
 

ՆիկողայոսԱդոնց

Ասույթներ
Հայկականհարցի
ևՀայոց
ցեղասպանության
մասին

Կազմեց`պրոֆեսոր 
ՊետրոսՀովհաննիսյանը

Nikoghayos Adonts

Quotesaboutthe
ArmenianCause
andtheArmenian
Genocide

Compiled by professor  
Petros Hovhannisyan



ԿազմեցՊետրոսՀովհաննիսյանը

ՆԻԿՈՂԱՅՈՍԱԴՈՆՑ

ԱսույթներՀայկականհարցիևՀայոցցեղասպանու

թյանմասին/կազմեցՊ.Հ.Հովհաննիսյանը:

Երևան,ԵՊՀհրատ.,2015,44էջ:

ԺողովածուումտեղենգտելականավորպատմաբանՆի

կողայոսԱդոնցիխոհերը,մտածումներնուբնութագրում

ներըՀայկականհարցի,Մեծեղեռնիևհայժողովրդի

ճակատագրիմասին:

ԼույսէտեսնումՀայոցմեծեղեռնի100ամյակիառթիվ:

Հասցեագրվումէընթերցողլայնհանրությանը:

© ԵՊՀհրատարակչություն,2015թ.

©ՀովհաննիսյանՊետրոս,2015թ.





4

Կազմողիկողմից

Գ
րքույկնամփոփումէականավորպատմաբան,

Ս. Պետերբուրգի և Բրյուսելի համալսարան

ների պրոֆեսոր, հայ հասարակական մտքի

ինքնատիպ ներկայացուցիչներից մեկի՝ Նիկողայոս

Ադոնցի (18711942)ասույթները,սահմանումներնու

բնորոշումներըՀայկականհարցիուՀայոցմեծեղեռ

նիվերաբերյալ:

Ասույթներն ընթերցողին հնարավորություն են տալիս

գաղափար կազմելու նշանավոր հայագետի աշխար

հայացքի, հասարակականքաղաքական ընկալումնե

րիումտածումներիմասին:Հայկականհարցիվերաբե

րյալՆ.Ադոնցիդատողություններնայսօրէլչենկորց

րել իրենց նշանակությունը և շարունակում են մնալ

արդիական:Դրանցիցշատերըներկայումսէլկարողեն

օգտակար լինելոչմիայնպատմահասարակականմտ

քիվերլուծաբաններին,այլևօժանդակելՀայդատիու

պահանջատիրության խնդիրներից բխող մարտահրա

վերներիճիշտընկալմանը:

ԱսույթներնընտրվածենԵՊՀհրատարակչությանկող

միցլույսընծայածՆ.Ադոնցիերկերիվեցհատորյակից

(հատ. Բ, 2006, հատ. Դ, 2009, հատ. Զ, 2012): Յուրա

քանչյուրասույթիցհետո՝փակագծում,նշվումենհա

մապատասխանհատորըև էջը:Ասույթներիանգլերեն

թարգմանություննիրականացրելէԹադևոսՊասկևի

չյանը:
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Fromthecompiler

T
he booklet is a summary of the sayings 

about, definitions and descriptions of the

Armenian Cause and the Armenian Genocide

by Nikoghayos Adonts (18711942), who was an

outstanding historian, Professor of Saint Petersburg

University and the University of Brussels and one of the 

uniquerepresentativesofArmeniansocialthought.

The sayings provide the reader with the opportunity

togetan ideaof theremarkableArmenologist’sworld

view,aswellashisthoughtsaboutandunderstanding

of society and politics. Adonts’s judgments regarding

theArmenianCausearestillsignificantandcontinueto

be current.Most of them can not only be helpful for

those analyzing social thought andhistorical thinking,

butcanalsohelppeoplehavetherightunderstandingof

thechallengesarisingfromtheArmenianCauseandthe

issuesrelatedtoclaims.

Thesayingsareselectedfromthesixvolumes(Vol.II,

2006,Vol. IV,2009,Vol.VI,2012)oftheworksofN.

Adonts released by the Publishing House of Yerevan 

StateUniversity.ThesayingsweretranslatedintoEnglish

byTadevosPaskevichyan.
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Ավելիլավէհայրենիերկրումցավելուլուռտանջվել,

քանփախչելևհոխորտալօտարաշխարհներում:

(ՀատորԶ,էջ72)

Itisbettertodeploreandsufferinsilenceinyournative

countrythantoescapeandboastinforeignlands.

  

Ազգերըմեռնումանհետանումենայնօրից,երբկորց

նում են զգացումը արդարի և հավատը նրա հաղթա

նակի:

(ՀատորԶ,էջ253)

Nations die and disappear from the day that they lose 

thesenseofwhatisjustandthedaythattheylosetheir

faithinvictory.
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ՊատմությանՆեմեսիսըքմահաճէուանողոքհատկա

պեսնրանցհանդեպ,ովքերոտնակոխենանումնրա

օրենքներնընդդեմբանականությանևխղճի:Եվհա

ճախ,նախքանիրդատավճիռնարձակելը,ևսմեկան

գամևվերջինանգամլուսողողումէիրզոհինհույսի

անսպասելիճառագայթներով,որպեսզիառավելտա

ռապալիլինինրակործանումը:

(ՀատորԶ,էջ150)

The Nemesis of history is whimsical and implacable,

especially towards those who tread his laws against

reason and remorse. Before announcing his verdict,

Nemesisoftenshowsitsvictimtheunexpected«rays»of

hopeonceandforallsothatthevictimsuffersmoreas

heisdestroyed.

