չում էր. Ո՜վմարդկայինարդարութիւն,թո՛ղ

եսթքնեմքուճակատիդ56:

 Մենք պայ քա րում ե նք սպա սե լով ար դար դա տաս տա նի [...] և 

հու՛յս ու նենք: Հու՛յս ու նենք, այ լա պես պետք է պոե տի բա ռե րին 

ա վե լաց նենք. «Քաղաքակրթություն,թքու՛մենքքոերեսին»57:

56 Մեջբերումը Սիամանթոյի «Պարը» բանաստեղծությունից է:

57 «Armenia», հ. 1, 1915, էջ 910:
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«Ար մե նի ա» ամ սագ րի ե րկ րորդ` նոյեմ բե րի հա մա րում կր կին 

Դոկտոր ծած կա նու նով է ստո րագր ված « Գեր մա նա կան պա տի

ժը» հոդ վա ծը, ո րում հե ղի նա կը գրում է.

56 Բացակայում է ամսաթիվը, սակայն հայտնի է, որ այն ստացվել է 1915 թ. 
հոկտեմբերի 7ին, ժամը 6.20ին:
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« Մի քա նի շա բաթ ա ռաջ Ե րիտ թուր քե րի օր գան ա նարգ ու 

կա տա ղի « Թա նին»ը բա ռա ցի ո րեն հրա պա րա կում է հետ ևյա լը. 

«Որ պես զի թուր քե րը կա րո ղա նան հան գիստ ապ րել, հար կա վոր է 

կա՛մ կո տո րել բո լոր հայ կա նանց, կա՛մ նրանց մահ մե դա կա նաց

նել»: Թուր քա կան թեր թը նե տում էր այս գա զա նային և ա մո թա լի 

մար տահ րա վե րը ո ղջ քա ղա քա կիրթ մարդ կու թյան ե րե սին, վս տահ 

լի նե լով, որ կու նե նար Գեր մա նի այի օգ նու թյու նը [...]: Գեր մա նա

կան ո րոշ թեր թեր վա վե րաց նում է ին Օս մա նյան կայս րու թյան այս 

դժո խային ծրա գի րը, հա մա րե լով այն մի ան գա մայն օ րի նա կան ու 

բնա կան: Hamburger Nachrichten թեր թը գրեց, որ հայե րի հան դեպ 

Թուր քի այի վե րա բեր մուն քը մի ան գա մայն ար դա րաց ված է, քա նի 

որ հայե րը ա պս տամ բել են Սուլ թա նի դեմ [...]»: 

Հե ղի նա կը, հու սա լով, որ «ոչ բո լոր գեր մա նա ցի ներն են ի րենց 

ու ղե ղը փո խա րի նել ա ղի նե րով» հի շում է «զ տա րյուն գեր մա նա ցի 

և կայս րին ծայ րաս տի ճան հա վա տա րիմ հպա տակ» Լեպ սի ու սին, 

ո րը 189596 թթ. ջար դե րից հե տո գրել էր « Հա յաս տա նը և Եվ րո

պան» իր գիր քը, դի մե լով իր ազ գին այս բա ռե րով. « Պա ղա տում 

ե նք մեր ըն թեր ցող նե րին, որ հի շեն հետ ևյա լը. հայ կա կան կո տո

րած նե րի ար դյուն քում մա հա ցել է հա րյուր հա զար ան մեղ մարդ... 

Մեր թեր թե րը, որ գրում են ա պս տամ բու թյուն նե րի, դա վա դիր հե ղա

փո խու թյուն նե րի, ը նդ հուպ մինչև հայե րի կող մից թուր քա կան կա

ռա վա րու թյան և մահ մե դա կան բնակ չու թյան դեմ դր դիչ գոր ծո ղու

թյուն նե րի մա սին, ա նա մո թա բար ստում են: Դույզն ի սկ կաս կած 

չկա, որ հայե րի սպան դը, ո րը կա տա րյալ կեր պով կազ մա կերպ

ված է ե ղել Կոս տանդ նու պոլ սի կա ռա վա րու թյան կող մից, թուր քե

րի հա մար զվար ճան քի մի ջոց է ե ղել... Թուր քե րը շու տով հոգ նե լով 

ան զեն ու ան պաշտ պան հայե րին գլ խա տե լուց, սրա խող խող ա նե

լուց, խեղ դե լուց, կա խե լուց, մոր թե լուց [...] ո րո շե ցին ի րենց ար հես

տի մեջ ո րո շա կի բազ մա զա նու թյուն մտց նել ու մտա ծե ցին խո րո

վել նրանց, կա խել գլուխն ի վայր, կտ րել ծայ րան դամ ներն ու դնել 

դեռևս ա րյու նող բե րան նե րի մեջ, աչ քե րը հա նել, կտ րել ա կանջ նե

րը, քի թը [...] Սա կայն այս ա մե նը ևս բա վա րար հա ճույք չէր պատ

ճա ռում թուր քե րին: Ան ցան ա ռա վել դա ժան մի ջոց նե րի [...]»: 
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Հե ղի նա կը, մեջ բե րե լով Լեպ սի ու սի նկա րագ րած թուր քա կան 

վայ րա գու թյուն ներն, ը նդ գծում է, որ այս քան բա նից հե տո « Կայ

զե րը և Գեր մա նի այի կա ռա վա րու թյունն ու հրա պա րա կա գիր նե

րը գլուխ են գո վում, որ դաշ նակ ցում են Թուր քի ային և կռ վում են 

ա զնվա կան և աս պե տա կան թուրք ժո ղովր դի հետ»: 

Ա վար տե լով հոդ վա ծը, Դոկտորը գրում է, որ « Մի օր, ե րբ գեր

մա նա ցի նե րի ու ղե ղը կգտն վի գան գա տու փի մեջ, ի սկ ա ղի ներն 

ի րենց բնա կան տե ղում, նրանք էլ այլևս չեն են թարկ վի ոճ րա գործ 

Կայ զե րի հրա ման նե րին, ոչ էլ կդաշ նակ ցեն թուր քե րին ու կկռ վեն 

նրանց կող քին: [...] Ազ գի հա մար ա ռա վել ծանր պար տու թյուն չկա, 

քան տրա մա բա նու թյան գի տակց ված հրա ժա րու մը»58:

 Հոդ վա ծա գիր նե րը փոր ձում է ին զե տե ղել հայե րի ող բեր գու թյու

նը պատ մա քա ղա քա կան ա ռա վել լայն շր ջա նա կի մեջ: Այ դու հան

դերձ, հե ղի նակ նե րը տա ռա պան քի մի ջից շա րու նա կա բար փոր

ձում է ին հույ սի շող գտ նել հայ ազ գի ան կախ և ա զատ ա պա գայի 

հա մար: Սա է պատ ճա ռը, որ «Ար մե նի ա» ամ սագ րի հե տա գա հա

մար նե րում և հատ կա պես 1916 թվա կա նին հրա տա րակ ված հոդ

ված ներն ը նդ գծում են Ռու սաս տա նի դե րը, հույս ու նե նա լով, որ հա

րա վային ճա կա տում ցա րա կան Ռու սաս տա նի նվա ճում նե րը, ո րին 

նպաս տում է նաև հայ կա կան բա նա կը, կհան գեց նի Հա յաս տա նի 

ան կա խու թյա նը Ա նա տո լի այի տա րած քում, որ տեղ հայե րը դա րեր 

շա րու նակ ապ րել են: Այս ծայ րա հեղ լա վա տե սա կան տե սան կյան 

հետ ևան քով «Ար մե նի ա» ամ սա գի րը շա րու նա կա կան բա խում ներ 

է ու նե նում ի տա լա կան սո ցի ա լիս տա կան կու սակ ցու թյան Avanti! 
օ րա թեր թի հետ, ո րը դեմ է պա տե րազ մին և չի հա վա տում Մոսկ

վայի ա զա տու թյան խոս տում նե րին, մինչև որ 1918 թվա կա նին 

«Ար մե նի ա»ն ի վեր ջո հրա տա րա կում է «Ա մո թա լի հաղ թա նակ» 

վեր նագ րով մի հոդ ված, ո րում ան դրա դառ նում է ԲրեստԼի տովս կի 

պայ մա նագ րին, ը ստ ո րի բոլշ ևիկ նե րը պար տա վոր վում է ին Թուր

քի ային վե րա դարձ նե լու հայ կա կան տա րածք նե րը:

1915 թվա կա նի «Ար մե նի ա» ամ սագ րի վեր ջին հա մա րը հրա

58 «Armenia», հ. 2, 15 նոյեմբերի 1915, էջ 78:
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պա րա կում է Մի լա նում բնակ վող Վան նա Պիչ չի նի ա նու նով մի 

ա զն վա կա նու հու ու ղերձն Ի տա լի այի կա նանց, ո րը ներ կա յաց նում 

ե նք ստորև.

