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Պ ա տ մ . դ ի ա . դ ո կ ա ո ր Ն. Р. ՍԱՐՈՒԻյԱՆՅԱՆ 

«Ռոաաւոյւսց, թուրքոֆիլ և արևմտյան կողմնորոշում ունեցող 

հեղինակները զարմանալիորեն անտեսում, «մոռանում» են 

փաստերը...: Ինչո՞ւ չնիշել այն փաստը, որ միայն 1916 թ. ռու-

սական կառավարությունը արևմտահայ գաղթականությանը 

օգնելու նամաբ տրամաղբել է 250 միլիոն ռուբլի (ոսկով): Հայ 

գաղթականությանը ո՞վ պատսպարեց Հյուսիսային Կովկա-

սում, Սևծովյանքաղաքներում ու Ռուսաստանի այլ վայրերում: 

Մի՞թե նայտնի չէ, որ Կովկասյան ֆրոնտում քաջաբար կռվող 

ռուս զինվորներն ու կոզակները վւրկեցին հազարավոր նայ 

որբ երեխաներ... Այս մասին շատ կարևոր նյութեր են տպա-

գրվել «Արմյանսկի վեստնիկ»,... «Արմյանե ի վոյնա» և այլ 

պարբերականներում* 

Ա կ ա դ ե ւ ք ի կ ո ս Մ կ ր տ ի չ Ն ե ր ս ի ս յ ա ն 

Առածին ՀամաչխարՀային պատերազմի իրադարձությունները, 

Թուրքիայում Հայերի զանգվածային ցեղասպանությունը և Արևմտյան 

Հայաստանի Հայաթափումը, ար 1ւմտա Հայ երի սփռվելն աչխարՀով մեկ, մեծ 

տերությունների քաղաքականությունը Հայաստանի նկատմամբ, սլա տ ե ֊ 

րաղմի տարիներին Հայ փախստականներին օգնելու, Ռուսաստանի Հասա— 

րակայնությանը Հայերի կրած տառապանքներին իրազեկ պաՀելոլ և. այլ-

* Մ. Գ. Ն ե ր и ի и յ ա Ն. ԱրևմտաՀայերի 1915-1916 թթ. ցեղասպանության մի քանի 

Հարցերի մասին. — «Պատմա-բանասիրական Հանգես», 1995, N 2, 18՝. Այսօր, որպես 

մեծագույն Հարգանքի տուրք, պարտավոր ենք նշել, որ, իրոք, Հայ-ո.ո ւս ական Հարաբե-

րությունների, Հայկական Հարցի, Հայոց ցեղասպանության պատմության ուսումնասիր-

ման գործում աննախընթաց և անանց են Հայրենասեր գիտնականի ծառայությունները՛. 

Հատկանշական է, որ Ներսիսյանը ոչ միայն սկզբունքային գիտնական էր, այլև՝ կազ-

մակերպիչ՛. Բոլոր սերունդների գիտնականները սիրով էին կատարում նրա ստեղծարար 

Հանձնարարականները՛. ՎերոՀիշյալ վերնագրով մեր այս Հոգվածը պրպտող ու մտորող 

գիտնականի, գիտնական-խմբագրի վերջին Հանձնարարականներից է՛. 



110 Ъ. Բ. Սարուխանյան 

այլ Հարցերի լուսաբանման նսլատակով է ձեռնարկվել «А^МЯНСКИУ, 

вестник» շաբաթաթերթի և «Армяне и война» ամս ագրի Հր ա տ ար ա կո Լ--

մր: 

Համ աշիյարՀ ա յ էն պատերազմը մեկ անգամ ես ամրող£ քաղաքակիրթ 

աշէսարՀի ուշադրությունը иԼւերլեց Թուրքիայում ոչնչացվող Հայ ժո ղո վր-

գի վրա, ասվում էր «АрМЯНСКий ввСШПиК» շաբաթաթերթի առածին Հա-

մարի 1916 թ. Հունվարի 31-ի առաջնորդողում՛. Ընդգծելով, որ «փոքրիկ 

այդ ժողովրդի տաուասլանքներր» առա£ են բերել նրա նկատմամբ ամբող£ 

աշէսարՀի, այդ թվում նաև Ռո ւս ա и տ ան ի կարեկցությունը, սլա ր բեր ա կան ր 

մի աժա ման ա կ գտնում էր, որ ռուս Հասարակության լայն զան գվածները 

շատ քիչ են ծանոթ Հայերին, նրանց սլատմությանն ու մշակույթին, և 

Ռուսաստանում չկա ռուսերեն էեզվով մի սլարբերական, որը լո ւս ա բան եր 

Հայ Հասարակական-քաղաքական և ազգային կյանքր, արտաՀայտեր նրա 

կարիքներն ու սլաՀան^ներր՝. Նման կարգի Հրատարակության սլաՀան^ր, 

անկասկած, շատ վաղուց էր զգացվում, բայց այն երբեք այնսլիսի ան Հր ա֊ 

ժեշտ ո ւթյ ո ւն չի եղել, ինչսլես ներկայումս՛. Շարունակվող սլատերազմում 

ռուս Հասարակությունը ինչքան մ ո տ ի կի ց ծանոթ լինի Հայերին, այնքան 

արդարացիորեն կդրսևորվի նրա վերաբերմունքը բազմաչարչար թուրքա-

Հայերի ճակատագրի նկատմամբ՛. 

Հայաստանի ա սլա դա յ ի Հարցի լուծման գործում կարևոր է ռուս Հա-

սարակության մասնակցությունը՛. «АрМЯНСКий 6ՇՇ7ՈՈԱ%»-ը ծնվել է 

սլատերազմից և այն Հսկայական տառասլանք ներից, որ սլատերազմը բերել 

է Հայերին՛. Այնսլիսի մի սլարբերական, ին չսլիսին մերն է, այն ո ւՀետև շա-

րունակում է առաջնորդողը, վաղուց սլետք է տեղ գտներ ռո ւս ա կան պար-

բերականների շարքում՛. 

Զէ՞ որ ոչ ռուս Հասարակությունը, ոչ էլ ռուսական կառավարու-

թյունը մինչև այժմ ան Հր աժեշտ լրիվությամբ լավատեղյակ չեն Ռո ւս ա ս-

տ ան ո ւմ և Թ ուրքիայում ասլրող Հայերի տրամադրություններին և 

ձգտումներին^ 

Համարյա նույն իյն դիրն երին էին Հետա մուտ նաև «АрМЯПе Ա QOU֊ 

HCL» Հասարակական-քաղաքական և դր ական ամսագրի Հրատարակիչները՛. 

Ամս ագիրբ լույս է տեսել 1916 թ. մարտ ից մինչև 1917 թ. փետրվարը, Օդե-

и այ ո ւմ, ընդամենը 12 Համար՛. Պարբերականի դլխ ա վո ր և Հիմնական ն սլա֊ 

տ ակը, ամսագրի առածին Համարի առաջնորդողում դրել է խ մբադիր-Հրա-

տարակիչ Ա. Հունանովը, Հայ և ռուս մ տ ա վո ր ա կան ո ւթյ ան ր Հայկական 

իրականության Հետ լայնորեն ծանոթացնելն է՝. Այն ռուս մտավորականու-

թյան Համար կէի՚և ի սլատերազմում Ռուսաստանի ա մ են ա Հ ա վա տ ա ր ի մ և 

ամենաՀերոսական դաշնակիցներից մեկի մասնակցության մասին փաստե-

րի Հետաքրքիր ժողովածու, իսկ Հայ մտավորականության Համար սլատե-

1 Տե՛ս Армянский вестник, 1916, N 1, с. 1~2. 
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ր ա զմի Հո i-շւս տ ե տր, պատերազմ, որի մար տ ա գա շւո եր ո ւ_մ ա ռա տ որ են նաև. 

