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Ռո բերտ Ա. Թա թո յան
 պատ մա կան գի տու թյուն նե րի թեկ նա ծու 

ՄԵԿ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԵՂԵՌՆԸ. ԽԼԱԹԻ ԳԱՎԱՌԱԿԻ ՓՐԽՈՒՍ ԳՅՈՒՂԻ 
ԲՆԱՋՆՋՈՒՄԸ 1915 ԹՎԱԿԱՆԻՆ1

 Բա նա լի բա ռեր` Հայոց ցե ղաս պա նու թյուն, Փր խուս, Խլաթ, Բիթ լիս, փախս տա կան ներ, 
որ բեր: 

 Վեր ջին տա րի նե րին հետզ հե տե ավե լի է աճում Հայոց ցե ղաս պա նու թյան ժա մա նակ 
առան ձին շրջան նե րի, ան գամ բնա կա վայ րե րի հայ բնակ չու թյան բնաջնջ ման պատ մու-
թյան նկատ մամբ հե տաքրք րու թյու նը2: Նշ ված ուղ ղու թյամբ ու սում նա սի րու թյուն նե րը 
թույլ են տա լիս առա վել լիար ժեք բա ցա հայ տել Հայոց ցե ղաս պա նու թյան իրա կա նաց ման 
մե խա նիզմ նե րը, դրան մաս նակ ցած տար բեր կա ռույց նե րի և խմբե րի՝ բա նակ, տե ղա կան 
իշ խա նու թյուն ներ, մու սուլ ման բնակ չու թյան տար բեր խմբեր (թուր քեր, քր դեր, չեր քեզ ներ) 
դե րա կա տա րու թյու նը, այդ խմբե րի միջև գոր ծա ռույթ նե րի բաշ խու մը, հայե րի՝ մահ վա նից 
խու սա փե լու նպա տա կով գոր ծադր ված ջան քե րը և այլն: 

Փր խու սի բնաջնջ ման պատ մու թյան ու սում նա սի րու թյու նը կա րող է հե տաքրք րու թյուն 
ներ կա յաց նել նաև հատ կա պես հետևյալ եր կու պատ ճառ նե րով. այն Խլա թի գա վա ռա կի 
ամե նա խո շոր հա յաբ նակ բնա կա վայրն էր, և այդ բնա կա վայ րի ո չն չա ցումն իրա կա նաց վել 
է նույն կա ղա պա րով, ինչ Խլա թի գա վա ռա կի այլ հայ կա կան գյու ղե րի դեմ գոր ծո ղու թյուն-
նե րը, այ սինքն, Փր խու սի օ րի նա կով մենք կա րող ենք պատ կե րա ցում կազ մել գա վա ռա կի 
բո լոր հայ կա կան գյու ղե րի եղեռ նի մա սին: 

Փր խու սի բնաջնջ ման պատ մու թյան ու սում նա սի րու թյան հա մար որ պես առաջ նային 
սկզբ նաղ բյուր ծա ռայել են փր խուս ցի վե րապ րած նե րի վկա յու թյուն նե րը և դրան ցից հատ-
կա պես՝ Սոկ րատ Մկրտ չյա նի հու շագ րու թյու նը (պահ վում է Հայոց ցե ղաս պա նու թյան 
թան գա րան-ի նս տի տու տի գի տա կան ֆոն դե րում): 

Փրխուս գյուղը Հայոց ցեղասպանության նախօրյակին

Փր խու սը Բիթ լի սի (Բա ղեշ) նա հան գի Բիթ լի սի գա վա ռի Խլա թի գա վա ռա կի 24 հա յա-
բնակ բնա կա վայ րե րից մեկն էր, դրան ցից առա վել խո շո րը: Գյու ղը զուտ հա յաբ նակ 
էր, տե ղա կայ ված էր կենտ րո նա կան Խլաթ գյու ղա քա ղա քից մոտ 12 կի լո մետր հյու սիս-
արև մուտք՝ Նա զիկ լճա կի հա րավ կող մի ոչ բարձ րա դիր լեռ նե րի ստո րոտ նե րում3: 

1 Հոդվածը ստացվել  է 10.09.2019 և ընդունվել տպագրության՝ 23.11.2019:
2 Yves Ternon, Mardin 1915: Anatomie pathologique d’une destruction (Paris: Geuthner, 2007), տե՛ս նաև 
Hilmar Kaiser, The Extermination of Armenians in the Diarbekir Region (İstanbul: İstanbul Bilgi University 
Press, 2014): Ըստ Օսմանյան կայսրության վարչատարածքային մանր միավորների (սանջակ 
(գավառ) և կազա (գավառակ)) և բնակավայրերի Հայոց ցեղասպանության ընթացքն է ներկայացնում 
նաև ֆրանսահայ ուսումնասիրող Ռայմոն Հարություն Գևորգյանն իր «Հայոց ցեղասպանություն. 
լիակատար պատմություն» աշխատությունում, Raymond H. Kevorkian, The Armenian Genocide: A 
Complete History (London-New York: I. B. Tauris, 2011):
3 Թ. Խ. Հակոբյան, Ստ. Տ. Մելիք-Բախշյան, Հ. Խ. Բարսեղյան, Հայաստանի և հարակից շրջանների 
տեղանունների բառարան, հատոր 5, Տ-Ֆ (Երևան, Երևանի համալսարանի հրատարակչություն, 
2001), 281: 
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1880-1881 թթ. Կ. Պոլ սի Հայոց պատ րիար քա րա նի հրա հան գով Բա ղե շի առաջ նոր-
դա րա նի կող մից կազմ ված վի ճա կագ րու թյամբ՝ Փր խուսն ու ներ 107 տուն, 1.311 շունչ 
հայ բնակ չու թյուն4, նույն ժա մա նա կաշրջա նին վե րա բե րող մեկ այլ հաշ վար կով՝ 115 
տուն, 1.000 շունչ հայ5:

 Վա նում ռու սա կան փոխ հյու պա տոս Վլա դի միր Մաևս կու՝ 1899 թ. վե րա բե րող 
տվյալ նե րով՝ բնա կա վայրն ու ներ 140 տուն, 1.120 շունչ հայ բնակ չու թյուն (հե ղի նա կը 
որ պես մեկ տան հա մար շն չե րի մի ջին թիվ ըն դու նում է 8)6: 

Ըստ Կ.Պոլ սի Հայոց պատ րիար քա րա նի հրա հան գով 1913 թ. Բա ղե շի առաջ նոր-
դա րա նի կազ մած վի ճա կագ րու թյան (մաս նա գի տա կան գրա կա նու թյան մեջ հայտ նի է 
նաև 1913-14 թթ. Կ.Պոլ սի Հայոց պատ րիար քա րա նի մար դա հա մար)՝ Փր խու սում կար 
207 տուն, 2.016 շունչ հայ բնակ չու թյուն (այդ թվում՝ 77 պան դուխտ)7: Այլ վկա յու թյուն նե-
րով` Մեծ եղեռ նի նա խօ րյա կի դրու թյամբ գյու ղի հայ բնակ չու թյան թիվն ավե լի բարձր 
էր. այս պես, ը ստ Մշո առաջ նոր դա րա նի քար տու ղար Նա զա րեթ Մար տի րո սյա նի 
տվյալ նե րի՝ Փր խուսն ու ներ 284 տուն, 2.154 շունչ հայ8, իսկ Փր խուս գյու ղից վե րապ-
րած հայ փախս տա կան նե րը հա ղոր դում են գյու ղում 3009, 35010 և ան գամ 40011 տուն և 
2.70012-3.00013 շունչ հայ բնակ չու թյան առ կա յու թյան մա սին: 

