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Գրախոսություն. Երուանդ Քասունի, «Այաշի բանտը.  
Տոքթ. Աւետիս Նագգաշեան եւ մահապարտ աքսորեալները»,  

Պէյրութ, 2018 թ., 400 էջ

Արևիկ Ա վե տի սյան

Եր վանդ Քա սու նիի1 «Ա յա շի բան տը. Տոքթ. Ա ւե տիս Նագ գա շե ան եւ մա հա պարտ 
աք սո րե ալ նե րը» մե նա գրու թյու նը կարևոր սկզբ նաղ բյու րային աշ խա տանք է Հայոց 
ցե ղաս պա նու թյան ու սում նա սի րու թյան բնա գա վա ռում2: 400 է ջից բաղ կա ցած աշ խա-
տան քը նե րա ռում է ա ռա ջա բան, նե րա ծա կան, ա րևմ տա հայ բժիշկ, Հայոց ցե ղաս պա-
նու թյու նը վե րապ րող Ա վե տիս Նագ գա շյա նի «Ա յա շի բան տը» հու շա գրու թյու նը, ո րն 
ը ստ է ու թյան կազ մում է հա տո րի հիմ նա քա րը, ծա վա լուն ծա նո թա գրու թյուն ներ, Ա վե-
տիս Նագ գա շյա նի կյան քի ու ստեղ ծա գոր ծա կան գոր ծու նե ու թյան ը նդ հա նուր տե ղե-
կու թյուն ներ, հա վել ված ներ, ամ փո փում ներ, մա տե նա գի տու թյուն, ան ձնա նուն նե րի 
ու տե ղա նուն նե րի ցանկ, ի նչ պես նաև հե ղի նա կի՝ Եր վանդ Քա սու նու կեն սա գրա կան 
ման րա մաս ներ: Գր քում օգ տա գործ ված սկզբ նաղ բյուր նե րի և գրա կա նու թյան ցանկն 
ի նք նին ար ժե քա վոր ու ղե ցույց է ու սում նա սի րող նե րի հա մար: Այն նա խա տես ված է 
ի նչ պես ո լոր տի մաս նա գետ նե րի, այն պես էլ ըն թեր ցող լայն շր ջա նակ նե րի հա մար: 

Գր քի « Նե րա ծա կա նի փո խան» ըն դար ձակ հատ վա ծում Հայ կա կան հար ցի պատ-
մու թյան մա սին ար ված բազ մա կող մա նի ան դրա դար ձը ո լոր տի ցան կա ցած ու սում-
նա սի րո ղի հնա րա վո րու թյուն կտա ու նե նա լու խնդ րի ամ բող ջա կան պատ կեր:

 Հա տո րի ա ռանցքն Ա յաշ աք սոր ված այն թապ ցի բժիշկ Ա վե տիս Նագ գա շյա նի 
հու շա գրու թյան ան ճշ տու թյուն նե րից խմ բագր ված, լրամ շակ ված, ծա նո թա գրու-
թյուն նե րի մի ջո ցով ամ բող ջաց ված տար բե րա կի վե րահ րա տա րա կումն է: Ա վե տիս 
Նագ գա շյա նի «Ա յա շի բան տը» ա ռա ջին ան գամ հրա տա րակ վել է 1925 թ. Բոս տո-
նում « Հայ րե նիք» տպա գրա տա նը3: Հե տա գա յում այն մի քա նի ան գամ վե րահ րա-
տա րակ վել է4, սա կայն հու շա գրու թյան նախ նա կան տար բե րա կում առ կա են ո րոշ 

