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Ա րամ Ռ. Միր զո յան
 պատ մա կան գի տու թյուն նե րի թեկ նա ծու

ԳՐԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆ.  
«Դորա Սաքայան, Նրանց քշում են անապատները. Կլարա և Ֆրից Զիգրիստ-Հիլթիները 

Հայոց ցեղասպանության ականատեսներ (1915-1918)», Երևան, 2017, 424 էջ1

2017 թ. Երևա նի պե տա կան հա մալ սա րա նը հրա տա րա կել է հայտ նի լեզ վա բան, հա յա-
գետ, Մոն րե ա լի (Կա նա դա) Մք Գիլ հա մալ սա րա նի գեր մա նա գի տա կան ամ բի ո նի ցկյանս 
պրո ֆե սոր, Երևա նի պե տա կան հա մալ սա րա նի պատ վա վոր դոկ տոր Դո րա Սա քա յա նի 
«Նրանց քշում էին անա պատ նե րը. Կլա րա և Ֆրից Զիգ րիստ-Հիլ թի նե րը Հայոց ցե ղա-
սպա նու թյան ակա նա տես ներ (1915-1918)» ծա վա լուն գիր քը (424 էջ)2։ Այն 2016 թ. Ցյու րի խի 
«Լի մաթ» հրա տա րակ չու թյան գեր մա նե րեն հրա տա րա կած գրքի հայե րեն թարգ մա նու-
թյունն է, ո րը Դո րա Սա քա յանն իրա կա նաց րել է Է վե լի նա Մա կա րյա նի մաս նակ ցու թյամբ։ 
Այս հա տո րը եր կար ճա նա պար հի և մե ծա ծա վալ աշ խա տան քի ար դյունք է։ Ա ռա ջին 
ան գամ Կլա րա Զիգ րիսթ-Հիլ թիի ան վան հետ Դո րա Սա քա յանն առնչ վել է 2002 թ., երբ 
շվեյ ցա րա կան թեր թե րից մե կում նրա մա սին հոդ ված է կար դա ցել։ Դրա նից տա րի ներ 
ան ց՝ 2012 թ., հայտ նի դար ձավ, որ շվեյ ցա րա ցի զույ գի որ դի նե րից մե կը՝ Ռու դոլֆ Զիգ-
րիստ-Կ լա լյու նան, իր ծնող նե րի ան ձնա կան ար խի վի մեծ մա սը փո խան ցել է Ցյու րի խի 
ճար տա րա գի տա կան հա մա դաշ նային հա մալ սա րա նի ժա մա նա կա կից պատ մու թյան 
ար խի վին։ Ար դեն հա ջորդ տա րի Դո րա Սա քա յա նի տրա մադ րու թյան ներ քո է գտն վում 
Զիգ րիստ-Հիլ թի զույ գի գրա կան ժա ռան գու թյան զգա լի մա սը, այդ թվում՝ նրանց ըն տա-
նե կան պատ մու թյան վե րա բե րյալ հա րուստ նյութ։ 

Ինչ պես նշում է գրքի հե ղի նա կը, աշ խա տան քի ամե նադժ վա րին հատ ված նե րից մե կը 
Կլա րա Հիլ թիի ձե ռագ րի վեր ծա նումն էր, ո րն ու ներ եր կաս տի ճան բար դու թյուն՝ ձե ռա-
գրային և լեզ վա կան։ Այն գր ված էր «քու րենթ» կամ «գո թա կան» ձե ռագ րով՝ շա րադր ված 
շվեյ ցա րա կան վե րին գեր մա նե րե նով և «հա մեմ ված» բար բա ռային միա հյուս վածք նե րով. 
ձե ռագ րի վեր ծա նումն ու հրա տա րա կու թյան պատ րաս տե լը բա վա կան ժա մա նա կա տար և 
աշ խա տա տար գոր ծըն թաց է ր։

Գր քի առա ջա բա նի հե ղի նակն է գեր մա նա ցի հայտ նի լրագ րող և պատ մա բան, Հայոց 
ցե ղաս պա նու թյան վե րա բե րյալ գեր մա նա կան ար խի վային փաս տաթղ թե րի գի տակ և 
հան րայ նաց նող Վոլֆ գանգ Գուս տը։ Ա ռա ջա բա նը վեր նագր ված է հետևյալ խո րագ րով՝ 
«Բեռ լին-Բաղ դադ՝ հայե րի հա մար օր հա սա կան եր կա թու ղին»։ Գուս տը հա կիրճ ներ կա-
յաց նում է եր կա թու ղու կա ռուց ման պատ մու թյու նը և դե րա կա տա րու մը Հայոց ցե ղա սպա-
նու թյան տա րի նե րին բազ մա թիվ հայե րի, որ պես բարձ րա կարգ աշ խա տու ժի, ժա մա նա-
կա վոր ապաս տան տա լու գոր ծում, ինչ պես նաև եր կա թու ղու վրա աշ խա տող հայե րի 
ճն շող մե ծա մաս նու թյա նը սպառ նա ցող ող բեր գա կան վախ ճա նը: Այս ուղ ղու թյամբ հի շա-
տակ վում է գեր մա նա ցի նե րի եր կա կի դե րա կա տա րու թյու նը. մի կող մից եր կա թու ղու վրա 
աշ խա տող գեր մա նա ցի (ն րանց հետ նաև շվեյ ցա րա ցի և, մա սամբ, ավստ րիա ցի) մաս-
նա գետ նե րը և պա տաս խա նա տու նե րը փոր ձում էին հնա րա վո րու թյան սահ ման նե րում 

1 Հոդվածը ստացվել է 30.08.2019 և ընդունվել տպագրության՝ 26.11.2019:
2 Դորա Սաքայան, Նրանց քշում են անապատները. Կլարա և Ֆրից Զիգրիստ-Հիլթիները Հայոց 
ցե ղասպանության ականատեսներ (1915-1918) (Երևան, Երևանի պետական համալսարանի հրատ., 
2017): 



108

Ա րամ Ռ. Միր զո յան

պատս պա րել հայե րին3, իսկ մյուս կող մից գեր մա նա կան ռազ մա կան առա քե լու թյան 
ան դամ, թուր քա կան ռազ մա կան եր կա թու ղու տնօ րեն փոխգն դա պետ Սիլ վես տեր Բյոթ-
րի խը մա կագ րել է Բաղ դա դի եր կա թու ղու վրա աշ խա տող հայ մաս նա գետ նե րի տե ղա-
հա նու թյուն նե րի մի քա նի հրա ման։ Ը ստ Գուս տի աս վում է. «Հայ կա կան տե ղա հան ված-
նե րով լեփ-լե ցուն Բաղ դա դի եր կա թու ղու «ոչ խա րի վա գոն նե րը» խորհր դա նիշ դար ձան 
գեր մա նա ցի նե րի մեղ սակ ցու թյան և կամ ավե լի ճիշտ՝ գեր մա նա ցի նե րի ան կա րո ղու թյան՝ 
կան խե լու հայե րի ո չն չա ցու մը»4: 

