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ՀԱՄԱՑԱՆՑԻՀԱՄԱՑԱՆՑԻՀԱՄԱՑԱՆՑԻՀԱՄԱՑԱՆՑԻ    ԵՎԵՎԵՎԵՎ    ԶԱՆԳՎԱԾԱՅԻՆԶԱՆԳՎԱԾԱՅԻՆԶԱՆԳՎԱԾԱՅԻՆԶԱՆԳՎԱԾԱՅԻՆ    ԼՐԱՏՎԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻԼՐԱՏՎԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻԼՐԱՏՎԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻԼՐԱՏՎԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ        
ԴԵՐԸԴԵՐԸԴԵՐԸԴԵՐԸ    ՀԱՅՈՑՀԱՅՈՑՀԱՅՈՑՀԱՅՈՑ    ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹՅԱՆՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹՅԱՆՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹՅԱՆՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹՅԱՆ        
ՄԻՋԱԶԳԱՅՆԱՑՄԱՆՄԻՋԱԶԳԱՅՆԱՑՄԱՆՄԻՋԱԶԳԱՅՆԱՑՄԱՆՄԻՋԱԶԳԱՅՆԱՑՄԱՆ    ՀԱՐՑՈՒՄՀԱՐՑՈՒՄՀԱՐՑՈՒՄՀԱՐՑՈՒՄ    

    Եթիմյան Եթիմյան Եթիմյան Եթիմյան Գագիկ Գագիկ Գագիկ Գագիկ     
    

ՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցային    բառերբառերբառերբառեր....    քաղաքակիրթ աշխարհ, զանգվածային սպանություն, 
համացանց, անդառնալի կորուստ    

    
Հայոց Մեծ եղեռնը հիրավի հայ ժողովրդի մի հատվածի անդառնալի մեծա-

գույն կորուստի փաստն է, անդարմանելի ցավը: Անմոռանալի պատմական իրո-
ղություն, որ չի ջնջվի ժամանակի մեջ, չի վերանա մեր հիշողությունից:  

Եղեռնը իր կնիքը դրեց մեր հետագա պատմության ընթացքի վրա, կորցրե-
ցինք հայրենիքի մեծագույն մասը, ավերվեցին բնակավայրերը, մեծաթիվ մշակու-
թային հուշարձանները, կոտորածից մազապուրծ եղած ժողովուրդն էլ ցիրուցան 
եղավ աշխարհով մեկ: Առաջացավ հայկական մի նոր հանրություն՝ սփյուռք: 

Այս ամենը տեղի ունեցավ քաղաքակիրթ աշխարհի աչքի առջև, որն իր «քա-
ղաքակիրթ» նորագույն մեթոդներով սանձազերծել էր 1-ին համաշխարհային պա-
տերազմը՝ բազմաթիվ ավերածություններով ու զոհերով: Ժողովրդավար Եվրո-
պան և Ամերիկան զբաղված էին աշխարհի վերաբաժանումով և չէին տեսնում 
ամենաթողություն ստացած Թուրքիայի քստմնելի քաղաքականությունը հայերի 
նկատմամբ, չէին լսում հարյուր հազարավոր հայերի ողբն ու հառաչը, մինչև որ 
արյունարբու սուլթանը, երիտթուրքն ու կարմիր հեղափոխական Աթաթուրքը չա-
վարտին իրենց եղեռնագործությունը: 

Ֆրիտյոֆ Նանսենը 1915թ-ին գրում էր, որ մարդկության պատմության մեջ 
չկա մի բան որ իր հավաարն ունենա 1915թ-ին սկսած ջարդերի հետ: «Աբդուլ 
համիդի ջարդերը չնչին են այսօրվա թուրքերի արածի համեմատ»,- նշում էր մեծ 
մարդասերը [2]: 

1917 թ-ին Վալերի Բրյուսովն էլ շեշտում էր թէ թուրքերը շարունակում են 
իրենց վաղեմի քաղաքականությունը, նրանք չեն դադարի իրագործել զանգվածա-
յին և չափազանց սարսափելի ջարդերը, որ նույնիսկ Լենկ Թեմուրը չէր համար-
ձակվի անել [2]: 

