ՔՆՆԱՐԿՈՒՄՆԵՐ

Մի մոռացված տարելիցի առիթով*
Բանալի բառեր – Բաքվի հայերի ջարդեր, Մեծ եղեռն,
Հայոց ցեղասպանություն, պանթուրքիզմ, «հատուկ մտադ
րություն», Օսմանյան կայսրություն, երիտթուրքեր, մուսա
վաթականներ, օսմանյան բանակ, «Հատուկ կազմակեր
պություն», «Դահիճների կոմիտե»։

Մուտք
2018 թ. սեպտեմբերի 15-ին, երբ Ադրբեջանի մայրաքաղաք Բաքվում՝
Թուրքիայի ու Ադրբեջանի նախագահների ներկայությամբ, թուրք հե
ծելազորայինների 1918 թ. համազգեստը հագած Ադրբեջանի սահմա
նապահ ծառայության մարտիկները հանդիսավորապես անցան 100
տարի առաջ հայերի արյունով ներկված փողոցներով, մեր երկրի արտ
գործնախարարությունից որևէ գնահատական կամ՝ արձագանք չհնչեց
ցեղասպանական ակտը տոնելու բարբարոսական շոուի հետ կապված։
Ի թիվս այլ պատճառների՝ դա պայմանավորված է նաև նրանով, որ
մինչ օրս այս հանցագործության գնահատման հարցի շուրջ գոյություն ու
նեն չորս հիմն ական տեսակետներ: Գնահատականների որոշակի տարբե
րություններ ու նույնիսկ հակասություններ են նկատվել նաև անցած տաս
նամյակների հայ պատմագիտության մեջ:
1918 թ. սեպտեմբերի 15-17-ի Բաքվի հայերի ջարդերի կապակցությամբ
իրենց դիրքորոշումն են արտահայտել ադրբեջանցի պատմաբանները1,
որոնց կարծիքով՝ կատարվածը ցեղասպանություն չի կարող որակվել այն
*Հոդվածն ընդունվել է տպագրության 20.09.2018։
1 Տե՛ս Геноцид азербайджанцев в 1918-1920 гг. Документы и материалы. Баку, 2001; Азербайджанская Демо
кратическая Республика, Баку, 1998; Мурадзаде М., Мартовские события. Баку, 1996; Балаев А., Азербайд
жанское национальное движение в 1917-1918 гг., Баку, 1998; Февральская революция и национальные окраины.
Мартовские события 1918 г. в Азербайджане. Москва, 2008; Наджафов Б., Лицо врага, ч. I, Баку, 1993, ч. II, Баку,
1994; Халилов А., Геноцид против мусульманского населения Закавказья в исторических источниках, Баку,
2000; Казымзаде Ф., Борьба за Закавказье (1917-1921), «Литературный Азербайджан», 1993, N 1-3:

Վէմ համահայկական հանդես

ԲԱՔՎԻ ՀԱՅԵՐԻ 1918 Թ. ՋԱՐԴԵՐԻ
ՊԱՏՄԱԻՐԱՎԱԿԱՆ ԳՆԱՀԱՏԱԿԱՆԸ

Ժ (ԺԶ) տարի, թիվ 3 (63), հուլիս-սեպտեմբեր, 2018

Արմե ն Ց. Մարուքյան
Պատմ. գիտ. դոկտոր

215

պարզ պատճառով, որ այդ կերպ մահմեդականները հայերի նկատմամբ
իրենց «փոխադարձ վրեժն» են լուծել ավելի վաղ՝ նույն 1918 թվականի
մարտին տեղի ունեցած դեպքերի համար, որոնց ընթացքում իբր թե հայերն
են մահմեդականների կոտորածներ իրականացրել։ Անգամ ժամանակի եվ
րոպական մամուլ թափանցած այս տեսակետին կառչելով՝ ադրբեջանցի
հեղինակները փորձում են արդարացնել 1918 թ. սեպտեմբերին թուրք-թա
թարական ուժերի կողմից Բաքվի հայ բնակչության զանգվածային բնաջն
ջումը:
Երկրորդ մոտեցումը, որին ժամանակին տուրք են տվել նաև որոշ հայ
ուսումն ասիրողներ, Բաքվի հայերի ջարդերը դիտարկում էր որպես հայ
ժողովրդի մի հատվածի նկատմամբ իրագործված՝ Մեծ եղեռնից առանձին
մի հանցագործություն, ինչից ելնելով՝ Բաքվի հայության բնաջնջումը պար
զապես որակվում էր որպես կոտորած: Դրանից բխում էր Բաքվի հայերի
զանգվածային ջարդերն ու Մեծ եղեռնը միմյանց հակադրելու անսքող
ձգտումը, համաձայն որի՝ դրանք ցեղասպանություն որակելու դեպքում իբր
կնսեմացվեր Մեծ եղեռնը:
Երրորդ մոտեցման հիմքում ընկած էր այն դրույթը, որ Բաքվի հայերի
1918 թ. ջարդերի պարագայում բացակայում են հայ բնակչությանը ոչնչաց
նելու հատուկ հանցավոր մտադրությունը (ինտենտը) հաստատող ապա
ցույցները, հետևաբար՝ այդ կոտորածները չեն կարող որակվել որպես ցե
ղասպանություն2:
Վերջապես, չորրոոդ մոտեցումը հիմնվում էր Բաքվի հայերի կոտորած
ների՝ որպես մեկ միասնական պատմաքաղաքական գործընթացի՝ Հայոց
ցեղասպանության հանցավոր քաղաքականության շարունակություն դի
տարկող հայեցակետի վրա։ Վերջին մոտեցումն իրենց աշխատություննե
րում հիմն ավորել և հինավորում են Վ. Դադրյանը3, Յու. Բարսեղովը4, Գ.
Ստեփանյանը5 և այլ հեղինակներ։

