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ՄԻՔԱՅԵԼ ՎԱՐԱՆԴՅԱՆԻ ԳՐՈՒԹՅԱՆ 
ՀԵՏՔԵՐՈՎ*

Հայկական հարցի օգտին ակտիվ քարոզչություն իրականացնելու մա-
սին ՀՅ Դաշնակցության երկրորդ ընդհանուր ժողովի (1898 թ.) որոշումներն1 
ի կատար ածելու նպատակով Եվրոպա մեկնած Քր. Միքայելյանի ջան քե-
րով «Դրոշակի» խմբագրության շուրջը համախմբված շնորհալի երիտա-
սարդների թվում էր ղարաբաղցի ուսանող Մի քայել Հովհաննիսյանը, ով 
1897-ին ավարտել էր Ժնևի համալսարանը։

Պատմական Արցախի նշանավոր Քյաթուկ գյուղից սերող շնորհալի 
երի  տասարդը, անմնացորդ կերպով նվիրվելով Քր. Միքայելյանի սկսած 
մեծ գործին, որպես տաղանդավոր հրապարակախոս ու ինքնատիպ մտա-
ծող` իր ճակատագիրն ամբողջությամբ կապեց ՀՅ Դաշնակցության սկսած 
եվրոպական քարոզչության հետ։ Հայրենի Արցախի գավառներից մեկի 
ան  վանումը պատճենող «Վարանդյան» ծածկանունով նա դարձավ սկզբում 
«Դրոշակ»-ի խմբագրության2, իսկ քիչ անց նաև՝ ֆրանսերենով լույս տես-
նող «Պրո Արմենիա» հանդեսի ամենաբեղուն աշխատակիցը, որի էջերում 
հա յաշունչ «Վարանդյան»-ը փոխակերպվեց ֆրանսերենին ավելի հոգեհա-
րազատ «Վարանդի»-ի: 

Այդ շրջանից Մ. Վարանդյանը ստանձնում է նաև ՀՅ Դաշնակցության՝ 
Եվրոպայի սոցիալիստական կուսակցությունների հետ կապերի համա-
կար գողի3, իսկ կուսակցության Երկրորդ սոցիալիստական ինտեր նացիո-
նալի անդամ դառնալուց հետո (1907 թ.)՝ այդ կազմակերպությունում ՀՅԴ 
ներկայացուցչի պարտականությունը, որը վարում է երկար տարիներ4:

Բազմաթիվ են Միքայել Վարանդյանի գրչին պատկանող մեծ ու փոքր 
աշխատություններն ու հոդվածները և կուսակցական ըն կեր ներին ու եվրո-
պացի ճանաչված մտավորականներին ուղղված նամակ ները։ Մեծ թիվ են 
կազմում նաև տարբեր երկրների արխիվներում մինչ օրս պահ պանվող ըն-
տիր ֆրանսերենով շարադրված նրա գրությունները, ո րոնք հիմն ականում 
նվիրված են Հայկական հարցի պաշտպանությանը։ 

2014 թ. ամռանը՝ Ռուսաստանի պետական սոցիալ-քաղաքական պատ-
մության արխիվի «Երկրորդ սոցիալիստական ինտերնացիոնալի» ֆոն-

*Ընդունվել է տպագրության 22.02.2016։
1 Տե՛ս Տասնապետեան Հ., Դաշնակցութիւնը իր կազմութենէն մինչև Ժ. Ընդհ. Ժողովը (1890-1924), 
Աթէնք, 1988, էջ 57:
2 Տե՛ս նույն տեղում, էջ 56:
3 Տե՛ս Խոսրով Թիւթիւնճեան, Միքայէլ Վարանդեան…, «Հայրենիք» Պոսթըն, 1936, N 4-5։ Харазян 
М., Воскресший из забвения, Ер., 2004, էջ 23:
4 Տե՛ս Լազեան Գ., Յեղափոխական դէմքեր, Գահիրէ, 1945, էջ 262:
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դում5 աշխատելիս, մեր ուշադրությունը գրավեց Միքայել Վարանդյանի 
գրչին պատկանող մի ֆրանսերեն ձեռագիր, որը գրվել է 1916 թվականին՝ 
Մեծ եղեռնի մասին սահմռկեցուցիչ լուրերի անմիջական ազդեցու թյան տակ։ 
Թեև հրապարակվող փաստաթուղթը ռուսաստանյան արխի վում ներ կա-
յաց   ված է որպես նամակ, այն իրականում Հայոց ցե ղա սպանության վե րա-
բեր յալ մի շարք դրույթ ներ և թվեր պարունակող գրության սևագիր տար բե-
րակն է: 

