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ԱՌԱՋԱԲԱՆ

Ըն թեր ցո ղին ներ կա յաց վող աշ խա տութ յու նը մեր՝ 2014 թ. հրա տա-
րակ ված «ԱՄՆ-ի ար տա քին քա ղա քա կա նութ յու նը և  արևմ տա հա յութ-
յու նը (19-րդ  դար – 1914 թ.)»1 գրքի տրա մա բա նա կան շա րու նա կութ-
յու նն է: Ա մե րի կա յի  Միաց յալ  Նա հանգ նե րի քա ղա քա կա նութ յունն 
Օս ման յան կայս րութ յան և  Հա յոց ցե ղաս պա նութ յան նկատ մամբ 
Ա ռա ջին հա մաշ խար հա յին պա տե րազ մի տա րի նե րին, ա մե րիկ յան 
դի վա նա գի տութ յան և  մի սիո ներ նե րի գոր ծու նեութ յու նը 1915-1917 թթ. 
լուրջ դե րա կա տա րութ յուն են ու նե ցել արևմ տա հա յութ յան ճա կա-
տագ րում: Այս խնդիր նե րի ու սում նա սի րութ յունն ու նի քա ղա քա կան և 
 պատ մա գի տա կան կար ևոր նշա նա կութ յուն: 

Գլ խա վո րա պես ա մե րիկ յան դի վա նա գի տա կան նա մա կագ րութ-
յան, ար խի վա յին և հ րա տա րակ ված փաս տաթղ թե րի, ա մե րիկ յան 
այլ աղբ յուր նե րի ու գրա կա նութ յան հի ման վրա փորձ է կա տար ված 
վեր լու ծելու ԱՄՆ-ի և Օս ման յան կայս րութ յան հա րա բե րութ յուն ներն 
Ա ռա ջին հա մաշ խար հա յին պա տե րազ մի նա խա շե մին և  ըն թաց քում, 
ա մե րիկ յան դի վա նա գետ նե րի և  մի սիո ներ նե րի գոր ծու նեութ յու նը  Հա-
յոց ցե ղաս պա նութ յան տա րի նե րին, լու սա բա նելու նրանց վկա յութ-
յուն ներն արևմ տա հա յութ յան տե ղա հա նութ յուն նե րի և  կո տո րած նե րի 
մա սին,  Միաց յալ  Նա հանգ նե րի պե տա կան շրջա նակ նե րի, հա սա րա-
կայ նութ յան ու  մա մու լի ար ձա գանքը և վե րապ րած հա յե րի հա մար 
դրա մա հա վա քի ու օգ նութ յան կազ մա կերպ մանն առնչ վող գոր ծու-
նեութ յու նը:  Ներ կա աշ խա տութ յու նը գա լիս է ամ բող ջաց նե լու  Միաց-
յալ  Նա հանգ նե րի քա ղա քա կա նութ յու նը, դի վա նա գի տա կան և  մի սիո-
նե րա կան գոր ծու նեութ յու նը  Հա յոց ցե ղաս պա նութ յան տա րի նե րին:

 Հե ղի նակն աշ խա տել է ԱՄՆ-ի ազ գա յին ար խի վում,  Կոնգ րե սի 
գրա դա րա նում,  Վա շինգ տո նի հայ կա կան ազ գա յին ինս տի տու տում, 
 Մի չի գան- Դիար բորն հա մալ սա րա նի հայ կա կան հե տա զո տութ յուն-
նե րի կենտ րո նում:

 Գիր քը կազմ ված է ա ռա ջա բա նից, յոթ գլուխ նե րից, են թագ լուխ նե-
րից, ամ փո փու մից, օգ տա գործ ված գրա կա նութ յան ցանկից և  ան վա-
նա ցան կից:

1 Կիրակոսյան Արման, ԱՄՆիարտաքինքաղաքականությունըևարևմտահայությունը
(19րդդար1914թ.), Երևան, ԵՊՀ հրատարակչություն, 2014, 399 էջ: 
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Առաջին՝ «Միաց յալ  Նա հանգ նե րի հա րա բե րութ յուն ներն Օս ման-
յան կայս րութ յան հետ Ա ռա ջին հա մաշ խար հա յին պա տե րազ մի նա-
խա շե մին և  պա տե րազ մի սկզբնա կան շրջա նում» գլխում վեր լուծ վում 
են ԱՄՆ-ի ար տա քին քա ղա քա կա նութ յունն Ա ռա ջին հա մաշ խար հա-
յին պա տե րազ մի նա խա շե մին և  չե զո քութ յան սկզբուն քի որ դեգ րու մը, 
թուրք-ա մե րիկ յան հա րա բե րութ յուն նե րի զար գաց ման ըն թացքն ու 
դես պա նութ յան գոր ծու նեութ յու նը Օս ման յան կայս րութ յան՝ պա տե-
րազ մի մեջ ներ քաշ ման, գեր մա նա-թուր քա կան մեր ձեց ման և  ար տո-
նութ յուն նե րի ռե ժի մի վե րաց ման պայ ման նե րում:

Երկրորդ՝ « Միաց յալ  Նա հանգ նե րը, դես պան  Հեն րի  Մոր գեն թաուն, 
մի սիո ներ նե րը և  Հայ կա կան հար ցը» գլխում ու սում նա սիր վում են 
ԱՄՆ-ի պաշ տո նա կան դիր քո րո շումն Օս ման յան կայս րութ յան ոչ 
թուրք ժո ղո վուրդ նե րի, մաս նա վո րա պես՝ հա յե րի վատ թա րա ցող վի-
ճա կի,  Հայ կա կան հար ցի և  արևմ տա հա յութ յան տե ղա հա նութ յան ու 
կո տո րած նե րի վերաբերյալ, հա կա հայ կա կան քա ղա քա կա նութ յու նը 
դա դա րեց նե լու խնդրում դես պան  Մոր գեն թաո ւի գոր ծու նեութ յու նը, 
այդ ուղ ղութ յամբ ե րիտ թուրք ղե կա վար նե րի ու  Գեր մա նիա յի դես պա-
նի հետ նրա ունեցած հան դի պում ներն ու զրույց նե րը:  Լու սա բան վում 
են Ա ռա ջին հա մաշ խար հա յին պա տե րազ մի ըն թաց քում ա մե րիկ յան 
մի սիո ներ նե րի գոր ծու նեութ յանը և  ի րա վի ճա կին առնչ վող խնդիր նե-
րը, մաս նա վո րա պես՝  Հա յոց ցե ղաս պա նութ յան ա կա նա տես ու վկա 
դառ նա լու և  վե րապ րած հա յե րին օգ նութ յուն ցու ցա բե րե լու հան գա-
ման քը:

Եր րորդ գլխում բնու թագր վում են  Միաց յալ  Նա հանգ նե րի ար խիվ-
նե րում պահ պան վող  Հա յոց ցե ղաս պա նութ յա նը վե րա բեր ող նյու թե-
րը, լու սա բան վում են ա մե րիկ յան դի վա նա գի տա կան փաս տաթղ թե րի 
նշա նա կութ յունն ու կար ևո րութ յու նը  Հա յոց ցե ղաս պա նութ յան ու սում-
նա սիր ման և  մի ջազ գա յին ճա նաչ ման գոր ծում,  Միաց յալ  Նա հանգ-
նե րի յու րա հա տուկ դե րա կա տա րութ յու նը՝ դի վա նա գետ նե րի, հյու-
պա տոս նե րի և  մի սիո ներ նե րի մի ջո ցով դի տար կե լու և  ար ձա նագ րե լու 
երկ րում կա տար վող ի րա դար ձութ յուն նե րը մինչև 1917 թ. ապ րիլ ա մի-
սը:   

Աշ խա տութ յան ա մե նա ծա վա լուն` չոր րորդ գլխում ժա մա նա կա-
գ րա կան կար գով ներ կա յաց վում է ա մե րիկ յան դի վա նա գի տութ յան 
գոր ծու նեութ յու նը տար բեր նա հանգ նե րի քա ղաք նե րում և գ յու ղե րում 



7

արևմ տա հա յութ յան տե ղա հա նութ յան ու կո տո րած նե րի ժա մա նա-
կաշր ջա նում՝ դես պան  Հեն րի  Մոր գեն թաո ւի պաշ տո նա վար ման ըն-
թաց քում: 1915 թ. փետր վա րից մինչև 1916 թ. փետր վարն ըն կած ժա-
մա նա կահատվածում  Կոս տանդ նու պոլ սից  Վա շինգ տոն ներ կա յաց-
վող նա մա կագ րութ յու նը տե ղե կատ վութ յուն էր պա րու նա կում թուրք 
պաշ տոն յա նե րի հետ դես պա նի և հ յու պա տոս նե րի հան դի պում նե րի, 
երկ րի տար բեր շրջան նե րում տե ղի ու նե ցող ող բեր գա կան ի րա դար-
ձութ յուն նե րի, ինչ պես նաև  Վա նի հե րո սա մար տի վե րա բեր յալ հյու-
պա տոս նե րի, հյու պա տո սա կան գոր ծա կալ նե րի, մի սիո ներ նե րի և  
ա կա նա տես նե րի վկա յութ յուն նե րի մա սին: 

Հինգերորդ՝ «Ա մե րիկ յան ար ձա գանքն ու օգ նութ յան կազ մա կեր-
պու մը ցե ղաս պա նութ յու նից տու ժած արևմ տա հա յութ յա նը» գլխում 
լու սա բան վում են դես պան  Մոր գեն թաո ւի, Ար տա քին ա ռա քե լութ-
յուն նե րի ա մե րիկ յան խորհր դի և  մի սիո ներ նե րի նա խա ձեռ նութ յամբ 
 Միաց յալ  Նա հանգ նե րում նպաս տա մա տույց կազ մա կեր պութ յան 
հիմ նադ րու մը, ցե ղաս պա նութ յու նը վե րապ րած հա յե րին օգ նութ յուն 
ցու ցա բե րե լու նպա տա կով դրա մա հա վա քի կազ մա կեր պու մը, այդ 
կա պակ ցութ յամբ  Կոնգ րե սում տե ղի ու նե ցած քննար կում ներն ու նա-
խա գահ  Վուդ րո  Վիլ սո նի ըն դու նած ո րո շու մը:  Վեր լուծ վում է  Միաց յալ 
 Նա հանգ նե րի հա սա րա կայ նութ յան և  մա մու լի ար ձա գան քը: 

Աշ խա տութ յան վե ցե րորդ գլխում կրկին ժա մա նա կագ րա կան կար-
գով լու սա բան վում են ա մե րիկ յան դի վա նա գի տութ յան գոր ծու նեութ-
յու նը գոր ծե րի ժա մա նա կա վոր հա վա տար մա տար  Հոֆ ման  Ֆի լի պի և 
 դես պան Աբ րամ Էլ կու սի պաշ տո նա վար ման ըն թաց քում,  Կոս տանդ-
նու պոլ սում դես պա նութ յան, հյու պա տո սութ յուն նե րի և  Պետ քար տու-
ղա րութ յան միջև նա մա կագ րութ յունն արևմ տա հա յութ յան նկատ-
մամբ շա րու նակ վող տե ղա հա նութ յուն նե րի և  կո տո րած նե րի քա ղա-
քա կա նութ յան վե րա բեր յալ, ցե ղաս պա նութ յու նը վե րապ րած նե րին 
ցուցաբերվող օգ նութ յան կազ մա կերպ մա նը վե րա բեր ող հար ցե րը, 
թուրք պաշ տոն յա նե րի հետ տե ղի ու նե ցած հան դի պում նե րը:

Յո թե րորդ՝ « Միաց յալ  Նա հանգ նե րի կող մից  Թուր քիա յին պա տե-
րազմ հայ տա րա րե լու հար ցի շուրջ» գլխում վեր լուծ վում են 1917 թ. 
ապ րի լին  Միաց յալ  Նա հանգ նե րի կող մից  Գեր մա նիա յին պա տե րազմ 
հայ տա րա րե լուն, ա մե րիկ յան հա սա րա կայ նութ յան շրջա նում  Թուր-
քիա յի հետ պա տե րազ մի մեջ մտնե լու կողմ նա կից նե րի և  ընդ դի մա-



8

դիր նե րի պայ քա րին, այդ կա պակ ցութ յամբ նա խա գահ  Վուդ րո  Վիլ-
սո նի, կա ռա վա րութ յան և  մի սիո նե րա կան կազ մա կեր պութ յուն նե րի 
դիր քո րոշ մա նը, թուրք-ա մե րիկ յան հա րա բե րութ յուն նե րի խզմանն ու 
ա մե րիկ յան դի վա նա գետ նե րի՝  Միաց յալ  Նա հանգ ներ վե րա դար ձին 
առնչ վող խնդիր նե րը:   

Գիրքն ունի հա մա պա տաս խան ծա նո թագ րութ յուն նե ր, ո րոնց մի-
ջո ցով ըն թեր ցողն անհ րա ժեշտ տե ղե կութ յուն ներ կա րող է քա ղել օգ-
տա գործ ված աղբ յուր նե րի և գ րա կա նութ յան, ինչ պես նաև  Միաց յալ 
 Նա հանգ նե րի, Օս ման յան կայս րութ յան պե տա կան և  քա ղա քա կան 
գոր ծիչ նե րի, դի վա նա գետ նե րի, հա սա րա կա կան և կ րո նա կան գոր ծիչ-
նե րի կյան քի ու գոր ծու նեութ յան մա սին: 
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ԳԼՈՒԽ 1
 Միաց յալ  Նա հանգ նե րի հա րա բե րութ յուն ներն Օս ման յան 

կայս րութ յան հետ Ա ռա ջին հա մաշ խար հա յին պա տե րազ մի 
նա խա շե մին և  պա տե րազ մի սկզբնա կան շրջա նում

 Մինչև Ա ռա ջին հա մաշ խար հա յին պա տե րազ մի սկիզ բը Օս ման-
յան կայս րութ յու նը կախ վա ծութ յան մեջ էր Եվ րո պա յի մեծ տե րութ-
յուն նե րի քա ղա քա կա նութ յու նից և  ո րոշ ա ռու մով մե կու սաց ված էր 
 Միաց յալ  Նա հանգ նե րից եվ րո պա կան տե րութ յուն նե րի շա հե րի ու 
հա կա սութ յուն նե րի, ինչ պես նաև ԱՄՆ-ի ան մի ջա կան քա ղա քա կան 
հե տաքրքրութ յուն նե րի բա ցա կա յութ յան հետ ևան քով:  Սո վո րա բար 
Օս ման յան կայս րութ յու նը հայտն վում էր ա մե րի կա ցի նե րի ու շադրութ-
յան կենտ րո նում, երբ մա մու լում լու րեր էին տա րած վում հա յե րի, 
բուլ ղար նե րի և  այլ քրիս տոն յա նե րի ջար դե րի մա սին: Ա վան դա բար 
 Միաց յալ  Նա հանգ նե րը խու սա փում էր Ար ևել յան հար ցում որ ևէ մի-
ջամ տութ յու նից: ԱՄՆ-ի շա հե րը սահ մա նա փակ վում էին մի սիո ներ նե-
րի գոր ծու նեութ յանը ցուցաբերվող ա ջակ ցութ յամբ և  հա մե մա տա բար 
ոչ մեծ ծա վա լի առևտ րով: Այս պես՝  Թուրք-ի տա լա կան և  Բալ կան յան 
պա տե րազմ նե րի ըն թաց քում  Միաց յալ  Նա հանգ նե րը հրա ժար վեց 
միջ նոր դա կան որ ևէ դե րա կա տա րութ յուն ստանձ նե լու ա ռա ջարկ նե-
րից:  Դեռևս 1911 թ. դեկ տեմ բե րին պե տա կան քար տու ղար  Ֆի լան դեր 
 Նոք սը2 գրում էր նա խա գահ Ո ւիլ յամ  Տաֆ տին3, որ Օս ման յան կայս-
րութ յան ներ քին գոր ծե րին մի ջամ տե լ հնա րա վոր չէ.  Միաց յալ  Նա-
հանգ նե րը չի կա րող ոչ միայն ճնշում գոր ծադ րել, այլև նույ նիսկ որևէ 
խոր հուրդ տալ օս ման յան իշ խա նութ յուն նե րին: Ն րա հա մոզ մամբ՝ 
 Միաց յալ  Նա հանգ նե րի քա ղա քա կա նութ յունն Օս ման յան կայս րութ-
յան նկատմամբ կա րող էր սահ մա նա փակ վել մի միայն ա մե րիկ յան 
շա հե րի պաշտ պա նութ յամբ:4  

2 Ֆիլանդեր Նոքս (1853-1921)՝ ԱՄՆ-ի պետական գործիչ, գլխավոր դատախազ (1901-
1904), պետքարտուղար (1909-1913), սենատոր՝ Փենսիլվանիա նահանգից (1904-1909, 
1917-1921): 
3 Ուիլյամ Տաֆտ (1857-1930)՝ ԱՄՆ-ի պետական գործիչ, Ֆիլիպինների նահանգապետ 
(1901-1903), ռազմական քարտուղար (1904-1908), 27-րդ նախագահ՝ հանրապետա-
կան կուսակցությունից (1909-1913), գերագույն դատարանի նախագահ (1921-1930):
4 Տե՛ս Evans Laurence, United States Policy and the Partition of Turkey, 19141924, 
Baltimore, The Johns Hopkins Press, 1965, էջ 21-22:
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Ե թե յու րա քանչ յուր եվ րո պա կան գա ղու թա տի րա կան տե րութ-
յուն մրցում էր  Թուր քիա յում ազ դե ցութ յան ո լորտ նե րի հա մար, ա պա 
 Միաց յալ  Նա հանգ նե րը քա ղա քա կան շահ չէր հե տապն դում  Հայ կա-
կան հար ցում՝ ճգնա ժա մե րի ժա մա նակ ար ձա գան քե լով միայն մար-
դա սի րա կան օգ նութ յամբ:  Միաց յալ  Նա հանգ նե րը  Մեր ձա վոր Ար ևել-
քում որ ևէ տա րած քա յին նկրտում չու ներ:  Թուր քիա յում եվ րո պա կան 
տնտե սա կան և  ֆի նան սա կան ներգ րավ վա ծութ յան մա կար դա կի հետ 
համեմատած՝ ԱՄՆ-ի գոր ծա րար շա հե րը հա մեստ էին: Ե թե ԱՄՆ-ի 
կա ռա վա րութ յու նը ողջ տա րա ծաշր ջա նը դի տար կում էր որ պես մեկ 
ընդ հա նուր բաց տա րածք ա մե րիկ յան առևտ րի հա մար, ա պա եվ րո-
պա կան տնտե սա կան քա ղա քա կա նութ յունն Օս ման յան կայս րութ յու-
նում կենտ րո նա ցած էր աշ խար հագ րա կան ո րո շա կի շրջան նե րի կամ 
տնտե սա կան հա տուկ ո լորտ նե րի վրա:5 

Օս ման յան կայս րութ յան հետ ԱՄՆ-ի հա րա բե րութ յուն նե րի « հա-
տուկ բնույ թը» այն էր, որ վեր ջինս որ ևէ վտանգ չէր ներ կա յաց նում 
թուր քա կան պե տութ յան ինք նիշ խա նութ յան ու տա րած քա յին ամ-
բող ջա կա նութ յան հա մար ինչ պես աշ խար հագ րո րեն հե ռու գտնվե լու, 
այն պես էլ եվ րո պա կան «ու ժի հա վա սա րակշ ռութ յան» մրցակ ցա յին 
քա ղա քա կա նութ յան մեջ ներգ րավ ված չլի նե լու պատ ճա ռով: Հա-
մաշ խար հա յին պա տե րազ մում ԱՄՆ-ի չե զո քութ յու նը ե րաշ խա վո րեց 
ա մե րիկ յան դի վա նա գի տա կան ներ կա յութ յունն Օս ման յան կայս-
րութ յու նում մինչև 1917 թ. ապ րիլ ա մի սը: Այս ներ կա յութ յու նը նշա նա-
կում էր ԱՄՆ-ի պաշ տոն յա նե րի՝ օս ման յան իշ խա նութ յուն նե րի հետ 
շփում նե րի հնա րա վո րութ յուն, ինչ պես նաև դի վա նա գի տա կան գոր-
ծա ռույթ նե րի կա տա րու մ, մաս նա վո րա պես՝ ներ քին զար գա ցում նե րի 
մա սին տե ղե կատ վութ յան փո խան ցու մ՝ օգ տա գոր ծե լով դի վա նա գի-
տա կան ան ձեռնմ խե լիութ յան ի րա վուն քը: Այս պի սով՝ Ա ռա ջին հա-
մաշ խար հա յին պատերազմի ըն թաց քում  Գեր մա նիան, Ավստրո- Հուն-
գա րիան և  Միաց յալ  Նա հանգ նե րը դար ձան երկ րի ներ քին զար գա-
ցում նե րի հիմ նա կան վկա նե րը:6  Թեև  Միաց յալ  Նա հանգ նե րի հնա րա-
վո րութ յուն նե րը սահ մա նա փակ էին Օս ման յան կայս րութ յան ներ քին 

5 Տե՛ս Adalian Rouben Paul, AmericanDiplomaticCorrespondence in theAgeofMass
Murder: the Armenian Genocide in the US Archives // In: America and the Armenian
Genocideof1915 / Edited by Jay Winter, Cambridge, Cambridge University Press, 2003, 
էջ 146-147:
6 Տե՛ս նույն տեղը, էջ 147-148:
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խնդիր նե րի կար գա վոր ման հար ցե րում, սա կայն ա մե րիկ յան կա ռա-
վա րութ յու նը չէր կա րող չհե տաքրքր վել  Մեր ձա վոր և  Մի ջին Ար ևել քում 
տե ղի ու նե ցող զար գա ցում նե րով:  Միաց յալ  Նա հանգ նե րի ան հանգս-
տութ յու նը գնա լով ա վե լի էր ա ճում, սա կայն տե ղի ու նե ցող ի րա դար-
ձութ յուն նե րը շա րու նա կում էին հե ռու մնալ ա մե րիկ յան շա հե րից, իսկ 
ա վան դա կան ար տա քին քա ղա քա կա նութ յունն ան կա րող էր նշա նա-
կա լից ազ դե ցութ յուն ու նե նալու  Մեր ձա վոր Ար ևել քի զար գա ցում նե րի 
և  եվ րո պա կան մեծ տե րութ յուն նե րի քա ղա քա կա նութ յան վրա: 

ԱՄՆ-ի պե տքար տու ղա րութ յու նը մշտա պես ման րա մասն հա ղոր-
դագ րութ յուն ներ էր ստա նում  Մեր ձա վոր Ար ևել քում տե ղի ու նե ցող 
ի րա դար ձութ յուն նե րի մա սին տա րա ծաշր ջա նում գոր ծող դի վա նա-
գի տա կան և հ յու պա տո սա կան ներ կա յա ցուց չութ յուն նե րի մի ջո ցով: 
 Տե ղե կութ յուն ներ ներ կա յաց նե լով Օս ման յան կայս րութ յու նում տի րող 
ի րա վի ճա կի մա սին՝  Միաց յալ  Նա հանգ նե րի ար տա կարգ և  լիա զոր 
դես պան  Հեն րի  Մոր գեն թաուն գրում էր, որ ի րա կան իշ խա նութ յու նը 
 Կոս տանդ նու պոլ սում գտնվում էր ոչ թե սուլ թա նի, ո րը բա ցար ձա կա-
պես զուրկ էր իշ խա նութ յան որ ևէ լծակ ից, այլ  «Միութ յուն և  ա ռա ջա-
դի մութ յուն» կու սակ ցութ յան պա րագ լուխ նե րի, մաս նա վո րա պես՝ Էն-
վեր7,  Թա լեաթ8 և  Ջե մալ9 եռ յա կի ձեռ քում, թեև ի րա կա նում ե րիտ թուր-

7 Իսմաիլ Էնվեր փաշա (1881-1922)՝ թուրք պետական և ռազմական գործիչ, «Միություն 
և առաջադիմություն» կուսակցության կենտկոմի անդամ, 1908 թ. երիտթուրքական 
հեղաշրջումն իրականացնողներից, 1913 թ.-ից՝ ռազմական նախարար, գլխավոր 
սպայակույտի պետ, երիտթուրքական «եռապետության» անդամ, հայերի ցե-
ղասպանության գլխավոր կազմակերպիչներից: Փախել է Գերմանիա: 1919 թ. Կոս-
տանդնուպոլսի ռազմական ատյանի կողմից հեռակա կարգով դատապարտվել է 
մահվան՝ իբրև պատերազմի հանցագործ և հայերի տեղահանության ու ջարդերի 
կազմակերպիչ: Միջին Ասիայում ղեկավարել է բասմաչների գործողությունները: 
Սպանվել է խորհրդային զորքերի հետ բախման ժամանակ:
8 Մեհմեդ Թալեաթ փաշա (1874-1921)՝ թուրք պետական գործիչ, «Միություն և առա-
ջադիմություն» կուսակցության պարագլուխներից, երիտթուրքական «եռապետու-
թյան» անդամ, 1908 թ. երիտթուրքական հեղաշրջումից հետո՝ Մեջլիսի պատգամավոր: 
Եղել է ներքին գործերի, փոստի և հեռագրատան նախարար, 1913 թ. հեղաշրջման 
գլխավոր կազմակերպիչներից, դարձյալ ներքին գործերի նախարար և կուսակցության 
կենտկոմի նախագահ, հայերի ցեղասպանության գլխավոր կազմակերպիչներից: 
Փախել է Գերմանիա: 1919 թ. Կոստանդնուպոլսի ռազմական ատյանի կողմից 
հեռակա կարգով դատապարտվել է մահվան՝ իբրև պատերազմի հանցագործ և 
հայերի տեղահանման ու ջարդերի կազմակերպիչ: Սպանվել է Բեռլինում Սողոմոն 
Թեհլերյանի կողմից:
9 Ահմեդ Ջեմալ փաշա (1872-1922)՝ թուրք պետական գործիչ, «Միություն և առաջա-
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քե րը ժո ղովր դի մեջ սա կա վա թիվ կողմ նա կից ներ ու նեին10: «…Ե րիտ-
թուր քե րը կա ռա վա րութ յուն չէին,- եզ րա կաց նում էր դես պա նը,- նրանք 
ի րա կա նում մի ան պա տաս խա նա տու խումբ էին, մի տե սակ գաղտ նի 
ըն կե րութ յուն, ո րը բան սար կութ յան, ա հա բեկ ման և ս պա նութ յան մի-
ջո ցով ձեռք էր բե րել պե տութ յան հաս տա տութ յուն նե րի մեծ մա սը»:11

 Դեռևս 1913 թ. փետր վա րին`  Բալ կան յան պա տե րազ մի ժա մա նակ, 
երբ ե րիտ թուր քե րը վերսկ սե ցին պա տե րազ մա կան գոր ծո ղութ յուն նե-
րը բալ կան յան դաշ նա կից նե րի դեմ,  Մոր գեն թաուն հա ղոր դում է Պետ-
քար տու ղա րութ յա նը, որ  Կոս տանդ նու պոլ սում հնա րա վոր են քրիս-
տոն յա նե րի և  ար տա սահ ման ցի նե րի դեմ ուղղ ված բռնութ յուն ներ:  Նա 
նշում է, որ մինչև  Միաց յալ  Նա հանգ նե րը ռազ մա նա վեր ու ղար կի  Կոս-
տանդ նու պո լիս,  Թուր քիա յում գտնվող ա մե րիկ յան քա ղա քա ցի նե րը 
պետք է ա պա վի նեն նե ղուց նե րում գտնվող ար տա սահ ման յան նա վե-
րի պաշտ պա նութ յա նը:  Պետ քար տու ղա րութ յու նը պա տաս խա նում է, 
որ մի ջամ տութ յունն օս ման յան ներ քին գոր ծե րին քիչ հա վա նա կան է, 
իսկ ա մե րիկ յան ռազ մա նա վի ներ կա յութ յունն ու հա մա գոր ծակ ցութ-
յունն այլ տե րութ յուն նե րի հետ այս հար ցում կա րող են այլ կերպ ըն-
կալ վել օս ման յան իշ խա նութ յուն նե րի կող մից:  Սա կայն ե թե դես պա նը 
հա մա րի, որ ԱՄՆ-ի քա ղա քա ցի նե րին վտանգ է սպառ նում, կա րող 
է դի մել  Բարձր Դ ռա նը՝ ա մե րիկ յան ռազ մա նա վի հա մար նե ղուց ներ 
մուտք գոր ծե լու թույլտ վութ յուն ստանալու խնդրան քով:12

Ինչ վե րա բեր ում է Օս ման յան կայս րութ յան նկատմամբ մեծ տե-
րութ յուն նե րի վարած քա ղա քա կա նութ յա նը, ա պա դեռևս 1913 թ. մար-
տի 24-ին  Մոր գեն թաուն Պետ քար տու ղա րութ յանն էր ներ կա յաց նում 
իր գնա հա տա կան նե րը նրանց քա ղա քա կան և տն տե սա կան նպա-

դիմություն» կուսակցության պարագլուխներից, երիտթուրքական «եռապետության» 
անդամ, ծովային նախարար, Սիրիայում գործող 4-րդ բանակի հրամանատար, հա-
յերի ցեղասպանության գլխավոր կազմակերպիչներից: Ճնշել է հայերի՝ Ուրֆայի 
ինքնապաշտպանությունը, արաբների ազատագրական շարժումները: 1919 թ. Կոս-
տանդնուպոլսի ռազմական ատյանի կողմից հեռակա կարգով դատապարտվել է 
մահվան՝ իբրև պատերազմի հանցագործ և հայերի տեղահանման ու ջարդերի կազ-
մակերպիչ: Սպանվել է Թիֆլիսում հայ վրիժառուների կողմից:
10 Տե՛ս Howard Harry N., Turkey,theStraitsandU.S.Policy, Baltimore and London, The 
Johns Hopkins University Press, 1974, էջ 30:
11 Morgenthau Henry, AmbassadorMorgenthau’s Story, Garden City, NY, Doubleday, 
Page, 1918, p. 11.
12 Տե՛ս Evans Laurence, նշվ. աշխ., էջ 22-23:
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տակ նե րի մա սին:  Նա գրում էր, որ բրի տա նա ցի նե րը ցան կա նում էին 
շատ ա վե լի մեծ հնա րա վո րութ յուն ներ ստա նալ կա ռա վա րութ յա նը 
պարտ քով դրա մա կան մի ջոց ներ տրա մադ րե լու հար ցում, ինչ պես նաև 
նրանց հե տաքրք րում էին թուրք-պարս կա կան սահ մա նի կար գա վի-
ճակն ու ազ դե ցութ յան ընդ լայ նու մը Հա րա վա յին  Մի ջա գետ քում:  Գեր-
մա նա ցի նե րի նպա տակ նե րը, ըստ դես պա նի, ուղղ ված էին շատ ա վե լի 
նպաս տա վոր պայ ման նե րով եր կաթգ ծի կոն ցե սիա ներ ձեռք բե րե լուն 
և ն րանց շա հա գործ մա նը:  Ռուս ներն ա վե լի հե տաքրքր ված էին Օս-
ման յան կայս րութ յան հետ ի րենց ու նե ցած ա վան դա կան տա րած քա-
յին և  սահ մա նա յին խնդիր նե րով, իսկ ֆրան սիա ցի նե րը ցան կա նում 
էին կոն ցե սիա ներ և  Սի րիա յում ի րենց շա հե րի ճա նա չում:13

Ա ռա ջին հա մաշ խար հա յին պա տե րազ մի բռնկու մից ան մի ջա-
պես հե տո` 1914 թ. հու լի սի 28-ին, ԱՄՆ-ի նա խա գահ  Վուդ րո  Վիլ-
սո նի14 վար չա կազ մը չե զո քութ յուն հայ տա րա րեց հիմ նա կա նում 1916 
թ. նա խա գա հա կան ընտ րութ յուն նե րից ա ռաջ ներ քին քա ղա քա կան 
դժվա րութ յուն նե րից խու սա փե լու, ինչ պես նաև ար տա սահ մա նում 
ա մե րիկ յան շա հե րը պաշտ պա նե լու նպա տա կով: Ա մե րիկ յան հա սա-
րա կայ նութ յունն իր մտա հո գութ յունն էր հայտ նում նոր պա տե րազ-
մա կան ի րա վի ճա կի ստեղծ ման կա պակ ցութ յամբ, ո րի հետևանքով 
1914 թ. օ գոս տո սին  Միաց յալ  Նա հանգ նե րի կա ռա վա րութ յունն ութ 
մի լիոն դո լար ար ժո ղութ յամբ ոս կիով բեռն ված «Tennessee» և «North 
Carolina» ռազ մա նա վերն ու ղար կեց դե պի Եվ րո պա՝ պա տե րազ մի մեջ 
հայտնված հա զա րա վոր ա մե րի կա ցի նե րին օգ նութ յուն ցու ցա բե րե լու 
նպա տա կով: Վս տա հութ յուն չու նե նա լով օս ման յան բան կե րի նկատ-
մամբ՝ Պետ քար տու ղա րութ յու նը միա ժա մա նակ դի մել էր «Standard 
Oil» ըն կե րութ յա նը՝ այդ գու մարն ԱՄՆ-ի քա ղա քա ցի նե րին, ինչ պես 
նաև ա մե րիկ յան ըն կե րութ յուն նե րին ու ա ռա քե լութ յուն նե րին տրա-

13 Տե՛ս նույն տեղը, էջ 23-24:
14 Վուդրո Վիլսոն (1856-1924)՝ ԱՄՆ-ի պետական գործիչ, պատմաբան և փիլիսոփա, 
Պրինստոնի համալսարանի դասախոս, 28-րդ նախագահ՝ դեմոկրատական կու-
սակցությունից (1913-1921), «Տասնչորս կետեր» խաղաղության ծրագրի հեղինակ, 
Խաղաղության նոբելյան մրցանակի դափնեկիր (1919), անկախ հայկական 
պետության ստեղծման, Հայաստանի մանդատը ստանձնելու կողմնակից, որով 
Ազգերի լիգայի հանձնարարությամբ հանձն առավ 1920 թ. Սևրի հաշտության 
պայմանագրով ստեղծվող հայկական պետության սահմանները որոշողի դերը:
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մադ րե լու նպա տա կով:15     
Օս ման յան կայս րութ յան նկատմամբ ա մե րիկ յան քա ղա քա կա-

նութ յունն էա կան փո փո խութ յուն նե րի չեն թարկ վեց:  Մինչև  կենտ րո-
նա կան տե րութ յուն նե րին միա նա լը  Թուր քիան ե րեք ա միս մնա ցել 
էր չե զոք:  Թեև  Միաց յալ  Նա հանգ նե րը մտա հոգ էր «թշ նա մութ յան 
աշ խար հագ րութ յու նը» չընդ լայ նե լու հար ցում, սա կայն որ ևէ էա կան 
փորձ  Թուր քիա յին տար հա մո զե լու ուղ ղութ յամբ ա մե րիկ յան դի վա-
նա գի տութ յան կող մից չար վեց: 1914 թ. օ գոս տո սի 7-ին  Մոր գեն թաուն 
հա ղոր դում է Պետ քար տու ղա րութ յա նը, որ թուր քա կան կա ռա վա րութ-
յան ան դամ նե րի կար ծի քները պա տե րազ մի մեջ ներ քաշ վե լու հար-
ցում տարբեր են: Օ գոս տո սի 2-ին  Գեր մա նիա յի հետ ստո րագրված 
գաղտ նի պայ մա նագ րի մա սին կա ռա վա րութ յան ան դամ նե րից շատ 
քչերն էին տեղ յակ: Այս պես, ե թե պա տե րազ մի նա խա րար Էն վե-
րը  Գեր մա նիա յի հետ դա շինք կազ մե լու հիմ նա կան կողմ նա կիցն էր, 
ա պա ներ քին գոր ծե րի նա խա րար  Թա լեաթն իբր ցան կա նում էր որ-
դեգ րել չա փա վոր և  չե զոք քա ղա քա կա նութ յուն:  Միա ժա մա նակ ե րիտ-
թուր քա կան ղե կա վար նե րի շրջա նում հետզ հե տե գե րիշ խող էր դառ-
նում պա տե րազ մի մեջ մտնե լու պա րա գա յում  Կով կա սը գրա վե լու 
գրա վիչ գա ղա փա րը:16

 Նա խա գահ  Վիլ սոնն ու պետ քար տու ղար Ո ւիլ յամ Բ րա յա նը17 հույս 
ու նեին, որ  Թուր քիան, «մարդ կութ յան շա հե րից ել նե րով», չե զոք է 
մնա լու պա տե րազ մում և  չի մաս նակ ցե լու  Գեր մա նիա յի կող մից մշակ-
ված պա տե րազ մա կան ծրագ րե րին:  Դես պան  Մոր գեն թաուն փոր ձում 
էր հա մո զել ե րիտ թուրք ղե կա վար նե րին, մաս նա վո րա պես՝ մեծ վե զիր 
 Սաիդ  Հա լիմ փա շա յին18, պա տե րազ մի նա խա րար Իս մաիլ Էն վե րին, 
ներ քին գոր ծե րի նա խա րար  Մեհ մեդ  Թա լեա թին, սա կայն նրա ջան-

15 Տե՛ս Payaslian Simon, United States Policy Toward the Armenian Question and the
ArmenianGenocide, New York, Palgrave Macmillan, 2005, էջ 46-47:
16 Տե՛ս Evans Laurence, նշվ. աշխ., էջ  25-26:
17 Ուիլյամ Բրայան (1860-1925)՝ ԱՄՆ-ի քաղաքական և պետական գործիչ, դե-
մոկրատական կուսակցության ղեկավարներից, պետական քարտուղար (1913-1915):
18 Սաիդ Հալիմ փաշա (1865-1921)՝ թուրք պետական գործիչ, մեծ վեզիր (1913-1917), 
արտաքին գործերի նախարար (1913-1915), երիտթուրքերի պարագլուխներից, հա-
յերի ցեղասպանության կազմակերպիչներից: Պատերազմից հետո ձերբակալվել 
է և մեղադրվել իբրև պատերազմի հանցագործ և հայերի տեղահանության ու կո-
տորածների կազմակերպման մասնակից: Աքսորվել է Մալթա և արձակվել 1921 թ.: 
Նույն թվականին սպանվել է Հռոմում հայ վրիժառու Արշավիր Շիրակյանի կողմից:
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քերն արդ յունք չու նե ցան: Ե րիտ թուր քե րի պա րագ լուխ նե րը, ո րոնց 
զայ րաց րել էր  Հու նաս տա նին նա վե րի վա ճառ քի փաս տը, տե ղե կաց-
նում էին պաշ տո նա կան  Վա շինգ տո նին, որ «այս տա րա ծաշրջա նում 
խա ղա ղութ յուն ա պա հո վե լու միակ ճա նա պար հը  Թուր քիա յի կող մից 
ի րա վի ճա կի վե րահս կումն էր»:19

1914 թ. օ գոս տո սի 11-ին  Մոր գեն թաուն գրում է Բ րա յա նին, որ 
«Goeben» և «Breslau» ռազ մա նա վե րի ժա մա նու մը բա վա կա նին հա-
վա նա կան է դարձ նում կայս րութ յան մաս նակ ցութ յու նը պա տե րազ-
մին:20  Նա հա մոզ ված էր, որ գեր մա նա կան ռազ մա նա վե րի ժա մա-
նու մը նշա նա կում էր դեռևս 1913 թ. դեկ տեմ բե րին  Կոս տանդ նու պո լիս 
ժա մա նած գեր մա նա կան գե նե րալ Օտ տո  Լի ման ֆոն  Սան դեր սի21 
ռազ մա կան ա ռա քե լութ յան ու ժե ղա ցու մ:22 

Օ գոս տո սի 25-ին  Մոր գեն թաուն գրում է Բ րա յա նին, որ  Թուր քիա-
յի չե զո քութ յու նը պա տե րազ մում հա մա պա տաս խա նում է ա մե րիկ յան 
շա հե րին, և  ին քը կա րող է հոր դո րել պա տե րազ մի և  ներ քին գոր ծե րի 
նա խա րար նե րին պահ պա նել երկ րի չե զո քութ յու նը:  Դես պա նը հարց-
նում է Պետ քար տու ղա րութ յա նը, թե արդ յոք հար կա վո՞ր չէ փոր ձել հա-
մո զել պա տե րազ մի և  ներ քին գոր ծե րի նա խա րար նե րին, որ   Թուր քիան 
չե զոք մնա պա տե րազ մում:  Նա հա մոզ ված էր, որ  Թուր քիա յի՝ ֆի նան-
սա կան, տնտե սա կան և  ռազ մա կան ա ռու մով պա տե րազ մին պատ-
րաստ չլի նե լու, Ան տան տի կող մից  Մի ջերկ րա կա նի ամ բող ջա կան վե-
րահսկ ման և ն րանց կող մից Զմ յուռ նիա յի,  Բեյ րու թի և  այլ ծո վափն յա 
քա ղաք նե րի հնա րա վոր գրավ ման փաս տարկ նե րի օգ տա գոր ծու մը 
կա րող էր հա մո զել ե րիտ թուրք իշ խա նութ յուն նե րին չե զոք մնալ պա-
տե րազ մում:  Սա կայն ան մի ջա պես հա ջորդ օ րը պետ քար տու ղա րը 
հանձ նա րա րում է  Մոր գեն թաո ւին նա խա ձեռ նութ յուն հան դես չբե րել 

19 Տե՛ս US Department of State. PapersRelating to theForeignRelations of theUnited
States,1914,TheWorldWar, Washington D. C., Government Printing Office, 1922, էջ 9-10:
20 Տե՛ս US Department of State. Papers Relating to the Foreign Relations of the United 
States, 1914, Supplement, The World War, Washington D. C., Government Printing Office, 
1928, էջ 62; Evans Laurence, նշվ. աշխ., էջ 25-26:
21 Օտտո Լիման ֆոն Սանդերս (1855-1929)՝ Գերմանիայի ռազմական գործիչ, գեներալ, 
Առաջին համաշխարհային պատերազմի ընթացքում Օսմանյան կայսրությունում 
ռազմական խորհրդատու և զորամիավորումների հրամանատար Սինայում և Պաղես-
տինում:
22 Տե՛ս Trumpener Ulrich GermanyandtheOttomanEmpire,19141918, Princeton N. J.: 
Princeton University Press, 1968, Chapters 1-3.
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այս հար ցում և  պաշ տո նա պես կամ ոչ պաշտոնապես  Թուր քիա յի կա-
ռա վա րութ յան ան դամ նե րին խոր հուրդ ներ չտալ պա տե րազ մում չե զո-
քութ յուն որ դեգ րե լու վե րա բեր յալ:  Սա կայն ե թե թուր քա կան կա ռա վա-
րութ յունն իր նա խա ձեռ նութ յամբ խոր հուրդ հարց նի դես պա նից կամ 
հե տաքրքր վի  Միաց յալ  Նա հանգ նե րի դիր քո րոշ ման մա սին, վեր ջինս 
կա րող է պա տաս խա նել, որ, ել նե լով ոչ թե քա ղա քա կան մո տե ցում-
նե րից, այլ մի միայն «մարդ կութ յան շա հե րից», ԱՄՆ-ի կա ռա վա րութ-
յու նը « բա վա րար ված կլի նի, ե թե  Թուր քիան չե զոք մնա» և  չընդ լայ նի 
պա տե րազ մի աշ խար հագրութ յու նը:23

1914 թ. օ գոս տո սի 8-ին`  Գեր մա նիա յի հետ գաղտ նի դաշ նա գիր 
ստո րագ րե լուց վեց օր անց, օս ման յան կա ռա վա րութ յու նը տե ղե-
կաց րեց  Միաց յալ  Նա հանգ նե րի կա ռա վա րութ յանն իր չե զոք մնա լու 
մտադ րութ յան մա սին:24

Օ գոս տո սի 27-ին  Գեր մա նիա յի դես պան  Հանս ֆոն  Վան գեն-
հայմն25 ա սում է  Մոր գեն թաո ւին, որ գեր մա նա կան կա ռա վա րութ յու-
նը նույն պես ցան կա նում է, որ  Օս ման յան կայս րութ յու նը չե զո քութ յուն 
պահ պա նի, սա կայն մտա դիր է « թույլ չտալ  Ռու սաս տա նի կող մից 
 Կոս տանդ նու պոլ սի գրա վու մը»:  Գեր մա նիա յի հա մոզ մամբ՝  Ռու սաս-
տա նի հաղ թա նա կի դեպ քում վեր ջինս կպա հան ջի  Կոս տանդ նու պո-
լի սը: Այ նո ւա մե նայ նիվ, «Goeben» և «Breslau» ռազ մա նա վե րի հետ 
ժա մա նած ծո վա կալ  Վիլ հելմ  Սու շո նը26 հա մոզ ված էր, որ նե ղուց նե րը 
շատ լավ ամ րաց ված են և  ա նա ռիկ են անգ լո-ֆրան սիա կան նա վա-
տոր մի հնա րա վոր հար ձակ ման դեպ քում, և  մինչև հար ձա կում տե-
ղի չու նե նա, դրանք բաց են մնա լու առևտ րի հա մար:  Մոր գեն թաուն 
այս ա մե նի մա սին տեղ յակ էր պա հել Բ րի տա նիա յի դես պա նին, ո րի 
հետևանքով վեր ջինս խնդրել էր ԱՄՆ-ի դես պա նին հայտ նել գեր-

23 Տե՛ս US Department of State. PapersRelating to theForeignRelations of theUnited
States,1914,Supplement,TheWorldWar, էւ 75, 77; Trask Roger R., TheUnitedStates
ResponsetoTurkishNationalismandReform,19141939, Minneapolis, The University of 
Minnesota Press, 1971, էջ 18:
24 Տե՛ս US Department of State. Papers relating to the Foreign Relations of theUnited
States,1914,Supplement,TheWorldWar, էջ 52:
25 Հանս ֆոն Վանգենհայմ (1859-1915)՝ գերմանացի դիվանագետ, 1912-1915 թթ.՝ դես-
պան Օսմանյան կայսրությունում: 
26 Վիլհելմ Սուշոն (1864-1946)՝ Գերմանիայի ռազմական գործիչ, ծովակալ, Առաջին 
համաշխարհային պատերազմի ընթացքում Միջերկրական նավատորմի հրամա-
նատար, 1917 թ.-ից՝ թուրքական նավատորմի ծովակալ:



17

մա նա ցի նե րին, որ Բ րի տա նիան մտադ րութ յուն չու նի հար ձակ վելու 
Զմյուռ նիա յի վրա, սա կայն ուժ կգոր ծադ րի  Դար դա նե լի նկատ մամբ, 
ե թե այն փակ վի առևտ րի հա մար: Երբ  Մոր գեն թաուն տե ղե կութ յուն 
ստա ցավ այն մա սին, որ օս ման յան նա վա տոր մում ծա ռա յե լու հա մար 
 Գեր մա նիա յից  Թուր քիա էին ժա մա նել 50 ռազ մա ծո վա յին սպա ներ և 
700 նա վաս տի ներ, թույլտ վութ յուն հայ ցեց թուր քա կան իշ խա նութ յուն-
նե րից՝ «North Carolina» ռազ մա նա վի՝  Կոս տանդ նու պո լիս մուտք գոր-
ծե լու հա մար:27 

 Դար դա նե լը փակ վեց սեպ տեմ բե րի 27-ին, և  ան մի ջա պես հա ջորդ 
օ րը բրի տա նա կան նա վա տոր մը ստի պեց թուր քա կան ա կա նա կիր 
նա վե րին վե րա դառ նալ դե պի նե ղուց ներ: Դրա հետևանքով նե ղուց նե-
րի գեր մա նա ցի պա րետ  Վե բեր փա շան հրա ման ար ձա կեց լրա ցու ցիչ 
ա կան ներ տե ղադ րելու  Դար դա նե լի մուտ քի շրջա նում՝ ամ բող ջա պես 
փա կե լով նե ղուց նե րը:  Սեպ տեմ բե րի 28-ին մեծ վե զիր  Հա լիմ փա շան 
պաշ տո նա պես տե ղե կաց րեց  Մոր գեն թաո ւին նե ղուց նե րի փակ ման 
մա սին՝ միա ժա մա նակ նշե լով, որ Օս ման յան կայս րութ յու նը չի ցան-
կա նում ընդգրկ ված լի նել պա տե րազ մում:  Դես պա նը պա տաս խա նեց 
մեծ վե զի րին, որ  Միաց յալ  Նա հանգ նե րը չի կա րող ճա նա չել օս ման-
յան կա ռա վա րութ յան ի րա վուն քը խա ղաղ ժա մա նա կաշր ջա նում նե-
ղուց նե րը փա կե լու հար ցում:  Թեև մեծ վե զի րը հույս էր հայտ նել, որ 
մի ջա դե պը շու տով կար գա վոր վե լու է, և  Դար դա նե լը կրկին բաց վե լու 
է նա վար կութ յան հա մար, սա կայն  Մոր գեն թաուն ի րա վի ճա կը հա մա-
րում էր «ծայ րաս տի ճան ճգնա ժա մա յին»:28

Չ նա յած  Միաց յալ  Նա հանգ նե րի, ինչ պես նաև բրի տա նա կան, 
ֆրան սիա կան և  ռու սա կան կա ռա վա րութ յուն նե րի ընդ դի մութ յա նը՝ 
Օս ման յան կայս րութ յա նը պա տե րազ մի մեջ ներ քա շե լու և  գեր մա-
նա կան ռազ մա կան ու  ծո վա յին ա ռա քե լութ յուն նե րին  Գեր մա նիա 
հետ կան չե լու կապակցությամբ, ե րիտ թուր քա կան կա ռա վա րութ յու նը 
ո րո շում կա յաց րեց վե րաց նելու օ տա րերկր յա պե տութ յուն նե րի հետ 
կա պի տուլ յա ցիոն (ար տո նութ յուն նե րի) ռե ժի մը:  Դեռևս 1914 թ. սեպ-
տեմ բե րին ե րիտ թուր քա կան կա ռա վա րութ յու նը հա սա րա կա կան շար-

27 Տե՛ս նույն տեղը, էջ 79-80; Howard Harry N., նշվ. աշխ., էջ 28-29:
28 Տե՛ս US Department of State. PapersRelating to theForeignRelations of theUnited
States,1914,Supplement,TheWorldWar, էջ 113-114; Howard Harry N., նշվ. աշխ., էջ 
28-29:
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ժում էր սկսել ար տա սահ ման յան երկր նե րի հետ ստո րագր ված հա-
մա պա տաս խան պայ մա նագ րե րի դեմ:  Սեպ տեմ բե րի 9-ի ե րե կո յան 
 Կոս տանդ նու պոլ սում նույ նիսկ ցույ ցեր տե ղի ու նե ցան օ տա րերկրյա 
պե տութ յուն նե րի ար տո նութ յուն նե րի դեմ, և  ան մի ջա պես հա ջորդ 
օ րը կա ռա վա րութ յու նը պաշ տո նա պես տե ղե կաց րեց բո լոր դես պա-
նութ յուն նե րին հոկ տեմ բե րի 1-ից սկսած ար տո նութ յուն նե րի վե րաց-
ման մա սին: Ար տո նութ յուն նե րի ռե ժի մից օգտ վող տե րութ յուն նե րին 
ուղղ ված հայ տագ րում  Հա լիմ փա շան նշում էր, որ կա պի տուլ յա ցիոն 
(ար տո նութ յուն նե րի) հա մա կարգն այլևս չի հա մա պա տաս խա նում 
20-րդ  դա րի ի րա վա կան կա նոն նե րին ու  ազ գա յին ինք նիշ խա նութ յան 
սկզբուն քին և դար ձել է Օս ման յան կայս րութ յան ա ռա ջա դի մութ յան 
ու  զար գաց ման խո չըն դոտ: Այնուհետև փաստաթղթում ասվում է, որ, 
 հոկ տեմ բե րի 1-ից սկսած,  Թուր քիա յի հա րա բե րութ յուն նե րը մյուս պե-
տութ յուն նե րի հետ հիմն ված են լի նե լու մի ջազ գա յին օ րեն քի ընդ հա-
նուր սկզբունք նե րի վրա:29      

Վիլ սո նի վար չա կազմն ան մի ջա պես բո ղո քար կեց ար տո նութ յուն-
նե րի վե րա ցու մը:  Պետ քար տու ղար Բ րա յա նը հրա հան գեց  Մոր գեն-
թաո ւին տե ղե կաց նել օս ման յան կա ռա վա րութ յա նը, որ  Միաց յալ 
 Նա հանգ նե րը հրա ժար վում է ար տո նութ յուն նե րը միա կող մա նիո րեն 
վե րաց նե լու  Բարձր Դ ռան ո րո շու մը ճանաչելուց, ին չը տրված էր ար-
տա սահ ման յան պե տութ յուն նե րին՝ ստո րագր ված պայ մա նագ րե րի 
հա մա ձայն:30 

Թեև այդ ո րո շու մը կա րող էր բա ցա սա կան ազ դե ցութ յուն ու նե-
նալ թուրք-ա մե րիկ յան երկ կողմ հա րա բե րութ յուն նե րի վրա, սա կայն 
եր կու կա ռա վա րութ յուն նե րը շա րու նա կե ցին հայ տա րա րել բա րե կա-
մա կան հա րա բե րութ յուն նե րը պահ պա նե լու ցան կութ յան մա սին:  Հա-
լի մը, Էն վե րը և  Թա լեա թը վստա հեց նում էին ԱՄՆ-ի դես պա նին, որ 
թուր քա կան իշ խա նութ յուն նե րը որ ևէ մտադ րութ յուն չու նեն վատ վե-
րա բեր մունք հան դես բե րելու ա մե րիկ յան դպրոց նե րի և  մի սիո ներ նե րի 
հան դեպ:31  Սեպ տեմ բե րի 21-ին Օս ման յան կայս րութ յան առևտ րի նա-

29 Տե՛ս Trask Roger R., նշվ. աշխ., էջ 19-20:
30 Տե՛ս US Department of State. PapersRelating to theForeignRelations of theUnited
States,1914,TheWorldWar,  էջ 1092-1093:
31 Տե՛ս Library of Congress, Division of Manuscripts, Papers of Henry Morgenthau, Sr., 
Diary, 1914, August 25:
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խա րար  Սու լեյ ման  Բուս տա նին32 խնդրում էր  Մոր գեն թաո ւին պար զել, 
թե արդ յոք ԱՄՆ-ի կա ռա վա րութ յու նը կա րո՞ղ է ներ կա յաց նել  Թուր-
քիա յի շա հե րը  Մեք սի կա յում և  Հա րա վա յին Ա մե րի կա յի հան րա պե-
տութ յուն նե րում:  Պետ քար տու ղա րութ յունն ան մի ջա պես պա տաս խա-
նեց, որ պատ րաստ է ներ կա յաց նելու  Թուր քիա յի շա հերն այդ երկրնե-
րում:  Բուս տա նին նաև ցան կութ յուն էր հայտ նել այ ցե լելու ԱՄՆ՝ վար-
կի պայ ման ներ քննար կե լու և  Չես թե րի նա խա գի ծը վերսկսե լու նպա-
տա կով:33   

Ըստ պատ մա բան  Սի մոն  Պա յասլ յա նի՝ ար տո նութ յուն նե րի վե րա-
ցու մը թուր քա կան ազ գայ նա կա նութ յան ծայ րա հեղ ար տա հայ տութ-
յուն էր և ն պա տակ ու ներ զրկելու օ տա րերկր յա պե տութ յուն նե րին 
ի րա վա կան լծակ նե րից Օս ման յան կայս րութ յան ներ քին գոր ծե րին 
մի ջամ տե լու պատր վա կով, մաս նա վո րա պես՝ նա խա պատ րաստ վող 
տե ղա հա նութ յուն նե րի և  կո տո րած նե րի պա րա գա յում:  Հա մա ձայն 
 Պա յասլ յա նի՝ ե րիտ թուր քե րը պատ րաստ վում էին նման քայ լե րով 
վերջ նա կա նա պես լու ծելու  Հայ կա կան հար ցը:34

 Միաց յալ  Նա հանգ նե րը չկա րո ղա ցավ փո խել թուր քա կան կա ռա-
վա րութ յան դիր քո րո շու մը մինչև 1923 թ.: Ա վե լին՝ 1915 թ. սեպ տեմ բե-
րին վեր ջինս հայ տագ րով տե ղե կաց րեց ԱՄՆ-ի դես պա նութ յա նը, որ 
թուր քա կան կողմն այ սու հետ ան տե սե լու է այս հար ցի վե րա բեր յալ 
ա մե րիկ յան կող մի դի մում ները:  Բա նն այն էր, որ պետ քար տու ղար  Ռո-
բերտ  Լան սին գը35 հրա հան գել էր  Մոր գեն թաո ւին կրկին զգու շաց նել 
թուր քա կան կող մին, որ 1830 թ. երկ կողմ պայ մա նագ րի պայ ման նե րը 
չեն կա րող վե րաց վել, քա նի դեռ կող մե րը հա մա ձայ նութ յան չեն եկել: 
 Լան սին գը հրա հան գել էր նա խազ գու շաց նել թուր քա կան կող մին, որ 
ԱՄՆ-ի քա ղա քա ցի նե րի արտերկրյա (էքս տե րի տո րիալ) ի րա վունք-
նե րի յու րա քանչ յուր ոտ նա հար ման փաս տի պա տաս խա նատվութ-
յունն ընկ նե լու է թուր քա կան կող մի վրա:  Թեև ա մե րիկ յան դպրոց նե րի 

32 Սուլեյման Բուստանի (1856-1925)՝ Օսմանյան կայսրության պետական գործիչ, 
ազգությամբ արաբ, մարոնիտ, բանաստեղծ, լրագրող, 1913-1914 թթ.՝ առևտրի նախա-
րար: Պատերազմի սկսվելուց հետո ապրում էր Շվեյցարիայում և ԱՄՆ-ում:
33  Տե՛ս նույն տեղը, 1914, September 9, 20, 21, 23, October 22:
34  Տե՛ս Payaslian Simon, նշվ. աշխ., էջ 49-50:
35 Ռոբերտ Լանսինգ (1864-1928)` ԱՄՆ-ի պետական գործիչ, իրավաբան, 1915-
1920 թթ.՝ պետքարտուղար: Ղեկավարել է ամերիկյան պատվիրակությունը Փարիզի 
Խաղաղության կոնֆերանսում:
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վե րահսկ ման և  հարկ ման ո րոշ դեպ քեր էին ար ձա նագր վել, սա կայն 
դի վա նա գի տա կան լուրջ մի ջա դե պեր տե ղի չէին ու նե ցել: 1916 թ. ապ-
րի լին թուր քա կան նա հան գա յին իշ խա նութ յուն նե րը հրա հանգ էին 
ստա ցել հնա րա վո րինս խու սա փելու ա մե րի կա ցի նե րի հետ խնդիր ներ 
ստեղ ծե լուց և  ա մեն դեպ քի առնչությամբ դի մելու մայ րա քա ղաք:36

 Միա ժա մա նակ ԱՄՆ-ի կա ռա վա րութ յու նը մտա հոգ ված էր Օս-
ման յան կայս րութ յան հետ առևտ րա կան հաշ վեկ շ ռի հնա րա վոր ան-
կու մով:  Թուր քիան կար ևոր առևտ րա կան գոր ծըն կեր էր հա մար վում 
ԱՄՆ-ում, և  խա ղա ղութ յան հաս տա տու մից հե տո այդ երկ րի հետ 
առևտ րա կան հա րա բե րութ յուն նե րի վե րա կանգ նումն ու ներ կարևոր 
նշա նա կութ յուն: ԱՄՆ-ի առևտ րի քար տու ղա րութ յան տվյալ նե-
րով՝ 1914 թ. ԱՄՆ-ն  ներ մու ծել էր  Թուր քիա յից 295.017 ԱՄՆ դո լա րի 
արժողությամբ սուրճ (1915 թ.՝ 66.337), 519.132 ԱՄՆ դոլարի ար մավ 
(1915 թ.՝ 278.209), 119.046 ԱՄՆ դոլարի չա միչ (1915 թ.՝ 51.969), 44.012 
ԱՄՆ դոլարի նուշ (1915 թ.՝ 14.080), 290.050 ԱՄՆ դոլարի ըն կույզ (1915 
թ.՝ 2.875), 4.800.284 ԱՄՆ դոլարի թու թու նի տերև (1915 թ.՝ 1.847.617), 
1.404.987 ԱՄՆ դոլարի գորգ (612.360) և  այլն: 1914 թ. ԱՄՆ-ն դե պի 
 Թուր քիա էր ար տա հանել 67.530 ԱՄՆ դո լա րի օս լա (1915 թ.՝ 5.517), 
321.773 ԱՄՆ դոլարի միս և  կաթ նամ թերք (1915 թ.՝ 45.465), 384.836 
ԱՄՆ դոլարի հա գուստ (1915 թ.՝ 39.889), 110.721 ԱՄՆ դոլարի կոշ կե-
ղեն (1915 թ.՝ 2.221), 619.506 ԱՄՆ դոլարի լու սա վո րութ յան յուղ (1915 
թ.՝ 219.773), 32.649 ԱՄՆ դոլարի պոմ պեր (1915 թ.՝ 4.266) և  այլն:37 Ե թե 
1913 թ. եր կու երկր նե րի միջև առևտ րի հաշ վեկ շի ռը կազ մել էր 25 մլն 
ԱՄՆ դո լար, ա պա 1915 թ. այն նվա զեց մինչև 13 մլն:38

 Մինչև 1914 թ. հոկ տեմ բե րի 29-ը  Թա լեա թը գեր մա նա կան ռազ մա-
նա վե րի ժա ման ման մա սին լու րե րի էր սպա սում:  Ժա ման ման մա սին 
նո րութ յու նը ստա նա լուն պես  Թա լեաթն ան մի ջա պես տե ղե կաց րեց 
 Մոր գեն թաո ւին, «որ ի րենք ո րո շում են կա յաց րել, ինչ էլ պա տա հի, 
կանգ նելու գեր մա նա ցի նե րի կող քին»:  Գեր մա նիան ու  Թուր քիան և 

36 Տե՛ս US Department of State. Papers Relating to the Foreign Relations of the United 
States, 1915, Washington D. C., Government Printing House, 1924, էջ 1304-1306; Trask 
Roger R., նշվ. աշխ., էջ 19-20:
37 Տե՛ս Payaslian Simon, նշվ. աշխ., էջ 101-102:
38 Տե՛ս US Department of Commerce, Bureau of Foreign and Domestic Commerce. Foreign
Commerce,NavigationoftheUnitedStates, Washington D. C., Government Printing Office, 
1917, էջ xii-xiii, Table 3, էջ 293 and Table 5, էջ 766:
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 Թա լեաթն ու  Վան գեն հայմն այ դու հետ մի մյանց կապ վե ցին շատ ա վե-
լի ա մուր կա պե րով:  Մոր գեն թաո ւի հա մար հոկ տեմ բե րի 29-ին գեր մա-
նա ցի նե րը հա ջո ղե ցին, իսկ  Վան գեն հայմն ի րա կան հաղ թա նակ տա-
րավ:  Թա լեա թը, Էն վերն ու  Վան գեն հայ մը դար ձան  Կոս տանդ նու պոլ-
սի ա մե նաազ դե ցիկ մար դիկ:39 Ըստ  Մոր գեն թաո ւի, ի հա մե մա տութ յուն 
 Գեր մա նիա յի դես պա նի, Բ րի տա նիա յի դես պան  Լո ւիս  Մալ լե տը40 
դրամ չէր ա ռա ջար կում թուրք պաշ տոն յա նե րին, ինչ պես դա ա նում 
էր  Գեր մա նիա յի դես պան  Վան գեն հայ մը, չէր կա շա ռում թուր քա կան 
մա մու լին, չէր պաշտ պա նում մի ջազ գա յին օ րեն քը ե րիտ թուր քա կան 
իշ խա նութ յուն նե րի մշտա կան խախ տում նե րից, չէր եղ բայ րա նում քա-
ղա քա կան գոր ծիչ նե րի հետ:41

Դես պան  Մոր գեն թաո ւի հա մար  Թուր քիա յում գեր մա նա կան բա-
նա կի ներ կա յութ յու նը ոչ այլ ինչ էր, քան վկա յութ յուն այն մա սին, որ 
 Գեր մա նիան ցան կա նում էր ամ բող ջութ յամբ «ա նեք սիա յի» են թար-
կել թուր քա կան բա նա կին: Դեսպանը շարունակելով գրում էր, որ 
դա պա տա հա կան չէր, քա նի որ Էն վեր փա շան 1909 թ. ռազ մա կան 
կցորդ աշ խա տե լու ըն թաց քում հա մա պա տաս խան ու սում էր ստա ցել 
 Բեռ լի նում:  Մոր գեն թաո ւի հա մոզ մամբ՝ նա երկր պա գում էր գեր մա նա-
կան մշա կույթն ու «ա նի վի ա տամ էր դար ձել պրու սա կան հա մա կար-
գում»:42

Ըստ  Մոր գեն թաո ւի՝ գեր մա նա ցի սպա ները «ան սահ ման հպարտ 
էին», որ կա րո ղա ցել էին դեռևս 1914 թ. հուն վա րին «դժ բախտ թուրք 
զին վոր նե րին» դարձ նել «կո կիկ հագն վող, ե ռան դուն քայ լող, հրա շա լի 
մանև րող զոր ք»:43  Մոր գեն թաուն հի շում էր, որ 1914 թ. ամ ռան ա միս-
նե րին գեր մա նա ցի սպա ները «ա մեն օր երթ ևե կում էին փո ղոց նե րով 
մեծ ավ տո մե քե նա նե րով» և  գի շեր նե րն անց կաց նում ռես տո րան նե-
րում ու զ վար ճան քի վայ րե րում՝ օգ տա գոր ծե լով մեծ քա նա կութ յամբ 
շամ պայն:  Այսպես, օրինակ, գե նե րալ  Կոլ մար ֆոն դեր  Գոլ ցը44, ո րին 

39 Տե՛ս Kiezer Hans-Lukas, TalaatPasha.FatherofModernTurkey,ArchitectofGenocide, 
Princeton, Oxford, Princeton University Press, 2018, էջ 213-214:
40 Լուիս Մալլետ (1864-1936)՝ բրիտանացի դիվանագետ, 1913-1914 թթ.՝ դեսպան 
Օսմանյան կայսրությունում:
41 Տե՛ս Morgenthau Henry, Ambassador Morgenthau’s Story, էջ 129:
42 Տե՛ս նույն տեղը, էջ 41:
43 Տե՛ս նույն տեղը, էջ 47:
44 Կոլմար ֆոն դեր Գոլց, Գոլց փաշա (1843-1916)՝ գերմանական ռազմական գոր-
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շնորհ վել էր փա շա յի տիտ ղոս, մայ րա քա ղա քի փո ղոց նե րով երթ ևե-
կում էր «աչ քի զար նող» ավ տո մե քե նա յով, ո րի եր կու կող մե րին գեր-
մա նա կան ար ծիվ ներ էին նկար ված:45

Օս ման յան կայս րութ յու նը վերջ նա կա նա պես մտավ պա տե րազ-
մի մեջ, երբ հոկ տեմ բե րի 28-29-ին գեր մա նա-օս ման յան նա վա տոր մը 
ռմբա կո ծեց ռու սա կան սևծով յան ա փեզրն Օ դե սա յի շրջա կայ քում:46 
Ան տան տի տե րութ յուն նե րը պա տե րազմ հայ տա րա րե ցին  Թուր քիա-
յին ռմբա կո ծութ յու նից ան մի ջա պես հե տո: Պա տե րազ մի սկիզ բը նոր 
մար տահ րա վեր ներ ստեղ ծեց դես պան  Մոր գեն թաո ւի և  դես պա նութ-
յան հա մար:  Գեր մա նիա յի քա ղա քա կա նութ յան նպա տակ նե րի հա-
մա ձայն՝  Թուր քիան պետք է դառ նար վա սալ պե տութ յուն: Ինչ պես 
դես պա նութ յան աշ խա տա կից ներն էին այդ օ րե րին նշում,  Թուր քիա-
յում գոր ծում էր «Գեր մա նիան ալ լա հից բարձր է» («Deutschland über 
Allah») կար գա խո սը:47 

Ն կա տի առ նե լով իր ռազ մա վա րա կան դիր քը՝  Թուր քիան ան մի ջա-
պես դար ձավ  Գեր մա նիա յի ար ժե քա վոր դաշ նա կի ցը: Այդ քա ղա քա-
կա նութ յան ի րա կա նաց ման գոր ծում  Մոր գեն թաուն մեծ նշա նա կութ-
յուն էր տա լիս  Կոս տանդ նու պոլ սում  Գեր մա նիա յի դես պան  Վան գեն-
հայ մի գոր ծու նեութ յա նը:  Թուր քիա յի բա նակն ու հրա մա նա տա րութ-
յու նը վե րա կա ռուց վե ցին գեր մա նա կա նի օ րի նա կով:48  Մոր գեն թաուն 
այն հա մոզ մանն էր, որ կրո նա կան ա տե լութ յան օգ տա գործ ման գա-
ղա փա րը նույն պես պատ կա նում էր  Գեր մա նիա յին: Ըստ դես պա նի՝ 
այն սկսվեց կրքե րի բոր բո քու մից, որն այ նու հետև ուղղ վեց հա յե րի և 
 կայս րութ յան մյուս են թա կա ազ գե րի դեմ:49     

ծիչ, գեներալ-ֆելդմարշալ: Եղել է Օսմանյան կայսրությունում գերմանական ռազ-
մական առաքելության ղեկավարը: Նրա գլխավորությամբ իրականացվել էր թուրքա-
կան բանակի վերակազմումը: 1909 թ.-ից՝ բարձրագույն ռազմական խորհրդի փոխ-
նախագահն էր, 1914 թ.-ից՝ սուլթանի գեներալ համհարզը: 1915 թ.-ից գլխավորել էր 
թուրքական 1-ին և 6-րդ բանակները, որոնք գործում էին Սիրիայում և Միջագետքում:
45 Տե՛ս նույն տեղը, էջ 63-64:
46 Տե՛ս US Department of State. PapersRelating to theForeignRelations of theUnited
States,1914,Supplement,TheWorldWar, էջ 120:
47 Տե՛ս Einstein Lewis, Inside Constantinople: A Diplomat’s Diary during the Dardanelles 
Expedition, London, Gomidas, 2014, էջ 2:
48 Տե՛ս Trumpener Ulrich, նշվ. աշխ., էջ 13:
49 Տե՛ս Morgenthau Henry, Ambassador Morgenthau’s Story, էջ 161-170, 195; Peterson 
Merrill D., “Starving Armenians’’. America and the Armenian Genocide, 1915-1930 and 
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Մեկ տա րի անց՝ 1915 թ. նո յեմ բե րի 18-ին, ԱՄՆ-ի պետ քար տու-
ղար  Լան սին գին ուղղ ված գաղտ նի նա մա կում  Մոր գեն թաուն գրում էր, 
որ երբ 1914 թ. օ գոս տո սին սկսվեց ա ռա ջին հա մաշ խար հա յին պա-
տե րազ մը,  Թուր քիան գտնվում էր « բա ցար ձա կա պես ան պատ րաստ 
վի ճա կում»:  Գան ձա րա նը դա տարկ էր, պաշ տոն յա նե րի աշ խա տա-
վար ձե րը չէին վճար վում ե րե քից չորս ա միս: Չ նա յած այդ ա մե նին՝ 
իշ խա նութ յուն ներն ան մի ջա պես զո րա հա վաք կազ մա կեր պե ցին՝ 
ա պա հո վե լով բա նակն անհ րա ժեշտ մի ջոց նե րով: Ըստ դես պա նի՝ բրի-
տա նա կան, ֆրան սիա կան և  ռու սա կան դի վա նա գի տա կան ներ կա-
յա ցուց չութ յուն ներն օգ տա գոր ծե ցին բո լոր հնա րա վոր մի ջոց ներն ու 
խոս տում նե րը, որ պես զի  Թուր քիան չե զոք մնա պա տե րազ մի ըն թաց-
քում:  Միա ժա մա նակ  Գեր մա նիա յի դես պա նը, օգ տա գոր ծե լով այն 
հան գա ման քը, որ չե զո քութ յան կո չը նշա նա կում էր, որ Ան տան տի պե-
տութ յուն նե րը վա խե նում էին  Թուր քիա յի և  Գեր մա նիա յի դա շին քից, 
կա րո ղա ցավ հա մո զել թուր քա կան իշ խա նութ յուն նե րին մաս նակ ցել 
պա տե րազ մին որ պես  Գեր մա նիա յի դաշ նա կից: 

Ըստ դես պա նի՝ մինչև 1914 թ. հոկ տեմ բե րի վեր ջը  Թուր քիա յի կա-
ռա վա րութ յան մե ծա մաս նութ յու նը դեմ էր պա տե րազ մին. միայն  Թա-
լեաթն ու Էն վերն էին  Գեր մա նիա յի հետ դա շինք կազ մե լու մո լի կողմ-
նա կից ներ:  Մոր գեն թաուն նշում էր, որ կաս կած չկար, որ նրանք շատ 
լավ գի տակ ցում էին, թե ինչ է տե ղի ու նե նա լու Օ դե սան ռմբա կո ծե լու 
հետևանքով: Գ րե թե բո լոր նշա նա վոր թուր քե րը գի տակ ցում էին, որ 
 Թուր քիան պատ րաստ չէր նոր պա տե րազ մի, քա նի որ դեռ չէր ա պա-
քին վել  Բալ կան յան պա տե րազմ նե րից:  Միա ժա մա նակ նրանք լավ 
գի տակ ցում էին, որ, չմտնե լով պա տե րազ մի մեջ, եր կի րը կա րող էր 
բա ժան վել տար բեր պե տութ յուն նե րի միջև, մա նա վանդ որ Անգ լիան, 
Ֆ րան սիան,  Ռու սաս տանն ու Ի տա լիան ար դեն իսկ ո րո շել էին, թե որ 
տե րութ յա նը պետք է հաս նեն կայս րութ յան այս կամ այն հատ ված նե-
րը: Իսկ  Գեր մա նիան, հե տաքրք րութ յուն հան դես չբե րե լով  Թուր քիա յի 
մաս նատ ման ծրագ րե րի նկատմամբ, ոչ միայն «Gօeben» և «Breslau» 
ռազ մա նա վե րը տրա մադ րեց  Թուր քիա յին, այլև խոս տա ցավ հետ վե-
րա դարձ նել Ե գիպ տոսն ու պա տե րազ մի ծախ սե րը հո գա լու համար 
վարկ տրա մադ րել իր հետ պա տե րազ մի մեջ մտնե լու դեպ քում:50

After, Charlottesville and London, University of Virginia Press, 2004, էջ 4:
50 Տե՛ս NA Microfilm Publications, Microcopy No. 353, Records of the Department of State 
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1914 թ. նո յեմ բե րի 15-ին  Մոր գեն թաուն քննար կեց պա տե րազ մին 
վե րա բե րող խնդիր ներն Էն վե րի հետ:  Հան դիպ ման ժա մա նակ դես-
պա նը զգու շաց նում էր, որ շեյխ-ուլ-իս լա մի կող մից հայ տա րար ված 
ջի հա դը կա րող է մո լե ռան դութ յան մեծ ա լիք բարձ րաց նել երկ րում, ին-
չը կա րող է դուրս գալ հսկո ղութ յու նից և  վե րած վել ոչ մահ մե դա կան 
բնակ չութ յան դեմ ուղղ ված հար ձա կում նե րի:  Նա նախազգու շաց նում 
էր, որ ե թե տե ղի ու նե նան կո տո րած ներ,  Թուր քիան հնա րա վոր է կորց-
նի  Միաց յալ  Նա հանգ նե րի բա րե կա մա կան վե րա բեր մուն քը:  Դա նաև 
կա րող էր հան գեց նել նրան, որ  Միաց յալ  Նա հանգ ներն անցներ Ան-
տան տի կող մը:51 

Նո յեմ բե րի 24-ին Պետ քար տու ղա րութ յու նը կրկին նա խազ գու-
շաց նում է  Մոր գեն թաո ւին չխո սել ե րիտ թուրք պա րագ լուխ նե րի հետ 
ԱՄՆ-ի կող մից պա տե րազ մում որևէ կողմի հարելու և մշ տա պես շեշ-
տել չե զո քութ յուն պահ պա նե լու մա սին:52

Էն վե րի հետ հան դիպ ման ժա մա նակ քննարկ վել են նաև  Թուր քիա-
յում ա ճող բռնութ յուն ներն ար տա սահ ման ցի նե րի և ք րիս տոն յա նե րի 
հան դեպ:  Մոր գեն թաո ւն տե ղե կաց նում էր Էն վե րին, որ զգու շաց րել է 
 Գեր մա նիա յի դես պա նին, որ հնա րա վոր ջար դե րի պա րա գա յում  Գեր-
մա նիան կրելու է պա տաս խա նատ վութ յան իր բաժինը:53

 Նո յեմ բե րի 28-ին  Մոր գեն թաուն գրում է Պետ քար տու ղա րութ յա-
նը, որ թուր քա կան իշ խա նութ յուն նե րը խու զար կութ յուն ներ են ի րա-
կա նաց րել բրի տա նա կան և ֆ րան սիա կան դես պա նութ յուն նե րում, 
առգրա վել դաշ նա կից նե րի ա ռա քե լութ յուն նե րին պատ կա նող դպրոց-
նե րը, ար տաք սել դաշ նա կից նե րի քա ղա քա ցի ներ հան դի սա ցող ու-
սու ցիչ նե րին՝ « թուր քաց ման» են թար կե լով ուս ման գոր ծըն թա ցը:  Նա 
ա վե լաց նում է, որ կա ռա վա րութ յու նը սա տա րում և  ո գեշն չում է ամ բո-
խի գոր ծո ղութ յուն նե րը:54

Ըստ ա մե րիկ յան դես պա նութ յան տե ղե կատ վութ յան՝ Օս ման յան 
կա ռա վա րութ յու նը խմբերի էր բա ժան ված պա տե րազ մի մեջ մտնե-
լու հար ցում: Ընդ դի մա դիր նե րի կազ մում էին ֆի նանս նե րի նա խա րար 

Relating to Internal Affairs of  Turkey, 1910-1929, Roll 6, NA/RG 59/867.00/798.2, էջ 1-16:
51 Տե՛ս Evans Laurence, նշվ. աշխ., էջ 26-27:
52 Տե՛ս նույն տեղը, էջ 26-27:
53 Տե՛ս նույն տեղը, էջ 26-27:
54 Տե՛ս նույն տեղը, էջ 26-27: 
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 Մեհ մեդ  Ջա վիդ բե յը55,  հա սա րա կա կան աշ խա տանք նե րի նա խա-
րար  Մահ մուդ փա շան56, առևտ րի նա խա րար  Բուս տա նին և  փոս տի 
ու հե ռագ րատ նե րի նա խա րար (1913) Օս կան  Մար դիկ յան էֆ են դին: 
 Ծայ րա հեղ ազ գայ նա կան նե րը, պատ րաստ վե լով հա մախմ բելու իշ-
խա նութ յու նը ջի հադ հայ տա րա րե լուց ա ռաջ, պնդե ցին ընդ դի մութ յան 
հրա ժա րա կա ն տալը:  Մեծ վե զի րին նույն պես ա ռա ջարկ վել էր հրա ժա-
րա կան տալ, սա կայն նա շա րու նա կեց պաշ տո նա վա րել:  Թուր քիա յի՝ 
պա տե րազ մի մեջ   մտնե լուց ան մի ջա պես հե տո՝ նո յեմ բե րի 14-ին, կա-
ռա վա րութ յու նը ջի հա դի կոչ ուղ ղեց ողջ մահ մե դա կան բնակ չութ յա նը: 
 Մահ մե դա կան նե րը պետք է թող նեին ի րենց առև տուրն ու գոր ծե րը և 
 զենքն ուղ ղեին թշնա մի նե րի դեմ, քան ի որ դա էր դրախտ հաս նե լու 
միակ ճա նա պար հը: Գ նա հա տե լով կա ռա վա րութ յան՝ ան հա վատ նե րի 
դեմ ուղղ ված ջի հա դի կո չը՝  Մոր գեն թաուն գրում էր, որ այն կա րող էր 
օգ տա գործ վել ոչ միայն թշնա մի պե տութ յուն նե րի դեմ, այլև կայս րութ-
յան հե ռա վոր շրջան նե րում, որ տեղ մո լե ռան դութ յունը շատ ա վե լի ու-
ժեղ էր և  ի րա պես կա րող էր ստեղ ծել «ան կար գութ յուն ներ»:57

 Թուրք-գեր մա նա կան դա շին քը փոր ձում էր  Մեր ձա վոր Ար ևել քում 
հա կադ րել դաշ նա կից տե րութ յուն նե րին և  կա ռու ցել իր ռազ մա վա րութ-
յու նը մահ մե դա կան հա մե րաշ խութ յան վրա:58 Իր հու շե րում  Մոր գեն-
թաուն նշում է, որ, ի լրումն ջի հա դի հայ տա րա րութ յան, թուր քա կան 
կա ռա վա րութ յու նը տա րա ծել էր գաղտ նի պամֆ լետ մահ մե դա կան նե-
րի շրջա նում, ո րը հա մա պա տաս խան հրա հանգ ներ էր պա րու նա կում 
հա վա տաց յալ նե րի հա մար:  Այսպես, օրինակ, ա ռա ջարկ վում էր կի-
րա ռել ե րեք տե սա կի մի ջո ցա ռում ներ՝ ան հա տա կան գոր ծո ղութ յուն-
ներ, սպա նութ յուն նե րի ի րա գոր ծում կազ մա կերպ ված խմբե րի կող-

55 Մեհմեդ Ջավիդ բեյ (1875-1929)՝ Օսմանյան կայսրության քաղաքական և 
պետական գործիչ, տնտեսագետ, ծագումով հրեա, «Միություն և առաջադիմություն» 
կուսակցության անդամ, 1909-1914, 1917-1918 թթ.՝ ֆինանսների նախարար: Մեղա-
դրվել է Մուստաֆա Քեմալ Աթաթուրքի սպանության փորձի կազմակերպման մեջ, 
կախաղան է հանվել 1926 թ.:
56 Չուրուկսուլու Մահմուդ փաշա (1864-1931)՝ Օսմանյան կայսրության պետական և 
ռազմական գործիչ, ծագումով չերքեզ, «Միություն և առաջադիմություն» կուսակցու-
թյան անդամ, ղեկավարել է հասարակական աշխատանքների և ռազմածովային 
նախարարությունները:
57 Տե՛ս US National Archives (այնուհետև՝ NA), Record Group (այնուհետև՝ RG) 59/867 
00/766.
58 Տե՛ս Payaslian Simon, նշվ. աշխ., էջ 65-66:
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մից, այդ թվում՝ ռազ մա կան գոր ծո ղութ յուն նե րի ըն թաց քում:59 
1914 թ. նո յեմ բե րի 15-ին՝ ջի հա դի հայ տա րա րութ յան ան մի ջա պես 

հա ջորդ օ րը, ԱՄՆ-ի դես պա նութ յու նում թե յի սե ղա նի շուրջ Էն վե րը 
վստա հեց նում է  Մոր գեն թաո ւին, որ ջի հա դի հայ տա րա րութ յու նը որ ևէ 
վնաս չի պատ ճա ռե լու ա մե րի կա ցի նե րին կամ ա մե րիկ յան հաս տա-
տութ յուն նե րին, և «ընդ հան րա պես որ ևէ կո տո րած տե ղի չի ու նե նա-
լու»: Զ րույ ցի ժա մա նակ դես պա նի քար տու ղա րը մտնում և  զե կու ցում 
է վեր ջի նիս, որ քա ղա քում ցույ ցեր են սկսվել օ տա րերկր յա հաս տա-
տութ յուն նե րի դեմ, մաս նա վո րա պես՝ ամ բո խը թա լա նել է ֆրան սիա-
կան «Bon Marché» և  անգ լիա կան հա գուստ վա ճա ռող ավստ րիա կան 
խա նութ նե րը: Էն վե րը կրկին հա վաս տիաց նում է, որ որ ևէ վտանգ չկա: 
Ն րա մեկ նե լուց հե տո դես պա նին զե կու ցե ցին, որ այս ան գամ ամ բո խը 
թա լա նել է ևս  մի ֆրան սիա կան խա նութ և  շարժ վել դե պի բրի տա նա-
կան դես պա նութ յուն: Այ նու հետև ամ բո խը գնա ցել է դե պի «Կոս տանդ-
նու պոլ սում ա մե նա հայտ նի  Թո քաթլ յան նե րի ռես տո րա նը», ո րը մի 
քա նի րո պե նե րի ըն թաց քում «ամ բող ջութ յամբ վե րած վեց ա վե րա կի»:60

 Թուր քիա յում տե ղի ու նե ցող զար գա ցում նե րի կա պակ ցութ յամբ 
Պետ քար տու ղա րութ յու նը փոր ձում էր հանգս տաց նել ա մե րիկ յան 
հա սա րա կա կան կար ծի քը՝ վստա հեց նե լով, որ «Tennessee» և «North 
Carolina» ռազ մա նա վե րը գտնվում են թուր քա կան ջրե րում:61  Բեյ-
րու թում ԱՄՆ-ի հյու պա տոս Ս թեն լի  Հոլ լիսն իր գո հու նա կութ յունն 
էր հայտ նում, երբ հոկ տեմ բե րին ռազ մա նա վե րը մտել էին  Բեյ րու-
թի նա վա հան գիստ:  Սա կայն ա րագ վատ թա րա ցող ի րա վի ճա կի 
առնչությամբ նո յեմ բե րին նա ա ռա ջար կում էր, որ ար տա սահ ման ցի-
նե րի և  ոչ մահ մե դա կան նե րի պաշտ պա նութ յան հա մար հար կա վոր է 
Բեյ րու թում ու նե նալ   մի քա նի փոքր հա ծա նա վեր և հ րե տա նա վակ-
ներ:62

 Պետ քար տու ղա րին ուղղ ված գաղտ նի հու շագ րում  Մոր գեն թաուն 
գրում է, որ  Բեյ րու թում ԱՄՆ-ի հյու պա տո սը գտնվում է «շատ նյար-
դայ նա ցած» վի ճա կում և խն դիր ներ ու նի ծո վա յին նա խա րար Ահ մեդ 
 Ջե մա լի հետ, ո րի հրա մա նա տա րութ յան տակ գտնվող օս ման յան 

59 Տե՛ս Morgenthau Henry, AmbassadorMorgenthau’sStory, էջ 162-166:
60 Տե՛ս նույն տեղը, էջ 169-170:
61 Տե՛ս NA RG59/367.116/219:
62 Տե՛ս NA RG59/86.00/724:
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4-րդ բա նա կը տե ղա կայ ված էր  Սի րիա յում: Երբ  Հոլ լի սը հեր թա կան 
ան գամ քննա դա տում է  Ջե մալ փա շա յին, վեր ջինս պա տաս խա նում 
է, որ հյու պա տոսն ի րա վունք չու նի մի ջամ տելու երկ րի ներ քին գոր ծե-
րին և  պետք է լու ծի իր հար ցե րը  Կոս տանդ նու պոլ սում ԱՄՆ-ի դես-
պա նութ յան հետ:63  Մոր գեն թաուն ա ռա ջար կում էր, որ  Թուր քիա յի 
ջրե րում գտնվող ռազ մա նա վե րի հրա մա նա տար նե րը չեն թարկ վեն 
հյու պա տոս նե րին և  խու սա փեն որ ևէ մի ջամ տութ յու նից ներ քին գոր-
ծե րին, զբաղ վեն մի միայն փախս տա կան նե րին օգ նե լու և  բա րո յա կան 
օ ժան դա կութ յուն ցու ցա բե րե լու խնդիր նե րով:64

Ն կա տի առ նե լով այն հան գա ման քը, որ  Գեր մա նիան «բա ցար-
ձակ հսկո ղութ յուն» էր հաս տա տել օս ման յան նա վա տոր մի և  բա նա-
կի նկատ մամբ, դեկ տեմ բե րի 19-ին  Մոր գեն թաուն խոր հուրդ է տա լիս 
պետ քար տու ղար Բ րա յա նին նա խազ գու շաց նելու գեր մա նա կան կա-
ռա վա րութ յա նը, որ վեր ջինս պա տաս խա նատ վութ յուն է կրե լու, ե թե 
Օս ման յան կայս րութ յու նում տե ղի ու նե նան քրիս տոն յա նե րի կո տո-
րած ներ:  Մինչ այդ դես պան  Վան գեն հայ մը հայ տա րա րել էր, որ ե թե 
 Ռու սաս տա նի խնդրան քով Բ րի տա նիան հար ձակ վի  Դար դա նե լի 
վրա և գ րա վի  Կոս տանդ նու պո լի սը, քրիս տոն յա նե րի ջար դը դառ նա լու 
է «ան խու սա փե լի»:65

 Թա լեա թի շրջա պա տը ցան կա նում էր օգ տա գոր ծել Ֆ րան սիա-
յի և Բ րի տա նիա յի քա ղա քա ցի նե րին որ պես «կեն դա նի վա հան» Ան-
տանտի պե տութ յուն նե րի կող մից հնա րա վոր ծո վա յին հար ձա կում նե-
րի դեմ:  Թա լեաթն ակ նար կում է այդ մասին  Մոր գեն թաո ւին 1914 թ. 
նո յեմ բե րի 11-ին, որ պես զի վեր ջինս փոր ձի ա պա հո վել երկ րի նա վա-
հան գիստ նե րի անվ տան գութ յու նը դաշ նա կից նե րի ռմբա կո ծութ յուն-
նե րից:  Հա կա ռակ պա րա գա յում ե րիտ թուր քա կան իշ խա նութ յուն նե րը 
կար գե լեն ֆրան սիա ցի նե րի և  անգ լիա ցի նե րի ել քը երկ րից:  Մոր գեն-
թաուն նշում է, որ ա մե րի կա ցի ներն այն կար ծի քին էին, որ ե րիտ թուր-
քե րի ղե կա վար նե րը « բա վա կա նին պար կեշտ են», որ պես զի չսպառ-
նան կո տո րած նե րով:  Թա լեա թը պա տաս խա նում է. «Ի՞նչ է մեզ պետք 

63 Տե՛ս NA RG 59/86.00/723:
64 Տե՛ս NA RG 59/86.00/723; Payaslian Simon, նշվ. աշխ., էջ 50-51:
65 Տե՛ս US Department of State. Papers Relating to the Foreign Relations of the United 
States, 1914, Supplement, The World War, էջ 136-143; Howard Harry N., նշվ. աշխ., էջ 
29-30:
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ա նել ա պա ցու ցե լու հա մար, որ մենք հենց դա էլ նկա տի ու նենք»:  Մոր-
գեն թաուն հա մոզ վել էր, որ  Թա լեա թը նկա տի ու ներ հենց կո տո րած նե-
րի կազ մա կեր պու մը:  Թա լեա թը նկա տի ու ներ նաև ջի հա դի հայ տա րա-
րութ յու նը, ո րը կար ևոր գոր ծիք էր մահ մե դա կան պե տութ յան հա մար: 
Դ րա վկա յութ յունն է  Թա լեա թի նո յեմ բե րի 20-ի հե ռա գի րը՝ ուղղված 
սաուդ յան ղե կա վա րին՝ օս ման յան ջի հա դին միա նա լու հա մար:66

Թա լեաթ փա շա յի հետ շփման հետևանքով  Մոր գեն թաուն ե կել էր 
հետև յալ հա մոզ մա նը. «Ես կա րող եմ անձ նա պես վկա յել, որ նա [ Թա-
լեա թը], ինչ պես նաև իր կու սակ ցութ յան ղե կա վար նե րի մե ծա մաս նութ-
յու նը չէին հո գում մահ մե դա կա նութ յան մա սին, նա ծաղ րում էր բո լոր 
կրոն նե րը»: «Ես ա տում եմ քա հա նա նե րին, ռաբ բի նե րին և  հա ջա նե-
րին»,- ա սել էր  Թա լեա թը  Մոր գեն թաո ւին: Ըստ դես պա նի՝ ի րա կա նում 
նրան ք գրե թե բո լորն ա թեիստ ներ էին:67 

Ա մե րիկ յան մի սիո նե րա կան կազ մա կեր պութ յուն նե րի հար ցում նե-
րին ԱՄՆ-ի վար չա կազ մը պա տաս խա նում էր, որ ի րա վի ճա կը  Թուր-
քիա յում կա յուն է, իսկ ա մե րիկ յան քա ղա քա ցի նե րի և  շա հե րի պաշտ-
պա նութ յունն ա պա հով ված է: Բ րա յանն ա ռա ջար կում էր Ար տա քին 
ա ռա քե լութ յուն նե րի հանձ նա կա տար նե րի ա մե րիկ յան խորհր դի (այ-
սու հետ՝ Ա մե րիկ յան խոր հուրդ) քար տու ղար  Ջեյմս  Բար տո նին68 տե-
ղե կաց նել մի սիո նե րա կան հա մայն քին, որ ԱՄՆ-ի դես պա նը, սեր տո-
րեն հա մա գոր ծակ ցե լով թուրք պաշ տոն յա նե րի հետ, շա րու նա կում է 
ա պա հո վել ա մե րի կա ցի նե րի պաշտ պա նութ յու նը, և կ յանքն ըն թա նում 
է բնա կա նոն հունով:  Միա ժա մա նակ պետ քար տու ղա րի պաշ տո նա-
կա տար  Լան սին գը հրա հան գել էր ԱՄՆ-ի հյու պա տոս նե րին ա մեն 
կերպ ա ջակ ցել ա մե րիկ յան մի սիո ներ նե րին, ո րոնք ցան կա նում էին 
մեկ նել  Թուր քիա յից:69

66 Տե՛ս Kiezer Hans-Lukas, TalaatPasha.FatherofModernTurkey,ArchitectofGenocide, 
էջ 216:
67 Տե՛ս Morgenthau Henry, Ambassador Morgenthau’s Story, էջ 20, 323:
68 Ջեյմս Բարտոն (1855-1936)` ԱՄՆ-ի հասարակական և կրոնական գործիչ, միսիոներ, 
1885-1892 թթ. աշխատել է Խարբերդում, ղեկավարել է Եփրատի ամերիկյան քոլեջը, 
1892-1927 թթ.՝ եղել Արտաքին առաքելությունների հանձնակատարների ամերիկյան 
խորհրդի քարտուղարը: Մեծ դերակատարություն է ունեցել Հայոց ցեղասպանության 
պատճառով տուժած հայերին օգնության ցուցաբերման կազմակերպման գործում: 
1915 թ. հիմնել է Հայկական նպաստամատույց կոմիտեն, ղեկավարել է Մերձավոր 
Արևելքի նպաստամատույց կազմակերպության աշխատանքները: 
69 Տե՛ս NA RG59/367.116/205; Payaslian Simon, նշվ. աշխ., էջ 51-52:
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Ըստ  Մոր գեն թաո ւի՝ թուր քա կան մա մու լը ցու ցում էր ստա ցել հրա-
պա րա կելու գեր մա նա մետ հոդ ված ներ,  Ռու սաս տա նին ներ կա յաց-
նելու որ պես  Թուր քիա յի գլխա վոր թշնա մի, ո րը պա տաս խա նա տու էր 
 Թուր քիա յի տա րած քա յին կո րուստ նե րի հա մար, իսկ  Գեր մա նիային՝ 
 որպես Թուր քիա յի դաշ նա կից:  Գեր մա նիա յի «կայս րը հան կար ծա կի 
դար ձավ  Հա ջի  Վիլ հելմ»:70

 Պա տե րազ մի սկսվե լուն պես գեր մա նա կան մա մուլն ու բարձ-
րաս տի ճան պաշ տոն յա ներն ի րենց հեր թին սկսե ցին մե ծա րել ե րիտ-
թուր քա կան իշ խա նութ յուն նե րին և ն րանց «կար կա ռուն» ա ռաջ նորդ 
 Թա լեա թին:  Թեև այս փա ռա բա նու մը որ ևէ ճշմա րիտ հիմ ք չու ներ և  
ըն դա մե նը պա տե րազ մա կան քա րոզ չութ յան մաս էր կազ մում, շատ և 
 շատ գեր մա նա ցի ներ հայտն վել էին այս « քայ քա յիչ քա րոզ չութ յան» 
ազ դե ցութ յան տակ:

Ե րիտ թուր քե րի մա սին գո վա սա նա կան հրա պա րա կում նե րի ակ-
նա ռու ներ կա յա ցու ցիչ նե րից էր նաև գրող, քան դա կա գործ և  Գեր մա-
նիա յի ար տա քին գե րա տես չութ յան հետ հա մա գոր ծակ ցող, ծա գու մով 
հրեա Ալֆ րեդ  Նոս սի գը71, ո րը 1908 թ. հու լի սին հիմ նադ րեց Հ րեա կան 
գա ղու թաց ման ընդ հա նուր կազ մա կեր պութ յու նը (Allgemeine Jüdische 
Kolononisationorganisation), ո րի նպա տակն էր ե րիտ թուր քե րի հետ 
հա մա գոր ծակ ցութ յու նը հրեա նե րի հայ րե նա դար ձութ յան հար ցում: 
1915 թ. օ գոս տոս-սեպ տեմ բե րին  Նոս սի գը գտնվում էր  Կոս տանդ նու-
պոլ սում, որ տեղ նրան ըն դու նե ցին ե րիտ թուրք բո լոր հայտ նի ղե կա-
վար ներն ու սուլ թա նը, ինչ պես նաև գեր մա նա ցի դի վա նա գետ նե րը: 
Այ ցի կապակցությամբ  Նոս սի գի կող մից հրա տա րակ ված հոդ ված-
նե րում և գր քում  Թա լեա թը ներ կա յաց վում էր որ պես «Ե րի տա սարդ 
 Թուր քիա յի հզո րա գույն մարդ», «ինք նա կալ սուլ թան»: 1917 թ. սկզբին 
 Նոս սի գը նույ նիսկ քան դա կեց  Թա լեա թի դի ման կա րը՝ ցան կա նա լով 
այն նվի րել մեծ վե զի րին ապ րի լին  Բեռ լին կա տա րե լիք նրա այ ցի ժա-
մա նակ:  

Ար ևել յան Եվ րո պա յի հրեա նե րի ներ գաղ թը կազ մա կեր պե լու նպա-

70 Տե՛ս Morgenthau Henry, Ambassador Morgenthau’s Story, էջ 101:
71 Ալֆրեդ Նոսսիգ (1864-1943)՝ սիոնիստական շարժման գործիչ, հրապարակախոս, 
բանաստեղծ, քանդակագործ: Ապրել է Լեհաստանում, 1943 թ. հրեական կազմակեր-
պության կողմից մեղադրվել է նացիստների հետ համագործակցության մեջ և դա-
տապարտվել մահվան:  
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տա կով  Նոս սիգն ու  Կոս տանդ նու պոլ սում սիո նիս տա կան կազ մա կեր-
պութ յան ներ կա յա ցու ցիչ  Ռի խարդ  Լիխտ հայ մը հան դի պում ներ էին 
ու նե ցել նաև ԱՄՆ-ի դես պա նութ յու նում:  Քա նի որ ե րիտ թուրք ղե կա-
վար նե րը չէին ցան կա նում  Պա ղես տի նում «հ րեա նե րի կու տա կում» 
տես նել, սիո նիստ նե րը ձևա փո խե ցին ի րենց նախ նա կան ծրա գի րը՝ 
ցան կա նա լով ներ գաղ թը կազ մա կեր պել դե պի Օս ման յան կայս րութ-
յան ողջ տա րածք, մաս նա վո րա պես՝  Փոքր Ա սիա յի հա յե րին փո խա-
րի նել հրեա նե րով:  Հե տա գա յում  Մոր գեն թաուն գրել է  Նոս սի գի հետ 
իր հան դիպ ման մա սին. «Որ պես հրեա եղ բայր՝ նա խնդրում էր ինձ 
դա դա րեց նել հա յե րի օգ տին իմ կող մից իրականացվող գոր ծու նեութ-
յու նը, քա նի որ այն ա ռա ջաց նում է թուր քե րի դժգո հութ յու նը»:  Մոր-
գեն թաուն մեր ժել էր այդ ա ռա ջար կը:72

 Սա կայն ոչ բո լոր հրեա ներն ու հրեա կան կազ մա կեր պութ յուն-
ներն էին համամիտ  Նոս սի գի կար ծի քին: Ե րի տա սարդ սիո նիստ ներն 
ու նրանց «The Eternal One of Israel will not lie» կազ մա կեր պութ յու նը 
 Պա ղես տի նում ի րենց հա մե րաշ խութ յունն էին հայտ նում հայ զո հե րին 
և  փոր ձում մի ջազ գա յին հան րութ յա նը փո խան ցել տե ղե կատ վութ յուն 
կա տար վա ծի մա սին: Ն րանք հայ տա րա րում էին, որ  Պա ղես տի նի 
հրեա նե րի հերթն էլ կա րող է հաս նել:  Ջե մալ փա շան միա ժա մա նակ 
զգու շաց նում էր, որ « Պա ղես տի նը կա րող է երկ րորդ  Հա յաս տա նը 
դառ նալ», ե թե ցան կա նա ինք նա վա րութ յուն ստա նալ:73  Կազ մա կեր-
պութ յան ան դամ նե րը հա մոզ ված էին, որ հռո մեա կան գե նե րալ  Տի-
տու սի74 կող մից կազ մա կերպ ված հրեա նե րի հա մընդ հա նուր կո տո-
րած նե րը պատ մութ յան ըն թաց քում ար ձա նագր ված միակ դեպքն են, 
ո ր կա րող է հա մե մատ վել հա յե րի հա մընդ հա նուր կո տո րած նե րի հետ: 
Հրեաները նշում էին, որ ինչ պես այն ժա մա նակ, այն պես էլ այժմ այդ 
հան ցա գոր ծութ յուն նե րը կա ռա վա րա կան ծրագ րեր էին:75

72 Library of Congress, Division of Manuscripts, Papers of Henry Morgenthau, Sr., Diary, 
1915, September 17, էջ 332; October 7, էջ 351; October 28, էջ 368; Kiezer Hans-Lukas, 
Talaat Pasha. Father of Modern Turkey, Architect of Genocide, էջ 285-287:
73 Տե՛ս Auron Yair, The Banality of Indifference: Zionism and the Armenian Genocide, New 
Brunswick: Transaction, 2000, էջ 162:
74 Տիտուս Ֆլավիոս Վեսպասիանոս (41-81)՝ Հռոմի Վեսպասիանոս կայսրի որդին, 
գեներալ: 70 թ. գրավել և ավերել է Երուսաղեմը: 79-81 թթ. եղել է կայսր: 
75 Տե՛ս Kiezer Hans-Lukas, TalaatPasha.FatherofModernTurkey,ArchitectofGenocide, 
էջ 289-290:
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1914 թ. նո յեմ բե րի վեր ջին և  դեկ տեմ բե րին ԱՄՆ-ի վար չա կազ մը 
զբաղ ված էր Զմ յուռ նիա յի ճգնա ժա մով, երբ թուր քա կան ա փա մերձ 
թնդա նոթ նե րը կրակ բա ցե ցին Զմ յուռ նիա յի նա վա հանգս տում կանգ-
նած «Tennessee» ռազ մա նա վի ուղ ղութ յամբ: Բ րա յա նը հրա հան գեց 
 Մոր գեն թաո ւին բո ղոք ներ կա յաց նել  Բարձր Դ ռանն այս մի ջա դե պի 
կա պակ ցութ յամբ:  Դես պա նը հան դի պեց  Թա լեա թին ու Էն վե րին և 
զ գու շաց րեց նրանց, որ նման մի ջա դե պե րը կա րող են զայ րույ թի ա լիք 
բարձ րաց նել ԱՄՆ-ի հա սա րա կայ նութ յան շրջա նում:76  

1914 թ.՝ իր պաշ տո նա վա րութ յան ա ռա ջին տար վա վեր ջին,  Մոր-
գեն թաուն, որն ար դեն շատ լավ պատ կե րաց նում էր Օս ման յան կայս-
րութ յու նում տի րող քա ղա քա կան ի րա վի ճակն ու չէր թաքց նում իր 
հիաս թա փութ յու նը, զգու շաց նում էր, որ թուր քա կան կա ռա վա րութ-
յունն «ա րա գո րեն շարժ վում է դե պի կի սաա նար խիա յի, խոս տում ներ 
են տրվում մի օր, իսկ հա ջորդ օ րը չեն կա տար վում, հստակ քա ղա-
քա կա նութ յուն գո յութ յուն չու նի, և  պաշ տոն յա ներն այլևս չեն կա րո-
ղա նում հույս դնել թուր քա կան կա ռա վա րութ յան լիար ժեք պաշտ պա-
նութ յան վրա»:77  Միա ժա մա նակ նա ԱՄՆ-ի ար տա քին քա ղա քա կա-
նութ յան փո փո խութ յան վե րա բեր յալ որ ևէ ա ռա ջարկ չէր ներ կա յաց-
նում:

 Դեկ տեմ բե րի 16-ին նա խա գահ  Վիլ սոնն ու նրա խորհր դա տու Էդ-
վարդ  Հաու զը78 քննար կե ցին  Մոր գեն թաո ւի կող մից Թուր քիա յի ի րա-
վի ճա կի մա սին ստաց ված տե ղե կատ վութ յու նը: Ո րո շում կա յաց վեց 
զգու շաց նելու  Թուր քիա յում գտնվող ԱՄՆ-ի քա ղա քա ցի նե րին վտան-
գի դեպ քում մեկ նել  Թուր քիա յից:  Դեկ տեմ բե րի 20-ին Բ րա յա նը հրա-
հան գում է  Մոր գեն թաո ւին խոր հուրդ տալ ա մե րի կա ցի նե րին այն մա-
սին, որ վտան գի դեպ քում նրանք կա րող են մեկ նել  Թուր քիա յից և 
պետք է գաղտնի պա հեն այդ տե ղե կատ վութ յունն ԱՄՆ-ում գտնվող 
ի րենց ազ գա կան նե րից և  ըն կեր նե րից՝ հա սա րա կայ նութ յան շրջա նում 

76 Տե՛ս Bryson Thomas A., American Diplomatic Relations with the Middle East, 1784-
1975, Metuchen, NJ: Scarecrow Press, 1977, էջ 59:
77 Morgenthau Henry, All in a Life-Time, Garden City, NY, Doubleday, 1922, p. 196; NA 
RG 59/867.00/723.
78 Էդվարդ Հաուզ (1858-1938)՝ ԱՄՆ-ի քաղաքական գործիչ և դիվանագետ: Եղել է 
նախագահ Վուդրո Վիլսոնի գլխավոր խորհրդատուն Առաջին համաշխարհային 
պատերազմի և Փարիզի Խաղաղության կոնֆերանսի ընթացքում: Հայտնի էր որպես 
«գնդապետ Հաուզ», թեև ռազմական ծառայության հետ որևէ առնչություն չէր ունեցել: 



32

աղ մուկ չբարձ րաց նե լու նպա տա կով:  Մոր գեն թաուն պա տաս խա նում 
է, որ մի սիո ներ նե րը այս պահին վտան գի մեջ չեն և  ցան կա նում են 
մնալ երկ րում:79 

Մտ նե լով պա տե րազ մի մեջ  Գեր մա նիա յի կող մից՝  Թուր քիա յի զին-
վո րա կան հրա մա նա տա րութ յու նը նպա տա կադր վել էր պաշտ պա նել 
 Կով կաս յան ճա կա տը  Ռու սաս տա նի հար ձա կու մից: 1914 թ. վեր ջին 
  Կով կա սում Թուր քիա յի ռազ մա վա րութ յան հիմ նա կան նպա տա կը 
նավ թի պա շար նե րի նկատմամբ հսկո ղութ յան սահ մա նու մն էր:80  Թուր-
քա կան ներ խու ժու մը  Կով կաս հնա րա վո րութ յուն կտար հսկո ղութ յուն 
հաս տա տելու նավ թի հան քե րի վրա, դարձ նելու  Կով կա սը թուրք-գեր-
մա նա կան ազ դե ցութ յան տա րա ծաշր ջան, իսկ  Բաք վի և  Կենտ րո նա-
կան Ա սիա յի գրա վու մով՝ ի րա կա նաց նելու թուր քա կան ազ գե րի միա-
վո րու մը և այդ պի սով իթ թի հա դա կան ռե ժի մի պանթ յուր քիս տա կան 
ձգտում նե րը:81

1914 թ. նո յեմ բե րի սկզբին Էն վե րը հրա ման տվեց Ա րաքս գե տի մոտ 
տե ղա կայ ված թուր քա կան զոր քե րին հար ձա կում սկսելու  Ռու սաս-
տա նի դեմ:  Թեև թուր քա կան ա ռաջ խա ղա ցու մը կասեցվեց ռուս նե րի 
կող մից, սա կայն նո յեմ բե րի ըն թաց քում ար ձա նագր վե ցին ռազ մա կան 
ո րոշ հա ջո ղութ յուն ներ:  Դեկ տեմ բե րին թուր քա կան 95 հա զա րա նոց 
բա նակն Էն վե րի հրա մա նա տա րութ յամբ հար ձա կում սկսեց 65 հա-
զա րա նոց ռու սա կան բա նա կի վրա  Կով կաս յան ճա կա տում:82  Վատ 
կազ մա կերպ ման և  մա տա կա րար ման հետ ևան քով Էն վե րի ռազ մա-
կան գոր ծո ղութ յունն ա վարտ վեց ջախ ջա խիչ պար տութ յամբ: Դ րան 
նպաս տե ցին նաև ձմռան պայ ման նե րը:  Դեկ տեմ բե րի 29-ին տե ղի ու-
նե ցած  Սա րի ղա մի շի մար տը ո րո շիչ նշա նա կութ յուն ու նե ցավ. Էն վե-
րի բա նա կը գրե թե ամ բող ջութ յամբ ջախ ջախ վեց, փրկվե ցին շուրջ 18 
հա զար զին վոր ներ, իսկ ռուս նե րը կորց րին շուրջ 16 հա զար զինվոր:83 
 Պար տութ յա նը մե ծա պես նպաս տեց նաև հայ կա մա վոր նե րի՝ ռու սա-

79 Տե՛ս NA RG 59/367.116/261a; Payaslian Simon, նշվ. աշխ., էջ 52-53:
80 Տե՛ս Nowell Gregory P., Mercantile States and the World Oil Cartel, 1900-1939, Ithaka 
and London, Cornell University Press, 1994, էջ 127:
81 Տե՛ս Payaslian Simon, նշվ. աշխ., էջ 53:
82 Տե՛ս Allen W. E. D. and Muratoff Paul, Caucasian Battlefield: A History of the Wars on 
the Turco-Caucasian Border, 1828-1921, Cambridge, Cambridge University Press, 1953, էջ 
247, 250-252:
83 Տե՛ս նույն տեղը, էջ 253, 261-262, 270, 271, 284:
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կան բա նա կին ցուցաբերած օգ նութ յու նը, ին չը նաև կան խեց թուր քա-
կան ա ռաջ խա ղա ցու մը դե պի Ադր բե ջան: Այս հան գա ման քը « խո ր 
հետք» թո ղեց  Թա լեա թի ու Էն վե րի վրա և « մե ծա գույն թշնա մութ յուն» 
ա ռաջ բե րեց հա յե րի նկատ մամբ:  Միա ժա մա նակ  Կոս տանդ նու պո լիս 
տե ղե կատ վութ յուն էր հաս նում  Սվազ ( Սե բաս տիա),  Շա պին  Գա րա-
հի սար, Էրզ րում ( Կա րին),  Վան,  Բիթ լիս և  Դիար բե քիր (Ա միդ,  Տիգ րա-
նա կերտ) քա ղաք նե րի մոտ գտնվող հայ կա կան գյու ղե րի վրա թուրք 
զին վոր նե րի և  ոչ կա նո նա վոր խմբե րի կող մից հար ձա կում ների կազ-
մա կեր պման մա սին:84

 Կոս տանդ նու պո լիս վե րա դառ նա լուց ան մի ջա պես հե տո Էն վե րը 
հրա պա րա կայ նո րեն ճա նա չեց  Սա րի ղա մի շի ճա կա տա մար տում հա-
յե րի կող մից ցու ցա բե րած հա վա տար մութ յունն ու քա ջութ յու նը:85 Էն-
վե րի հետ հան դիպ ման ժա մա նակ  Կոս տանդ նու պոլ սի պատ րիարք 
 Զա վեն  Տեր- Յե ղիա յա նը86 թույլտ վութ յուն էր խնդրում հրա պա րա կելու 
հայ զին վոր նե րի քա ջութ յան մա սին նա խա րա րի գրած նա մակ նե րը: 
Էն վե րը հա մա ձայն ել էր և  նույ նիսկ ա վե լաց րել, որ ե թե չլի ներ սեր-
ժանտ  Հով հան նե սի «չ լիա զոր ված գոր ծո ղութ յու նը», ինքը կա րող էր 
գե րութ յան մեջ հայտն վել: Եվ այդ « խի զախ գոր ծո ղութ յան» հա մար 
Էն վե րը նրան ան մի ջա պես կա պի տա նի կո չում էր շնոր հել:87 

 Միա ժա մա նակ Էն վերն ա մեն գնով փոր ձում էր թաքց նել իր « կոր-
ծա նա րար ար կա ծախնդ րութ յու նը»: Երբ 1915 թ. հուն վա րի 15-ին 
Էն վե րը հան դի պել էր  Մոր գեն թաո ւին, խո սել էր 1914 թ. լավ բեր քի, 
Ան գո րա յից Էրզ րում եր կաթ գիծ կա ռու ցե լու ծրագ րի, Էրզ րու մում եր-
կու հա զար ռուս զին վոր գե րի վերց նե լու մա սին:  Սա կայն  Սա րի ղա-
մի շի գոր ծո ղութ յան ան հա ջո ղութ յու նը թաքց նե լու ուղղությամբ նրա 
գործադրած ջանքերն ա պարդ յուն էին. լու րերն այդ մա սին շատ ա րագ 

84  Տե՛ս նույն տեղը, էջ 245-247; NA Microfilm Publications, Microcopy No. 353, Records 
of the Department of State Relating to Internal Affairs of  Turkey, 1910-1929, Roll 6, NA/
RG 59/867.00/798.2, էջ 1-16:
85 Տե՛ս Hovannisian R., Armenia on the Road of Independence, 1918, Berkeley, University 
of California Press, 1967, էջ 53:
86 Զավեն Տեր-Յեղիայան (1868-1947)՝ հայ կրոնական գործիչ: Ծառայել է Դիարբե-
քիրում՝ որպես առաջնորդ: 1913 թ. ընտրվել է Պոլսո հայոց պատրիարք: 1916 թ. աք-
սորվել է Բաղդադ, վերադարձել է 1918 թ.: Պաշտոնը վարել է ինչև 1922 թ.:
87 Տե՛ս Der Yeghiyan Zaven, My Patriarchal Memoirs, Barrington, RI, Mayreni Publishing, 
2002, էջ 63:
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տա րած վե ցին մայ րա քա ղա քում:88

Էն վե րը ճնշված հո գե կան վի ճա կում էր և հ րա ժա րա կան ներ կա-
յաց նե լու տրա մադ րվածություն ու ներ:  Սա կայն շատ շու տով նա հա-
մոզ վեց, որ իր ե րիտ թուրք գոր ծըն կեր ներն ի րեն չեն մե ղադ րում պար-
տութ յան հա մար:  Կա ռա վա րութ յունն ինքն էր գտնվում ծանր վի ճա-
կում դաշ նա կից նե րի կող մից  Դար դա նե լում սպաս վող հնա րա վոր 
գոր ծո ղութ յան պատ ճա ռով: Ո րո շում էր կա յաց վել սուլ թա նին, կա ռա-
վա րութ յա նը և  ի րենց դաշ նա կից պե տութ յուն նե րի դես պա նութ յուն-
նե րին գնացք նե րով Էս քի շե հիր տե ղա փո խե լու մա սին: Այդ նպա տա-
կով Էս քի շե հիրում կա ռա վա րութ յան կող մից 200 շի նութ յուն ներ էին 
բռնագրավ վել: Օգտ վե լով այդ ի րա վի ճա կից՝ Էն վե րը խորհր դակ ցութ-
յուն ներ էր վա րում  Լի ման ֆոն  Սան դեր սի հետ, ո րոնց արդ յուն քում 
ո րոշ վել էր բո լոր ու ժե րը կենտ րո նաց նել  Դար դա նե լի պաշտ պա նութ-
յան ուղղությամբ:89 

Էն վեր փա շան կա րո ղա ցավ հաս նել նրան, որ ե րիտ թուր քե րը նշա-
նա կե ցին նրան օս ման յան 4-րդ  բա նա կի հրա մա նա տար, ո րը տե ղա-
կայ ված էր  Սի րիա յում: 1914 թ. նո յեմ բե րի սկզբին բրի տա նա կան բա-
նա կը հար ձակ վեց  Պար սից ծո ցի թուր քա կան դիր քե րի վրա, գրա վեց 
 Շատ-ալ-Ա րա բը և  մեկ ամս վա ըն թաց քում ցա մա քա յին հար ձա կում 
սկսեց  Բաս րան հսկո ղութ յան տակ առ նե լու նպա տա կով: 1915 թ. հուն-
վա րի վեր ջին օ րե րին սկսվեց  Սի նա յի թե րակղ զու և  Սո ւե զի ջրանց քի 
հա մար մղվող ճա կա տա մար տը: 20 հա զա րա նոց թուր քա կան բա նա-
կը նպա տա կադր վել էր ներ խու ժել Ե գիպ տոս: 70 հա զա րա նոց բրի-
տա նա կան ու ժե րը կա րո ղա ցան վստա հո րեն պաշտ պան վել և  տա-
պա լե ցին ե րիտ թուր քե րի ծրա գի րը:  Ջե մալ փա շա յի և ն րա գեր մա նա-
ցի խորհրդա կան նե րի՝ բրի տա նա կան ռազ մա կան կա րո ղութ յուն նե րի 
մա սին հաշ վարկ նե րը չար դա րա ցան, և,  փաս տո րեն, եր կու շա բաթ վա 
ըն թաց քում  Սի րիա յի հրա մա նա տա րը կրեց հեր թա կան պար տութ յու-
նը:90

88 Տե՛ս Library of Congress, Division of Manuscripts, Papers of Henry Morgenthau, Sr., 
Diary, 1915, January 23; Allen W. E. D. and Muratoff Paul, նշվ. աշխ., էջ 286:
89 Տե՛ս NA Microfilm Publications, Microcopy No. 353, Records of the Department of State 
Relating to Internal Affairs of Turkey, 1910-1929, Roll 6, NA/RG 59/867.00/798.2, էջ 1-16:
90 Տե՛ս Keegan John, The First World War, New York: Knopf Doubleday Publishing Group, 
1998, էջ 219-221; McCale Donald M., War by Revolution: Germany and Great Britain in 
the Middle East in the Era of World War I., Kent, OH: Kent State University Press, 1998, էջ 
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Ե րիտ թուր քե րի ռազ մա կան այս պար տութ յուն նե րը ցույց տվե ցին 
իթ թի հա դա կան ռե ժի մի քա ղա քա կան լե գի տի մութ յան սնան կութ յու-
նը: Հե ղաշրջ ման մի ջո ցով իշ խա նութ յունն ու զուր պաց նե լով՝ նրանց 
ղե կա վար նե րը կաս կա ծա միտ էին դար ձել նույ նիսկ ի րենց պե տա կան 
հաս տա տութ յուն նե րի և բ նակ չութ յան նկատ մամբ: Այս պես՝ 1914 թ. 
դեկ տեմ բե րին  Մոր գեն թաուն իր օ րագ րում նշում էր, որ  Կոս տանդ նու-
պոլ սի ոս տի կա նութ յան պետ Իբ րա հիմ  Բեդ րին քա ղա քից վտա րել էր 
բո լոր գոր ծա զուրկ ե րի տա սարդ նե րին, որ պես զի նրանք չմիա նան ռե-
ժի մի դեմ հնա րա վոր ապս տամ բութ յա նը: Այս ի րա վի ճա կը հետ ևանք-
ներ ու նե ցավ նաև ար ևել յան նա հանգ նե րի հայ բնակ չութ յան հա մար: 
 Ռու սաս տա նի և Եվ րո պա յի թշնա մի պե տութ յուն նե րի դեմ ուղղ ված 
ռե ժի մի « մո լե ռանդ զայ րույ թը» զգա լի պար տութ յուն կրեց մար տա-
դաշ տում, իսկ երկ րի ներ սում այն ուղղ վեց ան զեն հա յե րի դեմ, ո րոնք, 
ըստ թուր քա կան իշ խա նութ յուն նե րի, դար ձել էին իս լա մի և  օս ման յան 
հա սա րա կութ յան օ տա րերկր յա քա ղա քա կա նութ յան գոր ծի քը:  Միա-
ժա մա նակ եվ րո պա կան ան տար բե րութ յու նը նախ կի նում տե ղի ու նե-
ցած կո տո րած նե րի հան դեպ վստա հութ յուն էր ներշն չել թուր քա կան 
իշ խա նութ յուն նե րին, որ մեծ տե րութ յուն նե րը չեն մի ջամ տե լու հա յե րի 
անվ տան գութ յանն առնչ վող հար ցե րին:91 

 Վիլ սո նի վար չա կազ մի հա մար 1915 թ. սկսվեց աշ խար հում քա ղա-
քա կան տար բեր խնդիր նե րի բար դա ցու մով: Այսպես, օրինակ, պետ-
քար տու ղար Բ րա յա նը նշում էր  Մեք սի կա յում տի րող ի րա վի ճակն ու 
Եվ րո պա յի պա տե րազ մը:  Միաց յալ  Նա հանգ նե րի հա սա րա կա կան 
կար ծի քը մտա հոգ ված էր պա տե րազ մի հետ ևան քով երկ րում սկսված 
տնտե սութ յան ան կու մով, սա կայն միա ժա մա նակ սա տա րում էր պա-
տե րազ մում չե զո քութ յուն պահ պա նե լու  Վիլ սո նի քա ղա քա կա նութ յու-
նը:  Վեր ջինս օգ տա գոր ծում էր այդ հան գա ման քը հիմ նա կա նում երկ-
րորդ ան գամ նա խա գահ ընտր վե լու հա մար:92

Ա ռա ջին հա մաշ խար հա յին պա տե րազ մը  Վիլ սո նի մոտ հա մոզ-
մունք ձևա վո րեց, որ ներ քին բա րե նո րո գում նե րի ծրա գի րը հնա րա վոր 
է ի րա կա նաց նել մի միայն մի ջազ գա յին նոր մթնո լո րտում, ո րին կա րե լի 

86, 97-98, 100:
91 Տե՛ս Langer William L., The Diplomacy of Imperialism, 1890-1902, 2-nd edn., New 
York: Alfred A. Knopf, 1951, էջ 162, 202-210; Payaslian Simon, նշվ. աշխ., էջ 55:
92 Տե՛ս Payaslian Simon, նշվ. աշխ., էջ 55-56:
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է հաս նել ինչ պես պա տե րազ մում, այն պես էլ խա ղա ղութ յան պայ ման-
նե րի քննարկ ման ըն թաց քում ա մե րիկ յան ղե կա վար դե րա կա տա րութ-
յան մի ջո ցով: Չ նա յած ներ քին ճնշում նե րին՝  Վիլ սո նը կա րո ղա ցավ 
ի րա կա նաց նել ճկուն և  գոր ծուն ար տա քին քա ղա քա կա նութ յուն: Այն 
պայ մա նա վոր ված էր հիմ նա կա նում  Վիլ սո նի անձ նա կան « հիա նա-
լի» հատ կութ յուն նե րով:  Քա ղա քա կա նութ յան նման անձ նա կա նա ցու-
նը դար ձավ շատ կար ևոր, քա նի որ  Վիլ սոնն այդ պես էլ չկա րո ղա ցավ 
կա ռու ցել գա ղա փար նե րի ու  ո րո շում նե րի փո խանց ման և քն նարկ-
ման արդ յու նա վետ մի հա մա կարգ, ո րը կկա րո ղա նար այդ գոր ծում 
ընդգրկել երկ րի հա մա պա տաս խան պե տա կան հաս տա տութ յուն-
նե րը:  Վիլ սո նը եր բեք չէր վստա հում Պետ քար տու ղա րութ յա նը, իսկ 
պետ քար տու ղար Ո ւիլ յամ Բ րա յա նին հա մա րում էր « քա ղա քա կան 
անհ րա ժեշ տութ յուն», բայց և «մ տա վոր և  դի վա նա գի տա կան խայ տա-
ռա կութ յուն»:  Միա ժա մա նակ  Վիլ սո նը չփոր ձեց ստեղ ծել ար տա քին 
հա րա բե րութ յուն նե րով զբաղ վող ի րա վա սու կա ռույց: Դրա փոխարեն 
նա շրջան ցում էր Պետ քար տու ղա րութ յունն ու կար ևոր խնդիր նե րի 
շուրջ խորհր դակ ցում Էդ վարդ  Հաու զի հետ, ինչի հետևանքով Պետ-
քար տու ղա րութ յու նը շատ հա ճախ տեղ յակ չէր լի նում նա խա գա հի 
նա խա ձեռ նութ յուն նե րի մա սին: Բ րա յա նին փո խա րի նեց ա վե լի լավ 
ղե կա վար հա մար վող  Ռո բերտ  Լան սին գը, սա կայն նա նույն պես չկա-
րո ղա ցավ շա հել  Վիլ սո նի վստա հութ յու նը:  Վիլ սո նը հա մա րում էր 
 Լան սին գին նեղ միտ փաս տա բան, որն ան կա րող էր հաս կա նալ մի-
ջազ գա յին հա րա բե րութ յուն նե րի նրբութ յուն նե րը:  Վիլ սո նը շա րու նա-
կում էր ան տե սել Պետ քար տու ղա րութ յու նը  Լան սին գի օ րոք, մինչև որ 
1920 թ. հե ռաց րեց նրան պաշ տո նից:93

    

93 Տե՛ս Coogan John W., WilsonianDiplomacyinWarandPeace // In: AmericanForeign
RelationsReconsidered, 18901993 / Edited by Gordon Martel, London and New York, 
Routledge, 1994, էջ 73-74:
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ԳԼՈՒԽ 2
 Միաց յալ  Նա հանգ նե րը, դես պան  Հեն րի  Մոր գեն թաուն, 

մի սիո ներ նե րը և  Հա յոց ցե ղաս պա նութ յու նը

1. ԱՄՆ-ի ար տա քին քա ղա քա կա նութ յու նը և  
Հա յոց ցե ղաս պա նութ յու նը

Այն ժա մա նակ, երբ եվ րո պա կան տե րութ յուն նե րը զբաղ ված էին 
պա տե րազ մով, իսկ  Վիլ սո նի վար չա կազ մը՝ պա տե րազ մում « չե զո-
քութ յան» սկզբուն քի խիստ կի րա ռ մամբ, Օս ման յան կայս րութ յան 
հա յե րը հայտն վե ցին « հա մընդ հա նուր ոչն չաց ման վտան գի առջև»՝ 
 Մի ջերկրա կա նի ա փին գտնվող  Կի լի կիա յից մինչև պատ մա կան  Հա-
յաս տա նի հյու սիս-ար ևել յան սահ ման նե րը կազ մող Էրզ րու մի դաշ-
տա վայ րը,  Մար մա րա ծո վի  Ռո դոս տո նա վա հան գիստ-քա ղա քից 
մինչև  Վա նա լճի ա վա զա նը և Սև ծով յան նա վա հան գիստ Տ րապի զո-
նից մինչև  Ս վազ,  Խար բերդ,  Դիար բե քիր ու  Մի ջա գետքի ա նա պա-
տը:94  Տե ղի ու նե ցավ « սար սա փե լի ե ղեռ նա գոր ծութ յուն, …երբ զոհ վե-
ցին մի լիոն ու կես հա յեր»:95

 Հա մա ձայն  Գոր դոն  Հի թի՝ Ա ռա ջին հա մաշ խար հա յին պա տե րազ-
մի ըն թաց քում « թուր քա կան կա ռա վա րութ յունն ագ րե սիվ կեր պով հե-
տապն դեց ցե ղաս պա նութ յան քա ղա քա կա նութ յուն հա յե րի դեմ», ո րի 
հետևանքով մա հա ցան մեկ մի լիո նից մինչև մեկուկես մի լիոն հա յեր: 
 Տե ղի ու նե ցան նաև սի րիա ցի նե րի և Ի րա քի ուղ ղա փառ քրիս տոն յա-
նե րի հա մա տա րած սպա նութ յուն ներ, ո րոնց թի վը կազ մեց շուրջ 500 
հա զար:96

Ըստ  Ռե բեկա Ֆ ռա յի՝ 1915-1923 թթ.  հայ կա կան ցե ղաս պա նութ-
յու նը հա ճախ ներկայացվում է որ պես ա ռա ջին ժա մա նա կա կից ցե-
ղաս պա նութ յու նը՝ նկա տի առ նե լով կա տար վա ծի ծա վալն ու կենտ րո-

94 Տե՛ս  Payaslian Simon, նշվ. աշխ., էջ 71:
95 Տե՛ս Lewis Bernard, The Emergence of Modern Turkey, London, Oxford University 
Press, 1961, էջ 350:
96 Տե՛ս Heath Gordon L.,“The Accursed Partnership of Turk and Teuton’’. American 
Churches and the Armenian Genocide // In: American Churches and the First World War /
Edited by Gordon L. Heath, Eugene, Oregon, Pickwick Publications, 2016, էջ183:
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նա կան կա ռա վա րութ յան կող մից ծրագր ված լի նե լու հան գա ման քը: 
 Ցե ղաս պա նութ յու նը վրդով մուն քի ա լիք բարձ րաց րեց Արև մուտ քում, 
ո րին հետ ևե ցին վայ րա գութ յուն նե րի մա սին փաս տե րի հրա պա րա կու-
մը, մի ջամ տե լու փոր ձե րը, մար դու ի րա վունք նե րի պաշտ պա նութ յան 
ա ռա ջին մեծ շար ժու մը  Միաց յալ  Նա հանգ նե րում, ցե ղաս պա նութ յու-
նը պատ ժե լու ուժ ու նե ցող մի ջազ գա յին կազ մա կեր պութ յան ստեղծ-
ման պա հանջն ու պա տե րազ մի հան ցանք նե րի քննության հա մար 
կազմակերպվող հետ պա տե րազ մա կան դա տա վա րութ յուն նե րը:97

Ար տա քին աշ խար հը լա վա տեղ յակ էր, որ հա յե րը լուրջ վտան գի 
առջև էին գտնվում նույ նիսկ մինչև  Թա լեա թի և  ե րիտ թուր քե րի ղե կա-
վա րութ յան կող մից տե ղա հա նութ յան մա սին ո րոշ ման վերջ նա կան 
կա յա ցու մը: Երբ  Թուր քիան մտավ Ա ռա ջին հա մաշ խար հա յին պա-
տե րազ մի մեջ՝ որ պես  Գեր մա նիա յի դաշ նա կից Բ րի տա նիա յի, Ֆ րան-
սիա յի և  Ռու սաս տա նի դեմ, թուր քա կան իշ խա նութ յուն նե րը բա ցա-
հայ տե ցին ի րենց մտադ րութ յու նը կայս րութ յան քրիս տոն յա նե րին թի-
րախ դարձ նե լու վերաբերյալ:

 Դեռևս 1914 թ. սեպ տեմ բե րի 8-ին  Վա շինգ տո նի «EveningStar»-ում 
հրա պա րակ վեց ԱՄՆ-ում Օս ման յան կայս րութ յան դես պան Ահ մեդ 
 Ռուս տե մի հայ տա րա րութ յու նը, որում վեր ջինս քննա դա տում էր ա մե-
րիկ յան մա մու լը՝  Թուր քիային քննա դա տե լու, մաս նա վո րա պես՝ հա-
յե րի հան դեպ թուրք իշ խա նութ յուն նե րի վե րա բեր մուն քի հա մար:  Նա 
« բա վա կա նին ոչ դի վա նա գի տա կան կեր պով» հարց էր տա լիս ըն թեր-
ցո ղին, թե ինչ կա րող էր տե ղի ու նե նալ, ե թե սևա մորթ բնակ չութ յու նը 
գոր ծար քի մեջ մտներ ճա պո նա ցի նե րի հետ  Միաց յալ  Նա հանգ ներ 
ներ խու ժե լու պա րա գա յում: Դես պանը հարցնում էր ըն թեր ցո ղին, թե 
ն րան ցից քանիսը ողջ կմնային այդ բա նից հե տո: Այն բա նից հե տո, 
երբ դես պա նը հրա ժար վեց իր հայ տա րա րութ յու նը հետ կան չելուց, նա 
վե րա դար ձավ  Թուր քիա:98 

1915 թ. հուն վա րին «NewYorkTimes»-ում հրա պա րակ ված իր մեկ-
նա բա նութ յուն նե րում  Թա լեաթն ա սում էր, որ  Թուր քիա յում տեղ չկա 

97 Տե՛ս Frey Rebecca Joyce, Genocide and International Justice, New York, Facts on File, 
2009, էջ 73-74:
98 Տե՛ս US Department of State, Papers Relating to the Foreign Relations of the United 
States, The Lansing Papers, 1914-1920, Vol. 1, Washington D. C., Government Printing 
Office, 1939, էջ 70-71; Trask Roger R., նշվ. աշխ., էջ 18-19:
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քրիս տոն յա նե րի հա մար, և  որ «ի րենց ա ջա կից նե րը խոր հուրդ են 
տա լիս մաքր վելու»:99  Մար տի վեր ջին թուր քա կան իշ խա նութ յուն նե-
րը սկսե ցին զի նա թա փել օս ման յան բա նա կում ծա ռա յող հայ տղա-
մարդ կանց: 1915 թ. ապ րի լի 24-25-ին, երբ դաշ նա կից նե րը փոր ձե ցին 
ներ խու ժել  Թուր քիա,  Թա լեա թը հրա ման ար ձա կեց ձեր բա կա լելու և 
 մա հա պատ ժի են թար կելու  Կոս տանդ նու պոլ սի 250 ա ռա ջա տար հայ 
մտա վո րա կան նե րի:  Թուր քիա յի վեց նա հանգ նե րում տե ղա կան հայ 
մտա վո րա կան ներն ար ժա նա ցան նույն բախ տին:  Հայ տղա մարդ-
կանց աք սո րում էին ա նա սուն նե րի պես, ինչ պես որ ճա կա տի բա նակն 
էր մա տա կա րար վում, սա կայն փո խադր ման այդ մի ջո ցը հա մար վեց 
« չա փա զանց ար ժա նա պա տիվ դա վա ճան քրիս տոն յա նե րի հա մար»: 
Ե կե ղե ցի նե րը պղծվե ցին, հայ կա կան դպրոց նե րը փակ վե ցին, իսկ իս-
լամ չըն դու նած ու սու ցիչ նե րը սպան վե ցին: Ա մե նու րեք տե ղա կան իշ-
խա նութ յուն նե րը հայ տա րա րում էին, որ աք սոր ված հա յե րի հա մար 
ճամ բար ներ էին տրա մադր վե լու  Սի րիա յի ա նա պա տում, սա կայն 
ի րա կա նում որ ևէ հար մա րութ յուն  չէր ա պա հով վել, և  ի վերջո աք սոր-
ված հա յե րի կե սը մա հա ցավ ճա նա պար հին: « Շա րու նա կե լով որ բե-
րի աք սո րը դե պի ի րենց նպա տա կա կե տե րը սաս տիկ ցրտի պայ ման-
նե րում,- գրում էր  Թա լեա թը,- մենք ա պա հո վում ենք նրանց հա վերժ 
հան գիս տը»:100 

Իր հու շե րում դես պան  Մոր գեն թաուն գրում է, որ  Թա լեա թի հետ ու-
նե ցած զրույց նե րից մե կի ժա մա նակ վեր ջինս բա ցատ րութ յուն ներ էր 
տա լիս երկ րի ազ գա յին քա ղա քա կա նութ յան իր պատ կե րա ցում նե րի 
մա սին:  Նա հա մա րում էր, որ  թուր քա կան կայս րութ յան կազ մում գո-
յութ յուն ու նե ցող ազ գա յին « տար բեր միա վոր նե րը» մշտա պես դա վեր 
էին հյու սում  Թուր քիա յի դեմ:  Թա լեա թն այնուհետև նշում էր, որ բ նիկ 
ազ գե րի թշնա մութ յան պատճառով  Թուր քիան կորց նում էր նա հան-
գը նա հան գի հետ ևից՝  Հու նաս տա նը,  Սեր բիան,  Ռու մի նիան,  Բուլ ղա-
րիան,  Հեր ցե գո վի նան, Ե գիպ տո սը և Տ րի պո լին: Ըստ  Թա լեա թի՝  թուր-
քա կան կայս րութ յան տա րած քը կրճատ վել էր և  հա սել «ան հե տաց-
ման եզ րին»: Նա ընդգծում էր, որ ե թե այն, ինչ մնա ցել էր  Թուր քիա յից, 

99 Տե՛սSays Turks Advise Christians to Flee // New York Times, 1915, January 11, էջ 2:
100 A People Killed Twice // Guardian Weekend, 2001, January 27, p. 35; Power Samantha, 
“A Problem from Hell’’. America and the Age of Genocide, New York, Basic Books, 2002, 
p. 1-2.
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պետք է պահ պան վի, ա պա «պետք է ա զատ վել այդ օ տար ժո ղո վուրդ-
նե րից»: « Թուր քիան թուր քե րի հա մար»՝ սա էր  Թա լեա թի հիմ նա կան 
կար գա խո սը:101

Մ տադր վե լով պահ պա նել և  կոն սո լի դաց նել ի րենց իշ խա նութ յու նը՝ 
ե րիտ թուր քե րը որ պես հիմ նա կան թի րախ դարձ րին հա յե րին, ո րոնց 
հա մա րում էին « հա կաիթ թի հա դա կան հե ղա փո խա կան ցնցում նե րի 
պո տեն ցիալ աղբ յուր»: 1915 թ. փետր վա րի 12-ին իշ խա նութ յուն ներն 
աշ խա տան քից ա զա տե ցին հայ պաշ տոն յա նե րի, Էն վե րի հրա մա նով 
փակ վեց  ՀՅԴ գլխա վոր օր գան «Ազատամարտ» թեր թը:  Միա ժա մա-
նակ  Թա լեա թը վստա հեց նում էր  Մոր գեն թաո ւին, որ ան հանգս տա նա-
լու որ ևէ պատ ճառ չկա. քրիս տոն յա նե րի անվ տան գութ յու նը « պատ-
շաճ կեր պով ա պա հով վե լու է»:102 

 Փետր վա րի 14-ին  Թա լեաթն ու  Զի յա Գ յո քալ փը103  Կոս տանդ նու-
պոլ սի  Նու րի Օս մա նիե ի կենտ րո նա կա յա նում նա խա գա հե ցին ե րիտ-
թուր քե րի կենտ րո նա կան կո մի տեի ժո ղո վը, ո րի ըն թաց քում ո րո շում 
կա յաց վեց պա տե րազ մի ըն թաց քում «ջն ջելու»  Հայ կա կան հարցն օս-
ման յան քա ղա քա կան հա մա կար գից: Այս պի սով, թուր քա կան կա ռա-
վա րութ յու նը գեր մա նա կան « հո վա նա վոր նե րի» լիար ժեք ա ջակ ցութ-
յամբ հա մընդհ անուր պա տե րազմ հայ տա րա րեց ոչ միայն իր ար տա-
քին թշնա մի նե րի, այլև ներ քին՝ « հին թշնա մի ներ» հա մար վող հա յե րի 

101 Տե՛ս Morgenthau Henry, Ambassador Morgenthau’s Story, էջ 51:
102 Տե՛ս US Department of State, Papers Relating to the Foreign Relations of the United 
States, 1915, Supplement, The World War, Washington D. C., Government Printing Office, 
1928, էջ 979-980; Payaslian Simon, նշվ. աշխ., էջ 58-59: 
103 Զիյա Գյոքալփ (1876-1924)՝ թուրք բանաստեղծ, գրող, սոցիոլոգ և քաղաքական 
գործիչ, պանթյուրքիզմի և պանթուրանիզմի գաղափարախոս: Վեր է դասել ազգային 
արժեքները կրոնականից՝ գտնելով, որ իսլամը սպառել է իրեն և արգելակում է թուրք 
հասարակության առաջընթացը։ Թուրք ազգը, ըստ Գյոքալփի, պետք է զարգանա 
ազգային մշակույթի վրա հենվելով։ Այդ գաղափարախոսությունն ուղղված էր Օս-
մանյան կայսրության քրիստոնյա ժողովուրդների դեմ, որոնք առաջատար դեր 
ունեին երկրի տնտեսական և մշակութային կյանքում։ Նա գտնում էր, որ երկրի 
առաջադիմությունը կարելի է ապահովել թուրք գործարարներ պատրաստելով, ար-
տասահմանում մեքենաներ և սարքավորումներ գնելով և ոչ թուրք բուրժուազիային 
տնտեսական կյանքից դուրս մղելով։ Հետագայում դարձել է Թալեաթ փաշայի տեղա-
կալն ու ձեռնամուխ եղել սեփական գաղափարների իրականացմանը։ Գյոքալփի 
գաղափարները տեսական հիմք հանդիսացան երիտթուրքերի համար՝ իրագործելու 
հայերի ցեղասպանությունը: 1919 թ. աքսորվել է Մալթա, 1921 թ.-ից ապրել է Դիար-
բեքիրում։
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դեմ: Ե րիտ թուր քա կան ռե ժի մը թի րա խա վո րեց ողջ հայ բնակ չութ յանը՝ 
նրա ար տաք սու մը պատ ճա ռա բա նե լով բո լոր հնա րա վոր մի ջոց նե րով 
ռազ մա կան անվ տան գութ յան անհ րա ժեշ տութ յամբ:  Կա ռա վա րութ յու-
նը ծրագ րում էր հար ձա կում ներ սկսել հա յե րի վրա կայս րութ յան եր-
կու շրջա նում՝ թուրք-ռու սա կան-պարս կա կան սահ մա նի տա րած քում 
գտնվող Ուր միա լճի մոտ և  Զեյ թուն- Մա րաշ-Այն թա պի շրջա նում:104

Այդ կա պակ ցութ յամբ ցե ղաս պա նա գետ  Դո նալդ Բ լոքս հե մը գրում 
է, որ 1915 թ. հա յե րի շրջա նում ազ գա յին միաս նութ յուն գո յութ յուն չու-
ներ, ուս տի և չ կար քա ղա քա ցիա կան պա տե րազ մի ի րա վի ճակ, ինչ-
պես ե րիտ թուր քե րի գա ղա փա րա խոս ներն էին ներ կա յաց նում: 1914-
1915 թթ. « հայ ազ գայ նա կան նե րի գոր ծո ղութ յուն նե րը» շատ ա վե լի 
սա կա վա թիվ էին, քան 1894-1896 թթ. ըն թաց քում:  Սա կայն այս հան-
գա ման քը որ ևէ ազ դե ցութ յուն չու նե ցավ ե րիտ թուր քե րի քա ղա քա կա-
նութ յան հե տա գա «ար մա տա կա նաց ման» վրա:105

 Միա ժա մա նակ  Միաց յալ  Նա հանգ նե րում պա տե րազ մը ո րո շա կի 
« քա ղա քա կան ի րա պաշ տութ յուն» հա ղոր դեց կո տո րած նե րի խնդրին, 
քա նի որ ոչ պա տե րազ մա կան ժա մա նա կաշր ջա նում այդ պես էլ չհա-
ջող վեց կանգ նեց նել Աբ դուլ  Հա մի դի106 կող մից կազ մա կերպ ված հա-
յե րի ջար դը:  Թեև 1896 թ.  Կոնգ րե սը բա նաձև ըն դու նեց, ո րը կոչ էր 
ա նում նա խա գահ Գ րո վեր Ք լիվ լեն դին107 դա տա պար տելու սուլ թա նի 
կող մից կազ մա կերպ ված կո տո րած նե րը, իսկ ո րոշ սե նա տոր ներ նույ-
նիսկ կոչ էին ա նում մի ջամ տելու և ս տեղ ծելու ան կախ  Հա յաս տան, 
այնուամենայնիվ, այդ ժա մա նակ որ ևէ «հ րա տապ քա ղա քա կան 
հան գա մանք» գո յութ յուն չու ներ թուր քա կան գոր ծե րին մի ջամ տե լու 

104 Տե՛ս Payaslian Simon, նշվ. աշխ., էջ 60:
105 Տե՛ս Bloxam Donald, The Great Game of Genocide. Imperialism, Nationalism, and the 
Destruction of the Ottoman Armenians, New York, Oxford University Press, 2005, էջ 91:
106 Աբդուլ Համիդ 2-րդ (1842-1918)՝ Օսմանյան կայսրության սուլթան (1876-1909): 1878 
թ. արձակել է խորհրդարանը, հաստատել դաժան վարչակարգ («զուլում»), դաժանորեն 
ճնշել բուլղարների, մակեդոնացիների, արաբների, հայերի ազատագրական շար-
ժումները: 1894-1896 թթ. կազմակերպել է կայսրության հայ բնակչության ջարդ, որի 
համար ստացել է «կարմիր սուլթան» մականունը: 1908 թ. երիտթուրքական հեղա-
շրջումից հետո վերականգնել է սահմանադրությունը: 1909 թ. հեղաշրջման անհաջող 
փորձից հետո գահընկեց է արվել և աքսորվել:
107 Գրովեր Քլիվլենդ (1837-1908)՝ ԱՄՆ-ի պետական գործիչ, Նյու Յորք նահանգի 
նահանգապետ, 22-րդ (1885-1889) և 24-րդ (1893-1897) նախագահ՝ դեմոկրատական 
կուսակցությունից:
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հա մար: Ա ռա ջին հա մաշ խար հա յին պա տե րազ մը փո խեց այդ ի րա-
վի ճակն ու ու ժե ղաց րեց հա սա րա կայ նութ յան ո րոշ շրջա նակ նե րի 
ճնշումն ԱՄՆ-ի կա ռա վա րութ յան վրա, քանի որ  Թուր քիան պա տե-
րազ մում հան դես ե կավ որ պես  Գեր մա նիա յի դաշ նա կից: Ի րա վի ճա կը 
սրեցին  Վիլ սո նի չե զո քութ յան քա ղա քա կա նութ յունն ու  Միաց յալ  Նա-
հանգ նե րի՝ պա տե րազ մի մեջ մտնե լու մա սին բուռն քննար կում նե րը, 
ո րոնց ան բա ժան մաս էին կազ մում հա յե րի նկատ մամբ ի րա գործ ված 
հան ցա գոր ծութ յուն նե րը:108

Որ ևէ ա մե րի կա ցի այն պի սի խո րութ յամբ չէր առնչ վել  Հա յոց ցե-
ղաս պա նութ յանը, ինչպես  Կոս տանդ նու պոլ սում  Միաց յալ  Նա հանգ-
նե րի դես պան  Հեն րի  Մոր գեն թաուն: Ինչ պես իր պաշ տո նա վա րութ յան 
ըն թաց քում, այն պես էլ  Միաց յալ  Նա հանգ ներ վե րա դառ նա լուց հե տո 
 Մոր գեն թաուն հա մար ձակ կեր պով և  հա մա ռո րեն փոր ձում էր ոչն չա-
ցու մից փրկել Օս ման յան կայս րութ յան հայ բնակ չութ յա նը: Հ նա րա-
վոր է, որ դա գա լիս էր իր դաս տիա րա կութ յու նից, կրթութ յու նից և  բա-
րո յա կան հատ կա նիշ նե րից:

Ռու բեն Ա դալ յա նի կար ծի քով, ե թե  Մոր գեն թաո ւի փո խա րեն  Թուր-
քիա յում այլ անձ աշ խա տեր, հնա րա վոր է, որ, ել նե լով պա տե րազ-
մա կան ի րա վի ճա կից և ԱՄՆ-ի չե զո քութ յան սկզբուն քից, նա հե-
տաքրքրութ յուն հան դես չբե րեր և  հե ռա վո րութ յուն պա հեր ստեղծ ված 
ի րա վի ճա կից:  Սա կայն  Մոր գեն թաուն ի րա կա նում ան հա տա կա նութ-
յուն էր, ո րը նշա նակ վել էր նա խա գահ  Վիլ սո նի կող մից՝ 1911 թ. նա-
խա գա հա կան ընտ րութ յուն նե րի ըն թաց քում ցու ցա բե րած ֆի նան սա-
կան ա ջակ ցութ յան հա մար:  Նա խա գա հի հետ մտե րիմ լի նե լու հան-
գա ման քը նրան հնա րա վո րութ յուն էր տա լիս ա զա տո րեն ար տա հայ-
տե լու իր տե սա կետ նե րը քա ղա քա կան և  դի վա նա գի տա կան խնդիր-
նե րի վերաբերյալ:109

 Հեն րի  Մոր գեն թաուն  Միաց յալ  Նա հանգ ներ էր ժա մա նել 1868 
թ.  Գեր մա նիա յի  Մանն հայմ քա ղա քից ի նը տա րե կան հա սա կում իր 
ծնող նե րի՝  Լա զա րուս և  Բա բեթ  Մոր գեն թաու նե րի հետ, ո րոնք հա րուստ 

108 Տե՛ս Balakian Peter, From Ezra Pound to Theodore Roosevelt: American intellectual and 
cultural responses to the Armenian Genocide // In: America and the Armenian Genocide of 
1915 / Edited by Jay Winter, Cambridge, Cambridge University Press, 2003, էջ 245:
109 Տե՛ս Adalian Rouben Paul, American Diplomatic Correspondence in the Age of Mass 
Murder: the Armenian Genocide in the US Archives, էջ 149:
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հրեա ներ էին: Ըն տա նի քի 12 ե րե խա նե րից  Հեն րին ա մե նաշ նոր հա լին 
էր: Իր ե րի տա սար դութ յան ըն թաց քում նա ձեռք էր բե րել կար գա պա-
հութ յան և  պա տաս խա նատ վութ յան ու ժեղ զգա ցում, ո րը խարսխ ված 
էր հա վատ քի վրա: Հայ րը հրեա կան հա վատ քի ար մա տա կան ռե ֆոր-
մի կողմ նա կից էր և Ն յու  Յոր քում դար ձավ ա զա տա կան ռաբ բի  Դեյ-
վիդ Այն հոր նի մոտ բա րե կա մը:  Բո ղո քա կան ա ղանդ քվա կե րիզ մը, 
ռաբ բի Այն բոր նի ա զա տա կան հրեա կա նութ յունն ու «Է թի կա կան մշա-
կույ թի ըն կե րութ յուն» (Society of Ethical Culture) կազ մա կեր պութ յան 
հիմ նա դիր, աշ խար հիկ հրեա կա նութ յան կողմ նա կից  Ֆե լիքս Ադ լե րի 
գա ղա փար նե րը զգա լի ազ դե ցութ յուն ու նե ցան  Հեն րի  Մոր գեն թաո ւի 
աշ խար հա  յաց քի և  գոր ծե լաո ճի ձևա վոր ման վրա:  Նա ե կել էր այն 
հա մոզ մուն քին, որ պետք է ա նի այն, ինչ որ իր խիղճն է հու շում, այլ ոչ 
թե այն, ինչն իր հպար տութ յունն է թե լադ րում:110 

Մոր գեն թաուն խոս տո վա նել է, որ թեև ի րեն մտա հո գում էին  Թուր-
քիա յի տար բեր շրջան նե րում աշ խա տող ա մե րիկ յան մի սիո ներ նե րի 
գոր ծու նեութ յանն առնչ վող բո լոր խնդիր նե րը, մաս նա վո րա պես՝  Պա-
ղես տի նում ե րիտ թուր քա կան իշ խա նութ յուն նե րի կող մից ի րա կա նաց-
վող հա կա սե մի տա կան քա ղա քա կա նութ յու նը, սա կայն նա ա վե լի խո-
րութ յամբ զբաղ վում էր  Հայ կա կան հար ցով:111

 Հա յե րի տե ղա հա նութ յուն նե րի և  կո տո րած նե րի մա սին ա ռա ջին 
էա կան վեր լու ծութ յու նը հրա պա րակ վել էր 1918 թ. 1913-1916 թթ. Օս-
ման յան կայս րութ յու նում ԱՄՆ-ի դես պան  Հեն րի  Մոր գեն թաո ւի կող-
մից: Որ պես պա տե րազ մում չե զոք պե տութ յան դես պանի, ո րը նույ-
նիսկ ոչ թե քրիս տոն յա էր, այլ հրեա,  Մոր գեն թաո ւին չէր կա րե լի մե-
ղադ րել քա ղա քա կան օ րա կարգ ու նե նա լու մեջ:  Թեև նա նկա րագ րում 
էր ըն թեր ցո ղին « թուր քի» կեր պա րը «հ նաոճ» նա խա պա շար մուն քի 
ո ճով, այ նո ւա մե նայ նիվ, նա ներ կա յաց նում էր ա մե րիկ յան դի վա նա-
գի տութ յու նը, ո րը «դժ վար» հա րա բե րութ յուն ներ ու ներ « հե ղա փո խա-
կան» ե րիտ թուր քա կան կա ռա վա րութ յան հետ: Մոր գեն թաո ւի հու շե րի 
ա մե նա բա ցա հայ տող հատ ված ներն իր զրույց ներն են ե րիտ թուր քե-
րի ղե կա վար նե րի՝  Թա լեա թի և Էն վե րի հետ:  Նա գրում է. «Երբ թուրք 

110 Տե՛ս Balakian Peter, The Burning Tigris. The Armenian Genocide and America’s 
Response, New York, Harper Collins Publishers, 2003, էջ 219-220:
111 Տե՛ս Morgenthau III Henry, Mostly Morgenthau, New York, Ticknor & Fields, 1991, 
էջ 122:
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իշ խա նութ յուն նե րը հրա ման ներ էին ար ձա կում տե ղա հա նութ յուն նե-
րի վե րա բեր յալ, նրանք մի ամ բողջ ժո ղովր դի մահ վան դա տավ ճիռ 
էին տա լիս: Նրանք նաև հաս կա նում էին դա, երբ ինձ հետ ու նե ցած 
զրույց նե րում ա ռանձ նա պես չէին էլ թաքց նում այդ փաս տը»:112 «Եթե 
ես պետք է նա հա տակ վեմ տա ռա պան քի մի ջո ցով,- շա րու նա կում է 
 Մոր գեն թաուն,- ես չեմ կա րող մտա ծել շատ ա վե լի լավ նպա տա կի 
մա սին, ո րի հա մար կա րե լի է զո հա բեր վել: Ի րա կա նում ես կող ջու-
նեմ այն, քա նի որ չեմ կա րող մտա ծել ա վե լի մեծ պատ վի մա սին, քան 
կանչ վել այն բա նի հա մար, որ ես, լի նե լով հրեա, գոր ծադ րե ցի իմ բո լոր 
ջան քե րը՝ հար յուր հա զա րա վոր քրիս տոն յա ներ փրկե լու հա մար»:113

 Հա յոց ցե ղաս պա նութ յան ու սում նա սիր ման հար ցում ան կողմ նա-
կալ գիտ նա կան նե րը մեծ կար ևո րութ յուն են տա լիս գեր մա նա ցի և  
ավստ րիա ցի դի վա նա գետ նե րի ու մի սիո ներ նե րի, ա մե րիկ յան հյու-
պա տո սա կան հե ռագ րե րին և  զե կույց նե րին:  Սա կայն ո րոշ հե ղի նակ-
ներ ԱՄՆ-ի դես պան  Մոր գեն թաո ւի հու շե րը հա մա րում են « կաս կա-
ծե լի աղբ յուր», քա նի որ նա « չա րա խո սում էր» թուր քե րի հաս ցեին՝ 
նա խա գահ  Վիլ սո նի կողմից պա տե րազ մի մեջ մտնե լու վե րա բեր յալ 
ո րո շում կա յաց նե լու նպա տա կով:  Հա մար վում է, որ  Թա լեաթ փա շա յի 
հետ նրա ու նե ցած զրույց նե րի գրա ռում ներն իր՝ պա տե րազ մից հե տո 
հրա տա րակ ված հու շե րում բա ցա կա յում են կամ չեն հա մա պա տաս-
խա նում Պետ քար տու ղա րութ յա նը ներ կա յաց ված իր հե ռագ րե րին: 
 Սա կայն, ըստ  Ջեֆֆ րի  Ռո բերտ սո նի,  Մոր գեն թաո ւի տե ղե կատ վութ-
յու նը շա րու նա կում է մնալ ա մե նա կար ևոր աղբ յուր նե րից մե կը, քա նի 
որ վեր ջինս ճշմա րիտ տե ղե կատ վութ յուն էր ստա նում Ա նա տո լիա յում 
և  Հա լե պում աշ խա տող հյու պա տոս նե րից ու  մի սիո ներ նե րից: Այդ զե-
կույց ներն ու հե ռագ րե րը կաս կած ան գամ չեն հա րու ցում, որ ե րիտ-
թուր քա կան իշ խա նութ յունն ու ներ « ցե ղաս պա նա կան մտադ րութ յուն» 
(genocidal intent):114 Իր եզ րա կա ցութ յու նը  Մոր գեն թաուն ամ փո փել է 
գրքի գլուխ նե րից մե կի վերնագրում՝ «Ազ գի սպա նութ յու նը»:  Ցե ղաս-
պա նութ յունը ժխտող նե րը նաև նշում են, որ ո րոշ դեպ քե րի նկա րագ-

112 Morgenthau Henry, Ambassador Morgenthau’s Story, p. 213; De Waal Thomas, Great 
Catastrophe. Armenians and Turks in the Shadow of Genocide, Oxford, New York, Oxford 
University Press, 2015, pp. 43-44:
113 Morgenthau Henry, Ambassador Morgenthau’s Story, p. 379:
114 Տե՛ս Robertson Geoffrey, An Inconvenient Genocide. Who now remembers the 
Armenians, London: Biteback Publishing, 2014, էջ 140:
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րութ յան ըն թաց քում նա կոպ տո րեն սխալ վել է, իսկ իր հու շե րում, 
ո րոնք գրվել են լրագ րո ղի օգ նութ յամբ, փաս տե րը չա փա զանց ված 
կամ ծաղ կեց ված են:  Միա ժա մա նակ նաև փաստ է, որ  Մոր գեն թաուի 
վկա յութ յուն նե րի հիմ նա կան տար րե րը կրկնվում և  հաս տատ վում են 
նաև նրա հետ նորդ նե րի` Պետ քար տու ղա րութ յանն ուղղ ված փաս-
տաթղ թե րում:  Սա կայն հար ձա կում նե րը  Մոր գեն թաո ւի վկա յութ յուն-
նե րի դեմ շա րու նակ վում են:  Գի տակ ցե լով, որ  Մոր գեն թաո ւի հու շե րը 
Հա յոց ցե ղաս պա նութ յան հիմ նա կան վկա յութ յուն նե րից մե կն են,  Հիթ 
 Լոու րին իր գրքում հար ցա կա նի տակ է առ նում  Մոր գեն թաո ւի՝ ի րա-
դար ձութ յուն նե րի ճշմա րիտ աղբ յուր լի նե լու հան գա ման քը՝ « ցե ղաս-
պա նութ յան հա յե րի տե սութ յու նը հեր քե լու նպա տա կով», մե ղադ րե լով 
նրան զրպար տութ յան մեջ:115

 Մոր գեն թաուն, նրա շատ ժա մա նա կա կից ներ ու դեպ քե րի վկա նե րը 
« հաս տա տուն կեր պով» հա մոզ ված էին, որ « հայ ժո ղովր դի սպա նութ-
յու նը» « բո լոր ժա մա նակ նե րի մե ծա գույն հան ցա գոր ծութ յուն նե րից է»: 
 Կոս տանդ նու պոլ սում ԱՄՆ-ի դես պա նի տե ղա կալ Լ յո ւիս Այնշ թայ-
նը116 հա յե րի ճա կա տագ րի մա սին գրում էր. «Այս պա տե րազ մի բո լոր 
սար սափ նե րի շար քում այն ա մե նա մե ծն է: Ո չինչ չի կա րող հա մե մատ-
վել մի ազ գի` լուռ կեր պով ծրագր ված ոչն չաց ման հետ…  Հայ կա կան 
ազ գը  Փոքր Ա սիա յում գրե թե վե րաց ված է»:117 1965 թ. Այնշ թայ նը 
գրում էր, որ այդ հան ցա գոր ծութ յուն նե րը, թեև ա վե լի փոքր ծա վա լով, 
«ն ման էին  Հիթ լե րի հա կահ րեա կան մի ջո ցա ռում նե րին»:118

Օս ման յան բա նա կի գլխա վոր սպա յա կույ տի աշ խա տա կազ մի ղե-
կա վար, գեր մա նա ցի գե նե րալ Ֆ րից Բ րոն սարտ ֆոն  Շել լեն դոր ֆը, 
որն ի րա կա նում գլխա վոր հրա մա նա տա րն էր, մտե րիմ հա րա բե րութ-
յուն նե րի մեջ էր Էն վեր փա շա յի հետ և  ի րա վունք ու ներ մի ջամ տե լու 

115 Տե՛ս Dadrian Vahakn N., The Key Elements in the Turkish Denial of the Armenian 
Genocide: A Case Study of Distortion and Falsification, Cambridge, MA, Toronto, The 
Zoryan Institute, 1999, էջ 40-41:
116 Լյուիս Այնշթայն (1877-1967)՝ ամերիկացի դիվանագետ, 1903 թ. նշանակվել է 
Կոստանդնուպոլսում ԱՄՆ-ի դեսպանության 3-րդ քարտուղար, երիտթուրքական 
հեղափոխության տարիներին աշխատել է որպես գործերի հավատարմատար, դեսպան 
Կոստա Ռիկայում (1911-1912), 1915 թ.-ից՝ դեսպանի տեղակալ Կոստանդնուպոլսում, 
դեսպան Չեխոսլովակիայում (1921-1930):
117 Einstein Lewis, The Armenian Massacre // Contemporary Review, 1917, January 1.
118 Einstein Lewis, Inside Constantinople: A Diplomat’s Diary during the Dardanelles 
Expedition, p. xi.
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կայս րութ յան ներ քին գոր ծե րին: Իր հու շե րում վեր ջինս չա րութ յամբ 
էր ար տա հայտ վում ԱՄՆ-ի և ն րա դես պան  Մոր գեն թաո ւի մա սին՝ ան-
վա նե լով նրան «հ րեա  Մոր գեն թաու», իսկ նրա ներ կա յաց րած եր կի րը՝ 
« կո ռում պաց ված  Միաց յալ  Նա հանգ ներ»:  Հիմ նա կան պատ ճառն այն 
էր, որ ԱՄՆ-ի դես պա նը փոր ձում էր մի ջամ տել հա յե րի օգ տին:  Պատ-
ճառ նե րից մյուսն էլ այն էր, որ իր հու շե րում  Մոր գեն թաուն գե նե րալ 
 Շել լեն դոր ֆին ան վա նել է « չար ո գի», ո րը մի ջամ տում էր  Թուր քիա յի 
ներ քին գոր ծե րին՝ ազդելով կա ռա վա րութ յան ըն դու նած ո րո շում նե րի 
վրա:  Նա ոչ միայն ան մի ջա կան մաս նակ ցութ յուն էր ու նե ցել հա յե րի 
տե ղա հա նութ յուն նե րի ի րա գործ ման ծրագ րին, այլև ձգտում էր այն 
կի րա ռելու նաև հույն բնակ չութ յան նկատ մամբ: Շել լեն դոր ֆը հա յե-
րին հա մա րում էր « քա րո զիչ ներ», ո րոնց  Թուր քիա յում ա վե լի շատ 
էին ա տում, քան նույ նիսկ «ա մե նա վատ հրեա նե րին»:  Հա յե րի մա սին 
գրում էր, որ հա յը շատ նման է հրեա յի, որն «իր հայ րե նի քի սահ ման-
նե րից դուրս ապ րող մա կա բույծ է և ծ ծում է ըն դու նող երկ րի ժո ղովր դի 
ոսկ րա ծու ծը»:  Տա րի նե րի ըն թաց քում հա յե րը հե ռա ցել են ի րենց բուն 
հայ րե նի քից, ինչ պես որ  Լե հաս տա նի հրեա նե րը գաղ թել են  Գեր մա-
նիա և  ընդգրկ վել վաշ խա ռո ւա կան գոր ծու նեութ յան մեջ:119

Ե րիտ թուր քե րի հետ հա մա գոր ծակ ցող ե րեք գեր մա նա ցի ծո վա-
կալ նե րից մե կը՝ Գ վի դո ֆոն Ու սե դո մը, ա պա հո վում էր նե ղուց նե րի 
պաշտ պա նութ յու նը: Սկզբ նա կան շրջա նում նա նշա նակ վել էր ծո-
վափն յա հրե տա նու և  ա կա նա պատ ման գլխա վոր տե սուչ, իսկ հե տա-
գա յում դար ձավ նե ղուց նե րի պաշտ պա նութ յան հա տուկ ծո վա յին ու-
ժե րի հրա մա նա տա րը:  Ծո վա կա լի հետ ու նե ցած մի շարք հան դի պում-
նե րից մե կի ժա մա նակ, ո րը տե ղի էր ու նե ցել պա տե րազ մի սկսվե լուց 
ա ռաջ, դես պան  Մոր գեն թաուն բարձ րաց րեց Է գե յան ծո վի ծո վափն յա 
շրջան նե րից հար յուր հա զար հույ նե րի տե ղա հա նութ յան հար ցը:  Ծո-
վա կա լը խոս տո վա նում էր, որ դա տե ղի է ու նե ցել գեր մա նա ցի նե րի 
խորհր դով: Իսկ ինչ վե րա բե րում է հա յե րի տե ղա հա նութ յուն նե րին, 
դես պա նը գրում է. «Ու սե դո մը քննար կում էր այդ հարցն այն պի սի 
սառ նասրտութ յամբ, որ որ ևէ մե կը նույ նիսկ չէր կա րող կռա հել նրա 
ա սած նե րից, որ խոս քը մի լիո նա վոր մարդ կա յին էակ նե րի կյան քի մա-

119 Տե՛ս Dadrian Vahakn D., The History of the Armenian Genocide. Ethnic Conflict from 
the Balkans to Anatolia to the Caucasus, Providence, RI: Berghahn Books, 1995, էջ 259-
260:
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սին է, այլ ոչ թե ռազ մա կան խնդրի»:  Ծո վա կալն ա սում էր  Մոր գեն-
թաո ւին, որ հա յե րը « խո չըն դոտ էին գեր մա նա կան հա ջո ղութ յան ճա-
նա պար հին», և ն րանց « տե ղա հա նութ յունը» անհ րա ժեշ տութ յուն էր:120

1914 թ. գար նան սկզբին Արևմտ յան Ա նա տո լիա յում սկսված ոչ մահ-
մե դա կան բնակ չութ յան « մաքր ման գոր ծո ղութ յուն նե րը», հատկապես՝ 
օս ման յան հույ նե րի ար տաք սու մը, զգա լի ընդ հան րութ յուն ներ ու նեին 
հե տա գա յում՝ Ա ռա ջին հա մաշ խար հա յին պա տե րազ մի ըն թաց քում, 
«ա նա տո լիա կան հա յե րի մաքր ման» հետ:  Թեև ուղ ղա կի ա պա ցույց 
գո յութ յուն չու ներ, որ այդ «ա ռան ձին մաքր ման գոր ծո ղութ յուն նե րը» 
մի ընդ հա նուր ծրագ րի մաս էին կազ մում, սա կայն կա րե լի էր « շա րու-
նա կա կա նութ յուն» նկա տել եր կու ի րա դար ձութ յուն նե րի միջև, մաս-
նա վո րա պես՝ կազ մա կերպ ման ընդ հա նուր գծե րի և  նույն մարդ կանց 
ընդգրկ վա ծութ յան ա ռու մով: Իր հու շե րում  Մոր գեն թաուն գրում է, որ 
 Կոս տանդ նու պոլ սի ոս տի կա նա պետ  Բեդ րին ա սում էր դես պա նի քար-
տու ղար նե րից մե կին, որ « թուր քերն այն պի սի հա ջո ղութ յամբ աք սո րե-
ցին հույ նե րին, որ ո րո շե ցին նույն մի ջո ցը կի րա ռել կայս րութ յան մյուս 
ազ գութ յուն նե րի նկատ մամբ»:121  Մոր գեն թաուն նշում է, որ եվ րո պա-
կան տե րութ յուն նե րի ան տար բե րութ յու նը զգա լի դեր խա ղաց թուր-
քա կան կա ռա վա րութ յան կող մից տեղահանություններն արևմտա-
հա յութ յան հան դեպ ա վե լի ընդգր կուն և  ա վե լի վայ րագ ձևե րով ի րա-
կա նաց նե լու գոր ծում:122  Միաց յալ  Նա հանգ նե րի դես պանը «ա մեն 
կերպ աշ խա տում է այս հար ցում փոք րաց նել ԱՄՆ-ի լռութ յան դե րը, 
չի հի շա տա կում այդ մա սին և  միայն խո սում է Եվ րո պա յի ան տար-
բե րութ յան մա սին», ո րը զգա լի դե րա կա տա րութ յուն էր ու նե ցել «թուր-
քա կան կա ռա վա րող նե րին  նոր ոճրագործությունների քաջալերելու 
գործում»:123

Ըստ  Թա ներ Աք չա մի՝ ինչ պես հույ նե րի, այն պես էլ հա յե րի դեպ-
քում իշ խա նութ յուն ներն օգ տա գոր ծում էին նույն մե թոդ նե րը. աք սորն 
ու տե ղա հա նութ յուն ներն ի րա կա նաց վում էին ոչ միայն «օ րի նա կան», 
այլև ոչ պաշ տո նա կան մի ջոց նե րով, երբ «ստ վե րա յին» կազ մա կեր-

120 Տե՛ս նույն տեղը, էջ 263:
121 Morgenthau Henry, Ambassador Morgenthau’s Story, p. 323.
122 Տե՛ս նույն տեղը, էջ 323-325:
123 Տե՛ս Կիրակոսյան Ջ. Ս., Առաջինհամաշխարհայինպատերազմըևարևմտահայու
թյունը,19141916թթ., Եր., «Հայաստան» հրատարակչություն, 1967, էջ 280:
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պութ յու նը հար ձա կում ներ էր գոր ծում և  ա հա բե կում կայս րութ յան 
քրիս տոն յա նե րին:  Հույ նե րի և  հա յե րի նկատմամբ ի րա գործ ված դա-
ժա նութ յուն նե րի միջև գո յութ յուն ու նեին « զար մա նա լի զու գա հեռ ներ», 
ինչպիսիք են հա տուկ գոր ծո ղութ յուն ներ ի րա կա նաց նե լու միա վոր նե-
րի ստեղ ծումն ու զո րա կո չիկ նե րի հա վա քագ րումն աշ խա տան քա յին 
ջո կատ նե րում:124  Դես պան  Մոր գեն թաուն իր զե կույց նե րում նշում էր, 
որ ե րիտ թուր քա կան կա ռա վա րութ յունն օգ տա գոր ծել է նույն մե թոդ նե-
րը 1913 ու 1914 թթ. հույ նե րի և 1915 թ. հա յե րի տե ղա հա նութ յուն նե րի 
ըն թաց քում: Իշ խա նութ յուն նե րը սկսե ցին հույ նե րի զո րա կո չից, այ նու-
հետև նրանց քշե ցին աշ խա տան քա յին ջո կատ ներ. աշ խա տեց նում էին 
նրանց ճա նա պարհ նե րի շի նա րա րութ յան հա մար  Կով կա սում և մ յուս 
ճա կատ նե րում: Ինչ պես և  հա յե րը, այդ հույ նե րը ևս հա զար նե րով մա-
հա ցան ցրտից, սո վից և  այլ տան ջանք նե րից: Ն րանց հա վա քում էին 
և խմբե րով տե ղա փո խում ներ քին շրջան ներ:  Թեև մե թոդ նե րը նույնն 
էին, սա կայն հույ նե րը չեն թարկ վե ցին հա մա տա րած կո տո րած նե րի, 
ինչ պես դա տե ղի ու նե ցավ հա յե րի պա րա գա յում:125

Դեռևս 1913 թ. հայ կա կան բա րե նո րո գում նե րի բա նակ ցութ յուն-
նե րի ժա մա նակ Օս ման յան կայս րութ յու նում  Գեր մա նիա յի դես պան 
 Վան գեն հայմն ա սում էր Ավստ րո- Հուն գա րիա յի ռազ մա կան ներ կա-
յա ցու ցիչ, փոխ մար շալ  Յո զեֆ  Պոմ յան կովս կուն, որ  Թուր քիա յում 
հա յե րի միակ փրկութ յու նը նրանց կող մից իս լա մի ըն դու նումն էր: 
 Մոր գեն թաուի հետ ու նե ցած զրույց նե րի ըն թաց քում  Վան գեն հայ-
մը սո վո րա բար ար տա հայտ վում էր հա յե րի դեմ՝ սկսած «ըն դա մե նը 
հա կակ րան քից» մինչև « բա ցա հայտ ա տե լութ յուն»: Կրկ նե լով ե րիտ-
թուր քե րի մե ղադ րանք նե րը հա յե րի դեմ՝  Վան գեն հայմն ա սում էր  Մոր-
գեն թաուին, որ « հա յե րը պար զա պես դա վա ճան մա կա բույծներ են»: 
 Փոր ձե լով սի րա շա հել  Մոր գեն թաո ւին՝ նա խոս տո վա նում էր, որ կօգ-
նի սիո նիստ նե րին, սա կայն ո չինչ չի ա նի հա յե րի հա մար:  Նշում էր, 
որ  Միաց յալ  Նա հանգ նե րը միակ եր կիրն էր, որը հե տաքրքր ված էր ու 
միջ նոր դում էր հա յե րի հա մար՝ հան դի սա նա լով միակ պա տաս խա նա-
տուն նրանց բախ տի հա մար:  Նա նաև նշում էր, որ քանր որ  Միաց յալ 

124 Տե՛ս Akçam Taner, The Young Turks’ Crime against Humanity. The Armenian Genocide 
and Ethnic Cleansing in the Ottoman Empire, Princeton and Oxford, Princeton University 
Press, 2012, էջ 95-96:
125 Տե՛ս Morgenthau Henry, Ambassador Morgenthau’s Story, էջ 324-325:
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 Նա հանգ նե րը ռազ մամ թերք է վա ճա ռում Անգ լիա յին և Ֆ րան սիա յին, 
 Գեր մա նիան որ ևէ բան չի կա րող ա նել հա յե րի հա մար:  Թեև  Մոր գեն-
թաուն փոր ձում էր ազ դել  Գեր մա նիա յի դես պա նի զգաց մունք նե րի 
վրա՝ ա սե լով, որ հար յուր հա զա րա վոր հայ կա նանց և  ե րե խա նե րի 
վրա հար ձա կում նե րը չեն կա րող լինել « ռազ մա կան անհ րա ժեշ տութ-
յուն», այլ ներ կա յաց նում են մի միայն « մարդ կա յին խնդիր»,  Վան գեն-
հայ մը կրկնում էր, որ չի մի ջամ տե լու, քա նի որ « մեր նպա տակն այս 
պա տե րազ մը հաղ թելն է»:126

 Մոր գեն թաուն շա րու նակ փոր ձում էր հա մո զել  Վան գեն հայ մին 
հա մա գոր ծակ ցել իր հետ հա յե րի պաշտ պա նութ յան հար ցում:  Գեր-
մա նիա յի դես պա նը պա տաս խա նում էր, որ նման վտանգ չի տես նում 
և, փո խե լով խո սակ ցութ յան թե ման, նշում, որ վեր ջին յոթ ա միս նե րի 
ըն թաց քում  Միաց յալ  Նա հանգ նե րի կա ռա վա րութ յու նը 290 մի լիոն 
դո լա րի ռազ մա կան սար քա վո րում ներ է ա ռա քել Ան տան տի պե տութ-
յուն նե րին:  Նա շեշ տում էր, որ « Կոս տանդ նու պոլ սի ռմբա կո ծութ յա նը 
հա վա նա բար կհետ ևեն կո տո րած ներ»:127

 Դես պան  Մոր գեն թաո ւի հետ ու նե ցած զրույց նե րի ըն թաց քում  Հայ-
կա կան հար ցի վե րա բեր յալ նույն պի սի «ան կեղ ծութ յամբ և  դա ժա-
նութ յամբ» էր ար տա հայտ վում  Գեր մա նիա յի դես պա նութ յան ռազ մա-
ծո վա յին կցորդ, դեռևս  Բեռ լի նից Էն վեր փա շա յի մտե րիմ բա րե կամ 
 Հանս  Հու մանը:  Հիմն վե լով թուր քե րի և  Թուր քիա յի մա սին իր « գի տե-
լիք նե րի» վրա՝ նա եզ րա կաց նում էր. « Հա յերն ու թուր քե րը չեն կա րող 
միա սին ապ րել այս երկ րում: Այս ազ գե րից մե կը պետք է հե ռա նա: 
Եվ ես թուր քե րին չեմ մե ղադ րում այն բա նի հա մար, թե ինչ են ի րենք 
ա նում հա յե րի հետ: Ես կար ծում եմ, որ այդ գոր ծո ղութ յուն ներն ամ-
բող ջո վին ար դա րաց ված են: Ա վե լի թույլ ազ գը պետք է մա հա նա»:128

Երբ 1915 թ. հուն վա րի սկզբին  Մոր գեն թաուն իր մտա հո գութ յունն է 
ար տա հայ տում ե րիտ թուր քա կան ղե կա վար նե րին հա յե րի նկատ մամբ 
տար վող քա ղա քա կա նութ յան վերաբերյալ, վեր ջին ներս ի րենց զայ-
րույթն են հայտ նում դես պա նի՝ կայս րութ յան քրիս տոն յա նե րի հար-

126 Տե՛ս Dadrian Vahakn D., The History of the Armenian Genocide. Ethnic Conflict from 
the Balkans to Anatolia to the Caucasus, էջ 270-271:
127 Տե՛ս Library of Congress, Division of Manuscripts, Papers of Henry Morgenthau, Sr., 
Diary, 1915, March 26:
128 Morgenthau Henry, Ambassador Morgenthau’s Story, pp. 375-376.



