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Նարինե Հակոբյան

1894-1896 թթ. արևմ տա հա յութ յան կո տո րած նե րը բա վա կան լավ փաս տարկ ված 
են տպա գիր սկզբնաղբ յուր նե րով, ինչ պես նաև հե տա զոտ վել են Հայ կա կան հար-
ցին ու Հա յոց ցե ղաս պա նութ յա նը նվիր ված աշ խա տանք նե րում1: Թե ման, սա կայն, 
ու սում նա սի րող նե րի հա մար մինչև այ սօր չի կորց րել իր գի տա կան կարևո րութ յունն 
ու հե տաքրք րութ յու նը: Արևմ տա հա յե րի` 1890-ա կան նե րի կո տո րած նե րի մա սին 
օս ման յան պե տա կան փաս տաթղ թե րի գրե թե բա ցա կա յութ յան կամ ան հայտ լի նե-
լու պայ ման նե րում թե մա յին նվիր ված հե տա զո տութ յուն նե րի աղբ յու րա գի տա-
կան հիմ քը հիմ նա կա նում կազմ ված է ժա մա նա կի արևմտ յան մա մու լի, Oսման յան 
կայս րութ յու նում գտնվող օ տա րերկր յա ա ռա քե լութ յուն նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի 
հա ղոր դած տե ղե կութ յուն նե րից: Մաս նա գի տա կան գրա կա նութ յան մեջ, սա կայն, 
կար ծես քիչ է անդ րա դարձ կա տար վել հա միդ յան կո տո րած նե րի վե րապ րող նե րի 
հա ղոր դած տե ղե կութ յուն նե րին: 

Հոդ վա ծը նվիր ված է հա միդ յան կո տո րած նե րի ա կա նա տես-վե րապ րող-
նե րի հա ղոր դած տե ղե կութ յուն նե րին, ո րի նպա տա կը հա միդ յան կո տո րած նե րի 
ու սում նա սի րութ յան մեջ ա կա նա տես-վե րապ րող նե րի վկա յութ յուն նե րի` որ պես 
սկզբնաղբ յուր նե րի դի տար կումն ու հե տա զո տութ յունն է: Այդ նպա տա կին փոր-
ձել ենք հաս նել̀  հա միդ յան կո տո րած նե րի ա ռան ձին (հիմ նա կան) աս պեկտ նե րը 
քննար կե լով ա կա նա տես-վե րապ րող նե րի վկա յութ յուն նե րի հա ղոր դած տե ղե-
կութ յուն նե րի, ա ռան ձին դեպ քե րում նաև դրանց հե ղի նակ նե րի ըն կա լում նե րի զու-
գադր ման, ինչ պես նաև հա մե մա տութ յան արդ յուն քում: Դ րա օգ նութ յամբ փոր ձել 
ենք հաս կա նալ ինչ պես յու րա քանչ յուր վկա յութ յան աղբ յու րա գի տա կան ա ռան ձին 
ար ժե քը, այն պես էլ այն հա վա քա կան խճան կա րը, ո րը ներ կա յաց նում են հա միդ-
յան կո տո րած նե րը զո հի տե սանկ յու նից: 

Այդ նպա տա կով ու սում նա սի րել ենք խնդրո ա ռար կա հիմ նախնդ րի վե րա-
բեր յալ մեզ հա սա նե լի բո լոր տպա գիր վկա յութ յուն նե րը̀  ինչ պես ա ռան ձին գրքե-
րի տես քով հրա տա րակ ված նե րը, այն պես էլ տար բեր հրա տա րա կութ յուն նե րում 
տեղ գտած նե րը: Խոս քը Վեր ժի նե Ս վազլ յա նի հե ղի նա կած «Հա յոց ցե ղաս պա-

1 Տե՛ս Kirakossian Arman J., The Armenian Massacres 1894-1896 : Br iti sh Media Testimony, Dearborn: 
The Armenian Research Center, 2008; Kirakossian Arman J., The Armenian Massacres 1894-1896: U. S. 
Media Testimony, D etroit: Wayne State U ni versity Press, 2004:
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նութ յուն. ա կա նա տես-վե րապ րող նե րի վկա յութ յուն ներ»2, ինչ պես նաև «Հու շագ րա-
կան ժա ռան գութ յուն»3, «Վե րապ րող նե րը կը վկա յեն»4, «Hundred-Year Legacy of 
Courage: Celebrating the Lives of Armenian Genocide Survivors in our Community»5 
գրքե րի մա սին է: Չ նա յած նշված գրքե րում հիմ նա կա նում ներ կա յաց ված են 1915 թ. 
ցե ղաս պա նութ յու նը վե րապ րած նե րի վկա յութ յուն ներ, սա կայն հան դի պում են նաև 
այն պի սի ան հատ նե րի վկա յութ յուն ներ, ով քեր վե րապ րել են (նաև) 1894-1896 թթ. 
արևմ տա հա յութ յան կո տո րած նե րը:

Ա կա նա տես-վե րապ րո ղի վկա յութ յան` որ պես պատ մա կան աղբ յու րի ամ բող-
ջա կան գնա հատ ման հա մար դրանց քննար կու մը բա ժա նել ենք եր կու ուղ ղութ-
յան: Ա ռա ջին մա սում մենք քննար կե լու ենք այդ վկա յութ յուն նե րի «ստեղծ ման և 
փո խանց ման» գոր ծըն թա ցի հետ կապ ված հար ցեր, իսկ մյուս մա սում ար դեն կխո-
սենք այդ վկա յութ յուն նե րում ամ փոփ ված փաս տա կան նյու թի մա սին: Եր կու ուղ-
ղութ յամբ քննար կու մը կարևոր է ինչ պես հա միդ յան կո տո րած նե րի պատ մա կան 
պատ կե րը ստեղ ծե լու, այն պես էլ այդ պատ կե րի ճշգրտութ յու նը և հա վաս տիութ-
յու նը գնա հա տե լու հա մար:

1. «Ձև». ականատես-վերապրողի վկայությունը որպես պատմական 
աղբյուր 
ա. Տեսական հարցեր

Ինչ պես ցան կա ցած պատ մա կան աղբ յուր, ա կա նա տես-վե րապ րո ղի վկա յութ-
յու նը պատ մա կան ի րա դար ձութ յան (հա միդ յան կո տո րած նե րի) մա սին տե ղե-
կութ յունն է: Այս դեպ քում այդ տե ղե կութ յու նը մեզ է փո խանց վել կո տո րած նե րի 
փոր ձութ յու նը հաղ թա հա րած մար դու (բա նա վոր), կամ նրա թո ղած (ուղ ղա կի կամ 
միջ նոր դա վոր ված) գրա վոր տե ղե կութ յան մի ջո ցով: Քա նի որ հա միդ յան կո տո-
րած նե րից ան ցել է ար դեն ա վե լի քան 120 տա րի, մեզ հա սած բո լոր վկա յութ յուն-
ներն ար դեն գրա վոր տես քով են: Այ սինքն` բա նա վո րը ևս գ րի է առն վել̀  վե րած վե-
լով գրա վո րի: 

Հե տա զո տող Լոր նե Շի րին յանն իր աշ խա տանք նե րից մե կում, փոր ձե լով տե սա-
կան բնո րո շում տալ ա կա նա տես-վե րապ րող նե րի վկա յութ յուն նե րին, նշում է, որ 
ա կա նա տես-վե րապ րող նե րի հու շերն ար ձակ պատ մութ յուն ներ են` գրված ի րա-
կան ան ձանց կող մից ի րենց կյան քի մա սին, ո րոնք միև նույն ժա մա նակ տվյալ-
ներ են պա րու նա կում տվյալ ժա մա նա կա հատ վա ծի պատ մութ յան, սո ցիա լա կան 
խմբի մա սին, ո րին պատ կա նում է հե ղի նա կը: Նա վկա յութ յուն նե րը դա սա կար գում 
է` ա ռանձ նաց նե լով պատ մա կան, գրա կան, գրա կան-պատ մագ րա կան հու շեր, 

2 Վերժինե Սվազլյան, Մեծ եղեռն. արևմ տահայոց բանավոր վկայություններ, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ 
«Գիտություն», 1995:
3 Հուշագրական ժառանգություն, Գիրք ԺԴ, Երևան, 2011:
4 Վերապրողները կը վկայեն, Պէյրութ, 2005:
5 Hundred-Year Legacy of Courage: Celebrating the Lives of Armenian Genocide Survivors in Our 
Community, Chhange: Center for Holocaust, Human Rights and Genocide Education, 2015.
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ինք նա կեն սագ րութ յուն ներ6: Դա սա կարգ ման մեկ այլ փորձ է ար ված «Ցե ղաս պա-
նութ յուն» հան րա գի տա րա նում, որ տեղ դրանք բա ժան վում են հու շե րի, օ րագ րե րի. 
վե րապ րո ղի կամ մեկ այլ անձ նա վո րութ յան կող մից ցան կա ցած գրա վոր, բա նա-
վոր կամ տե սագր ված տե ղե կութ յուն ցե ղաս պա նութ յան գոր ծո ղութ յան վե րա-
բեր յալ7: Նշ ված օ րի նակ ներն ա կա նա տես-վե րապ րո ղի կող մից վկա յութ յան ներ-
կա յաց ման գրա վոր ձևի տա րա տե սակ ներն են կամ առն վազն թե մա յին առնչ վող 
մաս նա գի տա կան գրա կա նութ յան մեջ հան դի պող դա սա կարգ ման փոր ձեր:

Այ դու հան դերձ, ցան կա ցած վկա յութ յան` պատ մա կան աղբ յուր դի տար կե լու հիմ-
քում ա ռաջ նա յին կարևո րութ յուն են ստա նում այդ նույն վկա յութ յան պա րու նա կած 
փաս տա կան նյու թի փո խանց ման մա կար դա կը և դ րա հա վաս տիութ յու նը: Ա կա-
նա տես-վե րապ րող նե րի վկա յութ յուն նե րի̀  որ պես պատ մա կան ի րա դար ձութ յու նը 
հե տըն թաց ժա մա նա կա հատ վա ծում «վերս տեղ ծե լու» կամ «պատ կե րե լու» հա մար 
օգ տա գործ վող փաս տա կան նյու թի ար ժե քի մա սին խո սե լիս հարկ է նկա տել, որ 
մաս նա գետ նե րի մոտ դժվար է գտնել մեկ ըն դուն ված տե սա կետ: Ա ռան ձին հե ղի-
նակ ներ դրանք շատ են կարևո րում8, մյուս նե րը̀  ոչ այն քան9: Դա պայ մա նա վոր ված է 
այն հան գա ման քով, որ ա կա նա տես-վե րապ րող նե րի վկա յութ յուն նե րը̀  որ պես պատ-
մա կան աղբ յուր, ու նեն ինչ պես «թե րութ յուն ներ», այն պես էլ «ա ռա վե լութ յուն ներ»: 

Ա ռա ջին դեպ քում դրանք դի տարկ վում են որ պես շատ վի ճար կե լի` ու նե նա լով 
սուբ յեկ տի վութ յան մեծ բա ժին: Դ րանք ի րա դար ձութ յու նը ներ կա յաց նում են անձ-
նա կան տե սանկ յու նից` զգաց մուն քա յին-հու զա կան մեծ «հա մե մուն քով»: Բա ցի 
դրա նից, ե թե հաշ վի առ նենք, որ այդ վկա յութ յուն նե րից շա տե րը գրի են առն վել 
ի րա դար ձութ յուն նե րից շատ տա րի ներ անց` կրե լով նաև ա կա նա տես-վե րապ րո ղի 
կող մից ներ կա յաց ման ձևի, ինչ պես նաև բո վան դա կա յին ո րո շա կի փո փո խութ յուն-
ներ, ա պա դրանց ար ժա նա հա վա տութ յան աս տի ճա նը բազ մա թիվ մաս նա գետ-
նե րի հա մար էլ ա վե լի է նվա զում: 

Այ դու հան դերձ, հի շե լով թե րութ յուն նե րը, չպետք է մո ռա նալ նաև դրանց ու նե ցած 
«ա ռա վե լութ յուն նե րի» մա սին, ո րով հետև ա կա նա տես-վե րապ րող նե րի վկա յութ-
յուն նե րը ե ղել և շա րու նա կում են կարևոր աղբ յուր մնալ մաս նա գետ նե րի հա մար, 
իսկ ա ռան ձին հե տա զո տութ յուն նե րի հա մար դրանք ու նեն կեն սա կան նշա նա կութ-
յուն: Այդ «ա ռա վե լութ յուն նե րից» ա ռա ջի նը, թերևս, այդ աղբ յուր նե րի հա ղոր դած 
նյու թի «կեն դա նիութ յունն» է, ո րը հնա րա վո րութ յուն է տա լիս այլ աղբ յուր նե րի, 
օ րի նակ` դի վա նա գի տա կան փաս տաթղ թի, հա ղոր դած չոր տե ղե կութ յուն նե րը 
«հա մե մել» ան հատ նե րի ու նե ցած փոր ձա ռութ յուն նե րով: Հենց այս տե սա կի աղբ-
յուր ներն են հնա րա վո րութ յուն տա լիս պատ մա կան ի րա դար ձութ յու նը դի տար կե լու 
«ան հա տա կան հե ռան կա րով», ինչ պես նաև տա լու ման րա մաս ներ, ո րոնք, օ րի նակ` 
կա րող են բա ցա կա յել այս կամ այն փաս տաթղ թում: Այս տեղ խնդրի վե րա բեր յալ 

6 Տե՛ս Lorne Shirinian, Survivor Memoirs of The Armenian Genocide, England: Taderon Press, 1999, էջ 19։
7 Տե՛ս Encyclopedia of Genocide, Volume I, Oxford, England, 1999, էջ 241։
8 Մանրամասն տե՛ս Totten Samuel,  First-Person Accounts of Genocidal Acts Committed in the Twentieth 
Century: Annotated Bibliography, Westport, CT: Greenwood Press, 1991, էջ xxvi-xxx։
9 Նույն տեղում, էջ xxxvi-xxxix։
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տե ղին դի տար կում է ա րել պատ մա բան Ռի չարդ Հով հան նիս յա նը. «Կարևոր ի րա-
դար ձութ յուն նե րի վե րա բեր յալ ա կա նա տես-վե րապ րող նե րի վկա յութ յուն նե րը կա րող 
են նույն քան ար ժե քա վոր լի նել, որ քան պաշ տո նա կան հրա պա րա կում ներն ու զե կույց-
նե րը: Տվ յալ տար բե րակ նե րում ան հատ նե րը հա ղոր դում են տե ղե կութ յուն ներ, ո րոնք 
հնա րա վոր չէ գտնել այլ փաս տաթղ թե րում»10:

բ. Թողնելով վկայություն. ինչո՞ւ և ինչպե՞ս
Վ կա յութ յուն նե րի թե րութ յուն նե րի վե րա բեր յալ ցե ղաս պա նա գետ Սա մուել 

Տո տենն ա ռանձ նաց նում է հետև յա լը.
ա. վե րապ րող նե րը կա րող են գրա գետ չլի նել̀  այդ պի սով չտի րա պե տե լով գրա վոր 

վկա յութ յուն թող նե լու ե ղա նակ նե րին,
բ. հետ ցե ղաս պա նա կան շրջա նում վե րապ րող նե րը, հնա րա վոր է, դեռ շա րու նա-

կում են պայ քա րը գո յատևե լու հա մար, այդ պի սով ի րենց ապ րած ող բեր գութ յան 
ար ձա նագ րու մը չի դառ նում նրանց հա մար ա մե նա կարևո րը,

գ. վե րապ րող նե րը, հնա րա վոր է, չու նեն բա վա րար ֆի նան սա կան մի ջոց ներ̀ ար ձա-
նագ րե լու և հա վա քե լու վկա յութ յուն ներ,

դ. վե րապ րող նե րը, հնա րա վոր է, չու նեն ի րենց փոր ձա ռութ յամբ հե տաքրքր վող նե րի 
լսա րան, այդ պի սով որևէ մե կը չի հա վա քում կամ ա ջակ ցում ի րենց ող բեր գութ յան 
փաս տագ րու մը,

ե. վե րապ րող նե րը, հնա րա վոր է, չեն վստա հում այն մարդ կանց ու նրանց մտադ-
րութ յուն նե րին, ով քեր փաս տագ րում են ի րենց պատ մութ յուն նե րը,

զ. վե րապ րող նե րը, հնա րա վոր է, դեռ ապ րում են այն նույն ռե ժի մի իշ խա նութ յան 
ներ քո, որն ի րա գոր ծել է ցե ղաս պա նութ յու նը, ինչն էլ կան խում է նրանց փոր ձա-
ռութ յան փաս տագ րու մը11:
Թերևս հիշ յալ բո լոր գոր ծոն ներն էլ (միա սին կամ ա ռան ձին) կա րող են առ կա 

լի նել հա միդ յան կո տո րած նե րին վե րա բե րող վկա յութ յուն նե րի ստեղծ ման պատ-
մութ յուն նե րում: Առ կա վկա յութ յուն նե րի պա րա գա յում, սա կայն, ակն հայտ է, որ 
հի շա տակ ված թե րութ յուն-գոր ծոն նե րի մի մա սը չի աշ խա տել, իսկ մյուս մա սը 
կորց րել է իր նշա նա կութ յու նը̀  պայ մա նա վոր ված այդ վկա յութ յուն նե րի բա վա կան 
ուշ հա վաք ման և գ րառ ման հան գա ման քով: Օ րի նակ, ե թե XIX դա րի վեր ջին կամ 
XX դա րի սկզբին ա կա նա տես-վե րապ րո ղը, հնա րա վոր է, երկ յու ղեր վկա յութ յուն 
թող նե լուց, ա պա, օ րի նակ` 1930-ա կան թվա կան նե րին այլ երկ րում ապ րող վե րապ-
րո ղը գու ցե չու նե նար նման վա խի զգա ցում:

Մեր հա մոզ մամբ, սա կայն, վկա յութ յան` որ պես պատ մա կան աղբ յու րի գնա-
հատ ման հա մար շատ ա վե լի ու ժեղ փաս տարկ կա րող է լի նել ա կա նա տես-վե-
րապ րող նե րի կող մից վկա յութ յուն ներ թող նե լու նպա տակ նե րի, պատ ճառ նե րի 
կամ շար ժա ռիթ նե րի քննար կու մը: Այս պես, վկա յութ յուն նե րը բա նա վոր պատ մութ-

10 Hovannisian Richard, “Introduction,” in Stanley E. Kerr, The Lions of Marash: Personal Experiences 
with American Near East Relief 1919-1922, Albany: State University of New York Press, 1973, p. xxiii. 
11 Տե՛ս Totten Samuel, First-Person Accounts of Genocidal Acts Committed in the Twentieth Century: 
Annotated Bibliography, Westport, CT: Greenwood Press, 1991, էջ xliii-liii։
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յուն նե րից գրա վոր տես քի բե րե լու ա ռու մով, ինչ պես գրե թե բո լոր կո տո րած նե րի 
կամ ցե ղաս պա նութ յուն նե րի դեպ քում, նա խա ձեռ նող նե րը հիմ նա կա նում գիտ նա-
կան նե րը կամ մար դու ի րա վունք նե րի պաշտ պա նութ յամբ հան դես ե կող կազ մա-
կեր պութ յուն ներն են: Հա միդ յան կո տո րած նե րի դեպ քում, ի հար կե, հաշ վի առ նե-
լով դրանց ժա մա նա կը, խոսք կա րող է լի նել միայն գիտ նա կան նե րի մա սին: Այդ 
խմբում կա րե լի է դա սել, օ րի նակ` Վեր ժի նե Ս վազլ յա նի հա վա քած կամ տար բեր այլ 
ժո ղո վա ծու նե րում և  այլ հրա տա րա կութ յուն նե րում պահ պան ված վկա յութ յուն նե րը: 
Այս տեղ նպա տա կը կամ պատ ճա ռը պարզ է. նրանք այդ աշ խա տան քը կա տա րել 
են` հստակ նպա տակ ու նե նա լով պահ պա նել դրանք որ պես պատ մա կան աղբ յուր: 
Այս խումբ վկա յութ յուն նե րը հիմ նա կա նում աչ քի են ընկ նում վկա յութ յունն ար ձա-
նագ րե լու բա վա կան բարձր մա կար դա կով:

Հա միդ յան կո տո րած նե րին վե րա բե րող երկ րորդ խմ բի վկա յութ յուն նե րի նպա-
տակն ի րենց ըն տա նի քի պատ մութ յուն ստեղ ծելն է, ի րենց տա ռա պանք նե րի մա սին 
տե ղե կութ յուն թող նե լը, հա ջորդ սե րունդ նե րին ի րենց նախ նի նե րի մա սին տե ղե կութ-
յուն տրա մադ րե լը: Այս պես, վե րապ րող Մար կոս Տեր- Մար կոս յա նը նշում է.

«Կեան քիս ճամ բոր դու թեան ըն թաց քին այն շրջա նին հա սեր եմ, երբ ման-
կու թիւնս խնա մող նե րը եւ ե րի տա սար դու թիւնս հսկող նե րը վա ղուց ար դէն 
մեկ նած են այս աշ խար հէն: Վեր յի շու մը մը ա նոնց մա սին` քաղցր պար տա-
կա նու թիւն մը եւ ե րախ տա գի տա կան գործ մ’է: Ն պա տակս է յի շա տա կել 
մեր ըն տա նի քի ան ձե րը եւ ա նոնց կեան քը, ո րոնք ի րենց լա ւա գոյ նը ը րած 
են ի րենց յա ջորդ նե րու մա սին: Երկ րորդ նպա տակս է յի շա տա կու թիւն մը 
ը նել հայ րե նի ըն տա նե կան եւ ըն կե րա յին կեան քի եւ սո վո րու թիւն նե րու, 
որ ան դարձ կո րան ընդ հա տու մով մը, հայ րե նի երկ րի կորս տով....»12:

Նույն շար քում կա րե լի է դա սել նաև ա մե րի կա հայ հե ղի նակ փի լի սո փա յութ յան 
պրո ֆե սոր Ար մեն Մար սուբ յա նի աշ խա տան քը: Նա իր գրքի13 նա խա բա նում նշում 
է, որ դեռևս 1980-ա կան նե րի կե սին նրա քե ռի նե րը̀  Հ մա յակ և Ա րա Դիլ դիլ յան նե րը, 
ով քեր հա վա քել էին բազ մա թիվ փաս տաթղ թեր, նա մակ ներ և վ կա յութ յուն ներ, 
փոր ձում էին ի րենց ըն տա նի քի պատ մութ յու նը գրի առ նել: Սա կայն եղ բայր նե րից 
մե կը հան կար ծա կի մա հա նում է, իսկ մյու սը̀  հի վան դա նում: Ար մեն Մար սուբ յա նը 
նշում է, որ այդ ժա մա նակ ինքն ի րեն լուռ խոս տա ցել էր ի րա կա նաց նել նրանց ցան-
կութ յու նը, ա պա հա վե լում, որ այդ գիր քը գրե լով և ցու ցադ րութ յուն ներ կազ մա կեր-
պե լով` ինքն ի րեն հա մա րում է իր ըն տա նի քի պատ մութ յան կրո ղը և փո խան ցո ղը:

Հա կոբ Ալ թուն յանն իր «Հօրս՝ Կա րա պետ Ալ թու նեա նի յու շե րը» վկա յութ յան 
նա խա բա նում14, ո րը վեր նագր ված է «Հօրս յու շե րուն մա սին», նշում է, որ իր հայ րը 
սի րում էր ըն տա նի քի ան դամ նե րի` իր շուր ջը հա վաք ված լի նե լու ժա մա նակ իր 

12 Տե՛ս Մարկոս Տէր-Մարկոսեան, Յուշեր եւ խոհեր, Վենետիկ, Ս. Ղազար, 1958, էջ 8:
13 Armen T. Marsoobian, Fragments of a Lost Homland: Remembering Armenia, London-New York:
I. B. Tauris, 2015.
14 Տե՛ս Յակոբ Ալթունեան, Հօրս՝ Կարապետ Ալթունեանի յուշերը, Թորոնթօ, 2013, էջ 5, 6:
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հու շե րից դրվագ ներ պատ մել: Հոր պատ մած նե րը չմո ռա նա լու հա մար ո րո շում են 
ժա պա վե նի վրա ձայ նագ րել, ին չը և հե տա գա յում տպագ րում են15:

Ա ռան ձին դեպ քե րում սե փա կան փոր ձա ռութ յան ար ձա նագր ման, դրա վե րա-
բեր յալ հի շո ղութ յան պահ պան ման անձ նա կան նպա տակ ներն ընդգր կում կամ 
մի գու ցե ներ կա յաց վում են որ պես ազ գօ գուտ նպա տակ ներ: Վ կա յութ յուն նե րից 
մե կի հե ղի նակն ա հա այս պես է ներ կա յաց նում դրա ար ձա նագր ման նպա տա կը. 

«Այս աշ խա տան քը սի րով կա տա րե ցի, այն յոյ սով, որ գու ցէ օգ տա կար 
հան դի սա նամ իմ տա ռա պեալ ազ գին: Մեծ եր ջան կու թիւն պի տի հա մա-
րեմ ե թէ ա պա գայ սե րուն դը կար դայ ու իր սրտին վրայ դրոշ մէ իր նախ-
նեաց Սր բազ նա գոյն ճա կա տա մար տը, նաեւ ջա նայ հե տե ւիլ ա նոնց ա զա-
տա տենչ ու ղիին: Այդ պի տի ըլ լայ իմ վար ձատ րու թիւ նը»16:

Այս նույն խմբի մեջ պետք է ընդգր կել նաև այն վկա յութ յուն նե րը, ո րոնց ար ձա-
նագր ման նա խա ձեռ նող նե րը վե րապ րող նե րի զա վակ ներն են: Ա վե լին` ա ռան ձին 
դեպ քե րում ան գամ վե րապ րո ղը վկա յութ յուն է թո ղել իր զա վա կի խնդրան քով: Այս-
պես, Եր վանդ Կ յու րեղ յա նը նշում է. 

«Այս հու շերս ես գրի ա ռա իմ տղա Վա րու ժա նի խնդրա նոք, և  այս հու-
շերս կթող նեմ գա լիք սե րունդ նե րիս հա մար իբրև մի հի շա տակ ու նաև մի 
կտակ: Թող սերն դե սե րունդ կար դան և հաս կա նան, որ ի րենց մեծ հայր 
Եր վան դը ո՞ր երկ րից է ե ղած, և ն րա եր կի րը ո՞ր քա ղաքն է, և  ո՞ր գյուղն 
է, և, մա նա վանդ, Եր վան դի մեծ պա պի պա պե րը ո՞ր երկ րից են ե ղած և  
ին չո՞ւ ի րենց երկ րից ե կած են, Քերծ գյու ղը շի նած են և  ապ րած են, ի՞նչ 
հան գա ման քով փա խած են և  ին չո՞ւ են փա խած: Այս ա մե նը գրե ցիմ, որ 
չմո ռա նան ի րենց տոհ մա կան շա ռա վի ղը...»17:

Բա վա կան հե տաքր քիր է եր րորդ խում բը, ո րի մեջ մտնող վկա յութ յուն նե րի 
ար ձա նագր ման նպա տա կը մի կող մից մարդ կութ յան նկատ մամբ ի րա կա նաց ված 
այս դա ժա նութ յուն նե րի դեմ բո ղո քի ձայ նի բարձ րա ցումն է18, իսկ մյուս կող մից 
ա վե լի հե ռուն գնա լով` փոր ձել են սե փա կան փոր ձա ռութ յան մա սին պատ մե լով` 
թույլ չտալ նման ող բեր գութ յուն նե րի կրկնութ յու նը̀  ուղ ղա կիո րեն հե տապն դե-
լով կան խար գե լիչ նպա տակ ներ: Ու շագ րավ է, որ հիմ քում չու նե նա լով գի տա կան 
մո տե ցում` են թա գի տակ ցա բար նրանք ի րենց առջև դրել են այն պի սի նպա տակ, 

15 Նույն կերպ Տիգրան Տարագճյանն իր վկայության մեջ ներկայացնում է իր հոր` Հարություն 
Տարագճյանի պատմածները (տե՛ս Տիգրան Յ. Տարագճեան, Հօրս յիշատակները, Թորոնթօ, 
1995): Մեկ այլ դեպքում Ռուբեն Խաչատրյանը, ով ծնվել է 1903 թ., իր «Եղեռնի հավերժ ծխացող 
հուշեր» հուշագրությունում պատմում է, թե ինչպես էին 1910-1913 թթ. ձմռան ամիսներին Բագառիճ 
ավանի հայկական օդան երում պատմում 1895 թ. աշնան կոտորածների մաս ին  (տե՛ս Ռուբեն Խ. 
Խաչատրյան, Եղեռն ի հավե րժ ծխացող հուշեր, Երևան, 2002, էջ 7): 
16  Տե՛ս Նիկո ղոս Գազանճեան, Յուշագրութիւն Եդեսիոյ  1 895-ի ջարդէն մինչեւ 1915-ի հերոսա-
մարտ ը եւ եղեռնը, Երեւան, 2004, էջ 22, 23 :
17  Տե՛ս Երվանդ Կյուրեղյան, Իմ հուշերի ճանապարհով, Երևան, «Լուսակն», 2009, էջ 18:
18 Տե՛ս Bertha Nakshian Ketchian, In The Shadow Of The Fortress: The Genocide Remembered, 
Cambridge, Mass.: Zoryan Institute for Contemporary Armenian Research and Documentation, 1988, 
էջ ix-x։
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ինչ պի սին մեր օ րե րում հե տապն դում է ցե ղաս պա նութ յան վե րա բեր յալ կրթութ-
յու նը: Այ սինքն` նրանք ա նուղ ղա կիո րեն ա ռաջ են քա շել «կրթել կան խե լու հա մար» 
սկզբուն քը19: 

