
215

Վ
էմ

   
հա

մա
հա

յկ
ա

կա
ն 

հա
նդ

ես
  
  
  
 Ժ

 (
Ժ
Զ
) 
տ

ա
րի

, 
թ
իվ

 3
 (
63

),
 հ

ու
լի

ս-
սե

պ
տ

եմ
բե

ր,
 2

01
8 

ՔՆՆԱՐԿՈՒՄՆԵՐ

Ար մեն Ց.  Մա րուք յան 
 Պատմ. գիտ. դոկ տոր

ԲԱՔՎԻ ՀԱՅԵՐԻ 1918 Թ. ՋԱՐԴԵՐԻ 
ՊԱՏՄԱԻՐԱՎԱԿԱՆ ԳՆԱՀԱՏԱԿԱՆԸ

 Մի մո ռաց ված տա րե լի ցի ա ռի թով*

 Բա նա լի բա ռեր –  Բաք վի հա յե րի ջար դեր,  Մեծ ե ղեռն, 
 Հա յոց ցե ղաս պա նութ յուն, պան թուր քիզմ, «հա տուկ մտադ-
րութ յուն», Օս ման յան կայս րութ յուն, ե րիտ թուր քեր, մու սա-
վա թա կան ներ, օս ման յան բա նակ, « Հա տուկ կազ մա կեր-
պութ յուն», « Դա հիճ նե րի կո մի տե»։

 Մուտք
2018 թ. սեպ տեմ բե րի 15-ին, երբ Ադր բե ջա նի մայ րա քա ղաք  Բաք վում՝ 

 Թուր քիա յի ու Ադր բե ջա նի նա խա գահ նե րի ներ կա յութ յամբ, թուրք հե-
ծե լա զո րա յին նե րի 1918 թ. հա մազ գես տը հա գած Ադր բե ջա նի սահ մա-
նա պահ ծա ռա յութ յան մար տիկ նե րը հան դի սա վո րա պես ան ցան 100 
տա րի ա ռաջ հա յե րի ար յու նով ներկ ված փո ղոց նե րով, մեր երկ րի արտ-
գործ նա խա րա րութ յու նից որ ևէ գնա հա տա կան կամ՝ ար ձա գանք չհնչեց 
ցե ղաս պա նա կան ակ տը տո նե լու բար բա րո սա կան շոո ւի հետ կապ ված։

Ի թիվս այլ պատ ճառ նե րի՝ դա պայ մա նա վոր ված է նաև նրա նով, որ 
մինչ օրս այս հան ցա գոր ծութ յան գնա հատ ման հար ցի շուրջ գո յութ յուն ու-
նեն չորս հիմն ա կան տե սա կետ ներ: Գնա հա տա կան նե րի ո րո շա կի տար բե-
րութ յուն ներ ու նույ նիսկ հա կա սութ յուն ներ են նկատ վել նաև ան ցած տաս-
նամ յակ նե րի հայ պատ մա գի տութ յան մեջ:

1918 թ. սեպ տեմ բե րի 15-17-ի  Բաք վի հա յե րի ջար դե րի կա պակ ցութ յամբ 
ի րենց դիր քո րո շումն են ար տա հայ տել ադր բե ջան ցի պատ մա բան նե րը1, 
ո րոնց կար ծի քով՝ կա տար վա ծը ցե ղաս պա նութ յուն չի կա րող ո րակ վել 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., Азер байд-
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:
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պարզ պատ ճա ռով, որ այդ կերպ մահ մե դա կան նե րը հա յե րի նկատ մամբ 
ի րենց «փո խա դարձ վրեժն» են լու ծել ա վե լի վաղ՝ նույն 1918 թվա կա նի 
մար տին տե ղի ու նե ցած դեպ քե րի հա մար, ո րոնց ըն թաց քում իբր թե հա յերն 
են մահ մե դա կան նե րի կո տո րած ներ ի րա կա նաց րել։ Ան գամ ժա մա նա կի եվ-
րո պա կան մա մուլ թա փան ցած այս տե սա կե տին կառ չե լով՝ ադր բե ջան ցի 
հե ղի նակ նե րը փոր ձում են ար դա րաց նել 1918 թ. սեպ տեմ բե րին թուրք-թա-
թա րա կան ու ժե րի կող մից  Բաք վի հայ բնակ չութ յան զանգ վա ծա յին բնաջն-
ջու մը:

Երկ րորդ մո տե ցու մը, ո րին ժա մա նա կին տուրք են տվել նաև ո րոշ հայ 
ու սումն ա սի րող ներ,  Բաք վի հա յե րի ջար դե րը դի տար կում էր որ պես հայ 
ժո ղովր դի մի հատ վա ծի նկատ մամբ ի րա գործ ված՝  Մեծ ե ղեռ նից ա ռան ձին 
մի հան ցա գոր ծութ յուն, ին չից ել նե լով՝  Բաք վի հա յութ յան բնաջն ջու մը պար-
զա պես ո րակ վում էր որ պես կո տո րած: Դ րա նից բխում էր  Բաք վի հա յե րի 
զանգ վա ծա յին ջարդերն ու  Մեծ ե ղեռ նը միմ յանց հա կադ րե լու անս քող 
ձգտու մը, հա մա ձայն ո րի՝  դրանք ցե ղաս պա նութ յուն ո րա կե լու դեպ քում իբր 
կնսե մաց վեր  Մեծ ե ղեռ նը:

Եր րորդ մո տեց ման հիմ քում ըն կած էր այն դրույ թը, որ  Բաք վի հա յե րի 
1918 թ. ջար դե րի պա րա գա յում բա ցա կա յում են հայ բնակ չութ յա նը ոչն չաց-
նե լու հա տուկ հան ցա վոր մտադ րութ յու նը (ին տեն տը) հաս տա տող ա պա-
ցույց նե րը, հետ ևա բար՝ այդ կո տո րած նե րը չեն կա րող ո րակ վել որ պես ցե-
ղաս պա նութ յուն2: 