Ներկայացվող փաստաթղթի արժեքն այն է, որ արդեն 1916 թվականին 
նրանում հստակորեն արձանագրվել են մի շարք թեզեր, որոնք այսօր քա-
ղաքացիություն են ստացել հայ, ինչու չէ, նաև համաշխարհային պատմագի-
տության մեջ: Մասնավորապես, խոսքը վերաբերում է՝ 

-Արևմտյան Հայաստանի նահանգները հայ ժողովրդից դատարկելու՝ 
Թուրքիայի պետական քաղաքականության մեջ հստակ ժառանգորդակա-
նու թյան առկայության փաստի, ինչպես նաև հայերի հայրենազրկման հա-
ջորդական հանգրվանների (Աբ դուլ Համիդ, երիտթուրքեր) արձանագրմանը,

-երիտթուրքերի կողմից վաղօրոք մշակված՝ հայերի ամբողջական 
բնա   ջնջման ծրագիրն իրագործելու համար պատերազմն իբրև առիթ օգ-
տա գործելու նպատակադրումի բացահայտմանը, 

-պատերազմի ժամանակ օսմանահպատակ հայերի կողմից պե տու-
թյան հանդեպ իրենց քաղաքացիական պարտականությունները կատարե-
լու իրողության փաստագրմանը, 

-Հայոց ցեղասպանության իրականացման կոնկրետ մեխանիզմների ու 
միջոցների (արական սեռի ներկայացուցիչների ոչնչացում, գեղեցիկ կա-
նանց և աղջիկների առևանգում, երեխաների, կանանց ու ծերերի աքսոր) 
հետազոտությանը։ 

Այն իրողությունը, որ այս հաստատումներն ու եզրակացությունները 
ար ձանագրվել են արդեն 1916 թվականին՝ Միք. Վարանդյանի ճշգրիտ ու 
ա ռարկայական հարցադրումների միջոցով, հերթական անգամ գալիս է 
վկա յելու, որ անցած 100 տարիների ըն թաց քում Հայոց ցեղասպանության 
պատմական եղելու թյու նը հերքելու բո լոր փոր ձերն ապարդյուն են անցել: 

Սակայն Մ. Վարանդյանի հարցադրումների մեջ առանձնակի հե տաքր-
քրություն են ներկայացնում արաբական անապատներ աքսորված 500 հա-
զար հայ կա նանց ու երեխաների փրկու թյան համար Գերմանիայից ակն կալ-
վող ա  ջակ  ցության մասին դատողությունները: Վերջիններս վկայում են, որ 
այս գրու թյունը ստեղծվել է 1916 թ. առաջին կեսին, քանի դեռ անա պատ ներ 
աք սոր ված բնակչությունը չէր ենթարկվել խոշոր կոտորածների։ Դրանք 
տեղ են գտել նույն թվականի աշնանը՝ Դեր-Զորում և նրան հարակից աքսո-
րա վայրերում։ Ուստի, ամենայն հավանականությամբ, Մ. Վարանդյանի այս 
ուշագրավ ձեռագիրը արաբական անապատներում ծվարած ա րևմտա հայ 
աքսորա կան ներին փրկելու մի վերջին ու հուսահատ փորձի՝ Գեր մա նիայի 
իշխա նու թյուններին ուղղված գրության սևագիր օրինակն է: 

Վահագն Ա. Հակոբյան
Պատմ.գիտ. թեկնածու

5 Տե՛ս Российский Государственный Архив Социально-Политической Истории, ф. 340, оп. 4, д. 169, 
с. 1-3, «Письмо М. Варандяна в Коминтерн об армян[ах] Западной Армении. На французском языке, 3 
страницы, рукопись 1916 г.»