Իհարկե առանձին քաղաքական գործիչներ, դիվանագետներ, հումանիստ-
ներ իրենց բողոքի ձայնն էին բարձրացնում ի լուր աշխարհի, սակայն քաղաքա-
կիրթ աշխարհը ականջալուր չեղավ, իսկ մեծ պետությունները փոքր ժողովուրդ-
ներին ու պետություններին ռազմավարի ու մանրադրամի նման բաժանում էին 
միմյանց միջև: 

Հայը դիմեց նաև զենքի, ինքնապաշտպանությունը Մուշում ու Սասունում, 
Վանում ու Մուսալեռում, հերոսամարտերի անկրկնելի օրինակներ են, սակայն 
ուժերն անհավասար էին, օգնության հույս էլ չկար: Սարսափելի էին հետևանքնե-
րը, սահմռկեցուցիչ արդյունքները: Եղեռնին և նրան հաջորդած թուրքական ար-
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շավանքներին զոհ գնաց 2 միլիոն հայ, դատարկվեց Արևմտյան Հայաստանը, 
գաղթի ճանապարհը բռնեցին տասնյակ հազարավոր ընտանիքներ, համաճարա-
կից, սովից ու զրկանքներից մահացան հսկայական թվով մարդիկ:  

Ցավոք մեր ճակատագրով ու օրինակով հաստատագրվեց մարդկության 
պատմության մեջ 1-ին մեծագույն ոճիրը՝ ցեղասպանությունը, որի անտեսումն ու 
չդատապարտելը բերեց նոր հանցագործությունների՝ հրեաների զանգվածային 
ոչնչացմանը՝ հոլոքոստին, այս անգամ արդեն քաղաքական նոր հրեշի՝ Հիտլերի 
ու նրա գաղափարական կուսակցության՝ ֆաշիզմի ձեռքերով:  

Քաղաքակիրթ աշխարհը, թեև ուշացումով, բայց հասկացավ, որ անհրա-
ժեշտ է միջազգային իրավունքի սահմաններում պայքարել զանգվածային սպա-
նությունների ու ջարդերի դեմ պատահական չէր, որ Միավորված Ազգերի Կազ-
մակերպությունը 1948թ. դեկտեմբերի 9-ին գլխավոր ասամբլեայի որոշմամբ ըն-
դունեց բանաձև ցեղասպանության դատապարտման վերաբերյալ, որում հստակ 
տրվում էին գենոցիդի սահմանումը, տարրերը [1, 9]: 

Հայոց Մեծ եղեռնի վերաբերյալ մեծաթիվ են ժամանակակիցների վկայու-
թյունները, աշխատությունները, պաշտոնական գրագրութ-յունները: Բայց ցե-
ղասպանության վերաբերյալ բոլոր նյութերը թերևս ավելի քիչ հասանելի կլինեին 
առաջադեմ մարդկությանը, եթե ժամանակին իրենց խիստ ու անաչառ հոդվածնե-
րով տեղեկատվություններով, լուսանկարներով հանդես չգային տարբեր երկրնե-
րի լրագրողներ, կինո-ֆոտո վավերագրողներ, թղթակիցներ: 

Եղեռնի վերաբերյալ բազմաթիվ փաստագրական նյութեր կան արաբատառ, 
անգլերեն, ֆրանսերեն, գերամաներեն լեզուներով պարբերականներում: Այդ ժա-
մանակ հատկապես ակտիվ էր անգլիախոս մամուլը: Արդեն 1915 թ-ի օգոստոսի 
6-ին «Նյու-Յորք Թայմսը» արձագանքեց զանգվածային ջարդերին: «Հայերի սար-
սափներն ահագնանում են» հոդվածում թերթը մեջբերում էր Մեծ Բրիտանիայի 
Լորդերի պալատում Ջեյմս Բրայսի հրապարակումն այն մասին, որ հաստատված 
է տեղեկատվությունը, թէ Էնվեր փաշան իր եղբորն ուղարկել է Վան հայերին 
վերջնականապես ծնկի բերելու համար[3]: 

 Իսկ օգոստոսի 18-ի համարում էլ «Հայերին աքսորում են անապատում մեռ-
նելու» հոդվածում կրկին Լոնդոնից ստացված տեղեկատվությամբ նշվում էր որ 
Կոստանդնուպոլսից «Դեյլի Նյուսի» թղթակիցը մանրամասն ներկայացնում է հա-
յերի նկատմամբ անմարդկային արարքները [4]:  