Ինչ պես նշում է Գուս տը, Բաղ դա դի եր կա թու ղու վրա աշ խա տող հայե րի պատ մու-
թյուն նե րը դեռևս ու սում նա սի րու թյան ան հրա ժեշ տու թյուն ու նեն։ Խն դիրն ավե լի է բար-
դա նում, քա նի որ Գեր մա նա կան բանկն իր ար խիվ ներն ու սում նա սի րող նե րին խիստ ը նտ-
րո ղա բար է տրա մադ րում (օ րի նակ՝ Գուս տին մեր ժել են)։ Եվ այդ տե սան կյու նից նման 
հու շագ րու թյուն նե րի նշա նա կու թյունն էլ ավե լի է կարևոր վում: 

Ինչ պես ամ փո փում է առա ջա բա նի հե ղի նա կը, այս գիր քը կարևոր ներդ րում է Հայոց 
ցե ղաս պա նու թյան և դրա գլ խա վոր մե ղադ րյալ նե րի ու մեղ սա կից նե րի «ամ բող ջա կան 
պատ կե րը գի տա կա նո րեն մշա կե լու աշ խա տանք նե րում»։ 

Գուս տի առա ջա բա նին հա ջոր դում է պրո ֆե սոր Սա քա յա նի նե րա ծու թյու նը, որ տեղ 
նկա րագր վում է հե ղի նա կի ծա նո թու թյու նը թե մային, գրքի հիմ քում ըն կած նյու թե րի ձեռք-
բեր ման պատ մու թյու նը և, ը նդ հան րա պես, աշ խա տան քի ըն թաց քը։ Հատ կան շա կան է, որ 
Շվեյ ցա րիայից ստաց ված նյու թե րից էր նաև 1970 թ. Բեյ րու թում հայե րեն հրա տարկ ված 
Հայկ Ա րա մյա նի գիր քը5, ո րի առա ջին է ջին հե ղի նա կի ձեռ քով գր ված է՝ «Հա վե՜րժ հի շա-
տակ 1916-ի իմ ան մո ռա նա լի փրկ չին»՝ հաս ցե ագր ված Ֆրից Զիգ րիստ-Հիլ թիին, ում շնոր-
հիվ Ա րա մյա նը փրկ վել է ր6։ 

Ըստ Սա քա յա նի՝ ապա գա գրքի կա ռուց վածքն ինք նա բուխ է ձևա վոր վել. առա ջին 
եր կու գլուխ նե րը նվիր ված են շվեյ ցա րա ցի ամու սին նե րին, իսկ եր րորդ գլու խը՝ Հայկ 
Ա րա մյա նին7։

 Նե րա ծու թյան վեր ջում Դո րա Սա քա յա նը նշում է, որ գրքի հայե րեն հրա տա րա կու-
թյունն, ի թիվս այ լոց, ու նի յու րա հա տուկ պատ գամ. «Աշ խար հում սփռ ված բո լոր հայե-
րի սր տե րը մի ան գամ ևս երախ տա գի տու թյամբ է լց նե լու Շվեյ ցա րիայի նկատ մամբ, ո րը 
ճա կա տագ րա կան պա հե րին միշտ մոտ է կանգ նել հայե րին և զո րա վիգ է եղել նրանց»8: 

3 Ինչպես, օրինակ՝ ի բողոք երկաթուղու վրա աշխատող հայերի ոչնչացման երիտթուրքական 
գործողությունների՝ գերմանացի գլխավոր ճարտարագետ Յոհան Լորենց Վինքլերը 1916 թ. հունիսին 
երկու շաբաթով դադարեցրել էր Բաղդադի երկաթուղու ամանոսյան շրջանի աշխատանքները։ Նույն 
տեղում, 121։ 
4 Նույն տեղում, 16-17:
5 Հայկ Ա. Արամեան, Մեծ Եղեռնի Պատգամ. Հայոց Տանթէական, Քաւարան եւ Հրաշալի Յարութիւն 
(Պէյրութ, Տօնիկեան, 1970)։ 
6 Արամեանի կյանքի պատմությունը սերտորեն կապված է շվեյցարացիների հետ։ Նախ 1894-
1896 թթ. Համիդյան կոտորածների հետևանքով որբացած Հայկին որդեգրում է Բեռն քաղաքի 
բնակիչ Սեսիլ Բերնարը, իսկ արդեն Հայոց ցեղասպանության տարիներին նրա փրկության գործին, 
ինչպես վերը նշվեց, անմիջական և գործուն մասնակցություն է ունեցել Ֆրից Զիգրիստ-Հիլթին։
7 Գրախոսության շրջանակում կանդրադառնանք միայն գրքի առաջին երկու գլխին, քանի որ 
Արամյանի գրքի հրատարակությունից անցել է շուրջ 50 տարի, և այն հիմնականում քաջածանոթ 
է Հայոց ցեղասպանության պատմությունն ուսումնասիրող հայազգի հետազոտողներին։ Սակայն 
հարկ է անհրաժեշտաբար ընդգծել, որ Արամյանի գրքի հատվածական թարգմանությունը, որը 
ներկայացվել է «Նրանց քշում են անապատները...» գրքի գերմաներեն հրատարակության մեջ, 
հնարավորություն է ընձեռնել գերմանախոս ընթերցողին ծանոթանալու այդ կարևոր աղբյուրին։
8 Սաքայան, Նրանց քշում են անապատները, 27: 
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Ա պա հե ղի նա կը հա կիրճ ներ կա յաց նում է Հա մի դյան կո տո րած նե րի հետևան քով Շվեյ-
ցա րիա յում սկիզբ առած և Հայոց ցե ղաս պա նու թյան տա րի նե րին նոր ծա վալ ստա ցած 
հա յան պաստ շարժ ման պատ մու թյու նը։9