 

Այն,ինչկարողէանելիտալուհինիրհայքույրերիհամար

«Այն,ինչկարողէանել

իտալուհինիրհայքույրերի

համար»,Armenia,հ.3,

15դեկտեմբերի,1915,էջ8
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Այսճակատագրականպահինեվրոպականգրեթեբոլորազ

գերիկանայքվշտիմեջենարնաթաթախդաշտերումՀայրենիքի

համարընկածիրենցորդիների,ամուսինների,եղբայրներիհա

մար:Սակայնվսեմէ,վեհանձնևսուրբզոհելգոյությունըյուրհո

ղիհամար:Կինը,որողբումէՊատվիդաշտումընկածիրհարա

զատին,հոգուխորքումսուրբհպարտությանզգացումունի,որը

մեղմումէիրդառըկսկիծը:ԲայցայսօրհասականպահինԱստծո

միարարածկա,որաղիարցունքէթափումմիանգամայնայլտա

ռապանքիհամար:Գազանայինկատաղիատելությանզոհդար

ձած,բարոյալքված, չարչարվածմիխեղճարարածկա,որինոչ

միմխիթարությունզորուչէազատելուիրսարսափելիմղձավան

ջիճիրաններից.դաՀայկիննէ:

Այսանմեղզոհըերկարտարիներէ,ինչենթարկվումէսար

սափելի վայրագությունների, միայն այն բանի համար, որ իր

տղամարդիկպահանջումենգոյությունունենալուսրբազանիրա

վունքը: Նման շարունակական մարտիրոսությանն անկարելի է

անտարբերմնալ:Ցանկացածկին,որմարդկայնությանզգացում

ունի, որ արդարության սկզբունքներ ունի, պիտի ըմբոստանա

նմանկոտորածիդեմ:Իրբողոքիձայնըթեկուզլինի՛առանցան

միջականազդեցության,իրըմբոստանալուքայլը լինի՛նույնիսկ

պղատոնական.կարևորչէ,ձայնըորբարձրանումէընդդեմցան

կացածվատարարքի,վեհանձնձայնէ,որկարողէարձագանք

գտնելնաևկարծրացածսրտերում:Միանգամայնեսասիրություն

կլինիասել`հիմապետքէմերմասինմտածենք,չենքկարողմեր

էներգիանվատնելմեկիվրա,որըմեզ չիպատկանում:Եթեկա

միմարդարարած,որտառապումէ, յուրաքանչյուրոք,ումկա

ցությունըփոքրինչավելիտանելիէպարտավորէձեռքմեկնել:

ՍաեսասումեմԻտալիայիիմքույրերին:Ֆրանսիայի,Անգ

լիայի նման երկրները, որ այս պահին պատերազմի մեջ են ու

քաջաբար մարտնչում են, Հայաստանին օգնելու կոմիտեներ են

ստեղծում:Իտալիանչպետքէանզգագտնվի:Ազատությանաս

պետներԳարիբալդիիուՄացցինիիհայրենիքըչիկարողանտե

սելՀայաստանիսուրբխնդիրը:
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Հատված«Այն,

ինչկարողէանել

իտալուհինիրհայ

քույրերիհամար»,

հոդվածից,Armenia,
հ.3,15դեկտեմբերի,

1915,էջ8

Այսճնշվածուարյունահոսողազգինպատկանողմիկնոջից

նամակստացա,որնինձուշացումովհասավփոստիներկադժվա

րությունների հետևանքով: Նամակում, ցավոք, կրկնվում է այն,

ինչիմացելէինքմամուլից:

Դյուրին չէխորհուրդտալայդքանմեծդժբախտությանպա

րագայում:Մեզայլբանչիմնումանել,քանբողոքել,սոսկումիճիչ

բարձրացնելայդքանբարբարոսություններիդեմևմիանալքույր

պետությունների`միասնականկոչանելուԵվրոպայիողջքաղա

քակրթությանըայսպատերազմականպահինհանունարդարու

թյանվեհնպատակի59:

4նոյեմբերի1915

ՎաննաՊիչչինի

59 “Ciò che può fare la Donna italiana per le sue Sorelle d’Armenia”, Armenia, anno 
I - n. 3, 15 dicembre 1915, p. 8.
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«Ինձխորհուրդ

տվե՛ք...»,Armenia,
հ.1,15հունվարի,

1916,էջ9

Ինչ պես հաս կա նա լի է դառ նում ու ղեր ձի բո վան դա կու թյու նից, 

1915 թվա կա նի նոյեմ բե րի չոր սին գր ված այս կո չը նա խա պատ մու

թյուն ու նի: Վան նա Պիչ չի նին մի նա մակ է ստա նում Ն. Վար դյան 

ա նու նով իր հայ բա րե կա մու հուց. « Թան կա գին բա րե կամ, սկ սում 

է նա մա կը տի կին Վար դյա նը, վիշտն ի նձ դարձ րել է խե լա գար: 

Գլուխս կորց րել եմ ձա խոր դու թյու նից: Դուք, որ խա ղաղ եք, բա րի 

ե ղեք ի նձ դար ման ա ռա ջար կել: Ա ստ ծո սի րուն, ի նձ մի խոր հուրդ 

տվե՛ք»60: Ա պա կի նը ման րա մաս նում է հայ ժո ղովրդի ծանր ի րա վի

60  “Datemi un consiglio…”, Armenia, anno II - n. 1, 15 gennaio 1916, p. 9.
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ճա կը. « սա տա նա յա կան մի սպանդ է, դժո խային բնաջն ջում, վա

ղուց ի վեր կազ մա կերպ ված, ո րն ի րա կա նաց վում է հետ ևո ղա կան 

կեր պով իմ դժ բախտ ազ գա կից նե րի դեմ: [...] Ո ւթ հա րյուր հա զար 

հայ են աք սո րել, ո րոն ցից մի այն մեկ եր րորդն է կա րո ղա ցել հաս նել 

վերջ նա կե տին: Կա նայք և աղ ջիկ ներ ապ րում են թուր քե րի հա րեմ

նե րում: Կոս տանդ նու պոլ սում մեկ ամ սա կա նից եր կու տա րե կան 

ե րե խա նե րի ի րա կան վա ճառք է ե ղել ա ճուր դի ժա մա նակ»61: 

 Շա րու նա կե լով նա մա կը, Վար դյա նը փոր ձում է պա տաս խան 

գտ նել այն հար ցին, թե ին չու են այս բար բա րոս թուր քե րի ան դա

դար հա լա ծանք ներն ի րա կանա նում հենց հայե րի դեմ: « Գի տե՞ք 

լու սա տի տի կի ա ռա կը: Օ ձը խայ թում է գի շե րը խա ղաղ փայ լող 

մի լու սա տի տի կի: Վեր ջինս մի ամ տո րեն հարց նում է ի րեն հա լա

ծո ղին` խայ թե լու պատ ճա ռը: Օ ձը հան գիստ պա տաս խա նում է. 

« Փայ լում է իր»: Չեմ կա րող գտ նել մեկ այլ պատ ճառ իմ ժո ղովրդին 

հասց րած հա լա ծանք նե րի հա մար: Եվ չեմ կա րող հաս կա նալ թե 

(մի ժա մա նակ վա) բա րի Ա ստ ված ին չու՞ է աշ խարհ բե րել այս 

բար բա րոս նե րին: Եվ ե թե ու նե ցել է այդ գե րա գույն քմա հա ճույ քը, 

ին չու՞ է թուր քե րին ստեղ ծե լուց հե տո ան հրա ժեշ տու թյուն զգա ցել 

ստեղ ծե լու օ ձե րին ու կա տա ղի գա զան նե րին: Եվ ին չու՞ է Ա մե նա

կա րո ղը թույլ տա լիս այս բո լոր գա զա նու թյուն ներն ան մեղ մի ազ գի 

դեմ: Ող բից տկա րա ցած իմ ձայ նը զո րու չէ բարձ րա նալ և հաս նել 

Ա ստ ծուն: Դու՛ք հարց րեք նրան պատ ճառն ու ի նձ ա սե՛ք»62:

 Հայտ նի չէ, թե տի կին Ն. Վար դյա նը որ տե ղից էր, սա կայն, գրու

թյան հետ ևյալ տո ղե րից կա րե լի է են թադ րել, որ նա ա կա նա տես 

չէր դեպ քե րին, այլ դրանց հետ ևում էր հեռ վից. « Պա տա հա բար ի նձ 

հաս նող մաս նա վոր լու րե րը, ցա վոք, հա մա պա տաս խա նում են մա

մու լի հրա պա րա կած նո րու թյուն նե րին: [...] Ա մեն օր սար սա փե լի 

մտա վա խու թյամբ բա ցում եմ թերթն ու կար դում կար ծես նա խա

նշ ված ճշգր տու թյամբ սար սա փե լի նո րու թյուն ներ, ո րոնք գա լիս են 

իմ հայ րե նի քից, Հա յաս տա նից: Մե կը մյու սից ա վե լի վատ, այ սօր

61 Նույն տեղում:

62 Նույն տեղում:
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վա նը` ե րեկ վա նից ա ռա վել կա տա ղի, ա ռա վել մա հա ցու: [...]»: 

«Ինձխորհուրդտվե՛ք...»,

Armenia,հ.1,15հունվարի,
1916,էջ9

 

«Հայմանուկներինվաճառելեն

աճուրդում»,L’Idea Nazionale, 

սեպտեմբերի12,1915

Ա մեն ևին չի բա ցառ վում, նույ նիսկ, որ տի կին Ն. Վար դյանն 

ապ րած լի նի Ի տա լի ա յում, քա նի որ նա մա կում բա ռա ցի մեջ բե

րում ներ կան ի տա լա կան մա մու լից, ի նչ պես օ րի նակ 1915 թվա կա

նի սեպ տեմ բե րի 12ի L’Idea Nazionale թեր թի « Հայմանուկներին

վաճառելենաճուրդում»հոդ վա ծից: 

Տի կին Վար դյանն ա վար տում է գրու թյու նը հետ ևյալ բա ռե

րով. «Տ վե՛ք ի նձ, խնդ րում եմ, մի խոր հուրդ: Շու տա փույթ դար ման 
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ա ռա ջար կե՛ք: Թուր քի ա յում հայ ժո ղովր դի մնա ցորդ նե րի ժա մե րը 

հաշվ վա՛ծ են: Քիչ հե տո, ար դեն շա՛տ ո ւշ կլի նի...»63:

«Ինձխորհուրդտվե՛ք...»,Armenia,հ.1,15հունվարի,1916,էջ10

Նա մա կից խո րա պես ա զդ ված, Վան նա Պիչ չի նին ո րո շում է 

հան դերձ գալ ու ղեր ձով: «Ար մե նի ա» ամ սա գի րը, եր կու կա նանց 

գրու թյուն նե րը միա ժա մա նակ հրա պա րա կե լու բա վա րար տեղ չու

նե նա լու պատ ճա ռով, դեկ տեմ բե րի հա մա րում նա խա պատ վու թյու

նը տա լիս է Պիչ չի նի ի ու ղեր ձին, մինչ դեռ տի կին Վար դյա նի նա մա

կը հրա պա րա կում է հա ջորդ` 1916 թվա կա նի հուն վա րի հա մա րում, 

թույլ տա լով ժա մա նա կագ րա կան ետ ևա ռա ջու թյուն:

«Ար մե նի ա» ամ սագ րում մեծ տեղ է հատ կաց ված նաև ման

կա վար ժա կան և մշա կու թային բնույ թի նյու թե րի` նպա տակ ու նե

նա լով հայ մշա կույ թը ներ կա յաց նել հնա րա վո րինս ամ բող ջա կան 

կեր պով: Ամ սագ րի ան դրա նիկ հա մա րը հին գե րորդ է ջում տե ղե

կաց նում է, որ «Արմենիան կու նե նա նաև գրա կան էջ: Մեր ըն թեր

ցող նե րը կկա րո ղա նան ա ռա վել մոտ լի նել հայ կա կան հար ցին, 

սի րե լով Հա յաս տա նը նաև նրա զգաց մունք նե րի և մտա ծո ղու թյան 

դրս ևոր ման շնոր հիվ: Ցա վում ե նք, որ ստիպ ված ե ղանք գրե թե ամ

բող ջո վին հրա ժար վել նման է ջից այս ա ռա ջին հա մա րի մեջ, այլ 

բո վան դա կու թյան նյու թե րի ա ռա տու թյան հետ ևան քով»: 

63 Նույն տեղում:
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Հե տա գա հա մար նե րում, ի րոք, հրա տա րակ վել են հայոց պատ

մու թյա նը, հայ ար վես տին ու ճար տա րա պե տու թյա նը նվիր ված 

նյու թեր Զա րյա նի, Չամ պո լի ի, Ջի մոռ ռի ի, Ձա նոլ լի ի, Մե դայի, Գիզ

լե րի կող մից: Գրե թե բո լոր հա մար նե րը ներ կա յաց նում են մի հայ 

գրո ղի կամ գրա կա նա գե տի, այդ թվում Սի ա ման թո, Ա հա րո նյան, 

Ա լի շան, Ա բո վյան, Դու րյան, Զար դա րյան, Չո պա նյան, Վա րու

ժան և այլն, զե տե ղե լով նաև վեր ջին նե րիս լու սան կար նե րը: 1915 

թվա կա նին ծնունդ ա ռած ամ սա գի րը շա րու նա կել է կա նո նա վոր 

կեր պով հրա տա րակ վել մինչև 1918 թվա կա նի հոկ տեմ բեր ա մի սը64:

Armenia,հ.2,1915,էջ9

64 Երեք տարվա ընթացքում լույս է տեսել քսանյոթ համար: Սկզբնական շրջանում 
լույս էր տեսնում ամիսը մեկ անգամ, կանոնավոր հաճախականությամբ, 
հետագայում որոշ համարներ լույս տեսան միացյալ համարով: Մինչև 1918 
թվականի սկիզբն ամսագիրն ուներ տասներկու էջ, մինչդեռ հետո, միացյալ 
համարներում էջերի թիվը հասավ մինչև 28ի (Manunta, 1995: 52-53):
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Armenia,հ.3,1915,էջ9
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Armenia,հ.4,1916,էջ7
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Armenia,հ.2,1915,էջ6
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Armenia,հ.3,1916,էջ4Armenia,հ.3,1916,էջ7
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 Հա վել ված 1

1915 թվա կա նին ի տա լա կան մա մու լում հրա տա րակ ված հայ

կա կան ջար դե րին ան դրա դար ձող հոդ ված նե րի ցանկն ը ստ ժա մա

նա կագ րու թյան65.

6 հուն վա րի, Ռուսները փախուստի են մատնել թուրքերին.

ծանրպարտությունԿովկասում, Corriere della Sera

19 հուն վա րի, ՀայաստանիսահմանինԹուրքիայիկատարյալ

պարտությունը, Corriere della Sera

4 մայի սի, Թուրքերըձերբակալելենչորսհարյուրքառասուն

հայի`պատրիարքիհետմիասին, Corriere della Sera

4 մայի սի, Թուրքերիկողմիցիրականացվածհայկականջար

դերը, Corriere della Sera

4 մայի սի, Հայերի դավադրությունն ընդդեմ Թուրքիայի, La 
Nazione

6 մայի սի, ՀայկականդավադրությունըԿոստանդնուպոլսում, 

Il Messaggero

6 մայի սի, Հայկականդավադրություն, Il Secolo

11 մայի սի, Հայերի ապստամբությունը թուրքերի դեմ, La 
Perseveranza

65 Չի բացառվում, որ սույն ցանկից դուրս մնացած լինեն որոշ հոդվածներ: Տե՛ս 
նաև Aliprandi (2015: 225-230).
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12 մայի սի, Քրիստոնյաներիկոտորածները, La Perseveranza

12 մայի սի, Վանիհայկականապստամբությունը, Avanti!

12 մայի սի, Քրիստոնյաներիկոտորածը, Corriere delle Puglie

12 մայի սի, Քրդերի իրագործած չլսված բռնությունները

Պարսկաստանիքրիստոնյաներիդեմ, L’Idea Nazionale

12 մայի սի, ՔրիստոնյաներիկոտորածներըՊարսկաստանում, 

Avanti!, L’Idea Nazionale, Il Messaggero, La Nazione, L’Osservatore 
Romano, Il Popolo d’Italia, Il Resto del Carlino, La Tribuna

12 մայի սի, ՀայապստամբներըպատնեշենբարձրացրելՎա

նում, Il Popolo d’Italia

14 մայի սի, Թուրքերըկեղեքումենհայերին, Il Popolo d’Italia

14 մայի սի, ՀայերինսպառնումենԹուրքիայում, Il Messaggero

14 մայի սի, Հայերիօրհասականիրավիճակը, Il lavoro

19 մայի սի, Հայերիդեմհալածանքները, L’Idea Nazionale

19 մայի սի, Հայերիմիապստամբություն, Il Messaggero

19 մայի սի, ՀայերիխռովությունըՖելտումում66, La Nazione

21 մայի սի, Հայերըևպատերազմը, Corriere della Sera

25 մայի սի, Թուրքականկառավարությունըպատասխանատու

է հայերիկոտորածներիհամար, Il Messaggero, La Perseveranza, 
La Stampa, La Tribuna, L’Ora, Corriere della Sera

29 մայի սի, ՌուսներըգրավելենՀայաստանիՎանը, Corriere 
della Sera

30 մայի սի, Բերկրանք Պարսկաստանում` ռուսների Վան

մտնելուառթիվ, Il Secolo XIX

66 Թերթը սխալ է թույլ տալիս, գրելով Ֆելտում` Զեյթունի փոխարեն:
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7 հու նի սի, ՌումինիայիհայերըևԻտալիան, Corriere della Sera

8 հու նի սի, Այն, ինչ թաքնված է թուրքականանդորրիտակ, 

Corriere della Sera

17 հու նի սի, ԴավադրությունհանունՀայաստանիանկախու

թյան, La Gazzetta del Popolo

17 հու նի սի, Հեղափոխական հայերի բուռն հեռագիրը Թա

լեաթբեյին, Il Giornale d’Italia

1 հու լի սի, Մահամերձ կայսրություն. հալածանքներ հայերի

դեմ, Il Secolo XIX

22 հու լի սի, ՀեղափոխությունՀայաստանում, Il Secolo XIX

23 հու լի սի, Թուրքական վայրագությունները. հայերի կոտո

րածները, Il Secolo XIX

23 հու լի սի, Զանգվածայինկոտորածներըմղումենհայերին

ապստամբության, Corriere della Sera

23 հու լի սի, Թուրքերը կոտորում են քրիստոնյաներին Փոքր

Ասիայում, Il Giornale d’Italia

26 հու լի սի, ԱպստամբությունՀայաստանում, Corriere della Sera

26 հու լի սի, Թուրքականչլսվածվայրագություն, L’Ora

26 հու լի սի, Միազգի կոտորած. սարսափելի մանրամասներ

թուրքականվայրագություններից, La Tribuna

27 հու լի սի, ՔրիստոնյաներիկոտորածնԱսիայում, L’Ora

27 հու լի սի, ՀայերիկոտորածըԶեյթունում, L’Ora

27 օ գոս տո սի, Հայերիջարդերը, L’Ora

27 հու լի սի, Հայերի բնաջնջումը թուրքգերմանացիների կող

մից, L’Idea Nazionale
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31 հու լի սի, Թեինչպեսենբացատրումհայերինորկոտորած

ներըթուրքգերմանացիները, Il Mattino

1 օ գոս տո սի, Հայերիսարսափելիիրավիճակը, L’Idea Nazionale

1 օ գոս տո սի, ԹուրքերիջարդերըՀայաստանում.բնակչության

նախճիրը, Il Secolo XIX

8 օ գոս տո սի, Հայ երեսփոխանը հետապնդվել է և սպանվել

թուրքերիկողմից, Il Resto del Carlino

14 օ գոս տո սի, Հայերիզանգվածայինգաղթը, La Tribuna

16 օ գոս տո սի, Թուրքիայումկախաղանենբարձրացրելքսան

հայսոցիալիստների, Avanti!

18 օ գոս տո սի, Թուրքականվայրագությանխելահեղությունը.