  

Աղաղակըանախորժ է սգավորին: Լռե՛նք, կա վսեմ

լռություն, որի աղաղակները լսելի են ամենուրեք, և

կանաղաղակներ,որկորչումենընդհանուրլռության

մեջ:

(ՀատորԶ,էջ260)

Cries are unpleasant for those inmourning. Let us be

silent!Thereiseminentsilenceduringwhichcriesare

heard everywhere and then there are cries that fade

awayintotalsilence.
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Հայկական հարցը ծանր քարի պես ընկած է տերու

թյուններիխղճիվրա:

(ՀատորԶ,էջ205)

TheArmenianCause lies on the remorse of powerful

countrieslikeaheavyrock.

  

Հայդատը, լինելովմիփոքրավելիմարդասիրական,

քանքաղաքականհարց,տարօրինակբախտովևմիան

գամայն անիրավացի տրորվել է մեծ պետությունների

Արևելյան քաղաքականության ընդհարումների մեջ,

զոհեղելնրանցհակամարտին:

(ՀատորԶ,էջ229)

SincetheArmenianCauseisanissuethatisalittlemore

humanitarian than political, it was strange luck and

definitelyunjustforittobe«trampled»intheconflicts

betweengreatcountriesovertheEasternpolicyandfall

victimtothoseconflicts.
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Հայարյունոտդատը միայն քաղաքականհարց չէ, նա

ժամանակակիցմարդկությանխղճիհարցնէ:

(ՀատորԶ,էջ241)

The bloody field of Armenians is not just a political

matter.Itisamatterofremorseofmankindtoday.

  

Հայազգ և Հայ հայրենիք՝ հավասար գաղափարներ

չեն:Մերհայրենիքնավելիհետամնացէ,քանհայազ

գը:

(ՀատորԶ,էջ243)

The Armenian nation and the Armenian Homeland are 

not the same ideas. Our homeland ismore backward

thantheArmeniannation.

  

Կանաղետներ, որ չեն մոռացվում և որքան հնանում,

այնքանդառնանումեն:

(ՀատորԶ,էջ248)

Therearecatastrophesthatareneverforgotten,andthe

oldertheyget,thebitterertheybecome.
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Ինչէլլինենմեզվիճակվածդառնությանցբազմիցս

բարդ պատճառները, անուրանալի է գործուն սերնդի

պատասխանատվությունը:

(ՀատորԶ,էջ249)

Whatever the complicated reasons for the bitterness

destinedforusArmeniansmaybe,theresponsibilityof

theactivegenerationcanneverberenounced.

  

Հայությանարևմտահայացհակումներըքաղաքակրթա

կաներևույթենամենիցառաջ,ևնրանիցծնածէքա

ղաքականը: Դա Հայպատմությանխթան է, որի դեմ

դժվարէաքացել:

(ՀատորԶ,էջ251)

TheinclinationsoftheArmeniansfortheWestarefirst

and foremost a civilizationalphenomenonand lead to

theemergenceofthepoliticalphenomenon.Thatisthe

incentiveinthehistoryoftheArmenianpeoplethatwill

alwaysremain.
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Հայդատըհայիհամարհավատէ,անընկճելիհավատ:

(ՀատորԶ,էջ253)

ForArmenians,theArmenianCauseisfaith,invincible

faith.

  

Հայիդատըծանրանումէընդհանրությանխղճիվրա

որպեսչվճարվածպարտամուրհակ:

(ՀատորԶ,էջ253)

TheArmenianCauseisbecomingheavierontheremorse

ofthecommunitylikeabillthathasnotbeenpaid.

  

Հայությունըորպեսազգմիաձույլզանգվածչէևհա

սարակականտեսակետիցմիօրինակշենքչէ:

(ՀատորԶ,էջ254)

Asanation,Armeniansarenotamonolithicarray,and

fromtheperspectiveofsocietytheyarenotanordinary

building.
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Սգավոր ենք, Մեծ եղեռնը մեր պարանոցին, մեղա

պարտ ենք բոլորս, ամեն ոք իր չափով, որը՝ գործով,

որը՝անգործությամբ:

(ՀատորԶ,էջ260)

Weareinmourning.TheArmenianGenocideiswrapped

aroundourneck.Weareall sinners,eachtoacertain

extentonewithaction,anotherwithinaction.

  

Փոխանակհայերինտալուայն,ինչնրանքվաստակել

էին,դաշնակիցներըդավաճանեցիննրանց:Իսկամե

րիկյանպատվիրակությունըԼոզանի [կոնֆերանսում]

այնպեսպահեցիրեն,ինչըվայել չէմեծհանրապե

տությանարժանապատվությանը:

(ՀատորԶ,էջ263)

InsteadofgivingtheArmenianswhattheyhadearned,

the allies betrayed them. The American delegation at

Lausanne [Conference]behaved in amanner thatwas

notappropriateforagreat,dignifiedcountry.
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ՄեծպետություններըԼոզանիդաշնագրովՀայոցհար

ցըհանձնեցինԱզգերիդաշնակցության,կարծեսթե

իպահեստցնորտնօրինության:

(ՀատորԶ,էջ273)

BytheTreatyofLausanne,thegreatpowerstransferred

theArmenianCausetotheUnitedNations,asifitwas

supposedtobestoredandmanagedbythem.