1. Բաքվի «մարտյան դեպքերի» համար «փոխադարձ
վրեժի» վարկածի քննությունը
Բաքվի հայերի 1918 թ. կոտորածները նույն թվականի «մարտյան դեպ
քերով» արդարացնելու համար ադրբեջանցի պատմաբանների կողմից
առաջ քաշվող այսպես կոչված՝ «փոխադարձ վրեժի» վարկածը փաստո
րեն պատճենում է Հ
 այոց ցեղասպանության ժխտման նպատակով թուր
2 ՄԱԿ-ի «Ցեղասպանության հանցագործության կանխարգելման և դրա համար պատժի մասին» 1948 թ.
դեկտեմբերի 9-ի կոնվենցիայի երկրորդ հոդվածում որպես ցեղասպանություն են դիտվում որևէ ազգային,
էթնիկ, ռասայական կամ կրոնական խումբն ամբողջությամբ կամ մասնակի ոչնչացնելու մտադրությամբ
կատարված հետևյալ գործողությունները` 1. խմբի անդամների սպանությունը, 2. խմբի անդամներին ծանր
մարմնական վնասվածքներ և մտավոր խանգարում պատճառելը, 3. կանխամտածված կերպով խմբի
համար այնպիսի կենսապայմանների ստեղծումը, որոնք միտված են նրա ամբողջական կամ մասնակի
ոչնչացմանը, 4. խմբի ներսում ծնելիությունը կանխելուն ուղղված միջոցների ձեռնարկումը, 5. խմբից
երեխաների այլ խումբ բռնի փոխանցումը: Տե՛ս Конвенция «О предотвращении преступления Геноцида и
наказания за него» ООН 9 декабря 1948 года, «Права человека. Сборник международных договоров», т. 1, ч. 2,
Универсальные договоры ООН, Нью-Йорк и Женева, 1994, с. 780-781.
3 Տե՛ս Дадриян В., История армянского геноцида (этнический конфликт от Балкан до Анатолии и Кавказа),
Ер., 2007.
4 Տե՛ս Геноцид армян: ответственность Турции и обязательства мирового сообщества, до
ку
менты и
комментарий. Составитель, отв. редактор, автор предисловия и комментария Ю.Г. Барсегов, т. 1, М., 2002.
5 Տե՛ս Ստեփանյան Գ., Բաքու քաղաքի հայության պատմությունը, Եր., 2011.