1 Երվանդ Քասունի (ծնվ. 1937 թ. Հալեպ) – ժամանակակից հեղինակ, մանկավարժ, խմբագիր: 
Կենսագործունեության մանրամասները տե՛ս Քասունի Ե. Հ., Այաշի բանտը. Տոքթ. Աւետիս 
Նագգաշեան եւ մահապարտ աքսորեալները, Մ.Ա.Հ.Ա.Ե. Միութեան հրատարակչական գրասենեակ, 
Պէյրութ, 2018, էջ 391-395:
2 Այս հատորը Հայոց ցեղասպանության բնագավառում հեղինակի միակ հրատարակությունը 
չէ: Տե՛ս Քասունի Ե., 1915 և կոտորածները Տիարպեքիրի մէջ, 1915-1965 Յուշամատեան Մեծ 
եղեռնի, «Զարթօնք» օրաթերթի հրատարակութիւն, Պէյրութ, 1965, էջ 397-421։ Նույնի, Քննական 
ակնարկ, «Միշըների Հերըլտի» 1915-1918 թթ. հայ ժողովուրդի ցեղասպանութեան և վերածնունդի 
մասին արձանագրուած վկայագրութիւններուն, Պէյրութ, 2012, 608 էջ։ Նույնի, Կանխորոշուած 
ցեղասպանութիւն, հետազօտութիւն Գէորգ Մեսրոպի «Թրքահայերն ու թուրքերը» փաստաթուղթերու 
տուեալներով, Պէյրութ, 2015, 360 էջ։ Յակոբ Ս. Տէր Կարապետեան, Բանտէ բանտ, խմբագիր՝ 
Քասունի Ե., Պէյրութ, 2015, 200 էջ և այլն:
3 Աւետիս Տոքթ. Նագգաշեան, Այաշի բանտը: 1915, ապրիլ 24-ին, Կ.Պոլսէն ձերբակալուելով Այաշ 
բանտարկուած եւ նահատակուած ընկերներուս անմահ յիշատակին կը ձօնեմ այս գրքոյկը (Նիւ Եորք), 
տպագր. «Հայրենիք»-ի, Պոսթըն, 1925, 63 էջ:
4 Աւետիս Տոքթ. Նագգաշեան, Հայ մտաւորականներու ձերբակալութիւնը եւ Այաշի բանտը, հրատ. 
Կ. Տօնիկեան եւ որդիք, Պէյրութ, 1969, 144 էջ: Նույնի, Այաշի բանտը: 1915, ապրիլ 24-ին, Կ.Պոլսէն 
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թյուրըմբռնում ներ, ո րոնք չեն խմ բագր վել: Օ րի նակ, Նագ գա շյանն իր հու շե րում, 
խո սե լով Թա լե ա թի5 ու Զոհ րա պի6 հա րա բե րու թյուն նե րի մա սին, նշում է. «Այս բո լոր 
ո ճիր նե րու հե ղի նակն ու հրա մայո ղը՝ Թա լէ աթ, ի նք իր կե ան քը կը պար տէր Զօհ րա-
պի»7: Ի սկ Քա սու նին պար զա բա նում է. « Նագ գա շե ան շփո թի մէջ է, ե թէ ակ նար կու-
թիւ նը 31 Մար տի, 1909 թ. Յե ղա փո խու թե ան օ րուան մէջ ար ձա նա գրուած դէպ քե-
րու մա սին է, ա պա՝ Զօհ րա պի տու նը ա պաս տա նո ղը Խա լիլ պէյն է, ի սկ Թա լաաթ 
ա պաս տա նած է Ակ նու նիի բնա կա րա նը»8: 

