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Հայոց Հայոց Հայոց Հայոց ՄՄՄՄեծ եղեռնի եծ եղեռնի եծ եղեռնի եծ եղեռնի ևևևև    հույների ցեղասպանության հույների ցեղասպանության հույների ցեղասպանության հույների ցեղասպանության 
համեմատական վերլուծությունը հունական համեմատական վերլուծությունը հունական համեմատական վերլուծությունը հունական համեմատական վերլուծությունը հունական 

պատմագրությունումպատմագրությունումպատմագրությունումպատմագրությունում    
Բրուտյան ՄարիաԲրուտյան ՄարիաԲրուտյան ՄարիաԲրուտյան Մարիա    

    
Հանգուցային բառեր՝ Հանգուցային բառեր՝ Հանգուցային բառեր՝ Հանգուցային բառեր՝ Պոնտոս, Օսմանյան կայսրություն, 

Ֆոտիադիս, ցեղասպանագիտություն, հատուցում, կոտորածներ, 
նմանություններ, տարբերություններ 

Հայոց Մեծ եղեռնը մի քանի տասնամյակ շարունակ գտվում է 
հայ և օտարազգի ցեղասպանագետների և պատմաբանների 
հետաքրքրության շրջանակներում: Դժվար է գտնել ցեղասպանու-
թյան վերաբերյալ որևէ ուսումնասիրություն, որտեղ Հայեց Մեծ 
եղեռնը ներկայացված չլինի ցեղասպանագիտության համատեքս-
տում: 

Ժամանակի ընթացքում հայերի և Օսմանյան կայսրության 
ազգային մյուս փոքրամասնությունների կոտորածների և տեղա-
հանությունների վերաբերյալ ուսումնասիրություններն աստիճա-
նաբար ավելի են ընդլայնվել՝ տեղ գտնելով Առաջին աշխարհա-
մարտի, Մերձավոր Արևելքի, Օսմանան կայսրության 20-րդ դարի 
պատմությանը վերաբերվող ուսումնասիրություններում: Ցեղա-
սպանության լուսաբանմանը նվիրված օտարազգի և հայ հետազո-
տողների աշխատանքների բազմաշերտությունը անհրաժեշտու-
թյուն է առաջացրել ուսումնասիրել հայոց ցեղասպանությունը հա-
րակից ժողովուրդների ցեղասպանության պատմության համա-
տեքստում՝ հենվելով համեմատական ցեղասպանագիտության 
վրա: Համեմատական վերլուծությունը շեշտում է տարբերակիչ 
առանձնահատկությունները՝ թույլ տալով ավելի խորը հասկանալ 
ցեղասպանությունների կազմակերպման և իրականացման ձևերը, 
նպատակը: 

20-րդ դարում հույների նկատմամբ թուրքական իշխանության 
կիրառած գործողությունների և կայսրության հայաջինջ քաղաքա-
կանության մեջ առկա կապերի ելակետը թուրքական թուրանա-
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կանությունն է: Թե´ Հայոց Մեծ եղեռնը, թե´ Հույների ցեղասպա-
նությունը մարդկության դեմ ուղղված հանցագործություններից են, 
որոնք մինչ այժմ մնում են անպատիժ, քանզի երկու ժողովուրդ-
ների զգալի հատված կոտորածների զոհ է դարձել, բռնի հավատա-
փոխվել կամ սփռվել ողջ աշխարհով մեկ:  

Համեմատական ցեղասպանագիտությունը մի կողմից հնարա-
վորություն է տալիս ապացուցել, որ թուրքերի կողմից իրականաց-
ված ոչ մահմեդական ազգային փոքրամասնությունների ցեղա-
սպանությունների նպատակը մեկն է՝ «ոչնչացնել նրանց»1, մյուս 
կողմից նկատելի է դարձնում առկա տարբերությունները, վերհա-
նում դրանց հիմնավորումները: Հայոց Մեծ եղեռնի և հույների 
ցեղասպանության համեմատական վերլուծությունը կօգնի հիմնա-
հարցը առավել խորքային ուսումնասիրել, կարևորել առկա պատ-
ճառները և մատնանշել այն իրողությունները, որոնք հանգեցնում 
են ինչպես միտումնավորության, այնպես էլ դիտավորյալ 
կեղծման:  