216

6 Տե՛ս Տատրյան Վ., Հայոց ցեղասպանության ժխտման հիմնական փաստարկները. աղավաղման և
կեղծարարության ուսումնասիրություն., Եր., 2005, էջ 10:
7 Տե՛ս Ալչուջեան Ա., Ռոստոմը Բագւում, «Ռոստոմ. մահուան վաթսունամեակին առթիւ», Պէյրութ, 1979, էջ 323։
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քական պաշտոնական պատմագրության հորինած «միջհամայնքային բա
խումն երի» կամ «փոխադարձ ջարդերի» հայեցակարգը: Հայերի զանգվա
ծային բնաջնջումն արդարացնող այդ հայեցակարգի համաձայն՝ մի կողմից՝
հայերի և մյուս կողմից՝ մահմեդականների միջև Օսմանյան կայսրության
տարածքում տեղի են ունեցել «միջհամայնքային բախումն եր», ինչի հետ
ևանքով տուժել են ոչ միայն հայերը, այլև մահմեդականները: Այսինքն՝
փորձ է արվում տպավորություն ստեղծել, թե իբր՝ համաշխարհային պա
տերազմի ն զուգահեռ հայերի ու մահմեդականների միջև ընթացել է քա
ղաքացիական պատերազմ6:
Հայոց ցեղասպանության ժխտման թուրքական «հայեցակարգում» այս
վարկածի ներառումը պատահական չէր։ Ինչպես հայտնի է, հայերի զանգ
վածային սպանությունների կազմակերպման համար թուրքական իշխա
նությունները դիմեցին կայսրության մահմեդական բնակչության՝ քրդերի
ու չերքեզների օգնությանը, որոնք իշխանությունների ձեռքին հայերին ոչն
չացնելու գործիք դարձան: Ուստի հետագայում այս իրողությունն արձա
նագրելով թուրքական պաշտոնական պատմագրությունը փորձում էր պե
տությունից հեռացնել հանցագործության պատասխանատվությունը և այն
տեղափոխել կայսրության ոչ թուրք մահմեդական բնակչության՝ քրդերի ու
չերքեզների վրա:
Դժվար չէ նկատել, որ ադրբեջանցի հեղինակներն այս հարցում օրի
գինալ չեն և պարզապես առաջնորդվել են իրենց թուրք գործընկերների՝
արտաքուստ տրամաբանված թվացող, սակայն իրականության հետ աղերս
չունեցող շինծու մի վարկածով, որն ինչպես թուրքերի, այնպես էլ կովկաս
յան թաթարների պարագայում որևէ քննադատության չի դիմանում։
1918 թ. մարտի 18-22-ը Բաքվում տեղի ունեցած կռիվն երը սկսվեցին այն
բանից հետո, երբ կովկասյան թաթարներից կազմված «Վայրի դիվիզիայի»
զինված խմբերից մեկը զենքից անզգույշ օգտվելու հետևանքով զոհված
իրենց մարտական ընկերոջ թաղման արարողությանը մասնակցելու պատր
վակով՝ «Էվելինա» շոգենավով Լենքորանից ժամանեց Բաքու։ Ի պատաս
խան այս սադրանքի՝ Բաքվի Սովետը բոլշևիկ Ստ Շահումյանի անմիջական
հրահանգով զինաթափեց զինված ջոկատի անդամն երին։ Մինչ այդ բանակ
ցություններ վարելով Մուսավաթի ներկայացուցիչների հետ և փորձելով հա
մատեղ ջանքերով կանխել երկու ժողովուրդների դիմակայությունը՝ Բաքվի
Հայոց ազգային խորհուրդը և ՀՅ Դաշնակցությունն այդ ընթացքում հստա
կորեն չեզոք դիրքորոշում էին որդեգրել։
Մինչդեռ օգտագործելով զինված ջոկատի անդամն երի զինաթափման
առիթը՝ Մուսավաթը փորձեց Բաքվում իշխանությունը վերցնել իր ձեռքը՝
իրենց զինված կազմավորումն երին և Բաքվի ու նրա շրջակայքի թաթա
րական բնակչությանը հրահրելով զանգվածային գործողություններ սկսել
ոչ միայն բոլշևիկյ ան իշխանությունների դեմ, այլև զինված հարձակումն եր
կատարել հայկական թաղամասերի վրա և կոտորել անզեն ու անպաշտ
պան հայերին7։ Քանի որ քաղաքում իշխանությունը վերցնելու համար թա
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թարների շուրջ 25 հազարանոց խառնամբոխի ձեռնարկած գրոհը սպառ
նալիքի տակ դրեց Բաքվի հայության կյանքն ու ունեցվածքը, մի նչ այդ
երկաթուղու փակ լինելու պատճառով այստեղ կուտակված և դեպի
Հայաստան ճեղքում կազմակերպելու համար հայրենակցական սկզբունք
ներով համախմբված հայկական գումարտակները Բաքվի Հայոց ազգային
խորհրդի և ՀՅ Դաշնակցության հրահանգով դիմեցին պատասխան գոր
ծողությունների։ Բաքվում իշխանությունը իր ձեռքը վերցնելու Մուսավաթի
փորձը ձախողվեց, և նրանք դիմեցին Բաքվի Սովետի ղեկավարությանը՝
վերջինիս հրահանգով իրականացված պատժիչ գործողությունները դա
դարեցնելու խնդրանքով։ Ի պատասխան՝ Մուսավաթ կուսակցությունից
պահանջվեց անվերապահորեն ճանաչել խորհրդային իշխանությունը և
Բաքվից ու նրա մերձակայքից հեռացնել «Վայրի դիվիզիայի» զինված ստո
րաբաժանումն երը8։
Մարտյան դեպքերի համար Բաքվի բոլշևիկյան իշխանություններին,