 Վեր ջա պես, չոր րոոդ մո տե ցու մը հիմն վում էր  Բաք վի հա յե րի կո տո րած-
նե րի՝ որ պես մեկ միաս նա կա ն պատ մա քա ղա քա կան գոր ծըն թա ցի՝  Հա յոց 
ցե ղաս պա նութ յան հան ցա վոր քա ղա քա կա նութ յան շա րու նա կութ յուն դի-
տար կող հա յե ցա կե տի վրա։  Վեր ջին մո տե ցումն ի րենց աշ խա տութ յուն նե-
րում հիմն ա վո րել և  հի նա վո րում են Վ.  Դադր յա նը3,  Յու.  Բար սե ղո վը4, Գ. 
Ս տե փան յա նը5 և  այլ հե ղի նակ ներ։

1.  Բաք վի «մարտ յան դեպ քե րի» հա մար «փո խա դարձ  
վրե ժի» վար կա ծի քննութ յու նը

 Բաք վի հա յե րի 1918 թ.  կո տո րած նե րը նույն թվա կա նի «մարտ յան դեպ-
քե րով» ար դա րաց նե լու հա մար ադր բե ջան ցի պատ մա բան նե րի կող մից 
ա ռաջ քաշ վող այս պես կոչ ված՝ «փո խա դարձ վրե ժի» վար կա ծը փաս տո-
րեն պատ ճե նում է  Հա յոց ցե ղաս պա նութ յան ժխտման նպա տա կով թուր-
2 ՄԱԿ-ի «Ցեղասպանության հանցագոր ծության կանխարգելման և դրա համար պատժի մասին» 1948 թ. 
դեկտեմբերի 9-ի կոնվենցիայի երկրորդ հոդվածում որպես ցեղասպա նութ յուն 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 коммен тария Ю.Г. Барсегов, т. 1, М., 2002. 
5 Տե՛ս Ստեփանյան Գ., Բաքու քաղաքի հայության պատմությունը, Եր., 2011. 
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քա կան պաշ տո նա կան պատ մագ րութ յան հո րի նած «միջ հա մայն քա յին բա-
խումն ե րի» կամ «փո խա դարձ ջար դե րի» հա յե ցա կար գը:  Հա յե րի զանգ վա-
ծա յին բնաջն ջումն ար դա րաց նող այդ հա յե ցա կար գի հա մա ձայն՝ մի կող մից՝ 
հա յե րի և մ յուս կող մից՝ մահ մե դա կան նե րի միջև Օս ման յան կայս րութ յան 
տա րած քում տե ղի են ու նե ցել «միջ հա մայն քա յին բա խումն եր», ին չի հետ-
ևան քով տու ժել են ոչ միայն հա յե րը, այլև մահ մե դա կան նե րը: Այ սինքն՝ 
փորձ է ար վում տպա վո րութ յուն ստեղ ծել, թե իբր՝ հա մաշ խար հա յին պա-
տե րազ մին զու գա հեռ հա յե րի ու մահ մե դա կան նե րի միջև ըն թա ցել է քա-
ղա քա ցի ա կան պա տե րազմ6: 

 Հա յոց ցե ղաս պա նութ յան ժխտման թուր քա կան «հա յե ցա կար գում» այս 
վար կա ծի նե րա ռու մը պա տա հա կան չէր։ Ինչ պես հայտ նի է, հա յե րի զանգ-
վա ծա յին սպա նութ յուն նե րի կազ մա կերպ ման հա մար թուր քա կան իշ խա-
նութ յուն նե րը դի մե ցին կայս րութ յան մահ մե դա կան բնակ չութ յան՝ քրդե րի 
ու չեր քեզ նե րի օգ նութ յա նը, ո րոնք իշ խա նութ յուն նե րի ձեռ քին հա յե րին ոչն-
չաց նե լու գոր ծիք դար ձան: Ուս տի հե տա գա յում այս ի րո ղութ յունն ար ձա-
նագ րե լով թուր քա կան պաշ տո նա կան պատ մագ րութ յու նը փոր ձում էր պե-
տութ յու նից հե ռաց նել հան ցա գոր ծութ յան պա տաս խա նատ վութ յու նը և  այն 
տե ղա փո խել կայս րութ յան ոչ թուրք մահ մե դա կան բնակ չութ յան՝ քրդե րի ու 
չեր քեզ նե րի վրա:

Դժ վար չէ նկա տել, որ ադր բե ջան ցի հե ղի նակ ներն այս հարցում օ րի-
գի նալ չեն և  պար զա պես ա ռաջ նորդ վել են ի րենց թուրք գոր ծըն կեր նե րի՝ 
ար տա քուստ տրա մա բան ված թվա ցող, սա կայն ի րա կա նութ յան հետ ա ղերս 
չու նե ցող շին ծու մի վար կա ծով, որն ինչ պես թուր քե րի, այն պես էլ կով կաս-
յան թա թար նե րի պա րա գա յում որ ևէ քննա դա տութ յան չի դի մա նում։ 