Մաս առաջին` Կլարա Զիգրիստ-Հիլթի. Օրագիր և զեկույց

 Նախ քան բուն օ րագ րի բո վան դա կու թյանն ան դրա դառ նա լը Սա քա յա նը ներ կա յաց-
նում է Կլա րայի կեն սագ րու թյու նը, ապա օ րագ րի առանձ նա հատ կու թյուն նե րը10: Կլա րա 
Հիլ թին ծն վել է 1884 թ. հու լի սի 5-ին Սանկտ Գա լեն կան տո նի Բուքս քա ղա քում՝ գի նե-
գործ և գա րեջ րա գործ Յո հան Փա րա վի ցի նի Հիլ թիի բա րե կե ցիկ ըն տա նի քում11։ 
Կլարան ծա գու մով Վեր դեն բեր գի բուր ժուա կան հնա գույն մի տոհ մից է ր։ Միջ նա կարգ 
դպ րոցն ավար տե լուց հե տո ու սա նել և ավար տել է Շվեյ ցա րիայի հի վան դա պա հու հի-
նե րի ու սում նա րա նը, այ նու հետև 1914 թ. ամ ռանն աշ խա տան քի ան ցել Սանկտ Գա լեն 
կան տո նի Գրաբս ինք նա վար հա մայն քի հի վան դա նո ցում՝ որ պես բուժ քույր։ Նույն 
ժա մա նա կա հատ վա ծում ծա նո թա ցել է Ֆրից Զիգ րիս տի հետ, ով 1910-1914 թթ. Թուր-
քիա յում Բաղ դա դի եր կա թու ղու շի նա րա րու թյան վրա եր կա րատև աշ խա տե լուց հե տո 
հայ րե նիք էր վե րա դար ձել: 1915 թ. ապ րի լին Կլա րան և Ֆրի ցը պսա կադր վում են՝ կազ-
մե լով Զիգ րիստ-Հիլ թի ամուս նա կան զույ գը, ապա ան մի ջա պես մեկ նում են Թուր քիա, 
որ տեղ Ֆրի ցը պետք է շա րու նա կեր իր գոր ծու նե ու թյու նը Բաղ դա դի եր կա թու ղու շի նա-
րա րու թյան վրա։ Ա ռա ջին հինգ ամիս նե րը նրանք բնակ վում են Թուր քիայի հա րավ-
արևել քում գտն վող Էն թե լի գյու ղում, ապա՝ 1915 թ. հոկ տեմ բե րից մինչև 1918 թ. ապ րիլ 
Քե լեր (ներ կա յում՝ Ֆև զի փա շա) բնա կա վայ րում։

 Թուր քիա յում շվեյ ցա րա ցի զույգն առե րես վում է ոչ միայն Ա ռա ջին հա մաշ խար հային 
պա տե րազ մին, այլև ակա նա տե սը դառ նում Հայոց ցե ղաս պա նու թյա նը։ Կլա րան իր 
օ րագ րում, ինչ պես նաև «Ա մառ 1915» ակա նա տե սի իր վկա յու թյան մեջ նկա րագ րում 
է դե պի սի րիա կան անա պատ նե րը տե ղա հան վող հայե րի մա հեր թե րը, Քե լե րի, Կատ-
մայի և Հա լե պի ճամ բար նե րի ող բեր գա կան վի ճա կը, ինչ պես նաև Բաղ դա դի եր կա թու-
ղու շի նա րա րու թյան մեջ ներգ րավ ված հա զա րա վոր հայե րի շա հա գոր ծումն ու աս տի-
ճա նա կան ո չն չա ցու մը։

 Ներ կա յաց նե լով օ րագ րի կա ռուց ված քը՝ պրո ֆե սոր Սա քա յա նը նշում է, որ այն 
հինգ տար վա հա մար նա խա տես ված օ րա ցու ցային կա ռուց ված քով գիրք էր, ո րի 365 
է ջը սկս վում էր հուն վա րի 1-ով և ավարտ վում դեկ տեմ բե րի 31-ո վ։ Այդ պի սով՝ յու րա քան-
չյուր է ջի վրա հնա րա վոր էր գրել նույն ամ սաթ վին տե ղի ու նե ցած իրա դար ձու թյուն-
նե րը՝ հինգ տար վա կտր ված քով։ Օ րագ րի նման կա ռուց ված քը են թադ րում էր, որ Կլա-

9 Նշենք, որ, ցավոք, հայերի մասին շատերը Եվրոպայում, այդ թվում՝ Շվեյցարիայում, տեղեկացան 
Համիդյան կոտորածների, ապա Հայոց ցեղասպանության իրադարձություններից:
10 Ընդհանրապես հարկ է առանձնահատուկ ընդգծել, որ hեղինակն «ուղեկցում» է ընթերցողին՝ 
տալով գրքի յուրաքանչյուր մասի ներածականն ու պատմությունը և ներկայացնելով անձնանունների 
և տեղանունների մեծաթիվ ծանոթագրություններ: Արդյունքում ընթերցողն իրեն «միայնակ և լքված» 
չի զգում այս ծավալուն գիրքն ընթերցելիս։ Կից լուսանկարներից շատերն առաջին անգամ են 
հրապարակային շրջանառության մեջ դրվում։
11 Մահացել է 1988 թ.։
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րան իր մտ քե րը շա րադ րի հնա րա վո րինս հա կիրճ և սեղմ, ին չը եր բեմն թյուր տպա-
վո րու թյուն է թող նում, թե հե ղի նա կը հայե րի ճա կա տագ րին նվիր ված հատ ված նե-
րում ո րո շա կի ան տար բե րու թյուն է ցու ցա բե րել։ Սա կայն դա այդ պես չէ. նախ ծա վալի 
սահ մա նա փակ լի նե լը հնա րա վո րու թյուն չէր տա լիս ըն դար ձակ և «հու զում նա լի» 
շա րադրան քի հա մար, ապա Թուր քիա յում Հայոց ցե ղաս պա նու թյան թե մայի վե րա-
բերյալ խիստ գրաքն նու թյու նը ստի պել էր Կլա րային զգու շո րեն մո տե նալ այդ թե մային՝ 
վտան գի տակ չդ նե լու իրեն և իր ըն տա նի քին։ Այդ առու մով հատ կան շա կան է, որ 
Թուր քիայից մեկ նե լիս նա օ րա գի րը ի պահ էր թո ղել Կոս տանդ նու պոլ սում գտն վող 
Ֆրից Զիգ րիստ-Հիլ թիի հա րուստ և հան րա ճա նաչ ազ գա կան Է դի Հե նիի մոտ։ Օ րագ-
րում այդ դր վա գը Կլա րան նկա րագ րում է հետևյալ կերպ. «Օ րա գի րը մնում է Ստամ-
բու լում Էդ. Հե նիի մոտ, մինչև...»12։ 

Նաև հարկ է նշել, որ հայե րի ճա կա տագ րին առնչ վող իրա դար ձու թյուն նե րը նկա-
րագ րե լիս Կլա րան հա ճախ չի նշում տե ղե կատ վու թյան աղ բյու րը՝ որևէ մե կին վտանգի 
տակ չդ նե լու նպա տա կով։ Օ րա գի րը, այ նուա մե նայ նիվ, այն ծանր օ րե րին «հո գին 
թեթևաց նե լու» մի մի ջոց էր, քա նի որ տուն ու ղարկ վող նա մակ նե րում Կլա րան զրկ ված 
էր իրեն շրջա պա տող դա ժան իրա կա նու թյան մա սին որևէ ակ նարկ անե լու հնա րա վո-
րու թյու նից։ Փո խա րե նը «Ա մառ 1915» ակա նա տե սի վկա յու թյան մեջ Կլա րան ամեն բան 
իրենց անուն նե րով է ան վա նում։ 

Անդ րա դառ նա լով օ րագ րի պատ մա կան նշա նա կու թյա նը՝ պրո ֆե սոր Սա քա յա նը 
ութ կետ է նշում, ո րոնց մեջ աչ քի են ը նկ նում հատ կա պես հետևյալ նե րը.