Հայոց ազգային խորհրդին ու ՀՅ Դաշնակցությանը միակողմանիորեն մե
ղադրող ադրբեջանցի պատմաբանները «մոռանում են» նշել, որ քաղաքի
անդորրը վերականգնելու և Բաքվի հայ ու թաթար բնակչության միջև խա
ղաղություն հաստատելու նպատակով կազմվել էր հաշտարար պատգամա
վորական խումբ, որում ընդգրկվել էին բժիշկ Լևոն Աթաբեկյանը, ռուս սո
ցիալիստ հեղափոխական Դենեժկինը և թաթար սոցիալ-դեմոկրատ Աղաևը։
Բանագնացների մեքենան գնդակոծվեց հենց իրենց՝ թաթարների դարանա
կալած խմբի կողմից, բոլոր բանագնացները սպանվեցին և հաշտարարության
նախաձեռնությունը տապալվեց։ Նախնական պայմանավորվածության հա
մաձայն խումբը գլխավորելու էր Բաքվի ազգային խորհրդի նախագահ,
Հայաստանի Հանրապետության խորհրդարանի ապագա նախագահ Ավետիք
Սահակյ անը (Հայր Աբրահամը), որը երջանիկ պատահականությամբ չնստեց
բանագնացների մեքենայի մեջ և ողջ մնաց9։
Ադրբեջանցի հեղինակները անտեսում են նաև այն կարևոր փաստը, որ
եթե հայերը Բաքվի մահմեդական բնակչությանը բնաջնջելու մտադրություն
ունենային, ապա կոչնչացնեին նաև կռիվն երին չմասնակցած և հայկական
ուժերի հակահարվածներից հետո գերի ընկած հազարավոր մահմեդական
ներին։ Մինչդեռ վրեժխնդրության դեպքերից խուսափելու համար ՀՅԴ
առաջնորդ Ռոստոմի հանձնարարությամբ՝ մահմեդականները տեղափոխ
վեցին հայկական ուժերի կողմից պաշտպանվող շինություններ և մի նչև
հաշ
տութ
յուն կնքե
լը նրանք այն
տեղ ոչ միայն պաշտ
պան
ված էին, այլև
ապահովված էին սննդով։ Հաշտությունը կնքելուց հետո Հայոց ազգային
խորհրդի, Բաքվի ժողովրդական կոմիսարների խորհրդի գործադիր կոմի
տեի նախագահության անդամն երից և Բաքվում Պարսկաստանի հյուպա
տոսից ու հյուպատոսության աշխատակիցներից կազմված հանձնաժողովը
այցելեց գերիների հանրակացարաններ։ Գերիների հարցուփորձից պարզ
դարձավ, որ նրանք անսահմանորեն գոհ էին իրենց պաշտպանած հայերից։
Հանձնաժողովը հատուկ արձանագրություն կազմեց, ինչից հետո բոլոր
8 Տե՛ս Балаев А., Февральская революция и национальные окраины. Мартовские события 1918 г. в
Азербайджане, с. 35.
9 Տե՛ս Ալչուջեան Ա., Ռոստոմը Բագւում, «Ռոստոմ. մահուան վաթսունամեակին առթիւ», էջ 344։
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Բաքվի հայերի բնաջնջումը, ճիշտ այնպես, ինչպես դրան նախորդած
հայ բնակչության կոտորածները Շիրակի դաշտավայրում, Ախալքալաքի
գավառում ու Լոռիում, Նուխիի, Արեշի, Գյոկչայի և Շամախիի գավառնե
րում, այսինքն՝ Արևելյ ան Հայաստանում ու Արևելյ ան Այսրկովկասում, ոչ
այլ ինչ էին, քան երիտթուրքական կառավարության կողմից ծրագրված և
հետևողականորեն իրականացված հայ ժողովրդին իսպառ բնաջնջելու
պանթուրքական քաղաքականության շարունակությունը: Բաքվի հայերի
կոտորածը թուրքական իշխանությունների ցեղասպանական քաղաքակա
նության շղթայի օղակներից ու այդ հրեշավոր հանցագործության արար
ներից մեկն էր: Ուստի Արևելյ ան Հայաստանում ու Արևելյ ան Այսրկովկասում
իրականացված հայ բնակչության կոտորածները պետք է գնահատվեն որ
պես հայ ժողովրդի նկատմամբ իրագործված մեկ ընդհանուր հանցագոր
ծության՝ Մեծ եղեռնի շարունակություն։
Երիտթուրքական կառավարության ցեղասպանական քաղաքականութ
յան հիմքում ընկած էր պանթուրքիզմի գաղափարախոսությունը, որի հա
մաձայն Օսմանյան կայսրության տարածքներում բնակվող տարբեր կրոն
ների ու ազգությունների ժողովուրդներից պետք է ստեղծվեր միատարր
թուրքական բնակչության, ինչը ենթադրում էր բոլոր ոչ թուրք ժողովուրդ
ների թուրքացում կամ ոչնչացում: Պանթուրքիզմի գաղափարախոսությամբ
ենթադրվում էր նաև «Մեծ Թուրան» համաթուրքական պետության ստեղ
ծումը, որը պետք է կյանքի կոչվեր Օսմանյան կայսրության շուրջ թյուրքախոս
բնակչություն ունեցող տարածքների միավորումով: Պանթուրքիզմի գաղա
փարախոսների երազած «Մեծ Թուրանի» սահմանները հյուսիսում տարած
վելու էին մինչև Ուրալ, իսկ արևելքում հասնելու էին մինչև Ալթայ՝ ներառե
լով Այսրկովկասի, Հյուսիսային Կովկասի, Ղրիմի, Պովոլժիեի, Կենտրոնական
Ասիայի տարածքները և այլն11:
10 Տե՛ս նույն տեղում, էջ 323։
11 Տե՛ս Худавердян К., Саакян Р., Геноцид армян сквозь призму десятилетий, Ер., 1995, с. 19.

