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Անմեղների իսկական կոտորած ու
սպանդ եղավ, չլսված մի դեպք, մի սև էջ,
մարդկության, քրիստոնեության և ազ
գային պատկանելության ամենասուրբ
իրավունքների բացահայտ խախտու
մով...
Ջակոմո Գորրինի
Il Messaggero, 25 օգոստոսի, 1915 թ.
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ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ
1915 թվականին հայերն ու այլ քրիստոնյա փոքրամասնու
թյունները դարձան երիտթուրքերի ազգայնամոլ բռնապետության
թիրախ և ենթարկվեցին զանգվածային կոտորածների ու տեղա
հանությունների: Այս դեպքերին լայնորեն անդրադարձավ ժամա
նակի միջազգային մամուլը1: Ինչպես նշում է Ալան Ուայթհորնը,
հեղինակավոր New York Times լրագիրը, լուսաբանելով հայերի կո
տորածները, գործածել է տարբեր բառեր և արտահայտություններ
զարհուրելի տեսարաններն ու արարքները նկարագրելու համար,
այդ թվում՝ «թալան», «մեծ արտագաղթ», «մեծ տեղահանություն»,
«զանգվածային տեղահանություններ», «տեղի բնակչության
զանգվածային բնաջնջում», «երիտասարդ կանայք ու աղջիկներ,
որոնց թուրքերը սեփականացնում էին, նետում հարեմներ, ոտնձգություններ կատարում նրանց նկատմամբ կամ էլ վաճառում
ամենաթանկ վճարողին», «երեխաների զանգվածային առևան
գումներ», «գեղեցկադեմ երիտասարդ աղջիկների առևանգում
ներ», «սպանություն, բռնաբարություն և այլ բարբարոսություն
ներ», «նողկալի կտտանքներ», «կրծքերը կտրված են, եղունգները
հանված, ոտքի թաթերը կտրված» և այլն2:
Ակնհայտ է, որ հեղինակները փորձում էին գտնել այնպիսի
բառեր, որոնցով հնարավոր լիներ արտահայտել ահասարսուռ
տեսարանների ու բարբարոս արարքների չափերը: Բացառու
թյուն չէր նաև իտալական մամուլը: Այն օգտագործում էր այնպիսի
արտահայտություններ, ինչպիսիք են «հայերի մարտիրոսությու
1

Mekhitarian, Ohanian (2011).

2

Whitehorn (2015: 110-111).
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նը», «հայերի բնաջնջումը», «թուրքական վայրագություններ»,
«մահմեդական վայրագություն», «օրհասական իրավիճակ»,
«սահմռկեցուցիչ դրվագներ», «արյունահոսող Հայաստան»,
«դժբախտ Հայաստան», «սոսկալի կոտորած», «լլկանքներ հայ
բնակչության դեմ», «կենդանի այրել են», «դիակներով լի խորխո
րատներ», «սոսկալի տառապանքներ», «կեղեքում են հայերին»,
«թուրքական բարբարոսությունը», «սարսափազդու վայրագու
թյուններ», «մի ժողովրդի գողգոթան», «բնակչության նախճիրը»:

«Կենդանիայրելենմի
հայարքեպիսկոպոսի»,
Il Messaggero,8նոյեմբերի,1915

Հայկական կոտորածների օրերին Եվրոպայում ևս հազարա
վոր զինվորներ էին զոհվում, և հեղինակների կողմից այս լուրջ եզ
րաբանության օգտագործումը գաղափար է տալիս այն մասին, թե
որքան ծանր էին Անատոլիայից հասնող լուրերը3: Մյուս կողմից,
դեպքերը զարգանում էին Առաջին համաշխարհային պատերազ
մի ընթացքում, և միջազգային մամուլը հաճախ, ցավոք, միտված
էր վերլուծելու փաստերը Աշխարհամարտի ծիրի մեջ:
Իտալական մամուլը հիմնականում օգտվում էր երկրորդական
աղբյուրներից, և լույս տեսնող համառոտ տեղեկությունները մեկ
նաբանվում էին որպես դժբախտ դեպքեր, պատերազմի ցավալի
հետևանքներ: Չմոռանանք նաև, որ Իտալիան ներքաշված էր պա
տերազմի մեջ, ուստի բնական էր, որ մամուլն առաջին հերթին լու
սաբաներ երկրին անհանգստացնող հարցերը, հատկապես թղթի
3

Aliprandi (2009: 34).
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սղության պայմաններում, երբ խնայողության նպատակով կրճա
տում էին թերթերի էջերը4:
Երբ իտալական մամուլն ըմբռնեց հայերի աղետի իրական չա
փը, զոհերի թիվն արդեն հասել էր հարյուր հազարների: Սակայն,
եթե հաշվի առնենք այն փաստը, որ ցանկացած արհավիրքի մե
ծություն ակնհայտ է դառնում միայն որոշ ժամանակ, նույնիսկ եր
բեմն տասնամյակներ հետո, ապա կարելի է ասել, որ արդեն իսկ
կոտորածներին զուգահեռ, ժամանակի իտալական մամուլը բա
վականին ուշադիր է եղել հայկական հարցերին առնչվող տեղե
կությունների հրապարակմանը` հաճախ տրամադրելով նույնիսկ
լրագրի առաջին էջը:
Սույն ուսումնասիրության նպատակն է վերլուծելու, թե ինչպես
էր արձագանքում 1915 թվականին Արևմտյան Եվրոպայի կարևո
րագույն պետություններից մեկը` Իտալիան, հայոց ջարդերին:
Պարզելու համար, թե 1915 թվականի ընթացքում ինչպիսի լուրեր
էին հասնում Իտալիա, ինչ խողովակների միջոցով (մամուլ, դիվա
նագիտական հաղորդագրություններ և այլն) և ինչ տեսանկյունից
էին լուսաբանվում հայկական կոտորածներին առնչվող փաստե
րը, կատարվել է մատենագիտական հետազոտություն: Ժամանա
կագրական առումով առավել ամբողջական պատկեր ստանալու
նպատակով, մամուլից առանձնացվել են կարևոր հոդվածներ և
թարգմանաբար զետեղվել սույն հրատարակության մեջ5: Սա հնա
րավորություն է տալիս հայ ընթերցողին հաղորդակից լինելու բուն
հոդվածին և անելու իր եզրակացությունները:
Առաջին գլուխը վերլուծում է իտալական զանազան թերթերում
հրապարակված այն հոդվածները, որոնք անդրադառնում են հայ
կական կոտորածներին:
Երկրորդ գլուխը նվիրված է Տրապիզոնում Իտալիայի ընդհա
նուր հյուպատոս Ջակոմո Գորրինիի հայանպաստ գործունեու
4

Նույն տեղում, էջ 22-23:
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Թարգմանությունների հիմնական մասը կատարել է սույն հեղինակը՝ իտալերեն
բնագրից:
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թյանը: Առաջին անգամ տրված է 1915 թվականի օգոստոսի 25-ին
Il Messaggero թերթում լույս տեսած ամբողջ հարցազրույցը` հայե
րեն թարգմանությամբ:
Երրորդ գլուխն անդրադառնում է 1915 թվականի հոկտեմբերից
Տորինոյում կանոնավոր հաճախականությամբ հրատարակվող
Արմենիա ամսագրի նյութերին:
Հետագա ուսումնասիրություններին օգտակար լինելու նպա
տակով Հավելված 1-ում ներկայացված է 1915 թվականին Իտա
լիայում հրատարակված հոդվածների ցանկն` ըստ ժամանակագրության6:
Հավելված 2-ում առաջին անգամ հայ ընթերցողին ներկա
յացված են 1915 թվականի ընթացքում հայկական կոտորածների
առնչությամբ Իտալիայի Արտաքին գործոց նախարար Սոննի
նոյին հասցեագրված դիվանագիտական հաղորդագրությունները:
Ուսումնասիրության վերջում զետեղված է անվանացանկ, տե
ղանունների ցանկ և մատենագիտություն:
 ույն հրատարակությունը հնարավոր դարձավ շնորհիվ
Ս
«Գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության հիմնարար և
կարևորագույն նշանակություն ունեցող կիրառական հետազոտու
թյուններ» ծրագրի շրջանակում ՀՀ սփյուռքի նախարարության
տրամադրած դրամաշնորհի, որի համար հայտնում ենք մեր խո
րին շնորհակալությունը:

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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Գլուխ Ա
 այոց ցեղասպանությունը և իտալական մամուլը.
Հ
1915 թ.
1915 թվականի հունվար-մայիս ամիսներին Իտալիայ ում տի
րում էին քաղաքական խմորումներ: Պետությունը բաժանված էր
ինտերվենցիոնիստների ու նեյտրալիստների միջև և հաստատուն
քայլերով մոտենում էր պատերազմին մասնակցելու գաղափա
րին` Անտանտի կողքին: Չեզոք դիրքորոշում ունեցողները դա
տապարտում էին պատերազմը: Մինչդեռ ինտերվենցիոն
 իստները
պատերազմի մեջ տեսնում էին Իտալիայի քաղաքական ազդեցու
թյունն ընդարձակելու հնարավորություն: Ինտերվենցիոնիզմի մեջ
կարևոր տեղ էր զբաղեցնում ձևավորվող ազգայնական շարժումը
և իռեդենտիստական ընկերակցությունները, որոնց աջակցում էին
ազգային մշակույթի որոշ նշանավոր գործիչներ, ինչպիսիք էին
Գաբրիելե Դ’Աննունցիոն և Ֆիլիպպո Տոմմազո Մարինետտին:
Շուտով նրանց է միանում նաև սոցիալիստ Բենիտո Մուսսոլինին,
որը Avanti! թերթի սյունակներում չեզոք դիրքորոշում գրավելու կո
չեր անելուց հետո, փոխում է միտքը, դառնալով պատերազմին
իտալական մասնակցության առավել կատաղի կողմնակիցներից
մեկը: Քաղաքական պայքարը շուտով տեղափոխվում է հրապա
րակներ և ուժեղ ճնշում գործադրում կառավարության որոշումնե
րի վրա: Այսպիսով, 1915 թվականի ապրիլի քսանվեցին, Իտալիան
գաղտնի ստորագրում է Լոնդոնի համաձայնագիրը` Եռյակ դա
շինքի ներկայացուցիչների հետ: Ըստ պայմանագրի, երկիրը պար
տավորվում էր պատերազմ սկսել Անտանտի կողքին` Կենտրոնա
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կան ուժերի դեմ: Այսպիսով, 1915 թվականի մայիսի քսանչորսին,
խորհրդարանի և Վիտտորիո Էմանուելե Գ.-ի լիակատար աջակ
ցությամբ իտալական զորքերն անցնում են արևելյան սահմանը:
Նմանօրինակ քաղաքական շրջանակում, բնականաբար,
իտալական մամուլը լուսաբանում էր պետության համար առավել
կարևոր թեմաներ` ինչպիսիք էին Առաջին համաշխարհային պա
տերազմի բռնկումը և դրան նախորդող դեպքերը, որոնք ժամանա
կի բոլոր թերթերի հիմնական նյութերն էին:
Այդուհանդերձ, 1915 թվականի սկզբին, իտալական մամու
լը սկսում է ուշադրություն դարձնել կովկասյան ճակատում տեղի
ունեցող դեպքերին: Առիթը ստեղծում է Սարիղամիշի ճակատա
մարտը, որտեղ ցարական բանակը հայկական զորախմբի աջակ
ցությամբ չեզոքացնում է օսմանական հարձակումը, որի գլուխ
կանգնած էր Էնվեր փաշան: Միլանում հրապարակվող Corriere
della Sera օրաթերթն իր հունվարի վեցի համարում տպագրում է
«Ռուսները փախուստի են մատնել թուրքերին. ծանր պարտու
թյուն Կովկասում» վերնագրով մի հոդված, որում զետեղում է նաև
ռազմական գործողությունները պատկերող մի քարտեզ` Արևելյան
Անատոլիան ներկայացնելով Հայաստան անվամբ7:
Սա ցույց է տալիս, որ իտալական հանրային մամուլը տեղյակ
էր տվյալ տարածաշրջանում հայկական աշխարհաքաղաքական
իրականության գոյության մասին8: Հունվարի տասնիննին կրկին
Corriere della Sera օրաթերթը «Հայաստանի սահմանին Թուրքի
այի կատարյալ պարտությունը» վերնագրով մեկ այլ հոդված է
տպագրում9: Լրագրողը մանրամասն անդրադառնում է ռազմա
կան գործողություններին, սակայն չի տալիս հայերի վերաբերյալ
որևէ տեղեկություն:
“Turchi sbaragliati dai russi – disfatta nel Caucaso”, Corriere della Sera, 6 gennaio,
1915.

7

8

Aliprandi (2009: 46).

“Completa sconfitta turca ai confini con l’Armenia”, Corriere della Sera, 19 gennaio,
1915.
9
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Ընդհանուր առմամբ, Corriere della Sera օրաթերթը մշտապես
ուշադիր է եղել հայկական դեպքերին: Դեռևս 1901 թ. սեպտեմբերի
13-ին թերթը հրապարակում է «Վերսկսվել են հայկական ջարդե
րը» վերնագրով մի հոդված, որում ասվում է.
Ս
 եպտեմբերի 12-ի առավոտյան մեզ հեռագրում են
Տրիեստից.
Կոստանդնուպոլսից ժամանող հեռագրերը հաստա
տում են հայերի կոտորածները Մուշում: Հեղինակություն
ները նրանց մեղադրում են, որ կրակել են թուրքական զոր
քերի վրա, վիրավորելով կառավարչին, և դինամիտով պայ
թեցրել են մի զորամաս` զինվորները ներսը:

Այս հոդվածից մի քանի օր անց, թերթը նորից գրում է.
1901, 19 սեպտեմբերի
Հաստատվում են հայկական նոր կոտորածները
Մեզ հեռագրում են Տրիեստից, 18 սեպտեմբերի, գիշեր.
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 ուրքական կառավարությունը շարունակում է հերքել
Թ
Մուշի և Էրզրումի մոտակայքում տեղի ունեցած հայկական
կոտորածների լուրը, սակայն մասնավոր աղբյուրից այն
հաստատում են` տալով սարսափելի մանրամասներ: Զին
վորները բացել են հղի կանանց որովայնը: Ռուս զորավար
հյուպատոսն իր կառավարության կողմից ուղարկվել է կո
տորածների վայր` ընդարձակ հաշվետվություն ներկայաց
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:
Ասում են, որ Սուլթանը, Մակ Քինլիի սպանութունից հե
տո, իր կյանքի համար վախենալով, թյուր լուրեր էր տարա
ծել տվել, որ ժանտախտի նոր համաճարակներ կան, օտար
ներին հեռացնելու և կարանտինի ենթարկելու նպատակով:
Մինչ այդ, երիտթուրքերը, այդ թվում նաև Սուլթանի փեսա`
Մահմուդ փաշան Սերբիայի Նիշ քաղաքում հանրահավաք
հայտարարեցին` դատապարտելու համար Սուլթանի գոր
ծողությունները: Սակայն, դժվար թե Սերբիայի կառավա
րությունն այն արտոնի:
1904 թվականի հուլիսի 15-ին թերթը հրապարակում է մի հոդ
ված, որում անդրադառնում է Կոստանդնուպոլսի ամենայն հայոց
պատրիարք Օրմանյանի բողոքին պարբերական կոտորածների
դեմ և Բարձր Դռան պատասխանին: Մեկ տարի անց, 1905 թվա
կանի մայիսի 30-ին գրում է, թե ինչպես Բաքվի կառավարչին սպա
նելուց հետո Երևան նահանգի մահմեդականները սկսել էին կոտո
րել հայերին.
14

 ոսկվայից ստացված հաղորդագրությունները տե
Մ
ղեկացնում են, որ Բաքվի կառավարչին սպանելուց հետո
Երևանի նահանգի մահմեդականները սկսել էին կոտորել
հայերին: Արդեն չորս օր էր, ինչ ընթանում էին կոտորած
ները, երբ ստացվեցին հեռագրերը: Մարդասպանները թա
լանում են մահացածների և վիրավորների տները: Փողոց
ներում երևում են մոխրացած դիակներ: Հայերի դեմ հայ
տարարվել է սրբազան պատերազմ, հարյուրավոր հայեր
սպանվել են Պարսկաստանի սահմանի մոտ:
Բնականաբար, Corriere della Sera օրաթերթի հոդվածների թի
վը կտրուկ աճեց 1915 թվականի ընթացքում: Տեղահանությունների
ու ջարդերի նախօրեին, 1915 թ. ապրիլի 16-ին թերթը հրատարակեց
թղթակից Առնալդո Ֆրակկարոլիի կողմից Հայաստանի շրջաններ
կատարած այցի մանրամասները: Լրագրողը հասկանում էր, որ
գտնվում է մի մոռացված պատերազմի մեջ, որտեղ իրար են հա
ջորդում կոտորածները և թշվառությունը.
Իրավիճակը օրհասական է: Հսկայական և անտեսված
ողբերգություն է: Ողջ Արևմտյան Հայաստանը պարուրված
է սգի մեջ. կործանում, կոտորած, համաճարակ. թշվառու
թյուն, թշվառություն, թշվառություն... Քաղաքները վեր են
ածվել գերեզմանոցների և հիվանդանոցների ...10

Ապրիլի 24-ից Կոստանդնուպոլսում ձերբակալեցին, բանտար
կեցին, խոշտանգեցին ու կարճ ժամանակ անց սպանեցին անվա
նի հայերի: Հայազգի հասարակական, կրոնական, քաղաքական
վերնախավին ոչնչացնելու այս եղանակը տարածվեց ողջ Օսմա
նյան կայսրությունում: Հայ ընտանիքների ունեցվածքը զանգվա
ծայնորեն առգրավվեց պետության կողմից: Արագորեն հայաթափ
վեցին հայկական գյուղերն ու քաղաքները: Կանանց, երեխաներին
10

Martelli (2015: 224).

15

ու ծերերին հրամայեցին մի քանի ժամվա կամ առավելագույնը մի
քանի օրվա ընթացքում հավաքվել կենտրոնական հրապարակնե
րում, որտեղից սկսվելու էին բռնի տեղահանությունները դեպի Սի
րիայի անապատ: Բավարար սննդի, ջրի ու հագուստի բացակա
յությունը «մահվան քարավաններին» անասելի տառապանքներ
պատճառեց` սով, ջրազրկում, բնակլիմայական պայմանների բա
ցասական ազդեցություն11: Երիտասարդ կանայք բռնաբարվում
և առևանգվում էին թուրք ոստիկանների ու տեղի ցեղերի կողմից:
Աննկարագրելի սարսափներ կրած կանանց, երեխաների ու ծերե
րի մեծ մասը ողջ չմնաց:
1915 թվականի մայիսի 4-ին «Թուրքերի կողմից իրականաց
ված հայկական ջարդերը» վերնագրի ներքո Corriere della Sera
թերթը հրապարակում է Ստեֆանի գործակալության միջոցով
ստացված Թիֆլիսի «Հայ գրագետների ընկերակցության» ապրի
լի 30-ի ուղերձը՝ որում մասնավորապես ասված է.

Անհիշելի ժամանակներից հայ ժողովուրդը թուրքական
անարգ հետապնդումների զոհ է եղել: Մեր պատմությունն ու
գրականությունը ոչ այլ ինչ են, քան անդրադարձն այն մար
տիրոսության, որին նա ենթարկվել է: Մեր ազգի հանճարը
ճնշվել է, և մեր անունն արտաբերվում է միայն ջարդերին
անդրադառնալիս: Երբ մեր ազգի գոյատևման իրավունքի
կոչն արեցինք, մեր վիճակն է՛լ ավելի վատթարացավ: Այսօր
մեր իրավիճակը հուսահատեցնող է, քանի որ ծայրահեղ
աղճատված թուրքական կառավարությունը, գուշակելով իր
մոտալուտ վախճանը, մոլեգնում է իր զոհերի դեմ և անգթո
րեն կոտորում Սև ծովից մինչև Միջագետք` անհետանալուց
առաջ որոշելով ընդմիշտ խեղդել հայ ժողովրդի ողբը: Հա
նուն մարդկության, քրիստոնեության և քաղաքակրթության,
Հայ գրագետների ընկերակցությունն այս օրհասական պա
հին կոչ է անում Ազգերի խղճին և Ձեզ, խնդրելով գրագետ
11
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շրջանակներին փոխանցել այս արտասվախառն կոչը և ուժ
գին ձայն բարձրացնել, որպեսզի վերջ դրվի այս անպաշտ
պան դժբախտների ջարդերին:
 ամանակի մամուլի մեկնաբանությունների ջախջախիչ մե
Ժ
ծամասնությունը հաճախ առաջնորդվում էր գոյություն ունեցող
կարծրատիպերով, ինչպես օրինակ թուրքի պարագայում` հայտնի
որպես արյունարբու և մարդասպան: Եվ իրոք, տարբեր հոդվածներ
կրում են նմանատիպ վերնագրեր` «Թուրքական չլսված վայրա
գություն» (L’Ora, 26 հուլիսի), «Թուրքական վայրագության խելա
հեղությունը. հազարավոր հայեր են սրախողխող եղել» (Il Secolo
XIX, 18 օգոստոսի), «Թուրքական նոր լլկանքներ հայ բնակչու
թյան դեմ» (Il Mattino, 12 սեպտեմբերի), «Թուրքերի սարսափազ
դու վայրագություններն ընդդեմ հայերի» (Il Secolo, 26 սեպտեմբե
րի), «Թուրքական ամոթալի վայրագություններ ընդդեմ հայերի»
(Il Giornale d’Italia, 13 հոկտեմբերի) և այլն:
Կոտորածների մասշտաբի ի հայտ գալուն զուգահեռ վերլու
ծաբանները նաև փորձում էին տալ առաջին բացատրություննե
րը: Ըստ տիրող հասարակական կարծիքի, 1915-ի կոտորածները
նորություն չէին Օսմանյան կայսրության պատմության մեջ: Մի
կողմից եվրոպական պետությունների նորակերտ ազգային գա
ղափարախոսության ընկալումից տարբեր նկատված Մերձա
վոր Արևելքի մասին ունեցած սակավ գիտելիքները, մյուս կողմից
միջազգային պատերազմական ծանր իրավիճակն ազդում էին
վերլուծությունների վրա: Թուրքերը մշտապես հալածել են քրիս
տոնյաներին. սա է արմատացած տեսանկյունը: Հոդվածներում
թուրքը մշտապես ներկայացվում է որպես անխիղճ մարդասպան.
«Թուրքերը մոլեգնում են դժբախտների դեմ: [...] Մեթոդը նույնն է.
ավեր, թալան, սպանություններ, եւ առավել դաժանություններ կա
նանց եւ երեխաների հանդեպ»12:
Ըստ Մարտելլիի, հոդվածագիրները, առաջնորդվելով արյու
նարբու թուրք-մարդասպանի կարծրատիպով, հաճախ վրիպում
12

“Il martirio dell’Armeni”, Il Giornale d’Italia, 11 settembre, 1915.

