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рменската диаспора в България – това е етносът, който е част от целокупния 
български народ. Българи и арменци споделят общи исторически корени – тези, 
които открояват години и векове на турско потисничество. Това е време на 

неописуем гнет от страна на Османската империя, жертва на който са били както арменци, така 
и далечни прадеди на българите. Всичко това свързва двата народа, обединява ги в общо 
отношение към този етап от историческото им минало. В този дух е и проявената 
съпричастност. 

 
Геноцидът 
Всички преселения на арменците по градове и държави са резултат от злокобен геноцид, 

упражнен върху тях. Това е жестоко престъпление, което коренно се различава от злодеяния 
като война и др. „по предварително планирания умисъл за унищожаване на един народ или 
етническа група”. Ето и дефинирането, поднесено от Генералната асамблея на Организацията 
на обединените нации на 11.ХІІ.1946 г.: „Геноцид е отнемането правото на живот на цели 
човешки групи така, както убийството е отнемането на правото на живот на отделния индивид. 
Такова действие уврежда човешкото съзнание и нанася неповторими загуби на цялото 
човечество, което се лишава от културния и всякакъв принос на унищожените групи” [Толева, 
2014:106-107]. Имайки предвид тези прецизирания, напълно обяснимо е основателното 
признаване от не малко градове и държави действията на турците в случая като политика на 
геноцид.  

Изразеното становище се потвърждава във френския вестник „Журнал дьо Женев” от 
9.ІХ.1915 г.: „В днешно време се извършва толкова ужасно деяние, в сравнение с което бледнее 
всичко, което човечеството е наблюдавало в течение на година: извършва се грубо и 
систематично изтребление на цял народ. Това събитие може би е безпрецедентно в световната 
история”. 

Друга публикация в немския вестник „Базлер Нахрихтен” отбелязва: „Младотурската 
клика … измисли най-подлата и най-жестоката система на унищожение на целия християнски 
народ – система, пред която бледнеят най-позорните деяния на Абдул Хамид” [Саркисян, 
1995:1, 4]. 

След всичко казано до тук, в пълно съчувствие, оставаме безмълвни. 
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Преселване на арменци в България – етапи 
Изследователи сочат, че арменците се преселват на Балканите, в т.ч. и в България, 

многократно, на няколко етапа: през V-VІ век, през VІІІ век, Х-ХІ век, ХVІІ век и в края на ХІХ 
и началото на ХХ век [Крикорян, 2001:414]. Нещо повече – констатира се, че в България за 
първи път се създава арменска диаспора преди малко повече от 1500 години [Хайрабедян, 
2001:424].  

За арменско присъствие по днешните български земи в годините още преди Христа 
свидетелстват наши учени като Ал. Фол, М. Тачева-Хитова, Вл. Попов, М. Чичикова и др. Това 
са били насилствено или доброволно заселили се групи малоазийци, в т.ч. и арменци. Те не 
били приети охотно от местните траки. Но арменците скоро доказали, че не са склонни към 
насилие, а напротив – могат да бъдат полезни [Агукян, 2001:125].  

От V-Х век за първи път се споменават арменски преселници, които са се насочили към 
Западна Мала Азия и Балканите. Факти за това се черпят от арменски, византийски и арабски 
хронисти от онова време. Така например, историкът Прокопий Кесарийски споменава, че по 
време на войната между Персия и Византия през 542 г. значителна част арменци се заселват в 
Цариград, Тракия и Македония. По-късно, през 582 г. арменска армия е дислоцирана сред 
народи по поречието на р. Дунав.  

Преселването на арменци в Тракия се реализира на два етапа: през 746 и 752 г. Още 
тогава във Филипополис (гр. Пловдив) се сформира многобройна арменска колония. А малко 
по-късно, в 790 г. в Тракия се заселват още 12 хиляди арменци. Преселилото се арменско 
население влиза в досег с българите и служи на Българската държава.  