Նույն խմբի մեջ ո րոշ վե րա պա հութ յամբ կա րող ենք ընդգր կել այն վկա յութ-
յուն նե րը, ո րոնց մի ջո ցով դրանց հե ղի նակ ներն ի րենց ե րե խա նե րին պատ մել 
են Օս ման յան կայս րութ յու նում տե ղի ու նե ցած դա ժա նութ յուն նե րի մի ջով ի րենց 
ան ցած ու ղու մա սին, որ պես զի նրանց ուժ տան: Այս պես, Նաո մի Թո փալ յանն իր 
վկա յութ յան20 նա խա բա նում նշում է, որ 11 տա րե կան է ե ղել, երբ ա ռա ջին ան գամ 
լսել է իր Մա րա շում ծնող նե րի կյան քի պատ մութ յու նը, և  իր մայ րը պատ մել է այդ 
դժվար փոր ձա ռութ յան մա սին, որ պես զի քա ջա լե րի նրանց լի նել խի զախ և հաղ-
թա հա րել ա մեն գի շեր ար ձակ վող բրի տա նա կան ռում բե րի նկատ մամբ ու նե ցած 
վա խը21: 

Մեր ու սում նա սի րած վկա յութ յուն նե րի ար ձա նագր ման շար ժա ռիթ նե րի մա սին 
խո սե լիս պետք է նշենք, որ դրանց մի զգա լի մասն էլ դժվար է ընդգր կել մեր 
ա ռանձ նաց րած խմբե րից որևէ մե կում, քա նի որ դրանց շար ժա ռիթ նե րի մա սին 
կամ հի շա տա կութ յուն չկա, կամ էլ պա րու նա կում են քննարկ ված պատ ճառ նե րից 
ոչ թե միայն մե կը, այլ միան գա մից եր կու սը կամ ե րե քը:

Այս պի սով, վկա յութ յուն նե րի ար ձա նագր ման դրդա պատ ճառ նե րի հե տա զո-
տութ յու նը մեզ թույլ է տա լիս դրանք հա րա բե րա կա նո րեն հա վա քել չորս խմբե րի 
մեջ: Յու րա քանչ յուր խումբ ու նի իր ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րը̀  կապ ված դրանք 
ար ձա նագ րե լու նպա տակ նե րի հետ (տե՛ս աղ յու սակ 1): Գլ խա վոր եզ րա հան գումն 
այն է, որ վկա յութ յուն նե րի ար ձա նագր ման և  ոչ մի պատ ճառ չի նվա զեց նում դրա 
հա վաս տիութ յան աս տի ճա նը:
Աղյուսակ 1
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19 Տե՛ս օրինակ` Սարգիս Պալապանեան (Պալապան Խոճա), Կեանքիս տաք ու պաղ օրե-
րը (Այնթապ-Քեսապ-Հալէպ), խմբագիր՝ բժ. Թորոս Թորանեան, Հալէպ, 1983: Այս և 
ցեղասպանության վերաբերյալ կրթության այլ հարցերի մասին շատ հետաքրքիր վերլուծություն 
է առկա հետևյալ հոդվածում` Ellen J. Kennedy, Redefining Genocide Education (առց ան ց` http://www.
genocidewatch.org/images/Genocide_Redefining_Genocide_Ed uc ation.doc).
20 Տե՛ս Naomi Getsoyan Topalian, Dust to Destiny, Massachusetts: Baiker, 1986.
21 Հե ղինակը նաև նշում է , որ դա տեղի է ունե ցե լ Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի 
ժամանակ, երբ Գ երմ անիան  գ րավել է ր Ֆ րա նսիա ն, և Լ իբանանը`  որպես ֆր անս իական 
մանդատ, ներգրավվել էր (տե՛ս Naomi Getsoyan To palian, Dust to Destiny, Massachusetts: Baiker, 
198 6).
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գ. Վկայությունների արձանագրման ժամանակի հետ կապված հարցեր
Հա միդ յան կո տո րած նե րին վե րա բե րող ա կա նա տես-վե րապ րող նե րի վկա յութ-

յուն նե րը̀  դրանց հե ղի նակ նե րի կող մից գրի առն վե լու ժա մա նա կի տե սանկ յու նից 
կա րե լի է բա ժա նել ե րեք խմբի: Ա ռա ջին և  ա մե նա փոքր խումբն այն հու շագ րութ-
յուն ներն են, ո րոնք գրվել են դեպ քե րի ժա մա նակ, ան մի ջա պես հե տո կամ շատ 
կարճ ժա մա նակ անց: Այս պես, 1895 թ. Խար բեր դի կո տո րա ծի մա սին պատ մող 
Հա կոբ Քա հա նա Բա րե ջան յա նի վկա յութ յու նը գրվել է հենց ջար դի ժա մա նակ22, 
այդ պատ ճա ռով էլ այդ վկա յութ յու նը կա րե լի է դա սել օ րագ րե րի շար քում. ու սում-
նա սիր ված վկա յութ յուն նե րից մեզ հան դի պած թերևս միակ օ րա գիր-վկա յութ յունն է 
1894-1896 թթ. արևմ տա հա յութ յան կո տո րա ծի մա սին: Այս շար քում կա րե լի է դա սել 
նաև Տեր Ղևոնդ քա հա նա յի հու շագ րութ յու նը23, ով հու շե րը գրի է ա ռել դեպ քե րից 
հա մե մա տա բար կարճ ժա մա նակ անց: Ինչ պես նշվում է վկա յութ յան ա ռա ջա բա-
նում, նա այդ ա մե նը գրի է ա ռել հատ ված առ հատ ված: Հի շար ժան է այն, որ նրա 
գրա ռում նե րը թուր քե րը ոչն չաց րել են տու նը կո ղոպ տե լու ժա մա նակ, սա կայն նա 
նո րից գրի է ա ռել իր փոր ձա ռութ յու նը տա րի ներ անց` 1908-1910 թթ., Հա լե պում24: 

Երկ րորդ և  ա մե նա մեծ խումբն այն վկա յութ յուն ներն են, ո րոնք գրվել են բա վա-
կան ուշ, ո րոնց հե ղի նակ ներն ի րենց վկա յութ յուն նե րի նա խա բա նում կամ ա ռա ջին 
գլխում նշում են, թե քա նի տա րե կան էին վկա յութ յու նը գրե լու ժա մա նակ: Օ րի նակ` 
Եփ րեմ Ճռ նազ յանն իր «Ի րա ւուն քը ճշմար տու թեան, յու շեր չորս կո տո րած նե րէ» 
վկա յութ յան մեջ գրում է.

«Այ սօր երբ այս տո ղե րը կը գրեմ Լոս Ան ճե լըս, Քա լի ֆոր նիոյ մէջ, եօ թա-
նա սուն հինգ տա րիքս ան ցած եմ: Այն ա տեն այդ տա նի քին վրայ Թուր քիոյ 
Մա րաշ քա ղա քին մէջ հա զիւ թե հինգ տա րե կան էի: Բայց այդ առ տուն, 
Նո յեմ բեր 18, 1895-ը եւ յա ջոր դող դէպ քե րը ին ծի հա մար կը մնան կեն-
դա նի եւ ան մո ռա նա լի»25: 

Սար գիս Պա լա պան յանն իր «Կեան քիս տաք ու պաղ օ րե րը» վկա յութ յան նա խա-
բա նում նշում է.

«Հա սեր եմ կեան քիս ա շու նին. կը զգամ թէ տա ռա պան քով, զրկան քով, 
ցա ւով ու մա հուան դէմ պայ քա րե լով շահ ւած կեան քիս պատ մու թիւ նը, 

22 Վ կայությ ան ծա նոթա գրությ ան մեջ ա յսպես է ն շվում. «. ..Այս արիւնոտ ու կրակոտ Խարբերդի 
պատմութիւնը գրած ու պահած էր մանրամասնօրէն, սուրի եւ հուրի մէջտեղէն եւ Ամերիկա 
1907-ին հասնող վերոյիշեալ քահանան, թէ ականատես, եւ թէ իր շուրջը դարձող օրուան 
անցուդարձերուն տեղեակ, միանգամայն իր կե նաց եւ մահու սեւ ճակատագրին ներքեւ 
անկեայ հեծեծող եւ ազատուողը» (մանրամասն տե՛ս Յակոբ ՔՀՆՅ. Բարեջանեան, Խարբերդի 
կոտորածէն, 1895 հոկտեմբերի 30, Պօս տո ն, 1916, էջ 6): 
23 Տե՛ս Վահան Տեր-Ղևոնդյան, Մարաշի Տէր Ղե ւո նդ  քա հանայի  յ ուշերը, Երևան, «Անտարես», 
2013, էջ 6:
24 Այս խմբում կարելի է ընդգրկել նաև Մարիցա Նազլյանի վկայությունը, որը նա գրի է առել 
1918  թ. հունի սին (տ ե՛ ս Մարիցա Նազլեան, Աքսորի ճամբան, գրեց` Հ. Յակոբ Ծ. Վ. Քօսեան, 
Պէյրութ, 1975):
25 Եփրեմ Ճռնազեան, Իրաւունքը ճշմարտութեան, յուշեր չորս կոտորածներէ, Պոսթըն, 
«Ժամանակակից հայ հետազօտական եւ վաւերագրական Զօրեան հիմնարկ», 1990, էջ 7:
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որ ա րիւ նի եւ սպան դի ան վերջ շա րան մըն է, իմ սե րուն դին ալ խա չե լու-
թեամ բը, զոր պէտք է ա ւանդ թո ղում ե րի տա սարդ ու նոր ժամ նող սե րուն-
դին»26: 

Իսկ Եր վանդ Կ յու րեղ յանն իր վկա յութ յու նը գրել է հար յուր տա րե կան հա սա-
կում27: Եվ չնա յած այն հան գա ման քին, որ ա կա նա տես-վե րապ րող ներն ի րենց վկա-
յութ յուն նե րը գրի են ա ռել դեպ քե րից բա վա կա նին եր կար ժա մա նակ անց, հնա-
րա վո րինս ման րա մասն, դեպ քե րի հստա կութ յամբ և հա ջոր դա կա նութ յամբ են 
նկա րագ րում ի րենց տե սածն ու վե րապ րա ծը: Աս վա ծը լա վա գույնս փաս տում է 
ա կա նա տես-վե րապ րող Գ րի գոր Քաջ բե րու նին իր հետև յալ տո ղե րում.

«Այ սօր երբ այս տո ղե րը կը գրեմ, ար դէն եօ թա նա սուն ու թը տա րե կան 
եմ: Յի շո ղու թիւնս այն քան խան գա րուած է որ̀  կարճ մի ջոց ա ռաջ պա տա-
հած դէպ քե րը եւ ճանչ ցածս մար դի կը կը մոռ նամ սա կայն ման կու թեանս 
օ րով պա տա հած դէպ քե րը եւ ճանչ ցածս դէմ քե րը̀  այն քան խոր տպա ւո-
րու թիւն թո ղած են մտքիս վրայ, որ զա նոնք կը յի շեմ ե րէ կի պէս»28: 

Եր րորդ հա մե մա տա բար փոքր խմբում կա րե լի է ընդգր կել այն վկա յութ յուն-
նե րը, ո րոնք մեզ են հա սել ա նուղ ղա կի. դրանք գրի են առն վել այլ ան ձանց, հիմ-
նա կա նում ա կա նա տես-վե րապ րող նե րի զա վակ նե րի կող մից: Այս պես, Հա րութ յուն 
քա հա նա Տ. Մես րոպ յանն իր «Կեան քի յու շեր» հու շագ րութ յան ա ռա ջին հատ վա-
ծում, ո րը վեր նագր ված է «Մօրս յու շե րը», նշում է. 

«Նախ քան իմ անձ նա կան յու շե րը, տա լիս եմ` հան գու ցեալ մօրս յու շե րը, 
ո րոնք բա ւա կա նին հե տաքր քիր և շա հե կան են Վան- Վաս պու րա կան 
և յատ կա պէս Թի մար գա վա ռում կա տար ւած դէպ քե րը լու սա բա նե լու 
հա մար»29: 

Եր րորդ խմբի կա տե գո րիա յի մեջ կա րե լի է նե րա ռել նաև այն պի սի վկա յութ-
յուն ներ, ո րոնց հե ղի նակ նե րը փո խան ցում են ի րենց պա պե րի պատ մութ յուն նե րը: 
Այս պես, Հա րութ յուն Մու րադ յանն իր պատ մութ յու նը սկսում է հետև յալ տո ղե րով.