հազարավորհայերենսրախողխողեղել, Il Secolo XIX

19 օ գոս տո սի, Թուրքականվայրագություններնընդդեմհայե

րի, La Tribuna, Il Secolo XIX, Il Mattino

19 օ գոս տո սի, Երեքհարյուրհազարհայերենաքսորվել, La 
Perseveranza

19 օ գոս տո սի, Թուրքականվայրագություններնընդդեմհայե

րի, La Stampa

20 օ գոս տո սի, Թուրքական կոտորածները Հայաստանում, 

Avanti!, Corriere della sera, La Gazzetta del Popolo

24 օ գոս տո սի, Թալեաթբեյիհարցազրույցը, L’Idea Nazionale

25 օ գոս տո սի, Հայերի դեմ մահմեդական վայրագության

սահմռկեցուցիչդրվագներ, Il Messaggero

25 օ գոս տո սի, Հայերիդեմթուրքականվայրագությանդրվագ

ներ, La Stampa

1 սեպ տեմ բե րի, Թուրքիանևհայերը, Il Secolo
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2 սեպ տեմ բե րի, Ջարդեր Հայաստանում. Պապի պատվիրա

կությունը, Corriere della Sera

4 սեպ տեմ բե րի, Թուրքիաննախապատրաստումէևսհարյուր

հազարհայերիսպանությունը, Il Messaggero

4 սեպ տեմ բե րի, Միփաստաթուղթհայկականկոտորածների

մասին, Il Secolo XIX

4 սեպ տեմ բե րի, Համակարգվածկոտորածները, La Perseveranza

5 սեպ տեմ բե րի, Մի հայի ահասարսուռ պատմությունը, La 
Perseveranza

5 սեպ տեմ բե րի, Թուրքերի կողմից կոտորված հայերի թիվը

հասելէյոթհարյուրհազարի, L’Idea Nazionale

5 սեպ տեմ բե րի, Թուրքական բարբարոսությունը, Il Popolo 
d’Italia

8 սեպ տեմ բե րի, Թուրքերիվայրագություններնընդդեմքրիս

տոնյաների, Il Secolo XIX

10 սեպ տեմ բե րի, Ականատեսի ազդեցիկ պատմությունը, Il 
Secolo XIX

12 սեպ տեմ բե րի, Հայաստանիմարտիրոսությունը, Il Giornale 
d’Italia

12 սեպ տեմ բե րի, Հայ մանուկներին վաճառել են աճուրդում, 

L’Idea Nazionale

12 սեպ տեմ բե րի, Թուրքական նոր լլկանքներ հայ բնակչու

թյանդեմ, Il Mattino

13 սեպ տեմ բե րի, Թուրքականվայրագությունըհայերիդեմ`մի

գերմանուհունկարագրությամբ, Il Messaggero

13 սեպ տեմ բե րի, ԶանգվածայինգնդակահարություններԿոս

տանդնուպոլսում, Il Resto del Carlino
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13 սեպ տեմ բե րի, Թուրքիանիրօրհասականժամին,սարսափ

Հայաստանում, La Stampa

13 սեպ տեմ բե րի, ԲենեդիկտոսԺԵ.պապըհանունհայերի, La 
Stampa

14 սեպ տեմ բե րի, ԹուրքերիավազակությունըՊարսկաստա

նում, Il Secolo

14 սեպ տեմ բե րի, Պապըևհայերը, Il Secolo

15 սեպ տեմ բե րի, ԻրավիճակըԿոստանդնուպոլսում, Il Mattino

15 սեպ տեմ բե րի, Արևելքիբորբոքվածերկնքիներքո, Il Mattino

15 սեպ տեմ բե րի, Թուրքիայի ճշմարիտ իրավիճակը, L’Idea 
Nazionale

15 սեպ տեմ բե րի, «Tanin»ի կոչը հայ կանանց բնաջնջման

առիթով, Il Giornale d’Italia 

15 սեպ տեմ բե րի, Ծանր իրավիճակ Կոստանդնուպոլսում.

«Tanin»նուհայերը, La Tribuna

16 սեպ տեմ բե րի, Թուրքականտխրահռչակբարբարոսություն

ներըհայկանանցևմանուկներիդեմ, Il Resto del Carlino

17 սեպ տեմ բե րի, Հայերիթշվառությունը, Il lavoro

17 սեպ տեմ բե րի, Հայերիբնաջնջումը, Il Mattino

17 սեպ տեմ բե րի, Հայերիջարդըշարունակվումէ, La Nazione

19 սեպ տեմ բե րի, Հայերիմարտիրոսությունը, Corriere della Sera

19 հոկ տեմ բե րի, Հինգ հազար հայերի հերոսությունը, Il 
Messaggero

19 սեպ տեմ բե րի, Թուրքական վայրագությունները Կովկա

սում, La Tribuna

23 սեպ տեմ բե րի, Հիսուն հազար հայ է հասել Պորտ Սաիդ, 

Corriere delle Puglie
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23 սեպ տեմ բե րի, Թուրքերի կողմից ասպատակված 5000

հայերփրկվելենֆրանսիականհածանավիկողմից, Corriere della 
Sera

23 սեպ տեմ բե րի, Հինգ հազար հայեր են սպանվել թուրքերի

կողմից, Il Mattino

23 սեպ տեմ բե րի, Կոտորածները,Corriere della Sera

23 սեպ տեմ բե րի, ՀինգհազարհայերնավովհասելենԵգիպ

տոս, Il Giornale d’Italia

23 սեպ տեմ բե րի, Փրկվելենֆրանսիականմիհածանավիկող

մից, Il Giornale d’Italia

23 սեպ տեմ բե րի, Հայերիբնաջնջումը, Il Giornale d’Italia

23 սեպ տեմ բե րի, Հայկականկոտորածները, La Perseveranza

23 սեպ տեմ բե րի, Հինգ հազար հայեր են սպանվել թուրքերի

կողմից, Il Resto del Carlino

23 սեպ տեմ բե րի, Հինգ հազար հայեր են սպանվել թուրքերի

կողմից, La Tribuna

24 սեպ տեմ բե րի, Դիակներովլիխորխորատներ, La Nazione

25 սեպ տեմ բե րի, Հայերի սոսկալի տառապանքները, La 
Perseveranza

25 սեպ տեմ բե րի, Հայերիկոտորածները, Il Secolo XIX

26 սեպ տեմ բե րի, Կոտորել են չորս հարյուր հիսուն հազար

հայերի, La Perseveranza

26 սեպ տեմ բե րի, Կոտորել են չորս հարյուր հիսուն հազար

հայերի, Corriere della Sera

26 սեպ տեմ բե րի, Թուրքերի սոսկալի գործողությունները, Il 
lavoro
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26 սեպ տեմ բե րի, Թուրքերի սարսափազդու վայրագություն

ներնընդդեմհայերի, Il Secolo

26 սեպ տեմ բե րի, Կոտորել են չորս հարյուր հիսուն հազար

հայերի, La Stampa

27 սեպ տեմ բե րի, Հայերիսարսափելիկոտորածը, Il lavoro

6 հոկ տեմ բե րի, Միացյալ Նահանգները սպառնում ենԹուր

քիային, La Gazzetta del Popolo

1 հոկ տեմ բե րի, Գերմանացիհյուպատոսներըղեկավարումեն

հայկականկոտորածները, Il Secolo, La Stampa

4 հոկ տեմ բե րի, Թուրքերիվայրագություններնընդդեմհայերի, 

Il Secolo

4 հոկ տեմ բե րի, Թուրքերի սարսափելի գործողություններն

ընդդեմհայերի, La Tribuna

5 հոկ տեմ բե րի, Ամերիկայիօգնությունըհայերին, Il Secolo XIX

6 հոկ տեմ բե րի, Հայերիջարդերը, Il Secolo XIX

6 հոկ տեմ բե րի, ՄիացյալՆահանգներըսպառնումենԹուրքի

ային, Il Giornale d’Italia

6 հոկ տեմ բե րի, Միժողովրդիմարտիրոսությունը, Il Mattino

6 հոկ տեմ բե րի, ՄիացյալՆահանգներիքայլըհայկականկո

տորածներիառնչությամբ, Corriere della Sera

7 հոկ տեմ բե րի, Միացյալ Նահանգների նոր սպառնալիքը, 

L’Ora

7 հոկ տեմ բե րի, ԼքվածՀայաստան, L’Ora

8 հոկ տեմ բե րի, Հայերնուբուլղարացիները, La Perseveranza

8 հոկ տեմ բե րի, Գերմանացիդեսպանըհավանությունէտալիս

հայերիհալածանքներին, La Stampa



113

8 հոկ տեմ բե րի, Հայ ժողովրդի մարտիրոսությունը, Il Secolo 
XIX

9 հոկ տեմ բե րի, ԶայրույթԱնգլիայում, Il lavoro

9 հոկ տեմ բե րի, ԶայրույթԱնգլիայումհայկականկոտորածնե

րիհամար, Il Giornale d’Italia

9 հոկ տեմ բե րի, ԶայրույթԱնգլիայումհայկականկոտորածնե

րիհամար, La Tribuna

10 հոկ տեմ բե րի, Հայերիբնաջնջումը, Il Secolo XIX

11 հոկ տեմ բե րի, ՑավալիիրավիճակԹուրքիայում, L’Ora

12 հոկ տեմ բե րի, Գերմանականմիօրաթերթարդարացնումէ

թուրքերիիրականացրածհայկականկոտորածները, La Gazzetta 
del Popolo

12 հոկ տեմ բե րի, Գերմանացիներնարդարացնումենհայկա

կանկոտորածները, Corriere della Sera
13 հոկ տեմ բե րի, Թուրքական ամոթալի վայրագություններ

ընդդեմհայերի, Il Giornale d’Italia

13 հոկ տեմ բե րի, Պապըևհայերը, Il Secolo

14 հոկ տեմ բե րի, Հայերիկոտորածները, Il lavoro

14 հոկ տեմ բե րի, Հայկականնորջարդեր, Corriere della Sera

14 հոկ տեմ բե րի, Քահանայապետը բողոք է ներկայացնում

Սուլթանինհայերիկոտորածներիհամար, La Nazione

14 հոկ տեմ բե րի, ԲենեդիկտոսԺԵ.Սուլթանիմոտ, L’Ora

15 հոկ տեմ բե րի, Հայերիջարդը.սահմռկեցուցիչդրվագներ, Il 
Resto del Carlino

15 հոկ տեմ բե րի, Շվեյցարիայիժողովրդիկոչըիպաշտպանու

թյունհայերի, Il Secolo
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18 հոկ տեմ բե րի, Հայոցողբերգությանմիդրվագ, Il Secolo