Հայկական արյունն է թափվել2՝. 

Հա յ կական և ռուսական մամուլի, մշակույթի նոր ե նորագույն 

սլատմության մե£ գյուրին չէ գերագնաՀատել ռուսալեզու ա յ գ երկու 

սլարրեր ա կանն երի իւ ա զա գ ա ե զերր՛. 

«Армянский вестник» Հ ա и ա ր ա կա կան֊ք ա ղա ք ա կան, գրական 

սլատկերազարգ շարաթաթերթի Հր ա տ ա ր ակի չ ֊ ի յ մրա գի ր ր Ւվան ՀԼմիրովն 

էր, որի Հետ սերտորեն գորեակցել ե Հետագայում շարաթաթերթր փաստո-

րեն խմբագրել է Ալեքսեյ Ջ^իվելեգովր՝. Թերթր Հրատարակվել է Մոսկվա-

յում 1916 թ. Հունվարից մինչև. 1918 թ. ա ս { ր ի [ [ [ : Շարաթաթերթր Հր ա սլա֊ 

րակել է լրագրական ամենատարբեր ժանրերի նյութեր ա ռաֆն որ գո զն եր, 

սլատմ աՀրասլարակախոսական Հողվածներ, գեղարվեստական и տ եղծա գոր-

էություններ, ա մ են ա տ ա ր ա տ ե и ա կ թղթակցություններ, սլա շ տոնական նյու-

թեր, նամակներ, ռազմաճակատային լուրեր՛. Շաբաթաթերթն ունեցել է 

մշտական «Պատերազմր Թ ուրքիայի Հետ», «Հայկական կյանքի ժամանա-

կագրություն», «Եվրոսլան և Հայերր», «Հայկական գաղթավայր երր», 

«Փախստականներ», «Հա յ կա կան կյանքի խրոնիկա», «Հին Հա յ կա կան Հու-

շարձաններր», «Մամուլի տեսություն», «Թատրոն և արվեստ» բաժիններր' 

«Հատուկ Հա ղո ր գա գր ո ւթյ ո ւն Գերագույն Գլխավոր Հրամանատարության 

շտաբից» խորագրի ներքո շարաթաթերթր յուրաքանչյուր Հա մ ա ր ո ւմ 

տ սլա գր ել է սլա տ եր ա զմա կան գործողությունների ամփոփագիրր'. 

Պարբերական ում ուշագրավ ուսումնասիրություններով, արժեքավոր 

Հրապարակախոսական Հողվածներով, բազմաժանր գեղարվեստական գոր-

ծերով Հանգես են եկել Հայ և ռուս Հասարակայնության ժամանակի Հայտ-

նի ներկայացուցիչներ Լեոն, Տ. Հախումյանր, Ալ. Ջիվելեգովր, Գևորգ Չու-

բարը, Ա- Դոն, Մ. Վարանգյանը, Վ. Տոտեմյանցը, Խ• Քոլչուկ֊ՀովՀաննիս֊ 

յանշ, Գր. Ջալխուչյանր, Փ. Թերլե մ ե զյ ան ր, Վ. Բրյուսովր, Ս. Գորոգեցկին, 

Վ. Նեմիրովիչ-Դանչենկոն, Յոլ. Վեսելովսկին, Ս. Կ ո տլյ ար ևս կին, Պ. Դոլ֊ 

գորուկովը, Ն. Նիկոլաևը և շատ ուրիշներ, որոնք լուսաբանել են Հայ ժ ո ֊ 

Գոլ[բդի Հասարակական-քաղաքական կյանքը, րացաՀայտել Արևմտյան 

Հայաստանում թուրքական կառավարության քաղաքականության Հակա֊ 

Հայկական-^արգարարական բնույթը, անդրադարձել արևմտաՀայության 

բռնագաղթի գործում իմպերիալիստական Գերմանիայի խաղացած դերին, 

փախստականների դժոխային կացությանը՛. «АрМЯНСКий ввСГПНиК» շա-

բաթաթերթը և «Армяне Ա война» ամսագիրը տարբեր բնույթի նյութեր 

էին Հրապարակում Հայկական զանգվածային կոտորածների և դրանք դա֊ 

տապարտող ՀամաչխարՀային Հասարակայնության արձագանքների մա-

սին, պարբերաբար անդրադառնում Հայկական Հարցի պատմությանր, ռու-

սական կովկասյան բանակի ռազմավարական ու մարտավարական կարևոր 

2 Տե՛ս Армяне и война, 1916, N 1, с. 1~2. 
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գործողություններին, Հայկական կամավորական շարժմանը, Հայերի ազ-

գային ինքնորոշման խնդիրներին: «АрМЯНв Ա вОЙНО.» ամսագրի խմբա-

գրության վարի$_ը_ և- փաստացի խմբագիր ր Հայ Հասարակական գործիչ և. 

Հրապարակախոս Ս. Ռազիևն էր, որր Հաճախակի Հանգես էր գալիս ար-

դիական Հնչեղություն ունեցող Հողվածներով՛. Նա այստեղ, րստ էության, 

կատարում էր նույն գերր, ինչ որ «АрМЯНСКий веСТПНиК»-пւմ Ալ. Ջ.իվե֊ 

լեգովր'. Հարավային Ռուսաստանում 1լ կայսրության տարբեր քաղաքնե-

րում այղ պարբերականն ուներ 2000 բաժանորդ: Ամ սադրի աշխատանքն ե՛-

րին մասնակցում էին Հայ և. ռուս Հայտնի գործիչներ, գրականագետներ, 

գրողն եր, պատմարանն եր, լրագրողներ Ա. Հունանովր, Ալ. Ջիվելեգովը, Մ. 

Բերրերյանլւ, Մ. ՇաՀինյանր, Գր. Ջալխուշյանը, Ա. Ծատուրյանր, Յու. Վե-

սելո վսկին, Ա. 4՝որոդեցկին, Ա. 4՝ազիևը, Մ. Կ ո վա լԼւս կին, Արմեն 4՝արոն 

(թուրքական պառլամենտի նաիյկին ան դա մ), Վ. Փափազյանր, Զ• Շիշմա-

րևը, Ռուսաստանի սլետական դումայի դեպուտատներ Մ- Պապա^անովր և 

Աճեմովր (սրանք Հանդես էին գալիս նաև «АрМЯНСКий веСГПНиК»-п ւմ), 

Ն. Նիկոլաևլ1, զորավար Անդրանիկր, 9*. Խատիսովր, Ա. Մերեժինր և շատ 

ուրիշներԱմսագրի ուշադրության կենտրոնում են եղել պատերազմող 

խմբավորումների քաղաքականության, ռազմական դո րծո զությ ունն եր ի, 

Հայ գաղթականների վիճակի, Հատկապես տեղավորման ընթացքի Հարցերը, 

բոլոր այն խնդիրն երր, ինչի մասին դրում էր «АрМЯНСКий 6ՇՇ7ՈՈԱ%»-ր: 

Հան դեսն ուներ Հայ կամավորներ, Հայ գա ղթա կանն եր, Հայկական 

կոմիտեներ, ռազմական տեսություններ Կովկասյան ռազմաճակատից, Հա-

յերն արտասաՀմ անում, մամուլի տ ես ո ւթյ ո ւն բաժինն եր ր՛. «АрМЯНе Ա 

eOUHCL» ամսագիրր Հատկապես շատ էր դրում ընթացիկ պաՀի Հայ-ռուսա-

կան, Հայ-վրացական Հարաբերությունների, շարունակվող պատերազմում 

վերստին կրկնվող սարսափների, բնավեր ու տան^աՀար գաղթականների, 

ինքն ա պաշտ պան ական կռիվների մասին՛. Նույն մոտիվներով «АрМЯН-

ский в е с т н и к » շաբաթաթերթում Հոդվածներով և ակնարկներով պարբե-

րաբար Հանդես էին դալիս Գևորգ Զուբարր, Ա-Ղ՝ոն, Ա. Վրացյանր, Փ. 