Եր վանդ Քա սու նիի խմ բա գրու թյամբ այս հա տո րը Հայոց ցե ղաս պա նու թյու նը 
վե րապ րո ղի ար ժե քա վոր հու շա գրու թյուն է, ի սկ Քա սու նու կող մից կազմ ված ծա նո-
թա գրու թյուն ներն ամ բող ջաց նում են պատ մա կան ի րա դար ձու թյուն նե րը, հնա րա վո-
րու թյուն են տա լիս շատ պատ կե րա վոր տե ղե կու թյուն ստա նա լու ի նչ պես Ա յա շի բան-
տար կյալ նե րի ու նրանց շուր ջը կա տար վող, այն պես էլ դրա պա տե րից դուրս տե ղի 
ու նե ցող դեպ քե րի մա սին: Քա նի որ հու շա գրու թյու նը հա րուստ է ան ձնա նուն նե րով, 
զա նա զան տե ղե կու թյուն նե րով, ուս տի ա ռանց հա վե լյալ գրա կա նու թյան դրանց 
մեծ մասն ըն թեր ցո ղի կամ ու սում նա սի րո ղի հա մար խր թին կլի նի ըն կա լել, ը մբռ նել 
Հայոց ցե ղաս պա նու թյան պատ մու թյան այս ա ռանց քային ի րա դար ձու թյան՝ մտա վո-
րա կան նե րի ձեր բա կա լու թյան խնդ րի կարևո րու թյունն ու նր բու թյուն նե րը, հե տա հա-
յաց նե տել հայ ժո ղովր դի պատ մու թյան դրա մա տիկ է ջե րի վրա, կա տա րել ճիշտ հար-
ցա դրում ներ, վեր լու ծել այդ ա մենն ու տալ գնա հա տա կան ա պա գայի հա մար: Քա սու-
նին այս ար դիա կան խնդ րին մո տե ցել է նր բո րեն, տվել է հմուտ ման կա վար ժի լու-
ծում: Նա հու շա գրու թյա նը կից դրել է ծա նո թա գրու թյուն, ո րը հրա շա լի շաղ կա պում է 
հու շա գրու թյան մեջ հի շա տակ վող մարդ կանց, տե ղա նուն նե րը, ի րա դար ձու թյուն նե րը 
և ըն թեր ցո ղին հնա րա վո րու թյուն է տա լիս մտ նե լու ի րա դրու թյան մեջ, վեր լու ծե լու 
խոր քից, ը մբռ նե լու ի րա վի ճա կը, ա նե լու ան հրա ժեշտ եզ րա կա ցու թյուն ներ: Ծա նո թա-
գրու թյուն նե րի աղ բյուր նե րը բազ մա զան ե ն՝ տար բեր լե զու նե րով սկզբ նաղ բյուր ներ, 
մե նա գրու թյուն ներ, հոդ ված ներ, մա մու լի է ջեր, հու շա մա տյան ներ: 

Ա վե տիս Նագ գա շյա նը՝ որ պես ա կա նա տես-վե րապ րող, ներ կա յաց նում է հայ 
մտա վո րա կան նե րի աք սո րա կան կյան քի ման րա մաս նե րը, տա լիս տե ղե կու թյուն-
ներ ձեր բա կա լու թյուն նե րի, տե ղա հա նու թյան, բան տի կյան քի ու սպա նու թյուն նե րի 
մա սին. «Ես գտ նուեր էի էն կիւ րիի կող մե րը եւ լսած էի որ զուտ տա ճիկ ժո ղո վուր դէ 

ձերբակալուելով Այաշ բանտարկուած եւ նահատակուած ընկերներուս անմահ յիշատակին կը ձօնեմ 
այս գրքոյկը (Նիւ Եորք), Բ Տպագրութիւն, Պէյրութ, 1978, էջ 121-165: Նույնի, Այաշի բանտը, ԵՊՀ 
հրատ., Երևան, 2013, 192 էջ:
5 Մեհմեդ Թալեաթ Փաշա (1847-1921 թթ.), Օսմանյան կայսրության ներքին գործերի նախարար, 
«Միություն և առաջադիմություն» կուսակցության կենտրոնական կոմիտեի նախագահ, Հայոց 
ցեղասպանության գլխավոր կազմակերպիչներից:
6 Գրիգոր Զոհրապը (1861-1915 թթ.) մեծ գրող էր, հրապարակախոս, ժամանակի լավագույն 
իրավաբաններից մեկը, հասարակական-քաղաքական գործիչ, Ազգային ժողովի և Օսմանյան 
խորհրդարանի պատգամավոր, Հայոց ցեղասպանության զոհ:
7 Քասունի Ե. Հ., Այաշի բանտը, էջ 62:
8 Նույն տեղում:
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բաղ կա ցած գա ւա ռա կի մը կեդ րոնն էր, Ան կո րայէն տաս ներ կու ժամ հե ռու, վայ րե նի 
տեղ մը»,– գրում է Նագ գա շյա նը9:

 Բան տային կյան քի կարևոր ման րա մաս ներ պա րու նա կող նկա րա գրու թյուն նե րը 
հնա րա վո րու թյուն են ըն ձե ռում ա ռար կա յա կան պատ կե րա ցում կազ մե լու բան տարկ-
ված նե րի ա ռօ րյա խն դիր նե րի մա սին: Մշակ վում է ներ քին կա նո նա դրու թյուն սնն դի 
հայ թայթ ման, տե ղա ցի թուր քե րից «ան կող նու» վար ձա կա լու թյուն և այլ հար ցե րի 
շուրջ. « Մեր ա ռա ջին մտա հո գու թիւ նը կամ ջան քը ե ղաւ մաք րել գո վու շը. սա կայն ի ՜նչ 
փո շի, ի ՜նչ կեղ տո տու թիւն: Այս պի սի տեղ մը ո ՛չ թէ պառ կիլ, այլ ո տք կո խել ան գամ 
մե նէ ոե ւէ մէ կուն մտ քէն չէր ան ցներ: Այ սու հան դերձ պէտք էր հա մա կեր պիլ, պէտք էր 
ապ րիլ: Գո նէ մաք րու թե ան մի ջո ցին կա րե լի ըլ լար բազ մու թիւ նը դուրս հա նել, նո րէն 
բա րիք մը պի տի սե պէինք, բայց հրա ման չկար. պա տու հան նե րը եր կա թէ եւ փայ տէ 
ձո ղե րով գո ցուած էին, ի սկ զի նուոր նե րը դուր սը կը շր ջա պա տէին ա մէն կողմ»10:

 Բան տար կյալ նե րին ար գել ված էր որևէ թղ թակ ցու թյուն ու նե նալ հա րա զատ նե րի 
հետ: Չու նեին տե ղե կու թյուն ե րկ րում տե ղի ու նե ցող ի րա դար ձու թյուն նե րի մա սին, 
կա տա րյալ մե կու սա ցում էր: «Ին չու՞ բե րին մեզ, և ի ՞նչ պէս պի տի վա րուէին մե զի 
հետ»11՝ բո լոր բան տար կյալ նե րին, թերևս, տան ջում էր այս հար ցը, ո րին ի պա տաս-
խան ի րա վա բան, հրա պա րա կա գիր, ազ գային-հա սա րա կա կան գոր ծիչ Հա րու թյուն 
Շահ րի կյանն ար ձա գան քում էր. «Ա նի մաս տի մէ ջէն ի մաստ կը փնտ ռէք»12: Եվ իս կա-
պես, բո լոր խո սակ ցու թյուն ներն ու դա տո ղու թյուն նե րը հան գում էին Շահ րի կյա նի 
«ա նի մաս տին»: 

Ա յա շի բան տի ո ղջ թշ վա ռու թյան ու հու սա հա տու թյան մթ նո լոր տում կային նաև 
մտա վո րա կա նի ստեղ ծա գործ միտքն ու սուր հու մո րը: Բժիշկ Նագ գա շյանն իր գոր-
ծըն կեր բժիշկ Տա ղա վա րյա նին հի շա տա կում է որ պես գրա բա րի մեծ սի րա հար և 
հա վե լում. « գի շեր նե րը ան գրա բար կը խռար՝ զոր չէի հասկ նար»13: Զա վեշտ ու 
զր կանք:

 Թուր քա կան իշ խա նու թյուն նե րի կող մից հայ մտա վո րա կա նու թյան թի րա խա վոր-
ված մե կու սաց ման ու ո չն չաց ման քա ղա քա կա նու թյան ի րա գործ ման վայ րե րից էր 
Ա յա շի բան տը, որ տե ղից ա զատ վում էին թյու րի մա ցա բար14 ձեր բա կալ ված մսա վա-
ճառ նե րը, մանր ա ռևտ րա կան նե րը և այլն:

 Բան տարկ ված հայ մտա վո րա կան նե րը ո րո շում են հե ռա գիր ու ղար կել Օս ման-
յան կայս րու թյան ներ քին գոր ծե րի նա խա րար Թա լե աթ Մեհ մե դին և հայտ նել ի րենց 
ան տե ղի ձեր բա կա լու թյան մա սին և ա զա տու թյուն խնդ րել: Եր կար ու թեժ քն նար-