17

էին նշմարելու ցեղասպանության որոշ հստակ կողմեր, այդ թվում
ազգայնամոլական համասեռման նախագծի ժամանակակից
դրոշմը, որը կարելի էր ընկալել իրականացված բնաջնջման ծրագ
րի ետևում13:
Իտալական մամուլում հայկական կոտորածների լուսաբա
նումն ու վերլուծությունը պայմանավորված էր հատկապես ներքին
և արտաքին պատճառներով: Կախված նրանից, թե այդ պահին
ինչպիսի քաղաքական իրավիճակ էր տիրում երկրում, հանրային
մամուլն անդրադառնում էր հայկական հարցին կամ երկրորդա
կան համարում այն: Ալիպրանդին առանձնացնում է «պայմանա
կանության գործոններ», որոնք նպաստել կամ բացասականորեն
են ազդել իտալական մամուլում հայկական կոտորածների թե
մայով նյութերի լույս ընծայմանը14: Դրական գործոնների թվում
հեղինակն առանձնացնում է հետևյալ կետերը`
• Հայ-իտալական պատմական, մշակութային, առևտրական
և հոգևոր դարավոր կապերը15
• Իրավիճակի ծանրությունը, հանրության կարծիքի վրա ազ
դող զոհերի ծայրաստիճան բարձր թիվը
• Օսմանյան կայսրության դիվանագիտական և ռազմական
դաշնակցությունը Ավստրիայի և Գերմանիայի հետ, որոնց
դեմ Իտալիան 1915 թվականի մայիսին ներքաշվում է պա
տերազմի մեջ
• Հայերի ներկայությունը Եվրոպայում, որոնք հաճախ
նպաստում էին լուրերի շրջանառությանը
• Հայերի քրիստոնյա լինելը. Անատոլիայ ում շրջապատված
լինելով մահմեդականներով, է՛լ ավելի էր ընդգծվում նրանց
ինքնությունը որպես Քրիստոսի հավատքի սյուներ:
13
14

Martelli (1915: 223).
Aliprandi (2009: 34).
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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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 լիպրանդին առանձնացնում է նաև «բացասական գործոն
Ա
ներ», որոնցով պայմանավորված էր իտալական թերթերի լռությու
նը, այդ թվում`
• Ընթացող պատերազմն իր հաղորդագրություններով ստվե
րի մեջ էր պահում ցանկացած այլ լուր
• Տարածաշրջանի հեռավորությունը, որտեղ տեղի էին ունե
նում կոտորածները, դժվարացնում էին հաղորդակցությու
նը. լուրերը հասնում էին ուշացումով և ծեծվում այս և այն
թերթերի էջերում, շատ հաճախ միևնույն լուրը զետեղվում
էր տարբեր թերթերի մեջ16
• Թուրքիան, լինելով պատերազմի մեջ, արգելում էր լուրերի
շրջանառությունը
• Թուրքիան իրականացնում էր կոտորածները, բնաջնջումն
ու աքսորը` մեծ քաղաքներից հեռու, ապահովելով գործո
ղությունների գաղտնիությունը17:
16
«Քրիստոնյաների կոտորածները Պարսկաստանում» հոդվածը զետեղված է
1915 թվականի մայիսի 12-ի 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 26-ի Corriere della sera, La Perseveranza, La Stampa
թերթերում, «Միացյալ Նահանգները սպառնում են Թուրքիային» հոդվածը
զետեղված է 1915 թվականի հոկտեմբերի 6-ի La Gazzetta del Popolo և Il Giornale
d’Italia թերթերում, «Զայրույթ Անգլիայում հայկական կոտորածների համար»
հոդվածը զետեղված է 1915 թվականի հոկտեմբերի 9-ի Il Giornale d’Italia,
Il lavoro, La Tribuna թերթերում, «Ցույց Սորբոնում Հայաստանի պատվին»
հոդվածը զետեղված է 1915 թվականի ապրիլի 11-ին L’Idea Nazionale և La
Gazzetta del Popolo թերթերում, «Հինգ հազար հայեր են սպանվել թուրքերի
կողմից» հոդվածը զետեղված է 1915 թվականի սեպտեմբերի 23-ի Il Mattino, Il
Resto del Carlino, La Tribuna թերթերում, «Հանուն ազատ Հայաստանի» հոդվածը
զետեղված է 1915 թվականի դեկտեմբերի 31-ի Il Mattino, 1916 թվականի հունվարի
3-ի L’Ora թերթերում, «Թուրքական կառավարությունը պատասխանատու է
հայերի կոտորածների համար» հոդվածը զետեղված է 1915 թվականի մայիսի
25-ի Il Messaggero, L’Ora, La Perseveranza, La Stampa, La Tribuna թերթերում,
«Թուրքական վայրագություններն ընդդեմ հայերի» հոդվածը զետեղված է 1915
թվականի օգոստոսի 19-ի La Stampa, La Tribuna, Il Mattino, Il Secolo XIX թերթերում,
«Գերմանացի հյուպատոսները ղեկավարում են հայկական կոտորածները»
հոդվածը զետեղված է 1915 թվականի հոկտեմբերի 1-ի La Stampa և Il Secolo
թերթերում, և այլն: Լրացուցիչ մանրամասների համար տե՛ս հավելված 1:
17

Aliprandi (2009: 36).
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 ուրերի շրջանառության խափանման առիթով, 1915 թվակա
Լ
նի օգոստոսի 21-ին Հռոմի La Tribuna թերթը գրում է.
Մ
 եկ այլ սյունը, որի վրա հենվում է երիտթուրքերի հա
սարակությունը` գրաքննությունն է: Ծայրաստիճան խիստ
է: Մամուլն իրավունք ունի հրապարակելու միայն պաշտո
նական աղբյուրներից ստացված տեղեկությունները: Ար
գելված է Թուրքիա ներմուծել գերմանական ու ավստրիա
կան մամուլից բացի որևէ այլ արտասահմանյան լրագիր:
Ամեն օր մարդիկ են ձերբակալվում սրճարաններում, փողո
ցում: Մեղադրվում են նաև տան պատերի ներսում արված
խոսակցությունների համար: Հանցա՞նքը` խոսել եք քաղա
քականության մասին, որևէ ձևով քննադատել եք կառավա
րությանը կամ որևէ հեղինակության, կասկած եք հայտնել
պատերազմի վերջնական արդյունքի մասին, որը «պետք է
հաղթական լինի Օսմանյան կայսրության համար»: Լրտես
ներ կան ամենուր [...]18:
Հայոց ցեղասպանությունը գլխավորապես իրագործվեց 1915
թվականից սկսած, թեև երիտթուրքերն ավելի վաղ էին մշակել
իրենց գաղտնի ծրագրերը: 1915 թվականի փետրվարից օսմանյան
բանակի հայ զինծառայողներին զինաթափեցին, այնուհետև կա՛մ
սպանեցին, կա՛մ էլ ուղարկեցին հարկադիր աշխատանքի գումար
տակներ, որտեղ նրանցից շատերը մահացան հյուծող աշխատան
քից, օթևան չունենալուց և սննդի պակասից: Դրանից հետո սպա
նեցին նաև այն սակավաթիվ մարդկանց, ովքեր դիմակայել էին
այդ դաժան պայմաններին:
Ազգայնական խմբակցության 1911 թվականին Հռոմում հիմ
նադրված L’Idea Nazionale շաբաթաթերթն ուշադիր էր հայկական
հարցին և միակն էր, որ 1915 թվականի փետրվարի 16-ին տեղե
կատվություն տրամադրեց կոտորածների մասին: Նույն թերթն
18

Նույն տեղում, էջ 48:
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արդեն իր հունվարի մեկի համարում մի հոդված էր տպագրել
«Թուրքական վայրագություններն անպաշտպան բնակչության
դեմ» վերնագրով, որում մասնավորապես ասված էր. «Թուրքերը
վայրագություններ են իրականացնում անպաշտպան բնակչու
թյան հանդեպ: Նրանք կոտորել են ամբողջական գյուղերի բնա
կիչների...»19:


«Հայերի ապստամբությունը»,
Il Messaggero, մայիսի 19,
1915, էջ 7

19

“Atrocità turche contro inermi”, L’Idea Nazionale, 1 gennaio, 1915.
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Ուսումնասիրված հոդվածները հստակորեն ներկայացնում են,
որ թուրքական կառավարության մոտ իշխում էր փոքրամասնու
թյան վերացման գաղափարը: Մայիսի 19-ին Il Messaggero թերթը
պատերազմական լուրերի շարքում հրատարակում է «Հայերի մի
ապստամբություն» վերնագրով հոդվածը, որն անդրադառնում էր
Զեյթունի դեպքերին.
Փարիզ, 18
New York Herald-ը տեղեկացնում է.
Կահիրեից ստացված մի հաղորդագրության մեջ ասվում
է, որ պատճառ կա հավատալու, որ Զեյթունի հայերը ապս
տամբել են, այսպիսով զսպելով թուրքական պահեստային
երկու զորաբաժնի ուժը:
Լրագրող Կարլո Սկարֆոլիոն ևս մի երկար հոդվածում անդրա
դառնում է Զեյթուն քաղաքին և զեյթունցիների ինքնապաշտպա
նությանը.
Բացի արտաքին վտանգի դեմ պաշտպանությունից, Օս
մանյան կառավարությունը պետք է հաշվի առնի ներքին
հարցը, որը մի որոշակի պահի թվաց, թե սրման ճանապար
հին է: Մեկ շաբաթ քաղաքում խոսվում էր հայկական դա
վադրության մասին, և ըստ լուրերի, հայերի ձերբակալու
թյունների թիվը հասավ չորս հարյուրի: Դրանք իրականաց
վում էին հանրային կերպով, ուստի իրավունք ունեմ խոսե
լու դրանց մասին: Ամեն դեպքում, իրավունք ունեմ, թե ոչ,
սա իմ լրագրողական պարտքն է, նույնիսկ եթե խոսելն ան
ձիս խնդիր պատճառի: Ունեցածս լուրերի համաձայն, չեմ
կարծում, որ կարելի է խոսել մի իսկական դավադրության
մասին. կարծում եմ, սակայն, որ հայերը բացառապես ձևա
կան բնույթի ինչ-որ հիմարություն են արել, որի հետևանքով
եղել են հալածանքներ, իսկ այս պարագայում` զինվորա
22

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
տարօրինակ մտահղացման, սակայն ժառանգական ամոթ
խածությունը արգելում է դրա իրագործումը. և ամենատա
րօրինակն այն է, որ գործ ունեն թուրքերի հետ, մի ազգ, որն
ամբողջովին զուրկ է երևակայությունից, սակայն ծայրաս
տիճան պատրաստ է ռազմական գործողությունների: Եվ
այսպես եղավ, որ 1896 թվականին ութ տկարամիտներ, որ
ճաշակեցին Օսմանյան դրամատանը փակվելու և հետո ոչ
խարների պես հանձնվելու համը, Աբդուլ Համիդին առիթ
ներկայացրին, որպեսզի զորագնդեր ուղարկեր ամբողջ
քաղաքով հայերին հետապնդելու և տխրահռչակ ջարդերը
կազմակերպելու համար: Այս անգամ կարծես հայերը վազն
են անցել Պերա փողոցի վրա գտնվող Au Mikade, կամ հու
նարեն` O Micado զրնգուն ցուցատախտակով մի հին խա
նութից անգլիական և ֆրանսիական մի խուրձ դրոշակներ
գնելու իրենց մանկամիտ գայթակղությունից: Կասկածից
վեր է, որ հայերի մի զգալի մասը սրտում փայփայում է ան
կախության հասնելու երազանքը, և հույս ունի, որ շատ ավե
լի տրամաբանական է, որ Տրապիզոնի կայսրությունը վե
րականգնվի անգլիացիների, քան ռուսների կողմից: Բայց
մինչ հարկավոր է ընդունել, որ անպատեհ պահ էր ընտըր
ված անգլիամետ միջոցառումներին տրվելու համար, չգի
տեմ թե ի՞նչ ավելի լուրջ բան կար հայերի դավադրության
մեջ, քան երեխայությունը, որը բնորոշում է քաղաքի մնա
ցյալ հայ երիտասարդությանը, որը տուրք տալուց առաջ
երբեք չի խորհում, թե ինչ ահռելի վտանգի է ենթարկում
գավառաբնակ հայերի թշվառ ու տանջալից կյանքը: Պետք
է ասեմ, որ չնայած Կոստանդնուպոլսում դավաճանության
համար ձերբակալված հայերի մեծ քանակին` չենք նկատել
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ոչ մի վայրագություն, գոնե հանրային մակարդակով: Այն
ինչ տեղի է ունենում Վանում, Դիարբեքիրում և Ադանայում,
բնականաբար, անհնարին է իմանալ: Ամեն դեպքում կարե
լի է հաստատել, որ զեյթունցիները` սարերում մարտնչող
միակ հայերը, հավատարիմ զինվորական պարտավորու
թյուններին` պատասխանեցին հրաձգություններին: Սա
կայն, սա տեղի է ունենում ամեն գարուն և հայտնի է, որ
զեյթունցիները, այլևս կորցրած իրենց հույսը եվրոպական
միջամտությունից, կատարելապես սովորեցին պաշտպանե
լու իրենք իրենց և հայկական ինքնավարության դրոշը, որը
տարիներ շարունակ ծածանվում է Զեյթունի անառիկ սա
րերում: Սակայն սա մի կղզիացած տեղական դրվագ է, որը
մի կողմից չի կարող Օսմանյան կառավարության համար
մի իսկական հայկական վտանգ ներկայանալ, մյուս կողմից
չի կարող համարվել ամբողջ հայ համայնքի կողմից իրա
կանացված ոճիր: Այն ամենը ինչ կարելի է ավելացնել հետևյալն է, որ Կոստանդնուպոլսում ձերբակալված հայերին
տեղափոխել են Անգորա, որտեղ հավանաբար կսպասեն
պատերազմի ավարտին: Այսպիսով, այս վտանգը կարծես
կանխված է, եթե, իհարկե, իրականում վտանգ կար: Սա
կայն, կրկնում եմ, հայերը բնականաբար չափազանց հե
ռու են ռազմական գործողություններով մի իրական վտանգ
ստեղծելուց: Որքանով ինձ հայտնի է քաղաքներում արված
հստակեցումներից, ավելի հավանական է, որ մի իսկական
դավադրության փոխարեն եղած լինի անկարգապահու
թյուն, որն արթնացրել է թուրքերի հայրենասիրության ցա
սումը [...]: Քաղաքում ճնշումները սահմանափակվեցին մի
քանի ձերբակալությամբ, առաջնորդվելով պատերազմա
կան օրենքով, առանց հաշվի առնելու խորհրդարանական
առանձնաշնորհությունն ու կրոնական դիրքը, և հաջորդա
բար ուղեկցվեցին տեղահանություններով: Եվ եթե հայերի
հանդեպ ատելության թուրքական ցասումը գրգռելու որևէ
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նոր առիթ չներկայանա, հավանական է, որ այդքանով սահ
մանափակվեն: Ինչ վերաբերում է գավառների դեպքերին,
անհրաժեշտ մանրամասներ չունեմ եզրակացություններ
անելու համար20:

«Քրիստոնյաների
կոտորածները
Պարսկաստանում»,  
Il Messaggero, 12 մայիսի,
1915

La Nazione թերթը լուսաբանելով Զեյթունի դեպքերը, սխալ է
թույլ տալիս, վերնագրում գրելով Ֆելտում` Զեյթունի փոխարեն:
Իտալական մամուլում տեղ գտած հոդվածներն անդրադառ
նում էին Օսմանյան կայսրության ոչ միայն հայ, այլև մյուս քրիս
տոնյա համայնքների նկատմամբ կիրառվող սարսափելի միջոց
ներին: Մայիսի 12-ին L’Idea Nazionale թերթը հրատարակում է
«Քրդերի իրագործած չլսված բռնությունները Պարսկաստանի
քրիստոնյաների դեմ» հոդվածը, որում մասնավորապես ասված է.

20

Aliprandi (2009: 54-56), թարգմ. Է. Հայրապետյան:

25

Լոնդոն, 11 [մայիսի]
Լ
 ոնդոն են հասել քրիստոնյաների սարսափելի կոտո
րածների մասին լուրերը, որոնք իրականացվել են հյուսիսարևմտյան Պարսկաստանում քրդերի կողմից: Ուրմիայում
ամերիկյան առաքելության ղեկավարը վկայում է, որ հա
զար քրիստոնյայի են սպանել և ևս երկու հազարը մահա
ցել է հիվանդությունից: Ռուսաստանի փոխ-հյուպատոսն իր
հերթին հաղորդում է, որ Ուրմիայում բռնաբարում և սպա
նում են կանանց, հրդեհում գյուղեր և այրում սուրբ գրքեր:
[...] Ութսունհինգ անվանիների ամուր կապել են միմյանց,
ուղեկցել գերեզմանատուն և կոտորել հարազատների աչ
քի առջև: Մի վարդապետի խաչել են, մյուսին` կենդանի այ
րել, կախել են մի եպիսկոպոսի: Կաթողիկե առաքելության
պաշտպանության ներքո պատսպարված բոլոր անձինք
քարշ են տրվել Թուրքիայի հյուպատոսի առջև: Նրանցից
վաթսունչորսին գլխատել են21:
Իտալական ինը թերթեր, 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 թերթերը
հրատարակում են միևնույն հոդվածը` «Քրիստոնյաների կոտո
րածները Պարսկաստանում» վերնագրով (վերջին երկու թերթում
բացակայում է «Պարսկաստանում» բառը):
Մայիսի 21-ին Corriere della Sera թերթը հրապարակում է
«Հայերը և պատերազմը» վերնագրով մի հոդված, որում մտա
հոգություն է հայտնում այն հայ երիտասարդների մասին, ովքեր
թուրքահպատակ են, բայց ապրում են Իտալիայում: Հոդվածագի
րը կոչ է անում զերծ մնալ թշնամի Թուրքիայի հպատակների դեմ
միջոցներ գործադրելուց և չարտաքսել նրանց: Հոդվածում ասված է.
“Inauditi atti di ferocia dei Curdi sui cristiani di Persia”, L’Idea Nazionale, 12 maggio,
1915, p. 2.
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Ենթադրելով, որ Թուրքիան ևս պատերազմի մեջ կներ
քաշվի Իտալիայի դեմ, դոկտ. Բռունո Բովելաչչին մեզ գրում
է բազմաթիվ հայ երիտասարդ ուսանողների և մասնագետ
ների առնչությամբ, ովքեր հինգ տարի Վենետիկի հայկա
կան վարժարանում ուսումնառությունից հետո շարունակել
և շարունակում են սովորել մեր համալսարաններում, վկայե
լով իտալացիների և Իտալիայի հանդեպ ունեցած վստահե
լի և կենսունակ բարեկամությունը: Եվ կոչ է անում, որպեսզի
նրանց զերծ պահեն թշնամի պետությունների հպատակնե
րի դեմ գործադրած միջոցներից, ինչպես արտաքսումը և
այլն:
Ճիշտ է, հայերը թուրքահպատակ են, բայց հպատակ
այնպես, ինչպես իտալացիները հպատակ են ավստրիա
ցիներին` չազատագրված տարածքներում, և եթե իտալա
ցիները բազմաթիվ պատճառներ ունեն ավստրիացիներին
ատելու, հայերը դարեր ի վեր արյունահոսում են անհույս
մարտիրոսությամբ, որի նմանը չկա ժողովուրդների պատ
մության մեջ:
Մինչ օրս թուրքը չի վարանում ստիպելու հայերին, որ
մարտնչեն իրենց բարեկամ ռուսների դեմ, մինչդեռ ներսից,
երկիրը դնում է ծայրահեղ հուսահատության մեջ` թշվա
ռության, թալանի, կոտորածների, բռնաբարությունների
հետևանքով, որոնց ենթարկվում է անպաշտպան բնակչու
թյունը [...]:
Թուրքերի ենթակայության տակ գտնվող Հայաստանը
հանդիսանում է հռոմեական քաղաքակրթության վերջին
փեշը` ճնշված բարբարոսների կողմից: Լեզուն, գրականու
թյունը, գեղարվեստը, պատմությունը, հնամենի հուշարձան
ների մնացորդները, ամեն ինչ խոսում է այս ազնվական և
դժբախտ ժողովրդի օգտին, որն իր երկիրը քաղաքակրթու
թյամբ փայլեցնելուց և քաջաբար պաշտպանելուց հետո զոհ
է դարձել այն ամոթալի տիրապետության, որն է թուրքակա
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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

Հոդվածագիրները հաճախ դիտարկում էին միջազգային իրա
դարձությունները ներքին խնդիրների տեսակետից, և հրատարակ
վող հոդվածներն ընդհանուր առմամբ մեկնաբանվում էին ելնելով
լրագրի քաղաքական կողմնորոշումից: Այս առումով, հատկանշա
կան է սոցիալիստական Avanti! թերթը, որը հայկական կոտորած
ների մեջ վտանգված էր տեսնում սոցիալիստական գաղափարա
խոսությունը:
28

1915 թ. մայիսի 25ին Il Messaggero, ինչպես նաեւ L’Osservatore
Romano, Avanti! թերթերը հրապարակում են հայերի կոտորածների
մասին Ֆրանսիայի, Մեծ Բրիտանիայի և Ռուսաստանի կառավա
րությունների պաշտոնական հայտարարությունը22: Հոդվածները
դատապարտում էին տեղի թուրք և քուրդ բնակչության ձեռքով և
օսմանական իշխանությունների մասնակցությամբ իրականաց
ված կոտորածները:
Il Messaggero թերթում հրապարակված համառոտ գրությունը
վկայում է, որ արևմտյան տերություններն արդեն հասկացել էին
իրավիճակի ծանրությունը.
 ոնդոն,24[մայիսի]
Լ
Մի պաշտոնական տեղեկատվություն հրապարակում
է Բարձր Դռանն ուղղված դաշնակիցների հայտարարու
թյուննառայն,որՕսմանյանկառավարությանանդամները
պատասխանատվություն կկրեն հայկական կոտորածների
համար:

«Թուրքական
կառավարությունը
պատասխանատուէ
հայերիկոտորածների
համար», Il Messaggero,
25մայիսի,1915

Ըստ Մարտելիի, «Եռյակ դաշինքի միասնական հայտարա
րության հրապարակումը կարելի է համարել մինչ այդ հայերի կո
տորածների մասին հրապարակված ամենակարևոր նորությունը:
Սակայն իտալական թերթերը դժվարանում են ըմբռնել, որ միաս
22

Il Messaggero, L’Osservatore Romano, Avanti!, 25-26 մայիսի 1915:
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նական հայտարարությունը հարցը բարձրացնում է միջազգային
հարթակի մակարդակով եւ ակնհայտ մեղադրանք է Թուրքիայի
դեմ»23:
Հայկական հարցերի շուրջ իտալական մամուլում որոշակի աշ
խուժություն գրանցվեց օգոստոսի վերջին, պայմանավորված նախ
և առաջ այն պատճառով, որ թուրք-իտալական հարաբերություն
ների ճգնաժամը հասավ իր գագաթնակետին, և 1915 թվականի
օգոստոսի 21-ին Իտալիան պատերազմ հայտարարեց Օսմանյան
կայսրությանը: «Հավաքական գիտակցության մեջ Սուլթանի բա
նակի դեմ պատերազմը արթնացնում է երկու միանգամայն տար
բեր եւ իրար հակասող քաղաքակրթությունների միջեւ բախման
պատկերներ,- գրում է Մարտելլին,- մի կողմից քաղաքակիրթ եւ
քրիստոնյա Եվրոպան, մյուս կողմից ասիացի ու մահմեդական օս
մանյան հասարակությունը: Այս առթիվ հաճախ հիշվում են դարա
վոր պայքարի վճռական փուլերը` Կոստանդնուպոլսի գրավումը,
Լեպանտոյի ճակատամարտը, և այս ամենի մեջ հայերը ներկա
յացնում են արևմտյան քաղաքակրթությունը Արևելքի սրտում»24:
Հայկական կոտորածները ներկայացնելը պատեհ առիթ էր
վարկաբեկելու հակառակորդին և օրինականացնելու միջամտու
թյունը: Il Popolo d’Italia թերթի խմբագիր Բենիտո Մուսսոլինին,
խանդավառությամբ մեկնաբանելով Իտալիայի կողմից Օսմա
նյան կայսրությանը պատերազմ հայտարարելը, գրում է.
Կա ևս մեկ այլ ժողովուրդ, որը տառապում է թուրքա
կան տիրապետության աննկարագրելի լծից: Դա հայ ժո
ղովուրդն է: Միանգամայն վերջերս լուրերը հայտնեցին, որ
թուրքական հորդաները կոտորել են հազարավոր հայերի:
Երկու շաբաթ առաջ լուր ստացվեց, որ Կոստանդնուպոլսում
քսան սոցիալիստների կախաղան են բարձրացրել իրենց
հայրենիքը սիրելու և երիտթուրքական ռեժիմին դիմադրե
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Martelli (2015: 225).

24

Նույն տեղում, էջ 213-231:
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լուհամար:Այդքսանկոտրվածկյանքըևսվրեժէպահան
ջումևկստանա25:
Այս հոդվածը «Վրե՛ժ» վերնագրով արտատպվել է նաև Տորի
նոյում հրատարակվող Armenia ամսագրի 1915 թվականի հոկտեմ
բերի 15ի անդրանիկ համարում:

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

Avanti! թերթն իր հերթին հունիսի 20ին վերցնելով հետևյալ
նյութը La Gezzatta del Popoloից, օգոստոսի 16ի համարում ման
րամասն անդրադառնում է դեպքերին.