1. Կլա րա Զիգ րիստ-Հիլ թին հան դես է գա լիս որ պես իր շուր ջը կա տար վող իրա դար-
ձու թյուն նե րի անա չառ փաս տագ րող։ Մինչև Թուր քիա այ ցե լե լը նա հպան ցիկ պատ-
կե րա ցում ու ներ այդ երկ րի, նրա ներ քին առանձ նա հատ կու թյուն նե րի վե րա բե րյալ։ 
Ի տար բե րու թյուն շատ այլ օ տա րերկ րյա ակա նա տես նե րի՝ Կլա րան Թուր քիա յում էր 
հայտն վել ոչ թե մաս նա գի տա կան պար տա կա նու թյուն նե րի կամ հո գու կան չի բե րու-
մով (որ պես զին վո րա կան, ու սու ցիչ, բժիշկ, մի սի ո ներ և այլն), այլ պար զա պես ու ղեկ-
ցել էր իր ամուս նուն։ Հետևա պես կա րե լի է նկա տել, որ օ րագ րում և ապա «Ա մառ 1915» 
զե կույ ցում ար տա ցոլ ված տե ղե կու թյուն նե րը հնա րա վո րինս ան կողմ նա կալ են:

2. Օ րագ րում Հայոց ցե ղաս պա նու թյան վե րա բե րյալ դր վագ նե րի նկա րագ րու-
թյու նը որ պես տե ղե կու թյուն նե րի առան ձին մաս չէ ներ կա յաց ված, այլ ամե նօ րյա 
իրա դար ձու թյուն նե րի նկա րագ րու թյուն նե րի բա ղադ րիչ է։ Այս պի սով՝ Կլա րայի օ րա-
գրում Ա ռա ջին աշ խար հա մար տի, Հայոց ցե ղաս պա նու թյան և շվեյ ցա րա ցի ամու-
սին նե րի ամե նօ րյա կյան քի դր վագ նե րի նկա րագ րու թյուն նե րը փոխ կա պակց ված 
են։ Հա ճախ օ րագ րային հա մա ռոտ գրա ռում նե րում տա րա գիր հայե րի ճա կա տագ րի 
մա սին տվյալ նե րը հա ջոր դում են կեն ցա ղի նկա րագ րու թյուն նե րին։ Հատ կա պես աչ քի 
է ը նկ նում Կլա րա Զիգ րիստ-Հիլ թիի հո գե վի ճա կը և ներ քին պայ քա րը. մի կողմից 
նրա ըն տա նե կան եր ջան կու թյունն է, ո րի պահ պա նումն ուժգ նա նում է առաջ նե կի 
ծնուն դով, իսկ մյուս կող մից՝ տա րա գիր հայե րի դա ժան ճա կա տա գի րը։ Իր գրա ռում-
նե րից մե կում նա նշում է. «Պա տու հա նիս տակ լսում եմ նոր շի նու թյուն նե րի պա րիսպ-

12 Սաքայան, Նրանց քշում են անապատները, 231: 



111

Ցեղասպանագիտական հանդես 7(2), 2019

նե րի տակ գի շե րող հայ երե խա նե րի լա ցու կո ցը։ Այս տեղ մարդ ժա մա նա կի ըն թաց-
քում սր տային հի վանդ կդառ նա, և կամ ինքն է լ՝ շատ դա ժան»13։ 

Ընդ հան րա պես իրենց տան պա տե րից թե՞ դուրս ու ներս գտն վող աշ խարհ նե րի 
տրա մագ ծո րեն տար բեր լի նելն ուր վագծ վում է օ րագ րի է ջե րում։ Այս ամե նով հան-
դերձ՝ Կլա րան և Ֆրի ցը փոր ձում էին յու րա քան չյուր ման րուք օգ տա գոր ծել՝ տա նը 
հան դար տու թյան և եր ջան կու թյան օա զիս ստեղ ծե լու և պահ պա նե լու, որ պես զի 
կա րո ղա նան դի մա կայել շրջա պա տող ար հա վիրք նե րին: 

3. Պատ մա կան տե սան կյու նից առանց քային են օ րագ րի ժա մա նա կագ րա-
կան սահ ման նե րը՝ 1915 թ. մայի սից մինչև 1918 թ. ապ րի լը։ Կլա րան օ րա ցու ցային 
ճշգրտու թյամբ նկա րագ րում է Հայոց ցե ղաս պա նու թյան այն իրա դար ձու թյուն նե րը, 
ո րոնց ակա նա տեսն է եղել ան ձամբ կամ ո րոնց մա սին հա վաս տի տե ղե կու թյուն ներ է 
ստա ցել եվ րո պա ցի ակա նա տես նե րից։

4. Օ րագ րում բազ մա թիվ են եվ րո պա ցի մի սի ո ներ նե րի, ու սու ցիչ նե րի, բժիշկ-
նե րի, զին վո րա կան նե րի, ճար տա րա գետ նե րի և այ լոց անուն նե րը, ով քեր Հայոց 
ցե ղաս պա նու թյան տա րի նե րին եղել են տա րա ծաշրջա նում։ Նրան ցից մի քա նի սը 
հայտ նի են Հայոց ցե ղաս պա նու թյան վե րա բե րյալ իրենց վկա յու թյուն նե րով, ինչ պես, 
օ րի նակ՝ գեր մա նա ցի մի սի ո նե րու հի Պաու լա Շե ֆե րը, շվեյ ցա րա ցի մի սի ո նե րու հի 
Բե աթ րիս Ռոհ նե րը, գեր մա նա ցի և շվեյ ցա րա ցի ու սու ցիչ ներ Նի պա գեն ու Գրե թեր 
դոկ տոր նե րը։ Սա կայն կան դեռևս հրա պա րակ չե կած հու շե րի և գրա ռում նե րի հե ղի-
նակ նե րի հի շա տակ ված անուն ներ, ինչն ու ղե ցույց կա րող է դառ նալ հե տա գա հե տա-
զո տու թյուն նե րի հա մար14։

5. Օ րագ րում նկա րագր ված է Բաղ դա դի եր կա թու ղու Ա մա նո սի հատ վա ծի շի նա-
րա րու թյու նում ներգ րավ ված հայե րի շա հա գործ ման և ո չն չաց ման պատ մու թյու նը։ 

Անդ րա դառ նա լով օ րագ րի բո վան դա կու թյա նը՝ այն կա րե լի է բա ժա նել եր կու մա սի՝ 
Ա. նշա նա խո սու թյուն, հար սա նիք և հար սա նե կան ճա նա պար հոր դու թյուն,
Բ. կյան քը Թուր քիա յում15։ 
Օ րագ րի առա ջին հատ վա ծում ու շագ րավ է 1915 թ. ապ րի լի 24-ին ար ված Կլա րայի 