«Իմ հայ րը̀  Հով հան նես Մու րադ յա նը, պատ մել է ինձ հետև յալ պատ մութ յու նը իր 
պա պի կի` Պո ղոս Մու րադ յա նի մա սին»30:

Իսկ Մել քոն Տեր- Մել քոն յա նը նշում է, որ չնա յած 1895 թ. գրկի ե րե խա էր, բայց 
ջար դի և թա լա նի պատ մութ յունն այն քան հա ճախ էր պատմ վում ի րենց տան մեջ, որ 
ա կա նա տե սի նման գի տեր և հի շում էր ա մեն ման րա մաս նութ յուն31: Մի սաք Խ րալ-
յանն իր վկա յութ յան մեջ, անդ րա դառ նա լով Աբ դուլ Հա մի դից ա ռաջ և ն րա օ րոք 

26 Սարգիս Պալապանեան (Պալապան Խոճա), Կեանքիս տա ք ու պաղ օրերը (Այնթապ-Քեսապ-
Հալէպ), խմբագիր՝ բժ. Թորոս Թորանեան, Հալէպ, 1983:
27 Տե՛ս Երվանդ Կյուրեղյան, Իմ հուշերի ճանապարհով, Երևան, «Լուս ակ ն» , 2009:
28 Տե՛ս Գրիգոր Ա. Քաջբերուն ի,  Կեանքիս համեստ պատմութիւնը, Պէյրութ-Լիբանան, 1965, էջ 7:
29 Տե՛ս Յարութիւն քահանայ Տ. Մեսրոպեան , Կե անքի յուշեր, Նոր Ջուղա, էջ 20:
30 H undred-Year Legacy of Courage: Celebrating the Lives of Armenian Genocide Survivors in Our 
Community, Chhange: Center for Holocaust, Human Rights and Genocide Education, 2015, p. 95.
31 Տե՛ս Մելքոն Տէր Մելքոնեան, Կեանքի և մահուան միջեւ, Բ տպագրութիւն, Պէյրութ, «Մշակ», 
1974, էջ 13-15:
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տի րող ա նիշ խա նութ յուն նե րին և  ա նօ րի նութ յուն նե րին, այս պես է նշում` «Մե զի 
պատ մե ցին մեր հայ րե րը»32:

Ա կա նա տես-վե րապ րող նե րի կող մից ի րենց վկա յութ յուն նե րի փո խանց ման ձևի 
ա ռու մով հարկ է նշել, որ դրան ցում որ պես «գլխա վոր հե րոս» հան դես է գա լիս 
միայն մեկ անձ, սա կայն հան դի պում են նաև այն պի սիք, ո րոնց հե ղի նակ նե րը նկա-
րագ րում են ոչ թե մեկ ան ձի, այլ մեկ ամ բողջ տոհ մի պատ մութ յուն: Այս պես, Ե ղի շե 
Մաղ սուդ յանն իր «Մաղ սուդ յանք. ե ղեռ նա պուրծ տոհ մի կյան քի պատ մութ յուն»33 
վկա յութ յու նում, Ար մեն Մար սուբ յանն իր «Fragments of a Lost Homland: Remembe-
ring Armenia»34, իսկ Կա րի նե Թեր լե մեզ յանն իր «Զա վակ ներ Վաս պու րա կան երկ րի, 
Թեր լե մեզ յան տոհմ»35 վկա յութ յուն նե րում զու գա հեռ ներ կա յաց նում են ի րենց գեր-
դաս տան նե րի պատ մութ յուն նե րը:

Այս պի սով, հա միդ յան կո տո րած նե րին առնչ վող վկա յութ յուն նե րը, գրառ ման 
ժա մա նա կա հատ վա ծը աչ քի ա ռաջ ու նե նա լով, հա րա բե րա կա նո րեն հա վաք վում են 
ե րեք խմբում (տե՛ս աղ յու սակ 2): Այս տեղ հարկ է նշել, որ այս տե սանկ յու նից վկա-
յութ յուն նե րի ա ռա ջին խում բը ա մե նավս տա հե լին է, հա մե մա տա բար «թույլ» դիր-
քե րում է գտնվում երկ րորդ և հատ կա պես եր րորդ խում բը: Այս տեղ թերևս երևում է 
հա միդ յան կո տո րած նե րի ա կա նա տես-վե րապ րող նե րի վկա յութ յուն նե րի մի զգա լի 
մա սի թերևս ա մե նա թույլ կող մե րից մե կը: 
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32 Միսաք Խրալեան, Բալահովիտ (հայ որբի մը ապրումները հայաջինջ սարսափներէն), հայրենի 
յիշատակարան, Սոֆիա, Մասիս», 1938, էջ 6:
33 Եղիշե Մաղսուդյան, Մաղսուդյանք. եղեռնապուրծ տոհմի կյանքի պատմություն, Երևան, 
Անտարես», 2013:
34 Գրքում հեղինակը պատմում է Դիլդիլյան գերդաստանի մասին: Արմեն Մարսուբյանի կողմից 
գրված վկայությունն առանձնանում է գրքում զետեղված լուսանկարներով, որոնք արվել էին 
Արամ և Ցոլակ Դիլդիլյանների կողմից, եղբայրները հիմնադրել էին Դիլդիլյան եղբայրներ 
լուսանկարչատները Մարզվանում, Ամասիայում, Սամսոնում, Կոնիայում և Ադանայում, բացի 
դրանից, Ցոլակ Դիլդիլյանը զորքի պաշտոնական լուսանկարիչն էր: Գիրքը մեծամասամբ 
ներառում է երկու ընտանիքների վկայություններ, որոնց հիման վրա Արմեն Մարսուբյանը 
կատարում է իր վերլուծությունները: Մեջբերումները հիմնականում բերվում են Արամ 
Դիլդիլյանի (Aram Dildilian) և Մարիցա Մետաքս յա նի (Maritsa Me՛daksian), ով պատմում է իր մոր 
պատմածները, վկայություններից (մանրամասն տե՛ս Armen T. Marsoobian, Fragments of a Lost 
Homland: Remembering Armenia, London-New York: I. B. Tauris, 2015)։
35 Տե՛ս Կարինե Թերլեմեզյան, Զավակներ Վասպուրական երկրի, Թերլեմեզյան տոհմ (Մի 
տոհմի պատմություն), Երևան, 2010:
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2. Ականատես-վերապրողների վկայությունների բովանդակային կողմը
Հա միդ յան կո տո րած նե րին առնչ վող վկա յութ յուն նե րի` որ պես պատ մա կան 

աղբ յու րի դի տարկ ման երկ րորդ և կարևո րա գույն գրա վա կա նը դրան ցում պա րու-
նակ վող բուն տե ղե կութ յունն է: Ե թե ձևին վե րա բե րող մեր վեր լու ծութ յու նը միտ-
ված էր պա տաս խա նե լու «ինչ պես» և «ին չու» հար ցե րին, ա պա բո վան դա կութ յա նը 
վե րա բե րող մա սում քննար կե լու ենք «ինչ» հար ցը: Այ սինքն` ե թե ձևի (ո րի շրջա-
նակ նե րում մենք քննար կե ցինք այդ վկա յութ յուն նե րի ար ձա նագր ման ու պահ պան-
ման հետ կապ ված հար ցե րը) քննութ յամբ մեր նպա տա կը գլխա վո րա պես դրանց 
ար ժա նա հա վա տութ յան հետ կապ ված տե սա կան հար ցե րի քննար կումն էր, ա պա 
բո վան դա կա յին մա սի քննարկ մամբ մենք նպա տակ ու նենք հաս կա նա լու, թե ի րա-
կա նում ինչ տե ղե կատ վութ յուն է «թաքն ված» դրան ցում: Մաս նա վո րա պես այդ 
տե ղե կատ վութ յունն ինչ կփո խի կամ ին չով կլրաց նի հա միդ յան կո տո րած նե րի 
մա սին մեր ըն կա լում նե րը:

Հաշ վի առ նե լով առ կա նյու թի քա նա կա պես մեծ լի նե լը̀  այս բաժ նում մեր առջև 
դրված խնդրի լուծ մա նը հաս նե լու հա մար ընտ րել ենք հետև յալ սկզբուն քը: Քա նի 
որ խոս քը հա միդ յան կո տո րած նե րի, այ սինքն` պատ մա կան ո րո շա կի ի րա դար-
ձութ յան մա սին է, ա պա դրա վե րա բեր յալ փաս տա կան նյու թը կարևոր է այդ ի րա-
դար ձութ յան պատ ճառ նե րի, ըն թաց քի և հետևանք նե րի հետ կապ ված տար բեր 
խնդիր նե րի պար զա բան ման ա ռու մով (չմո ռա նա լով, որ այս ա մե նը զո հե րի մի 
խմբի` ա կա նա տես-վե րապ րող նե րի տե սանկ յու նով ներ կա յաց նե լու մա սին է խոս-
քը): Այդ նպա տա կով էլ ա ռանձ նաց րել ենք ստորև ներ կա յաց ված չորս հիմ նա կան 
ուղ ղութ յուն նե րի հիմ քում ըն կած հիմ նա կան խնդիր նե րը և  ա ռան ձին-ա ռան ձին 
անդ րա դար ձել դրանց: 

ա. Կոտորածների պատճառները, շարժառիթները և սկիզբը̀  ըստ 
ականատես-վերապրողների վկայությունների

Վ կա յութ յուն նե րում կո տո րած նե րի պատ ճառ նե րի ու ան մի ջա կան սկզբի մա սին 
առ կա են ա կա նա տես-վե րապ րող նե րի կող մից տար բեր ըն կա լում ներ և գ նա հա-
տա կան ներ: Սա կայն, որ պես կա նոն, ա կա նա տես-վե րապ րող նե րի վկա յութ յուն-
նե րը սկսվում են ի րենց ծննդա վայ րե րի, պատ մա կան դեպ քե րի, ա վան դույթ նե րի, 
սո վո րույթ նե րի, ծի սա կար գե րի, շրջա կա վայ րե րի, հայ-թուր քա կան, հայ-քրդա կան 
հա րա բե րութ յուն նե րի մա սին ընդ հա նուր պատ մա կան և  ազ գագ րա կան ակ նարկ-
նե րով: Ինչ պես երևում է, հա միդ յան կո տո րած նե րի վե րա բեր յալ վկա յութ յուն նե րը 
հա րուստ են նաև այն պի սի տե ղե կութ յուն նե րով, ո րոնք թույլ են տա լիս կո տո րած-
նե րից բա ցի պատ կե րա ցում կազ մել XIX դա րի վեր ջին քա ռոր դի արևմ տա հայ 
կյան քի զա նա զան բնա գա վառ նե րի մա սին: Ըստ Վեր ժի նե Ս վազլ յա նի` ա ռար կա յո-
րեն վե րար տադ րե լով տվյալ ժա մա նա կաշր ջա նի կյան քը, նիստուկա ցը, բար քե րը, 
քա ղա քա կան-հա սա րա կա կան հա րա բե րութ յուն նե րը, վե րապ րող նե րի վկա յութ-
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յուն ներն ան մի ջա կան են, ճշմար տա ցի, վա վե րա կան և  ու նեն հա վաս տի վկա յութ-
յուն նե րի ար ժեք 36: 

Վ կա յութ յուն նե րում, ինչ պես ար դեն նշվել է, կո տո րած նե րի պատ ճառ նե րի 
մա սին տար բեր գնա հա տա կան ներ կան: Այս պես, օ րի նակ` Սար գիս Պա լա պան-
յա նը, ման րա մասն նկա րագ րե լով իր ման կութ յու նը, ներ կա յաց նում է նաև այդ 
ժա մա նակ Այն թա պում ապ րող հա յե րի և թուր քե րի հա րա բե րութ յուն նե րը՝ նշե լով, 
որ Այն թա պի ի րենց թա ղա մա սում թուրք և հայ բնակ չութ յան թի վը հա վա սար էր, 
որն էլ կռիվ նե րի պատ ճառ էր դառ նում: Թուր քերն ա նընդ հատ սար սա փի մթնո-
լորտ էին ստեղ ծում հա յե րի հա մար: Նույ նիսկ իր հա սա կա կից թուրք տղա ե րե խա-
ներն ա նընդ հատ կռվի պատ ճառ ներ էին ո րո նում հայ ե րե խա նե րի հետ՝ ի րենց թույլ 
տա լով ան բա րո ար տա հայ տութ յուն ներ և գրգ ռիչ նա խա տինք ներ, նշում է Սար գիս 
Պա լա պան յա նը և  ա վե լաց նում.

«Թուր քը նոյնն էր, լե զուն ըլ լար ա նոյշ կամ կծու, յար գանք ու պա տիւ 
ցոյց տար թէ ո խա կալ սեւ սիրտ. միշտ նոյն թուրքն էր: Ու րեմն պետք էր 
արթ նու թիւն, պատ րաս տու թիւն ինք նա պաշտ պա նու թեան դի մե լու, ըլ լայ 
պտոյտ նե րու ըն թաց քին, ըլ լայ թա ղա յին խա ղե րու: Թր քու թիւ նը չար ո գի 
մըն էր, ու ես այդ ո գին էր որ կը հա լա ծեի, քա նի որ այդ ո գին ու րու րի պէս 
կը սա ւառ նէր մութ ան կիւն նե րու մէջ»37:

Այս վկա յութ յունն, ինչ պես տես նում ենք, մեզ ցույց է տա լիս նաև անվս տա հութ-
յու նը, որ առ կա էր տե ղի հա յութ յան մեջ ինչ պես թուր քա կան իշ խա նութ յուն նե րի, 
այն պես էլ հա սա րակ բնակ չութ յան նկատ մամբ: Այն թա պի կո տո րած նե րին նա խոր-
դող ի րադ րութ յան մա սին նմա նա տիպ գնա հա տա կան ներ են առ կա նաև Մել քոն 
Տեր Մել քոն յա նի38 և Նա զա րեթ Բար սում յա նի39 վկա յութ յուն նե րում:

Մեկ այլ վկա յութ յան հե ղի նակ Վարդ գես Մավ յանն իր «Տ րա պի զո նի հա յե րը մեծ 
ոճ րի ճա նա պար հին» վկա յութ յան ա ռա ջին մա սում, ո րը վեր նագր ված է «Տ րա պի-
զո նի հա յե րի ձգտում նե րը», նկա րագ րում է Տ րա պի զո նում ապ րող ժո ղո վուրդ նե րի` 
հա յե րի, հույ նե րի, թուր քե րի նա խա սի րութ յուն նե րը, ինչ պես նաև նրանց փոխ հա-
րա բե րութ յուն նե րը: Հե ղի նա կը նշում է, որ չնա յած հա յե րը թուր քե րի և հույ նե րի 
հա մե մատ քիչ էին, բայց բո լոր ո լորտ նե րում էլ մրցում էին հույ նե րի և թուր քե րի 
հետ: Անդ րա դառ նա լով թուր քե րին` նշում է, որ թուր քե րի մեջ հա յե րի և հույ նե րի 
նման նշա նա վոր ար հես տա վոր ներ և  առևտ րա կան ներ չկա յին, նրանք հիմ նա կա-

36 Տե՛ս Վերժինե Սվազլյան, Հայոց ցեղասպանություն. ականատես վերապրողների վկա-
յություններ, Երկրորդ համալրված հրատարակություն,  Ե րևա ն,  «Գիտություն», 2011, էջ 16:
37 Սարգիս Պալապանեան (Պալապան Խոճա), Կեանքիս տաք ու պաղ օրերը (Այնթապ-Քեսապ-
Հալէպ), խմբագիր՝ բժ. Թորոս Թորանեան, Հալէպ, 1983, էջ 22:
38 Տե՛ս Մելքոն Տէր Մելքոնեան, Կեանքի և մահուան միջեւ, Բ տպագրութիւն, Պէյրութ, «Մշակ», 
1974:
39 Տե՛ս Nazareth Barsumian, Stowaway To Heaven, Barrington, Ill.: Armenian Information Bureau, 
1960։
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նում պե տա կան պաշ տոն ներ էին զբա ղեց նում, իսկ մե ծա մաս նութ յունն աղ քատ 
էր40:

Մինչև կո տո րածն Այն թա պում տի րող տրա մադ րութ յուն նե րի մա սին Սար գիս 
Պա լա պան յա նը նշում է. 