18 հոկ տեմ բե րի, Հայոցողբերգությունը, Corriere delle Puglie

18 հոկ տեմ բե րի, Հանդիպում հանուն Հայաստանի, 
L’Osservatore Romano

18 հոկ տեմ բե րի, Հայերիողբերգությունը, La Tribuna

19 հոկ տեմ բե րի, Հայերիբնաջնջումը, La Tribuna

20 հոկ տեմ բե րի, Պապըևհայժողովուրդը.Քահանայապետա

կանմիջամտությանհաջողությունը, Corriere della Sera

20 հոկ տեմ բե րի, ԲենեդիկտոսԺԵ.ևՍուլթանը, La Nazione

22 հոկ տեմ բե րի, Պապիհետաքրքրվածությունը, L’Ora

22 հոկ տեմ բե րի, Վատիկանը ճնշում է գործադրում հանուն

հայերի, La Stampa

23 հոկ տեմ բե րի, Հայերիկոտորածը, L’Ora

28 հոկ տեմ բե րի, ՍուրբԱթոռըևհայերը, L’Osservatore Romano

30 հոկ տեմ բե րի, ՊապիգրությունըՍուլթանին, Il Secolo

30 հոկ տեմ բե րի, Ծանրդեպքերթուրքականխորհրդարանում, 

La Tribuna

3 նոյեմ բե րի, ՀանունՀայաստանիապագայի, La Nazione

7 նոյեմ բե րի, Սպանված միազգ. լուռ մարտիտոսություն, La 
Nazione

8 նոյեմ բե րի, Կենդանիայրելենմիհայարքեպիսկոպոսի, Il 
Messaggero

16 նոյեմ բե րի, Հայբանաստեղծները, L’Ora

18 նոյեմ բե րի, Հայկականկոտորածները, Corriere della Sera

18 նոյեմ բե րի, Հայերիկոտորածները, Il Mattino
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21 նոյեմ բե րի, Հայժողովրդիբնաջնջումը, L’Idea Nazionale

3 դեկ տեմ բե րի, Միժողովրդիգողգոթան, Il Secolo

17 դեկ տեմ բե րի, Կիսալուսնիսարսափները, L’Ora

21 դեկ տեմ բե րի, Սպանվել են բազմաթիվ եպիսկոպոսներ, 

Corriere della sera

21 դեկ տեմ բե րի, Հայոցողբերգությունը, La Perseveranza

22 դեկ տեմ բե րի, Հայերիկոտորածները, Il lavoro

24 դեկ տեմ բե րի, Հայզոհերը, Il Messaggero

25 դեկ տեմ բե րի, Փարիզյան հանձնախումբը հանուն հայերի, 

La Stampa

27 դեկ տեմ բե րի, Հայկականհարցը, L’Ora

31 դեկ տեմ բե րի, ՀանունազատՀայաստանի, Il Mattino
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 Հա վել ված 2 

Ար տա քին գոր ծոց նա խա րա րու թյուն

 Դի վա նա գի տա կան փաս տաթղ թե րի հրա պա րակ ման 

հանձ նա ժո ղով

 

Ի տա լա կան դի վա նա գի տա կան փաս տաթղ թեր

 Հին գե րորդ շր ջան. 19141918

 Հա տոր IV, 25 մայիս – 23 հոկ տեմ բեր, 1915

Ս տորև ներ կա յաց վում է ի տա լա կան դի վա նա գի տա կան փաս

տաթղ թե րի հին գե րորդ շր ջա նի չոր րորդ և հին գե րորդ հա տոր նե

րում ը նդ գրկ ված հայ կա կան կո տո րած նե րին ա ռնչ վող դի վա նա գի

տա կան փաս տաթ ղթե րի ցանկն ու բո վան դա կու թյու նը67:

Փաս

տաթ. հ.

Վայ րը և 

ամ սա թի վը

Գ րո ղը և հաս

ցե ա տե րը

Փաս տաթղ թի 

ա ռար կան

էջ

335 Կոս տանդ

նու պո լիս, 

3 հու լի սի 

1915

Գար րո նին 

գրում է Սոն

նի նոյին

Հ. 4952/485

Կոս տանդ նու

պոլ սում հայե րի 

դեմ գոր ծա

դրված պատ

ժա մի ջոց նե րը

200

67 http://www.farnesina.ipzs.it/series/ 
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616 Դե դե ա գաչ,

18 օ գոս տո

սի 1915

Գար րո նի ից` 

Սոն նի նոյին

T. 6036/77

Հա լա ծանք ներ 

ը նդ դեմ հայե րի

381

620 Սո ֆի ա,

18 օ գոս տո

սի 1915

Կուկ կի 

Բոաս սոյից` 

Սոն նի նոյին

Հ.6034/439

Հայե րի կո տո

րած նե րը Թուր

քի ա յում

384

722 Սո ֆի ա,

8 սեպ տեմ

բե րի 1915

Կուկ կի 

Բոաս սոյից` 

Սոն նի նոյին

Հ. 6449/476

Կոս տանդ նու

պոլ սում հայե րի 

բնաջն ջու մը 

կա սեց նե լու 

հայ կա կան 

հանձ նախմ բի 

կո չը 

452

875 Ման չես տեր 

…69

Մակ կի դի 

Չել լե րե ից` 

Սոն նի նոյին

Հ.1051/380

Մի ա ցյալ Նա

հանգ նե րի բո

ղո քը Թուր քի ա

յում հայ կա կան 

կո տո րած նե րի 

դեմ

547

ՀԱ ՏՈՐ IV

25 մայիս – 23 հոկ տեմ բեր, 1915

335.

Կոստանդնուպոլսում դեսպան Գարրոնիից` Արտաքին գոր

ծոցնախարարՍոննինոյին

Հ.4952/485

Կոստանդնուպոլիս,3հուլիսի1915(1)

69 Բացակայում է ամսաթիվը, սակայն հայտնի է, որ այն ստացվել է 1915 թ. 
հոկտեմբերի 7ին, ժամը 6.20ին:
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 Հայ բնակ չու թյան կող մից ցու ցա բե րած ըն դու նե լու թյու նը, ո րն 

այն աս տի ճան նպաս տա վոր ե ղավ աս պա տա կող նե րին, որ ա սում 

են, որ բա ցա ռա պես նրանց ա ջակ ցու թյան շնոր հիվ էր, որ ռուս նե րը 

կա րո ղա ցան վերց նել Վանն ու ար շա վել դե պի Բիթ լիս, հան գեց րեց 

Կոս տանդ նու պոլ սի հայ ղե կա վար շր ջա նակ նե րի և բնակ չու թյան 

դեմ նոր խս տու թյուն նե րի: Ի կա տար ած վե ցին մա հա պատժ ներ, 

տե ղա հա նու թյուն ներ և հայե րի զանգ վա ծային փո խադ րում ներ 

կաս կա ծե լի կենտ րոն նե րից դե պի մահ մե դա կան նե րով բնա կեց

ված շր ջան ներ:

616.

Կոստանդնուպոլսում դեսպան Գարրոնիից` Արտաքին գոր

ծոցնախարարՍոննինոյին

Հ.6036/677

Դեդեագաչ, 18 օգոստոսի 1915, ժամը 9:30 (հասել է ժամը

23:10)

 Գա վա ռում ա ճել են հայե րի դեմ կա տար ված հա լա ծանք նե րը: 

Այս վեր ջին օ րե րի ըն թաց քում պատ ժա մի ջոց ներ են սահ ման վել 

նաև Մար մա րա ծո վի ա վա զա նում և նույ նիսկ մայ րա քա ղա քում: 

Հա լա ծանք նե րի պատ ճառն այն հա մակ րանք է, ո րով հայ բնակ

չու թյու նը վե րա բեր վում է ռու սա կան բա նակ նե րին, չա փա զանց 

վս տա հու թյուն ցու ցա բե րե լով նրանց պայ ծառ հա ջո ղու թյուն նե րի 

հան դեպ: Այս հա մակ րանքն ար դյունքն է համ բե րա տար կեր պով 

և լավ պատ րաստ ված քա րոզ չու թյան, ո րի մա սին ար դեն հա ղոր դել 

է ի եր կար հաշ վետ վու թյուն նե րով: Այ նո ւա մե նայ նիվ, [...] հայերն 

այժմ լք ված են բախ տի քմա հա ճույ քին և ի րենց ազ գային գո յու

թյու նը սպառն ված:

620.

ՍոֆիայումնախարարԿուկկիԲոասոյից`Արտաքինգործոց

նախարարՍոննինոյին
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Հ.6034/439

Սոֆիա,18օգոստոսի1915,ժամը7:30 (հասել էամսի19ին

ժամը10:25)

Հեռագիրհ.438(1)

 Հայ կա կան գա ղութն ի նձ և իմ դաշ նա կից գոր ծըն կեր նե րին է 

հաս ցե ագ րել մի հե ռա գիր, ո րում աս ված է. 