1918 թ.  մար տի 18-22-ը  Բաք վում տե ղի ու նե ցած կռիվն ե րը սկսվե ցին այն 
բա նից հե տո, երբ կով կաս յան թա թար նե րից կազմ ված « Վայ րի դի վի զիա յի» 
զին ված խմբե րից մե կը զեն քից անզ գույշ օգտ վե լու հետ ևան քով զոհ ված 
ի րենց մար տա կան ըն կե րոջ թաղ ման ա րա րո ղութ յա նը մաս նակ ցե լու պատր-
վա կով՝ «Է վե լի նա» շո գե նա վով  Լեն քո րա նից ժա մա նեց  Բա քու։ Ի պա տաս-
խան այս սադ րան քի՝  Բաք վի  Սո վե տը բոլշ ևիկ Ստ  Շա հում յա նի ան մի ջա կան 
հրա հան գով զի նա թա փեց զին ված ջո կա տի ան դամն ե րին։  Մինչ այդ բա նակ-
ցութ յուն ներ վա րե լով  Մու սա վա թի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի հետ և  փոր ձե լով հա-
մա տեղ ջան քե րով կան խել եր կու ժո ղո վուրդ նե րի դի մա կա յութ յու նը՝  Բաք վի 
 Հա յոց ազ գա յին խոր հուր դը և ՀՅ  Դաշ նակ ցութ յունն այդ ըն թաց քում հստա-
կո րեն չե զոք դիր քո րո շում էին որ դեգ րել։ 

 Մինչ դեռ օգ տա գոր ծե լով զին ված ջո կա տի ան դամն ե րի զի նա թափ ման 
ա ռի թը՝  Մու սա վա թը փոր ձեց  Բաք վում իշ խա նութ յու նը վերց նել իր ձեռ քը՝ 
ի րենց զին ված կազ մա վո րումն ե րին և  Բաք վի ու նրա շրջա կայ քի թա թա-
րա կան բնակ չութ յա նը հրահ րե լով զանգ վա ծա յին գոր ծո ղութ յուն ներ սկսել 
ոչ միայն բոլշ ևիկյ ան իշ խա նութ յուն նե րի դեմ, այլև զին ված հար ձա կումն եր 
կա տա րել հայ կա կան թա ղա մա սե րի վրա և  կո տո րել ան զեն ու ան պաշտ-
պան հա յե րին7։  Քա նի որ քա ղա քում իշ խա նութ յու նը վերց նե լու հա մար թա-

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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թար նե րի շուրջ 25 հա զա րա նոց խառ նամ բո խի ձեռ նար կած գրո հը սպառ-
նա լի քի տակ դրեց  Բաք վի հա յութ յան կյանքն ու ու նեց ված քը,  մինչ այդ 
եր կա թու ղու փակ լի նե լու պատ ճա ռով այս տեղ կու տակ ված և  դե պի 
 Հա յաս տան ճեղ քում կազ մա կեր պե լու հա մար հայ րե նակ ցա կան սկզբունք-
նե րով հա մախմբ ված հայ կա կան գու մար տակ նե րը Բաք վի  Հա յոց ազ գա յին 
խորհր դի և ՀՅ  Դաշ նակ ցութ յան հրա հան գով դի մեցին պա տաս խան գոր-
ծո ղութ յուն նե րի։  Բաք վում իշ խա նութ յու նը իր ձեռ քը վերց նե լու  Մու սա վա թի 
փոր ձը ձա խող վեց, և ն րանք դի մե ցին  Բաք վի  Սո վե տի ղե կա վա րութ յա նը՝ 
վեր ջի նիս հրա հան գով ի րա կա նաց ված պատ ժիչ գոր ծո ղութ յուն նե րը դա-
դա րեց նե լու խնդրան քով։ Ի պա տաս խան՝  Մու սա վաթ կու սակ ցութ յու նից 
պա հանջ վեց ան վե րա պա հո րեն ճա նա չել խորհր դա յին իշ խա նութ յու նը և 
 Բաք վից ու նրա մեր ձա կայ քից հե ռաց նել « Վայ րի դի վի զիա յի» զին ված ստո-
րա բա ժա նումն ե րը8։ 

 Մարտ յան դեպ քե րի հա մար  Բաք վի բոլշևիկյան իշխանություններին, 
 Հա յոց ազ գա յին խորհր դին ու ՀՅ  Դաշ նակ ցութ յա նը միա կող մա նիո րեն մե-
ղադ րող ադր բե ջան ցի պատ մա բան նե րը «մո ռա նում են» նշել, որ քա ղա քի 
ան դոր րը վե րա կանգ նե լու և  Բաք վի հայ ու  թա թար բնակ չութ յան միջև խա-
ղա ղութ յուն հաս տա տե լու նպա տա կով կազմ վել էր հաշ տա րար պատ գա մա-
վո րա կան խումբ, ո րում ընդգրկ վել էին բժիշկ Լ ևոն Ա թա բեկյ ա նը, ռուս սո-
ցիա լիստ հե ղա փո խա կան  Դե նեժ կի նը և  թա թար սո ցիալ-դե մոկ րատ Ա ղա ևը։ 
 Բա նագ նաց նե րի մե քե նան գնդա կոծ վեց հենց ի րենց՝ թա թար նե րի դա րա նա-
կա լած խմբի կող մից, բո լոր բա նագ նաց նե րը սպան վե ցին և  հաշ տա րա րութ յան 
նա խա ձեռ նութ յու նը տա պալ վեց։  Նախ նա կան պայ մա նա վոր վա ծութ յան հա-
մա ձայն խում բը գլխա վո րե լու էր  Բաք վի ազ գա յին խորհր դի նա խա գահ, 
 Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յան խորհր դա րա նի ա պա գա նա խա գահ Ա վե տիք 
 Սա հակյ ա նը ( Հայր Աբ րա հա մը), ո րը եր ջա նիկ պա տա հա կա նութ յամբ չնստեց 
բա նագ նաց նե րի մե քե նա յի մեջ և  ողջ մնաց9։ 