Նպատակ ունենալով ցույց տալ Հայոց Մեծ եղեռնի և հույների 
ցեղասպանության համեմատական վերլուծությունը հունական 
պատմագրությունում՝ պետք է ասել, որ մինչև օրս հայ պատմագի-
տության մեջ Հայոց Մեծ եղեռնի և հույների ցեղասպանության վե-
րաբերյալ հունական պատմագիտութան դիրքորոշումը մեծ չափով 
ուսումնասիրված չէ: Մինչդեռ դա կարևոր է հատկապես այն առու-
մով, որ հույն պատմաբաններ Թ. Մալկիդեսի, Ի Ասպրոպոտամի-
տիսի, Ի Խասիոտիսի, Կ. Ֆոտիադիսի, Ն. Հլամիդիսի, Վ. Աղձիդիսի 
և այլոց աշխատություններում զուգահեռներ են տարվում երկու 

                                                                 
1 Ինչպես նշում էր Հալեպի և Կոնյայի քաղաքապետը՝ «Նպատակը 

նրանց ոչնչացնելն էր, և նրանք ոչնչացվեցին: Անհնար է թաքցնել և 
քողարկել İttihat ve Terakki-ի կողմից իրակացնած քաղաքականությունը, 
որը մշակվել էր կուսակցության ղեկավարների և ի վերջո ընդունվել հան-
րության լայն շերտի կողմից», տե´ս Հայոց ցեղասպանությունը միջազ-
գային իրավական փաստաթղթերում, ժողովածու, կազմ.՝ Վ. Քոչարյան, 
Ե., 2008, էջ 185: 
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ժողովուրդների ցեղասպանությունների միջև, շեշտվում են դրանց 
նմանություններն ու տարբերությունները: Այդ վերլուծությունն 
ավելի լիարժեք կդարձնի հայ պատմագիտության կողմից մինչև 
օրս արված համեմատությունները, հնարավորություն կտա հար-
ցին մոտենալ ոչ հայազգի պատմաբանների վերլուծության տես-
անկյունից: Մանավանդ, որ արդի հայ պատմագիտության մեջ 
Օսմանյան կայսրության հույների ցեղասպանությանը նվիրված 
եզակի ուսումնասիրություններից մեկում ցույց է տրված հայերի և 
հույների ցեղասպանությունների պատճառների և իրականացման 
մեխանիզմների միջև առկա մի շարք նմանություններ և տարբե-
րություններ2: 

Հույների ցեղասպանության հետ կապված որոշ հարցերում 
հույն պատմաբանները միակարծիք չեն: Տարակարծություններից 
մեկը առկա վեճն է «Պոնտական գենոցիդ» և «Հունա-հելլենական 
գենոցիդ» հասկացությունների շուրջ: Հույն պատմաբաններից Կ. 
Ֆոտիադիսը, Ն. Հլամիդեսը առաջարկում են հույն ժողովուրդների 
երկու հատվածների ցեղասպանությունը ճանաչել տարբեր համա-
տեքստերում: Ն. Հլամիդեսի պնդմամբ՝ ի տարբերություն Պոն-
տոսի՝ Փոքր Ասիայի արևմտյան տարածքները պատերազմական 
գոտիներ էին և հույն-թուրքական պատերազմի համատեքստում 
իրականացված կոտորածները չի կարելի համարել ցեղասպանու-
թյուն3: Այս հեղինակը նաև նշում է, որ պետք է ուսումնասիրել 
Պոնտոսի հույների ցեղասպանության և հույն ժողովրդի ցեղա-
սպանության պատմությունները տարբեր համատեքստերում, 
քանի որ՝ 

1. Պոնտոսի հույները տարբերվում են կայսրության մյուս 
մասերի հույներից իրենց յուրահատուկ մշակույթով, բար-
բառով: 