«1895 Նո յեմ բեր: Ու շշուկ ներ: Կաս կա ծի եւ կսկի ծի լուռ գա լա րում ներ: 
Ա մէն տուն տխրու թեան պատ կեր մըն է: Շր թունք նե րը կը վախ նան խօ սե-
լու: Ա հա ւոր բան մը կը խմոր ւի, կը կա տա րուի լռու թեան ու մու թին մէջ: 
Դուռ դրա ցի կը հա ւա քուին խօ սե լու հա մար, բայց բո լո րին ձայ նե րը քաշ-
ւած են: Խօ սուն են միայն հա յեացք նե րը, եր բեմն հա ռաչ մը կը փրթի սեղ-
մուած կո կոր դէ մը...: Ճա կա տա գի րը սեւ կը շնչէ»41: 

Մա րի ցա Նազլ յա նի վկա յութ յու նից պարզ է դառ նում, որ նույն տրա մադ րութ-
յունն էր տի րում նաև Ա րաբ կի րում. 

«... Լաւ կը յի շեմ որ սոս կա լի ջար դը չսկսած, հայրս տխուր տրտում էր, 
ա ջէն ձա խէն ա կան ջը տխուր լու րեր հա սած էին. ե րե կո յեան գոր ծէն շու-
տով տուն կը դառ նար եւ սրտմա շուկ դէպ քե րու վրայ կը խօ սէր մօրս հետ, 
իսկ մենք փոքր ներս չէինք հասկ նար, ու շադ րու թիւն եւ կա րե ւո րու թիւն 
չէինք տար: Այդ օ րե րուն մինչ ա մէն այր մարդ ան տար բե րու թեամբ իւր 
գոր ծին գա ցած եւ ա ռա ւօ տեան ժա մե րը սա հած էին, ա հա քա ղա քին մէջ 
ի րա րան ցում մը սկսաւ. ... »42:

Վ կա յութ յուն նե րից ակն հայտ է դառ նում, որ բազ մա թիվ վայ րե րում կո տո րած-
նե րը, դրանց ու ղեկ ցող թա լա նը, կո ղո պուտն այդ քան էլ անս պա սե լի չեն ե ղել, և  
արևմ տա հա յութ յու նը բազ մա թիվ վայ րե րում ար դեն լավ տե ղե կաց ված է ե ղել, թե 
ինչ է կա տար վում ամ բողջ կայս րութ յու նում: Գ րե թե բո լոր վկա յութ յուն նե րի հե ղի-
նակ նե րը նշում են, որ Արևմտ յան Հա յաս տա նի նա հանգ նե րում և Օս ման յան կայս-
րութ յան մյուս շրջան նե րում տե ղի ու նե ցող կո տո րած նե րի մա սին լու րերն ա նընդ-
հատ տա րած վում էին: Եվ չնա յած դրան, ինչ պես 1915 թ., այն պես էլ հա միդ յան 
կո տո րած նե րի ժա մա նակ գրե թե յու րա քանչ յուր շրջա նում կամ բնա կա վայ րում 
բնակ չութ յան շրջա նում ակն կա լիք ներ են ե ղել, որ ի րենց բնա կա վայ րը զերծ կմնա 
ող բեր գութ յու նից: Վ կա յութ յուն նե րից նաև պարզ է դառ նում, որ կո տո րած նե րը 
տար բեր շրջան նե րում տար բեր կերպ են սկսվել, սա կայն ա կա նա տես-վե րապ րող-
նե րի կող մից հա ճախ է ընդգծ վում դրանց խիստ ա նակն կալ սկիզ բը:

Այս պես, Մա րա շում տե ղի ու նե ցած արևմ տա հա յութ յան կո տո րած նե րի մա սին 
իր հու շե րում ման րա մասն տե ղե կութ յուն է հա ղոր դում Մա րա շի Տեր Ղևոնդ քա հա-
նան: Ըստ նրա` այդ ահ ռե լի և սոս կա լի կո տո րա ծը սկսվեց 1895 թ. նո յեմ բե րի 6-ին` 
եր կու շաբ թի օ րը̀  ա ռա վոտ յան: Ս. Գևորգ ե կե ղե ցու դի մաց գտնվող Ա լա տաղ լե ռան 

40 Մանրամասն տե՛ս Վարդգես Մավյան, Տրապիզոնի հայերը մեծ ոճրի ճանապարհին, Երևան, 
«Ճարտարագետ», 2015, էջ 7-14:
41 Սարգիս Պալապանեան (Պալապան Խոճա), Կեանքիս տաք ու պաղ օրերը (Այնթապ-Քեսապ-
Հալէպ), խմ բագիր՝ բժ. Թորոս Թորանեան, Հալէպ, 1983, էջ 31:
42 Մարիցա Նազլեան, Աքսորի ճամբան, գրեց` Հ. Յակոբ Ծ. Վ. Քօսեան, Բ տպագրութիւն, 
Պէյրութ, 1975, էջ 13:
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ստո րո տից հա զա րա վոր թուրք զին վոր ներ շար վել և  ա նընդ հատ կրա կում էին ե կե-
ղե ցու հետևի մա սում գտնվող հա յե րի տնե րի վրա: Զեյ թու նի մեջ հա յե րի կող մից 
սկսված ու շա րու նակ վող ընդվ զում նե րի պատ ճա ռով Մա րա շը դար ձել էր թուրք և  
ա րաբ զին վոր նե րի հա մար բա նա կա տե ղի: Պա ղես տի նից 40 հա զար զին վոր նե րով 
Զեյ թու նի վրա հար ձակ վե լու հա մար Մա րաշ էր ժա մա նել հրա մա նա տար Ֆե րիք 
Մս տա ֆա Րեմ զին: Զին վոր նե րը, մի քա նի խմբերի բա ժան ված, ցրված էին ամ բողջ 
քա ղա քով մեկ: Կա ռա վա րութ յան հրա մա նով և դրդ մամբ Մա րա շի թուրք բնա-
կիչ նե րին էին միա ցած շրջա կա նա հանգ նե րից և գ յու ղե րից քուրդ, ապ տալ, չեր-
քեզ մահ մե դա կան ներ, տար բեր տե սա կի զեն քե րով զին ված, հա յե րի տներն էին 
մտնում, կո ղոպ տում, թա լա նում, տան տե րե րին դա ժա նա բար սպա նում` հաշ վի 
չառ նե լով տա րիք և սեռ43: 

Այս պի սով, ա կա նա տես-վե րապ րող նե րի վկա յութ յուն նե րում կո տո րած նե րի 
պատ ճառ նե րի մա սին տար բեր մո տե ցում ներ ու կար ծիք ներ են ար տա հայտ վում: 
Ա մեն դեպ քում դրան ցում հա ճախ է հիշ վում, որ օս ման յան իշ խա նութ յուն նե րի և 
հայ բնակ չութ յան միջև անվս տա հութ յու նը բա վա կան խոր ար մատ ներ ու ներ և  
ա մենևին էլ հան կար ծա կի սկսված երևույթ չէր: 

բ. Համիդյան կոտորածների իրականացման մեխանիզմները և 
հանցագործների ներգրավվածությունը̀  ըստ ականատես-վերապրողների 
վկայությունների

Ա կա նա տես-վե րապ րող նե րի վկա յութ յուն նե րը կո տո րած նե րին ներգ րավ ված 
հան ցա գործ նե րի մա սին բա վա կան լայն պատ կե րա ցում են տա լիս: Մեր ու սում-
նա սի րութ յուն նե րի արդ յուն քում ա ռանձ նաց րել ենք ներգ րավ վա ծութ յան հետև յալ 
պատ կե րը̀  կա ռա վա րութ յուն, տե ղա կան իշ խա նութ յուն ներ, կա նո նա վոր բա նակ, 
ոս տի կա նա կան ու ժեր, մու սուլ ման մո լե ռանդ հոգևո րա կան ներ, բան տե րից ա զատ-
ված հան ցա գործ ներ, տե ղա ցի մու սուլ ման նե րից բաղ կա ցած ան կա նոն ջո կատ ներ 
և  ան գամ հար կա հա վաք ներ ու ժան դարմ ներ44: 

Տե ղա կան իշ խա նութ յան մաս նակ ցութ յան և կո տո րա ծը նա խա պես ծրագր ված 
լի նե լու մա սին է վկա յում Մա րա շի Տեր Ղևոնդ քա հա նան. 

«...տեղ ւոյս կա ռա վա րու թիւ նը ա միս ներ ա ռաջ եր կա թա գործ տա ճիկ նե րու 
ան հա մար տա պար ներ շի նել տուած եւ պատ րաս տած էր: Տանց պա տու-
հան նե րու դնե լու հա մար Եւ րո պա յէն ե կած եր կա թեայ ձո ղե րը ծայ րեր նին 
ծռե լով իբ րեւ պաս տօն, դռնե րը, պա տու հան նե րը կոտ րե լու հա մար մէն 
մի թուրք ձեռ քեր նին ա ռած փո ղոց նե րը ին կած էին»45: 

43 Տե՛ս Վահան Տեր-Ղևոնդյան, Մարաշի Տէր Ղեւոնդ քահանայի յուշերը, Երևան, «Անտարես», 
2013, էջ 191:
44 1915 թ. Հայոց ցեղասպանության ընթացքում ոճրագործների հիերարխիայի մասին տե՛ս 
Մանուկյան Սուրեն, Հայոց ցեղասպանության ոճրագործների հիերարխիայի հարցի շուրջ, 
«Ցեղասպանագիտական հանդես». 2(2), 2014, էջ 100-126:
45 Տե՛ս Վ ահան Տեր-Ղևոնդյան, Մարաշի Տէր Ղեւոնդ քահանայի յուշերը, Երևան, «Անտարես», 
2013, էջ 192:
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Հա կոբ քա հա նա Բա րե ջան յա նը նույն պես փաս տում է, որ կո տո րածն ի րա կա-
նաց նե լու ներ քին ծրա գի րը պատ րաստ վել էր դեռևս օ րեր, ա միս ներ ա ռաջ: Թուր-
քերն ի րենց տնե րում ա նընդ հատ ժո ղով ներ էին կազ մա կեր պում, բա ցի դրա նից, 
տե ղա կան կա ռա վա րութ յու նը գաղտ նի սի րա շա հում էր նաև քուրդ պե տե րին, է շի-
րաթ նե րի պե տե րին, շեյ խե րին46: 

Ինչ պես նշում է Մի սաք Խ րա լեա նը. 
 «Այն տու նին մէջ, ուր կ’ի ջե ւա նէին հար կա հա ւաք նե րը և ժան տար-
մա նե րը, սար սա փա հար կը փախց նէին գե ղե ցիկ հարս նե րը կամ աղ ջիկ-
նե րը: Սա կայն ա նոնք կը հասկ նա յին գիւ ղի քիւր տե րէն և կը սկսէին 
տան ջել, գա նա կո ծել տան տղա մար դը, պատ րուա կե լով թէ եր կու ե րեք 
տա րուան տուրք չեն վճա րած և հի մա պէտք է որ ամ բող ջը միա սին կան-
խիկ վճա րեն: Ե թե ա ռար կէին թե սխալ է, խոշ տան գում նե րը կը սաստ կա-
նա յին: Ան շուշտ այս զրկանք նե րը կը խրա խու սուէին հո վա նա ւո րող պէ կե-
րու և  ա ղա նե րու կող մէ, մա նա ւանդ ա նոնց հան դէպ, ո րոնց դէմ ոխ կար 
կամ ո րոնք քիչ մը գլուխ ցցե լու փորձ կ’ը նէին: Ա ւե լորդ է ը սել թե ա սոնց 
հա մար ոչ ոք կրնար կա ռա վա րու թեան բո ղո քել: Կա ռա վա րու թիւ նը ինքն 
էր որ կը սար քէր այս բո լո րը և  իր պաշ տօ նեա նե րը գի շեր ցե րեկ պէ կե րու 
պնակ նե րը կը լզէին և շան պէս ա նոնց շուր ջը կը թա փա ռէին»47:

Կո տո րա ծին օս ման յան բա նա կի ա րա բա կան զոր քի մաս նակ ցութ յան մա սին է 
վկա յում Նաո մի Թո փալ յա նը. «Մա րա շի Ֆուռ նուս ա վա նում հար ձա կու մը սկսել էին 
օս ման յան բա նա կի ա րաբ զոր քե րը: Մ յուս զո րա բա ժա նում նե րը քաշ վել էին մո տա-
կա բլուր նե րը: Իսկ զին վոր նե րին հետևում էր տե ղա կան մահ մե դա կան նե րից բաղ-
կա ցած ամ բո խը, ո րոնց հիմ նա կան նպա տա կը թա լա նելն էր»48:

Քր դա կան ջո կատ նե րի ակ տիվ ներգ րավ վա ծութ յան մա սին հի շա տա կում ներ 
կան գրե թե բո լոր վկա յութ յուն նե րում: Օ րի նակ` 

«Քիւրտ ձիա ւոր խումբ մը Ջա նի կի Մու դի րի հար կա հա ւաք պաշ տօ նեա յի 
գլխա ւո րու թեամբ կը մտնէ Ա ւե րա կի գիւ ղի կա լե րը, երբ կա լե րու մէջ կը 
տես նէ կու տա կուած մա քուր հա ցա հա տի կը ու գա րին, կը շլա նայ։ Շ լա ցած 
պաշ տօ նեան ու իր հետ բե րած քիւրտ ա ւա զակ նե րը, Ջա նի կի Մու դի րի ա նու-
նով կը սկսի յո խոր տալ կա լուոր գիւ ղա ցի նե րու վրայ պե տա կան հար կի բա ժի-
նէն ա ւե լին վերց նե լով. երբ գիւ ղա ցիք վի ճա բա նե լով կը դի մադ րեն, ա նոնք 
զէն քի ու ժով կը սպառ նան ի րենց դէմ կանգ նող կա լուոր նե րուն, ու ծեծկռ-
տու քը կը սկսի. մէկ եր կու կա լուոր ե րէց գիւ ղա ցի ներ չդի մա նա լով քաշկռ-
տու քին կ ՚իյ նան գե տին։ Յափշ տա կիչ նե րը բռնի զէն քի դի մե լով կը հա ւա քէն 
կա լե րու մէ ջի դի զուած հա ցա հա տի կի բեր քը ու կը հե ռա նան գիւ ղէն։

46 Տե՛ս Յակոբ ՔՀՆՅ. Բարեջանեան, Խարբերդի կոտորածէն, 1895 հոկտեմբեր 30, Պօստոն, 
Մէս., 1916, էջ 7:
47 Տե՛ս Միսաք Խրալեան, Բալահովիտ (հայ որբի մը ապրումները հայաջինջ սարսափներէն), 
հայրենի յիշատակարան, Սոֆիա, «Մասիս», 1938, է ջ 15, 16:
48 Տե՛ս Naomi Get soyan Topalian, Dust to Destiny: Massachusetts: Baikar, 1986, էջ 5։
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Այդ ծանր ու տագ նա պա լից օ րե րուն, գիւ ղա ցի նե րէն շատ քի չեր, ե թէ զէնք 
ու նե նա յին, ան վախ կը դի մադ րէին. իսկ զէնք չու նե ցող գիւ ղա ցի նե րը զգոյշ 
էին ու վե րա պահ։ Հայ ան զէն ժո ղո վուր դը քա ջա տե ղեակ էր, որ ա ռանց 
զէն քի չէր կրնար դի մադ րել կամ կա սեց նել քիւրտ ու թուրք թա լա նիչ ա ւա զա-
կա խում բե րուն։ Մեր ժո ղո վուր դը լաւ հասկ֊ ցած էր, երբ քա ղա քա կան դէպք 
մը կը սկսէր վնաս ւո ղը ու քա ւու թեան նո խա զը՝ հայ ան զէն գիւ ղա ցին էր։
Օս մա նեան թուր քե րու նպա տակն էր քիւր տե րու մի ջո ցաւ թշուա ռաց նել 
հայ գիւ ղա ցին։ Այդ տա րի նե րու թշնա մա կան դէպ քե րու պատ ճա ռով ծանր 
աղ քա տու թեան մատ նուե ցան Վաս պու րա կա նի գրե թէ բո լոր հայ գիւ ղե-
րը»49։

Մու սուլ ման հոգևո րա կան նե րի ներգ րավ վա ծութ յու նը փաս տող բազ մա թիվ 
վկա յութ յուն ներ կան: Օ րի նակ. 