Така в България започват постепенно да се формират арменски колонии, които имат 
собствени общини, черкви, духовенство. Г. Мейе смята, че на Балканите е имало значително 
арменско население от ХІ-ХV в. Конкретно за арменско присъствие в България и папа Николай 
споменава в свои писма до Борис І в 866 г. 

Приключвайки с доосманския период, трябва да се отбележи, че през периода на Второто 
българско царство продължава потокът от арменски преселници. През ХІІ-ХІІІ век 
арменогригорянска общност е имало във Велико Търново, Провадия и други градове. 
Арменците били привлечени да се преселват по нашите земи доброволно, поради толерантното 
отношение към тях у нас [Агукян, 2001:130-131]. 

Следващ период от заселването на арменци по българските земи е по време на турското 
робство. От началото на ХVІІ до 20-те г. на ХХ век преселванията са масови. От 1605 до 1675 г. 
датират четири такива по икономически причини. Арменското население приижда от райони на 
Османската империя, които са в крайна бедност. Етническо присъствие от този период има и в 
Шумен  
[http://tota.blog.bg/lichni-dnevnici/2008/04/29/armencite-v-bylgariia-i-tehniia-folklor.187942].  

Взаимоотношенията между българи и арменци по време на турското владичество са били 
с по-тесен характер, поради общия потисник в лицето на османците. През първите четири 
десетилетия на ХVІІ век 300 хиляди арменци емигрират в Кавказ, Крим, Турция, Балканите, 
Унгария, Полша, Влашко, Молдавия. Именно от този поток бежанци е масовото арменско 
преселване в България през османския период. Редица пътеписи споменават за тези преселения. 
Проф. И. Иширков счита, че много от арменците се установяват тук като търговци, занаятчии и 
държавни служители  [Гарабедян, 2001:239]. В последната четвърт на ХVІІ век вече е имало 
оформени арменски колонии в много български градове, включително и в Шумен. Оформят се 
и села, сформирани от арменски селяни, преселници от Мала Азия [Агукян, 2001:133]. 

След Освобождението, през 1882 г. в българските земи намират приют и нов тип 
преселници – политически: арменски революционери и патриоти. Те сформират Съюз на 
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арменските патриоти в Европа. Негови комитети е имало в градовете: Русе, Пловдив, Силистра, 
Шумен и др. [Агукян, 2001:137]. 

Арменските преселвания в България от 1894 до 1922 г. се определят от изследователи 
като турски период, чието позициониране е предизвикано от целенасочената и тенденциозна 
геноцидна политика на турските управляващи в края на ХІХ и началото на ХХ век. Геноцидът 
започва през 1894-1896 г. с големите кланета, при които са избити 300 000 арменци. 50 000 
души се установяват в България, сред които и много интелектуалци. Есента на 1896 г. е 
кулминационната точка на първия етап от геноцида над арменците, който отнася стотици 
хиляди невинни жертви [Овнанян, 1972:323]. 

През 1910 и 1911 година се провеждат две тайни срещи на младотурците, на които се 
обсъжда ликвидацията на немюсюлмански общности. Следва влошаване на условията в 
арменските вилаети през 1912 и 1913 г. [Толева, 2014:98]. 