Թերլեմեզյանր և ուրիշներ՛. Հայ արձակագիրներից շաբաթաթերթում առա-

վել շատ տպագրվողներից էր Ավետիս ԱՀարոնյանր («Խավարում», 1916, N 

5—9, «Զինվորի առածին տարին», «Ամբոխր», 1916, N 11 և այլն): Հարկավ, 

Ռուսաստանի Հարավում, Օդեսայում Հրատարակվող ամսադիրր չէր կարող 

ունենալ Մոսկվայում լույս տեսնող շաբաթաթերթի Հաջողությունը, նրա 

Հեղինակային կոլեկտիվր ան Հա մ եմ ա տ փոքր էր՛. Այգ է պատճառը, որ 

«Армяне Ա ՑՕՍ՚ՒէԱ» ամսագրի խմբագրությունը Հաճախ Հայ կյանքի վե-

րաբերյալ և պատերազմի ճակատներից նյութեր էր արտատպում 

«Армянский в е с т н и к » ^ д , այլ պարբերականներից՛. Ղրանք, պակաս կա-

րևոր չէին: Ա րևմտաՀայերի տ եղաՀան ո ւթյ ան և զանգվածային կոտորած-

ների մասին, փախստականների կյանքի վերաբերյալ Հեղինակավոր Հրա-

տարակություններից վերցված ռուս աստիճանավորների, Հրապարակախոս-
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ների, լրագրող թղթակիցների նյութերում բացաՀայտվում-լուսաբանվում 

էին Հայկական Հարցում տերությունների գիրք որոշումը, ինքնապաշտպա-

նական կո-իվներր, £արգերր, փախստականների վիճակր 1ւ այլն: 

Երկու սլար քերականն եր ում տ սլա գր վա ծ նյութերում սլատմվում է 

նաև այն մասին, որ Թուրքիայում գերմանական սպաների մեծամասնու-

թյունր խրախուսել և անձամբ մասնակցել է կարգերի կազմակերպմանն ու 

իրականացմանր: Բերված են փաստեր, թե ինչպես գերմանական բազմա-

թիվ սպաներ գործուն մասնակցություն են ունեցել թուրք £արգարարների 

վայրագություններին՛. 

«Армянский вестникя-ում պատմաբան, արվեստաբան և Հրապա-

րակախոս Ալ. Ջիվելեգովր գրում էր, որ Ջինգիզ խանի, Թամերլանի ժա-

մանակներում և այգ ժա ման ա կն եր ի ց ի վեր Հայերր չեն ապրել նման սար-

սափներ՛. Նոր ժամանակների թուրք խավարամոլներր Հայերի Համատարած 

ոչնչացմանր մասնակից գարձրին «քաղաքակրթված» Գերմանիային, որբ 

որպես Հավատարիմ զինակից ոչինչ չէր խնայում Արևմտյան Հա յ ա и տ ա նր 

Հայերից մաքրելու և պան թո ւր ան ա կան ծրագրերի իրականացման Համարէ 

Այս իրողության Հաշվառմամբ է, որ «АрМЯНСКий веСГПНиК»-£ ճիշտ էր 

Համար ում և պաշտպանում պատերազմը մինչև Հաղթական ավարտին 

Հասցնելու տես ակետր, կարծելով, որ Գերմանիայի լիակատար £ախ£ախ-

մամբ կվերկանար նաև շովինիստ երի տթուրքերի մեծապետականության 

մոլուցքը^'. Շարաթաթերթր Հայ և ռուս վառ. և կրակոտ Հրապարակախոս-

ների ճիրքր ի սպաս գրեց Հա յ կա կան Հարցի չոլր£բ նպաստավոր Հասարա-

կական կա րծիք ի մշակման ուղղությամբ՛. Հեղինակների մի խումբ (Լեո, 

Ջիվելեգով, Ջալխուշյան, Պ. Գոլգորուկով, Ն. Նիկոլաև և ուրիշներ) մշտա-

պես, առանց րնգՀատումների լուսաբանում էր երի տթուրքերի գաղափա-

րախոս ո ւթյ ունն ու քաղաքականությունր, խորապես թափանցում Հայ ժո-

գովրգի նկատմամբ մարդատյաց երիտթուրքերի քաղաքականության էու-

թյան մե£, ան գա գա ր Հետևում Հա յ կա կան Հարցում թուրքական պետակա-

նության գլխավոր ուղենիշներին սկսած ա բգո ւլՀա մ ի գյ ան «զուլումի» ժա-

մանակներից մինչև Մեծ ԵղեռնրI Լեոն շաբաթաթերթի 1916 թ. բազմաթիվ 

Համարներում, 1877-1878 թթ. ռուս-թուրքական պատերազմի 4:0֊ամյակի 

առթիվ տպագրված «Թուրքիայում Հա յ կական Հարցի պատմությունից»4 

պատմագիտական ակնարկներում ընթերցողին Հիշեցնում էր Բեռլինի կոն-

գրեսում P-իքոնսֆիլգի և Բիսմարկի խաղացած ստոր գերի մասին, նաև այն 

մասին, որ սուլթանը սկսել էր վրեժ լուծել Հայերից ռուսներին ցույց 

տրված աջակցության Համար կազմակերպելով նոր կարգեր և Հայերի 

1890-ակ ան թթ. զանգվածային կոտորածները՛. Ըստ պարբերականի, անհ-

նար էր վեր£ տալ թուրքական վայրագություններին հուսալով պաշտոնա֊ 

3 Տե՛ս А л . Д ж и в е л е г о в . Судьба Армении. -Армянский вестник, 1916, N 1, с. 5. 

4 Տե՛ս А р м я н с к и й вестник, 1916, N 29, 30, 44, 47: 
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կան Եվրոպայի Համակրանքն ու. աջակցությունը՛. Չէ որ սուլթանը շաա 

լավ գիտեր, որ Առածավոր Ասիայի լեռներում ցանուցիր, մի բուռ, ժողովր-

դին կարեկցելու Համար Եվրոսլան իրեն տՀաճություններ չի պատճառի, 

քանի որ ոչ թե նույնադավան ժողովրդի նկատմամբ կարեկցությունն է ո-

րոչում Եվրոպայի վերաբերմունքը, այլ օգուտր, շաՀը'. Այս մասին Ալ. Ջ ի ֊ 

վելեդո վլ1 դրել էր տակավին 1911 թ.-*'. Շաբաթաթերթի փաստացի իյ մբա դիր 

Ալ. Ջի վելեգո վր ավելորդ լավատեսությամբ Համոզված էր, որ Առածին աշ-

խարՀամարտի արդյունքներով կլուծվեն բոլոր այն Հարցերր, որոնք տեղ 

են գտել 1914 թ• Հունվարի 26-ի ռո ւս-թո ւրք ա կան Համաձ այ նադրի մեջ՛. 