25

Benito Mussolini, “Guerra al turco”, Il Popolo d’Italia, 22 agosto, 1915.
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 յուրիխ 15 [օգոստոսի]
Ց
Օրեր առաջ թուրքական կառավարության պաշտոնա
կան մի հաղորդագրություն սահմռկեցուցիչ նորություն էր
տարածել ողջ աշխարհով, որն, այդուհանդերձ, մարդկային
կոտորածների մասին բազմաթիվ հեռագրերի մեջ արձա
գանք չստացավ:
«Հուլիսի 16-ի լուսաբացին,- ասվում էր այդ հաղորդագ
րության մեջ,-  պատերազմի գերագույն դատարանի որոշ
մամբ կախաղան են բարձրացվել Հնչակյան սոցիալիստա
կան կուսակցության քսան անդամներ»:
Ինչ վերաբերվում է այդ դժբախտների գործած հան
ցագործությանը, պաշտոնական հաղորդագրությունը զերծ
էր հստակեցումներից: Այն միայն ասում էր, որ կախաղան
հանվածները մեղավոր են ճանաչվել, քանի որ ձգտել են
ստեղծելու ինքնավար, անկախ Հայաստան, և, այս նպա
տակին հասնելու համար ցանկացել են Կայսրությունից
մի հատված անջատել: Այդ նպատակով կազմակերպել են
գաղտնի և հանրային ժողովներ թե՛ ներսում, թե՛ արտասահ
մանում և տարածել հայտարարություններ և գրքույկներ:
Սոցիալիզմի և ազատության այս նահատակների մասին
Berner Tagwacht-ում հետաքրքիր նորություններ է հրապա
րակում Դումայի երեսփոխան Արշեֆ Սուրակովը, որն այդ
ընկերների հետ ուղիղ կապի մեջ էր: Բոլոր այդ կախաղան
հանված ընկերները պատկանում էին Հնչակյան հայկա
կան սոցիալ իստական կուսակցությանը, որը հիմնադրվել
է 1885 թվականին և որն առաջին իսկ օրվանից մարքսիս
տական գաղափարներին է դավանում, կազմավորվելով որ
պես մարքսիստական կուսակցություն: 1905 թվականից այն
կոչվեց Սոցիալ-դեմոկրատական կուսակցություն և 1905-ի
հեղափոխությունից հետո այս պաշտոնական անվանումը
օրենքով ճանաչվեց Թուրքիայի կողմից:
Կախաղան հանվածների մեջ է մարքսիստական «Կայծ»
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թերթի գրեթե ողջ խմբագրությունը, որի շուրջ համախմբվում
էին Թուրքիայի մարքսիստական լավագույն տարրերը, ժո
ղովրդի մեջ լուրջ քարոզչություն անելու նպատակով: Խմբա
գիրների մեջ իր գերազանցությամբ հատկապես առանձ
նանում էր հրապարակախոս և տաղանդավոր ճարտասան
Գ. Վանիկյանը, քսաներկուամյա մի երիտասարդ, որը Կոս
տանդնուպոլսում վերջերս էր ավարտել իրավաբանության
դասընթացը և պատրաստվում էր մեկնել Փարիզ կատարե
լագործվելու, երբ պայթեց Առաջին աշխարհամարտը26:
Հոդվածագիրը շարունակելով մեկնաբանել անկախ Հայաս
տանի հիմնադրմանը ձգտող քսան հայ հեղափոխականների
սպանությունը, դատապարտում է գերմանացիներին, որոնք բա
ցասական դեր են ունեցել իրադարձությունների առնչությամբ,
նպաստելով, որ հայերին կախեն.
Գ
 աղտնիք չէ, որ ներկայիս Թուրքիան հանդես է գալիս
որպես պատերազմող Գերմանիայի գավառներից մեկը:
Թե՛ Թուրքիայի կառավարությունը, թե՛ զորքն ու բանակը
գերմանական հրամանատարության անմիջական ենթա
կայության տակ են: Հավելենք, որ մարշալ Ֆոն դեր Գոլց
փաշան Սուլթանի դղյակում է և կարող է համարվել ամբողջ
Թուրքիայի իրական գերիշխանը: Հետևաբար, Սուլթանի
կողմից հաստատված մահվան դատավճիռը և քսան սո
ցիալիստներին կախելը չէին կարող տեղի ունենալ առանց
պատերազմի գլուխ կանգնած գերմանացիների գիտության
և թույլտվության27:
Ըստ լրագրողի մեկնաբանության, հայերի համար սոցիա
լիստական դիրքորոշումը միակ հնարավոր և կենսունակ ճանա
26

“L’impiccagione di venti socialisti armeni in Turchia”, Avanti!, 16 agosto, 1915.

27

Նույն տեղում:

33

պարհն է դեպի ազատություն և անկախություն, որը կարող է միայն
ամրապնդվել խեղդելով թուրքական ճնշումները և Ռուսաստանի
ընչաքաղց ձգտումները:
Միևնույն ժամանակահատվածում իտալական մամուլի ցու
ցաբերած առավել բուռն հետաքրքրությունը բացատրվում է նաև
նրանով, որ այդ ընթացքում սկսում են Եվրոպա հասնել ականա
տեսների վկայություններ և հաղորդագրություններ28: Որոշ թերթեր
ստիպված են լինում վերանայել անցյալում ունեցած դիրքորոշու
մը, ինչպես 1878 թվականին Հռոմում հիմնադրված Il Messaggero
թերթը, որը 1908 թվականից սկսած դրական կարծիք էր արտա
հայտել երիտթուրքերի շարժման մասին, իսկ այժմ Էնվեր-Թալե
աթ-Ջեմալ միությունը սահմանում էր որպես խենթերի, կույրերի
և բարբարոսների կառավարություն: Նույն Il Messaggero թերթը
առանձնահատուկ կարևորություն կունենա հայկական կոտո
րածների լուսաբանման գործում, 1915 թվականի օգոստոսի 25-ի
համարում տպագրելով Տրապիզոնում Իտալիայի գլխավոր հյու
պատոս Ջակոմո Գորրինիի «Հայերի դեմ մահմեդական վայրա
գության սահմռկեցուցիչ դրվագներ» վերնագրով հարցազրույցը,
որը հետագայում արտատպվել է այլ թերթերում29: Այս հարցազրույցին, ինչպես նաև Գորրինիի հայանպաստ գործունեությանը
կանդրադառնանք հաջորդ գլխում:
Իտալական մամուլն ուներ հակագերմանական դիրքորոշում,
քանի որ Առաջին համաշխարհային պատերազմի ժամանակ
Իտալիան Անտանտի կազմում էր, մինչդեռ Գերմանիան` Կենտ
րոնական ուժերի, որին միացավ նաև Օսմանյան կայսրությունը:
Ուստի գործ ունենալով թշնամի պետության հետ, իտալական մա
մուլը պետք է ըստ արժանվույն ներկայացներ իրավիճակի ծան
րությունը:

28

Տե՛ս հավելված 2:

29

Այս հոդվածն արտատպվել է նաև Տորինոյի «Արմենիա» ամսօրյայի 1915
թվականի հոկտեմբերի 15-ի անդրանիկ համարում:
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Մայիսի 19ին L’Idea Nazionale թերթը հրատարակում է
հետևյալ հոդվածը.
 ուրեր են պտտվում, որ զորավար Լիման Ֆոն Սան
Լ
դերսն30իրգլխավորզորախմբիհետտեղափոխվելէԱնա
տոլիայի ափեր: [...] Հայաստանից լուրեր են հասնում, որ
թալանումուհրկիզումենհայերիտները31:
Եղան նաև այլ հրապարակումներ, որոնք անդրադառնում էին
հայերի դեմ գերմանացիների իրականացրած գործողություննե
րին:
Հուլիսի 26ին Il Resto del Carlino թերթում հրապարակվում է մի
ծանուցում թուրքերի և գերմանացիների փոխհարաբերություննե
րի վերաբերյալ.

«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»-ի հոդվածը թուրք-գերմանական հարաբերու
թյունների վերաբերյալ
 յուրիխ, 26 երեկո, - «Տանին»-ը հրապարակում է «Գեր
Ց
մանիա և Թուրքիա» վերնագրով մի հոդված` թուրք-գեր
մանական հարաբերությունների մասին: Սկզբում,-  ըստ
«Տանին»-ի,-  երիտթուրքերը չէին վստահում գերմանական
քաղաքականությանը, սակայն հետո համոզվեցին դրա ար
դյունավետության մեջ: Այժմ,-  եզրակացնում է թուրքական
լրագիրը,- հստակ է, որ պատերազմից հետո Գերմանիայի
և Թուրքիայի միջև եղած տնտեսական և ֆինանսականկա
պերը մի նոր բացառիկ զարգացում կունենան, իսկ քաղա
քական հարաբերությունները կդառնան ավելի մտերիմ ու
խորը:
 եապ
Ն
 ոլում հրատարակվող Il Mattino թերթը տպագրեց «Թե
ինչպես են բացատրում հայերի նոր կոտորածները թուրք-գերմա
նացիները» հոդվածը, իսկ հուլիսի 27-ի L’Idea Nazionale թերթն իր
հինգերորդ էջի «Մեր տեղեկությունները և վերջին հեռագրերը»
բաժնում տպագրեց` «Հայերի բնաջնջումը թուրք-գերմանացիների
կողմից» վերնագրով հետևյալ հոդվածը.
Փարիզ, 26 [հուլիսի]
Կահիրեից ստացված մի հեռագիր նոր լույս է սփռում
թուրքերի կողմից իրականացվող հայկական կոտորածների
վերաբերյալ: Քանի որ Զեյթունի բնակչությունն ապստամ
բել էր, թուրքերը նրանց դեմ երկու զորագունդ ուղարկեցին,
որոնք սակայն ջախջախվեցին:
Հալեպում Գերմանիայի հյուպատոսը Ջեմալ փաշայի
մի լեյտենանտի հետ դիմեցին Կիլիկիայի կաթողիկեներին
և հայ բողոքականների հովվին, խնդրելով նրանց միջամ
տությունը և խոստանալով, որ կխնայեն բոլորի կյանքը,
36

եթե Զեյթունը հանձնվի: Եվ Զեյթունը հանձնվեց: 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

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

32

37

«Թուրքգերմանական
կոտորածները.5000հայերի
հերոսությունը.հայերի
դիմադրությունը»,Il Messaggero,
19հոկտեմբերի,1915

38

Հոդվածագիրներն ընդգծում էին գերմանացիների մասնակցու
թյան դերը, նշելով, որ նրանք թուրքերի կողքին ցեղասպանության
իրականացնողներն էին:
ԱՄՆ դեսպան Հենրի Մորգենթաուն, իր հուշերում անդրա
դառնալով գերմանացիների հակահայկական գործողություննե
րին, գրում է. «Կարծում եմ, հայկական հարցի մեջ չկա մի փուլ,
որն առավել քննարկումների առիթ դարձած լինի, քան սա` գեր
մանացիները բաժին ունեի՞ն դրա մեջ: Կայզերը ի՞նչ աստիճանով
էր պատասխանատու այս ազգի կոտորածի համար: Գերմանա
ցիները խրախուսեցի՞ն. միայն ա՞չք փակեցին, թե՞ հալածանքնե
րին ընդդիմացան»: Այս հարցադրումներից հետո Մորգենթաուն
հաստատում է. «Գերմանիան, վերջին չորս տարիների ընթացքում
պատասխանատու դարձավ պատմության շատ խիստ սև էջերի:
Գերմանիան պատասխանատու է նաև հայկական էջի համար,
որն անվիճելիորեն ամենից սև էջն է»33:
Կիրակոսյանն անդրադառնալով Առաջին աշխարհամար
տի ընթացքում արևմտահայության խնդիրներին, մանրամասն
քննարկում է գերմանացիների ունեցած դերը և մասնավորապես
նշում. «Թուրքական բանակի գլխավոր շտաբի բոլոր ստրատե
գիական և տակտիկական պլանները մշակվում և հաստատվում
էին գերմանական զինվորների կողմից: Ինժեներական գործից ու
ռազմական կրթությունից սկսած, վերջացրած բանակի մատա
կարարման ծառայությունները, բոլոր ելակետային պաշտոնները
փաստորեն վարում էին գերմանական զինվորական մասնագետ
ները: Բանակը զինվում էր գերմանական զենքով, ստանում գեր
մանական հանդերձանք. թուրք սպաները զինվորական ուսումն
ստանում էին Գերմանիայում: Գերմանիան ձգտում էր Թուրքի
ային տիրել ամբողջապես, այն նվաճելով ներսից: Գերմանական
մագնատ Կրուպպը կաշառում էր իթթիհադական կառվարության
անդամներին, Deutsche Bank-ը թուրքական պառլամենտի անդամ
ներին: Եթե անգլիական և ֆրանսիակ
 ան գաղութային շրջանները
33

Մորգենթաու (1990: 304):
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Թուրքիայում ուժեղ կապեր ունեին հայկական և հունական առևտ
րական, գործարար շրջանների հետ և այդ կապերը որոշակի չա
փով մասնավոր բնույթ ունեին, ապա գերմանական կապիտալը
հենվում էր թուրքական կառավարության օժանդակության վրա:
[...] Գերմանիան ձգտում էր Թուրքիայի վրա լրիվ հսկողություն
սահմանելով, այն վերածել մի տրամպլինի Մերձավոր և Միջին
արևելքում իր հեռու գնացող նվաճողական պլաններն իրագործե
լու, Պարսից ծոցում հաստատվելու, անգլիական դիրքերին հար
վածելու, ցամաքային ճանապարհով դեպի Իրան և Հնդկաստան
առաջանալու համար:

L’Idea Nazionale,24օգոստոսի1915,
էջ5
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[...] Կայզերական Գերմանիայի կառավարող շրջանների նա
խաձեռնությամբ ստեղծվել և պատերազմի նախօրյակին ակտիվ
գործունեություն էր ծավալել թուրքգերմանական կոմիտեն, որի
գլուխ կարգվել էր Օսմանյան կայսրության ներքին գործերին քա
ջածանոթ գեներալ Ֆոն դեր Հոլցը: [...] Տակավին 1914 թվականի
փետրվարին, պատերազմը սկսվելուց դեռևս հինգ ամիս առաջ,
այդ կոմիտեի անդրանիկ պաշտոնական նիստում [...] Հոլցն իր
բացման խոսքում օսմանյան կառավարողներին խորհուրդ էր տա
լիս «Թուրքիան մի նոր աղետից փրկելու համար» ռուս թուրքական
սահմանին կից Կարինի, Վանի, Բաղեշի շրջանների կես միլիոն
հայ բնակչությանը տեղահանել, հեռացնել սահմանից և փոխադ
րել հարավ` Միջագետքի կողմերը, իսկ նրանց տեղում բնակեցնել
արաբներին»34:
Օգոստոսի 24ին L’Idea Nazionale թերթը հրապարակում է
Թալեաթի հարցազրույցը գերմանական Berliner Tageblatt թերթի
թղթակցին.

«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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առաջ Բալկանների վերաբերյալ արած կանխատեսումներն
իրականացել էին. Բալկանները հանգիստ էին մնացել:
-Եվ կշարունակեն հանգիստ մնալ,-հաստատեց Թալեա
թը:
- Եթե անգլիացիները գրավեն Սալոնիկը, ի՞նչ կանի Հու
նաստանի թագավորը:
-Անգլիացիները չեն գրավի Սալոնիկը, իսկ եթե գրավեն,
միակ նպատակը կլինի ասպատակել Բալկանները, որ շա
րունակում են չեզոք մնալ:
-Ի՞նչ փուլում են Բուլղարիայի հետ բանակցություննե
րը:
-Բուլղարիայի հետ կատարյալ համաձայնության եկանք,
մինչդեռ Ռումինիայի մասին ոչինչ չգիտեմ:
-  Հնարավո՞ր է, որ վտանգավոր լինի իտալացիների
հասնելը Գալլիպոլիի կամ Զմյուռնիայի ափերը:
-Տակավի՛ն:
- Գերմանական զորքերի կարիքը կլինի՞ Եգիպտոսում:
-Գերմանացիները հյուսիսում` իրենց տանը շատ գործ
ունեն անելու:
- Թուրքիայում գո՞հ եք գերմանական կապիտալով կա
ռուցված Բաղդադի երկաթգծի ծառայությունից:
- Ո՞ւր պիտի լինեինք առանց դրա:
- Ածուխը կբավարարի՞:
-Բավականաչափ ածուխ ունենք: Ռուսները, թեև փոր
ձում են, բայց չեն կարողանա խոչընդոտել ածուխի փոխադ
րումը: [...]
- Հայերի հալածանքները ստվեր չե՞ն գցի Կայսրության
ընդհանուր կարգուկանոնի վրա:
-Փոքր-ինչ, իհարկե. սակայն մենք բացը լրացնում ենք
թուրքերով: Հավատացե՛ք, անհրաժեշտ էր գործել այնպես,
ինչպես գործեցինք: Մենք մեր ձեռքում ունեինք այն ապա
ցույցը, որ հայերը ռուսների հետ միասին գործողություններ
42

էիննախաձեռնում:Մենքդաժանչենք,զորավորենք:
Որպեսեզրափակում,Թալեաթնասաց.
Մենք բոլորս Գերմանիայի կողմից ենք, ոչ միայն մեր
կառավարությունը,այլողջժողովուրդը:Օրականմիլիոնա
վորանհատներաղոթումենձեզհամար:
Սեպտեմբերի 15ին L’Idea Nazionale թերթը «Թուրքիայի
իրական վիճակը» վերնագրով երկար հոդված է հրապարա
կում անդրադառնալով հայերի կոտորածներին և եզրափակում
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 թերթը 1915 թվականի հոկտեմբերի 1-ին տպագրեց
«Գերմանացի հյուպատոսները ղեկավարում են հայկական կոտո
րածները» հոդվածը, որը նույնությամբ զետեղվեց La Stampa թեր
թում: Մի քանի օր անց, միևնույն La Stampa-ն իր հոկտեմբերի 8-ի
համարում զետեղեց «Գերմանացի դեսպանը հավանություն է տա
լիս հայերի հալածանքներին» հոդվածը, որից հետո, չորս օր անց,
La Gazzetta del Popolo թերթը հրատարակեց «Գերմանական մի
օրաթերթ արդարացնում է թուրքերի իրականացրած հայկական
կոտորածները» հոդվածը: Corriere della Sera թերթը ևս զետեղեց
լուրը իր հոկտեմբերի 12-ի համարում գրելով.
Գերմանացիներն արդարացնում են հայկական կոտո
րածները
Ամստերդամ, 11 հոկտեմբերի
Les Hamburger Nachrichten թերթը գրում է, որ հայերի
հանդեպ Թուրքիայի վերաբերմունքն արդարացված է, քա
նի որ նրանք ըմբոստացել են Սուլթանի դեմ (Ստեֆանի):


Աշնան սկզբին իտալական մամուլում հայերի վերաբերյալ
արձանագրվում է ամենաբարձր հետաքրքրությունը: Գորրինիի
հարցազրույցից հետո պետական անձինք, գրական աշխարհի հե
ղինակավոր ներկայացուցիչներ հրապարակային ատենախոսու
թյուններով, հրատարակություններով ու հանգանակություններով
հանդես են գալիս «Հայ թշուառ ազգին տառապանքները մեղմելու,
հայութիւնը իսպառ ջնջուելէ փրկելու»35:
Սեպտեմբերի 5-ին L’Idea Nazionale թերթը հրապարակում է
«Թուրքերի կողմից կոտորված հայերի թիվը հասնում է յոթ հա
րյուր հազարի» խոսուն վերնագրով մի համառոտ հաղորդագրու
թյուն, որի մեջ գերմանական հեղինակությունների կողքին մեղադ
րում է նաև ավստրիացիներին:
35

Հ. Ն., «Հայ ազգին ներկայ մեծ բարերարները. Հայասէր իտալացի մը. Հրամանատար Ճիաքոմոյ Կորրինի», Բազմավէպ, Զ-Է, 283, 1917:
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«Թուրքերի կողմից կոտորված
հայերի թիվը հասնում է յոթ
հարյուր հազարի»,
L’Idea Nazionale, 5 սեպտեմբերի,
1915, էջ 1

1915 թ. սեպտեմբերին Իտալիա են հասնում Մուսա լեռան դի
մադրության լուրերը: Մի շարք կարևոր թերթեր, այդ թվում Corriere
della Sera, La Tribuna, Il Resto del Carlino, Il Mattino հրապարա
կում են ֆրանսիական նավատորմի հայտարարությունը, որն էպի
կական երանգով տեղեկացնում էր փախստականների ազատագրման մասին, ներկայացնելով հայ ապստամբներին որպես հու
սահատ պայքարում քաջարի մարտնչողներ` պատրաստ պաշտ
պանելու իրենց կյանքը քանակով գերակշռող թշնամու դեմ:
Corriere della Sera-ն սեպտեմբերի 23-ի իր համարում գրում է.
Փարիզ, 22 սեպտեմբերի
Ռազմածովային նավատորմի նախարարությունը հայ
տարարում է հետևյալ հաղորդագրությունը. թուրքերի կող
մից հետապնդված գրեթե հինգ հազար հայեր, այդ թվում
երեք հազար կին, մանուկ ու ծեր, հուլիսի վերջին պատսպար
վել էին Անտիոքի ծովածոցից հյուսիս` Մուսա անառիկ լե
ռում, որտեղ մինչև սեպտեմբերի սկիզբը կարողացան առա
ջատար դիրք ունենալ հարձակվողների համեմատ: Սակայն
սննդի պաշարներն ու ռազմամթերքը սկսեցին սակավանալ:
Նրանք անխուսափելիորեն հանձնվելու եզրին էին, երբ կա
րողացան ֆրանսիական մի հածանավի տեղեկացնել այն
ծանր իրավիճակի մասին, որում հայտնվել էին: Ֆրանսիա
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կան բանակի հածանավերը, որ շրջափակել էին Սիրիայի
ափերը,անմիջապեսօգնությանհասաննրանցևկարողա
ցանապահովելհինգհազարհայերիտեղափոխումըՊորտ
Սաիդ,որտեղստացանլավագույնհյուրընկալությունևոր
տեղժամանակավորբանակատեղիհաստատվեց:
Corriere della Sera թերթի նույն համարում զետեղված է մեկ այլ
հոդված «Ջարդեր» վերնագրով.

«Թուրքիան
նախապատրաստումէևս
100000հայերի
սպանությունը»,Il Messaggero,
4սեպտեմբերի,1915

Լոնդոն22սեպտեմբերի
Morning PostինհաղորդումենԱթենքից,որՀայաստա
նիներքինշրջաններիցեկողճանապարհորդներըպատմել
են,որտեսելենհայերիդիակներովլիխորխորատներ:Հա
վելում են, որ Սվասի, Էրզրումի և Տրապիզոնի վիլայեթում
հայժողովրդիբնաջնջումըգրեթեավարտվածէ:
Մուսա լեռան դեպքերին է անդրադառնում նաև Il Giornale
d’Italia թերթը.
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 ինգհազարհայերնավովհասելենԵգիպտոս
Հ
(մերհատուկհեռագիրը)
Կահիրե,21սեպտեմբերի,երկուշաբթի
Պորտ Սաիդ են հասել հինգ հազար հայեր, որոնց բերել են
թուրքականափերըշրջափակածֆրանսիականռազմականնա
վերը:Սարսափելիթշվառությանևհուսահատությանմեջգտնվող
այս դժբախտները, հիմնականում կանայք և երեխաներ, նավ են
բարձրացելԿիլիկիայի,Անթալիայի,ԱդանայիևԱղեքսանդրետ
տայիափերից:Մ.Դ.Կ.

«Հինգհազարհայերի
հերոսությունը»,Il Messaggero,
19հոկտեմբերի,1915

Il Corriere delle Puglie թերթը, որը հետագայում կոչվեց La
Mezzogiorno, անբացատրելիորեն քիչ է անդրադառնում հայերին,
ամբողջ 1915 թվականի ընթացքում հրատարակելով ընդամենը
երեք հոդված: Այդուհանդերձ լուսաբանում է Մուսա լեռան դեպ
քերը և տպագրական սխալ թույլ տալով գրում հիսուն հազար հայ`
հինգ հազարի փոխարեն:
Il Messaggero թերթը ևս իր հոկտեմբերի 19ի համարում անդրա
դառնում է Մուսա լեռան դեպքերին` «Հինգ հազար հայերի հերո
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սությունը» հոդվածով:
Հայկական դեպքերի առնչության ամենաշատ հոդվածները
հրապարակվում են հոկտեմբեր ամսին: Corriere della sera թերթն
անդրադառնալով Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների արձագան
քին հոկտեմբերի 6ի իր համարում գրում է.

Armenia,հ.3,1916,էջ6

ՄիացյալՆահանգներիքայլըհայկականկոտորածնե
րիառնչությամբ
Վաշինգտոն,5հոկտեմբերի
ԿոստանդնուպոլսումՄիացյալՆահանգներիդեսպանը
հրահանգ է ստացել տեղեկացնելու Թուրքիայի արտաքին
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գործոց նախարարությանն առ այն, որ եթե հայերի կոտո
րածները շարունակվեն, ԱՄՆի Թուրքիայի հետ ունեցած
բարեկամական հարաբերությունները սպառնալիքի տակ
կլինեն:
Հոկտեմբեր ամսին Պապը նամակ է հղում Սուլթանին36 և այս
ամսին է, որ Տորինոյում սկսվում է հրատարակվել «Արմենիա» ամ
սագիրը, որին անդրադարձել ենք սույն գրքի երրորդ գլխում:

«Պապըևհայերը»,
Armenia,հ.1,15
հոկտեմբերի,1915,էջ12

Նոյեմբերի 21ին L’Idea Nazionale թերթը հրապարակում է
«Հայ ժողովրդի բնաջնջումը» երկար հոդվածը, որում հոդվածա
գիր Պիո Մարին գրում է.