                                                                 
2 Տե´ս Վարդանյան Գ., Հույն բնակչությունն Օսմանյան կայսրությու-

նում և Փոքրասիական աղետը, Ե., 2012, էջ 168-173:  
3 Χλαμίδης Ν., Πόντιοι και η Γενοκτονία των Ελλήνων, 

http://mikrasiatis.gr/?p=2416 
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2. Պոնտոսի հույները, ի տարբերություն կայսրության իրենց 
մյուս ազգակիցների, ազատագրական պայքարի զենք են 
բարձրացրել իրենց հալածողների դեմ և այդ հալածանքների 
պատմությունը արժանի է ուշադրության: 

3. Պոնտոսի հույն սփյուռքը ջանք չի խնայել ցեղասպանության 
ճանաչման ուղղությամբ:  

Ն. Հլամիդեսի կարծիքով կայսրության համար հենց Պոնտոսի 
հույն բնակչությունն էր առավել վտանգավոր4: 

Վերը նշված հույն պատմաբանները ընդունում են Հայոց Մեծ 
Եղեռնը՝ որպես անհերքելի իրողություն, մինչդեռ տարակարծու-
թյուններ ունեն հույների ցեղասպանության հարցում: Լ. Բալցիո-
տիսի պնդմամբ հնարավոր չէ Պոնտոսում և Փոքր Ասիայում տեղի 
ունեցած իրադարձությունները նույնացնել արևմտահայության կո-
տորածների հետ: Նրա կարծիքով Պոնտոսի հակահունական գոր-
ծողությունները չունեն նույն մասշտաբները, տևողությունն ու ին-
տենսիվությունը, ինչպես հայերի պարագայում է եղել: «Այս ամենի 
հիման վրա համեմատության մեջ դնելով հայերի հետ,– գրում է 
նա,– կարող ենք ասել, որ Պոնտոսում և Փոքր Ասիայում ցեղա-
սպանություն չի եղել»5: 

Համեմատելով, թե որքանով են ուսումնասիրված հունական և 
հայկական ցեղասպանությունները՝ Վ. Աղձիդիսը գտնում է, որ 
հայոց Մեծ եղեռնը, ի տարբերություն Օսմանյան կայսրության 
հույն բնակչության ցեղասպանության, մանրամասն ուսումնասի-
րության է ենթարկվել թե´ միջազգային մակարդակով, թե´ հայ 
պատմաբանների կողմից: Ըստ նրա՝ «Դեռևս Առաջին աշխարհա-
մարտի տարիներին հայերի ցեղասպանությունը հայտնի դարձավ 
Ա. Թոյնբիի, Յ. Լեփսիուսի և այլոց կողմից, իսկ 20-րդ դարի 70-

                                                                 
4    Φωτιάδης Κ., Η Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου, t. 3, Θεσσαλονίκη, 

2004,  σελ. 4.    
5    Μπαλτσιώτης Λ., Ποιον ωφελεί η αναδιάταξη της θέσης των Ποντίων, 

Χρόνος, 06.10, 2013, http://www.chronosmag.eu/index.php/lplss-p-fl-ex-ths-
p.html 
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ական թթ. մեծ թափով ուսումնասիրվեց Սփյուռքի կողմից»6: Մի-
ջազգային հանրության ուշադրությունը այս ոճրագործությունների 
վրա գրավող վրիժառուական շարժումների, Սփյուռքի հայության 
միասնական պայքարի արդյունքում սկսվեց Հայոց ցեղասպանու-
թյան միջազգային ճանաչման գործընթացը: Հունական պատմագի-
տությունը, ի տարբերություն հայկականի, հույների ցեղասպանու-
թյան ուսումնասիրությամբ սկսել է զբաղվել 20-րդ դարի 80-ական 
թվականներից: Վ. Աղձիդիսը, վերլուծելով երկու ցեղասպանու-
թյունների միջազգային ճանաչման գործընթացները, բարձր է գնա-
հատում հայկական Սփյուռքի դերը, որպես ոչ միայն ուսումնա-
սիրող, այլ նաև պահանջատեր և գտնում, որ այն անհամամեմատ 
ակտիվ է եղել հունականից:  