Նրա լավատեսությունը խարսխվում էր այն խաբուսիկ իրատեսության 

վրա, րստ որի Գերմանիայի, Ավս տ ր ո-Հո ւն դա ր ի այ ի Լւ Թուրքիայի պարտու-

թյունից ե Հաղթողների ողորմածությանը Հանձնվելուց Հետո, Օսմանյան 

կայսրության տարածքի վրա ստեղծվելիք ինքնավար մյուս կազմավորում-

ների շարքում իր տեղր կունենա նաև. Հայաստանի ինքն ա վա ր ո ւթյ ո ւն ր՛. 

Տարաբախտաբար պատմությունը Հակառակ գնաց այդ լավատեսությանը՛. 

Այսօր էլ խիստ արդիական են «АрМЯНСКий ՏՀՕՈԱԱ^֊ում 
տպագրված Ալ. Ջի վելեդո վի «Նեոթուրանիզմը և Հայաստանը» և. Ն. Նիկո-

լա1ւի «Երիտթուրքերի քաղաքականության ճգնաժամը և նեոթուրանիզմը» 

Հոդվածն երր! 

«Նեոթուրանիզմը որպես քաղաքական գաղափար,— կարդում ենք 

«Նե ոթուրանիզմը և Հայաստանը» Հոդվածում,— իր առաջ նպատակ ունի 

սերտ դաշինք ստեղծել բոլոր թուրքական ցեղերի միջև առանց Հավատի և 

լեզվի տարբերության, իսկ որպես ազգային գաղափար պետք է ձգտի թու-

րանական ծագման բոլոր թուրքական ցեղերի ազգային-մշակութային 

սերտ միավորման՛. Ղա կՀանդիսանա առածին պայմանը քաղաքական միա-

վորման այս կամ այն ձևի մեջ»6; Պանթուրանիզմի ծրագրի ուսումնասի-

րությունը պարբերականին բերում է այն եզրակացության, որ Բարձր 

Ղ՛ռան բոլոր Հարաբերությունները Հայ ժո զո վր դի Հետ, նրա բոլոր միջոցա-

ռումները Փոքր Աս ի այ ի Հա յ կա կան երկրամասերում Ճ1Ճ դարի սկգբի*յ 

մինչեւ Առածին աշխ ար Համա րտը Հանգել են մի նպատակի մեթոդաբար 

կյանքում իրագործել Հայ ժողովրդի ոչնչացման կանխորոշված նախագի-

ծը, մի «անՀանգիստ ժողովուրդ», որն իր գոյությամբ քաղաքական մղձա-

վանջ է դարձել «քաղաքակրթվող» թուրք կառավարողների Համար, որով-

ՀետԼւ Հայաստանն ու Կիլիկիան իրենց աշխ ար Հա դրա կան գէրքով խիսա 

տարանջատում էին Թուրքական Ան ատոլի ան մուսուլմանական ՄիՀագետ-

քից և Իրանից..7: 

5 Տե՛ս А л . Д ж и в е л е г о в . Будущее Армении. М., 1911, с. 10: 

6 А л . Д ж и в е л е г о в . Неотуранизм и Армения-Армянский вестник, 1916, N 41, с. 2-3. 

7 Նույն տեղում՛. 
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Պարբերականի այս րնդՀանրացնող եզրակացությունր ՀամաՀունչ էր 

1890-ական թթ. Թուրքիայում ֆրանսիական դեսսլանի Փարիզ ուղարկած 

Հեռագրից մեջ բերված Հետևյալ խոսքերի Հետ. «Թուրքիան նսլատակ ունի 

բնաջնջել Հայաստանր ^իէիկիաJ ի Հետ, որր սուր կերսլով սեսլի նման խբվել 

է մուսուլմանական արևելքի Հենց սրտում: «Երիտթուրքերի քաղաքա-

կան ո ւթյ ան ճգնաժամ լ7 և «Նեոթուրանիզմր» Հողվածի Հեղինակ Ն. Նիկո-

լաևր Հենվելով Սալ ոնիկի երիտթուրքական կոնգրեսի նյութերի, «РСНЬ» և 

այլ թերթերի Հրապարակումների վրա, գա տա սլաբտում է երիտ թուրքերի 

ծրագրերի զավթողական նկրտումներր. «Նեոթուրանիզմի գաղափար ր վաղ 

թե ուշ, — գրում է Հեղին ակր,— մեծ կամ փոքր չափով պետք է գառնա 

Ռուսաստանի քաղաքական և պետական շաՀերի Համար սպառնալիք, և 

պետք է ժամանակին րնդունել այնպիսի միջոցառումներ, որոնք ուժ ունե-

նան վնասազերծելու մեզ Համար վտանգավոր պան թո ւր ան ա կան շարժու-

մր...»9: 

«Վերջապես եկավ վաղուց սպասված Հեղա փ ո խ ո ւթյ ո ւն ր... Ռուսաս-

տանն այս օրերին ապրում է առանց ցարի, ազատ և ուրախ շնչում է ազա-

տության օգր և կռում է իր ապագան»,—այսպիսի խոսքերով «АрМЯНСКиИ 

&0,0.7ՈԳ1'ԱԳ1»-ր գիմավորեց Փետրվարյան Հեղա փ ո խ ո ւ թ յ ո ւն ր՛. Պարբերականր 

Հույս ուներ, որ «նորոգ» Ռուսաստանում պետք է մաքրվեն գարշելի 

զրպարտության, անբարյացակամ չարակամության, շովինիստական նա-

խապաշարումների կուտակված կեղտ երր և կճանաչվի Հայ ժո ղո վր գի ինք-

նավար ո ւթյ ո ւն ր Թուրքիայում.՚ Այգ նպատակի իրագործման Համար շաբա-

թաթերթն անՀրաժեշտ էր Համարում առածին Հերթին Հանել բոլոր այն 

սաՀմանափակումներր, որոնք գժվարացնում էին թուրքաՀայ գաղթական-

ների վերագարձր ռուսական զորքերի կողմից ազատագրված իրենց Հայր ե-

նիքր, քննադատում էր ժամանակավոր կառավարության և նրա արտաքին 

գործերի նախարարության «տարօրինակ տատանումներր» Հայկական 

Հարցում, որր շարաթաթերթր կապում էր ցարական արտաքին գործերի նա-

խարար Սազոնովի «պատշաճ ուղի» չգտնելու Հ ա կա Հ այ կա կան քաղաքա-

կանության Հետ.՚ Նշելով, որ դեմոկրատական Ռուսաստանր լուծել է «լե-

Հական Հարցր», պարբերականր գտնում էր, որ ռուս ժողովրդի պարտքր և 

ռուս ական դեմոկրատիայի արժան ա պա տ վո ւթյ ո ւն ր Հրամայաբար պաՀան-

£ում են, որպեսզի Հայաստանր դառնա Ռուսաստանի Հանրապետության 

արտաքին գործերի մինիստրության ուշադրության առարկան^: Պարբերա-

կանր իրավունք ուներ Հարցին այդպես մոտենալու, որովՀետև տակավին 

1916 թ. փե տրվարին Ալ. Ջ.իվելեգովի Հրապարակած «Տրեսլովի Հայտարա-

րությունը նեղուցների մասին և Հայկական Հարցր» Հողվածում սլատե-

8 Նույն տեղում՛. 