Ըն դա մե նը Խլա թի գա վա ռա կում, ը ստ Հայոց պատ րիար քա րա նի 1913 թ. վի ճա-
կա ցույ ցի տվյալ նե րի, կար 1.679 տուն, 13.432 շունչ հայ բնակ չու թյուն14: Գա վա ռա կի 
մու սուլ ման բնակ չու թյան թի վը (ճն շող մե ծա մաս նու թյու նը՝ քր դեր, առան ձին գյու ղե-

4 Արձագանք (Թիֆլիս), 1882, թիվ 18, 279, տե՛ս նաեւ Սուքիաս Էփրիկեան, Պատկերազարդ բնաշ-
խարհիկ բառարան, Հատոր առաջին, Ա-Ը (Վենետիկ, Ի տպարանի Սրբոյն Ղազարու, 1902), 365։
5 Էփրիկեան, Պատկերազարդ բնաշխարհիկ բառարան, Հատոր երկրորդ, Թ-Կ (Վենետիկ, Ի 
տպարանի Սրբոյն Ղազարու, 1907), 175: 
6 Վլադիմիր Մաևսկին հաղորդում է, որ անձամբ մի քանի անգամ այցելել և ուսումնասիրել է 
Խլաթի գավառակը, Владимир Маевскiй, Военно-Статистическое описанiе Ванскаго и Битлисскаго 
вилаетовъ (Тифлисъ: Типографiя Штаба Кавк. воен. окр., 1904), 220։ Գավառակի գյուղացուցակը 
տե՛ս նույն տեղում (отдел приложений), 93)։
7 ՀԲԸՄ Նուբարյան գրադարանի արխիվ, APC/BNu, DOR 3/3, f. 50: 
8 Վան-Տօսպ (Թիֆլիս), 1916, թիվ 15, 8:
9 Սոկրատ Մկրտչյանի հուշագրությունը (Հայոց ցեղասպանության թանգարան-ինստիտուտի 
գիտական ֆոնդեր, բաժին 8, ֆ. 24, թղթապանակ 29-30), թերթ 61: 
10 Հայոց ցեղասպանությունը օսմանյան Թուրքիայում: Վերապրածների վկայություններ: Փաս-
տաթղթերի ժողովածու, Հատոր II, Բիթլիսի նահանգ, հեղինակ և կազմողներ՝ Ամատունի Վիրաբյան, 
Գոհար Ավագյան, գլխավոր խմբ. Ամատունի Վիրաբյան (Երևան, Հայաստանի ազգային արխիվ, 
2012), 57:
11 Գեղամ Բադալյան, «Վարազդատ Տերոյանի վիճակագրական նյութերն Արևմտյան Հայաստանի 
բնակավայրերի վերաբերյալ», Բանբեր Հայաստանի արխիվների 1 (2005): 220: 
12 Եղիազար Ղարիբյանի և Ղուտրադ Ավետիսյանի վկայությունները, Հայոց ցեղասպանությունը 
օսմանյան Թուրքիայում, 55:
13 Բաղդասար Մելքոնյանի վկայությունը, Հայոց ցեղասպանությունը օսմանյան Թուրքիայում, 54: 
14 Հաշվարկը ֆրանսահայ ուսումնասիրող Ռայմոն-Հարություն Գևորգյանի, Raymond Kévorkian, 
Paul Paboudjian, Les arméniens dans l’Empire ottoman à la veille du génocide (Editions d’Art et d’Histoire 
ARHIS, Paris, 1992), 59, 474: 
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րում՝ չեր քեզ ներ, Խլաթ քա ղա քում՝ թուր քեր) ը ստ 1914 թ. օս մա նյան վի ճա կագ րու-
թյան` 10.190 է ր15: 

Ըստ Վա նում ռու սա կան փոխ հյու պա տոս Վ. Մաևս կու դի տարկ ման՝ Փր խու սը 
Խլա թի գա վա ռա կի հա յաբ նակ առա վել հա րուստ և բա րե կե ցիկ գյուղն է ր16: Ի նչ պես և 
Ա րևմ տյան Հա յաս տա նի այլ գյու ղա կան բնա կա վայ րե րում՝ բնակ չու թյան հիմ նա կան 
զբաղ մուն քը երկ րա գոր ծու թյունն ու անաս նա պա հու թյունն էր: Գյու ղում ցա նում էին 
ցո րեն, գա րի, կտա վատ, կա նեփ: Հա ցա հա տի կի տա րե կան բեր քը մոտ 45.000 կոտ 
ցո րեն էր (մեկ կո տը 2 լիտր է) և 20.000 կոտ գա րի և տա րե կան17: 

1915 թ. դրու թյամբ գյու ղում պահ վում էր մոտ 20.000 գլուխ ոչ խար, 2.500 ամեն 
տե սակի այլ անա սուն-սևա տա վար (եզ ներ, գո մեշ ներ, կո վեր, մա տակ ներ), 30 ձի, 
300 ավա նակ18: Շր ջա նում հայտ նի էր Փր խու սի «բալ բաս» ցե ղի սպի տակ դմա կա վոր 
ոչ խա րը, ինչ պես և «ղու ռիկ» կոչ ված այ ծը, ո րից ստա նում էին թան կար ժեք գզած նուրբ 
բուրդ («դֆ տիկ»)19: 

Փր խուսն ու ներ մոտ 700 տար վա հնու թյան Ս. Ստե փա նոս անու նով քա րա շեն եկե-
ղե ցի: Կային ձե ռա գիր ավե տա րան ներ և «Կար միր-կող» կոչ ված Ա վե տա րա նը, ո րին 
ուխ տի էին գա լիս հի վան դու թյուն ներ ու նե ցող նե րը20: Մեծ եղեռ նի նա խօ րյա կին գյու ղի 
եկե ղե ցում սպա սա վո րում էր տեր Հա րու թյուն (աշ խար հա կան ան վամբ՝ Հով հան նես) 
քա հա նա Ղու կա սյա նը21: 

Գյու ղում գոր ծում էին եր կու քա րա շեն դպ րոց ներ, ո րոն ցից մե կը՝ բո ղո քա կան նե րի 
կող մից բաց ված: Հա մա ձայն 1913 թ. վի ճա կագ րու թյան՝ հա մայն քային-«ազ գային» 
դպ րոց էր հա ճա խում մոտ 100 երե խա22, մեկ այլ տվյա լով՝ դպ րոց ներ հա ճա խող աշա-
կերտ նե րի թի վը 520 է ր23: 

Փրխուսի բնաջնջման ընթացքը

 Դեռևս նախ քան պա տե րազ մի մեջ մտ նե լը՝ օս մա նյան իշ խա նու թյուն նե րը 1914 թ. օ գոս-
տո սին հայ տա րա րում են զո րա հա վաք, ո րին Փր խու սից սկզ բում հա վա քագր վում են 
մոտ 150 տղա մարդ24: Շա տե րը գե րա դա սում են գու մար վճա րել և ազատ վել զին վո-

