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ԳՐՔԻ ԳՐԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՓՈԼԱԴՅԱՆ Ա., ՍԱՐԳՍՅԱՆ Լ., ՍԻՐԻԱՅԻ ԱՐԱԲ 

ԱԿԱՆԱՏԵՍ ՖԱՅԵԶ ԱԼ-ՂՈՒՍԵՅՆԻ ՀՈՒՇԵՐԸ ՀԱՅՈՑ 

ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ», Դամասկոս, 2017  

 

Իսրայելյան Արթուր1 

 

Հայոց ցեղասպանության վերաբերյալ հազարավոր 

աղբյուրների և պատմական փաստաթղթերի կազմում քիչ թիվ չեն 

կազմում արաբալեզու անտիպ վկայություններն ու 

հուշագրությունները, որոնց որոշակի մասն ցայսօր անհայտ է 

մնում լայն գիտական շրջանակներին: Ծանոթանալով պ.գ.դ., 

պրոֆեսոր Արշակ Փոլադյանի և պ.գ.դ., պրոֆեսոր  Լևոն 

Սարգսյանի Դամասկոսում 2017թ. լույս տեսած «ՍԻՐԻԱՅԻ ԱՐԱԲ 

ԱԿԱՆԱՏԵՍ ՖԱՅԵԶ ԱԼ-ՂՈՒՍԵՅՆԻ ՀՈՒՇԵՐԸ ՀԱՅՈՑ 

ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» աշխատությանը,  միանշանակ 

կարող ենք ընդգծել, որ դա սիրիացի արաբ փաստաբան, 

հայկական ջարդերի ականատես Ֆայեզ ալ-Ղուսեյնի (1883-

1968թթ.) երկրորդ հույժ կարևոր նշանակություն ունեցող 

աշխատությունն է Հայոց ցեղասպանության պատճառները, 

եղանակները, մեթոդները, հետևանքները և այդ հրեշավոր 

ոճրագործության զանազան խնդիրները լուսաբանելու 

տեսանկյունից:  

                                                 
1 Պ.գ.թ., ԵՊՀ դիվանագիտական ծառայության և մասնագիտական 

հաղորդակցության ամբիոնի դոցենտ, էլ. փոստ` a.israyelyan@ysu.am 
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Հայ և օտարերկրացի անվանի ցեղասպանագետների 

աշխատություններում  Ֆայեզ ալ-Ղուսեյնը հիմնականում ծանոթ է 

«Ջարդերը Հայաստանում» գրքով, ուստի վերոհիշյալ ժողովածուն 

առաջին անգամ արաբերեն բնագրից արևելահայերեն է 

ներկայացվում ցեղասպանության դեպքերին առնչվող նյութեր, 

որոնք դուրս են մնացել հայագետ-ցեղասպանագետների 

տեսադաշտից: 

Աշխատությունեը գրված է ականատեսի փաստերի 

հետևողական կիրառմամբ, որոնք հնարավորություն են ընձեռում 

դիտարկելու մենագրության մեջ քննարկված խնդիրները մեկ 

ամբողջական համակարգում: Խնդրո առարկա 

ուսումնասիրության համար հիմք են ծառայել արաբերեն, 

ռուսերեն, անգլերեն, ֆրանսերեն, գերմաներն, իտալերեն և 

հայերեն բազմաթիվ ուսումնասիրություններ, ինչպես նաև 

էլեկտրոնային կայք էջեր: 

Բովանդակային մասին անդրադառնալիս պետք է նշել, որ 

աշխատանքը չափազանց հետաքրքիր, փաստերով և 

իրադարաձություններով հարուստ ուսումնասիրություն է, ուր 

ծանոթանում ենք Օսմանյան կայսրության հայաբնակ հայերի 

թվաքանակի2 և  հայկական ավանդական կուսակցությունների և 

նրանց միջև եղած տարակարծության մասին:  

Օսմանյան կայսրությունում Հայոց ջարդերի մանրամասն 

ժամանակագրության, տարհանման, ջարդերը իրականացնող 

հայտնի թուրք մարդասպան բեկերի, ինչպես նաև ոմն դավաճան 

Բադրի բեկի արարքի մասին անդրադառձ է կատարվում 

«Հայկական ջարդերը» և «Օսմանյան պետության 

հայտարարությունը» խորագրերում, ուր ականատեսը մեզ է 

                                                 
2 Հայերի թվաքանակի մասին տեղեկատվությունը հեղինակը վերցրել է մի թուրք 

հեղինակի գրքից, որը նշել է, թե այն վերցրել է բալկանյան պատերազմից առաջ 

պետության պաշտոնական մարդահամարի տվյալներից:   
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պատմում հայերի հանդեպ սիրիկական քաղաքներում և 