9 А р м я н с к и й вестник, 1917, N 4, с. 24. 

10 Տե՛ս ն ո ւյն տեղում, N 43-44, С. 4-5. 
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բազմում Հաղթող պետություններից պաՀան^ում էր Թուրքիայից անջատել 

Միէագետքր, Արարիան, Սիրիան, Հայաստանը, Կիլիկիան, Լաղիստանր և 

փոքրասիական ծովեզրի արևմտյան ափը՛. ՈրովՀետև ե վր ո սլա կան Հաղթող 

պետություններին Հազիվ թե Հաջողվի Թուրքիան ենթարկել այնսլիսի բա-

ժանման, որ նա գագարի որսլես պետություն գոյություն ունենալուց, ուս-

տի վերոՀիշյալ կոմբինացիան Հեղինակին Հարմար էր թվում գալիք Հա-

յաստանի Համար, քանի որ գրանից Հետո Արևմտյան Ան ատոլիայում 7—8 

միլիոն թուրքերով բնակեցված Թուրքիան վտանգ չի ներկայացնի Հա-

րևանների Համար և այժմ, և ապագայում^Պարբերականը Հասու չէր 

այն իրողությանը, որ Ռուսաստանի ժամանակավոր կա ռա վա ր ո ւթյ ո ւն ր Ա-

րևմտյան Հայաստանին ինքնավարություն տալու ոչ մի նպատակ չուներ, 

նա շարունակում էր ցարիզմի միակցման քաղաքականությունը՛. 

«Армянский вестникя-ի շոլր1[լ խմբված Հայ և ռուս մտավորականնե-

րի շրջանում տակավին չէր բյուրեղացել այն ճշմարտությունը, որ Փետր-

վարյան Հեղափոխությունից Հետո ռո ւս ա կան բուրժուազիայի ցանկու-

թյունն էր շարունակել և բաղձալի Հաղթական ավարտին Հասցնել պատե-

րազմը՛. Չնայած իր գոյ ո ւթյ ան ընթացքում ժամանակավոր կառավարու-

թյունը երբեք չի ակնա րկել Ա րևմտյան Հայաստանը Ռուսաստանին միակ-

ցելու ցարիզմի քաղաքականությունից որևէ շեղում, ընգՀակառակն, իր 

արտաքին գործեր ի մինիստր Պ. Միլյուկովի բերանով բազմիցս ընդգծել էր 

Հավատարմությունը ցարիզմի քաղաքական ընթացքին, սակայն, միևնույն 

է, Հայ պարբերականի առաջատար Հրապարակախոս Ալ. Ջիվելեգովը շա-

րունակում էր Հուսագրել իր ր նթերցող ներին, թե ԹուրքաՀայաստանի լիա-

կատար ինքնավարությունր Հա յ կա կան Հարցի միակ Հնարավոր լուծումն 

է՛. Ընգ որում, քանի որ ինքնավար Հայաստանը չի կարող գոյատևել ա֊ 

ռասս Ռո ւս աստ ան ի, այգ իսկ պատճառով Հայաստանի ինքնուրույնության 

Հարատևման երաշխիքը տեսնում էր Ռուսաստանի Հանրապետության Հո-

վանավորության ներքո և ինքնավար Հայաստանի մանգատը Հանձնում էր 

Ռո ւս ա и տ ա նյթԲ: 

Հրապարակախոսը գրական է ա ր տ ա Հա յ տվել նաև «ԹուրքաՀայաս-

տանի մասին» գեկրետի առիթով, Հուսալով, որ «Ռուսաստանի օգնությու-

նը կարող է արտաՀայտվել միայն նրանում, որ Հայաստանում կթողնվի 

ռուսական բան ակի գո նե մի մասը»13: Սթ ալի Հայացքով քննելով անցյալի 

դասերը, պարբերականը վճ ուա կան ո ւթյ ամբ Հայտարարում էր «ԹուրքաՀա-

յաստանր Թուրքիայից անջատել նշանակում է ոչնչացումից փրկել Հայերի 

մնացորդները և սկիզբ դնել երկրամասի խաղաղ զարգացմանը»^; 

11 Տե՛ս նույն տեղում, 1916, N 44, С. 1-2. 

12 Տե՛ս նույն տեղում, 1917, N 43-44, С. 4-5. 

13 А л . Д ж и в е л е г о в . Советский декрет «О Турецкой Армении».-Армянский вестник, 
1918, N 3, с. 2-3. 

14 Նու, ն տեո ում՝. 
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Ռուսաստանի օգնությամբ օսմանյան լուծր թոթափելու, Հայկական 

Հարցում մեծ տերությունների վարած քաղաքականության, սլատերազմի 

րնթացքում արԼւմտաՀայերի ռուսական կողմն որո չման, զանգվածային կո-

տորածների, Հ ա յ կամավորական շարժման, գաղթականության Հարցերր 

Համակողմանիորեն լուսաբանվել են «АрМЯПв Ա ՑՕԱՈԱ» ամսագրի բոլոր 

Համարներում 

Մեծ Հետաքրքրությամբ են կարգացվում թուրքական պառլամենտի 

նախկին անգամ ՎաՀան Փափաղյանի «Հայկական Հարցր Լւ Օսմանյան 

կայսրությունր», Ա. Մերեժինի «Բրիանր Հայկական Հարցի մասին», Դու-

խովի «Հայ երր Թուք իայ ում», Գր. Չալիյուչյանի «Մ. Նալբանգյան» (մաՀ-

d աս 50-ամ I ակի աո-թիվ), «Հաղիվ է նշմարվում լույսի ճառագայթր», Ն. 

Նիկոլաևի «Սսլիտակ գիրքը» Աև- գործերի մասին», 4՝. Խատիսովի «Հայ կա-

մավորական շարժումր», Ֆ. Շիշմ արԼւի «Գերմանական եղանակ թո ւրքա-

կան կատարմամբ», Ս. 9՝ազի1ւի «Հայաստանի վեր ա կան գն ո ւմր», «Ամոքիչ 

արցունքներ», Միրգոր ոգեցի «Թուրքական բանակի երր որ գ £ախմախում ր», 

Մ. ք՝եր բեր յանի Լւ այլոց Հրապարակախոսական Հոգվածներր' Վ. Փափաղ-

յանի «Հայկական Հարցր և. Օսման յ ան կայսրությունր» իր տեսակի մե£ ե-

ղակի Հոգված է. Հեղին ակր սլատմում է Հա^ի fibj ի Հետ իր տ Լւական խո-

սակցություն-բանակցության մասին, այն մասին, թե ինչպես երիտթուր-

քական քաղաքական Հանձնակատար այգ գոր&իչր ամեն £անք գործագ-

րում էր Համոզելու, որ Հայերր Համագործակցեն թուրքերի Հետ րնգգեմ 

Ռուսաստանին: «Հայ կա կան կամավորական շարժումր» Հողվածում 4՝. 

Խատիսովր րնթերցողին է ներկայացնում ո.ուս-թո ւրքա կան բոլոր պատե-

րազմներում Հայ կամավորների ավանգր ռուսական զորամիավորումների 

կովկասյան Հաղթանակների ասլաՀովման գործում՛. 