15 Kemal Karpat, Ottoman Population 1830-1914: Demographic and Social Characteristics (Wisconsin: The 
University of Wisconsin Press, 1985), 174.
16 Маевскiй, Военно-Статистическое описанiе, отдел приложений, 93: 
17 Եղիազար Ղարիբյանի և Ղուտրադ Ավետիսյանի վկայությունները, Հայոց ցեղասպանությունը 
օսմանյան Թուրքիայում, 55: 
18 Նույն տեղում, 57:
19 Սոկրատ Մկրտչյանի հուշագրություն, 61:
20 Հայոց ցեղասպանությունը օսմանյան Թուրքիայում, 57:
21 Թէոդիկ, Գողգոթա հայ հոգեւորականութեան եւ իր հօտին աղէտալի 1915 տարին (Նիւ Եորք, 1985), 63: 
22 ՀԲԸՄ Նուբարյան գրադարանի արխիվ, APC/BNu, DOR 3/3, f. 50:
23 Հայոց ցեղասպանությունը օսմանյան Թուրքիայում, 57:
24 Եղիազար Ղարիբյանի և Ղուտրադ Ավետիսյանի վկայությունը, Հայոց ցեղասպանությունը 
օսմանյան Թուրքիայում, 55:
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րագ րու թյու նից, սա կայն Օս մա նյան կայս րու թյան՝ պա տե րազ մա կան գոր ծո ղու թյուն-
նե րի մեջ ներգ րավ վե լուց հե տո, փր կագ նով ազատ ված նե րը նույն պես զո րա կոչ վում 
են: Փր խու սի տղա մարդ կանց հա ջորդ խո շոր զո րա հա վա քը տե ղի է ու նե նում ար դեն 
Սա րի ղա մի շում օս մա նյան բա նա կի կրած պար տու թյու նից հե տո՝ 1915 թ. փետր վա րին. 
այդ ժա մա նակ բա նակ է զո րա կոչ վում մոտ 300 տղա մարդ25: Ը նդ հա նուր առ մամբ, գյու-
ղից զո րա կոչ ված տղա մարդ կանց թի վը մոտ 500, առա վե լա գույ նը՝ 600 հո գու սահ մա-
նում է ր26: 

Պա տե րազմ հայ տա րա րե լուց քիչ ան ց զին վո րագր ված տղա մարդ կանց զի նա-
թա փում են և, ը նդ գր կե լով աշ խա տան քային գու մար տակ նե րում («ա մե լի թա բու րի»), 
ու ղար կում ճա նա պարհ ներ հաս տա տե լու և խրա մատ ներ կա ռու ցե լու աշ խա տանք նե րի՝ 
կա նո նա վոր զոր քի հս կո ղու թյան ներ քո: Զին վո րագր ված փր խուս ցի տղա մարդ կանց 
դրու թյու նը գնա լով ան տա նե լի էր դառ նում. նրանք աշ խա տում էին առանց հանգս տա-
նա լու, տա ժա նա կիր պայ ման նե րում՝ անօ թի, ծա րավ, մերկ և ո տա բո բիկ, գի շեր նե րը 
քնում առանց ան կող նի՝ խո նավ ու սա ռը հո ղի վրա: Նման պայ ման նե րում գնա լով 
ավե լա նում են մահ վան դեպ քե րը, շա տե րը դի մում են դա սալ քու թյան՝ վե րա դառ նա լով 
գյուղ կամ ան ցնե լով ռազ մա ճա կա տը և հանձն վե լով ռուս զին վոր նե րին27: 

1914 թ. վեր ջե րին – 1915 թ. սկզբ նե րին իշ խա նու թյուն նե րը, որ պես զին վո րա-
կան պա տե րազ մա կան տուրք, գյու ղա ցի նե րից բռ նագ րա վում են 20.000 կոտ ցո րեն, 
600 ոչ խար, 100 լիտր յուղ, 40 տա վար մսա ցու հի հա մար, 50 սայլ և 100 եզ, 500 զույգ 
գուլպա, 370 զույգ ձեռ նոց, 100 սայլ խոտ, 100 սայլ հարդ, 120 սայլ ցան (որ պես վա ռե-
լիք օգ տա գործ վող չոր աղբ, աթար)28:

Տ ղա մարդ կանց զին վո րագր ման գոր ծըն թա ցին զու գա հեռ՝ 1915 թ. գար նա նը գյու-
ղախմբի մյու դի րը (կա ռա վա րիչ) ոս տի կան նե րի ու ղեկ ցու թյամբ մտ նում է Փր խուս 
և, սպառ նա լիք նե րի ու մատ նու թյան գոր ծադր մամբ, հա վա քում գյու ղա ցի նե րի մոտ 
պահվող զեն քը՝ հրա ցան ներ և ատր ճա նակ ներ: Ը ստ շրջա նառ վող լու րե րի, հա վաք-
ված զեն քը փո խանց վում է քր դե րին29: Տղա մարդ կանց զին վո րագր ման և զեն քե րի 
բռ նագ րավ ման գոր ծո ղու թյուն նե րով Փր խու սի հայե րը զրկ վում են ինք նա պաշտ պա նու-
թյուն կազ մա կեր պե լու գործ նա կան հնա րա վո րու թյու նից: 

1915 թ. ապ րի լի 24-ին (նոր տո մա րով՝ մայի սի 7) ռու սա կան բա նա կի Կով կա սյան 
չոր րորդ բա նա կային կոր պու սը հար ձա կո ղա կան գոր ծո ղու թյուն է նա խա ձեռ նում 
Մա նազ կեր տի ուղ ղու թյամբ, ո րը ապ րի լի 27-ին (մայի սի 10) ան ցնում է ռու սա կան 
բա նա կի վե րահս կո ղու թյան տակ30: Ռու սա կան զոր քե րի հար ված նե րի տակ օս մա-
նյան զոր քե րի հետ դե պի հա րավ են նա հան ջում նաև Ա լաշ կեր տի շրջա նի քր դա կան 
աշի րեթ նե րը: Օս մա նյան իշ խա նու թյուն նե րը նրանց փաս տա ցի ար տո նում են, ը ստ 

25 Նույն տեղում: 
26 Նույն տեղում, 58:
27 Նույն տեղում, 55: 
28 Նույն տեղում: 
29 Զենքերի հավաքման մասին տես տարբեր վկայություններ նույն տեղում, 47, 48, 53, 56: 
30 Ашот Арутюнян, Кавказский фронт 1914-1917 гг. (Ереван: изд. «Айастан», 1971), 175.
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ո րոշ տվյալ նե րի, առաջ նորդ վե լով «վառ ված հո ղի» մար տա վա րու թյամբ՝ ուղ ղա կի 
կար գադ րում բնաջն ջել ռուս նե րի առաջ խա ղաց ման շրջան նե րի բո լոր հայ կա կան 
բնա կա վայ րե րը31: 

Փր խու սի և Խլա թի այլ հա յաբ նակ բնա կա վայ րե րի եղեռնն իրա կա նաց վում է 
Հաս նա ցի կոչ վող քր դա կան աշի րե թի32 և նրան միա ցած ո րոշ տե ղա ցի քր դե րի խմբե-
րի մի ջո ցով33: Քր դե րը մո տե նում են Փր խուս գյու ղին 1915 թ. մայի սի 1-ին (մայի սի 14)՝ 
Համ բարձ ման տո նի հա ջորդ օ րը34: Մայի սի 2-ին (մայի սի 15) կո ղոպտ վում են գյու ղից 
դուրս՝ դաշ տե րում գտն վող գյու ղա ցի նե րի անա սուն նե րը35: Գյու ղը շրջա պատ վում է, 
սա կայն քա նի որ օ րն ար դեն մթ նում էր, քր դե րը առ ժա մա նակ չեն հա մար ձակ վում 
մտ նել գյուղ՝ վա խե նա լով հնա րա վոր դի մադ րու թյու նից36: Մի քա նի ուղ ղու թյուն նե-
րով քր դե րի ներ խու ժու մը Փր խուս տե ղի է ու նե նում հա ջորդ օ րը՝ 1915 թ. մայի սի 3-ի 
(մայիսի 16) առա վո տյան: Սկս վում է գյու ղի բնակ չու թյան կո տո րածն ու թա լա նը37:

 Ջար դի առաջ նային թի րա խը բո լոր տղա մար դիկ էին՝ առանց տա րի քային սահ-
մա նա փակ ման: Չէին խնայ վում ո ՛չ ան չա փա հաս նե րը և ո ՛չ էլ ծե րե րը: Ը ստ վե րապ-
րած փր խուս ցի Սոկ րատ Մկրտ չիա նի վկա յու թյան՝ գոր ծում էր «տ ղա է՝ բա վա կան 
է, պետք է ո չն չաց նել» սկզ բուն քը38: Քր դե րը մեկ առ մեկ մտ նում էին յու րա քան-
չյուր տուն: Սպան վում էր յու րա քան չյուր ոք, ով հա մար ձակ վում էր ցույց տալ թե կուզ 
ան նշան դի մադ րու թյուն, չհայտ նել հա րա զատ նե րի և մտե րիմ նե րի տե ղը, ու նեց-
ված քի, դրա մի թաքս տոց նե րը39: Վե րապ րած Սոկ րատ Մկրտ չյա նի պատ կե րա վոր 
ար տա հայ տու թյամբ՝ «րո պե առ րո պե փո ղոց նե րում և տնե րում բարձ րա նում էին 
դիակ նե րի կույ տե րը»40:

 Ջարդն ու թա լանն ու ղեկց վում էին կա նանց բռ նա բա րու թյուն նե րով և գեր մամբ: 

31 Տ. Շահբազ, «Բիթլիսի տարեդարձին թրքական գազանութիւններից», Համբաւաբեր հասա րա-
կական-գրական շաբաթաթերթ Կովկասի Հայոց Բարեգործական Ընկերութեան (Թիֆլիս), 26 հունիսի 
1916, թիվ 26, 826: Տե՛ս նաև Վաղարշակ Օխիկեան, «Բաղէշի ընդհանուր կոտորածը», Հորիզոն 
հասարակական, գրական, քաղաքական օրաթերթ (Թիֆլիս), 20 սեպտեմբերի 1915, թիվ 212: Բիթլիսում 
ամերիկացի միսիոներ Գրեյս Կնապը, ականատես լինելով, թե ինչպես են Խլաթի գավառակի 
գյուղերի կոտորածից մազապուրծ եղած և Բիթլիսի Դատվան բնակավայրում ապաստանած 
փախստական հայերը բողոքներ հղում տեղական իշխանություններին, արձանագրում էր, որ հայերը 
և ոչ մի գաղափար չունեին, որ նրանց դեմ ուղղված այս գործողությունները հենց իշխանությունների 
կողմից ին հրահանգված։ Տե՛ս Grace H. Knapp, The Tragedy of Bitlis (New York-Chicago-London and 
Edinburgh: Fleming H. Revell Company, 1919), 41:
32 Որպես աշիրեթապետ նշվում է ոմն Աբդուլ Մեջիդի անունը: 
33 Տե՛ս մասնավորապես վերապրած Սոկրատ Մկրտչյանի հուշագրությունը, 44: 
34 Տե՛ս Հայոց ցեղասպանությունը օսմանյան Թուրքիայում, 58: 
35 Նույն տեղում, 56, 58: 
36 Սոկրատ Մկրտչյանի հուշագրությունը, 44; նաև` վերապրած Միսակ Սեդրակյանի վկայությունը, 
Հայոց ցեղասպանությունը օսմանյան Թուրքիայում, 48: 
37 Նույն տեղում, 59: 
38 Սոկրատ Մկրտչյանի հուշագրությունը, 46: 
39 Միսակ Սեդրակյանի վկայությունը, Հայոց ցեղասպանությունը օսմանյան Թուրքիայում, 49:
40 Նույն տեղում, 47: 
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Բազ մա թիվ գե ղե ցիկ ու երի տա սարդ աղ ջիկ ներ մրո տում ու ցե խո տում էին իրենց դեմ-
քե րը, որ պես զի խու սա փեն գե րու թյու նից ու հե տա գա հնա րա վոր բռ նի ամուս նու թյու-
նից, սա կայն դա ոչ միշտ էր օգ նում և շա տե րին մա զե րից քարշ տա լով բա ժա նում էին 
իրենց հա րա զատ նե րից ու տա նում41: 

Փր խու սի կո տո րա ծին և թա լա նին ո րո շա կի մաս նակ ցու թյուն են ու նե նում նաև 
քուրդ կա նայք. այդ մաս նակ ցու թյու նը ար տա հայտ վում էր հատ կա պես տղա մարդ կանց 
քա ջա լե րե լով (այս պես, հա մա ձայն մի վկա յու թյան՝ քր դու հի նե րը, տես նե լով որևէ գե ղե-
ցիկ հայ աղ ջիկ, կան չում էին իրենց տղա մարդ կանց, բղա վե լով՝ «Ե կեք, այս տեղ ալ 
գե ղե ցիկ կին մը կայ»)42: 

Գյու ղի հայ բնակ չու թյան կո տո րա ծի ու թա լա նի գոր ծո ղու թյու նը տևում է մինչև 
մայի սի 3-ի ուշ երե կո: Մութն ը նկ նե լու պես քր դե րը հետ են քաշ վում բնա կա վայ րից: 
Կո տո րա ծը վե րապ րած Փր խու սի հա յու թյան խլյակ նե րը, ուժ չգտ նե լով մնալ ավեր ված 
և թա լան ված բնա կա վայ րում, նա հա տակ ված հա րա զատ նե րի և հարևան նե րի դիակ-
նե րի կող քին, ինչ պես նաև եր կյուղ կրե լով քր դե րի նոր հար ձա կում նե րից, հա ջորդ 
օ րը՝ մայի սի 4-ին, խումբ առ խումբ տար բեր ուղ ղու թյուն նե րով թող նում են բնա կա վայ-
րը43: Փր խու սի հայ բնակ չու թյան կո տո րա ծին զու գա հեռ՝ նույն օ րե րին սրի են քաշ վում 
գա վա ռա կի բո լոր հայ կա կան գյու ղե րը: 

Սկս վում է փր խուս ցի նե րի՝ վե րապ րե լու հա մար պայ քա րի փոր ձու թյու նը, ո րը ոչ 
բո լո րին է հա ջող վում հաղ թա հա րել: Փա խուս տի հիմ նա կան ուղ ղու թյու նը Փր խու սից 
հյու սիս գտն վող Նա զիկ լճի շրջա կա քր դաբ նակ և չեր քե զաբ նակ բնա կա վայ րերն էին 
(Նա զիկ, Ջե զի րե, Խիար դանք, Խու լիկ): Փա խուս տի ճա նա պար հին փր խուս ցի նե րի 
խմբե րը հա ճախ շրջա պատ վում էին քր դե րի կող մից. թաքն ված դրամ գտ նե լու նպա-
տա կով կա նայք խու զարկ վում էին, դե ռա հաս տա րի քի տղա նե րը՝ սպան վում44: Քր դերը 
հա ճախ ափ սո սում էին գն դակ ծախ սել և շա տե րին դա շույ նով, կա ցի նով, ան գամ 
փայ տե մա հակ նե րով էին սպա նում կամ ո ղջ-ո ղջ գցում հո րե րը, գե տե րը և Նա զիկ 
լի ճը45: Մի վկա յու թյան հա մա ձայն՝ Ջե զի րե (Ջիզ րեն) բնա կա վայ րում ապաս տան ված 
փր խուս ցի նե րից շուրջ 100 հո գի ող ջա կիզ ման է են թարկ վում46: 