9 Նույն տեղում, էջ 41:
10 Նույն տեղում, էջ 42:
11 Նույն տեղում, էջ 46:
12 Նույն տեղում:
13 Նույն տեղում, էջ 48:
14 Թուրքական ժանդարմը ձերբակալությունների ժամանակ հաճախ էր շփոթում նույն ազգանունն 
ունեցողներին և առանց տատանվելու ձերբակալում էր: Այսպես էր Այաշի բանտում հայտնվել օրինակ 
ազգային գործիչ Հայկ Թիրեաքեանի փոխարեն ձերբակալված Բերայի նպարավաճառ մեկ այլ Հայկ 
Թիրեաքեան:
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կում նե րից հե տո որ պես «անյե ղա փո խա կան» հե ռա գի րը ստո րա գրում է բժիշկ Նագ-
գա շյա նը: «Ար դէն հա մո զում գո յա ցու ցեր էի, որ խն դի րը կու սակ ցա կա նի կամ յե ղա-
փո խա կա նի վրայ չէր դառ նար, այլ՝ Հա յու թե ան: Ա րդ, ես ալ իբ րեւ հայ դա տա պար-
տուած էի: Հե ռա գիր մը ստո րա գրե՞մ թէ ոչ: Ը ստ իս, բո լոր այս ճի գե րը ո րե ւէ օ գուտ 
պի տի չբե րէին, եւ հե ռա գի րը, ո րուն ա մէն մէկ բա ռին հա մար վի ճա բա նու թիւն եւ 
խորհր դակ ցու թիւն տե ղի կ’ու նե նար, կան խաւ դա տա պար տուած էր մէկ կողմ նե տուե-
լու: Եւ այս պէս ալ ե ղաւ: Մեր հե ռա գի րը մնաց ան հե տե ւանք», - հի շա տա կում է Նագ-
գա շյա նը15:

 Հե տա գա յում թուր քա կան իշ խա նու թյուն ներն սկ սում են խմ բե րով կամ ա ռան-
ձին-ա ռան ձին բան տից դուրս բե րել ձեր բա կալ ված նե րին՝ դա տա րան տե ղա փո խե-
լու պատր վա կով, սա կայն նրանք տան ջա մահ էին ար վում, կա խա ղան բարձ րաց վում: 
«Ի՜նչ սին յոյ սեր, մար դաս պա նէն ար դա րու թիւն սպա սել…: Գի տէինք թէ մեծ ա ղէ տի 
մը առ ջեւ կը գտ նուէինք, բայց թէ ամ բողջ ա զգ մը պի տի սպան նուէր, չկր ցանք այդ 
չափն ը մբռ նել»,– կս կի ծով նշում է Նագ գա շյա նը16:

Բ ժիշկ Նագ գա շյա նին հա ջող վում է ստա նալ ա զա տու թյան թուղթ17: Շատ մեծ 
դժ վա րու թյամբ է կա րո ղա նում բա ժան վել բան տի ըն կեր նե րից. « Կը սի րէի զա նոնք 
այն պէս՝ ի նչ պէս տա ռա պան քի ըն կեր ներ կը սի րեն զի րար»18: 

Ա վե տիս Նագ գա շյա նի հու շա գրու թյու նը ոչ միայն հար գան քի տուրք է բան տում 
նա հա տակ ված հայ մտա վո րա կան նե րի հի շա տա կին՝ «Յար գա՜նք, բիւր յար գա՜նք 
ա նոնց յի շա տա կին»19, այլ նաև կարևոր սկզբ նաղ բյուր ու սում նա սի րող նե րի հա մար: 

Հա տո րում ա ռանձ նա կի նշա նա կու թյուն ու նեն Եր վանդ Քա սու նու կազ մած ծա նո-
թա գրու թյուն նե րը (230 էջ): Մե ծա քա նակ ծա նո թա գրու թյուն նե րը կարևոր են ի նչ պես 
ե րի տա սարդ ու սում նա սի րող նե րի, այն պես էլ ար դեն կա յա ցած մաս նա գետ նե րի 
հա մար, ո րոնք մեկ հա տո րի մի ջո ցով հնա րա վո րու թյուն կու նե նան հնա րա վո րինս 
բազ մաբ նույթ տե ղե կու թյուն ներ ստա նա լու: Քա սու նին հու շա գրու թյու նում շո շափ-
վող յու րա քան չյուր ան ձնան վան ու ի րա դար ձու թյան, տե ղան վան ու կազ մա կեր պու-
թյան հա մար տա լիս է ամ բող ջա կան ու ման րա մասն ծա նո թա գրու թյուն ներ, ի նչ պես 
օ րի նակ՝ ա րևմ տա հայ գրող, հա սա րա կա կան գոր ծիչ Գա րե գին Խա ժա կի (Գա րե գին 