  

Հայը սերտորեն կապված է իր հողին և դարավոր նե

ղություններնուանլուրտառապանքներըտարելէհամ

բերությամբ,միայնթեմնաիրնախնիներիհիշատակ

ներիմեջ:Եվայսօրկարոտովուկսկիծովէնայումիր

ամայացածհայրենիքիվրա:

(ՀատորԶ,էջ278)

Armenians are closely linked to their land and have

undergone trials and tribulations silently and for 

centuries, just tomakesure theykeep thememoryof

theirancestorsalive.Today,theylookattheirdeserted

homelandwithgriefandlonging.
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ՀայժողովուրդըներկայումսգտնվումէմիտեսակԱն

հուշբերդիմեջ,քաղաքակիրթաշխարհիմոռացության

բերդիմեջ: ...Հայությունըանվհատհույսունի,որնա

չիմեռնիինքնասպանությամբիրդժբախտությանպա

տասխանատումեծպետություններիմոռացությանբեր

դիմեջ:

(ՀատորԶ,էջ281)

TheArmenianpeoplearecurrentlyinasortofFortress

ofNoMemories,inafortressofoblivionofthecivilized

world....Armeniansaredesperate,buthopetheywon’t

diebycommittingsuicideinthefortressofoblivionof

thegreatpowersresponsiblefortheirmisery.

  

[Բեռլինի վեհաժողովի] 61րդ հոդվածը հայերի հա

մարապահովեցհսկայականողբերգականիրադրու

թյուն:

(ՀատորԶ,էջ331)

Article 61 [of theBerlinAssembly]was the assurance

thattheArmenianswouldbeinatragicsituation.
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Մերզոհերըջարդվեցանանորհամար,որգերադասե

ցինապրելիբրևՀայևոչթեիբրևստրուկ:Մերապրի

լյաննահատակներըկերթանմիանալՀայոցպատմու

թյանմյուսանհամարզոհերուն,որոնքիրենցարյունը

տվին՝պահպանելու համար հայությունը ևանոր քա

ղաքակրթությունը:

(ՀատորԶ,էջ366)

Our victims were massacred for preferring to live as

Armeniansandnotasslaves.Thosewhowerekilledin

April are among the other numerous Armenians who

have shed blood to preserve their Armenian identity 

andArmeniancivilizationthroughoutthehistoryofthe

Armenianpeople.

  

Մեր դաշնակիցներնամեն տարի կտոնեն իրենց հաղ

թանակը,անոնքմիշտծաղիկներովկզարդարենիրենց

նահատակներու գերեզմանը, իսկ մե՞նք: Մենք ամեն

տարիկհավաքվինքոչթեմերհաղթանակըտոնելու,այլ

մերպարտությունըսգալու:

(ՀատորԶ,էջ366)

Everyyearouralliescelebratetheirvictory.Theyalways

decoratethetombsoftheirmartyrswithflowers.What

do we Armenians do? Every year we gather not to

celebrateourvictory,buttomournourloss.
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ՍահակիևՄաշտոցիհիշատակըբոցավառենմեզթող

նորեռանդովմը՝հավատարիմմնալուհամարայնժա

ռանգության,զորանոնքմեզիթողածեն:Այդժառան

գությունընկատենքիբրտապանմըայսալեկոծօտար

ծովերուն վրա,այն դժնդակպայմաններուն մեջ, ուր

կոգորիմերազգայինկյանքը,ևհուսանք,որօրմըայդ

տապանը, հարություն առած, արդարության շունչեն

մղվելով,պիտիիջնեԱրարատլերանվրաևմեզիթույլ

պիտիտավերականգնելավերակներըմերհայրենիքին,

որլքվածէայսօր,բայցոչմոռացված:

(ՀատորԲ,էջ52)

MaythememoryofSt.SahakandSt.Mashtotsfilluswith

morevigor tostay true to the legacy that they leftus!

Letusviewthatlegacyasanarkontheseflutteringseas

abroadundertheconditionsinwhichwelive,andletus

hopethatonedaythatarkthat«camebacktolife»,will

landonMountArarat andwill allowus to restore the

ruinsofourhomelandthatiscurrentlyabandoned,but

notforgotten.
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ՀայկականհարցիկապակցությամբթերացումըԵվրո

պայիխղճինծանրացածմիարատէ:Եվքսանտարուցի

վերհայկականվերքերինկատմամբնրապահածմռայլ

լռությամբչէ,որկարելիէջնջելայդարատը,այնէլմի

այնպիսիժամանակաշրջանում,երբհռչակումենաշ

խարհիվերականգնումըարդարությանհիմքերիվրա:

(ՀատորԴ,էջ409)

ThefailuretosolvetheArmenianCauseisadefectthat

has burdened Europe’s conscience. And it is not the

gloomy silence that it has kept formore than twenty

years by not speaking out about the wounds of the

Armeniansthatcaneliminatethatdefect,especiallyina

periodwhendeclarationsarebeingmadetorestorethe

worldonthefoundationsofjustice.
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Եվրոպականմիսիոներները՝դոմինիկյանները,ֆրան

ցիսկյանները,քարոզիչեղբայրները,գալիսենքարոզե

լումիերկրում,որիյուրաքանչյուրքարընահատակների

արյունովէներկված:Միևնույնժամանակնրանքհույս

եններշնչում,որԱրևելքիքրիստոնյաներիհամարազա

տության լույսընորիցկարողէփայլելպապությանև

քրիստոնյա պետությունների օգնությամբ: Այսպիսով,

միսիոներները ներկայանում են որպես «Հայկական

հարցի»առաքյալներ:Ժողովուրդը,«որգտնվումէրխա

վարում, մահվան ստվերում, կարծեց, թե լույս է ծա

գում»:Եվդրանումնրանոչոքչիկարողմեղադրել:

(ՀատորԴ,էջ408)

European missionaries (Dominicans, Franciscans,

preachingbrothers)cometopreachinacountry,each

of the stones ofwhich is «painted»with the blood of

the martyrs. At the same time, they instill hope that

the «light» of freedom can shine again for Christians

of the East with the help of the Pope and Christian

nations. Thus, the missionaries present themselves as

theapostles for the solution to the «ArmenianCause».