50

ցե րին մի ջամ տե լու, ինչ պես նաև նրանց պաշտ պա նութ յան հա մար 
ա մե րիկ յան ռազ մա նա վերն օգ տա գոր ծե լու կապակցությամբ: Ի րա-
կա նում  Մոր գեն թաուն ա սել է Ավստ րո- Հուն գա րիա յի դես պան  Յո հան 
ֆոն  Պա լա վի չի նիին129, որ ե թե գեր մա նա ցի նե րը խրա խու սեն կո տո-
րած նե րը, և  ե թե դրանք տե ղի ու նե նան, « վա խե նում եմ, որ  Միաց յալ 
 Նա հանգ նե րը նա վեր կու ղար կի դրանք կան խե լու հա մար»:130 

Մշ տա պես ցան կութ յուն ար տա հայ տե լով լավ հա րա բե րութ յուն ներ 
պահ պա նել  Միաց յալ  Նա հանգ նե րի և  Վիլ սո նի վար չա կազ մի հետ՝ 
ե րիտ թուր քա կան ռե ժի մը միա ժա մա նակ չա րա շա հում էր ա մե րիկ յան 
չե զո քութ յու նը՝ սպառ նա լով փա կել Օս ման յան կայս րութ յու նում տե-
ղա կայ ված ա մե րիկ յան հաս տա տութ յուն նե րը:  Թա լեաթ փա շա յի հետ 
իր հան դի պում նե րի ժա մա նակ  Մոր գեն թաուն պար բե րա բար խնդրում 
էր, որ  թուր քա կան իշ խա նութ յուն նե րը շա րու նա կեն վե րա բեր վել ա մե-
րիկ յան հաս տա տութ յուն նե րին այն պես, ինչ պես ԱՄՆ-ի կա ռա վա-
րութ յունն էր վե րա բեր վում  Միաց յալ  Նա հանգ նե րում գոր ծող օ տա-
րերկր յա հաս տա տութ յուն նե րին:131

Թուր քա կան իշ խա նութ յուն նե րին ան հանգս տաց նում էին ա մե րի-
կա ցի նե րի և  հա յե րի միջև հաս տատ ված մտե րիմ հա րա բե րութ յուն նե-
րը:  Թուրք ազ գայ նա կան նե րի հա մոզ մամբ՝ ա մե րիկ յան կրթա կան և 
 մի սիո նե րա կան հաս տա տութ յուն նե րի աշ խա տան քը հայ հա մայնք-
նե րի հետ վտան գում էր ազ գա յին ինք նիշ խա նութ յու նը, մաս նա վո-
րա պես՝  Սա րի ղա մի շի և  Սի նա յի պար տութ յուն նե րի ֆո նի վրա:  Ըստ 
 Մոր գեն թաո ւի և  դես պա նութ յան ի րա վա կան խորհր դա տու հա յազ գի 
Ար շակ Շ մա վոն յա նի132, սկսած 1915 թ. հուն վա րից,  Թա լեա թը դեպ րե-
սիա յի մեջ էր պա տե րազ մի մեջ մտնե լու կա պակ ցութ յամբ ժո ղովր դա-
կան դժգո հութ յան պատճառով: Այն խո րա ցավ փետր վա րին, երբ  Կոս-

129 Յոհան ֆոն Պալավիչինի (1848-1941)՝ Ավստրո-Հունգարիայի դիվանագետ, 1906-
1918 թթ.՝ դեսպան Օսմանյան կայսրությունում:
130 Տե՛ս Payaslian Simon, նշվ. աշխ., էջ 55:
131 Տե՛ս Library of Congress, Division of Manuscripts, Papers of Henry Morgenthau, Sr., 
Diary, 1915, January 23:
132 Մորգենթաուն Արշակ Շմավոնյանին նշանակել էր իր թարգմանիչ, քանի որ նա 
երկար տարիներ աշխատում էր դեսպանությունում՝ որպես իրավական խորհրդատու, 
և բավականին լավ էր տիրապետում Թուրքիայում ամերիկյան շահերի իրավական 
հարցերին (տե՛ս Balakian Peter, The Burning Tigris. The Armenian Genocide and 
America’s Response, էջ 222-223):
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տանդ նու պոլ սում տե ղի ու նե ցած ցույ ցե րի ժա մա նակ, տա րած ված 
լու րե րի հա մա ձայն, ավ տո մե քե նա յից դուրս գա լու պա հին սպան վեց 
նրա թիկ նա պա հը: Անձ նա կան խնդիր ներ կա յին նաև ե րիտ թուր քե րի 
ղե կա վար նե րի՝ գեր մա նա մետ Էն վե րի և  Գեր մա նիա յի թշնա մի նե րին 
հա մակ րող  Ջե մա լի միջև, ին չը կա րող էր հան գեց նել իշ խա նութ յան 
կորս տի:133

1915 թ. ապ րի լի 26-ին պատ րիար քա րա նում գու մար ված ար տա-
կարգ ժո ղո վը ո րո շում կա յաց րեց հան դի պելու մեծ վե զիր  Սաիդ  Հա-
լի մի և  Թա լեա թի հետ:  Մեր ժե լով պատ րիար քի ղե կա վա րած պատ-
վի րա կութ յան հայ տա րա րութ յունն այն մա սին, որ թուր քա կան կա-
ռա վա րութ յու նը չի վստա հում հայ ժո ղովր դին,  Սաիդ  Հա լի մը պնդում 
է, որ տե ղի ու նե ցած ձեր բա կա լութ յուն նե րի հիմ նա կան պատ ճառն 
անվտան գութ յունն է:  Թա լեա թի հետ հան դի պու մը նույն պես ա պարդ-
յուն ան ցավ:  Պատ վի րա կութ յան մեկ նու մից ան մի ջա պես հե տո  Թա-
լեա թի հետ հան դի պում է ու նե ցել  Մոր գեն թաուն:  Նա խա րա րը հա մոզ-
ված հայ տա րա րել է, որ «ո րո շել է ոչն չաց նել բո լոր այն ըն կե րութ յուն-
ներն ու կազ մա կեր պութ յուն նե րը», ո րոնք վտանգ են ներ կա յաց նում 
պե տութ յան հա մար:  Թա լեա թը նշում էր, որ, ժա մա նա կին լի նե լով հե-
ղա փո խա կան նե րի ա ռաջ նորդ, լավ գի տի նման շար ժում նե րի հնա րա-
վո րութ յուն նե րը:  Մոր գեն թաուն իր հու շե րում գրում է, որ, «զ գա լիորեն 
վա խե ցած լի նե լով հնա րա վոր հե ղա փո խութ յու նից», ե րիտ թուր քե րը 
նպա տա կադր վել էին բոլոր մի ջոց նե րով կան խել այն:134 

 Ներ կա յաց նե լով չե զոք տե րութ յուն՝  Մոր գեն թաուն մնում էր միակ 
դես պա նը, ո րը հե տաքրք րութ յուն էր ցու ցա բե րում հա յե րի պաշտ պա-
նութ յան հար ցի նկատ մամբ:  Պատ րիար քը մշտա պես իր վստա հութ-
յունն էր ար տա հայ տում  Միաց յալ  Նա հանգ նե րի դես պա նին՝ միա ժա-
մա նակ նշե լով, որ « նա ի րեն զգու շա վոր է պա հում և  չի ցան կա նում 
ու ղիղ կա պի մեջ մտնել [պատ րիար քա րա նի հետ]՝ կաս կած նե րի տե-
ղիք չտա լու նպա տա կով»:135  Մա յի սի 17-ին  Կո մի տաս վար դա պե տը, 
ո րը կա րո ղա ցել էր վե րա դառ նալ  Կոս տանդ նու պո լիս, այ ցե լել է  Մոր-

133 Տե՛ս Library of Congress, Division of Manuscripts, Papers of Henry Morgenthau, Sr., 
Diary, 1915, January 18; February 22, 23, 27; March 15:
134 Տե՛ս Library of Congress, Division of Manuscripts, Papers of Henry Morgenthau, Sr., 
Diary, 1915, April 26, 27:
135 Տե՛ս Der Yeghiayan Zaven, նշվ. աշխ., էջ 58:
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գեն թաո ւին, շնոր հա կա լութ յուն հայտ նել վեր ջի նիս մի ջամ տութ յան 
հա մար և  տե ղե կաց րել, որ մայ րա քա ղա քում ձեր բա կալ ված նե րից և  
աք սոր ված նե րից միայն ի րեն և ևս մի քա նի սին են միայն ա զա տել:136 

Ըստ  Մոր գեն թաո ւի՝ 1915 թ. հու լի սի վեր ջին կայս րութ յա ն կյանքը 
խա ղա ղ չէր ո՛չ ար տա քին աշ խար հում, ո՛չ էլ իր ներ քին շրջաններում. 
լուրջ հա կա սութ յուն ներ էին սկսվել ե րիտ թուր քե րի կա ռա վա րութ յան 
ան դամ նե րի միջև:  Մոր գեն թաուն նկա տում էր, որ հա րա բե րութ յուն-
նե րը լար վել էին նույ նիսկ  Թա լեա թի և Էն վե րի միջև: Էն վե րը վստա-
հեց նում էր  Գեր մա նիա յի և Ավստ րո- Հուն գա րիա յի դես պան նե րին, որ 
 Թա լեա թը պա տաս խա նա տու է հա յե րի դեմ ի րա գոր ծած « ծայ րա հեղ 
մի ջոց նե րի» հա մար, և  ին քը դրանց դեմ է հան դես ե կել: Ըստ Էն վե րի՝ 
 Թա լեաթն իր « կա մա կա տար նե րին» է նշա նա կել նա հանգ նե րի ու ժա-
յին պաշ տոն նե րում, ո րոնք ան տե սում էին կա ռա վա րութ յան տար բեր 
գե րա տես չութ յուն նե րի հրա հանգ նե րը՝ բա ցի իր հրա ման նե րից: Ի վեր-
ջո, նրանք սկսե ցին ան տե սել նաև ներ քին գոր ծե րի նա խա րա րութ յան 
հրա ման նե րը: Ն ման «չ նա խա տես ված» ա պա կենտ րո նա ցումն Էն վե-
րը հա մա րում էր «վ նա սա կար» կենտ րո նա կան կա ռա վա րութ յան շա-
հե րի հա մար:137

Ըստ  Մոր գեն թաո ւի՝ թուրք ղե կա վար նե րը հաս կա ցել էին նաև ի րենց 
քա ղա քա կա նութ յան «վ նա սա կար հետ ևանք նե րը» երկ րի տնտե սութ-
յան հա մար: «Ն րանք հա նել էին դաշ տե րից տղա մարդ կանց և  այդ-
պի սով քան դել ի րենց գյու ղատն տե սա կան հա մայնք նե րը: Ն րանք 
ոչն չաց րել էին կամ տե ղա հա նել հայ կա կան բնակ չութ յան առն վազն 
եր կու եր րոր դը և  այդ պի սով զրկվել շատ խե լա ցի… և օգ տա կար ազ-
գից»:138

1915 թ. հուն վա րին և  փետր վա րին  Մոր գեն թաուն սկսեց « պատ-
կե րա վոր, սա կայն հատ վա ծա կան» տե ղե կատ վութ յուն ստա նալ 
Օսման յան կայս րութ յու նում աշ խա տող ԱՄՆ-ի հյու պա տոս նե րից: 
Սկզ բում նա մտա ծում էր, որ հա յե րի նկատ մամբ տե ղի ու նե ցած վայ-

136 Տե՛ս Library of Congress, Division of Manuscripts, Papers of Henry Morgenthau, Sr., 
Diary, 1915, May 15, 16, 17; Thomas Patrick, Remembering the Armenian Genocide, 1915,  
Orsaf: Gwazg Carreg Gwalch, 2015, էջ 94:
137 Տե՛ս Library of Congress, Division of Manuscripts, Papers of Henry Morgenthau, Sr., 
Diary, 1915, July 24:
138 NA Microfilm Publications, Microcopy No. 353, Records of the Department of State 
Relating to Internal Affairs of Turkey, 1910-1929, Roll 6, NA/RG 59/867.00/797.5, pp. 1-8.
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րա գութ յուն նե րը բա ցատր վում են պա տե րազ մա կան շրջա նին բնո րոշ 
վայ րա գութ յամբ: Այդ կար ծիքն ամ րապնդ վում էր  Թա լեա թի հա վաս-
տիա ցում նե րով այն մա սին, որ տե ղի ու նե ցա ծը «անհս կե լի տար րե-
րի» կող մից կազ մա կերպ ված բռնութ յուն ներ են, ո րոնց շու տով վերջ 
է դրվե լու: Երբ կո տո րած նե րը սկսվե ցին, թուր քա կան իշ խա նութ յուն-
նե րը մի ջոց ներ ձեռ նար կե ցին  Մոր գեն թաո ւի փոս տա յին կապն իր 
հյու պա տոս նե րի հետ խա փա նե լու ուղ ղութ յամբ և գ րաքն նութ յան են-
թար կե ցին նրանց նա մակ նե րը:  Միա ժա մա նակ դես պա նը չէր ցան կա-
նում տե ղե կություններ տրա մադ րել Պետ քար տու ղա րութ յա նը, ո րոնք 
հիմնված չէին ի րա կան փաս տե րի վրա, սա կայն երբ հա մե մա տեց 
հա յե րի և  մի սիո ներ նե րի վկա յութ յուն նե րը հյու պա տոս նե րի՝ տար բեր 
ե ղա նակ նե րով ի րեն հա սած զե կույց նե րի հետ, հանգեց այն եզ րա կա-
ցութ յանը, որ  Թուր քիա յում տե ղի է ու նե նում «ազ գաս պա նութ յուն» 
(race murder):139

Ն կա տե լով թուր քե րի զգա յու նութ յունն ար տա քին աշ խար հի կար-
ծի քի հան դեպ՝  Մոր գեն թաուն «խնդ րում էր» իր ղե կա վար նե րին մի 
կողմ դնել դի վա նա գի տա կան ձևա կա նութ յուն ներն ու ու ղիղ դի մել 
թուր քա կան կա ռա վա րութ յա նը՝ « մարդ կութ յան ա նու նից» դա դա րեց-
նելու սպա նութ յուն նե րը:  Նա նույն պես հոր դո րում էր ԱՄՆ-ի կա ռա-
վա րութ յա նը՝ հա մո զելու  Գեր մա նիա յի կայս րին կանգ նեց նել «ք րիս-
տոն յա ազ գի ոչն չա ցու մը» թուր քե րի կող մից:  Նա կոչ էր ա նում  Վա-
շինգ տո նին ճնշում գործադրելու թուր քե րի վրա, որ պես զի նրանք թույլ 
տան օգ նութ յուն ցու ցա բե րել տե ղա հան ված հա յե րին, ո րոնք գտնվում 
էին ա նա պա տում՝ սո վա մա հութ յան վտան գի առջև:140  Սա կայն քա նի 
որ ա մե րի կա ցի նե րի կյան քը վտանգ ված չէր տե ղի ու նե ցող սար սափ-
նե րի պատճառով, իսկ ա մե րիկ յան չե զո քութ յու նը պա տե րազ մի ըն-
թաց քում պահպանվում էր,  Վա շինգ տոնն այդ պես էլ չար ձա գան քեց 
 Մոր գեն թաո ւի ա ռա ջարկ նե րին:

Ինչ պես գրում է  Սա ման թա  Փաո ւե րը141,  Կոս տանդ նու պոլ սում 
ԱՄՆ-ի դես պան  Հեն րի  Մոր գեն թաուն գոր ծուն կեր պով ար ձա գան քեց 

139 Տե՛ս Power Samantha, նշվ. աշխ., էջ 5-6:
140 Տե՛ս Morgenthau Henry III., Mostly Morgenthaus: A Family History, New York, 
Ticknor&Fields, 1991, էջ 170:
141 Սամանթա Փաուեր (ծնվել է 1970 թ.)՝ ԱՄՆ-ի դիվանագետ, քաղաքագետ և լրագրող, 
2013-2017 թթ.՝ ՄԱԿ-ում մշտական ներկայացուցիչ, Պուլիցերյան մրցանակի դափնե-
կիր (2003):    
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 Թուր քիա յի կող մից արևմ տա հա յութ յան տե ղա հա նութ յանն ու սպան-
դին՝ հոր դո րե լով պաշ տո նա կան  Վա շինգ տո նին դա տա պար տել  Թուր-
քիային և այդ հար ցով ճն շել նրա՝ պա տե րազ մում դաշ նա կից  Գեր մա-
նիա յին:  Մոր գեն թաուն նաև փոր ձեց մի կողմ դնել դի վա նա գի տա կան 
սկզբունք ներն ու անձ նա պես սկսեց բո ղո քել վայ րա գութ յուն նե րի դեմ, 
դա տա պար տել իշ խա նութ յուն ներին և դ րա մա հա վաք կազ մա կեր պել 
մար դա սի րա կան օգ նութ յուն ցու ցա բե րե լու նպա տա կով:  Հե տա գա-
յում նա միա ցավ նախ կին նա խա գահ  Թեո դոր  Ռուզ վել տին142՝ պա-
հան ջե լով  Վուդ րո  Վիլ սո նի վար չա կազ մին մտնել հա մաշ խար հա յին 
պա տե րազ մի մեջ և  ու ժով կանգ նեց նել սպան դը:  Սա կայն  Միաց յալ 
 Նա հանգ նե րը, հա րա զատ մնա լով չե զո քութ յան սկզբուն քին, այդ պես 
էլ չմի ջամ տեց  Թուր քիա յի ներ քին գոր ծե րին:143

Միաց յալ  Նա հանգ նե րի չե զո քութ յան քա ղա քա կա նութ յու նը սկսեց 
ո րո շա կի փո փո խութ յունների են թարկ վել դես պան  Մոր գեն թաո ւի՝ 
 Հայ կա կան հար ցում « դի վա նա գի տա կան մի ջամ տութ յուն քա րո զե-
լու» հետ ևան քով, չնա յած Պետ քար տու ղա րութ յունն իր հրա հանգ նե-
րով սահ մա նա փա կում էր վեր ջի նիս դի վա նա գի տա կան ակ տի վութ յու-
նը: Ն րա գոր ծու նեութ յու նը սահ մա նա փակ վում էր եր կու հիմ նա կան 
պատ ճառ նե րով: Ա ռա ջի ն՝  Վիլ սո նի վար չա կազ մը ո րո շում էր կա յաց-
րել չներ քաշ վելու Ա ռա ջին հա մաշ խար հա յին պա տե րազ մի մեջ: Երկ-
րոր դ՝ որ պես դես պան՝ նա ի րա վունք չու ներ մի ջամ տելու ըն դու նող 
երկ րի ներ քին գոր ծե րին, ե թե ԱՄՆ-ի շա հե րը վտանգ ված չէին:  Թեև 
նա տե ղե կաց նում էր պետ քար տու ղա րին, որ  Թուր քիա յում գո յութ յուն 
ու նի « հայ ազ գը ջախ ջա խե լու հա մա կարգ ված ծրա գիր», սա կայն 
թուր քա կան իշ խա նութ յուն նե րը մշտա պես զգու շաց նում էին, որ դես-
պանն ի րա վունք չու նի մի ջամ տելու երկ րի ներ քին գոր ծե րին:144

1915 թ. հու նի սին պետ քար տու ղա րի պաշ տո նում նշա նակ ված  Ռո-
բերտ  Լան սինգն ար դա րաց նում էր ԱՄՆ-ի «չ մի ջամ տո ղա կա նութ-
յան» քա ղա քա կա նութ յու նը հա յե րի օգ տին՝ հիմն վե լով եր կու ի րա վա-
կան սկզբունք նե րի վրա: Ա ռա ջի ն՝  Միաց յալ  Նա հանգ նե րը չէր կա րող 

142 Թեոդոր Ռուզվելտ (1858-1919)՝ ԱՄՆ-ի քաղաքական գործիչ, գրող, պատմաբան, 
Նյու Յորքի նահանգապետ, 26-րդ նախագահ (1901-1909)՝ հանրապետական կուսակ-
ցությունից:
143 Տե՛ս Power Samantha, նշվ. աշխ., էջ XIX:
144 Տե՛ս նույն տեղը, էջ 6-7:
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մի ջամ տել  Թուր քիա յի ներ քին գոր ծե րին, մինչև ԱՄՆ-ի քա ղա քա ցի-
նե րի կյանքն ու ու նեց ված քը վտանգ ված չլինեին:  Հա յերն օս ման յան 
հպա տակ ներ էին, և  Միաց յալ  Նա հանգ նե րը կա րող էր միայն բո ղո-
քել թուր քա կան իշ խա նութ յուն նե րի ու բ նակ չութ յան կող մից նրանց 
նկատ մամբ դրսևորած վե րա բեր մուն քի դեմ:  Միա ժա մա նակ  Լան սին-
գը վստահ էր, որ միայն բո ղոք նե րի մի ջո ցով հնա րա վոր չէ « մեղ մել 
ի րա վի ճա կը»:  Լան սին գը նաև հա մա րում էր, որ ազ գա յին անվ տան-
գութ յու նը, շահն ու ինք նիշ խան ութ յու նը գե րիշ խող էին մի ջազ գա յին 
ի րա վուն քի և սկզ բունք նե րի, ինչպես նաև հա մա մարդ կա յին և  մար դա-
սի րա կան ար ժեք նե րի նկատմամբ: Ազ գա յին անվ տան գութ յան և  ինք-
նա պաշտ պա նութ յան ան վան տակ կազ մա կերպ ված վայ րա գութ յուն-
ներն այդպի սով կա րող էին ար դա րաց վել ինք նիշ խա նութ յան հիմ քի 
վրա:  Լան սին գը հա մոզ ված էր, որ  Թուր քիա յի հա յե րին ու ղիղ ա ջակ-
ցութ յան ցուցաբերումը դժվար է, քա նի որ « հա յե րի զգա լի հատ ված 
գտնվում է զին ված ապս տամ բութ յան մեջ թուր քա կան կա ռա վա րութ-
յան դեմ», և  թուր քա կան կա ռա վա րութ յունն ար դա րաց ված է հա մա-
րում անհ րա ժեշտ մի ջոց նե րի կի րա ռումն իր ինք նա պաշտ պա նութ յան 
հա մար:145 

Սա կայն ոչ բո լորն էին համամիտ  Լան սին գի հետ: Էդ վարդ  Հաու-
զը նշում է, որ « Լան սինգն ար տա հայ տում էր հե տաքր քիր մի միտք. 
նա հա վա տա ցած էր, որ նույ նիսկ դա ժա նութ յան որ ևէ տե սակ թույ-
լատ րե լի է, ե թե առնչ վում է ազ գա յին անվ տա գութ յանը», և  որ « դա-
ժա նութ յուն ներ ի րա գոր ծող ազ գի զին վո րա կան իշ խա նութ յուն ները» 
ի րենք պետք է ո րո շեն,  թե նման մի ջոց ներն անհ րա ժե՞շտ են ազ գա յին 
անվտան գութ յան հա մար:146

Ակն հայտ է, որ  Վիլ սո նի վար չա կազ մի չե զո քութ յան քա ղա քա կա-
նութ յան սկզբունք նե րը լիո վին հա մընկ նում էին ե րիտ թուր քա կան իշ-
խա նութ յուն նե րի՝ Օս ման յան կայս րութ յան հայ բնակ չութ յան ոչն չաց-
ման ծրագ րե րին:  Քա նի դեռ ա մե րի կա ցի նե րը  Թուր քիա յում վտանգ-
ված չէին,  Լան սինգն ա ռանձ նա պես հե տաքրքր ված չէր  Հայ կա կան 

145 Տե՛ս U.S. Department of State. Papers Relating to the Foreign Relations of the United 
States, 1915, Supplement, The World War, էջ 984-985:
146 Տե՛ս Willis James F., Prologue to Nuremberg: The Politics and Diplomacy of Punishing 
War Criminals of the First World War, Westport, CT: Greenwood Press, 1982, էջ 41:
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հար ցով:147

 Միա ժա մա նակ  Միաց յալ  Նա հանգ նե րի հայ հա մայն քի ներ կա յա-
ցու ցիչ նե րը դի մում ներ էին ներ կա յաց նում  Վիլ սո նի վար չա կազ մին և 
 Կոնգ րե սին՝ «ա վե լի մեծ ու շադ րութ յուն դարձ նելու ի րենց հայ րե նի-
քում ըն տա նիք նե րի և  հայ րե նա կից նե րի նկատ մամբ ի րա գործ ված 
դա ժա նութ յուն նե րին»: Այս շարժ ման ղե կա վար դեմ քե րից էր  Սան 
Ֆրան ցիս կո յի՝ 1915 թ. հա մաշ խար հա յին ցու ցա հան դե սում  Թուր քիա-
յի տա ղա վա րի ներ կա յա ցու ցիչ  Վա հան  Քար դաշ յա նը, ո րը հե տա գա-
յում  Միհ րան Ս վազլ յա նի (Ս վազ լի) հետ  Բոս տո նում հիմ նեց Ա մե րի-
կա յի հայ ազ գա յին պաշտ պա նութ յան միութ յու նը (Armenian National 
Defense Union of America):  Պետ քար տու ղար  Լան սին գին ուղղ ված 
նա մա կում  Քար դաշ յա նը գրում էր, որ ե րիտ թուր քե րը, օգտ վե լով պա-
տե րազ մա կան ի րա վի ճա կից, պատ մա կան  Հա յաս տա նի տա րած քում 
կազ մա կեր պե ցին հա յե րի տե ղա հա նութ յունն ու կո տո րած նե րը՝ նպա-
տա կադր վե լով լու ծել  Հայ կա կան հարցն ազ գի ոչն չաց ման մի ջո ցով: 
 Քար դաշ յանն ա ռա ջար կում էր  Լան սին գին կո տո րա ծը դա դա րեց նե լու 
նպա տա կով դի մել  Բեռ լի նին՝ հա մոզ ված լի նե լով, որ ե թե նա խա գահ 
 Վիլ սո նը դի մի  Գեր մա նիա յի կայս րին այս հար ցով, ա պա հնա րա վոր 
է, որ զար գա ցում ներն ըն թա նան « ճիշտ ուղ ղութ յամբ»:148   

Լան սին գը փո խան ցել էր այդ նա մա կը  Վա շինգ տո նում  Գեր մա-
նիա յի դես պան կոմս  Բեռնս դոր ֆին149:  Մեկ ա միս անց  Գեր մա նիա յի 
դես պա նը պա տաս խա նել էր  Լան սին գին, որ, չնա յած տար բեր նա-
հանգ նե րում հա յե րի պա շատ պա նութ յունն ա պա հո վե լու վերաբերյալ 
նա հան գա պե տե րի կող մից տրված խոս տում նե րին, իշ խա նութ յուն նե-
րի քա ղա քա կա նութ յու նը շա րու նակ վում է: Որ պես օ րի նակ նա ներ-
կա յաց նում էր Տ րապիզո նում  Գեր մա նիա յի հյու պա տո սի զե կու ցա-
գի րը, ո րի հա մա ձայն՝ նա հան գա պե տի խոս տու մը չէր կա տար վել: 
Իր հեր թին  Մոր գեն թաուն զե կու ցում էր, որ նույ նիսկ գեր մա նա կան 
կա ռա վա րութ յունն էր բո ղո քում հա յե րի դեմ ուղղ ված « մի ջո ցա ռում-
նե րի» առնչութ յամբ, սա կայն բո լոր այդ փոր ձե րը մատն վում էին ան-
հա ջո ղութ յան:  Գեր մա նիա յի դես պա նութ յու նը հանձ նա րա րութ յուն էր 

147 Տե՛ս Payaslian Simon, նշվ. աշխ., էջ 77-78:
148 Տե՛ս NA/RG 59/867.4016/81:
149 Յոհան ֆոն Բեռնսդորֆ (1862-1939)՝ Գերմանիայի քաղաքական գործիչ և դիվանա-
գետ, դեսպան ԱՄՆ-ում (1908-1917) և Օսմանյան կայսրությունում (1917-1918):
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ստա ցել դի մելու  Բարձր Դ ռա նը՝ դա դա րեց նելու « սար սա փե լի տե ղա-
հա նութ յուն ներն» ու կա տա րելու «հ նա րա վոր փոխ հա տու ցում ներ»:150

1915 թ. սեպ տեմ բե րի 23-ին կոնգ րես մեն  Ռի չարդ Օս թի նը151 Պետ-
քար տու ղա րութ յանն է փո խան ցում Ա մե րի կա յի հայ ազ գա յին պաշտ-
պա նութ յան միութ յան գոր ծա դիր կո մի տեի նա մակը՝ Օս ման յան կայս-
րութ յու նում « հայ ժո ղովր դի ոչն չաց ման» մա սին:  Նա մա կում նշվում է, 
որ  Միաց յալ  Նա հանգ նե րը միակ մեծ չե զոք տե րութ յունն է, որ կա րող 
է փրկել ոչն չա ցու մից մի ողջ ժո ղովր դի:152  Պետ քար տու ղա րի պաշ-
տո նա կա տար Ֆրենկ  Փոլ կը153, կրկնե լով  Միաց յալ  Նա հանգ նե րի 
դիր քո րո շու մը, պա տաս խա նում է, որ  թուր քա կան կայս րութ յան հայ 
քրիս տոն յա նե րի հար ցում Պետ քար տու ղա րութ յու նը շա րու նա կե լու է 
հանդես բերել չե զոք երկ րի քա ղա քա կա նութ յուն:154 Իսկ Էլ վի Էյ դին155 
պա տաս խա նում է Ս վազլ յա նին, որ դես պան  Մոր գեն թաուն ա ռա ջին 
իսկ օ րե րից հա մո զում է թուր քա կան կա ռա վա րութ յա նը կանգ նեց նել 
հա յե րի հան դեպ ի րա գործ վող քա ղա քա կա նութ յու նը, ո րի շնորհիվ 
հնա րա վոր ե ղավ ո րոշ չա փով մեղ մել կա ռա վա րութ յան կող մից տրվող 
հրա հանգ նե րի կա տա րու մը: Էյ դին կրկնում էր  Փոլ կի հայ տա րա րութ-
յուն նե րը  Միաց յալ  Նա հանգ նե րի չե զո քութ յան մա սին՝ միա ժա մա նակ 
նշե լով, որ  Մոր գեն թաուն հանձ նա րա րութ յուն է ստա ցել Պետ քար տու-
ղա րութ յու նից զգու շաց նելու  Բարձր Դ ռա նը, որ հա յե րի նկատ մամբ 
ի րա կա նաց վող քա ղա քա կա նութ յունը դժգո հութ յուն և քն նա դա տութ-
յուն է ա ռա ջաց րել ա մե րիկ յան հա սա րա կայ նութ յան շրջա նում, ին չը 
բա ցա սա կան ազ դե ցութ յուն է ու նե նա լու  Թուր քիա յի հան դեպ ա մե-
րիկ յան ժո ղովր դի ու նե ցած վե րա բեր մուն քի վրա:156

Օս ման յան կայս րութ յու նում հա յե րի վի ճա կի մա սին Պետ քար տու-

150 Տե՛ս NA/RG 59/867.4016/81:
151 Ռիչարդ Օսթին (1857-1919)` ԱՄՆ-ի Ներկայացուցիչների պալատի անդամ՝ 
Թենեսի նահանգից, հանրապետական կուսակցության անդամ: 
152 Տե՛ս  NA/RG 59/867.4016/141:
153 Ֆոենկ Փոլկ (1871-1943)` ԱՄՆ-ի դիվանագետ, իրավաբան, պետքարտուղարի 
պաշտոնակատար (1919-1920), պատվիրակության ղեկավար Փարիզի խաղաղության 
կոնֆերանսի աշխատանքների ընթացքում` նախագահ Վիլսոնի և պետքարտուղար 
Լանսինգի մեկնումից հետո:
154 Տե՛ս NA/RG 59/867.4016/144:
155 Էլվի Էյդի (1842-1924)` ԱՄՆ-ի դիվանագետ, 1886-1924 թթ.՝ պետքարտուղարի 
օգնական:
156 Տե՛ս NA/RG 59/867.4016/151:
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ղա րութ յանն ուղղ ված քա ղա քա ցի նե րի հար ցում նե րի թիվն այն քան 
էր մե ծա ցել, որ 1915 թ. հոկ տեմ բե րի 26-ին  Լան սին գը պա տաս խա նի 
օ րի նակ էր ներ կա յաց րել նա խա գահ  Վիլ սո նի անձ նա կան քար տու-
ղար  Ջո զեֆ  Թա մալ տիին: Օ րի նա կե լի այդ նա մա կում նշվում էր, որ 
ի րա դար ձութ յուն նե րի սկզբից դես պան  Հեն րի  Մոր գեն թաուն շա րու նա-
կա բար բո ղո քում էր թուր քա կան կա ռա վա րութ յանը հա յե րի հան դեպ 
ի րա գործ վող քա ղա քա կա նութ յան պատճառով, ո րի շնորհիվ հնա րա-
վոր ե ղավ ո րոշ չա փով մեղ մել կա ռա վա րութ յան կող մից նախ կի նում 
տրված ար տաքս մա նը վե րա բե րող հրա հանգ նե րը: Նշ վում էր, որ դես-
պա նը շա րու նա կե լու է չե զո քութ յան քա ղա քա կա նութ յա նը հա մա պա-
տաս խան  թուր քա կան կայս րութ յան հա յե րի օգ տին իրականացվող 
գոր ծու նեութ յու նը:  Նամակում գրված էր, որ Պետ քար տու ղա րութ յու նը 
հանձ նա րա րել է դես պա նին տե ղե կաց նել թուր քա կան կա ռա վա րութ-
յա նը, որ հա յե րի նկատմամբ ի րա կա նաց վող քա ղա քա կա նութ յան 
մա սին տե ղե կութ յուն նե րը հա մընդ հա նուր և  ան բա րեն պաստ քննա-
դա տութ յուն են ա ռա ջաց րել ա մե րիկ յան ժո ղովր դի շրջանում, ին չը 
փչաց նում էր ԱՄՆ-ի ժո ղովր դի դրա կան վե րա բեր մուն քը  Թուր քիա յի 
հան դեպ:157 

 Կար ծիք ներ էին հնչում նաև, որ  ԱՄՆ-ի կա ռա վա րութ յունը պետք 
է ա վե լի խիստ մի ջոց ներ ձեռ նար կի թուր քա կան կա ռա վա րութ յան 
նկատ մամբ:  Հոկ տեմ բե րի 1-ին  Հաու զը գրում է նա խա գահ  Վիլ սո նին, 
թե արդ յոք կա ռա վա րութ յու նը ինչ-որ կերպ չի՞ բո ղո քե լու հայ կա կան 
կո տո րած նե րի ա ռի թով:158

1915 թ. սեպ տեմ բե րի վեր ջին Ն յու  Ջեր սիի հայ կա կան պատ վի րա-
կութ յունը ցան կութ յուն էր հայտ նել հան դի պելու նա խա գահ  Վիլ սո նին 
և քն նար կելու հայ կա կան կո տո րած նե րին ու  փախս տա կան նե րին օգ-
նութ յուն տրա մադ րե լուն վե րա բե րող հար ցեր:  Վիլ սո նը սկզբում հա մա-
ձայն ել էր, սա կայն այ նու հետև՝ մեր ժել հան դի պել պատ վի րա կութ յան 
հետ:  Հայտ նի գոր ծա րար, նախ կի նում Ն յու  Յոր քում  Պարս կաս տա նի 
գլխա վոր հյու պա տոս  Հայ կա զուն  Թո փակ յա նը  Վիլ սո նին գրած նա-
մա կում խնդրում էր օգ տա գոր ծել նա խա գա հի հնա րա վո րութ յուն նե րը 

157 Տե՛ս Library of Congress, Division of Manuscripts, Papers of Woodrow Wilson, 
Presidential Papers, 1915, October 26:
158 Տե՛ս The Papers of Woodrow Wilson, 69 vols. / Ed. Arthur S. Link, Princeton, Princeton 
University Press, 1966-1994, vol. 35, էջ 3-4:
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« մե ծա գույն ե ղեռ նա գոր ծութ յան» են թարկ ված նե րին օգ նութ յուն ցու-
ցա բե րե լու հար ցում:  Մեկ շա բաթ անց իր գրած պա տաս խան նա մա-
կում  Վիլ սո նը, օգ տա գոր ծե լով  Լան սին գի պատ րաս տած օ րի նա կե լի 
նա մա կի ար տա հայ տութ յուն նե րը, նշում էր, որ Պետ քար տու ղա րութ-
յունը գործադրում է դի վա նա գի տա կան բո լոր հնա րա վոր մի ջոց նե րը՝ 
թուր քա կան կա ռա վա րութ յան քա ղա քա կա նութ յու նը փո փո խութ յան 
են թար կե լու համար:159 

1915 թ. դեկ տեմ բե րի 7-ին  Կոնգ րե սին ուղղ ված իր ու ղեր ձում նա-
խա գահ  Վիլ սո նը վե րա հաս տա տեց իր չե զո քութ յան քա ղա քա կա նութ-
յու նը, պա նա մե րի կա նիզ մի գա ղա փար ներն ու իր հաս տա տա կա մութ-
յու նը` զար գաց նե լու ար տա քին աշ խար հի հետ առևտ րա կան հա րա-
բե րութ յուն նե րը՝ երկ րի տնտե սա կան դժվա րութ յուն նե րը հաղ թա հա րե-
լու նպա տա կով:160 

Երբ 1915 թ. Օս ման յան  Թուր քիա յում սկսվեց հա յե րի ցե ղաս պա-
նութ յու նը, ա մե րիկ յան հասարակայնության մե ծա մաս նութ յու նը դեմ 
էր պա տե րազ մին:  Թուր քիա յում կամ այ լուր ա մե րիկ յան մի ջամ տութ-
յու նը պաշ տո նա կան  Վա շինգ տո նի օ րա կար գից դուրս էր: 1916 թ. 
 Վուդ րո  Վիլ սո նը կրկին շա հեց նա խա գա հա կան ընտ րութ յուն նե րը, 
քա նի որ կա րո ղա ցավ չներ քա շել եր կի րը հա մաշ խար հա յին պա տե-
րազ մի մեջ:  Թեև հե տա գա յում  նա ստիպ ված ե ղավ պա տե րազմ հայ-
տա րա րել  Գեր մա նիա յին, սա կայն եվ րո պա կան խնդիր նե րից « մե կու-
սաց ված» մնա լու սկզբուն քը շա րու նա կում էր ու ժեղ մնալ  Միաց յալ 
 Նա հանգ նե րում, ո րի հետևանքով նա խա գա հը չկա րո ղա ցավ ա պա-
հո վել  Վեր սա լի պայ մա նագ րի վա վե րա ցու մը  Սե նա տի կող մից:  Թեև 
ԱՄՆ-ն շա րու նա կում էր իր իմ պե րիա լիս տա կան քա ղա քա կա նութ-
յունն արևմտ յան կի սագն դում, սա կայն «Ա նա տո լիան գտնվում էր 
այլ աշ խար հում»:  Միա ժա մա նակ 1915 թ. ցե ղաս պա նութ յու նը բա ցեց 
ա մե րիկ յան ա զա տա կա նութ յան սահ ման նե րը:  Մի կող մից ա զա տա-
կան նե րը քննա դա տում էին « ռազ մա ծո վա յին դի վա նա գի տութ յունն» 
ու մի ջազ գա յին ոս տի կա նի գոր ծա ռույթ ներ ստանձ նե լու հան գա-
ման քը՝ որ պես «ա վա զա կութ յուն» կամ հա տուկ շա հե րի պաշտ պա-

159 Տե՛ս Library of Congress, Division of Manuscripts, Papers of Woodrow Wilson, 
Presidential Papers, 1915, October 22; 1915, October 28:
160 Տե՛ս The Papers of Woodrow Wilson, 69 vols. / Ed. Arthur S. Link, Princeton, Princeton 
University Press, 1966-1994, vol. 35, էջ 293-310:
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նութ յուն:  Սա կայն մյուս կող մից ա մե րիկ յան ա զա տա կան նե րը մի-
ջամտութ յուն էին պա հան ջում ցե ղաս պա նա կան գոր ծո ղութ յուն նե րի 
կան խար գել ման կամ տե ղի ու նե ցած ցե ղաս պա նութ յան վկա յութ յուն-
նե րի հետևան քով: Ըստ  Ջեյ  Վին թե րի՝ դա ճշմար տութ յուն էր ինչ պես 
 Հա յոց ցե ղաս պա նութ յան, այն պես էլ Երկ րորդ հա մաշ խար հայն պա-
տե րազ մի տա րի նե րի և  հե տա գա յում նաև  Կամ բո ջա յի,  Ռո ւան դա յի և 
 Բոս նիա յի հա մար:161

Այս պի սով, մինչև Ա ռա ջին հա մաշ խար հա յին պա տե րազ մի վեր ջը 
ԱՄՆ-ի կա ռա վա րութ յու նը հետ ևո ղա կա նո րեն շա րու նա կեց Օս ման-
յան կայս րութ յան ներ քին գոր ծե րին չմի ջամ տե լու քա ղա քա կա նութ-
յու նը՝ ա վան դա կան դիր քո րո շում, ո րը համ բե րա տա րութ յամբ կի րառ-
վել էր նաև 1894-1896 և 1909 թթ. հայ կա կան կո տո րած նե րի ըն թաց-
քում:  Միաց յալ  Նա հանգ նե րի դի վա նա գի տական գոր ծո ղութ յուն ներն 
ա ռա ջին հեր թին ուղղ ված էին ա մե րիկ յան մի սիո նե րա կան և տն տե-
սա կան շա հե րի պաշտ պա նութ յա նը:  Դի վա նա գի տա կան խնդրա-
հա րույց հարց էր նաև 19-րդ  դա րի վեր ջում հայերի՝ կայ սրութ յու նից 
դեպի  Միաց յալ  Նա հանգ ներ գաղ թելու հան գա ման քը, ո րոնք մնում 
էին ԱՄՆ-ում այն քան ժա մա նակ, մինչև որ չէին ստա նում ա մե րիկ յան 
քա ղա քա ցիութ յուն:  Հե տա գա յում նրանք վե րա դառ նում էին Օս ման-
յան կայս րութ յուն և  օգտ վում ա մե րիկ յան քա ղա քա ցի նե րի ու  հաս տա-
տութ յուն նե րի հա մար գոր ծող հա մա պա տաս խան ար տո նութ յուն նե-
րից: Այդ հան գա ման քը խնդիր ներ էր հա րու ցում, քա նի որ թուր քա կան 
իշ խա նութ յուն նե րը չէին ճա նա չում ԱՄՆ գաղ թած օս ման յան հպա-
տակ նե րի ա մե րիկ յան քա ղա քա ցիութ յու նը: Ըստ  Դո նալդ Բ լոքս հե մի՝ 
 Միաց յալ  Նա հանգ նե րի հա սա րա կայ նութ յան՝ մեր ձա վո րար ևել յան 
հար ցե րի վերաբերյալ հետաքրքրության ա ճը ար տա հայտ վեց « տա-
ռապ յալ քրիս տոն յա նե րին» օգ նե լու նպա տա կով լայ նա ծա վալ դրա-
մա հա վա քի կազ մա կեր պմամբ:162

Չ նա յած 1915-1917 թթ. ըն թաց քում ա մե րիկ յան դի վա նա գի տութ-
յան, մի սիո նե րութ յան և  հա սա րա կա կան կար ծի քի կող մից թուր քա կան 
իշ խա նութ յուն նե րի նկատ մամբ բարձ րա ձայ նված քննա դա տութ յանն 

161 Տե՛ս Winter Jay, Introduction. Witness to Genocide // In: America and the Armenian 
Genocide of 1915 / Edited by Jay Winter, Cambridge, Cambridge University Press, 2003, 
էջ 3:
162 Տե՛ս Bloxam Donald, նշվ. աշխ., էջ 186:
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ու մե ղադ րանք նե րին`  Միաց յալ  Նա հանգ նե րի քա ղա քա կա նութ յու նը 
հա վա տա րիմ մնաց «չ մի ջամ տո ղա կա նութ յան» ընդ հա նուր սկզբուն-
քին:  Միա ժա մա նակ, ըստ  Դո նալդ Բ լոքս հե մի, նման քա ղա քա կա նութ-
յունն ընտ րո ղա կան էր և  հա մա պա տաս խան շա հե րից բխող:  Հա յաս-
տա նի և  Թուր քիա յի հան դեպ ա մե րիկ յան քա ղա քա կա նութ յու նը բա-
ցա հայտ « կա պի տա լիս տա կան» էր, այ սինքն, « փոքր և  ոչ անվ տանգ» 
 Հա յաս տա նին սա տա րե լու փո խա րեն, այն հե տա գա յում նա խընտ րեց 
տա րա ծաշր ջա նա յին մեծ հնա րա վո րութ յուն ներ ու նե ցող « հա կա-
բոլշևիկ յան» ու ժին՝  Թուր քիա յին: Ա մե րիկ յան քա ղա քա կան գոր ծիչ-
ներն ու դի վա նա գետ նե րը կա րո ղա ցան նսե մաց նել  Հայ կա կան հար ցի 
դե րը, հա կադր վել ներ քին քա րոզ չութ յա նը և  հա սա րա կա կան քա րո-
զար շավ սկսել օս ման յան պատ մութ յու նը թուր քե րի օգ տին վե րա փո-
խե լու նպա տա կով, ին չն ի վեր ջո ուղղ ված էր հա յե րի դեմ:  Միա ժա մա-
նակ թուրք ազ գայ նա կան ներն ա րա գո րեն սո վո րե ցին հա ջո ղութ յամբ 
ճնշում գոր ծադ րել Պետ քար տու ղա րութ յան վրա  Հայ կա կան հար ցի 
առն չութ յամբ:  Ժա մա նա կի ըն թաց քում «ընտ րո ղա կան» ա մե րիկ յան 
«չ մի ջամ տո ղա կա նութ յան» քա ղա քա կա նութ յու նը վե րած վեց 1916-
1916 թթ. դեպ քե րի «ա ղա վաղ ման և չ ճա նաչ ման հա ճո յա կա տար քա-
ղա քա կա նութ յան»:163  

Ա մե րիկ յան չե զո քութ յան շրջա նում  Միաց յալ  Նա հանգ նե րի և 
 Թուր քիա յի պաշ տո նա կան հա րա բե րութ յուն նե րը վկա յում են այն մա-
սին, որ  Միաց յալ  Նա հանգ նե րը ձգտում էր « խիստ ան կողմ նա կա լութ-
յուն» պահ պա նելու պա տե րազ մի ըն թաց քում:  Մի կող մից  Միաց յալ 
 Նա հանգ նե րը հրա ժար վեց  Թուր քիա յի կող մից ար տո նութ յուն նե րի 
ռե ժի մի միա կող մա նի չեղ յալ հայ տա րա րու մը ճանաչելուց, իսկ մյուս 
կող մից չճա նա չեց Բ րի տա նիա յի հայ տա րա րութ յու նը՝ Ե գիպ տո սի 
նկատ մամբ խնա մա կա լութ յան և Ե գիպ տո սի խե դի վին սուլ թա նի կո-
չում շնոր հե լու մա սին: Չ նա յած ա մե րիկ յան կող մը պա հան ջել էր թուրք 
դես պա նին հե ռա նալ  Միաց յալ  Նա հանգ նե րից հրա պա րա կայ նո րեն 
Օս ման յան կայ սրութ յան փոք րա մաս նութ յուն նե րի հան դեպ ա մե րիկ-
յան քա ղա քա կա նութ յու նը քննա դա տե լու և  Ֆի լի պին նե րի ան կա խութ-
յան կողմ նա կից նե րի ու ս ևա մոր թե րի հան դեպ քա ղա քա կա նութ յու նը 
դա տա պար տե լու հա մար, եր կու երկր նե րի միջև հաստատված դի վա-

163 Տե՛ս նույն տեղը, էջ 24:
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նա գի տա կան հա րա բե րութ յուն նե րում պա տե րազ մի ըն թաց քում լուրջ 
մի ջա դե պեր չգրանցվեցին: 1917 թ. սկզբին հա րա բե րութ յուն նե րը դար-
ձան ա ռանձ նա կի ջերմ, ե թե հաշ վի չառ նվի 1916 թ. մա յի սին ԱՄՆ-ի 
խիստ բո ղո քը՝ թուր քա կան զին վո րա կան հրա մա նա տա րութ յան կող-
մից ա մե րիկ յան մի սիո նե րա կան ա ռա քե լութ յուն նե րի շի նութ յուն նե րի 
բռնագ րավ ման կա պակ ցութ յամբ:164

   

2. Ա մե րիկ յան մի սիո նե րութ յան գոր ծու նեութ յու նը և  
Հա յոց ցե ղաս պա նութ յու նը

Այժմ անդ րա դառ նանք Ա ռա ջին հա մաշ խար հա յին պա տե րազ մի 
ըն թաց քում ա մե րիկ յան մի սիո ներ նե րի գոր ծու նեութ յանը և  ի րա վի ճա-
կին առնչ վող խնդիր նե րին: Որ պես քրիս տո նեա կան ե կե ղե ցու ներ կա-
յա ցու ցիչ ներ՝ ա մե րիկ յան մի սիո ներ նե րը հար յուր տա րուց ավելի ապ-
րում էին հա յե րի մեջ, ա կա նա տես էին դար ձել վեր ջին նե րիս հան դեպ 
գոր ծադրված ճնշում նե րին, հարս տա հա րութ յուն նե րին և  ցե ղաս պա-
նութ յա նը:

Ի սկզբա նե ա մե րիկ յան կրո նա կան ա ռա քե լութ յուն նե րի ռազ մա-
վա րութ յու նը  Մեր ձա վոր Ար ևել քում կենտ րո նաց ված էր հրեա նե րին 
« Պա ղես տինն ու  Հի սու սին վե րա դարձ նե լու նպա տա կի ուղղությամբ»: 
Այս հան գա ման քը պետք է դառնար « մեր ձա վո րար ևե լա կենտ րոն 
հա մընդ հա նուր խա ղա ղութ յան թա գա վո րութ յան» ստեղծ ման նա-
խա պայ մա նը: Ա մե րիկ յան ա վե տա րան չա կան գոր ծա կալ նե րի կամ 
մի սիո ներ նե րի ա ռա քե լութ յան գա ղա փա րա կան հենքերն էին պու րի-
տան նե րի հե տապն դում ներն ու ար տաք սու մը  Հին աշ խար հից: Գլ խա-
վոր նպա տակ ներն էին  Միաց յալ  Նա հանգ նե րի օ րի նա կով ժո ղովր դա-
վա րութ յան կա ռու ցու մը  Հին աշ խար հում Եվ րո պա յում և  Մեր ձա վոր 
Ար ևել քում բռնա պե տութ յուն նե րի վե րաց ման մի ջո ցով և «օրհն ված 
Ա մե րի կա յի հաշ տեց ման ա ռա քե լութ յու նը դե պի բիբ լիա կան սրբա-
վայ րե րը»: Այդ ճա նա պար հին ա մե րիկ յան մի սիո ներ նե րի գոր ծու-
նեութ յու նը պետք է հանգեցներ իս լա մի, կա թո լիկ ե կե ղե ցու և Եվ րո-
պա յի իշ խա նութ յան հա մա կար գի անկ մա նը: Ն րանք գտնում էին, որ 

164 Տե՛ս Evans Laurence, նշվ. աշխ., էջ 27-28:
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այս պատ մա կան քայ լերն անհ րա ժեշտ էին երկ րում Աստ ծո թա գա-
վո րութ յան հաս տատ ման հա մար: Այդ ա ռա քե լութ յան հա ջո ղութ յան 
շնոր հիվ աշ խա րհը պետք է շատ ա վե լի լավ տեղ դառ նար և  պատ-
րաստ վեր  Հի սու սի իշ խա նութ յան հա մար:  Սա կայն, ի րա տե սա կան 
պատ ճառ նե րից ել նե լով, մի սիո ներ նե րը սահ մա նա փակ վե ցին  Փոքր 
Ա սիա յի քրիս տոն յա նե րի, մաս նա վո րա պես՝ հա յե րի հետ տարվող աշ-
խա տան քով, ո րոնց հետ հաստատվեցին բա վա կա նին ջերմ հա րա բե-
րութ յուն ներ: 19-րդ  դա րի կե սե րին ա մե րիկ յան մի սիո ներ նե րի հիմ նա-
կան նպա տակն է դառ նում հա յե րի և  ար ևել յան մյուս քրիս տոն յա նե րի 
« վե րա կեն դա նա ցու մը», որի հետևանքով ար ևել յան քրիս տոն յա նե րը 
պետք է դառ նա յին ա վե լի ե կե ղե ցա կենտ րոն և  պա կաս « հե ղա փո խա-
կան»:165

Ա վե տա րա նա կան նե րը սո վո րեց նում էին ա մե րի կա ցի նե րին մտա-
ծել մի ջազ գայ նո րեն: Ն րանք տուն էին բե րում գի տե լիք ներ  Մեր ձա-
վոր Ար ևել քի` աշ խար հի մի տա րա ծաշր ջա նի մա սին, ո րի վերաբերյալ 
շատ քիչ բան գի տեին:  Մի սիո ներ նե րի օգ նութ յան քա րոզ չութ յու նը մեծ 
հետք թո ղեց հա յե րի մա սին ա մե րի կա ցի նե րի ըն կալ ման վրա. հա յե րը 
դար ձան « սար սա փե լի» թուր քե րի ան մեղ զո հե րը:166 

Ա մե րիկ յան մի սիո ներ նե րը մեծ հույ սեր էին կա պում ե րիտ թուր քա-
կան շարժ ման հետ, քա նի որ վեր ջինս ուղղ ված էր հա միդ յան հե տա-
դի մա կան հա մա կար գի և « մո լե ռանդ իս լա մի» դեմ, ո րը 1894-1896 թթ. 
ա ղե տի հիմ նա կան պատ ճառն էր:  Սա կայն կու սակ ցութ յան ղե կա-
վար նե րի « ցան կութ յամբ» պա տե րազ մի մեջ մտած  Թուր քիան դառ-
նում է Ա մե րիկ յան խորհր դի « խո ր հա կա ռա կոր դը»:  Պա տե րազ մի ըն-
թաց քում ե րիտ թուր քա կան իշ խա նութ յու նը «ոչն չաց րեց քրիս տո նեութ-
յու նը», մաս նա վո րա պես՝ հայ կա կան քրիս տո նեութ յունն Ա նա տո լիա-
յում: Այս կոր ծա նու մը սպա նեց «1908 թ. ա մե րիկ յան սո ցիա լա կան 
ու տո պիան», ոչնչացրեց 19-րդ  դա րի « վե րածն ված քրիս տո նեութ յան» 
գա ղա փա րը, կոտ րեց « բիբ լիա կան հո ղե րում հա զա րամ յա խա ղաղ 
կյան քի մեկ դար յա ա մե րիկ յան ե րա զը»: Այս պի սով, մի սիո նե րա կան 
Ա մե րի կան լուրջ վնաս կրեց պա տե րազ մի ըն թաց քում, կորց րեց իր 

165 Տե՛ս Kiezer Hans-Lukas, Nearest East. American Millennialism and Mission to the 
Middle East, Philadelphia, Temple University Press, 2010, էջ 5, 9, 16:
166 Տե՛ս Moranian Suzanne E., The Armenian Genocide and American missionary relief 
efforts // In: America and the Armenian Genocide of 1915 / Edited by Jay Winter, Cambridge, 
Cambridge University Press, 2003, էջ 213:



64

« հիմ նա կան ըն կեր նե րին և  հա ճա խորդ նե րին, ինչ պես նաև իր գա ղա-
փա րա խո սութ յու նը»:167

Դեռևս 1911 թ. ա ռա ջա տար ե րիտ թուրք լրագ րող նե րից մե կը գրում 
էր, որ ա մե րիկ յան մի սիո ներ նե րը «օս ման յան և  մահ մե դա կան ինք-
նութ յան հիմ նա րար թշնա մի ներն են» ու «մշ տա պես աշ խա տում են այդ 
ինք նութ յան դեմ»:  Դեռևս 1910 թ. հու նի սին կա յա ցած  Հա մաշ խար հա-
յին մի սիո նե րա կան հա մա ժո ղո վի ըն թաց քում ո րո շա կի հո ռե տե սութ-
յուն էր ար տա հայտ վել ե րիտ թուր քա կան շարժ ման ա ռա ջա դի մութ յան 
մա սին: Նշ վում էր, որ ե րիտ թուր քե րի «եվ րո պա կան ա թեիզ մը» «զ րա-
հա պատ ված է հա կաք րիս տո նեա կան իս լա միզ մով»:168 Է դիր նեի  Ֆահ-
րեդ դին մուֆ տին այդ օ րե րին գրում էր, որ « թուր քա կա նութ յունն ու իս-
լա մը միա ձուլ ված են: Ե թե իս լա մը վե րանա, որ ևէ մեկն այլևս չի կա րող 
խո սել [թուրք] ազ գութ յան մա սին:  Մի սիո ներ նե րը խո լե րա յի բա ցիլ ներ 
են, ո րոնք թու նա վո րում են մեր ազ գի գո յութ յու նը»:169 

Այս պի սով, ըստ  Հանս- Լու կաս  Կի զե րի, «օս ման ցի ներն ու ա մե րի-
կա ցի ներն ան կա րող գտնվե ցին կյան քի կո չել շա րու նա կա կան փոխ-
գոր ծակ ցութ յու նը»: Մ շա կու թա յին տար բե րութ յուն նե րը, իմ պե րիա լիզ-
մի շրջա նի մի ջազ գա յին քա ղա քա կա նութ յունն ու « կա տա ղի ազ գայ-
նա կա նութ յան» զար թոնքն ի րենց ճա կա տագ րա կան նշա նա կութ յունն 
ու նե ցան:  Թեև մի սիո նե րա կան կազ մա կեր պութ յուն նե րի «ա մե րիկ յան 
միլ լեն նիա լիզ մի» ( Հայտ նութ յա նը վե րա բե րող հա վատք, հա մա ձայն 
ո րի՝  Հի սուս Ք րիս տոսն ու իր սրբե րը հա զար տա րի իշ խե լու են աշ-
խար հի վրա) կամ «ա մե րիկ յան մես սիա նիզ մի կամ բա ցա ռի կութ յան» 
գա ղա փար նե րը պահ պա նե ցին ի րենց ազ դե ցութ յու նը, սա կայն են-
թարկ վե ցին ո րո շա կի փո փո խութ յան: Ինչ պես հայ տա րա րել էր ԱՄՆ-ի 
նա խա գահ  Վուդ րո  Վիլ սոնն Ա ռա ջին հա մաշ խար հա յին պա տե րազ մի 
ա վար տին, «Ա մե րի կան ան սահ ման ար տո նութ յուն ու նի ի րա գոր ծե լու 
իր ճա կա տա գիրն ու փրկե լու աշ խար հը»:  Վիլ սո նը նկա տի ու ներ Եվ-
րո պա յի և Օս ման յան կայս րութ յան «փ չա ցած» աշ խար հը:170

Ա մե րիկ յան ար տա քին քա ղա քա կա նութ յունն ու բո ղո քա կան ա ռա-
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քե լութ յուն նե րը  Մեր ձա վոր Ար ևել քում սկսե ցին շրջա դարձի ենթարկվել 
 Վուդ րո  Վիլ սո նի նա խա գա հութ յան շրջա նում: Ա ռա ջին հա մաշ խար-
հա յին պա տե րազ մում  Միաց յալ  Նա հանգ նե րի ներգ րավ ման հետ 
ԱՄՆ-ի շատ քա ղա քա ցի նե րի շրջանում հա մոզ մունք էր հաս տատ-
վել, որ ի րենց եր կի րը կա րիք ու նի նոր ճա նա պար հի, ո րը կտար բեր-
վի  Հին աշ խար հի «ան կար գութ յուն նե րին» չմի ջամ տե լու քա ղա քա-
կա նութ յու նից:  Նոր քա ղա քա կա նութ յան ե ռան դուն կողմ նա կից նե րի 
շար քում էին Օս ման յան կայս րութ յու նում և  Պարս կաս տա նում գոր-
ծող ա ռա քե լութ յուն նե րի, ե կե ղե ցի նե րի և դպ րոց նե րի պրես բի տե րա-
կան ղե կա վար նե րը, ո րոնք պա հան ջում էին ԱՄՆ-ի ման դա տա յին 
հա մա կար գի հաս տա տու մը  Թուր քիա յի ողջ տա րած քի կամ մի մա սի 
նկատ մամբ: Նրանք ցանկաբում էին, որ  Միաց յալ  Նա հանգ նե րը սա-
տա րի կայս րութ յան հպա տակ ժո ղո վուրդ նե րի, մաս նա վո րա պես՝ հա-
յե րի և  ա րաբ քրիս տոն յա նե րի ինք նա վա րութ յան կամ ան կա խութ յան 
ձգտում նե րը, ո րոնց հետ նրանք կա պել էին ի րենց գոր ծու նեութ յու նը: 
«Երբ նա խա գահ  Վուդ րո  Վիլ սո նը հայ տա րա րեց ար տա սահ մա նում 
ազ գա յին խմբե րի ինք նո րոշ ման մա սին,- գրում էր  Ջո զեֆ Գ րա բի լը,- 
 Փոքր Ա սիա յում և  Սի րիա յում գոր ծող մի սիո ներ նե րը հա վա տա ցին, որ 
ի րենք կա տար յալ թեկ նա ծու ներ ու նեն, ո րոնց նկատ մամբ Ա մե րի կան 
պետք է կի րա ռի  Վիլ սո նի սկզբուն քը»: Սկ սած 1810-ա կան թթ.-ից՝  Մի-
ջերկ րա կա նի ար ևել յան շրջա նում աշ խա տող մի սիո ներ նե րը ԱՄՆ-ի 
կա ռա վա րութ յան ու ղե կից նե րն էին  Թուր քիա յի և  Պարս կաս տա նի հա-
յե րի, ա րաբ նե րի և  նես տո րա կան նե րի հետ « սի րա լիր» հա րա բե րութ-
յուն ներ հաս տա տե լու գոր ծում:171

1915 թ. ապ րի լի 24-ին  Թա լեա թի հետ ու նե ցած զրույ ցից եր կու օր 
անց  Մոր գեն թաուն հա յե րի վի ճա կը քննար կե լու նպա տա կով հան դի-
պում ու նե ցավ  «Ռո բերտ» քո լե ջում աշ խա տող մի սիո ներ  Քա լեբ  Գեյթ-
սի և  Թուր քիա յում Ա մե րիկ յան խորհր դի գան ձա պահ Ո ւիլ յամ  Փի թի 
հետ: Ն րանք ո րո շե ցին մի ջոց ներ ձեռ նար կել օս ման յան կա ռա վա-
րութ յան քա ղա քա կա նութ յու նը հա յե րի հան դեպ փո փո խութ յան են-
թար կե լու նպա տա կով: 

 Մոր գեն թաո ւի հա րա բե րութ յուն նե րը մի սիո ներ նե րի հետ նոր չէին: 
 Դեռևս 1913 թ. նո յեմ բե րին, երբ դես պա նը նոր էր ժա մա նել  Կոս տանդ-

171 Տե՛ս Grabill Joseph L., ProtestantDiplomacyandtheNearEast.MissionaryInfluence
onAmericanPolicy,18101927, Minneapolis, University of Minnesota Press, 1971, էջ 3-4:
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նու պո լիս, նա այն կար ծի քին էր, որ մի սիո ներ նե րի մտա ծե լա կերպը 
«ա ղանդ ավո րա կան է և  նեղ միտ»:  Սա կայն շատ շու տով նրա կար ծի-
քը փո խվեց. նա հայտ նա բե րեց, որ  Թուր քիա յում աշ խա տող քրիս տոն-
յա մի սիո ներ նե րը « հո յա կապ» աշ խա տանք են կա տա րում սո ցիա լա-
կան, կրթա կան, բա րե գոր ծա կան, բժշկա կան և  հոգ ևոր ո լորտ նե րում 
ու լա վա գույնս ներ կա յաց նում են «ա մե րիկ յան ո գին»:  Նա հանգել 
էր այն եզ րա կա ցութ յանը, որ մի սիո ներ նե րի գոր ծու նեութ յանն ա մեն 
կերպ պետք է ա ջակ ցել: Իր հու շե րում մի սիո ներ  Գեյթ սը գրում է, որ 
մի սիո ներ նե րը « բախ տա վոր էին», որ  Կոս տանդ նու պոլ սում դես պան 
էր նշա նակ վել  Մոր գեն թաուն, ով լա վա գույնս պաշտ պա նում էր ա մե-
րիկ յան շա հերն Օս ման յան կայս րութ յու նում:  Գեյթ սը ա մե րիկ յան մի-
սիո ներ նե րի վե տե րա նն էր  Թուր քիա յում:  Նա ա վար տել էր  Չի կա գո յի 
աստվա ծա բա նա կան ճե մա րա նը, 1881 թ.՝ մեկ նել  Թուր քիա և  աշ խա-
տել  Մար դի նում: 1894-1902 թթ. Խար բեր դի «Եփ րա տ» քո լե ջի նա խա-
գահն էր:172

Ո գեշնչ ված հայտ նի մի սիո ներ  Սայ րուս  Համ լի նի գրքե րից՝ Ո ւիլ յամ 
 Փի թը նույն պես ո րո շել էր ի րեն նվի րել մի սիո նե րա կան գոր ծու նեութ-
յա նը:  Նա  նույն պես Կոս տանդ նու պո լիս էր ժա մա նել 1881 թ.:  Ու. Փիթը 
ման րա մաս նո րեն ու սում նա սի րել է օս ման յան օ րենք ներն ու մի ջազ-
գա յին ի րա վուն քը և  մինչև 1900 թ. դար ձել  Թուր քիա յում գոր ծող ա մե-
րիկ յան մի սիո նե րա կան ա ռա քե լութ յան հաս տա տութ յուն նե րի, դի վա-
նա գի տա կան կոր պու սի և  Բարձր Դ ռան միջև գլխա վոր միջ նոր դը: 
ԱՄՆ-ի նա խա գահ ներ Ք լիվ լենդն ու  Ռուզ վելտն անձ նա պես շնոր հա-
կա լութ յուն են հայտ նել  Փի թին  Կոս տանդ նու պոլ սում դես պա նութ յա նը 
ցու ցա բե րած օ ժան դա կութ յան հա մար:173

 Հա մա կարգ ված հա կա հայ կա կան քա ղա քա կա նութ յան սկիզբը 
«ար տա կարգ ի րա վի ճակ» ստեղ ծեց ե րիտ թուր քա կան կա ռա վա րութ-
յան հան դեպ Ա մե րիկ յան խորհր դի վե րա բեր մուն քում:  Սո վո րա բար 
մի սիո նե րա կան ա ռա քե լութ յուն նե րի և  կա ռա վա րութ յուն նե րի միջև 
հա րա բե րութ յուն նե րի հիմ նա կան սկզբուն քը «երկ րի օ րենք նե րին բա-
ցար ձակ հնա զան դութ յունն էր», սա կայն նոր պայ ման նե րում այն 
դրվեց հար ցա կա նի տակ. փախս տա կան նե րի վի ճա կի հետ կապ ված 
« քա ղա քա ցիա կան անհ նա զան դութ յան» ի րա վի ճա կը դար ձավ լե գի-
տիմ: Օ րի նակ՝ 1915 թ. հու նի սին  Մա մու րեթ-ուլ-Ա զի զի հի վան դա նո-

172 Տե՛ս նույն տեղը, էջ 65:
173 Տե՛ս նույն տեղը, էջ 66-67:
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ցի փոր ձա ռու բուժ քույր, մի սիո նե րու հի  Թեյ սի Ատ կին սոնն ա ծե լի էր 
անց կաց րել բանտ, ո րի մի ջո ցով քա ղա քից դուրս տար ված և  մահ վան 
դա տա պարտ ված հա յե րից մի քա նի սը կա րո ղա ցան կտրել պա րան-
ներն ու փախ չել  Դեր սիմ:

Ե րիտ թուր քե րի ղե կա վար ներն ա տե լութ յամբ էին լցված Ա մե րիկ-
յան խորհր դի և Օս ման յան կայս րութ յու նում նրա ա ռա քե լութ յուն նե րի 
հան դեպ:  Թեև մի սիո ներ նե րի գոր ծու նեութ յու նը վի րա վոր թուրք զին-
վոր նե րի բուժ ման հար ցում հայտ նի էր, իսկ Էն վեր փա շան մաս նակ-
ցում էր մի սիո ներ նե րի մի ջո ցա ռում նե րին, այնուամենայնիվ, վեր ջինս 
հա մա րում էր նրանց « հիմ նա րար թշնա մի ներ»: 1916 թ. կե սե րին  Մա-
մու րեթ-ուլ-Ա զիզ կա տա րած այ ցի ըն թաց քում Էն վե րը հետ մա հու պա-
տե րազ մի մե դալ է շնոր հել հի վան դա նո ցի հիմ նա դիր  Հեն րի Ատ կին-
սո նին, ո րը մա հա ցել էր 1915 թ. աշ նանը՝ այն բա նից հե տո, երբ շուրջ 
տասը հա զար հայ կա նանց և  ե րե խա նե րի դիակ ներ էր հայտ նա բե րել 
 Ծովք (Գ յոլ չուկ) լճի ա փե րին: Ն րա կի նը՝  Թեյ սի Ատ կին սո նը, գրել է, 
որ «ն րա սիր տը հի վանդ էր, քա նի որ այլևս չէր ցան կա նում ապ րել այս 
չար աշ խար հում»:174 

Ե ղեռ նի ըն թաց քում բո ղո քա կան մի սիո ներ նե րը տար բեր ձևով էին 
ար ձա գան քում տե ղի ու նե ցող ի րա դար ձութ յուն նե րին:  Շատ փոր ձա-
ռու մի սիո ներ ներ, մաս նա վո րա պես՝ Ա մե րիկ յան խորհր դի հին ան դամ-
նե րը, որ ևէ կաս կած չու նե նա լով ե րիտ թուր քե րի « հան ցա վոր բնույ թի» 
մա սին, միա ժա մա նակ կա րո ղա նում էին օգ տա գոր ծել ի րենց հե ղի նա-
կութ յունն ու պաշտ պան վել ստեղծ ված ի րա վի ճա կում, դառ նալ կա-
տար վող ի րա դար ձութ յուն նե րի վկա նե րը և այն տեղ, որ տեղ հնա րա-
վոր էր, մար դա սի րա կան օգ նութ յուն ցուցաբերել կա րի քա վոր նե րին: 
Այդ պի սիք էին  Փի թը  Կոս տանդ նու պոլ սում, Ք լե րենս Ա շե րը175  Վա նում, 
 Մե րի Գ րա ֆա մը176  Ս վա զում և  Ջե կոբ Կ յունց լե րը177 Ուր ֆա յում:  

174 Տե՛ս Kiezer Hans-Lukas, Nearest East. American Millennialism and Mission to the 
Middle East, էջ 87-88; ՑեղասպանությունըՕսմանյանԹուրքիայում.Վերապրածների
վկայություններ. Փաստաթղթերի ժողովածու, հատոր III, Էրզրումի, Խարբերդի,
Դիարբեքիրի,Սեբաստիայի,Տրապիզոնինահանգներ,Պարսկահայք, Եր., Հայաս-
տանի ազգային արխիվ, 2012, էջ 288:
175 Քլերենս Աշեր (1870-1955)՝ ամերիկացի բժիշկ, միսիոներ, Հայոց ցեղասպանության 
ականատես և կարևոր վկա: 1889 թ. Ամերիկյան խորհրդի կողմից գործուղվել է 
Խարբերդ՝ միսիոներական աշխատանքի, մեկ տարի անց տեղափոխվել է Վան:
176 Մերի Գրաֆամ (1871-1921)՝ ամերիկացի միսիոներ, ուսուցչուհի, դպրոցի տնօրեն, 
Հայոց ցեղասպանության ականատես:  
177 Ջեկոբ Կյունցլեր (1871-1949)՝ շվեյցարացի միսիոներ, Հայոց ցեղասպանության 
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Գեր մա նա ցի մի սիո ներ նե րի շար քում էր Էհ մա նը, ո վ վստա հում էր 
ե րիտ թուր քա կան իշ խա նութ յուն նե րին և  հա վա տա րիմ էր  Թուր քիա յի 
դաշ նա կից  Գեր մա նիա յին, սա կայն երբ 1915 թ. հու նի սին սկսվում է 
հայ կա կան ող բեր գութ յու նը, նա «իր հա վատ քի ող բեր գա կան ան կում 
է ապ րում» և  այդ պես էլ չի կա րո ղա նում վե րա կանգն վել:  Զո հե րի հետ 
մտե րիմ կա պեր ու նե ցող ե րի տա սարդ մի սիո ներ նե րի շար քում կա-
յին ինք նաս պան ե ղած ներ (Ֆ րեն սիս  Լես լին Ուր ֆա յում), հու սա հա-
տութ յու նից մա հա ցած ներ (գեր մա նա ցի մի սիո ներ ներ  Հե լեն  Լաս կան 
 Խար բեր դից և  Մար թա Կ լայ սը  Բիթ լի սում), հո գե կան հի վան դութ յուն 
ստա ցած ներ (շվեյ ցա րա ցի ու սուց չու հի  Բեատ րիս  Ռոհ նե րը) և  այլք:178

Մի սիո ներ նե րը սեր տո րեն հա մա գոր ծակ ցում էին ԱՄՆ-ի հյու պա-
տոս նե րի հետ:  Միա սին նրանք փրկել են 150 հա զար հա յերի  Սի րիա-
յում և  մի քա նի հար յուր հա զարի  Կով կա սում:  Միայն  Հա լե պում նրանց 
կող մից կազ մա կերպ վել է 1.350 որբ ե րե խա նե րի խնամ ք: Ա մե րիկ յան 
խորհր դի ան դամ, բժիշկ Ո ւիլ յամ  Չամ բեր սը գրում էր, որ պա տե րազ մի 
ըն թաց քում մի սիո ներ ներն ու սի րիա ցի բնակ չութ յու նը մեծ օգ նութ յուն 
էին ցու ցա բե րում  Բեյ րու թում տե ղա կայ ված ճամ բա րի աք սոր յալ հա-
յե րին:  Նա նշում էր, որ ճամ բա րի 5-6 հա զար հա յե րից 1.500-ը գտնվում 
էին ծայ րաս տի ճան աղ քա տութ յան մեջ:  Խորհր դի մյուս ան դամ նե րից 
 Ջոն Ո ւոր դը պա տե րազ մի տա րի նե րին աշ խա տել է Ե րու սա ղե մում 
և  հա մա գոր ծակ ցել Ա մե րիկ յան  կար միր  խա չի հանձ նա ժո ղո վի հետ 
 Պա ղես տի նում: Ո ւոր դը զե կու ցում էր, որ  Դա մաս կո սում և  Հա լե պում 
հա վա սա րա պես բաշխ ված շուրջ 60 հա զար աք սոր յալ հա յեր կա-
յին, շուրջ 30 հա զարը ցրված էին  Սի րիա յի,  Պա ղես տի նի և Ե գիպ տո-
սի տա րած քում: Ըստ Ո ւոր դի՝ դե պի  Հա լեպ ար տաքս ված 400 հա զար 
հա յե րից փաս տո րեն ողջ էին մնա ցել 90 հա զա րը, ո րոն ցից 10 հա զա րը 
գտնվում էին ծայ րա հեղ աղ քա տութ յան պայ ման նե րում:179

Ա մե րիկ յան մի սիո ներ նե րը կար ևոր վկա ներն էին ցե ղաս պա նութ-
յան ինչ պես ա ռա ջին, այն պես էլ երկ րորդ փու լի՝ Հյու սի սա յին  Սի-

ականատես:
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րիա յի հա մա կենտ րո նաց ված ճամ բար նե րում: Ա մե րիկ յան խորհր դի 
հա մար սկսվեց գոր ծու նեութ յան նոր՝ հայ փախս տա կան նե րին օգ-
նութ յուն ցու ցա բե րե լու փու լը:  Այդ աշ խա տան քը հա մադ րում էր  Կոս-
տանդ նու պոլ սում Ա մե րիկ յան խորհր դի գան ձա պահ Ո ւիլ յամ  Փի թը: 
Նա տե ղե կատ վութ յուն էր ստա նում տար բեր նա հանգ նե րից, կա պի 
մեջ էր ինչ պես ԱՄՆ-ի, այն պես էլ  Գեր մա նիա յի դես պա նութ յուն նե-
րի հետ, նրա խնդրանք նե րի և  ա ռա ջարկ նե րի հիման վրա Ամե րիկ յան 
խոր հուր դը  Բոս տո նում ֆի նան սա կան մի ջոց ներ էր հայ թայ թում՝ հայ 
փախս տա կան նե րին օգ նութ յուն հասց նե լու նպա տա կով: Այդ գոր ծու-
նեութ յան հետևանքով ստեղծ վեց  Մեր ձա վո րար ևել յան նպաս տա մա-
տույց (Near East Relief) կազ մա կեր պութ յու նը, ո րը հնա րա վո րութ յուն 
ըն ձե ռեց այդ գոր ծու նեութ յան մեջ ընդգր կելու տար բեր երկր նե րում 
գոր ծող բա րե գոր ծա կան միութ յուն նե րին, մաս նա վո րա պես՝ գեր մա-
նա կան «Hilfsband für christliches Liebeswerk im Orient»-ին: Որ բե րի 
հետ տար վող աշ խա տան քը  Սի րիա յում հա մա կար գում էր ու սուց չու հի 
 Բեատ րիս  Ռոհ նե րը, ով  Փի թի կող մից ստաց վող գու մար նե րով կազ մա-
կեր պում էր որ բա նոց նե րի գոր ծու նեութ յու նը: Ն րա կող մից ստեղծ ված 
որ բա նո ցը փակ վեց իշ խա նութ յուն նե րի կող մից 1917 թ. փետր վա րին. 
բո լոր որբ ե րե խա նե րը տե ղա փոխ վե ցին կա ռա վա րա կան որ բա նոց-
ներ:180

 Նույ նիսկ երբ  Միաց յալ  Նա հանգ նե րը մտավ պա տե րազ մի մեջ, 
ա մե րի կա ցի մի սիո ներ նե րի մե ծ  մաս ը մնա ց  Թուր քիա յում և, չնա յած 
դժվա րին պայ ման նե րին, մե կու սաց ված վի ճա կին և  հի վան դութ յուն-
նե րի վտան գին, շա րու նա կե ց օգ նութ յան ցուցաբերման աշ խա տան-
քը: Ն րանք հա մա գոր ծակ ցում էին շվեյ ցա րա կան ներ կա յա ցուց չութ-
յան հետ, ո րը ներ կա յաց նում էր ԱՄՆ-ի շա հե րը  Թուր քիա յում:181

 Հայ կա կան ցե ղաս պա նութ յունը «ա ղետ և  տա ռա պան քի ա լե կո-
ծութ յուն» բե րեց բո ղո քա կա նութ յա նը  Մեր ձա վոր Ար ևել քում:  Սի րիա-
յում ա ռա քե լութ յուն նե րի և  ա վե տա րա նա կան կազ մա կեր պութ յուն նե-
րի հա մար սկսվեց հա մա տա րած զրկան քի ժա մա նա կաշր ջան: Ա մե-
րիկ յան խոր հուր դը, ո րը շուրջ քսան մի լիոն դո լա րի ներդ րում էր կա-
տա րել Օս ման յան կայս րութ յու նում և  մինչև պա տե րազմն ու ներ 150 
ան դամ նե րից բաղ կա ցած կազմ, մինչև 1915 թ. դեկ տեմ բե րը կորց րեց 

180 Տե՛ս Kiezer Hans-Lukas, Nearest East. American Millennialism and Mission to the 
Middle East, էջ 90-91:
181 Տե՛ս Moranian Suzanne E., նշվ. աշխ., էջ 194:
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ու նեց ված քի և  մարդ կանց շուրջ կե սը:  Հա մա ճա րակ նե րից մա հա ցան 
մի սիո ներ ներ, փակ վե ցին դպրոց ներ:  Սա կայն ա մե րի կա ցի նե րից շա-
տե րը շա րու նա կե ցին ի րենց գոր ծու նեութ յու նը՝ նվիր ված կեր պով փոր-
ձե լով օգ նել և փր կել ողջ մնա ցած հա յե րին:182  Միա ժա մա նակ ո րոշ 
հե ղի նակ ներ քննա դա տում էին մի սիո ներ նե րին հայ ազ գա յին ա զա-
տագ րա կան շարժ ման հան դեպ բա ցա սա կան դիր քո րո շում ու նե նա լու 
հա մար, ին չը բա ցատր վում էին ոչ թե նրանով, որ հա յերը «ան կա րող 
էին զեն քի դի մել», և ն րանց պա կա սում էին « զո հո ղութ յան զգա ցումն 
ու քա ջութ յան ո գին», այլ այս ա մե նի մեջ տես նում էին « Ռու սա տա նի 
մա տը»:  Մի սիո ներ նե րը վա խե նում էին, որ  Ռու սաս տա նի ռազ մա կան 
հա ջո ղութ յու նը պա տե րազ մի ըն թաց քում « վեր ջա կետ կդներ» մի սիո-
նե րա կան գոր ծին:  Մի սիո նե րութ յան հետ ևում, ըստ  Մա նուկ  Ճիզ մեճ-
յա նի, կանգ նած էր այն ու ժը, ո րի «ն պա տա կը նյու թա կան շահն էր»:183

Օս ման յան կայս րութ յու նում տե ղի ու նե ցած ող բեր գա կան ի րա-
դար ձութ յուն նե րի հետ ևան քով  Փոքր Ա սիա յում հա յե րի թվա քա նա կը 
նվա զեց կի սով չափ, ողջ մնա ցած նե րին աք սո րե ցին:  Պա տե րազ մող 
կող մերը «ուղ ղա կիո րեն նպաս տե ցին» շուրջ ե րեք մի լիոն քրիս տոն-
յա նե րի՝ հա յե րի, հույ նե րի և  ա սո րի նե րի վե րաց մա նը  Փոքր Ա սիա յում: 
Ա մե րիկ յան խոր հուր դը վերջ դրեց հար յուր տար վա իր հե տաքրքրութ-
յուն նե րին  Թուր քիա յում և  փաս տո րեն դուրս ե կավ այդ « դաշ տից»: 
1914 թ.  Թուր քիա յում աշ խա տում էին 150 մի սիո ներ ներ, 1.200 տե-
ղա ցի աշ խա տող ներ, և  գոր ծում էին 137 ե կե ղե ցի ներ, կրո նա կան և 
կրթա կան նպա տակ նե րի հա մար տա րե կան ծախս վում էր 200 հա-
զար դո լար:  Պա տե րազ մի ա վար տից հե տո  Թուր քիա յում մնա ցել էին 
ըն դա մե նը 36 մի սիո ներներ, իսկ տե ղա ցի  աշ խա տող նե րից ողջ էին 
մնա ցել 200-ը: Ե կե ղե ցի նե րը, դպրոց ներն ու հի վան դա նոց նե րը, բա-
ցի  Կոս տանդ նու պոլ սի և Զմ յուռ նիա յի եկեղեցիներից, դպրոցներից ու 
հիվանդանոցներից, փակ վել էին կամ դա դա րել գո յութ յուն ու նե նա-
լուց: 1925 թ. տվյալ նե րով՝  Թուր քիա յում և  Հու նաս տա նում գոր ծում էին 
15,  Սի րիա յում՝ շուրջ քսան հայ բո ղո քա կան ե կե ղե ցի ներ:184  
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ԳԼՈՒԽ 3
Ա մե րիկ յան դի վա նա գի տա կան փաս տաթղ թե րի նշա նա կութ յունն 
ու կար ևո րութ յու նը  Հա յոց ցե ղաս պա նութ յան ու սում նա սիր ման և 

 մի ջազ գա յին ճա նաչ ման հա մար

Մինչև հա մաշ խար հա յին պա տե րազ մի սկիզբն արևմ տա հա յութ-
յան ճա կա տագ րում կամ  Հայ կա կան հար ցում ներգ րավ ված հիմ նա-
կան տե րութ յուն ներն էին  Մեծ Բ րի տա նիան, Ֆ րան սիան և  Ռու սաս-
տա նը:  Պա տե րազ մի բռնկու մից հե տո  Միաց յալ  Նա հանգ նե րը մնաց 
հիմ նա կան արևմտ յան պե տութ յուն նե րից միա կը, ո րը՝ որ պես չե զոք, 
սա կայն միա ժա մա նակ մի սիո ներ նե րի գոր ծու նեութ յան մի ջո ցով 
արևմ տա հա յութ յան խնդիր նե րում ներգ րավ ված պե տութ յուն, շա րու-
նա կեց իր դի վա նա գի տա կան ներ կա յութ յունն Օս ման յան կայս րութ-
յու նում: 

 Միաց յալ  Նա հանգ նե րի ազ գա յին ար խի վում և  Կոնգ րե սի գրա դա-
րա նում պահ վում են  Հա յոց ցե ղաս պա նութ յա նը վե րա բե րող 4.500 վա-
վե րագ րեր, ո րոնց ընդ հա նուր ծա վա լը կազ մում է 37 հա զար էջ: Այս 
հսկա յա ծա վալ ար խի վա յին նյութն ու նի ու ղե ցույց, ո րը կազ մել է  Վա-
շինգ տո նի  Հայ կա կան ազ գա յին ինս տի տու տի տնօ րեն, պատ մա բան 
 Ռու բեն Ա դալ յա նը:  Հա յոց ցե ղաս պա նութ յա նը վե րա բե րող այս վա վե-
րագ րե րի հա վա քա ծուն հա մար վում է աշ խար հում ա մե նա ծա վա լու նը: 
 Փաս տաթղ թե րի զգա լի մա սը պատ կա նում է ԱՄՆ-ի պետ քար տու ղա-
րութ յա նը և ն րա դի վա նա գի տա կան ու հյու պա տո սա կան կա ռույց նե-
րին: Ա մե րիկ յան ար խիվ նե րի փաս տաթղ թե րը գա լիս են ա պա ցու ցե լու, 
որ Օս ման յան կայս րութ յան հայ բնակ չութ յու նը դար ձել է « ռա սիս տա-
կան քա ղա քա կա նութ յան» զո հը, որն ուղղ ված էր « Հա յաս տա նում և 
Ա նա տո լիա յում նրա գո յութ յան բո լոր հետ քե րի ոչն չաց մա նը»: Ա մե-
րիկ յան փաս տաթղ թե րում ամ փոփ ված են ցե ղաս պա նութ յա ն բո լոր 
փու լերն ու բնո րոշ գծե րը՝ տե ղա հա նութ յան քա ղա քա կա նութ յունն ու 
մե թոդ նե րը, կա նանց և  ե րե խա նե րի հան դեպ վե րա բեր մուն քը, ստրկա-
կան աշ խա տան քի կի րա ռու մը, նպա տա կա յին թերս նու մը, հար կա-
դիր կրո նա փո խութ յու նը, ու նեց ված քի բռնագ րա վու մը, դի մադ րութ յան 
դեպ քե րը, կո տո րած նե րը, որ բա նոց նե րը, փախս տա կան նե րի ճամ-
բար նե րը, ողջ մնա ցած նե րի վե րաբ նա կե ցու մը և  մար դա սի րա կան մի-
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ջամ տութ յու նը:185

Միաց յալ  Նա հանգ նե րը հյու պա տո սա կան լայն ցանց ու ներ պա-
տե րազ մա կան շրջա նի Օս ման յան  Թուր քիա յում: ԱՄՆ-ն հյու պա-
տոս ներ ու ներ Զմ յուռ նիա յում,  Խար բեր դում, Տ րապի զո նում,  Հա լե-
պում,  Բեյ րու թում,  Մեր սի նում, Ե րու սա ղե մում և Օս ման յան կայս րութ-
յան մայ րա քա ղա քում՝  Կոս տանդ նու պոլ սում:  Տար բեր ժա մա նա կա-
մի ջոց նե րում Ուր ֆա յում,  Սամ սու նում և Էրզ րու մում աշ խա տում էին 
 Միաց յալ  Նա հանգ նե րի հյու պա տո սա կան գոր ծա կալ ներ: Այս պի սով, 
 Միաց յալ  Նա հանգ նե րը յու րա հա տուկ հնա րա վո րութ յուն ու ներ իր 
դի վա նա գետ նե րի և  պաշ տոն յա նե րի մի ջո ցով դի տար կելու և  ար ձա-
նագրելու երկ րում կա տար վող ի րա դար ձութ յուն նե րը մինչև 1917 թ. 
ապ րիլ ա մի սը, երբ ԱՄՆ-ն միա ցավ Ան տան տի դաշ նա կից նե րին՝ ընդ-
դեմ  կենտ րո նա կան տե րութ յուն նե րի, և հետ ևա բար խզեց դի վա նա գի-
տա կան հա րա բե րութ յուն ներն Օս ման յան  Թուր քիա յի հետ: 

ԱՄՆ-ի՝ ե րեք տար վա չե զո քութ յան փաս տը մե ծա պես կար ևո րում 
է ա մե րիկ յան ար խիվ նե րի նշա նա կութ յունն արևմ տա հա յութ յան տե-
ղա հա նութ յուն նե րի և  կո տո րած նե րի ու սում նա սիր ման գոր ծում: Այս 
ըն թաց քում կայս րութ յան տար բեր անկ յուն նե րում աշ խա տող ԱՄՆ-ի 
ներ կա յա ցու ցիչ ներն անգ նա հա տե լի աղբ յուր դար ձան չե զո քութ-
յան սկզբուն քի հո վա նու ներ քո ե րիտ թուր քա կան իշ խա նութ յուն նե րի 
կող մից կազ մա կերպ ված հա մա տա րած սպա նութ յուն նե րի դեպ քե-
րը փաս տագ րե լու, ցե ղաս պա նութ յան պատ ճառ ներն ու մի տում նե րը 
վեր լու ծե լու գոր ծում: Այդ իսկ պատ ճա ռով  Հա յոց ցե ղաս պա նութ յան 
փաս տը, հետ ևա բար նաև ա մե րիկ յան ար խիվ նե րի փաս տաթղ թե րի 
իս կութ յու նը մեր ժող նե րը մե ղադ րում են հիմ նա կա նում ա մե րիկ յան 
դի վա նա գետ նե րին և  մի սիո ներ նե րին պա տե րազ մի տա րի նե րին տե-
ղի ու նե ցած ի րա դար ձութ յուն նե րի փաս տե րը գի տակ ցա բար կեղ ծե-
լու և  Վա շինգ տո նի ի րենց ղե կա վար նե րին մո լո րութ յան մեջ գցե լու 
համար:186

Օս ման յան կայս րութ յու նում ԱՄՆ-ի ար տա կարգ և  լիա զոր դես-

185 Տե՛ս Adalian Rouben Paul, Documentation of Armenian Genocide in US Archives // In: 
Encyclopedia of Genocide / Edited by Israel W. Charny, Santa Barbara, CA: ABC-CLIO, 
Vol. 1, 1999, էջ 97:
186 Տե՛ս Dadrian Vahakn N., The Key Elements in the Turkish Denial of the Armenian 
Genocide: A Case Study of Distortion and Falsification, էջ 37-38:
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պան  Հեն րի  Մոր գեն թաո ւի կող մից ստո րագր ված նա մակ ներն ու հե-
ռագ րե րը ներկայացնում են Օս ման յան կայս րութ յու նում կա տար ված 
վայ րա գութ յուն նե րի մա սին տե ղե կատ վութ յան ա մե նա կար ևոր ժա-
մա նա կա հատ վա ծը՝ 1915 թ. գար նան և  ամ ռան ա միս նե րը, ո րը հա-
մըն կավ նրա պաշ տո նա վա րութ յան շրջա նի հետ: 1916 թ. օ գոս տո սին 
 Մոր գեն թաո ւին փո խա րի նեց Աբ րամ Էլ կու սը187: Որ պես Օս ման յան 
կայս րութ յու նում դես պան՝ վեր ջինս աշ խա տեց մեկ տա րուց պա կաս 
և  վե րա դար ձավ ԱՄՆ 1917 թ. ապ րի լին, երբ Գեր մա նիա յին պա տե-
րազմ հայ տա րա րե լուց ան մի ջա պես հե տո օս ման յան կա ռա վա րութ-
յու նը խզեց դի վա նա գի տա կան հա րա բե րութ յուն ներն ԱՄՆ-ի հետ : 
Նրա դե րա կա տա րութ յու նը հայ կա կան խնդրի առն չութ յամբ հա տուկ 
ու շադ րութ յան չի ար ժա նա ցել, ոչ էլ ինքն է հե տա գա յում գրել այդ մա-
սին:  Սա կայն Էլ կու սը դար ձավ ե րիտ թուր քա կան կա ռա վա րութ յան 
« շատ ա վե լի սուր քննա դատ», քան  Մոր գեն թաուն:  Նա «վր դով մուն-
քի ար տա հայ տութ յուն ներ չէր խնա յում» ե րիտ թուր քե րի հաս ցեին, երբ 
նրանք մշտա պես մի ջամ տում և  ար գե լա կում էին մար դա սի րա կան 
օգ նութ յան բաշխ ման աշ խա տան քը:  Մոր գեն թաո ւի հայ տա րա րութ-
յուն նե րը, Էլկուսի հայտարարութունների հետ համեմատած, ե րիտ-
թուր քա կան իշ խա նութ յուն նե րի հան դեպ շատ ա վե լի մեղմ էին: Իր 
կար ճատև պաշ տո նա վա րութ յան ըն թաց քում Էլկուսը փաս տո րեն կա-
ռա վա րում և  կազ մա կեր պում էր օգ նութ յան բաշխ ման աշ խա տան քը, 
ին չը շատ դժվա րին խնդիր էր թուրք պաշ տոն յա նե րի կող մից այն խո-
չըն դո տե լու պայ ման նե րում:188

 Թեև  Կոս տանդ նու պոլ սում ԱՄՆ-ի դես պա նութ յան կազ մը շատ մեծ 
չէր, սա կայն Օս ման յան  Թուր քիա յի տար բեր վայ րե րում աշ խա տող 
հյու պա տո սա կան կազ մը բա վա կա նին բազ մանդամ էր: Այդ կազմում 
ընդգրկված էին  Կոս տանդ նու պոլ սում գլխա վոր հյու պա տոս  Գեբ րիել 
 Բի  Ռեվն դա լը, Զմ յուռ նիա յում գլխա վոր հյու պա տոս  Ջորջ  Հոր տո նը189 

187 Աբրամ Էլկուս (1867-1947)՝ ԱՄՆ-ի դիվանագետ, փաստաբան, 1916-1917 թթ.՝ 
դեսպան Օսմանյան կայսրությունում, միաժամանակ ներկայացրել է Մեծ Բրիտա-
նիայի, Ֆրանսիայի, Ռուսաստանի, Իտալիայի և Բելգիայի շահերը: 1920 թ.-ից որպես 
Ազգերի լիգայի հանձնակատար մասնակցել է Ալանդյան կղզիների հակամարտության 
կարգավորման բանակցություններին:
188 Տե՛ս Adalian Rouben Paul, American Diplomatic Correspondence in the Age of Mass 
Murder: the Armenian Genocide in the US Archives, էջ 152-153:
189 Ջորջ Հորտոն (1859-1942)՝ ամերիկացի դիվանագետ, լրագրող և բանաստեղծ, 



74

և  փոխհ յու պա տոս  Լի լանդ  Մոր րի սը190, Ադ րիա նա պոլ սում հյու պա-
տո սա կան գոր ծա կալ  Չարլզ Ալ լե նը,  Մեր սի նում հյու պա տոս Էդ վարդ 
 Նա թա նը, Ա լեք սանդ րե թում հյու պա տո սա կան գոր ծա կալ  Գոլ դեն 
Բ րաու նը, Տ րապի զո նում հյու պա տոս Օս կար  Հայ զե րը191,  Սամ սու նում 
հյու պա տո սա կան գոր ծա կալ Ու.  Փի թե րը,  Խար բեր դում հյու պա տոս 
 Լես լի  Դեյ վի սը192,  Հա լե պում հյու պա տոս  Ջես սի  Ջեք սո նը193,  Դա մաս-
կո սում հյու պա տո սա կան գոր ծա կալ  Ջորջ  Յան գը,  Բեյ րու թում գլխա-
վոր հյու պա տոս Ս թեն լի  Հոլ լի սը և  փոխհ յու պա տոս  Ռալֆ  Չեզբ րո ւն, 
Ե րու սա ղե մում հյու պա տոս Օ տիս Գ լեյզբ րու կը,  Հայ ֆա յում հյու պա-
տոս  Թեո դոր Սթ րա վը,  Բաղ դա դում հյու պա տոս  Չարլզ Բ րիս սե լը և 
Ե րու սա ղե մում փոխհ յու պա տոս  Սեմ ո ւել Է դել մա նը:  Վեր ջինս 1915 թ. 
մա յիս և  հու նիս ա միս նե րին ժա մա նա կա վո րա պես աշ խա տան քի նշա-
նակ վեց  Հա լե պում: Հ յու պա տո սա կան անձ նա կազ մին պետք է ա վե-
լաց նել նաև դես պան  Մոր գեն թաո ւի մեկ նու մի և  դես պան Էլ կու սի ժա-
ման ման միջև ըն կած ժա մա նա կա հատ վա ծում ԱՄՆ-ի դես պա նութ-
յան հա վա տար մա տա րի պաշ տո նը ստանձ նած  Հոֆ ման  Ֆի լի պին194:

 Կար ևոր նշա նա կութ յուն ու ներ ԱՄՆ-ի հյու պա տո սութ յուն նե րի 
տե ղա կայ ման վայ րը: Հ յու պա տո սութ յուն նե րը հիմ նա կա նում տե-

հյուպատոս Աթենքում (1893-1898, 1905-1906), գլխավոր հյուպատոս Սալոնիկում 
(1910-1911), Զմյուռնիայում (1911-1917, 1919-1922): 1926 թ. հրատարակվել է նրա 
«Ասիայի խայտառակությունը» գիրքը՝ գրված Զմյուռնիայի 1922 թ. դեպքերի մասին:
190 Լիլանդ Մորրիս (1886-1950)՝ ամերիկացի դիվանագետ, փոխհյուպատոս Զմյուռ-
նիայում, գլխավոր հյուպատոս Երուսաղեմում (1936-1938), Վիեննայում (1938-1940), 
հավատարմատար Բեռլինում (1940-1941), դեսպան Իսլանդիայում (1942-1944), 
Իրանում (1944-1945): 
191 Օսկար Հայզեր (1869-1956)՝ ամերիկացի դիվանագետ, գլխավոր հյուպատոս 
Տրապիզոնում, Երուսաղեմում: Զմյուռնիայի 1922 թ. աղետից հետո ղեկավարել է 
փախստականների օգնության կառավարական հիմնադրամը: Հայոց ցեղասպանու-
թյան ականատես է և վկա, փրկել է շատ հայերի: 
192 Լեսլի Դեյվիս (1876-1960)՝ ամերիկացի փաստաբան և դիվանագետ, 1914-1917 թթ.՝ 
հյուպատոս Խարբերդում, աշխատել է Բաթումում, Արխանգելսկում և Հելսինկիում, 
Հայոց ցեղասպանության ականատես է և վկա:
193 Ջեսսի Ջեքսոն (1871-1947)՝ ամերիկացի դիվանագետ, հյուպատոս Հալեպում, 
աշխատել է Իտալիայում և Կանադայում, Հայոց ցեղասպանության ականատես է և 
վկա:  
194 Հոֆման Ֆիլիպ (1872-1951)՝ ԱՄՆ-ի դիվանագետ, գլխավոր հյուպատոս Եթով-
պիայում (1908-1910), հավատարմատար Օսմանյան կայսրությունում (1916), դես-
պան Կոլումբիայում (1917-1922), Ուրուգվայում (1922-1925), Իրանում (1925-1928), 
Նորվեգիայում (1930-1935), Չիլիում (1935-1937):
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ղա կայ ված էին Օս ման յան կայս րութ յան հիմ նա կան առևտ րա կան 
նա վա հան գիստ նե րում, ո րոնք նաև հայ կա կան հա մայնք նե րի կենտ-
րո նաց ման վայ րե րն էին:  Հայ բնակ չութ յան և  ա մե րիկ յան ներ կա-
յութ յան՝ մեկ քա ղա քում կամ վայ րում գտնվե լու հան գա ման քը պար-
տադ րում էր հյու պա տոս նե րին շատ ա վե լի մո տիկից հետ ևե լու տե ղի 
ու նե ցող քա ղա քա կան և տն տե սա կան զար գա ցում նե րին:

 Միա ժա մա նակ ԱՄՆ-ի հյու պա տո սութ յուն նե րը միմյանցից 
գտնվում էին բա վա կա նին մեծ հե ռա վո րութ յան վրա, և  պա տե րազ-
մի պայ ման նե րում կա պը նրանց միջև գրե թե բա ցա կա յում էր, ո րի 
հետևանքով հյու պա տո սութ յուն նե րի՝ ցե ղաս պա նութ յան ման րա մաս-
նե րի մա սին զե կու ցագ րե րը բա վա կա նին ան կախ բնույթ էին կրում: 
 Դա հնա րա վո րութ յուն էր տա լիս  Կոս տանդ նու պոլ սում ԱՄՆ-ի դես-
պա նութ յանն իր վեր լու ծութ յու նը կա տա րելու երկ րում տի րող ընդ հա-
նուր վի ճա կի մա սին: 

 Խար բերդն ու  Հա լե պը, ո րոնք գտնվում էին  Հա յաս տա նից դե-
պի  Սի րիա աք սոր վող հա յե րի ճա նա պար հին, տե ղի ու նե ցող ի րա-
դար ձութ յուն նե րի կենտ րո նա կան դի տարկ ման կենտ րոն նե րն էին: 
 Խար բեր դը ոչ միայն հայ բնակ չութ յան տե ղա հա նութ յան, այլև ար-
տաքսված հա յե րի տրան զի տի հիմ նա կան կենտ րոն նե րից մե կն էր: 
Ըստ ԱՄՆ-ի հյու պա տոս  Լես լի  Դեյ վի սի՝  Խար բեր դի հյու պա տո սա-
կան տա րած քը շատ մեծ էր. այն ընդգր կում էր «գ րե թե ողջ  Թուր քա-
հա յաս տա նը»:  Խար բեր դում չկար ու րիշ հյու պա տո սա կան ներ կա յա-
ցուց չութ յուն. ամ բողջ շրջա նում գոր ծում էին  Դիար բե քի րում Բ րի տա-
նիա յի փոխհ յու պա տո սը, ո րը մեկ նեց պա տե րազ մի սկսվե լուն պես, 
և Էրզ րու մում  Գեր մա նիա յի հյու պա տոսը:  Մո տա կա հյու պա տո սութ-
յուն նե րը գտնվում էին  Հա լե պում և Տ րապի զո նում:  Թեև ԱՄՆ-ի ներ-
կա յա ցուց չութ յու նը պաշ տո նա պես կոչ վում էր  Խար բեր դում հյու պա-
տո սութ յուն, սակայն այն տեղակայված էր շատ մոտ գտնվող  Մա-
մու րեթ-ուլ-Ա զիզ քա ղա քում:  Պա տե րազ մի սկսվե լուն պես հյու պա-
տո սութ յու նն իրականացնում էր մի միայն ԱՄՆ-ի քա ղա քա ցի նե րի և 
ն րանց ու նեց ված քի պաշտ պա նութ յա նը, սո ցիա լա կան ա պա հո վագ-
րութ յանն ու բա րե գոր ծութ յա նը վե րա բե րող գոր ծու նեութ յուն. առևտ-
րա-տնտե սա կան բնույ թի որ ևէ աշ խա տանք չէր կատարվում: Ան ցած 
ե րեք տա րի նե րի ըն թաց քում  Խար բեր դից  Կոս տանդ նու պո լիս նա մակ-
նե րը հաս նում էին փոս տով ե րեք շա բաթ վա ընթացքում, ինչը եր կու 
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ան գամ ա վե լի երկար էր, քան նամակների՝  Կոս տանդ նու պոլ սից Ն յու 
 Յորք հասնելու ժամանակահատվածը:  Կոս տանդ նու պոլ սից  Խար-
բերդ ու ղարկ ված հե ռագ րե րը հաս նում էին եր կու օ րից մինչև եր կու 
շա բաթվա ընթացքում: Ընդ հա նուր վի լա յե թում ապ րում էր շուրջ կես 
մի լիոն մարդ, ո րոն ցից 150 հա զա րը հա յեր էին, իսկ մնա ցա ծը՝ թուր քեր 
և քր դեր:  Խար բեր դը հիմ նա կա նում մահ մե դա կան քա ղաք էր, սա կայն 
 Մա մու րեթ-ուլ-Ա զի զի և շր ջա կա գյու ղե րի բնակ չութ յան մե ծա մաս-
նութ յու նը հա յեր էին:  Խար բեր դի դաշ տա վա յրում հար յու րից ա վե լի 
գյու ղեր կա յին (յու րա քանչ յու րում` 50-ից մինչև 500 տուն), ո րոնք ամ-
բող ջութ յամբ կամ հիմ նա կա նում բնա կեց ված էին հա յե րով: 195 

Խար բեր դի կար ևո րութ յու նը նաև այն է, որ այն Ա մե րիկ յան 
խորհրդի՝ Օս ման յան կայս րութ յու նում ա մե նա հին մի սիո նե րա կան 
կենտ րո նն էր, ո րը հիմ նադր վել էր 60 տա րի ա ռաջ: 1876 թ.-ից սկսած՝ 
 Խար բեր դում գոր ծում էր Ա մե րիկ յան խորհր դի քո լե ջը, ո րը սկզբում 
կոչ վեց « Հա յաս տան», սա կայն հե տա գա յում վե րան վան վեց «Եփ-
րա տ»:  Խար բեր դի հյու պա տո սա կան տա րած քում Ա մե րիկ յան խոր-
հուրդն ու ներ ևս  հինգ մի սիո նե րա կան կա յան՝  տեղակայված Ս վա-
զում,  Բիթ լի սում,  Վա նում,  Մար դի նում և  Դիար բե քի րում:196 

Եր կու ա մե րի կա ցի վկա ներ ամ բող ջա կան զե կույց ներ էին գրել 
 Խար բեր դում տե ղի ու նե ցած ցե ղաս պա նութ յան մա սին:  Հե ղի նակ նե-
րից մե կը  Հեն րի  Ռիգզն197 էր՝  Խար բեր դում աշ խա տող  միա բա նութ-
յան քա հա նան, ո րը նախ կի նում «Եփ րա տ» քո լե ջի տնօ րենն էր:  Նա 
իր զե կույ ցը գրել էր  Միաց յալ  Նա հանգ ներ վե րա դառ նա լուն պես, իսկ 
հե տա գա յում այն հիմք էր հան դի սա ցել իր «Ող բեր գութ յան օ րե րը  Հա-
յաս տա նում»198 հի շո ղութ յուն նե րի գրքի հա մար, ո րը հրա տա րակ վել է 
1997 թ.:

195 Տե՛ս Unites States Official Records on the Armenian Genocide, 1915-1917 /Compiled 
with an introduction by Ara Sarafian/, Princeton and London, Gomidas Institute, 2004, էջ 
611-612 (NA/RG 59/867.4016/392):
196 Տե՛ս նույն տեղը, էջ 613 (NA/RG 59/867.4016/392):
197 Հենրի Ռիգզ (1875-1943)՝ ամերիկացի միսիոներ, Հայոց ցեղասպանության ակա-
նատես և վկա: Ծնվել է Սվազում՝ միսիոներ Էդվարդ Ռիգզի ընտանիքում: ԱՄՆ-ում 
ուսում ստանալուց հետո՝ 1902 թ., վերադարձել է Օսմանյան կայսրություն: 1903-1910 
թթ. ղեկավարել է Խարբերդի «Եփրատ» քոլեջը: միսիոներական գործունեությունը 
շարունակել է Խարբերդում:    
198 Տե՛ս Riggs Henry H., Days of Tragedy in Armenia. Personal Experiences in Harpoot, 
1915-1917, Ann Arbor, MI: Gomidas Institute, 1997:
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Մ յուս զե կույ ցը գրել էր 1914-1917 թթ.  Խար բեր դում ԱՄՆ-ի հյու պա-
տոս  Լես լի  Դեյ վի սը, ով փաս տա բան էր Ն յու  Յոր քում, աշ խա տել էր 
 Բա թու մի հյու պա տո սութ յու նում, հե տո՝ նշա նակ վել հյու պա տոս  Խար-
բեր դում:  Գիտ նա կան Ս յու զան Բ լե րը հայտ նա բե րել է զե կույ ցը 1989 
թ. ար խի վում և հ րա պա րա կել այն « Նա հան գի սպան դա նո ցը»199 ան-
վամբ:

Թեև այդ եր կու հի շո ղութ յուն նե րի մեջ կա ն ո րոշ ան հա մա պաս խա-
նութ յուն ներ, սա կայն դրանք լրաց նում են մե կը մյու սին:200

ԱՄՆ-ի հյու պա տոս նե րի ան հա տա կան զե կույց ները ման րա մասն 
տե ղե կութ յուն ներ են ներկայացնում Օս ման յան կայս րութ յան ներ քին 
ի րա վի ճա կի մա սին: Ողջ հա վա քա ծո ւի վեր լու ծութ յունն ուր վագ ծում 
է օս ման յան կա ռա վա րութ յան որ դեգ րած քա ղա քա կա նութ յու նը: Որ-
պես վկա  և  հա յե րի հետ տե ղի ու նե ցող ի րա դար ձութ յուն նե րի ար ձա-
նագ րող ՝ յու րա քանչ յուր հյու պա տոս ան կա խո րեն հանգել է այն եզ-
րա կա ցութ յանը, որ օս ման յան պե տութ յունը հայ բնակ չութ յան դեմ 
օգ տա գոր ծել է իր բոլոր հնա րա վո րութ յուն նե րը, ինչն ար տա հայտ վել 
է հա մա տա րած հա լա ծանք նե րի մեջ, ո րոնք չի կա րե լի հա մա րել ո՛չ 
ճնշման մի ջոց, ո՛չ ամ բո խի գոր ծո ղութ յուն, ո՛չ սո ցիա լա կան պայթ յուն, 
ո՛չ էլ վրեժխնդ րութ յուն:  Կա տար ված գոր ծո ղութ յան ծա վալն ու մե թոդ-
նե րը նպա տակ ու նեին կազ մա լու ծե լու օս ման յան հա սա րա կութ յու նը, 
ար մա տա խիլ ա նե լու պատ մա կա նո րեն հա մա պա տաս խան բնա կա-
վայ րե րում հաս տատ ված ո րո շա կի էթ նիկ խմբի հա մա տա րած կեր-
պով կյան քի պայ ման նե րից զրկե լու մի ջո ցով:201

 Հայ կա կան ող բեր գութ յան մա սին տե ղե կատ վութ յուն էին տրա-
մադ րում նաև Օս ման յան կայս րութ յան հար ևան պե տութ յուն նե րում 
հա վա տար մագր ված ա մե րիկ յան հյու պա տոս նե րը: Ն րանց թվում էին 
 Կա հի րեում  Փոլ Ք նա բեն շուն202, Ա լեք սանդ րիա յում Ար թուր  Գար րել զը, 
 Սա լո նի կում  Յան  Քեհ լը, Օ դե սա յում  Ջոն  Ռո յը և  Թիֆ լի սում  Ֆե լիքս 

199 Տե՛ս Davis Leslie A., Blair Susan, The Slaughterhouse Province: An American Diplomat’s 
Report on the Armenian Genocide, 1915-1917, New Rochelle, NY: Aristide D. Caratzas, 
Orpheus Pub., 1989:
200 Տե՛ս Peterson Merrill D., նշվ. աշխ., էջ 35:
201 Տե՛ս Adalian Rouben Paul, AmericanDiplomaticCorrespondenceintheAgeofMass
Murder:theArmenianGenocideintheUSArchives, էջ 182:
202 Փոլ Քնաբենշու՝ ամերիկացի դիվանագետ, Առաջին համաշխարհային պատերազմի 
տարիներին՝ հյուպատոս Կահիրեում, 1932-1942 թթ.՝ հավատարմատար Իրաքում:
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Ս մի թը:  Հայ կա կան հար ցով էին զբաղ վում նաև  Պետ րոգ րա դում,  Փա-
րի զում, Հ ռո մում և  Լոն դո նում ԱՄՆ-ի դես պան ներ  Դեյ վիդ Ֆ րեն սի-
սը203, Ո ւիլ յամ  Շար պը204,  Թո մաս  Փեյ ջը205 և Ո ւոլ տեր  Փեյ ջը206:  Հա յե րի 
մա սին  Վա շինգ տոն տե ղե կութ յուն ներ էին փո խան ցում նաև Բեռ նում 
և  Թեհ րա նում գտնվող ԱՄՆ-ի ներ կա յա ցուց չութ յուն նե րը:

ԱՄՆ-ի դես պան ներ  Մոր գեն թաուն և Էլ կու սը տե ղե կատ վութ յուն 
էին ստա նում երկ րի շրջան նե րում տե ղի ու նե ցող ի րա դար ձութ յուն նե-
րի մա սին եր կու աղբ յու րից:  Տե ղե կատ վութ յան հիմ նա կան աղբ յուրը 
Օս ման յան կայս րութ յան կար ևոր քա ղաք նե րում գոր ծող հյու պա տո-
սա կան ցան ցն էր:  Տե ղե կատ վութ յան երկ րորդ աղբ յու րը երկ րի խո շոր 
քա ղաք նե րում՝  Ս վա զում,  Կե սա րիա յում,  Մա րա շում,  Հաճ նում, Ա դա-
նա յում, Այն թա պում, Ուր ֆա յում,  Խար բեր դում,  Բիթ լի սում, Էրզ րու մում 
և  Վա նում գոր ծող մի սիո նե րա կան կա յան ներն էին:

Այդ շրջա նի ա մե րիկ յան հա սա րա կայ նութ յունն այն կար ծի քին էր, 
որ մի սիո ներ նե րը Օս ման յան կայս րութ յու նում տե ղի ու նե ցող « դա ժա-
նութ յուն նե րի» հիմ նա կան վկա նե րն էին: Այդ տպա վո րութ յան տակ 
էին գտնվում նաև այդ դեպ քե րի մա սին գրող պատ մա բան նե րը:  Պատ-
ճա ռն այն էր, որ որ պես ան կախ քա ղա քա ցի ներ՝ մի սիո ներ ներն ա զատ 
էին հա ղոր դե լու և հ րա պա րա կե լու ի րենց վկա յութ յուն նե րը գրքե րում, 
պար բե րա կան նե րում և  օ րա թեր թե րում, որոնք դար ձան  Հա յոց ցե-
ղաս պա նութ յան մա սին այն ժա մա նա կա հատ վա ծի հա մար հիմ նա-
կան աղբ յու րը:  Պետ քար տու ղա րութ յան ար խիվ նե րը, ո րոնք գաղտ նի 
մնացին մինչև 1960-ա կան թթ., ա պա ցու ցում են հա կա ռա կը, այսինքն՝ 
այն, որ մի սիո ներ նե րի զե կույց նե րը լրաց նում էին հյու պա տոս նե րի 
կող մից պատ րաստ ված տե ղե կատ վութ յու նը:207  Դես պա նութ յանն ու 

203 Դեյվիդ Ֆրենսիս (1850-1927)՝ ԱՄՆ-ի քաղաքական գործիչ և դիվանագետ, Միսուրի 
նահանգի նահանգապետ, ներքին գործերի քարտուղար (1896-1897), դեսպան 
Ռուսաստանում (1916-1917):
204 Ուիլյամ Շարպ (1859-1922)՝ ԱՄՆ-ի քաղաքական գործիչ, դիվանագետ, իրավաբան 
և արդյունաբերող, Կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատի անդամ (1909-1914), 
դեսպան Ֆրանսիայում (1914-1919):
205 Թոմաս Փեյջ (1853-1922)՝ ԱՄՆ-ի իրավաբան, գրող և դիվանագետ, 1913-1919 թթ.՝ 
դեսպան Իտալիայում:
206 Ուոլտեր Փեյջ (1855-1918)` ԱՄՆ-ի դիվանագետ, լրագրող և հրատարակիչ, 1913-
1918 թթ.՝ դեսպան Լոնդոնում:
207 Տե՛ս Adalian Rouben Paul, Armenian Genocide, Missionaries and // In: Encyclopedia 
of Genocide / Editor in chief Israel W. Charney. Santa Barbara, CA: ABC-CLIO, Inc., vol. 
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Պետ քար տու ղա րութ յանն ուղղ ված հյու պա տոս նե րի կող մից պատ-
րաստ ված զե կու ցագ րե րին կցվում էին նաև մի սիո ներ նե րից և  այլ 
աղբ յուր նե րից ստաց վող վկա յութ յուն նե րը, իսկ դես պան ները ողջ տե-
ղե կատ վութ յու նն ի րենց կից նա մակ նե րով փո խան ցում էին  Վա շինգ-
տոնին:  Դես պա նութ յու նը տե ղե կութ յուն ներ էր ստա նում և  մայ րա քա-
ղաք ու ղար կում նաև չե զոք պե տութ յուն նե րի՝ Շ վե դիա յի,  Դա նիա յի և 
Շ վեյ ցա րիա յի քա ղա քա ցի նե րից, ինչ պես նաև ողջ մնա ցած հա յե րից 
և  հայ կա կան կազ մա կեր պութ յուն նե րից:     
   

I, 1999, էջ 101:
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ԳԼՈՒԽ 4
Արևմ տա հա յութ յան տե ղա հա նութ յուն ներն ու կո տո րած նե րը 

ա մե րիկ յան աղբ յուր նե րի լու սա բան մամբ և ԱՄՆ-ի 
դի վա նա գի տութ յան գոր ծու նեութ յու նը դես պան  Հեն րի 

 Մոր գեն թաո ւի պաշ տո նա վար ման ըն թաց քում

1. Ա մե րիկ յան դի վա նա գետ նե րի հա ղոր դագ րութ յուն նե րը 
Ե ղեռ նին նա խոր դող ա միս նե րին արևմ տա հա յութ յան  

վի ճա կի մա սին

 Կայս րութ յան քրիս տոն յա բնակ չութ յան  վի ճա կին վե րա բե րող 
ա մե րիկ յան դի վա նա գի տա կան նա մա կագ րութ յան ա ռա ջին ու-
շագրավ փաս տաթղ թե րից է Զմ յուռ նիա յում հյու պա տոս  Ջորջ  Հոր տո-
նի՝  Կոս տանդ նու պոլ սում հավատարմագրված ԱՄՆ-ի դես պա նութ-
յանն ու Պետ քար տու ղա րութ յանն ուղղ ված հա ղոր դագ րութ յու նը: 1915 
թ. փետր վա րի 4-ին նա գրում էր, որ շրջա նում զգա լիո րեն մե ծա ցել էր 
թուրք ա վա զա կախմ բե րի թի վը, ո րոնք ահ ու սար սափ էին տա րա ծում 
բո լոր քրիս տոն յա նե րի շրջա նում:  Տար բեր լու րեր էին շրջում ա վա-
զա կախմ բե րի կազ մի մա սին:  Մի մասն ա սում էր, որ դրանք հիմ նա-
կա նում կազմ ված էին թուրք բա նա կի դա սա լիք նե րից, իսկ մյուս նե րը 
խո սում էին, որ այս խմբերի հա տուկ կազմ ված էին ե րիտ թուր քա կան 
կո մի տեի կող մից՝ քրիս տոն յա բնակ չութ յանն ա հա բե կե լու և  երկ րից 
քշե լու նպա տա կով:208

1915 թ. փետր վա րի 25-ին Ա մե րի կա յի  Հայ ա ռա քե լա կան ե կե ղե ցու 
ա ռաջ նորդ (Ա մե րի կա յի  հա յոց ա ռաջ նոր դա րա նը գտնվում էր  Մա սա-
չու սեթս նա հան գի  Վուս տեր քա ղա քում) Ար սեն  Վե հու նին խնդրում է 
պետ քար տու ղար Ո ւիլ յամ Բ րա յա նին, որ  Պետ քար տու ղա րութ յունն 
օգ նի ԱՄՆ-ում բնակ վող քա ղա քա ցի կամ ոչ քա ղա քա ցի հա յե րին 
 Թուր քիա յում ապ րող ի րենց ազ գա կան նե րին ան խա փան կեր պով 
դրա մա կան մի ջոց ներ փո խան ցե լու հար ցում:  Բա նն այն էր, որ, պա-
տե րազ մա կան ի րա վի ճա կից ել նե լով, դրա մատ ներն ու «American 

208 Տե՛ս Unites States Official Records on the Armenian Genocide, 1915-1917 /Compiled 
with an introduction by Ara Sarafian/, էջ 1-2 (NA/RG 59/867.00/739):
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Express Company» ըն կե րութ յու նը հրա ժար վում էին  Թուր քիա յում 
վճար վե լիք չե կե րը դուրս գրելուց: Խն դի րը լու ծե լու նպա տա կով  Կոս-
տանդ նու պոլ սում  հա յոց պատ րիար քա րա նի և «American Standard Oil 
Co.» ըն կե րութ յան ներ կա յա ցուց չի միջև հա մա պա տաս խան պայ-
մա նա վոր վա ծութ յուն էր ձեռք բեր վել: Ա ռաջ նորդ  Վե հու նին խնդրում 
է ԱՄՆ-ի պետ քար տու ղա րութ յան և  դես պա նութ յան մի ջո ցով  Կոս-
տանդ նու պոլ սի պատ րիար քա րա նին փո խան ցել  Միաց յալ  Նա հանգ-
նե րից դրա մը փո խան ցող նե րի և ս տա ցող նե րի ցու ցակ նե րը:209

1915 թ. մար տի 10-ին Ա մե րիկ յան խորհր դի քար տու ղար  Ջեյմս 
 Բար տո նը գրում է պետ քար տու ղա րին, որ  Լոն դո նում «American 
Express Company»-ի մի ջո ցով 4.230 ֆունտ ստեռ լինգ գու մար  Հա կոբ 
 Ջան ջիգ յա նի ա նու նով  Թուր քիա փո խան ցե լու կա պակ ցութ յամբ  Լոն-
դո նում ԱՄՆ-ի գլխա վոր հյու պա տո սութ յու նը հար ցում է ա րել Պետ-
քար տու ղա րութ յա նը:  Բար տո նն իր նա մա կում հա վաս տիաց նում է, 
որ այդ գու մարն օգ տա գործ վե լու է « քաղ ցած» քրիս տոն յա հա յե րին 
օգ նե լու նպա տա կով:  Նա իր կազ մա կեր պութ յան պատ րաս տա կա-
մութ յունն է հայտ նում մինչև պա տե րազ մի ա վար տը նման մի ջոց նե րը 
 Թուր քիա փո խան ցե լու և ք րիս տոն յա հա յե րին օգ նութ յուն ցու ցա բե րե-
լու հար ցում:210 

 Խար բեր դում հյու պա տոս  Լես լի  Դեյ վի սը ստանձ նել էր իր պար-
տա կա նութ յուն նե րը 1914 թ. հու նի սին: Ն րա տպա վո րութ յուն նե րի հա-
մա ձայն՝ այդ ժա մա նակ երկ րում խա ղա ղութ յուն էր տի րում, մար դիկ 
հույս ու նեին, որ ֆրան սիա կան վար կով կա ռուց վող եր կաթ գի ծը, ո րի 
կա ռու ցումն ար դեն իսկ սկսվել էր  Սա մսու նում,  Խար բերդ պետք է 
հաս ներ մեկ կամ եր կու տա րում՝ նպաս տե լով շրջա նի տնտե սութ յան 
ա ռա ջըն թա ցին: Ա ռա ջին մի ջո ցա ռու մը, ո րին մաս նակ ցել էր  Դեյ վի սը, 
«Եփ րա տ» քո լե ջի ա վար տա կան ա րա րո ղութ յունն էր:  Քո լե ջի ու սու-
ցիչ նե րի և  ա շա կեր տների մե ծա մաս նութ յու նը հա յեր էին:  Մի ջո ցառ-
մա նը ներ կա էին նա հան գա պետն ու այլ թուրք պաշ տոն յա ներ: Ըստ 
հյու պա տո սի՝ թուր քե րի և  հա յե րի հա րա բե րութ յուն ներն այդ օ րե րին 
շատ բա րե կա մա կան էին, և  որ ևէ մե կը չէր կա րող նույ նիսկ պատ կե-
րաց նել, որ մեկ տա րի անց այս երկ րում տե ղի էր ու նե նա լու « հա մաշ-

209 Տե՛ս NA Microfilm Publications, Microcopy No. 353, Records of the Department of State 
Relating to Internal Affairs of Turkey, 1910-1929, Roll 51, NA/RG 59/867.48/71:
210 Տե՛ս նույն տեղը, NA/RG 59/867.48/77:
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խար հա յին պատ մութ յան մեջ ա մե նա սար սա փե լի ող բեր գութ յու նը»:211

Դեյ վի սը գրում էր, որ 1915 թ. մար տին իշ խա նութ յուն նե րի կող մից 
ա մե րիկ յան դպրոց նե րի փա կու մը դարձավ  Խար բեր դում և  կայս րութ-
յան այլ շրջան նե րում տե ղի ու նե ցած ող բեր գութ յան նա խեր գան քը: 
 Շու տով ձեր բա կալ վեց «Եփ րա տ» քո լե ջի ա մե նա տա րեց և  հե ղի նա-
կա վոր դա սա խոս  Թե նե կեջ յա նը: Հ յու պա տոսն այդ հար ցով հան դի-
պում էր ու նե ցել նա հան գա պե տի հետ, սա կայն այդ պես էլ չէր հաս-
կա ցել ձեր բա կալ ման պատ ճա ռը:  Դեյ վի սի խնդրան քով նրան ա զա-
տե ցին, սա կայն ա վե լի ուշ կրկին ձեր բա կա լե ցին, դա ժա նո րեն տան-
ջե ցին և ս պա նե ցին: Ապ րի լին և  մա յի սին տե ղի ու նե ցան հա յե րի նոր 
ձեր բա կա լութ յուն ներ:  Շու տով լու րեր տա րած վե ցին այն մա սին, որ 
հայ կա կան հե ղա փո խա կան կազ մա կեր պութ յուն նե րի ան դամ հա յե-
րի մոտ հայտ նա բեր վել են ռում բեր և հ րա ցան ներ:  Դեյ վի սը գրում էր, 
որ, նկա տի առ նե լով այն հան գա ման քը, որ այդ զի նամ թեր քը գտնվել է 
նույն օ րե րին կայս րութ յան տար բեր շրջան նե րում, շատ հա վա նա կան 
է, որ դա կազ մա կերպ ված լինի իշ խա նութ յուն նե րի կող մից:  Դեպ քեր 
էին ե ղել, ըստ  Դեյ վի սի, որ երբ հա յե րից զենք էին պա հան ջել, մար դիկ 
նույ նիսկ գնել և  ոս տի կան նե րին էին հանձ նել կամ կա շառք վճա րել 
հին հրա ցան նե րի և  ատր ճա նակ նե րի հա մար: Հ յու պա տո սը գրում էր, 
որ այդ օ րե րին ա մե րիկ յան հի վան դա նո ցում աշ խա տող բժիշկ Ատ կին-
սո նը հայտ նա բե րել էր մի քա նի ատր ճա նակ և  փամ փուշտ ներ, ո րոնք 
պատ կա նում էին իշ խա նութ յուն նե րի կող մից ձեր բա կալ ված և  բան-
տում գտնվող մի հայ ե րի տա սար դի:  Քա նի որ բժիշ կը վա խե նում էր, որ 
ոս տի կա նութ յու նը կա րող է խու զար կել հի վան դա նոցն ու հայտ նա բե-
րել այդ զեն քը, իսկ ին քը հի վան դութ յան պատ ճա ռով չէր կա րո ղա նում 
դուրս բե րել զեն քը հի վան դա նո ցի տա րած քից, այդ պատճառով այդ 
մա սին տե ղե կաց րել էր հյու պա տո սին:  Դեյ վիսն ու «Եփ րա տ» քո լե ջի 
նա խա գահ Էռ նեստ  Ռիգզն212 ան ձամբ դուրս էին բե րել զեն քը քա ղա-
քից և  կորց րել այն:213

Դեյվիսն այնուհետև նշում է, որ այդ նույն օ րե րին 1913 թ.-ից 

211 Տե՛ս Unites States Official Records on the Armenian Genocide, 1915-1917 /Compiled 
with an introduction by Ara Sarafian/, էջ 613 (NA/RG 59/867.4016/392):
212 Էռնեստ Ռիգզ՝ ամերիկացի միսիոներ, Հենրի Ռիգզի եղբայրը, 1910-1921 թթ.՝ «Եփ-
րատ» քոլեջի նախագահը:
213 Տե՛ս նույն տեղը, էջ 620-621 (NA/RG 59/867.4016/392):
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 Դիար բե քի րում աշ խա տող մի սիո ներ Ֆ լոյդ Ս մի թը հե ռագ րում է  Խար-
բեր դի մի սիո նե րա կան ա ռա քե լութ յու նում աշ խա տող  Հեն րի  Ռիգ զին՝ 
խնդրե լով վեր ջի նիս ան հա պաղ այցելել իրեն:  Ռիգ զը վե րա դար-
ձավ  Խար բերդ Ս մի թի կնոջ և  ե րե խա յի հետ:  Նա Դիարբեքիրում 
ստեղծված ի րա վի ճա կը բնու թագ րում էր որ պես իշ խա նութ յուն նե-
րի կող մից ի րա գործ ված « ծայ րա հեղ ա հա բեկ չութ յուն». հա յե րը չէին 
կա րո ղա նում դուրս գալ փո ղոց, զին վոր նե րը հսկում էին ի րա վի ճա կը 
շեն քե րի կտուր նե րից, շատ հա յեր ձեր բա կալ վել էին և գտն վում էին 
բան տում, տղա մարդ կանց մե ծ  մաս ն ար տաքս վել էր ան հայտ ուղ-
ղութ յամբ: Իշ խա նութ յուն նե րը մե ղադ րում էին Ս մի թին հա յե րին իր 
մոտ պա հե լու և ն րանց զեն քը տա նը թաքց նե լու մեջ:  Ռիգ զի և Ս մի-
թի ըն տա նի քի՝  Խար բերդ հաս նե լուց մի քա նի օր անց ոս տի կան նե րը 
շրջա պա տել էին մի սիո ներ նե րի տնե րը՝ խու զար կե լու նպա տա կով: 
Ոս տի կան ներն առգ րա վե ցին մի սիո ներ նե րից և, մաս նա վո րա պես, 
տի կին Ս մի թից հին թեր թեր, ամ սագ րեր, ման կա կան գրքեր, անձ նա-
կան նա մակ ներ և  վեր ջի նիս փոքր ատր ճա նա կը:  Դեյ վի սը այդ հար-
ցի կա պակ ցութ յամբ հան դի պել էր քա ղա քագլ խին՝ խնդրե լով նրան 
վե րա դարձ նել տի կին Ս մի թի անձ նա կան ի րե րը, մաս նա վո րա պես՝ 
նա մակ նե րը:  Վեր ջինս պա տաս խա նել էր, որ նա մակ նե րը, հաս ցեա-
տետրն ու այլ թղթե ր պետք է ու ղարկ վեն  Դիար բե քի րի նա հան գա պե-
տա րան, ո րից հե տո կվե րա դարձ վեն: Եր կու-ե րեք օր անց  Դեյ վի սը 
տե ղե կատ վութ յուն էր ստա ցել այն մա սին, որ մի սիո ներ Ս մի թին երկ-
րից ար տաք սե լու ո րո շում է կա յաց վել:214

Ֆ լոյդ Ս մի թը քա ղա քում տե ղի ու նե ցած ի րա դար ձութ յուն նե-
րի կարևոր վկա նե րից մեկն էր:  Նա նշում էր, որ հա յե րի հա մա տա-
րած ձեր բա կա լութ յուն նե րի, բան տե րում տե ղի ու նե ցող սար սա փե լի 
կտտանք նե րի հիմ նա կան կազ մա կեր պիչն էր 1915 թ. մար տին նա հան-
գա պետ նշա նակ ված  Մեհ մեդ  Ռե շի դը: Ըստ Ս մի թի՝ հա յե րի «ընդ հա-
նուր ապս տամ բութ յան» մա սին խոսք ան գամ լի նել չէր կա րող:  Սար-
սա փե լի կտտանք նե րի պայ ման նե րում բանտ նետ ված հա յե րը կեղծ 
վկա յութ յուն ներ էին տա լիս ոչ միայն հայ րե նա կից նե րի, այլև Ա մե րիկ-
յան խորհր դի ան դամ նե րի մա սին: Այս պես՝ ա մե րիկ յան մի սիո ներ նե-
րի հետ մտե րիմ հա րա բե րութ յուն ներ ու նե ցող հա յե րը կտտանք նե րի 

214 Տե՛ս նույն տեղը, էջ 621-622 (NA/RG 59/867.4016/392):
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տակ ան հե թեթ փաս տա թուղթ էին ստո րագ րել առ այն, թե իբր Ա մե-
րիկ յան խոր հուրդն ապս տամ բութ յուն է նա խա պատ րաս տում  Դիար-
բե քի րում, իսկ նրա գոր ծա կալ Ս միթն ազ գութ յամբ հայ է: Դրա 
հետևանքով իշ խա նութ յուն նե րը վտա րե ցին Ս մի թին երկ րից, իսկ Ա մե-
րիկ յան խորհր դի ողջ ու նեց ված քը քա ղա քում առգ րավ վեց: 1915 թ. 
մա յի սի 25-ի լք ված ու նեց ված քի մասին օ րեն քի հա մա ձայն՝  Մեհ մեդ 
 Ռե շի դը ստեղ ծեց հայ կա կան ու նեց ված քը տնօ րի նող հանձ նա ժո ղով, 
ո րի նպա տա կը ոչ թե ու նեց ված քի պաշտ պա նութ յունն էր, այլ նրա 
տրա մադ րու մը մահ մե դա կան նե րին:215

1915 թ. մար տի 30-ին  Կոս տանդ նու պոլ սում դես պան  Հեն րի  Մոր-
գեն թաուն հե ռագ րում է Պետ քար տու ղա րին, որ,  Հա լե պում հյու պա-
տոս  Ջես սի  Ջեքսո նից ստաց ված տե ղե կատ վութ յան հա մա ձայն, 
 Զեյ թու նում և շր ջա նում տե ղի են ու նե ցել ընդ հա րում ներ թուր քա կան 
բա նա կի և  հա յե րի միջև: Ըստ կա ռա վա րութ յան հա ղոր դագ րութ յան՝ 
բա խու մը տե ղի էր ու նե ցել բա նա կի և  դա սա լիք հա յե րի միջև, սա կայն 
որ ևէ վտանգ չկար, որ ան հանգս տութ յու նը կա րող է տա րած վել նաև 
հար ևան շրջան նե րի վրա:  Սա կայն դես պա նը նշում էր, որ հա յե րի հետ 
կապ ված ան հագս տութ յուն նե րի մա սին լու րեր էին ստաց վում նաև 
 Բիթ լի սի նա հան գից:  Դես պա նը տե ղե կաց նում էր, որ մյուս երկր նե րի 
դես պան նե րի հետ նա խազ գու շաց նում է  Բարձր Դ ռանը «ան կար գութ-
յուն նե րը» կան խե լու նպա տա կով « խիստ կան խար գե լիչ» գոր ծո ղութ-
յուն նե րի կի րառ ման չա փա զանց կար ևո րութ յան մա սին:216  

Ե րեք տա րի անց՝ 1918 թ. մար տի 4-ին,  Վա շինգ տո նում գտնվող 
նախ կին հյու պա տոս  Ջեք սո նը Պետ քար տու ղա րութ յանն է ներ կա-
յաց րել « Հայ կա կան դա ժա նութ յուն նե րը» տե ղե կան քը:  Նա գրում է, 
որ 1915 թ. փետր վա րին թուր քա կան կա ռա վա րութ յու նը ո րո շեց զի նա-
թա փել  Զեյ թու նի հա յե րին, ին չը նա խա կա րա պե տը դարձավ «ա վե լի 
կոր ծա նա րար ի րա դար ձութ յուն նե րի, երբ հայ ազ գը դար ձավ հիմ-
նա կան տա ռապ յա լը»: Ըստ  Ջեք սո նի՝ թուր քե րը մեծ դժվա րութ յամբ 
կա րո ղա ցան ստի պել հա յե րին զի նա թափ վել, քա նի որ վեր ջին ներս, 
ի րենց փոր ձից ել նե լով, գի տակ ցում էին, որ զի նա թա փու մը կա րող է 

215 Տե՛ս Kiezer Hans-Lukas, Nearest East. American Millennialism and Mission to the 
Middle East, էջ 89-90:
216 Տե՛ս NA Microfilm Publications, Microcopy No. 353, Records of the Department of State 
Relating to Internal Affairs of Turkey, 1910-1929, Roll 6, NA/RG 59/867.00/746:
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վտան գել այդ շրջա նում մե ծա մաս նութ յուն կազ մող հայ բնակ չութ յան 
անվ տան գութ յա նը: Ն ման գոր ծո ղութ յուն ներ թուր քա կան իշ խա նութ-
յուն ներն ի րա կաց րին նաև Այն թա պում, Ա լեք սանդ րե թում,  Մա րա շում, 
Ուր ֆա յում,  Բի րե ջի կում և  բազ մա թիվ այլ փոքր քա ղաք նե րում ու գ յու-
ղե րում: Ըստ  Ջեք սո նի՝ թուրք իշ խա նութ յուն ներն ու ի րենց գեր մա նա ցի 
դաշ նա կից ներն իբր « վա խե նում էին հին օ րե րի» կո տո րած նե րի փոր-
ձից, երբ թուր քե րը բա ցա հայտ կեր պով հար ձակ վում էին հա յե րի վրա:

 Ջեք սո նը նշում էր, որ  Հա լե պում  Գեր մա նիա յի հյու պա տոս  Վալ-
տեր Ռ յոս լե րը, ո րը մեծ հե ղի նա կութ յուն էր վա յե լում շրջա նում, բա-
նակ ցութ յուն ներ է վա րել իշ խա նութ յուն նե րի հետ՝ ար յու նա հե ղութ յու-
նը կան խե լու նպա տա կով:  Ջեքսո նը շա րու նա կում էր, որ փաստ է, որ 
այդ բա նակ ցութ յուն նե րի հետևանքով սկսվե ցին իշ խա նութ յուն նե րի 
հա մար հա յե րի « հա ջող ված» ար տաք սում նե րը շրջա նից, ո րոնք այ-
նու հետև նույն պի սի « հա ջո ղութ յամբ» ի րա գործ վե ցին կայս րութ յան 
ողջ տա րած քում:  Դա տե ղի ու նե ցավ նաև ան մի ջա պես այն բա նից 
հե տո, երբ  Գեր մա նիա յի կող մից գրավ ված Հ յու սի սա յին Ֆ րան սիա-
յում գեր մա նա ցի ներն ար տաք սե ցին 60 հա զա րից ա վե լի ֆրան սիա ցի-
նե րի՝ հիմ նա կա նում ծեր մարդ կիկ, կա նայք և  ե րե խա նե ր: Ըստ  Ջեք-
սո նի՝ ինչ պես ին քը, այն պես էլ շատ շա տե րը են թադ րում էին, որ կա՛մ 
գեր մա նա ցի ներն են ա ռա ջար կել թուր քե րին կի րա ռել այդ ծրա գի րը, 
կա՛մ էլ ե րիտ թուր քա կան կա ռա վա րութ յունն է ըն դօ րի նա կել հա յե րին 
մե կընդ միշտ ար տաք սե լու մե թո դը գեր մա նա ցի նե րի թողտ վութ յան 
պայ ման նե րում: Այն բա նից հե տո, երբ ա մե րիկ յան մի սիո ներ ներն ու 
ա մե րիկ յան մա մու լը մե ղադ րա կան նյու թեր հրա պա րա կե ցին  Գեր մա-
նիա յի հյու պա տո սի գոր ծու նեութ յան մա սին, վեր ջինս այ ցե լեց  Ջեք-
սո նին և  ա ռա ջար կեց գրա վոր հայ տա րա րութ յամբ հան դես գալ այն 
մա սին, որ Ռ յոս լերն իր հնա րա վո րութ յուն նե րի սահ ման նե րում ա մեն 
ինչ ա րել է իշ խա նութ յուն նե րի կո ղմից հա յե րի հե տապն դում նե րը կան-
խե լու հա մար: Երբ  Ջեք սո նը հրա ժար վում է նման հայ տա րա րութ յուն 
ա նե լուց և  ա սում, որ, իր հա մոզ մամբ, ե թե ոչ ու ղիղ, բայց ա նուղ ղա-
կի կեր պով գեր մա նա ցի նե րը պա տաս խա նատ վութ յուն են կրում այս 
հար ցում, գեր մա նա ցի հյու պա տո սը ջղայն կերպով պա տաս խա նում 
է, թե իբր ԱՄՆ-ի դես պա նութ յու նը հա մա ձայ նել է այդ գա ղա փա րին: 
Ռ յոս լե րի մեկ նե լուց ան մի ջա պես հե տո  Ջեք սո նը հե ռագ րում է  Կոս-
տանդ նու պո լիս և  պար զում, որ դես պան  Մոր գեն թաուն նույն պես հրա-
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ժար վել է նման ա ռա ջար կից:217

1915 թ. ապ րի լի 1-ին  Բաղ դա դում ԱՄՆ-ի հյու պա տոս  Չարլզ Բ րիս-
սե լը զե կու ցում է, որ քրիս տոն յա բո լոր փոք րա մաս նութ յուն նե րի վի-
ճա կը հյու պա տո սա կան տա րած քում լավ չէ, քա նի որ օրեցօր լու րեր 
էին տա րած վում կրո նա կան հո ղի վրա կայս րութ յան տար բեր վայ րե-
րում կա տար վող հե տապն դում նե րի մա սին: Ըստ հյու պա տո սի՝ վեր-
ջերս  Բաղ դա դում տե ղա կայ ված զո րա մա սում բո լոր հայ զին վոր նե-
րից առգրա վվել էր զեն քը, քա նի որ իբր « վեր ջերս  Հա յաս տա նում հայ 
զին վոր ներ էին հանձն վել ռուս նե րին»:  Հայ զին վոր նե րին չա փա զանց 
վատ պայ ման նե րում օգ տա գոր ծում էին եր կաթգ ծի շի նա րա րութ յան 
վրա: Ըստ հ յու պա տո սի՝ շրջա նի քրիս տոն յա նե րը հիմ նա կա նում վատ 
էին տրա մադր ված թուր քե րի հան դեպ, սա կայն սո վո րա բար զգու շութ-
յուն էին հան դես բե րում՝ նկա տի առ նե լով ար տա կարգ ի րա վի ճա կի 
առ կա յութ յու նը: Բրիսսելը նշում էր, որ դ րա հիմ նա կան պատ ճառն այն 
էր, որ տե ղա կան իշ խա նութ յուն նե րը որ ևէ հա մակ րանք չէին տա ծում 
ոչ մահ մե դա կան բնակ չութ յան նկատ մամբ: Դժ վար էր կան խա տե սել, 
թե ինչ տե ղի կու նե նա  ա պա գա յում, սա կայն փաստն այն էր, որ որ քան 
 Թուր քիա յի հան դեպ ա ճեեր էր ար տա քին ճնշու մը, զու գա հե ռա բար 
կխստա նա ր քրիս տոն յա նե րի նկատ մամբ վե րա բեր մուն քը: Ըստ հ յու-
պա տո սի՝ ե թե թուր քա կան բա նա կը շա րու նա կեր պար տութ յուն ներ 
կրել, զու գա հե ռա բար կա ճե ր նաև մո լե ռան դութ յու նը քրիս տոն յա նե րի 
հան դեպ, ինչն իր հետ կա րող էր բե րել « լուրջ խնդիր ներ»:218 

Ապ րի լի 8-ին հյու պա տոս  Ջեք սո նը դես պան  Մոր գեն թաո ւին ներ-
կա յաց նում է  Գեր մա նիա յի քա ղա քա ցու կող մից  Հա լե պում տա րած-
ված ա րա բե րենով հրա տա րակ ված պար սա վագ րի պատ ճե նը: «Իս լա-
մի բո լոր ժո ղո վուրդ նե րին» ուղղ ված « հա մընդ հա նուր հռչա կագ րում» 
մաս նա վո րա պես աս վում էր. «Մահ մե դա կան նե րը  պետք է ի մա նան, որ 
իս լա մա կան հո ղե րին տի րող ան հա վատ նե րի սպա նութ յու նը՝ գաղտ նի 
կամ բա ցա հայտ կեր պով, դար ձել է սուրբ պար տա կա նութ յուն…»:219 
«Եվ թող ա մեն ան հատ մահ մե դա կան, որ տեղ էլ որ նա լի նի, եր դում 
տա սպա նելու առն վազն ե րեք կամ չորս ան հա վատ նե րի՝ Աստ ծո և 
կ րո նի թշնա մի նե րի»:  Պար սա վագ րում կոչ էր ար վում նաև բա րե կա-

217 Տե՛ս նույն տեղը, Roll 46, NA/RG 59/867.4016/373, էջ 706-708:
218 Տե՛ս նույն տեղը, Roll 6, NA/RG 59/867.00/760, էջ 1-3:
219 Նույն տեղում, Roll 6, NA/RG 59/867.00/762, p. 12.
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մութ յուն չա նելու հրեա նե րի ու ք րիս տոն յա նե րի հետ և «ք շելու նրանց 
ի րենց բնիկ հո ղե րից»:220

Ըստ հյու պա տո սի՝ փաս տա թուղթը պա րու նա կում է թե զեր, ո րոնք 
« մեծ սար սափ էին ա ռա ջաց րել ոչ մահ մե դա կան նե րի շրջա նում»: 
«Ինչ պես որ եր ևում է,- շա րու նա կում էր հյու պա տո սը,- գո յութ յուն ու նի 
վճռա կան ցան կութ յուն քա ղա քա ցիա կան բնակ չութ յան շրջա նում ար-
յու նա հե ղութ յուն հրահ րե լու ուղ ղութ յամբ»:  Ջեք սո նը պար սա վա գի րը 
ցույց էր տվել նա հան գա պե տին, սա կայն երբ վեր ջինս պար զել էր այն 
տա րա ծող նե րի ա նուն նե րը, հրա ժար վել էր որ ևէ մի ջոց կի րա ռե լուց: 
Հ յու պա տո սը ստույգ տե ղե կատ վութ յուն ու ներ այն մա սին, որ գրքույ-
կը տա րա ծել էին  Գեր մա նիա յի հպա տակ ներ տեր և  տի կին  Կո խե րը: 
Ո րոշ տե ղե կութ յուն նե րի հա մա ձայն՝ այդ հար ցում նրանց օգ նել էր 
Գեր մա նիա յի մեկ այլ   քա ղա քա ցի Օս կար Ֆ լեխ սի գը: Ըստ  Ջեքսո-
նի՝ գո յութ յուն ու ներ նաև տե ղե կատ վութ յուն այն մա սին, որ պար սա-
վա գի րը հրա տա րակ վել է  Կոս տանդ նու պոլ սում  Բաղ դա դի եր կաթգ ծի 
գլխա վոր ին ժե ներ, պա րոն Գ յուն տե րի օ ժան դա կութ յամբ:  Կար նաև 
վար կած, որ գրքույ կը հրա տա րակ վել է  Հա լե պում՝ տի կին  Կո խի վե-
րահս կո ղութ յան ներ քո:  Ջեք սո նը հա մոզ ված էր, որ գեր մա նա ցի ները 
«ան մի ջա կա նո րեն պա տաս խա նա տու են» ջարդ հրահ րե լու գոր ծում: 
Ըստ հյու պա տո սի՝ գեր մա նա կան ազ դե ցութ յունն այն քան մեծ էր 
կա ռա վա րա կան պաշ տոն յա նե րի վրա, որ վեր ջին ներս որ ևէ հա կա-
դարձ գոր ծո ղութ յան չէին կա րող դի մել, մինչև որ  Կոս տանդ նու պոլ-
սից հրա հանգ չստա նային: Ա մե րի կա ցի հյու պա տո սը հա մոզ ված էր, 
որ անհրաժեշտ էր ինչ-որ բան ձեռ նար կել այս քա րոզ չութ յու նը դա-
դա րեց նե լու ուղ ղութ յամբ, քա նի որ այն կա րող էր «դժ բախ տութ յան» 
հասց նել:  Ջեք սո նը խո սել էր այդ հար ցի շուրջ գլխա վոր ռաբ բիի հետ, 
որն իր մտա հո գութ յունն էր հայտ նել ինչ պես հրեա նե րի, այն պես էլ 
քրիս տոն յա նե րի անվ տան գութ յան վե րա բեր յալ:221 

1915 թ. ապ րի լի 21-ին  Ջեք սո նը գրում է դես պան  Մոր գեն թաո ւին, որ 
Այն թա պի  Կենտ րո նա կան  Թուր քիա յի քո լե ջի նա խա գահ պատ վե լի 
 Ջոն  Մեր րի լը հա տուկ ժա մա նել է  Հա լեպ՝  Մա րա շում,  Զեյ թու նում, Այն-
թա պում և շր ջա կա գյու ղե րում տիրող ի րա վի ճա կի մա սին տե ղե կութ-
յուն ներ փո խան ցե լու նպա տա կով:  Մեր րի լը զե կու ցում է հյու պա տո-

220 Տե՛ս նույն տեղը, Roll 6, NA/RG 59/867.00/762, էջ 16: 
221 Տե՛ս նույն տեղը, Roll 6, NA/RG 59/867.00/762, էջ 1-2:
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սին, որ  Հա լե պի նա հան գա պետ  Ջե լալ բե յի հետ զրույ ցից հետո ե կել 
է այն հա մոզ ման, որ վեր ջինս հնա րա վո րութ յուն չու ներ բա րե լա վե լու 
ի րա վի ճա կը:  Մեր րի լը հան դի պել էր նաև  Գեր մա նիա յի հյու պա տո սի 
հետ, քա նի որ վեր ջինս, հան դի սա նա լով պա տե րազ մում  Թուր քիա յի 
դաշ նա կից տե րութ յան ներ կա յա ցու ցիչ, ի րա վունք ու ներ, ի տար բե-
րութ յուն չե զոք պե տութ յուն նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի, գաղտ նագ րեր 
ու ղար կելու իր կա ռա վա րութ յա նը:  Մեր րի լը խնդրել էր  Գեր մա նիա յի 
հյու պա տո սին նաև տե ղե կաց նել նա հան գում տի րող ի րա վի ճա կի մա-
սին  Կոս տանդ նու պոլ սում ԱՄՆ-ի դես պա նութ յա նը:  Ջեք սո նը նշում է, 
որ նման մի ջոց նե րով էր միայն հնա րա վոր ճնշում գոր ծադ րել օս ման-
յան կա ռա վա րութ յան վրա, որ պես զի վեր ջինս հրա ժար վի « սար սա-
փե լի մի ջոց նե րի» կի րա ռու մից: Հ յու պա տո սը կից ներ կա յաց նում էր 
 Մեր րի լի հա ղոր դագ րութ յու նը՝  Մա րա շում տի րող ի րա վի ճա կի վե րա-
բեր յալ:222 

 Մեր րի լի հա ղոր դագ րութ յու նը հիմ նա կա նում կազմ ված էր Այն թա-
պում գոր ծող ա մե րի կա ցի մի սիո ներ ներ  Կա րո լայն  Հա միլ տո նի և Կ. Ֆ. 
 Ռեն նիի զե կու ցագ րե րի հի ման վրա, ո րոնք վե րա դար ձել էին  Մա րա-
շից ապ րի լի 16-ին: Հաղորդագրության մեջ նշվում էր, որ  Մա րա շի նա-
հան գա պետ Իս մայիլ  Քե մալ փա շան թեև մահ մե դա կան էր, սա կայն 
հայտ նի էր քրիս տոն յա նե րի հան դեպ ունեցած իր հա մակ րան քով:223 
Ըստ զե կու ցագ րե րի՝ եր կու շա բաթ ա ռաջ զին վո րա կան հանձ նա ժո ղով 
էր մեկ նել  Մա րաշ՝ ի րա վի ճակն ու սում նա սի րե լու նպա տա կով, սա-
կայն հա յե րին մե ղադ րող որ ևէ վկա յութ յուն չէր հայտ նա բեր վել:  Միա-
ժա մա նակ հանձ նա ժո ղո վը 30 հա յե րի և ն րանց հաս տա տութ յուն նե րի 
ցանկ էր ներ կա յաց րել  Մա րա շի ղե կա վար մահ մե դա կան նե րին, ո րի 
հետևանքով նրանց տներն ու ու նեց ված քը են թարկ վել էին խու զար-
կութ յան, մարդ կանց ձեր բա կա լել էին, իսկ նրանց գրքերն ու փաս-
տաթղ թե րը բռնագ րա վել:  Հար ցաքն նութ յու նից հե տո հա յե րին ա զա-
տել էին, իսկ գրքե րի մի մա սը՝ վե րա դարձ րել: Ապ րի լի 9-11-ը  Մա րա շի 

222 Տե՛ս նույն տեղը, Roll 6, NA/RG 59/867.00/761, էջ 1-2:
223 Այդ մասին իր հուշերում վկայում է նաև Մարաշի երեք հայ ավետարանական 
եկեղեցիներից մեկի քահանա Աբրահամ Հարթունյանը: Նա գրում է, որ նահանգապետ 
Իսմայիլ Քեմալ փաշան «բարի և արդարություն սիրող մարդ էր», որը համակրում էր 
հայերին, դեմ էր արտահայտվում կառավարության՝ հայերին արտաքսելու ծրագրին և 
շատ հայերի կյանք էր փրկել (Տե՛ս Hartunian Abraam H., Neither to Laugh nor to Weep. 
A Memoir of the Armenian Genocide, Boston, Beacon Press, 1968, էջ 62):
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բնա կիչ նե րին զեն քը գրան ցե լու կար գադ րութ յուն էր տրվել, թեև այն 
կի րառ վեց միայն քրիս տոն յա նե րի նկատ մամբ:  Մինչև կար գադ րութ-
յան մեջ նշված ժա մա նա կի լրա նա լը խու զար կութ յուն էր կա տար վել 
քրիս տոն յա նե րի տնե րում: Ով չէր հասց րել գրան ցել իր զեն քը, ձեր-
բա կալ վել էր:  Զե կու ցագ րե րում նշվում էր, որ մահ մե դա կան նե րը տե-
ղե կություններ էին տա լիս ի րենց հար ևան քրիս տոն յա նե րի մա սին, 
նրանց տնե րը խու զարկ վում էին, առգ րա վվում էին նրանց դրա մա կան 
մի ջոց ներն ու ու նեց ված քը: Ա վե լին, երբ  Գեր մա նիա յի հյու պա տոսն 
այ ցե լել էր  Մա րաշ, քա ղա քի ղե կա վար մահ մե դա կան նե րից մեկն ա սել 
էր նրան, որ  Մա րա շի հա յե րին224 չի կա րե լի վստա հել, քա նի որ նրանք 
 Գեր մա նիա յի և ն րա կա ռա վա րութ յան թշնա մի ներն են: Ն րան աս վել 
էր նաև, որ  Մա րա շում խա ղա ղութ յուն չի կա րող հաս տատ վել, մինչև 
ո մանք կա խա ղան չհան վեն, բանտ չնետ վեն, իսկ շա տե րը խստո րեն 
չպատժ վեն:225

 Հա միլ տոնն ու  Ռեն նին շա րու նա կում էին տե ղե կաց նել, որ մինչև 
 Զեյ թու նում կրա կոց ների ու վան քի շրջա կայ քում մար տա կան գոր ծո-
ղութ յուն նե րի սկսվելը  Մա րա շից այն տեղ հանձ նա ժո ղով մեկ նեց, ո րի 
կազ մում էին բո ղո քա կան մի քա հա նա և  ա ռա քե լա կան ե կե ղե ցին ներ-
կա յաց նող եր կու հա յեր: Ն րանք թույլտ վութ յուն էին ստա ցել տե ղա կան 
իշ խա նութ յուն նե րից զեյ թուն ցի նե րի հետ վա րելու բա նակ ցութ յուն ներ՝ 
խա ղաղ հան գու ցա լուծ ման հաս նե լու նպա տա կով:  Սա կայն հանձ նա-
ժո ղովն այդ պես էլ իր նպա տա կին չհա սավ, քա նի որ զեյ թուն ցի նե րը 
չհա մա ձայ նե ցին հանձն վել իշ խա նութ յուն նե րին:  

 Հա մա ձայն մի սիո ներ նե րի հա ղոր դած տե ղե կատ վութ յան՝ ա վե-
լի ուշ  Զեյ թու նի իշ խա նութ յուն նե րը հա մո զե ցին հայ բնակ չութ յա նը 

224 Մարաշի ավետարանական եկեղեցու քահանա Աբրահամ Հարթունյանի 
տվյալների համաձայն՝ քաղաքում ապրում էին 40 հազար հայեր, որոնցից 3.500-
ը բողոքականներ էին: Մոտավորապես 40 հազար հայեր էլ ապրում էին շրջակա 
գյուղերում և քաղաքներում՝ ներառյալ Զեյթունը: Մարաշում գործում էին վեց հայ 
առաքելական, երեք հայ ավետարանական և երկու հայ կաթոլիկ եկեղեցիներ: Բացի 
բազմաթիվ հայ տարրական և մեկ բարձրագույն դպրոցներից՝ քաղաքում գործում 
էին նաև ամերիկյան աստվածաբանական ճեմարանը, օրիորդաց քոլեջը, հինգ 
գերմանական, բրիտանական ու ամերիկյան որբանոցները և գերմանական հիվան-
դանոցը: Մարաշում աշխատում էին 30 գերմանացի, բրիտանացի և ամերիկացի 
միսիոներներ (Տե՛ս Hartunian, Abraam H., նշվ. աշխ., էջ 51-52):    
225 Տե՛ս NA Microfilm Publications, Microcopy No. 353, Records of the Department of State 
Relating to Internal Affairs of Turkey, 1910-1929, Roll 6, NA/RG 59/867.00/761, էջ 2-4:
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հանձ նել ապս տամբ նե րին այն պայ մա նով, որ քա ղա քը և ն րա բնա-
կիչ նե րը չեն տու ժե լու: Ի վեր ջո, նրանք դա սա լիք զին վոր նե րին հանձ-
նե ցին իշ խա նութ յուն նե րին, ո րոնց ու ղար կե ցին Այն թապ և  Հա լեպ: 
 Սա կայն, չնա յած տված խոս տու մին, 1915 թ. ապ րի լի 9-ին իշ խա նութ-
յուն ներն ա սա ցին  Զեյ թու նի հայ բնակ չութ յան ներ կա յա ցու ցիչ նե րին, 
որ հայ բնակ չութ յու նը են թարկ վե լու է տե ղա հանության:  Հան դիպ մա-
նը մաս նակ ցող հա յե րին նույ նիսկ թույլ չտվե ցին վե րա դառ նալ ի րենց 
տնե րը. 35 ըն տա նիք ներ ան մի ջա պես աք սոր վե ցին դե պի  Մա րաշ: 
Ն րանց մեջ էին նաև  Զեյ թու նի որ բա նո ցի տնօ րե նը, նրա կինն ու եր-
կու զա վակ նե րը:  Քա նի որ որ բա նո ցը գտնվում էր ա մե րիկ յան հո վա-
նա վո րութ յան ներ քո, մի սիո ներ ներ  Լայ մանն ու  Վուդ լին փոր ձե ցին 
հան դի պել նրանց հետ, սա կայն իշ խա նութ յուն նե րը թույլ չտվե ցին: 
 Մա րա շում գտնվող տե ղա հան ված նե րի հետ այդ պես էլ ոչ ոք չկա րո-
ղա ցավ հան դի պել, նրանց չէին ա պա հո վել սնուն դով, տղա մարդ կանց 
և  կա նանց բա ժա նել էին ի րա րից և  ու ղար կել աք սո րի մեկ ժամ տար բե-
րութ յամբ: Ա ռա ջին խմբին ու ղեկ ցող սպան զին վոր նե րին բա ցա հայտ 
կեր պով հրա հան գել էր, որ նրանք կա րող են ցան կա ցած բան ա նել 
կա նանց և  աղ ջիկ նե րի հետ:

1915 թ. ապ րի լի 12-ին  Զեյ թու նից ժա մա նեց երկ րորդ խում բը, ո րի 
կազ մում էին ե րեք ա ռա քե լա կան ե կե ղե ցու քա հա նա ներ: Այս խումբն 
ա վե լի լավ էր պատ րաստ վել տե ղա հան մա նը, քան նա խոր դը:  Հա մա-
ձայն  Հա միլ տո նի տե ղե կատ վութ յան՝ տե ղա հան ված նե րի այս խմբին 
ու ղար կե ցին դե պի Ի րաք:

Ըստ մի սիո ներ նե րի տե ղե կատ վութ յան՝  Ֆռ նուզ գյու ղի բնակ չութ-
յու նը նույն պես տե ղա հան վեց, թեև նրանց նույն պես խոս տա ցել էին 
ձեռք չտալ իշ խա նութ յուն նե րին ցու ցա բե րած հա վա տար մութ յան հա-
մար:  Գե բի նի և  Մա րա շի շրջա նի այլ գյու ղե րի բնակ չութ յա նը հա վա-
քե ցին  Մա րաշ քա ղա քում, որ տե ղից էլ աք սո րե ցին: Այն թա պում տե-
ղա կայ ված մահ մե դա կան փախս տա կան նե րին ան մի ջա պես թույլ 
տվե ցին բնակ վել քրիս տոն յա նե րի տնե րում: Ըստ  Հա միլ տո նի և  Ռեն-
նիի՝ կա ռա վա րութ յու նը հրա հանգ էր տվել տե ղա հա նելու  Մա րա շի 
գյու ղե րի ողջ հայ բնակ չութ յա նը:226

 Հա մա ձայն  Հա միլ տո նի և  Ռեն նիի տե ղե կատ վութ յան՝ քրիս տոն-

226 Տե՛ս NA Microfilm Publications, Microcopy No. 353, Records of the Department of State 
Relating to Internal Affairs of Turkey, 1910-1929, Roll 6, NA/RG 59/867.00/761, էջ 3-5:
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յա նե րի նկատ մամբ  Մա րա շում ի րա գործ վե լու էր հետև յա լ ծրա գի րը. 
սկզբում 32-37, իսկ հե տո 37-45 տա րե կան տղա մարդ կանց տա նե-
լու էին բա նակ, իսկ նրանց ըն տա նիք նե րին աք սո րե լու էին:  Հա լե պի 
նա հան գա պետն այդ օ րե րին չէր ժխտել, որ հա յե րի հան դեպ նման 
ծրա գիր էր ի րա գործ վե լու, ինչ պես նաև չէր ժխտել, որ  Զեյ թու նից 
տե ղա հան ված ներն աք սոր վե լու էին  Մո սու լի և  Բաղ դա դի ուղ ղութ-
յամբ:  Մա րա շի հա յերն այդ կա պակ ցութ յամբ ա սում էին, որ ա վե լի 
կնախընտրեին կո տո րածը, սա կայն եր ևում էր, որ իշ խա նութ յուն նե րը 
փոր ձում էին խու սա փել աչ քի ընկ նող ար յու նա լի ծրագ րից և  ո րո շել 
էին կի րա ռել տե ղա հա նութ յան այս ծրա գի րը, ո րը պա տե րազ մի ըն-
թաց քում կա րող էր հա մար վել օ րի նա կան: Ըստ մի սիո ներ նե րի՝  Հա-
լե պի նա հան գա պետն իբր փոր ձել էր ընդ դի մա նալ այդ ծրագ րին, սա-
կայն հսկո ղութ յունն ամ բող ջութ յամբ վերց վել էր իր ձեռ քից:

Ամ փո փե լով  Հա միլ տո նի և  Ռեն նիի կող մից ստաց ված տե ղե-
կատվութ յու նը՝ պատ վե լի  Մեր րի լը եզ րա կաց նում է. 