«...Այդ օ րե րու կրօ նա կա նը̀  Սէ յիդ Խա լիլ, կ’ար տա սա նէ իր գրգռիչ ճա ռը 
ա րիւ նա ծա րաւ խու ժա նին... »50: 
... «Ով որ կեա ւուր մը մեռց նէ, ա նի կա ար քա յու թեան մէջ 40 յա ւեր ժա հար-
սեր պի տի ու նե նայ̀  իբ րեւ վար ձատ րու թիւն իր բա րի գոր ծին»51: 

Այ նու հետև «թուր քե րից և քր դե րից կազմ ված ամ բո խը և թուր քա կան ոս տի-
կա նա կան ու ժե րը, նա խա պես ծրագ րա վո րա ծի հա մա ձայն, լսե լով թնդա նո թից 
ար ձակ ված կրա կո ցի ձայ նը, հար ձակ վում են քա ղա քի քրիս տոն յա բնակ չութ յան 
վրա... »52: 

Թուր քե րի և քր դե րի կող մից ի րա կա նաց ված վայ րա գութ յուն նե րի մա սին պատ-
կե րա ցում կազ մե լու հա մար բա վա կան է միայն մեջ բե րել ա կա նա տես-վե րապ րո ղի 
հետև յալ տո ղե րը. 

«Տա ճիկ խու ժա նը եւ կիրթ ու մար զուած զի նուո րը մար տին նե րով, դա շոյն-
նե րով, սրեալ եր կա թեայ տա պար եւ եր կա թեայ ծռա ծայր պաս տօն նե րով 
զար դա րուած կը յար ձա կէին հա յոց տու նե րու վրայ, կա նանց ահ ռե լի վայ-
նա սու նը, մե ռեալ նե րուն և վի րա ւո րեալ նե րու հռնչիւ նը եւ ա ղա ղակ նե րը, 
ման կաց եւ տղա յոց սար սա փը եր կինք եւ եր կիր կը դո ղաց նէին»53: 

Տ րա պի զո նում շրջա կա թուր քա կան գյու ղե րից հա վաք ված թուրք և լազ ամ բո-
խը, միա նա լով քա ղա քի մահ մե դա կան նե րին ու զին վոր նե րին, կա ռա վա րութ յան 

49 Տե՛ս Համբարձում Ահարոն Պօղոսեան, Վասպուրականցի գերդաստանի մը պատմութիւնը, 
Երեւան, «Զանգակ», 2014, էջ 21:
50 Նիկողոս Գազանճեան, Յուշագրութիւն Եդեսիոյ 1895-ի ջարդէն մինչեւ 1915-ի հերոսամարտը 
եւ եղեռնը, Երեւան, 2004, էջ 55:
51 Նույն տեղում, էջ 56:
52 Nazareth B ar sumian, Sto waway T o Hea ven , Barrington, Ill.: Armenian Information Bureau, 1960, p. 27.
53 Վահան Տեր-Ղևո նդ յան , Մարաշի Տէր Ղեւոնդ քահանայի յուշերը, Երևան, «Անտարես», 2013, 
էջ 193:
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պաշ տոն յա նե րի ներ կա յութ յամբ ու քա ջա լե րութ յամբ, սկսել էին կո տո րել, թա լա նել, 
այ րել քա ղա քի հա յե րին` ա ռանց խնա յե լու կա նանց, ե րե խա նե րին ու ծե րե րին54:

Բռ նի իս լա մա ցու մը ևս հա կա հայ կա կան քա ղա քա կա նութ յան դրսևո րում նե րից 
էր: Ուր ֆա յում տե ղի ու նե ցա ծի մա սին կար դում ենք. 

«...Ա րիւնն ու կո տո րա ծը կը սկսին ա ռանց ար գել քի: Առ ջի օ րուան պէս` 
տու նե րը կը մտնեն եւ, երբ կը հան դի պին ներք նա սե նեակ նե րը պա հուը-
տած նե րու, կ’ը սեն. «Իս լա մա ցի՛ր, բան չենք ը ներ»: Բայց իս լա մու թիւն 
ըն դու նի կամ ոչ, կը պառ կեց նեն եւ սու րով ու տպար նե րով մար մի նը կտոր 
կտոր կ’ը նեն: Ե թե պա տա հի, որ խու ժա նը չկա րե նայ տուն մտնել եւ մտա-
ծէ, որ ներ սը մարդ կայ̀  տու նը կրա կի կու տայ ու կ’անց նի»55:

Հու սեյ նի կում կո տո րածն ա վե լի արդ յու նա վետ ի րա կա նաց նե լու հա մար թուր-
քա կան կա ռա վա րութ յու նը բան տե րից ա զա տել էր թուրք հան ցա գործ նե րի և սան-
ձա զեր ծել լեռ նա յին քրդե րի: Ս րե րը թա փա հա րե լով` քրդե րը սպա նում էին բո լոր 
տղա մարդ կանց, ա հա բե կում կա նանց և  ե րե խա նե րին, կո ղոպ տում ար ժե քա վոր 
ի րե րը, թա լա նում ձմեռ վա հա մար պատ րաստ ված ա ռատ պա շա րը: Վ կա յութ յան 
հե ղի նա կը պատ մում է, որ իր պա պի կը, որ դուն շա լա կած, փախ չում էր դե պի ե կե-
ղե ցի, սա կայն թուր քե րը բռնե ցին նրան և ս տի պե ցին իս լամ ըն դու նել, սա կայն մեր-
ժում ստա նա լով` իր տղա յի աչ քի ա ռաջ սպա նե ցին56:

Խար բեր դում Ս. Հա կոբ թա ղի Տ. Հա կոբ Բա րե ջան յա նին հրա մա յում են ու րա նալ 
իր կրո նը, ին չին նա բա ցա սա կան պա տաս խան է տա լիս: Երբ փոր ձում են հար-
կադ րել, նա խենթ է ձևա նում, սա կայն դա ա վարտ վում է նրա գե րե վա րութ յամբ57: 

Բռ նի իս լա մաց ման հար կադ րան քը սո վո րա բար ա վարտ վում էր մա հով: Այս-
պես, Վա նում Դա նիել վար դա պե տը սրա խող խող ար վեց Ս. Հա կոբ ե կե ղե ցու մոտ, 
ո րով հետև մեր ժել էր ըն դու նել կրո նա փո խութ յան պա հան ջը58: Նույն կերպ Խա վեց 
գյու ղի ծե րու նա զարդ քա հա նան, երբ ընկ նում է թշնա մի նե րի ձեռ քը, նրան ստի-
պում են կրո նա փոխ լի նել: Այն բա նից հե տո, երբ նա ընդ դի մա նում է, կտրում են 
նրա ա կանջ նե րը, հա նում աչ քե րը և  եր կար տան ջե լուց հե տո սպա նում59:

Թուր քե րի կող մից կի րառ ված մե թոդ նե րից էր նաև ող ջա կի զու մը: Այս պես, Հու-
սեյն Պալ թա կոչ ված մի մարդ Ծակ տար գյու ղում, 12 հայ ե րի տա սարդ նե րի խո տի 
մեջ տե ղա վո րե լով, այ րում է նրանց60:

54 Տե՛ս Վարդգես Մավյան, Տրապիզոնի հայերը մեծ ոճրի ճանապարհին, Երևան, «Ճարտա-
րագետ», 2015, էջ 21:
55 Նիկողոս Գազանճեան, Յուշագրութիւն Եդեսիոյ 1895-ի ջարդէն մինչեւ 1915-ի հերոսամարտը 
եւ եղեռնը, Երեւան, 2004, էջ 59:
56 Տե՛ս Bertha Nakshian Ketchian, In The Shadow Of The Fortress: The Genocide Remembered, 
Cambridge, Mass.: Zoryan Institute for Contemporary Armenian Research and Documentation, 1988, 
էջ 9։
57 Տե՛ս Յակո բ ՔՀ ՆՅ . Բարեջանեան, Խարբերդի կոտորածէն, 1895 հոկտեմբեր 30, Պօստոն, 
Մէս., 1916, էջ 5, 6:
58 Տե՛ս Յարութիւն քահանայ Տ. Մեսրոպեան, Կեանքի յուշեր, Նոր Ջուղա, էջ 21:
59 Նույն տեղում, էջ 22:
60  Նույն տեղում, էջ 21: 
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Վայ րա գութ յուն նե րի ան բա ժան մասն էին կազ մում նաև ե րի տա սարդ տղա-
մարդ կանց մոր թե լը, կա նանց բռնա բա րե լը և  այլն: Հա րութ յուն քա հա նա Մես-
րոպ յա նի վկա յութ յան հա մա ձայն` 450 հայ ե րի տա սարդ նե րի հա վա քե լով մի խոր 
ձո րի մեջ̀  անխ նա կո տո րում են: Հե տո մի խումբ տղա մարդ կանց ծո վափ տա նե լով` 
մի մա սին մոր թում են, իսկ մնա ցա ծին` լցնում ծո վը: Աղ ջիկ նե րին և  ե րի տա սարդ 
կա նանց բռնա բա րում են ա մե նայն վայ րա գութ յամբ: Դ րա հետ մեկ տեղ իշ խա նութ-
յուն նե րը, մի կող մից կազ մա կեր պե լով այս սոս կա լի զանգ վա ծա յին կո տո րած նե րը, 
մյուս կող մից աշ խա տում էին խնամ քով թաքց նել դրանք: Այդ նպա տա կով դեպ քի 
վայր էին ու ղարկ վում շին ծու «քննիչ հանձ նախմ բեր»̀  իբր թե տե ղում քննութ յուն 
կա տա րե լու հա մար: Բայց հատ կան շա կան է այն, որ այդ «հանձ նախմ բի» մեջ է 
լի նում նաև մի հայ, ո րը մի ձո րի մեջ գտնվող դիակ նե րի մի ջից դուրս է բե րում 7 
տա րե կան մի ողջ ե րե խա յի: Պարզ վում է` ե րե խա յի հայ րը սպան վե լիս գրկում սեղ-
մել և փր կել է նրան61:

Վ կա յութ յուն նե րը հա միդ յան կո տո րած նե րի ըն թաց քի և գոր ծող ան ձանց մա սին 
մեծ քա նա կութ յամբ տե ղե կութ յուն ներ են պա րու նա կում: Դ րան ցում առ կա են այն-
պի սի ման րա մաս ներ, ո րոնք չեն հան դի պում այլ աղբ յուր նե րում: Խոսքն այն մա սին 
է, որ վկա յութ յուն նե րը բա վա կան հիմ նա վոր պատ կե րա ցում են տա լիս հա միդ յան 
կո տո րած ներն ի րա կա նաց նող նե րի խմբում բա վա կան լայն շեր տե րի առ կա յութ-
յան, ինչ պես նաև այդ ոճ րա գոր ծութ յուն նե րի մե թոդ նե րի մա սին: 

գ. Համիդյան կոտորածների ժամանակ ինքնապաշտպանվելու կամ 
փրկվելու դեպքեր ականատես-վերապրողների վկայություններում 
Հայտ նի է, որ ո րոշ վայ րե րում` Սա սու նում, Զեյ թու նում, Ուր ֆա յում, Շա պին-Գա րա-
հի սա րում, Վա նում, հա յե րը դի մել են ինք նա պաշտ պա նութ յան, և  այդ մա սին առ կա 
են ա կա նա տես-վե րապ րող նե րի, ո րոնք այս դեպ քում նաև ինք նա պաշտ պա նութ-
յուն նե րի ղե կա վար ներ կամ մաս նա կից ներ էին, տար բեր վկա յութ յուն ներ62: Հատ-
կան շա կան է, որ XIX դա րի վեր ջին քա ռոր դի հայ ա զա տագ րա կան պայ քա րին 
նվիր ված հե տա զո տութ յուն նե րում63 այդ վկա յութ յուն նե րից շա տերն օգ տա գործ-
վել են: Այդ իսկ պատ ճա ռով հարկ չենք հա մա րում այդ հու շագ րութ յուն նե րին ման-

61 Նույն տեղում, էջ 23, 24:
62 Այսպես, Սասունի ինքնապաշտպանության մասին մանրամասն տե՛ս Գէորգ Չաուշ, 
Պէյրութ, «Յեղափոխական ալպոմ», 1972; Զեյթունի ինքնապաշտպանության մասին` Աղասի, 
Զէյթուն եւ իր շրջանակները, Պէյրութ, 1968; Avetis Nazarbek, Through the Storm, London, 1899; 
Զէյթունցի, Զէյթունի անցեալէն եւ ներկայէն, Բ. Մասն, Բարիզ, 1903; Գ. Տէօվլէթը ի ր «Զէյթուն» 
աշխատությունը, ինչպես ինքն է նշում իր գրքի առաջաբանում, գրել է Աղասու, Սեմերճյանի, 
Տեր Հակոբյանի աշխատությունների, ինչպես նաև իր անձնական հիշողությունների հիման վրա, 
տե՛ս Գ. Տէօվլէթ, Զէյթուն, Փարիզ, 1945, Վանի ինքնապաշտպանության մասին` Յուշեր Արմենակ 
Եկարեանի, խմբագրեց` Լ. Աճէմեան, Գահիրէ, Նոր Աստղ, 1947: 
63 Մանրամասն տե՛ս Հ. Մ. Պողոսյան, Զեյթունի ապստամբությունը, Երևան, 1963,
Լ. Մկրտչյան, Զեյթունի ապստամբությունը 1895-1896 թթ., Ե., 1995, Վ. Մելիքսեթյան, Զեյթունի 
հերոսամարտերը, Երևան, 1960, Կ. Թառոյան, ժողովրդական շարժումները Սասունում, 1890-
1894, Երևան, 1966, Հ. Մ. Պողոսյան, Սասունի պատմությունը, Երևան, «Հայաստան», 1985,
Հ. Մ. Պողոսյան, Վասպուրականի պատմությունից (1850-1900) , Երևան, ՀՍՍՀ ԳԱ, 1988: 