 « Սո ֆի այի հայ կա կան գա ղու թը ող բում է Թուր քի ա յում հայե րի 

ո չն չա ցու մը, ո րն այժմ ան պատ ժե լի ո րեն տե ղի է ու նե նում ո ղջ քա

ղա քա կիրթ մարդ կու թյան աչ քի ա ռջև: Չնա յած ա ղե տը ցն ցում է Եվ

րո պան, չնա յած մեծ ու փոքր տե րու թյուն նե րը զբաղ ված են ի րենց 

ազ գային դժ բախ տու թյուն նե րով, հայ տա րա րում ե նք, որ պատ մու

թյան ա ռջև մեծ պա տաս խա նատ վու թյունն ը նկ նում է ի րենց վրա, 

այն ան տար բե րու թյան պատ ճա ռով, ո րը ցույց են տա լիս Հա յաս

տա նում տե ղի ու նե ցող ա հա վոր դեպ քե րի հան դեպ: Հա վա տա ցած 

ե նք, որ այս ան տար բե րու թյու նը մե ծա պես խթա նում է Կոս տանդ

նու պոլ սի ան պա տաս խա նա տու ղե կա վար նե րին ի րա կա նաց նե լու 

մի քա ղա քա կիրթ ժո ղովր դի կո տո րե լու ի րենց ե րա զան քը: Բարձ

րաց նում ե նք մեր ձայ նը աշ խար հի քա ղա քա կիրթ ազ գե րի ա ռջև` 

խնդ րե լով փր կել մեր նա հա տակ ված ժո ղովր դի գեթ բե կոր նե րը` 

ցույց տա լով, որ խիղճն ու բա րո յա կան պա տաս խա նատ վու թյան 

զգա ցու մը դեռևս գո յու թյուն ու նեն»:

ՍոֆիայումնախարարԿուկկիԲոասսոյից`Արտաքինգործոց

նախարարՍոննինոյին

Հ.6449/476

Սոֆիա,8սեպտեմբերի1915,ժամը11:20(հասելէժամը12:10)

 

Այ սօր, փոս տով, հայ կա կան հանձ նախմ բից ստա ցել եմ մի հու

շա գիր` ու ղեկց ված հետ ևյալ հա ղոր դագ րու թյամբ. 

 «Չ նա յած հա վաս տի ա ցում նե րին, Օս մա նյան կայս րու թյու նը 

սկ սել է հայե րի ար տաք սու մը Կոս տանդ նու պոլ սից: Մինչ այժմ ար
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դեն ար տաքս վել են տա սը հա զա րը (՞), ո րոնց մե ծա մաս նու թյու նը 

սպան վել է Իզ մի թի լեռ նե րում: Պատ րաստ ված է ևս յո թա նա սուն 

հա զար հայե րի ցան կը: Հա նուն Քրիս տո նե ու թյան և մարդ կու թյան, 

փր կե՛ք ո չն չա ցող մի ժո ղովր դի վեր ջին բե կոր նե րը, և ար դյու նա վետ 

մի ջամ տու թյամբ կա սեց րե՛ք ան մեղ նե րի նա հա տա կու թյու նը»:

767.

Պիետրոգրադում դեսպան Կարլոտտիից` Արտաքին գործոց

նախարարՍոննինոյին

Հ.6739/723.Պիետրոգրադ,19սեպտեմբերի1915,ժամը13:40

(ստացվելէժամը20:30)

 

Որ պես պա տե րազ մի հետ ևանք, Ռու սաս տա նում ծա գած սո

ցի ա լա կան և տն տե սա կան խն դիր նե րի մեջ հարկ է նշել թշ նա մու 

կող մից աս պա տակ ված շր ջան նե րից ե կող փախս տա կան նե րի 

հար ցը: Նրանց մե ծա մաս նու թյու նը լե հեր են, կան նաև շատ իս

րայել ցի ներ, ա պա լիտ վա ցի ներ, լատ վի ա ցի ներ, քիչ ռուս ներ և 

կով կա սա հայեր: Մարդ կանց ը նդ հա նուր թի վը հաս նում է ե րեք 

ու կես մի լի ո նի: Այս հս կա յա կան ար տա գաղ թի մի այն մեկ մասն 

է կա մա վոր: Փախստա կան նե րի մեծ մա սը ստիպ ված է ե ղել լքել 

հայ րե նի հո ղը կամ զին վո րա կան հե ղի նա կու թյուն նե րի հրա մա նով, 

կամ էլ ո րով հետև գյու ղերն ու դաշ տե րը ա վեր վել ու ո չն չաց վել են ոչ 

այն քան թշ նա մու, որ քան նույն ռու սա կան զոր քե րի կող մից «ա նա

պատ դարձ նե լու» նպա տա կով, ի նչ պես 1812 թվա կա նին: Կա րե լի 

է ո ւս տի եր ևա կայել, թե ի նչ թշ վառ կա ցու թյան մեջ է գտն վում այդ 

բնակ չու թյու նը և թե այն ի նչ վտանգ է սպառ նում հան րային հի գի

ե նային: Մոսկ վան, ո րը միշտ ազ գա սի րա կան նա խա ձեռ նու թյուն

նե րի գլուխ է կանգ նած, նախ և ա ռաջ փախս տա կան նե րի հա մար 

փր կա րա րա կան կազ մա կեր պու թյուն ներ է ստեղ ծել, ի սկ Դու ման 

վեր ջերս հաս տա տել է օ րեն քի մի նա խա գիծ, ը ստ ո րի քսան հինգ 

մի լի ոն ռուբ լի է տրա մադ րում նրանց օ ժան դա կե լու հա մար և ստեղ

ծում է խորհր դա րա նա կան մի հանձ նա խումբ` պաշտ պա նու թյան և 
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հս կո ղու թյան նպա տա կով: Կա ռա վա րու թյան կող մից հա տուկ կա

նոն ներ են սահ ման վում փախս տա կան նե րին ժա մա նա կա վո րա

պես տար բեր քա ղաք ներ ու ղար կե լու հա մար: Հա վաս տի աղ բյու

րից ի նձ տե ղե կաց նում են, որ գլ խա վոր զո րա կա յա նում գե րիշ խում 

է այն կար ծի քը, որ բնակ չու թյան զանգ վա ծային տե ղա փո խու մը 

շփո թեց նում և դան դա ղեց նում է զոր քե րի տե ղա շար ժը, մինչ դեռ 

մյուս կող մից նա պո լե ո նա կան պա տե րազ մի հա մա կար գե րի գոր

ծադ րումն այ սօր շատ ար դյու նա վետ չէ մի թշ նա մու հան դեպ, ո րը 

եր կա թու ղի ու նի և ա մուր պա շար ներ: Հա վա տա ցած են, որ գե րա

գույն իշ խա նու թյունն այլևս թույլ չի տա բնակ չու թյան լայ նա մասշ

տաբ փո խադ րում նե րը, որ մինչ այժմ ի րա կա նա նում էր ռու սա կան 

նա հան ջին զու գա հեռ: [...]
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Վաշինգտոնում դեսպան Մակկի Դի Չելլերեից` Արտաքին

գործոցնախարարՍոննինոյին

Հ.7051/380.Մանչեսթեր, ... (ստացվելէ1915թ.հոկտեմբերի

7ին,ժամը6.20ին)

 Պետ քար տու ղա րը հայ տա րա րել է, որ հայե րի հան դեպ թուր

քե րի կա տա րած վայ րա գու թյուն նե րի մա սին այս տեղ տա րած ված 

լու րե րը հու զում են ա ռա ջաց նում և, տե ղե կաց րել այդ ա ռն չու թյամբ 

այս կա ռա վա րու թյա նը հրա պա րա կայ նո րեն հաս ցե ագր ված բո ղո

քագ րի մա սին: Նա (՞՞) հե ռագ րել է Կոս տանդ նու պոլ սում Ա ՄՆ դես

պա նին, որ պես զի վեր ջինս զգու շաց նի Օս մա նյան կայս րու թյանն, 

առ այն, որ վայ րա գու թյուն նե րը շա րու նակ վե լու դեպ քում ա մե րի

կյան ազ գի տրա մադ րու թյուն նե րը մի այն թշ նա մա կան կեր պով 

կդրս ևոր վեն այն ազ գի հան դեպ, ո րը պա տաս խա նա տու է դրանց 

հա մար:
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 ՀԱ ՏՈՐ V

38.

Թուրքիայումիտալահպատակներիևնրանցշահերիպատաս

խանատուՏալիանին`ԱրտաքինգործոցնախարարՍոննինոյին

Հ.4057/886Կոստանդնուպոլիս,31հոկտեմբերի1915(հասելէ

նոյեմբերի25ին)

Դժ վա րու թյուն ներն օ րե ցօր է ՛լ ա վե լի են խո չըն դո տում Ձեր նա

խա րա րու թյան հետ իմ շփու մը և խան գա րում որ պես զի Ձեզ տե

ղյակ պա հեմ Թուր քի ա յում տի րող ի րա վի ճա կի շուրջ այն պես, ի նչ

պես որ կցան կա նայի, ո ւս տի իմ այս հա ղոր դագ րու թյուն նե րը զերծ 

են ցան կա ցած ար դի ա կա նու թյու նից: 

[...] Ար դեն բո լո րը հա մոզ ված են, որ Բալ կան նե րում Գեր մա

նի ան կհաղ թի, այն պես ի նչ պես, որ հա մոզ ված են, որ եր բեք Հու

նաս տանն ու Ռու մի նի ան չեն հա մար ձակ վի շարժ վել: Այ սօր թուր

քերն ապ րում են այն վս տա հու թյամբ, որ հաղ թե լու են: Եվ, ի նչ պես 

միշտ, ե րբ ի րենց ու ժեղ են զգում, ոտ նա հա րում են օ րենք ներն ու 

ի րա վունք նե րը, պա հան ջում են և բռ նագ րա վում, չա փա զանց նում 

են ի րենց ազ գայ նա մոլ ո գին հաս նե լով քսե նո ֆո բի այի: Ճն շում 

են գոր ծադ րում այն բո լոր բո լոր գրու թյուն նե րի ու ցու ցա նակ նե րի 

հայ տա րա րու թյուն նե րի վրա, ո րոնք թուր քե րե նով չեն: Ար գել ված է 

նաև հու նա րե նը, լի նե լով հան դերձ կայս րու թյան լե զուն, նաև գեր

մա նե րե նը, ո րով գր ված հայ տա րա րու թյուն նե րը հազ վա դեպ են 

թույլ տա լիս, այն էլ փոքր տա ռե րով` թուր քե րեն գրու թյան տակ: 