հետևյալ գրա ռու մը. «Եր կին քը միշտ իր ամե նատ խուր դեմ քով է հան դես գա լիս»16։ 
Թեև այս խոս քե րը ամեևին կապ չու նեն Հայոց ցե ղաս պա նու թյան հետ, սա կայն 
խորհր դան շա կանն այն է, որ նշյալ օր վա գրա ռու մը սկս վում է այդ մտ քով: 

Օ րագ րում հայե րին առնչ վող առա ջին գրա ռումն ար վել է 1915 թ. հու լի սի 13-ի ն17։ 

13 Սաքայան, Նրանց քշում են անապատները, 133-134:
14 Այստեղ ևս մեկ անգամ պետք է գնահատել պրոֆեսոր Սաքայանի բարեխիղճ և մանրամասն 
աշխատանքը՝ ուղղված օրագրում հանդիպող անձանց մասին տեղեկություններ ներկայացնելուն։
15 Ամուսնական զույգի տունդարձի ճանապարհը նկարագրված է Ֆրից Զիգրիստ-Հիլթիի 
ճամփորդական նոթերում, որոնք ներառված են գրքի երկրորդ մասում։
16 Սաքայան, Նրանց քշում են անապատները, 133-134:
17 Հարկ է նշել, որ պրոֆեսոր Սաքայանը հայերին և Հայոց ցեղասպանությանը վերաբերող օրա-
գրա յին գրառումների մոտ անմոռուկ է պատկերել, թեև երկու-երեք դեպքերում այն բացակայում է 
(տե՛ս 1916 թ. փետրվարի 23-ի, 1917 թ. մարտի 3-ի և 1917 թ. մարտի 19-ի գրառումները։) Իսկ եզակի 
դեպքերում էլ այդ նշումով գրառումները կապ չունեն հայերի կամ Հայոց ցեղասպանության հետ։
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Ը նդ հան րա պես, հայե րին և Հայոց ցե ղաս պա նու թյանն այս կամ այն կերպ առնչ վող 
50-ից ավել գրա ռում կա օ րագ րում։

 Հայե րի նկատ մամբ իրա կա նաց վող թուր քա կան իշ խա նու թյուն նե րի քա ղա քա կա-
նու թյան իրա կան նպա տակն ու ծա վալ նե րը Կլա րային հայտ նի են դառ նում 1915 թ. 
աշ նանը Հա լեպ կա տա րած ուղևո րու թյու նից հե տո18։ Նախ կար դում ենք 1915 թ. սեպ-
տեմ բե րի 15-ի գրա ռու մը. «Հայերն ան ցնում են հա զար նե րով»19։ Ա պա սեպ տեմ բե րի 
19-ի գրա ռու մը. «Հայե րի եր թե րը չեն վեր ջա նում։ Այս ան գամ կղե րա կան ներ են, ու 
մայ րա պետ ներ էլ կան նրանց մեջ։ Ի սկ երե կո յան բան վոր նե րից մե կը պատ մում է 
մեզ այն բո լոր գա զա նու թյուն նե րի մա սին, ո րոնց նրանք են թարկ վել են»20։ 

Սեպ տեմ բե րի 25-ի գրառ ման մեջ ներ կա յաց ված է Կատ մայի ճամ բա րը. «20.000 
հայեր ճամ բար են խփել։ Ա մեն տե սա կի վրան ներ, մի մա սը՝ բա րե կարգ, մյու սը՝ 
այնքան պար զու նակ, որ մարդ կանց հա զիվ է ծած կում»։ Ար դեն Հա լե պում գտն վե-
լու ժա մա նակ՝ սեպ տեմ բե րի 27-ին21, Կլա րան գրում է. «Քա ղա քում հան դի պում ենք 
հայերի դա գաղ նե րի՝ թույլ նս տած կա փա րիչ նե րով, քա նի որ ամեն ան գամ ավե լի 
քան մեկ դիակ է գե րեզ ման տար վում»22։ Եվ վեր ջա պես հոկ տեմ բե րի 8-ի գրա ռումն 
առանց քային է տե ղա հան վող հայե րի ճա կա տագ րի ըն կալ ման հար ցում. «Քա նի 
Հա լե պից վե րա դար ձել ենք և լավ հաս կա ցել, թե նրանց [հայե րին] ինչ սոս կա լի 
բախտ է վի ճակ ված, չենք կա րո ղա նում այլևս նայել այս տե ղից ան ցնող ար տաքս ված-
նե րի կող մը»23։ 

Ինչ պես ար դեն նշ վել է, օ րագ րում պար բե րա բար ան դրա դարձ է կա տար վել Բաղ-
դա դի եր կա թու ղու վրա աշ խա տող հայե րի ճա կա տագ րին։ 1916 թ. փետր վա րի 13-ի 
գրառ ման մեջ Կլա րան հայտ նում է, որ եր կա թու ղու վրա աշ խա տող հայե րի թի վը 
նվազել է մինչև 1.000, և նրանք ծայ րա հեղ հյուծ ված են։ Ա վե լին՝ խո սակ ցու թյուն 
կար, որ տե ղա հա նու թյուն նե րի նոր ալիք էր սպաս վում24։ Եվ ար դեն փետր վա րի 16-ի 
գրառ ման մեջ կար դում ենք՝ բո լոր հայե րին տե ղա հա նե լու հրա ման կա25։ Ի սկ փետր-
վա րի 19-ին Կլա րան գրում է, որ փոխգն դա պետ Բյոտ րիխն ան ձամբ էր եկել Իս լա-
հի ե՝ եր կա թու ղու վրա աշ խա տող հայե րի ցու ցակ նե րը կազ մե լու և նրանց վտար ման 
հարցն արա գաց նե լու հա մար26։ Մեկ ամիս հե տո ար ված գրա ռու մից պարզ է դառ-
նում, որ հա տուկ մի հանձ նա ժո ղով է օ րե րով աշ խա տում՝ եր կա թու ղու վրա աշ խա տող 