Նարինե ՀակոբյանՊատմություն • History • История 25

րա մասն անդ րա դառ նալ: Սա կայն ե թե վկա յութ յուն նե րի մի մա սը հենց նվիր ված 
է այս կամ այն հա րա բե րա կա նո րեն խո շոր ինք նա պաշտ պա նութ յան ման րա մասն 
նկա րագ րութ յա նը, ա պա պա կաս հե տաքր քիր չեն նաև այն հու շագ րութ յուն նե րը, 
որ տեղ ներ կա յաց վում են ինք նա պաշտ պա նութ յան, սե փա կան ըն տա նի քը և  ան ձը 
փրկե լու մաս նա վոր կամ փոք րիկ դեպ քե րը:

Այս պես, Տ րա պի զո նում հա յե րի ինք նա պաշտ պա նութ յան հե տաքր քիր ման րա-
մաս ներ է ներ կա յաց նում Վարդ գես Մավ յա նը: Հե ղի նակն իր «Տ րա պի զո նի հա յե-
րը մեծ ոճ րի ճա նա պար հին»64 վկա յութ յան մեջ անդ րա դառ նում է 1895 թվա կա նի 
սեպ տեմ բե րի 22-ին Տ րա պի զո նում տե ղի ու նե ցած կո տո րա ծին, ա վե լի ճիշտ շեշ տը 
դնում է «Սև ան տա ռում» ծա վալ ված դեպ քե րի վրա, որ տեղ ա ռա վոտ յան անս պա-
սե լի սկսված կո տո րա ծից փրկվե լու նպա տա կով հա վաք վել էին շրջա կա ութ գյու-
ղե րի բնա կիչ ներ, այդ թվում` Վարդ գես Մավ յա նի ըն տա նի քը: Հե ղի նա կը կո տո-
րած նե րի ժա մա նակ ութ տա րե կան էր, բայց ման րա մասն նկա րագ րում է իր հոր 
մաս նակ ցութ յամբ բազ մա հա զար թուրք ամ բո խին և հա մի դիե նե րին ցույց տրված 
չոր սօր յա դի մադ րութ յու նը65:

Նաո մի Թո փալ յա նի վկա յութ յու նից պարզ է դառ նում, որ Մա րա շի գա վա ռի 
Ֆուռ նոս ա վա նում հա յե րը ե րեք օր շա րու նակ դի մադ րութ յուն են ցույց տվել ի րեն-
ցից մի քա նի ան գամ գե րա զան ցող Ա լի Բե յի զոր քե րին: Հա յե րին հա ջող վել էր ո րոշ 
վնաս ներ պատ ճա ռել թուր քա կան զոր քե րին, սա կայն ե ռօր յա կա տա ղի պայ քա րից 
հե տո թուր քե րը կրա կի մատ նե ցին ամ բողջ գյու ղը և  ա ռա ջա ցան դե պի Զեյ թուն66: 

Ուր ֆա յում ևս հա յե րը դի մե ցին ինք նա պաշտ պա նութ յան: 1895 թ. հոկ տեմ բե-
րին թուր քե րը սկսե ցին ա ռա ջին հար ձա կու մը: Քա նի որ հայ կա կան թա ղա մասն 
ա ռանձ նաց ված էր ու գտնվում էր բլրի վրա, ուս տի հա յե րին հա ջող վեց դի մադ րել և 
չ թող նել թուր քե րին մտնել հայ կա կան թա ղա մա սը: Չ նա յած դրան` թուր քե րը կո տո-
րե ցին շու կա յի մո տա կայ քում և թուր քա կան թա ղա մա սում գտնվող մի շարք հա յե-
րի: Այ նու հետև տես նե լով, որ հա յե րի դի մադ րութ յու նը հնա րա վոր չէր կոտ րել, թուր-
քա կան կա ռա վա րութ յու նը դի մեց խո րա ման կութ յան` հայ տա րա րե լով, որ հաշ վի 
առ նե լով այն հան գա ման քը, որ հա յե րը և թուր քե րը լցված են վրեժխնդ րութ յամբ 
միմ յանց նկատ մամբ, ա պա անհ րա ժեշտ է զի նա թա փել եր կու կող մե րին` հե տա գա 
բա խում նե րից և  ար յու նա հե ղութ յուն նե րից խու սա փե լու հա մար: Այ նու հետև հա մոզ-
վե լով, որ հա յերն ան զեն են և  այլևս չեն կա րող դի մադ րել, ան ցան հար ձակ ման67: 

64 Տե՛ս Վարդգես Մավյան, Տրապիզոնի հայերը մեծ ոճրի ճանապարհին, Երևան, «Ճար տա-
րագետ», 2015:
65 Նույն տեղում, էջ 14-24:
66 Տե՛ս Naomi Getsoyan Topalian, Dust to Destiny: Massachusetts: Baikar, 1986, էջ 3։
67 Մանրամասն տե՛ս Bedros Der Bedrossian, Ourfatzi, Translated by Tamar Der-Ohannessian 
(Granddaughter), 2005, էջ 26-28, Նիկողոս Գազանճեան, Յուշագրութիւն Եդեսիոյ 1895-ի ջարդէն 
մինչեւ 1915-ի հերոսամարտը եւ եղեռնը, Երեւան, 2004, էջ 37-63:
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Բա վա կան ման րա մասն նկա րագ րութ յուն ներ կան վա նե ցի ա կա նա տես-վե րապ-
րող նե րի հու շագ րութ յուն նե րում68:

Հան դի պում են նաև միայ նակ դի մադ րե լու դեպ քեր, ինչ պես օ րի նակ` Այն թա-
պում:

«Մինչ մեր եւ մեր դրա ցի նե րուն տու նե րը ա ւա րի կը տրուէին յա ջոր դա-
բար, զոհ տա լով ի րենց այր մար դի կը, ան դին, մեր դրա ցին` Թիւ թիւն ճի 
Օ հա նը, ա ռան ձինն ու իր միա կը զէն քով, կը դի մադ րէր վայ րագ խու ժա-
նին եւ կը փրկէր իր տու նը ա նոր յար ձա կում նե րէն»69:

Վա նում ևս Չթճ յան Ար շա կը, լսե լով ի րենց հարևան հա յե րի տնե րի վրա թուր-
քե րի հար ձակ ման ձայ նե րը, վերց նում է հրա ցա նը և  ուղ ղում դե պի խու ժա նը: Թուր-
քե րը սկզբից նա հան ջում են, այ նու հետև ա վե լի մեծ ու ժով պա շա րում նրանց տու-
նը: Սա կայն ո՛չ նրանց հա մա զարկ նե րը, ո՛չ էլ տու նը հրկի զե լու փոր ձե րը չեն ընկ ճում 
Ար շա կին: Ծ նող նե րի, եղ բոր վի րա վոր վե լուց հե տո, ա մու սի նը̀  Հայ կա նու շը, շա րու-
նա կեց օգ նել Ար շա կին` մի կող մից բնա կա րան նետ ված կրակ նե րը ջրով հանգց նե-
լով, մյուս կող մից` վի րա վոր նե րին խնա մե լով: Իսկ Ար շա կը դի մադ րեց խու ժա նին 
ա ռա վո տից ի րի կուն: Գի շե րը, երբ թուր քե րը դա դա րեց րին հար ձա կու մը, Ար շակն 
ըն տա նի քի վի րա վոր ան դամ նե րին տե ղա փո խեց ա մե րիկ յան հի վան դա նոց, իսկ 
ինքն իր զեն քով միա ցավ ըն կեր նե րին70:

դ. Մշակութային և նյութական կորուստների մասին տեղեկություններն 
ականատես-վերապրողների վկայություններում

Ա կա նա տես-վե րապ րող նե րի վկա յութ յուն նե րում բա վա կա նա չափ տե ղե կութ-
յուն ներ կան նաև հա յե րի մշա կու թա յին և ն յու թա կան կո րուստ նե րի մա սին: Ի հար կե, 
վկա յութ յուն նե րի օգ նութ յամբ հնա րա վոր չէ պատ կե րա ցում կազ մել այդ կո րուստ-
նե րի ամ բող ջա կան պատ կե րի մա սին, սա կայն վկա յութ յուն ներն ի րենց հա ղոր դած 
տե ղե կութ յուն նե րով այս կամ այն չա փով լրաց նում են առ կա բա ցը71: 

68 Արտակ Դարբինեան, Հայ ազատագրական շարժման օրերէն (յուշեր 1890-էն 1940), Փարիզ, 
«Հայ ազգային հիմնադրամ 1947, Մարկոս Տէր -Մ արկոսեան, Յուշեր եւ խոհեր, Վենետիկ,
Ս. Ղազար, 1958, Արսեն Հացագործյան, Իմ կյանքի պատմությունը (ինքնակենսագրական 
հուշեր) Ծննդյանս 75-ամյակի առթիվ, Երևան, 1957, Գրիգոր Ա. Քա ջբերունի, Կեանքիս համեստ 
պատմութիւնը, Պէյրութ-Լիբանան, 1965, Խոսրով (Գէորգ) քահանայ Շաքարեան, Յիշատակարան 
կամ ընտանեկան արձանագրութիւն վանեցի Շաքարեան տան, Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին, 
2004, Կարինե Թերլեմեզյան, Զավակներ Վասպուրական երկրի, Թերլեմեզյան տոհմ (Մի տոհմի 
պատմություն), Երևան, 2010:
69 Տե՛ս Մելքոն Տէր Մելքոնեան, Կեանքի եւ մահուան միջև, Բ տպագրութիւն, Պէյրութ, «Մշակ», 
1974, էջ 13:
70 Արտակ Դարբինեան, Հայ ա զա տագրական շարժման օրերէն (յուշեր 1890-էն 1940), Փարիզ, 
«Հայ ազգային հիմնադրամ», 1947, էջ 69, 70:
71 Համիդյան կոտորածների շրջանում հայերի մշակութային կորուստների մասին տե՛ս Պար-
սամյան Սեդա, Հայկական մշակութային արժեքների ոչնչացումն ու դրա հետևանքները 1894-
1896 թթ. համիդյան կոտորածների տարիներ ին, «Ցե ղասպ անագիտական հանդես», 2(1), 2014, 
էջ 18-30:
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Վ կա յութ յուն նե րում մշա կու թա յին կո րուստ նե րի վե րա բեր յալ տե ղե կութ յուն նե րը 
վե րա բե րում են հայ կա կան ե կե ղե ցի նե րի և վան քե րի ու կրթա կան հաս տա տութ-
յուն նե րի նկատ մամբ վայ րագ գոր ծո ղութ յուն նե րի ներ կա յաց մա նը: Այս պես, Նաո մի 
Թո փալ յա նի վկա յութ յու նը տե ղե կութ յուն ներ է տա լիս այն մա սին, թե ինչ պես էին 
զին վոր նե րի կող մից կրա կի մատն վել Մա րա շում գտնվող աղ ջիկ նե րի քո լե ջը և 
Մա րա շի հոգևոր ճե մա րա նը72: Մեկ այլ̀  Տեր Ղևոնդ քա հա նա յի վկա յութ յու նից 
պարզ է դառ նում, որ այ րել են Մա րա շում գտնվող Ս. Գևորգ ե կե ղե ցին իր շրջա կա 
բո լոր տնե րով, Սուրբ Կա րա պետ ե կե ղե ցին ամ բող ջութ յամբ, Սուրբ Սար գիս ե կե-
ղե ցին73: Նույն աղբ յուրն ա հա այս պես է նկա րագ րում տե ղի ու նե ցա ծը. 

«...Երբ մեր բնա կա րա նին տա նիքն էի, տե սայ Արգ Պա շը Ա մե րի կեան 
մի սիո նա րանց Աս տուա ծա բա նա կան վար ժա րա նը կ’այ րէր... Տե սա րա նը 
ահ ռե լի էր, խեղճ հա յե րուն տու նե րը կը մտնէին, ինչ որ կայ տան մէջ, կահ 
կա րա սի եւ գոյք ա մէ նը կը կո ղոպ տէին, կը յափշ տա կէին, տան տէ րը կը 
սպան նէին, կը մեռց նէին, կը խող խո ղէին:
Աշ խար հիս ընդ հա նուր ազ գաց տա րեգ րու թեան եւ պատ մու թեան մէջ 
եր բեք նա խըն թաց չու նե ցող ոճ րա գոր ծու թիւն մը: Ը նել տուողն ալ ոչ թէ 
վայ րագ եւ խա ժա մուժ ամ բո խը, այլ Օս մա նեան ան խիղճ եւ ա նաս տուած 
տէ րու թիւնն էր»74: 

72 Տե՛ս Naomi Getsoyan Topalian, Dust to Destiny: Massachusetts: Baikar, 1986, էջ 5։
73 Տե՛ս Վահան Տեր-Ղևոնդյան, Մարաշի Տէր Ղեւոնդ քահանայի յուշերը, Երևան, «Անտարես», 
2013, էջ 202:
74 Տե՛ս Վահան Տեր-Ղևոնդյան, Մարաշի Տէր Ղեւոնդ քահանայի յուշերը, Երևան, «Անտարես», 
2013, էջ 192: Այս վկայության մեջ բավական մանրամասն են ներկայացվում ինչպես մշակութային, 
այնպես էլ նյութական կորուստները: 

«Եկեղեցիներ այրած, դպրոցներ գոցուած, խանութներ եւ կրպակներ փակուած, հարիւրաւոր 
հայեր մեռած, փողոցներ հայ նահատակներու արեամբ ողողուած, ամէն տեղ հայուն համար 
սարսափներով լեցուն, ո եւ է հայ մը  չէր կրնար համարձակիլ իւր տունէն դուրս ելնել...» (էջ 203):