Thepeople«whowereindarknessandintheshadesof

death, thought the lightwasbeginning to shine».And

nobodycanblamethepeopleforthat.
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Հայկական հարցը ավելի արդյունավետ չեղավ նաև

այն ժամանակ, երբ դրվեց միջազգային դիվանագի

տության սեղանի վրա և այնտեղփայլեց կես դարուց

ավելի... Պե՞տք է արդյոք հիշեցնել, որ վեց մեծ պե

տությունները 1878 թվականին հանձնառություն ստո

րագրեցին ազատելու Հայաստանը և ուրացան իրենց

կոլեկտիվ ստորագրությունը: Երբպայթեց վերջին մեծ

պատերազմը, դաշնակիցները հռչակեցին Հայաստա

նի,ՄիջագետքիևՍիրիայիանկախությունը,իսկպա

տերազմից հետո նրանք դրժեցին իրենց հանդիսավոր

հայտարարությունը Հայաստանի նկատմամբ: Այդ ժա

մանակից ի վեր նրանքանտարբերությամբ են նայում

թրքականՀայաստանին, որը դարձել է մի ընդարձակ

անապատ, ևճակատագրինայնհայերի, որոնք, իրենց

երկրից վտարված, սփռված են ամբողջ աշխարհով

մեկ:

(ՀատորԴ,էջ408-409)

ThesolutiontotheArmenianCausewasalsoineffective

whenitwasplacedonthetablesof foreigndiplomats

and«shone»thereformorethanacentury...Isitreally

worthremindingthatin1878thesixgreatpowerssigned

acommitmenttoliberateArmeniaandlaterrenounced

theircollectivesignature?Whenthelastbigwarbroke

out,thealliesproclaimedtheindependenceofArmenia,

the Mediterranean and Syria, but after the war, they

rejected the statement that they had solemnly made

aboutArmenia.Since then, theyhavebeen indifferent

towardsTurkishArmenia,whichhasbecomeaspacious

desert,andtowardsthefateoftheArmenianswhowere

expelled from their country and became dispersed

acrosstheglobe.
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Մեծ և փոքր ազգեր միաբերան խոսում են սպառա

զինվածհայրենասիրությանմասին,ամենտեղմիայն

զենքիշաչյունէլսվում:Բոլորըզինվումեն,որպեսթե

խաղաղությանհամար:Մենքկռվազանչենքևզենքէլ

չունենք կռվելու: Բայց սովորենք գոնե զինավարժու

թյուն,ծանոթանանքժամանակակիցահավորզենքե

րին,զինվորագրվենքևոչթեխուսափենքօտարշարքե

րում:Օգտվենքպատեհությունից՝խոհունճակատովև

համրբերանով:Ոչոքչգիտե՝անցքերիթավալգլորանի

վըո՞ւրէտանում:Պատրաստևզգաստլինենք,որպեսզի

չկորչենք անփառունակ, կռվողների ոտքերի տակ կո

խան:Մերզգաստությունըկլինիմեծագույնհարգանքը

մեծհայրենասերի[ԴավիթԲեկի]հիշատակին:

(ՀատորԲ,էջ529)

Big and small nations talk about patriotismwith arms

andammunition.Onecanonlyheartheclankofarmor

everywhere. Everyone is arming themselves as if they

arefightingforpeace.Wearenotbulliesanddon’teven

haveweaponstofight,butletusatleastundergomilitary

training,knowthehorribleweaponsthatareusedtoday

and get enlisted instead of avoiding serving in foreign 

armies.Letustakeadvantageoftheopportunitytobe

thoughtful andkeep silent.Nobodyknowswhere the

spinningwheelwilltakeus.Letusbereadyandalertso

thatwedon’tget lost ingloriouslyandbestompedby

thefighters.Ourvigilancewillbeourgreatesttributeto

thegreatpatriots[DavidBek].
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Ոչմիժողովուրդայնքանկարիքչունիխաղաղության,

ինչպեսհայժողովուրդը.նրանպետքէանդորրարյու

նից,անդորրտառապանքներից:Ժողովուրդ,որը,ճիշտ

է,փոքրէ,բայցմեծէհերոսականսխրանքներով,որոնք

նակատարելէ՝բարձրանալովմարդկայինոգուանհա

սանելի բարձունքի, որնարհամարհում է բռնակալու

թյունը,տառապանքներնումահը:

(ՀատորԶ,էջ147)

NoothernationneedspeaceasmuchastheArmenians

do.Theydon’tneedanymorebloodshedandsuffering.

True, theArmeniansareasmallnation,buttheyarea

bignationintermsoftheirheroicendeavors,risingto

the peak that is inaccessible for the human soul and

ignoringdictatorship,sufferingsanddeath.

  

Ոչ միպատմականհիմնահարցայնքանողբեգական

ճակատագիրչիունեցել,որքանՀայկականհարցը:

(ՀատորԶ,էջ130)

The fate of a historic issue concerning theArmenians

hasnotbeenastragicfortheArmeniansasthefateof

theArmenianCause.
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Սևրի սրահներում դաշնակիցները ավելի լավ բան

չմտածեցին, քան Հայաստանըխցկելը մահմեդական

պետություններիշղթայիմեջ՝վանելովնրանիրենցից

հարավում, կտրելով նրան Ռուսաստանից հյուսիսում:

Հայերըջանումէինձեռքբերելազատ,անկախհայրե

նիք,բայցոչ լույսիցկտրվածբանտ,որըպահպանում

էինթուրքերը,թաթարները,քրդերըևնրանցնմանները:

(ՀատորԶ,էջ220)

InthehallsofSevresthealliesdidnotthinkofanything

betterthantotuckArmeniainthechainofMuslimstates,

repulsingitinthesouthandcuttingitofffromRussiain

thenorth.TheArmeniansweremakingeffortstohavea

freeandindependenthomeland,nottheprisonthatwas

inthedarkandwasprotectedbytheTurks,theTatars,

theKurdsandpeoplelikethem.