Ո մանք, ճա նա պարհ նե րը շրջան ցե լով, լեռ նե րով ու ձո րե րով կա րո ղա նում են 
հաս նել հիմ նա կա նում չեր քե զաբ նակ Խու լիկ գյու ղը (Փր խու սից հյու սիս-արևելք), 
ո րը գտնվում էր ռազ մա ճա կա տի գծին մոտ, ան ցնել ռուս նե րի կող մից վե րահսկ վող 
տա րածք և փրկ վել47: Նշենք, որ Խու լի կի չեր քե զա կան բնակ չու թյու նը թեև չէր մաս-
նակ ցել Խլա թի գա վա ռա կի հայ բնակ չու թյան կո տո րա ծին, սա կայն ան սա լով կա ռա-

41 Սոկրատ Մկրտչյանի հուշագրությունը, 47:
42 Աղավնի Հլղաթյանի վկայությունը, Հայոց ցեղասպանությունը օսմանյան Թուրքիայում, 51:
43 Տե՛ս Սոկրատ Մկրտչյանի հուշագրությունը, 51:
44 Նույն տեղում, 53:
45 Հայոց ցեղասպանությունը օսմանյան Թուրքիայում, 59:
46 Նույն տեղում:
47 Դա ոչ բոլորին է հաջողվել: Այսպես, վերապրած Աղավնի Հլղաթյանի հայրը սպանվել է Խուլիկի 
ճանապարհին։ Տե՛ս նույն տեղում, 52: Դեպի Խուլիկ գնացող որոշ կանանց կանգնեցնում են քրդերը և 
ստիպում վերադառնալ Փրխուս։ Տե՛ս վերապրած Բելո Մխիթարյանի վկայությունը, նույն տեղում, 53:
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վա րու թյան հրա մա նին, չվան նե լով կա պել և թուր քա կան բա նա կին է հանձ նել իրենց 
գյու ղում թաքն վող շուրջ 200 հայ տղա մար դու48: 

Կո տո րա ծից խու սա փած փր խուս ցի հայ տղա մարդ կան ցից մի քա նի սը ապաս-
տան վում են սա րե րում փո րած թաքս տոց նե րում՝ սն վե լով գի շեր նե րը հա վա քած բան-
ջա րով: 1915 թ. հու նի սի սկզբ նե րին նրան ցից ո մանց հա ջող վում է ան ցնել Մա նազ-
կեր տի գա վա ռա կի Լա թար գյու ղը, ո րն ար դեն գտն վում էր ռու սա կան զոր քե րի 
վե րահս կո ղու թյան տակ49: 

Ո րոշ փր խուս ցի ներ, Խլա թի հայ կա կան բնա կա վայ րե րի կո տո րա ծից մա զա-
պուրծ եղած այլ հայե րի հետ միա սին, թաքն վում են Բու լա նու խին սահ մա նա կից 
Խլա թի լեռ նե րում (Ե ղո նա կա սար): Այն տեղ նրանք ստիպ ված են լի նում սն վել բան-
ջա րով ու կան կա ռով՝ ամեն օր են թարկ վե լով քր դե րի և ոս տի կան նե րի հար ձա կում-
նե րին: Կա նայք բռ նա բար վում էին, գե ղե ցիկ աղ ջիկ նե րը՝ գեր վում և են թարկ վում 
բռ նի ամուս նու թյան և իս լա մաց ման: Նման պայ ման նե րում օ րա կան տաս նյակ մարդ 
էր մա հա նում, ո ղջ մնա ցած նե րը ուժ չէին ու նե նում նրանց հո ղին հանձ նե լու: Ի վեր-
ջո, Բու լա նու խի տե ղա կան իշ խա նու թյուն նե րի հրա մա նով նրանք տե ղա փոխ վում են 
գա վա ռա կի Փի ոնք գյուղը, որ տեղ հայե րի նկատ մամբ բա րյա ցա կամ տրա մադր ված 
մի քր դա կան առաջ նոր դի հո վա նու ներ քո նրանք կա րո ղա նում են պահ պա նել իրենց 
կյան քը մինչև ռու սա կան բա նա կի գա լը50: 

Մոտ 150 փր խուս ցի փախս տա կան ներ՝ հիմ նա կա նում կին և երե խա, առ ժա մա նակ 
ապաս տա նում են Նա զիկ լճից արևելք գտն վող Խիար դանք գյու ղում: Վե րապ րած 
Սոկ րատ Մկրտ չյա նը այն տեղ փախս տա կան փր խուս ցի նե րի վի ճա կի մա սին վկա յում 
է հետևյա լը. «Մենք բո լորս ար դեն մու րաց կան ներ էինք: Սար սա փով, գաղ տա գո ղի 
քր դա կան փոք րիկ գյու ղում տնից-տուն թա փա ռե լով՝ հաց էինք մու րում ու ախոռ նե րի 
մեջ ան ցկաց նում անո րոշ ու տագ նա պա լի օ րեր՝ մտա ծե լով, թե վա ղը, արդյոք, կտես-
նե՞նք լու սա բա ցը»51: 

 Հու նի սի սկզբ նե րին իշ խա նու թյուն նե րը հրա հան գում են Խիար դան քում ապաս-
տա նած փախս տա կան փր խուս ցի նե րին վե րա դառ նալ հայ րե նի գյուղ՝ հայ տա րա րե-
լով, որ, իբր, սուլ թա նի նոր հրա մա նով հայե րի կո տո րածն ար գել ված է: Ոս տի կան-
նե րի ճնշ ման տակ ավեր ված Փր խուս է տե ղա փոխ վում թվով մոտ հա րյուր մարդ52: 
Ը ստ երևույ թին, օս մա նյան իշ խա նու թյուն նե րի նշ ված կար գադ րու թյու նը պայ մա-
նա վոր ված էր ռուսա կան զոր քե րի հե տա գա առաջ խա ղաց ման հետ, ո րոնք ար դեն 
մո տե ցել էին Խլա թի գա վա ռա կի սահ ման նե րին: 

1915 թ. հու նի սի 10-ին (հու նի սի 23) ռու սա կան զոր քե րը (Կով կա սյան Չոր րորդ 
բա նա կային կոր պուս) և նրանց ու ղեկ ցող հայ կա կան կա մա վո րա կան ջո կատ-
նե րը ջար դում են թուր քա կան դի մադ րու թյու նը և գրա վում Բու լա նը խի Կոպ բնա-

48 Միսակ Սեդրակյանի վկայությունը, նույն տեղում, 50: 
49 Նույն տեղում, 59: 
50 Նույն տեղում, 47, 56: 
51 Սոկրատ Մկրտչյանի հուշագրությունը, 55:
52 Նույն տեղում: 
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կա վայրը53, իսկ հու նի սի 17-ին (հու նի սի 30) նույն կոր պու սի հա րա վային ստո րա բա-
ժա նում նե րը գրա վում են Խլա թը54: Ռազ մա ճա կա տը առ ժա մա նակ կա յու նա նում է 
մո տա վո րա պես Խլաթ գե տա կի եր կայն քով55: Փր խու սը հայտն վում է ռազ մա ճա կա տի 
գծի վրա: 