ՔՆՆԱՐԿՈՒՄՆԵՐ
Ժ (ԺԶ) տարի, թիվ 3 (63), հուլիս-սեպտեմբեր, 2018

2. Բաքվի հայերի ջարդերի, որպես առանձին
հանցագործության մասին թեզի քննությունը

Վէմ համահայկական հանդես

գերիներն ազատ արձակվեցին10։ Այս փաստը խաղաղ մահմեդական բնակ
չության նկատմամբ հայերի հանդուրժողականության մասին վկայող ավե
լի քան խոսուն ապացույց է։
Եթե անգամ Մուսավաթի կազմակերպած սադրանքից հետո Բաքվի
Սովետի հրահանգով ձեռնարկված պատասխան գործողություններից տու
ժել է նաև քաղաքի խաղաղ մահմեդական բնակչությունը, ապա դրա պա
տասխանատուն բացառապես բոլշևիկյ ան իշխանություններն էին։ Բաքվի
Հայոց Ազգային խորհուրդը և ՀՅ Դաշնակցության գլխավորած հայկական
զինված ուժերը մինչ այդ համառորեն մերժել են Բաքվի Սովետը գլխավո
րող բոլշևիկ Ստ Շահումյանի կողմից արված համագործակցության առա
ջարկները և միայն թաթարական հսկայական զինված խառնամբոխի Բաքու
ներխուժելուց և հայ բնակչությանը թիրախավորելուց հետո են դիմել պա
տասխան գործողությունների։
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Հեղափոխական ցնցումն երի հետևանքով Ռուսաստանի թուլացումը
երիտթուրքերի շրջանում հույսեր արթնացրեց, որ եկել է համաթուրանա
կան գաղափարները կյանքի կոչելու ժամանակը: Այդ նպատակով նրանք
1918 թ. Այսրկովկասում զգալիորեն ակտիվացրին իրենց էմիսարների և
օսմանյան բանակի Գլխավոր շտաբի սպաների գործունեությունը: Այսր
կովկասի մահմեդականների շրջանում գաղտնի աշխատանքների համա
կարգման գործում թուրք էմիսարներից հատկապես աչքի էր ընկնում
Հասան Ռուշենը, որը 1918 թ. մարտին գաղտնի առաքելությամբ հայտնվեց
Այսրկովկասում, կարճ ժամանակում կապեր հաստատեց Թուրքմե նստանի,
Արևելյ ան և Հյուսիսային Կովկասի թուրքամետ տարրերի հետ, ստեղծեց
գործակալական ցանց: Նրա ջանքերով հիմնվեց «Կովկասի հատուկ վար
չությունը», որը հակահայկական գործունեությունը համակարգող մարմն ի
դեր ստանձնեց12:
Ավստրիական արխիվային նյութերից երևում է, որ Հ. Ռուշենից բացի՝
Այսրկովկաս էին գործուղվել նաև օսմանյան բանակի Գլխավոր շտաբի
երկու սպաներ, որոնց առաջադրանք էր տրվել ռազմաճակատը լքող ռուս
զինվորներից զենք գնելու միջոցով հայերի դեմ զինել մահմեդական բնակ
չությանը13:
Ինչպես հայտնի է, Արևմտյան Հայաստանում Հայոց ցեղասպանության
իրագործման ժամանակ ժանդարմերիայի, «Հատուկ կազմակերպության»
(«Թեշքիլաթ-ի մահսուսե») և քրդական հրոսակախմբերի հետ մեկտեղ ակ
տիվ դերակատարում են ունեցել օսմանյան բանակի ստորաբաժանումն ե
րը: Այս հանգամանքը հաստատվում է 1915 թ. մայիսի 27-ին Թալեաթ փա
շայի կողմից կառավարությանը ներկայացրած «Տեղահանության մասին»
ժամանակավոր օրենքի դրույթներով, որը մայիսի 30-ին քննարկվեց և
հաստատվեց կառավարության կողմից, իսկ հունիսի 1-ին մամուլում հրա
պարակելուց հետո այն օրինական ուժի մեջ մտավ14: Օրենքի առաջին հոդ
վածի համաձայն, եթե տեղի բնակչության կողմից կառավարության քայլերի
դեմ նկատվեր որևէ հակազդեցություն, ապա հրահանգվում էր անմիջապես
ձեռնարկել պատժի ամենախիստ միջոցներ՝ ռազմական ուժի օգտագործ
մամբ և վճռականորեն ճնշել դիմադրությունը15: Ակնհայտ է, որ տվյալ հոդ
վածը կարող էր կամայական մեկնաբանություն ստանալ դրա կատարողնե
րի կողմից, որոնք միայն նման բանի էին սպասում, որ հայերին կոտորելու
գործն ավելի ոգևորված շարունակեին: Երկրորդ հոդվածով էլ իրավունք էր
տրվում գյուղերի ու ավանների առանձին բնակիչներին կամ ամբողջ բնակ
չությանն ուղարկել այլ շրջաններ՝ ելնելով ռազմական նկատառումն երից
կամ այն դեպքերում, երբ նրանց կողմից նկատվեին լրտեսության ու դավա
ճանության դեպքեր16: Փաստորեն տեղի բնակչության քայլերի որակումը
օրենքով թողնվում էր օսմանյան բանակի կորպուսների և դիվիզիաների
12 Տե՛ս Swietochowski T., Russian Azerbaijan. 1905-1920. The Sharping of National Identity in a Muslim Community,
Cambrige, Cambrige University Press, 1985, p. 119-120.
13 Տե՛ս Օհանջանյան Ա., 1915 թվական: Անհերքելի վկայություններ (Ավստրիական վավերագրերը Հայոց
ցեղասպանության մասին), Եր., 1997, էջ 143:
14 Տե՛ս Սաֆրաստյան Ռ., Օսմանյան կայսրություն. Ցեղասպանության ծրագրի ծագումն աբանությունը, Եր.,
2009, էջ 180:
15 Տե՛ս Սահակյան Ռ., Ցեղասպանության պատմությունից, Եր., 1990, էջ 291:
16 Տե՛ս նույն տեղում:
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Բաքվի հայերի 1918 թ. ջարդերը որպես Մեծ եղեռնի շարունակություն
և Հայոց ցեղասպանության հանցավոր քաղաքականության մի փուլ համա
րելու պարագայում ինքնըստինքյան վերանում է այդ կոտորածների ժամա
նակ հայ բնակչությանը ոչնչացնելու հատուկ հանցավոր մտադրության
ապացուցման անհրաժեշտությունը: Ավելին, Բաքվի հայերի 1918 թ. ջար
դերը առանձին հանցագործություն դիտելու պարագայում էլ որոշակի փաս
տաթղթերի ու փաստերի հիման վրա այդ կոտորածների նախապես ծրագր
ված լինելու հանգամանքը լիովին ապացուցվում է:
Ադրբեջանի ներքին գործերի նախարար Բեհբուդ Խան-Ջիվանշիրը 1918
թ. հուլիսի վերջերին Մուսավաթի Բաքվի կոմիտեին գաղտնի նամակ է ու
ղարկում, որում նշվում էր, որ Բ
 աքուն գրավելուց հետո քաղաքի հայ մտա
17 Տե՛ս Конвенция «О предотвращении преступления Геноцида и наказания за него» ООН 9 декабря 1948 года,
Права человека. Сборник международных договоров, т. 1, ч. 2, Универсальные договоры ООН, Нью-Йорк и
Женева, 1994, с. 780.