Կ. Ֆոտիադիսը ևս գտնում է, որ տարբեր են եղել նաև հույն և 
հայ ժողովուրդների՝ ցեղասպանության միջազգային ճանաչման 
գործընթացի մասնակցությունը: Պոնտոսի հույների ցեղասպանու-
թյունը, լինելով երկար ժամանակ չուսումնասիրված, սկսել է 
ուսումնասիրվել առաջին հերթին պոնտական հույների կողմից և 
համեմատաբար ավելի ուշ: Ցեղասպանություն տեսած առաջին 
սերունդը դեռևս չէր կարող պահանջատեր լինել, քանի որ ստիպ-
ված էր դիմակայել առկա մարտահրավերներին, խուսափել թուր-
քերի շարունակական հալածանքներից, բնակավայրից բնակա-
վայր տեղափոխվել: Երկրորդ սերունդը միայն կարողացավ 
հարստացնել փաստերը և երրորդ սերնդին տվեց իրավունք՝ հիշե-
լու, ճանաչելու ցեղասպանությունը7: Միայն վերջին մի քանի 
տասնամյակների ընթացքում հույների ցեղասպանության թեման 
քննարկվեց տարբեր հարթակներում, լույս տեսան թեմայի վերա-
բերյալ գիտական աշխատություններ:  

Կ. Ֆոտիադիսի կարծիքով Հայոց Մեծ եղեռնը առավել նկա-
տելի դարձրեցին ականատես միսիոներները: Նրանք Հայոց ցեղա-

                                                                 
6 Αγτζίδης Β., Στο μικροσκόπιο της Ιστορίας η Αρμενική Γενοκτονία, 

https://slpress.gr 
7 Φωτιάδης Κ., o. π.,  σελ. 20. 
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սպանության նախօրեին, ընթացքում և հետո ավելի շատ 
աշխատել են հայերի շրջանում, քան օրինակ, հույների կամ 
ասորիների մեջ: Նրանք գործում էին այն վայերում, որտեղ տեղի 
էին ունենում արևմտահայության կոտորածները8:  

Ի հավելումն Ն. Աղձիդիսի՝ Լ. Բալցիոտիսը ցեղասպանության 
ուսումնասիրման գործում կարևոր է համարում նաև «արխիվների 
ճակատամարտը». հայերի ցեղասպանության վերաբերյալ արխի-
վային վավերագրեը անհամեմատ շատ են9: Բացի այդ, Պոնտոսի 
հույների ցեղասպանությունը երկար ժամանակ չի ուսումնա-
սիրվել Հունաստանի պատմության համատեքստում: Հունական 
պատմագիտության մեջ նկատվել է ուշադրության կենտրոնացում 
բուն հունական պետության ներքին և արտաքին կյանքի վրա:       
Կ. Ֆոտիադիսը երևույթը բացատրում է 20-րդ դարի սկզբին հունա-
կան պետության գոյությամբ ու նրա վրա ունեցած արտաքին ազ-
դակներով, Թուրքիայի ունեցած դերով, որոնք կաշկանդել են 
հունական պետությանը10:  

Որոշ հույն պատմաբաններ հայոց Մեծ եղեռնը և Հույների ցե-
ղասպանությունը դիտարկում են որպես միևնույն հանցագործու-
թյան անբաժանելի մաս: Ի. Խասիոտիսը կարծում է, որ տարօրի-
նակ կլիներ, եթե հույն և հայ պատմաբանները 1913-1914թթ. հույ-
ների նկատմամաբ կիրառած հալածանքները և 1915 թվականի 
Հայոց ցեղասպանությանը դիտարկեին որպես առանձին 
երևույթներ11: Նա նշում է, որ կրոնական և էթնիկական ատելու-
թյան համատեքստում կազմակերպված հակահունական և հակա-
հայկական միջոցառումների շատ նմանություններ կարելի է 
տեսնել և՛ հույն, և՛ հայ գիտնականների աշխատություններում: 