Началото на геноцида по време на Първата световна война започва с тридневно закрито 
тайно заседание на централния комитет на младотурската партия на 15.ІІ.1915 г. [Севан, 
1987:28]. Следва шифрована телеграма на Енвер паша от 27.ІІ.1915 г., която нарежда: „Всички 
арменски поданици на Османската империя, по-възрастни от пет години, да се изселят от 
градовете и да се унищожат…всички служещи в армията арменци да се изолират от войсковите 
части и да се разстрелят…”. Като продължение на тази заповед е и телеграма под №630 от 
12.ХІІ.1915 г.: „Вземайте и отглеждайте само онези сирачета от известни лица (арменците), 
които не могат да помнят бедствията, постигнали техните родители. Останалите включвайте в 
керваните на депортираните (т.е. в керваните на смъртта)”. Тринадесет шифровани телеграми с 
подобно варварско съдържание стават известни на света през 1920 г. А в Централния 
исторически архив на Република Армения е съхранен в превод от турски оригиналът на тайната 
заповед на младотурското ръководство от 15.ІV.1915 г. за участие на местните органи в 
заплануваното унищожение на западните арменци. В тази насока са се предвиждали варварски 
мерки: да се закрият всички арменски дружества; да се изземе оръжието от арменците; да се 
избият основно мъжете, по-млади от 50 години, а жените и девойките да се оставят за 
помохамеданчване; семействата на спасените да бъдат унищожени, за да нямат никакви връзки 
с Родината; да се отстранят арменците от държавни служби, обвинявайки ги в шпионаж; 
арменците в армията подлежат на отстраняване и избиване; унищожението на арменците да се 
реализира едновременно с цел да се предотврати самоотбрана [Киракосян, 1989:178-182]. Тези 
документи са най-доброто писмено доказателство за твърдо изразената воля на турското 
правителство да унищожи цялата арменска нация.  

Така се стига до масовите депортации и избивания през 1915-1916 г. По време на 
арменския геноцид през Първата световна война турците убиват милион и половина арменци. 
За тези години се споделя: „Сега се извършва такова клане, подобно на което не е имало не 
само в историята на Турция, но и в световната история…” [Киракосян, 1989:196].  

Но тези действия на изтребление не са и не остават единствени. Предхождани са, както 
стана дума, от десетилетия на османски гонения и още други две кланета – 1894-1896 г. и 1-
10.ІV.1909 г., когато кланетата пламват с нова сила. Много изгорени къщи, училища, църкви. 
Загиват 30 000 арменци, а броят на емигриралите не се знае. По време на Първата световна 
война през 1914 г. младотурците решават да сложат край на арменския проблем. На 24.ІV.1915 
г. са арестувани 300 водачи на арменската общност в Истамбул. Задържани и арогантно избити 
са над 1 000 политически, духовни и културни арменски водачи. Така на 24.ІV.1915 г. намират 
смъртта си всички арменски интелектуалци. Елитът и служещите в армията също са 
унищожени, а останалата част от населението е депортирано в малоазийските пустини. Много 
малко стигат до там, тъй като в края на годината близо милион и половина арменци са 
намерили вероломно смъртта си [Личен архив на Такухи Апелян]. 
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Други източници сочат, че 1915 г. е връх на геноцида над арменците, изразяващ се във 
вероломството на управляващата турска партия. В резултат от безпрецедентни поголовни 
избивания, кланета, опожарявания, удавени в реките за няколко седмици са избити около 
700 000 арменци, други 80 000 загиват от изтощение, тормоз и епидемии по пътя на депортация 
в Сирийската пустиня. По този начин, под прикритието на Първата световна война гибелта си 
намират тези милион и половина невинни хора. Не е известен точният брой на принудително 
помохамеданчени арменци, на похитените и потурчени деца и девици [Шопова, 2015:9]. 

Последният етап на убийствената турска политика е през 1920-1922 г., когато хиляди 
арменци намират братски прием в нашата страна. Така например, ако през 1910 г. броят на 
арменците в България е 12 932 души, то през 1926 г. техният брой достига 36 568 [Гарабедян, 
2001:247].  

Но с това турските нападения не спират, а преселването на арменците представлява 
всъщност спасение от изтребление. 

Понякога историята е особено жестока. Представената информация документира това. 
Мъката и страданията, през които са преминали арменците в миналото, напълно синхронизират 
с робските тегоби на българския народ. Изразявайки пълна съпричастност и разбиране към 
преживяното от тях, днес българи и арменци единни продължават да съжителстват и да се 
трудят – мирно и в братско разбирателство.   
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