ՔՆՆԱՐԿՈՒՄՆԵՐ
Ժ (ԺԶ) տարի, թիվ 3 (63), հուլիս-սեպտեմբեր, 2018

3. Բաքվի հայերի ջարդերի պարագայում «հատուկ մտադ
րության» բացակայության մասին թեզի քննությունը

Վէմ համահայկական հանդես

հրամանատարության և տեղական իշխանությունների հայեցողությանը, ին
չի հիման վրա էլ որոշվելու էին նրանց նկատմամբ պատժամիջոցների ձևե
րը: Այսպիսով, հայերի կողմից դիմադրական, լրտեսական կամ դավաճա
նական գործողություններն ապացուցելու կարիք չկար, բավական էր, որ
նման կասկածներ ունենային տվյալ տարածքում տեղակայված օսմանյան
բանակի ստորաբաժանման հրամանատարությունը կամ քաղաքացիական
պաշտոնյաները և դրա հիման վրա կարող էին դիմել ռազմական ուժի կի
րառման, այսինքն՝ ֆիզիկական բնաջնջման, կամ տեղահանման, ինչը փաս
տացի նույն բնաջնջումն էր: Իսկ ահա ՄԱԿ-ի 1948 թ. կոնվենցիայի երկրորդ
հոդվածում այդ հանցագործության տակ մասնավորապես հասկացվում է
էթնիկ խմբի ամբողջական կամ մասնակի ոչնչացումը17:
Պատերազմի առաջին տարիներին ռուս-թուրքական ռազմաճակատում
ռուսական բանակի առաջխաղացումը և Արևմտյան Հայաստանի տարածք
ների մի մասի գրավումը երիտթուրքական իշխանություններին դեռևս չէր
ընձեռում հայ ժողովրդին ամբողջապես ոչնչացնելու հնարավորություն,
ուստի նրանք նախ իրականացրին արևմտահայերի բնաջնջումը՝ Մեծ եղեռ
նը: 1918 թ. ռուս-թուրքական ռազմաճակատի կազմալուծման հետևանքով
օսմանյան բանակի համար նպաստավոր պայմաններ ստեղծվեցին, որպես
զի արևմտահայության բնաջնջումն իրականացնելուց հետո նրա ստորա
բաժանումն երն անցնեին արևելահայության, ինչպես նաև կոտորածից
հրաշքով փրկված ու Այսրկովկաս գաղթած արևմտահայության մնացորդացի
ոչնչացմանը: Օսմանյան բանակի ստորաբաժանումն երին միացան կովկաս
յան թաթարների զինված կազմավորումն երը, որոնք միասնաբար շարու
նակեցին հայերի բնաջնջումը Ելիզավետպոլի և Բաքվի նահանգներում:
Վերը նշվածից ելնելով՝ ակնհայտ է դառնում, որ Բաքվի հայերի 1918 թ.
կոտորածները և Մեծ եղեռնը պարզապես չեն կարող միմյանց հակադրվել,
քանզի ոչ միայն մեկը մյուսի շարունակությունն էր, այլև դրանք փոխկա
պակցված էին պատճառահետևանքնային կապերի առումով:
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վորականները պետք է առանձնացվեն և ոչնչացվեն18: Դժվար չէ կռահել,
որ Գանձակից ուղարկված Ջիվանշիրի այդ գաղտնի նամակը գրվել էր հայ
մտավորականության ոչնչացման գործում փորձառություն ունեցող երիտ
թուրքերի խորհրդով:
Հայերին բնաջնջելու վերաբերյալ Ջիվանշիրի գաղտնի հրամանագրերից
մեկն էլ հրապարակվեց նրան սպանած վրիժառու Միսաք Թոռլաքյանի
հանդեպ Կ. Պոլսում 1921 թ. հոկտեմբերին անգլիական ռազմական ատյա
նի կազմակերպած դատավարության ընթացքում: Նուխիի, Արեշի, Շամախու
և Բաքվի քաղաքագլուխներին ուղղված Ջիվանշիրի գաղտնի հրամանում
նշվում էր, որ թուրք ցեղերի քաղաքական ճանապարհին խոչընդոտ հան
դիսացող հայ ցեղը բնաջնջելու նպատակով բոլոր թուրք ցեղերը սրբազան
պատերազմի են ելել, որպեսզի նրանց դիակների վրայով հասնեն իրենց
առջև դրված նպատակներին: Դրանից ելնելով կարգադրվում էր չխնայել