                                                                 
8 Φωτιάδης Κ., o. π.,  σελ. 17. 
9 Μπαλτσιώτης Λ.,    Χρόνος, XI, 2013. 
10  Φωτιάδης Κ., o. π.,  σελ.19. 
11 Hassiotis I, The Armenian genocide and the Greeks: response and records 

(1915–1923), ined., The Armenian Genocide: History, Politics, Ethics, N. Y., 
1992,  p. 135. 
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Իշխող քաղաքական կուսակցության գրառումները քրիստոնյանե-
րի՝ որպես թշնամիների ընկալումը հակադարձվում էր երիտթուր-
քերի որդեգրած «հավասարություն», «եղբայրություն» կարգախոս-
ների հետ, որոնց տակ հայերի և հույների նկատմամբ անթաքույց 
ատելություն կար: Դրա մասին են վկայում 1911 թ. Սալոնիկի 
ժողովում Բեհաեդդին Շաքիրի հետևյալ խոսքերը. «Այն ազգերը, 
որոնք մնացել են հին դարերից մեր կայսրությունում, նման են 
օտար և վնասակար մոլախոտերի, որոնց պետք է արմատախիլ 
անել»12:  

Վերլուծելով երկու ժողովուրդների ցեղասպանությունների 
իրականացման քայլերը՝ հույն պատմաբանները հանգել են այն 
եզրակացության, որ դրանք ընդհանուր առմամբ, նման են եղել. 
տնտեսական հալածանքներ, 16-60 տարեկան տղամարդկանց զո-
րակոչ, բնակչության զանգվածային աքսոր, մահմեդականացում: 
Այս մասին Թ. Մալկիդիսը գրում է. «Կիրառվում էին նույն մեթոդ-
ները՝ ջարդեր, գազանություններ, զանգվածային բռնություններ, 
կանանց և երեխաների գերեվարում, բռնի իսլամացում, մահվան 
քարավաններ»13:  

Օսմանյան կայսրությունում, ԱՄՆ դեսպան Հենրի Մորգենա-
թուի վկայությամբ, թուրքերը գրեթե նույն վերաբերմուքն ունեին 
հայերի և հույների նկատմամբ: Ինչպես հայերն էին մեղադրվում 
կայսրության դեմ «ապստամբություններ բարձրացնելու», այնպես 
էլ հույներն էին մեղադրվում Օսմանյան կառավարության նկատ-
մամբ անհավատարմության մեջ 14: Թ. Մալկիդեսի կարծքիով Մոր-
գենթաուի ցանկանցած վկայություն, որ վերաբերվում է հայերին, 
կարելի է վերագրել նաև հույներին15: 

                                                                 
12 The Salonika Congress,The Young Turks and their Programme, The 

Times, London, 3. X. 1911. 
13Malkidis T., The parallel crime, The Armenia Genocide and The Greek 

Genocide, Հայագիտության հարցեր, Ե., 2015, N 1, էջ 66: 
14 Ambassador Morgenthau’s Story by H. Morgenthau, NY 1919, p. 323-324. 
15 Malkidis T., The parallel crime, p. 67. 
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Հայերի և հույների տեղահանությունների և կոտորածների 
իրագործման մեխանիզմների համեմատությանը նվիրված Գ. Վար-
դանյանի մենագրությունում որպես կարևոր տաբերություն՝ մատ-
նանշում է հույն մտավորականության նկատմամաբ միասնական 
հաշվեհարդարի, ազգին «գլխատելու» օրվա բացակայությունը16: 
Թեև Հունական ցեղասպանության մեջ չկա «Ապրիլի 24» եզրույթը՝ 
որպես մտավորական սերուցքի զանգվածային ոչնչացման փորձ, 
բայց և այնպես քիչ չեն Կոստանդնուպոլի հույն մտավորականների 
նկատմամաբ կիրառված բռնություններն ու անօրինություները: 
Մոտ հարյուր հույն մտավորականներ 1915 թ. մարտին Կոստանդ-
նուպոլսից արտաքսվեցին Փոքր Ասիա17: Ի տարբերություն 
արևմտահայ մտավորականության ողբերգությունների վերա-
բերյալ ստվար ուսումնասիրությունների՝ մինչև օրս հունական 
պատմագիտության մեջ այս հարցի վերաբերյալ առանձին ուսում-
նասիրություն չկա, թեև շատ են ականատեսների վկայություն-
ները՝ հույն մտավորականներին հալածելու վերաբերյալ: Դանիա-
ցի գրող Ինգա Նալբանդյանի հաղորդմամբ, որ պոլսահայ գիտնա-
կան Մարտիրոս Նալբանդանի կինն էր, թուքերը անհիմն ազա-
տում էին աշխատանքից Կոստանդնուպոսլի համալսարանի հույն 
և հայ պրոֆեսորներին18: 