«Մտան մեր տուն 4 կամ 500էն աւելի գազաններ , ինչ որ ունէինք` կահ կարասի , ուտելիք, 
հագնելիք, ամէն բան կողոպտեցին, յափշտակեցին, թալլեցին: Երբեք բան մը չթողուցին: 

Առնուազն երեք ղանթարի չափ պղնձեղէն տեսակ տեսակ ամաններ ունէինք: 2 գեղեցիկ հին եւ 
արժէքաւոր գորգ, 8 հատ աղուոր կապերտներ, անկողին եւ վերմակներ, պատի ժամացոյց մը զոր 
Սա աթ ճեան Տէր Զաքարիա քահանայ իմ ամուսնութեանս ատեն նուէր բերած էր ինծի... » (էջ 194):

«Առտնին  գրադարանս կրնամ ըսել առանց չափազանցութեան թէ ամբողջ Կիլիկիոյ մէջ ո եւ 
է հայ քահանայ մը անանկ ճոխ եւ խնամով պատրաստուած թանգարան մը չունէր: Պապուս` 
Ար ժանաշնորհ Տէր Կարապետ եւ թէ Տէր Կարապետին հօր Տէր Նահապետ անուանի եւ 
ծերունազարդ քահանայից արծաթապատ մա շտոցները, կն իքները, որոնք ինծի հա մար ն ու-
իր ական եւ միանգամայն յարգելի ու մեծարելի յիշատակներ էին, հին մագաղաթի վրայ 
գրուած  ձեռագիր Սոկրատ պատմիչ անունով շատ գեղեցիկ գիրք մ’ալ կար գրադարանիս մէջ, 
ուրիշ ասոր նման ձեռագիր մ’ալ ունեի` Պատմութիւն Ազգին Նետողաց անունով: Սոկրատ 
պատմիչին յիշատակարանին այն թուականէն վեց տարիներ յառաջ պատճէնը առի եւ Վենետիկ 
Մխիթարեանց միաբանութ եա ն եր եւելիներէն Հայր Ղեւոնդ Ալիշանին ղրկեցի: Յիշեալ 
անզուգական հայագէտ եւ ազգասէր հօրմէն նամակ ստացայ` «եթէ ծախել ուզէք այդ ձեռագիրը 
անպատճառ ինծի նախ լուր տուէք» ըսած էր:

Ափսոս երկու թանկագին ձեռագիրներն ալ կորան եւ չկրցայ գտնել: Թանգարանիս գրքերուն 
մէկ մասն ալ մեր տան առջեւէն անցնող ջուրին մէջ թափած էին...» (էջ 195):
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Տիգ րան Տա րագչ յա նի վկա յութ յու նը տե ղե կութ յուն ներ է տա լիս Պե րե ճի կի հա յոց 
ե կե ղե ցու վրա հար ձակ ման, վար դա պե տին հա լա ծե լու մա սին75:

Ինչ պես նշում է Մել քոն Մել քոն յա նը.
«Հա յը տա րի ներ շա րու նակ կը տքնէր, կը չար չա րուէր եւ իր ար դար 
աշ խա տան քին փո խա րէն խնա յո ղու թիւն մը կ’ա պա հո վէր իր ա պա գա յին 
հա մար: Եվ ա հա, օր մը, թուր քը կու գար եւ կը տա նէր տա րի նե րու տքնա-
ջան աշ խա տան քին պտու ղը... »76: 

Ե կե ղե ցի նե րի ա վե րու մը բազ մա թիվ վայ րե րում զու գակց վել է հա յութ յան ոչն-
չաց ման հետ: Այս պես, օ րի նակ` Ուր ֆա յում մոտ 800077 հա յեր ա պաս տան գտան 
ե կե ղե ցում: Եվ չնա յած նրանց դի մադ րութ յա նը̀  մու սուլ ման խու ժա նին հա ջող վեց 
կրա կի մատ նել ե կե ղե ցին և  այն տեղ ա պաս տա նած բնակ չութ յա նը78:

 Վարդ գես Մավ յա նը հե տաքր քիր տե ղե կութ յուն ներ է հա ղոր դում թուր քե րի 
կող մից ի րա կա նաց ված դա ժա նութ յուն նե րի մա սին. 

«Ոչ մի բա նի ա ռաջ կանգ չէին ա ռել ան հո գի թուր քե րը: Տա րել էին այն 
ա մե նը, ինչ որ դա րեր շա րու նակ կու տա կել և սերն դից-սե րունդ թո ղել էին 
պա պերն ի րենց թոռ նե րին: Չ կար ու տե լիք և հագ նե լիք, ի րենց մեջ թուր-
քե րը բա ժա նել էին հա յե րի քրտին քով ա ճեց րած ու բազ մաց րած ոչ խար-
նե րի հո տե րը և  եղ ջե րա վոր ա նա սուն նե րը...»79:

Թե ինչ մասշ տա բով էր տե ղի ու նե նում հա յութ յան կո ղո պու տը, երևում է հետև-
յալ տո ղե րից.

«Ա յո՛, լաւ կը յի շեմ, քիւր տե րը բա ւա կան հայ կո տո րե լէ ջար դե լէ յե տոյ 
սկսան նաեւ տնե րը կո ղոպ տել, աս ալ բա ւա կան չէր, տեղ տեղ կրակ 
տուին տնե րու եւ այ րե ցին: Այ րե ցաւ մեր տունն ալ, այ րե ցաւ մեր ա պաս-
տա նած տունն ալ, ու րիշ տեղ մը կ’եր թա յինք կ’ա պաս տա նէինք, կրա կը 
հոն ալ կու գար, այ լուր կը փնտռէինք պատս պա րան մը, կրա կը մեր ե տե-
ւէն կու գար, կար ծես կը հա լա ծէր մեզ. այս պես այ րե ցան մո խիր դար ձան 
շատ մը տներ»80:

Ն մա նա տիպ նկա րագ րութ յուն նե րը բա վա կան շատ են տար բեր վկա յութ յուն նե-
րում81: 

75 Տե՛ս Տիգրան Յ. Տարագճեան, Հօրս յիշատակները, Թորոնթօ, 1995, էջ 12:
76 Տե՛ս Մելքոն Տէր Մելքոնեան, Կեանքի եւ մահուան միջև, Բ տպագրութիւն, Պէյրութ, Մշակ», 
1974, էջ 15:
77 Հնարավոր է, որ այս թիվը ուռճացված է: Մեկ այլ աղբյուրում այն նշվում է 3,000 (տե՛ս Братская 
помощь пострадавшимъ въ Турцiи армянамъ, том II, отдель II, էջ 53)։
78 Տե՛ս Նիկողոս Գազանճեան, Յուշագրութիւն Եդեսիոյ 1895-ի ջարդէն մինչեւ 1915-ի 
հերոսամարտը եւ եղեռնը, Երեւան, 2004, էջ 59-62:
79 Տե՛ս Վարդգես Մավյան, Տրապիզոնի հայերը մեծ ոճրի ճանապարհին, Երևան, 
Ճարտարագետ», 2015, էջ 22:
80 Տե՛ս Մարիցա Նազլեան, Աքսորի ճամբան, գրեց` Հ. Յակոբ Ծ. Վ. Քօսեան, Պէյրութ, 1975, էջ 14:
81 Տե՛ս օրինակ, Միսաք Խրալեան, Բա լահովիտ (հայ որբի մը ապրումները հայաջինջ 
սարսափներէն), հայրենի յիշատակարան, Սոֆիա, Մասիս, 1938, էջ 20; Abra ham H. Hartunian, 
Neither to L augh nor to Weep: A Memoir of the Armenian Genocide, Translated from the Original 
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Ա կա նա տես-վե րապ րող նե րի վկա յութ յուն նե րը գա լիս են հարս տաց նե լու հա միդ-
յան կո տո րած նե րի շրջա նում հա յութ յան նյու թա կան և մ շա կու թա յին կո րուստ նե րի 
մա սին մեր ի մա ցա ծը: Թեև դրանք չեն ներ կա յաց նում հա մա պար փակ տե ղե կութ-
յուն ամ բողջ Օս ման յան կայս րութ յան տա րած քի մա սին, այ նուա մե նայ նիվ չի կա րե-
լի թե րագ նա հա տել դրանց հա ղոր դած տե ղե կութ յուն նե րը, ո րոնք եր բեմն հա րուստ 
են ման րա մաս նե րով:

Ամ փո փե լով նշենք, որ հա միդ յան կո տո րած նե րի վե րա բեր յալ ա կա նա տես-վե-
րապ րող նե րի վկա յութ յուն նե րի ու սում նա սի րութ յամբ հան գել ենք հետև յալ եզ րա-
կա ցութ յուն նե րին: Վ կա յութ յուն նե րի մի մասն ու նի աղբ յու րա գի տա կան բա ցա ռիկ 
նշա նա կութ յուն ինչ պես դրան ցում պահ պան ված տե ղե կատ վութ յան, այն պես էլ 
այդ վկա յութ յուն նե րի պահ պան ման և գ րի առն ման բարձր մա կար դա կի ա ռու մով: 
Այ սինքն` դրանք, լի նե լով «ա ռա ջին ձեռք» սկզբնաղբ յուր ներ, ու նեն հա վաս տիութ-
յան մեծ աս տի ճան: Վ կա յութ յուն նե րի մի զգա լի մա սը կա րող է վի ճար կե լի հա վաս-
տիութ յուն ու նե նալ, քա նի որ դրանք գրի են առն վել տաս նամ յակ ներ անց, իսկ շատ 
դեպ քե րում ոչ միայն «երկ րորդ», այլ նաև «եր րորդ ձեռ քի» կող մից: Մ յուս կող մից 
ակն հայտ է, որ բո լոր վկա յութ յուն նե րը հա րուստ են փաս տա կան նյու թով հա միդ-
յան ող բեր գութ յան գրե թե բո լոր աս պեկտ նե րի հա ճախ ա մե նայն ման րա մաս նութ-
յամբ ներ կա յաց մամբ: Դ րանք կա րող են յու րա քանչ յուր աս պեկ տի խոր հե տա զո-
տութ յան հա մար կարևոր աղբ յուր դառ նալ:

Armenian Manuscripts by Vartan Hartunian, Cambrige, Mass.: Armenian Heritage Press, 2nd edition, 
1986, p. 13 and 17; Գրիգոր Ա. Ք աջբերունի, Կեանքիս համեստ պատմութինը, Պէյրութ-Լիբանան, 
1965, էջ 22; Եփրեմ Ճռնազեան, Իրաւունքը ճշմարտութեան, յուշեր չորս կոտորածներէ, Պոսթըն, 
Ժամանակակից հայ հ ետ ազ օտական եւ վաւերագրական Զօրեան հիմնարկ, 1990, էջ 14; 
Խոսրով (Գէորգ) քահանայ Շաքարեան, Յիշատակարան կամ ընտանեկան արձանագրութիւն 
վանեցի Շաքարեան տան, Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին, 2004, էջ 55, 56:



ՑԵՂԱՍՊԱՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀԱՆԴԵՍ 5 1, 201730

ՀԱՄԻԴՅԱՆ ԿՈՏՈՐԱԾՆԵՐՆ ԱԿԱՆԱՏԵՍ-ՎԵՐԱՊՐՈՂՆԵՐԻ 
ՎԿԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ

Նարինե Հակոբյան
ԱՄՓՈՓՈՒՄ

Հոդ վա ծում ու սում նա սի րութ յան են են թարկ վում 1890-ա կան թթ. hա միդ յան կո տո-
րած նե րի ա կա նա տես-վե րապ րող նե րի տասն յակ տպա գիր վկա յութ յուն ներ: Փորձ 
է ար վում բազ մա կող մա նիո րեն վեր լու ծե լու դրանք̀  հաս կա նա լու և գ նա հա տե լու 
հա մար դրանց աղբ յու րա գի տա կան նշա նա կութ յու նը: Վ կա յութ յուն նե րը դա սա-
կարգ վում են` հիմք ըն դու նե լով դրանց աղբ յու րա գի տա կան կարևո րութ յու նը և 
հա վաս տիութ յու նը: Դ րանց մի մասն ու նի բա ցա ռիկ աղբ յու րա գի տա կան նշա-
նա կութ յուն խնդրո ա ռար կա ժա մա նա կա հատ վա ծի դեպ քե րի ու սում նա սիր ման 
հա մար: Այս վկա յութ յուն նե րը հարս տաց նում են թե մա յի մա սին մեր պատ կե րա-
ցում նե րը լրա ցու ցիչ տե ղե կութ յուն նե րով, ո րոնք բա ցա կա յում են, օ րի նակ` դի վա-
նա գի տա կան փաս տաթղ թե րում և  այլ աղբ յուր նե րում: Մ յուս կող մից դրանք նոր 
հե ռան կար ներ են բա ցում հա միդ յան կո տո րած նե րի վե րա բեր յալ այլ գի տա կար-
գե րի շրջա նակ նե րում ու սում նա սի րութ յուն ներ կա տա րե լու հա մար:
Բա նա լի բա ռեր̀  արևմ տա հա յութ յան կո տո րած ներ, ա կա նա տես-վե րապ րող ներ, 
վկա յութ յուն ներ, Օս ման յան կայս րութ յուն:

HAMIDIAN MASSACRES IN THE EYEWITNESSES TESTIMONIES
Narine Hakobyan

SUMMARY
In this article dozens of printed Hamidian Massacres’ eye-witnesses testimonies of 1890s 
are investigated. An attempt is made to thoroughly analyze them, in order to understand 
and evaluate their value as a source. The testimonies are classified on the basis of impor-
tance or the reliability of the source. Some of them have a special value of the source for 
studying of the events of this period. These testimonies enrich our understanding of the 
subject with additional information, which is absent, for example, in diplomatic docu-
ments and other sources. On the other hand, they open up new prospects for research on 
massacres in other scientific studies.
Keywords: Armenian Massacres, eyewitnesses, testimonies, Ottoman Empire.

ГАМИДОВСКАЯ РЕЗНЯ В СВИДЕТЕЛЬСТВАХ ОЧЕВИДЦЕВ
Нарине Акопян

РЕЗЮМЕ
В статье исследуются десятки опубликованных свидетельств очевидцев Гамид-
ской резни 1890-х годов. Предпринимается попытка их всестороннего анализа с 
целью оценки их ценность в качестве источника. Свидетельства классифициру-
ются на основе их важности и достоверности. Некоторые из них имеют особое 
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значение в качестве источника для изучения событий данного периода. Эти сви-
детельства содержат дополнительную информацию, которая отсуствует, напри-
мер, в дипломатических документах и других источниках. С другой стороны, 
изучение свидетельств очевидцев открывает новые перспективы для исследова-
ний феномена массовых убийств с точки зрения других научных дисциплин.
Ключевые слова: массовые убийства западных армян, очевидцы, свидетельства, 
Османская империя.


