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Հաս միկ Գ. Գրի գո րյան
պատ մա կան գի տու թյուն նե րի թեկ նա ծու

ՍՆՆԴԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ԵՂԱՆԱԿՆԵՐԸ ՀԱՅՈՑ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹՅԱՆ 
ԺԱՄԱՆԱԿ ՈՐՊԵՍ «ՈՉ ԶԻՆՎԱԾ ԴԻՄԱԴՐՈՒԹՅԱՆ» ԴՐՍԵՎՈՐՈՒՄ. 

ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ՓՈՐՁԱՌՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

 Հա ցը, իմ մտ քիս մէջ, կա պուած է կշ տա նա լու գո հու նա կու թե ան եւ ա նօ թու թե ան 
տա ռա պան քին: Ես ու իմ ժո ղո վուրդս, դա րե րու չափ եր կար սեւ ա մառ մը, մնա-
ցինք հա ցի կա րօտ, ա նօ թի: Այն օ րէն ի վեր հա ցը նուի րա կան է ին ծի հա մար ու 

ա նոր հան դէպ ու նե ցած սէրս պաշ տա մուն քի կը մօ տե նայ1: 

Ա րամ Հայ կազ (Չե քե մե ան),
 Հայոց ցե ղաս պա նու թյան վե րապ րող

 Բա նա լի բա ռեր՝ Հայոց ցե ղաս պա նու թյուն, Հո լո քոստ, ե րե խա ներ, ոչ զին ված դի մա դրու-
թյուն, սնունդ, հու շա գրու թյուն ներ, բա նա վոր պատ մու թյուն ներ:

 Հոդ վա ծի գլ խա վոր խն դիրն է քն նար կել, թե ա րդյո՞ք Հայոց ցե ղաս պա նու թյան ժա մա նակ 
սնն դի ձեռք բեր ման ե ղա նակ նե րը կա րող են դի տարկ վել որ պես ոչ զին ված դի մա դրու-
թյուն: Այս նպա տա կով հոդ վա ծի ա ռա ջին մա սում ան դրա դարձ է կա տար ված գի տա կար-
գային ո րոշ հար ցա դրում նե րի և ոչ զին ված դի մա դրու թյան հայե ցա կար գի ձևա վոր մա նը 
Հո լո քոս տի հա մա տեքս տում: 

Ն ման գի տա կան հե տաքրք րու թյու նը պայ մա նա վոր ված է նրա նով, որ չնա յած Հայոց 
ցե ղաս պա նու թյան ժա մա նակ ե ղել են մի շարք զին ված դի մա դրու թյուն ներ` ի նք նա-
պաշտ պա նա կան մար տեր, այդ թվում նաև՝ հաղ թա կան ել քով, ի նչ պես Վա նում, այ նուա-
մե նայ նիվ կա մտայ նու թյուն, որ հայե րը ի նչ-որ չա փով մե ղա վոր են, քա նի որ «մորթ վել 
են ոչ խար նե րի պես», այն է` ա ռանց դի մա դրու թյան: Այդ ի սկ պատ ճա ռով այս հոդ վա ծի 
նպա տակն է գի տա կան գնա հա տա կան ա ռա ջար կել «դի մա դրու թյուն» հաս կա ցու թյա նը` 
վեր ջի նիս են թա կա տե գո րիա նե րը դարձ նե լով ա ռան ձին հե տա զո տու թյան ա ռար կա ներ: 
Ան շուշտ, մեկ հոդ վա ծի շր ջա նակ նե րում հնա րա վոր չէ ան դրա դառ նալ հիմ նախնդ րի բո լոր 
տե սան կյուն նե րին և դի մա դրու թյան բո լոր ձևե րին, այ նուա մե նայ նիվ հոդ վա ծը փորձ է՝ 
ձևա վո րե լու Հայոց ցե ղաս պա նու թյան ու սում նա սի րու թյան բնա գա վա ռում նոր հար ցա-
դրում ներ: 

Հոդ վա ծի ե րկ րորդ հատ վա ծում փորձ է ար ված խմբա վո րել Հայոց ցե ղաս պա նու թյան 
ժա մա նակ սնն դի ձեռք բեր ման ձևե րը և դի տար կել դրանք ոչ զին ված դի մադ րու թյան 
հայե ցա կար գի հա մա տեքս տում: Ա նդ րա դարձ է կա տար ված հատ կա պես ե րե խա նե րի 
փոր ձա ռու թյուն նե րին` փոր ձե լով նաև վեր հա նել, թե որ սո ցիա լա կան խմբե րը ի նչ տե սա-
կի գոր ծու նե ու թյան մեջ են ը նդ գրկ ված ե ղել և ի նչ ծա վա լով: Հայոց ցե ղաս պա նու թյան 
ա ռօ րե ա կա նու թյան մաս կազ մող սնն դի ձեռք բեր ման ե ղա նակ նե րը տվյալ հոդ վա ծում 
քն նարկ վում են որ պես Ցե ղաս պա նու թյան` մարդ կանց սո վա մա հու թյան դա տա պար տե լու 
քա ղա քա կա նու թյան դեմ գի տակց ված և չգի տակց ված պայ քա րի դրսևո րում:

1 Արամ Հայկազ, Չորս տարի Քիւրտիստանի լեռներուն մէջ (Լիբանան, Տպարան Կաթողիկոսութեան 
Հայոց Մեծի Տանն Կիլիկիոյ, 1972), 282:
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Հոդ վա ծի հա մար աղ բյու րա գի տա կան հիմք են Հայոց ցե ղաս պա նու թյու նը վե րապ-
րող նե րի տպագր ված հու շա գրու թյուն նե րը և բա նա վոր պատ մու թյուն նե րը2: Աղ բյու րա գի-
տա կան նյու թը ցույց է տա լիս, որ սնն դի ձեռք բեր ման ե ղա նակ նե րը բազ մա զան են ե ղել: 
Սա կայն հոդ վա ծում ներ կա յաց ված են ա մե նից հա ճախ հան դի պող ձևե րը` վայ րի խո տե-
րով սն վե լը, մր գե րի, հա տապ տուղ նե րի և ըն կու զե ղե նի հա վաք չու թյուն, մու րաց կա նու թյուն, 
ո րոնք հա ճախ վե րապ րող նե րի կող մից մեկ նա բան վում են որ պես կե նաց-մա հու պայ քար: 

Ոչ զինված դիմադրություն. գիտակարգային որոշ հարցադրումներ

Հ րեից դի մադ րու թյու նը և դրա տար բեր դրսևո րում նե րը կես դա րից ա վել է ակ տիվ 
լու սա բան վում են ի նչ պես Հո լո քոս տի պատ մա գրու թյան մեջ, այն պես էլ հա սա րա կա-
կան քն նար կում նե րում3: Մինչ դեռ Հայոց ցե ղաս պա նու թյան հա մա տեքս տում ոչ զին-
ված դի մադ րու թյան խն դի րը գրե թե ու սում նա սիր ված չէ4: Այդ ի սկ պատ ճա ռով նախ-
քան բուն թե մային ան դրա դառ նա լը և սնն դի ձեռք բեր ման ե ղա նակ նե րը Հայոց ցե ղաս-
պա նու թյան ժա մա նակ որ պես ոչ զին ված դի մադ րու թյուն դի տար կե լը ստորև հա մա-
ռոտ քն նար կենք մե թո դա բա նա կան բնույ թի ո րոշ հար ցադ րում ներ` հեն վե լով հրե ա կան 
փոր ձի վրա:

2 Հոդվածում հիմնականում օգտագործված են “Oral History Project”-ի նյութերը, որոնք 
հավաքագրվել են 1978 թ. սկսած: Ծրագրի մասին մանրամասն տե՛ս https://umdearborn.edu/casl/
centers-institutes/center-armenian-research/armenian-assembly-oral-history-project, դիտվել է 04.04.2019:
3 Հրեից դիմադրությանը նվիրված գրականության մասին տե՛ս Jewish Resistance, A Working 
Bibliography, Third Edition (Washington: Center for Advanced Holocaust Studies, USHMM, 2003): 
Իսրայելում Հոլոքոստի զոհերի հիշատակին 1957 թ. կառուցված հուշարձան/թանգարանի առաջին 
ցուցանմուշները ներկայացնում էին Վարշավայի գետտոյում հրեական դիմադրությունը, Սոբիբորի 
ու Տրեբլինկայի մահվան ճամբարների ապստամբություններն ու Իսրայել հասնելու համար կենդանի 
մնացածների պայքարը: Տասը տարի անց` 1968 թ. գարնանը, ինստիտուտում տեղի ունեցած առաջին 
գիտական հավաքը ևս նվիրված էր հրեից դիմադրության թեմային: Զեկույցների ժողովածուն 
տե՛ս Jewish Resistance during the Holocaust: Proceeding of the Conference on Manifestations of Jewish 
Resistance, Jerusalem, April 7-11, 1968, ed. Grubsztein Meir (Jerusalem: Yad Vashem, 1971):
4 Հայոց ցեղասպանության համատեքստում ոչ զինված դիմադրության թեմայի ուսումնասիրությամբ 
է զբաղվում ԱՄՆ-ի Կոլումբիա համալսարանի պրոֆեսոր Խաչիկ Մուրադյանը: Տե՛ս Khatchig 
Mouradian, “The Meskeneh Concentration Camp, 1915-1917: A Case Study of Power, Collaboration, and 
Humanitarian Resistance During the Armenian Genocide,” Journal of the Society for Armenian Studies 24 
(2015): 44-55; Khatchig Mouradian, “Genocide and Humanitarian Resistance in Ottoman Syria, 1915-1916,” 
Études Arméniennes Contemporaines 7 (2016): 87-103, https://journals.openedition.org/eac/1023?lang=en, 
https://doi.org/10.4000/eac.1023; Khatchig Mouradian, “The Role of Armenian Women During the Genocide,” 
filmed 04 April 2017 at YouTube, AGBU, video, 08:06, https://www.youtube.com/watch?v=MHjPzHsf1j4, 
դիտվել է 10.02.2019; Khatchig Mouradian, “Not Like a Lamb to the Slauhgter: Humanitarian Resistance 
during the Armenian Genocide,” filmed 11 February 2017 at YouTube, Programme of Armenian Studies, 
video, 01:41:17, https://www.youtube.com/watch?v=UPTztY-7LHc, դիտվել է 10.02.2019: Դեռևս 2011 թ. 
խնդրի ուսումնասիրության կարևորության հարցին է անդրադարձել նաև ազգագրագետ, պատմ. 
գիտ. դոկտոր, ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի գլխավոր գիտաշխատող 
Հարություն Մարությանը: Տե՛ս Հարություն Մարության, «Հայոց ցեղասպանության և հրեաների 
Հոլոքոստի հիշողության կառուցվածքային առանձնահատկությունները», Պատմա-բանասիրական 
հանդես 2 (2011), 30-35:

https://umdearborn.edu/casl/centers-institutes/center-armenian-research/armenian-assembly-oral-history-project
https://umdearborn.edu/casl/centers-institutes/center-armenian-research/armenian-assembly-oral-history-project
https://journals.openedition.org/eac/1023?lang=en
https://doi.org/10.4000/eac.1023
https://www.youtube.com/watch?v=MHjPzHsf1j4
https://www.youtube.com/watch?v=UPTztY-7LHc
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 Հո լո քոս տի պատ մա գիր Դան Միհ մա նը գրում է, որ հրե ա նե րի և ոչ հրե ա նե րի 
կող մից նա ցիստ նե րին դի մադ րե լու հար ցը գի տա կան և հա սա րա կա կան ու շադ-
րու թյան կենտ րո նում է հայտնվել դեռևս Ե րկ րորդ հա մաշ խար հային պա տե րազ մի 
տա րի նե րին, քա նի որ ը նդ հա տա կյա շար ժում նե րը զգա յա կան և բա րո յա կան 
տե սան կյու նից մեծ ար ձա գանք էին գտ նում: Այս հե տաքրք րու թյունն ա ռա վել մե ծա-
նում է հատ կա պես նա ցիս տա կան Գեր մա նիայի ան կու մից ան մի ջա պես հե տո ա զա-
տագր ված եվ րո պա կան ե րկր նե րում: 1960-ական թթ. վեր ջե րին ար դեն Հո լո քոս տի 
պատ մա գրու թյան մեջ «դի մադ րու թյուն» եզ րի ի մաս տա բա նա կան շր ջա նակ ներն 
ը նդ լայն վում են, և ձևա վոր վում է նոր հայե ցա կարգ, ո րը կոչ վում է “Kiddush Hahayim” 
(«Կյան քի սր բա ցում»)5: Ա կա դե միա կան գրա կա նու թյան մեջ սկս վում են շր ջա նառ վել 
եր կու եբ րայե րեն եզ րեր` ա մի դա (“Amidah”/ הדימעה תליפת) և հիտ նագ դուտ (“Hitnagdut”/
ַנְתִה  `Ա ռա ջի նը նե րա ռում էր դի մադ րու թյան բո լոր աս պեկտ նե րը, այդ թվում :(תּודְּג
զին ված դի մադ րու թյու նը` հիտ նագ դու տը6: 

Իսկ ին չո՞վ էր պայ մա նա վոր ված «դի մադ րու թյան» ի մաս տա բա նա կան ը նդ լայ-
նու մը: Հո լո քոս տի պատ մա գրու թյան մեջ դի մադ րու թյա նը նվիր ված աշ խա տու թյուն-
նե րում հիմ նա կա նում շր ջա նառ վում են հետևյալ ա ռանց քային հար ցադ րում նե րը. 
մի՞ թե Հո լո քոս տի պատ մու թյու նը միայն բռ նու թյան, ո չն չաց ման ու տա ռա պան քի 
մա սին է, ա րդյո՞ք Հո լո քոս տի ժա մա նակ չի ե ղել հե րո սա կա նու թյան ո գի, թե՞ բո լո-
րը մահ վան են գնա ցել «մորթ վե լու ոչ խար նե րի նման» (חבטל ןאצכ): Ի ՞նչն է պետք ը նդ-
հան րա պես ո րա կել որ պես դի մադ րու թյուն, ին չի՞ն էին մար դիկ դի մադ րում և ի նչ-
պե՞ս: 

Հայոց ցե ղաս պա նու թյու նից ու Հրեից հո լո քոս տից հե տո թե՛ հայե րի, թե՛ հրե-
ա նե րի մեջ ձևա վոր վել է այն կարծ րա տի պը, որ մար դիկ «մորթ վել են ոչ խար նե րի 
պես», ա ռանց դի մադ րու թյան: Չնա յած հրեից պա րա գա յում այս ար տա հայ տու-
թյու նը հա մար վում է հինկ տա կա րա նային և ու նի եր կար պատ մու թյուն7, Հո լո քոս տի 
պատ մա գրու թյան մեջ քն նարկ վում է Վիլ նյու սի գետ տոյի ը նդ հա տա կային Աբ բա 
Կով նե րի կո չը8: 1942 թ. հուն վա րի 1-ին Կով նե րը հայ տա րա րեց. «Մենք ոչ խար-
նե րի նման չենք տար վի մորթ վե լու: Ճիշտ է, մենք թույլ և ա նօգ նա կան ե նք, բայց միակ 
պա տաս խա նը սպա նու թյա նը ա պս տամ բու թյունն է: Եղ բայր նե՛ր, ա վե լի լավ է մեռ-

5 Եզրի մեկնաբանման մասին մանրամասն տե՛ս Rabbi Aaron Rakeffet, “The “Kedoshim” Status of the 
Holocaust Victims,” Hirhurim Musings Torah Journal, July (2010): 185-198:
6 Дан Михман, Историография катастрофы. Еврейский взгляд: Концептуализация, 
терминология, подходы и фундаментальные вопросы, пер. М. Губа и др. (Днепропетровск: 
Центральный Украинский Фонд истории Холокоста «Ткума», 2005), 242.
7 Հղում է կատարվում Սաղմոսներին և Եսայու մարգարեությանը. «Բայց ամեն օր սպանվում ենք 
քեզ համար, եւ մորթուելու ոչխարի պէս ենք համարվում» (Սաղմ. ԽԴ 44:22) և «Նա անիրաւութիւն 
կրեց եւ չարչարուեցաւ, բայց իր բերանը չ’բացաւ, ինչպէս մի ոչխար որ մորթուելու է տարվում, եւ 
ինչպէս մի մունջ մաքի իր խուզողների առաջին, այնպէս իր բերանը չ’բացաւ» (Եսայիա Գլ.ԾԳ 53:7): 
Տե՛ս Աստուածաշունչ մատեան Հին եւ Նոր Կտակարանների (Yerevan: Bible League International, 2010):
8 Մանրամասն տե՛ս Yael Feldman, “Not as Sheep Led to Slaughter?” Jewish Social Studies 19, no. 3 
(2013): 139-169:
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նել կռ վե լով, որ պես ա զատ մար դիկ, քան ապ րել մար դաս պան նե րի ո ղոր մա ծու թյամբ: 
Ա րթնա ցե՛ք, ա րթ նա ցե՛ք վեր ջին շն չով: Քա ջա լեր վե՛ք»9: 

Իր հար ցազ րույց նե րից մե կի ժա մա նակ Հո լո քոս տի պատ մա գիր Յե հու դա Բաուե րը 
նշում է. «…այս այ լա բա նու թյամբ նա փոր ձել է հենց այդ ար տա հայ տու թյան դեմ 
դի մադ րու թյուն ա ռա ջաց նել»10: Հա մա ձայն Յ. Բաուե րի` դրա շր ջա նա ռու մը Հո լո քոս-
տից հե տո մե ծա պես տար բեր վում է, քա նի որ ձեռք է բե րել դա տա պար տող բո վան-
դա կու թյուն11: Վեր ջի նիս նպաս տող հան գա մանք նե րից է այն, որ 1960-ական նե րին ո րոշ 
հրե ա մտա վո րա կան ներ, այդ թվում նաև՝ Ռ. Հիլ բեր գը և Հ. Ա րենդ թը, ա ռաջ քա շե-
ցին այն մո տե ցու մը, ո րի հա մա ձայն՝ հրե ա նե րը մա սամբ մե ղա վոր են ի րենց ո չն չաց-
ման հա մար, քա նի որ չեն դի մադ րել: Ռաուլ Հիլ բեր գը նշում է, որ հրե ա նե րը որևէ ծրա-
գիր չու նեին ոչ միայն զին ված, այլև նույ նիսկ հո գե բա նա կան պայ քա րի հա մար12, ի սկ 
Հան նա Ա րենդ թը Հո լո քոս տի ժա մա նակ հրե ա նե րի վար քը գնա հա տում է ա վե լի շատ 
որ պես հնա զանդ, քան հե րո սա կան13:

Չ նա յած մինչև այ սօր հրեից դի մադ րու թյա նը նվիր ված բազ մա թիվ աշ խա տու թյուն-
ներ են տպագր վել, ո րոնք քն նա դա տում են Հո լո քոս տի ժա մա նակ հրե ա նե րի «պա սի-
վու թյան մի ֆը», այ նուա մե նայ նիվ այն դեռ կա ժո ղովր դա կան մտա ծո ղու թյան մեջ և 
հա ճախ շր ջա նառ վում է լրատ վու թյամբ14: Հրե ա նե րի պա սի վու թյան և «ոչ խար նե րի պես 
մորթ վե լու» կարծ րա տի պը ոչ միայն վե րապ րող նե րի, այլև հետ պա տե րազ մյան հրե ա-
կան հա մայն քի վրա խոր հետք է թո ղել` ձևա վո րե լով ան կա րո ղու թյան, պա սի վու թյան, 
հնա զան դու թյան և քա ջու թյան բա ցա կա յու թյան ըն կա լում ներ15: 

Հենց այս կարծ րա տի պի դեմ ուղղ ված պայ քա րով է պայ մա նա վոր ված, որ «դի մադ-
րու թյուն» ե զրն ի մաս տա բա նա կան ա ռու մով ը նդ լայն վեց և ը նդ գր կեց դի մադ րու թյան 
զին ված և ոչ զին ված ձևե րը` ձևա կերպ վե լով որ պես «Հ րե ա նե րի պա տաս խա նը Հո լո-
քոս տին» (Jewish response to the Holocaust): Վեր ջի նիս մե ծա պես նպաս տեց այն, որ 
ու սում նա սի րու թյուն նե րի կենտ րո նում հայտնվե ցին հրե ա նե րի ա մե նօ րյա կյանքն ու 
մարդ կանց ա ռօ րյա, հա սա րակ գոր ծո ղու թյուն նե րը: 

Եվ րո պա կան պատ մա գրու թյան մեջ ի հայտ ե կան ոչ զին ված դի մադ րու թյան տար-
բեր ձևա կեր պում ներ, ո րոնց ո րոշ մա սը մատ նան շում են ո րո շա կի գոր ծո ղու թյուն ներ` 

9 Richard Middleton-Kaplan, “The Myth of Jewish Passivity,” in Jewish Resistance against the Nazis, ed. 
Patrick Henry (Washington: The Catholic University of America Press, 2014), 6. 
10 Amos Goldberg, “Like Sheep to the Slaughter?” Excerpt from Interview with Yehuda Bauer, Director of 
the International Center for Holocaust Studies of Yad Vashem, January 18, 1998, Yad Vashem, Jerusalem, 
http://www.yadvashem.org/odot_pdf/Microsoft%20Word%20-%203667.pdf, դիտվել է 23.07.2017: 
11 Նույն տեղում:
12 Raul Hilberg, The Destruction of the European Jews. Third Edition, vol. 3 (New Haven and London: Yale 
University Press, 2003), 1104.
13 Hannah Arendt, Eichmann in Jerusalem. A Report on the Banality of Evil (New York: Viking Press, 
1964), 11.
14 Patrick Henry, “Introduction,” in Jewish Resistance against the Nazis, ed. Patrick Henry (Washington: 
The Catholic University of America Press, 2014), xiii.
15 Feldman, “Not as Sheep Led to Slaughter?” 143.

http://www.yadvashem.org/odot_pdf/Microsoft Word - 3667.pdf
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փաս տաթղ թե րի կեղ ծում, կա լա նա վոր ված նե րի ըն տա նի քի ան դամ նե րին ցու ցա բե րած 
ա ջակ ցու թյուն, հար կադ րա կան աշ խա տանք նե րից խու սա փող նե րին ծա ծուկ պա հե լը և 
այլն: Նմա նօ րի նակ գոր ծո ղու թյուն նե րը նի դեռ լան դա կան գրա կա նու թյան մեջ ա ռա վել 
հայտ նի են որ պես «ոչ բռ նի ի նք նա պաշտ պա նու թյուն» (geweldloze verdediging), ֆրան-
սիա կա նում` «դի մադ րու թյան բա րե գոր ծա կան գոր ծո ղու թյուն ներ» (activites caritatives), 
«մ շա կու թային դի մադ րու թյուն» (resistance culturelle), դա նիա կան և այլ ե րկր նե րի գրա-
կա նու թյան մեջ՝ որ պես «պա սիվ դի մադ րու թյուն» և «խորհր դան շա կան դի մադ րու-
թյուն»16, հան դի պում են նաև «հոգևոր դի մադ րու թյուն» և/ կամ «բա րո յա կան դի մադ րու-
թյուն» ձևա կեր պում նե րը, ո րոնք ը նդ գր կում են հոգևոր և մշա կու թային գոր ծու նե ու թյու-
նը17: 

Հայոց ցե ղաս պա նու թյան հա մա տեքս տում «ա նօգ նա կան զո հի» կեր պա րը ստեղծ-
վել է 1950-ական նե րի կե սե րին խորհր դային ղե կա վա րու թյան կող մից: Այս շր ջա-
նում Խորհր դային Մի ու թյան վա րած քա ղա քա կա նու թյան մա սին Հա րու թյուն Մա րու-
թյա նը գրում է. «…1950 -ա կան թվա կան նե րի ե րկ րորդ կե սից խորհր դային ղե կա վա րու-
թյու նը ոչ այն քան ար գե լում էր ցե ղաս պա նու թյան մա սին խո սե լը, որ քան նպաս տում էր 
ցե ղաս պա նու թյան շուրջ այն պի սի հի շո ղու թյան պահ պան մա նը, որ տեղ հայե րը բա ցա-
ռա պես ներ կա յաց վում էին որ պես ան մեղ զոհ, ո րը կորց րել է իր պատ մա կան հայ րե-
նի քի մեծ մա սը և կա րիք է զգում կա րեկ ցան քի»18: Հա մա ձայն հե տա զո տո ղի` ի րա վի-
ճա կը սկ սում է փոխ վել Հայոց ցե ղաս պա նու թյան հի շա տակ ման 50-րդ տա րե լի ցից19, 
1988 թ. Ղա րա բա ղյան շարժ ման և Ղա րա բա ղյան պա տե րազ մում տա րած հաղ թա նա-
կից հե տո20: Այ նուա մե նայ նիվ. «… հա յաս տա նյան հա սա րա կու թյան ո րոշ շեր տե րի մեջ 
(թերևս, ա ռա վե լա պես ե րի տա սար դու թյան) նկատ վում են մի տում ներ, թե բա վա կան է 

16 Михман, Историография катастрофы, 248.
17 “Moral and Spiritual Resisitance,” https://www.holocaust.com.au/resources/moral-and-spiritual-
resistance/, դիտվել է 10.02.2019; “Spiritual Resistance in the Ghettos,” https://encyclopedia.ushmm.org/
content/en/article/spiritual-resistance-in-the-ghettos, դիտվել է 10.02.2019; Հոգևոր դիմադրության մասին 
մանրամասն տե՛ս Spiritual Resistance: Art from Concentration Camps, 1940–1945, ed. Miriam Novitch 
(New York: Union of American Hebrew Congregations, 1981); Rachile Kostanian, Spiritual Resistance in 
the Vilna Ghetto (Vilnius: Vilna Gaon Jewish State Museum, 2002); Joseph Rudavsky, To Live With Hope, 
To Die With Dignity: Spiritual Resistance in the Ghettos and Camps (Northvale, NJ: Jason Aronson, 1997):
18 Մարության, «Հայոց ցեղասպանության», 31: 
19 1965 թ. հայ ժողովուրդը Խորհրդային Հայաստանում և համայն Սփյուռքում համընդհանուր 
ոգեկոչեց Հայոց ցեղասպանության զոհերին և նշեց նրանց հիշատակի օրը: Տե՛ս “50th Anniversary 
of the Armenian Genocide 1965 USA,” filmed 17 February 2017 at YouTube, Eboni Coursey, video, 16:20, 
https://www.youtube.com/watch?v=laLB9yb3B64&fbclid=IwAR3x10Scr9v4EW7rWzKCrFi2Vh3DW8aCuy
H1YrO3lrVfFT7sODfQY2xEoTw, դիտվել է 05.11.2018; “Armenian Genocide 50th anniversary UN debate, 
1965,” filmed 31 October 2014, at YouTube, The Genocide Education Project, video, 18:12, https://www.
youtube.com/watch?v=h02U7pfMOfg&fbclid=IwAR2t2NC9I54JV1kAqwa_cqlfbNq9X98OJijnXnKUCIulCx
CHNzi05ww2lec, դիտվել է 05.11.2018; Maike Lehmann, “Apricot Socialism: The National Past, the Soviet 
Project, and the Imagining of Community in Late Soviet Armenia,” Slavic Review 74, no. 1 (2015): 10-
31; Ավագ Հարությունյան, Հայոց ցեղասպանության 50-րդ տարելիցը և երկրորդ հանրապետությունը 
(Երևան, Նորավանք, 2015): 
20 Մանրամասն տե՛ս Հարություն Մարության, Հայ ինքնության պատկերագրությունը: Հատոր 1. 
Ցեղասպանության հիշողությունը և Ղարաբաղյան շարժումը (Երևան, Գիտություն, 2009):

https://www.holocaust.com.au/resources/moral-and-spiritual-resistance/
https://www.holocaust.com.au/resources/moral-and-spiritual-resistance/
https://encyclopedia.ushmm.org/content/en/article/spiritual-resistance-in-the-ghettos
https://encyclopedia.ushmm.org/content/en/article/spiritual-resistance-in-the-ghettos
https://www.youtube.com/channel/UCdEWdpocyZQ8YSEU4xnCG_A
https://www.youtube.com/watch?v=laLB9yb3B64&fbclid=IwAR3x10Scr9v4EW7rWzKCrFi2Vh3DW8aCuyH1YrO3lrVfFT7sODfQY2xEoTw
https://www.youtube.com/watch?v=laLB9yb3B64&fbclid=IwAR3x10Scr9v4EW7rWzKCrFi2Vh3DW8aCuyH1YrO3lrVfFT7sODfQY2xEoTw
https://www.youtube.com/channel/UCqzk7p-GJN51E83GgM-PPMQ
https://www.youtube.com/watch?v=h02U7pfMOfg&fbclid=IwAR2t2NC9I54JV1kAqwa_cqlfbNq9X98OJijnXnKUCIulCxCHNzi05ww2lec
https://www.youtube.com/watch?v=h02U7pfMOfg&fbclid=IwAR2t2NC9I54JV1kAqwa_cqlfbNq9X98OJijnXnKUCIulCxCHNzi05ww2lec
https://www.youtube.com/watch?v=h02U7pfMOfg&fbclid=IwAR2t2NC9I54JV1kAqwa_cqlfbNq9X98OJijnXnKUCIulCxCHNzi05ww2lec
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խո սել ցե ղաս պա նու թյան մա սին, դա մեզ պետք չէ, այն ո րո շա կի ձևա խե ղում ներ է ա ռա-
ջաց նում մա նուկ նե րի և պա տա նի նե րի սե րունդ նե րի հո գե բա նու թյան մեջ, նպաս տում է 
օ տա րա տյա ցու թյան ծա վալ նե րի մե ծաց մա նը և այլն, և այլն»21: Ը ստ հե ղի նա կի` նման 
մո տեց ման ձևա վոր ման գոր ծոն նե րից մեկն այն է, որ հա ճախ հա սա րա կու թյան ո րո-
շա կի խմբե րում ըն կալ վում է ի բրև թե` «հայե րը մորթ վել են ոչ խար նե րի նման», գրե թե 
ա ռանց դի մադ րու թյան22: 

Ի րա կա նում ո ՛չ հայ, ո ՛չ էլ հրե ա դի մադ րող ներն ի րենց չէին զգում ա նօգ նա կան 
զո հեր: Ճիշտ հա կա ռա կը, նրանք նա խընտ րում էին պայ քա րել զեն քը ձեռ քին և ար ժա-
նա պատ վո րեն մա հա նալ: Հա մա ձայ նե լով Յ. Բաուե րի տե սա կե տի հետ` պետք է նշել, 
որ Հայոց ցե ղաս պա նու թյան հա մա տեքս տում ևս զին ված ի նք նա պաշտ պա նու թյու նը 
կար ծես ուղղ ված լի ներ հենց այդ ըն կալ ման դեմ: Այդ մա սին է վկա յում մաս նա վո րա-
պես այն հան գա ման քը, որ ա վստ րիա ցի գրող Ֆրանց Վեր ֆե լի «Մու սա լե ռան քա ռա-
սուն օ րը»23 վե պի հե րոս նե րից մե կը` Մու սա լե ռան ի նք նա պաշտ պա նու թյան ա ռաջ-
նորդ նե րից քա հա նա Ա րամ Թո մա սյա նը, մեր ժում է մա հա նալ «ան պաշտ պան ոչ խա-
րի» նման` ո րո շե լով կե նաց-մա հու պայ քար մղել. «Ես գի տեմ, թե ի նչ պես պետք է մեռ-
նեմ: Ո ՛չ ի բրև ան պաշտ պան ոչ խար, ո ՛չ Տեր Զո րի ճա նա պար հին, ո ՛չ քա րա վա նային 
ճամ բար նե րի աղ տե ղու թյան մեջ, ո ՛չ քաղ ցից, ո ՛չ էլ գար շա հոտ հա մա ճա րա կից: Ո ՛չ, ես 
կմեռ նեմ իմ տան շե մին, զեն քը ձեռ քիս…»24: 

Ի րա կան փաս տե րի վրա գր ված ստեղ ծա գոր ծու թյու նը դար ձավ խորհր դան շա կան 
սի ո նիս տա կան ե րի տա սար դա կան շարժ ման հա մար թե՛ Պա ղես տի նում, թե՛ Եվ րո պա-
յում, հատ կա պես գետ տո նե րում25: Հո լո քոս տի պատ մա գիր նե րը հա մա րում են, որ 1930-
ական թթ. այս ըն կա լումն այն քան տա րած ված էր, որ եբ րայե րեն թարգ մա նե լիս հե ղի-
նակն «ան պաշտ պան ոչ խար» ար տա հայ տու թյու նը թարգ մա նել է որ պես «ոչ որ պես 
մորթ վե լու ոչ խար»26: Հրե ա պատ մա բան Յաիր Օ րո նը գրում է, որ հրե ա կան ը նդ հա-
տա կի ան դամ նե րի հա մար Մու սա լե ռան պաշտ պա նու թյան պատ մու թյունն ա սես 
ա ռա կի, նաև մո դե լի նշա նա կու թյուն ու ներ, ո գեշնչ ման աղ բյուր էր: Նրանք հա վա սա-
րու թյան նշան էին դնում ի րենց և հայե րի ճա կա տա գրի միջև: Եր կու դեպ քում էլ հան-
ցա գոր ծի նպա տա կը մարդ կանց ի րենց ար մատ նե րից կտ րելն ու տե ղա հան ա նելն էր, 
ամ բող ջա կան հա մայնք նե րի ֆի զի կա կան բնաջն ջու մը, և եր կու դեպ քում էլ դի մադ-
րու թյու նը մարմ նա վո րում էր կա՛մ պատ վա բեր մա հը, կա՛մ փր կու թյան հնա րա վո րու-
թյունը27: 

21 Մարության, «Հայոց ցեղասպանության», 30:
22 Նույն տեղում, 30-31:
23 Ֆրանց Վերֆել, Մուսա լեռան քառասուն օրը (Երևան, «Լույս», 1988):
24 Նույն տեղում, 223-224:
25 Մանրամասն տե՛ս Yair Auron, The Banality of Indifference: Zionism and the Armenian Genocide 
(New Brunswick (USA) and London (UK): Transaction Publishers, 2000), 293–311: Հմմտ. Մարության, 
«Հայոց ցեղասպանության», 31-35։
26 Feldman, “Not as Sheep Led to Slaughter?” 158. 
27 Yair Auron, The Banality of Indifference, 309.
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Դ րա մեկ այլ օ րի նակ է, այն, որ 1915 թ. Կի լի կիա յում (հա մա ձայն աղ բյու րի` հա վա-
նա բար Զեյ թու նում) հայե րի կող մից ի նք նա պաշտ պա նու թյան դի մե լու մա սին ժա մա-
նա կի մա մու լը գրում է. «Կո տո րածն սկս վել է և Կի լի կիայի շր ջա նում: Սուր հան դակ-
նե րը կա րո ղա ցել են հաս նիլ Վան: Նրանք էլ պար զել են ա պս տամ բու թե ան դրօ շա կը: 
Այս ան գամ չեն ու զում ոչ խա րի պէս մորթ վել (ը նդգ ծու մը – Հ.Գ.): Եւ ի րա վա ցի է այդ 
վճի ռը: Միեւ նոյնն է, պի տի մեռ նին, գո՛ նե կռուե լով մեռ նին. դա պա տիւ է բե րում 
նրանց»28: 1915 թ. մայի սին՝ ռու սա կան բա նա կի և հայ կա մա վո րա կան խմբե րի կող մից 
Վա նի գրա վու մից հե տո տե ղի ու նե ցած ճաշ կե րույ թի ժա մա նակ, ի նք նա պաշտ պա նու-
թյան ղե կա վար Ա րամ Մա նու կյա նը, դի մե լով ռուս զո րա վա րին [Ա. Նի կո լաև], ա սում 
է. «Երբ ա միս մը ա ռաջ ա պս տամ բու թիւն հռ չա կե ցինք, յոյս չու նէինք ռու սե րու գա լուն: 
Մեր կա ցու թիւ նը ա նել էր. պէտք էր կա՛մ ան ձնա տուր լի նե լով թոյլ տայինք որ մեզ մոր-
թեն ոչ խար նե րու նման (ը նդգ ծու մը – Հ.Գ.), կա՛մ մեռ նէինք, «Թի թա նիք»ի նւա գա խում-
բին պէս` ե րաժշ տու թե ան հան դի սա ւոր հն չիւն նե րով: Մենք նա խընտ րե ցինք վեր ջի-
նը»29: Վեր ջի նիս հա կա ռակ բևե ռը «ոչ խա րի նման մորթ վելն էր», նա հա տակ վե լը/ մար-
տի րոս վե լը, քա վու թյան նո խազ դառ նա լը30: 

Առ հա սա րակ զին ված դի մադ րու թյու նը ևս կա րող է դի տարկ վել որ պես բա րո յա-
կան դի մադ րու թյան դրսևո րում, քա նի որ ի նք նա պաշտ պա նու թյան դի մող նե րի կող-
մից նման ո րոշ ման կա յա ցումն ու նի խոր բա րո յա կա նու թյուն, ի նչ պի սին է, օ րի նակ, 
պատ վա բեր կամ գի տակց ված մահ վան գա ղա փա րը31: Թերևս հենց սրա նով է պայ-
մա նա վոր ված, որ Հո լո քոս տի պատ մա գիր նե րը զին ված դի մադ րու թյու նը հա մա րում 
են «դի մադ րու թյան»` ա վե լի լայն ըն կալ ման մի դրսևո րում: Ել նե լով այս տրա մա բա-
նու թյու նից՝ Յ. Բաուե րը դի մադ րու թյու նը սահ մա նում է հետևյալ կերպ. «Հո լո քոս տի 
ժա մա նակ հրե ա նե րի դի մադ րու թյու նը ես կսահ մա նեի որ պես ցան կա ցած խմբային 
գոր ծո ղու թյուն, ո րը գի տակ ցա բար նա խա ձեռն վել է գեր մա նա ցի նե րի և նրանց դաշ նա-
կից նե րի կող մից հրե ա նե րի դեմ ուղղ ված հայտ նի կամ են թադ րյալ օ րենք նե րի, գոր ծո-
ղու թյուն նե րի կամ մտադ րու թյուն նե րի դեմ»32: 

28 «Ապստամբութիւնը Կիլիկիոյ մէջ», Արեւ (Աղեքսանդրիա), 21 յունիս, № 19, 1915, 3:
29 «Վանի մէջ», Հայաստան (Սօֆիա), 6 յունիս, № 25, 1915, 1:
30 «Ոչխարի նման մորթվել, նահատակվել/մարտիրոսվել, քավության նոխազ դառնալ» և նմանօրինակ 
ձևակերպումներ հաճախ հանդիպում են ինչպես Հայոց ցեղասպանությունը վերապրողների 
հուշագրություններում, բանավոր պատմություններում, այնպես էլ ժամանակի մամուլում: Օրինակ, 
«Թիֆլիսէ Ճէյմս Պրայսի հեռագրուած է թէ Սըվազցի 160.000 բնակչութենէ միայն 100.000 հոգի 
մնացած են. անոնք ալ ծերերն և անկարներն են միայն: Հեռագրողը ականատես մըն է, որ յաջողած 
է Թիֆլիս անցնիլ: Կը պատմէ թէ շատեր ոչխարի նման մորթուեցան և հազարաւորներ գետերու մէջ 
նետուեցան»: Տե՛ս «Սվազի կոտորածը», Ազգ (Պոսթոն), 31 յունուար, № 25, 1916, 1: 
31 Գիտակցված մահվան գաղափարը լավագույնս արտահայտվում է հետևյալ բանաձևում՝ «Մահ ոչ 
իմացեալ մահ է, մահ իմացեալ անմահություն է» («Չգիտակցված մահը մահ է, գիտակցված մահը՝ 
անմա հություն»): Տե՛ս Եղիշէ, «Վասն Վարդանայ եւ Հայոց պատերազմին Դաւթի երիցու Մամիկոնի 
հայցեալ», Երկրորդ յեղանակ, 2:
32 Yehuda Bauer, The Jewish Emergence from Powerlessness (Toronto, Buffalo: University of Toronto 
Press, 1979), 27.