1915թ-ին սեպտեմբերի 24-ի «500.000 հայեր մեռնում են» հոդվածում Նյու 
Յորք Թայմզը տեղեկացնում էր, որ Վաշինգտոնը խնդրում է դադարեցնել քրիս-
տոնյաների զանգվածային ջարդերը թորքերի և քրդերի կողմից: Հոդվածում 
պատմվում էր «Լոնդոն, Մորնինգ, Փոստի» հատուկ գծով ստացած հաղորդագրու-
թյունը, որ բրիտանացի դիտորդները Ուրֆայում եղած ժամանակ պատշաճ ըն-
դունելության չեն արժանացել, ականատես են եղել մասշտաբային սպանդի, 
այնուհետև նրանց ուղեկցել են գիշերելու հայկական վանքում, որի բոլոր սպասա-
վորները արդեն դաժանորեն սպանված են եղել [3]: 

1915 թ-ի սեպտեբերի 27-ին «Ինդեփենդենտ» թերթը «հայերի բնաջնջումը» 
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հոդվածում խոսում էր նրանց նկատմամբ իրականացված խոշտանգումների, աք-
սորի մասին, տեղեկացնում էր, որ թուրքական վստահելի աղբյուրներից հայտնի 
է դարձել, որ կատարվածները ոչ թե ուղղակի տարածքային խնդիրներ էին, այլ 
նպատակաուղղված, կանխամտածված քայլեր հայ ազգը արմատախիլ անելու 
համար [4]: 

«Ինդեփենդենտ»-ը 1915 թ-ի հոկտեմբերի 18-ի համարում էլ «Մի ցեղի սպա-
նություն» հոդվածում քննարկում էր հայ ազգի հույսերի և նրան սպասվող ճակա-
տագրի հարցը: Հոդվածագիրը չհիմնավորված լավատեսությամբ նշում էր, որ 
ԱՄՆ-ը հույս է հայտնում, որ Փոքր Ասիան կազատվի թուրքական բռնապետա-
կան կարգերից և այստեղ ոչ մուսուլման ազգերը առաջին անգամ այս դարաշրջա-
նում կկարողանան վարել հանգիստ կյանք և կկարողանան զարգացնել առողջ 
տնտեսություն [4]:  

Տեղին է հիշել նաև ԱՄՆ Նախագահ Թեոդոր Ռուզվելտի 1918 թ-ի մայիսի 11-
ին Կլիվլենտ Դոջին ուղղված նամակը, որն ավելի ռեալ է ներկայացնում մռայլ 
իրականությունը: «Հայկական եղեռնը,- գրում էր Ռուզվելտը, պատերազմի ամե-
նամեծ ոճիրն էր և Թուրքիային դեմ գործելու ձախողումը նրա մեղքերին թողու-
թյուն տալ էր, ձախողում, որը հիմնովին առնչվել է Թուրքական սարսափների 
հետ, նշանակում է, որ ապագայում աշխարհի խաղաղության երաշխավորման 
բոլոր խոսակցությունները չարաճճի հիմարություններ են [2]:  

Թերևս սա տվյալ ժամանակի ավելի ճիշտ գնահատականն է , քան վերոհիշ-
յալ թղթակցության ոչնչով չբացատրվող սպասելի դրական փոփոխությունները: 

Ամերիկյան նշանավոր «Նաշնլ Ջիոգրաֆիկ» ամսագիրը 1915 թ-ին հոկտեմ-
բերի համարը գրեթե ամբողջությամբ նվիրել էր Հայաստանին ու նրա պատմու-
թյանը: Ամսագրում մանրամասն անդրադարձ է կատարվել հայոց եկեղեցուն, 
հայկական ընտանիքին ու նրա արժեհամակարգին: Ծավալուն անդրադարձ է 
կատարվել նաև հայկական ջարդերին [4]: 