Ադր բե ջան ցի հե ղի նակ նե րը ան տե սում են նաև այն կար ևոր փաս տը, որ 
ե թե հա յե րը  Բաք վի մահ մե դա կան բնակ չութ յա նը բնաջն ջե լու մտադ րութ յուն 
ու նե նա յին, ա պա կոչն չաց նեին նաև կռիվն ե րին չմաս նակ ցած և  հայ կա կան 
ու ժե րի հա կա հար ված նե րից հե տո գե րի ըն կած հա զա րա վոր մահ մե դա կան-
նե րին։  Մինչ դեռ վրեժխնդ րութ յան դեպ քե րից խու սա փե լու հա մար ՀՅԴ 
ա ռաջ նորդ  Ռոս տո մի հանձ նա րա րութ յամբ՝ մահ մե դա կան նե րը տե ղա փոխ-
վե ցին հայ կա կան ու ժե րի կող մից պաշտ պան վող շի նութ յուն ներ և  մինչև 
հաշ տութ յուն կնքե լը նրանք այն տեղ ոչ միայն պաշտ պան ված էին, այլև 
ա պա հով ված էին սննդով։  Հաշ տութ յու նը կնքե լուց հե տո  Հա յոց ազ գա յին 
խորհր դի,  Բաք վի ժո ղովր դա կան կո մի սար նե րի խորհր դի գոր ծա դիր կո մի-
տեի նա խա գա հութ յան ան դամն ե րից և  Բաք վում  Պարս կաս տա նի հյու պա-
տո սից ու հյու պա տո սութ յան աշ խա տա կից նե րից կազմ ված հանձ նա ժո ղո վը 
այ ցե լեց գե րի նե րի հան րա կա ցա րան ներ։  Գե րի նե րի հար ցու փոր ձից պարզ 
դար ձավ, որ նրանք ան սահ մա նո րեն գոհ էին ի րենց պաշտ պա նած հա յե րից։ 
 Հանձ նա ժո ղո վը հա տուկ ար ձա նագ րութ յուն կազ մեց, ին չից հե տո բո լոր 

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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գե րի ներն ա զատ ար ձակ վե ցին10։ Այս փաս տը խա ղաղ մահ մե դա կան բնակ-
չութ յան նկատ մամբ հա յե րի հան դուր ժո ղա կա նութ յան մա սին վկա յող ա վե-
լի քան խո սուն ա պա ցույց է։

Ե թե ան գամ  Մու սա վա թի կազ մա կեր պած սադ րան քից հե տո  Բաք վի 
 Սո վե տի հրա հան գով ձեռ նարկ ված պա տաս խան գոր ծո ղութ յուն նե րից տու-
ժել է նաև քա ղա քի խա ղաղ մահ մե դա կան բնակ չութ յու նը, ա պա դրա պա-
տաս խա նա տուն բա ցա ռա պես բոլշ ևիկյ ան իշ խա նութ յուն ներն էին։  Բաք վի 
Հայոց Ազ գա յին խոր հուր դը և ՀՅ  Դաշ նակ ցութ յան գլխա վո րած հայ կա կան 
զինված ու ժե րը մինչ այդ հա մա ռո րեն մեր ժել են  Բաք վի  Սո վե տը գլխա վո-
րող բոլշևիկ Ստ  Շա հում յա նի կող մից ար ված հա մա գոր ծակ ցութ յան ա ռա-
ջարկ նե րը և  միայն թա թա րա կան հսկա յա կան զին ված խառ նամ բո խի  Բա քու 
ներ խու ժե լուց և  հայ բնակ չութ յա նը թի րա խա վո րե լուց հե տո են դի մել պա-
տաս խան գոր ծո ղութ յուն նե րի։ 

2.  Բաք վի հա յե րի ջար դե րի, որ պես ա ռան ձին  
հան ցա գոր ծութ յան մա սին թե զի քննութ յու նը

 Բաք վի հա յե րի բնաջն ջու մը, ճիշտ այն պես, ինչ պես դրան նա խոր դած 
հայ բնակ չութ յան կո տո րած նե րը  Շի րա կի դաշ տա վայ րում, Ա խալ քա լա քի 
գա վա ռում ու  Լո ռիում,  Նու խիի, Ա րե շի, Գ յոկ չա յի և  Շա մա խիի գա վառ նե-
րում, այ սինքն՝ Ար ևելյ ան  Հա յաս տա նում ու Ար ևելյ ան Այսր կով կա սում, ոչ 
այլ ինչ էին, քան ե րիտ թուր քա կան կա ռա վա րութ յան կող մից ծրագր ված և 
 հետ ևո ղա կա նո րեն ի րա կա նաց ված հայ ժո ղովր դին իս պառ բնաջն ջե լու 
պան  թուր քա կան քա ղա քա կա նութ յան շա րու նա կութ յու նը:  Բաք վի հա յե րի 
կո տո րա ծը թուր քա կան իշ խա նութ յուն նե րի ցե ղա սպա նա կան քա ղա քա կա-
նութ յան շղթա յի օ ղակ նե րից ու այդ հրե շա վոր հան ցա գոր ծութ յան ա րար-
նե րից մեկն էր: Ուս տի Ար ևելյ ան  Հա յաս տա նում ու Ար ևելյ ան Այսր կով կա սում 
իրականացված հայ բնակչության կոտորածները պետք է գնա հատ վեն որ-
պես հայ ժո ղովր դի նկատ մամբ ի րա գործ ված մեկ ընդ հա նուր հան ցա գոր-
ծութ յան՝  Մեծ ե ղեռ նի շա րու նա կութ յուն։ 