Հաս միկ Գ. Գրի գո րյան

16

Փաս տո րեն Հո լո քոս տի պատ մա գիր նե րը ցան կա ցած գոր ծո ղու թյուն՝ ուղղ ված 
ֆի զի կա կան գո յու թյան ու «մարդ կային դի մագ ծի» պահ պան մա նը, ցան կա ցած գոր-
ծո ղու թյուն, ո րն ուղղ ված էր ը նդ դեմ ո չն չաց ման քա ղա քա կա նու թյան կամ «ոչն չաց ման 
տրա մա բա նու թյան», նույ նիսկ մտադ րու թյուն նե րի, ցան կա ցած գոր ծո ղու թյուն, ո րը 
խո չըն դոտ կհան դի սա նար ոճ րա գոր ծու թյան վերջ նա կան նպա տա կին հաս նե լու ճա նա-
պար հին, հա մա րում են դի մադ րու թյուն: 

Ոչ զինված դիմադրությունը Հայոց ցեղասպանության ժամանակ

1948 թ. դեկ տեմ բե րի 9-ին Միա վոր ված ազ գե րի կազ       մա կեր պութ յան (ՄԱԿ) Գլ խա-
վոր ա սամբ լե այի ըն դու նած «Ցե ղաս պա     նութ յան հան ցա գոր ծութ յան կան խար գել ե լու և 
պատ  ժե լու մա սին» կոն վեն ցիայի ե րկ րորդ հոդ վա ծի կե տե րից մե կի հա մա ձայն` որևէ 
խմբի կյան քի հա մար մի տում նա վոր այն պի սի պայ ման նե րի ստեղ ծու մը, ո րոնք ուղղ-
ված են նրա լրիվ կամ մաս նա կի ֆի զի կա կան ո չն չաց մա նը` կա տար ված ազ գային, 
էթ նի կա կան, ցե ղային կամ կրո նա կան որևէ խմբի, որ պես այդ պի սին, լրիվ կամ մաս-
նա կի ո չն չաց ման մտադ րու թյամբ, ցե ղաս պա նու թյուն է33: 

Հայոց ցե ղաս պա նու թյան ժա մա նակ կյան քի հա մար ան բա րեն պաստ պայ ման նե րի 
ստեղծ ման գոր ծիք նե րից մե կը հա րյու րա վոր և հա զա րա վոր մարդ կանց սո վա մա հու-
թյան դա տա պար տելն էր ի նչ պես բռ նա գաղ թի ճա նա պար հին, այն պես էլ հա մա կենտ-
րո նաց ման ճամ բար նե րում: Սո վա մա հու թյու նը դի տար կե լով որ պես ցե ղաս պա նու թյան 
ի րա գործ ման քա ղա քա կա նու թյուն` Ջորջ Շի րի նյա նը մատ նան շում է նման քա ղա քա կա-
նու թյան շար ժա ռիթ նե րը. «Վեր ջա պես մենք ու սում նա սի րե ցինք թուր քե րի կող մից սո վա-
մա հու թյու նը` որ պես ցե ղաս պա նու թյան գոր ծիք կի րա ռե լու շար ժա ռիթ նե րը` բա ցա հայ-
տե լով, որ այն մա սամբ ար դա րաց նում է ի րենց այն պատ ճա ռա բա նու թյու նը, որ հայե-
րը բնա կան մա հով են մա հա ցել, բայց և պատ ժե լու դան դաղ, հո գե վար քային մա հով` 
վրեժխնդ րու թյան և հայե րի նկատ մամբ տի րա պե տու թյուն հաս տա տե լու հա մար, քա նի 
որ նրանք հրա ժար վե ցին օս մա նյան սո ցիա լա կան և քա ղա քա կան հա մա կար գում մնալ 
ստո րա դաս դիր քում»34: 

Ս տորև ներ կա յաց վում է, թե հայե րը ի նչ մի ջոց նե րի են դի մել բռ նա գաղ թի ճա նա-
պար հին կամ հա մա կենտ րո նաց ման ճամ բար նե րում՝ սնունդ ձեռք բե րե լու հա մար` 
ան դրա դառ նա լով հատ կա պես ե րե խա նե րի փոր ձա ռու թյուն նե րին: Սնն դի ձեռք բե րու մը 
և ֆի զի կա կան գո յու թյան պահ պա նու մը դի մադ րու թյուն էին Հայոց ցե ղաս պա նու թյա նը 
և խո չըն դոտ՝ ոճ րա գործ նե րի վերջ նա կան նպա տա կին հաս նե լու հա մար: 

Հայոց ցե ղաս պա նու թյան ժա մա նակ ե րե խա ներն ան ցնում էին բազ մա թիվ փոր ձու-
թյուն նե րի մի ջով՝ հա ճախ նաև միայ նակ թա փա ռե լով մի բնա կա վայ րից մյու սը, ան ցնե-
լով մու սուլ մա նա կան ըն տա նիք նե րով, տար բեր «տե րե րի ձեռ քի տա կով», ճարպ կու-

33 Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide. Adopted by the General 
Assembly of the United Nations on 9 December 1948, 280. 
Տե՛ս https://treaties.un.org/doc/publication/unts/volume%2078/volume-78-i-1021-english.pdf:
34 George N. Shirinian, “Starvation and Its Political Use in the Armenian Genocide,” Genocide Studies 
International 11, no. 1 (2017): 29-30.

https://treaties.un.org/doc/publication/unts/volume 78/volume-78-i-1021-english.pdf
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թյուն և խո րա ման կու թյուն դրսևո րե լով` գի տակ ցա բար կամ ոչ գի տակ ցա բար պայ քար 
մղում՝ ո ղջ մնա լու հա մար:

 Հայոց ցե ղաս պա նու թյու նը վե րապ րող նե րի հու շա գրու թյուն նե րը, ի նչ պես նաև 
բա նա հա վաք նե րի գրա ռած բա նա վոր պատ մու թյուն նե րը, որ պես կա նոն, սկս վում են 
խա ղաղ կյան քի մա սին նկա րա գրու թյուն նե րով: Ու շա գրավ է, որ գաղ թի ճա նա պար հի 
մա սին պատ մե լիս վե րապ րող նե րը հա ճախ հղում են կա տա րում «եր ջա նիկ ման կու-
թյա նը»՝ որ պես մի ժա մա նա կա հատ վա ծի, ո րը «մ նա ցել էր ետևում» կամ ա վարտ ված 
էր: Ե րե խա նե րը, կորց նե լով եր ջա նիկ ման կու թյու նը, կանգ նել էին նոր մար տահ րա-
վեր նե րի ա ռաջ: Ան թու րայի թուր քա կան որ բա նո ցի հն գա մյա սան Գառ նիկ Բա նյանն 
իր հայ րե նի օ ջա խը հի շա տա կում է որ պես ա ղո թա տե ղի, ի սկ այ գին` որ պես դրախ-
տա վայր. «Մեր տու նը ա ղօթ քի տա ճար էր, տա րուան չորս ե ղա նակ նե րուն էլ ա ղօթ քի 
մր մունջ ներ կը լսուէին»35: Բռ նե լով գաղ թի ճա նա պար հը` հաս կա ցել էր, որ աշ խարհն 
ա վե լի ըն դար ձակ է. «Կը հե ռա նայինք, բայց յան կարծ, մտ քով կը դառ նայի մեր քա ղա-
քը, մեր տու նը, մեր տան տա քուկ շուն չը, մեր տան թարմ հա ցը, մեր պար տէ զի հա մով 
պտուղ նե րը, մեր սա քուին վրայ շուք ը նող ծա ռե րը, ի րենց մէ ջէն սա հող-անց նող զով 
հո սան քը օ դի… Ա նոնք ա մեն քը մնա ցեր էին մեր ե տե ւը…»36: 

Հետևում թող նե լով եր ջա նիկ ման կու թյու նը` ե րե խա նե րը կար ծես ժա մա նա կից շուտ 
հա սու նա նում էին` եր բեմն ստանձ նե լով նաև «տան գլ խա վո րի» դե րը: Նրանք ը նդ գրկ-
վում էին ո րո շում ներ կա յաց նե լու և ապ րուս տի մի ջոց ներ հայ թայ թե լու պար տա կա նու-
թյուն նե րի մեջ, եր բեմն էլ միայ նակ հոգ տա նում ըն տա նի քի ան դամ նե րի մա սին: Ը նդ 
ո րում նրանք ի րենց վրա էին վերց նում այս գոր ծա ռույթ նե րը բռ նա գաղ թի հենց սկզբից: 
Վե րապ րող ներն ի րենք բա ցատ րում են սա նրա նով, որ ե րե խա նե րից ա մե նա մեծն 
էին կամ ե թե նույ նիսկ ե րե խա նե րից ա մե նա մե ծը չէին, այ նուա մե նայ նիվ ի րենք ի րենց 
ըն կա լում էին ար դեն «հա սուն մարդ»: 1902 թ. Կե սա րիա յում ծն ված Նի կո լաս Բեր բե-
րյա նը պատ մում է. «Ն րանք ա սա ցին, որ յոթ օ րից պետք է դուրս գանք [բ նա կա վայ րից]: 
Հետևա բար մենք մեր ի րե րը դրե ցինք կառ քի վրա և ամ բողջ ըն տա նի քով դուրս ե կանք: 
Հայրս հե ռա ցել էր, ուս տի ըն տա նի քի գլ խա վո րը ես էի, ես ա մե նա մեծն էի»37:

 Հայ ե րե խա նե րը ոչ միայն ստանձ նում էին աք սո րի նա խա պատ րաս տա կան աշ խա-
տանք նե րը, այլև ար դեն ի սկ բռ նա գաղ թի ճա նա պար հին՝ մե ծա հա սակ նե րին մխի թա-
րե լու և հու սադ րե լու գոր ծը: Վե րապ րող Աշ խեն Պո ղի կյա նը38 պատ մում է 1915 թ. աշ նա-
նը Տիգ րա նա կեր տում ի րենց քա րա վա նի հետ տե ղի ու նե ցա ծի մա սին. «Հա ջորդ օ րը 
Լևո նի կը մե ռավ: Ես մնա ցի մե   նակ մայ րի կիս հետ: Ար դեն ութ տա րե կան էի և մխի թա-
րում ու հանգստաց նում էի մայ րի կիս»39:

35 Գառնիկ Բանեան, Յուշեր մանկութեան եւ որբութեան (Անթիլիաս-Լի բա նան, Տպարան 
Կաթողիկոսութեան Հայոց Մեծի Տանն Կիլիկիոյ, 1992), 17:
36 Նույն տեղում, 84:
37 Nicholas Berberyan, Armenian Assembly Oral History Project, https://umdearborn.edu/casl/centers-
institutes/center-armenian-research/armenian-assembly-oral-history-project, դիտվել է 08.08.2016:
38 Ծնվել է 1908 թ. Էրզրումում: Հուշագրությունը գրի է առնվել 1978 թ.:
39 Վերժինե Սվազլյան, Հայոց ցե ղաս  պանություն. ականատես վերապ  րող նե  րի վկայություններ 
(Երևան, «Գիտություն», 2011), 226: 

https://umdearborn.edu/casl/centers-institutes/center-armenian-research/armenian-assembly-oral-history-project
https://umdearborn.edu/casl/centers-institutes/center-armenian-research/armenian-assembly-oral-history-project
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1907 թ. Մա րա շում ծն ված Սի րա նուշ Բո յա ջյա նը (օ րի որ դա կան ազ գա նու նը` Ղա զա-
րյան) զար ման քով է հի շում, թե ի նչ պես է կա րո ղա ցել մոր մա հից հե տո յոթ տա րե-
կան հա սա կում հոգ տա նել ըն տա նի քի, այդ թվում՝ նո րա ծին ե րե խայի մա սին, վա րել 
ամ բողջ կեն ցա ղը: Մա րա շից դուրս ե կած քա րա վա նի հետ հաս նե լով Հոմս՝ այն տե ղից 
տե ղա փոխ վել են Մար դին և բնա կու թյուն հաս տա տել: Նա ման րա մասն նկա րա գրում է 
այն կեն ցա ղային ծան րա բեռն վա ծու թյու նը, ո րը ստանձ նել է մոր մահ վա նից հե տո. «Ես 
ա մե նա մեծն էի: …Հե տո մենք հու ղար կա վո րե ցինք մայ րի կիս և ե կանք տուն…. [ նո րա ծին 
– Հ.Գ.] ե րե խա կար, մենք չգի տեինք ի նչ ա նել: Ոչ ոք չկար, ու մից կա րե լի լի ներ կաթ 
խնդ րել, հետևա բար ես ստիպ ված էի մեկ ա միս հոգ տա նել այդ ե րե խայի մա սին: …
Ինչ պե՞ս է Ա ստ ված ի նձ ուժ տվել ա նե լու այդ ա մե նը» 40:

 Վե րապ րող նե րը, խո սե լով ի րենց տա րի քին ան հա րիր վար քի, ցու ցա բե րած խո րա-
ման կու թյան ու ճկու նու թյան մա սին, նշում են, որ սո վը, մա հը և հա րա զատ նե րի սպա նու-
թյանն ա կա նա տես լի նե լը թմ րեց րել էին ի րենց զգա ցո ղու թյուն նե րը, ի րենք այլևս վախ 
չէին զգում և գի տակ ցում էին, որ այ լընտ րան քը մահն է: Վե րապ րող նե րից մե կի` տասն-
մե կա մյա Համ բար ձում Բեր բե րյա նի նկա րա գրու թյան հա մա ձայն՝ ի րենք դար ձել էին «դա-
ժան» և «անզ գա», քա նի որ գի տակ ցում էին, որ հա ջորդ զո հը կա րող են ի րենք լի նել41:

Սննդի ձեռքբերումը` որպես կենաց-մահու պայքար

Ու շա գրավ է այն հան գա ման քը, որ գաղ թա կա նու թյան ճա նա պար հին ե րե խա նե րի 
վար քը հա ճախ հա կա սա կան էր. որ քան էլ հաշտ վել էին մահ վան հետ, նույն քան և 
ձգ տում էին այն ա մե նին, ին չը թույլ կտար պահ պա նել գո յու թյու նը: Ին նա մյա Հո վա-
կիմ Դիշ դի շյա նը42 պատ մում է. «...մաս առ մաս սպա ռե լով մեր ու նե ցած ջրի պա շա րը, 
նա խորդ օր վա օ րի նա կով նո րից կանգ նել էինք մահ վա նը շատ մո տիկ, և պետք է ա սեմ, 
որ ար դեն հաշտ վել էինք նրա հետ... Գի շե րով ի նչ քան ա ռա ջա նում էինք, նույն քան էլ 
նոս րա նում էին մեր շար քե րը, յու րա քան չյուրն ապ րում էր միայն իր ցա վե րով, ճա նա-
պար հը ծածկ վում էր մեր բախ տա կից նե րի դիակ նե րով, բայց ես ու քույրս լուս նի լույ-
սով և նրա զո րու թյամբ շա րու նա կում էինք դե պի ան նկա րա գրե լի տան ջա լի քա րա վա նի 
իջևա նը, այ սինքն` մեր ե րա զած ջու րը...» 43:

1900 թ. Բիթ լի սում ծն ված Թա գու հի Ան տո նյա նը, խո սե լով սն վե լու ե ղա նակ-
նե րի մա սին, այն ներ կա յաց նում է որ պես կյան քի ու մահ վան միջև տար վող պայ քար. 
«Հո րա քույրս սատ կած կո վին ա րյու նը թե նե քեի մը մեջ ե փեց, մենք կե րանք: Յա` պի տի 
մեռ նինք, յա` պի տի ապ րինք: Ձիե րուն քա լած տե ղը չիշ, ան ձրև լց ված էր, ադ ալ ջու րի 
պես խմե ցինք, ի ՞նչ ը նենք` ծա րավ ե նք» 44: 

40 Siranoush Boyajian, Armenian Assembly Oral History Project.
41 Hamparsoum Berberian, նույն տեղում:
42 Ծնվել է 1906 թ. Զիլե քաղաքում: Հուշագրությունը գրի է առնվել Հայրենական մեծ պատերազմից 
հետո:
43 Հովակիմ Դիշդիշյան, Դեր-Զորի անապատում: Հիշողություններ (Երևան, «Գիտություն», 2006), 
123-127:
44 Սվազլյան, Հայոց ցե ղաս  պանություն, 104:
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Վայրի խոտերով սնվելը

 Հայոց ցե ղաս պա նու թյու նը վե րապ րած ե րե խա նե րը գաղ թա կա նու թյան ճա նա պար հը 
նկա րա գրում են որ պես ան վեր ջա նա լի քայ լերթ, ո րը վե րահսկ վում էր զին ված ոս տի-
կան նե րի կող մից: Չնա յած այն հան գա ման քին, որ նրան ցից շա տերն ա կա նա տես են 
ե ղել ի րենց հա րա զատ նե րի ու հայ րե նա կից նե րի սպա նու թյա նը, այ նուա մե նայ նիվ շատ 
փոք րա հա սակ նե րը հա ճախ գաղ թի ճա նա պար հը նույ նա կա նաց նում են քաղ ցի զգա ցո-
ղու թյան հետ` ա ռա ջին հեր թին մեկ նա բա նե լով որ պես ջրի և սնն դի բա ցա կա յու թյուն: 
1912 թ. Թո մար զայի մո տա կա գյու ղե րից մե կում ծն ված Աբ րա համ Աղ բա շյա նը վեր հի-
շում է, որ գաղ թի ճա նա պար հին, բա ցի սնն դից, ի րենց ո չինչ չէր ան հանգստաց նում, 
նույ նիսկ զին ված ոս տի կան նե րը: Քա նի որ ի րենց ամ ռանն են գաղ թեց րել, վե րապ րո ղի 
վկա յու թյամբ ի րենք սն վել են վայ րի խա տու տիկ նե րով և ան ձրևաջ րով. «Մեկ տա րի, 
տա րի ու կես մենք ու տե լու ո չինչ չու նեինք բա ցի վայ րի խա տու տիկ նե րից»45: Աբ րա համ 
Աղ բա շյա նը պատ մում է, որ որ տեղ կա նաչ խոտ էին տես նում, «կո վե րի պես ա րա ծում 
էին» և «շ նե րի պես խմում ան ձրևա ջու րը»46:

 Սիվ րի Հի սա րից Նվարդ Այ տը նյա նը, ով Հայոց ցե ղաս պա նու թյան ժա մա նակ ման-
կա հա սակ է ե ղել, վկա յում է. «Ան ջա տուած կա ռա խում բին ճամ բորդ ներս սպա սե ցինք 
Գո նիա ա տեն մը ե ւս եւ ա հա մեր գոյ քե րը է շե րու վրայ բեռ ցու ցած ճամ բայ ին կանք 
հե տի ոտն դէ պի Մեր սին: …Երբ Մեր սին հա սանք, սկ սանք դաշ տե րէն խո տեր հա ւա քել 
ու ու տել: Բայց եւ այն պէս ա սով ալ գո հա ցած էինք` ե թէ մա րախ նե րը խուռ նե րամ չյար-
ձա կէին ու չբ նաջն ջէին խո տե րը: Եր կու ե րեք շա բա թի չափ մնա ցինք Մեր սին: Վեր ջա-
պէս այ լա զան ու ան նկա րա գրե լի տա ռա պանք նե րէ ետ քը հա սանք Րագ գա…»47:

Ս նունդ ձեռք բե րե լու խն դիրն ա նընդ հատ առ կա էր ոչ միայն բռ նա գաղ թի ճա նա-
պարհ նե րին, որ տեղ մար դիկ սն վում էին վայ րի խո տե րով, ի նչն էլ հա ճախ պատ ճառ 
էր դառ նում թու նա վո րում նե րի և մահ վան48: Խո տա կե րու թյամբ էին ապ րում նաև այն 
հայ գաղ թա կան նե րը, ո րոնք ա պաս տա նել էին լեռ նե րում: «Ա ռա վոտ» թեր թի 1919 թ. 
մայի սի 12-ի հա մա րում նյութ է տպագր վել յոթ որ բե րի մա սին, ո րոնք հայտ նա բեր վել 
են ան գլիա ցի զին վոր նե րի կող մից և հանձն վել Ա դա նայից ե կող գաղ թա կան նե րին` 
Կ.Պո լիս ու ղարկ վե լու հա մար: Նրանք հանձն վել են Հայ դար փա շայի որ բա նոց: Տա րի-
նե րով բնակ վե լով լեռ նե րում` փոք րիկ նե րը կորց րել են խո սե լու ու նա կու թյու նը և միայն 
խա չակն քե լով են կա րո ղա ցել հաս կաց նել, որ ի րենք հայ են: Թեր թը գրում է. «Երբ 
ու րիշ կա յան մը կը հան դի պին, ի րենց հաց կը տրուի, հա ցը խս տիւ կը մեր ժեն, վար կը 
ցատ կեն, խո տեր կը ժո ղուեն ու վա կո նին մէ ջը կսկ սին ու տել: Տա րի նե րով խո տա ճա րա-
կու թե ան վար ժու թիւ նը հա ցը մոռց նել տուած է» 49: 

45 Abraham Aghbashian, Armenian Assembly Oral History Project. 
46 Նույն տեղում:
47 Աղէտէն վերապրողներ, Տէր-Զօր (Փարիզ, Պ. Էլէկեան, 1955), 62: 
48 Հայկանուշ Մելքոնեան, Կեանք եւ մահ: Մատենաշար Ապրիլեան Եղեռնի, թիւ 9 (Անթիլիաս-
Լիբանան, Տպարան Կաթողիկոսութեան Հայոց Մեծի Տանն Կիլիկիոյ, 1960), 26:
49 «Լեռը գտնուած եօթը որբեր», Առաւօտ (Կ.Պոլիս), 12 մայիս, № 3, 1919:



Հաս միկ Գ. Գրի գո րյան

20

Կե սա րա ցի հոգևո րա կան Տեր Վա հան քա հա նան հետևյալն է պատ մում վայ րի 
խո տե րով սն վե լու և ո ղջ մնա լու մա սին. «Մեր գիւ ղին ամ բողջ այր մար դի կը իթ թի հա տի 
ոճ րա գործ հե տե ւորդ նե րուն կող մէ ձո րե րու մէջ կա ցի նա հար ե ղած են, կի նե րէն մեծ 
մա սը գե տը թա փուած են կամ բռ նա բա րուած ու իս լա մա ցուած առ այժմ 570 ան ձե րէն կը 
մնան միայն 25 կի ներ` ո րոնք լե ռը ա պաս տա նե լով և խոտ ու տե լով ճո ղոպ րած են ահ ռե-
լի ե ղեռ նէն» 50: 

Հն գա մյա Ա նդ րեաս Գա րա մա նյա նը51 գաղ թի ճա նա պար հին քաղ ցի, ծա րա վի և 
սնունդ հայ թայ թե լու մա սին պատ մում է. «Ա տեն ա տեն կա րա ւա նը կանգ կ’առ նէր հանգ-
չե լու, ան ձրեւ նե րէն գո յա ցած փո սե րու ջու րե րու վրայ կը վա զէր, տո չո րը ան ցնե լու զի րար 
ա րմ կա հա րե լով եւ վայ րի բոյ սեր կը փնտ ռէր ու տե լու հա մար…»52: 

Ուր ֆայի որ բա նո ցի սան Բաբ կեն Ին ճեա րա պյա նը պատ մում է. «Յա ջորդ օր, եր կու-
շաբ թի, պա տե րազ մը կը վերսկ սի: Ա նօ թու թիւն ալ իր հետ: Թե թեւ ա պու րի հետ շատ քիչ 
հա ցեր էին սնն դե ղէ նի բա ժի նը: Ստի պուե ցանք խոտ ու տել: Որ բա նո ցէն, ծա կէ մը դուրս 
կը փախ չէինք խոտ հա ւա քե լու եւ ճա շա կե լու զայն: Այդ կող մե րը խո տը նոյ նիսկ դժուա-
րու թեամբ կը ճա րէինք: Եր բեմն գի շեր նե րը որ բա նո ցէն կը փախ չէինք մէկ քա նի որ բեր, 
եւ հե ռու տեղ եր թա լով բա ւա կան խոտ կը հայ թայ թէինք: Այդ պի սով ա մէն օր խոտ կու-
տէինք…»53:

Մրգերի, հատապտուղների և ընկուզեղենի հավաքչություն

Ս նունդ հայ թայ թե լու մյուս ե ղա նա կը մր գե րի, հա տապ տուղ նե րի ու ըն կույզ նե րի 
հա վաք չու թյունն էր: Յոթ նա մյա Ար շա լույս Բո յա ջյա նը պատ մում է, որ դուրս գա լով 
Սե բաս տիայից՝ նույ նիսկ չի հի շում, թե քա նի ա միս են քայ լել մինչև Այն թափ հաս-
նե լը` ա ռանց գուլ պա նե րի ու կո շիկ նե րի: Նա վեր հի շում է, որ փոքր գյու ղե րի մո տով 
ան ցնե լիս տե ղի բնակ չու թյու նը սնունդ է վա ճա ռել քա րա վա նին, սա կայն Այն թափ 
հաս նե լուն պես սն վել են այն ա մե նով, ի նչ կա րո ղա ցել են հա վա քել քա ղա քից դուրս 
գտնվող այ գի նե րից54: Այս պրակ տի կան շատ ակ տիվ կի րա ռում էին այն ե րե խա նե րը, 
ով քեր փա խել էին քր դա կան, թուր քա կան կամ ա րա բա կան ըն տա նիք նե րից ու միայ-
նակ վե րա դառ նում էին ի րենց բնա կա վայ րե րը կամ բռ նում Հա լե պի ճա նա պար հը: 
Համ բար ձում Բեր բե րյա նը, եղ բոր հետ փախ չե լով գնաց քից, ոտ քով ճա նա պարհ է ը նկ-
նում դե պի ծնն դա վայր` Ա դա նա, որ տեղ գտնվում էր նրանց զին վո րա կան եղ բայ րը: 
Վե րապ րո ղը ճա նա պար հին սն վե լու մա սին պատ մում է. «Մենք փոքր էինք: Միայն մի 
փոքր գնա լուց հե տո, այն տեղ ի նչ-որ բան կար, այ գի, մենք գտանք, ի նչ էր այդ, լո լիկ-
ներ, այդ այ գում լո լիկ ներ էին, լո լիկ ներ: …Մենք կե րանք մեկ կամ եր կու սը»55: 

50 «570 անձերէ 25 կիներ միայն մնացեր են», Արիամարտ (Կ.Պօլիս), 11 դեկտեմբեր, № 17 (1832), 1918: 
51 Ծնվել է Կարս Բազարում 1911 թ.:
52 Անդրէաս (Տաւրոս) Գարամանեան, Տարագրեալի մը յուշերը: Երկրորդ հատոր (Պուէնոս Այրէս-
Արժանթին, 1972), 10:
53 Բաբկէն Ինճէարապեան, Մեծ եղեռնի շրջանին հայ որբի մը ոդիսականը (Փարիզ, Turabian Press, 
1951), 230-231: 
54 Arshalous Boyajian, Armenian Assembly Oral History Project.
55 Hamparsoum Berberian, նույն տեղում:
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Մուրացկանություն

Ս նունդ ձեռք բե րե լու մյուս ձևը, ո րին դի մում էին հայ գաղ թա կան նե րը ոչ միայն աք սո-
րի ճա նա պար հին գյու ղե րի ու գյու ղա քա ղաք նե րի մի ջով ան ցնե լիս, այլև ա րա բա կան 
բնա կա վայ րե րում, մու րաց կա նու թյունն էր, ո րը շատ տա րած ված էր նաև ե րե խա նե րի 
շր ջա նում: 

Խար բեր դում Ա ՄՆ-ի դես պան Լես լի Դևի սը գրում է. «Տար բեր ժա մա նակ բազ մա թիվ 
ե րե խա ներ էլ էի գտել հյու պա տո սա րա նում պատս պա րել` չհաշ ված նրանց, ով քեր մայ-
րե րի հետ էին ի նձ մոտ ապ րում: Ա ռա ջի նը, ում ա պաս տան տվե ցի` Ներ սես Տեր-Կա րա-
պե տյանն էր, ի նը տա րե կան մի տղա… Հե տո հո րը, մո րը, բո լոր քույ րե րին ու եղ բայր նե-
րին կո տո րել էին, ին քը մնա ցել, շու կայի հրա պա րա կում մու րաց կա նու թյուն էր ա նում» 56:

 Քե սաբ ցի Զա րու հի Ա յա նյա նը, ով Հայոց ցե ղաս պա նու թյան ժա մա նակ վեց տա րե-
կան էր, պատ մում է, որ տե ղա հան վե լիս ի րենց հետ ու նե ցել են կով, ո րը ճա նա պար-
հին մայ րը կթել է: Գաղ թել են Բա զուր գյուղ, որ տեղ վա ճա ռել են կո վը, ա պա հա սել 
են Հա մա, Հոմս, այն տե ղից՝ Դա մաս կո սի մոտ գտնվող Նե բիկ բնա կա վայ րը: Այս տեղ 
մնա լով մեկ տա րի` մոր հետ մու րաց կա նու թյուն են ա րել` ապ րե լու հա մար57: Ար դեն 
հի շա տակ ված Աբ րա համ Աղ բա շյա նը, ով պատ մում էր խա տու տիկ նե րով սն վե լու 
մա սին, շա րու նա կում է. «Ես կո վի պես մեծ ստա մոքս ու նեի, ո րով հետև միայն վայ րի 
խա տու տիկ նե րով էինք սն վում: Ժա մա նակ առ ժա մա նակ, ես հի շում եմ, թե ի նչ պես 
էինք մայ րի կիս հետ տնից տուն գնում՝ սնունդ մու րա լու»58: Բա լուում ծն ված տաս նա-
մյա Գառ նիկ Ար փա ջյա նը Հա լե պում մնում է եր կու տա րի` մինչև ան գլիա ցի նե րի մուտք 
գոր ծե լը: Այս տեղ եր կու ո րբ ե րե խա նե րի հետ մու րաց կա նու թյուն են ա րել` գո յատևե-
լու հա մար. «Ես այլևս չէի վա խե նում ո չն չից, ա մե նա վա տը, որ նրանք կա րող էին ա նել, 
ի նձ սպա նելն էր: Ես սա միշտ պա հում էի իմ մտ քում: Ես միշտ մտա ծում էի վա ղը այլ օր 
է, մյուս օ րը ու րիշ, այդ պես ես չէի մտա ծում, այս այն էր, ի նչ ես զգում էի: Ես քաղ ցած 
եմ, ես սո վա մահ եմ լի նում, ես մու րում եմ այս տեղ և այն տեղ, եր կու շա բաթ ես մու-
րա ցի, մու րա ցի, ես ու տում էի խն ձո րի մի ջուկ նե րը, ես ու տում էի տան ձի մի ջուկ նե րը, ես 
ու տում էի ձմե րու կի կեղև նե րը, ես ու տում էի սե խի կեղև նե րը, ես ու տում էի ա մեն ա նիծ-
ված բան, որ կա րե լի էր ու տել, դրանք ու տե լու չէին, բայց ես ստիպ ված էի ու տել» 59:

1901 թ. Բա լուի Հա վավ գյու ղում ծն ված Սու րեն Փա փա զյանն իր ու նե ցած փոր ձա-
ռու թյան մա սին գրում է. «1917 թ. ձմե ռը միս-մի նակ Փե րի հա սայ: Մէ կը չէի ճանչ նար, 
շու կան, փո ղոց նե րը դար ձայ, տե սայ, որ իմ տա րի քիս, ի նձ մէ պզ տիկ խլե ակ մը հայ 
որ բեր ամ բողջ օ րը կը մու րան, գի շերն ալ կա ռա վա րա կան ձիե րու ա խո ռը կ’եր թան, 
կը քնա նան: Ի րենց միա ցայ, փլփլ ված ան կիւն մը գտայ, ծուա րե ցայ: Ա մէն մէ կը ի նչ որ 
մու րա ցած էր, հա նեց, սկ սաւ ու տել: Ես ամ բողջ օ րը ա նօ թի էի, ա նօ թի ալ քնա ցայ» 60: 

56 Լեսլի Ա. Դևիս, Սպանդի նահանգը, թարգմ.՝ Գրիգոր Ջանիկյան (Երևան, Դալլ, 2001), 238:
57 Zarouhi Ayanian, Armenian Assembly Oral History Project. 
58 Abraham Aghbashian, նույն տեղում:
59 Karnig Arpajian, նույն տեղում:
60 Սուրէն Փափազեան, Վերապրողի մը ոդիսականը (Երևան, «Ամարաս», 2000), 113:
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Հայկա նուշ Մել քո նյա նը պատ մում է, թե ի նչ պես է Աղ բու նա րում կա ռա վա րու թյու նը 
սնն դով ա պա հո վել գաղ թա կան նե րին, որ պես զի վեր ջին ներս մու րաց կա նու թյուն չա նեն 
և հի վան դու թյուն չտա րա ծեն Այն թա փում: Նա պատ մում է. «Քոյրս և ես միեւ նոյն գիւ-
ղին բա ժին ին կանք որ Աղ բու նար կը կո չուէր: Մեզ հետ կին մը կար որ 5-6 տա րե կան 
մանչ մ’ու նէր, կի նը քա ղաք կ’եր թար մու րա լու որ կա րե նար պզ տի կը ապ րեց նել: Կա ռա-
վա րու թիւ նը օ րա կան փոք րիկ հաց մը կու տար որ պէս զի քա ղաք մու րա լու չեր թայինք և 
հի ւան դու թիւն տա րա ծէինք» 61: 

Ընտանեկան համերաշխությունն ու փոխօգնությունը

 Կեն ցա ղի կազ մա կերպ ման հա մա տեքս տում, մաս նա վո րա պես սնն դի հայ թայթ ման, 
ոչ զին ված/ բա րո յա կան դի մադ րու թյուն կա րե լի է հա մա րել նաև ըն տա նե կան հա մե-
րաշ խու թյունն ու փո խօգ նու թյու նը: Ո րոշ դեպ քե րում վե րապ րող ներն ի րենք են այս 
երևույ թը նկա րա գրում և մեկ նա բա նում որ պես «ողջ մնա լու ձև», ո րոշ դեպ քե րում մենք 
ե նք այն գնա հա տում որ պես այդ պի սին: Հո լո քոս տի հա մա տեքս տում թե մայի քն նարկ-
ման ժա մա նակ կարևոր վում է փո խօգ նու թյան դի մե լու ռիս կայ նու թյու նը, այ սինքն` 
առ կա վտան գը և վեր ջի նիս տե սակ նե րը. որ քա նո՞վ էին մար դիկ վտան գի տակ դնում 
ի րենց կյան քը՝ ըն տա նի քի ան դամ նե րին կամ պար զա պես ազ գա կից նե րին օգ նե լու 
հա մար: Այս հար ցադ րու մը հա ճախ օգ նում է պա տաս խա նե լու այն մտայ նու թյա նը, թե 
ին չու մի մյանց օգ նու թյան չէին հաս նում: Կեն ցա ղում ցու ցա բեր ված «փո խօգ նու թյու նը» 
դի տարկ վում է որ պես «կա ռու ցո ղա կան վարք», ին չը և նպաս տել է վե րապ րե լուն62: 

Հայոց ցե ղաս պա նու թյու նը վե րապ րած բա լուե ցի Փա ռան ձեմ Ա լեք սա նյա նը պատ-
մում է, որ մի թուրք ի րեն վերց րել է գաղ թի ճա նա պար հից` ան ջա տե լով իր ըն տա-
նի քի ան դամ նե րից: Հա ցա բուլ կե ղե նի խա նու թի մո տով ան ցնե լու ժա մա նակ ի րեն 
հաց են տվել. «Երբ նա տվեց մի կտոր հաց, ես իմ ե կած ճա նա պար հով ետ վա զե ցի: 
Մար դը հետևեց ի նձ` հաս կա նա լով, որ ես ցան կա նում եմ այդ հա ցը տալ մայ րի կիս: Ես 
հա սա, նրանց գցե ցի հա ցը, ետ դար ձա և միա ցա այդ մար դուն»63: Աբ րա համ Աղ բա-
շյա նը հպար տու թյամբ է հի շում, թե ի նչ պես է, վտան գի են թար կե լով սե փա կան կյան քը, 
ան ձամբ հաց հասց րել հայ գաղ թա կան նե րին, ե րբ իր մայրն աշ խա տում էր մի ա րա բա-
կան ըն տա նի քում64:

 Մի նպա րա վա ճա ռի մո տից գո ղու թյուն ա նե լու և հայ րե նա կից նե րին օգ նե լու մա սին 
Գառ նիկ Ար փա ջյա նը պատ մում է. «Ես սկ սե ցի գո ղա նալ, դա լավ չէ, բայց ես գո ղա նում 
էի իմ ազ գա կից նե րին օգ նե լու հա մար, նրանք քաղ ցած էին, ես ցան կա նում էի օգ նել իմ 
ժո ղովր դին: Ես տաս, տասն մեկ տա րե կան եմ, բայց մտա ծում եմ իմ ազ գու թյան և կրո նի 
մա սին, ո րը չէի ցան կա նում փո խել…»65: 

61 Մելքոնեան, Կեանք եւ մահ, 27-28:
62 Boaz Kahana, et. al., “The Victim as Helper-Prosocial Behavior during the Holocaust,” Humboldt Journal 
of Social Relations l3, no. 1/2 (1985-86): 361.
63 Parantzem Alexanian, Armenian Assembly Oral History Project.
64 Abraham Aghbashian, նույն տեղում:
65 Karnig Arpajian, նույն տեղում: 
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Վե րոն շյալ օ րի նակ նե րը ցույց են տա լիս, որ հայ ե րե խա նե րը գի տակ ցել են, որ 
վտան գի են են թար կում սե փա կան կյան քը, բայց և այն պես դի մել են ռիս կի և օգ նու-
թյան հա սել ազ գա կից նե րին: 

Այս պի սով, հոդ վա ծում ան դրա դարձ կա տար վեց գի տա կար գային կարևոր մի հար-
ցադր ման՝ ի ՞նչ է ոչ զին ված դի մադ րու թյու նը և վեր ջի նիս ու սում նա սի րու թյան նպա-
տակն ու խն դիր նե րը։ Այս հեն քի վրա, բազ մա հա զար վկա յու թյուն նե րից ըն դա մե նը մի 
քա նի բնու թա գրա կան օ րի նակ նե րի հի մամբ ա ռաջ քաշ վեց և հիմ նա վոր վեց այն մտայ-
նու թյու նը, որ Հայոց ցե ղաս պա նու թյան տա րի նե րին հայ ե րե խա նե րի կող մից սնն դի 
ձեռք բեր ման տար բեր ե ղա նակ նե րը կա րող են դի տարկ վել որ պես ոչ զին ված դի մադ-
րու թյան դրսևո րում ներ: 

Hasmik G. Grigoryan 
PhD in History

WAYS OF FOOD PROCUREMENT DURING THE ARMENIAN GENOCIDE AS AN 
MANIFESTATION OF “UNARMED RESISTANCE”: CHILDREN’S EXPERIENCES

Summary
Key words: Armenian Genocide, Holocaust, children, unarmed resistance, food, memories, oral 
stories. 