36

Martelli (2015: 229-231); Viganò, Karakhanian (2016).
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 իտակցելու համար հայերի ողբերգության անսահմա
Գ
նությունը հարկավոր է գիտենալ այն, ինչ տեղի է ունեցել
երկու առանձին թատերաբեմերում:
Այն, ինչ թուրքական կառավարությունն արեց հայ ժո
ղովրդի դեմ Փոքր Ասիայի գրեթե ողջ տարածքում, Սև ծո
վից մինչև Միջերկրական, հայտնի է հանրությանը` չնայած
ժխտումներին: Թե՛ ամենից աղքատ քաղաքներում, թե՛ ամե
նից բարեկեցիկ վայրերում, մտավորականները, վաճառա
կանները և գյուղացիները ոչնչացվել են: [...]
Հայերի տները, պահեստները և արտերը որպես նվեր
տրվել են տեղի թուրքերին կամ Բալկաններից տեղափոխ
վածներին:
Կանայք, ծերեր ու երեխաներ մեռնում են դժվարություն
ներից կամ սպանվում են Միջագետքի ճանապարհին: [...]
Հուլիսի 2-ին ռուսները վախենալով, որ թուրքերը հյուսիսից
կառաջանային, որոշեցին էվակուացնել Վանը և հրահանգե
ցին քաղաքի և գյուղերի ողջ բնակչությանը թուրքերից առաջ
ընկնել ու հասնել Կովկասի սահմանը: Տեղահանությունը
սարսափելի էր: Երկու հարյուր հիսուն հազար տղամարդ,
կին ու երեխա լքեցին իրենց տները և ճամփա ընկան, մե
ծամասնությունը` ոտքով: Շատերը մեռան ճանապարհին,
նրանց դիակները լցրեցին խորխորատները, խոչընդոտե
ցին ճանապարհները, երեխաները բաժանվում էին իրենց
ծնողներից և այլևս իրար չէին գտնում: Նրանցից շատերը
հոգնած ու քաղցած ուժասպառ ընկում էին ճանապարհին
ու մեռնում: [...] Քսան հազար մարդ առանձնացվեց խմբից
և այլևս նրանցից ոչ մի լուր չեղավ:
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՛չ հաց կար , ո՛չ տաք կերակուր:
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Հիվանդանոցները լեփլեցուն էին, պատրիարքարանի
բակը, այգիներն ու փողոցները լի էին հիվանդներով ու մա
համերձներով: [...] Մի քանի շաբաթ անց ռուսները Կովկա
սից ետ կանչեցին փախստականների մի մասին: Բազուկ էր
հարկավոր հունձքի համար, եթե չէին ուզում սովից մեռնել:
Կամաց-կամաց կանայք ու երիտասարդները վերադարձան
հաստատվելու իրենց գյուղերի ավերակներում:
Սակայն, կրկին, մի քանի շաբաթ անց, ռուսական բանա
կը մի նոր էվակուացիայի որոշում կայացրեց, և երեք հա
րյուր հազար հայեր, որ վերադարձել էին, ստիպված եղան
կրկին բռնել գաղթի ճամփան` նորանոր, սարսափելի տան
ջանքների գնով:
Սա հայ ժողովրդի բնաջնջման մի դրվագ է, որի ցնցիչ
ծանրությունից կարելի է ըմբռնել հայ ժողովրդի կոտորած
ների սարսափելի չափերը, իրականացված գերմանական
«Kultur»-ի և (Ավստրիայի) միանգամայն կաթոլիկ37 կայսր
Ֆրանց Յոզեֆի հովանու ներքո:
1915 թվականի նոյեմբեր-դեկտեմբեր ամիսներին համեմատա
բար նվազում է հետաքրքրությունը հայկական հարցերի առնչու
թյամբ և սեպտեմբեր-հոկտեմբերի քառասունից ավելի հոդվածնե
րի փոխարեն երկու ամսվա ընթացքում հրապարակվում են ընդա
մենը ութական հոդված:
Որոշակի ակտիվություն է նկատվում 1916 թվականի փետրվա
րից ապրիլ ընկած ժամանակահատվածում, երբ ռուսները որո
շակի ռազմական հաջողություն են գրանցում Կովկասյան ճա
կատում: Հատկապես հատկանշական է L’Idea Nazionale թերթում
1916 թվականի ապրիլի 25-ին Ռոսսոյի հրապարակած «Հայաս
տան. մոռացված խնդիր» հետևյալ հոդվածը.

37

Իտալիայում հաճախ «կաթոլիկ» բառը գործածում են «քրիստոնյա» բառի
փոխարեն:
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«Հայժողովրդիբնաջնջումը», L’ Idea Nazionale, 21նոյեմբերի,1915
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Էրզրումից հետո Տրապիզոնի անկումը հիշեցրեց իտա
լացիներին, որ Հայաստանը գոյություն ունի: Հայաստան
ասելով ի նկատի ունենք ոչ միայն այն տարածքը, [...] որը
ռազմավարական պարզունակությամբ բնորոշվում է որպես
«կովկասյան հատված», այլ հայ ժողովուրդը, որին պաշտո
նապես մոռացել ենք և որն առնչվում է դարավոր մի խնդրի
հետ, որին Իտալիան չի կարող օտար մնալ: [...] Չի կարող,
քանի որ հայկական հարցը նաև Միջերկրականի խնդիրն է
և հետևաբար` նաև Իտալիայի: [...] Չկա մեկ այլ եվրոպա
կան տերություն, որ Իտալիայից ավելի լայն կամ կարևոր
առնչություններ ունենա այդ ափերի և այդ ժողովուրդնե
րի հետ, որոնք սիրում են իրենց կոչել Արևելքի հռոմեացի
ներ: Ոչ միայն այն պատճառով, որ առաջին հազարամյակի
առաջին երեք դարերում գոյություն ուներ Կիլիկիայի հայոց
ծաղկուն թագավորություն, վենետիկցիների, ջենովացինե
րի ու հայերի միջև գոյություն ունեին սերտ առևտրական
հարաբերություններ, փոխադարձ առանձնաշնորհներ, հա
րաբերությունների անփոփոխ ջերմություն. ոչ միայն այն
պատճառով, որ Կատերինա Կորնարոն Վենետիկի Հանրա
պետություն էր բերում այդ Թագավորության ժառանգությու
նը և որ Սավոյա ընտանիքի իշխաններն առ այսօր կրում են
«Հայաստանի թագավոր» տիտղոսը. ոչ միայն որովհետև
հայերն իտալական քսանինը քաղաքներում ունեն հիշա
տակներ, հաստատություններ, գաղութներ, որոնք լավա
գույնս փաստում են ընդհանուր շահերի կարևորությունն ու
ամրությունը. այլ նաև, և հատկապես, այն պատճառով, որ
անհրաժեշտ է, որ ընդարձակվենք Միջերկրականի ափե
րին, բեղուն կապեր վերահաստատենք այդ հողերի և ժողո
վուրդների հետ38:
[...] Եթե, մինչ այդ Հայաստանը` նախօրեին հավերժ
արնահոսող հոգեվարքի մեջ գտնվող ազատություն է ցան
38
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կանում, այսօր դա նրան չի սպասվում, որպես մարտիրո
սության մրցանակ, այլ նաև որպես իրավունք այն ծառա
յությունների դիմաց, որ մատուցել է Եվրոպային, որը երկու
անգամ` Սուրբ Ստեփանոսի դաշնագրում և Բեռլինի Կոնգ
րեսում զոհաբերել է իր ինքնավարությունը որպես ընծա
տարբեր պետությունների քաղաքական մրցակցության:
Չենք կարծում, որ որևէ մեկը պետք է պայմաններ հաս
տատի կամ միջոցներ կանխատեսի եվրոպական պատե
րազմից հետո հայկական հարցի կարգավորման համար:
Պարզապես ցանկանում ենք, որ Իտալիան չմոռանա, թե
Միջերկրականում իր հզորության ո՞ր շահերն են կապված
այդ կարգավորման հետ, հատկապես, որ վերջին տարինե
րին իր ամենաուղիղ ազդեցությունն էր հաստատել Անթա
լիայի շրջանում, որը միջնադարյան Հայաստանի ամենա
ծաղկուն նավահանգիստն էր:
Եվ հատկապես, ցանկանում ենք, որ Իտալիան չմոռանա
Հայաստանը այն պահին, երբ, ինչպես նշեցինք, մեր ամեն
մի դաշնակից ճիգ է գործադրում առավելագույն ջերմություն
և առավելագույն հետաքրքրվածություն ցույց տալու նրանց
նկատմամբ, ստանալով երախտագիտություն, որ ապագա
յում շոշափելի ձև կստանա: Իտալիան չի կարող և չպետք է
իներտ մնա: Թե ինչ ձևով է հարկավոր գործել, կորոշի Կա
ռավարությունը, որն, իհարկե, մեր երկրում գոյություն ունե
ցող հայկական հաստատությունների շնորհիվ լավագույն
միջոցն ունի առավել հարմար ուղին գտնելու համար [...]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 25-ին:
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«Հայաստան.
մոռացվածխնդիր»,
L’Idea Nazionale,
25ապրիլի,1916,էջ3

Հետագայում, Իտալիան ոչ միայն անտարբեր չգտնվեց հայե
րի հանդեպ, այլ սատարեց և իր երկրում հյուրընկալեց բազմա
թիվ վերապրյալների, որոնք մինչև իրենց կյանքի վերջը ապրեցին
և արարեցին երկրում, և ողբերգական իրադարձությունների հետ
ժամանակային հեռավորություն հաստատելուց հետո` կարողա
ցան թղթին հանձնել իրենց հուշերը40:

40

Տե՛ս Հարությունյան (2015):
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Գլուխ Բ
 ակոմո Գորրինի
Ջ
Տրապիզոն, Կարին, Վան, Բաղեշ և Սեբաստիա. ահա այն հինգ
հայկական նահանգները, որոնց վրա տարածվում էր հայ ազգի
մեծ բարերար, Տրապիզոնում Իտալիայի ընդհանուր հյուպատոս
Ջակոմո Գորրինիի իրավասության շրջանը:
Գ
 որրինիի [Կորրինիի] ըմբռնող միտքը` Արեւելքի ժո
ղովրդոց մէջ Հայերը միայն ամենէն աւելի յարմար տարրը
նկատելով` յառաջադիմութեան եւ զարգացման տեսակէ
տով, մէծապէս համակրած էր անոնց,- գրում է Մխիթարյան
միաբանության «Բազմավէպ» հանդեսն` անդրադառնալով
Գորրինիի հայանպաստ գործունեությանը41:
 ակոմո Գորրինին ծնվել է Իտալիայի Պիեմոնտե մարզի Ալես
Ջ
սանդրիա գավառի Մոլինո դեի Տորտի փոքրիկ քաղաքում, բարե
կեցիկ ընտանիքում: Քսաներեք տարեկանում Միլանում ավար
տում է համալսարանը, ստանալով գրականագետ-փիլիսոփայի
մասնագիտացում: Երեք տարի դասավանդումից հետո հաղթելով
Կրթության նախարարության հայտարարած մրցույթը, մեկնում է
Բեռլին ուսումը կատարելագործելու: Ապա ավարտում է Նեապոլի
համալսարանի իրավագիտության ֆակուլտետը և նույն տարում,
1892 թվականին ամուսնանում է փաստաբան, Կանելլիի քաղա
41

Հ. Ն., «Հայ ազգին ներկայ մեծ բարերարները. Հայասէր իտալացի մը. Հրամանատար Ճիաքոմոյ Կորրինի», Բազմավէպ, Զ-Է, 281-283, 1917:
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քապետ, Կանելիի բանկի փոխնախագահ Ջովաննի Կացցոլայի
դստեր` Մարիայի հետ:
Նախքան Տրապիզոն նշանակվելը Գորրինին ձեռնամուխ է
եղել իտալացի դիվանագետների գործունեությունն ամփոփող
կենտրոնացված անկախ դիվանի ստեղծմանը, դառնալով Իտալի
այի Արտաքին գործոց նախարարության դիվանագիտական ար
խիվի հիմնադիրը և առաջին տնօրենը, իսկ 1911-1915 թվականնե
րին Տրապիզոնում վարել է հյուպատոսի պաշտոնը, ականատես
դառնալով հայերի տեղահանությանն ու ջարդերին:
Հայերու հանդէպ մասնաւոր համակրանքը կ’արտա
յայտէր,- շարունակում է Բազմավէպը,- ամէն դիւրութեան,
ճամփորդական նաւողչէքի զեղչ, դրամական նպաստներ
ընելով: [...] Հիմնեց իտալական Ազգային մեծ ընկերակցու
թեան Տրապիզոնի մասնաճիւղը, որուն գրեթէ բոլոր տեղա
ցի իտալագէտ հայերը, անդամակցելով, ամսէամիս հիւպա
տոսարանի սրահին մէջ գրական հաւաքոյթ և իտալերէն լե
զուով բանախօսութիւններ տեղի կ’ունենային` հիւպատոսին
և քաջ իտալագէտ հայորդւոց կողմանէ: [...] Կարնոյ մէջ կը
փափաքէր Վիեննայի Մխիթարեանց դպրոցի մէջ իտալերէն
լեզուն հաստատել, նիւթական և բարոյական աջակցութիւն
ընծայելով: Առատաձեռն բարերար մը եղած է Տրապիզոնի
կարօտելոց և մասնաւոր գուրգուրանք կը տածէր հայ աղ
քատներու վրայ42:

Առաջին աշխարհամարտը, ցավոք, ընդհատեց Գորրինիի գոր
ծունեությունը: Թուրք-իտալական պատերազմի նախաշեմին, 1915
թվականի օգոստոսին իր կառավարությունից հրահանգ ստացավ
թողնել Տրապիզոնն ու վերադառնալ Իտալիա: Հասնելով Հռոմ`
առաջին գործը եղավ հանդիպել Il Messaggero թերթի խմբագրի
42

Հ. Ն., «Հայ ազգին ներկայ մեծ բարերարները. Հայասէր իտալացի մը. Հրամանատար Ճիաքոմոյ Կորրինի», Բազմավէպ, Զ-Է, 281-283, 1917:
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հետ և ընդարձակ հարցազրույցի միջոցով ամենայն մանրամաս
նությամբ հանրությանը տեղեկացնել Օսմանյան կայսրությունում
տեղի ունեցող այն ահավոր դեպքերի մասին, որոնց ականատես
էր եղել: Հոդվածը տպագրվեց օգոստոսի 25-ին «Հայերի դեմ մահ
մեդական վայրագության սահմռկեցուցիչ դրվագներ» վերնագրով,
որը թարգմանաբար ներկայացնում ենք ստորև.

Հարց - Որոնք են եղել Ձեր հարաբերությունները տեղի օսմա
նական հեղինակությունների հետ:
Պատասխան - Չորս տարուց ավելի Տրապիզոնում ընդհանուր
հյուպատոսն էի, և իմ իրավասության տակ էին գտնվում Սև ծովի
գրեթե ամբողջ եզերքը, թուրք-ռուսական սահմանից մինչև Կոս
տանդնուպոլիս, ինչպես նաև Փոքր Ասիայի ներքին հինգ ընդհա
նուր կառավարչությունները (Արևելյան Անատոլիա, Հայաստան և
Քրդստան), որոնք հիմնականում թուրքական, հայկական և քրդա
կան շրջաններ էին` պարսիկների, ռուսների, հույների ու արաբ
ների մեծաքանակ ներկայությամբ: Բացի դրանից, արդեն տասը
ամիս էր, ինչ իրականացնում էի բազմաթիվ ռուս, հույն, մոնտե
նեգրացի և մասամբ նաև ֆրանսիացի, անգլիացի, ամերիկացի և
փոքրամասնություն կազմող այլ հպատակների և նրանց շահերի
պաշտպանությունը: Չնայած Լիբիայի պատերազմի թարմ հիշո
ղություններին, իմ հարաբերությունները տեղի թե՛ 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: Սակայն երբ Իտալիան պատերազմ հայտարարեց թուրքե
րին դաշնակից Ավստրո-Հունգարիային, իմ հարաբերություններն
անմիջապես սառեցին, փոխվեցին, դարձան մի կերպ տանելի, իսկ
վերջին շրջանում սրվեցին հատկապես ստորադաս պաշտոնյանե
րի հետ, քանի որ կային կանխատեսումներ, որ Իտալիայի և Թուր
քիայի միջև պատերազմի պայթյունն անխուսափելի էր: Չնայած
նվաճածս բարձր դիրքին և վայելածս մեծ հարգանքին` իմ իրավի
ճակը եղելությունների հետևանքով դժվարանում էր, իսկ շուտով
դարձավ` անտանելի:
Այսպիսով, որպես փրկություն` ողջունեցի մեր դեսպանի կող
մից ուղարկած հեռագիրը, որն ինձ հասավ զգալի ուշացումով,
հուլիսի 9-ի երեկոյան, որով մարկիզ Գարրոնին ինձ հրահանգում
էր անմիջապես մեկնել, ամենակարճ ճանապարհով, գնալ Կոս
տանդնուպոլիս, և կամ դուրս գալ Կայսրության տարածքից ցան
կացած այլ ուղղությամբ: Անմիջապես սկսեցի ժամ առաջ մեկնե
լուս պատրաստությունները, և դժվարությունները նվազեցնելու
նպատակով քողարկեցի մեկնումս առողջական նպատակով բա
ցակայության ներքո:
 արց - Իսկ Դուք և մեր հայրենակիցները տեղյա՞կ էիք Եվ
Հ
րոպայում և հատկապես Իտալիայում տեղի ունեցող իրադարձու
թյուններին:
Պատասխան - Ո՛չ, ամենևի՛ն: 1914 թվականի նոյեմբերի 10-ից,
անողոքաբար ճնշվում էր իտալական, ինչպես նաև մյուս պետու
թյունների թերթերի մուտքը, բացի գերմանական մամուլից: Մենք
իմանում էինք միայն այն, ինչ հրապարակում էր տեղի օսմանա
կան հեռագրային գործակալության տեղեկատուն, որն անդրա
դառնում էր միայն գերմանական, ավստրիական և թուրքական
հաղթանակներին. օրական ոչնչացնում էին իտալական զորքն ու
նավատորմը, հորինում էին ներքին հեղափոխություններ, ապս
տամբություններ և այլն:
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Անողոք գրաքննությունն ու փոստային և հեռագրային համա
կարգված ճնշումներն է՛լ ավելի էին ծանրացնում մեր իրավիճակը
[...] սակայն մենք հանդարտ էինք մնում և վստահություն տածում
մեր Գերիշխանի, մեր Կառավարության լուսավոր իմաստության
և մեր բանակի ու նավատորմի արժեքի հանդեպ: Անամոթ հերյու
րանք էինք համարում այդ բոլոր լուրերը, որոնց նպատակն էր
ճնշել պատերազմող օտարականներին և պահպանել մահմեդա
կան ժողովուրդների ու զինվորների մոտ արդեն իսկ շատ ցածր
հայրենասիրական ոգևորությունը:
Մենք կարծես աշխարհից կտրված լինեինք, ամեն ինչից ան
տեղյակ, այն աստիճան, որ երբ հասա Կոստանդնուպոլիս, հան
դիպածս առաջին իսկ բարեկամին խնդրեցի ինձ ամփոփ պատմել
մեր ու միջազգային իրավիճակը:
Հարց - Վերադառնա՞նք Ձեր մեկնելու պատրաստություննե
րին:
Պատասխան - Օսմանական կայսրությունում բոլոր հյուպա
տոսների համեմատ, ես առավել վտանգի մեջ էի, փակված Բոս
ֆորի և ռուսական սահմանի միջև, որոնք երկուսն էլ ականապատ
ված էին և ամրապնդված, և անձնական ուժերով անհասանելի:
Ծովում ու ցամաքում մղվող պատերազմի սրտում էի, այնպիսի
մի տեղանքում, որը թուրքերի կողմից հայտարարված էր մշտա
կան շրջափակման մեջ, ուստի խստորեն հսկվում էր: Փոխադ
րամիջոցներ չկային, արդեն ամիսներ էր, ինչ շոգենավերն այլևս
չէին գալիս, այսինքն այն պահից, երբ ռուսական նավատորմը
մաքսանենգությունը կասեցնելու նպատակով սկսել էր անողո
քաբար ոչնչացնել փոխադրման բոլոր միջոցները, շոգենավերը,
առագաստանավերն ու նավակները: Մնացած չնչին միջոցները
չէին կարող գործածվել առանց քաղաքացիական և զինվորական
հեղինակությունների նախօրոք թույլտվության: Արտոնությու
նը ստանալուց հետո հարկավոր էր համոզել նավաստիներին ու
նավավարներին և դիմագրավել հաճախակի ծովարշավող ռու
սական նավերի թնդանոթների հարվածները, որոնք ոչ մի դրո
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շի հանդեպ չեզոք վերաբերմունք չունեին: Քանի-քանի նավերի`
մեծ, փոքր, չնչին, ցանկացած դրոշով, միևնույն անողոքությամբ
հարվածեցին, սակայն մշտապես հոգ էին տանում փրկել նավա
բեկյալներին: Թուրքական հեղինակություններն իմ մեկնման
թույլտվությունը հանձնեցին Գերագույն Դռան արտոնությանը, և
այն պայմանով, որ ես գտնեմ փոխադրամիջոցը, որոշ ապահովու
թյան երաշխիքով, այսինքն, իմ լիակատար պատասխանատվու
թյամբ: Իսկապես անլուծելի խնդիր էր: Խորապես գիտակցում էի,
որ դեպքերը սրընթաց զարգանում էին, և որ հարկավոր էր շտա
պել, շատ շտապել, որպեսզի խուսափեի կես-ճանապարհին կամ
ճամփորդությանս ավարտին մոտ` այսինքն նախքան մայրաքա
ղաք հասնելը, ձերբակալվելուց: Երկար խորհելուց հետո բացա
ռեցի ինձ առաջարկվող ուղին, այն էր` հասնել Սամսուն նավակով
կամ առագաստանավով, այնտեղից ձիով կամ փոխադրամիջոցով
ներքին ճանապարհներով անցնել Սվաս-Անգորա-Կոստանդնու
պոլիս: Մի ամբողջ ամիս կտևեր, այսինքն, հավանաբար, ժամա
նակին չէի հասցնի: Բացի դրանից, առաջարկվող ճանապարհն
այդ պահին վտանգավոր էր և գրեթե փակ, քանի որ այնտեղով
էին անցնում աքսորվող հայերի խմբերը, քանի որ այն հաճախա
կի ասպատակվում էր ավազակախմբերի կողմից և բռնկված էր
տիֆի ու ծաղկախտի սաստիկ համաճարակներով: Անհրաժեշ
տությունից ելնելով բացառեցի Ռուսաստանի ճանապարհը, որն
ամենամոտն էր, քանի որ խստորեն այն արգելվեց օսմանական
հեղինակությունների կողմից: Բացառեցի նաև Ռումինիայի ճա
նապարհը, քանի որ ափից հեռու, այսինքն բաց ծովով ընթանալու
համար հարկավոր էր կա՛մ շոգենավ, կա՛մ լավ առագաստանավ,
որոնք երկուսն էլ իրականում գոյություն չունեին: Այլընտրանք
չունեի, քան մի փոքր նավով անցնել Սև ծովն ու Բոսֆորը և հաս
նել ուղիղ Կոստանդնուպոլիս: Ծայրաստիճան վտանգավոր մի
ձեռնարկ, քանի որ գիտեցողները քաջատեղյակ են առաջինի հա
ճախակի և սաստիկ մրրիկներին ու երկրորդի հոսանքների և քա
միների ուժգնությանը:
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 արց - Այսպիսով, ծովային ու ցամաքային երկու վտանգների
Հ
միջև Դուք ընտրեցիք առաջի՞նը, որն առավել վտանգավոր էր:
Պատասխան - Այո, գերադասեցի Սև ծովը, քանի որ գոնե այն
ամենաարագ ուղին էր: Ամեն դեպքում, լավ է խեղդվել, քան արգե
լափակվել, այսինքն տառապանքներով ու զրկանքներով լի դան
դաղ մահվան բաժին դառնալ: Փորձությունը հաղթահարելու մեծ
վստահություն ունեի: Լազստանի մի առագաստանավ վարձեցի,
երեք տոննա տարողությամբ, անունը` «Ադրիանոպոլի», քարյու
ղի փոքր շարժիչով, առագաստներով ու թիերով: Այն վարձեցի
միայն իմ և իմ երեք սպասավորների համար, որոնցից մեկը մեր
պաշտպանության տակ գտնվող գարատաղցի քավաս էր43: Սահ
մանեցի դեպի մայրաքաղաք տանող ուղին, առանց միջանկյալ
կանգառների, հստակեցրեցի բոլոր պարագաներն ու պայման
ները: Խնամքով ախտահանեցի նավը, նավ վերցրեցի շարժիչով
առագաստանավի տիրոջը, Օսման բեյին, չորս նավաստիների և
մի մեքենավարի, բոլորը լազ: Բարձեցինք մի սնդուկ, ճանապար
հորդական երկու ներքնակ, իմ, սպասավորներիս ու նավաստի
ների փոքրաթիվ ճամպրուկները, շարժիչի համար վաթսուն թիթե
ղաման քարյուղ, հայթայթածս սակավ միջոցները` թիթեղամանով
սարդին ձուկ և պահածոներ, հատկապես այն նպատակով, որ եթե
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 40-ի չափ ծանոթ
կուսակցականների և մտավորականների ծովը նետեցին, ասելով` ծովի ճանապարհով 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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նավաբեկության ենթարկվեինք որևէ ամայի ժայռի վրա:
Եվ հուլիսի 23-ի առավոտյան ժամը 5-ին վալիի44 ուղարկած
թիկնապահների զինվորական հրաժեշտից հետո մեկնեցինք
Տրապիզոնից: Սիրտս ուժգին բաբախում էր: Օսմանական սահ
մանադրության տարեդարձն էր, սակայն ես ինձ հետ տանում
էի Իտալիայի դրոշը, որը ճամփորդության ընթացքում բազմիցս
դրեցի նավի վրա: Շատ երկար կլինի, եթե պատմեմ ճանապար
հի արկածներն ու դրվագները: Հակիրճ ամփոփեմ, ասելով, որ
կարճատև դադարներով յոթ օր ու վեց գիշեր շարունակաբար ըն
թացանք, փոխադարձաբար գործածելով շարժիչը, առագաստն ու
թիերը, երբեմն էլ միավորելով տեղաշարժվելու բոլոր երեք միջոց
ները: Միշտ ծովեզերքով էինք ընթանում, ափից երեսունից երեք
հարյուր մետր հեռավորությամբ: [...] Տրապիզոնից մեկնելիս ծո
վը ալեկոծված էր, իսկ քամին փչում էր հակառակ ուղղությամբ:
Ուրբաթ էր, եղան սնոտիապ
 աշտներ, որոնք թախանձեցին, որ հե
տաձգեի ճամփորդությունս մեկ օրով: Մեկ ժամ անց, Կապո Յորո
սում, վրա հասավ ալիքների ու քամու ուժգին փոթորիկը, որը յոթ
օրվա ընթացքում մեզ հինգ ու կես օր անդադար ընկերակցեց ու
չարչարեց:
Առաջին օրվա` այսինքն 23-ի գիշերը, ստիպված եղանք խա
րիսխ գցել և պատսպարվել Վոնայում, և նավաբեկման ենթարկ
վելու մեծ վտանգ ունեցանք: Վստահ չէինք, եթե ճիշտ էր այնտեղ
մնալ մինչև ծովի սաստկության փոքր-ինչ մեղմելը: Սակայն երեք
ժամ անց քաջալերեցի անձնակազմին վերսկսելու նավարկությու
նը: Առագաստանավը քիչ էր բարձված, ուստի անկանոն պարում
էր ու ցատկոտում վտանգավոր ալիքների վրա: Երբ հնարավոր
եղավ, այսինքն` Ինեբոլում, խոշոր քարերի ամուր խճավազ բար
ձեցինք, որպեսզի հակակշռենք Բոսֆորից եկող հոսանքի ուժգնու
թյունը:
Երբեք ցամաք դուրս չեկանք: Յոթ օր ապրեցինք պահածո
44