Եղեռնի ոճրագործությունների խոսուն վկաներն են նաև կինո-լուսանկար-
չական մեծաքանակ նյութերը: Իսկապես պետք է լինել շատ համարձակ ու գործին 
նվիրված լրագրող, որպեսզի այդ զարհուրելի տարիներին առանց վախենալու 
հետևանքներից, թուրքական հետապնդումներից՝ փաստագրել եղելությունը 
թեկուզ և կարճամետրաժ, բայց այնքան շեշտված կինոկադրերով ու լուսանկար-
ներով, որոնք հասել են մեր օրերը և բազմաթիվ այլ վավերագրերի հետ լրջագույն 
մեղադրական նյութեր են դարձել Թուրքիային՝ ստիպելու ցեղասպանությունը ըն-
դունելու հարցում: Օսմանյան Թուրքիան այն ժամանակ թույլ չէր տալիս լրագ-
րողներին ու թղթակիցներին մեկնել ջարդերի շրջանները: Բռնագրավում էր 
նրանց ձեռք բերած նյութերը, վախեցնում նրանց կամ արտաքսում երկրից: Բայց 
թղթակիցների մեծ մասը՝ հավատարիմ իրենց կոչմանը, չերկնչեցին, չնահանջե-
ցին և շնորհիվ իրենց ջանքերի է, որ այսօր մենք ունենք բազմաթիվ անհերքելի 
փաստեր ու ապացույցներ թուրքական ոճրագործությունների վերաբերյալ: 

Այսպես ռուսական «Իսկրի», ամերիկյան «Նեշընըլ ջիոգրաֆիկ», «Արմյանսկի 
վեստնիկ» պարբերականները 1915 թ-ից սկսած տարբեր համարներում զետեղել 
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են մակագրված լուսանկարներ, որոնք պատմում են մեծ ոճիրի սարսափների 
մասին:  

Թուրք ոճրագործները երբեմն լկտի կեցվածքով ու ցուցադրաբար լուսա-
նկարվում էին իրենց զոհերի կտտանքների ենթարկված դիակների ու կախաղան-
ների ֆոնի վրա: Նպատակը ավելի քան պարզ էր՝ սարսափ տարածել երկրում ցի-
նիկաբար գովազդել Թուրքիայի անպարտելիությունը, հնազանդության մեջ պա-
հել կայսրության այլազգի բնակչությանը: 

Խորհրդային տարիներին, մինչև 60-70-ական թվականները համեմատաբար 
քիչ էին անդրադարձները հայոց եղեռնի թեմային: Առանձնապես մեծաքանակ 
չէին նյութերը նաև արտասահմանյան մամուլում: Թեև արդեն կենցաղ էր մտնում 
հեռուստացույցը, որը մի նոր հզոր միջոց էր զանգվածային լրատվության ոլոր-
տում, բայց այն պասիվ էր թե արտասահմանում, թե մեզ մոտ 1915թ դեպքերի լու-
սաբանման առումով: 

Մեծ եղեռնի 50-ամյա տարելիցը նոր լիցք հաղորդեց զանգվածային լրատվա-
միջոցների աշխատանքին, ինչին նպաստեց նաև Խորհրդային Հայաստանի պե-
տական կառույցների շրջադարձային դիրքորոշումը 1915թ-ի պատմական իրո-
ղությունը ժողովրդի լայն շրջաններին հասցնելու համար: Այս շրջանում էր, որ 
կառուցվեց նաև եղեռնի զոհերին նվիրված Ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիրը: 
Հայաստանի 3-րդ հանրապետության հաստատումով ցեղասպանության միջազ-
գայնացման հարցը ամրագրվեց անկախության հռչակագրում և դարձավ մեր ար-
տաքին քաղաքականության կարևոր անկյունաքարերից մեկը: 

Վերաբերմունքը փոխվեց նաև արտասահմանում, ավելի մեծաքանակ հրա-
պարակումներ ու հոդվածներ սկսեցին տպագրվել՝ օգտագործելով նաև համա-
ցանցը: 20-րդ դարի վերջերին մասսայական լրատվության միջոցները թռիչքային 
զարգացում ստացան ի հաշիվ համակարգչային տեխնիկայի զարգացման և հա-
մացանցի հանդես գալուն: Պետությունների միջև տեղեկատվական խոչընդոտնե-
րի սահմաններն այլևս վերանում էին: Ավարտվում էր լրագրերի, ամսագրերի ու 
հեռուստատեսության մենաշնորհների դարը: Մարդկության նոր ձեռքբերումնե-
րի, հեռահաղորդակցության ու համացանցի ոլորտներում մատչելի են դառնում 
լայն զանգվածներին, վարկյանների ընթացքում ամենավերջին լուրերը հասնում 
են աշխարհի ամենահեռու անկյունները:  