The aim of the article is to discuss whether the methods of food procurement can be 
considered as an manifestations of unarmed resistance during the Armenian Genocide. For 
this purpose, the article first presents the concept of an unarmed resistance in the context of 
the Holocaust. 

Such scientific interest is motivated by the fact that despite a number of self-defense 
battles during the Armenian Genocide, including some with victorious outcome, as in Van, 
there is a common perception that Armenians were somewhat guilty, because “they have 
been slaughtered like sheep,” without resistance. For this reason article gives a scientific 
assessment of the concept of “resistance” by making its sub-categories separate subjects of 
research. Certainly, within the framework of one article it is impossible to touch upon all 
the aspects and forms of resistance, however, the article is an attempt to pose new questions 
in the field of the Armenian Genocide studies. 

In the second part of the article, the ways of food procurement during the Armenian 
Genocide are grouped and observed in the context of the concept of unarmed resistance. 
Mainly the children’s experiences were discussed trying to find out which social groups 
have been involved in whiat kind of activities and to what extent. In the article, the methods 
of food procurement, part of the daily life of the Armenian Genocide, are discussed as a 
conscious and unconscious struggle against the policy of starvation during the Genocide. 
The article is based on published memoirs and oral testimonies of the Armenian Genocide 
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survivors. The source materials are indicating on the variety of food procurement ways. 
However, in the article, the most common ones – feeding on grass, gathering fruits, berries 
and nuts, begging – were presented, often interpreted by the survivors as a life-and-death 
struggle. 

Асмик Г. Григорян 
кандидат исторических наук

СПОСОБЫ НАХОЖДЕНИЯ ЕДЫ КАК “НЕ ВООРУЖЕННОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ” 
ПРИ ГЕНОЦИДЕ АРМЯН: ОПЫТЫ ДЕТЕЙ

РЕЗЮМЕ
Ключевые слова: Геноцид армян, Холокост, дети, не вооруженное сопротивление, еда, 
воспоминания, устные рассказы. 

В статье обсуждается возможность рассматривания методов приобретения еды во 
время Геноцида армян в качестве не вооруженного сопротивления. С этой целью 
в начале статьи затронуты некоторые научные вопросы, а также сформирована 
концепция не вооруженного сопротивления в контексте Холокоста. 

Такой научный интерес обусловлен тем, что несмотря на тот факт, что во время 
Геноцида армян имело место вооруженное сопротивление: самооборонительные бои, 
в том числе и с победным исходом, как в Ване, однако бутует мнение, что армяне в 
какой-то мере сами виновны, так как “были зарезаны как бараны,” а имен но без 
сопротивления. Исходя из этого, в статье дается научная оценка понятию “сопротив-
ле ние,” превращая подкатегории последнего в отдельные предметы иссследования. 
Несомненно, в рамках одной статьи невозможно коснуться всех аспектов проблемы 
и всех видов сопротивления, однако можно сформировать опыт постановки новых 
вопросов в сфере изучения Геноцида армян. 

В статье сделана попытка объединить способы приобретения еды во время Геноцида 
армян и рассмотреть их в контексте концепции не вооруженного сопротивления. 
Особенно это относится к опыту детей, а также к вопросу о том, какие социальные 
группы были вовлечены в какие виды деятельности и в какой степени? Способы 
нахождения еды, составляющие повседневную часть Геноцида армян, в данной статье 
рассмат риваются в качестве осознанной или не осознанной борьбы против политики обре-
кания людей на голодную смерть. Научными источниками статьи яв ляются изданные 
мемуары и устные рассказы людей, переживших Геноцид армян. Источ ники описывают 
различные способы достования еды. Но в статье приведены наи более распространенные 
из них: употребление травы, сбор фруктов, ягод и орехов, выпрашивание – все это люди, 
пережившие геноцид, объясняют как борьбу за выживание. 
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(Costantinople), 11 December, no. 17 (1832), 1918;

«Ապս տամ բու թիւ նը Կի լի կի ոյ մէջ» [Rebellion in Cilicia], Arev (Alexandria), 21 June, no.  19, 
1915, 3;

«Լե ռը գտ նուած ե օ թը որ բեր» [Seven Orphans Found on the Mountain], Aravot (Costanti-
nople), 12 May, no.  3, 1919;

«Ս վա զի կո տո րա ծը» [The Massacre of Sivas], Azg (Boston), 31 January, no.  25, 1916, 1; 
«Վա նի մէջ» [In Van], Hayastan (Sofia), 6 June, no.  25, 1915, 1.
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 պատ մա կան գի տու թյուն նե րի թեկ նա ծու

ՀԱԼԵՊԻ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՈՐԲԱՆՈՑԸ 1915-1924 ԹԹ.

 Բա նա լի բա ռեր` Հայոց ցե ղաս պա նու թյուն, տե ղա հա նու թյուն, Հա լեպ, որ բեր, որ բա նոց, 
ար հես տա նոց, կր թու թյուն, ա ջակ ցու թյուն, փր կու թյուն, Ա հա րոն Շի րա ճյան, Ա տուր Լևո-
նյան, հու շա գրու թյուն ներ:

 Հոդ վա ծում ներ կա յաց վում է 1915 թ. հու լի սին Հա լե պում հիմ նադր ված և մինչև 1924 թ. 
ա նընդ մեջ գոր ծու նե ու թյուն ծա վա լած հայ կա կան որ բա նո ցի պատ մու թյու նը, որ բե րի 
փր կու թյան հար ցում կա ռույ ցի ու նե ցած դե րը, վեր լուծ վում են որ բե րի թվա կան տվյալ-
նե րը, ներ կա յաց վում որ բա նո ցի կր թա կան, ա ռող ջա պա հա կան, ֆի նան սա կան, ար հես-
տա գոր ծա կան ո լոր տի ման րա մաս նե րը, խնա մա տար մար մին նե րի ծա վա լած գոր ծու-
նե ու թյու նը, ի նչ պես նաև որ բա նո ցի ա ռջև ծա ռա ցած խն դիր ներն ու դրանց լու ծում նե րը: 
Հոդ վա ծում ան դրա դարձ է կա տար վում նաև խնդ րո ա ռար կա ժա մա նա կա հատ վա ծում 
տա րա ծաշր ջա նային քա ղա քա կան ի րա դար ձու թյուն նե րին, ո րոնք ի րենց ան մի ջա կան 
ազ դե ցու թյունն են ու նե ցել որ բա նո ցային կյան քի վրա: 

Ա ռան ձին են թա բա ժին նե րով ներ կա յաց վում են որ բա նո ցային կյան քի ման րա մաս նե րը 
մինչև 1918 թ. Սի րիայի ան կա խա ցու մը, այ նու հետև՝ ա րա բա կան ան կա խու թյան եր կու 
տա րի նե րի ու ար դեն 1920 թ. Սի րիա յում ֆրան սիա կան ման դա տի հաս տատ ման տա րի-
նե րի գոր ծու նե ու թյու նը: Վեր լուծ վում է կր թա կան ո լոր տը, ներ կա յաց վում են դա սա վանդ-
ման ծրա գրե րը, ա ռող ջա պա հա կան ո լոր տը: Ա նդ րա դարձ է կա տար վում որ բա նո ցում 
ի րա կա նաց վող հա տուկ քա ղա քա կա նու թյա նը, ը ստ ո րի՝ ե րե խա նե րին ար հեստ էին սո վո-
րեց նում, ին չը միտ ված էր հե տա գա յում ի րենց ապ րուս տի մի ջո ցը սե փա կան ու ժե րով հայ-
թայ թե լուն: 

Հոդ վա ծում ներ կա յաց վում է նաև 1919 թ. փետր վա րի ա րա բա-թուր քա կան ու ժե րի 
հար ձա կու մը որ բա նո ցի վրա և տնօ րե նու թյան ձեռ նար կած քայ լե րը՝ որ բե րի փա խուստ-
նե րը կան խե լու, ֆի նան սա կան մի ջոց ներ հայ թայ թե լու և որ բա նո ցը ա պա հով ու վս տա-
հե լի ա պաս տան դարձ նե լու ուղ ղու թյամբ:

 Հոդ վա ծի աղ բյու րա գի տա կան հիմքն են որ բա նո ցի տե ղե կա գի րը, որ բա նո ցի սա նե րի 
ու աշ խա տա կից նե րի հու շա գրու թյուն նե րը, ի նչ պես նաև ժա մա նա կի մա մու լը:

Հալեպի հայկական որբանոցը՝ երիտթուրքական իշխանության տարիներին 

Ա ռա ջին հա մաշ խար հային պա տե րազ մը հնա րա վո րու թյուն տվեց ե րիտ թուր քա կան 
կա ռա վա րու թյանն ի րա կա նաց նե լու հայե րի ցե ղաս պա նու թյան ծրա գի րը: Օս մա նյան 
կայս րու թյան գրե թե բո լոր նա հանգ նե րի հայ բնակ չու թյու նը են թարկ վեց տե ղա հա նու-
թյան ու զանգ վա ծային կո տո րած նե րի: Ե րիտ թուր քա կան կա ռա վա րու թյան հա յա ջինջ 
ծրա գրի վեր ջին հանգր վա նը սի րիա կան ա նա պատ ներն էին:

1915 թ. հու նի սին Հա լե պը դար ձել էր խաչ մե րուկ, ուր վճռ վում էր գաղ թա կան նե րի 
ճա կա տա գի րը: Ցե ղաս պա նու թյան ա ռա ջին ա միս նե րին գաղ թա կան նե րի մի մա սը 
տա րագր վում է Հաու րա նի, Հա մայի, Հոմ սի ուղ ղու թյամբ, շա տե րին հա ջող վում է 
մնալ Դա մաս կո սում կամ ան ցնել Ե րու սա ղեմ: Մեծ մա սը, սա կայն, Հա լե պի հա րավ-
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արևելյան եր կա թու ղու եր կայն քով քշ վում էին Դեր Զո րի ա նա պատ ներ: Ցե ղաս պա-
նու թյան ըն թաց քում հայ ե րե խա նե րի վի ճա կը թերևս ա մե նա բարդն է ր. նրանք ստիպ-
ված էին հաղ թա հա րել գաղ թի ճա նա պար հը, հա րա զատ նե րի կորս տի ցա վը, սո վը և 
մշ տա պես կանգ նած էին ձուլ ման վտան գի ա ռջև:

Ցե ղաս պա նու թյան և դրան հա ջոր դող տա րի նե րին բաց վում են բազ մա թիվ հայ-
կա կան, մի սի ո նե րա կան որ բա նոց ներ` հայ ժո ղովր դի դեռևս կեն դա նի բե կոր նե րը 
փր կե լու հա մար: Նման որ բա նոց նե րը քիչ չէին, բայց դրանց մեջ ա ռանձ նա նում էր 
Հա լե պի հայ կա կան որ բա նո ցը: Վեր ջինս այն հազ վա գյուտ որ բա նոց նե րից էր, ո րը 
հիմն վել էր հայ կա կան կող մի նա խա ձեռ նու թյամբ, ցե ղաս պա նու թյան բուն ըն թաց քի 
ժա մա նակ, և ո րն ա նընդ մեջ գոր ծել է մինչև 1924 թ.: 

Հա լե պի հայ կա կան որ բա նոցն իր գոր ծու նե ու թյու նը սկ սել է 1915 թ. հու լիս 31-ին 
Վեր պատ վե լի Ա հա րոն Շի րա ճյա նի1 ղե կա վա րու թյամբ: Սա այն ժա մա նա կա հատ-
վածն էր, ե րբ Օս մա նյան կայս րու թյու նը հետևո ղա կա նո րեն ի րա կա նաց նում էր հայե-
րի բնաջնջ ման քա ղա քա կա նու թյու նը: Որ բա նո ցի հիմ նադր ման գոր ծում մեծ էր բժշկա-
պետ Ա սա տուր Ալ թու նյա նի և նրա դս տեր՝ Նո րա Ալ թու նյա նի դե րը, ով քեր ի րենց 
ան ձնա կան կա պերն օգ տա գոր ծե լով՝ փոր ձել են որ բե րի կե ցու թյան և ա ռող ջու թյան 
հար ցե րը լու ծել: Հա լեպ հա սած որ բե րի վի ճա կը կա րե լի էր հետևյալ ձևով բնու թա գրել. 
«1915ին բռ նա գաղ թի ա մե նա սոս կա լի շր ջա նին էր, մահ վան ճի րան նե րէն խլուած և 
հրաշ քով ա զա տուած հայ որ բը Հա լե պի մէջ դար ձե ալ մեռ նե լու դա տա պար տուած էր»2: 
Հայ գաղ թա կան նե րի քա րա վան նե րը Հա լեպ էին հաս նում հյուծ ված ու լք ված վի ճա-
կում, քա ղա քում ա վե լա նում էր հա մա ճա րա կից մա հա ցող նե րի թի վը, սա նի տա րա հի-
գիե նիկ վի ճակն ա ղե տա բեր էր տե ղա ցի նե րի և գաղ թա կան հայե րի հա մար: Այս ի րա-
վի ճա կում Հա լե պի քա ղա քային իշ խա նու թյուն նե րը կար գադ րել էին ո րոշ աշ խա տա կից-
նե րի աղ բա տար կառ քե րով շր ջել քա ղա քի փո ղոց նե րով և հա վա քել նո րած նից մինչև 
8-10 տա րե կան կի սա մեռ ե րե խա նե րի` այս կերպ փոր ձե լով վե րահս կել քա ղա քի մաք-
րու թյու նը3: 

1 Ահարոն Շիրաճյանը ծնունդով Մարաշից էր: Ուսում էր ստացել Այնթափի «Կեդրոնական Թուրքիոյ 
քոլեջում», որից հետո հաճախել էր Մարաշի աստվածաբանական դպրոցը, 1912 թ. մեկնել էր 
Էդինբուրգ` աստվածաբանական ուսումը շարունակելու համար: Նա ականատես էր եղել համիդյան, 
երիտթուրքական, քեմալական ժամանակահատվածների հայաջինջ քաղաքականությանը: Ահարոն 
Շիրաճյանը Մարաշից արտաքսվելուց հետո հասել էր Հալեպ, որտեղ և հիմնել էր որբանոցը: Ավելի 
ուշ նա աջակցել է «Հայերի բարեկամներ» բրիտանական ընկերության նախաձեռնությամբ Հալեպում 
հիմնված «Աղջկանց տան», Հալեպի Կարմիր խաչի դարմանատան, Հայ ազգային ծերանոց-
անկելանոցի գործունեությանը, ինչպես նաև մասնակցել է 1932-1933 թթ. Թել Բրաք հայկական 
գյուղի հիմնադրման աշխատանքներին, շուրջ 700 ընտանիքների տեղավորել է Հալեպ քաղաքի 
Մեյդան թաղամասում: Տե՛ս Վեր. Յ. Փ. Ահարոնեան, «Վեր. Ա. Շիրաճեան՝ քաջ առաջնորդը», 
Ջանասէր երկշաբաթաթերթ (Բեյրութ), ԻԷ տարի, 1 հոկտեմբերի 1964, թիվ 19, 401։ Վեր. Տիգրան 
Խրլոբեան, «Այնպէս ինչպէս կը ճանչնամ Վեր. Ահարոն Շիրաճեանը», Ջանասէր (Բեյրութ), ԻԷ 
տարի, 1 հոկտեմբերի 1964, թիվ 19, 402-403:
2 Տիգրան Երէցեան, Որբերու բոյնը 1915-1921 (Հալէպ, Անի, Ա. Էքմէքճեան, Սալիպէ-Հալէպ, 1934), 
5-6:
3 Նույն տեղում, 6:
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Ս տեղծ ված ի րա վի ճա կում Նո րա Ալ թու նյա նը դի մում է իր շվեյ ցա րա ցի բա րե կամ, 
ա ռևտ րա կան, Հա լե պում գոր ծող հի վան դա նո ցի հիմ նա դիր Է միլ Զո լին կե րին` որ բա-
հա վաք գոր ծը ստանձ նե լու և որ բե րին պատս պա րե լու նպա տա կով շի նու թյուն տրա-
մադ րե լու հա մար: Շու տով Զո լին կե րը Հա լե պի Ա գա պա թա ղա մա սում եր կու սե նյա կա-
նոց բնա կա րան է հատ կաց նում` հայ որ բե րին ա պաս տան տա լու հա մար: Բժիշկ Ալ թու-
նյանն էլ իր կա պե րի մի ջո ցով աշ խա տում էր կազ մա կեր պել ֆի նան սա կան և ա ռող-
ջա պա հա կան հար ցե րը: Կարևոր էր նաև այն հան գա ման քը, որ որ բա նոց հիմ նե լու 
նրանց նա խա ձեռ նու թյունն ա ջակ ցու թյուն էր ստա նում նաև ա մե րի կյան, գեր մա նա կան, 
ի նչ պես նաև գեր մա նաշ վեյ ցա րա կան մի սի ո նե րա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րի կող-
մից4, Հա լե պի ա մե րի կյան, գեր մա նա կան հյու պա տո սա րան նե րի կող մից, ի նչ պես նաև 
ան գլիա կան բա նա կի, ա մե րի կա ցի նե րի, շվեյ ցա րա ցի ան հատ բա րե րար նե րի մի ջո ցով: 
Բա ցի նշ ված ան ձան ցից՝ որ բա նո ցի ֆի նան սա վոր մամբ, եր բեմն էլ մի ջամտու թյամբ, 
ո րի շնոր հիվ որ բա նո ցը շա րու նա կել է գոր ծել մինչև 1924 թ., ի րենց ներդ րումն են ու նե-
ցել հայ և օ տար ան հատ ներ` գե նե րալ-մայոր Մե քենդ րուն, գն դա պետ Բրեյ նը, գն դա-
պետ Կլուս քա րը, Վե րա պատ վե լի Ջեն թել Քա քե թը, Է միր Ֆեյ սա լը, Կ.Պոլ սի «Bible 
House»-ը5: Սկզբ նա կան ժա մա նա կա հատ վա ծում մա տա կա րար ման հար ցե րը լու ծե-
լու հա մար ստեղծ վել էր նաև մոտ 80 հո գա նոց Տիկ նանց խնա մա տար մար մի նը, ո րի 
ան դամ ներն ամ սա կան կես ոս կի են վճա րել, սա կայն, հարկ է նշել, որ նրանց գոր ծու-
նե ու թյու նը կար ճա ժամ կետ է ե ղել6: Նո րա Ալ թու նյա նը տե ղի հայ կա կան հա մայն քում 
նույն պես որ բա նո ցի հա մար հան գա նա կու թյուն ներ է կազ մա կեր պել7: 

Որ բա նո ցը ցե ղաս պա նու թյան տա րի նե րին այն վս տա հե լի վայրն էր, ուր դի մում էին 
ա նա պատ նե րից, հա րեմ նե րից փա խուս տի դի մած հայ որ բե րը: Որ բա նոցն իր գո յու-
թյան գրե թե տաս նա մյա շր ջա նում Ա րևմտյան Հա յաս տա նի և Կի լի կիայի քա ղաք նե-
րից ու գյու ղե րից հա վաք ված ա վե լի քան 8.000 որ բե րի ա պաս տան է ե ղել8: Որ բա նո-
ցում որ բե րի ա նընդ հատ տե ղա շարժ է ե ղել, նրանք, ով քեր հա րա զատ նե րին գտել են 
կամ ար դեն ի նք նա բավ են դար ձել և կա րո ղա ցել են ի րենց ա ռօ րյա կա րիք նե րը հո գալ, 
դուրս են ե կել որ բա նո ցից` ի րենց տե ղը զի ջե լով նոր ե կող նե րին: 

Որ բա նոցն իր գոր ծու նե ու թյունն աս տի ճա նա բար ը նդ լայ նել է, ի սկ որ բե րի թի վը՝ 
ա ճել: Հա մա ձայն «Տե ղե կա գիր Հա լէ պի հայ կա կան որ բա նո ցի» տվյալ նե րի՝ հետևյալ 
պատ կերն է ար ձա նագր վել որ բա նո ցում9` 

4 Raymond Kévorkian, The Armenian Genocide: A Complete History (London-NY: I.B. Tauris, 2011), 643.
5 Տեղեկագիր Հալէպի հայկական որբանոցի (31.7.15-30.9.1919) (Հալէպ, ա.տ., 1919), 6:
6 ՅՉ, «Այժմու հայ որբանոցը», Տարագիր (Հալեպ), 13 դեկտեմբերի 1918, թիվ 2:
7 Դար մը պատմութիւն Հայ բարեգործական ընդհանուր միութեան 1906-1940, ղեկավարությամբ` Ռ. 
Գէորգեանի եւ Վ. Թաշճեանի, հ. Ա (Գահիրէ-Փարիզ-Նիւ Եորք, Impression, Brochage, 2006), 66:
8 Միհրան Մինասեան, ««Մանկութիւն չունեցողներուն» տաքուկ բոյնը` Հալէպի հայկական 
որբանոցը», Շաւիղ եռամսյա պարբերական (Հալեպ), 1999 (1), 22:
9 Տեղեկագիր Հալէպի հայկական որբանոցի, 1:



Նա րի նե Վ. Մար գա րյան

30

31 հու լիս 1915 թ. 13

10 օ գոս տոս 250

31 օ գոս տոս 340

31 դեկ տեմ բեր 402

30 հու նիս 1916 թ. 500

31 դեկ տեմ բեր 548

30 հու նիս 1917 թ. 620

31 մարտ 1918 թ. 1.478

31 դեկ տեմ բեր 1.751

Աշ խա հա մար տի տա րի նե րին որ բա նո ցի ծա վա լած գոր ծու նե ու թյան հա ջո ղու թյու նը 
եր բեմն վե րա գրել են Սի րիա յում գոր ծող թուր քա կան չոր րորդ բա նա կի հրա մա նա-
տար Ջե մալ փա շային` նշե լով, որ նա, հա կա ռակ Կ.Պոլ սի կենտ րո նա կան կա ռա վա-
րու թյան հրա մա նի, հո վա նա վո րել է որ բա նո ցը10, ան գամ հրա մայել է օս մա նյան բա նա-
կին` որ բա նո ցին սնունդ, քա րյուղ ու փայտ մա տա կա րա րել11։ Նշենք, որ Ջե մալ փա շան 
Հա լե պի նա հան գա պետ Սա մի Բե քի րի12 մի ջո ցով հան դի պել է Ա սա տուր Ալ թու նա նին, 
որ տե ղից էլ սկս վել են նրանց սերտ շփում նե րը:

«Որ բե րու բոյ նը» գր քույ կի հե ղի նակ Տիգ րան Ե րե ցյանն այս հար ցին ան դրա դառ-
նա լիս նշում է. «Ջե մալ փա շան և Ե ա վեր13 Նուս րեթ պէյը քա նիցս խօ սած էին Տօքթ. 
Ալ թու նյա նի որ ե թէ բաղ ձանք մ’ու նե նայ ի րենց ի մաց նէ»14: Այ նու հետև հա վե լում է. 
«Տօքթ. Ալ թու նե ան ըլ լայ ՃԷ մալ փա շայի, ըլ լայ իր մշա կած բա րե կա մու թե նէն ան ձնա-
կան շահ մը չու նէր... Բարձ րաս տի ճան զի նուո րա կան նե րու և ա նոնց ըն տան քի նե րու 
հի ւանդ նե րը ձրի կը դար մա նէր և դեղ կու տար: Եւ այս բո լոր զո հո ղու թիւն նե րը կ’ը նէր 
յա նուն Հայ որ բին և ան պաշտ պա նին»15: 

Պետք է փաս տել, որ Ջե մալ փա շան ի րա կա նում ու ներ նկա տա ռում ներ հայ գաղ-
թա կան նե րի հար ցում իր շա հագրգռ վա ծու թյունն ար տա հայ տե լու հա մար16: Այ նուա-

10 Երէցեան, Որբերու բոյնը, 7: 
11 Դար մը պատմութիւն, 66: 
12 Սամի Բեքիրը եղել է նաև Հանրապետական Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարարը (1920 թ. 
մայիս – 1921 թ. մայիս):
13 Յավեր՝ թիկնապահ, ով զբաղվում էր նաև իր վերադասի կարգադրությունների իրականացմամբ։
14 Երէցեան, Որբերու բոյնը, 8: 
15 Նույն տեղում, 9:
16 Հարկ է նշել, որ տեղահանման և ոչնչացման ճանապարհին գտնվող հայերի նկատմամբ 
ցուցաբերած որոշակի մեղմ դիրքորոշումը թելադրված էր ոչ այնքան Ջեմալ փաշայի մարդասիրական 
վերաբերմունքով, որքան պայմանավորված էր քաղաքական հաշվարկով: Հայերին նա դիտում էր 
որպես Սիրիայում և Լիբանանում արաբներին հավասարակշռող տարր և հայ արհեստավորներին 
արաբական տարածքներում բնակեցնելով ձգտում էր լուծել երկու խնդիր` թուլացնել արաբական 
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մե նայ նիվ, բժիշկ Ալ թու նյա նի՝ Ջե մալ փա շայի հետ ու նե ցած կա պը հնա րա վո րու-
թյուն ըն ձե ռեց ստա նա լու որ բա նո ցի ան վտան գու թյունն ա պա հո վող փաս տա թուղթ. 
«Մե ծա գոյն և ի րա կան նուէ րը ե ղաւ որ բա նո ցին հա մար, թուղ թի կտոր մըն էր զոր 
յանձ նեց Օր. Ալ թու նե ա նի, և ո րով կը յանձ նա րա րէր Հա լէ պի իշ խա նու թե անց` բնավ 
չդպ չիլ որ բա նո ցին: Այս թուղ թին շնոր հիվ կա րե լի ե ղավ հաս տա տու թիւ նը զերծ 
պա հել ոս տի կա նու թե ան ո տնձ գու թիւն նե րէն: Ճիշտ է, որ փոր ձանք նե րը պա կաս 
չե ղան եւ Հա լէ պի կա ռա վա րու թիւ նը բազ միցս փոր ձեց այդ որ բերն ալ առ նել եւ ա նա-
պա տի սպան դա նոց նե րը ղր կել»17: Բա ցի այդ՝ բժիշկ Ալ թու նյանն ո րո շա կի մի ջամտու-
թյուն է ու նե ցել Հա լե պի հա յու թյա նը տե ղա հա նե լու ծրա գի րը կան խե լու գոր ծում. 
«Սա կա ւա թիւ ժո ղո վուրդ մը ու նէինք այն տեղ, բայց ա նոր շուր ջը կը պարտ կուէին 
քա նի մը հա զար հայ գաղ թա կան ներ: Ե թէ աք սո րուէին, այս գաղ թա կան ներն ալ 
չպի տի կր նային մնալ ու պի տի կոր սուէին»18: 

Այ նուա մե նայ նիվ, ար դեն նշ վեց, որ Ջե մալ փա շայի տված փաս տա թուղ թը չէր 
կա րող որ բա նոցն ամ բող ջո վին ա պա հո վա գրել թուր քա կան ո տնձ գու թյուն նե րից: 
Ե ղել են դեպ քեր, ե րբ Ա հա րոն Շի րա ճյա նը մեր ժել է որ բա նո ցից աղ ջիկ տուն տա նե-
լու հա մար ե կած թուրք բեյե րին այն հիմ նա վոր մամբ, որ որ բա նո ցը գեր մա նա կան 
հո վա նա վո րու թյան ներ քո է գտնվում: Նշենք նաև, որ գեր մա նա կան հյու պա տո սա-
րա նի ան մի ջա կան հարևա նու թյու նը19 զգա լի ո րեն նպաս տում էր որ բա նո ցի ան վտան-
գու թյան ա պա հով մա նը, եր բեմն էլ Պատ վե լին խոս տում նե րով ձգձ գում էր` հու սա լով, 
որ ա զա տու թյու նը մոտ է20: 

Ա վե լին, թեև որ բա նո ցի հա մար թուր քա կան իշ խա նու թյուն նե րը ո րո շա կի ար տո-
նու թյուն ներ կի րա ռում էին, բայց, ի նչ վե րա բե րում է որ բա նո ցի կր թա կան կյան քին, 
ա պա 1915-1918 թթ. ըն թաց քում կր թա կան գուր ծու նե ու թյուն սկ սե լու փոր ձե րը ե րեք 
ան գամ կա սեց վել են թուր քա կան կա ռա վա րու թյան կող մից21: 

Հայ կա կան որ բա նո ցի գոր ծու նե ու թյու նը կապ ված է ե ղել նաև ա րա բա կան կող մի 
բա րիդ րա ցիա կան վե րա բեր մուն քի հետ: Վե րա պատ վե լին կա րո ղա ցել է բա րե կա մա-

ներկայությունը, արաբական ազգային-ազատագրական շարժման միտումները և ստեղծել բանակի 
կարիքները հոգալու նոր հենարան: Այս տեսանկյունով է կարելի բացատրել ժամանակ առ ժամանակ 
հայ տարագիրների նկատմամբ նրա ձեռնարկած քայլերը: 
17 Ա. Ա. [Արամ Անտոնյան], «Տօքթ. Ալթունեան»,Վերածնունդ շաբաթաթերթ (Փարիզ), 27 մայիսի 
1919, Գ տարի, թիվ 12, 202-203:
18 Նույն տեղում, 203:
19 Հալեպը հյուսիսային Սիրիայի կարևոր կենտրոն էր: Այստեղ էին հատվում Սիրիայի ֆրանսիական 
և Բաղդադի գերմանական երկաթուղիները, բացի դա Հալեպը ռազմամթերքի մատակարարման 
գործում հույժ կարևոր դերակատարություն ուներ: Այս հանգամանքով էր պայամանավորված, որ 
Գերմանիան, Ավստրո-Հունգարիան, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները հյուպատոսարաններ էին 
բացել Հալեպում, ինչը թուրքական իշխանություններին ավելի զգոն էր պահում քաղաքում բացահայտ 
կոտորածներ ու անօրինականություններ կատարելու հարցում:
20 Էլմաս Պօյաճեան, «Հայկական որբանոցի կեանքէն», Ջանասէր, ԻԷ տարի, 1 հոկտեմբերի 1964, 
թիվ 19, 416:
21 Տեղեկագիր Հալէպի հայկական որբանոցի, 3:
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կան հա րա բե րու թյուն ներ հաս տա տել ա րաբ ե րկ րա գործ նե րի հետ և նրան ցից պար-
բե րա բար հա ցա հա տիկ գնել որ բա նո ցի հա մար22: 

Վե րա պատ վե լի Շի րա ճյա նի գոր ծու նե ու թյա նը զու գա հեռ Նո րա Ալ թու նյա նը նույն-
պես զբաղ վել է սնունդ հայ թայ թե լու գոր ծով: 1916-1917 թթ. ըն թաց քում, ե րբ ե րկ-
րում հա մա տա րած սով էր, Նո րա Ալ թու նյա նը դի մել է Նուս րեթ բեյին` ներ կա յաց նե-
լով որ բա նո ցի դրու թյու նը: Ի պա տաս խան` Նուս րեթ բեյը Ջե մալ փա շայի զին վո րա-
կան զո րա նո ցի մթե րա նո ցից ցո րեն է հատ կաց րել որ բա նո ցին, ին չը բնա կան է, որ չէր 
կա րող լի նել ա ռանց Ջե մալ փա շայի թույլտ վու թյան կամ հա մա ձայ նու թյան: 

Ա մեն նոր քա րա վա նի Հա լեպ հաս նե լով՝ քա ղա քի գաղ թա կան նե րի թիվն ա վե լա-
նում է ր. տե ղի կա ռա վա րիչ նե րի վե րահս կո ղու թյու նից դուրս էր ե կել քա ղաք հաս նող 
աք սո րյալ նե րի թի վը, հա մա տա րած սով ու հա մա ճա րակ էր: Այս ի րա վի ճա կում թուր-
քե րը փո խում են ի րենց գոր ծե լա կեր պը. հայե րին ար գե լե լով մնալ Հա լե պում` փո խա-
րե նը նրանց տե ղա վո րում էին եր կա թու ղուն հա րա կից ճամ բար նե րում: Այ նուա մե նայ-
նիվ, կա ռա վա րու թյան հս կո ղու թյու նից և հե տապն դում նե րից խու սա փե լու հա մար 
շա տե րը մի քա նի օ րով ա պաս տան էին խնդ րում որ բա նո ցում: Վեր ջինս ա վե լի մար դա-
շատ էր դառ նում, հո րե րի ջու րը չէր բա վա րա րում կեն ցա ղային նվա զա գույն պայ ման-
ներն ա պա հո վե լու հա մար, յու րա քան չյուր նոր քա րա վա նի հոս քի հետ շա տա նում էին 
հի վան դու թյուն նե րը, ա ճում էր մա հա ցու թյուն նե րի թի վը: Դժ վար էր նաև լու ծել կե ցու-
թյան, հա գուս տի, սնն դի խն դիր նե րը: 

Սկզբ նա կան շր ջա նում որ բա նո ցը կամ այդ ժա մա նակ նե րի Օ րհ նու թյան Տու նը23 
պար զա պես պատս պա րան էր հայ որ բե րի հա մար՝ հապ ճեպ կա հա վոր ված, հար դով 
տա շեղ նե րով լց ված բազ մոց նե րով, ո րոնց վրա մե կից ա վե լի ե րե խա ներ էին պառ կում, 
ա ռանձ նաց վել էր հա տուկ սե նյակ` ա մեն օր մուտք գոր ծող ե րե խա նե րի հա մար: Վե րա-
պատ վե լի Շի րա ճյա նի` որ բե րին բժշկա կան ա ջակ ցու թյուն տրա մադ րե լու խնդ րան-
քով որ բա նոց այ ցե լած բժիշկ Պո ղո սյա նը գրում է. «... Ըն դար ձակ սե նե ակ մը կա րե լի 
ե ղաւ յս տա կեց նել ա մէն օր մուտք գոր ծող մա հա մերձ նե րու ո րոնց մեծ մա սը կը մեռ նէին 
մտ նե լէ գրե թե մի քա նի ժամ ե տք»24: Որ բե րը հա ճախ չէին հի շում ի րենց ա նու նը, Պատ-
վե լին նրանց նոր ա նուն նե րով էր մկր տում`Ա պա ռաժ, Վէմ, Ժայռ և այլն՝ հույս ու նե նա-
լով, որ նմա նօ րի նակ ա նուն նե րը նրանց կպար տադ րեն պայ քա րել կյան քի հա մար: 

Անդ րա դառ նա լով որ բե րի վի ճա կին՝ Հա լե պի «Տա րա գիր» թեր թը գրում է.  
«... ան մեղ է ակ ներ, ո րոնք ի րեն ցն ցո տի նե րուն մէջ յա ճախ մերկ ու բո պիկ, քաղ ցած 
ու ան պատսպար, ան խե լա հաս, հե տե ւա բար և ան կա րող ը մբռ նե լու ի րենց վի ճա կի 
ծան րու թիւ նը կամ ա ւե լի ճիշտ ծան րու թե ան պատ ճա ռը, ող բա լի ու չար քաշ կե անք մը 
կը վա րեն, այս օ տար մթ նո լոր տի տակ, որ կե անք չէ, կը քա լեն բայց չգի տեն ուր»25:

22 Պօյաճեան, «Հայկական որբանոցի կեանքէն», 416:
23 Սարգիս Լալէեան, Յուշամատեան նուիրուած Ատուր Յ. Լեւոնեանի: Ինքնակենսագրութիւն եւ 
դրուագներ իր կեանքէն ու գործէն (Պէյրութ, Ատլաս, 1967), 197:
24 Տոքթ. Պօղոսեան, «Հիմնադիրը ազգային մեծ ձեռնարկի մը», Ջանասէր, ԻԷ տարի, 1 հոկտեմբերի 
1964, թիվ 19, 414:
25 Սպերցի, «Որբանոցը. Ա», Հայ Ձայն (Հալեպ), 18 դեկտեմբերի 1918, Ա տարի, թիվ 4:
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Որ բա նո ցի աշ խա տա կից Էլ մաս Պո յա ճյանն26 իր հու շե րում որ բա նո ցի մա սին գրում 
է. «Նո րա բաց որ բա նո ցին դու ռը շա րան նե րով կը սպա սէին դժ բախտ ներ` տնօ րէ նին 
կար գադ րու թե ա նը: Այժմ որ բա նո ցը ե ղաւ «Հայ տուն», ուր կային կա թըն կեր մա նուկ նե-
րէն մին չեւ Հայ նի էն աք սոր ված ծե րու նի, բա րի Ռե բե կա մայ րի կը ... Թէ պէտ բա ւա րար 
ու տե լիք չու նէինք` Պա տուե լին կ’ը սէր. «Թող հա յուն բե կոր նե րը փո ղո ցը չմեռ նին»27: 
Վե րա պատ վե լի Շի րա ճյա նը որ բա նոց է ըն դու նել բո լոր որ բե րին՝ բո րո տով, տրա խո-
մայով, դի զին տե րիայով կամ տի ֆով վա րակ ված՝ ա ռանց որևէ խտ րա կա նու թյան28:

1917 թ. փետր վա րին Հա լե պում գոր ծող որ բա նոց նե րի վե րահս կո ղու թյունն ան ցել 
է թուր քա կան կա ռա վա րու թյա նը և վեր ջի նիս հրա մա նով որ բե րը պետք է տե ղա փոխ-
վեին Ան թու րայի, Կո նիայի, Էս կի շե հի րի և Կ.Պոլ սի թուր քա կան որ բա նոց ներ: Հա լե-
պի հայ կա կան որ բա նո ցը չէր կա րող շր ջան ցել այդ հրա մա նը և որ բա նո ցի մոտ 80 ո րբ 
տե ղա փոխ վել են հիմ նա կա նում Լի բա նա նի Ան թու րայի թուր քա կան որ բա նոց29: Այս 
դեպ քե րին ադ րա դառ նում է Էլ մաս Պո յա ճյա նը. «...Մեր որ բա նո ցին ալ ցան կը ու զե-
ցին և օր մը ո տք կո խե ցին թուրք պաշ տօ նե ա ներ եւ 80ի չափ որ բեր տա րին ի րենց ծնո-
ղաց ճա կա տա գրին միաց նե լու»30: Որ բա նո ցից ե րե խա նե րի առևան գում նե րը կան խե լու 
հա մար Շի րա ճյանն եր բեմն որ բե րին տե ղա վո րում էր քա ղա քի հայ կա կան ըն տա նիք նե-
րում, ո րոնք դժ վա րու թյամբ ու վա խով էին գնում այդ քայ լին: 

Որ բա նո ցի տե ղե կա գրում նե րառ ված են նաև մինչև 1919 թ. նոյեմ բեր ա մս վա 
ֆի նան սա կան մուտ քե րի և ել քե րի հաշ վեկ շիռ նե րը: Ստորև ներ կա յաց վում են ո րոշ 
տվյալ ներ`

Ֆի նան սա կան աղ բյուր նե րը Գու մա րը/ոս կի31

1918 թ. օ գոս տոս-դեկ տեմ բեր ա միս ներ 562

1916-1918 թվա կան ներ 26.425

1919 թ. ան գլիա կան իշ խա նու թյուն նե րի կող մից 29.015

Ե կե ղե ցի նե րից ու բա րե կամ նե րից 214

26 Էլմաս Պոյաճյանը գաղթի ճանապարհին կորցրել էր երեք զավակներից երկուսին, մեկի հետ 
հասել էր Ռալ ուլ-Այն, հետո` Հալեպ, որտեղ Պատվելի Հովհաննես Էսքիջյանի միջամտությամբ 
սկսել էր աշխատել Հալեպի հայկական որբանոցում:
27 Պօյաճեան, «Հայկական որբանոցի կեանքէն», 415:
28 Kévorkian, The Armenian Genocide, 643.
29 Նարինե Մարգարյան, «Հայ երեխաների թրքացման գործընթացն Օսմանյան կայսրության 
պետական որբանոցներում (1915 -1918 թթ.)», Ցեղասպանագիտական հանդես 4, no.1 (2016), 25-43:
30 Պօյաճեան, «Հայկական որբանոցի կեանքէն», 416:
31 Գումարներն ընդունվում էին մեծամասամբ թղթադրամներով, մինչդեռ հաշվեկշիռը ներկայացված 
է արդեն ոսկու փոխարժեքով: Նշենք, որ այս ժամանակահատվածում ոսկու արժեքը թանկացել է, 
որի արդյունքում որբանոցը որոշակի դրամական օգուտ է ունեցել: 
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Ֆի նան սա կան աղ բյուր նե րը Գու մա րը/ոս կի

Անգ լիա կան բա նա կից ցո րեն, միս (ա նվ ճար32) 500

Ջե մալ փա շայի նվի րատ վու թյուն` փայտ, ցո րեն, յուղ, ո սպ, սի սեռ 
(ա նվ ճար)

3.600

Ա մե րի կյան Կար միր խա չի կող մից տրա մադր ված ա լյուր, կաթ, 
հա գուստ (ա նվ ճար)

200

Որ բա նո ցի ար հես տա նոց նե րից ու ա ռևտ րից ստաց ված ե կա մուտ 2.470

Ոս կու ար ժե քի բարձ րա ցու մից 620

Ընդ հա նուր 63.606

Այս գու մա րից հան վել են ո րո շա կի մանր ծախ սե րը, ար հես տա նո ցին ան հրա ժեշտ 
նյու թե րի գնում նե րի և տե ղա փոխ ման ծախ սե րը: Հան րա գու մա րում ստա նում ե նք, որ 
հիմ նադ րու մից մինչև 1919 թ. սեպ տեմ բե րի 30-ը որ բա նո ցի մուտ քե րը կազ մել են 57.366 
օս մա նյան ոս կի33: 

Այս պի սով՝ իր գոր ծու նե ու թյան ա ռա ջին չորս տա րի նե րին որ բա նո ցը պատս պա րան 
էր, ո րի հիմ նա կան նպա տա կը որ բե րին թուր քա կան կա ռա վա րու թյան հե տապն դում նե-
րից փր կելն էր, սնունդ տրա մադ րելն ու հի վան դու թյուն նե րից ա պա քի նե լը: Դրան զու-
գա հեռ՝ սկ սում են հիմն վել ար հես տա նոց ներ, ո րոնք ա պա հո վում էին որ բե րի զբաղ-
վա ծու թյունն ու ո րո շա կի ե կա մուտ բե րում որ բա նո ցին: Որ բա նո ցի ու սու ցիչ Ա րամ Շար-
վող լյա նը ստեղծ ված ի րա վի ճա կում Ա հա րոն Շի րա ճյա նի գոր ծու նե ու թյու նը հետևյալ 
ձևով է ներ կա յաց նում. «Ոճ րա պարտ թուր քին դա տա պար տե ալ նե րուն մէ ջէն, ի նքն ալ 
դա տա պար տե ալ մը, դահ ճին ձեռ քէն կ’ա զա տէ 6 հա զա րէ ա ւե լի դա տա պար տե ալ ներ, 
եւ զա նոնք դա հի ճին աչ քին ու հս կո ղու թե ան առ ջեւ չորս տա րի նե րէ ա ւե լի կը կե րակ րէ 
եւ կը պատս պա րէ»34: Ի րո ղու թյուն, ո րի հետ դժ վար է չհա մա ձայ նել. հայ թայ թել գու-
մար ներ, սնունդ՝ հա մա տա րած սո վի պայ ման նե րում, խու սա փել մո լե ռանդ իշ խա նու-
թյուն նե րի՝ ե րե խա նե րին թր քաց նե լու քա ղա քա կա նու թյու նից, իս կա պես պա հան ջում էր 
գե րա գույն լա րում, բա նակ ցե լու հմտու թյուն և վար չա կան ձիրք: 

32 Հաշվեկշռում ներառվել է նաև անվճար տրամադրված սննդի ցանկը՝ յուրաքանչյուր որբի համար 
ծախսվելիք գումարի չափը ճիշտ որոշելու համար: 
33 Տեղեկագիր Հալէպի հայկական որբանոցի, 8:
34 Արամ Շարվողլեան, «Կարգ մը թուանշաններ որբանոցի կեանքէ», Ջանասէր, ԻԷ տարի, 1 
հոկտեմբերի 1964, թիվ 19, 418:
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Որբանոցի գործունեությունը 1918-1924 թթ.

1918 թ. սեպ տեմ բե րին ան գլիա կան և ա րա բա կան ու ժե րի կող մից Դա մաս կո սի, 
Հա լե պի ա զա տա գրու մով35 որ բա նո ցը նույն պես հնա րա վո րու թյուն է ստա նում 
ա զատ գոր ծե լու: Այս ժա մա նակ Պատ վե լիի կյան քին վտանգ էր սպառ նում, և նա 
ա պաս տա նել էր մի ա րաբ շեյ խի տա նը: Էլ մաս Պո յա ճյա նի վկա յու թյամբ, ե րբ Շի րա-
ճյա նը ստա նում է ան գլիա ցի նե րի՝ Հա լեպ մտ նե լու լու րը, շտա պում է ա րա բա կան 
տա րա զով նրանց դի մա վո րել36: Ի նչ պես նշ ված էր, սկզբ նա կան շր ջա նում Ա հա րոն 
Շի րա ճյա նը ան հատ նե րի մա կար դա կով էր հա մա գոր ծակ ցել ա րաբ նե րի հետ, ի սկ 
ար դեն 1918 թ.՝ Սի րիայի ա զա տա գրու մից հե տո, բա րե կա մա կան կա պեր է հաս-
տա տել նաև ե րկ րի ա րա բա կան ղե կա վար կազ մի հետ, ով քեր նույն պես ա ջակ ցել 
են որ բա նո ցի գոր ծու նե ու թյա նը: Դա նիել Ոս կյանն իր հոդ վա ծում գրում է. «Հա լէ-
պի մէջ ալ ան լաւ յա րա բե րու թիւն կը մշա կէր բարձ րաս տի ճան պաշ տօ նա տար նե րու 
հետ ո րոնք մեծ յար գանք ու նէին ի րեն հան դէպ ու ան մի ջա պէս ըն թացք կու տային իր 
դի մում նե րուն»37: 

Անգ լիա կան զին վո րա կան իշ խա նու թյունն իր պաշտ պա նու թյան ներ քո է վերց նում 
որ բա նո ցը, ո ղջ ծախ սե րը հո գա լուց բա ցի` վճա րե լով նաև նա խորդ տա րի նե րին գո յա-
ցած պարտ քը38: Ա նգ լիա կան իշ խա նու թյուն նե րը որ բա նո ցի վար չա կան ներ քին հար-
ցերն ամ բող ջու թյամբ վս տա հել էին հայ կա կան կող մին:

Ս տորև ներ կա յաց նում ե նք 1919 թ. որ բա նո ցում ա պաս տա նած որ բե րի թվա կան 
տվյալ նե րը39 

27 փետր վար 2.000

31 մարտ 1.875

31 մայիս 1.771

30 հու լիս 1.812

30 սեպ տեմ բեր 2.016

Ն շենք մեկ կարևոր փաստ ևս. 1919 թ. սեպ տեմ բե րի դրու թյամբ որ բա նո ցում ե ղել 
են նաև 11 խառ նա ծին ե րե խա ներ40։ Այս հան գա մանքն ը նդ գծում էր որ բա նո ցի ղե կա-

35 1918 թ. սեպտեմբերի 30-ին Մերձավոր Արևելքում անգլիական ուժերի գլխավոր հրամանատար 
Էդուարդ Ալենբիի և Էմիր Ֆեյսալի զորքը մտնում է Դամասկոս, հոկտեմբերի 5-ին էմիր Ֆեյսալը 
կազմում է Սիրիայի առաջին անկախ կառավարությունը: Տե՛ս Ali A. Allawi, Faisal I of Iraq (New Haven 
and London:Yale University Press, 2014), 154.
36 Պօյաճեան, «Հայկական որբանոցի կեանքէն», 416:
37 Դանիէլ Ոսկեան, «Համազգային դէմք մը», Ջանասէր, ԻԷ տարի, 1 հոկտեմբերի 1964, թիվ 19, 424:
38 Տեղեկագիր Հալէպի հայկական որբանոցի, 13։ Երէցեան, Որբերու բոյնը, 11:
39 Տեղեկագիր Հալէպի հայկական որբանոցի, 1:
40 Նույն տեղում:
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վա րու թյան այն սկզբուն քը, ո րը նպա տա կաուղղ ված էր ան գամ խառ նա ծին, բայց հայ 
ի նքնու թյամբ ու գի տակ ցու թյամբ ե րե խա նե րի փր կու թյա նը։ 

Որ բա նո ցի վար չու թյունն ան գլիա կան կող մի ա ջակ ցու թյամբ տա սը շենք է վար-
ձում՝ 135 սե նյակ նե րով` Ա գա պա թա ղա մա սում, Ան տի ո քի Դռան շր ջա կայ քում: 
Սա բուն խա նը դառ նում է որ բա նո ցի կր թա կան հատ վա ծը, ի նչ պես նաև մոտ 1.000 
որ բե րի ա պաս տա րա նը: Որ բա նո ցի շի նու թյուն նե րից մե կի շեն քը հե տա գա յում 
վե րած վել է պե տա կան վար ժա րա նի: 

Ինչ պես վկա յում է դպրո ցա հա սակ տղա նե րի «մայ րիկ» Էլ մաս Պո յա ճյա նը, 
Սա բուն խա նը դառ նում է փոք րիկ Հա յաս տան` ազ գային եր գե րով, փայ տյա զեն քե-
րով և զին վո րա կան մար զանք նե րով: Կի րա կի՝ կե սօ րից հե տո, որ բա նո ցին պատ կա-
նող բո լոր տնե րից որ բերն ի րենց պա տաս խա նա տու նե րի հետ հա վաք վում էին, և յու-
րա քան չյուր խումբ իր սո վո րած ե րգն էր եր գում հյու րե րի ներ կա յու թյամբ: Որ բա նո ցի 
զին վո րա կան մար զան քը սկս վում էր Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյանն ուղղ ված 
ող ջույ նով41: 

Որ բա նո ցը, ի նչ պես ար դեն նշ վեց, իր գոր ծու նե ու թյան սկզբ նա կան հատ վա ծում 
չի ու նե ցել հս տակ վար չա կան և կա ռուց ված քային ստո րա բա ժա նում ներ: Վեր ջին-
ներս ձևա վոր վել են աս տի ճա նա բար, ժա մա նա կի պա հանջ նե րից ել նե լով՝ հաշ վի 
առ նե լով ֆի նան սա կան հնա րա վո րու թյուն նե րը: Ձևա վո րող վար չա կան, կր թա կան, 
ա ռող ջա պա հա կան ստո րա բա ժա նում նե րը դյու րաց րել են որ բա նո ցի ա ռջև ծա ռա-
ցած ո րոշ խն դիր նե րի ար դյու նա վետ լու ծում նե րը: 

Ա ռաջ նային և կարևոր ո լոր տը կր թա կանն էր, ո րին որ բա նո ցում 1918 թ. հե տո 
հա տուկ ու շադ րու թյուն է դարձ վել: Կա նո նա վոր դա սըն թաց նե րը սկս վել են ան գլիա-
կան զոր քե րի Սի րիա մտ նե լուց հե տո: 1919 թ. սեպ տեմ բե րին դպրոցն ու նե ցել է 1.377 
ե րկ սեռ ա շա կեր տու թյուն` 38 ե րկ սեռ ու սու ցիչ նե րով42: 

Որ բա նոցն ու նե ցել է գի շե րային վար ժա րան, որ պես զի ար հես տա վոր որ բե րը 
չզրկ վեին կր թու թյուն ստա նա լու հնա րա վո րու թյու նից: Գի շե րային դա սըն թա ցը գոր-
ծել է հինգ կար գե րի բա ժա նու մով, և 181 ո րբ ա մեն ե րե կո մե կու կես ժամ այ ցե լել է 
հայե րե նի, ֆրան սե րե նի և ան գլե րե նի դա սե րի: Դա սերն ի րա կա նաց վել են Հա լե պի 
ազ գային վար ժա րա նի43 12 տար վա դա սըն թա ցի ծրա գրով: Տղա նե րի նա խակր թա-
րա նի 81 ո րբ ու ղարկ վել են Ազ գային վար ժա րան՝ մաս նա վոր վճա րով, ի սկ 164 տղա 
և 552 աղ ջիկ կր թու թյու նը ստա ցել են որ բա նո ցի դպրո ցում:

Որ բա նո ցում գոր ծել է նաև կույ րե րի դպրոց, որ տեղ 1919 թ. տվյալ նե րով սո վո-
րել են 43 ե րկ սեռ կույր ա շա կերտ ներ: Նրանց մեկ չոր րորդն աչ քի խո լե րայի պատ-
ճա ռով կորց րել էր տե սո ղու թյու նը, ի սկ մյուս ներն ար դեն կույր էին մտել որ բա նոց44: 

41 Պօյաճեան, «Հայկական որբանոցի կեանքէն», 416: 
42 Երէցեան, Որբերու բոյնը, 13:
43 Հայկազյան վարժարանը 1919 թ. դրությամբ Հալեպում գործող միակ վարժարանն էր՝ 
առաքելական-ավետարանական միացյալ ծրագրով, որը 1921 թ. բաժանվեց։ Տե՛ս Յակոբ Չօլաքեան, 
«Հայ վերապրողներու տեղաբաշխումը եւ կրթական գործի կազմակերպումն ու դպրոցները Սուրիոյ 
մէջ (1918-1946)», Սուրիոյ հայերը գիտաժողովի նյութեր (Հալէպ, HU PESS, 2018), 279։
44 Տեղեկագիր Հալէպի հայկական որբանոցի, 3:
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Ե րե խա նե րը ջու թակ կամ ման դո լին էին նվա գում, օր վա մնա ցած ժա մե րին ա սեղ-
նա գոր ծու թյամբ կամ փսիա թա գոր ծու թյամբ45 էին զբաղ վում: 

Ա ռող ջա պա հա կան ո լոր տը նույն պես կարևոր էր` հաշ վի առ նե լով տա րած ված 
հա մա ճա րակ ներն ու սո վը: Որ բե րը գտնվում էին բժշկի հս կո ղու թյան տակ, ծանր 
հի վանդ նե րը տե ղա փոխ վում էին հի վան դա նոց, ո րի պա տա խա նա տուն էր Ա. Ալ թու-
նյա նը: Որ բա նո ցի հի վան դա նո ցը գտնվում էր քա ղա քի Ճել լում ար վար ձա նի Քեթ-
թեպ փո ղո ցի ան կյու նում: Ա տուր Ալ թու նյանն ան կախ բժիշկ էր, հի վան դա նո ցի մշ տա-
կան բժիշկ նե րից էին Սա մուել Շմա վո նյա նը (Հ ԲԸՄ Հա լե պի վար չու թյան նա խա գահ), 
Խա չիկ Պո ղո սյա նը, Եր վանդ Էլ մա ճյա նը, Նու րի Իշ խա նյա նը և ու րիշ նե րը: 

Հի վան դա նոցն ու նե ցել է 40 ան կո ղին և հի վան դա նո ցային պա րա գա ներ, ի նչ պես 
նաև մոտ հի սուն բժշկա կան սար քա վո րում ներ՝ տրա խո մայի, բո րո տու թյան և, մաս նա-
վո րա պես, գոն չու թյու նը46 բժշկե լու հա մար47: Աչ քի հի վան դու թյուն նե րը, բո րո տու թյու նը 
սկզբում շատ տա րած ված էին, ա վե լի ուշ գրե թե վե րա ցել էին: Հա լե պի որ բա նո ցի սան 
Ա նդ րա նիկ Ծա ռու կյանն իր հու շե րում հի վան դա նո ցը հետևյալ ձևով է բնու թա գրում. 
« …երկ նային դրախտ էր ե րկ րի վրա ... ա ռաս պե լա կան բա րիք նե րու շտե մա րան», 
որ տեղ կար մահ ճա կալ, կաթ, հավ կիթ, սպի տակ հաց և բա րի մայ րիկ ներ, ո րոնք չէին 
բար կա նում48:

Տե ղե կա գրում 1919 թ. սեպ տեմ բե րի դրու թյամբ ա ռող ջա պա հա կան վի ճա կի մա սին 
նշ վում է. «Ու րախ ե նք ը սե լու, թէ վեր ջին ի նը ա միս նե րուն մէջ ե րեք ե րե խա ներ եւ մանչ 
մը մե ռած են միայն»49: Մա հա ցու թյուն նե րի բարձր աս տի ճա նը նա խորդ տա րի նե րին 
պայ մա նա վոր ված էր տի րող ծանր պայ ման նե րով և նշ վում էր, որ որ բե րից շա տե րը 
կի սա մեռ վի ճա կում էին մտ նում որ բա նոց և նրանց հա մար բախ տա վո րու թյուն էր մեռ-
նել որ բա նո ցում` փո ղոց նե րի փո խա րեն50: 

Որ բա նո ցը ներ քին հար ցե րը կար գա վո րե լու մշակ ված հա մա կարգ է ու նե ցել: Տա սը 
տա րին լրա ցած յու րա քան չյուր ո րբ պար տա վոր էր նաև որ բա նո ցին կից գոր ծող 
ար հես տա նո ցում որևէ ար հեստ սո վո րել: Այ սօ րի նակ հա մա կար գը բնո րոշ է ցե ղաս-
պա նու թյու նից հե տո շատ հայ կա կան որ բա նոց նե րի, ին չը հնա րա վո րու թյուն էր տա լիս 
որ բա նոց նե րին ի նք նա բավ լի նե լու: Ար հես տա գոր ծա կան ար տադ րան քի վա ճառ քից 
ստաց ված գու մա րի մի մա սը պահ վում էր և տվյալ որ բին էր տր վում որ բա նո ցից դուրս 
գա լու ժա մա նակ: 

Տե ղե կա գրում նշ վում են ու սու ցան վող ար հեստ նե րի ու տղա որ բե րի ցան կե րը, 
ո րոնք հարկ ե նք հա մա րում ներ կա յաց նել՝

45 Ճահճային բույսերից, արմավենու տերևներից պատրաստված հյուսվածք, որ օգտագործել են 
հատակին փռելու և որոշ իրեր փաթաթելու համար:
46 Գոնչություն կամ գոնջություն (հնց.)` ֆիզիկական արատ ունեցող, խեղանդամ, բորոտ կամ քոսոտ: 
47 Բակուր Տաթեւեան, «Հալէպի հայկական որբանոցը», Գեղարդ, Սուրիահայ տարեգիրք, 1976-1978 
միացեալ թիւ, Բ գիրք (Հալէպ, Շարք, 1978) 379: 
48 Անդրանիկ Ծառուկյան, Մանկություն չունեցող մարդիկ (Երևան, Հայպետհրատ, 1963), 62:
49 Տեղեկագիր Հալէպի հայկական որբանոցի, 2:
50 Նույն տեղում:
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կոշ կա կա րու թյուն 62 տղա

հյուս նու թյուն 30

հա ցա գոր ծու թյուն 20

մու ճա կա կա րու թյուն 18

դեր ձա կու թյուն 13

բեռ նակ րու թյուն 13

դարբ նու թյուն 12

պար տիզ պա նու թյուն 12

կա շե գոր ծու թյուն 12

կա ռա պա նու թյուն 9

կաթ նա գոր ծու թյուն 6

Ամ փո փե լով նշենք, որ ար հեստ սո վո րող նե րի ը նդ հա նուր թի վը կազ մում էր 216 
հո գի51: 

Որ բա նո ցի չորս հիմ նա կան ար հես տա նոց նե րը քա ղա քի ա մե նա բա նուկ փո ղո-
ցի վրա էին տե ղա կայ ված՝ ա տաղ ձա գոր ծա կան ար հես տա նո ցը, կոշ կա կա րա տու նը, 
դեր ձա կա տունն ու նկար չա տու նը, ո րոնց ար տադ րան քը վա ճառ վում էր որ բա նո ցի 
կենտ րո նա կան վա ճա ռա տա նը՝ տնօ րե նի և գրա գրի հս կո ղու թյամբ: 

Աղ ջիկ նե րը նույն պես ի րենց զբաղ մունք ներն ու նեին: Բա ցի ար հեստ նե րից տա սը 
տա րե կա նից բարձր աղ ջիկ նե րը մաս նակ ցում էին նաև որ բա նո ցի ներ քին գոր ծե րին: 
Կա րի հա տուկ սե նյա կում մոտ 40 աղ ջիկ ներ կա րուձևի դա սե րի էին մաս նակ ցում52: 
Որ բա նո ցի դեր ձա կա տու նը հո գում էր որ բա նո ցի հա գուս տի, ան կող նային պա րա գա-
նե րի հար ցե րը: Նրանք օ րա կան մե կու կես ժամ ա սեղ նա գոր ծու թյամբ էին զբաղ վում, 
և այդ գոր ծե րը վա ճառ վում էին ար հես տա նո ցի վա ճա ռա տա նը: Մոտ 60 ե րե խա ներ 
աշ խա տում էին դե ղատ նե րում, ա տամ նա բույժ նե րի ու լու սան կա րիչ նե րի մոտ: 

Որ բա նոցն ու նե ցել է իր ներ քին պայ մա նա կան բա ժա նում նե րը՝ ը ստ տա րի-
քի և սե ռի ե րե խա նե րը բա ժան վել են 30 կար գե րի, ո րոնց հս կում էին 30 կա նայք ու 
աղ ջիկ ներ` որ պես «մայ րիկ ներ»: Ի տար բե րու թյուն ու սու ցիչ նե րի՝ վեր ջին ներս մնում 
էին որ բա նո ցում: Որ բա նո ցի սան Ա նդ րա նիկ Ծա ռու կյանն իր հու շա գրու թյան մեջ 
ան դրա դառ նում է «մայ րիկ նե րի» գոր ծու նե ու թյա նը՝ նշե լով. «Մայ րիկ նե րը կը կանչ-
վեին ի րենց ա նուն նե րով՝ Յու ղա բեր մայ րիկ, Սան դուխտ մայ րիկ, Ա ղավ նի մայ րիկ, 
ի սկ Մեծ Մայ րի կին ա նու նը չէին տար: Հս կիչ նե րը և մայ րիկ նե րը նրան դի մում էին 

51 Նույն տեղում, 4:
52 Երէցեան, Որբերու բոյնը, 15։
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տի կին Ե ղի սա բեթ: Մե զի հա մար իր ա նու նը կամ վա խի ու ծե ծի սպառ նա լիք էր, կամ 
ի նք նա պաշտ պա նու թյան վեր ջին սպառ նա լի քը»53: 

Որ բա նո ցում աշ խա տող կա նան ցից շա տերն ան ձն վի րա բար են աշ խա տել: Նրան-
ցից են ե ղել Թա գու հի (Ա դի յա ման ցի) Ա լեք սա նյա նը, ով հո գում էր որ բա նոց մտ նող 
յու րա քան չյուր որ բի հի գիե նայի հար ցե րը, Տու տու մայ րիկ Քե շի շյա նը, ո րը ցե ղաս պա-
նու թյան տա րի նե րին ա զատ վել ու իր զա վակ նե րի հետ որ բա նոց էր հա սել: Նրա հիմ-
նա կան գոր ծը ոջ լոտ ե րե խա նե րի մաք րու թյան ա պա հո վումն էր: Ի նչ պես նաև Մե նե-
նա Մխ լյա նը և Ա հա րոն Շի րա ճյա նի կի նը` Լու սիա Ռու պյան-Շի րա ճյա նը, ո րոնք ի րենց 
վրա ծանր պար տա կա նու թյուն էին վերց րել` կազ մա կեր պել մա հա ցած ե րե խա նե րի 
ան նկատ տե ղա փո խու մը որ բա նո ցից գե րեզ մա նոց: Նշենք, որ Լու սիան որ բա նո ցի ե րե-
խա նե րից վա րակ վում է տի ֆով և մա հա նում54:

Որ բա նո ցում աշ խա տում էին նաև 20 լվա ցա րա րու հի ներ, 25 մա ռա նի և խո հա նո ցի 
պա տաս խա նա տու ներ, 30 մաք րող ներ, 40-45 կա րող ներ, 12 գի շե րա պա հու հի ներ, 15 
հի վան դա նո ցի պաշ տո նյա ներ, ո րոնք ի րենց օր վա ու տե լիքն ու հա գուստն ան վճար էին 
ստա նում55: 

Հա գուս տի ձեռք բեր ման հար ցե րում որ բա նոցն աս տի ճա նա բար կա րո ղա ցել էր 
բա րե լա վել պայ ման նե րը: Ա մեն ո րբ ա պա հով ված էր վեր մա կով, բար ձով, սպի տա-
կե ղե նով, ե րեք ձեռք հա գուս տով, ա մեն տա րի յու րա քան չյուր տղայի տր վում էր եր կու 
զույգ կո շիկ, ի սկ ա ղջ կա` մեկ զույգ56: Նշենք, որ սնն դի հար ցե րին նույն պես հա տուկ 
ու շադ րու թյուն է դարձ վել. որ բերն օ րա կան ստա նում էին եր կու ան գամ` տաք, մեկ 
ան գամ` չոր սնունդ: Տե ղե կա գրում ման րա մասն նշ վում են որ բա նո ցի սնն դի մա տա կա-
րար ման ցու ցակ նե րը, յու րա քան չյուր որ բին տրա մադր վող սնն դի չա փա բա ժի նը57:

 Բա րո յա կան տե սան կյու նից որ բա նո ցի նշա նա բա նը հետևյալն էր. «Որ բե րը հա մեստ 
ու օգ տա կար հայեր ըլ լա լու պատ րաս տել, սոր վեց նե լով նաեւ քրիս տո նէ ա կան կե անք եւ 
բա րո յա կա նու թիւն: Բո լորն ալ ա զատ են ի րենց ու զած ե կե ղե ցին եր թա լու»58: 

Անդ րա նիկ Ծա ռու կյանն իր հու շա գրու թյու նում նշում է, որ Ե ղի սա բեթ մայ րի կը 
շա բա թը եր կու ան գամ որ բա նո ցի բա կում Սուրբ գր քից ըն թեր ցում ներ էր կա տա րում, և 
բո լո րը պետք է հա մակ ու շադ րու թյամբ հետևեին նրան, ի սկ ա նու շա դիր ներն ու լսե լիս 
քնով ըն կած ե րե խա նե րը պատժ վում էին59: 

Հետ քաքրք րա կան է, որ Ա ռա քե լա կան ե կե ղե ցու հետևորդ ե րե խա ներն ա վե լի քիչ 
են ե ղել: Այս հան գա ման քը կա րե լի է հիմ նա վո րել այն փաս տով, որ այդ տա րի քում 
ե րե խա նե րի հա մար դժ վար էր ըն կա լել եր կու ե կե ղե ցի նե րի տար բե րու թյու նը, չնա յած 
Ա նդ րա նիկ Ծա ռու կյա նը հիմ նա վո րում է երևույ թը՝ գրե լով. «Մեր Ե կե ղե ցի գա ցող նե րը 

53 Ծառուկյան,Մանկություն չունեցող մարդիկ, 28:
54 Ա. Շիրաճեան, «Վեր. Շիրաճեանին Գործակիցները», 405։
55 Տեղեկագիր Հալէպի հայկական որբանոցի, 4։
56 Երէցեան, Որբերու բոյնը, 14:
57 Տեղեկագիր Հալէպի հայկական որբանոցի, 2:
58 Նույն տեղում, 3։
59 Ծառուկյան, Մանկություն չունեցող, 39-40:
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կը տար վեին դա սին ճիշտ ետևը ու ամ բողջ եր կու ժամ ոտ քի կը մնային: Ի սկ Ժո ղո-
վա րան գա ցող նե րը հան գիստ կը նս տեին նս տա րան նե րու վրա: Հե տեր նին կը բե րեին 
նաև գու նա վոր նկար ներ»60: Ա մեն դեպ քում հարկ է նշել, որ Ժո ղո վա րա նի բա րե կե-
ցիկ պայ ման նե րը նպաս տել են ե րե խա նե րի ա վե տա րան չա կան կողմ նո րոշ մա նը, չնա-
յած որևէ ձևով հար կադ րան քի ու ստի պո ղա կա նու թյան դեպ քե րի ու սում նա սի րու թյան 
ըն թաց քում չենք հան դի պել: 

Որ բա նո ցային կյան քը հարթ չէր ըն թա նում. ա մե նօ րյա կե ցու թյան, սնն դի խն դիր-
ներ, ներ քին կազ մա կերպ չա կան հար ցեր, թուր քա կան ո տնձ գու թյուն ներ և այլ խո չըն-
դոտ ներ, ո րոնք պար բե րա բար ծա ռա նում էին որ բա նո ցի ա ռջև: Որ բա նո ցի ե րե խա-
նե րը 1919 թ. փետր վա րի 28-ին են թարկ վում են թուր քե րի ու ա րաբ նե րի կազ մա կեր-
պած հար ձակ մա նը61: Թուրք ջար դա րար նե րը, ա ռաջ նոր դե լով մի խումբ ա րաբ նե րի, 
տա րած վում են քա ղա քով մեկ` Ջու մաա բա զար, Ա գա պա, Բաբ Ալ-Ջ նեյ նի, Քաս թալ 
Հա րա մի, Բաբ Ալ-Նասր, հար ձակ վում են հայե րի որ բա նո ցի, դպրոց նե րի, նախ կին 
զո րա նո ցի վրա62: 

Դեպ քե րի ա կա նա տես, Հա լե պի որ բա նո ցի սան Հո վա կիմ Դիշ դի շյանն63 իր հու շե-
րում ան դրա դառ նում է դեպ քե րի ման րա մաս նե րին՝ նշե լով, որ որ բա նո ցի տղա նե րից 
շա տե րը փայ տե հրա ցան նե րով ա վե լի քան եր կու ժամ պաշտ պա նել են որ բա նո ցը պ. 
Կա րա պե տի և Սե բաս տա ցի Ա նդ րա նի կի հետ, և հար ձակ վող նե րը, փայ տե հրա ցան-
ներն իս կա կա նի տեղ դնե լով, չեն հա մար ձակ վել շենք խու ժել64, չնա յած փաս տե րը 
վկա յում են, որ ա րա բա կան ու թուր քա կան զին ված ամ բո խը, այ նուա մե նայիվ, մուտք է 
գոր ծել որ բա նոց:

 Փետր վա րյան այս դեպ քե րին է ան դրա դար ձել նաև որ բա նո ցի մեկ այլ սան` Ար մե-
նակ Կյու րե ղյա նը65, ով որ բա նո ցում հա տուկ ա ռա քե լու թյուն է ու նե ցել. քա ղա քում շր ջե-
լով՝ հայ որ բեր հայտ նա բե րել ու նրանց որ բա նոց տե ղա փո խել: Դեպ քի օ րը Ար մե-

60 Նույն տեղում, 42: 
61 Դեպքերի մանրամասներին ծանոթանալու համար տե՛ս Նարինե Մարգարյան, Հայոց 
ցեղասպանության հետևանքով Սիրիայում հաստատված հայ տարագիրների կարգավիճակը և հայ-
արաբական փոխհարաբերությունները 1915-1924 թթ. (Երևան, Կոլլաժ, 2013), 102-112: 
62 Եղիա Նաջարյան, «Հայ-արաբական փոխհարաբերությունները Սիրիայում (1918 հոկտեմբեր – 
1919 հունիս)», Մերձավոր և Միջին Արևելքի երկրներ և ժողովուրդներ հ. 6 (Երևան, ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ., 
1974), 154; Allawi. Faisal I, 218.
63 Հովակիմ Դիշդիշյանը ծնվել է Զիլե քաղաքում, 1906 թ.: Նա ականատես է եղել ցեղասպանությանը, 
ընտանիքի անդամներից փրկվել է միայն ինքը: Անցել է գաղթի ողջ ճանապարհը, ենթարկվել 
տարբեր փորձությունների` հայտնվելով արաբական, քրդական միջավայրում: Դեր Զորում 
հանդիպել է որբախույզ Ռուբեն Հերյանին, ով ներկայացրել է իր որբահավաք գործունեության 
մասին, տեղեկություններ է հարցրել արաբական ցեղախմբերի մոտ ապաստանած հայ որբերի 
մասին, իսկ Հովակիմին առաջարկել է լուսանկարվել` խոստանալով այն Ամերիկա ուղարկել` 
որդեգրման հարցերը լուծելու համար: Դեր Զորից Հովակիմը հասել է Հալեպ ու հայտնվել Պատվելիի 
որբանոցում: Տե՛ս Հովակիմ Դիշդիշյան, Դեր-Զորի անապատում, 252-253:
64 Դիշդիշյան, Դեր-Զորի անապատում, 264-265:
65 Արմենակ Հարությունի Կյուրեղյանը ծնվել է 1900 թ. Սեբաստիա քաղաքում: Ուսանել տեղի 
Արամյան վարժարանում մինչև երրորդ դասարան։ Անցել է գաղթի ճանապարհը, յոթ քույր ու 
եղբայրներից փրկվել են միայն ինքն ու եղբայրը: 
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նակն ու ղեկ ցող որ բի հետ չի հասց րել որ բա նոց մտ նել, ի սկ հար ձա կու մից հե տո է 
միայն որ բա նո ցում ա կա նա տես ե ղել, որ ու սու ցիչ նե րից մի քա նի սը զոհ վել են, հան-
դեր ձա րա նի պա տաս խա նա տու ծեր աշ խա տակ ցի թևե րը կտ րել ե ն66: Էլ մաս Պո յա-
ճյա նը դեպ քի կա պակ ցու թյամբ գրում է, որ փետր վա րի 28-ին որ բա նո ցը կո րուստ ներ 
է կրել, Ար մա շի վան քից եր կու շա բաթ ա ռաջ որ բա նոց հա սած Ար մե նա կին սրա խող-
խող են ա րել, ուր ֆա ցի կույր ու ծեր տղա մար դու վրա կրա կա րա նի տաք կրակ են լց րել, 
չեն խնայել ան գամ ձեռ քե րը պար զած ա ղո թող կնո ջը: Ի սկ ի րեն խղ ճա ցել են թերևս 
ե րե խա գր կած լի նե լու պատ ճա ռով67: 

1919 թ. փետր վա րյան դեպ քե րից հե տո շատ հայ ե րե խա ներ, կորց նե լով ի րենց 
վս տա հու թյու նը, պար բե րա բար փոր ձեր են կա տա րել փախ չե լու, փաստ, ո րը ա կն հայտ 
է որ բե րի թվա կան տվյալ նե րից. մեկ ա մս վա ըն թաց քում որ բե րի թի վը նվա զել է 125-ո վ։ 
Որ բե րի շր ջա նում վս տա հու թյու նը վե րա կանգ նե լու հա մար Ա. Շի րա ճյա նը որ բա նո ցում 
ըն դու նե լու թյուն է կազ մա կեր պել: Շի րա ճյա նի խնդ րան քով Խա լի ֆը68, ի նչ պես նշում 
է Հո վա կիմ Դիշ դի շյա նը, ա վե լի քան հի սուն ա րաբ պաշ տո նյա նե րի ներ կա յու թյամբ, 
որ բե րին, ո րոնց թվում է ե ղել նաև հե ղի նա կը, հա վաս տիաց րել է, որ ե ղա ծը չի կա րող 
կրկն վել, քա նի որ դեպ քը հրահր ված էր թուր քա կան գոր ծա կալ նե րի կող մից, ի սկ 
ա րաբ նե րը, նախ կի նում թուր քե րի կող մից հա վա սա րա չափ ճնշ ված լի նե լով, հա մակ-
րում են հայե րին և խոս տա նում ի րենց ձեռ քի տակ ե ղած մի ջոց նե րով օ ժան դա կել հայ 
գաղ թա կան նե րին ու որ բե րին69: 