Հունական պատմագիտությունը հույների ցեղասպանությունը 
բաժանում է ժամանակագրական հետևյալ երեք փուլերի. առաջին՝ 
1908-14 թթ. այս փուլում՝ 1909 թ. Ադանայում 30000 հայերի հետ 
կոտորածների զոհ են դարձել նաև 1000 հույներ: Այս փուլում 
իթթիհաթի հակահունական ծրագիրն իրականացվելու էր ինչպես 

                                                                 
16 Վարդանյան Գ., նշվ. աշխ., էջ 169: 
17 Φωτιάδης Κ., o. π.,  σελ. . . . 67. 
18  Bjornlund M., The 1914 cleansing of Aegean Greeks as a case of violent 

Turkification, Late Ottoman genocides: the dissolution of the Ottoman Empire 
and Young Turkish population and extermination policies—introduction, 
Schaller D., Zimmerer J., NY, 2009, p. 46. 
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տնտեսական, այնպես էլ քաղաքական միջոցառումներով19: Այդ-
օրինակ տնտեսական հալածանքներից էր Զմյուռնիայի հույների 
նկատմամբ կիրառած տնտեսական «բոյկոտը», որը հույն բնակչու-
թյան արտագաղթի պատճառ դարձավ: Հույների տնտեսական այս 
հալածանքները իրենց արձագանքն են գտել «Ժամանակ» թերթում, 
որտեղ հայերը քննադատում են հակահունական միջոցառում-
ները` ցույց տալով, որ դրանք վնասում են կայսրության տնտեսու-
թյանը20: Տնտեսական հալածանքների արդյունքում 1912-1914 թթ. 
400000 հույներ տեղահանվել են Անատոլիայից: Երևույթը հա-
մարելով «ակնառու հաջողություն»՝ Ստամբուլի ոստիկանապետ 
Բեդրի բեյը գտնում է, որ նույն մեթոդը պետք է կիրառել նաև կայս-
րության մյուս բնակավայրերում21: 

Թ. Մալկիդեսը, Ի. Խասիոտիսը և Կ. ֆոտիադիսը հայերի ցե-
ղասպանության սկիզբ են համարում 1890-ական թվականները, 
երբ Կ. Պոլսում, Տրապիզոնում, Բիթլիսում և արևմտահայ այլ բնա-
կավայրերում կոտորվեցին 250 հազար հայեր:  

Երկրորդ փուլի ժամանակագրության շուրջ հույն պատմա-
բանները միակարծիք չեն. Թ. Մալկիդիսի կարծիքով այն տեղի է 
ունեցել 1915-1916 թթ., երբ հայերի հետ միասին կայսրության 
արևելյան հատվածներում մեծ քանակությամբ հույներ զոհվեցին: 
«Երբ հայոց Եղեռնն արդեն ավարտին էր մոտենում, հերթը հասավ 
հույներին»,– նշում նա՝ հավելելով, որ երիտթուրքերի ու քեմալա-
կանների հանցագործությանը զոհ դարձան 1.500.000 հայեր և 
1.000.000 հույներ22:  

Կ. Ֆոտիադիսի կարծիքով հույների ցեղասպանության առա-
ջին փուլն ավարտվել է 1913 թ., իսկ 1913-1914 թթ. Պոնտոսի հույն 