ոչ ոքի և հավատարմորեն կատարել հայերին վերացնելու հրահանգները19:
Մուսավաթական կառավարության ներքին գործերի նախարարի այս
գաղտնի հրամանագիրը գրեթե նույնությամբ կրկնում էր Օսմանյան կայս
րության ներքին գործերի նախարար Թալեաթ փաշայի՝ կայսրության նա
հանգապետերին ուղղված գաղտնի հրամանագրերի բովանդակությունը:
Եթե Արևմտյան Հայաստանում հայերի բնաջնջումն իրականացվում էր
Հատուկ կազմակերպության («Թեշքիլաթ-ի մահսուսեի») միջոցով, ապա
դրա օրինակով կովկասյան թաթարներից ստեղծվել էր «Դահիճների կո
միտե» («Ջելադ քոմիթեսին»), որի միջոցով իրականացվում էր Բաքվի նա
հանգի հայության զանգվածային բնաջնջումը20: Հատկանշական է, որ
թուրք-ադրբեջանական զորքերի կողմից Բաքվի գրավումից անմիջապես
հետո հենց Մեծ եղեռնի գլխավոր պատասխանատուներից մեկը՝ Հատուկ
կազմակերպության նախագահ Բեհաէդդին Շաքիրը նշանակվեց Բաքու քա
ղաքի ոստիկանապետ21: Այս փաստերի համադրությունը հիմք է տալիս
պնդելու, որ Բաքվի նահանգի հայության բնաջնջումը համակարգող մար
մինը՝ «Դահիճների կոմիտեն» Հատուկ կազմակերպության օրինակով
ստեղծվել և գործում էր հենց Բեհաէդդին Շաքիրի մտահաղացմամբ և այդ
«ծառայությունները» բարձր գնահատելով է, որ մուսավաթականները նրան
արժանացրին Բաքվի ոստիկանապետի պաշտոնին:
Եթե թուրք-ադրբեջանական զորքերն իսկապես մտադրություն չունեին
բնաջնջելու Բաքվի հայերին, ապա նրանք առնվազն պետք է թույլ տային,
որ այդ բնակչությունը նավերով հեռանար քաղաքից: Սակայն Բաքու ներ
խուժելուց անմիջապես հետո նկատելով շոգենավերի մեկնումը՝ թուրքերը
ուժգին հրետակոծության ենթարկեցին ոչ միայն նավամատույցը, այլև շո
գենավերը, ինչի հետևանքով փախստականներով լցված շոգենավերից մե
կը ջրասույզ եղավ22:
Թեև Նուրի փաշայի անունից թուրքական հրամանատարությունը
18 Տե՛ս Պէհպուտ խան Ճիվանշիրի սպանիչ Միսաք Թորլաքեանի դատավարութիւնը անգ. Զինւորական
ատեանին առջեւ, Աթէնք, 1936, էջ 150:
19 Տե՛ս Թորլաքեան Մ., Օրերուս հետ, Բ. հրատարակութիւն, Պէյրութ, 1963, էջ 460:
20 Տե՛ս Ստեփանյան Գ., Բաքու քաղաքի հայության պատմությունը, էջ 366:
21 Տե՛ս Дадриян В., История армянского геноцида (этнический конфликт от Балкан до Анатолии и Кавказа),
с. 454.
22 Տե՛ս Ստեփանյան Գ., նշվ. աշխ., էջ 399:
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Արմե ն Ց. Մարուքյան – 50-ից ավելի գիտական հոդվածների,
հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն 10 գրքի և փաստաթղթերի չորս ժո
ղովածուների հեղինակ։ Գիտական հետաքրքրություններն են՝ հայ
ժողովրդի նոր և նորագույն շրջանի պատմության, մասնավորապես
Հայկական հարցի և Հայոց ցեղասպանության պատմության հարցե
րը, Հայոց ցեղասպանության հետևանքների հաղթահարման հիմ
նախնդիրը։
23 Տե՛ս նույն տեղում, էջ 400:
24 Տե՛ս Թորլաքեան Մ., նշվ. աշխ., էջ 454:
25 Տե՛ս Պէհպուտ խան Ճիվանշիրի սպանիչ Միսաք Թորլաքեանի դատավարութիւնը անգ. Զինւորական
ատեանին առջեւ, էջ 22:

ՔՆՆԱՐԿՈՒՄՆԵՐ
Ժ (ԺԶ) տարի, թիվ 3 (63), հուլիս-սեպտեմբեր, 2018
Վէմ համահայկական հանդես