18 Ծառայողական պարտականությունների բերումով Ֆրից Զիգրիստ-Հիլթին հաճախ էր այցելում 
Հալեպ, և երբեմն Կլարան ուղեկցում էր նրան։
19 Սաքայան, Նրանց քշում են անապատները, 129:
20 Նույն տեղում, 130:
21 Տեքստում տեխնիկական վրիպակ կա. նշված է սեպտեմբերի 7-ը։
22 Սաքայան, Նրանց քշում են անապատները, 133:
23 Նույն տեղում, 135:
24 Նույն տեղում, 159:
25 Նույն տեղում, 160:
26 Նույն տեղում:
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հայե րի ցու ցակ նե րը կազ մե լու հա մար27։ Հու նի սի 13-ի և 14-ի գրա ռում նե րից պարզ է 
դառ նում, որ եր կա թու ղու վրա աշ խա տող հայե րի տե ղա հան ման գոր ծը եզ րա փա կիչ 
փու լում է 28։ Իր ամուս նուց և բազ մա թիվ եվ րո պա ցի նե րից այդ գոր ծըն թա ցի ման րա-
մաս նե րին քա ջա ծա նոթ լի նե լով՝ Կլա րան հու նի սի 16-ին գրում է. «Վիշ տը ճն շում է 
մար դուն և միայն մեկ միտք է գե րիշ խում՝ հե ռա նա՜լ այս գար շե լի երկ րից»29։ Վեր ջա-
պես, այս շար քի ամե նաո րո շիչ գրա ռում նե րից մե կը վե րա բե րում է եր կա թու ղու վրա 
աշ խա տող հայե րի տե ղա հա նու թյանն ու ո չն չաց մա նը մաս նա կից գեր մա նա ցի զին վո-
րա կան նե րին։ 1916 թ. հու նի սի 17-ի գրառ ման մեջ կար դում ենք. «Գեր մա նա ցի զին-
վոր նե րը, ո րոնք իրա գործ ված ար հա վիրք նե րի ակա նա տե սը կամ մաս նա կիցն են 
եղել, չեն կա րո ղա նում զս պել իրենց զայ րույ թը։ «Շան վրա ան գամ չէր կա րե լի այդ-
պես կրա կել», - ասում են նույ նիսկ հրա մա նը կա տա րող զին վոր նե րը և ավե լաց նում. 
«Ե թե գեր մա նա ցի զին վոր նե րը այս բո լո րի մա սին դեռ հայ րե նի քում եղած ժա մա նակ 
իմա նային, ոչ մեկն իրեն ցից չէր գա այս տեղ՝ այս ջար դե րի մաս նա կի ցը դառ նա լու»30։ 

Այս պի սով՝ Բաղ դա դի եր կա թու ղու վրա աշ խա տող հայե րի ո չն չաց ման գոր ծում ոչ 
միայն փոխգն դա պետ Բյոտ րիխն է իր ան մի ջա կան դե րա կա տա րումն ու նե ցել՝ ստո-
րագ րե լով հայե րի տե ղա հա նու թյան մի քա նի հրա ման, այլև գեր մա նա ցի ո րոշ զին-
վո րա կան ներ՝ իրա գոր ծե լով տե ղա հան ված հայե րի ո չն չա ցու մը։ Սա եզա կի տե ղե կու-
թյուն նե րից է Հայոց ցե ղաս պա նու թյան մեջ Գեր մա նիայի մեղ սակ ցու թյան հար ցում։ 

Օ րագ րում առ կա են նաև Կլա րայի և Ֆրի ցի կող մից հայե րին օգ նե լու վե րա բե րյալ 
տե ղե կու թյուն ներ։ Հատ կա պես Ֆրի ցը, ո րը շատ մեծ կա պեր և հե ղի նա կու թյուն ու ներ, 
փոր ձում էր անել ամեն հնա րա վոր բան հայե րին փր կե լու, պատս պա րե լու, նրանց 
հոգ սը թե կուզ ան նշան թեթևաց նե լու ուղ ղու թյամբ։ Սա կայն նրա հնա րա վո րու թյուն-
ներն ան սահ ման չէին։ 

Ինչ պես ար դեն նշ վել է, օ րագ րից բա ցի Կլա րա Զիգ րիստ-Հիլ թին թո ղել է նաև 
ակա նա տե սի վկա յու թյուն՝ «Ա մառ 1915»31 խո րագ րի ներ քո։ Սա քա յա նը հա կիրճ նե րա-
ծա կան և բա ցատ րա կան հատ ված է կցել նաև այս զե կույ ցին, ո րի շնոր հիվ բազ մա թիվ 
հար ցեր են լու սա բան վում՝ դյու րաց նե լով ըն թեր ցո ղի գոր ծը։ 

Ե թե օ րագ րում Հայոց ցե ղաս պա նու թյանն առնչ վող հատ ված նե րում հան դի-
պում ենք նաև այլ թե մա նե րի հետ, ապա այս վկա յու թյունն ամ բող ջա պես է նվիր-
ված Հայոց ցե ղաս պա նու թյա նը։ Այս զե կույ ցի վե րա բե րյալ գլ խա վոր հար ցը այն գրե-
լու ժա մա նակն է։ Ի նչ պես նշում է պրո ֆե սոր Սա քա յա նը, տրա մա բա նա կան կլի ներ 

27 Նույն տեղում, 177:
28 Նույն տեղում, 182:
29 Նույն տեղում, 184:
30 Նույն տեղում: Ծանոթագրության մեջ պրոֆ. Սաքայանը նշում է, որ Բաղդադի երկաթուղու վրա 
աշխատող հայերին տեղամասից մի փոքր հեռացնելուց հետո ոչնչացնում էին թուրք կամ գերմանացի 
զինվորական հատուկ պահակախմբերը։
31 Չնայած որ զեկույցի մեջ նկարագրված իրադարձությունները վերաբերում են առավելապես 
1915 թ. աշնան ամիսներին՝ պրոֆեսոր Սաքայանը, սակայն, այն անփոփոխ է թողել, քանի որ դրա 
հեղինակն է Կլարայի և Ֆրիցի որդիներից Ռուդի Զիգրիստ-Կլալյունան, ում շնորհիվ իր ծնողների 
գրավոր ժառանգությունը պահպանվել էր. վերջինս այն ի պահ էր տվել արխիվին։



114

Ա րամ Ռ. Միր զո յան

են թադ րել, որ զե կույ ցը գր վել է ար դեն Շվեյ ցա րիա վե րա դառ նա լուց հե տո՝ հան գիստ 
պայ ման նե րում և հեն վե լով օ րագ րում առ կա տվյալ նե րի վրա։ Մա նա վանդ, հաշ վի 
առ նե լով նաև այն փաս տը, որ նման բո վա դա կու թյամբ փաս տա թուղթ երեք տա րի 
շա րու նակ պա հե լը իս կա պես վտան գա վոր է ր։ Սա կայն այդ տե սա կե տը փաս տող ոչ 
մի ապա ցույց չկա՝ բա ցի տրա մա բա նա կան են թադ րու թյու նից։ Ի հա կադ րումն դրա՝ 
օ րագ րում կա մի գրա ռում՝ ար ված 1915 թ. սեպ տեմ բե րի 22-ին. «Իսկ հի մա ես գրան-
ցում եմ իրա դար ձու թյուն ներ, ո րոնց մա սին ներ կա յումս չի կա րե լի պատ մել նա մակ-
նե րում»32։ Ի նչ պես նշում է պրո ֆե սոր Սա քա յա նը, այս հար ցի վերջ նա կան պա տաս-
խա նը հա վա նա բար եր բեք հնա րա վոր չի լի նի գտ նել։