Նշ ված ժա մա նա կաշրջա նում իրենց հայ րե նի գյուղ բռ նի վե րա դարձ ված փր խուս-
ցի նե րի (ի նչ պես ար դեն նշե ցինք, դրանք մոտ 100 հո գի էին՝ հիմ նա կա նում կին ու 
երե խա) վի ճա կի մա սին ման րա մասն տե ղե կու թյուն ներ են առ կա Սոկ րատ Մկրտ-
չյա նի հու շագ րու թյու նում: Ը ստ ակա նա տե սի, հաս նե լով բնա կա վայր, հայե րը լց վում 
են գյու ղի վե րին մա սում գտն վող մի մեծ տան մեջ: Հա ջորդ օ րն այդ տուն են մտ նում 
մի քա նի զինված թուր քեր (ը ստ երևույ թին՝ թուր քա կան բա նա կի զին վոր ներ) և իրենց 
հետ տա նում բո լոր տղա մարդ կանց (ն րանք շատ չէին՝ 3-4 հո գի): Մահ վան սպառ-
նա լի քի տակ, քաղ ցած ու ծա րավ՝ տար ված նե րին երեք-չորս օր ստի պում են փո ղոց-
նե րում ըն կած դիակ նե րը ծած կե լու հա մար փո սեր փո րել՝ խոս տա նա լով, որ աշ խա-
տան քը կա տա րե լուց հե տո նրանք ազատ կթող նեն: Վեր ջին փո սը փո րե լուց և դիակ-
նե րը թա ղե լուց հե տո, փր խուս ցի տղա մար դիկ կանգ նեց վում են այդ փո սի եզ րին ու 
գն դա կա հար վում56: 

Մինչ դեռ գյուղ վե րա դարձ ված կա նայք ու երե խա նե րը, ը ստ ակա նա տե սի վկա-
յու թյան, կորց րել էին մարդ կային կեր պա րան քը, դար ձել էին շրջա պա տի ու մահ-
վան հան դեպ ան տար բեր՝ խե լա գա րու թյա նը մոտ վի ճա կում: Սաս տիկ քաղ ցը ստի-
պում էր նրանց հո ղի մեջ փնտ րել ցո րե նի, գա րու, տա րե կա նի և ան գամ կո րե կի 
հա տիկ ներ, որ գյու ղը կո ղոպ տե լու ժա մա նակ թա լան չի նե րը թա փել էին տնե րի 
մեջ, փո ղոց նե րում, հա ցա հա տի կի հո րե րի շրջա կայ քում: Նրանք հա վա քում էին 
այդ հո ղը և մե կառ մեկ ը նտ րում հա տիկ նե րը, աղանձ անում և մի փոքր սպա նում 
քաղ ցը57: 

Վե րա դար ձած նե րի շրջա նում շու տով սկ սում են տա րած վել հի վան դու թյուն-
նե րը՝ տիֆն ու փո րա հա րու թյու նը: Տու նը, որ տեղ կենտ րո նաց վել էին վե րա դար ձած 
փր խուս ցի նե րը, ակա նա տե սի պատ կե րա վոր բնու թագ րու թյամբ վե րած վել էր «տուն-
դ ժոխ քի», որ տեղ տի րում էին «հա մա տա րած տն քո ցը, ջեր մա րյուն զա ռան ցան քը, և 
...նն ջե ցյալ նե րի մա րող ահա վոր լռու թյու նը»58: 

Դ րան ավե լա նում է այն, որ թա լա նի նպա տա կով պար բե րա բար գյուղ մտ նող 
քր դերը ներս էին մտ նում այդ տուն, բո լո րի աչ քի առաջ բռ նա բա րում ջեր մու թյան մեջ 
այր վող երի տա սարդ կա նանց ու աղ ջիկ նե րին ու հե ռա նում59: Նշ ված գոր ծո ղու թյուն-

53 Евгений Масловский, Мировая война на Кавказском фронте 1914-1917 г. Стратегический очерк 
(Париж: Возрождение, 1933), 166. 
54 Նույն տեղում, 171: Նաև` Մշակ (Թիֆլիս), 21 հունիսի 1915, թիվ 133:
55 Арутюнян, Кавказский фронт, 178:
56 Սոկրատ Մկրտչյանի հուշագրությունը, 57:
57 Նույն տեղում, 57-58: 
58 Նույն տեղում: 
59 Նույն տեղում: 
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նե րից մե կի ըն թաց քում քր դե րը հայտ նա բե րում ու սպա նում են կա նա ցի հա գուստ 
հա գած մի տղայի60:

Ն ման պայ ման նե րում ո մանք նա խընտ րում են նո րից փախ չել բնա կա վայ րից՝ փոր-
ձե լով ան ցնել դե պի ռու սա կան բա նա կի կող մից վե րահսկ վող տա րածք կամ գնալ 
քր դաբ նակ գյու ղեր՝ ապա վի նե լով ծա նոթ քր դե րի պաշտ պա նու թյու նը61: 

Ռու սա կան բա նա կը, հա մալ րե լով ու ժե րը, 1915 թ. հու նի սի վեր ջե րին նոր լայ նա-
ծա վալ հար ձա կո ղա կան գոր ծո ղու թյուն է նա խա ձեռ նում62: Հաղ թա հա րե լով թուր քա-
կան բա նա կի դի մադ րու թյու նը՝ 1915 թ. հու լի սի 3-ին (հու լի սի 16) ռուս նե րը մտ նում են 
Փր խուս63, ո րը նրանց վե րահս կո ղու թյան տակ է մնում մոտ 10 օր: Ռու սա կան հար-
ձա կո ղա կան գոր ծո ղու թյան առա վե լա գույն ծա վալ ման՝ հու լի սի 8-ի (հու լի սի 21) դրու-
թյամբ ռու սա կան բա նա կին հա ջող վում է զբա ղեց նել Խլա թի գա վա ռա կի գրե թե 
ամ բողջ տա րած քը, իսկ առան ձին հե տա խու զա կան ջո կատ ներ հաս նում են ան գամ 
մինչև Մու շի գա վա ռա կի արևե լյան մա տույց նե րը (Աղ բե նիս բնա կա վայր)64: 

Ռու սա կան բա նա կի այս առաջ խա ղա ցու մը կար ճատև բնույթ է կրում: Ար դեն հու-
լի սի 10-ին (հու լի սի 23) սկ սում է օս մա նյան բա նա կի հա կա հար ձա կո ղա կան գոր ծո ղու-
թյու նը. թուր քա կան գե րա զան ցող ու ժե րի ճնշ ման տակ ռու սա կան ստո րա բա ժա նում-
նե րը ստիպ ված են լի նում հետզ հե տե նա հան ջել65: Նա հան ջող բա նա կին են հետևում 
Փր խու սի և Խլա թի գա վա ռա կի այլ հայ կա կան գյու ղե րի, ինչ պես նաև Բիթ լի սի ու 
Մու շի բնակ չու թյան վե րապ րած մնա ցորդ նե րը: 