1.  Կեղծ զե կույց ներ են փո խանց վել  Մա րա շից  Կոս տանդ նու պո լիս 
այն մա սին, որ տե ղա հա նութ յան ո րոշ ման ըն դուն ման մե ղա վոր նե րը 
քրիս տոն յա ներն են:  Նույ նը տե ղի էր ու նե ցել 1895-1896 թթ. ժա մա նակ: 

2.  Մա րա շի մահ մե դա կան նե րը կեղծ մե ղադ րանք ներ են ներ կա-
յաց րել զին վո րա կան հանձ նա ժո ղո վին հա յե րի դեմ: 

3. Իշ խա նութ յուն նե րը խա բել են  Զեյ թու նի և  Ֆռ նու զի հայ բնակ-
չութ յա նը, ինչն արել էին հա յե րի հետ նաև 1909 թ.: Այն ժա մա նակ հա-
յե րը սպան վե ցին, իսկ ներ կա յումս տե ղա հան վում են: 

4. Ի րա կա նում մե ղա վոր նե րը մի քա նիսն են, սա կայն պատժ վում 
են մեծ թվով ան մեղ տղա մար դիկ, կա նայք և  ե րե խա ներ: 

5.  Հայ ըն տա նիք նե րի տե ղա հա նութ յու նը կո տո րա ծի, քրիս տոն յա 
բնակ չութ յան դերն ու ազ դե ցութ յու նը թու լաց նե լու մի նոր ձև  է: 

6.  Կա նանց բռնա բա րութ յու նը, ըն տա նիք նե րի բա ժա նու մը, ու նեց-
ված քի բռնագ րա վու մը վրդով մունք են ա ռա ջաց րել ո րոշ թուրք ղե կա-
վար նե րի շրջանում, սա կայն նրանք ան կա րող են որ ևէ բան ա նելու: 

7.  Մա րա շի կրթված հա յե րի տե ղա հա նութ յունն ուղղ ված է ա մե-
րիկ յան մի սիո նե րութ յան շա հե րի, նրանց 50 տար վա գոր ծու նեութ յան 
արդ յունք նե րի դեմ:227

227 Տե՛ս նույն տեղը, էջ 6-8:
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 Շուրջ մեկ տա րի անց՝ 1916 թ. փետր վա րի 5-ին, «SaturdayEvening
Post»-ը հրա պա րա կել էր հա յե րի տե ղա հա նութ յան մա սին կա ռա վա-
րութ յան հռչա կա գի րը, ո րի օ րի նակն ա մե րի կու հի Է լեո նոր Ի գա նը 
 Միաց յալ  Նա հանգ ներ էր կա րո ղա ցել բե րել՝ շրջան ցե լով թուր քա կան 
իշ խա նութ յուն նե րի խստա գույն գրաքն նութ յան հա մա կար գը: 1915 
թ. հռչա կա գի րը փակց վել էր բո լոր այն քա ղաք նե րում և գ յու ղե րում, 
որ տեղ հա յեր էին ապ րում:  Փաս տաթղ թի նա խա բա նում նշվում էր, 
որ տա րի ներ շա րու նակ հա յերն ար տա սահ ման ցի նե րից ըն դօ րի նա-
կել էին « հա սա րա կա կան կար գը խան գա րե լու կեղծ գա ղա փար ներ», 
ո րոնք վնա սա կար էին պե տութ յան խա ղա ղութ յան և  կար գու կա նո նի 
հա մար: «Ա վե լին՝ ներ կա յումս նրանք թշնա մու կողմն են ան ցել»,- աս-
ված էր հռչա կագ րում: Այդ իսկ պատ ճա ռով « հա յե րը պետք է աք սոր-
վեն ներ քին նա հանգ նե րում պատ րաստ ված վայ րեր»»: Այ նու հետև 
հռչա կագ րում հայ տա րար վում էր հետև յա լը. ա ռա ջի ն՝ բո լոր հա յե րը, 
բա ցի հի վանդ նե րից, պար տա վոր վում են հինգ օր վա ըն թաց քում լքել 
ի րենց գյու ղերն ու թա ղա մա սե րը ժան դարմ նե րի ու ղեկ ցութ յամբ. երկ-
րոր դ՝ ճա նա պար հի հա մար նրանք կա րող են վերց նել շար ժա կան ու-
նեց վածք, սա կայն չեն կա րող վա ճա ռել ի րենց հողն ու ար ժեք ու նե ցող 
ու նեց ված քը, քա նի որ նրանց ար տաք սու մը միայն ժա մա նա կա վոր է. 
եր րոր դ՝ նրանց խոս տանան ան վտան գութ յուն. չոր րոր դ՝ ճա նա պար-
հին նրանց չեն ան հագս տաց նե լու. հին գե րոր դ՝ հրա հան գից խու սա-
փու մը կամ դի մադ րութ յան ցու ցա բե րումն ար գել ված է:228

2. 1915 թ.  Վա նի հե րո սա մար տը և  հայ բնակ չութ յան 
կո տո րած նե րը ա մե րիկ յան աղբ յուր նե րի լու սա բան մամբ

Ե րիտ թուր քա կան ղե կա վար նե րը խրա խու սում էին հա յե րի ջար-
դե րը կով կաս յան տա րա ծաշր ջա նի հա յա շատ քա ղաք նե րում և  դե պի 
Ուր միա ձգվող շրջա նում, որ տեղ թուր քա կան և  ռու սա կան ռազ մա կան 
գոր ծո ղութ յուն նե րի հետևանքով հա զա րա վոր փախս տա կան ներ էին 
կու տակ վել:229  Մար տի վեր ջին թուր քա կան բա նակն ամ րապն դեց իր 

228 Տե՛ս The Armenian Genocide. News Accounts from the American Press: 1915-1922 / Ed. 
Richard D. Kloian, Berkeley, CA: Anto Printing, 1985, էջ 130-131:
229 Տե՛ս Chronology of the War // Current History, 1915, April, No. 2, էջ 197:
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դիր քե րը  Մուշ- Բիթ լիս շրջա նում՝ դե պի արև մուտք, իսկ ապ րի լին թուր-
քա կան զոր քե րը  Հա լիլ բե յի հրա մա նա տա րութ յամբ շարժ վե ցին  Վա-
նա լճի հա րա վից դե պի Ուր միա: 

 Թուր քե րը բռնի կեր պով ներ խու ժել էին ա մե րիկ յան ա ռա քե լութ յան 
շեն ք, սպա նել մի քա նի ա սո րի փախս տա կան նե րի, հար ձակ վել և  վի-
րա վո րել մի սիո ներ նե րին:  Սա կայն մի քա նի օ րից ռու սա կան բա նա-
կը ստի պեց թուր քե րին նա հան ջել դե պի  Վան, ո րի հետևանքով շուրջ 
50 հա զար քրիս տոն յա ներ դար ձան փախս տա կան ներ, հա զա րա վոր 
մար դիկ սպան վե ցին:230 Էն վե րի ա ներ ձա գը՝ Ջև դեթ բե յը231, ո րը պար-
տութ յուն կրեց ռուս նե րից  Խո յում, իր ողջ վրե ժը լու ծեց ան զեն բնա-
կիչ նե րից՝ սպա նե լով շուրջ 800 հո գի  Սալ մաս տի շրջա նում դե պի  Վան 
նա հան ջի ըն թաց քում: Եր ևա նի նա հանգ փա խած Ուր միա յի  մահ մե-
դա կան օ րիոր դաց ա մե րիկ յան դպրո ցի տնօ րե նի  Մե րի Լ յո ւի սը գրում 
էր, որ տե ղի ու նե ցա ծը շատ նման էր ջի հա դի, քա նի որ ծրագր ված 
բնույթ էր կրում:  Միա ժա մա նակ ո րոշ մահ մե դա կան ներ բա րե կա մա-
բար էին տրա մադր ված և փր կել էին շատ քրիս տոն յա նե րի:232

Ա մե րիկ յան մի սիո նե րա կան ա ռա քե լութ յուն ներն ա ռանձ նա կի 
խնդիր ներ չէին ու նե ցել Օս ման յան կայս րութ յան տա րած քում մինչև 
այն պա հը, երբ 1915 թ. ապ րի լին ե րիտ թուր քա կան իշ խա նութ յուն նե-
րը հար ձա կում սկսե ցին  Վան քա ղա քի շրջա կա բնա կա վայ րե րի հայ 
բնակ չութ յան դեմ, ո րոնց հա մա րում էին դա վա ճան ներ`  Ռու սաս տա-
նին հա մակ րե լու և  օգ նե լու պատ ճա ռա բա նութ յամբ: Ինչ պես նշում 
էր  Ջո զեֆ Գ րա բի լը,  Վա նը հա մար վում էր Օս ման յան կայս րութ յան 
« հայ կա կա նութ յան» (armenianism) կենտ րո նը, ո րի 50 հա զա րա նոց 
բնակ չութ յան 60%-ը հա յեր էին:  Վա նում տե ղա կայ ված էին «ու ժեղ» 
ա վե տա րա նա կան կազ մա կեր պութ յունն ու ա մե րիկ յան քո լե ջը. այս-
տեղ աշ խա տում էին 11 ա մե րի կա ցի մի սիո ներ ներ:233

 Քա նի որ  Միաց յալ  Նա հանգ նե րը հյու պա տո սութ յուն չու ներ  Վա-
նում, քա ղա քում և շր ջա նում տե ղի ու նե ցած դեպ քե րի կար ևոր վկա ներ 

230 Տե՛ս Current History, 1915, May, No. 2, էջ 405:
231 Ջևդեթ բեյ՝ թուրք պաշտոնյա, Վանի վիլայեթի նահանգապետ, Էնվեր փաշայի 
աներձագը: Վանի պաշարման ընթացքում պատասխանատու էր Վանում և շրջակա 
բնակավայրերում տասնյակ հազարավոր հայերի կոտորածի կազմակերպման 
համար:
232 Տե՛ս Payaslian Simon, նշվ. աշխ., էջ 61:
233 Տե՛ս Grabill Joseph L., նշվ. աշխ., էջ 60:
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են հա մար վում ա մե րիկ յան մի սիո ներ նե րը, ո րոնց շար քում ա ռանձ-
նա նում է 1917 թ. իր հու շե րում ա մե նա ման րա մասն տե ղե կութ յուն ներ 
ներ կա յաց րած Ք լե րենս Ա շե րը: Կ րո նա կան գոր ծիչ և բ ժիշկ Ա շե րը 
կրթութ յուն էր ստա ցել  Ֆի լա դել ֆիա յի աստ վա ծա բա նա կան ճե մա րա-
նում, այ նու հետև՝ շա րու նա կել իր ու սու մը  Կան զաս  քաղաքի բժշկա-
կան քո լե ջում: 1898 թ.  Ջեյմս  Բար տո նի կո չով նա մեկ նել էր Օս ման յան 
կայս րութ յուն՝ մի սիո նե րա կան աշ խա տան քի: Իր կյանքն ու գոր ծու-
նեութ յունն այդ երկ րում մշտա պես առնչ վել էին օս ման յան իշ խա նութ-
յուն նե րի կող մից կազ մա կերպ ված հա յե րի կո տո րած նե րին: Այս պես՝ 
ար դեն իսկ  Թուր քիա յի սահ մանն անց նե լիս մաք սա տան աշ խա տող-
ները նրանցից առգ րա վել էին իր բա ռա րա նը, ո րը պա րու նա կում էր 
«ա զա տութ յուն» և « հե ղա փո խութ յուն» բա ռե րը, ո րոնք կա ռա վա րութ-
յու նը հա մա րում էր «վ նա սա կար»:234

 Մեկ տա րի  Խար բեր դում աշ խա տե լուց հե տո Ա շե րը մեկ նել էր 
 Վան, քա նի որ այն տեղ աշ խա տող մի սիո ներ, բժիշկ  Ջորջ  Ռեյ նոլդսն 
օգ նութ յան կա րիք ու ներ:  Վա նում Ա շերն ա մե նու րեք հան դի պում էր 
հա յե րի նկատ մամբ նախ կի նում կազմակերպված կո տո րած նե րի 
հետ ևանք նե րի՝ ա վեր ված տներ և  տու ժած բնակ չութ յուն:  Ռեյ նոլդսն 
ու իր կի նը ղե կա վա րում էին 400 ե րե խա ներ խնա մող որ բա նո ցը, ո րը 
հատ կա ցում ներ էր ստա նում « Հա յաս տա նի բրի տա նա կան ըն կեր ներ» 
(British Friends of Armenia),  «Գեր մա նա կան կո մի տե» և «Շ վեյ ցա րա-
կան կո մի տե» կազ մա կեր պութ յուն նե րից:235

Ա շե րը նշում է, որ  Վա նի նա հան գա պետ Ջև դեթ բե յը կազ մա կեր պել 
էր « դա ժան ար շավ»  Վա նի շրջա կա հայ կա կան գյու ղե րի հան դեպ՝ 
պա հան ջե լով հանձ նել ի րենց տնե րում ե ղած զեն քը:  Ձեր բա կալ վել 
էին հա զա րա վոր հա յեր, շա տե րը են թարկ վել էին կտտանք նե րի և  մա-
հա ցել:  Նա հան գում հաս տատ վել էր հա կա հայ կա կան տե ռո րի մթնո-
լորտ, նա հան գա պե տը պա հան ջում էր, որ հա յե րը տրա մադ րեն չորս 
հա զար հայ ե րի տա սարդ՝ բան վո րա կան ջո կատ նե րում ծա ռա յե լու 
հա մար:  Հա յե րը չէին ցան կա նում են թարկ վել, քա նի որ նման ջո-
կատ ներ մեկ նած հա յե րը երկ րի տար բեր վայ րե րում են թարկ վել էին 

234 Տե՛ս Ussher D. Clarence, AnAmericanPhysicianinTurkey, Boston: Houghton Miffin 
& Co., 1917, էջ 5:
235 Տե՛ս Balakian Peter, The Burning Tigris. The Armenian Genocide and America’s
Response, էջ 202:
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կո տո րած նե րի: Երբ նրանք պա հան ջե ցին, որ  հայ ե րի տա սարդ ներն 
անց նեն սո վո րա կան զին վո րա կան ծա ռա յութ յան, իշ խա նութ յուն նե րը 
նրանց մեր ժե ցին: 

Ա շերն ու ա մե րի կա ցի մյուս մի սիո ներ նե րը տեղ յակ չէին նա հան-
գում տե ղի ու նե ցող հայ մտա վո րա կան նե րի և  գոր ծիչ նե րի ձեր բա-
կա լութ յուն նե րի և  ջար դե րի մա սին, մինչև որ հայտ նի դար ձավ  Վան 
քա ղա քի հա րա վում գտնվող  Շա տա խից ստաց ված լու րը՝ հայ կա-
կան դպրո ցի ու սուց չին սպառ նա ցող կա խա ղա նի մա սին:  Շա տա-
խի հա յե րը շրջա պա տել էին կա ռա վա րա կան շեն քե րը՝ պա հան ջե լով 
ա զատ ար ձա կել ու սուց չին: Ապ րի լի 17-ին նա հան գա պե տը փոր ձել 
էր օս ման յան խորհր դա րա նի պատ գա մա վոր Ար շակ Վ ռամ յա նի236 
մի ջո ցով լու ծել խնդի րը: Ա շե րը նույն պես փոր ձել էր օգ տա կար լի նել 
ստեղծ ված լար վա ծութ յու նը թու լաց նե լու հար ցում:  Նա մեկ նել էր նա-
հան գա պե տի մոտ, սա կայն զրույ ցի ժա մա նակ ներս էր մտել նախ-
կին բան տարկ յալ հան ցա գործ նե րից կազմ ված հա տուկ, ինչ պես այն 
ան վա նում էին, «մ սա գործ գնդի» հրա մա նա տա րը և  տե ղում ցու ցում 
ստա ցել ան մի ջա պես մեկ նելու  Շա տախ ու «ոչն չաց նելու» հայ բնակ-
չութ յանը: Շրջվե լով դեպի Ա շե րը՝ նա սառ նասր տո րեն ա սել էր. «Ես ոչ 
մե կին ողջ չեմ թող նե լու՝ այս հա սա կից բարձր ոչ մե կին», և  ցույց տվել 
իր ծուն կը՝ փաս տո րեն ակ նար կե լով, որ, փոքր ե րե խա նե րից բա ցի, բո-
լո րը ոչն չաց վե լու են: Ըստ Ա շե րի՝ այդ հրա հան գով «մ սա գործ» գուն դը 
ոչն չաց րեց վեց գյուղ՝ ջար դի են թար կե լով բո լոր բնա կիչ նե րին: Ա շե րը 
դժվա րա նում է նկա րագ րել, թե ինչ վի ճա կում էին գտնվում ա մե րիկ յան 
հի վան դա նոց բեր ված մեծ թվով վի րա վոր նե րը:237

 Ա շե րն այնուհետև նշում է, որ ճիշտ այն պա հին, երբ Վ ռամ յա նը 
պատ րաստ վում էր հա մո զելու հա յե րին իշ խա նութ յուն նե րին հանձ նել 
չորս հա զար ե րի տա սարդ նե րի, գյու ղե րում տե ղի ու նե ցած կո տո րա-
ծի լու րը տա րած վեց  Վան քա ղա քի հա յե րի շրջա նում: Ե րի տա սարդ-
նե րին հանձ նե լը նշա նա կում էր նրանց դա տա պար տել մահ վան, իսկ 
մեր ժու մը կա րող էր հան գեց նել հա մա տա րած ջար դի: Ա շերն ու նրա 

236 Արշակ Վռամյան (Օնիկ Դերձակյան, 1870-1915)՝ հայ ազգային-ազատագրական 
շարժման գործիչ, ՀՅԴ կուսակցության անդամ: Խմբագրել է «Դրոշակ» թերթը, մաս-
նակցել է Միացյալ Նահանգներում ՀՅԴ կազմակերպությունների ստեղծման աշ-
խատանքներին, հիմնադրել է «Հայրենիք» թերթը: 1908 թ.-ից Օսմանյան խորհրդա-
րանի պատգամավոր էր: 1915 թ. ապրիլին դարձել է դավադրության զոհ: 
237 Տե՛ս Ussher D. Clarence, նշվ. աշխ., էջ 236-238, 241:
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մի սիո ներ գոր ծըն կեր Էռ նեստ  Յար րոուն238 կրկին հան դի պե ցին Ջև-
դեթ բե յին:  Վեր ջինս պա հան ջեց, որ  մի սիո ներ նե րի կենտ րո նա կա յա-
նում, ո րը գտնվում էր քա ղա քի հայ կա կան թա ղա մա սի բլու րի վրա, 
տե ղա կայ վեն հի սուն թուրք զի վոր ներ:  Նա հան գա պե տը պնդում էր, 
որ դա ա ռա ջին հեր թին անհ րա ժեշտ է ա մե րի կա ցի նե րին՝ հա յե րից 
նրանց պաշտ պա նե լու հա մար:  Մի սիո ներ նե րը պա տաս խա նել էին, 
որ հա յե րից որ ևէ վտանգ ի րենց չի սպառ նում, և  ե թե նա հան գա պե տը 
ցան կա նում է «ան պայ ման զորք ու ղար կել դե պի հայ կա կան կող մը», 
ա մե րի կա ցի նե րը չեն կա րող ա պա հո վել զին վոր նե րի անվ տան գութ յու-
նը:  Միա ժա մա նակ Ա շե րը նշել էր, որ ա մե րիկ յան մի սիո ներ նե րի և  ու-
նեց ված քի միակ պաշտ պանն ա մե րիկ յան դրոշն է:239

 Զայ րա նա լով այդ ա ռա ջար կից, ո րի նպա տակն էր զին վոր նե րին 
հայ կա կան թա ղա մաս բե րե լը, Ա շե րը դի մել էր Ի տա լիա յի հյու պա-
տո սի օ ժան դա կութ յա նը: 1915 թ. ապ րի լի 18-ին նրանք միա սին փոր-
ձե ցին բո ղո քար կել Ջև դեթ բե յի պա հան ջը, ին չը կա րող էր խո րաց նել 
լար վա ծութ յունն ու նոր սպա նութ յուն նե րի ա ռիթ դառ նալ:  Սա կայն 
նա հան գա պե տը շա րու նա կում էր սպառ նալ ինչ պես հա յե րի, այն պես 
էլ ա մե րի կա ցի նե րի հան դեպ նոր դա ժա նութ յուն նե րի կի րա ռմամբ: 
 Թեև հե տա գա յում նա հան գա պե տը թույլ տվեց հա յե րին բա ցել ի րենց 
խա նութ ներն ու շա րու նա կել բնա կա նոն աշ խա տան քը, սա կայն միա-
ժա մա նակ ողջ նա հան գի տե ղա կան իշ խա նութ յուն նե րին հրա հանգ 
էր տրվել հետև յալ բո վան դա կութ յամբ. « Հա յե րը պետք է ոչն չաց վեն: 
Ե թե որ ևէ մահ մե դա կան պաշտ պա նի քրիս տոն յա յի, ա ռա ջին հեր թին 
պետք է հրդե հել նրա տու նը, այ նու հետև քրիս տոն յան պետք է սպան-
վի նրա աչ քի առջև, ո րից հե տո՝ նրա [մահ մե դա կա նի] ըն տա նիքն ու 
ին քը»:240

238 Էռնեստ Յարրոու (1876-1939)՝ ամերիկացի միսիոներ, Հայոց ցեղասպանության 
ականատես և վկա: 1904 թ.-ից աշխատել է Վանի միսիոներական առաքելությունում: 
1914 թ.-ից Վանի ամերիկյան քոլեջի նախագահն էր: 1916-1920 թթ. զբաղվել է Հայաս-
տանում տեղավորված հայ փախստականներին օգնություն ցուցաբերելու հարցերով, 
պարգևատրվել է Ռուսաստանի և Հայաստանի կառավարությունների կողմից: 
1920 թ.-ից Մերձավոր Արևելքի նպաստամատույց կազմակերպության տնօրենն էր: 
1924 թ. դիմել է Պետքարտուղարությանը՝ Թուրքիայի կողմից գրավված հայկական 
տարածքները Հայաստանին վերադարձնելու պահանջով: 
239 Տե՛ս Ճիզմէճեան Մանուկ Գ., նշվ. աշխ., էջ 318-319:
240 Տե՛ս Ussher Clarence D., նշվ. աշխ., էջ 239-244: 
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Ա մե րիկ յան բուժ քույ րեր Գ րի զել  Մակ լա րե նը և  Մայրտլ  Շեյ նը, 
ո րոնք հե տա գա յում ման րակր կիտ գրել են  Վա նի և  Բիթ լի սի ա վեր ման 
մա սին, վկա յում էին, որ հա յե րի հիմ նա կան կո տո րա ծը ծրագրված էր 
ի րա կա նաց նել 1915 թ. ապ րի լի 19-ին: Այդ օ րը զին վոր ներն ու քրդե-
րը, օգ տա գոր ծե լով նաև թնդա նոթ ներ, հար ձա կում գոր ծե ցին նա հան-
գի փոքր քա ղաք նե րի և գ յու ղե րի վրա: Ն րանք հիմ նա կա նում դի մադ-
րութ յան չէին հանդիպում, քա նի որ տղա մարդ կանց մե ծ  մասն ար դեն 
գտնվում էր օս ման յան բա նա կում, իսկ ով քեր մնա ցել էին, զի նամ թեր-
քի պա կաս ու նեին:  Ջար դի են թարկ վե ցին 55 հա զար հայ տղա մար դիկ, 
կա նայք և  ե րե խա ներ:241 

Ապ րի լի 20-ին թուրք զին վոր նե րը պա շա րե ցին  Վա նի հայ կա կան 
թա ղա մա սը, ո րի պաշտ պա նութ յու նը շա րու նակ վեց շուրջ մեկ ա միս: 
 Թեև Ջև դեթ բե յն ա մեն բա նում մե ղադ րում էր հայ ապս տամբ նե րին, 
սա կայն ա մե րի կա ցի և  եվ րո պա ցի ա կա նա տես նե րը հա մոզ ված էին, 
որ  Վա նի ան կար գութ յուն նե րը նա խա ձեռ նել էին թուրք իշ խա նութ յուն-
նե րը:  Տի կին Ա շերն իր օ րագ րում գրել է, որ «ի րա կա նում կա տար վա ծը 
հա յե րի կյանքն ու տնե րը պաշտ պա նե լու փորձ էր», իսկ գյու ղե րում 
տե ղի ու նե ցա ծը ոչ այլ ինչ էր, քան « հա մա կարգ ված և  հա մա տա րած 
կո տո րած»:  Վա խե նա լով ջար դից՝ հա յե րը դի մե ցին ինք նա պաշտ պա-
նութ յան. հրա ցան նե րով զին ված 300 և  ատր ճա նակ նե րով ու հինա-
վուրց զեն քե րով զին ված 1.000 տղա մար դիկ և  ե րե խա ներ պաշտ պա-
նում էին Այ գես տան ան վան վող հայ կա կան թա ղա մա սի 30 հա զար 
հայ բնա կիչ նե րին: Ըստ Ա շե րի՝ հայ պաշտ պան նե րի շրջա նում տա-
րած վել էր «ա վե լի լավ է լի նել տասն օր ա զատ, քան մա հա նալ որ պես 
ստրուկ ներ» կար գա խո սը:  Պաշտ պան վող նե րին օգ նող ե րե խա նե րի 
շար քում էր հե տա գա յում ա մե րի կա հայ աշ խար հահռ չակ նկա րիչ Ար-
շիլ  Գոր կին ( Վոս տա նիկ Ա դո յա նը):242

 Հաս տա տե լով  Վա նի հա յե րի « զուտ պաշտ պա նա կան և գ րե թե ան-
հու սա լի վի ճա կը»՝  Մոր գեն թաուն գրում է, որ թեև մարտն չող հա յե րի 
թի վը կազ մում էր շուրջ 1.500 հո գի, և ն րանք ու նեին ըն դա մե նը 300 հրա-
ցան ներ ու սահ մա նա փակ քա նա կի զի նամ թերք, այնուամենայնիվ, 
նրանք մարտն չում էին հե րո սա բար՝ փոր ձե լով պաշտ պան վել թուր քե-

241 Տե՛ս Knapp Grace H., The Tragedy of Bitlis, New York, London, Chicago: F. H. Revell, 
1919, էջ 15:
242 Տե՛ս Ussher ClarenceD., նշվ. աշխ., էջ 247-253:
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րից այն քան ժա մա նակ, մինչև որ ռու սա կան զոր քը կժա մա ներ  Վան:243

 Նա հան գի գյու ղե րում տե ղի ու նե ցած կո տո րած նե րի հետևանքով 
շա տերն ա պաս տան էին գտել ոչ միայն շրջա կա ան տառ նե րում և  քա-
րան ձավ նե րում, այլև  Վան քա ղա քի հայ կա կան թա ղա մա սում:  Վեր-
ջինս դար ձել էր « քաո սի, մահ վան և  հա մա ճա րա կի վայր»: Բ ժիշկ Ա շե-
րը, իր կի նը և ն րանց աշ խա տա կազմն աշ խա տում էին օր ու  գի շեր՝ 
հի վանդ փախս տա կան նե րի կյան քը փրկե լու հա մար: Ել նե լով ստեղծ-
ված հու սա հատ ի րա վի ճա կից՝ մի սիո ներ ներ Ա շերն ու  Յար րոուն 
տասն յակ սուր հան դակ նե րի մի ջո ցով ռու սա կան և  պարս կա կան սահ-
մա նի ուղ ղութ յամբ հետև յալ բո վան դա կութ յամբ ի րենց կող մից ստո-
րագ րված ու ղերձ էին ու ղար կել. «Ա մե րի կա ցի նե րին կամ օ տա րերկր յա 
հյու պա տոս նե րին:  Ներ քին հուզ մունք ներ  Վա նում:  Կա ռա վա րութ յու-
նը սպառ նում է ռմբա կո ծել ա մե րիկ յան շի նութ յուն նե րը:  Տե ղե կաց րե՛ք 
ա մե րիկ յան կա ռա վա րութ յա նը, որ ա մե րի կա ցի նե րի կյան քը վտան գի 
մեջ է»:244

Ա շե րը զար մա նում էր, թե ինչ պես էին հա յե րը շա րու նա կում պաշտ-
պա նվել թա ղա մա սը պա շա րած բա նա կից:  Մի սիո ներն ու իր կինն 
ի րենց պա տու հա նից դի տում էին, թե ինչ պես են այր վում դի մա ցի սա-
րի լան ջին գտնվող  Շու շանց գյուղն ու  Վա րա գա վան քը, ո րը հայտ-
նի էր իր հնա գույն ձե ռագ րե րով:  Թա ղա մա սի վրա հար ձա կում նե րը 
դառ նում էին շատ ա վե լի բուռն. թուր քերն օգ տա գոր ծում էին թու նա-
վոր ված և  պայ թու ցիկ փամ փուշտ ներ:  Մա յի սի 16-ին ռում բեր պայ թե-
ցին մի սիո նե րա կան կենտ րո նա կա յա նի տա րած քում. Ա շե րի տունն 
ա վե րակ նե րի վե րած վեց, վնաս վեց նաև հի վան դա նո ցը:  Թեև ա մե րի-
կա ցի նե րից որ ևէ մե կը չէր վի րա վոր վել, սա կայն Ա շե րը գրում էր, որ 
հա յե րին ուղղ ված վտան գը սպառ նում էր նաև ի րենց. «Թուր քե րը կ րա-
կում էին ա մե րիկ յան դրո շի վրա, և  այն այլևս չէր կա րող մեզ փրկել. 
ի՞նչ է լի նե լու մեզ հետ»:245  Միա ժա մա նակ ա մե րիկ յան ա ռա քե լութ յան 
խոր հուր դը, չցան կա նա լով խախ տել ԱՄՆ-ի չե զո քութ յու նը, ար գե լում 
էր հայ մար տիկ նե րին մտնել ա ռա քե լութ յան շենք, « մինչև որ նրանք 
չթող նեին ի րենց զեն քը դրսում»:246

243 Տե՛ս Morgenthau Henry, Ambassador Morgenthau’s Story, էջ 299:
244 Տե՛ս Ussher Clarence D., նշվ. աշխ., էջ 274:
245 Նույն տեղում, էջ 275, 279, 266-288, 296-299:
246 Տե՛ս Barby Henry, Au pays de l’épouvante: L’Arméniemartyre, Beirut: Association 
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 Մա յի սի 8-ին Բ րա յա նը գրում է  Մոր գեն թաո ւին, որ, վստա հե լի աղբ-
յու րից ստաց ված տե ղե կատ վութ յան հա մա ձայն, իբր  Վա նում ԱՄՆ-ի 
հյու պա տո սը հա ղոր դել է, որ քա ղա քում տե ղի է ու նե ցել ապս տամ բութ-
յուն, և  թուր քե րը սպառ նում են ռմբա կո ծել քա ղա քը, ո րի պատճառով 
ա մե րիկ յան հա մայն քին կա րող է մեծ վտանգ սպառ նալ: Բ րա յա նը 
հանձ նա րա րում է դես պա նին հայտ նել թուր քա կան կա ռա վա րութ յա նը 
մի ջոց ներ ձեռ նար կել ա մե րի կա ցի նե րի կյանքն ու ու նեց ված քը պաշտ-
պա նե լու հա մար:  Մոր գեն թաուն պա տաս խա նում է քար տու ղա րին, որ 
ԱՄՆ-ն  Վա նում հյու պա տոս չու նի, սա կայն ին քը քննար կել է հար ցը 
ներ քին գոր ծե րի նա խա րա րի հետ, ո րը խոս տա ցել է « ձեռ նար կել բո-
լոր հնա րա վոր մի ջոց ներն ա մե րիկ յան քա ղա քա ցի նե րին և  հաս տա-
տութ յուն նե րը պաշտ պա նե լու հա մար»:247

Այդ ըն թաց քում  Հա լիլ բե յի հրա մա նա տա րութ յամբ 10 հա զա րա նոց 
թուր քա կան բա նա կը մա յի սի սկզբին ճնշեց ռու սա կան զոր քե րին Ուր-
միա յի և  Դիլ մա նի ուղ ղութ յամբ՝ ա վե րե լով ճա նա պար հին հայ կա կան 
գյու ղե րը: Էն վե րը տե ղե կաց նում է  Մոր գեն թաո ւին, որ,  Հա լի լից ստաց-
ված լու րե րի հա մա ձայն, Ուր միա յում «ա մեն ինչ լավ է»:248  Սա կայն 
մի քա նի շա բաթ անց ի րա վի ճա կը փոխ վում է: Գե նե րալ Ի. Տ րու խի նի 
ղե կա վա րած ռու սա կան զորքն անց նում է հար ձակ ման և  Հա մա զասպ 
Սր վանձտ յա նի, Անդ րա նիկ Օ զան յա նի ու Դ րաս տա մատ  Կա նա յա նի 
հայ կա մա վոր ջո կատ նե րի հետ մա յի սի 10-ին մտնում  Վան:  Վա նում 
ձևա վոր վեց հայ կա կան կա ռա վա րութ յուն՝ Ա րամ  Մա նուկ յա նի գլխա-
վո րութ յամբ:249

 Հա մա ձայն Ա շե րի տվյալ նե րի՝ ի րենց ու ղերձ նե րից մեկն ան ցել էր 
պարս կա կան սահ մանն ու հայտ նվել  Ռու սաս տա նի հյու պա տո սի ձեռ-
քում. վեր ջինս այն փո խան ցել էր ռու սա կան իշ խա նութ յուն նե րին:  Մի 
քա նի օր վա ըն թաց քում լու րը հրա պա րակ վել էր ռու սա կան և  ա մե րիկ-
յան մա մու լի է ջե րում:  Շու տով ռուս-հայ կա կան ջո կա տը հայտնվեց 
 Վա նում, իսկ քա ղա քի բա նա լին հանձն վեց ռուս գե նե րալ Անդ րեյ  Նի-
կո լա ևին: Ա շե րի տեղեկությունների հա մա ձայն՝ ռու սա կան հրա մա-
նա տա րութ յու նը հաս տա տեց ա մե րիկ յան մի սիո ներ նե րի տվյալ ներն 
այն մա սին, որ քա ղա քում և  նա հան գի քա ղաք նե րում ու գյու ղե րում կո-

Culturelle Arménienne, 1972, էջ 237-238, 252, 263, 277-279, 286:
247 Տե՛ս Payaslian Simon, նշվ. աշխ., էջ 67; NA/RG 59/367.11/569a; NA/RG 59/367.11/570: 
248 Տե՛ս Allen W. E. D. and Muratoff Paul, նշվ. աշխ., էջ 299:
249 Տե՛ս Payaslian Simon, նշվ. աշխ., էջ 67:
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տոր վել էր շուրջ 55 հա զար հայ:
Ա մե րի կա ցի նե րը շա րու նա կում էին ի րենց աշ խա տան քը հի վանդ և 

 վի րա վոր հա յե րի հետ ծանր հա մա ճա րա կի պայ ման նե րում:  Հու լի սի 
կե սե րին Ա շեր զույգն ու  Յար րոուն հի վան դա նում են բծա վոր տի ֆով: 
Է լի զա բեթ Ա շե րը մա հա նում է, իսկ Ք լե րենս Ա շերն ու Էռ նեստ  Յար-
րոուն ողջ են մնում:250 

 Գե րագ նա հա տե լով օս ման յան եր րորդ բա նա կի կա րո ղութ յուն նե-
րը՝ գե նե րալ  Նի կո լա ևի գուն դը, ո րը տասը շա բաթ շա րու նակ գտնվում 
էր  Վա նում և  Բիթ լի սում, հու լի սի վեր ջին ո րո շեց նա հան ջել դե պի  Թիֆ-
լիս:  Նի կո լա ևը տե ղե կաց րել էր հա յե րին, որ նրանք պետք է ան մի-
ջա պես հե ռա նան ռուս զին վոր նե րի հետ:  Նա հան ջի ըն թաց քում հա-
զա րա վոր հա յեր սպան վում են թուր քե րի և քր դե րի հար ձա կում նե րի 
պատճառով: Ըստ Ա շե րի՝ օ գոս տո սի կե սե րին ա վե լի քան 300 հա զար 
հա յեր անց նում են ռու սա կան սահ մա նը: Ն րանց մե ծ  մաս ը չա փա-
զանց ծանր վի ճա կում էր. հյուծ ված և  սո ված մար դիկ ա պաս տան էին 
գտել Եր ևա նի դաշ տա վայ րում:251

Ըստ Ա շե րի՝ հա յե րի կո տո րա ծը կազ մա կեր պել էր ե րիտ թուր քե րի 
կա ռա վա րութ յու նը, այլ ոչ թե թուրք ժո ղո վուր դը: Ա վե լին՝ կա ռա վա-
րութ յու նը « փոր ձում էր մո լո րութ յան մեջ գցել իր մահ մե դա կան են-
թա կա նե րին և  ա տե լութ յուն արթ նաց նել նրանց մեջ քրիս տոն յա նե-
րի նկատմամբ»:  Վա նի նա հան գա պե տը կեղծ հայ տա րա րութ յուն էր 
տա րա ծել այն մա սին, որ ի րա կա նում քրիս տոն յա նե րը կո տո րել էին 
տասն յակ հա զա րա վոր մահ մե դա կան նե րի:252  Փի թեր  Բա լաք յա նի 
կար ծի քով՝ նման կեղ ծի քը դեռևս Աբ դուլ  Հա մի դի կող մից որ դեգ րած 
քա ղա քա կա նութ յան շա րու նա կութ յունն էր:253

Ե րիտ թուր քա կան կա ռա վա րութ յու նը հա մոզ ված էր, որ օ տա-
րերկրյա հաս տա տութ յուն նե րը, մաս նա վո րա պես՝ ա մե րիկ յան մի-
սիո նե րա կան շի նութ յուն նե րը, ի րա կա նում քա ղա քա կան և կ րո նա-
կան քա րոզ չութ յան կենտ րոն ներ են, և  պար բե րա բար սպառ նում էր 
փա կել դրանք: Օ րի նակ, թեև  Վա նում ա մե րիկ յան հի վան դա նո ցը 

250 Տե՛ս Ussher Clarence D., նշվ. աշխ., էջ 275, 279, 266-288, 296-299; Grabill Joseph 
L., նշվ. աշխ., էջ 60:
251 Տե՛ս Ussher Clarence D., նշվ. աշխ., էջ 314:
252 Տե՛ս նույն տեղը, էջ 328-329:
253 Տե՛ս Balakian Peter, The Burning Tigris. The Armenian Genocide and America’s
Response, էջ 208-209:
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բու ժօգ նութ յուն էր ցու ցա բե րում նաև վի րա վոր թուրք զին վոր նե րին, 
այնուամենայնիվ, իշ խա նութ յուն նե րի ոտնձ գութ յուն նե րը շատ ա վե լի 
հա ճա խա կի էին դար ձել: Այս պես՝ դեռևս 1914 թ. աշ նա նը տե ղա կան 
իշ խա նութ յուն նե րը փոր ձել էին առգ րա վել ա մե րիկ յան մի սիո նե րա-
կան ա ռա քե լութ յան դե ղա մի ջոց նե րի պա շա րը: Ք լե րենս Ա շե րը հան-
դի պել էր  Վա նի՝ այն ժա մա նակ վա նա հան գա պետ  Հա սան  Թահ սին 
բե յին և  բո ղո քել ա մե րիկ յան հաս տա տութ յան դեմ կա տար վա ծի հա-
մար՝ նշե լով, որ այդ փաս տը կա րող էր բա ցա սա կան ազ դե ցութ յուն 
ու նե նալ թուրք-ա մե րիկ յան հա րա բե րութ յուն նե րի վրա:  Նա հան գա-
պե տը պա տաս խա նել էր, որ թուրք իշ խա նութ յուն նե րը չեն վա խե նում 
 Միաց յալ  Նա հանգ նե րից, ո րը բա նակ չու նի այս տա րա ծաշր ջա նում՝ 
իր շա հե րը պաշտ պա նե լու հա մար: Ի վեր ջո, նա հան գա պե տը նե րո-
ղութ յուն էր խնդրել զին վոր նե րի պահ ված քի հա մար:

Իր հու շե րում Ա շե րը քննա դա տում է նաև Օս ման յան կայս րութ-
յու նում ԱՄՆ-ի հյու պա տոս նե րին, ո րոնք նա խա ձեռ նութ յուն հան դես 
չէին բե րում ա մե րիկ յան շա հե րի պաշտ պա նութ յան ուղ ղութ յամբ:254

Քա նի որ  Վա նում հյու պա տո սութ յուն չկար, դես պան  Մոր գեն-
թաուն ճշգրիտ տե ղե կութ յուն ներ չէր կա րո ղա նում ստա նալ քա ղա-
քում և շրջա նում տի րող ի րա վի ճա կի մա սին: Ա վե լի ուշ՝ մա յի սի 25-ին 
պետ քար տու ղա րին ներ կա յաց ված գաղտ նի նա մա կում նա գրում է, որ 
« սա կավ և  ոչ վստա հե լի» լու րեր էին ստաց վում  Վա նում հա յե րի կող-
մից կազ մա կերպ ված ապս տամ բութ յան մա սին՝ ռու սա կան ա ռաջ խա-
ղաց մա նը նպաս տե լու նպա տա կով: Այս պես՝ նախ կին պատ գա մա վոր 
 Գա րե գին  Փաստր մաճ յա նը (Ար մեն  Գա րո), ո րը մի քա նի տա րի ա ռաջ 
օգ նել էր ա մե րի կա ցի նե րին եր կաթգ ծի կոն ցե սիա ստա նա լու հար ցում, 
ներ կա յումս հայ կա մա վոր նե րի հետ մարտն չում է թուր քե րի դեմ:  Տե-
ղե կութ յուն ներ կան նաև, որ  Վա նի մի մա սը գտնվում է հա յե րի ձեռ-
քում: Ինչ պես են նրանք կազ մա կերպ ված և  ինչ հա ջո ղութ յուն նե րի 
կա րող են հաս նել, ըստ դես պա նի, դեռևս անհ նար էր ա սել: Նրա կար-
ծի քով՝ հա յե րի թի վը կազ մում էր 10-25 հա զար: Ըստ  Մոր գեն թաո ւի՝ 
թուրք իշ խա նութ յուն նե րը կաս կա ծան քով էին վե րա բեր վում ողջ « խա-
ղաղ» հայ բնակ չութ յա նը՝ հա մոզ ված լի նե լով, որ նրանք կապ ված են 
ապս տամբ նե րի հետ:255 

254 Տե՛ս Clarence Ussher D., նշվ. աշխ., էջ 221, 221-226:
255 Տե՛ս NA Microfilm Publications, Microcopy No. 353, Records of the Department of State 
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3. Արևմ տա հա յութ յան ցե ղաս պա նութ յու նը և  ա մե րիկ յան 
դի վա նա գի տութ յու նը (1915 թ. ապ րիլ – 1916 թ. փետր վար)

1915 թ. ապ րի լի 24-ին  Թա լեա թը հրա հան գեց բան տար կել  Կոս-
տանդ նու պոլ սի հայ մտա վո րա կա նութ յան ներ կա յա ցու ցիչ նե րին: 
Ըստ  Մոր գեն թաո ւի՝ ի րա կա նում նա կաս կա ծան քով էր վե րա բեր վում 
բո լոր այն ոչ մահ մե դա կան ազ գե րին, ո րոնք ու նեին քա ղա քա կան 
ծրագրեր, այդ թվում՝ հրեա նե րին:  Նույն օ րը դես պա նի հետ տե ղի ու նե-
ցած ճա շի ըն թաց քում  Թա լեաթն իր հա մոզ վա ծութ յունն էր հայտ նում 
առ այն, որ սիո նիստ նե րը «վ նա սա կար» են, և  որ ե րիտ թուր քե րի ղե կա-
վար նե րի « պար տա վո րութ յունն է ա զատ վել նրան ցից»: Երբ  Մոր գեն-
թաուն հարց րեց  Թա լեա թին հա յե րի մա սին, վեր ջինս պա տաս խա նեց, 
որ բան տար կել է նրան ցից շա տե րին՝ ներ քին շրջան ներ աք սո րե լու 
նպա տա կով: Ըստ  Թա լեա թի՝ հա յե րին վե րաբ նա կեց նե լու էին հիմ նա-
կա նում թուր քե րով բնա կեց ված ներ քին շրջան նե րում, որ տեղ նրանք 
այլևս կզրկվեին վնաս հասց նե լու որ ևէ հնա րա վո րութ յու նից:256 Ե րեք 
օր անց  Գեր մա նիա յի դես պան  Վան գեն հայմն ա սաց  Մոր գեն թաուին, 
որ «ինքն օգ նե լու է սիո նիստ նե րին, սա կայն ոչ հա յե րին»:257 Ի րա կա-
նում այդ պես էլ ե ղավ.  Գեր մա նիան պաշտ պա նեց հրեա նե րին, այլ ոչ 
թե հա յե րին:

Ապ րի լի 27-ին պետ քար տու ղար Բ րա յա նը տե ղե կաց նում է  Մոր-
գեն թաո ւին, որ  Ռու սաս տա նի ար տա քին գոր ծե րի նա խա րար  Սեր-
գեյ  Սա զո նո վի258 հանձ նա րա րութ յամբ  Վա շինգ տո նում  Ռու սաս տա-
նի դես պան  Գեոր գի  Բախ մետ ևը259 Պետ քար տու ղա րութ յանն է փո-
խան ցել  Հայ ա ռա քե լա կան ե կե ղե ցու կա թո ղի կո սի նա մա կը:  Վեր ջինս 
խնդրում էր ա մե րիկ յան կա ռա վա րութ յա նը բա րե խո սել թուր քա կան 
իշ խա նութ յուն նե րի առջև՝  Թուր քիա յում «չմարտն չող» հա յե րի կո տո-
րա ծը կան խե լու հա մար: Խնդ րե լով ԱՄՆ-ի կա ռա վա րութ յա նը մի ջամ-

Relating to Internal Affairs of Turkey, 1910-1929, Roll 43, No. 310, 867.4016/71:
256 Տե՛ս Thomas Patrick, նշվ. աշխ., էջ 92:
257 Տե՛ս Morgenthau Henry, United States Diplomacy on the Bosphorus: The Diaries of 
Ambassador Morgenthau, 1913-16, Princeton, NJ: Gomidas Institute, 2004, էջ 215, 217:
258 Սերգեյ Սազոնով (1860-1927)՝ Ռուսաստանի պետական գործիչ և դիվանագետ, 
1910-1916 թթ.՝ արտաքին գործերի նախարար:
259 Գեորգի Բախմետև (1847-1928)՝ ռուս դիվանագետ, Ռուսաստանի դեսպան 
Բուլղարիայում (1897-1905), Ճապոնիայում (1906-1908), ԱՄՆ-ում (1911-1917):
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տել՝ ռուս դես պա նը միա ժա մա նակ նշում էր, որ  Ռու սաս տա նում շատ 
մահ մե դա կան ներ են ապ րում, ո րոնք պա տե րազ մի ըն թաց քում պաշտ-
պան ված են կրո նա կան ճնշում նե րից: Ի վերջո, պետ քար տու ղա-
րը հրա հան գում է դես պան  Մոր գեն թաո ւին տե ղե կաց նել այդ մա սին 
 Թուր քիա յի կա ռա վա րութ յա նը և  պա հան ջել, որ վեր ջինս արդ յու նա-
վետ մի ջոց ներ ձեռ նար կի «այլ հա վա տամ քի պատ կա նող նե րի հա յե-
րին պաշտ պա նե լու հա մար»:260

 Սա կայն նույն օ րը ԱՄՆ-ի դես պա նը գաղտ նի հե ռա գիր էր հղել 
պետ քար տու ղա րին այն մա սին, որ բարձր դա սա կար գի հար յու րից 
ա վե լի հա յեր են ձեր բա կալ վել մայ րա քա ղա քում՝ իբր հե ղա փո խա կան 
քա րոզ չութ յու նը կան խե լու նպա տա կով:  Ձեր բա կալ ված նե րի թվում էր 
նաև նախ կի նում  Պարս կաս տա նի, իսկ ներ կա յումս ԱՄՆ-ի քա ղա քա-
ցի Լ ևոն  Շի րին յա նը:  Ըստ  Մոր գեն թաո ւի՝ հնարավոր էր, որ ձեր բա կալ-
ված նե րի կյան քը վտան գի են թարկ վեր, քա նի որ նրանց ար տաք սել 
էին դե պի երկ րի կենտ րո նա կան նա հանգ նե րը:  Հա յե րի դեմ ի րա գործ-
վող ծրա գի րը, ըստ դես պա նի, ոչ թուրք ժո ղո վուրդ նե րի և  «Միութ յուն 
և  ա ռա ջա դի մութ յուն» կու սակ ցութ յան «թշնա մի նե րի» դեմ ուղղ ված 
« հա մա ձայ նեց ված ծրագ րի» մի մասն էր կազմում:  Կային նշան ներ, 
որ այն ուղղ վե լու էր նաև հրեա նե րի դեմ: Ա մե րիկ յան դես պա նութ յու-
նը ստա նում էր նաև «ոչ դրա կան» զե կույց ներ՝ ներ քին նա հանգ նե րում 
ապրող հա յե րի վի ճա կի մա սին: «Ես և  իմ գոր ծըն կեր նե րը,- եզ րա կաց-
նում էր դես պա նը,- ա մեն կերպ փոր ձում ենք կան խել ծայ րա հե ղա կա-
նութ յունն ու կանգ նեց նել այդ շար ժու մը»:261

Ապ րի լի 29-ի իր պա տաս խան հե ռագ րում պետ քար տու ղար Բ րա-
յա նը հանձ նա րա րում էր « հա մո զել» թուր քա կան կա ռա վա րութ յա նը 
ա պա հո վել ինչ պես հա յե րի, այն պես էլ հրեա նե րի պաշտ պա նութ յու-
նը:262  Միա ժա մա նակ նա տե ղե կաց նում էր ռուս դես պա նին, որ ար դեն 
իսկ հանձ նա րա րել է  Կոս տանդ նու պոլ սում ԱՄՆ-ի դես պա նին կի րա-

260 Տե՛ս NA Microfilm Publications, Microcopy No. 353, Records of the Department of State 
Relating to Internal Affairs of Turkey, 1910-1929, Roll 43, 867.4016/58a; Միջազգային
դիվանագիտությանևսովետականարտաքինքաղաքականությանփաստաթղթերում
(18281923) / Պրոֆ. Ջ. Ս. Կիրակոսյանի խմբագրությամբ, Եր., «Հայաստան» հրա-
տարակչություն, 1972, էջ 368-369:
261 NA Microfilm Publications, Microcopy No. 353, Records of the Department of State 
Relating to Internal Affairs of  Turkey, 1910-1929, Roll 43, No. 608, NA/RG 59/867.4016/58.
262 Տե՛ս նույն տեղը, No. 633, NA/RG 59/867.4016/58:
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ռել բո լոր հնա րա վոր մի ջոց նե րը՝ հա յե րի դեմ գործադրվող կրո նա կան 
բռնութ յուն նե րը կան խե լու համար:263 

Այդ օ րե րին  Մոր գեն թաուն զգու շաց նում է Ավստ րո- Հուն գա րիա-
յի դես պան  Պա լա վի չի նիին, որ « վատ տպա վո րութ յուն է կստեղծ վի», 
ե թե Ավստ րո- Հուն գա րիա յի և  Գեր մա նիա յի դաշ նա կից  Թուր քիա յում 
տե ղի ու նե նան հայ կա կան կո տո րած ներ:  Նա փոր ձում է հա մո զել 
դես պա նին օգ տա գոր ծել իր ազ դե ցութ յունն ու հա մո զել մեծ վե զի րին 
« խու սա փել սադ րանք նե րից և  լուրջ հետ ևանք նե րից»:  Պա լա վի չի նին 
զե կու ցում է  Վիեն նա յի արտ գործ նա խա րա րութ յա նը (29 ապ րի լի), որ 
չի պատ րաստ վում մի ջամ տելու, քա նի որ դաշ նա կից  Թուր քիա յի կող-
մից այդ քայ լը կհա մար վի «տ հաճ» և կ դի տարկ վի որ պես մի ջամ տութ-
յուն երկ րի ներ քին գոր ծե րին:264

 Հա ջորդ օ րը  Մոր գեն թաուն գրում է պետ քար տու ղա րին, որ կայս-
րութ յան տար բեր վայ րե րից տե ղե կութ յուն ներ են ստաց վում հա յե րի 
հա լա ծանք նե րի, թա լա նի և  ջար դի մա սին:  Դես պանն այդ կա պակ-
ցութ յամբ ան մի ջա պես խիստ բո ղոք էր ներ կա յաց րել ե րիտ թուր քա-
կան կա ռա վա րութ յա նը: Ն րան միա ցել էին նաև  Կոս տանդ նու պոլ սում 
հայ պատ րիար քը, Ի տա լիա յի դես պանն ու  Բուլ ղա րիա յի դես պա նորդ-
նա խա րա րը: 

 Հա յե րի դեմ ուղղ ված քա ղա քա կա նութ յունն ար դա րաց նե լու նպա-
տա կով Օս ման յան կայս րութ յան պա տե րազ մի նա խա րարն ա սել էր 
ԱՄՆ-ի դես պա նին, որ ռու սա հա յե րը պա տաս խա նա տու էին  Վա նում 
պե տա կան շի նութ յուն ներն ու փոս տի հիմ նար կը պայ թեց նե լու հա մար: 
 Նա նաև նշել էր, որ քա ղա քը 12 օր մնա ցել է հա յե րի ձեռ քում, և  իշ խա-
նութ յուն նե րը, վա խե նա լով դաշ նակ նե րի հե տա գա հար ձա կում նե րից, 
ար տաք սել են որոշակի թվով հա յե րի:  Մոգենթաուն գրում էր, որ քա նի 
որ ճամ փոր դութ յուն նե րը դե պի ար ևել յան շրջան ներ գրե թե ար գել ված 
էին, իսկ նա մա կագ րութ յու նը գտնվում էր խիստ գրաքն նութ յան տակ, 
դժվար էր հաս տա տել որ ևէ փաստ: 

 Միա ժա մա նակ,  Հա լե պում ԱՄՆ-ի հյու պա տո սից ստաց ված հա-
ղոր դագ րութ յան հա մա ձայն,  Զեյ թու նի և  Մա րա շի հա յե րը գտնվում 

263 Տե՛ս նույն տեղը, No. 111, NA/RG 59/867.4016/58:
264 Տե՛ս Ohandjanian Artem, Armenia, 1915. Austro-Hungarian Diplomatic Reports Prove 
the Genocide, Vienna, Society for Promotion of Armenian History and Culture, 2011, էջ 
129-130:
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էին «ան հա վա տա լի խստութ յուն նե րի» պայ ման նե րում, և  մի քա նի 
դա սա լիք նե րի գոր ծո ղութ յուն նե րի հետ ևան քով ան մեղ բնակ չութ յու նը 
են թարկ վել էր տե ղա հա նութ յուն նե րի և  դա ժա նութ յուն նե րի: Դես պա-
նը հեր թա կան ան գամ կրկնում էր, որ, ըստ եր ևույ թին, այս մի ջոց ներն 
ուղղ ված էին «ոչ թուրք և  ոչ իթ թի հա դա կան տարրերի ու կազ մա կեր-
պութ յուն նե րի դեմ» և  կա ռա վա րութ յան ընդ հա նուր քա ղա քա կա նութ-
յան մաս էին կազ մում:  Հե ռա վոր շրջան նե րում այս քա ղա քա կա նութ-
յու նը կա րող էր կի րառ վել շատ ա վե լի դա ժան մի ջոց նե րով, քան կա-
ռա վա րութ յու նը կցան կա նար:  Դես պա նը գրում էր, որ մեծ վե զի րը, 
պա տե րազ մի և  ներ քին գոր ծե րի նա խա րար ներն ի րեն խոս տա ցել էին, 
որ երկ րում հա մա տա րած կո տո րած չի լի նե լու, և  այն հա յե րը, ո րոնք 
դաշ նակ ցա կան ներ չեն և  ձեր բա կալ վել են սխալ մամբ, ա զատ են ար-
ձակ վե լու:265 

1915 թ. մա յի սի 2-ին ԱՄՆ-ի դես պա նը զե կու ցում է պետ քար տու-
ղա րին, որ Ի տա լիա յի դես պա նի հետ հա յե րի վի ճա կի առն չութ յամբ 
խիստ բո ղոք է ներ կա յաց րել  Բարձր Դ ռա նը՝ խստո րեն պա հան ջե լով 
ձեռ նար կել հա մա պա տաս խան մի ջոց ներ՝ հա յե րի և  այլ ոչ մահ մե դա-
կան նե րի պաշտ պա նութ յունն ա պա հո վե լու նպա տա կով:  Ներ քին գոր-
ծե րի նա խա րա րը պա տաս խա նել է, որ  Բարձր  Դու ռը հրա հանգել է 
նա հան գա յին իշ խա նութ յուն նե րին « պաշտ պա նել ան մեղ մարդ կանց 
ճնշում նե րից», և  ե թե որ ևէ պաշ տոն յա չեն թարկ վի, կպատժ վի: Ըստ 
 Մոր գեն թաո ւի՝ ինչ պես Ավստ րո- Հուն գա րիա յի, այն պես էլ  Գեր մա-
նիա յի դես պան նե րը հրա ժար վում էին ի րենց դաշ նակ ցի ներ քին գոր-
ծե րին մի ջամ տելուց, սա կայն ավստ րիա ցի գոր ծըն կե րը հա մա ձայ նել 
էր հե ռագ րել իր կա ռա վա րութ յա նը, որ ոչ մահ մե դա կան նե րի հնա րա-
վոր կո տո րա ծը կա րող է բա ցա սա բար անդ րա դառ նալ թուր քա կան 
կա ռա վա րութ յան հե ղի նա կութ յան վրա:266  Միա ժա մա նակ դես պան 
 Պա լա վի չի նին հան դի պել էր  Թա լեաթ փա շա յին և զ գու շաց րել նրան 
թույլ չտալ, որ  «ընդ դի մա դիր ներն օգ տա գոր ծեն կա նանց և  ե րե խա նե-
րի հա լա ծանք ներն իր դեմ»:  Վեր ջինս խոս տո վա նել էր, որ «ան կար-
գութ յուն նե րի» ըն թաց քում սպան վել էին մի քա նի հա զար հա յեր, ինչ-

265 Տե՛ս NA Microfilm Publications, Microcopy No. 353, Records of the Department of State 
Relating to Internal Affairs of  Turkey, 1910-1929, Roll 43, No. 614, 867.4016/59:
266 Տե՛ս US Department of State. Papers Relating to the Foreign Ralations of the United 
States, 1915, Supplement, The World War, էջ 981:
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պես նաև թուր քեր, սա կայն ժխտել էր կա նանց և  ե րե խա նե րի սպա-
նութ յուն նե րի փաս տը:267 

Մա յի սի 3-ին Բ րի տա նա-հայ կա կան կո մի տեի նա խա գահ Անև րին 
Ո ւիլ յամ սի268 և  Լոն դո նի  Հայ կա կան միաց յալ ըն կե րակ ցութ յան ներ-
կա յա ցուց չի՝ ԱՄՆ-ի պետ քար տու ղա րին ուղղ ված հե ռագ րում նշվում 
էր, որ, ստաց վող տե ղե կատ վութ յան հա մա ձայն,  Թուր քիա յում հա յե րի 
նոր կո տո րած է տե ղի ու նե նում:  Հե ռագ րի հե ղի նակ նե րը խնդրում էին 
պետ քար տու ղա րին հրա հան գել  Կոս տանդ նու պոլ սում ա մե րիկ յան 
դես պա նին հա մա պա տաս խան բո ղոք ներ կա յաց նել  Բարձր Դ ռա նը: 
Ան մի ջա պես հա ջորդ օ րը Բ րա յա նը հանձ նա րա րում է  Մոր գեն թաուին 
օգ տա գոր ծել իր « լավ հա րա բե րութ յուն նե րը» ե րիտ թուր քա կան կա-
ռա վա րութ յան հետ և  պա հան ջել « կան խել հե տա գա վայ րա գութ յուն-
նե րի» կրկնութ յու նը:269  Դես պա նը պա տաս խա նում է, որ ջի հա դի հայ-
տա րա րութ յու նից ի վեր իշ խա նութ յուն նե րը շա րու նա կում են հոր դո րել 
թուր քե րին և  կայս րութ յան այլ մահ մե դա կան նե րի «ս պա նել հնա րա վո-
րինս շատ ան հա վատ նե րի»:270

 Կո նիա յի ա մե րիկ յան հի վան դա նո ցում աշ խա տող մի սիո ներ Ո ւիլ-
յամ  Դոդ դը մա յի սի 6-ին գրում է դես պան  Մոր գեն թաո ւին, որ շուրջ 
եր կու հա զար հայ փախս տա կան ներ են քա ղաք բեր վել  Զեյ թու նից և 
շր ջա կա գյու ղե րից:  Դոդ դը թույլտ վութ յուն էր ստա ցել ոս տի կա նութ-
յու նից միայն մեկ ան գամ այ ցե լելու նրանց: Ել նե լով նրանց վի ճա կից՝ 
մի սիո ներն ա ռա ջար կել էր Ա մե րիկ յան  կար միր  խա չի կող մից նրանց 
օգ նութ յան ցու ցա բե րու մ, սա կայն նա հան գա պե տը մեր ժել էր՝ ա սե լով, 
որ աք սոր յալ նե րին շու տով տե ղա փո խե լու են այլ վայրեր:  Մի սիո նե րի 
տե ղե կութ յուն նե րի հա մա ձայն՝ այդ պա հին  Կո նիա յում ե րեք հա զա-
րից ա վե լի փախս տա կաններ կային:271

267 Տե՛ս Ohandjanian Artem, նշվ. աշխ., էջ 130:
268 Անևրին Ուիլյամս (1859-1924)՝ բրիտանական քաղաքական և հասարակական 
գործիչ, 1912 թ.-ից՝ խորհրդարանի անդամ՝ լիբերալ կուսակցությունից, 1913 թ.-ից՝ 
Բրիտանա-հայկական կոմիտեի, միաժամանակ՝ հայ գաղթականների «Լորդ Մեյորզի 
հիմնադրամի» նախագահ։
269 Տե՛ս NA Microfilm Publications, Microcopy No. 353, Records of the Department of State 
Relating to Internal Affairs of Turkey, 1910-1929, Roll 43, 867.4016/61:
270 Տե՛ս NA/RG 59/867.4016/64; NA/RG 59/867.00/766:
271 Տե՛ս Unites States Official Records on the Armenian Genocide, 1915-1917 /Compiled 
with an introduction by Ara Sarafian/, էջ 36 (LC/HM(Sr.)/Reel 7/555):
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Քա նի որ  Դոդ դը վստահ չէր, որ փոս տով ու ղարկ ված իր նա մա կը 
հաս նե լու է դես պա նութ յուն, նա ա վե լի ման րա մասն գրված նա մակ էր 
ու ղար կել վստա հե լի սուր հան դա կի մի ջո ցով:  Հա յե րը, ըստ մի սիո նե րի, 
ա մեն գի շեր քա ղաք էին ժա մա նում գնացք նե րով. օ րա կան գալիս էին 
մի քա նի հար յուր հո գի: Աք սոր յալ նե րը հիմ նա կա նում կա նայք և  ե րե-
խա ներ էին. Նրանց մի մասն ու ներ հա գուստ և  ան կո ղին, սա կայն ճաշ 
ե փե լու հնա րա վո րութ յուն ներ նրանք չու նեին: Ն րանք ճա նա պարհ 
էին ըն կել շուրջ մեկ ա միս ա ռաջ և  ու տե լու գրե թե ո չինչ չու նեին՝ բա-
ցի հա ցի, ձի թապտ ղի և  պան րի չնչին պա շա րից:  Կա ռա վա րութ յու նը 
նրանց օ րա կան մեկ կտոր հաց էր տա լիս, սա կայն հինգ տա րե կա-
նից փոքր ե րե խա նե րը հա մա պա տաս խան սնունդ չէին ստա նում:  Նոր 
տվյալ նե րի հա մա ձայն՝ նրանց թի վը հա սել էր ար դեն չորս հա զա րի: 
 Դոդ դը պար զել էր պաշ տոն յա նե րից, որ հայ կա նանց և  ե րե խա նե րին 
հե տա գա յում բա ժա նե լու են տար բեր գյու ղե րի մահ մե դա կան բնա կիչ-
նե րի միջև՝ ա մեն գյու ղին մի քա նի ըն տա նիք հաշ վար կով:  Մի սիո նե-
րի հա մոզ մամբ՝ սա նշա նա կում էր հա յե րի ոչն չա ցում՝ կո տո րա ծի մեկ 
այլ ձև: Ըստ  Դոդ դի, տես նե լով հա յե րի քա րա վան նե րը շու կա յի մի ջով 
անց նե լիս, թուր քե րը բղա վում էին. «Այս գյա վուր նե րը դեռ չե՞ն մա հա-
ցել»:  Նա խորդ գի շեր գնաց քում ե րե խա էր ծնվել, սա կայն մայ րը նրան 
դուրս էր նե տել գնաց քից, որ պես զի նա զրկանք նե րի չեն թարկ վի:  Դոդ-
դի տվյալ նե րի հա մա ձայն՝ տե ղա հան ված նե րի թվում  Զեյ թու նից 70 
ըն տա նիք կար, իսկ մյուսները շրջա կա գյու ղե րից էին:272

1915 թ. մա յի սի 12-ին  Հա լե պում հյու պա տոս  Ջեք սո նը գրում է  Մոր-
գեն թաո ւին  Զեյ թու նի և  Մա րա շի հա յե րի տե ղա հա նութ յան մա սին: 
Ն րա տե ղե կութ յուն նե րի հա մա ձայն՝ 4.300-4.500 ըն տա նիք՝ մո տա վո-
րա պես 28 հա զար հո գի, կա ռա վա րութ յան հրա հան գով աք սոր վել էր 
տար բեր ուղ ղութ յուն նե րով՝ դե պի « հե ռա վոր ոչ քրիս տոն յա հա մայնք-
ներ»:  Հա զա րա վոր մար դիկ ար տաքս վել էին հյու սիսարևմտ յան ու-
ղղութ յամբ՝ դե պի  Կո նիա յի,  Կե սա րիա յի և  Կաս տա մու նիի նա հանգ-
նե ր, իսկ մնա ցա ծը՝ հա րա վար ևել յան ուղ ղութ յամբ՝ դե պի  Դեյր-էզ- Զոր 
և  Բաղ դադ: Հյուպատոսը գրում է, որ դժ վար է պատ կե րաց նել, թե ինչ 
զրկանք նե րի էին են թար կվում այս մար դիկ: Ար տաք սու մից ան մի ջա-
պես հե տո կա ռա վա րութ յու նը մահ մե դա կան նե րին էր տրա մադ րում 

272 Տե՛ս նույն տեղը, էջ 37-38:
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հա յե րի տնե րը, ո րոնք փաս տո րեն տի րա նում էին նրանց ողջ ու նեց-
ված քին:

Ըստ  Ջեք սո նի՝ բո լոր հա յերը՝ հա րուստ ներն ու աղ քատ նե րը, բո ղո-
քա կան նե րը, ա ռա քե լա կան ներն ու կա թո լիկ նե րը, ար ժա նա նում էին 
նույն բախ տին:  Միայն մի քա նի սին էր թույ լատր վել հեծ նել եզ կամ էշ, 
հի վանդ նե րին թող նում էին ճա նա պար հին, իսկ ծննդա բե րող կա նայք 
ի րենց նո րա ծին մա նուկ նե րին թող նում էին ճա նա պար հին կամ խեղ-
դում ջրում: Տ ղա մար դիկ ար տաքս վել էին մեկ ուղ ղութ յամբ, կա նայք՝ 
այլ, աղ ջիկ ներն ու ե րե խա նե րը՝ մեկ այլ: Ս տաց վող տե ղե կութ յուն նե-
րի հա մա ձայն՝ ժան դարմ նե րին թույլ էր տրվել կա նանց և  աղ ջիկ նե րի 
հետ ա նել այն ա մենը, ինչ որ նրանք կցան կա նային: 

 Միայն  Մա րա շում գոր ծում էին վեց հայ ա ռա քե լա կան, հայ ա վե-
տա րա նա կան, հայ կա թո լիկ և  լա տի նա կան կա թո լիկ ե կե ղե ցի ներ, 
շուրջ 12 հայ կա կան դպրոց ներ, մե կա կան ա մե րիկ յան և  գեր մա նա-
կան դպրոց ներ, մե կա կան հայ օ րիոր դաց ու գեր մա նա կան որ բա նոց-
ներ և  մեկ գեր մա նա կան հի վան դա նոց: Ըստ հյու պա տո սի՝ այս բո լոր 
հաս տա տութ յուն նե րը մնա ցել էին ա ռանց ծու խի, ա շա կերտ նե րի, որ-
բե րի և  հի վանդ նե րի:

 Ջեք սո նի տվյալ նե րի հա մա ձայն՝ շուրջ 300 հայ տղա մարդ էր բան-
տարկ վել  Մա րա շում, ո րոն ցից 50-ը  Զեյ թու նից էին, և 50-ը՝ Օս մա նիեից: 
 Զեյ թու նից շուրջ 350 ըն տա նիք  կամ շուրջ եր կու հա զար հա յ ար տաքս-
վել էր դե պի  Մա րաշ, իսկ այն տե ղից՝ Այն թապ: Ն րանք  Հա լեպ պետք 
է ժա մա նեին մո տա վո րա պես մա յի սի 15-ին և  այս տե ղից էլ մեկ նեին 
 Մես քե նե, իսկ շուրջ 250 կամ ա վե լի ըն տա նիք  էլ պետք է ժամաներ 
մա յի սի 20-ին: 71 ըն տա նիք  ար տաքս վել էր դե պի  Կո նիա ապ րի լի 25-
ին:  Կոս տանդ նու պոլ սից ժա մա նած մի ճամ փորդ հան դի պել էր շուրջ 
4.500 հո գա նոց մի քա րա վա նի, ո րը շարժ վում էր դե պի  Կո նիա: Ըստ 
հյու պա տո սի՝ հայ աք սոր յալ նե րի վի ճա կը ծայ րա հեղ ծանր էր. նրանք 
ա սում էին, որ կնախնտ րեին ան մի ջա պես կո տոր վել, քան են թարկ վել 
այս տան ջանք նե րին:273

 Մա յի սի 16-ին Ա դա նա յում ա մե րիկ յան մի սիո նե րա կան ա ռա քե-
լութ յան տնօ րեն պատ վե լի Ո ւիլ յամ  Չամ բեր սը գրում է  Մեր սի նում 
ԱՄՆ-ի հյու պա տոս Էդ վարդ  Նա թա նին եր կու հար ցի կա պակ ցութ-

273 Տե՛ս NA Microfilm Publications, Microcopy No. 353, Records of the Department of State 
Relating to Internal Affairs of Turkey, 1910-1929, Roll 43, No. 276, 867.4016/72:
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յամբ: Ա ռա ջի ն՝ նա խնդրում էր հյու պա տո սին խո սել նա հան գա պե տի 
հետ, որ պես զի ճե մա րա նում ու սա նող հայ աղ ջիկ նե րը, ո րոնց ըն տա-
նիք ներն աք սոր վել էին, մնան մի սիո ներ նե րի խնամ քի ներ քո:  Չամ-
բեր սը հա վա տա ցած էր, որ դա խնդրա հա րույց չէր լի նի, քա նի որ 
դպրոցն ա մե րիկ յան էր, իսկ «ա մեն ա մե րիկ յա նը սո վո րա բար բա րե-
կա մա բար է ըն դուն վում կա ռա վա րութ յան կող մից»՝ նկա տի առ նե լով 
ա մե րիկ յան ժո ղովր դի բա րե գոր ծա կան ա ռա քե լութ յունն այս երկ րում:

Մ յուս հար ցը վե րա բե րում էր հա յե րի տե ղա հա նութ յուն նե րին: 
Ըստ  Չամ բեր սի՝ « դա մի սոս կա լի չա փե րի հաս նող նա խա ձեռ նութ-
յուն է, ո րի մա սին մտա ծելը միայն սրտի տրո փում է ա ռա ջաց նում»: 
 Նա ա ռա ջար կում էր ԱՄՆ-ի դի վա նա գի տա կան և հ յու պա տո սա կան 
ներ կա յա ցու ցիչ նե րին ի րենց ազ դե ցութ յու նը գոր ծադ րել գոր ծըն թա ցը 
կանգ նեց նե լու նպա տա կով:  Նա նշում էր, որ ողջ ա մե րիկ յան ժո ղո-
վուր դը բա վա րար ված և հ պարտ կլի նի, ե թե ԱՄՆ-ի ներ կա յա ցու ցիչ-
նե րին հա ջող վի կանգ նեց նել տե ղա հա նութ յու նը:274

 Մա յի սի 18-ին  Նա թա նը հա ղոր դում է  Մոր գեն թաո ւին, որ Ա դա նա յի 
շուրջ 70 հայտ նի հայ ըն տա նիք ներ տե ղե կաց վել են իշ խա նութ յուն նե-
րի կող մից, որ  պատ րաստ վեն աք սո րի մեկ նե լու հա մար: Ն ման բախ-
տի էին ար ժա նա նա լու նաև ըն տա նիք ներ  Մեր սի նից և  Տար սո նից: 
Ա մե րիկ յան մի սիո ներ նե րը, ո րոնք փոր ձել էին այ ցե լել տե ղա հան ված-
նե րի ճամ բա րը, սա կայն մեր ժում էին ստա ցել, դի մել էին հյու պա տո-
սին՝ հա յե րի հան դեպ իրականացվող այդ գոր ծո ղութ յուն նե րը կան-
խե լու նպա տա կով:  Նա թա նը պա տաս խա նել էր նրանց, որ խնդի րը 
« շատ նուրբ է», և  հյու պա տո սը ի րա վունք չու նի որ ևէ քայլ ձեռ նար կե-
լու այդ գոր ծո ղութ յուն նե րի դեմ, քա նի որ «ա մե րիկ յան շա հե րը որ ևէ 
կերպ ուղղակիորեն վտանգ ված չեն»: Երբ հյու պա տո սը խո սել էր հա-
յե րի տան ջանք նե րի մա սին տե ղա կան պաշ տոն յա նե րի հետ, նրանք 
նույ նիսկ հա մակ րանք էին ար տա հայ տել նրա տե սա կետ նե րի նկատ-
մամբ:  Սա կայն ա վե լին հյու պա տոսն ա նել չէր կա րող:  Միա ժա մա նակ 
նա ա ռա ջար կում էր դես պա նին, հաշ վի առ նե լով տե ղի ա մե րի կա ցի նե-
րի «ն յար դա յին վի ճա կը», մոտ ա պա գա յում ա մե րիկ յան ռազ մա նավ 
ու ղար կել  Մեր սին:275

274 Տե՛ս Unites States Official Records on the Armenian Genocide, 1915-1917 /Compiled 
with an introduction by Ara Sarafian/, p. 45. LC/HM(Sr.)/Reel 7/565:
275 Տե՛ս նույն տեղը, էջ 43-44 (LC/HM(Sr.)/Reel 7/573):
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 Մա յի սի 25-ին դես պան  Մոր գեն թաուն խիստ գաղտ նի նա մակ էր 
ներ կա յաց րել պետ քար տու ղա րին թուր քա կան կա ռա վա րութ յան կող-
մից կայս րութ յան հայ բնակ չութ յան հան դեպ ի րա կա նաց վող քա ղա-
քա կա նութ յան վե րա բեր յալ: Ն րա կար ծի քով՝ սկսած թուր քա կան հե-
ղա փո խութ յան շրջա նից հա յե րի հան դեպ կի րառ վող « խիստ փո փո-
խա կան» վե րա բեր մուն քը պա տե րազ մի ըն թաց քում վե րած վեց «ն շա-
նա կա լիո րեն ան բա րեն պաստ գոր ծըն թա ցի»: Մոր գեն թաուն  գրում էր ՝  
փաստն այն է, որ ներ կա յիս օս ման յան կա ռա վա րութ յու նը հա յե րին 
այլևս հա վա տա րիմ չի հա մա րում:  Վեր ջին տա րի նե րին հա յե րի հան-
դեպ կի րառ վող «դժ վա րութ յուն ներն ու ճնշում նե րը» չէր կա րե լի հա-
մե մա տել  Ռու սաս տա նում հա յե րի հան դեպ գո յութ յուն ու նե ցող բա-
րեն պաստ վե րա բեր մուն քի հետ: Ըստ դես պա նի՝ սահ մա նադ րա կան 
շրջա նի «հ մայ քը» հա յերն այլևս չէին հի շում, սա կայն նրանց հի շո-
ղութ յան մեջ մնա ցել էր 1909 թ. Ա դա նա յի հա յե րի ջար դի փաս տը: 

 Մոր գեն թաուն շա րու նա կում էր, որ  Զեյ թու նում, որ տեղ մի խումբ 
հա յեր փոր ձել էին խու սա փել զին վո րա կան ծա ռա յութ յու նից, սկսվել 
էր « վայ րե նի ճնշման շար ժում» հա յե րի դեմ: Ամ բող ջութ յամբ ոչն չաց-
վել էին գյու ղեր՝ ջարդեր, բռնա բա րութ յուն ներ և  թա լան: Սկս ել էր ի րա-
գործ վել շատ ա վե լի հա մա կարգ ված քա ղա քա կա նութ յուն, քան սո վո-
րա բար տե ղի էր ու նե ցել անց յա լում, ինչն «ար տա հայտ վում էր բնակ-
չութ յան հա մա տա րած ար տաք սու մով»: 

Այդ քա ղա քա կա նութ յան արդ յունքն էին նաև մի քա նի հար յուր հա-
յե րի ձեր բա կա լութ յունն ու ար տաք սու մը  Կոս տանդ նու պոլ սից:  Նույն 
վի ճա կը տի րում էր երկ րի տար բեր քա ղաք նե րում և գ յու ղե րում:  Դես-
պա նը դեռևս չէր հա վա տում, որ երկ րում տե ղի էր ու նե նում մեծ ծա վա-
լի կո տո րած:  Սա կայն միև նույն ժա մա նակ անհ նար էր ստա նալ հա-
վաս տի տե ղե կութ յուն ներ, քա նի որ շրջան նե րի հետ նա մա կագ րութ-
յուն գրե թե գո յութ յուն չու ներ:  Մոր գեն թաուն գրում էր, որ թեև իշ խա-
նութ յուն նե րը զի նա թա փել էին բա նա կում ծա ռա յող բո լոր հա յե րին, 
հույ նե րին, ինչ պես նաև ոչ թուրք բնակ չութ յա նը, սա կայն մահ մե դա-
կան նե րին թույլ էր տրված կրել զենք:276 

 Մա յի սի 25-ին «AssociatedPress» գոր ծա կա լութ յան թղթա կից  Ջորջ 
Շ ռայ նե րը զե կու ցա գիր էր ներ կա յաց րել  Կոս տանդ նու պոլ սում ԱՄՆ-ի 

276 Տե՛ս NA Microfilm Publications, Microcopy No. 353, Records of the Department of State 
Relating to Internal Affairs of  Turkey, 1910-1929, Roll 43, No. 310, 867.4016/71:
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դես պա նութ յա նը  Պո զան թիից  Տար սոն ըն կած ճա նա պար հին աք սոր-
ված հա յե րի հան դի պե լու մա սին: Լ րագ րո ղը շուրջ 250 հա յե րի էր հան-
դի պել  Բաղ դա դի եր կաթգ ծի  Պո զան թի կա յա րա նում, ո րոնց տե ղա-
փո խում էին դե պի  Կո նիա: Ն րանց 90%-ը կա նայք և  ե րե խա ներ էին: 
Նրանք շատ վատ էին հագն ված և ս նն դի կա րիք ու նեին: Ֆ րան սե րեն 
խո սող մի հայ կնո ջից Շ ռայ նե րը պար զել էր, որ հա յե րի խումբն ար-
տաքս վել էր  Զեյ թու նից: Ն րանց մեծ մասին տե ղա վո րել էին եր րորդ 
կար գի, իսկ մնա ցա ծին՝ բեռ նա տար վա գոն նե րում: 

 Տար սո նի ճա նա պար հին՝  Պո զան թիից 80 մղոն հե ռա վո րութ յան 
վրա, Շ ռայ նե րը հան դի պել էր տար բեր տա րի քի շուրջ 40 հայ տղա-
մարդ կանց, ո րոնց ու ղեկ ցում էր ըն դա մե նը մեկ ոս տի կան: Թղ թակ ցին 
զար մաց րել էր այն հան գա ման քը, որ տղա մարդ կան ցից ոչ մե կը կա-
պանք նե րի մեջ չէր, և ն րանք հեշ տութ յամբ կա րող էին ա զատ վել ու 
 փախ չել դե պի մո տա կա սա րե րը:

 Դե պի  Կի լիկ յան  Դար պաս ներ տա նող ճա նա պար հին Շ ռայ նե րը 
հան դի պել էր շուրջ 2.500 հա յե րի, ո րոնց մե ծ  մասը կա նայք և  ե րե խա-
ներ էին:  Հա յե րը ջրի, սննդի և  հա գուս տի կա րիք ու նեին: Աք սոր յալ-
նե րի մյուս խմ բին տե ղա փո խում էին սայ լե րով: Անգ լե րեն խո սող մի 
հա յից Շ ռայ նե րը պար զել էր, որ հա յե րը դրամ էին վճա րել թուրք գյու-
ղա ցի նե րին սայ լե րի հա մար: Ո րոշ հա յե րի թույլ էին տվել ի րենց հետ 
տե ղա փո խել նաև ա նա սուն նե րին:

Ըստ Շ ռայ նե րի՝ թուրք իշ խա նութ յուն նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի վե-
րա բեր մուն քը հա յե րի հան դեպ տար բեր էր:  Նա տե սել էր, օ րի նակ, որ 
մի դեպ քում թուրք սպան կոպ տո րեն հրել է հաց մու րա ցող հայ կնո-
ջը, իսկ մյուս դեպ քում՝ նկա տել, թե ինչ պես է մեկ այլ սպա պատ ժում 
թուրք զին վո րին հայ կնոջ և  քա հա նա յի նկատ մամբ ցու ցա բե րած 
կոպ տութ յուն նե րի հա մար: Լ րագ րո ղի վկայությամբ՝ հույ ներն ու այլ 
ազ գե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը պա տաս խա նում էին նրան, որ հա յե րի 
հետ կա տար վող դեպքերն ի րենց գոր ծը չեն: Իսկ  Մեր սի նի,  Տար սո նի և 
Ա դա նա յի եր կաթգ ծի աշ խա տող նե րին ցու ցում էր տրված ընդ հան րա-
պես չքննար կելու այդ թե ման:

 Չորս օր անց Շ ռայ ներն Ա դա նա յում տե սել էր եր կու գնացք, ո րոնք 
տե ղա փո խում էին  Զեյ թու նի հա յե րին ա նա սուն ներ տե ղա փո խող վա-
գոն նե րով: Աք սոր յալ հա յե րի ըն տա նիք նե րին, որ պես կա նոն, բա ժա-
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նում էին:277

 Մա յի սի 28-ին Ա մե րի կա յի  Հայ ա ռա քե լա կան ե կե ղե ցու ա ռաջ նորդ 
 Վե հու նին շնոր հա կա լութ յուն է հայտ նում ԱՄՆ-ի պետ քար տու ղար 
Բ րա յա նին՝ նա խա գահ  Վուդ րո  Վիլ սո նին հայ հա մայն քի խնդրա-
գի րը ներ կա յաց նե լու հա մար:  Միաց յալ  Նա հանգ նե րի հա յութ յու նը 
խնդրում էր նա խա գահ  Վիլ սո նին և  Պետ քար տու ղա րութ յանը «ի րենց 
կա րո ղութ յուն նե րի չա փով ա մեն ինչ ա նել պա տե րազ մա կան գո տում 
ապ րող հա յե րի անհ րա ժեշտ պաշտ պա նութ յունն ա պա հո վե լու հա-
մար»:278

 Մա յի սի 28-ին Ֆ րան սիա յում ԱՄՆ-ի դես պան Ո ւիլ յամ  Շար պը 
ներ կա յաց նում է հա յե րի ջար դի մա սին հայտ նի դաշ նա կից պե տութ-
յուն նե րի՝ մա յի սի 24-ի հայ տա րա րութ յու նը:279

 Հայ տա րա րութ յու նը ներ կա յաց վել էր օս ման յան կա ռա վա րութ յա-
նը ան ձամբ  Մոր գեն թաո ւի կող մից:280 Ե րիտ թուրք ղե կա վար նե րը պա-
տաս խա նել էին այդ հայ տա րա րութ յա նը՝ ընդգ ծե լով երկ րի ազ գա յին 
ինք նիշ խա նութ յան և  ինք նա պաշտ պա նութ յան ի րա վուն քը: Ն րանք 
պնդում էին, որ Ան տան տի տե րութ յուն նե րը պա տաս խա նատ վութ յուն 
էին կրում հայ հե ղա փո խա կան նե րին կազ մա կեր պե լու և  ա ջակ ցե լու 
հա մար:281 Երբ  Մոր գեն թաուն հան դի պել էր մեծ վե զի րին հա յե րի տե-
ղա հա նութ յուն նե րի կա պակ ցութ յամբ, վեր ջինս իր « ծայ րա գույն զայ-
րույթն էր» ար տա հայ տել Ան տան տի տե րութ յուն նե րի պահ ված քի 
առն չութ յամբ:282 

Ըստ  Սա ման թա  Փաո ւե րի՝ Միաց յալ  Նա հանգ նե րը, հա րա զատ 
մնա լով պա տե րազ մի ըն թաց քում իր չե զո քութ յան սկզբուն քին,   հրա-
ժար վեց դաշ նա կից նե րի հայ տա րա րութ յա նը միա նալուց:  Նա խա-
գահ  Վիլ սո նը ո րո շում էր կա յաց րել ճնշում չգոր ծադ րելու թուր քե րի և 

277 Տե՛ս Unites States Official Records on the Armenian Genocide, 1915-1917 /Compiled 
with an introduction by Ara Sarafian/, էջ 46-47 (LC/HM(Sr.)/Reel 22/474):
278 Տե՛ս NA Microfilm Publications, Microcopy No. 353, Records of the Department of State 
Relating to Internal Affairs of Turkey, 1910-1929, Roll 51, NA/RG 59/867.48/129:
279 Տե՛ս նույն տեղը, Roll 43, No. 796, 867.4016/67:
280 Տե՛ս De Waal Thomas, նշվ. աշխ., էջ 259:
281 Տե՛ս Gilbert Martin, FirstWorldWar:ACompleteHistory,New York, Henry Holt, 
1994, էջ 166:
282 Տե՛ս Library of Congress, Division of Manuscripts, Papers of Henry Morgenthau, Sr., 
Diary, 1915, June 7:
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ն րանց ա ջակ ցող գեր մա նա ցի նե րի վրա: Ընտր վեց վայ րա գութ յուն նե-
րին գնա հա տա կան չտա լու քա ղա քա կա նութ յուն, քա նի որ հա սա րա-
կա կան կար ծի քը կա րող էր մի ջամ տութ յուն պա հան ջել ԱՄՆ-ի կա ռա-
վա րութ յու նից:  Մինչև որ թուր քե րը չէին խախ տում ա մե րի կա ցի նե րի 
ի րա վունք նե րը,  Վիլ սո նը պաշ տո նա պես չէր ցան կա նում բո ղոք ներ-
կա յաց նել:283

1915 թ. մա յի սի 28-ին  Մեր սի նում հյու պա տոս  Նա թա նը զե կու ցում 
է  Մոր գեն թաո ւին Ա դա նա յի նա հան գում տի րող քա ղա քա կան ի րա վի-
ճա կի մա սին: Ըստ  Նա թա նի՝ հա յե րին վե րա բե րող հարցն Ա դա նա յում 
« բա րեն պաստ» լու ծում էր ստա ցել:  Թեև Ա դա նա յից մի քա նի հար յուր 
հայ ըն տա նիք ներ աք սոր վել էին, սա կայն ներ կա յումս գոր ծըն թա ցը 
կանգ նեց վել էր  Տար սո նում և  մի քա նի այլ վայ րե րում:  Շատ դեպ քե-
րում հա յե րին թույլ էին տվել վե րա դառ նալ Ա դա նա: Ա նո րոշ ժա մա նա-
կով տե ղա հա նութ յուն նե րի դա դա րեց ման հան գա ման քը մեղմացրել 
էր լար ված ի րա վի ճակն Ա դա նա յում:  Տար սո նում տե ղա հա նութ յուն-
նե րը մե ծա պես կա տար վել էին պատ գա մա վոր  Սա դիկ փա շա յի մի-
ջամտութ յան հետևանքով:  Տե ղա հան ման են թա կա հայ ըն տա նիք նե րի 
մա սին ո րո շում ըն դու նող  Մեր սի նում ստեղծ ված «ա կա նա վոր մահ մե-
դա կան նե րի» հանձ նա ժո ղո վը ժա մա նա կա վո րա պես կա սեց րել էր իր 
գոր ծու նեութ յու նը: Ըստ  Նա թա նի՝ հա յե րի տե ղա հա նութ յուն նե րի դա-
դա րեց ման հիմ նա կան պատ ճառն Ա դա նա յի նա հան գա պետ  Հաք քի 
փա շա յի մար դա սի րա կան դիր քո րոշ ումն էր, ին չը տա րա ձայ նութ յուն-
ներ և  բո ղոք էր ա ռա ջաց րել ե րիտ թուր քա կան կու սակ ցութ յան ան-
դամ նե րի շրջա նում, ո րոնց մե ծա մաս նութ յու նը հա յե րի ար տաքս ման 
կողմ նա կից էր: 

 Նա թա նն այնուհետև նշում էր, որ թեև  Հաճ նի հայ բնակ չութ յան 
մե ծ  մասն աք սոր վել էր, սա կայն այս տեղ ևս տե ղա հա նութ յան գոր ծըն-
թա ցը դա դա րեց վել էր:  Միա ժա մա նակ տե ղա հա նութ յուն նե րը Դ յորթ 
 Յո լում շա րու նակ վում էին. այս տեղ ըն դա մե նը մի քա նի հայ ըն տա նիք 
էր մնա ցել:  Նա թա նը դա բա ցատ րում էր նրա նով, որ այս տեղ մեծ թվով 
փախս տա կան ներ էին ժա մա նել  Մա կե դո նիա յից, ո րոնք զբա ղեց նում 
էին տե ղա հան ված հա յե րի տնե րը:284

283 Տե՛ս Power Samantha, նշվ. աշխ., էջ 5:
284 Տե՛ս NA Microfilm Publications, Microcopy No. 353, Records of the Department of State 
Relating to Internal Affairs of Turkey, 1910-1929, Roll 6, No. 438, NA/RG 59/867.00/768, 
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1915 թ. մա յի սի 31-ին  Գեր մա նիա յի դես պան  Վան գեն հայ մը գրում 
է ար տա քին գոր ծե րի նա խա րա րութ յա նը, որ « հայ կա կան լրտե սութ-
յու նը խա փա նե լու և  հայ կա կան նոր հա մընդ հա նուր ապս տամ բութ յու-
նը կան խե լու նպա տա կով» Էն վեր փա շան պա տե րազ մա կան դրութ-
յուն է հայ տա րա րել երկ րում, ո րի հետևանքով փակ վելու են մեծ թվով 
հայ կա կան դպրոց ներ, ար գել վե լու են հայ կա կան օ րա թեր թե րի հրա-
տա րա կութ յունն ու հա յե րի փոս տա յին թղթակ ցութ յու նը: Ըստ դես-
պա նի՝ « հայ կա կան ապս տամբ կենտ րոն նե րից» անվս տա հե լի հա-
մար վող ըն տա նիք նե րը « վե րաբ նա կեց վե լու» էին  Մի ջա գետ քում: Այդ 
կա պակ ցութ յամբ Էն վեր փա շան խնդրում էր գեր մա նա կան կող մին 
չխո չըն դո տել ի րեն այդ հար ցում:  Դես պա նը նշում էր, որ «թշ նա մի նե-
րի շրջա նում» թուր քա կան այդ գոր ծո ղութ յուն նե րը կրկին պատ ճառ են 
դառ նում « մեծ հուզ մուն քի» և  օգ տա գործ վե լու են  Գեր մա նիա յի դեմ: 
 Վան գեն հայ մն այնուհետև գրում էր, որ մաս նա վո րա պես բազ մա թիվ 
հայ կա կան դպրոց նե րի փակ ման հետևանքով տու ժե լու են  Միաց-
յալ  Նա հանգ նե րի շա հե րը: Այդ գոր ծո ղութ յուն նե րը, ըստ դես պա նի, 
«վստա հա բար նշա նա կում էին մեծ զրկանք ներ հայ բնակ չութ յան հա-
մար»:  Սա կայն,  Վան գեն հայ մի կար ծի քով, « մենք պետք է չա փա վո-
րենք այդ գոր ծո ղութ յուն ներն ի րենց տե սա կի մեջ, սա կայն հիմ նա կա-
նում չխո չըն դո տենք դրանց ի րա կա նացու մը»: « Հա յե րի այդ քայ քա յիչ 
գոր ծո ղութ յուն նե րը,- շա րու նա կում էր դես պա նը,- ո րոնց ա ջակ ցում էր 
 Ռու սաս տա նը, այն պի սի չա փե րի էին հա սել, որ կա րող էին վտան գել 
 Թուր քիա յի գո յութ յու նը»:285

 Հու նի սի 5-ին  Հա լե պում հյու պա տոս  Ջեք սո նը զե կու ցում է դես-
պան  Մոր գեն թաո ւին, որ  Մա րա շից,  Զեյ թու նից,  Հա սան բեյ լիից, Օս-
մա նիեից,  Բաղ չեից, Ա դա նա յից, Դ յորթ  Յո լից,  Հաճ նից և  այլ քա ղաք-
նե րից և գ յու ղե րից  Հա լեպ են ժա մա նում լավ զին ված ու ղեկ ցող նե րով 
շրջա պատ ված հա յե րի 300-500 հո գա նոց խմբեր, ո րոնք հիմ նա կա նում 
կազմ ված էին մե ծա հա սակ նե րից, կա նան ցից և  ե րե խա նե րից: Ըստ 
հյու պա տո սի՝ նրանց թույլ էին տվել տնե րից վերց նել միայն հա գուստ. 
նրանք ի րենց հետ չէին տե ղա փո խում ա նա սուն ներ, հիմ նա կան մա սը 
ոտ քով էր ճամ փոր դել մինչև  Հա լեպ:  Հա յե րի մի քա նի քա րա վան ներ 

էջ 1-2:
285 Տե՛ս The Armenian Genocide. Evidence from the German Foreign Office Archives, 1915-
1916 / Edited by Wolfgang Gust, New York, Oxford, Berghahn, 2014, էջ 194-195:
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մի քա նի օր մնա ցել էին  Հա լե պում: Նրանց օգ նութ յուն էին ցու ցա բե րել 
քա ղա քի հա յե րը: Նրանք գի շե րել էին ե կե ղե ցի նե րում և դպ րոց նե րում: 
 Հա լե պից նրանց աք սո րել էին այնպիսի վայ րեր, ո րոնք գտնվում էին 
 Բաղ դա դից հինգ-վեց օր վա ճա նա պար հին: Ա կա նա տես նե րի վկա-
յութ յուն նե րի հա մա ձայն՝ նրանք հա զար նե րով հայտն վել էին ա նա-
պա տում, որ տեղ մա հա նում էին քաղ ցից, հի վան դութ յուն նե րից և  ար-
ևա հա րութ յու նից: Հ յու պա տո սի տե ղե կութ յան հա մա ձայն՝  Հա լե պում 
մնա ցել էին շուրջ 2.600 աք սոր ված հա յեր, իսկ 25 հա զա րից ա վե լի հա-
յե րի տա րել էին տար բեր ուղ ղութ յուն նե րով: 

Ըստ  Ջեք սո նի՝ հա վաս տի տե ղե կութ յուն ներ էին ստաց վում նաև 
 Դիար բե քի րից, որ տեղ հա յե րը են թարկ վում էին դա ժան հա լա ծանք-
նե րի. նրանց տնե րը խու զար կում էին զենք և  հա կաիշ խա նա կան պահ-
ված քի ա պա ցույց ներ ո րո նե լու պատր վա կով:  Քա ղա քում ձեր բա կալ-
վել էին 300-1000 հա յեր:

Ըստ հյու պա տո սի՝  Հա լե պի ակ նա ռու մար դիկ դի մում էին իշ խա-
նութ յուն նե րին՝ հա յե րի հան դեպ հա լա ծանք նե րը դա դա րեց նե լու նպա-
տա կով, սա կայն նրանց դի մում նե րը մերժ վում էին: « Կաս կած չկա,- 
գրում էր  Ջեք սո նը,- որ ի րա գործ վում է ճշգրտո րեն մտած ված ծրա գիր՝ 
հայ ազ գը հիմ նո վին բնաջն ջե լու նպա տա կով»:286

1918 թ. Պետ քար տու ղա րութ յա նը ներ կա յաց րած իր տե ղե կան-
քում  Ջեք սո նը գրում էր, որ, սկսած 1915 թ. փետր վա րից,  Կոս տանդ-
նու պոլ սի իշ խա նութ յուն նե րը բազմիցս փոր ձեր էին կա տա րել  Հա լե պի 
հայ կա կան բնակ չութ յանն ար տաք սե լու ուղ ղութ յամբ, սա կայն նա-
հան գա պետ  Ջե լալ բե յը, ո րը տա րի նե րի ըն թաց քում բա րե կա մա կան 
հա րա բե րութ յուն ներ էր հաս տա տել հա յե րի հետ, ա ռա ջին շրջա նում 
ան տե սում էր մայ րա քա ղա քից ստաց ված հրա հանգ նե րը, իսկ այ նու-
հետև ընդ հան րա պես «հ րա ժար վեց այդ սոս կա լի նա խա ձեռ նութ յան 
գոր ծիք դառ նալուց»: Ի վերջո, 1915 թ. հու լի սին  Ջե լալ բե յի փո խա րեն 
նա հան գա պետ նշա նակ վեց  Բեյ րու թի նա հան գա պետ  Բե քիր  Սա մի 
 Կուն դու խը287:  Սա կայն նոր նա հան գա պե տը նույն պես «ան գոր ծուն-

286 Տե՛ս NA Microfilm Publications, Microcopy No. 353, Records of the Department of State 
Relating to Internal Affairs of Turkey, 1910-1929, Roll 43, No. 289, 867.4016/77:
287 Բեքիր Սամի Կունդուխ (1865-1933)՝ Թուրքիայի քաղաքական և պետական գործիչ, 
դիվանագետ: Եղել է Տրապիզոնի, Վանի, Բեյրութի, Բուրսայի, Հալեպի նահանգապետ, 
1920-1921 թթ.՝ Անկարայի կառավարության առաջին արտաքին գործերի նախարարը: 
1920 թ. նոյեմբերին գլխավորել է թուրքական պատվիրակությունն Ալեքսանդրապոլի 
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յա» գտնվեց ար տաքս ման կազ մա կերպ ման գոր ծում, ո րի հետևանքով 
եր կու ա միս անց այդ պաշ տո նում նշա նակ վեց  Մուս տա ֆա Աբ դուլ հա-
լակ բե յը, ո րը ներ քին գոր ծե րի նա խա րար  Թա լեաթ փա շա յի « բա րե-
կամն էր ու պրո տե ժեն»: Այդ ժա մա նակ էր, որ  Կոս տանդ նու պոլ սից 
կրկին հրա հանգ ներ ստաց վե ցին  Հա լե պի հայ բնակ չութ յա նը՝ նե րառ-
յալ ա ռա քե լա կան նե րին, կա թո լիկ նե րին և  բո ղո քա կան նե րին, ար-
տաք սե լու վե րա բեր յալ: Ըստ  Ջեքսո նի, թեև ԱՄՆ-ի հյու պա տո սութ-
յան և  դես պա նութ յան գոր ծուն քայ լե րի շնորհիվ հա ջող վեց սկզբում 
կա թո լիկ նե րին և  ա պա բո ղո քա կան նե րին հա նել ար տաքս վող նե րի 
ցան կե րից, սա կայն, սկսած օ գոս տո սից, թուր քերն այլևս դա դա րե ցին 
ա մե րի կա ցի նե րին լսելուց: Այդ ըն թաց քում  Հա լե պի 22 հա զա րի հաս-
նող հա յե րը շատ չտու ժե ցին. ար տաքս ման են թարկ վե ցին միայն վեց 
կամ յոթ ըն տա նիքներ: 

 Հա մա ձայն  Ջեք սո նի տե ղե կատ վութ յան՝ Այն թա պում ապ րում 
էին 24 հա զար,  Մա րա շում՝ 35 հա զար, Ուր ֆա յում՝ 14 հա զար, Ա լեք-
սանդ րե թում՝ 2 հա զար,  Բի րե ջի կում՝ 1.200 հա յեր:  Տե ղա հա նութ յան 
հետևանքով Այն թա պում մնա ցին 12 հա զար,  Մա րա շում՝ 14 հա զար 
հա յեր:  Հա յե րին ար տաք սե ցին դե պի  Մի ջա գետ քի ա նա պա տը: Նրան-
ցից միայն հինգ հա զա րը կա րո ղա ցան ու ղեկ ցող ոս տի կան նե րին կա-
շա ռե լու մի ջո ցով հաս նել  Հա լեպ:288

 Ջեք սո նն այնուհետև գրում էր, որ միա ժա մա նակ  Հա լե պում սկսե-
ցին լու րեր տա րած վել « սար սա փե լի դա ժա նութ յուն նե րի» մա սին, 
ո րոնք տե ղի էին ու նե ցել  Ս վա զից, Երզն կա յից,  Խար բեր դից, Տ րապի-
զո նից,  Սա մսու նից, Էրզ րու մից,  Մու շից,  Բիթ լի սից,  Դիար բե քի րից, 
 Մար դի նից,  Մա լա թիա յից,  Կե սա րիա յից,  Թա լա սից,  Կո նիա յից, Ան-
գո րա յից, Բ րու սա յից, Ա դա նա յից,  Մեր սի նից,  Հաճ նից և Օս ման յան 
կայս րութ յան հար յու րա վոր այլ քա ղաք նե րից և գ յու ղե րից հա մա տա-
րած կեր պով քրիս տոն յա նե րի ար տաքս ման ըն թաց քում:  Ժա մա նակ 
առ ժա մա նակ  Հա լեպ ժա մա նող ար տաքս ված հա յե րը պատ մում էին 
ի րենց ըն տա նիք նե րից տղա մարդ կանց բա ժա նե լու, նրանց սպա նութ-
յուն նե րի, ճա նա պարհ նե րին հա մա տա րած թա լա նի, կա նանց և  ե րե-

հայ-թուրքական բանակցություններում:
288 Տե՛ս NA Microfilm Publications, Microcopy No. 353, Records of the Department of State 
Relating to Internal Affairs of Turkey, 1910-1929, Roll 46, NA/RG 59/867.4016/373, էջ 
708-711:
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խա նե րի հան դեպ դա ժան վե րա բեր մուն քի և  մա հա ցա ծութ յան հա-
մա տա րած դեպ քե րի, գե ղե ցիկ կա նանց և  ե րի տա սարդ աղ ջիկ նե րի 
նկատ մամբ ոս տի կան նե րի, քրդե րի և  թուր քե րի դա ժան վե րա բեր մուն-
քի, բռնա բա րութ յուն նե րի բազ մա թիվ դեպ քե րի մա սին:

Ըստ  Ջեք սո նի՝ 1915 թ. հու լի սին  Խար բեր դից ար տաքս ված շուրջ 
հա զար կա նանց և  ե րե խա նե րի  Դիար բե քի րից ար ևելք գտնվող  Վերին 
 Չու խու րի մոտ թուրք ու ղեկ ցող նե րը հանձ նե ցին քուրդ հրո սա կախմբի: 
 Գե ղե ցիկ աղ ջիկ նե րին, կա նանց և  ե րե խա նե րին ընտ րե լուց հե տո 
նրանք սպա նե ցին դի մադ րող նե րին, իսկ մնա ցած կա նանց մեր կաց-
րին և կր կին ոտ քով ճա նա պարհ հա նե ցին: Ն րան ցից միայն 300-ը 
հա սան  Ռաս-ուլ-Այն գրե թե մերկ և  սար սա փե լի այր ված:  Մի քա նի 
օր անց նրան ցից շա տե րը ժա մա նե ցին  Հա լեպ, իսկ մի քա նի սը ե կան 
հյու պա տո սութ յուն:

 Հա լեպ եր կու խմբով ժա մա նե ցին հինգ հա զա րի հաս նող կա նանց 
և  ե րե խա նե րի քա րա վան ներ, ո րոնց վի ճա կը, ինչպես վկայում է  Ջեք-
սո նի, սար սա փե լի էր:  Ըստ  Ջեք սո նի՝ այս մար դիկ  Ս վա զի նա հան գում 
ապ րող 300 հա զար հա յե րից ողջ մնա ցած ներն էին և  պատ մում էին 
նույն փաս տե րի մա սին՝ ըն տա նիք նե րի բա ժա նում, տղա մարդ կանց 
բան տար կում և  տար հա նում, տղա մարդ կանց սպա նութ յուն կա նանց և  
ե րե խա նե րի աչ քե րի առջև, քուրդ հրո սա կախմ բե րի հար ձա կում ներ և 
 քա րա վան նե րի թա լան, գե ղե ցիկ աղ ջիկ նե րի, կա նանց և  ե րե խա նե րի 
առ ևան գում:289

 Հու նի սի 7-ին  Մեր սի նում հյու պա տոս  Նա թա նը գրում էր, որ տե ղա-
հան ված շատ հայ ըն տա նիք նե րի թույլ էին տվել վե րա դառ նալ Ա դա-
նա: Ըստ հյու պա տո սի՝ անց յալ շա բաթ  Զեյ թու նից աք սոր ված վեր ջին 
ըն տա նիք ները, լինելով սար սա փե լի վատ վի ճա կում, ան ցան  Տար սո-
նով: Ն րանց ո րո շա կի օգ նութ յուն ցու ցա բե րե ցին տե ղի ա մե րի կա ցի 
մի սիո ներ նե րը: Ա դա նա յի մի սիո նե րա կան ա ռա քե լութ յու նում աշ խա-
տող տի կին  Վե բը մեկ նել էր Դ յորթ  Յոլ և  ա կա նա տես դար ձել այն տեղ 
տե ղա հան ված հա յե րի ծանր վի ճա կին:  Միա ժա մա նակ իշ խա նութ-
յուն նե րը շա րու նա կա բար մահ մե դա կան փախս տա կան ներ՝ մո հա-
ջիր ներ էին ու ղար կում  Զեյ թուն՝ տե ղա հան ված հա յե րի տնե րում բնա-

289 Տե՛ս NA Microfilm Publications, Microcopy No. 353, Records of the Department of State 
Relating to Internal Affairs of Turkey, 1910-1929, Roll 46, NA/RG 59/867.4016/373, էջ 
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կեց նե լու նպա տա կով:290 
Հու նի սի 14-ին ա մե րիկ յան մի սիո ներ, պատ վե լի  Մեր րի լը զե կու ցում 

է ԱՄՆ-ի դես պա նութ յա նը  Զեյ թուն- Մա րա շում տի րող ի րա վի ճա կի 
մա սին: Ըստ մի սիո նե րի՝  Զեյ թու նի և շր ջա կա գյու ղե րի գրե թե ողջ հայ 
բնակ չութ յու նը են թարկ վել էր տե ղա հա նութ յան:  Հա յե րի տնե րը բնա-
կեց վում էին փախս տա կան բոս նիա ցի մահ մե դա կան նե րով:  Մեր րի լը 
ճշմար տութ յուն էր հա մա րում այն հան գա ման քը, որ  Զեյ թու նը « մեծ 
սադ րան քի տե ղիք է տվել կա ռա վա րութ յա նը»: Ըստ մի սիո նե րի՝ նախ-
կի նում  Զեյ թու նում ապս տամ բութ յան 37 դեպք էր ար ձա նագր վել, սա-
կայն այս ան գամ այն դար ձավ ճա կա տագ րա կան հայ բնակ չութ յան 
հա մար:  Մի սիո նե րը միա ժա մա նակ գտնում էր, որ քա ղա քի բնակ չութ-
յան մեծ մա սը «հ նա զանդ էր» կա ռա վա րութ յա նը, սա կայն վերջինիս 
չհա ջող վեց ա պա հո վել « հան ցա գործ» ապս տամբ նե րի «հ նա զան դութ-
յու նը»: Ըստ մի սիո նե րի՝  Զեյ թու նի շրջա կա գյու ղե րից միայն եր կուսն 
էին կա մա վոր օգ նութ յուն ցու ցա բե րել ապս տամբ նե րին: Մ նա ցած 
գյու ղե րի բնակ չութ յու նը սա տա րում էր ապս տամբ նե րին՝ գտնվելով 
վեր ջին նե րիս կող մից սպառ նա լի քի տակ: Ապս տամբ նե րը հուժ կու 
պայ քար մղե ցին և զ գա լի վնաս հասց րին թուր քա կան բա նա կին:  Զեյ-
թու նի վան քում պատս պար ված 17 ապս տամ բնե րը կա րո ղա ցան սպա-
նել 101 և  վի րա վո րել 110 թուրք զին վորի: Ս պան վել էր միայն եր կու 
ապս տամբ:  Հե տա գա յում ապս տամբ նե րը դիր քեր զբա ղեց րին բարձ-
րուն քի վրա գտնվող ժայ ռե րի հետ ևում, ինչն էլ ա վե լի դժվարացրեց 
նրանց ճնշե լու բա նա կի փոր ձե րը:  Մեր րի լը նշում էր, որ ապս տամբ-
ներն ի րա կա նում 25 հո գի էին, սա կայն իշ խա նութ յուն նե րը մե ծա պես 
չա փա զանց ված թիվ էին ներ կա յաց նում:

Ըստ  Մեր րի լի՝ իշ խա նութ յուն նե րը նա խօ րոք չէին զգու շաց րել տե-
ղա հա նութ յան ծրագ րի մա սին, և բ նակ չութ յու նը հիմ նա կա նում ան-
պատ րաստ էր հե տա գա յում ի րեն հա սած տան ջանք նե րին:  Սա հա-
տուկ ար վում էր բա ցա ռե լու հա մար հա յե րի կող մից փա խուս տը, ընդ-
դի մութ յունն ու օ տար նե րի կող մից հնա րա վոր մի ջամ տութ յու նը:  Մա-
րա շում հնա րա վոր դար ձավ, որ ա մե րիկ յան որ բա նո ցի հայ ե րե խա-
նե րը չաք սոր վեն, իսկ բո ղո քա կան հա մայն քի քա հա նան և  ու սու ցի չը 
կա րո ղա ցան խու սա փել տե ղա հա նութ յու նից, քա նի որ զեյ թուն ցի ներ 

290 Տե՛ս Unites States Official Records on the Armenian Genocide, 1915-1917 /Compiled 
with an introduction by Ara Sarafian/, էջ 59 (LC/HM(Sr.)/Reel 7/587):
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չէին:291

Մեր րի լը այնուհետև գրում էր, որ « տան ջանք նե րի սև  պատ մութ-
յու նը», ո րին կա ռա վա րութ յու նը են թար կեց հա յե րին, չի կա րող ու նե-
նալ բա ցատ րութ յուն կամ ար դա րա ցում: Չ կա րո ղա նա լով պատ ժել 
« մե ղա վոր հան ցա գործ նե րին»՝ կա ռա վա րութ յու նը վրեժխն դիր ե ղավ 
ան պաշտ պան տղա մարդ կան ցից, կա նան ցից և  ե րե խա նե րից:  Մի-
սիո ներն ան գամ չէր լսել մեկ դեպ քի մա սին, երբ տե ղա հան ված ները 
«անհ նա զան դութ յան փորձ» դրսևո րած լի նեին ողջ  Զեյ թու նի շրջա-
նում:  Մեծ թվով տե ղա հան ված նե րի ու ղեկ ցում էին ըն դա մե նը մի քա նի 
զին վոր ներ:  Կա նայք և  ե րե խա նե րը քայ լում էին ժա մե րով, ե րե խա նե-
րը մա հա նում էին զին վոր նե րի դա ժա նութ յան պատճառով, ծնող նե-
րը նե տում էին ե րե խա նե րին  Գի հոն գե տը,  Բեր տի սի բնա կիչ ներն ու 
մահ մե դա կան փախս տա կան նե րը սպա սում էին տե ղա հան ված նե րի 
քա րա վան նե րի հայտն վե լուն և  կո ղոպ տում մարդ կանց ու նեց վածքն 
ու ա նա սուն նե րին: Ըստ  Մեր րի լի՝ զին վոր ներն այդ ըն թաց քում չէին 
մի ջամ տում, հա յե րը փոր ձում էին վա ճա ռել ի րենց ու նեց ված քը չնչին 
գնով,  Մա րա շից դե պի Այն թապ տա նող ճա նա պար հին քա րա վանին 
ու ղեկ ցող զին վոր նե րը բռնա բա րում էին կա նանց, ե ղել էին ծննդա բե-
րութ յան դեպ քեր, երբ և՛  մայ րերը, և՛ ե րե խա նե րը մա հա ցել էին:

 Մեր րի լը գրում էր, որ  Մա րա շի հայ բնակ չութ յու նը սար սա փա հար 
վի ճա կում էր հնա րա վոր տե ղա հա նութ յան պատ ճա ռով: Իշ խա նութ-
յու նը գտնվում էր այն պի սի մարդ կանց ձեռ քում, ո րոնց նկատ մամբ 
բնակ չութ յու նը որ ևէ վստա հութ յուն չու ներ:  Կա շա ռա կե րութ յու նը քա-
ղա քում մեծ չա փե րի էր հաս նում:  Մար դիկ այն պի սի վի ճա կում էին, 
որ պատ րաստ էին տրա մադ րելու ա մեն ինչ՝ ըն տա նիք նե րի անվ տան-
գութ յան դի մաց:  Զեյ թու նից 26 տղա մարդ դա տա պարտ վել էր մա հա-
պատ ժի, սա կայն նրանք կա րո ղա ցել էին ա զատ ար ձակ վել կա շառ քի 
մի ջո ցով:  Մա յի սի 16-ին չորս կամ հինգ հայ տղա մար դիկ պետք է կա-
խա ղան բարձ րաց վեին  Մա րա շում, սա կայն նրանք նույն պես կա րո-
ղա ցել էին ա զատ վել կա շառք տա լու մի ջո ցով:  Միա ժա մա նակ, ըստ 
մի սիո նե րի, մեծ հա վա նա կա նութ յուն կար, որ հայ ապս տամբ նե րը 
կփոր ձեին հար ձա կում գոր ծել  Զեյ թու նում բնա կեց ված մահ մե դա կան 
փախս տա կան նե րի վրա:292

291 Տե՛ս նույն տեղը, էջ 67 (NA/RG 59/867.4016/80):
292 Տե՛ս նույն տեղը, էջ 68-69 (NA/RG 59/867.4016/80):
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Մինչև հու նի սի կե սե րը  Մոր գեն թաուն վստահ չէր, որ պետք է ամ-
բող ջա կան մի զե կու ցա գիր ներ կա յաց նի Պետ քար տու ղա րութ յանը 
հայ կա կան կո տո րած նե րի մա սին:  Հու նի սի 17-ին դես պանն ու դես-
պա նութ յան ի րա վա կան խորհր դա տու Ար շակ Շ մա վոն յա նը քննար-
կե ցին զե կու ցա գիր ներ կա յաց նե լու անհ րա ժեշ տութ յու նը և  հա մա ձայ-
նե ցին, որ « դա լավ բա նի չի բե րե լու ու կա րող է վնա սել, և  ուս տի պետք 
չէ ամ բող ջա կան հե ռա գիր ու ղար կել»:293 Կր կին խորհր դակ ցե լով Շ մա-
վոն յա նի հետ՝ դես պա նը հե ռագ րում է  Վա շինգ տոն կո տո րած նե րի մա-
սին:  Մոր գեն թաուն զե կու ցում էր հա յե րի նկատ մամբ ա ճող թշնա մութ-
յան մա սին, այն մասին, որ նրանց ղե կա վար նե րը բան տարկ վել էին և 
 կա խա ղան հան վել «ան ջա տո ղա կան դա վադ րութ յուն» կազ մա կեր պե-
լու մե ղադ րան քով:  Դես պա նի փոր ձե րը հա յե րին օգ նե լու ուղ ղութ յամբ 
ո րոշ դեպ քե րում մեղ մաց րել էին ի րա վի ճա կը, սա կայն իշ խա նութ յուն-
նե րը շա րու նա կում էին ար յու նա հե ղութ յու նը:294

 Հու նի սի 18-ին  Մոր գեն թաուն տե ղե կաց նում է պետ քար տու ղա րին, 
որ մեծ վե զի րը «ափ սո սանք է հայտ նել, որ անձ նա պես պա տաս խա-
նա տու է հա մար վում տե ղի ու նե ցա ծի հա մար և  իր զայ րույթն է ար տա-
հայ տել օ տար պե տութ յուն նե րի կող մից հա յե րի հար ցում թուր քա կան 
կա ռա վա րութ յան սու վե րեն ի րա վունք նե րին մի ջամ տե լու կա պակ-
ցութ յամբ»:  Դես պա նը նշում էր, որ միաժամանակ հա յե րի նկատ մամբ 
խիստ քա ղա քա կա նութ յու նը շա րու նակ վում էր:  Խորհր դա րա նի ե րեք 
նշա նա վոր հայ ան դամ ներ էին ձեր բա կալ վել, և ք սան հա յեր կա խա-
ղան էին հան վել «ան ջա տո ղա կան դա վադ րութ յան» մե ղադ րան քով: 
Ըստ դես պա նի՝ սպաս վում էին նոր պա տիժ ներ: «Ա ռի թից ա ռիթ, թե-
պետ և  ոչ պաշ տո նա պես, սա կայն հա ճա խա կի և  հա մա ռո րեն,- գրում 
էր նա,- ես փոր ձել եմ մեղ մել ո րոշ դեպ քե րում դժվար ի րա վի ճակ նե րը, 
սա կայն ձո խո ղվել եմ նրանց [իշ խա նութ յուն նե րին] ընդ հա նուր քա-
ղա քա կա նութ յու նը փո փո խութ յան են թար կե լու հար ցում, ո րը նրանք 
փոր ձում են հիմ նա վո րել զին վո րա կան անհ րա ժեշ տութ յամբ»:295 

 Հու նի սի 19-ին Էն վեր փա շան ներ կա յաց նում է  Մոր գեն թաո ւին կո-

293 Տե՛ս Library of Congress, Division of Manuscripts, Papers of Henry Morgenthau, Sr., 
Diary, 1915, June 19:
294 Տե՛ս Library of Congress, Division of Manuscripts, Papers of Henry Morgenthau, Sr., 
Diary, 1915, June 18:
295 NA Microfilm Publications, Microcopy No. 353, Records of the Department of State 
Relating to Internal Affairs of  Turkey, 1910-1929, Roll 43, No. 778, NA/RG 59/867.4016/70. 
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տո րած նե րի վերաբերյալ իշ խա նութ յուն նե րի փաս տարկ նե րը:  Պա տե-
րազ մի նա խա րա րը հայ տա րա րում է, որ ե րեք ա միս ա ռաջ զգու շաց րել 
է հայ պատ րիար քին, որ ե թե հա յերն ընդգրկ վեն հե ղա փո խա կան գոր-
ծու նեութ յան մեջ կամ միա նան ռու սա կան պա տե րազ մա կան ծրագ րե-
րին, կա ռա վա րութ յու նը ունակ չի լի նի կան խելու նրանց դեմ ուղղ ված 
թշնա մութ յու նը: Էն վե րը նշում է, որ կա ռա վա րութ յու նը չի հան դուր ժե-
լու ներ քին ան կար գութ յուն ներն այն օ րե րին, երբ զբաղ ված է լի նե լու 
 Դար դա նե լի պաշտ պա նութ յամբ, և  կի րա ռե լու է բո լոր անհ րա ժեշտ 
մի ջոց նե րը՝ ի րա վի ճա կը հսկո ղութ յան տակ պա հե լու նպա տա կով: Նա 
ա սում է, որ թեև դեմ չէ հայ ժո ղովր դին և « մե ծա գույն հիաց մունք ու-
նի նրա աշ խա տա սի րութ յան և  այլ հատկանիշների հան դեպ…, այն 
պետք է ոչն չաց վի», քա նի որ դա շինք է կազ մել թշնա մի նե րի հետ, ինչ-
պես տե ղի էր ու նե ցել  Վա նում: Էն վե րն այնուհետև նշում է, որ, սա տա-
րե լով հա յե րին,  Ռու սաս տա նը, Ֆ րան սիան, Բ րի տա նիան և  Միաց յալ 
 Նա հանգ նե րը նրանց « բա րութ յուն» չեն ա նում:  Միա ժա մա նակ նա 
խոս տա նում էր, որ այլևս հա յե րի կո տո րած ներ չեն լի նե լու:296 

 Հու նի սի 19-ին  Բաղ դա դում ա մե րիկ յան հյու պա տոս Բ րիս սե լը 
հե ռագ րում է դես պան  Մոր գեն թաո ւին, որ  Բաղ դա դի հայ հա մայն քի 
ներ կա յա ցու ցիչ նե րը շա րու նակ տե ղե կաց նում են հյու պա տո սութ յա-
նը  Վա նում ու  Դիար բե քի րում տե ղի ու նե ցած հա յե րի կո տո րած նե րի 
մա սին և խնդ րում  Միաց յալ  Նա հանգ նե րի դես պա նութ յա նը մի ջոց-
ներ ձեռ նար կել, որ պես զի նման կո տո րած տե ղի չու նե նա  Բաղ դա դում: 
Ըստ հյու պա տո սի՝  Բաղ դա դի նա հան գա պե տը դեմ էր նման քա ղա-
քա կա նութ յա նը: Բ րիս սե լը նաև տե ղե կաց նում էր  Մոր գեն թաո ւին, որ 
 Դիար բե քի րի ներ կա յիս գլխա վոր նա հան գա պետ  Ռե շիր բե յը մինչ 
այդ  Բաղ դա դի նա հան գա պե տի պաշ տո նա կա տարն էր, ո րի պաշ-
տո նա վար ման ըն թաց քում մի խումբ հա յեր տե ղա հան վել էին քա ղա-
քից:297

 Հա մա ձայն մի սիո ներ նե րից ստաց ված տվյալ նե րի՝ հու նի սի 23-ին 
 Բիթ լի սի իշ խա նութ յուն նե րը բանտ են նե տում քա ղա քի տղա մարդ կանց 
և  տասը տա րե կա նից բարձր տղա նե րի:  Հա յե րը որ ևէ դի մադրութ յուն 

296 Տե՛ս Library of Congress, Division of Manuscripts, Papers of Henry Morgenthau, Sr., 
Diary, 1915, June 19:
297 Տե՛ս Unites States Official Records on the Armenian Genocide, 1915-1917 /Compiled 
with an introduction by Ara Sarafian/, էջ 70 (LC/HM(Sr.)/Reel 7/593):
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չէին ցու ցա բե րում՝ հա վա տա ցած լի նե լով, որ շու տով նրանց ա զատ են 
ար ձա կե լու: Եր կու օր անց  Բիթ լիս է ժա մա նում Ջևդեթ բեյն իր ութհա-
զա րա նոց մար դաս պան նե րի ջո կատ նե րով: Ն րանք առգ րա վում են 
հա րուստ հա յե րից հինգ հա զար ֆուն տ ոս կի, շա տե րին կա խա ղան 
հա նում, իսկ մնա ցած տղա մարդ կանց և տ ղա նե րին խմբե րով դուրս են 
բե րում քա ղա քից դե պի մո տա կա սա րերն ու կո տո րում:  Հա վաս տի տե-
ղե կութ յուն նե րի հա մա ձայն՝ մեկ օր վա ըն թաց քում  Բիթ լի սում և շրջա-
կա գյու ղե րում կո տոր վել է շուրջ 15 հա զար հայ:298  

Հու նի սի 28-ին Տ րապի զո նում հյու պա տոս  Հայ զե րը տե ղե կաց նում 
է դես պան  Մոր գեն թաո ւին այն մա սին, որ քա ղա քի հա սա րա կա կան 
վայ րե րում իշ խա նութ յուն նե րի կող մից փակց վել է հայ տա րա րութ յուն, 
ըստ ո րի՝ քա ղա քի և շր ջա կա գյու ղե րի բո լոր հա յե րը՝ տղա մար դիկ, 
կա նայք և  ե րե խա ները, պետք է կա ռա վա րութ յա նը հանձ նեն ի րենց 
այն ողջ ու նեց ված քը, ո րը նրանք չեն կա րող ի րենց հետ վերց նել դե պի 
 Մո սուլ ճա նա պար հի հա մար: Ըստ նույն այդ հայ տա րա րութ յան՝ հա-
յե րը մնա լու էին այդ շրջան նե րում մինչև պա տե րազ մի ա վար տը, ո րից 
հե տո վե րա դառ նա լու էին, և ն րանց վե րա դարձ վե լու էին ի րենց ի րե րը: 
Հ յու պա տո սը նկա րագ րում էր հայ բնակ չութ յան շրջա նում հայ տա րա-
րութ յան հետ ևան քով ստեղծ ված ահ ու սար սա փի վի ճա կը:  Շա տե-
րը մտա ծում էին ի րենց փոքր ե րե խա նե րին թող նել պար սիկ և  թուրք 
հար ևան նե րի մոտ: Ըստ հյու պա տո սի՝ քա ղա քի բո լոր հնա րա վոր փո-
խադ րա մի ջոց նե րը այդ պահին առգ րավ ված էին զին վո րա կան նպա-
տակ նե րով, և  տե ղա հան ված նե րը ստիպ ված քայ լե լու էին շուրջ 60 օր՝ 
նշված շրջան ներ հաս նե լու հա մար: Հ յու պա տո սի կար ծի քով՝ նույ նիսկ 
ա ռողջ տղա մար դը չէր կա րող կլի մա յա կան դա ժան պայ ման նե րում 
ի րա կա նաց նել այդ ուղ ևո րութ յու նը:  Հայ զե րը այդ թե մա յով խո սել էր իր 
ավստ րո-հուն գա րա կան գոր ծըն կե րոջ հետ՝ խնդրե լով նրան Ավստ րո- 
Հուն գա րիա յի կա ռա վա րութ յան և  դես պա նութ յան մի ջո ցով ազ դե ցութ-
յուն գոր ծել թուրք իշ խա նութ յուն նե րի վրա՝ տվյալ հրա հան գի ի րա-
գոր ծու մը չեղ յալ հա մա րե լու կամ ծայ րա հեղ դեպ քում խնա յե լու ծեր 
մարդ կանց, կա նանց և  ե րե խա նե րին: Հ յու պա տոսն իր հեր թին հան-
դի պում էր ու նե ցել նա հան գա պե տի հետ և խնդ րել հնա րա վո րութ յան 
դեպ քում բա ցա ռութ յուն ա նել ո րոշ հա յե րի հա մար:  Նա հան գա պետն 

298 Տե՛ս Patrick Thomas, նշվ. աշխ., էջ 115-116:
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ըն թեր ցել էր հյու պա տո սին հայ տա րա րութ յան տեքս տը և  հանձ նել 
փաս տաթղ թի պատ ճե նը՝ նշե լով, որ թեև բա ցա ռութ յուն հնա րա վոր չէ 
ա նել, սա կայն հե ռա գիր է հղել  Կոս տանդ նու պո լիս՝ ա ռա ջար կե լով բա-
ցա ռութ յուն ա նել հայ պե տա կան պաշ տոն յա նե րի հա մար: Հ յու պա-
տո սը հույս էր հայտ նել, որ ա մե րիկ յան հյու պա տո սութ յան ե րեք հայ 
աշ խա տա կիցներ նույն պես կհայտն վեն այդ ցան կում:299

Եր կու օր անց  Հայ զե րը հայտ նում է դես պա նին, որ, նա հան գա պե-
տից ստաց ված տե ղե կատ վութ յան հա մա ձայն, ո րո շում է կա յաց վել 
բա ցա ռութ յուն ա նելու ծեր տղա մարդ կանց և  կա նանց, այ րի և  ե րե խա 
սպա սող մայ րե րի, ինչ պես նաև հա յազ գի կա ռա վա րա կան աշ խա տող-
նե րի հա մար:  Նա հան գա պե տը խոս տա ցել էր նաև չան հանգս տաց նել 
հյու պա տո սութ յան հայ աշ խա տա կից նե րին: Հ յու պա տո սը տե ղե կաց-
նում էր նաև, որ իր գեր մա նա ցի և  ավստ րո-հուն գա րա ցի գոր ծըն կեր-
ներն ի րենց դես պա նութ յուն նե րի մի ջո ցով փոր ձում էին ա մեն ինչ ա նել 
կա ռա վա րութ յան հրա հան գի կա տար ման գոր ծըն թա ցում ո րո շա-
կի փո փո խութ յուն ներ մտցնե լու ուղ ղութ յամբ, մաս նա վո րա պես՝ այն 
հարցերում, որոնք վե րա բեր ում էին կա նանց և  ե րե խա նե րին:300 

 Հու նի սի 28-ին  Հա լե պում հյու պա տոս  Ջեք սո նը հա ղոր դում է 
 Մոր գեն թաո ւին պատ վե լի Ֆ րեն սիս  Լես լիի301՝ Ուր ֆա յից ստաց-
ված տե ղե կատ վութ յան մա սին:  Լես լին հայտ նում էր Ուր ֆա յում 
իշխանությունների կողմից հա յե րի դեմ սկսված բռնութ յուն նե րի մա-
սին: Ոս տի կա նութ յու նը հա յե րի տնե րի հա մա տա րած խու զար կութ յուն 
էր սկսել՝ զենք գտնե լու նպա տա կով: Իշ խա նութ յուն նե րը բանտ էին 
նե տել քա ղա քի շուրջ հար յուր հե ղի նա կա վոր հա յե րի: Ն րան ցից և  հայ 
ե պիս կո պո սից պա հան ջում էին հանձ նել հա յե րի մոտ ե ղած զենքն ու 

299 Տե՛ս NA Microfilm Publications, Microcopy No. 353, Records of the Department of State 
Relating to Internal Affairs of Turkey, 1910-1929, Roll 43, NA/RG59/867.4016/85:
300 Տե՛ս NA Microfilm Publications, Microcopy No. 353, Records of the Department of State 
Relating to Internal Affairs of Turkey, 1910-1929, Roll 43, NA/RG59/867.4016/105;
301 Ուրֆայում միսիոներական առաքելության ղեկավար Ֆրենսիս Լեսլին քաղաքի 
միակ ամերիկացին էր: Նրա պատասխանատվության տակ էին գտնվում ավետա-
րանչական եկեղեցին, մի քանի արհեստագործական դպրոցներ, կույրերի դպրոցը, 
ինչպես նաև ընդհանուր բարեգործական աշխատանքների կազմակերպումը: Հալե-
պում ԱՄՆ-ի հյուպատոս Ջեսսի Ջեքսոնը պաշտոնապես դիմել էր թուրքական իշխա-
նություններին՝ Լեսլիին փոխհյուպատոս ճանաչելու նպատակով, սակայն որևէ 
պատասխան այդպես էլ չէր ստացել (Տե՛ս Glockler H. W., Interned in Turkey, 1914-
1918, Beirut, Sevan Press, 1969, էջ 23):  
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հայ հե ղա փո խա կան նե րին:  Հա կա ռակ պա րա գա յում իշ խա նութ յուն-
նե րը սպառ նում էին տե ղա հա նութ յան են թար կել Ուր ֆա յի ողջ հա յութ-
յա նը, ինչ պես տե ղի էր ու նե ցել  Զեյ թու նի հայ բնակ չութ յան հետ: Ըստ 
 Լես լիի՝ չորս շա բաթ ա ռաջ 15 հայ ըն տա նիք ներ ար դեն իսկ տե ղա-
հան վել էին դե պի  Ռաք քա: Ն րանց թվում էր նաև 20 տա րի ա նընդ մեջ 
ա մե րիկ յան ա ռա քե լութ յա նը ծա ռա յած, իշ խա նութ յուն նե րի հան դեպ 
մշտա պես հավատարիմ վե րա բեր մունք ու նե ցող  Սո ղո մոն Կ նաջ յա-
նը: Ըստ  Լես լիի՝ Ուր ֆա յի հա յե րի մե ծա մաս նութ յու նը նա խընտ րում 
էր մնալ սեփական տնե րում և  կո տոր վել, քան են թարկ վել տե ղա հա-
նութ յան:  Միա ժա մա նակ հա յե րը չէին ցան կա նում հանձ նել ի րենց ու-
նե ցած զեն քը, քա նի որ հի շում էին, թե ինչ պես 1895 թ. իշ խա նութ յուն-
նե րը զի նա թա փե ցին հա յե րին, ո րից հե տո մահ մե դա կան նե րը, ո րոնց 
զենքն առգ րավ ված չէր, եր կու օր վա ըն թաց քում կո տո րե ցին վեց հա-
զար հա յե րի: Ըստ  Լես լիի՝ Ուր ֆա յի հա յութ յու նը եր բեք չէր դի մադ րել 
և  միշտ հնա զանդ էր իշ խա նութ յուն նե րին. քա ղա քում հե ղա փո խա կան 
կազ մա կեր պութ յուն չկար: Լեսին այնուհետև նշում է, որ հ նա րա վոր 
է, որ հե ղա փո խա կան գա ղա փար ներ կրող 30-40 մար դիկ կա յին, սա-
կայն նրանք քա րոզ չութ յամբ չէին զբաղ վում:  Պատ վե լին դի մում էր 
հյու պա տո սին՝ փո խան ցելու այդ տե ղե կատ վութ յու նը  Կոս տանդ նու-
պո լիս՝ հույս հայտ նե լով, որ  Գեր մա նիա յի և ԱՄՆ-ի դես պա նութ յուն-
նե րը ճնշում կգոր ծադ րեն կենտ րո նա կան իշ խա նութ յան վրա՝ քրիս-
տոն յա նե րի նկատ մամբ նրանց քա ղա քա կա նութ յու նը փո փո խութ յան 
են թար կե լու նպա տա կով:302

 Հու նի սի 30-ին  Խար բեր դում հյու պա տոս  Լես լի  Դեյ վի սը զե կու-
ցում է դես պան  Մոր գեն թաո ւին ե րիտ թուր քա կան կա ռա վա րութ յան 
կող մից « գոր ծադր ված խստա գույն մի ջոց նե րի և  ամ բողջ պատ մութ-
յան ըն թաց քում տե ղի ու նե ցած մե ծա գույն ող բեր գութ յան մա սին»: 
Ըստ  Դեյ վի սի՝ օս ման յան կա ռա վա րութ յու նը հայտ նա բե րել էր «ո րոշ 
հա յե րի կող մից կազ մա կերպ ված հե ղա փո խա կան գոր ծու նեութ յան» 
փաս տեր և  կի րա ռել էր հա մա տա րած « խիստ մի ջոց ներ»՝ խտրա կա-
նութ յուն չդնե լով ան մեղ ժո ղովր դի և  շարժ ման մաս նա կից նե րի միջև: 
Գործնականո րեն բո լոր հայ տղամարդիկ այս տեղ ձեր բա կալ վել էին 

302 Տե՛ս Unites States Official Records on the Armenian Genocide, 1915-1917 /Compiled 
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և  նետ վել բան տ: Ն րանց մեծ մա սը են թարկ վել էր «ա մե նա դա ժան 
կտտանք նե րի», ո րոն ցից շա տե րը մա հա ցել էին:  Մի քա նի հար յուր 
ա ռա ջա տար դիր քեր զբա ղեց նող հա յեր աք սոր վել էին, և, հա վա նա-
բար, նրան ց մեծ մա սը սպան վել էր:  Լու րեր էին տա րած վել, որ հա յե րի 
հեր թա կան կո տո րած է սպաս վում, սա կայն հայ ազ գը « կոր ծա նե լու 
այլ մե թոդ է գտնվել»: Այն նախատեսում էր,  Դեյ վի սի կար ծի քով, հայ 
բնակ չութ յան ար տաք սում ոչ միայն տվյալ վի լա յե թից, այլև « Հա յաս-
տա նը կազ մող բո լոր վեց վի լա յեթ նե րից»: Ըստ հյու պա տո սի՝  Մա մու-
րեթ-ուլ-Ա զի զի վի լա յե թում ապ րում էին շուրջ 60 հա զար, և  վեց վի լա-
յեթ նե րում՝ շուրջ մեկ մի լիոն հայեր: Այս բո լոր մար դիկ աք սոր վե լու 
էին, այ սինքն՝ ի րա գործ վե լու էր մի ջո ցա ռում, որն իր նախատիպը չէր 
ու նե ցել ողջ պատ մութ յան ըն թաց քում:

 Դեյ վի սի տվյալների հա մա ձայն՝ հու նի սի 28-ին հրա պա րա կայ նո-
րեն հայ տա րար վել էր, որ բո լոր հա յերն ու սի րիա ցի նե րը պետք է լքեն 
ի րենց տնե րը հինգ օր վա ըն թաց քում:  Մա մու րեթ-ուլ-Ա զիզ քա ղա քի և 
 Խար բերդ բեր դա քա ղա քի յու րա քանչ յուր տուն ծա նու ցում էր ստա ցել 
մեկն ելու օ րե րի մա սին, որոնք էին հա մա պա տաս խա նա բար հու լի սի 
1-ը, հու լի սի 3-ը և  հու լի սի 4-6-ը: Եր կու քա ղաք նե րում ապ րում էին, ըստ 
 Դեյ վի սի, ընդ հա նուր առ մամբ 40 հա զար հո գի, ո րոն ցից 15-18 հա-
զա րը հա յեր էին՝ շուրջ ե րեք հա զար ըն տա նիք: Շր ջա կա գյու ղե րում 
ապ րում էր հայ բնակ չութ յան մեծ մա սը, ո րը պետք է աք սոր վեր մի 
քա նի օր հե տո: Ըստ  Դեյ վի սի, ինչ քան էլ « սար սա փե լի» էր հնչում « կո-
տո րած» բառը, այն ա վե լի « մարդ կա յին» եր ևույթ էր, քան այն, ինչը 
պետք է տե ղի ու նե նար:  Կո տո րած նե րի ժա մա նակ շա տե րը կա րող էին 
փրկվել, սա կայն « հա մա տա րած ար տաքս ման» դեպ քում գրե թե բո լո-
րին սպա սվում էր « տան ջա լից և  սոս կա լի մահ»:  Հյուպատոսը կրկնում 
էր, որ կա ռա վա րութ յան կող մից ընտր ված այս մե թո դը շատ ա վե լի 
արդ յու նա վետ էր, քան կո տո րա ծը: Աք սոր յալ նե րի անվ տան գութ յան 
մա սին նա հան գա պե տին ուղղ ված  Դեյ վի սի հար ցին վեր ջինս պա-
տաս խա նել էր, որ նրանց պաշտ պա նութ յան հա մար նա խա տես ված 
էր խմբերին կցել մեծ թվով ոստիկանների: Ըստ  Դեյ վի սի՝ վատ նշան 
էր նաև այն, որ նա հան գա պե տը հրա ժար վում էր ա մե րի կա ցի նե րին 
աք սոր յալ նե րին ու ղեկ ցել թույլ տալուց. նա ա ռա ջար կում էր մի սիո-
ներ նե րին այ ցե լել նրանց, երբ նրանք տեղ կհաս նեին:  Սա կայն  Դեյ վի-
սը հա մոզ ված էր, որ ճա նա պար հին նրանց վրա քրդեր են հար ձակ վե-
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լու, ո րոնք լավ հա րա բե րութ յուն նե րի մեջ էին իշ խա նութ յուն նե րի հետ: 
Հ յու պա տո սը հստակ գիտեր, որ փրկվե լու է ոչ թե հար յու րից, այլ հա-
զա րից մե կը:  Նա նաև չէր հա վա տում, որ աք սոր յալ նե րի ուղևորության 
վերջնակետը Ուր ֆան էր:  Նա հա մոզ ված էր, որ նրանց տա նե լու են 
 Մի ջա գետ քի շրջան նե րը, ո րոնք բնա կե լի չեն ոչ միայն մար դու, այլև 
կեն դա նի նե րի հա մար:  Դեյ վի սը հա մոզ ված էր նաև, որ ար տաքս ված 
մար դիկ քայ լե լու էին 15-20 օր՝ Ուր ֆա հաս նե լու հա մար, քա նի որ բա-
վա րար տրանս պոր տա յին մի ջոց ներ հնա րա վոր չէր գտնել: Հ յու պա-
տո սը նաև գտնում էր, որ ե թե աք սոր յալ նե րի վերջնական հանգրվանը 
լի ներ Ուր ֆան, այն տեղ հնա րա վոր կլիներ օգ նութ յուն կազ մա կեր-
պել ա մե րիկ յան ա ռա քե լութ յան մի ջո ցով:  Սա կայն շատ դժվար կամ 
անհնա րին էր լի նե լու նրանց օգ նութ յան ձեռք մեկ նել  Մի ջա գետ քի 
ա նա պատ նե րում:

Ըստ հյու պա տո սի՝ հայ բնակ չութ յան շրջա նում մեծ խու ճապ և 
 տագ նապ էր տի րում, մար դիկ փոր ձում էին վա ճա ռել ի րենց ու նեց-
վածքն ի րա կան գնի 5-10%-ի չա փով, ինչի հետևանքով թուրք տղա-
մար դիկ և  կա նայք ա զա տո րեն մտնում էին բո լոր հա յե րի տներն ու 
չնչին գու մա րով գնում ցան կա ցած իր:  Փո ղոց նե րը լցված էին բազ մա-
թիվ բեռ նա կիր նե րով, ո րոնք թուր քե րի տներ էին տե ղա փո խում հա-
յե րի ու նեց ված քը:  Դեյ վի սը տե ղի ու նե ցա ծը բնու թագ րում էր որ պես 
« հա մա տա րած թա լան ու կո ղո պուտ»:

 Տես նե լով, թե ինչ դժվա րութ յուն ներ են մար դիկ կրում՝ կարճ ժա-
մա նա կա մի ջո ցում ի րենց տնե րը լքե լու հա մար,  Դեյ վիսն այ ցե լեց 
նա հան գա պե տին և խնդ րեց, որ վեր ջինս հնա րա վո րինս եր կա րաձ գի 
հա յե րին աք սո րե լու ժամ կե տը:  Նա հան գա պե տը հրա ժար վեց հյու պա-
տո սի խնդրան քը կա տա րելուց, սա կայն թույլ տվեց, որ  մի սիո ներ նե-
րը գնեն հա յե րի ու նեց ված քը՝ գու մա րը ճա նա պար հին սննդի հա մար 
օգ տա գոր ծե լու նպատակով, ինչ պես նաև ապահովեն նրանց դե ղա-
մի ջոց նե րով և  այլ անհ րա ժեշտ ի րե րով: Այդ օ րե րի ըն թաց քում բազ-
մա թիվ մար դիկ էին այ ցե լում հյու պա տո սութ յուն. ո մանք դրամ էին 
խնդրում, ո մանք՝ հանձ նում ի րենց փաս տաթղ թե րը, զար դե ղենն ու այլ 
ի րեր:  Դեյ վի սը խոս տո վա նում էր, որ եր բեք կյան քում չէր հան դի պել 
նման «սր տաճմ լիկ և  ող բեր գա կան տե սա րան նե րի»: Ըստ հյու պա տո-
սի՝ այդ մար դիկ հա մոզ ված էին, որ ի րենց մահ է սպա սվում ճա նա-
պար հին:  Նա գրում էր, որ հա յե րի ողջ ան շարժ գույքն առգ րավ վե լու 
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էր կա ռա վա րութ յան կող մից:  Նա նաև հա մոզ ված էր, որ տնտե սութ յու-
նը միջնադար էր վերադառնալու, քա նի որ շրջա նի առևտ րի և  բիզ նե-
սի գրե թե 90%-ը դրա մատ նե րի մի ջո ցով ի րա կա նաց նում էին հա յե րը: 
« Չեն մնա լու դրա մատ ներ, քրիս տո նեա կան դպրոց ներ, քրիս տոն յա 
ե կե ղե ցի ներ,- նշում էր  Դեյ վի սը և  շա րու նա կում,-  մեկ հար վա ծով եր-
կի րը ետ է մնա լու 200-300 տա րով»: 

 Նույ նը, ըստ  Դեյ վի սի, տե ղի էր ու նե նա լու  Դիար բե քի րում և  ողջ 
հյու պա տո սա կան տա րած քում: Այդ դեպ քում շատ և  շատ մի սիո ներ-
ներ ստիպ ված էին լի նե լու մեկ նել երկ րից: Ըստ հյու պա տո սի՝ մի սիո-
ներ նե րի՝ 60 տար վա աշ խա տան քը մո տե նում էր իր վերջ նա կե տին, 
իսկ այդ պա րա գա յում հյու պա տո սութ յու նը նույն պես զրկվե լու էր իր 
գոր ծու նեութ յան նպա տա կից:

Հ յու պա տո սը գրում էր նաև, որ բա նակ ցում է նա հան գա պե տի հետ  
Միաց յալ  Նա հանգ նե րի՝ շրջա նում գտնվող   քա ղա քա ցի նե րի անվ-
տան գութ յունն ա պա հո վե լու հար ցի շուրջ: Ըստ  Դեյ վի սի՝ կային նաև 
ըն տա նիք ներ, ո րոնցում ա մու սին նե րը գտնվում էին ԱՄՆ-ում, իսկ կա-
նայք և  ե րե խա նե րը՝  Խար բեր դում:303 

1918 թ. փետր վա րի 9-ին ԱՄՆ վե րա դար ձած  Լես լի  Դեյ վի սը ծա-
վա լուն հաշ վետ վութ յուն է ներ կա յաց նում Պետ քար տու ղա րութ յանը իր 
կա տա րած աշ խա տան քի մա սին՝ հա վել յալ տե ղե կութ յուն ներ տալով 
հայ բնակ չութ յան հետ կա տար վա ծի մա սին:  Նա գրում էր, որ 1915 թ. 
մա յի սին  Խար բեր դում տի րող «ա հա բեկ չութ յան իշ խա նութ յու նը» շատ 
ա վե լի վատ թա րա ցավ: Իշ խա նութ յուն նե րը ձեր բա կա լել և  բանտ էին 
նե տել հե ղի նա կութ յուն ու նե ցող բո լոր հայ տղա մարդ կանց:  Հա մա-
ձայն «Եփ րա տ» քո լե ջի դա սա խոս  Լու լեջ յա նի վկա յութ յուն նե րի, ո րին 
կարճ ժա մա նա կով ա զատ էին ար ձա կել, գրե թե բո լոր բան տարկ ված 
հայ տղա մար դիկ են թարկ վում էին սար սա փե լի կտտանք նե րի:  Հու-
նի սի 23-ի գի շե րը մի քա նի հար յուր ա մե նից ճա նաչ ված հայ տղա-
մարդ կանց ե զան սայ լե րով ար տաք սել էին տե ղի բան տից ան հայտ 
ուղ ղութ յամբ: Ն րանց մեջ էին  Խար բեր դի ու  Մա մու րեթ-ուլ-Ա զի զի Հայ 
ա ռա քե լա կան ե կե ղե ցու ե պիս կո պո սը, «Եփ րա տ» քո լե ջի գրե թե բո լոր 
դա սա խոս ներն304 ու աշ խա տա կից նե րը, ա ռա ջա տար առևտ րա կան-

303 Տե՛ս Unites States Official Records on the Armenian Genocide, 1915-1917 /Compiled 
with an introduction by Ara Sarafian/, էջ 455-460 (NA/RG 59/867.4016/269):
304 Եղեռնի զոհ դարձան «Եփրատ» քոլեջի դասախոսներ Կարապետ Լուլեջյանը, 
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ներն ու ար հես տա վոր նե րը:  Դեյ վիսն այդ մա սին գաղտ նի հե ռա գիր էր 
ներ կա յաց րել դես պա նութ յուն, սա կայն այդ պես էլ պա տաս խան չէր 
ստա ցել՝ հա մոզ ված լի նե լով, որ այն այդ պես էլ տեղ չէր հա սել:  Հե տա-
գա յում նա պար զել էր, որ բո լոր այդ մարդ կանց կո տո րել էին Արղ նա- 
Մա դե նի մոտ, ո րը գտնվում էր  Խար բեր դի և  Դիար բե քի րի միջև: 

 Հու նի սի 26-ին իշ խա նութ յուն նե րը մու նե տիկ  Մահ մուդ  Չա վու շի 
մի ջո ցով հայ տա րա րե ցին  Խար բեր դի,  Մա մու րեթ-ուլ-Ա զի զի ու շրջա-
կա գյու ղե րի բո լոր հա յե րի տե ղա հա նութ յան մա սին: Ար տաք սու մը 
պետք է տե ղի ու նե նար  Մա մու րեթ-ուլ-Ա զի զից հու լի սի 1-ին և  հու լի սի 
3-ին,  Խար բեր դից՝ հու լի սի 5-ին, շրջա կա գյու ղե րից՝ մի քա նի օր անց: 
Իշ խա նութ յուն նե րի հայտարարության հա մա ձայն՝ ար տաքս ված հա-
յե րը մեկ նե լու էին Ուր ֆա, թեև  Դեյ վի սը հա մոզ ված էր, որ նրանց քշե-
լու էին դե պի  Մի ջա գետ քի ա նա պա տը: 

 Նա հան գա պե տի հետ ու նե ցած ա ռա ջին հան դիպ ման ժա մա նակ 
 Դեյ վի սը խնդրում է տե ղա հա նութ յան չեն թար կել ԱՄՆ-ի քա ղա քա-
ցի նե րին, թեև թուր քա կան իշ խա նութ յուն նե րը չէին ճա նա չում օս ման-
յան հպա տակ նե րի կող մից ստաց ված ա մե րիկ յան քա ղա քա ցիութ յու-
նը:  Նա հան գա պե տը խոս տա նում է հե տաձ գել հյու պա տո սի կող մից 
ներ կա յաց ված մարդ կանց ար տաք սու մը: Երկ րորդ ան գամ  Դեյ վի սը 
հան դի պել է նա հան գա պե տին  Մա մու րեթ-ուլ-Ա զի զում գեր մա նա կան 
ա ռա քե լութ յան ղե կա վար պատ վե լի  Յո հա ննես Էհ մա նի,  Մա մու րեթ-
ուլ-Ա զի զի Օ տո ման յան բան կի տնօ րե նի օգ նա կան, Ավստ րո- Հուն գա-
րիա յի քա ղա քա ցի  Չարլզ  Պի կիոտ տո յի և  ե րեք ա մե րի կա ցի մի սիո-
ներ նե րի հետ: Ն րանք խնդրում էին նա հան գա պե տին հե տաձ գել ար-
տաք սու մը, քա նի որ մարդ կանց դժվար էր կարճ ժամ կե տում թող նել 
և  հե ռա նալ ի րենց տնե րից:  Դեյ վի սը հույս ու ներ, որ հե տաձգ ման մի-
ջո ցով հնարավոր կլիներ ժա մա նակ շա հել, քա նի որ դես պա նութ յու-
նը տե ղե կաց վել էր իշ խա նութ յուն նե րի ո րոշ ման մա սին և  աշ խա տում 
էր այդ ուղ ղութ յամբ:  Սա կայն նա հան գա պե տը պա տաս խա նում է, որ 
հստակ հրա հանգ է ստա ցել  Կոս տանդ նու պոլ սից ար տաք սու մը ժա-
մա նա կին կազ մա կեր պե լու մա սին:  Նա մեր ժում է նաև մի սիո ներ նե րի 

Հովհաննես Բուջիկանյանը, Միկչտիչ Վարպենյանը և Նիղոս Թենեքջյանը (Տե՛ս Stone 
Frank Andrews, Academies for Anatolia. A Study of Rationale, Program and Impact of the 
Educational Institutions sponsored by the American Board in Turkey: 1830-1980, Lanham, 
University Press of America, 1984, էջ 180):



129

ցան կութ յու նը՝ ար տաքս ված նե րին ու ղեկ ցե լու և  ճա նա պար հին նրանց 
բժշկա կան օգ նութ յուն ցու ցա բե րե լու վե րա բեր յալ:  Նա հա վաս տիաց-
նում է, որ ար տաքս յալ նե րին ու ղեկ ցե լու են մեծ թվով փոր ձա ռու թուրք 
բժիշկ ներ:305

 Դեյ վի սը նշում էր, որ այդ մեկ շա բաթ վա ըն թաց քում քա ղա քում 
տի րող ի րա վի ճա կը «վշ տա լից էր». հա յե րը նա խա պատ րաստ վում էին 
թող նել ի րենց տնե րը, հո ղը, ու նեց ված քը: Ն րանք ա մեն կերպ փոր ձում 
էին վա ճա ռել ի րենց ու նեց ված քը:  Փո ղոց նե րում մեծ թվով թուրք կա-
նայք և տ ղա մար դիկ էին շրջում՝ չա փա զանց ցածր գնե րով գնե լով հա-
յե րից ե րաժշ տա կան գոր ծիք ներ, կա րի մե քե նա ներ, կա հույք, գոր գեր 
և  այլն: Օ րի նակ՝ մեկ հայ կին եր կու հա զար դո լա րի ար ժո ղութ յամբ 
եր գե հո նը վա ճա ռել էր հար ևա նին հինգ դո լա րով: 25 դո լար ար ժո ղութ-
յամբ կա րի մե քե նա նե րը վա ճա ռում էին 50 ցեն տով, իսկ բարձ րար ժեք 
գոր գե րը՝ մեկ դո լա րից պա կաս:  Գոր ծա րար նե րը մի քա նի օր ժա մա-
նակ ու նեին՝ լու ծե լու ի րենց հար ցե րը՝ քա ղա քում թող նե լով ի րենց խա-
նութ նե րը, ապ րանքն ու մնացած ու նեց ված քը: Ո րոշ մար դիկ ու նե ցած 
դրա մը վերց նում էին ի րենց հետ, մյուս ներն այն հե ռագ րա տան մի ջո-
ցով փո խան ցում էին ազ գա կան նե րին կամ բա րե կամ նե րին, շա տե րը 
թող նում էին ա մե րի կա ցի և  գեր մա նա ցի մի սիո ներ նե րին, ինչ պես նաև 
ԱՄՆ-ի հյու պա տո սութ յա նը:  Սա կայն իշ խա նութ յուն ներն առգ րա վե-
ցին հե ռագ րա տանն ու դրա մատ նե րում թողն ված դրա մը, հա յե րի տնե-
րի և  խա նութ նե րի ողջ ու նեց ված քը, ո րը դրվեց լք ված գույ քի հանձ-
նա ժո ղո վի տրա մադ րութ յան տակ:  Վեր ջինս պաշ տո նա պես պետք է 
ա պա հո վեր դրա մի և  ու նեց ված քի ան ձեռնմ խե լիութ յու նը, դրա մի կամ 
ու նեց ված քի վա ճառ քի մի ջո ցով վճա րեր հայ տե րե րի պարտ քե րը և, 
վեր ջա պես, գու մա րը կամ ու նեց ված քը տրա մադ րեր ար դեն իսկ նոր 
տե ղե րում հաս տատ ված հա յե րին: 

 Սա կայն, ըստ  Դեյ վի սի, տե ղա հա նութ յան ըն թաց քում դրամն 
ի րենց հետ տե ղա փո խող հա յե րը թա լան վե ցին և ս պան վե ցին, իսկ ողջ 
մնա ցած ներն այդ պես էլ որ ևէ բան հանձ նա ժո ղո վից չստա ցան: Հ յու-
պա տո սը որ պես օ րի նակ էր բե րում հետև յալ փաս տը:  Չար սան ջա-
կում թուր քե րը սպա նել էին հայ տղա մարդ կանց, ո րոնց թվում էր նաև 
ա մե րիկ յան քա ղա քա ցիութ յուն ու նե ցող  Կա րա պետ Ուր ֆալ յա նը: 

305 Տե՛ս Unites States Official Records on the Armenian Genocide, 1915-1917 /Compiled 
with an introduction by Ara Sarafian/, էջ 623-625 (NA/RG 59/867.4016/392):
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Ն րա այ րին և  եր կու փոքր ե րե խա նե րը կա րո ղա ցել էին հաս նել  Մա-
մու րեթ-ուլ-Ա զիզ և  օգ նութ յուն հայ ցել հյու պա տո սութ յու նից:  Պարզ վել 
էր, որ նրա՝ Օ տո ման յան բան կում պահ վող դրա մա կան մի ջոց նե րը 
փո խանց վել էին հանձ նա ժո ղո վի հաշ վին:  Դեյ վի սը վեց ա միս փոր ձել 
էր հանձ նա ժո ղո վի նա խա գա հի և  նա հան գա պե տի մի ջո ցով հաս նել 
նրան, որ  հանձ նա ժո ղո վը վե րա դարձ նի գու մա րը Ուր ֆալ յա նի ըն տա-
նի քին, սա կայն նրա բո լոր ջան քերն ա պարդ յուն էին ան ցել:306

 Դեյ վի սը գրում է, որ «սր տաճմ լիկ» պա հեր է ապ րել, երբ ար-
տաքսու մից ա ռաջ հա յե րը հյու պա տո սութ յուն և  մի սիո ներ նե րին էին 
բե րում ի րենց ու նե ցած դրա մը, զար դե ղե նը, փաս տաթղ թե րը: Հ յու պա-
տո սը հիմ նա կա նում փաս տաթղ թեր էր ի պահ վերց նում, ինչ պես նաև 
դրամ այն հա յե րից, ով քեր ազ գա կան ներ ու նեին ԱՄՆ-ում:  Քա նի որ 
մի սիո ներ նե րը դրա մը պա հե լու ա պա հով տեղ չու նեին, նրանք հյու-
պա տո սութ յանն էին հանձ նել հա յե րի կող մից ի պահ տրվա ծը: Այդ 
պատճառով հյու պա տո սի չհրկիզվող պահարանում կար 200 հա զար 
դո լա րի ար ժո ղութ յամբ ոս կի:  Քա նի որ թուրք պաշ տոն յա ներն ինչ-որ 
կերպ ի մա ցել էին հյու պա տո սութ յու նում պահ վող դրա մա կան մի ջոց-
նե րի մա սին, 1915 թ. վեր ջին նա հան գա պե տը պա հան ջեց  Դեյ վի սից 
հանձ նել այն թուր քա կան կա ռա վա րութ յա նը:  Դեյ վի սը կա րո ղա ցել էր 
մինչև իր մեկ նու մը 1917 թ. մա յի սին վե րա դարձ նել գրե թե ողջ գու մա րը 
հա յե րին, իսկ մնա ցա ծը հանձ նել դա նիա ցի մի սիո ներ նե րին:307

 Դեյ վի սը գրում էր, որ 1915 թ. հու լի սի 1-ի ա ռա վոտ յան հա զա րա-
վոր հա յեր «ա ռանց նույ նիսկ չնչին դի մադ րութ յան» պատ րաստ էին 
լքելու քա ղա քը:  Նա նշում էր, որ ճիշտ է, որ հե ղի նա կա վոր հա յե-
րին ար դեն իսկ ար տաք սել էին, իսկ մնա ցած մար դիկ գտնվում էին 
«անտրա մա դիր և  հու սա հատ» վի ճա կում և  որ ևէ դի մադ րութ յուն ցույց 

306 Նույն տեղում, էջ 625-627 (NA/RG 59/867.4016/392):
307 Տե՛ս նույն տեղը, էջ 628-629 (NA/RG 59/867.4016/392): Ըստ հայկական աղբյուրների՝ 
հայերի՝ Խարբերդի միսիոներներին ի պահ տրված արժեքավոր իրերն ու դրամական 
միջոցներն իշխանություններին հանձնելու նահանգապետ Սաբիթ բեյի պահանջից 
խուսափելու նպատակով Էռնեստ Ռիգզը երկու պարկով այն բերել էր ԱՄՆ-ի 
հյուպատոսություն, սակայն հյուպատոս Դեյվիսը հրաժարվել էր այն ընդունելուց: 
Միսիոները ստիպված այն հանձնել էր Օտոմանյան բանկ, սակայն իշխանություններն 
այն անմիջապես առգրավել էին (Տե՛ս Վահէ Հայկ, Խարբերդեւանորոսկեղէնդաշտը:
Հուշամատեան ազգայինպատմականմշակութային եւ ազգագրական, Նիւ Եորք, 
1959, էջ 1430-1431):   
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չէին տվել: Այդ օ րը  Մա մու րեթ-ուլ-Ա զի զը լքե ցին 3 հա զար հա յեր: 
Ն րան ցից միայն մի քա նիսն ու նեին ե զան սայ լեր, մի քա նիսն էլ բար-
ձել էին ի րենց բեռն ա վա նակ նե րի, կո վե րի և  ջո րի նե րի վրա, սա կայն 
ժո ղովրդի մե ծա մաս նութ յու նը մեկ նում էր ոտ քով՝ ի ր բեռը տա նե լով ու-
սե րին դրած:  Կա ռա վա րութ յան կող մից տրա մադր ված ա վա նակ ներն 
ու ջո րի նե րը շու տով վե րա դարձ րին, ին չը վկա յում էր այն մա սին, թե 
ինչ կա րող էր պա տա հել մարդ կանց հետ:

 Քա ղա քից մեկ նած ա ռա ջին քա րա վա նից հե տո  Մա մու րեթ-ուլ-
Ազիզ ժա մա նե ցին Էրզ րու մից ար տաքս ված մի քա նի հար յուր հա յեր: 
Ն րանց տե ղա վո րել էին քա ղա քից դուրս գտնվող լքված դպրո ցի շեն-
քում «գ րե թե թշվառ» վի ճա կում: Ն րանք ճա նա պարհ էին ըն կել մեկ 
ա միս ա ռաջ ձիե րով, ջո րի նե րով՝ ի րենց հետ ու նե նա լով դրամ և  անձ-
նա կան ի րեր:  Ճա նա պար հին քրդե րը սպա նել էին բո լոր տղա մարդ-
կանց և  թա լա նել կա նանց:  Վեր ջին ներս գրե թե մերկ էին մնա ցել, սա-
կայն նրանց ու ղեկ ցող ոս տի կան նե րը կա րո ղա ցել էին նրանց ա պա-
հո վել հա գուս տով: Ար տաքս ված նե րին թույլ չէին տա լիս դուրս գալ 
շեն քից: Չ նա յած նրանց և հ յու պա տո սութ յան կող մից ներ կա յաց ված 
բազ մա թիվ խնդրանք նե րին՝ նրանց այդ պես էլ թույլ չտվե ցին մնալ քա-
ղա քում:

 Դեյ վի սը գրում էր, որ հու լի սի 3-ին  Մա մու րեթ-ուլ-Ա զի զից ար-
տաքսվեց հա յե րի երկ րորդ խում բը, որն ա վե լի մեծ էր, քան ա ռա ջի նը: 
Ե թե ա ռա ջին խմբին ու ղար կե ցին Ուր ֆա  Դիար բե քի րի վրա յով, ա պա 
երկ րոր դը մեկ նեց  Մա լա թիա, որ տե ղից նույն պես պետք է ուղևորվեր 
դե պի Ուր ֆա: Ըստ  Դեյ վի սի՝ դա ար վում էր նրա հա մար, որ  երկ րորդ 
խում բը տե ղե կութ յուն ներ չստա նար այն մա սին, թե ինչ էր տե ղի ու նե-
ցել ճա նա պար հին նա խորդ քա րա վա նի հետ:308 

 Հու լի սի 4-ին և  հա ջոր դող օ րե րին հա յերն ար տաքս վել էին  Խար-
բեր դից և շր ջա կա գյու ղե րից:  Մի խում բը մեկ նեց մի ուղ ղութ յամբ, 
մյու սը՝ այլ: Ըստ  Դեյ վի սի՝ իշ խա նութ յուն նե րը փոր ձում էին որքան 
հնա րա վոր է ա րագ ու ղար կել բո լո րին, և  դա նրանց հա ջող վել էր:  Մի 
ե րե կո բժիշկ Ատ կին սո նը հարց րել է  Դեյ վի սին, թե արդ յոք հյու պա-
տո սը կցան կա նա՞ զրու ցել կո տո րա ծից փրկված մի հայ ե րի տա սար-
դի հետ:  Վեր ջի նիս ա ռանց մե ղադ րանք ներ կա յաց նե լու ձեր բա կա լել 

308 Տե՛ս նույն տեղում, էջ 630-631 (NA/RG 59/867.4016/392):
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էին  Խար բեր դում հու լի սի 5-ին և  բանտ նե տել  Մա մու րեթ-ուլ-Ա զի զում: 
Այդ օ րը  Խար բեր դում,  Մա մու րեթ-ուլ-Ա զի զում և շր ջա կա գյու ղե րում 
ձեր բա կա լել էին շուրջ 800 հայ տղա մարդու:  Հու լի սի 6-ի ա ռա վոտ յան 
նրանց կա պել էին ի րար 14 հո գա նոց խմբե րով և  դուրս բե րել քա ղա-
քից: Ն րանց մի գիշեր պա հել էին քրդա կան մի գյու ղում, ո րից հե տո՝ 
տա րել հո վիտ նե րից մեկն ու գնդա կա հա րել:  Մե ծ  մաս ին սպա նե լուց 
հե տո ոս տի կան նե րը սկսել էին սվին նե րով կո տո րել մյուսներին:  Հայ 
ե րի տա սար դը կա րո ղա ցել էր ար ձա կել կապն ու փախ չել, վե րա դառ-
նալ  Մա մու րեթ-ուլ-Ա զիզ, թա քուն կեր պով մտնել ա մե րիկ յան հի վան-
դա նոց և  հան դի պել Ատ կին սո նին:  Բա ցի նրանից՝ այդ օ րը կա րո ղա ցել 
էին փրկվել ևս 15-20 հայեր, ո րոնց պատ մութ յուն ներն ամ բող ջութ յամբ 
հա մընկ նում էին:

Երբ հայ տղա մարդ կանց մե ծ  մաս ն ար տաքս վել էր, և մ նա ցել էին 
հիմ նա կա նում կա նայք և  ե րե խա նե րը,  Դեյ վիսն այ ցե լում է նա հան-
գա պե տին և խնդ րում, որ  նրանց թույլ տրվի մնալ: Քն նարկ վում են 
նաև նրանց օգ նութ յուն ցու ցա բե րե լուն առնչվող հար ցեր:  Քա նի որ 
որբ ե րե խա նե րի թվում կա յին նաև ԱՄՆ-ում ծնված ներ և  ա մե րիկ յան 
քա ղա քա ցիութ յուն ստա ցած տղա մարդ կանց զա վակ ներ, մի սիո ներ-
նե րը մտա ծում էին որ բա նոց բա ցե լու մա սին:  Հու լի սի 10-ին  Դեյ վի-
սը քննար կում է այդ հար ցը նա հան գա պե տի հետ, սա կայն ստա նում 
հստակ մեր ժում:  Վեր ջինս պա տաս խա նում է, որ կա ռա վա րութ յունն 
ինքն է ձեռ նա մուխ ե ղել որ բա նոց նե րի բաց մա նը:  Նա հան գա պե տի 
հետ հան դի պու մից մեկ ժամ անց հայ տա րար վեց, որ մնա ցած բո լոր 
հա յե րը, այդ թվում՝ կա նայք և  ե րե խա նե րը, պետք է ար տաքս վեն:309

 Դեյ վի սը գրում էր, որ, օգտ վե լով այն հան գա ման քից, որ հյու պա-
տո սութ յու նը մեծ էր, ու ներ բազ մա թիվ սեն յակ ներ, մեծ այ գի, նրան 
հա ջող վել էր բազ մա թիվ հա յե րի, հիմ նա կա նում՝ կա նանց և  ե րե խա նե-
րի, պատս պա րել իր մոտ:310

Հ յու պա տո սը շա րու նա կում էր, որ տե ղա հա նութ յան չեն թարկ վե լու 
բա ցա ռութ յուն ներն ար վում էին «ար ևել յան նեն գութ յամբ» և  հիմ նա-
կա նում ա նօ գուտ էին: Երբ գրե թե բո լոր հա յերն ար տաքս վել էին, կա-
ռա վա րութ յու նը հայ տա րա րութ յուն ա րեց այն մա սին, որ «ո րոշ դա սա-
կար գե րի» պատկանող մար դիկ տե ղա հա նութ յան չեն են թարկ վե լու: 

309 Տե՛ս նույն տեղը, էջ632-634 (NA/RG 59/867.4016/392):
310 Տե՛ս նույն տեղը, էջ 634-638 (NA/RG 59/867.4016/392):
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Ա ռա ջին բա ցա ռութ յու նը կազ մում էին կա թո լիկ նե րը, թեև ի րա կա նում 
նրանք ար դեն իսկ ար տաքս վել էին: Այ նու հետև նման բա ցա ռութ յուն 
ար վեց նաև բո ղո քա կան նե րի հա մար, թեև նրանք նույն պես հիմ նա կա-
նում ար տաքս վել էին:  Դեյ վիսն ան մի ջա պես բո ղո քա կան նե րի ցանկ 
էր կազ մել և  ներ կա յաց րել նա հան գա պե տին՝ տե ղա հան ված նե րին 
հետ կան չե լու նպա տա կով, սա կայն որ ևէ մե կը նրան ցից այդ պես էլ 
չվե րա դար ձավ:311

 Հու լի սի վեր ջին, երբ  Մա մու րեթ-ուլ-Ա զի զում և  Խար բեր դում գրե թե 
հայ չէր մնա ցել, նա հան գա պե տը ճա նա պարհ էր դրել հիմ նա կա նում 
իր բա րե կամ հա յե րից կազմ ված խմբի, ո րոնց թվում էին հայ կա թո լիկ 
ար քե պիս կո պոս Իս րաել յանն իր ծխա կան նե րով և ֆրան սու հի  Մար-
գա րիտ  Գա մա տը:  Վեր ջինս հրա ժար վել էր ֆրան սիա ցի մի սիո ներ նե-
րի հետ մնալուց և  ցան կութ յուն էր հայտ նել մեկ նելու հա յե րի հետ:  Նա-
հան գա պե տը մի քա նի ան գամ հե տաձ գել էր նրանց ճամ փոր դութ յու-
նը՝ ճա նա պարհ նե րի անվ տանգ չլի նե լու պատր վա կով:  Սա կայն այդ 
խում բը նույն պես ար ժա նա ցավ մյուս ար տաքս յալ նե րի ճա կա տագ-
րին. նրանք ըն կան քրդե րի ձեռ քը, ո րոնք կո տո րե ցին գրե թե բո լո րին, 
այդ թվում նաև՝ ֆրան սու հուն: Ողջ էին մնա ցել ե րեք կին և  եր կու կամ 
ե րեք ե րե խա:312

Հեն րի  Ռիգզն իր հու շե րում գրում է, որ տե ղի նա հան գա պե տը մահ-
վան էր դատապարտում քա րա վան նե րով քա ղաք ժա մա նած հա զա-
րա վոր հայ տղա մարդ կանց:  Նա գրում է. «Էրզ րու մից և Երզն կա յից 
ո րոշ քա րա վան ներ  Խար բերդ էին ժա մա նել հա մե մա տա բար ա պա-
հով վի ճա կում, և ն րանց կազ մում տղա մար դիկ մե ծա մաս նութ յուն էին 
կազ մում:  Սա կայն մեզ հա սած ա մե նա հու սա լի տե ղե կութ յու նը ցույց 
էր տա լիս, որ տղա մար դիկ շատ հազ վա դեպ էին ողջ դուրս գա լիս նա-
հան գից:  Հայտն վե լով  Սա բիթ բե յի ի րա վա սութ յան ներ քո՝ հայ տղա-
մար դիկ են թարկ վում էին բռնի մահ վան»:313

Ռիգզը գրում է, որ, չու նե նա լով որ ևէ պաշտ պա նութ յուն և  մատնված 
ոստիկան նե րի դա ժան քմա հա ճույք նե րին, ա ռա ջին հեր թին տու-

311 Երբ ցանկը ներկայացվեց նահանգապետին, վերջինս հայտարարեց, որ կառավա-
րությունից ստացված հրամանը վերաբերում է միայն քաղաքում մնացած բողոքական 
հայերին (Տե՛ս Վահէ Հայկ, նշվ. աշխ., էջ 1433):
312 Տե՛ս Unites States Official Records on the Armenian Genocide, 1915-1917 /Compiled 
with an introduction by Ara Sarafian/, էջ 639 (NA/RG 59/867.4016/392):
313 Տե՛ս Riggs Henry, նշվ. աշխ., էջ 138-139:
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ժում էին կա նայք և  ե րի տա սարդ աղ ջիկ նե րը: Բռ նա բա րութ յուն նե րից 
փրկված կա նայք գա լիս էին օգ նութ յուն ստա նա լու մի սիո ներ նե րից և 
 պատ մում հայ կա նանց՝ Եփ րատ գետն ինքնակամ նետվելու բազ մա-
թիվ դեպ քե րի մա սին:314 

 Ռիգ զը շա րու նա կում է գրել, որ, վստա հե լի վկա նե րի տվյալների 
հա մա ձայն, մահ մե դա կան ներն ընտ րում և  ի րենց տներն էին տա նում 
կա նանց ու  ե րե խա նե րին՝ են թար կե լով նրանց կրո նա փո խութ յան: 
Ո րոշ մահ մե դա կան ներ դա ա նում էին նրանց փրկե լու, սա կայն մե ծա-
մաս նութ յու նը՝ սե ռա կան ստրկաց ման են թար կե լու նպա տա կով: Ո րոշ 
դեպ քե րում աղ ջիկ նե րը դառ նում էին թուր քա կան ըն տա նիք նե րի ան-
դամ ներ և  հա մա կերպ վում ի րենց նոր կյան քի հետ, սա կայն մյուս նե րը 
են թարկ վում էին անն կա րագ րե լի տան ջանք նե րի և  խե լա գար վում:315 
 Հե տա գա յում՝  Թուր քիա յի՝ պա տե րազ մում պարտ վե լուց հե տո, ո րոշ 
դեպ քե րում ե րի տա սարդ կա նայք և  ե րե խա ներն ա զատ են ար ձակ վել, 
սա կայն մյուս նե րը շա րու նա կել են ի րենց կյան քը նոր մահ մե դա կան 
ըն տա նիք նե րում:  Շատ հա յեր կա րո ղա ցան փրկվել ո րոշ թուր քե րի և 
քր դե րի կող մից ցուցաբե րված քա ջութ յան ու  մարդ կայ նութ յան շնոր-
հիվ:316  Ռիգ զը նաև նշում է, որ շատ « թուր քե րի ի րա կան ա ռա տա ձեռ-
նութ յան և  քա ջութ յան» շնոր հիվ հնա րա վոր դար ձավ փրկել մեծ թվով 
հա յե րի:  Նա որ պես վառ օ րի նակ էր բե րում  Խար բեր դում մի թուրք 
գոր ծա րա րի պատ մութ յու նը, ո րը, վտան գե լով իր կյան քը, կա րո ղա ցել 
էր փրկել իր հայ գոր ծըն կե րո ջը317:

1915 թ. հու լի սի 3-ին Տ րապիզո նում հյու պա տոս  Հայ զե րը գրում 
էր դես պան  Մոր գեն թաո ւին, որ քա ղա քի իշ խա նութ յուն ներն ա րա գո-
րեն հա վա քագ րում էին հա յե րին՝ բա ցա ռութ յամբ կա թո լիկ նե րի, կա-
ռա վա րա կան հիմ նարկ նե րում աշ խա տող նե րի, ծե րե րի, այ րի նե րի, 
հղի կա նանց, և  ու ղար կում նրանց դե պի Գ յու մուշ խա նե: Ա մե րիկ յան 
դպրոց այ ցե լող, ինչ պես նաև տե ղա հան ված ծնող նե րի կող մից այս-
տեղ թողնված հայ ե րե խա նե րին տե ղա վո րել էին նա հան գա պե տի և 
 հույն մետ րո պո լի տի կող մից բաց ված դպրո ցում: Ըստ հյու պա տո սի՝ 

314 Տե՛ս  նույն տեղը, էջ 137:
315 Տե՛ս նույն տեղը, էջ 98-99:
316 Տե՛ս Miller Donald E. and Miller Lorna Touryan, Survivors: An Oral History of the 
Armenian Genocide, Berkeley and Los Angeles, University of California Press, 1999, p. 
186:
317 Տե՛ս Riggs Henry, նշվ. աշխ., էջ 98:
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այդ դպրո ցում փաս տո րեն մնա ցել էին մինչև 15 տա րե կան աղ ջիկ-
ներ և  մինչև 10 տա րե կան տղա ներ. ա վե լի բարձր տա րի քի ե րե խա նե-
րը տե ղա հան վել էին ծնող նե րի հետ:  Հայ զե րը գրում էր, որ « քա ղա քի 
տար բեր թա ղա մա սե րի՝ հա յե րից մաքր ման աշ խա տան քը հնա րա վոր 
է, որ կա վարտ վի վա ղը»:318

Օս ման յան կայս րութ յու նում ԱՄՆ-ի դես պանն ու ա մե րիկ յան հյու-
պա տո սա կան ներ կա յա ցու ցիչ նե րը պար բե րա բար բա նակ ցում էին 
գեր մա նա կան դի վա նա գետ նե րի հետ՝ հա յե րի տե ղա հա նութ յուն նե րի 
և  կո տո րած նե րի հար ցում  Բարձր Դ ռան վրա ճնշում գոր ծադ րե լու հա-
մար:  Հու լի սի 4-ին  Կոս տանդ նու պոլ սում  Գեր մա նիա յի դես պա նութ-
յու նը հու շա գիր է ներ կա յաց նում Օս ման յան կայս րութ յան մեծ վե զի-
րին հայ բնակ չութ յան տե ղա հա նութ յուն նե րի մա սին:  Փաս տաթղ թում 
նշվում էր, որ Ար ևել յան Ա նա տո լիա յի նա հանգ նե րի հայ բնակ չութ յան 
նկատ մամբ կայ սե րա կան կա ռա վա րութ յան կող մից հաս տատ ված 
«ճնշ ման մի ջոց նե րը» թե լադր ված են « պա տե րազ մա կան պայ ման նե-
րով ու պաշտ պա նութ յան օ րի նա կան մի ջոց ներ» են, և  գեր մա նա կան 
կա ռա վա րութ յու նը դեմ չէ դրանց գործադրմանն այն քան ժա մա նակ, 
որ քան դրանք անհ րա ժեշտ են  Թուր քիա յի ներ քին վի ճա կի ամ րապնդ-
ման ու ապս տամ բութ յան փոր ձե րից խու սա փե լու հա մար:  Սա կայն 
մյուս կող մից գեր մա նա կան կա ռա վա րութ յու նը չի կա րող թաքց նել 
այն վտանգ նե րը, ո րոնք կա րող են ա ռա ջա նալ այդ « խիստ մի ջոց-
նե րի» կի րա ռու մից, մաս նա վո րա պես՝ հա մա տա րած ար տաքսու մից, 
ո րոնց կա րող են են թարկ վել ինչ պես մե ղա վոր ները, այն պես էլ ան մեղ-
նե րը, ինչ պես նաև տե ղա հա նութ յուն նե րի ըն թաց քում բռնութ յուն նե րի, 
օ րի նակ՝ կո տո րած նե րի և  թա լա նի կի րա ռու մից: Հուշագրում նշվում էր, 
որ, դժբախտաբար, դես պա նութ յու նը տե ղե կատ վութ յուն է ստա նում 
այն մա սին, որ տե ղա կան իշ խա նութ յուն ներն ի վի ճա կի չեն կան խե լու 
նման դեպ քե րը:

 Հու շագ րում նշվում էր, որ այս հան գա մանքն օգ տա գործ վե լու է 
թշնա մի պե տութ յուն նե րի կող մից հա յե րի, ինչ պես նաև չե զոք պե տութ-
յուն նե րի հա սա րա կայ նութ յան շրջա նում քա րոզ չութ յուն տա րա ծե լու 
նպա տա կով, մաս նա վո րա պես՝  Միաց յալ  Նա հանգ նե րում, ո րի ներ-
կա յա ցու ցիչ ներն ար դեն իսկ ո րոշ ժա մա նակ է, ինչ հե տաքրք րութ յուն 

318 Տե՛ս NA Microfilm Publications, Microcopy No. 353, Records of the Department of State 
Relating to Internal Affairs of  Turkey, 1910-1929, Roll 43, NA/RG 59/867.4016/94:
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են հան դես բե րում  Թուր քիա յում հա յե րի ճա կա տագ րի նկատմամբ: 
Փաստաթղթում ասվում էր, որ «որ պես բա րե կամ տե րութ յուն և  Թուր-
քիա յի դաշ նա կից»՝ գեր մա նա կան կա ռա վա րութ յու նը  Բարձր Դ ռան 
ու շադ րութ յունն էր հրա վի րում այն հան գա ման քի վրա, որ ինչ պես 
պա տե րազ մի ըն թաց քում, այն պես էլ ա պա գա յում՝ խա ղա ղութ յան 
բա նակ ցութ յուն նե րի ըն թաց քում,  Հայ կա կան հար ցը կա րող է օգ տա-
գործ վել որ պես պատր վակ՝  Թուր քիա յի ներ քին գոր ծե րին մի ջամ տե լու 
նպա տա կով:  Գեր մա նա կան կա ռա վա րութ յունն ա ռա ջար կում էր ան-
հա պաղ հրա հանգել նա հան գա յին իշ խա նութ յուն նե րին՝ տե ղա հան-
ված հա յե րի կյան քի և  ու նեց ված քի պաշտ պա նութ յան ուղ ղութ յամբ 
մի ջոց ներ ձեռ նար կե լու համար:319 

1915 թ. հու լի սի 6-ին  Բեյ րու թում գլխա վոր հյու պա տոս Ս թեն լի  Հոլ-
լի սը Պետ քար տու ղա րութ յանն ու  Կոս տանդ նու պոլ սում դես պա նութ-
յանն է ներ կա յացնում ԱՄՆ-ի քա ղա քա ցու և  դեպ քե րի ա կա նա տե սի՝ 
հու նի սի 20-ի զե կու ցա գի րը՝ շրջա նում հայ տե ղա հան ված նե րի ի րա-
վի ճա կի մա սին:  Հա մա ձայն այդ փաս տաթղ թի՝ հա յե րի տե ղա հա նութ-
յու նը սկսվել էր վեց շա բաթ ա ռաջ.  Զեյ թու նից տե ղա հան վել էին 180 
ըն տա նիք ներ: Այդ ժա մա նակ վա նից սկսած՝ տե ղա հան վել էր  Զեյ թու-
նի և շր ջա նի բո լոր քա ղաք նե րի և գ յու ղե րի, այդ թվում՝ Ալ բիս տա նի, 
 Հաճ նի,  Սի սի,  Կարս  Պա զա րի,  Հա սան բեյ լիի և Դ յորթ  Յո լի հայ բնակ-
չութ յու նը: Ըստ ա կա նա տե սի՝ ընդ հա նուր առ մամբ այդ շրջա նից տե-
ղա հան ված նե րի թի վը կազ մում էր 26.500 հո գի, ո րոն ցից 5 հա զա րը 
տե ղա հան վել էին  Կո նիա յի շրջան, 5.500-ը՝  Հա լեպ և շր ջա կա քա ղաք-
ներ ու գ յու ղեր, մնա ցա ծը գտնվում էին  Դեյր-էզ- Զո րում,  Ռաք քա յում և 
 Մի ջա գետ քի տար բեր վայ րե րում:  Տե ղա հա նութ յան գոր ծըն թա ցը, ըստ 
փաս տաթղ թի, դեռ շա րու նակ վում էր: Այս շրջան կա րող էին տե ղա-
հա նել մինչև 32 հա զար հա յե րի: Այն թա պից դեռևս չէին աք սո րել, իսկ 
 Մա րա շից և Ուր ֆա յից արտաքսել էին դեռևս շատ քչե րի:

Ա կա նա տե սն այնուհետև նշում էր, որ, կա ռա վա րութ յան հրա հան-
գի երկ րորդ հոդ վա ծի հա մա ձայն, « բա նա կի, ան կախ բա նա կի կոր-
պուս նե րի և  դի վի զիա նե րի հրա մա նա տար նե րը կա րող են ռազ մա կան 
նպա տա կա հար մա րութ յան և լր տե սութ յան կամ դա վա ճա նութ յան 
կաս կա ծի դեպ քե րում ան հա տա պես կամ խմբե րով տե ղա փո խել գյու-

319 Տե՛ս The Armenian Genocide. Evidence from the German Foreign Office Archives, 1915-
1916 /Edited by Wolfgang Gust, էջ 231-232:



137

ղե րի կամ քա ղաք նե րի բնա կիչ նե րին դե պի այլ վայ րեր»: Հ րա մա նա-
տար նե րի հրա ման նե րը կա րող էին լի նել մարդ կա յին, սա կայն դրանց 
կա տա րու մը շատ դեպ քե րում բիրտ էր. մաս նա վո րա պես կա նանց, 
ե րե խա նե րի, հի վանդ նե րի և  ծե րե րի նկատ մամբ ի րա գործ վում էին 
« սար սա փե լի դա ժա նութ յուն ներ»:  Մեկ ժամ վա ըն թաց քում տե ղա հա-
նում էին գյու ղե րի ողջ հայ  բնակ չութ յա նը: Շատ դեպ քե րում ծնող նե-
րին չէին թող նում ի րենց հետ վերց նել փոքր ե րե խա նե րին:  Շատ դեպ-
քե րում էլ տղա մարդ կանց կա պում էին պա րան նե րով կամ շղթա նե րով, 
կա նանց և  ե րե խա նե րի հետ վար վում էին, ինչ պես ա նա սուն նե րի հետ: 
Ե ղել են դեպ քեր, երբ հղի կա նայք ծննդա բե րել և  մա հա ցել են կամ թո-
ղել ծնված ե րե խա նե րին ճա նա պար հին, շատ կա նանց և  աղ ջիկ նե րի 
բռնա բա րել են: Ե ղել է դեպք, երբ ոստիկանության հրա մա նա տարն 
ա սել է իր են թա կա նե րին ա նել կա նանց հետ այն ամենը, ինչ կցան-
կա նան:

Ըստ զե կու ցագ րի՝ տար բեր վայ րե րում տե ղա հան ված նե րի նկատ-
մամբ տար բեր վե րա բեր մունք էր ցու ցա բեր վել:  Մեկ վայ րում կա ռա վա-
րութ յունն էր կե րակ րում տե ղա հան ված նե րին, մեկ ու րիշ վայ րում թույլ 
էր տա լիս բնակ չութ յա նը նրանց կե րակ րել: Մ յուս վայ րե րում տե ղա-
հան ված նե րին ընդ հան րա պես չէին կե րակ րում, և  այդ պա րա գա յում 
այդ վայ րե րում տի րում էին քաղց, հի վան դութ յուն և  մահ: Այս մարդ-
կանց տե ղա վո րում էին փոքր խմբե րով, որոնք սո վո րա բար ընդգրկում 
էին ե րեք-չորս ըն տա նիք և հայտն վում էին տար բեր ազ գութ յուն նե րի 
և  հա վա տամ քի մարդ կանց շրջա նում:  Ըստ փաս տաթղ թի հե ղի նա կի, 
ե թե մի քա նի ամս վա ըն թաց քում այս մարդ կանց օգ նութ յուն չցու ցա-
բեր վի, նրան ցից եր կու եր րոր դը կամ եր կու չոր րոր դը կմա հա նա քաղ-
ցից և  հի վան դութ յուն նե րից:320

 Հու լի սի 7-ին Տ րապի զո նում հյու պա տոս  Հայ զե րը գրում է դես պան 
 Մոր գեն թաո ւին, որ վի լա յե թի հա յե րի թի վը կազ մում է 36 հա զար, իսկ 
Տ րապի զոն քա ղա քին և շր ջա կա գյու ղե րինը՝ 10 հա զար, ո րոն ցից 
5.200-ն  ար դեն իսկ տե ղա հան վել են:  Շատ ծնող ներ թո ղել էին ի րենց 
ե րե խա նե րին քա ղա քում: Այդ պահին ե րեք հա զար նման ե րե խաներ 
կային, ո րոնք տե ղա վոր ված էին քա ղա քի տար բեր վայ րե րում գտնվող 
տնե րում, ո րոնք թուր քերն ան վա նում էին «որ բա նոց ներ»: Ո րոշակի 

320 Տե՛ս  NA Microfilm Publications, Microcopy No. 353, Records of the Department of State 
Relating to Internal Affairs of  Turkey, 1910-1929, Roll 43, No. 1130, NA/RG 59/867.4016/97:
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թվով հայ կա նայք և  ե րի տա սարդ աղ ջիկ ներ էին խնա մում այդ ե րե-
խա նե րին, հաս տա տութ յուն նե րը հսկում էին ոստիկան նե րը, յու րա-
քանչ յուր որ բա նոց ու ներ իր տնօ րե նը: Բ ժիշկ Ք րոու ֆորդն ու իր կի նը 
300 ե րե խա էին խնամ քի տակ վերց րել աք սոր ված ծնող նե րից: Ո րոշ 
դեպ քե րում ծնող նե րը փող կամ զար դե ղեն էին թո ղել՝ ե րե խա նե րի հե-
տա գա խնամքն ու անվ տան գութ յունն ա պա հո վե լու նպա տա կով:  Սա-
կայն նա հան գա պե տը պա հան ջել էր Ք րոու ֆոր դից իշ խա նութ յուն նե-
րին հանձ նել ե րե խա նե րին, ինչ պես նաև հա յե րի դրամն ու զար դե ղե-
նը:321 

 Հու լի սի 10-ին  Մոր գեն թաուն գրում է պետ քար տու ղա րին, որ « հա-
յե րի հան դեպ ի րա կա նաց վող հա լա ծանք նե րը» հաս նում են «ան նա-
խա դեպ չա փե րի»: « Տար բեր շրջան նե րից ստաց վող զե կույց նե րը 
վկա յում են խա ղաղ հայ բնակ չութ յանը ար մա տա խիլ ա նե լու հա մա-
կարգ ված փոր ձի մա սին…»: Ն րանց կյան քի «ա վե րումն ու զրկանք-
նե րը» տե ղի էին ու նե նում «ք մա հաճ ձեր բա կա լութ յուն նե րի, սար սա-
փե լի կտտանք նե րի, հա մա տա րած ար տաք սում նե րի ու կայս րութ յան 
մեկ ծայ րից մյու սը տե ղա հա նութ յուն նե րի մի ջո ցով, ո րոնք հա ճա խ 
ու ղեկց վում էին բռնութ յուն նե րով, թա լա նով և  կո տո րած նե րի վե րած-
վող սպա նութ յուն նե րով»: «Այս գոր ծո ղութ յուն նե րը ոչ թե հան րա յին 
կամ մո լե ռան դութ յան պա հան ջի պա տաս խան են, այլ բա ցա ռա պես 
բռնա պե տա կան են ու  ղե կա վար վում են  Կոս տանդ նու պոլ սից ռազ-
մա կան անհ րա ժեշ տութ յան ան վան տակ և  հա ճախ ի րա կա նաց վում 
են շրջան նե րում, որ տեղ դժվար թե տե ղի ու նե նան ռազ մա կան գոր-
ծո ղութ յուն ներ»: « Մահ մե դա կան բնակչությունը և  հայ  բնակ չութ յունն 
ապ րում էին հա մե րաշխ կյան քով, սա կայն հայ կա մա վոր նե րի, ո րոնք 
հիմ նա կա նում ռու սահ պա տակ ներ էին և  ընդգրկ վել էին  Կով կա սում 
ռու սա կան բա նա կի կազ մում…», ինչ պես նաև հե ղա փո խա կան շարժ-
ման մեջ ներգ րավ ված և  Վա նի գրավ ման ըն թաց քում ռուս նե րին օգ-
նութ յուն ցու ցա բե րած հա յե րի պատ ճա ռով սկսվեց « սար սա փե լի 
վրեժխնդ րութ յուն»: « Տա ռապ յալ նե րի մե ծ  մաս ն ան մեղ է և հ նա զանդ 
օս ման յան կա ռա վա րութ յա նը: Գ րե թե բո լո րը մե ծա հա սակ տղա մար-
դիկ են և  կա նայք, քա նի որ 20-45 տա րե կան տղա մար դիկ գտնվում են 
թուր քա կան բա նա կում»:  Զո հե րը հիմ նա կա նում ոտ քով տե ղա հան վել 

321 Տե՛ս նույն տեղը, NA/RG 59/867.4016/103: 
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էին դե պի հե ռա վոր շրջան ներ՝ ա ռանց որ ևէ ապ րուս տի մի ջո ցի և սնն-
դի:  Դես պա նը նշում էր, որ ո րոշ տե ղե րում ա մե րի կա ցի նե րի կող մից 
փոր ձեր են կա տար վել օգ նելու հա յե րին, սա կայն նրանք այդ պես էլ 
թույլտ վութ յուն չեն ստա ցել իշ խա նութ յուն նե րից: Օ րի նակ ներ կան, 
որ հա յե րը փոր ձել են դի մադ րել այդ մի ջո ցա ռում նե րի ի րա գործ մա նը, 
զենք են օգ տա գոր ծել կամ փա խել սա րե րը, ինչն ա վե լի է կա տա ղեց րել 
իշ խա նութ յուն նե րին:322

 Մոր գեն թաուն նշում էր, որ « շատ հա յեր դառ նում են մահ մե դա կան-
ներ՝ հա լա ծանք նե րից խու սա փե լու նպա տա կով»:  Մար դա սի րա կան 
նպա տակ նե րից բա ցի՝ ա մե րի կա ցի նե րը հե տապն դում էին ի րա կան 
շա հեր, քա նի որ. ա ռա ջի ն՝ աք սոր ված հա յե րի մեջ կա յին նաև ԱՄՆ-ի 
հպա տակ ներ, երկ րոր դ՝ դա դա րեց վել էր Ա մե րիկ յան խորհր դի բա րե-
գոր ծա կան և կր թա կան գոր ծու նեութ յու նը:

Մոր գեն թաուն նաև նշում էր, որ միակ դես պա նութ յու նը, ո րը կա րող 
էր ազ դե ցութ յուն ու նե նալ « դա ժա նութ յուն նե րի» նվա զեց ման հար ցում, 
Գեր մա նիա յի ներ կա յա ցուց չութ յունն էր, սա կայն այն սահ մա նա-
փակ վում էր մի միայն խոր հուրդ ներ տա լով և ձ ևա կան բո ղոք ներ ներ-
կա յաց նե լով՝ հնա րա վոր է ա պա գա յում պա տաս խա նատ վութ յու նից 
խու սա փե լու հա մար:  Դես պա նը նշում էր, որ ա պարդ յուն աշ խա տանք 
է տա րել  Գեր մա նիա յի դես պա նի հետ, սա կայն վեր ջինս վեց շա բա-
թով մեկ նում է ար ձա կուր դի, և ին քը « Հեր կու լես յան փոր ձեր» պետք 
է կա տա րի դես պա նին փո խա րի նո ղի հա մակ րանքն այդ հար ցում 
շա հե լու հա մար: Ավստ րո- Հուն գա րիա յի դես պանն իր հեր թին խոս-
տա ցել էր օգ տա գոր ծել ներ քին գոր ծե րի նա խա րա րի վրա ունեցած 
ազդեցությունը: Ըստ  Մոր գեն թաո ւի՝ նա մշտա պես խո սում էր մեծ 
վե զի րի հետ, ինչ պես նաև փոր ձում էր «լր ջո րեն միջ նոր դել» ներ քին 
գոր ծե րի և  պա տե րազ մի նա խա րար նե րի առաջ՝ հա լա ծանք նե րը դա-
դա րեց նե լու նպա տա կով:  Սա կայն նրա բո լոր փոր ձերն ա պարդ յուն 
էին անց նում:  Նա նշում էր, որ իշ խա նութ յան ղե կին կանգ նած նե րը 
հե ղա փո խա կան ներ էին, ո րոնք հե ռաց րել էին հա միդ յան կա ռա վա-
րութ յու նը հայ հե ղա փո խա կան նե րի հետ հա մա գոր ծակ ցելով:  Վեր-
ջին ներս շատ լավ տեղ յակ էին ե րիտ թուր քե րի մե թոդ նե րի մա սին, ին չը 
վա խեց նում էր իշ խա նութ յուն նե րին,  որոնք նույ նիսկ ըն դու նում էին, 

322 Տե՛ս նույն տեղը, No. 841, NA/RG 59/867.4016/74:
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որ դի մե լու են յու րա քանչ յուր մի ջո ցի՝ կա ռա վա րութ յու նը չկորց նե լու 
հա մար: Ն րանք հայ տա րա րում էին նաև, որ որ ևէ փո փո խութ յան չեն 
են թար կե լու ի րենց ազ գայ նա կան քա ղա քա կա նութ յու նը, նույ նիսկ երբ 
 Ռու սաս տա նը, Ֆ րան սիան և  Մեծ Բ րի տա նիան կա տար վա ծի հա մար 
պա հան ջեն անհատապես պա տա խա նատ վութ յան են թար կել օս ման-
յան կա ռա վա րութ յան ան դամ նե րին: Ե րիտ թուր քե րը դար ձել էին շատ 
ա վե լի վստահ, քա նի որ ա ռանց ի րենց հիմ նա կան դաշ նա կից նե րի՝ 
 Գեր մա նիա յի և Ավստ րո- Հուն գա րիա յի օգ նութ յան կա րո ղա ցել էին 
պաշտ պան վել  Դար դա նե լի հար ձա կու մից:

 Մոր գեն թաուն ի րա վի ճա կը քննար կել էր  Մարզ վա նում,  Բեյ րու թում, 
 Պար տի զա կում և  Կոս տանդ նու պոլ սում աշ խա տող մի սիո ներ նե րի 
հետ: Ն րանք ե կել էին հա մա ձայ նութ յան, որ տվյալ պահի ճգնա ժա-
մը շատ ա վե լի ծանր է, քան 1895-1896 թթ. կո տո րած նե րի ըն թաց քում: 
 Մի սիո ներ նե րը չէին կա րո ղա նում որ ևէ ա ռա ջարկ ա նել՝ բա ցի այն 
քայ լե րից, ո րոնք ձեռ նար կում էր  Միաց յալ  Նա հանգ նե րի դես պա նութ-
յու նը:  Նրանք վա խե նում էին, որ որ ևէ բան չի կա րող փո խել կա ռա-
վա րութ յան ներ կա յիս քա ղա քա կա նութ յու նը:  Թուրք իշ խա նա վոր նե րը 
միան շա նակ զգու շաց նում էին դես պա նին, որ  Միաց յալ  Նա հանգ ներն 
ի րա վունք չու նի մի ջամ տե լու երկ րի ներ քին գոր ծե րին:  Մոր գեն թաուն 
դիր քո րո շում էր խնդրում պետ քար տու ղա րից ստեղծ ված ի րա վի ճա-
կում:323

Այդ օ րե րին  Թա լեա թի հետ տե ղի ու նե ցած հան դի պու մից հե տո 
 Մոր գեն թաուն նշում է իր օ րագ րում, որ ե րիտ թուր քերը «ակն հայ տո րեն 
մտադր վել են իս լա մաց նել եր կի րը և  ոչն չաց նել ու ջախ ջա խել բո լոր 
ոչ մահ մե դա կան նե րին»: Երբ դես պանն ա սում է նրան, որ «աշ խար հը 
դա տա պար տե լու է նրանց» կա տար վա ծի հա մար, վեր ջինս պա տաս-
խա նում է, որ «ի րենք գի տեն, թե ինչ պես է պետք պաշտ պան վել»:324 

Հու լի սի 10-ին ա մե րիկ յան հյու պա տո սա կան ծա ռա յութ յան աշ-
խա տա կից Վ.  Պի թե րը հա ղոր դում էր  Սամ սու նից, որ շուրջ 150 հայ ըն-
տա նիք ներ իս լամ էին ըն դու նել, իսկ շուրջ 5 հա զար հա յեր՝ հիմ նա կա-
նում կա նայք և  ե րե խա ներ, աք սոր վել էին սայ լե րով: Ըստ մյու թե սա րի-
ֆի՝ նույ նիսկ կրո նա փոխ հա յե րին թույլ չէր տրվել մնալ  Սա մսու նում. 