Հալածանքներընդդեմհայերի

 Ներ կայիս կա ռա վա րիչ նե րի ի նք նավս տա հու թյան դրս ևո րում

նե րից է հայե րի դեմ հա լա ծանք նե րի կա տա ղի վերսկ սե լը: Մի ան

գա մայն հա վաս տի աղ բյու րից տե ղե կա ցա, որ ներ քին շր ջան նե

րում, հատ կա պես Ա դա նայի, Ան գո րայի, Կո նի այի, Է րզ րու մի վի

լայեթ նե րում շա րու նակ վում են հա մա կարգ ված հե տապն դում նե րը, 

ո րոնք ծպտ վում են տե ղա հան ման ան վան տակ, ու նե նա լով ջար
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դե րից է ՛լ ա ռա վել սար սա փե լի ար դյունք ներ: Ար տաքս ված հայե րի 

մի ջից գրե թե բո լոր տղա մար դիկ ան հե տա նում են ճա նա պար հին, 

ի սկ ե րի տա սարդ և գե ղե ցիկ կա նայք բա ժին են հաս նում ան վա նի 

թուր քե րին, ի սկ մյուս նե րը խոշ տանգ վում են ու լք վում, ե րե խա նե րը 

մա հա նում են սո վից ու ցր տից: Ճա նա պար հորդ նե րը, ով քեր կա րո

ղա ցել են գնալ հայե րի ան ցած աք սո րի ճա նա պարհով, հան դի պել 

են դի ակ նե րով լի հո րե րի:

 Մե ռած հայե րի թի վը հաս նում է շուրջ 400 հա զար: Տե ղա հան

ված բո լոր հայե րի գույ քը ա ռգ րավ վում է և գնում է լց նե լու դա

տարկ ված գան ձա տու նը, բայց ա վե լի հա ճախ` պա րար տաց նե լու 

օս մա նյան պաշ տո նյա նե րի ան ձնա կան հարս տու թյու նը: Ա ՄՆ 

դես պա նի կող մից ար ված բո լոր քայ լե րը, որ վերջ դր վի հա լա ծանք

նե րին կամ, որ գո նե թույլ տան օգ նու թյուն ու ղար կել, որ ևէ ազ դե

ցու թյուն չու նե ցան: [...]
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 Վեր ջա բան

1915 թվա կա նին Ի տա լի ան ներ քաշ ված էր պա տե րազ մի մեջ, 

և, բնա կա նա բար, ի տա լա կան մա մու լը լու սա բա նում էր պե տու

թյան հա մար ա ռա վել կար ևոր թե մա ներ: Այ դու հան դերձ, նույն 

տար վա սկզ բից, այն սկ սում է ու շադ րու թյուն դարձ նել նաև կով

կա սյան ճա կա տում տե ղի ու նե ցող դեպ քե րին: Հե տա գա ա միս նե րի 

ըն թաց քում, կո տո րած նե րի մասշ տա բի ի հայտ գա լուն զու գա հեռ 

վեր լու ծա բան նե րը փոր ձում են տալ ա ռա ջին բա ցատ րու թյուն նե րը: 

Սա կայն, հոդ վա ծա գիր նե րը, ա ռաջ նորդ վե լով ա րյու նար բու թուրք

մար դաս պա նի կարծ րա տի պով, հա ճախ վրի պում են նշ մա րե լու ցե

ղաս պա նու թյան ո րոշ հս տակ կող մեր, այդ թվում ազ գայ նա մո լա

կան հա մա սեռ ման նա խագ ծի ժա մա նա կա կից դրոշ մը, ո րը կա րե լի 

էր ըն կա լել ի րա կա նաց ված բնաջնջ ման ծրագ րի ետ ևում: 

Ի տա լա կան մա մու լում հայ կա կան կո տո րած նե րի լու սա բա

նումն ու վեր լու ծու թյու նը պայ մա նա վոր ված էր հատ կա պես ներ քին 

և ար տա քին պատ ճառ նե րով: Կախ ված նրա նից, թե այդ պա հին 

ի նչ պի սի քա ղա քա կան ի րա վի ճակ էր տի րում ե րկ րում, հան րային 

մա մուլն ան դրա դառ նում էր հայ կա կան հար ցին կամ ե րկ րոր դա

կան հա մա րում այն: Ո րոշ գոր ծոն ներ դրա կա նո րեն են նպաս տել 

հայ կա կան կո տո րած նե րի թե մայով նյու թե րի լույս ըն ծայ մա նը, 

ի նչ պես օ րի նակ հայի տա լա կան պատ մամ շա կու թային, ա ռևտ րա

կան և հոգ ևոր դա րա վոր կա պե րը, Օս մա նյան կայս րու թյան դաշ

նակ ցու թյու նը Ա վստ րի այի և Գեր մա նի այի հետ, ո րոնց դեմ Ի տա

լի ան 1915 թվա կա նի մայի սին ներ քաշ վում է պա տե րազ մի մեջ, 

հայե րի քրիս տո նյա լի նե լը և այլն: Կային նաև ո րոշ գոր ծոն ներ, 
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ո րոն ցով պայ մա նա վոր ված էր ի տա լա կան թեր թե րի հա րա բե րա

կան լռու թյու նը. Ի տա լի ան պա տե րազ մի մեջ էր, ո ւս տի հա ղոր դագ

րու թյուն նե րի մեծ մասն ան դրա դառ նում էր ե րկ րի ներ քին և ար տա

քին քա ղա քա կան վի ճա կին, ստ վե րի մեջ պա հե լով ցան կա ցած այլ 

լուր, լու րե րը հաս նում է ին ու շա ցու մով, Թուր քի ան ար գե լում էր լու

րե րի շր ջա նա ռու թյու նը և ի րա կա նաց նում կո տո րած նե րը մեծ քա

ղաք նե րից հե ռու, ա պա հո վե լով գոր ծո ղու թյուն նե րի գաղտ նի ու թյու

նը: Բնա կա նա բար այս ա մե նը բա ցա սա կան էր ան դրա դառ նում 

լրատ վու թյան վրա: 

Հոդ վա ծա գիր ներն ը ստ սո վո րու թյան դի տար կում է ին մի ջազ

գային ի րա դար ձու թյուն նե րը ներ քին խն դիր նե րի տե սա կե տից, և 

հրա տա րակ վող հոդ ված ներն ը նդ հա նուր առ մամբ մեկ նա բան վում 

է ին ել նե լով լրագ րի քա ղա քա կան կողմ նո րո շու մից: 

Նա խա պա տե րազ մա կան ի րա վի ճա կը, ներ քին հա կա սու թյուն

նե րը, քա ղա քա կան դիր քո րո շում նե րը և ի վեր ջո Ի տա լի այի ներ

քաշ վե լը պա տե րազ մի մեջ կհան գեց նե ին նրան, որ եր կար ա միս

ներ լի ար ժեք մո ռա ցու թյան կմատն վե ին հայ կա կան դեպ քե րը, և 

կո տո րած նե րը կամ փոփ վե ին որ պես ա շխար հագ րա կան ա ռու մով 

հե ռա վոր, թեև դա ժան, ի րա դար ձու թյուն ներ:

 Հայ կա կան հար ցե րի շուրջ ի տա լա կան մա մու լում ո րո շա կի 

աշ խու ժու թյուն գրանց վեց օ գոս տո սի վեր ջին, պայ մա նա վոր ված 

նախ և ա ռաջ այն պատ ճա ռով, որ թուրքի տա լա կան հա րա բե րու

թյուն նե րի ճգ նա ժա մը հա սավ իր գա գաթ նա կե տին, և 1915 թվա կա

նի օ գոս տո սի 21ին Ի տա լի ան պա տե րազմ հայ տա րա րեց Օս մա

նյան կայս րու թյա նը: 

Միև նույն ժա մա նա կա հատ վա ծում ի տա լա կան մա մու լի ցու

ցա բե րած ա ռա վել բուռն հե տաքրք րու թյու նը բա ցատր վում է նաև 

նրա նով, որ այդ ըն թաց քում սկ սում են Եվ րո պա հաս նել ա կա նա

տես նե րի վկա յու թյուն ներ և հա ղոր դագ րու թյուն ներ: Հայ կա կան 

կո տո րած նե րի լու սա բան ման գոր ծում ա ռանձ նա հա տուկ կարևո

րու թյուն է ու նե նում Տրա պի զո նում Ի տա լի այի գլ խա վոր հյու պա
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տոս Ջա կո մո Գոր րի նի ի վկա յու թյու նը, ո րին ան դրա դար ձանք 

սույն ու սում նա սի րու թյան ե րկ րորդ գլ խում: 

Ի տա լա կան մա մուլն ու ներ հա կա գեր մա նա կան դիր քո րո շում, 

քա նի որ Ա ռա ջին հա մաշ խար հային պա տե րազ մի ժա մա նակ 

Ի տա լի ան Ան տան տի կազ մում էր, մինչ դեռ Գեր մա նի ան` Կենտ

րո նա կան ու ժե րի, ո րին մի ա ցավ նաև Օս մա նյան կայս րու թյու նը: 

Ո ւս տի գործ ու նե նա լով թշ նա մի պե տու թյան հետ, ի տա լա կան մա

մու լը պետք է ը ստ ար ժան վույն ներ կա յաց ներ ի րա վի ճա կի ծան

րու թյու նը:

 Հոդ վա ծա գիր ներն ը նդ գծում է ին գեր մա նա ցի նե րի մաս նակ ցու

թյան դե րը, նշե լով, որ նրանք թուր քե րի կող քին ցե ղաս պա նու թյան 

ի րա կա նաց նող ներն է ին: 