Ֆրանսիական հեղինակավոր «Ֆիգարո» պարբերականի «Պատմություն» 
ամսագրի այս տարվա ապրիլյան համարում հրապարակվել է հոդված հայոց ցե-
ղասպանության վերաբերյալ «Հայաստան. մոռացված ցեղասպանություն» վերնա-
գրով, որի հեղինակը ֆրանսահայ պատմաբան Միքայել Նիշանյանն է: Նա 
մանրամասն ներկայացնում է Օսմանյան կայսրությունում հայերի ցեղասպանու-
թյան ժամանակագրությունը, դրան նախորդած Համիդյան ջարդերի պատմությու-
նը, թուրք ազգայնական գաղափարախոսությունը: Հեղինակը քննադատում է նաև 
այսօրվա թուրքական իշխանություններին՝ մերժողականության ու ժխտողակա-
նության կեցվածքի համար: Եվ որպես դրա ցայտուն օրինակ նշում է Գալիպոլիի 
ճակատամարտի հարյուրամյակի մեծարման հնարովի տարելիցի միջոցառումը 
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հենց ապրիլ 24-ին, որը սակայն թուրքական կառավարության սպասելիքները 
չարդարացրեց և չշեղեց միջազգային հանրության ուշադրությունը մեծ եղեռնից:  

2014թ. ապրիլի 24 Հունական «Զուգլա» էլեկտրոնային կայքում հայազգի 
լրագրող Մարի Եղիսեղյանի կողմից տպագրվել է «Եփրատը դեռ կարմիր է» հոդ-
վածը, որում նկարների սլայդների տեսանյութերի միջոցով ներկայացվում են 
1915թ-ի դեպքերը, իսկ հեղինակը եզրակացնում է, որ դրանք մարդկային պատ-
մության և քաղաքակրթուրյան դրամաներից թերևս ամենացավալին են [6]:  

2015 թ-ի մարտի 19-ին ֆրանսիական պարբերականը «Հայեր մեկ այլ ցեղաս-
պանություն» վերնագրով ծավալուն հոդվածով դարձյալ անդրադառնում է եղեռնի 
թեմային: Հայտնի վերլուծաբան, քաղաքագետ Ջերալդ Բեդադիյեն իր հոդվածում 
խոսում է ցեղասպանության նախապատրաստման և իրագործման փուլերի, 
նախքին Օսմանյան կայսրության տարածքում բնակվող հայերի և այլազգի փոք-
րամասնությունների նկատմամբ իրականացված կոտորածների վերաբերյալ [6]: 

«Թելեգրաֆ» թերթն էլ ներկայացնում է Փիթեր Բալակյանի «Այրվող Տիգրիս» 
գիրքը որպես Նյու Յորք Թայմսի կողմից կազմված բեստսելերների ցուցակի առա-
ջատար: Գրքում մանրամասն ներկայացված է Օսմանյան Թուրքիայի ոճրագոր-
ծությունները Առաջին աշխարհամարտի տարիներին հայերի նկատմամբ:  

Ֆրանսիական «Աֆրիկա, Ասիա» պարբերականը իր ապրիլյան համարում 
հրապարակել է բելգիացի հայտնի լրագրող ֆրանսուա Օթեի հոդվածը հայոց ցե-
ղասպանության վերաբերյալ, որում հեղինակը ներկայացնում է ցեղասպանու-
թյան պատմությունը հասնում մինչև մեր օրերը՝ ընդգծելով թուրքական իշխանու-
թյունների շարունակվող մերժողական քաղաքականությունը: Անդրադարձ է կա-
տարված նաև աշխարհասփյուռ հայության և Հայաստան կապերին [5]: 

Ավստրալական «Պատմություն» հեռուստաալիքը 2014 թ-ին պատրաստել և 
հեռարձակել է վավերագրական ֆիլմ, որում լուսաբանվել են 1915-1916 թթ-ի դեպ-
քերը իբրև ավելի քան մեկ միլիոն հայերի տեղահանություն և քաղաքական այլ 
նպատակներով սպանություններ: Հաղորդման մեջ եզրահանգվել է, որ այս դեպ-
քերը 20-րդ դարի ամենադաժան ցեղասպանությունն է մարդկության պատմու-
թյան մեջ: 

«Էլինիկ գրոմի» կայքում «Եվս մեկ հաղթանակ» հոդվածում ընթերցողներին 
տեղեկացվում է 2015 թ-ի փետրվարի 26-ին ԱՄՆ-ի Դակոտա նահանգի սենատի 
կողմից հայերի հույների և ասորիների ցեղասպանության ընդունումը [6]: 