Վալի - իսլամական երկրներում համապատասխանում է վարչական միավորի
մարզպետի պաշտոնին:

64

ուտելով: Ինձ և սպասավորներիս վերապահված տարածքը մեկ
քառակուսի մետրից ավելի չէր: Լավագույն դեպքում հերթով էինք
պառկում, բայց ես գրեթե երբեք չքնեցի: Կառչում էի առագաստա
նավի կայմից, որպեսզի սաստիկ քամին ինձ ծովը չնետեր, կամ
նստում սնդուկի կամ էլ «Ադրիանոպոլիի» եզրին և հեռադիտա
կով մշտապես մանրակրկիտ զննում էի ափը և ավազակույտե
րը, որ բազմաթիվ գետեր առաջացնում էին ծովի մեջ թափվելիս,
որպեսզի խույս տայինք ավազի մեջ խրվելուց կամ ժամանակին
չտեսնելու հետևանքով ժայռերին հարվածվելուց, կամ զննում էի
հեռավոր հորիզոնը` նշմարելու համար ռուսական պատերազմա
կան նավերը, որպեսզի տեղեկացնեի նավաստիներիս: Եվ իրոք,
նրանց հանդիպեցինք 24-ի առավոտյան ժամը 4-ին Սամսունի ճա
նապարհին, կազմված էին տասը միավորից, և իրենց ետևից քարշ
էին տալիս մեր առագաստանավից փոքր-ինչ ավելի մեծ առա
գաստանավերի, որոնք բռնագրավել էին: Կարողացանք խույս
տալ... Եվս երկու անգամ նրանց նկատեցինք և խույս տվեցինք
Զոնգուլդակից հետո և Բոսֆորի մոտ, և երկու անգամ հանդիպե
ցինք թուրքական ռմբաձիգ նավի ...
Հինգ ու կես օր շարունակ հանձնված էինք ալիքներին ու քա
մուն, կյանքի ու մահվան միջև: Բոլորս մշտապես թրջված էինք
ոտքից գլուխ, քանի որ ալիքները ջուրը շփում էին մեր շարժիչով
առագաստանավի մեջ, և հնարավորություն չունեինք մեր հա
գուստներն ու սպիտակեղենը փոխելու: Բարեբախտաբար արևը
ծագում էր առավոտյան ժամը 4-ին և մայր էր մտնում երեկոյան
յոթն անց կեսին, և այն աստիճան կիզիչ էր, որ արևի ու ծովի քա
մու հետևանքով դեմքից ամբողջ կաշին լորտուի նման փոխեցի:
Անատոլիայի փարոսի մոտ զինվորական հեղինակությունը
մեզ պահեց մինչև նավաքարշի հասնելը, որը մեզ ապահով ուղեկ
ցեց Բոսֆորի չափազանց առատ ականների միջով: Երբ դուրս
եկանք ականապատված գոտուց, մեզ ազատ արձակեց: Այդժամ
փոքրիկ «Ադրիանոպոլին» սահեց Բոսֆորի նեղուցով, բազմաթիվ
պատերազմական և առևտրական նավերի, այսինքն ծովի հսկա
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ների միջով, առաջացնելով թերահավատ հիացմունքն այն բոլորի,
ովքեր մեզ հարցուփորձ էին անում և պարզում, որ ուղիղ ճանա
պարհով և առանց դադարի գալիս էինք հեռավոր Տրապիզոնից:
Հուլիսի 29-ին ժամը 18-ին, այսինք յոթն օր անընդմեջ նավար
կությունից հետո մոտեցանք Գալաթայի մաքսատանը, ուղղակի
«quai»-ին45 և ողջ-առողջ ափ իջանք, բայց բոլորս այնպես կար
կամած էինք ու շշմած, կարծես արթնացած լինեինք քնի ու տենդի
զառանցանքից:
Ընդամենը երկու օր մնացի Կոստանդնուպոլսում, բայց չկա
րողացա հանգստանալ, իսկ օգոստոսի մեկի առավոտյան արդեն
գնացքի մեջ էի, որը պատերազմական իրավիճակին բնորոշ ժա
մանումների ու մեկնումների բոլոր տաղտուկների ու նեղություն
ների միջով Օսմանյան կայսրության մայրաքաղաքից հերթական
սահմանները հատելով ամսի երկուսի առավոտյան ժամը 4-ին
ինձ հասցրեց բուլղարական տարածք, Դեդեգաչ, որտեղ ստիպ
ված եղա մնալ բավականին օրեր, մինչև որ մեր «Romania»-ն Սա
լոնիկն ու Պիրեոն անցնելով ինձ բերեց Պալերմո, ապա Նեապոլ:
Ամսի 19-ին կեսգիշերից քիչ առաջ Հռոմում էի, իմ ճամփորդության
վերջնակետում:
 արց - Թույլ տվեք մեկ հարց այլ թեմայի շուրջ. ո՞րն է Օսմա
Հ
նյան կայսրության ներքին իրավիճակն այսօր:
Պատասխան - Կպատասխանեմ միայն իմ իրավասության
տակ եղած երկրամասի համար, այսինքն Սև ծովի եզերքին ձգվող
և Մերձավոր Ասիայի արևելյան ներքին շրջանների համար: Իրա
վիճակը գրեթե հուսահատեցնող է... Բայց մահմեդական ու քրիս
տոնյա բնակչությունն այլևս չի կարող տանել: Հասել է ծայրակե
տին: Թթվածինը մատակարարում են գերմանացիները, որոնք
փորձում են երկարացնել մեռնող Կայսրության հոգեվարքը, բայց
չեն կարողանա դիակին վերակենդանացնելու հրաշքը գործել:
Մի քանի խելակորույսներից բացի, բոլորը շուտափույթ խաղա
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ղություն են թախանձում, լինի՛ նույնիսկ օտար տիրապետության
տակհայտնվելուգնով:Ապստամբելուխիզախությունչկա,բայց
բոլորն ատում են ու գարշում գերմանացիներից ու «Միություն և
առաջադիմություն»կուսակցությունից,սակայնմիայնիրենցսր
տի խորքում ու խիստ գաղտնի զրույցների ժամանակ: Գերմա
նացիներն ու կուսակցությունը հանդիսանում են Թուրքիայում
գոյությունունեցողմիակևամուրկազմակերպությունը.վարպետ
կազմակերպությունէ,չափազանցսերտ,որըոչմիզինամիջոցի
դեմ չի կանգնում. հանդգնության, ահաբեկության և գազանային
թաքնվածվրիժառությանկազմակերպություն:

Հատված«Հայերիդեմ
մահմեդականվայրագության
սահմռկեցուցիչդրվագներ»
հոդվածից

Հարց  Խնդրումեմպարզաբանելմիվերջինկետ.որքանո՞վ
են իրականությանը համապատասխանում Օսմանյան կայսրու
թյունում հայերի դեմ իրականացվող հալածանքներին վերաբե
րողհրապարակումները:
Պատասխան  Տարբեր վիլայեթներում հայերին տարբեր
կերպէինվերաբերվում:Ամենուրհետապնդվելովուկասկածվե
լով, այսպես ասած հայկական վիլայեթներում նրանք իսկական
սպանդի ենթարկվեցին, որն ավելի դաժան է, քան կոտորածը:
Վիլայեթներիցհինգը`(վիլայեթներնընդամենըյոթնեն)Տրապի
զոնը, Էրզրումը, Վանը, Բիթլիսը և Սվասը, ամենակարևորներն
ու մարդաշատը, դժբախտաբար հենց իմ հյուպատոսական իրա
վասության տակ էին գտնվում: Իմ երկրամասում, սկսած հունի
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սի 24ից, բոլոր հայերին սկսեցին տեղահանել` 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, սակայն ամեն
ինչ ապարդյուն էր: Կենտրոնական իշխանության հրամանները
կտրականապեսհաստատվածէին,բոլորըպետքէենթարկվեին
ուհետևեինդրանց:

Հատված«Հայերիդեմ
մահմեդականվայրագության
սահմռկեցուցիչդրվագներ»
հոդվածից
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 եր հյուպատոսական միջնորդությունը փորձեց փրկել գոնե
Մ
երեխաներին և կանանց: Ստացանք բազմաթիվ խոստումներ,
որոնք, սակայն, հետագայում չհարգվեցին «Միություն և առաջա
դիմություն» կուսակցության տեղական մարմինների միջամտու
թյան և Կ. Պոլսից եկող հրամանների պատճառով:
Անմեղների իսկական կոտորած ու ջարդ եղավ, չլսված մի
դեպք, մի սև էջ, մարդասիրության, քրիստոնեության և ազգային
պատկանելության ամենասուրբ իրավունքների բացահայտ
խախտումով: Նույնիսկ հայ կաթողիկեները, որոնց նախկինում
միշտ հարգել էին և խնայել կոտորածներից ու հալածանքներից,
այս անգամ, դարձյալ կենտրոնի հրամաններով, հալածվեցին բո
լորից դաժան ձևերով:
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
չէր հասնում: Հունիսի 24-ից` այդ ամոթալի հրամանագրի հրապա
րակման օրից մինչ հուլիսի 23-ը` Տրապիզոնից իմ հեռանալու օրը,
ես այլևս չէի քնել, չէի կերել, գտնվում էի ջղագրգիռ վիճակում,
սրտխառնոց ունեի, այնպիսի տառապանք էր ներկա գտնվել ան
զեն և անմեղ արարածների զանգվածային բնաջնջմանը:
Հյուպատոսության պատուհանների տակով անցնող հայերի
խմբեր, օգնության աղերսներ. բայց ո՛չ ես, ո՛չ մյուսները ոչինչ չէ
ինք կարող անել նրանց համար, քանի որ քաղաքը պաշարված
էր 15.000 զինվորներով, ոստիկանության հազարավոր աշխա
տակիցներով, կամավորների խմբերով, «Միություն և առաջադի
մություն» կուսակցության անդամներով: Արցունք, կսկիծ, անեծք,
հուսահատություն, բազում ինքնասպանություններ, վախից մեռ
նողներ, հանկարծակի խելագարություն, հրդեհներ, կրակոցներ,
դաժան հետապնդումներ տներում ու գյուղերում, փողոցներում
օրական հարյուրավոր դիակներ, բռնի մահմեդականացված կամ
մյուսների հետ տարագրված 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
նել նման սարսափելի դեպքերի, այդքան երկարաձգվող տառա
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
ու կուսական անտառները, որպեսզի հավաքույթ կազմակերպեն
Ստամբուլում:Թույլտվեքայսքանովեզրափակելիմայսզրույցը
ևհայտարարել,որԹուրքիայիայսսևէջըարժանիէողջՔրիստո
նյա աշխարհի կողմից դատապարտման ու վրեժի: Եթե իմանան
այնամենը,ինչեսգիտեմ,այնամենը,ինչտեսելեմիմաչքերով
ուլսելիմականջներով,այնբոլորքրիստոնյապետությունները,
որոնքմինչայժմչեզոքդիրքումեն,պետքէորելնենԹուրքիայի
դեմ, անեծք թափեն նրա անքաղաքակիրթ իշխանության, նրա
վայրագ«Միությունևառաջադիմություն»կուսակցությանգլխին
և պատասխանատվության կանչեն նրա դաշնակիցներին, որոնք
հանդուրժումևիրենցօգնությամբթաքցնումենայնգարշելիոճ
րագործությունները,որոնցհամարժեքըչկաոչհին,ոչէլնորաշ
խարհիպատմությանմեջ:Նախատի՛նք,սարսա՛փ,ամո՛թ46:

Հատված«Հայերի
դեմմահմեդական
վայրագության
սահմռկեցուցիչ
դրվագներ»հոդվածից

Orrendi episodi di ferocia musulmana contro gli armeni, Il Messaggero, 25 agosto
1915.

46
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Այս հոդվածն արտատպվեց իտալական մյուս թերթերում, ինչ
պես նաև Ֆրանսիայի, Անգլիայի և Ամերիկայի գլխավոր լրագրե
րում:

«Հայոցողբերգությունը.
Տրապիզոնիջարդերը»,
Armenia,հ.8,1916,էջ6

Պատերազմի ավարտից հետո Գորրինին հանձնարարություն
ստացավ մի ուսումնասիրություն պատրաստել Հայաստանի վե
րաբերյալ: Եվ ահա 1918 թ. նոյեմբերի 14ին Գորրինին Խաղաղու
թյան կոնգրեսում իտալական պատվիրակությանը ներկայացրեց
մի «Հուշագիր», որը նաև մեկնարկային կետ կհանդիսանար Լո
զանի, Ժնևի, Սևրի քննարկումների համար:
1920 թվականին Գորրինին կարճատև այցով վերադառնում
է Տրապիզոն ամփոփելու իր հյուպատոսական գործունեությու
նը, որն այնքան հանկարծակի ընդհատվել էր հինգ տարի առաջ:
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Իտալիա վերադարձին տեղեկանում է, որ նշանակվել է Հայաստա
նի առաջին Հանրապետությունում դեսպան: Քաղաքական դեպ
քերի հետևանքով կարողանում է Երևան մեկնել միայն 1921 թվա
կանի ապրիլի 18-ին, սակայն երկու ամիս անց ստիպած է լինում
վերադառնալ Հռոմ47: Գորրինին Երևանից Իտալիա վերադարձավ
Բաբերդի ջարդերի վերապրյալ Սոնա Եղիայան անունով մի հայ
կնոջ հետ, որը մինչև իտալացի դիվանագետի կյանքի վերջը, մնաց
նրա կողքին:
1923 թվականին առողջական խնդիրների հետևանքով Գոր
րինին պաշտոնապես հեռանում է դիվանագիտական գործունեու
թյունից, շարունակելով, սակայն, համագործակցել Արտաքին գոր
ծոց նախարարության հետ:
1940 թվականին, երբ աշխարհը ցնցվում էր Երկրորդ համաշ
խարհային պատերազմի աղետից, Գորրինին հրատարակում է
հայկական հարցի վերաբերյալ Testimonianze [Վկայություններ]
վերնագրով իր ուսումնասիրությունը, այս կերպ ստանձնելով իր
իսկ բառերով ասած «տարիների անխնա լռությունը» կոտրելու
առաքելությունը, ցույց տալով, որ շարունակում էր իր լուռ զրույցը
ցեղասպանության զոհերի հետ: Գորրինին այն համոզման էր, որ
միջազգային արդարադատությունը վաղ թե ուշ կճանաչի, որ հայե
րը դարձել են մոռացված ու ժխտված ցեղասպանության զոհ48:

47

Micheletta (2002).

48

1950 թ. հոկտեմբերի 31-ին, 91 տարեկան հասակում, Ջակոմո Գորրինին
մահացավ Հռոմում: 2001 թվականի մայիսի 25-ին նրա շիրիմից հող է թաղվել
Ծիծեռնակաբերդի պատվո հուշապատի մեջ: 2010 թ. ապրիլի 12-ին 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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Գլուխ Գ
«Արմենիա» ամսագիրը
1915 թվականին, Տորինոյում, մի խումբ նվիրյալ հայերի և
իտալացիների շնորհիվ, ծնունդ է առնում «Արմենիա» ամսագի
րը49: Բոլոր համարների առաջին էջին զետեղված է Մեծ Բրիտանի
այի վարչապետ Ուիլիամ Յուարթ Գլադստոնի To serve Armenia is
to serve the Civilization50 թևավոր արտահայտությունը` իտալերեն
թարգմանությամբ` Servire l’Armenia è servire la civiltà.
Ամսագրի հիմնադիրը Նշան Տեր-Ստեփանյանն է, սակայն
որոշ աղբյուրների համաձայն նա երբեք ի հայտ չի եկել իբրև հիմ
նադիր, ստորագրելով շատ խմբագրականներ ծածկանուններով51:
Նվիրյալ հայերից շատերի անունը հայտնի չէ, մինչդեռ հայտ
նի են այն իտալացիների անունները, ովքեր սատարել են ամսագրին, այդ թվում պատվավոր խմբագիր, Տորինոյի համալսարանի
պրոֆեսոր, արվեստաբան Կոռադո Կոռադինոն և Կառլո Մարգա
րիան, որոնց գործունեությանն իրենց հերթին օժանդակում էին
իտալական մշակույթի ժամանակի հայտնի դեմքեր, բանաստեղծ
և արձակագիր Ադրիանո Ջիմոռռին, L’Eroica ամսագրի հիմնադիր
49

Հայտնում ենք մեր խորին շնորհակալությունը Տորինոյի Իտալական վերածննդի ազգային թանգարանի գրադարանի աշխատակից տիկին Էդի Պերինոյին` «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).
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Manoukian (2014: 37-40).
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և խմբագիր Էտտորե Կոցցանին, գրող, հասարակական գործիչ,
Impronta տպարանի տնօրեն Տերենցիո Գրանդին և իտալերենի
ու սլավոնական գրականության դասախոս, հետագայում մի քա
նի գրադարանների տնօրեն Դոմենիկո Չամպոլին: Վերջիններս
իրենց գործուն մասնակցությունն էին բերում ամսագրին, պատ
րաստելով նյութեր հայերի դեմ գործադրվող վայրագությունների
վերաբերյալ, զորակցելով հայերի անկախության գաղափարնե
րին և հայտնելով իրենց բացարձակ ընդդիմությունը թե՛ թուրքերին
և թե՛ գերմանացիներին, որոնք այդ տարիներին Իտալիայի բացա
հայտ թշնամիներն էին, բազմիցս մեղադրելով նրանց հայերի կո
տորածների մեջ մասնակցություն ունենալու համար:

«Հայոցողբերգությունը.ԹուրքահայաստաննուԱնատոլիան»,
Armenia,հ.2,15հոկտեմբերի,1915,էջ3

Ամսագրի անդրանիկ համարը լույս է տեսնում 1915 թվակա
նի հոկտեմբերի 15ին: Առաջին էջին զետեղված է «Հայաստանի
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իրավունքը» ընդարձակ հոդվածը, որը շարունակվում է մինչև ամ
սագրի երրորդ էջը:

«Հայաստանիիրավունքը»,Armenia,հ.1,15հոկտեմբերի,1915,էջ1
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Երրորդ և չորրորդ էջերը «Հայոց ողբերգությունը» խորագրի
ներքո ներկայացնում են իտալական մամուլից հայոց ջարդերին
վերաբերող նյութեր` «Թուրքահայաստան», «Թուրքերը ներխուժել
են Պարսկահայաստան», «Ռուսահայաստան» ենթավերնագրե
րով: Ծաղկաքաղը կատարվել է հիմնականում Corriere della Sera,
ինչպես նաև La Stampa, Secolo, Secolo XIX թերթերից և Ստեֆանի
գործակալության տրամադրած նյութերից: Ամսագրի հինգերորդ
էջում արտատպված է Գորրինիի հարցազրույցի վերջին հատվա
ծը, որին ամբողջությամբ անդրադարձանք սույն գրքի նախորդ
գլխում: Նույն էջին ընթերցում ենք Ալեքսանդրապոլից ստացված
«Հայ կամավորները» հոդվածը, որում մասնավորապես ասվում է.
«Թուրքիայի դեմ մղվող պատերազմը հայերի համար սուրբ
պատերազմ է, կարելի է ասել մի նոր խաչակրաց արշավանք:
Նրանց խանդավառությունն այնքան մեծ է, որ այդպիսի օր չկա,
որ Կարսի, Ալեքսանդրապոլի, Երևանի փողոցներում ցույցեր չա
նեն, հանդես գալով քրիստոնյաներին հարստահարող դարավոր
թշնամու դեմ ելույթներով: Բազմաթիվ ուսանող-ուսանողուհիներ
կան, որոնք փախչում են հայրական տներից` միանալու հայ կա
մավորականների ջոկատներին: [...] Վերջերս, Ալեքսանդրապոլի
առևտրի մի դպրոցից բարձր դասարանի հինգ տղաներ փախել
են` ճակատ գնալու նպատակով: Նրանցից մեկը, տասնհինգամյա
մի պատանի, որին ստիպել էին ետ դառնալ, արցունքն աչքին բո
ղոքում էր, որ չէին ընդունել տարիքի պատճառով, և հավելում, որ
ամեն գնով վերադառնալու էր, և եթե մեկ անգամ ևս մերժեին` ինք
նասպան կլիներ:
Կարսում, գիմնազիայի բազմաթիվ աշակերտուհիներ, տղա
մարդու հագուստով կերպարանափոխված, ներկայացել են Կո
միտե, կամավոր գրվելու համար, բայց այնտեղ պարզել են նրանց
հնարամտությունն ու ետ ուղարկել: Մի քանի օր անց, երբ Կարս
գնացի, հանդիպեցի այս օրիորդներից երկուսին. «Թեև մեզ մեր
ժեցին,- ասացին ինձ,- այդուհանդերձ ինչ-որ բանի օգտակար լի
նելու նպատակով գումար հավաքեցինք, շատ ծխախոտ գնեցինք,
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որպեսզի ուղարկենք զինվորներին»: Այս բառերն արտաբերելիս
անկեղծ ժպիտ ունեին իրենց դեմքին: Էջմիածնի ճեմարանում
չլսված դեպքեր են տեղի ունենում: [...] Յոթներորդ կուրսի բոլոր ու
սանողները պատերազմ հայտարարելու պահից սկսած ընդգրկվել
են Անդրանիկի ջոկատում, սակայն միայն մի մասին է հաջողվել
նրան միանալ, մնացածները սպասում են իրենց հերթին: [...] Այո՛,
հայերը հպարտ են զոհաբերելու իրենց կյանքն ու ինչքը հանուն
հայրենիքի [...]»:

Հատված«Հայկամավորները»հոդվածից,Armenia,հ.1,
15հոկտեմբերի,1915,էջ5
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Այս հոդվածին հետևում է «Վանի ապստամբությունը. իտալա
կան վկայություն» հոդվածը, որը ներկայացնում է ֆրանսիական
Régie ծխախոտի ընկերության Վանի մասնաճյուղի տնօրեն իտա
լացի Ն. Լեմիի հետ ունեցած հարցազրույցը.
«Մինչև ապրիլի 4-ը ոչինչ չգիտեի այն մասին, թե ինչ էր տե
ղի ունենալու,- ասում է Լեմին: Այդ օրը Վանի կուսակալ Ջևդեդ
փաշան ինձ ու օսմանական բանկի կառավարչին իր մոտ կան
չեց: Քողարկված բառերով մեզ հասկացրեց, որ գիշերը չանցկաց
նենք հայկական թաղամասում գտնվող մեր բնակարաններում, այլ
մնանք մեր գրասենյակներում, որոնք կառավարական շենքերին
հարակից էին: Չուզեցավ բացատրել ասածի իմաստը, բավարար
վելով ասել, որ կատարել էր իր պարտքը, ժամանակին զգուշացնե
լով մեզ` որպես եվրոպացիներ, և եթե մենք մտածենք չենթարկվել,
ապա նա կհրաժարվի ցանկացած պատասխանատվությունից:
Ստիպված եղանք գիշերն անցկացնել մեր գրասենյակներում:
Զգում էի, որ Վանի հայերի տրամադրությունն այլևս առաջվանը
չէր, բայց ամենևին չգիտեի, թե ինչ էր հասունանում: Հայաստանի
մյուս մասերից եկող լուրերը խորապես ճնշում էին հայ ժողովրդին,
բարձրանում էր նրա ցասումը: Այս հոգեվիճակն այնպես սրվեց
Վռամյանի ձերբակալության և Իշխանի սպանության հետևան
քով, որ ապրիլի վեցին իմ աշխատողներից ոչ մեկը, բոլորն էլ հայ,
աշխատանքի չեկավ52: Իրավիճակը լարված էր, զգացվում էր, որ
փոթորիկ էր սկսվելու:
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Հ. Գրիգորյանը (2015: 52) «Հովակիմ Շահբազյանի «Դատվան» անտիպ հուշագրությունը» հոդվածում նշում է. «Կասկած չի հարուցում, որ Վանի կուսակալ
Ջևդեդի կողմից ազատագրական պայքարի նշանավոր գործիչ Իշխանի (Նիկողայոս 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

Հաջորդ օրը, առավոտյան ժամը վեցին, ապստամբությունն
արդեն պայթել էր: Ես քնած էի և արթնացա խուլ ձայնից, որը գալիս
էր փողոցից, որտեղ շատ մարդ էր հավաքվել: Դեռ լավ չէի ընկա
լել իրականությունը, երբ երկու գնդակ փշրեցին սենյակիս ապա
կիները: Այդժամ ամեն ինչ հասկացա. ժողովուրդը ոտքի էր ելել
զենքով պաշտպանվելու: Շուտափույթ հագնվեցի և պատսպար
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վեցի իտալական հյուպատոսությունում, որտեղ մնացի քսանինը
օր շարունակ: Այնտեղ գտնվում էին նաև շատ հայ ընտանիքներ,
որոնց հյուպատոսը պահում էր իր ծախսով: Քանի որ հյուպատո
սությունը գտնվում էր հայկական թաղամասում, ականատես եղա
հայկական այն հերոսական ինքնապաշտպանությանը, որը տևեց
երեսուն օր: Խոստովանեմ, որ սկզբից թերահավատ էի հայերի հա
ջողությանը. հայկական թաղամասն ամբողջովին պաշարված էր
թուրք-քրդական բանակի կողմից, և որքան էլ կարողանային հե
րոսաբար մարտնչել, հայերն, իմ հաշվարկով, պետք է նահանջե
ին ռազմամթերքի ու պաշարների բացակայության հետևանքով:
Սակայն կարճ ժամանակամիջոցում նրանք ցույց տվեցին, թե ինչ
եվրոպական կազմակերպվածություն ունեին, որը և՛ կատարյալ
էր և թե՛ ապշեցուցիչ Թուրքիայի նման մի երկրում: Անմիջապես
«Հայկական խաչ» կազմակերպվեց, որը գերազանց ծառայեց իր
նպատակին: Ես հիացմունքով հետևում էի, թե ինչ ճշգրտությամբ
և կանոնավորությամբ էին հայկական զորքերը միմյանց փոխա
րինում, և տեղի էր ունենում ռազմամթերքի և ուտելիքի բաժանում:
Այլևս չէի կասկածում. ով ուներ նման կազմակերպվածություն, չէր
կարող չհաղթել: Թշնամին երեսուն օրվա ընթացքում հայերի վրա
նետեց 17125 նռնակ:
Թուրքերը Էրզրումից բերել տվեցին նորաստեղծ թնդանոթներ,
որոնք անձամբ գործի դրվեցին գերմանացի սպաների կողմից: Սա
էլ չկարողացավ հաղթել հայերին: Թուրքը առյուծ է դառնում, երբ
գործ ունի անպաշտպան բնակչության հետ: Այսպիսով, Ջևդեդ փա
շան իր ցասումը թափեց Վանի հայ բնակչության գլխին: Թուրքերն
ավերեցին երեք հարյուր գյուղ, սպանեցին տասնյակ հազարավոր
մանուկների ու երիտասարդների: Ջևդեդ փաշան Վան բերել տվեց
վերապրյալներին` կանանց, աղջիկներին ու ծերերին, և նրանց մի
քանի օր առանց ուտելիքի թուրքական թաղամասում թողնելուց
հետո մղեց դեպի հայկական թաղամաս, այն հույսով, որ պաշարի
բացակայության հետևանքով ապստամբները կհանձնվեին: Թուր
քերը, տեսնելով իրենց զոհերի աճը և որ այլևս անհնարին էր կոտ
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րել հայերի համառ դիմադրությունը, դադարեցրին պաշարումն ու
փախան [...]»:
Ավարտելով իր հարցազրույցը, Լեմին ընդգծում է. «Հնարավոր
չէ ապագան կանխագուշակել, սակայն մի բան հստակ է, որ հայե
րի այս ողբերգության պատճառ հանդիսացողները անպատիժ չեն
մնա»:

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

«Արմենիա» ամսագրի անդրանիկ համարի մյուս հոդվածներն
են` «Սազանոֆֆի գովեստը», «Պատերազմը և հայերը», «Փարիզի
և Իտալիայի հայկական գաղութները», «Կազմակերպված բնա
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ջնջում», «Թորգոմ կապիտանի մի նամակը», «Գրիգոր Զոհրապը
և հայերի մարտիրոսությունը», «Վրե՛ժ», «Քսանը», «Մամուլի մի
ջոցով. խաչը բարձրացրած Հայաստանը», «Թուրքիան և հայե
րը», «Հայերի ճակատագիրը», «Ոճրագործություն ընդդեմ հայե
րի» հոդվածները:
Ամսագրում զետեղված մի հայտարարությունից հայտնի է դառ
նում, որ «Երբ Իտալիան Ավստրիային պատերազմ հայտարարեց,
Փարիզի հայ համայնքն անմիջապես իր անդամներից հավաքեց
3000 լիր` Իտալիայի Կարմիր Խաչի համար: Գումարը հանձնվել
է Փարիզում Իտալիայի դեսպանին»: Մեկ այլ հայտարարություն
ընդգծում է ամսագրին բաժանորդագրվելու կարևորությունը՝ նշե
լով, որ «հայկական հարցին ձեր սրտակցության ամենագործուն
դրսևորումը կլինի «Արմենիա» ամսագրին բաժանորդագրվելը»:

«Թուրքիանևհայերը»,
Armenia,հ.1,15հոկտեմբերի,
1915,էջ11
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 ետաքրքիր են «Արմենիա» ամսագրի քաղաքական բովան
Հ
դակության վերլուծական հոդվածները, որոնց մի մասը կրում է
իտալացի լրագրողների ստորագրությունը, իսկ մյուս մասը ծած
կանուններով են` Սուրեն, Դոկտոր, Գարեգին, Արամայիս, Արմե
նիուս և այլն:
Օրինակ Դոկտոր ծածկանունով է ստորագրված «Կազմա
կերպված բնաջնջում. թուրք-գերմանական արյունարբու ամբոխն
Հայաստանում» հոդվածը, որում հեղինակը գրում է.
«[...] Կրկին հոսում է հայոց արյունը: Արդեն մի քանի ամիս
է, ինչ գերմանացիների վարժեցրած և գրգռած թուրքերն իրակա
նացնում են մի սարսափելի ծրագիր. հայ ժողովրդի բնաջնջումը
իր իսկ դարավոր հայրենիքում: Եվրոպայում պատերազմի պայ
թյունից անմիջապես հետո թուրքերը բացահայտ հայտարարում
էին, որ հայերի ճակատագիրն արդեն որոշված էր. թուրք-գերմա
նական ծրագիրը որոշել էր հայերի բնաջնջումը: Թուրքերն այլևս
կարիք չունեին փնտրելու կամ հորինելու հայկական անարխիայի
կամ ապստամբության պատրվակ: Նրանց բավարար էր գերմա
նացիների գործածած «անհրաժեշտությունն օրենք չի ճանաչում»
նշանաբանը53: 1895-96 թթ., Աբդուլ Համիդը նոր էր ավարտել Հա
յաստանի արյունալի ջարդերը, կոտորելով քաղաքակիրթ ու քրիս
տոնյա երեք հարյուր հազար անմեղ մարդու, երբ գերմանական
Կայզերը շտապեց մահմեդականների խալիֆին տանել իր կայսե
րական շնորհավորանքները, սեղմել հայկական արյունով դեռևս
աղտոտ ձեռքը ստանալու իր անարգ արարքի դիմաց բազում ար
տոնություններ, ինչպես նաև անձնական նվերներ, որոնց արժեքը
մեկ միլիոն
 ից առավել էր: Մենք` հայերս, կայսեր այդ աստիճան
Necessitas 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 իրականացված գործողություններն արդարացված են, նույնիսկ եթե դրանք հակադրվում են օրենքին և բարոյական նորմերին:
53
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անարգ արարքի առջև շվարեցինք: Սակայն, միանգամայն հեռու
էինք երևակայելուց, որ այդ ողբերգական դեպքերից քսան տարի
անց գերմանացիների հրամանատարության ներքո գտնվող թուր
քական բանակը կիրականացներ Թուրքահայաստանում տեղի
բնակչության բնաջնջումը: Դեռ ավելին, մենք միամտաբար որո
շակի լավատեսություն էինք տածում, համարելով որ թուրքական
բանակում գերմանացի սպաների ներկայությունը կզսպեր թուրքե
րի վայրենի բնազդը: Այն ինչ մեր մտքով չէր կարող անցնել, այ
սօր, ցավոք, ողբերգական իրականություն է: [...] Թուրք-գերմանա
ցիների վայրագությունները վեր են ցանկացած ամենահրեշավոր
երևակայությունից»54:
Հեղինակը շարունակում է հոդվածը, ներկայացնելով և վերլու
ծելով հյուպատոս Գորրինիի հարցազրույցում զետեղված իրա
դարձությունները55: Այնուհետև, կրկին անդրադառնում է գերմա
նացիների վայրագություններին և ընդգծում. «Երկար տարիներից
ի վեր Գերմանիան նպատակ ուներ թուլացնել հայկական տարրը
իր իսկ երկրում, խորհուրդ տալով թուրքական կառավարությա
նը հայերին բռնի արտագաղթել դեպի Միջագետքի դաշտավայր,
որտեղից անցնում է Բաղդադի հայտնի երկաթուղին: Հայերին
դժվար չէր կռահել թուրք-գերմանացիների գաղտնի նպատակը:
Խաբեբա փորձի ձախողումից հետո Թուրքիան ու Գերմանիան
առաջարկեցին հայերին միանալ նրանց, Եվրոպայում պատե
րազմի պայթելու հենց սկզբից, որպեսզի հեշտացնեին թուրքական
ներխուժումը Կովկաս: Գերմանիան և Թուրքիան պահանջում էին,
որ հայերը միանային իրենց երեկվա ջարդարարներին ու առաջ
նորդեին թուրքական ավազակախմբերը դեպի Կովկաս և նորից
թուրքերին հպատակեցնեին երկու միլիոն հայերի, որոնք բարգա
վաճում են ցարական կայսրությունում: [...] Մինչդեռ հայերը ող
ջունեցին Անտանտի ազատ և արդար դատը: Բնական էր, որ հայ
ժողովուրդը խանդավառությամբ մասնակցեր իրենց դարավոր
54
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Տե՛ս գլուխ Բ:
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«Կազմակերպվածբնաջնջում»,Armenia,հ.1,15հոկտեմբերի,1915,էջ9
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թշնամի թուրքի դեմ ռուսական պատերազմին: Ոչ միայն Կովկասի
բոլոր հայ երիտասարդները կամավոր գրվեցին ռուսական բանա
կում, այլև հեռավոր Ամերիկայի ափերից մեկնեցին հազարավոր
հայեր` պատրաստ զոհաբերելու իրենց կյանքը հանուն հայրենի
քի փրկության, որ առ այսօր ճնշված է թուրքական լուծից: Նրանք,
ովքեր չկարողացան հասնել հարազատ երկիր, կամավոր գրվե
ցին ֆրանսիական բանակում, որտեղ վեց հարյուր հոգով հերոսա
բար մարտնչում են` պատրաստ մեռնելու հանուն ազատ և անմահ
Ֆրանսիայի: Մյուս հայերը երջանիկ են կռվելու ընդհանուր թշնա
մու դեմ անգլիական ազնվական դրոշի ներքո: Բելգիայի բազմա
թիվ հայ ուսանողներ էին մարտնչում իրենց բելգիացի ընկերների
կողքին և ընկան իրենց հյուրընկալած երկրի համար: Տորինոյում
ապրող ընդամենը հինգ հայերից մեկը, համալսարանն ավարտող
մի երիտասարդ ինժեներ, խանդավառությամբ հագավ զինվորա
կան պատվելի համազգեստը և որպես կամավոր ընդգրկվեց ռազ
մաօդային նավատորմի մեջ:
[...] Հայ ժողովրդի համար այս օրհասական պահին, մարդկու
թյան անունից հուսահատ կոչ ենք անում ողջ քաղաքակիրթ աշ
խարհին, զոհերի անունից պաղատում ենք բոլոր վեհանձն սրտե
րին, որպեսզի դադարեցնեն ամեղների ջարդերը: Մի՞թե հնարավոր
է, որ աշխարհն անտարբեր մասնակցի քաղաքակիրթ ու քրիստո
նյա մի ազգի ճնշմանը: Ադանայի սարսափազդու դեպքերի համար
հայ բանաստեղծը գոչում էր. Ո՜վ մարդկային արդարութիւն, թո՛ղ
ես թքնեմ քու ճակատիդ56:
Մենք պայքարում ենք սպասելով արդար դատաստանի [...] և
հու՛յս ունենք: Հու՛յս ունենք, այլապես պետք է պոետի բառերին
ավելացնենք. «Քաղաքակրթություն, թքու՛մ ենք քո երեսին»57:
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Մեջբերումը Սիամանթոյի «Պարը» բանաստեղծությունից է:
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«Գերմանականպատիժը»,Armenia,հ.2,նոյեմբեր15,1915,էջ7

«Արմենիա» ամսագրի երկրորդ` նոյեմբերի համարում կրկին
Դոկտոր ծածկանունով է ստորագրված «Գերմանական պատի
ժը» հոդվածը, որում հեղինակը գրում է.
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Բացակայում է ամսաթիվը, սակայն հայտնի է, որ այն ստացվել է 1915 թ.
հոկտեմբերի 7ին, ժամը 6.20ին:
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«Մի քանի շաբաթ առաջ Երիտթուրքերի օրգան անարգ ու
կատաղի «Թանին»-ը բառացիոր
 են հրապարակում է հետևյալը.
«Որպեսզի թուրքերը կարողանան հանգիստ ապրել, հարկավոր է
կա՛մ կոտորել բոլոր հայ կանանց, կա՛մ նրանց մահմեդականաց
նել»: Թուրքական թերթը նետում էր այս գազանային և ամոթալի
մարտահրավերը ողջ քաղաքակիրթ մարդկության երեսին, վստահ
լինելով, որ կունենար Գերմանիայի օգնությունը [...]: Գերմանա
կան որոշ թերթեր վավերացնում էին Օսմանյան կայսրության այս
դժոխային ծրագիրը, համարելով այն միանգամայն օրինական ու
բնական: Hamburger Nachrichten թերթը գրեց, որ հայերի հանդեպ
Թուրքիայի վերաբերմունքը միանգամայն արդարացված է, քանի
որ հայերը ապստամբել են Սուլթանի դեմ [...]»:
Հեղինակը, հուսալով, որ «ոչ բոլոր գերմանացիներն են իրենց
ուղեղը փոխարինել աղիներով» հիշում է «զտարյուն գերմանացի
և կայսրին ծայրաստիճան հավատարիմ հպատակ» Լեպսիուսին,
որը 1895-96 թթ. ջարդերից հետո գրել էր «Հայաստանը և Եվրո
պան» իր գիրքը, դիմելով իր ազգին այս բառերով. «Պաղատում
ենք մեր ընթերցողներին, որ հիշեն հետևյալը. հայկական կոտո
րածների արդյունքում մահացել է հարյուր հազար անմեղ մարդ...
Մեր թերթերը, որ գրում են ապստամբությունների, դավադիր հեղա
փոխությունների, ընդհուպ մինչև հայերի կողմից թուրքական կա
ռավարության և մահմեդական բնակչության դեմ դրդիչ գործողու
թյունների մասին, անամոթաբար ստում են: Դույզն իսկ կասկած
չկա, որ հայերի սպանդը, որը կատարյալ կերպով կազմակերպ
ված է եղել Կոստանդնուպոլսի կառավարության կողմից, թուրքե
րի համար զվարճանքի միջոց է եղել... Թուրքերը շուտով հոգնելով
անզեն ու անպաշտպան հայերին գլխատելուց, սրախողխող անե
լուց, խեղդելուց, կախելուց, մորթելուց [...] որոշեցին իրենց արհես
տի մեջ որոշակի բազմազանություն մտցնել ու մտածեցին խորո
վել նրանց, կախել գլուխն ի վայր, կտրել ծայրանդամներն ու դնել
դեռևս արյունող բերանների մեջ, աչքերը հանել, կտրել ականջնե
րը, քիթը [...] Սակայն այս ամենը ևս բավարար հաճույք չէր պատ
ճառում թուրքերին: Անցան առավել դաժան միջոցների [...]»:
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«Գերմանականպատիժը»
հոդվածիավարտը`
Դոկտորստորագրությամբ,
Armenia,հ.2,15նոյեմբերի,
1915,էջ8
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Հեղինակը, մեջբերելով Լեպսիուսի նկարագրած թուրքական
վայրագություններն, ընդգծում է, որ այսքան բանից հետո «Կայ
զերը և Գերմանիայի կառավարությունն ու հրապարակագիրնե
րը գլուխ են գովում, որ դաշնակցում են Թուրքիային և կռվում են
ազնվական և ասպետական թուրք ժողովրդի հետ»:
Ավարտելով հոդվածը, Դոկտորը գրում է, որ «Մի օր, երբ գեր
մանացիների ուղեղը կգտնվի գանգատուփի մեջ, իսկ աղիներն
իրենց բնական տեղում, նրանք էլ այլևս չեն ենթարկվի ոճրագործ
Կայզերի հրամաններին, ոչ էլ կդաշնակցեն թուրքերին ու կկռվեն
նրանց կողքին: [...] Ազգի համար առավել ծանր պարտություն չկա,
քան տրամաբանության գիտակցված հրաժարումը»58:
Հոդվածագիրները փորձում էին զետեղել հայերի ողբերգությու
նը պատմաքաղաքական առավել լայն շրջանակի մեջ: Այդուհան
դերձ, հեղինակները տառապանքի միջից շարունակաբար փոր
ձում էին հույսի շող գտնել հայ ազգի անկախ և ազատ ապագայի
համար: Սա է պատճառը, որ «Արմենիա» ամսագրի հետագա հա
մարներում և հատկապես 1916 թվականին հրատարակված հոդ
վածներն ընդգծում են Ռուսաստանի դերը, հույս ունենալով, որ հա
րավային ճակատում ցարական Ռուսաստանի նվաճումները, որին
նպաստում է նաև հայկական բանակը, կհանգեցնի Հայաստանի
անկախությանը Անատոլիայի տարածքում, որտեղ հայերը դարեր
շարունակ ապրել են: Այս ծայրահեղ լավատեսական տեսանկյան
հետևանքով «Արմենիա» ամսագիրը շարունակական բախումներ
է ունենում իտալական սոցիալիստական կուսակցության Avanti!
օրաթերթի հետ, որը դեմ է պատերազմին և չի հավատում Մոսկ
վայի ազատության խոստումներին, մինչև որ 1918 թվականին
«Արմենիա»-ն ի վերջո հրատարակում է «Ամոթալի հաղթանակ»
վերնագրով մի հոդված, որում անդրադառնում է Բրեստ-Լիտովսկի
պայմանագրին, ըստ որի բոլշևիկները պարտավորվում էին Թուր
քիային վերադարձնելու հայկական տարածքները:
1915 թվականի «Արմենիա» ամսագրի վերջին համարը հրա
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պարակում է Միլանում բնակվող Վաննա Պիչչինի անունով մի
ազնվականուհու ուղերձն Իտալիայի կանանց, որը ներկայացնում
ենք ստորև.
Այն,ինչկարողէանելիտալուհինիրհայքույրերիհամար

«Այն,ինչկարողէանել
իտալուհինիրհայքույրերի
համար»,Armenia,հ.3,
15դեկտեմբերի,1915,էջ8
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Այս ճակատագրական պահին եվրոպական գրեթե բոլոր ազ
գերի կանայք վշտի մեջ են արնաթաթախ դաշտերում Հայրենիքի
համար ընկած իրենց որդիների, ամուսինների, եղբայրների հա
մար: Սակայն վսեմ է, վեհանձն և սուրբ զոհել գոյությունը յուր հո
ղի համար: Կինը, որ ողբում է Պատվի դաշտում ընկած իր հարա
զատին, հոգու խորքում սուրբ հպարտության զգացում ունի, որը
մեղմում է իր դառը կսկիծը: Բայց այս օրհասական պահին Աստծո
մի արարած կա, որ աղի արցունք է թափում միանգամայն այլ տա
ռապանքի համար: Գազանային կատաղի ատելության զոհ դար
ձած, բարոյալքված, չարչարված մի խեղճ արարած կա, որին ոչ
մի մխիթարություն զորու չէ ազատելու իր սարսափելի մղձավան
ջի ճիրաններից. դա Հայ կինն է:
Այս անմեղ զոհը երկար տարիներ է, ինչ ենթարկվում է սար
սափելի վայրագությունների, միայն այն բանի համար, որ իր
տղամարդիկ պահանջում են գոյություն ունենալու սրբազան իրա
վունքը: Նման շարունակական մարտիրոսությանն անկարելի է
անտարբեր մնալ: Ցանկացած կին, որ մարդկայնության զգացում
ունի, որ արդարության սկզբունքներ ունի, պիտի ըմբոստանա
նման կոտորածի դեմ: Իր բողոքի ձայնը թեկուզ լինի՛ առանց ան
միջական ազդեցության, իր ըմբոստանալու քայլը լինի՛ նույնիսկ
պղատոնական. կարևոր չէ, ձայնը որ բարձրանում է ընդդեմ ցան
կացած վատ արարքի, վեհանձն ձայն է, որ կարող է արձագանք
գտնել նաև կարծրացած սրտերում: Միանգամայն եսասիրություն
կլինի ասել` հիմա պետք է մեր մասին մտածենք, չենք կարող մեր
էներգիան վատնել մեկի վրա, որը մեզ չի պատկանում: Եթե կա
մի մարդ արարած, որ տառապում է, յուրաքանչյուր ոք, ում կա
ցությունը փոքր-ինչ ավելի տանելի է պարտավոր է ձեռք մեկնել:
Սա ես ասում եմ Իտալիայի իմ քույրերին: Ֆրանսիայի, Անգ
լիայի նման երկրները, որ այս պահին պատերազմի մեջ են ու
քաջաբար մարտնչում են, Հայաստանին օգնելու կոմիտեներ են
ստեղծում: Իտալիան չպետք է անզգա գտնվի: Ազատության աս
պետներ Գարիբալդիի ու Մացցինիի հայրենիքը չի կարող անտե
սել Հայաստանի սուրբ խնդիրը:
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Հատված«Այն,
ինչկարողէանել
իտալուհինիրհայ
քույրերիհամար»,
հոդվածից,Armenia,
հ.3,15դեկտեմբերի,
1915,էջ8