«Ա մառ 1915» վկա յու թյու նը գրե լու ո րո շու մը Կլա րայի մոտ հա սու նա ցել է Կատ-
մայի հա մա կենտ րո նաց ման ճամ բար այ ցե լու թյու նից հե տո։ Այդ քայ լը տա ռա պյալ 
հայե րին օգ նել չկա րո ղա նա լու և տե սա ծի ծանր բե ռը թո թա փե լու փորձն է ր։ Զե կույ ցի 
մեջ նկա րագր վում են տաս նյակ հա զար նե րով դե պի անա պատ նե րը քշ վող հայե րի 
թշ վառ վի ճակը և ահա վոր ապ րում նե րը, Կատ մայի ճամ բա րում հա վաք ված ավե լի 
քան 20.000 հայի տա ռա պանք նե րը, Հա լե պում տե սած ահա սար սուռ պատ կեր նե րը՝ 
տա ռա պանք, սով, հի վան դու թյուն ներ, բռ նու թյուն...։ Ստեղծ ված էին հայե րի ո չն չաց-
ման հա մար բո լոր պայ ման նե րը։ Ի նչ պես նշում է Կլա րա Զիգ րիստ-Հիլ թին, «Ե րա նի՜ 
բո լոր նրանց, ով քեր չդի մա ցան, քան զի ո ղջ մնա ցած նե րին սպաս վում է ամե նա սար-
սա փե լին։ <...> Նրանց քշում են անա պատ նե րը, և որ պես զի նրանց ու ժաս պառ անեն, 
օ րե րով քայ լեց նում են, տե ղում մի պտույտ անել տա լիս, և ապա նրանց բե րում են 
նույն կա յա նա տե ղիի մոտ»33։ 

Կարևոր է ը նդ գծել նաև, որ Կլա րայի գրու թյուն նե րից հս տակ ուր վագծ վում է, որ 
հայե րի ո չն չա ցումն կան խամ տած ված էր. «Վա ղուց ի վեր այս ցե ղը (հայե րը – Ա. Մ.) 
հա կակ րե լի էր իս լա մին։ Ի սկ այժմ սրանք նպաս տա վոր ժա մա նակ ներն են, քա նի 
որ եվ րո պա կան պե տու թյուն ներն զբաղ ված են իրենց սե փա կան խն դիր նե րով և 
կամ տվյալ պա հիս չեն ցան կա նում Թուր քիայի հետ իրենց հա րա բե րու թյուն նե րը 
փչացնել»34։ 

Իր զե կույ ցի վեր ջում Կլա րան նշում է, որ տե ղա հան ված նե րին օգ նե լու ան կա րո-
ղու թյու նը, նրանց ան սպառ քա րա վան նե րը և թշ վառ ճա կա տա գիրն իրենց դարձ րել 
էին ո րոշ առու մով ան տար բեր. «Այն տեղ [Հա լե պում] մեր գտն վե լուց ի վեր ան ցել է 
երեք ամիս, սա կայն տե ղա հան ված նե րը շա րու նա կում են գալ, մա սամբ բուլ ղա-
րա կան սահ մա նի կող մից։ Հնա րա վոր չէ այլևս նրանց կող մը նայել։ <...> Ա մեն ինչ 
խո րա պես ու սում նա սի րե լուց և հաս կա նա լուց հե տո, թե ամեն մի քայ լը նրանց դե պի 
ուր է առաջ նոր դում, մա նա վանդ, որ մենք ո չն չով չենք կա րող նրանց օգ նել, մեր միակ 
ել քը այդ ամ բողջ թշ վա ռու թյունն ան տե սելն է»35։ 

32 Սաքայան, Նրանց քշում են անապատները, 130:
33 Նույն տեղում, 260:
34 Նույն տեղում, 250:
35 Նույն տեղում, 261:



115

Ցեղասպանագիտական հանդես 7(2), 2019

Մաս երկրորդ` Ֆրիդոլին (Ֆրից) Զիգրիստ-Հիլթի

 Երկ րորդ մա սը նվիր ված է Ֆրից Զիգ րիստ-Հիլ թիին, նրա կեն սագ րու թյա նը և երեք 
գրու թյա նը՝ 1918 թ. Թուր քիայից Շվեյ ցա րիա տուն դար ձի, Տրա պիստ նե րի վան քի 
պատ մու թյուն նե րը և հատ կա պես հայ բա րե կամ նե րին ուղղ ված նա մա կը, ինչն ար ժե-
քա վոր է հայ ըն թեր ցո ղի հա մար։ Յու րա քան չյուր գրու թյու նից առաջ տր ված է սեղմ 
նե րա ծա կան հատ ված՝ գր ված պրո ֆե սոր Սա քա յա նի կող մից:

Ֆ րից Զիգ րիստ-Հիլ թիի կեն սագ րա կան տվյալ նե րից հայտ նի է դառ նում, որ նա 
ծն վել է 1881 թ. հուն վա րի 29-ին Բեյ րու թում՝ վա ճա ռա կան Կաս պար Ռու դոլֆ Զիգ-
րիս տի ըն տա նի քում։ Մինչև տաս նե րեք տա րե կա նը բնակ վել է Լի բա նա նում, ապա՝ 
մեկ նել Շվեյ ցա րիա՝ դպ րո ցում ու սա նե լու, իսկ այ նու հետև մաս նա գի տա կան կր թու-
թյուն ստա նա լու։ Ա վար տե լով Ցյու րի խի ճար տա րա գի տա կան հա մալ սա րա նը՝ 
1903 թ. գար նանն սկ սել է իր մաս նա գի տա կան գոր ծու նե ու թյու նը հայ րե նի քում։ 
Սա կայն Լի բա նա նում ան ցկաց րած տա րի նե րը Ֆրի ցի սր տում սեր էին սեր մա նել 
դե պի Արևելք, ուս տի նա ու րա խու թյամբ օ գտ վում է այն տեղ վե րա դառ նա լու հնա րա-
վո րու թյու նից և 1910-1918 թթ. ո րոշ ը նդ մի ջում նե րով մաս նակ ցում է Բաղ դա դի եր կա-
թու ղու շի նա րա րու թյա նը։ Այ նու հետև 1928-1936 թթ. նա դար ձյալ աշ խա տում է Թուր-
քիա յում։

 Մա հա ցել է 1963 թ.։
Ֆ րից Զիգ րիստ-Հիլ թին մշ տա պես ժա մա նակ էր գտ նում թղ թին հանձ նե լու իր 

մտ քե րը` հու շագ րու թյուն նե րի, նա մակ նե րի, հոդ ված նե րի տես քով։ Մաս նա վո րա պես, 
Թուր քիա յում ան ցկաց րած տա րի նե րի մա սին նա գրել է «1910-1918 թթ. իմ հի շո ղու-
թյուն նե րը», ո րոնք բաղ կա ցած են եր կու մա սից՝ «1910-1914 թթ. – խա ղաղ ժա մա նա-
կաշրջան» և «1915-1918 թթ. – պա տե րազ մա կան շրջան»։ Ֆրի ցը գրե թե ամ բող ջո վին 
խու սա փել է որևէ քա ղա քա կան իրա դար ձու թյանն ան դրա դառ նալ՝ կենտ րո նա նա լով 
միայն Բաղ դա դի եր կա թու ղու շի նա րա րու թյան տեխ նի կա կան կող մե րի վրա։ 