235

Վ
էմ

   
հա

մա
հա

յկ
ա

կա
ն 

հա
նդ

ես
  
  
  
 Ը

 (
Ժ
Դ
) 
տ

ա
րի

, 
թ
իվ

 1
 (
53

) 
հու

նվ
ա

ր-
մա

րտ
, 
20

16

* * *
1. Երկար ժամանակ թուրքական կառավարությունը փորձում է «ազատվել» 

հայկական տարրից՝ որպես Թուրքիայի ասիական հատվածի ոչ մուսուլման 
տարր, ինչը հաճախ հանգեցնում էր մեծ տերությունների միջամտությանը:

2. Թուրքական կառավարությունը, թուրքերը՝ մեծ ու փոքր, գիտեին միայն 
հայ կական հարցը լուծելու ջարդերի տարբերակը: 1895-1896 թվականներին 
Աբդուլ Հա միդի հրամանով կատարված ջարդերից զոհվեցին 300000 հայեր: 
Կոտորածները ավարտվեցին Անգլիայի և Ֆրանսիայի միջամտության շնորհիվ:

3. Այս համաշխարհային պատերազմի [սկսվելուց] հետո, երբ Անգլիան և 
Ֆրան սիան այլ տեղերում զբաղված էին, Թուրքիան հարմար առիթն օգ տա-
գործեց իր շատ վաղուց կազմած ծրագիրը՝ հայերի ամբողջական բնաջնջումն 
իրագոր ծե լու համար: 

4. Չնայած Թուրքիայի հայերի հավատարմությանը, ովքեր հենց պա տե րազ-
մի սկզբից իրենց պարտքն էին կատարել թուրք պետության առջև, վեր ջինս 
հայ ազգի հետապնդման հրաման տվեց, այնպիսին, ինչպիսին մարդ կա յին 
պատ մու թյունը երբևէ չէր տեսել նույնիսկ Ներոնի և Թամերլանի ժա մանակ:

5. Արական սեռի բնակչության գրեթե ¾-րդը դաժանորեն սպանվեց: Գեղե-
ցիկ կանայք և աղջիկները հարեմ ուղարկվեցին և մոտ 500000 ժողովուրդ՝ մեծ 
մա սամբ բաղկացած երեխաներից, կանանցից և ծերերից, աքսորվեցին իրենց 
ա  վերված տներից դեպի Միջագետքի հեռավոր անապատներ, Բաղդադի եր-
կաթ  գծի երկայն քով (անկասկած, գերմանական օժանդակությամբ):

6. Այդ բնակիչները շարունակում են քարշ տալ իրենց թշվառ գոյությունը: 
Նրանք մատնված են սովի, համաճարակների, բոլոր տեսակ զրկանքների: 
Չնա յած չեզոք երկրների մարդասիրական առաքելությանը, այնուամենայնիվ, 
հնարավոր չե ղավ արդյունավետորեն օգնել թշվառության մեջ հայտնվածներին: 
Մի քանի ա միս անց այս բնակչությունը կարող է ամբողջովին անհետանալ: 
Եվ այսպես կկործանվի նաև թուրքական Հայաստանը:

7. Միայն գերմանական կառավարությունը կարող է ստիպել թուրքերին՝ 
դյու րացնել օգնությունների մուտքը և փրկել մեկուկես միլիոն մարդկային 
կյան քեր: Բեռլինի մեկ բառը Կ.Պոլսում բավարար է, որ այդ ասվի ողջ մարդ-
կության անունից: Հայերը եղել են և կլինեն գերմանական մշակույթի միակ 
կրողը  Արևել քում:

Վահագն Ա. Հակոբյան - գիտական հետաքրքրություններն ընդ-
գրկում են 19-րդ դարի վերջերից հայ իրականության մեջ սոցիալ-
դե մոկրատ ական շարժման տարածման, տեղայնացման, ինչպես 
նաև սո   ցիալ-դեմոկրատական և ազգային կուսակցությունների 
պատ  մության հարցերը: Հեղինակ է մեկ մենագրության և վեց 
գիտա կան հոդ վա ծի:
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