Դեպ քե րից հե տո աս տի ճա նա բար որ բա նոցն ան ցել է իր ա մե նօ րյա գոր ծու նե ու-
թյա նը: Ար դեն 1919 թ. նոյեմ բե րին 15-ի ն70 Հա լե պից բրի տա նա ցի նե րի մեկ նու մով որ բա-
նո ցի հո գա ծու թյու նը փո խանց վել է ֆրան սիա կան զին վո րա կան իշ խա նու թյա նը, ո րի 
ղե կա վար Կլուս քա րը նվա զա գույն մի ջամտու թյունն է ցու ցա բե րել որ բա նո ցի ներ քին 
գոր ծե րին:

1919-1920 թթ. տա րա ծաշր ջա նում քա ղա քա կան ի րա վի ճա կը նույն պես իր ազ դե ցու-
թյունն է թո ղել որ բա նո ցում կա տար վող շար ժե րի վրա: Ա դա նայի նա հան գի կա ռա-
վա րիչ նշա նակ ված գն դա պետ Է դուարդ Բրե մո նը, «Սի րիա յում ու Հա յաս տա նում 
ֆրան սիա կան հան րա պե տու թյան գե րա գույն կո մի սար» Ժորժ Պի կոն կոչ էին ա նում 
Սի րիայի, Մի ջա գետ քի հայ գաղ թա կան նե րին հա մախմբ վել Կի լի կիա յում` հայ կա կան 
պե տա կա նու թյուն ստեղ ծե լու նպա տա կով: Այդ հայ տա րա րու թյուն նե րը հիմք ըն դու նե-
լով՝ հայ գաղ թա կան նե րի մի ստ վար հատ ված Սի րիայի տար բեր վայ րե րից հա վաք-

66 Արմենակ Կյուրեղյան, «Կեանքս 1915-1918 թուականներին» http://www.raa-am.com/raa/public/
publish.php?clear=1&mid=5&more=1&cont=33&obid=112&content=show, դիտվել է 02.02.2019։ 
67 Պօյաճեան, «Հայկական որբանոցի կեանքէն», 417: 
68 Հուշագիրը նշում է Խալիֆ, որն ամենայն հավանականությամբ եղել է Սիրիայի թագավոր Էմիր 
Ֆեյսալը: 
69 Դիշդիշյան,Դեր-Զոր, 265-266:
70 1919 թ. նոյեմբերին Սայքս-Պիկոյի համաձայնագրի համաձայն արևմտյան Սիրիայում 
բրիտանական զորքերը փոխարինվում են ֆրանսիական զորքերով, և նոյեմբերի 21-ին Մերձավոր 
Արևելքի ֆրանսիական զորքերի ընդհանուր հրամանատար գեներալ Գուրոն նշանակվում Սիրիայի 
գերագույն կոմիսար: 

http://www.raa-am.com/raa/public/publish.php?clear=1&mid=5&more=1&cont=33&obid=112&content=show
http://www.raa-am.com/raa/public/publish.php?clear=1&mid=5&more=1&cont=33&obid=112&content=show


Նա րի նե Վ. Մար գա րյան

42

վում էին Հա լե պում, ա պա ֆրան սիա կան կող մի մի ջոց նե րով տե ղա փոխ վում էին Կի լի-
կիա71: 

Որ բա նո ցի տե ղե կա գրում Ա հա րոն Շի րա ճյանն ան դրա դառ նում է 1919 թ. նոյեմ-
բե րի 30-ի դրու թյամբ ֆրան սիա կան բա րեխ նամ վե րա բեր մուն քին, ո րի հա մար շնոր-
հա կա լու թյուն է հայտ նում և նշում, որ ը նդ հա նուր կա ցու թյունն ու որ բե րի ֆի զի կա կան 
վի ճա կը գո հա ցու ցիչ է: Նա նշում է նաև, որ վեր ջին ե րեք ա միս նե րի ըն թաց քում որ բե-
րից շա տերն ի րենց ազ գա կան նե րի, դրա ցի նե րի հետ, եր բեմն էլ ի նք նագ լուխ մեկ նել են 
Կի լի կիա: Այդ ժա մա նակ որ բա նոցն ամ բող ջու թյամբ Կի լի կիա տե ղա փո խե լու ծրա գիր է 
ե ղել72:

Եր կու ա միս նե րի ըն թա ցում հե ռա ցող նե րի թի վը կազ մել է 587 հո գի, միև նույն 
ժա մա նակ որ բա նոց են ըն դուն վել 330, մահ վան եր կու դեպք է գրանց վել որ բա նո ցի 
հի վան դա նո ցում, որ բե րի ը նդ հա նուր թի վը կազ մել է 1.757, ո րից 1.012-ը դպրոց են 
հա ճա խել, ուր աշ խա տել են 7 ու սու ցիչ և 29 ու սուց չու հի73:

1920 թ. հոկ տեմ բե րի 1-ից ե ռամ սյա շր ջա նում Հա լե պի ա մե րի կյան նպաս տա մա-
տույ ցը ստանձ նել է որ բա նո ցի մա տա կա րա րու մը: Ե րբ ֆրան սիա կան իշ խա նու թյուն-
նե րի կող մից հատ կաց ված նպաս տը ժա մա նա կա վո րա պես դա դա րեց վել է, Հա լե պի 
ազ գային մի ու թյու նը ե րեք ա միս տևո ղու թյամբ՝ մինչև նույն տար վա դեկ տեմ բե րի 31-ն 
իր վրա է վերց րել Ա մե րի կյան նպաս տա մա տույ ցի փո խա ռու թյու նը: 1921 թ. հուն վա րի 
1-ին ֆրան սիա կան իշ խա նու թյու նը կր կին ստանձ նել է որ բա նո ցի հո գա ծու թյու նը, ի սկ 
Նպաս տա մա տույ ցը մաս նա կի ո րեն է ֆի նան սա վո րել: Այս ան գամ Հայ ազ գային մի ու-
թյունն իր վրա է վերց րել որ բա նո ցի ո ղջ վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյու նը, կազմ-
վել է վար չա կան խոր հուրդ, ո րը շա րու նա կել է գոր ծել մինչև 1921 թ. օ գոս տո սի 31-ը:

1921 թ. օ գոս տո սին 31-ին ֆրան սիա կան զին վո րա կան իշ խա նու թյու նը մեկ տա րով 
կր կին իր պա տաս խա նատ վու թյան ներ քո է վերց րել որ բա նո ցի ծախ սե րը: Այս ըն թաց-
քում Հայ ազ գային մի ու թյան ջան քե րով ա մե րի կյան Մեր ձա վոր Արևել քի նպաս տա մա-
տույց կազ մա կեր պու թյու նը հո գա ցել է եր կու հա զար օս մա նյան ոս կի պա հան ջող բյու-
ջեի մեծ մա սը74: Հայ ազ գային մի ու թյու նը ը նտ րել է յոթ ան դամ նե րից կազմ ված որ բա-
նո ցի վար չա կան խոր հուրդ75, ո րն ար ժա նա ցել է Ա մե րի կյան նպաս տա մա տույ ցի վս տա-
հու թյանն ու հա վա նու թյա նը: Նա ե րեք ա մի սը մեկ ան գամ իր գոր ծու նե ու թյան ըն դար-
ձակ տե ղե կա գիր է պատ րաս տել՝ ներ կա յաց նե լով Նպաս տա մա տույ ցի վար չու թյա նը: 

Մինչև 1922 թ. օ գոս տոս որ բա նո ցի տնօ րենն էր Ա հա րոն Վե րա պատ վե լին: Այս 
ըն թաց քում նրա դեմ դժ գո հու թյուն ներ էին ա ռա ջա ցել, ո րի ար դյուն քում Պատ վե լին 
հրա ժա րա կան է տվել: Դժ գո հու թյուն նե րի պատ ճառ նե րը տար բեր էին` ֆի նան սա կան 

71 Հովհաննես Թոփուզյան, Սիրիայի և Լիբանանի հայկական գաղթօջախների պատմություն 
(Երևան, ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ., 1986), 162:
72 Տեղեկագիր Հայկական որբանոցի, 10: 
73 Տեղեկագիր Հալէպի հայկական որբանոցի, 10: 
74 Երէցեան, Որբերու բույնը, 12։
75 Վարչական խորհրդի Ատենապետ` Ֆիլիպ Հովնանյան, Գ. Արսլանյան, Տիգրան Պեքճիպաշյան, 
Լևոն Գարագաշյան, Համբարձում Պեպերյան, Հարություն Նալբանդյան և Լուի Հեքիմյան: 
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հաշ վետ վու թյուն նե րի ոչ պատ շաճ կեր պով ներ կա յա ցու մը, ե րե խա նե րի փա խուստ-
նե րը, ո րոնք, ճիշտ է, քա ղա քա կան և ը նդ հա նուր հայ գաղ թա կան նե րի տրա մադ րու-
թյուն նե րից էին կախ ված, բայց, այ նուա մե նայ նիվ, ստ վե րում էին Ա հա րոն Շի րա ճյա նի 
գոր ծու նե ու թյու նը: 

Հա լե պի «Տա րա գիր» թեր թը, ան դրա դառ նա լով հար ցին, փոր ձում է ա վե լի հա վա-
սա րակշռ ված ներ կա յաց նել ի րա վի ճա կը և փաս տում է, որ ի րա կա նաց վող ցե ղաս պա-
նու թյան, ըն թա ցող պա տե րազ մի մթ նո լոր տում հիմ նել որ բա նոց, կազ մա կեր պել որ բա-
նո ցի գոր ծե րը բարդ էր և քիչ հայեր են կա րո ղա ցել որ բա նոց ներ հիմ նե լու նա խա ձեռ-
նու թյու նը կյան քի կո չել: Ի նչ վե րա բե րում է Հա լե պի հայ կա կան որ բա նո ցի ծախ սերն 
ու հո գա ծու թյու նը ստանձ նած այս մի քա նի հայե րին՝ ան կախ նրանց թույլ տված բաց-
թո ղում նե րի, պետք է գո վես տով խո սել նրանց մա սին. «Հա լա ծան քի ծա նօթ շր ջա նին 
մէջ բա ցա ռիկ թուով հայ ա րիւն կրող ան հատ ներ կա ռա վա րեր են որ բա նո ցը, քա նի մը 
հա րիւր որ բեր ա զա տեր են ստոյգ մա հէն յանձ ներ են ազ գին: Ա սոնք ա հա ան ժխ տե լի-
օ րեն բա րո յա կան ի րա ւունք, շնոր հա կա լու թե ան և ե րախ տա գի տու թե ան են ար ժա նի»76:

 Թեր թի հրա պա րակ ման մեջ ան դրա դարձ է ար վում որ բա նո ցի բյու ջեին և նշ վում, 
որ վեր ջի նիս մա սին հս տակ պատ կե րա ցում ներ չկան, հայտ նի է միայն, որ որ բա նո ցին 
դրա մա կան ա ջակ ցու թյուն են ցու ցա բե րել ա մե րի կյան հյու պա տոս Ջե սի Ջեք սո նը, դոկ-
տոր Ֆի շե րը, Զո լին կե րը, ի սկ թե ով քեր ի նչ չա փի գու մար ներ են ու ղար կել, ի նչ պար-
բե րա կա նու թյամբ և ում ա նու նով, հս տակ չէ: Ար տա քին ֆի նան սա կան աղ բյուր նե րից 
բա ցի ե ղել են նաև ներ քին աղ բյուր ներ` ի բրև բա րե րար նե րի ամ սավ ճար ներ և մաս-
նա վոր ան հատ նե րի միան վագ գու մար ներ: Այս հար ցադ րում նե րին ի պա տաս խան՝ 
Ա հա րոն Շի րար ճյա նը խոս տա ցել էր որ բա նո ցի հա շիվ նե րը հրա պա րա կել, ո րը հա տուկ 
ստու գող խորհր դի կող մից մա մու լի մի ջո ցով պետք է հան րու թյա նը ներ կա յաց վեր: 
1922 թ. Ա սա տուր Ալ թու նյա նը հոդ ված է տպա գրել «Սու րիա կան մա մուլ»-ում, որ տեղ 
կր կին պա հան ջել է Պատ վե լիի նկատ մամբ տի րող դժ գո հու թյուն նե րին վերջ տա լու 
հա մար ե րեք հա րան վա նա կան ե կե ղե ցի նե րի ղե կա վար նե րից խոր հուրդ ստեղ ծել և 
գոր ծը քն նել77: Նշենք, սա կայն, որ հաշ վետ վու թյուն նե րի ման րա մաս ներն այդ պես էլ 
Ա հա րոն Շի րա ճյա նը չի ներ կա յաց րել78: 

Որ բա նո ցի մա տա կա րար ման բա ժինն ու նե ցել է բարդ կա ռուց վածք, բա ժա նում նե րը 
կա տար վել են ժա մա նա կի պա հանջ նե րին հա մա պա տաս խան: Կա ռա վար ման ո ղջ 
գոր ծը կենտ րո նաց ված է ե ղել տնօ րե նի կող մից: Այս է պատ ճա ռը, որ հա սա րա կու թյան 
ո րոշ շր ջան նե րում դժ գո հու թյուն նե րը մի գու ցե և հիմ նա վոր էին՝ հաշ վի առ նե լով, որ 
ա մեն պա րա գա յում, մար դը, որ քան էլ ար տա սո վոր ու ժե րով օ ժտ ված լի ներ, ան կա րող 
էր այդ ա մե նը հասց նել, կա նո նա վոր և ար դյու նա վետ կա ռա վա րել` գնում նե րից մինչև 
ներ քին կար գադ րու թյուն ներ ու հս կո ղու թյան ի րա կա նա ցում, ի սկ օգ նա կան ներ չու նե-
նա լու փաս տը Վե րա պատ վե լիի օգ տին չէր խո սում, ի նչ պես և նշում է հոդ վա ծա գի րը. 

76 Սպերցի, «Որբանոցը. Բ», Տարագիր, Ա տարի, 22 դեկտեմբերի 1918, թիվ 5։
77 Ասատուր Ալթունեան, «Նամակ խմբագրութեան», «Սուրիական մամուլ», 17 սեպտեմբերի 1922, 
no. 64:
78 «Հարցումներ պատկանեալ իշխանութեան, «Սուրիական մամուլ», 12 նոյեմբերի 1922, թիվ 80:
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«Սա մո ռա ցու թիւն, զան ցա ռու թիւն, թէ ան վս տա հու թիւն էր ու րիշ մար դոց, բա րեխղ ճու-
թե ան և կա րո ղու թե ան մա սին կամ այլ նկա տա ռում ներ կային, բա ցատ րու թե ան կա րօտ 
պա րա գայ մէ»79:  

 Հոդ վա ծի եր րորդ մա սում հոդ վա ծա գի րը գրում է, որ որ բա նո ցի նյու թա կան կա տա-
րե լու թյան մա սին գնա հա տա կան տա լը դժ վար է, ե թե չա սենք պա տաս խա նա տու, բայց 
կան գնա հա տում ներ և քն նա դա տու թյուն ներ80, ո րոնք ու սում նա սիր ման կա րիք ու նեն և 
եզ րա կաց նում է. «Ա մեն դեպ քում տի րող ի րա վի ճակն «զան ցա ռե լի ալ չէ»81: 

Ինչ վե րա բե րում է որ բե րի փա խուս տին՝ նշենք, որ ը ստ հոդ վա ծա գրի, շատ որ բեր 
ու աղ ջիկ ներ, քա ջա տե ղյակ լի նե լով որ բա նո ցից դուրս տի րող ծանր վի ճա կին, ա մեն 
դեպ քում գե րա դա սում են դր սի ա նա պաս տան, մերկ ու քաղ ցած կյան քը, ուս տի հոդ-
վա ծա գի րը կոչ է ա նում նաև խնամ քով, սե փա կան ըն տա նե կան հար կի նման մի ջա-
վայր ստեղ ծել որ բա նո ցում, որ պես զի նման դեպ քերն այլևս չկրկն վեն: 

Ամ փո փե լով նշ վում է, որ որ բա նոցն ու նի թե րու թյուն ներ, ո րոնց պար զա բա նու մը 
պա հան ջում է լրա ցու ցիչ փաս տեր: Նշ վում է, որ 1918 թ. դեկ տեմ բե րի դրու թյամբ 
ա մեն հնա րա վո րու թյուն կա, գո յու թյուն ու նի սահ ման ված բյու ջե, որ բե րի թվի սահ-
մա նա փա կում չկա, որ բա նո ցի ղե կա վա րու թյա նը հանձ նա րար ված է ըն դու նել բո լոր 
«ճշ մա րիտ որ բե րին», և ղե կա վա րու թյու նը պետք է ար դյու նա վետ գոր ծի, որ պես զի 
բաց ճա կա տով կա րո ղա նան դի մա գրա վել յու րա քան չյուր քն նա դա տու թյան:

Հա լե պի հայ կա կան շր ջա նակ նե րում ո րոշ դժ գո հու թյուն նե րի ա ռիթ է դար ձել 
որ բա նո ցի ա մա նո րյա մի ջո ցա ռու մը: «Հայ Ձայն» թերթն իր հուն վա րյան հա մար-
նե րում ան դրա դար ձել է այդ թե մային և նշել, որ մի ջո ցա ռու մը ոչ պատ շաճ ձևով էր 
կազ մա կերպ վել: Մի ջո ցառ մա նը ներ կա յա ցուց չա կան հյու րեր են ե ղել` Հա լե պի ը նդ-
հա նուր կա ռա վա րիչ Շուք րի Ալ-Ա յու բին, բա նա կի հրա մա նա տար Մաք Է նդ րյուն, 
Ժորժ Պի կոն, Մարկ Սայք սը, ե գիպ տա հայ պատ վի րակ Ռու բեն Հե րյա նը: Նո րա 
Ալ թու նյա նի հրա վե րով մի ջո ցառ մա նը մաս նակ ցել են նաև Հա լե պի ա ռաջ նոր դա կան 
փո խա նորդ Հա րու թյուն քա հա նա Ե սա յա նը հինգ քա հա նա նե րի հետ, ով քեր սառն 
ըն դու նե լու թյուն ստա նա լով, չեն մնա ցել մինչև մի ջո ցառ ման ա վար տը82: 

Մի քայել Նա թա նյանն իր հոդ վա ծում քն նա դա տել է, մաս նա վո րա պես, որ բա նո-
ցում թուր քե րե նով հա ղոր դակց վե լու փաս տը՝ նման գոր ծե լաո ճը ո րա կե լով որ պես 
«Հայ լե զուին մար տի րո սա ցում»83: Թերևս պետք է հա կադր վենք այս փաս տին՝ նշե-
լով, որ որ բերն ի րենց հու շա գրու թյուն նե րում նշում են հայե րեն լեզ վով հա ղոր դակց-
վե լու փաս տը: Ա նդ րա նիկ Ծա ռու կյա նը, Ար մե նակ Կյու րե ղյա նը նշում են, որ որ բա-
նո ցում որ բերն աս տի ճա նա բար վեր հի շում էին հայե րե նը: Որ բա նո ցի հիմ նադր ման 
ժա մա նակ նե րից ևեթ դաս տիա րա կու թյան հայե ցի ուղղ վա ծու թյան փաստն ը նդ գծում 
է նաև որ բա նո ցի հա ջորդ տնօ րեն Ա տուր Լևո նյա նը, ո րին կանդ րա դառ նանք ա վե լի 

79 Սպերցի, «Որբանոցը. Բ», Տարագիր, Ա տարի, 22 դեկտեմբերի 1918, թիվ 5։
80 Սպերցի, «Որբանոցը. Գ», Տարագիր, Ա տարի, 27 դեկտեմբերի 1918, թիվ 7։
81 Նույն տեղում։
82 «Ամանորի հանդէս որբանոցի մէջ», Հայ Ձայն (Հալեպ), Ա տարի, թիվ 49, 9 հունվարի 1919։ 
83 Նույն տեղում:
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ուշ: Բա ցի այդ՝ պետք է հաշ վի առ նել այն հան գա ման քը, որ մինչև 1918 թ. հոկ տեմ-
բեր ա մի սը Հա լե պը վե րահսկ վում էր թուր քա կան իշ խա նու թյուն նե րի կող մից: Այս 
կա պակ ցու թյամբ հարկ է նշել. «Պատ վե լի Շի րա ճե ա նի բո լոր ճի գե րը` հայե րե նով 
դա սա վան դում մտց նե լու որ բա նո ցին մէջ բա խե ցան ե րիտ թուրք իշ խա նու թյուն նե րու 
վճ ռա կան ար գել քին. բա ցա յայտ էր, որ տե ղա կան իշ խա նու թիւն նե րու հան դուր ժո ղա-
կա նու թիւ նը, այս պա րա գային հա սած էր իր ծայ րա գոյն սահ մա նին»84:

 Մի ջո ցա ռո ման մա սին Մ. Նա թա նյա նը գրում է. «Հոգ չէ, թէ ա ռանց յայ տա գրի 
հան դէ սը շատ տա փակ ու ան հաճ ըլ լա լէն զատ, հա կա ման կա վար ժա կան էր ու եր բեք 
շի նիչ ու ազ նուա ցու ցիչ հան գա մանք չու ներ: Հայե րէն ար տա սա նու թիւն նե րը ու եր գե րը 
բո լորն ալ աղ ճա տուած ու օ տա րա բոյր, քիչ տեղ կը գրա ւէին ... ա ւաղ, այդ հայ որ բե-
րուն հո գին կը խամ րի ու կը մեռ նի» 85:

Մի ջո ցառ ման ա վար տին ե լույթ է ու նե ցել Շուք րի Ալ-Ա յու բին, ով փաս տել է, որ 
ա րաբ ներն ու հայե րը եղ բայր ներ են, ու ա րաբ կա ռա վա րու թյու նը պի տի որ բա նո ցի 
ծախ սե րը հո գա։ Մի ջո ցա ռու մը «հա յաց նող» ան ձը Ռու բեն Հե րյանն է ե ղել, ով ե րե խա-
նե րին դի մել է «մեր վա ղուայ յոյ սե րը» և հոր դո րել ու կոչ է ա րել ներ կա նե րին` պահ պա-
նե լու հայ ի նք նու թյու նը86: 

Ու շա գրավ է ա մա նո րյա օ րե րին Եր վանդ Օ տյա նի այ ցը որ բա նոց, ո րի մա սին ե րե-
խա նե րին նա խօ րոք տե ղե կաց րել են. «Հյու րը նշա նա վոր մեկն է, շատ մը գիր քեր 
գրած է և միշտ կը խն դա ու կը խն դաց նե»87: Սա կայն որ բերն այդ ժա մա նակ չեն հի շել 
ու չեն ի մա ցել Եր վանդ Օ տյա նի ով լի նե լը: Մի ջո ցառ մա նը գրո ղը մեծ դժ վա րու թյամբ 
է փոր ձել ող ջույ նով դի մել որ բե րին, սա կայն խիստ հուզ վել է և միայն մի նա խա դա-
սու թյուն է ար տա բե րել. «Որ բե՛ր, ես ձեզ շատ կսի րեմ»: Տա րի ներ հե տո Ա նդ րա նիկ 
Ծա ռու կյա նը, իր նա խակր թա րա նի դա սագր քում տես նե լով Օ տյա նի նկա րը, հի շել 
է նշա նա վոր հա վա քի օ րը, ի րենց հա վա քա կան ող բը, ի սկ ա վե լի ուշ, ծա նո թա նա-
լով գրո ղի աշ խա տու թյուն նե րին, ը մբռ նել է. «… տաս նյակ նե րով գր քե րու հե ղի նակ 
գրա գետն ին չու եր կու խոսք չէր գտած մե զի ը սե լիք»88: Ա մեն դեպ քում կա րե լի է Ռ. 
Հե րյա նի, Ե. Օ տյա նի նման հայ րե նա սեր ու ազ գան վեր մարդ կանց այ ցե րից ան գամ 
են թադ րել, որ որ բա նո ցում հայե ցի դաս տիա րա կու թյու նը կարևոր նշա նա կու թյուն 
ու ներ: 

Շի րա ճյա նի նկատ մամբ ան հար կի դժ գո հու թյուն նե րը հե տա գա տա րի նե րին աս տի-
ճա նա բար խո րա նում են, և Վե րա պատ վե լին հրա ժար վում է պաշ տո նից: Նրա հրա-
ժա րա կա նից89 հե տո Հայ ազ գային մի ու թյուն կազ մա կեր պու թյան խորհր դակ ցու թյամբ 

84 Դար մը պատմութիւն, 66:
85 Դէտ, «Որբանոցին մէջ հանդէս մը», Հայ Ձայն, Ա տարի, թիվ 48, 8 հունվարի 1919:
86 Միքայէլ Նաթանեան, «Որբերու աշխարհէն. Հայ լեզուի մարտիրոսութիւնը», Հայ Ձայն, № 47, 7 
հունվարի 1919: 
87 Ծառուկյան, Մանկություն չունեցող, 47:
88 Նույն տեղում, 52: 
89 Վերապտվելի Շիրաճյանը հետագայում՝ 1930-ական թվականներին, հիմնել է ապաստարան 
հարեմներից վերադարձող հայ կանանց համար: Տաթեւեան, «Հալէպի հայկական որբանոցը», 386: 
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Ա մե րի կյան նպաս տա մա տույց կազ մա կեր պու թյու նը 1922 թ. օ գոս տո սին որ բա նո ցի 
տնօ րեն է ը նտ րում Ա տուր Լևո նյա նին90: 

Ս տորև ներ կա յաց վում են որ բա նո ցի որ բե րի թվա կան տվյալ նե րը գոր ծու նե ու թյան 
վեր ջին ըն թաց քում. 

Օ գոս տոս 1922 թ. 1.150

Դեկ տեմ բեր 1922 թ. 1.164

Հու լիս 1923 թ. 900

Ա տուր Լևո նյա նի պաշ տո նա վար ման ա ռա ջին տա րում՝ 1922 թ., որ բա նո ցում ե ղել 
են 1150 ո րբ, ո րից 670 աղ ջիկ՝ 4-18 տա րե կան և նույն տա րի քային խմբի 470 տղա91: 
Նշենք, որ այդ որ բե րը ե ղել են 121 քա ղաք նե րից ու գյու ղե րից, մո տա վո րա պես 300 
խար բերդ ցի, 300 սե բաս տա ցի, 175 տիգ րա նա կերտ ցի և 140 կա րին ցի որ բեր92: 

Հա մա ձայն Հայ ազ գային պատ վի րա կու թյան 1923 թ. հու լի սի 1-ով թվագր ված «Հայ 
որ բեր. տե ղե կա գիր hայ որ բե րի կա ցու թյան, որ բա նոց նե րու, հո գա տար մար մին նե րու 
մա սին եւ վի ճա կա գրա կան ցու ցակ ներ» ձե ռա գիր տե ղե կա գրի՝ 1922 թ. դեկ տեմ բե րի 
դրու թյամբ Հա լե պի հայ կա կան որ բա նո ցում ե ղել է 1.164 ե րե խա93:

 Վեր ջին ներս բա ժան ված էին հետևյալ տա րի քային բա ժա նում նե րով` 1-5 տա րե կան՝ 
45 ո րբ, 6-10 տա րե կան` 220, 11-12 տա րե կան՝ 470, 13-15 տա րե կան` 367, 16-17 տա րե-
կան՝ 65 ո րբ, ո րոն ցից 114-ը կույր էին: Հա մա ձայն նույն տե ղե կա գրի` 1922 թ. դրու թյամբ 
170 չա փա հաս որ բեր դեր ձա կու թյուն, կոշ կա կա րու թյուն, վա րոր դու թյուն էին սո վո րում, 
ի սկ աղ ջիկ ներն էլ ա սեղ նա գոր ծու թյամբ էին զբաղ վում: 1921թ. հոկ տեմ բե րից գոր ծող 
Կի լի կյան որ բա նոց-ար հես տա նո ցում94 ար հեստ էին սո վո րում 97 ո րբ95: 

Ա տուր Լևո նյա նի կա ռա վար ման սկզբ նա կան ժա մա նա կաշր ջա նում որ բա նո ցը նյու-
թա կան լուրջ խն դիր ներ չի ու նե ցել, հիմ նա կա նում ներ քին բա րե կարգ ման աշ խա տանք-
ներ են ի րա կա նաց վել, որ բե րի հա րան վա նա կա նու թյան հար ցը մնա ցել է նախ կի նի 
պես, յու րա քան չյուր ո րբ, իր ու սուց չի հետ կի րա կի օ րե րին գնա ցել է իր ե կե ղե ցին: Սար-
գիս Լա լա յանն իր «Յու շա մա տե ան նուի րուծ Ա տուր Յ. Լե ւո նե ա նի» աշ խա տու թյան մեջ 
գրում է. «Տա րի ներ ա ռաջ սկ սած որ բախ նամ այս գոր ծը եր կու տա րուան կարճ ժա մա-

90 Ատուր Լևոնյանը որպես պահեստային սպա ծառայել էր Սուեզի հարձակմանը, անգլիական 
բանակում: 1920 թ. եղել էր Այնթափի ինքնապաշտպանության ղեկավարներից, զինվորակական 
հրամանատար: 
91 Լալէեան, Յուշամատեան, 207:
92 Նույն տեղում, 210:
93 Սույն ձեռագիր-տեղեկագիրը մեզ է տրամադրել ՀՑԹԻ հիմնադրամի Հուշագրությունների, 
վավերագրերի և մամուլի ուսումնասիրության բաժին վարիչ, աղբյուրագետ Միհրան Մինասեանը, 
որի համար մեր խորին երախտագիտությունն ենք հայտնում նրան։ 
94 Արհեստանոց ստեղծելու գաղափարը Վահան Քյուրքճյանինն էր, ով ՀԲԸՄ վարչության Սիրիայի 
և Կիլիկիայի պատվիրակն էր: Ըստ ծրագրի ամեն տարի 15-ը լրացրած հարյուր որբ այստեղ արհեստ 
էին սովորում:
95 «Հայ որբեր. տեղեկագիր hայ որբերի կացության, որբանոցներու, հոգատար մարմիններու մասին 
եւ վիճակագրական ցուցակներ» ձեռագիր տեղեկագիր, 1923 թ.:
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նա կին մը ըն թաց քին Լե ւո նե ա նը այն պի սի կա տա րե լու թե ան ու նա խան ձե լի դիր քի մը 
հաս ցուց որ ոչ թէ միայն Հայոց, այլ Ֆրան սա կան կա ռա վա րու թե ան բարձ րա գոյն ներ-
կա յա ցու ցիչ նե րուն ալ հիաց ման ու գնա հա տան քին ար ժա նա ցաւ»96:

1922 թ. օ գոս տո սին «Սու րիա կան Մա մուլ» թեր թում հոդ ված է տպագր վում, որ տեղ 
հոդ վա ծա գի րը որ բա նո ցի հե տա գա գոր ծու նե ու թյան ֆի նան սա կան հար ցե րի հա մար 
իր մտա հո գու թյունն է հայտ նում՝ նշե լով, որ ան ցու մային շր ջան է, շա րու նակ վում են 
ա վե լա նալ ա նա պատ նե րից որ բա նոց հաս նող հայե րի թի վը՝ հաշ վի առ նե լով Կի լի-
կիայի վերջ նա կան հա յա թա փումն ու այն փաս տը, որ ֆրան սիա կան գոր ծո ղու թյուն-
նե րի հետևան քով Հա լե պից Դեր Զոր, Մո սուլ և Բաղ դադ փակ ճա նա պարհ ներն 
ար դեն բաց էին97: Ո ւս տի թեր թի խմբա գրու թյու նը ևս մեկ ան գամ կոչ է ա նում. «...
ներ կայիս տխուր է ի րա կա նու թիւ նը, եւ ալ ա ւե լի ե ղե րա կան պի տի ըլ լայ ե թէ մենք ալ 
ազ գո վին ներ կայ նպաս տա ւոր վար կե ա նին մեր բո լոր տրա մադ րե լի ոյ ժե րը չմիաց նենք 
որ բե րու ա զա տա գրու թե ան կեն սա կան խնդ րոյն շուրջ»98: 

Որ բե րի ու որ բա նո ցի վրա բո լոր հայ կա կան բա րե գոր ծա կան ու հայ րե նակ ցա-
կան մի ու թյուն նե րի ու շադ րու թյունն է հրա վի րում Հա լե պում Բոս տո նի «Ազգ-Պա հակ» 
թեր թի թղ թա կից Նշան Կ. Տեր-Պետ րո սյանն իր «Հայ կա կան որ բա նո ցը Հա լէ պի մէջ» 
հոդ վա ծում99: 

Ո րոշ բնա գա վառ նե րում Ա տուր Լևո նյա նը բա րե փո խում ներ է ի րա կա նաց նում: Ա ռա-
ջին հեր թին ա կա նա տես նե րի վկա յու թյամբ նկա տե լի էր որ բե րի հո գե բա նա կան վս տա-
հու թյու նը, ո րոնք կա րո ղա ցել էին հաղ թա հա րել ցե ղաս պա նու թյու նը վե րապ րա ծի 
վա խը. «Լե ւո նե ան այն պի սի խանդ ու ե ռանդ ներշն չեց ա նոնց մէ իւ րա քան չիւ րին որ 
ի րենք զի րենք սկ սան նկա տել Հայ ազ գին ա պա գայի յոյ սը, եւ սկ սան քա լել հա սակ նին 
ու ղիղ, կուրծք ու գլուխ բարձր բռ նած»100:

 Կարևոր ա ռա ջըն թաց էր որ բա նո ցում մար զա կան կյան քի ակ տի վա ցու մը: Ա նդ-
րա նիկ Ծա ռու կյանն այս կա պակ ցու թյամբ գրում է. «...թա ղին մեջ շին վե ցավ մար զա-
րան մը, մեծ տղա քը ֆուտ բոլ ու նե ցան և բո լորս միա սին ու նե ցանք պա րոն Լևո նը»101: 
Վեր ջինս մար զիչ էր, ու մարմ նա մար զու թյու նը որ բա նո ցի ծրա գրի ան բա ժան մասն է 
դարձրել: 

Կր թա կան ո լոր տում դա սըն թաց նե րը նախ կի նի նման շա րու նակ վել են: Նշան Կ. 
Տեր-Պետ րո սյա նը նշում է, որ որ բա նո ցում ե րե խա նե րը սո վո րում էին հայե րեն, ան գլե-
րեն և ֆրան սե րեն՝ հա վե լե լով. «Մէկ-եր կու դա սա րան նե րու Ազ գային պատ մու թե ան 
դա սա ւան դու թե ան հան դի պե ցայ, չէ կա րե լի հիա ցումս չի յայտ նել այդ առ թիւ»102: 

96 Լալէեան, Յուշամատեան, 199:
97 «Հալէպի հայկական որբանոցը», Սուրիական մամուլ (Հալեպ), 17 օգոստոսի 1922, Ա տարի, թիվ 
55:
98 Նույն տեղում:
99 Լալէեան, Յուշամատեան, 206-210:
100 Նույն տեղում,199:
101 Ծառուկյան, Մանկություն չունեցող, 119:
102 Լալէեան, Յուշամատեան, 207:
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1923 թ. դրու թյամբ 900 ե րե խա նե րից 614-ը կա նո նա վոր կեր պով դպրոց են հա ճա խել՝ 
հետևյալ բա ժա նու մով103՝ 

Նա խակր թա րան 130 տղա 150 աղ ջիկ

Ծաղ կոց 191 տղա 93 աղ ջիկ

Ման կա պար տեզ 25 տղա 25 աղ ջիկ

Ա տուր Լևո նյանն իր «Հա լէ պի Հայ կա կան Որ բա նո ցը» տե ղե կա գրում գրում է. 
«Որ բա նո ցիս սա ներն ու սա նու հի նե րը ա ռա ջին օ րէն սկ սե ալ շա րու նակ դաս տիա րա-
կուած են ի բր հա րա զատ Հայեր, հայ տոհ մային կր թու թե ամբ»104: 

Որ բե րի գրա գի տու թյան մա կար դա կը բարձ րաց նե լու հա մար որ բա նո ցում գրա-
դա րան է բաց վել ա մե րի կա ցի հի վան դա պա հու հի Նոր թո նի ջան քե րով, ով սե փա կան 
նա խա ձեռ նու թյամբ գր քեր էր հա վա քում, ի նչ պես նաև ա ռա ջար կում էր որ բա նոց այ ցե-
լող նե րին մե կա կան գիրք նվի րել105: 

Որ բա նո ցի ղե կա վա րու թյու նը կարևո րու թյուն է տվել նաև ե րաժշ տու թյան դա սե րին: 
Ազ գային վար ժա րան նե րի ե րաժշ տու թյան ու սու ցիչ Գևորգ Նալ բան դյա նի ջան քե րի 
շնոր հիվ նվա գա խումբ է ստեղծ վել, ո րը ո ղջ քա ղա քով հար գանք է վայե լել: Որ բա նոցն 
ու նե ցել է նաև կույ րե րի նվա գա խումբ, ի նչ պես նաև 80 հո գա նոց քա ռա ձայն ե րգ չա-
խումբ՝ Ազ նիվ Մա նու կյա նի գլ խա վո րու թյամբ: Ե րգ չախմբի կա տար մամբ «Սո նա Յար» 
եր գը հիաց րել է 1923 թ. որ բա նոց այ ցե լած Սի րիա յում և Լի բա նա նում Ֆրան սիա կան 
Հան րա պե տու թյան Բարձ րա գույն կո մի սար Վեյ գա նին, ով, լսե լով կա տա րու մը, խնդ-
րել է այն ևս մեկ ան գամ կրկ նել106: Մի քա նի օր ան ց որ բա նո ցի ղե կա վա րու թյու նը 
կո մի սա րից նա մակ է ստա ցել, որ տեղ նշ ված է ե ղել. «Լի բա նա նի և Սու րի ոյ մէջ չեմ 
յի շեր տեղ մը ուր այ ցե լած եւ այդ քան տպա ւո րուած ու գոհ մնա ցած ըլ լամ որ քան ձեր 
Հայ կա կան որ բա նո ցին մէջ»107:

1922-1924 թթ. ըն թաց քում որ բա նո ցում որ պես գի շե րօ թիկ վար ժա րա նի ու սու ցիչ 
Ա րամ Շար վող լյա նի հետ պաշ տո նա վա րած Հո վա կիմ Պա գա լե ա նը պետք է պատ րաս-
տեր որ բե րի կեն սա գրու թյու ներն ու թղ թած րար նե րը108, սա կայն հարկ է նշել, որ ու սում-
նա սի րու թյան ըն թաց քում չենք հան դի պել որևէ տե ղե կու թյուն այս նա խա ձեռ նու թյան 
կյան քի կոչ ման վե րա բե րյալ: 

Որ բա նո ցի նյու թա կան բա րե կե ցու թյան շր ջա նը եր կար չի տևել, Ա մե րի կյան նպաս-
տա մա տույ ցի նյու թա կան օ ժա դա կու թյունն աս տի ճա նա բար նվա զել է, այ նու հետև՝ 
դա դա րել: 1923 թ. վեր ջին Ա մե րի կյան նպաս տա մա տույ ցի ղե կա վա րու թյու նից ներ քին 
հրա հանգ է ե ղել, ը ստ ո րի՝ որ բե րին տե ղա վո րեն տնե րում՝ ի բրև սպա սու հի, ար հես տա-

103 Սուրիական տարեցոյց, Ա տարի (Գահիրէ, Զարեհ Պէրպէրեան, 1924), 57-58:
104 Սուրիական տարեցոյց, 57։
105 Լալէեան, Յուշամատեան, 209:
106 Նույն տեղում, 201-202:
107 Նույն տեղում:
108 Տաթեւեան, «Հալէպի հայկական որբանոցը», 38:
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նոց նե րում՝ ի բրև ա շա կերտ, ի սկ ա վե լի մե ծա հա սակ ներն էլ մեկ նեն տար բեր ե րկր ներ: 
Այս հրա հան գին Ա տուր Լևո նյանն ը նդ դի մա ցել է՝ ա ռա ջար կե լով որ բա նո ցի խնա մա տա-
րու թյու նը հանձ նել ազ գային մար մին նե րին՝ հույս ու նե նա լով ար հես տա նո ցի ե կա մուտ-
նե րով և հայ բա րե րար նե րի նպաստ նե րով շա րու նա կել որ բա նո ցի գոր ծու նե ու թյու նը, 
ո րին էլ Նպաս տա մա տույ ցը չի հա մա ձայ նել, ան գամ որ պես փոխ զի ջու մային տար բե րակ 
ա ռա ջար կել են Լևո նյա նին Բեյ րու թի ի րենց հաս տա տու թյուն նե րից մե կում պաշ տոն տալ:

 Բա նակ ցու թյուն նե րը տևում են ա միս ներ: Դեպ քե րի ման րա մաս նե րին տե ղե կա-
նում ե նք Տեր Ներ սես քա հա նա Թա վուգ ճյա նի՝ Ջու նեյ հի իր կար գա կից եղ բո րը՝ Տեր 
Գա րե գին քա հա նա Պո ղա րյա նին գրած նա մա կից՝ թվագր ված 7 հու նիս 1924 թ.: Նա 
տե ղե կաց նում է, որ Նպաս տա մա տույ ցի նպա տակն է պա հել ար հես տա նո ցը, ի սկ 
դպրո ցը տե ղա փո խել Ջի բեյլ (Բիբ լի ոս): Բա ցի այդ՝ նշենք, որ ներ քին տա րա ձայ նու-
թյուն ներ էին ա ռաջ ե կել Լևո նյա նի և Նպաս տա մա տույ ցի պա տաս խա նա տու աշ խա-
տա կից Մըր ֆիի մեջ: Վեր ջի նիս ա վար տա կան քն նու թյան օ րը պա հան ջել էր որ բա-
նո ցի 15 աղ ջիկ նե րի՝ ա րաբ ըն տա նիք նե րում որ պես սպա սու հի աշ խա տան քի տե ղա-
վո րել, ի սկ ա վե լի ուշ ա ռա ջար կել, որ աշ խա տա նո ցի տղա նե րից շա տե րը լքեն ար հես-
տա նո ցը: Եր կու պա հանջ ներն էլ հիմ նա վոր պատ ճառ նե րով մերժ վել էին, սա կայն ի 
վեր ջո Ա տուր Լևո նյա նը հրա ժա րա կան է տվել, ի սկ նրա փո խա րեն պար տա կա նու-
թյուն նե րը ստանձ նել է որ բա նո ցի հո գա բար ձու թյան ան դամ Տիգ րան Պեք ճի պա շյա-
նը109: Այս ըն թա ցում Ա. Լևո նյա նը դի մել է Կի լի կի ո Տան Սա հակ Բ կա թո ղի կո սին, 
ՀԲԸՄ-ին, Հա լե պի ա ռաջ նոր դա րա նին՝ խոս տա նա լով առ կա ե կա մուտ նե րով և գոր ծե-
րով պա հել որ բա նո ցը ևս եր կու տա րի, բայց դրա կան ար դյուն քի չի հա սել: 

Որ բե րի մի մա սը տե ղա փոխ վել են Նպաս տա մա տույ ցի Լի բա նա նի կենտ րոն-
ներ՝ մաս նա վո րա պես Ջի բեյլ: Ա մե րի կյան նպաս տա մա տույ ցի վար չու թյան և ՀԲԸՄ-ի 
հա մա տեղ ո րոշ մամբ՝ որ բե րի մի մա սը մեկ նել է Ֆրան սիա` ա գա րակ նե րում աշ խա տե-
լու հա մար: Որ բե րի ան վտան գու թյան և աշ խա տան քով ա պա հո վե լու հար ցում Գաբ րիել 
Նու րա տուն կյա նը110 կա րո ղա ցել էր Ֆրան սիայի հո ղային նա խա րա րու թյան հետ պայ-
մա նա վոր վա ծու թյուն ձեռք բե րել: Աղ ջիկ նե րի մեծ մա սը Հա լե պում և Բեյ րու թում որ պես 
սպա սու հի է սկ սել աշ խա տել: Սա կայն նշենք, որ այ նուա մե նայ նիվ, ե ղել են որ բեր, 
ո րոնք որևէ հա րա զատ չեն ու նե ցել: Այս խմբի որ բե րից տա րի քով մեծ՝ մո տա վո րա պես 
50 հո գի, տե ղա փոխ վել են ՀԲԸՄ Հա լե պի Կի լի կյան ար հես տա նոց-որ բա նոց111: 

Որ բա նո ցի գոր ծու նե ու թյան վեր ջին շր ջա նում կարևոր դեր է ու նե ցել Նպաս տա մա-
տույ ցի տնօ րե նի օգ նա կան Լուի Հե քի մյա նը112, ով որ բա նո ցի կա րիք նե րի հա մար ջանք 
չի խնայել ու զբաղ վել է որ բե րի տե ղա վոր ման աշ խա տանք նե րով: 

109 Լալէեան, Յուշամատեան, 219:
110 Գաբրիել Նորատունկյանը Հայ ազգային պատվիրակության նախագահն էր (մայիս 1921-1923) և 
ՀԲԸՄ փոխնախագահը (1921-1932)։
111 Դար մը պատմութիւն, 151:
112 Հազարապետ Լուի Հեքիմյանը Եգիպտոսում անգլիական բանակում կարևոր պաշտոն է ունեցել: 
1918 թ. Պորտ Սաիդում նա տեղի հայությանը աջակցել է, մասնակցել է նաև որբերի մի կայանից մյուսը 
փոխադրելու աշխատանքներին: Մասնակցել է նաև Այնթափի 1920-1921 թթ. ինքնապաշտպանության 
մարտերին: 
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Որ բա նո ցի գոր ծու նե ու թյու նը դա դա րեց վել է 1924 թ. ամ ռա նը, ե րբ բո լոր որ բե-
րը հիմ նա կա նում հա րա զատ, օգ նող ձեռք են գտել կամ ար դեն կա րո ղա ցել են ի րենց 
աշ խա տան քով օր վա ապ րուս տը հայ թայ թել: 

Մինչ այժմ Սա բուն Խա նի և որ բա նո ցի այլ շեն քե րից շա տե րի վրա նշ մար վում են 
հայ որ բե րի հետ քե րը՝ ա նուն ազ գա նուն նե րը՝ փո րագր ված ի րենց «դող դո ջուն մատ նե-
րով»113: Նշենք, որ որ բա նո ցի սա նե րից է ե ղել նաև հայտ նի նկա րիչ Կա լեն ցը, ում Ա նդ-
րա նիկ Ծա ռու կյա նը հետևյալ կերպ է բնու թա գրում. «Հա րու թյու նը կը հա ջո ղեր զար-
մա նա լի նմա նու թյուն մը տալ իր գծած պատ կեր նե րուն: Գծա գրու թյու նը դար ձած էր 
ա ռօ րյա իր միակ զբա ղու մը: Տա սը տա րե կա նին հայտ նի էր ար դեն, թե ու ժեղ բան մը 
կը խլր տի իր մեջ»114: 

Այս պի սով՝ ամ փո փե լով նշենք, որ որ բա նո ցը վս տա հե լի ա պաս տան է ե ղել որ բե-
րի հա մար: Այն գոր ծել է մեր ժո ղովր դի հա մար օր հա սա կան ժա մա նա կա հատ վա ծում՝ 
իր գոր ծու նե ու թյունն ա նընդ մեջ շա րու նա կե լով գրե թե տա սը տա րի. փաստ, որ քիչ 
որ բա նոց նե րի է հա ջող վել։ Իր գոր ծու նե ու թյան ըն թաց քում որ բա նոցն ըն դու նել է շուրջ 
8.000 որ բի, ո րոն ցից 4.000-ը դուրս են ե կել որ բա նո ցից եր կա րատև կամ կար ճատև 
մնա լուց հե տո: Միայն 1924 թ. 450 աղ ջիկ ներ ա մուս նա ցել են ու հայ ըն տա նիք ներ կազ-
մել: Որ բա նո ցի գոր ծու նե ու թյան տա րի նե րին նշա նա կա լի մեծ դեր է ու նե ցել Վե րա-
պատ վե լի Շի րա ճյա նը: Խնդ րո ա ռար կա ժա մա նա կա հատ վա ծում տար բեր ա ռիթ նե րով 
որ բա նո ցը փա կե լու բազ մա թիվ փոր ձեր են ար վել, մի քա նի ան գամ Պատ վե լի Շի րա-
ճյա նը փնտր վել է ի բրև «վ տան գա վոր տարր», բան տարկ վել ու աք սո րի սպառ նա-
լիք ներ ստա ցել: Այ նուա մե նայ նիվ, հարկ է մեջ բե րել Պատ վե լիի գոր ծըն կեր, ա ջա կից 
բժիշկ Հով հան նես Պո ղո սյա նի խոս քե րը, ո րը նշում է, որ շա տե րը ձաղ կե ցին ու քն նա-
դա տե ցին Վեր. Շի րա ճյա նի որ բախ նամ գոր ծը հա յա ջինջ շր ջա նում, սա կայն նրան-
ցից շա տե րը ոչ միայն թաքս տոց նե րում էին և չէին հա մար ձակ վում որ բեր հա վա քել, 
այլև վա խե նում էին ան գամ դուրս գալ ի րենց թաքս տոց նե րից115։ Ա հա րոն Շի րա ճյա նը 
հա ջորդ ղե կա վա րու թյա նը փո խան ցեց կա յա ցած, ներ քին վար չա կան ստո րա բա ժա-
նում նե րով գոր ծող, հա մե մա տա բար ա ռողջ մի ջա վայ րում որ բե րին կր թու թյուն ու ա պա-
գայի հա մար կա յու նու թյուն ա պա հո վող հաս տա տու թյուն: Հա ջորդ ղե կա վա րու թյունն էլ 
Ա տուր Լևո նյա նի գլ խա վո րու թյամբ հնա րա վոր քայ լե րը ձեռ նար կեց որ բա նո ցի հե տա-
գա գոր ծու նե ու թյան ու որ բե րի վերջ նա կան տե ղա վոր ման հար ցե րում: Որ բա նո ցը 
մինչև վերջ հա վա տա րիմ է մնա ցել իր կոչ մա նը՝ որ բե րին պատ րաս տել գործ նա կան 
կյան քին, որ պես զի որ բա նո ցից դուրս գա լուց հե տո կա րո ղա նային ապ րել սե փա կան 
մի ջոց նե րով:

113 Մինասեան, «Մանկութիւն չունեցողներուն», 23:
114 Ծառուկյան, Մանկություն չունեցող, 84:
115 Պօղոսեան, «Հիմնադիրը ազգային մեծ ձեռնարկի մը», 414:
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During and after the Armenian Genocide many Armenian benevolent, missionary 
orphanages were opened in differenet places of the Ottoman Empire to save the remnants 
of the Armenian people. The Aleppo orphanage has a unique place in the chain of these 
orphanages. It was one of the few established by the Armenian initiative during the 
Genocide and continued its uninterrupted activities till 1924. 

The paper describes the activities of the orphanage, numbers of orphans, details of 
educational, financial, healthcare and manufactory spheres. The activities of the caretaker 
bodies as well as the problems of the orphanage and the ways of their settlement are 
analyzed. The paper also deals with the political situation of the region, which has had a 
direct impact on the orphanage. The main sources of the paper are the Bulletin published 
by the orphanage, the Bulletin prepared by the Armenian National Delegation as well as 
the memoirs of the orphans and periodicals. 
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АРМЯНСКИЙ СИРОТСКИЙ ПРИЮТ АЛЕППО (1915-1924)
Ключевые слова: Геноцид армян, депортация, Алеппо, сироты, сиротский приют, 
мастерская, образование, вспомоществование, спасение, Аарон Шираджян, Атур Левонян, 
мемуары.

В годы Геноцида армян и после в различных городах Османской империи с целью 
спасения оставшихся осколков армянского народа были открыты многочисленные 
армянские благотворительные миссионерские сиротские приюты. Из подобного рода 
заведений можно выделить армянский сиротский приют в Алеппо. Особенностью 
данного приюта являлось то, что он был основан по инициативе самих армян еще в то 
время, когда процесс уничтожения армянского населения Османской империи был в 
самом разгаре, и бесперебойно функционировал до 1924 года. 

В статье представлены основные аспекты деятельности сиротского приюта: 
сведения о численности сирот, подробности организации образовательного процесса, 
финансировании, мерах по обеспечению здоровья и организации мастерских, а также 
проблемы, с которыми сталкивалось заведение, и меры по их решению. 



Նա րի նե Վ. Մար գա րյան

52

В статье также освещены события региональной политики рассматриваемого 
времени, которые имели непосредственное влияние на деятельность сиротского приюта.

Основными первоисточниками для написания статьи послужили бюллетень 
си ротского приюта, бюллетень, подготовленный Армянской национальной делега цией, 
а также мемуары воспитанников сиротского приюта и периодика времен событий. 
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Orphanage in Aleppo]. Aleppo, 1919.
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Հայկ Մ. Մար տի րո սյան
 պատ մա կան գի տու թյուն նե րի թեկ նա ծու

ՄԱՐԻ ԵՎ ՎԻԼՀԵԼՄ ՇՊԻՔԵՐՆԵՐ. ՀԱՅՈՑ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹՅԱՆ 
ԱԿԱՆԱՏԵՍ ԳԵՐՄԱՆԱՑԻ ՀՈՒՄԱՆԻՍՏ ԱՄՈՒՍԻՆՆԵՐԸ

 Բա նա լի բա ռեր՝ Հայոց ցե ղաս պա նու թյուն, Օս մա նյան կայս րու թյուն, Վիլ հելմ Շպի քեր, 
Մա րի Շպի քեր, գեր մա նա ցի ա կա նա տես ներ, վկա յու թյուն ներ։ 

 Մա րի և Վիլ հելմ Շպի քեր նե րը Հայոց ցե ղաս պա նու թյան գեր մա նա ցի հու մա նիստ ա կա-
նա տես նե րից են, ով քեր ձեռ նա մուխ են լի նում մար դա սի րա կան աշ խա տանք նե րի՝ փոր-
ձե լով օգ նել հայ աք սո րյալ նե րին, ո րոշ դեպ քե րում՝ նաև փր կել նրանց։ Շպի քեր ա մու-
սին ներն Օս մա նյան կայս րու թյան հայե րի շր ջա նում ի րենց գոր ծու նե ու թյու նը ծա վա լել 
են դեռևս 19-րդ դա րի վեր ջից, նախ՝ Կ.Պոլ սում, ա պա՝ Մա րա շում։ Ա ռա ջին աշ խար հա-
մար տի ու Հայոց ցե ղաս պա նու թյան տա րի նե րին ա մու սին նե րը Հա լե պում էին։ 

Հոդ վա ծի նպա տակն է ներ կա յաց նել գեր մա նա ցի Շպի քեր ա մու սին նե րին որ պես 
Հայոց ցե ղաս պա նու թյան ա կա նա տես ներ, նրանց մար դա սի րա կան գոր ծու նե ու թյու նը, 
վեր հա նել և ակ տիվ գի տա կան շր ջա նա ռու թյան մեջ դնել նրանց վկա յու թյուն նե րը նե րա-
ռող սկզբ նաղ բյուր նե րը։ Ներ կա յաց վում է, թե ի նչ հան գա մանք նե րում նրանք կա րո ղա-
ցան մնալ հու մա նիս տա կան դիր քե րում, ան գամ կյան քեր փր կել (թե կուզ և ժա մա նա կա-
վոր) ի նչ պես Հայոց ցե ղաս պա նու թյան տա րի նե րին, այն պես էլ հե տա գա յում։ 

 Հոդ վա ծը գե րա զան ցա պես պատ րաստ վել է Շպի քեր ա մու սին նե րի զե կույց նե րի, 
«Արևել քում քրիս տո նե ա կան օգ նու թյան մի ու թյուն» ա ռա քե լու թյան ու Յո հան նես Լեփ սի-
ու սի տուն-ար խի վի, ի նչ պես նաև ժա մա նա կի գեր մա նա լե զու մա մու լի և ա ռաջ նային այլ 
գրա կա նու թյան հի ման վրա։ 

***
 Հայոց ցե ղաս պա նու թյան տա րի նե րին ե ղել են բազ մա թիվ օ տար ա կա նա տես ներ, 
ո րոնց մի մա սի վկա յու թյուն նե րը, հու շե րը հե տա գա յում ան հայտ են մնա ցել կամ 
սա կավ ու սում նա սիր վել։ Ե թե բրի տա նա ցի նե րը կամ ֆրան սիա ցի նե րը ստիպ ված էին 
Ա ռա ջին աշ խար հա մար տի սկս վե լուց ա ռաջ կամ դրա սկս վե լուն պես լքել ի րենց գոր-
ծու նե ու թյան վայ րը՝ որ պես թշ նա մի ե րկ րի հպա տակ ներ, ա պա զգա լի թվով ա մե րի-
կա ցի ներ, գեր մա նա ցի ներ, շվեյ ցա րա ցի ներ ու սկան դի նավ ներ, այ նուա մե նայ նիվ, 
մնա ցել էին Օս մա նյան կայս րու թյու նում՝ դառ նա լով Հայոց ցե ղաս պա նու թյան ա կա-
նա տես ներ։ Վեր ջին նե րիս շար քում հատ կա պես պետք է կարևո րել գեր մա նա ցի նե րի 
վկա յու թյուն նե րը։ Բանն այն է, որ եր բեմն թուրք կամ թուր քա մետ ժխ տո ղա կան պատ-
մա բան նե րը փոր ձում են նվա զեց նել շատ ա կա նա տես նե րի վկա յու թյուն նե րի կարևո-
րու թյու նը։ Նրանց հիմ նա կան փաս տարկ նե րից մեկն այն է, որ շատ ա կա նա տես ներ 
«կողմ նա կալ» վե րա բեր մունք են հան դես բե րել՝ փոր ձե լով ի րենց վկա յու թյուն նե րով ի 
շահ սե փա կան ե րկ րի վնաս հասց նել Օս մա նյան կայս րու թյա նը։ Գեր մա նա ցի ա կա նա-
տես նե րի պա րա գա յում այս «փաս տարկն» ուղ ղա կի հիմ նա զուրկ է դառ նում, քան զի 
Գեր մա նիան Օս մա նյան կայս րու թյան դաշ նա կից եր կիր էր, հետևա բար նրա քա ղա քա-
ցի նե րը պա կաս շա հագրգռ ված չէին պա տե րազ մում թուր քե րի, ու րեմն նաև գեր մա նա-
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թուր քա կան դա շին քի հա ջո ղու թյուն նե րով և նման վկա յու թյուն նե րով սե փա կան ե րկ րին 
վնա սե լու որևէ շա հագրգռ վա ծու թյուն չէին կա րող ու նե նալ։ 

Ե թե փոր ձենք ը նդ հան րաց նել, թե հիմ նա կա նում որ խմբե րի ներ կա յա ցու ցիչ ներ էին 
գեր մա նա ցի ա կա նա տես նե րը, կս տա նանք հետևյալ պատ կե րը. ա) սպա ներ, զին վո-
րա կան ներ, ռազ մա կան ո լոր տի ներ կա յա ցու ցիչ ներ, բ) դես պա նա տան, հյու պա տո սու-
թյուն նե րի աշ խա տա կից ներ, գ) եր կա թու ղի նե րի, (Բաղ դա դի և Ա նա տո լիա կան), ա ռևտ-
րային և բան կային (Deutsche Bank, Palästina Bank) ո լոր տի ներ կա յա ցու ցիչ ներ, դ) գեր-
մա նա կան ա ռա քե լու թյուն նե րի և հու մա նի տար-կր թա կան բնա գա վա ռի այլ ներ կա յա-
ցու ցիչ ներ: 

Այս հա մա տեքս տում Մա րի և Վիլ հելմ Շպի քեր նե րի վկա յու թյուն ներն ա ռանձ-
նա նում են մի քա նի հան գա մանք նե րով։ Նախ՝ ա մու սին նե րը եր կու՝ ի րա րից ամ բող-
ջո վին տար բեր հաս տա տու թյուն նե րի՝ Հա լե պի գեր մա նա կան ռե ա լա կան դպրո ցի և 
Բաղ դա դի եր կա թու ղու աշ խա տա կից ներ էին, հետևա բար ա ռնչ վում էին մարդ կանց 
ա վե լի լայն շր ջա նա կի հետ։ Բա ցի այդ, եր կուսն էլ Օս մա նյան կայս րու թյու նում էին 
շատ եր կար ժա մա նակ՝ Մա րին 1897 թ., ի սկ Վիլ հել մը 1898 թ. ի վեր, հետևա բար շատ 
լավ էին ճա նա չում ի նչ պես հայե րին, այն պես էլ թուր քե րին ու կայս րու թյու նում տի րող 
ա վան դույթ ներն ու բար քե րը, ո րոշ չա փով՝ նաև լե զու նե րը։ Չլի նե լով ռազ մա կան ո լոր-
տի ներ կա յա ցու ցիչ ներ՝ նրանք զերծ էին ի րենց վկա յու թյուն նե րով զին վո րա կան գաղտ-
նիք հրա պա րա կե լու վտան գից։ Շպի քեր նե րի վկա յու թյուն նե րի հա վաս տի ու թյու նը Գեր-
մա նա կան կայս րու թյան կանց լե րին ու ղար կած իր նա մակ նե րում ե րաշ խա վո րել է նաև 
Հա լե պի գեր մա նա կան հյու պա տոս Վալ տեր Ռյո սե րը։ Ան գամ Սո ղո մոն Թեհ լի րյա նի 
դա տա վա րու թյան ժա մա նակ դրանք օգ տա գործ վել են վեր ջի նիս փաս տա բան նե րի 
կող մից։ Նրանց վկա յու թյուն նե րը հիմ նա կա նում հս տակ են. նշ վում է ի րա դար ձու թյուն-
նե րի վայ րը, առ կա են զգա լի թվով այլ ա կա նա տես նե րի (նաև գեր մա նա ցի) կամ դեպ-
քե րի մաս նա կից նե րի ա նուն ներ, թվային տվյալ ներ։

Շպիքեր ամուսինները որպես ականատեսներ և հումանիստներ

Օս մա նյան կայս րու թյու նում Ա ռա ջին աշ խար հա մար տի տա րի նե րի ըն թաց քում ծա ռա-
յած զին վոր նե րի և սպա նե րի թի վը1 հաշ վի առ նե լով ու ա վե լաց նե լով վե րո հի շյալ մյուս 
բնա գա վառ նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րին՝ կա րե լի է փաս տել, որ Հայոց ցե ղաս պա նու-
թյան հա րյու րա վոր (գու ցե հա զա րա վոր) գեր մա նա ցի ա կա նա տես ներ (նաև մաս նա-
կից ներ) են ե ղել2, ո րոնց մի փոքր մա սը հայե րի հետ ա ռնչ վում էր ցե ղաս պա նու թյու նից 
ա վե լի քան մեկ տաս նա մյակ ա ռաջ։

1 Աշխարհամարտի տարիներին գերմանացի սպաների թիվն Օսմանյան կայսրությունում հասնում է 
700-800-ի, իսկ զինվորներինը՝ շուրջ 12.000-ի։ Vahakn Dadrian, German Responsibility in the Armenian 
Genocide: a Review of the Historical Evidence of German Complicity (Cambridge։ Blue Crane Books, 1996), 110.
2 Պետք է նկատել, որ ելնելով վերոնշյալից՝ Հայոց ցեղասպանության գերմանացի ականատեսների, 
առավել ևս մասնակիցների «ցուցակագրումը» և նրանց վերաբերյալ լայնածավալ ու հնարավորինս 
մեծ թվով վկայությունների ընդգրկմամբ աշխատություն-հանրագիտարանը (նաև գերմանացի 
գործընկերների ներգրավմամբ) խիստ օգտակար կարող էր լինել իրավիճակն ավելի հստակ 
պատկերացնելու համար՝ միաժամանակ ունենալով լուրջ կիրառական նշանակություն։ 
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Ն րան ցից էին Շպի քեր ա մու սին նե րը, ով քեր Օս մա նյան կայս րու թյու նում էին 
գտնվում դեռևս 19-րդ դա րի վեր ջից։ Մա րի Լյու դե քեն (հե տա գա յում՝ Մա րի Շպի-
քեր, Marie Spiecker)3 Կ.Պո լիս էր ժա մա նել դեռևս 1897 թ. ապ րի լի 14-ին «Արևել-
քում քրիս տո նե ա կան բա րե գոր ծու թյան գեր մա նա կան օգ նու թյան մի ու թյա նը (Ա ՔԲ-
ԳՕՄ)»4 պատ կա նող Կ.Պոլ սի Բե բեք թա ղա մա սում բաց ված գեր մա նա կան որ բա նո-
ցում5 աշ խա տե լու նպա տա կով, ուր մեկ տա րի ան ց ժա մա նում է նաև Վիլ հելմ Շպի-
քե րը (Wilhelm Spiecker)6։ 1899 թ. գար նա նը նրանք ա մուս նա նում են և տե ղա փոխ վում 
Մա րաշ՝ ստանձ նե լու 1896 թ. հիմ նադր ված Ա ՔԲ ԳՕՄ-ի7 մի սի ո նե րա կան կա յա նի 
ղե կա վա րու մը8, որ տեղ Վիլ հելմ Շպի քե րը մնում է մինչև 1907 թ. (որ պես կա յա նի ղե կա-
վար միայն մեկ տա րի)9։ 1911 թ. Վիլ հելմ Շպի քե րը փոր ձում էր աշ խա տան քի ան ցնել 

3 Մարի Շպիքերը (Marie Spiecker) (օրիորդական ազգանունը՝ Լյուդեքե) ծնվել է 1872 թ. մարտի 1-ին 
Նոյշտետինում (Պոմերան)։ Մասնագիտությամբ ուսուցչուհի էր։ Մարաշում 1900-1906 թթ. ունեցել 
է չորս դուստր։ Որբախնամ, աղքատախնամ և կրթական գործունեությունից զատ զբաղվել է նաև 
հոգևոր-քարոզչական գործունեությամբ։ Այս մասին ավելի մանրամասն տես Marie Spiecker, “An die 
Pflege-Eltern unserer Marasch-Waisen,” Mitteilungen aus dem Orient (Frankfurt a. Main), April, 1900, 
62-63; Marie Spiecker, “Der Herr thut Großes,” Mitteilungen aus dem Orient, Juli, 1900, 132-133; Marie 
Spiecker, “Hier ist eine Gelegenheit,” Mitteilungen aus dem Orient, Juli, 1903, 155-157; Pauline Skarnikat, 
“Reiseerlebnisse unserer Geschwister,” Mitteilungen aus dem Orient, Januar, 1904, 65-67. 
4 Միությունը հիմնադրվել էր 1896 թ. հուլիսի 2-ին և նախապես կոչվել «Հայաստանի օգնության 
գերմանական միություն» (ՀՕԳՄ)՝ ունենալով երկու կենտրոնական կոմիտե (Մայնի Ֆրանկֆուրտի 
և Բեռլինի) ու մի շարք ենթակոմիտեներ։ Հետագայում ՀՕԳՄ-ը տրոհվում է, ՀՕԳՄ-ի ժառանգորդը 
դառնում է Մայնի Ֆրանկֆուրտի կոմիտեն՝ վերանվանվելով «Արևելքում քրիստոնեական բարե-
գործության գերմանական օգնության միություն» (ԱՔԲԳՕՄ)։
5 Որբանոցի բացման որոշումը կայացվել էր 1896 թ. օգոստոսի 28-ին ՀՕԳՄ երկրորդ համագումարի 
ժամանակ։ “Deutscher Hilfsbund für christliches Liebeswerk im Orient e.V. (Hg.),” Skizzen und Bilder aus 
dem Orient (Dinglingen (Baden)։ St. Johannis-Druckerei, 1899), 54.
6 Վիլհելմ Շպիքերը (Wilhelm Spieker, հանդիպում է նաև Spieker տարբերակը, իսկ արևմտահայերեն 
գրականության մեջ՝ Սփիքըր) ծնվել է 1876 թ. հունիսի 6-ին Բելլեում (Լիպպե-Դետմոլդ, Բիլեֆելդի 
մոտ)։ Մասնագիտությամբ ուսուցիչ էր։ Որբախնամ-կրթական աշխատանքներից զատ Վիլհելմ 
Շպիքերը Մարաշում ակտիվ է եղել նաև աստվածաշնչյան թեմաներով հավաքներ, հոգևոր-
քարոզչական գործունեություն իրականացնելու բնագավառում։ Ավելի մանրամասն տես Wilhelm 
Spieker, “Eine Hochzeitsreise nach Armenien,” Mitteilungen aus dem Orient (Frankfurt a. Main), 
September, 1899, 84-85; Skarnikat, “Reiseerlebnisse unserer Geschwister,” 65-67; Խմբագրական, “Aus 
Marasch,” Sonnen-Aufgang. Mitteilungen des deutschen Hülfsbundes für christliches Liebeswerk im Orient 
e. V. (Frankfurt a. Main), Januar, 1906, 51. 
7 ԱՔԲԳՕՄ-ի արխիվների մեծ մասն այրվել է Երկրորդ աշխարհամարտի տարիներին Մայնի 
Ֆրանկֆուրտ քաղաքի ռմբակոծության ժամանակ, ինչի հետևանքով էլ ժամանակին իրենց 
աշխատակիցների` Շպիքերների մասին տեղեկություններն այս արխիվում սակավաթիվ են։ 
8 Խմբագրական, “Bericht für das Jahr 1907,” Sonnen-Aufgang. Mitteilungen des deutschen Hülfsbundes 
für christliches Liebeswerk im Orient e. V. (Frankfurt a. Main), April, 1908, 104. Մարաշի գերմանական 
միսիոներական կայանը հիմանդրվել էր դեռևս 1896 թ. աշնանը, սակայն առաջին գերմանացի 
աշխատակիցն այստեղ ժամանել էր միայն 1898 թ. սկզբին։ Ելնելով հոդվածի թեմայից՝ խիստ 
հակիրճ է ներկայացվում Շպիքերների՝ Մարաշում ծավալած գործունեությունը։ 
9 Խմբագրական, “Bericht für das Jahr 1907,” 104. 13 փետրվարի 1906 թվագրությամբ «ԱՔԲԳՕՄ 
Մարաշ ուղարկված աշխատակիցների օրենսդրության» տակ Վիլհելմ և Մարի Շպիքերներին են 
պատկանում առաջին երկու ստորագրությունները: Archiv des Deutschen Hülfsbundes für christliches 
Liebeswerk im Orient, Mappe O-001, Bestimmungen für die Deutschen Hülfsbund für christliches 
Liebeswerk im Orient auszusendenden Geschwister in Marasch, Frankfurt a. Main, 1906, 15.
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Յո հան նես Լեփ սի ու սի ղե կա վա րած «Գեր մա նա կան արևե լյան ա ռա քե լու թյու նում»։ 
Վեր ջինս Վիլ հել մին Ո ւր ֆայի կամ Ո ւր միայի կա յան նե րում որ պես ու սու ցիչ աշ խա-
տան քի վերց նե լու նպա տա կա հար մա րու թյու նը հաս կա նա լու հա մար Ա ՔԲ ԳՕՄ տնօ-
րեն Շու խարդ տից տե ղե կու թյուն ներ է խնդ րում նրա նախ կին աշ խա տան քի մա սին՝ 
խոս տա նա լով դրանք գաղտ նի պա հել10։ Շու խարդ տի հա կիրճ պա տաս խա նում գե րա-
զան ցա պես դժ գո հու թյուն ներ էին ար տա հայտ վում Մա րա շում Շպի քե րի գոր ծու նե ու-
թյան վե րա բե րյալ։ Այ նուա մե նայ նիվ, ը ստ Շու խարդ տի, ա կն կալ վող աշ խա տան քը Վիլ-
հել մը լի ո վին ի վի ճա կի էր կա տա րել11։ 

Ա ռա ջին աշ խար հա մար տի տա րի նե րին Շպի քեր ա մու սին նե րը Հա լե պում էին, ուր և 
ա կա նա տես էին ե ղել Հայոց ցե ղաս պա նու թյա նը։ Մա րին աշ խա տում էր գեր մա նա կան 
ռե ա լա կան դպրո ցում (Realschule), ի սկ Վիլ հել մը՝ Բաղ դա դի եր կա թու ղում։ Ի տար բե-
րու թյուն շա տե րի՝ Շպի քեր ա մու սին նե րը չէին լռել, ան մի ջա պես փոր ձել էին ը նդ վզել 
ստեղծ ված ի րա վի ճա կում, նա մակ ներ ու զե կույց ներ էին գրել՝ ման րա մասն շա րադ-
րե լով բռ նա գաղթն ու դրա հետևանք նե րը, ան գամ փոր ձել էին կյան քեր փր կել։ Շպի-
քեր նե րի մար դա սի րա կան գոր ծու նե ու թյանն ա ջակ ցել է նաև Հա լե պում Գեր մա նիայի 
հյու պա տոս Վալ տեր Ռյոս լե րը (1871-1929)12, ո րին ա մու սին նե րը, որ պես դեպ քե րի ա կա-
նա տես ներ կամ մաս նա կից ներ, պար բե րա բար փո խան ցում էին ի րենց զե կույց նե րը։ 
Դրանք հյու պա տո սը կից գրու թյամբ ու ղար կում էր ռայխս կանց լեր Բեթ ման Հոլ վե գին՝ 
ա վե լաց նե լով, որ տե ղե կու թյան աղ բյու րը խիստ հա վաս տի է։ 

Շ պի քեր նե րի վկա յու թյուն նե րը բո վան դա կային ա ռու մով մի քա նի հիմ նա կան ուղ-
ղու թյուն ներ էին նե րա ռում՝ աք սոր, սպա նու թյուն նե րի ի րա կա նաց ման ձևեր, բռ նա բա-
րու թյուն ներ, որ բե րի ան մխի թար վի ճա կի նկա րա գրու թյուն ներ, ի րենց կամ գոր ծըն կեր-
նե րի կող մից ցու ցա բեր ված օգ նու թյան դեպ քեր, թուր քե րի պահ ված քը սպա նու թյուն նե-
րից հե տո։ 

Իր զե կույց նե րից մե կում Վիլ հելմ Շպի քե րը13 պատ մում էր, թե ի նչ պես էր 1915 թ. 