                                                                 
19 Taner A.,  From Empire to Republic: Turkish Nationalism and the 

Armenian Genocide, London, 2005, p. 145. 
20 «Ժամանակ», Կ. Պոլիս, 1911, 22 հունիսի, թիվ 827: 
21 Racho Donef, The Pontian Genocide: The continuous cycle of violence 

and massacres, https://www.academia.edu/15335522/, p. 1. 
22 Malkidis T., The parallel crime, p. 66. 
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բնակչությունը զերծ է մնացել զանգվածային տեղահանություննե-
րից ու կոտորածներից, թեև շարունակվում էին հույների նկատ-
մամաբ կիրառված տնտեսական հալածանքները: Հույների նկատ-
մամբ առաջին բռնությունները տեղի են ունենում Զմյուռնիայի մոտ 
գտնվող Ադրամիտում քաղաքում, հետո՝ Պերգամոսում: 1916 թ. 
դեկտեմբերին սկսվում է Ամիսոսի (Սամսունի) հունաթափումը: 
Թուրքական բանակը մոխրի է վերածում քաղաքի շրջակայքը. մեծ 
քանակությամբ հույներ արտաքսվում են Անկարայի վիլայեթ` 
Չորում, Սունգուրլու ուղղությամբ: Հույն պատմաբանների կար-
ծիքների տարբերությունը բացատրվում է նրանով, որ Թ. Մալկի-
դեսը վերլուծում է կայսրության ողջ տարածքում հույն բնակչու-
թյան նկատմամաբ իրականացրած ոճրագործությունները, իսկ Ֆո-
տիադիսը առանցքային է համարում միայն Պոնտոսում տեղի 
ունեցածը: 

1914-1916 թթ. հակահունական և հակահայկական գործողու-
թյունները հունական պատմագիտության մեջ ընկալվում են 
որպես մեկ ամբողջական ծրագիր՝ հիմք ընդունելով 1916 թ. 
նոյեմբերի   26-ին Ամասիայի նահանգապետ Ռաֆեթ բեյի կողմից 
Ավստրոհունգարիայի հյուպատոսի հաղորդած հետևյալ միտքը. 
«Մենք պետք է ոչնչացնենք հույներին, ինչպես վարվեցինք հայերի 
հետ: Ես հույներին կոտորելու համար անհրաժեշտ գումարներ եմ 
ուղարկել հարակից տարածքներ»23: Ի. Խասիոտիսը քննադատում 
է թուրքական պատմագիտության այն պնդումը, թե իբր հայերն ու 
հույները հաշվեհարդարի զոհեր դարձան «զանգվածային հանցա-
գործություններ», տեղական ինքնապաշտպանական ուժեր կազ-
մակերպելու և հատկապես հույների՝ Առաջին աշխարհամարտի 
ժամանակ մեծ տերություններին աջակցելու համար24: 

Հույների ցեղասպանության երրորդ փուլն ընդգրկում է 1919-

                                                                 
23 Ποληχρο΄νη Κ Επεκενιδυ, Οι ∆ιωγμη των ελλη΄νων του Πο΄νου, 1908-

1918, Αθη΄να, 1962, σελ. 10. 
24 Τσιρκινίδης Χ., Η  Γενοκτονία των Ελλήνων της Ανατολής, www.iellada.gr 
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1923 թթ., հույների համար ամենացավալի ժամանակաշրջանը25, 
երբ 1922 թ. Զմյուռնիայի աղետը վերջ դրեց հունական երբեմնի 
ծաղկուն գաղթօջախի գոյությանը26: Զմյուռնիայի հույն և հայ բնակ-
չության բնաջնջման մանրամասներ են տեղ գտել Մ. Ներսիսյանի 
«Մի բանավեճ Զմյուռնիայի 1922 թ. ողբերգության մասին» հոդ-
վածում, որտեղ հեղինակը քննադատում է Զմյուռնիայում քրիստո-
նյաների կոտորածների իրական պատկերն աղավաղող «За 
рубежом» ամսագրին27: 