Հունական «Պոնտոս Նյուս» լրատվական էլեկտրոնային կայքը 2015թ-ի 
փետրվարի 19-ի հոդվածում գրում է որ ցեղասպանության 100-ամյակին նվիրված 
Աթենքի Նեա Զմիռնի թաղամասում թաղապետարանի և հայկական համայնքի 
աջակցությամբ տեղի կունենա միջոցառումների շարք՝ ցուցահանդեսներ, 
համերգ, ասմունքի փառատոն [7]: 

«Ֆրանս Կուլտուր» ռադիոալիքը ապրիլի 13-18-ը հայտարարել է հատուկ 
շաբաթ՝ նվիրված հայոց ցեղասպանության զոհերին: Այդ ընթացքում ծրագրել են հե-
ռարձակեն մի շարք քաղաքական և մշակությային հաղորդումներ, ռադիոալիքն էլ 
կհամագործակցի «Լա Կռուա» պարբերականի և «Ֆրանս 5» հեռուստաալիքի հետ [7]:  
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Համաշխարհային ԶԼՄ-ները իրենց մոտեցումներով զգալիորեն տարբեր-
վում են Մեծ եղեռնի քաղաքական գնահատականներ տալու հարցում՝ ինչը 
երևում է ներքոհիշյալ ցանկից ու դրա վերլուծությունից: 

 
ԹերթերԹերթերԹերթերԹերթեր, , , , ամսագրերամսագրերամսագրերամսագրեր, , , , որոնք որոնք որոնք որոնք հենց սկզբից անդրադարձել ենհենց սկզբից անդրադարձել ենհենց սկզբից անդրադարձել ենհենց սկզբից անդրադարձել են    

եղեռնի դեպքերին եղեռնի դեպքերին եղեռնի դեպքերին եղեռնի դեպքերին (1915(1915(1915(1915----1922192219221922թթթթթթթթ.).).).)    
Նյու-Յորք Թայմս 
Միշընըրի Ռիվյու  
Լիթրարի Դայջեսթ  
Ինդեփենդենտ 
Նյու Ռեփաբլիք  
Աութլուք Մագըզին 
Աթլանթիկ Մանսլի 
Ամերիքըն Ռիվյու 
Սըրվեյ Մագըզին 
Լոնդոն Թայմս 
Իվնինգ Էյիջ [6]: 
 

Միջազգային խոշոր լրատվամիջոցներՄիջազգային խոշոր լրատվամիջոցներՄիջազգային խոշոր լրատվամիջոցներՄիջազգային խոշոր լրատվամիջոցներ, , , ,     
որոնք ժխտում են ցեղասպանության փաստըորոնք ժխտում են ցեղասպանության փաստըորոնք ժխտում են ցեղասպանության փաստըորոնք ժխտում են ցեղասպանության փաստը    

    
The Journal of Turkish Weekly 
Todays Zaman 
Anadolu Agency 
Taraf 
Hurriyet 
Radikal 
Zaman 
Իհարկե, ով, եթե ոչ թուրքական մամուլը առաջին հերթին պետք է մերժեր 

հայող ցեղասպանության հարցը: 
 

Չեզոք դիրքորոշում են գրավում և Չեզոք դիրքորոշում են գրավում և Չեզոք դիրքորոշում են գրավում և Չեզոք դիրքորոշում են գրավում և     
մինչ օրս ցեղասպանություն բառը չեն օգտագործումմինչ օրս ցեղասպանություն բառը չեն օգտագործումմինչ օրս ցեղասպանություն բառը չեն օգտագործումմինչ օրս ցեղասպանություն բառը չեն օգտագործում    

Hurriyet Daily News 
Financial Times 
BBC News 
The Guardian 
Fox News Channel 
Այս շարքում իրենց լիբերալ համարող այն թերթերն ու ամսագրերն են, 

որոնք մի կողմից փորձում են քարոզել արդարություն, մյուս կողմից էլ չեն ուզում 
նեղացնել իրենց բարեկամ թուրքերին: 
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Օգտագործել են ցեղասպանություն բառըՕգտագործել են ցեղասպանություն բառըՕգտագործել են ցեղասպանություն բառըՕգտագործել են ցեղասպանություն բառը,,,,    
սակայն Թուրքիային բաց չեն քննադատելսակայն Թուրքիային բաց չեն քննադատելսակայն Թուրքիային բաց չեն քննադատելսակայն Թուրքիային բաց չեն քննադատել    