Երբ ի տա լա կան մա մուլն ը մբռ նեց հայե րի ա ղե տի ի րա կան չա

փը, զո հե րի թիվն ար դեն հա սել էր հա րյուր հա զար նե րի: Սա կայն, 

ե թե հաշ վի առ նենք այն փաս տը, որ ցան կա ցած ար հա վիր քի մե

ծու թյուն ա կն հայտ է դառ նում մի այն ո րոշ ժա մա նակ, նույ նիսկ եր

բեմն տաս նա մյակ ներ հե տո, ա պա կա րե լի է ա սել, որ ար դեն ի սկ 

կո տո րած նե րին զու գա հեռ, ժա մա նա կի ի տա լա կան մա մու լը բա

վա կա նին ու շա դիր է ե ղել հայ կա կան հար ցե րին ա ռնչ վող տե ղե կու

թյան հրա պա րակ մա նը` հա ճախ տրա մադ րե լով լրագ րի նույ նիսկ 

ա ռա ջին է ջը: 

Ջար դե րից մեկ տա րի ան ց L'Idea Nazionale թեր թում հրա պա

րա կած « Հա յաս տան. մո ռաց ված խն դիր» հոդ վա ծի մի ջո ցով հե ղի

նա կը հոր դո րում է Ի տա լի ային ի ներտ չմ նալ հայ կա կան հար ցին և 

զո րա վիգ լի նել Հա յաս տա նին: 

Ի տա լի ան ի ներտ չմ նաց, այլ սա տա րեց հրաշ քով փրկ ված ու 

իր դռ նե րը թա կած վե րապ րյալ նե րին, ո րոնք մինչև ի րենց կյան քի 

վեր ջը ապ րե ցին ու ա րա րե ցին Ի տա լի ա յում: 

Ջա կո մո Գոր րի նին, ցե ղաս պա նու թյու նից եր կու տաս նա մյակ 

ան ց, ստանձ նե լով իր ի սկ բա ռե րով ա սած « տա րի նե րի ան խնա 

լռու թյու նը» կոտ րե լու ա ռա քե լու թյու նը, հայ կա կան հար ցի վե րա
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բե րյալ «Վ կա յու թյուն ներ» վեր նագ րով իր ու սում նա սի րու թյան մեջ 

գա լիս է այն հա մոզ ման, որ մի ջազ գային ար դա րա դա տու թյու նը 

վաղ թե ո ւշ կճա նա չի, որ հայե րը դար ձել են մո ռաց ված ու ժխտ

ված ցե ղաս պա նու թյան զոհ: 

Այ սօր ար դեն չորս տաս նյակ ի տա լա կան քա ղա քային խոր

հուրդ ներ ճա նա չել են Հայոց ցե ղաս պա նու թյու նը:  Հա սու նա ցել է 

պա հը, որ ի թիվս այ լոց, Ի տա լի այի Սե նա տը ևս ճա նա չի Հայոց 

ցե ղաս պա նու թյու նը:
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The Echo of the Armenian Genocide in Italy. 1915
(abstract)

This study discusses the 1915 Armenian Genocide by Ottoman 
Turks that resulted in the death of an estimated 1.5 million Armenians, 
hundreds of thousands of refugees, and more than a 100,000 orphans. 
The subsequent massive draconian deportation of Armenian civilians 
resulted in a forced migration of Ottoman Armenians into different 
states. Italy was one such destination for Armenian Genocide survivors. 

The Italian press reported extensively on the massacres of the 
Armenians under the Young Turk dictatorship. Terms and phrases in 
Italian news articles describing the massacre and deportation include 
the following: “massacres,” “slaughter,” “unbelievable atrocities,” 
“terrible tortures,” “kidnapping of attractive young girls, “rape,” 
“unparalleled savagery,” “acts of horror,” “great deportation,” 
“completely depopulated,” “wholesale deportations, “systematically 
uprooted,” and the like.

Italian journalists used words that conveyed the magnitude of 
heinous acts and deeds, comparable to language used when discussing 
the death toll in Europe. As events were developing in Europe during 
the First World War, the international press, unfortunately, was trying 
to analyze the events of the Armenian Genocide in the light of the war. 

The Italian press used mostly secondary sources, interpreting 
the onslaught as a tragic consequence of the war. Because Italy was 
involved in the war and because of paper rationing, it was natural that 
the Italian media primarily covered the issues concerning Italy.

By the time the Italian press accurately perceived the magnitude of 
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the Armenian catastrophe, the death toll was already in the hundreds. 
Surprisingly, the Italian press became attentive to the Armenian crisis, 
often publishing news of the massacre on the front pages of Italian 
newspapers.

The purpose of this study is to analyze how Italy, a key player in 
European geopolitics, responded to the Armenian massacres in 1915. 
Included is a literature review of the kinds of news reaching Italy, the 
manner (media, diplomatic messages, and so on) in which the news 
was relayed, as well as and how the events were covered. In addition to 
analysis, Chapter 1 includes important articles selected from the press, 
translated into Armenian, in order to provide a more complete picture 
of the chronology.

Chapter 2 is dedicated to the pro-Armenian activity of Italian 
Consul General Giacomo Gorrini. The entire interview, published in 
the Il Messaggero newspaper on August 25, 1915, is presented here, 
translated into Armenian.

The third chapter focuses on articles in Armenia magazine, regularly 
published in Torino since October 1915.

Appendix 1 presents a chronological list of articles published in 
Italy in 1915.

Appendix 2 includes the diplomatic messages addressed to Italy’s 
Minister of Foreign Affairs Sidney Sonnino in connection with the 
Armenian massacres. 

At the end of the study there is an index and bibliography. 
This publication has been possible thanks to the grant provided 

by the Ministry of Diaspora of the Republic of Armenia within the 
framework of the “Fundamental and Applied Scientific Research” 
project, for which this author expresses her profound gratitude.

***
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literature at the Ca’Foscari University of Venice, Italy. Her research 
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Tsing Hua University), Paris (INALCO), Los Angeles (UCLA, USC, 
AJU), Santa Barbara (UCSB), University of Michigan (Ann Arbor), 
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translated books, including Antonia Arslan’s bestsellers. In her recent 
monograph “The Theme of the Armenian Genocide in the Italian 
Literature” (YSU Press, 2015) she metaphorically analyses Genocide 
literature as “translation of trauma.”
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Реакция Италии на Геноцид армян. 1915
(резюме)

Геноцид армян привел к гибели примерно 1 500 000 человек, к 
сотням тысячам беженцев и к более ста тысячам детей-сирот. Число 
погибших было огромным. Массовая драконовская депортация 
армянских мирных жителей привела к вынужденной массовой 
миграции османских армян в соседние государства. Италия была 
одним из пристанищ для жертв Геноцида армян.

Итальянская пресса широко освещала массовые убийства 
армян во время диктатуры младотурков. Среди терминов 
и фраз, предложенных в статьях, были такие, как «великая 
депортация», «полностью обезлюдевшая», «оптовые депортации», 
«систематически выкорчеванные», «похищение привлекательных 
девушек», «изнасилование», «беспрецедентная дикость», «ужасы», 
«терпеть страшные пытки», «массовые убийства», «убийство», 
«зверства», «невероятные зверства» и т.д.

Очевидно, авторы пытались найти слова, которые могли бы 
объяснить масштабы бедствия, ужасающих сцен и поступков. 
В дни армянской резни в Европе были убиты тысячи солдат, и 
использование таких терминов и выражений авторами статей 
дает представление о тяжести новостей из Анатолии. С другой 
стороны, события развивались во время Первой мировой войны, 
и международная пресса, к сожалению, пыталась анализировать 
факты в свете военных действий.

Итальянская пресса использовала в основном второстепенные 
источники и отчеты, материалы которых были истолкованы как 
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трагические последствия войны. Италия была вовлечена в войну, 
поэтому было естественным, что средства массовой информации в 
первую очередь касались вопросов, волнующих страну, особенно 
в условиях дефицита бумаги, когда в целях экономии сокращалось 
количество страниц газет.

Когда итальянская пресса ощутила реальный масштаб 
армянской катастрофы, число жертв уже достигло сотни тысяч. 
Однако, учитывая тот факт, что масштаб любой катастрофы 
становится очевидным только с течением некоторого времени, 
а иногда и спустя десятилетия, можно сказать, что параллель-
но с массовыми убийствами итальянская пресса того времени 
обращала внимание на информацию, касающуюся армянских 
проблем, опубликованную иногда на первой странице газеты.

Для того, чтобы узнать, какие новости дошли до Италии, через 
какие каналы (средства массовой информации, дипломатические 
сообщения и т.д.), и как освещались факты, связанные с армянской 
резней, нами было проведено библиографическое исследование. 
С целью получить более полную картину хронологии, наряду 
с анализом, из печати были отобраны и переведены важные 
статьи, которые были включены в первую главу представленной 
публикации.

Вторая глава посвящена проармянской деятельности 
генерального консула Италии в Трабзоне Джакомо Горрини. В 
ней впервые на армянский язык было переведено его интервью, 
опубликованное в газете Il Messaggero 25 августа 1915 года.

Третья глава посвящена анализу статьей журнала «Армения», 
регулярно публикуемых в Турине с октября 1915 года.

В Приложении 1 представлен список статей, опубликованных в 
Италии в 1915 году, согласно хронологии.

В Приложение 2 впервые были включены дипломатические 
сообщения, адресованные министру иностранных дел Италии 
Соннино в связи с армянской резней.
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В конце исследования представлен индекс и библиография.
Цель данного исследования – проанализировать реакцию 

Италии, одной из самых важных стран Западной Европы, на 
армянскую резню 1915 года.

Публикация исследования стала возможной благодаря гранту, 
предоставленному Министерством Диаспоры РА в рамках проекта 
«Научно-практическое прикладное исследование», за что мы 
выражаем нашу глубокую благодарность.
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травмы.
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