323 Տե՛ս նույն տեղը, No. 841, NA/RG 59/867.4016/74:
324 Տե՛ս Library of Congress, Division of Manuscripts, Papers of Henry Morgenthau, Sr., 
Diary, 1915, July 10:
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նրանց տե ղա փո խե լու էին դե պի Տ րապի զոն,  Կե րա սուն,  Մարզ վան, 
 Բաֆ րա և  այ լուր:  Տե ղա հան ված նե րի մեծ մա սը նույն պես ցան կութ-
յուն էր հայտ նել ըն դու նելու իս լամ՝  Սամ սուն վե րա դառ նա լու ակն-
կա լի քով, սա կայն իշ խա նութ յուն ներն ու շա ցած էին հա մա րում այդ 
քայլն ու թույլ չէին տա լիս նրանց վե րա դառ նալ:  Հա յե րի տնե րը, խա-
նութ ներն ու պա հեստ ներն առգ րավ վել ու կնք վել էին, և  այնոււհետև 
սկսվել էր ու նեց ված քը մահ մե դա կան փախս տա կան նե րին բա ժա նե լու 
գոր ծըն թա ցը:  Պի թե րը նշում էր, որ հարց էր ա ռա ջա ցել օ տա րերկր յա 
ըն կե րութ յուն նե րին հայ առևտ րա կան նե րի ունեցած պարտ քե րի վե-
րա բեր յալ: Որ պես օ րի նակ էր բեր վում շվեյ ցա րա կան «Hochstrasse & 
Co.» ըն կե րութ յու նը, որն աշ խա տում էր հայ առևտ րա կան նե րի հետ և 
գտն վում ա մե րիկ յան հո վա նա վո րութ յան ներ քո:325

Նույն օ րը Տ րապիզո նում հյու պա տոս  Հայ զե րը գրում է դես պան 
 Մոր գեն թաո ւին, որ քա ղա քի կա թո լիկ հա յե րը, մե ծա հա սակ մար դիկ և  
այ րի նե րը նույն պես աք սոր վե ցին:  Միակ բա ցա ռութ յու նը կազ մել էին 
պե տա կան պաշ տոն յա նե րը, ե րե խա նե րը, հղի կա նայք և  հի վան դա-
նոց նե րում գտնվող հի վանդ մար դիկ: Հ յու պա տո սը նաև տե ղե կաց նում 
էր դես պա նին, որ դե պի Տ րապիզոն հո սող գետն իր հետ հա յե րի դիակ-
ներ է բե րել. մեծ թվով դիակ ներ տես նող ներ են ե ղել շրջա կա ան տառ-
նե րում:326

 Հու լի սի 11-ին  Մա մու րեթ-ուլ-Ա զի զում հյու պա տոս  Դեյ վի սը ման-
րա մաս նո րեն զե կու ցում է  Կոս տանդ նու պոլ սում ա մե րիկ յան դես պա-
նութ յանն ու Պետ քար տու ղա րութ յա նը շրջա նից հա յե րի աք սո րին 
առնչ վող հար ցե րի մա սին:  Հու լի սի 1-ին մեծ թվով հա յեր էին աք սոր վել, 
եր կու օր անց մի քա նի հա զար հո գի մեկ նել էին, իսկ մնա ցած հայերն 
աք սոր վե լու էին մո տա կա օ րե րին: Ըստ  Դեյ վի սի՝ իշ խա նութ յուն նե րի 
կող մից հայ տա րար վել էր, որ մնա ցած հա յե րը, ա ռանց բա ցա ռութ յան, 
մեկ նե լու էին հու լի սի 13-ին:  Հա յե րի շրջա նում սար սա փե լի խու ճապ 
էր տի րում, քա նի որ նրանք բո լո րը շատ լավ պատ կե րաց նում էին, թե 
ինչ է ի րենց սպա սվում:  Դա ակն հայ տո րեն եր ևաց, երբ քա ղաք ժա-
մա նե ց Էրզ րու մից և Երզն կա յից աք սոր ված հա յե րի մի մա սը:  Դեյ-
վի սը մի քա նի ան գամ այ ցե լել և զ րու ցել էր տե ղա հան ված նե րի հետ 

325 Տե՛ս Unites States Official Records on the Armenian Genocide, 1915-1917 /Compiled 
with an introduction by Ara Sarafian/,  62 (LC/HM(Sr.)/Reel 7/619):
326 Տե՛ս նույն տեղը, էջ 145 (NA/RG 59/867.4016/114):
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և նրանց վի ճա կը գ նա հա տում էր որ պես «ա ներ ևա կա յե լի խղճա լի»: 
Նրա խոսքերով՝ դժվար էր պատ կե րաց նել, որ նրանք երբ ևի ցե « մարդ-
կա յին էակ ներ են ե ղել»:  Ճամ բար մտնե լուն պես հայ կա նայք ի րենց 
ե րե խա նե րին ա ռա ջար կում էին ան ծա նոթ մարդ կանց՝ նրանց փրկե-
լու նպա տա կով:  Թուր քերն ի րենց հեր թին զբաղ ված էին ե րե խա նե րի, 
մաս նա վո րա պես՝ աղ ջիկ նե րի ընտ րութ յամբ:  Շատ հա ճախ թուր քե րը 
ճամ բար էին գա լիս բժիշկ նե րի ու ղեկ ցութ յամբ՝ հիմ նա կա նում ա ռողջ 
և  գե ղե ցիկ աղ ջիկ ներ ընտ րե լու հա մար: Աք սոր ված նե րի թվում շատ 
քիչ տղա մարդ կային, քա նի որ, ըստ նրանց պատ մա ծի, ճա նա պար-
հին քա րա վա նի վրա հար ձա կում ներ էին գոր ծում քրդե րը, սպա նում 
տղա մարդ կանց, թա լա նում հա յե րին:  Շա տե րը մա հա նում էին սո վից և 
 հի վան դութ յուն նե րից: 

Դեյ վի սը հա մոզ ված էր, որ այս ծրա գիրը «ա մե նա կա տար յալ կեր-
պով կազ մա կերպ ված և  ի րա կա նաց վող կո տո րած է, որն այս եր կի րը 
երբ ևի ցե տե սել է»: Ըստ հյու պա տո սի՝ վեր ջին մի քա նի շա բաթ վա ըն-
թաց քում մի քա նի հա զար հայ տղա մարդ էր բան տարկ վել, իսկ, սկսած 
հու նի սի 23-ից, նրանցից կազ մե լով մի քա նի հար յուր հո գուց բաղ կա-
ցած քա րա վան ներ, աք սո րում էին շրջա նից: Ն րանց շար քում էին 
ա մե րիկ յան քո լե ջի դա սա խոս ներն ու այլ հայտ նի հա յե ր, ինչ պես նաև 
 Խար բեր դի Հայ ա ռա քե լա կան ե կե ղե ցու քա հա նան:  Դեյ վի սի տե ղե-
կութ յուն նե րի հա մա ձայն՝ հայ տղա մարդ կանց հեր թա կան ձեր բա կա-
լութ յուն նե րը  Խար բեր դում ու  Մե զի րեում և ն րանց աք սո րը տե ղի էին 
ու նե ցել հու լի սի 5-ին: Եր կու օր անց նրանց աք սո րել էին, ցե րե կը՝ բե րել 
մի քրդա կան գյուղ և  տե ղա վո րել մզկի թում ու այլ շի նութ յուն նե րում: 
Իշ խա նութ յուն նե րը նրանց ջուր և ս նունդ չէին տրա մադ րել, նրան ցից 
առգ րա վել էին ե ղած դրա մա կան մի ջոց ներն ու հա գուս տը: Այ նու հետև 
քա րա վա նը շարժ վել էր դաշ տա վայ րով, որ տեղ և  ոստիկաննե րը կրակ 
էին բա ցել ու ս պա նել գրե թե բո լոր տղա մարդ կանց:  Փամ փուշտ նե-
րից չմա հա ցած վի րա վոր նե րին սպա նել էին սվին նե րով: Ս պան ված-
նե րի թվում էր, ըստ հյու պա տո սի, ա մե րիկ յան քո լե ջի գան ձա պա հը: 
Դեյվիսը գրում էր, որ այդ ամենն արվում էր «որ պես հայ կա կան ցե ղը 
վե րաց նե լու ընդ հա նուր ծրագ րի մի մաս»: Նույ նը, ըստ Դեյվիսի, տե-
ղի էր ու նե նում շրջա կա գյու ղե րում:  Մի քա նի շա բաթ ա ռաջ շուրջ 300 
հայ տղա մարդ էին հա վա քել քա ղա քից 4-5 ժամ հե ռա վո րութ յան վրա 
գտնվող գյու ղե րից, տա րել դե պի սա րերն ու կո տո րել:
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Ըստ  Դեյ վի սի՝  Խար բեր դում գտնվող ա մե րիկ յան մի սիո ներ նե րը 
սկսել էին քննար կել քա ղա քում մնա ցած հայ կա նանց և  ե րե խա նե րին 
օգ նութ յուն ցու ցա բե րե լու ծրագ րեր, մտա ծում էին նաև հիմ նել որ բա-
նոց ներ այն ե րե խա նե րի հա մար, ո րոնք ծնվել էին  Միաց յալ  Նա հանգ-
նե րում, կամ ո րոնց ծնող ներն ինչ-որ կերպ կապ ված էին ա մե րիկ յան 
հաս տա տութ յուն նե րի հետ: Հ յու պա տո սը հան դի պել էր նա հան գա պե-
տի հետ և քն նար կել որ բա նոց հիմ նե լու ա ռա ջար կը:  Սա կայն վեր ջինս 
մեր ժել էր այդ ա ռա ջար կը՝ պա տաս խա նե լով, որ կա ռա վա րութ յունն 
ար դեն իսկ զբաղ վում է որ բա նոց ներ բա ցե լու ծրագ րով և  չի կա րող 
հան դուր ժել նման այլ ծրագ րի ի րա կա նա ցում:  Հան դի պու մից մեկ ժամ 
հե տո իշ խա նութ յուն նե րը հայ տա րա րե ցին, որ քա ղա քում մնա ցած 
հա յե րը պետք է պատ րաստ վեն մեկ նելու քա ղա քից հու լի սի 13-ին:

 Դեյ վի սը հա մոզ ված էր, որ կա ռա վա րութ յունն այլևս թույլ չէր տա-
լու ար տա սահ ման ցի մի սիո ներ նե րին զբաղ վել կրթա կան և կ րո նա կան 
աշ խա տան քով: Ո րոշ հայ կա նայք դար ձել էին մահ մե դա կան նե րի 
ա մու սին ներ, իսկ ե րե խա նե րին վերց նում էին մահ մե դա կան ըն տա-
նիք ներ: «Եր կի րը դառ նա լու է բա ցա ռա պես մահ մե դա կան…»,- գրում 
էր հյու պա տո սը: Ո րոշ մի սիո ներ ներ մտա ծում էին մնալ երկ րում և  
աշ խա տել մահ մե դա կան նե րի հետ, սա կայն հյու պա տո սը հա մոզ ված 
էր, որ նրանց ոչ միայն թույլ չի տրվե լու շա րու նա կել ի րենց գոր ծու-
նեութ յու նը, այլև շու տով նրանց ստի պե լու են լքել եր կի րը: Նա նաև 
հա մոզ ված էր, որ նրանց ոչ միայն թույլ չի տրվե լու բա ցել դպրոց ներ 
և  հի վան դա նոց ներ, այլև հնա րա վոր է, որ կա ռա վա րութ յունն ուղ ղա-
կի ազ գայ նաց նի ա մե րիկ յան հաս տա տութ յուն նե րին պատ կա նող շի-
նութ յուն նե րը:  Դեյ վի սի կար ծի քով՝ մի սիո ներ նե րը պետք է առն վազն 
ժա մա նա կա վո րա պես լքեին եր կի րը, ե թե ի հար կե հնա րա վոր լի ներ դա 
ա պա հով կեր պով կազ մա կեր պել: Հ յու պա տո սը խո սել էր այդ մա սին 
նա հան գա պե տի հետ, սա կայն վեր ջինս պա տաս խա նել էր, որ տվյալ 
պայ ման նե րում դա ա պա հով չէ, և  ա ռա ջար կել էր սպա սել մի քա նի 
շա բաթ: Մ յուս կող մից հյու պա տո սը նման դիր քո րո շումը բա ցատ րում 
էր այն հան գա ման քով, որ իշ խա նութ յուն նե րը չէին ցան կա նում դուրս 
թող նել  Թուր քիա յում տե ղի ու նե ցող ի րա դար ձութ յուն նե րի ա մե րի-
կա ցի ա կա նա տես նե րին և վ կա նե րին, ո րոնք կա րող էին ա զա տո րեն 
պատ մել և գ րել կա տար վա ծի մա սին: Նա միա ժա մա նակ նշում էր, որ 
այդ պա հին անհ նար էր որ ևէ կեր պով օգ նութ յուն տրա մադ րել տու ժած 
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հա յե րին:327

 Հու լի սի 12-ին Տ րապի զո նում հյու պա տոս  Հայ զե րը տե ղե կաց նում է 
դես պան  Մոր գեն թաո ւին, որ քա ղա քում լու րեր են շրջում այն մա սին, 
որ, հա յե րից բա ցի, շու տով տե ղա հա նութ յան և  աք սո րի են են թարկ-
վե լու նաև քա ղա քում բնակ վող « բո լոր թշնա մի երկր նե րի» քա ղա քա-
ցի նե րը: Ն շե լով, որ քա ղա քում ապ րող այլ երկր նե րի քա ղա քա ցի նե րը 
խա ղաղ կյան քով ապ րող և  օ րենք հար գող մար դիկ են, հյու պա տոսն 
ա ռա ջար կում էր դես պա նութ յա նը դի մել թուր քա կան կա ռա վա րութ-
յա նը՝ այդ մարդ կանց աք սո րի չեն թար կե լու պա հան ջով: Ի րա կան իշ-
խա նութ յու նը շրջա նում գտնվում էր  Նա յիլ բե յի կող մից ղե կա վար վող 
կո մի տեի ձեռ քում, ո րը հրա հանգ ներ էր ստա նում ոչ թե նա հան գա պե-
տից, այլ  Կոս տանդ նու պոլ սից:328 

 Հու լի սի 13-ին  Մոր գեն թաուն հե ռագ րում է պետ քար տու ղա րին, որ, 
իր կող մից ստաց ված տե ղե կութ յուն նե րի հա մա ձայն, սկսած 1915 թ. 
մա յի սից, թուր քա կան իշ խա նութ յուն նե րը 40 հա զա րից ա վե լի հույ ներ 
են աք սո րել կղզի նե րից և  Մար մա րա յի ծո վափն յա շրջան նե րի գյու ղե-
րից դե պի կայս րութ յան ներ քին շրջան նե րի թուր քա կան գյու ղե րը: Իշ-
խա նութ յուն նե րը բնա կեց նում էին դա տարկ ված հու նա կան գյու ղե րը 
մահ մե դա կան փախս տա կան նե րով:  Կոս տանդ նու պոլ սի հույն պատ-
րիար քը փոր ձել էր խնդրել Ավստ րո- Հուն գա րիա յի և  Գեր մա նիա յի 
դես պան նե րի օգ նութ յունն այդ հար ցում, սա կայն պա տաս խան էր 
ստա ցել թուր քա կան իշ խա նութ յուն նե րից, որ նրանք չեն հան դուր ժե-
լու օ տար տե րութ յուն նե րի մի ջամ տութ յու նը երկ րի ներ քին գոր ծե րին: 
 Մոր գեն թաուն եզ րա կաց նում էր, որ թուր քա կան ազ գայ նա կան քա ղա-
քա կա նութ յունն ուղղ ված էր ոչ միայն հա յե րի, այլև այլ քրիս տոն յա-
նե րի դեմ:329

 Թա ներ Աք չա մը գրում է, որ, ըստ բազ մա թիվ աղբ յուր նե րի, շատ 
հա յեր դառ նում էին մահ մե դա կան՝ հե տապն դում նե րից խու սա փե լու 
հա մար: Ան հանգս տա նա լով ո րոշ վայ րե րում տե ղա հա նութ յուն նե-
րի ու շա ցում նե րից և կ րո նա փո խութ յան առն չութ յամբ նա հան գա յին 
իշ խա նութ յուն նե րից ստաց վող հար ցում նե րից՝ կա ռա վա րութ յու նը 
շրջա բե րա կան էր հղել տե ղա կան իշ խա նութ յուն նե րին՝ ար գե լե լով 

327 Տե՛ս նույն տեղը, էջ 172-176 (NA/RG 59/867.4016/127):
328 Տե՛ս նույն տեղը, էջ 146 (NA/RG 59/867.4016/114):
329 Տե՛ս նույն տեղը, էջ 54 (NA/RG 59/867.4016/75):
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կրո նա փո խութ յու նը:330 Այս պես, հու լի սի 13-ին  Կե սա րիա ու ղարկ ված 
հրա հան գի հա մա ձայն, կրո նա փո խութ յու նը չպետք է պատ ճառ հան-
դի սա նար հա յե րի աք սո րի ու շաց ման հա մար, քա նի որ դա մի ջոց էր 
աք սո րից խու սա փե լու հա մար:  Սա կայն շատ նա հանգ նե րում կրո նա-
փո խութ յու նը շա րու նակ վում էր տե ղա կան պաշ տոն յա նե րի օ ժան դա-
կութ յամբ: Ա մե րիկ յան մի սիո ներ նե րի զե կույց նե րի հա մա ձայն, չնա-
յած ար գե լող հրա հան գին, կրո նա փո խութ յու նը տե ղի էր ու նե նում հիմ-
նա կա նում ուն ևոր հայ մարդ կանց շրջա նում:331

Ա մե րիկ յան մի սիո ներ Կ. Կ լար կի տվյալ նե րի հա մա ձայն՝  Ս վա զի 
25 հա զար հա յե րից հա զա րը նա խընտ րել էին իս լամ ըն դու նել: Ըստ 
տար բեր հյու պա տո սա կան հա ղոր դագ րութ յուն նե րի՝ կրո նա փոխ հա-
յերն աք սո րի չէին են թարկ վում, սա կայն ո րոշ վայ րե րում նրանց թույլ 
չէին տա լիս մնալ ի րենց տնե րում:  Կայ սե րիում աշ խա տող ա մե րիկ յան 
մի սիո նե րու հի Ս տել լա  Լուղ րի ջի զե կույ ցի հա մա ձայն՝ ա ռա քե լութ յան 
շեն քում գտնվող հայ կա նանց աք սո րե ցին, քա նի որ նրանք իս լամ չէին 
ըն դու նել, իսկ կրո նա փոխ ե ղած նե րին իշ խա նութ յուն նե րը թույլ տվե-
ցին մնալ, սա կայն տե ղա փո խե ցին շրջա կա գյու ղե րը:332 

Հու լի սի 15-ին Ա մե րիկ յան խորհր դի գան ձա պահ  Փի թը փո խան-
ցում է դես պան  Մոր գեն թաո ւին տար բեր վայ րե րից, մաս նա վո րա պես՝ 
Տ րապի զո նից,  Ս վա զից,  Թա լա սից,  Կո նիա յից,  Մարզ վա նից,  Հաճ նից, 
Էրզ րու մից, 1915 թ. հու նիս-հու լիս ա միս նե րի ըն թաց քում ստաց ված 
ա մե րի կա ցի մի սիո ներ նե րի նա մակ նե րի և  հե ռագ րե րի քաղ վածք նե-
րը՝ հայ կա կան բնակ չութ յան կո տո րած նե րի և  տե ղա հա նութ յուն նե րի 
մա սին: Ըստ  Փի թի՝ հա յե րին տե ղա հա նում էին մարդ կա յին կյան քի 
հա մար ոչ բա րեն պաստ վայ րեր հիմ նա կա նում՝  Հա լե պից դե պի հա-
րավ-ար ևելք:333

1915 թ. հու լի սի 16-ին  Մոր գեն թաուն հե ռագ րում է պետ քար տու ղա-
րին, որ « խա ղաղ հա յե րի տե ղա հա նութ յունն ու ան կար գութ յուն ներն 
ա վե լի են սաստ կա նում, և  սար սա փա հար ա կա նա տես նե րի վկա յութ-

330 Տե՛ս Akçam Taner, նշվ. աշխ. էջ 294:
331 Տե՛ս Turkish Atrocities»: Statements of American Missionaries on the Destruction of 
Christian Communities in Ottoman Turkey, 1915-1917 / Comp. James L. Barton, Ann Arbor, 
MI: Gomidas Institute, 1998, էջ 117:
332 Տե՛ս նույն տեղը: 
333 Տե՛սUnites States Official Records on the Armenian Genocide, 1915-1917 /Compiled 
with an introduction by Ara Sarafian/, էջ 71-74 (LC/HM(Sr.)/Reel 7/633):
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յուն նե րը հաս տա տում են այն, որ ազ գի բնաջնջ ման քա ղա քա կա նութ-
յունն իր ըն թաց քի մեջ է:  Հե տապն դում նե րի մի ջոց ները գործադրվում 
են ապս տամ բութ յան ճնշման պատր վա կի տակ»:  Դես պանն ա նօ գուտ 
էր հա մա րում բո ղոք ներն ու սպառ նա լիք նե րը և  կար ծիք հայտ նում, որ 
հնա րա վոր է, որ նման ճնշու մը վի րա վո րում է օս ման յան կա ռա վա-
րութ յանն ու ա վե լի սաստ կաց նում նրա կող մից կի րառ վող մի ջոց նե-
րը:  Քա նի որ,  Մոր գեն թաո ւի հա մոզ մամբ, այդ ի րա վի ճա կում  Միաց յալ 
 Նա հանգ նե րը որ ևէ բան ա նել չէր կա րող, նա ա ռա ջար կում էր, որ  հա-
մա պա տաս խան աշ խա տանք տար վի  Թուր քիա յի դաշ նա կից նե րի և 
ն րանց դի վա նա գի տա կան ներ կա յա ցուց չութ յուն նե րի հետ:334

Իր պա տաս խան հե ռագ րում ԱՄՆ-ի պետ քար տու ղար  Լան սին գը 
գրում է  Մոր գեն թաո ւին, որ հաս տա տում է դես պա նի կող մից տար-
վող միջ նոր դա կան աշ խա տան քը ներ քին գոր ծե րի և  պա տե րազ մի 
նա խա րար նե րի հետ՝ ուղղ ված « հայ կա կան հա լա ծանք նե րի» դա դա-
րեց մա նը, ինչ պես նաև այդ հար ցում  Գեր մա նիա յի և Ավստ րո- Հուն-
գա րիա յի դես պան նե րի հա մակ րան քը շա հե լու փոր ձե րը:  Պետ քար-
տու ղա րութ յու նը լրա ցու ցիչ որ ևէ ա ռա ջարկ չու ներ ներ կա յաց նե լու 
այս « չա փա զանց դժվա րին ի րա վի ճա կում»՝ բա ցի դես պա նի կող մից 
իրականացվող գոր ծու նեութ յու նից: 

 Պետ քար տու ղա րը հարց նում էր նաև, թե արդ յոք դես պա նութ յու-
նը տե ղե կութ յուն ներ ու նի՞, թե ԱՄՆ-ում ծնված կամ հպա տա կութ-
յուն ստա ցած քա ղա քա ցի նե րից քանիսն են տու ժել դեպ քե րի ըն թաց-
քում:335  Հու լի սի 20-ին  Մոր գեն թաուն պա տաս խա նում է պետ քար տու-
ղա րին, որ որ ևէ տե ղե կութ յուն  չու նի Միաց յալ  Նա հանգ նե րի տու ժած 
 քա ղա քա ցի նե րի մա սին:336

 Հու լի սի 18-ին Ա մե նայն հա յոց կա թո ղի կոս Գ ևորգ Ե-ն337 հե ռա գիր 
էր հղել  Միաց յալ  Նա հանգ նե րի նա խա գահ  Վիլ սո նին, ո րում տե ղե-
կաց նում էր, որ,  Կի լի կիա յից ստաց վող տե ղե կութ յուն նե րի հա մա ձայն, 
հայ ժո ղովր դի դեմ ի րա գործ ված դա ժա նութ յուն ներն ու կո տո րած նե րը 

334 Տե՛սNA Microfilm Publications, Microcopy No. 353, Records of the Department of State 
Relating to Internal Affairs of Turkey, 1910-1929, Roll 6, NA/RG 59/867.4016/76: 
335 Տե՛սնույն տեղը, No. 565, NA/RG59/867.4016/74:
336 Տե՛սUnites States Official Records on the Armenian Genocide, 1915-1917 /Compiled 
with an introduction by Ara Sarafian/, էջ 64 (NA/RG 59/867.4016/79):
337 Գևորգ Ե Տփղիսեցի Սուրենյանց (1847-1930)՝ հայ եկեղեցական և հասարակական 
գործիչ, 1912 թ.-ից՝ Ամենայն հայոց կաթողիկոս: 
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հետ ևանք էին ե րիտ թուր քա կան կա ռա վա րութ յան կող մից տե ղա կան 
իշ խա նութ յուն նե րին տրված հրա հանգ նե րի:  Նա դի մում էր ԱՄՆ-ի 
նա խա գա հին՝ « մարդ կութ յան և ք րիս տոն յա հա վատ քի» ա նու նով մի-
ջամ տելու և  դա դա րեց նելու « դա ժա նութ յուն ներն ու կո տո րած նե րը»:338

Բա ցի ԱՄՆ-ի հյու պա տո սութ յուն նե րից և  ա մե րիկ յան մի սիո ներ-
նե րից ստաց վող տե ղե կատ վութ յունից՝  Միաց յալ  Նա հանգ նե րի դես-
պա նութ յու նը հայ կա կան կո տո րած նե րի և  տե ղա հա նութ յուն նե րի մա-
սին տե ղե կութ յուններ էր ստա նում նաև այլ աղբ յուր նե րից:  Այսպես՝ 
1915 թ. հու լի սի 20-ին դես պան  Մոր գեն թաուն պետ քար տու ղա րին է 
ներ կա յաց նում դես պա նութ յանն ուղղ ված  Սո ֆիա յի  Դաշ նակ ցութ-
յան կո մի տեից ստաց ված տե ղե կատ վա կան չորս նա մակ նե րը (1915 
թ. հու նիս-հու լիս), ինչ պես նաև  Տար սո նի քո լե ջի ու սու ցիչ, շվեյ ցա րա ցի 
Ի. Բ րի քե յի և Է վե րե կից գեր մա նու հի  Հու նե կեի հաղորդած տե ղե կութ-
յու նները՝ տվյալ քա ղաք նե րում տի րող ի րա վի ճա կի մա սին:  Դես պա նը 
նշում է, որ չի կա րող վստահ լի նել այդ հա ղոր դագ րութ յուն նե րում բեր-
ված փաս տե րի ճշգրտութ յան հարցում, սա կայն նպա տա կա հար մար 
է գտնում փո խան ցել նա մակ նե րը պետ քար տու ղա րին՝ տե ղե կատ վութ-
յան, ինչ պես նաև Պետ քար տու ղա րութ յան ար խի վի հա մար:339 

Հու լի սի 24-ին  Մա մու րեթ-ուլ-Ա զի զում հյու պա տոս  Դեյ վի սը դես-
պան  Մոր գեն թաո ւին ուղղ ված իր հեր թա կան նա մա կում գրում էր, 
որ այլևս գաղտ նիք չէր, որ կա ռա վա րութ յու նը ծրագ րել է «ոչն չաց-
նել հա յե րին որ պես ազգ, սա կայն կի րառ ված մե թոդ նե րը շատ ա վե-
լի սառ նար յուն և  բար բա րո սա կան են, ե թե ոչ ա վե լի արդ յու նա վետ, 
քան սկզբում պատ կե րաց նում էր»: Եվ ակն հայտ էր, որ տար վա այդ 
ժամանակահատվածում շատ քչերն էին ողջ մնա լու Ուր ֆա կամ այ-
լուր հաս նե լու ճա նա պար հին:  Նա նշում էր, որ ար դեն իսկ հաս տատ-
ված փաստ էր, որ  Մա մու րեթ-ուլ-Ա զիզից և  Խա րբեր դից աք սոր ված-
նե րը գրե թե բո լո րը սպան վել էին մեկ-եր կու օր վա ըն թաց քում: Այդ 
սպա նութ յուն ներն ի րա կա նաց րել էին ոչ միայն քրդե րը, այլև քա րա-
վան ներին ու ղեկ ցող ոստիկան ներն ու բան տե րից հա տուկ այդ նպա-
տա կով ա զատ ված հան ցա գործ նե րը: Ս պա նել էին գրե թե բո լոր տղա-
մարդ կանց, գե ղե ցիկ կա նանց և  աղ ջիկ նե րին տա րել էին քրդերն ու 

338 Տե՛ս NA/RG 59/867.4016/78.
339 Տե՛ս Unites States Official Records on the Armenian Genocide, 1915-1917 /Compiled 
with an introduction by Ara Sarafian/, էջ 91-116 (NA/RG 59/867.4016/95):



148

ոստիկան նե րը, իսկ ճա նա պար հը հիմ նա կա նում շա րու նա կում էին 
մե ծա հա սակ կա նայք և  ե րե խա նե րը, ո րոնք շու տով մա հա նա լու էին 
քաղ ցից, հի վան դութ յուն նե րից և հ յուծ վա ծութ յու նից:  Դեյ վի սը գրում 
էր, որ երբ ևի ցե նման ջարդ չէր ե ղել մարդ կութ յան պատ մութ յան ըն-
թաց քում, որն ի րա գործ ված լի ներ նման « հա մա տա րած», «դ ժո խա յին 
և  սա տա նա յա կան ծրագ րով»: Երկ րի նա հա նգնե րից հա յե րին պաշ-
տո նա կան հրա հագ նե րի հա մա ձայն աք սո րի են թար կե լը կա րող էր 
« ժա մա նա կա վո րա պես մո լո րեց նել ար տա քին աշ խար հին», « սա կայն 
այդ մի ջո ցը ոչ այլ ինչ էր, քան ա մե նա սոս կա լի տե սա կի կո տո րած»: 
 Ըստ հյուպատոսի՝ կաս կած չկար, որ այդ կո տո րա ծը տե ղի էր ու նե-
նում կա ռա վա րութ յան հրա հան գով:340

 Դեյ վի սի տվյալ նե րով՝  Մա մու րեթ-ուլ-Ա զի զից և  Խար բեր դից աք-
սոր վել էր 12-15 հա զար հայ: Նա գրում էր, որ հնարավոր է՝ հա զար 
կամ 1.500 հա յեր դեռ մնացած լինեին քա ղաք նե րում իշ խա նութ յուն-
նե րի կող մից տրված հա տուկ թույլտ վութ յուն ստա նա լու կամ կա շառք 
տա լու մի ջո ցով: Հնարավոր է՝ ո րոշ հա յեր էլ  թաքն վել էին:  Հա զա րա-
վոր հա յեր էին աք սոր վել նաև հար ևան գյու ղե րից:  Հա վա նա բար աք-
սո րի էր են թարկ վել շրջա նի ողջ բնակ չութ յան մեկ եր րոր դը: 

Հյուպատոսը նշում էր, որ ս տեղծ ված ի րա վի ճա կի հատ կան շա-
կան փաստն այն էր, որ հա յերն ա նօգ նա կան էին, և ն րանց կող մից 
որ ևէ դի մադ րութ յուն չէր կազմակերպել՝ « բա ցա ռութ յամբ եր կու կամ 
ե րեք անն շան դեպ քե րի»: Ըստ  Դեյ վի սի՝ այս հան գա ման քը մա սամբ 
գա լիս էր հայ ազ գի մոտ «ո գու պա կա սութ յու նից», սա կայն հիմ նա-
կա նում այն « խե լա ցիո րեն ի րա գործ ված ծրագ րի արդ յունք էր»: Հ յու-
պա տո սը վստահ էր, որ ա մեն ինչ ծրագր վել էր ա միս ներ ա ռաջ:  Նախ 
և  ա ռաջ բան տարկ վե ցին մի քա նի հո գի, ո րոնք մե ղադր վե ցին « հե ղա-
փո խա կան դա վադ րութ յան» մեջ, այ նու հետև գտան թաքց ված ռում-
բեր, հետ ևե ցին նոր ձեր բա կա լութ յուն ներ: « Դա ժան կտտանք նե րի» 
պատճառով շա տե րը ստիպ ված էին ըն դու նել մեղ քը կամ « ծա խել» 
շատ ան մեղ մարդ կանց: Այ նու հետև հրա հանգ էր տրվել ողջ զեն քը 
հանձ նե լու մա սին:  Ոստիկաննե րը շրջա պա տում էին քա ղաք ներն ու 
գ յու ղերը և խու զար կում հա յե րի տնե րը:  Շատ հա յեր կա մա վոր հանձ-
նում էին ի րենց հրա ցան ներն ու ատր ճա նակ նե րը՝ որ ևէ առն չութ յուն 

340 Տե՛ս նույն տեղը, էջ 461-462 (NA/RG 59/867.4016/269):
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չու նե նա լով հե ղա փո խա կան շարժ ման հետ: Ըստ  Դեյ վի սի, թե ինչ քան 
ռումբ և  զենք էին ոս տի կան ներն ի րենք « թաքց րել ու հայտ նա բե րել» և 
 մեղ քը գցել հա յե րի վրա, մնում էր ան հայտ: Ի վերջո, իշ խա նութ յուն-
նե րը ձեր բա կա լում և  բանտ էին նե տում հար յու րա վոր հայ մտա վո-
րա կան նե րի՝ մե ղադ րե լով նրանց հե ղա փո խա կան գոր ծու նեութ յամբ 
զբաղ վե լու մեջ: Եվ այս ա մենն ար վում էր հրա պա րա կայ նո րեն՝ հա-
մա պա տաս խան հա կա հայ կա կան մթնո լորտ ստեղ ծե լու նպա տա կով: 
Այ նու հետև բո լոր այդ տղա մարդ կանց աք սո րում էին քա ղա քից: Հ յու-
պա տո սը հա մոզ ված էր, որ նրանց բո լո րին սպա նել էին քա ղա քից մի 
քա նի ժամ հե ռա վո րութ յան վրա: Այն բանից հե տո, երբ գրե թե բո լոր 
հայ տղա մար դիկ աք սոր վել էին, և  հա յե րի մոտ զենք այլևս չէր մնա ցել, 
հայ տա րար վեց արդեն բո լոր հա յե րի ար տաքս ման մա սին:

«Որ ևէ արդ յու նա վետ դի մադ րութ յուն այլևս անհ նա ր էր»,- նշում 
էր  Դեյ վի սը: Այս ծրա գիրն այն պես էր մտած ված, որ ոս տիկան նե րին 
որ ևէ վտանգ չէր սպառ նում. իշ խա նութ յուն նե րի փոք րա թիվ ներ կա յա-
ցու ցիչ նե րը կա րո ղա նում էին հեշ տութ յամբ աք սո րել և  ու ղեկ ցել 15-20 
հա զար հա յե րի: Ըստ հյու պա տո սի՝ ծրա գի րը նույ նութ յամբ ի րա գործ-
վել էր մյուս վի լա յեթ նե րում:  Դեյ վի սի կար ծի քով՝ սպան ված հա յե րի 
թի վը ընդ հա նուր առ մամբ կա րող էր հաս նել մեկ մի լիո նի:341

 Դեյ վի սը գրում էր, որ Էրզ րու մից և Երզն կա յից  Մա մու րեթ-ուլ-Ա զիզ 
ժա մա նած աք սոր ված հա յե րից այդտեղ էին մնա ցել մա հա մերձ վի-
ճա կում գտնվող մի քա նի հար յուր հո գի, ո րոնք այլևս ան կա րող էին 
շա րու նա կել ճա նա պար հը: Ըստ հյու պա տո սի՝ «ան կա րե լի է պատ-
կե րաց նել ա վե լի մեծ տա ռա պանք». մար դիկ՝ հիմ նա կա նում ծե րեր, 
կա նայք և  ե րե խա ներ, սպա սում էին ի րենց մահ կա նա ցուն կնքելուն: 
Օ րա կան բազ մա թիվ մար դիկ էին մա հա նում, ա մե նու րեք կա րե լի 
էլ հան դի պել դիակ նե րի և ծ նո ղի դիա կի շուրջ հա վաք ված լաց եղող 
ե րե խա նե րի:  Հա մա ձայն հար ևան գյու ղե րից ե կող տե ղե կութ յուն նե-
րի՝ ճա նա պարհ նե րին հար յու րա վոր դիակ նե րի կա րե լի էր հան դի պել: 
Ըստ  Դեյ վի սի՝ ողջ եր կի րը վերած վել է սպան դա նո ցի:342

 Դեյ վի սը նշում էր, որ ման րա մաս նո րեն նկա րագ րում է ստեղծ ված 
ի րա վի ճա կը ոչ այն բա նի հա մար, որ ին քը « հայ ազ գի պաշտ պանն է»: 
« Սա այն ազ գը չէ, ո րով ես հիա նում եմ կամ ո րո շել եմ ապ րել նրանց 

341 Տե՛ս նույն տեղը, էջ 462-463 (NA/RG 59/867.4016/269):
342 Տե՛ս նույն տեղը, էջ 464 (NA/RG 59/867.4016/269):
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հետ»:  Սա կայն ո րոնք էլ լի նեին հայ ժո ղովր դի սխալ նե րը, որքան էլ 
ա պա ցուց ված լի ներ այն փաս տը, որ նրանք մաս նակ ցել են « հե ղա-
փո խա կան դա վադ րութ յանը», այնուամենայնիվ, ըստ հյու պա տո սի, 
«այս մարդ կանց հան դեպ կի րառ ված պա տիժն այն քան խիստ է, ող-
բեր գութ յունը՝ այն քան դա ժան», որ որ ևէ մե կը չի կա րող ան տար բե-
րութ յամբ վե րա բեր վել այս եր ևույ թին: Ե թե որ ևէ մեկն ա կա նա տես էր 
դառ նում, թե ինչ պես են 70 կամ 80 տա րե կան տղա մարդ կանց և  կա-
նանց՝ կաղ, կույր և  հի վանդ, ան մեղ կա նանց և  ե րե խա նե րին, ա նօգ նա-
կան մա նուկ նե րին ու ղար կում սպա նութ յան, թե ինչ պես են նրանք մա-
հա նում, նրա համար այլևս «անհ նա ր էր որ ևէ ար դա րացում գտնել»: 

 Միա ժա մա նակ իշ խա նութ յուն նե րը փոր ձում էին ար դա րա ցում 
գտնել կա տար վա ծին: Այս պես՝ ոս տի կա նութ յան ղե կա վա րը դի մել էր 
հյու պա տո սին, որ պես զի վեր ջինս հե ռա գիր հղեր  Միաց յալ  Նա հանգ-
նե րի դես պա նութ յանն առ այն, որ հա յե րը եր կու կամ ե րեք ժան դարմ 
են սպա նել ինչ-որ մի գյու ղում, ինչ պես նաև հան դես գար նման փաս-
տե րի մասին հայ տա րա րութ յամբ: Հ յու պա տո սը մեր ժել էր նման ա ռա-
ջարկ նե րը, քա նի որ դա կնշնա կեր մի ջամ տել երկ րի ներ քին գոր ծե-
րին:343 

 Հու լի սի 26-ին  Մեր սի նում հյու պա տոս  Նա թա նը տե ղե կաց նում է 
դես պան  Մոր գեն թաո ւին, որ, «ըստ եր ևույ թին, հա յե րի դեմ ուղղ ված 
մեծ ծա վա լի տե ղա հա նութ յան գոր ծո ղութ յուն ներ են տե ղի ու նե նա-
լու Ա դա նա,  Տար սոն և  Մեր սին քա ղաք նե րում»: Ա դա նա յում 250-ից 
ա վե լի ըն տա նիք նե րի հրա հանգ վել էր պատ րաստ վել մեկ նե լու քա-
ղա քից:  Մեծ թվով ըն տա նիք ներ  Տար սո նից ար դեն իսկ տե ղա հան վել 
էին, մնա ցած հա յե րին հրա հան գել էին պատ րաստ լի նել նույն պես 
լքելու քա ղա քը: Ըստ հյու պա տո սի՝ նրանց ան շարժ գույքն ու անձ նա-
կան ի րե րը, ո րոնք նրանք չէին կա րող ի րենց հետ վերց նել, գրանց վե լու 
էին և  ազ գայ նաց վե լու կա ռա վա րութ յան կող մից:  Մեր սի նում շուրջ 200 
հա յեր նա խազ գու շաց վել էին տե ղա հա նութ յան են թարկ վե լու մա սին: 
 Տե ղա հա նութ յան էր են թարկ վե լու քա ղա քի ողջ հայ բնակ չութ յու նը՝ 
ան կախ բնակիչների դա սա կար գա յին պատ կա նե լութ յու նից: « Տե ղա-
հա նութ յան հա տուկ հանձ նա ժո ղո վի» ան դամ էր ժա մա նել քա ղաք՝ 
հար ցը վե րահս կե լու նպա տա կով: Նշ ված հանձ նա ժո ղո վի նա խա գա-

343 Տե՛ս նույն տեղը, էջ 466-467 (NA/RG59/867.4016/269): 
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հը այդ ժամանակ գտնվում էր  Հաճ նում՝ տե ղա հա նութ յու նը քա ղա քում 
ա վար տե լու նպա տա կով: Ըստ հյու պա տո սի՝ անց յալ շա բաթ հար յուր 
հա յե րից կազմ ված քա րա վանն ան ցավ քա ղա քի մի ջով՝ ուղ ևոր վե լով 
 Կե սա րիա յից դե պի  Սի րիա: 

 Նա թա նը վստահ էր, որ հա յե րի տե ղա հա նութ յու նը բա ցա սա կան 
ազ դե ցութ յուն էր ու նե նա լու տնտե սութ յան զար գաց ման, նույ նիսկ 
շրջա նում գոր ծող օ տա րերկր յա, մաս նա վո րա պես՝ «Singer», ինչ պես 
նաև նավ թա յին ըն կե րութ յուն նե րի գոր ծու նեութ յան վրա: Ըստ հյու-
պատո սի՝ տե ղա հա նութ յու նը նաև իր բա ցա սա կան ներ գոր ծութ յու նը 
կա րող էր ու նե նալ ա մե րիկ յան մի սիո նե րա կան հաս տա տութ յուն նե րի 
գոր ծու նեութ յան վրա:344 

 Նույն օ րը դես պան  Մոր գեն թաուն պետ քար տու ղա րին է ներ կա-
յաց նում  Մարզ վա նի ա մե րիկ յան քո լե ջի ա մե րի կա ցի ու սու ցիչ նե րից 
մե կի զե կույ ցը՝ քա ղա քի հայ բնակ չութ յան տե ղա հա նութ յան մա սին: 
 Վեր ջինս չէր ցան կա ցել նշել իր ա նու նը: Ըստ զե կույ ցի՝ քա ղա քի հա յե-
րի խնդիր նե րը սկսվե ցին զին վոր նե րի հա վա քագ րու մով:  Հար յու րա վոր 
տղա մար դիկ զի նա կոչ վե ցին բա նակ՝ թող նե լով ի րենց կա նանց և  ե րե-
խա նե րին ա ռանց ապ րուս տի մի ջոց նե րի: Ուն ևոր հա յե րի զգա լի մա սը 
կա րո ղա ցավ վճա րել բա նա կից ա զատ վե լու հար կը և մ նաց քա ղա քում: 
Ըստ հե ղի նա կի, երբ թուրք և  հայ զին վոր նե րը մեկ նե ցին, ստեղծ վեց մի 
ի րա վի ճակ, երբ հայ բնակ չութ յու նը մե ծա մաս նութ յուն կազմեց, ին չը 
« կաս կած նե րի և  վա խի» ա ռիթ դարձավ իշ խա նութ յուն նե րի հա մար: 
Դրա արդ յուն քն այն եղավ, որ մա յիս ամ սին իշ խա նութ յուն նե րը ձեր-
բա կա լե ցին, տա րան  Ս վազ և  բան տար կե ցին հայ կա կան ազ գա յին 
քա ղա քա կան կու սակ ցութ յուն նե րի շուրջ քսան ներ կա յա ցու ցիչ նե րի: 
 Հու նի սին հա յե րից պա հանջ վեց հանձ նել զեն քը, սկսվե ցին խու զար-
կութ յուն ներ, զեն քի առգ րա վում և  բան տար կութ յուն ներ:  Հու նի սի 26-ի 
գի շեր վա ժամը մե կին ոս տի կան նե րը սկսե ցին տնե րից դուրս բե րել 
« ծեր և  ե րի տա սարդ, հա րուստ և  աղ քատ, հի վանդ և  ա ռողջ» հա յե րի 
և  տե ղա վո րել նրանց զի նա նոց նե րում, ո րից հե տո՝ եր կու օր վա ըն թաց-
քում, 150 հո գուց կազմ ված խմբե րով տա նել դե պի  Սվազ:  Չեն թարկ-
վե լու դեպքում իշ խա նութ յուն նե րը սպառ նում էին սպա նել հա յե րին 
կամ հրդե հել նրանց տնե րը:  Հայ հոգ ևո րա կան նե րը տնից տուն էին 

344 Տե՛ս նույն տեղը, էջ 89-90 (LC/HM(Sr.)/Reel 7/639):



152

այ ցե լում և  հա մո զում մարդ կանց են թարկ վել իշ խա նութ յուն նե րի պա-
հան ջին: Ա մե րիկ յան քո լե ջի ղե կա վա րութ յու նը պայ մա նա վոր վել էր 
վճա րել իշ խա նութ յուն նե րին 275 թուր քա կան լի րա՝ հայ ու սու ցիչ նե րին 
և  աշ խա տա կից նե րին չտա նե լու դի մաց, սա կայն թուր քե րը հրա ժար-
վե ցին խոս տու մը կա տա րելուց:  Բո լոր հա յե րին տե ղա փո խում էին ոտ-
քով, ճա նա պար հին նրանց հա գուստն ու ե ղած ու նեց ված քը թա լա նում 
էին: Վ կա յութ յուն ներ գո յութ յուն ու նեն, ըստ հե ղի նա կի, որ շա տերն 
այդ պես էլ տեղ չէին հաս նում: Արդ յուն քն այն եղավ, որ մի քա նի օր վա 
ըն թաց քում քա ղա քում այլևս հայ տղա մարդ չէր մնա ցել:  

 Հու լի սի 3-ին և 4-ին իշ խա նութ յուն նե րը հրա հանգ տվեցին կա նանց 
և  ե րե խա նե րին աք սո րե լու մա սին:  Յու րա քանչ յուր ըն տա նի քի հա մար 
կա ռա վա րութ յու նը խոս տա ցել էր տրա մադ րել մե կա կան ե զան սայլ: 
Տե ղա հան վող ներն ի րա վունք ու նեին ի րենց հետ վերցնելու միայն մեկ 
օր վա սննդի պա շար և  մեկ կա պոց հա գուստ:  Մար դիկ ստիպ ված էին 
մինչև մեկ նու մը վա ճա ռել ի րենց տնե րի ու նեց վածքն ի րա կան գնի 
10%-ի չա փով: Ըստ զե կու ցագ րի՝ այդ օ րե րին քա ղա քի շրջա կա գյու-
ղե րի բնա կիչ նե րը ե կել էին քա ղաք՝ օգտ վե լու ու նեց վածք ձեռք բե րե լու 
հնա րա վո րութ յու նից:  Շատ դեպ քե րում հա յե րին ուղ ղա կի թա լա նում 
էին: 

 Հու լի սի 5-ին ա մե րիկ յան քո լե ջում աշ խա տող մի սիո ներ  Մար դե նը 
« մարդ կութ յան ա նու նից» բո ղո քում է քա ղա քի պա րե տին նման ի րա վի-
ճա կի ստեղծ ման հա մար: Ն րան պա տաս խա նում են, որ, ա ռանց բա-
ցա ռութ յան, քա ղա քի ողջ հայ բնակ չութ յանը աք սո րե լու մասին ո րո-
շու մը ե կել է կենտ րո նա կան կա ռա վա րութ յու նից:  Միա ժա մա նակ պա-
րե տը խոս տա նում է, որ քո լե ջի հա յե րը կաք սոր վեն վեր ջում: Դրանով 
պայմանավորված՝ քո լե ջում շուրջ 300 հա յեր էին պատսպար վել, 
ո րոնք այս կամ այլ կերպ առն չութ յուն ու նեին ա մե րիկ յան հաս տա-
տութ յուն նե րի հետ: Ա մե րի կա ցի նե րը փոր ձում էին հե ռագ րեր ու ղար-
կել դես պա նութ յուն կամ մո տա կա հյու պա տո սութ յուն, սա կայն իշ խա-
նութ յուն նե րը հրա ժար վում էին հե ռագ րե րը ըն դու նելուց:  Կար միր  խա-
չի հի վան դա նո ցում, ո րը սպա սար կում էր հիմ նա կա նում թուր քա կան 
բա նա կին, հիմ նա կա նում հա յեր էին աշ խա տում: Ն րանց աք սո րե լով՝ 
իշ խա նութ յուն նե րը փաս տո րեն զրկվում էին հի վան դա նո ցից, սա կայն 
հա յե րին չտա նե լու մա սին բազ մա թիվ խնդրանք նե րը մնում էին ան-
պա տաս խան:  Տե ղա հան վող հա յե րին օգ նե լու նպա տա կով քո լե ջը 
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սկսեց ա մե նաաղ քատ հա յե րից ի րեր և  հա գուստ գնել: Երբ հայտ նի 
դար ձավ, որ քո լե ջը ո րոշ ի րեր սկսել է գնել, հա յե րը հա մա տա րած կեր-
պով սկսե ցին գալ և  ի րենց ու նեց վածքն ա ռա ջար կել, ինչն ա ռա ջաց-
րեց իշ խա նութ յուն նե րի զայ րույ թը, և վեր ջին ներս ար գե լե ցին քո լե ջին 
որ ևէ իր գնել հա յե րից: 

Ըստ զե կու ցագ րի՝ բնակ չութ յանն աս վել էր, որ նրանք մեկ նե լու էին 
չո րեք շաբ թի, սա կայն ե րեք շաբ թի օրը՝ գի շեր վա ժա մին, հա յե րի տնե-
րի մոտ հայտն վե ցին խոս տաց ված սայ լե րը, և հա յե րին հրա հանգ վեց 
ան մի ջա պես մեկ նել քա ղա քից:  Մարզ վա նում սար սա փե լի խու ճապ էր 
տի րում հայ կա նանց շրջա նում. լու րեր էին տա րած վում, որ Ան գո րա-
յի և  Չո րու մի բան տե րից ա զատ ված հան ցա գործ նե րը հավաքվել էին 
քա ղա քի մեր ձա կայ քում և ս պա սում են ճա նա պարհ նե րին հա յե րի քա-
րա վան նե րի հայտն վե լուն:  Շատ կա նայք ի րենց հետ թույն էին վերց-
րել՝ ե րե խա նե րին թու նա վո րե լու և  ինք նաս պան լի նե լու նպա տա կով: 
 Միա ժա մա նակ իշ խա նութ յուն նե րի կող մից հայ տա րար վել էր, որ իս-
լամ ըն դու նող հա յե րը կա րող էին մնալ քա ղա քում, ինչի հետևանքով 
հա մա պա տաս խան գրա սեն յակ նե րի առջև հսկա յա կան հեր թեր էին 
գոյացել:  Սա կայն շատ դեպ քե րում նույ նիսկ կրո նա փո խութ յու նը չէր 
փրկում հա յե րին:  Տե ղա հա նութ յան գոր ծըն թա ցը շա րու նակ վեց շուրջ 
եր կու շա բաթ:  Մարզ վա նի շուրջ 12 հա զար հա յե րից մնացին ըն դա մե-
նը մի քա նի հար յուր հո գի: Ըստ հե ղի նա կի՝ այն կար ծիքն էր իշխում 
քա ղա քում, որ կա ռա վա րութ յու նը նպա տա կադր վել է ընդ հան րա պես 
վե րաց նելու հայ ազ գը. շա տերն ա սում էին, որ «այն, ինչ ներ կա յումս 
կա տար վում է, շատ ա վե լի վատ է, քան կո տո րա ծը»:345

 Հու լի սի 29-ին  Մոր գեն թաուն ու դես պա նութ յան ի րա վա կան 
խորհրդա տու Ար շակ Շ մա վոն յա նը հան դի պե ցին  Թա լեաթ փա շա յին 
և  փոր ձե ցին հա մո զել նրան հե ռա գիր ու ղար կել  Մարզ վան՝ ա պա հո-
վե լու Ա նա տո լիա յի քո լե ջի346 ա մե րի կա ցի նե րի անվ տան գութ յունն ու 
« լավ վե րա բեր մուն քը» հա յե րի նկատ մամբ:  Թա լեա թը խոս տա ցավ 
դես պա նին կա տա րել խնդրան քը:  Միա ժա մա նակ նա հարց րել էր, թե 
 Մոր գեն թաուն կցան կա նա՞ր արդ յոք դուրս բե րել բո լոր ա մե րի կա ցի նե-

345  Տե՛ս նույն տեղը, էջ 139-143 (NA/RG 59/867.4016/106): 
346 1916 թ. մայիսին թուրքական կառավարության որոշմամբ Անատոլիայի քոլեջը 
փակվեց և վերածվեց ռազմական հիվանդանոցի (Տե՛ս Stone Frank Andrews, նշվ. 
աշխ., էջ 194-195):  
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րին  Թուր քիա յից:  Դես պա նը պա տաս խա նել էր, որ նաև ցանկանում է 
« կազ մա կեր պել հան գա նա կութ յուն»՝ նոր բաց ված  Պա նա մա յի նե ղու-
ցով հա յե րին դե պի  Կա լի ֆոռ նիա տե ղա փո խե լու հա մար:  Թա լեաթն 
ա ռա ջար կել էր քննար կել այդ հար ցը պա տե րազ մի նա խա րար Էն վե-
րի հետ:347  

Ի լրումն  Մարզ վա նում տե ղի ու նե ցող ի րա դար ձութ յուն նե րի մա-
սին վե րը ներ կա յաց ված տե ղե կատ վութ յան՝ 1916 թ. հու լի սի 3-ին 
 Կո պեն հա գե նում ԱՄՆ-ի դի վա նա գի տա կան ներ կա յա ցուց չութ յան 
ղե կա վար, նա խա րար  Մո րիս Ի գա նը348 ( Կոս տանդ նու պոլ սում դես-
պա նութ յան՝  Վա շինգ տոն ու ղարկ վող փաս տաթղ թե րը փո խանց վում 
էին  Կո պեն հա գե նում ԱՄՆ-ի դես պա նութ յան մի ջո ցով) փո խան ցում 
է պետ քար տու ղա րին մի սիո ներ  Մար դե նի զե կույ ցը: Ըստ  Մար դե նի՝ 
Ա մե րիկ յան խոր հուր դը  Մարզ վա նում ու ներ քո լեջ, օ րիոր դաց դպրոց և 
 հի վան դա նոց: Ողջ ու նեց ված քը կազ մում էր 250 հա զար դո լար:  Քո լե-
ջում ու սա նում էին 400 տղաներ, օ րիոր դաց դպրո ցում՝ 250 աղ ջիկներ, 
իսկ հի վան դա նո ցը մի ջի նում ու նե նում էր 70-80 հի վանդ:  

Ըստ  Մար դե նի՝ 1915 թ. հու նի սի 28-ի գի շեր վա ժա մե րին  Մարզ վա-
նի ոս տի կա նութ յու նը ձեր բա կա լել էր շուրջ 150 հայ ե րի տա սարդ նե-
րի: Որ ևէ մե կը չգի տեր այդ գոր ծո ղութ յան պատ ճա ռը, սա կայն եր կու 
օր անց հայ տա րար վեց այն մա սին, որ այդ մար դիկ աք սոր վե լու են 
քա ղա քից:  Բան տարկ վե ցին նաև քո լե ջի ու սու ցիչ նե րը: Այ նու հետև 
սկսվեց տղա մարդ կանց՝ քա ղա քից 100-200 հո գա նոց խմբե րով աք-
սո րե լու գոր ծըն թա ցը: Ինչ պես վկա յում էին ա կա նա տես նե րը, նրանց 
դուրս էին բե րում քա ղա քից, մո տա վո րա պես 12 մղոն հե ռա վո րութ յան 
վրա  հա նում էին նրանց հա գուս տները, ո րից հե տո դա շույն նե րով ու 
 կա ցին նե րով զին ված գյու ղա ցի նե րի խմբե րը սպա նում էին նրանց և 
 նե տում նա խօ րոք փոր ված փո սե րը: Այ նու հետև սկսվում էր կա նանց, 
ե րե խա նե րի և  ծերերի ար տաք սու մը: Ա մեն մի ըն տա նի քի հատ կաց-
վում էր մեկ սայլ: Օ րա կան զին վո րա կան նե րի ու ղեկ ցութ յամբ ար-
տաքս վում էր 200-500 ըն տա նիք:  Հույն բնա կիչ նե րը փոր ձել էին ու տե-
լիք տրա մադ րել աք սոր յալ նե րին, սա կայն նրանց դա ար գել վեց:  Քա-

347 Տե՛ս Library of Congress, Division of Manuscripts, Papers of Henry Morgenthau, Sr., 
Diary, 1915, July 29, August 2, 30.
348 Մորիս Իգան (1852-1924)՝ ամերիկացի գրող, լրագրող և դիվանագետ, 1907-1917 թթ.՝ 
դեսպանորդ-նախարար Կոպենհագենում:
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ղա քից դուրս գա լուց հե տո կա նանց և  աղ ջիկ նե րին հնա րա վո րութ յուն 
էր տրվել իս լամ ըն դու նելու և  ա մուս նա նալու թուր քե րի հետ:  Հա կա ռակ 
դեպ քում նրանք կա րող էին են թարկ վել թա լա նի և բռ նա բա րութ յուն նե-
րի ոստիկան նե րի և  զին ված ցե ղախմ բե րի կող մից: Ըստ խո սակ ցութ-
յուն նե րի՝ նրանց տա րել էին դե պի  Մո սուլ:  Ճա նա պար հին շա տե րը 
մա հա նում էին, շա տե րին նե տում էին գե տե րը, կա նանց և  ե րե խա նե-
րին տա նում էին, մայ րե րը թող նում էին ե րե խա նե րին ճա նա պար հին: 
Եր կու կամ ե րեք ա միս անց կեն դա նի մնա ցած աք սոր յալ նե րը հաս նում 
էին  Հա լե պի նա հանգ՝ կորց նե լով ի րենց մոտ ե ղած ողջ ու նեց ված քը: 
 Շա տե րը մա հա նում էին տի ֆի և  դի զեն տե րիա յի հա մա ճա րակ նե րից: 

Չ նա յած նրան, որ 1915 թ. օ գոս տո սի 10-ին դես պան  Մոր գեն-
թաուից հե ռա գիր էր ստաց վել առ այն, որ ներ քին գոր ծե րի նա խա րա-
րի հա վաս տիաց մամբ ա մե րիկ յան ու սում նա կան հաս տա տութ յուն նե-
րի ու սու ցիչ նե րին և  ու սա նող նե րին ձեռք չեն տա լու, նա հան գա պե տը 
հայ տա րա րել էր, որ դես պա նի հե ռա գի րը ի ր հա մար որ ևէ նշա նա կութ-
յուն չու նի. ի րենք ստա նում են ի րենց հրա հանգ նե րը: Այս կա պակ ցութ-
յամբ  Մար դե նը գրում է, որ ար տաքս ման մա սին պաշ տո նա կան հրա-
հանգ նե րում նշվում էր աք սոր յալ նե րի կյանքն ու ու նեց ված քը հար գե-
լու մա սին, սա կայն ա մեն քա ղա քի հա մար ստաց վում էր ա ռան ձին 
գաղտ նի հրա հանգ՝ հա յե րի բնաջն ջումն ի րա կա նաց նե լու մե թոդ նե րի 
վե րա բեր յալ: Ո րոշ ա ռա ջա տար գոր ծա րար ներ և  ար հես տա վոր ներ 
մահ մե դա կա նութ յուն ըն դու նե լու ա ռա ջարկ ներ էին ստա ցել և  ա զատ-
վել ար տաք սու մից:  Մարզ վա նի 13 հա զար հա յե րից ար տաքս վել էին 
11.500-ը, իսկ 1.500-ը իս լամ էին ըն դու նել:349

 Հու լի սի 28-ին Տ րապի զո նում հյու պա տոս  Հայ զե րը զե կու ցում էր 
դես պան  Մոր գեն թաո ւին քա ղա քում տե ղի ու նե ցող ի րա դար ձութ յուն-
նե րի մա սին: Հ յու պա տո սը գրում էր, որ քա ղա քի բո լոր հա յե րի աք սո րի 
մա սին հայ տա րա րութ յու նը փակց վել է փո ղոց նե րում հու նի սի 26-ին: 
Ար դեն հու լի սի 1-ին փո ղոց նե րը սկսե ցին հսկվել ոստիկան նե րի կող-
մից, և սկս վեց հա յե րին ի րենց տնե րից դուրս բե րե լու գոր ծըն թա ցը: Ու-
սե րին կա պոց նե րով բեռն ված տղա մարդ կանց, կա նանց և  ե րե խա նե-
րին հա վա քում էին հյու պա տո սութ յու նից ոչ հե ռու գտնվող փո ղո ցում, և  
երբ խմբե րում ընդգրկվածների թիվն անցնում էր 100-ից, նրանց քշում 

349 Տե՛ս Unites States Official Records on the Armenian Genocide, 1915-1917 /Compiled 
with an introduction by Ara Sarafian/, էջ 524-525 (NA/RG 59/867.4016/292):
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էին դե պի Գ յու մուշ խա նե և Երզն կա տա նող ճա նա պար հը:  Քա ղա քից 
և շր ջա կա վայ րե րից վեց հա զար հո գուց բաղ կա ցած ե րեք նման խմբեր 
մեկ նե ցին ե րեք օր վա ըն թաց քում, և  ա վե լի ուշ չորս հա զար հո գի՝ ա վե-
լի փոքր խմբե րով: Աք սոր ված նե րի կազ մում էին տար բեր դա սա կար-
գի մար դիկ:  Կա յին նաև հա րուստ ներ, քա հա նա ներ, առևտ րա կան ներ, 
դրա մատ նե րի աշ խա տող ներ, ի րավա բան ներ, ար հես տա վոր ներ, դեր-
ձակ ներ և  այլ խա վե րի ներ կա յա ցու ցիչ ներ:  

Նա հան գա պե տը հյու պա տո սին ա սել էր, որ հա րուստ մարդ կանց 
հա մար կա րող էին բա ցա ռութ յուն ներ ար վել, սա կայն, վկա յութ յուն-
նե րի հա մա ձայն, իշ խա նութ յուն ներն այդ խոս տու մը նույն պես չէին 
կա տա րում: Այս պես՝ մի հա րուստ առևտ րա կան 66 դո լա րի չա փով 
վճա րում էր կա տա րել՝ ըն տա նի քով դե պի Ջ ևիզ լիկ ուղ ևոր վե լու հա-
մար, սա կայն քա ղա քից 10 րո պե հե ռա վո րութ յան վրա գտնվող կա-
յա րա նում նրանց հա նել էին վա գո նից, իսկ գնաց քը հետ ու ղար կել քա-
ղաք: Ըստ հյու պա տո սի՝ « քա ղա քի ողջ մահ մե դա կան բնակ չութ յունն 
ի սկզբա նե գի տեր, որ այս մար դիկ դառ նա լու են ի րենց զոհը, և վե րա-
բեր վում էր նրանց որ պես հան ցա գործ նե րի»: Ա ռա ջին հեր թին, հա մա-
ձայն կա ռա վա րութ յան հայ տա րա րութ յան, հա յերն ի րա վունք չու նեին 
ի րեր վա ճա ռե լու, և  որ ևէ մեկն ի րա վունք չու ներ նրան ցից որ ևէ բան 
գնե լու:  Շա տերն ի րենց ի րե րը շա լա կած էին տա նում, հոգ նում էին և 
 չէին կա րո ղա նում շա րու նա կել քայ լել: Ն րանց սվի նա հա րում էին և  նե-
տում գե տը:  Շատ ա կա նա տես ներ տասն յակ մերկ դիակ ներ էին տե սել 
գե տում կամ ծո վափն յա շրջան նե րում:  Հայ զե րի զե կուցագ րի հա մա-
ձայն՝ հու լի սի 6-ի դրութ յամբ Տ րապի զո նի հա յե րի շուրջ հա զար տներ 
դա տարկ վել էին ի րենց բնա կիչ նե րից: Տ նե րում ե ղած ամ բողջ գույքն ու 
կա հույ քը դուրս էին բեր վում ոս տի կա նութ յան կող մից և  տե ղա վոր վում 
քա ղա քի շրջա կայ քում գտնվող պա հեստ նե րում: Ըստ հյու պա տո սի՝ 
իշ խա նութ յուն նե րի հայ տա րա րութ յունն այն մա սին, որ ողջ գույքն 
իբր վե րա դարձ վե լու է տե րե րին նրանց՝ քա ղաք վե րա դառ նա լուն պես, 
« պար զա պես ծի ծա ղա շարժ էր»: Տ րապի զո նում  Գեր մա նիա յի հյու-
պա տո սը հա մոզ ված էր, որ նույ նիսկ պա տե րազ մի ա վար տից հե տո 
ողջ մնա ցած հա յե րին թույլ չի տրվե լու վե րա դառ նալ քա ղաք: 

Սկզբ նա կան շրջա նում բա ցա ռութ յուն էր ար վել հի վան դա նոց նե-
րում գտնվող մարդ կանց հա մար, մինչև նրանք կկա րո ղա նային քայ-
լել, այ նու հետև՝ ծե րե րի, հղի կա նանց, ե րե խա նե րի, կա ռա վա րա կան 
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պաշ տոն յա նե րի և  կա թո լիկ հա յե րի հա մար, սա կայն, ի վեր ջո, նրանց 
նույ պես աք սո րե ցին:  Բա ցա ռութ յուն չէր ար վել նաև ռու սա կան, պարս-
կա կան և  բուլ ղա րա կան հպա տա կութ յուն ու նե ցող հա յե րի հա մար: 
 Մարդ կանց բար ձում էին նաև փոքր նա վակ նե րի մեջ և  տա նում դե պի 
 Սա մսուն, սա կայն ընդ հա նուր կար ծիք գո յութ յուն ու ներ, որ նրանց բո-
լո րին խեղ դել են ծո վում: Ըստ հյու պա տո սի՝ նա հան գա պե տի և  հույն 
ար քե պիս կո պո սի հո վա նա վո րութ յամբ հայ ե րե խա նե րին դպրոց նե-
րում և  որ բա նոց նե րում տե ղա վո րե լու ծրա գի րը նույն պես տա պալ վեց, 
քա նի որ «Միութ յուն և  ա ռա ջա դի մութ յուն» կու սակ ցութ յան կո մի տեի 
ղե կա վար  Նաիլ բե յը դեմ էր նման ծրագ րի ի րա գործ մա նը: Ե րե խա-
նե րի մեծ մա սին հանձ նե ցին բա ցա ռա պես մահ մե դա կան ըն տա նիք-
նե րին, լավ տեսք ու նե ցող աղ ջիկ նե րին պա հե ցին հա տուկ տնե րում՝ 
կու սակ ցութ յան տե ղա կան կո մի տեի հա ճույք նե րը բա վա րա րե լու հա-
մար:350 

 Հու լի սի 30-ին Զմ յուռ նիա յում գլխա վոր հյու պա տոս  Ջորջ  Հոր տո-
նը տե ղե կաց նում է  Հեն րի  Մոր գեն թաո ւին, որ տե ղի իշ խա նութ յուն նե-
րը հրա հանգ են ստա ցել կա խա ղան հա նելու հայ հա մայն քի հայտ նի 
յոթ ներ կա յա ցու ցիչ նե րի՝ ներ կա յաց նե լով նրանց ան հիմն քա ղա քա-
կան մե ղադ րանք ներ: Այդ հան ցան քը հա յերն իբր գոր ծել էին դեռևս 
1909 թ., որն առնչ վում էր ե րիտ թուր քա կան կու սակ ցութ յան ո րոշ ան-
դամ նե րի: Ըստ հյու պա տո սի՝ հա յե րը մեծ հար գանք էին վա յե լում, և  
այդ ո րոշ ման դեմ հան դես էին գա լիս նույ նիսկ ո րոշ հայտ նի թուր քեր: 
Տվ յալ հար ցի շուրջ հյու պա տո սը քննար կում ներ էր ու նե ցել նա հան-
գա պե տի, ինչ պես նաև իր գեր մա նա ցի և  ավստ րիա ցի գոր ծըն կեր նե րի 
հետ: Ինչ պես նա հան գա պե տը, այն պես էլ զին վո րա կան պա րե տը հա-
մոզ ված էր, որ այդ մար դիկ ընդ հան րա պես մե ղա վոր չեն: Հ րա հան գը 
ստա նա լուն պես տե ղա կան իշ խա նութ յուն նե րը հե ռագ րել էին  Կոս-
տանդ նու պո լիս, որ, հա մա ձայն գոր ծող օս ման յան օ րեն քի, այս մար-
դիկ ի րա վունք ու նեն խնդրա գիր ներ կա յաց նե լու՝ կայ սե րա կան ներ-
ման հա մար:  Կոս տանդ նու պոլ սից ստաց ված պա տաս խա նում աս-
վում էր. «Դա տեխ նի կա պես ճիշտ է, սա կայն ան մի ջա պես կա խա ղան 
հա նե՛ք նրանց, իսկ խնդրա գի րը ներ կա յաց րե՛ք հե տո»: Հ յու պա տո սը 

350 Տե՛ս NA Microfilm Publications, Microcopy No. 353, Records of the Department 
of State Relating to Internal Affairs of  Turkey, 1910-1929, Roll 44, No. 403, NA/RG 
59/867.4016/126:
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նշում էր, որ այս դեպ քը գա լիս էր ա պա ցու ցե լու այն փաս տը, որ երկ րի 
իշ խա նութ յուն նե րը « մե ծա պես զայ րա ցած են» հա յե րի վրա  Կով կա-
սում նրանց հայ րե նա կից նե րի ցու ցա բե րած « ռու սա մետ զգաց մունք-
նե րի» պատճառով, ին չի հա մար տե ղի հա յե րը որ ևէ պա տաս խա-
նատ վութ յուն չէին կրում: Հ յու պա տո սը բնու թագ րում էր քա ղա քի հայ 
բնակ չութ յա նը որ պես խա ղա ղա սեր հա մայնք, ո րը երբ ևի ցե չէր զբաղ-
վել հա կա կա ռա վա րա կան գոր ծու նեութ յամբ:  Հա յե րի հան դեպ նման 
պատ ժի կի րա ռու մը կա րող էր տպա վո րութ յուն ստեղ ծել թուրք ցածր 
և  ան կիրթ դա սա կար գի շրջանում, որ հա յերն ի րա պես զբաղ ված էին 
հա կաիշ խա նա կան գոր ծու նեութ յամբ, ին չը կա րող էր կո տո րած նե րի 
ա ռիթ դառնալ:351 Ի վերջո, դես պա նի կող մից  Կոս տանդ նու պոլ սում 
գոր ծադր ված մի ջոց նե րի շնորհիվ յոթ հա յե րին սպառ նա ցող պատ-
ժա մի ջո ցը փո խա րին վեց աք սո րով: Զմ յուռ նիա յի հա յե րի ներ կա յա-
ցու ցիչ նե րը շնոր հա կա լութ յուն էին հայտ նել հյու պա տո սին՝ ի րենց 
հայ րե նա կից նե րի կյան քը փրկե լու հա մար:  Նա հան գա պե տը հայտ նել 
էր հա յե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րին, որ դա տե ղի էր ու նե ցել ա մե րիկ յան 
ազ դե ցութ յան շնոր հիվ:352  Սեպ տեմ բե րի 1-ին  Մոր գեն թաուն գրում էր 
պետ քար տու ղա րին, որ սուլ թա նի կող մից հա յե րին նե րում շնոր հե լու 
հար ցը հնա րա վոր ե ղավ լու ծել պա տե րազ մի նա խա րա րի մի ջամտութ-
յան շնոր հիվ:353

 Հու լի սի 31-ին  Մոր գեն թաուն տեղեկացրեց պետ քար տու ղա րին, 
որ, հա մա ձայն  Գեր մա նա-հայ կա կան ըն կե րութ յան նա խա գահ դոկ-
տոր  Յո հան նես  Լեփ սիու սի354 տե ղե կատ վութ յան, Էրզ րու մի նա հան-
գից տե ղա հան ված հա յե րը՝ հիմ նա կա նում կա նայք և  ե րե խա ներ, 
կո տո րա ծի էին են թարկ վել  Կա մա խի մո տա կայ քում, ո րը գտնվում 
էր Երզն կա յի և  Խար բեր դի միջև:  Դես պա նը հա ղոր դում էր, որ նման 

351 Տե՛ս Unites States Official Records on the Armenian Genocide, 1915-1917 /Compiled 
with an introduction by Ara Sarafian/, էջ 185-186 (NA/RG59/867.4016/130):
352 Տե՛ս նույն տեղը, էջ 183 (NA/RG 59/867.4016/130), էջ 189 (LC/HM(Sr.)/Reel 7/651):
353 Տե՛ս նույն տեղը, էջ 211 (NA/RG 59/867.4016/150):
354 Յոհաննես Լեփսիուս (1858-1926)՝ գերմանացի հասարակական գործիչ, միսիո-
ներ, աստվածաբանության դոկտոր, հայ ժողովրդի պաշտպան, 1894-1896 թթ. կոտո-
րածները, Հայոց ցեղասպանությունը դատապարտող աշխատությունների հեղինակ, 
հայ փախստականների համար օգնության կազմակերպիչ: 1914 թ. հիմնադրել և նա-
խագահել է Գերմանա-հայկական ընկերությունը: Երիտթուրքերին դատապարտող 
ելույթ է ունեցել Սողոմոն Թեհլերյանի դատավարության ժամանակ: 
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տե ղե կատ վութ յուն էր ստաց վել նաև այլ վստա հե լի աղբ յուր նե րից, 
հա մա ձայն ո րոնց՝ տե ղա հան ված նե րից քչերն էին կեն դա նի մնա ցել: 
 Լեփ սիուսն ա ռա ջար կում էր այդ հար ցով դի մել   Կար միր  խա չի մի ջազ-
գա յին կոմիտե՝ ստի պե լով պա հան ջել  Գեր մա նիա յից նման մի ջոց նե-
րի կի րառ ման դա դա րե ցում:  Լեփ սիու սը խնդրում էր դես պա նին թույլ 
տալ այդ նպա տա կով օգտ վել դես պա նութ յան ու նե ցած փաս տաթղ թե-
րից:355 Օ գոս տո սի 4-ի հե ռագ րով պետ քար տու ղար  Լան սինգն իր հա-
մա ձա յութ յունն էր տա լիս, որ պես զի  Լեփ սիու սին հնա րա վո րութ յուն 
տրվի ու սում նա սի րելու դես պա նութ յան փաս տաթղ թե րը:356

1915 թ. օ գոս տո սին  Թա լեա թը հանձ նա րա րեց նա հան գա յին և 
 ռազ մա կան իշ խա նութ յուն նե րին ներ կա յաց նել հա յե րի հան դեպ կա-
ռա վա րութ յան գործադրած քա ղա քա կա նութ յունն ար դա րաց նող 
զե կու ցագրեր:  Կա ռա վա րութ յա նը ներ կա յաց ված փաս տաթղթերն 
ի րա կա նում «աղ քա տիկ կեղ ծիք ներ» էին: Այս պես՝  Դիար բե քի րի 
նա հան գա պետ  Մեհ մեդ  Ռե շի դի զե կու ցա գի րը՝ « հայ կա կան դա-
վադրութ յան», « գաղտ նի ծրագ րե րի շրջա բեր ման», հա յե րի « գաղտնի 
համախմբման», «ա մե րիկ յան մի սիո ներ նե րի կող մից հա յե րի հե ղա-
փո խութ յան ղե կա վար ման» մա սին, « բա ցար ձակ ան հե թե թութ յուն 
էր»:357

1915 թ. օ գոս տո սի 3-ին  Հա լե պում հյու պա տոս  Ջեք սո նը « Հա յերի 
ար տաք սու մը» վեր նագ րով զե կու ցա գիր էր ներ կա յաց րել դես պան 
 Մոր գեն թաո ւին և  Պետ քար տու ղա րութ յա նը: Հ յու պա տո սը գրում էր, 
որ այն բա նից հե տո, երբ ապ րի լին  Վա նում հա յերը «ա վե րե ցին» մի 
քա նի կա ռա վա րա կան շի նութ յուն ներ, թուր քա կան կա ռա վա րութ յու նը 
սկսեց կայս րութ յան բո լոր հատ ված նե րում հա յե րի դեմ կի րա ռել «ա մե-
նա խիստ» մի ջոց նե րը: «Ու ղիղ հար ձակ ման և  կո տո րա ծի գա ղա փա-
րը, որն ի րա գործ վել էր նախ կին ժա մա նակ նե րում, ձևա փո խութ յան էր 
են թարկ վել». մեծ թվով տղա մար դիկ և տ ղա ներ ար տաքս վել էին ի րենց 
տնե րից և «ան հե տա ցել ճա նա պար հին», իսկ ա վե լի ուշ նրանց բախ-
տին էին ար ժա նա ցել կա նայք և  ե րե խա նե րը:  Ճա նա պար հորդ նե րի 

355 Տե՛ս նույն տեղը, էջ 75 (NA/RG 59/867.4016/83):
356 Տե՛ս NA Microfilm Publications, Microcopy No. 353, Records of the Department of State 
Relating to Internal Affairs of  Turkey, 1910-1929, Roll 43, No. 893, NA/RG 59/867.4016/83:
357 Տե՛ս Kiezer Hans-Lukas, Talaat Pasha. Father of Modern Turkey, Architect of Genocide, 
էջ 238:
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լու րերն այն մա սին, որ հայ տղա մար դիկ սպան վել են ճա նա պար հին, 
որ Եփ րատ գե տում մեծ թվով դիակ ներ են լո ղում, որ ոստիկանները 
քրդե րին կա նայք և  աղ ջիկ ներ են տրա մադ րում, որ ոստիկաններն ու 
քրդե րը «ա ներ ևա կա յե լի դա ժա նութ յուն ներ են» գոր ծում, ըստ հյու պա-
տո սի, սկզբում ան հա վա տա լի էին թվում, սա կայն երբ փախս տա կան-
նե րը սկսե ցին ժա մա նել  Հա լեպ, որ ևէ կաս կած այդ լու րե րի իս կութ յան 
շուրջ այլևս չէր կա րող լի նել:   

Օ գոս տո սի 2-ին 800 մի ջին տա րի քի ու  հա սա կա վոր կա նայք և 10 
տա րե կա նից փոքր ե րե խա ներ  Դիար բե քի րից ժա մա նե ցին  Հա լեպ 
«ա մե նաո ղոր մե լի» վի ճա կում: Ն րանք պատ մում էին քրդե րի կող մից 
ե րի տա սարդ կա նանց և  աղ ջիկ նե րի բռնա բա րութ յուն նե րի, ու նեց ված-
քի թա լա նի, հա մա տա րած սո վի, զրկանք նե րի մա սին:  Հա մա ձայն 
հյու պա տո սի տե ղե կատ վութ յան՝ 4.500 հա յեր աք սոր վել էին Ս ղեր-
դից դե պի  Ռաս-ուլ-Այն, 2.000-ից ա վե լի՝  Մե զի րեից  Դիար բե քիր, հայ 
բնակ չութ յու նից ամ բող ջութ յամբ զրկվել էին  Բիթ լիս,  Մար դին,  Մո սուլ, 
Ս ևե րեկ,  Մա լա թիա,  Բես նե և  այլ քա ղաք նե ր, մեծ թվով տղա մար դիկ,  
տ ղա ներ և կա նայք սպան վել էին, մյուսները սփռվել էին երկ րով մեկ 
և  մա հա նա լու էին « հոգ նա ծութ յու նից, սո վից և  հի վան դութ յուն նե րից»: 
 Դեյր-էզ- Զո րի նա հան գա պե տը, որը, ըստ հյու պա տո սի, գտնվում էր 
 Հա լե պում, հայտ նել էր հյու պա տո սին, որ  Դեյր-էզ- Զոր քա ղա քում 
15 հա զար հայ փախս տա կան ներ կան:  Քա նի որ կա ռա վա րութ յու նը 
որևէ օգ նութ յուն չէր տրա մադ րում այդ մարդ կանց, փախս տա կան նե-
րը ստիպ ված էին շատ դեպ քե րում վա ճա ռել ի րենց ե րե խա նե րին: 

Ս տորև ներ կա յաց վում են հու լի սի 30-ի դրութ յամբ  Հա լեպ ժա մա-
նած հայ փախս տա կան նե րի մա սին տվյալ ներ.

Որ տե ղից  Քա նի ըն տա նիք  Քա նի հո գի Աք սոր վել է
Դ յորթ  Յոլ 400 2.109 734 
Օ ջախ լի 115 537 137
 Յո զեր լի 116 593 173
 Հա սան բեյ լի 187 1.118 514
 Գառ նեն 84 528 34
 Կարս  Պա զար 51 340 -
 Հա ճն 592 3.988 1.025
 Ռում լու 51 388  296
 Շար 150  1.112  357
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 Սիս  231  1.317 -
 Բաղ չե 13  68  -
 Դեն գա լա 126  804  -
Դր թադ լի 12  104  -
 Զեյ թուն  5  8  -
 Տար պուզ 22  97  -
Ալ բիս տան 10  44  -
Ըն դա մե նը  2.165  13.255  3.270 

Ըստ հյու պա տո սի՝ մի քա նի օր վա ըն թաց քում  Հա լեպ էին ժա մա նել 
ևս 2.100 հայեր:      

Հա մա ձայն  Ջեք սո նի զեկուցագրի՝ Այն թապ,  Մար դին,  Քի լիս, Ան-
տիոք, Ա լեք սանդ րեթ,  Քե սաբ քա ղաք նե րի բո լոր հա յե րին աք սո րե-
լու հրա հանգ ներ էին տր վել: Ն րանց ընդ հա նուր թի վը կազ մում էր 60 
հա զար: Հ յու պա տո սը հա մոզ ված էր, որ նրանք աք սոր ված հա յե րի 
բախ տին էին ար ժա նա նա լու: Հյու պա տո սը նշում էր, որ կայս րութ յան 
ներ քին շրջան նե րի առևտ րի 90%-ը գտնվում էր հա յե րի ձեռ քում: Այն 
վայրե րում, որ տե ղից աք սո րում էին հա յե րին, ըստ հյու պա տո սի, չէին 
մնա լու ոչ մի ա ղա ղորդ, ձու լորդ, դար բին, դեր ձակ, ա տաղ ձա գործ, 
կա վա գործ, ջուլ հակ, կոշ կա կար, ոս կե րիչ, դե ղա գործ, բժիշկ, ի րա վա-
բան և  առևտ րա կան:

Ըստ  Ջեք սո նի՝ շրջա նի ա մե րիկ յան կրո նա կան և կր թա կան կար ևո-
րա գույն հաս տա տութ յուն նե րը զրկվե լու էին ի րենց դա սա խոս նե րից, 
ու սու ցիչ նե րից, բա րե գործ նե րից և  ու սա նող նե րից, և  նույ նիսկ որ բա-
նոց նե րը դա տարկ վե լու էին հար յու րա վոր ե րե խա նե րից, ին չը 50 տա-
րի նե րի աշ խա տան քի արդ յունք էր:  Կա ռա վա րա կան պաշ տոն յա նե րը 
հարց նում էին ա մե րի կա ցի նե րին, թե ին չով են զբաղ վե լու ա մե րիկ յան 
բո լոր հաս տա տութ յուն նե րը, երբ հա յերն այլևս հե ռա ցել են:

Ս տեղծ ված այս ի րա վի ճա կի հա մար բո լո րը մե ղադ րում էին գեր մա-
նա ցի նե րին ե թե ոչ հա մա տա րած ջար դի, ապա առնվազն հայ ազ գին 
ոչն չաց նե լու թույլտ վութ յուն տա լու հա մար:  Մաս նա վոր գեր մա նա ցի 
ան հատ նե րը բա ցեի բաց ար դա րաց նում էին ի րա կա նաց վող ծրա գիրն 
ու ա մեն ին չի հա մար մե ղադ րում հա յե րին: Իր զե կու ցագ րում հյու պա-
տոսն օ րի նակ ներ էր բե րում, թե ինչ պես էին իշ խա նութ յուն նե րը խու-
զար կել  Դիար բե քի րի և  Մար դի նի ա մե րիկ յան մի սիո ներ նե րի տնե րը, 
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երկ րից մեկ նող ա մե րի կա ցի նե րի ու ղե բե ռները:358 
Օ գոս տո սի 4-ին Ն յու  Յոր քի «Wise & Seligsberg» ի րա վա կան գրա-

սեն յա կը գրում է ԱՄՆ-ի պետ քար տու ղա րին այն մա սին, որ Ն յու  Յոր-
քի հա յե րի կո մի տեն շուրջ հա զար դո լա րի գու մար է հա վա քել՝  Թուր-
քիա յի Երզն կա քա ղա քի քրիս տոն յա հա յե րի միջև բաշ խե լու նպա-
տա կով:  Քա նի որ այդ քա ղա քի հայ բնակ չութ յունն ար տաքս վել էր 
թուր քե րի կող մից, և ն րանց գտնվե լու վայ րը հայտ նի չէր, Ն յու  Յոր քի 
հա յե րի կո մի տեն խնդրում էր Պետ քար տու ղա րութ յա նը  Կոս տանդ նու-
պոլ սում դես պա նութ յան մի ջո ցով պար զել նրանց գտնվե լու վայրն ու 
տրա մադրել այդ գու մա րը կա րի քա վոր փախս տա կան նե րին: Օ գոս-
տո սի 9-ին պետ քար տու ղար  Լան սին գը պա տաս խա նում է, որ տվյալ 
պայ ման նե րում  Միաց յալ  Նա հանգ նե րի դես պա նը դժվար թե կա րո-
ղա նա պար զել Երզն կա յից աք սոր ված հա յե րի գտնվելու վայ րը և  կազ-
մա կեր պել այդ գու մա րի տրա մադ րու մը նրանց: Այ նո ւա մե նայ նիվ, նա 
խոստանում է այդ խնդրան քը փո խան ցե լ դես պա նութ յա նը:359

Օ գոս տո սի 5-ին  Մոր գեն թաուն տե ղե կութ յուն էր ստա ցել  Թա-
լեա թից, որ վերջինս պատ րաստ է հան դի պելու և քն նար կելու հա յե-
րին վերաբերող հար ցե րը, սա կայն ա ռանց Շ մա վոն յա նի ներ կա յութ-
յան:360  Մի քա նի օր անց դես պա նը հան դի պել է  Թա լեա թին, որն ա սել 
է, որ « նա խընտ րում է», որ այդու հետ՝ հա յե րին վե րա բե րող հար ցե րը 
քննար կե լու ըն թաց քում, նրանք հան դի պեն ա ռանց Շ մա վոն յա նի: 
 Թա լեա թը ներ կա յաց րել է ե րիտ թուր քե րի կող մից հա յե րի հան դեպ 
որ դեգ րած քա ղա քա կա նութ յան պատ ճառ նե րը. ա ռա ջի ն՝ հա յե րը 
« հարս տա ցել են թուր քե րի հաշ վին», երկ րոր դ՝ նրանք ցան կա նում 
են գե րիշ խել թուր քե րի վրա և ս տեղ ծել ան կախ պե տութ յուն, եր րոր դ՝ 
նրանք բա ցա հայ տո րեն սա տա րում են երկ րի թշնա մի նե րին:  Թա լեա-
թը նշում է, որ, ի վերջո, ե րիտ թուր քե րը հան գել են մինչև պա տե րազ մի 
ա վար տը «ն րանց ան զոր դարձ նե լու ան դառ նա լի ո րոշ մա նը»:  Մոր գեն-
թաուն փոր ձում է բա ցատ րել այդ գոր ծո ղութ յան բո լոր բա ցա սա կան 
հետ ևանք նե րը երկ րի տնտե սութ յան և  առևտ րի հա մար: Թալեաթը 

358 Տե՛ս NA Microfilm Publications, Microcopy No. 353, Records of the Department 
of State Relating to Internal Affairs of  Turkey, 1910-1929, Roll 44, No. 403, NA/RG 
59/867.4016/126:
359 Տե՛ս նույն տեղը, Roll 51, NA/RG 59/867.48/164:
360 Տե՛ս Library of Congress, Division of Manuscripts, Papers of Henry Morgenthau, Sr., 
Diary, 1915, August 5:
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պատասխանում է նրան, որ որևէ օգուտ չկա, իշխանությունները «ար-
դեն ար տաք սել են» հա յե րի 75%-ին՝ չթող նե լով որ ևէ մե կին  Բիթ լի սում, 
 Վա նում ու Էրզ րու մում, և  պատ րաստ են գործը հասցնելու իր ա վար-
տին: Նա նշում է, որ կա ռա վա րութ յա նը բա ցար ձակ չեն հե տաքրք-
րում ար տաքս ման տնտե սա կան հետ ևանք նե րը: Իշ խա նութ յուն նե րը 
կհո գան հա յե րի մա սին  Դեյր-էզ- Զո րում, սա կայն « չեն ու զում նրանց 
Ա նա տո լիա յում»:  Մոր գեն թաուն ե րեք ան գամ հայ տա րա րեց, որ թուր-
քա կան իշ խա նութ յուն նե րը լուրջ սխալ են գոր ծում և  փոշ մա նե լու են 
կա տար վա ծի հա մար:  Թա լեա թը պա տաս խա նում է. « Մենք գի տակ-
ցում ենք, որ սխալ ներ ենք գոր ծել, սա կայն եր բեք չենք ափ սո սում»:361 
 Նա նաև ա սում էր, որ ռազ մա կան պար տութ յուն նե րը  Սա րի ղա մի շում, 
 Վա նում և  այլ վայ րե րում պայ մա նա վոր ված էին ռու սա կան բա նա կի 
հայ կա մա վոր նե րով:362 

Օ գոս տո սի 6-ին Ուր ֆա յում ա մե րիկ յան հյու պա տո սա կան գոր ծա-
կալ նշա նակ ված պատ վե լի  Լես լին զե կու ցում է  Հա լե պում հյու պա տոս 
 Ջեք սո նին, որ ի րա վի ճա կը քա ղա քում « շատ վտան գա վոր է և  օ րեցօր 
վա տա նում է»:  Մահ մե դա կան նե րի և ք րիս տոն յա նե րի միջև հա րա-
բե րութ յուն նե րը չա փա զանց լար ված էին և  տվյալ պահին գտնվում 
էին բռնկման եզ րին, երբ քա ղա քում որ ևէ իշ խա նութ յուն չկար: 14 
« կա մա վոր ներ» էին ժա մա նել Ուրֆա  Կոս տանդ նու պոլ սից և  Դիար-
բե քի րից, ո րոնք ա հա բե կել էին նա հան գա պե տին, ոստիկանության 
հրա մա նա տա րին, ռազ մա կան օ րեն քը հսկող հանձ նա ժո ղովին ու տե-
ղա կան իշ խա նութ յուն նե րի մյուս պաշ տոն յա նե րին: Որ ևէ մեկն այդ 
ժամանակ քա ղա քում չէր կա րող պաշտ պա նել քրիս տոն յա նե րին: Այս 
« կա մա վոր նե րը» գի շեր ով ձեր բա կա լում էին քա ղա քի ա մե նահայտ նի 
ու  հե ղի նա կա վոր հայ քա ղա քա ցի նե րին և  ո րոշ ժա մա նակ բան տում 
պա հե լուց հե տո ու ղար կում  Դիար բե քիր:  Վեր ջին վեց շա բաթ նե րի ըն-
թաց քում հա զա րա վոր աք սոր յալ քրիս տոն յա ներ էին անց նում քա ղա-
քով, ո րոնք են թարկ վում էին « սոս կա լի դա ժա նութ յուն նե րի»: Աք սոր-
յալ նե րը հիմ նա կա նում պատ մում էին գրե թե նույն պատ մութ յուն նե րը. 
տղա մարդ կանց սպա նել էին աք սո րի ա ռա ջին իսկ օ րե րին, կա նանց 
և  աղ ջիկ նե րին պար բե րա բար թա լա նում ու բռ նա բա րում էին:  Կա-
նայք և  ե րե խա նե րը հա զար նե րով մա հա նում էին ճա նա պար հին քաղ-

361 Տե՛ս նույն տեղը, 1915, August 8:
362 Տե՛ նույն տեղը, 1915, August 17:
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ցից, շուրջ 500 կա նայք և  աղ ջիկ ներ հայտն վել էին մահ մե դա կան նե րի 
տնե րում, շա տե րին բռնա բա րում էին և կր կին շպրտում փո ղոց: Աղ-
ջիկ նե րին բռնա բա րում էին փո ղոց նե րում՝ ար տա սահ ման ցի նե րի աչ-
քի ա ռաջ: 

Տես նե լով, թե ինչ է կա տար վել աք սոր յալ նե րի հետ, Ուր ֆա յի հա յե-
րը ո րո շել էին չեն թարկ վել և  պատ րաստ վել դի մադ րութ յան: Ըստ  Լես-
լիի՝ դի մադ րութ յու նը նշա նա կում էր ջարդ, ո րին կա րող էին են թարկ վել 
նաև օ տար նե րը:  Լես լին խնդրում էր հյու պա տո սին Ուր ֆա գոր ծու ղել 
փոխհ յու պա տոս Է դել մա նին, ինչ պես նաև  Հա լե պում  Գեր մա նիա յի 
հյու պա տո սի հետ քայ լեր ձեռ նար կել քա ղա քի քրիս տոն յա բնակ չութ-
յանն ու ար տա սահ ման ցի նե րին պաշտ պա նե լու նպա տա կով: Ուր ֆա-
յում, ըստ  Լես լիի, ապ րում էին 140 բրի տա նա ցի ներ, 157 ֆրան սիա ցի-
ներ, 112 ռուս ներ և 18 մոն տե նեգ րա ցի ներ, ո րոն ցից 42-ը կա նայք էին, 
իսկ 60-ը՝ ե րե խա ներ:363

Ի պա տաս խան  Լես լիի զե կու ցագ րի՝  Մոր գեն թաուն տե ղե կաց նում 
է պետ քար տու ղա րին, որ Ուր ֆա է գոր ծու ղել փոխհ յու պա տոս Է դել-
մա նին, որն իր հետ դրամ էր տա րել, սա կայն թուր քա կան իշ խա նութ-
յուն ներն ար գե լել էին այդ մի ջոց ներն օգ տա գոր ծել օգ նութ յան նպա-
տա կով: Ա վե լին՝ ներ քին գոր ծե րի նա խա րա րը խնդրել էր դես պա նին, 
որ   Լես լին և Է դել մա նը հե ռա նան Ուր ֆա յից, սա կայն դես պա նը հրա-
ժար վել էր նա խա րա րի խնդրան քը կա տա րելուց:  Լես լիի զե կու ցագրե-
րի հա մա ձայն՝ թուր քե րի վե րա բեր մուն քը Ուր ֆա յով անց նող հայ տե-
ղա հան ված նե րի քա րա վան նե րի և  ընդ հան րա պես քա ղա քում գտնվող 
քրիս տոն յա նե րի նկատ մամբ անց նում էր « պար կեշ տութ յան» բո լոր 
սահ ման նե րը: Մ տա հոգ վե լով ստեղծ ված ի րա վի ճա կով՝  Մոր գեն-
թաուն խնդրում էր պա տե րազ մի նա խա րա րին, որ  երկ րից հե ռա նա լու 
թույլտվութ յուն տր վի քա ղա քում գտնվող 44 բրի տա նա ցի, ֆրան սիա ցի 
և  ռուս հպա տակ կա նանց ու  ե րե խա նե րին:  Նա նաև տե ղե կաց նում էր, 
որ  Բեյ րու թում էին գտնվում 128 բրի տա նա ցի հրեա ներ, ո րոնք նավի 
էին սպա սում՝  Թուր քիա յից հե ռա նա լու հա մար:364 

Օ գոս տո սի 7-ին  Մեր սի նում հյու պա տոս  Նա թա նը գրում է դես պա-

363 Տե՛սUnites States Official Records on the Armenian Genocide, 1915-1917 /Compiled 
with an introduction by Ara Sarafian/, էջ 198-200 (NA/RG 59/867.4016/139):
364 Տե՛ս NA Microfilm Publications, Microcopy No. 353, Records of the Department of State 
Relating to Internal Affairs of Turkey, 1910-1929, Roll 43, No. 947, NA/RG 59/867.4016/100:
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նին, որ եր կու օր ա ռաջ  Մեր սի նի իշ խա նութ յուն նե րը հրա հանգ են 
ստա ցել ան մի ջա պես տե ղա հա նելու  Մեր սի նի ողջ հայ  բնակ չութ յա նը, 
ո րի թի վը կազ մում էր 1.800 հո գի:  Նա խորդ օ րը շուրջ 300 հո գի ար-
դեն աք սոր վել էին դե պի Ա դա նա: Ըստ հյու պա տո սի՝ մնա ցած հա յե-
րը նույն պես պատ րաստ վում էին լքելու քա ղա քը:  Հա յե րի շրջա նում 
տի րող սար սափն անն կա րագ րե լի էր, քա նի որ հա զա րա վոր հա յե րի 
կո տո րա ծի մա սին լու րե րը շրջում էին ա մե նու րեք: Նրանք շատ ցածր 
գնե րով վա ճա ռում էին ի րենց ի րերն ու ու նեց ված քը, քանի որ նրանց 
թույ լատր ված էր ի րենց հետ տա նել մեկ օր վա սնունդ և հա գուս տի 
 փոքր պարկ:  Տե ղա հա նութ յան պատ ճառը, ըստ պաշ տո նա կան վար-
կա ծի, այն էր, որ հայ « հան ցա գործ նե րի» մի խումբ հար ձա կում ներ էր 
գոր ծել այս նա հան գի և  Մա րա շի սահ մա նագ ծի մոտ գտնվող գյու ղե րի 
վրա: Հ յու պա տո սը տե ղե կաց նում էր, որ  Հա րու նիեում իշ խա նութ յուն-
նե րը հրա հան գել էին փա կել գեր մա նա կան որ բա նո ցը, և  թեև իշ խա-
նութ յուն նե րը հար գանք էին ցու ցա բե րում ա մե րիկ յան հաս տա տութ-
յուն նե րի նկատ մամբ, այնուամենայնիվ հնարավոր էր, որ վերջիններս 
նույնպես կանգնեին փակման եզրին:365 

1916 թ. մար տի 31-ին  Ս վա զից ա մե րի կա ցի բժիշկ Կ լար կը  Կոս-
տանդ նու պոլ սում ԱՄՆ-ի դես պա նութ յանն է փո խան ցել իր զե կուցա-
գի րը՝ 1915 թ. ըն թաց քում  Ս վա զի հա յե րի հետ կա տար վա ծի մա սին: 
1915 թ. ապ րի լին Էրզ րու մից  Ս վազ վե րա դառ նա լու ըն թաց քում Կ լար-
կը տե ղե կա ցել էր, որ Էն դե րե սի և Երզն կա յի միջև գտնվող գյու ղե րում 
իշ խա նութ յուն նե րը պա հան ջել էին հանձ նել ի րենց մոտ ե ղած զենքն 
ու զի նամ թեր քը:  Ս վազ հաս նե լուն պես Կ լար կը պար զել էր, որ նույ նը 
կա տար վում էր քա ղա քում: Այդ հան գա ման քը սար սա փեց րել էր հա յե-
րին, ո րոնք ըն կա լում էին կա տար վածը որ պես նոր կո տո րա ծի սկիզբ: 
 Մի քա նի շա բաթ անց Երզն կա յից ժա մա նած մար դիկ պատ մում էին, 
որ քա ղա քի ողջ հայ բնակ չութ յու նը, բա ցա ռութ յամբ եր կու տան, են-
թարկ վել էր ար տաքս ման:  Նույ նը կա տար վել էր նաև  Ս վա զի մո տա կա 
մի քա նի գյու ղե րի հետ: 1915 թ. հու լի սի ա ռա ջին օ րե րին Երզն կա յից 
 Ս վազ ժա մա նած գեր մա նու հի Էլ վեր սեն ու նոր վե գու հի  Վե դե լը, ո րոնք 
աշ խա տում էին գեր մա նա կան հի վան դա նո ցում, պատ մում էին, որ 

365 Տե՛ս NA Microfilm Publications, Microcopy No. 353, Records of the Department 
of State Relating to Internal Affairs of  Turkey, 1910-1929, Roll 43, No. 467, NA/RG 
59/867.4016/124:
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նրանց վտա րել էին քա ղա քից այն բա նի հա մար, որ նրանք բո ղո քել 
էին կա նանց և  ե րե խա նե րի նկատ մամբ կի րառ վող մե թոդ նե րի դեմ: 
Ն րանք փոր ձել էին ի րենց հետ տասը փոքր հայ տղա ներ դուրս բե րել, 
սա կայն կա ռա վա րութ յու նը թույլ չէր տվել:  Ճա նա պար հին նրանք մեծ 
թվով դիակ ներ էին տե սել: 

Կ լար կը գրում էր, որ մշտա պես տե ղե կութ յուն ներ էր ստա նում այն 
մա սին, որ քա ղա քում ձեր բա կա լում և  բանտ էին նե տում հայ տղա-
մարդ կանց:  Գի շեր նե րը նրանց դուրս էին բե րում սայ լե րով, սպա նում 
և  դիակ ներն այ րում: Այ նու հետև սայ լե րը հետ էին գա լիս՝ բեռն ված 
սպան ված մարդ կանց հա գուս տներով: Սկ սած 1915 թ. հու նի սի 16-ից՝ 
քա ղա քի տղա մարդ կանց մի մա սին՝ գուցե հա զար հո գու, ա ռանց նա-
խազ գու շաց ման ձեր բա կա լել էին: Ն րանց մեջ էր նաև ա մե րիկ յան քո-
լե ջի ու սու ցիչ նե րից մե կը:  Մի քա նի օր անց ձեր բա կա լե ցին ևս  այդ քան 
հայ տղա մարդ կանց: 1915 թ. հու լի սի 2-ին հայ տա րար վեց, որ բո լոր 
հա յե րը, ա ռանց բա ցա ռութ յան, պետք է աք սոր վեն քա ղա քից հու լի սի 
5-ին: Ըստ Կ լար կի՝ իշ խա նութ յուն ներն աք սո րե ցին քա ղա քի շուրջ 200 
տնե րի բնա կիչ նե րի և 3-4 ոստիկաննե րի ու ղեկ ցութ յամբ քշե ցին դե պի 
 Մա լա թիա տա նող ճա նա պար հը:

Կ լար կի խնդրան քի հա մա ձայն՝ նա հան գա պե տը հա տուկ 
թույլտվութ յուն էր տվել, որ բո ղո քա կան նե րը, ինչ պես նաև քո լե ջի 
ա շա կերտ ներն ու ու սու ցիչ ներն աք սոր վեին դե պի  Մա լա թիա միա սին 
տի կին  Մե րի Գ րեֆ ա մի366 ու ղեկ ցութ յամբ:367 Հա յերն ի րենց մոտ պահել 
էին դրամ և  զար դե ղեն: Աք սոր յալ նե րին ու ղեկ ցող տի կին Գ րե ֆա մը 

366 1901 թ. օգոստոսին Վաշինգտոնի ազգային տաճարի օրիորդաց դպրոցի ուսուց-
չուհի Մերի Լուիզ Գրեֆամը (1871-1921) մեկնեց Բոստոն՝ Օսմանյան կայսրու-
թյունում որպես Ամերիկյան խորհրդի կրթական միսիոներ աշխատելու նպատա-
կով: Նա նշանակվեց կանանց կրթության կազմակերպման ղեկավար Սվազում 
(Սեբաստիայում), որտեղ և անցկացրեց իր կյանքի քսան տարիները: Հայ բնակչու-
թյան դեմ սկսված գործողությունների ընթացքում նա որոշեց չմեկնել ԱՄՆ և մնալ 
Սվազում՝ շարունակելով իր աշխատանքը: Մերի Գրեֆամի գործունեությունը 
հետագայում գնահատվել է որպես հերոսություն ինչպես միսիոներների, այնպես էլ 
պետական պաշտոնյաների, մասնավորապես՝ Հենրի Մորգենթաուի կողմից (Տե՛ս 
Harper Susan Billington, MaryLouiseGraffam:WitnesstoGenocide // In: Americaand
theArmenianGenocideof1915 / Edited by Jay Winter, Cambridge, Cambridge University 
Press, 2003, էջ 214-215): 
367 Տե՛ս Unites States Official Records on the Armenian Genocide, 1915-1917 /Compiled 
with an introduction by Ara Sarafian/, էջ 509-510. NA/RG 59/867.4016/288:
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 Մա լա թիա յից վե րա դառ նա լուն պես սկսեց զբաղ վել տար բեր տե ղե րից 
 Ս վազ ժա մա նած հի վանդ հա յե րին և  բա նա կից աք սո րի են թարկ ված 
հայ զին վոր նե րին օգ նութ յուն հասց նե լու հար ցով: Ըստ Կ լար կի՝  Ս վա-
զում բնակ վող շուրջ 25 հա զար հա յե րից368 մնա ցել էին հա զա րից պա-
կաս հայեր, ո րոնք հիմ նա կա նում իս լամ էին ըն դու նել:  Չորս հա զար 
հայ տղա մար դիկ շա րու նա կում էին աշ խա տել բա նա կի շի նա րա րա-
կան ջո կատ նե րում, իսկ նրանց ըն տա նիք ներն աք սոր վել էին:369

  Ս վա զում կա տար վա ծի մա սին Մե րի Գ րեֆա մի վկա յութ յուն նե րը 
չէին տար բեր վում  Թուր քիա յի այլ բնա կա վայ րե րում տե ղի ու նե ցած 
դեպ քե րի հա ջոր դա կա նութ յան նկարագրությունից՝ զեն քը հանձ նե լու 
կոչ, այ նու հետև՝ տղա մարդ կանց բան տար կութ յուն ներ և շր ջա կա գյու-
ղե րում հայ բնակ չութ յան կո տո րած նե րի մա սին լու րե րի տա րա ծում, 
հա մա տա րած աք սո րի մա սին հրա ման ներ և  մեկ նու մի հետ կապ ված 
քաո սա յին ի րա վի ճակ, տրանս պոր տա յին խու ճապ և  մահ ա նա պա-
տում: Գրեֆամն իր վկայություններում նշում է, որ երբ  Ս վա զի հա յե-
րին հրա մա յե ցին հանձ նել ի րենց մոտ ե ղած զեն քը, կա ռա վա րա կան 
գրա սեն յա կը հրա վի րեց մի լու սան կար չի, ո րը պետք է լու սան կա րեր 
առգ րավ ված զեն քը, սա կայն քա նի որ այն շատ փոքր քա նա կի էր, 
նրան խնդրե ցին գալ նաև հա ջորդ օ րը:  Լու սան կա րի չը վկա յել էր, որ 
իշ խա նութ յուն նե րը թուր քա կան զի նամ թերք էին ա վե լաց րել՝ հա յե-
րի դեմ վկա յութ յուն ներ սար քե լու նպա տա կով:  Հիմն վե լով այդ կեղծ 
լու սան կար նե րի վրա՝ իշ խա նութ յուն նե րը սկսե ցին բանտ նե տել հայ 
տղա մարդ կանց, մաս նա վո րա պես՝ առևտ րա կան նե րին, հա րուստ 
մարդ կանց և  մի սիո նե րա կան ա ռա քե լութ յուն նե րի ու սու ցիչ նե րին: 
Գ րեֆամն ա մեն ինչ ա րեց հա յե րին օգ նե լու հա մար. հա մո զել էր ոս-
տի կա նութ յան ղե կա վա րին և  այ ցե լել նրանց բան տում, հան դի պել էր 
նա հան գա պե տին և  բա նա կի հրա մա նա տա րին՝ աք սո րը կան խե լու 
նպա տա կով և  այլն:370

368 Մինչև պատերազմի սկիզբը Սվազի բնակչությունը կազմում էր 75 հազար, որից 
30 հազարը հայեր էին, իսկ մնացածը՝ թուրքեր, ղզլբաշներ, չերքեզներ, քրդեր, 
քաղդեացիներ, աֆշարներ, չեչեններ և հույներ: Թուրք բնակչությունը լավ ներ-
կայացված էր պետական ծառայության, իսկ հայերը՝ գործարարության, արհեստ-
ների և արդյունաբերության մեջ (Տե՛ս Harper Susan Billington, նշվ. աշխ., էջ 214-215):
369 Տե՛ս Unites States Official Records on the Armenian Genocide, 1915-1917 /Compiled 
with an introduction by Ara Sarafian/, էջ 512-513 (NA/RG 59/867.4016/288):
370 Տե՛ս Harper Susan Billington, նշվ. աշխ., էջ 223-224:
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Օ գոս տո սի 7-ին  Մա լա թիա յից ու ղարկ ված նա մա կում Գ րե ֆա-
մը նկա րագ րում էր բո ղո քա կան հա յե րի հետ իր « ճամ փոր դութ յու նը» 
 Սվա զից: Ո րոշ ժա մա նակ անց նա հե ռա գիր էր ստա ցել  Ս վա զի նա-
հան գա պե տից առ այն, որ ի րեն ար գել ված է շա րու նա կել ճա նա պար-
հը հայ աք սոր յալ նե րի հետ: Նրա կար ծի քով՝ դա շատ « մեծ սխալ էր» 
կա ռա վա րութ յան կող մից, քա նի որ հա յե րի շրջա նում այն քան « կեղծ 
տե ղե կատ վութ յուն էր» շրջում, որ ան կախ ա կա նա տե սի վկա յութ յու-
նը կա րող էր «ար ժե քա վոր» լի նել, ե թե նա շա րու նա կեր ճա նա պար հը 
հա յե րի հետ: Իսկ այժմ, ըստ Գ րեֆ ա մի, այլևս որ ևէ բան անհ նար էր 
հեր քել:

Երբ խում բը պատ րաստ վում էր մեկ նելու  Ս վա զից, կա ռա վա րութ-
յու նը տրա մադ րեց 45 եզ նե րով լծված սայ լեր՝ 80 տնե րում բնակ վող 
բո ղո քա կան հա յե րի հա մար: Ա մե րիկ յան քո լե ջի ա շա կերտ նե րի և  ու-
սու ցիչ նե րի հա մար սայ լեր չէին տրա մադր վել: Այդ պատճառով մի սիո-
ներ նե րը գնե ցին հա վել յալ տա սը ե զան սայ լեր, եր կու ա րա բա և  հինգ 
կամ վեց ա վա նակ ներ: Ընդ հա նուր խմբի մաս էին կազ մում քո լե ջի 
բո լոր ու սու ցիչ նե րը, քսան տղա-ա շա կերտ քո լե ջից և  ե րե սուն աղ ջիկ-
ա շա կերտ օ րիոր դաց դպրո ցից:  Քա նի որ  Ս վա զի հա յե րը որ ևէ հե ղա-
փո խա կան գոր ծու նեութ յան մեջ ներգ րավ ված չէին, նա հան գա պե տը 
թույլ էր տվել, որ  տղա մար դիկ ճա նա պարհ ընկ նեն ի րենց ըն տա նիք-
նե րի հետ: Ա ռա ջին գի շերն ան ցել էր ա ռանց ա նա խոր ժութ յուն նե րի, 
սա կայն երկ րոր դի ժա մա նակ ոստիկան նե րը սկսել էին բա նակ ցել 
հեր թա կան գյու ղի բնա կիչ նե րի հետ և  թույլ էին տվել նրանց թա լա-
նել հա յե րին: Դրա հետևանքով գյու ղա ցի նե րը գո ղա ցել էին աք սոր-
յալ նե րի ծած կոց ներն ու ա վա նակ նե րին:  Շա տե րը կո վեր էին տա նում 
ի րենց հետ, բայց շու տով մեկ առ մեկ ա նա սուն ներն ան հետա ցան: 
 Կան գա լում տղա մարդ կանց բա ժա նե ցին ի րենց ըն տա նիք նե րից, սա-
կայն Գրե ֆա մը պայ մա նա վոր վեց կայ մա կա մի հետ, և ն րանց կրկին 
թույլ տվե ցին միա նալ ըն տա նիք նե րին: Ո րոշ հա յեր իս լամ ըն դու նե ցին 
և մ նա ցին գյու ղում:  Հա սան  Չե լե բի գյու ղում կայ մա կամն ու ոստիկան-
նե րը կրկին բա ժա նե ցին տղա մարդ կանց, վերց րին նրանց մոտ ե ղած 
դրա մը, բան տար կե ցին, ո րից հե տո նրանց մա սին այլևս որ ևէ տե ղե-
կութ յուն այդ պես էլ չստաց վեց: Տ ղա մարդ կանց հե ռա նա լուց հե տո 
թուրք «ա րա բա ջի նե րը» սկսե ցին թա լա նել կա նանց՝ ա սե լով. « Ձեզ բո-
լո րին նե տե լու են  Թոխ մա գե տը, այն պես որ ե թե դուք մեզ հանձ նեք 
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ձեր ի րե րը, մենք կկանգ նենք ձեր կող քին և կ փոր ձենք ձեզ պաշտ պա-
նել»:  Հաս նե լով գե տին՝ Գրե ֆա մը սկսեց տես նել բազ մա թիվ հա յե րի 
դիակ ներ ճա նա պար հին. քրդե րը թա լա նում էին դիակ ներն ու դեռևս 
չմա հա ցած հա յե րին:  Մի այլ վայ րում քրդե րը, քա րեր նե տե լով հա յե րի 
վրա, փոր ձում էին նրանց նե տել գե տը: Ըստ Գ րե ֆա մի՝ քո լե ջի աղ ջիկ-
նե րը հե րո սա բար օգ նում էին մա հա ցող կա նանց, պա հում և խ նա մում 
ե րե խա նե րին:  Շու տով ոս տի կա նութ յա նը սկսեց դուր չգալ հա յե րին 
օգ նե լու Գ րե ֆա մի գոր ծու նեութ յու նը, և ն րանք պա հան ջե ցին, որ մի-
սիո նե րու հին թող նի խումբն ու մեկ նի  Մա լա թիա: Սկզ բում նա փոր ձեց 
դի մադ րել՝ հայ տա րա րե լով, որ նրան թույ լատր ված է մնալ հա յե րի 
հետ, սա կայն ի վեր ջո ստիպ ված ե ղավ են թարկ վել:371

Վե րա դար ձի ճա նա պար հին նա նոր վկա յութ յուն ներ է հա վա քում 
հա յե րի սպա նութ յուն նե րի մա սին: Ըստ Գ րե ֆա մի՝ աք սոր յալ նե րի քա-
րա վան նե րի ճա նա պար հին կա յին նա խօ րոք ո րոշ ված վայ րեր, որ տեղ 
հա յե րին պետք է կո տո րեին:  Տե ղի ու նե ցած սպա նութ յուն նե րը պետք 
է գրանց վեին կա ռա վա րա կան ժա մա նա կա վոր կե տե րում:  Հան ցա-
գոր ծութ յուն նե րին մաս նակ ցած քրդե րը ներ կա յա նում էին այդ կե տե ր՝ 
սպա նութ յուն նե րը գրան ցե լու և  հա մա պա տաս խան գու մար ստա նա-
լու հա մար:372

 Ս վազ վե րա դառ նա լուն պես իշ խա նութ յուն նե րը Գ րե ֆա մի առջև 
պայ ման էին դրել՝ կա՛մ նա պետք է մնար քա ղա քում և խ նա մեր որ բե-
րին շվեյ ցա րա կան որ բա նո ցում, կա՛մ նրանց նույն պես պետք է աք սո-
րեին:  Մե րի Գ րեֆա մի՝ Ս վա զի հիմ նա կան ար տաք սում նե րի սկսվե լուն 
պես  Միաց յալ  Նա հանգ ներ մեկ նած քրոջ և  փե սա յի հա մոզ մամբ՝ իշ-
խա նութ յուն նե րը չէին ցան կա նում, որ  նա վե րա դառ նար ԱՄՆ և  պատ-
մեր իր տե սած դա ժա նութ յուն նե րի մա սին: Գրե ֆա մը մնաց  Ս վա զում 
և  շա րու նա կեց աշ խա տան քը մի քա նի հար յուր որ բե րի հետ:  Միա ժա-
մա նակ նա այ ցե լե լում էր քա ղա քի բան տ, որտեղ մնա ցել էին շուրջ 
եր կու հա զար հայ տղա մար դիկ:  Մի սիո նե րու հին վկա յում, որ գրե թե 
ա մեն գի շեր 100-200 հա յե րի տա նում էին քա ղա քից դուրս, ստի պում 

371 Տե՛ս Unites States Official Records on the Armenian Genocide, 1915-1917 /Compiled with 
an introduction by Ara Sarafian/, էջ 240-244 (NA/RG 59/867.4016/187); Harper Susan 
Billington, նշվ. աշխ., էջ 228-233; Bryce James Viscount, The Treatment of Armenians in 
the Ottoman Empire: Documented Presented to Viscount Grey of Falladen, Frankfurt, Textor 
Verlag, 2008, էջ 307:
372 Տե՛ս Harper Susan Billington, նշվ. աշխ., էջ 235:
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փո սեր փո րել և, հար վա ծե լով գլխնե րին, սպա նում նրանց ու  տե ղում 
թա ղում: 

Գ րեֆամն օգ նում էր նաև դեռևս չսպան ված և  քա ղա քի բան տում 
հայտն ված հայ զին վոր նե րին:  Նա հա մո զել էր  Գեր մա նիա յի հյու-
պա տո սին հե ռագ րել այդ մա սին  Կոս տանդ նու պո լիս, որ տե ղից պա-
տաս խան էր ե կել, որ նրանց տե ղա փո խե լու են մի այլ վայր, որ տեղ 
զգացվում էր նրանց կա րի քը:  Սա կայն  Կոս տանդ նու պոլ սից ժա մա-
նած մի գեր մա նա ցուց նա տե ղե կութ յուն ստա ցավ այն մա սին, որ 
շուրջ եր կու հա զար հայ զին վորի դուրս էին բե րել քա ղա քից և ս պա-
նել ճա նա պար հին: Ն րան ցից ո մանք իս լամ էին ըն դու նել, իսկ ո մանք՝ 
թաքն վել սա րե րում և  քա րան ձավ նե րում:373

Ըստ Ս յու զան  Հար պե րի, թեև  Մե րի Գրեֆա մի ողջ գոր ծու նեութ-
յու նը դեռևս ու սում նա սիր ված չէ, սա կայն իր հե րո սա կան և  անձն վեր 
գոր ծո ղութ յուն նե րի շնոր հիվ կա րո ղա ցել է փրկել հա զա րա վոր հա յե րի 
կյան քեր  Ս վա զում ինչ պես պա տե րազ մի ըն թաց քում, այն պես էլ հե-
տա գա յում:  Պա տե րազ մից հե տո  Մե րի Գրեֆա մը ստանձ նեց  «Մեր-
ձա վոր Ար ևել քի օգ նութ յուն» կազ մա կեր պութ յան  Ս վա զի մաս նաճ յու-
ղի ղե կա վա րութ յու նը:374 

 Միաց յալ  Նա հանգ նե րի դես պա նութ յու նը շա րու նա կում էր Պետ-
քար տու ղա րութ յա նը փո խան ցել հայ կա կան կո տո րած նե րի և  տե-
ղա հա նութ յուն նե րի մա սին այլ աղբ յուր նե րից ստաց ված տե ղե կութ-
յուններ: Օ րի նակ՝ օ գոս տո սի 10-ին  Մոր գեն թաուն պետ քար տու ղա րին 
է ներ կա յաց րել  Բայ բուր դում ապ րող հայ այ րի  Վիկ տո րիա  Բա րութ չի-
բաշ յա նի վկա յութ յուն նե րը, ինչ պես նաև  Սո ֆիա յի  Դաշ նակ ցութ յան 
կո մի տեից ստաց ված զե կու ցագ րե րը՝ կայս րութ յան տար բեր քա ղաք-
նե րում տե ղի ու նե ցող ի րա դար ձութ յուն նե րի մա սին:375

Օ գոս տո սի 11-ին պետ քար տու ղա րին հաս ցեագր ված հե ռագրում 
 Մոր գեն թաուն գրում էր, որ « թուր քա կան հա կա հայ կա կան գոր ծո ղութ-
յուն ներն ան դա դար շա րու նակ վում են»:  Հա մա ձայն ԱՄՆ-ի հյու պա-
տոս նե րից և  այլ աղբ յուր նե րից ստաց վող տե ղե կութ յունների՝ նման 
քա ղա քա կա նութ յան զոհ էին դառ նում «այդ ազ գութ յան մեծ թվով 

373 Տե՛ս նույն տեղը, էջ 236-237:
374 Տե՛ս նույն տեղը, էջ 238:
375 Տե՛ս Unites States Official Records on the Armenian Genocide, 1915-1917 /Compiled 
with an introduction by Ara Sarafian/, էջ 156-163 (NA/RG 59/867.4016/122):
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ան մեղ և  ա նօգ նա կան մար դիկ»:  Հայ կա կան բնակ չութ յու նն ա րա գո-
րեն վե րա նում էր Ա դա բա զա րից և Իզ մի թից:  Կոս տանդ նու պոլ սից 50 
մղոն հե ռա վո րութ յան վրա գտնվող  Պար դի զա կի հա յե րին նույն պես 
ծրագրում էին տե ղա հա նել, սա կայն իշ խա նութ յուն ները եր կու շա-
բա թով հե տաձ գել էին ծրագրի ի րա կա նա ցու մը: Դեսպանը նշում էր, 
որ ե թե որևէ բան չար վի «այս սոս կա լի ծրա գի րը» դա դա րեց նե լու ուղ-
ղութ յամբ,  Պար դի զա կի հայ բնակ չութ յու նը նույն պես կտե ղա հան վի և 
 կեն թարկ վի կո տո րա ծի կամ դան դաղ սո վա մա հութ յան, ե թե, ի հար կե, 
չըն դու նի մահ մե դա կա նութ յուն: Ըստ  Մոր գեն թաո ւի՝ ներ քին գոր ծե րի 
նա խա րա րը խոս տա ցել էր դես պա նին թույլ տալ  Կոս տանդ նու պոլ-
սի հա յութ յա նը մեկ նել երկ րից այն պայ մա նով, որ նրանք այլևս չեն 
վե րա դառ նա:  Միա ժա մա նակ ներ քին գոր ծե րի նա խա րարն ա սում էր 
դես պա նին, որ շատ լավ հաս կա նում է, որ « ներ կա յիս վե րա բեր մուն-
քից հե տո ոչ մի հայ չի կա րող բա րե կա մա բար վե րա բեր վել թուր քա-
կան կա ռա վա րութ յանը, և ակ նար կում, որ խիստ մի ջոց ներ կձեռ-
նարկ վեն  Կոս տանդ նու պոլ սի բո լոր հա յե րի նկատ մամբ, ե թե կա ռա-
վա րութ յան դեմ հար ձակ ման որ ևէ փորձ կա տար վի»: Այ նու հետև դես-
պա նը նշում էր, որ  Գեր մա նիա յի և Ավստ րո- Հուն գա րիա յի դես պան-
նե րը խոս տա ցել էին օգ տա գոր ծել թուր քա կան կա ռա վա րութ յան վրա 
ի րենց ունեցած ազ դե ցութ յունը, սա կայն կաս կա ծում էր, որ նրանք 
որ ևէ կերպ կա րող են օգ տա կար լի նել, ե թե ի րենց կա ռա վա րութ յուն-
նե րը չպա հան ջեն դա դա րեց նել հա զա րա վոր հա յե րի նկատ մամբ կի-
րառ վող քա ղա քա կա նութ յու նը:

Ըստ  Մոր գեն թաո ւի՝  Թուր քիա յի տար բեր հատ ված նե րում շա րու-
նա կում էին ապ րել զգա լի թվով մի սիո ներ ներ, սա կայն թեև իշ խա նութ-
յուն նե րի կող մից նրանց ար գել ված էր որ ևէ օգ նութ յուն ցու ցա բե րել 
զո հե րին, նրանց վտանգ չէր սպառ նում, և  դես պա նութ յունն ա մեն ինչ 
ա նում էր նրանց անվ տան գութ յունն ա պա հո վե լու հա մար:  Դես պա նի 
կար ծի քով՝ մի սիո ներ նե րը պետք է շա րու նա կեին մնալ ի րենց տե ղե-
րում, մինչև որ հնա րա վո րութ յուն ստեղծ վեր սկսելու օգ նութ յան աշ-
խա տանք նե րը:

 Մոր գեն թաուն նշում էր նաև, որ «ի ր հա մար շատ դժվար է զսպվա-
ծութ յուն ցու ցա բե րել և  որ ևէ բան չա նել՝ կանգ նեց նե լու ազ գի ոչն չաց-
ման փոր ձը», սա կայն « հաս կա նում է, որ դես պան է այս տեղ և  պետք 
է հաշտ վի այլ երկ րի ներ քին գոր ծե րին չմի ջամ տե լու սկզբուն քի հետ», 
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ե թե, ի հար կե, ու ղիղ հանձ նա րա րութ յուն չստա նա Պետ քար տու ղա-
րութ յու նից՝ կա ռա վա րութ յան ա նու նից բո ղոք ներ կա յաց նելու թուր քա-
կան իշ խա նութ յուն նե րին: 

Մոր գեն թաուն այդ կա պակ ցութ յամբ ե րեք ա ռա ջարկ էր ներ կա-
յաց րել Պետ քար տու ղա րութ յան քննարկ մա նը:  Հա մա ձայն ա ռա ջին 
ա ռա ջար կի՝ « Միաց յալ  Նա հանգ նե րի կա ռա վա րութ յու նը մարդ կութ-
յան ա նու նից պետք է շտապ խնդրի թուր քա կան կա ռա վա րութ յա նը 
ան մի ջա պես դա դա րեց նել ներ կա յիս ծրա գիրն ու թույլ տալ ողջ մնա-
ցած նե րին վե րա դառ նալ ի րենց տնե րը, ե թե ոչ պա տե րազ մա կան գո-
տի նե րը, ապա այն տեղ, որ տեղ նրանք կստա նան պատ շաճ վե րա բեր-
մունք»:  Մոր գեն թաո ւի երկ րորդ ա ռա ջար կի հա մա ձայն, ե թե տվյալ 
պահի հա րա բե րութ յուն նե րը թույլ էին տա լիս,  Միաց յալ  Նա հանգ նե րը 
պետք է պաշ տո նա պես դի մեր  Գեր մա նիա յի կայս րին, որ պես զի վեր-
ջինս պա հան ջեր իր դաշ նա կից  Թուր քիա յից « կանգ նեց նել քրիս տոն-
յա ազ գի ոչն չա ցու մը»:  Դես պանն ա ռա ջար կում էր նաև պաշ տո նա-
պես պա հան ջել թուր քա կան իշ խա նութ յուն նե րից ա ռանց հա պա ղե լու 
ա մե րի կա ցի նե րին տրա մադ րել բո լոր հնա րա վո րութ յուն նե րը՝ այ ցե-
լելու հա մա պա տաս խան շրջան ներ և  ֆի նան սա կան ու այլ տե սա կի 
օգ նութ յուն ցուցաբերելու « կա ռա վա րութ յան կազ մա կեր պած տե ղա-
հա նութ յուն նե րից տու ժած հա յե րին»:  Դես պա նը հա վա տա ցած էր, որ 
եր րորդ ա ռա ջար կը կա րող էր ա մե նաըն դու նե լին լի նել:376

 Պետ քար տու ղա րին ուղղ ված օ գոս տո սի 12-ի հե ռագ րում դես պան 
 Մոր գեն թաուն տե ղե կաց նում էր, որ  Գեր մա նիա յի դես պա նը խիստ 
բո ղոք էր ներ կա յաց րել  Բարձր Դ ռա նը:  Գեր մա նիա յի դես պա նը 
նաև հայտ նել էր  Մոր գեն թաո ւին, որ գեր մա նա կան կա ռա վա րութ յու-
նը «լրջո րեն ժխտում է թուր քե րի կող մից ներ քին շրջան նե րում ար վող 
հայ տա րա րութ յուն ներն այն մա սին, որ հա կա հայ կա կան ձեռ նար-
կում նե րի գա ղա փա րը ծնունդ է ա ռել գեր մա նա ցի նե րից»:377 Ի պա-
տաս խան  Մոր գեն թաո ւի հե ռագ րի՝ Պետ քար տու ղա րութ յան մեր ձա-
վո րար ևել յան գոր ծե րի բա ժի նը գրում էր, որ մինչև դես պա նի ա ռա-
ջարկ նե րին անդրա դառ նա լը հար կա վոր է սպա սել և  տես նել, թե ինչ 

376 Տե՛ս US Department of State. Papers Relating to the Foreign Ralations of the United 
States. 1915, Supplement, The World War, էջ 985- 987:
377 Տե՛ս NA Microfilm Publications, Microcopy No. 353, Records of the Department of State 
Relating to Internal Affairs of  Turkey, 1910-1929, Roll 43, No. 929, NA/RG 59/867.4016/91:
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արդ յունք է տա լու Գեր մա նիայի դես պա նի բո ղո քը:378  Նույն օ րը դես-
պա նութ յանն ուղղ ված հե ռագ րում պետ քար տու ղար  Լան սին գը հարց-
նում էր, թե Գեր մա նիա յի դես պա նի բո ղո քի հետևանքով բա րե լա վում 
ար ձա նագր վե՞լ է, թե՞ ոչ:379 Օ գոս տո սի 20-ին դես պան  Մոր գեն թաուն 
զե կու ցում է պետ քար տու ղա րին, որ  Գեր մա նիա յի դես պա նի բո ղո քը 
որ ևէ կերպ չի բա րե լա վել կայս րութ յան շրջան նե րում տի րող ի րա վի-
ճա կը: Ն ման բո ղոք էր ներ կա յաց րել թուր քա կան կա ռա վա րութ յա նը 
նաև  Բուլ ղա րիան:380 

Օ գոս տո սի 14-ին  Մա րա շում գոր ծող ա մե րիկ յան ա ռա քե լութ-
յան մի սիո ներ  Ջեյմս  Լայ մա նը տե ղե կաց նում է հյու պա տոս  Ջեք սո-
նին ա ռա քե լութ յան՝ հա յե րի տե ղա հա նութ յանը առնչ վող խնդիր նե րի 
մա սին:  Հա մա ձայն  Լայ մա նի՝ Մա րա շում հա յե րի տե ղա հա նութ յու նը   
վերաբերելու էր նաև ա մե րիկ յան որ բա նո ցում գտնվող ե րե խա նե րին, 
քա նի որ, ըստ հրա հան գի, նրանք նույն պես աք սոր վե լու էին: Խն դի րը 
բար դա նում էր նաև այն հան գա ման քով, որ թեև որ բա նո ցը հա մար վում 
էր ա մե րիկ յան ա ռա քե լութ յան սե փա կա նութ յու նը, բայց գրանց ված 
էր Բ րի տա նիա յի քա ղա քա ցի, դոկ տոր  Մակ կալ լա մի ա նու նով: Մ յուս 
խնդիրն այն էր, ըստ  Լայ մա նի, որ ե թե բոլոր հա յերը մեկ նեին  Մա րա-
շից, ա ռա քե լութ յան աշ խա տան քը ի մաս տազրկ վե լու էր, և  մի սիո ներ-
նե րը ստիպ ված էին լի նե լու փա կել  Մա րա շում ի րենց ա ռա քե լութ յու նը, 
որն ու ներ 50 հա զար դո լա րի ար ժո ղութ յան սե փա կա նութ յուն:381

Օ գոս տո սի 15-ին  Կո նիա յի ա մե րիկ յան հի վան դա նո ցում աշ խա-
տող Ո ւիլ յամ  Դոդ դը զե կու ցում է դես պան  Մոր գեն թաո ւին հա յե րի 
տե ղա հա նութ յան հետևանքով քա ղա քում ստեղծ ված ի րա վի ճա կի 
մա սին:  Մեկ շա բաթ ա ռաջ Ա դա բա զա րից և շր ջա նից աք սոր ված հար-
յու րա վոր հա յե րը սկսե ցին գնացք նե րով ժա մա նել  Կո նիա: Ն րանց 
ստի պել էին մեկ հո գու հա մար վճա րել 180 պիաստր՝ ապ րան քա տար 
վա գոն նե րով չոր սից հինգ օր ճամ փոր դե լու հա մար: Ա մեն վա գո նում 
տե ղա վո րել էին 40-45 հայ աք սոր յալների՝ տղա մարդ կանց, կա նանց 
և  ե րե խա նե րի:  Շա տե րը հի վանդ էին, սո ված, կա յին մա հա ցած ներ, 

378 Տե՛ս Unites States Official Records on the Armenian Genocide, 1915-1917 /Compiled with 
an introduction by Ara Sarafian/, էջ 80 (NA/RG59/867.4016/91; NA/RG 59/867.4016/130):
379 Տե՛ս նույն տեղը, էջ 82 (NA/RG 59/867.4016/91):
380 Տե՛ս նույն տեղը, էջ 124 (NA/RG59/867.4016/101):
381 Տե՛ս նույն տեղը, էջ 236-237 (NA/RG59/867.4016/186):
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նո րա ծին ե րե խա ներ, ճա նա պար հին ո րոշ մայ րեր նե տել էին ե րե-
խա նե րին գնաց քից: Ո մանց ժա մա նա կա վո րա պես տե ղա վո րե ցին 
մեդ րե սե նե րում և  կա յա րա նի կող քին գտնվող դաշ տում: Գ նացք նե րի 
ժա մանելուն պես կա յա րա նը վե րած վում էր մեծ շու կա յի, որտեղ հա-
յե րը փոր ձում էին վա ճա ռել ի րենց հետ բեր ած ի րե րը՝ հե տա գա « ճամ-
փոր դութ յան» հա մար սնունդ հայ թայ թե լու նպա տա կով: Ն րանց աս-
վել էր, որ վեր ջին կան գա ռը  Կո նիան է լի նե լու, սա կայն բո լորն ար դեն 
գի տակ ցում էին, որ ի րենց «ա նա պատ» են տա նե լու:  Շատ տղա մար-
դիկ ի րենց դրա մը ծախ սել էին կա նանց և  ե րե խա նե րին գնաց քով տե-
ղա փո խե լու հա մար, իսկ ի րենք ճա նա պարհ էին ըն կել ոտ քով:  Թուրք 
կա նայք հիմ նա կան գնորդ ներն էին, սա կայն վճա րում էին յու րա քանչ-
յուր ապ րան քի գնի տասներ որ դ մասը: Ի վեր ջո, ա մեն ինչ վե րած վում 
էր թա լա նի:  Դոդ դը հա մոզ ված նշում էր, որ կա ռա վա րութ յան բո լոր 
հայ տա րա րութ յուն ներն այն մա սին, որ աք սոր յալ ներն ա պա հով վե լու 
էին սնուն դով, բա ցար ձակ սուտ էին. ով քեր դրամ ու նեին, կա րող էին 
սնունդ գնել, ովքեր էլ չու նեին, դա տա պարտ ված էին սո վի:  Գի շե րով 
թուր քերն ու ոս տի կան նե րը հայ աղ ջիկ ներ էին բռնա բա րել: Ըստ  Դոդ-
դի՝ անց յալ շա բաթ օ րը հայ տա րար վել էր, որ մի քա նի մեդ րե սե նե րում 
տե ղա վոր ված շուրջ եր կու հա զար հա յե րը պետք է ճա նա պարհ ընկ-
նեին գի շե րով:

Այնուհետև  Դոդ դը գրում էր, որ եր կու շաբ թի նոր աք սոր յալ ներ էին 
ժա մա նել  Կո նիա Իզ մի թից:  Հա յե րի հիմ նա կան վախն ի րենց աղ ջիկ նե-
րի բախտն էր: Ո րոշ հա յեր ա ղա չում էին և  դի մում  Դոդ դին՝ հի վան դա-
նոց ընդունելու ի րենց աղ ջիկ նե րին, հի վանդ և  ծեր ծնող նե րին: Սկզբում 
ա մե րի կա ցի նե րը մի քա նի աղ ջիկ վերց րին որ պես բուժ քույ րեր, այդ 
թվում՝ Իզ մի թից պատ վե լի  Հո վիվ յա նի աղ ջիկ նե րին:  Վեր ջինս իր կնոջ 
և մ յուս եր կու աղ ջիկ նե րի հետ մեկ նել էր հեր թա կան քա րա վա նի հետ: 
 Մի գեր մա նա կան ըն տա նիք վերց րեց բժիշկ Ա թա նաս յա նի աղջ կան, 
իսկ մի քա նի հույն ըն տա նիք ներ որ դեգ րե ցին մի քա նի աղ ջիկ նե րի և 
տ ղա նե րի: Դոդդը գրում էր, որ հ նա րա վոր է, որ, տե ղե կա նա լով, թե ինչ 
է կա տար վում, տե ղա կան իշ խա նութ յուն նե րը պա հան ջեցին, որ  նման 
բո լոր ե րե խա նե րին հանձ նեն մի միայն թուրք ըն տա նիք նե րին, և ի րենք 
ստիպ ված էին այլևս հա յե րից ե րե խա ներ չվերց նել:

 Դոդ դը զեկուցում էր, որ  Կո նիա յի թուր քերն ի րեն ա սում էին, որ 
« հա յե րը պետք է մա հա նան, և  այդ նպա տա կով ենք մենք նրանց դե-
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պի ցած ու ղար կում»:  Քա ղա քի թուրք բնակ չութ յան մի մա սը դեմ էր 
ար տա հայտ վում նման մի ջոց նե րի կիրառմանը, սա կայն կա ռա վա-
րութ յան քա րոզ չութ յու նը հեշ տութ յամբ փո խում էր ի րա վի ճա կը. հոդ-
ված ներ էին հրա պա րակ վում այն մա սին, որ հա յե րը դա վա ճան էին, 
հե ղա փո խա կան, որ նրանք  Վա նում 60 հա զար թուր քե րի կո տո րած 
էին կազ մա կեր պել:  Դոդ դը նշում էր, որ նույն քա րոզ չութ յունն իշ խա-
նութ յունն իրականացնում էր քսան տա րի ա ռաջ՝ հա միդ յան ջար դե րի 
ըն թաց քում:  Դոդ դի հա մոզ մամբ՝ երկ րում կա տար վո ղը « քո ղարկ ված 
կո տո րած էր և  շատ ա վե լի դժո խա յին տե սա կի, շատ ա վե լի սառ նար-
յուն և  հաշ վարկ ված»:382

Օ գոս տո սի 16-ին  Դոդ դը տե ղե կաց նում էր դես պա նին, որ քա ղա-
քում հայ տա րար վել է այն մա սին, որ  Կո նիա յի հա յե րը պետք է աք սոր-
վեն օ գոս տո սի 23-ին:  Նա դի մում էր դես պա նին՝ քայ լեր ձեռ նար կելու՝ 
դա դա րեց նե լու համար «այս սոս կա լի հան ցա գոր ծութ յու նը»: Ըստ իր 
տե ղե կատ վութ յան՝  Պո զան թիի և  Հա լե պի միջև ըն կած ճա նա պար հին 
շուրջ 50 հա զար աք սոր յալներ կային, ո րոնք դար ձել էին ա վա զակ նե-
րի և  թա լան չի նե րի զո հը. ճա նա պար հին ա մե նու րեք հա յե րի դիակ ներ 
կային:383

Օ գոս տո սի 18-ին դես պան  Մոր գեն թաուն զե կու ցում է պետ քար-
տու ղա րին Օս ման յան կայ րութ յան ներ քին գոր ծե րի նա խա րա րի հետ 
իր հան դիպ ման մա սին:  Նա խա րա րը տե ղե կաց րել էր դես պա նին, որ 
երկ րի շրջան ներ ու ղարկ ված հրա հանգ նե րում հա տուկ նշվում է, որ 
տե ղա հա նութ յուն նե րի չեն են թարկ վե լու բո լոր բո ղո քա կան և  կա թո-
լիկ հա յե րը:  Թեև մեծ թվով բո ղո քա կան և  կա թո լիկ հա յեր ար դեն իսկ 
են թարկ վել էին տե ղա հա նութ յան, և  շա տե րը սպան վել էին, սա կայն 
ե թե կա ռա վա րութ յան այդ հրա հանգ նե րը պատ շաճ կեր պով ի րա-
գործ վեին, ըստ դես պա նի, հնա րա վոր կլի ներ պահ պա նել ա մե րիկ յան 
ա ռա քե լութ յուն նե րի հետ առն չութ յուն ու նե ցող շատ հա յե րի կյան քեր: 
Ըստ դես պա նի՝ բո ղո քա կան և  կա թո լիկ հա յե րը կազ մում էին Օս ման-
յան կայս րութ յան հայ բնակ չութ յան տա սը տո կո սը:  Մոր գեն թաուն 
խնդրել էր ներ քին գոր ծե րի նա խա րա րին տե ղա հա նութ յան չեն թար-
կել նաև ա մե րիկ յան հաս տա տութ յուն նե րի հետ առն չութ յուն ու նե ցող 

382 Տե՛ս նույն տեղը, էջ 192-194 (NA/RG 59/867.4016/137):
383 Տե՛ս NA Microfilm Publications, Microcopy No. 353, Records of the Department of State 
Relating to Internal Affairs of Turkey, 1910-1929, Roll 44, NA/RG 59/867.4016/137:
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հայ դա սա խոս նե րին, ու սու ցիչ նե րին, ու սա նող նե րին, հի վանդ նե րին, 
բուժ քույ րե րին և  այ լոց: Թե՛ պա տե րազ մի, թե՛ ներ քին գոր ծե րի նա-
խա րար նե րը, ըստ դես պա նի, հակ ված էին հար գե լու այդ խնդրան քը: 
 Տե ղա հա նութ յան չէին են թարկ վե լու, ըստ դես պա նի, նաև ա մե րիկ յան 
հյու պա տո սութ յուն նե րում աշ խա տող հայ ծա ռա յող նե րը:384

Օ գոս տո սի 19-ին  Հա լե պում հյու պա տոս  Ջեք սո նը զե կու ցում է 
դես պան  Մոր գեն թաո ւին հա յե րի տե ղա հա նութ յուն նե րի նոր ման րա-
մաս նե րի մա սին: Ըստ հյու պա տո սի՝ Այն թապ քա ղաքն ա րա գո րեն 
հայաթափվում էր: Հայ բնակիչներից մի քա նի հա զար աք սոր յալ ներ 
ան ցել էին  Հա լե պով դե պի հա րավ: Այն թա պի և  Քի լի սի միջև ըն կած 
ճա նա պար հին թա լա նի նպա տա կով մի քա նի քա րա վան նե րի վրա 
հար ձա կում ներ էին տե ղի ու նե ցել:  Հա յե րի ողջ ու նեց ված քը թա լան վել 
էր մո տա կա գյու ղե րի մահ մե դա կան բնա կիչ նե րի կող մից, չնա յած քա-
րա վան նե րին կա ռա վա րութ յան կող մից տրա մադր ված ոստիկան ներ 
էին «հս կում»: Այն թա պի հայ հա մայն քը կայս րութ յան այս հատ վա ծի 
ա մե նա հա րուստ զանգվածն էր. քա ղա քի առևտ րա կան նե րի մեծ մա-
սը հա յեր էր:  Գաղ թի ճա նա պար հին նրանց ողջ ու նեց վածքն ան մի-
ջա պես սկսել էին թա լա նել: Ըստ հյու պա տո սի՝ « սա հսկա յա կան կո-
ղո պու տի մի ծրա գիր էր, ինչ պես նաև ազ գի վե րաց ման ուղ ղութ յամբ 
վերջ նա կան հար ված»: Օ գոս տո սի 1-ից սկսած՝  Բաղ դա դի եր կաթգծով 
հա յե րով բեռն ված ի նը գնացք էր ժա մա նել  Հա լեպ՝ յու րա քանչ յու րը 15 
վա գոն նե րից կազմ ված: Ա մեն մի վա գո նում 34-40 մարդ կար: Ըստ 
հյու պա տո սի՝ ոտ քով ժա մա նած և գնացքներով  Հա լեպ հա սած հա յե-
րի թի վը միասին կազ մում էր շուրջ 20 հա զար: Գ նացք ներն այ նու հետև 
փո խել էին  Դա մաս կոս- Հա մա գծի վրա, ո րոնք շա րու նա կե լ էին ի րենց 
ճա նա պար հը դե պի հա րավ՝ ե ղած « մարդ կա յին բեռն» ա րաբ նե րի և 
դ ռուզ նե րի միջև բա ժա նե լու նպա տա կով:  Փոքր թվով հայերի թույլ էին 
տվել ժա մա նա կա վո րա պես մնալ  Հա լե պում:  Հա մա ձայն ճա նա պար-
հորդ նե րից ստաց ված տե ղե կութ յուն նե րի՝ Ուր ֆա յից դե պի Ա րաբ փու-
նար ճա նա պար հին, ո րը կազ մում էր ըն դա մե նը 25 մղոն, 500 հա յի 
դիակ կար:

Օ գոս տո սի 17-ին, ըստ  Ջեքսո նի, ներ քին գոր ծե րի նա խա րա րից 
հրա հանգ էր ե կել, որ հայ բո ղո քա կան նե րը պետք է մնային ի րենց 

384 Տե՛ս NA Microfilm Publications, Microcopy No. 353, Records of the Department of State 
Relating to Internal Affairs of  Turkey, 1910-1929, Roll 43, No. 940, NA/RG 59/867.4016/99:
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տնե րում, սա կայն մյուս օ րը նոր հրա հանգ էր ստաց վել, հա մա ձայն 
ո րի՝ բո լոր հա յե րը, ա ռանց բա ցա ռութ յան, պետք է աք սոր վեին: Այս 
լու րը սար սափ էր ա ռա ջաց րել հայ բո ղո քա կան նե րի և  կա թո լիկ նե րի 
շրջա նում: Ըստ հյու պա տո սի՝  Մար դի նից կա ռա վա րութ յունն աք սո րել 
էր մեծ թվով սի րիա ցի նե րի, կա թո լիկ նե րի, խալ դեա ցի նե րի և  բո ղո քա-
կան նե րի:  Խո սակ ցութ յուն ներ կա յին, որ հե տա գա յում բա ցա ռութ յուն 
չէին կազ մե լու մյուս քրիս տոն յա ներն ու նույ նիսկ հրեա նե րը:  Քա ղա-
քում ա մե նու րեք հնչում էր « Թուր քիան մահ մե դա կան նե րի հա մար» 
կար գա խո սը:  Ծո վափն յա շրջա նից լու րեր էին հաս նում այն մա սին, 
որ 10 հա զար հա յեր, ո րոնք պատս պար վել էին  Մու սա լե ռան վրա, կա-
տա ղի դի մադ րութ յուն էին կազ մա կեր պել թուր քե րի դեմ՝ սպա սե լով, որ 
ֆրան սիա կան և բ րի տա նա կան նա վե րը կգան ի րենց օգ նութ յան: Ըստ 
հյու պա տո սի՝ սա հա յե րի դի մադ րութ յան ա մե նա հա ջող ված փորձն էր: 

 Հա մա ձայն ո րոշ հա վաս տի աղբ յուր նե րի՝ մինչև օ գոս տո սի 15-ն  
ըն կած ժա մա նա կահատվածում մա հա ցել էր 500 հա զար հայ:  Տե ղա-
հա նութ յուն ներն ու կո տո րած ներն ընդգ կել էին հետև յալ նա հանգ նե րը՝ 
 Վան, Էրզ րում,  Բիթ լիս,  Դիար բե քիր,  Մա մու րեթ-ուլ-Ա զիզ, Ան գո րա և 
 Ս վազ: Այս նա հանգ նե րը գրե թե ամ բող ջութ յամբ զրկվել էին հա յե րից: 
Ըստ  Ջեք սո նի՝ հնա րա վոր էր, որ շու տով հեր թը կհաս ներ նաև  Հա լե-
պին և Ա դա նա յին:385  Տե ղա հա նութ յու նը շա րու նակ վեց նաև  Մա րա-
շում: Ըստ Աբ րա համ  Հար թուն յա նի՝ օ գոս տո սի 19-ին 800-ից ա վե լի 
հայ բո ղո քա կան ներ դուրս բեր վե ցին ի րենց տնե րից և  աք սոր վե ցին 
հա զա րից ա վե լի ա ռա քե լա կան և  կա թո լիկ հա յե րի հետ:386

Օ գոս տո սի 24-ին  Լոն դո նում  Միաց յալ  Նա հանգ նե րի դես պան 
Ո ւոլ տեր  Փեյ ջը պետ քար տու ղա րին է ներ կա յացնում  Կոս տանդ նու-
պոլ սի  հա յոց պատ րիարք  Զա վեն  Տեր-Ե ղիա յա նի՝ հու լի սի 13-ին  Բուլ-
ղա րիա յում  Հայ ա ռա քե լա կան ե կե ղե ցու ա ռաջ նոր դին ուղղ ված նա-
մա կի պատ ճե նը, որտեղ շեշտ վում էր թուր քա կան դա ժա նութ յուն նե րի 
կա պակ ցութ յամբ արևմտ յան հա սա րա կայ նութ յան կար ծի քը « շար-
ժե լու» անհ րա ժեշ տութ յունը: Ե րիտ թուր քե րի վերջ նա կան նպա տա կը, 

385 Տե՛ս Unites States Official Records on the Armenian Genocide, 1915-1917 /Compiled 
with an introduction by Ara Sarafian/, էջ 207-208 (NA/RG 59/867.4016/148); NA Microfilm 
Publications, Microcopy No. 353, Records of the Department of State Relating to Internal 
Affairs of Turkey, 1910-1929, Roll 44, No. 267, NA/RG 59/867.4016/155:
386 Տե՛ս Hartunian Abraam H., նշվ. աշխ., էջ 68:
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ըստ պատ րիար քի, « Հա յաս տանն ա ռանց հա յե րի» սկզբուն քի ի րա-
գործումն էր:  Նա ընդգծում էր, որ ե թե ար տա սահ մա նում ապ րող հա-
յե րը չկա րո ղա նան «խ թա նել» չե զոք պե տութ յուն նե րի « խիղ ճը», ա պա 
Օս ման յան կայս րութ յու նում կմնա ըն դա մե նը մի քա նի հայ, և « մեր ժո-
ղովր դի ոչն չա ցումն այդ պի սով կդառ նա ան խու սա փե լի»:387  Նա մա կի 
պատ ճե նը հանձն վել էր նաև  Կա հի րեում ԱՄՆ-ի գլխա վոր հյու պա-
տոս Օլ նի Առ նոլ դին Ե գիպ տո սում  Հայ ա ռա քե լա կան ե կե ղե ցու ա ռաջ-
նորդ  Թոր գոմ  Կու շակ յա նի կող մից:  Պետ քար տու ղա րին ուղղ ված կից 
նա մա կում գլխա վոր հյու պա տո սը գրում էր, որ նա մա կի նպա տա կը 
« մարդ կութ յան և  ար դա րութ յան ա նու նից այդ սար սա փե լի ի րա վի ճա-
կը դա դա րեց նե լու նպա տա կով»  Միաց յալ  Նա հանգ նե րի մի ջամ տութ-
յան ա պա հո վումն էր:388 

Օ գոս տո սի 25-ին դես պան  Մոր գեն թաո ւին ուղղ ված իր զե կու-
ցագրում  Հա լե պում հյու պա տոս  Ջեք սո նը հղում էր կա տա րում  Կենտ-
րո նա կան  Թուր քիա յի քո լե ջի նա խա գահ պատ վե լի  Ջոն  Մեր րի լի 
օ գոս տո սի 17-ի նա մա կին, որում վեր ջինս գրում էր, որ  Բի րե ջի կում 
 Հայ ա ռա քե լա կան ե կե ղե ցուն պատ կա նող բո լոր քրիս տոն յա ներն 
ու հայ բո ղո քա կան հա մայն քի մեկ եր րոր դը, հա վաս տի տվյալ նե րի 
համաձայն, դար ձել էին մահ մե դա կան ներ: Մերրիլը նշում էր, որ դրա-
պատ ճառն այն էր, որ հա յե րը շատ լավ գի տեին, թե ինչ է կա տար վել 
Ուր ֆա յի հա յե րի հետ, ինչ մե թոդ ներ են կի րառ վել նրանց նկատ մամբ, 
իսկ  Բի րե ջի կը գտնվում էր Ուր ֆա յի կա ռա վա րութ յան հսկո ղութ յան 
ներ քո:389

Օ գոս տո սի 26-ին  Հա լե պում փոխհ յու պա տոս Է դել մա նը զե կու-
ցում էր հյու պա տոս  Ջեք սո նին Ուր ֆա յում տե ղի ու նե ցած ի րա դար-
ձութ յուն նե րի մա սին:  Թեև Ուր ֆա յի հայ բնակ չութ յու նը չէր են թարկ-
վել ընդ հա նուր տե ղա հա նութ յան, սա կայն վի ճակն այս տեղ օ րեցօր 
վտան գա վոր էր դառ նում: «Դժ բախտ աք սոր յալ նե րի» հոս քը քա ղա-
քի մի ջով վկա յում էր այն մա սին, թե ինչ ա պա գա էր սպա սվում հայ 
ազ գին: Այդ մա սին էին վկա յում կա նանց և  ե րե խա նե րի բա ժա նումն 
ի րա րից, կա նանց բռնա բա րութ յուն նե րը թուրք պաշ տոն յա նե րի և « մո-

387 Տե՛ս NA/RG 59/867.4016/119:
388 Տե՛ս NA/RG 59/867.4016/158:
389 Տե՛ս Unites States Official Records on the Armenian Genocide, 1915-1917 /Compiled 
with an introduction by Ara Sarafian/, էջ 234 (NA/RG59/867.4016/186):
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լե ռանդ» քուրդ գյու ղա ցի նե րի կող մից, ու ժաս պա ռութ յան պատճառով 
մարդ կանց մահն աք սո րի ճա նա պար հին, տղա մարդ կանց « խորհր դա-
վոր ան հե տա ցումը» ըն տա նիք նե րից նրանց բա ժա նու մից հե տո: Այս 
երևույթ նե րն այդ ժամանակ « սո վո րա կան բան էին դար ձել Թուր քիա-
յի ներ քին շրջան նե րում բո լոր աք սոր յալ նե րի հա մար»: 

Վա նում հա յե րի կող մից կազմակերպված մահ մե դա կան նե րի ջար-
դի մա սին տե ղե կութ յուն նե րի տա րած վե լուն պես Ուր ֆա յի հա յե րի 
տնե րում զենք փնտրե լու պատր վա կով սկսվեց խու զար կութ յուն նե րի 
գոր ծըն թա ցը:  Հայտ նի հա յե րի շա րու նա կա կան ձեր բա կա լութ յուն-
ներն ու բան տար կութ յուն ներն արթ նաց րին հա յե րի մեջ զոհ չդառ նա-
լու և  դի մադ րե լու տրա մադ րութ յուն նե րը:

Է դել մա նը գրում էր, որ օ գոս տո սի 19-ին, երբ ոս տի կա նութ յու նը 
զենք էր փնտրում հա յե րի տնե րում, մի քա նի հա յեր նրանց վրա կրա-
կոց ներ էին ար ձա կել և ս պա նել եր կու ոս տի կա նի: Այս դեպքն ա ռիթ 
դարձավ, որ  մա հակ նե րով և  եր կաթ յա նի զակ նե րով զին ված քուրդ 
բնակ չութ յու նը հար ձա կում գոր ծեր հայ կա կան թա ղա մա սի վրա: 
Ն րանք կո տո րե ցին մեծ թվով հա յե րի, ո րից հե տո ան ցան խա նութ նե-
րի թա լա նին: Է դել մա նը գրում էր, որ ինքն ու հյու պա տո սա կան գոր-
ծա կալ պատ վե լի  Լես լին միա սին հան դի պում էին ու նե ցել նա հան-
գա պե տի հետ՝ ա մե րիկ յան մի սիո նե րա կան հաս տա տութ յուն ներն ու 
հա կա ռա կորդ պե տութ յուն նե րի քա ղա քա ցի նե րին պաշտ պա նութ յան 
տակ առ նե լու խնդրան քով:  Վեր ջին ներս պատս պար վել էին ա մե րիկ-
յան հաս տա տութ յուն նե րում: Ա վե լի ուշ Է դել մա նը շնոր հա կա լութ յուն 
է հայտ նում  Լես լիին՝ նրա կող մից ձեռ նարկ ված « գոր ծուն մի ջոց նե-
րի» հա մար, ո րոնք կան խե ցին հայ բնակ չութ յան հե տա գա ջար դը: 
Այդ ըն թաց քում հայ կա նայք և  ե րե խա նե րը պատս պար վել էին բո ղո-
քա կան ե կե ղե ցում:  Փոխհ յու պա տոսն ան ձամբ ա կա նա տես էր դար-
ձել հա յե րի՝ փո ղո ցում կատարված սպա նութ յուն նե րի:  Նա նաև նշում 
էր, որ սպան վել էին նաև շատ ոչ հա յեր, այդ թվում՝ կա րի մե քե նա նե-
րի «Singer» ըն կե րութ յան տնօ րե նը, որն ազ գութ յամբ հույն էր: Ըստ 
փոխհ յու պա տո սի՝ դժվար էր ա սել, թե ինչ քան մարդ էր կո տոր վել այդ 
ըն թաց քում, սա կայն շրջա նառ վող 250 թի վը « շատ պահ պա նո ղա կան 
էր թվում»: 

Օ գոս տո սի 20-ի ա ռա վոտ յան փո ղոց նե րում դեռ կա րե լի էր տես նել 
բազ մա թիվ դիակ ներ:  Թեև, ըստ Է դել մա նի, ոս տի կա նութ յու նը « լավ 
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էր կա տա րել իր պար տա կա նութ յուն նե րը», բայց նրանց փոք րա թիվ 
կազ մը միա ժա մա նակ ան կա րող էր կանգ նեց նել ամ բո խին: Ուր ֆա-
յի բնակ չութ յան թի վը կազ մում էր 50 հա զար, ո րից 20 հա զա րը հա յեր 
էին, և  հա մա պա տաս խան պաշտ պա նութ յուն ա պա հո վե լու հա մար 
հար կա վոր էր այս տեղ ու նե նալ մեծ կա յա զոր: Ըստ փոխհ յու պա տո սի՝ 
այդ դեպ քից հե տո հա յե րի ընդ հա նուր տե ղա հա նութ յունն ան խու սա-
փե լի էր դառ նա լու:390

Ուր ֆա յի դեպ քե րի վե րա բեր յալ հա վել յալ տե ղե կութ յուն էր հա-
ղոր դում հյու պա տոս  Ջեք սո նը 1918 թ. Պետ քար տու ղա րութ յա նը ներ-
կա յաց րած իր տե ղե կան քում:  Նա գրում էր, որ, եվ րո պա ցի վկա նե րի 
հաղորդած տեղեկությունների հա մա ձայն, 1915 թ. օ գոս տո սին թուր-
քե րը ո րո շում էին կա յաց րել ար տաք սելու Ուր ֆա յի 14 հա զա րա նոց 
հայ կա կան բնակ չութ յա նը դե պի ա նա պատ:  Քաջ գի տակ ցե լով, որ 
ի րենք ար ժա նա նա լու էին նույն բախ տին, որին արժանացել էր մյուս 
քա ղաք նե րի հայ բնակ չութ յու նը, Ուր ֆա յի հա յերն ինք նա պաշտ պա-
նութ յուն էին կազ մա կեր պել հայ կա կան թա ղա մա սում՝ ու նե նա լով բա-
վա կա նա չափ զենք ու զի նամ թերք:  Քա նի որ քա ղա քի մնա ցած բնակ-
չութ յան մե ծա մաս նութ յու նը կազ մում էին քրդե րը, թուր քա կան իշ խա-
նութ յուն նե րը հա մո զե ցին նրանց հար ձակ վել հա յե րի վրա: Այն բանից 
հե տո, երբ քրդե րը կորցրին 800 հո գի ա ռա ջին և 1200 հո գի երկ րորդ 
հար ձա կում նե րի ըն թաց քում, զին վո րա կան իշ խա նութ յուն նե րը թնդա-
նոթ ներ տե ղադ րե ցին հայ կա կան թա ղա մա սը ռմբա կո ծե լու նպա տա-
կով: Ըստ  Ջեք սո նի՝ այդ գոր ծո ղութ յան ղե կա վարն էր օս ման յան 4-րդ 
 բա նա կի սպա յա կույ տի պետն ու հա յե րի ար տաքս ման գոր ծըն թա ցը 
ղե կա վա րող, գեր մա նա ցի կոմս Է բեր հարդ ֆոն  Վոլֆս կեե լեն, ո րին 
հյու պա տոսն ան ձամբ էր ճա նա չում:

Ռմ բա կոծութ յան տակ հայտն ված ա մե րիկ յան ա ռա քե լութ յու նը 
ղե կա վա րում էր պատ վե լի Ֆրեն սիս  Լես լին, ո րին հա յե րը մինչ այդ 
պա հում էին որ պես պա տանդ՝ թա ղա մա սի ռմբա կո ծութ յու նը կան-
խե լու նպա տա կով թուր քե րի վրա ճնշում գոր ծադ րե լու հա մար:  Թուր-
քա կան իշ խա նութ յուն նե րը ստի պե ցին հա յե րին հանձ նել թա ղա մա սը 
քա ղա քից ա զատ դուրս գա լու պայ մա նով, սա կայն թուր քերն ի րենց 
խոսքն այդ պես էլ չպա հե ցին. կա խա ղան հան վե ցին 42 և  ձո րը նետ վե-

390 Տե՛ս NA Microfilm Publications, Microcopy No. 353, Records of the Department of State 
Relating to Internal Affairs of Turkey, 1910-1929, Roll 44, No. 271, NA/RG 59/867.4016/203:
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ցին 300 հայ տղա մարդիկ: Ե րեք հա զար կա նանց և  ե րե խա նե րի եր կու 
քա րա վան նե րով աք սո րե ցին քա ղա քից դե պի հա րավ ոս տի կան նե րի 
ու ղեկ ցութ յամբ: Ըստ  Ջեք սո նի՝ ար տաքս ված հա յե րից որ ևէ տե ղե-
կութ յուն այդ պես էլ չստաց վեց:

Տե սած սար սափ նե րից ծանր հո գե կան վի ճա կում հայտն ված 
պատ վե լի  Լես լին մի քա նի օր անց ինք նաս պա նութ յուն գոր ծեց: 391 
Ե ղեռ նը վե րապ րած Փ.  Ֆաբ րիք թոր յա նը վկա յում էր, որ Ուր ֆա յի հա-
յե րի դի մադ րութ յան վեր ջում պատ վե լի  Լես լին, չդի մա նա լով հա յե րի 
հան դեպ կի րառ ված չար չա րանք նե րին և  հայտն վե լով գրե թե խե լա-
գար ված վի ճա կում, թու նա վո րեց ի րեն և  մա հա ցավ գեր մա նա կան հի-
վան դա նո ցում:392  Հե տա գա յում՝ 1917 թ. հու լի սին, նրա այ րին և  ե րե-
խան  Ջեք սո նի հետ վե րա դար ձան  Միաց յալ  Նա հանգ ներ:393

Մի քա նի ա միս անց՝ 1916 թ. հուն վա րի 15-ին, Զմ յուռ նիա յում 
հյու պա տոս  Ջորջ  Հոր տո նը պե տա կան քար տու ղա րին փո խան ցեց 
« պատ վար ժան» մի ան հա տի զե կու ցա գի րը՝  Հայ կա կան հար ցի վե րա-
բեր յալ, ո րը վեր ջերս էր վե րա դար ձել « հայ կա կան հե տապն դում նե րի» 
շրջան նե րից, և  ո րի ա նունը, անվ տան գութ յան հար ցե րից ել նե լով նա 
չէր ցան կա նում հի շա տա կել:  Զե կու ցա գի րը հիմ նա կա նում վե րա բե-
րում էր Ուր ֆա յում տե ղի ու նե ցած ի րա դար ձութ յուն նե րին:  Հե ղի նա կը 
նշում էր, որ օ գոս տո սի 19-ի ցե րեկ վա ժա մին փո ղո ցա յին մու նե տիկ նե-
րը սկսե ցին կոչ ա նել թուրք բնա կիչ նե րին զին վելու և  դուրս գալու փո-
ղոց:  Շու տով փո ղոց նե րում հայտն վե ցին տար բեր զի նա տե սակ նե րով 
զին ված հար յու րա վոր թուր քեր, ո րոնք, ա ռանց հաշ վի առ նե լու սեռն 
ու տա րի քը, սկսե ցին կո տո րել փո ղոց նե րում հայտն ված ան զեն հա յե-
րին: Օր վա վերջն էր, և  վեր ջին ներս հիմ նա կա նում փա կում էին ի րենց 
խա նութ ներն ու գնում ի րենց տնե րը:  Կո տո րա ծը տևեց եր կու օր, ո րից 
հե տո շուրջ մեկ ա միս քա ղա քում հա մե մա տաբար խա ղա ղութ յուն էր 

391 Տե՛ս NA Microfilm Publications, Microcopy No. 353, Records of the Department of State 
Relating to Internal Affairs of Turkey, 1910-1929, Roll 46, NA/RG 59/867.4016/373, էջ 
715-717:
392 Տե՛ս ՀայոցցեղասպանությունըՕսմանյանԹուրքիայում.Վերապրածներիվկայու
թյուններ.Փաստաթղթերիժողովածու, Հատոր III. Էրզրումի, Խարբերդի, Դիարբեքիրի, 
Սեբաստիայի, Տրապիզոնի նահանգներ, Պարսկահայք, էջ 302:
393 Տե՛ս NA Microfilm Publications, Microcopy No. 353, Records of the Department of State 
Relating to Internal Affairs of Turkey, 1910-1929, Roll 46, NA/RG 59/867.4016/373, էջ 
715-717:
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տի րում:  Ջար դի պատ ճառն այն էր, որ հա յե րի տնե րում զենք փնտրե-
լու ընթացքում սպան վել էին մեկ ոս տի կան և  եր կու ժան դարմ: 

 Սեպ տեմ բե րի 29-ի կե սօ րին սկսվեց թուր քե րի դեմ հա յե րի 
ապստամ բութ յու նը:  Քա ղա քա յին մար տե րը տևե ցին 25-30 օր: Այդ ըն-
թաց քում թուրք իշ խա նութ յուն նե րը հայ կա կան թա ղա մա սի տնե րից 
դուրս էին բե րում կա նանց ու  ե րե խա նե րին և 400-500 հո գա նոց քա րա-
վան նե րով աք սո րում քա ղա քից ան հայտ ուղ ղութ յուն նե րով: Ա մեն մի 
քա րա վան իր հետ ևից թող նում էր 2-3 մա հա ցած ե րե խա նե րի, կա նայք 
պա տա հա կան ան ցորդ նե րին էին ա ռա ջար կում ի րենց ե րե խա նե րին: 
 Մար տե րի ըն թաց քում գե րի ըն կած հայ տղա մարդ կանց ձեռ քերն ու 
ոտ քե րը կա պում էին և  բարձր վայ րից նե տում կիր ճը: Ողջ մնա ցած-
նե րին սպա նում էին սվին նե րով և  դա շույն նե րով՝ փամ փուշտ նե րը 
խնա յե լու նպա տա կով: Ո րոշ հա յեր՝ 8-10 հո գի, կա րո ղա ցել էին մուտք 
գոր ծել ա մե րիկ յան ա ռա քե լութ յան շեն քը, պա տանդ վերց նել պատ վե-
լի Ֆ րեն սիս  Լես լիին ու  մի քա նի մի սիո ներ նե րի և կ րակ բա ցել շեն քը 
պա շա րած թուրք զին վոր նե րի վրա: Իշ խա նութ յուն նե րի վերջ նա գի րը 
չըն դու նե լուց հե տո զին վոր նե րը թնդա նոթ նե րից կրակ էին բա ցել շեն քի 
ուղ ղութ յամբ, ո րի հետևանքով հա յերն ու նրանց պա տանդ նե րը դուրս 
էին ե կել շեն քից:  Թուր քերն ա զատ էին ար ձա կել պա տանդ մի սիո ներ-
նե րին, ո րոնց մեջ կա յին նաև եր կու բրի տա նա ցի, եր կու ֆրան սիա ցի և  
եր կու ռուս հպա տակ ներ:  Միա ժա մա նակ իշ խա նութ յուն նե րը  Լես լիին 
հա յե րին օգ նե լու մե ղադ րանք էին ներ կա յաց րել:  Հաս կա նա լով, որ 60 
հա յե րի հետ ի րեն էլ կա րող էին կախա ղան հա նել,  Լես լին ինք նաս պա-
նութ յուն գոր ծեց թույն խմե լու մի ջո ցով: 

Ըստ հե ղի նա կի զե կու ցագ րի՝ Ա րաբ փու նար կա յա րա նում աշ խա-
տող նե րը տե ղե կաց նում էին, որ գյուղ տա նող ճա նա պար հին օ րա կան 
50 մետր հե ռա վո րութ յան վրա մա հա նում էր 100-150 հո գի:  Հե ղի նա-
կն այնուհետև գրում էր, որ Իս լա հիե ճամ բա րում մա հա ցած նե րի թիվն 
այն քան մեծ էր, որ եր կաթգ ծի շի նա րա րութ յան պա տաս խա նա տուն 
ա ռա ջար կում էր իր ղե կա վա րութ յա նը մեկ գու մար տակ զին վոր ու ղար-
կել ճամբար՝ դիակ նե րը թա ղե լու հա մար: Իս լա հիե ի և Օս մա նիեի միջև 
ըն կած շուրջ 50-60 կի լո մետր ճա նա պարհն ամ բող ջութ յամբ վե րածվել 
էր գե րեզ մա նա տան: Որ ֆա յում և  Հա լե պում տի ֆի հա մա ճա րակ էր 
սկսվել. ա ռա ջին քա ղա քում օ րական մա հա նում էր 20, իսկ երկ րոր-
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դում՝ 250 մարդ:394 
Օ գոս տո սի 26-ին  Բաղ դա դում հյու պա տոս  Չարլզ Բ րիս սե լը հա-

ղոր դում է դես պան  Մոր գեն թաո ւին, որ քա ղա քի հայ բնակ չութ յու նը 
հա մոզ ված է, որ նույն պես են թար վե լու է աք սո րի:395

 Նույն օ րը  Սա մսու նում հյու պա տո սա կան գոր ծա կալ  Պի թե րը գրում 
էր դես պան  Մոր գեն թաո ւին  Մարզ վան կա տա րած իր այ ցե լութ յան և 
 հա յե րի տե ղա հա նութ յան մա սին: Ըստ  Պի թե րի՝ թուր քա կան կա ռա-
վա րութ յու նը բռնագ րա վել էր ա մե րիկ յան ա ռա քե լութ յու նից 31 ե զան 
սայլ, ինչ պես նաև աք սո րել քո լե ջում և  հի վան դա նո ցում աշ խա տող 
հա յե րի մի մա սին և  օ րիոր դաց դպրո ցից տա րել 63 աղ ջիկ նե րի:  Քո լե-
ջի ի րա վա բա նը զբաղ վել էր այդ հար ցով և  ա ռա ջար կել կա շա ռել կայ-
մա կա մին ու  ոս տի կա նութ յան հրա մա նա տա րին՝ հա յե րին հետ վե րա-
դարձ նե լու նպա տա կով:  Սա կայն թուրք պաշ տոն յա նե րը չէին կա րո-
ղա ցել հա մա ձայ նել գու մա րը կի սե լու հար ցում, որի հետևանքով աղ-
ջիկ նե րին աք սո րել էին դե պի Ա մա սիա:  Միա ժա մա նակ աղ ջիկ նե րին 
փոր ձել էին կրո նա փո խել, սա կայն նրանք չէին հա մա ձայ նել: Օ րիոր-
դաց դպրո ցում աշ խա տող տիկ նայք  Քեյ ջը և  Վիլ լար դը, ինչ պես նաև 
մի սիո ներ Ո ւայ թը մեկ նել էին Ա մա սիա՝ աղ ջիկ նե րին վե րա դարձ նե լու 
նպա տա կով, սա կայն  Պի թե րը կաս կա ծում էր, որ նա հան գա պե տը 
կկա րո ղա նա նման բան թույլ տալ: Աղ ջիկ նե րը 12-18 տա րե կան էին, և 
 Պի թերն այն կար ծի քին էր, որ նրանց բա ժա նե լու էին  Ս վա զի և  Մա լա-
թիա յի թուրք ըն տա նիք նե րի միջև: Ըստ  Պի թե րի՝ քո լե ջում և  հի վան դա-
նո ցում մնա ցել էր 52 հայ, և, չնա յած մի սիո ներ նե րի խնդրանք նե րին, 
որ նրանց ձեռք չտա ն, նրանց, միև նույն է, աք սո րե լու էին:  Պի թե րը հա-
մոզ ված էր, որ ա մե րիկ յան հաս տա տութ յուն նե րը  Թուր քիա յում չէին 
կա րո ղա նա լու աշ խա տել ա ռանց քրիս տոն յա նե րի մաս նակ ցութ յան ու 
օգ նութ յան և ս տիպ ված էին լի նե լու վե րա դառ նալ  Միաց յալ  Նա հանգ-
ներ: Ըստ  Պի թե րի՝  Մարզ վա նում դեռ մնում էին թաքն ված կամ կրո նա-
փոխ ե ղած հա յեր, սա կայն ե թե նրանց հայտ նա բե րեին, նրանք նույն-
պես կաք սոր վեին: 

394 Տե՛ս Unites States Official Records on the Armenian Genocide, 1915-1917 /Compiled 
with an introduction by Ara Sarafian/, էջ 450-452 (NA/RG59/867.4016/268); Glockler H. 
W., նշվ. աշխ., էջ 34-37:
395 Տե՛ս Unites States Official Records on the Armenian Genocide, 1915-1917 /Compiled 
with an introduction by Ara Sarafian/, էջ 273 (NA/RG 59/867.4016/194):
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 Պե տա կան տուր քի տե սուչ ոմն Ար դի թիից ստաց ված տե ղե կութ-
յուն նե րի հա մա ձայն՝  Սա մսու նի և  Մարզ վա նի հա յե րը ժա մա նել էին 
Ա մա սիա: Այս տեղ տղա մարդ կանց բա ժա նել էին ըն տա նիք նե րից և 
 շա տե րին սպա նել Ա մա սիա յի,  Թո քա տի և  Թուր քա լի ճա նա պար հին: 
 Թո քատ հա սած նե րին տա րել էին դե պի  Չիֆթ լիկ և ս պա նել:  Կա նանց 
ու  ե րե խա նե րին սայ լե րով տա րել էին դե պի  Մա լա թիա և  խեղ դա մահ 
ա րել Եփ րատ գե տում:  Նույ նը տե ղի էր ու նե ցել  Թո քա տում, սա կայն 
այն տար բե րութ յամբ, որ բո լոր գե ղե ցիկ կա նանց և  ե րե խա նե րին թուր-
քա կան ըն տա նիք ների էին հանձ նել:  Նույն բախ տին էին ար ժա նա ցել 
Էր բաա յի,  Նիք սա րի,  Մե սու դիեի,  Շարղշ լա յի, Ա զի զիե ի, Գ յու րու նի, 
 Դե րեն դեի,  Ս վա զի,  Դիվ րի կի,  Կան գա լի, Ակ նի, Ա րաբ կի րի,  Գե բի նի, 
 Խար բեր դի,  Մա լա թիա յի,  Կա րա հի սա րի,  Զա րա յի, Երզն կա յի,  Կա-
մա խի հա յե րը:  Մա լա թիա յում գոր ծում էին  Դեր սի մի քրդե րի զին ված 
խմբե րը, ո րոնք թա լա նում և ս պա նում էին հայ տղա մարդ կանց, իսկ 
կա նայք և  ե րե խա նե րը բա ժին էին հաս նում թուրք ըն տա նիք նե րին:396

Օ գոս տո սի 29-ին  Բաղ դա դում հյու պա տոս  Չարլզ Բ րիս սե լը զե կու-
ցում էր դես պան  Մոր գեն թաո ւին քա ղա քում և շր ջա նում հայ բնակ-
չութ յան տե ղա հա նութ յան հետևանքով ստեղծ ված ի րա վի ճա կի մա-
սին:  Նա գրում էր, որ  Մո սու լում վի ճա կը սկսում էր վա տա նալ, սա կայն 
քա ղա քի ազն վա կան բնակ չութ յան ներ կա յա ցու ցիչ նե րը կա րո ղա նում 
էին հա մո զել նա հան գա պե տին չձեռ նար կել «ա նար դար գոր ծո ղութ-
յուն ներ» հա յե րի նկատ մամբ:  Միա ժա մա նակ մեծ թվով քրիս տոն-
յա նե ր ժա մա նել էին  Մո սուլ կայս րութ յան տար բեր հատ ված նե րից, 
ո րոնք փրկվել էին կո տո րա ծից և  ներ կա յումս գտնվում էին տե ղի քրիս-
տոն յա հա մայն քի խնա մա կա լութ յան տակ:  Վեր ջինս նաև հրա հանգ 
էր ստա ցել նա հան գա պե տա րա նից ա պա հո վելու նրանց «ոչ միայն 
ա պաս տա րա նով, այլև սնունդով և  հա գուս տով»:  Թեև  Մո սու լի քրիս-
տոն յա հա մայն քը գտնվում էր պա տե րազ մա կան շատ ծանր հար կե-
րի տակ, սա կայն փոր ձում էր հնա րա վո րինը ա նել հայ աք սոր յալ նե րի 
հա մար: Ըստ հյու պա տո սի՝ միա ժա մա նակ  Մո սու լի վի լա յե թի ար ևել-
յան շրջան նե րի գյու ղե րի քրիս տոն յա բնակ չութ յու նը, հիմ նա կա նում՝ 
նես տո րա կան քրիս տոն յա նե րը, են թարկ վել էին քրդե րի և  թուրք զին-
վոր նե րի կող մից ի րա գործ ված բռնութ յուն նե րի և  թա լա նի:  Հա մա ձայն 

396 Տե՛ս նույն տեղը, էջ 321-324 (NA/RG 59/867.4016/220):
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հյու պա տո սութ յան կող մից ստաց ված տե ղե կատ վութ յան՝  Ռաս-ուլ-
Այն քա ղա քում էին հայտն վել հիմ նա կա նում  Մար դի նից աք սոր ված 
հա յե րը, ո րոնց մի մասն ար դեն ջար դի էր են թարկ վել ի ր ծննդա վայ րում 
և  ճա նա պար հին, իսկ մյուս մասը հաս նե լուն պես նույն պես են թարկ վել 
էր կո տո րա ծի:  Դեյր-էզ- Զո րում, ըստ հյու պա տո սի, այդ պահին կա յին 
3-5 հա զար քրիս տոն յա ներ՝ հիմ նա կա նում հայ աք սոր յալ ներ, ո րոնք 
այս տեղ էին ժա մա նել  Թուր քիա յի տար բեր հատ ված նե րից: Հ յու պա-
տո սը նշում էր, որ թուր քա կան իշ խա նութ յուն նե րը որ ևէ բան չէին ձեռ-
նար կում այդ մարդ կանց հա մար, և « տա նե լի գո յութ յուն» կա րող էին 
այս տեղ ու նե նալ միայն ազ գա կան ները կամ դրամ ու նե ցող մար դիկ: 
Դժ վա րութ յունն այն էր, որ ըն տա նիք նե րը բա ժան ված էին, գտնվում 
էին տար բեր վայ րե րում, և  իշ խա նութ յուն նե րը թույլ չէին տա լիս, օ րի-
նակ, մայ րե րին և  աղ ջիկ նե րին շփվել մի մյանց հետ:

Ինչ վե րա բե րում է  Բաղ դա դին, մաս նա վո րա պես մի քա նի օր ա ռաջ 
սկսվել էր տղա մարդ կանց տե ղա հա նութ յու նը: Այս մար դիկ որ ևէ հա-
կաիշ խա նա կան գոր ծու նեութ յամբ չէին զբաղ վել, և ն րանց չէր ներ կա-
յաց վել որ ևէ մե ղադ րանք: Աք սոր ված նե րից մե կը  Բաղ դա դի քա ղա քա-
յին խորհր դի ան դամ էր, իսկ նրա եղ բայ րը՝ թուր քա կան կա ռա վա րութ-
յան հանձ նա ժո ղո վի ան դամ, ո րը զբաղ վում էր  Բաղ դա դում բրի տա-
նա կան ըն կե րութ յուն նե րի ու նեց ված քի խնդիր նե րով: Ըստ հյու պա-
տո սի՝ իշ խա նութ յուն նե րը հրա հանգ էին ստա ցել կա ռա վա րութ յու նից 
խստա գույն մի ջոց ներ ձեռ նար կելու քրիս տոն յա նե րի նկատ մամբ: 
Իշ խա նութ յուն ներն օգ տա գոր ծում էին այդ ճա նա պար հին «ք րիս տոն-
յա նե րի հան դեպ մահ մե դա կան նե րի բնա կան թշնա մութ յու նը», ինչ-
պես նաև հյու սի սում տե ղի ու նե ցած « հայ կա կան հե ղա փո խութ յան» 
հան գա ման քը: 

Հ րա հանգ էր ստաց վել, որ օ գոս տո սի 28-ին քա ղա քի բո լոր քրիս-
տոն յա նե րը պետք է լքեին ի րենց տնե րը: Ըստ հյու պա տո սի՝ տե ղի 
քրիս տոն յա նե րի մեծ մասն աշ խա տում էր բրի տա նա կան ըն կե րութ-
յուն նե րի հա մար, ո րոնք փակ վել էին շուրջ մեկ տա րի ա ռաջ: Հ րեա-
նե րի նկատ մամբ որ ևէ լուրջ գոր ծո ղութ յուն  տե ղի չէր ու նե ցել. նրանք 
շա րու նա կում էին աշ խա տել, թեև պա տե րազ մա կան վի ճա կը նույն-
պես իր ազ դե ցութ յունն էր ունեցել նրանց վի ճա կի վրա:  Բաղ դա դում 
ստեղծ ված հա կաք րիս տո նեա կան գոր ծո ղութ յուն նե րի հիմ նա կան մե-
ղա վոր նե րից էր, ըստ հյու պա տո սի, նա հան գա պե տի պաշ տո նա կա-



186

տար  Շե ֆիկ բե յը: Հ յու պա տո սը նաև իր զար մանքն էր հայտ նում, որ 
քա ղա քի «ազ դե ցիկ և  հարգ ված» մահ մե դա կան ազն վա կա նութ յու նը 
որ ևէ բան չէր ձեռ նար կում քա ղա քում ի րա վի ճա կը շտկե լու ուղ ղութ-
յամբ: Հ յու պա տո սը խնդրում էր դես պա նին դի մել կա ռա վա րութ յա նը՝ 
 Բաղ դա դում ի րա վի ճա կը բա րե լա վե լու հա մար:397

 Բաղ դա դում հյու պա տո սի հա ջորդ՝ սեպ տեմ բե րի 1-ի նա մա կում 
նշվում էր, որ քա ղա քում բան տարկ ված նե րի թի վը մե ծա նում է. վեր-
ջին ժամանակներում իշ խա նութ յուն նե րի կող մից բան տարկ ված 40 
հա յե րի թվում էին նաև հյու պա տո սութ յու նում աշ խա տող թարգ ման-
նե րի ազ գա կան նե րը: Ն րան ցից որ ևէ մե կին մե ղադ րանք չէր ներ կա-
յաց վել:398

1915 թ. օ գոս տո սի 29-ին  Գեր մա նիա յի կանց լեր  Թեո բալդ ֆոն 
 Բեթ ման- Հոլ վե գին399  Դա մաս կո սից հաս ցեագր ված զե կու ցագ րում 
Ար ևել քում գեր մա նա կան տե ղե կատ վա կան ծա ռա յութ յան ղե կա վար 
 Մաքս ֆոն Օպ պեն հայ մը, հիմն վե լով  Ջե մալ փա շա յի կող մից ի րեն 
տրա մադր ված փաս տաթղ թե րի և Ա սիա կան  Թուր քիա կա տա րած իր 
ու սում նա սի րութ յուն նե րի վրա, գրում էր, որ մինչև հա միդ յան շրջա նը 
հա յե րի վե րա բեր մուն քը թուր քե րի հան դեպ չէր տար բեր վել Օս ման յան 
կայս րութ յան մյուս քրիս տոն յա նե րի վե րա բեր մուն քից:  Ընդ հա կա ռա-
կը՝ հա րա բե րութ յուն ներն այն պի սի մա կար դա կի վրա էին, որ հա յերն 
աշ խա տում էին պե տա կան հիմ նարկ նե րում և  նույ նիսկ հաս նում նա-
խա րա րա կան պաշ տոն նե րի:  Հա յե րի և  թուր քե րի միջև « խո ր պա ռակ-
տումն ու ա տե լութ յու նը» սկսվել էին վեր ջին շրջանում: Օպ պեն հայ մի 
կար ծի քով՝ այդ եր ևույ թի ա ռա ջին և  հիմ նա կան պատ ճառն ա մե րիկ-
յան և բ րի տա նա կան մի սիո նե րա կան աշ խա տան քի արդ յունքն էր, 
ո րի սկիզ բը դրվել էր 19-րդ  դա րի կե սե րին: Երկ րորդ պատ ճա ռը ռու-

397 Տե՛ս նույն տեղը, էջ 262-266 (NA/RG 59/867.4016/191):
398 Տե՛ս նույն տեղը, էջ 268 (NA/RG 59/867.4016/192):
399 Թեոբալդ ֆոն Բեթման-Հոլվեգ (1856-1921)՝ Գերմանիայի պետական գործիչ, 
ներքին գործերի նախարար (1907-1909), կանցլեր (1909-1917): Մեծ դեր է խաղացել 
Առաջին համաշխարհային պատերազմի նախապատրաստման և սանձազերծման 
գործում, իր գործունեությամբ նպաստել է Գերմանիայի նվաճողական ծրագրերի իրա-
կանացմանը, խրախուսել թուրքական կառավարության՝ հայերի ցեղասպանության 
քաղաքականությունը, անտեսել գերմանական հասարակայնության բողոքի դիմում-
ները՝ գրված Թուրքիայում հայերի կոտորածներն ու տեղահանությունը դադարեցնելու 
համար:
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սա կան, բրի տա նա կան և ֆ րան սիա կան հյու պա տոս նե րի « սադ րիչ» 
գոր ծու նեութ յունն էր: Այդ ամենի հետևանքով « կի սագ րա գետ» հա յե-
րը կրթութ յան հնա րա վո րութ յուն էին ստա նում Եվ րո պա յում և  Միաց-
յալ  Նա հանգ նե րում, ծա նո թա նում « ժա մա նա կա կից քա ղա քակր թութ-
յանը» և  տար վում հե ղա փո խա կան գա ղա փար նե րով:400 

1915 թ. ամ ռան վեր ջում  Խար բեր դի նա հան գա պետ  Սա բիթ բե յի 
մոտ տե ղի ու նե ցած ըն դու նե լութ յան ժա մա նակ հյու պա տոս  Դեյ վիսն 
ա սում է նրան, որ թուր քա կան կա ռա վա րութ յու նը պետք է հայ տա րա-
րի տե ղա հա նութ յան դա դա րեց ման մա սին, մա նա վանդ որ  Խար բեր-
դում մնա ցել էին ա նօգ նա կան կա նայք և  ե րե խա ներ:  Նա հան գա պե-
տը պա տաս խա նում է հյու պա տո սին «իս կա կան թուր քա կան ձևով»՝ 
ա սե լով, որ շատ է ցա վում այդ « խեղճ» ժո ղովր դի հա մար և «ու րախ» 
կլի նի ինչ-որ բան ա նել նրանց հա մար:401  Նա ա ռա ջար կում է  Դեյ վի-
սին խնդրանքը ներկայացնել նա մա կի տես քով:  Նույն օ րը  Դեյ վի սին 
այ ցե լեց ոս տի կա նութ յան պե տը, որն ա ռա ջար կեց հյու պա տո սին նա-

400 Տե՛ս The Armenian Genocide: Evidence from the German Foreign Office Archives, 1915-
1916 /Edited by Wolfgang Gust, New York, Oxford, Berghahn, 2014, էջ 332:
401 Խարբերդի նահանգապետ Սաբիթ բեյի մասին Դեյվիսը գրում էր, որ, բացի թուրքե-
րենից, նա որևէ այլ լեզու չգիտեր, կրթություն չուներ, մինչ այդ զբաղեցրել էր միայն 
Դերսիմի մյութեսարիֆի պաշտոնը, ծնունդով այդ քաղաքից էր, ծագումով՝ քուրդ: 
Ըստ Դեյվիսի՝ նա «բարի և գթառատ» մարդ էր, սակայն որպես թուրքական կառա-
վարության «հիմնական գործակալներից» մեկը մաս էր կազմում «մարդկության 
դեմ կատարված սոսկալի հանցագործությունների»: Դեյվիսը նշում էր, որ դժվար էր 
հասկանում այն փաստը, թե ինչպես կարող էին բարի թվացող թուրք մարդիկ «իրենց 
կրոնի անունից» կամ կառավարության հրահանգներով մասնակցել տեղի ունեցող 
դաժանություններին: Նահանգապետի հրահանգների կատարման հետևանքով 
հարյուր հազարավոր մարդիկ դարձան անտուն, շատերը «բռնության կամ փորձու-
թյունների» զոհ դարձան: Դեյվիսը նշում է, որ հասկանալի է, որ որպես պաշտոնյա՝ 
նա չէր կարող չկատարել կառավարության հրահանգները: Միաժամանակ Սաբիթ 
բեյը թույլ էր տվել հազարավոր հայերի փախչել դեպի Ռուսաստան: Փաստեր կան 
նաև, որ ամենադաժան միջոցները հայերի դեմ կատարվել են նրա բացակայության 
ընթացքում նրան փոխարինողների կողմից: Ըստ Դեյվիսի՝ հնարավոր է, որ նա հատուկ 
էր բացակայում, որպեսզի իր վրա պատասխանատվություն չընկնի կատարվածի 
համար: Դեյվիսի կարծիքով՝ նա շատ ավելի մարդկային էր, քան շատ ուրիշ թուրք 
պաշտոնյաներ: Շատ դեպքերում նա օգնել էր հյուպատոսին անհատ հայերին փրկելու 
հարցում, սակայն երբ խոսվում էր հայ ժողովրդի հետ կատարվածի մասին, նա նշում 
էր, որ չի կարող չկատարել կառավարության հրահանգները: Ըստ Դեյվիսի՝ որևէ մեկը 
չէր կարող այդ օրերին կանգնեցնել թուրքական կառավարության հակահայկական 
ծրագիրը (Տե՛ս Unites States Official Records on the Armenian Genocide, 19151917               
/Compiled with an introduction by Ara Sarafian/, էջ 614-615, 674-675):
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հան գա պե տին ուղղ ված նա մա կում պար տա դիր նշել, որ ար տաքս ված 
բո լոր հա յե րը մե ղադր վում են կա ռա վա րութ յան դեմ դա վեր նյութելու 
մեջ, իսկ նա հան գում մնա ցած նե րը նման գոր ծու նեութ յամբ չեն զբաղ-
վել: Ոս տի կա նա պե տը փոր ձում էր հա մո զել հյու պա տո սին նա մա կում 
նշել նաև այն մա սին, որ հա յե րը զին ված էին ռում բե րով և  զեն քով, դի-
մադ րութ յուն էին ցու ցա բե րել, վի րա վո րել և ս պա նել թուրք սպա նե րի: 
 Միա ժա մա նակ ոս տի կա նա պե տը նշում էր, որ ԱՄՆ-ի հյու պա տո սի 
նա մա կը կա րող էր փո խել ի րա վի ճա կը, քա նի որ նա նոր ցու ցում ներ 
էր ստա ցել տե ղա հա նութ յու նը շա րու նա կե լու մա սին:  Դեյ վի սը հրա-
ժար վեց ա ռա ջար կից՝ հա մոզ ված լի նե լով, որ թուր քա կան կա ռա վա-
րութ յունն օգ տա գոր ծե լու էր նա մակն իր շա հե րին հա մա պա տաս խան: 

 Մի քա նի շա բաթ անց ոս տի կա նա պետն արդեն ա ռա ջար կեց զե-
կու ցել Պետ քար տու ղա րութ յանն այն մա սին, որ հա յե րը դի մադ րութ-
յուն էին ցույց տվել իշ խա նութ յուն նե րին, և  այդ իսկ պատ ճա ռով 
նրանց ար տաք սել էին:  Դեյ վի սը «ան հե թե թութ յուն» էր հա մա րում 
ոս տի կա նա պե տի ա սա ծը, քա նի որ հայտ նի էր ըն դա մե նը չորս կամ 
հինգ նման դեպ քի մա սին, երբ հայ ե րի տա սարդ ներն ի րա րից ան կախ 
զին ված դի մադ րութ յուն էին ցույց տվել ոս տի կան նե րին:  Դեյ վիսն իր 
վրա պա տաս խա նատ վութ յուն էր վերց րել ա ռանց ցու ցում ստա նա լու 
հրա ժար վելու նման ա ռա ջարկ նե րից:402 

 Դեյ վի սը նշում էր, որ 1915 թ. ա մռան ըն թաց քում Օս ման յան կայս-
րութ յան տարբեր քա ղաք նե րից ժա մա նակ առ ժա մա նակ  Խար բերդ և 
 Մա մու րեթ-ուլ-Ա զիզ էին ժա մա նում հա զա րա վոր ար տաքս ված հա յեր: 
 Հու լի սին ժա մա նած ա ռա ջին խում բը տե ղա վո րե ցին քա ղա քից դուրս 
գտնվող բաց դաշ տում՝ ար ևի տակ: Ն րանք հիմ նա կա նում լա թե րով 
էին, շա տե րը՝ գրե թե մերկ, բո լորն էլ հյուծ ված էին, հի վանդ, ցե խոտ, 
շա տե րի մար մին նե րը պա տված էին վեր քե րով: Ըստ  Դեյ վի սի՝ նրանք 
ա վե լի նման էին կեն դա նի նե րի, քան մարդ կա յին էակ նե րի: Ն րանց 
քշում էին ճա նա պարհ նե րով ա նա սուն նե րի պես: Ն րանց թվում ըն դա-
մե նը մի քա նի տղա մարդ կար, մյուսներին քրդե րը սպա նել էին մինչև 
 Խար բերդ հաս նե լը:  Սո վից և  հի վան դութ յուն նե րից ճա նա պար հին մա-
հա ցել էին նաև շատ կա նայք և  ե րե խա ներ:  Խար բերդ էր հա սել ար-
տաքս յալ նե րի միայն փոքր մա սը:  Կա նայք ա ռա ջար կում էին ի րենց 

402 Տե՛ս Unites States Official Records on the Armenian Genocide, 1915-1917 /Compiled 
with an introduction by Ara Sarafian/, էջ 641-643 (NA/RG59/867.4016/392):
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ե րե խա նե րին, թուր քե րը հա տուկ ճամ բար էին գա լիս ի րենց բժիշկ նե րի 
հետ՝ ա ռողջ ե րի տա սարդ աղ ջիկ ներ ընտ րե լու հա մար:  Հա յե րի խմբե-
րը մնում էին այս տեղ մի քա նի օր և կր կին ճա նա պարհ ընկ նում ան-
հայտ ուղ ղութ յուն նե րով:  Մեկ նող ներն ա վե լի փոք րա թիվ էին, քա նի որ 
հետ ևում էին թող նում մա հա ցած նե րին և  ծանր հի վանդ նե րին:  Դեյ-
վիսն իր տե սա ծը հա մե մա տում էր  Դան թեի «Դ ժոխ քի» հետ: 

Էրզ րու մից ժա մա նած հա յե րի խմբին  Դեյ վի սը հան դի պել էր  Մա-
մու րեթ-ուլ-Ա զի զի մոտ գտնվող  Հու լաք յոյ գյու ղի մոտ: Ն րանք ա վե լի 
լավ վի ճա կում էին, նրանց թվում շատ տղա մար դիկ կա յին, նրանց ճա-
նա պար հին ո՛չ ծե ծել էին, ո՛չ էլ կո ղոպ տել, սա կայն մի քա նի օր անց 
նրանց նույն պես հա մա տա րած կեր պով սպա նե ցին: Ա մռան վեր ջին 
ժա մա նած խմբե րին տե ղա վո րել էին  Մա մու րեթ-ուլ-Ա զի զի հայ կա կան 
գե րեզ մա նո ցի տա րած քում. մա հա ցող նե րին այդ տեղ էլ թա ղում էին: 
Ըստ  Դեյ վի սի՝ այս տեղ հա յե րին պա հում էին եր կու օր և կր կին քշում 
ան հայտ ու ղութ յուն նե րով:403 Մինչև հա յե րը մնում էին ճամ բա րում, ոս-
տի կան նե րը բա նակ ցում էին քրդե րի հետ հա յե րին սպա նե լու և  թա-
լան վա ծի մի մա սը կամ դրա մի ո րո շա կի տո կոս ի րենց հատ կաց նե լու 
հար ցի շուրջ: Այս ծրա գի րը գոր ծում էր ա մե նու րեք՝ թե՛ այս նա հան-
գում, թե՛ երկ րի այլ մա սե րում:404