Reuters 
The Independent 
Daily Mail 
The Economist 
Agence France-Presse AFP 
Al Jazeera 
Associater Press 
CNN 
Voice of America 
Սրանք էլ այն լրատվամիջոցներն են, որոնք պետական պաշտոնական քա-

ղաքականության թելադրմամբ անընդհատ լարվածության ու կախվածության մեջ 
են պահում թուրքիային արևմտյան դաշնակիցներից, մշտապես ցույց տալիս իր 
տեղը դաշինքում՝ ստիպելով ավելի հավատարիմ ծառայելու իրենց: 

 
Ընդունում և քննադատում են ցեղասպանության փաստըԸնդունում և քննադատում են ցեղասպանության փաստըԸնդունում և քննադատում են ցեղասպանության փաստըԸնդունում և քննադատում են ցեղասպանության փաստը    

The Wall Street Journal 
The New York Times 
Los Angeles Times 
The Washington Post  
The Boston Globe 
 Radio Free Europe/Radio Liberty 
Liberation 
La Monde 
La Figaro 
Arte 
Der Spiegel 
Xinhua News Agency 
Agos 
Marmara 
Information Telegraph Agency of Russian 
Argumenty I Fakty 
Russia Today 
The Jerusalem Post 
The Times of Israel 
Haaretz  
Arutz Sheva 
Ինչպես տեսնում ենք վերոհիշյալ ցանկից մեծ թիվ են կազմում հայոց 

ցեղասպանության փաստն ընդունող և Թուրքիային անաչառ քննադատող հա-
մաշխարհային ճանաչում ունեցող լրատվամիջոցները, որոնք ներկայացնում են 
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Արևմուտքի հզոր երկրներին: Նրանք մեծապես անկախ են իրենց կեցվածքով և 
ներկայացնում են հանրության մեծագույն մասի արդարացի կարծիքը: 

Հետաքրքրական է այն փաստը, որ ԱՄՆ-ի մարդասիրական ԶԼՄ-ների 
առաջացումը կապվում է 1915-1925թթ Արևմտյան Հայաստանի դեպքերի հետ: 
Փենսիլվանիայի համալսարանի պրոֆեսոր Ջաֆա Կապկան իր «Հայերի ցեղաս-
պանությունը և ժամանակակից մարդասիրական ԶԼՄ-ների ձևավորումը ԱՄՆ-
ում» ատենախոսությունում ներկայացնում է հակահայկական գործողություննե-
րը, ամերիկյան կամավորների այցերը հայկական տարածքներ, լրագրողների 
առանձին հրապարակումները ցեղասպանության մասին և հանգում այն եզրա-
կացության, որ ԱՄՆ-ի մարդասիրական լրատվամիջոցների առաջացումը պայ-
մանավորված է հայերի հանդեպ դաժանությունների մեկնաբանմամբ և լուսա-
բանմամբ [6]: 

Այդուհանդերձ ԶԼՄ-ների աշխատանքը ցեղասպանության միջազգայնաց-
ման հարցում պետք է լինի ավելի նպատակասլաց, ուղղորդված ու ավելի արդյու-
նավետ: Լրատվամիջոցները, որ հիրավի համարվում են 4-րդ իշխանություն, 
պետք է խոր մշակված ռազմավարությամբ հանդես գան աշխարհի առջև, փորձեն 
ուղղորդեն այլ երկրների ԶԼՄ-ների աշխատանքը՝ իրենց ժողովուրդներին Եղեռ-
նի ճշմարտությունը ներկայացնելու հարցում, համացանցը հեղեղեն բազմաթիվ 
նյութերով՝ աշխարհի բոլոր ժողովուրդների լեզուներով: Այս առումով մեծ աշխա-
տանքներ է տանում ցեղասպանության թանգարան-ինստիտուտը, որն իր պաշ-
տոնական կայքի միջոցով աշխարհի առավել տարածված 70 լեզուներով լուսա-
բանում է հայոց եղեռնի հետ կապված դեպքերը, իրողությունները, պաշտոնական 
փաստաթղթերն ու միջազգային կառույցների ընդունած բանաձևերը: 

Մեծ են նաև անելիքները արտաքին գործոց նախարարության լրատվական 
բաժինների կողմից: Փոխվել են լրատվության մատուցման ձևերը, մեթոդները: 
Պետք է դրանք լինեն ժամանակի պահանջներին հարիր, ունկընդրին հասանելի և 
ընդունելի: Սփյուռքն էլ իր ուրույն ձեռագրով պետք է շարունակի այս գործը՝ իր 
բոլոր կառույցներով, բոլոր կուսակցություններով միով բանիվ: 