Հեղին ա կլ7 պատմական փաստերի առ.ատ օգտագործմամբ Հաստա-

տում է, որ Հայ ժողովուրգր իր ն վի ր վածո ւթյ ո ւն ր Ռո ւս ա и տ ան ին արյամբ է 

գրոշմել ինչպես րնթացիկ, այնպես էլ անցյալի բոլոր պատերազմներում^'. 

Խատիսովր մասնավորապես կարևորում է «Հզոր կամքի տեր» րւուս երկու 

ցարերի Ալեքսանգր Առաջինի և. Նիկոլայ Աո.ա^ինի Համապատասխանա-

բար 1813 թ. սեպտեմբերի 15-ի և. 1827 թ. փետրվարի 2-ի Հր ո վա ր տ ակներ ր, 

որոնց մե£ ո-ուս նշանավոր ցարերր շնորՀակալություն են Հայտնում Հայե-

րին ցույց տված օգնության և. Հավատարմության Համար՛. Հիշատակվում է 

Կովկասի մասին գրած ո-ուս պատմաբաններ 4՝լինկայի, Ղո ւբր ո վին ի, Պոտ-

տոյի անուններր, որոնք Հավաստում են Հայ ժողովրգի Ռուսաստանին «ա-

նասելի նվիրվածությա ն մասին»!?: 

15 Տե՛ս А р м я н е и война, 1916, N 4, с. 46-47: 

16 Տե՛ս նույն տեղում, N 1, С. 3: 

17 Ն ույն տեղում՛. 
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«Զրույց Մ. Պապա^անովի Հետ» Հրապարակումր Հարուստ նյութեր է 

պարունակում պատերազմից տուժած Հայ զան գվա ծների մասին: Վերջին 

Պետական դումայի ցրումից Հետո, նախկին դոլմայի անդամ Պապա^անովլւ 

զբաղվում է պատերազմից տուժած Հայ բնակչության դրության ուսում-

նասիրությամբ, լինում է ռուսական զորքերի կողմից գրավված Արևմտյան 

Հայաստանի նահանգներում և. Հսկայական նյութեր Հավաքում իշխանու-

թյուններին տրամադրելու Համար՛. Ամսագրի թղթակցին տված պատասխա֊ 

նից պարզվում է, որ միայն Արևելյան Անդրկովկասում 1916 թ• վերջերին 

ասլաստան գտած Հայ փախստականների թիվր Հասել էր 230—2Ճ0 Հազարի: 

Ղրանք մեծ մասամբ աշխատանքի անրնդունակ տարեց տղամարդիկ էին, 

կանայք ու երեխաներ՛. Պա պա հանովի կարծիքով, այն գում արներր, որ բաց 

են թողնվել գանձարանից փախստականների Համար, ինչպես նաև այն օ գ ֊ 

նությոլնր, որ նրանք ստացել են Հայ բարեգործական կազմակերպություն-

ներից, կաթիլներ կլինեին ծովի մե£, եթե չլինեին Անդրկովկասի Հայ գյու-

ղացիության օգնությունր, գյուղացիություն, որի դրությունն էլ առանձ-

նապես նախանձելի չէր՛- Երիտասարդ տղամարդկանց մի մասր մեկնել էր 

գործող բանակ, որպես կամավորներ՛. Կովկասում տիրող չափազանց թան-

կության պայմաններում, փախստականներին տրվող 10-15 կոպեկ նպաստ-

օրապաՀիկր, ըստ Պապա^անովի, խիստ անբավարար էր՛. Եվ դա այն դեպ-

քում, երբ ապրուստր Համեմատաբար էժան Կենտրոնական Ռուսաստա-

նումորտեղ արևմտյան ճակատից այստեղ էին տեղավորվում փախստա-

կաններր, ստանում էին օրական 20 կոպեկ: Պապա^անովր իշխանություն-

ներին առաջարկում է Հայ փախստականների օրապաՀիկր Հասցնել 20 կո-

պեկի, Հակառակ դեպքում թերսնման և տիֆ Հիվանդության տարածվա-

ծության պայմաններում, կկորցնենք ամբող£ Հարավային Ռուսաստանի 

դաղթա կան ոլթյ ան : Ամսագիրր պաշտոնական բնույթի րնդարձակ 

լրատվություն է տպագրել Պետական դումայի նիստերի մասին, տվել այգ 

նիստերում Ռուսաստանի արտաքին գործերի մինիստր Սազոնովի և Պետ֊ 

դումայի անդամ Պա պա հանովի ելույթների Համառոտ չարագրանքր, պա-

տերազմի Հետ կապված բազմաբնույթ նյութեր է արտատպել «PyCCKUG 

ведомости», «Русское слово», «Daily chronicle» Հ ան դե սն եր ի g : 
Որոշակի Հետաքրքրություն են ներկայացնում Մոսկվայի, Օդեսայի, 

Ղոնի Ռոստովի, Վորոնեժի, p-ե и ար արի այի, Աիմֆերոպոլի, Ռումինիայի և 

այլ Հայաբնակ քաղաքների ու երկրամասերի Հայկական կոմիտեների գոր-

ծունեության մասին նյոլթերր, որոնք ցույց են տալիս պատերազմի Հենց 

սկզբից կազմակերպված Հայկական կոմիտեների ծավալած ազգանպաստ 

գործունեությոլնր՝. Մոսկվայի կոմիտեն, օրինակ, պատերազմի Հենց առա-

ծին օրերից Կովկաս էր ուղարկել մեծ քանակությամբ տաք Հագուստ, ծխա-

խոտ, դեղորայք Հայ վիրավոր կամավորներին բուժելու Համար՛. Երբ 

18 Տե՛ս նույն տեղում, 1916, N 9, էշ 18-19: 
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երևում են գաղթականների առածին խմբերր, կոմիտեն, չՀապաղելով, կազ-

մակերպում է սլա ր են այ ին և. գրամական անՀրաժեշտ օգնություն՛. 

է^միածնում, ուր կուտակվել էր գաղթականների գլխավոր զան գվա֊ 

եր, Մոսկվայի կոմիտեն, լիազոր Թագ1ւոսյանի գլխավորությամբ, կազմա-

կերպում է սնունգ բաժանող ութ կետ, որ օրական բաց էր թողնում 20 Հա-

զար ճա շաբաժին .' է^միածնում կոմի տ են բացում է երկու ա մբո ւլա տ ո ր ի ա, 

100 տեղանոց մանկական Հիվանգանոց, սուր վարակիր Հիվանդների Հա-

մար 50 մաՀճակալ և. 3 ապաստարան 300 մարգու Համարի'. 

Որպես Հաս ար ա կա կան-ք աղաք ական Լւ գրական պարբերականներ, 

«Армянский вестник» չաբաթաթերթր և «Армяне и война» ամսագի-

րր իրենց էշերը լայնորեն տրամագրել են Հայ Լւ ո-ուս գրողներին, նշանա-

վոր գրականագետներին, կարԼւոր տեղ Հատկացրել թարգմանություններին 

ինէպես գաս ական, այն պես էլ ժամանակակից գրականությունից՛. 