Ե րիտ թուր քա կան կա ռա վա րութ յան ցե ղաս պա նա կան քա ղա քա կա նութ-
յան հիմ քում ըն կած էր պան թուր քիզ մի գա ղա փա րա խո սութ յու նը, ո րի հա-
մա ձայն Օս ման յան կայս րութ յան տա րածք նե րում բնակ վող տար բեր կրոն-
նե րի ու ազ գութ յուն նե րի ժո ղո վուրդ նե րից պետք է ստեղծ վեր միա տարր 
թուր քա կան բնակ չութ յան, ին չը են թադ րում էր բո լոր ոչ թուրք ժո ղո վուրդ-
նե րի թուր քա ցում կամ ոչն չա ցում:  Պան թուր քիզ մի գա ղա փա րա խո սութ յամբ 
են թադր վում էր նաև « Մեծ  Թու րան» հա մա թուր քա կան պե տութ յան ստեղ-
ծու մը, ո րը պետք է կյան քի կոչ վեր Օս ման յան կայս րութ յան շուրջ թյուր քա խոս 
բնակ չութ յուն ու նե ցող տա րածք նե րի միա վո րու մով:  Պան թուր քիզ մի գա ղա-
փա րա խոս նե րի ե րա զած « Մեծ  Թու րա նի» սահ ման նե րը հյու սի սում տա րած-
վե լու էին մինչև Ու րալ, իսկ ար ևել քում հաս նե լու էին մինչև Ալ թայ՝ նե րա ռե-
լով Այսր կով կա սի, Հ յու սի սա յին  Կով կա սի, Ղ րի մի,  Պո վոլ ժիեի,  Կենտ րո նա կան 
Ա սիա յի տա րածք նե րը 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.

Ք
Ն
Ն

Ա
Ր
Կ
Ո
Ւ
Մ

Ն
Ե
Ր



220

 Հե ղա փո խա կան ցնցումն ե րի հետ ևան քով  Ռու սաս տա նի թու լա ցու մը 
ե րիտ թուր քե րի շրջա նում հույ սեր արթ նաց րեց, որ ե կել է հա մա թու րա նա-
կան գա ղա փար նե րը կյան քի կո չե լու ժա մա նա կը: Այդ նպա տա կով նրանք 
1918 թ. Այսր կով կա սում զգա լիո րեն ակ տի վաց րին ի րենց է մի սար նե րի և  
օս ման յան բա նա կի Գլ խա վոր շտա բի սպա նե րի գոր ծու նեութ յու նը: Այսր-
կով կա սի մահ մե դա կան նե րի շրջա նում գաղտ նի աշ խա տանք նե րի հա մա-
կարգ ման գոր ծում թուրք է մի սար նե րից հատ կա պես աչ քի էր ընկ նում 
 Հա սան  Ռու շե նը, ո րը 1918 թ. մար տին գաղտ նի ա ռա քե լութ յամբ հայտն վեց 
Այսր կով կա սում, կարճ ժա մա նա կում կա պեր հաս տա տեց  Թուրք մենս տա նի, 
Ար ևելյ ան և Հ յու սի սա յին  Կով կա սի թուր քա մետ տար րե րի հետ, ստեղ ծեց 
գոր ծա կա լա կան ցանց: Ն րա ջան քե րով հիմն վեց « Կով կա սի հա տուկ վար-
չութ յու նը», ո րը հա կա հայ կա կան գոր ծու նեութ յու նը հա մա կար գող մարմն ի 
դեր ստանձ նեց12: 

Ավստ րիա կան ար խի վա յին նյու թե րից եր ևում է, որ Հ.  Ռու շե նից բա ցի՝ 
Այսր կով կաս էին գոր ծուղ վել նաև օս ման յան բա նա կի Գլ խա վոր շտա բի 
եր կու սպա ներ, ո րոնց ա ռա ջադ րանք էր տրվել ռազ մա ճա կա տը լքող ռուս 
զին վոր նե րից զենք գնե լու մի ջո ցով հա յե րի դեմ զի նել մահ մե դա կան բնակ-
չութ յա նը13:

 Ինչ պես հայտ նի է, Արևմտ յան  Հա յաս տա նում  Հա յոց ցե ղաս պա նութ յան 
ի րա գործ ման ժա մա նակ ժան դար մե րիա յի, « Հա տուկ կազ մա կեր պութ յան» 
(« Թեշ քի լաթ-ի մահ սու սե») և քր դա կան հրո սա կախմ բե րի հետ մեկ տեղ ակ-
տիվ դե րա կա տա րում են ու նե ցել օս ման յան բա նա կի ստո րա բա ժա նումն ե-
րը: Այս հան գա ման քը հաս տատ վում է 1915 թ. մա յի սի 27-ին  Թա լեաթ փա-
շա յի կող մից կա ռա վա րութ յա նը ներ կա յաց րած « Տե ղա հա նութ յան մա սին» 
ժա մա նա կա վոր օ րեն քի դրույթ նե րով, ո րը մա յի սի 30-ին քննարկ վեց և 
 հաս տատ վեց կա ռա վա րութ յան կող մից, իսկ հու նի սի 1-ին մա մու լում հրա-
պա րա կե լուց հե տո այն օ րի նա կան ու ժի մեջ մտավ14: Օ րեն քի ա ռա ջին հոդ-
վա ծի հա մա ձայն, ե թե տե ղի բնակ չութ յան կող մից կա ռա վա րութ յան քայ լե րի 
դեմ նկատ վեր որ ևէ հա կազ դե ցութ յուն, ա պա հրա հանգ վում էր ան մի ջա պես 
ձեռ նար կել պատ ժի ա մե նա խիստ մի ջոց ներ՝ ռազ մա կան ու ժի օգ տա գործ-
մամբ և վճ ռա կա նո րեն ճնշել դի մադ րութ յու նը15: Ակն հայտ է, որ տվյալ հոդ-
վա ծը կա րող էր կա մա յա կան մեկ նա բա նութ յուն ստա նալ դրա կա տա րող նե-
րի կող մից, ո րոնք միայն նման բա նի էին սպա սում, որ հա յե րին կո տո րե լու 
գործն ա վե լի ոգ ևոր ված շա րու նա կեին: Երկ րորդ հոդ վա ծով էլ ի րա վունք էր 
տրվում գյու ղե րի ու ա վան նե րի ա ռան ձին բնա կիչ նե րին կամ ամ բողջ բնակ-
չութ յա նն  ու ղար կել այլ շրջան ներ՝ ել նե լով ռազ մա կան նկա տա ռումն ե րից 
կամ այն դեպ քե րում, երբ նրանց կող մից նկատ վեին լրտե սութ յան ու դա վա-
ճա նութ յան դեպ քեր16:  Փաս տո րեն տե ղի բնակ չութ յան քայ լե րի ո րա կու մը 
օ րեն քով թողն վում էր օս ման յան բա նա կի կոր պուս նե րի և  դի վի զի ա նե րի 