15 Քասունի Ե. Հ., Այաշի բանտը, էջ 56:
16 Նույն տեղում, էջ 59:
17 Ավետիս Նագգաշյանին բանտից ազատելու և անխուսափելի մահից փրկելու հարցում առանձնակի 
դեր է կատարել նրա կինը՝ միսիոներուհի Աիդա Մելինքըրին: 1895 թ. Սասունի կոտորածներից հետո 
բազմաթիվ գաղթականներ հասնում են Եդեսիա, որտեղ գտնվող Նագգաշյանն իր ապագա կնոջ՝ միս 
Աիդայի, ինչպես նաև մեկ այլ ամերիկացի միսիոներուհի Քորինա Շաթըքի հետ ձեռնամուխ է լինում 
նրանց ապաստանելու ու բժշկելու գործին՝ «աղէտեալները քաղաքէն դուրս, բնական քարայրներու 
մէջ կը պահեն ու կը դարմանեն»: 1915 թ. բանտարկության ժամանակ Աիդայի ջանքերով ու 1913-
1916 թթ. Օսմանյան կայսրությունում ԱՄՆ-ի դեսպան Հենրի Մորգենթաուի միջնորդությամբ է 
ստացվում «Թալեաթի հրամանը»՝ ազատ արձակել Նագգաշյանին:
18 Քասունի Ե. Հ., Այաշի բանտը, էջ 65:
19 Նույն տեղում, էջ 68:
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Չա գա լե ան)20, ի րա վա բան, ազ գային գոր ծիչ Հա րու թյուն Շահ րի կյա նի21, հն չա կյան 
գոր ծիչ նե րի մա հա պատ ժի կամ պատ մու թյան մեջ հայտ նի «Ք սան կա խա ղան նե րի» 
մա սին22 և այլն: 

Եր վանդ Քա սու նին ա ռան ձին գլ խով ներ կա յաց նում է Հայոց ցե ղաս պա նու թյան 
ա կա նա տես և վե րապ րող, բժիշկ Նագ գա շյա նի կյանքն ու գոր ծու նե ու թյու նը. «Բժշ-
կա կան աս պա րէ զին զու գա հեռ, ե ղած է ազ գային - հա սա րա կա կան գոր ծիչ, ի նք նա-
տիպ եր գի ծա գիր եւ յան դուգն հրա պա րա կա խօս»23:

Ծ նուն դով այն թապ ցի բժիշ կը հիմ նա կա նում բնակ վում ու աշ խա տում էր Ա դա նա-
յում24, սա կայն նրա բժշ կա կան գոր ծու նե ու թյու նը հա ճախ դուրս էր գա լիս քա ղա քի 
ու նա հան գի սահ ման նե րից. « շար ժուն հի ւան դա նոց մըն էր կար ծես, ա մէն այ ցե լած 
տե ղը քա նի մը օ րուան ըն թաց քին նախ նա կան հի ւան դա նոց մը կը կազ մա կեր պէր»25: 

1915 թ.՝ Ա յա շի բան տից ա զատ վե լուց հե տո, Նագ գա շյա նին կան չում են Պա տե-
րազ մա կան նա խա րա րու թյուն՝ զո րա կո չե լով բա նակ հա րյու րա պե տի աս տի ճա նով: 

Նագ գա շյա նը նաև իր լեզ վա կան գի տե լիք նե րի ու բազ մա կող մա նի կր թու թյան 
շնոր հիվ թղ թակ ցել ու որ պես խմ բա գրի օգ նա կան է աշ խա տել Կ.Պոլ սի և Սփյուռ քի 
պար բե րա կան նե րում:

1922 թ. ֆրան սիա ցի նե րի կող մից Ա դա նայի նա հան գը թուր քե րին հանձ նե լուց 
հե տո Նագ գա շյա նը ո րոշ ժա մա նակ քա ղա քից քա ղաք տե ղա փոխ վե լուց հե տո խո րը 
կս կի ծով վերջ նա կա նա պես հե ռա նում է իր պատ մա կան հայ րե նի քից՝ սկզ բում Ե գիպ-
տոս, ա պա Ա ՄՆ: Այս տեղ հիմ նում է կլի նի կա, շա րու նա կում է թղ թակ ցել մա մու լին, 
ար դեն ա մե րի կա-հայ կա կան՝ « Հա յաս տա նի կոչ նակ», « Հայ րե նիք», « Պայ քար»: 