  

Հայդատըմիայնհայևթուրքհարցչէ,այլթուրքեվրո

պական:

(ՀատորԶ,էջ234)

TheArmenianCause is not just an issue between the

ArmeniansandtheTurks,butalsoanissuebetweenthe

TurksandtheEuropeans.
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Հայերի պարբերաբար, պետականորեն կազմակերպ

վածհալածանքները՝բացահայտուգաղտնիմիջոցնե

րով, տեղահանությամբ, կոտորածներով սկիզբ առավ

այնժամանակիցիվեր՝բարձրացվելովպետականքա

ղաքականությանսկզբունքի:

Բռնությունները,որ [հայերինկատմամբ]գործումէին

ոչ քաղաքակիրթտարրերը,աղետները,որպատճառվում

էին խաղաղ բնակչությանը վայրի ցեղերի կողմից,

ավերիչգործողություններիբնույթչէինընդունի,եթե

դրանց չմասնակցեին պետական իշխանություննե

րը:Նրանքոչմիայնչէինզսպումսանձարձակկրքերի

խրախճանքը,այլևընդհակառակը,կազմակերպումև

ուղղությունէինտալիսդրանց:

(ՀատորԶ,էջ196-197)

The regular persecutions that the government would

planagainsttheArmeniansbeganwithovertandcovert

means, displacements and massacres a long time ago

andeventuallybecametheprincipleofthestatepolicy.

The assaults that uncivilized elementswould organize

[against the Armenians], the disasters that the wild

tribeswouldcausetopeacefulcivilianswouldnothave

become devastating acts, if the state authorities had

notparticipated in them.Theynotonlypermittedthe

unbridledrevelry,butalsoorganizeditandledtheway.
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Նստակյացերկրագործմահմեդականգյուղացիության

նշանակալիմասը,որըբնավորությամբուկերպարով

տարբերվում է զտարյուն թուրքերից, զտարյուն քրդերից,

երակներումհոսումէկրոնականմոլեռանդությանզոհ

դարձածտեղաբնիկներիարյունը:

(ՀատորԶ,էջ199)

The blood flowing through the veins of most of the

Muslimsedentarytillersofvillages,whoweredifferent

from pure Turks and Kurds in terms of personality and 

character, is the bloodof the indigenouspeoplewho

fellvictimtoreligiousfanaticism.
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[Հայաստանը գրավելուց հետո] թուրքերը ջանում էին

դուրսմղելՀայաստանիհինավուրցաշխարհագրական

անվանումները, փոխարինելով դրանք թուրքականով

կամաղավաղելով թուրքավարի, տեղանուններ, որոնք

հեռավոր ժամանակների ժառագություն են, հաճախ

միակվկակործանվածպաշտամունքի՝գիտականհե

տազոտություներիառարկայի:

(ՀատորԶ,էջ141)

[AfterseizingArmenia],theTurkstriedtodoawaywith

the ancient geographical namesofArmenia, replacing

themwithTurkishtoponymsordistortingastheTurks

do, toponyms that are the heritage of ancient times

andareoftentheonlywitnessofthereligionthatwas

destroyedthesubjectforscientificresearch.
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ԹուրքականքաղաքականությունըՀայկականհարցում

միշտ էլ աչքի է ընկել առավել մեծ հետևողականու

թյամբ, քանեվրոպականդիվանագիտությունը: Տերու

թյուններիմե՛րթՀայկականհարցիկողմ,մե՛րթդեմ

անվստահ, անկայուն ելույթների փոխարեն թուրքերը

տարելևտանումենբուն«Հայաստանի»հարցըօրակար

գիցհանելուանշեղգիծ:

(ՀատորԶ,էջ144)

TurkishdiplomatshavealwaysstoodoutfromEuropean

diplomats with their consistence with the Turkish

policyontheArmenianCause.Unlikethegreatpowers

that give speeches in which they express positive or

negativepositionsontheArmenianCauseandexpress

uncertainty, the Turks have steered and are steering

a steady policy course to remove the main issue of

«Armenia»fromtheagenda.

  

Բաքվի մահմեդականների համար անգորական այ

ծերի հասարակ կաթը ավելի թանկ է բոլշևիկների՝

նրանց մատուցած բոլոր սոցիալիստականխորտիկնե

րից:

(ՀատորԶ,էջ141-142)

TheordinarymilkofAngoragoatsismorepreciousto

theMuslims of Baku than all the socialist «appetizers»

servedtothembytheBolsheviks.
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Թուրքականքաղաքագետներըդարերշարունակջանում

էինլցնելՀայաստանըքրդերով,ևվերածելԷրմենիստա

նըՔրդստանի:...Խիստցավալիփաստէ,որԱնգլիանև

Ռուսաստանը...ներողամտությունենցուցաբերումթուր

քական քրդասիրական քաղաքականության հանդեպ,

մեկըթյուրըմբռնումից,իսկմյուսը՝անխելամտությու

նից:

(ՀատորԶ,էջ189)

For centuries, Turkish diplomats have tried to have

Kurds settle in Armenia and turn Ermenistan into

Kurdistan....ItisverypainfulthatEnglandandRussia...

arebeinglenienttowardsTurkey’sproKurdishpolicy.