Մոտիկից ծանոթանալով Հայ ի ր ա կան ո ւթյ ան ր Լւ խորապես վերապրե-

լով նրա ո զբեր դո ւթյ ո ւնր, ռուս գրողներր, Հանուն արդարության, բողոքի 

իրենց ձայնն են բարձրացրել, առավելագույնս նպաստել Հա յ կա կան Հարցի 

Լւ Մեծ Եղեռնի մասին ճշմարտության տարածմանր' Նրանց բոլոր и տ եղ ծա֊ 

գործությունների մի^ով անցնում են ցավն ու ան Հան դս տ ո ւթյ ո ւն ր Հայ ժո-

Գո վր գի ճակատագրի Հան դեպ Լւ ձգտում ր Հայրենակիցների մե£ սեր Լւ կա-

րեկցանք արթնացնել նրա նկատմամբ՛. Ռուս նշանավոր գրականագետ Լւ 

բանաստեղծ, Հայագետ ու թարգմանիչ Յուրի Վեսելովսկին խ ո ր ա պես 

ցնցված էր Արևմտյան Հայաստանում իրականացվող թուրքերի Հայասպան 

քաղաքականությունից՛. Տակավին մինչև Հայոց Մեծ Եղեռնր, մարդկային 

վրդովմունքր թուրք ջարդարարների նկատմամբ արտաՀայտություն գտավ 

նրա «Հայ եր ի դրությունր Թուրքիայում» (1895) և « Թո ւրքՀայ ա и տ ան ի ող-

բերգություն ր» (1915) ուսումնասիրություններում, որոնցում րստ լայնքի 

ու խորքի ուսումնասիրվել և լուսաբանվել են Հա յ կա կան Հարցի ծագումն 

ու պատմությունր, դրանց շոլր£ր ծավալված դիվանագիտական պայքարր՝. 

Մեծարժեք էր նաև, արդեն Մեծ Եղեռնի երկրորդ տարում դրված, գիտնա-

կան Հրապարակախոսի «Ռուսական Հայասիրության արշալույսին» Հոդ-

վածաշարր^Օ'. 

«Տառապյալ երեխաներ» (թուրք-Հայկական իրականության սար-

սափների աշխարՀից) Հրապարակախոսական Հոդվածում Յու. Վեսելովսկին 

բացաՀայտել է ցեղասպանության քաղաքականության զոՀերի Հայ երե-

խաների ո զբեր դո ւթյ ո ւնր, մերկացրել է թուրքական դաՀիճներին, որոնք 

պետական քաղաքականության մակարդակի էին բարձրացրել Հայ ժողովր-

դի բնա^ն^ումր և գործածությունից «Հայաստան» անվան արտաքսումր'. 

Թուրքերն այդ ամեն լւ կատարում էին պատերազմում «Հայերին վնասա-

19 Նու/ն տեղում: 

20 Տե՜ս Армянский вестник, 1916, N 4, 5, 6: 
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զերծելու.» կեղծապատիր կարգախոսի ներքո՛. «Այգ սովորական դարձած 

գրասենյակային կարծիքր,— գրել է Վեսելովսկին,— որին բազմիցս գիմել է 

Թուրքիան Հետք երր վերացնելու, կամ £րից £ՈՐ գուբս գալու. Համար, երր 

նրան րունել են դաժանության և անօրինության մե£, իՀարկե, շատ բացա-

Հայտ էր, և. թուրք դիվանագետներին չՀա^ողվեց ո չ մեկին շփոթեցներ Եվ 

որ «Հեղափոխականների» չարքերում, որոնց գեմ սլայք արում էր թուրք ա՛-

կան կաո-ավարությունր, կային 10 տարեկանից փոքր երեխաներ, երրեմն 

նաև. ծծկերներ, Հաստատված է ր ոլոր նրանց վկայություններով, ովքեր չեն 

կորցրել արդարության և. ան ա չա ո.ո ւթյ ան զդացումր»^^ .* 

հր րազմաթիվ րանաստեղծություններում և. Հոդվածներում («Վա ր-

դան Մամիկոնյանի մաՀր», «Հայ կալանավորի խոՀերր», «Հայկական նոր 

սլոեզիայի վերջին մոտիվներից», «Ինչ է որոնում այսօր ո.ուս րնթերցողր 

Հայ դրականության մե£», «Гաֆֆին որսլես լավագույն օրերի ն ա խ ա կա-

րասլետ» և. այլն) Ցու. Վեսելովսկին ոչ միայն դատապարտում էր ցեղաս-

պանության թուրքական քաղաքականությունր, արտաՀայտում իր £երմ 

սերր դեսլի Հայ ժողովուրդր, այլև. Հաստատ Հույս Հայտնում, որ քաղա-

քակրթության Լւ արժանասլատիվ Հերոսների ևրկիրր ի վեր^ո կգտնի իր ա-

զատությունր22 

Հայկական Հարցր և Հայոց ց եղա и սլան ո ւթյ ո ւն ր յուրօրինակ ան գրա-

դարձ են գտել Սերգեյ Գորոդեցկու ստեղծագործության մե£, անդրադարձ 

լայնամասչտար և րնդգրկուն՝. Նրա «Այգի», «ГГւր են նրանք», «Վան», 

«ԱղԸկա ձեռքերր», «ԽելաՀեղր», « Հո դեՀան դի и տ», «Հրաժեշտ», «ՀովՀան-

նես Թումանյանին», «Ղրախտի երդեր» և. այլ րանաստեղծություններում^ 

թուրքեր ի գազանությունների ն կատմամր ատելությունր պոո-թկում է բա-

նաստեղծի Հոգու խորքերից՛. Նրա տողերում զդում և. տեսնում ես բնազ-

դով աո-աֆնորդվող թուրք գազանների սմբակների Հետքերր բազմաչար-

չար Հայկական Հողի, մեո.ած կամ մեոնող քաղաքների ու գյուղերի Համա-

պատկերներում, ճանապարՀների փոշին ու տոթր կարծես £րի տեղ «կլա-

նող», խորունկ թախիծն աչքերում և անամոքելի վիչտր սրտերում, անվերի 

երթի մաՀվան քարավաններում, վայրենաբար սպանված Հայ մանուկի և 

վերապրածից Հոգեկան ր խաթարված կնո£ կերպարներում՛. Ռորոդեցկի բա-

նաստեղծլւ, սակայն, միշտ չէ, որ Հակված է վիշտ «պարգԼւել» իր րնթերցո-

ղին' Մեծ Հումանիստր Հավատում է Հայ ժողովրդի կենսական ուժին, նրա 

վերածննդին, որոնց վկայությունն են «Հայաստան» և. «Հայաստանի սո-

խակր» լավատեսական բանաստեղծությունն երր՛. 

Ողբերգական Հայ իրականությունր շատ ծանր են վերապրել նաև այլ 

ռ.ուս գրողն եր, բանաստեղծներ, որոնք իրենց ստեղծագործություններում 

21 Տե՛ս նույն տեղում, 1917, N 39-40, С. 4-5. 