Գաղ թի ճա նա պար հի պատ կե րա վոր նկա րագ րու թյու նը դար ձյալ գտ նում ենք Սոկ-
րատ Մկրտ չյա նի հու շե րում. «Մենք չէինք քայ լում, այլ վա զում էինք, որ հաս նենք 
նա հան ջող բա նա կին, ո րին այն քան տա ռա պանք նե րով, հույ սով ու այր վող սր տով 
սպասել էինք: Բայց նա երա զի նման եկավ ու երա զի նման էլ փախ չում էր մեր խոր-
տակ ված հայ րե նի քի հող ու ջրից: Շա տե րը՝ ծե րեր, երե խա ներ ու կա նայք, չէին կա րո-
ղա նում քայ լել: Կրած զր կանք նե րը՝ սո վը, ահն ու սար սա փը, հյու ծել էին նրանց ու ժե րը: 
Շա տե րը ը նկ նում էին ճա նա պար հին ու աղի ո ղորմ հա յաց քով նա յում փախ չող նե րին՝ 
օգ նու թյուն աղեր սե լով նրան ցից»66: 

Ըստ մի վկա յու թյան՝ գաղ թի ճա նա պար հին կյան քից զրկ վել են մոտ 20 փր խուս ցի-
ներ67: 

60 Նույն տեղում:
61 Վերջին միջոցին է դիմում նաև Սոկրատ Մկրտչյանի մայրը, որը վերցնելով իր երեխաներին գնում 
է Ջիզրեն գյուղ և հանձնում Սոկրատին քրդական ընտանիքի՝ որպես ծառա: 
62 Масловский, Мировая война, 171: Տե՛ս նաև Арутюнян, Кавказский фронт, 178-179: 
63 Մշակ, 5 հուլիսի 1915, թիվ 144: 
64 Арутюнян, Кавказский фронт, 179: Տե՛ս նաև Մշակ, 11 հուլիսի 1915, թիվ 149: 
65 Арутюнян, Кавказский фронт, 181-182: 
66 Սոկրատ Մկրտչյանի հուշագրություն, 92-93: 
67 Ղուտրադ Ավետիսյանի վկայությունը, Հայոց ցեղասպանությունը օսմանյան Թուրքիայում, 57:
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Փրխուս գյուղի եղեռնի հետևանքները

Արևե լյան Հա յաս տա նի տա րածք հա սած փր խուս ցի նե րը տե ղա կայ վում են Երևա-
նի նա հան գի տար բեր գա վառ նե րի հա յաբ նակ գյու ղե րում (Ա ղավ նա տուն, Փա շա-
քենդ, Քյո սա Մա մեդ, Ղզլ թա միր, Եղ վարդ և այլն)68, ծնո ղա զուրկ մնա ցած երե խա-
նե րը՝ սկզբում Էջ միած նի, այ նու հետև՝ Մոսկ վայի հայ կա կան կո մի տեի կող մից կազ մա-
կերպ ված Աշ տա րա կի որ բա նո ցում: Ը ստ 1916 թ. մայի սի 14-ին կազմ ված Աշ տա րա կի 
որ բա նո ցի սա նե րի ան վա նա ցան կի՝ հաս տա տու թյու նում պահ վում էր 28 փր խուս ցի 
ո րբ69, Փր խու սից եր կուա կան երե խայի անուն առ կա է նաև Բաշ-գյու ղից Ա լեք սանդ-
րա պոլ տե ղա փոխ ված որ բե րի և Սա նա հի նի որ բա նո ցի ցու ցակ նե րում70, ըն դա մե նը՝ 32 
փր խուս ցի ո րբ: 

Հա մա ձայն վե րապ րած Բաղ դա սար Մել քո նյա նից 1916 թ. օ գոս տո սին ստաց ված 
տվյա լի՝ բնաջն ջու մից մա զա պուրծ է եղել մոտ 800 փր խուս ցի՝ հա վա սար թվով կին և 
տղա մարդ71: Մեկ այլ՝ ավե լի ման րա մասն և, թերևս, ավե լի ճշգ րիտ տվյա լի հա մա ձայն՝ 
վե րապ րած նե րի թի վը 675 էր, ո րից մոտ 400-ը՝ կին ու աղ ջիկ, 200-ը՝ մինչև 20 տա րե-
կան երե խա ներ և պա տա նի ներ, 75-ը՝ 20 տա րե կա նից բարձր տղա մար դիկ (այդ թվից 
60-ը՝ նախ քան ցե ղաս պա նու թյու նը Կով կաս գնա ցած պան դուխտ ներ և թուր քա կան 
բա նա կից դա սա լիք ներ)72: Վեր ջին տվյա լից կա րե լի է եզ րա հան գել, որ եղեռ նին զոհ 
է գնա ցել փր խուս ցի նե րի եր կու եր րոր դից ավե լին: Խլա թի գա վա ռա կի այլ՝ հատ կա-
պես գա վա ռա կի արևմ տյան կողմն ըն կած հա յաբ նակ գյու ղե րի վե րապ րած նե րի թի վը 
ավե լի ցածր է՝ տա տան վե լով նա խաե ղեռ նյան հայ բնակ չու թյան մեկ հին գե րոր դի սահ-
ման նե րում (2.500-3.000)՝ նե րա ռյալ նախ քան ցե ղաս պա նու թյու նը Ռու սա կան կայս րու-
թյան տա րածք պանդխ տած նե րը73: 

 1916 թ. փետր վա րի 3-ին ռու սա կան բա նա կը գրա վում է Մու շը, իսկ փետր վա րի 
17-ի ն՝ Բիթ լի սը. սրա նով Խլա թի գա վա ռա կի տա րած քը նո րից ան ցնում է ռուս նե րի 
վե րահս կո ղու թյան տակ74: Օ գտ վե լով ըն ձեռ ված հնա րա վո րու թյու նից՝ վե րապ րած 
փր խուս ցի տղա մարդ կան ցից մի քա նի սը 1916 թ. մար տին մեկ նում են հայ րե նի բնա կա-
վայր՝ այն տեղ տի րող վի ճա կին ծա նո թա նա լու, վե րա հաս տատ վե լու հնա րա վո րու թյունն 
ու սում նա սի րե լու նպա տա կով75: Վե րա դար ձած նե րը գտ նում են գյու ղը բո լո րո վին 
ամայի, իսկ շի նու թյուն նե րը, բա ցի եկե ղե ցու և բո ղո քա կան դպ րո ցի շեն քե րից, ամ բող-

68 Վերապրած փրխուսցիների հարցման թերթերի համապատասխան նշումները, Հայոց ցեղասպա-
նությունը օսմանյան Թուրքիայում, 47, 48, 50, 51, 53, 54, 57, 60:
69 Համբաւաբեր, 4 դեկտեմբերի 1916, թիվ 49, Յաւելուած, 3: 
70 Համբաւաբեր, 30 հոկտեմբերի 1916, թիվ 44, Յաւելուած, 4։ Համբաւաբեր, 7 փետրվարի 1916, թիվ 
7, Յաւելուած, 2: 
71 Հայոց ցեղասպանությունը օսմանյան Թուրքիայում, 54:
72 Նույն տեղում, 58: 
73 Եզրահանգումն ըստ Խլաթի գավառակից վերապրածների համապատասխան վկայությունների, 
Հայոց ցեղասպանությունը օսմանյան Թուրքիայում, 35-61: 
74 Арутюнян, Кавказский фронт, 237-238; Масловский, Мировая война, 309-311.
75 Հայոց ցեղասպանությունը օսմանյան Թուրքիայում, 47, 57:
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ջո վին այր ված և ավեր ված76: Ռազ մա ճա կա տի գծին մոտ գտն վե լու պատ ճա ռով ռու սա-
կան հրա մա նա տա րու թյունն ար գե լում է փր խուս ցի նե րին տևա կան ժա մա նա կով մնալ 
և վե րա հաս տատ վել իրենց հայ րե նի բնա կա վայ րում: Դեպ քե րի հե տա գա ըն թաց քը` 
1917 թ. հոկ տեմ բե րյան հե ղաշրջու մը, դրան հետևած Կով կա սյան ռազ մա ճա կա տի 
կազ մա լու ծու մը, 1918 թ. փետր վա րին թուր քա կան հար ձա կումն ու Ա րևմ տյան Հա յաս-
տա նի գրա վու մը, ավար տին է հասց նում վե րապ րած փր խուս ցի նե րի և Խլա թի գա վա-
ռա կի այլ հայ կա կան գյու ղե րի հայ բնակ չու թյան հայ րե նազր կու մը: 