Oneofthemisdoingthatduetomisunderstanding,and

theotherisdoingthatduetolackofreason.
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Թուրքերի դիրքավորումը Հայկական հարցում անտրա

մաբանական, անհետևողական և նույնիսկ անբարո

յականէ,քանզինրանքհայերիցպահանջումէինայն,

ինչորիրենքչունեին,նրանքպահանջումէինհայերից

թվական գերակշռություն՝ բարենորոգումների իրա

վունքի համար, մինչդեռ իրենք, լինելով անվիճելի

փոքրամասնություն,դարեր շարունակ տիրակալել էին

լայնածավալկայսրությունում:

(ՀատորԶ,էջ185)

The position of the Turks on the Armenian Cause is 

illogical, inconsistent and even immoral because they

were demanding that the Armenians give them what

theydidnothave.TheTurksweredemandingthatthey

prevail over the Armenians in terms of number with

the right tomaking reforms, but the Turks, being an

undisputed minority, had been ruling the largescale

empireforcenturies.
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Այնպահիցիվեր,ինչԱնգլիանհամոզվեց,որհայերի

ռուսական կողմնորոշումը անդառնալի է, նա սկսեց

առաջմղելքրդերինևհակակշիռհայերի՝որպեսռուսա

կանազդեցությանտարածողներիևԱնդրկովկասիկող

միցՌուսաստանիառաջխաղացմանսատարողների:

(ՀատորԶ,էջ189)

EversinceEnglandbecameconvincedthattheArmenians

wouldalwayslooktowardsRussia,itbegantohelpthe

Kurds advance and became a counterbalance to the

Armenianspeoplewhowerespreadingtheinfluenceof

RussiaandpeopleofTranscaucasiasupportingRussia’s

advancement.
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Թուրքիայում կրոնական աշխարհների հակամարտու

թյանմեջկառավարությանըպատկանումէրոչթեհաշ

տարարի,այլգլխավորհրահրողիդեր:Դրահետևանքով

երկու ճամբարները դարեր շարունակ կանգնած էին

միմյանց դեմ իբրև հակամարտներ՝ ուղղափառներ և

գյավուրներ,կառավարողներևկառավարվողներ,զին

վածներևանզեններ,տերերևռայա,շահագործողներ

ևշահագործվողներ,առանցաշխատելուվայելողներ

ևաշխատողներառանցվայելելու,ավերողներևկեր

տողներ:Առաջիններըհամարվում էինհայրենիքիհա

րազատզավակներ,վերջինները՝խորթզավակներ:

(ՀատորԶ,էջ164)

TheTurkishgovernmentalwaysplayedtheroleofthe

major provoker, not the role of a conciliator in the

conflictsbetweenthesecularandthereligiousinTurkey.

Asaresult,thetwocampshadalwaysbeenconflicting

sidesforcenturiesOrthodoxandgiaour(nonMuslims),

governorsandthegoverned,thearmedandthearmless,

lordsandservants,exploitersandtheexploited,those

whoenjoyedwithoutworkingandthosewhoworked

withoutenjoying,aswellas thosewhodestroyedand

thosewhobuilt.Theformerwereconsideredcloseto

the homeland, while the latter were considered the

«stepchildren».
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[Ամբողջպատմության ընթացքում] օսմանցիները քա

ղել են ուրիշի աշխատանքով ստեղծված պտուղները,

նրանքօգտվում էինայնժողովուրդներիդարերովկու

տակած թանկարժեք պաշարից, որոնցից ժառանգել

էինայնվեհապանծմշակութայինտաճարը,որըԲյու

զանդիա էր կոչվում:Թուրքերի ռազմականփառքը և

տիրապետություննանհնարինկլինեինառանցայնկա

պիտալի և արտադրողական ուժերի, որոնցով այնքան

հարուստ էր երկիրը՝ ի դեմս հենց իր բնիկ քրիստոնյա

ազգաբնակչության:

(ՀատորԶ,էջ160)

[Throughout history], the Ottoman Turks have taken

whatothersworkedfor.Theywouldbenefit fromthe

preciousresourcesaccumulatedforcenturiesbynations

thathad inherited thegloriousculture thatwascalled

Byzantine.ThemilitarygloryanddominanceofTurkey

would be impossible without that capital and the

productivitybywhichthecountrywaswealthy,thanks

totheindigenousChristians.
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Օսմանյան և ընդհանրապես թուրքի առաջավորա

սիականտիպը,որքանէլորայնտարբերլինիզանազան

վայրերում՝կախվածնրանցներծծածհինկուլտուրայի

արյունից,բայցշատհեռուէիսկականթուրքականնա

խատիպից: Նա բավականաչափ փոխվել է, բավա

կանաչափազնվացելէֆիզիկապեսիրնախնիների

համեմատությամբ, որոնց մոնղոլականանճոռնի դի

մագծերը սարսափելի տպավորություն էին գործում:

Այդ նկատառումներով էլ Թուրքիայի ժամանակակից

կացությունը բացատրելիս թուրքի բնական անընդու

նակությունը վկայակոչելը չի կարող լուրջփաստարկ

ծառայել:

(ՀատորԶ,էջ158)

No matter how different the advanced Asian type of

theOttomanTurksandtheTurksingeneralmaybein

differentplaces,dependingontheoldculturethatthey

have absorbed, thoseTurks are very far from the real

prototype of Turks. TheTurks have changed to quite

an extent and have become quite sincere compared

to their ancestors, whose grotesque facial features of

Mongolianswouldleaveonewithahorribleimpression.