Այս ճնշված ու արյունահոսող ազգին պատկանող մի կնոջից
նամակստացա,որնինձուշացումովհասավփոստիներկադժվա
րությունների հետևանքով: Նամակում, ցավոք, կրկնվում է այն,
ինչիմացելէինքմամուլից:
Դյուրին չէ խորհուրդ տալ այդքան մեծ դժբախտության պա
րագայում:Մեզայլբանչիմնումանել,քանբողոքել,սոսկումիճիչ
բարձրացնելայդքանբարբարոսություններիդեմևմիանալքույր
պետությունների`միասնականկոչանելուԵվրոպայիողջքաղա
քակրթությանըայսպատերազմականպահինհանունարդարու
թյանվեհնպատակի59:
4նոյեմբերի1915
ՎաննաՊիչչինի
“Ciò che può fare la Donna italiana per le sue Sorelle d’Armenia”, Armenia, anno
I - n. 3, 15 dicembre 1915, p. 8.
59
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«Ինձխորհուրդ
տվե՛ք...»,Armenia,
հ.1,15հունվարի,
1916,էջ9

Ինչպես հասկանալի է դառնում ուղերձի բովանդակությունից,
1915 թվականի նոյեմբերի չորսին գրված այս կոչը նախապատմու
թյուն ունի: Վաննա Պիչչինին մի նամակ է ստանում Ն. Վարդյան
անունով իր հայ բարեկամուհուց. «Թանկագին բարեկամ, սկսում
է նամակը տիկին Վարդյանը, վիշտն ինձ դարձրել է խելագար:
Գլուխս կորցրել եմ ձախորդությունից: Դուք, որ խաղաղ եք, բարի
եղեք ինձ դարման առաջարկել: Աստծո սիրուն, ինձ մի խորհուրդ
տվե՛ք»60: Ապա կինը մանրամասնում է հայ ժողովրդի ծանր իրավի
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“Datemi un consiglio…”, Armenia, anno II - n. 1, 15 gennaio 1916, p. 9.
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ճակը. «սատանայական մի սպանդ է, դժոխային բնաջնջում, վա
ղուց ի վեր կազմակերպված, որն իրականացվում է հետևողական
կերպով իմ դժբախտ ազգակիցների դեմ: [...] Ութ հարյուր հազար
հայ են աքսորել, որոնցից միայն մեկ երրորդն է կարողացել հասնել
վերջնակետին: Կանայք և աղջիկներ ապրում են թուրքերի հարեմ
ներում: Կոստանդնուպոլսում մեկ ամսականից երկու տարեկան
երեխաների իրական վաճառք է եղել աճուրդի ժամանակ»61:
Շարունակելով նամակը, Վարդյանը փորձում է պատասխան
գտնել այն հարցին, թե ինչու են այս բարբարոս թուրքերի անդա
դար հալածանքներն իրականանում հենց հայերի դեմ: «Գիտե՞ք
լուսատիտիկի առակը: Օձը խայթում է գիշերը խաղաղ փայլող
մի լուսատիտիկի: Վերջինս միամտորեն հարցնում է իրեն հալա
ծողին` խայթելու պատճառը: Օձը հանգիստ պատասխանում է.
«Փայլում էիր»: Չեմ կարող գտնել մեկ այլ պատճառ իմ ժողովրդին
հասցրած հալածանքների համար: Եվ չեմ կարող հասկանալ թե
(մի ժամանակվա) բարի Աստված ինչու՞ է աշխարհ բերել այս
բարբարոսներին: Եվ եթե ունեցել է այդ գերագույն քմահաճույքը,
ինչու՞ է թուրքերին ստեղծելուց հետո անհրաժեշտություն զգացել
ստեղծելու օձերին ու կատաղի գազաններին: Եվ ինչու՞ է Ամենա
կարողը թույլ տալիս այս բոլոր գազանություններն անմեղ մի ազգի
դեմ: Ողբից տկարացած իմ ձայնը զորու չէ բարձրանալ և հասնել
Աստծուն: Դու՛ք հարցրեք նրան պատճառն ու ինձ ասե՛ք»62:
Հայտնի չէ, թե տիկին Ն. Վարդյանը որտեղից էր, սակայն, գրու
թյան հետևյալ տողերից կարելի է ենթադրել, որ նա ականատես
չէր դեպքերին, այլ դրանց հետևում էր հեռվից. «Պատահաբար ինձ
հասնող մասնավոր լուրերը, ցավոք, համապատասխանում են մա
մուլի հրապարակած նորություններին: [...] Ամեն օր սարսափելի
մտավախությամբ բացում եմ թերթն ու կարդում կարծես նախանշված ճշգրտությամբ սարսափելի նորություններ, որոնք գալիս են
իմ հայրենիքից, Հայաստանից: Մեկը մյուսից ավելի վատ, այսօր
61
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վանը` երեկվանից առավել կատաղի, առավել մահացու: [...]»:

«Ինձխորհուրդտվե՛ք...»,
Armenia,հ.1,15հունվարի,
1916,էջ9

«Հայմանուկներինվաճառելեն
աճուրդում»,L’Idea Nazionale,
սեպտեմբերի12,1915

Ամենևին չի բացառվում, նույնիսկ, որ տիկին Ն. Վարդյանն
ապրած լինի Իտալիայում, քանի որ նամակում բառացի մեջբե
րումներ կան իտալական մամուլից, ինչպես օրինակ 1915 թվակա
նի սեպտեմբերի 12ի L’Idea Nazionale թերթի «Հայ մանուկներին
վաճառելենաճուրդում»հոդվածից:
Տիկին Վարդյանն ավարտում է գրությունը հետևյալ բառե
րով. «Տվե՛ք ինձ, խնդրում եմ, մի խորհուրդ: Շուտափույթ դարման
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առաջարկե՛ք: Թուրքիայում հայ ժողովրդի մնացորդների ժամերը
հաշվվա՛ծ են: Քիչ հետո, արդեն շա՛տ ուշ կլինի...»63:

«Ինձ խորհուրդ տվե՛ք...», Armenia, հ. 1, 15 հունվարի, 1916, էջ 10

Նամակից խորապես ազդված, Վաննա Պիչչինին որոշում է
հանդերձ գալ ուղերձով: «Արմենիա» ամսագիրը, երկու կանանց
գրությունները միաժամանակ հրապարակելու բավարար տեղ չու
նենալու պատճառով, դեկտեմբերի համարում նախապատվությու
նը տալիս է Պիչչինիի ուղերձին, մինչդեռ տիկին Վարդյանի նամա
կը հրապարակում է հաջորդ` 1916 թվականի հունվարի համարում,
թույլ տալով ժամանակագրական ետևառաջություն:
«Արմենիա» ամսագրում մեծ տեղ է հատկացված նաև ման
կավարժական և մշակութային բնույթի նյութերի` նպատակ ունե
նալով հայ մշակույթը ներկայացնել հնարավորինս ամբողջական
կերպով: Ամսագրի անդրանիկ համարը հինգերորդ էջում տեղե
կացնում է, որ «Արմենիան կունենա նաև գրական էջ: Մեր ընթեր
ցողները կկարողանան առավել մոտ լինել հայկական հարցին,
սիրելով Հայաստանը նաև նրա զգացմունքների և մտածողության
դրսևորման շնորհիվ: Ցավում ենք, որ ստիպված եղանք գրեթե ամ
բողջովին հրաժարվել նման էջից այս առաջին համարի մեջ, այլ
բովանդակության նյութերի առատության հետևանքով»:
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Հետագա համարներում, իրոք, հրատարակվել են հայոց պատ
մությանը, հայ արվեստին ու ճարտարապետությանը նվիրված
նյութեր Զարյանի, Չամպոլիի, Ջիմոռռիի, Ձանոլլիի, Մեդայի, Գիզ
լերի կողմից: Գրեթե բոլոր համարները ներկայացնում են մի հայ
գրողի կամ գրականագետի, այդ թվում Սիամանթո, Ահարոնյան,
Ալիշան, Աբովյան, Դուրյան, Զարդարյան, Չոպանյան, Վարու
ժան և այլն, զետեղելով նաև վերջիններիս լուսանկարները: 1915
թվականին ծնունդ առած ամսագիրը շարունակել է կանոնավոր
կերպով հրատարակվել մինչև 1918 թվականի հոկտեմբեր ամիսը64:

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

101

Armenia, հ. 4, 1916, էջ 7
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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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Հավելված 1
1915 թվականին իտալական մամուլում հրատարակված հայ
կական ջարդերին անդրադարձող հոդվածների ցանկն ըստ ժամա
նակագրության65.
6 հունվարի, Ռուսները փախուստի են մատնել թուրքերին.
ծանր պարտություն Կովկասում, Corriere della Sera
19 հունվարի, Հայաստանի սահմանին Թուրքիայի կատարյալ
պարտությունը, Corriere della Sera
4 մայիսի, Թուրքերը ձերբակալել են չորս հարյուր քառասուն
հայի` պատրիարքի հետ միասին, Corriere della Sera
4 մայիսի, Թուրքերի կողմից իրականացված հայկական ջար
դերը, Corriere della Sera
4 մայիսի, Հայերի դավադրությունն ընդդեմ Թուրքիայի, La
Nazione
6 մայիսի, Հայկական դավադրությունը Կոստանդնուպոլսում,
Il Messaggero
6 մայիսի, Հայկական դավադրություն, Il Secolo
11 մայիսի, 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 մայիսի, Քրիստոնյաների կոտորածները, La Perseveranza
12 մայիսի, Վանի հայկական ապստամբությունը, Avanti!
12 մայիսի, Քրիստոնյաների կոտորածը, Corriere delle Puglie
12 մայիսի, Քրդերի իրագործած չլսված բռնությունները
Պարսկաստանի քրիստոնյաների դեմ, L’Idea Nazionale
12 մայիսի, Քրիստոնյաների կոտորածները Պարսկաստանում,
Avanti!, L’Idea Nazionale, Il Messaggero, La Nazione, L’Osservatore
Romano, Il Popolo d’Italia, Il Resto del Carlino, La Tribuna
12 մայիսի, Հայ ապստամբները պատնեշ են բարձրացրել Վա
նում, Il Popolo d’Italia
14 մայիսի, Թուրքերը կեղեքում են հայերին, Il Popolo d’Italia
14 մայիսի, Հայերին սպառնում են Թուրքիայում, Il Messaggero
14 մայիսի, Հայերի օրհասական իրավիճակը, Il lavoro
19 մայիսի, Հայերի դեմ հալածանքները, L’Idea Nazionale
19 մայիսի, Հայերի մի ապստամբություն, Il Messaggero
19 մայիսի, Հայերի խռովությունը Ֆելտումում66, La Nazione
21 մայիսի, Հայերը և պատերազմը, Corriere della Sera
25 մայիսի, Թուրքական կառավարությունը պատասխանատու
է հայերի կոտորածների համար, Il Messaggero, La Perseveranza,
La Stampa, La Tribuna, L’Ora, Corriere della Sera
29 մայիսի, Ռուսները գրավել են Հայաստանի Վանը, Corriere
della Sera
30 մայիսի, Բերկրանք Պարսկաստանում` ռուսների Վան
մտնելու առթիվ, Il Secolo XIX
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Թերթը սխալ է թույլ տալիս, գրելով Ֆելտում` Զեյթունի փոխարեն:
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7 հունիսի, Ռումինիայի հայերը և Իտալիան, Corriere della Sera
8 հունիսի, Այն, ինչ թաքնված է թուրքական անդորրի տակ,
Corriere della Sera
17 հունիսի, Դավադրություն հանուն Հայաստանի անկախու
թյան, La Gazzetta del Popolo
17 հունիսի, Հեղափոխական հայերի բուռն հեռագիրը Թա
լեաթ բեյին, Il Giornale d’Italia
1 հուլիսի, Մահամերձ կայսրություն. հալածանքներ հայերի
դեմ, Il Secolo XIX
22 հուլիսի, Հեղափոխություն Հայաստանում, Il Secolo XIX
23 հուլիսի, Թուրքական վայրագությունները. հայերի կոտո
րածները, Il Secolo XIX
23 հուլիսի, Զանգվածային կոտորածները մղում են հայերին
ապստամբության, Corriere della Sera
23 հուլիսի, Թուրքերը կոտորում են քրիստոնյաներին Փոքր
Ասիայում, Il Giornale d’Italia
26 հուլիսի, Ապստամբություն Հայաստանում, Corriere della Sera
26 հուլիսի, Թուրքական չլսված վայրագություն, L’Ora
26 հուլիսի, Մի ազգի կոտորած. սարսափելի մանրամասներ
թուրքական վայրագություններից, La Tribuna
27 հուլիսի, Քրիստոնյաների կոտորածն Ասիայում, L’Ora
27 հուլիսի, Հայերի կոտորածը Զեյթունում, L’Ora
27 օգոստոսի, Հայերի ջարդերը, L’Ora
27 հուլիսի, Հայերի բնաջնջումը թուրք-գերմանացիների կող
մից, L’Idea Nazionale
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31 հուլիսի, Թե ինչպես են բացատրում հայերի նոր կոտորած
ները թուրք-գերմանացիները, Il Mattino
1 օգոստոսի, Հայերի սարսափելի իրավիճակը, L’Idea Nazionale
1 օգոստոսի, Թուրքերի ջարդերը Հայաստանում. բնակչության
նախճիրը, Il Secolo XIX
8 օգոստոսի, Հայ երեսփոխանը հետապնդվել է և սպանվել
թուրքերի կողմից, Il Resto del Carlino
14 օգոստոսի, Հայերի զանգվածային գաղթը, La Tribuna
16 օգոստոսի, Թուրքիայում կախաղան են բարձրացրել քսան
հայ սոցիալիստների, Avanti!
18 օգոստոսի, Թուրքական վայրագության խելահեղությունը.
հազարավոր հայեր են սրախողխող եղել, Il Secolo XIX
19 օգոստոսի, Թուրքական վայրագություններն ընդդեմ հայե
րի, La Tribuna, Il Secolo XIX, Il Mattino
19 օգոստոսի, Երեք հարյուր հազար հայեր են աքսորվել, La
Perseveranza
19 օգոստոսի, Թուրքական վայրագություններն ընդդեմ հայե
րի, La Stampa
20 օգոստոսի, Թուրքական կոտորածները Հայաստանում,
Avanti!, Corriere della sera, La Gazzetta del Popolo
24 օգոստոսի, Թալեաթ բեյի հարցազրույցը, L’Idea Nazionale
25 օգոստոսի, Հայերի դեմ մահմեդական վայրագության
սահմռկեցուցիչ դրվագներ, Il Messaggero
25 օգոստոսի, Հայերի դեմ թուրքական վայրագության դրվագ
ներ, La Stampa
1 սեպտեմբերի, Թուրքիան և հայերը, Il Secolo
108

2 սեպտեմբերի, Ջարդեր Հայաստանում. Պապի պատվիրա
կությունը, Corriere della Sera
4 սեպտեմբերի, Թուրքիան նախապատրաստում է ևս հարյուր
հազար հայերի սպանությունը, Il Messaggero
4 սեպտեմբերի, Մի փաստաթուղթ հայկական կոտորածների
մասին, Il Secolo XIX
4 սեպտեմբերի, Համակարգված կոտորածները, La Perseveranza
5 սեպտեմբերի, Մի հայի ահասարսուռ պատմությունը, La
Perseveranza
5 սեպտեմբերի, Թուրքերի կողմից կոտորված հայերի թիվը
հասել է յոթ հարյուր հազարի, L’Idea Nazionale
5 սեպտեմբերի, Թուրքական բարբարոսությունը, Il Popolo
d’Italia
8 սեպտեմբերի, Թուրքերի վայրագություններն ընդդեմ քրիս
տոնյաների, Il Secolo XIX
10 սեպտեմբերի, Ականատեսի ազդեցիկ պատմությունը, Il
Secolo XIX
12 սեպտեմբերի, Հայաստանի մարտիրոսությունը, Il Giornale
d’Italia
12 սեպտեմբերի, Հայ մանուկներին վաճառել են աճուրդում,
L’Idea Nazionale
12 սեպտեմբերի, Թուրքական նոր լլկանքներ հայ բնակչու
թյան դեմ, Il Mattino
13 սեպտեմբերի, Թուրքական վայրագությունը հայերի դեմ` մի
գերմանուհու նկարագրությամբ, Il Messaggero
13 սեպտեմբերի, Զանգվածային գնդակահարություններ Կոս
տանդնուպոլսում, Il Resto del Carlino
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13 սեպտեմբերի, Թուրքիան իր օրհասական ժամին, սարսափ
Հայաստանում, La Stampa
13 սեպտեմբերի, Բենեդիկտոս ԺԵ. պապը հանուն հայերի, La
Stampa
14 սեպտեմբերի, Թուրքերի ավազակությունը Պարսկաստա
նում, Il Secolo
14 սեպտեմբերի, Պապը և հայերը, Il Secolo
15 սեպտեմբերի, Իրավիճակը Կոստանդնուպոլսում, Il Mattino
15 սեպտեմբերի, Արևելքի բորբոքված երկնքի ներքո, Il Mattino
15 սեպտեմբերի, Թուրքիայի ճշմարիտ իրավիճակը, L’Idea
Nazionale
15 սեպտեմբերի, «Tanin»-ի կոչը հայ կանանց բնաջնջման
առիթով, Il Giornale d’Italia
15 սեպտեմբերի, Ծանր իրավիճակ Կոստանդնուպոլսում.
«Tanin»-ն ու հայերը, La Tribuna
16 սեպտեմբերի, Թուրքական տխրահռչակ բարբարոսություն
ները հայ կանանց և մանուկների դեմ, Il Resto del Carlino
17 սեպտեմբերի, Հայերի թշվառությունը, Il lavoro
17 սեպտեմբերի, Հայերի բնաջնջումը, Il Mattino
17 սեպտեմբերի, Հայերի ջարդը շարունակվում է, La Nazione
19 սեպտեմբերի, Հայերի մարտիրոսությունը, Corriere della Sera
19 հոկտեմբերի, Հինգ հազար հայերի հերոսությունը, Il
Messaggero
19 սեպտեմբերի, Թուրքական վայրագությունները Կովկա
սում, La Tribuna
23 սեպտեմբերի, Հիսուն հազար հայ է հասել Պորտ Սաիդ,
Corriere delle Puglie
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23 սեպտեմբերի, Թուրքերի կողմից ասպատակված 5000
հայեր փրկվել են ֆրանսիական հածանավի կողմից, Corriere della
Sera
23 սեպտեմբերի, Հինգ հազար հայեր են սպանվել թուրքերի
կողմից, Il Mattino
23 սեպտեմբերի, Կոտորածները, Corriere della Sera
23 սեպտեմբերի, Հինգ հազար հայեր նավով հասել են Եգիպ
տոս, Il Giornale d’Italia
23 սեպտեմբերի, Փրկվել են ֆրանսիական մի հածանավի կող
մից, Il Giornale d’Italia
23 սեպտեմբերի, Հայերի բնաջնջումը, Il Giornale d’Italia
23 սեպտեմբերի, Հայկական կոտորածները, La Perseveranza
23 սեպտեմբերի, Հինգ հազար հայեր են սպանվել թուրքերի
կողմից, Il Resto del Carlino
23 սեպտեմբերի, Հինգ հազար հայեր են սպանվել թուրքերի
կողմից, La Tribuna
24 սեպտեմբերի, Դիակներով լի խորխորատներ, La Nazione
25 սեպտեմբերի, Հայերի սոսկալի տառապանքները, La
Perseveranza
25 սեպտեմբերի, Հայերի կոտորածները, Il Secolo XIX
26 սեպտեմբերի, Կոտորել են չորս հարյուր հիսուն հազար
հայերի, La Perseveranza
26 սեպտեմբերի, Կոտորել են չորս հարյուր հիսուն հազար
հայերի, Corriere della Sera
26 սեպտեմբերի, Թուրքերի սոսկալի գործողությունները, Il
lavoro
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26 սեպտեմբերի, Թուրքերի սարսափազդու վայրագություն
ներն ընդդեմ հայերի, Il Secolo
26 սեպտեմբերի, Կոտորել են չորս հարյուր հիսուն հազար
հայերի, La Stampa
27 սեպտեմբերի, Հայերի սարսափելի կոտորածը, Il lavoro
6 հոկտեմբերի, Միացյալ Նահանգները սպառնում են Թուր
քիային, La Gazzetta del Popolo
1 հոկտեմբերի, Գերմանացի հյուպատոսները ղեկավարում են
հայկական կոտորածները, Il Secolo, La Stampa
4 հոկտեմբերի, Թուրքերի վայրագություններն ընդդեմ հայերի,
Il Secolo
4 հոկտեմբերի, Թուրքերի սարսափելի գործողություններն
ընդդեմ հայերի, La Tribuna
5 հոկտեմբերի, Ամերիկայի օգնությունը հայերին, Il Secolo XIX
6 հոկտեմբերի, Հայերի ջարդերը, Il Secolo XIX
6 հոկտեմբերի, Միացյալ Նահանգները սպառնում են Թուրքի
ային, Il Giornale d’Italia
6 հոկտեմբերի, Մի ժողովրդի մարտիրոսությունը, Il Mattino
6 հոկտեմբերի, Միացյալ Նահանգների քայլը հայկական կո
տորածների առնչությամբ, Corriere della Sera
7 հոկտեմբերի, Միացյալ Նահանգների նոր սպառնալիքը,
L’Ora
7 հոկտեմբերի, Լքված Հայաստան, L’Ora
8 հոկտեմբերի, Հայերն ու բուլղարացիները, La Perseveranza
8 հոկտեմբերի, Գերմանացի դեսպանը հավանություն է տալիս
հայերի հալածանքներին, La Stampa
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8 հոկտեմբերի, Հայ ժողովրդի մարտիրոսությունը, Il Secolo
XIX
9 հոկտեմբերի, Զայրույթ Անգլիայում, Il lavoro
9 հոկտեմբերի, Զայրույթ Անգլիայում հայկական կոտորածնե
րի համար, Il Giornale d’Italia
9 հոկտեմբերի, Զայրույթ Անգլիայում հայկական կոտորածնե
րի համար, La Tribuna
10 հոկտեմբերի, Հայերի բնաջնջումը, Il Secolo XIX
11 հոկտեմբերի, Ցավալի իրավիճակ Թուրքիայում, L’Ora
12 հոկտեմբերի, Գերմանական մի օրաթերթ արդարացնում է
թուրքերի իրականացրած հայկական կոտորածները, La Gazzetta
del Popolo
12 հոկտեմբերի, Գերմանացիներն արդարացնում են հայկա
կան կոտորածները, Corriere della Sera
13 հոկտեմբերի, Թուրքական ամոթալի վայրագություններ
ընդդեմ հայերի, Il Giornale d’Italia
13 հոկտեմբերի, Պապը և հայերը, Il Secolo
14 հոկտեմբերի, Հայերի կոտորածները, Il lavoro
14 հոկտեմբերի, Հայկական նոր ջարդեր, Corriere della Sera
14 հոկտեմբերի, Քահանայապետը բողոք է ներկայացնում
Սուլթանին հայերի կոտորածների համար, La Nazione
14 հոկտեմբերի, Բենեդիկտոս ԺԵ. Սուլթանի մոտ, L’Ora
15 հոկտեմբերի, Հայերի ջարդը. սահմռկեցուցիչ դրվագներ, Il
Resto del Carlino
15 հոկտեմբերի, Շվեյցարիայի ժողովրդի կոչը ի պաշտպանու
թյուն հայերի, Il Secolo
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18 հոկտեմբերի, Հայոց ողբերգության մի դրվագ, Il Secolo
18 հոկտեմբերի, Հայոց ողբերգությունը, Corriere delle Puglie
18
հոկտեմբերի,
L’Osservatore Romano

Հանդիպում

հանուն

Հայաստանի,

18 հոկտեմբերի, Հայերի ողբերգությունը, La Tribuna
19 հոկտեմբերի, Հայերի բնաջնջումը, La Tribuna
20 հոկտեմբերի, Պապը և հայ ժողովուրդը. Քահանայապետա
կան միջամտության հաջողությունը, Corriere della Sera
20 հոկտեմբերի, Բենեդիկտոս ԺԵ. և Սուլթանը, La Nazione
22 հոկտեմբերի, Պապի հետաքրքրվածությունը, L’Ora
22 հոկտեմբերի, Վատիկանը ճնշում է գործադրում հանուն
հայերի, La Stampa
23 հոկտեմբերի, Հայերի կոտորածը, L’Ora
28 հոկտեմբերի, Սուրբ Աթոռը և հայերը, L’Osservatore Romano
30 հոկտեմբերի, Պապի գրությունը Սուլթանին, Il Secolo
30 հոկտեմբերի, Ծանր դեպքեր թուրքական խորհրդարանում,
La Tribuna
3 նոյեմբերի, Հանուն Հայաստանի ապագայի, La Nazione
7 նոյեմբերի, Սպանված մի ազգ. լուռ մարտիտոսություն, La
Nazione
8 նոյեմբերի, Կենդանի այրել են մի հայ արքեպիսկոպոսի, Il
Messaggero
16 նոյեմբերի, Հայ բանաստեղծները, L’Ora
18 նոյեմբերի, Հայկական կոտորածները, Corriere della Sera
18 նոյեմբերի, Հայերի կոտորածները, Il Mattino
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21 նոյեմբերի, Հայ ժողովրդի բնաջնջումը, L’Idea Nazionale
3 դեկտեմբերի, Մի ժողովրդի գողգոթան, Il Secolo
17 դեկտեմբերի, Կիսալուսնի սարսափները, L’Ora
21 դեկտեմբերի, Սպանվել են բազմաթիվ եպիսկոպոսներ,
Corriere della sera
21 դեկտեմբերի, Հայոց ողբերգությունը, La Perseveranza
22 դեկտեմբերի, Հայերի կոտորածները, Il lavoro
24 դեկտեմբերի, Հայ զոհերը, Il Messaggero
25 դեկտեմբերի, Փարիզյան հանձնախումբը հանուն հայերի,
La Stampa
27 դեկտեմբերի, Հայկական հարցը, L’Ora
31 դեկտեմբերի, Հանուն ազատ Հայաստանի, Il Mattino