Եվ վերջապես. այսօր էլ, երեկ էլ, միշտ էլ հաշվի են նստում ուժեղի հետ, ուժն 
է ծնում իրավունք: Պետք է լինել ուժեղ տնտեսությամբ, ուժեղ բանակով, ուժեղ ժո-
ղովրդով, ուժեղ պետություն՝ գոնե տարածաշրջանում՝ ինչն ավելի դյուրին 
կդարձնի մեծ եղեռնի միջազգայնացումն ու ճանաչումը համայն մարդկության 
կողմից: 

Խոսքս ուզում են ավարտել ֆրանսիացի մեծ մարդասեր Անատոլ Ֆրանսի 
այնքան լավատեսությամբ տոգորված բառերով, որ ասվել է 1916թ.՝ մեծ արհա-
վիրքի տարիներին: «Հայաստանը վերջին շունչն է փչում, բայց կվերածնվի: Այն մի 
փոքր արյունը, որ դեռ մնում է՝ թանկագին է ու դրանից մի հերոսական սերունդ է 
ծնվելու: Մի ժողովուրդ, որը չի ցանկանում մեռնել՝ չի մեռնի»: 
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ԶԼՄԶԼՄԶԼՄԶԼՄ----ների ների ների ների փոխկապակցվածությունըփոխկապակցվածությունըփոխկապակցվածությունըփոխկապակցվածությունը    
Մեծ եղեռնըՄեծ եղեռնըՄեծ եղեռնըՄեծ եղեռնը    բացահայտող նյութերիբացահայտող նյութերիբացահայտող նյութերիբացահայտող նյութերի    

հրապարակայինհրապարակայինհրապարակայինհրապարակային    լուսաբանման համարլուսաբանման համարլուսաբանման համարլուսաբանման համար    
 

 
 
 
 
 

ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ և ՀԱՄԱՑԱՆՑԻ ԿԱՅՔԵՐ 
    

1. Վ. Քոչարյան., «Հայոց ցեղասպանությունը միջազգային իրավական 
փաստաթղթերում», Երևան, 2014թ: 

2. http://www.genocide-museum.am/arm/quotations.php 
3. http://www.genocide-museum.am/arm/british.php 
4. http://www.genocide-museum.am/arm/american.php 
5. http://www.genocide-museum.am/arm/french.php 
6. http://genocide100.mfa.am/hy/recgenocide/ 
7. http://www.mfa.am/hy/gallery/ 

 
 
 
    
    

        



– 217 – 

    
    
    
    

РОЛЬ ИНТЕРНЕТА И РОЛЬ ИНТЕРНЕТА И РОЛЬ ИНТЕРНЕТА И РОЛЬ ИНТЕРНЕТА И СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ В ВОПРОСЕ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ В ВОПРОСЕ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ В ВОПРОСЕ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ В ВОПРОСЕ 
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Етимян Етимян Етимян Етимян Гагик Гагик Гагик Гагик     

РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    
Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова:    цивилизованный мир, массовые убийство, сеть интернет, 

невосполнимые потери.  
Статья посвящена важности роли интернета и средств массовой информации 

в вопросе интернационализации армянского геноцида. В работе проанализированы 
ответы и реакции международных средств массовой информации, в первую 
очередь англоязычных, франкоязычных и арабских вариантов, на турецкие 
преступления непосредственно во время геноцида и в последующий его период. 
Далее приводятся периодичность и рост частотности подачи материалов, 
относящихся к геноциду, в наши дни, подчеркивается важность роли интернета в 
вышеупомянутом вопросе. В статье использовано большое количество материалов 
как из прошлых, так и нынешних средств массовой информации и интернета. 
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SummarySummarySummarySummary    
Key words:Key words:Key words:Key words:    civilized world, massacre, internet, a loss. 
The article is devoted to the importance of the role of the Internet and mass media 

in the problem of internationalization of Armenian genocide. The responses to the great 
Turkish transgression in different mass media, first of all English, French and Arabian 
variants, during and after the period of genocide, are analyzed in the work. Then we 
perform the periodicity and the rise of frequency of supply of materials concerning 
genocide in our days, as well as we underline the importance of the internet in that 
question. A great number of material both from past and current mass media and the 
internet are used in the article. 

 

 