10 Lepsiushaus Potsdam e. V., Archiv, LAH 079, LE 1.170-1.186, NC 11.840-12.009, N. 11910, Herrn 
Direktor Schuchardt, 1.
11 Lepsiushaus Potsdam e. V., Archiv, LAH 079, LE 1.170-1.186, NC 11.840-12.009, N. 11909, Herrn 
Missionsdirektor Dr. Lepsius, 1.
12 Աջակցությունը փախադարձ էր։ Շպիքերներից բացի Ռյոսլերի աջակիցների շարքում նշվում է 
նաև ԱՔԲԳՕՄ աշխատակցուհիներ Բեատրիցե Ռոհների, Բոդիլ Բյորնի, Հանսինե Մարխերի, 
Կլարա Պֆայֆերի, Կայզերսվերթի գթության քույրերի տան աշխատակցուհի և Հալեպի աղջիկների 
գերմանական դպրոցի տնօրեն Լինա Վայնկաուֆի ու այլոց անունները։ Kai Seyffarth, Entscheidung 
in Aleppo - Walter Rößler (1871-1929) (Bremen։ Donat Verlag, 2015), 128.
13 Վիլհելմ Շպիքերի մասին դրական է արտահայտվում նաև Հ. Գալուստեանը. «…Ան [Մր. Սփիքըր] 
կատարեալ հայասէր եւ չափազանց բարի անձնաւորութիւն մըն էր։ Մեծ պատերազմի ատեն 
Թուրքիոյ մէջ գտնուող գերմանացի միսիոնարներէն շատեր Հայոց հանդէպ իրենց բարեկամական 
դիքրը փոխեցին, սակայն Մր. Սփիքըր միշտ անկեղծ բարեկամ մը եւ ջերմեռանդ պաշտպան մը եղաւ 
Հայ ժողովուրդին եւ տեղահանութեանց միջոցին Հայ տարագրեալներուն օգնելով իր կյանքն ալ զոհ 
տուաւ։ Անմոռանալի են իր սէրն ու զոհողութիւնները մեր ազգին համար»։ Գրիգոր Գալուստեան, 
Մարաշ կամ Գերմանիկ եւ հերոս Զեյթուն (Նիւ Եորք, 1934), 490: Գրեթե նույնությամբ Շպիքերին 
բնութագրում է նաև Վ. Գրիգորյանը. «...Վերջինս [միստր Սփիքրը] ազնիվ, բարի և շատ հայասեր 
մարդ էր։ Պատերազմի ժամանակ գերմանացի միսիոներներից ոմանց նման նա չփոխեց իր 
վերաբերմունքը հայերի նկատմամբ։ Նա ջերմեռանդ կերպով պաշտպանում էր հայերին և ինքն 
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հու լի սի վեր ջին ութ հայ կա նանց ու աղ ջիկ նե րի փր կել Ռաս-ուլ-Այ նի ճա նա պար հից 
ու վերց րել իր խնամ քի տակ։ Նրան ցից մե կին (ա մու սի նը սպան վել ու այր վել էր իր 
աչ քե րի ա ռջև Խար բեր դից Ռաս-ուլ-Այն ըն կած ճա նա պար հին, ի սկ յոթ ամ սա կան 
միակ զա վա կը սո վա մահ էր ե ղել) Թոուեմ (Touem) կոչ վող կա յա րա նի 7-8 աշ խա-
տա կից ներն այն պես էին բռ նա բա րել, որ բժշկի և Շպի քեր նե րի կող մից վեր ջին նե-
րիս տա նը խնամ քի տակ վերց վե լուց միայն եր կու օր ան ց էր գի տակ ցու թյան ե կել14։ 
Ե վս մեկ կնոջ (իր եր կու դուստ րե րի հետ միա սին) Վիլ հելմն ին ժե ներ Լինս մեյե րի 
(Linsmeyer) օգ նու թյամբ փր կել էր մի տաս նա պե տի ու մոտ 15 զին վո րի ձեռ քից15։ 
14-ամյա մեկ այլ հայ ա ղջ կա նրանք փր կել էին Հո ջա կա յա րա նի ղե կա վա րի բռ նա-
բա րու թյու նից՝ սպառ նա լով նրան ե ղե լու թյան մա սին տե ղե կաց նել Բաղ դա դի եր կա-
թու ղու ղե կա վա րու թյա նը16։ Այ նու հետև Շպի քե րը, շա րադ րե լով սպան ված ու Եփ րատ 
նետ ված հայ կա նանց ու ե րե խա նե րի դիակ նե րի, կա նանց նկատ մամբ ի րա կա նաց-
վող կա մա յա կա նու թյուն նե րի, վեր ջին նե րիս ի նք նաս պա նու թյան մի շարք դեպ քե րի 
մա սին, փաս տում է, որ Ռաս ուլ-Այ նում դեռևս կեն դա նի մնա ցած մար դիկ հա զա-
րա վոր հայ գաղ թա կան նե րի մնա ցորդ ներն են միայն ու բա ցա ռա պես կա նայք ու 
ե րե խա ներ17։ Ան գամ գեր մա նա ցի նե րի (Բաղ դա դի եր կա թու ղու աշ խա տա կից Լինս-
մեյե րի և պա հես տա պետ Զե ե մա նի) մոտ աշ խա տող ե րեք մահ մե դա կան աշ խա տա-
կից ներն էին լքել ի րենց աշ խա տան քը՝ հայե րին սպա նե լու նպա տա կով, քան զի վեր-
ջին նե րիս որ պես պարգև տներ էին խոս տա ցել հայ կա կան գյու ղե րում18։ 

1915 թ. սեպ տեմ բե րի 2-ին գր ված և հյու պա տոս Ռյոս լե րի մի ջո ցով ռայխս կանց-
լե րին ու ղարկ ված մեկ այլ նա մա կում Շպի քե րը պատ մում է հու լիս-օ գոս տոս ա միս-
նե րին Մա րաշ կա տա րած իր այ ցի մա սին, որ տեղ նկա րա գրում է մի շարք գյու ղե-
րում՝ Սա մում, Կա րա բյույու քում, Չյու րուք կո զում, Ֆըն դը ջա քում, Ֆռ նու զում ու այ լուր 
ի րա կա նաց ված սպա նու թյուն նե րի, բռ նա բա րու թյուն նե րի, կա նանց վա ճառ քի դեպ-
քե րի մա սին։ Միայն Մա րա շի մի դպրո ցում Շպի քե րը տե սել էր հա րյու րից ա վե լի հայ 
կա նանց ու ե րե խա նե րի դիակ ներ՝ «պա տա ռոտ ված փո րե րով, կտ րատ ված ձեռ քե րով 
և բո լոր հնա րա վոր խե ղում նե րով, ո րոնց թվում կային մե կից եր կու տա րե կան ե րե-
խա ներ»19։

էլ զոհ գնաց հայերի ցեղասպանության ժամանակ»։ Վարդան Գրիգորյան, Հայությանը նվիրված 
կյանք. Էստոնուհի Հեդվիգ Բյուլի հայանպաստ գործունեությունը Կիլիկիայում և Սիրիայում (1911-
1951 թթ.) (Երևան, ՀՀ ԳԱԱ, ՀՑԹԻ, 1996), 19։
14 Seyffarth, Entscheidung in Aleppo, 46:
15 Wolfgang Gust (Hg.), “Der Konsul in Aleppo (Rößler) an den Reichskanzler (Bethmann Hollweg),” 
Anlage zu No. 81, in Der Völkermord an den Armeniern 1915/16. Dokumente aus dem Politischen Archiv des 
deutschen Auswärtigen Amts (Springer։ Klampen Verlag, 2005), 217.
16 Նույն տեղում։
17 Նույն տեղում, 217-218։ 
18 Seyffarth, Entscheidung in Aleppo, 47. Հեղինակն իր հերթին հղում է անում A 23991. PA AA-Türkei 
183, Bd. 38 փաստաթղթին։
19 Gust, “Der Konsul in Aleppo (Rößler) an den Reichskanzler (Bethmann Hollweg),” Anlage 5, 286.
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Շ պի քե րը վկա յում է նաև շր ջա կա գյու ղե րից Մա րաշ բեր ված ու այս տեղ գն դա կա-
հար ված տաս նյակ հայե րի մա սին, ո րոնց թվում ան գամ եր կու տա րե կան ե րե խա ներ 
կային20։ Շղ թա յա կապ տղա մար դիկ նախ մահ մե դա կան բնակ չու թյան կող մից նվաս-
տա ցում նե րի էին են թարկ վել, ո րից հե տո սպան վել։ Ան գամ գն դա կա հար վե լուց հե տո 
մահ մե դա կան նե րը շա րու նա կել էին պա տա ռո տել նրանց մար մին նե րը: Նա նաև հա վե-
լում է, որ այդ ամ բո խը Մա րա շի Ա ՔԲ ԳՕՄ կա յա նի Սա լեմ հի վան դա նո ցի մո տով 
ան ցնե լիս «Կեց ցե Գեր մա նիան» էր գո չում21։

 Բազ մա թիվ են ա ռան ձին դեպ քե րի նկա րա գրու թյուն նե րը Վիլ հելմ Շպի քե րի վկա յու-
թյուն նե րում. թուր քե րի և քր դե րի կող մից քա րա վան նե րի վրա ի րա կա նաց ված հար ձա-
կում ներ, կա նանց նկատ մամբ գոր ծադր ված բռ նու թյուն ներ, սպա նու թյուն ներ, դիա կապ-
տու թյուն, ա նար գանք՝ հա ճախ նաև հս տակ ա նուն նե րով ու թվային տվյալ նե րով։ Նա 
ման րա մասն նկա րա գրում է Այ րան-Փ նար կոչ վող բնա կա վայ րում տե ղի ու նե ցած բռ նա-
բա րու թյուն ներն ու սպա նու թյուն նե րը. «2500 հո գուց բաղ կա ցած այս քա րա վա նում ես 
տղա մարդ կանց չտե սա, բա ցա ռու թյամբ, հա վա նա բար, 30-40 հո գուց։ 15 տա րե կա նից 
բարձր տղա մար դիկ ա ռանձ նաց վել էին և, հա վա նա բար, սպան վել։ Մտած ված կեր պով 
այս հայե րը շր ջան ցող ու վտան գա վոր ճա նա պարհ նե րով էին բեր վել. Մա րա շի վրայով 
չորս օր վա ճա նա պար հով բեր վե լու փո խա րեն նրանք ար դեն մեկ ա միս ճա նա պար հին 
էին։ […] Այն թա պի մո տա կայ քում այս քա րա վա նի բազ մա թիվ կա նայք Այն թա պից քա ղա-
քա ցիա կան ան ձանց կող մից գի շե րը բռ նա բար վել էին։ Այ րան-Փ նար կոչ վող վայ րում 
հար ձակ ման ժա մա նակ տղա մար դիկ և կա նայք կապկպ վել էին ծա ռե րին ու այր վել»22։ 

Այ նու հետև Շպի քե րը նկա րա գրում է սպա նու թյուն նե րի, ա նար գանք նե րի ու բռ նա-
բա րու թյուն նե րի տե սա րան ներ Այն թա պից, Մա րա շից, Ալ բիս տա նի մոտ գտնվող Բյո-
վե րեն գյու ղից, Այն թա պից հյու սիս գտնվող Բաշ-Փ նար բնա կա վայ րից։ «Ինձ հետ ճամ-
փոր դում էին [ Մա րա շից] վեց հայ աղ ջիկ ներ, ո րոն ցից հին գը ու սու ցիչ նե րի ա մե րի կյան 
սե մի նա րիայից, մե կը գեր մա նա կան որ բա նո ցից էին։ Քա րա վա նից 20 քայլ հե ռա-
վո րու թյան վրա զին վոր նե րից մե կը [ն րանք վեցն էին – Հ.Մ.)] սկ սեց օդ կրա կել։ Մեկ 
ու րիշ զին վոր խլեց աղ ջիկ նե րից մե կի ձեռ քից ան ձրևա նո ցը և վս տա հա բար այլ բռ նու-
թյուն ներ կի րա կա նաց ներ, ե թե ես չմի ջամտեի։ Ե րբ ես իմ մտ րա կով գնա ցի նրա վրա, 
բո լո րը փա խան»23։ Ի սկ Մա րա շի մոտ գտնվող Ջա մուս թիլ բնա կա վայ րի ճա նա պար-
հին Շպի քե րի մի ջամտու թյամբ փր կում է ի րեն ու ղեկ ցող հային, ո րի վրա մոլ լան ուղ ղել 
էր իր հրա ցա նը24։ Փաս տա ցի, իր օ րի նա կով Շպի քե րը բազ միցս կա րո ղա ցել էր ցույց 
տալ, որ ան հրա ժեշտ ցան կու թյուն ու կամք դրսևո րե լու դեպ քում հնա րա վոր է կյան քեր 

20 Նույն տեղում, 287։
21 Նույն տեղում։ 
22 Նույն տեղում, 287-288։ Այս քարավանը նախապես մոտ 2.800 հոգուց էր բաղկացած և Գյուրյունից 
աքսորվածներն էին ու հիմնականում ապահովված ընտանիքներից։ Նրանց թվում կային նաև 400 
բողոքական հայեր։ Ալբիստանի ու Գյուրյունի կայմակամները նրանցից համապատասխանաբար 
200 և 1.020 թուրքական լիրա էին վերցրել՝ խոստանալով ապահով Այնթապ հասցնել։ 
23 Նույն տեղում, 289։
24 Նույն տեղում։
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փր կել, ա ռա վել ևս թեթևաց նել հայե րի տա ռա պանք նե րը՝ օ գտ վե լով գեր մա նա ցի լի նե-
լու հան գա ման քից։ 

Անդ րա դառ նա լով այն հար ցին, թե ի նչ վի ճա կում էին քա րա վան նե րը ժա մա նում 
Հա լեպ՝ նա նշում է, որ Խար բեր դից և Սվա զից ար տաքս ված 18.000 հայե րից քա ղաք 
էին հա սել 350 կին ու ե րե խա, ի սկ Է րզ րու մից՝ 1.900-ից միայն 11-ը 25։ Եր բեմն կա նանց ու 
ե րե խա նե րի քա րա վան նե րը օ րեր շա րու նակ քայ լել էին են ամ բող ջո վին մերկ վի ճա կում։ 

Միև նույն զե կույ ցում Վիլ հելմ Շպի քե րը նկա րա գրում է Մա րա շում գտնվող մի «այս-
պես կոչ ված հի վան դա նոց». «[...] ես մի կի րա կի մոտ 20 մետր լայ նու թյուն ու 40 մետր 
եր կա րու թյուն ու նե ցող մի բա կում տե սա 30 մա հա ցած՝ այս ու այն կողմ ըն կած։ Մոտ 
20-ն ար դեն թաղ վել էին այդ օ րը։ Այս 30 դիակ նե րը մինչև ե րե կո այդ տեղ մնա ցին։ 
Իմ կի նը հանձ նա րա րեց դրանք մթու թյան մեջ տա նել՝ վճա րե լով ե րեք հո գու մե կա-
կան մե ջի դիե։ Դիակ նե րից մե կի մաշ կը մնաց տե ղա փո խող նե րից մե կի ձեռ քե րին 
կպած, այն պես որ քայ քայ ման գոր ծըն թացն ար դեն սկս վել է ր։ Մա հա ցած նե րի մեջ 
այ րող արևի տակ այս ու այն կողմ ըն կած էին մա հա ցող ներ ու ծանր հի վանդ ներ, մոտ 
1.000 հո գի։ Ամ բողջն այն պի սի սար սա փե լի տե սա րան էր ներ կա յաց նում, ի նչ պի սին ես 
եր բեք նախ կի նում՝ ան գամ ամ ռա նը, Մա րա շում նկա րագր ված 24 հո գու գն դա կա հա-
րու թյան ժա մա նակ չէի տե սել [...]»26։

 Գեր մա նիայի Ար տա քին գոր ծե րի նա խա րա րու թյու նը նման զե կույց նե րը գաղտ-
նի էր պա հում, ի սկ դեռևս 1915 թ. աշ նա նից գոր ծող գրաքն նու թյան օ րենքն ար գե լում 
էր Գեր մա նիա յում նման նյու թե րի տպա գրու մը։ Փո խա րե նը Վիլ հելմ Շպի քե րի այս 
զե կույ ցը գրե թե ամ բող ջու թյամբ 1916 թ. նոյեմ բե րին հրա պա րակ վում է շվեյ ցա րա կան 
“Schweizerische Orient-Mission” պար բե րա կա նում՝ «Թուր քիա յում մա հա ցած մի գեր-
մա նա ցու գրա ռում նե րից» վեր նա գրով, ա վագ ու սու ցիչ, դոկ տոր Է դուարդ Գրաե տե րի 
գրա վոր թույլտ վու թյամբ։ Պար բե րա կա նում Շպի քե րից մեջ բեր ված հատ վածն ա վարտ-
վում է ար տաքս ման հանձ նա ժո ղո վի մի թուրք պաշ տո նյայի պա տաս խա նով, ո րին Վիլ-
հելմ Շպի քե րը դի մել էր չորս հայ ե րե խա նե րի խնդ րան քով. «Դուք չեք հաս կա նում, թե 
դուք ի նչ եք ու զում։ Մենք ցան կա նում ե նք ջն ջել հայ կա կան ա նու նը։ Ի նչ պես Գեր մա-
նիան է ցան կա նում միայն գեր մա նա ցի նե րից բաղ կա ցած լի նել, այն պես էլ մենք ե նք 
ցան կա նում թուր քեր, միայն թուր քեր»27։

Վիլ հելմ Շպի քե րը նշում է նաև այլ գեր մա նա ցի նե րի ա նուն ներ, ո րոնք ա կա նա տես 
էին ե ղել սպա նու թյուն նե րի զա նա զան տե սա րան նե րի28։

25 Նույն տեղում։
26 Նույն տեղում, 290:
27 M. Piranian, “Aus den Auszeichnungen eines in der Türkei verstorbenen Deutschen,” in Schweizerische 
Orient-Mission, 1. Jgg, November, 1916, S. 13-15. Kirchliches Archivzentrum Berlin, BMW 1-1982-
06, Deutsche evangelische Missionshilfe (DEMH), Orient - und Islam - Kommission, 10-12, http://kab.
scopearchiv.ch/Data/7/D36404.pdf դիտվել է 20.02.2019. 
28 Յոհ. Լեփսիուսի կողմից կազմված և 1919 թ. լույս տեսած դիվանագիտական փաստաթղթերի 
ժողովածուի մեջ Վիլհելմ Շփիքերի վերոնշյալ վկայությունները բացակայում են։ Johannes Lepsius 
(Hg.), Deutschland und Armenien 1914-1918. Sammlung diplomatischer Aktenstücke (Potsdam։ Tempel 
Verlag, 1919).

http://kab.scopearchiv.ch/Data/7/D36404.pdf
http://kab.scopearchiv.ch/Data/7/D36404.pdf
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 Վիլ հելմ Շպի քե րի զե կույց նե րը ռայխս կանց լե րին էր փո խան ցում ոչ միայն Հա լե-
պի հյու պա տոս Ռյոս լե րը։ Կայ սեր՝ Քա ղա քա ցիա կան հար ցե րով հա վա տար մագր ված 
գրա սե նյա կի կող մից 1916 թ. սեպ տեմ բե րի 10-ին ռայխս կանց լեր Բեթ ման-Հոլ վե գին 
փո խանց ված զե կույ ցում Վիլ հելմ Շպի քե րը շա րու նա կում է ա կա նա տե սի իր վկա յու-
թյուն ներն աք սոր ված նե րի նկատ մամբ ի րա գործ վող դա ժա նու թյուն նե րի, մարդ կանց 
թա լա նե լու, նվաս տաց նե լու և ո չն չաց նե լու բազ մա թիվ ե ղա նակ նե րի մա սին ու ա վե լաց-
նում. «Ինչ ես գրում եմ, միայն մի չն չին մասն է բո լոր այն սար սափ նե րի, ո րոնք եր կու 
ամ սից ի վեր այս տեղ տե ղի են ու նե նում, և ո րոնք ա մեն օր ա վե լի մեծ ծա վալ նե րի են 
հաս նում։ Սա միայն չն չին մասն է այն ա մե նի, ո րոնք ես ի նքս եմ տե սել ու տե ղե կա ցել 
ա կա նա տես դար ձած ծա նոթ նե րից ու ըն կեր նե րից։ Այս ա մե նի հա մար, ին չի մա սին ես 
զե կու ցում եմ, կա րող եմ յու րա քան չյուր պա հի թվային տվյալ ներ ու ա կա նա տես նե րի 
ա նուն ներ նշել»29։ 

Ընդ հա նուր առ մամբ պետք է փաս տել, որ իր զե կույց նե րում Վիլ հել մը նկա րա գրել է 
ի նչ պես բռ նա գաղ թի տար բեր տե սա րան ներ, այն պես էլ դրա ըն թաց քում իր մի ջամտու-
թյամբ փրկ ված նե րի պատ մու թյուն ներ։ 

Վիլ հելմ Շպի քե րի կի նը՝ Մա րին, ևս ապ րել է Հա լե պում ու ան մասն չի մնա ցել 
տա րա գիր նե րի մա սին տար բեր զե կույց ներ կազ մե լուց, ի նչ պես նաև ան ձամբ տա րա-
տե սակ ա ջակ ցու թյուն ցու ցա բե րե լուց։ Այդ ժա մա նակ Մա րին աշ խա տում էր որ պես 
ու սուց չու հի Հա լե պի գեր մա նա կան ռե ա լա կան դպրո ցում։ Նրա և ա վագ ու սու ցիչ դր. 
Մար տին Նի պա գեի30 հե ղի նա կած զե կույց-նա մա կում խոս վում էր դպրո ցի հարևա նու-
թյամբ գտնվող շի նու թյան մա սին (հատ կաց վել էր հատ կա պես ծանր հի վանդ աք սո-
րյալ նե րին), սա կայն կա տար վող ի րա դար ձու թյուն ներն ու դրանց հետևանք նե րը փորձ 
էր ար վում ներ կա յաց նել գեր մա նա կան կր թու թյան, հետևա բար նաև ազ դե ցու թյան 
տա րած ման կարևո րու թյան հա մա տեքս տում՝ փոր ձե լով գո նե այդ կերպ ո րո շա կի 
ա ջակ ցու թյուն ստա նալ սե փա կան իշ խա նու թյուն նե րից. «[...] Մենք չենք ցան կա նում 
կանգ առ նել այն ա րյու նա լի սար սափ նե րի վրա, ո րոն ցով ու ղեկց վում է հայե րին ի րենց 
բնօր րա նից տե ղա փո խու մը. ոչ հա զա րա վոր տղա մարդ կանց, ով քեր ա ռանձ նաց ված 
կամ եր բեմն ի րենց հա րա զատ նե րի աչ քի ա ռջև սպան վել էին, ոչ ան թիվ աղ ջիկ նե րի, 
կա նանց ու ե րե խա նե րի, ո րոնք են թարկ վել էին ի րենց հս կող նե րի և նրանց հան ցա-
կից նե րի ա նար գան քին ու խեղ մա նը և ո րոնց մերկ դիակ ներն ըն կած են ճա նա պարհ-
նե րին [...] Մենք են թադ րում ե նք, որ Ար տա քին գոր ծե րի նա խա րա րու թյունն իր ներ-
կա յա ցու ցիչ նե րի մի ջո ցով տե ղյակ է այն ա մե նին, ի նչ կա տար վում է այս տեղ։ [...] Մեր 
գոր ծը չէ հայե րի՝ ի րենց բնօր րա նից ար տաքս ման քա ղա քա կան ի րա վուն քը քն նար-
կե լը։ Հետևյա լը, սա կայն, մենք ցան կա նում ե նք ու պար տա վոր ե նք բարձ րա ձայ նել, որ 
գեր մա նա կան դպրո ցա կան աշ խա տանքն այս ե րկ րում եր կա րա ժամ կետ կտր ված քով 
ան վե րա կանգ նե լի վնաս ներ է կրում կա նանց ու ե րե խա նե րի զանգ վա ծային սպա նու-

29 Gust, “Das Geheime Zivil-Kabinet des Kaisers (Valentini) an den Reichskanzler (Bethmann Hollweg),” 
Anlage 4, “Bericht eines deutschen Beamten von der Bagdadbahn,” 498-500.
30 Նիպագեն Հալեպ էր ուղարկվել Գերմանիայի Արտաքին գործերի նախարարության կողմից 
որպես տեղի գերմանական ռեալական դպրոցի ավագ ուսուցիչ։ Gust, Anlage 3, “Bericht des deutschen 
Oberlehrers Dr. Niepage,” 497. 
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թյան տես քով աք սոր ման այս սար սա փե լի ձևե րի պայ ման նե րում, մի զանգ վա ծային 
սպա նու թյուն, ի նչ պի սին պատ մու թյու նը մինչ այժմ դեռ չի տե սել»31։ 

Մա րի Շպի քե րը ոչ միայն զե կու ցում էր ի րա վի ճա կի մա սին, այլև փոր ձում էր 
ան ձամբ որևէ ա ջակ ցու թյուն ցույց տալ խիստ ծանր վի ճա կում գտնվող տա րա գրյալ-
նե րին։ Նա օ ճառ էր գնել ու բա ժա նել դեռևս կեն դա նի մնա ցած բազ մա թիվ կա նանց 
ու ե րե խա նե րի (տ ղա մար դիկ այլևս չկային այն տեղ)։ Բա ցի այդ, մի քա նի կա նայք 
նրա ղե կա վա րու թյան ներ քո սնունդ էին պատ րաս տում դեռևս կեն դա նի մնա ցած-
նե րի հա մար, ի սկ ին քը սնունդ էր բա ժա նում գաղ թա կան նե րին32։ Այ նուա մե նայ նիվ, 
ե րբ տի ֆի հա մա ճա րակն ա վե լի է տա րած վում, Մա րին ու դպրո ցի մյուս աշ խա տա-
կից նե րը ևս վա րակ վում ե ն33։ 

Մա րին թեև վա ղուց չէր հան դի սա նում Ա ՔԲ ԳՕՄ աշ խա տա կից, սա կայն ել նե լով 
ստեղծ ված ի րա վի ճա կից՝ 1916 թ. հոկ տեմ բե րի 18-ի նա մա կով ֆի նան սա կան ա ջակ-
ցու թյան է խնդ րում նրան ցից. «Մենք միայն այս տեղ՝ քա ղա քում ու նենք 600-800 փոք-
րիկ ներ, ո րոնք որևէ հա րա զատ չու նեն։ Թե որ տե ղից կա րող ե նք մենք հայ թայ թել 
ա մե նաանհ րա ժեշ տը, չգի տենք, դրան ա վե լա նում է մո տա լուտ ձմե ռը»34։ Մա րին, ի նչ-
պես նաև ա մու սինն, ի րենց վս տա հե լի ան ձանց մի ջո ցով կա րո ղա նում էին տա րա գիր-
նե րին նաև գու մար բա ժա նել, ո րն ու ղարկ վել էր 1915 թ. աշ նա նը35։ Դրա նով կա րի քա-
վոր նե րի հա մար ա ռաք ված գու մար ներն ի րենց գործ նա կան կի րա ռումն էին գտ նում։ 
Մա րի Շպի քերն պար բե րա բար հան դի պում ներ էր ու նե նում հյու պա տոս Ռյոս լե րի 
հետ, ու մից նաև գու մար էր ստա նում՝ տա րա գիր նե րին բա ժա նե լու և օգ նե լու հա մար։ 
Վեր ջին նման հան դի պու մը տե ղի է ու նե ցել 1917 թ. փետր վա րի 3-ի ն36։

 Վիլ հելմ Շպի քե րը, ցա վոք, չի կա րո ղա նում վե րա դառ նալ հայ րեինք։ Նա մա հա-
նում է Օս մա նյան կայս րու թյու նում (ն րա մահ վան հս տակ օ րն ան հայտ է) հի վան դու-
թյան հետևան քով37։ Ո րոշ ժա մա նակ ան ց Մա րին, ո րը նաև չորս ե րե խա նե րի մայր 
էր, վե րա դառ նում է հայ րե նիք՝ Գեր մա նիա։ Մա րին հայ րե նիք վե րա դար ձից հե տո 
ան գամ շա րու նա կում է օգ տա կար լի նել հայ ժո ղովր դին։ 1921 թ. հու նի սին Սո ղո մոն 
Թեհ լիրյա նի դա տա վա րու թյան ժա մա նակ Մա րի Շպի քե րը, ի թիվս այ լոց, հան դես է 
գա լիս որ պես վկա, ո րի վկա յու թյուն նե րը դա տա րա նը պետք է լսեր դա տա վա րու թյան 

31 Lepsius, “Deutsche Realschule in Aleppo,” 165-167. Այս վկայություններն ամբողջ ծավալով 
հրատարակվել են Հալեպի գերմանական ռեալական ավագ դպրոցի ուսուցիչ, դր. Մարտին 
Նիպագեի հեղինակմամբ նաև առանձին գրքով 1917 թ., որը վերահրատարակվել է 1975 թ.։ Niepage 
Martin, The Horrors of Aleppo. Seen by a German Eyewitness (London։ T. Fisher Unwin LTD, 1917).
32 Gust, “Das Geheime Zivil-Kabinet des Kaisers (Valentini) an den Reichskanzler (Bethmann Hollweg),” 
Anlage 3, “Bericht des deutschen Oberlehrers Dr. Niepage,” 494.
33 Նույն տեղում։
34 Marie Spieker, “Aus Briefen der Geschwister im Orient,” Sonnen-Aufgang. Mitteilungen des deutschen 
Hülfsbundes für christliches Liebeswerk im Orient e. V. (Frankfrut a. Main), Februar 1916, 34.
35 Lepsius, “Kaiserlich Deutsches Konsulat, Aleppo, den 29. Januar 1916,” 231.
36 Հանդիպումների ժամանակացույցը տես Seyffarth, Entscheidung in Aleppo, 252-269.
37 Heini Melidonian, Vergangen, … aber nicht vergessen! Erinnerungen und Erlebnisse eines armenischen 
Waisenkindes und der Missions-Station Marasch in der asiatischen Türkei (Chemnitz։ Kommissionsverlag, 
1937), 21. 
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ե րկրորդ օ րը՝ հու նի սի 3-ի ն38։ Սա կայն դա տա վա րու թյան կարճ վե լու պատ ճա ռով 
նա այդ պես էլ ե լույթ չի ու նե նում՝ պայ մա նա վոր ված «դա տա րա նի և ե րդ վյալ ա տե-
նա կալ նե րի կող մից հաս տատ ված դա տավճ ռի կա յաց ման հա մար առ կա ա պա ցույց-
նե րի բա վա րար լի նե լու հան գա ման քով»39։ Որ պես գրա վոր վկա յու թյուն վերց վում է 
Մա րիի ա մուս նու՝ 1915 թ. հոկ տեմ բե րի 6-ի զե կույ ցը40։ Այդ ժա մա նակ Մա րին բնակ-
վում էր Ռոս լե բեն քա ղա քում (ժա մա նա կա կից Թյու րին գիա ե րկ րա մաս, Roßleben a. 
d. Unstrut) 41։

 Մա րի Շպի քե րի հե տա գա գոր ծու նե ու թյան մա սին տվյալ նե րը բա ցա կա յում ե ն։ 
Ամ փո փե լով Շպի քեր ա մու սին նե րի վկա յու թյուն նե րը Հայոց ցե ղաս պա նու թյան 

տա րի նե րին ի նչ պես տա րա գրու թյան, բռ նու թյուն նե րի ու սպա նու թյուն նե րի, այն պես էլ 
այդ ըն թաց քում ի րենց գոր ծու նե ու թյան մա սին՝ պետք է փաս տել հետևյա լը.

 Լի նե լով Օս մա նյան կայս րու թյան դաշ նա կից Գեր մա նա կան կայս րու թյան հպա-
տակ նե րի վկա յու թյուն ներ՝ Շպի քեր նե րը չէին կա րող մի տում ու նե նալ ի րենց զե կույց-
նե րով ու նկա րա գրու թյուն նե րով հա նի րա վի վնաս հասց նել ի րենց դաշ նա կից ե րկ րին, 
հետևա բար նաև Գեր մա նիային։ 

Շ պի քեր ներն ի րենց վկա յու թյուն նե րում նշում են ցե ղաս պա նու թյան ա կա նա տես մի 
շարք այլ գեր մա նա ցի նե րի ա նուն ներ։ 

Ի րենց օ րի նա կով Շպի քեր նե րը ցույց են տա լիս, որ ան հրա ժեշտ վճ ռա կա նու թյուն 
հան դես բե րե լու պա րա գա յում ան գամ ա ռանց լուրջ լծակ նե րի հնա րա վոր էր ոչ միայն 
այս կամ այն ա ջակ ցու թյու նը ցու ցա բե րել հայ տա րա գիր նե րին, այլև ա ռան ձին դեպ քե-
րում ան գամ փր կել նրանց մեկ տաս նյա կից ա վե լի թուր քե րի ձեռ քից։ Գի ծը 

Ն րանց ա ջակ ցու թյան ձևե րը տար բեր էին. տա րա գիր նե րին սնունդ կամ օ ճառ 
բա ժա նե լուց մինչև Եվ րո պայից օգ նու թյուն հայ թայ թե լը, ստաց ված (նաև հյու պա տոս 
Ռյոս լե րի միջ նոր դու թյամբ) մի ջոց ներն ի րենց վս տա հե լի հայե րի մի ջո ցով տա րա գիր-
նե րին բաշ խե լը, այս ու այն կողմ ըն կած դիակ նե րը թա ղե լը, ի րենց զե կույց նե րը Հա լե-
պի հյու պա տո սին փո խան ցե լը, ո րն էլ դրանք փո խան ցում էր ռայխս կանց լե րին, ո րոշ 
դեպ քե րում ան գամ կա նանց ու ե րե խա նե րին (հ նա րա վոր է՝ ո րոշ ժա մա նա կով) փր կե լը՝ 
ա պաս տան տա լով ան գամ սե փա կան հար կի տակ։ 

38 Tessa Hofmann (Hg.), Der Völkermord an den Armeniern. Der Prozeß- Talaat Pascha (zweite ergänzte 
Ausgabe, Göttingen & Wien։ Gesellschaft für bedrohte Völker, 1980), 5. 
39 Նույն տեղում, 129։
40 Նույն տեղում, 131-132:
41 Հոդվածի հեղինակը նամակով դիմել է Ռոսլեբենի քաղաքապետարանին՝ Մարի Շպիքերի կամ 
նրա ժառանգների մասին լրացուցիչ տվյալներ գտնելու խնդրանքով, սակայն հոդվածն ավարտելու 
պահին դեռևս որևէ պատասխան չի ստացվել։
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SUMMARY

During World War I, thousands of Germans were working and serving in the Ottoman 
Empire, and a part of them witnessed the Armenian Genocide. Mari and Wilhelm Spieckers 
were in the Ottoman Empire starting from the end of the 19th century, and in 1915 they 
were working in Aleppo. Eyewitnessing deportation of Armenians they did not keep silence. 
They were sending reports with descriptions of violence and murders to the Consul of 
Aleppo. The latter was sending those to the Chancellor of the German Empire emphasizing 
that the information in these reports is highly credible. Not being satisfied with this, the 
humanist couple tried personally to be useful to the refugees. They distributed food and 
soap to them, found money for them, and in some instances saved lives by using the fact of 
being Germans. 
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МАРИ И ВИЛЬГЕЛЬМ ШПИКЕРЫ: НЕМЕЦКИЕ СУПРУГИ ГУМАНИСТЫ, 
СВИДЕТЕЛИ ГЕНОЦИДА АРМЯН

Ключевые слова: Геноцид армян, Османская империя, Вильгельм Шпикер, Мари Шпикер, 
немецкие оцевидцы, свидетельства.

 РЕЗЮМЕ

В годы Первой мировой войны в Османской империи работали и находились на военной 
службе тысячи немцев, часть которых стала свидетелями Геноцида армян. Мари и 
Вильгельм Шпикеры ещё с конца 19-го века находились в Османской империи, а в 1915 
году они работали в Алеппо. Став очевидцами депортации армян, они не стали молчать, 
отправляя рапорты с описанием насилий и убийств консулу Германии в Алеппо, 
который передавал эти сведения канцлеру Германии, отмечая крайнюю степень 
достоверности этих рапортов. Не довольствуясь этим, супруги гуманисты пытались 
лично помогать депортированным армянам: раздавали еду и мыло, добывали деньги 
для них, а в некоторых случаях, пользуясь своим положением представителей нации, 
являющейся союзником Османской империи, спасали им жизни.
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Ք րիս տի նե Վ. Նա ջա րյան

ԿՐԹԱԿԱՆ ԿՅԱՆՔԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ ՄԱՐԱՇԻ ՈՐԲԱՆՈՑՆԵՐՈՒՄ 
ՀԱՄԻԴՅԱՆ ԿՈՏՈՐԱԾՆԵՐԻՑ ՀԵՏՈ (1896-1909 թթ.)

 Բա նա լի բա ռեր՝ Մա րաշ, Կի լի կիա, կր թու թյուն, ու սում, որ բեր, որ բա նոց ներ, մի սի ո-
ներ ներ, Հա մի դյան կո տո րած ներ:

 Հոդ վա ծը նվիր ված է հա մի դյան կո տո րած նե րից հե տո Մա րա շի որ բա նոց նե րի կր թա կան 
կյան քի կազ մա կերպ մա նը հայ և օ տա րազ գի մար դա սեր նե րի և մար դա սի րա կան կազ մա-
կեր պու թյուն նե րի կող մից: Ա նդ րա դարձ է կա տար վում հայ կա կան, ան գլիա կան և գեր մա-
նա կան որ բա նոց նե րի լու սա վո րա կան ու կր թա կան հա ջո ղու թյուն նե րին: Ներ կա յաց նե լով 
Մա րա շի որ բա նոց նե րում ա պաս տա նած ե րե խա նե րի կր թա կան կյան քի հնա րա վո րինս 
հա մա պար փակ ու սում նա սի րու թյու նը՝ ա ռանձ նաց րել ե նք հայ կա կան, ան գլիա կան և գեր-
մա նա կան որ բա նոց նե րում ի րա կա նաց վող կր թա կան ծրա գրե րի նշա նա կու թյու նը սա նե-
րի կյան քում: Հեն վե լով սկզբ նաղ բյու րային և օ ժան դակ գրա կա նու թյան վրա՝ հոդ վա ծը 
փաս տում է, որ հայ կա կան որ բա նոց նե րի հիմ նու մը բա վա կան բարդ գոր ծըն թաց էր, և 
միան գա մայն հաս կա նա լի է, որ ան հրա ժեշտ մի ջոց նե րի բա ցա կա յու թյան պայ ման նե րում, 
որ քան էլ մեծ լի ներ ցան կու թյու նը հայ որ բե րին ար ժա նա վայել կր թու թյուն տրա մադ րե լու, 
հո գա ծու թյան, խնամ քի հա մար, այ նուա մե նայ նիվ, գու մա րի պա կա սը պետք է սահ մա նա-
փա կեր այդ հնա րա վո րու թյուն նե րը: Եվ թերևս դա էր պատ ճա ռը, որ հայ կա կան որ բա-
նոց նե րը չէին կա րո ղա նում եր կա րատև գոր ծու նե ու թյուն ծա վա լել: Դրա նով է պայ մա նա-
վոր ված հայ կա կան որ բա նոց նե րի գոր ծու նե ու թյան մա սին տե ղե կու թյուն նե րի սա կա վու-
թյու նը: Այս պայ ման նե րում, բնա կա նա բար, մեծ էր օ տար մար դա սեր նե րի ներդ րու մը, 
ո րոնք լրաց րե ցին, օ ժան դա կե ցին և ա րե ցին հնա րա վոր ա մեն ի նչ հայ որ բե րի կյան քը 
բա րե լա վե լու ուղ ղու թյամբ: 

Մարաշ քաղաքի ու գավառի հայ բնակչության թիվը.  
համիդյան կոտորածները Մարաշում

 Մա րաշն Օս մա նյան կայս րու թյան հա յա շատ կենտ րոն նե րից, ի նչ պես նաև Կի լի-
կիայի կարևո րա գույն ու հա րուստ քա ղաք նե րից մեկն էր, ո րը հան դի սա նում էր Հա լե-
պի նա հան գի Մա րաշ գա վա ռա կի կենտ րո նը: Մինչև 1911 թ. ը նդ գրկ ված էր Հա լե պի 
վի լայե թի կազ մում, ո րից հե տո ա ռանձ նաց վում է և դառ նում ա ռան ձին գա վառ (սան-
ջակ)1: Մա րա շի սան ջակն արևել քում սահ մա նա կից էր Խար բեր դի վի լայե թին, հյու սի-
սում՝ Սե բաս տիայի, ա րև մուտ քում՝ Ա դա նայի վի լայեթ նե րին, ի սկ հա րա վում՝ Հա լե-
պի նա հան գի նույ նա նուն գա վա ռին՝ ը նդ գր կե լով 18.405 քառ. կմ տա րածք2: 1890 թ. 