115

116

Հավելված 2
Արտաքին գործոց նախարարություն
Դիվանագիտական փաստաթղթերի հրապարակման
հանձնաժողով

Իտալական դիվանագիտական փաստաթղթեր
Հինգերորդ շրջան. 1914-1918
Հատոր IV, 25 մայիս – 23 հոկտեմբեր, 1915
Ստորև ներկայացվում է իտալական դիվանագիտական փաս
տաթղթերի հինգերորդ շրջանի չորրորդ և հինգերորդ հատորնե
րում ընդգրկված հայկական կոտորածներին առնչվող դիվանագի
տական փաստաթղթերի ցանկն ու բովանդակությունը67:
Փաս
տաթ. հ.
335

67

Վայրը և
ամսաթիվը
Կոստանդ
նուպոլիս,
3 հուլիսի
1915

Գրողը և հաս
ցեատերը
Գարրոնին
գրում է Սոն
նինոյին
Հ. 4952/485

http://www.farnesina.ipzs.it/series/
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Փաստաթղթի
առարկան

էջ

Կոստանդնու
պոլսում հայերի
դեմ գործադրված պատ
ժամիջոցները

200

616

620

Դեդեագաչ,
18 օգոստո
սի 1915
Սոֆիա,
18 օգոստո
սի 1915

722

Սոֆիա,
8 սեպտեմ
բերի 1915

875

Մանչեստեր
…69

Գարրոնիից`
Սոննինոյին
T. 6036/77
Կուկկի
Բոասսոյից`
Սոննինոյին
Հ.6034/439
Կուկկի
Բոասսոյից`
Սոննինոյին
Հ. 6449/476

Մակկի դի
Չելլերեից`
Սոննինոյին
Հ.1051/380

Հալածանքներ
ընդդեմ հայերի

381

Հայերի կոտո
րածները Թուր
քիայ ում

384

Կոստանդնու
պոլսում հայերի
բնաջնջումը
կասեցնելու
հայկական
հանձնախմբի
կոչը
Միացյալ Նա
հանգների բո
ղոքը Թուրքիա
յում հայկական
կոտորածների
դեմ

452

547

ՀԱՏՈՐ IV
25 մայիս – 23 հոկտեմբեր, 1915
335.
Կոստանդնուպոլսում դեսպան Գարրոնիից` Արտաքին գոր
ծոց նախարար Սոննինոյին
Հ. 4952/485
Կոստանդնուպոլիս, 3 հուլիսի 1915 (1)

69

Բացակայում է ամսաթիվը, սակայն հայտնի է, որ այն ստացվել է 1915 թ.
հոկտեմբերի 7-ին, ժամը 6.20-ին:
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 այ բնակչության կողմից ցուցաբերած ընդունելությունը, որն
Հ
այն աստիճան նպաստավոր եղավ ասպատակողներին, որ ասում
են, որ բացառապես նրանց աջակցության շնորհիվ էր, որ ռուսները
կարողացան վերցնել Վանն ու արշավել դեպի Բիթլիս, հանգեցրեց
Կոստանդնուպոլսի հայ ղեկավար շրջանակների և բնակչության
դեմ նոր խստությունների: Ի կատար ածվեցին մահապատժներ,
տեղահանություններ և հայերի զանգվածային փոխադրումներ
կասկածելի կենտրոններից դեպի մահմեդականներով բնակեց
ված շրջաններ:
616.
Կոստանդնուպոլսում դեսպան Գարրոնիից` Արտաքին գոր
ծոց նախարար Սոննինոյին
Հ. 6036/677
Դեդեագաչ, 18 օգոստոսի 1915, ժամը 9:30 (հասել է ժամը
23:10)
 ավառում աճել են հայերի դեմ կատարված հալածանքները:
Գ
Այս վերջին օրերի ընթացքում պատժամիջոցներ են սահմանվել
նաև Մարմարա ծովի ավազանում և նույնիսկ մայրաքաղաքում:
Հալածանքների պատճառն այն համակրանք է, որով հայ բնակ
չությունը վերաբերվում է ռուսական բանակներին, չափազանց
վստահություն ցուցաբերելով նրանց պայծառ հաջողությունների
հանդեպ: Այս համակրանքն արդյունքն է համբերատար կերպով
և լավ պատրաստված քարոզչության, որի մասին արդեն հաղորդել
էի երկար հաշվետվություններով: Այնուամենայնիվ, [...] հայերն
այժմ լքված են բախտի քմահաճույքին և իրենց ազգային գոյու
թյունը սպառնված:
620.
Սոֆիայում նախարար Կուկկի Բոասոյից` Արտաքին գործոց
նախարար Սոննինոյին
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Հ. 6034/439
Սոֆիա, 18 օգոստոսի 1915, ժամը 7:30 (հասել է ամսի 19-ին
ժամը 10:25)
Հեռագիր հ. 438 (1)
 այկական գաղութն ինձ և իմ դաշնակից գործընկերներին է
Հ
հասցեագրել մի հեռագիր, որում ասված է.
«Սոֆիայի հայկական գաղութը ողբում է Թուրքիայ ում հայերի
ոչնչացումը, որն այժմ անպատժելիորեն տեղի է ունենում ողջ քա
ղաքակիրթ մարդկության աչքի առջև: Չնայած աղետը ցնցում է Եվ
րոպան, չնայած մեծ ու փոքր տերությունները զբաղված են իրենց
ազգային դժբախտություններով, հայտարարում ենք, որ պատմու
թյան առջև մեծ պատասխանատվությունն ընկնում է իրենց վրա,
այն անտարբերության պատճառով, որը ցույց են տալիս Հայաս
տանում տեղի ունեցող ահավոր դեպքերի հանդեպ: Հավատացած
ենք, որ այս անտարբերությունը մեծապես խթանում է Կոստանդ
նուպոլսի անպատասխանատու ղեկավարներին իրականացնելու
մի քաղաքակիրթ ժողովրդի կոտորելու իրենց երազանքը: Բարձ
րացնում ենք մեր ձայնը աշխարհի քաղաքակիրթ ազգերի առջև`
խնդրելով փրկել մեր նահատակված ժողովրդի գեթ բեկորները`
ցույց տալով, որ խիղճն ու բարոյական պատասխանատվության
զգացումը դեռևս գոյություն ունեն»:
 ոֆիայում նախարար Կուկկի Բոասսոյից` Արտաքին գործոց
Ս
նախարար Սոննինոյին
Հ. 6449/476
Սոֆիա, 8 սեպտեմբերի 1915, ժամը 11:20 (հասել է ժամը 12:10)

Այսօր, փոստով, հայկական հանձնախմբից ստացել եմ մի հու
շագիր` ուղեկցված հետևյալ հաղորդագրությամբ.
«Չնայած հավաստիաց
 ումներին, Օսմանյան կայսրությունը
սկսել է հայերի արտաքսումը Կոստանդնուպոլսից: Մինչ այժմ ար
120

դեն արտաքսվել են տասը հազարը (՞), որոնց մեծամասնությունը
սպանվել է Իզմիթի լեռներում: Պատրաստված է ևս յոթանասուն
հազար հայերի ցանկը: Հանուն Քրիստոնեության և մարդկության,
փրկե՛ք ոչնչացող մի ժողովրդի վերջին բեկորները, և արդյունավետ
միջամտությամբ կասեցրե՛ք անմեղների նահատակությունը»:
767.
Պիետրոգրադում դեսպան Կարլոտտիից` Արտաքին գործոց
նախարար Սոննինոյին
Հ.6739/723. Պիետրոգրադ, 19 սեպտեմբերի 1915, ժամը 13:40
(ստացվել է ժամը 20:30)

Որպես պատերազմի հետևանք, Ռուսաստանում ծագած սո
ցիալական և տնտեսական խնդիրների մեջ հարկ է նշել թշնամու
կողմից ասպատակված շրջաններից եկող փախստականների
հարցը: Նրանց մեծամասնությունը լեհեր են, կան նաև շատ իս
րայելցիներ, ապա լիտվացիներ, լատվիաց
 իներ, քիչ ռուսներ և
կովկասահայեր: Մարդկանց ընդհանուր թիվը հասնում է երեք
ու կես միլիոն
 ի: Այս հսկայական արտագաղթի միայն մեկ մասն
է կամավոր: Փախստականների մեծ մասը ստիպված է եղել լքել
հայրենի հողը կամ զինվորական հեղինակությունների հրամանով,
կամ էլ որովհետև գյուղերն ու դաշտերը ավերվել ու ոչնչացվել են ոչ
այնքան թշնամու, որքան նույն ռուսական զորքերի կողմից «անա
պատ դարձնելու» նպատակով, ինչպես 1812 թվականին: Կարելի
է ուստի երևակայել, թե ինչ թշվառ կացության մեջ է գտնվում այդ
բնակչությունը և թե այն ինչ վտանգ է սպառնում հանրային հիգի
ենային: Մոսկվան, որը միշտ ազգասիրական նախաձեռնություն
ների գլուխ է կանգնած, նախ և առաջ փախստականների համար
փրկարարական կազմակերպություններ է ստեղծել, իսկ Դուման
վերջերս հաստատել է օրենքի մի նախագիծ, ըստ որի քսանհինգ
միլիոն ռուբլի է տրամադրում նրանց օժանդակելու համար և ստեղ
ծում է խորհրդարանական մի հանձնախումբ` պաշտպանության և
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հսկողության նպատակով: Կառավարության կողմից հատուկ կա
նոններ են սահմանվում փախստականներին ժամանակավորա
պես տարբեր քաղաքներ ուղարկելու համար: Հավաստի աղբյու
րից ինձ տեղեկացնում են, որ գլխավոր զորակայանում գերիշխում
է այն կարծիքը, որ բնակչության զանգվածային տեղափոխումը
շփոթեցնում և դանդաղեցնում է զորքերի տեղաշարժը, մինչդեռ
մյուս կողմից նապոլեոնական պատերազմի համակարգերի գոր
ծադրումն այսօր շատ արդյունավետ չէ մի թշնամու հանդեպ, որը
երկաթուղի ունի և ամուր պաշարներ: Հավատացած են, որ գերա
գույն իշխանությունն այլևս թույլ չի տա բնակչության լայնամասշ
տաբ փոխադրումները, որ մինչ այժմ իրականանում էր ռուսական
նահանջին զուգահեռ: [...]
875.
Վաշինգտոնում դեսպան Մակկի Դի Չելլերեից` Արտաքին
գործոց նախարար Սոննինոյին
Հ. 7051/380. Մանչեսթեր, ... (ստացվել է 1915 թ. հոկտեմբերի
7-ին, ժամը 6.20-ին)
 ետքարտուղարը հայտարարել է, որ հայերի հանդեպ թուր
Պ
քերի կատարած վայրագությունների մասին այստեղ տարածված
լուրերը հուզում են առաջացնում և, տեղեկացրել այդ առնչությամբ
այս կառավարությանը հրապարակայնորեն հասցեագրված բողո
քագրի մասին: Նա (՞՞) հեռագրել է Կոստանդնուպոլսում ԱՄՆ դես
պանին, որպեսզի վերջինս զգուշացնի Օսմանյան կայսրությանն,
առ այն, որ վայրագությունները շարունակվելու դեպքում ամերի
կյան ազգի տրամադրությունները միայն թշնամական կերպով
կդրսևորվեն այն ազգի հանդեպ, որը պատասխանատու է դրանց
համար:
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ՀԱՏՈՐ V
38.
Թուրքիայում իտալահպատակների և նրանց շահերի պատաս
խանատու Տալիանին` Արտաքին գործոց նախարար Սոննինոյին
Հ. 4057/886 Կոստանդնուպոլիս, 31 հոկտեմբերի 1915 (հասել է
նոյեմբերի 25-ին)
Դժվարություններն օրեցօր է՛լ ավելի են խոչընդոտում Ձեր նա
խարարության հետ իմ շփումը և խանգարում որպեսզի Ձեզ տե
ղյակ պահեմ Թուրքիայում տիրող իրավիճակի շուրջ այնպես, ինչ
պես որ կցանկանայի, ուստի իմ այս հաղորդագրությունները զերծ
են ցանկացած արդիականությունից:
[...] Արդեն բոլորը համոզված են, որ Բալկաններում Գերմա
նիան կհաղթի, այնպես ինչպես, որ համոզված են, որ երբեք Հու
նաստանն ու Ռումինիան չեն համարձակվի շարժվել: Այսօր թուր
քերն ապրում են այն վստահությամբ, որ հաղթելու են: Եվ, ինչպես
միշտ, երբ իրենց ուժեղ են զգում, ոտնահարում են օրենքներն ու
իրավունքները, պահանջում են և բռնագրավում, չափազանցնում
են իրենց ազգայնամոլ ոգին հասնելով քսենոֆոբիայի: Ճնշում
են գործադրում այն բոլոր բոլոր գրությունների ու ցուցանակների
հայտարարությունների վրա, որոնք թուրքերենով չեն: Արգելված է
նաև հունարենը, լինելով հանդերձ կայսրության լեզուն, նաև գեր
մաներենը, որով գրված հայտարարությունները հազվադեպ են
թույլ տալիս, այն էլ փոքր տառերով` թուրքերեն գրության տակ:
Հալածանքներ ընդդեմ հայերի
Ներկայիս կառավարիչների ինքնավստահության դրսևորում
ներից է հայերի դեմ հալածանքների կատաղի վերսկսելը: Միան
գամայն հավաստի աղբյուրից տեղեկացա, որ ներքին շրջաննե
րում, հատկապես Ադանայի, Անգորայի, Կոնիայի, Էրզրումի վի
լայեթներում շարունակվում են համակարգված հետապնդումները,
որոնք ծպտվում են տեղահանման անվան տակ, ունենալով ջար
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դերից է՛լ առավել սարսափելի արդյունքներ: Արտաքսված հայերի
միջից գրեթե բոլոր տղամարդիկ անհետանում են ճանապարհին,
իսկ երիտասարդ և գեղեցիկ կանայք բաժին են հասնում անվանի
թուրքերին, իսկ մյուսները խոշտանգվում են ու լքվում, երեխաները
մահանում են սովից ու ցրտից: Ճանապարհորդները, ովքեր կարո
ղացել են գնալ հայերի անցած աքսորի ճանապարհով, հանդիպել
են դիակներով լի հորերի:
Մեռած հայերի թիվը հասնում է շուրջ 400 հազար: Տեղահան
ված բոլոր հայերի գույքը առգրավվում է և գնում է լցնելու դա
տարկված գանձատունը, բայց ավելի հաճախ` պարարտացնելու
օսմանյան պաշտոնյաների անձնական հարստությունը: ԱՄՆ
դեսպանի կողմից արված բոլոր քայլերը, որ վերջ դրվի հալածանք
ներին կամ, որ գոնե թույլ տան օգնություն ուղարկել, որևէ ազդե
ցություն չունեցան: [...]
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Վերջաբան
1915 թվականին Իտալիան ներքաշված էր պատերազմի մեջ,
և, բնականաբար, իտալական մամուլը լուսաբանում էր պետու
թյան համար առավել կարևոր թեմաներ: Այդուհանդերձ, նույն
տարվա սկզբից, այն սկսում է ուշադրություն դարձնել նաև կով
կասյան ճակատում տեղի ունեցող դեպքերին: Հետագա ամիսների
ընթացքում, կոտորածների մասշտաբի ի հայտ գալուն զուգահեռ
վերլուծաբանները փորձում են տալ առաջին բացատրությունները:
Սակայն, հոդվածագիրները, առաջնորդվելով արյունարբու թուրքմարդասպանի կարծրատիպով, հաճախ վրիպում են նշմարելու ցե
ղասպանության որոշ հստակ կողմեր, այդ թվում ազգայնամոլա
կան համասեռման նախագծի ժամանակակից դրոշմը, որը կարելի
էր ընկալել իրականացված բնաջնջման ծրագրի ետևում:
Իտալական մամուլում հայկական կոտորածների լուսաբա
նումն ու վերլուծությունը պայմանավորված էր հատկապես ներքին
և արտաքին պատճառներով: Կախված նրանից, թե այդ պահին
ինչպիսի քաղաքական իրավիճակ էր տիրում երկրում, հանրային
մամուլն անդրադառնում էր հայկական հարցին կամ երկրորդա
կան համարում այն: Որոշ գործոններ դրականորեն են նպաստել
հայկական կոտորածների թեմայով նյութերի լույս ընծայմանը,
ինչպես օրինակ հայ-իտալական պատմամշակութային, առևտրա
կան և հոգևոր դարավոր կապերը, Օսմանյան կայսրության դաշ
նակցությունը Ավստրիայի և Գերմանիայի հետ, որոնց դեմ Իտա
լիան 1915 թվականի մայիսին ներքաշվում է պատերազմի մեջ,
հայերի քրիստոնյա լինելը և այլն: Կային նաև որոշ գործոններ,
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որոնցով պայմանավորված էր իտալական թերթերի հարաբերա
կան լռությունը. Իտալիան պատերազմի մեջ էր, ուստի հաղորդագ
րությունների մեծ մասն անդրադառնում էր երկրի ներքին և արտա
քին քաղաքական վիճակին, ստվերի մեջ պահելով ցանկացած այլ
լուր, լուրերը հասնում էին ուշացումով, Թուրքիան արգելում էր լու
րերի շրջանառությունը և իրականացնում կոտորածները մեծ քա
ղաքներից հեռու, ապահովելով գործողությունների գաղտնիությու
նը: Բնականաբար այս ամենը բացասական էր անդրադառնում
լրատվության վրա:
Հոդվածագիրներն ըստ սովորության դիտարկում էին միջազ
գային իրադարձությունները ներքին խնդիրների տեսակետից, և
հրատարակվող հոդվածներն ընդհանուր առմամբ մեկնաբանվում
էին ելնելով լրագրի քաղաքական կողմնորոշումից:
Նախապատերազմական իրավիճակը, ներքին հակասություն
ները, քաղաքական դիրքորոշումները և ի վերջո Իտալիայի ներ
քաշվելը պատերազմի մեջ կհանգեցնեին նրան, որ երկար ամիս
ներ լիարժեք մոռացության կմատնվեին հայկական դեպքերը, և
կոտորածները կամփոփվեին որպես աշխարհագրական առումով
հեռավոր, թեև դաժան, իրադարձություններ:
Հայկական հարցերի շուրջ իտալական մամուլում որոշակի
աշխուժություն գրանցվեց օգոստոսի վերջին, պայմանավորված
նախ և առաջ այն պատճառով, որ թուրք-իտալական հարաբերու
թյունների ճգնաժամը հասավ իր գագաթնակետին, և 1915 թվակա
նի օգոստոսի 21-ին Իտալիան պատերազմ հայտարարեց Օսմա
նյան կայսրությանը:
Միևնույն ժամանակահատվածում իտալական մամուլի ցու
ցաբերած առավել բուռն հետաքրքրությունը բացատրվում է նաև
նրանով, որ այդ ընթացքում սկսում են Եվրոպա հասնել ականա
տեսների վկայություններ և հաղորդագրություններ: Հայկական
կոտորածների լուսաբանման գործում առանձնահատուկ կարևո
րություն է ունենում Տրապիզոնում Իտալիայի գլխավոր հյուպա
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տոս Ջակոմո Գորրինիի վկայությունը, որին անդրադարձանք
սույն ուսումնասիրության երկրորդ գլխում:
Իտալական մամուլն ուներ հակագերմանական դիրքորոշում,
քանի որ Առաջին համաշխարհային պատերազմի ժամանակ
Իտալիան Անտանտի կազմում էր, մինչդեռ Գերմանիան` Կենտ
րոնական ուժերի, որին միացավ նաև Օսմանյան կայսրությունը:
Ուստի գործ ունենալով թշնամի պետության հետ, իտալական մա
մուլը պետք է ըստ արժանվույն ներկայացներ իրավիճակի ծան
րությունը:
Հոդվածագիրներն ընդգծում էին գերմանացիների մասնակցու
թյան դերը, նշելով, որ նրանք թուրքերի կողքին ցեղասպանության
իրականացնողներն էին:
Երբ իտալական մամուլն ըմբռնեց հայերի աղետի իրական չա
փը, զոհերի թիվն արդեն հասել էր հարյուր հազարների: Սակայն,
եթե հաշվի առնենք այն փաստը, որ ցանկացած արհավիրքի մե
ծություն ակնհայտ է դառնում միայն որոշ ժամանակ, նույնիսկ եր
բեմն տասնամյակներ հետո, ապա կարելի է ասել, որ արդեն իսկ
կոտորածներին զուգահեռ, ժամանակի իտալական մամուլը բա
վականին ուշադիր է եղել հայկական հարցերին առնչվող տեղեկու
թյան հրապարակմանը` հաճախ տրամադրելով լրագրի նույնիսկ
առաջին էջը:
Ջարդերից մեկ տարի անց L'Idea Nazionale թերթում հրապա
րակած «Հայաստան. մոռացված խնդիր» հոդվածի միջոցով հեղի
նակը հորդորում է Իտալիային իներտ չմնալ հայկական հարցին և
զորավիգ լինել Հայաստանին:
Իտալիան իներտ չմնաց, այլ սատարեց հրաշքով փրկված ու
իր դռները թակած վերապրյալներին, որոնք մինչև իրենց կյանքի
վերջը ապրեցին ու արարեցին Իտալիայում:
Ջակոմո Գորրինին, ցեղասպանությունից երկու տասնամյակ
անց, ստանձնելով իր իսկ բառերով ասած «տարիների անխնա
լռությունը» կոտրելու առաքելությունը, հայկական հարցի վերա
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բերյալ «Վկայություններ» վերնագրով իր ուսումնասիրության մեջ
գալիս է այն համոզման, որ միջազգային արդարադատությունը
վաղ թե ուշ կճանաչի, որ հայերը դարձել են մոռացված ու ժխտ
ված ցեղասպանության զոհ:
Այսօր արդեն չորս տասնյակ իտալական քաղաքային խոր
հուրդներ ճանաչել են Հայոց ցեղասպանությունը: Հասունացել է
պահը, որ ի թիվս այլոց, Իտալիայի Սենատը ևս ճանաչի Հայոց
ցեղասպանությունը:
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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.
***
Sona Haroutyunian is a professor of Armenian language and
literature at the Ca’Foscari University of Venice, Italy. Her research
130

interests include Translation Studies, Theoretical Linguistics, Diaspora
Literature and Trauma Literature. She received her Ph.D. in philology
(Yerevan State University) and her Doctoral degree in linguistics
(University of Venice). She has been visiting professor at the Nida
School of Translation Studies, Yerevan State University, California
State University Fresno, and City University of New York. She has
given courses and seminars as well as presented papers at international
conferences in Yerevan (YSU, RA National Academy of Sciences),
Venice (Ca’Foscari), Padua, Milan (Bicocca), Genoa, Florence,
Geneva, Zurich, Malta, Poznan, Budapest (CEU), Hsinchu (National
Tsing Hua University), Paris (INALCO), Los Angeles (UCLA, USC,
AJU), Santa Barbara (UCSB), University of Michigan (Ann Arbor),
and Boston University. She has authored many scholarly papers and
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 параллельно 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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Ка’ Фоскари Венеции. Защитила кандидатскую диссертацию
в Ереванском государственном университете в 2006 году, а
докторскую диссертацию по лингвистике – в Университете
Венеции в 2011 году. Приглашенный специалист в Университете
Калифорнии (UCLA) в 2009 году. Приглашенный профессор
в Калифорнийском университете Фрезно (CSUF) в 2013 году.
Участник международных конференций в Ереване, Венеции,
Падуе, Милане, Генуе, Флоренции, Цюрихе, Женеве, Познани,
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работ по переводоведению, лингвистике, а также по переводу
произведений художественной литературы. Круг научных
интересов С.Р. Арутюнян охватывает проблемы теоретического
языкознания, переводоведения, языка и миграции, литературы и
травмы.
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