Երբ ի րա վի ճա կը « հա մե մա տա բար խա ղաղ վում է»,  Դեյ վի սը ո րո-
շում է այ ցե լել հա յե րով բնա կեց ված շրջա կա գյու ղե րը: Ա ռա ջին գյու-
ղը, ուր նա այ ցե լեց մի սիո ներ Ատ կին սո նի հետ,  Բազ մա շենն էր:  Շուրջ 
300 տուն ու նե ցող և գ րե թե ամ բող ջութ յամբ հա յե րով բնա կեց ված 
գյու ղը ամ բող ջութ յամբ փլա տակ նե րի էր վերածվել: Ա մե նա մեծ տա-
նը իշ խա նութ յուն նե րի կար գադ րութ յամբ ոս տի կան նե րի կենտ րո նա-
կա յանն էր տե ղադր վել: Երկ րորդ գրե թե ամ բող ջութ յամբ հայ կա կան 
գյու ղը  Հու լաք յոյն էր:  Նույն ի րա վի ճա կը տի րում էր ինչ պես այս տեղ, 
այն պես էլ հա յե րով բնա կեց ված և  Դեյ վի սի այ ցե լած բոլոր գյու ղե րում: 
Ն շե լով ա մե նու րեք քանդ ված ե կե ղե ցի նե րի մա սին՝  Դեյ վի սը գրում 
էր, որ «ի րենց մո լե ռան դութ յան մեջ մահ մե դա կան նե րը ո րո շել էին ոչ 
միայն բնաջն ջել քրիս տոն յա բնակ չութ յանը, այլև ոչն չաց նել նրա կրո-
նի հետ քե րը և  նույ նիսկ բնաջն ջել քա ղա քակր թութ յան ստեղ ծա ծը»: 

 Ծովք (Գ յոլ չուկ) լիճ կա տա րած այ ցե լութ յան ժա մա նակ  Դեյ վիսն 

403 Տե՛ս նույն տեղը, էջ 644-645 (NA/RG 59/867.4016/392):
404 Տե՛ս նույն տեղը, էջ 650 (NA/RG 59/867.4016/392):
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ու Ատ կին սո նը հա զա րա վոր հա յե րի դիակ ներ էին հայտ նա բե րել:  Շա-
տերն այր ված էին, քա նի որ քրդե րը հա տուկ այ րում էին դիակ նե րը՝ 
հա մոզ ված լի նե լով, որ հա յե րը կուլ էին տա լիս ի րենց ոս կե ղե նը:405

 Սեպ տեմ բե րի 3-ին  Կո նիա յի ա մե րիկ յան հի վան դա նո ցում աշ խա-
տող բժիշկ Ո ւիլֆ րիդ  Փոս տը Էս քի շե հի րում, Ա լա յուն դում և  Չա յում 
գտնվող հայ աք սոր յալ նե րի վի ճա կի մա սին իր անձ նա կան վկա յութ-
յուն ներն էր ներ կա յաց նում դես պան  Մոր գեն թաո ւին: Ըստ  Փոս տի՝ 
Էս քի շե հի րի կա յա րա նին հա րող դաշ տում 12-15 հա զար հայ աք սոր-
յալներ էին կու տակ վել, ո րոնք չու նեին հա մա պա տաս խան հա գուստ 
և  ծած կոց:  Կա յա րա նի պե տը, ո րին  Փոս տը ճա նա չում էր եր կար ժա-
մա նակ, վկա յում էր, որ նրանց հետ վե րա բեր վում էին « դա ժա նա-
բար», ցե րեկ վա ժա մե րին ոս տի կան նե րը փոր ձում էին պաշտ պա նել 
այդ մարդ կանց թուրք խա ժա մու ժից, սա կայն գի շե րով նրանք միա սին 
էին «ան հանգս տաց նում» հա յե րին:  Թեև ոս տի կան նե րը հա վա քում 
էին ե րի տա սարդ կա նանց ու  աղ ջիկ նե րին մեծ խմբե րում և « փոր-
ձում պաշտ պա նել» նրանց, սա կայն շատ դեպ քե րում ոս տի կան ներն 
ի րենք էին թույլ տա լիս թուր քե րին նրանց բռնա բա րել: Իշ խա նութ յուն-
նե րը սնուն դով չէին ա պա հո վում աք սոր յալ նե րին, դրամ ու նե ցող ներն 
ի րենք էին սնունդ առ նում: Ա մեն օր, ըստ  Փոս տի, մա հա նում էին 30-40 
աքսորյալներ:  Ճա նա պար հին  Փոս տը զրու ցել էր մի քա նի գեր մա նա-
ցի նե րի հետ, ո րոնք հա յե րի հետ կա տար վո ղը բնու թագ րում էին որ-
պես «ա մե նադա ժան և  սոս կա լի կեր պով կազ մա կերպ ված մի ծրա-
գիր»: 

Ա լա յուն դում, ըստ  Փոս տի զեկուցման, հա վաք վել էին շուրջ հինգ 
հա զար աք սոր յալներ, որոնք եկել էին հիմ նա կա նում Բ րու սա յից և 
գտնվում էին գրե թե նույն պայ ման նե րում: Եր կու շա բաթ վա ըն թաց-
քում իշ խա նութ յուն ներն ըն դա մե նը եր կու ան գամ էին հաց բա ժա նել 
աք սոր յալ նե րին, ո րը հա զիվ թե մեկ օր վա բա վա կա նաց ներ:  Փոստն 
անձ ամբ էր տե սել, թե ինչ պես է ոս տի կա նութ յու նը մտրակ նե րով ծե-
ծում աք սոր յալ հա յե րին գնաց քում ի րար հետ խո սե լու հա մար:

405 Տե՛ս նույն տեղը, էջ 646-648 (NA/RG 59/867.4016/392): Այդ մասին էր վկայում 
նաև ցեղասպանությունը վերապրած Միհրան Կարիպճանյանը (Տե՛ս Հայոց ցեղա
սպանությունըՕսմանյանԹուրքիայում.Վերապրածներիվկայություններ.Փաստա
թղթերիժողովածու.Հատոր III. Էրզրումի, Խարբերդի, Դիարբեքիրի, Սեբաստիայի, 
Տրապիզոնի նահանգներ, Պարսկահայք, էջ 288):
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Փոս տը նշում էր, որ  Չա յում կային մի քա նի հա զար հայեր, ո րոնք 
գտնվում էին նույն պայ ման նե րում:  Սա կայն այս տեղ տղա մար դիկ և 
 կա նայք դեռ միա սին էին, ին չը ո րո շա կիորեն խո չըն դոտում էր թուր-
քե րի կող մից բռնա բա րութ յուն ների ի րա գոր ծումը:  Չա յում հոր դա ռատ 
անձրև էր սկսվել, ո րի պատ ճա ռով հի վան դա ցել էին շատ և  շատ աք-
սոր յալ ներ:

Գ նաց քի աշ խա տո ղը  Փոս տին պատ մել էր, որ թեև իշ խա նութ յուն-
նե րից հրա հանգ էր ստաց վել Իզ միթ վե րա դարձ նելու 100-150 բո ղո քա-
կան և  կա թո լիկ հա յե րի, բայց նրանց սկզբում ու ղար կել էին Ան գո րա, 
որ տե ղից էլ՝ ցաք ու ցրիվ ա րել շրջա նի թուր քա կան գյու ղե րով: 

Ըստ  Փոս տի՝ Կո նիա յում նույն վի ճակն էր տի րում, թեև նա բարձր էր 
գնա հա տում նա հան գա պե տի մարդ կա յին հատ կա նիշ նե րը, ո րի շնոր-
հիվ հնա րա վոր էր դար ձել կան խել հա կա հայ կա կան շատ ծրագրեր: 
 Միա ժա մա նակ նրա աշ խա տան քը սահ մա նա փա կում էին կո մի-
տեի մի քա նի ազ դե ցիկ ան դամ ներ՝ մե ղադ րե լով նրան « չա փա զանց 
գթասրտութ յուն» հան դես բե րե լու մեջ: Դես պան  Մոր գեն թաո ւի ջան-
քե րի շ նոր հիվ  Կո նիա յի բո ղո քա կան նե րը չէին աք սոր վել և մ նա ցել էին 
քա ղա քում, սա կայն կա ռա վա րութ յու նը փա կել էր նրանց բո լոր խա-
նութ ներն ու վերացրել բիզ նե սով զբաղ վե լու բո լոր հնա րա վո րութ յուն-
նե րը: Եր կա թու ղու աշ խա տող նե րի պատ մած նե րի հա մա ձայն՝ գնացք-
նե րով ճամ փոր դող գրե թե բո լոր աք սոր յալ նե րին ո րո շա կի կե տե րում 
հա նում էին գնաց քից և ս տի պում քայ լել, ո րի հետևանքով  Պո զան թիից 
դե պի Ա դա նա ըն կած ճա նա պար հին նրանք են թարկ վում էին հար ձա-
կում նե րի, կո ղո պու տի, սպա նութ յան և բռ նա բա րութ յան: 

 Հա մա ձայն վստա հե լի աղբ յուր նե րի՝ Ան գո րա յում նույն պես տե ղի 
էր ու նե ցել հա յե րի մեծ ջարդ: Ըստ  Փոս տի՝ այս ժամանակ  Կո նիա-
յում կու տակ վել էին 5-10 հա զար փախս տա կան ներ՝ եկած հիմ նա կա-
նում Բ րու սա յի, Իզ մի թի և  Պար տի զա կի շրջան նե րից:  Մի քա նի հար-
յուր փախստականներ ե կել էին Էս քի շե հի րից, Ակ շե հի րից և  մո տա-
կա այլ վայ րե րից: Աք սոր յալ նե րի ճամ բա րը գտնվում էր եր կա թու ղու 
կա յա րա նին հա րող դաշ տե րում:  Մե ծ  մաս ը կո ղոպտ վել էր. նրանք 
նույ նիսկ ար ևից թաքնվե լու ծած կոց չու նեին:  Շա տե րը հի վանդ էին. 
կային մա լա րիա յով և  դի զեն տե րիա յով շատ հի վանդ ներ:  Մինչև վեր-
ջին ժամանակները կա ռա վա րութ յու նը որ ևէ բան չէր ա րել փախս-
տա կան նե րի հա մար:  Վեր ջին օ րե րի ըն թաց քում իշ խա նութ յուն նե րը 
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սկսե ցին դրամ տալ նրանց. մե ծա հա սակ նե րին օրական տալիս էին 
մեկ պիաստր, ե րե խա նե րին՝ 20 փա րա, ին չը չնչին գու մար էր սնվե լու 
հա մար:  Շատ մտա հոգ ված ծնող ներ ա ղա չում էին, որ  ի րենց դուստ-
րե րին որ պես բուժ քույ րեր տեղավորեն ա մե րիկ յան հի վան դա նո ցում: 
Ըստ  Փոս տի՝ հի վան դա նո ցում տե ղա վո րե ցին այն քան աղ ջիկ, ինչ քան 
կա րո ղա ցան:  Հի վան դա նո ցում հիմ նա կա նում բուժ վում էին թուր քա-
կան բա նա կի զին վոր նե րը, ինչ պես նաև աք սոր ված հի վանդ հա յե րը: 

 Հի վան դա նո ցի բժիշկ ներ Ո ւիլֆ րիդ  Փոս տը, տեր և  տի կին  Դոդ-
դերն ու տի կին  Քաշ մա նը 1894-1896 թթ. կո տո րած նե րի ա կա նա տես-
ներ էին, տե սել էին եր կու հե ղա փո խութ յուն, Ա դա նա յի ջարդն ու  Բալ-
կան յան պա տե րազմ նե րը, սա կայն երբ ևի ցե նման ի րա վի ճա կի չէին 
հան դի պել: Փոս տը նշում էր, որ, բա ցի բժշկա կան աշ խա տան քից, մի-
սիո ներ նե րը հի վանդ նե րին ա պա հո վում էին հա ցով և մր գե րով:  Մի սիո-
ներ նե րը հույս ու նեին, որ կա ռա վա րութ յու նը թույլ կտա  նրանց խնամ-
քի տակ վերց նել նաև քա ղա քի հի վանդ մարդ կանց, ինչ պես նաև այդ 
նպա տա կով օգ տա գոր ծել հայ բժիշկ նե րին:

Փոս տը հա մոզ ված էր, որ հա յե րին կա րող էր փրկել միայն ար տա-
գաղ թը դե պի  Միաց յալ  Նա հանգ ներ:  Հա կա ռակ պա րա գա յում հայ 
ազգն այս երկ րում կոչն չաց վե ր:

Փոս տը գրում էր, որ վեր ջերս քա ղա քի իշ խա նութ յուն նե րը պա հան-
ջել էին ա մե րիկ յան մի սիո ներ նե րից քան դել ի րենց ե կե ղե ցու զան գա-
կա տու նը, սա կայն վեր ջին ներս հրա ժար վել էին դա ա նե լուց: Ի վեր ջո, 
իշ խա նութ յուն ներն ի րենք էին քան դել զան գա կա տունն ու այդ գոր ծո-
ղութ յան հա մար հա շիվ ներ կա յաց րել ա մե րի կա ցի նե րին:406 

 Սեպ տեմ բե րի 3-ին դես պան  Մոր գեն թաուն հե ռագ րում էր պետ-
քար տու ղա րին, որ  Թուր քիա յի պա տե րազ մի նա խա րա րը խոս տա-
ցել էր թույլ տալ  Միաց յալ  Նա հանգ ներ մեկ նել այն հա յե րին, ո րոնց 
հա մար ե րաշ խա վո րութ յուն կտար դես պա նը:  Մոր գեն թաուն գրում էր, 
որ « հայ ազ գի բնաջն ջու մը  Թուր քիա յում ա րա գո րեն ա ռաջ է գնում, 
Ան գո րա յում և Բ րու սա յում կո տո րած նե րի մա սին տե ղե կութ յուն ներ 
են ստաց վում»:  Դես պանն ա ռա ջար կում էր պետ քար տու ղա րին դի մել 

406 Տե՛ս Unites States Official Records on the Armenian Genocide, 1915-1917 /Compiled 
with an introduction by Ara Sarafian/, էջ 246-250 (NA/RG 59/867.4016/188):
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Ք լիվ լենդ  Դո դջին407,  Չարլզ Ք րեյ նին408,  Ջոն  Մո թին409, Ս տե ֆեն  Վայ-
զին410 և  ու րիշ նե րին՝ հիմ նելու կո մի տե՝ ո րոշ հա յե րի  Միաց յալ  Նա-
հանգ ներ տե ղա փոխ ե լու հա մար մի ջոց ներ հա վա քե լու նպա տա կով: 
 Մոր գեն թաուն ա ռա ջար կում էր հա յե րին նա վե րով տե ղա փո խել  Կա-
լի ֆոռ նիա յի, Օ րե գո նի և  Վա շինգ տո նի նա հանգ նե րը:411  Սեպ տեմ բե րի 
8-ին Պետ քար տու ղա րութ յու նը դես պա նի ա ռա ջար կը փո խան ցում է 
Ս տե ֆան  Վայ զին:412  Սեպ տեմ բե րի 22-ին պետ քար տու ղա րի պաշ տո-
նա կա տա րը հե ռագ րում է  Մոր գեն թաո ւին, որ դես պա նի կող մից նշված 
մար դիկ գտնում են, որ հա յե րի հա մա տա րած գաղ թի կազ մա կեր պու-
մը կա րող է ան հաղ թա հա րե լի դժվա րութ յուն նե րի հետ կապ ված լի նել: 
 Միա ժա մա նակ նրանք հարց նում էին, թե արդ յոք հնա րա վոր կլի նի՞ 
արդ յու նա վետ կեր պով օգ տա գոր ծել 50-100 հա զար դո լար՝ սննդի և 
 հա գուս տի տես քով ոչ մահ մե դա կան նե րին ան հա պաղ օգ նութ յուն ցու-
ցա բե րե լու, ինչ պես նաև ար տա գաղթ կազ մա կեր պե լու հա մար:413

 Սեպ տեմ բե րի 6-ին  Միաց յալ  Նա հանգ նե րի դես պա նութ յանն ու 
Պետ քար տու ղա րութ յա նը հաս ցեագր ված նա մա կում  Մա մու րեթ-ուլ-

407 Քլիվլենդ Դոդջ (1860-1926)՝ ամերիկացի մեծահարուստ գործարար և բարերար, 
«Phelps Dodge» հանքարդյունահանող ընկերության նախագահ: Եղել է ԱՄՆ-ի նա-
խագահ Վուդրո Վիլսոնի խորհրդատուն և 1912 թ. ու 1916 թ. նախընտրական քարո-
զարշավների ֆինանսական աջակիցը, 1909-1926 թթ.՝ Կոստանդնուպոլսի «Ռոբերտ» 
քոլեջի հոգաբարձուների խորհրդի նախագահը, Հայկական և սիրիական օգնության 
կոմիտեի հիմնադիրներից:  
408 Չարլզ Քրեյն (1858-1939)՝ ամերիկացի մեծահարուստ գործարար, դիվանագետ, 
Հայկական և սիրիական օգնության կոմիտեի հիմնադիրներից, Վուդրո Վիլսոնի 
նախընտրական քարոզարշավների ֆինանսական աջակից, 1917-1918 թթ.՝ ԱՄՆ-ի 
նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Ռուսաստանում, Առաջին համաշխարհային 
պատերազմում պարտված Թուրքիայում ազդեցությունների ոլորտներն ուսումնասիրող 
Քինգ-Քրեյնի հանձնաժողովի անդամ, 1920-1921 թթ.՝ դեսպան Չինաստանում:
409 Ջոն Մոթ (1865-1955)՝ ԱՄՆ-ի հասարակական և բողոքական գործիչ, «Երիտասարդ 
մարդկանց քրիստոնյա ընկերակցություն» (YMCA) և «Համաշխարհային ուսանողա-
կան քրիստոնյա դաշնակցություն» (WSCF) կազմակերպությունների ղեկավար, 
Եկեղեցիների համաշխարհային խորհրդի հիմնադիրներից և պատվավոր նախագահ: 
410 Ստեֆեն Վայզ (1874-1949)՝ ԱՄՆ-ի հասարակական գործիչ, ռաբբի, սիոնիստական 
ղեկավար, առաջադեմ հուդայականության կողմնակից:
411 Տե՛ս  NA Microfilm Publications, Microcopy No. 353, Records of the Department of 
State Relating to Internal Affairs of Turkey, 1910-1929, Roll 43, No. 1005, NA/RG 
59/867.4016/117:
412 Տե՛ս Unites States Official Records on the Armenian Genocide, 1915-1917 /Compiled 
with an introduction by Ara Sarafian/, էջ 148 (NA/RG 59/867.4016/117):
413 Տե՛ս նույնը տեղը, էջ 149 (NA/RG 59/867.4016/117):



194

Ա զի զում հյու պա տոս  Լես լի  Դեյ վի սը գրում էր, որ հյու պա տո սութ յան 
կող մից ի րա կա նաց ված հե տաքն նութ յա ն միջոցով պարզ վել էր, որ 
տե ղա կան իշ խա նութ յուն նե րը բա ցում և  ըն թեր ցում էին փոս տով դես-
պա նութ յա նը հաս ցեագր ված նա մակ նե րը: Ա վե լին՝ հայտ նա բեր վել էր, 
որ հյու պա տո սութ յան կող մից դես պա նութ յա նը հաս ցեագր ված նա-
մակ նե րից մե կը ոչ միայն չէր հա սել հաս ցեա տի րո ջը, այլև ընդ հան-
րա պես կո րել էր:414

 Սեպ տեմ բե րի 8-ին  Կո նիա յի ա մե րիկ յան հի վան դա նո ցում աշ խա-
տող մի սիո ներ Ո ւիլ յամ  Դոդ դը գրում է դես պան  Մոր գեն թաո ւին, որ 
հա յե րի տե ղա հա նութ յու նը շա րու նակ վում է, սա կայն ըն թաց քում տե-
ղի են ու նե նում «ան հաս կա նա լի ընդ հա տում ներ և  ու շա ցում ներ»:  Դոդ-
դի կար ծի քով՝ բա նն այն էր, որ հայ բնակ չութ յան տե ղա հա նութ յունն 
այն պի սի չա փե րի էր հա սել, որ գոր ծա դիր իշ խա նութ յուն նե րի հնա-
րա վո րութ յուն նե րը թույլ չէին տա լիս նրանց ա պա հո վել աք սոր յալ նե-
րի քա րա վան նե րի ան խա փան տե ղա շար ժը: Դրա հետևանքով Էս քի-
շե հի րից մինչև  Տավ րո սի լեռ ներ ընկած ճա նա պար հին գտնվող բո լոր 
քա ղաք նե րում աք սոր յալ նե րի մեծ կու տա կում ներ կա յին:

 Դոդ դը գրում էր, որ նա ճշմա րիտ տե ղե կատ վութ յուն ու նի Է րեգ-
լիում տի րող ի րա վի ճա կի մա սին, քա նի որ այն տեղ աք սոր ված հայ 
բո ղո քա կան նե րը վե րա դար ձել էին Կո նիա:  Հա մա ձայն այդ տե ղե-
կատվութ յան՝ Է րեգ լիում շուրջ 15 հա զար աք սոր յալ կային, ո րոնց թի-
վը գնա լով ա ճում էր: Ինչ պես ա մե նու րեք, աք սոր յալ ներն այս տեղ ևս 
գտնվում էին կա յա րա նին հա րող բաց դաշ տում՝ ա ռանց որ ևէ պաշտ-
պա նութ յան և  սա նի տա րա կան պայ ման նե րի:  Ճամ բա րում այն պի սի 
սա նի տա րա կան վի ճակ էր ստեղծ վել, որ շուրջ հինգ հա զար աք սոր-
յալ նե րի թույլ էին տվել քա ղա քում վար ձել տներ և  սեն յակ ներ:  Սա-
կայն շատ շու տով նոր հրա հանգ էր ստաց վել, հա մա ձայն ո րի՝ այդ 
մար դիկ ի րենց ու նեց ված քով կրկին պետք է հայտն վեին փո ղո ցում: 
Ն րան ցից 500-ին տե ղա վո րել էին 100 վա գոն նե րում և  ու ղար կել դե պի 
 Պո զան թի: Մյուսները շա րու նա կում էին մնալ նույն պայ ման նե րում, 
բայց դաշ տում և  քա ղա քի փո ղոց նե րում: Այս տեղ է, որ յու րա քանչ-
յուր բո ղո քա կա նից պա հան ջում էին ոս տի կա նութ յա նը վճա րել 50 լի-
րա՝  Կո նիա վե րա դառ նա լու հա մար: Ըստ  Դոդ դի՝ ոս տի կա նութ յու նը 

414  Տես՛ նույն տեղը, էջ 283-284 (NA/RG 59/867.4016/204):
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մշտա պես «մտ րակ և  մա հակ էր» օգ տա գոր ծում ան մեղ աք սոր յալ-
նե րի նկատ մամբ, ծե ծում նո ւյ նիսկ կա նանց և  ե րե խա նե րին:  Հա յե րի 
վրա հար ձա կում ներ էին գոր ծում նաև չեր քեզ նե րը, ո րոնք թա լա նում և 
ս պա նում էին մարդ կանց: 

 Դոդ դը հա ղոր դում էր դես պա նին, որ  Կոս տանդ նու պոլ սից  Կո նիա 
էր ժա մա նել « տա րագր ման հանձ նա ժո ղո վը»: Սկզ բում հայ տա րար-
վել էր (դրա մա սին էին խո սում նաև Էն վեր փա շա յի հե ռագ րե րը), որ 
հանձ նա ժո ղո վը ժա մա նել է աք սոր յալ նե րին այս նա հան գում տե ղա-
վո րե լու նպա տա կով:  Սա կայն ի րա կա նում նրանք ժա մա նել էին, որ-
պես զի կազ մա կեր պեին տա րա գիր նե րի քա րա վան նե րի ճա նա պար-
հա յին հոս քը Է րեգ լիից և  Պո զան թիից դե պի Ա դա նա, իսկ  հե տա գա-
յում՝ Ա րա բիա: 

 Դոդ դը նշում էր, որ, վստա հե լի աղբ յու րի հա մա ձայն, եր կու-ե րեք 
շա բաթ ա ռաջ Ան գո րա յում բան տար կել էին քա ղա քի 200 ղե կա վար 
հա յե րի, այ նու հետև գի շե րով նստեց րել էին վա գոն նե րը, տա րել  Կ զլիր-
մակ և ս պա նել: Ն րանց շար քում էին եր կա թու ղու 18 աշ խա տա կից ներ 
և Օ տո ման յան բան կի մաս նաճ յու ղի տնօ րե նը: Անց յալ շա բաթ վա 
ըն թաց քում Ան գո րա յի բո լոր հայ տղա մարդ կանց, այդ թվում՝ բո ղո-
քական նե րին և  կա թո լիկ նե րին415, աք սո րել էին, և  մինչև տվյալ պահը 

415 Քանի որ կաթոլիկներն օգտվում էին արտասահմանյան պաշտպանությունից, տեղա-
հանության առաջին շրջանում հայ ազգային եկեղեցու անդամների և կաթոլիկների 
միջև տարբերակում գոյություն ուներ: Սակայն թուրք ոստիկանությունը հետագայում 
սկսեց տարբերություն չդնել նրանց միջև: Այսպես՝ Անգորայում, որտեղ ապրում էին 
16 հազար կաթոլիկ հայեր, տեղահանության առաջին ալիքի ժամանակ կաթոլիկների 
համար բացառություն արվեց, սակայն 1915 թ. օգոստոսին բոլոր կաթոլիկ տղամարդիկ 
ձերբակալվեցին, և նրանց սպառնում էր մահապատիժ, սակայն Կոստանդնուպոլսում 
Ավստրո-Հունգարիայի դեսպանի միջամտության շնորհիվ նրանց հաջողվեց փրկվել: 
Հետագայում նրանց ստիպեցին լքել իրենց տներն ու քշեցին սկզբում դեպի Կոնիա, 
այնուհետև՝ Ադանա: Մինչև պատերազմի վերջը Անգորայի կաթոլիկ համայնքը 
դադարեց գոյություն ունենալուց: Տրապիզոնում Իտալիայի հյուպատոսը գրում էր, 
որ կաթոլիկ հայերի նկատմամբ որևէ տարբերակում չէր դրվում իշխանությունների 
կողմից: Մինչև պատերազմի ավարտն Օսմանյան կայսրությունում գտնվող գրեթե 
ողջ կաթոլիկ համայնքը դադարեց գոյություն ունենալուց: Սպանվել էին Ադանայի, 
Անգորայի, Արդվինի, Բուրսայի, Կայսերիի, Մարաշի և Տրապիզոնի եպիսկոպոսները, 
130 քահանաներ, 47 կույսեր և 100 հազար հայ կաթոլիկներ: Ողջ մնացած 40 հազար 
հայ կաթոլիկներ աքսորվել էին Սիրիա և Լիբանան: Բացառություն կազմեց միայն 
Կոստանդնուպոլսի հայ կաթոլիկ համայնքը (Տե՛ս Frazee Charles A., Catholics and
Sultans.TheChurchandtheOttomanEmpire.14531923, Cambrige, Cambridge University 
Press, 1983, էջ 272-273):
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նրան ցից որ ևէ տե ղե կութ յուն չկար:  Կա նանց և  աղ ջիկ նե րին բա ժա-
նում էին թուր քա կան գյու ղե րի միջև, ընդ ո րում՝ թուր քերն ի րենք էին 
գա լիս և  ընտ րում աղ ջիկ նե րին:  Թուր քե րը կրտել էին 300 հայ տղա-
յի:  Ճա նա պարհը «բռ նութ յուն նե րի թա տե րա բեմ» էր, որտեղ տեղի էր 
ունենում նա հան գի հայ բնակ չութ յան ամ բող ջա կան բնաջն ջում:416

Որպես շա րու նա կութ յուն օ գոս տո սի 29-ի իր զե կու ցագ րի՝  Բաղ դա-
դում հյու պա տոս Բ րիս սե լը սեպ տեմ բե րի 10-ին գրում էր, որ այդ ըն-
թաց քում, ա ռանց որ ևէ մե ղադ րանք նե րա յաց նե լու, քա ղա քի իշ խա-
նութ յու նե րը ձեր բա կա լել էին ևս 16 հա յի, ո րոնք ուն ևոր և  քա ղա քում 
հար գանք վա յե լող մար դիկ էին:  Թեև նրանք պատ րաս տա կա մութ յուն 
էին հայտ նել հան դես գալու ռազ մա կան դա տա րա նի առջև և  ա պա-
ցու ցելու ի րենց ան մե ղութ յու նը, իշ խա նութ յուն նե րը ոչ միայն չէին 
պա տաս խա նել, այլև աք սո րել էին նրանց: Հ յու պա տո սը գտնում էր, 
որ այս մարդ կանց նկատ մամբ տե ղի ու նե ցա ծը վկա յում էր այն մա-
սին, որ « կա ռա վա րութ յան գոր ծո ղութ յուն նե րը բռնա պե տա կան են և  
ա նար դար»: Ե թե կա ռա վա րութ յունն ի րա պես պատ ճառ ու ներ ձեր-
բա կա լե լու այս մարդ կանց, նրանք պետք է կանգ նեց վեին ռազ մա կան 
դա տա րա նի առջև: Հ յու պա տո սը նաև այս հար ցը կա պում էր նա հան-
գա պե տի պաշ տո նա կա տա րի բիրտ դիր քո րոշ ման հետ:  Հյուպատոսը 
գրում էր, որ նաև գո յութ յուն ու ներ մի վար կած, հա մա ձայն ո րի՝ աք-
սոր ված նե րից մի քա նի սը լավ հա րա բե րութ յուն ներ էին ու նե ցել  Բաղ-
դա դի նախ կին նա հան գա պետ  Սու լեյ ման  Նա թիֆ բե յի հետ, ո րն այդ 
ժամանակ գտնվում էր  Կոս տանդ նու պոլ սում:  Քա նի որ աք սոր ված եր-
կու հա յե րը հյու պա տո սութ յան թարգ մա նի եղ բայր նե րն էին, հյու պա-
տո սը խնդրում էր դես պա նին դի մել  Նա թիֆ բե յին, ո րը, հնա րա վոր է, 
կկա րո ղա նար բա րե խո սել այդ մարդ կանց հա մար:417 

Սեպ տեմ բե րի 11-ին  Մեր սի նում հյու պա տոս  Նա թա նը զե կու ցում է 
դես պան  Մոր գեն թաո ւին, որ հա զա րա վոր հա յեր են ժա մա նել քա ղաք 
հյու սի սից, ո րոնց այ նու հետև քշե ցին դե պի  Հա լե պի շրջան:  Վեր ջին 
եր կու շա բաթ վա ըն թաց քում վեց հա զա րից ա վե լի հա յեր էին աք սո րել 
Ա դա նա յից, ո րոնց թվում էին նաև կա թո լիկ ները և  բո ղո քա կան ները: 
Ըստ հյու պա տո սի՝ հա յե րի հան դեպ ա ռանձ նա հա տուկ բռնութ յուն ներ 

416 Տե՛ս Unites States Official Records on the Armenian Genocide, 1915-1917 /Compiled 
with an introduction by Ara Sarafian/, էջ 252-256 (NA/RG 59/867.4016/189):
417 Տե՛ս նույն տեղը, էջ 286-288 (NA/RG 59/867.4016/205):
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սկսվե ցին ար տա քին գոր ծե րի նա խա րա րութ յան քար տու ղա րի տե ղա-
կալ Ա լի Մ յու նիֆ բե յի ժա մա նե լուց հե տո, ո վ ո րո շում կա յաց րեց, որ 
տե ղա հա նութ յան ըն թաց քում որ ևէ բա ցա ռութ յուն չպետք է լի նի: Հյու-
պա տո սի կարծիքով՝ նրա գոր ծո ղութ յուն նե րը սա տա րում էր Ա դա նա յի 
 «Միութ յան և  ա ռա ջա դի մութ յան» կո մի տեն՝ « մո լե ռանդ հա կա հայ կա-
կան մի կազ մա կեր պութ յուն»: Իշ խա նութ յուն նե րը որ ևէ զիջ ման չգնա-
ցին ա մե րիկ յան դպրո ցի և  Տար սո նի Ս.  Պո ղոս քո լե ջի ու սու ցիչ նե րին 
ու  ա շա կերտ նե րին բա ցա ռութ յուն ա նե լու և չ տե ղա հա նե լու հար ցում: 
 Միա ժա մա նակ ա վե լի հա ջող արդ յունք ու նե ցան Ա դա նա յի օ րիոր դաց 
ճե մա րա նի հար ցով իշ խա նութ յուն նե րի հետ հյու պա տո սի վարած բա-
նակ ցութ յուն նե րը:418 

 Սեպ տեմ բե րի 17-ին  Մոր գեն թաուն պետ քար տու ղա րին է ներ կա-
յաց նում  Բու խա րես տի  «Հայ հե ղա փո խա կան դաշ նակ ցութ յան» կո-
մի տեի՝ սեպ տեմ բե րի 5-ին դես պա նութ յան կող մից ստաց ված տե ղե-
կան քը՝  Թուր քիա յի տար բեր շրջան նե րի հայ բնակ չութ յան տե ղա հա-
նութ յուն նե րի մա սին:419

Սեպ տեմ բե րի 20-ին  Դա մաս կո սում ԱՄՆ-ի հյու պա տո սա կան գոր-
ծա կալ Գ րեգ  Յան գը գրում էր դես պան  Մոր գեն թաո ւին, որ, սկսած 
օ գոս տո սի 12-ից, շուրջ 10 հա զար աք սոր յալ էր ան ցել քա ղա քով:  Սի-
րիա յի նա հան գա պե տը տե ղե կաց րել էր ի րեն, որ աք սոր յալ նե րը բո լո-
րը հա յեր էին, ո րոնք  Վա նի և  Բիթ լի սի նա հանգ նե րում «ապս տամբութ-
յունն եր կազ մա կեր պե լու և  ի րենց կա ռա վա րութ յուն նե րը հիմ նե լու մե-
ղադ րան քով» աք սոր վել էին  Դա մաս կո սի շրջան, որտեղ նրանց բա-
ժա նե լու էին տար բեր քա ղաք նե րի և գ յու ղե րի միջև:  Յանգն իր պատ-
րաս տա կա մութ յունն էր հայտ նում  Կար միր  խա չի ա ջակ ցութ յամբ 
հա վա քելու մի ջոց ներ՝ այդ մարդ կանց օգ նե լու նպա տա կով, սա կայն 
նա հան գա պե տը պա տաս խա նում է, որ կա ռա վա րութ յու նը չի կա րող 
թույլ տալ նման գոր ծո ղութ յուն ներ, քա նի որ «հ նա րա վո րինս ա մեն ինչ 
ա նե լու է նրանց սնուն դով, վրան նե րով և  այլ մի ջոց նե րով ա պա հո վե-
լու հա մար»:  Յան գը նաև այ ցե լում էր քա ղա քի ար վար ձա նում գտնվող 
 Կա դամ շրջա նը, որ տեղ տե ղա կայ ված էր աք սոր յալ նե րի ճամ բա րը: 
Ոս տի կան նե րը նրան ու ղեկ ցում էին ճամ բա րի պա տաս խա նա տո ւի 
մոտ, ո րը տե ղե կաց նում էր, որ այդ պահին ճամ բա րում եր կու հա զար 

418 Տե՛ս նույն տեղը, էջ 270 (NA/RG 59/867.4016/193):
419  Տե՛ս նույն տեղը, էջ 257-260 (NA/RG 59/867.4016/190):
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հայ կար, թեև ընդ հա նուր առ մամբ  Դա մաս կո սով ան ցել էին շուրջ 20 
հա զար աքսորյալներ, ո րոնք ժա մա նել էին տար բեր նա հանգ նե րից՝ 
բա ցի  Վա նից: Ընդ հա նուր առ մամբ շուրջ 100 հա զար հա յեր պետք է 
բաշխ վեին նա հան գի քա ղաք նե րի և գ յու ղե րի միջև:  Ճամ բա րում նաև 
հիմ նել էին ժա մա նա կա վոր հի վան դա նոց, որ տեղ այդ պահին կար ըն-
դա մե նը 50 հո գի:  Ճամ բա րի պա տաս խա նա տուն ա սում էր նաև, որ 
մա հա ցու դեպ քեր գործնականում տե ղի չէին ու նե նում. կա ռա վա րութ-
յունը բո լոր աք սոր յալ նե րին ա պա հո վում էր սնուն դով:  Սա կայն  Յան-
գին հնա րա վո րութ յուն չէին տվել հան դի պե լու և զ րու ցե լու աք սոր յալ-
նե րի հետ:

 Սեպ տեմ բե րի 11-ին  Յանգն ու Իս պա նիա յի հյու պա տոսն այ ցե-
լել էին քա ղա քի քրիս տոն յա թա ղա մա ս, որտեղ հան դի պել էին դե պի 
 Կա դամ գնա ցող աք սոր յալ նե րին: Ա կա նա տես նե րից մե կը պատ մել էր 
աք սոր յալ հա յե րի սար սա փե լի դժվա րութ յուն նե րի, տար բեր վայ րե-
րում կազ մա կերպ ված ճամ բար նե րում տի րող ան մարդ կա յին վի ճա կի 
մա սին: Ըստ այդ վկա յի՝ Օս մա նիեում կար 8 հա զար, իսկ  Հա լե պի մոտ 
գտնվող մի փոքր քա ղա քում՝ 100 հա զար աք սոր յալ:  Նա նշում էր, որ 
Իզ մի թից հա րավ ապ րող ողջ հայ բնակ չութ յունն աք սոր վել էր:  Մի այլ 
աղբ յու րից  Յան գը տե ղե կութ յուն էր ստա ցել այն մա սին, որ  Մա րա-
շից հյու սիս գտնվող շրջան ներն ամ բող ջութ յամբ հայաթափվել էին, որ 
 Հոմ սի հա մա կենտ րո նաց ման ճամ բա րում այդ ժամանակ հավաքվել 
էին 30 հա զար ա նա պաս տան հա յեր, որ կո տո րած էր տե ղի ու նե ցել 
 Դիար բե քի րում, որ  Կե սա րիա յի բնակ չութ յա նը բա ցա ռութ յան կար գով 
Դեյր-էզ- Զոր ու ղար կե լուց ա ռաջ թույլ էին տվել վա ճա ռել ի րենց ու-
նեց ված քը  և  այլն:420 

 Սեպ տեմ բե րի 22-ին  Մեր սի նում հյու պա տոս  Նա թա նը զե կու ցում 
էր դես պան  Մոր գեն թաո ւին, որ, տե ղի իշ խա նութ յուն նե րի կող մից տա-
րածված լու րե րի հա մա ձայն, շու տով  Թուր քիա յի «թշ նա մի նե րը» զորք 
էին հա նե լու ցա մաք, որի հետևանքով, սկսած սեպ տեմ բե րի 19-ից, 
Մերսինում, մաս նա վո րա պես՝  Տար սո նում և Ա դա նա յում, մահ մեդա-
կան նե րի շրջա նում մեծ խու ճապ էր սկսվել:  Մեր սի նում տե ղա կան 
իշ խա նութ յուն նե րը նույ նիսկ հրա հանգ էին տվել պաշ տոն յա նե րին 
ըն տա նիք նե րին մո տա կա ան տառ նե րը տե ղա փո խե լու վե րա բեր յալ: 

420 Տե՛ս նույն տեղը, էջ 296-299 (NA/RG 59/867.4016/212):
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Ըստ հյու պա տո սի՝ նման զար գա ցում նե րի դեպ քում իշ խա նութ յուն-
նե րը նպա տա կադր վել էին նույ նիսկ ամ բող ջութ յամբ հրդե հելու  Մեր-
սի նը,  Տար սոնն ու Ա դա նան: Այդ իսկ պատ ճա ռով իշ խա նութ յուն նե-
րը մտադր վել էին ա վար տել հա յե րի տե ղա հա նութ յունն Ա դա նա յից: 
Ըստ հյու պա տո սի՝ Ա դա նա յից աք սոր ված հա յե րի թի վը հաս նում էր 
25 հա զա րի՝ գու մա րած քա ղա քով մշտա պես անց նող աք սոր յալ նե րի 
բազ մա հա զա րա նոց քա րա վան նե րը:  Նա թա նը գրում էր, որ «այս ժո-
ղովր դի տա ռա պան քը, տան ջանք ներն ու զրկանք ներն անն կա րագ րե-
լի են», « մա հա ցած նե րի թիվը՝ ան հա մար», ծնող նե րի կող մից լքված 
ե րե խա նե րի թի վը՝ հար յուր նե րի հաս նող:  Սա կայն այն, ինչ կա տար-
վում էր Օս մա նիեի և  Հա լե պի միջև ըն կած ճա նա պար հին, ան հա մե-
մա տե լիորեն ա վե լի ծանր էր: Հ յու պա տո սը նաև նշում էր, որ իշ խա-
նութ յուն ները ա ռանց բա ցա ռութ յան շա րու նա կում էին աք սո րել կա-
թո լիկ և  բո ղո քա կան հա յե րին, իսկ իր դի մում ներն ու խնդրանք ներն 
այդ կա պակ ցութ յամբ մշտա պես մերժ վում էին:  Նույ նը վե րա բե րում էր 
ա մե րիկ յան «Singer» ըն կե րութ յու նում աշ խա տող հա յե րին:  Միա ժա-
մա նակ դեռևս որ ևէ հրա հանգ չկար ա մե րիկ յան անձ նագ րեր ու նե ցող-
նե րի վե րա բեր յալ, բայց հյու պա տոսն իր կաս կածն էր հայտ նում, որ 
իշ խա նութ յուն նե րը երբ ևի ցե կա րող էին զի ջել այդ հար ցում:421

Ի պա տաս խան Պետ քար տու ղա րութ յան սեպ տեմ բե րի 22-ի գրութ-
յա նը՝  Մոր գեն թաուն գրում էր պետ քար տու ղա րին, որ ե թե հնա րա վոր 
լի ներ ճիշտ օգ տա գոր ծել 100 հա զար դո լա րը, դա կա րող էր լավ սկիզբ 
լինել, սա կայն եր բեք չէր կա րող բա վա րա  րել:  Դես պանն ա ռա ջար կում 
էր « սոս կա լի» վի ճա կում գտնվող, ա մե րիկ յան կրթա կան հաս տա-
տութ յուն ներն ա վար տած հար յուր հա զա րա վոր թա փա ռա կան հա-
յե րին օգ նութ յուն ցու ցա բե րե լու նպա տա կով օգ տա գոր ծել  Հա լե պում 
և  Դա մաս կո սում ԱՄՆ-ի հյու պա տոս նե րի ու ժե րը:  Հա կա ռակ պա րա-
գա յում նրանք կմա հա նային քաղ ցից, հոգ նա ծութ յու նից և  հի վան դութ-
յուն նե րից: Օգ նութ յու նը, ըստ դես պա նի, պետք է կազմակերպվեր ան-
հա պաղ և  հա մա կարգ ված ձևով, քա նի դեռ ձմե ռը չէր մո տե ցել:422

1915 թ. սեպ տեմ բե րի 24-ին «New York Times»ի հրա տա րա կած 

421 Տե՛ս NA Microfilm Publications, Microcopy No. 353, Records of the Department of State 
Relating to Internal Affairs of Turkey, 1910-1929, Roll 6, NA/RG 59/867.00/783, էջ 1-3:
422 Տե՛ս Unites States Official Records on the Armenian Genocide, 1915-1917 /Compiled 
with an introduction by Ara Sarafian/, էջ 202-203 (NA/RG59/867.4016/145):
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«Ա սում են 500 հա զար հա յեր են սպան վել.  Վա շինգ տո նից պա հան-
ջում են կանգ նեց նել քրիս տոն յա նե րի սպան դը թուր քե րի և քր դե րի կող-
մից» հոդ վա ծում նշվում էր, որ  Կոս տանդ նու պոլ սի  «Ռո բերտ» քո լե ջի 
հո գա բար ձու նե րի խորհր դի նա խա գահ  Չարլզ Ք րեյնն ու Ա մե րիկ յան 
խորհր դի քար տու ղար  Ջեյմս  Բար տո նը սեպ տեմ բե րի 23-ին այ ցե լել 
էին ԱՄՆ-ի պետ քար տու ղա րութ յուն և  խորհր դակ ցել պետ քար տու ղա-
րի պաշ տո նա կա տար Ֆ րենկ  Փոլ կի և  այլ պաշ տոն յա նե րի հետ  Փոքր 
Ա սիա յում « թուր քե րի և քր դե րի կող մից հա յե րի սպան դի» կա պակ ցութ-
յամբ:  Մի քա նի օ րից Ք րեյնն ու  Բար տո նը մաս նակ ցե լու էին նաև Ն յու 
 Յոր քում կա յա նա լիք ընդ հա նուր կո մի տեի հա վա քին, ո րի ըն թաց-
քում քննարկ վե լու էր ա մե րիկ յան ժո ղովր դին կոչ ուղ ղե լու ծրա գի րը՝ 
«դժբախտ հա յե րին» օգ նութ յուն ցու ցա բե րե լու նպա տա կով մի ջոց ներ 
հա վա քե լու հա մար:  Պետ քար տու ղա րութ յու նում կա յա ցած հան դիպ-
ման ժա մա նակ պարզ վել էր, որ դես պան  Մոր գեն թաուն ժա մա նակ առ 
ժա մա նակ հա յե րի հան դեպ մարդ կա յին վե րա բեր մունք ցու ցաբերե լու 
նպա տա կով «ընդ հա նուր ներ կա յա ցում ներ» է ա րել օս ման յան կա-
ռա վա րութ յա նը:  Սա կայն, չնա յած այդ բո ղոք նե րին, հա յե րի սպան դը 
շա րու նակ վում էր:  Միա ժա մա նակ պարզ վել էր, որ Պետ քար տու ղա-
րութ յու նը ման րա մասն զե կու ցագ րեր է ստա ցել նաև  Փոքր Ա սիա յում 
գտնվող ԱՄՆ-ի հյու պա տո սա կան գոր ծա կալ նե րից, ո րոնք « ցա վա-
լի» պատ մութ յուն ներ էին ներ կա յաց նում թուր քե րի և քր դե րի կող մից 
քրիս տոն յա հա յե րի հան դեպ ցու ցա բե րված վե րա բեր մուն քի մա սին: 
Այս զե կույց նե րը հա սա րա կութ յա նը դեռևս ծա նոթ չէին: Դ րանք վկա-
յում էին այն մա սին, որ « թուր քը հա յե րին բնաջն ջե լու պա տե րազմ է 
վարում»:  Խոս քը մաս նա վո րա պես ա ռա քե լա կան ե կե ղե ցուն պատ կա-
նող հա յե րի մա սին է, ո րոնք կազ մում էին հայ բնակ չութ յան 90%-ը: 
Ի րա կա նում թուր քա կան կա ռա վա րութ յու նը հրա հան գել էր աք սո րել 
բո լոր հա յե րին, սա կայն ո րոշ ժա մա նակ անց, երբ  Մոր գեն թաուն հա-
տուկ խնդրանք էր ներ կա յաց րել կա ռա վա րութ յա նը, վեր ջինս հա վաս-
տիաց րել էր, որ հրա մա նը փո փո խութ յան էր են թարկ վե լու. նրա նում 
չէին ընդգրկ վե լու կա թո լիկ և  բո ղո քա կան հա յե րը: 

Թերթը գրում էր, որ  Վա շինգ տոն հաս նող զե կույց նե րը վկա յում էին 
այն մա սին, որ շուրջ 500 հա զար հա յեր կո տոր վել էին կամ կորց րել 
ի րենց կյան քը « տե ղա հա նութ յան թուր քա կան հրա մա նի» և ն րանց 
բնաջնջ մանն ուղղ ված պա տե րազ մի հետևանքով:  Թուր քա կան իշ-
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խա նութ յուն նե րը հա նել էին հա յե րին ի րենց տնե րից և ք շել  Բաղ դա դի 
ուղ ղութ յամբ՝ ա նա պա տի վրա յով: Աք սո րի ճա նա պար հին հա յերն ըն-
կել էին քրդե րի ձեռ քը, շա տե րը կոտորվել էին նրանց կողմից, կա նանց 
և  աղ ջիկ նե րի մի զգալի զանգված հայտն վել էր քրդե րի տնե րում:  Փոքր 
Ա սիա յի հյու պա տո սութ յուն նե րից ստաց ված զե կու ցագ րերն ամ բող-
ջութ յամբ հա մընկ նում էին նախ կի նում ԱՄՆ-ում  Մեծ Բ րի տա նիա յի 
դես պան  Ջեյմս Բ րայ սի՝423 ա մե րիկ յան իշ խա նութ յուն նե րին ուղղ ված 
դի մում նե րին, ո րոն ցում վեր ջինս կոչ էր ա նում մի ջոց ներ ձեռ նար կելու 
հա յե րի սպան դը դա դա րեց նե լու հա մար: Բ րայ սի գնա հա տա կա նի 
հա մա ձայն՝ հա յե րի ապրած ու տեսած սար սափ ներն ի րենց նմա նը 
չու նեին պատ մութ յան նո րա գույն շրջա նում:424

 Սեպ տեմ բե րի 25-ին Տ րապի զո նում հյու պա տոս  Հայ զե րը զե կու ցում 
է դես պան  Մոր գեն թաո ւին օ գոս տո սի 17-ին Էրզ րում կա տա րած իր այ-
ցե լութ յան մա սին: Այն տե ղի էր ու նե ցել ա մե րիկ յան մի սիո ներ նե րի՝ 
Էրզ րու մում ա մե րիկ յան դպրոց նե րի տնօ րեն և  ա ռա քե լութ յան գան-
ձա պահ պատ վե լի  Ռո բերտ Ս տեպլ տո նի և  Կար միր  խա չի հի վան դա-
նո ցի բժիշկ  Քեյ սի խնդրան քով: Հ յու պա տոսն ա մե րիկ յան մի սիո ներ-
նե րի հետ այ ցե լել էր նա հան գա պետ  Թահ սին բե յին, ո րը « շատ ջերմ» 
էր ըն դու նել հյու րե րին:  Վեր ջինս տե ղե կաց րել էր հյու պա տո սին, որ, 
ռազ մա կան հրա մա նա տա րութ յու նից նոր ստաց ված տե ղե կատ վութ-
յան հա մա ձայն,  Վա նից դուրս գա լու ըն թաց քում ռուս նե րը քան դել էին 
քա ղա քի բո լոր շի նութ յուն նե րը՝ նե րառ յալ ա մե րի կա ցի նե րին պատ-
կա նող ան շարժ գույ քը, որ պես զի թուր քա կան բա նա կը չկա րո ղա նար 
այն տեղ որ ևէ ա պաս տան գտնել ձմռ ան ա միս նե րին: Ըստ նա հան-
գա պե տի՝ նրանք ի րենց հետ  Ռու սաս տան էին տա րել նաև ա մե րիկ-

423 Ջեյմս Բրայս (1838-1922)՝ Բրիտանիայի քաղաքական և հասարակական գործիչ, 
դիվանագետ, իրավաբան, պատմաբան, բրիտանական ակադեմիայի անդամ, 
խորհրդարանի անդամ՝ լիբերալ կուսակցությունից, 1907-1913 թթ.՝ ԱՄՆ-ում դեսպան, 
Անգլո-հայկական ընկերության (1876) և ասոցիացիայի (1893) հիմնադիր: 1916 թ. 
Բրայսի խմբագրությամբ և ընդարձակ աոաջաբանով Լոնդոնում լույս է տեսել «Հա-
յերի վիճակը Օսմանյան կայսրությունում 1915-1916 թթ.» փաստաթղթերի ժողովածուն 
(Կապույտ գիրք), որտեղ զետեղված են բազմաթիվ հաղորդագրություններ և վկայու-
թյուններ՝ հայկական կոտորածների ու տեղահանությունների վերաբերյալ: Բրայսը 
մեծ դերակատարություն է ունեցել հայ փախստականներին ցուցաբերվող օգնության 
կազմակերպման գործում: 
424 Տե՛ս 500.000 Armenians said to have perished. Washington asked to Stop Slaughter of 
Christians by Turks and Kurds // The New York Times, 1915, September 24:
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յան մի սիո ներ նե րին:  Նա նույն պես տե ղե կաց րել էր հյու պա տո սին, որ 
 Բիթ լի սի բո լոր ա մե րի կա ցի նե րը մեկ նել էին քա ղա քից և տվյալ պահին 
գտնվում էին  Դիար բե քի րում:  Թահ սին բեյը հյու պա տո սին ա սել էր 
նաև, որ, կա տա րե լով հա յե րին քա ղա քից աք սո րե լու հրա հանգ նե րը, 
նա « լա վա գույնս փոր ձել է» ա պա հո վել նրանց անվ տան գութ յու նը 
ճա նա պար հին և նրանց տ վել է 15 օր՝ հա մա պա տաս խան պատ րաս-
տութ յուն ներ տես նե լու հա մար:  Նա չէր ար գե լել հա յե րին վա ճա ռել 
ի րենց ու նեց ված քը: Ո րոշ ըն տա նիք ներ նույ նիսկ մեկ նել էին Էրզ րու-
մից հին գից ա վե լի ե զան սայ լե րով, ո րոնք բարձ ված էին հա գուս տով և 
ս նուն դով: Ա մե րիկ յան մի սիո ներ նե րը հաս տա տում էին նա հան գա պե-
տի ա սած նե րը:  Նա հան գա պե տը նաև տե ղե կաց րել էր հյու պա տո սին, 
որ հրա հանգ է ստա ցել  Կոս տանդ նու պոլ սից առ այն, որ Էրզ րու մի բո-
ղո քա կան և  կա թո լիկ հա յե րը կա րող են մնալ քա ղա քում:

Այ նու հետև հյու պա տո սը հան դի պել էր քա ղա քի ոս տի կա նութ-
յան մյու դի րի հետ, ո րը նույ նիսկ չէր թաքց նում իր հա կա հայ կա կան 
վերաբերմունքը: Ըստ հյու պա տո սի, ե թե չլի ներ նա հան գա պե տի հսկո-
ղութ յունն այդ մար դու նկատ մամբ, հա յե րի վի ճա կը կա րող էր շատ 
ա վե լի ծանր լի նել:

Ս տեպլ տոնն ու  Քեյ սը նաև տե ղե կաց րել էին հյու պա տո սին, որ քա-
ղա քի հար յու րա վոր հա յեր ի րենց ի պահ էին թող նում ոսկ յա և  ար ծաթ-
յա զարդե ղեն, ար ժե քա վոր թղթեր, ար տա սահ ման յան դրամ, ինչ պես 
նաև ան շարժ գույ քի վկա յա կան ներ: Ս տեպլ տո նը նաև նշում էր, որ իր 
չհրկիզվող պահարանում պահ ված դրա մի և  զար դե ղե նի դի մաց որևէ 
ստա ցա կան չի տվել և,  փաս տո րեն, որ ևէ պա տաս խա նատ վութ յուն չի 
կա րող կրել:  Հա յե րից շա տե րը մեկ նե լուց ա ռաջ վստա հել էին կայ սե-
րա կան Օ տո ման յան բան կին ի րենց ողջ ու նեց ված քը, ո րը գտնվում էր 
քա ղա քի հայ ա ռա քե լա կան և  հայ կա թո լիկ ե կե ղե ցի նե րում:  Բան կի 
տնօ րեն  Պիեր  Բալ լադ յու րը թաքուն ա սել էր հյու պա տո սին, որ տե-
ղա կան ոս տի կա նութ յան ղե կա վա րութ յու նը պա հան ջում էր ի րե նից 
հանձ նել բա նա լի նե րը՝ շուրջ 100 հա զար թուր քա կան լի րա ար ժո-
ղութ յամբ հա յե րի ու նեց ված քը պաշտ պա նե լու պատր վա կով, սա կայն 
կենտ րո նա կան գրա սեն յա կը հրա հան գել էր մեր ժել այդ ա ռա ջար կը:425

 Քա նի որ տե ղա կան իշ խա նութ յուն նե րը շա րու նա կում էին պա հան-

425 Տե՛ս Unites States Official Records on the Armenian Genocide, 1915-1917 /Compiled 
with an introduction by Ara Sarafian/, էջ 289-292 (LC/HM(Sr.)/Reel 7/718):
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ջել ի րենց հանձ նել հա յե րի թո ղած ու նեց ված քը, Ս տեպլ տո նը դի մեց 
ԱՄՆ-ի դես պա նութ յա նը՝ Տ րապի զո նում հավատարմագրված հյու-
պա տո սին Էրզ րում գոր ծու ղե լու հա մար: Իշ խա նութ յուն նե րի հետ վեր-
ջի նիս բա նակ ցութ յուն նե րի ըն թաց քում ո րո շում ըն դուն վեց, որ մի սիո-
նե րը պետք է ի րերը հանձ նի իշ խա նութ յուն նե րին:426 Լ սե լով Խ նու սի 
հա յե րի կո տո րա ծի մա սին՝ մի սիո ներ Ս տեպլ տո նը 30 ոս կի փոր ձեց 
ու ղար կել տու ժած հա յե րին, սա կայն իշ խա նութ յուն ներն այն առգ րա-
վե ցին և  բա ժա նե ցին թուր քե րի միջև:427

 Վե րապ րած Ե ղի շե  Խա նա միր յա նը Էրզ րու մի բնակ չութ յան տե ղա-
հա նութ յան և տ ղա մարդ կանց կո տո րա ծի մա սին իր վկա յութ յուն նե-
րում գրում էր, որ թուր քա կան կա ռա վա րութ յան ընդ հա նուր զո րա հա-
վա քի պատ ճա ռով հայ կա կան դպրոց նե րը չբաց վե ցին, քա նի որ բո լոր 
ու սու ցիչ նե րը զինակոչվել էին:  Միայն տե ղի ա մե րիկ յան մի սիո նե րա-
կան դպրոցն էր բաց, քա նի որ հայ աշ խա տա կից նե րը դեռևս զի նա-
պար տի տա րի քի չէին:  Սա կայն եր կու ա միս անց  Թուր քիան մտավ 
պա տե րազ մի մեջ, և  այս ե րի տա սարդ նե րին նույն պես են թար կե ցին 
զի նա կո չի: Ա մե րիկ յան մի սիո ներ նե րը ո րո շե ցին ի րենց շի նութ յուն նե-
րը տրա մադ րել վի րա վոր զին վոր նե րի խնամքի հա մար այն պայ մա-
նով, որ ա մե րի կա ցի բժիշ կը պետք է բու ժօգ նութ յուն ցու ցա բե րեր զին-
վոր նե րին իր կող մից ընտր ված սա նի տար նե րի մի ջո ցով: Դ րա նով իսկ 
ա մե րի կա ցի ներն ա զա տե ցին զին վո րա կան ծա ռա յութ յու նից շուրջ 
քսան հայ ե րի տա սարդ նե րի: 

 Սա րի ղա մի շի պար տութ յու նից հե տո վի րա վոր թուրք զին վոր նե-
րի թի վը ե ռա պատկ վեց: Ա մե րիկ յան մի սիո ներ նե րին միա ցավ նաև 
Ամե րիկ յան  կար միր  խա չը, ո րը դրամ էր տրա մադ րում վի րա վոր զին-
վոր նե րին խնա մե լու հա մար:  Քա ղա քի հայ հա մայն քը նույն պես հի-
վան դա նոց տրա մադ րեց իշ խա նութ յուն նե րին, և  մի սիո ներ  Ռո բերտ 
Ս տեպլ տո նը խոս տա ցավ ամ սա կան հար յուր ոս կի տրա մադ րել այդ 
նպա տա կով:  Կար միր  խա չի տված այդ օգ նութ յու նը շա րու նակ վեց 
չորս ա միս: Ա մե րի կա ցի մի սիո ներ նե րը նաև օգ նութ յուն էին ցու ցա բե-
րում զի նա կոչ ված հա յե րի թշվառ ըն տա նիք նե րին: Այդ օգ նութ յու նը 

426Տե՛ս ՀայոցցեղասպանությունըՕսմանյանԹուրքիայում.Վերապրածներիվկայու
թյուններ.Փաստաթղթերիժողովածու,հատոր III. Էրզրումի, Խարբերդի, Դիարբեքիրի, 
Սեբաստիայի, Տրապիզոնի նահանգներ, Պարսկահայք, էջ 69:
427 Տե՛ս նույն տեղը, էջ 65:
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տրա մադր վում էր ա ռաջ նոր դա րա նի և  ե պիս կո պոս Սմ բա տի մի ջո-
ցով:428

Ըստ  Խա նա միր յա նի՝ Էրզ րու մի հա յե րի աք սո րի ժա մա նակ ա մե-
րիկ յան մի սիո նե րին հա ջող վեց նաև մի քա նի հայ աղ ջիկ պա հել իր 
շեն քում:  Կոս տանդ նու պոլ սի կա ռա վա րութ յու նը հրա հան գել էր, որ  
քա ղա քի բո ղո քա կան և  կա թո լիկ հա յե րը, հայ ար հես տա վոր նե րը, 
ա նօգ նա կան մար դիկ և  բա նակ մեկ նած նե րի ըն տա նիք նե րը մնան քա-
ղա քում, սա կայն տե ղի իշ խա նութ յուն նե րը թաքց րել էին այդ հան գա-
ման քը բնակ չութ յու նից, մինչև որ ա մե րի կա ցի մի սիո ներն այդ մա սին 
 Կոս տանդ նու պոլ սից տե ղե կութ յուն չստա ցավ:429 

Իր հա ջորդ նա մա կում (25 սեպ տեմ բե րի)  Հայ զե րը տե ղե կաց նում 
էր դես պա նին կայս րութ յան պե տա կան պարտ քի տե սուչ  Բեյ լիկջ-
յա նի պատ մութ յան մա սին: Ըստ հյու պա տո սի զեկուցման՝ Էրզ րու մի 
հա յե րի տե ղա հա նութ յու նից ա ռաջ  Բեյ լիկջ յա նին տե ղա փո խել էին 
Տ րապի զոն և  թույլ տվել շա րու նա կել տե սու չի իր պար տա կա նութ յուն-
նե րը:  Սա կայն օ գոս տո սի 13-ին նրան ձեր բա կա լել էին դե պի հա րավ 
աք սո րե լու նպա տա կով:  Նա կա րո ղա ցել էր այս ան գամ թույլտ վութ-
յուն ստա նալ նա հան գա պե տից՝ իր կնոջ, 12 տա րե կան տղա յի և  հայ 
սպա սու հու հետ ծո վով  Կոս տանդ նու պո լիս մեկ նե լու հա մար:  Սա կայն 
Տ րապիզո նից ոչ հե ռու ոս տի կան նե րը նրանց բո լո րին ծովն էին նե-
տել:430 

 Սեպ տեմ բե րի 27-ին հյու պա տոս  Նա թա նը զե կու ցում էր դես-
պան  Մոր գեն թաո ւին  Մեր սի նից հա յե րի տե ղա հա նութ յանը առնչ վող 
խնդիր նե րի մա սին՝ հիմն ված տար բեր հա վաս տի աղբ յուր նե րի վրա: 

Ըստ  Նա թա նի՝ « տա ռա պանք ներ հարուցող ա մե նա կար ևոր գոր-
ծո նը պատ շաճ տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի պա կասն էր»:  Քա նի 
որ հյու սի սում՝  Տար սո նի և  Պո զան թիի կամ դե պի հա րավ՝ Օս մա նիե ի 
և  Ռաֆ ջո ւի միջև ըն կած եր կար տա րա ծութ յուն նե րը կա պող եր կաթ-
գիծ գո յութ յուն չու ներ, ինչ պես նաև կար սայ լե րի և  կառքե րի պա կա-
սութ յուն, աք սոր յալ նե րի մե ծա մաս նութ յունն անց նում էր այդ ճա նա-
պար հը ոտ քով:  Բա ցի այդ՝ կառքով եր կու սից չորս օր վա ճա նա պարհ 

428 Տե՛ս նույն տեղը, էջ 63-64:
429 Տե՛ս նույն տեղը, էջ 69:
430 Տե՛ս Unites States Official Records on the Armenian Genocide, 1915-1917 /Compiled 
with an introduction by Ara Sarafian/, էջ 294 (NA/RG 59/867.4016/210):
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անց նե լու գի նը կազ մում էր 30-100 դո լար, ին չը ոչ բո լո րի հա մար էր 
հա սա նե լի:  Նույ նը վե րա բե րում էր մար դա տար գնաց քով ճամ փոր դե-
լուն:  Բաղ դա դի եր կաթ գի ծը կա րող էր աք սոր յալ նե րի հա մար հիմ նա-
կան տրաս պոր տա յին մի ջո ցը լինել, սա կայն այն հիմ նա կա նում օգ-
տա գործ վում էր ռազ մա կան նպա տակ նե րով:

Ըստ  Նա թա նի, թեև անց յա լում հա յե րի հան դեպ կիրառված 
բռնութ յուն ներն այս շրջա նի հա մար հազ վագ յուտ էին, սա կայն տվյալ 
շրջանում ճա նա պարհ նե րին տե ղի ու նե ցող թա լանն ու կա նանց և  աղ-
ջիկ նե րի հան դեպ բռնութ յուն նե րը բազ մա թիվ էին, և այդ դեպ քե րի մա-
սին  տե ղե կութ յուն ները՝ բա վա կա նին լավ հիմ նա վոր ված:  Նույ նը վե-
րա բե րում էր հար կա դիր կրո նա փո խութ յա նը: Այս պես՝ 1909 թ. Ա դա-
նա յի կո տո րած նե րի պատճառով որբ դար ձած բազ մա թիվ հայ ե րե-
խա ներ գտնվում էին կա ռա վա րա կան որ բա նո ցում, սա կայն տվյալ 
շրջանում նրանց առջև իս լամ ըն դու նե լու խնդիր էր դրված, այ լա պես 
նրանց կաք սո րեին: 

Նա թա նի զեկուցման հա մա ձայն՝ կա ռա վա րութ յու նը որ ևէ քայլ չէր 
ձեռ նար կել հա զա րա վոր աք սոր յալ նե րին սնուն դով ա պա հո վե լու ուղ-
ղութ յամբ:  Սա վե րա բե րում էր ինչ պես կա յա րան նե րի մոտ գտնվող 
ճամ բար նե րին, այն պես էլ քա ղաք նե րում գտնվող աք սոր յալ նե րին: 
Այս պես՝ Օս մա նիե ում մշտա պես կային 40-60 հա զար աք սոր յալ ներ, 
ո րոն ց միայն մեկ եր րորդն էր կա րո ղա նում ինչ-որ ձևով սնունդ ստա-
նալ, իսկ մյուս մասը մատն ված էր սո վի: Այս հան գա ման քը պատ ճառ 
էր դարձել հի վան դութ յուն նե րի և  մեծ թվով մա հա ցու դեպ քե րի հա մար: 
 Շատ մայ րեր լքում էին ի րենց ե րե խա նե րին՝ չկա րո ղա նա լով դի մա նալ 
նրանց տան ջանք նե րին: Այս ա մե նը, ըստ հյու պա տո սի, իր ազ դե ցութ-
յունն էր թո ղել շրջա նի տնտե սա կան վի ճա կի վրա:  Շու կա նե րի մեծ 
մա սը փակ էր, իսկ հա յե րի խա նութ նե րը կնքված էին:  Նա թա նը գրում 
էր, որ հա յե րի տե ղա հա նութ յու նը զգա լի ազ դե ցութ յուն էր ու նե նա լու 
շրջա նի տնտե սա կան զար գաց ման վրա, քա նի որ բիզ նե սը հիմ նա կա-
նում պատ կա նում էր նրանց:431

 Սեպ տեմ բե րի 29-ին  Հա լե պում հյու պա տոս  Ջեք սո նը զե կու-
ցում էր  Մոր գեն թաո ւին, որ թուր քա կան կա ռա վա րութ յան կող մից 
կազմակերպված հա յե րի տե ղա հա նութ յունն ի րենց բնա կա վայ րե-

431 Տե՛ս Unites States Official Records on the Armenian Genocide, 1915-1917 /Compiled 
with an introduction by Ara Sarafian/, էջ 275-276 (NA/RG 59/867.4016/200):
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րից շա րու նակ վում էր « հա մա ռութ յամբ և  կա տար յալ ծրագ րին» հա-
մա պա տաս խան: Ըստ  Ջեք սո նի՝ մինչև օ գոս տո սի 31-ը կայս րութ յան 
տար բեր շրջան նե րից եր կաթգ ծով  Հա լեպ էին ժա մա նել 32.751, իսկ 
ոտ քով՝ 100 հա զար աքսորյալներ: Հ յու պա տո սը նշում էր, որ դժվար էր 
գտնել նույ նիսկ մեկ հա յի ըն տա նիք, ո րը տու ժած չլի ներ կամ կո րուստ 
չու նե նար այս եր կար ճա նա պար հի ըն թաց քում. շա տե րը կորց րել էին 
ի րենց ըն տա նի քի ան դամ նե րին հի վան դութ յուն նե րից և  հոգ նա ծութ-
յու նից, ե րի տա սարդ աղ ջիկ նե րին և տ ղա նե րին տա րել էին «թշ նա մի 
ցե ղե րը», գրե թե բո լոր տղա մարդ կանց բա ժա նել էին ի րենց ըն տա-
նիք նե րից և  կո տո րել: Հյու պա տո սի ունեցած «ճշգ րիտ հաշ վարկ նե-
րի» հա մա ձայն՝ բո լոր աք սոր ված նե րի միայն 15%-ն  էր ողջ մնա ցել: 
 Հիմն վե լով այդ տվյալ նե րի վրա՝ կարելի է ասել, որ մինչև սեպ տեմ բե րի 
21-ը ողջ էին մնա ցել 150 հա զա րից պա կաս աքսորվածներ, ին չը նշա-
նա կում էր, որ մինչև այդ ժա մա նա կա հատ վածն ի րենց կյանքն էին 
կորց րել շուրջ մեկ մի լիոն մարդիկ:  Նույ նիսկ  Հա լե պի փո ղոց նե րում 
քա րա վան ներին ու ղեկ ցող զին վոր նե րը « զար հու րե լի» վե րա բեր մունք 
էին դրսևորում հի վանդ կա նանց և  ե րե խա նե րի նկատ մամբ: Հ յու պա-
տո սը գրում էր, որ այդ վե րա բեր մուն քը վկա յում էր այն մա սին, թե ինչ 
դա ժա նութ յուն նե րի մի ջով են ան ցել այդ մար դիկ ի րենց « ճա նա պար-
հոր դութ յան» ըն թաց քում: Ըստ  Ջեք սո նի՝  Հա լեպ ժա մա նող հա յե րից 
հի վան դութ յուն նե րից օ րա կան մա հա նում էր 100 կամ ա վե լի մարդ: 
 Հա լե պից աք սորվածնե րին քշում էին դե պի  Հա մա,  Հոմս,  Դա մաս կոս 
և Ամ ման: 

 Հա լե պի հա յե րին տե ղափոխե լու կար գադ րութ յուն դեռևս չէր 
տրվել, սա կայն հյու պա տո սը վստահ էր, որ շու տով նրանք նույն պես 
հետ ևե լու են ան ցած քա րա վան նե րին: Ըստ հյու պա տո սի հաշ վարկ-
նե րի՝ այդ ժամանակ քա ղա քում գտնվող աք սոր յալ նե րին օգ նութ յուն 
ցու ցա բե րե լու հա մար հար կա վոր էր ամ սական առն վազն 150 հա զար 
դո լար: Իր զե կու ցագ րին կից  Ջեք սո նը ներ կա յաց նում էր աք սոր յալ նե-
րի թվա կան տվյալ նե րի չորս ներ դիր:432

Ա ռա ջին ներ դի րում ներ կա յաց վում էին տվյալ ներ երկ րի ներ քին 
շրջան նե րից դե պի  Հա լեպ եր կաթգ ծով աք սոր ված հա յե րի մա սին.

432 Տե՛ս նույն տեղը, էջ 307-308 (NA/RG 59/867.4016/219):
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Ամ սա թիվ Չա փա հաս ներ Ե րե խա ներ
18 մա յի սի 1915 թ. 69 25
18 …………….. 102 42
19 ……………. 9 3
21 ……………. 58 19
22 ……………. 162 79
24 ……………. 250  80
24 ……………. 30 7
25 ……………. 14 5
25 ……………. 57  21
26 ……………. 53  19
30 ……………. 72  22
3 հու նի սի …... 400  -
3 …………….. 160  66
5 …………….. 178  55
7 …………….. 92  31
10 …………… 271  90
12 …………... 74  18
15 …………... 260  64
17 ………….. 133  55
20 ………….. 261  96
24 …………… 215  65
29 …………… 181  84
30 …………… 696  385
3 հու լի սի ….. 210  -
9 ……………. 500  -
11 …………... 224  -
13 ………….. 480  -
16 …………. 110  -
19 …………. 200  -
23 …………. 410  -
25 …………. 420  -
30 …………. 540  -
Ըն դա մե նը՝ 6.891  1 331
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Ամ սա թիվ  Մե ծա հա սակ ներ Ե րե խա ներ   Կա յա րան
31 հու լի սի 1915 թ. 241 47 Ա չի- Կո յուն լի
3 օ գոս տո սի ….. 206  250 Կաթ մա 
3 ………………. 200  71  Ա չի- Կո յուն լի
4 ……………… 525  315   Կաթ մա
4 ……………… 546  256   Սեր-Ա րաբ-  

    Պու նար
5 ……………… 290  180   Կաթ մա 
6 ……………… 505  162   Սեր-Ա րաբ-  

    Պու նար
7 ……………… 316  134   Ջե րաբ լիս
8 …………….. 542  255  Ա չի- Կո յուն լի
9 ……………. 140  200  Կաթ մա
11 …………… 505  195  ……….
12 …………… 1.400  600  ……….
12 …………… 442  55  Ա չի- Կո յուն լի
15 …………… 1.060  550   Կաթ մա
15 …………… 708  95  Ա չի- Կո յուն լի
17 …………… 117  30   Ռաս-ուլ-Այն
18 …………… 649  140  Ա չի- Կո յուն լի
19 …………… 350  250   Կաթ մա
20 …………… 670  395  ………….
23 …………… 1.240  900  …………
26 …………… 500  300  …………
28 …………… 500  300  …………
31 …………… 239  -    Ռաս-ուլ-Այն
Ըն դա մե նը՝ 12.029  5.930
 Հու լի սի 30-ի տվյալ նե րի 
հետ՝ 18.920  7.261
 Ճամ փոր դութ յան
գի նը վճա րած 25%-ի  4.755  1.815
հետ՝ 23.675  9.076
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Այս պի սով, միայն եր կաթգ ծով ժա մա նած մե ծա հա սակ նե րի և  ե րե-
խա նե րի թի վը կազ մում էր 32 751 հո գի:433

Երկ րորդ ներ դի րում ներ կա յաց վում էին տվյալ ներ ա ռա քե լա կան 
հա յե րի տե ղա հա նութ յան մա սին.

 Վայ րը  Թի վը Այ րի ներ 
ի րենց 
ե րե-

խանե րի 
հետ

Որ բա-
նոցնե-

րում 
գտնվող-

նե րի 
թիվը

Կա րի-
քավոր 

ըն-
տանիք-

նե րի 
թիվը

Կա րի-
քավոր 

այ րինե-
րի թիվը

Ամ սա-
կան ան-
հ րաժեշտ
գումարը

 Հա լեպ 17.150 6.500 1.100 7.000 14.600 $ 19.360

Դեյր-
էզ- Զոր 
(շրջա կա 
գյու ղեր)

22.100  6.000 - 16.000 22.000 $ 26.400

Ռաս- 
ուլ-Այն 
(ճանա-
պարհնե-
րի ճամ-
բարնե-
րում)

1.150 1.150 - - 1.150 $ 1.320

Հա լե պի 
գյու ղեր

10.150 4.000 - 6.150 10.150 $ 15.400

 Կաթ մա 
(ճա նա-
պարհ-
նե րի 
ճամ-
բարնե-
րում) 

25.400 - - 10.400 10.400 $ 13.200

433 Տե՛ս նույն տեղում, էջ 309-310 (NA/RG 59/867.4016/219):
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Ա չի- 
Կոյուն լի 
(ճա նա-
պարհ-
նե րի 
ճամ-
բարնե-
րում)

7.200 - - 2.500 2.500 $ 3.800

 Դա-
մասկոս 
( Հալե-
պից 
ուղարկ -
վածներ) 

40.300 6.150 - 20.000 26.150 $ 35.000

Ըն դա մե-
նը՝

123.450 23.800 1.100 62.050 86.950 $ 113.960

  
 Նույն ներ դի րում ներ կա յաց վում էին նաև ար ևել յան նա հանգ նե րի 

մի քա նի բնա կա վայ րե րից աք սոր ված հա յե րի և  Հա լեպ հա սած նե րի 
թվա կան տվյալ նե րը.

Բ նա կա վայր Աք սոր ված մարդ-
կանց թի վը

Հա լեպ հա սած նե րի 
թի վը

 Ար ղա նի- Մա դեն  400  32
 Չե միչգ յուլ ֆակ  240  3
 Սիա նա  130  12
 Դիբ նե  520  150
Ըն դա մե նը՝  1.290  197 /15.2 %/434 

 
Եր րորդ ներ դի րում ներ կա յաց վում էին բո ղո քա կան հա յե րի տե ղա-

հա նութ յան տվյալ նե րը.

434 Տե՛ս նույն տեղը, էջ 311 (NA/RG 59/867.4016/219):
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Բ նա կա վայրեր Բո ղո քա կան հայե րի թի վը մինչև աք սո րը
 Ս վա զի նա հանգ  5.000
 Վան  3.000
 Մա մու րեթ-ուլ-Ա զիզ  12.000 
և  Խար բերդ
 Դիար բե քի րի նա հանգ  12.000
Ա դա նա  6.000
Էրզ րում  5.000
 Հա լեպ  7.000
 Մա լա թիա յի սան ջակ  2.000
 Կե սա րիա  7.000
 Մա րաշ  6.500
Ուր ֆա  1.500
Ըն դա մե նը՝  67.000
 Հայ բո ղո քա կան նե րից աք սոր վել էին 46.900 հո գի, այ սինքն՝        

70%-ը:  Հա լեպ էր հա սել տե ղա հան ված նե րի 25%-ը կամ 11.750 հո գի, 
ո րոնք գտնվում էին հետև յալ բնա կա վայ րե րում.

 Հա լեպ, այ րի ներ  500
……...., ե րե խա ներ  1.000
………., այլ ըն տա նիք նե րում ապ րող ներ  1.000
 Դեյր-էզ- Զոր, ան հատ ներ  1.200
 Ռաս-ուլ-Այն և  Սե րուջ  1.000
 Մո ւառ ռա  200
 Մամ բաջ  500
Ա չի- Կու յուն լի  100
 Կաթ մա  2.250
Այս տե ղից դե պի հա րավ մեկ նած նե րի թի վը  4.000
Ըն դա մե նը՝  11.750 
 Բո ղո քա կան նե րը հիմնել էին որ բա նոց, որ տեղ այդ պահին գտնվում 

էին 43 այ րի ներ, ո րոնք աշ խա տում էին որ պես խնա մա տար ներ, 48 
տղա ներ, ո րոնք ու նեին մայ րեր, 132 տղա ներ, ո րոնք ծնող չու նեին, 46 
աղ ջիկ ներ, ո րոնք ու նեին մայ րեր, 100 աղ ջիկ ներ, ո րոնք չու նեին ծնող-
ներ: Ըն դա մե նը՝ 369 հո գի, ո րից 139-ը բո ղո քա կաններ էին, մնա ցա ծը՝ 
ա ռա քե լա կան ներ:

 Կա րի քա վոր նե րի թի վը շատ մեծ էր. նրանք կա րիք ու նեին սննդի, 
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ա պաս տա րա նի, հա գուս տի և  բու ժօգ նութ յան: Ըստ հյու պա տո սութ-
յան հաշ վարկ նե րի՝ օգ նութ յան աշ խա տան քը սկսե լու հա մար հար կա-
վոր էր օ րական 220 ա մե րիկ յան դո լար:435

 Չոր րորդ ներ դի րում ներ կա յաց վում էին հայ կա թո լիկ նե րի տե ղա-
հա նութ յան արդ յունք նե րը.

 Նա հանգ-
ներ  

Ըն տա նիք նե րի 
թի վը

Ողջ մնա ցած ըն տա նիք նե րի թի վը, 
գտնվե լու վայ րը և  վի ճա կը

  Մինչև   Հե տո

 Հա լե պ

Այն թապ 75 0 20 հո գի՝  Հա լե պում բա վա րար

55 հո գի՝  Բա բում թշվառ

Քե սաբ 80 0 մա սամբ՝  Հա մա-
յում, մա սամբ՝ Ամ-
մա նում

ա ռանց մի ջոց-
նե րի

Բեյ լան 65 0  Հա լե պում (ժա մա-
նա կա վոր)

մեծ կա րի քի 
մեջ

Քի լիս 45 0 Հա լե պում և շր ջա-
կա ճա նա պարհ-
նե րին

մեծ կա րի քի 
մեջ

 Մա րաշ 1 200 - մա սամբ՝  Հա լե-
պում և ճա նա-
պարհ նե րին

ա ռանց մի ջոց-
նե րի

Զեյ թուն 60 0  Դիար բե քիր և 
 Բաբ

չա փա զանց 
կա րի քի մեջ

Ալ բիս տան 40 0 ցր ված չա փա զանց 
կա րի քի մեջ

Որ ֆա 70 0 ան հայտ

Բի րե ջիկ 40 0 Ս տի պո ղա բար 
իս լամ են ըն դու նել 
կամ ցրված են:

435 Տե՛ս նույն տեղը, էջ 312-313 (NA/RG  59/867.4016/219):
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Ա դա նա յի նահանգ

Ա դա նա 150 0  մա սամբ՝  Հա լե-
պում և  ճա նա-
պարհ նե րին

մեծ թշվա ռութ-
յան մեջ

 Սիս 30 0 Հա լե պում և  այ լուր մեծ կա րի քի 
մեջ

Դորթ  Յոլ 130 0 ----------------------- ------------------

  Մեր սին 30 0 ----------------------- -----------------

Հա ճն 100 0 ----------------------- ------------------

 Տար սոն 30 0 ----------------------- ------------------

Ջա հան 25 0 ----------------------- ------------------

Ան գո րա նահանգ

Ան գո րա 3.000 ան հայտ

Կե սա րիա 120 աք-
սոր վել 
են 
տղա-
մար-
դիկ

Ու ղարկ վել են  Հա-
մա, Կե րեկ և Աջ-
լուն:

Մե ծա մաս-
նութ յու նը  մեծ 
կա րի քի մեջ 
էր:

 Չեպ նի 45
0

Հա լեպ են ժա մա-
նել միայն կա-
նայք:

կա րի քի մեջ

Էս քի շե հիր 40 0 ցր ված ան հայտ

Էրզ րու մի նահանգ

Էրզ րում 4 000 0 Մի քա նի կա նայք 
ե րեխա նե րի հետ, 
ա ռանց տղամարդ-
կանց, չորս ա միս 
քայ լե լով, հա սել են 
 Հա լեպ:

կա րի քի մեջ
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 Ս վա զի նահանգ

Ս վազ 120 0 Ո րոշ թվով ըն տա նիք ներ են ժա մա-
նել  Հա լեպ, ո րոնց ու նեց ված քը թա-
լան վել է ճա նա պար հին:

Գ յու րուն 80 0

Թո քատ 100 0 Տեղ են հա սել հիմ նա կա նում կա-
նայք և  ե րեխա ներ: Ե պիս կո պոս նե-
րի, քա հա նա նե րի, կույ սե րի և տ ղա-
մարդ կանց ճա կա տա գի րը ան հայտ 
է:  Տո կա տի կույ սե րը նե տվել են 
ջրհո րը, քա նի որ նրանց մեր կաց րել 
էին:

Բրգ նիկ 300 0

Խար բեր դի նահանգ

Խար բերդ 190 0 Ե պիս կո պոս նե րի, քա հա նա նե րի, 
կույ սե րի և տղա մարդ կանց ճա կա-
տա գիրն ան հայտ է:

 Մա լա թիա 180 0

Հուս նի 
 Մանսուր

120 0 Քա հա նա նե րի և տ ղա մարդ կանց 
ճա կա տագիրն ան հայտ է:  Մի քա-
նի հար յուր այ րի ներ և  ե րե խա ներ 
են ժա մա նել  Հա լեպ ոտ քով ճա-
նա պար հը կտրե լուց հե տո:  Բո լո րը 
գտնվում են թշվա ռութ յան մեջ:

 Բե հես նի 130 0

Ա րաբ կիր 70 0

Դիար բե քի րի նա հանգ

 Դ ի ա ր  բ ե -
քիր

200 0 Կա նանց և  ե րե խա նե րի մի մասն է 
միայն ժա մա նել  Հա լեպ:

Չն քուշ 70 0 ---------------------------------------------

Վե րան շե-
հիր

50 0 ---------------------------------------------

Մար դին 4 000 0 Ե պիս կո պո սը, քա հա նա նե րը և 
տ ղա մար դիկ ան հայտ կո րած են:

 Թել-Ար մեն 300 0 Որ ևէ մե կը տեղ չի հա սել:
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 Հա լե պում էին գտնվում շուրջ 3 հա զար այ րի ներ, ե րի տա սարդ աղ-
ջիկ ներ, ե րե խա ներ և  կույ սեր, ո րոնք տե ղա վոր վել էին քա ղա քի տար-
բեր շրջան նե րում: Ն րանց կե րակ րում էր տե ղի ե կե ղե ցա կան հա մայն-
քը:

6-7 հա զար կա թո լիկ ներ էին ան ցել  Հա լե պով. նրանց ու ղար կել էին 
դե պի  Դեյր-էզ- Զոր,  Բաբ,  Մամ բաջ,  Դա մաս կոս և  Հի ջազ: Ն րանք բո-
լորն օգ նութ յան կա րիք ու նեին:  Հա լե պում օ րա կան մա հա նում էր 5-6 
հայ, շրջան նե րում՝ ա վե լի շատ:

 Ռաս-ուլ-Այ նում գտնվում էին հա զար աքսորյալներ,  Կաթ մա յում՝ 
500, Ա չի- Կո յուն լիում` 200: Այս մարդ կանց խնա մե լու հա մար օ րա կան 
անհրաժեշտ էր 260 ա մե րիկ յան դո լար: Այդ գու մա րն անհրաժեշտ էր 
ա պաս տա րա նի, դե ղո րայ քի, սնուն դի, մահ ճա կալ նե րի և  ծած կոց նե րի 
հա մար:436 

 Հե տա գա յում իր հու շե րում  Մոր գեն թաուն գրում է, որ հա զա րա վոր 
հայ կա կան քա ղաք նե րից և գ յու ղե րից աք սոր յալ հա յե րի քա րա վան-
ներ էին շարժ վում՝ զբա ղեց նե լով դե պի հա րավ տա նող բո լոր ճա նա-
պարհ նե րը:  Քա րա վան ներն ա ռա ջաց նում էին հսկա յա կան փո շու ամ-
պեր և  թող նում ի րենց հետ ևից մեծ քա նա կութ յամբ աղ բա կույ տեր ու 
լքված ի րեր՝ ա թոռ ներ, վեր մակ ներ, ան կող նա յին և տ նա յին պա րա գա-
ներ: Երբ քա րա վան նե րը սկսե ցին շարժ վել, աք սոր յալ նե րը դեռ նման 
էին մարդ կա յին էակ նե րի, սա կայն մի քա նի օ րից, երբ փո շին և  ցե խը 
պա տել էին նրանց դեմքերն ու մար մին նե րը, երբ հոգ նա ծութ յու նը, ջրի 
պա կասն ու սո վը և ն րանց « պա հա պան նե րի» բռնութ յունն ա րել էին 
ի րենց գոր ծը, նրանք նման վե ցին « տա րօ րի նակ ա նա սուն նե րի տե սա-
կի»: 1915 թ. ապ րի լից մինչև հոկ տեմ բե րը  Փոքր Ա սիա յի բո լոր գլխա-
վոր ճա նա պարհ նե րը լցված էին աք սոր յալ նե րով: Ըստ դես պա նի՝ այս 
վեց ա միս նե րի ըն թաց քում տե ղա հան վել էր մոտ 1 մի լիոն 200 հա զար 
մարդ:437

Հա մա ձայն 1918 թ. ԱՄՆ պե տա կան քար տու ղա րութ յա նը ներ-
կա յաց ված  Ջեք սո նի տե ղե կան քի՝ ար տաքս ված նե րի՝  Հա լեպ մուտք 
գոր ծե լուց հե տո՝ 1915 թ. աշ նան ա միս նե րին, քա ղա քում սկսվեց բծա-
վոր տի ֆի սար սա փե լի հա մա ճա րակ, ո րի պատճառով մա հա ցան 
մի քա նի հա զար մարդ մահացավ, այդ թվում՝  Հա լե պի հար յու րա վոր 

436 Տե՛ս նույն տեղը, էջ 314-315 (NA/RG 59/867.4016/219):
437 Տե՛ս Morgenthau Henry, Ambassador Morgenthau’s Story, էջ 313-314:
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քա ղա քա ցի ներ:  Շու տով հա մա ճա րա կը տա րած վեց նաև նա հան գի 
այլ քա ղաք նե րում և գ յու ղե րում:  Հա լե պի սա նի տա րա կան իշ խա նութ-
յուն նե րը չէին կա րո ղա նում հսկել ի րա վի ճա կը, իսկ զին վո րա կան իշ-
խա նութ յուն նե րը ստիպ ված էին տրա մադ րել եզ նե րով լծված սայ լեր, 
ո րոնցից յուրաքանչյուրը ա մե րիկ յան հյու պա տո սութ յան առջ ևի փո-
ղո ցով ա միս ներ շա րու նակ օ րա կան 7-8 ան գամ էր յու րա քանչ յու րը 
10-12 դիակ էր տե ղա փո խում դե պի քա ղա քի գե րեզ մա նա տու նը: Այս-
տեղ մեծ փո սեր էին փո րում, դիակ նե րը նե տում այն տեղ և  ծած կում 
հո ղով:  Ջեք սո նը նշում էր, որ հյու պա տո սութ յան ե րեք պաշ տոն յա ներ 
էին մա հա ցել բծա վոր տի ֆից, քա նի որ շփվում էին հար յու րա վոր հի-
վանդ մարդ կանց հետ:438

 Ջեք սո նը վկա յում էր, որ հայ աք սոր յալ նե րին հիմ նա կա նում հա-
վա քում էին քա ղա քի հյու սի սում գտնվող  Կար լուխ փոքր գյու ղում կամ 
հա րավ-արև մուտ քում՝ եր կաթգ ծի եր կայն քով տե ղա կայ ված ճամ բա-
րում: Հ յու պա տոսն ան ձամբ շա բա թա կան մե կից եր կու ան գամ այ ցե-
լում էր այդ վայ րե րը՝ դրա մա կան մի ջոց կամ հաց տրա մադ րե լով այդ 
մարդ կանց: Իշ խա նութ յուն նե րը հե տա գա յում վրան ներ տրա մադ րե-
ցին մարդ կանց մի մա սի հա մար, սա կայն քա նի որ ճամ բա րում լինում 
էր սո վո րա բար եր կու-ե րեք հա զար մարդ, իսկ վրան նե րը կա րող էին 
ար ևից պատս պա րել միայն 500 հո գու, այդ պատճառով գտնվում էին 
այ րող ար ևի, իսկ ձմռան ա միս նե րին՝ անձր ևի և ձ յան տակ:  Կար-
լու խում ընդ հան րա պես որ ևէ թաքս տոց գո յութ յուն չու ներ, մար դիկ 
հար յուր նե րով մա հա նում էին հի վան դութ յուն նե րից: Այս ճամ բար նե-
րից գրե թե ա մեն օր ոս տի կան նե րը մի քա նի հար յուր հո գու քշում էին 
ա նա պատ՝ դե պի  Մես քի նե,  Հա մա,  Ռաք քա, Ա բու հար րար և  վեր ջա-
պես  Դեյր-էզ- Զոր:

Ա վե լի ուշ՝ 1916 թ. վեր ջին,  Ջեք սոնն այդ շրջան ներ էր ու ղար կել 
իր աշ խա տակ ցին՝ օգ նութ յուն ցու ցա բե րե լու նպա տա կով:  Վեր ջինս 
պատ մում էր, որ  Մես քի նեում տե սել էր շուրջ 150 թմբեր. յու րա քանչ յու-
րում թաղ ված էին 100-300 հա յե րի դիակ ներ:  Ռաք քա յում նա տեսել էր 
հա զա րա վոր մարդ կանց ոս կոր ներ՝ ցրված հին քա ղաք նե րի փլա տակ-
նե րի մեջ:  Հա լե պից  Դեյր-էզ- Զոր և  Ուր ֆա տա նող ճա նա պարհ նե րին 
նա տե սել էր բազ մա հա զար չթաղ ված մարդ կանց կմախք ներ:439

438 Տե՛ս նույն տեղը, էջ 588 (NA/RG 59/867.4016/373):
439 Տե՛ս NA Microfilm Publications, Microcopy No. 353, Records of the Department of State 
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1915 թ. հոկ տեմ բե րի 4-ին պետ քար տու ղա րին ուղղ ված խիստ 
գաղտ նի հե ռագ րում դես պան  Մոր գեն թաուն գրում էր, որ « մի քա նի 
հար յուր հա զար հա յեր ար դեն իսկ ոչն չաց ված են կամ գտնվում են 
այն պի սի պայ ման նե րում, որոնցում նրանց բնաջն ջումն ան խու սա փե-
լի է»:  Քա ղաք նե րի և գ յու ղե րի հայ կա կան թա ղա մա սե րը լքված էին, 
հայերի ու նեց ված քի մեծ մա սը թա լան վել էր պաշ տոն յա նե րի կամ 
հա յե րի թուրք հար ևան նե րի կող մից, իսկ մնա ցա ծը ազ գայ նաց վում 
էր կա ռա վա րութ յան կող մից: Ըստ դես պա նի՝  Կոս տանդ նու պոլ սում 
 Գեր մա նիա յի և Ավստ րո- Հուն գա րիա յի դես պա նութ յուն նե րը « կար-
ծես թե որ ևէ զսպող ուժ չու նեին», քա նի որ թուր քե րը հայ տա րա րում 
էին, որ ա վե լի շատ օգ նութ յուն էին ցու ցա բե րել դաշ նա կից նե րին, քան 
ստա ցել նրան ցից: Տվյալ շրջանում, ըստ դես պա նի, երբ  Դար դա նե-
լի կող մից սպառ նա լիք չկար, և  Թուր քիան փոխըմբռնման էր հա սել 
 Բուլ ղա րիա յի հետ, « թուր քերն ի րենց ա վե լի ան կախ ու  հան դուգն էին 
պա հում, քան երբ ևէ, և  պա կաս զի ջող՝ ար տա քին ազ դե ցութ յա նը»: 
 Դես պա նը նաև իր մտա վա խութ յունն էր հայտ նում, որ քա նի որ հա-
յե րի « մե ծա գույն հարս տութ յու նը» կենտ րո նաց ված էր  Կոս տանդ նու-
պոլ սում,  միայն ժա մա նա կի խնդիր էր, երբ ո րոշ թուրք ղե կա վար նե րի 
«ա գա հութ յունն» և մնա ցած նե րի ցան կութ յունն իր վերջ նա կան ա վար-
տին կհասց նեն  Թուր քիա յի հա յե րի բնաջնջ ման «ս տոր ծրա գի րը», և 
 մայ րա քա ղա քի հա յե րը նույն պես կկի սեն մյուս նե րի բախ տը:  Մոր գեն-
թաուն այդ կա պակ ցու թամբ նշում էր, որ չի թու լաց նե լու իր ե ռան դը՝ 
«ող բեր գութ յու նից խու սա փե լու» ուղ ղութ յամբ աշ խա տանք տա նե լու 
հա մար՝ միա ժա մա նակ չվնա սե լով ա մե րիկ յան շա հե րը, ինչ պես որ դա 
տե ղի էր ու նե ցել մինչ այդ:  Դես պա նը կրկին բարձ րաց նում էր հա յե-
րին օգ նե լու նպա տա կով մեծ գու մար հատ կաց նե լու անհ րա ժեշ տութ-
յու նը, քա նի որ ԱՄՆ-ն միակն էր, ո րը կա րող էր դա ա նել:440

 Նույն օ րը պետ քար տու ղար  Լան սին գը հե ռագ րում էր  Մոր գեն-
թաուին, որ մաս նա վոր ան ձանց՝  Միաց յալ  Նա հանգ ներ հա սած և  թեր-
թե րում հրա տա րակ ված հայ կա կան ջար դե րին առնչ վող նա մակ նե րը 

Relating to Internal Affairs of Turkey, 1910-1929, Roll 46, NA/RG 59/867.4016/373, էջ 
714-715:
440 Տե՛ս NA Microfilm Publications, Microcopy No. 353, Records of the Department 
of State Relating to Internal Affairs of Turkey, 1910-1929, Roll 44, No. 1121, NA/
RG59/867.4016/159:
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զայ րույ թի մեծ ա լիք էին բարձ րաց րել ա մե րիկ յան ժո ղովր դի շրջա-
նում:  Պետ քար տու ղա րը հրա հան գում էր դես պա նին շա րու նա կել աշ-
խա տան քը թուր քա կան իշ խա նութ յուն նե րի հետ՝ հա յե րի ի րա վի ճա կը 
բա րե լա վե լու և ն րանց հա լա ծանք նե րի շա րու նա կութ յու նը կան խե լու 
համար ուղ ղութ յամբ: Ըստ պետ քար տու ղա րի՝ հար կա վոր էր տե ղե-
կաց նել ե րիտ թուր քա կան կա ռա վա րութ յա նը, որ «այդ հա լա ծան քը 
քան դում է  Միաց յալ  Նա հանգ նե րի ժո ղովր դի բա րի զգաց մուն քը  Թուր-
քիա յի հան դեպ»:441

 Պա տաս խա նե լով Պետ քար տու ղա րութ յան՝ դե պի ԱՄՆ հա յե րի 
ար տա գաղթ կազ մա կեր պե լու վե րա բեր յալ հարցումներին՝ հոկ տեմ բե-
րի 9-ին  Մոր գեն թաուն գրում էր, որ  Բարձր  Դուռն այդ կա պակ ցութ-
յամբ ասել է, որ աք սոր ված հա յե րի մե ծա մաս նութ յու նը այդ ժամանակ 
գտնվում է ճա նա պար հին, և  ժա մա նակ է հար կա վոր, որ պես զի նրանք 
տեղ հաս նեն:  Միայն այդ ժա մա նակ  Բարձր  Դու ռը կսկսի թույլտ վութ-
յուն ներ տրա մադ րել հա յե րին՝  Թուր քիա յից մեկ նե լու հա մար:442 

Օս ման յան կայս րութ յան այն շրջան նե րում, որ տեղ  Միաց յալ  Նա-
հանգ նե րը հյու պա տո սութ յուն ներ չու ներ, ա մե րիկ յան մի սիո ներ ներն 
ուղ ղում էին հա յե րի հետ կա տար վող դեպ քե րի մա սին ի րենց վկա-
յութ յուն նե րը  Գեր մա նիա յի հյու պա տո սութ յուն նե րին՝ խնդրե լով փո-
խան ցել նա մակ նե րը  Կոս տանդ նու պոլ սում ԱՄՆ-ի դես պա նութ յա նը: 
Ինչ պես և մ յուս դեպ քե րում դես պա նութ յու նը փո խան ցում էր ա մե րիկ-
յան քա ղա քա ցի նե րի նա մակ նե րը Պետ քար տու ղա րութ յա նը: Այս պես՝ 
1915 թ. հոկ տեմ բե րի 4-ին տի կին  Շեյ նը գրում էր  Բիթ լի սում  Գեր մա-
նիա յի հյու պա տոս ֆոն  Շոբ ներ- Ռիխ տե րին քա ղա քում հայ կա նանց 
և  ե րե խա նե րի վի ճա կի մա սին:  Նա գրում էր, որ հու նի սի 23-ին քա-
ղա քի հայ տղա մադ կանց, այդ թվում՝ ա մե րիկ յան ա ռա քե լութ յու նում 
գտնվող նե րին, տա նում էին բանտ:  Մի քա նի օր անց իշ խա նութ յուն-
նե րը սկսե ցին աք սո րել քա ղա քի հայ կա նանց:  Շեյ նը հան դի պել էր 
նա հան գա պե տին և ն շել, որ չի կա րող հանձ նել դպրո ցի աղ ջիկ նե րին 
և  այն կա նանց, ով քեր պաշտ պա նութ յուն էին խնդրել:  Նա հան գա պե-
տը պա տաս խա նել էր, որ կա նանց հար ցով դի մել է արտ գործ նա խա-

441 Տե՛ս US Department of State. Papers Relating to the Foreign Ralations of the United 
States. 1915, Supplement, The World War, էջ 988:
442 Տե՛ս  նույն տեղը, էջ 989:
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րար  Հա լիլ  Մեն թե շե յին443, սա կայն վեր ջինս ուժ չու ներ բե կա նե լու այդ 
ո րո շու մը, բայց խոս տա ցել էր, որ աղ ջիկ նե րը դեռևս կա րող են ժա մա-
նա կա վո րա պես մնալ դպրո ցում:  Շեյ նը նա մակ էր գրել  Հա լի լին այդ 
կա պակ ցութ յամբ, բայց այդ պես էլ պա տաս խան չէր ստա ցել:  Տվյալ 
շրջանում, ըստ  Շեյ նի, կա նայք և  աղ ջիկ ներն աշ խա տում էին հի վան-
դա նոց նե րում, քա ղա քի բո ղո քա կան հա մայն քից դպրո ցում աշ խա-
տում և  ու սա նում էին 25 ու սու ցիչ ներ ու  ա շա կերտ ներ, 25 կանայք ու 
12 ե րե խա ներ: 

Ա ռա քե լութ յու նը խնա մում էր նաև շուրջ 30 որ բե րի, ո րոնց մի մա-
սին բե րել էին թուրք պաշ տոն յա նե րը:  Կար ծե լով, որ իշ խա նութ յուն-
նե րը դեմ չեն լի նի, ա մե րի կա ցի նե րը վերց նում էին նաև ու րիշ որ բե րի՝ 
ա պա հո վե լով նրանց սնուն դով և  ա պաս տա րա նով: Այ նու հետև  Շեյ նը 
գրում էր, որ չի կա րող դեմ լի նել պա տե րազ մա կան վի ճա կով պայ մա-
նա վոր ված տղա մարդ կանց աք սո րե լու կա ռա վա րութ յան ո րոշ մանը, 
բայց չէր հաս կա նում կա նանց տա նե լու անհ րա ժեշ տութ յու նը:  Նա դի-
մում էր  Գեր մա նիա յի հյու պա տո սին՝ մի ջոց ներ ձեռ նար կելու այդ ուղ-
ղութ յամբ:  Նա գրում էր, որ  Կոս տանդ նու պոլ սում ԱՄՆ-ի դես պա նութ-
յու նը հա վաս տիա ցում էր ստա ցել կա ռա վա րութ յու նից, որ վի լա յեթ նե-
րի բո ղո քա կան հա մայնք նե րը բա ցա ռութ յուն են կազ մե լու, սա կայն 
 Բիթ լի սի պա րա գա յում այդ խոս տու մը չէր ի րա գործ վել:444

 Հոկ տեմ բե րի 8-ին  Վա շինգ տո նում  Գեր մա նիա յի դես պան 
 Բեռնսդոր ֆը պետ քար տու ղար  Լան սին գին է ներ կա յաց րել  Կոս տանդ-
նու պոլ սում  Գեր մա նիա յի դես պա նութ յան կող մից օ գոս տո սի 9-ին 
 Բարձր Դ ռա նը ներ կա յաց ված հու շա գի րը՝ հա յե րի ար տաքս ման մա-
սին: Ըստ  Բեռնս դոր ֆի՝ պա տաս խան նա մա կում օս ման յան կա ռա վա-
րութ յու նը խոս տա ցել էր «անհ րա ժեշտ մի ջոց ներ ձեռ նար կել էքս ցես-
նե րի կրկնութ յու նից խու սա փե լու հա մար»:445  Գեր մա նիա յի դես պա-
նութ յան հու շագ րում նշվում էր, որ նա խորդ՝ հու լի սի 4-ի հու շագ րում 
 Բարձր Դ ռան ու շադ րութ յանն էր ներ կա յաց վել այն հան գա ման քը, որ 

443 Հալիլ Մենթեշե (1874-1948)՝ թուրք քաղաքական գործիչ, «Միություն և առաջադի-
մություն» կուսակցության անդամ, 1908 թ.-ից՝ օսմանյան խորհրդարանի անդամ, 
1915-1917 թթ.՝ արտաքին գործերի նախարար, Թուրքիայի Հանրապետության 
խորհրդարանի անդամ:
444 Տե՛ս Unites States Official Records on the Armenian Genocide, 1915-1917 /Compiled 
with an introduction by Ara Sarafian/, էջ 416-417 (NA/RG59/867.4016/254):
445 Տե՛ս նույն տեղը, էջ 222 (NA/RG 59/867.4016/1730:
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ո րոշ շրջան նե րում հա յե րի աք սո րի կազ մա կերպ ման ըն թաց քում տե ղի 
էին ու նե ցել կո տո րած ներ և  թա լան, որոնք օս ման յան կա ռա վա րութ-
յու նը չէր կա րող որ ևէ կերպ ար դա րաց նել:  Հու շագ րում նշվում էր, որ 
հա վաս տի աղբ յուր նե րից ստաց ված տե ղե կատ վութ յու նը վկա յում էր 
այն մա սին, որ հա յե րի ար տաքս ման ըն թաց քում նման գոր ծո ղութ-
յուն նե րը դար ձել էին կա նո նա վոր, դեռ ա վե լին՝ տե ղա կան իշ խա նութ-
յուն նե րը չէին կան խում նման մի ջոց նե րի կի րա ռու մը, ո րի հետևանքով 
շա տ հա յեր նույ նիսկ չէին հաս նում աք սո րա վայր: Այս տե ղե կատ-
վութ յու նը ստաց վել էր հիմ նա կա նում Տ րապի զո նի,  Դիար բե քի րի և 
Էրզ րու մի նա հանգ նե րից: Իսկ ո րոշ վայ րե րում, օ րի նակ՝  Մար դի նում, 
բո լոր քրիս տոն յա նե րը, ա ռանց խտրա կա նութ յան, ար ժա նա ցել էին 
նույն բախ տին:  Հու շագ րում նաև նշվում էր, որ հա յե րի հան դեպ կի-
րառ վող այս հրա հան գը սկսել էր տա րած վել նաև  Փոքր Ա սիա յի մյուս 
նա հանգ նե րի վրա, և  վեր ջին ժամանակներում Իզ մի թի շրջա նի բո լոր 
հայ կա կան գյու ղե րը դա տարկ վել էին:  Գեր մա նիա յի դես պա նութ յան 
հու շագ րում շեշտ վում էր, որ այդ պայ ման նե րում  Գեր մա նիան խու սա-
փում էր որ ևէ պա տաս խա նատ վութ յու նից, մաս նա վո րա պես, երբ հա-
սա րա կա կան կար ծի քը սկսել էր մե ղադ րել  Գեր մա նիա յին իր բա րե-
կամ երկ րի և  դաշ նակ ցի՝  Թուր քիա յի կող մից կի րա ռված «բռ նութ յան 
մի ջոց նե րին հա վա նութ յուն տա լու և  նույ նիսկ հրահ րե լու մեջ»:446

 Դես պան  Մոր գեն թաուն շա րու նա կա բար փոր ձում էր Գեր մա-
նիայի դես պա նութ յան մի ջո ցով ճնշում գոր ծադ րել դաշ նա կից  Թուր-
քիա յի վրա՝ կո տո րած նե րը դա դա րեց նե լու նպա տա կով, սա կայն այդ-
պես էլ որ ևէ հա ջո ղութ յան չէր հաս նում: Ինչ պես Լ յո ւիս Այնշ թայնն էր 
գրում, «են թար կե լով ի րենց հա վերժ ան պատ վութ յան, գեր մա նա ցի-
նե րը նույ նիսկ մատ չէին բարձ րաց նե լու հա յե րին փրկե լու հա մար»: 
 Գեր մա նա ցի նե րի պա տաս խա նատ վութ յու նը ոչ թե այդ ա մե նը «դր դե-
լու և  սադ րե լու» մեջ էր, ինչ պես մտա ծում էր  Մոր գեն թաուն, այլ դեպ քե-
րի խա փան ման հա մար ո չինչ չա նե լու:  Վան գեն հայ մը, լի նե լով ծանր 
հի վանդ, կտրա կա նա պես մեր ժում էր  Մոր գեն թաո ւին հա յե րի հա մար 
միջամտելու հարցում և, 1915 թ. հոկ տեմ բե րին « թեժ ընդ հա րում» ու նե-
նա լով վեր ջի նիս հետ, վե րա դարձավ  Գեր մա նիա և  մա հա ցու կաթ ված 
ստա ցավ:  Շու տով  Մոր գեն թաուն ծա նո թա ցավ գեր մա նա կան մի սիո-

446 Տե՛ս US Department of State. Papers Relating to the Foreign Ralations of the United 
States. 1915, Supplement, The World War, էջ 989-990:
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նե րութ յան շա հե րի ներ կա յա ցու ցիչ, ու ժեղ և  հա մակ րե լի մար դ, հա յե-
րի բա րե կամ  Յո հան նես  Լեփ սիու սի հետ:  Մոր գեն թաուն նրան տրա-
մադ րեց կայս րութ յու նում տե ղի ու նե ցող ի րա դար ձութ յուն նե րի մա սին 
իր ու նե ցած տե ղե կատ վութ յու նը, իսկ վեր ջինս  Բեռ լին վե րա դառ նա-
լուն պես ար շավ սկսեց հա յե րի կո տո րած նե րի գոր ծում գեր մա նա կան 
կա ռա վա րութ յան մեղ սակ ցութ յան դեմ:  Նա նշում էր, որ  Գեր մա նիա յի 
ան գոր ծութ յան հետ ևան քով հայ ժո ղովր դի կե սը վե րա ցել է, ու  պետք 
է ա նել ամեն ինչ՝ ողջ մնա ցած հատ վա ծին փրկե լու հա մար:  Սա կայն 
նրա հրա պա րա կա յին մե ղադ րանք նե րը դժգո հութ յուն են ա ռա ջաց-
նում կա ռա վա րա կան շրջա նակ նե րում, և  նա ստիպ ված մեկ նում է  Հո-
լան դիա:447

 Հոկ տեմ բե րի 13-ին  Մոր գեն թաուն գրում էր պետ քար տու ղա րին, որ 
կա թո լիկ և  բո ղո քա կան հա յե րը, ինչ պես նաև հաս տա տութ յուն նե րի 
աշ խա տան քներում ներգ րավ ված նե րից շա տերն աք սոր վել էին մյուս 
հա յե րի հետ:  Բա ցա ռութ յուն ներ էին ար վել միայն մի քա նի տե ղե րում 
շատ փոքր թվով մարդ կանց հա մար: «Աք սոր յալ նե րի ի րա վի ճակն ուղ-
ղա կի սոս կա լի է,- գրում էր դես պա նը,- ա մեն օր շա տե րը մա հա նում 
են, իսկ սա ռը ե ղա նա կը մե ծա պես բարձ րաց նե լու է մա հա ցութ յան թի-
վը»:448 

Հոկ տեմ բե րի 14-ին Տ րապիզո նում հյու պա տոս  Հայ զե րը հա ղոր դում 
էր  Մոր գեն թաո ւին ծա գու մով ի տա լու հի, կա թո լիկ  Կա րո լի նա  Լա կան-
դել լա յի պատ մութ յան մա սին, ո րի ա մու սինն օս ման յան քա ղա քա ցի 
էր և  հայ: Ն րան աք սո րել էին, և նա հա վա նա բար մա հա ցել էր:  Տի կի-
նը ցան կա նում էր վե րա կանգ նել Ի տա լիա յի իր քա ղա քա ցիութ յու նը և 
 դի մել էր ա մե րիկ յան հյու պա տո սութ յուն:  Ներ կա յումս նա և  բո ղո քա-
կան հայ տի կին  Շա քարջ յա նը գտնվում էին քա ղա քի  Կար միր  խա չի 
հի վան դա նո ցում: Հ յու պա տո սը դի մել էր նա հան գա պե տին՝ ի տա լու հի 
կնոջն ա զատ ար ձա կե լու խնդրան քով, քա նի որ նա կա թո լիկ էր և  հայ 
չէր:  Նա հան գա պե տը մեր ժել էր հյու պա տո սին՝ ա սե լով, որ նույ նիսկ 
նման հար ցով նա պետք է դի մի  Բարձր Դ ռա նը: Իսկ տի կին  Շա քարջ-
յա նին տե ղա փո խեցին քա ղա քի մաք սա տան գլխա վոր տնօ րեն  Բես-

447 Տե՛ս Einstein Lewis, Inside Constantinople: A Diplomat’s Diary during the Dardanelles 
Expedition, էջ 176; Morgenthau Henry, Ambassador Morgenthau’s Story, էջ 383:
448 Տե՛ս Unites States Official Records on the Armenian Genocide, 1915-1917 /Compiled 
with an introduction by Ara Sarafian/, էջ 221 (NA/RG 59/867.4016/171):
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սիմ էֆ են դիի տուն, ո րը որ բա նո ցից վերց րել էր այդ տիկ նոջ ե րե խա-
յին: Ըստ հյու պա տո սի՝ ինչ պես նա, այն պես էլ քա ղա քում մնա ցած 
մյուս կա թո լիկ ու  բո ղո քա կան հայ կա նայք և  ե րե խա նե րը ա զատ չէին 
ար ձակ վե լու. նրանք ապ րե լու էին մահ մե դա կան նե րի տնե րում: Հ յու-
պա տո սը տե ղե կաց նում էր, որ ա մե րիկ յան դպրո ցի մո տա կայ քում 
ապ րող մի մահ մե դա կա նի տանն ապ րում էին չորս փոքր հայ բո ղո քա-
կան աղ ջիկ ներ, ո րոնց կրո նա փոխ էին ա րել և  փո խել ա նուն նե րը:449

Չորս տա րի անց՝ 1919 թ. ապ րի լի 11-ին,  Բաղ դադում նշա նակ-
ված հյու պա տոս Օս կար  Հայ զե րը հա ղոր դում էր պետ քար տու ղա րին, 
որ Տ րապի զո նում իր պաշ տո նա վա րութ յան շրջա նում տե ղա հան-
ված հայ բնակ չութ յու նը գրե թե ամ բող ջութ յամբ կո տոր վեց Էլ  Ջե զի-
րեի ճա նա պար հին:  Հա յե րի տե ղա հա նութ յան և  ջար դի գոր ծըն թա ցը 
« բա րե խիղճ» կեր պով կազմակերպելու նպա տա կով որ պես  «Միութ-
յուն և  ա ռա ջա դի մութ յուն» կու սակ ցութ յան ներ կա յա ցու ցիչ Էս քի շե-
հի րից Տ րապիզոն էր գոր ծուղ վել  Նա յիլ բե յը:  Մինչև նրա ժա մա նու մը 
Տ րապի զո նի նա հան գա պետ  Ջե մալ Ազ մի բե յը և  հույն ար քե պիս կո պո-
սը նա խա ձեռ նել էին կազ մա կեր պել 15 տա րե կա նից փոքր որբ աղ ջիկ-
նե րի և 10 տա րե կա նից փոքր որբ տղա նե րի խնամքն ու կրթութ յու նը: 
Ն րանք շուրջ ե րեք հա զար ե րե խա էին հա վա քել քա ղա քի դա տարկ 
տնե րում, գտել էին նրանց հա մար հայ ու սու ցիչ ներ և խ նա մող ներ: Ու-
սու ցիչ նե րից ե րեքն աշ խա տում էին ա մե րիկ յան ա ռա քե լութ յան դպրո-
ցում: Նայիլ բե յը, դժգո հութ յուն հայտ նե լով այդ ծրագ րից, կոչ էր ա րել 
մահ մե դա կան նե րին ընտ րելու և  վերց նելու ի րենց հա մար աղ ջիկ ներ ու 
տ ղա ներ: Դրա հետևանքով մահ մեդ ական նե րը այդ տնե րից վերց րել 
էին շատ ե րե խա ներ: Ան ձամբ  Նա յիլ բեյն ընտ րել և  վերց րել էր տա սը 
գե ղե ցիկ աղ ջիկ ներ՝ իր և  ըն կեր նե րի հա ճույք նե րի հա մար: Ե րե խա նե-
րից շա տե րին դուրս էին բե րել քա ղա քից նա վակ նե րով և  խեղ դել ծո-
վում: Ան ձամբ հյու պա տո սը 16 ե րե խա յի դիակ էր տե սել ծո վա փին. 
նրանց թա ղել էր մի հույն կին ի տա լա կան վան քի մոտ:  Մի քա նի շա-
բաթ անց  Նայիլ բե յը վե րա դար ձել էր Էս քի շե հիր՝ իր հետ տա նե լով 
թա լան ված ոս կի և  զար դե ղեն: Ըստ  Հայ զե րի, ե թե երբ ևի ցե հա յե րի 
տե ղա հա նութ յան և  կո տո րած նե րի մե ղա վոր նե րը կանգ նե լու լինեն 
դա տա րա նի առջև,  Նայիլ բե յը պետք է նրան ցից մե կը լի նի. Տ րապի-
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զո նում ի տա լա կան վան քի վա նա կան ներն ու հույն ար քե պիս կո պո սը 
պատ րաստ կլի նեն ար ժե քա վոր վկա յութ յուն ներ տրա մադ րելու նրա 
գոր ծո ղութ յուն նե րի մա սին:450 Հոկ տեմ բե րի 16-ին հյու պա տոս  Ջեք-
սո նը պետ քար տու ղա րին և  Կոս տանդ նու պոլ սում դես պա նութ յանն է 
փո խան ցել ա մե րիկ յան մի սիո ներ  Մե րի  Ռիգ զի՝ « Խար բեր դից հայ կա-
կան հա մա տա րած մեկ նու մի» մա սին զե կու ցա գի րը: Նա գրում էր, որ 
հու նի սի 1-ին ե րեք հա զար հա յեր՝ հիմ նա կա նում կա նայք, աղ ջիկ ներ 
և  ե րե խա ներ, մեկ նե ցին  Խար բեր դից 70 ոս տի կա նների և  թուրք ազ դե-
ցիկ գոր ծիչ  Ֆաիկ բե յի ու ղեկ ցութ յամբ: Մ յուս օ րը նրանք անվ տանգ 
հաս նում են  Հանք յոյ: Այս տեղ  Ֆաիկ բե յը 400 լի րա է հա վա քում ժո-
ղովր դից՝ նրանց անվ տան գութ յունն ա պա հո վե լու ու  մինչև  Մա լա թիա 
և Ուր ֆա ու ղեկ ցե լու նպա տա կով:  Սա կայն նույն օ րը նա ան հե տա նում 
է այդ գու մա րով: Եր րորդ օ րը քա րա վա նը հա սնում է  Տուտ լիք յոյ, որ-
տեղ ա րաբ ներն ու քրդե րը սկսե ցին գո ղա նալ կա նանց և  աղ ջիկ նե րին: 
Ոս տի կան ներն ի րենք էին խրա խու սում « կի սա վայ րե նի» ցե ղե րին, որ 
վերջիններս հար ձակ վեն ու  թա լա նեն հա յե րին և բռնա բա րեն կա նանց: 
 Շատ դեպ քե րում նրանք նույն պես բա ցա հայտ կեր պով մաս նակ ցում 
էին բռնա բա րութ յուն նե րին:  Չոր րորդ օ րը նրանք հա սան  Կաու միր-
խան, որ տեղ ոս տի կան նե րը սպա նե ցին ե րեք նշա նա վոր հա յե րի: 
Ի ննե րորդ օ րը նրանք ժա մա նե ցին Ի զո լի, որ տեղ նրանց ստի պե ցին 
գնել ձիեր և  սայ լեր՝  Մա լա թիա տե ղա փո խե լու հա մար:  Սա կայն  Մա լա-
թիա յից նրանց հետ վե րա դարձ րին՝ կրկին ստի պե լով գնել ա վա նակ-
ներ և  ջո րի ներ, ո րոնք ի վեր ջո գո ղա ցան: Ի զո լի  Հա ջիում ոս տի կա նը 
փախց րեց տի կին Ա րաք սի Գ յոլ գիկ յա նին և ն րա եր կու դուստրե րին: 
 Տաս նե րե քե րորդ օ րը քա րա վանն ան ցավ  Մա լա թիա յի մի ջով և  հա-
սավ  Չութ լուգ գյու ղը: Այս տեղ ոս տի կան նե րը, կրկին աք սոր յալ նե րից 
հա վա քե լով 200 լի րա՝ իբր նրանց պաշ տա պա նութ յունն ա պա հո վե լու 
համար, լքե ցին նրանց՝ թող նե լով Աղ ջա- Դա ղի քրդե րի ցե ղա պե տի 
հույ սին:  Ճա նա պար հի տասն հին գե րորդ օ րը քրդերն ա ռանձ նաց րին 
15-90 տա րե կան 150 տղա մարդ ու և « մոր թե ցին» քա րա վա նից ո րո շա-
կի հե ռա վո րութ յան վրա:  Նույն օ րը 300 հո գի  Ս վա զից, Ակ նից և  Թո-
քա տից միա ցան Խար բեր դից դուրս եկած քարավանին՝ հասց նե լով 
քա րա վա նի թի վը 18 հա զա րի:  Քա րա վա նը շա րու նա կեց ճա նա պար-
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հը տասն յո թե րորդ օ րը՝ գտնվելով մեկ այլ քուրդ բե յի «հս կո ղութ յան» 
ներ քո: Քր դե րը հեր թա կան ան գամ թա լա նե ցին հա յե րին, փախց րին 
գե ղե ցիկ աղ ջիկ նե րին  Ս վա զից, գի շե րը գրանց վե ցին բռնա բա րութ յան 
դեպ քեր: 25-րդ  օ րը քա րա վա նը հա սնում էր Գ յո լիկ, իսկ 30-րդ  օ րը՝ 
 Քեհ տեհ:  Վեր ջին գյու ղում քա րա վա նը մնաց եր կու օր: Այդ ընթացքում 
գրանց վե ցին կա նանց և  աղ ջիկ նե րի գո ղութ յան բազ մա թիվ դեպ քեր: 
40-րդ  օ րը քա րա վա նը հա սավ Եփ րատ գե տը: Աքսորյալները շուրջ 
200 տղա մար դու դի տեսան ջրե րում:  Մո տա կա գյու ղի քուրդ ղե կա վա-
րը յու րա քանչ յուր հա յից մեկ լի րա հա վա քեց նրանց գե տում խեղ դա-
մահ չա նե լու դի մաց: 52-րդ  օ րը քա րա վա նը հա սավ մեկ այլ քրդա կան 
գյուղ, որ տեղ նրան ցից վերց րին վեր ջին հա գուս տը: Դրա հետևանքով 
նրանք հինգ օր քայ լում էին կի սա մերկ, հար յուր նե րով մա հա նում ճա-
նա պար հին: Երբ քա րա վա նը հա սավ ջրհո րի, ոս տի կան նե րը թույլ 
չէին տա լիս աքսորյալներին ջուր խմել, ե թե նրանք չէին վճա րում ե րեք 
լի րա:  Հեր թա կան գյուղ հաս նե լուն պես ա րաբ բնա կիչ նե րը հին հա-
գուստ տրամադրեցին հա յե րին: 60-րդ  օ րը 18 հա զա րա նոց քա րա վա-
նից միայն 300 աք սոր յալ ներ հա սան  Վե րան շե հիր: 64-րդ  օ րը հի վանդ 
տղա մարդ կանց, կա նանց և  ե րե խա նե րին հա վա քում են մի տեղ ու 
ողջ-ողջ այ րում: Ողջ մնա ցած նե րը հաս նում եմ  Ռաս-ուլ-Այն, որ տեղ 
նրանց ա ռա ջին ան գամ հաց են բա ժա նում, սա կայն հացն այն պի-
սի ո րա կի էր, որ աք սոր յալ նե րը չէին կա րո ղա նում ծա մել: 70-րդ  օ րը 
նրանք հաս նում են  Հա լեպ.  Խար բեր դից աք սոր ված ե րեք հա զար հա-
յե րից մնա ցել էին 35 կին և  ե րե խա, և  ըն դա մե նը 150 կին և  ե րե խա՝ 18 
հա զա րա նոց քա րա վա նից:451

1915 թ. հոկ տեմ բե րի 22-ին  Վա շինգ տո նում Օս ման յան կայս րութ-
յան դես պա նութ յու նը տե ղե կատ վութ յուն է ներ կա յաց րել Պետ քար-
տու ղա րութ յանն այն մա սին, որ, օս ման յան գլխա վոր սպա յա կույ տից 
ստաց ված հա ղոր դագ րութ յան հա մա ձայն, հույն և  հայ բնակ չութ յունն 
օգ նել էր ռու սա կան բա նա կին և « բար բա րոս գոր ծո ղութ յուն ներ կի րա-
ռել»  Կով կա սի սահ մա նի եր կայն քով բնակ վող մահ մե դա կան բնակ-
չութ յան նկատ մամբ: Այդ « սոս կա լի գոր ծո ղութ յուն ները» ի րա կա-
նաց վել էին ռու սա կան իշ խա նութ յուն նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի աչ քի 
առջև Օլ թիի և Ար դա նու շի շրջան նե րում:  Բեր վում էին տա սը դեպ քե րի 
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օ րի նակ ներ, երբ ռուս նե րը, հույ ներն ու հա յերն իբր հար ձակ վում էին 
մահ մե դա կան նե րի վրա, սպա նում մարդ կանց և  ե րե խա նե րին, բռնա-
բա րում կա նանց և  աղ ջիկ նե րին:  Տե ղե կատ վութ յան մեջ նշվում էր, որ 
այդ դեպ քե րի թիվը կա րե լի էր բազ մա պատ կել, սա կայն դրանք վկա-
յում էին այն « բար բա րոս ո գու» մա սին, որն ու ղեկ ցում էր ռուս նե րին 
և  նրանց ա ջակ ցող հա յե րին ու հույ նե րին  Կով կա սում պա տե րազ մա-
կան գոր ծո ղութ յուն նե րի ըն թաց քում:452 

Ի պատասխան  Հա լե պում հյու պա տո սի և  Կոս տանդ նու պոլ սում 
դես պա նի՝ հա յե րին օգ նութ յան հաս նե լու խնդրան քին՝ Գ թութ յան կո-
մի տեի գան ձա պետ Օ գուստ  Բել մոն տը տե ղե կաց րել էր Պետ քար-
տու ղա րութ յա նը  Հա լե պում գտնվող աք սոր ված 150 հա զար հա յե րին 
65 հա զար դո լար գու մար տրա մադ րե լու մա սին:  Հոկ տեմ բե րի 25-ին 
Պետ քար տու ղա րութ յու նը դես պա նի ա նու նից շնոր հա կա լութ յուն է 
հայտնում կո մի տեին՝ հա յե րին օգ նե լու նպա տա կով գու մար տրա-
մադրե լու հա մար:453

Հոկ տեմ բե րի 27-ին ա մե րիկ յան մի սիո ներ  Փոս տը նա մակ էր գրել 
ԱՄՆ-ի դես պա նութ յա նը  Կո նիա յում տի րող ի րա վի ճա կի մա սին: Ըստ 
 Փոս տի՝ քա ղա քում դեռևս շուրջ քսան հա զար աք սոր յալ ներ կա յին, 
ո րոնք մեծ խմբե րով ճամ բար ներ էին կազ մել քա ղա քի տար բեր վայ րե-
րում: Ա մե րիկ յան հի վան դա նո ցում աշ խա տող մի սիո ներ ներն օ րա կան 
կա րո ղա նում էին կե րակ րել 500-600 հո գու:  Փոս տը նշում էր, որ մա-
հա ցութ յան դեպ քե րն ի րենց մոտ սո վո րա բար կազ մում էին 4%: 1915 
թ. սկզբին, ընդգրկելով նաև բա նա կում վի րա վոր ված թուրք զին վոր նե-
րին, այն հասավ 6%-ի: Իսկ հայ աք սոր յալ նե րի շրջա նում մա հա ցութ-
յունը կազ մեց 30%: Ըստ  Փոս տի՝ այդ «ազ գը հա մա կարգ ված կեր պով 
մա հա նում է դա ժան և  նենգ մե թոդ նե րի կի րառ մամբ, և ն րա ոչն չա ցու-
մը միայն ժա մա նա կի հարց է»:454

 Հոկ տեմ բե րի 28-ին  Բա թու մում ԱՄՆ-ի հյու պա տո սը զե կու ցում է 
պետ քար տու ղա րին, որ, պաշ տո նա կան տե ղե կութ յուն նե րի հա մա-
ձայն,  Ռու սաս տա նի Եր ևա նի նա հան գում կու տակ վել են 110 հա զար, 
Ե լի զա վետ պո լի նա հան գում` 20 հա զար,  Կար սի նա հան գում՝ 20 հա-

452 Տե՛ս Unites States Official Records on the Armenian Genocide, 1915-1917 /Compiled 
with an introduction by Ara Sarafian/, էջ 229-230 (NA/RG59/867.4016/178):
453 Տե՛ս նույն տեղը, էջ 231-232 (NA/RG 59/867.4016/179):
454 Տե՛ս նույն տեղը, էջ 338-340 (NA/RG 59/867.4016/192):
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զար և  Թիֆ լի սում՝ 30 հա զար հայ փախս տա կան ներ, ո րոնց վի ճա կը 
շատ դեպ քե րում «խղ ճա լի է»:455  

 Հոկ տեմ բե րի 30-ին  Մեր սի նում հյու պա տոս  Նա թա նը զե կու ցում 
է դես պան  Մոր գեն թաո ւին, որ աք սոր ված հա յե րի հոս քը հյու սի սից 
դեռևս չի դա դա րել:  Վեր ջին շրջա նի վի ճա կը « սար սա փե լի էր», իսկ 
տան ջանք նե րը՝ «անն կա րագ րե լի»: Ոս տի կա նութ յունն ու պաշ տոն յա-
նե րը թույլ չէին տա լիս, որ նրանց օգ նութ յուն ցու ցա բեր վի, ին չը «վ կա-
յում էր այն մա սին, որ մե ծա մաս նութ յան վերջ նա կան ճա կա տա գի րը 
դան դաղ մահն էր»: Հյու պա տո սը զեկուցում էր, որ Ա դա նա յի  «Միութ-
յուն և  ա ռա ջա դի մութ յուն» կո մի տեի ե րեք « մո լի» ան դամ ներ հե ռաց վել 
էին քա ղա քից հա յե րին քա ղա քից աք սո րե լու իրենց մե թոդ նե րի պատ-
ճա ռով: Ըստ հաս տատ ված լու րե րի՝ նրանք ծրագ րում էին հրդե հել հա-
յե րի տներն ու շի նութ յուն նե րը, այդ թվում՝ ա մե րիկ յան ա ռա քե լութ յու-
նը: Աք սոր ված մարդ կանց ան շարժ գույ քի և  անձ նա կան ու նեց ված քի 
նոր օ րեն քի կի րա ռումն այն պես էր կազ մա կերպ ված, որ հա յե րին ընդ-
հան րա պես որ ևէ բան չէր հաս նե լու: Ն րանց տնե րում այդ ժամանակ 
ապ րում էին մահ մե դա կան փախս տա կան ներ և  պաշ տոն յա ներ, աք-
սոր ված առևտ րա կան նե րի ու նեց ված քը գտնվում էր հա տուկ ստեղծ-
ված հանձ նա ժո ղո վի հսկո ղութ յան ներ քո, ո րի գոր ծու նեութ յու նը որ ևէ 
հա վատ չէր ներշն չում:456

 Նո յեմ բե րի 4-ին պետ քար տու ղար  Լան սին գին հաս ցեագր ված 
խիստ գաղտ նի նա մա կում դես պան  Մոր գեն թաուն գրում էր, որ այդ 
պահին վի ճա կը  Թուր քիա յում « չա փա զանց վտան գա վոր էր»:  Սուլ-
թա նը բա ցար ձա կա պես զրկված էր իշ խա նութ յու նից. նա ուղ ղա կի 
ստորագրում էր ի րեն ներ կա յաց վող հրա մա նագ րե րը:  Մեծ վե զի րը 
եր բեք ի րա կան իշ խա նութ յուն չէր ու նե ցել, իսկ երբ ար տա քին գոր-
ծե րի նա խա րա րի պաշ տո նը հանձ նեց  Հա լի լին, նրա դե րը դարձավ 
« պար զա պես դե կո րա տիվ»: Իշ խա նութ յան ի րա կան ուժն այս երկ րում 
գտնվում էր  «Միութ յուն և  ա ռա ջա դի մութ յուն» կու սակ ցութ յան կո մի-
տեի ձեռ քում, ո րը բաղ կա ցած էր քա ռա սուն ան դամ նե րից: Ն րան ցից 
ի նը կո մի տեի ղե կա վար ներն էին: Վերջիններս էին կո մի տեի նա խա-
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գահ  Նա զի մը457, գլխա վոր քար տու ղար  Միդ հաթ Շ յուք րին, ներ քին 
գոր ծե րի նա խա րար  Թա լեա թը, պա տե րազ մի նա խա րար Էն վե րը, 
ծո վա յին նա խա րար և 4-րդ  բա նա կի հրա մա նա տար  Ջե մա լը, Ա յուբ 
 Սաբ րին (որ պես ռազ մա գե րի գտնվում էր  Մալ թա յում), ար տա քին գոր-
ծե րի նա խա րար  Հա լիլ  Մեն թե շեն, Պատ գա մա վոր նե րի պա լա տի նա-
խա գահ  Հա ջի Ա դիլ բե յը և  Բե հաեդ դին  Շա քի րը458: Ի րա կան իշ խա-
նութ յու նը գտնվում էր կո մի տեի ան դամ նե րի կամ նրա մե ծա մաս նութ-
յան ձեռ քում: Այս պայ ման նե րում կո մի տեի որ ևէ ան դամ չէր կա րող 
դառ նալ պե տութ յան « գե րա գույն ղե կա վար»: Կո մի տեն բա ցար ձակ 
հսկո ղութ յուն էր սահ մա նել բա նա կի, նա վա տոր մի և  քա ղա քա ցիա կան 
իշ խա նութ յան նկատ մամբ: Ն րանք հե ռաց րել էին պաշ տոն նե րից շատ 
նա հան գա պե տե րի, ո րոնք հրա ժար վել էին ի րենց հրա հանգ նե րը կա-
տա րելուց:

Ե րիտ թուր քե րի բա ցար ձակ հսկո ղութ յան ներ քո էր գտնվում Պատ-
գա մա վոր նե րի պա լա տը, ո րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րին ընտ րում էր կո-
մի տեն, այլ ոչ թե ժո ղո վուր դը:  Միա ժա մա նակ Սե նա տի մե ծա մաս-
նութ յու նը ան կախ էր, քա նի որ սե նա տոր նե րի պաշ տո նը ցմահ էր, և 
ն րան ցից շա տերն ընտր ված էին  Մեհ մեդ Ք յա միլ փա շա յի459 կող մից և 
ն շա նակ ված սուլ թան Աբ դուլ  Հա մի դի կող մից դեռևս 1908 թ.:  Դես պա-
նը գրում էր, որ երբ սե նա տոր Ահ մեդ  Ռ զա բե յը460 փոր ձել էր հար ցում 

457 Նազիմ բեյ Սելանիքլի (1870-1926)՝ թուրք քաղաքական գործիչ, բժիշկ, «Միություն և 
առաջադիմություն» կուսակցության գլխավոր քարտուղար և գաղափարախոս, Հայոց 
ցեղասպանության գլխավոր կազմակերպիչներից: Առաջին համաշխարհային պա-
տերազմից հետո փախել է Գերմանիա, ռազմական դատարանի որոշմամբ հեռակա 
կարգով դատապարտվել մահապատժի: Քեմալ Աթաթուրքի դեմ մահափորձ կատա-
րելու մեղադրանքով 1926 թ. ենթարկվել է մահապատժի:
458 Բեհաեդդին Շաքիր (1874-1922)՝ թուրք քաղաքական գործիչ, «Միություն և առաջա-
դիմություն» կուսակցության հիմնադիրներից, Հայոց ցեղասպանության գլխավոր 
կազմակերպիչներից, «Երեքի գործադիր կոմիտեի» անդամ: Հեռացրել է պաշտոններից 
այն պաշտոնյաներին, որոնք հրաժարվել են հայերին բնաջնջելու հրամանները 
կատարելուց: Պատերազմի ավարտից հետո ոչնչացրել է հայերի բնաջնջմանը վերա-
բերող փաստաթղթերի մեծ մասը: Ապրել է Բեռլինում, մահապատժի ենթարկվել Արամ 
Երկանյանի և Արշավիր Շիրակյանի կողմից:    
459 Մեհմեդ Քյամիլ փաշա (1838-1912)՝ թուրք պետական և քաղաքական գործիչ, 
1884-1912 թթ. չորս անգամ եղել է մեծ վեզիր, «Օսմանյան պետության քաղաքական 
պատմությունը» եռահատոր գրքի հեղինակն է:
460 Ահմեդ Ռզա բեյ (1858-1930)՝ թուրք քաղաքական և պետական գործիչ, գիտնական, 
1908 թ.-ից՝ օսմանյան խորհրդարանի Ներկայացուցիչների պալատի, իսկ 1912 
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ուղ ղել կա ռա վա րութ յա նը՝ հա յե րի նկատ մամբ գործադրվող քա ղա քա-
կա նութ յան և ն րանց սնուն դով ա պա հո վե լու գործընթացը նկատ մամբ 
հսկո ղութ յուն սահ մա նե լու խնդրով,  Թա լեա թը զգու շաց րել էր, որ ե թե 
 Ռ զա բե յը շա րու նա կի հա յե րի օգ տին իրականացվող իր գոր ծու նեութ-
յու նը, ինքը կհրա պա րա կի մա մու լում հա յե րին պա խա րա կող հայ տա-
րա րութ յուն ներ, ո րոնք ա վե լի կհրահ րեն թուր քա կան բնակ չութ յանը 
նրանց դեմ:  Մեկ այլ աղբ յու րից հայտ նի էր դար ձել, որ կա ռա վա րութ-
յու նը խոս տա ցել է փո խել իր քա ղա քա կա նութ յու նը հա յե րի նկատ-
մամբ, ե թե Ահ մեդ  Ռ զան և  նրա ըն կեր նե րը հա մա ձայ նեն կա ռա վա-
րութ յանն այդ հար ցի շուրջ հար ցապն դում ներ չուղ ղել: Ըստ դես պա նի՝ 
 Ռ զան և ն րա ըն կեր նե րը ստիպ ված էին ըն դու նել այդ ա ռա ջար կը:

Ըստ  Մոր գեն թաո ւի՝ ի րա կա նում կո մի տեն շատ քիչ հետ ևորդ ներ ու-
ներ ժո ղովր դի շրջա նում: Ն րանք կողմ նա կից ներ ու նեին հիմ նա կա նում 
 Կոս տանդ նու պոլ սում, Զմ յուռ նիա յում և  մի քա նի այլ կենտ րոն նե րում: 
Ն րանց իշ խա նութ յու նը հեն վում էր հիմ նա կա նում բա նա կի և  երկ րում 
ստեղծ ված վա խի մթնո լոր տի վրա: Ն րանք վե րա կանգ նել էին երկ րում 
Աբ դուլ  Հա մի դի կող մից ստեղծ ված «լր տե սա կան հա մա կար գը»:  Հա-
յե րի հան դեպ ի րա կա նաց վող քա ղա քա կա նութ յան մի ջո ցով նրանք 
այն պես էին ա հա բե կել ժո ղովր դին, որ երկ րում այլևս որ ևէ ընդ դի մութ-
յուն այդ հար ցում գո յութ յուն ու նե նալ չէր կա րող:  Կա ռա վա րութ յան 
և  կո մի տեի միակ ան դամ նե րը, ո րոնք տար բեր վում էին մյուսնե րից, 
մեծ վե զիրը և, հա վա նա բար,  Հա լիլ  Մեն թե շեն էին: Երբ նշվածից եր-
կու տա րի ա ռաջ  Մոր գեն թաուն ժա մա նել էր  Թուր քիա, ներ կա կազ մից 
միայն  Թա լեաթն էր կա ռա վա րութ յան կազ մում: Այն ժա մա նակ կա-
ռա վա րութ յան կազ մում էին դյոն մե  Ջա վիդ բե յը, հայ Օս կան  Մար դիկ-
յան էֆ են դին, չեր քեզ  Մահ մուդ փա շան, ա րաբ քրիս տոն յա  Բուս տա նի 
էֆ են դին:  Սա կայն  Թուր քիա յի՝ պա տե րազ մի մեջ մտնե լուց ան մի ջա-
պես հե տո բո լոր այս մար դիկ հրա ժա րա կան տվե ցին, քա նի որ հա-
մա ձայն չէին պա տե րազ մի մեջ մտնե լու գա ղա փա րին: Երկ րի մա մու լը 
գրաքնն վում էր և  կա տա րում մի միայն  «Միութ յուն և  ա ռա ջա դի մութ-
յուն» կու սակ ցութ յան ցան կութ յուն նե րը: Ըստ դես պա նի՝ հնա րա վոր 
էր, որ շու տով Էն վե րը կամ  Թա լեա թը դառ նար մեծ վե զիր, թեև ներ կա 
կա ռա վա րութ յան բո լոր ան դամ ներն իշ խա նութ յուն էին ու զում, սա-

թ.-ից՝ Սենատի նախագահ, «Ազատություն և համաձայնություն» ընդդիմադիր 
կուսակցության անդամ, կրթության նախարար:
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կայն որ ևէ մե կը բա ցար ձակ իշ խա նութ յուն չու ներ: Ի վերջո, երկ րում 
ստեղծ վել էին « բա ցար ձակ խառ նաշ փո թ վիճակ և  ա նիշ խա նութ յուն»: 
Դ րա վառ օ րի նակն էր, ըստ  Մոր գեն թաո ւի,  Ջե մալ փա շա ն, ո րը ծո վա-
յին նա խա րար էր, իսկ տվյալ պահին 4-րդ  բա նա կի հրա մա նա տա րը, 
ո րը հռչա կել էր ի րեն  Պա ղես տի նի և  Սի րիա յի « բա ցար ձակ դիկ տա-
տոր»: Եվ երբ ԱՄՆ-ի դես պա նը շա րու նա կա բար խնդրում էր Էն վե րին 
ինչ-որ հար ցեր լու ծել այդ շրջա նում, նա պա տաս խա նում էր, որ կփո-
խան ցի խնդրան քը  Ջե մա լին:

Իշ խա նութ յան ղե կին գտնվող այդ ավազակախումբը, ո րը դեռևս 
յոթ տա րի ա ռաջ «ան պա տաս խա նա տու հե ղա փո խա կան նե րի և  ար-
կա ծախն դիր նե րի» խումբ էր, գտնում էր, որ վեր ջա պես կա րո ղա ցել է 
ձեր բա զատ վել տե րութ յուն նե րի հսկո ղութ յու նից, կա րո ղա ցել է իր սե-
փա կան ռե սուրս նե րով (չհաշ ված, ի հար կե,  Գեր մա նիա յից ստաց ված 
հինգ մի լիոն ֆունտ վար կը) ոտ քի կանգ նեց նել մեկ մի լիո նի հաս նող 
բա նակ, ո րը հա ջո ղութ յամբ դի մա կա յել էր Բրի տա նիա յի նա վա տոր-
մին և  ռու սա կան բա նա կին: Եվ նրանք, ըստ դես պա նի, ի րա պես « շատ 
հպարտ են ի րենց հա ջո ղութ յամբ»:  Մոր գեն թաուն նաև նշում էր, որ 
այս մարդ կանց մտա ծե լու ար ևել յան ո ճը լիո վին տար բեր վում էր, և 
ն րանց հաս կա նա լու հա մար պետք էր ապ րել երկ րում: Այդ առումով 
Մորգենթաուն գրում էր. «Ն րանց բա ցար ձակ ան կեղ ծութ յունը (ո րը 
ժա մա նակ առ ժա մա նակ ըն դու նում է ան պատ կա ռութ յան ձև) ի րենց 
բո լոր գոր ծո ղութ յուն նե րի մա սին, ինչ քան էլ դա ժան կամ հան ցա գործ 
դրանք կա րող են լի նել, ուղ ղա կի ապ շե ցու ցիչ է: Ն րանք խո սում են 
հայ կա կան ցե ղը ոչն չաց նե լու ի րենց ո րոշ ման մասին, ինչ պես ամ բող-
ջա պես ար դա րաց ված մի գոր ծո ղութ յան»: Ե րիտ թուր քե րը ոչն չաց-
րել կամ տե ղա հա նել էին երկ րի հայ բնակ չութ յան եր կու եր րոր դին՝ 
«զրկվե լով շատ խե լա ցի և  օգ տա կար ազ գից»:461

 Շա րու նա կե լով զե կու ցել Ա դա նա յի շրջա նում աք սոր ված հա յե-
րի վի ճա կի մա սին՝ նո յեմ բե րի 4-ին  Մեր սի նում հյու պա տոս  Նա թա նը 
գրում էր, որ  Տար սո նի և Օս մա նիե ի շրջա նում գտնվող ճամ բար նե րը 
« սար սա փե լի հա կա սա նի տա րա կան վի ճա կում» էին, ին չը ստեղծ վել 
էր սո վից և  հի վան դութ յուն նե րից մա հա ցած մարդ կանց դիակ նե րի ոչ 
պատ շաճ թաղ ման հետ ևան քով: Աք սոր յալ նե րի շրջա նում մահ ացութ-

461 Տե՛ս նույն տեղը, Roll 6, NA/RG 59/867.00/797.5, էջ 1-8:
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յան տո կոսն ա ճում էր, քանի որ իշ խա նութ յուն ներն ընդ հան րա պես 
չէին ա պա հո վում նրանց սնուն դով:

Հ յու պա տոսն ա ռա ջար կում էր դես պա նին դի մել օս ման յան կա-
ռա վա րութ յա նը՝ աք սոր ված հա յե րի վի ճա կը բա րե լա վե լու խնդրով՝ 
միա ժա մա նակ հի շա տա կե լով ԱՄՆ-ում  Մեծ Բ րի տա նիա յի նախ կին 
դես պան  Ջեյմս Բ րայ սի ա ռա ջար կութ յունն այն մա սին, որ « Միաց յալ 
 Նա հանգ նե րը պետք է մի ջոց ներ ձեռ նար կի հա յե րի բնաջն ջու մը կան-
խե լու նպա տա կով»:  Նա հի շեց նում էր դես պա նին, թե ինչ պես 1909 
թ. եվ րո պա կան տե րութ յուն նե րի ան գոր ծութ յան հետ ևան քով տե ղի 
ու նե ցան հայ կա կան կո տո րած ներ: Հ յու պա տո սը նշում էր, որ քա նի 
որ ստեղծ ված ի րա վի ճա կը  Հայ կա կան հար ցում եվ րո պա կան տե րութ-
յուն նե րի ան հա ջող քա ղա քա կա նութ յան արդ յունքն էր, այն պետք էր 
փո խա րի նել  Միաց յալ  Նա հանգ նե րի գոր ծուն մի ջամ տութ յամբ:  Նա 
հույս էր հայտ նում, որ դես պա նի՝ այդ ուղղությամբ նախաձեռնած 
գոր ծո ղութ յուն ներն կտան դրա կան արդ յունք:462

Եր կու օր անց  Նա թա նը գրում էր, որ տե ղա կան իշ խա նութ յուն նե-
րը հրա հանգ էին ստա ցել  Կոս տանդ նու պոլ սից կանգ նեց նելու հա յե րի 
հե տա գա տե ղա հա նութ յու նը: Ըստ հյու պա տո սի՝ դա վե րա բեր ում էր 
միայն  Մեր սին,  Տար սոն և Ա դա նա քա ղաք նե րի մի քա նի հա զար հայ 
բնա կիչ նե րին: Մ յուս կող մից հրա հանգ էր ստաց վել կազ մա կեր պելու 
ճամ բար նե րում գտնվող աք սոր յալ նե րի հե տա գա ուղևորութ յու նը դե-
պի հա րավ՝ տեղ պատ րաս տե լով աք սոր յալ նե րի նոր հոս քի հա մար: 
Ըստ հյու պա տո սի՝ « կար ևոր» կայ սե րա կան տե սուչ էր ժա մա նել նա-
հանգ՝ հա յե րի ու նեց ված քի հան դեպ տե ղա կան պաշ տոն յա նե րի չա-
րա շա հում նե րի հար ցը քննե լու նպա տա կով:463 

 Նո յեմ բե րի 8-ին Զմ յուռ նիա յում հյու պա տոս  Ջորջ  Հոր տո նը ԱՄՆ-ի 
պե տա կան քար տու ղա րութ յանն ու  դես պա նութ յանն է ներ կա յաց րել 
ա մե րի կա ցի Ո ւոլ թեր  Գեդ դե սի և  ա նա նուն մի ա կա նա տե սի վկա յութ-
յուն նե րը՝  Փոքր Ա սիա յում հայ բնակ չութ յան դեմ թուր քա կան իշ խա-
նութ յուն նե րի կող մից ի րա կա նաց վող քա ղա քա կա նութ յան մա սին: 
 Հոր տո նի գնա հատ մամբ՝ «այն, ինչ այ սօր կա տար վում է  Հայ կա կան 
 Թուր քիա յում, իր կան խամ տած ված ու եր կա րատև սար սափ նե րով և 

462 Տե՛ս Unites States Official Records on the Armenian Genocide, 1915-1917 /Compiled 
with an introduction by Ara Sarafian/, էջ 357-358 (NA/RG 59/867.4016/239):
463 Տե՛ս NA Microfilm Publications, Roll 43, NA/RG 59/867.4016/240:
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 չա փե րով գե րա զան ցում է ա մեն ինչ, ինչ ա ռայժմ տե ղի է ու նե ցել աշ-
խար հի պատ մութ յան ըն թաց քում»: Ըստ հյու պա տո սի՝ որ ևէ հա տուկ 
տեղ չկար, ուր աք սո րում էին հա յե րին. 800 հա զա րից մինչև մեկ մի լիոն 
« մարդ կա յին էակ ներ» անց նում էին « դան դաղ և  սոս կա լի տան ջանք-
նե րի գոր ծըն թաց», ո րից ընդ հա նուր առ մամբ կա րող էր տու ժել եր կու 
մի լիոն մարդ:464 

 Գեդ դե սը գրում էր, որ սեպ տեմ բե րի 16-ին դուրս էր եկել  Հա լե պից 
և  տե սել Ա ֆիոն  Գա րա հի սա րում մի մեծ ճամ բար, որ տեղ «ող բա լի վի-
ճա կում» տե ղավորված էին շուրջ 10 հա զար հա յեր՝ ժամանած Սև ծո-
վի շրջան նե րից:  Հա ջորդ մեծ ճամ բա րը  Կո նիա յում էր, որ տեղ  Գեդ-
դեսն ա կա նա տես էր դար ձել հա յե րի հան դեպ կի րառ վող բռնութ յուն-
նե րի: Ըստ  Գեդ դե սի՝ Օս մա նիե կա յա րա նի եր կու կող մում՝ կես մղոն 
տա րա ծութ յան վրա, տե ղա կայ վել էր մեծ ճամ բար, որտեղ « սար սա-
փե լի», «թշ վառ» և  հա կա սա նի տա րա կան պայ ման նե րում պա հում էին 
շուրջ 50 հա զար հա յե րի:  Այս տեղ հա յե րի տար բեր քա րա վան ներ էին 
փո խա րի նում մե կը մյու սին, սա կայն իշ խա նութ յուն նե րը որ ևէ մի ջոց 
չէին ձեռ նար կում ճամ բա րը մաք րե լու և  հա մա պա տաս խան սա նի տա-
րա կան պայ ման ներ ա պա հո վե լու ուղ ղութ յամբ: Աք սոր յալ նե րը սնուն-
դով չէին ա պա հով վում, նրանք վա ճա ռում էին ու նե ցած-չու նե ցա ծը՝ 
հաց հայ թայ թե լու հա մար:  Մեկ նե լով Օս մա նիե ից՝ նա ճա նա պար հին 
հան դի պել էր հա զա րա վոր հա յե րի, ո րոնք քայ լում էին դե պի  Հա լեպ: 
Զ րու ցե լով ա մե րիկ յան ա ռա քե լութ յան դպրոց նե րում ու սա նած մի քա-
նի հա յե րի հետ՝ Գեդ դե սը պար զել էր, որ նրանք ճա նա պար հին էին 
գտնվում ար դեն եր կու ա միս:  Դա ժան այդ ճամ փոր դութ յան ըն թաց-
քում նրանք ծախ սել էին, կամ էլ նրան ցից գո ղա ցել էին ե ղած դրա մա-
կան մի ջոց նե րը, հա գուստն ու ու նեց ված քը: Ին թի լիում նա հան դի պել 
էր շուրջ 100 հա զա րա նոց, իսկ  Կաթ մա յում՝ 150 հա զա րա նոց ճամ բար-
ների:  Թուրք զին վոր նե րը թույլ էին տա լիս դե պի  Հա լեպ տա նող ճա նա-
պարհ դուրս գալ միայն այն հա յե րին, ով քեր դրամ էին նրանց վճա-
րում:  Մի ջոց չու նե ցող հա յեր կա յին, ո րոնք մինչև եր կու ա միս գտնվում 
էին ճամ բա րում:  Ճամ բար նե րի սա նի տա րա կան վի ճա կը « գար շե լի» 
էր: 

 Հա լե պում նրանց տե ղա վո րում էին դա տարկ շի նութ յուն նե րում, 

464 Տե՛ս նույն տեղը, Roll 43, No. 337, NA/RG 59/867.4016/243:
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բա կե րում, հայ կա կան ե կե ղե ցի նե րում, բրի տա նա կան հյու պա տո-
սութ յան շեն քում: Ն րանց ի րա վի ճակը «անն կա րագ րե լի» էր: Ա մեն օր 
նրանք հար յուր նե րով մա հա նում էին քաղ ցից և  հի վան դութ յուն նե րից: 
Դ րա մա կան մի ջոց ներ ու նե ցող հա յե րին գնաց քով ու ղար կում էին  Դա-
մաս կոս, իսկ չու նևոր նե րին՝  Դեյր-էզ- Զոր:

 Դա մաս կո սում ի րա վի ճա կը գրե թե չէր տար բեր վում  Հա լե պից: Այս-
տե ղից աք սոր յալ նե րին ու ղար կում էին դե պի հա րավ, և նրանց ճա կա-
տա գի րը բո լո րի հա մար մնում էր ան հայտ:  Մաս նա վոր զրույց նե րում 
թուր քերն ա սում էին, որ այդ աք սո րի նպա տա կը ազ գի բնաջն ջումն էր, 
և  ի րենց նույ նիսկ ար գել ված էր օգ նութ յուն ցու ցա բե րել կամ ո ղոր մութ-
յուն տալ հա յե րին: 

 Հոկ տեմ բե րի վեր ջին  Գեդ դե սը Հա լե պից մեկ նել էր դե պի Զմ յուռ-
նիա՝ հան դի պե լով ճա նա պարհ նե րին հայ աք սոր յալ նե րի նո րա նոր 
քա րա վան ների և  բազ մա թիվ դիակ ների՝ սփռված ճա նա պար հի եզ-
րե րին: Ըն տա նիք նե րը հիմ նա կա նում բա ժան ված էին, կա նայք և  
ե րե խա նե րը քայ լում էին ա ռան ձին, ճա նա պար հին ծնված ե րե խա-
նե րը մա հա նում էին, քա նի որ մայ րե րը չէին կա րո ղա նում նրանց կե-
րակրել: Այս մարդ կան ցից որ ևէ մե կը տեղ յակ չէր, թե ինչ պատ ճա ռով 
էին իրենց աք սո րել, և  որ տեղ էր լի նե լու ի րենց վերջ նա կան կա յա նա-
տե ղին:465  Մոր գեն թաուն գրում էր, որ Ո ւոլ թեր  Գեդ դե սը մա հա ցել էր 
Զ մյուռ նիա հաս նե լուն պես:466

« Հայ կա կան հար ցի մա սին» երկ րորդ հու շագ րում ա մե րի կա-
ցի ա կա նա տե սը նշում էր, որ հա յե րին աք սո րում էին Հ յու սի սա յին 
 Հա յաս տա նի և Ա նա տո լիա յի  Խար բերդ,  Դիար բե քիր,  Բիթ լիս,  Մա-
րաշ,  Զեյ թուն,  Ս վազ, Էրզ րում ու ու րիշ քա ղաք նե րից և շր ջան նե րից 
դե պի սի րիա կան ա նա պա տի սահ մա նը: Ն րանք հա սել էին ա րա-
բա կան  Միա դին գյու ղը, ո րը գտնվում էր  Դեյր-էզ- Զո րից մեկ օրվա 
հեռավորության վրա՝ դե պի հա րավ:  Այդ ժամանակ,  Սի րիա յի բո լոր 
քա ղաք նե րում, մաս նա վո րա պես՝  Դա մաս կո սում և  Հա լե պում, հա զա-
րա վոր հա յեր կա յին, ո րոնց վի ճա կը «խղ ճա լի» էր: Ն րան ցից շա տե րը 
ճա նա պար հին էին չոր սից վեց ա միս:  Հա յե րին թույլ էին տա լիս մնալ 
այս քա ղաք նե րում այն քան, մինչև նոր քա րա վան ներ կժա մա նեին: 

465 Տե՛ս Unites States Official Records on the Armenian Genocide, 1915-1917 /Compiled 
with an introduction by Ara Sarafian/, էջ 380-383 (NA/RG 59/867.4016/243):
466 Տե՛ս նույն տեղը, էջ 378 (NA/RG 59/867.4016/243):
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 Հա յե րի վի ճա կը  Հա լե պում, ո րոնք ժա մա նա կա վո րա պես տե ղա վոր-
ված էին հին շի նութ յուն նե րում, բա կե րում և  ուղ ղա կի փո ղոց նե րում, 
«անն կա րագ րե լի» էր: Ն րանց սնուն դով չէին ա պա հո վում, նրանք մա-
հա նում էին քաղ ցից և  հի վան դութ յուն նե րից:  Փո ղոց նե րով բազ մա թիվ 
սայ լեր էին անց նում. ա մեն մե կը բարձ ված էր 10-12 հա յե րի դիակ նե-
րով:  Հայ կա կան գե րեզ մա նո ցում մեծ փո սեր էին փո րում՝ բազ մա թիվ 
հայ աք սոր յալ նե րի դիակ նե րը թա ղե լու հա մար:  Հայ ե կե ղե ցա կան նե-
րը, փաս տո րեն, գե րեզ մա նատ նից դուրս չէին գա լիս: Ըստ ա կա նա տե-
սի տվյալ նե րի՝  Խար բեր դի շրջա կա գյու ղե րից մե կի 2.500 հայ բնա կիչ-
նե րից  Դեյր-էզ- Զոր էին հա սել ըն դա մե նը 600 հո գի: Եփ րա տի ա փին 
գտնվող  Միա դի նից մինչև  Կո նիա ըն կած ճա նա պար հին բազ մա թիվ 
ճամ բար ներ կա յին, որ տեղ եր կու սից մինչև քսան հա զար աք սոր յալ-
ներ էին կու տակ ված: Այս մարդ կանց աք սո րել էին այն պի սի շրջան-
ներ, ո րոնց բնակ չութ յունն ին քը դժվա րութ յուն ներ ու ներ սնունդ հայ-
թա թե լու հար ցում: 

Աք սոր յալ նե րին օգ նութ յուն ցու ցա բե րելն ար գել ված էր: Իշ խա-
նութ յուն ներն ու նրանց լրտես նե րը շա րու նա կա բար հետ ևում էին ա մե-
րիկ յան հյու պա տո սութ յան քայ լե րին:  Մի քա նի հա յեր, ո րոնք փոր ձել 
էին մտնել հյու պա տո սութ յան շենք, բան տարկ վել էին: Ոս տի կա նութ-
յու նը ծե ծում էր այն մարդ կանց, նույ նիսկ կա նանց, ո րոնք դուրս էին 
գա լիս հյու պա տո սութ յու նից:

Ա կա նա տե սը գրում էր նաև Ուր ֆա յի հա յե րի ինք նա պաշտ պա նութ-
յան մա սին (1915 թ. սեպ տեմ բե րի վերջ - հոկ տեմ բե րի սկիզբ), ո րոնք 
կա րո ղա ցել էին դի մա կա յել թնդա նոթ նե րով զին ված վեց հա զար զին-
վոր նե րի բազ մա թիվ հար ձա կում նե րին:  Հոկ տեմ բե րի կե սե րին թուր քե-
րը կորց րել էին Ուր ֆա յում 7 սպա և 400 զին վոր: Ինչ-որ պատ ճա ռով 
հա յե րի մոտ որ պես պա տանդ էին մնա ցել Ուր ֆա յում նախ կին ա մե-
րիկ յան հյու պա տո սա կան գոր ծա կալ պա րոն  Լես լին և  հա կա ռա կորդ 
պե տութ յուն նե րի յոթ քա ղա քա ցի ներ:  Հոկ տեմ բե րի 20-ի տվյալ նե րով՝ 
 Լես լին դուրս էր ե կել Ուր ֆա յի հայ կա կան թա ղա մա սից, սա կայն մյուս 
պա տանդ նե րի մա սին որ ևէ տեղեկություն դեռևս չկար:467

 Նո յեմ բե րի 9-ին  Մոր գեն թաուն պետ քար տու ղա րին է փո խան ցում 
տաս նե րեք տա րի  Մու շի գեր մա նա կան մի սիո նե րա կան ա ռա քե լութ-

467 Տե՛ս նույն տեղը, էջ 384-386 (NA/RG 59/867.4016/243):
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յու նում աշ խա տող և  ի րա դար ձութ յուն նե րի ա կա նա տես, շվե դու հի Ալ-
մա  Յո հան սո նի468 զե կույ ցը՝ հայ բնակ չութ յան տե ղա հա նութ յան մա-
սին,469 ինչ պես նաև  Բու խա րես տի  Դաշ նակ ցութ յան գրա սեն յա կից 
ստաց ված « Հայ ժո ղովր դի բնաջն ջու մը  Թուր քիա յում» տե ղե կան քը:470

 Նո յեմ բե րի 12-ին ար տա քին գոր ծե րի նա խա րար  Հա լիլ  Մեն թե շեն 
այ ցե լում է ԱՄՆ-ի դես պա նութ յուն՝ դես պան  Մոր գեն թաո ւի հետ զրու-
ցե լու նպա տա կով: Զ րույ ցի ըն թաց քում դես պա նը նշում է, որ « Հայ կա-
կան հար ցում օս ման յան կա ռա վա րութ յու նը թույլ է տվել շատ լուրջ 
սխալ ներ», և  նա խա րա րը հա մա ձայ նել էր այդ կար ծի քին: Ըստ դես-
պա նի՝ « չա րիքն ար դեն իսկ կա տար ված է, սա կայն կա ռա վա րութ յու-
նը պետք է օգ տա գոր ծի բո լոր մի ջոց նե րը՝ վեր քը դար մա նե լու և ս խալ-
ներն ուղ ղե լու հա մար»:  Դես պա նը նաև նշում է, որ այս ա մենն ա սում 
է նա խա րա րին ոչ թե ներ քին գոր ծե րին մի ջամ տե լու կամ կա ռա վա-
րութ յա նը քննա դա տե լու նպա տա կով, այլ որ պես բա րե կամ, ո րը ցան-
կա նում է տես նել այդ « լուրջ սխալ նե րը կար գա վոր ված»:  Նա խա րա րը 
պա տաս խա նում է, որ, « ցա վելով ող բեր գա կան արդ յունք նե րի համար, 
ինչ պես նաև ըն դու նե լով այս հար ցում կա տար ված ծայ րա հե ղութ յուն-
ներն ու բռնութ յուն նե րը», այ դու հան դերձ ցան կա նում է ներ կա յաց նել 
 Բարձր Դ ռան տե սա կե տը ոչ թե որ պես կա տար վա ծի ար դա րա ցում, 
այլ որ պես օս ման յան կա ռա վա րութ յան գոր ծո ղութ յուն նե րի պատ-
ճառ նե րի բա ցատ րութ յուն:  Նա նշում է, որ պա տե րազ մի հայ տա րա-
րութ յու նից ան մի ջա պես հե տո  Վա նի հայ պատ գա մա վոր Վ ռամ յա նը 
ներ կա յաց րել է  Վա նի նա հան գա պե տին մի հու շա գիր՝ « տե ղա կան 
վար չա կար գի» մա սին:  Նա հան գա պետն ու ղար կել էր հու շա գի րը ներ-
քին գոր ծե րի նա խա րա րին, ո րից, ըստ արտ գործ նա խա րա րի, եր ևում 
էր, որ այն  Դաշ նակ ցութ յան կո մի տեի կող մից նա խա պատ րաստ վող 
ան կա խութ յան գոր ծըն թա ցի սկիզբն էր, որն ա ջակ ցութ յուն էր վա յե-
լում հա յե րի շրջա նում: Ըստ նախարարի՝ դ րա սկիզ բն ար դեն դրվել 
էր  Պո ղոս  Նու բար փա շա յի կող մից եվ րո պա կան կա ռա վա րութ յուն-
նե րի առջև «ար ևել յան նա հանգ նե րի հա մար, այս պես կոչ ված, բա-

468 Ալմա Յոհանսոն (1880-1974)՝ շվեդ միսիոներուհի, Հայոց ցեղասպանության ակա-
նատես և վկա: Նպաստամատույց մեծ աշխատանք է կատարել հայ փախստականների 
և որբերի համար:
469 Տե՛ս նույն տեղը, էջ 333-337 (NA/RG 59/867.4016/226):
470 Տե՛ս նույն տեղը, էջ 341-344 (NA/RG 59/867.4016/226):
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րե նո րո գում նե րի» քա րոզ չութ յան ըն թաց քում:  Հայ կա կան կո մի տե-
նե րի գոր ծո ղութ յուն նե րը սա տա րում էր հայ կա կան մա մու լը, անգամ՝ 
նույ նիսկ  Կոս տանդ նու պոլ սում հրա տա րակ վող թեր թե րը:  Ըստ թուրք 
պաշտոնյայի՝ պարզ էր, որ « հա յերն ու նեին ազ գա յին ձգտու մեր, 
ո րոնք, կա ռա վա րութ յան կար ծի քով, հա մա տե ղե լի չէին օս ման յան 
շա հե րի հետ»:  Հա լիլը, որն այդ ժա մա նակ Ներ կա յա ցու ցիչ նե րի պա-
լա տի խոս նակն էր, ո րո շել էր, քա նի որ Վ ռամ յա նը դաշ նակ է, խո սել 
այդ մա սին Գ րի գոր  Զոհ րա պի471 կամ  Վարդ գես  Սե րենկ յուլ յա նի472 
հետ:  Նա իր գրա սեն յակ էր հրա վի րել  Վարդ գե սին և  ա սել նրան. «Եթե 
հա յերն ու զում են օս ման յան շա հե րին հա կա ռակ ան կախ գոր ծո ղութ-
յուն նե րի դի մել, նրանք պետք է սպա սեն նպաս տա վոր պա հի: Ե թե 
մեր զոր քե րը պարտ վեն ռուս նե րից, և  ռուս նե րը գրա վեն մեր ար ևել յան 
նա հանգ ները, ու մեր դաշ նա կից նե րը պար տութ յուն կրեն, ես կա րող 
եմ հաս կա նալ, որ հա յե րը ցան կա նում են մի բան ա նել ի րենց հա մար, 
սա կայն երբ մենք մար տն չում ենք, մենք չենք կա րող թույլ տալ հա յե-
րին թռչել մեր մեջ քին»: Այնուհետև Հալիլը նշել էր, որ ե թե պա տե րազ-
մա կան գո տում հա յե րը գոր ծեն իրենց բա նա կի դեմ, ա պա օս ման յան 
հրա մա նա տա րը, ինք նա պաշտ պա նութ յան նպա տակ նե րից ել նե լով, 
ստիպ ված պետք է լի նի զբաղ վել այդ հար ցով ոչ միայն պա տե րազ մա-
կան գո տում, քա նի որ հայ կա կան կո մի տե նե րը ճյու ղա վո րում ներ ու-
նեն ողջ երկ րով մեկ:  Բա նա կի թի կուն քում գտնվող հա յե րին դե պի հա-
րավ՝ «ա պա հով հե ռա վո րութ յան» վրա տե ղա փո խու մը կլի նի հրա մա-
նա տա րի պար տա կա նութ յու նը:   Հա լիլն այս պի սով զգու շաց րել էր, որ 

471 Գրիգոր Զոհրապ (1861-1915)՝ հայ գրող, հրապարակախոս, փաստաբան-իրա-
վագետ, Օսմանյան կայսրության հասարակական և քաղաքական գործիչ: 1895-
1896 թթ. ստանձնել է հայ քաղաքական ամբաստանյալների պաշտպանությունը, 
1905 թ. նրան արգելվել է զբաղվել փաստաբանական գործունեությամբ: Ապրել է 
Ֆրանսիայում: 1908 թ. ընտրվել է օսմանյան խորհրդարանի պատգամավոր: 1912-
1914 թթ. Հայկական հարցի շուրջ բանակցություններ է վարել մեծ տերությունների 
դեսպանությունների հետ: 1915 թ. ապրիլին ձերբակալվել է և սպանվել աքսորի 
ճանապարհին: 
472 Վարդգես Սերենկյուլյան (1871-1915)՝ հայ ազգային-ազատագրական շարժման 
գործիչ, 1890 թ. Կարինի ցույցերի կազմակերպիչներից, 1896 թ. Օտոմանյան բանկի 
գրավման նախապատրաստական աշխատանքների մասնակից: Գործել է Բուլղա-
րիայում, Թիֆլիսում, Ալեքսանդրապոլում, Կարսում, Վանում: 1908 թ. ընտրվել է 
օսմանյան խորհրդարանի անդամ: 1915 թ. ձերբակալվել է և սպանվել աքսորի ճանա-
պարհին:
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կա ռա վա րութ յունն օգ տա գոր ծե լու է յու րա քանչ յուր մի ջոց՝ հայ կա կան 
շար ժում թույլ չտա լու հա մար:  Նույն զգու շա ցումը, ըստ  Հա լի լի, ար վել 
էր Էն վեր փա շա յի կող մից հայ պատ րիար քին:  Սա կայն, չնա յած այդ 
« բա րե կա մա կան զգու շա ցում նե րին,  հա յե րի կող մից Վա նում տե ղի ու-
նե ցավ հե ղա փո խութ յուն, և  զին ված գոր ծո ղութ յուն ներ՝ ա մե նու րեք»:

Հան դիպ ման ըն թաց քում դես պան  Մոր գեն թաուն իր պատ րաս տա-
կա մութ յունն է հայտ նում հայ աք սոր յալ նե րին օգ նութ յուն ցու ցա բե րե-
լու հար ցում, սա կայն  Հա լի լը պա տաս խա նում է, որ, Էն վեր փա շա յի 
կար ծի քով, օ տար նե րը չպետք է օգ նեն հա յե րին, քա նի որ « հա յերն 
ի դեա լիստ ներ են և  այն պա հին, երբ նրանք տես նեն, որ օ տար նե րը 
մո տե նում և  օգ նում են ի րենց, կմտա ծեն, որ ի րենց ազ գա յին ի դեալ-
նե րը քա ջա լեր վում են»: Ըստ  Հա լի լի՝ Էն վեր փա շան ցան կա նում էր 
ընդ հան րա պես խզել հա յե րի առն չութ յուն ներն օ տա րերկ րա ցի նե րի 
հետ:  Դես պա նը հարց է ուղ ղում  Հա լի լին. «Արդ յոք դա նշա նա կո՞ւմ է, 
որ Էն վեր փա շան ցան կա նում է, որ հա յերն ընդ հան րա պես չպետք է 
քա ջա լեր վեն ի րենց ազ գա յին ի դեալ ներն ի րա կա նաց նե լու և  հե տա գա 
գոր ծո ղութ յուն ներ կազմակերպելու գործում»:  Հա լի լը ժպի տը դեմ քին 
պա տաս խա նում է. «Ն րանք այլևս որ ևէ մի ջոց չու նեն որ ևէ գոր ծո ղութ-
յուն ի րա կա նաց նե լու հա մար»:

 Մոր գեն թաուն հարց նում է  Հա լի լին, թե այդ պահին որ քան հայ կար 
հա րա վա յին նա հանգ նե րում, սա կայն նա խա րա րը պա տաս խա նում է, 
որ որ ևէ տե ղե կութ յան չունի այդ մա սին: Ապա  Հա լի լը տե ղե կաց նում է 
դես պա նին, որ  փախս տա կան նե րի բյու րո յի տնօ րեն Իս մայիլ  Ջամփո-
լա դը գոր ծուղ վել է  Սի րիա՝ աք սոր յալ նե րին տե ղա վո րե լու հար ցում  Ջե-
մալ փա շա յի հետ խորհր դակ ցե լու նպա տա կով:  Աքսորյալները տե ղա-
վոր վե լու էին փոքր խմբե րով տար բեր գյու ղե րում:  Սա կայն դես պա նը 
նշում է, որ այդ շրջան նե րի գյու ղերն աղ քատ են, ո րի պատճառով աք-
սոր յալ նե րը չեն կա րող ու նե նալ ո՛չ ա պաս տա րան, ո՛չ էլ սնունդ:  Հա լի-
լը պա տաս խա նում է, որ «ա պա գա յում նրանք սո վա մահ չեն լի նե լու»: 

Հալիլը նաև տե ղե կաց նում էր, որ կա ռա վա րութ յու նը ո րո շել էր, որ 
հա յերն այլևս չեն տե ղա հան վե լու:  Մաս նա վո րա պես  Կոս տանդ նու-
պոլ սի և Զմ յուռ նիա յի հա յե րին այլևս ձեռք չեն տա լու: Քն նա դա տե լով 
իշ խա նութ յուն նե րի կող մից տե ղա հա նութ յան ըն թաց քում թույլ տրված 
« ծայ րա հե ղութ յուն նե րը»՝ նա խա րա րը միա ժա մա նակ նշում էր, որ, 
ել նե լով պա տե րազ մա կան պայ ման նե րից և դժ վա րութ յուն նե րից, Էն-
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վե րը կա րո ղա ցել էր զին վոր նե րի միայն մեկ գու մար տակ տրա մադ րել 
հա յե րի քա րա վան նե րը պաշտ պա նե լու հա մար: Ըստ  Հա լի լի՝ հա յե րին 
քրդե րից պաշտ պա նե լու ըն թաց քում զոհ վել էր քա ռա սուն զին վոր: Երբ 
դես պա նը նշեց, որ թուր քե րի մե ծա մաս նութ յու նը հա մա ձայն չէ հա յե րի 
հան դեպ ի րա գործ ված մի ջոց նե րին, նա խա րա րը չժխտեց այդ կար ծի-
քը:

Ամ փո փե լով հան դի պու մը՝  Մոր գեն թաուն նշում էր, որ, անձ նա-
պես դեմ լի նե լով հա յե րի հան դեպ ի րա կա նաց ված մի ջո ցա ռում նե րին, 
արտ գործ նա խա րա րը բնա կա նո րեն փոր ձում էր պաշտ պա նել կա-
ռա վա րութ յան քայ լե րը:  Դես պանն ին քը եզ րա կաց նում էր, որ  Հա լի լը 
նման էր խե լա ցի մի փաս տա բա նի, ո րը վատ գործ էր պաշտ պա նում:473 

Իր հու շե րում  Մոր գեն թաուն նշում էր, որ, հնա րա վոր է, հա յե րի դեմ 
ի րա գործ վող մի ջոց ներն օգ տա կար էին ռազ մա կան տե սանկ յու նից, 
բայց նրանք նաև ոչն չաց նում էին երկ րի տնտե սութ յու նը: Զ րույց նե-
րից մե կի ժա մա նակ Էն վերն ա սում էր, որ ե րիտ թուր քե րը մտա ծում 
էին միայն պա տե րազ մում հաղ թե լու մա սին, իսկ տնտե սութ յու նը 
տվյալ պահին կար ևոր չէր, և  ե թե նրանք հաղ թեին պա տե րազ մում, 
ա մեն ինչ լավ կլի ներ նաև տնտե սութ յան հա մար: Էն վերն ըն դու նում 
էր, որ կա ռա վա րութ յան կող մից տրված հրա հանգ նե րը « մեծ վնաս են» 
հասց րել:  Նա հա մա ձայն չէր, որ դրա պա տաս խա նա տու նե րը ցածր 
կար գի պաշ տոն յա ներն էին, և  պատ րաստ էր ըն դու նել  Կոս տանդ նու-
պոլ սի ողջ պա տաս խա նատ վութ յու նը կա տար վա ծի հա մար, որն ար-
դա րաց ված էր հա յե րի թշնա մա կան վե րա բեր մուն քով:  Նա նշում էր, 
որ ի րենք չէին վա խե նում հե ղա փո խութ յու նից, սա կայն հա յե րը «ս խալ 
ժա մա նակ էին ընտ րել՝ դրսևո րե լու ի րենց բա րե կա մութ յու նը ռուս նե-
րի և թշ նա մութ յու նը թուր քե րի հետ»:  Մոր գեն թաուն տե ղե կաց նում 
էր Էն վե րին, որ շու տով հետ է կանչ վե լու իր պաշ տո նից: Էն վերն իր 
դժգո հութ յունն էր հայտ նում այդ կա պակ ցութ յամբ՝ նշե լով, որ նոր դես-
պա նին ժա մա նակ պետք կլի նի իր հան դեպ վստա հութ յան մթնո լորտ 
ձևա վո րե լու համար:  Փո խե լով խո սակ ցութ յան թեման՝ Էն վերն անդ-
րա դառ նում է երկ րի տնտե սութ յան հա մար ար տա քին ներդ րում նե րի 
կար ևո րութ յա նը:  Միա ժա մա նակ նա ընդգ ծում էր, որ օ տա րերկր յա ըն-
կե րութ յուն նե րը  Թուր քիա յում պետք է աշ խա տա տե ղեր ստեղ ծեն մի-

473 Տե՛ս նույն տեղը, էջ 345-347 (LC/HM(Sr.)/Reel 22/560-561):
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միայն մահ մե դա կան բնակ չութ յան հա մար:  Նա խնդրում էր դես պա-
նին, որ  վեր ջինս հա մո զի ա մե րիկ յան ըն կե րութ յուն նե րի ներ կա յա ցու-
ցիչ նե րին չդի մադ րել և  ըն դու նել կա ռա վա րութ յան այդ մո տե ցու մը:474

 Նո յեմ բե րի 13-ին  Մոր գեն թաուն պետ քար տու ղա րին էր փո խան ցել 
 Կոս տանդ նու պոլ սում  Ռու սաս տա նի դես պա նութ յան տնտե սա կան 
մա սի աշ խա տա կից Ս տե փան  Սե մու խի նի մա սին տե ղե կատ վութ-
յու նը՝ խնդրե լով փո խան ցել այն  Ռու սաս տա նի կա ռա վա րութ յա նը: 
 Խոս քն այն մա սին էր, որ 1915 թ. սեպ տեմ բե րի 9-10-ին վեր ջինս 129 
ռու սահ պա տակ հա յե րի հետ ձեր բա կալ վել էր  Կոս տանդ նու պոլ սում և 
 բան տարկ վել ա ռանց նախ նա կան զգու շաց ման ու  մե ղադ րան քի ներ-
կա յաց ման:  Մի քա նի օր մայ րա քա ղա քի կենտ րո նա կան բան տում 
մնալուց հետո նրանց աք սո րել էին Ան գո րա:  Տասն վեց օր սար սա փե լի 
պայ ման նե րում պա հե լուց հե տո նրանց ա զատ էին ար ձա կել՝ այդ պես 
էլ չտա լով որ ևէ բա ցատ րութ յուն:  Միա ժա մա նակ  Սե մու խինն ա կա նա-
տես էր դար ձել Ան գո րա յում հա յե րի նկատ մամբ կի րառ վող վայ րա-
գութ յուն նե րին և  կո տո րած նե րին: Ըստ  Սե մու խի նի՝ տվյալ պահին Ան-
գո րան, ո րի բնակ չութ յան 4/5-ը կազմում էին հա յեր, մեռ յալ քա ղաք էր, 
բո լոր շու կա ներն ու խա նութ նե րը փակ էին, հա յե րի ողջ ու նեց ված քը 
վա ճառ վել էր ա ճուր դով:475

 Նո յեմ բե րի 16-ին ա մե րիկ յան մի սիո ներ  Հեն րի Ո ւին գեյ թը գրում 
էր դես պան  Մոր գեն թաո ւին  Կե սա րիա յից, որ ա մե րիկ յան դպրո ցի 
բո լոր հայ ու սու ցիչ նե րին աք սո րել էին գնաց քով դե պի հա րավ: Ըստ 
Ո ւին գեյ թի՝ տե ղա կան մյու դի րը հա վաս տիաց նում էր, որ ա մե րիկ յան 
դպրոց նե րին և  ա շա կերտ նե րին որ ևէ բան չէր սպառ նում:  Մի սիո նե րը 
նշում էր, որ ի րենք շա րու նա կե լու էին գոր ծու նեութ յու նը՝ հիմն վե լով 
ա մե րի կա ցի նե րի և  հույն ու սու ցիչ նե րի անձն վեր աշ խա տան քի վրա: 
Դպ րո ցում սո վո րող այն ա շա կերտ նե րը, ո րոնց ծնող նե րը դա վա նա-
փոխ էին ե ղել, լքե լու էին դպրո ցը, իսկ մյուս հայ ե րե խա նե րը մնա լու 
էին:476

474 Տե՛ս Library of Congress, Division of Manuscripts, Papers of Henry Morgenthau, Sr., 
Diary, 1915, October 18, 30, November 15; Payaslian Simon, նշվ. աշխ., էջ 92-93:
475 Տե՛ս Unites States Official Records on the Armenian Genocide, 1915-1917 /Compiled with 
an introduction by Ara Sarafian/, էջ 375-377 (NA/RG 59/867.4016/242); Геноцид армян в 
Османской империи /Сборник документов и материалов под ред. М.Г. Нерсисяна, Ер., 
Издательство «Айастан», 1982, էջ 336-337:
476 Տե՛ս Unites States Official Records on the Armenian Genocide, 1915-1917 /Compiled 
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Ա մե րի կու հի Ան նա  Բիր ջը, ո րը ճամ փոր դում էր Զմ յուռ նիա յից  Կոս-
տադ նու պո լիս, 1915 թ. նո յեմ բե րին գրում էր, որ երբ իր գնաց քը կանգ-
նում էր ա մեն մի կան գա ռում, ինքն ա կա նա տես էր լի նում, թե ինչ պես 
էին ա նա սուն նե րի հա մար հար մա րեց ված վա գոն նե րում տե ղա փո-
խում աք սոր վող հայ կա նանց, ե րե խա նե րին և  ծեր մարդ կանց: Ըստ 
 Բիր ջի՝ այդ « մարդ կա յին էակ նե րին» վե րա բեր վում էին ա վե լի վատ, 
քան ա նա սուն նե րին: Ա մե րի կու հին դի մում է գեր մա նա ցի մի սպա յի և  
ա սում նրան, որ ա կա նա տես է դար ձել ա մե նա դա ժան մի եր ևույ թի: Եվ 
երբ նա հարց նում է, թե արդ յոք գեր մա նա ցի ներն առն չութ յուն ու նե՞ն 
տե ղա հա նութ յան կազ մա կերպ ման հետ, գեր մա նա ցին պա տաս խա-
նում է, որ ա նի մաստ է մի ջամ տել այդ հար ցին, թեև թուր քերն ի րա կա-
նաց նում են այն « շատ վատ»:  Գեր մա նա ցի սպան խոս տո վա նում էր, 
որ երկ րի ներ քին շրջան նե րի սա րե րում հան դի պել էր հա յե րի քա րա-
վան նե րի և  ա կա նա տես դար ձել սար սա փե լի տե սա րան նե րի, մաս նա-
վո րա պես՝ ճա նա պարհ նե րին նետ ված ե րե խա նե րի բազ մա թիվ դիակ-
նե րի: Բիր ջի վկայությամբ՝ գնացք նե րը շա րու նա կում էին օր ու  գի շեր 
շարժ վել հա րավ՝ « դե պի կոր ծա նում տե ղա փո խե լով մարդ կա յին կյան-
քեր»:477