Ամ փո փե լով՝ փոր ձենք ը նդ հա նուր գծե րով ներ կա յաց նել Փր խու սում և Խլա թի 
գա վա ռա կի այլ հա յաբ նակ բնա կա վայ րե րում Հայոց ցե ղաս պա նու թյան իրա կա նաց-
ման ըն թաց քը և մե խա նիզմ նե րը. 

1. Ինչ պես և Օս մա նյան կայս րու թյան գրե թե բո լոր հա յաբ նակ շրջան նե րում, 
Փր խու սում և Խլա թի գա վա ռա կի այլ հա յաբ նակ բնա կա վայ րե րում ևս՝ Հայոց 
ցե ղաս պա նու թյան մեկ նար կը տր վել է պա տե րազ մի կա րիք նե րի հա մար հայերի 
ու նեց ված քի բռ նագ րա վում նե րով, հայե րի մոտ պահ վող զենք-զի նամ թերք 
գտ նե լու ակն կա լի քով խու զար կու թյուն նե րով և դրանք ու ղեկ ցող ճն շում նե րով, 
հայ տղա մարդ կանց զին վո րագր մամբ և դրան հա ջոր դած ո չն չաց մամբ: 

2. Փր խու սի և Խլա թի գա վա ռա կի այլ հա յաբ նակ բնա կա վայ րե րի հայե րի բնա-
ջնջումն իրա կա նաց վել է տե ղում կազ մա կերպ ված կո տո րած նե րի մի ջո ցով, ո րի 
ան մի ջա կան իրա գոր ծող նե րը հյու սի սից գաղ թած քր դերն էին: Ջարդն ու ղեկց վել 
է հայե րի ու նեց ված քի թա լա նով: Հայե րի մնա ցորդ նե րի բնաջնջ ման և թա լա նի 
գոր ծո ղու թյա նը միա ցել է նաև տե ղի մու սուլ ման բնակ չու թյու նը: Խլա թի գա վա-
ռա կի հայ արա կան բնակ չու թյան խլյակ նե րի ո չն չաց ման գոր ծո ղու թյանն իր 
մաս նակ ցու թյունն է բե րել թուր քա կան բա նա կը: 

3. Ըստ բազ մա թիվ վկա յու թյուն նե րի՝ Խլա թի գա վա ռա կի հայե րի կո տո րա ծը հրա-
հանգ վել էր իշ խա նու թյուն նե րի կող մից: Սա ևս մեկ ան գամ փաս տում է, որ 
օս մա նյան կենտ րո նա կան և տե ղա կան իշ խա նու թյուն ներն ան գամ նախ քան 
1915 թ. մայի սի վեր ջե րին տե ղա հա նու թյան մա սին օ րեն քի ըն դու նումն ար դեն 
իսկ ծրագ րա վոր ված իրա կա նաց նում էին հատ կա պես Ա րևմ տյան Հա յաս տա նի 
տա րած քում հայ կա կան ներ կա յու թյան լիա կա տար վե րաց մանն ուղղ ված գոր ծո-
ղու թյուն ներ:

4. Խ լա թի գա վա ռա կի հայե րի բնաջն ջումն իրա կա նաց վել է շա րու նա կա կան և 
հետևո ղա կան կեր պով 1915 թ. մայիս-հու նիս ամիս նե րի ըն թաց քում: Հայե րը 
մա հա ցել են նաև սո վից, հի վան դու թյուն նե րից և այլ զր կանք նե րից, ո րոնք ևս 
պետք է դի տար կել որ պես ցե ղաս պա նու թյան իրա կա նաց ման բաղ կա ցու ցիչ մաս: 

5. Խ լա թի գա վա ռա կի հայ բնակ չու թյան հա զիվ մեկ հին գե րոր դին է հա ջող վել 
վե րապ րել կո տո րած նե րը (2.500-3.000), այն էլ շնոր հիվ ռու սա կան զոր քե րի 
առաջ խա ղաց ման: Խլա թի գա վա ռա կի վե րապ րած հա յու թյու նը կո րուստ ներ է 
ու նե ցել նաև գաղ թի ճա նա պար հին, ինչ պես նաև Արևե լյան Հա յաս տա նի ու Կով-
կա սի տա րած քում՝ թերսն վա ծու թյու նից և հի վան դու թյուն նե րից: 

76 Նույն տեղում, 54, 57: 
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GENOCIDE ON THE EXAMPLE OF ONE SETTLEMENT: 
THE DESTRUCTION OF THE VILLAGE PRKHUS IN 1915

SUMMARY
Key words: Armenian Genocide, Prkhus, Khlat, Bitlis, refugees, orphans. 

The article presents one of the episodes of the Armenian Genocide: the extermination of 
Prkhus village of Khlat (Akhlat) sub-district of Bitlis (Baghesh) district of Bitlis province, 
Western Armenia on May-June, 1915.

The study of process and results of extermination of Prkhus village is especially 
important with the following specific considerations: 1) it was the largest Armenian-
populated settlement of Khlat province, 2) the destruction of that settlement was carried 
out in the same pattern as the actions against other Armenian villages of Khlat province, 
i.e., on the example of Prkhus we can get an idea about   the whole process of elimination of 
the Armenian population of Khlat sub-district.

The testimonies of Armenian Genocide survivors from Prkhus village, and, 
particularly, Socrat Mkrtchyan’s memoir kept in the archives of the Armenian Genocide 
Museum-Institute were used as a primary source for this study. 

Роберт А. Татоян 
кандидат исторических наук 

ГЕНОЦИД НА ПРИМЕРЕ ОДНОГО ПОСЕЛЕНИЯ: 
УНИЧТОЖЕНИЕ ДЕРЕВНИ ПРХУС В 1915 ГОДУ

РЕЗЮМЕ
Ключевые слова: Геноцид армян, Прхус, Хлат, Битлис, беженцы, сироты. 

В статье представлен один из эпизодов Геноцида армян – уничтожение селения 
Прхус казы Хлат (Ахлат), санджака Битлис, вилайета Битлис на территории Западной 
Армении в мае-июне 1915 года.

Изучение процесса и результатов уничтожения Прхуса представляет интерес с 
учетом следующих конкретных соображений: 1) Прхус являлся самым крупным 
армянским поселением казы Хлат; 2) уничтожение армянского населения данного 
поселения было осуществлено по той же схеме, которая применялась в отношении 
других армянских сел данной административной единицы, следовательно, на примере 
Прхуса мы можем получить представление о процессе осуществления геноцида во 
всей области. 
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Первоисточниками для изучения истории уничтожения Прхуса послужили 
свидетельства выживших прхусских армян, и, в частности, мемуары Сократа 
Мкртчяна, хранящиеся в научных фондах Музея-института Геноцида армян.
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