When explaining the state of affairs of modernday

Turkey,basedonthoseconsiderations,referringtothe

innate inability of the Turks can no longer serve as a

seriousargument.
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Ռազմականգործումթուրքականցեղերիկազմակերպ

չականընդունակություններըչիկարելիժխտել:Բայց

ինչպես որ միայն սերմի լավորակությունը դեռևս չի

երաշխավորում լավծլարձակում,այլպահանջվումէ

նաևհարմարհող,այդպեսէլթուրքականռազմական

տաղանդըանպտուղկլիներառանցայնմշակութային

և տնտեսական հենքի, որի վրա նա ծավալվեց տարե

րայինուժով:

(ՀատորԶ,էջ161)

Nobodycandenytheorganizationalcapabilitiesofthe

Turks in themilitary.But just like thegoodqualityof

a seed still does not guarantee its good appearance

and requiresappropriate soil, theTurkswouldnotbe

talentedinthemilitary,iftherewasnobasisforanother

culture and economy on which the Turks expanded

withnaturalforce.
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Պատմության մեջ թուրքական ցեղերը ներկայացվում

ենիբրևանսովորզորությանավերասփյուռևխորտա

կիչ մի տարերք: Մոնղոլիայի տափաստաններից մինչև

Ադրիատիկիափերըսլանումէինպատմությանայդտխ

րահռչակբռնաբարիչներըմրրիկինման՝իրենցահեղ

ուհաղթականերթովավերելովքաղաքակիրթերկրնե

րիուժողովուրդներիդարավորնվաճումները,չթողնե

լովոչինչ՝բացիանծայրածիրավերակներից՝ծածկ

վածմոխիրներովևհեղվածարյամբ:Մռայլամբոխով

թուրքերնանցաներկրիվրայով՝«դարերինչնետելովո՛չ

բարեբերմիտք,ո՛չհանճարիսկսածգործ»:

(ՀատորԶ,էջ157)

Throughout history, Turkish tribes have shown

themselves as a rudiment that is destructive and

extraordinarilypowerful.FromthesteppesofMongolia

to the coasts of the Adriatic Sea, those infamous

destroyers would move like a whirlwind, destroying

with their formidable and triumphant march, ruining

everything that civilized countries and nations had

achievedthroughoutthecenturies,notleavinganything

besides ruins everywhere, covered with ashes and

flooded with blood. With a dismal crowd, the Turks

wentacrossthecountry,«notleavingforthecenturies

anyphilanthropistsortheworkthatageniushadbegun».
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Թուրքիանայնքանհեռուէժամանակակիցպետություն

հասկացությունից, որ նրա համագոյակցությունը քա

ղաքակիրթաշխարհիհետչիկարելիանոմալիաչհա

մարել:

(ՀատորԶ,էջ156)

Turkey is so far from being a modern state that its 

coexistencewiththecivilizedworldcan’tbeconsidered

ananomaly.

  

Ռուսական իշխանությանը ամեն ինչում կարելի է

կասկածել, միայն թե ոչ մահմեդականների նկատ

մամբվատվերաբերմունքիմեջ,ոչմիայնռուսահպա

տակ,այլևթուրքահպատակ:

(ՀատորԶ,էջ128)

TheRussiangovernmentcanbesuspectedofeverything

butabadattitudetowardsMuslims,andnotonlyMuslim

subjectsofRussia,butalsoMuslimsubjectsofTurkey.
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Ռուսական պետականության հանդեպ հայերի թու

լությունը նախախնամության կողմից չէ դրոշմված

հայոցճակատին:Ժողովրդի տրամադրությունըստեղծ

վումէկյանքիիրականպայմաններիցևոչընդհակա

ռակը: Այդ թուլությունը կարելի է հաղթահարել, եթե

փոխվենժողովրդիքաղաքականպայմանները:

(ՀատորԶ,էջ219)

Theweakness of Armenians against the Russian State

is not «imprinted on the foreheads» of Armenians by

providence.Therealconditionsinlifearewhatsetthe

moodof thepeopleandmake themoriented,not the

otherway around. The change of political conditions

of the Armenian nation can help it overcome that

weakness.

  

ՌուսաստանիհամարՀայկականհարցնայնլծակնէր,

որի վրահենվելով՝ նակարող էր իր համարհարմար

պահին միջամտելԹուրքիայի շուրջ շահերի և մրցակ

ցությանմեծտերություններիխաղին:

(ՀատորԶ,էջ124)

For Russia, the Armenian Cause was the lever that it

couldusetointerfereinthegamebetweengreatpowers

forinterestsandcompetitioninTurkeyatamomentthat

wasappropriateforRussia.
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Հայկականհարցիռուսականըմբռնողությանևմեկ

նաբանության մեջ բացակայում էր ամենաէականը,

այնէ՝նրակարևորությանգիտակցությունը,ևդրահա

մարէլհասկանալիէ,որհարկեղածպահիննակա

րողէրնաևհրաժարվելդրանից:

(ՀատորԶ,էջ124)

The thing that is missing in the Russians’ views on

and interpretations of the Armenian Cause is the most 

essential, that is, the awarenessofhow important the

ArmenianCauseis,andthat’swhyitisclearthatRussia

couldalsorefusetobeinvolvedintheArmenianCause

whenitneededto.

  

[Առաջին համաշխարհային պատերազմում] հայերը

դառնապեսվարձահատույցեղանդեպիՌուսաստանն

իրենցձգտմանուհամակրանքիհամար:

(ՀատորԶ,էջ126)

[During the FirstWorldWar], theArmenianspaid for

their aspirations for and compassionwithRussiawith

bitterness.



38

  

[Խորհրդային Ռուսաստանի Ժողկոմխորհի 1917 թ.