ավաններում տեղի ունեցած ողբալի իրադարձությունների մասին:  

Ֆայեզ ալ-Ղուսեյնին մեզ համար ևս մեկ անգամ 

պարզաբանում է Ստամբուլը ներկայացնող հայերի երեսփոխան 

Գրիգոր Զոհրապի և նրա ընկերոջ Վարդգեսի հայրենաիրության և 

իմաստության մասին դրվագները, որոնք դարձան իրենց 

համարձակության և արիության զոհը: Հայ մարտիկի անդավաճան 

կերպարի, հայի տեսակի մասին ականատեսը խոսում է  «Տիգրան» 

և «Հակոբ Կայթանջյան» գլուխներում: 

Օսմանյան կայսրությունում հայ-քրդական 

հարաբերությունները սկսեցին վատթարանալ հենց Աբդ-ուլ-

Համիդ II-րդ ի օրոք, քանի որ թուրք քաղաքական գործիչների 

զգալի մասը հակված էր այն կարծիքին, որ «հայ-քրդական 

դաշնակցությունը կարող է իրենցից խլել Ասիան», ուստի 

թուրքական կառավարությունը ամեն կերպ ջանում էր 

կայսրության հպատակ այդ երկու ժողովուրդների միջև թշնամանք 

սերմանել:3 Ուստի   Հայոց ջարդերի կազմակերպման ժամանակ 

թուրքական բարձրաստիճան ղեկավարության կողմից քրդական 

ցեղերին հստակ ցուցումներ տրվեցին հայերին սպանելու և 

բնաջնջելու եղանակների մասին: Այդ մասին Ֆայեզ ալ-Ղուսեյնին 

անդրադառնում է ժանդարմների և հասարակ քրդերի 

հաղորդումներին: 

Չափազանց հետաքրքիր այս աշխատանքը Դիրարբեքիրի, 

Բիթլիսի, Վանի, Մուշի, Էրզրումի, Խարբերդի, Ստամբուլի, 

Տրապիզոնի, Ադանայի, Բրուսիայի, Ուրֆայի, Զեյթունի և 

Այնթափի վիլայեթներում սպանված, անհետացած, 

                                                 
3 Վ. Բայբուրդյանի «Հայ-քրդական հարաբերությունները Օսմանյան 

կայսրությունում», Երևան 1989թ. էջ 192-193 
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համաճարակներից, սովից և ծարավից մահացած հայերի 

թվաքանակի վիճակագրության մասին որպես աղբյուր նշում է, 

որը նրանց թիվը կազմել է մեկ միլիոն երկու հարյուր հազար 

մարդ: Հալեպի վիլայեթում, Սիրիա և Դեյր Զոր արտաքսված, 

ինչպես նաև այլ երկրներ հաստատված հայերի թիվը կազմում է 

երեք հարյուր հազար, իսկ Ռումելլիում չորս հարյուր հազար: 

Ընդհանուր թիվը, որի մասին Ֆայեզ ալ-Ղուսեյնին տպագրեց 

եգիպտական Ալ-Մակատամ արաբական թերթում կազմում է մեկ 

միլիոն ինը հարյուր հազար մարդ:   

Այսպիսով, կարող ենք արձանագրել, որ հայոց 

ցեղասպանության պատմությանը վերաբերող գրականությունը 

հարստացավ արժեքավոր նոր աշխատությունով: Այն օգտակար 

կլինի հայ ժողովրդի պատմության, արևելագետների և հայոց 

ցեղասպանության հիմնահարցերը ուսումնասիրող հեղինակների  

համար:  

Անշուտ, հայկական ջարդերի ականատես Ֆայեզ ալ-

Ղուսեյնի գործիչը Հայոց ցեղասպանության միջազգային 

ճանաչման և դատապարտման գործում ունի իր կարևոր 

դերակատարությունը և պատմական արդարության 

վերականգնմանն ուղղված ցեղասպանության հիշողության 

կրողները, հայ և օտարերկրացի պատմաբանները, քաղաքական 

գործիչները վաղ թե ուշ հակահարված կտան թուրքական 

ժխտողական քաղաքականությանը՝ վերանայելու իրենց անցյալը և 

ձերբազատվել իրենց նախնիների գործած մեղքերից:  