 Դես պան  Մոր գեն թաուն Պետ քար տու ղա րութ յուն էր փո խան ցում 
ա մե րիկ յան մի սիո ներ նե րի կող մից մշտա պես ստաց վող զե կույց նե-
րը՝ հայ բնակ չութ յան տե ղա հա նութ յուն նե րի և  կո տո րած նե րի ման-
րա մաս նե րի մա սին:478 1915 թ. նո յեմ բե րի 16-ին մի սիո նե րու հի  Փո լա 
 Շե ֆե րը գրում էր Օս մա նիե կա տա րած իր ճամ փոր դութ յան մա սին: 
 Բաղ չե-Օս մա նիե դաշ տա վայ րում նա հան դի պել էր դաշ տում և  ճա-
նա պարհ նե րին պառ կած հա զա րա վոր աք սոր յալ նե րի, ո րոնք ամ-
բող ջութ յամբ թողն ված էին ա վա զակ նե րի քմա հա ճույ քին: Ն րան ցից 
50-60 հո գա նոց մի խումբ գի շե րը են թարկ վել էր հար ձակ ման. շա տե րը 
ծանր վի րա վոր ված էին:  Շե ֆե րը նրանց հա գուստ էր տրա մադ րել:  Մի 

with an introduction by Ara Sarafian/, էջ 349 (LC/HM(Sr.)/Reel 7/770):
477 Տե՛ս Bryce James Viscount, նշվ. աշխ, էջ 419-420:
478 Ըստ Մարտին Ջիլբերտի՝ 1915 թ. ապրիլից մինչև նոյեմբեր ընկած ժամանակա-
հատվածում Վանա լճի շրջանում, Բիթլիս, Էրզրում և Դիարբեքիր քաղաքներում, 
Տիգրիս և Եփրատ գետերի վերին ափերի հատվածներում սպանվել էին 600 հազարից 
ավելի հայ տղամարդ, կին և երեխա (Gilbert Martin, Twentieth-Century Genocides. // In: 
America and the Armenian Genocide of 1915 / Edited by Jay Winter, Cambridge, Cambridge 
University Press, 2003, էջ 16):
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այլ ճամ բա րում նա հան դի պել էր 30-40 հա զար աք սոր յալ նե րի, ո րոնք 
գտնվում էին « հու սալք ված և  կի սա քաղցած» վի ճա կում: Ա մե նու րեք 
մա հա ցած մարդ կանց դիակ ներ կա յին, սա կայն միայն դրամ վճա-
րե լու դեպ քում էին ոս տի կան նե րը թույլ տա լիս նրանց թա ղել:  Ճամ-
բա րում տի ֆի հա մա ճա րակ էր տարածվել. հի վանդ ներ կա յին գրե թե 
ա մեն եր րորդ վրա նում:  Շատ ե րե խա ներ կորց րել էին ի րենց ծնող-
նե րին:  Շե ֆերն ա պա հո վում էր աք սոր յալ նե րին հա ցով, հա գուս տով, 
փոր ձում օգ նել վի րա վոր նե րին և  հի վանդ նե րին, վճա րում դիակ նե րը 
տե ղա փո խող սայ լե րի վար ձը:479 

 Նո յեմ բե րի 18-ին  Հայ կա կան և  սի րիա կան օգ նութ յան ա մե րիկ յան 
կո մի տեի ա նու նից  Ջեյմս  Բար տո նը գրում էր պետ քար տու ղա րին, որ, 
ա մե րի կա ցի մի սիո ներ նե րի և  դի վա նա գետ նե րի հա վաս տի վկա յութ-
յուն նե րի հա մա ձայն, հայ ազ գին հասց վել էր « սար սա փե լի հար ված», 
և  նա դեռ շա րու նա կում էր տա ռա պել ու գտնվում էր «ամ բող ջութ յամբ 
ոչն չաց վե լու վտան գի առջև»: Հ յու պա տո սա կան զե կու ցագ րե րի հա մա-
ձայն՝ մեծ թվով փախս տա կան ներ էին կու տակ վել  Հա լե պում և շր ջա-
նում, ինչ պես նաև Ուր ֆա յում և Ա րա բիա յի այլ վայ րե րում:  Բար տոնն 
ա ռա ջար կում էր հանձ նա ժո ղով ու ղար կել  Թուր քիա՝ հայ փախս տա-
կան նե րի ի րա կան կա րիք նե րը պար զե լու և  արդ յու նա վետ օգ նութ յուն 
կազ մա կեր պե լու հա մար:  Բար տո նը խնդրում էր պետ քար տու ղա րին 
դի մել թուր քա կան կա ռա վա րութ յա նը՝ «ոչ քա ղա քա կան» նման հանձ-
նա ժո ղո վի մուտ քի ար տո նութ յուն ստա նա լու հա մար:480

 Նո յեմ բե րի 18-ին ԱՄՆ-ի պետ քար տու ղար  Լան սին գին ուղղ ված 
գաղտ նի նա մա կում  Մոր գեն թաուն գրում էր, որ, հա մոզ վե լով  Դար դա-
նե լի «ա նա ռի կութ յան» մեջ, թուր քա կան իշ խա նութ յուն նե րը սկսե ցին 
« զար գաց նել հա յե րին բնաջն ջե լու ծրա գի րը՝ 1914 թ. նո յեմ բե րին և 
 դեկ տեմ բե րին թուր քե րին «ան հիմն դա վա ճա նութ յան» հա մար պատ-
ժե լու նպա տա կով: Եվ քա նի որ նրանք հնա րա վո րութ յուն չու նեին 
պատ ժե լու ի րենց պար տութ յան պա տաս խա նա տու նե րին, պատ ժե-
ցին երկ րում ապ րող նե րին՝ ան կախ տա րի քից և  սե ռից: Եվ ինչ պես Էն-
վերն էր ա սել, պա տե րազ մա կան ի րա վի ճա կից ել նե լով, «ի րենք ժա-

479 Տե՛ս Unites States Official Records on the Armenian Genocide, 1915-1917 /Compiled 
with an introduction by Ara Sarafian/, էջ 434-435 (NA/RG 59/867.4016/260):
480 Տե՛ս NA Microfilm Publications, Microcopy No. 353, Records of the Department of State 
Relating to Internal Affairs of Turkey, 1910-1929, Roll 51, NA/RG 59/867.48/194, 202:
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մա նակ չու նեին տար բե րա կում կի րա ռե լու» և  հար ցին լու ծում տա լու 
«պ լա տո նիկ» մի ջոց նե րով, ուստի պետք էր կի րա ռել «կտ րուկ մի ջոց-
ներ»՝ ան կախ այն բա նից, թե ով է դրա նից տու ժե լու:  Մոր գեն թաո ւի 
կար ծի քով՝ կաս կած չկար, որ ո րոշ հա յեր հե ղա փո խա կան ներ էին և 
«ծ րագ րում էին ա զատ վել թուր քա կան կա ռա վար ման լծից», սա կայն, 
ան կախ նրանց գոր ծո ղութ յուն նե րից, որ ևէ ար դա րա ցում չէր կա րող լի-
նել  հար կա դիր տե ղա հա նութ յուն նե րի կազ մա կերպ ման մե թոդ նե րի և  
այն ի րա վի ճա կի հա մար, երբ այդ խեղճ մար դիկ ան պաշտ պան էին 
թողն ված՝ դատապարտվելով մահ վան քաղ ցից և  ծա րա վից:

Դես պանն այ նու հետև գրում էր, որ « մեծ թվով հա յեր են մաս նակ-
ցել Աբ դուլ  Հա մի դի դեմ կազ մա կերպ ված հե ղա փո խութ յանը»: Այդ 
առն չութ յամբ  Թա լեաթն ա սել էր դես պա նին, որ միակ աղբ յու րը, ո րից 
ի րենք վա խե նում էին, հա յե րի կող մից կազմակերպվող ի րենց դեմ էր: 
Իսկ Էն վերն իր հեր թին ա սում էր դես պա նին, որ հե ղա փո խութ յուն 
կազ մա կեր պե լու հա մար մեծ թվով մաս նա կից ներ հար կա վոր չեն, 
նույ նիսկ « շատ փոքր թվով վճռա կան և  գոր ծուն մար դիկ կա րող են 
հա ջո ղութ յան հաս նել կա ռա վա րութ յան փո փո խութ յան գոր ծում»:

 Դես պան  Մոր գեն թաո ւի հետ ու նե ցած հան դի պում նե րից մե կի ժա-
մա նակ ար տա քին գոր ծե րի նա խա րար  Հա լիլ  Մեն թե շեն խոս տո վա նել 
էր, որ հա յե րի դեմ կա տար ված ա մե նա սար սա փե լի հան ցա գոր ծութ-
յուն ներն ի րա գոր ծել էին ոստիկաննե րը:

«Ես վճռա կան կեր պով հա մոզ ված են,- շա րու նա կում էր  Մոր գեն-
թաուն,- որ սա դա րաշր ջա նի մե ծա գույն հան ցա գոր ծութ յունն է»: «Որոշ 
դես պան նե րի՝  թուր քա կան իշ խա նութ յուն նե րին ուղղ ված շա րու նա կա-
կան խոր հուրդ նե րը՝ կո տո րած նե րի կազ մա կեր պու մից խու սա փե լու 
մա սին, հանգեցրին նրան, որ թուր քերն ըն դու նե ցին տե ղա հա նութ-
յուն նե րի այս զար հու րե լի ծրա գի րը, ո րը վե րած վեց դի վա յին ջար դե-
րի, ո րոնք ու ղեկց վում էին բռնա բա րութ յուն նե րով, թա լա նով և ս տի պո-
ղա կան կրո նա փո խութ յամբ»,- նշում էր դես պա նը և շարունակում, որ 
դժ բախ տա բար հա յե րի նա խորդ կո տո րած նե րի հա մար քրիս տոն յա 
տե րութ յուն նե րը որ ևէ պա տիժ չկի րա ռե ցին, ո րի հետևանքով ներ կա-
յիս կազ մա կեր պիչ նե րը հա մոզ ված էին, որ այս ան գամ էլ, հա վա նա-
բար, դրանք կմո ռաց վե ին:  Դեռևս 1914 թ. մա յի սին և  հու նի սին իշ խա-
նութ յուն նե րը հա ջո ղութ յամբ ի րա գոր ծե ցին 100-150 հա զար հույ նե րի 
տե ղա հա նութ յու նը, որն այդ պես էլ չդա տա պարտ վեց մեծ տե րութ յուն-
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նե րի կող մից:  Թուր քա կան իշ խա նութ յուն նե րը ե կան այն եզ րա հանգ-
ման, որ քա նի որ մեծ տե րութ յուն նե րից չոր սը կռվում էին ի րենց դեմ և  
ան հա ջո ղութ յան էին հան դի պել  Դար դա նե լում, իսկ տե րութ յուն նե րից 
մյուս եր կու սը ի րենց դաշ նա կից նե րն էին, « մե ծա գույն հնա րա վո րութ-
յուն է ստեղծ վել ի րենց հա մար՝ հայ ազ գին բնաջն ջե լու՝ եր կար ժա-
մա նակ փայ փայ վող ծրա գիրն ի կա տար ա ծե լու և այդպի սով մե կընդ-
միշտ լու ծե լու հայ կա կան բա րե նո րո գում նե րի հար ցը, ո րը հա ճա խա-
կի պատ ճառ էր հան դի սա նում թուր քա կան գոր ծե րին մի ջամ տութ յան 
հա մար»: 

 Դես պա նը հա մոզ ված չէր, որ  Կոս տանդ նու պոլ սում, Զմ յուռ նիա յում 
և  Հա լե պում մնա ցած հա յերն ա պա հով ված են լի նե լու հե տա գա  նոր 
հար ձա կում նե րից, թեև միա ժա մա նակ նշում էր, որ ԱՄՆ-ի, Անգլիա-
յի և  Գեր մա նիա յի հա սա րա կայ նութ յան վրդով մուն քը թուր քա կան 
իշ խա նութ յուն նե րի գոր ծո ղութ յուն նե րի նկատմամբ և տե ղի ու նե ցող 
հե տապն դում նե րի վե րա բեր յալ շատ թուր քե րի բա ցա սա կան կար ծի-
քը ի րենց մեծ ազ դե ցութ յու նը կա րող էին ու նե նալ իշ խա նութ յուն նե րի 
հե տա գա գոր ծո ղութ յուն նե րի վրա: 

Ըստ դես պա նի՝  Կոս տանդ նու պոլ սում  Գեր մա նիա յի, Ավստ րո- 
Հուն գա րիա յի և  Բուլ ղա րիա յի դես պա նութ յուն նե րը « շատ մտա հոգ 
էին» և  ցան կա նում էին օ ժան դա կել հայ կա կան կո տո րած նե րը դա դա-
րեց նե լու փոր ձե րին:  Մոր գեն թաուն նշում էր, որ  Բուլ ղա րիան միշտ էլ 
նման տե սա կետ էր ար տա հայ տել:  Գեր մա նա ցի ներն ու ավստ րիա-
ցի նե րը սկզբնա կան շրջա նում չէին մտա ծել այդ հար ցում  Թուր քիա յի 
ներ քին գոր ծե րին մի ջամ տե լու մա սին:  Դես պա նը հա վա տա ցած էր, 
որ նրանք նույ նիսկ չէին պատ կե րաց նում, որ թուր քե րը կա րող էին կի-
րա ռել նման « բար բա րո սա կան և  ա մո թա լի մե թոդ ներ»: Այժմ նրանք 
ե կել էին այն կար ծի քին, որ ի րենց բան կա յին հաս տա տութ յուն ներն ու 
առևտ րա կան նե րը կա րող էին լուրջ կո րուստ ներ ու նե նալ հա յե րի աք-
սո րի հետ ևան քով: Ար դեն իսկ հա մա պա տաս խան հաշ վարկ էր կա-
տար վել, ո րի հա մա ձայն՝ գեր մա նա կան բան կերը դրա հետևանքով 
կորց նե լու էին հինգ մի լիոն դո լար:  Մաս նա գի տա կան հաշ վարկ կար 
նաև, որ երկ րի պե տա կան ե կա մուտ նե րը պա կա սե լու էին տա րե կան 
հինգ մի լիոն ֆուն տով:481 1916 թ. հուն վա րի 13-ին պետ քար տու ղար 

481 Տե՛ս նույն տեղը, Roll 6, NA/RG 59/867.00/798.2, էջ 1-16:
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 Լան սին գը, բնու թագ րե լով  Մոր գեն թաո ւի գաղտ նի զե կույ ցը որ պես 
« հա մա պար փակ» փաս տա թուղթ, ու ղար կում է այն ԱՄՆ-ի նա խա գա-
հին՝ ա ռա ջար կե լով ան պայ ման կար դալ այն:482

1915 թ. նո յեմ բե րի 19-ին  Բոս տո նում լույս տես նող «Հայրենիք» եր-
կօր յա թեր թի խմբագ րութ յու նը գրում էր ԱՄՆ-ի պետ քար տու ղա րին, 
որ երկ րի տար բեր վայ րե րից բազ մա թիվ նա մակ ներ են ստաց վում 
ա մե րի կա հա յե րից, ո րոնք հարց նում են, թե ինչ հնա րա վո րութ յուն ներ 
կան  Թուր քիա յում « տա ռապ յալ ողջ մնա ցած  հայե րին» օգ նութ յուն 
ու ղար կե լու հա մար: Խմ բագ րութ յու նը հարց նում էր, թե արդ յոք հնա-
րա վո՞ր է ա մե րիկ յան հյու պա տո սութ յուն նե րի մի ջո ցով օգ նութ յուն ու-
ղար կել հայ փախս տա կան նե րին:483

 Հա մա պա տաս խան հանձ նա րա րութ յուն ստա նա լով  Ռու սաս տա նի 
ար տա քին գոր ծե րի նա խա րար  Սեր գեյ  Սա զո նո վից՝  Վա շինգ տո նում 
դես պան  Բախ մետ ևը նո յեմ բե րի 22-ին գրում էր ԱՄՆ-ի պետ քար տու-
ղա րին, որ ռու սա կան կայ սե րա կան կա ռա վա րութ յու նը շնոր հա կալ 
կլի ներ, ե թե  Կոս տանդ նու պոլ սում ա մե րիկ յան դես պա նը հանձ նա-
րա րութ յուն ստա նար ա ջակ ցութ յուն ցու ցա բե րելու ռու սա կան կող մին 
 Բաղ դա դի եր կա թու ղու շրջան ու  Մի ջա գետք ար տաքս ված հա յե րին 
օգ նելու գործընթացի կազ մա կերպ ման հար ցում: Ըստ դես պա նի՝  Մոր-
գեն թաո ւին այդ նպա տա կով կտրա մադր վեն անհ րա ժեշտ գու մար ներ, 
իսկ հայ պատ րիար քը հա մա պա տաս խան տե ղե կատ վութ յուն կներ-
կա յաց նի մի ջոց նե րի օգ տա գործ ման նպա տա կի հա մար: Այդ կա-
պակ ցութ յամբ անհ րա ժեշտ է ճա նա պարհ գտնել, որ պես զի թուր քե րը 
չկա րո ղա նան յու րաց նել այդ մի ջոց նե րը:  Դեսպանը նշում էր, որ ցան-
կա լի կլի ներ նաև, որ օս ման յան կա ռա վա րութ յու նը չի մա նար, որ մի-
ջոց նե րը գա լիս էին  Ռու սաս տա նից, քա նի որ այդ հան գա ման քը կա-
րող էր հրահ րել հայ բնակ չութ յան նոր հա լա ծանք ներ:484 

 Նո յեմ բե րի 25-ին ա մե րիկ յան մի սիո ներ Ո ւիլֆ րիդ  Փոս տը Կո նիա-
յից գրում էր  Փի թին   հայ կա կան տե ղա հա նութ յուն նե րի մա սին:  Մեկ-

482 Տե՛ս Unites States Official Records on the Armenian Genocide, 1915-1917 /Compiled 
with an introduction by Ara Sarafian/, էջ 374 (NA/RG59/867.00/798.5):
483 Տե՛ս NA Microfilm Publications, Microcopy No. 353, Records of the Department of State 
Relating to Internal Affairs of Turkey, 1910-1929, Roll 51, NA/RG 59/867.48/197:
484 Տե՛ս նույն տեղը, Roll 43, NA/RG 59/867.4016/208; Հայաստանը միջազգային
դիվանագիտությանևսովետականարտաքինքաղաքականությանփաստաթղթերում
(18281923) / Պրոֆ. Ջ. Ս. Կիրակոսյանի խմբագրությամբ, էջ 377-378:
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նե լով  Կո նիա յից նո յեմ բե րի 21-ին՝ նա հա ջորդ օրն անցկաց րել էր 
Է րեգ լիում: Ըստ  Փոս տի՝ այդ ժամանակ այդտեղ կու տակ վել էին եր կու 
հա զար աք սոր յալ հա յեր, ո րոնց վե րա բեր յալ հրա հանգ էր տրվել կա-
ռա վա րութ յու նից, որ Է րեգ լիում կա րող էին մնալ միայն ար հես տա վոր-
ներ կամ ծա ռա յող զին վոր նե րի կա նայք և  ե րե խա նե րը: Մյուս աք սոր-
յալ նե րը գտնվում էին ոս տի կա նութ յան հսկո ղութ յան ներ քո, և ն րանց 
հե տա գա ճա կա տա գի րը մնում էր ան հայտ: Նշ ված ար հես տա վոր նե-
րը կա ռա վա րութ յու նից ստա նում էին մեկ բո քոն հաց և ս տիպ ված էին 
աշ խա տել ա ռանց վճար ման: Գ րե թե նույ նը ստա նում էին զին վոր նե րի 
ըն տա նի քի ան դամ նե րը: Ըստ  Փոս տի տվյալ նե րի՝ իշ խա նութ յուն նե-
րը շատ դեպ քե րում թույլ չէին տալիս հա յե րին ճամ փոր դել գնաց քով և 
ս տի պում էին նրանց վար ձել սայ լեր՝ տասը լի րա յով Է րեգ լիից  Տար սոն 
հաս նե լու հա մար: Իսկ ով չէր կա րո ղա նում դա ա նել, գնում էր ոտ քով: 
 Փոստն ան ձամբ տե սել էր կա յա րա նում հա յե րի կող մից լքված 500-
600 կա պոց ներ, ո րոնք հե տա գա յում առգ րավ վում էին իշ խա նութ յուն-
նե րի կող մից որ պես լքված ի րեր, բա ժան վում պաշ տոն յա նե րի միջև 
կամ վա ճառ վում:  Շուրջ հար յուր ե րե խա ներ էին լքվել ծնող նե րի կող-
մից, քա նի որ նրանք կա՛մ հի վանդ էին, կա՛մ էլ փոքր էին տա րի քով՝ 
ոտ քով եր կար ճա նա պարհ անց նե լու հա մար: Ն րան ցից քսա նին ընտ-
րել և  որ պես մահ մե դա կան որ դեգ րել էին թուր քե րը, իսկ մյուս ե րե խա-
նե րը գտնվում էին մի աղ քատ հայ կնոջ խնամ քի տակ, ո րը փոր ձում 
էր խնա մել նրանց՝ մի ջոց ներ հա վա քե լով քա ղա քում մնա ցած հա յե-
րից: Ըստ  Փոս տի՝ կա ռա վա րութ յու նը որ ևէ բան չէր ա նում ե րե խա-
նե րի հա մար, ո րոնք հիմ նա կա նում հի վանդ էին և գտն վում էին շատ 
ծանր պայ ման նե րում:  Կա յա րա նի մոտ  Փոս տը հան դի պել էր շուրջ 
200 աք սոր յալ հա յե րի, ո րոնց դուրս էին բե րել քա ղա քից և  տե ղա վո-
րել մի քա նի լքված շի նութ յուն նե րում: Ն րանց վի ճա կը, ըստ  Փոս տի, 
«անն կա րագ րե լի ծանր էր»: Շր ջե լով նրանց մեջ՝  Փոս տը պար զել էր, 
որ հիմ նա կա նում նրանք բո լորն ար դեն իսկ ծանր հի վանդ էին և  դե-
ղա մի ջոց նե րի կա րիք ու նեին: Երբ  Փոս տը գնացք էր նստում, նկա տել 
էր, թե ինչ պես էին հա յե րը փոր ձում մտնել ներս և վ ճա րել տոմ սի հա-
մար, սա կայն նրանց թույլ չէին տա լիս և  ներս էին թող նում միայն թուր-
քե րի: Ըստ  Փոս տի՝ Է րեգ լիում ապ րող հա յե րին թույլ էր տրված ա նո-
րոշ ժամ կե տով մնալ քա ղա քում հիմ նա կա նում կայ մա կա մի ո րոշ ման 
շնոր հիվ:  Սա կայն նրանց մշտա պես ա ռա ջար կում էին ըն դու նել իս լամ 
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կամ, օրինակ, բո ղո քա կան  Մա նուկ է ֆեն դիի պա րա գա յում ստի պում 
էին նրան ա մուս նաց նել իր աղջ կան թուրք պաշ տոն յա յի հետ:  Պո զան-
թիում  Փոս տը հան դի պել էր 250 աք սոր յալ նե րի, ո րոնք ցրված էին  Տար-
սոն տա նող ճա նա պար հի շուրջ գտնվող ճամ բար նե րում: Ն րանք որ ևէ 
հնա րա վո րութ յուն չու նեին վար ձե լու որ ևէ տրանս պոր տա յին մի ջոց, 
իսկ կա նայք և  ե րե խա ներն այլևս չէին կա րող քայ լել: Ն րանք վա ճա ռել 
էին իրենց հա գուստն ու ե ղած ու նեց ված քը. հիմ նա կա նում բո լո րը կի-
սա մերկ էին:  Կա ռա վա րութ յու նը նրանց հաց էր ու ղար կում, սա կայն ոչ 
կա նո նա վոր կեր պով: Ողջ դաշ տա վայ րը վերած վել էր գե րեզ մա նո ցի. 
շատ գե րեզ ման ներ քանդ վել էին շնե րի կող մից: Ըստ  Փոս տի տվյալ-
նե րի՝ շուրջ հա զար հա յեր էին մա հա ցել  Պո զան թիում, և  այդ քան էլ՝ 
Է րեգ լիում, սա կայն որ ևէ մե կը պատ կե րա ցում չու ներ, թե քա նի հա-
զար մարդ էր մա հա ցել  Կոս տանդ նու պոլ սից մինչև  Մի ջա գետք ըն կած 
ճա նա պար հին:  Հա րա վից ե կած մար դիկ պատմում էին Փոստին, որ 
 Դեյր-էզ- Զոր չէր հա սել տա սից նույ նիսկ մե կը, միա ժա մա նակ  Պո-
զան թիով դե պի հա րավ ան ցել էր 500 հա զա րից ոչ պա կաս մարդ:485

Ա մե րիկ յան ա ռա քե լութ յան քույր  Բեատ րիս  Ռոհ նե րը զե կու ցում 
էր  Մա մու րեթ-ուլ-Ա զի զի աք սոր յալ նե րի ճամ բար նո յեմ բե րի 26-ին 
կա տա րած իր այ ցե լութ յան մա սին: Ըստ  Ռոհ նե րի՝ ճամ բարը հա զա-
րա վոր վրան նե րից կազմ ված հսկա յա կան մի վայր էր, որ տեղ կա րե լի 
էր հան դի պել տար բեր տա րի քի և  սո ցիա լա կան դա սա կար գի պատ-
կա նող ան հա մար մարդ կանց, ո րոնք քաղ ցած էին և  միայն հաց էին 
խնդրում: 1.300 հա ցի բո քոն բա ժան վեց մարդ կանց, ինչը, ան շուշտ, 
բո լո րին չէր կա րող բա վա րա րել:  Հա ցը բա ժա նող կրո նա կան նե րի հա-
մար ստեղծ վել էր ի րենց անվ տան գութ յա նը սպառ նա ցող ի րա վի ճակ: 
Այդ պա հին աք սոր յալ նե րին հրա հանգ տր վեց ճա նա պարհ ընկ նե-
լու մա սին: Ն րանք, ով քեր չէին կա րող քայ լել, սվին նե րով էին քշվում 
վրան նե րից:  Մի քա նի հա րուստ մար դիկ ան մի ջա պես վճա րե ցին սայ-
լե րի հա մար, իսկ մյուսները շարժ վե ցին ոտ քով:  Շուրջ 200 ծեր մար դ 
մնա ց ճամ բա րում. նրանք ընդ հան րա պես չէին կա րո ղա նում քայ լել:486

 Նո յեմ բե րի 28-ին դես պան  Մոր գեն թաուն հան դի պել էր  Թուր քիա յի 
փո խարտ գործ նա խա րար  Ռա շիդ  Հիք մե թի հետ:  Վեր ջինս հաղորդում 

485 Տե՛ս Unites States Official Records on the Armenian Genocide, 1915-1917 /Compiled 
with an introduction by Ara Sarafian/, էջ 394-397 (NA/RG 59/867.4016/251):
486 Տե՛ս նույն տեղում, էջ 435-436 (NA/RG 59/867.4016/260):
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էր դես պա նին, որ 4-րդ  բա նա կի հրա մա նա տա րը տե ղե կաց րել էր պա-
տե րազ մի նա խա րա րութ յա նը, որ  Սի րիա յում ա մե րիկ յան հյու պա տո-
սութ յուն նե րը «զ բաղ ված են հայ կա կան հար ցե րով»: Ար տա քին գոր-
ծե րի նա խա րարն իր տե ղա կա լի մի ջո ցով խնդրում էր դես պա նին հրա-
հանգ տալ հյու պա տոս նե րին՝ հրա ժար վելու նման գոր ծու նեութ յու նից, 
ին չը դի տարկ վում էր որ պես մի ջամ տութ յուն երկ րի ներ քին գոր ծե րին:

Ըստ դես պա նի՝ պա տե րազ մի և  ար տա քին գոր ծե րի նա խա րար նե-
րը շա րու նա կ ա սում էին  Մոր գեն թաո ւին, որ իրենք դեմ են հա յե րին 
ա մե րի կա ցի նե րի կող մից օգ նութ յան ցու ցա բե րմանը, քա նի որ օ տա-
րերկ րա ցի նե րի կող մից տրվող օ ժան դա կութ յու նը սա տա րում է « հայ 
ի դեա լիստ նե րին՝ շա րու նա կե լու դի մադ րութ յու նը կա ռա վա րութ յան 
դեմ, թեև կա ռա վա րութ յու նը շատ ան գամ նշել է, որ հա յերն այն վի-
ճա կում չեն, որ  կա րո ղա նան գոր ծուն կեր պով դի մագ րա վել կա ռա վա-
րութ յա նը»:  Բարձր  Դուռն ա ռա ջար կում էր դես պա նութ յան կող մից 
ստաց ված մի ջոց նե րը տրա մադ րել թուր քա կան իշ խա նութ յուն նե րին՝ 
օգ նութ յունն ի րենց կող մից կազ մա կեր պե լու հա մար:  Մոր գեն թաուն 
մեր ժում է այդ ա ռա ջար կը այն պատ ճա ռա բա նութ յամբ, որ դո նոր նե-
րը ցան կա նում են կազ մա կեր պել օգ նութ յու նը դես պա նի հսկո ղութ յան 
ներ քո:  Դես պա նը գրում էր պետ քար տու ղա րին, որ ար դեն իսկ հրա-
հան գել էր հյու պա տոս նե րին շա րու նա կել օգ նութ յան տրա մադ րու մը 
հա յե րին ա մե րիկ յան մի սիո ներ նե րի կամ այլ վստա հե լի մարդ կանց 
մի ջո ցով, ինչ պես նաև տե ղե կաց նել հա յե րին հյու պա տո սութ յուն ներ 
այ ցե լե լուց խո ւսա փե լու մա սին, ին չը կա րող էր դի տարկ վել որ պես 
մի ջամ տութ յուն երկ րի ներ քին գոր ծե րին:487 Միա ժա մա նակ  Մոր գեն-
թաուն զգու շաց նում էր  Բեյ րու թում և  Հա լե պում հյու պա տոս նե րին 
չանց նել հու մա նի տար աշ խա տան քի շրջա նակ ներն ու խու սա փելո 
ներ քին գոր ծե րին մի ջամ տութ յու նից և չգրգ ռել թուրք պաշ տոն յա նե-
րին, ո րոնք ու նակ էին վնաս հասց նելու այն մարդ կանց, ո րոնց  Միաց-
յալ  Նա հանգ նե րը ցան կա նում էր օգ նել:488

Ե րիտ թուր քե րը դժգոհ էին աշ խար հով մեկ տե ղե կատ վութ յան տա-
րա ծու մից: 1915 թ. նո յեմ բե րին  Թա լեաթն իր դժգո հութ յունն է հայտ նում 
 Հա լե պի իշ խա նութ յուն նե րին, որ  Մոր գեն թաուն չա փից ա վե լի շատ 

487 Տե՛ս NA Microfilm Publications, Microcopy No. 353, Records of the Department of State 
Relating to Internal Affairs of Turkey, 1910-1929, Roll 51, NA/RG 59/867.48/199:
488 Տե՛ս նույն տեղում, Roll 51, NA/RG 59/867.48/227:
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բան է ի մա նում: Նա գրում էր. « Կար ևոր է, որ այդ մա սե րում գտնվող 
օ տա րերկ րա ցի նե րը հա մոզ ված լի նեն, որ հա յե րի ար տաքսումն ի րա-
կա նում միայն տե ղա հա նութ յուն է»:  Թա լեաթն ավելացնում էր, որ 
կարևոր են  «ար տա քին տես քի» ա պա հո վումն ու, երբ անհ րա ժեշտ է, 
« լավ վե րա բեր մուն քի» ցու ցա բե րու մը, իսկ « սո վո րա կան մի ջո ցա ռում-
նե րը պետք է ի րա կա նաց վեն հա մա պա տաս խան վայ րե րում»:  Մեկ 
ա միս անց նրան բարկացրեց այն, որ ար տա սահ ման ցի նե րը ճա նա-
պարհ նե րին դիակ ներ էին լուսանկարում:  Թա լեա թը հանձ նա րա րում 
է, որ  բո լոր դիակ ները «ան մի ջա պես թաղ վեն» կամ « թաքց վեն» օ տար-
նե րի աչ քե րից:489

1915 թ. նո յեմ բե րի վեր ջին Ա մե րիկ յան  կար միր խա չի փոխ նա խա-
գահ Ար թուր Մ յուր րե յը և Ա մե րիկ յան խորհր դի քար տու ղար  Ջեյմս 
 Բար տո նը դի մել էին ԱՄՆ-ի պետ քար տու ղա րութ յանը հետև յալ ա ռա-
ջար կով՝  Թուր քիա գոր ծու ղել հա յե րի կա րիք ներն ու սում նա սի րող 
հանձ նա ժո ղով:  Սա կայն դեկ տեմ բե րի 3-ին դես պան  Մոր գեն թաուն 
պա տաս խա նում է պետ քար տու ղա րին, որ թուր քա կան իշ խա նութ-
յուն նե րը թույլ չեն տա լու նման ծրա գիր ի րա գոր ծել:  Նա նշում էր, որ 
դես պա նութ յունն ա մե րիկ յան մի սիո ներ նե րի մի ջո ցով կա րո ղա նում էր 
տրա մադ րել այդ օգ նութ յու նը հայ աք սոր յալ նե րին՝ հույս հայտ նե լով, 
որ կստա նա լրա ցու ցիչ մի ջոց ներ՝ հե տա գա օգ նութ յու նը կազ մա կեր-
պե լու նպա տա կով:  Դեկ տեմ բե րի 13-14-ին պետ քար տու ղա րի տե ղա-
կալ Էլ վի Էյ դին տե ղե կաց նում է դես պա նի պա տաս խա նի մա սին վե-
րոնշ յալ կազ մա կեր պութ յուն նե րին:490

 Դեկ տեմ բե րի 1-ին  Փո լա  Շե ֆե րը զե կու ցում էր Իս լա հիե ճամ բար 
կա տա րած իր այ ցե լութ յան մա սին:  Նա նշում էր, որ իր տե սած ճամ-
բար նե րից սա ա մե նից սար սա փե լին էր. ա մե նու րեք տասն յակ դիակ-
ներ էին, դի զեն տե րիա յով հի վանդ մարդ կանց վրան ներ, օ րա կան 
թա ղում էին շուրջ 500 դի, մար դիկ կռվում էին հա ցի հա մար գայ լե րի 
պես:  Շե ֆե րը հա տուկ մի սայլ էր վար ձել՝ հա ցի հա զա րա վոր բո քոն նե-
րի հա մար, ո րոնք բա ժա նում էին վա ղուց ի վեր օգ նութ յուն չստա ցած 

489 Տե՛ս Montgomery George R., Why Talaat Pasha’s Assassin was Acquitted // Current 
History, 1921, July, էջ 554:
490 Տե՛ս Unites States Official Records on the Armenian Genocide, 1915-1917 /Compiled 
with an introduction by Ara Sarafian/, էջ 389-391 (NA/RG 59/867.48/205).
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մարդ կանց:491

 Նույն օ րը դես պան  Մոր գեն թաուն գրում էր պետ քար տու ղար  Լան-
սին գին, որ « հա յե րի տե ղա հա նութ յու նը տնտե սա կան մե ծա գույն 
վնաս է» հասց րել  Թուր քիա յին: Տն տե սութ յան այն ո լորտ նե րը, ո րոնք 
կա խում ու նեին հա յե րի «հ մուտ աշ խա տան քից», հայտն վել էին սար-
սա փե լի վի ճա կում:  Հա յե րին ա ռանց որ ևէ դրա մա կան մի ջոց նե րի ար-
տաք սել էին այն պի սի աղ քատ վայ րեր, որ տեղ նրանք ա ռանց օգ նութ-
յան չէին կա րող որ ևէ բան ա նել:  Միա ժա մա նակ թուր քա կան իշ խա-
նութ յուն նե րը փոր ձում էին ա մեն ինչ « թուր քաց նել» երկ րում:  Խոս քը 
պա տե րազ մում հա կա ռա կորդ տե րութ յուն նե րի քա ղա քա ցի նե րին և  
ըն կե րութ յուն նե րին ժա մա նա կին տրված կո մու նալ ծա ռա յութ յուն նե-
րի սպա սարկ ման ո լոր տի մա սին էր՝ ջրա յին տնտե սութ յունն, նա վա-
մա տույց նե ր, հե ռա խո ս, եր կաթգ ծե ր, փա րոս նե ր սպա սար կում:  Բո լոր 
օ տար աշ խա տող նե րին հե ռաց րել էին աշ խա տան քից:  Կոս տանդ նու-
պոլ սում իշ խա նութ յուն ներն ար գե լել էին օ տար լե զու նե րով բո լոր տե-
սա կի ցու ցա նակ նե րը, ստի պում էին օ տար ըն կե րութ յուն նե րին ու նե-
նալ թուր քե րեն գրան ցա մատ յան ներ:492

 Դեկ տեմ բե րի 4-ին  Սա մսու նում ա մե րիկ յան հյու պա տո սա կան 
գոր ծա կալ  Փի թե րը տե ղե կաց նում էր դես պան  Մոր գեն թաո ւին, որ քա-
ղա քի մյու թե սա րիֆ  Նե ջի մի բե յը տե ղա փոխ վել էր Ան գո րա՝ որ պես 
նա հան գա պե տի տե ղա կալ: Ըստ  Փի թե րի՝ վեր ջինս գոր ծում էր իր դեմ 
 Մարզ վան կա տա րած ուղ ևո րութ յուն նե րի, ինչ պես նաև « Հայ կա կան 
հար ցի նկատ մամբ հե տաքրք րութ յան» հա մար:  Փի թե րը հայտ նում էր 
նաև, որ աք սոր վե լուց ա ռաջ ո րոշ հա յեր որ պես ա վանդ իր մոտ դրամ և 
 զար դե ղեն էին թո ղել:  Նա նշում էր, որ շատ հե ռու էր մնում  Թուր քիա յի 
ներ քին գոր ծե րին մի ջամ տե լուց, սա կայն երկ րում ստեղծ ված « թա լա-
նի և ս պա նութ յուն նե րի» մթնո լոր տը պար տադ րում էր օգ նութ յան հաս-
նել տու ժած մարդ կանց:  Փի թե րը հա մոզ ված էր, որ բո ղո քա կան նե րին 
և  կա թո լիկ նե րին աք սո րի չեն թար կե լու հրա հանգ նե րը ձևա կան բնույթ 
էին կրում, քա նի որ «ո րո շում կա հա յե րին ամ բող ջութ յամբ վե րաց նե-
լու վե րա բեր յալ»: Ըստ  Փի թե րի՝  Թուր քիան սո վո րա բար աչ քի չէր ըն-

491 Տե՛ս նույն տեղը, էջ 436-437 (NA/RG 59/867.4016/260):
492 Տե՛ս NA Microfilm Publications, Microcopy No. 353, Records of the Department 
of State Relating to Internal Affairs of Turkey, 1910-1929, Roll 6, No. 269, NA/RG 
59/867.00/799.1/2, էջ 6-8:
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կել իր « կազ մա կերպ վա ծութ յամբ և  տա ղան դով», « սա կայն այս ան-
գամ, երբ հար ցը վե րա բեր ում է կո տո րած նե րին և  կո ղո պուտ նե րին, նա 
իրականացնում է լավ կազ մա կերպ ված և  շատ ա րագ գոր ծո ղութ յուն-
ներ»: « Միայն թուր քը կա րող էր կարճ ժամ կե տում այլ աշ խարհ տե-
ղա փո խել հար յուր հա զա րա վոր մարդ կանց»,- գրում էր  Փի թե րը:493

 Դեկ տեմ բե րի 10-ին  Թիֆ լի սում ԱՄՆ-ի հյու պա տոս Ո ւիլ լոու բի 
Ս մի թը գրում էր պետ քար տու ղա րին, որ հայ փախս տա կան նե րի ընդ-
հա նուր թի վը  Կով կա սում կազ մում էր 170 հա զար:  Նա նշում էր, որ 
կա րի քը շատ մեծ էր, և  փո խար քան կա ռա վա րութ յան ու  տե ղա կան 
հա մայնք նե րի հետ ծրա գիր էր մշա կում հա յե րին օգ նե լու հա մար: 
Ս մի թը հարց նում էր, թե ինչ տե սա կի օգ նութ յուն կա րող էր տրա մադ-
րել Ա մե րիկ յան կո մի տեն շուրջ քսան հա զար փախս տա կան նե րին՝ 
յուրաքանչյուրին ամ սա կան հինգ դո լար հաշ վար կով:494

Դեկ տեմ բե րի 13-ին  Փո լա  Շե ֆե րը զե կու ցում էր  Փի թին դե պի  Հա-
լեպ տա նող ճա նա պար հին տե ղա վոր ված աք սոր յալ նե րի ճամ բար նե-
րում ցուցաբերած օգ նութ յան մա սին:  Նա նշում էր, որ ինքն ու տի կին 
 Բեատ րիս  Ռոհ նե րը միա սին օգ նութ յան տրամադրման աշ խա տանք-
ներ էին կա տա րում չորս ճամ բար նե րում, ո րոնք գտնվում էին ի րա րից 
12 ժամ հե ռա վո րութ յան վրա: Ըստ  Շե ֆե րի՝ տե ղի պաշ տոն յա նե րը 
«շ նոր հա կալ էին» իրենց՝ աք սոր յալ նե րին օգ նութ յան ձեռք մեկ նե լու 
հա մար: Ն րանք օ րա կան աք սոր յալ նե րին հասց նում էին 10-20 լի-
րա յի ար ժո ղութ յամբ հաց, ինչ պես նաև ալ յուր, հա գուստ և  դե ղա մի-
ջոց՝ նախատեսված հի վանդ նե րի հա մար: Երբ հա ցը վեր ջա նում էր, 
նրանք դրամ էին թող նում աք սոր յալ նե րին՝ հե տա գա ճամ փոր դութ յան 
ըն թաց քում հաց գնե լու նպա տա կով:  Շե ֆե րը գրում էր, որ, ել նե լով 
ի րենց փոր ձից, ի րենք ամ սական 300-400 լի րա յի կա րիք ու նեին. կեսն 
անհրաժեշտ էր  Մա մու րեթ-ուլ-Ա զի զի, կե սը՝ Իս լա հիե- Հա սան բեկ լիի 
հա մար:495

 Դեկ տեմ բե րի 20-ին պետ քար տու ղա րին հաս ցեագր ված նա մա կում 
Ա մե րիկ յան խորհր դի քար տու ղար  Ջեյմս  Բար տոնն իր ափ սո սանքն 

493 Տե՛ս Unites States Official Records on the Armenian Genocide, 1915-1917 /Compiled 
with an introduction by Ara Sarafian/, էջ 431-432 (NA/RG 59/867.4016/259):
494 Տե՛ս NA Microfilm Publications, Microcopy No. 353, Records of the Department of State 
Relating to Internal Affairs of Turkey, 1910-1929, Roll 43, NA/RG 59/867.4016/230bis:
495 Տե՛ս Unites States Official Records on the Armenian Genocide, 1915-1917 /Compiled 
with an introduction by Ara Sarafian/, էջ 437-438 (NA/RG 59/867.4016/260):
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էր հայտ նում, որ թուր քա կան կա ռա վա րութ յու նը չէր ցան կա նում ել-
քի ար տո նութ յուն տալ՝ հայ փախս տա կան նե րի ի րա վի ճա կի պար զա-
բան ման նպատակով  Թուր քիա հանձ նա ժո ղով գոր ծու ղե լու հա մար: 
 Բար տո նը նշում էր, որ կո մի տեն շա րու նա կե լու էր ե ղած ֆի նան սա-
կան մի ջոց նե րը փո խան ցել դես պան  Մոր գեն թաո ւին՝ հայ փախս տա-
կան նե րի շրջա նում օգ նութ յու նը կազ մա կեր պե լու հա մար:496

 Դեկ տեմ բե րի 22-ին դես պան  Մոր գեն թաուն պետ քար տու ղա րին 
էր ներ կա յաց նում Ե րի տա սարդ կա նանց քրիս տոն յա ըն կե րակ ցութ-
յան (Young Women’s Christian Association)՝  Թուր քիա յի պա տաս խա-
նա տու քար տու ղար, օ րիորդ Ֆ րեն սիս  Գեյ ջի զե կու ցագ րե րը՝  Փոքր 
Ա սիա յում հա յե րի  վի ճա կի վե րա բեր յալ:  Դես պա նը գնա հա տում էր 
տվյալ զե կու ցագ րե րը որ պես հա յե րի տե ղա հա նութ յուն նե րի մա սին 
«ա ռա ջին ձեռ քից» ստաց ված տե ղե կատ վութ յուն:

« Հա յաս տա նի դժվա րութ յուն նե րը» զե կու ցագ րում  Գեյ ջը գրում էր, 
որ հա յե րի և  թուր քե րի միջև թշնա մութ յունն ու նի եր կար պատ մութ-
յուն:  Հայ ազ գը, ըստ  Գեյ ջի, այն ժո ղո վուրդ նե րից է, ո րը հրա ժար վել 
էր թուր քա կան կա ռա վա րութ յան՝ կրո նա փոխ լի նե լու և  իս լամ ըն դու-
նե լու վե րա բեր յալ պա հան ջը ըն դու նելուց, հե տա գա յում հա յե րին 
տրվել էին կրո նա կան ա զա տութ յուն ներ, սա կայն, դրան զուգահեռ, 
նրանց հան դեպ «ճն շում նե րի» քա ղա քա կա նութ յու նը շա րու նակ վել էր: 
 Միա ժա մա նակ դա րեր շա րու նակ հա յերն ա զատ ված էին զին վո րա-
կան ծա ռա յութ յու նից: Դ րա դի մաց հայ կա կան ըն տա նի քի յու րա քաչ-
յուր տղա մարդ վճա րել էր գլխա հարկ:  Զին վո րա կան ծա ռա յութ յու նից 
ա զատ լի նե լու հան գա ման քը ե րի տա սարդ հա յե րի հա մար հնա րա-
վո րութ յուն էր ստեղ ծել զբաղ վե լու առևտ րով: Դրա շնորհիվ հա յե րը 
դար ձել էին « մեծ առևտ րա կան նե րի ազգ»:  Վե րա դառ նա լով բա նա-
կից՝ ե րի տա սարդ թուր քերն ա կա նա տես էին դառ նում այն բա նին, որ 
հա յե րը գրա վել էին առևտ րա կան բո լոր դիր քե րը:  Դա րե րի ըն թաց քում 
թուրք զին վոր նե րի շրջանում այն կար ծիքն էր ձևա վոր վել, որ ի րենց 
ի րա վունք էր վե րա պահ ված պար բե րա բար թա լա նելու հա յե րին: 

 Սա կայն ե րիտ թուր քե րի՝ իշ խա նութ յան գա լուց հե տո ի րա վի ճա կը 
փոխ վեց:  Պաշ տո նա պես հայ տա րար վում էր, որ հա յե րի և  թուր քե րի 
միջև «եղ բայ րութ յուն» էր հաս տատ վել:  Միա ժա մա նակ հա յե րի շրջա-

496 Տե՛ս NA Microfilm Publications, Microcopy No. 353, Records of the Department of State 
Relating to Internal Affairs of Turkey, 1910-1929, Roll 51, NA/RG 59/867.48/211:
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նում կա յին «ազ գա յին կազ մա կեր պութ յուն ներ», ո րոնք թեև հե ղա փո-
խա կան և  նի հի լիս տա կան էին ի րենց էութ յամբ, սա կայն շատ օգ տա-
կար էին ի րենց ազ գի հա մար «ա ռա ջա դի մութ յուն և կր թութ յուն» բե րե-
լու հար ցում:  Սա կայն պա տե րազ մի սկսվե լուն պես թուրք իշ խա նութ-
յուն նե րը հայ տա րա րե ցին, որ հայ կա կան կազ մա կեր պութ յուն նե րը 
տար բեր քա ղաք նե րում թաքց ված ռում բեր և  զենք ու նեն, որոնք կա րող 
են օգ տա գործ վել կա ռա վա րութ յան դեմ:  Շատ դժվար էր, ըստ  Գեյ ջի, 
հաս տա տել իշ խա նութ յուն նե րի քա ղա քա կան հայ տա րա րութ յուն նե րի 
ճշմար տացիութ յու նը, սա կայն այդ հե ղա փո խա կան կազ մա կեր պութ-
յուն նե րը միան շա նակ զենք ու նեին « ժո ղովր դի պաշտ պա նութ յան հա-
մար»:  Արդ յոք նրանց ծրագ րե րը պա րու նա կո՞ւմ էին ապս տամ բութ յան 
կազ մա կեր պում՝  Գեյ ջը դժվա րա նում էր հաս տա տել:  Սա կայն հա յե րի 
պատ մութ յու նը  Թուր քիա յում վկա յում էր այն մա սին, որ շուրջ քսան 
տա րին մեկ ան գամ թուր քե րը կազ մա կեր պում էին հա յե րի « մեծ կամ 
փոքր կո տո րած ներ», հե ռա վոր քա ղաք նե րում և գ յու ղե րում մշտա-
պես գո ղա նում էին ե րի տա սարդ աղ ջիկ նե րին, ա նա սուն նե րի հո տե րը 
գտնվում էին քրդե րի հսկո ղութ յան տակ, ցան կութ յան դեպ քում շեյ խե-
րը յու րաց նում էին հա յե րի տնե րը. դա տա րան նե րում հա յե րի հա մար 
որ ևէ ար դա րութ յուն լի նել չէր կա րող: Բ նա կան է, որ նման պատ մութ-
յան պա րա գա յում ե րիտ թուր քե րի կու սակ ցութ յան՝ հա յե րի հետ «եղ-
բայ րութ յան» մա սին հայ տա րա րութ յուն նե րի նկատ մամբ որ ևէ վստա-
հութ յուն լի նել չէր կա րող:

 Պա տե րազ մի սկսվե լուն պես հա յե րը թուր քե րի նման զո րա կոչ-
վե ցին բա նակ:  Մարզ վա նի հինգ հա զար զի նա կո չիկ նե րից հա զա րը 
հա յեր էին:  Քա ղա քի հայ բնակ չութ յան թի վը գրե թե նույն հա մա չա-
փութ յան մեջ էր, և  դա նշա նա կում էր, որ ա վե լի շատ հա յեր էին մեկ նել 
քա ղա քից բա նակ, քան թե թուր քե ր:  Միա ժա մա նակ բա նա կի կա րիք-
նե րի հա մար հա յե րից առգ րավ վե ցին մեծ քա նա կութ յամբ հա գուստ, 
ձիեր, ա վա նակ ներ և  սայ լեր:  Հա յե րի խա նութ նե րը գրե թե դա տարկ վել 
էին:  Պա տե րազ մի սկսվե լուց ութ ա միս անց հրա հանգ ստաց վեց այն 
մա սին, որ հա յե րը պետք է հանձ նեն ի րենց զեն քը:  Գեյ ջը նշում էր, 
որ պատ ճա ռը կա րող էր լի նել այն, որ զի նա կո չից հե տո ա վե լի շատ 
հա յեր էին մնա ցել քա ղա քում, քան թուր քեր, և  քա նի որ հայ ազ գը հա-
մար վում էր հե ղա փո խա կան, հա յե րին պետք էր զի նա թա փել: Մ յուս 
պատ ճա ռը կա րող էր լի նել այն, որն ա վե լի մոտ էր ի րա կա նութ յա նը, 
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որ սո վո րա բար կո տո րած նե րից ա ռաջ իշ խա նութ յուն նե րը հա վա քում 
էին ե ղած զեն քը՝ որ ևէ ինք նա պաշտ պա նութ յուն թույլ չտա լու հա մար:

 Մի գի շեր անս պա սե լի կեր պով իշ խա նութ յուն նե րը ձեր բա կա լե ցին 
քսան հայ տղա մարդ ու, եր կու օր պա հե ցին տե ղի բան տում, այ նու-
հետև ու ղար կե ցին  Ս վազ: Ս րան հետ ևեց քա ղա քի ղե կա վար տղա-
մարդ կանց բան տար կու մը: Ըստ  Գեյ ջի՝ նրանք բո լո րը են թարկ վել էին 
սար սա փե լի կտտանք նե րի: Իշ խա նութ յուն նե րը հայ տա րա րե ցին, որ 
հայտ նա բե րել են հա յե րի կող մից թաքց ված ռում բեր:  Մի սիո ներ նե րը 
դի մում են իշ խա նութ յուն նե րին՝ ա ռա ջար կելով, որ  հայ կա թո լիկ, ա ռա-
քե լա կան և  բո ղո քա կան հա մայնք նե րը ստեղ ծեն խա ռը հանձ նա ժո-
ղով՝ բնակ չութ յունից զեն քը հա վա քե լու նպա տա կով: Իշ խա նութ յուն-
նե րը հա մա ձայ նում են՝ հայ տա րա րե լով, որ ե թե ողջ զեն քը հանձն վի 
իշ խա նութ յուն նե րին, հա յե րին որ ևէ վտանգ չի սպառ նա:  Հանձ նա ժո-
ղո վը դի մում է հայ բնակ չութ յա նը զեն քը հանձ նե լու ա ռա ջար կով՝ միա-
ժա մա նակ նշե լով, որ զենք ու նե ցող նե րի ա նուն ներն իշ խա նութ յուն նե-
րին չեն տրվե լու:  Շու տով հանձ նա ժո ղո վը ո րո շա կի քա նա կութ յամբ 
հրա ցան ներ հանձ նեց իշ խա նութ յուն նե րին, սա կայն իշ խա նութ յուն-
նե րն ան մի ջա պես հայ տա րա րե ցին հա յե րի տե ղա հա նութ յան մա սին: 
Սկզբ նա կան շրջա նում հա վա քե ցին 400 տղա մարդու. նրանց տե ղա-
վո րել էին ժա մա նա կա վոր շի նութ յուն նե րում, ո րից հե տո ա մեն գի շեր 
ճա նա պարհ էին ընկ նում նրան ցից 50-ը:  Գեյ ջը հստակ տե ղե կութ յուն 
չու ներ, թե ինչ է տե ղի ու նե ցել այդ մարդ կանց հետ, սա կայն կա յին 
վկա ներ, որ  Մարզ վա նից վեց ժամ հե ռա վո րութ յան վրա նրանց թա լա-
նել էին, սպա նել և  դիակ նե րը նե տել խո ր ջրհոր նե րը:  Կա ռա վա րա կան 
պաշ տոն յա նե րը հայտ նեցին մի սիո ներ նե րին, որ սպան վել էր  Մարզ-
վա նից աք սոր ված 1.300-ից ա վե լի տղա մարդ, սա կայն  Գեյ ջը չէր հա-
վա տում այդ տվյալ նե րին: 

 Հու լի սի 4-ին հրա հանգ տրվեց կա նանց աք սո րե լու մա սին: Միա-
ժա մա նակ հայ տա րար վեց այն մա սին, որ իս լամ ըն դու նող նե րը չեն 
տե ղա հան վե լու: Իշ խա նութ յուն նե րը տրա մադ րել էին ե զան սայ լեր և 
 կար գեր, սա կայն ով վճա րու նակ չէր, պետք է ճա նա պարհ ընկ ներ ոտ-
քով:  Կա նանց և  ե րե խա նե րին նախ տա նում էին քա ղա քից կես ժամ 
հե ռա վո րութ յան վրա գտնվող վանք, որ տեղ թուրք տղա մար դիկ և  կա-
նայք հա մո զում էին ի րենց կող մից ընտր ված նե րին դառ նալ մահ մե դա-
կան ներ, մնալ ի րենց տնե րում կամ հա րեմ նե րում:  Կա յին դեպ քեր, երբ 
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հայ կա նայք կա ռա վա րա կան պաշ տոն յա նե րի կա նանց էին տա լիս 
ի րենց զար դե ղե նը՝ քա ղա քից չմեկ նե լու դի մաց, սա կայն խոս տում նե րը 
հի նա կա նում խախտ վում էին:  Մարզ վա նի մի սիո ներ նե րը թույլտ վութ-
յուն էին ստա ցել ի րենց մոտ տե ղա վո րելու այն հա յե րին՝ շուրջ 350 հո-
գի, ով քեր առն չութ յուն ու նեին ա մե րիկ յան հաս տա տութ յուն նե րի հետ, 
սա կայն հե տա գա յում՝ օ գոս տո սի 10-ին, ու սու ցիչ նե րին և  օ ժան դակ 
աշ խա տա կից նե րին՝ թվով 173 հո գի, նույն պես աք սո րե ցին իշ խա նութ-
յուն նե րի կող մից տրա մադր ված սայ լե րով: Օ գոս տո սի 12-ին աք սոր-
վում են նաև հի վան դա նո ցի բուժ քույ րե րը, հի վանդ ներն ու օ րիոր դաց 
դպրո ցի ա շա կեր տու հի նե րը:497

 Գեյ ջը գրում էր, որ  Կոս տանդ նու պոլ սում գտնվող Ավստ րո- Հուն-
գա րիա յի և ԱՄՆ-ի դես պա նութ յուն նե րի խնդրան քով կա թո լիկ նե րի և 
 բո ղո քա կան նե րի տե ղա հա նութ յու նից խու սա փե լու իշ խա նութ յուն նե-
րի խոս տում նե րը ոչ բո լոր դեպ քե րում էին կա տար վում:  Նա վկայում 
էր, որ  Մարզ վա նի դպրո ցի ա շա կեր տու հի նե րի հետ էր, երբ հա զար 
տուն ու նե ցող հա րուստ Բրգ նիկ գյու ղի հայ կա թո լիկ բնա կիչ ներն ամ-
բող ջութ յամբ են թարկ վե ցին տե ղա հա նութ յան:  Գեյ ջի կող մից պաշ-
տոն յա նե րին ուղղ ված հար ցում նե րին վերջիններս պա տաս խա նում 
էին, որ հրա հան գը ե կել էր  Կոս տանդ նու պոլ սից, քա նի որ Ի տա լիա յի՝ 
պա տե րազ մի մեջ մտնե լուց հե տո քա ղա քա կա նութ յու նը փոխ վել էր: 
Ըստ  Գեյ ջի՝ Ան գո րա յում բնակվող շատ կա թո լիկ կա նայք և  ե րե խա-
ներ մնա ցել էին քա ղա քում, քա նի որ դար ձել էին մահ մե դա կան ներ: 
 Սա կայն բո լոր կա թո լիկ տղա մարդ կանց աք սո րել էին:  Բո ղո քա կան-
նե րը շա րու նա կում էին մնալ քա ղա քում:  Մարզ վա նից ե րեք օր հե ռա-
վո րութ յան վրա գտնվող  Շուն գուր լուում իշ խա նութ յուն ներն աք սո րել 
էին բո լոր ա ռա քե լա կան հա յե րին, ո րոնք նույ նիսկ  Յոզ ղատ չէին կա-
րո ղա ցել հաս նել:  Բո ղո քա կան նե րի վե րա բեր յալ որ ևէ ցու ցում չկար, 
սա կայն ա վե լի ուշ նրանց ըն տա նիք նե րին նույն պես բա ժա նում են 
ի րա րից և  ու ղար կում թուր քա կան տար բեր գյու ղեր: Ըստ  Գեյ ջի՝ օ գոս-
տո սի 29-ին  Կոս տանդ նու պոլ սից բո լոր վի լա յեթ ներին ցու ցում էր 
տրվել տե ղա հա նութ յու նը դա դա րեց նե լու մա սին, սա կայն այն նույն 
թա փով շա րու նակ վում էր  Մարզ վա նում:  Ավելին՝ տա նում էին նաև այն 

497 Տե՛ս Unites States Official Records on the Armenian Genocide, 1915-1917 /Compiled 
with an introduction by Ara Sarafian/, էջ 400-403 (NA/RG 59/867.4016/252):
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կա նանց, ո րոնք իս լամ էին ըն դու նել:498 
Գեյ ջը նշում էր, որ հա յե րի թվա քա նա կը, հա մա ձայն տար բեր 

աղբ յուր նե րի, տա տան վում էր մեկու կես մի լիո նից մինչև եր կուսուկես 
մի լիոնի միջակայքում: Եր կի րը լավ ի մա ցող մար դիկ ա սում էին, որ 
տվյալ պահին ողջ էին մնա ցել 500 հա զա րից ոչ ա վե լի հայեր: Հ նա-
րա վոր է, որ տար բեր քա ղաք նե րում մի քա նի հա զար հա յեր մնա ցած 
լինեին, ո րոնք դար ձել էին մահ մե դա կան ներ:  Շատ էին նաև հու նա կան 
գյու ղե րում և  սա րե րում թաքն ված հա յե րը: Հա յե րի ա մե նա լավ տներն 
ան մի ջա պես զբա ղեց նում էին թուրք պաշ տոն յա նե րը:  Կա հույքն առգ-
րավ վում էր հիմ նա կա նում պաշ տոն յա նե րի տնե րի և  կա ռա վա րա կան 
շի նութ յուն նե րի հա մար: Իր զե կու ցագ րի վեր ջում  Գեյ ջը գրում էր, որ 
«ինչ էլ խոս վում է հայ ժո ղովր դի հե ղա փո խա կան մտադ րութ յուն նե-
րի մա սին, կա ռա վա րութ յու նը ոչ թե պետք է մա հա պատ ժի են թար կի 
ապս տամբ ազ գին, այլ պետք է վա րի ար դար պայ քար»:  Գեյ ջը հույս 
էր հայտ նում, որ թուր քերն ի վեր ջո կկազ մեն այն պի սի կա ռա վա րութ-
յուն, ո րը կկա րո ղա նար իր «վշ տակ ցութ յու նը» հայտ նել «ի ր դժբախտ 
են թա կա նե րի տան ջանք նե րի» հա մար:499 

Ֆրեն սիս  Գեյ ջի հա ջորդ զե կու ցա գի րը վե րա բե րում էր 1915 թ. 
օ գոս տո սի 10-ից սեպ տեմ բե րի 6-ը  Ս վա զի նա հանգ կա տա րած իր այ-
ցե լութ յա նը:  Հե ղի նա կը հանգել էր հետև յալ եզ րա կա ցութ յուն նե րին.

1.  Հա յե րը գործնականո րեն աք սոր վել էին բո լոր վի լա յեթ նե րից: 
Ն րան ցից շա տե րը սպան վել են կա ռա վա րութ յան հրա հան գով, մա-
հա ցել աք սո րի ճա նա պար հին, ա միս նե րով քայ լել և  հա սել են ա րա-
բա կան ա նա պա տի սահ ման նե րը, որ տեղ օգ նութ յան կա րիք ու նեին: 
Օգ նութ յան մեծ ծրա գիր էր անհ րա ժեշտ: Այն պետք էր սկսել մայ րա-
քա ղա քից և  հասց նել տե ղի իշ խա նութ յուն նե րին:

2.  Կոս տանդ նու պոլ սի ոչ բո լոր հրա հանգ ներն էին կա տար վում, 
ուս տի իշ խա նութ յուն նե րի բո լոր խոս տում նե րը պետք է լի նեն գրա վոր 
և  հաս տատ վեն պաշ տո նա կան կնի քով:

3.  Բո ղո քա կան նե րին վե րա բե րող հրա հանգ նե րը մա սամբ են ճա-
նաչ վել տե ղա կան իշ խա նութ յուն նե րի կող մից:  Շատ դեպ քե րում 
նրանք նույն պես աք սոր վել են, կամ նրանց ստի պել են ըն դու նել իս-
լամ:

498  Տե՛ս նույն տեղը, էջ 405-406. NA/RG 59/867.4016/252:
499 Տե՛ս  նույն տեղը, էջ 407 (NA/RG 59/867.4016/252):
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4.  Մահ մե դա կան դար ձած բո ղո քա կան նե րի վե րա դար ձի թույլ-
տվութ յուն ստա նա լը շատ կար ևոր էր այդ մարդ կանց հա մար:

5.  Կա շառք վերց նե լը մեծ չա փե րի էր հաս նում, մաս նա վո րա պես՝ 
 Մարզ վա նում, որտեղ մարդ կան ցից 2 հա զար լի րա էին վերց րել քա ղա-
քում մնա լու հա մար, սա կայն նրանց, միև նույն է, աք սո րել էին:

6. Բռ նի իս լա մա ցու մը մահ վան կամ աք սո րի փոխարեն հա մա տա-
րած եր ևույթ էր դար ձել, թեև շատ թուր քե րի հա մար կար ևո րը ոչ թե 
կրոնն էր, այլ ազ գութ յու նը:

7.  Թուր քա կան տնե րում բա վա կա նին մեծ թվով քրիս տոն յա ե րե-
խա ներ, աղ ջիկ ներ և  կա նայք կա յին: Այդ տներ ի մամ ներ էին այ ցե-
լում՝ նրանց ա ղոթք ներ սո վո րեց նե լու հա մար:

8.  Հա զա րա վոր կա նայք և  ե րե խա ներ էին թաքն վում հու նա կան 
գյու ղե րում, ո րոնք նույն պես օգ նութ յան կա րիք ու նեին:

9.  Թե ինչ էր տե ղի ու նե ցել հայ տղա մարդ կանց հետ, շա րու նա կում 
էր մնալ « բա ցար ձակ ա ռեղծ ված», թեև ակն հայտ էր, որ նրանց զգա լի 
մա սը սպան վել էր:  Զին վոր նե րի մե ծա մաս նութ յու նը դեռ ողջ էր, սա-
կայն բո լո րը հա վա տա ցած էին, որ նրանց սպա նե լու են:500

  Դեկ տեմ բե րի 30-ին դես պան  Մոր գեն թաուն պետ քար տու ղա րին էր 
ներ կա յաց րել  Կոս տանդ նու պոլ սի հայ պատ րիարք, ար քե պիս կո պոս 
 Զա վեն  Տեր-Ե ղիա յա նի նա մա կը, որում պատ րիար քը նկա րագ րում էր 
Օս ման յան կայս րութ յան հայ բնակ չութ յան հետ տե ղի ու նե ցած ող-
բեր գութ յու նը:  Նա նշում էր, որ բուն  Հա յաս տա նը զրկվել է իր բնիկ 
ժո ղովր դից, իր ազ գի մեկ չոր րոր դը գտնվում է չա փա զանց ծանր վի-
ճա կում և  կա րիք ու նի օգ նութ յան:  Բարձր գնա հա տե լով ԱՄՆ-ի ա ռա-
ջա տար դերն ա զա տութ յան, ար դա րութ յան և  բա րե գոր ծութ յան գա-
ղա փար նե րը տա րա ծե լու գոր ծում՝ պատ րիար քը շնոր հա կա լութ յուն էր 
հայտ նում  Միաց յալ  Նա հանգ նե րի կա ռա վա րութ յանն ու ժո ղովր դին՝ 
ող բեր գա կան ի րա վի ճա կում հայտն ված հա յե րին օգ նութ յան ձեռք 
մեկ նե լու համար:501

 Դեկ տեմ բե րի 30-ին  Մա մու րեթ-ուլ-Ա զի զում հյու պա տոս  Լես լի  Դեյ-
վի սը գրում էր դես պան  Մոր գեն թաո ւին, որ վեր ջին չորս ա միս ներն ան-
ցել էին «ա նո րո շութ յան և  ան հանգս տութ յան» մեջ:  Հա յե րի՝ հու լի սին և  
օ գոս տո սին տե ղի ու նե ցած ար տաք սու մից հե տո քա ղա քում մնա ցած 

500  Տե՛ս նույն տեղը, էջ 413-414 (NA/RG 59/867.4016/252):
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մի քա նի բո ղո քա կան, կա թո լիկ և ԱՄՆ-ի քա ղա քա ցի հան դի սա ցող հա-
յե րի հա մար անվ տան գութ յան որ ևէ ե րաշ խիք գո յութ յուն չու ներ, թեև 
քա ղա քի մու նե տի կը մեկ կամ եր կու ան գամ հայ տա րա րել էր, որ հա-
յերն այլևս չեն աք սոր վե լու:  Դեյ վի սը գրում էր, որ մյուսնե րի հետ քա-
ղա քից աք սոր վել էին նաև մեծ թվով բո ղո քա կան հա յեր վերջիններիս 
չաք սո րե լու մա սին հրա հանգի ստացվելուց եր կու օր ա ռաջ: Ն րանք 
հա սել էին  Մա լա թիա, երբ հայ տա րար վել էր այդ հրա հան գի մա սին: 
Հ յու պա տո սը ջանք չէր խնա յել նրանց հետ բե րե լու հա մար, սա կայն 
ա պարդ յուն:  Միայն մի քա նիսն էին կա րո ղա ցել վե րա դառ նալ, այն էլ՝ 
ոչ թե հրա հան գի կա տար ման, այլ քրդե րին 50-100 լի րա յի չա փով կա-
շառք տա լու շնոր հիվ: Ն րանք հիմ նա կա նում կա նայք էին: Այն բո ղո-
քա կան հայ տղա մար դիկ, ո րոնք վե րա դար ձել էին, ձեր բա կալ վել էին և  
աք սոր վել երկ րորդ ան գամ: Ն րանց ճա կա տագ րի մա սին որ ևէ տե ղե-
կութ յուն չկար: Այս ըն թաց քում տե ղի ու նե ցած ա մե նից նշա նա կա լից 
եր ևույթն այն էր, որ ինչ պես այս տեղ, այն պես էլ վի լա յե թի մյուս քա-
ղաք նե րում կա ռա վա րութ յու նը « հա սա րա կա կան ա ճուր դի» մի ջո ցով 
վա ճա ռում էր ճա նա պարհ նե րին սպան ված հա յե րի վրա յից հան ված 
հա գուս տը:  Դեյ վի սը բնու թագ րում էր կա տար վա ծը որ պես «ս տոր և 
 զար հու րե լի» եր ևույթ: « Բար բա րո սութ յան» մեկ այլ ար տա հայ տութ-
յուն էր ոստիկաննե րի կող մից քրդե րին աք սոր ված հա յե րի 50-100 
հո գա նոց խմբե րի վա ճառ քը՝ նրանց սպա նե լու և  թա լա նե լու նպա տա-
կով:  Դեյ վի սը տե ղե կաց նում էր նաև, որ շրջա կա գյու ղե րի քրիս տոն-
յա ե կե ղե ցի ներն առգ րավ ված էին թուր քե րի կող մից և  մա սամբ ա վեր-
ված:502  

 Դեյ վի սը գրում էր, որ դեռևս սեպ տեմ բե րի 26-ին վա լին հայ տա-
րա րել էր, որ այլևս որ ևէ հայ չի ար տաքս վե լու նա հան գից:  Մի քա նի 
շա բաթ իրավիճակը խաղաղ էր, և  բո լոր թաքն ված հա յե րը դուրս էին 
գա լիս ի րենց թաքս տոց նե րից: Ո րոշ հա յեր իս լամ էին ըն դու նել՝ մտա-
ծե լով, որ ա պա գա յում ի րենց այլևս վտանգ չի սպառ նա լու:  Սա կայն 
նո յեմ բե րի 4-ին ոս տի կա նութ յու նը հան կար ծա կի սկսեց հա յե րի և  սի-
րիա ցի նե րի նոր ձեր բա կա լութ յուն ներ: Ն րանց բռնում էին փո ղոց նե-
րում և խա նութ նե րում: Նրանց մատ նում էին տնե րի տե րե րը: Ոս տի-
կա նութ յու նը շրջա պա տել էր ա մե րիկ յան հիվանդանոցի շեն քը և  ձեր-
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բա կա լել այն տեղ աշ խա տող հա յե րին, նույ նիսկ ԱՄՆ-ի քա ղա քա ցի-
նե րին:  Մի քա նի ժամ վա ըն թաց քում միայն քա ղա քում ոս տի կա նութ-
յու նը ձեր բա կա լել և  բանտ էր նե տել 500 հո գու: Եր կու օր շա րու նակ 
հյու պա տո սի գործադրած ջան քե րի և  ոս տի կա նութ յան ղե կա վա րին 
ուղղ ված խնդրանք նե րի շնոր հիվ հնա րա վոր դար ձավ ա զատ ար ձա-
կել շա տե րին:  Սա կայն նույ նը չհա ջող վեց ա նել գյու ղե րում ձեր բա-
կալ ված մի քա նի հար յու րի հաս նող հա յե րի և  սի րիա ցի նե րի հա մար, 
ո րոնց ոստիկաննե րի ու ղեկ ցութ յամբ ա նա սուն նե րի պես, փոքր խմբե-
րով աք սո րե ցին տար բեր ուղ ղութ յուն նե րով:503

Դեյ վի սի տե ղե կութ յուն նե րի հա մա ձայն՝  Վա նի,  Մու շի և  Բիթ լի սի 
շրջա նից ան մի ջա պես ժա մա նել էին ցածր խա վի մահ մե դա կան ներ-
գաղթ յալ ներ, ո րոնց բնա կեց րել էին շրջա կա գյու ղե րի հա յե րին պատ-
կա նող տնե րում:504

 Դեյ վի սը գրում էր, որ ողջ նա հան գում մեկ տա րի ա ռաջ բնակ վող 
100 հա զար հա յե րից, հնա րա վոր է, ինչ պես նշում էին պաշ տոն յա նե-
րը, մնա ցել էին չորս հա զա րից ոչ ա վե լի հայեր: Իշ խա նութ յուն նե րի 
նպա տակն էր չթող նել հինգ տո կո սից ա վե լի հա յեր, սա կայն հյու պա-
տո սը կաս կա ծում էր, որ այդ քան հայ կա րող էր մնա ցած լի նել: Ըստ 
 Դեյ վի սի՝ շատ հա յեր, մաս նա վո րա պես՝ կա նայք, իս լամ էին ըն դու նել: 
Վս տա հե լի աղբ յուր նե րի հա մա ձայն՝ շատ հա յեր էլ թաքն վել էին  Դեր-
սի մի քրդե րի մոտ:  Դեյ վի սի տվյալ նե րով՝ ընդ հա նուր առ մամբ նա հան-
գում մնա ցել էին հինգ  հար յու րից մինչև հա զար հա յեր:505

 Դեյ վի սը գրում էր, որ հա յե րի ար տաք սու մը շա րու նակ վեց մինչև 
1915 թ. ա վար տը:  Մի քա նի ան գամ իշ խա նութ յուն նե րը հայ տա րա րել 
էին այն մա սին, որ թաքն ված հա յե րը կա րող էին ա զա տո րեն դուրս 
գալ փո ղոց, քա նի որ ար տաք սում այլևս տե ղի չէր ու նե նա լու: Հյու պա-
տո սը նշում էր, որ, նրան ցից շա տերն այն քան « հի մար» գտնվեցին, 
որ հա վա տա ցին իշ խա նութ յուն նե րին և  դուրս ե կան ի րենց թաքս տոց-
նե րից: Երբ իշ խա նութ յուն նե րը տե ղե կաց վե ցին այն մա սին, որ բա-
վա կա ն թվով հա յեր շրջում են քա ղա քի փո ղոց նե րով, ձեր բա կա լե ցին 
նրանց, բանտ նե տե ցին, ո րից հե տո ար տաք սե ցին: Այն հա յե րին, ով-
քեր ինչ-որ կերպ, ո րոշ դեպ քե րում քրդե րին կա շա ռե լով, կա րո ղա ցել 
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էին փրկվել մա հից և  վե րա դառ նալ ի րենց ծննդդա վայ րե րը, իշ խա-
նութ յուն նե րը հա մա րում էին « դա սա լիք ներ»:  Վեր ջին լայ նա ծա վալ 
ձեր բա կա լութ յուն ները, ըստ հյու պա տո սի, տե ղի ու նե ցան նո յեմ բե րի 
4-ին և 5-ին: Հնարավոր է, որ նա հան գա պե տն այդ օրերին հա տուկ էր 
մեկ նել Էրզ րում: Նրա տե ղը ժա մա նա կա վո րա պես զբա ղեց րել էր 11-
րդ  բա նա կա յին կոր պու սի հրա մա նա տար  Սու լեյ ման  Ֆաիկ փա շան: 
 Դեյ վի սը փոր ձել էր ցան կե րից հա նել և  ա զա տել ո րոշ ծա նոթ հա յե րի, 
սա կայն դա նրան չէր հա ջող վել: Հ յու պա տո սութ յուն վե րա դառ նա լուն 
պես նա հայտ նա բե րել էր, որ շեն քը հսկում էին ոս տի կան նե րը՝ հա-
յե րին այս տեղ թաքն վե լու հնա րա վո րութ յուն չտա լու հա մար:  Դեյ վի-
սը կրկին մեկ նել էր ոս տի կա նութ յուն և  այն տեղ հան դի պել շուրջ 500 
ձեր բա կալ ված հա յե րի:  Նա ոս տի կա նա պե տին բո ղո քա կան հա յե րի 
ցու ցակ էր ներ կա յաց րել և  պա հան ջել ա զա տել նրանց: Ի վերջո, ոս-
տի կա նա պետն ա զա տեց տաս ներ կու հո գու, ո րոնց  Դեյ վի սը տե ղա վո-
րեց հյու պա տո սութ յու նում: 

 Հա ջորդ օ րը ոս տի կա նութ յու նը բան տար կեց  Խար բեր դում ձեր բա-
կալ ված հա յե րին:  Դեյ վի սը մի սիո ներ  Ռիգ զի հետ այ ցե լեց  Ֆաիկ փա-
շա յին ու խնդ րեց չար տաք սել դպրո ցի ու սու ցիչ նե րին և  շուրջ 150 ու սա-
նող աղ ջիկ նե րին:  Վեր ջինս հա մա ձայն ել էր՝ ա սե լով, որ ար տաքսվե լու 
էին միայն « դա սա լիք նե րը»:  Նա խնդրեց հյու պա տո սին դի մել  Խար-
բեր դում աշ խա տող մի սիո ներ նե րին, ո րոնք, ըստ տե ղե կութ յուն նե րի, 
ի րենց մոտ « դա սա լիք ներ» էին թաքց նում: Ոս տի կա նութ յու նը « դա սա-
լիք նե րի» մեծ որս էր սկսել նաև շրջա կա գյու ղե րում:506

 Դեյ վի սն այնուհետև հաղորդում էր, որ 1915 թ. վեր ջին ողջ մնա-
ցած հա յե րից սկսե ցին հե ռագ րեր ստաց վել տար բեր քա ղաք նե րից, 
հատկապես՝  Դեյր-էզ- Զո րից: Ն րանք խնդրում էին ի րենց փո խան ցել 
մի սիո ներ նե րի, մնա ցած հա յե րի և  թուր քե րի մոտ ի պահ թո ղած դրա-
մա կան մի ջոց նե րը: Խնդ րանք նե րը հիմ նա կա նում գա լիս էին  Հա լե-
պում հավատարմագրված ԱՄՆ-ի հյու պա տո սութ յու նից:  Դեյ վիսն ու 
մի սիո նե րը մեծ աշ խա տանք տա րան ար տաքս ված հա յե րի խնդրանք-
նե րը կա տա րե լու ուղ ղութ յամբ:  Միա ժա մա նակ  Դեյ վի սը նշում էր, որ 
թուր քե րը հիմ նա կա նում հրա ժար վում էին ի րենց մոտ ի պահ թողն ված 
գու մար նե րը վե րա դարձ նելուց: Սկզբ նա կան շրջա նում իշ խա նութ յուն-
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նե րը թույլ էին տա լիս կա տա րել այդ փո խան ցում նե րը, սա կայն ո րոշ 
ժա մա նակ անց այն ար գել վեց:507 1915-1916 թթ. ձմռան ըն թաց քում 
 Մա մու րեթ-ուլ-Ա զիզ վե րա դար ձան հայ զին վոր ներ, ո րոնք Էրզ րու մում, 
 Մու շում և  Բիթ լի սում զբաղ վում էին բա նա կի հա մար ցո րեն տե ղա փո-
խե լու հար ցե րով:  Վեր ջին ներս նույ նիսկ չգիտեին, որ հայ բնակ չութ-
յու նը, այդ թվում՝ ի րենց ըն տա նիք նե րը, են թարկ վել էր տե ղա հա նութ-
յան: Ն րանց բո լո րին էլ ձեր բա կա լե ցին, մեկ կամ եր կու օր պա հե ցին 
բան տում և  ար տաք սե ցին:  Մի քա նի սը դի մադ րե ցին, մի քա նիսն էլ կա-
րո ղա ցան փախ չել, սա կայն նրան ց մեծ մա սին սպա նե ցին:  Դեյվիսը 
զար մա նա լի էր համարում այն, թե ին չու էին սպանելու համար այդ 
մարդ կանց բե րում ի րենց նա հանգ, ե թե դա կա րե լի էր ա նել մինչ այդ:508

1915 թ. հա յե րի տե ղա հա նութ յուն նե րից հե տո  Դեյ վիսն այն կար ծի-
քին էր, որ նա հան գում շատ քիչ թվով հա յեր էին մնա ցել: Ն րանց թվում 
էին հյու պա տո սութ յան տա րած քում և ԱՄՆ-ի հյու պա տո սի պաշտ-
պա նութ յան ներ քո գտնվող ու շր ջա կա տնե րում ապ րող հա յե րը, «Եփ-
րա տ» քո լե ջում սո վո րող աղ ջիկ նե րը, ա մե րիկ յան հի վան դա նո ցի բուժ-
քույ րերն ու սպա սար կող անձ նա կազ մը, գեր մա նա կան և  դա նիա կան 
որ բա նոց նե րի ե րե խա ներն ու ու սու ցիչ նե րը, մի քա նի ար հես տա վոր-
ներ, ո րոնք կա րող էին պետք գալ իշ խա նութ յուն նե րին:  Դեյ վիսն այն 
կար ծի քին էին, որ շու տով մի սիո ներ ներն ա նե լիք չէին ու նե նա լու, քա-
նի որ նրանց ողջ կրո նա կան, տնտե սա կան և կր թա կան գոր ծու նեութ-
յու նը կապ ված էր հա յե րի հետ: Ա մե րիկ յան դպրոց նե րում աշ խա տող 
գրե թե բո լոր դա սա խոս ներն ու ու սու ցիչ ներն աք սոր վել էին: Ըստ  Դեյ-
վի սի՝ մինչև 1915 թ. վի լա յե թում ապ րում էին 150 հա զար հա յեր, իսկ 
տար վա վեր ջին մնա ցել էին ըն դա մե նը ութ կամ տասը հա զար հայեր և 
 մինչև եր կու հա զար աք սոր յալ ներ:509

 Հե տաքր քիր է, որ 1896 թ.-ից  Խար բեր դի գեր մա նա կան ա ռա քե-
լութ յու նում աշ խա տող, վե րապ րած պատ վե լի  Պետ րոս  Հա կոբ յանն 
իր վկա յութ յուն նե րում նշում էր, որ կո տո րած նե րի ըն թաց քում ար տա-
սահ ման յան ա ռա քե լութ յուն ներն օ ժան դա կութ յուն չցու ցա բե րե ցին 
հայ բնակ չութ յա նը: ԱՄՆ-ի հյու պա տոս ազ գութ յամբ հրեա  Լես լի  Դեյ-
վիսն ի րեն դի մող հա յե րին պա տաս խա նում էր, որ կա րող էր պաշտ-

507 Տե՛ս  նույն տեղը, էջ 660 (NA/RG 59/867.4016/392):
508 Տե՛ս  նույն տեղը:
509 Տե՛ս  նույն տեղը, էջ 661-662 (NA/RG 59/867.4016/392):
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պա նել միայն ծնուն դով ա մե րի կա ցի քա ղա քա ցի նե րին, սա կայն իր 
բա ցա սա կան վե րա բեր մուն քի հետ ևան քով ԱՄՆ-ի շատ քա ղա քա ցի-
ներ կո տոր վե ցին մյուս նե րի պես: Այս պես, երբ  Միաց յալ  Նա հանգ նե-
րում եր կար տա րի ներ ապ րած և  քա ղա քա ցիութ յուն ստա ցած  Սի մոն 
 Սար կա վագ յանն աք սոր վող հա յե րի քա րա վա նում անց նում էր ԱՄՆ-ի 
հյու պա տո սութ յան մո տով, տե սել էր դռան մոտ կանգ նած հյու պա տո-
սին:  Մո տե նա լով հյուպատոսին՝ նա ցույց էր տվել քա ղա քա ցիութ յան 
փաս տա թուղթն ու պաշտ պա նութ յուն խնդրել:  Սա կայն վեր ջինս ար-
հա մար հան քով մի կողմ էր հրել փաս տա թուղթն ու մեր ժել նրան:  Սի-
մոն  Սար կա վագ յա նը պատ ռել էր փա սա թուղթն ու նե տել հյու պա տո սի 
դեմքին: 

 Միա ժա մա նակ աք սոր ված հա յերն ի րենց դրա մա կան մի ջոց ներն 
էին հանձ նել ա մե րիկ յան հյու պա տո սութ յան աշ խա տա կից  Սիք սին, 
սա կայն երբ վե րապ րած նե րը դի մում էին հյու պա տո սութ յուն՝ ի րենց 
դրա մա կան մի ջոց նե րը ստա նա լու հա մար, նրանց տա լիս էին օս ման-
յան թղթադրամ ներ, ո րոնք կազ մում էին գու մա րի միայն եր րորդ մա-
սը:510

 Հա լե պում ԱՄՆ-ի հյու պա տոս  Ջեք սո նը 1918 թ. մա յի սի 27-ին 
պետ քար տու ղա րին ուղղ ված իր նա մա կում գրում էր, որ 1915 թ. դեկ-
տեմ բե րին մի հայ իրեն գրա վոր տե ղե կութ յուն ներ էր նե րկա յաց րել 
այն մա սին, որ շուրջ 5 հա զար հա յեր՝ տղա մար դիկ, կա նայք և  ե րե խա-
ներ, հայտն վել են 1.500 թուրք զին վոր նե րի կող մից պա շար ման մեջ 
 Մու սա լե ռան վրա, ո րը գտնվում էր Ան տիո քից մի քա նի մղոն դեպի 
հարավ՝ Ան տիո քի և  Լա թա քիա յի միջև: Հ յու պա տո սութ յուն հաս նե լու 
հա մար այդ հա յը կա րո ղա ցել էր շրջան ցել թուր քա կան բա նա կի դիր-
քերն ու ոտ քով անց նել 100 մղոն ճա նա պարհ: Ըստ նրա՝ շրջա պատ-
ման մեջ գտնվող նե րից շա տե րը մա հա ցել են, մնա ցա ծները՝ հայտն վել 
ան հույս վի ճա կում սննդի և  զի նամ թեր քի պա կա սի պատճառով:  Ջեք-
սո նը ո րո շում է կա յաց նում դի մելու «ան հա պաղ մի ջոց նե րի»՝ պա շար-
ված նե րին փրկե լու հա մար:  Գի տակ ցե լով, որ իշ խա նութ յուն նե րին 
դի մելը «ա նօ գուտ է», քա նի որ նրանք միայն կկրկնա պատ կեն ի րենց 
ջան քե րը՝ պա շար ված հա յե րին ոչն չաց նե լու նպա տա կով,  Ջեք սո նը 

510Տե՛ս ՀայոցցեղասպանությունըՕսմանյանԹուրքիայում.Վերապրածներիվկայու
թյուններ. Փաստաթղթերի ժողովածու, Հատոր III. Էրզրումի, Խարբերդի, Դիարբե-
քիրի, Սեբաստիայի, Տրապիզոնի նահանգներ, Պարսկահայք, էջ 307-308:
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ո րո շեց փո խան ցել այդ տե ղե կատ վութ յու նը  Մի ջերկ րա կա նի ար ևել-
յան հատ վա ծում մշտա պես շրջող ֆրան սիա կան նա վա տոր մին:  Նա 
ընտ րեց մի հե ղի նա կա վոր գոր ծա րարի, որն ու ներ հայ կա կան ծա գում 
ու ա րա բա կան ազ գա նուն և  ու ղար կեց նրան  Բեյ րութ՝ ֆրան սիա կան 
նա վա տոր մի հրա մա նա տա րութ յան հետ կապ հաս տա տե լու հա մար: 
Հ յու պա տո սութ յան կող մից ընտր ված մար դը կա րո ղա ցավ հա մո զել 
իշ խա նութ յուն նե րին, որ գոր ծի բե րու մով պետք է այ ցե լի  Բեյ րութ: Մի 
քա նի շա բաթ անց ֆրան սիա կան նա վե րը հայտն վե ցին  Մու սա լե ռան 
մոտ, կապ հաստատեցին հա յե րի հետ և  կա րո ղա ցան չորս հա զար 
հայ տե ղա փո խել Ե գիպ տոս:  Ջեք սո նի ստացած տեղեկությունների 
համաձայն՝  Հա լե պում լու րեր էին շրջում այն մա սին, որ թուր քա կան 
բա նա կի՝ հինգ շա բաթ տևած հար ձա կում նե րի ըն թաց քում սպան վել էր 
500 թուրք զին վոր, և  ա վե լի շատ զինվորներ վի րա վոր վել էին: Ն րան-
ցից շա տե րին տե ղա փո խել էին  Հա լեպ՝ բուժ ման նպա տա կով:511

1916 թ. հուն վա րի 2-ին  Բեատ րիս  Ռոհ նե րը  Հա լե պից գրում էր  Պի-
թին, որ  Ջե մալ փա շան թույլ չի տվել ի րենց ճամ փոր դել և  փո խա րե նը 
« հանձ նա րա րել է» կա ռա վա րութ յան ծախ սե րով խնա մել 320 որբ ե րե-
խա նե րի: Ա մե րի կա ցի մի սիո ներ նե րը հա մա ձայն ել էին խնա մել ե րե-
խա նե րին, ո րոնց մեծ մա սը հի վանդ էր, և գ րե թե ա մեն օր նրանցից մի 
քա նի սը մա հա նում էին: Ըստ  Ռոհ նե րի՝ ԱՄՆ-ի հյու պա տո սութ յունն 
այս ըն թաց քում կա րո ղա ցել էր կապ հաս տա տել հա յե րի հիմ նա կան 
աք սո րա վայ րե րի հետ, որոնց մի սիո ներ նե րի մի ջո ցով դրամ էր ու-
ղարկ վում:  Բա ցի նշված ե րե խա նե րի խնա մա կա լութ յու նից՝ մի սիո-
ներ նե րը կա րող էին հա զա րա վոր ու րիշ ե րե խա ներ հա վա քել տար բեր 
շրջան նե րից, սա կայն այս ծրա գիրն ի րա կա նաց նե լու հա մար մի ջոց-
ներ էին հար կա վոր:  Ռոհ նե րը նաև տե ղե կաց նում էր, որ  Փո լա  Շե-
ֆե րը մեկ նել էր  Մա րաշ՝ մյու թե սա րի ֆի կնո ջը հան դի պե լու նպա տա-
կով:  Միա ժա մա նակ  նա խնդրում էր հյու պա տոս  Ջեք սո նին «Deutsche 
Orient Bank»-ի մի ջո ցով դրամ փո խան ցել մի սիո ներ նե րի գոր ծու նեութ-
յան հա մար:512

Հուն վա րի 21-ին  Մոր գեն թաուն գրում էր պետ քար տու ղա րին, որ 

511 Տե՛ս NA Microfilm Publications, Microcopy No. 353, Records of the Department of State 
Relating to Internal Affairs of Turkey, 1910-1929, Roll 46, NA/RG 59/867.4016/386:
512 Տե՛ս Unites States Official Records on the Armenian Genocide, 1915-1917 /Compiled 
with an introduction by Ara Sarafian/, էջ 433 (LC/HM(Sr.)/Reel 8/005):
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«ի րենց տե ղա կան հանձ նա ժո ղո վը» եզ րա կաց րել է, որ տվյալ պահի 
դրությամբ աք սոր յալ նե րին շա բա թա կան տրվում է 9 հա զար դո լա րի 
չա փով օգ նութ յուն, և մ յուս ամս վա հա մար դեռևս առ կա են հա մա պա-
տաս խան մի ջոց ներ: Ըստ դես պա նի՝ շատ պահ պա նո ղա կան հաշ-
վարկ նե րը ցույց էին տա լիս, որ կո տո րած նե րից փրկվել էին շուրջ 500 
հա զար հա յեր, որոնց ճնշող մասը կազմում էին կանայք ու երեխաները: 
 Քա նի որ թուր քա կան կա ռա վա րութ յունն ար գե լում էր նրանց աշ խա-
տան քի ըն դուն վել, նրանք բո լորն էլ օգ նութ յան կա րիք ու նեին: Ձ մռան 
ընթացքում նրանց փրկութ յան հա մար, ըստ դես պա նի, անհ րա ժեշտ 
էր առն վազն հար յուր հա զար դո լար:  Նա ա ռա ջար կում էր փո խան ցել 
այս խնդրան քը Ն յու  Յորք՝ Ք լիվ լենդ  Դոդ ջին,  Ֆի լա դել ֆիա՝  Ռու դոլֆ 
Բ լան կեն բեր գին, և  Բոս տոն՝  Ջեյմս  Բար տո նին:513

1916 թ. հուն վա րի 24-ին գան ձա պահ  Փի թի և  քար տու ղար  Ռամ սե յի՝ 
դես պան  Մոր գեն թաո ւին ուղղ ված նա մա կում  Կո նիա յում գոր ծող մի-
սիո ներ Ո ւիլ յամ  Դոդ դի նա մակ նե րից քաղ վածք ներ էին բեր վում շրջա-
նում հայերի աքսորման հետևանքով ստեղծված ի րա վի ճա կի մա սին: 
 Դոդ դը գրում էր, որ  Կո նիա յի հա յե րին աք սո րե լու քա ղա քա կա նութ յան 
հիմ նա կան գա ղա փար նե րից մեկն այն էր, որ նրանց պետք էր փոքր 
խմբե րով ցրել թուր քա կան գյու ղե րում:  Թեև նա հան գա պե տը դրա կան 
էր ար տա հայտ վում այդ գա ղա փա րի մա սին, սա կայն «ի րա կա նում 
այն ա մե նից նող կա լին էր»: Ըստ  Դոդ դի՝ թուր քե րի « միտ քը պար բե րա-
բար պատ րաստ վել էր» հա յե րին վե րա բեր վե լու որ պես «ան պա տիժ 
մնա ցած թշնա մի նե րի»:  Նա հան գա պե տի բո լոր խոս տում նե րը՝ բո ղո-
քա կան նե րին, հի վանդ և  ծեր մարդ կանց չար տաք սե լու մա սին, այդ-
պես էլ մնա ցին ան տես ված: Իր նա մակ նե րում մի սիո ներ  Դոդ դը զե կու-
ցում էր տար բեր գյու ղե րում գտնվող աք սոր յալ նե րին, հիմ նա կա նում՝ 
բո ղո քա կան նե րին, օգ նութ յուն ցու ցա բե րե լու մա սին:  Նա նշում էր 
նաև, որ ո րոշ մար դիկ օգ նութ յուն էին ստա նում նաև ԱՄՆ-ում բնակ-
վող ի րենց ազ գա կան նե րից:  Մի սիո ներ ներն օգ նում էին նաև կա թո լիկ-
նե րին, թեև զար մա նում էին, որ վեր ջին ներս որ ևէ օգ նութ յուն կա թո լիկ 
աշ խար հի աղբ յուր նե րից չէին ստա նում կամ չէին պատմում այդ մա-
սին բո ղո քա կան մի սիո ներ նե րին:514 

Արևմ տա հա յութ յանը տե ղա հա նե լուն և  կո տո րե լուն զու գա հեռ՝ 

513 Տե՛ս նույն տեղը, էջ 392 (NA/RG 59/756.48/205):
514 Տե՛ս նույն տեղը, էջ 446-448 (NA/RG 59/867.4016/267):
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ե րիտ թուր քա կան իշ խա նութ յունն իր քա ղա քա կա նութ յու նը նպա տա-
կաուղ ղեց հայ ե կե ղե ցին քայ քա յե լու ուղղությամբ, որն Օս ման յան 
կայս րութ յու նում հաս տատ ված կրո նա կան հա մայն քը (մի լե թը) ներ-
կա յաց նող հիմ նա կան հաս տա տութ յունն էր: 1916 թ. հուն վա րին  Հա-
յոց պատ րիար քա րա նը տե ղե կաց վեց 1863 թ.  հայ ազ գա յին սահ մա-
նադրութ յու նը չեղ յալ հայ տա րա րե լու ո րոշ ման մա սին: Ար ձա գան քե-
լով պատ րիար քա րա նի բան կա յին հա շիվ նե րի՝ կա ռա վա րութ յան կող-
մից առգ րա վվե լու մա սին տա րած վող նո րութ յուն նե րին՝ պատ րիար-
քա րա նը ո րո շում կա յաց րեց փո խան ցելու ե ղած գու մա րը մաս նա վոր 
հաշ վի վրա, ինչ պես նաև ԱՄՆ-ի դես պա նութ յանն ի պահ տալու փաս-
տաթղ թերն ու  Հով հան նես Այ վա զովս կու եր կու նկար նե րը:515

 Հուն վա րի 24-ին  Լոն դո նում  Միաց յալ  Նա հանգ նե րի դես պան  Փեյ-
ջը գրում է Պետ քար տու ղա րութ յա նը, որ լորդ  Ջեյմս Բ րայ սը, հիմն վե-
լով  Հայ ա ռա քե լա կան ե կե ղե ցու կա թո ղի կո սի տե ղե կատ վութ յան վրա, 
հարց նում է դես պա նից, թե արդ յոք Պետ քար տու ղա րութ յու նը կա րո՞ղ 
է ա վե լին ա նել հա յե րին օգ նե լու կամ « թուր քա կան դա ժա նութ յուն նե րը 
դա դա րեց նե լու հար ցե րում:  Հուն վա րի 27-ին Պե տա կան քար տու ղա-
րութ յու նը պա տաս խա նում է  Փեյ ջին, որ « Պետ քար տու ղա րութ յու նը 
հնա րա վոր ա մեն բան ա րել է հա յե րի հա մար և  շա րու նա կում է գոր-
ծադ րել իր ջան քե րը»:516

 Փետր վա րի 4-ին դես պա նութ յանն ուղղ ված գաղտ նի հե ռագ րում 
պետ քար տու ղար  Լան սին գը գրում էր, որ « Միաց յալ  Նա հանգ ներ 
հաս նող նոր հա ղոր դագ րութ յուն նե րը մշտա պես նոր վկա յութ յուն ներ 
են տրա մադ րում  Թուր քիա յում հա յե րի նկատ մամբ կի րառ վող հա լա-
ծանք նե րի սոս կա լի բնույ թի մա սին…»:  Պետ քար տու ղա րը նշում էր, 
որ հա լա ծանք նե րը դեռևս շա րու նակ վում էին ողջ մնա ցած նե րի նկատ-
մամբ, ինչն ա ռա ջաց նում էր ԱՄՆ-ի ժո ղովր դի «վր դով մուն քը»:  Նույ-
նիսկ կա թո լիկ և  բո ղո քա կան հա յե րին տե ղա հա նութ յան ցան կե րում 
չընդգր կե լու, ինչ պես նաև  Միաց յալ  Նա հանգ ներ գաղ թել ցան կա ցող 
հա յե րին թույլտվություն տա լու մա սին օս ման յան կա ռա վա րութ յան 
խոս տում նե րը լիար ժեք կեր պով կամ ընդ հան րա պես չէին կա տար-
վում:  Պետ քար տու ղա րը հանձ նա րա րում է դես պան  Մոր գեն թաո ւին 
մեկ ան գամ ևս  հայտ նել թուր քա կան կա ռա վա րութ յա նը ԱՄՆ-ի ժո-

515 Տե՛ս Der Yeghiya Zaven, նշվ. աշխ., էջ 116-117:
516 Տե՛ս NA/RG 59/867.4016/248:



264

ղովր դի վերաբերմունքը կա տար վող դեպ քե րի նկատմամբ:517

 Փետր վա րի 8-ին հյու պա տոս  Ջեք սո նը զե կու ցում էր դես պան  Մոր-
գեն թաո ւին, որ, վստա հե լի աղբ յուր նե րի հա մա ձայն,  Հա լե պից  Դա-
մաս կոս և  մինչև  Դեյր-էզ- Զոր ըն կած շրջան նե րում շուրջ 500 հա զար 
հայ փախս տա կան ներ էին կու տակ վել: Այս մարդ կանց օգ նե լու հա-
մար հար կա վոր էր օ րա կան ծախ սել 10 հա զար թուր քա կան լի րա: 
Ըստ  Ջեք սո նի՝ բո ղո քա կան կազ մա կեր պութ յուն ներն այս տեղ ու նեին 
բո լոր հնա րա վո րութ յուն ները՝ օգ նութ յու նը կազ մա կեր պե լու համար:518

Իր գրութ յա նը կից  Ջեք սո նը ներ կա յաց նում էր շրջա նում գտնվող 
հայ աք սոր յալ նե րի թվա յին տվյալ նե րը փետր վա րի 3-ի դրութ յամբ. 
 Դա մաս կոս և  Մաան՝ 100 հա զա րից ա վե լի,  Հա մա և շր ջա կա գյու ղեր՝ 
12 հա զար,  Հոմս՝ 20 հա զար,  Հա լեպ՝ 7 հա զար,  Մաա րա՝ 4 հա զար, 
 Բաբ՝ 8 հա զար,  Մամ բաջ՝ 5 հա զար,  Ռաս-ուլ-Այն՝ 20 հա զար,  Ռաք-
քա՝ 10 հա զար,  Դեյր-էզ- Զոր՝ ա վե լի քան 300 հա զար: Ըն դա մե նը՝ 486 
հա զար:519

 Փետր վա րի 12-ին պետ քար տու ղար  Լան սին գը հանձ նա րա րում է 
դես պան  Մոր գեն թաո ւին տե ղե կաց նել թուր քա կան կա ռա վա րութ յա նը, 
որ Պետ քար տու ղա րութ յու նը շա րու նա կում է «ան կախ, սա կայն վստա-
հե լի աղբ յուր նե րից» ման րա մասն տե ղե կատ վութ յուն ստա նալ հա յե-
րի « հա մա կարգ ված տե ղա հա նութ յուն նե րի և  տան ջանք նե րի» մա սին: 
 Միաց յալ  Նա հանգ նե րի կա ռա վա րութ յու նը կրկին կոչ է ա նում թուր-
քա կան կա ռա վա րութ յա նը, ել նե լով « մարդ կայ նութ յան և  ար դա րութ-
յան զգաց մունք նե րից», «ան հա պաղ քայ լեր ձեռ նար կելու» հա յե րի 
ի րա վի ճա կը բա րե լա վե լու ուղ ղութ յամբ:  Լան սին գը նշում էր, որ Պետ-
քար տու ղա րութ յու նը քննար կում է, թե ինչ քա նով է ար դա րաց ված ժո-
ղովր դից այս տե ղե կատ վութ յու նը թաքց նե լը:  Ըստ պետքարտուղարի՝  
Պետ քար տու ղա րութ յան ո րո շումն այս հար ցում կախ ված էր լի նե լու 
թուր քա կան կա ռա վա րութ յան գոր ծո ղութ յուն նե րից:520 

1916 թ. փետր վա րին դես պան  Մոր գեն թաուն մեկ նեց  Կոս տանդ նու-

517 Տե՛ս US Department of State. Papers relating to the Foreign Relations of the United 
States. 1916 Supplement. The World War, Washington D. C., Government Printing Office, 
1929, էջ 846-847:
518 Տե՛ս Unites States Official Records on the Armenian Genocide, 1915-1917 /Compiled 
with an introduction by Ara Sarafian/, էջ 489 (NA/RG59/867.48/271):
519 Տե՛ս նույն տեղը, էջ 490 (NA/RG 59/867.48/271):
520 Տե՛ս US Department of State. Papers relating to the Foreign Relations of the United 
States. 1916 Supplement. The World War, էջ 847:
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պոլ սից:  Նա ո րո շել էր այլևս  Թուր քիա չվե րա դառ նալ և զ բաղ վել  Վիլ-
սո նի նա խընտ րա կան քա րո զար շա վով:  Ճա նա պար հին գնաց քում նա 
հան դի պել էր գեր մա նա ցի ծո վա կա լին, ո րը բա ցատ րում էր « հա յե րի 
ար տաք սու մը» ռազ մա կան անհ րա ժեշ տութ յամբ՝ նույ նիսկ չփոր ձե լով 
ար դա րաց նել կա նանց և  ե րե խա նե րի կո տո րած նե րը:521

Օս ման յան կայս րութ յու նում ստեղծ ված ի րա վի ճակն ու « հա յե րի 
ա պա գա կար գա վի ճա կի» վե րա բեր յալ ե րիտ թուր քե րի, մաս նա վո րա-
պես՝  Թա լեա թի «ամ բող ջա կան բա ցա հայ տում նե րը» վերջ նա կա նա-
պես « սար սա փեց րել էին»  Մոր գեն թաո ւին և  կար ևոր ազ դե ցութ յուն 
ու նե ցել նրա ո րոշ ման վրա՝ մեկ նելու  Կոս տանդ նու պոլ սից և հ րա ժար-
վելու դես պա նի պաշ տո նից: Չ նա յած «ա մե րիկ յան ռա սա յա կան և 
կ րո նա կան հա վա սա րութ յան մա սին իր ի դեա լիս տա կան տե սա կետ-
նե րին»՝  Մոր գեն թաուն սկսել էր ի րեն թույլ տալ « ռա սիս տա կան ար-
տա հայ տութ յուն ներ»:522  Նրա կար ծիք ով՝ « քա ղա քա կան ա զա տութ-
յուն նե րի գա ղա փար նե րը հաս կա նա լու ան կա րո ղութ յան ա ռու մով 
թուր քե րը նման էին ե րե խա նե րի», ո րոնք եր բեք չէին ա ճում և  այդ պի-
սով հետ էին մնա ցել ի րենց զար գաց ման մեջ: Եվ րո պա կան քա ղա-
քակր թութ յան հետ 500 տար վա շփումից հետո էլ թուր քը մնա ցել էր 
նույն մա կար դա կի վրա, որն ու նե ցել էր մի ջին դա րե րում՝ Ա սիա յի տա-
փաս տան նե րից հայտն վե լու ժա մա նակ:523

Ըստ  Սա ման թա  Փաո ւե րի՝  Հեն րի  Մոր գեն թաուն այլևս չէր կա րող 
հաշտ վել իր ան զո րութ յան հետ:524 « Հա յե րի կոր ծա նու մը կանգ նեց նե-
լու իմ ջան քե րը ձա խող վե ցին,- գրում էր նա,-  Թուր քիան դար ձել է ինձ 
հա մար սար սա փե լի մի տեղ, և  ես հա սել եմ իմ հնա րա վո րութ յուն նե րի 
սպառ ման եզ րին»:525  

521 Տե՛ս Library of Congress, Division of Manuscripts, Papers of Henry Morgenthau, Sr., 
Diary, 1916, February 1; Payaslian Simon, նշվ. աշխ., էջ 104:
522 Տե՛ս Walther Karine V., Sacred Interests. The United States and the Islamic World, 1821-
1921, Chapel Hill, The University of North Carolina Press, 2015, էջ 288-289:
523 Տե՛ս Morgenthau Henry, Ambassador Morgenthau’s Story, էջ 196:
524 Տե՛ս Power Samantha, նշվ. աշխ., էջ 13:
525 Տե՛ս Morgenthau Henry, Ambassador Morgenthau’s Story, Reading, England, Taderon 
Press, 2000, էջ 385:



266

ԳԼՈՒԽ 5
Ա մե րիկ յան ար ձա գան քը և ն պաս տա մա տույց աշ խա տան քի 

կազ մա կեր պու մը ցե ղաս պա նութ յու նից տու ժած 
արևմ տա հա յութ յա նը

Ա մե րիկ յան հա սա րա կայ նութ յան ար ձա գանքն Ա ռա ջին հա-
մաշ խար հա յին պա տե րազ մի ըն թաց քում տե ղի ու նե ցող հա կա ժո-
ղովրդա կան և  ող բեր գա կան ի րա դար ձութ յուն նե րի նկատ մամբ ար-
տա հայտ վում էր մա մու լում լույս տես նող բազ մա թիվ քննա դա տա կան 
ու մե ղադրա կան բնույ թի հրա պա րա կում նե րով և  տու ժած մարդ կանց 
օգ նութ յուն ցուցաբերելու նպա տա կով դրա մա հա վա քի կազ մա-
կերպմամբ:  Հա յե րի և  սի րիա ցի նե րի տե ղա հա նութ յան և ս պան դի 
հան դեպ ա մե րիկ յան ար ձա գան քը հիմնված էր հա սա րա կական բա-
րե գոր ծա կան օգ նութ յան ա վան դույ թի վրա, որն ի րա կա նաց վում էր 
նպաս տա մա տույց կազ մա կեր պութ յուն նե րի մի ջո ցով: Այս պես, երբ 
պա տե րազ մի սկսվե լուն պես ե րիտ թուր քա կան իշ խա նութ յուն ներն 
ա րաբ նե րից առգ րա վե ցին ե ղած սննդամ թերքն ու ա նա սուն նե րին, 
 Կո լում բիա յի հա մալ սա րա նի ժուռ նա լիս տի կա յի դպրո ցի ղե կա վար 
 Թալ կոտ Ո ւիլ յամսն ու Պ րես բի տե րա կան խորհր դի՝  Սի րիա յում քար-
տու ղար Ս թեն լի Ո ւայ թը 1915 թ. սկզբին հիմ նե ցին  Սի րիա կան-պա-
ղես տին յան օգ նութ յան հիմ նադ րա մը, որն ար դեն հու լի սին կա րո-
ղա ցավ 155 հա զար դո լար ու ղար կել  Բեյ րու թում հավատամագրված 
ԱՄՆ-ի հյու պա տո սին՝ ա րաբ նե րին օգ նութ յուն ցու ցա բե րե լու նպա-
տա կով:  Միա ժա մա նակ Պ րես բի տե րա կան խորհր դի գլխա վոր քար-
տու ղար  Ռո բերտ Ս պիի րը ծրա գիր նախաձեռնեց Ուր միա յի շրջա նի 
պրես բի տե րա կան ա ռա քե լութ յան՝ թուրք-ռու սա կան պա տե րազ մա-
կան գոր ծո ղութ յուն նե րից տու ժած հետ ևորդ նե րի հա մար:  Նա հիմ նեց 
 Պարսկաս տա նի պա տե րազ մի օգ նութ յան հիմ նադ րա մը, դի մեց Ա մե-
րիկ յան  կար միր  խա չին և  «Ռոք ֆել լեր» հիմ նադ րա մին՝ գու մար հա վա-
քե լու նպա տա կով:526

 Միաց յալ  Նա հանգ նե րում ցե ղաս պա նութ յու նից տու ժած արևմտա-
հա յե րին օգ նութ յուն ցուցաբերելու աշխատանքները հիմ նա կա նում 
սկսվեցին ձևա վոր վել դես պան  Մոր գեն թաո ւից ստաց ված ա ռա ջարկ-

526 Տե՛ս Grabill Joseph L., նշվ. աշխ., էջ 69:



267

նե րի հի ման վրա: Ա մե րիկ յան խորհր դի քար տու ղար  Ջեյմս  Բար-
տոնն այդ գոր ծու նեութ յան հիմ նա կան կազ մա կեր պիչ նե րից էր: 1915 
թ. օ գոս տո սի վեր ջին նա հան դի պում կազ մա կեր պեց Ք լիվ լենդ  Դոդ-
ջի գրա սեն յա կում՝ հրա վի րե լով  Մեր ձա վոր Ար ևել քում շա հեր ու նե ցող 
Պ րես բի տերա կան խորհր դի և  քո լեջ նե րի խոր հուրդ նե րի ան դամ նե-
րին՝ քննար կե լու  Թուր քիա յում ստեղծ ված ի րա վի ճա կը:  Հան դիպ-
ման ըն թաց քում Պետ քար տու ղա րութ յու նից ստաց վեց  Մոր գեն թաո ւի 
հե ռա գի րը, որում աս վում էր, որ տե ղա հա նութ յան ու կո տո րած նե րի 
հետևանքով տու ժած հա յե րին հար կա վոր էր շու տա փույթ կեր պով օգ-
նութ յուն կազ մա կեր պել:527

Ի պա տաս խան  դես պա նի հե ռագ րին՝ Ք լիվ լենդ  Դոդ ջին էր դի մել 
նաև Պետ քար տու ղա րութ յու նը՝ խնդրե լով նրան ըն դու նել  Մոր գեն-
թաուի՝ հա յե րի հա մար օգ նութ յան կո մի տե ստեղ ծե լու ա ռա ջար կը: 
 Վեր ջինս նաև  Թուր քիա յում կրթութ յան ո լոր տում աշ խա տող եր կու 
մի սիո ներ նե րի հայր էր:  Միա ժա մա նակ  Փի թը  Կոս տանդ նու պոլ սից 
դի մել էր  Ջեյմս  Բար տո նին, որ պես զի վեր ջինս խնդրանք ներ կա յաց նի 
« Ռոք ֆել լե ր» հիմ նադ րա մին՝ հա յե րին օգ նե լու նպա տա կով մի ջոց ներ 
տրա մադ րե լու հա մար:

 Սեպ տեմ բե րի 16-ին  Դո դջը մի խումբ ա ջա կից ներ հա վա քեց Ն յու 
 Յոր քի իր գրա սեն յա կում: Ն րանք սա տա րե ցին  Հայ կա կան օգ նութ յան 
կո մի տեի (Armenian Relief Committee) հիմ նադ րու մը528 Ն յու  Յոր քում, 
ո րը պետք է զբաղ վեր դրա մա հա վա քի կազ մա կեր պմամբ: Ա ռա ջին 
քայլը 100 հա զար դո լար գու մա րի հա վա քումն էր, ո րը պետք է ու ղարկ-
վեր դես պան  Մոր գեն թաո ւին:  Հան դիպ ման ժա մա նակ հա վաք վեց գու-
մա րի կե սը, իսկ  Դոդջն իր վրա վերց րեց գրա սեն յա կի և  աշ խա տող նե-
րի ծախ սե րը:

Դոդջն ա ռա ջար կեց  Ջեյմս  Բար տո նին նա խա գա հել կո մի տեն: 
 Կազ մա կեր պութ յան քար տու ղար ընտր վեց  Սեմ ո ւել  Դատ տո նը, ո րը 
 Կոս տանդ նու պոլ սի կա նանց քո լե ջի խորհր դի գան ձա պահն էր, ա մե-
րիկ յան խա ղա ղութ յան շարժ ման ղե կա վար նե րից և  Կո լում բիա յի հա-

527 Տե՛ս Houghton Library, Harvard University. Papers of James L. Barton, Papers and 
Correspondence, American Board of Commissioners for Foreign Missions, Manuscript 
Collection, էջ 250 (box 12, 12:2):
528 Տե՛ս Սկզբնական շրջանում այն  «Phelps Dodge Corporation» ընկերության նախագահ 
Քլիվլենդ Դոդջի անունով կոչվեց «Dodge Relief Committee» (Daniel Robert L., America 
Philanthropy in the Near East, 1820-1960, Athens, Ohio State Univetsity, 1970, էջ 150):
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մալ սա րա նի  «Թի չերզ» քո լե ջի նախ կին գոր ծա դիր տնօ րե նը:  Դոդջն 
անձ նա պես խոս տա ցել էր տրա մադ րել 60 հա զար դո լար և  միա ժա-
մա նակ ա ռա ջար կել  Բար տո նին ու  կո մի տեի գան ձա պահ ընտր ված 
արդ յու նա բե րող և  բա րե րար  Չարլզ Ք րեյ նին այ ցե լել Պետ քար տու ղա-
րութ յուն՝ հա վել յալ տե ղե կատ վութ յուն ստա նա լու նպա տա կով:

 Սեպ տեմ բե րի 21-ին  Բար տոնն ու Ք րեյնն այ ցե լե ցին Պետ քար-
տու ղա րութ յուն և  թույլտ վութ յուն ստա ցան ծա նո թա նալու Օս ման յան 
կայս րութ յու նից ստաց վող նյու թե րին: Ն րանք հան դի պում ու նե ցան 
պետ քար տու ղա րի տե ղա կալ Էլ վի Էյ դիի հետ, ո րը պա տաս խա նա տու 
էր նման տե ղե կատ վութ յուն տրա մադ րե լու հա մար:  Վե րա դառ նա լով 
Ն յու  Յորք՝  Բար տոնն ան մի ջա պես մի ջոց ներ ձեռ նար կեց հա սա րա-
կայ նութ յա նը մա մու լի մի ջո ցով տե ղե կութ յուն ներ տրա մադ րե լու և 
դ րա մա հա վաք կազ մա կեր պե լու ուղ ղութ յամբ: Դոդ ջի օգ նութ յան կո-
մի տեն խոս տա ցավ փո խան ցել ԱՄՆ-ի դես պա նին 50-100 հա զար 
դո լար:  Կո մի տեն միա ժա մա նակ խոր հուրդ էր տա լիս  Մոր գեն թաո ւին 
հրա ժար վելու հա յե րին  Միաց յալ  Նա հանգ ներ տե ղա փո խե լու գա ղա-
փա րից, քա նի որ երկ րում «ան հաղ թա հա րե լի» ընդ դի մութ յուն գո յութ-
յուն ու ներ այդ նա խա ձեռ նութ յան նկատ մամբ:529

Այս պի սով, 1915 թ. սեպ տեմ բե րին Ն յու  Յոր քում հիմ նադր վեց  Հայ-
կա կան օգ նութ յան կո մի տեն՝ « տա ռապ յալ հա յե րի» հա մար դրա մա-
հա վաք կազ մա կեր պե լու նպա տա կով:  Մեկ ամս վա ըն թաց քում այն 
հա վա քեց 100 հա զար դո լար, իսկ մինչև պա տե րազ մի ա վարտն օգ-
նութ յան նպա տակ նե րով  Մեր ձա վոր Ար ևել քում ծախ սեց շուրջ 11 մլն 
 դո լար:530  Դես պան  Մոր գեն թաուն ող ջու նեց կազ մա կեր պութ յան հիմ-
նադ րու մը, սա կայն միա ժա մա նակ նշեց, որ թեև 100 հա զար դո լա րը 
շատ լավ սկիզբ է, սա կայն բա վա րար չէ, քա նի որ, օ րի նակ,  Հա լե պի 
հյու պա տո սի տե ղե կութ յուն նե րի հա մա ձայն, շրջա նում կու տակ վել են 
150 հա զար փախս տա կաններ, ո րոնք ամ սա կան 150 հա զար դո լա րի 
օգ նութ յան կա րիք ու նեն:531

 Կազ մա կեր պութ յան հա ջո ղութ յան կար ևոր պատ ճառ նե րից մեկն 
այն էր, որ Ք լիվ լենդ  Դոդջն ու  Չարլզ Ք րեյ նը ԱՄՆ-ի նա խա գահ  Վիլ-
սո նի մոտ ըն կեր ներն էին:  Կազ մա կեր պութ յու նը շատ ա րագ դար ձավ 

529 Տե՛ս Grabill Joseph L., նշվ. աշխ., էջ 70-71; Payaslian Simon, նշվ. աշխ., էջ 89-90:
530 Տե՛ս Trask Roger R., նշվ. աշխ., էջ 20-21:
531 Տե՛ս Grabill Joseph L., նշվ. աշխ., էջ 70-71:
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մարդ կանց և խմ բե րի հա մա ցանց՝ տա ռապ յալ հա յե րին ու  սի րիա-
ցի նե րին օգ նութ յուն ցու ցա բե րե լու նպա տա կով:  Կազ մա կեր պութ յան 
«NewNearEast»պար բե րա կա նը տա ռապ յալ հա յե րի վի ճա կի մա սին 
հա րուստ տե ղե կատ վութ յուն էր հրա պա րա կում և  լու սա բա նում օգ-
նութ յան կազ մա կերպ ման ման րա մաս նե րը:  Տե ղում օգ նութ յան կազ-
մա կեր պումն ի րա կա նաց նում էին ա մե րիկ յան մի սիո ներ նե րը, ո րոնք 
ու նեին  Թուր քիա յում աշ խա տան քի շուրջ մեկ դար ի փորձ: Ըստ  Բար-
տո նի՝ կազ մա կեր պութ յան հիմ նա կան գոր ծըն կեր ներն էին ա մե րիկ-
յան ե կե ղե ցի ներն ու տար բեր հա րան վա նութ յուն նե րին պատ կա նող 
կո մի տե նե րը:532 Ա մե նաակ տիվ կրո նա կան կազ մա կեր պութ յուն նե-
րից էին  Մի ջազ գա յին քրիս տոն յա ձգտում նե րի ըն կե րակ ցութ յու նը 
(International Christian Endeavor Society), Էփ վորթ լի գան (Epworth 
League) և Ե պիս կո պո սա կան ե րի տա սար դա կան շար ժու մը (Episcopal 
Young People’s Movement):533

Դ րա մը հա վաք վում էր մեծ միջոցառումների, այդ թվում՝ ա մե րիկ-
յան ֆուտ բո լի խա ղե րի ժա մա նակ:  Կի րակ նօր յա դպրոց նե րի ե րե խա-
նե րից դրամ էին հա վա քում բիբ լիա կան վայ րե րում ապ րող ե րե խա-
նե րի հա մար. ա ռա ջին տար վա ըն թաց քում հա վաք վել էր մեկ մի լիոն 
դո լա րի չափ գու մար:534 Ընդ հա նուր առ մամբ, նե րառ յալ հետ պա տե-
րազ մա կան տա րի նե րը, կազ մա կեր պութ յու նը փախս տա կան նե րին 
օգ նութ յուն տրա մադ րե լու հա մար հա վա քել էր 116 մի լիոն դո լար՝ 
չհաշ ված նյու թա կան այլ կարգի օգ նութ յու նը:  Կազ մա կեր պութ յան 
հիմ նա կան ա ջա կիցն ու դաշ նա կի ցը շուրջ 300 կրո նա կան պար բե-
րա կան ներն էին:535  Դես պան  Մոր գեն թաուն և  մի սիո ներ ներ  Գեյթսն ու 
 Փիթն աշ խա տում էին որ պես « հա յա մետ եռ յակ»:  Միաց յալ  Նա հանգ-
նե րում ի րա կա նաց ված աշ խա տան քի շնորհիվ ֆի նան սա կան մի ջոց-
նե րը կա րող էին փո խանց վել  Թուր քիա, սա կայն  Բարձր  Դու ռը թույլ 
չէր տա լիս բաշ խել այդ գու մար նե րը: Թե՛ Էն վե րը, թե՛  Թա լեաթն այն 
հա մոզ մանն էին, որ դրսից ստաց ված օգ նութ յու նը կա րող էր խթան 
հան դի սա նալ ապս տամ բութ յան հա մար: Ե րիտ թուր քե րը « զայ րույ թով 

532 Տե՛ս Barton James L., StoryofNearEastRelief,19151930, New York, Macmillan, 
1930, էջ 385:
533 Տե՛ս նույն տեղը, էջ 386-387:
534 Տե՛ս նույն տեղը, էջ 386:
535 Տե՛ս Heath Gordon L., նշվ. աշխ., էջ 189-191:
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ար հա մար հում էին ա մե րի կա ցի նե րի փոր ձե րը՝ դա դա րեց նելու մահ-
վան եր թե րը, և բո ղո քա կան հա յե րին [աք սո րից] ա զա տե լու խնդրանք-
նե րը»:  Թա լեաթն ա սում էր, որ կա ռա վա րութ յունն այլևս թույլ չի տա  
փոք րա մաս նութ յա նը որ ևէ բան վերց նել «օ տա րերկր յա ձեռ քե րից»: 
 Քա նի որ « հա յե րի սպա նութ յուն նե րը չէին դա դա րում», իսկ օգ նութ յան 
ծրագ րե րը կա րող էին եր կա րատև բնույթ ստա նալ,  Սի րիա կան-պա-
ղես տին յան օգ նութ յան հիմ նադ րա մը,  Պարս կա կան պա տե րազ մի օգ-
նութ յան հիմ նադ րամն ու  Դոդ ջի օգ նութ յան կո մի տեն ո րո շե ցին միա-
վոր վել:  Նոր գոր ծա կա լութ յու նը՝  Հայ կա կան և  սի րիա կան օգ նութ յան 
ա մե րիկ յան կո մի տեն (American Committee for Armenian and Syrian 
Relief, ACASR), հիմ նադր վեց 1915 թ. նո յեմ բե րի 20-ին:  Հե տա գա յում՝ 
1918 և 1919 թթ., կազ մա կեր պութ յան ան վա նու մը փոխ վեց եր կու ան-
գամ. նախ կոչվեց « Մեր ձա վոր Ար ևել քում օգ նութ յան ա մե րիկ յան կո-
մի տե» (American Committee for Relief in the Near East, ACRNE), և այ-
նու հետև՝ « Մեր ձա վոր Ար ևել քի օգ նութ յուն» (Near East Relief): 1919 թ. 
ԱՄՆ-ի Կոնգ րե սի ո րոշ մամբ  «Մեր ձա վոր Ար ևել քի օգ նութ յուն» կազ-
մա կեր պութ յա նը շնորհ վեց կա նո նադ րութ յուն՝ դրա նով իսկ քա ղա քա-
կան նշա նա կութ յուն տա լով այդ կա ռույ ցին:

 Հայ կա կան և  սի րիա կան օգ նութ յան ա մե րիկ յան կո մի տեի խորհրդի 
կազ մում ընդգրկ ված էին 40 հո գի, ո րոնք ներ կա յաց նում էին գրե-
թե բո լոր ա մե րիկ յան բո ղո քա կան կազ մա կեր պութ յուն նե րը, ինչ պես, 
օ րի նակ, Սթ յո ւարտ  Դոդ ջը (Ք լիվ լենդ  Դո դջի հո րեղ բայրն ու  սի րիա-
կան բո ղո քա կան քո լե ջի նա խա գա հը), Պ րես բի տե րա կան խորհր դի 
քար տու ղար Ս թեն լի Ո ւայ թը, Ք լիվ լենդ  Դո դջի գոր ծըն կեր ու  սի րիա-
կան բո ղո քա կան քո լե ջի խորհր դի ան դամ Ար թուր  Ջեյմ սը,  Ջոն  Մո թը, 
 Թալ կոտ Ո ւիլ յամ սը և  ու րիշ ներ:  Խորհր դի ան դամ նե րից միայն չորսն 
էին հրեա կամ կա թո լիկ: Հ րեա ան դամ նե րի թվում էին նաև Օս ման-
յան կայս րութ յու նում նախ կին դես պան Օս կար Շտ րաու սը և  ռաբ բի 
Ս տե ֆեն  Վայ զը:  Մի սիո ներ նե րի շրջա նում մեծ հե ղի նա կութ յուն վա յե-
լող  Բար տոնն ընտր վեց նա խա գահ: Գան ձա պահ ներն էին  Դոդջն ու 
Ք րեյ նը: 536 

Բար տո նը ծնվել է  Վեր մոն տում և  ա վար տել  Միդդլ բե րիի քո լե ջը: 
Սո վո րել է  Հարթ ֆոր դի աստ վա ծա բա նա կան ճե մա րա նում և  կար-

536 Տե՛ս Grabill Joseph L., նշվ. աշխ., էջ 72; Walther Karine V., նշվ. աշխ., էջ 289-290:



271

գադր վել  միա բա նութ յան քա հա նա 1885 թ.:  Նույն թվա կա նին որ պես 
մի սիո ներ   մեկ նել է Խար բերդ, հե տա գա յում՝ ընտր վել «Եփ րա տ» քո-
լե ջի նա խա գահ, ո րից հե տո Ա մե րիկ յան խորհր դի ար տա սահ ման յան 
քար տու ղարն էր  Կոս տանդ նու պոլ սում:

Դոդ ջե րի ըն տա նի քի ե րեք սե րունդներ աշ խա տում էին մի սիո նե-
րա կան « դաշ տում»: Պ րինս թո նի հա մալ սա րա նում սո վո րող Ք լիվ լենդ 
 Դոդ ջը հան դի պել էր  Վուդ րո  Վիլ սո նին 1875 թ., ո րից հե տո նրանք 
դար ձել էին մոտ բա րե կամ ներ:  Դոդջն ընտ րել էր արդ յու նա բե րող գոր-
ծա րա րի ճա նա պար հը, դար ձել պղնձի արդ յու նա բե րող և  բա րե րար: 
Այս պի սով,  Բար տոնն ու  Դոդ ջը դար ձան  Հայ կա կան և  սի րիա կան օգ-
նութ յան ա մե րիկ յան կո մի տեի « սիրտն ու հո գին»:537

Ցե ղաս պա նութ յու նից տու ժած հա յե րին օգ նութ յուն ցու ցա բե րե լու 
նպա տա կով Ա մե րիկ յան խորհր դին միա ցան ա ռա ջա տար ա մե րի-
կա ցի առաջատար, ինչ պես նաև կրո նա կան և  բա րե գոր ծա կան կազ-
մա կեր պութ յուն ներ: Ե թե սկզբնա կան շրջա նում կազ մա կեր պիչ նե րը 
հույս ու նեին հա վա քելու 100 հա զար դո լար, ա պա 1915 թ. հա վաք վեց 
177 հա զար, 1916 թ.՝ 2 մի լիոն 404 հա զար դոլար, 1917 թ. այն կրկնա-
պատկ վեց, 1918 թ. հա սավ 7, իսկ 1919 թ.՝ 19 մի լիոն 500 հա զար դո-
լա րի: Այս հա ջո ղութ յու նը կա պում էին կազ մա կեր պութ յան քա րոզ-
չութ յան պա տաս խա նա տու  Չարլզ  Վիկ րիի գոր ծու նեութ յան հետ: Այդ 
ժա մա նակ վա հա մար գու մա րը բա վա կա նին մեծ էր՝ նկա տի առ նե լով 
այն հան գա ման քը, որ ա մե րիկ ացի նե րը նաև օգ նութ յան մի ջոց ներ 
էին հա վա քում այլ կազ մա կեր պութ յուն նե րի հա մար՝  Դաշ նա կից նե րի 
օգ նութ յան կամ Ա զա տութ յան բոն դե րի (Billion Dollar Liberty Loans), 
 Բել գիա կան և ֆ րան սիա կան օգ նութ յան,  Կար միր  խա չի,  Միաց յալ 
պա տե րազ մա կան աշ խա տան քի (United War Work) և  այլն: Ա մե նա-
մեծ հո վա նա վոր նե րից էին  «Ռոք ֆել լեր» հիմ նադ րամն ու Ա մե րիկ յան 
կար միր  խա չը:  Մինչև 1918 թ. վեր ջինս հատ կաց րել էր 1 մի լիոն 800 
հա զար դոլար, իսկ ընդ հա նուր գու մա րը կազ մել էր 6 մի լիոն դո լար: 
Ա մե րի կա հայ հա մայն քը նույն պես իր նպաստն էր բե րել հայ րե նա-
կից նե րի հա մար մի ջոց ներ հա վա քե լու գործին: Օ րի նակ՝  Հայ կա կան 
ընդ հա նուր բա րե գոր ծա կան միութ յունն այդ նպա տա կով հա վա քել էր 
մեկուկես մի լիոն դո լար:

537 Տե՛ս Peterson Merrill D., նշվ. աշխ., էջ 51-52:
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 Տա րի նե րի ըն թաց քում ԱՄՆ-ի կա ռա վա րութ յու նը 25 մի լիոն դո լար 
էր նվի րա բե րել « Մեր ձա վոր Ար ևել քի օգ նութ յուն» կազ մա կեր պութ յա-
նը: ԱՄՆ-ի նա խա գահ ներ  Հեր բերտ  Հու վե րը, Ֆ րանկ լին  Ռուզ վել տը 
և Ո ւիլ յամ  Թաֆ տը ծա ռա յել էին որ պես կազ մա կեր պութ յան հո գա-
բար ձու ներ: 15 տա րի նե րի ըն թաց քում կազ մա կեր պութ յու նը ծախ սել 
էր 116 մի լիոն դո լար՝ շուրջ եր կու մի լիոն փախս տա կան նե րին օգ նութ-
յուն ցու ցա բե րե լու, 132 հա զար որբ ե րե խա խնա մե լու, 200 բուժ քույր 
պատ րաս տե լու, շի նա րա րա կան, գյու ղատն տե սա կան և  ո ռոգ ման աշ-
խա տանք ներ կա տա րե լու, աշ խա տա տե ղեր ստեղ ծե լու նպա տա կով: 
 Նույն ժա մա նա կա հատ վա ծում կազ մա կեր պութ յու նը ծախ սել էր 28 
մի լիոն դո լար  Կով կա սում, 30 մի լիոն՝  Թուր քիա յում, 12 մի լիո նից ա վե-
լի՝  Սի րիա յում և  Պա ղես տի նում, շուրջ 8 մի լիոն՝  Պարս կաս տա նում և 
 Մի ջա գետ քում, շուրջ 6 մի լիոն՝  Հու նաս տա նում և 667 հա զար դո լար՝ 
այլ երկր նե րում:538

 Ցե ղաս պա նութ յան հետևանքով տու ժած հա յե րին օգ նութ յուն 
ցուցաբերելու հա մար նվի րատ վութ յուններ անող բազ մա թիվ բա-
րե գոր ծա կան կազ մա կեր պութ յուն նե րի շար քում ա ռանձ նա նում էր 
« Ռոք ֆել լեր» հիմ նադ րա մը, որն Ա մե րիկ յան օգ նութ յան կո մի տեին իր 
կատարած 30 հա զար դո լա րի նվի րատ վութ յամբ ա ռա ջա տար դիր-
քե րում էր գտնվում: Ա ռա ջին ան գամ հայ կա կան կո տո րած նե րի զո-
հե րի հա մար  Ջոն Դ.  Ռոք ֆել լերն օգ նութ յան գու մար էր նվի րա բե րել 
դեռևս 1896 թ. մար տին:  Նա փո խան ցել էր այն բրի տա նա ցի հայտ նի 
բա րե րար և  կա նանց ի րա վունք նե րի պաշտ պան Ի զա բել լա  Սո մեր սե-
թին, որն այդ ժա մա նակ օգ նում էր հայ փախս տա կան նե րին  Մար սե-
լում:  Պա տե րազ մի ըն թաց քում  «Ռոք ֆել լեր» հիմ նադ րա մը մե ծա պես 
ակ տի վաց րեց իր գոր ծու նեութ յու նը՝ հա յե րին փրկե լու նպա տա կով: 
 Հիմ նադ րա մը հիմն վել էր 1913 թ.` իր առջև դնե լով «ողջ աշ խար հում 
մարդ կութ յան բա րե կե ցութ յա նը նպաս տե լու» խնդիր: Այդ ժա մա նակ 
հիմ նադ րա մը ղե կա վա րում էր  Ջոն Դ.  Ռոք ֆել լեր կրտսե րը, ո րին հե-
տաքրք րում էին միջկ րո նա կան շար ժումն ու աշ խար հի խա ղա ղութ յու-
նը: 

Ու սում նա սի րե լով  Թուր քիա յում տի րող ի րա վի ճա կը 1915-1916 
թթ.՝ հիմ նադ րա մի աշ խա տա կից ներ Է լիոտ Ո ւոդս վորթն ու  Ջե րե միա 

538 Տե՛ս Moranian Suzanne E., նշվ. աշխ., էջ 194-196:
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Ս միթ կրտսե րը նշում էին, որ ե րիտ թուր քա կան կա ռա վա րութ յու նը 
թշնա ման քով էր վե րա բեր վում այն օ տա րերկ րա ցի նե րին, ո րոնք փոր-
ձում էին ու սում նա սի րել երկ րի քա ղա քա ցի նե րի վի ճա կը. ստեղ ծել էր 
գրաքն նութ յան խիստ հա մա կարգ, ո րի պատճառով հա ղոր դակ ցութ-
յու նը դար ձել էր գրե թե անհ նար: Ո ւոդս վորթն ու Ս մի թը հան դի պում ներ 
էին ու նե ցել մի քա նի թուրք պաշ տոն յա նե րի հետ, ո րոնց ըն թաց քում 
վեր ջին ներս փոր ձում էին հա մո զել օգ նութ յան գու մա րը տրա մադ րել ոչ 
թե « մա հա ցող քրիս տոն յա նե րին», այլ կա ռա վա րութ յա նը: Ո ւոդսվոր-
թի և Ս մի թի՝ հա յե րի կոր ծան ման մա սին զե կույց նե րը լրաց նում և  հաս-
տա տում էին ԱՄՆ-ի դի վա նա գետ նե րի և հ յու պա տոս նե րի, մի սիո ներ-
նե րի հա ղոր դագ րութ յուն նե րը, ինչ պես նաև ա կա նա տես նե րի վկա-
յութ յուն նե րը: Ն րանք նշում էին, որ հա յե րը են թարկ վել էին «կտ տանք-
նե րի», « ջար դի քա ղա քա կա նութ յան», « հա մա տա րած ար տաքս ման», 
ինչ պես նաև հար կա դիր դա վա նա փո խութ յան:  Հայ կա կան օգ նութ յան՝ 
ա ռա ջին տար վա դրա մա հա վա քի ըն թաց քում  «Ռոք ֆել լեր» հիմ նադ ա-
մը տրա մադ րել էր 290 հա զար, իսկ մինչև 1917 թ. վեր ջը՝ 610 հա զար 
դո լար:  Ջոն Դ.  Ռոք ֆել լե րի անձ նա կան նվի րատ վութ յան գու մա րը 
կազ մել էր 10 հա զար դո լար:539

Հա յե րին օգ նե լու նպա տա կով նվի րատ վութ յուն ներ էին հա վա քում 
կոնգ րե գա ցիո նա լիս տա կան, բապ տիս տա կան և  կա թո լիկ ե կե ղե ցի նե-
րը:  Շատ նշա նա վոր ա մե րի կա ցի ներ, ո րոնք հայ կա կան ծա գում չու-
նեին, հիմ նե ցին  Հայ կա կան դա ժա նութ յուն նե րի կո մի տեն (Committee 
of Armenian Atrocities), ո րը կա րո ղա ցավ հա վա քել 100 հա զար դո լար 
և  կազ մա կեր պել « թուր քա կան հան ցանք նե րը» դա տա պար տող բարձր 
մա կար դա կի հան րա հա վաք ներ Ն յու  Յոր քում, ո րոնց ներ կա գտնվե-
ցին հա զա րից ա վե լի ե կե ղե ցի նե րի և կ րո նա կան կազ մա կեր պութ յուն-
նե րի ներ կա յա ցու ցիչ ներ:540

1916 թ. մար տին  Ջեյմս  Բար տո նը հա ղոր դում էր  Մոր գեն թաո ւին 
Ա մե րիկ յան օգ նութ յան կո մի տեի՝ դրա մա հա վա քի հետ կապ ված գոր-
ծու նեութ յունն ա րա գաց նե լու մա սին ցան կութ յու նը՝  «Ռոք ֆել լեր» հիմ-
նադ րա մի քար տու ղար  Ջե րոմ Գ րի նի ա ռա ջար կով: 1902 թ.-ից սկսած՝ 
վեր ջինս սերտ կա պեր էր պահ պա նում ա մե րիկ յան մի սիո ներ նե րի, 

539 Տե՛ս Balakian Peter, From Ezra Pound to Theodore Roosevelt: American intellectual and 
cultural responses to the Armenian Genocide, էջ 249-251:
540 Տե՛ս Power Samantha, նշվ. աշխ., էջ 11:
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մաս նա վո րա պես՝ Ա մե րիկ յան խորհր դի հետ:  Բար տոնն ա ռա ջար կում 
էր հան դի պել  Մոր գեն թաո ւի տա նը՝ քննար կե լու ողջ մնա ցած հա յե րի 
հայ րե նա դար ձութ յու նը հնա րա վո րութ յան դեպ քում կազ մա կեր պե լու 
գոր ծո ղութ յուն նե րի ծրա գի րը:  Մոր գեն թաուն հո ռե տես էր այդ պա հին 
նման ծրագ րի այն է՝ Օս ման յան կայս րութ յան տար բեր անկ յուն նե-
րում,  Պարս կաս տա նում,  Կով կա սում,  Սի րիա յում և  Պա ղես տի նում 
հայտն ված և  ողջ մնա ցած հա յե րին ի րենց տնե րը վե րա դարձ նե լու հա-
վակ նոտ ծրա գ րի ի րա կա նաց ման նկատ մամբ՝ նկա տի առ նե լով հսկա-
յա կան մի ջոց նե րի և  ե րիտ թուր քա կան իշ խա նութ յուն նե րի թույլտ վութ-
յան անհ րա ժեշ տութ յու նը: Ըստ  Բար տո նի՝ ա մե րիկ յան օգ նութ յան 
կա րիքն ու նեին ոչ միայն հա յե րը, այլև սի րիա ցի նե րը, ա սո րի նե րը, 
նես տո րա կան նե րը, հույ նե րը, ինչ պես նաև քրդե րը, թուր քե րը, թա թար-
նե րը, ա րաբ ներն ու պար սիկ նե րը:541

1916 թ. հոկ տեմ բե րին ԱՄՆ-ի նա խա գահ  Վուդ րո  Վիլ սո նը հա յե րի 
տա ռա պանք նե րի հի շա տա կի օր հայ տա րա րեց: Այդ հայ տա րա րութ-
յան նա խա ձեռ նողն էր  Չարլզ  Վիկ րին, ո րը հա մո զեց մի սիո ներ նե րի 
ա ռաջ նորդ ներ  Ջեյմս  Բար տո նին և  Սեմո ւել  Դատ տո նին մեկ նել  Վա-
շինգ տոն և  ներ կա յաց նել Ս պի տակ  տա նը հայ տա րա րութ յան նա խա-
գի ծը:542 

1896 թ.-ից մինչև Ա ռա ջին հա մաշ խար հա յին պա տե րազ մը  Հայ կա-
կան հար ցը չէր քննարկ վել  Կոնգ րե սում:  Միաց յալ  Նա հանգ նե րը խու-
սա փում էր պա տե րազ մի մեջ ներ քաշ վե լուց, սա կայն ա մե րիկ յան հա-
սա րա կա կան կար ծիքն իր կա րեկ ցանքն էր հայտ նում պա տե րազ մից 
տու ժած բազ մա թիվ փախս տա կան նե րի հան դեպ: 1916 թ.  Մաս ա չու-
սեթ սի հան րա պե տա կան սե նա տոր  Հեն րի  Լո ջը հա մա տեղ բա նաձ ևի 
նա խա գիծ ներ կա յաց րեց  Թուր քիա յում հա յե րի «ա ղե տա լի վի ճա կի» 
մա սին: Այդ բա նաձևն ուղղ ված էր ԱՄՆ-ում հա յե րի օգ նութ յան հա-
մար մաս նա վոր նվի րատ վութ յուն ներ ա պա հո վե լուն:  Միա ժա մա նակ 
 Լո ջը նշում էր, որ հա յե րին նվիր ված բա նաձ ևը չի տար բեր վում լե հե-
րին կամ հրեա նե րին վե րա բե րող բա նաձ ևե րից, և վս տահ էր, որ այն 
կըն դուն վի ա ռանց քննար կում նե րի:  Լո ջի բա նաձ ևը սա տա րեց  Միս-
սու րի նա հան գը ներ կա յաց նող սե նա տոր, դեմոկրատ Ուիլյամ Ս թո նը, 
ո րը բնու թագ րում էր այն որ պես պա տե րազ մի հետևանքով տուժած 

541 Տե՛ս Barton James L., նշվ. աշխ., էջ 54; Grabill Joseph L., նշվ. աշխ., էջ 75:
542 Տե՛ս Moranian Suzanne E., նշվ. աշխ., էջ 206:



275

մեծ թվով տա ռապ յալ տղա մարդ կանց, կա նանց և  ե րե խա նե րին օգ-
նութ յուն ցու ցա բե րե լու հար ցում ա մե րիկ յան ժո ղովր դի ա ռա տա ձեռ-
նութ յան, հա մակ րան քի և  ա զա տա կա նութ յան ար տա հայ տութ յուն: 

 Սե նատն ըն դու նեց բա նաձևն ա ռանց լսում նե րի և քն նար կում նե րի, 
իսկ  Ներ կա յա ցու ցիչ նե րի պա լա տի պա րա գա յում այն սկզբում դար-
ձավ Ար տա քին հա րա բե րութ յուն նե րի կո մի տեի քննարկ ման ա ռար-
կա, ո րը ղե կա վա րում էր  Վիր ջի նիա նա հան գից դեմոկրատ ներ կա յա-
ցու ցիչ  Հեն րի Ֆ լու դը:  Կո մի տեն հսկա յա ծա վալ վկա յութ յուն ներ հա-
վա քեց հա սա րա կա կան օ ժան դա կութ յունն ա պա հո վե լու նպա տա կով: 
 Փաս տաթղ թե րի շար քում էին նաև  Միաց յալ  Նա հանգ նե րի հա յե րի 
գլխա վոր խորհր դի և Ա մե րի կա յում հայ կա կան ե կե ղե ցու ա ռաջ նոր դի 
վկա յութ յուն նե րը, ո րոնք կոչ էին ա նում ան հա պաղ օգ նութ յուն ցու ցա-
բե րելու հա մա տա րած ար տաք սում նե րի հետևանքով տու ժած հա յե-
րին, ո րոնց թի վը կազ մում էր 750-800 հա զար: Նշ վում էր  «Ռոք ֆել լեր» 
հիմ նադ րա մի և  ա մե րիկ յան տար բեր ե կե ղե ցի նե րի արդ յու նա վետ 
հա մա գոր ծակ ցութ յունն օգ նութ յան կազ մա կերպ ման գոր ծում:  Տե ղի 
ու նե ցած քննար կում նե րի ըն թաց քում,  Վիս կոն սին նա հան գի հան րա-
պե տա կան կու սակ ցութ յան ներ կա յա ցու ցիչ Ո ւիլ յամ Ս տեֆ ֆոր դի հա-
մոզ մամբ, բա նաձ ևի ըն դու նումը բազ մա թիվ այլ ազ գե րի հա մար նույն-
պես նման քայ լե րի դի մելու նման ա ռիթ կստեղ ծի: Ֆ լու դը պա տաս-
խա նեց, որ նման ծա վա լի դժբախ տութ յուն եր բեք տե ղի չէր ու նե ցել, 
700-800 հա զար հա յեր ար տաքս վել էին դե պի ա նա պատ և  հայտն վել 
սար սա փե լի պայ ման նե րում: Ի վեր ջո, 1916 թ. հու լի սի 10-ին հայ կա-
կան բա նաձևն ըն դուն վեց:543

 Կոնգ րե սը դի մել էր նա խա գահ  Վիլ սո նին՝ ընտ րելու օր, երբ երկ-
րի քա ղա քա ցի նե րը, ար տա հայ տե լով ի րենց հա մակ րան քը, մի ջոց ներ 
կտրա մադ րեն ստեղծ ված հիմ նադ րամ նե րին՝ հա յե րին օգ նութ յուն ցու-
ցա բե րե լու նպա տա կով:  Պա տաս խա նե լով այդ նա խա ձեռ նութ յա նը՝ 
օ գոս տո սի 31-ին  Վիլ սոնն ընտ րեց եր կու օր՝ 1916 թ. հոկ տեմ բե րի 21-ը 
և 22-ը՝ շա բաթ և  կի րա կի, երբ, ըստ նա խա գա հի,  Միաց յալ  Նա հանգ-

543 Տե՛ս House of Representatives, Committee on Foreign Affairs. Hearings on Relief of 
Armenians, 64th Congress, 1st Session, Washington, D. C., Government Printing Office, 1916, 
էջ 4-6; Congressional Record, 64th Congress, 1st Sesion, pp. 11235-11236; Ritchie, Donald 
A., Congress confronts the Armenian Genocide // In: America and the Armenian Genocide 
of 1915 /Edited by Jay Winter,. Cambridge, Cambridge University Press, 2003, էջ 280-281.
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նե րի ժո ղո վուրդն իր նպաս տը կբե րի « տու ժած սի րիա ցի և  հայ ժո ղո-
վուրդ նե րին»:544       

Այս քայ լով  Վիլ սո նը փոր ձում էր լռեց նել իր քա ղա քա կա նութ յու նը 
քննա դա տող նե րին, հատկապես՝ մեք սի կա կան ճգնա ժա մի առն չութ-
յամբ, և վս տա հեց նել իր «ա ռա ջա դեմ ա ջա կից նե րին», որ, չնա յած 
իր ռազ մա կան ներգ րավ վա ծութ յա նը  Մեք սի կա յում, չէր հե ռա ցել իր 
հա մա մարդ կա յին ի դեալ նե րից:  Վիլ սո նը նաև փոր ձում էր հա մո զել 
հա սա րա կայ նութ յա նը չե զո քութ յան և  ժո ղովր դին պա տե րազ մից հե-
ռու պա հե լու իր քա ղա քա կա նութ յան ան փո փո խութ յան մա սին:  Նա 
հա մոզ ված էր  դե մոկ րա տա կան կու սակ ցութ յան ընդ հա նուր ա ջակ-
ցութ յան մեջ, սա կայն ցան կա նում էր ստա նալ ղե կա վա րութ յան, մաս-
նա վո րա պես՝ նախ կին պետ քար տու ղար Բ րա յա նի լիար ժեք պաշտ-
պա նութ յու նը:545 Ըստ  Սի մոն  Պա յասլ յա նի՝ նո յեմ բե րին կա յա նա լիք 
նա խա գա հա կան ընտ րութ յուն նե րից ան մի ջա պես ա ռաջ սի րիա կան և 
 հայ կա կան օգ նութ յան օ րեր հայ տա րա րե լու փաս տը պետք է հաս տա-
տեր նա խա գահ  Վիլ սո նի՝ հա մա մարդ կա յին ար ժեք նե րին հա վա տա-
րիմ մնա լու հան գա ման քը:546

 Բար տո նի և  նրա կազ մա կեր պութ յան աշ խա տան քը սկսվեց  Միաց-
յալ  Նա հանգ նե րում և  ար տա սահ մա նում աշ խա տա կազմ հա վա-
քագրե լու գոր ծից:  Պա տե րազ մից հե տո աշ խա տա կից նե րի թի վը կազ-
մում էր 2-3 հա զար, ո րոն ցից շա տե րը, ինչ պես նաև բարձ րաս տի ճան 
պաշ տոն յա նե րը աշ խա տում էին հա սա րա կա կան հի մունք նե րով: Ինչ-
պես նշում էր  Բար տո նը, կազ մա կեր պութ յու նը քա ղա քա կան չէր:  Նա 
օ րի նակ էր բե րում այն փաս տը, որ նույ նիսկ 1917 թ.  Թուր քիա յին պա-
տե րազմ հայ տա րա րե լու հար ցում, երբ գո յութ յուն ու ներ տա րա կար-
ծութ յուն, կազ մա կեր պութ յունն իր դիր քո րո շու մը հրա պա րա կայ նո րեն 
չէր ար տա հայ տել: Իր գոր ծու նեութ յան հու մա նի տար բնույթն ա պա-
հո վե լու նպա տա կով կազ մա կեր պութ յու նը քա ղա քա կան չե զո քութ յուն 
էր պահ պա նում:547 

544 Տե՛ս US Department of State. Papers Relating to the Foreign Relations of the United 
States, 1918, Supplement 1, The World War,  Washington, D. C., Government Printing 
Office, 1933, էջ 892:
545 Տե՛ս Clements Kendrick A., The Presidency of Woodrow Wilson, Lawrence, KS: 
University Press of Kansas, 1992, էջ 101:
546 Տե՛ս Payaslian Simon., նշվ. աշխ., էջ 114-115:
547 Տե՛ս Barton James L., նշվ. աշխ., էջ 55:
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Երկ րի մա մու լը նույն պես հա մակ րում և  օ ժան դա կում էր կազ մա կեր-
պութ յա նը: Ա մե նից շատ կազ մա կեր պութ յանն օգ նում էր «Associated
Press» գոր ծա կա լութ յան գլխա վոր տնօ րեն  Մել վիլ Ս թոնն ու «New
YorkTimes»-ի խմբա գիր  Ջոն  Ֆին լին:  Վեր ջինս ո րոշ ժա մա նակ նույ-
նիսկ կազ մա կեր պութ յան հո գա բար ձու նե րի խորհրդի ան դամ էր:  Մեծ 
օ ժան դա կութ յուն ցու ցա բե րած մյուս պար բե րա կան նե րից էր «Literary
Digest»-ը:548 

Սկզբ նա կան շրջա նում օգ նութ յունը ցուցաբերվում էր  Մոր գեն թաուի 
մի ջո ցով, սա կայն հե տա գա յում, երբ օս ման յան կա ռա վա րութ յունն 
ակ նար կեց, որ թույլ է տա լու օգ նութ յան տրա մադ րու մը, այն սկսեց 
կազմակերպ վել կազ մա կեր պութ յան  Կոս տանդ նու պոլ սի կո մի տեի 
մի ջո ցով:  Կո մի տեի նա խա գահն էր  Քա լեբ  Գեյթ սը, իսկ գան ձա պա-
հը՝ Ա մե րիկ յան խորհր դի գան ձա պահ Ո ւիլ յամ  Փի թը:  Վեր ջինս 1916 թ. 
գրում էր, որ 500 հա զա րից ա վե լի փախս տա կան ներ (հիմ նա կա նում՝ 
հայ կա նայք և  ե րե խա ներ) օգ նութ յուն էին ստա նում կո մի տեից:549

Ինչ պես նշում էր  Ջեյմս  Բար տո նը, ա ռա ջին շրջա նում «գ րե թե 
անհնա ր էր որ ևէ կերպ օգ նել դժբախտ ժո ղովր դին, քա նի որ նրանց 
հա վա քել և  դուրս էին բե րել ա վան նե րից ու  քա ղաք նե րից, կամ նրանք 
պա հա կախմ բե րի ու ղեկ ցութ յամբ անց նում էին այն բնա կա վայ րե րով, 
որ տեղ ապ րում էին ա մե րի կա ցի նե րը:  Քա րա վան նե րը մե կու սաց ված 
էին զին վոր նե րի կող մից և  շա րու նա կ գտնվում էին շարժ ման մեջ»:550 
 Սա կայն 1916 թ. օգ նութ յան կազմակերպմանն ուղղ ված գոր ծո ղութ-
յուն նե րը թափ հա վա քե ցին, և մի ջոց ներն ուղղ վե ցին հիմ նա կա նում 
 Սի րիա և  Կով կաս:  Մի սիո ներ նե րի կող մից իրականացվող օգ նութ յան 
աշ խա տան քը բա ժան վում էր չորս հիմ նա կան տե սակ նե րի՝ 1. ընդ հա-
նուր օգ նութ յուն, ո րը բաշխ վում էր բո լոր կա րի քա վոր նե րին օ րա կան 
հա ցի բաժ նի տես քով. 2.  հա տուկ օգ նութ յուն, ո րը ցու ցա բեր վում էր 
« ժա մա նա կա վոր» կա րիք ու նե ցող նե րին՝ տե ղա հան վող աք սոր յալ նե-
րին կամ վի րա վոր հայ զին վոր նե րին. 3. բժշ կա կան աշ խա տանք, ո րը 
հա սու էր ամ սական հա զա րա վոր հա յե րի հա մար. 4. աշ խա տանք որբ 

548 Տե՛ս Walther Karine V., նշվ. աշխ., էջ 290:
549 Տե՛ս Peterson Merrill D., նշվ. աշխ., էջ 52-54:
550 Տե՛ս Barton James L., Story of Near East Relief (1915-1930): An Interpretation. Astoria, 
New York, J. C.&A. L. Fawcett, Inc., 1991, էջ 62:
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ե րե խա նե րի հետ:551

Օգ նութ յան կազ մա կեր պութ յուն նե րի հիմ նադ րու մը  Միաց յալ  Նա-
հանգ նե րում որ ևէ ազ դե ցութ յուն չգոր ծեց ե րիտ թուրք ղե կա վար նե-
րի վրա՝ հա յե րի դեմ կիրառվող դա ժա նութ յուն նե րը դա դա րեց նե լու 
ա ռու մով: 1915 թ. վեր ջին ե րիտ թուր քե րը գրե թե ա վար տել էին հա յե-
րին ոչն չաց նե լու ծրա գի րը, ո րը նպա տա կադր վել էին վերջ նա կա նա-
պես ա վար տել մինչև պա տե րազ մի վեր ջը: Այդ ծրագ րի ի րա կա նաց-
մա նը նպաս տում էին նաև օս ման յան բա նա կի հա ջո ղութ յուն նե րը 
 Դար դա նե լում և  Մի ջա գետ քում: Ե րիտ թուր քե րի այդ վստա հութ յու նը 
հանգեցնում էր նրան, որ նրանք փոր ձում էին խու սա փել օգ նութ յան 
կազ մա կեր պու մից, մաս նա վո րա պես՝ մեր ժում էին հա յե րին ու ղիղ օգ-
նութ յան տրա մադ րումը: Էն վեր փա շան հայ տա րա րում էր  Մոր գեն-
թաո ւին, որ օգ նութ յու նը պետք է ի րա կա նաց վի մի միայն կենտ րո նա-
կան կա ռա վա րութ յան մի ջո ցով: Ն րա տրա մա բա նութ յու նն այն էր, որ 
ար տա սահ ման յան հու մա նի տար օգ նութ յու նը կոգ ևո րի և  կու ժե ղաց նի 
հա յե րի դի մադ րութ յու նը: 552 

Չ նա յած նրան, որ ե րիտ թուր քե րը սկզբնական շրջա նում ընդ հան-
րա պես մեր ժում էին  Միաց յալ  Նա հանգ նե րի ներգ րավ վա ծութ յունն 
օգ նութ յան ծրագ րին, սա կայն 1915 թ. վեր ջին նրանք ո րո շե ցին տրա-
մադ րել անհ րա ժեշտ թույլտ վութ յու նը: Ո ւիլ յամ  Փի թը տար վա վեր ջին 
 Միաց յալ  Նա հանգ նե րից ստացավ 100 հա զար դո լար՝ օգ նութ յան 
կազ մա կեր պու մը սկսե լու հա մար:  Վեր ջինս շա բա թա կան 500 թուր քա-
կան ֆունտ էր փո խան ցում  Հա լեպ,  Կո նիա և  այլ շրջան ներ:  Կո նիա յի 
Աստ վա ծաշն չի տան ներ կա յա ցու ցիչ Ո ւիլ յամ  Դոդ դը կազ մա կեր պում 
էր շրջա նում դրա մի տրա մադ րու մը:553

Դես պան  Մոր գեն թաուն ժա մա նեց Ն յու  Յոր քի նա վա հան գիս տ 
փետր վա րի 22-ին և  ան մի ջա պես մեկ նեց  Վա շինգ տոն՝ նա խա գահ 
 Վիլ սո նի, պետ քար տու ղար  Լան սին գի և  ռազ մա ծո վա յին քար տու ղար 
 Ջո զե ֆուս  Դե նիել զի554 հետ հան դի պե լու հա մար:  Մոր գեն թաուն ցան-
կութ յուն էր հայտ նել ներգ րավ վելու նա խա գա հի վե րընտ րա կան ընտ-

551 Տե՛ս Moranian Suzanne E., նշվ. աշխ., էջ 193:
552 Տե՛ս Payaslian Simon, նշվ. աշխ., էջ 92-93:
553 Տե՛ս նույն տեղը, էջ 93:
554 Ջոզեֆուս Դենիելզ (1862-1948)՝ ԱՄՆ-ի քաղաքական և պետական գործիչ, դիվա-
նագետ, ռազմածովային քարտուղար (1913-1921), դեսպան Մեքսիկայում (1933-1941): 
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րար շա վում: Ըստ  Մոր գեն թաո ւի՝ հա յե րի առումով ստեղծված ի րա վի-
ճա կը քննար կե լու ժա մա նակ  Վիլ սոնն ա սել էր, որ «ե թե անհ րա ժեշտ 
է, ա մե րի կա ցի նե րը հա նուն մարդ կութ յան կգնան պա տե րազ մի»: Այ-
նու հետև խո սակ ցութ յան թե ման շատ ա րագ փոխ վել էր. նա խա գա-
հը ցան կա ցել էր քննար կել դես պա նի ի րա վա հա ջոր դի թեկ նա ծութ յու-
նը:  Մոր գեն թաուն ա ռա ջար կել էր քննար կել Ն յու  Յոր քում աշ խա տող 
ֆի նան սա կան հար ցե րի փաս տա բան Աբ րամ Ան տեր մե յե րի կամ իր 
ըն կեր, Ն յու  Յոր քի նա հան գի դա տա վոր Աբ րամ Էլ կու սի թեկ նա ծութ-
յունը:555

 Թուր քիան Մորգենթաուի համար դար ձել էր « սար սա փի տեղ», և 
 նա այլևս չէր ցան կա նում գործ ու նե նալ մարդ կանց հետ, ո րոն ցից « դեռ 
շուրջ մի լիոն մարդ կա յին էակ նե րի ար յան հոտ էր գա լիս»:  Մեկ նե լուց 
ա ռաջ  Թա լեա թի հետ տե ղի ու նե ցած վեր ջին հան դիպ ման ժա մա նակ 
նա կրկին բարձ րաց րել էր հա յե րի հար ցը:  Թա լեա թը պա տաս խա նել 
էր. «Ի՞նչ կա րիք կա խո սե լու նրանց մա սին:  Մենք նրանց խնդի րը լու-
ծել ենք: Ա մեն ինչ վեր ջա ցել է»:  Մոր գեն թաուն ե կել էր այն հա մոզ ման, 
որ հա յե րի հույ սը  Միաց յալ  Նա հանգ նե րի « բա րո յա կան ու ժն» (moral 
power) էր:556  Նույն կար ծի քին էր նաև նա խա գահ  Վիլ սո նը՝ պետք է 
սա տա րել  Բար տո նի և  Դոդ ջի կող մից նախաձեռնված օգ նութ յան 
կազ մա կեր պու մը:557

 Հե տա գա յում ո՛չ  Վիլ սո նը, ո՛չ էլ  Մոր գեն թաուն այլևս չէին քննար կել 
« հա նուն մարդ կութ յան» ա մե րի կա ցի նե րի՝ պա տե րազ մի գնա լու հար-
ցը:  Պա տաս խա նե լով իր հրա ժա րա կա նը քննա դա տող նե րին՝  Մոր գեն-
թաուն ասում էր, որ հա մոզ ված է, որ որ պես  Թուր քիա յում ճա նաչ ված 
մարդ դեռ կա րող է մե ծա պես օգ տա կար լի նել հա յե րին նա խա գա հի 
օգ նա կա նի պաշ տո նում:558 

 Մոր գեն թաուն ներ կա յաց րել էր իր հրա ժա րա կա նը, որն ըն դուն վել 
էր  Վիլ սո նի կող մից 1916 թ. մա յի սի 23-ին:559 Նրա փո խա րեն հու լի սի 

555 Տե՛ս Library of Congress, Division of Manuscripts, Papers of Henry Morgenthau, Sr., 
Diary, 1916, February 23:
556 Տե՛ս Barton James, նշվ. աշխ., էջ 385, 391-392, 328:
557 Տե՛ս Peterson Merrill D., նշվ. աշխ., էջ 11:
558 Տե՛ս The Papers of Woodrow Wilson, 69 vols. / Ed. Arthur S. Link, vol. 37, էջ 96-97:
559 Գնդապետ Էդվարդ Հաուզը տեղեկացնում էր Մորգենթաուին, որ պետքարտուղա-
րությունում կարծիք էր գերիշխում, որ անհրաժեշտություն չկա անմիջապես նոր դես-
պան նշանակելու Օսմանյան կայսրությունում: Մորգենթաուն դեմ էր արտահայտվել 
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21-ին դես պան նշա նակ վեց Աբ րամ Էլ կու սը:560  Մոր գեն թաուն Միաց յալ 
 Նա հանգ նե րում հայտ նի էր դար ձել հա յե րի տե ղա հա նութ յան և  կո տո-
րած նե րի բա ցա հայտ ման միջոցով, դար ձել օգ նութ յան կազ մա կերպ-
ման գոր ծի գլխա վոր բա նա խո սը: 1916 թ. ապ րի լի 7-ին  Դոդ ջը, Գ րի նը, 
 Բար տո նը և  շատ ու րիշ ներ հան դի պում էին կազ մա կեր պել  Մոր գեն-
թաո ւի գրա սեն յա կում և 50 հա զար ԱՄՆ դո լար գու մար հա վա քել օգ-
նութ յան հիմ նադ րա մի հա մար:  Հայ կա կան և  սի րիա կան օգ նութ յան 
ա մե րիկ յան կո մի տեն հե տա գա յում կազ մա կեր պել էր  Մոր գեն թաո ւի 
այ ցե լութ յու նը ԱՄՆ-ի տար բեր քա ղաք ներ: 1916 թ. մա յի սի 4-ին  Մոր-
գեն թաուն տե ղե կաց նում էր  Վիլ սո նին, որ մա յիս ամս վա ըն թաց քում 
պատ րաստ վում է այ ցե լելու մի շարք նա հանգ ներ՝ բա վա րա րե լու  Հայ-
կա կան օգ նութ յան կո մի տեի և  ո րոշ հրեա կան կազ մա կեր պութ յուն-
նե րի խնդրան քը, ինչ պես նաև զբաղ վե լու քա ղա քա կան քա րոզ չութ-
յամբ  Վիլ սո նի հա մար:  Պետ քար տու ղա րութ յան և  նա խա գահ  Վիլ սո նի 
թույլտ վութ յու նը ստա նա լուն պես նա եր կու շա բա թով մեկ նեց բա նա-
խո սե լու  Ֆի լա դել ֆիա յից մինչև  Սենթ Լ յո ւիս ու  Չի կա գո և ավարտեց 
իր ա ռա քե լութ յու նը Ն յու  Յոր քում:  Նա պատ մում էր շա տե րի հա մար 
ան հայտ  Հա յաս տա նի, հա յե րի ող բեր գութ յան և  նրանց օգ նութ յան 
ձեռք մեկ նե լու անհ րա ժեշ տութ յան մա սին: Այս հան դի պում նե րի նպա-
տակն էր տեղ յակ պա հել ա մե րիկ յան հա սա րա կայ նութ յա նը հա յե րի և 
հ րեա նե րի  վի ճա կի, ինչ պես նաև Օս ման յան կայս րութ յու նում և  Պարս-
կաս տա նում ա մե րիկ յան օգ նութ յան կոմիտեի գործադրած ջան քե րի 
մա սին:561

Ըստ  Թո մաս դե  Վաա լի՝ Օս ման յան կայս րութ յու նում սկսված 
« հու մա նի տար ճգնա ժա մը ծնունդ տվեց աշ խար հում ա ռա ջին մի-
ջազ գա յին բա րե գոր ծա կան օգ նութ յան քա րո զար շա վին՝ տա ռապ յալ 

և մայիսին գրել նախագահ Վիլսոնին, որ այդ հանգամանքը դժգոհություն է 
առաջացնելու «մեր լավ բարեկամներ» Դոդջի, Քրեյնի և շատ ուրիշների մոտ, 
որոնք հետաքրքրված էին ամերիկյան հաստատությունների գործունեությունն 
Օսմանյան կայսրությունում շարունակելու գործով: Մորգենթաուն ավելացրել էր, որ 
Պետքարտուղարությունը հաշվի չէր առնում նաև այն հանգամանքը, որ Թուրքիայում 
ԱՄՆ-ի դեսպանը ներկայացնում էր ութ երկրների շահերը (Տե՛ս Library of Congress, 
Division of Manuscripts, Papers of Henry Morgenthau, Sr., Diary, 1916, May 4):
560 Տե՛ս Peterson Merrill D., նշվ. աշխ., էջ 52:
561 Տե՛ս Library of Congress, Division of Manuscripts, Papers of Henry Morgenthau, Sr., 
Diary, 1916, May 4; Payaslian Simon, նշվ. աշխ., էջ 110-111; Peterson Merrill D., նշվ. 
աշխ., էջ 52:



281

կա նանց և  ե րե խա նե րի պատ կեր նե րի պաս տառ նե րով», ո րն ա մե րի-
կա ցի նե րին հնա րա վո րութ յուն տվեց հա յե րին օգ նե լու նպա տա կով 
հա վա քելու տասն յակ մի լիո նա վոր դո լար ներ: Երբ ա մե րիկ յան սննդի 
ա ռա ջին մա տա կա րա րում նե րը հաս նում են  Հա յաս տան, ա մե րիկ յան 
հան րութ յա նը լու րեր են հաս նում մար դա կե րութ յան, խո տա կե րութ յան 
և  սո վից 200 հա զար մար դու մա հա նա լու վե րա բեր յալ: Ի րենց ճա շի 
պնա կը չդատարկած ա մե րիկ յան ե րե խա նե րին  մի քա նի սե րունդ շա-
րու նակ հի շեց նում էին « սո ված հա յե րի» մա սին: Օգ նութ յու նը բաշխ-
վում էր Ա մե րիկ յան կո մի տեի մի ջո ցով, ո րոնց ներ կա յա ցու ցիչ ներն 
աշ խա տում էին  Հա յաս տա նում,  Հու նաս տա նում,  Սի րիա յում և  Պարս-
կաս տա նում: Մ յուս տու ժած նե րը նույն պես օգ նութ յուն էին ստա նում, 
սա կայն հա յե րը հիմ նա կան ստա ցող նե րն էին:562

ԱՄՆ-ի ա պա գա նա խա գահ  Հեր բերտ  Հու վե րը, ո րը  Միաց յալ  Նա-
հանգ նե րի սնն դի վար չա կազ մի (Food Administration) ղե կա վարն էր, 
իր հու շե րում գրում էր, որ ա մե րի կա ցի դպրո ցա կան ներն ա վե լի լավ 
էին ճա նա չում  Հա յաս տա նը, քան Անգ լիա յում: Ըստ  Հու վե րի՝ շուրջ 50 
տա րի շա րու նակ հա յերն ա մե րի կա ցի նե րի մտքում ա սո ցաց վում էին 
Ա րա րատ լե ռան և  Նո յի, մահ մե դա կան թուր քե րի կող մից քրիս տոն յա-
նե րի ջար դե րի հետ:563 

Ա մե րիկ յան կո մի տեի կող մից հա վաք ված մի ջոց նե րի բաշխ ման 
կազ մա կերպ ման աշ խա տան քով զբաղ վում էին ինչ պես դի վա նա գետ-
ներն ու հյու պա տոս նե րը, այն պես էլ մի սիո ներ նե րը:  Մի սիո նե րա կան 
ա ռա քե լութ յուն նե րի շի նութ յուն նե րը դար ձել էին օգ նութ յան բաշխ ման 
կենտ րոն ներ:  Կոս տանդ նու պոլ սի օգ նութ յան կո մի տեի աշ խա տանք-
նե րում ընդգրկ ված էին դի վա նա գետ ներ Էլ կուսն ու Լ յո ւիս  Հե կը, մի-
սիո ներ ներ  Գեյթ սը,  Փի թը, վեր ջի նիս օգ նա կան Լ յու թեր  Ֆոու լը և  Դոդ-
ջի դուստր, « Ռո բերտ» քո լե ջի աշ խա տա կազ մի ան դամ Է լի զա բեթ 
 Հան տինգ տո նը: Ն ման խմբեր էին հիմն վել նաև  Բեյ րու թում և  Թիֆ-
լի սում:  Պարս կաս տա նում կո մի տեն ղե կա վա րում էր ԱՄՆ-ի դես պա-
նորդ-նա խա րար Ջ.  Քոլդ վե լը:

Ա մե րիկ յան օ գութ յու նը գրե թե ամ բող ջութ յամբ բաշխ վում էր ոչ 
թուր քե րի միջև:  Մահ մե դա կան նե րը ստա ցել էին օգ նութ յան շուրջ եր-

562 Տե՛ս De Waal Thomas, նշվ. աշխ., էջ 76:
563 Տե՛ս Hoover Herbert, Memoirs: Years of Adventure, 1874-1920, New York, Macmillan, 
1952, էջ 385:
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կու տո կո սը, իսկ հիմ նա կան մա սը ստա ցել էին հա յերն ու քրիս տոն յա 
ա րաբ նե րը:  Կոս տանդ նու պո լի սը հատ կաց րել էր օգ նութ յան 35%-ը, 
 Թիֆ լի սը՝ 30%-ը,  Բեյ րու թը՝ 13%-ը և  Թեհ րա նը՝ 20%-ը: 

Իր գոր ծու նեութ յան ըն թաց քում  Բար տո նը չէր մո ռա նում նաև 
 Մեր ձա վոր Ար ևել քում գոր ծող մի սիո նե րա կան ա ռա քե լութ յուն նե րի 
անվտան գութ յան և  ֆի նան սա կան օ ժան դա կութ յունն ա պա հով տեղ 
հասց նե լու մա սին:  Նա մշտա կան նա մա կագ րութ յան մեջ էր Պետ քար-
տու ղա րութ յան հետ այդ հար ցե րի շուրջ:564

Ա մե րիկ յան կո մի տեի գոր ծու նեութ յունն արդ յու նա վետ դարձ նե-
լու հա մար  Բար տո նը կա րիք ու ներ ԱՄՆ-ի կա ռա վա րութ յան օ ժան-
դա կութ յան: Այդ նպա տա կով կա ռա վա րութ յու նը թույլ էր տվել, որ 
 Կոս տանդ նու պոլ սում  Փիթն օգ տա գոր ծի դի վա նա գի տա կան փոս-
տը՝ օս ման յան գրաքն նութ յու նից խու սա փե լու հա մար: Այս մի ջոցն 
օգ տա գոր ծե լով՝  Վա շինգ տոնն ամ բող ջա կան տեղեկատվություն էր 
ստա նում Օս ման յան կայս րութ յու նում կա տար վող ի րա դար ձութ յուն-
նե րի մա սին:  Փի թը կա րո ղա նում էր նաև հա մա պա տաս խան տե ղե-
կատ վութ յուն ստա նալ  Թիֆ լի սում,  Թավ րի զում և  Հա լե պում գտնվող 
ԱՄՆ-ի հյու պա տոս նե րից: 1916 թ. կե սե րին Ա մե րիկ յան կո մի տեն կա-
րո ղա ցավ իր մաս նաճ յու ղե րը բա ցել ԱՄՆ-ի 16 նա հանգ նե րի 38 քա-
ղաք նե րում:565

Ա մե րիկ յան կո մի տեի կող մից իրականացված աշ խա տան քի 
շնոր հիվ ա մե րիկ յան ժո ղո վուր դը մեծ ա ռա տա ձեռ նութ յուն ցու ցա բե-
րեց՝ տրա մադ րե լով ոչ միայն դրա մա կան մի ջոց ներ, այլև ոս կեր չա-
կան ի րեր, նվեր ներ և  այլ տե սա կի թան կար ժեք ի րեր: 1915-1916 թթ. 
 «Ռոք ֆել լեր» հիմ նադ րա մը տրա մադ րել էր 300 հա զար դո լար: 1916 թ. 
տե ղի ու նե ցած  Հար վարդ- Յեյլ ա մե րիկ յան ֆուտ բո լի խա ղից ստաց-
ված հա սույ թը տրա մադր վեց Ա մե րիկ յան կո մի տեին: Օգ նութ յուն էին 
տրա մադ րել նաև Ամե րիկ յան կարմիր  խա չը, «ChristianHerald»-ի և 
«LiteraryDigest»-ի խմբագ րութ յուն նե րը:  Մինչև  Միաց յալ  Նա հանգ նե-
րի՝ պա տե րազ մի մեջ մտնե լու պա հը Ա մե րիկ յան կո մի տեն կա րո ղա ցել 
էր հա վա քել 2 մլն  դո լար և  իր հա սույ թի չա փով դար ձել ԱՄՆ-ի երկ րորդ 
բա րե գոր ծա կան կազ մա կեր պութ յու նը:  Մեր ձա վոր Ար ևել քում պա տե-
րազ մից տու ժած նե րի հա մար օգ նութ յան կազ մա կեր պու մը դար ձել էր 

564 Grabill Joseph L., նշվ. աշխ., էջ 78:
565 Նույն տեղում, էջ 75:
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ազ գա յին խա չակ րաց ար շա վան քի նման մի շար ժում:566

 Մինչև   պա տե րազ մում Միաց յալ  Նա հանգ նե րի չե զո քութ յան 
ա վար տը օգ նութ յան աշ խա տանք ներն ան խա փան կեր պով շա րու-
նակ վում էին:  Մոր գեն թաուն նույ նիսկ հա մո զեց նա խա գահ  Վիլ սո նին 
«Collier» ռազ մա նա վով օ ժան դա կութ յան մի ջոց ներ ու ղար կել  Թուր-
քիա:  Թուրք-ա մե րիկ յան հա րա բե րութ յուն նե րի խզու մից հե տո թուր-
քա կան կա ռա վա րութ յան մո տե ցումն օգ նութ յան կազ մա կերպ ման 
աշ խա տանք նե րի նկատ մամբ ա ռանձ նա կի փո փո խութ յուն ներ չկրեց: 
Ա մե րիկ յան օգ նութ յան աշ խա տա կից նե րը մաս կազ մե ցին շվե դա կան 
ներ կա յա ցուց չութ յան, ո րը ներ կա յաց նում էր ԱՄՆ-ի շա հե րը  Թուր-
քիա յում:567

ԱՄՆ-ի և Օս ման յան կայս րութ յան միջև հա րա բե րութ յուն նե րի 
խզու մից հե տո շատ ա մե րի կա ցի ներ լքե ցին  Թուր քիան, իսկ  Մեր ձա-
վոր Ար ևել քում ա մե րիկ յան օգ նութ յու նը, բա ցա ռութ յամբ « Մեր ձա վոր 
Ար ևել քի օգ նութ յուն» կազ մա կեր պութ յան տրամադրած օգնության, 
բա վա կա նին կրճատ վեց:  Սա կայն կրթա կան և բժշ կա կան գոր ծու-
նեութ յու նը շա րու նակ վեց, թեև ա մե րիկ յան հաս տա տութ յուն նե րը պա-
տե րազ մի շրջա նում կորց րին ոչ թուրք հա ճա խորդ նե րի զգա լի մա սը: 
 Միա ժա մա նակ  Թուր քիա յում մնա ցած ա մե րի կա ցի նե րը նշում էին, որ 
լավ վե րա բեր մուն քի էին ար ժա նա նա նում օս ման յան իշ խա նութ յուն-
նե րի կող մից:568 

 Միաց յալ  Նա հանգ ներ վե րա դար ձող մի սիո ներ նե րից շա տե րը շա-
րու նա կում էին զբաղ վել հա յե րին օգ նութ յուն ցու ցա բե րե լու հար ցով: 
Այս պես՝  Մարզ վա նի ա նա տո լիա կան քո լե ջի նա խա գահ  Ջորջ Ո ւայ թը 
վե րա դար ձավ  Մի նե սո տա՝ աշ խա տե լու  «Մեր ձա վոր Ար ևել քի օգ նութ-
յուն» կազ մա կեր պութ յան հա մար:  Հա ճ նի քրիս տո նեա կան դպրոց նե-
րի ղե կա վար Է դիթ  Քոլ դը, ո րը  Կի լի կիա յի հայ բնակ չութ յան աք սո րի 
բո լոր փու լե րին ա կա նա տես էր դար ձել, վե րա դար ձել էր  Մի չի գան նա-
հան գի Էնն Ար բոր քա ղա քը և  շա րու նա կում էր գոր ծակ ցել օգ նութ յան 
կազ մա կեր պիչ նե րի հետ: 1917 թ. հու նի սի 17-ին դես պան Էլ կու սի հետ 
քար տու ղար  Փի թը մեկ նեց Շ վեյ ցա րիա, սկզբում՝  Բեռն, այ նու հետև՝ 
Ժնև՝ այն տե ղից ա պա հո վե լով ԱՄՆ-ի և  Մեր ձա վոր Ար ևել քի միջև գոր-

566 Տե՛ս նույն տեղը, էջ 77:
567 Տե՛ս Barton James L., նշվ. աշխ., էջ 64; Peterson Merrill D., նշվ. աշխ., էջ 54:
568 Տե՛ս Trask Roger R., նշվ. աշխ., էջ 23:
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ծող հու մա նի տար կա պը: Այս տեղ նա պատ րաս տեց և ԱՄՆ-ի պետ-
քար տու ղա րութ յանը ներ կա յաց րեց « Թուր քա կան կայս րութ յու նում 
օգ նութ յան աշ խա տան քի վե րա բեր յալ հու շա գի րը», ո րը կար ևոր ու ղե-
ցույց դար ձավ օգ նութ յան հետագա կազ մա կերպ ման հա մար:569

Ա մե րիկ յան խորհր դի մի սիո ներ Ֆ րե դե րիկ  Մակ կալ լա մը, ո րը 
հավատարմագրված էր  Մա րա շում, սկսած 1917 թ. փետր վա րից, 
զբաղ ված էր օգ նութ յան բաշխ մամբ  Ռու սաս տա նի կող մից կրկին 
գրավ ված տա րածք նե րում: Իր ե րեք գոր ծըն կեր նե րի հետ նա սնունդ 
և  հա գուս տ էր բաշ խում  Վա նում գտնվող 10 հա զար հա յե րին: Օգ նութ-
յունն այս տեղ էր ժա մա նում  Թիֆ լի սից ԱՄՆ-ի հյու պա տո սի կող մից 
ղե կա վար վող կո մի տեի մի ջո ցով:  Վե րա դառ նա լով Ն յու  Յորք  «Մեր-
ձա վոր Ար ևել քի օգ նութ յուն» կազմակերպության գրա սեն յա կում աշ-
խա տե լու նպա տա կով՝ նա գրում էր  Բար տո նին, որ ա կա նա տես է 
դար ձել այդ մարդ կանց սար սա փե լի ծանր վի ճա կին, ո րոնք են թարկ-
վել էին անն կա րագ րե լի հա լա ծան քի և բռ նութ յուն նե րի թուրք իշ խա-
նութ յուն նե րի կող մից:570

Դ րա մա հա վաք կազ մա կեր պե լուն զու գա հեռ՝  Ջեյմս  Բար տո նը մեծ 
աշ խա տանք էր տա նում՝ երկ րի հա սա րա կա կան կար ծի քը հա մա պա-
տաս խա նա բար ուղ ղոր դե լու նպա տա կով:  Հա յոց ցե ղաս պա նութ յան 
փաս տե րի լու սա բան ման մի ջո ցով ա մե րիկ յան մա մու լը կա րո ղա ցավ 
հա յան պաստ լայ նա ծա վալ շար ժում սկսել  Միաց յալ  Նա հանգ նե րում, 
ո րի նպա տակն էր հա յե րին օգ նութ յուն ցուցաբերելու հա մար դրա մա-
հա վա քի կազ մա կեր պու մը: Ըստ  Թո մաս  Լեո նար դի՝ ա մե րիկ յան հա-
սա րա կա կան կար ծի քը հա յե րի հար ցում մե ծա պես ձևա վոր վում էր 
մա մու լի մի ջո ցով:571

1915 թ.  Բար տո նը վար ձել էր Ն յու  Յոր քի աստ վա ծա բա նա կան 
ճե մա րա նի ե կե ղե ցու պատ մութ յան դա սա խոս Ո ւիլ յամ  Ռոք վե լին` 
 Մեր ձա վոր Ար ևել քի քրիս տոն յա նե րի մա սին աշ խա տութ յուն ներ գրե-
լու նպա տա կով:  Հա մա պա տաս խան ու սում նա սի րութ յուն ներ կա տա-
րե լուց հե տո՝ 1916 թ.,  Ռոք վե լը պատ րաս տեց ե րեք գրքույկ՝ « Պարս-

569 Տե՛ս Peterson Merrill D., նշվ. աշխ., 56-57:
570 Տե՛ս նույն տեղը, էջ 55:
571 Տե՛ս Leonard Thomas G., When News is not enough: American Media and Armenian 
Deaths // In: America and the Armenian Genocide of 1915 / Edited by Jay Winter, Cambridge, 
Cambridge University Press, 2003, էջ 300:
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կաս տա նի և  Քուր դիս տա նի ա սո րի (նես տո րա կան) քրիս տոն յա նե րի 
ցա վա լի ի րա վի ճա կը», « Հա յե րի տե ղա հա նութ յուն նե րը (Ա կա նա տե սի 
վկա յութ յու նը)» և « Վի րա վոր ված  Հա յաս տա նը. Ավ րո րա  Մար դի գան-
յա նի պատ մութ յու նը»:  Վեր ջին աշ խա տան քը ներկայացնում էր 14 
տա րե կան հայ աղջ կա պատ մութ յունը, ո րը դար ձել էր թուրք սպա յի 
հար սը, ան ցել ա զա տազրկ ման, փա խուս տի, կրկին ա զա տազրկ ման և 
բռ նա բա րութ յան մի ջով: Ի վեր ջո, նրան հա ջող վել էր փրկվել Ա մե րիկ-
յան կո մի տեի օգ նութ յամբ:572 