դեկտեմբերի 29ին ընդունած «Թուրքահայաստանի

մասին»] հրովարտակը հայերի ինքնորոշման մասին

հայերիմոտմիայնթեթևացմանհառաչանքառաջբե

րեց,քանզինրանցկարծիքովայնբացառապեսբարո

յականկարգիակտէր,զրկվածամենմիքաղաքական

նշանակությունից: ...Քաղաքական հարցերը լուծվում

են ոչ թե բարի, բայց անզոր կամեցողությամբ, այլ

միայնմարտադաշտումերկաթյաձեռքիճնշմամբ:

(ՀատորԶ,էջ126-127)

The edict [«On Turkish Armenia» adopted by the

CouncilofPeople’sCommissarsofSovietRussiaon29

December1917]ontheselfdeterminationofArmenians

brought Armenians only a sigh of relief because,

accordingtothem,itwasanexclusivelymoralactand

wasofnopoliticalsignificanceatall...Politicalissuesare

notsolvedbykindandpowerlessvolition,butunderthe

pressureoftheironhandonthebattlefield.
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Հայ և ռուս հարաբերությանց պատմության վերաբե

րյալաշխատությանցմեջբավականին չէ շեշտվածև

երբեմնանտեսէարվածայնդերը,որկատարելենվրա

ցիները:Սրանքմեզնիցդարերառաջենսկսելկոխո

տել ռուսական դռները, իսկական ջատագովներ հան

դիսանալովհյուսիսիմիջամտությանըևմեզէլ քաշե

լով իրենց հետևից բարի հարևանությամբ:Մեր օրերի

վրացհայրենասերները,որերազումենանջատվելՌու

սիայիցևկշտամբումենհայերիս«ռուսասիրությունը»,

մոռանումեն,որերեկվանիրենցհայրերնենեղելմեր

ռուսասերուսուցիչները:

(ՀատորԲ,էջ516)

The role of the Georgians has not been quite emphasized 

and has sometimes been overlooked in books devoted 

to the history of relations between the Armenians

and the Russians. The Georgians started knocking on

the Russians’ doors centuries ago, becoming the real

supportersoftheNorth’sinterference,anddraggedus

Armenianswiththemtoestablishfriendlyrelations.The

Georgianpatriotsofourdays,whodreamofbreaking

awayfromRussiaandarereproachingusArmeniansfor

«loving theRussians», forget that their ancestorswere

thosewhotaughtusArmenianstolovetheRussians.
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Տարածված կարծիք է, որ Ռուսիան ուզում էր ունե

նալ «Հայաստանը առանց հայերի»: Չգիտեմ՝ որ

քանստույգէայսչարաշուքխոսքը:Բայցհաստատէ,որ

հնումՌուսիայիդերըկատարողԲյուզանդիանբոլորո

վինհակառակևնույնչափչարաղետձգտումուներ՝ու

նենալ«հայերըառանցՀայաստանի»:

(ՀատորԲ,էջ560)

There is a common view that Russia wanted to have

«ArmeniawithouttheArmenians».Idon’tknowto

whatextentthisevilstatementistrue,butonethingis

forsureByzantine,whichusedtoplaytheroleofRussia

in thepast, certainly had a totally opposite view, and

thatviewwastohave«ArmenianswithoutArmenia».
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Իբրևքաղաքականերևույթ՝հայերիհակումըհանդեպ

Ռուսաստանի՝ փաստ է, որը կասկածի ենթակա չէ:

Բայցայստեղիցամենևինէլչիհետևում,որայդհակու

մըկարողէդրվելՀայաստանիզարգացմանհիմքում,

կամորայնկարողէճանաչվելիբրևգործոն,որըկան

խորոշումէՀայաստանիմշտականպտույտըռուսական

ազդեցությանուղեծրում:

(ՀատորԶ,էջ133)

Asapoliticalphenomenon,theinclinationofArmenians

forRussia is anunquestionable fact.But thisdoesnot

lead to the conclusion that that inclination can lie at

the core of Armenia’s development, or that it can be

acknowledgedasafactorthatwillhelpdeterminehow

Armeniawill«spin»inthe«orbit»ofRussianinfluence.

  

ԵվրոպականտերություններըդիտումէինՀայաստանըև

Հայկականհարցըինչպեսմիավելորդկշռաքարռու

սականկշեռքիթաթիվրա:

(ՀատորԶ,էջ132)

EuropeanpowerswouldviewArmeniaandtheArmenian

CauseasanextraobjectonthesideoftheRussianscale.
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ՀայերնիրենցհայացքըհառելէինՌուսաստանիվրա,

ոչթեհանդեպհյուսիսիիրենցճակատագրականհակ

ման կամ հոգիների միստիկական ազգակցության

պատճառով: Ռուսական լույսը եղել և մնում է միակ

կանթեղը,որըմիայնակկայծկլտումէհայերինշրջա

պատողմահմեդականգիշերվամեջ:

(ՀատորԶ,էջ132)

TheArmenianswerelookingtowardsRussianotbecause

itwastheirfatetobeinclinedfortheNorthorbecause

ofthemysticalrelationshipbetweensouls.Thelightof

Russiahasbeenandstill is theonly lanternthatsolely

shimmersinthenightwhenArmeniansaresurrounded

byMuslims.

  

Աշխարհում առաջին սոցիալիստական պետությունը

դուրսեկավմիմուրճ,որնանսպասելիհարվածովկռեց

Հայաստանիստրկությանարդենընկնողշղթաները:

(ՀատորԶ,էջ148)

Theworld’sfirstsocialiststatefoughtagainstahammer

thatunexpectedlycausedblowstothechainsofslavery

thatArmeniawasalreadyfallinginto.
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[ԽորհրդայինՌուսաստանիԺողկոմխորհի]հրովարտա

կըդավերջինևխղճուկողորմություննէաղքատին,որ

պեսզիօձիքնազատեսնրանից:

(ՀատորԶ,էջ127)

Theedict[oftheCouncilofthePeople’sCommissarsof

SovietRussia]itisthefinalandscantyalmsforthepoor

sothattheycanremovetheircollars.
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