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 ծա գումն 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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հրա մա նա տա րութ յան և  տե ղա կան իշ խա նութ յուն նե րի հա յե ցո ղութ յա նը, ին-
չի հի ման վրա էլ ո րոշ վե լու էին նրանց նկատ մամբ պատ ժա մի ջոց նե րի ձևե-
րը: Այս պի սով, հա յե րի կող մից դի մադ րա կան, լրտե սա կան կամ դա վա ճա-
նա կան գոր ծո ղութ յուն նե րն  ա պա ցու ցե լու կա րիք չկար, բա վա կան էր, որ 
նման կաս կած ներ ու նե նա յին տվյալ տա րած քում տե ղա կայ ված օս ման յան 
բա նա կի ստո րա բա ժան ման հրա մա նա տա րութ յու նը կամ քա ղա քա ցի ա կան 
պաշ տոն յա նե րը և դ րա հի ման վրա կա րող էին դի մել ռազ մա կան ու ժի կի-
րառ ման, այ սինքն՝ ֆի զի կա կան բնաջնջ ման, կամ տե ղա հան մա ն, ին չը փաս-
տա ցի նույն բնաջն ջումն էր:  Իսկ ահա ՄԱԿ-ի 1948 թ. կոն վեն ցիա յի երկ րորդ 
հոդ վա ծում այդ հան ցա գոր ծութ յան տակ մաս նա վո րա պես հաս կաց վում է 
էթ նիկ խմբի ամ բող ջա կան կամ մաս նա կի ոչն չա ցու մը17: 

 Պա տե րազ մի ա ռա ջին տա րի նե րին ռուս-թուր քա կան ռազ մա ճա կա տում 
ռու սա կան բա նա կի ա ռաջ խա ղա ցու մը և Արևմտ յան  Հա յաս տա նի տա րածք-
նե րի մի մա սի գրա վու մը ե րիտ թուր քա կան իշ խա նութ յուն նե րին դեռևս չէր 
ըն ձե ռում հայ ժո ղո վրդին ամ բող ջա պես ոչն չաց նե լու հնա րա վո րութ յուն, 
ուս տի նրանք նախ ի րա կա նաց րին արևմ տա հա յե րի բնաջն ջու մը՝  Մեծ ե ղեռ-
նը: 1918 թ. ռուս-թուր քա կան ռազ մա ճա կա տի կազ մա լուծ ման հետ ևան քով 
օս ման յան բա նա կի հա մար նպաս տա վոր պայ ման ներ ստեղծ վե ցին, որ պես-
զի արևմ տա հա յութ յան բնա ջնջումն ի րա կա նաց նե լուց հե տո նրա ստո րա-
բա ժա նումն երն անց նեին ար ևե լա հա  յութ յան, ինչպես նաև կո տո րա ծից 
հրաշ  քով փրկված ու Այսր կով կաս գաղ թած արևմ տա հա յութ յան մնացորդացի 
ոչն չաց մա նը: Օս ման յան բա նա կի ստո րա բա ժա նումն ե րին միա ցան կով կաս-
յան թա թար նե րի զին ված կազ մա վո րումն ե րը, ո րոնք միաս նա բար շա րու-
նա կե ցին հա յե րի բնաջն ջու մը Ե լի զա վետ պո լի և  Բաք վի նա հանգ նե րում:

 Վե րը նշվա ծից ել նե լով՝ ակն հայտ է դառ նում, որ  Բաք վի հա յե րի 1918 թ. 
կո տո րած նե րը և  Մեծ ե ղեռ նը պար զա պես չեն կա րող միմ յանց հա կադր վել, 
քան զի ոչ միայն մե կը մյու սի շա րու նա կութ յունն էր, այլև դրանք փոխ կա-
պակց ված էին պատ ճա ռա հետ ևան քնա յին կա պե րի ա ռու մով:

3.  Բաք վի հա յե րի ջար դե րի պա րա գա յում «հա տուկ մտադ-
րութ յան» բա ցա կա յութ յան մա սին թե զի քննութ յու նը

 Բաք վի հա յե րի 1918 թ. ջար դե րը որ պես  Մեծ ե ղեռ նի շա րու նա կութ յուն 
և  Հա յոց ցե ղաս պա նութ յան հան ցա վոր քա ղա քա կա նութ յան մի փուլ հա մա-
րե լու պա րա գա յում ինք նըս տինք յան վե րա նում է այդ կո տո րած նե րի ժա մա-
նակ հայ բնակ չութ յա նը ոչն չաց նե լու հա տուկ հան ցա վոր մտադ րութ յան 
ա պա ցուց ման անհ րա ժեշ տութ յու նը: Ա վե լին,  Բաք վի հա յե րի 1918 թ. ջար-
դե րը ա ռան ձին հան ցա գոր ծութ յուն դի տե լու պա րա գա յում էլ ո րո շա կի փաս-
տաթղ թե րի ու փաս տե րի հի ման վրա այդ կո տո րած նե րի նա խա պես ծրագր-
ված լի նե լու հան գա ման քը լիո վին ա պա ցուց վում է:

Ադր բե ջա նի ներ քին գոր ծե րի նա խա րար  Բեհ բուդ  Խան- Ջի վան շի րը 1918 
թ. հու լի սի վեր ջե րին  Մու սա վա թի  Բաք վի կո մի տեին գաղտ նի նա մակ է ու-
ղար կում, ո րում նշվում էր, որ  Բա քուն գրա վե լուց հե տո քա ղա քի 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.
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վո րա կան նե րը պետք է ա ռանձ նաց վեն և  ոչն չաց վեն18: Դժ վար չէ կռա հել, 
որ  Գան ձա կից ու ղարկ ված  Ջի վան շի րի այդ գաղտ նի նա մա կը գրվել էր հայ 
մտա վո րա կա նութ յան ոչն չաց ման գոր ծում փոր ձա ռութ յուն ու նե ցող ե րիտ-
թուր քե րի խորհր դով: 

 Հա յե րին բնաջն ջե լու վե րա բեր յալ  Ջի վան շի րի գաղտ նի հրա մա նագ րե րից 
մեկն էլ հրա պա րակ վեց նրան սպա նած վրի ժա ռու  Մի սաք  Թոռ լաք յա նի 
հանդեպ Կ.  Պոլ սում 1921 թ. հոկ տեմ բե րին անգ լիա կան ռազ մա կան ատ յա-
նի կազմակերպած դա տա վա րութ յան ըն թաց քում:  Նու խիի, Ա րե շի,  Շա մա խու 
և  Բաք վի քա ղա քագ լուխ նե րին ուղղ ված  Ջի վան շի րի գաղտ նի հրա մա նում 
նշվում էր, որ թուրք ցե ղե րի քա ղա քա կան ճա նա պար հին խո չըն դոտ հան-
դի սա ցող հայ ցե ղը բնաջն ջե լու նպա տա կով բո լոր թուրք ցե ղե րը սրբա զան 
պա տե րազ մի են ե լել, որ պես զի նրանց դիակ նե րի վրա յով հաս նեն ի րենց 
առջև դրված նպա տակ նե րին: Դ րա նից ել նե լով կար գադր վում էր չխնա յել 
ոչ ո քի և  հա վա տար մո րեն կա տա րել հա յե րին վե րաց նե լու հրա հանգ նե րը19: 

 Մու սա վա թա կան կա ռա վա րութ յան ներ քին գոր ծե րի նա խա րա րի այս 
գաղտ նի հրա մա նա գի րը գրե թե նույ նութ յամբ կրկնում էր Օս ման յան կայս-
րութ յան ներ քին գոր ծե րի նա խա րար  Թա լեաթ փա շա յի՝ կայս րութ յան նա-
հան գա պե տե րին ուղղ ված գաղտ նի հրա մա նագ րե րի բո վան դա կութ յու նը: 
Ե թե Արևմտ յան  Հա յաս տա նում հա յե րի բնաջն ջումն ի րա կա նաց վում էր 
 Հա տուկ կազ մա կեր պութ յան (« Թեշ քի լաթ-ի մահ սու սեի») մի ջո ցով, ա պա 
դրա օ րի նա կով կով կաս յան թա թար նե րից ստեղծ վել էր « Դա հիճ նե րի կո-
մի տե» (« Ջե լադ քո մի թե սին»), ո րի մի ջո ցով ի րա կա նաց վում էր  Բաք վի նա-
հան գի հա յութ յան զանգ վա ծա յին բնաջն ջու մը20:  Հատ կան շա կան է, որ 
թուրք-ադր բե ջա նա կան զոր քե րի կող մից  Բաք վի գրա վու մից ան մի ջա պես 
հե տո հենց  Մեծ ե ղեռ նի գլխա վոր պա տաս խա նա տու նե րից մե կը՝  Հա տուկ 
կազ մա կեր պութ յան նա խա գահ  Բե հաէդ դին  Շա քի րը նշա նակ վեց  Բա քու քա-
ղա քի ոս տի կա նա պետ21: Այս փաս տե րի հա մա դրութ յու նը հիմք է տա լիս 
պնդե լու, որ  Բաք վի նա հան գի հա յութ յան բնաջն ջու մը հա մա կար գող մար-
մի նը՝ « Դա հիճ նե րի կո մի տեն»  Հա տուկ կազ մա կեր պութ յան օ րի նա  կով 
ստեղծ վել և  գոր ծում էր հենց  Բե հաէդ դին  Շա քի րի մտա հա ղաց մամբ և  այդ 
«ծա ռա յութ յուն նե րը» բարձր գնա հա տե լով է, որ մու սա վա թա կան նե րը նրան 
ար ժա նաց րին  Բաք վի ոս տի կա նա պե տի պաշ տո նին: 

Ե թե թուրք-ադր բե ջա նա կան զոր քերն իս կա պես մտադ րութ յուն չու նեին 
բնաջն ջե լու  Բաք վի հա յե րին, ա պա նրանք առն վազն պետք է թույլ տա յին, 
որ այդ բնակ չութ յու նը նա վե րով հե ռա նար քա ղա քից:  Սա կայն  Բա քու ներ-
խու ժե լուց ան մի ջա պես հե տո նկա տե լով շո գե նա վե րի մեկ նու մը՝ թուր քե րը 
ուժ գին հրե տա կո ծութ յան են թար կե ցին ոչ միայն նա վա մա տույ ցը, այլև շո-
գե նա վե րը, ին չի հետ ևան քով փախս տա կան նե րով լցված շո գե նա վե րից մե-
կը ջրա սույզ ե ղավ22:

 Թեև  Նու րի փա շա յի ա նու նից թուր քա կան հրա մա նա տա րութ յու նը 
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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 Կենտ րո նա կան  Կաս պիի կա ռա վա րութ յա նը,  Դա նիա յի ու  Պարս կաս տա նի 
հյու պա տոս նե րին խա ղաղ բնակ չութ յան ան ձի և  գույ քի ա պա հո վութ յան 
ե րաշ խիք ներ էին տրվել, այ դու հան դերձ, թուր քա կան զոր քե րի հրա մա նա-
տա րութ յան և  մու սա վա թա կան կա ռա վա րութ յան հանձ նա րա րութ յամբ՝ 
թուրք-թա թա րա կան հրո սա կախմ բե րը Ադր բե ջա նի կա ռա վա րութ յան ղե կա-
վար Ֆ.  Խան- Խոյս կու և  ներ քին գոր ծե րի նա խա րար Բ.  Խան- Ջի վան շի րի 
ղե կա վա րութ յամբ սեպ տեմ բե րի 15-17-ին ի րա կա նաց րե ցին  Բաք վի հա զա-
րա վոր հա յե րի կո տո րա ծը՝ կո ղոպ տե լով նրանց ու նեց ված քը23:

Այն, որ հա յե րին խնա յե լու վե րա բեր յալ թուր քե րի հա վաս տիա ցումն ե րը 
չէին ի րա գործ վե լու, ակն հայտ դար ձավ, երբ  Բա քուն գրա վե լուց հե տո Ֆ. 
 Խան- Խոյս կու և Բ.  Խան- Ջի վան շի րի ստո րագ րութ յամբ թուր քե րեն և ռու -
սե րեն լե զու նե րով տա րած վեց մի հայ տա րա րութ յան, ո րում աս վում էր, որ 
թուր քա կան զին վոր նե րը փրկե ցին Ադր բե ջա նի մայ րա քա ղա քը, որ  Բաք վում 
պետք է կարգ ու կա նոն հաս տատ վի, իսկ հա յե րը են թարկ վե լու են ծանր 
պա տիժ նե րի24:  Բաք վում հաս տատ ված նոր իշ խա նութ յուն նե րի ծանր պա-
տիժ նե րից չխու սա փե ցին ան գամ հայ որ բե րը: Մ.  Թոռ լաք յա նի դա տա վա-
րութ յան ժա մա նակ վկա յութ յուն տվող  Բաք վի հայ կա կան որ բա նո ցի տնօ րեն 
Ա.  Խան դե յա նը հայտ նեց, որ քա ղաք ներ խու ժե լուց հե տո թուր քե րը և  ադր-
բե ջան ցի նե րը չխնա յե ցին ան գամ որ բա նո ցում ե ղած շուրջ 500 հայ որ բե-
րին25:

Ամ փո փե լով նշենք, որ  Բաք վի հա յե րի 1918 թ. կո տո րած ներն ա մեն ևին 
էլ պայ մա նա վոր ված չէին քա ղա քի մահ մե դա կան բնակ չութ յան այս պես կոչ-
ված «փո խա դարձ վրե ժով»։ Դ րանք հայ բնակ չութ յան մի հատ վա ծի նկատ-
մամբ կա տար ված ա ռան ձին հան ցա գոր ծութ յուն չէին, այլ ե րիտ թուր քե րի 
կող մից ծրագր ված ու հետ ևո ղա կա նո րեն ի րա գործ վող ամ բողջ հայ ժո-
ղովր դի բնաջնջ ման՝ ցե ղաս պա նութ յան հան ցա վոր քա ղա քա կա նութ յան 
փու լե րից մե կը, ո րին միա ցան կով կաս յան թա թար նե րը: Այդ հան գա ման քից 
ան կախ՝  Բաք վի հա յե րի 1918 թ. ջար դերն ա ռան ձին դի տար կե լու պա րա գա-
յում ան գամ, ո րո շա կի փաս տաթղ թե րով ու փաս տե րով ա պա ցուց վում է հայ 
բնակ չութ յա նը ոչն չա ցե լու՝ ցե ղաս պա նութ յան հան ցա գոր ծութ յա նը բնո րոշ 
հա տուկ հան ցա վոր մտադ րութ յան առ կա յութ յու նը: Այս պի սով, պատ մա կան 
փաս տե րի և  մի ջազ գա յին ի րա վուն քի նոր մե րի հի ման վրա կա րե լի է պնդել, 
որ  Բաք վի հա յե րի 1918 թ. ջար դե րը միան գա մայն հա մա պա տաս խա նում են 
ցե ղաս պա նութ յան հան ցա գոր ծութ յա ն հատկանիշներին:

Ար մեն Ց.  Մա րուք յան – 50-ից ա վե լի գի տա կան հոդ ված նե րի, 
հա յե րեն, ռու սե րեն և  անգ լե րեն 10 գրքի և  փաս տաթղ թե րի չորս ժո-
ղո վա ծու նե րի հե ղի նակ։  Գի տա կան հե տաքրք րութ յուն ներն են՝ հայ 
ժո ղովր դի նոր և  նո րա գույն շրջա նի պատ մութ յան, մաս նա վո րա պես 
 Հայ կա կան հար ցի և  Հա յոց ցե ղաս պա նութ յան պատ մութ յան հար ցե-
րը,  Հա յոց ցե ղաս պա նութ յան հետ ևանք նե րի հաղ թա հար ման հիմ-
նախն դի րը։

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:
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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 Em-
pire, Young Turks, musavatist, Ottoman army, “The special orga-
nization”, “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 con-
sistent 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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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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