Սա կայն  Բար տո նը չէր բա վա րար վել դրա նով և  պատ վի րել էր հոդ-
ված նե րի շարք՝ « Վայ րա գութ յուն ներ.  Թա լեաթ բե յը պար ծե նում էր, թե 
ա նե լու է այն պես, որ հա յերն ա ղա չեն կո տո րա ծի հա մար, և  դա նրան 
հա ջող վեց» խո րագ րով: Ա մե րիկ յան կո մի տեի նպա տակն էր ներ կա-
յաց նել թուր քե րին որպես « դա ժան և  ան մարդ կա յին» էակներ, իսկ հա-
յե րին՝ որ պես իս լա մի կող մից զո հա բեր ված քրիս տոն յա ներ: Հ րա պա-
րակ ված հոդ ված նե րում կրո նը ներ կա յաց վում էր որ պես հիմ նա կան 
գոր ծոն  Մեր ձա վոր Ար ևել քում՝ ան տե սե լով ազ գա միջ յան, տնտե սա-
կան և  քա ղա քա կան գոր ծոն նե րը:573 Ն ման բնույ թի ա ռա ջին հրա տա-
րա կութ յուն նե րից էր նաև պատ վե լի  Ջեյմս Էմփ րինգ հե մի « Հա յաս-
տան, քրիս տոն յա ազգ: Ն րա սրտաճմ լիկ ճի չը» գրքույ կը: Ք րիս տոն-
յա  Հա յաս տա նի տան ջանք նե րին բա նաս տեղ ծութ յուն էր նվի րել նաև 
հայտ նի բա նաս տեղ ծու հի  Կեթ րին  Լի  Բեյթ սը:574 

 Բար տո նը հա մա գոր ծակ ցում էր նաև բրի տա նա ցի հայտ նի հա յա-
մետ գոր ծիչ, Հա մայնք նե րի պա լա տի ան դամ, 1907-1913 թթ.  Միաց-
յալ  Նա հանգ նե րում Բ րի տա նիա յի դես պան, ի րա վա բան և գր քե րի 
հե ղի նակ  Ջեյմս Բ րայ սի հետ: Ն րանց հա մա գոր ծակ ցութ յան շնորհիվ 
հրա տա րակ վեց ե րի տա սարդ պատ մա բան Առ նոլդ  Թոյն բիի575 կող մից 

572 Տե՛ս Thomas Patrick, նշվ. աշխ., էջ 105-106:
573 Տե՛ս Grabill Joseph L., նշվ. աշխ., էջ 76:
574 Տե՛ս Walther Karine V., նշվ. աշխ., էջ 290-291:
575 Առնոլդ Թոյնբի (1889-1975)՝ բրիտանացի պատմաբան, փիլիսոփա, մշակութաբան 
և սոցիոլոգ, «Պատմության հետազոտություն» 12 հատորանոց աշխատության 
հեղինակ, քաղաքակրթության տեսության մշակողներից: Առաջին համաշխարհային 
պատերազմի տարիներին և դրանից հետո առանձին աշխատություններ, բազմաթիվ 
հոդվածներ ու հրապարակային ելույթներ է նվիրել Հայոց ցեղասպանությանը, հանդես 
եկել Հայաստանի անկախության պաշտպանությամբ, գործուն մասնակցություն է 
ունեցել Ջեյմս Բրայսի կազմած «Կապույտ գրքի» (1916) հրատարակմանը:
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կազմ ված փաս տաթղ թե րի ժո ղո վա ծուն, ո րի նպա տակ նե րից էր հա-
յե րին օգ նութ յուն ցուցաբերելու հա մար մի ջոց նե րի հա վա քագ րու մը: 
Ա մե րիկ յան կո մի տեն այդ նպա տա կով գնել էր գրքի ե րեք հա զար օ րի-
նակ:576 

 Վեր ջին տա րի նե րին մի շարք թուրք և ն րանց դիր քո րո շու մը սա-
տա րող օ տա րերկր յա հե ղի նակ ներ աշ խա տանք են տա նում այդ 
փաս տաթղ թե րի ժո ղո վա ծո ւի դեմ: Ն րանք հա մա րում են ժո ղո վա ծուն 
բրի տա նա կան ա պա տե ղե կատ վա կան քա րո զար շա վի արդ յունք, իսկ 
փաս տաթղ թե րը՝ կեղ ծիք: Ի րա կա նում զե կույց նե րի մեծ մա սը փո-
խանց վել էր Բ րայ սին և  Թոյն բիին  Միաց յալ  Նա հանգ նե րի մի ջո ցով: 
Այդ փո խան ցում նե րի հիմ նա կան կազ մա կեր պի չը  Ջեյմս  Բար տոնն 
էր, ո րին թույլ էին տվել հրա պա րա կել օս ման յան հա յե րի ի րա վի ճա կին 
վե րա բե րող նյու թե րը: Ա մե րիկ յան դի վա նա գի տա կան, հյու պա տո սա-
կան և  մի սիո նե րա կան զե կույց նե րի ա ռա ջին հրա պա րա կու մը տե ղի էր 
ու նե ցել մամ լո հա ղոր դագ րութ յան տես քով 1915 թ. հոկ տեմ բե րի 4-ին 
Ն յու  Յոր քում, ո րը պատ րաս տել էր  Բար տո նը  Միաց յալ  Նա հանգ նե-
րի կա ռա վա րութ յան ա ջակ ցութ յամբ: Ս տա նա լով այդ նյու թե րը՝  Թոյն-
բին, ցան կա նա լով վստահ լի նել դրանց ճշգրտութ յան մեջ, կապ  էր 
հաստատում վկա նե րի և  ա կա նա տես նե րի հետ, ինչ պես նաև խնդրում 
 Բար տո նից փաս տաթղ թե րի ճշմար տացիութ յու նը հա վաս տիաց նող 
լրա ցու ցիչ փաս տարկ ներ:577

 Հա յոց ցե ղաս պա նութ յան մա սին  Միաց յալ  Նա հանգ նե րում գրված 
ա ռա ջին գրքե րից էր  Հեր բերտ Ա դամ  Գիբ բոն սի578՝ « Ժա մա նա կա կից 
պատ մութ յան սև  է ջը» 71 է ջա նոց բրոշ յու րը: Քն նա դա տե լով  Գեր մա-
նիա յին կա տար վա ծի հա մար՝ հե ղի նա կը գլխա վո րա պես մե ղադ րում 

576 Տե՛ս Grabill Joseph L., նշվ. աշխ., էջ 74-75; Bryce James and Great Britain Foreign 
Office. The Treatment of Armenians in the Ottoman Empire: Documented Presented 
to Viscount Grey of Fallodon, Secretary of State for Foreign Affairs, by Viscount Bryce. 
Miscellaneous, No. 31, London, H.M. Stationary Office, and Sir J. Causton and Sons, 1916:
577 Տե՛ս Sarafian Ara, The Archival Trail. Authentication of the Treatment of Armenians in 
the Ottoman Empire, 1915-16 // In: Remembrance and Denial. The Case of the Armenian 
Genocide. / Edited by Richard G. Hovannisian, Detroit, MI: Wayne State University Press, 
1999, 15 54-55:
578 Հերբերտ Ադամ Գիբբոնս (1880-1934)՝ ամերիկացի լրագրող, միջազգայնագետ, 
իրավաբան, փիլիսոփայության դոկտոր, Օսմանյան կայսրությունում հայերի և 
հույների իրավիճակի մասին հոդվածների և գրքերի հեղինակ, հայտնի է «Ասիայի նոր 
քարտեզը», «Աֆրիկայի նոր քարտեզը» և «Եվրոպայի նոր քարտեզը» գրքերով:
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էր  «Միութ յուն և  ա ռա ջա դի մութ յուն» կու սակ ցութ յան ղե կա վա րութ-
յա նը:  Նա գրում էր. « Թուր քիա յի սուլ թա նի կողմից մի լիոնուկես ան-
մեղ, չա փա զանց հա վա տա րիմ քրիս տոն յա են թա կա նե րի ոչն չա ցու մը 
ծրագր ված էր և հ րա հանգ ված էր  Կոս տանդ նու պոլ սից»:579

Օգ նութ յան կո մի տեի՝ 1915 թ. տե ղի ունեցած ա ռա ջին հան դի պու-
մից ի վեր բո լոր ան դամ նե րը սկսե ցին հա մա գոր ծակ ցել ֆե դե րալ կա-
ռա վա րութ յան հետ:  Պետ քար տու ղա րութ յու նը պար բե րա բար կար ևոր 
հա ղոր դագ րութ յուն ներ և  փաս տաթղ թեր էր տրա մադ րում մի սիո նե րա-
կան ղե կա վար նե րին: Այս տե ղե կատ վութ յունն ան մի ջա պես դառ նում 
էր Ամերիկյան օգ նութ յան կո մի տեի «հ րա պա րա կա յին գոր ծիք»՝ շատ 
ա վե լի մեծ մի ջոց ներ հայ թայ թե լու համար:  Թարմ տե ղե կատ վութ յան 
տա րա ծե լու այս հա մա կարգն աշ խա տում էր ա րագ և  արդ յու նա վետ: 
 Մի քա նի օր վա ըն թաց քում նյու թը հրա տա րակ վում էր հան րա ճա նաչ 
օ րա թեր թե րի ա ռա ջին է ջե րում:580

1915-1923 թթ. ըն թաց քում քսա նից ա վե լի ա մե րիկ յան պար բե րա-
կան ներ հրա տա րա կել էին հա յե րի մա սին հար յու րա վոր հոդ ված ներ, 
ո րոնք ոչ միայն պա րու նա կում էին տե ղե կութ յուն ներ ցե ղաս պա նութ-
յան ման րա մաս նե րի մա սին, այլև ուղղ ված էին դրա մա հա վա քի կազ-
մա կերպ մա նը:  Հե ղի նակ նե րից շա տե րը մի սիո ներ ներ էին:  Հա յե րի հա-
մար օգ նութ յան կազ մա կերպ ման թե մա նե րին էին նվիր ված «TheNew
York Times Current HistoryMagazine»-ի 35, «TheMissionary Review
of theWorld»-ի 18, «TheOutlook»-ի 19, «TheSurvey»-ի 12, «National
Geographic»-ի 7, «TheIndependent»-ի 19, «ContemporaryReview»-ի 15, 
«TheNewRepublic»-ի 13, «LiteraryDigest»-ի 42 հոդ ված նե րը:  Միայն 
1915 թ. «TheNewYorkTimes» օ րա թեր թը հրա տա րա կել էր հա յոց ցե-
ղաս պա նութ յա նը նվիր ված 146 հոդ ված:581

579 Տե՛ս Gibbons Herbert Adams, The Blackest Page of Modern History, New York, G. P. 
Putnam’s Sons, 1916:
580 Տե՛ս Moranian, Suzanne E., նշվ. աշխ., էջ 210:
581 Մեծ եղեռնի 65-ամյակի առթիվ ամերիկահայ Ռիչարդ Դիրան Քլոյանը 1980 
թ. Սան Ֆրանցիսկոյում լույս էր ընծայել 1913-1921 թթ. ամերիկյան մամուլում 
տպագրված հայերի ողբերգությանը նվիրված հոդվածների և նյութերի ժողովածու 
(Տե՛ս Kloian Richard Diran, The Armenian Genocide: First 20th Century Holocaust:
65thAnniversaryMemorial19151980, San-Francisco, San Francisco Bay Area Armenian 
Commemorative Committee, 1980, 304 էջ): Ժողովածուում զետեղված նյութերի 
մանրամասն վերլուծությունը տե՛ս Կիրակոսյան Ջ. Ս., Երիտթուրքերըպատմության
դատաստանիառաջ(1915իցմինչևմերօրերը), Գիրք երկրորդ, Եր., «Հայաստան» 
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Այդ հրա պա րա կում նե րում, ո րոնք հիմ նա կա նում կրկնում էին 1895-
1896 թթ. հայ կա կան կո տո րած նե րի մա սին ար տա հայտ ված գնա հա-
տա կան նե րը, « հա յե րը ներ կա յաց վում էին որ պես ան մեղ, մար տի րոս 
քրիս տոն յա ներ, ո րոնք դար ձել էին բար բա րոս մահ մե դա կան թուր քե րի 
զո հը: Ա մե րի կա ցի նե րին հա մե մա տում էին քրիս տոն յա հա յե րի հետ: 
 Հա յե րը հա մար վում էին ա ռա ջա դեմ ազգ, և սո ցիալ դար վի նիստ նե րին 
կոչ էր ար վում հա մակ րելու նրանց: Ա մե րի կա ցի նե րի հա մար թուր քե րը 
հե տամ նաց էին և  սա դիստ»:582 

Ա մե րիկ յան մա մու լի՝ հայերի հարցի նկատմամբ ունեցած հե-
տաքրք րութ յու նը մե ծա պես պայ մա նա վոր ված էր նաև այն հան գա-
ման քով, որ քրիս տոն յա հա յե րը մա հա նում էին « բիբ լիա կան հո ղե-
րում». Ա րա րատ լե ռը,  Հա լե պը,  Տար սոնն ու  Կոս տանդ նու պո լի սը 
սրբա վայ րեր էին Միաց յալ  Նա հանգ նե րի կա թո լիկ նե րի, բո ղո քա կան-
նե րի և հ րեա նե րի հա մար:583

«NewYorkTimes»-ը մշտա պես լու սա բա նում էր « թուր քա կան վայ-
րա գութ յուն նե րը»: Դ րան օգ նեց նաև այն հան գա ման քը, որ օ րա թեր-
թի հրա տա րա կիչ Ա դոլֆ Օխսն ու  Հեն րի  Մոր գեն թաուն հին ըն կեր ներ 
էին: Սկ սած 1915 թ. մար տից՝ թեր թը գրում էր թուր քե րի կող մից հա յե րի 
դեմ ի րա գործ ված « կո տո րած նե րի», «ս պան դի» և « վայ րա գութ յուն նե-
րի» մա սին՝ հիմն վե լով մի սիո ներ նե րի,  Կար միր  խա չի պաշ տոն յա նե-
րի, տե ղա կան ե կե ղե ցա կան գոր ծիչ նե րի և  հա մա տա րած ջար դե րից 
ողջ մնա ցած նե րի վկա յութ յուն նե րի վրա: 1915 թ. հու լի սին թղթա կի ցը 
նշում էր, որ «վս տա հո րեն կա րե լի է ա սել, որ մինչև  Թուր քիա յին ծե-
ծե լով ծնկի չբե րեն, շատ ա րագ շու տով Օս ման յան կայս րութ յու նում 
քրիս տոն յա չի մնա լու»:584

 «NewYorkTimes»-ի՝ 1915 թ. հոկ տեմ բե րի 4-ի ա ռաջ նոր դո ղը հա յե-

հրատարակչություն, 1983, էջ 70-75: Տե՛ս նաև Ցեղասպանության արտացոլումը
1915 թ. մամուլի էջերում (հայալեզու և օտարալեզու թերթերի նյութերի ժողովածու) 
/Կազմողներ՝ Գ. Մանուկյան, Ա. Մարուքյան, Ժ. Պէօճեքեան, Ա. Ոսկանյան, Մ. 
Հովսեփյան, Հատոր առաջին, Եր., «Դարույք» երիտասարդական հասարակական 
կազմակերպություն, 2018, 626 էջ: 
582 Տե՛ս Moranian Suzanne E., նշվ. աշխ., էջ 210; Balakian Peter, From Ezra Pound 
to Theodore Roosevelt: American intellectual and cultural responses to the Armenian 
Genocide, էջ 249:
583 Տե՛ս Leonard Thomas G., նշվ. աշխ., էջ 304:
584Տե՛ս TurksareEvictingNativeChristians // NewYorkTimes, 1915, July 12, էջ 4:
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րի աք սո րի և  կո տո րած նե րի ման րա մաս նե րով այն պի սի աղ մուկ բարձ-
րաց րեց ԱՄՆ-ի հա սա րա կա յնության շրջա նում, որ եր կու շա բաթ անց 
Ն յու  Յոր քի  կենտ րո նա կան այ գում գտնվող «Century Theater»-ում այդ 
ա ռի թով տե ղի ու նե ցավ մեծ հա վաք, ո րի ըն թաց քում շա տե րի շար քում 
ե լույթ ու նե ցան  Ջեյմս  Բար տո նը, «Independent»-ի խմբա գիր  Հա միլ-
տոն  Հոլ թը, ռաբ բի  Վայ զը, քա ղա քա կան գոր ծիչ  Բուրկ  Կոկ րա նը:585

Վա շինգ տո նում Բ րի տա նիա յի նախ կին դես պան  Ջեյմս Բ րայ սը 
հա մոզ ված էր, որ հա յե րին կա րող էր փրկել միայն  Միաց յալ  Նա հանգ-
նե րը, ո րը պետք է իր ազ դե ցութ յունն օգ տա գոր ծեր  Գեր մա նիա յի վրա: 
1915 թ. հոկ տեմ բե րի 7-ին «New York Times»-ի ա ռաջ նոր դո ղը գրում 
էր, որ կո տոր ված հա յե րի թի վը հաս նում էր 800 հա զա րի: Այդ թի վը 
ներկայացնում էր Բ րայ սը Բ րի տա նիա յի Լոր դե րի պա լա տում ար ված 
իր հայ տա րա րութ յան մեջ:  Նա նշում էր, որ  Միաց յալ  Նա հանգ նե րը 
պետք է իր դե րը ստանձ նի պա տե րազ մի ըն թաց քում տե ղի ու նե ցող 
հան ցա գոր ծութ յուն նե րը կան խե լու գործում:586 Ար դեն 1915 թ. դեկ տեմ-
բե րին թեր թի ա ռաջ նոր դո ղը գրում էր, որ «ս պան վել կամ ար տաքս վել 
է մեկ մի լիոն հայ»:587  Սա ման թա  Փաո ւե րը գրում է, որ թեև հնա րա վոր 
չէր ճշտո րեն հաշ վար կել դիակ նե րի թի վը, այ դու հան դերձ, կա ռա վա-
րա կան և  ոչ կա ռա վա րա կան պաշ տոն յա նե րը վստահ էին, որ տե ղի ու-
նե ցող վայ րա գութ յուն նե րը « ժա մա նա կա կից պատ մութ յան մեջ ի րենց 
նա խա տի պը չեն ու նե ցել». թուր քե րը նպա տա կադր վել էին «ոչնչաց նել 
մի ողջ ժո ղո վուրդ»:588

Թուր քիա յում տե ղի ու նե ցող « վայ րա գութ յուն նե րի» լու սա բա նու մը 
կա րե լի է բա ժա նել ե րեք հիմ նա կան կա տե գո րիա յի՝ ման րա մաս ներ 
ցե ղաս պա նութ յան բնույ թի և  չա փե րի մա սին, նկա րագ րութ յուն ներ 
հա յե րի ու  թուր քե րի մա սին և  օգ նութ յան ուղ ղութ յամբ ի րա կա նաց-
վող ջան քեր:  Տար բեր հա րան վա նութ յուն նե րին պատ կա նող պար բե-
րա կան նե րը վառ ման րա մաս ներ էին տրա մադ րում ըն թեր ցո ղին հա-
յե րի, սի րիա ցի քրիս տոն յա նե րի և  օս ման յան տի րա կա լութ յան տակ 
գտնվող այլ փոք րա մաս նութ յուն նե րի դեմ կա տար ված « վայ րա գութ-

585 Տե՛ս Peterson Merrill D., նշվ. աշխ., էջ 11:
586 Տե՛ս Bryce Asks US to Aid Armenia. Says that all Christians in Trebizond, numbering 10, 
000, were Drowned // New York Times, 1915, September 21, էջ 3:
587 Տե՛ս Million Armenians Killed or in Exile // New York Times, 1915, December 15, էջ 3:
588 Տե՛ս Power Samantha, նշվ. աշխ., էջ 9:
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յուն նե րի» մա սին: Սկզբ նա կան շրջա նում ո րո շա կի ա նո րո շութ յուն 
կար տե ղա հա նութ յուն նե րի և  կո տո րած նե րի վե րա բեր յալ,589 սա կայն 
1915 թ. վեր ջին ա միս նե րին ամ բող ջութ յամբ պարզ դար ձավ, թե ինչ 
ա ղետ էր տե ղի ու նե նում քրիս տոն յա նե րի հետ:590 Ո րոշ հոդ ված նե րի 
վերնագրերն ար դեն իսկ վկա յում էին այն մա սին, թե ինչ էր կա տար-
վում  Փոքր Ա սիա յում՝ «Ազ գի սպա նութ յու նը», « Հա յաս տա նի սպա-
նութ յու նը», « Հա յե րի բնաջն ջու մը», « Խաչ ված  Հա յաս տա նը»:591  Պար-
բե րա կան նե րը ներ կա յաց նում էին հա յե րի տա ռա պանք նե րի մա սին 
վառ նկա րագ րութ յուն ներ, հե ղի նակ նե րը փոր ձում էին զգա յուն, բայց 
պատ շաճ կեր պով ներ կա յաց նել «քրիս տոն յա նե րի ա մե նա դա ժան, 
ա մե նաան խիղճ, ա մե նաան նե րե լի և  ա մե նա լայ նա ծա վալ ջար դե րը 
վեր ջին հա զա րամ յա կի ըն թաց քում», ո րոնք հե ղե ղե ցին  Հա յաս տա-
նը տղա մարդ կանց, կա նանց և  ե րե խա նե րի ար յու նով:592  Հայ կա կան 
կո տո րած նե րի լու սա բա նու մը կրո նա կան պար բե րա կան նե րի է ջե-
րում մեկ ան գամ ևս  հաս տա տե ց և  ու ժե ղաց րեց « սար սա փե լի թուր քի» 
պատ կե րը, այն, որ թուր քե րը « դի վա յին քա ղա քա կա նութ յուն էին վա-
րում փոք րա մաս նութ յուն նե րի նկատ մամբ», նրանք ի րենց ճա նա պար-

589 Տե՛ս Massacres by Kurds // Christian Advocate, 1915, 15 April; Current Events // 
ChristianIndex, 1915, 27 May; EasternChristiansBeingPersecuted // ChristianCentury, 
1915, 26 August; ACryforHelpfromPersia // PresbyterianBanner, 1915, 1 April:
590 Տե՛ս Armenian Massacres Confirmed // Christian Advocate, 1915, 7 October; The 
Armenian Atrocities // Baptist World, 1915, 7 October; American Missionaries in Turkey 
// Watchman-Examiner, 1915, 9 September; Armenians Massacred // Watchman-Examiner, 
1915, 23 September; The Assassination of a Race // Watchman-Examiner, 1915, 28 October; 
Armenian Atrocities // Watchman-Examiner, 1915, 11 November; Turks Slaughter Armenians 
// The Continent, 1915, 9 September; Gruesome Word from Armenia // The Continent, 
1915, 23 September; Greatest of All Martyrdoms // The Continent, 1915, 14 October; Is 
Extermination Incredible? //The Continent, 1915, 21 October; The Armenian Horrors // 
United Presbyterian, 1915, 30 September; The Woes of Armenia // United Presbyterian, 
1915, 14 October; Armenian Massacres // Presbyterian Banner, 1915, 30 September; 
Turkish Extermination of Armenians // Presbyterian Banner, 1915, 14 October; An Orgy of 
Unbridled Hate // Missionary Herald, 1915, November; One Instance // Missionary Herald, 
1915, November; The World`s Bitterest Winter // Christian Herald, 1915, 29 December:
591 Տե՛ս TheMurderofaRace // ChristianAdvocate, 1915, 7 October; TheAssassination
ofArmenia // MissionaryReviewoftheWorld, 1915, November; OneofHistory`sBlackest
Crimes // MissionaryVoice, 1916, February; BlottingouttheArmenians // AlabamaBaptist, 
1915, 10 November; CrucifiedArmenia // SpiritofMissions, 1916, May:
592 Տե՛ս TheAssassinationofArmenia // MinorityReviewoftheWorld, 1915, November, էջ 
837-848:
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հին ա վե րում և  կոր ծա նում էին ա մեն ինչ:593

1915 թ. ապ րի լին « Մե թո դիստ» ե պիս կո պո սա կան ե կե ղե ցու 
«ChristianAdvocate»-ը գրում էր, որ « մահ մե դա կան նե րի կող մից հա-
յե րի կո տո րա ծը շա րու նակ վում է շատ ա վե լի մեծ ծա վա լով»:  Նույն 
թվա կա նի մա յի սին բապ տիս տա կան «ChristianIndex»-ը մտա հո գութ-
յուն էր հայտ նում առ այն, որ «չ հաս տատ ված տե ղե կութ յուն ներ են 
ստաց վում  Հա յաս տա նում թուր քա կան նոր վայ րա գութ յուն նե րի մա-
սին»:594  Նույ նիսկ մտա վո րա կան ներն ու գիտ նա կան ներն էին հե տա-
գա յում գրում նույն ո ճով: Օ րի նակ՝ 1923 թ.  Հար վար դի հա մալ սա րա նի 
պրո ֆե սոր, հայտ նի պատ մա բան Ալ բերտ  Բուշ նելլ  Հար տը գրում էր 
գի տա կան պար բե րա կա նում, որ « թուր քը մեր ձա վո րար ևել յան  Կու-Կ-
լուքս-Կ լանն է»:  Նա մե ղադ րում էր թուր քե րին այն բա նում, որ նրանք 
«ոչն չաց րել են ի րենց մշա կույ թով, կրո նով և  պատ մութ յամբ գե րա զան-
ցող մի ցեղ, որն ազգ դառ նա լու բո լոր հատ կա նիշ ներն ու ներ:  Բո լորը, 
ով քեր կանգ նել են թուր քե րի ճա նա պար հին, ներ կա յումս կո տոր ված 
են»:595

Կր թութ յան ո լոր տի շատ գոր ծիչ ներ, հա մոզ ված լի նե լով հա յե րին 
օգ նե լու և  Հայ կա կան հար ցը քա րո զե լու անհ րա ժեշ տութ յան մեջ, հան-
դես էին գա լիս մա մու լում՝ պաշ տո նա կան  Վա շինգ տո նի վրա ազ դե-
ցութ յուն գոր ծե լու նպա տա կով: Դ րանց թվում էին  Մե րի լեն դի, Չի կա-
գո յի, Պեն սիլ վա նիա յի, «Ռե զերվ» ու Ա մե րի կա յի կա թո լիկ հա մալ սա-
րա նների և «Վաս սար», « Լա ֆա յետ», «Ս միթ» քո լե ջների նա խա գահ-
նե րը:  Հա յե րի խնդի րը պաշտ պա նում էին այն պի սի գիտ նա կան ներ, 
ինչ պի սիք էին Ջ. Հ. Տ.  Մեյ նը  Կոնգ րեշնլ Գ րին նել քո լե ջից,  Սիդ նի  Մե-
զե սը Ն յու  Յոր քի  Սի թի քո լե ջից,  Ջոն Գ րիեր  Հիբ բե նը Պ րինս տո նի հա-
մալ սա րա նից,  Չարլզ Է լիո տը  Հար վար դի հա մալ սա րա նից և  Հեր բերտ 
Ա դամս  Գիբ բոն սը:596

1915 թ. ա վար տին Օս ման յան  Թուր քիա յում հայ կա կան կո տո րած-
նե րի լու րե րը վրդով մուն քի մեծ ա լիք բարձ րաց րին  Միաց յալ  Նա հանգ-

593  Trowbridge, Stephen. StoriesofLiberatedArmenians // MinorityReviewofthe
World, 1919, July, pp. 510-518.
594 Massacre by Kurds // Christian Advocate, 1915, 29 April, p. 2; Current Events // Christian 
Index, 1915, 27 May, 5; Heath, Gordon L. Նշվ. աշխ., էջ 182:
595 Hart, Albert Bushnell. Reservations as to the Near Eastern Question // In: Annals of the 
Academy of Political and Social Science, 1923, July, No. 108, p. 122.
596 Moranian, Suzanne E. Նշվ. աշխ., էջ 210:

593 Տե՛ս The Murder of a Race // Christian Advocate, 1915, 7 October; The Assassination 
of Armenia // Missionary Review of the World, 1915, November; One of History’s Blackest 
Crimes // Missionary Voice, 1916, February; Blotting out the Armenians // Alabama Baptist, 
1915, 10 November; Crucified Armenia // Spirit of Missions, 1916, May:
594 Տե՛ս The Assassination of Armenia // Minority Review of the World, 1915, November, էջ 
837-848:
595 Trowbridge Stephen, Stories of Liberated Armenians // Minority Review of the World, 
1919, July, էջ 510-518:
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նե րում, ո րի հա սա րա կայնությունն ար դեն իսկ խառ նաշ փո թի մեջ էր 
Ա ռա ջին հա մաշ խար հա յին պա տե րազ մի առն չութ յամբ:  Մե ղադ րա-
կան ու ժեղ ձայ ներ էին հնչում մշա կու թա յին, քա ղա քա կան և  պե տա-
կան գոր ծիչ նե րի կող մից: Դ րանց էին միա ցել նաև ա վան գար դիս տա-
կան բա նաս տեղծ նե րը, նախ կին իմ պե րիա լիստ-նա խա գահ ներն ու 
ժո ղովր դա կա նութ յուն վա յե լող լրագ րող նե րը: 1915 թ. հոկ տեմ բե րին 
գրա կան մո դեռ նիզ մի նոր « հան ճար» Էզ րա  Փաուն դը գրում էր «New
Age»-ում, որ  Միաց յալ  Նա հանգ ներն այլևս չի կա րող չե զոք լի նել Ա ռա-
ջին հա մաշ խա րա յին պա տե րազ մում « մարդ կութ յան շա հե րի» ոտ նա-
հար ման, « ժա մա նա կա կից աշ խար հի բռնա տի րութ յան», « գեր մա նա-
կան մի լի տա րիզ մի և  հայ կա կան կո տո րած նե րի» պատ ճա ռով:597

Հայտ նի լրագ րող և քն նա դատ  Հեն րի  Մեն կե նը գրում էր, որ « նույն 
հա յե րը, ո րոնց ոչն չաց նում էին 1896 թ., ոչն չաց վում էին կրկին:  Միակ 
տար բե րութ յունն այն էր, որ տվյալ պա րա գա յում « զի ջող» պետ քար-
տու ղար  Լան սին գը ջար դա րար նե րին «կ յանք էր շնոր հում՝ բա րո յա-
կան հայ տագ րեր ներ կա յաց նե լով թուր քա կան կա ռա վա րութ յա նը»: 
Ն ման հայ տագ րե րի շրջա նա ռութ յու նը դար ձել էր Պետ քար տու ղա-
րութ յան հիմ նա կան զբաղ մուն քը:598

« Թուր քա կան տա րածք նե րում վերսկս ված էթ նիկ ար յու նա հե-
ղութ յան» հետ ևան քով ա մե րիկ յան մա մու լը վե րա բա ցեց « նախ կին 
պատ մութ յուն նե րի թե ման»:  Թեև պա տե րազ մի ըն թաց քում տե ղի ու-
նե ցող ճա կա մար տե րի նո րութ յուն նե րը ստվե րում էին թող նում հա յե րի 
հան դեպ կի րառ վող դա ժա նութ յուն նե րը, այ դու հան դերձ, ըն թեր ցո ղին 
դժվար կլի ներ չնկա տել այդ լու րե րի խո րագ րե րը: 1915 թ. հոկ տեմ բե-
րին հա յե րի հան դեպ թուր քե րի քա ղա քա կա նութ յան մա սին «National
Geographic»-ը գրում էր, որ «աշ խար հը երբ ևի ցե չէր տե սել ժո ղովր դին 
ար տաք սե լու ա վե լի կա տա ղի փորձ կամ նրան կո տո րե լու ա վե լի դա-
ժան մե թոդ ներ»:599 

 Սո վո րա բար հրա պա րա կում նե րի հիմ նա կան շար ժիչ թե ման մա-
հա ցած նե րի թվա քա նակն էր: 1915 թ. գար նան հա ղոր դագ րութ յուն նե-

597 Տե՛ս Balakian Peter, From Ezra Pound to Theodore Roosevelt: American intellectual and 
cultural responses to the Armenian Genocide, էջ 244-245:
598 Տե՛ս Mencken H. L., Who can save Armenia? // Literary Digest, No. 51, 1915, 30 
October:
599 Տե՛ս Jenkins Hester Donaldson, Armenia and the Armenians // National Geographic 
Magazine, No. 28, October, 1915, էջ 349:
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րի տվյալ նե րով՝ մա հա ցել էին հար յու րա վոր, ո րոշ տե ղե րում՝ մի քա նի 
հա զար հա յեր: Օ գոս տո սի սկզբին «NewYorkTimes»-ը գրում էր, որ 
ընդ հա նուր առ մամբ մա հա ցել էր 40 հա զար հայ, իսկ օ գոս տո սի 6-ին 
ար դեն նշվում էր, որ « մորթ վել են տասն յակ և, հ նա րա վոր է, հար յուր 
հա զա րա վոր» հա յեր:  Սեպ տեմ բե րի 24-ին  Վա շինգ տո նի աղբ յուր նե-
րը հաս տա տե ցին  Լոն դո նի «Times»-ի կող մից հրա պա րա կված թի վը՝ 
500 հա զար:  Շու տով ա մե րիկ յան մա մուլն անդ րա դար ձավ լորդ Բ րայ-
սի կողմից սեպ տեմ բե րին ար ված հայ տա րա րութ յանն այն մա սին, որ, 
1915 թ. մա յի սից սկսած,  Փոքր Ա սիա յում կո տոր վել էր 800 հա զար հայ: 
 Մեկ ա միս անց՝ հոկ տեմ բե րի 17-ին, ա մե րի կա հա յե րի ա ռաջ նորդ նե րը 
հայ տա րա րե ցին, որ ընդ հա նուր առ մամբ կո տոր վել են մեկ մի լիո նից 
ա վե լի հա յեր:600

Ա ռա ջին հա մաշ խար հա յին պա տե րազ մի ըն թաց քում ա մե րիկ յան 
մա մու լը ծան րակ շիռ վա վե րագ րա կան վկա յութ յուն էր հրա պա րա կել 
հայ կա կան կո տո րած նե րի վե րա բեր յալ: Եվ դա տե ղի էր ու նե ցել այն 
դեպ քում, երբ ա մե րիկ յան լրագ րող ներ չկա յին դեպ քե րի վայ րե րում: 
1915 թ. ըն դա մե նը եր կու ա մե րիկ յան թղթա կից կար  Կոս տանդ նու պոլ-
սում՝  Ռեյ մոնդ Ս վին գը և  Ջորջ Շ ռայ նե րը: Շ ռայ նե րը ներ կա յաց նում 
էր «AssociatedPress» գոր ծա կա լութ յու նը, և  միայն նրան էր հա ջող վել 
տես նել հայ աք սոր յալ նե րի:  Ըստ Շ ռայ նե րի տեղեկության՝ հա յե րի 
տե ղա հա նութ յան առն չութ յամբ երկ րում գրաքն նութ յուն էր տի րում. 
 Զեյ թու նի շրջա նում մար դուն կա րող էին ձեր բա կա լել նույ նիսկ օ տար 
լե զու նե րով բացատրություն տալու հա մար:  Հա յե րի կո տո րած նե րի և 
 տե ղա հա նութ յուն նե րի մա սին լու րե րը մա մու լին էին տրվում հիմ նա-
կա նում  հայ կա կան կո տո րած նե րի կո մի տեի կող մից:601 

Հա յոց ցե ղաս պա նութ յան ման րա մաս նե րը ներ կա յաց նող նյու թե րի 
և վ կա յութ յուն նե րի հետ ա մե րիկ յան մա մու լը հրա պա րա կում էր նաև 
թուր քա կան տե սա կետ նե րը ներ կա յաց նող հոդ ված ներ և  նա մակ ներ: 
Այս պես՝ հրա պա րա կում նե րում նշվում էր, որ հա յե րը « զենք էին բարձ-
րաց րել օ րի նա վոր իշ խա նութ յուն նե րի դեմ և կռ վում էին ներ խու ժած 
ռու սա կան բա նա կի հետ», լորդ Բ րայ սի եզ րա կա ցութ յուն նե րը « մե ծա-
պես չա փա զանց ված» էին, « խիստ մի ջոց նե րի» կի րա ռու մը տե ղի էր 
ու նե նում բո լոր պա տե րազմ նե րի ժա մա նակ, օս ման յան իշ խա նութ-

600 Տե՛ս Leonard Thomas G., նշվ. աշխ., էջ 295:
601 Տե՛ս նույն տեղը, էջ 297:
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յուն նե րի դեմ ապս տամ բած հա յե րի գոր ծո ղութ յուն նե րը « դա վա ճա-
նութ յուն էին», ին չը չէր կա րող հան դուր ժել որ ևէ կա ռա վա րութ յուն: 
«New York Times»-ը ար տատ պել էր գեր մա նա կամ թեր թե րում հրա-
պա րակ ված 800 հա զար զո հե րի փաս տի մա սին հեր քու մը՝ հա մա րե լով 
այն որ պես «հ մուտ բրի տա նա կան քա րոզ չութ յուն», իսկ թուրք պաշ-
տոն յա նե րի հրա պա րա կում ներն ընդ հան րա պես մեր ժում էին « վայ-
րա գութ յուն նե րը» հա յե րի նկատ մամբ:602

 Պա տե րազ մի ըն թաց քում գեր մա նա ցի նե րի կող մից ի րա գոր ծված 
դա ժա նութ յուն նե րը հա սա րա կա կան կար ծիք ստեղ ծե ցին  Միաց յալ 
 Նա հանգ նե րում  Գեր մա նիա յի դեմ: Ի վերջո,  Միաց յալ  Նա հանգ նե-
րը պա տե րազմ հայ տա րա րեց  Գեր մա նիա յին: Ա մե րիկ յան քրիս տոն-
յա նե րի բո լոր շեր տե րը ցնցված էին հա յե րի հան դեպ ի րա գործ ված 
դա ժա նութ յուն նե րի մա սին լու րե րով:  Տար բեր հա րան վա նութ յուն նե-
րի պար բե րա կան ներն ի րենց խմբագ րա կան նե րով, հոդ ված նե րով, 
խմբագ րե րին ուղղ ված նա մակ նե րով, պաշ տո նա կան հայ տա րա րութ-
յուն նե րով և  տե ղե կութ յուն նե րով ձևա վո րում էին պա տե րազ մի շրջանի 
հայ րե նա սի րա կան տրա մադ րութ յուն նե րը, ինչ պես նաև դար ձել էին 
ֆո րում կա րի քա վոր հա յե րի հա մար օգ նութ յուն հայ ցե լու հա մար:  Սա-
կայն  Միաց յալ  Նա հանգ ներն այդ պես էլ պա տե րազմ չհայ տա րա րեց 
 Գեր մա նիա յի դաշ նա կից  Թուր քիա յին:603 

 Հա յե րի տե ղա հա նութ յուն նե րի և  կո տո րած նե րի ամ բող ջա կան 
պատ մութ յու նը ներ կա յաց վել էր ա մե րիկ յան ըն թեր ցո ղին  Կոս տանդ-
նու պոլ սում նախ կին դես պան  Հեն րի  Մոր գեն թաո ւի կող մից: Ն րա 
պատ մութ յունն ա ռա ջին ան գամ լույս էր տե սել «World’sWork» ամ-
սագ րում 1918 թ. նո յեմ բե րին, իսկ գիր քը՝ տար վա վեր ջին:  Զու գա հե-
ռա բար ա մե րիկ յան հրա տա րա կիչ նե րը հայտ նա բե րե ցին այլ աղբ-
յուր ներ՝ « սար սա փի տե սա րան նե րը հաս տա տե լու» հա մար՝ զո հե րի 
հու շե րը, գեր մա նա ցի նե րի վկա յութ յուն նե րը, ա մե րի կա ցի մի սիո ներ-
նե րի պատ մութ յուն նե րը: «Ես հա վա տա ցած եմ,- գրում էր  Մոր գեն-
թաուն,- որ մարդ կութ յան ողջ պատ մութ յան մեջ նման սար սա փե լի 

602 Տե՛ս A. S. Guerrilla Warfare in Armenia // New York Times, 1915, 18 June; Zia Mufty-
Zade Bey. The Kind of Armenians a Turk knows // New York Times, 1915, 18 October; 
Armenian Protests charged to Allies // New York Times, 1915, 13 October; Turkish Official 
Denies Atrocities // New York Times, 1915, 15 October; Turkish Foreign Minister’s Defense 
of Armenian Massacres // Current History 5, 1916, December:
603 Տե՛ս Heath Gordon L., նշվ. աշխ., էջ 184:
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դրվագ, ինչ պի սին սա է, չի ար ձա նագր վել»:604

 Հե տա գա յում թուր քա կան պատ մագ րութ յան ժխտո ղա կա նութ-
յունն ար դա րաց նող պատ մա բան  Հիթ  Լոու րին 1990 թ.  Թուր քիա յում 
տպագր ված իր գրքում քննա դա տում է ա մե րի կա ցի հայտ նի լրագրող, 
ե րեք ան գամ  Պու լի ցե րի մրցա նա կա կիր, «World’s Work»-ի խմբա-
գիր  Բար տոն  Հենդ րի կին:  Լոու րին գրում է, որ  Մոր գեն թաո ւի հու շե-
րը տպագ րութ յան պատ րաս տե լիս  Հենդ րի կը կեղ ծել է փաս տե րը, և 
հ րա պա րակ ված գիր քը տար բեր վում է Մորգենթաուի օ րագ րի գրա-
ռում նե րից:605  Միաց յալ  Նա հանգ ներ վե րա դառ նա լուն պես  Մոր գեն-
թաուն ի րա պես դար ձավ  Հայ կա կան հար ցի «կր քոտ փաս տա բա նը»: 
 Սա կայն նրա դիր քո րո շու մը հիմն ված էր ոչ թե « կողմ նա կա լութ յան», 
այլ  Կոս տանդ նու պոլ սում իր ու նե ցած փոր ձա ռութ յան վրա:  Ճիշտ է 
նաև, որ նա պատ րաս տել էր իր հու շե րը  Պու լի ցե րի մրցա նակ ստա-
ցած լրագ րո ղի օգ նութ յամբ, որոնք  կար ծես թե իր «լ րագ րո ղի զար-
դա րանք նե րի» պատ ճա ռով չէին կա րող հա մա պա տաս խա նել ի րա-
կա նութ յա նը:606  Սա կայն, մի կողմ դնե լով այդ հան գա ման քը, կա րե լի 
է փաս տել, որ հու շե րի բո վան դա կութ յու նը լիո վին հա մա պա տաս խա-
նում է Մորգենթաուի պաշ տո նա կան հե ռագ րե րին և հ յու պա տոս նե-
րի զե կույց նե րին:  Հե ղի նակ ներ  Ռո ջեր Ս մի թը, Է րիկ  Մար կու սե նը և 
 Ռո բերտ  Ջեյ  Լիֆ տո նը քննա դա տում են  Լոու րիի աշ խա տան քը, ո րը 
պա րու նա կում է շատ հար ցա կան պնդումներ և  եզ րա կա ցութ յուն ներ: 
Այս պես՝  Լոու րին ոչ միայն հեր քում էր  Հիտ լե րի հայ տա րա րութ յու նը՝ 
հա յե րի կո տո րած նե րի մա սին, այլև պնդում, որ  Մոր գեն թաո ւի հու շե րը 
ոչ այլ ինչ են, քան « թե րա հաս կի սաճշմար տութ յուն ներ և  բա ցա հայտ 
կեղ ծիք»:  Լոու րիի եզ րա կա ցութ յուն նե րը, ըստ հե ղի նակ նե րի, լուրջ 
վեր լու ծութ յան արդ յունք չեն և  ան տե սում են բազ մա թիվ վկա յութ յուն-
նե րը:607 

Ըստ  Թո մաս  Լեո նար դի՝ 1915 թ. ա մե րիկ յան մա մու լը շատ ա վե-

604 Տե՛ս AmbassadorMorgenthau’sStory // World’sWork, No. 37, November, 1918, էջ 115:
605 Տե՛ս Lowry Heath. The Story Behind Ambassador Morgenthau’s Story, Istanbul, Isis 
Press, 1990, էջ 60, 41, 44, 78-79:
606 Տե՛ս De Waal Thomas, նշվ. աշխ., էջ 44-45:
607 Տե՛ս Smith Roger W., Marcusen, Eric and Lifton, Robert Jay. Professional Ethics and the 
Denial of the Armenian Genocide // In: Remebrance and Denial. The Case of the Armenian 
Genocide / Edited by Richard G. Hovannisian, Detroit, MI: Wayne State University Press, 
1999, էջ 282-283:
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լի ա րագ ար ձա գան քեց Օս ման յան կայս րութ յու նում տե ղի ու նե ցող 
սպա նութ յուն նե րին, քան  Հիտ լե րի քա ղա քա կա նութ յա նը հրեա նե-
րի նկատ մամբ կամ 1981 թ.  Սալ վա դո րի Էլ  Մո զո տեի կո տո րած նե-
րին: Ապա հեղինակը նշում էր, որ ե թե հա մե մա տենք  Ռո ւան դա յի 
ցե ղասպա նութ յան լու սա բան ման հետ, ա պա 1915 թ. ա մե րիկ յան 
լրագ րող նե րը թե րա հա վա տո րեն էին մո տե նում այն հար ցին, թե իբր 
« հա մա տա րած սպա նութ յուն ները» արդ յունք էին եր կար տա րի նե-
րի «ազ գա միջ յան լար վա ծութ յան»:  Դես պան  Մոր գեն թաո ւի օգ նութ-
յամբ ա մե րիկ յան մա մու լը ե կավ այն հա մոզ ման, որ «գլ խա վոր դա-
հի ճը»  Հա յոց ցե ղաս պա նութ յան պա րա գա յում երկ րի « քա ղա քա կան 
ընտրախավն» էր: Այս տե սա կե տը չէր հնչում ա մե րիկ յան մա մու լում 
Ռո ւան դա յում կես մի լիոն մարդ կանց սպա նութ յան դեպ քում :608

 Միա ժա մա նակ ա մե րիկ յան մա մու լի ու շադ րութ յու նը  Հայ կա կան 
հար ցի նկատ մամբ Ա ռա ջին հա մաշ խար հա յին պա տե րազ մի ըն թաց-
քում պայ մա նա վոր ված չէր ա մե րի կա հա յե րի գոր ծու նեութ յամբ կամ 
նրանց ֆի նան սա կան օ ժան դա կութ յամբ:  Մինչև 1890 թ. ԱՄՆ-ում 
ապ րում էին ըն դա մե նը 1.500 հա յեր, իսկ հա ջորդ քառորդ դար վա ըն-
թաց քում  Միաց յալ  Նա հանգ ներ էին ժա մա նում տա րե կան 2.500-3.500 
հայեր, սա կայն նրանք նույ նիսկ լավ անգ լե րեն չգի տեին ա մե րիկ յան 
կյան քում լուրջ դե րա կա տա րութ յուն ու նե նա լու հա մար: Երբ 1915 թ. 
ա մե րիկ յան շատ հա րուստ դո նոր ներ կազ մե ցին Ն յու  Յոր քում հա յե րի 
օգ նութ յան կո մի տեն, որ ևէ ա մե րի կա հայ չէր գրանց վել այդ ցան կում:609 
 Պա տե րազ մի տա րի նե րին  Միաց յալ  Նա հանգ նե րում ապ րում էին մո-
տա վո րա պես 100 հա զար հա յեր, ո րոն ցից միայն 30%-ն  էր ստա ցել 
ԱՄՆ-ի քա ղա քա ցիութ յուն: Ն րանք հիմ նա կա նում ապ րում էին փոքր 
հա մայնք նե րով հյու սիսար ևել յան նա հանգ նե րում:610

608 Տե՛ս Leonard Thomas G., նշվ. աշխ., էջ 299-300:
609 Տե՛ս նույն տեղը, էջ 303-304:
610 Տե՛ս Peterson Merrill D., նշվ. աշխ., էջ 52:
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ԳԼՈՒԽ 6
Ա մե րիկ յան դի վա նա գի տութ յան գոր ծու նեութ յու նը գոր ծե րի 

ժա մա նա կա վոր հա վա տար մա տար  Հոֆ ման  Ֆի լի պի և  դես պան 
Աբ րամ Էլ կու սի պաշ տո նա վար ման ըն թաց քում

 Դես պան  Մոր գեն թաո ւի բա ցա կա յութ յան ըն թաց քում Օս ման յան 
կայս րութ յու նում  Միաց յալ  Նա հանգ նե րի գոր ծե րի ժա մա նա կա վոր 
հա վա տար մա տարն էր  Հոֆ ման  Ֆի լի պը:  Մոր գեն թաուն նրան լավ 
մարդ էր հա մա րում, ո րի հետ հա ճե լի էր աշ խա տել:  Միա ժա մա նակ 
իր հու շե րում նշում էր, որ քա ղա քա կան հար ցե րում նրա կա րո ղութ-
յուն նե րը սահ մա նա փակ էին:611  Ֆի լի պը շա րու նա կում էր հա յե րի տե-
ղա հա նութ յուն նե րի և  կո տո րած նե րի մա սին զե կույց ներ ներ կա յաց նել 
Պետ քար տու ղա րութ յանը, սա կայն դրանք այլևս ման րա մասն տե ղե-
կատ վութ յուն չէին պա րու նա կում: Ն րա հա րա բե րութ յուն նե րը թուրք 
ղե կա վար նե րի հետ բարձր մա կար դա կի վրա չէին:  Դես պա նութ յան 
գոր ծու նեութ յունն էլ ա վե լի դժվար դար ձավ, երբ 1916 թ. փետր վա րին 
իշ խա նութ յուն նե րը զրկե ցին ա մե րի կա ցի նե րին ԱՄՆ-ի հյու պա տո-
սութ յուն նե րի և  դես պա նութ յան միջև նա մա կագ րա կան կա պի հնա-
րա վո րութ յու նից: 

1916 թ. փետր վա րի 15-ին ԱՄՆ-ի պետ քար տու ղա րին ուղղ ված 
գաղտ նի հե ռագ րում  Հոֆ ման  Ֆի լի պը զե կու ցում էր փետր վա րի 12-ին 
 Թուր քիա յի ար տա քին գոր ծե րի նա խա րա րի հետ ու նե ցած իր հան-
դիպ ման մա սին: Զ րույ ցի ժա մա նակ հա վա տար մա տա րը նշել էր, որ 
կա ռա վա րութ յան կող մից ի րա գործ վող « հա կա հայ կա կան մի ջոց նե րը 
վնա սա կար ազ դե ցութ յուն են թող նում  Թուր քիա յի հան դեպ  Միաց յալ 
 Նա հանգ նե րի ժո ղովր դի ունեցած վերաբերմունքի վրա»: Ի պա տաս-
խան՝ նա խա րա րը նշում էր, որ թուր քա կան կա ռա վա րութ յու նը « ցան-
կա նում է շա հել  Միաց յալ  Նա հանգ նե րի բար յա ցա կա մութ յու նը»: 
 Նա հայ տա րա րում էր « շատ ար տա հայ տիչ կեր պով, որ բո լոր ար-
տաքսում նե րը դա դա րեց ված են և  այլևս տե ղի չեն ու նե նա լու»:  Պա-
տաս խա նե լով հա վա տար մա տա րի այն պնդմա նը, որ թուր քա կան 
կա ռա վա րութ յու նը « ձա խո ղել է» կա թո լիկ նե րին և  բո ղո քա կան նե րին 
աք սո րից ա զա տե լու հար ցը, նա խա րա րը նշում էր, որ ար տաք սում նե-

611 Տե՛ս Morgenthau Henry, Ambassador Morgenthau’s Story, էջ 249:
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րի ա ռա ջին փու լում «հ րա հանգ ներ էին ու ղարկ վել տար բեր հայ կա-
կան հա մայնք նե րի միջև խտրականութ յուն չդնե լու մա սին, սա կայն 
հե տա գա յում հրա հանգ ներ էին ու ղարկ վել բո ղո քա կան նե րին և  կա-
թո լիկ նե րին ար տաք սում նե րից ա զա տե լու մա սին»:  Նա ա վե լաց նում 
էր, որ «աք սոր ված բո ղո քա կան նե րին և  կա թո լիկ նե րին թույլ է տրվե լու 
վե րա դառ նալ»: 

 Զե կու ցագ րի վեր ջում հա վա տար մա տա րը եզ րա կաց նում էր, որ 
հա յե րի համար ստեծված ի րա վի ճա կը, ո րը մեծ հա վա նա կա նութ յամբ 
հյու սիս-ար ևել քում ռու սա կան ռազ մա կան հա ջո ղութ յուն նե րի «արդ-
յունքն էր», « դեռևս շա րու նա կում է մնալ չկար գա վոր ված»: «Ո րո շա կի 
բա րե լա վում այ դու հան դերձ նկատ վում է, և  կա ռա վա րութ յան գոր ծո-
ղութ յուն ներն այդ ուղ ղութ յամբ կար ծես թե զգա լիո րեն դա դա րեց վել 
են»,- նշում էր հա վա տար մա տա րը:  Ֆի լի պը գրում էր նաև, որ «ա մե-
րիկ յան օգ նութ յու նը, որն ի րա կա նաց վում էր զգու շութ յամբ և  ոչ պաշ-
տո նա կան կեր պով, շա րու նա կում էր հաս նել շատ ողջ մնա ցած նե րի՝ 
ա ռանց տե ղա կան իշ խա նութ յուն նե րի մի ջամ տութ յան»:612

 Փետր վա րի 16-ին պետ քար տու ղար  Ռո բերտ  Լան սին գը գրում էր 
 Վա շինգ տո նում  Գեր մա նիա յի դես պան  Բեռնս դոր ֆին, որ թեև օս ման-
յան կա ռա վա րութ յունը, ի պա տաս խան օ գոս տո սի 9-ի  Կոս տանդ նու-
պոլ սում  Գեր մա նիա յի դես պա նի կող մից ներ կա յաց ված բո ղո քի հայ-
տագ րի, խոս տա ցել էր դա դա րեց նել հա յե րի դեմ ի րա գործ վող ծրագ-
րե րը,  սակայն Միաց յալ  Նա հանգ նե րի կա ռա վա րութ յու նը շա րու նա-
կում էր ման րա մասն տե ղե կատ վութ յուն ստա նալ հա յե րի՝ ի րենց բնա-
կա վայ րե րից « հա մա կարգ ված ար տաքս ման» ըն թաց քում կրած « շա-
րու նակ ական տան ջանք նե րի» մա սին: Այդ տե ղե կատ վութ յու նը, ըստ 
պետ քար տու ղա րի, ստաց վում էր « մե ծա պես ան հատ, սա կայն վստա-
հե լի աղբ յուր նե րից», նույ նիսկ տար բեր ազ գութ յուն նե րի ներ կա յա ցու-
ցիչ նե րից և վ կա յում էր այն մա սին, որ օս ման յան կա ռա վա րութ յան 
խոս տում նե րը չեն կա տար վում: Չ նա յած այն բա նին, որ Պետ քար-
տու ղա րութ յու նը չէր ցան կա նում ա մե րիկ յան ժո ղովր դին ներ կա յաց-
նել ար ձա նագր ված բո լոր « սար սա փե լի փաս տե րը», պետ քար տու-
ղա րը հանձ նա րա րել էր ԱՄՆ-ի գոր ծե րի ժա մա նա կա վոր հա վա տար-

612 Տե՛ս NA Microfilm Publications, Microcopy No. 353, Records of the Department 
of State Relating to Internal Affairs of Turkey, 1910-1929, Roll 43, No. 1576, NA/RG 
59/867.4016/266:
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մա տա րին մեկ ան գամ ևս  դի մել  Բարձր Դ ռա նը՝ «ար դա րութ յան և 
 մարդ կայ նութ յան» զգաց մունք նե րից ել նե լով մի ջոց ներ ձեռ նար կելու 
« հա յե րին պատ ճա ռած վեր քե րը փոխ հա տու ցե լու» և «ա պա գա յում 
ողջ մնա ցած հա յե րի վի ճա կը բա րե լա վե լու» ուղ ղութ յամբ:  Պետ քար-
տու ղա րը հորդորում էր  Գեր մա նիա յի կա ռա վա րութ յանն օգ տա գոր-
ծել իր ողջ ազ դե ցութ յու նը՝ « հայ կա կան ող բեր գութ յա նը վերջ դնե լու» 
նպա տա կով:613

1916 թ. փետր վա րին պա տե րազ մի նա խա րար Էն վեր փա շան 
հրա հանգ էր տվել, որ  ԱՄՆ-ի հյու պա տո սութ յան պաշ տո նա կան նա-
մակ նե րը փոս տա յին իշ խա նութ յուն նե րին ներ կա յաց վեն չկնքված, 
որպեսզի թուրք զին վո րա կան պաշ տոն յա նե րը դրանք ըն թեր ցեին և 
գ րաքննութ յան են թար կե ին:  Հա լե պում հյու պա տոս  Ջեք սոնն այդ պայ-
ման նե րում ո րո շել էր դես պա նութ յա նը տեղ յակ պա հել յու րա քանչ յուր 
զար գա ցման մա սին պարզ և  առևտ րա կան բնույ թի զե կու ցագ րե րի մի-
ջո ցով, ո րոնց բո վան դա կութ յու նը կո դա վոր ված էր:  Ջեք սո նը վստահ 
էր, որ թուր քերն այդ պես էլ չէին կա րո ղա ցել հայտ նա բե րել այդ փաս-
տը:  Նա գրում էր, որ անձ նա կան լավ հա րա բե րութ յուն ներ ու ներ ինչ-
պես  Ջե մալ փա շա յի, այն պես էլ հա ճա խա կի  Հա լեպ այ ցե լող Էն վեր 
փա շա յի հետ, սա կայն նրանց անհ նա ր էր հա մո զել հրա ժար վել հյու-
պա տո սութ յան փոս տը ստու գե լու քա ղա քա կա նութ յու նից:  Նույ նիսկ 
Պետ քար տու ղա րութ յու նից ստաց վող կնքված փոս տը բաց վում և  ըն-
թերց վում էր զին վո րա կան պաշ տոն յա նե րի կող մից, թեև այն քա ղա-
քա կան բնույ թի որևէ ղեկավարության չէր պա րու նա կում:  Ջեք սո նի 
հա մոզ մամբ՝ դա տե ղի էր ու նե նում այն պատ ճա ռով, որ  Թուր քիա յի և 
 Գեր մա նիա յի իշ խա նութ յուն նե րը վստահ էին, որ  Միաց յալ  Նա հանգ-
ներն ուշ թե շուտ մտնե լու էր պա տե րազ մի մեջ, և  չէին ցան կա նում 
թույլ տալ, որ որ ևէ տե ղե կատ վութ յուն հաս ներ դես պա նութ յուն երկ րի 
ներ քին շրջան նե րից:614

Նույն հար ցի մա սին  Դեյ վի սը գրում էր, որ  Թուր քիա յի՝ պա տե-

613 Տե՛ս Unites States Official Records on the Armenian Genocide, 1915-1917 /Compiled 
with an introduction by Ara Sarafian/, էջ 453 (NA/RG 59/867.4016/268); NA Microfilm 
Publications, Microcopy No. 353, Records of the Department of State Relating to Internal 
Affairs of Turkey, 1910-1929, Roll 43, No. 794, NA/RG 59/867.4016/258b:
614 Տե՛ս NA Microfilm Publications, Microcopy No. 353, Records of the Department of State 
Relating to Internal Affairs of Turkey, 1910-1929, Roll 46, NA/RG 59/867.4016/373, էջ 
727-728:
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րազ մի մեջ մտնե լուց ան մի ջա պես հե տո իշ խա նութ յուն ներն ար գե լել 
էին հյու պա տո սութ յա նը ու ղար կել կնքված նա մակ ներ:  Բա նակ ցութ-
յուն նե րի ըն թաց քում հա մա ձայ նութ յուն ձեռք բեր վեց, որ նա մակ նե րը 
կնքվեն  Խար բեր դում գրաքն նութ յուն անց նե լուց հե տո:  Դեյ վի սը նշում 
էր, որ շատ նա մակ ներ դես պա նութ յուն այդ պես էլ չէին հաս նում:  Շատ 
դեպ քե րում նա մակ նե րի պատ ճե ննե րն ու շա ցու մով կրկին ու ղարկ-
վում էին դես պա նութ յուն:  Կա ռա վա րութ յան՝ փետր վա րին տրված 
հրա հան գի հա մա ձայն՝  Կոս տանդ նու պոլ սում հավատարմագրված 
ԱՄՆ-ի դես պա նութ յան՝ կնքված նա մակ ներ ու ղար կե լու ար տո նութ-
յու նը վերացվեց, և հ յու պա տո սութ յու նը ստիպ ված էր բաց նա մակ ներ 
ու ղար կել, ո րոնք այդուհետ գրաքն նութ յան էին են թարկ վե լու մայ րա-
քա ղա քում: Գ րաքն նութ յուն չան ցած նա մակ նե րը մնա ցին հյու պա տո-
սութ յու նում, մինչև, որդես պա նութ յան ցու ցու մի հա մա ձայն, այր վե ցին 
1917 թ. դի վա նա գի տա կան հա րա բե րութ յուն նե րի խզու մից հե տո:615

Մար տի 4-ին հա վա տար մա տար  Ֆի լի պը  Վա շինգ տոն վե րա դար-
ձած դես պան  Մոր գեն թաո ւին ուղղ ված անձ նա կան նա մա կում գրում 
էր, որ դես պա նութ յու նը կա րող էր « հանգս տա նալ» տե ղե կատ վութ յան 
բա ցա կա յութ յու նից, քա նի որ թուր քա կան կա ռա վա րութ յու նը ո րո շում 
էր կա յաց րել ար գե լելու ԱՄՆ-ի հյու պա տոս նե րին ու ղար կել կնքված 
փոստ:  Միա ժա մա նակ արտ գործ նա խա րար  Հա լիլ  Մեն թե շեն հա վաս-
տիաց րել էր  Ֆի լի պին, որ դա ըն դա մե նը « ժա մա նա կա վոր մի ջոց» էր 
և  հա վա սա րա պես վե րա բերում էր  Թուր քիա յում հավատարմագրված 
բո լոր չե զոք պե տութ յուն նե րի ներ կա յա ցուց չութ յուն նե րին:  Ֆի լի պը 
գրում էր, որ  Հա լի լի հետ լավ հա րա բե րութ յուն ներ էին հաս տատ վել, 
սա կայն Պե տքար տու ղա րութ յու նից ստաց վող « հայ կա կան հանձ նա-
րա րա կան նե րը» հեշտ չէր կա տա րել, քա նի որ « շատ խո սե լը» հա յե րի 
մա սին, ո րոնց « ցան կա նում ես օգ նել», անդ րա դառնում էր ի րենց դեմ: 
 Հա վա տար մա տա րը նշում էր նաև, որ ԱՄՆ-ի քա ղա քա կա նութ յան 
ի րա գոր ծու մը  Թուր քիա յում դժվա րաց նում էր ա մե րիկ յան մի սիո նե-
րութ յան գոր ծու նեութ յունը:

 Թեև  Հա լի լը մշտա պես հա վաս տիաց նում էր, որ հայ կա կան ար-
տաք սում նե րին վերջ էր դրվել, սա կայն  Հա լե պից և շր ջա կա շրջան նե-
րից տե ղե կութ յուն ներ էին ստաց վում առ այն, որ հա յե րին շա րու նա-

615 Տե՛ս Unites States Official Records on the Armenian Genocide, 1915-1917 /Compiled 
with an introduction by Ara Sarafian/, էջ 618 (NA/RG 59/867.4016/392):
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կում էին ար տաք սել փոքր խմբե րով:  Հա վա տար մա տա րի կար ծի քով՝ 
հա յե րի հան դեպ ի րա կա նաց վող քա ղա քա կա նութ յու նը չէր դա դա րել: 
 Ֆի լի պին նաև մտա հո գում էր այն հան գա ման քը, որ ներ քին շրջան նե-
րում հա յե րի նկատ մամբ հա մակ րանք ու նե ցող մի սիո ներ նե րին իշ խա-
նութ յուն նե րը լավ չէին վե րա բեր վում:616  

 Մար տի 5-ին Ադ րիա նա պոլ սում ԱՄՆ-ի հյու պա տո սա կան գոր ծա-
կալ  Չարլզ Ալ լե նը զե կու ցում էր  Կոս տանդ նու պոլ սում գլխա վոր հյու-
պա տոս  Ռեվն դա լին շրջա նի տե ղա կան իշ խա նութ յուն նե րի ոչ մահ մե-
դա կան բնակ չութ յան հան դեպ կի րառ վող քա ղա քա կա նութ յան մա սին: 
Ըստ Ալ լե նի՝ այդ ժամանակ ոչ մահ մե դա կան բնակ չութ յան հան դեպ 
հե տապն դում նե րը, թեև ա վե լի պա կաս բար բա րո սա կան մե թոդ նե րի 
կի րառ մամբ, սա կայն շա րու նակ վում էին «Թ րա կիա յի թուր քաց ման» 
ընդ հա նուր ծրագ րի ի րա գործ ման և « շատ ա վե լի խե լա ցի ու բար գա-
վաճ հայ րե նա կից նե րի» հաշ վին մահ մե դա կան նե րի հարս տաց ման 
շնոր հիվ: Ալ լե նը հա մոզ ված էր, որ այս ծրա գիրն ի րա կա նաց վում 
էր  Գեր մա նիա յի « ղե կա վա րութ յան» ներ քո:  Հա յե րի ընդ հա նուր ար-
տաքս ման հետևանքով տե ղում մնա ցած սա կա վա թիվ հա յե րին վեր-
ջին մի քա նի օր վա ըն թաց քում պար տադ րում էին ըն դու նել իս լամ և  
ա մուս նա նալ թուր քե րի հետ:  Հա կա ռակ պա րա գա յում նրանց սպառ-
նում էին աք սո րել: Ըստ Ալ լե նի, քա նի որ թուր քերն «ա վե լի կտրուկ և  
արդ յու նա վետ մի ջոց նե րի», այ սինքն՝ ջար դի և  տե ղա հա նութ յուն նե րի 
կողմ նա կից ներ էին, հայ ազ գի «ան հե տաց ման» այս մե թո դը, հնա րա-
վոր է, ծնունդ էր ա ռել  Գեր մա նիա յում:617 

Իր հա ջորդ զե կու ցագ րում (18 մար տի) Ալ լե նը գրում էր, որ տե-
ղի իշ խա նութ յուն նե րի կրո նա փո խութ յան քա ղա քա կա նութ յան գոր-
ծադր ման մեջ տե ղի էին ու նե ցել փո փո խութ յուն ներ. նրանք ոչ միայն 
այլևս չէին պար տադ րում, այլև հա յե րին հնա րա վո րութ յուն էին տա լիս 
պահ պա նելու ի րենց կրոնն ու ա նուն նե րը: Ալ լե նը բա ցատ րում էր այս 
փո փո խութ յու նը որ պես հնա րա վոր ավստ րիա կան ճնշման արդ յունք: 
 Պար տա դիր կրո նա փո խութ յան ըն թաց քում «Deutsch Orientbank»-ի 
գլխա վոր հաշ վա պահ  Վարդ գես  Վար դե րես յա նը, թեև ի ր կյան քին 
սպառ նա ցող նա մակ ներ էր ստա ցել, սա կայն հրա ժար վել էր իս լամ 

616 Տե՛ս նույն տեղը, էջ 475-476 (LC/HM(Sr.)/Reel 8/74-75):
617 Տե՛ս NA Microfilm Publications, Microcopy No. 353, Records of the Department of State 
Relating to Internal Affairs of Turkey, 1910-1929, Roll 6, էջ 1-3 (NA/RG59/867.00/786):
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ըն դու նե լուց: Ադ րիա նա պոլ սում Ավստ րո- Հուն գա րիա յի հյու պա տո սը, 
ըստ Ալ լե նի տվյալ նե րի, զե կու ցել էր այդ մա սին դես պա նութ յա նը, ո րի 
ճնշմամբ կա ռա վա րութ յունն իբր կտրուկ փո խել էր իր դիր քո րո շու մը: 
Ավստ րիա ցի հյու պա տո սի և  նա հան գա պե տի միջև տե ղի ու նե ցած 
զրույ ցի ժա մա նակ վեր ջինս հայ տա րա րել էր, որ իշ խա նութ յուն նե րը 
չեն պար տադ րում հա յե րին. սո վո րա բար վեր ջին ներս կա մա վոր են 
ո րո շում կա յաց նում: Ալ լե նը հա մոզ ված էր, որ տվյալ պահին  Գեր-
մա նիան և Ավստ րո- Հուն գա րիան այս հար ցում հայտն վել էին դժվար 
ի րա վի ճա կում և  փոր ձում էին «փր կել ի րենց հե ղի նա կութ յու նը քրիս-
տո նյաների աչ քում»:618  

 Մար տի 6-ին ԱՄՆ-ի գոր ծե րի ժա մա նա կա վոր հա վա տար մա տա րը 
գրում էր պետ քար տու ղա րին, որ, հա մա ձայն  Հա լե պում հյու պա տո սից 
ստաց ված հա ղոր դագ րութ յան, « ներ կա յումս  Հա լե պի,  Դա մաս կո սի և 
 Դեյր-էզ- Զո րի շրջան նե րում հայ փախս տա կան նե րի թի վը հաս նում է 
500 հա զա րի,619 ո րոնք բո լորն էլ հա սա նե լի են  Հա լե պի և  Դա մաս կո սի 
ա ռա քե լութ յուն նե րի հա մար»:

 Հա մա ձայն Ա մե րիկ յան խորհր դի գան ձա պահ Ո ւիլ յամ  Փի թի տե ղե-
կատ վութ յան՝  Թուր քիա յի մյուս շրջան նե րում մնա ցել էին ոչ պա կաս, 
քան 300 հա զար հա յեր, ո րոնք նույն պես օգ նութ յան կա րիք ու նեին, 
թե պետ չէին գտնվում «այդ պի սի թշվառ վի ճա կում»:  Փի թի կար ծի-
քով՝ առ կա ֆի նան սա կան մի ջոց նե րը բա վա րար չէին այդ մարդ կանց 
ձմռան ըն թաց քում խնա մե լու հա մար. այդ ծրա գիրն ի րա կա նաց նե լու 
հա մար անհ րա ժեշտ էր առն վազն մեկ մի լիոն դո լար:  Նա նշում էր, որ 
այդ ֆի նան սա կան մի ջոց նե րի ա պա հով ման դեպ քում միայն «հ նա րա-
վոր կլի նի քրիս տոն յա ազ գին փրկել բնաջն ջու մից»:620  Մար տի 21-ին 
ԱՄՆ-ի պետ քար տու ղա րի տե ղա կալ Էլ վի Էյ դին  Ջեյմս  Բար տո նին է 

618 Տե՛ս նույն տեղը:
619 Միաժամանակ կոտորածները շարունակվում էին: 1916 թ. մարտին Հալեպի 
փախստականների կառավարչի տեղակալ Աբդուլահադ Նուրի բեյը տեղեկացնում 
էր իր ղեկավարներին, որ շուրջ 35 հազար հայեր էին մահացել Բաբի և Մեսքենեի 
շրջանում, 10 հազար՝ Հալեպի մոտ գտնվող Կաթլիկում, 20 հազար՝ Թիբսիում, Աբու-
հարիրում և Համամում, 35 հազար՝ Ռաս-ուլ-Այնում: Ապրիլին Ռաս-ուլ-Այնից ար-
տաքսված հայերին կոտորեցին թուրքական և քրդական հրոսակախմբերը (Տե՛ս 
Անտոնյան Արամ, Մեծոճիրը, Եր., «Արևիկ», 1990, էջ 169):
620 Տե՛ս Unites States Official Records on the Armenian Genocide, 1915-1917 /Compiled 
with an introduction by Ara Sarafian/, էջ 441 (NA/RG59/867.48/259):
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ներկայացնում վե րոնշ յալ հե ռագ րի բո վան դա կութ յու նը:621

Մար տի 18-ին հա վա տար մա տար  Ֆի լի պը պետ քար տու ղա րին 
էր փո խան ցել Ո ւիլ յամ  Փի թի հա ղոր դագ րութ յու նը, որում վեր ջինս 
խնդրում էր այն փո խան ցել նաև  Մոր գեն թաո ւին, Ք րեյ նին,  Դո դջին 
և  Բար տո նին: Փի թը գրում էր, որ « թարմ տե ղա հա նութ յուն նե րի» 
հետևան քով «ար մա տա խիլ» ե ղան փոքր առև տուրն ու գոր ծա րա-
րութ յու նը, ինչն այս «աշ խա տա սեր» ժո ղո վուր դը սկսել էր ո րոշ տե-
ղե րում զար գաց նել ներ կա յիս «դժ վա րին պայ ման նե րում»: Այս հան-
գա ման քը պա հան ջում էր օգ նութ յան « բաշխ ման նոր կենտ րոն նե րի 
բա ցու մը»:  Գեր մա նիա յի դես պա նութ յան հա վա նութ յամբ գեր մա նա-
ցի մի սիո ներ նե րը նույն պես պատ րաստ էին օ ժան դա կելու բաշխ ման 
հար ցում, թեև նրանք հնա րա վո րութ յուն չու նեին ֆի նան սա կան մի ջոց-
ներ հայ թայ թելու  Գեր մա նիա յում:  Թեև  Կոս տանդ նու պոլ սի հայ պատ-
րիար քն ան կա րող էր օժանադակել օգ նութ յան բաշխ ման հար ցում, 
այնուհանդերձ, զգա լի մի ջոց ներ էր կա րո ղա ցել հա վա քել հայ կա կան 
աղբ յուր նե րից: Ըստ  Փի թի՝ աք սոր յալ նե րի հա մար այդ ժամանակ 
ա մե նա մեծ վտան գը քաղցն էր:  Վեր ջին ժամանակներում ստաց ված 
40 հա զար դո լարն ար դեն իսկ ծախս վել էր:622

 Մար տի 28-ին հա վա տար մա տա րը զե կու ցում էր պետ քար տու-
ղա րին, որ,  Հա լե պում հյու պա տո սից ստաց ված տե ղե կատ վութ յան 
հա մա ձայն, մար տի 15-ին քա ղա քից աք սոր վել էին 800 հա յեր: Այդ 
հար ցը քննար կե լու նպա տա կով  Ֆի լի պը հան դի պել էր  Թա լեա թի 
հետ:  Վեր ջինս նշել էր, որ չի կա րող պաշ տո նա պես քննար կել  Հայ-
կա կան հար ցը, սա կայն պատ րաստ է այն քննար կելու «ան պաշ տոն 
և  բա րե կա մա կան մթնո լոր տում»:  Ֆի լի պը փո խան ցել էր  Թա լեա թին 
Պետ քար տու ղա րութ յան հանձ նա րա րա կա նը՝ օգ տա գոր ծելու իր ազ-
դե ցութ յու նը հա յե րի ար տաք սու մը դա դա րեց նե լու համար:  Թա լեա թը 
պա տաս խա նել էր, որ ան հատ նե րի կող մից Պետ քար տու ղա րութ յա-
նը փո խանց վող տե ղե կատ վութ յու նը չա փա զանց ված է, իսկ « հա յե-
րի շրջա նում տար վող ար տա քին մի սիո նե րա կան գոր ծու նեութ յու նը 
քա ջա լե րում է նրանց հա կա կա ռա վա րա կան մի տում նե րը»:  Նա նշել 
էր, որ կա ռա վա րութ յան հրա հանգ նե րի ի րա գործ ման ըն թաց քում 
« շատ ան մեղ հա յեր էին տու ժել», բայց ի րա կա նում այդ հրա հանգ-

621 Տե՛ս նույն տեղը, էջ 442 (NA/RG59/867.48/259):
622 Տե՛ս նույն տեղը, էջ 443 (NA/RG 59/867.48/266):
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նե րը վե րա բե րում էին հայ կա կան « գաղտ նի կո մի տե նե րի ան դամ նե-
րին և ն րանց ըն տա նիք նե րին», սա կայն աք սոր վել էին նաև « շատ ու-
րիշ ներ, ո րոնց պաշտ պա նութ յու նը հնա րա վոր չէր ե ղել ա պա հո վել»: 
 Թա լեա թը հաս տա տել էր նաև, որ իր կող մից տրված հրա հանգ նե րը՝ 
« հե տա գա ար տաք սում ներն ու հե տապն դում նե րը դա դա րեց նե լու մա-
սին, կար ծես թե պատ շաճ կեր պով չեն ի րա գործ վում կամ, հնա րա վոր 
է, դի տա վոր յալ կեր պով սխալ են հաս կաց վում ներ քին շրջան նե րի 
ո րոշ պաշ տոն յա նե րի կող մից»:  Թա լեա թը խոս տա նում էր ար տաք սու-
մը դա դա րեց նե լու և  աք սոր ված նե րին հնա րա վո րինս վե րա դարձ նե լու 
մա սին նոր հրա հանգ ներ ու ղար կել  Հա լեպ:  Նա խա րա րը նշեց նաև, որ 
հստակ հրա հանգ ներ էր տվել « հար կա դիր կրո նա փո խութ յու նը» կան-
խե լու վե րա բեր յալ, ինչ պես նաև չըն դու նե լու հա յե րի կող մից մահ մե-
դա կան դառ նա լու մա սին մեծ թվով դի մում նե րը: Զ րույ ցի ա վար տին 
 Թա լեա թը նշել էր, որ կա ռա վա րութ յան « հիմ նա կան նպա տա կը հե-
ղա փո խա կան նե րին պատ ժելն էր, ինչն ար դեն իսկ ի րա կա նաց վել 
է», ապա ավելացրել, որ իշ խա նութ յուն նե րը կեն դա նի մնա ցած նե րին 
«վ նա սե լու» որ ևէ ցան կութ յուն չու նեին և,  որ տեղ հնա րա վոր լինի, օգ-
նութ յուն կցուցաբերեն:  Նա նաև խոս տա նում էր չար տաք սել  Կոս-
տանդ նու պոլ սի հայ  բնակ չութ յա նը:

 Հոֆ ման  Ֆի լի պի կար ծի քով՝ թուր քա կան կա ռա վա րութ յու նը 
գտնվում էր այն պի սի ֆի նան սա կան դժվա րութ յուն նե րի առջև, որ չէր 
կա րող հա մա պա տաս խան օգ նութ յուն ցու ցա բե րել իր իսկ կող մից 
կի րա ռված « դա ժան մե թոդ նե րից» ողջ մնա ցած հա յե րին: Ըստ հա-
վա տար մա տա րի՝ թուր քա կան կա ռա վա րութ յան դիր քո րո շումն այս 
հար ցում գնա լով ա վե լի էր թու լա նում: Նա ան կա րող էր ու չէր էլ ցան-
կա նում հե տաքն նել և  պատ ժել քրիս տոն յա նե րի նկատ մամբ «ա նօ րի-
նա կան գոր ծո ղութ յուն ներ» ի րա կա նաց նող նե րին: Հա վա տար մա տա-
րը եզ րա կաց նում էր, որ ակն հայտ էր, որ ողջ մնա ցած նե րին փրկե լու 
հա մար հար կա վոր էր ան մի ջա պես ար տա սահ մա նից ֆի նան սա կան 
օ ժան դա կութ յուն կազ մա կեր պել:623

Չ նա յած  Միաց յալ  Նա հանգ նե րը դժգոհ էր ե րիտ թուր քա կան կա-
ռա վա րութ յան ար տո նութ յուն նե րի միա կող մա նի վե րա ցու մից, սա-

623 Տե՛ս նույն տեղը, էջ 484-485 (NA/RG 59/867.4016/271); US Department of State. 
Papers relating to the Foreign Relations of the United States. 1916 Supplement. The World 
War, էջ 849-850:
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կայն չէր ցան կա նում վատ թա րաց նել երկ կողմ հա րա բե րութ յուն նե րը: 
 Միա ժա մա նակ ե րիտ թուր քա կան իշ խա նութ յուն նե րը պար տա վոր-
վել էին ա պա հո վել ԱՄՆ-ի քա ղա քա ցի նե րի անվ տան գութ յու նը: 1916 
թ. ապ րի լի 24-ին  Ֆի լի պը զե կու ցում էր, որ  Թուր քիա յի ար տա քին և 
 ներ քին գոր ծե րի նա խա րար նե րը հրա հանգել են նա հան գա յին իշ խա-
նութ յուն նե րին, որ  վեր ջին ներս « բո լոր դեպ քե րում խու սա փեն ա մե րի-
կա ցի նե րի հետ ընդ հա րում նե րից»: Իր հեր թին  Ֆի լի պը հրա հան գել էր 
Օս ման յան կայս րութ յու նում գտնվող ԱՄՆ-ի բո լոր հյու պա տո սութ-
յուն նե րին, որ պահ պա նեն բա րե կա մա կան հա րա բե րութ յուն նե րը տե-
ղա կան իշ խա նութ յուն նե րի հետ: Դրանից հետո  Բեյ րու թում,  Խար-
բեր դում և Զմ յուռ նիա յում հյու պա տո սութ յուն նե րը զե կու ցում էին դես-
պա նութ յա նը տե ղա կան իշ խա նութ յուն նե րի հետ ի րենց հաս տա տած 
բա րե կա մա կան հա րա բե րութ յուն նե րի մա սին:624 

 Մա յի սի 4-ին հա վա տար մա տա րը  Կոս տանդ նու պոլ սում ա մե րիկ-
յան գան ձա պահ  Փի թի՝ աք սոր յալ հայ բնակ չութ յանն օգ նութ յուն 
ցուցաբերելու մասին զե կույցը փոխանցում է Պետքարտուղարությանը: 
 Փիթը նշում էր, որ  Հա լե պում օգ նութ յուն էր տրա մադր վում 135 որբ ե րե-
խա նե րի, ինչ պես նաև հաց է մա տա կա րար վում հայ ըն տա նիք նե րին 
ի նը տար բեր կե տե րում, ո րոնք նե րա ռում էին  Դա մաս կո սը,  Հա ման, 
 Ռաք քան,  Քի լի սը և  Հա լե պից դուրս գտնվող այլ վայ րեր: Այս ուղ ղութ-
յամբ շրջա նում գոր ծուն կեր պով աշ խա տում էին  Միաց յալ  Նա հանգ-
նե րի և  Գեր մա նիա յի հյու պա տոս նե րը, սա կայն մի ջոց նե րը բա վա րար 
չէին բո լո րին բաժանելու հա մար, այդ պատճառով շատ տե ղե րում 
մար դիկ միայն խո տով էին սնվում: Սնն դի բա ցա կա յութ յու նից մար-
դիկ մա հա նում էին հար յուր նե րով:  Հա լե պի օգ նութ յան կենտ րոնն ամ-
սա կան հա զար թուր քա կան ֆունտ ծախ սե լու կա րիք ու ներ:  Նույն քան 
գու մար էր հար կա վոր Այն թա պում գտնվող 450 հա յե րի հա մար:  Ծանր 
վի ճա կում էին ար տաքս ման վտան գի տակ գտնվող  Մա րա շի տասը 
հա զար հա յե րը:  Փորձ էր կա տար վել արդ յու նա բե րա կան օգ նութ յուն 
տրա մադ րելու ինչ պես մահ մե դա կան նե րին, այն պես էլ քրիս տոն յա նե-
րին, սա կայն կա ռա վա րութ յու նը թույլ չէր տվել ի րա գոր ծել այդ ծրա-
գի րը: Ք րիս տոն յա նե րին ար գել ված էր զբաղ վել գոր ծա րա րութ յամբ: 

Ա դա նա յում և Ագ նո յում վի ճա կը նման էր: Այս տեղ գտնվող ե րե-

624 Տե՛ս NA/RG59/711.673/70:
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խա նե րին օգ նութ յուն հասց նե լու հա մար հար կա վոր էր ամ սա կան 500 
թուր քա կան ֆունտ:  Տար սո նի կա յա րա նը հյու սի սից այս տեղ աք սոր-
ված հա յե րի ճամ բա րն էր:  Բո լոր ճա նա պարհ նե րի եզ րե րին մեծ թվով 
աք սոր յալ ներ էին կու տակ ված: Ըստ կա ռա վա րութ յան տվյալ նե րի՝ 
 Տար սո նով ան ցել էին 92 հա զար աք սոր յալներ, թեև ի րա կան տվյալ-
նե րը շատ ա վե լի մեծ էին: Շր ջա նում տի ֆի հա մա ճա րակ էր նկատվել: 
Այս տեղ հար կա վոր էր 500 թուր քա կան ֆունտ: 

 Կո նիա քա ղա քի շրջա նի եր կու հա զար որբ ե րե խա նե րի հա-
մար հար կա վոր էր ամ սա կան 150 թուր քա կան ֆունտ:  Ս վա զում այդ 
ժամանակ 25 հա զար չքա վոր աք սոր յալներ կային՝ հիմ նա կա նում կա-
նայք և  ե րե խա ներ, ո րոնց կա րիք նե րը հո գա լու հա մար 600 թուր քա-
կան ֆունտ էր հար կա վոր:  Մարզ վա նի և  Կե սա րիա յի հա մար հար կա-
վոր էր ամ սա կան 500, Զմ յուռ նիա յի համար՝ 400,  Խար բեր դի համար՝ 
400,  Բուր սա յի համար՝ 200 թուր քա կան ֆունտ: Փիթը նշում էր, որ 
տան ջանք նե րի մեջ հայտն ված մարդ կանց տո կու նութ յու նը բարձր էր, 
ին չը բա ցատր վում էր քրիս տոն յա հա վատ քի ու ժով:625  Մա յի սի 11-ին 
Էլ վի Էյ դին փո խան ցում է ներ կա յաց ված տե ղե կատ վութ յու նը  Ջեյմս 
 Բար տո նին:626

 Մա յի սի 26-ին  Թիֆ լի սում ԱՄՆ-ի հյու պա տոս Ո ւիլ լոու բի Ս մի թը 
պետ քար տու ղա րին է ներ կա յաց նում մի սիո ներ  Մակ կալ լա մի զե կույ-
ցը՝ 1916 թ. ապ րի լի 15-ից մա յի սի 15-ը  Վա նում կա տա րած օգ նութ յան 
աշ խա տանք նե րի մա սին:  Վեր ջինս գրում էր, որ մի սիո ներ Գ րեյ սիի 
հետ  Վան էր ժա մա նել ապ րի լի 15-ին, իսկ մի սիո ներ  Վիլ սո նը մնա ցել 
էր  Խո յում ( Պարս կաս տան)՝ եզ ներ, կո վեր, գո մեշ ներ, սերմ ա ցու և  այլ 
մթերք գնե լու ու  Վան տե ղա փո խե լու նպա տա կով:  Վան քա ղա քի լա-
վա գույն տնե րի մեծ մա սը հրդեհ վել էր, իսկ մնա ցած տնե րի դռներն 
ու պա տու հան ներն օգ տա գործ վել էին որ պես վա ռե լան յութ:  Քա ղա քը 
փլա տակ նե րի մեջ էր:  Նույն ի րա վի ճա կը գյու ղե րում էր:  Վա նի ինչ-
պես ռու սա կան քա ղա քա ցիա կան, այն պես էլ զին վո րա կան իշ խա-
նութ յուն նե րը « չա փա զանց բա րե կա մա բար» էին ըն դու նել ա մե րի կա-
ցի մի սիո ներ նե րին և ս տեղ ծել բո լոր պայ ման նե րը, որոնք անհրաժեշտ 
էին նրանց բա րե գոր ծա կան աշ խա տան քը կազ մա կեր պե լու հա մար: 

625 Տե՛ս NA Microfilm Publications, Microcopy No. 353, Records of the Department of State 
Relating to Internal Affairs of Turkey, 1910-1929, Roll 51, NA/RG 59/867.48/284, էջ 1-3:
626 Տե՛ս Unites States Official Records on the Armenian Genocide, 1915-1917 /Compiled 
with an introduction by Ara Sarafian/, էջ 499 (NA/RG 59/867.48/284):
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1915 թ. ապ րի լին տե ղի ու նե ցած ինք նա պաշտ պա նա կան մար տե րի և 
 ջար դի պատճառով հա ցա հա տի կը չէր հա վաք վել:  Դաշ տե րում ե ղած 
հա ցա հա տի կից կա րե լի էր հաց ստա նալ, սա կայն այն հնարավոր չէր 
օգ տա գոր ծել որ պես սերմա ցու: 

Օգ նութ յան մ յուս կո մի տե նե րի հետ խորհր դակ ցության ընթացքում 
ո րոշ վել էր աշ խա տանք ներ ի րա կա նաց նել  Հա յոց ձո րում: Այն շատ 
գե ղե ցիկ և պտ ղա բեր դաշ տա վայր էր, որ տեղ 40 գյու ղեր կա յին: Չ նա-
յած այն բա նին, որ դրանք բո լորն էլ փլա տակ նե րի մեջ էին, մար դիկ 
սկսել էին վե րա դառ նալ այդ գյուղեր: Երբ մի սիո ներ նե րը սկսե ցին 
ստա նալ  Պարս կաս տա նում գնված ա նա սուն նե րը, մի սիո ներ Գ րեյ-
սին և   ԱՄՆ-ից ժա մա նած մի խումբ կա մա վոր ներ մեկ նեցին գյու ղե ր 
և սկսեցին հաշ վա ռում կա տա րել՝ ա մեն եր կու ըն տա նի քին մեկ զույգ 
եզ ներ տրա մադ րե լու նպա տա կով: Ո րոշ վել էր, որ կո վե րը տրվե լու 
էին հիմ նա կա նում այ րի նե րին, որ բե րին և  փոքր ե րե խա ներ ու նե ցող 
ըն տա նիք նե րին: Այն ըն տա նիք նե րին, ո րոնց տրվե ցին եզ ներ, տրա-
մադր վե ցին նաև գու թան ներ, թիակ ներ և  ման գաղ ներ: 

 Հաշ վե տու ամս վա ըն թաց քում 600 ըն տա նիք  ստա ցել էր 400 եզ, 
այ րի ներ, որ բեր, հաշ ման դամ ներ և  փոքր ե րե խա ներ ու նե ցող 200 ըն-
տա նիք ՝ 100 կով, 75 ըն տա նիք ՝ 50 գո մեշ:  Վա նի նա հան գա պե տը տրա-
մադ րել էր մի սիո ներ նե րին 10 հա զար ռուբ լի, որ պես զի վեր ջին ներս 
հանձ նեն այդ գու մա րը գյու ղա ցի նե րին՝ սերմ ա ցու գնե լու համար:

 Վա նը նաև բեր քա տու այ գի նե րի և  խա ղո ղի շրջան էր:  Շատ այ գի-
ներ մնա ցել էին ան տեր, քանի որ թուր քե րը չէին կա րող վե րա դառ նալ, 
իսկ հա յե րը, հնա րա վոր է, մա հա ցել էին:  Մի սիո ներ նե րը 2-5 ռուբ լի 
էին վճա րել յու րա քանչ յուր այ գու հա մար՝ ծա ռե րը խնա մե լու և ջ րե լու 
նպա տա կով: Ե թե այ գու տե րը վե րա դառ նար, այն տրվե լու էր նրան, 
իսկ մինչ այդ ստաց ված բերքն օգ տա գործ վե լու էր օգ նութ յան նպա-
տակ նե րով:  Նա հան գա պե տի թույլտ վութ յամբ մի սիո ներ նե րը նաև 
վար ձել էին մեծ թվով հա յե րի՝ ա մե րիկ յան ա ռա քե լութ յու նում աշ խա-
տե լու, ինչ պես նաև քա ղա քի փո ղոց նե րը մաք րե լու հա մար:  Ռու սա-
կան իշ խա նութ յուն նե րը վե րա կանգ նո ղա կան զգա լի աշ խա տանք ներ 
էին կա տա րում  Վա նում: Այս տեղ գոր ծող հայ կա կան կո մի տե ներն 
աշ խա տանք էին տա նում փախս տա կան նե րին վե րա դարձ նե լու ուղ-
ղութ յամբ, ո րին նպաս տում էր նաև ռու սա կան կա ռա վա րութ յան բա-
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րենպաստ դիր քո րո շու մը:627 
1916 թ. հու նի սի 6-ին ա մե րի կա ցի մի սիո ներ  Վիլ սո նը  Թավ րի զից 

զե կու ցում էր  Թիֆ լի սում ԱՄՆ-ի հյու պա տոս Ս մի թին  Կով կա սի օգ-
նութ յան կո մի տեի կող մից կա տա րված աշ խա տանք նե րի մա սին:  Նա 
գրում էր, որ հաղ թա նա կած ռու սա կան բա նա կի հսկո ղութ յան տակ 
գտնվող  Վա նի և Ա լաշ կեր տի բեր քա բեր դաշ տա վայ րե րը կա րող էին 
սնուն դով ա պա հո վել հա զա րա վոր ըն տա նիք նե րի: Սկ սած գար նան 
ա միս նե րից՝ նկատ վում էր վերադարձող փախս տա կան նե րի հոսք 
 Կով կա սից և  Պարս կաս տա նից դե պի այս շրջան նե րը:  Ռու սաս տա-
նի կա ռա վա րութ յունն անվ ճար գնացք էր տրա մադ րում վե րա դար ձող 
փախս տա կան նե րի հա մար դե պի  Ջուլ ֆա, որ տե ղից նրանք  Խո յով 
գա լիս էին դե պի  Վան: Իր հեր թին  Կար միր  խաչը նրանց ճա նա պար-
հին ա պա հո վում էր սնուն դով և  ա պաս տա րա նով:  Վե րա դար ձող այս 
քրիս տոն յա նե րը, ըստ մի սիո ներ  Վիլ սո նի, ա մեն բա նի կա րիք ու նեին, 
սա կայն ա ռա ջին հեր թին նրանց տրա մադր վե լու էին գյու ղատն տե սա-
կան գոր ծիք ներ, սերմ ա ցու և  ա նա սուն ներ:  Վիլ սո նը մնա ցել էր  Խո յում, 
ո րը մոտ էր գտնվում դրա մա կան մի ջոց ներ տրա մադ րող կենտ րոն նե-
րին՝  Թիֆ լի սին և  Թավ րի զին, իսկ  Մակ կալ լամն ու Գ րեյ սին մեկ նե ցին 
 Վան՝ օգ նութ յան բաշ խու մը կազ մա կեր պե լու հա մար:  Բա ցի  Վիլ սո նի 
կող մից գնված եզ նե րից, գո մեշ նե րից, կո վե րից, գյու ղատն տե սա կան 
գոր ծիք նե րից և  սերմ ա ցո ւից՝  Կով կա սից  Վան էին ու ղարկ վել 30 հա-
զար ան կող նա յին պա րա գաներ և  հա գուս տ:  Վիլ սո նը գրում էր նաև 
 Խո յի Ա մե րիկ յան  կար միր  խա չի հի վան դա նո ցի գոր ծու նեութ յան մա-
սին, որտեղ  Պիտս բուր գից ժա մա նած բժիշկ ներ  Հազ լե տը և Ֆ լոյդ Ս մի-
թը ա մե րի կա ցի և  ռուս բուժ քույ րե րի օ ժան դա կութ յամբ բու ժօգ նութ յուն 
էին ցու ցա բեր ում  Բիթ լի սում վի րա վոր ված ռուս և  հայ զին վոր նե րին:628

 Հու նի սի 16-ին պետ քար տու ղար  Լան սին գը գրում էր ԱՄՆ-ի հա-
վա տար մա տա րին, որ, ստաց վող տե ղե կութ յուն նե րի հա մա ձայն,  Մի-
ջա գետ քում հայ աք սոր յալ նե րի վի ճակն օ րեցօր վատ թա րա նում էր. 
մեծ թվով մար դիկ էին մա հա նում քաղ ցից և  հի վան դութ յուն նե րից, իսկ 
ե րե խա նե րին վա ճա ռում էին շու կա նե րում:  Պետ քար տու ղա րը հանձ-
նա րա րում է պար զել ի րա վի ճա կը, և  ե թե այն հա մա պա տաս խա ներ 

627 Տե՛ս Նույն տեղը, էջ 505-507 (NA/RG 59/867.48/340):
628 Տե՛ս NA Microfilm Publications, Microcopy No. 353, Records of the Department of State 
Relating to Internal Affairs of Turkey, 1910-1929, Roll 51, NA/RG 59/867.48/341, էջ 1-4:
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ի րա կա նութ յա նը, պա հան ջել թուր քա կան կա ռա վա րութ յու նից « մարդ-
կութ յան ա նու նից թեթ ևաց նել այդ ազ գի ողջ մնա ցած նե րի վի ճա կը»:629

 Հու նի սի 30-ին  Դա մաս կո սում  Գեր մա նիա յի հյու պա տոս  Լոյտ վեդ 
 Հար դե գը գրում էր  Կոս տանդ նու պոլ սում գեր մա նա կան դես պա նութ-
յա նը, որ թուր քա կան իշ խա նութ յուն նե րը գրե թե բո լոր փախս տա կան 
հա յե րից պա հան ջում էին կրո նա փոխ լի նել և  դառ նալ մահ մե դա կան: 
Հ յու պա տո սը հա մոզ ված էր, որ հա յե րին «ա պազ գայ նաց նե լու» և 
դ րա նով քրիս տոն յա տե րութ յուն նե րի հետ հա րա բե րութ յուն նե րը խզե-
լու փոր ձերն ա վե լի էին խո րաց նե լու  Թուր քիա յի հան դեպ բա ցա սա-
կան կար ծի քը Եվ րո պա յում և  Միաց յալ  Նա հանգ նե րում:630

 Հա մա ձայն 1916 թ. հու լի սի 3-ին  Կո պեն հա գե նում ԱՄՆ-ի դի վա-
նա գի տա կան ներ կա յա ցուց չութ յան ղե կա վար  Մո րիս Ի գա նի կող մից 
Պե տքար տու ղա րութ յու նում ստաց ված մի սիո ներ  Մար դե նի զե կույ-
ցի՝ 1915 թ.  Մարզ վա նի դեպ քե րից մեկ տա րի անց ա մե րիկ յան հաս-
տա տութ յուն ներն աշ խա տում էին հիմ նա կա նում հույ նե րի շրջա նում: 
1916 թ. մա յի սի 10-ին  Մարզ վա նի ա մե րիկ յան հաս տա տութ յուն նե րի 
շի նութ յուն նե րը շրջա պատ վե ցին ոստիկաննե րի կող մից, իսկ այս տեղ 
ժա մա նած նա հան գա պե տը հայ տա րա րեց, որ ա մե րի կա ցի նե րի ողջ 
ու նեց ված քը առգ րավ վե լու է կա ռա վա րութ յան կող մից, ա մե րի կա ցի-
նե րը լքե լու են քա ղա քը, իսկ մնա ցած հա յերն աք սոր վե լու են: Ի վերջո, 
մի սիո ներ նե րին դուրս են բե րում քա ղա քից զին վոր նե րի ու ղեկ ցութ-
յամբ:  Միա ժա մա նակ ա մե րի կա ցի նե րը կա րո ղա ցել էին հա մո զել իշ-
խա նութ յուն նե րին դպրո ցում ու սա նող հայ աղ ջիկ նե րին թող նել քա-
ղա քում՝ ի րենց մտե րիմ ըն կեր նե րի ըն տա նիք նե րում:  Հի վան դա նոցն 
առգ րավ վեց զին վոր նե րի կող մից: Այ դու հետ հիվանդանոցում պետք 
է աշ խա տեին զին վո րա կան բժիշկ նե րը: Ութ օր ճամ փոր դե լուց հե-
տո ա մե րի կա ցի նե րի խում բը հա սել էր  Կոս տանդ նու պո լիս: Այս տեղ 
պարզ վել էր, որ նույն բախ տին էին ար ժա նա ցել նաև  Ս վա զի և  Կե սա-
րիա յի ա մե րիկ յան հաս տա տութ յուն նե րը: 

Այդ օ րե րին դես պա նութ յու նը զբաղ ված էր կայս րութ յան ներ քին 
շրջան նե րում մնա ցած ԱՄՆ-ի քա ղա քա ցի նե րի անվ տան գութ յան 

629 Տե՛ս US Department of State. Papers relating to the Foreign Relations of the United 
States. 1916 Supplement. The World War, էջ 852 (NA/RG 59/867.4016/287a):
630 Տե՛ս The Armenian Genocide. Evidence from the German Foreign Office Archives, 1915-
1916 /Edited by Wolfgang Gust, էջ 600-601:
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ապահովմամբ:  Մարզ վա նի մի սիո ներ նե րը  Կոս տանդ նու պոլ սից շա-
րու նա կում էին զբաղ վել  Մարզ վա նի քո լե ջում մնա ցած հայ ու սու ցիչ-
նե րի, ինչ պես նաև ու սա նող աղ ջիկ նե րի հար ցե րով:  Այսպես՝ դպրո ցի 
տնօ րենը և  տի կին  Քեյ ջը հա տուկ հան դի պում էին ու նե ցել  Թա լեա թի 
հետ՝ աղ ջիկ նե րին  Կոս տանդ նու պո լիս բե րե լու և  հե տա գա յում  Միաց-
յալ  Նա հանգ ներ փո խադ րե լու նպա տա կով: 

Ըստ  Մար դե նի՝ հա յե րի ար տաք սու մը դեռևս շա րու նակ վում էր, և 
ե թե ա ռաջ այն կրում էր հա մա տա րած բնույթ, ա պա տվյալ պահին 
աք սո րում էին ան հատ նե րին հիմ նա կա նում ծո վափն յա քա ղաք նե րից: 
 Կոս տանդ նու պոլ սում և Զ մուռ նիա յում մո տա վո րա պես մնա ցել էին 
300 հա զար հա յեր, 200 հա զա րը գաղ թել էին  Ռու սաս տան և գտն վում 
էին  Կովկ ասում:  Կոս տանդ նու պոլ սում տա րած վող տե ղե կութ յուն նե րի 
հա մա ձայն՝ ի րենց բնա կա վայ րե րից աք սոր ված 600-800 հա զար հա-
յե րը սպան վել կամ մա հա ցել էին ար տաքս ման ըն թաց քում:  Հա յե րի 
ողջ ու նեց վածքն առգ րավ վել էր կա ռա վա րութ յան կող մից: 

Ըստ  Մար դե նի՝  Մարզ վա նի նա հան գա պետն ու պա րե տը հա յե րից 
կա շառք էին ստա ցել իս լամ ըն դու նե լու դի մաց նրանց ար տաքս ման 
չեն թարկ ե լու հա մար՝ յու րա քանչ յու րը 8-ից 10 հա զար թուր քա կան լի-
րա յի չա փով:  Մարզ վա նի նա հան գա պետն այդ օ րե րին մի խումբ մահ-
մե դա կան նե րի ա սում էր. « Դուք հավ սպա նե լուց չեք տա րա կու սում, 
իսկ արդ յոք դուք կտա րա կու սե՞ք ձեր երկ րի թշնա մի նե րին սպա նե լուց: 
 Հավն ա վե լի է ար ժա նի հար գան քի, քան նրանք»:631 

 Խար բեր դում հյու պա տոս  Դեյ վի սը գրում էր, որ հա յե րի տե ղա-
հա նութ յան շրջա նում հյու պա տո սութ յան հա մար աշ խա տան քի նոր 
ո լորտ ներ բաց վե ցին՝ ԱՄՆ-ում բնակ վող հա յե րին ի րենց ազ գա կան-
նե րի մա սին տե ղե կատ վութ յան տրա մադ րում, ինչ պես նաև նրանց 
կող մից Պետ քար տու ղա րութ յան և  դես պա նութ յան մի ջո ցով որ պես 
օգ նութ յուն ֆի նան սա կան մի ջոց նե րի ստա ցում և  հանձ նում:632 

 Խար բեր դում հա յե րին օգ նութ յուն ցու ցա բե րե լու ուղ ղութ յամբ հյու-
պա տո սութ յան և  մի սիո ներ նե րի կատարած աշ խա տան քը շու տով 
հայտ նի է դառ նում ողջ նա հան գում: Օգ նութ յուն ստա նա լու նպա տա-
կով շատ հա յեր էին գա լիս  Խար բերդ  Մա մու րեթ-ուլ-Ա զիզ նա հան գի 

631 Տե՛ս Unites States Official Records on the Armenian Genocide, 1915-1917 /Compiled 
with an introduction by Ara Sarafian/, էջ 525-526 (NA/RG 59/867.4016/292):
632 Տե՛ս նույն տեղը, էջ 661-662 (NA/RG 59/867.4016/392):
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այլ քա ղաք նե րից և գ յու ղե րից:  Շա տե րը ե կան նաև  Բա լո ւի շրջա նից, 
որ տեղ 1916 թ. սկզբից հաս տատ վել էր թուր քա կան կով կաս յան բա-
նա կի սպա յա կույ տը: Բա լո ւից տե ղա հան վեց ինչ պես հայ, այն պես 
էլ թուրք բնակ չութ յու նը: Այս հան գա ման քով պայմանավորված՝ կա-
րի քա վոր հա յե րի թի վը զգա լիո րեն մե ծա ցավ, սա կայն մի սիո ներ նե րը 
կա րո ղա նում էին ա պա հո վել նրանց հա ցով և  անհ րա ժեշտ հա գուս-
տով: Օգ նութ յան աշ խա տան քը կազ մա կեր պում էր հայ բո ղո քա կան 
քա հա նա պատ վե լի Տրդատ  Թամ զար յա նը:633

1916 թ. ամ ռան ա միս նե րին  Դեր սի մի քրդե րի մոտ թաքն ված հա-
յե րին հա ջող վեց փախ չել  Ռու սաս տան, և ն ման հնա րա վո րութ յուն 
ստեղծ վեց նաև  Խար բեր դի և  Մա մու րեթ-ուլ-Ա զի զի հա յե րի հա մար: 
Այդ հար ցում նրանց օգ նե ցին  Դեր սի մի քրդե րը, ո րոնք ո րո շա կի դրա-
մա կան փոխ հա տուց ման դի մաց, ո րը նրանց տրա մադր վում էր նաև 
հյու պա տո սութ յան կող մից, մեծ թվով հա յեր էին տա րել  Դեր սիմ, որ-
տե ղից էլ նրանք անց նում էին  Ռու սաս տա նի սահ մա նը:634 Ա մե րի կա ցի 
մի սիո ներ նե րը նույն պես ի րենց նպաս տն ունեցան նման ճա նա պար-
հով հա յե րին փրկե լու գոր ծում: Այս պես, երբ  Հեն րի և  Թեյ սի Ատ կին-
սոն նե րը լսել էին  Դեր սի մի՝ ի րենց ծա նոթ քուրդ ղե կա վա րից, որ նա 
պատ րաստ էր 40 թուր քա կան ֆուն տով տե ղա փո խելու ցան կա ցող նե-
րին  Դեր սիմ, ո րո շե ցին նման ձևով օգ նել հա յե րին: Ն րանք ա պա հո-
վում էին հա յե րին քրդա կան հա գուս տով և  մեկուկես տար վա ըն թաց-
քում կա րո ղա ցել էին  Դեր սիմ ու ղար կել հար յու րա վոր հա յե րի:635 

 Մինչև 1917 թ. փետր վա րը պաշ տո նա վա րած նա հան գա պետ  Սա-
բիթ բե յը, ո րը ծնուն դով  Դեր սի մից էր, ար գելք ներ չէր ստեղ ծում այդ 
ծրագ րի ի րա գործ ման հա մար: Հ նա րա վոր է, ըստ  Դեյ վի սի, նա քրդե-
րից ո րո շա կի տո կոս էր ստա նում:636 

1916 թ. հու լի սի 21-ին  Հոֆ ման  Ֆի լի պը պետ քար տու ղա րին է ներ-
կա յաց նում  Փի թի գաղտ նի զե կու ցա գի րը, ո րը հիմն ված էր  Հա լե պում 
գտնվող գեր մա նա ցի մի սիո ներ նե րի վկա յութ յուն նե րի վրա:  Հա մա-
ձայն այդ տե ղե կատ վութ յան՝  Դեյր-էզ- Զո րում և Եփ րա տի ա փին 

633 Տե՛ս նույն տեղը, էջ 669 (NA/RG 59/867.4016/392):
634 Տե՛ս նույն տեղը, էջ 672 (NA/RG 59/867.4016/392):
635 Տե՛ս Moranian Suzanne E., նշվ. աշխ., էջ 192:
636 Տե՛ս Unites States Official Records on the Armenian Genocide, 1915-1917 /Compiled 
with an introduction by Ara Sarafian/, էջ 674-675 (NA/RG 59/867.4016/392):
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գտնվող մյուս վայ րե րում ու ա նա պա տում հավաքված հա զա րա-
վոր աք սոր յալ հա յերը գտնվում էին վրան նե րում, շարժ վող քա րա-
վան նե րում, գե տով իջ նող նա վակ նե րում:  Բո լորն էլ «թշ վառ» վի ճա-
կում էին:  Կա ռա վա րութ յու նը միայն մի քա նի տեղ էր նրանց սնունդ 
տրա մադրում, այն էլ՝ ոչ պար բե րա բար և չն չին քա նա կութ յուն նե րով: 
 Մար դիկ խո տա բույ սեր, մո րեխ ներ, սատ կած կեն դա նի ներ և  նույ-
նիսկ մա հա ցած մարդ կանց դիակ ներ էին ու տում:  Մա հա ցա ծութ յան 
տո կո սը քաղ ցից և  հի վան դութ յուն նե րից շատ բարձր էր: Այս ի րա վի-
ճա կի պատ ճառն իշ խա նութ յուն նե րի վե րա բեր մունքն էր, ո րոնք մարդ-
կանց կիզիչ ար ևի տակ կամ այն կողմ էին քշում ա ռանց սննդի և ջ րի: 
Ի րա վի ճա կի ժա մա նա կա վոր բա րե լա վում կա րող էին ու նե նալ միայն 
նրանք, ո րոնք դեռևս հնա րա վո րութ յուն ու նեին կա շա ռե լու պաշ տոն-
յա նե րին: «Թշ վառ և  ան հույս ի րա վի ճա կը» ստի պում էր շա տե րին դի-
մել ինք նաս պա նութ յան: Զեկուցագրում ասվում էր, որ իշ խա նութ յուն-
նե րի քա ղա քա կա նութ յան նպա տա կը այս մարդ կանց «ոչն չա ցումն 
էր», սա կայն ո րո շում էր կա յաց ված այն ներ կա յաց նելու որ պես բնա-
կան պատ ճառ նե րի հետ ևանք:  Փի թի կար ծի քով՝ վատ թա րա ցող վի ճա-
կը փրկե լու միակ հնա րա վո րութ յունն ար տա սահ ման ցի նե րից կազմ-
ված օգ նութ յան կո մի տե նե րի կազ մա կեր պումն էր:637 

 Նույն օ րը  Ֆի լի պը զե կու ցում էր, որ աք սոր ված հա յե րի վի ճա կը 
 Մի ջա գետ քում «ող բա լի է»: Այս չքա վոր ժո ղո վուր դը պաշ տոն յա նե-
րի կող մից ա նա պա տի մի վայ րից մյուսն էր տե ղա փոխ վում:  Շա տե րը 
մա հա նում էին հա մա ճա րակ նե րից և  քաղ ցից: Վս տա հե լի աղբ յուր նե-
րի հա մա ձայն՝ մեկ ա միս ա ռաջ ներ քին գոր ծե րի նա խա րա րութ յու նը 
հրա հան գել էր տե ղա կան իշ խա նութ յուն նե րին ձեր բա կա լել և կր կին 
 Մի ջա գետք վե րա դարձ նել աք սո րից  Հա լեպ կամ Ա դա նա փա խած մեծ 
թվով տղա մարդ կանց, կա նանց և  ե րե խա նե րի, ո րոնք աշ խա տան քի 
էին ան ցել  Բաղ դա դի եր կա թու ղու շի նա րա րութ յան վրա գեր մա նա ցի 
տնօ րեն նե րի օգ նութ յամբ:

 Թուր քիա յի ար տա քին գոր ծե րի նա խա րա րը հաս տա տել էր հա վա-
տար մա տա րի տե ղե կատ վութ յու նը՝ միա ժա մա նակ նշե լով, որ դա ար-
վել էր որ ևէ վայրում հա յե րի « կու տա կումը» բա ցա ռե լու նպա տա կով: 
 Նա խա րա րն այնուհետև նշում էր, որ այդ մար դիկ թաքն վում էին՝ մտա-

637 Տե՛ս նույն տեղը, էջ 519-520 (NA/RG 59/867.48/356):
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ծե լով, որ գեր մա նա ցի նե րի մոտ աշ խա տան քը իրենց կա րող էր փրկել 
աք սո րից: Ըստ հա վա տար մա տա րի՝ խոս քը 9-11 հա զար մարդկանց 
մա սին էր, ո րոնց մեծ մա սը, հա մա ձայն ա մե րի կա ցի և  գեր մա նա ցի մի-
սիո ներ նե րի տվյալ նե րի, են թարկ վել էր ջար դի: Այդ ժամանակ Ա դա-
նա յի նա հան գա պե տը պա տե րազ մի նա խա րա րի ա ներ ձագն էր, 1915 
թ. դեպ քե րի ժա մա նակ  Վա նի նա հան գա պետն էր և  հայտ նի էր իր հա-
կա հայ կա կան կեց ված քով: 

 Հա յե րի  վի ճա կի առն չութ յամբ ԱՄՆ-ի հա վա տար մա տա րը հան-
դի պել էր  Գեր մա նիա յի դես պա նի հետ, ո րի կար ծի քով թուր քա կան 
կա ռա վա րութ յան վրա այս հար ցում ճնշման գոր ծադ րու մը կա րող էր 
ա վե լի վատ թա րաց նել հա յե րի վի ճա կը: Ըստ  Ֆի լի պի՝ ստեղծված ի րա-
վի ճա կի բար դութ յու նը պայմանավորված էր նաև նրանով, որ թուր քա-
կան կա ռա վա րութ յան ազ դե ցիկ ան դամ նե րը դեմ էին, որ  օ տա րերկ-
րա ցի ներն օգ նութ յան աշ խա տանք ի րա կա նաց նեին աք սոր յալ նե րի 
շրջա նում՝ փոր ձե լով ա մեն կերպ խա փա նել «այդ ազ գի վե րա կանգ-
նու մը»:638

1916 թ. հու լի սի 26-ին  Ֆի լի պը զե կու ցում էր, որ մինչև տվյալ պահը 
 Թուր քիա յի արտ գործ նա խա րա րը չէր պա տաս խա նել դես պա նութ-
յան՝ Ս իրիա յի և  Լի բա նա նի բնա կիչ նե րին օգ նութ յուն ցու ցա բե րե լու 
ա ռա ջար կին:  Նա նշում էր, որ  Ջե մալ փա շան այդ հար ցի վե րա բեր-
յալ դեռ պա տաս խան չէր տվել:  Սա կայն այ սօր՝ եր կար զրույ ցի ըն-
թաց քում, նա ա սել էր, որ կա ռա վա րութ յու նը չէր կա րող թույլ տալ, 
որ  « չե զոք հանձ նա ժո ղովն» օգ նութ յուն ցու ցա բե րեր այդ մարդ կանց: 
Ըստ նա խա րա րի՝  Ջե մալ փա շան հեր քում էր դես պա նութ յան կող մից 
 Սի րիա յում և  Լի բա նա նում մարդ կանց վի ճա կի մա սին ստաց վող տե-
ղե կատ վութ յու նը՝ հայ տա րա րե լով, որ  Բեյ րութ և  Լի բա նան էր ու ղար-
կել ե րեքուկես մի լիոն բու շել ցո րեն:  Ջե մա լը նաև կա ռա վա րութ յանն էր 
դի մել՝ շրջա նի աղ քատ մարդ կանց բա ժա նե լու նպա տա կով 10 հա զար 
ֆունտ ստա նա լու հա մար:

Արտ գործ նա խա րա րը նշում էր, որ ինչ պես  Սի րիա յում և  Լի բա նա-
նում, այն պես էլ  Կոս տանդ նու պոլ սում կամ Զմ յուռ նիա յում մար դիկ 
«ո րոշ տա ռա պանք ներ են» կրում, բայց որ «որ ևէ մե կը մա հա նա քաղ-

638 Տե՛ս նույն տեղը, էջ 521-522 (NA/RG 59/867.4016/291); US Department of State. 
Papers Relating to the Foreign Relations of the United States. 1916 Supplement. The World 
War, էջ 852-853:
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ցից», նման բան լի նել ան գամ չէր կա րող:  Նա խա րա րը նշում էր, որ 
ինչ պես ին քը, այն պես էլ կա ռա վա րութ յան մյուս ան դամ նե րը հա մոզ-
ված էին, որ  Միաց յալ  Նա հանգ նե րում նման « տագ նա պա լի տե ղե-
կութ յուն ներ» էին տա րա ծում Ան տան տի տե րութ յուն նե րը եր կու նպա-
տա կով: Ա ռա ջի ն՝ նման կեղծ տե ղե կութ յուն ներ տա րա ծե լով՝ նրանք 
են թադ րում էին, որ  Թուր քիան կհրա ժար վի օգ նութ յան ցու ցա բե րու մից 
և դ րա նով իսկ կվատ թա րաց նի իր հա րա բե րութ յուն նե րը  Միաց յալ  Նա-
հանգ նե րի հետ: Երկ րոր դ՝ ե թե  Թուր քիան հա մա ձայ նի ըն դու նել այդ 
օգ նութ յու նը, Ան տան տի տե րութ յուն նե րը կօգ տա գոր ծեն այդ հան-
գա ման քը ի րենց օգ տին, իսկ  Սի րիա յի և  Լի բա նա նի բնակ չութ յու նը 
նրանց կհա մա րի «ի րա կան բա րե րար ներ»:  Նա խա րա րը հա մոզ ված 
էր, որ Ան տան տի տե րութ յուն ներն ա մեն ինչ ա նե լու են  Սի րիա յում 
ապս տամ բութ յուն կազ մա կեր պե լու նպա տա կով: Այ նու հետև նա նշում 
էր, որ ինչ պես  Գեր մա նիա յի, այն պես էլ Ավստ րո- Հուն գա րիա յի դես-
պա նութ յուն նե րը  Սի րիա յում և  Լի բա նա նում ստեղծված ի րա վի ճա կը 
հա մա րում էին « նոր մալ»:  Նա խա րա րը հա վե լում էր նաև, որ վերջին 
շրջանում կա ռա վա րութ յու նը կան խել էր  Պա ղես տի նի հրեա նե րի կող-
մից  Միաց յալ  Նա հանգ ներ հաս ցեագր ված մեծ թվով «ա հա զան գող 
տե ղե կութ յուն ներ» պա րու նա կող նա մակ նե րի տա րա ծու մը:  Հա վա-
տար մա տա րը պա տաս խա նում է, որ ա մե րիկ յան ժո ղո վուր դը որ ևէ 
քա ղա քա կան նպա տակ չի հե տապն դում այդ հար ցում, և  պա հան ջում 
է ան մի ջա պես թույլ տալ օգ նութ յան տրա մադ րու մը:  Նա իր հա մոզ-
մունքն էր նաև հայտ նում, որ Ան տան տի տե րութ յուն նե րը հա յե րին 
օգ նութ յուն ցու ցա բե րե լու հար ցում նույն պես քա ղա քա կան օ րա կարգ 
չու նեին: Արտ գործ նա խա րա րը կրկնում էր, որ կա ռա վա րութ յու նը մեր-
ժում է « չե զոք նե րի» կող մից օգ նութ յան ցու ցա բե րու մը, քա նի որ «ո րոշ 
են թա կա ազ գե րի հետ ու նե ցած իր փոր ձանք նե րի» պատ ճառը «ար-
տա քին քա րոզ չութ յունն էր և  Թուր քիա յի ներ քին գոր ծե րին ար տա քին 
մի ջամ տութ յու նը»:639 

Օ գոս տո սի 12-ին ԱՄՆ-ի հա վա տար մա տա րը զե կու ցում էր, որ 
օ գոս տո սի 7-ին  Թուր քիա յի արտ գործ նա խա րա րը տե ղե կաց րել էր, որ 
կա ռա վա րութ յան մյուս ան դամ նե րի հետ կրկին քննար կել է  Սի րիա-
յում և  Լի բա նա նում օգ նութ յան բաշ խու մը չե զոք հանձ նա ժո ղո վի կող-

639 Տե՛ս Unites States Official Records on the Armenian Genocide, 1915-1917 /Compiled 
with an introduction by Ara Sarafian/, էջ 529-530 (NA/RG 59/867.48/362):
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մից ի րա գոր ծե լու խնդի րը, ո րի վերաբերյալ ըն դուն վել է բա ցա սա կան 
ո րո շում:  Նա նաև տե ղեկաց րել էր, որ այդ նպա տա կով  Ջե մալ փա-
շա յին տրա մադր վել էր 20 հա զար ֆունտ, ո րը կա րող էր ա վե լաց վել 
անհրա ժե շտութ յան դեպ քում:  Հա վա տար մա տա րը հարց նում է նա-
խա րա րին, թե արդ յոք կա ռա վա րութ յան «դ յու րազ գա ցութ յունն» ար-
տա քին օգ նութ յան կազ մա կերպ ման հար ցում կա րո՞ղ է հաղ թա հար-
վել, ե թե ա մե րիկ յան մա տա կա րա րում նե րի բաշ խու մը հա մա տեղ կեր-
պով կա տա րեն  Կար միր  մա հի կի ըն կե րութ յան ու Ա մե րիկ յան  կար-
միր  խա չի պատ վի րակ նե րը:  Նա խա րա րը պա տաս խա նում է, որ դա 
միգու ցե հ նա րա վոր լի նի ի րա գոր ծել, սա կայն միայն այն պայ մա նով, 
որ ծրագ րի « միակ միջ նորդ նե րը» պետք է լի նեն ոչ թե դրսից ե կած 
ա մե րի կա ցի ները, այլ ԱՄՆ-ի հյու պա տո սա կան գոր ծա կալ նե րը:  Հա-
լի լը խոս տա նում է քննար կել այդ ա ռա ջարկն իր գոր ծըն կեր նե րի հետ 
և  տեղ յակ պա հել հա վա տար մա տա րին ըն դուն ված ո րոշ ման մա սին: 
 Ֆի լի պը գրում է պետ քար տու ղա րին, որ ոչ մի դեպ քում չի կա րե լի հա-
մա ձայն ել, որ  ա մե րիկ յան օգ նութ յու նը հսկվի կամ բաշխ վի միայն Օս-
ման յան կար միր  մա հի կի կամ թուրք պաշ տոն յա նե րի կող մից:640

1918 թ.  Ջեք սո նի տե ղե կան քի հա մա ձայն՝  Դեյր-էզ- Զո րում կու տակ-
վել էին Օս ման յան կայս րութ յան տար բեր շրջան նե րից ար տաքսված 
շուրջ 60 հա զար հայ փախս տա կան ներ: Հ յու պա տո սը բարձր էր գնա-
հա տում հա յե րին բե րրի հող տրա մադ րե լու, նրանց հա մար տներ կա-
ռու ցե լու, սնուն դ, հա գուս տ և բժշ կա կան օգ նութ յուն տրա մադ րե լու 
հար ցե րում նա հան գա պետ Ա լի  Սո ւատ բե յի՝ մեկ տար վա ըն թաց քում 
իր հնա րա վո րութ յուն նե րի սահ ման նե րում իրականացրած գոր ծու-
նեութ յու նը: Ըստ  Ջեք սո նի՝ նա հան գա պե տը մտա վո րա կան մարդ էր, 
15 տա րի ապ րել էր Ե գիպ տո սում, խո սում էր անգ լե րեն և ֆ րան սե րեն: 
 Սա կայն 1916 թ. հու նի սին նա նշա նակ վեց  Բաղ դա դի նա հան գա պետ, 
իսկ  Դեյր-էզ- Զո րի նա հան գա պետ դար ձավ  Զեք քի բե յը: Օ գոս տո սի 
սկզբին նրա՝ քա ղաք ժա մա նե լուց ան մի ջա պես հե տո հա յե րին տե ղե-
կաց րին, որ նրանք պետք է պատ րաստ վեն  Խա բուր գե տի ա փե րին 
գտնվող գյու ղե րը տե ղա փոխ վե լու հա մար: Ո րոշ հա յե րի հա ջող վեց 
հաս նել այդ գյու ղե րը, սա կայն հա յե րի մե ծ  մաս ը, ո րոնց ու ղեկ ցում էր 
զին ված ոս տի կան նե րի մեծ խումբ, քա ղա քից մի քա նի ժամ հե ռա վո-

640 Տե՛ս նույն տեղը, էջ 531 (NA/RG 59/867.48/390):
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րութ յան վրա հայտն վե ց թուր քա կան, չեր քե զա կան և քր դա կան հրո-
սա կախմ բե րի տրա մադ րութ յան տակ: Ջեք սո նը հաղորդում էր, որ 
տե ղի ու նե ցան « սար սա փե լի կո տո րած ներ», ո րոնց հետևանքով մեկ 
շա բաթ վա ըն թաց քում  Դեյր-էզ- Զո րում գտնվող ար տաքս ված հա յե-
րից գրե թե ո չինչ չմնաց:  Կա րո ղա ցան փրկվել և  քա ղաք վե րա դառ նալ 
մի քա նի հար յուր հա յեր, շուրջ 250 ե րե խա թա փա ռում էին շնե րի պես 
քա ղա քի փո ղոց նե րով:  Ջեք սո նը գտնում էր, որ կա տար վա ծի հե ղի նա-
կը նոր նա հան գա պետ  Զեք քին էր:641

1916 թ. սեպ տեմ բե րի 1-ին  Ֆի լի պը զե կու ցում էր  Հա լե պի 30 հա-
զա րա նոց հայ բնակ չութ յան նոր ար տաք սում նե րի մա սին: Օ գոս տո սի 
9-ին նա այդ մա սին գրել էր  Թա լեա թին՝ հի շեց նե լով նրան իր խոս-
տու մը՝  Հա լե պից հա յե րի ար տաք սու մը կան խե լու մա սին:  Հա լե պում 
հյու պա տոս  Ջեք սո նի կար ծի քով՝ հնա րա վոր էր, որ նման ո րո շում նե-
րը հիմն ված էին ոչ թե  Կոս տանդ նու պոլ սից ստաց ված հրա հանգ նե րի, 
այլ  «Միութ յուն և  ա ռա ջա դի մութ յուն» կու սակ ցութ յան տե ղա կան կազ-
մա կեր պութ յուն նե րի ո րո շում նե րի վրա:

Օ գոս տո սի 11-ին  Ֆի լի պը նա մակ էր գրել նաև  Կոս տանդ նու-
պոլ սում  Գեր մա նիա յի դես պան, կոմս  Փաուլ  Վոլֆ  Մե տեր նի խին642՝ 
խնդրե լով նրան քայ լեր ձեռ նար կել  Հա լե պի հայ բնակ չութ յան ար-
տաք սու մը կան խե լու ուղ ղութ յամբ:  Հա մա ձայն օ գոս տո սի 18-ին  Ջեք-
սո նից ստաց ված նոր տե ղե կատ վութ յան՝ օ գոս տո սի 12-ին  Հա լե պից 
ար տաքս վել էին 200, օ գոս տո սի 14-ին՝ 150, օ գոս տո սի 16-ին՝ 150 հա-
յեր:

Իր նա մա կում  Թա լեաթն ա ռա ջար կում էր այդ հար ցով խո սել արտ-
գործ նա խա րար  Հա լի լի հետ:  Վեր ջինս ա սել էր ԱՄՆ-ի հա վա տար մա-
տա րին, որ  Հա լե պում տե ղի էր ու նե ցել տար բեր շրջան նե րից ար դեն 
իսկ տե ղա հան ված հա յե րի « մաս նա կի ար տաք սում»: Ըստ նա խա րա-
րի՝ կա ռա վա րութ յու նը հրա հանգել էր Հա լե պի իշ խա նութ յուն նե րին 
աք սոր յալ նե րի ցան կում բո ղո քա կան և  կա թո լիկ հա յե րին չընդգր կե լու 

641 Տե՛ս NA Microfilm Publications, Microcopy No. 353, Records of the Department of State 
Relating to Internal Affairs of Turkey, 1910-1929, Roll 46, NA/RG 59/867.4016/373, էջ  
717-718:
642 Փաուլ Վոլֆ Մետերնիխ (1853-1934)՝ գերմանացի դիվանագետ, դեսպան Լոնդոնում 
(1901-1912) և Կոստանդնուպոլսում (1915-1916): Հանդես է եկել երիտթուրքերի 
հակահայկական քաղաքականության դեմ, փորձել է դադարեցնել ցեղասպանությունը, 
հետ է կանչվել Բեռլին:
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մա սին:643 
Օ գոս տո սի 24-ին  Ֆի լի պը տե ղե կաց րել էր  Գեր մա նիա յի դես պա-

նին  Հա լի լի պա տաս խա նի մա սին՝ նշե լով, որ, հա մա ձայն  Հա լե պում 
ԱՄՆ-ի հյու պա տո սի ճշգրիտ տե ղե կութ յուն նե րի, ժա մա նա կա վո րա-
պես  Հա լե պում գտնվող հա յե րի թի վը կազ մում էր շուրջ ութ հա զար:644 
 Հա վա տար մա տա րը խնդրում էր նաև  Գեր մա նիա յի դես պա նին օգ-
տա գոր ծել իր ազ դե ցութ յու նը՝  Կոս տանդ նու պոլ սի նախ կին հայ պատ-
րիար քին աք սո րե լու վե րա բեր յալ ո րո շու մը բե կա նե լու համար:645

 Պետ քար տու ղա րին ուղղ ված իր զե կու ցագ րում  Ֆի լի պը գրում էր, 
որ հա յե րի նկատ մամբ թուր քա կան կա ռա վա րութ յան քա ղա քա կա-
նութ յու նը շա րու նակ վում էր:  Հա յե րի վի ճա կի մա սին ա մե նից տագ-
նա պա լի տե ղե կութ յուն նե րը ստաց վում էին  Մի ջա գետ քից և Հ յու սի-
սա յին  Սի րիա յից: Ըստ հա վա տար մա տա րի՝ ան հանգս տաց նող էին 
նաև  Կո նիա յից ստաց ված լու րե րը:  Վեր ջին շրջա նում միակ դրա կան 
բանն այն էր, որ երկ րի տար բեր շրջան ներ էր գոր ծուղ վել  Հան րա յին 
անվ տան գութ յան տնօ րե նը: Այ ցի նպա տակն էր զգու շաց նել « Միութ-
յուն և  ա ռա ջա դի մութ յուն» կու սակ ցութ յան տե ղա կան կո մի տե նե րին, 
որ  նրանք « սան ձեն ի րենց ե ռանդն» ու « խու սա փեն» ար տաք սում նե-
րի ի րա գոր ծու մից՝ ա ռանց  Կոս տանդ նու պոլ սից ստաց ված հրա հանգ-
նե րի:  Շատ դեպ քե րում տե ղա կան իշ խա նութ յուն նե րը թաքց նում էին 
հա յե րի նկատ մամբ ձեռնարկած ի րենց գոր ծո ղութ յուն նե րը կամ ներ-
կա յաց նում դրանք ոչ թե որ պես ար տաք սում, այլ տե ղա կան անհ րա-
ժեշ տութ յու նից բխող մի ջո ցա ռում ներ: Ինչ վե րա բեր ում է օգ նութ յան 

643 Տե՛ս Unites States Official Records on the Armenian Genocide, 1915-1917 /Compiled with 
an introduction by Ara Sarafian/, էջ 534-535 (NA/RG 59/867.4016/296); US Department of 
State. Papers relating to the Foreign Relations of the United States. 1916 Supplement. The 
World War, էջ 853-856:
644 Հալեպի հայ համայնքը ստեղծել էր փախստականների կոմիտե, որը ղեկավարում էր 
պատվելի Հարություն Եսայանը: Կոմիտեի կազմում էին «Բարոն» հյուրանոցի սեփա-
կանատերեր Մաժլումյան եղբայրները, Տ. Շեդիկյանը և դեղագործ Ռուբեն Եզաջյանը: 
Կոմիտեն ֆինանսական միջոցներ էր ստացել հայ պատրիարքարանից, Կոստանդ-
նուպոլսում ԱՄՆ-ի դեսպանությունից, Հայկական ընդհանուր բարեգործական միու-
թյունից և եվրոպական բարեգործական կազմակերպություններից (Տե՛ս Չորմիսյան 
Լևոն, Համապատկերմեկդարուպատմության, 3 հատորով, Բեյրութ, «Սևան», 1975, 
հ. 3, էջ 505):
645 Տե՛ս Unites States Official Records on the Armenian Genocide, 1915-1917 /Compiled 
with an introduction by Ara Sarafian/, էջ 535-536 (NA/RG 59/867.4016/296):
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կազ մա կերպ ման հար ցում կա ռա վա րութ յան բա ցա սա կան դիր քո րոշ-
մա նը,  Ֆի լիպն այն կար ծի քին էր, որ այս տեղ վճռո րոշ դեր էր խա ղում 
 Ջե մալ փա շա յի դիր քո րո շու մը, ո րը մտադր ված էր հսկո ղութ յուն սահ-
մա նել այդ գոր ծըն թա ցի նկատ մամբ:646

 Սեպ տեմ բե րի 7-ի իր հեր թա կան զե կու ցագ րում  Ֆի լի պը նշում էր, 
որ հատ կա պես  Հա լե պից և  Դեյր-էզ- Զո րից ընդ հա նուր տե ղա հա-
նութ յունից հետո ողջ մնա ցած նե րը կրկին տե ղա հան վում էին, ու ժի 
սպառ նա լի քի տակ կրո նա փո խութ յու նը շա րու նակ վում էր, տե ղա կան 
իշ խա նութ յուն ներն ար գե լում էին օգ նութ յան կազ մա կեր պումն ու ցու-
ցա բե րու մը, քաղ ցից մա հա ցութ յան տո կո սը շա րու նա կում էր ա ճել: 
Ըստ  Ֆի լի պի՝ հար կա վոր էր «ան մի ջա պես ի րա կա նաց նել որ ևէ խիստ 
գոր ծո ղութ յուն»:647

Սեպ տեմ բե րի 15-ին  Հոֆ ման  Ֆի լի պը պետ քար տու ղա րի 
ուշադրութ յանն է ներ կա յաց նում  Հա լե պում հյու պա տոս  Ջեք սո նի նա-
մա կը, ո րը դես պա նութ յանն էր փո խանց վել գեր մա նա ցի ճա նա պար-
հոր դի մի ջո ցով:  Ջեք սո նը գրում էր, որ, վստա հե լի աղբ յուր նե րի հա-
մա ձայն,  Դեյր-էզ- Զո րի մյու թե սա րի ֆը կազ մա կեր պել և  ի րա գոր ծել էր 
հայ փախս տա կա ննե րի կո տո րած, ո րոնց ընդ հա նուր թիվն այս տեղ 
կազ մում էր 12 հա զար:  Մինչ այդ մյու թե սա րի ֆի թույլտ վութ յամբ բո լոր 
« ներ կա յա նա լի» կա նայք և  աղ ջիկ նե րը բռնա բար վել էին ա րաբ ցե ղա-
պե տե րի կող մից: 

Օ գոս տո սի 24-ին հյու պա տո սը  Դեյր-էզ- Զոր էր ու ղար կել իր աշ-
խա տա կից,  Հա լե պում Ն յու  Յոր քի «Vacuum Oil Company» ըն կե րութ-
յան ներ կա յա ցու ցիչ,  Գեր մա նիա յի հպա տակ Օ գուստ  Բեր նաո ւին, 
ո րը նա խա պես պետք է հան դի պեր մյու թե սա րի ֆի հետ՝ հա կա ռա կորդ 
տե րութ յուն նե րի 40 քա ղա քա ցի նե րին առնչ վող խնդիր նե րը լու ծե լու 
նպա տա կով:  Ճա նա պար հին  Բեր նաուն օգ նութ յուն էր ցու ցա բե րել 
 Մես քե նեի,  Ռաք քա յի,  Սեբ հա յի հայ փախս տա կան նե րին: Այդ մա սին 
տե ղե կաց ված  Ջե մալ փա շան այն պես էր զայ րա ցել, որ սպառ նա ցել էր 
ձեր բա կա լել  Բեր նաո ւին  Դեյր-էզ- Զոր հաս նե լուն պես:  Սա կայն  Ջեք-
սո նը կա րո ղա ցել էր հանգս տաց նել  Ջե մալ փա շա յին և  թույլտ վութ յուն 
ստա նալ, որ պեսզի  Բեր նաուն շա րու նա կեր իր ուղ ևո րութ յու նը: 

646 Տե՛ս Unites States Official Records on the Armenian Genocide, 1915-1917 /Compiled 
with an introduction by Ara Sarafian/, էջ 536 (NA/RG 59/867.4016/296):
647 Տե՛ս նույն տեղը, էջ 541 (NA/RG 59/867.48/420):
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Բեր նաո ւի տվյալներով՝  Դեյր-էզ- Զո րում ձեր բա կա լել էին մի խումբ 
օս ման յան հպա տակ նե րի, ո րոնք փոր ձել էին օգ նել հայ փախս տա-
կան նե րին:

Հ յու պա տո սը գնա հա տում էր երկ րում ստեղծ ված ի րա վի ճա կը չա-
փա զանց վտան գա վոր բո լոր քրիս տոն յա նե րի, այդ թվում՝ ա մե րի կա ցի 
դի վա նա գետ նե րի հա մար:  Նա ա ռա ջար կում էր, որ  կենտ րա նա կան 
իշ խա նութ յուն նե րը հրա հանգ տան տե ղա կան մար մին նե րին՝ դի վա-
նա գետ նե րի անվ տան գութ յունն ա պա հո վե լու նպա տա կով:  Ջեք սո նը 
նաև ա ռա ջար կում էր նա վա տորմ ու ղար կել  Մի ջերկ րա կան ծով, ին չը 
կա պա հո վեր ինչ պես ա մե րի կա ցի նե րի, այն պես էլ տե ղա ցի քրիս տոն-
յա նե րի անվ տան գութ յու նը:648

 Սեպ տեմ բե րի 10-ին հյու պա տոս  Ջեք սո նին ուղղ ված զե կու ցագրում 
 Բեր նաուն գրում էր, որ «անհ նա րին է ներ կա յաց նել սար սա փի այն 
զգա ցու մը», ո րն ունեցել էր Եփ րատ գե տի ա փե րին գտնվող հայ կա-
կան ճամ բար նե ր այ ցե լութ յան ըն թաց քում: Ըստ  Բեր նաո ւի, մաս նա-
վո րա պես, Եփ րա տի աջ ա փին գտնվող ճամ բար ներն ի րա կա նում հե-
ռու էին այդ պես կոչ վե լուց, քա նի որ այդ «դժ բախտ» ժո ղովր դի մե ծ 
մաս ին դա ժա նա բար վտա րել էին ի ր հայ րե նի հո ղից և տ նե րից, բա-
ժա նել ըն տա նիք նե րից, ճա նա պար հին թա լա նել ու նե ցած-չու նե ցա-
ծը, ա նա սուն նե րի պես փա կել փա րա խում՝ ա ռանց թաքս տո ցի, գրե թե 
ա ռանց հա գուս տի և ս նուն դի: « Բախ տա վոր» կա րե լի էր հա մա րել այն 
տե ղա հան ված նե րին, ով քեր կա րո ղա ցել էին պա հել հա գուստ, կտո-
րե ղեն՝ վրան նե րի հա մար, և դ րա մա կան մի ջոց ներ՝ հաց, ձմե րուկ կամ 
այծ գնե լու հա մար: Ա մե նու րեք կա րե լի էր տես նել « գու նատ և հ յուծ-
ված դեմ քեր», « թա փա ռող կմախք ներ»: 

 Բեր նաո ւն նշում էր, որ հա յե րի տե ղա հա նութ յան կազ մա կեր պիչ նե-
րը որ ևէ ցան կութ յուն չու նեին կե րակ րելու այդ մարդ կանց:  Նա հա մոզ-
ված էր, որ, կա ռա վա րութ յան քա ղա քա կա նութ յան հա մա ձայն, հա-
յե րը պետք է մա հա նային քաղ ցից:  Եփ րա տի ա փե րին սփռված հայ 
ժո ղովր դից մնա ցած հատ վա ծը բաղ կա ցած էր հասակա վոր մարդ-
կան ցից, կա նան ցից և  ե րե խա նե րից:  Մի ջին տա րի քի և  ե րի տա սարդ 
տղա մար դիկ, ե թե դեռ չէին են թարկ վել ջար դի, սփռված էին կայս րութ-
յան ճա նա պարհ նե րին, որ տեղ շի նա րա րա կան աշ խա տանք ներ էին 

648 Տե՛ս նույն տեղը, էջ 550-551 (NA/RG 59/867.4016/301):
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կա տա րում բա նա կի կա րիք նե րի հա մար: Ե րի տա սարդ աղ ջիկ նե րը և 
աղ ջիկ ե րե խա նե րը դար ձել էին մահ մե դա կան նե րի ա վա րը: Ն րանց 
առ ևան գել էին տե ղա հա նութ յան ողջ ըն թաց քում, բռնա բա րել և  վա-
ճա ռել էին, նե տել հա րեմ նե րը:  Մեք սե նեից  Դեյր-էզ- Զոր ըն կած ճա-
նա պար հին, ըստ  Բեր նաո ւի, կա րե լի էր հան դի պել ճա նա պար հին 
դա ժան կեր պով մա հա ցած հա յե րի բազ մա թիվ ընդ հա նուր գե րեզ ման-
ներ:  Բեր նաուն գրում էր, որ այն, ինչը տե սել և լ սել էր  Դեյր-էզ- Զո րի 
ճա նա պար հին, գե րա զան ցում էր մարդ կա յին եր ևա կա յութ յու նը. խո-
սել « հա զար ու մի սար սափ նե րի մա սին» նշա նա կում էր շատ քիչ բան 
ա սել, քա նի որ «ես անց նում էի դժոխ քի մի հատ վա ծի մի ջով»:  Բեր-
նաուն նկա րագ րում էր կա տար վո ղը որ պես « կա ռա վա րա կան բար-
բա րո սութ յուն, որն ուղղ ված են  Թուր քիա յում հայ ազ գի ողջ մնա ցած  
հատվածնե րի հա մա կարգ ված բնաջնջ մա նը՝ սո վա մա հութ յան մի ջո-
ցով»: 

 Զե կույ ցի հե ղի նա կը շա րու նա կում էր, որ  Սի րիա յի և  Մի ջա գետ քի 
սահ մա նին գտնվող  Մես քե նեն Ա նա տո լիա յի վի լա յեթ նե րից տե ղա-
հան ված հա յե րի ժա մա նա կա վոր կու տակ ման բնա կան կենտ րոն էր, 
որ տե ղից էլ նրանց ու ղար կում էին դե պի  Մի ջա գետք:  Հա զա րա վոր հա-
յեր էին ժա մա նել Մեսքենե, սա կայն մե ծ  մաս ն այս տեղ թո ղել էր ի ր 
ոս կոր նե րը: Ըստ  Բեր նաո ւի տե ղե կատ վութ յան՝ սո վից և  հի վան դութ-
յուն նե րից այս տեղ մա հա ցել էր շուրջ 60 հա զար հայ:  Տվյալ պահի 
դրությամբ՝  Մես քե նեի և  Դեյր-էզ- Զո րի միջև շուրջ 4.500 հա յեր կա-
յին, ո րոնք «ապ րող ֆան տոմ ներ» էին: Ե րե քից չորս օ րը մեկ նրանց 
մի կտոր հաց էին տա լիս:  Մար դիկ սնվում էին բույ սե րով, հո ղով և 
 նույ նիսկ ի րենց «ար տա զա տում նե րով»:  Մես քե նեից հյու սիս գտնվող 
Ա բու հարիր վայ րում  Բեր նաուն հան դի պել էր 240 հա յե րի, ո րոնց 
հսկում էին ըն դա մե նը եր կու ոս տի կաններ՝ հաճախ թո ղնելով բախ տի 
քմա հա ճույ քի:  Բեր նաուն այս տեղ տե սել էր, թե ինչ պես են կա նայք 
ա նա սուն նե րի աթարում ման գա լիս գա րու հա տիկ ներ: Երբ  Բեր նաուն 
սկսել էր հաց բա ժա նել, նրանք հար ձակ վել էին հա ցի վրա սո ված գայ-
լե րի պես:649 

Բեր նաուն գրում էր, որ  Համ ամ ա նու նով փոքր գյու ղում 1.600 
փախս տա կան հա յեր կա յին: Այս տեղ նույն պես սո վից և  հի վան դութ-

649 Տե՛ս նույն տեղը, էջ 555-557 (NA/RG 59/867.4016/302):
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յուն նե րից մա հա ցող մարդ կանց կա րե լի էր հան դի պել:  Մա հա ցութ-
յունն այս տեղ բարձր էր, մաս նա վո րա պես՝ ե րե խա նե րի շրջա նում: 
 Միա ժա մա նակ կա րե լի էր հանդիպել դրա մա կան մի ջոց ներ ու նե ցող 
մարդ կանց, ո րոնք կա րո ղա նում էին ո րոշ չա փով ի րենց ա պա հո վել 
սնուն դով:  Սա կայն մե ծ  մասը գի շեր նե րը քնում էր գետ նին և ա ռանց 
որ ևէ ծած կո ցի, սնվում ձմե րու կով: Տ ղա մարդ կանց օգ տա գոր ծում էին 
որ պես սևա գործ բան վոր ներ, ո րոնք աշխատանքի դի մաց ստա նում 
էին մի կտոր հաց: Եփ րա տի ձախ ա փին գտնվող  Ռաք քա քա ղա քում 
5-6 հա զար հայ փախս տա կան ներ (հիմ նա կա նում՝ կա նայք և  ե րե-
խա ներ) կա յին, ո րոնք տե ղա վոր ված էին քա ղա քի տար բեր շրջան-
նե րում. յու րա քանչ յուր տան մեջ տեղավորվել էին 50-60 հայեր: Ըստ 
 Բեր նաուի՝ դա հնա րա վոր էր դար ձել նա հան գա պե տի վե րա բեր մուն-
քի շնորհիվ:  Թեև նրանց վի ճակն այստեղ ա վե լի լավ էր, քան մյուս 
տե ղե րում, սակայն նրանց տան ջանք նե րը նույն պես սար սա փե լի էին: 
Իշ խա նութ յուն ներն ան կա նոն կեր պով էին ա պա հո վում նրանց ալ յու-
րով, շա տե րը հաց և դ րամ էին մու րում փո ղոց նե րում: Եփ րա տի դի մա-
ցի ա փին  Բեր նաուն հան դի պել էր վրան նե րում գտնվող սո վի մատն-
ված շուրջ հա զար հա յե րի, ո րոնց պետք է տե ղա փո խեին այլ վայ րեր: 
 Ռաք քա յից հյու սիս գտնվող  Զիա րե թում 1.800 հա յեր կա յին, ո րոնց 
վի ճա կը սար սա փե լի էր. նրանք մատն ված էին սո վի, սնվում էին բույ-
սե րով:  Նույն վի ճա կում էին  Սեբ հա փոքր գյու ղում գտնվող 250-300 
հա յե րը:  

 Մի քա նի ա միս ա ռաջ  Դեյր-էզ- Զո րի ճամ բար նե րում տե ղա վո-
րել էին 30 հա զար հա յե րի, ո րոնք գտնվում էին նա հան գա պետ Ա լի 
 Սուատ բե յի հո վա նու ներ քո:  Նա հան գա պե տը շատ լավ էր վե րա բեր-
վում հա յե րին: Ո րոշ մար դիկ նույ նիսկ սկսել էին առևտ րով զբաղ վել: 
Ըստ  Բեր նաո ւի՝ այս դեպ քը վկա յում էր այն մա սին, որ ո րոշ վայ րե-
րում տե ղա կան իշ խա նութ յուն նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը փոր ձում 
էին մարդ կա յին վե րա բեր մունք հան դես բե րել հայ փախս տա կան նե-
րի նկատ մամբ:  Սա կայն շու տով Ա լի  Սո ւատ բե յին տե ղա փո խե ցին 
 Բաղ դադ, իսկ  Դեյր-էզ- Զո րում նա հան գա պետ նշա նա կե ցին  Զեք քի 
բե յին, ո րը հայտ նի էր իր ան մարդ կա յին և  բար բա րո սա կան մե թոդ նե-
րով: Դրա հետևանքով քա ղա քի հա յե րի հա մար կյան քը կրկին դար-
ձավ դժոխք, նրանց կրկին տե ղա հա նե ցին Եփ րա տի ա փե րին գտնվող 
տար բեր վայ րեր, շա տե րը մա հա ցան:  Բեր նաո ւն հաղորդում էր, որ 
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նախ կին նա հան գա պե տը հա զար որբ էր հա վա քել և  տե ղա վո րել մեծ 
տան մեջ՝ իր հո վա նա վո րութ յան ներ քո:  Սա կայն նոր նա հան գա պե տը 
նրանց դուրս շպրտեց փո ղոց, ո րոն ց մեծ մա սը մա հա ցավ սո վից:  Բեր-
նաուն գրում էր հյու պա տո սին հայ փախս տա կան նե րին օգ նութ յուն 
տրա մադ րե լու անհ րա ժեշ տութ յան մա սին:650 

Ի պա տաս խան  Ֆի լի պի գաղտ նի զե կու ցագ րե րի՝ սեպ տեմ բե րի 
22-ին պետ քար տու ղար  Լան սին գը հանձ նա րա րում է շա րու նա կել աք-
սոր ված հա յե րի մա սին տե ղե կատ վութ յան տրա մադ րումը և  հարց նում 
հա վա տար մա տա րի կար ծիքն այն մա սին, թե արդ յոք ինչ տե սա կի 
գոր ծո ղութ յուն կա րող է Պետ քար տու ղա րութ յու նը ձեռ նար կել ի րա վի-
ճա կը բա րե լա վե լու ուղ ղութ յամբ:651

 Պա տաս խա նե լով  Լան սին գին՝ հոկ տեմ բե րի 1-ին  Ֆի լի պը գրում 
էր, որ Պետ քար տուղա րութ յու նը ման րա մասն տե ղե կատ վութ յուն էր 
ստա նում, ին չը վկա յում էր հա կա հայ կա կան քա ղա քա կա նութ յան 
« դա ժա նութ յուն նե րի» մա սին: Ան ցած ա միս նե րի ըն թաց քում  Ֆի լի-
պը հա մոզ ված էր, որ մի ջազ գա յին քա ղա քա կա նութ յան տե սանկ յու-
նից ա մե նից ազ դե ցիկ գոր ծո ղութ յու նը կա րող էր լի նել ԱՄՆ-ի կող-
մից դի վա նա գի տա կան ներ կա յա ցուց չի հետ կան չը մի երկ րից, որ տեղ 
կա ռա վա րութ յան կող մից նման բար բա րո սա կան մի ջոց ներ էին կի-
րառ վում:  Սա կայն հա վա տար մա տա րը հնա րա վոր էր համարում, որ 
ԱՄՆ-ի կող մից նման քայ լի ժա մա նակն ար դեն ան ցել էր:  Միա ժա մա-
նակ  Ֆի լի պը գրում էր, որ նման քայ լը կա րող էր նաև վնաս հասց նել 
ա մե րիկ յան շա հե րին, մաս նա վո րա պես՝ զրկել ա մե րի կա ցի նե րին հայ 
փախս տա կան նե րին օգ նե լու հնա րա վո րութ յու նից:  Հա վա տար մա տա-
րը նշում էր, որ ժա մա նա կին դես պան  Մոր գեն թաուն նույն պես մտա-
ծում էր այդ քայ լին դի մե լու մա սին, սա կայն հրա ժար վեց այդ գա ղա-
փա րից նույն պատ ճա ռա բա նութ յամբ:  Ըստ Ֆի լի պի՝ անհ րա ժեշտ էր 
ան մի ջա պես եր կու խնդիր լու ծել: Ա ռա ջի ն՝ պնդել հե տա գա ար տաք-
սում նե րի դա դա րեցումը, և երկ րոր դ՝ թուր քա կան կա ռա վա րութ յու նը 
պետք է վե րաց նի « չե զոք նե րի» կող մից տու ժած մարդ կանց ան մի-
ջա կան օգ նութ յուն ցու ցա բե րե լու նկատ մամբ գո յութ յուն ու նե ցող ան-
հիմն սահ մա նա փա կու մը:  Ֆի լի պը նշում էր, որ իր բո լոր փոր ձերն այս 
խնդիր նե րը լու ծե լու ուղ ղութ յամբ ա վարտ վել էին ա նարդ յունք: Իշ խա-

650 Տե՛ս նույն տեղը, էջ 558-560 (NA/RG 59/867.4016/302):
651 Տե՛ս նույն տեղը, էջ 542 (NA/RG 59/867.48/420):
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նութ յուն նե րը դի տար կում էին երկ րում կա տար վո ղը որ պես « ներ քին 
մի ջո ցա ռում ներ» և  հա մա րում օ տար նե րի կող մից որ ևէ գոր ծո ղութ յան 
ի րա կա նա ցու մը որ պես մի ջամ տութ յուն երկ րի ներ քին գոր ծե րին:652

 Սեպ տեմ բե րի 20-ին  Հա լե պում  Գեր մա նիա յի հյու պա տոս  Վալ տեր 
Ռ յոս լե րը զե կու ցում էր կանց լեր  Բեթ ման  Հոլ վե գին, որ Եփ րատ գե-
տի շրջա կայ քում գեր մա նա կան ծա ռա յութ յան մեջ գտնվող շվեյ ցա-
րու հի մի սիո ներ  Բեատ րիս  Ռոհ նե րի կող մից կազ մա կերպ վող և  ար-
տաքս ված հա յե րի հա մար նա խա տես ված ա մե րիկ յան ֆի նան սա կան 
օգ նութ յան մա տա կա րա րու մը հանդիպել էր դժվա րութ յուն նե րի: Իշ-
խա նութ յուն նե րը ձեր բա կա լել և  ծե ծի էին են թար կել հայ միջ նորդ նե-
րից մե կին: Օգ նութ յան կազ մա կեր պու մը չվտան գե լու նպա տա կով 
 Ռոհ նե րը ժա մա նա կա վո րա պես դա դա րեց րել էր աշ խա տանքն ու 
խնդրել ԱՄՆ-ի հյու պա տո սին զբաղ վել մա տա կա րար ման հար ցե րով: 
Ա մե րիկ յան հյու պա տո սը հանձ նա րա րում է  Բեր նաո ւին, ո րը միև նույն 
ժա մա նակ  Գեր մա նիա յի քա ղա քա ցի էր, ճամ փոր դել  Հա լե պից  Դեյր-
էզ- Զոր և  բա ժա նել օգ նութ յու նը հայ փախս տա կան նե րին:  Կից ներ-
կա յաց նե լով  Բեր նաո ւի հաշ վետ վութ յու նը, որ տեղ ման րա մասն և  շատ 
դեպ քե րում ճշմար տա ցի կեր պով նկա րագր ված էին իշ խա նութ յուն-
նե րի վայ րա գութ յուն նե րը հա յե րի հան դեպ և ն րանց տա ռա պանք նե-
րը,  Գեր մա նիա յի հյու պա տոսն իր մտա հո գութ յունն էր հայտ նում, որ 
ե թե այդ փաս տա թուղ թը տպագր վեր  Միաց յալ  Նա հանգ նե րում, այն 
կա րող էր օգ տա գործ վել  Գեր մա նիա յի դեմ, քա նի որ թշնա մի դաշ նա-
կից պե տութ յուն նե րը հա յե րի կո տո րած նե րի կազ մա կերպ ման մեջ մե-
ղադրում էին նաև գեր մա նա կան կա ռա վա րութ յանը:653

 Սեպ տեմ բե րի 23-ին ԱՄՆ-ի դես պա նութ յու նը բո ղո քի հայ տա գիր 
էր ներ կա յաց րել Օս ման յան կայս րութ յան ար տա քին գոր ծե րի նա-
խա րա րութ յա նը:  Բանն այն էր, որ թուրք գրաքն նիչ նե րը մեծ թվով 
հե ռագրեր էին առգ րա վել, ո րոնք  Հա լե պում հյու պա տո սութ յունն ու-
ղար կում էր դես պա նութ յա նը:  Հայ տագ րում նշվում էր, որ նման գոր-
ծո ղութ յուն նե րը մե ծա պես խո չըն դո տում էին դես պա նութ յան գոր ծու-
նեութ յու նը:  Դես պա նութ յու նը պա հան ջում էր, որ  իշ խա նութ յուն նե րը 
հրա հանգ տան գրաքն նիչ նե րին՝  Հա լե պում ԱՄՆ-ի հյու պա տո սութ-

652 Տե՛ս նույն տեղը, էջ 543-544 (NA/RG 59/867.4016/297):
653 Տե՛ս The Armenian Genocide. Evidence from the German Foreign Office Archives, 1915-
1916 /Edited by Wolfgang Gust, էջ 650-651:
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յան հե ռագրերն ա նար գել դես պա նութ յա նը փո խան ցե լու նպա տա-
կով:654  Նո յեմ բե րի 8-ի պա տաս խան հայ տագ րում  Բարձր  Դու ռը տե-
ղե կաց նում էր ԱՄՆ-ի դես պա նութ յա նը, որ, հա մա ձայն կայ սե րա կան 
բա նա կի փոխհ րա մա նա տա րի բա ցատ րութ յուն նե րի, հյու պա տո սութ-
յան հե ռագ րե րի ու ղար կու մը կանխ վել էր այն պարզ պատ ճա ռով, որ 
դրանց բո վան դա կութ յու նը վե րա բերում էր օս ման յան ո րոշ քա ղա-
քա ցի նե րի ան ցու դար ձին, ին չը մի ջամ տութ յուն է երկ րի ներ քին գոր-
ծե րին: Նշվում էր, որ, չնա յած  Բարձր Դ ռան խնդրան քին և ԱՄՆ-ի 
դես պա նութ յան հա մա պա տաս խան խոս տում նե րին, ա մե րիկ յան հյու-
պա տոս նե րը շա րու նա կում էին զբաղ վել օս ման յան քա ղա քա ցի նե րին 
վե րա բե րող հար ցե րով:  Հայ տագ րում պա հանջ վում էր, որ  դես պա նութ-
յու նը նոր հրա հանգ ներ տա հյու պա տո սութ յուն նե րին:655 

Հ յու պա տոս  Ջեք սո նի տե ղե կութ յուն նե րի հա մա ձայն՝  Հա լե պից 200 
մղոն հե ռա վո րութ յան վրա գտնվող  Ռաս-ուլ-Այ նում տե ղի էր ու նե ցել 
երկ րի տար բեր անկ յուն նե րից այս տեղ ժա մա նած շուրջ 300 հա զար 
հա յե րի, որոնց մեծ մասը կազմում էին կա նայք և  ե րե խա նե րի, սար-
սա փե լի սպանդ:656

 Վե րա դառ նա լով  Հա լե պում հայ աք սոր յալ նե րի վի ճա կի նկա րա-
գրութ յա նը՝  Ջեք սո նը գրում էր, որ ժա մա նա կի ըն թաց քում նոր աք սոր-
յալ նե րի՝ պար բե րա բար քա ղաք ժա մա նե լու հետևանքով քաղ ցած, 
ա նօթ ևան և  հի վանդ մարդ կանց թի վը պար բե րա բար ա ճում էր:  Շատ 
հա յեր դրա մա կան մի ջոց ներ և  թան կար ժեք ի րեր էին գրավ տվել ա մե-
րիկ յան մի սիո ներ նե րին,  Խար բեր դում հյու պա տոս  Դեյ վի սին, ինչ պես 
նաև բա րե կամ թուր քե րին:  Հար յու րա վոր հա յեր կա րո ղա ցել էին  Հա լե-
պում ԱՄՆ-ի հյու պա տո սութ յան մի ջո ցով ստա նալ ի րենց գու մար նե-
րը:  Միա ժա մա նակ շա տե րը դի մում էին հյու պա տո սութ յուն՝ ԱՄՆ-ում 
ապ րող ի րենց ազ գա կան նե րի հետ կապ հաս տա տե լու և ն րանց մի-
ջո ցով օգ նութ յուն ստա նա լու հա մար:  Թեև իշ խա նութ յուն ներն ար գե-
լում էին ինչ պես քա ղա քի բնակ չութ յա նը, այն պես էլ ԱՄՆ-ի հյու պա-
տո սութ յա նը օգ նութ յուն ցու ցա բե րել հայ աք սոր յալ նե րին,  Ջեք սո նը, 
ան տե սե լով իշ խա նութ յան պա հան ջը, կա րո ղա ցել էր մի ջոց ներ ձեռք 

654 Տե՛ս NA Microfilm Publications, Microcopy No. 353, Records of the Department of State 
Relating to Internal Affairs of Turkey, 1910-1929, Roll 46, NA/RG 59/867.4016/313:
655 Տե՛ս նույն տեղը:
656 Տե՛ս նույն տեղը, Roll 46, NA/RG 59/867.4016/373, էջ 719:
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բե րել հա յե րին օգ նե լու հա մար:
1916 թ. աշ նա նը  Ջեք սո նը տե ղե կութ յուն ներ էր ստա ցել  Ռու սաս-

տա նի կող մից գրավ ված տա րածք նե րից Ուր ֆա յի շրջան ժա մա նած 
հա զա րա վոր մահ մե դա կան փախս տա կան նե րի մա սին: Հ յու պա-
տո սի մոտ գա ղա փար էր ծնվել պա տե րազ մից տու ժած երկ րի բո լոր 
քա ղա քա ցի նե րին ա մե րի կա ցի նե րի կող մից օգ նութ յուն ցու ցա բե րե-
լու մա սին՝ շրջան ցե լով հա յե րին օգ նութ յուն տրա մադ րե լու ար գել քը: 
Այդ նպա տա կով նա այ ցե լել էր  Հա լե պի նա հան գա պետ Աբ դուլ հա-
լակ բե յին և  հայ տա րա րել, որ  Միաց յալ  Նա հանգ նե րում մի լիո նա-
վոր դո լար ներ էին հա վա քել՝ պա տե րազ մից տու ժած քա ղա քա ցի նե-
րին հասց նե լու հա մար, սա կայն կայս րութ յան զին վո րա կան իշ խա-
նութ յուն նե րի ար գել քը թույլ չէր տա լիս օգ նութ յուն տրա մադ րել նաև 
Ուր ֆա յում գտնվող մահ մե դա կան փախս տա կան նե րին:  Նա հան-
գա պե տը խոս տա ցել էր հե ռա գիր ու ղար կել  Թա լեաթ փա շա յին, իսկ 
 Ջեքսոնն իր հեր թին խնդրում էր  Կոս տանդ նու պոլ սում ԱՄՆ-ի նոր 
դես պան Աբ րամ Էլ կու սին խո սել այդ մա սին կենտ րո նա կան իշ խա-
նութ յուն նե րի հետ:  Հա ջորդ օ րը դես պա նը ճա շի էր հրա վի րել  Թա լեաթ 
փա շա յին, ո րի ըն թաց քում հա մո զել էր նրան հրա հանգ տալ  Հա լեպի, 
Ուր ֆայի և  Մա րաշի իշխանություններին, որ  հյու պա տոս  Ջեքսո նին 
թույ լատր վի օգ նութ յուն ցու ցա բե րել քրիս տոն յա նե րին, հրեա նե րին և 
 մահ մե դա կան նե րին՝ ա ռանց տե ղա կան թուր քա կան իշ խա նութ յուն-
նե րի մի ջամտութ յան:  Դա հնա րա վո րութ յուն էր տվել  Ջեք սո նին օգ-
տա գոր ծելու ստեղծ ված հնա րա վո րութ յունն ու սկսելու օգ նութ յան 
կազ մա կերպ ման աշ խա տանք նե րը: Այդ նպա տա կով նա տե ղա կան 
խոր հուրդ ներ ստեղ ծեց  Հա լե պում, ո րոնք նաև պետք է ա պա հո վեին 
օգ նութ յան կազ մա կեր պու մը շրջա կա քա ղաք նե րում և գ յու ղե րում: 

 Միա ժա մա նակ հյու պա տոսն Ուր ֆա էր ու ղար կել Օգ յուստ  Բեր-
նաո ւին: Ուր ֆա յում նա և շվեյ ցա րա ցի մի սիո ներ  Ջե կոբ Կ յունց լե րը 
միասին ալ յուր և  ցո րեն էին գնել՝ մահ մե դա կան փախս տա կան նե րի 
հա մար, ո րոնց կա ռա վա րութ յու նը պետք է ա պա հո վեր տնե րով երկ-
րի կենտ րո նա կան շրջան նե րում:  Հա ջորդ ան գամ  Ջեք սո նը օգ նութ յուն 
ցու ցա բե րեց  Հա լեպ ժա մա նած 1.200 մահ մե դա կան փախս տա կան նե-
րին, ո րոնք նույն պես գտնվում էին ծանր վի ճա կում: Այս եր կու փաս-
տե րը հա մո զե ցին իշ խա նութ յուն նե րին, որ, օգ նութ յուն ցու ցա բե րե լով 
քրիս տոն յա նե րին, հյու պա տո սութ յու նը քա րոզ չութ յան կամ նրանց 
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կա ռա վա րութ յան դեմ տրա մադ րե լու որ ևէ նպա տակ չու նի: Այս հան-
գա ման քը  Ջեք սո նին հնա րա վո րութ յուն տվեց ա զա տո րեն օգ նութ յուն 
ցու ցա բե րելու ար տաքս ված հա յե րին՝ նրանց կյան քը փրկե լու նպա-
տա կով:657 

 Ջեք սո նը նշում էր, որ երբ 1915 թ. հու լի սից հա զա րա վոր հայ աք սոր-
յալ ներ էին ժա մա նել  Հա լեպ, հարց էր ծա գել, թե ինչ պետք է ա նել, որ-
պես զի նրանք կրկին չեն թարկ վեն նոր ար տաք սում նե րի: Ո րո շում կա-
յաց վեց, որ  մի խումբ հե ղի նա կա վոր քա ղա քա ցի ներ այ ցե լեն ա րաբ-
նե րի տներն ու հա մո զեն նրանց՝ աք սոր յալ նե րին որ պես ծա ռա ներ 
աշ խա տան քի վերց նե լու համար: Ըստ  Ջեք սո նի՝ մի քա նի ամս վա ըն-
թաց քում 40 հա զար հա յի որ պես ծա ռա ներ աշ խա տան քի ըն դու նե ցին 
տնե րում, հիմ նա կա նում՝ կա նանց, 14 տա րե կա նից փոքր աղ ջիկ նե րի և 
տ ղա ների:  Կա նայք հիմ նա կա նում ճաշ էին ե փում, իսկ տղա նե րը խա-
նութ և  շու կա էին գնում: Այս պի սով, հնա րա վոր դար ձավ, որ  քա ղա քի 
շուրջ 300 հա զա րա նոց ա րաբ բնակ չութ յունն ըն դու նի փախս տա կան 
հա յե րին: Ըստ  Ջեքսո նի՝ ա րաբ նե րը դեմ էին կա ռա վա րութ յան հա կա-
հայ կա կան քա ղա քա կա նութ յա նը: 

 Հա յե րին կրկնա կի ար տաք սու մից փրկե լու հնա րա վո րութ յուն 
ստեղծ վեց նաև այն բա նից հե տո, երբ հնա րա վոր դար ձավ հա մո-
զել  Դա մաս կո սում տե ղա կայ ված 4-րդ  բա նա կի հրա մա նա տար  Ջե-
մալ փա շա յին տրա մադ րել շի նութ յուն ներ՝ բա նա կի կա րիք նե րի 
բավարարման նպատակով վեց կա րի գործարան հիմ նե լու հա մար: 
 Հա յե րին տրվում էին կա ռա վա րա կան հիմ նար կում աշ խա տո ղի կար-
գա վի ճակ, փաս տաթղ թեր և  տար բե րան շան ներ, օ րը մեկ ան գամ 
նրանց ա պա հո վում էին մեկ բո քոն հա ցով և  մեկ ափսե ա պու րով: Ըստ 
 Ջեք սո նի՝ եր կու ա միս հե տո 6.500 կա նայք, 3.000 աղ ջիկ ներ և 650 տղա-
մարդ ու  ե րի տա սարդ տղա ներ աշ խա տում էին այդ գործարաննե րում 
և  օգտ վում հա մա պա տաս խան ար տո նութ յուն նե րից:

Մ յուս խնդի րը, ըստ  Ջեք սո նի, հա զա րա վոր որբ հայ ե րե խա ներն 
էին:  Մա րա շից հա տուկ այդ նպա տա կով  Հա լեպ ժա մա նած  Բեատ րիս 
 Ռոհ նե րի օ ժան դա կութ յամբ հնա րա վոր դար ձավ բա ցել եր կու որ բա-
նոց, հա վա քել հա զար ե րե խա և  աշ խա տան քի վերց նել 50 կնոջ և  մի 
քա նի տղա մարդու: Օս ման յան քա ղա քա ցի  Նո րա Ալ թուն յա նը, ո րի 

657 Տե՛ս նույն տեղը, Roll 46, NA/RG 59/867.4016/373, էջ 719-722:
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հայ րը  Հա լե պում ճա նաչ ված բժիշկ էր, իսկ մայ րը՝ իռ լան դու հի մի սիո-
ներ, երկու շինություններում բա ցեց ևս  մեկ որ բա նոց, որտեղ հնա րա-
վոր ե ղավ հա վա քել ևս  շուրջ հա զար որ բե րի՝ 40 խնա մող աշ խա տող-
նե րով: ԱՄՆ-ի հյու պա տո սութ յունն ա պա հո վում էր այդ հաս տա տութ-
յուն նե րը ֆի նան սա կան մի ջոց նե րով: Ի րենց նվի րատ վութ յուն նե րով 
օգ տա կար էին լի նում նաև  Հա լե պի ո րոշ ուն ևոր մար դիկ և  բա րե րար-
ներ Շ վեյ ցա րիա յից: Այդ հաս տա տութ յուն նե րը հիմ նե լու հա մար հնա-
րա վոր դար ձավ ստա նալ  Ջե մալ փա շա յի հա տուկ թույլտ վութ յու նը: 
 Գեր մա նիա յի հյու պա տոսն այդ ըն թաց քում փոր ձում էր թուր քա կան 
իշ խա նութ յուն նե րի մի ջո ցով այդ որ բա նոց նե րին տալ գեր մա նա-
կան հաս տա տութ յուն նե րի կար գա վի ճակ, սա կայն ինչ պես  Ջեք սո նը, 
այն պես էլ շվեյ ցա րա ցի նե րը հրա ժար վե ցին, քա նի որ, ըստ ԱՄՆ-ի 
հյու պա տո սի, գեր մա նա ցի նե րը փոր ձում էին նման մի ջոց նե րով կոծ-
կել ի րենց պա տաս խա նատ վութ յու նը թուր քե րի հետ հա կա հայ կա-
կան ծրագ րե րի ի րա կա նաց ման գոր ծում:  Ջեք սո նը գրում էր նաև, որ 
ԱՄՆ-ի հյու պա տո սութ յու նը ֆի նան սա կան օգ նութ յուն էր ցու ցա բե-
րում նաև  Հա լե պից հյու սիս գտնվող  Քի լի սում բաց ված որ բա նո ցին, 
ո րի խնամ քի տակ էին գտնվում 400 ե րե խաներ:658

 Մոր գեն թաո ւի՝  Միաց յալ  Նա հանգ ներ վե րա դառ նա լուց ութ ա միս 
անց՝ 1916 թ. սեպ տեմ բե րին, ԱՄՆ-ի նոր դես պան Աբ րամ Էլ կու սը 
ժա մա նեց  Կոս տանդ նու պո լիս, հանձ նեց իր հա վա տար մագ րե րը հոկ-
տեմ բե րի 2-ին և  աշ խա տեց այդ պաշ տո նում մինչև 1917 թ. ապ րի լին 
թուրք-ա մե րիկ յան հա րա բե րութ յուն նե րի խզու մը:659  Նոր դես պա նի՝ 
 Կոս տանդ նու պո լիս մեկ նե լուց ա ռաջ  Բար տոնն ըն դու նե լութ յուն էր 
կազ մա կեր պել Էլ կու սի պատ վին, ո րին ներ կա գտնվե ցին  Թուր քիա-
յում գործող բո լոր կրո նա կան կազ մա կեր պութ յուն նե րի ներ կա յա ցու-
ցիչ նե րը:660

Չ նա յած այն մեծ հար գան քին, որն ու ներ  Մոր գեն թաուն  Կոս-
տանդ նու պոլ սում, նրա «ա ճող ընդ դի մութ յունը» ե րիտ թուր քա կան 
իշ խա նութ յուն նե րին կա րող էր վտան գել երկ կողմ հա րա բե րութ յուն-

658 Տե՛ս նույն տեղըմ, Roll 46, NA/RG 59/867.4016/373, էջ 722-724:
659 Տե՛ս US Department of State, Historical Office, Bureau of Public Affairs. United States 
Chiefs of Mission, 1778-1982, Washington D. C., Government Printing Office, 1982, էջ 
238-239:
660 Տե՛ս Grabill Joseph L., նշվ. աշխ., էջ 73-74:
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նե րը: Էլ կու սը փոր ձում էր խու սա փել այդ խնդիր նե րից և  ա մեն կերպ 
բա րե լա վել հա րա բե րութ յուն նե րը: Ն րա ժա ման ման նա խօ րեին  Կոս-
տանդ նու պոլ սում լույս տես նող «Hilal» օ րա թերթն իր՝ սեպ տեմ բե րի 
1-ին «Հ րաշք» խո րագ րով լույս տե սած խմբագ րա կա նում գրում էր, որ 
Ն յու  Յոր քի առևտ րի պա լա տում ար տա սա նած իր ե լույ թում նախ կին 
դես պան  Մոր գեն թաուն գո վա սան քի խոս քեր էր ա սել թուրք ժո ղովր դի 
հաս ցեին՝ հա մա րե լով նրանց «ու ժեղ, կա րող և  հայ րե նա սեր», մաս նա-
վո րա պես՝ տե ղի ու նե ցող պա տե րազ մի ըն թաց քում:  Կոս տանդ նու պոլ-
սի ճա նա պար հին  Բեռ լին այ ցե լած Էլ կու սը նույն թեր թին տված հար-
ցազ րույ ցում հայ տա րա րել էր, որ  Միաց յալ  Նա հանգ նե րը բա րե կա մա-
կան զգաց մունք ներ է տա ծում  Թուր քիա յի հան դեպ, և  եր կու երկրնե-
րի միջև որ ևէ քա ղա քա կան խնդիր գո յութ յուն չու նի:  Նա նշում էր, որ 
պա տե րազ մից հե տո ա մե րիկ յան կա պի տա լը մեծ հե տաքրքրութ յուն 
է հան դես բե րե լու  Թուր քիա յի, մաս նա վո րա պես նրա ա սիա կան նա-
հանգ նե րի նկատ մամբ:661 

Էլ կու սի՝ Պետ քար տու ղա րութ յա նը ներ կա յաց ված զե կու ցագ րե րը 
վկա յում էին այն մա սին, որ հա յե րի վի ճակն Օս ման յան կայս րութ-
յու նում շա րու նա կում էր մնալ նույ նը: ԱՄՆ-ում նա խընտ րա կան ի րա-
վի ճա կի հետ ևան քով հա յե րին առնչվող խնդիր նե րը սկսե ցին մո ռա-
ցութ յան մատն վել, իսկ  Վիլ սո նի վար չա կազ մը դի մում էր այդ հար ցին 
միայն այն ժա մա նակ, երբ պետք էր պա տաս խա նել ընդ դի մա խոս նե-
րին:662

1916 թ. հոկ տեմ բե րի 17-ին  Միաց յալ  Նա հանգ նե րի նո րան շա նակ 
դես պան Աբ րամ Էլ կու սը գրում էր պետ քար տու ղա րին, որ, հյու պա-
տոս  Ջեքսո նի կող մից ներ կա յաց ված վստա հե լի աղբ յուր նե րի հա-
մա ձայն, «ար տաք սում նե րը շա րու նակ վում էին կան խամ տած ված 
դա ժա նութ յուն նե րի ու ղեկ ցութ յամբ». ըն տա նիք նե րը բա ժան ված էին 
և ցր ված մահ մե դա կան նե րի միջև, հոգ ևո րա կան նե րին բա ժա նել էին 
ժո ղովրդից, շա րու նակ վում էին սպառ նա լի քի տակ կրո նա փո խութ յան 
հա մա տա րած դեպ քե րը, փախս տա կան նե րից մշտա պես առ ևան գում 
էին նրանց ե րե խա նե րին և  աղ ջիկ նե րին:  Ջար դե րի շա րու նա կվելու 
հետ ևան քով « քա ղա քա կիրթ աշ խար հի ան պատ վութ յու նից խու սա-
փե լու նպա տա կով թուրք պաշ տոն յա նե րը ներ կա յումս որ դեգ րել և  

661 Տե՛ս Payaslian Simon, նշվ. աշխ., էջ 111-112:
662 Տե՛ս նույն տեղը, էջ 112-113:
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ի րա կա նաց նում են բնաջնջ ման դժվար բա ցա հայտ վող քա ղա քա-
կա նութ յուն, որը դրսևորվում է քաղ ցի, հյուծ վա ծութ յան և  գա զա նա-
յին վե րա բեր մուն քի մի ջո ցով»: Ըստ դես պա նի՝ ներ կա յիս ի րա վի ճա կը 
պա հան ջում էր ոչ թե ներկայացնել ձևա կան բնույ թի բո ղոք ներ, այլ 
ցու ցա բե րել ան մի ջա կան ֆի նան սա կան օգ նութ յուն: Էլ կու սը կրկնում 
էր դես պա նութ յան կող մից ներ կա յաց ված նա խորդ ա ռա ջարկ նե րը՝ 
 Թուր քիա յի դաշ նա կից ներ  Գեր մա նիա յի և Ավստ րո- Հուն գա րիա յի մի-
ջո ցով ար տաք սում նե րը դա դա րեց նե լու և  օգ նութ յան կազ մա կեր պու-
մը թույլ տա լու հար ցում իշ խա նութ յուն նե րի վրա ճնշում գոր ծադրե-
լու մա սին: Էլ կուսն ա ռա ջար կում էր նաև, որ  ԱՄՆ-ի նա խա գա հը 
փաս տե րով հա գեց ած անձ նա կան նա մակ ներ ուղ ղի  Գեր մա նիա յի և 
Ավստրո- Հուն գա րիա յի կայս րե րին:  Նա հա մոզ ված էր, որ նա մակ նե-
րին հրա պա րա կայ նութ յուն տա լը նույն պես կա րող էր օգ տա կար ազ-
դե ցութ յուն ու նե նալ: 663

 Նո յեմ բե րի 1-ին պետ քար տու ղար  Լան սին գը, կրկնե լով դես պան 
Էլ կու սի հե ռագ րում բեր վող գնա հա տա կան ներն ու փաս տե րը, հանձ-
նա րա րում է  Բեռ լի նում ԱՄՆ-ի դես պան  Ջեյմս  Ջե րար դին664 դի մել 
գեր մա նա կան կա ռա վա րութ յա նը, որ պես զի վերջինս փոր ձի հա մո զել 
իր դաշ նակ ցին հե տա գա ար տաք սում նե րը դա դա րեց նե լու և  օգ նութ-
յան կազ մա կեր պումն ա պա հո վե լու հար ցե րում:665  Նա հանձ նա րա-
րում է դես պա նին շեշ տել, որ «օս ման յան կա ռա վա րութ յան կող մից 
հաս տատ ված մտադ րութ յուն գո յութ յուն ու նի քրիս տոն յա ազ գութ յու-
նը բնաջն ջե լու համար: Ե թե ճշմա րիտ այդ փաս տե րը հայտ նի դառ-
նան հա սա րա կայ նութ յա նը, կցնցեն ողջ քա ղա քա կիրթ աշ խար հը»:666

 Նո յեմ բե րի 4-ին  Բեռ լի նում ԱՄՆ-ի դես պա նի օգ նա կան  Ջո զեֆ 

663 Տե՛ս Unites States Official Records on the Armenian Genocide, 1915-1917 /Compiled with 
an introduction by Ara Sarafian/, էջ 545-546 (NA/RG 59/867.4016/299); US Department of 
State. Papers relating to the Foreign Relations of the United States. 1916 Supplement. The 
World War, էջ 857:
664 Ջեյմս Ջերարդ (1867-1951)՝ ԱՄՆ-ի իրավաբան և դիվանագետ, 1913-1917 թթ.՝ 
դեսպան Գերմանիայում:
665 Տե՛ս Unites States Official Records on the Armenian Genocide, 1915-1917 /Compiled 
with an introduction by Ara Sarafian/, էջ 547 (NA/RG 59/867.4016/299); US Department of 
State. Papers relating to the Foreign Relations of the United States. 1916 Supplement. The 
World War, էջ 858:
666 Տե՛ս Gilbert Martin, Twentieth-Century Genocides, էջ 16:
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Գր յուն667 գրում էր  Գեր մա նիա յի պե տա կան քար տու ղար  Գոտտ լին 
ֆոն  Յա գո վին, որ ար դեն մի քա նի ա միս էր, ինչ պաշ տո նա կան և  այլ 
հա վաս տի աղբ յուր նե րը վկա յում էին  Թուր քիա յում հայ բնակ չութ յան 
շա րու նակ վող հա մա կարգ ված տե ղա հա նութ յան մա սին:  Թուր քա-
կան իշ խա նութ յուն նե րի և  պաշ տոն յա նե րի մաս նակ ցութ յու նը դա-
ժա նութ յուն նե րից, կո տո րած նե րից և  սո վից հա զա րա վոր մարդ կանց 
մահ վան կազ մա կերպ ման գոր ծում վկա յում էր օս ման յան կա ռա վա-
րութ յան՝ քրիս տոն յա ազ գի ոչն չաց ման մտադ րութ յան մա սին: Գր յուն 
նշում էր, որ «ճշ մա րիտ փաս տե րի հրա պա րա կու մը կա ռա ջաց նի ողջ 
քա ղա քա կիրթ աշ խար հի վրդով մուն քը»: Ն կա տի առ նե լով այն հան-
գա ման քը, որ  Վա շինգ տո նում  Գեր մա նիա յի դես պա նի՝ հոկ տեմ բե րի 
8-ին Պետ քար տու ղա րութ յա նը հաս ցեագր ված նա մա կում տե ղե կաց-
վում էր հա յե րի նկատ մամբ ի րա կա նաց վող քա ղա քա կա նութ յան դեմ 
գեր մա նա կան կա ռա վա րութ յան կող մից օս ման յան կա ռա վա րութ յա-
նը բո ղոք ներ կա յաց նե լու մա սին, ԱՄՆ-ի կա ռա վա րութ յու նը հայ ցում 
էր  Գեր մա նիա յի օ ժան դա կութ յու նը դաշ նա կից  Թուր քիա յում ի րա-
վի ճա կը բա րե լա վե լու նպա տա կով օգ նութ յուն կազ մա կեր պե լու գոր-
ծում:668 

 Նո յեմ բե րի 15-ին  Կոս տանդ նու պոլ սում  Գեր մա նիա յի դես պա նութ-
յանն ուղղ ված հե ռագ րում պե տա կան քար տու ղար  Յա գո վը տե ղե-
կաց նում էր, որ  Միաց յալ  Նա հանգ նե րի կա ռա վա րութ յու նը կրկին բո-
ղոք էր ներ կա յաց րել հա յե րի տե ղա հա նութ յուն նե րի կա պակ ցութ յամբ 
և  ան հա պաղ խնդրում էր «ի րա կա նաց նել վե րա կանգն մանն ուղղ ված 
գոր ծո ղութ յուն ներ»:669 

 Նո յեմ բե րի 17-ին դես պան Էլ կու սը Պետ քար տու ղա րութ յանն է ներ-
կա յաց նում ԱՄՆ-ի քա ղա քա ցի, հայ  Բաղ դա սար Ա ղա զար յա նի կնոջ՝ 
Է թել  Մարս թո նի՝ 1915 թ. իր ըն տա նի քի հետ կա տար ված դեպ քե րի մա-
սին ցուց մունք նե րը: Ըստ Էլ կու սի՝ սա լավ հնա րա վո րութ յուն էր, քա նի 
որ ա ռա ջին ան գամ դեպ քե րի վկան ցուց մունք էր տա լիս տե ղի ու նե-
ցա ծի վե րա բեր յալ դես պա նութ յու նում:  Դես պա նութ յու նը զբաղ վում 

667 Ջոզեֆ Գրյու (1880-1965)՝ ԱՄՆ-ի դիվանագետ, պետքարտուղարի տեղակալ (1924-
1927, 1944-1945), դեսպան Դանիայում (1920-1921), Շվեյցարիայում (1921-1924), 
Թուրքիայում (1927-1932), Ճապոնիայում (1932-1941): 
668 Տե՛ս The Armenian Genocide. Evidence from the German Foreign Office Archives, 1915-
1916 /Edited by Wolfgang Gust, էջ 671:
669 Տե՛ս նույն տեղը, էջ 685:
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էր տի կին Ա ղա զար յա նի՝  Միաց յալ  Նա հանգ ներ վե րա դառ նա լու հար-
ցով:  Դես պանն ա ռա ջար կում էր խու սա փել ցուց մունք նե րը մա մու-
լում հրա պա րա կե լուց, մինչև որ տի կին Ա ղա զար յա նը կվե րա դառ նար 
ԱՄՆ:670 

