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Արեւմտահայության տեղահանության ու աքսորի վերաբերյալ առաջին հեռագրային 
տեղեկությունր Կ. Պոլսում Գերմանիայի դեսպան Վանգենհայմր Բեռլին ուղարկեց 1915 թ. 
մայիսի 31-ին: Հեռագիբր, որի պատճենն ԱԳՆ-ն ուղարկեց նաեւ դր. Յոհաննես Լեփսիու֊ 
սին, ուներ հետեւյալ բովանդակությունդ «Հայկական լրտեսության դեմն առնելու եւ նոր 
հայկական զանգվածային ապստամբությունների կանխման նպատակով Էնվեր փաշան 
նպատակադրվել է, օգտագործելով պատերազմական դրությունր' հայկական դպրոցնե
րի մի զգալի մասր փակել, հայերի փոստային հաղորդակցությունն րնդհատել, հայկական 
թերթերր փակել եւ այժմ ապստամբած հայկական կենտրոններից բոլոր ոչ միանշանակ 
անմեղ րնտանիքներին վերաբնակեցնել Միջագետքում: Նա թախանձագին խնդրում է, 
որ մենք այդ հարցում նրան չխանգարենք: Թուրքերի այդ միջոցառումներն, իհարկե, մեզ 
թշնամի ամբողջ աշխարհում դարձյալ մեծ հուզումների տեղիք կտան ու նաեւ կշահարկ
վեն մեր դեմ: Միջոցառումներն, անշուշտ, մեծ խստություն են նաեւ հայ ազգաբնակչության 
համար: Սակայն ես այն կարծիքին եմ, որ մենք իրավունք ունենք դրանք իրենց ձեւի մեջ 
մեղմել, սակայն ոչ հիմնովին արգելել: Ռուսաստանից սնվող հայկական սադրանքներր 
մեծ չափերի են հասել' սպառնալով Թուրքիայի գոյությանդ Խնդրում եմ դր. Լեփսիուսին 
եւ գերմանա-հայկական կոմիտեներին համապատասխանաբար հայտնեք, որ Թուրքիայի 
քաղաքական եւ ռազմական իրավիճակում, ցավոք, նշված միջոցառումներից խուսափել 
հնարավոր չէ»1:

Լեփսիուսի նախաձեռնությամբ' նրա «Գերմանական առաքելություն Արեւելքում» 
կազմակերպության եւ Գերմանա-հայկական րնկերության կողմից անմիջապես մի գրութ
յուն ուղարկվեց դեսպանին, որտեղ նրան կոչ էր արվում «զսպել հայերի դեմ ձեռնարկվող 
գործողություններդ»2: Ինչ վերաբերում էր հետագա քայլերին, ապա դրանք հնարավոր էր 
որոշակիացնել միայն իրադարձությունների ծավալին եւ րնթացքին ստույգ տեղեկանալուց 
հետո, ուստի պատահական չէ, որ Լեփսիուսն իր հաջորդ այնտեղ տեղի ունեցող իրադար
ձությունների մասին: Նրա ցանկությունն ԱԳՆ-ում գտավ անհրաժեշտ աջակցություն, եւ 
պետքարտուղարի տեղակալ Ա. Ցիմերմանր դեսպանին հրահանգեց Թուրքիայի ՆԳ նա
խարար Թալեաթից թույլտվություն ստանալ Լեփսիուսի ճանապարհորդության համար3:

1 „ЭеийзсМапд սռձ А гтетеп  1914-1918”, 8атт1ип§ &р1ота1;18сЬег АИепвШске, Негаш§е§еЬеп սռձ ет§е1еке1 
уоп Эг. 1оЬаппев ЬервшБ, Ро1Б^ат, 1919, р. 79.

2 8скаЯег К., ОеБсЫсМе ^ег ЭеШ^сЬеп Опеп-М18вюп, Ро1Б^ат, 1932, էջ 88: Ուշագրավ է, որ Լեփսիուսր 
նամակում փորձել էր րնդգծել նաեւ դեսպանի կողմից ակտիվ միջամտության ցուցաբերման քաղաքական 
անհրաժեշտությունը դա հիմնավորելով «Թուրքիայի շահերով», որր պետք է ձգտեր «շահել կովկասյան 
հայերի համակրանքր» եւ բացի այդ մեղմ մոտեցման միջոցով ձեռք բերեր նաեւ իր քրիստոնյա հպատակների 
վստահությունր: Անդ:

3 Տես յ .  Լ8բտւստ, М ет БевисЬ т  Копв1ап1т оре1 1иН/Аи§. 1915, էջ 22:
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Դա այնուհանդերձ այնքան էլ հեշտ չէր, քանի որ ոչ միայն Բ. Դուռր, այլեւ դեսպանն 
անձամբ նույնպես ամենեւին շահագրգռված չէին, որ Լեփսիուսր մեկներ Թուրքիա, ուստի 
պատահական չէ, որ Կ. Պոլսից ստացված պատասխանր բացասական էր: Լեփսիուսր, սա
կայն, համառորեն շարունակում էր պնդել Թուրքիա մեկնելու անհրաժեշտությունր: Վկա
յակոչելով ՀՅԴ  Սոֆիայի կենտրոնական գրասենյակից աքսորի եւ մահապատիժների վե
րաբերյալ իր ստացած վերջին լուրերր4 նա իրավամբ այն համոզմունքն էր արտահայտում, 
որ հեռագրի տեղեկություններով անհնար էր իրականության մասին կատարել ստույգ կռա
հումներ: «Դեսպանին կարծես թե պարզ չէ էնվեր փաշայի որոշման նշանակությունր,- նշում 
էր:- Զանգվածային ապստամբություններ կանխելու համար աքսորում են ոչ թե «րնտանիք- 
ների», որոնք «միանշանակ անմեղ չեն» , այլ զանգվածների: Իսկ զանգվածների աքսորու- 
մր նշանակում է զանգվածային կոտորածներ: Այդ գիտի ամեն ոք, ով ծանոթ է Թուրքիայի 
ներքին պայմաններին, որոնց ներքո տեղի են ունենում նման աքսորումներր»:5

Ուղեւորության թույլտվությունր ձեռք բերելու եւ այդ նպատակով ԱԳՆ աջակցությունն 
ապահովելու համար Լեփսիուսր բնականաբար ձգտում էր օգտագործել քիչ թե շատ ծան
րակշիռ բոլոր, եւ այդ թվում նաեւ Գերմանիայի քաղաքական շահերից բխող հիմնավորում- 
ներր, ուստի հունիսի 6-ին Ա. Ցիմերմանի կողմից Վանգենհայմին ուղարկվեց երկրորդ հե- 
ռագիրր. «Դր. Լեփսիուսր կամենում է այդտեղ գալ ոչ թե Բ. Դռան վրա ճնշում գործադրելու, 
այլ հալերին կողմնորոշելու նպատակով,- նշում էր այնտեղ պետքարտուղարի տեղակա- 
լր:- Նա պատրաստ է մեկնել գավառներր տեղի հայ առաջնորդներին թուրքական կառա
վարության հանդեպ լոյալ փոխհարաբերությունների անհրաժեշտության պարզաբանման 
համար: Այցր կունենա հանգստացուցիչ ազդեցություն տեղի հայերի վրա: Խնդրում եմ, հե
ռագրով տեղեկացրեք, Դուք դրա հետ համաձա՞յն եք»6:

Լեփսիուսի մեկնման առնչությամբ Բ. Դռան եւ դեսպանի դիրքորոշումր, սակայն, չա
փազանց հստակ եւ միանշանակ էր հիշյալ պատճառաբանությանր եւս անմիջապես տեղի 
չտալու համար. «Բ. Դռան'արդեն ամբողջությամբ ի կատար ածվող միջոցառման պարա
գայում,- տեղեկացնում էր դեսպանն իր4 հունիսի 9-ի պատասխան հեռագրում,- որր զանա
զան ստուգապես հաստատված փաստերի միջոցով հիմնավորված է թվում, դր. Լեփսիուսի 
ժամանումր չափազանց ուշացած կլինի, եւ նրա ջանքերն արդյունք չեն ունենա: Դրանից 
զատ, ես այդ այցն առավել եւս այն նկատառումով եմ համարում անժամանակ, որ դր. Լի- 
պարիտի գործունեությա^ր եւս դեռ չի պարզաբանվել7, եւ որ այն (նկատի ունի Լեփսիուսի

4 Տես „ЭеШ^сЫап^ սռձ Агтешеп“, էջ 85:
5 յ .  Լ̂ բտւստ, Эег ТЫеБ§ап§ ^տ агтешБсЬеп Уо1кев, Ро1в^ат, 1919, р. V:
6 “Армянский вопрос и геноцид армян в Турции (1913-1919)“ , М атериалы политического архива 

М инистерства иностранныгх дел кайзеровской Германии . Сборник под редакцией В . М икаеля на, 
Ереван, 1995, с 179:

7 Դեռ 1914 թ. նոյեմբերին, Թուրքիայի' պատերազմի մեջ մտնելուց գրեթե անմիջապես հետո, ձգտելով նպաստել 
այն բանին, որ արեւմտահայությունր պատերազմի րնթացքում անպայմանորեն հանդես գար Թուրքիայի կողմում, 
Գերմանիայի արտգարծնախարարաւթյունր Գերմանա-հայկական րնկերությանն առաջարկել էր այդ նպատակով 
բացատրական աշխատանքներ ել հայ քաղաքական եւ եկեղեցական ազդեցիկ շրջաններում: Ընկերությունր 
համաձայնեց առաջարկն րնդունել այն պայմանով, եթե գերմանական կառավարությունր խոստանար, որ 
րնդմիջված հայկական բարեփոխումներր պատերազմից հետո կիրագործվեին: Հավաստիացումն ստանալով' 
րնկերությունր (ԱԳՆ կողմից հատկացված լրացուցիչ անձնագրով ու նաեւ նախարարության նյութական միջոցների 
հաշվին) 1914 թ. վերջին Թուրքիա գործուղեց իր վարչության անդամ դր. Լիպարիտ Նազարյանցին, որր պետք է



2011 Դ ՑՈՀ. ԼԵՓՍԻՈՒՍԻ ՀԱՑԱՆՎԵՐ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՑԱՆ ՇՈՒՐՏ 49

ուղեւորությունր - Ա. Հ.) կարող է Բ. Դռանր վրդովել, որր, ինչպես ցույց է տալիս նախնա
կան հավաստի զննությունր, միանգամայն դեմ է այդ այցելությանր: Բացի այդ, ես իմ ու
ժերի ներածին չափով անում եմ ամեն բան, որպեսզի մեղմեմ Բ. Դռան' չափազանց խիստ 
միջոցառումներդ»8:

Չնայած Լեփսիուսի ուղեւորության հարցում իր որդեգրած' ակնհայտ բացասական 
դիրքորոշմանդ Վանգենհայմն այնուհանդերձ երկար րնդդիմանալ չկարողացավ, եւ հու
նիսի վերջին Լեփսիուսին թույլտվությունր հատկացվեց այն նախազգուշացումով, որ Թուր
քիայի ՆԳ նախարար Թալեաթի կողմից նրան արգելվում էր Կ. Պոլսից հեռանալ9: Քանի 
որ, սակայն, Լեփսիուսր մտադիր չէր ձեռնունայն սպասել, մինչեւ մեկնման թույլտվությունր 
կհատկացվեր, նա իրեն հասած տեղեկությունների հիման վրա դեռ հունիսի 16-ին մի նա
մակ առաքեց ԱԳՆ' տեղեկացնելով, որ հակառակ դեսպանի հաղորդման, Թուրքիայում 
հայության տեղահանումն ու աքսորումր ստացել էր զանգվածային բնույթ եւ ծավալ10: Իսկ 
հունիսի 22-ին Գերմանա-հայկական րնկերության կողմից, իր ստորագրությամբ նա մի րն
դարձակ ուղերձ հղեց ԱԳՆ, որտեղ ներկայացնելով հայ ժողովրդի4 արդեն տեղահանված 
հատվածների ողբերգական դրությունր11 եւ միանշանակորեն հերքելով այդ միջոցառման 
ռազմաստրատեգիական անհրաժեշտությունր «վկայակոչող» թուրքական պաշտոնական 
տեսակետները նա հայտարարում էր, որ թուրքական կառավարությունր պատերազմա
կան իրադրությունն օգտագործելով4 փաստորեն ձեռնամուխ էր եղել հայ ժողովրդի զանգ
վածային բնաջնջմանդ եւ որ տեղահանվածների թիվն արդեն հասել էր շուրջ 200. 000-ի: 
«Ինչպես ես արդեն տեղեկացրել եմ իմ'հունիսի 16-ի նամակում, խոսքր վերաբերում է ոչ թե 
առանձին րնտանիքների վերաբնակցմանր, այլ Անատոլիայի շրջանների եւ Կիլիկիայի 
հայ բնակչության մեծ խմբերի զանգվածային աքսորմանր տարբեր տարածքներ, հատ
կապես Միջագետք: Այդ միջոցառումներր չեն կարող ռազմական պատճառներով արդա
րացվել..., քանի որ խնդիրր մեծ մասամբ վերաբերում է այն շրջաններին, որոնք գտնվում են 
Անատոլիայի խորքում, ռազմականգործողութ-յուններիգոտուց հեռու:... Ակնհայ
տորեն փորձ է կատարվում, պատերազմի րնձեռած իրավունքների ներքո քողարկվելով եւ 
օգտագործելով մուսուլմանների' սրբազան պատերազմի միջոցով բորբոքված զգացումնե
րդ ուժգին կերպով կրճատել կայսրության քրիստոնյա բնակչությունր եւ դեպի կլիմայա- 
պես աննպաստ ու ոչանվտանգ սահմանամերձտարածքներր բռնի տեղահանման 
միջցով կորստյան դատապարտել նրան»12:

հանդիպումներ ունենար Կ. Պոլսի Հայոց պատրիարքարանի եւ ՀՑԴ  ղեկավարների հետ' այդ հարցում նրանց 
կողմնորոշելու նպատակով: Տես „М1йе11ипдзЫаЯ ^ег ЭеШзсЬ-АгтешвсЬеп Ое8е11всЬай“, ЭегетЬег 1939, էջ 4:

8 Անդ, էջ 179-180: Դեսպանի հավաստիացումր սոսկ դիվանագիտական դեմագոգիա էր, քանի որ նա, ինչպես 
շուտով պարզ կդառնա, երբեւէ այդ «միջոցառումներր» մեղմելու' որեւէ գործնական քայլ չցուցաբերեց:

9 „ЭеийзсМапд սոձ А гтетеп“, էջ 89:
10 ,А рмянский в о п р о с . . . էջ 187:
11 Լեփսիուսն այդ առավել րմբռնելի դարձնելու համար ներկայացնում էր նաեւ փաստացի օրինակներ: «Տավրոսի 

լեռների եւ Զեյթունի' մոտավորապես 27.000 բնակիչներից,- նշում էր նա,- արական բնակչությունր աքսորվել է 
Դեր էս Զորի' Եփրատի շոգ ցածրադիր վայրերր, արաբական բեդվինական ցեղերի մոտ (500 կմ դեպի հարավ֊ 
արեւելք), իսկ կանայք, աղջիկներր, երեխաներր, րնդհակառակր, տեղափոխվել են Անգորայի շրջանր (500 կմ 
դեպի հյուսիս արեւելք): Այսպիսով, տղամարդիկ իրենց րնտանիքներից բաժանվել են հազար կմ տարածությամբ: 
Փոխադրման ժամանակ երիտասարդ աղջիկներին բռնությամբ հափշտակել եւ տարել են թուրքական հարեմներր, 
մուսուլմանական գյուղերում կանանց վրա ֆիզիկական բռնություններ են գործադրել»: Անդ, էջ 188:

12 Անդ, էջ 187-188:
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Երիտթուրքերի հետին նպատակների բացահայտման հետ մեկտեղ Լեփսիուսր 
Գերմանական կառավարությանր վճռական միջամտության դրդելու նպատակով անհրա
ժեշտ էր համարում պարզաբանել նաեւ այն վտանգավոր հետեւանքներր, որ ունենալու էին 
այդ ոճրագործություններր Գերմանիայի համար: Հայ ժողովրդի բնաջնջման քաղաքա- 
կանությունր, նշում էր նա, բխում էր Անտանտի շահերից, քանի որ հայ ազգային շրջան
ներում բորբոքվելու էր ատելությունր թուրքերի հանդեպ: Մյուս կողմից այն խոչրնդոտե- 
լու էր նաեւ Թուրքիայի տնտեսական զարգացման միջոցով այդ երկրի վրա Գերմանիայի 
ազդեցության ամրապնդումդ քանի որ Թուրքիայի տնտեսությունր հիմնականում գտնվում 
էր «հայերի ուսերի վրա»: Բացի այդ, հայության բնաջնջման իրողությունր թշնամի երկր- 
ներում կօգտագործվեր որպես զենք Գերմանիայի դեմ եւ միաժամանակ մեծ վրդովմունք 
կհարուցեր գերմանական ավետարանական եկեղեցական շրջաններում. հանգամանք, որ 
գերմանական կառավարությունր չէր կարող անտեսել: Եւ վերջապես, Թուրքիայում, որ
տեղ «կառավարությունր վաղուց գործում է տեռորիստական սկզբունքներով», անհնար էր, 
որ բնաջնջման քաղաքականությունր տեռորիզմի չմղեր նաեւ հալածվողներին: Իսկ եթե 
հաշվի առնվեր այն հանգամանքր, որ թուրքական կառավարութլան դեմ կար «ուժեղ եւ 
վտանգավոր» րնդդիմություն, որպիսին Անտանտի հետ շահերի զգալի րնդհանրություն ու
նեցող լիբերալների միությունն էր, ապա, ինչպես նշում էր Լեփսիուսր, Գերմանիայի շահերր 
պահանջում էին բացառել այդ րնդդիմության հետ Թուրքիայի ներքին քաղաքականության 
հանդեպ նախկինում լոյալ դիրք որդեգրած հայերի միավորումր, որ կարող էր տեղի ունենալ 
հայ ժողովրդի բնաջնջման'երիտթուրքերի քաղաքականության հետեւանքով13:

Ուշագրավ է, որ Լեփսիուսի ուղերձր եւ այնտեղ կատարված համակողմանի բացա- 
հայտումներր, որոնց մասին ԱԳՆ-ր ակնհայտորեն իրազեկել էր նաեւ դեսպանությանր, 
Վանգենհայմի կողմից այն աստիճան մեծ անհանգստությամբ եւ դժկամությամբ էին րն- 
դունվել, որ նա դարձյալ ջանում էր նախարարությանր դրդել ետ վերցնել Լեփսիուսին հատ
կացված թույլտվությունդ «Հայկական հարցի շուրջ դր. Լեփսիուսի ելույթին վերաբերող 
հաղորդումդ֊ նշում էր դեսպանն ԱԳՆ հղած իր4 հուլիսի 2-ին հեռագրում,- հարկադրում է 
երկլ ուղել, որ այս պահին նրա ժամանումն այստեղ, առանձնապես հայերի ծանր դրութ- 
յանր ծանոթանալու հետեւանքով, մեզ կարող է մեծ անախորժություններ պատճառել եւ 
վնասել մեր հետագա' ավելի կարեւոր շահերր: Ձեռնարկված հարկադիր միջոցառումներից 
Թուրքիայի հրաժարման կամ դրանց մեղմացման միջոցով ռուսահայերին իր կողմր թեքելու 
հնարավորության վերաբերյալ նրա տեսակետր ես համարում եմ ուտոպիա: Նմանապես եւ 
ես կասկածում եմ, թե նրան կհաջողվի տեղի հայերին հանդարտեցնել, քանի որ թուրքական 
կառավարությունր հաստատապես տրամադրված է այդ միջոցառումներն իրականացնել եւ 
վերջին օրերին նաեւ ձեռնամուխ է եղել դրանց: Այդ պատճառով ես Ձեր հայեցողությանն եմ 
թողնում լրջորեն տարհամոզել դր. Լեփսիուսին այդ ուղեւորությունն իրականացնելուց»14: 

Դեսպանի նախազգուշացումներդ սակայն, իրենց նպատակին չհասան, քանի որ ոչ ոք 
եւ ոչինչ չէր կարող համոզել Լեփսիուսին փոխելու իր մտադրությունր. «Լեփսիուսր մեկնում է 
երկուշաբթի օրր եւ 10-14 օրից կլինի այդտեղ,- տեղեկացնում էրԱ. Ցիմերմանր հուլիսի 4-ին

13 Անդ, էջ 188-189:
14 Անդ, էջ 189-190:
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դեսպանին ուղարկված հեռագրում:- Քանի որ նա ձեռնարկել է բոլոր պատրաստություն- 
ներր եւ պայմանավորվածություններր, նրան ետ պահելու փորձր հաջողություն չունեցավ: 
Նա այնուամենայնիվ խոստացավ ժամանելուն պես ներկայանալ կայսերական դեսպա- 
նությանր եւ խստորեն հետեւել նրա ցուցումներին»:15

Ինչեւէ, չնայած Թուրքիայի ՆԳ նախարար Թալեաթի կողմից Լեփսիուսին արգելվում 
էր այցի րնթացքում Կ. Պոլսից դուրս գալ, այնուամենայնիվ Թուրքիայի իրադրությանր 
ստուգապես իրազեկ դառնալու համար այդ էլ լիուլի բավական էր16: Նա սկզբում այցելեց 
Բազել եւ ժնեւ հայերի շվեյցարացի բարեկամներին տեղեկացնելով իր մտադրության մա
սին, այնուհետեւ Բուխարեստով մեկնեց Սոֆիա, որտեղ ՀՅԴ  ղեկավարներր նրան առատ 
տեղեկություններ տրամադրեցին Թուրքիայում կատարվող իրադարձությունների վերա
բերյալ17: Այդ ամենին ծանոթանալուց հետո Լեփսիուսի համար արդեն պարզ դարձավ, որ 
ծայր էր առել հայ ժողովրդի ծրագրված բնաջնջումր, եւ որ այլեւս անհնար էր շաբաթներ ի 
վեր կատարվածր ետ շրջել: Նա միայն հույս էր փայփայում, որ իրեն տրված տեղեկություն- 
ներր կարող էին չափազանցված լինել, եւ որ գոնե արեւմտյան ու կենտրոնական վիլայեթ
ների հայությանր հնարավոր կլիներ աքսորից ետ պահել18:

Լեփսիուսր հուլիսի 24-ին հասավ Կ. Պոլիս եւ այ նտեղ մնալով երեք շաբաթ4փորձեց րստ 
հնարավորին մանրամասն տեղեկություններ հայթայթել աքսորի րնթացքի եւ հետեւանքնե
րի վերաբերյալ19: Չնայած գերմանական դեսպանությունում նրան հյուպատոսական տե
ղեկագրերին ծանոթանալու հնարավորություն չտրվեց, այնուամենայնիվ դեսպանության 
աշխատակիցների բանավոր տեղեկությունների20, գավառներից եկած օտարերկրացիների, 
երկրի ներսում մասնաճյուղեր ունեցող օտարերկրյա կազմակերպությունների, եվրոպացի 
եւ ամերիկացի քարոզիչների տրամադրած նյութերի շնորհիվ նա բավական հստակ պատ
կերացում կազմեձեւերական իրադարձությունների վերաբերյալ21: Այդ առումով մեծ նշանա
կություն ունեցան նաեւ նրա հանդիպումներր հայոց Զավեն պատրիարքի եւ բազմաթիվ այլ 
տեղացի հայերի հետ, որոնք, հակառակ իրենց սպառնացող վտանգին, չվարանեցին կապ 
հաստատել Լեփսիուսի հետ22: Մեծ ծառայություն մատուցեց նաեւ Կ. Պոլսի ամերիկյան 
դեսպան Հ. Մորգենթաուն, որր, շրջանցելով իր պաշտոնական իրավունքներր, Լեփսիուսին 
հնարավորություն տվեց աչքի անցկացնել ամերիկյան հյուպատոսներից ստացված մեծա
քանակ տեղեկագրերր. այն, ինչ գերմանական դեսպանությունր հրաժարվել էր անել:

Լեփսիուսր փորձեց հանդիպում ունենալ նաեւ ռազմական նախարար էնվերի հետ, ին- 
չր նրան հաջողվեց օգոստոսի 10-ին:23 էնվերի վրա մարդկայնորեն ներգործելու անհնարի- 
նությունր գիտակցելով հանդերձ' նա այնուամենայնիվ նախարարի հետ մեկժամյա զրույցի

15 Անդ, էջ 190:
16 Անդ, էջ VI:
17 Տես անդ, էջ ’УТ-'УП:
18 Տես յ .  Լ 6բտւստ, М ет Веտսсհ т  Кош!ап1торе1 1иН/Аи§. 1915, „Эег Опеп“« 1919, էջ 23:
19 Տես յ .  Լ 6բտւստ, Эег Т о^§ап§..., էջ VIII:
20 Հատկանշական է, որ Վանգենհայմր Լեփսիուսի այցի ողջ ժամանակամիջոցում «հիվանդության պատճառով» 

Կ. Պոլսից բացակայում էր: Տես յ .  Լ 6բտւստ, М ет Веտисհ т  Кош!ап1торе1 1иН/Аи§. 1915, էջ 23:
21 Անդ:
22 Լեփսիուսր մշտապես գտնվում էր ոստիկանների հսկողության տակ: Անդ, էջ 24:
23 Տես К. 8сМЯег, Оеտсհ^сհէе..., էջ 89:
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րնթացքում գործադրեց իր բոլոր հնարավորություններր բնաջնջվող ժողովրդին փրկեյու 
համար: Ի պատասխան Թուրքիայի բարոյական վարկի կործանման վերաբերյալ Լեփսիու
սի նախազգուշացմանր' նախարարր երկարաշունչ ճառերով փորձում էր հիմնավորել «պա
տերազմական իրավիճակի թելադրանքով հեղափոխական տարրերի դեմ» միջոցառումնե
րի ձեռնարկման անհրաժեշտությունդ Այն հարցին, թե արդյոք ապացույցներ կա՞ն Կ. Պոլ- 
սի ձերբակալված հայ մտավորականների հակապետական գործունեության վերաբերյալ, 
հետեւեց խուսափողական մի պատասխան. «Դրա կարիքր մենք չունենք: Մենք ինքներս 
հեղափոխությամբ ենք եկել այստեղ, եւ գիտենք, թե նման բաներն ինչպես են արվում»24: 
Նմանապես անարդյունք էր նաեւ տնտեսության ապագայի վերաբերյալ արտահայտված 
մտահոգությունդ «Ողջ Անատոլիայում մեծ եւ փոքր առեւտուրր գրեթե բացառապես հայե
րի ձեռքին է,- րնդգծում էր Լեփսիուսր: -Նրանք արեւելյան մարզերում լավագույն հողագործ
ներն են եւ ողջ Անատոլիայում արհեստավորների դասր բաղկացած է գրեթե միայն նրան
ցից: Հայերր պետության ստամոքսն են: Դուք այն այժմ հանում եք եւ կարծում, թե մյուս 
անդամներր" թուրքմեններր, քրդերր, լազերր եւ չերքեզներր կստանձնեն նրա ֆունկցիանե
րդ Դա մոլորություն է»: էնվերն այդ անշուշտ չէր կարող չրնդունել, սակայն այդ նրան չէր 
անհանգստացնում. «Կարող է4այդպես է:- պատասխանեց նա:- Մենք պատերազմից հետո 
թույլ ստամոքս կունենանք: Մենք կկազդուրվենք®»25:

Ի վերջո նորից անդրադառնալով աքսորյալ կանանց եւ երեխաների դրությանր" Լեփ
սիուսր խնդրեց իրեն հնարավորություն տալ մարդասիրական օգնություն կազմակերպելու 
նպատակով մեկնել գավառներդ էնվերն իհարկե նրա խնդրանքր մերժեց' իր հերթին կա
տարելով մի այլ առաջարկ. օգնության դրամր հանձնել իրեն եւ իրեն էլ վստահել այդ գործի 
կազմակերպումդ «Եթե ես թույլ տամ, որ օտարներր հայերին օգնություն ցուցաբերեն,- ի 
հիմնավորումն դրա նշում էր նա,- ապա նրանք չեն դադարի իրենց հույսր դնել օտարների 
միջամտության վրա,-... Հայերր պետք է իրենց բարեգործներին տեսնեն միայն մեր մեջ»26: 

Լեփսիուսն անշուշտ դրան համաձայնել չէր կարող4 համոզված լինելով, որ դրամն այդ 
դեպքում հոսելու էր թուրք պաշտոնյաների գրպանր կամ ծառայելու էր այլ նպատակների: 
Իր առաքելությունր տեսնելով ձախողված' նա փորձեց փրկել մահապարտներից գոնե մե
կին' Գերմանա-հայկական րնկերության հիմնադիր անդամ, բժշկագիտության եւ փիլիսո
փայության դոկտոր Հայրանյանին, որր պատերազմից փոքր-ինչ առաջ Բեռլինից մեկնել էր 
Հայաստան եւ աքսորի օրերին ձերբակալվել: էնվերր խոստացավ Հայրանյանի «գործին» 
ծանոթանալ եւ նրա դեմ ծանրակշիռ փաստարկների բացակայության դեպքում կատարել 
Լեփսիուսի խնդրանքր, այն է4 Հայրանյանին ազատել եւ ուղարկել Գերմանիա: Վերջինս, 
սակայն, ինչպես առժամանակ հետո պարզվեց, բանտում սպանվել էր27:

Ինչեւէ, էնվերի հետ հանդիպումից հետո Լեփսիուսն այլեւս Կ. Պոլսում անելիք չուներ 
եւ վերադարձավ' ճանապարհին Սոֆիայում դարձյալ հանդիպելով ՀՑԴ  գրասենյակի ներ
կայացուցիչներին, որոնք նրան տրամադրեցին նոր մեծաքանակ տեղեկություններ վերջին

24 յ .  Ьерэшэ, Меш ВевисЬ տ Коп§1апйпоре1 .ТиН/Аи§. 1915, „Бег Опеп1“« 1919, էջ 26:
25 Անդ:
26 Անդ, էջ 27:
27 Տես անդ, էջ 28:
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իրադարձությունների մասին28: Սեպտեմբերի 18-ին հասնելով Բեռլին' նա համոզվեց, որ 
ԱԳՆ արդեն բավականաչափ տեղյակ էր հայ ժողովրդի բնաջնջման'Թուրքիայում իրակա
նացվող քաղաքականությանր, սակայն դիվանագիտական հորդորներից զատ այլ, ավելի 
կոշտ միջամտություն կատարելու մտադրություն չուներ: Զանգվածային աքսորր կասեց
նելու համար Թուրքիայի վրա ուժգին ճնշում գործադրելու'Լեփսիուսի պահանջր նույնպես 
դրական արձագանք չգտավ. «Ի՞նչ պետք է մենք անենք,- ի պատասխան նշում էր Ցիմեր- 
մանր:- Թուրքիայի հետ մեր միությունր պահպանվում է Թալեաթի, Էնվերի եւ Խալիլի վեց 
ձեռքերի մեջ: Եթե այդ երեքր խելքի չեն գալիս, մեզ մնում է միայն հրաժարվել դաշինքից: 
Իսկ այդ մենք չենք կարող անել»29:

Այն հարցին, թե այդ տեսակետն իրականում արդյոք հիմնավորվա՞ծ էր, մենք կանդրա
դառնանք մի փոքր ուշ: Լեփսիուսին, այնուամենայնիվ, այլ բան չէր մնում անել, քան Գերմա- 
նիայում, որտեղ «մամուլն արտատպում էր միայն թուրքական ստահոդ պաշտոնական 
տեղեկություններր», ստեղծել ճիշտ հասարակական կարծիք եւ փորձել նրա օգնությամբ 
ճնշում գործադրել քաղաքագետների վրա30: Նա սեպտեմբերին մեկնեց Բազել ու ժնեւ' հայ 
ժողովրդի շվեյցարացի բարեկամներին տեղեկացնելու իր հետազոտությունների արդյունք
ների մասին' նրանց տրամադրեց նաեւ իր մոտ գտնվող փաստաթղթերի մի մասր31: «Вавкг 
№сЬпсЬ1еп» օրաթերթի սեպտեմբերի 16-ի համարում նա հրատարակեց նաեւ «ժողովրդի 
բնաջնջումր» վերնագրով մի անստորագիր հոդված32, որտեղ ամփոփ կերպով ներկայաց
նելով իր դիտարկումների արդյունքներր, միաժամանակ տեղեկացնում էր, որ գերմանական 
կառավարությունր այդ ամենին քաջատեղյակ է, մերժում է ոճրագործությունդ սակայն ան
զոր է դրանք արգելելու33, Ինչպես տեղեկացվում էր այդ առթիվ Բազելի գերմանական գլխա
վոր հյուպատոսի'Բեռլին ուղարկած հաղորդագրության մեջ, Լեփսիուսի հոդվածն այնտեղ 
ահռելի սենսացիա էր առաջացրել34: Ավելին, քանի որ շվեյցարական թերթերր ստացվում 
էին նաեւ Գերմանիայում, հոդվածն այնտեղ նույնպես բազմաթիվ րնթերցողներ գտավ, եւ 
երբ գերմանական զանգվածային մամուլի հրատարակիչների կողմից կառավարությանր 
նշված հրապարակման վերաբերյալ դիրքորոշում ցուցաբերելու պահանջներ ուղղվեցին, 
վերջինիս համար ստեղծվեց բավական աննպաստ կացություն35:

Բեռլինն այդ իրավիճակում հարկադրված էր րնդառաջել առաջատար մամուլի ղեկա
վարների հետ տեղեկատվական հանդիպում ունենալու' Լեփսիուսի ցանկությանր, եւ հոկ
տեմբերի 5-ին նա ռայխստագի շենքում զանգվածային մամուլի ներկայացուցիչների առջեւ 
հանդես եկավ մի րնդարձակ զեկույցով36: Ներկայացնելով արեւմտահայության ողբերգա
կան դրությունր' հռետորն իր ելույթում մեկ անգամ եւս սուր քննադատության ենթարկեց

28 Տես անդ, էջ 29:
29 յ .  Լ 6բտւստ, Бег Тойей§ап§..., р. XXII.
30 Տես անդ, էջ XIX:
31 Տե՛՛ս յ .  Լ 6բտւստ, М ет БевисЬ տ Коп§1апйпоре1 ,1иН/Аи§. 1915, „Бег Опеп1“« 1919« էջ 31:
32 Տե՛՛ս յ .  Լ 6բտւստ, Бег Тойев§ап§..., ձ9 XXIV: Հմմտ. К. Меуег, Агтешеп ипй Й1е 8сЬтее12, Вегп« 1974, էջ 106:
33 Տե՛՛ս и.Тгатрепег, Оегтапу апй Ше Ойотап Е т р 1ге 1914-1918, Рппсе1оп« 1968, էջ 221:
34 Տես անդ:
35 Տե՛՛ս Ս. Ге1§е1, Бае еуап§е11всЬе Бе^всЫапй ипй Агтешеп, Обйт§еп, 1989, էջ 214:
36 Տես յ .  Լерտ̂ ստ, Бег Тойев§ап§..., ձ9 XXIV: ԹՍՍւ. Ре1§е1 Ս., Бае еуап§е11всЬе Бе^всЫапй ипй Агтешеп, 