Ա վե տիս Նագ գա շյա նը հայտ նի էր որ պես եր գի ծա գիր ու զվար ճա խոս, սա կայն. 
«Այո՛, ի րաւ է թէ զուար ճա լի շատ մը բա ներ գրած էր, սա կայն այդ մա կե րե սային 
զուար ճա խօ սու թե ան տակ Նագ գա շե ան չա փա զանց տխուր մարդ մըն էր»26: 

Եր վանդ Քա սու նու այս հա տո րում կարևոր տեղ են զբա ղեց նում Ա վե տիս Նագ-
գա շյա նի հոդ ված նե րը, նա մակ նե րը, ո րոնց մի ջո ցով հե ղի նա կը հնա րա վո րու թյուն է 
տա լիս տես նե լու Նագ գա շյա նին մեկ այլ՝ պայ քա րող և նա խան ձախն դիր ազ գային 
գործ չի դի տա կե տից: Ա վե տիս Նագ գա շյա նի ջան քե րով է հե տապնդ վում ու Ռազ մա-
կան ար տա կարգ ա տյա նում27 դա տա պարտ վում Ներ քին գոր ծե րի նա խա րա րու թյան 

20 Նույն տեղում, էջ 175:
21 Նույն տեղում, էջ 86:
22 Նույն տեղում, էջ 233:
23 Նույն տեղում, էջ 295:
24 Ավետիս Նագգաշյանը մեծ կարողություն ուներ Ադանայում՝ երկու տուն, ութ խանութ, որոնք 
1909 թ. Ադանայի աղետի ժամանակ այրվել ու հողակույտի են վերածվել: Տե՛ս Տոքթ. Ա. Նագգաշեան, 
Յիշատակներ. դրուագներ կեանքիս պատմութենէն, Նիւ Եորք, 1931, էջ 56-78:
25 Քասունի Ե. Հ., Այաշի բանտը, էջ 304:
26 Պարչեման, Տոքթ. Աւետիս Նագգաշեան, «Հայաստանի կոչնակ» (Նիւ Եորք), 1943, 1 մայիսի, թիվ 
18, էջ 421:
27 Անումյան Մ., Ճանաչում ու դատապարտում.երիտթուրքերի դատավարությունները (1919-1921 թթ. 
և 1926 թ.), Երևան, Հայոց ցեղասպանության թանգարան-ինստիտուտ, 2013, էջ 73:
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ա շի րեթ նե րի ու գաղ թա կան նե րի տե ղա վոր ման և վե րաբ նա կեց ման տնօ րի նու թյան 
Հա լե պի ը նդ հա նուր տե սու չի տե ղա կալ Աբ դուլ Ա հատ Նու րին28՝ Հա լե պի շր ջա կայ քի 
ու սի րիա կան ա նա պատ նե րում տե ղի ու նե ցած հայե րի աք սո րի ու զանգ վա ծային 
կո տո րած նե րի գլ խա վոր պա տաս խա նա տուն: 

Հա տո րում որ պես հա վել ված ներ կա յաց ված են Հայ ա վե տա րան չա կան ըն կե րակ-
ցու թյան 100-ա մյա կին նվիր ված հրա պա րա կումն եր, Օս ման յան կայս րու թյան գա հա-
ժա ռանգ Աբ դուլ Մե ջիդ իշ խա նի և հայ բժիշկ նե րի բա րե կա մու թյան մա սին տե ղե կու-
թյուն ներ և այլն, ո րոնք ա ռա վել հա մա կող մա նի և ը նդ գր կուն են դարձ նում ներ կա-
յաց վող ի րա դար ձու թյուն նե րը: 

Ու շա գրավ են Վա տի կա նի հետ ա ռնչ վող տե ղե կու թյուն նե րը, հայ կա կան կո տո-
րած նե րի հան դեպ Հռո մի պա պի ար ձա գանքն ու այս ա մե նում Նագ գա շյա նի 
ան նկատ, բայց շատ գոր ծուն մաս նակ ցու թյու նը:

 Քա սու նին գիրքն ամ փո փում է «Մ տո րումն եր վեր ջին ըն թեր ցու մէն ե տք» հե ղի-
նա կային վեր ջա բա նով. « Հայ ժո ղո վուր դի դէմ Թուր քին գոր ծա դրած Ցե ղաս պա նու-
թիւ նը ա ւե լի քան հա րիւր տա րի է կը շա րու նա կէ մնալ պատ մա գի տա կան և ի րա ւա-
գի տա կան քն նար կումն ե րու ա ռար կայ, փոյթ չէ թէ հա րիւր նոր քն նար կում և ու սում-
նա սի րու թիւն ո չինչ պի տի փո խեն ար ձա նա գրուած ճշ մար տու թե նէն: Բայց գլ խա ւո րի 
տո ղե րու ա րան քին կան յայտ նա բե րումն եր, ո րոնք թէ կուզ ծա նօթ-ան ծա նօթ ներ են, 
բայց ան հնար է ան ծա նօ թի պէս ան տե սել զա նոնք»29:

 Հայոց ցե ղաս պա նու թյան պատ մու թյան ու սումն ա սի րու թյան մեջ ա ռանց քային 
նշա նա կու թյուն ու նեն հու շա գրու թյուն նե րը, և այս շար քում իր պատ մա գի տա կան 
կարևո րու թյամբ ա ռանձ նա նում է Ա վե տիս Նագ գա շյա նի «Ա յա շի բան տը», այն 
հա րուստ է ի նչ պես ան ձնա նուն նե րով, այն պես էլ տար բեր կազ մա կեր պու թյուն նե րի, 
պատ մա կան ի րա դար ձու թյուն նե րի մա սին տե ղե կու թյուն նե րով: Ի սկ Եր վանդ Քա սու-
նուն հա ջող վել է այդ ան ձնա նուն նե րին ու ի րա դար ձու թյուն նե րին տալ ե րկ րորդ 
կյանք՝ կազ մե լով դրանց ման րակր կիտ ծա նո թա գրու թյու նը: 

Բարձր գնա հա տե լով կա տար ված հս կա յա ծա վալ աշ խա տան քի դրա կան կող մե րը՝ 
ան հրա ժեշտ է նշել աշ խա տան քում առ կա ո րոշ բաց թո ղումն ե րի և զուտ կա ռուց ված-
քային խն դիր նե րի մա սին: Օ րի նակ, հա տո րի մա տե նա գի տու թյան մեջ բա ցա կա յում 
են Ա վե տիս Նագ գա շյա նի «Ա յա շի բան տը» հու շա գրու թյան՝ 1925 թ. « Հայ րե նիք» 
տպա գրա տան կող մից հրա տա րակ ված ա ռա ջին հա տո րի մա սին տե ղե կու թյուն-
ներ, կամ հե ղի նա կային խո րա գրե րում շա րա դրան քում օգ տա գործ ված մեջ բե րում-
նե րի հղումն ե րի բա ցա կա յու թյու նը, ի նչն ըն թեր ցո ղին հնա րա վո րու թյուն չի տա լիս 
հս տակ ի մա նա լու տվյալ մեջ բեր ման աղ բյու րը: Այս և նման մանր բաց թո ղումն ե րը 
կամ շա րա դրան քի զուտ հե ղի նա կային մո տե ցու մը, ի հար կե, չի նվա զեց նում հա տո րի 
կարևո րու թյունն ու ա կա դե միա կան ո րա կը: 

28 Մինասեան Մ., Ռաս իւլ Այնի կոտորածները (1915-1916 թթ.), Գանձասար, Բերիոյ Հայոց թեմի 
ազգային առաջնորդարանի պաշտօնաթերթ, Յաւելուած, Ապրիլ Գ, 2017:
29 Քասունի Ե. Հ., Այաշի բանտը, էջ 373:
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Այս պի սով, Եր վանդ Քա սու նու կող մից այս հու շա գրու թյան ա կա դե միա կան 
վե րատպ ման և նման ման րա մասն կա տար ված խմ բա գրա կան աշ խա տան քի շնոր-
հիվ այ սօր ու նենք հայ ժա մա նա կա կից պատ մա գի տու թյան զար գաց ման հա մար 
դր ված հս տակ ու ղե նիշ՝ քն նու թյան առ նել Հայոց ցե ղաս պա նու թյանն ա ռնչ վող հու շա-
գրու թյուն նե րը, խմ բա գրել և ծա նո թա գրու թյուն նե րով ամ բող ջաց նել դրանք: 