Այս գրքում պրո ֆե սոր Սա քա յա նը նե րա ռել է Ֆրից Զիգ րիստ-Հիլ թիի երեք գրու-
թյուն՝

1. Տուն դարձ դե պի Շվեյ ցա րիա, 1918 թ. ապ րի լի 7-ից մինչև օ գոս տո սի 1-ը 
(1920 թ.),

2. Տրա պիստ նե րի վան քի պատ մու թյու նը՝ «Եղ բայր Բերգ ման սը՝ մոր թի նե րի 
վա ճա ռա կան» (1938 թ.),

3. Նա մակ հայ բա րե կամ նե րին (1953 թ.): 
Այս երեք գրու թյու նից առա ջի նը հա մալ րում է իր կնոջ՝ Կլա րայի օ րա գի րը, որ տեղ 

բա ցա կա յում է տուն դար ձի նկա րագ րու թյու նը։ Սա գե ղե ցիկ և պատ կե րա վոր մի 
շա րադ րանք է՝ այն ժա մա նակ վա Թուր քիա յում տի րող իրա վի ճա կի, բար քե րի և 
մի ջանձ նային հա րա բե րու թյուն նե րի մա սին։ 

Երկ րոր դը վե րա բե րում է մշա կու թային ցե ղաս պա նու թյան մի դր վա գի, երբ, օ գտ-
վե լով պա տե րազ մա կան իրա վի ճա կից, թուր քա կան իշ խա նու թյուն նե րը փա կել էին 
Թուր քիա առա ջին այ ցե լու թյու նից Ֆրի ցին հայտ նի տրա պիստ նե րի և լա զա րա կան-
նե րի եր կու վան քե րը՝ ար տաք սե լով վա նա կան նե րին։ 
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Հայ ըն թեր ցո ղի հա մար առա վել հե տաքրք րա կան է եր րորդ գրու թյու նը։ Այն 
հե տա հա յաց մի խոսք է՝ ուղղ ված ոչ միայն Հայոց ցե ղաս պա նու թյա նը զոհ դար ձած 
իր հայ բա րե կամ նե րին, այլև ո ղջ հա յու թյա նը։ Այս նա մա կը կա րե լի է հա մա րել Հայոց 
ցե ղա ս պա նու թյան ծանր հու շե րը թո թա փե լու մի փորձ, լա վա տե սու թյան, աշ խա-
տան քի և հույսն ան մար պա հե լու մի կոչ՝ ուղղ ված աշ խար հաս փյուռ հայե րին։

 Նա մա կում Ֆրիցն իր հիաց մունքն է հայտ նում հայե րին՝ իրենց ինչ պես խա ղաղ, 
այն պես էլ Հայոց ցե ղաս պա նու թյան մրր կա հույզ օ րե րին դրսևո րած կեն սա կեր պի 
հա մար։ Նա իր վիշտն է հայտ նում հայե րի բնաջնջ ման կա պակ ցու թյամբ, քա նի որ 
իր և կնոջ հա մար էլ այդ օ րե րը սգա վոր էին. «Ա մեն ան գամ, երբ տես նում էինք, թե 
ինչ պես էին մեզ ար դեն սի րե լի դար ձած պաշտ պա նյալ նե րը բռ նա գաղ թի վշ տա-
լի ճամ փի վրա մե զա նից հե ռա նում ու հո րի զո նի հետևում ան հե տա նում»36։ Ա պա 
շա րու նա կում է՝ նշելով, որ հայե րը շա րու նա կե ցին ապ րել օ տար երկր նե րում՝ 
թեև «աշ խար հի մե ծա վոր ներն» իրենց խոս տա ցել էին պա պե նա կան հո ղի վրա 
հա մախմբում, ո րը, ցա վոք, տե ղի չու նե ցավ, ավե լին՝ հայե րի շա հերն ան տես վե ցին։

 Նա կոչ է անում հայե րին նոր հայ րե նի քում պահ պա նել իրենց ինք նա տի պու-
թյու նը, ջա նա սի րու թյունն ու դի մաց կու նու թյու նը, ո րոնք երաշ խիք պետք է դառ նան 
հայե րի հա ջորդ սե րունդ նե րի ապա հով ապա գայի հա մար։ 

Իր նա մա կը Ֆրից Զիգ րիստ-Հիլ թին ավար տում է ապա գային միտ ված լա վա տե-
սա կան և հզոր կո չով. «Ձեր հի շո ղու թյան մեջ վառ պա հեք ձեր ազ գը, ո րը տե սել է 
հզոր թա գա վո րու թյուն նե րի ու ծաղ կուն գա վառ նե րի ժա մա նակ ներ և բարձր է կանգ-
նած եղել ար վես տի ու գրա կա նու թյան աս պա րե զում։ Եվ որ պես ան գնա հա տե լի 
գանձ՝ պահ պա նեք ձեր մեջ հպար տու թյու նը, ձեր սու գը և կա րո տը։ Եվ ո ՞վ գի տի, 
թերևս մի օր ան սպա սե լի ո րեն աշ խարհն իր ըն թաց քը փո խի, և մո խի րի մի ջից ժայթ-
քող բո ցի պես արև ծա գի և ձեզ, այ նուա մե նայ նիվ, առաջ նոր դի դե պի ձեր Հա յաս-
տան-հայ րե նի քը»37։ Խոս քեր, ո րոնք իրենց ար դիա կա նու թյու նը չեն կորց րել նաև 
21-րդ դա րում։ 

Ամ փո փե լով պետք է նշել, որ պրո ֆե սոր Դո րա Սա քա յա նի38 ջան քե րի շնոր հիվ 
պատ մա կան անէ ու թյու նից երևան են եկել հայ ազ գի բա րե կամ և Հայոց ցե ղաս պա-
նու թյան ակա նա տես ևս եր կու շվեյ ցա րա ցի՝ հա մալ րե լով Յա կոբ Կյունց լե րի, Է լի զա-
բեթ Բեն դե րի, Բե ատ րիս Ռոհ նե րի, Է դուարդ Գրե թե րի և այ լոց շար քե րը։

36 Նույն տեղում, 308:
37 Նույն տեղում, 309:
38 Հայոց ցեղասպանության թեմայի իրազեկման ու ճանաչման գործում ունեցած նշանակալի 
ավանդի համար 2019 թ. հոկտեմբերի 23-ին պրոֆեսոր Դորա Սաքայանը պարգևատրվել է 
«Հայոց ցեղասպանության թանգարան-ինստիտուտ» հիմնադրամի «Ավրորա Մարդիգանյան» 
հուշամեդալով: Պարգևատրման արարողության տեսագրությունը հասանելի է հետևյալ հղումով՝ 
https://www.youtube.com/watch?v=L_Faei6tLzo: 
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