Обйт§еп, 1989, էջ 214:
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գերմանական կառավարության անվճռականություն^ նշելով, որ հայ ազգաբնակչության 
բնաջնջմամբ վերանում էր նաեւ Գերմանիայի տնտեսական եւ մշակութային ազդեցութ- 
յունր Թուրքիայի վրա, եւ այդպիսով Գերմանիան իր սեփական մեղքով դառնում էր ոչ թե 
Թուրքիայի «պարոնր», ինչին նա իրականում արժանի էր, այլ նրա «ծառան»: Հետեւաբար, 
րստ Լեփսիուսի, Գերմանիան իր իսկ տնտեսաքաղաքական եւ մշակութային շահերից ելնե
լով4 պետք է վճռականորեն հանդես գար ի պաշտպանություն հայ ժողովրդի: Լեփսիուսր կոչ 
արեց նաեւ ձեռնպահ մնալ Թուրքիայի ներքին իրադրության վերաբերյալ «կեղծ եւ գունա
զարդված տեղեկատվություն» հրապարակելուց, ինչր, նրա համոզմամբ էապես կվնասեր 
Գերմանիայի բարոյական վարկր աշխարհում37:

Չնայած ելույթն ունկնդիրների կողմից կրքոտ բանավեճերի տեղիք տվեց եւ րնդհա- 
նուր առմամբ հակասական գնահատանքների արժանացավ38, այնուամենայնիվ կառա
վարությանն այնքան էր անհանգստացրել, որ հաջորդ օրր նույն շենքում կազմակերպվեց 
մի մեծ մամլո ասուլիս, որտեղ ԱԳՆ հռետորր Լեփսիուսի տեսակետներր որակում էր իբրեւ 
«չափազանցված», թուրքական միջոցառումներր բնութագրում սոսկ որպես «Անտանտի 
խառնակիչ գործունեության արձագանք» եւ հավաստիացնելով, որ գերմանական կառա
վարությունր ձգտում էր հայերի համար դիվանագիտական ճանապարհով հնարավոր ամեն 
բան անել'միսիոներական րնկերություններին կոչ էր անում Հայկական հարցի հովանավոր- 
չության գործիք չդառնալ39: «Հայկական կոտորածների մասին,- մասնավորապես նշվում էր 
լրագրողներին տրված հրահանգում,- պետք է ասել հետեւյալր. Թուրքիայի հետ մեր բա
րեկամական հարաբերություններր նրանց ներքին գործերի պատճառով ոչ միայն չպետք 
է վտանգվեն, այլեւ ներկա ծանր պահին նույնիսկ չպետք է քննվեն: Այդ իսկ պատճառով 
առժամանակ պետք է պարտավորություն համարել լռելր: Հետագայում, եթե արտերկրի 
կողմից գերմանական մեղսակցության պատճառով ուղղակի մեղադրանքներ ի հայտ կգան, 
անհրաժեշտ կլինի հարցր մեծ զգուշությամբ եւ վերապահությամբ դիտարկել եւ պնդել, որ 
թուրքերր հայերի կողմից ուժգին գրգռվել էին»40:

Լեփսիուսր, սակայն, որոշակիորեն իր նպատակին հասել էր, քանի որ նրա ելույթից 
հետո մամուլր Թուրքիայի ներքին իրադրության վերաբերյալ իր գնահատականներում 
դրսեւորում էր նկատելի զսպվածություն41:

Ինչեւէ, Լեփսիուսր վճռել էր Թուրքիայում քրիստոնյաների բնաջնջման քաղաքակա
նության դեմ ակտիվ քայլեր ձեռնարկելու եւ աքսորյալներին օգնություն ցուցաբերելու հա
մար ներգրավել նաեւ Գերմանիայի ավետարանական եկեղեցին, ինչր, չնայած այլ հանգա
մանքներում, նա արդեն մի անգամ արել էր: Այդ նպատակով նա հոկտեմբերի 15-ին Արեւել- 
քում գործող բոլոր միսիոներական րնկերություններին հրավիրեց Բեռլին" նրանց իրազե
կելով իր ճանապարհորդության արդյունքների եւ ձեռք բերված նյութերի վերաբերյալ42:

37 յ .  Լ 6բտւստ, Меш Веտսсհ տ Коոտէаոէ^ոоре1 .ТиН/Аи§. 1915, „Бег ОпеЙ“, 1919, էջ 31:
38 Տե՛՛ս Ս. Ге1§е1, ^аտ еуап§е^Ле..., էջ 214:
39 Տես անդ, էջ 214-215:
40 Н. У1егЬйсИег, Й1е ка̂ տег1̂ сհе Ке§1егип§ Йеп ձеиէտсհеп ийейапеп уегеЛ те§еп հаէ. Агтешеп 1915, 

ИатЬиг§, 1930, р 78:
41 Տես այդ մասին իր' Լեփսիուսի վկայությունր. յ .  Լерտ̂ ստ, Бег То^§ап§..., էջ XXIV:
42 Տես К. Տсհаքе^, Оеտсհ^сհէе..., էջ 89:
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Արդյունքում հավաքույթի մասնակիցներր 50 ստորագրությամբ մի րնդարձակ ուղերձ հղե
ցին կանցյեր Բեթման Հոլվեգին, որտեղ ամփոփ կերպով ներկայացնելով Հայաստանում 
տիրող իրադրությունր եւ իրենց մտահոգությունն արտահայտելով հայ ժողովրդի ողբերգա
կան վիճակի ու հայկական հարցի առնչությամբ4 նրանք կոչ էին անում ոչ թե «երեւութային», 
այլ «իսկական եւ ազդեցիկ միջոցառումներ» ձեռնարկել Միջագետքի տափաստաններում 
գտնվող'հարյուր հազարավոր կանանց եւ երեխաներին սովամահությունից կամ սպանդից 
փրկելու եւ դեռ չաքսորված հայերի տեղահանությունր կանխելու նպատակով: Միաժամա
նակ կոչի հեղինակներր խնդրում էին այլ երկրների քրիստոնյաներին նույնպես աղետյալ
ներին օգնություն եւ պաշտպանություն ցուցաբերելու հնարավորություն րնձեռել43: «Մեր 
ժողովրդի դիմադրունակության ուժր խիղճն է,- նշվում էր ուղերձում,- որով մենք բոյորս 
դիմում ենք Աստծուն մեր զենքի հաղթանակի համար: Այդ համերաշխությունր եւ բերկրան- 
քր սպառնում է սասանվել, երբ հայտնի է դառնում, որ մեր այլահավատ դաշնակցի կողմից 
մեր հարյուր-հազարավոր հավատակիցներ անհիմն եւ անիմաստ կերպով հետապնդվում 
են, եւ որ մեր կողմից հնարավորր չի արվում նրանց փրկության համար»44:

Լեփսիուսի դրդմամբ հոկտեմբերի 29-ին Գերմանիայի կաթոլիկների համաժողովի 
կենտրոնական կոմիտեի' միսիաների հանձնաժողովի կողմից նույնպես մի համանման ու
ղերձ հղվեց Բ. Հոլվեգին45: Վերջինիս' նոյեմբերի 12-ին հաջորդած պատասխանր, սակայն, 
իր րնդհանուր հավաստիացումներով առավել դիվանագիտական ժեստի տպավորություն 
էր թողնում: «Կայսերական կառավարությունր,- նշված էր այնտեղ,- ինչպես մինչեւ այժմ, 
նույնպես ապագայում միշտ իր առաջնագույն պարտականություններից մեկր կհամարի իր 
ազդեցությունր գործադրել, որպեսզի քրիստոնյա ժողովուրդներն իրենց հավատի պատ
ճառով չհետապնդվեն: Գերմանացի քրիստոնյաներր կարող են վստահ լինել, որ ես, այդ 
սկզբունքով առաջնորդվելով, կանեմ ինձանից կախված ամեն բան ձեր արտահայտած 
մտահոգություններն ու բաղձանքներր նկատի առնելու համար: Կ. Պոլսի կայսերական 
դեսպանությանր ես տեղեկացրել եմ ձեր դիմումի բովանդակության մասին»46:

Չնայած կանցլերի պատասխանր նշված հարցերի շուրջ կառավարության դիրքորոշ
ման որեւէ փոփոխությ ուն չէր արձանագրում, այնուամենայնիվ Լեփսիուսր տեղի տալու 
միտք չուներ. րնդհակառակր, նա իր պարտքն էր համարում րստ հնարավորին մեծացնել 
հասարակական ճնշումր դա համարելով իշխանություններին ակտիվ քայլերի մղելու միակ 
գրավականր: Ուստի պատահական չէ, որ երբ զանգվածային լրատվության միջոցներն ու 
եկեղեցին արդեն բավականաչափ իրազեկ էին Հայաստանում կատարվող իրադարձութ
յուններին, նա վճռեց իր տեղեկություններր մատչելի դարձնել լայն հասարակական շրջան
ներին: Այդ կերպ Լեփսիուսր մտադիր էր նաեւ թուրքական պաշտոնական լրատվության 
դեմ ստեղծել ուժեղ հակազդեցություն եւ բացի այդ ավետարանական համայնքներին դրդել 
հայ աքսորյալներին օգնելու նպատակով կատարելու մեծածավալ հանգանակություններ,

43 Տես „Эеи1Ь5сЫап4 սոճ Агшешеп...“, էջ 187:
44 Անդ, էջ 186: Կոչր ստորագրողների թվում էին այնպիսի ականավոր գիտնականներ եւ գործիչներ, ինչպես 

օրինակ, Ա. ֆոն Հառնակր, Գ. Հաուսլայթերր, Ցուլիուս Ռիխտերր, է. Շթիրր, Ֆրիդրիխ Լոֆսր, Ա. Վ. Շրայբերր եւ
այլն:

45 Տես յ .  Ьер8Ш8, Эег ТЫе8§ап§..., էջ XXIV:
46 ЭеийзсШапд ип^ Агтешеп..., թ. 198:
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որոնք «կհամապատասխանեին կարիքի մեծությանր»47: Լեփսիուսր ջանում էր այդ գերխն
դիրն իրագործել թե՜ րնդհատակյա ճանապարհներով եւ թե՜ բացահայտ լրատվության'առ
կա հնարավորությունների օգտագործման միջոցով:

Նախ անդրադառնանք նրա բացահայտ տեղեկատվական գործունեությանր, որ իրա
գործվում էր իր իսկ կողմից խմբագրվող4 «Бег СЬ^ШеЬе Օոշոէ» ամսագրի միջոցով:

Պարբերականի' 1915 թ. սեպտեմբեր-հոկտեմբեր ամիսների համարում նրա եւ իր 
աշխատակիցներից մեկի ստորագրությամբ հրապարակվեց մի օգնության կոչ, որտեղ բա
վական թափանցիկ վկայություն էր կատարվում Հայաստանում ստեղծված իրադրության 
վերաբերյալ. «Մեր բարեկամներն այնտեղ® մեծ միջոցների կարիք ունեն տասնյակ հազա
րավոր աքսորվող կանանց եւ երեխաներին օգնելու համար,- նշվում էր այնտեղ,- որոնք 
անցնում են Ուրհայով: Մեր առաջադրանքներր, նույնիսկ եթե դրանք ամենածայրահեղ կա
րիքի մեղմացմանն են վերաբերում, տասնապատիկ անգամ ավելի մեծ են, քան Աբդուլ Հա- 
միդի մեծ կոտորածից հետո: Արդյոք հնարավոր կլինի՞ դեռ կենդանի հայ քրիստոնյաների 
կյանքր պահպանել, գիտի միայն Աստված: Մեր պարտքն է, սակայն, անել այն, ինչ կարող
ենք»48:

Այս հրապարակումր, որտեղ բարեկամներին կոչ էր արվում «մեծագույն ջանքեր գոր
ծադրել» օգնության միջոցների հայթայթման համար, դարձավ առաջին ահազանգր «Бег 
СЬ^ШеЬе Опеп^-ում: Պարբերականի համար 1915 թ. ստեղծվել էր չափազանց բարդ իրա
վիճակ: Տարվա առաջին համարի թողարկումից հետո այն թղթի դեֆիցիտի հետեւանքով, 
որի բաշխումր կատարվում էր իշխանությունների կողմից, հարկադրված էր տպագրվել եր
կու ամիսր մեկ անգամ, ինչր մեծ դժվարություններ էր հարուցում օպերատիվ լրատվության 
իրականացման համար: Մյուս կողմից, Լեփսիուսր հարկադրված էր պարբերականր հրա- 
տարակելիս ցուցաբերել մեծ զգոնություն գրաքննության կողմից նրա արգելումր բացառելու 
համար, քանի որ այդ դեպքում կվնասվեր նաեւ օգնության աշխատանքների քարոզչությու- 
նր: Ամենամեծ խոչրնդոտր, սակայն, այն էր, որ Ուրհայից ուղարկվող թղթակցություններ 
ճանապարհին գրաքննության կողմից ստուգման եւ «սրբագրման» ենթարկվելով4 տեղ էին 
հասնում հիմնովին կամ մեծ մասամբ անրնթեռնելի (կտրատված կամ ջնջված) վիճակում: 
Դրա ցայտուն վկայություններից մեկն, օրինակ, Լեփսիուսի' Ուրհայում գտնվող աշխատա
կից Յակոբ Քյունցլերի' 1915 թ. դեկտեմբերի 4-ի4 ներքոհիշյալ նամակն էր. «Հոսպիտալի 
անձնակազմի համար այս անգամ ամառային արձակուրդներ չեղան: Այնուհետեւ եկավ նո
յեմբերյան չար ամիսր, որի մասին ես այստեղ հակիրճ ուզում եմ տեղեկացնել: (Հետեւող 
տեղեկությունր գրաքննության կողմից հանվել է: Երկրորդ էջր շարունակվում է նախա
դասության կեսից)49... հիվանդներ: Ո՞վ պետք է բժիշկների բացակայության պարագայում 
աղքատներին հոգ տանի: Ո՞վ, եթե ոչ Ձերեւբայր Յակոբր®»50:

Եւ այնուհանդերձ, նույնիսկ այն նվազագույնր, որ հասնում էր տեղ, որոշ պատկերա
ցում էր տալիս հայ ժողովրդի մեծ ողբերգության մասին: Զորօրինակ. «...Վերջին առաքու

47 յ .  Լерտ̂ ստ, Эег То^§ап§..., էջ XXVI:
48 Տես НШегиП, „Эег Շհոտէև^ Опеп“ , 1915, էջ 73:
49 Այդ միջանկյալ պարզաբանումր կատարված է խմբագրության կողմից:
50 Տես КасЬл сМеп, Эег ՇհոտէԱ ^  Опеп^ 1916, էջ 3-4:
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մից ես երկու օր 50 մարկի հաց եմ բաժանել անհայրենիքներին: Սովահարներն ինձ գրե
թե կտոր-կտոր էին անում, այնպես որ ստիպված էի պաշտպանվել: Ցա՜՜վ կույրերի կույր 
ղեկավարներին, որոնք հազարներին նետեցին դժբախտության մեջ®»51: Եւ կամ' «... Իմ 
կյանքի ամենածանր ամիսն է, որ իմ ետեւում է գտնվում: Այստեղի ամերիկյան միսիոների 
համար չափազանց ծանր էր, եւ նրա նյարդերր դավաճանեցին ®»52:

Ուշագրավ է, որ գրաքննությունից րստ հնարավորին խուսափելու համար Լեփիսւ- 
սի «Գերմանական առաքելություն Արեւելքում» կազմակերպության' Ուրհայի աշխատա- 
կիցներր փորձում էին իրողություններր ներկայացնել ակնարկներով, հաճախ կիրառելով 
նաեւ գաղտնալեզվի մեթոդր: Օրինակ, գրելով «Հարյուրավոր քաղցածներ փախչում էին 
միսիայի հաստատությունր, ամենաաղքատների մեջ մեր բժշկական գործունեությունր 
ահռելի չափեր է րնդունում» նախադասությունը հեղինակր նախապես հարկ էր համա
րում րնդգծել, որ Գերմանիայում գիտեն, թե ովքեր են «քաղցածներր» եւ «ամենաաղքատ- 
ներր»53: Այդ եւ նման թղթակցությունների հրապարակման ժամանակ խմբագրությունն 
իր հերթին րնթերցողներին խորհուրդ էր տալիս ճշմարտությունր որոնել «տողերի արան
քում»54:

Այնուամենայնիվ, պետք է ասել, որ թղթակիցների տեղեկությունների աղճատմամբ 
պայմանավորված լրատվական դեֆիցիտր Լեփսիուսի կողմից պարբերաբար կատար
վող պարզաբանումներով հասցվում էր նվազագույն չափերի, չնայած, իհարկե, այդ պար- 
զաբանումներր եւս հիմնականում պետք է փաստագրական բնույթ ունենային: Օրինակ, 
Քյունցլերի' նոյեմբերի 19-ի հիշյալ թղթակցությունր հրապարակելիս նա կից գրությամբ 
տեղեկացնում էր, որ Ուրհայի հայկական թաղամասր ավերված, իսկ քրիստոնյա ազգաբ
նակչության մեծագույն մասր սպանված կամ աքսորված էր55: «Մեր րնթերցողներր, նշում 
էր խմբագրականր մեկ այլ անգամ,- այս կցկտուր տեղեկություններից կարող են նկատել, 
որ հիմնական խնդիրր գրաքննության պատճառով միշտ հարկադրված շրջանցվում է: 
Չնայած մեր տեղեկություններն ավելի քան բավական են իրադարձությունների վերաբեր
յալ ամբողջական պատկերացում ունենալու համար, սակայն քանի որ գրաքննությունր 
թույլ չի տալիս դրանք հրապարակել, մեր բարեկամներր ստիպված են համբերել, մինչեւ 
մենք այդ մասին ավելին կկարողանանք ասել: Մեր րնթերցողներր կարող են համոզված 
լինել, որ եթե մենք նույնպես ստիպված ենք լռել, ապա անգործ չենք, եւ որ իրենց նվիրատ- 
վություններր երբեք այնքան անհրաժեշտ չեն եղել, որքան այժմ»56:

Այնուամենայնիվ, եթե պարբերականր գրաքննության պատճառով չէր կարող տեղե
կություններ հաղորդել աքսորի բնույթի եւ իրականացման եղանակների վերաբերյալ, ապա

51 Տես Аш ИгГа, „Бег СЬтШсЬе ОпеП“, 1915, էջ 77: Այս տողերն ամենայն հավանականությամբ պատկանում 
են Կ. Յեպեին:

52 Տե՛ս ^ск п сМ еп , Эег СЬпвШсЬе ОпеШ, 1916, էջ 3: Այս հատվածր քաղվել է Քյունցլերի' 1915 թ. նոյեմբերի 
19-ի նամակից: Խոսքր վերաբերում է Ուռհայում գտնվող ամերիկյան որբանոցի տնօրեն Լեսլիին, որ չկարողանալով 
տանել հայերի ողբերգությունր' ինքնասպան եղավ: Տե՛ս յ .  Кйш1ег, ВепсЫ иЬег &е 1е1г1е АгЬей ^е^БсЬеп 
М188юп8Ьоврка1е8 տ ՍւքԶ, անդ, 1919, էջ 27:

53 К. 8сМЯег, Оеտсհ^сհէе..., էջ 88 :
54 Տես ^сИ псМ еп, Эег СЫтШсЫе Опеп;, 1916, էջ 3: Հմմտ. յ .  Кипг1ег, ВепсМе иЬег Ժզտ ^ էտ է ^ ձ տ ^ ^  т  игГа, 

„М1йе11ип§еп аш ^ег АгЬей...“, 1918, էջ 119, ծանոթագրությունր:
55 Տե՜՛ս КасЬНсМеп, Эег СЫгаШсЫе Опеп^ 1916, էջ 3:
56 Անդ, էջ 4:
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դրա ծավալր եւ հետեւանքներն րնթերցողներին անհայտ չմնացին: Այդ առումով հատկա
պես մեծ դեր խաղաց Լեփսիուսի «Հեռացում դեպի Սիրիա» հոդվածր, որ տպագրվեց 
պարբերականի 1915 թ. վերջին համարում: Թուրքիայի հայաբնակ բոլոր վիլայեթներում' 
«Հայ ժողովրդի բնօրրանում», արդեն ոչ մի հայ չկար, տեղեկացնում էր Լեփսիուսր: Ով
քեր այլեւս ճանապարհին չէին, գտնվում էին Դեր էս Զորի եւ Մոսուլի միջեւ րնկած տա
փաստաններում. «Բացարձակապես միջոցներից զուրկ մի քանի հարյուր հազար մարդ
կանց մի մուրացկան ժողովուրդ, որի չորս հինգերորդր երեխաներ եւ կանայք են, ճամբա
րել է Միջագետքի անապատի եզրին, առանց իմանալու, թե ինչպես է ձմռանր գոյատ 
եւելու: Թուրքիայի հայ ժողովուրդր դարձել է պատերազմի զոհր»57:

Փաստագրական տեղեկատվությունր շարունակվեց նաեւ հետագայում: Եթե անգամ 
րնդունվեր, որ Թուրքիայի հայ բնակչության առավելագույնր մեկ երրորդր մահմեդակա
նացման եւ փախուստի միջոցով կարողացել էր աքսորից խուսափել, նշվում էր ԳԱԱ-ի 
վարչության' 1916 թ. սկզբին հրապարակված կոչում, ապա շուրջ 1200 000. մարդ աքսոր
վել էին: Նրանց մի մասր դեռ գտնվում էր ճանապարհներին, իսկ մոտ 600. 000-ր, որոնք 
պետք է հասած լինեին Միջագետքի անապատ ներր, դատապարտված էին այնտեղ 
քաղցից եւ հիվանդություններից մահանալու58: Ընդգծելով, որ արեւելյան գավառների 
բնակիչներից «աքսորավայր են հասել միայն կանայք եւ երեխաներր», եւ այդպիսով 
նաեւ համապատասխան կռահումների հնարավորություն րնձեռելով' վարչությունր կոչ 
էր անում համախմբել ջանքերր «աննկարագրելի զրկանքների» ենթարկված աքսորյալ
ներին օգնելու համար:59

Լեփսիուսր, սակայն, ձգտում էր ոչ միայն փաստերն արձանագրել, այլեւ պարզաբա
նել նրանց ներքին շարժառիթներր. հանգամանք, որ նրա համոզմամբ ի վերջո հանգեց
նում էր թուրք դաշնակցի վերաբերյալ գոյություն ունեցող տեսակետների վերանայման 
անհրաժեշտությանդ Եթե Թուրքիան, նշում էր Լեփսիուսր, մինչեւ պատերազմն «ազգա
յին» պետություն էր, ապա այժմ ձգտում էր «իսլամի հիմքի վրա» վերակազմվել մի միաս
նական մահմեդական պետության: Դա բնականորեն հանգեցնում էր քրիստոնյա տարրե
րի մեկուսացմանդ որոնք այնտեղ հանդիսանում էին եւրոպական մշակույթի հիմնական 
կրողր: Առավել վտանգված քրիստոնյա տարրի' հայերի պարագայում նշված մեկուսա- 
ցումր կատարվեց համատարած տեղահանման եւ աքսորի ճանապարհով: Հետեւաբար 
աքսորի կազմակերպումն ուներ ոչ թե «ստրատեգիական» դրդապատճառներ, ինչպես 
ներկայացվում էր թուրքական պաշտոնական լրատվության կողմից, այլ «ներքին քա
ղաքական»: Լեփսիուսի համոզմամբ, այդպիսով մեծ պատասխանատվություն էր ծան
րանում Թուրքիայի դաշնակցի' քրիստոնյա Գերմանիայի վրա, որի պատվո պարտքն էր 
ամեն ջանք գործադրել «աքսորի անմեղ զոհերին» փրկելու համար60:

Լեփսիուսր մանրազնին եւ մեծ հետեւողականությամբ էր հերքում աքսորր «ստրա
տեգիական» շարժառիթներով պայմանավորող տեսակետներր, քանի որ Թուրքիայի 
հակահայկական պրոպագանդան, որր մեծ շրջանառություն ուներ նաեւ Գերմանիայում,

57 Ьер ճ.տատ յ., Э1е ^е§ШЬгип§ пасЬ АзБупеп, „Эег СЬпвШсЬе Опеп“ , 1915, էջ 90-91:
58 Տես ա ^ ա ք  гиг Ьт^егип§ ипЬеտсհ^е^Ы с̂հе  ̂N01, „Эег СЬг^ШсЬе Опеп1“ , 1916, էջ 1-2:
59 Անդ:
60 Լерտ̂ иտ յ., Э1е ^е§ШЫгип§ пасЫ Аտտу̂ е̂п, „Эег СЫтШсЫе Опеп“ , 1915, էջ 91:
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հենվում էր այդ կեղծիքի վրա: Նա առնվազն անլուրջ էր համարում աքսորի հարցում Շա- 
պին Գարահիսարի եւ Վանի դիմադրության շահարկումներր, քանի որ երկու դեպքում 
եւս հայերի պայքարր զուտ ինքնապաշտպանական նպատակներ ուներ, եւ բացի այդ 
առաջինր տեղի ունեցավ այն ժամանակ, երբ աքսորն արդեն սկսվել էր: Նմանապես 
անհիմն էին նաեւ հայերի դասալքության եւ դավաճանության վերաբերյալ տարածում 
ստացած տեսակետներր. «Լրտեսության կամ դասալքության առանձին դեպքերր,- նշում 
էր նա,- որոնք բնականաբար ի հայտ են գալիս պատերազմի բոլոր օջախներում, իսկ 
Թուրքիայում ինչպես հայերի, նմանապես նաեւ արաբների, քրդերի եւ թուրքերի մեջ, ու
նեն մասնավոր եւ տեղական նշանակություն, որոնց պատճառով չի կարելի ողջ ազգին 
պատասխանատվություն վերագրել»: Բացի այդ, նշում էր Լեփսիուսր, փաստերր ցույց 
են տալիս, որ «հայերն րնդհանուր առմամբ արիաբար եւ հավատարմորեն են ծառայել 
թուրքական բանակում, ինչր 1915 թ. փետրվարին վկայել է նաեւ ռազմական նախարար 
էնվեր փաշան»61:

Աքսորի ստրատեգիական անհրաժեշտությունր վկայակոչող թուրքական տեսակետ- 
ների հերքմանր զուգահեռ' Լեփսիուսր միաժամանակ սուր քննադատության էր ենթար
կում այն գերմանական լրատվամիջոցներին, որոնք կապկելով նշված տեսակետներր' 
նպաստում էին հասարակայնության ապակողմնորոշմանր: Օրինակ, Շերիֆ փաշայի եւ 
նրա թուրք կուսակիցների կողմից կառավարության դեմ դեռ պատերազմից առաջ կազ
մակերպված հեղաշրջման փորձն, րստ մի շարք գերմանական օրաթերթերի, կապված էր 
մի «մեծ հայկական դավադրության» հետ:62 «"^епег пеие йгае Ргеээе», «№иеэ 8Шй§а11ег 
ТадеэЫай», «Ье1рг1§ег ТадеэЫай» եւ մյուս օրաթերթերում ազատ շրջանառություն էր 
կատարում նաեւ Կ. Պոլսից 1915 թ. հունիսին ստացված այն ստահոդ տեղեկատվութ- 
յունր, րստ որի հայերր Վանի վիլայեթում «կոտորել էին» 150 000 մահմեդականների:63 
Գերմանական մամուլի հրապարակումներում այդ «փաստն» օգտագործվում էր նույնիսկ 
որպես լուրջ հիմնավորում հայկական կոտորածների արդարացման համար. «Ովքեր 
հայկական կոտորածներից բողոքում են,- նշված էր, օրինակ, հրապարակումներից մե
կում,- մոռանում են, որ դրանից առաջ, ինչպես ապացուցված է, 150. 000 մահմեդական
ներ դարձել են հայերի զոհր»64:

Լեփսիուսր սուր քննադատությամբ էր անդրադառնում իրականությունր խեղաթյու
րող այդ հրապարակումներին. «Մամուլում հաճույքով են ասում' «Ինչպես ապացուցված 
է», երբ այդ մասին փաստեր չունեն,- հայտարարում էր նա: - Այդ 150 000 կոտորվածների 
արձագանքր շարունակ ղողանջում է գերմանական մամուլում: Ով նման կոտորածներ 
է հորինում, դրանք վերագրում դժբախտ հայերին, «ինչպես ապացուցվածից» է խոսում, 
երբ ոչինչ ապացուցված չէ, ստանձնում է նույն մեղքր, որր մենք մշտապես վերագրում ենք 
Անտանտայի մամուլին: ... Եթե որեւէ մեկն ավելի լավ տեղեկացված չէ, քան մեր մամուլր, 
ավելի լավ է' լռի»:65

61 Անդ, 90:
62 Անդ, էջ 93:
63 Անդ, էջ 92:
64 Անդ:
65 Անդ, էջ 92-93:
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Հատկանշական է, որ Գերմանիայում նրա հրապարակումներից ալեկոծված հասա
րակական կարծիքր հանդարտեցնելու նպատակով թուրքական կառավարությունր 1916 
թ. հրատարակեց մի «Կարմիր գիրք» այսպես կոչված' հայկական ապստամբությունների 
մասին, որն անշուշտ իր նպատակին կհասներ, եթե արժանի հակահարված չստանար: Եւ 
այն չուշացավ. Լեփսիուսն այդ առթիվ հրատարակեց եւ առաքեց մի գաղտնի թռուցիկ, որր 
կրում էր «Ի պարզաբանումն հայերի կարծեցյալ ապստամբությունների» վերնագիրր, եւ 
որտեղ ամբողջականորեն մերկացվում էին թուրքական հրապարակման կեղծիքներն ու 
նենգ միտումներր66: Կարճ ժամանակ անց, 1916 թ. նոյեմբերին նա որպես գաղտնի թռու
ցիկ վերահրատարակեց եւ առաքեց նաեւ փոքր-ինչ ավելի վաղ' սեպտեմբեր ամսին Бег 
СЬ18ШЛе Опеп^т^ հրատարակված' իր «Թուրքիայում օգնության գործի մասին» հոդվա- 
ծր, որր մանրամասն տեղեկություններ հաղորդելով տեղի ունեցած ոճրագործությունների 
եւ հայ աքսորյալների ողբերգականորեն ծանր դրության մասին' օրգանապես լրացնում էր 
նախորդին: Թռուցիկներր մեծ տպաքանակով առաքվելով գերմանական ամենաբազմա- 
զան հասարակական շրջաններին'հնարավորություն րնձեռեցին կանխելու այն թյուրիմա
ցություններդ որ կարող էին առաջանալ թուրքական հրապարակման հետեւանքով:

Հակահայկական քարոզչության դեմ Լեփսիուսի պայքարն ուղեկցվում էր նաեւ հայ ժո
ղովրդի պատմական առաքելության, նրա մշակութային արժեքների եւ ազգային առանձ
նահատկությունների արժեւորմամբ ու վերագնահատմամբ' այդպիսով ստանալով նաեւ 
կրոնա-մշակութային եւ տնտեսա-քաղաքական հիմնավորում: Այդ առումով առանձնակի 
հիշատակության է արժանի դր. Հերման Խրիստի «Հայերի տնտեսական եւ մշակութային 
նշանակությունդ» րնդարձակ հոդվածդ որր տպագրվեց «Бег Сհ̂ ^տէ1̂ сհе ОпепЪ> պարբե
րականի' 1916 թ. 7-9-րդ համարներում67: Հեղինակր, որ երկար տարիներ բժշկական գոր
ծունեություն էր վարել ԳԱԱ-ի Ուռհայի մասնաճյուղում եւ լայն շփումներ ունեցել Արեւելքի 
գրեթե բոլոր քրիստոնյա եւ մահմեդական ժողովուրդների հետ, այդ հրապարակմամբ նպա
տակ էր հետապնդում փաստել հայ ժողովրդի անփոխարինելի դերն ու նշանակությունր ողջ 
Արեւելքի տնտեսական եւ մշակութային զարգացման խնդրում. մի խնդիր, որ գերմանական 
պաշտոնական տեղեկատվության կողմից բնութագրվում էր որպես Գերմանիայի հետպա
տերազմյան արեւելյան քաղաքականության գլխավոր նպատակներից մեկր:

Եթե Գերմանիան իր առջեւ նպատակ էր դրել աջակցել Առաջավոր Ասիայի տնտեսա
կան զարգացմանն, ապա, րստ հոդվածագրի, պետք է նախ պարզեր, թե այդ մեծ առաքե
լությունն իրականացնելիս Արեւելքի ազգաբնակչության ո՞ր տարրի վրա կարող էր հենվել: 
Որքան էլ մեծ էին թուրք բնակչության հետ կապված հույսերդ այնուամենայնիվ հոդվածագ
րի համոզմամբ նրանք այդ հարցում Գերմանիային դաշնակից չէին կարող լինել. «Թուրքր 
որքան հմուտ է իրեն պատերազմում դրսեւորում,-նշում էր նա,- այնքան անպիտան է, րստ 
մեր արեւմտյան րմբռնումների, իր երկրի տնտեսական վերակառուցման համար»68:

66 Տե՛ս К. 8сМЯег, Оеտсհ^сհէе..., էջ 94:
67 Տես Н. Շհոտէ, Э1е т ^ ^ а й И ^ е  ип^ ки1Шге11е Ве^еиШп§ ^ег Агтешег, „Эег ^ ^ Ш ^ е  Опеп“ , 1916, էջ 

35-44:
68 Անդ, էջ 37: Թուրքերն ի բնե թուրա նական տափաստանային քոչվորներ էին, նշում էր Խրիստր, որոնց 

«բնական իդեալր» Թուրանն էր: Զարգացման եւրոպական րմբռնումներր նրանց մշտապես մնում էին խորթ 
եւ անհասկանալի: Բացի այդ, նրանք զուրկ էին նաեւ այն մտավոր ներուժից, որ անհրաժեշտ էր Արեւելքում
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Այլ էր իրավիճակր հայերի պարագայում: Հայ ժողովրդի անցյալի եւ ներկայի թռուցիկ 
քննությունն անգամ, րստ հոդվածագրի, հնարավորություն էր րնձեռում կատարել կռահում
ներ նրա «եւրոպական նկարագրի», «հզոր ներուժի», առանձնահատուկ օժտվածության եւ 
տաղանդի մասին. «Հնագույն ինքնատիպ գրական լեզուն եւ դեռ չորրորդ հարյուրամյա
կի սկզբին Տրդատ թագավորի եւ Գրիգոր պատրիարքի օրոք րնդունված քրիստոնեությու- 
նր,- նշում էր նա,- վկայում են այդ ժողովրդի բարձր մտավոր ունակություններր, որր կազ
մավորվել է նախապատմական շրջանում հին խալդերի եւ հնդգերմանական եկվորների 
միախառնման միջոցով, եւ որի տեսակր շատ ավելի եւրոպական է, քան արեւելյան»69: Այդ, 
Խրիստի համոզմամբ, ապացուցվել է դեռ միջնադարում ի դեմս հայերի եւ Բարբարոսայի ու 
խաչակիրների միջեւ ստեղծված ամուր կապերի, փաստագրվում է նաեւ ներկայում ի դեմս 
այն բազմազան արդյունավետ շփումների, որ նրանք ունեն եւրոպացիների հետ:

Հիմնավորելով, որ Արեւելքի զարգացման պատմական առաքելությունր կարող էր 
իրագործել միայն հայ ժողովուրդր4 Խրիստն ահազանգ էր հնչեցնում այն մեծ ողբերգության 
առնչությամբ, որ ապրել էր արեւմտահայությունր, եւ որր դեռ շարունակվում էր'սպառնալով 
բնաջնջել նաեւ անապատներում կուտակված դեռ կենդանի հարյուր-հազարավորներին: 
Մի ողբերգություն, որի համար, ինչպես ցույց էր տալիս Հայկական հարցի պատմությունր, 
առաջին հերթին մեղավոր էր Եւրոպան® Քանի որ, րստ հոդվածագրի, այն ոչ այլ ինչ էր, 
քան Հայկական հարցի ամուլ զարգացումների բնական հետեւանքր70:

Հ. Խրիստի համոզմամբ, սակայն, դեռ ուշ չէր կատարված սխալն ուղղելու եւ դատա
պարտված ժողովրդին փրկելու համար: Հայերի «տնտեսական ազատագրումր» նա համա
րում էր սկզբնական եւ ամենաիրատեսական քայլր, րստ որի Գերմանիայի միջամտությամբ 
հարկավոր էր կատարել «վիլայեթների մի նոր, հայերի պահանջներին համապատասխա
նող բաժանում»71 եւ հայ ժողովրդին տալ տնտեսական ինքնակառավարման հնարավո
րություն: Այդ հարցում Գերմանիան պետք է ստանձներ «առաջնորդի» դերր, նշում էր հոդ
վածագիրդ քանի որ այդ էին պահանջում նրա հետպատերազմյան շահերն Արեւելքում: 
Այլապես, եթե հայ ժողովրդի բնաջնջումր չկասեցվեր, ապա նրա խորին համոզմամբ ոչ 
միայն Գերմանիայի տնտեսական ծրագրերր կձախողվեին, այլեւ Առաջավոր Ասիայի բո
լոր երկրներր կդատապարտվեին կործանման. «Եթե Գերմանիան իրոք մտադիր է Անատո
լիայի համար մինչեւ Բաղդադ եւ Մեկկա արդյունավետ երկաթուղային ցանց կառուցել, - 
նշում էր Խրիստն իր եզրափակիչ խոսքում,- եթե նա կամենում է կիլիկյան հարթավայրում, 
Ադանայի մոտ արհեստական ոռոգում իրականացնել եւ եթե համարձակվի վերականգնել 
Միջագետքի ոռոգման հին համակարգդ որտեղի՞ց է ուզում ավելի լավ աշխատուժ ձեռք 
բերել, քան հայերն են, ինչպե՞ս կարող է առանց նրանց գործուն աջակցության այդ ամենր 
գլուխ բերել: Թուրքերր ապշած դիտելու են. Ալլահ քերիմ: Մինչդեռ հայերր ձեռք կմեկնեն 
եւ կշարունակեն, մինչեւ աշխատանքր կավարտվի: Թո՛ղ Աստծո ձեռքր, ուրեմն, իրադար

եւրոպական չափանիշներին համապատասխան զարգացում ապահովելու համար»: Անդ, էջ 37-38:
69 Անդ, էջ 35-36:
70 Անդ, էջ 43:
71 Համիդի օրոք երկրի արեւելյան վիլայթներն այնպես էին սահմանագծվել, որ նրանցից ոչ մեկում հայերր 

մեծամասանություն չկազմեն: Խրիստն այդ բնութագրում էր որպես «երկրի բարգավաճման համար վնասակար, 
երթ եւեկության համար խոչրնդոտիչ միջոցառում»: Անդ:



62 ԱՇՈՏ ՀԱՅՐՈՒՆԻ 2011 Դ

ձություններն այնպես ղեկավարի, որ այդ նպատակն իրականացվի: Այլապես Առաջավոր 
Ասիայի համար բացարձակապես միեւնույն է, թե պատերազմում վիճակախաղն ինչպես 
կավարտվի: Քանի որ, այսպես թե այնպես, այդ երկրներր կկործանվեն այն մարդկային 
ուժերի բացակայության պատճառով, որոնք կոչված են եւ ի վիճակի են նրանց վերակա
ռուցման համար աշխատելու»72:

Լեփսիուսի հիշյալ տեղեկատվական գործունեությո^ր զգալիորեն արդյունավորվեց' 
նպաստելով բարեկամների թվի րնդլայնմանր եւ նույնիսկ այդ ծանր իրադրությունում 
ապահովելով զանազան շրջանների նյութական եւ, րստ հանգամանքների, նաեւ քաղա
քական աջակցությունր: Դրա վկայությունն էր, օրինակ, Խաղաղության կողմնակիցների 
գերմանական րնկերության' 1915 թ. նոյեմբերին Լայպցիգում կայացած գլխավոր ժողո- 
վր, որր տեղեկացված լինելով Հայաստանում կատարվող իրադարձությունների մասին' 
իր համակրանքն ու համերաշխությունր արտահայտեց հայ ժողովրդին' պատրաստելով 
Գերմանիայի կառավարությանն ուղղված մի ուղերձ, որտեղ վերջինիս կոչ էր արվում 
վտանգված հայությանր սատարելու համար իր ազդեցությունր գործադրել դաշնակից 
Թուրքիայի վրա73: Դրա խոսուն վկայությունր դարձավ նաեւ հայ ժողովրդի աքսորի եւ 
բնաջնջման վերաբերյալ Գերմանիայի սոցիալ-դեմոկրատական կուսակցության ղեկա
վար Կարլ Լիբկնեխտի' 1916 թ. հունվարի 11-ին ռայխստագում կատարած հարցապն- 
դումր, որում նա վկայակոչում էր Լեփսիուսի հաղորդած տեղեկություններր, եւ որր, զգա
լի իրարանցում առաջացնելով խորհրդարանում, սակայն առանց սպառիչ բավարարում 
ստանալու, խորհրդարանի նախագահի միջամտությամբ առկախվեց74:

72 Անդ, էջ 44:
73 Реще1 Ս., ^аտ еуап§е^^е..., էջ 227: Առաքումից առաջ, սակայն, ուղերձի հարցադրումր բավականին 

«թուլացվեց», քանի որ ժողովին ներկա գտնվող ոստիկանության ներկայացուցիչր հայտարարեց, որ սկզբնական 
բովանդակությամբ ուղերձի առաքումր չէր կարող թույլատրել: Անդ:

74 Ռայխստագի արձանագրությունում այդ մասին կատարվել է հետեւյալ սղագրությունր. «Լիբկևեխ՜տ. 
- Պարոն ռայխսկանցլերին արդյոք հայտնի՞ է, որ այժմյան պատերազմի ժամանակ դաշնակից թուրքական 
կայսրությունում հայ բնակչությունր հարյուր-հազարներով իր բնականավայրերից տեղահանվել եւ բնաջնջվել 
է: Դաշնակից թուրքական կառավարության մոտ ի՞նչ քայլեր է պարոն ռայխսկանցլերր ձեռնարկել պատշաճ 
հատուցում իրականացնելու, Թուրքիայում հայ բնակչության մնացորդի դրությունր մարդավայել դարձնելու եւ 
նման ոճրագործությունների կրկնումն արգելելու համար: Նախագահ. — Հարցմանր պատասխանելու համար 
խոսքր տրվում է ԱԳՆ քաղաքական բաժանմունքի ղեկավար, կայսերական դեսպանորդ պրն. դր. ֆոն Շթումին: 
ՖոԱ Շթուս. — Պարոն ռայխսկանցլերին հայտնի է, որ Բ. Դուռր որոշ ժամանակ առաջ մեր հակառակորդների 
խռովարար մեքենայություններից դրդված' թուրքական կայսրության որոշակի տարածաշրջաններում հայ 
բնակչությանր տեղահանել է եւ նրանց նոր բնակատեղիներ է հատկացրել: Այդ միջոցառումների որոշակի 
այլազդեցությունների պատճառով գերմանական եւ թուրքական կառավարությունների միջեւ տեղի է ունենում 
մտքերի փոխանակություն: Այլ մանրամասներ չեն կարող տեղեկացվել: Լիբկևեխտ. - Ես խոսք եմ խնդրում 
հարցումն ամբողջացնելու համար: (Աշխուժություն): Նախագահ. —Հարցումն ամբողջացնելու համար ձայն ունի 
պարոն պատգամավոր դր. Լիբկնեխտր: Լիբկևեխտ. — Պարոն ռայխսկանցլերին արդյոք հայտնի՞ է, որ պրոֆեսոր 
Լեփսիուսր ուղղակիորեն խոսել է թուրքահայերի բնաջնջման մասին...: (Նախագահի զանգահարությունդ 
Հռետորր փորձում է շարունակել իր խոսքր: բացականչություններ. «Լռություն, լռություն»): Նախագահ. — Պարոն 
պատգամավոր, դա մի նոր հարցում է, որր ես չեմ կարող թույլատրել»: Տես К. Լ^еЬкпесհէ, Оеտатте1էе Ке^еп ип^ 
8с ^ 1Йеп, В^. VIII, ВегИп, 1966, էջ 438-439: Հատկանշական է, որ սոցիալ-դեմոկրատական ֆրակցիան Լիբկնեխտի 
ելույթից հետո շտապ նիստ գումարեց այդ հարցր քննարկելու համար, ինչր, սակայն, րնթացք չստացավ, 
քանի որ կուսակցության աջկենտրոնամետ ղեկավարությունր ելույթի հանդեպ րնդունեց քննադատական եւ 
դատապարտող դիրքորոշում: Տես «Հայերի ցեղասպանությունր օսմանյան կայսրությունում». փաստաթղթերի եւ 
նյութերի ժողովածու Մ. Գ. Ներսիսյանի խմբագրությամբ, Երեւան, 1991, էջ 529:
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Ինչեւէ, 1916 թ. սկզբին Լեփսիուսր ծրագրել էր Սիրիայում եւ Միջագետքում գտնվող4 
հայ աքսորյալներին օգնություն ցուցաբերելու նպատակով մի արշավախումբ ուղարկել 
Թուրքիա: Այդ նպատակով ԳԱԱ-ի կողմից կատարված դիմումր, սակայն, մինչեւ իսկ դես
պան Մետեռնիխի ակտիվ միջնորդությունից հետո հանդիպեց Բ. Դռան անվերապահ մերժ- 
մանր: «ԳԱԱ կողմից ծրագրված' օգնության արշավախմբի հարցր այստեղ ներկայացվել 
է Բ. Դռանր,- այդ առթիվ իր4 ապրիլի 28-ի տեղեկագրում նշում էր դեսպանր: - .Ընդ որում 
ես րնդգծել եմ, որ հիշյալ րնկերությունն այդ հարցում սոսկ մարդասիրական նպատակներ 
ունի... եւ բացի այդ, որ րնկերության անդամների թվում կան բազմաթիվ ազդեցիկ եւ հեղի
նակավոր անձինք, ինչպես եւ, վերջապես, որ պրն. Լեփսիուսն անցյալ տարի անձամբ եկել 
է այստեղ եւ, ի միջի այլոց, Էնվեր փաշայի հետ զրույցի միջոցով առիթ է ունեցել իրազեկվել 
Հայկական հարցի մասին: Բ. Դուռր պատասխանեց վճռական մերժմամբ, եւ այն էլ այն 
հիմնավորմամբ, թե թուրքական կառավարությունր չի կարող օտարների կողմից օգնության 
որեւէ ակցիա թույլատրել, քանի որ այդպիսով արտերկրի հետ կապված'հայերի հույսերր 
կամրապնդվեին...»75:

Այդպիսով մեկ անգամ եւս փաստվեց այն իրողությունր, որ հայ ժողովրդի ճակատագ
րի հանդեպ գերմանական կառավարության անտարբերության պայմաններում անհնար 
էր ոչ միայն հակազդել հայության ծրագրված բնաջնջման գործրնթացին, այլեւ իրագոր
ծել արդյունավետ օգնության աշխատանքներ դեռ կենդանի աքսորյալներին փրկելու նպա
տակով: Լեփսիուսն ի նպաստ հայ ժողովրդի գերմանական կառավարությանն ակտիվ մի
ջամտությունների մղելու միակ հուսալի ճանապարհր, ինչպես արդեն նշվել է, համարում 
էր հասարակական ճնշման ուժգնացումր: «Бег Сհ̂ ^տէ1̂ сհе Опеп^-ր, սակայն, գրաքննութ
յան ճնշման պայմաններում հասարակության իրազեկման' նախանշված նպատակին րստ 
հարկի ծառայել չէր կարող, ուստի պատահական չէ, որ նա վճռեց դիմել ստեղծված իրա
վիճակում ամենահամարձակ եւ ազդու միջոցին. այն է' իր հավաքած տեղեկություններն 
առանձին գրքով հրատարակել եւ առաքել Գերմանիայի ավետարանական քահանայութ
յուններին, ԳԱԱ-ի բարեկամներին ու մյուս'առավել ազդեցիկ հասարակական շրջաններին: 
Առաքումր պետք է կատարվեր գաղտնի, քանի որ այլապես կձախողվեր1:

1915 թ. նոյեմբեր եւ դեկտեմբեր ամիսներին Լեփսիուսն իր հավատարիմ աշխատա
կից Ռիխարդ Շեֆերի հետ միասին զբաղված էր նյութերր հրատարակության նախապատ
րաստելու գործով76: Երբ գիրքն արդեն պատրաստ էր, ի հայտ եկան նոր չկանխատեսված 
խոչրնդոտներ, քանի որ ոչ մի հրատարակիչ չէր համարձակվում այն տպագրել: Ի վերջո, 
երկարատ եւ որոնումներից հետո այդ առաջադրանքր ստանձնեց քրիստոնյա-պահպա- 
նողական «Бег К.е̂ сհտЬоէе» պարբերականի հրատարակչությունր, եւ 1916 թ. գարնանն 
աշխատությունր' «Տեղեկագիր Թուրքիայում հայ ժողովրդի դրության մասին» վերնագրով 
20.500 տպաքանակով պատրաստ էր առաքման77: Միայնակ կարողանալով հայթայթել 
առաքման միջոցներր' Լեփսիուսր ձեռնամուխ եղավ այդ գործին: Նրան ի թիվս այլ բարե

75 „ЭеШзсЫап^ ип^ Агтешеп...“ , էջ 257-258:
76 Տես К. 8 сМЯег, Оеտсհ^сհէе..., էջ 89:
77 Տե՛ս յ .  Լерտ̂ ստ, ВепсМ иЬег &е Ьа§е ^տ А^теո^տсհеո ^ )^ տ  т  ^ег Тигке1, Роէտձат, 1916.
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կամների, օգնում էր նաեւ դր. Մարտին Նիպագեն78: Գործն րստ հնարավորին արագ ավար
տելու համար Լեփսիուսր ներգրավել էր նույնիսկ իր երեխաներին. «Նախքան ոստիկանութ- 
յունր կգար Հայաստանում կատարված սարսափելի իրադարձությունների մասին պատմող 
գիրքր բռնագրավելու,- հիշում էր Լեփսիուսի դուստր Վիոլան,- մենք սպիտակեղենի զամբ
յուղով լի բազմաթիվ փոքրիկ փաթեթներ տարանք փոստ, իսկ վերջում շատ փաթեթներ 
առանձին-առանձին նետեցինք Պոտսդամի տարբեր փոստարկղերի մեջ»:79 Հուլիսի րնթաց- 
քում աշխատության 20. 000 օրինակ ուղարկվեց Գերմանիայի քահանայական ծառայութ
յուններին եւ ԳԱԱ-ի բարեկամներին, իսկ եւս 500-ր Ռայխստագի, Վյուրտեմբերգի երկ
րամասային պառլամենտի պատգամավորներին եւ գերմանական ամենահեղինակավոր 
թերթերի խմբագրություններին80:

Լեփսիուսն այնպես էր հաշվարկել, որ Գերմանիայի բոլոր ավետարանական քահանա- 
յություններր ստանային աշխատությունր" «նրա միջոցով մի4 թուրքական ստահոդ հեռագրե
րով ամենեւին չկաշառված կարծիք ձեռք բերելով փաստերի վերաբերյալ»81: Գրքի օրինակ- 
ներր փոստային փաթեթավորմամբ որպես փակ, գաղտնի առաքում ուղարկվում էին զանա
զան վստահված անձանց, որոնք իրենց հերթին համաձայն կից հանձնարարականի դրանք 
տարածում էին համայնքներում82: Միայն Ռայխստագի եւ Վյուրտեմբերգի 191 պատգա
մավորների համար կատարված առաքումր, թերեւս, անհաջողությամբ պսակվեց, քանի որ 
օրինակ ներր տեղ չհասնելով4 բռնագրավվեցին83: Բարեբախտաբար այդ դեպքր միակն էր, 
եւ Լեփսիուսն րստ էության հասցրեց իրականացնել իր հանդուգն ձեռնարկր:

Երբ գրքի առաքումն արդեն ավարտվել էր, Լեփսիուսր, տարբեր կողմերից նախազգու
շացումներ ստանալով եւ միաժամանակ իր շաքարախտր բուժելու նպատակով4 օգոստոսին 
մեկնեց Հոլանդիա84: Նա այդ քայլին դիմեց նաեւ քաջ գիտակցելով, որ հայրենիքում այլեւս 
չէր կարող հայ ժողովրդի համար ազատ գործել. «Իհարկե,- այդ առթիվ նշում էր Շեֆե- 
րր,- գրաքննությունն այնքան խիստ էր, որ Լեփսիուսին հարկադրաբար կլռեցնեին եւ այդ 
կերպ կկարողանային նրան արգելել ժամանակին հանդես գալ հայ ժողովրդի համար: Այդ 
կանխելր եւ միաժամանակ հայրենիքին ծառայել կարողանալր անվիճելի հիմքեր էին նրա' 
Հոլանդիա մեկնելու համար»85:

78 Տես К. 8 скаЯег, Оеտсհ^сհէе..., էջ 93: Մ. Նիպագեն մասնագիտությամբ ուսուցիչ էր եւ դասավանդում էր 
Հալեպի գերմանական դպրոցում, երբ սկսվեց հայերի տեղահանությունր: Չկարողանալով ողբերգություններր 
հանդուրժել եւ լռել, նա լքեց իր ծառայությունր եւ վերադարձավ Գերմանիա, որտեղ, սակայն, հակառակ 
իր բոլոր ջանքերի, ոչ ոքի մոտ րմբռնում չգտավ: Ի վերջո նրան խորհուրդ տվեցին հանդիպել Լեփսիուսին: 
Վերջինիս առաջարկությամբ նա մի տեղեկագիր պատրաստեց եւ ուղարկեց ռայխստագի պատգամավորներին: 
Չնայած այն հետագայում բռնագրավվեց գրաքննության կողմից, այնուամենայնիվ մեծ տարածում գտավ, երկու 
անգամ վերահրատարակվեց' հայտնի դառնալով նաեւ Թուրքիայում, որտեղ կառավարությունր նրան մահվան 
դատապարտեց: Անդ, էջ 93-94: Տեղեկագրի բովանդակության վերաբերյալ մանրամասն իրազեկում ունենալու 
համար տես М. Шераде, Е т  'о г !  ап &е Ьег^епеп УегИ^ег ^տ деи^з^еп Уо1к^, Роէտձат, 1916: Հմմտ. №ера§е 
М., Етдгиске е̂ пеտ деи^з^еп Окег^геге аш ^ег Тигке1, Роէտձат, 1919:

79 Ս. Ге1де1, ^аտ еуап^е^^е..., էջ 221:
80 յ .  Ьерэшэ, Эег Т о^§ап§..., էջ XXVII:
81 յ .  Լ^տւստ, '^տ հаէ тап  ^еп Агтетегп ^ а п ? ,  „М1йе11ип§еп а и  ^ег АгЬек...“, 1918, էջ 115:
82 К. 8 сМЯег, ОеБсЫс^е..., էջ 93:
83 յ .  Ьерэшэ, Бег ТЫеБдапд..., էջ XXVII:
84 յ .  Լерտ̂ ստ, Ре̂ տ0п1̂ сհеտ, „Эег Опеп;“ , 1925, էջ 104:
85 К. 8 скаЯег, ОезсЫс^е..., էջ 92: Դա հետագայում անուղղակիորեն հաստատում էր նաեւ Լեփսիուսր' նշելով, 

որ Հոլանդիայում նա կարողացել է «շատ կապեր ստեղծել», որոնք իրեն «հայրենիքում հասանելի չէին կարող
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Գիրքն արդեն առաքված, իսկ հեղինակր արտասահմանում էր, երբ Թուրքիայի 
դեսպանն այդ մասին տեղեկանալով4 սեպտեմբերի 9-ին հանդես եկավ ԱԳՆ-ին ուղղված 
բողոքով: Իր դժգոհությունր հայտնելով այն առթիվ, որ «Հայկական հարցին վերաբերող 
ամենաստոր բրոշյուրներից մեկր» «լի կեղծ զրպարտություններով», հնարավոր է եղել 
Գերմանիայում տարածել' նա պահանջեց դրա դեմ միջոցառումներ ձեռնարկել եւ կասեց
նել Լեփսիուսի հայանպաստ «ագիտացիան»:86 ԱԳՆ-ի պետքարտուղարի տեղակալ Ց ի ֊ 
մերմանն ի պատասխան դեսպանին տեղեկացրեց, որ աշխատությունն օգոստոսի 7-ին 
բռնագրավվել էր: Քանի որ գիրքն արդեն հիմնականում առաքված էր, այդ բռնագրավումր 
փաստորեն վերաբերում էր միայն պատգամավորներին ուղարկված օրինակներին:

Լեփսիուսր Հոլանդիայում շարունակեց իր համակողմանի հայանվեր գործունեությու
նն միաժամանակ Թուրքիայի իրադարձությունների վերաբերյալ իրազեկ հասարակական 
կարծիք ձեւավորելու համար հանդես գալով բազմաթիվ, հիմնականում անստորագիր հրա
պարակումներով: Նա կարողացավ կապեր հաստատել այդ երկրի ազդեցիկ քաղաքական 
գործիչների հետ' նրանցից եւս մեծ աջակցություն ստանալով: Շուտով Լեփսիուսի նախա
ձեռնությամբ այնտեղ հիմնվեց մի կազմակերպություն'Հայաստանի օգնության նիդեռլան- 
դական կոմիտեն, որր հոլանդերեն լեզվով հրատարակեց նրա «Տեղեկագիրր», վարում էր 
եռանդուն հայանպաստ քարոզչություն եւ միաժամանակ գումարներ էր հանգանակում եւ 
առաքում Ուռհա, որտեղ դրանք Լեփսիուսի վաղեմի աշխատակիցների միջոցով ծառա
յեցվում էին աքսորից հետո ի հայտ եկած հազարավոր որբերի եւ այրիների օգնության 
նպատակին87: Նրա' Հոլանդիա մեկնելուց հետո Գերմանիայում բարեկամների հետ կապի 
պահպանումր եւ, րստ հնարավորին, նաեւ հայօգնության աշխատանքների շարունակումր 
իրականացվում էին նրա հավատարիմ աշխատակից Ռիխարդ Շեֆերի միջոցով: Լեփսիու
սր Հոլանդիայից կարողացավ կապ հաստատել Եւրոպայում գտնվող հայ նշանավոր գոր
ծիչների, մասնավորապես Պողոս Նուբար փաշայի եւ նրա աշխատակիցների, ինչպես եւ 
անգլիացի հայանվեր գործիչ, անգլո-հայկական րնկերության հիմնադիր լորդ Տեյմս Բրայ- 
սի հետ: Վերջինս, ի դեպ, արդեն հրատարակել էր իր «Կապույտ» գիրքր, որ վերաբերում էր 
հայ ժողովրդի տեղահանությանր, եւ երկու երախտավոր այրերր կարողացան նաեւ նյութե
րի փոխանակություն կատարել88:

լինել»: յ. Լерտ̂ ստ, Регտ0ո1̂ сհеտ, „ Бег Опеп^‘, 1925, էջ 104:
86 Տես յ .  ЬерЭ1Ш, Бег ТойеБдапд..., էջ XXVII:
87 Տես յ .  Ьер§ш§, Խ  е1§епег БасЬе, „МШеПипдеп айв ճе  ̂АгЬей..", 1918, էջ 141:
88 Լեփսիուսր Հոլանդիայում գործում էր նաեւ գերմանական կառավարության համար' ԱԳՆ-ի ցուցումով 

պարբերաբար հավաքելով եւ Բեռլին ուղարկելով պատերազմական իրադարձություններին եւ խաղաղության 
թեմային վերաբերող' անգլիական եւ հոլանդական մամուլում լույս տեսնող հրապարակումներր, վարում 
էր գրական-աստվածաբանական գործունեություն եւ միաժամանակ Շեֆերի միջոցով կազմակերպում հայ 
աղետյալների օգնության աշխատանքներր նաեւ Գերմանիայում: Քնդ որում, ԱԳՆ-ի համար կատարվող 
վերոնշյալ ծառայությունր գոյատ եւման հաստատուն միջոցներից գրկված գործչին ոչ միայն կանոնավոր եկամուտ 
ապահովեց, որով նա կարողացավ իր բազմանդամ րնտանիքի ապրուստր հայթայթել, այլեւ հնարավորություն 
րնձեռեց բավականաչափ ազատություն վայելել պատերազմի րնթացքում իր հայանվեր գործունեությո^ր 
Շեֆերի միջոցով Գերմանիայում եւս շարունակելու համար. հանգամանք, որ հաստատվում էր նաեւ Լեփսիուսի 
կողմից հետագայում հրապարակված մի տեղեկության մեջ. «Ես Հոլանդիայում գործում էի որպես տեղեկատու' 
անգլիական եւ հոլանդական մամուլի վերաբերյալ լրատվություն ուղարկելով ԱԳՆ ռազմական ծառայությանր,- 
նշում էր նա: - Այդ ծառայությունն ինձ հնարավորություն տվեց իմ գերմանացի աշխատակից Ռ. Շեֆերի 
օգնությամբ իմ' հայկական օգնության գործր, գերազանցապես Ուռհայի իմ բարեկամների միջոցով, շարունակել
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Միաժամանակ Լեփիսիուսր շարունակում էր հրապարակախոսի4 իր բոլոր ջանքերր 
գործադրել գերմանական կառավարությանր հայոց ցեղասպանությունր կասեցնելու եւ դեռ 
կենդանի հայերին փրկելու նպատակով Թուրքիայի վրա կոշտ ճնշման մղելու համար, մինչ
դեռ պաշտոնական Գերմանիան դրան հակված չէր եւ ավելին, նման միջամտությունից իր 
հրաժարումր փորձում էր հիմնավորել Թուրքիայի հետ դաշինքի խզման վտանգով:

Հարկ է նշել, որ դա ցեղասպանության նկատմամբ գերմանական կառավարող շրջան
ների որդեգրած չեզոք եւ հանդուրժողական դիրքորոշումն արդարացնելու'ամենահեղինա- 
կավոր «հիմնավորումն» էր: «Ես կարող եմ միայն ասել, որ մենք արել ենք ամեն բան, ինչ 
կարող էինք,- ռայխստագի պատգամավորների առջեւ իր' 1916 թ. սեպտեմբերի 29-ի ելույ
թում նշում էր ԱԳՆ պետքարտուղար ֆոն Յագովր:- Ամենածայրահեղր, որ մեզ դեռ մնում 
էր, Թուրքիայի հետ դաշինքի խզումր կլիներ: ... Թուրքերր մեզ կարեւոր ծառայություններ են 
մատուցում'պաշտպանելով մեր հարավ-արեւելյան դիրքային թեւր: Դուք ինձ հետ կհամա- 
ձայնեք, որ մենք չենք կարող այնքան հեռու գնալ, որ թուրքերի հետ, որոնց մենք Հայկական 
հարցի վերաբերյալ մեր տեւական նախազգուշացումներով խիստ անտրամադիր ենք դարձ
րել, նաեւ մեր դաշինքր խզենք»89:

Եղերական իրադարձություններ կասեցնելու հարցում պաշտոնական Գերմանիայի 
«անկարողության»' այդ եւ նման պատճառաբանություններր, սակայն, բնավ իրատեսա
կան համարվել չէին կարող: Ինչպես վկայում էր արդեն հիշատակված'Էնվերի մայիսի 31-ի 
հեռագիրր, նա նույնպես լրջորեն հաշվի էր նստում այն հանգամանքի հետ, որ Գերմանիան 
կարող էր արգելել հայ ժողովրդի տեղահանումր, մինչդեռ դեսպանին ոչ այնքան տեղահան
վող ժողովրդի ճակատագիրն էր մտահոգում, որքան Գերմանիայի դեմ այդ իրադարձութ
յունների քաղաքական շահարկման հնարավորությունդ Եւ եթե նա հետագայում հանդես 
եկավ նաեւ Բ. դռանն ուղղված մի շարք ամուլ զգուշացումներով, ապա դրանք դարձյալ թե
լադրված էին գլխավորապես այդ շահարկումներին դիմակայելու մտահոգությամբ. հանգա
մանք, որ չէր խուսափում հաստատել նաեւ ինքր'դեսպանր: «Թուրքական ձեռնարկումներին 
մեղսակից լինելու առնչությամբ մեր թշնամիների կողմից հետագայում մեզ ուղղվելիք հա
վանական մեղադրանքներին հակազդելու համար,- նշում էր նա, օրինակ, 1915 թ. հուլիսի 
7-ին կանցլերին ուղղված իր նամակում,- ես անհրաժեշտ եմ համարել Բ. դռան ուշադրութ- 
յունր հրավիրել այն հանգամանքի վրա, որ մենք հայ բնակչության աքսորին միայն այն չա
փով ենք հավանություն տալիս, եթե դրանք թելադրված են ռազմական նկատառումներով 
եւ ծառայում են ապստամբությունների կանխարգելմանդ եւ որ, սակայն, այդ միջոցառում
ների իրագործման ժամանակ աքսորյալներին անհրաժեշտ է պաշտպանել թալանից եւ կո
տորածներից: Այդ հարցապնդումներին անհրաժեշտ շեշտադրում տալու համար ես դրանք 
կազմել եմ գրավոր հուշագրի ձեւով, որր ես այս ամսի 4-ին անձամբ հանձնել եմ մեծ վեզի
րին»90:

Ուշագրավ է, որ Վանգենհայմր հարկ եղած դեպքում նույն նկատառումով էր հիմնավո
րում նաեւ երիտթուրքերի ոճրագործությունների վերաբերյալ պատմող նյութերի առաքումն

մինչեւ պատերազմի ավարտր»: յ .  Լерտ̂ ստ, Ог̂ еոէ-М̂ տտ̂ оո, „Эег Опеп“ , 1924, էջ 34:
89 Տես Р. Լ ^ ^ ,  Агтешеп: Эег ел&е Vб1кегтогձ ^տ 20. ^ հ հ ^^ւ ՚էտ , Мип^еп, 1977, էջ 146: Հմմտ. ^еиէտсЫапճ 

ип^ Агтешеп..., էջ 294:
90 Տես ,ДеуШ1ейе Аш§аЬе...,“ թիվ 106 արձանագրությունը
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ԱԳՆ' դրանք համարելով ապագայում Գերմանիայի մեղսակցության վերաբերյալ ի հայտ 
եկող մեղադրանքներր հերքելու փաստարկներ: «Եթե ես վերջին շրջանում այդ իրադար
ձությունների մասին Ձերդ Գերազանցությանր ավելի մանրամասն եմ տեղեկացրել,- նշում 
էր նա Բեթման Հոլվեգին ուղղված իր4 1915 թ. հուլիսի 16-ի նամակում (կից առաքելով նաեւ 
փոխհյուպատոս Կուկհոֆի՜ Սամսունի դեպքերի մասին պատմող տեղեկագիրր),- ապա դա 
տեղի է ունեցել փոխհյուպատոս Կուկհոֆի կողմից նույնպես կարեւորված այն հանգաման
քի հաշվառումով, որ մեր թշնամիներր հետագայում մեզ դրանցում որոշակի մեղսակցություն 
կվերագրեն: Նրա տեղեկությունների հիման վրա մենք ի վիճակի կլինենք թշնամի աշխար
հին, առանձնապես մամուլի միջոցով ցանկացած ժամանակ ապացուցել, որ մենք մշտապես 
դատապարտել ենք թուրքական կառավարության չափազանց հեռուն գնացող միջոցառում- 
ներր եւ շատ ավելի' նաեւ տեղական մարմինների անկարգություններր»91:

Ինչեւէ, ինչպես ապացուցում են Վանգենհայմի վերոնշյալ տեղեկագրերր, նա անձնա
պես եւս միանգամայն անտարբեր էր հայ ժողովրդին վիճակված ողբերգությունների հան
դեպ, եւ եթե հաշվի առնենք այն հանգամանքր, որ դեսպաններր, արտաքին քաղաքակա
նության անմիջական իրագործողներր լինելուց զատ, որոշակի ներդրում ունեն նաեւ այդ 
քաղաքականության ձեւավորման հարցում, ապա Վանգենհայմի պաշտոնավարությունր 
հայ ժողովրդի համար բախտորոշ այդ օրերին կարելի էր համարել ճակատագրի հերթական 
դաժան խաղ: Այդ անձնավորության ամենաուշագրավ գնահատականներից մեկր թերեւս 
տվել է Հենրի Մորգենթաուն: «Հենց որ առաջին լուրերր Կոստանդնուպոլիս հասան,- գրում 
էր նա,- ինձ համար պարզ էր, որ հայերին օգնելու ամենաճիշտ ձեւր ոճրագործությունների 
դադարեցումն էր, որր հնարավոր կլիներ բոլոր երկրների ներկայացուցիչների վճռով թուր
քական կառավարությանր կոչ անելու դեպքում: Մարտ ամսի վերջին ես այցելեցի Վան- 
գենհայմին: Սակայն ինձ պարզ դարձավ հայերի հանդեպ նրա ատելությունր: Նա սկսեց 
հայերին ամեն առիթով դատապարտել: Նա, էնվերի ու Թալեաթի նման, Վանի դեպքերի 
մեջ ապստամբություն էր տեսնում: Նրա կարծիքով հայերր միայն դավաճան մակաբույծներ 
էին: «Ես կօգնեմ սիոնիստներին, բայց ինչ էլ որ լինի, հայերին չեմ օգնի,- ասաց նա»92:

Իսկ այն, թե ինքր" Մորգենթաուն, որքան դատապարտելի էր համարում հայերի ճակա
տագրի հանդեպ գերմանական դեսպանի անտարբերությունր, վկայում էր նաեւ հետեւյալ 
դրվագր, որով, ի դեպ, միաժամանակ պարզաբանվում են Վանգենհայմի հանկարծահաս 
մահվան հանգամանքներդ 1915 թ. աշնանր նրանք մի հանդիպում ունեցան Կ. Պոլսի ամե
րիկյան դեսպանությունում, որի ժամանակ Մորգենթաուն հայերի կոտորածներր կրքոտ 
կերպով բնութագրեց որպես «երկինք աղաղակող հանցագործություն»' դատապարտելով 
դրանց հանդեպ դեսպանի ցուցաբերած անտարբերությունր: «Կրկին խօսեցանք տարագրու- 
թիւններուն վրայ,- նշում էր Մորգենթաուն:- Գերմանիա ատոնց պատասխանատու չէ, րսաւ 
Վանկէնհայմ: Դուք կրնաք յաւիտեան պնդել ատոր վրայ, պատասխանեցի, բայց ո՜չ մէկր 
չպիտի հաւատայ: Աշխարհ շարունակ պատասխանատու պիտի նկատէ Գերմանիան. այդ

91 Տե՛՛ս „Армянский вопрос...", էջ 194-195:
92 Н. Мог§епШаи, АтЬаտտаձо  ̂Мог§епШаи^ տԽ ^ , Оагйеп-Сйу-№те Уогк, 1918, թ. 370: Հմմտ. Ա. Օհանջանյան, 

1915 թվական. Անհերքելի վկայություններ (Ավստրիական վավերագրերր հայոց ցեղասպանության մասին), 
Երեւան, 1997, էջ 215-216:
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ոճիրներուն մեղքր մշտնջենապէս ձեր դատապարտությունր պիտի րլլայ: ... Ես չեմ պնդեր, 
որ' Գերմանիա պատասխանատու է այդ ջարդերուն' այն իմաստով, որ ինք եղած է անոնց 
դրդիչր: Բայց Գերմանիա պատասխանատու է այն իմաստով որ4 ինք կարող էր ջարդերր 
դադրեցնել եւ չգործածեց այդ ուժր: Եւ միայն Ամերիկա եւ ներկայի ձեր թշնամիներր չեն, որ 
ձեզ պատասխանատու պիտի բռնեն: Օր մր գերման ժողովուրդն է, որ ձեր կառավարութիւնր 
հաշիւի պիտի կանչէ: ... Այս տեսակ ոճիրներու աղաղակր մինչեւ երկինք կր բարձրանայ...: 
Թիւրքիայի ներքին գործերու ներկայ վիճակին մէջ չպիտի միջամտեմ, պատասխանեց 
Վանկենհայմ: Տեսայ որ'անօգուտ էր նիւթր աւելի երկար ծեծել: Գորովանքէ եւ մարդկային 
գութէ զուրկ մարդ մրն էր ան. զզուանքով երեսս անդին դարձուցի: Վանկէնհայմ ոտքի ելաւ 
մեկնելու: Ցցուելուն պէս շունչր բռնուեցաւ եւ յանկարծ ծունկերր կթոտեցան: Ցատկեցի եւ 
զինքր բռնեցի ճիշդ այն պահուն" երբ իյնալու վրայ էր: Պահ մր բոլորովին շլմորած մնաց, 
ցնորած կերպարանքով մր ինծի կր նայէր. յետոյ անմիջապէս ինքզինքր ժողվեձեւ իր հա- 
ւասարակշռութիւնր վերագտաւ: ... Երկու օր ետքր, ճաշասեղան նստելու ատեն կաթուածի 
հարուած մր կունենայ: Վեր' իր անկողինր կտարուի, բայց ալ գիտակցութիւնր չի վերագտ
ներ: Հոկտեմբերի 24-ին, պաշտօնապէս ծանուցուեցաւ ինծի, թէ Վանկէնհայմ մեռած էր: 
Վանկէնհայմէն իմ վերջին յիշատակս եղաւ ան, երբ դեսպանր ամերիկեան դեսպանատունի 
իմ գրասենեակս նստած, բացարձակապէս կր մերժէր որեւիցէ ազդեցութիւն բանեցնել' ազգի 
մր ջարդուիլր արգիլելու համար: Ինք այն միակ մարդն էր4 որ կրնար դադրեցնել այդ ոճիրնե- 
րր, եւ իր կառավարութիւնդ այդ բանին կարող միակ կառավարութիւնր, բայց Վանկէնհայմ 
շատ անգամներ րսած էր ինծի. «Մեր միակ նպատակակէտն է այս պատերազմր շահիլ»93: 

Ինչեւէ, մեծ խորազգացության կարիք չկա գիտակցելու համար, որ հիշյալ պատճառա- 
բանություններն, րստ որոնց4 երիտթուրքերի ոճրագործությունների արգելման նպատակով4 
Գերմանիայի կողմից կատարվող որեւէ ազդու միջամտություն կարող էր վտանգել թուրք- 
գերմանական դաշինքր, միանգամայն սնանկ էին: Այդ պարզորոշ վկայում էր նաեւ հաջորդ 
դեսպանրկոմս Վոլֆ Մետեռնիխր, որր Կ. Պոլսում իր պաշտոնավարությունր սկսելով 1915 
թ. նոյեմբերի 15-ից, ի տարբերություն իր նախորդի, փորձեց իր բոլոր հնարավորություններ 
գործադրել դեռ կենդանի աքսորյալներին օգնելու եւ երիտթուրքերի հայասպանդ քաղա- 
քականությունր կասեցնելու համար, չնայած այն արդեն թեւակոխել էր իր վերջին փուլր: 
«...Նաեւ մեր մամուլր պետք է վրդովմունք արտահայտի հայերի հալածանքների հանդեպ 
եւ դադարի թուրքերին քծնել,- գրում էր նա 1915 թ. դեկտեմբերի 7-ին կանցլեր Բ. Հոլվեգին 
ուղղված իր զեկուցագրում: - Այն, ինչ նրանք անում են (նկատի ունի Թուրքիայի ռազմական 
գործաղություններր - Ա. Հ.), մեր գործն է, մեր սպաներն են, մեր հրանոթներր, մեր դրամր: 
Առանց մեր օգնության այդ փքված գորտր կփռվի: Մենք ամենեւին կարիք չունենք այդքան 
երկյուղած վերաբերվել թուրքերին: Նրանք հեշտությամբ չեն կարող անցնել մյուս կողմր եւ 
խաղաղություն կնքել: Անգլիական կառավարությունն այժմյան իշխանավորների հետ հեշ
տությամբ պայմանագիր չի կնքի: Այդ ավելի շուտ հնարավոր կլիներ Տեմալի հետ, եթե նա 
(ին չր բացառված չէ) էնվերին դուրս մղեր: Անգլիական կառավարությունր տարիներ ի վեր

93 Մորգենթաուի եւ Վանգենհայմի ամբողջական զրույցր տե՛ս Հ. Մ որգեեթաու , Ամերիկյան դեսպան Հենրի 
Մորգենթաուի հուշերր եւ հայկական եղեռնի գաղտնիքներր, Երեւան, 1990, էջ 317-320: (Եթե նկատի առնենք, որ 
Վանգենհայմր մահացել է 1915 թ. հոկտեմբերի 23-ին, ապա այդ հանդիպումր տեղի է ունեցել հոկտեմբերի 21-ին):
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փորձում է Էնվերին տապալել: Չափազանց անհավանական է, որ նա այժմյան իշխանա
վորների հետ սեպարատ հաշտության ձգտի: Առավել եւս անհավանական է, որ նա Էնվեր 
փաշային օգտագործի րնդհանուր խաղաղության հաստատման փորձերում: Դրա համար 
նա ունի հարյուրավոր այլ բաց ճանապարհներ: Հայկական հարցում հաջողություն ունե
նալու համար մենք պետք է թուրքական կառավարությանր սարսափ ներշնչենք հետեւանք
ների հանդեպ: Եթե մենք ռազմական նկատառումներից ելնելով4 չհամարձակվենք ավելի 
վճռականորեն հանդես գալ, ապա մեզ այլ բան չի մնա, քան հետագա անարդյունք բողոք
ների հետ մեկտեղ, որոնք ավելի չարացնում են, քան օգուտ տալիս, դիտել, թե ինչպես է մեր 
դաշնակիցր շարունակում սպանդր»94:

Գերմանաթուրքական դաշինքի լուծարման' վերոնշյալ պատճառաբանությունների 
սնանկությունր գործնականում իր փաստարկումր ստացավ նաեւ գեներալ Լիման ֆոն Սան- 
դերսի միջոցով, որր 1916 թ. նոյեմբերին զենքի գործադրման սպառնալիքով թուրքական իշ
խանություններին արգելեց աքսորել Զմյուռնիայի հայությանր'դա հիմնավորելով հենց նույն 
ռազմաստրատեգիական նկատառումներով, որոնց քաղաքական շահարկմամբ երիտթուր- 
քերն իրականացնում էին հայության աքսորն ու բնաջնջումր: «Նոյեմբերի 10-ի առավոտյան 
ես 5-րդ բանակի շտաբի պետին' գնդապետ Քյազիմ բեյին ուղարկեցի վալիի մոտ,- նշում էր 
այդ առթիվ գեներալր դեսպանությանն ուղղված տեղեկագրում,- եւ կարգադրեցի նրան ասել, 
որ ես այլեւս չէի հանդուրժելու նման զանգվածային ձերբակալություններր եւ փոխադրումնե
րդ որոնք կատարվելով թշնամու սպառնալիքի տակ գտնվող մի քաղաքում' մուտք էին գործում 
ռազմական տարածաշրջան, իսկ եթե, այնուամենայնիվ, ոստիկանությունն այդ միջոցառում
ներ շարունակեր, ապա ես իմ ենթակայության տակ գտնվող զորամասերի միջոցով դրանք 
արգելելու էի: Ես վալիին մինչեւ կեսօր ժամանակ տվեցի վճիռ կայացնելու համար: Զմյուռ- 
նիայում հրամանատարող գեներալ, պրուսական գնդապետ Թրոմերին, որն արդեն իրազեկ 
էր իրադրությանդ ես մայոր Պրիդգեի միջոցով ծանուցեցի վերոնշյալի եւ անհրաժեշտության 
դեպքում ձեռնարկվելիք միջոցառումների մասին: Մոտավորապես կեսօրվա ժամր 1, 30-ին 
մայոր Քյազիմ բեյր վալիի մոտից (որր Բուռնաբադում էր) վերադարձավ եւ ինձ հայտնեց, որ 
ձերբակալություններն ու փոխադրումներր կանգնեցվել էին եւ այլեւս տեղի չէին ունենալու»95: 

Եթե միայն այդ բարձրաստիճան զինվորականր սեփական նախաձեռնությամբ կարո
ղացավ դա անել, ապա որքան մեծ գործ կարող էր կատարել գերմանական կառավարության 
ազդեցիկ ճնշումդ Հատկանշական է, ի դեպ, որ գեներալ-լեյտենանտ Լիման ֆոն Սանդերսր, 
որր մինչեւ Թուրքիա մեկնելր Կասելում գտնվող 22-րդ դիվիզիայի հրամանատարն էր, ժամա
նակակիցների վկայությամբ իր պաշտոնակիցների շրջանում ուներ մի կողմից կարգապահ, 
ինքնավստահ, ուղղամիտ, մյուս կողմից մանրախնդիր, մեծամիտ, անտակտ եւ ընղհանուր 
առմամբ դիվանագիտական վարվեցողության հմտություններից զուրկ անձնավորության հա
մարում96: Ուստի պատահական չէ, որ երբ նա ընղունելով Թուրքիայում գերմանական ռազ
մական միսիան ղեկավարելու վերաբերյալ 1913 թ. հունիսի 15-ին կայսեր կողմից կատարված

94 Տես “Кеу^еЛе Аш§аЬе...” , թիվ 209 արձանագրությունը
95 Տե՛ս “ЭеийзсШапд աոԺ Агтешеп...” , թիվ 307 արձանագրությունը Այդ միջադեպի վերաբերյալ այլ 

տեղեկություններ ստանալու համար տես անդ, թիվ 306 արձանագրությունը Հմմտ. Н. У1егЪйЛег, ^аտ &е 
ка̂ տег1̂ сհе К.е§1егип§ ^еп деи^з^еп и^еЛапеп уелз^^едеп հаէ. Агтешеп 1915, НатЬигд 1930, էջ 75: Հմմտ. յ .  
Լерտ̂ ստ, Эег РгогеВ ТеШпап-Та1аа^ „Эег Опеп“, 1921, էջ 70:

96 Տես М .Татске, А г т т  Т. ^е§пег աոԺ &е А гтетег, НатЬигд, 1996, էջ 44:
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առաջարկր'մեկնեց Թուրքիա, դեսպան Վանգենհայմն այդ փաստն րնդունեց մեծ անհանգս
տությամբ' վրդովված արձանագրելով, որ զինվորական միսիայի ղեկավարի պաշտոնի հա
մար բոլոր հավանական թեկնածուների միջից րնտրվել է քաղաքականապես ամենաանպի- 
տանր97:

Ուշագրավ է նաեւ, որ Լ. ֆոն Սանդերսի նշանակումից հետո ինչպես դեսպանության, 
այնպես էլ Թուրքիայի ռազմական նախարարության հետ' ռազմական միսիայի փոխհարա
բերություններում տեւականորեն մեծ լարվածություն ստեղծվեց, եւ որ մասնավորապես վեր
ջին իրողությունն առավելապես պայմանավորված էր էնվերի եւ գեներալի փոխհարաբե
րություններում մշտապես առկա անձնական լարվածությամբ98:

Իրադրությունր «շտկելու» նպատակով Վանգենհայմր ձգտում էր Լ. ֆոն Սանդերսին 
փոխարինել ֆելդմարշալ Կոլմար ֆոն դեր Գոլթցի միջոցով, որր դեռ նախկինում' 1883-1895 
թվականներին որպես ռազմական կրթության կազմակերպիչ լայն գործունեություն էր ծա- 
վալել Թուրքիայում' 1885-ից ստանձնելով նաեւ Օսմանյան կայսրությունում Գերմանիայի 
ռազմական միսիայի ղեկավարի պարտականություններդ իսկ 1896-ին որպես թուրքական 
մարշալ վերադառնալով Գերմանիա' նա հետագայում կայսրի կողմից ստացել էր ֆելդմար
շալի տիտղոս եւ 1909-1913 թվականներին դարձյալ բազմիցս մեկնել էր Թուրքիա այդ երկրի 
ռազմական պատրաստվածությունն ամրապնդելու նպատակով: Դեսպանի ջանքերր հաջո
ղությամբ պսակվեցին, եւ 72-ամյա ֆոն դեր Գոլթցր, որն այդ ժամանակ գլխավոր նահանգա
պետի պարտականություններն էր կատարում Բելգիայում, 1914 թ. դեկտեմբերին մեկնեց Կ. 
Պոլիս: Քանի որ, սակայն, դեսպանն անկարող էր ռազմական միսիայի գործող ղեկավարին' 
Լ. ֆոն Սանդերսին պաշտոնանկ անել, նա ձգտում էր հնարավորին չափ սահմանափակել 
նրա ազդեցության ոլորտներր, եւ պատահական չէ, որ ֆոն դեր Գոլթցր, որր դեկտեմբերի
12-ին արդեն Թուրքիայում էր, առանց ռազմական միսիայի ենթակայության դրվելու 1915 թ. 
փետրվարին նշանակվեց թուրքական ռազմական գլխավոր շտաբի խորհրդական եւ բացի 
այդ, ապրիլին ստանձնեց 1-ին, իսկ աշնանր 6-րդ բանակի, ներառյալ նաեւ Պարսկաստանում 
ու Աֆղանստանում տեղակայված գերմանական զինված ուժերի գլխավոր հրամանատարի 
պարտականություններր99:

Թուրքական ազդեցությունր ֆելդմարշալի վրա, այնուամենայնիվ, այն աստիճան ակն
հայտ էր, որ, ինչպես վկայում էին ժամանակակից ներր, առժամանակ անց նրա հանդեպ 
անվստահություն առաջացավ նույնիսկ Կ. Պոլսի գերմանական ղեկավար շրջաններում, որ
տեղ նա ձեռք էր բերել «թուրքացած» անձի համարում. «Ծեր զորավարին,- նշում էր Հ. ֆոն 
Կիսլինգր,- առաջին հերթին այն բանի համար էին պախարակում, որ նա կատարելապես 
թուրքացել էր եւ չէր կարողանում թուրքական րնչաքաղցության հանդեպ գերմանական շա- 
հերր պաշտպանել»100:

Այդ անվստահության հետեւանքով հաճախակի գերմանացի զինվորականներ էին ու
ղարկվում Բաղդադ նրա մասին տեղեկագրեր պատրաստելու համար, եւ բացի այդ, որ

97 Տե՛՛ս յ .  Լ.№а11асհ, А п а ^ т 1е етег МШШЬШе — Й1е р̂ еստ̂ տсհ-йеսէտсհеп М̂ 1̂ էа̂ т̂ տտ̂ опеп տ Йег Тигке1 1835
1939, ^иտտе1Й0 ք̂, 1979, էջ 137:

98 М. Татске, А г т т  Т. №е§пег..., էջ 45:
99 Տե՛՛ս Н. Vоп ШеВ1т§, Мк Оепега 1քе1йта̂ տсհа11 уоп Йег ОоНг Раտсհа ш Меտороէат^еп ипй Регаеп, Լе^рշ^§, 

1922, էջ 16, 18-20: Հմմտ. М .Татске, А г т т  Т. №е§пег..., էջ 46:
100 Տես Н. Уоп К1еВНп\§, անդ, էջ 109:
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պես գերմանական շտաբի պետ նրան կցվեց նաեւ գեներալ մալոր Գերոլդ Ֆոն Գլայխր, 
որի տեսակետներր հաստատում էին վերոնշյալր: «Գերմանական բարձրագույն զինվորա
կան հրամանատարությունն այն տեսակետին էր,- գրում էր նա,- որ թուրքերի ազդեցությու- 
նր ֆելդմարշալի վրա ավելի մեծացել, քան նվազել էր: Իմ հետագա տպավորություններ 
տեղն ու տեղր հաստատեցին այդ կարծիքր»101:

Եթե ֆելդմարշալին թուրքական ազդեցություն էր վերագրվում նույնիսկ Գերմանիայի 
շահերր պաշտպանելու հարցում, ապա որքան մեծ պետք է լիներ այդ ազդեցությունր հայ 
ժողովրդին վերաբերող խնդիրներում: Այս ամենր նկատի առնելիս կարող է հասկանալի լի
նել, որ, ինչպես 1918-ին տեղեկացնում էր «Бе^всЬ-АгшешвсЬе Коггезропйепг»-^ ֆոն դեր 
Գոլթցր նույնիսկ կողմնակից է եղել հայ ժողովրդի տեղահանման ծրագրին102, ակնհայտո
րեն, առանց իրազեկ լինելու երիտթուրքերի բուն դիտավորություններին: Եւ եթե ֆելդմար- 
շալր րնդհուպ իր սեփական հրաժարականի հեռանկարով 1915 թ. դեկտեմբերին կարողա
ցավ կանխել Մոսուլի, ինչպես եւ այնտեղ գտնվող4 Բաղդադի հայերի տեղահանությունր, 
այնուամենայնիվ դա շատ էր զիջում նրան, ինչ կարող էր արվել: Ի դեպ, վերոհիշյալր փոքր- 
ինչ ավելի հանգամանալից ներկայացնելու համար հարկ է նշել, որ երբ 1915 թ. դեկտեմբե
րին որոշում կայացվեց Մոսուլում գտնվող հայերին դեպի Եփրատ ուղարկելու մասին, ֆոն 
դեր Գոլթցր «ռազմական տեսանկյունից այդ4 ամենեւին չարդարացված միջոցառման» հար
ցում րնդդիմացավ տեղական իշխանություններին: «Խնդիրր ձգվեց համարյա մի ամբողջ 
ամիս,- նշում էր ժամանակակիցր,- եւ ֆելդմարշալր սկզբում կարողացավ հասնել միայն 
այն բանին, որ հայերր Մոսուլում առժամանակ այլ ցուցումի սպասեին: Երբ մինչեւ հունվա
րի կեսր Կ. Պոլսից ոչ մի ցուցում չեկավ, ֆելդմարշալր, ելնելով իր4 գլխավոր հրամանատարի 
իրավունքներից, Մոսուլի վալիին արգելեց հայերին տեղահանել: Վալին նորից այդ մասին 
տեղեկություն ուղարկեց Կ. Պոլիս: Մինչեւ հունվարի 27-ր պատասխան չստացվեց: Ապա մի 
տեղեկություն եկավ այն մասին, որ կառավարությունր շարունակում է պնդել տեղահանման 
անհրաժեշտությունր: Դրանից հետո ֆելդմարշալր հեռագրով անմիջապես հրաժարական 
ներկայացրեց: Միայն այդ ժամանակ էնվեր փաշան մի գաղտնի հեռագրով պատասխա
նեց, որտեղ հավաստիացնում էր, որ Մոսուլի հայերր կմնան այնտեղ, եւ ի միջի այլոց, սա
կայն, ֆելդմարշալին հայտնում էր, որ նրա4 գերագույն հրամանատարի լիազորություններ 
նրան իրավունք չեն րնձեռում միջամտել թուրքական կայսրության ներքին գործերին»103: 

էնվերի այդ նախազգուշացումն, իհարկե, միանգամայն անհիմն էր, քանի որ, եթե նկա
տի առնենք, որ հայ ժողովրդի տեղահանման ծրագիր երիտթուրքական կառավարողների 
կողմից պատճառաբանվում էր բացառապես ռազմաստրատեգիական պատրվակներով, 
ապա կասկած չի կարող հարուցել, որ Թուրքիայում գտնվող գերմանական բարձրաստի
ճան զինվորականութունր, նույնիսկ Թուրքիայի ներքին գործերին չմիջամտելու4 գերմա
նական կառավարության որդեգրած միանշանակ դիրքորոշման դեպքում ռազմաստրա
տեգիական նկատառումներով ամենեւին չարդարացվող այդ ծրագիրր մեծ մասամբ կամ

101 Տե՛՛ս С. уоп ՕԽԽհ, % т  Ва1кап паЛ Ва§йай, ВегНп, 1921, էջ 73:
102 Տե՛՛ս Ա. Օհաեջաեյաե, 1915 թվական. Անհերքելի վկայություններ..., էջ 222:
103 „^еսէտсհ1апձ ипй Агтешеп...“, թիվ 224 արձանագրությունր: Ֆոն դեր Գոլթցն, ի դեպ, հիվանդանալով բծավոր 

տիֆով, մահացել է Կութ էլ Ամարայի մոտ, 1916 թ. ապրիլի 19-ին: Հիվանդության շրջանում, մասնավորապես 
ապրիլի 8-15-ր րնկած ժամանակամիջոցում նրան խնամել է նաեւ Արմին Վեգներր:
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ամբողջովին արգելելու'բոլոր հնարավորություններն ուներ, եւ պատահական չէ, որ ինչպես 
ֆոն դեր Գոլթցր Մոսուլի, այնպես էլ Լիման ֆոն Սանդերսր Զմյուռնիայի հայերի աքսոր
ման'վերոհիշյալ արգելքներր հիմնավորում էին հենց ռազմաստրատեգիական նկատառում
ներով: Երիտթուրքական հիշյալ պատճառաբանությունների սնանկությունն իր փաստար
կումն րստ հարկի ստացել է նաեւ գերմանական մի շարք հյուպատոսների եւ այլ դիվա
նագետների կողմից, որոնք հանգամանալից ներկայացնելով եղերական իրադարձութ
յունների բնույթր, ծրագրայնությունր, րնթացքն ու հրեշավոր ենթատեքստր եւ հերքելով 
հայ ժողովրդի տեղահանման ստրատեգիական «հիմնավորումներր»' հաճախ նաեւ իրենց 
անթաքույց անհամաձայնությունն էին արտահայտում ոճրագործությունների նկատմամբ 
Գերմանիայի ցուցաբերած անտարբերության եւ իրողություններր կոծկելու' գերմանա
կան մամուլի որդեգրած քաղաքականության հանդեպ: «Իմ մինչայժմյան հեռագրային եւ 
գրավոր տեղեկատվությամբ,- նշում էր, օրինակ, Հալեպի հյուպատոս Ռոսլերր կանցլերին 
ուղղված' 1915 թ. հուլիսի 27-ի իր տեղեկագրում,- կարելի է փաստարկված համարել, որ 
թուրքական կառավարությունր փաստացի եւ հնարավոր հայկական խարդավանքների դեմ 
հիմնավորված պաշտպանական միջոցառումների սահմաններն էապես խախտել է եւ ավե
լի շուտ իր կարգադրություններով, որոնց իրագործումր, նաեւ կանանց ու երեխաների դեմ, 
նա ամենախիստ եւ ամենադաժան ձեւով պարտավորեցրել է իշխանություններին, գիտակ
ցաբար նպատակադրվել է հայ ժողովրդի հնարավորին չափ մեծ զանգվածների այնպիսի 
միջոցներով բնաջնջելու, որոնք փոխ են առնված հնադարից, սակայն անպատվաբեր են 
մի կառավարության համար, որն ուզում է դաշնակցած լինել Գերմանիայի հետ: Կասկած 
լինել չի կարող, որ նա մտադրվել է քառյակի հետ պատերազմի մեջ գտնվելու առիթն օգ
տագործել հնարավորին չափ քիչ փակ հայ համայնքներ թողնելու միջոցով ապագայում 
Հայկական հարցից ազատվելու համար: Նա փոքրաթիվ մեղավորների հետ զոհաբերել է 
անմեղների բազմություններր: ...Թուրքական կառավարությունն իր միանգամայն անմեղ 
հայ հպատակներին պատերազմի գոտուց հեռացնելու անհրաժեշտության պատրվակով 
հազարներով եւ տասնյակ հազարներով քշել է անապատ, բացառություն չանելով ոչ հի
վանդների, ոչ հղիների եւ ոչ էլ զորակոչված զինվորների րնտանիքների համար..., ոչինչ չի 
ձեռնարկել նրանց մեջ բռնկված համաճարակների դեմ, կանանց այնպիսի զրկանքների եւ 
հուսահատության մեջ է նետել, որ նրանք իրենց ծծկեր եւ նորածին երեխաներին նետել են 
ճանապարհի վրա, իրենց' հասունության մոտեցող աղջիկներին վաճառել են, իսկ շատերն 
էլ իրենց փոքրիկ երեխաների հետ նետվել գետր: Նա նրանց մատնել է ուղեկցող զորախմբի 
կամայականություններին եւ այդպիսով անարգանքների ու անպատվության, մի զորախմ
բի, որր տիրացել է աղջիկներին եւ վաճառել նրանց: Նա նրանց նետել է բեդվինների ձեռքր, 
որոնք նրանց կողոպտել եւ առ եւանգել են: Նա մեկուսի վայրերում անօրինաբար ոչնչացրել 
է տղամարդկանց եւ իր զոհերի դիերր կեր դարձրել շներին ու գիշատիչ թռչուններին: Նա 
իբրեւ թե «աքսորավայր» ուղարկված պատգամավորներին սպանել է, բանտերից ազա
տել է կալանավորներին, հագցրել նրանց զինվորի համազգեստ եւ ուղարկել այն վայրերր, 
որտեղով պետք է անցնեին աքսորյալներր: Նա հավաքագրել է չերքեզ կամավորների եւ 
նրանց ուղղել հայերի վրա ... Հնարավոր չէ՞ր գեթ այսօր կասեցնել հետագա սարսափներր 
եւ գոնե փրկել Հալեպի վիլայեթի ծովափնյա տարածքների հայերին, որոնց աքսորումր դեռ
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առջեւում է: ... Մի՞թե Բեյլանր, Սուկլուկր, Քեսաբր եւ մյուս շրջաններր պատերազմական 
գոտի են: Մի՞թե այնտեղ կանանց եւ երեխաների ներկայությունր վտանգավոր է, չէ՞ որ բո
լոր տղամարդիկ զորակոչվել են...»104:

Արեւմտահայության բնաջնջման'երիտթուրքական ծրագրի հիմնական մասր, փաստո
րեն, իրագործվեց աշխարհամարտի «բարենպաստ» իրադրության «ամենաբարենպաստ» 
շրջանում, երբ Թուրքիայում գերմանական բարձրագույն դիվանագիտական ներկայացուց
չությունն ի դեմս Վանգենհայմի, այդ ծրագրին հակազդելու'գեթ անձնական նպատակամղ- 
վածություն չուներ, իսկ առավել ազդեցիկ զինվորական ղեկավարությունր ի դեմս ֆոն դեր 
Գոլթցի, կոշտ հակազդման համար բավականաչափ ինքնուրույն չէր: Եւ դա այն աստիճան 
միանշանակ էր, որ մինչեւ իսկ հյուպատոսների եւ այլ դիվանագետների բազմաթիվ ահա- 
զանգերր ոչինչ չկարողացան փոխել: Չնայած հաջորդ դեսպանր'Վ. Մետեռնիխն, ի տարբե
րություն Վանգենհայմի, վճռականորեն հանդես եկավ ոճրագործությունների դեմ'փորձելով 
համապատասխան դիրքորոշում ձեւավորել նաեւ կառավարության մոտ, այնուամենայնիվ 
հայ ժողովրդի տեղահանման եւ բնաջնջման գործրնթացն արդեն հիմնականում ավարտ
վել էր, եւ նրա միջամտություններն, այլեւս անկարող լինելով կասեցնել իրենց անպատժե- 
լիության համոզումր ստացած երիտթուրքերի քաղաքականությունր, պատճառ դարձան Բ. 
Դռան հետ նրա փոխհարաբերությունների վատթարացման, որի հետեւանքով, թուրքական 
կողմից գերմանական կառավարությանն ուղղված բողոքների հիման վրա նա ետ կանչվեց: 
«Թուրքիայի հանդեպ Մետեռնիխր սկզբից եւեթ որոշակի համակրանք չդրսեւորեց,- գրում 
էր Կ. Պոլսում Ավստրո-Հունգարիայի դեսպանության կցորդ Ցոզեֆ Պոմյանկովսկին,- եւ 
առավել քննադատական դիրքորոշում րնդունեց: Նրա համար խիստ անհաճո էր լռությամբ 
հանդուրժել հայերի բնաջնջման թուրքական ծրագիրր: Ի նպաստ հայկական նախճիրի 
զոհերի նրա'բազմիցս կատարվող միջամտություններր, սակայն, հաջողության չհասան եւ 
այնպես պղտորեցին նրա հարաբերություններր թուրքական կառավարության հետ, որ ար
դեն 1916 թ. ամռանր նրա համագործակցությունր Բ. Դռան հետ դարձավ անհնար: Կ. Պոլսի 
գերմանական շրջաններր նույնպես գոհ չէին Մետեռնիխից եւ ձգտում էին գաղտնի զեկու
ցագրերով թուլացնել նրա դիրքերր Բեռլինում, ինչր կարճ ժամանակում լիովին հաջողվեց:
1916 թ. սեպտեմբերին էնվերր պաշտոնապես պահանջեց ետ կանչել կոմս Մետեռնիխին, 
որր եւ ի կատար ածվեց: Հոկտեմբերի 3-ին Մետեռնիխր մեկնեց...»105:

Ինչեւէ, չնայած պատերազմի ողջ ժամանակամիջոցում պաշտոնական Գերմանիան 
համառորեն հրաժարվում էր ի նպաստ հայերի Թուրքիայի վրա ճնշում գործադրել' դա 
պատճառաբանելով Թուրքիայի հետ դաշինքի խզման վտանգով, սակայն այդ պատճա
ռաբանությունն, ինչպես տեսանք, ամենեւին հիմնավորված չէր: Չնայած դր. Ցոհ. Լեփսիու
սին նույնպես չհաջողվեց Գերմանիային մղել արմատական հայանպաստ միջամտության, 
այնուհանդերձ նա կարողացավ գերմանական ու եւրոպական հասարակական շրջաններին 
իրազեկել եղերական իրադարձությունների մասին եւ ձեռք բերել նրանց աջակցությունր 
ինչպես պատերազմի րնթացքում, այնպես էլ հետզինադադարյան շրջանում իր'հայ օգնութ
յան աշխատանքներն անրնդմեջ շարունակելու համար, որոնք խիստ բազմաբնույթ եւ բազ

104 „ЭеийзсШапй ипй Агтетеп...“ , էջ 110-111:
105 յ .  Рот1апко^к1, Эег Х ш а т т е п Ь т ^  ձеտ оէէотап^տсհеп К.е̂ сհеտ, ՝ 1еп, 1928, р. 176.
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մազան էին. որբանոցների հիմնում, մահմեդականների կողմից առեւանգված երեխաների 
եւ կանանց ազատագրում, բուժսպասարկում, աշխատատեղերի ստեղծում, նյութական օգ
նություն չքավոր րնտանիքներին, բնակշինարարություն, աղքատախնամություն, նոր բնա
կավայրերի հիմնում, վերաբնակեցում...:

Գործելով չափազանց աննպաստ իրադրություններում' Լեփսիուսր երբեւէ չրնկրկեց: 
Նա մշտապես հետեւում էր խղճի եւ բարոյականության թելադրանքին' պատրաստ հրա
ժարվելու այն ամենից, ինչր նրան կարող էր խանգարել իր սկզբունքներին հավատարիմ 
մնալ, եւ համոզված, որ Հայկական հարցր, որքան էլ այն քաղաքական շահարկումների 
ենթարկեն, ստանալու է իր արդար լուծումր. «Հայկական հարցր հետաձգվել է, բայց չի վե- 
րացել,- գրում էր նա Լոզանի կոնֆերանսի առնչությամբ,- եւ այն ցանկացած ժամանակ 
դարձյալ ի հայտ կգա, երբ այս կամ այն պետությանր անհրաժեշտ կլինի Թուրքիայում նվա
ճումներ կատարելու համար այն օգտագործել որպես պատրվակ: Այդ ժամանակ կհիշեցվեն 
նաեւ Վիլսոնի սահմաններր եւ հայկական ջարդերր: Քանի դեռ Հայկական հարցր լուծված 
չէ, այն շարունակ, դամոկլյան սրի պես կճոճվի Թուրքիայի գլխավերեւում, մինչեւ վերջապես 
ասիական Թուրքիայի համար կդառնա նույնր, ինչ հունական կամ բուլղարական հարցն է 
եղել եւրոպական Թուրքիայի համար»106:

106 յ .  Լ̂ բտւստ, Э 1е Լа§е տ А гтетеп, „Эег Опеп“ , 1923, р. 18-19.