22 Տե՛ս նույն տեղում, 1916, N 3, 4, 11, 12, 13, 40: 

23 Տե՛ս Նույն տեղում, N 1 4 , 2 1 , 2 5 ' . 
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պա ա կեր ել են արևմտահայության 4՝ո ղդո թան, ավերված ու ամայացված 

Հայ Հայրենիքի սրտակեղեք տեսարաններր'. Ղրանցից են Ալեքսանգր Կոշլ-

յուի «Վանի գաղել», «Ավերված Վանր», Սերգեյ Զարովի «Հայ եղբայրնե-

րին», «Մի լացիր աշուղ», «՝ք^եո.ու մաՀր», «Խավարից», Սերգեյ Պիրվեր-

գիևի «Միայն աղոթք», «Հայաստան», Ն. Նեմիրովիչ-Ղանչենկոյի «Փոք-

րիկ սլոեմներր», «Եփրատի ափին», «Ինչի՞ Համար», Ա. Կուլեբյակինի 

«Կույրր», Վ. Դոնին այի «Մ արգկային վշ_տ ի տողեր», Յու. Վերիյ ո վս կո ւ 

«ՀովՀաննես Թումանյանին», Եկատերինա Ալեքսեևայի «Աշուղի երգր», 

Սերգեյ Կրոտկիի «Հանուն Հայրենիքի երջանկության», «ՀայուՀու օրորո-

ցային երգր», «Ողջույն Հայաստանին», Վալերի Յաղվիցկու «Հայ կամա-

վորներին», Ц. Սայանսկու «Հայաստան»^^} Վ. Օսլոէինինի «Ուղեկցորդր»^^ 

և այլն՛. «Ուղեկցորգր» բանաստեղծության մե^ Օպոչինինր ցույց է տալիս 

Հայ մարգուն դարեր ուղեկցող բարությունն ու մա ր դա и ի ր ո ւթյ ո ւն ր, մարդ, 

որ կարող է րնկերակցել, անկեղծ բարեկամանալ ցանկացած այլերկրացու 

Հետ, եթե վերջին и իր աշխարՀն է եկել ոչ որսլես թշնամի՛. 

«Армянский вестник» շաբաթաթերթր և «Армяне и война» ամ-

սագիրր տսլագրել են ոչ միայն ռուս գրողների и տ եղծա դործությ ո ւնն երր, 

այլև Հայ սլոեղիայից նրանց կատարած թա ր դմ ան ո ւթյ ո ւնն եր ր՛. Նարեկա-

ցուց, Ֆրիկից> Սայաթ-Նովայից, Ռ. Պատկանյանից, Ալ. Ծատուրյանից, Հ. 

Թումանյանից և այլ Հայ բանաստեղծներից Հա տ կա պես բարձրարվեստ 

թարգմանություններ է կատարել Վալեր ի Բրյ ո ւս ո վր, որի կաղմած «Հայ 

պոեզիայի անթոլոգիայի» մասին Մին աս Բերբերյանր «АрМЯНе Ա война» 

ամսագրի 9-րդ Համարում գրել է. «Նրան, ինչ մինչև այժմ արված է Ար-

թուր Լեյստի, Արշակ Զոպանյանի, Յու. Վեսելովսկու և մյուսների կողմից 

Հայ դր ա կան ո ւթյ ո ւն ր օտար րնթերցողների շրջանում տարածելու գործում 

ավելացել է նոր, ա ո.ա վել ա րժեքա վո ր, տաղանդավոր և սիրով կա տ ա ր ված 

մի աշխատանք ևս՛. Ես Համոզված եմ, որ «Հայաստանի պոեզիան» կգա ռ.ն ա 

շատերի սեղանի գէրքը_' անկասկած, կունենա նոր Հրատարակու-

թյուններ»'. Հայ մշակույթի և գրականության խորիմացությամբ, այդ մշա-

կույթն ու դրականությունն ստեղծող ժո ղովր դի ապագայի Հան դեպ մեծ 

լավատեսությամբ է գրված Վ. ք^րյուսովի «Հայաստանի ա պա գա պո ետների 

խնդիրն եր ր»26 Հոդվածր՝. ք^րյուսովր դատապարտել է իմպերիալիստական 

պատերազմր (այն иտեղծեց խոշտանգված Հայաստան), մերկացրել Գերմա-

նիայի քաղաքականությունր, քանի որ այն ապակցում և ոգեշնչում էր աբ-

դուլՀամիդյան և երիտթուրքական ոճրագործներին: 

«Армянский вестник»-ր և «Армяне и война»-ն իրենց մամու-

լի տ ես ո ւթյ ան բաժինն եր ում նյութեր էին տպագրում ոչ միայն շարունակ-

24 Տե՛ս նույն տեղում, N 6, 8, 20, 21, 24, 25, 26, 34, 35, 42, 46, 47, 48: 

25 Տե՛ս А р м я н е и война, 1916, N 1: 

26 Տե՛ս նույն տեղում, N 5՝. 
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վող պատերազմի և գրա Հետ կապված իրադարձությունների մասին, այլև. 

Հարուստ լրատվություն էին ասլաՀովում Հայ ժողովրդի կենսունակու-

թյան, ժամանակակից քաղաքակրթության արժեքներին Հաղորդակցել 

ձդտող նրա անկոտրում ոգու, աչիյարՀում, Ռուսաստանում տեղի ունեցող 

արժանաՀիշատակ իրադարձությունների, դրականության և արվեստի նվա-

ճումների մասին՛. Մի խոսքով երկու պարբերականներն էլ պատվով են կա-

տարել իրենց դժվար ու պատասխանատու դերր' Նրանք նպաստել են ող-

բերգություն ապրած ժողովրդի գոյատևման Համար պայքարի Հան դեպ 

Հավատի ամրապնդմանր, շարունակել են բարենպաստել ոուս ժողովրդի 

Հետ Համակողմանի կապերի, առածին Հերթին մտավոր Լւ Հոգևոր Համա-

գործակցության ղարգացմանր նոր աստիճանի բարձրացնելով այդ ուղղու-

թյամբ Հայ պարբերական մամուլի լա վա դո ւյն ավանդույթն երր՛. 

ОСВЕЩЕНИЕ АРМЯНО-РУССКИХ ОТНОШЕНИЙ, АРМЯНСКОГО 
ВОПРОСА И ГЕНОЦИДА АРМЯН В ИЗДАНИЯХ "АРМЯНСКИЙ 

ВЕСТНИК" И "АРМЯНЕ И ВОЙНА" 

Доктор истор. наук Н. Б. САРУХАНЯН 

Резюме 

Геноцид западных армян, организованный в 1915-1916 годах в Турции младотурка-
ми, вызвал широкую волну протеста и справедливого гнева передовой интеллигенции мно-
гих стран. Свой голос протеста против турок подняли многие русские ученые, лите-
ратуроведы, писатели, представители общественно-политической мысли. В годы Первой 
мировой войны, с целью оказания помощи армянским беженцам, информирования об-
щественности России о судьбах армян было организовано издание еженедельника "Армян-
ский вестник" (1916-1918 гг.) в Москве и ежемесячного журнала "Армяне и война" (1916-
1917 гг.) в Одессе. На страницах еженедельника и ежемесячника публиковались разнооб-
разные материалы-статьи, исследования, художественные произведения, переводы, коррес-
понденции видных представителей русской и армянской общественности (Ю. Веселовский, 
В. Брюсов, С. Котляревский, П. Долгоруков, Ал. Дживелегов, В. Немирович-Данченко, С. 
Городецкий, В. Тотемянц, Лео, Т. Ахумян, Гев. Чубар, Гр. Чалхушян, А. Цатурян, Ав. Ага-
ронян, М. Варандян, М. Шагинян и другие), которые освещали общественно-политическую 
жизнь армянского народа, раскрывали суть политики турецкого правительства в Турецкой 
Армении, положение беженцев. Особое место уделялось Армянскому вопросу, действиям 
Кавказской армии, армянскому добровольческому движению, вопросам национального са-
моопределения западных армян. Освобождение западноармянских областей и спасение 
армян от физического уничтожения было возможно только при помощи и под покрови-
тельством России — с этой точки зрения следует оценивать направленность еженедельника 
"Армянский вестник" и ежемесячника "Армяне и война". 