Այսպիսով, հունական պատմագրության կողմից հայերի ցե-
ղասպանության վերաբերյալ կատարած համեմատությունները, 
որոնք վերաբերում են կոտարածների ընթացքին, հետևանքներին 
և միջազգային ճանաչման գործընթացին, ինչպես Թ. Մալկիդեսն է 
նշում, հույների համար մեկ նպատակ ունեն՝ միմյանց հետ համա-
ձայնեցված հասնել ճշմարտության համար մղված պայքարի արդ-
յունքին, կատարված հանցագործությունները չկրկնվելու, մեղա-
վորներին պատժելու համար:  

 

                                                                 
25 O. π.,  σελ. 62. 
26 Malkidis T., The parallel crime, p. 66. 
27 Ներսիսյան Մ., Մի բանավեճ Զմյուռնիայի 1922 թ. ողբերգության 

մասին, Պատմա-բանասիրական հանդես, 1992 թ., N 2-3, էջ 87-92: 
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Сравнительный анализ Геноцида армян и Сравнительный анализ Геноцида армян и Сравнительный анализ Геноцида армян и Сравнительный анализ Геноцида армян и     
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Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова: Понт, Османская империя, Фотиадис, 
геноцидоведение, возмездие, резня, сходства, различия 

Несколько десятилетий Геноцид армян был в интересах армянских и 
зарубежных ученых и историков. В историографии проводятся параллели 
между Геноцидом армян и другими немусульманскими меньшинствами в 
Османской империи, включая Геноцид греков. Сравнения, сделанные 
армянской историографией, будут более полными, если мы добавим 
анализ греческой историографии. Сравнительный анализ Геноцида армян 
и греческого геноцида поможет более глубоко изучить проблему, выявить 
причины и факты, которые ведут как к преднамеренной, так и к 
фальсификации истории. Интересно, что греческая историография 
рассматривает Геноцид армян как неоспоримую реальность, в то время, как 
существуют некоторые разногласия по некоторым вопросам, связанным с 
Геноцидом греков.  

В греческой историографии существует мнение, что участие гречес-
кого и армянского народов в процессе международного признания гено-
цида было различным. Одна группа греческих историков признает Пон-
тийский геноцид, другая группа Греко-Эллинский геноцид. Говоря о 
деталях геноцида, греческие историки обнаруживают, что в целом они 
были похожи: экономические преследования, призыв в армию 16-60-
летних мужчин, массовое изгнание населения, исламизация. Сравнения, 
сделанные греческими историками в отношении Геноцида армян, имеют 
одну цель для греков – прийти к соглашению о результатах борьбы за 
правду, не повторять совершенных преступлений, наказать виновных. 
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Comparative AComparative AComparative AComparative Analysis of the Armenian Genocide analysis of the Armenian Genocide analysis of the Armenian Genocide analysis of the Armenian Genocide and the Greek nd the Greek nd the Greek nd the Greek 
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Brutyan MariaBrutyan MariaBrutyan MariaBrutyan Maria    
SummarySummarySummarySummary    
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massacres, retribution 

The Armenian Genocide has been in the interest of Armenian and foreign 
genocide scholars and historians for decades, with parallels to the national 
minorities of the Armenian Genocide and the Ottoman Empire, including the 
Greek Genocide. The comparisons made by Armenian historiography will be 
complete if we add to the comparative analysis of Greek historiography. A 
comparative analysis of the Armenian Genocide and the Greek genocide will 
help to study the problem more deeply. Interestingly, Greek historiography 
views the Armenian Genocide as an undeniable reality, while there are 
disagreements on some issues related to the Greek Genocide. 

In Greek historiography there is an opinion that the participation of the 
Greek and Armenian peoples in the process of international recognition of the 
genocide has been different, the terms Pontian genocide and the Greek-
Hellenic genocide differ. Coming to the implementation steps of genocides, 
Greek historians find that they were generally similar: economic persecution, 
conscription of 16-60 year old men, mass exile of the population, Islamization. 
Greek historians' comparisons of the Armenian Genocide to the Greeks have 
one goal: to reach a mutually agreed outcome of the struggle for the truth, not 
to repeat the crimes committed, to punish the guilty. 
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