Իր ցուց մունք նե րում Է թել  Մարս թոն Ա ղա զար յա նը նշում էր, որ 
ծնվել է 1884 թ.  Մեյն նա հան գում, 1909 թ. ա մուս նա ցել է ԱՄՆ-ի քա-
ղա քա ցի  Բաղ դա սար Ա ղա զար յա նի հետ, ո րը ծնվել էր  Խար բեր դի մո-
տա կայ քում գտնվող բնա կա վայ րում: 1913 թ. ա մու սին ներն ու նրանց 
որ դին մեկ նել էին  Թուր քիա՝ այ ցե լե լու  Բաղ դա սա րի հո րը:  Սա կայն 
այդ ըն թաց քում վեր ջինս մա հա ցել էր:  Բաղ դա սա րը վճա րել էր հոր 
պարտ քե րը, ո րից հե տո նրա մոտ հա մա պա տաս խան գու մար չէր 
մնա ցել՝  Միաց յալ  Նա հանգ ներ վե րա դառ նա լու հա մար:  Նա շա րու նա-
կել էր աշ խա տեց նել հոր գյու ղատն տե սա կան ֆեր ման՝ դրամ վաս տա-
կե լու և ԱՄՆ վե րա դառ նա լու հա մար:  Բաղ դա սա րը չէր հա վակ նում 
հոր ու նեց ված քին, նա պատ րաստ վում էր ա մեն ինչ թող նելու եղ բորն 
ու խորթ մո րը:  Սա կայն երբ պա տե րազ մը բռնկվեց, նրան թույլ չտվե-
ցին մեկ նել  Թուր քիա յից: Նա ստիպ ված ե ղավ վճա րել նաև բա նա կում 
ծա ռա յե լուց ա զատ վե լու տուր քը:

1915 թ. ձմռա նը գյու ղում սկսե ցին խո սել հա յե րին սպաս վող դժվա-
րութ յուն նե րի մա սին:  Հա յե րի շրջա նում տե ղի ու նե ցող ժո ղով նե րի 
ժա մա նակ նրանք քննար կում էին գյու ղի բնակ չութ յան պաշտ պա-
նութ յունն ա պա հո վե լու նպա տա կով քրդե րին կա շա ռե լու կամ սա րե-
րը բարձ րա նա լու տար բե րակ նե րը:  Գար նա նը ոս տի կա նութ յու նը մտել 
էր նրանց տներ՝ զենք փնտրե լու նպա տա կով:  Բաղ դա սա րը հանձ-
նել էր այն ամենը, ինչ ու ներ իր մոտ:  Հու նի սի սկզբին եր կու զին վոր 
նրան տա նում են հար ևան գյու ղի ոս տի կա նա պե տի մոտ:  Մի քա նի օր 
նրա նից որ ևէ լուր չկար, մինչև որ նա կան չում է կնոջն իր մոտ:  Բաղ-
դա սարն ա սել էր կնո ջը, որ ին քը խնդիր ներ ու նի իշ խա նութ յուն նե րի 
հետ, սա կայն կինն ու որ դին որ ևէ խնդիր չու նեն:  Հե տա գա յում Է թե-
լին տե ղե կաց նում են, որ  Բաղ դա սա րին բան տար կել էին,  այ նու հետև՝ 
խեղ դա մահ ա րել: Է թե լը գրում էր, որ գյու ղի հայ բնա կիչ նե րին կարճ 
ժամանակ անց տա րել էին հար ևան գյու ղը, որտեղ տղա մարդ կանց 
բա ժա նել էին ի րենց ըն տա նիք նե րից և,  կա պե լով միմ յանց, խեղ դա մահ 

670 Տե՛ս Unites States Official Records on the Armenian Genocide, 1915-1917 /Compiled 
with an introduction by Ara Sarafian/, էջ 562 (NA/RG 59/867.4016/303):
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ա րել գե տում:  Կա նանց կրկին վե րա դարձ րել էին, սա կայն այ նու հետև 
շա տե րին նույն պես խեղ դել էին:  Քա նի որ Է թե լը ա մե րի կու հի էր, նրան 
թո ղել էին գյու ղում՝ ոմն թուրք  Շուք րիի տա նը:  Վեր ջինս հա յու հի էր 
վերց րել որ պես կին, ինչ պես շատ շա տե րը:  Հայ կա նանց և  ե րե խա-
նե րին ար գել ված էր խո սել հա յե րեն, նրանց բո լո րին ստի պո ղա բար 
թուրք էին դարձ նում: 

Ե րեք ա միս անց Է թե լը կա րո ղա ցել էր այ ցե լել ԱՄՆ-ի հյու պա տո-
սին  Խար բեր դում, եր կար ժա մա նակ եղել էր հի վան դա նո ցում և մ նա-
ցել այնտեղ մինչև 1916 թ. հու լի սը, ո րից հե տո մեկ նել էր  Կոս տանդ նու-
պո լիս:671

Չ նա յած Պետ քար տու ղա րութ յու նը հսկա յա ծա վալ տե ղե կատվութ-
յուն էր ստա նում ինչ պես դես պա նութ յու նից և հ յու պա տո սութ յու նից, 
այն պես էլ մի սիո ներ նե րից, նա ոչ միայն շա րու նա կում էր իր չմի-
ջամտո ղա կա նութ յան քա ղա քա կա նութ յու նը, այլև ո րոշ ա ռու մով 
փոր ձում էր ար դա րաց նել ե րիտ թուր քա կան իշ խա նութ յուն նե րի հա-
յատ յաց քա ղա քա կա նութ յու նը: Այս պես՝ 1916 թ. նո յեմ բե րի 21-ին 
պետ քար տու ղար  Լան սին գը գրում էր նա խա գահ  Վիլ սո նին, որ հա-
յե րի « հայտ նի ան հա վա տար մութ յունն օս ման յան կա ռա վա րութ յա նը, 
ինչ պես նաև այն փաս տը, որ նրանց կող մից բնա կեց ված տա րած քը 
գտնվում էր ռազ մա կան գոր ծո ղութ յուն նե րի շրջա նում, շատ թե քիչ 
ար դա րաց նող հիմ քեր էին ստեղ ծում ի րենց տնե րից նրանց ստի պո-
ղա բար ար տաք սե լու հա մար»:672

 Լան սինգն իր հա մե մա տա կան վեր լու ծութ յունն էր ներ կա յաց նում 
մի կողմից Օս ման յան կայս րութ յան հա յե րի և մյուս կող մից Լի լից 
բել գիա ցի նե րի ու ֆրան սիա ցի նե րի՝ գեր մա նա ցի նե րի կող մից կազ-
մա կեր պված տե ղա հա նութ յան մա սին: Եր կու դեպ քում էլ, ըստ  Լան-
սին գի, տեղահանությունն ար դա րաց վում էր « ռազ մա կան անհ րա ժեշ-
տութ յամբ»:  Հա յե րի պա րա գա յում, սակայն, չանդ րա դառ նա լով այդ 
գոր ծո ղութ յան անհ րա ժեշ տութ յանը, այն ի րա կա նում « սար սա փե լի 
դա ժա նութ յուն էր» և «այս պա տե րազ մի պատ մութ յան ա մե նասև է ջե-
րից մե կը»:  Լան սինգն այն կար ծի քին էր, որ  Միաց յալ  Նա հանգ նե րի 
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հնա րա վոր մի ջամ տութ յու նը «դժ բախտ ժո ղովր դի» հա մար ամ բող-
ջութ յամբ ար դա րաց ված կա րող էր լի նել՝ չնա յած նրան, որ նրանք 
 Թուր քիա յի քա ղա քա ցի ներ էին:673  Լան սին գը նշում էր, որ  Լի լի ֆրան-
սիա կան բնակ չութ յան տե ղա հա նութ յու նը պայ մա նա վոր ված էր ռազ-
մա կան անհ րա ժեշ տութ յամբ, սա կայն ի րա կա նաց վեց գեր մա նա կան 
զին վո րա կա նութ յան կող մից «ան խիղճ և  ան մարդ կա յին» կեր պով, երբ 
բա ժան վում էին ըն տա նիք ներ, նա խօ րոք չէր հայ տա րար վում տե ղա-
հա նութ յան օ րը:  Իսկ ինչ վե րա բեր ում է հա յե րին, ա պա Օս ման յան 
կա ռա վա րութ յունը, ըստ իր «բ նութ յան», « դա ժան էր և  բար բա րոս» և 
 չէր կա րող հա մե մա տութ յան մեջ մտնել քա ղա քա կիթ  Գեր մա նիա յի 
« մարդ կայ նութ յան ա վե լի բարձր ստան դարտ նե րի» հետ:674

 Նո յեմ բե րի 28-ին դես պան Էլ կու սը պետ քար տու ղա րին է փո խան-
ցել եր կու փաս տա թուղթ՝  Կո նիա յի հայ փախս տա կան նե րի շրջա-
նում ա մե րիկ յան մի սիո ներ ներ, բժիշկ Ո ւիլֆ րիդ  Փոս տի և  տի կին Ի. 
Դ.  Քուշ մա նի կա տա րած բա րե գոր ծա կան աշ խա տանք նե րի մա սին, 
ինչ պես նաև հայ կա կան տե ղա հա նութ յու նից ողջ մնա ցա ծի վկա յութ-
յու նը:  Նա խնդրում է չհրա պա րա կել փաս տաթղ թե րը՝  Կո նիա յում մի-
սիո ներ նե րի աշ խա տան քը չխո չըն դո տե լու նպա տա կով:675

Ա ռա ջին փաս տաթղ թում նշվում էր, որ 1916 թ. հու լի սին  Կո նիա-
յում բան տար կել էին 90 հե ղի նա կա վոր հա յե րի: Ոս տի կա նութ յուն 
էին «հ րա վի րել» նաև ա մե րիկ յան մի սիո ներ նե րին և  մե ղադ րել նրանց 
հա յե րին հրահ րե լու մեջ, սա կայն, պար զե լով, որ նրանք ԱՄՆ-ի քա-
ղա քա ցի ներ էին և  որ ևէ առն չութ յուն չու նեին քա ղա քա կա նութ յան 
հետ, բաց էին թո ղել: Ըստ փաս տաթղ թի հե ղի նակ նե րի՝ մի քա նի օր 
նրանք խոր հում էին հա յե րի հե տա գա բախ տի մա սին, քա նի որ լսել 
էին Ա մա նու սի լեռ նե րում հինգ հա զար հա յե րի կո տո րա ծի մա սին:  Մի-
սիո ներ նե րի հա մոզ մամբ, ե թե հա յե րին կրկին ար տաք սեին և  կո տո-
րեին, իրենց կող մից կա տա րված բա րե գոր ծա կան աշ խա տան քը որ ևէ 
օ գուտ այդ ժո ղովր դին այդ պես էլ չէր բե րի:  Սա կայն շու տով նրանք 
տե ղե կա ցել էին, որ, բա ցի ե րեք բանտարկյալներից, մյուսներն ա զատ 
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էին ար ձակ վել:  Մի սիո ներ նե րը նշում էին, որ, սկսած այդ օր վա նից, հա-
յե րի վի ճա կը քա ղա քում բա րե լավ վել էր, նրանք ստա ցել էին ո րո շա կի 
ա զա տութ յուն, իսկ տե ղա կան իշ խա նութ յուն նե րը փաս տո րեն դա դա-
րեց րել էին ի րենց հսկո ղութ յու նը մի սիո ներ նե րի կող մից կա տար ված 
աշ խա տան քի նկատ մամբ:  Շատ տղա մար դիկ արդեն աշ խա տանք 
էին գտնում քա ղա քում, և  շատ ըն տա նիք ներ, ո րոնց ա մե րի կա ցի նե րն 
օգ նում էին, այլևս կա րո ղա նում էին ի րենց ա պա հո վել:  Միա ժա մա նակ 
քա ղա քում կա յին հա զա րա վոր այ րի ներ, հայր չու նե ցող ու  որբ ե րե-
խա ներ, և բազ մա թիվ հի վանդ հայ զին վոր ներ՝ հի վան դա նոց նե րում: 
Այս մար դիկ չքա վո րութ յան մեջ էին, իսկ մո տե ցող ձմե ռը կա րող էր էլ 
ա վե լի վատ թա րաց նել հա յե րի վի ճա կը: Հ յու սիս-արև մուտ քից  Կո նիա 
էին ժա մա նում և  դե պի մո տա կա գյու ղեր մեկ նում մեծ թվով մահ մե դա-
կան փախս տա կան ներ, սա կայն նրան ցից որ ևէ մե կը մի սիո ներ նե րին 
դեռ չէր դի մել:  Կո նիա յում կա յին նաև մեծ թվով չքա վոր հույն ըն տա-
նիք ներ:676

Ըստ մի սիո ներ նե րի հաշ վետ վութ յան՝ նրանց գոր ծու նեութ յու նը 
բաղ կա ցած էր չորս հիմ նա կան ուղ ղութ յուն նե րից՝ ընդ հա նուր օգ նութ-
յուն, հա տուկ օգ նութ յուն, բժշկա կան աշ խա տանք և  որ բե րի խնամք: 
Տվյալ պահին ընդ հա նուր օգ նութ յան հիմ նա կան նպա տա կը դրա մա-
կան մի ջոց նե րի կա նո նա վոր բաշ խումն էր:  Չորս շա բա թը մեկ ան գամ 
շուրջ վեց հա զար հո գի դրամ էին ստա նում բո ղո քա կան դպրո ցի շեն-
քում՝ օրական մեկ հո գուն մեկ պիաստ րի չա փով:  Միա ժա մա նակ մի-
սիո ներ նե րը նշում էին, որ այդ գու մա րը փոքր էր և  չէր կա րող բո լո րին 
բա վա րա րել, թեև մշտա պես ցու ցակ նե րը են թարկ վում էին փո փո խութ-
յան:  Բա ցի այդ՝ դպրո ցի առջև մշտա պես չքա վոր մար դիկ էին հա վաք-
վում՝ պա հան ջե լով հա վել յալ գու մար:  Մի սիո ներ նե րը գրում էին նաև, 
որ կա թո լիկ քա հա նան ինքն էր վերց նում գու մարն իր ծխա կան նե րի 
հա մար, իսկ մո տա կա գյու ղե րից հա յե րի ներ կա յա ցու ցիչ ներ էին գա-
լիս՝ հա սա նե լիք գու մա րը տա նե լու հա մար: Ըստ հաշ վետ վութ յան՝ 
թուր քա կան գյու ղե րում գտնվող հա յե րի վի ճա կը սո վո րա բար ծայ րա-
հեղ ծանր էր, ինչն այ ցե լութ յուն նե րի և  հե տաքն նութ յան կա րիք ու ներ: 
 Սա կայն դրա համար ժա մա նակ էր հար կա վոր, ինչ պես նաև իշ խա-
նութ յուն նե րի թույլտ վութ յու նը:
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 Հա տուկ օգ նութ յուն էր տրվում Կորիայում ժա մա նա կա վո րա պես 
գտնվող աք սոր յալ նե րին, հի վանդ հայ զին վոր նե րին, ինչ պես նաև 
բան տարկ ված մարդ կանց: Վս տա հե լի դեպ քե րում կա րող էին տրա-
մադր վել նաև վար կեր:

 Քա նի որ իշ խա նութ յուն նե րը փա կել էին ա մե րիկ յան հի վան դա նո-
ցը, բժիշկ  Փոստն իր տան ա ռա ջին հար կը դարձ րել էր բուժհիմնարկ, 
որն ամ սա կան ըն դու նում էր 1.500 հո գու:  Փոս տին օգ նում էին ե րեք 
ա մե րի կա ցի բուժ քույ րեր և դռ նա պա նը: Բժշ կա կան օգ նութ յու նը հիմ-
նա կա նում տրամադրվում էր անվ ճար:

Ըստ մի սիո ներ նե րի՝ ա մե նից կար ևոր ուղ ղութ յու նը որ բե րի հետ աշ-
խա տանքն էր:  Բա ցի մի սիո ներ նե րի կող մից որ դեգ րած ե րե խա նե րից՝ 
նրանք նշված շրջանում խնա մում էին նաև 4-14 տա րե կան շուրջ հար-
յուր ե րե խա նե րի: Ե րե խա նե րի մե ծա մաս նութ յու նը կազմում էին թուր-
քա կան ըն տա նիք նե րից կամ հա րեմ նե րից փրկված ները:  Բա ցի հա-
գուս տի և  ան կող նա յին պարագաների տրա մադ րումից՝ նրանց հա մար 
բաց վել էին « մաս նա վոր» դպրոց ներ, որտեղ ե րե խա նե րին սո վո րեց-
նում էին հա յե րեն, թուր քե րեն, անգ լե րեն, ֆրան սե րեն, թվա բա նութ յուն 
և  Աստ վա ծա շունչ:

 Զե կույ ցի վեր ջում մի սիո ներ նե րը գրում էին, որ վեր ջին շրջանում 
լու րեր էին տա րած վել այն մա սին, որ հայ աք սոր յալ նե րին շու տով 
զո րա կո չե լու էին, ին չը կա րող էր ի րա կան ող բեր գութ յուն դառ նալ  Կո-
նիա յում գտնվող 12 հա զար հա յե րի հա մար: Ն րանք նշում էին նաև, որ 
ե թե տվյալ պահին օգ նում էին շուրջ վեց հա զար հա յե րի, ա պա ա ռանց 
տղա մարդ մնա ցած կա նանց և  ե րե խա նե րին շատ ա վե լի մեծ դրա մա-
կան մի ջոց ներ էին հար կա վոր:  Մի սիո ներ նե րը հա վա տա ցած էին, որ 
 Կո նիան յու րա հա տուկ էր մնա լու այն պատ ճա ռով, որ այս տեղ կո տո-
րած տե ղի չէր ու նե ցել, և  այն կա րող էր դառ նալ անվ տանգ բնա կա-
վայր 12 հա զար հա յե րի հա մար:677

 Պետ քար տու ղա րութ յուն ներ կա յաց ված երկ րորդ փաս տա թուղ թը 
ողջ մնա ցած մի ե րի տա սարդ կնոջ վկա յութ յունն էր:  Նա գրում էր, որ 
1915 թ. մա յի սին, ա ռանց նա խազ գու շաց ման,  Սամ սու նի ողջ հայ կա-
կան թա ղա մա սը շրջա պատ վեց ոստիկաննե րի կող մից:  Հայ  բնակ չութ-
յան թի վը շատ ա վե լի մեծ էր, քան հույ նե րի նը:  Շուրջ մեկ շա բաթ իշ-
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խա նութ յուն նե րը թույլ չէին տա լիս, որ  հա յե րը դուրս գան ի րենց տնե-
րից:  Վեր ջա պես նրանք թույլ տվե ցին միայն տղա մարդ կանց դուրս 
գալ գնում նե րի, սա կայն վե րա դառ նա լուն պես բո լո րին բան տար կե-
ցին: Այ նու հետև իշ խա նութ յուն նե րը սկսե ցին ար տաքս ման գոր ծըն-
թա ցը: Ա վե լի ուշ նրանք ար տաք սե ցին նաև բան տարկ ված տղա-
մարդ կանց: Ն րանց տա րան մո տա կա սա րե րը, գլխա տե ցին և  մար-
մին նե րը նե տե ցին գե տը: Այ նու հետև սկսվե ց կա նանց և  ե րե խա նե րի 
քա րա վան նե րից յոթ տա րե կա նից բարձր աղ ջիկ նե րի ընտ րութ յու նը: 
 Այսպես՝  Մա լա թիա յի մոտ շա տե րին տա նում էին մահ մե դա կան նե րի 
տնե ր, և  երբ շա տերն այլևս պետք չէին գա լիս, նրանց վե րա դարձ նում 
էին  Ֆե րուն ջի լա րի լեռ նե րում տե ղա կայ ված ճամ բա ր: Ըստ վկա յի՝ շա-
տե րին նե տում էին ան դուն դը:  Հին  Մա լա թիա յի մո տա կայ քում վկան 
ա կա նե տես էր դար ձել, որ մեծ թվով հա յե րի դիակ նե րը նե տում էին 
մեծ հո րի մեջ,  այ նու հետև՝ ծած կում հո ղի շեր տով: 

Վ կա յի ըն տա նի քը բաղ կա ցած էր հինգ ան դամ նե րից: Ն րա հորն ու 
եղ բո րը սպա նել էին ճա նա պար հին, իսկ քույրն ու մայ րը մա հա ցել էին 
տան ջանք նե րից  Մա լա թիա յում:  Ճա նա պար հին վկան ծա նո թա ցել էր 
 Թո քա տից մի ըն տա նի քի հետ, ո րը նրան մեծ օգ նութ յուն էր ցու ցա բե-
րել:  Այդ կի նը կարողացել էր ողջ մնալ «ի րեն ան ցան կա լի դարձ նե լու» 
միջոցով և այն բանի շնորհիվ, որ նրան հաջողվել էր կա շա ռել ոս տի-
կան նե րին:  Նա հան դի պել էր ա մե րի կա ցի մի սիո ներ նե րի և  կա րո ղա-
ցել փրկվել:678

«Որ պես վառ ար տա հայ տութ յուն այն բա նի, որ թուր քը կա տար յալ 
կեր պով ան կա րող է հո գալ իր իսկ մա սին»,  Ջեք սո նը գրում էր այն մա-
սին, թե ինչ պես 1916 թ. դեկ տեմ բե րին Ուր ֆա յի մահ մե դա կան բնակ-
չութ յու նը հա յե րին տե ղա հա նե լուց հե տո միայն սկսեց գի տակ ցել, որ 
«մ նա ցել է ա ռանց դե ղա գործ նե րի, ջրա ղաց պան նե րի, հաց թուխ նե րի, 
բան վոր նե րի, կոշ կա կար նե րի, ներ կա րար նե րի, ջուլ հակ նե րի, դեր-
ձակ նե րի կամ այլ ար հես տա վոր նե րի ու առևտ րա կան նե րի» և  հա տուկ 
խնդրա գիր ներ կա յաց րեց  Ջե մալ փա շա յին  Ռաք քա յից Ուր ֆա հայ 
ար հես տա վոր ներ տե ղա փո խե լու մա սին:  Ջե մալ փա շան ո րո շեց Ուր-
ֆա տե ղա փո խել 2.500 հայ ար հես տա վոր նե րի՝ ի րենց ըն տա նիք նե րով 
հանդերձ:  Մինչև 1917 թ. մա յի սը Ուր ֆա էին տե ղա փոխ վել շուրջ 6 հա-
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զար հա յեր: Ըստ  Ջեք սո նի՝ այդ հա յե րը կա րո ղա ցել էին հա մա կերպ-
վել և զ բաղ վել բիզ նե սով այն « վայ րագ կեր պար նե րի» հետ, ո րոնք ըն-
դա մե նը մեկ տա րի ա ռաջ « մո լե ռան դո րեն ոչն չաց րել էին նույն ազ գին 
պատ կա նող 14 հա զար քրիս տոն յա նե րի, ո րոնց տա րի ներ շա րու նակ 
լավ ճա նա չում էին և  անձամբ հարաբերություններ ունեին նրանց 
հետ»:679

1917 թ. հուն վա րի 20-ին  Կոս տանդ նու պոլ սում  Գեր մա նիա յի նոր 
դես պան  Ռի խարդ Ք յուլ մա նը գրում էր կանց լեր  Բեթ ման  Հոլլ վե գին, որ 
ա մե րի կա ցի նե րը մե ծա պես նպաս տել էին հա յե րի «մ տա վո րա կա նութ-
յա նը» կրթե լու գոր ծին և  այս ա ռու մով ա նուղ ղա կի կեր պով մե ղա վոր 
էին թուր քա հա յե րի «տ խուր ճա կա տագ րի» հար ցում:  Թեև թուր քա կան 
ղե կա վար նե րը լիո վին բա ցա հայ տել էին ի րենց « հայ կա կան քա ղա-
քա կա նութ յու նը», սա կայն, դես պա նի հա մոզ մամբ, այն հնա րա վոր էր 
են թար կել փո փո խութ յան, քա նի որ «բ նակ չութ յան հայ կա կան հատ-
վա ծի թու լաց ման խնդի րը կա րե լի էր մե ծա պես լուծ ված հա մա րել»:680

1917 թ. փետր վա րի 5-ին դես պան Էլ կու սը զե կու ցում էր պետ քար-
տու ղա րին, որ 1916 թ. նո յեմ բե րի 20-ին օս ման յան ար տա քին գոր ծե րի 
նա խա րա րութ յու նը բա նա վոր բո ղոք էր ներ կա յաց րել դես պա նութ յանն 
առ այն, որ  Մար սե լում հա յե րենով լույս տես նող «Արմենիա» թեր թի՝ 
1916 թ. հու լի սի 5-ի հա մա րում հրա պա րակ վել էր Խար բեր դում ԱՄՆ-ի 
հյու պա տո սի՝ հա յե րի ար տաքս մա նը վե րա բե րող   զե կույ ցը:  Բարձր 
 Դու ռը ներ կա յաց րել էր դես պա նութ յա նը «Արմենիա»-ում լույս տե սած 
նյու թի թուր քե րեն թարգ մա նութ յու նը: «Ար տաքս ված հա յե րի սար սա-
փե լի տան ջանք ներն աք սո րա վայ րի ճա նա պար հին» նյու թի ա ռա-
ջին մա սի հե ղի նակն էր  Փա րի զի «Journal» պար բե րա կա նի՝ Էրզրու-
մում թղթա կից Ան րի  Բար բին: «Արմենիան» ար տատ պել էր նյու թը 
«Journal»-ից: Երկ րորդ մասն իբր 1915 թ. հուն վա րի 1-ին  Խար բեր-
դում հյու պա տո սի ներկայացրած զե կույցն էր և  հա յե րի ար տաքսմա-
նը վե րա բե րող այլ նյու թեր:  Սա կայն, ի պա տաս խան դես պա նութ յան 
հարց մանը, հյու պա տո սը նշել էր, որ, բա ցի ԱՄՆ-ի դես պա նութ յանն 

679 Տե՛ս NA Microfilm Publications, Microcopy No. 353, Records of the Department of State 
Relating to Internal Affairs of Turkey, 1910-1929, Roll 46, NA/RG 59/867.4016/373, էջ 
726-727:
680 Տե՛ս The Armenian Genocide. Evidence from the German Foreign Office Archives, 1915-
1916 /Edited by Wolfgang Gust, էջ 698:
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ու Պետ քար տու ղա րութ յա նը ներ կա յաց ված իր զե կու ցագրե րից, երբ-
ևի ցե հրա պա րակ ման են թա կա որ ևէ տե ղե կութ յուն  չի տրա մադ րել: 
 Դես պա նութ յան քննութ յան միջոցով պարզ վել էր նաև, որ  Փա րի զի 
«Journal»-ը նման նյութ չէր տպագ րել: Հ նա րա վոր է, որ «Արմենիան» 
այդ նյու թը ստա ցել էր այլ աղբ յու րից: Ըստ Էլ կու սի՝ ի րա կա նում հյու-
պա տո սի՝ «Արմենիա»-ում տպագր ված զե կու ցագ րի լե զուն փոքր ինչ 
տար բեր էր, սա կայն հիմ նա կան պար բե րութ յուն նե րի արտահայտված 
միտքը հա մընկ նում էր: 

 Միա ժա մա նակ  Բարձր  Դու ռը պնդում էր, որ հետ կվերց նի հյու-
պա տոս  Դեյ վի սի դեմ ուղղ ված բո ղո քը միայն այն դեպ քում, ե թե նա 
«Journal»-ին նա մակ գրի այն մա սին, որ երբ ևի ցե նման նյութ չի տրա-
մադ րել ո՛չ «Journal»-ին, ո՛չ էլ «Արմենիա»-ին:  Թուր քա կան զին վո րա-
կան հրա մա նա տա րութ յու նը պա հան ջել էր ար տա քին գոր ծե րի նա-
խա րա րութ յու նից հայտ նել ԱՄՆ-ի դես պա նութ յա նը, որ հյու պա տոս 
 Դեյ վի սը Պետ քար տու ղա րութ յան մի ջո ցով պա տաս խան ներ էր ներ-
կա յաց րել ԱՄՆ-ում ապ րող հա յե րին, ո րոնք նրան բազ մա թիվ հար-
ցում ներ էին ուղ ղել  Խար բեր դում գտնվող ի րենց ազ գա կան նե րի դրութ-
յան մա սին: Ար տա քին գոր ծե րի նա խա րա րութ յու նը գնա հա տում էր 
հյու պա տո սի գոր ծու նեութ յու նը որ պես  Թուր քիա յի ներ քին գոր ծե րին 
մի ջամ տե լու փաստ: Ըստ թուրք պաշ տոն յա նե րի՝ ազ գա կան նե րի մա-
սին տե ղե կութ յուն ներ ստա նա լու հա մար ԱՄՆ-ում ապ րող հա յե րը 
պետք է դի մեին  Վա շինգ տո նում օս ման յան դես պա նութ յա նը կամ Ն յու 
 Յոր քում հյու պա տո սութ յա նը:  Հիմ նա կան պատ ճա ռը նաև այն էր, որ 
օս ման յան կա ռա վա րութ յու նը չէր ճա նա չում Օս ման յան կայս րութ յան 
քա ղա քա ցի նե րի՝ ԱՄՆ-ում ստա ցած քա ղա քա ցիութ յու նը:681

 Մար տի 2-ին դես պան Էլ կու սը զե կու ցում էր պետ քար տու ղար 
 Լան սին գին երկ րում տե ղի ու նե ցած կադ րա յին փո փո խութ յուն նե րի 
և  նոր քա ղա քա կան ի րա վի ճա կի մա սին: Էլ կու սը գրում էր, որ, փաս-
տո րեն լինելով երկ րի ղե կա վա րը « վա րա գույ րի» հետ ևից,  Թա լեաթ 
փա շան հան կար ծա կի «ա ռաջ է գա լիս» և ս տանձ նում իշ խա նութ-
յան «ի րա կան»՝ մեծ վե զի րի պաշ տո նը: Ըստ դես պա նի՝ ստեղծ ված 
նոր ի րա վի ճա կը տար բեր կերպ էր մեկ նա բան վում երկ րում: Ա ռա ջին 
վար կա ծի հա մա ձայն՝ թուր քերն այդ քայ լով փոր ձում էին «ընդ լայ նել 

681 Տե՛սUnites States Official Records on the Armenian Genocide, 1915-1917 /Compiled 
with an introduction by Ara Sarafian/, էջ 575-577 (NA/RG 59/867.4016/313):
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ան կա խութ յունն» ու ձեր բա զատ վել « չա փից ա վե լի ու ժեղ գեր մա նա-
կան հսկո ղութ յու նից»: Երկ րորդ վար կա ծի հա մա ձայն՝ թուր ք ղե կա-
վար նե րը « հաս կա ցել էին, որ սխալ են գոր ծել ի րենց ու ժեղ ազ գայ նա-
կան նպա տակ նե րը կայս րութ յան ոչ թուր քա կան ազ գութ յուն նե րի դեմ 
ա ռաջ տա նե լու գոր ծում», և  իբր այս նոր քայ լը կա րող էր մեղ մել նրանց 
պա տաս խա նատ վութ յու նը, որը պետք է կրեին հա յե րի, ա րաբ նե րի 
և  այլ ազ գե րի հան դեպ ի րենց դրսևորած « վե րա բեր մուն քի» հա մար: 
Ըստ դես պա նի՝ այս գա ղա փարն ար դեն իսկ ար տա հայտ վել էր  Թա-
լեաթ փա շա յի՝ սահ մա նադրութ յան առջև բո լոր օս ման ցի նե րի ի րա-
վունք նե րի և  կայս րութ յու նում օ րեն քի գե րա կա յութ յան մա սին Պատ-
գա մա վոր նե րի պա լա տում հնչեցրած հայ տա րա րութ յան մեջ: Ըստ Էլ-
կու սի՝  Ջա վիդն ի րեն ան ձամբ ա սել էր, որ հա մա ձայ նել էր ստանձ նել 
ֆի նանս նե րի նա խա րա րի պաշ տո նը ոչ թուր քա կան ազ գութ յուն նե րի 
հան դեպ քա ղա քա կա նութ յան « փո փո խութ յան» պայ մա նով:682

 Հա մա ձայն Էլ կու սի տե ղե կատ վութ յան՝  Թա լեաթ փա շան « հայ-
կա կան դա ժա նութ յուն նե րի հե տաքն նութ յուն» էր սկսե լու, մաս նա վո-
րա պես՝ ո րոշ «տխ րահռ չակ» նա հան գա պե տե րի գոր ծո ղութ յուն նե-
րի առն չութ յամբ, և հ նա րա վոր էր, որ  Թուր քիա յի կա ռա վա րութ յու նը 
որդեգրեր հետև յալ դիր քո րո շու մը. կենտ րո նա կան իշ խա նութ յուն նե րի 
կող մից տրված ընդ հա նուր հրա ման ներն ար դա րաց վե լու են, սա կայն 
հա յե րի և ն րանց ու նեց ված քի դեմ տե ղա կան մա կար դա կով կա տար-
վածն ար դա րաց վել չի կա րող: Այս պի սով, «ընդ հա նուր հրա հանգ նե րի 
խախ տում նե րը, ո րոնց հետևանքով տե ղի են ու նե ցել կո տո րած ներ, և 
ի րա գործ վել է դան դաղ մահ վան ու բ նաջնջ ման քա ղա քա կա նութ յուն, 
պար տա դիր կեր պով դիտարկվելու են որ պես տե ղա կան նա հան գա-
պե տե րի կա մա յա կան գոր ծո ղութ յուն ներ, և  հարկ լի նե լու դեպ քում 
ո րոշ նա հան գա պե տեր, ո րոնք մե ղա վոր են ե ղել հա յե րի հան դեպ տե-
ղի ու նե ցած վայ րա գութ յուն նե րի մեջ, պա տաս խա նատ վութ յուն են 
կրե լու, մաս նա վո րա պես՝ նրանք, ովքեր շատ են հարս տա ցել ար տաք-
սում նե րի ըն թաց քում»:683 

1918 թ. մար տին Պետ քար տու ղա րութ յանը ներ կա յաց րած տե-
ղե կան քում  Ջեք սո նը գրում էր, որ աք սոր յալ նե րին օգ նութ յան տրա-

682 Տե՛ս NA Microfilm Publications, Microcopy No. 353, Records of the Department of State 
Relating to Internal Affairs of Turkey, 1910-1929, Roll 6, NA/RG 59/867.00/804.1/2, էջ 1-3:
683 Տե՛ս նույն տեղը, NA/RG 59/867.00/804.1/2, էջ 3-4:
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մադրման ծրա գի րը գոր ծել էր մինչև 1917 թ. ապրիլին ԱՄՆ- Թուր քիա 
հա րա բե րութ յուն նե րի վատ թա րա ցու մը:  Ջեք սո նը ո րո շում էր կա յաց-
րել օգ նութ յան բո լոր մի ջոց նե րը փո խան ցելու  Հա լե պում ապ րող հե-
ղի նա կա վոր շվեյ ցա րա ցի Է միլ  Ցոլ լին գե րին, ո րը հայտ նի էր իր բա-
րե գոր ծա կան գոր ծու նեութ յամբ:  Վեր ջինս շա րու նա կեց ստա նալ և  
օգ նութ յան հանձ նա ժո ղով նե րին տրա մադ րել անհ րա ժեշտ ամ սա կան 
մի ջոց նե րը:  Ջեքսո նը հաղորդում էր, որ,  Հա լե պի 50 հա զար օգ նութ յուն 
ստա ցող նե րից բա ցի, եր կու ան գամ ա վե լի շատ մարդ կար շրջա կա 
քա ղաք նե րում և գ յու ղե րում, ո րոնք մինչև 1917 թ. մա յի սին հյու պա տո-
սի մեկ նու մը նույն պես օգ նութ յուն էին ստա նում հանձ նա ժո ղով նե րի 
մի ջո ցով:  Տե ղա հան ված հա յերն ու հույ նե րը տե ղա վորված էին հիմ-
նա կա նում  Հա լե պում, Այն թա պում,  Մո սու լում, Ուր ֆա յում,  Բի րե ջի-
կում,  Մար դի նում,  Մա րա շում,  Քի լի սում,  Մամ բա ջում,  Սե րու ջում,  Բա-
բում, Իդ լի բում,  Մես քե նեում,  Հա մա մում,  Ռաք քա յում, Ա բու հարի րում, 
 Սեբ հա յում,  Սե լի միում,  Հա մա յում,  Հոմ սում և  Դա մաս կո սում: Ըստ 
 Ջեքսո նի՝ Ն յու  Յոր քում գտնվող  Հայ կա կան և  սի րիա կան օգ նութ յան 
ա մե րիկ յան կո մի տեն կա պի մեջ էր ինչ պես  Հա լե պում գոր ծող հանձ-
նա ժո ղով նե րի, այն պես էլ  Ցոլ լին գե րի հետ: 

 Միաց յալ  Նա հանգ ներ մեկ նող  Ջեք սո նը ժա մա նա կա վո րա պես 
 Միաց յալ  Նա հանգ նե րի շա հե րը ներ կա յաց նող  Հո լան դիա յի հյու պա-
տո սին էր փո խան ցել ԱՄՆ-ի հյու պա տո սութ յու նում ի պահ դրված 
դրա մա կան մի ջոց ներն ու ար ժե քա վոր ի րե րը:  Մեկ նե լուց ա ռաջ  Ջեք-
սո նը, ԱՄՆ-ի պետ քար տու ղա րութ յան և  դես պա նութ յան հանձ նա րա-
րութ յան հա մա ձայն, այ րել էր հյու պա տո սութ յան ողջ ար խի վը, ո րը 
տե ղե կութ յուն ներ էր պա րու նա կում հայ տե ղա հան ված նե րի, ինչ պես 
նաև ման րա մաս ներ կո տո րած նե րի և  տե ղա հա նութ յուն նե րի մա սին: 
 Ջեքսո նը դա հա մա րում էր շատ ճիշտ քայլ, քա նի որ, օ րի նակ, երբ 
իշ խա նութ յուն ներն առգ րա վե ցին  Բեյ րու թում փակ ված Ֆ րան սիա յի 
հյու պա տո սութ յան ար խի վը, նրանք կա խա ղան հա նե ցին 60 և  ար-
տաք սե ցին 5 հա զար հո գու:684

Ամ փո փե լով իր զե կույ ցը՝  Ջեք սո նը գրում էր, որ ԱՄՆ-ի դես պա-
նութ յան հա մա գոր ծակ ցութ յամբ հնա րա վոր դար ձավ կան խել շուրջ 48 
հա զար հա յե րի տե ղա հա նութ յու նը  Հա լե պից, Այն թա պից,  Մա րա շից ու 

684 Տե՛ս նույն տեղը, NA/RG 59/867.4016/373, pp. 725-726:
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շրջա կա գյու ղե րից: Հ յու պա տո սութ յու նը «փր կեց և  հոգ տա րավ» 100 
հա զա րից ա վե լի հա յե րի (նե րառ յալ 2.400 որբ ե րե խա նե րը) հա մար, 
ո րոնք ար տաքս վել էին կայս րութ յան տար բեր շրջան նե րից և գտն վում 
էին շրջա նի քա ղաք նե րում ու գ յու ղե րում: Հ յու պա տո սութ յու նը ժա-
մա նա կա վոր օգ նութ յուն ցու ցա բե րեց նաև 45 հա զար փախս տա կան 
մահ մե դա կան նե րին և  3 հա զար ուղ ղա փառ հույ նե րին:  Վեր ջին ներս 
տե ղա հա նութ յան էին են թարկ վել ծո վափն յա քա ղաք նե րից:685

1917 թ. մա յի սի 9-16-ին  Լոն դո նի դես պա նութ յու նից, Ս տոկ հոլ մի, 
 Կա հի րեի ներ կա յա ցուց չութ յուն նե րից, Ա լեք սադ րիա յի հյու պա տո-
սութ յու նից, Ն յու  Յոր քի հրեա կան կազ մա կեր պութ յուն նե րից Պետ-
քար տու ղա րութ յու նում ստաց ված տե ղե կատ վութ յան հա մա ձայն՝ 
1917 թ. ապ րի լի սկզբին ե րիտ թուր քա կան իշ խա նութ յուն նե րը կազ-
մա կեր պե լ էին հրեա կան բնակ չութ յան տե ղա հա նութ յուն  Թել Ա վի վից 
և  Ջաֆ ֆա յից, ո րի ըն թա ցքում տե ղի էին ու նե ցել սպա նութ յուն ներ և 
 թա լան: Իշ խա նութ յուն նե րը բա ցատ րում էին տե ղի ու նե ցա ծը որ պես 
« նա խազ գու շա կան մի ջոց» անգ լիա ցի նե րի գոր ծո ղութ յուն նե րի ակ-
տի վաց ման պա րա գա յում:  Սի րիա յի նա հան գա պետ  Ջե մալ փա շան 
այդ օ րե րին հայ տա րա րում էր, որ հա յե րի հան դեպ հե տապն դում-
նե րին հետ ևե լու են հրեա նե րի դեմ ուղղ ված գոր ծո ղութ յուն նե րը:  Նա 
բա ցեի բաց հայ տա րա րում էր, որ «հ րեա նե րի ու րա խութ յու նը կարճ է 
տևե լու, քա նի որ նրանք կի սե լու են հա յե րի բախ տը»:686 

Մա յի սի 17-ին պետ քար տու ղար  Լան սին գը հան դի պում ու նե ցավ 
դեռևս ապ րի լին  Կոս տանդ նու պոլ սից մեկ նած դես պան Էլ կու սի քար-
տու ղար Ալս բեր գի հետ: Լանսինգը գրում էր նա խա գահ  Վիլ սո նին, որ 
թուր քե րը սկսել էին նյար դայ նա նալ  Գեր մա նիա յի ամ բար տա վա նութ-
յու նից և  հույս ու նեին, որ  Միաց յալ  Նա հանգ նե րի հետ բա րե կա մա-
կան հա րա բե րութ յուն ներ հաս տա տե լու պա րա գա յում վեր ջինս կմաս-
նակ ցի  Թուր քիա յի տնտե սութ յան վե րա կանգն մա նը:  Լան սին գը նաև 
հա վա տա ցած էր, որ ե թե Էն վե րին,  Թա լեա թին և  Ջե մա լին հնա րա վոր 
լի նի հա մո զել կամ կա շա ռել, որ պես զի նրանք թույլ տան դաշ նա կից-
նե րի սու զա նա վե րի մուտ քը  Դար դա նել՝ գեր մա նա կան ռազ մա նա վե րը 
կոր ծա նե լու նպա տա կով, թուր քե րը կդա դա րեն  Գեր մա նիա յից վա խե-

685 Տե՛ս նույն տեղը, NA/RG 59/867.4016/373, էջ 731:
686 Տե՛ս նույն տեղը, NA/RG 59/867.4016/316, 316b, 316c, 317, 318, 320, 321, 322, 323, 
340, 349, 351:
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նալուց և կսկ սեն բա նակ ցել դաշ նա կից նե րի հետ՝ նպաս տա վոր պայ-
ման նե րի հի ման վրա:687     

1917 թ. հու նի սի 4-ին  Պետ րոգ րա դում ԱՄՆ-ի դես պան  Դեյ վիդ 
Ֆ րեն սի սը պետ քար տու ղա րին է փո խան ցում ապ րի լի 15-ին  Թիֆ լի-
սում ԱՄՆ-ի հյու պա տոս Ո ւիլ յամ Կ րես սո նի ներկայացրած զե կու ցա-
գի րը՝  Կով կա սին հա րա կից թուր քա կան նա հանգ նե րում տի րող ի րա վի-
ճա կի մա սին: Կ րես սո նը գրում էր, որ ԱՄՆ-ում և  այ լուր բնակ վող ազ-
գա կան նե րից դրա մա կան մի ջոց նե րը փո խանց վում էին հայ փախս-
տա կան նե րին հյու պա տո սութ յան մի ջո ցով: Հ յու պա տո սութ յու նը նաև 
կար ևոր դե րա կա տա րութ յուն ու ներ տե ղա հա նութ յուն նե րից հետո ողջ 
մնա ցած կամ կո րած հա յե րի մա սին տե ղե կատ վութ յան փո խանց ման 
գոր ծում: Օ րա կան այդ տե սա կի 20-ից ա վե լի հե ռագ րեր էին շրջա-
նառ վում Պետ քար տու ղա րութ յան հետ: Ֆրեն սի սը հա մա գոր ծակ ցում 
էր նաև  Հայ կա կան և  սի րիա կան օգ նութ յան ա մե րիկ յան կո մի տեի տե-
ղա կան տնօ րեն, մի սիո ներ  Մակ կալ լա մի հետ, ո րի մի ջո ցով  Ռու սաս-
տա նի կող մից գրավ ված թուր քա կան նա հանգ նե րում պատս պար ված 
փախս տա կան նե րին էին փո խանց վում ազ գա կան նե րից ստաց ված 
ֆի նան սա կան մի ջոց նե րը:  Ֆի նան սա կան մի ջոց նե րը հիմ նա կա նում 
փո խան ցվում էին ԱՄՆ-ի հայ հա մայնք նե րից, հատկապես՝ Ֆ րեզ նո-
յից ( Կա լի ֆոռ նիա),  Լոու րեն սից ( Մաս ա չու սես) և  Վեստ  Հա բո կա նից 
(Ն յու  Ջեր սի):688  

Կ րես սո նը գրում էր, որ «ինչ քան էլ բնա կան և  ըն դու նե լի կա րող էր 
ներ կա յա նալ որ պես ա ռան ձին ազգ կամ կայ սե րա կան ռե ժի մի տակ 
ինք նա վա րութ յուն ստա նա լու հայ կա կան ձգտու մը, չի կա րե լի ժխտել, 
որ այս շար ժու մը նույն պես մե ծա պես պա տաս խա նա տու էր  Թուր-
քիա յի տա րած քում նրանց կրո նա կից նե րի տան ջանք նե րի հա մար»:689 
Ըստ Կ րես սո նի՝ հա յե րի հետ կա տար ված դժբախ տութ յու նը ցույց էր 
տա լիս, որ գեր մա նա կան ռազ մա կան և  քա ղա քա ցիա կան պաշ տոն-
յա ներն Օս ման յան կայս րութ յու նում « հետ ևո ղա կա նո րեն ըն դու նել 
էին լիար ժեք հե ռա վո րութ յան, ե թե չա սել ցի նիկ ան տար բե րութ յան 

687 Տե՛ս US Department of State. Papers relating to the Foreign Relations of the United 
States. 1917 Supplement 2. The World War, vol. 1, Washington, Government Printing Office, 
1932, էջ 792-796:
688 Տե՛ս NA Microfilm Publications, Microcopy No. 353, Records of the Department of State 
Relating to Internal Affairs of Turkey, 1910-1929, Roll 6, NA/RG 59/867.00/797, էջ 1-2:
689 Տե՛ս նույն տեղը, NA/RG 59/867.00/797, էջ 7:
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քա ղա քա կա նութ յուն այդ ի րա դար ձութ յուն նե րի հան դեպ»: Վ կա յութ-
յուն նե րը խոսում էին այն մա սին, որ քա նի դեռ գեր մա նա կան կա պա-
լա ռու նե րի են թա կա յութ յան տակ հայ աշ խա տող ներն ընդգրկ ված էին 
 Բաղ դա դի եր կա թու ղու շի նա րա րա կան աշ խա տանք նե րում, նրանք 
շատ դեպ քե րում պաշտ պան ված էին դժվա րութ յուն նե րից, այ սինքն՝ 
այս հար ցում նրանց նկատ մամբ հան դես էր բեր վում գործ նա կան մո-
տե ցում: Կ րես սո նը հա մա րում էր գեր մա նա ցի պրո ֆե սոր  Պաուլ  Ռոր-
բա խին հայ բնակ չութ յան տե ղա հա նութ յան ծրագ րի հե ղի նակ, քա նի 
որ նա մտա ծում էր  Բաղ դա դի եր կա թու ղու եր կայն քով մեկ ապ րող 
ա րաբ բնակ չութ յու նը հա մալ րել հա յե րով, ո րոնք այս պի սով կա րող էին 
չե զո քաց վել  Ռու սաս տա նի ազ դե ցութ յու նից:  Ապա նշում էր, որ հա մե-
նայն դեպս ո՛չ  Կոս տանդ նու պոլ սում, ո՛չ էլ նա հանգ նե րում գեր մա նա-
ցի նե րը չօգ տա գոր ծեցին ի րենց հե ղի նա կութ յու նը ոչ միայն դա դա րեց-
նե լու, այլև նույ նիսկ փափ կաց նե լու  Կոս տանդ նու պոլ սից ստաց վող 
« դի տում նա վոր ջար դե րի» մա սին կար գադ րութ յու նը:690

Ըստ Կ րես սո նի՝ տվյալ պահին  Թիֆ լի սում և  Թավ րի զում ԱՄՆ-ի 
հյու պա տո սութ յուն նե րի հիմ նա կան նպա տակն էր ա մե րիկ յան մի սիո-
նե րա կան շա հե րի պաշտ պա նութ յու նը, քա նի որ  Հա յաս տան կոչ վող 
աշ խար հագ րա կան տա րածք նե րում մի սիո ներ նե րը շուրջ մեկ դար է, 
ինչ անձ նա զոհ գոր ծու նեութ յուն էին ի րա կա նաց րել  Մեր ձա վոր Ար ևել-
քում քրիս տոն յա և  մահ մե դա կան բնակ չութ յան զար գաց ման ուղ ղութ-
յամբ:  Մաս նա վո րա պես  Թուր քիա յում, որ տեղ ա մե րիկ յան ազ դե ցութ-
յու նը ոչ քա ղա քա կան բնույթ ու ներ, մի սիո ներ ներն ի րենց աշ խա տան-
քով « հա տուկ բա րեն պաստ կար գա վի ճակ» ու նեին: 

Կ րես սո նը հա տուկ ընդգ ծում էր ռու սա կան քա ղա քա ցիա կան և 
 ռազ մա կան իշ խա նութ յուն նե րի վե րա բեր մուն քը և  կա պե րը ա մե րիկ-
յան մի սիո ներ նե րի հետ  Պարս կաս տա նում,  Հա յաս տա նում և  Թուր-
քիա յում: Ըստ Կ րես սո նի՝ տվյալ պահին և հետագայում, նկա տի առ-
նե լով նաև ռու սա կան քա ղա քա կա նութ յան մո տե ցում նե րը, մի սիո ներ-
նե րի աշ խա տան քը հա յե րի և  սի րիա ցի նե րի հետ որ ևէ կերպ չպետք է 
տար բեր վեր քրդե րի կամ այլ մահ մե դա կան նե րի հետ աշ խա տան քից, 
ին չը կա րող էր քա ղա քա կան խնդիր նե րի պատ ճառ դառ նալ: Այն կա-
րող էր իր նպաս տը բե րել քրդե րի և  հա յե րի, ինչ պես նաև քրդե րի և  ռու-

690 Տե՛ս նույն տեղը, NA/RG 59/867.00/797, էջ 11-12:
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սա կան կա ռա վա րութ յան միջև հա րա բե րութ յուն նե րի բա րե լավ ման 
գոր ծին:691

Հ յու պա տո սն այնուհետև գրում էր, որ 1916 թ. այ ցե լել էր Եր ևան 
և  ա կա նա տե սը դար ձել այն բանին, թե ինչ պես էր Ա մե րիկ յան կո մի-
տեն աշ խա տում հայ փախս տա կան նե րի հետ, ինչ պի սի օգ նութ յուն էր 
ցու ցա բե րում գյու ղա ցի նե րին: Ա մե րի կա յի ա պա գա հա րա բե րութ յուն-
ներն այս տա րա ծաշր ջա նի հետ մե ծա պես կախ ված էին այն օգ նութ-
յունից, ո րը մի սիո ներ ներն ի րա կա նաց նում էին հա յե րի շրջա նում:692

1917 թ. հոկ տեմ բե րի 19-ին  Խար բեր դում նախ կին հյու պա տոս  Լես-
լի  Դեյ վի սը « Թուր քիա յում ընդ հա նուր վի ճա կը» վեր նագ րով տե ղե-
կանք էր ներ կա յաց րել պետ քար տու ղա րին: Ըստ  Դեյ վի սի՝ դի վա նա-
գի տա կան հա րա բե րութ յուն նե րի խզումն ԱՄՆ-ի և  Թուր քիա յի միջև 
թուրք պաշ տոն յա նե րի կող մից դի տարկ վում էր « զուտ որ պես քա ղա-
քա կան մի ջոց», ո րը « ցա վա լի էր և  ա վե լորդ», քա նի որ եր կու պե տութ-
յուն նե րի միջև խնդրա հա րույց հարց չկար:  Հույս էր հայտն վում, որ 
հա րա բե րութ յուն նե րի խզմանը պա տե րազ մի հայ տա րա րութ յուն չի 
հետևի: Այս մտքե րը  Դեյ վի սին էին հաղորդել  Կով կաս յան բա նա կի 
հրա մա նա տար Ահ մեդ Իս սատ փա շան,  Մա մու րեթ-ուլ-Ա զի զի նա հան-
գա պետ  Միդ հատ բե յը, 11-րդ  բա նա կա յին կոր պու սի հրա մա նա տար 
 Մեհ մեդ  Վեհ բի բե յը: Երբ Պետ քար տու ղա րութ յու նը հանձ նա րա րել 
էր  Դեյ վի սին լքել եր կի րը, այդ նույն պաշ տոն յա ներն ա ռա ջար կել 
էին հյու պա տո սին մնալ ի րենց հյու րը մինչև մեկ նու մը՝ հա մա րե լով, որ 
քա ղա քա կան հա րա բե րութ յուն նե րը որ ևէ ազ դե ցութ յուն չեն ու նե նա-
լու մարդ կա յին հա րա բե րութ յուն նե րի վրա:693 Ինչ վե րա բեր ում էր այն 
ա մե րի կա ցի մի սիո ներ նե րին և  քա ղա քա ցի նե րին, ո րոնք ցան կա նում 
էին մնալ  Թուր քիա յում, թուր քա կան իշ խա նութ յուն ներն այդ կա պակ-
ցութ յամբ որ ևէ ա ռար կութ յուն չու նեին: Ըստ  Դեյ վի սը գրում էր, որ հու-
լիս ամ սին երկ րից իր մեկ նե լուց հե տո նա որ ևէ տե ղե կատ վութ յուն չի 
ստա ցել ոչ միայն ա մե րի կա ցի նե րի, այլև հա յե րի նկատ մամբ վատ վե-
րա բեր մուն քի մա սին:694

 Դեյ վի սի զեկուցման հա մա ձայն՝ տնտե սա կան ի րա վի ճա կը  Թուր-

691 Տե՛ս նույն տեղը, NA/RG 59/867.00/797, էջ 17-20:
692 Տե՛ս նույն տեղը, NA/RG 59/867.00/797, էջ 21-22:
693 Տե՛ս նույն տեղը, Roll 6, NA/RG 59/867.00/803, էջ 1:
694 Տե՛ս նույն տեղը, Roll 6, NA/RG 59/867.00/803, էջ 4:
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քիա յում, մաս նա վո րա պես՝  Փոքր Ա սիա յի նա հանգ նե րում, « միան շա-
նակ վատ էր»: Տն տե սութ յան հիմ նա կան ո լոր տը գյու ղատն տե սութ-
յունն էր, ո րով հիմ նա կա նում զբաղ վում էր հայ բնակ չութ յու նը:  Սա-
կայն, նկա տի առ նե լով հա յե րի տե ղա հա նութ յունն ու կո տո րած նե րը, 
ինչ պես նաև մահ մե դա կան տղա մարդկանց՝ բա նա կում լի նե լու հան-
գա ման քը, այդ ո լոր տը գրե թե ամ բող ջութ յամբ կոր ծան վել էր:  Նույ նը 
վե րա բե րում էր առևտ րին և  ար հեստ նե րին:  Խար բեր դի հյու պա տո-
սա կան շրջա նում գրե թե բո լոր առևտ րա կան ներն ու գոր ծա րար նե րը 
հա յեր էին, և քա ղա քի դրա մատ նե րում գտնվող ա վանդ նե րի 90 %-ը 
պատ կա նում էր հա յե րին: 

Ըստ  Դեյ վի սի՝ երկ րից իր մեկ նե լու պա հին զին վոր նե րի, սպանե-
րի և  քա ղա քա ցի նե րի տրա մադ րութ յուն նե րը շատ հո ռե տե սա կան էին: 
Ն րանք մտա ծում էին, որ նույ նիսկ ե թե  Թուր քիան հաղ թի պա տե րազ-
մում, շա հողն այդ պա րա գա յում լի նե լու է միայն  Գեր մա նիան: Ըստ 
 Դեյ վի սի՝ գեր մա նա ցի նե րն այդ ժամանակ  Թուր քիա յում որ ևէ հե ղի-
նա կութ յուն չու նեին: Թե՛ պաշ տոն յա նե րը, թե՛ ժո ղո վուր դը գտնում էին, 
որ  Գեր մա նիան պա տաս խա նա տու է ի րենց բո լոր դժբախ տութ յուն նե-
րի հա մար:695

 Լես լի  Դեյ վի սը մեկ նեց  Խար բեր դից 1917 թ. մա յի սի 16-ին՝ իր հետ 
 Միաց յալ  Նա հանգ ներ տա նե լով 60 հո գա նոց մի խումբ, ո րի մե ծա-
մաս նութ յու նը կազ մում էին ԱՄՆ-ի քա ղա քա ցիութ յուն ու նե ցող հա յե-
րը:696  

1917 թ. հոկ տեմ բե րի 27-ին Ա թեն քում ԱՄՆ-ի գլխա վոր հյու պա-
տո սը զե կու ցում էր պետ քար տու ղա րին Զմ յուռ նիա յից ժա մա նած 
Բ րի տա նիա յի քա ղա քա ցի, եր կար ժա մա նակ  Թուր քիա յում ապ րող 
 Չարլ տոն  Ջի րո յի հետ իր տե ղա կալ Ո ւոլ լե րի հան դիպ ման մա սին: 
 Վեր ջինս, ըստ գլխա վոր հյու պա տո սի, ի տար բե րութ յուն եր կար ժա-
մա նակ  Թուր քիա յում ապ րող այլ բրի տա նա ցի նե րի, թուր քա սեր էր և 
 հայ կա կան ջար դե րի հար ցում ար դա րաց նում էր թուր քա կան կա ռա-
վա րութ յանը՝ հիմ նա կան մեղ քը բար դե լով  Գեր մա նիա յի վրա:  Ջի-
րոն հա մա րում էր, որ  Գեր մա նիան բա րո յա պես պա տաս խա նա տու 
էր հայ կա կան կո տո րած նե րի հա մար և « մեծ բա վա րար վա ծութ յամբ 
էր» հետ ևում դրանց ի րա կա նաց մա նը:  Նա գտնում էր, որ որ ևէ կաս-

695 Տե՛ս նույն տեղը, Roll 6, NA/RG 59/867.00/803, էջ 4-6:
696 Տե՛ս նույն տեղը, Roll 6, NA/RG 59/867.4016/392, էջ 683-684:
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կած չէր կա րող լի նել այդ հար ցում, քանի որ ցան կութ յան պա րա գա-
յում  Գեր մա նիան կա րող էր ան մի ջա պես դա դա րեց նել կո տո րած նե րը: 
 Այդ ժամանակ  Թուր քիա յի մեծ թվով հե ղի նա կա վոր մարդ կանց մոտ 
«ընդ հա նուր ափ սո սանք» կար կա տար վա ծի հա մար, բայց ոչ թե զո-
հե րի հան դեպ ի րենց հա մակ րան քի ա ռու մով, այլ քա ղա քա կա նութ յան 
նման սխա լի հետ ևան քով: Ն րանք հա վա տա ցած էին, որ գա լու է ժա-
մա նա կը, երբ Անգ լիան,  Միաց յալ  Նա հանգ նե րը, Ֆ րան սիան ա մեն 
ինչ կանեն մե ղա վոր նե րին պատ ժե լու հա մար:697

Ըստ  Ջի րո յի՝ թուր քե րը հա տուկ հա մակ րանք ու նեին  Միաց յալ 
 Նա հանգ նե րի նկատ մամբ նրա չե զոք քա ղա քա կա նութ յամբ, գոր ծա-
րար մեծ կա րո ղութ յուն նե րի և  Թուր քիա յում հաս տատ ված քո լեջ նե րի, 
դպրոց նե րի, հի վան դա նոց նե րի և  այլ հաս տա տութ յուն նե րի համար: 
 Նույ նիսկ դի վա նա գի տա կան հա րա բե րութ յուն նե րի խզու մից հե տո 
ա մե րի կա ցի ներն ա զա տո րեն շարժ վե լու որ ևէ սահ մա նա փա կում  չեն 
ու նե ցել, մաս նա վո րա պես, Զմ յուռ նիա յում ա մե րիկ յան գոր ծա րար շա-
հերն ընդ հան րա պես չեն տու ժել:698     
     

 

697 Տե՛ս նույն տեղը, Roll 6, NA/RG 59/867.00/807, էջ 1, 3:
698 Տե՛ս նույն տեղը, Roll 6, NA/RG 59/867.00/807, էջ 4-5:
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ԳԼՈՒԽ 7
 Միաց յալ  Նա հանգ նե րի կող մից  Թուր քիա յին պա տե րազմ 

հայ տա րա րե լու հար ցի շուրջ

1916 թ. ընտ րութ յուն նե րի հաղ թա նա կից և « խա ղա ղութ յան ման-
դա տը» ստա նա լուց ան մի ջա պես հե տո  Վիլ սոնն ակ տիվ կեր պով 
ձեռնամուխ եղավ Եվ րո պա յում փոխ զի ջում նե րի, ինչ պես նաև ու ժի կի-
րառ ման մի ջո ցով խա ղա ղութ յան հաս նե լու և Ազ գե րի լի գա ստեղ ծե լու 
իր գա ղա փար նե րի ի րա գործ մա նը699, ին չը նա ան վա նում էր «ա ռա ջա-
դեմ ին տեր նա ցիո նա լիզմ»: Ըստ  Պա յասլ յա նի՝  Վիլ սո նի վար չա կազ մի 
ար ձա գան քը  Հայ կա կան հար ցի նկատ մամբ մինչև ընտ րութ յուն նե րը 
բա ցատր վում էր  դե մոկ րա տա կան կու սակ ցութ յան հա մար մի ջազ գա-
յին « խա ղա ղութ յան հար թակ» ձևա վո րե լու նպա տա կով:700

 Միաց յալ  Նա հանգ նե րի դիր քո րո շու մը հստակ կեր պով ար տա-
հայտ վեց 1915 և 1916 թթ. Էդ վարդ  Հաու զի՝ Եվ րո պա կատարած այ ցե-
լութ յան ըն թաց քում, երբ վեր ջինս փոր ձում էր պար զել խա ղա ղութ յան 
պայ ման նե րը, բա նակ ցե լու հնա րա վո րութ յուն նե րը: 1915 թ. փետրվա-
րին Բ րի տա նիա յի ար տա քին քար տու ղար Էդ վարդ Գ րե յը հայտ նում 
էր  Հաու զին Ֆ րան սիա յի և  Ռու սաս տա նի հետ պա տե րազ մա կան 
նկրտում նե րի մա սին: Ֆ րան սիան ցան կա նում էր ձեռք բե րել Էլ զաս- 

699 Դեռևս 1916 թ. գարնանը Վիլսոնը ջերմեռանդորեն սկսեց ազգային օրակարգում 
բարձրացնել Ազգերի լիգայի ստեղծման հարցը, թեև իր ոչ բոլոր խորհրդականներն 
էին համաձայն այդ գաղափարին: Վիլսոնին ուղղված նամակում Էդվարդ Հաուզը 
գործնական չէր համարում միջազգային իրավական դատարանի կամ խաղաղության 
պահպանման նպատակով միջազգային ուժի ստեղծումը: Հաուզի կարծիքով՝ նման 
միջազգային ռեժիմը կարող էր ձևավորվել ժամանակի ընթացքում (Տե՛ս The Papers of 
Woodrow Wilson, 69 vols. / Ed. Arthur S. Link, Vol. 37, էջ 6-7): Պետքարտուղար Լան-
սինգն ավելի բաց էր արտահայտվում Ազգերի լիգա ստեղծելու գաղափարի դեմ: Նա 
ոչ միայն գործնական չէր համարում Ազգերի լիգայի կամ միջազգային արբիտրաժի 
ստեղծումը, այլև վստահ էր, որ այն հակասելու է պետությունների ինքնիշխանությանն 
ու ազգային շահերին (Տե՛ս The Papers of Woodrow Wilson, 69 vols. / Ed. Arthur S. Link, 
vol. 37, էջ 106-107): Իր հերթին Վիլսոնը որևէ հակասություն չէր տեսնում Միացյալ 
Նահանգների՝ որպես միջազգային խաղաղության պաշտպանի և ամերիկյան 
տնտեսական շահերի առաջխաղացման միջև: Միաժամանակ նա ցանկանում էր 
ԱՄՆ-ին հեռու պահել Հին աշխարհի խնդիրներից և ստանձնել Միացյալ Նահանգների 
միջազգային առաջատարի դերը (Տե՛ս Ambrosius Lloyd E., Wilsonian Statecraft, 
Wilmington, Scholarly Resource Book, 1991, էջ 71):
700 Տե՛ս Payaslian Simon, նշվ. աշխ., էջ 115-116:
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Լո թա րին գիան, իսկ  Ռու սաս տա նը՝ հսկո ղութ յուն սահմանել  Կոս-
տանդ նու պոլ սի նկատ մամբ:  Թեև  Հաու զը պա տաս խա նել էր Գ րե յին, 
որ  Միաց յալ  Նա հանգ նե րը չի կա րող մաս նակ ցել տա րած քա յին հար-
ցե րին վե րա բե րող բա նակ ցութ յուն նե րին, սա կայն որ ևէ ա ռար կութ յուն 
չէր հայտ նել  Ռու սաս տա նի նպա տակ նե րի վերաբերյալ: Հաուզը մեկ 
տա րի անց, երբ քննար կում էր Գ րե յի հետ  Միաց յալ  Նա հանգ նե րի՝ 
պա տե րազ մի մեջ ներ քաշ վե լու հար ցը, ա ռա ջար կում է, որ ԱՄՆ-ն կա-
րող է պա տե րազ մի մեջ մտնել « սու զա նա վա յին խնդրի» պատր վա կով, 
կամ նա խա գա հը կա րող է պա հան ջել խա ղա ղութ յան հա մա ժո ղով: Եվ 
ե թե  Գեր մա նիան հրա ժար վի «ող ջա միտ պայ ման նե րից»,  Միաց յալ 
 Նա հանգ նե րը կմտնի պա տե րազ մի մեջ: «Ող ջա միտ պայ ման նե րից» 
մե կը կա րող էր լի նել  Ռու սաս տա նի կող մից  Կոս տանդ նու պոլ սի գրա-
վու մը կամ նրա նկատ մամբ հսկո ղութ յան սահ մա նու մը:701

Պատ րաստ վե լով 1917 թ. հուն վա րի 22-ին  Սե նա տում տե ղի ու նե-
նա լիք իր « խա ղա ղութ յուն ա ռանց հաղ թա նա կի» ե լույ թին՝  Վիլ սո նը 
քննար կում էր հնա րա վոր խա ղա ղութ յան պայ ման նե րը  Հաու զի հետ: 
Ն րանք ե կան հա մա ձայ նութ յան, որ  պետք է վե րա կանգ նվի Բել գիա յի 
և  Սեր բիա յի ան կա խութ յու նը, իսկ  Թուր քիան պետք է հանձ նի իր եվ-
րո պա կան տա րածք նե րը:  Հաու զը փոր ձում էր հա մո զել  Վիլ սո նին, որ 
 Ռու սաս տա նին պետք է տրա մադր վի « տաք ջրե րի նա վա հան գիստ», 
այ սինքն՝  Կոս տանդ նու պո լի սը, սա կայն  Վիլ սո նը պա րաստ չէր գնալ 
այդ քան հե ռու:  Միա ժա մա նակ նրանք ան հանգս տա ցած էին  Թուր-
քիա յում հիմնադրված ա մե րիկ յան կրթա կան հաս տա տութ յուն նե րի 
ա պա գա յով, ինչ պես նաև մի սիո նե րա կան և  օգ նութ յան աշ խա տանք-
նե րի հետ ևանք նե րով:  Վիլ սո նը ո րո շեց իր ե լույ թում չհի շա տա կել որ ևէ 
տա րած քա յին պայ ման ի մա սին:  Միաց յալ  Նա հանգ նե րը պա տե րազմ 
հայ տա րա րեց  Գեր մա նիա յին, սա կայն ո րո շեց չփո խել իր քա ղա քա-
կա նութ յու նը  Թուր քիա յի նկատ մամբ:702 

1917 թ. ապ րի լի 6-ին  Միաց յալ  Նա հանգ նե րը պա տե րազմ հայ տա-
րա րեց  Գեր մա նիա յին, իսկ ապ րի լի 10-ին Օս ման յան կայս րութ յու նը 
խզեց իր հա րա բե րութ յուն ներն ԱՄՆ-ի հետ: Իր հայ տա րա րութ յան 
մեջ  Վիլ սո նը չէր հի շա տա կել  Թուր քիային:  Իր հե տա գա հայ տա րա-
րութ յուն նե րում  Վիլ սո նը ներ կա յաց նում էր  Թուր քիային որ պես « Գեր-

701 Տե՛ս Evans Laurence, նշվ. աշխ., էջ 30:
702 Տե՛ս նույն տեղը, էջ 31:
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մա նիա յի աշ խար հագ րա կան ծրագ րի զո հը»՝ հա մա րե լով, որ « քա ղա-
քա կան ցնցում նե րը  Թուր քիա յում հրահր ված են  Գեր մա նիա յի իմ պե-
րիա լիս տա կան նպա տակ նե րի մե քե նա յութ յուն նե րով»:703

Մինչ այդ  Կոս տանդ նու պոլ սում երկ կողմ մա կար դա կով բա նակ-
ցութ յուն ներ էին տե ղի ու նե նում թուրք-ա մե րիկ յան հա րա բե րութ յուն-
նե րի ա պա գա յի, իսկ  Վա շինգ տո նում՝ բուռն քննար կում ներ  Միաց յալ 
 Նա հանգ նե րի կող մից Օս ման յան կայս րութ յա նը պա տե րազմ հայ-
տա րա րե լու հար ցի շուրջ:

Դեռևս 1915 թ., մե ղադ րե լով  Գեր մա նիա յին ագ րե սիա յի, իսկ Օս-
ման յան կայս րութ յա նը՝ « մարդ կութ յան սկզբունք նե րի» խախ տում նե-
րի մեջ,  Մեծ Բ րի տա նիան փոր ձում էր ա մեն կերպ ներ քա շել  Միաց-
յալ  Նա հանգ նե րին պա տե րազ մի մեջ:  Մա յի սի սկզբին  Ջեյմս Բ րայ սը 
նա մակ էր գրել  Պո ղոս  Նու բա րին՝ խոր հուրդ տա լով նրան, որ հա-
յե րը դի մեն  Վիլ սո նին՝ որ պես չե զոք պե տութ յան նա խա գա հի՝ հայ 
ազգն ար տաք սե լու և  կո տո րե լու հա մար  Թուր քիա յին զգու շաց նե լու 
խնդրանքով: Ի րա կա նում Բ րա յա նի օ րոք Պետ քար տու ղա րութ յու նը 
շա րու նա կում էր մտա հո գութ յուն ար տա հայ տել Օս ման յան կայս րութ-
յու նում ստեղծ ված ի րա վի ճա կի կա պակ ցութ յամբ՝ որ ևէ հստակ մի-
ջոց չա ռա ջար կե լով կո տո րած նե րին վերջ դնե լու համար: Ինչ պես նշել 
էինք,  Մեծ Բ րի տա նիա յի, Ֆ րան սիա յի և  Ռու սաս տա նի՝ 1915 թ. մա-
յի սի 24-ի հայտ նի հայ տա րա րութ յա նը  Միաց յալ  Նա հանգ նե րի կա-
ռա վա րութ յունը չմիա ցավ:  Պետ քար տու ղար Բ րա յանն ու ղար կեց այն 
դես պան  Մոր գեն թաո ւին՝ նշե լով, որ  Թուր քիա յի ղե կա վար նե րը պետք 
է հաս կա նան, որ պա տաս խա նատ վութ յուն են կրե լու տե ղա հա նութ-
յան և  կո տո րած նե րի հա մար: Բ րա յա նին փո խա րի նած  Ռո բերտ  Լան-
սինգն իր նա մակ նե րում ընդ հան րա պես չէր հի շա տա կում ե րիտ թուր-
քա կան իշ խա նութ յուն նե րի պա տաս խա նատ վութ յան հար ցը:  Թեև 
 Մոր գեն թաուն չէր ճա նա չում  Լան սին գին, սա կայն հա մա րում էր նրան 
ճիշտ ընտ րութ յուն այդ պաշ տո նի հա մար և քն նա դա տում Բ րա յա նին՝ 
ան վա նե լով նրան « մեծ խո չըն դոտ»:704

 Լոն դո նում ԱՄՆ-ի դես պան  Փեյ ջը հա մա ձայն չէր իր երկ րի չե զո-
քութ յան քա ղա քա կա նութ յանը և 1916 թ. նո յեմ բե րի 24-ին գրում էր  Վիլ-
սո նին, որ դաշ նա կից նե րի հետ «ակ տիվ և  բաց» հա մա գոր ծակցութ-

703 Տե՛ս Payaslian Simon, նշվ. աշխ., էջ 117-119:
704 Տե՛ս նույն տեղը, էջ 74:
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յան և  ընդ հա նուր բո ղո քի մի ջո ցով կա րե լի է հաս նել հաջողության 
 Հա յաս տա նի,  Բել գիա յի,  Լե հաս տա նի և  Սեր բիա յի ժո ղո վուրդ նե րի 
հան դեպ տար վող քա ղա քա կա նութ յան դեմ: Ըստ դես պա նի՝ պետք էր 
ա մեն ինչ ա նել՝ բա ժա նե լու հա մար  Գեր մա նիա յի ժո ղովր դին իր ռազ-
մա տենչ ղե կա վար նե րից:  Դես պանն ա ռա ջար կում էր որ պես ա ռա ջին 
քայլ «ամ բող ջա պես խստաց նել» դի վա նա գի տա կան և տն տե սա կան 
հա րա բե րութ յուն նե րը  Թուր քիա յի և  Գեր մա նիա յի հետ:  Հա մա ձայն 
մեկ ա միս անց  Վիլ սո նին ներ կա յաց ված  Փեյ ջի նոր նա մա կի՝ դաշ նա-
կից նե րը ե կել էին հա մա ձայ նութ յան, որ թուր քե րը պետք է « մաքր վեն 
Եվ րո պա յից», իսկ Օս ման յան կայս րութ յան քրիս տոն յա նե րը պետք է 
«ա զա տութ յուն ստա նան»:  Նա խա գահ  Վիլ սոնն ի րա կա նում չէր հար-
գում  Փեյ ջին և  այդ պա հին համամիտ չէր նրա տե սա կետ նե րին: Եվ 
երբ վեր ջինս ներ կա յաց րել էր նա խա գա հին իր հրա ժա րա կա նը, այն 
ան մի ջա պես ըն դուն վել էր  Վիլ սո նի կող մից:705 

Երբ Ան տան տի տե րութ յուն նե րի հա մար պարզ է դառ նում, որ իրենք 
շա հում են  Գեր մա նիա յի դեմ պա տե րազ մը, նրանք դի մում են  Միաց յալ 
 Նա հանգ նե րին՝  Թուր քիա յի դեմ պա տե րազմ հայ տա րա րե լու համար: 
 Սա կայն պաշ տո նա կան  Միաց յալ  Նա հանգ նե րի հա մար պարզ էր, 
որ թուրք-ա մե րիկ յան թշնա մութ յան պա րա գա յում դա դա րեց վե լու էր 
նաև  Մեր ձա վոր Ար ևել քում ա մե րիկ յան օգ նութ յան կազ մա կեր պու մը, 
իսկ ա մե րիկ յան ու նեց ված քը կա րող էր մե ծա պես վնաս վել:  Նա խա-
գահ  Վիլ սո նը մեծ հա մակ րանք էր տա ծում ա մե րիկ յան մի սիո նե րա-
կան ա ռա քե լութ յուն նե րի հան դեպ և բ նա կա նա բար ան հանգս տա նում, 
թե ինչ կա րող է պա տա հել նրանց հետ  Թուր քիա յի դեմ պա տե րազ մի 
հետևանքով:  Մոր գեն թաուն նույն պես դեմ էր պա տե րազ մի հայ տա-
րա րութ յա նը: 706 

 Թեև մի սիո ներ նե րը հա յե րի հետ տե ղի ու նե ցած ցե ղաս պա նութ յան 
հիմ նա կան վկա ներն էին և  դար ձան կար ևոր դե րա կա տար ներ  Միաց-
յալ  Նա հանգ նե րի և  հա յե րի միջև հա րա բե րութ յուն նե րի ձևա վոր ման 
գործում, սա կայն Ա մե րիկ յան խորհր դի պաշ տոն յա նե րը լուռ մնա-
ցին  Թուր քիա յի դեմ պա տե րազմ հայ տա րա րե լու հար ցում:  Պաշ տո-

705 Տե՛ս The Papers of Woodrow Wilson, 69 vols. / Ed. Arthur S. Link, vol. 40, էջ 65-66, 357; 
Payaslian Simon, նշվ. աշխ., էջ 116-117:
706 Տե՛ս Yale William, Ambassador Henry Morgenthau’s Special Mission of 1917 // In: World 
Politics, vol. I, 1949, April, էջ 308-320; Trask Roger R., նշվ. աշխ., էջ 22-23:
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նա կան ե կե ղե ցին այդ պես էլ չսա տա րեց  Թուր քիա յին պա տե րազմ 
հայ տա րա րե լու գա ղա փա րը, ո րի նպա տա կը պետք է լի ներ պատ ժել 
 Թուր քիա յին և  պաշտ պա նել հա յե րին:  Պաշ տո նա կան կար ծիքն այն 
էր, որ, պա տե րազմ հայ տա րա րե լով  Գեր մա նիա յին, Ա մե րի կան արդեն 
իսկ պա տե րազ մի մեջ էր մտել նրա դաշ նա կից  Թուր քիա յի դեմ:707

 Միաց յալ  Նա հանգ նե րի մա մուլն ու հու մա նի տար կազ մա կեր պութ-
յուն ներն ի րենց ան հանգս տութ յունն էին ար տա հայ տում ոչ միայն ա մե-
րի կա ցի նե րի անվ տան գութ յան, այլև հա յե րի համար ստեղծված ի րա-
վի ճա կի մա սին:  Պետ քար տու ղա րութ յու նը փոր ձում էր հանգստաց նել 
հա սա րա կա կան կար ծի քը՝  Վա շինգ տո նի և  Կոս տանդ նու պոլ սի միջև 
« լուրջ բա խում նե րը» կան խե լու նպա տա կով:  Թեև թուր քա կան իշ խա-
նութ յուն նե րը խզե ցին հա րա բե րութ յուն նե րը  Միաց յալ  Նա հանգ նե րի 
հետ, սա կայն նրանք նույն պես «զ գու շո րեն խու սա փում էին»  Վիլ սո նի 
վար չա կազ մի հետ որ ևէ բա խու մից:708

 Թուր քիա յում տե ղի ու նե ցող « վայ րա գութ յուն նե րի» ա ռա ջին ա միս-
նե րի ըն թաց քում ե կե ղե ցա կան ղե կա վար նե րը գոր ծո ղութ յուն նե րի կոչ 
էին ա նում, սա կայն այդ կեց ված քը հիմ նա կա նում դի վա նա գի տա կան 
ճնշման և  քա րո զի հա մար էր:709  Թեև ա միս ներն անց նում էին, և  տե ղի 
ու նե ցած կո տո րած նե րի փաս տե րը՝ բազ մա պատկ վում ու  հաս տատ-
վում, սա կայն ե կե ղե ցի ներն այդ պես էլ  Թուր քիա յի դեմ ռազ մա կան 
գոր ծո ղութ յուն ի րա կանացնելու պա հանջ չներ կա յաց րին, մաս նա-
վո րա պես, երբ  Միաց յալ  Նա հանգ նե րը պա տե րազմ հայ տա րա-
րեց  Գեր մա նիա յին: Ըստ  Գոր դոն  Հի թի՝ 1915 թ. կամ նույ նիսկ 1916 
թ. սպա սել  Թուր քիա յի դեմ պա տե րազ մի հայ տա րա րութ յուն ԱՄՆ-ի 
կող մից ա նի րա տե սա կան էր երկ րում տի րող «ա նո րոշ ի րա վի ճա կի» 
պատ ճա ռով: Ա մե րի կա յում դեռևս տի րում էին « մե կու սաց վա ծութ յան 
տրա մադ րութ յուն ներ», և  նույ նիսկ  Գեր մա նիա յի հետ պա տե րազ մե-
լու հնա րա վո րութ յու նը որ ևէ հա սա րա կա կան ա ջակ ցութ յուն չու ներ: 
 Միայն եր կու տա րի անց ա մե րի կա ցի նե րի մե ծա մաս նութ յու նը սա-
տա րեց Եվ րո պա զորք ու ղար կե լու գա ղա փա րը: Հ նա րա վոր է, որ ե թե 
ա մե րի կա ցի մի սիո ներ նե րի մի զգա լի թիվ կո տոր վեր  Թուր քիա յում, 
այդ եր կի րը պատ ժե լու կո չերն ա վե լի ու ժեղ լի նեին:  Թուր քա կան իշ-

707 Տե՛ս Heath Gordon L., նշվ. աշխ., էջ 185:
708 Տե՛ս Payaslian Simon, նշվ. աշխ., էջ 120:
709 Տե՛ս Barton James, նշվ. աշխ., էջ 383-384:
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խա նութ յուն նե րը փաս տո րեն թույլ տվե ցին, որ  մի սիո ներ ներն ի րա-
կա նաց նեն ի րենց աշ խա տան քը « կա րի քա վոր նե րի» շրջա նում: Ըստ 
 Հի թի՝ ինչ պես  Բար տո նը, այն պես էլ Ա մե րիկ յան խորհր դի մյուս ան-
դամ նե րը «թշ նա մա կան» վե րա բեր մունք ու նեին թուր քե րի հան դեպ, 
սա կայն նրանց «պ րագ մա տիկ մտա հո գութ յու նը» այն էր, որ  Միաց յալ 
 Նա հանգ նե րի կող մից պա տե րազ մի հայ տա րա րութ յան դեպքում «օս-
ման յան բռնութ յան» տակ գտնվող տա ռապ յալ նե րի վի ճակն ա վե լի 
կվատ թա րա նար: Ա վե լին՝ թուր քա կան իշ խա նութ յուն ներն այդ պա րա-
գա յում կա րող էին վտա րել կամ բան տար կել ա մե րի կա ցի նե րին. վեր-
ջին ներս նաև կկորց նեին  Թուր քիա յում ունեցած ի րենց ողջ ու նեց ված-
քը: Նշ վում էր նաև, որ, պա տե րազմ հայ տա րա րե լով  Գեր մա նիա յին, 
 Միաց յալ  Նա հանգ նե րը կա րա գաց ներ  Թուր քիա յի պար տութ յու նը 
պա տե րազ մում:710  Նույն այդ փաս տարկ նե րը տի րա պե տող էին նաև 
կրո նա կան մա մու լի է ջե րում:711

 Նա խա գահ  Վիլ սո նը պա տե րազմ հայ տա րա րեց  Գեր մա նիա յին 
պա տե րազ մի սկսվե լուց ե րեք տա րի անց, երբ ար դեն պարզ էր դար-
ձել, որ հաղ թող կող մը Ան տան տն էր: Ե րեք տար վա չե զո քութ յու նը 
նպաս տեց ար յու նա հե ղութ յան շա րու նա կութ յանն ու պա տե րազ մի 
մաս նա կից նե րի տնտե սութ յան անկ մա նը:  Չե զո քութ յունն ա պա հո վեց 
 Միաց յալ  Նա հանգ նե րի ու ժե ղա ցումն ու տնտե սա կան զար գա ցու մը: 
Ա մե րիկ յան քա ղա քա կա նութ յան հետևանքով Եվ րո պա յում ա ռա ջա-
ցավ քա ղա քա կան վա կո ւում, որն ա պա հո վեց աշ խար հում  Միաց յալ 
 Նա հանգ նե րի ու ժի «կտ րուկ և չ գե րա զանց ված» ա ճը:  Միաց յալ  Նա-
հանգ նե րի չե զո քութ յան քա ղա քա կա նութ յունն օգ նեց հաղ թել Եվ րո-
պա յի ա մե նաագ րե սիվ տե րութ յա նը, ա պա հո վեց իր երկ րի խա ղա-
ղութ յունն ու բար գա վա ճու մը:  Միա ժա մա նակ այդ քա ղա քա կա նութ-
յու նը հանգեցրեց նրան, որ Բ րի տա նիան, Ֆ րան սիան,  Ռու սաս տանն 
ու Ի տա լիան մե ծա գույն կո րուստ ներ ու նե ցան պա տե րազ մի ըն թաց-
քում:712 

710 Տե՛ս Heath Gordon L., նշվ. աշխ., էջ 191-193:
711 Տե՛ս Mission Fears about Turkey // The Continent, 1917, 15 February; Reasons against 
War with Turkey // Presbyterian Banner, 1917, 27 December; Brown Arlo A., American 
Property in Jerusalem // Christian Advocate, 1917, 29 March; Signs of Life in Turkey // 
Missionary Review of the World, 1916, October; American Interests in Turkey Violated // 
Missionary Herald, 1915, November; Turkey and the United States // Missionary Herald, 
1917, March; How About Relief Work in Turkey // Missionary Herald, 1917, May: 
712 Տե՛ս Coogan John W., նշվ. աշխ., էջ 82, 85-86:
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 Միաց յալ  Նա հանգ նե րի կող մից  Գեր մա նիա յին պա տե րազմ հայ-
տա րա րե լու փաստն ան մի ջա կան ազ դե ցութ յուն չու նե ցավ ա մե րիկ յան 
մեր ձա վո րար ևել յան քա ղա քա կա նութ յան վրա:  Միաց յալ  Նա հանգ նե-
րի՝ պա տե րազմ մուտք գոր ծե լու պատ ճառ նե րը հե ռու էին ա մե րիկ յան 
ազ գա յին շա հե րից, նույ նիսկ երբ  Թուր քիան  Գեր մա նիա յի դաշ նա-
կիցն էր: Ի րա կա նում Թուր քիա յի հետ հա րա բե րութ յուն նե րի խզու մից 
հե տո դրանք դար ձան ա վե լի ջերմ: 

Երբ 1917 թ. ԱՄՆ-ի և Օս ման յան կայս րութ յան միջև հա րա բե րութ-
յուն նե րը խզվե ցին  Գեր մա նիա յի ճնշման հետևանքով, դա տե ղի ու նե-
ցավ հա մե մա տա բար բա րե կա մա կան պայ ման նե րում:  Թուր քիա յին 
պա տե րազմ չհայ տա րա րե լու ո րո շու մը պայմանավորված էր մի քա-
նի գոր ծոն նե րով, ո րոնցից հիմ նա կա նը Օս ման յան կայս րութ յու նում 
տաս նամ յակ ներ շա րու նակ տե ղի ու նե ցած մի սիո նե րա կան և կր թա-
կան ներդ րում ներն էին:  Գո յութ յուն ու նե ցող ինֆ րա կա ռույ ցի ար ժե քը 
մո տա վո րա պես 28 մի լիոն դո լար էր կազ մում:  Պետ քար տու ղա րութ-
յունն այն կար ծի քին էր, որ պա տե րազ մի հայ տա րա րութ յու նը կա րող 
էր այն պի սի փո փո խութ յուն նե րի հան գեց նել, ո րոնք խնդիր կստեղ-
ծեին հետագայում ԱՄՆ-ի և Օս ման յան կայս րութ յան հետ նորդ պե-
տութ յան հա րա բե րութ յուն նե րի բա րե լավ ման հար ցում: Ա մե րիկ յան 
դի վա նա գետ նե րի և  մի սիո ներ նե րի կար ծի քը միաս նա կան էր այդ 
հար ցում:713  Զար մա նա լիո րեն  Թուր քիա յին պա տե րազմ չհայ տա րա-
րե լու հիմ նա կան կողմ նա կից ներն էին  Բար տոնն ու  Դոդ ջը: Նրանց, 
ինչ պես նաև պետ քար տու ղար  Լան սին գի, դես պան Էլ կու սի և  Մոր գեն-
թաո ւի տե սա կետ նե րը ո րո շիչ դե րա կա տա րութ յուն ու նե ցան նա խա-
գահ  Վիլ սո նի վերջ նա կան ո րոշ ման ձևա վոր ման գոր ծում:714  

1917 թ. փետր վա րի սկզբին պետ քար տու ղար  Լան սին գը հանձ-
նա րա րում է դես պան Էլ կու սին հի շեց նել ե րիտ թուր քա կան կա ռա վա-
րութ յա նը « Թուր քիա յի նկատ մամբ ԱՄՆ-ի սրտա լից վե րա բեր մուն քի 
և  այն ա ռա վե լութ յուն նե րի մա սին, ո րոնք նա կա րող է ձեռք բերել, ե թե 
պա տե րազմ չհայ տա րա րի ԱՄՆ-ին և  շա րու նա կի նրա հետ պահ պա-
նել բա րե կա մա կան հա րա բե րութ յուն ներ»:  Լան սին գը հա մոզ ված էր, 
որ պա տե րազ մը  Թուր քիա յի հետ կբե րի միայն կո րուստ նե ր:715  Փետր-

713 Տե՛ս Bloxam Donald., նշվ. աշխ., էջ 187:
714 Տե՛ս Walther Karine V., նշվ. աշխ., էջ 294-295:
715 Տե՛ս Шпилькова В. И., Империалистическая политика США в отношении Турции 
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վա րի 8-ին  Կոս տանդ նու պոլ սում ԱՄՆ-ի դես պան Աբ րամ Էլ կու սը 
ԱՄՆ-ի և  Գեր մա նիա յի միջև հա րա բե րութ յուն նե րի խզման հարցը 
քննար կում է  Թուր քիա յի ար տա քին գոր ծե րի նա խա րա րի հետ:  Նա-
խա րա րը հայ տա րա րում է դես պա նին, որ ԱՄՆ-ի և  Թուր քիա յի միջև 
հա րա բե րութ յուն նե րի հար ցը վեր ջինս պետք է քննար կի իր դաշ նակ-
ցի հետ: Էլ կու սը զե կու ցում է Պետ քար տու ղա րութ յա նը, որ  Թուր քիան 
չի ցան կա նում խզել հա րա բե րութ յուն նե րը, սա կայն  Գեր մա նիան կա-
րող է դա պար տադ րել:  Մի քա նի օր անց նա գրում է, որ  Թուր քիա յի 
կա ռա վա րա կան շրջա նակ նե րում գտնում են, որ ԱՄՆ-ի հետ հա րա-
բե րութ յուն նե րը շա րու նա կում են մնալ բնա կա նոն և  բա րե կա մա կան, 
թեև  Գեր մա նիան ստի պում է ա նել հա կա ռա կը: Էլ կու սը հա մոզ ված էր, 
որ թուր քե րի և  գեր մա նա ցի նե րի միջև հա րա բե րութ յուն նե րը լավ չեն, 
և  ե թե  Գեր մա նիան ու ԱՄՆ-ն պա տե րազ մում են մի մյանց դեմ,  Թուր-
քիան այդ բա նը չի ա նի:  Գեր մա նա-ա մե րիկ յան հա րա բե րութ յուն նե րի 
խզու մից հե տո մեծ վե զիրն ա սում էր ԱՄՆ-ի դես պա նին, որ սուլ թանն 
ար տա հայ տել էր իր ցան կութ յու նը՝ պահ պա նելու բա րե կա մա կան հա-
րա բե րութ յուն ներ ԱՄՆ-ի և  Թուր քիա յի միջև: Ըստ  Լոու րենս Է վան սի՝ 
թուր քե րը վստահ էին, որ պա տե րազ մից հե տո  Միաց յալ  Նա հանգ նե րը 
ֆի նան սա կան և  բա րո յա կան օ ժան դա կութ յուն է ցու ցա բե րե լու  Թուր-
քիա յին: 716

 Դես պան Էլ կու սը գրում էր, որ, չնա յած  Գեր մա նիա յի հետ ԱՄՆ-ի 
հա րա բե րութ յուն նե րի խզմա նը, թուրք նա խա րար նե րը շա րու նա-
կում էին ի րենց բա րե կա մա բար պա հել դես պա նութ յան հետ:  Դես-
պանն ա մեն տե ղից տե ղե կութ յուն ներ էր ստա նում այն մա սին, որ ե թե 
նույ նիսկ ԱՄՆ-ի և  Գեր մա նիա յի միջև պա տե րազմ սկսվի, թուր քե րը 
 Միաց յալ  Նա հանգ նե րի հետ հա րա բե րութ յուն նե րը չեն խզե լու: Այդ 
մա սին դես պա նին ան ձամբ ա սել էր նաև  Թա լեաթ փա շան: Այդ քա-
ղա քա կա նութ յանը, ըստ  Թա լեաթ փա շա յի, կողմնակից էր նաև սուլ-
թա նը: Իսկ ֆի նանս նե րի նա խա րար  Ջա վի դը դես պա նութ յու նում տե ղի 
ու նե ցած ճա շի ժա մա նակ ա սել էր դես պա նին, որ պա տե րազ մի ա վար-
տից հե տո « Թուր քիա յի միակ հույ սը  Միաց յալ  Նա հանգ ներն է», քա նի 
որ «եվ րո պա կան երկր նե րը ան կա րող են լի նե լու կամ չեն ցան կա նա լու 

(1914-1920), М., Ученые записки Московского государственного педагогического 
института, 1960, էջ 42-43:
716 Տե՛ս Evans Laurence, նշվ. աշխ., էջ 32-33:
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օգ նել մեզ ֆի նան սա պես»: «Մ յուս կող մից,- շա րու նա կում էր  Ջա վի դը,- 
ի՞նչ ենք մենք շա հե լու  Միաց յալ  Նա հանգ նե րի հետ պա տե րազ մից: 
 Բա ցար ձա կա պես ո չինչ: Այս պի սով, ես ե րաշ խա վո րում եմ 90%-ով, որ 
 Գեր մա նիա յի և  Միաց յալ  Նա հանգ նե րի միջև պա տե րազ մի պա րա-
գա յում  Թուր քիան հե ռու է մնա լու»:717 

 Միա ժա մա նակ Էլ կու սը գրում էր, որ  «Միութ յուն և  ա ռա ջա դի մութ-
յուն» կու սակ ցութ յա նը ոչ բա րե կա մա բար վե րա բեր վող թուր քերն այլ 
տե սա կետ ներ էին ար տա հայ տում: Ն րանք նշում էին, որ ե րիտ թուր քե-
րի ղե կա վար նե րը գի տակ ցում էին, որ  Թուր քիա յին պա տե րազ մի մեջ 
ներ քա շե լու, ինչ պես նաև հայ կա կան կո տո րած նե րի և  ոչ թուր քա կան 
այլ ազ գութ յուն նե րի նկատ մամբ հա լա ծանք նե րի հա մար պա տաս-
խա նատ վութ յունն ընկ նե լու էր ի րենց վրա, ուս տի Ա մե րի կա յի պես 
բա րե կա մա կան եր կիր ու նե նալն այդ պայ ման նե րում շատ կար ևոր 
կա րող էր լի նել ի րենց հա մար:718

Ըստ Էլ կու սի՝ ԱՄՆ-ի և  Գեր մա նիա յի հա րա բե րութ յուն նե րի խզու-
մից հե տո  Թա լեաթ փա շան ա ռանձ նա հա տուկ « բա րե կա մութ յուն 
և մ տեր մութ յուն» էր ցու ցա բե րում դես պա նի և  դես պա նութ յան հան-
դեպ:  Նա նույ նիսկ հա տուկ հրա հանգ էր տվել մա մու լի գրա սեն յա կին՝ 
 Միաց յալ  Նա հանգ նե րի մա սին թշնա մա կան հոդ ված ներ թույլ չտա-
լու նպա տա կով:  Թուրք պաշ տոն յա նե րը նաև ա սում էին Էլ կու սին, որ 
 Գեր մա նիան չէր ցան կա նում տես նել  Կոս տանդ նու պոլ սում  Միաց յալ 
 Նա հանգ նե րի պես մեծ տե րութ յան դես պա նի ներ կա յութ յու նը, քա նի 
որ հա մա րում էր, որ թուր քե րի միակ բա րե կամ պե տութ յունն ու պաշտ-
պա նը ինքն է:719  Պա տաս խա նե լով թուրք նա խա րար նե րից մե կին 
թուրք-ա մե րիկ յան բա րե կա մա կան հա րա բե րութ յուն նե րի մա սին՝ դես-
պան Էլ կուսն ա սում էր, որ  Թուր քիան շատ բա րե կամ ներ ու նի  Միաց-
յալ  Նա հանգ նե րում, սա կայն վեր ջին ներս որ ևէ կերպ չեն կա րող օգ նել 
այս երկ րին, քա նի դեռ վերջ չի դրվել հայ կա կան կո տո րած նե րին, ինչ-
պես նաև ա րաբ նե րի, սի րիա ցի նե րի կամ ու րիշ ազ գե րի հա լա ծանք նե-
րին: Իսկ նա խա րա րը նշում էր, որ «այդ բա նե րը չպի տի տե ղի ու նե նա-

717 Տե՛ս NA Microfilm Publications, Microcopy No. 353, Records of the Department of State 
Relating to Internal Affairs of  Turkey, 1910-1929, Roll 6, NA/RG 59/867.00/804.1/2, էջ 
6-7:
718 Տե՛ս նույն տեղը, Roll 6, NA/RG 59/867.00/804.1/2, էջ 7-8:
719 Տե՛ս նույն տեղը, Roll 6, NA/RG 59/867.00/804.1/2, էջ 9-11:
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յին», և  հույս հայտ նում, որ շատ շու տով հա յե րի վի ճա կը բա րե լավ վե-
լու է, և  ի րենց թույլ է տրվելու ճամ փոր դել և  առևտ րով զբաղ վել երկ րի 
ո րոշ « գո տի նե րում»:720

Երբ  Միաց յալ  Նա հանգ նե րի հա րա բե րութ յուն նե րը  Գեր մա նիա-
յի հետ վատ թա րա նում են, 1917 թ. մար տի 31-ին պետ քար տու ղար 
 Լան սին գը գրում է Էլ կու սին, որ ա մե րիկ յան կա ռա վա րութ յու նը «որ ևէ 
հա կա սութ յուն չու նի  Թուր քիա յի հետ» և  ցան կա նում է « պահ պա նել 
մշտա պես գո յութ յուն ու նե ցող բա րե կա մա կան հա րա բե րութ յուն նե-
րը»:721

 Նույ նիսկ երբ ապ րի լի 2-ին նա խա գահ  Վիլ սո նը դի մեց  Գեր մա նիա-
յին պա տե րազմ հայ տա րա րե լու հար ցով Կոնգ րե սին,   թուրք իշ խա-
նութ յուն նե րի վե րա բեր մուն քը շա րու նա կում էր մնալ նույ նը: Օս ման-
յան կայս րութ յան ար տա քին գոր ծե րի նա խա րա րի հետ հան դիպ ման 
ժա մա նակ դես պան Էլ կու սը հարց նում է, թե  Բարձր  Դու ռը կհետ ևի՞ 
արդ յոք  Գեր մա նիա յին, ե թե ԱՄՆ-ի և  Գեր մա նիա յի միջև պա տե րազմ 
սկսվի:  Նա խա րա րը պա տաս խա նում է, որ ԱՄՆ-ի և Օս ման յան կայս-
րութ յան միջև հա րա բե րութ յուն նե րը միշտ բա րե կա մա կան են ե ղել, 
և  որ ևէ պատ ճառ չկա, որ դրանք նույն կերպ չշա րու նակ վեն:  Դես-
պա նը կար ծիք է հայտ նում պետ քար տու ղա րին, որ գեր մա նա ցի նե րը 
ցան կա նում են, որ  ա մե րիկ յան դի վա նա գետ նե րը շա րու նա կեն ի րենց 
գոր ծու նեութ յունն Օս ման յան կայս րութ յու նում՝ որ պես քրիս տոն յա նե-
րի կո տո րած նե րի շա րու նա կութ յան կան խար գել ման ե րաշ խիք:722  
Ապ րի լի 5-ին Էլ կու սը զե կու ցում է պետ քար տու ղա րին, որ մեծ վե զի րի 
հետ ու նե ցած հան դիպ ման ժա մա նակ շեշ տել է, որ ա մե րիկ յան կա ռա-
վա րութ յու նը հա կա սութ յուն ներ չու նի  Թուր քիա յի հետ և  ցան կա նում 
է շա րու նա կել բա րե կա մա կան հա րա բե րութ յուն նե րի ըն թաց քը եր կու 
կա ռա վա րութ յուն նե րի միջև: Էլ կուսն ա վե լաց նում է, որ «ի րա կա նում 
հա կա սութ յուն ներ ե ղել են միայն գեր մա նա կան կա ռա վա րութ յան 
հետ»:723

 Թեև թուր քե րի մե ծա մաս նութ յու նը խա ղա ղութ յան հաս նե լու ցան-

720 Տե՛ս նույն տեղը, Roll 6, NA/RG 59/867.00/804.1/2, էջ 13:
721 Տե՛ս US Department of State. Papers relating to the Foreign Relations of the United 
States. 1917 Supplement 1. The World War, էջ 191-192:
722 Տե՛ս նույն տեղը, էջ 206-207:
723 Տե՛ս նույն տեղը, Supplement 2, Vol. 1, p. 18:
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կութ յուն ու ներ, գեր մա նա կան ազ դե ցութ յու նը շա րու նա կում էր ու ժեղ 
մնալ, և  որ ևէ երաշխիք չկար, որ Ան տան ի տե րութ յուն նե րը ցան կա նա-
լու էին ա ռան ձին բա նակ ցութ յուն ներ սկսել Օս ման յան կայս րութ յան 
հետ: Էլ կու սը հա ղոր դում էր Պետ քար տու ղա րութ յա նը, որ օս ման յան 
ղե կա վար ներն ի րենց հույ սե րը կա պում էին  կենտ րո նա կան տե րութ-
յուն նե րի և  Ռու սաս տա նի միջև խա ղա ղութ յան հաս տատ ման հետ և 
 պատ րաստ էին բա ցելու նե ղուց ներն ու գնալու այլ զի ջում նե րի:  Նույն 
օ րը «Tanin» թեր թին տված հար ցազ րույ ցում մեծ վե զիրն ա սում էր, որ 
Օս ման յան կայս րութ յան և  Ռու սաս տա նի միջև թշնա մութ յան պատ-
ճա ռը  Թուր քիա յի տա րած քի հան դեպ  Ռու սաս տա նի նկրտում ներն 
էին, և  ե թե ա զա տա կան  Ռու սաս տա նը հրա ժար վեր իր պա հանջ նե-
րից, կվե րա նար նաև ռուս-թուր քա կան բա րե կա մա կան հա րա բե րութ-
յուն նե րի հաս տատ ման խո չըն դո տը: Էլ կուսն ա ռա ջար կում էր Պետ-
քար տու ղա րութ յանն ա մեն ինչ ա նել  կենտ րո նա կան տե րութ յուն նե-
րի և  Ռու սաս տա նի միջև խա ղա ղութ յան հաս տա տու մը թույլ չտա լու, 
 Թուր քիա յին  Գեր մա նիա յից կտրե լու և  Թուր քիա յի ու Ան տան տի միջև 
բա նակ ցութ յուն ներ սկսե լու ուղ ղութ յամբ:724

 Մինչև հա րա բե րութ յուն նե րի խզու մը պետ քար տու ղա րը տե ղե կաց-
նում է դես պան Էլ կու սին, որ Օս ման յան կայս րութ յու նում  Մոր գեն-
թաուն իր հետ ու նե ցած հան դիպ ման ըն թաց քում ա ռա ջար կել էր, որ  
դես պա նը հան դի պում ու նե նա Էն վե րի հետ և  հայ տա րա րի, որ բա րե-
կա մա կան հա րա բե րութ յուն նե րի պահ պա նու մը  Միաց յալ  Նա հանգ-
նե րի հետ բխում է  Թուր քիա յի շա հե րից, և  նույ նիսկ ԱՄՆ-ի ու  Գեր-
մա նիա յի միջև պա տե րազ մի պա րա գա յում  Թուր քիան չպետք է խզի 
բա րե կա մա կան հա րա բե րութ յուն նե րը, քա նի որ այդ հան գա ման քը 
միայն կա րա գաց նի խա ղա ղութ յան հաս տա տու մը:725 

 Միա ժա մա նակ ա մե րիկ յան դի վա նա գետ նե րը հա վաս տիա ցում ներ 
էին ստա նում թուր քա կան իշ խա նութ յուն նե րից, որ ԱՄՆ-ի քա ղա քա-
ցի ների ու ա մե րիկ յան հաս տա տութ յուն նե րի նկատ մամբ վե րա բեր-
մուն քը մնա լու է նույն մա կար դա կի վրա: 726

Պա տե րազ մում ա մե րիկ յան չե զո քութ յունն ու 1917 թ. ապ րի լին 
Գեր մա նիա յին պա տե րազ մի հայ տա րա րութ յու նը   խիստ քննա դա-

724 Տե՛ս նույն տեղը, էջ 16-17:
725 Տե՛ս նույն տեղը, էջ 11:
726 Տե՛ս նույն տեղը, Supplement 1, էջ 598-606:
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տութ յան են են թարկ վում  Միաց յալ  Նա հանգ նե րի ընդ դի մա դիր քա ղա-
քա կան գոր ծիչ նե րի կող մից: Ն րան ցից ա մե նան շա նա վո րը նախ կին 
նա խա գահ  Թեո դոր  Ռուզ վելտն էր, ո րը հայ տա րա րում էր, որ  Վիլ սո նի 
վար չա կազ մը « չա փա զանց չե զոք էր» պա տե րազ մում, ին չը մի կող մից 
մեծ կար ևո րութ յուն էր տա լիս մի ջազ գա յին օ րեն քին, իսկ մյուս կող մից 
ան տե սում էր ազ գա յին շա հը:  Միա ժա մա նակ Ան տան տի հետ սերտ 
հա րա բե րութ յուն ներ հաս տա տե լու կողմ նա կից նե րը հայ տա րա րում 
էին, որ  Վիլ սո նը խախ տում էր չե զո քութ յու նը  կենտ րո նա կան տե րութ-
յուն նե րի օգ տին, իսկ վեր ջին նե րիս կողմ նա կից նե րը պնդում էին հա-
կա ռակ կար ծի քը:727 Օս ման յան կայս րութ յա նը պա տե րազմ հայ տա-
րա րե լու քա րո զար շա վը ղե կա վա րում էին սե նա տոր ներ  Հեն րի  Լո ջը և 
Ո ւիլ յամ  Քին գը, սա կայն նա խա գահ  Վիլ սո նը կա րո ղա նում էր հաղ թա-
հա րել այդ ճնշու մը:728

 Հայ կա կան ի րա դար ձութ յուն նե րի հետևանքով  Թեո դոր  Ռուզ վել տը 
հրա ժար վեց  Միաց յալ  Նա հանգ նե րի՝ պա տե րազ մի մեջ մտնե լու հար-
ցում իր ունեցած կաս կած նե րից և  դար ձավ դրա կրքոտ կողմ նա կիցն 
ու փաս տա բա նը:  Հայ կա կան ջար դը, ո րը նա ան վա նում էր « պա տե-
րազ մի մե ծա գույն հան ցա գոր ծութ յու ն», նրա հա մար դար ձավ ար տա-
քին քա ղա քա կա նութ յան և  մի ջազ գա յին է թի կա յի հիմ նա կան խնդի-
րը:  Հայ կա կան դա ժա նութ յուն նե րի կո մի տեի քար տու ղար  Սամ ո ւել 
 Դատ տո նին դեռևս 1915 թ. նո յեմ բե րի 24-ին ուղղ ված իր նա մա կում 
Ռուզ վել տը հրա ժար վում էր կո մի տեի հան դիպ մա նը մաս նակ ցելուց, 
քա նի որ կազ մա կեր պութ յու նը բա վա կա նին պա սիվ էր ար ձա գան քել 
հայ կա կան կո տո րած նե րի փաս տե րին, ինչ պես նաև պա տե րազ մում 
ԱՄՆ-ի չե զո քութ յան հար ցին:  Նա նշում էր, որ «ա մեն գնով խա ղա-
ղութ յան» հաս նե լու սկզբուն քը, «զ գաց մուն քա յին և  ոչ արդ յու նա վետ» 
հան րա հա վաք նե րը չեն կա րող փրկել հա յե րին: « Գոր ծո ղութ յան» 
կո չեր ա նե լով՝  Հայ կա կան դա ժա նութ յուն նե րի կո մի տեն չէր պնդում 
ռազ մա կան մի ջամ տութ յունը:  Կո մի տեի ան դամ նե րը վա խե նում էին, 
որ  Միաց յալ  Նա հանգ նե րի կող մից պա տե րազ մի հայ տա րա րութ յու նը 
իր բա ցա սա կան ազ դե ցութ յու նը կու նե նար  Թուր քիա յում ա մե րիկ յան 

727 Տե՛ս Coogan John W., նշվ. աշխ., էջ 77:
728 Տե՛ս US Department of State. Papers relating to the Foreign Relations of the United 
States. 1917 Supplement 1. The World War, էջ 598-606:
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դպրոց նե րի և  ե կե ղե ցի նե րի ա պա գա յի վրա:729

Ըստ  Պի տեր  Բա լաք յա նի՝  Ռուզ վել տի հա մար պա տիվն ու պար-
տա կա նութ յու նը նշա նա կում էին հա յե րի հա մար ար դա րութ յան հաս-
նե լու նպատակով պա տե րազ մի գնա լ:  Նա խստո րեն քննա դա տում էր 
 Վիլ սո նի խա ղա ղա սի րա կան քա ղա քա կա նութ յու նը, ա տե լութ յամբ էր 
ար տա հայտ վում նրա մա սին, ան վա նում էր նրան «խղ ճուկ վախ կոտ» 
և «ա մե նա վատ նա խա գա հը Բ յու կե նե նից հե տո»:730 

 Ամե րի կա ցի հայտ նի մի սիո ներ  Լայ ման Էբ բո տին ուղղ ված նա-
մա կում  Ռուզ վել տը գրում էր. «Ես ար դա րութ յու նը խա ղա ղութ յու նից 
բարձր եմ դա սում և  լիո վին բա վա րար ված կլի նեի, ե թե խա չակ րաց 
ար շա վանք ղե կա վա րեի հա յե րի հա մար, …սա կայն պարզ ան հե-
թե թութ յուն կլի ներ սկսել նման խա չակ րաց ար շա վանք, ե թե եր կի-
րը պատ րաստ չէ այն սա տա րե լու, և  ե թե եր կի րը նույ նիսկ հե ռա վոր 
մտադ րութ յուն չու նի պայ քա րե լու այդ հար ցի հա մար»:731 

1918 թ. մա յի սին  Հայ կա կան և  սի րիա կան օգ նութ յան ա մե րիկ յան 
կո մի տեի, իսկ հե տա գա յում  «Մեր ձա վոր Ար ևել քի օգ նութ յան» կազ-
մա կեր պութ յան հիմ նա կան բա րե րար Ք լիվ լենդ  Դո դջին գրված նա-
մա կում  Ռուզ վել տը քննա դա տում էր  Թուր քիա յի հան դեպ ա մե րիկ յան 
քա ղա քա կա նութ յու նը հայ կա կան ցե ղաս պա նութ յու նից հե տո, հիաս-
թա փութ յուն հայտ նում առ այն, որ  Դոդ ջը մի սիո ներ նե րի անձ նա կան 
շա հե րը գե րա դա սում էր հայ կա կան կո տո րած նե րի հար ցում  Միաց յալ 
 Նա հանգ նե րի ունեցած պա տաս խա նատ վութ յու նից:  Նա գտնում էր, 
որ ա մե րի կա ցի նե րը մե ղա վոր էին « կեղ ծա վո րութ յան գար շե լի ձև» օգ-
տա գոր ծե լու մեջ, երբ բա րե կա մութ յուն էին քա րո զում  Հա յաս տա նի և 
 Թուր քիա յի ճնշված այլ ազ գե րի հա մար, սա կայն այդ պես էլ  Թուր-
քիա յի հետ պա տե րազ մի չգնա ցին: « Թույլ տալ թուր քե րին կո տո րել 
հա յե րին, իսկ հե տո հայ ցել թույլտ վութ յուն ողջ մնա ցած նե րին օգ նե լու 
հա մար…»՝ « հի մար» և  միա ժա մա նակ « գար շե լի» քա ղա քա կա նութ-
յուն էր:  Միաց յալ  Նա հանգ նե րը պա տե րազ մի պետք է գնար ոչ թե 
դաշ նա կից նե րին չնե ղաց նե լու, այլ նրա համար, որ « հայ կա կան կո-

729 Տե՛ս Roosevelt Theodore, Fear God and take your own Part, New York, George H. 
Doran, 1916, էջ 381-382; Power Samantha, նշվ. աշխ., էջ 11:
730 Տե՛ս Balakian Peter, From Ezra Pound to Theodore Roosevelt: American intellectual and 
cultural responses to the Armenian Genocide, էջ 245-246:
731 Տե՛ս The Letters of Theodore Roosevelt / Ed. Elting Morison, Cambridge, MS: Harvard 
University Press, 1952, vol. V, էջ 536-538:
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տո րա ծը պա տե րազ մի մե ծա գույն հան ցա գոր ծութ յունն էր»:
« Թուր քա կան սար սա փին ար մա տա պես վե րա բե րվե լու ձա խո-

ղու մը,- շա րու նա կում էր  Ռուզ վել տը,- նշա նա կում է, որ բո լոր խո սակ-
ցութ յուն ներն աշ խար հի ա պա գա խա ղա ղութ յու նը ե րաշ խա վո րե լու 
ա ռու մով վնա սա կար ան հե թե թութ յուններ են, և  այժմ, երբ մենք հրա-
ժար վե ցինք  Թուր քիա յի հետ պա տե րազ մե լուց, մենք ցույց տվե ցինք, 
որ «աշ խար հը անվ տանգ պա հե լու ժո ղովր դա վա րութ յան» մա սին մեր 
հայ տա րա րութ յուն ները կեղ ծա վոր ցու ցա մո լութ յուններ էին»:732 

 Թուր քիա յի հետ հա րա բե րութ յուն նե րի խզու մից հե տո ա մե րիկ յան 
շա հե րը  Թուր քիա յում ներ կա յաց նե լու էր Շ վե դիա յի դես պա նորդ-նա-
խա րա րը:  Թուր քիա յի իշ խա նութ յուն նե րը չա փա զանց « քա ղա քա վա-
րի» վե րա բեր մունք ցու ցա բե րե ցին դես պա նութ յան անձ նա կազ մի հան-
դեպ, ինչ պես նաև հա տուկ հրա հանգ ներ տվեցին տե ղա կան իշ խա-
նութ յուն նե րին առ այն, որ եր կու երկր նե րի միջև հա րա բե րութ յուն նե րը 
շա րու նա կե լու են մնալ ջերմ, իսկ ա մե րի կյան հաս տա տութ յուն նե րի 
հան դեպ վե րա բեր մուն քը փո փո խութ յան չի են թարկ վե լու:733 

 Քա նի որ  Կոս տանդ նու պոլ սում ԱՄՆ-ի նախ կին դես պան  Հեն-
րի  Մոր գեն թաուն հա վա տա ցած էր, որ  Թուր քիա յի հետ հնա րա վոր 
էր գնալ գոր ծար քի և  ա ռան ձին խա ղա ղութ յան պայ մա նա գիր ստո-
րագրել, Պետ քար տու ղա րութ յունն ու նա խա գա հը 1917 թ. մա յի սին հա-
տուկ լիա զո րութ յուն տվե ցին նրան՝  Թուր քիա գաղտ նի ա ռա քե լութ յուն 
ի րա կա նաց նե լու համար:  Սա կայն  Մոր գեն թաո ւի ծրա գի րը հանդիպեց 
բրի տա նա կան կա ռա վա րութ յան և  սիո նիս տա կան ղե կա վար նե րի 
ընդդիմությանը, ո րոնք ծրագ րում էին օգ տա գոր ծել պա տե րազ մա-
կան ի րա վի ճակն ու հար ձա կում սկսել  Պա ղես տի նում:  Սիո նիստ ներն 
այն կար ծի քին էին, որ  Թուր քիա յի հետ խա ղա ղութ յան պայ մա նա գիր 
կնքե լու պա րա գա յում վտանգ վե լու էր «ազ գա յին հայ րե նիք» ստեղ ծե-
լու գա ղա փա րը: Բ րի տա նա կան  «Foreign office»-ի օ ժան դա կութ յամբ 
սիո նիս տա կան ղե կա վար  Չեյմ  Վայզ մա նը կա րո ղա ցավ հան դի պել 
 Մոր գեն թաո ւին և ն րա պատ վի րա կութ յան ան դամ ներին՝  Հար վար-
դի հա մալ սա րա նի ի րա վուն քի դա սա խոս  Ֆե լիքս Ֆրանկ ֆուր տե րին, 
Ն յու  Յոր քի գոր ծա րար Է լիա հու Լ յո ւին-Էփշ թայ նին և Ար շակ Շ մա-

732 Տե՛ս  The Letters of Theodore Roosevelt / Ed. Elting Morison, Cambridge, MS: Harvard 
University Press, 1952, vol. VIII, էջ 1316-1318:
733 Տե՛ս Evans Laurence, նշվ. աշխ., էջ 32-33:
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վոն յա նին,  Ջիբ րալ թա րում և  հա մո զել նրան հրա ժար վել իր ծրագ րից: 
Զ րույ ցի ժա մա նակ  Վայզ մանն ա սում էր  Մոր գեն թաո ւին, որ վեր ջինս 
չի հաս նե լու իր նպա տա կին, քա նի որ սիո նիս տա կան կազ մա կեր պութ-
յու նը դեմ է այդ ծրագ րի ի րա գործ մա նը՝ հա մոզ ված լի նե լով, որ հրեա-
նե րը կա րող են ստա նալ  Պա ղես տի նը մի միայն Բ րի տա նիա յի ռազ մա-
կան հաղ թա նա կի դեպքում: 1917 թ. հու լի սի 8-ին  Մոր գեն թաուն Մադ-
րի դում ներ կա յաց րեց ԱՄՆ-ի դես պա նութ յան ա ռա քե լութ յան մա սին 
բացասական եզրակացությունը: Այդ փաս տը բա վա կա նին տխրեց րել 
էր ինչ պես  Մոր գեն թաո ւին, այն պես էլ նա խա գահ  Վիլ սո նին և գն դա-
պետ  Հաու զին:734  Վար կած կա նաև, որ  Մոր գեն թաո ւի հա մար լրա ցու-
ցիչ փաս տարկ է հան դի սա ցել նաև Շ մա վոն յա նի տե ղե կատ վութ յունն 
այն մա սին, որ  Թուր քիա յում ԱՄՆ-ի նախ կին դես պանն այլևս չէր վա-
յե լում ե րիտ թուրք ղե կա վար նե րի վստա հութ յու նը:735 

Միաց յալ  Նա հանգ նե րի և  Թուր քիա յի միջև հա րա բե րութ յուն նե րի 
խզու մը չանդ րա դար ձավ օգ նութ յան ծրագ րե րի ի րա կա նաց ման վրա. 
 Հայ կա կան և  սի րիա կան օգ նութ յան ա մե րիկ յան կո մի տեի ներ կա յա-
ցու ցիչ նե րը շա րու նա կե ցին ի րենց աշ խա տան քը: Ո րոշ շրջան նե րում 
շվեյ ցա րա ցի և  գեր մա նա ցի մի սիո ներ ներն ի րենց վրա վերց րին օգ-
նութ յան բաշ խու մը:  Թեև  Գեր մա նիա յի դեմ պա տե րազմ հայ տա րա րե-
լուց հե տո թուրք-ա մե րիկ յան հա րա բե րութ յուն նե րը շա րու նա կում էին 
մնալ բա րե կա մա կան, ինչը պահպանվեց նույնիսկ դրանց խզումից 
հետո, կա յին մտա հո գութ յուն ներ, որ թուր ք ամ բո խը կա րող է թշնա-
մանք հան դես բե րել ա մե րի կա ցի նե րի նկատ մամբ:  Կոս տանդ նու պոլ-
սում ԱՄՆ-ի դես պա նութ յու նը խոր հուրդ էր տվել կա նանց և  ե րե խա-
նե րին մեկ նելու երկ րից ու հրա հան գել էր հյու պա տո սութ յուն նե րին 
նույն պես պատ րաստ վել հե ռա նալու  Թուր քիա յից:  Դես պա նութ յան 
հրա հան գի հա մա ձայն՝  Խար բեր դում հյու պա տոս  Դեյ վի սը այ րել էր 
գաղտ նագ րերն ու փաս տաթղ թե րը:  Քա ղա քա պե տի պաշ տո նա կա-
տա րը պա հան ջել էր ի ջեց նել ա մե րիկ յան դրո շը, ո րից հե տո՝ մի քա-
նի օր անց, թուր քա կան իշ խա նութ յուն ներն առգ րա վե ցին ա մե րիկ յան 

734 Տե՛ս Yale William, նշվ. աշխ., էջ 308-320; Trask Roger R., նշվ. աշխ., էջ 22-23; 
Brecher F. W., Revisiting Ambassador Morgenthau’s Turkish Peace Mission of 1917 // 
Middle Eastern Studies, 1988, July, vol. 24, No. 3, էջ 357-362:
735 Տե՛ս Brecher F. W., նշվ. աշխ., էջ 360-361:
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ա ռա քե լութ յան ցո րե նի պա հեստն ու սննդամ թեր քը:736 
1917 թ. ապ րի լի 17-ին  Դեյ վի սը դես պա նութ յու նից հրա հանգ ստա-

ցավ մեկ նելու  Կոս տանդ նու պո լիս՝ իր հետ տա նե լով բո լոր ցան կա ցող 
ա մե րի կա ցի նե րին:  Մա յի սի 17-ին հյու պա տոս  Դեյ վի սը,  Հեն րի  Ռիգզն 
ու  Խար բեր դի ողջ ա մե րիկ յան հա մայն քի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը մեկ նե-
ցին  Միաց յալ  Նա հանգ ներ:  Մինչև օ գոս տոս 100-ից ա վե լի ա մե րի կա-
ցի ներ, այդ թվում՝ ԱՄՆ-ի հյու պա տոս ներն ու ի րենց ըն տա նիք նե րի 
ան դամ նե րը, մեկ նել էին  Կոս տանդ նու պո լիս:737

736 Տե՛ս Barton James, նշվ. աշխ., էջ 64; Davis Leslie A., Blair Susan, նշվ. աշխ., էջ 
119-120:
737 Տե՛ս Davis Leslie A., Blair Susan, նշվ. աշխ., էջ 120-121:
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ԱՄՓՈՓՈՒՄ

 Մինչև Ա ռա ջին հա մաշ խար հա յին պա տե րազ մի ա վարտը ԱՄՆ-ի 
կա ռա վա րութ յու նը հետ ևո ղա կա նո րեն շա րու նա կեց Օս ման յան կայս-
րութ յան ներ քին գոր ծե րին չմի ջամ տե լու քա ղա քա կա նութ յու նը՝ ա վան-
դա կան դիր քո րո շում, ո րը շա րու նա կա բար կի րառ վել էր նաև 1894-
1896 թթ. և 1909 թթ. հայ կա կան կո տո րած նե րի ըն թաց քում:  Միաց յալ 
 Նա հանգ նե րի դի վա նա գի տութ յան գոր ծո ղութ յուն ներն ա ռա ջին հեր-
թին ուղղ ված էին ա մե րիկ յան մի սիո նե րա կան և տն տե սա կան շա հե-
րի պաշտ պա նութ յա նը: Ե թե եվ րո պա կան տե րութ յուննե րը մրցում էին 
Օս ման յան կայս րութ յու նում ազ դե ցութ յան ո լորտ նե րի հա մար, ա պա 
 Միաց յալ  Նա հանգ նե րը քա ղա քա կան շահ չէր հե տապն դում  Հայ կա-
կան հար ցում՝ ճգնա ժա մե րի ժա մա նակ ար ձա գան քե լով միայն մար-
դա սի րա կան օգ նութ յամբ:  Միաց յալ  Նա հանգ նե րը որ ևէ վտանգ չէր 
ներ կա յաց նում օս ման յան պե տութ յան ինք նիշ խա նութ յան և  տա րած-
քա յին ամ բող ջա կա նութ յան հա մար ինչ պես աշ խար հագ րո րեն հե-
ռու գտնվե լու, այն պես էլ եվ րո պա կան «ու ժի հա վա սա րակշ ռութ յան» 
մրցակ ցա յին քա ղա քա կա նութ յան մեջ ներգ րավ ված չլի նե լու պատ-
ճա ռով:  

ԱՄՆ-ի չե զո քութ յունն Ա ռա ջին հա մաշ խար հա յին պա տե րազ մում 
ե րաշ խա վո րեց ա մե րիկ յան դի վա նա գի տա կան ներ կա յութ յունն Օս-
ման յան կայս րութ յու նում մինչև 1917 թ. ապ րի լը: Այս ներ կա յութ յու նը 
նշա նա կում էր ԱՄՆ-ի պաշ տոն յա նե րի շփում նե րի հնա րա վո րութ յուն 
օս ման յան իշ խա նութ յուն նե րի հետ, ինչ պես նաև դի վա նա գի տա կան 
գոր ծա ռույթ նե րի ի րա կա նա ցու մ, մաս նա վո րա պես՝ ար տա քին քա ղա-
քա կա նութ յան և  ներ քին զար գա ցում նե րի մա սին տե ղե կատ վութ յան 
փո խան ցու մ: ԱՄՆ-ի պետ քար տու ղա րութ յու նը մշտա պես ման րա-
մասն հա ղոր դագ րութ յուն ներ էր ստա նում տե ղի ու նե ցող ի րա դար-
ձութ յուն նե րի մա սին կայս րութ յու նում գոր ծող դի վա նա գի տա կան և 
հ յու պա տո սա կան ներ կա յա ցուց չութ յուն նե րի լայն ցան ցի մի ջո ցով:

Ա ռա ջին հա մաշ խար հա յին պա տե րազ մի բռնկու մից ան մի ջա պես 
հե տո ԱՄՆ-ի նա խա գահ  Վուդ րո  Վիլ սո նի վար չա կազ մը չե զո քութ յուն 
հայ տա րա րեց հիմ նա կա նում 1916 թ. նա խա գա հա կան ընտ րութ յուն-
նե րից ա ռաջ ներ քին քա ղա քա կան դժվա րութ յուն նե րից խու սա փե լու, 
ինչ պես նաև ար տա սահ մա նում ա մե րիկ յան շա հե րը պաշտ պա նե լու 
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նպա տա կով: 
Օս ման յան կայս րութ յան հան դեպ ա մե րիկ յան քա ղա քա կա նութ-

յունն էա կան փո փո խութ յուն նե րի չեն թարկ վեց:  Մինչև  կենտ րո նա կան 
տե րութ յուն նե րին միա նա լը Օս ման յան կայս րութ յունն ար տաք նա պես 
պահ պա նում էր իր չե զո քութ յու նը:  Թեև  Միաց յալ  Նա հանգ նե րը մտա-
հոգ էր պա տե րազ մի աշ խար հագ րութ յու նը չընդ լայ նե լու հար ցում, սա-
կայն Թուր քիա յին տար հա մո զե լու ուղ ղութ յամբ ա մե րիկ յան դի վա նա-
գի տութ յան կող մից որ ևէ էա կան փորձ չար վեց :  Նա խա գահ  Վիլ սոնն 
ու պետ քար տու ղար Ո ւիլ յամ Բ րա յա նը հույս ու նեին, որ  Թուր քիան, 
« մարդ կութ յան շա հե րից ել նե րով», չե զոք է մնա լու պա տե րազ մում և 
 չի մաս նակ ցե լու  Գեր մա նիա յի կող մից մշակ ված պա տե րազ մա կան 
ծրագ րե րին: 

 Պա տե րազ մում ներ քաշ վե լուց ա ռաջ ե րիտ թուր քա կան կա ռա-
վա րութ յու նը ո րո շում կա յաց րեց վե րաց նելու օ տա րերկր յա պե տութ-
յուն նե րի հետ հաս տատ ված ար տո նութ յուն նե րի ռե ժի մը:  Վիլ սո նի 
վար չա կազմն ան մի ջա պես բո ղո քար կեց այդ կա պակ ցութ յամբ՝ հայ-
տա րա րե լով, որ այն տրված էր ար տա սահ ման յան պե տութ յուն նե րին 
ստո րագր ված պայ մա նագ րե րի հա մա ձայն:  Թեև այդ ո րո շու մը կա րող 
էր բա ցա սա բար անդ րա դառ նալ թուրք-ա մե րիկ յան երկ կողմ հա րա-
բե րութ յուն նե րի վրա, սա կայն եր կու կա ռա վա րութ յուն նե րը շա րու նա-
կե ցին բնա կա նոն կա պե րի պահ պա նու մը: Ե րիտ թուրք ղե կա վար նե րը 
վստա հեց նում էին ԱՄՆ-ի դես պա նին, որ թուր քա կան իշ խա նութ յուն-
նե րը որ ևէ մտադ րութ յուն չու նեն վատ վե րա բեր մունք հան դես բե րելու 
ա մե րիկ յան կրթա կան ու կրո նա կան հաս տա տութ յուն նե րի և  մի սիո-
ներ նե րի հան դեպ:

Միա ժա մա նակ ԱՄՆ-ի կա ռա վա րութ յու նը մտա հոգ ված էր պա տե-
րազ մի հետևանքով Օս ման յան կայս րութ յան հետ առևտ րա կան հաշ-
վեկ շ ռի հնա րա վոր ան կու մով:  Վեր ջինս առևտ րա կան կար ևոր գոր ծըն-
կեր էր հա մար վում ԱՄՆ-ում, և  խա ղա ղութ յան հաս տա տու մից հե տո 
այդ երկ րի հետ առևտ րա կան հա րա բե րութ յուն նե րի վե րա կանգ նու մը 
կա րող էր մեծ նշա նա կութ յուն ու նե նալ ա մե րիկ յան շա հե րի հա մար:

 Պա տե րազ մի սկիզ բը նոր մար տահ րա վեր ներ ստեղ ծեց ԱՄՆ-ի 
դես պան  Հեն րի  Մոր գեն թաո ւի և  դես պա նութ յան հա մար: Ն կա տի առ-
նե լով իր ռազ մա վա րա կան դիր քը՝  Թուր քիան դար ձավ  Գեր մա նիա յի 
ար ժե քա վոր դաշ նա կի ցը:  Թուր քիա յի բա նակն ու հրա մա նա տա րութ-
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յու նը վե րա կա ռուց վե ցին գեր մա նա կա նի օ րի նա կով:  Մոր գեն թաուն 
այն հա մոզ մանն էր, որ կրո նա կան ա տե լութ յան օգ տա գործ ման գա-
ղա փա րը նույն պես պատ կա նում էր  Գեր մա նիա յին: Ըստ դես պա նի՝ 
այն սկսվեց կրքե րի բոր բո քու մից, որն այ նու հետև ուղղ վեց հա յե րի և 
 կայս րութ յան ոչ մահ մե դա կան են թա կա ազ գե րի դեմ:

 Թուր քիա յում տե ղի ու նե ցող զար գա ցում նե րի կա պակ ցութ յամբ 
Պետ քար տու ղա րութ յու նը փոր ձում էր հանգս տաց նել ա մե րիկ յան հա-
սա րա կա կան կար ծի քը: Ի պա տաս խան ա մե րիկ յան մի սիո նե րա կան 
կազ մա կեր պութ յուն նե րի հար ցում նե րին՝ ԱՄՆ-ի վար չա կազ մը ասում 
էր, որ ի րա վի ճա կը երկ րում կա յուն է, իսկ ա մե րիկ յան քա ղա քա ցի նե րի 
և  շա հե րի պաշտ պա նութ յունն ա պա հով ված է: 

1914 թ. դեկ տեմ բե րին նա խա գահ  Վիլ սոնն ու նրա խորհր դա տու 
Էդ վարդ  Հաու զը քննար կե ցին  Մոր գեն թաո ւի կող մից ստաց ված տե ղե-
կատ վութ յունը՝ Օս ման յան կայս րութ յու նում ստեղծ ված ի րա վի ճա կի 
մա սին: Մոր գեն թաուն հրա հանգ ստա ցավ տեղեկացնելու ա մե րի կա-
ցի նե րին, որ վտան գի դեպ քում նրանք կա րող էին վե րա դառ նալ  Միաց-
յալ  Նա հանգ ներ՝ միաժամանակ խնդրելով նրանց փակ պա հել այդ 
տե ղե կատ վութ յունն ի րենց ազ գա կան նե րից և  ըն կեր նե րից՝ հա սա րա-
կայ նութ յան շրջա նում աղ մուկ չբարձ րաց նե լու նպա տա կով:

Այն ժա մա նակ, երբ եվ րո պա կան տե րութ յուն նե րը զբաղ ված էին 
պա տե րազ մով, իսկ  Վիլ սո նի վար չա կազ մը՝ պա տե րազ մում չե զո քութ-
յան սկզբուն քի խիստ կի րա ռմամբ, Օս ման յան կայս րութ յան հա յե րը 
հայտն վե ցին հա մընդ հա նուր ոչն չաց ման վտան գի առջև. ցե ղաս պա-
նութ յան զոհ դար ձան մի լիոնուկես հա յեր:

Իր հու շե րում դես պան  Մոր գեն թաուն գրում էր, որ  Թա լեա թի հետ 
ու նե ցած զրույց նե րից մե կի ժա մա նակ վեր ջինս բա ցատ րութ յուն ներ 
էր տա լիս երկ րի ազ գա յին քա ղա քա կա նութ յան իր պատ կե րա ցում նե-
րի մա սին:  Նա գտնում էր, որ  թուր քա կան կայս րութ յան կազ մում գո-
յութ յուն ու նե ցող ազ գա յին « տար բեր միա վոր նե րը» մշտա պես դա վեր 
էին հյու սում  Թուր քիա յի դեմ. բնիկ ազ գե րի թշնա մութ յան հետևան քով 
 Թուր քիան կորց րել էր  Հու նաս տա նը,  Սեր բիան,  Ռու մի նիան,  Բուլ ղա-
րիան,  Հեր ցե գո վի նան, Ե գիպ տոսն ու Տ րի պո լին: Ըստ  Թա լեա թի՝  թուր-
քա կան կայս րութ յան տա րած քը կրճատ վել էր և  հա սել «ան հե տաց-
ման եզ րին»: Եվ ե թե ինչ մնա ցել էր  Թուր քիա յից, պետք է պահ պան-
վեր, ա պա «պետք էր ա զատ վել այդ օ տար ժո ղո վուրդ նե րից»: « Թուր-
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քիան թուր քե րի հա մար»՝ սա էր  Թա լեա թի հիմ նա կան կար գա խո սը:
 Միա ժա մա նակ  Միաց յալ  Նա հանգ նե րում պա տե րազ մը ո րո շա կի 

« քա ղա քա կան ի րա պաշ տութ յուն» հա ղոր դեց հայ կա կան կո տո րած-
նե րի խնդրին, քա նի որ ոչ պա տե րազ մա կան ժա մա նա կաշր ջա նում 
այդ պես էլ չհա ջող վեց կանգ նեց նել Աբ դուլ  Հա մի դի կող մից կազ մա-
կերպ ված ջար դը: Ա ռա ջին հա մաշ խար հա յին պա տե րազ մը փո խեց 
այդ ի րա վի ճակն ու ու ժե ղաց րեց հա սա րա կայ նութ յան ո րոշ շրջա նակ-
նե րի ճնշումն ԱՄՆ-ի կա ռա վա րութ յան վրա, քանի որ  Թուր քիան պա-
տե րազ մում հան դես ե կավ որ պես  Գեր մա նիա յի դաշ նա կի ց: Ի րա վի-
ճա կը սրեցին  Վիլ սո նի չե զո քութ յան քա ղա քա կա նութ յունն ու  Միաց յալ 
 Նա հանգ նե րի՝ պա տե րազ մի մեջ մտնե լու մա սին բուռն քննար կում նե-
րը, ո րոնց ան բա ժան մաս էին կազ մում հա յե րի նկատ մամբ ի րա գործ-
ված հան ցա գոր ծութ յուն նե րը:

Որ ևէ ա մե րի կա ցի այն պի սի խո րութ յամբ չէր առնչ վել  Հա յոց ցե-
ղաս պա նութ յանը, ինչպես  Կոս տանդ նու պոլ սում  Միաց յալ  Նա հանգ-
նե րի դես պան  Հեն րի  Մոր գեն թաուն: Ինչ պես իր պաշ տո նա վա րութ-
յան ըն թաց քում, այն պես էլ  Միաց յալ  Նա հանգ ներ վե րա դառ նա լուց 
հե տո  Մոր գեն թաուն հա մար ձակ կեր պով և  հա մա ռո րեն փոր ձում էր 
ոչն չա ցու մից փրկել Օս ման յան կայս րութ յան հայ բնակ չութ յա նը:  Նա-
խա գահ  Վուդ րո  Վիլ սո նի հետ մտե րիմ լի նե լու հան գա ման քը նրան 
հնա րա վո րութ յուն էր տա լիս ա զա տո րեն ար տա հայ տե լու իր տե սա-
կետ նե րը քա ղա քա կան և  դի վա նա գի տա կան խնդիր նե րի շուրջ:  Մոր-
գեն թաուն խոս տո վա նում էր, որ թեև ի րեն մտա հո գում էին  Թուր քիա յի 
տար բեր շրջան նե րում աշ խա տող ա մե րիկ յան մի սիո ներ նե րի գոր ծու-
նեութ յանն առնչ վող բո լոր խնդիր նե րը, մաս նա վո րա պես՝  Պա ղես տի-
նում ե րիտ թուր քա կան իշ խա նութ յուն նե րի կող մից ի րա կա նաց վող հա-
կա սե մի տա կան քա ղա քա կա նութ յու նը, սա կայն ա վե լի խո րութ յամբ 
զբաղ վում էր  Հայ կա կան հար ցով:

 Հա յե րի տե ղա հա նութ յուն նե րի և  կո տո րած նե րի մա սին ա ռա ջին 
էա կան վեր լու ծութ յու նը հրա պա րակ վել էր 1918 թ. 1913-1916 թթ. Օս-
ման յան կայս րութ յու նում ԱՄՆ-ի դես պան  Հեն րի  Մոր գեն թաո ւի կող-
մից: Որ պես պա տե րազ մում չե զոք պե տութ յան դես պանի, ո րը նույ նիսկ 
ոչ թե քրիս տոն յա էր, այլ հրեա,  Մոր գեն թաո ւին չէր կա րե լի մե ղադ րել 
քա ղա քա կան օ րա կարգ ու նե նա լու մեջ: Նրա հու շե րի ա մե նա բա ցա-
հայ տող հատ ված ները իր զրույց ներն են ե րիտ թուր քե րի ղե կա վար նե-
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րի հետ:  Մոր գեն թաուն, ինչ պես նաև իր շատ ժա մա նա կա կից ներն ու 
դեպ քե րի վկա նե րը « հաս տա տուն կեր պով» հա մոզ ված էին, որ « հայ 
ժո ղովր դի սպա նութ յու նը բո լոր ժա մա նակ նե րի մե ծա գույն հան ցա-
գոր ծութ յուն նե րից էր»:

Մշ տա պես ցան կութ յուն ար տա հայ տե լով լավ հա րա բե րութ յուն ներ 
պահ պա նել  Միաց յալ  Նա հանգ նե րի և  Վիլ սո նի վար չա կազ մի հետ՝ 
ե րիտ թուր քա կան ռե ժի մը միա ժա մա նակ չա րա շա հում էր ա մե րիկ-
յան չե զո քութ յու նը՝ սպառ նա լով փա կել Օս ման յան կայս րութ յու նում 
տե ղա կայ ված ա մե րիկ յան հաս տա տութ յուն նե րը:  Թուր քա կան իշ-
խա նութ յուն նե րին ան հանգս տաց նում էին ա մե րի կա ցի նե րի և  հա յե րի 
միջև հաս տատ ված մտե րիմ հա րա բե րութ յուն նե րը:  Թուրք ազ գայ նա-
կան նե րի հա մոզ մամբ՝ ա մե րիկ յան կրթա կան և  մի սիո նե րա կան հաս-
տա տութ յուն նե րի աշ խա տան քը հայ հա մայնք նե րի հետ վտանգ էր 
ներ կա յաց նում ազ գա յին ինք նիշ խա նութ յան հա մար:

 Ներ կա յաց նե լով չե զոք տե րութ յուն՝  Մոր գեն թաուն մնում էր միակ 
դես պա նը, ո րը հե տաքրք րութ յուն էր ցու ցա բե րում հա յե րի պաշտ-
պա նութ յան հար ցի նկատ մամբ: 1915 թ. հուն վա րին և  փետր վա րին 
 Մոր գեն թաուն սկսեց « պատ կե րա վոր, սա կայն հատ վա ծա կան» տե-
ղե կատ վութ յուն ստա նալ հա յե րի հան դեպ ի րա գործ վող քա ղա քա-
կա նութ յան մա սին Օս ման յան կայս րութ յու նում աշ խա տող ԱՄՆ-ի 
հյու պա տոս նե րից: Սկզ բում նա մտա ծում էր, որ հա յե րի նկատ մամբ 
տե ղի ու նե ցած դա ժա նութ յուն նե րը բա ցատր վում են պա տե րազ մա-
կան շրջա նին բնո րոշ վայ րա գութ յամբ: Այդ կար ծիքն ամ րապնդ վում 
էր  Թա լեա թի հա վաս տիա ցում նե րով այն մա սին, որ տե ղի ու նե ցա ծը 
«անհս կե լի տար րե րի» կող մից կազ մա կերպ ված բռնութ յուն  էր:

 Միա ժա մա նակ ե րիտ թուր քա կան իշ խա նութ յուն նե րը մի ջոց ներ 
ձեռ նար կե ցին  Մոր գեն թաո ւի փոս տա յին կապն իր հյու պա տոս նե րի 
հետ խա փա նե լու ուղ ղութ յամբ և գ րաքն նութ յան են թար կե ցին նրանց 
նա մակ նե րը: Դես պա նը չէր ցան կա նում տե ղե կատ վութ յուն տրա-
մադրել Պետ քար տու ղա րութ յա նը, ո րը հիմն ված չէր ի րա կան փաս տե-
րի վրա, սա կայն երբ նա սկսեց հա մե մա տել հա յե րի և  մի սիո ներ նե-
րի վկա յութ յուն նե րը տար բեր ե ղա նակ նե րով դես պա նութ յուն հա սած 
հյու պա տոս նե րի զե կույց նե րի հետ, ե կավ այն եզ րա կա ցութ յան, որ 
 Թուր քիա յում տե ղի է ու նե նում «ազ գաս պա նութ յուն»:

Ն կա տե լով ե րիտ թուր քե րի զգա յու նութ յունն ար տա քին աշ խար հի 
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կար ծի քի հան դեպ՝  Մոր գեն թաուն «խնդ րում էր» իր ղե կա վար նե րին մի 
կողմ դնել դի վա նա գի տա կան ձևա կա նութ յուն ներն ու դի մել թուր քա-
կան կա ռա վա րութ յա նը՝ « մարդ կութ յան ա նու նից» սպա նութ յուն նե րը 
դա դա րեց նե լու նպա տա կով:  Նա նույն պես հոր դո րում էր ԱՄՆ-ի կա-
ռա վա րութ յա նը՝ հա մո զելու  Գեր մա նիա յի կայս րին կան խել «ք րիս-
տոն յա ազ գի ոչն չա ցու մը» ե րիտ թուր քե րի կող մից:

 Միաց յալ  Նա հանգ նե րի չե զո քութ յան քա ղա քա կա նութ յու նը սկսեց 
ո րո շա կի փո փո խութ յան են թարկ վել դես պան  Մոր գեն թաո ւի՝  Հայ-
կա կան հար ցում « դի վա նա գի տա կան մի ջամ տութ յուն քա րո զե լու» 
հետևան քով, չնա յած Պետ քար տու ղա րութ յունն իր հրա հանգ նե րով 
սահ մա նա փա կում էր վեր ջի նիս դի վա նա գի տա կան ակ տի վութ յու-
նը: Ն րա գոր ծու նեութ յու նը սահ մա նա փակ վում էր եր կու հիմ նա կան 
պատ ճառ նե րով: Ա ռա ջի ն՝  Վիլ սո նի վար չա կազ մը ո րո շում էր կա յաց-
րել չներ քաշ վելու Ա ռա ջին հա մաշ խար հա յին պա տե րազ մի մեջ: Երկ-
րոր դ՝ որ պես դես պան՝ նա ի րա վունք չու ներ մի ջամ տելու ըն դու նող 
երկ րի ներ քին գոր ծե րին, ե թե ԱՄՆ-ի շա հե րը վտանգ ված չէին:  Թեև 
 Մոր գեն թաուն տե ղե կաց նում էր պետ քար տու ղա րին, որ  Թուր քիա յում 
գո յութ յուն ու նի « հայ ազ գը ջախ ջա խե լու հա մա կարգ ված ծրա գիր», 
սա կայն ե րիտ թուր քա կան իշ խա նութ յուն նե րը մշտա պես զգու շաց նում 
էին, որ դես պանն ի րա վունք չու նի մի ջամ տելու երկ րի ներ քին գոր ծե-
րին:

1915 թ. հու նի սին պետ քար տու ղա րի պաշ տո նում նշա նակ ված  Ռո-
բերտ  Լան սինգն ար դա րաց նում էր ԱՄՆ-ի «չ մի ջամ տո ղա կա նութ-
յան» քա ղա քա կա նութ յու նը հա յե րի օգ տին՝ հիմն վե լով ի րա վա կան 
սկզբունք նե րի վրա, այն է՝  Միաց յալ  Նա հանգ նե րը չէր կա րող մի-
ջամ տել  Թուր քիա յի ներ քին գոր ծե րին մինչև ԱՄՆ-ի քա ղա քա ցի նե րի 
կյանքն ու ու նեց ված քը վտանգ ված չլինեին, իսկ հա յերն օս ման յան 
հպա տակ ներ էին, և  Միաց յալ  Նա հանգ նե րը կա րող էր միայն բո ղո քել 
թուր քա կան իշ խա նութ յուն նե րի և բ նակ չութ յան կող մից նրանց նկատ-
մամբ դրսևորվող վե րա բեր մուն քի դեմ: Ակն հայտ էր, որ  Վիլ սո նի վար-
չա կազ մի չե զո քութ յան քա ղա քա կա նութ յան սկզբունք նե րը լիո վին հա-
մընկ նում էին ե րիտ թուր քա կան իշ խա նութ յուն նե րի՝ Օս ման յան կայս-
րութ յան հայ բնակ չութ յան ոչն չաց ման ծրագ րե րին:

 Միա ժա մա նակ  Միաց յալ  Նա հանգ նե րի հայ հա մայն քի ներ կա յա-
ցու ցիչ նե րը դի մում ներ էին ներ կա յաց նում  Վիլ սո նի վար չա կազ մին և 
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 Կոնգ րե սին՝ «ա վե լի մեծ ու շադ րութ յուն դարձ նելու ի րենց հայ րե նի քում 
ըն տա նիք նե րի և  հայ րե նա կից նե րի նկատ մամբ ի րա գործ ված դա ժա-
նութ յուն նե րի վրա»:  Պետ քար տու ղա րութ յու նը սո վո րա բար պա տաս-
խա նում էր, որ դես պան  Մոր գեն թաուն ա ռա ջին իսկ օ րե րից հա մո զում 
է թուր քա կան կա ռա վա րութ յա նը կանգ նեց նել հա յե րի հան դեպ ի րա-
գործ վող քա ղա քա կա նութ յու նը, ո րի շնորհիվ հնա րա վոր ե ղավ ո րոշ 
չա փով մեղ մել կա ռա վա րութ յան կող մից տրվող հրա հանգ նե րի կա-
տա րու մը: Նշ վում էր, որ  Մոր գեն թաուն հանձ նա րա րութ յուն է ստա-
ցել Պետ քար տու ղա րութ յու նից զգու շաց նելու  Բարձր Դ ռա նը, որ հա-
յե րի նկատ մամբ ի րա կա նաց վող քա ղա քա կա նութ յունն ա ռա ջաց րել 
է դժգո հութ յուն և քն նա դա տութ յուն ա մե րիկ յան հա սա րա կայ նութ յան 
շրջա նում, ին չը բա ցա սա կան ազ դե ցութ յուն է ու նե նա լու  Թուր քիա յի 
հան դեպ ա մե րիկ յան ժո ղովր դի ու նե ցած վե րա բեր մուն քի վրա: Ա վե-
լին՝ Պետ քար տու ղա րութ յու նը նույն բո վան դա կութ յամբ օ րի նա կե լի 
պա տաս խա նի նա խա գիծ էր պատ րաս տել նաև նա խա գահ  Վիլ սո նի 
հա մար:

Ա մե րիկ յան մի սիո ներ նե րը մեծ հույ սեր էին կա պում ե րիտ թուր քա-
կան շարժ ման հետ, քա նի որ վեր ջինս ուղղ ված էր հա միդ յան հե տա-
դի մա կան հա մա կար գի և « մո լե ռանդ իս լա մի» դեմ, ո րը 1894-1896 թթ. 
ա ղե տի հիմ նա կան պատ ճառն էր:  Սա կայն, օգտ վե լով պա տե րազ-
մա կան ի րա վի ճա կից, ե րիտ թուր քա կան իշ խա նութ յու նը «ոչն չաց րեց 
քրիս տո նեութ յու նը», մաս նա վո րա պես՝ արևմ տա հայ բնակ չութ յա նը: 
Այս կոր ծա նու մը սպա նեց «1908 թ. ա մե րիկ յան սո ցիա լա կան ու տո-
պիան», ոչնչացրեց 19-րդ  դա րի « վե րածն ված քրիս տո նեութ յան» 
գա ղա փա րը, կոտ րեց « բիբ լիա կան հո ղե րում հա զա րամ յա խա ղաղ 
կյան քի մեկ դար յա ա մե րիկ յան ե րա զը»: Այս պի սով, մի սիո նե րա կան 
Ա մե րի կան լուրջ վնաս կրեց պա տե րազ մի ըն թաց քում, կորց րեց իր 
« հիմ նա կան ըն կեր նե րին և  հա ճա խորդ նե րին, ինչ պես նաև իր գա ղա-
փա րա խո սութ յու նը»:

Ա մե րիկ յան մի սիո ներ նե րը դար ձան ինչ պես ցե ղաս պա նութ յան 
ա ռա ջին՝ տե ղա հա նութ յուն նե րի և  կո տո րած նե րի փու լի, այն պես էլ 
երկ րորդ փու լի կար ևոր վկա նե րը, երբ ողջ մնա ցած հա յե րը հայտնվե-
ցին Հյու սի սա յին  Սի րիա յի հա մա կենտ րո նաց ված ճամ բար նե րում: 
Ա մե րիկ յան խորհր դի հա մար սկսվեց գոր ծու նեութ յան նոր՝ հայ 
փախս տա կան նե րին օգ նութ յուն ցու ցա բե րե լու փու լը:  Մի սիո ներ նե րը 
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սեր տո րեն հա մա գոր ծակ ցում էին ԱՄՆ-ի հյու պա տոս նե րի հետ:  Միա-
սին նրանք փրկել էին 150 հա զար հա յեր  Սի րիա յում և  մի քա նի հար-
յուր հա զարի՝  Կով կա սում:  Միայն  Հա լե պում նրանց կող մից կազ մա-
կերպ վել էր 1.350 որբ ե րե խա նե րի խնամ քը:  Նույ նիսկ երբ  Միաց յալ 
 Նա հանգ նե րը մտավ պա տե րազ մի մեջ, ա մե րի կա ցի մի սիո ներ նե րից 
շա տե րը մնա ցին  Թուր քիա յում և, չնա յած դժվա րին պայ ման նե րին, 
մե կու սաց ված վի ճա կին և  հի վան դութ յուն նե րի վտան գին, շա րու նա կե-
ցին օգ նութ յան ցուցաբերման աշ խա տան քը:

Միա ժա մա նակ  Հայ ոց ցա ղաս պա նութ յու նը մեծ հար ված հասց րեց 
ա մե րիկ յան մի սիո նե րա կան ա ռա քե լութ յուն նե րին: Ե թե 1914 թ.  Թուր-
քիա յում աշ խա տում էին 150 մի սիո ներ ներ, 1.200 տե ղա ցի աշ խա տող-
ներ, և  գոր ծում էին 137 բո ղո քա կան ե կե ղե ցի ներ, ա պա պա տե րազ մի 
ա վար տից հե տո երկ րում մնա ցել էին 36 մի սիո ներ ներ, իսկ տե ղա ցի-
նե րից ողջ էին մնա ցել ըն դա մե նը 200 աշխատողներ: Ե կե ղե ցի նե րը, 
դպրոց ներն ու հի վան դա նոց նե րը, բա ցա ռութ յամբ  Կոս տանդ նու պոլ սի 
և Զմ յուռ նիա յի դպոցների ու հիվանդանոցների, փակ վել էին կամ դա-
դա րել գո յութ յուն ու նե նա լուց:

 Միաց յալ  Նա հանգ նե րի ազ գա յին ար խի վում և  Կոնգ րե սի գրա դա-
րա նում պահ վում են  Հա յոց ցե ղաս պա նութ յա նը վե րա բե րող 4.500 վա-
վե րագ րեր, ո րոնց ընդ հա նուր ծա վա լը կազ մում է 37 հա զար էջ:  Հա-
յոց ցե ղաս պա նութ յա նը վե րա բե րող այս վա վե րագ րե րի հա վա քա ծուն 
հա մար վում է աշ խար հում ա մե նա ծա վա լու նը:  Փաս տաթղ թե րի զգա լի 
մա սը պատ կա նում է ԱՄՆ-ի պե տա կան քար տու ղա րութ յա նը և ն րա 
դի վա նա գի տա կան ու հյու պա տո սա կան կա ռույց նե րին: Ա մե րիկ յան 
ար խիվ նե րի փաս տաթղ թե րը գա լիս են ա պա ցու ցե լու, որ Օս ման յան 
կայս րութ յան հայ բնակ չութ յու նը դար ձել է հա կազ գա յին քա ղա քա-
կա նութ յան զո հը, որն ուղղ ված էր երկ րում նրա գո յութ յան բո լոր հետ-
քե րի ոչն չաց մա նը: Ա մե րիկ յան փաս տաթղ թե րում ամ փոփ ված են 
ցե ղաս պա նութ յա ն բո լոր փու լերն ու բնո րոշ գծե րը՝ տե ղա հա նութ յան 
քա ղա քա կա նութ յունն ու մե թոդ նե րը, կա նանց և  ե րե խա նե րի հան դեպ 
վե րա բեր մուն քը, ստրկա կան աշ խա տան քի կի րա ռու մը, նպա տա-
կա յին թերս նու ցու մը, հար կա դիր կրո նա փո խութ յու նը, ու նեց ված քի 
բռնագրա վու մը, դի մադ րութ յան դեպ քե րը, կո տո րած նե րը, որ բա նոց-
նե րը, փախս տա կան նե րի ճամ բար նե րը, ողջ մնա ցած նե րի վե րաբ նա-
կե ցումն ու մար դա սի րա կան մի ջամ տութ յու նը:
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 Միաց յալ  Նա հանգ նե րը հյու պա տո սա կան լայն ցանց ու ներ պա տե-
րազ մա կան շրջա նի Օս ման յան  Թուր քիա յում՝ Զմ յուռ նիա յում,  Խար-
բեր դում, Տ րապի զո նում,  Հա լե պում,  Բեյ րու թում,  Մեր սի նում, Ե րու սա-
ղե մում, և Օս ման յան կայս րութ յան մայ րա քա ղա քում՝  Կոս տանդ նու-
պոլ սում:  Տար բեր ժա մա նա կա մի ջոց նե րում Ուր ֆա յում,  Սամ սու նում 
և Էրզ րու մում աշ խա տում էին  Միաց յալ  Նա հանգ նե րի հյու պա տո սա-
կան գոր ծա կալ ներ: Այս պի սով,  Միաց յալ  Նա հանգ նե րը յու րա հա տուկ 
հնա րա վո րութ յուն ու ներ իր դի վա նա գետ նե րի և  պաշ տոն յա նե րի մի-
ջո ցով դի տար կելու և  ար ձա նագ րելու երկ րում կա տար վող ի րա դար-
ձութ յուն նե րը մինչև 1917 թ. ապ րիլ ա մի սը: Ե րեք տար վա ըն թաց քում 
կայս րութ յան տար բեր անկ յուն նե րում աշ խա տող ԱՄՆ-ի ներ կա յա-
ցու ցիչ ներն անգ նա հա տե լի աղբ յուր էին չե զո քութ յան սկզբուն քի հո-
վա նու ներ քո ե րիտ թուր քա կան իշ խա նութ յուն նե րի կող մից կազ մա-
կերպ ված հա մա տա րած սպա նութ յուն նե րի դեպ քե րը փաս տագ րե լու, 
ցե ղաս պա նութ յան պատ ճառ ներն ու մի տում նե րը վեր լու ծե լու համար: 
Այդ իսկ պատ ճա ռով  Հա յոց ցե ղաս պա նութ յան փաս տը և, հետ ևա-
բար, ա մե րիկ յան ար խիվ նե րի փաս տաթղ թե րի իս կութ յու նը մեր ժող նե-
րը մե ղադ րում են հիմ նա կա նում ա մե րիկ յան դի վա նա գետ նե րին և  մի-
սիո ներ նե րին պա տե րազ մի տա րի նե րին տե ղի ու նե ցած ի րա դար ձութ-
յուն նե րի փաս տե րը գի տակ ցա բար կեղ ծե լու և  Վա շինգ տո նի ի րենց 
ղե կա վար նե րին մո լո րութ յան մեջ գցե լու մեջ: 

ԱՄՆ-ի հյու պա տո սութ յուն նե րի տե ղա կայ ման վայ րը կար ևոր նշա-
նա կութ յուն ու ներ  Հա յոց ցե ղաս պա նութ յան մա սին տե ղե կատվութ յան 
ծա վա լի և  ո րա կի վրա: Հ յու պա տո սութ յուն նե րը հիմ նա կա նում տե ղա-
կայ ված էին Օս ման յան կայս րութ յան հիմ նա կան առևտ րա կան նա-
վա հան գիստ նե րում, ո րոնք նաև հայ կա կան հա մայնք նե րի կենտ րո-
նաց ման վայ րե րն էին:  Հայ բնակ չութ յան և  ա մե րիկ յան ներ կա յութ յան՝ 
մեկ քա ղա քում կամ վայ րում գտնվե լու հան գա ման քը պար տադ րում էր 
հյու պա տոս նե րին շատ ա վե լի մո տիկից հետ ևե լու տե ղի ու նե ցող քա-
ղա քա կան և տն տե սա կան զար գա ցում նե րին:  Միա ժա մա նակ ԱՄՆ-ի 
հյու պա տո սութ յուն նե րը գտնվում էին միմյանցից բա վա կա նին մեծ հե-
ռա վո րութ յան վրա, և  պա տե րազ մի պայ ման նե րում կա պը նրանց միջև 
գրե թե բա ցա կա յում էր, ո րի հետևանքով հյու պա տո սութ յուն նե րի՝ ցե-
ղաս պա նութ յան ման րա մաս նե րի մա սին զե կու ցագ րե րը բա վա կա նին 
ան կախ բնույթ էին կրում:  Դա  Կոս տանդ նու պոլ սում ԱՄՆ-ի դես պա-



372

նութ յանը հնա րա վո րութ յուն էր տա լիս իր վեր լու ծութ յու նը կա տա րելու 
երկ րում տի րող ընդ հա նուր վի ճա կի մա սին:

 Խար բերդն ու  Հա լե պը, ո րոնք գտնվում էին  Հա յաս տա նից դե պի 
 Սի րիա աք սոր վող հա յե րի ճա նա պար հին, տե ղի ու նե ցող ի րա դար-
ձութ յուն նե րի կենտ րո նա կան դի տարկ ման կենտ րոն նե րն էին:  Խար-
բեր դը ոչ միայն հայ բնակ չութ յան տե ղա հա նութ յան, այլև ար տաքս-
ված հա յե րի տրան զի տի հիմ նա կան կենտ րոն նե րից մե կն էր:  Խար-
բեր դի հյու պա տո սա կան տա րած քում Ա մե րիկ յան խոր հուրդն ու ներ 
ևս  հինգ մի սիո նե րա կան կա յան՝ տեղակայված  Ս վա զում,  Բիթ լի սում, 
 Վա նում,  Մար դի նում և  Դիար բե քի րում:

ԱՄՆ-ի հյու պա տոս նե րի ան հա տա կան զե կույց ները ման րա-
մասն տե ղե կութ յուն ներ էին ներ կա յաց նում Օս ման յան կայս րութ յան 
ներ քին ի րա վի ճա կի մա սին: Ողջ հա վա քա ծո ւի վեր լու ծութ յունն ուր-
վագծում է օս ման յան կա ռա վա րութ յան որ դեգ րած քա ղա քա կա նութ-
յու նը: Որ պես վկա  և  հա յե րի հետ տե ղի ու նե ցող ի րա դար ձութ յուն նե րի 
ար ձա նագ րող ՝ յու րա քանչ յուր հյու պա տոս ան կա խո րեն հանգում էր 
այն եզ րա կա ցութ յանը, որ օս ման յան պե տութ յունն օգ տա գոր ծել է հայ 
բնակ չութ յան դեմ իր բոլոր հնա րա վո րութ յուն նե րը, ինչն ար տա հայտ-
վել է հա մա տա րած հա լա ծանք նե րի մեջ, ո րոնք չի կա րե լի հա մա րել ո՛չ 
ճնշման մի ջոց, ո՛չ ամ բո խի գոր ծո ղութ յուն, ո՛չ սո ցիա լա կան պայթ յուն, 
ո՛չ էլ վրեժխնդ րութ յուն:  Կա տար ված գոր ծո ղութ յան ծա վալն ու մե թոդ-
նե րը նպա տակ ու նեին կազ մա լու ծե լու օս ման յան հա սա րա կութ յու նը 
պատ մա կա նո րեն հա մա պա տաս խան բնա կա վայ րե րում հաս տատ-
ված ո րո շա կի էթ նիկ խմբին ար մա տա խիլ ա նե լու և  հա մա տա րած 
կեր պով կյան քի պայ ման նե րից զրկե լու մի ջո ցով:

 Միաց յալ  Նա հանգ նե րում ցե ղաս պա նութ յու նից տու ժած արևմ տա-
հա յե րին օգ նութ յան ցուցաբերման հա մա կար գը հիմ նա կա նում սկսեց 
ձևա վոր վել դես պան  Մոր գեն թաո ւից ստաց ված ա ռա ջարկ նե րի հի ման 
վրա: Ա մե րիկ յան խորհր դի քար տու ղար  Ջեյմս  Բար տոնն այդ գոր ծու-
նեութ յան հիմ նա կան կազ մա կեր պիչ նե րից էր: 1915 թ. սեպ տեմ բե րին 
Ն յու  Յոր քում հիմ նադր վեց  Հայ կա կան օգ նութ յան կո մի տեն, ո րը պետք 
է զբաղ վեր դրա մա հա վա քի կազ մա կեր պմամբ: Ա ռա ջին թի րա խը 100 
հա զար դո լար գու մա րի հա վա քումն էր, ո րը պետք է ու ղարկ վեր դես-
պան  Մոր գեն թաո ւին:  Կո մի տեի ղե կա վար ներն այ ցե լե ցին Պետ քար-
տու ղա րութ յուն և  թույլտ վութ յուն ստա ցան ծա նո թա նալու Օս ման յան 
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կայս րութ յու նից ստաց վող նյու թե րին:  Կազ մա կեր պութ յու նը մի ջոց ներ 
ձեռ նար կեց հա սա րա կայ նութ յա նը մա մու լի մի ջո ցով տե ղե կութ յուն-
ներ տրա մադ րե լու և դ րա մա հա վաք կազ մա կեր պե լու ուղ ղութ յամբ: 

 Կազ մա կեր պութ յու նը շատ ա րագ դար ձավ մարդ կանց և խմ բե րի 
հա մա ցանց՝ տա ռապ յալ հա յե րին և  սի րիա ցի նե րին օգ նութ յուն ցու-
ցա բե րե լու նպա տա կով:  Տե ղում օգ նութ յան կազ մա կեր պումն ի րա կա-
նաց նում էին ա մե րիկ յան մի սիո ներ նե րը, ո րոնք ու նեին  Թուր քիա յում 
աշ խա տան քի շուրջ մեկ դար ի փորձ:  Կազ մա կեր պութ յան հիմ նա կան 
գոր ծըն կեր ներն էին ա մե րիկ յան ե կե ղե ցի ներն ու տար բեր հա րան վա-
նութ յուն նե րին պատ կա նող կո մի տե նե րը: Ընդ հա նուր առ մամբ, նե-
րառ յալ հետ պա տե րազ մա կան տա րի նե րը, կազ մա կեր պութ յու նը հա-
վա քեց 116 մի լիոն դո լար՝ փախս տա կան նե րին օգ նութ յուն տրա մադ-
րե լու հա մար՝ չհաշ ված նյու թա կան այլ օգ նութ յու նները:

1915 թ. նո յեմ բե րի 20-ին հիմ նադր վեց  Հայ կա կան և  սի րիա կան օգ-
նութ յան ա մե րիկ յան կո մի տեն:  Հե տա գա յում՝ 1918 և 1919 թթ., կազ-
մա կեր պութ յան ան վա նու մը փոխ վեց եր կու ան գամ. նախ կոչվեց 
« Մեր ձա վոր Ար ևել քում օգ նութ յան ա մե րիկ յան կո մի տե», այ նու հետև՝ 
 «Մեր ձա վոր Ար ևել քի օգ նութ յուն»:

 Ցե ղաս պա նութ յու նից տու ժած հա յե րին օգ նութ յուն ցու ցա բե րե լու 
նպա տա կով Ա մե րիկ յան խորհր դին միա ցան ա մե րի կա ցի ա ռա ջա-
տար բա րե րար ներ, ինչ պես նաև կրո նա կան և  բա րե գոր ծա կան կազ-
մա կեր պութ յուն ներ:  Ցե ղաս պա նութ յունից տու ժած հա յե րին օգ նութ-
յուն ցուցաբերելու հա մար նվի րատ վութ յուն տրա մադ րող բազ մա թիվ 
բա րե գոր ծա կան կազ մա կեր պութ յուն նե րի շար քում ա ռանձ նա նում էր 
 «Ռոք ֆել լեր» հիմ նադ րա մը:

Տա րի նե րի ըն թաց քում ԱՄՆ-ի կա ռա վա րութ յու նը 25 մի լիոն դո լար 
էր նվի րա բե րել  «Մեր ձա վոր Ար ևել քի օգ նութ յուն» կազ մա կեր պութ յա-
նը: ԱՄՆ-ի նա խա գահ ներ  Հեր բերտ  Հու վե րը, Ֆ րանկ լին  Ռուզ վել տը և 
Ո ւիլ յամ  Թաֆ տը ծա ռա յել էին որ պես կազ մա կեր պութ յան հո գա բար-
ձու ներ:

1916 թ.  Մաս ա չու սեթ սի հան րա պե տա կան սե նա տոր  Հեն րի  Լո ջը 
հա մա տեղ բա նաձ ևի նա խա գիծ ներ կա յաց րեց  Թուր քիա յում հա յե-
րի «ա ղե տա լի վի ճա կի» մա սին: Այդ բա նաձևն ուղղ ված էր ԱՄՆ-ում 
հա յե րի օգ նութ յան հա մար մաս նա վոր նվի րատ վութ յուն ներ ա պա հո-
վե լուն:  Լո ջի բա նաձ ևը սա տա րեց  Միս սու րի նա հան գը ներ կա յաց նող 
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սե նա տոր Ուիլ յամ Ս թո նը, ո րը բնու թագ րում էր այն որ պես պա տե-
րազ մի հետևանքով տուժած մեծ թվով տա ռապ յալ տղա մարդ կանց, 
կա նանց և  ե րե խա նե րին օգ նութ յուն ցու ցա բե րե լու հար ցում ա մե րիկ-
յան ժո ղովր դի ա ռա տա ձեռ նութ յան, հա մակ րան քի և  ա զա տա կա նութ-
յան ար տա հայ տութ յուն:  Բա նաձևն ըն դուն վեց 1916 թ. հու լի սի 10-ին: 
 Կոնգ րե սը դի մել էր նա խա գահ  Վիլ սո նին՝ ընտ րելու օր, երբ երկ րի 
քա ղա քա ցի նե րը, ար տա հայ տե լով ի րենց հա մակ րան քը, մի ջոց ներ 
կտրա մադ րեն ստեղծ ված հիմ նադ րամ նե րին՝ հա յե րին օգ նութ յուն 
ցու ցա բե րե լու նպա տա կով:  Պա տաս խա նե լով այդ նա խա ձեռ նութ յա-
նը՝ օ գոս տո սի 31-ին  Վիլ սոնն ընտ րեց եր կու օր՝ 1916 թ. հոկ տեմ բե րի 
21-ը և 22-ը՝ շա բաթ և  կի րա կի, երբ, ըստ նա խա գա հի,  Միաց յալ  Նա-
հանգ նե րի ժո ղո վուրդն իր նպաս տը կբե րեր « տու ժած սի րիա ցի և  հայ 
ժո ղո վուրդ նե րին»:

 Մի սիո ներ նե րի կող մից իրականացվող օգ նութ յան աշ խա տան քը 
բա ժան վում էր չորս հիմ նա կան տե սակ նե րի՝ 1. ընդ հա նուր օգ նութ յուն, 
ո րը բաշխ վում էր բո լոր կա րի քա վոր նե րին օ րա կան հա ցի բաժ նի տես-
քով. 2. հա տուկ օգ նութ յուն, ո րը ցու ցա բեր վում էր « ժա մա նա կա վոր» 
կա րիք ու նե ցող նե րին՝ տե ղա հան վող աք սոր յալ նե րին կամ վի րա վոր 
հայ զին վոր նե րին. 3. բժշ կա կան աշ խա տանք, ո րը հա սու էր ամ սա-
կան հա զա րա վոր հա յե րի հա մար. 4. աշ խա տանք որբ ե րե խա նե րի 
հետ:

Օգ նութ յան կազ մա կեր պութ յուն նե րի հիմ նադ րու մը  Միաց յալ  Նա-
հանգ նե րում որ ևէ ազ դե ցութ յուն չգոր ծեց ե րիտ թուրք ղե կա վար նե րի 
վրա՝ հա յե րի դեմ դա ժա նութ յուն նե րը դա դա րեց նե լու ա ռու մով: 1915 
թ. վեր ջին ե րիտ թուր քե րը գրե թե ա վար տել էին հա յե րին ոչն չաց նե-
լու ծրա գի րը, ո րը նպա տա կադր վել էին վերջ նա կա նա պես ա վար տել 
մինչև պա տե րազ մի վեր ջը: Այդ ծրագ րի ի րա կա նաց մա նը նպաս-
տում էին նաև օս ման յան բա նա կի հա ջո ղութ յուն նե րը  Դար դա նե լում 
և  Մի ջա գետ քում: Ե րիտ թուր քե րի այդ վստա հութ յու նը հանգեցնում էր 
նրան, որ նրանք փոր ձում էին խու սա փել օգ նութ յան կազ մա կեր պու-
մից, մաս նա վո րա պես, մեր ժում էին հա յե րին ու ղիղ օգ նութ յան տրա-
մադ րումը և  պա հան ջում այն ի րա կա նաց նել մի միայն կա ռա վա րութ-
յան մի ջո ցով: 

 Թուր քիան դար ձել էր « սար սա փի վայր» դես պան  Մոր գեն թաո ւի 
հա մար, և  նա այլևս չէր ցան կա նում գործ ու նե նալ մարդ կանց հետ, 
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ո րոն ցից « դեռ շուրջ մի լիոն մարդ կա յին էակ նե րի ար յան հոտ էր գա-
լիս»:  Կոս տանդ նու պոլ սից մեկ նե լուց ա ռաջ  Թա լեա թի հետ տե ղի ու-
նե ցած վեր ջին հան դիպ ման ժա մա նակ նա կրկին բարձ րաց րել էր 
հայերի հար ցը:  Թա լեա թը պա տաս խա նել էր. «Ի՞նչ կա րիք կա խո-
սելու նրանց մա սին:  Մենք նրանց խնդի րը լու ծել ենք: Ա մեն ինչ վեր-
ջա ցել է»:  Մոր գեն թաուն ներ կա յաց րել էր իր հրա ժա րա կա նը, որն 
ըն դուն վել էր  Վիլ սո նի կող մից 1916 թ. մա յի սի 23-ին: Նրա փո խա րեն 
հու լի սի 21-ին դես պան նշա նակ վեց Աբ րամ Էլ կու սը:  Մոր գեն թաուն 
հայտ նի էր դար ձել  Միաց յալ  Նա հանգ նե րում որ պես հա յե րի տե ղա-
հա նութ յան և  կո տո րած նե րի հիմ նա կան բա ցա հայ տո ղ, ինչ պես նաև 
օգ նութ յան կազ մա կերպ ման գոր ծի գլխա վոր բա նա խո ս:

Դ րա մա հա վաք կազ մա կեր պե լուն զու գա հեռ՝  Ջեյմս  Բար տո նը մեծ 
աշ խա տանք էր տա նում՝ երկ րի հա սա րա կա կան կար ծի քը հա մա պա-
տաս խա նա բար ուղ ղոր դե լու նպա տա կով:  Հա յոց ցե ղաս պա նութ յան 
փաս տե րի լու սա բան ման մի ջո ցով ա մե րիկ յան մա մու լը կա րո ղա ցավ 
լայ նա ծա վալ հա յան պաստ շար ժում սկսել  Միաց յալ  Նա հանգ նե րում, 
ո րի նպա տակն էր հա յե րին օգ նութ յուն ցուցաբերելու հա մար դրա մա-
հա վա քի կազ մա կեր պու մը: 1915-1923 թթ. ըն թաց քում քսա նից ա վե-
լի ա մե րիկ յան պար բե րա կան ներ հրա տա րա կել էին հա յե րի մա սին 
գրված հար յու րա վոր հոդ ված ներ, ո րոնք ոչ միայն պա րու նա կում էին 
տե ղե կութ յուն ներ ցե ղաս պա նութ յան ման րա մաս նե րի մա սին, այլև 
ուղղ ված էին դրա մա հա վա քի կազ մա կերպ մա նը:  Հա յե րի տե ղա հա-
նութ յուն նե րի և  կո տո րած նե րի ամ բող ջա կան պատ մութ յու նը ներ կա-
յաց վել էր ա մե րիկ յան ըն թեր ցո ղին  Կոս տանդ նու պոլ սում նախ կին 
դես պան  Հեն րի  Մոր գեն թաո ւի կող մից: Ն րա պատ մութ յունն ա ռա ջին 
ան գամ լույս էր տե սել «World’sWork» ամ սագ րում 1918 թ. նո յեմ բե-
րին, իսկ գիր քը՝ տար վա վեր ջին: 

1916 թ. ընտ րութ յուն նե րի հաղ թա նա կից և « խա ղա ղութ յան ման-
դա տը» ստա նա լուց ան մի ջա պես հե տո  Վիլ սոնն ակ տիվ կեր պով 
ձեռնամուխ եղավ Եվ րո պա յում փոխ զի ջում նե րի, ինչ պես նաև ու ժի 
կի րառ ման մի ջո ցով խա ղա ղութ յան հաս նե լու և Ազ գե րի լի գա ստեղ-
ծե լու իր գա ղա փար նե րի ի րա գործ մա նը, ին չը նա ան վա նում էր «ա ռա-
ջա դեմ ին տեր նա ցիո նա լիզմ»: 

Պատ րաստ վե լով 1917 թ. հուն վա րի 22-ին  Կոնգ րե սում տե ղի ու-
նե նա լիք իր « խա ղա ղութ յուն ա ռանց հաղ թա նա կի» ե լույ թին՝  Վիլ սո-
նը ո րո շեց իր ե լույ թում չհի շա տա կել որ ևէ տա րած քա յին պայ ման ի 
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մա սին:  Միաց յալ  Նա հանգ նե րը պա տե րազմ հայ տա րա րեց  Գեր մա-
նիա յին, սա կայն ո րո շեց չփո խել իր քա ղա քա կա նութ յու նը  Թուր քիա յի 
նկատ մամբ: Ապ րի լի 10-ին Օս ման յան կայս րութ յու նը խզեց իր հա-
րա բե րութ յուն նե րը ԱՄՆ-ի հետ: Իր  հե տա գա հայ տա րա րութ յուն նե-
րում  Վիլ սո նը ներ կա յաց նում էր  Թուր քիային որ պես « Գեր մա նիա յի 
աշ խար հագ րա կան ծրագ րի զո հը»՝ հա մա րե լով, որ « քա ղա քա կան 
ցնցում նե րը  Թուր քիա յում հրահր ված են  Գեր մա նիա յի իմ պե րիա լիս-
տա կան նպա տակ նե րի մե քե նա յութ յուն նե րով»: 

Երբ Ան տան տի տե րութ յուն նե րը հա մոզ վե ցին, որ շա հում են  Գեր-
մա նիա յի հետ պա տե րազ մը, դի մե ցին  Միաց յալ  Նա հանգ նե րին՝ 
 Թուր քիա յի դեմ պա տե րազմ հայ տա րա րե լու խնդրան քով:  Սա կայն 
պաշ տո նա կան  Միաց յալ  Նա հանգ նե րի հա մար պարզ էր, որ թուրք-ա-
մե րիկ յան թշնա մութ յան պա րա գա յում դա դա րեց վե լու էր նաև  Մեր ձա-
վոր Ար ևել քում ա մե րիկ յան օգ նութ յան կազ մա կեր պու մը, իսկ ա մե րիկ-
յան ու նեց ված քը կա րող էր մե ծա պես վնաս վել:  Նա խա գահ  Վիլ սո նը 
մեծ հա մակ րանք էր տա ծում ա մե րիկ յան մի սիո նե րա կան ա ռա քե-
լութ յուն նե րի հան դեպ և բ նա կա նա բար ան հանգս տա նում էր նրանց 
հետագա կար գա վի ճա կով:  Պետ քար տու ղա րութ յունն այն կար ծի քին 
էր, որ պա տե րազ մի հայ տա րա րութ յու նը կա րող էր այն պի սի փո փո-
խութ յուն նե րի հան գեց նել, ո րոնք խնդիր կստեղ ծեին հետա գա յում 
ԱՄՆ-ի և Օս ման յան կայս րութ յան հետ նորդ պե տութ յան հա րա բե-
րութ յուն նե րի բա րե լավ ման հար ցում: Ա մե րիկ յան դի վա նա գետ նե րի և 
 մի սիո ներ նե րի կար ծի քը միաս նա կան էր այդ հար ցում:  Մոր գեն թաուն 
նույն պես դեմ էր պա տե րազ մի հայ տա րա րութ յա նը:

 Թեև մի սիո ներ նե րը հա յե րի հետ տե ղի ու նե ցած ցե ղաս պա նութ յան 
հիմ նա կան վկա ներն էին և  դար ձան կար ևոր դե րա կա տար նե րը  Միաց-
յալ  Նա հանգ նե րի ու  հա յե րի միջև հա րա բե րութ յուն նե րի ձևա վոր ման 
գործում, սա կայն Ա մե րիկ յան խորհր դի պաշ տոն յա նե րը լուռ մնա ցին 
 Թուր քիա յի դեմ պա տե րազմ հայ տա րա րե լու հար ցում:  Պաշ տո նա կան 
ե կե ղե ցին այդ պես էլ չսա տա րեց  Թուր քիա յին պա տե րազմ հայ տա-
րա րե լու գա ղա փա րը, ո րի նպա տա կը պետք է լի ներ պատ ժել  Թուր-
քիա յին և  պաշտ պա նել հա յե րին:  Պաշ տո նա կան կար ծիքն այն էր, որ, 
պա տե րազմ հայ տա րա րե լով  Գեր մա նիա յին, Ա մե րի կան արդեն իսկ 
պա տե րազ մի մեջ էր մտել նրա դաշ նա կից  Թուր քիա յի հետ:

ԱՄՆ-ի և  Գեր մա նիա յի հա րա բե րութ յուն նե րի խզու մից հե տո  Թա-
լեաթ փա շան ա ռանձ նա հա տուկ « բա րե կա մութ յուն և մ տեր մութ յուն» 
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էր ցու ցա բե րում դես պա նի և  դես պա նութ յան հան դեպ:  Նա նույ նիսկ 
հա տուկ հրա հանգ էր տվել մա մու լի գրա սեն յա կին՝  Միաց յալ  Նա-
հանգ նե րի մա սին թշնա մա կան հոդ ված ներ թույլ չտա լու նպա տա կով:

 Պա տե րազ մում ա մե րիկ յան չե զո քութ յունը և Գեր մա նիա յին պա-
տե րազ մի հայ տա րա րութ յու նը   խիստ քննա դա տութ յան էին են թարկ-
վում  Միաց յալ  Նա հանգ նե րի ընդ դի մա դիր քա ղա քա կան գոր ծիչ նե րի 
կող մից: Ն րան ցից ա մե նան շա նա վո րը նախ կին նա խա գահ  Թեո դոր 
 Ռուզ վելտն էր, ո րը հայ տա րա րում էր, որ  Վիլ սո նի վար չա կազ մը « չա-
փա զանց չե զոք էր» պա տե րազ մում, ին չը մի կող մից մեծ կար ևո րութ-
յուն էր տա լիս մի ջազ գա յին օ րեն քին, իսկ մյուս կող մից ան տե սում 
էր ազ գա յին շա հը:  Հայ կա կան ջար դը, ո րը  Ռուզ վելտն ան վա նում էր 
« պա տե րազ մի մե ծա գույն հան ցա գոր ծութ յու ն», նրա հա մար դար ձավ 
ար տա քին քա ղա քա կա նութ յան և  մի ջազ գա յին է թի կա յի հիմ նա կան 
խնդի րը:  Միա ժա մա նակ Ան տան տի հետ սերտ հա րա բե րութ յուն ներ 
հաս տա տե լու կողմ նա կից նե րը հայ տա րա րում էին, որ  Վիլ սո նը խախ-
տում էր չե զո քութ յու նը  կենտ րո նա կան տե րութ յուն նե րի օգ տին, իսկ 
վեր ջին նե րիս կողմ նա կից նե րը պնդում էին հա կա ռակ կար ծի քը: Օս-
ման յան կայս րութ յա նը պա տե րազմ հայ տա րա րե լու քա րո զար շա վը 
ղե կա վա րում էին սե նա տոր ներ  Հեն րի  Լո ջը և Ո ւիլ յամ  Քին գը, սա կայն 
նա խա գահ  Վիլ սո նը կա րո ղա նում էր հաղ թա հա րել այդ ճնշու մը:

 Թուր քիա յի հետ հա րա բե րութ յուն նե րի խզու մից հե տո ա մե րիկ յան 
շա հե րը  Թուր քիա յում շա րու նա կեց ներ կա յաց նել Շ վե դիա յի դես պա-
նութ յու նը:  Թուր քիա յի իշ խա նութ յուն նե րը չա փա զանց « քա ղա քա-
վա րի» վե րա բեր մունք ցու ցա բե րե ցին դես պա նութ յան անձ նա կազ մի 
հան դեպ, ինչ պես նաև հա տուկ հրա հանգ ներ տվեցին տե ղա կան իշ-
խա նութ յուն նե րին առ այն, որ եր կու երկր նե րի միջև հա րա բե րութ յուն-
նե րը շա րու նա կե լու են մնալ ջերմ, իսկ ա մե րիկ յան հաս տա տութ յուն-
նե րի հան դեպ վե րա բեր մուն քը փո փո խութ յան չի են թարկ վե լու:

 Միաց յալ  Նա հանգ նե րի և  Թուր քիա յի միջև հա րա բե րութ յուն նե րի 
խզու մը չանդ րա դար ձավ նաև օգ նութ յան ծրագ րե րի ի րա կա նաց ման 
վրա.  Հայ կա կան և  սի րիա կան օգ նութ յան ա մե րիկ յան կո մի տեի ներ-
կա յա ցու ցիչ նե րը շա րու նա կե ցին ի րենց աշ խա տան քը: Ո րոշ շրջան-
նե րում շվեյ ցա րա ցի և  գեր մա նա ցի մի սիո ներ ներն ի րենց վրա վերց րին 
օգ նութ յան բաշ խու մը:
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