 ենտրոնական Կասպիի կառավարությանը, Դանիայի ու Պարսկաստանի
Կ
հյուպատոսներին խաղաղ բնակչության անձի և գույքի ապահովության
երաշխիքներ էին տրվել, այդուհանդերձ, թուրքական զորքերի հրամանա
տարության և մուսավաթական կառավարության հանձնարարությամբ՝
թուրք-թաթարական հրոսակախմբերը Ադրբեջանի կառավարության ղեկա
վար Ֆ. Խան-Խոյսկու և ներքին գործերի նախարար Բ. Խան-Ջիվանշիրի
ղեկավարությամբ սեպտեմբերի 15-17-ին իրականացրեցին Բաքվի հազա
րավոր հայերի կոտորածը՝ կողոպտելով նրանց ունեցվածքը23:
Այն, որ հայերին խնայելու վերաբերյալ թուրքերի հավաստիացումն երը
չէին իրագործվելու, ակնհայտ դարձավ, երբ Բաքուն գրավելուց հետո Ֆ.
Խան-Խոյսկու և Բ. Խան-Ջիվանշիրի ստորագրությամբ թուրքերեն և ռու
սերեն լեզուներով տարածվեց մի հայտարարության, որում ասվում էր, որ
թուրքական զինվորները փրկեցին Ադրբեջանի մայրաքաղաքը, որ Բաքվում
պետք է կարգ ու կանոն հաստատվի, իսկ հայերը ենթարկվելու են ծանր
պատիժների24: Բաքվում հաստատված նոր իշխանությունների ծանր պա
տիժներից չխուսափեցին անգամ հայ որբերը: Մ. Թոռլաքյանի դատավա
րության ժամանակ վկայություն տվող Բաքվի հայկական որբանոցի տնօրեն
Ա. Խանդեյանը հայտնեց, որ քաղաք ներխուժելուց հետո թուրքերը և ադր
բեջանցիները չխնայեցին անգամ որբանոցում եղած շուրջ 500 հայ որբե
րին25:
Ամփոփելով նշենք, որ Բաքվի հայերի 1918 թ. կոտորածներն ամե նևին
էլ պայմանավորված չէին քաղաքի մահմեդական բնակչության այսպես կոչ
ված «փոխադարձ վրեժով»։ Դրանք հայ բնակչության մի հատվածի նկատ
մամբ կատարված առանձին հանցագործություն չէին, այլ երիտթուրքերի
կողմից ծրագրված ու հետևողականորեն իրագործվող ամբողջ հայ ժո
ղովրդի բնաջնջման՝ ցեղասպանության հանցավոր քաղաքականության
փուլերից մեկը, որին միացան կովկասյան թաթարները: Այդ հանգամանքից
անկախ՝ Բաքվի հայերի 1918 թ. ջարդերն առանձին դիտարկելու պարագա
յում անգամ, որոշակի փաստաթղթերով ու փաստերով ապացուցվում է հայ
բնակչությանը ոչնչացելու՝ ցեղասպանության հանցագործությանը բնորոշ
հատուկ հանցավոր մտադրության առկայությունը: Այսպիսով, պատմական
փաստերի և միջազգային իրավունքի նորմերի հիման վրա կարելի է պնդել,
որ Բաքվի հայերի 1918 թ. ջարդերը միանգամայն համապատասխանում են
ցեղասպանության հանցագործության հատկանիշներին:
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Summary
THE HISTORICAL-LEGAL ESTIMATION OF THE MASSACRES OF THE
ARMENIANS OF BAKU IN 1918

On a forgotten anniversery
Armen Ts. Marukyan
Key words - Massacres of the Armenians of Baku, Genocide
of Armenians, Pan - Turkism, “special intention”, Ottoman Empire, Young Turks, musavatist, Ottoman army, “The special organization”, “Committee of executioners”.

Massacres of the Armenians of Baku of 1918 was not a separate crime against
one part of Armenian people butwasone of stages of the Ottoman Empire’s consistent policy of full destruction of all Armenian people planned and carried out
by the government of Young Turks which was laterjoined by the musavatists, too.
Certain documents and facts confirm the existence of “the special intention”
of the commanders of Ottoman army and military formations of musavatists in
the extermination of the Armenian population which is a characteristic element
of genocide.
On the basis of historical facts and the international norms of rights it is
possible to claim that massacres of the Armenians of Baku of 1918 can fully be
qualified as genocide.

Резюме
ИСТОРИКО-ПРАВОВАЯ ОЦЕНКА ПОГРОМОВ БАКИНСКИХ АРМЯН
1918 ГОДА

По поводу одной забытой годовщины
Армен Ц. Марукян
Ключевые слова – погромы бакинских армян, Геноцид
армян, пантюркизм, «особый умысел», Османская империя,
мла
дотурки, мусаватисты, османская армия, «Особая орга
низация», «Комитет палачей».

Погромы бакинских армян 1918 года являлись не отдельным преступ
лением против части армянского народа, а одним из этапов запланированной
и осуществляемой правительством Османской империи последовательной
политики полного истребления армянского народа, к претворению которой
затем присоединились и мусаватисты.
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ՔՆՆԱՐԿՈՒՄՆԵՐ

Конкретными документами и фактами подтверждается наличие у
командования османской армии и военных формирований мусаватистов
«о
со
бого умысла» истребления армянского населения, что является
характерным элементом престуления геноцида.
На основе исторических фактов и норм международного права можно
утверждать, что погромы бакинских армян 1918 года вполне можно
квалифицировать как геноцид.
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