1 Միհրան Մինասեան, «Անտիպ փաստաթղթերի կիլիկեան կոտորածներու օրերուն Մարաշի 
հայութեան իրավիճակին մասին», Հանդէս Ամսօրեայ, հունվար-դեկտեմբեր, 1-12 (2017), 306: 
2 Ռուբեն Հ. Գասպարյան, «Կիլիկիայի հայ բնակչությունը և վարչական բաժանումը XIX դարի 
վերջին և XX դարի սկզբին», Լրաբեր հասարակական գիտությունների 1-2 (2011), 28: 
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Մա րա շի գա վա ռը բա ժան ված էր 5 գա վա ռա կի (5 նա հիե, 552 գյուղ)3, ի սկ 1905 թ. հրա-
տա րակ ված «Սալ նա մեի Դև լե թի Օս մա նիկ» պաշ տո նա կան վի ճա կա գրու թյան հա մա-
ձայն՝ սան ջա կի կազ մում էին Մա րա շի և նրա են թա կա Զեյ թու նի, Ալ պիս թա նի, Ան տե-
րու նի և Փա զար ճը գի գա վա ռակ նե րը՝ գյու ղախմբե րով և գյու ղե րով4:

Կ.Պոլ սի հայոց պատ րիարք Օր մա նյա նի 1912 թ. վի ճա կա գրա կան տե ղե կու թյուն-
նե րի հա մա ձայն՝ Մարաշի թեմում (այն իր մեջ պարունակում էր Մարաշի, Ալպիսթանի 
և Փազարճըգի գավառակների տարածքը) հայ բնակ չու թյան թի վը հաս նում էր 37.500-
ի, Զեյ թու նում՝ 21.000-ի, Ֆր նու զում՝ 7.000-ի: Գա վա ռի 178.000 բնա կիչ նե րից 65.000-ը 
հայեր էին5:  Հով սեփ Տեր-Վար դա նյա նի հա ղորդ մամբ Մա րա շում հաշվ վում էր մո տա-
վո րա պես 75-80.000 բնակ չու թյուն, ո րոնց մեկ եր րոր դը հայ քրիս տո նյան ներ էին. 
5.500՝ կա թո լիկ, 8.000՝ բո ղո քա կան, 16.500՝ հայ ա ռա քե լա կան6:

1890-ական թթ. սկիզբ ա ռաջ հայե րի զանգ վա ծային կո տո րած նե րը հատ կա պես 
ծանր էին Ո ւր ֆայի և Մա րա շի սան ջակ նե րում: Յո հան նես Լեփ սի ու սի տե ղե կու թյան 
հա մա ձայն՝ Մա րա շում հա մի դյան կո տո րած նե րին զոհ գնաց շուրջ 1.390 հայ7: Հա մի-
դյան ջար դե րից հե տո հրաշ քով փրկ ված հա զա րա վոր ե րե խա ներ խնամ քի ու հո գա-
տա րու թյան կա րիք ու նեին: 

Մի սի ո նե րա կան քա րոզ չու թյան, կր թա լու սա վո րա կան գոր ծու նե ու թյուն ծա վա-
լած հաս տա տու թյուն նե րի, բա րե գոր ծա կան աշ խա տանք նե րի ձեռ նար կում նե րը ե ղան 
այն հիմ նա քա րը, ո րով հնա րա վոր ե ղավ պա հել և պահ պա նել հայ որ բե րին, զբաղ վել 
նրանց կր թու թյան և դաս տիա րա կու թյան հար ցե րով: 

Հա մի դյան կո տո րած նե րից հե տո առ 1909 թ. Մա րա շում գոր ծել են  տա սը որ բա նոց-
վար ժա րան ներ, այդ թվում՝ վեց ազ գային,  չորս մի սի ո նե րա կան8: 

Ս տորև ա ռան ձին ներ կա յաց նում ե նք հայ որ բե րի հա մար նա խա տես ված Մա րաշ 
քա ղա քում գոր ծող որ բա նոց նե րը և դրանց աշ խա տան քը կազ մա կեր պող մար դա սեր-
նե րի գոր ծու նե ու թյու նը:

3 Տե՛ս Կիլիկիա, Փորձ աշխարհագրութեան արդի Կիլիկիոյ, Մատենադարան «Արաքս»-ի (Պետեր-
բուրգ, տպ. Ի. Լիբերմանի, 1894), 313: 
4 Գասպարյան, «Կիլիկիայի հայ բնակչությունը և վարչական բաժանումը», 28: 
5 Գրիգոր Հ. Գալուստեան, Մարաշ կամ Գերմանիկ եւ հերոս Զէյթուն (Ն. Ե. Լոնկ Այլընտ Սիթի, 
Կոչնակ, 1988), 33:
6 Յովսէփ Տէր-Վարդանեան, Մարաշի ջարդը 1920-ին (Հալեպ, Արեւելք, 2010), 51:
7 Johannes Lepsius, Armenia and Europe: An Indictment, trans. Harris Rendel (London: Hodder and 
Stoughton, 1897), 308. 
8 Հոդվածում անդրադառնում ենք  չորս ազգային որբանոցներին, քանի որ մնացած երկուսից մեկը 
Ազգային այրիանոցն է, որը բացվել է 1909 թ., որտեղ աշխատել են կանայք և զբաղվել գուլ պա-
յագործությամբ։ Տե՛ս Գալուստեան, Մարաշ կամ Գերմանիկ, 491։ Մյուսը՝ Գրիգոր Պեհես նիլյանի 
որբանոցն է, որի գործունեության մասին մեզ չի հաջողվել բավարար տեղեկություն ձեռք բերել, 
«Բիւրակն» թերթում միայն նշված է, որ կա նման որբանոց, որտեղ ապրում են 12 աղջիկներ։ Տե՛ս 
Սմբատ Դաւթեան, «Մարաշ, քաղաքային, տեղագրական, ազգագրական, տնտեսական, կրթական 
եւ այլ տեղեկութիւններ», Բիւրակն (Կոստանդնուպոլիս), 19 նոյեմբեր 1898, թիւ 43, 759:
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Ա. Ճե նա նյա նի որ բա նո ցը 
1896 թ. Հա րու թյուն Ճե նա նյա նի9 ջան քե րով Մա րա շի Ս. Ստե փա նոս ե կե ղե ցու բա կում 
բաց վում է Ճե նա նյա նի որ բա նո ցը, ո րը գոր ծել է մինչև 1914 թ.10: Որ բա նո ցի գոր ծու նե-
ու թյա նը մե ծա պես նպաս տել են հատ կա պես Ա վե տա րա նա կան– Ռու բի նյանց ըն կե րու-
թյուն նե րը11: Այս որ բա նո ցում պատս պար վել և ու սում է ստա ցել մոտ 40 տղա12: 

Որ բա նոցն ու ներ նաև իր խոր հուր դը. այն բաց վել էր Ս. Ստե փա նոս ե կե ղե ցում՝ ի 
հի շա տակ Ճե նա նյա նի մկր տու թյան: Որ բա նո ցի վար չու թյու նում որ պես հո գա բար ձու, 
ու սու ցիչ և պա տաս խա նա տու ան ձ մեծ ներդ րում է ու նե ցել Սո ղո մոն Ոս կեր չյա նը, ո րը 
ղե կա վա րել է դպրոց-որ բա նո ցը և կր թել բա զում սա ներ13: Որ բա նո ցի հո գա բար ձու նե րի 
խորհր դի ան դամ ներ են ե ղել Սա հակ Տեր-Պետ րոս յա նը, Աբ րա համ և Բաղ դա սար 
Չոր պա ճյան նե րը, Նշան Է տա լյա նը, Կա րա պետ Նալ չա ջյա նը և Սար գիս Թիլ պի յա նը, 
ո րոնք կա րո ղա ցել են ի րենց ներդ րումն ու նե նալ ազ գային և կր թա կան գոր ծում14: 

Բ. Հա կոբ Գում րույա նի որ բա նո ցը 
Այս որ բա նո ցը նույն պես բաց վել է 1896 թ.: Ծախ սե րը ևս հո գա ցել է Հա րու թյուն Ճե նա-
նյա նը, սա կայն իր մեծ ներդ րումն է ու նե ցել նաև Հա կոբ Գում րույա նը: Տեր և տի կին 
Գում րույան նե րի գոր ծու նե ու թյան շնոր հիվ որ բե րի թի վը հա սել է 60 –ի15: Սա կայն 
ֆի նան սա կան խն դիր նե րի պատ ճա ռով որ բա նոցն ան ցել է ա մե րի կա ցի նե րի և գեր մա-
նա ցի նե րի հո վա նու ներ քո. այդ ժա մա նակ այն տեղ ար դեն ապ րում էին մոտ 100 ո րբ 
տղա ներ16: 

Գ. Ի սա հակ Ժամ հա րյանց որ բա նոց
1898 թ. հիմն վել է Ի սա հակ Ժամ հա րյանց որ բա նո ցը: Այս որ բա նո ցը հո վա նա վո րում էր 
Ժամ հա րյան նե րի ըն տա նի քին բա րե կամ մի մոսկ վա ցի վա ճա ռա կան՝ ի պա տիվ ի րենց 
հան գու ցյալ հոր հի շա տա կի: Ժամ հա րյանց որ բա նո ցում դաս տիա րա կու թյուն և ու սում 
էր ստա նում 90 ո րբ:

9 Հարություն Ճենանյանը եղել է ԱՄՆ «Հայ ավետարանական եկեղեցու միության» վերատեսուչ, 
կարողացել է միջոցներ գտնել, որի շնորհիվ հարյուրավոր աղքատներ հնարավորություն են ունեցել 
ստանալ կրթություն: Մարաշում բացառիկ ներդրում է ունեցել կրթական հաստատություն ստեղծելով, 
որտեղ կրթություն և դաստիարակություն են ստացել 250-ից ավելի տղաներ։ Տե՛ս Յովհաննէս 
Աւետիսեան, «Սիրուած դեմքեր», Բիւրակն (Կոստանդնուպոլիս), 8 յունվար 1905, թիւ 2, 36: 
10 Գալուստեան, Մարաշ կամ Գերմանիկ, 482:
11 Այս ընկերությունների հիմնական նպատակն էր բացել դպրոցներ և կյանքի կոչել կրթական 
գործը՝ ապահովելով երեխաների ուսման ու կրթության միջոցները։ Ավելի մանրամասն տե՛ս Վարդի 
Քէշիշեան, «Մարաշ-դպրոցներ», https://www.houshamadyan.org/ arm/ mapottomanempire / vila yeta le ppo 
/ sandjakofmarash/educationandsport/educationalassociations.html, դիտվել է 12.12.2018:
12 Գալուստեան, Մարաշ կամ Գերմանիկ, 483:
13 Տէր-Վարդանեան, Մարաշի ջարդը 1920-ին, 55:
14 Գալուստեան, Մարաշ կամ Գերմանիկ, 483:
15 Նույն տեղում, 485:
16 Տէր-Վարդանեան, Մարաշի ջարդը, 59: 

https://www.houshamadyan.org/arm/mapottomanempire/vilayetaleppo/sandjakofmarash/educationandsport/educationalassociations.html
https://www.houshamadyan.org/arm/mapottomanempire/vilayetaleppo/sandjakofmarash/educationandsport/educationalassociations.html
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Հա մա ձայն բա րե րար նե րի հոր դո րի՝ որ բա նոց նե րում հայե ցի ու սում ստա նա լուց 
զատ, սո վո րում էին նաև ար հեստ ներ, ի նչ պես նաև մու ճա կա գոր ծու թյուն, կոշ կա կա-
րու թյուն և այլն: Որ բա նո ցի հո գա բար ձու թյան նա խա գա հը քա հա նա Հով հան նես Վար-
ժա պե տյանն էր, ի սկ ան դամ նե րը՝ Տեր-Մի նա սյա նը, Տիգ րան Մեր ճա նյա նը, Մով սես 
Ա ռա քե լյա նը: 

Դ. Ազ գային որ բա նոց
1909 թ. Կ.Պոլ սի ազ գային խնա մա տա րու թյան ջան քե րով Մա րա շում բաց վում է 
ազ գային որ բա նո ցը, որ տեղ պատս պար ված էին 115 տղա (մանչ) և 90 աղ ջիկ սա ներ, 
ո րոնք հա վաք վել էին Մա րա շի շր ջա կա գյու ղե րից և քա ղաք նե րից17: Այս տեղ տես չու-
թյամբ զբաղ վում էր Խա չա տուր Գռու զյա նը:

1910 թ. որ բա նո ցի բաց վե լուց 7-8 ա միս հե տո նրանց միա ցան նաև Այն թա պի որ բա-
նո ցի սա նե րը, և ա շա կերտ նե րի ը նդ հա նուր թի վը հա սավ 360-ի18: 

Ամերիկյան և անգլիական որբանոցներ

 Օս մա նյան կայս րու թյու նում հա մի դյան կո տո րած նե րից հե տո, ի նչ պես հայտ նի է, հիմն-
վում են մի սի ո նե րա կան կա յան ներ: Հայ բնակ չու թյան, հատ կա պես ե րի տա սար դու-
թյան շր ջա նում, գի տու թյան և լու սա վո րու թյան նկատ մամբ հե տաքրք րու թյուն ա ռա ջաց-
նե լու ուղ ղու թյամբ մեծ աշ խա տանք տա րան նաև եվ րո պա ցի և ա մե րի կա ցի մի սի ո ներ-
նե րը՝ «գայ թակ ղե լով» նրանց ո րա կյալ ուս մամբ և մաս նա գի տա կան կա րո ղու թյուն-
նե րի կա տա րե լա գործ ման հնա րա վո րու թյուն նե րով19: 

Հարկ է նշել, որ Օս մա նյան կայս րու թյան հայե րի շր ջա նում մի սի ո նե րա կան գոր ծու-
նե ու թյան ա մե նաար դյու նա վետ ո լոր տը լու սա վո րու թյունն էր. Ա րևմտյան Հա յաս տա նի, 
Կի լի կիայի և Փոքր Ա սիայի տա րած քում բաց վե ցին բազ մա թիվ ա մե րի կյան և գեր մա-
նա կան որ բա նոց ներ: 

Մի սի ո ներ նե րի նա խա ձեռ նու թյամբ բաց վող դպրոց նե րը և նրանց բա րե կարգ 
վի ճա կը, ի նչ պես նաև թուր քա կան կա ռա վա րող շր ջան նե րի թույլտ վու թյունն ա կն հայ-
տո րեն նպաս տում էին բո ղո քա կա նու թյան տա րած մա նը:

Թուր քա կան կա ռա վա րու թյու նը հան դուր ժում էր մի սի ո ներ նե րի կր թա կան ձեռ նար-
կում նե րը, քա նի որ ի դեմս մի սի ո նե րա կան դպրոց նե րի՝ տես նում էր կարևոր օ ջախ ներ 
հայ ժո ղովր դի միաս նու թյու նը պա ռակ տե լու և դա վա նա բա նա կան հա կա մար տու թյուն-
ներն ա վե լի սրե լու հա մար, ի սկ դպրո ցա կան հար մա րա վետ շեն քե րը, ը ստ է ու թյան, 
հե տա գա յում ան ցնե լու էին թուր քե րի ձեռ քը՝ ի բրև հաս տա տուն կա պի տալ20:

17 Գալուստեան, Մարաշ կամ Գերմանիկ, 491:
18 Նույն տեղում, 491:
19 Նույն տեղում, 484:
20 Ստեփան Հ. Փայասլյան, «Ամերիկացի բողոքական միսիոներների գործունեությունը Օսմանյան 
կայսրությու նում 19-րդ դարի առաջին կեսին», Բանբեր Հայաստանի արխիվների no. 2 (2006), 111:
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Ա. Է պէն-Է զէր (Ա բեն նե զեր)21 աղ ջիկ նե րի որ բա նոց
1896 թ. ա մե րի կյան ա ռա ջին որ բա նո ցը բաց վում է Մել քոն Հայ րա պե տյա նի տա նը, 
որ տեղ տե սուչ և տես չու հի էին Մկր տիչ ա ղան և տի կին Դշ խուն Տեր-Մկրտ չյա նը: 
Այ նու հետև բաց վում են ե րկ րորդ22, եր րորդ23, չոր րորդ24 և հին գե րորդ25 որ բա նոց նե րը, 
ո րոնք հա մալր վում են նոր ա շա կերտ նե րով: Հայ որ բե րին հա վա քա գրող Մա րա-
շի ա ռա ջին մի սի ո նե րու հի նե րից էր ա մե րի կա ցի տի կին Լին26, սա կայն պետք է նշել, 
որ նա, որ քան էլ նվիր ված էր որ բախ նամ գոր ծու նե ու թյա նը, ա ռող ջա կան խն դիր նե րի 
պատ ճա ռով չկա րո ղա ցավ շա րու նա կել մի սի ո նե րա կան աշ խա տան քը: Նրան հա ջոր-
դեց օ րի որդ Ագ նես Սալ մոն դը, ո րը բնու թագր վում էր որ պես ազ նիվ և քրիս տո նյա 
ըն տա նի քի զա վակ և կար ծես ծն ված էր հա տուկ այդ գոր ծի հա մար27: 

Իր ծնող նե րից միշտ լսե լով մի սի ո նե րա կան կյան քի պատ մու թյուն նե րը՝ Ագ նե սի 
մեջ ա րթ նա ցել էր որ բախ նամ գոր ծու նե ու թյամբ զբաղ վե լու հե տաքրք րու թյուն: Լոն դո-
նում ժո ղով ներ, ցույ ցեր էին գու մար վում, ի նչ պես նաև թեր թե րում տպագր վում էին սոս-
կա լի պատ մու թյուն ներ Հա յաս տա նի մա սին: Ի բրև ա կա նա տես վկա ներ, ներ կա ե ղող 
հայե րը պատ մում էին մա նուկ նե րի և կա նանց տա ռա պանք նե րից: Ժո ղով նե րի և կո չե-
րի ար դյուն քում կազմ վում է Հա յաս տա նի բա րե կամ ներ (Friends of Armenia) ըն կե րու-
թյու նը, ո րին ան դա մագր վում է օ րի որդ Ագ նե սը28: 

1898 թ. նա մեկ նում է Մա րաշ, ար ժա նա նում է թե՛ ա մե րի կյան, թե՛ հայ բա րե կամ-
նե րի ջերմ ըն դու նե լու թյանն ու ու շադ րու թյա նը: Ա ռա ջին գոր ծը որ պես ա կա նա տես՝ 
տե ղե կու թյուն և նա մակ ներ հա վա քելն էր, ո րից հե տո նա այդ ա մենն ու ղար կում է Լոն-
դոն, ին չի ար դյուն քում նրան հնա րա վո րու թյուն են տա լիս շա րու նա կել որ բախ նամ գոր-
ծու նե ու թյու նը29:

 Հենց օ րի որդ Ագ նե սի ջան քե րի շնոր հիվ է բաց վում «Է պէն-Է զէր» որ բա նո ցը, ո րը 
նա ղե կա վա րում է 1897-1914 թթ.30: Շատ կարճ ժա մա նա կում օ րի որդ Ագ նե սին հա ջող-

21 «Էպեն-Էզեր» նշանակում է «Աստված մեզ մինչև այստեղ առաջնորդեց»։ Տե՛ս «Էպեն Էզեր 
Աղջկանց որբանոց», Նոր Մարաշ տեղեկատու Գերմանիկ-Վասպուրական մշակութային միության, 
no. 4 (2010), 37:
22 Բացվել է Աստվածաբանական ճեմարանի արևելյան շենքում, տե՛ս նույն տեղում, 36:
23 Այս որբանոցը բացվել է տեր և տիկին Ավետիս Իվեզյանի տեսչությամբ, տե՛ս նույն տեղում, 31: 
24 Տեր և տիկին Հակոբ Նուսխեճյանների գլխավորությամբ, տե՛ս նույն տեղում, 31:
25 Նաջարյան Օհան աղայի և տիկնոջ հսկողությամբ, տե՛ս նույն տեղում, 31:
26 Հետաքրքիր է տիկին Լիի 1896 թ. նոյեմբերի 28-ի հետևյալ գրառումը «Ես չեմ կարող Ձեզ բառերով 
նկարագրել, թե ինչպիսի ուրախություն ինձ համակեց, երբ ես ամռանը Կ.Պոլսում տեղեկացա, որ 
պետք է Գերմանիայից 250 լիրա ստանամ Մարաշում 50 որբի խնամքի համար…Գերմանիայից այս 
պայմանավորվածության մասին լուրն ստացվեց, ինչպես երկնքից մի նվեր», Հայկ Մ. Մարտիրոսյան, 
Գերմանական միսիոներական գործունեությունն Օսմանյան կայսրությունում. Մարաշի կայանը 1896-
1919 թթ. (Երևան, Զանգակ, 2016), 37: 
27 Մանրամասն տե՛ս Ephraim K. Jernazian, Judgment unto Truth Witnessing the Armenian Genocide, 
trans. Alice Haig (New Brunswick and London: 1990), 18-19. 
28 Գալուստեան, Մարաշ կամ Գերմանիկ, 487:
29 Նույն տեղում, 487:
30 «Էպեն Էզեր Աղջկանց որբանոց», 36:
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վում է գե րա զանց ա ռա ջա դի մու թյան հասց նել որ բա նո ցի սա նե րին: Որ բա նո ցին հա րա-
կից տա րած քում նոր շենք է հիմն վում, որ տեղ տղա նե րը սո վո րում էին ար հեստ ներ՝ 
ոս տայ նան կու թյուն, կոշ կա կա րու թյուն, հա ցա գոր ծու թյուն, աղ ջիկ նե րը՝ ձե ռա գոր-
ծու թյուն31: Սա կայն և՛ տղա նե րի, և՛ աղ ջիկ նե րի ըն դու նա կու թյուն ներ զար գաց նո ղը 
դպրոցն ու քո լեջ նե րին էին, և նրան ցից շա տե րը օ րի որդ Ագ նե սի շնոր հիվ դար ձան 
բժիշկ ներ, վար ժու հի ներ, ու սու ցիչ ներ32: 

Օ րի որդ Ագ նեսն ա ռանձ նա հա տուկ ու շադ րու թյուն էր դարձ նում նաև բա րո յա կան 
և հոգևոր դաս տիա րա կու թյա նը: Բո լոր սա ներն ա մեն կի րա կի քա ղա քի ե կե ղե ցի ներ և 
կի րակ նօ րյա դպրոց ներ էին այ ցե լում33:

 Կա րե լի է ան վա րան նշել, որ օ րի որդ Ագ նե սի գոր ծու նե ու թյան շնոր հիվ Է պէն-Է զէ րը 
դար ձավ որ բե րի ա պաս տան, որ տեղ նրանք կրթ վե ցին, յու րաց րե ցին ար հեստ ներ՝ այդ 
ա մե նի հետ ստա նա լով հոգևոր ու բա րո յա կան դաս տիա րա կու թյուն:

Գերմանական որբանոցները

1896 թ. օ գոս տո սի 28-ին Մայ նի Ֆրանկ ֆուր տում տե ղի է ու նե նում «Հա յաս տա նի 
օգ նու թյան գեր մա նա կան մի ու թյան» (ՀՕԳՄ)34 ե րկ րորդ հա մա ժո ղո վը: Այն կարևոր 
դեր կա տա րեց Մա րա շում որ բա հա վաք ման և որ բախ նա մու թյան գոր ծում35: 

Գեր մա նա ցի հա յա սեր Էռ նեստ Լոհ մա նի օ ժան դա կու թյամբ Մա րաշ է տե ղա փոխ-
վում օ րի որդ Ան նա Ռու բա խը36, ո րը 1898 թ. ստանձ նում է ղե կա վա րել Բեթ շա լոմ37 
որ բա նո ցը: Ա վե լի քան մեկ տա րի Ա. Ռու բա խը կա յա նի միակ գեր մա նա ցի աշ խա-
տա կիցն էր: 1900 թ. հոկ տեմ բե րին որ բա նո ցում ե րե խա նե րի թի վը կտ րուկ ա ճում 
է՝ 30-ից հաս նե լով 180-ի: Ե րե խա ներն ապ րում էին եր կու շի նու թյուն նե րում, ա վագ 
տա րի քի 110 տղա ներն ա ռա ջին որ բա նո ցում՝ Բեթ շա լո մում, ի սկ կրտ սեր տա րի քի 

31 Աղջիկների պատրաստած ձեռագործերը տեղ գտան Լոնդոնի շուկայում։ Նույն տեղում, 37:
32 Գալուստեան, Մարաշ կամ Գերմանիկ, 489:
33 Նույն տեղում, 490:
34 Հայաստանի օգնության գերմանական միությունը (ՀՕԳՄ) հիմնվել 1896 թ. հուլիսի 2-ին։ 
Մանրամասն տե՛ս Աշոտ Ն. Հայրունի, Հովհաննես Լեփսիուսի առաքելությունը (Երևան, Նաիրի, 
2002), 47:
35 Մարտիրոսյան, Գերմանական միսիոներական գործունեությունն, 36:
36 Արևելքում քրիստոնեական բարեգործության գերմանական օգնության միության (ԱՔԲԳՕՄ) 
առա ջին ներկայացուցիչն է, որը 1897 թ. սեպտեմբերի 5-ին լինում է Բեբեքի, նոյեմբերի 13-ին՝ 
Մեզիրեի կայանում, այնուհետև հաստատվում Մարաշում, տե՛ս Մարտիրոսյան, Գերմանական 
միսիոներական գործունեությունն, 37:
37 Բեթշալոմ եբրայերենից թարգմանաբար նշանակում էր Խաղաղության տուն: Այս շենքն ի սկզբանե 
եղել էր երկու տուն, որոնց տերերը մինչև 19-րդ դարի վերջ եղել են հայեր: Նրանցից մեկի տերը 
որդիների և դուստրերի ամուսինների հետ համիդյան կոտորածների ժամանակ սպանվել է: Երկրորդ 
տանտիրոջն ու ընտանիքին ևս փորձել էին սպանել, սակայն տան սենյակներից մեկի հատակին 
փորված թաքստոցի շնորհիվ ամբողջ ընտանիքին հաջողվել էր փրկվել: Թուրքերը սպանել էին 
ընտանիքի մորը, որը կանգնել էր թուրքերի առաջ՝ ընտանիքի մյուս անդամներին թաքնվելու համար 
ժամանակ տալով։ Տե՛ս Մարտիրոսյան, Գերմանական միսիոներական գործունեությունն, 47: 
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70 տղա նե րը՝ որ բա նո ցի ե րկ րորդ վար ձա կալ ված շեն քում38: 1901 թ. գեր մա նա կան 
հյուպա տո սու թյան նախ կին շեն քը վե րա կա ռուց վում և ծա ռա յում է որ պես որ բա նոց:

1904 թ. ամ ռա նը Բեթ շա լո մում ե րեք տները ստանում են ա նուն ներ. ա ռա ջին տու նը 
կոչ վում է «Սեր», ե րկ րորդ տու նը՝ «Հա վատք», եր րոր դը՝ «Հույս»: Բեթ շա լո մի շեն քային 
հա ջորդ ըն դար ձա կու մը լի նում է 1908 թ., ո րն էլ հնա րա վո րու թյուն է տա լիս 50 որ բի 
օթևան տա լու: Այս չոր րորդ շի նու թյունն էլ ան վան վում է «Ո ղոր մա ծու թյուն»39:

1898 թ. նոյեմ բե րի 28-ին բաց վում է Բե թել40 որ բա նո ցը: 1899թ. մայի սի 27-ին այս-
տեղ է ժա մա նում Վիլ հելմ Շպի քե րը կնոջ՝ Մա րի Շպի քե րի41 հետ: Շպի քերն իր գոր ծին 
նվի րյալ ան ձի, հայ ժո ղովր դի ան կեղծ բա րե կա մի համ բավ ու ներ42: 

Մա րա շի որ բա նոց նե րում ներ մուծ վում է կա ռա վար ման նոր մե թոդ. յու րա քան-
չյուր ե րե խային «մայ րիկ»43 է նշա նակ վում՝ ա վագ տա րի քի որ բու հի, ո րը ո րոշ չա փով 
պետք է հետևեր նրանց կար գա պա հու թյա նը44: Շպի քերն իր ա ռա քե լու թյու նը կա տա-
րե լով՝ որ բա նո ցի գոր ծը հանձ նում է պաս տոր Բրու նե մա նին45, ո րն ը նդ լայ նում է 
որ բա նո ցի տա րած քը, տղա նե րին ա ռանձ նաց նում է գեր մա նա կան որ բա նո ցում, 
աղ ջիկ նե րին՝ ա մե րի կյան: Գեր մա նա ցի մի սի ո ներ ներն ա մե րի կա ցի ի րենց գոր ծըն-
կեր նե րի հա մե մատ ա վե լի շատ դրա մա կան մի ջոց ներ և հո վա նա վոր ներ ու նեին, ո րի 
ար դյուն քում նրանց գոր ծու նե ու թյունն ա վե լի բե ղուն է ր46:

 Գեր մա նա կան որ բա նոց նե րում ա ռաջ նա հեր թու թյու նը տր վում էր կր թու թյա նը. այդ 
է վկա յում որ բա նոց նե րի հիմ նու մից և որ բե րի հա վա քա գրու մից հե տո դպրոց նե րի 
բա ցու մը: Դպ րոց նե րը տա լիս էին սկզբ նա կան շր ջա նում տար րա կան գի տե լիք ներ, ի սկ 
ա վե լի բարձր ա ռա ջա դի մու թյուն ու նե ցող նե րը հնա րա վո րու թյուն էին ստա նում շա րու-
նա կել կր թու թյու նը Մա րա շի ա մե րի կյան քո լե ջում, բա ցա ռիկ դեպ քե րում՝ նաև Գեր-
մա նիա յում: Դա սա պատ րաստ ման աշ խա տանք նե րում ներգ րավ ված էին նաև հայեր. 
աղ բյուր նե րում նշ վում են Հով հան նես Հայ դոս թյա նի, Կա րա պետ Կե րի կյա նի և այ լոց 
ա նուն նե րը: Ա վագ տա րի քի պա տա նի նե րին դա սա վան դում էր ու սու ցիչ Շպի քե րը, ի սկ 
աղ ջիկ նե րի որ բա նո ցից լա վա գույն նե րին ու ղար կում էին ա մե րի կյան քո լեջ՝ ու սուց չու հի-
ներ դառ նա լու նպա տա կով47: 

38 Նույն տեղում, 43: 
39 Նույն տեղում, 43-44:
40 Եբրայերենից թարգմանաբար նշանակում է Աստծո տուն։ Տե՛ս նույն տեղում, 41:
41 Միսիոներների մասին մանրամասն տե՛ս Մարտիրոսյան Գերմանական միսիոներական գոր ծու-
նեությունն, 148: 
42 Վարդան Գրիգորյան, Հայությանը նվիրված կյանք. Էստոնուհի Հեդվիգ Բյուլի հայանպաստ 
գործունեությունը Կիլիկիայում և Սիրիայում 1911-1951 թթ. (Երևան, ՀՀ ԳԱԱ ՀՑԹԻ, 1996), 19:
43 Որբանոցները ղեկավարող կանանց անվանում էին «մայրիկ» կամ «տան մայրիկ»: Տե՛ս Մար-
տիրոսյան Գերմանական միսիոներական գործունեությունն, 20:
44 Նույն տեղում, 42:
45 Գալուստեան, Մարաշ կամ Գերմանիկ, 490:
46 Նույն տեղում, 491:
47 Մարտիրոսյան, Գերմանական միսիոներական գործունեությունն, 45:
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1908 թ. հոկ տեմ բե րին աղ ջիկ նե րի որ բա նո ցում կա ռուց վում է 96 ե րե խայի և չորս 
դա սա րա նի հա մար նա խա տես ված դպրոց: Այ նու հետև ա շա կերտ նե րի թիվն ա ճում է՝ 
հաս նե լով 207-ի: 

Որ բա նո ցում առ կա էին կր թա կան գոր ծըն թա ցի հետ կապ ված դժ վա րու թյուն ներ, 
մաս նա վո րա պես՝ դա սագր քե րի և ու սու ցիչ նե րի պա կա սու թյան հետ կապ ված խն դի-
րը48: Չկային աշ խար հա գրու թյան, բնա գի տու թյան և պատ մու թյան դա սագր քեր, ի սկ 
207 ե րե խայի հա մար կար ըն դա մե նը 3 ու սուց չու հի՝ նախ կին որ բու հի ներ Սե նե մը, 
Դշ խու նը և Օվ սան նա Գյոնդ շյա նը:49 Դա սագր քե րի խն դի րը լու ծե լու հա մար փորձ է 
ար վում մի քա նի գիրք թարգ մա նել գեր մա նե րե նից: Ու սուց չու հի նե րի թիվն էլ հե տա գա-
յում ա վե լա նում է50: 

Ի դեպ, որ բա նո ցում դա սագր քե րի լե զուն հա յա տառ թուր քե րենն էր, սա կայն 
սա ներն ա ռա ջին ե րեք տա րում յու րաց նում էին նաև ա րևմտա հայե րենն ու օս մա նե-
րե նը, ո րոնց հե տա գա յում ա վե լա նում է նաև ան գլե րե նը: 7-րդ դա սա րա նից սկ սած 
ան ցնում էին գեր մա նե րեն և ան գլե րեն: 

Տ ղա նե րի որ բա նո ցում ևս կր թա կան ո լոր տում փո փո խու թյուն ներ են տե ղի ու նե-
նում: Ե րե խա նե րի կր թու թյա նը զու գա հեռ հոգ էր տար վում նաև ար հեստ ներ ու սու ցա-
նե լու մա սին, ո րն ու ներ մի քա նի նպա տակ. նախ՝ որ բե րը դրա նով հնա րա վո րու թյուն 
էին ստա նում ի րենց հե տա գա կյան քում սե փա կան վաս տա կով ապ րե լու, ե րկ րորդ՝ 
ի նչ պես տղա նե րի, այն պես էլ աղ ջիկ նե րի կող մից պատ րաստ ված ի րե րը հան վում էին 
վա ճառ քի տե ղում կամ Գեր մա նիա յում, եր րորդ՝ ար հեստ սո վո րած ե րե խա ներն օգ տա-
կար էին լի նում որ բա նո ցին՝ հո գա լով ի րենց հա գուս տի, կո շիկ նե րի և այլ ան հրա ժեշտ 
պա րա գա նե րի հա մար51: 

Ինչ պես որ բա նոց ներն էին ա ռանձ նաց ված տղա նե րի և աղ ջիկ նե րի, այն պես էլ 
կր թա կան գործն ու ար հեստ նե րի ու սու ցա նումն էր ի րա կա նաց վում ա ռան ձին-առան-
ձին: Կրտ սեր տա րի քի աղ ջիկ ներն ու սա նում էին դպրո ցում, ա վագ տա րի քի աղ ջիկ-
նե րը՝ որևէ ար հեստ սո վո րում: Աղ ջիկ նե րը ստա նում էին նաև եր կու ժամ Ա ստ վա-
ծաշն չի պատ մու թյան, մեկ ժամ եր գե ցո ղու թյան դաս52:

 Հաշ վի առ նե լով վե րոգ րյա լը՝ կա րող ե նք փաս տել, որ գեր մա նա ցի մի սի ո ներ նե րը 
տար բեր վում էին ա մե րի կյան մի սի ո ներ նե րից նրա նով, որ բա ցի կր թա կան-մար դա-
սի րա կան ծրա գրե րից, ու նեին նաև այլ նպա տակ՝ տն տե սու թյան հե տա գա զար գաց-
ման հա մար ո րոշ նա խադ րյալ նե րի ձևա վո րում: Որ բա նոց նե րի մեջ կարևո րու թյուն էին 
տա լիս ար հես տա նոց նե րի ստեղծ մա նը: Ա մե րի կյան մի սի ո նե րու թյունն ա ռա վե լա պես 
նվիր ված էր կր թա կան գոր ծու նե ու թյա նը: Ա վե լաց նենք, որ ա մե րի կյան մի սի ո ներ նե րի 
հա ջո ղու թյան նա խադ րյալ նե րից պետք է հա մա րել նրանց ոչ քիչ ներ կա յա ցու ցիչ նե րի 

48 Նույն տեղում, 45:
49 Տեղին է նկատել, որ աղջիկների կրթությունը համեմատաբար նոր երևույթ էր հայ իրականության 
մեջ, իսկ նրանց համար ուսուցչուհիներ գտնելը՝ բարդ խնդիր:
50 Մարտիրոսյան, Գերմանական միսիոներական գործունեությունն, 45:
51 Նույն տեղում, 46:
52 Նույն տեղում, 47:
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մար դա սի րա կան վե րա բեր մուն քը տա ռա պյալ հայե րի նկատ մամբ, հատ կա պես թուր-
քե րի կազ մա կեր պած ջար դե րի և կո տո րած նե րի պայ ման նե րում53: 

Հարկ ե նք հա մա րում փաս տել, որ 1909 թ. օ գոս տո սի 7-ից 1910 թ. դեկ տեմ բե րի 31-ն 
ըն կած ժա մա նա կա հատ վա ծում մա րաշ ցի (ը նդգ ծումն ի մն է՝ Ն.Ք.) որ բե րի թվա քա-
նակն ը ստ որ բա նոց նե րի՝ հա մա ձայն «Կի լի կի ոյ Որ բախ նամ Կեդ րո նա կան հանձ նա ժո-
ղո վի տե ղե կա գրի» հետևյալն է ր՝ Ազ գային որ բա նո ցում՝ 71 տղա և 124 աղ ջիկ, գեր մա-
նա կա նում հա մա պա տաս խա նա բար 14 և 26, ան գլիա կա նում՝ 2 և 3, Ճէ նա նե ա նում՝ 1 
տղա և 1 աղ ջիկ:54 

Ամ փո փե լով փաս տենք, որ ա մե րի կյան ու գեր մա նա կան մի սի ո ներ նե րի հիմ նած 
դպրոց նե րի ազ դե ցու թյունն ա րևմտա հայ կր թա կան կյան քի վրա, ը նդ հա նուր առ մամբ, 
պետք է գնա հա տել դրա կան. դրանք նպաս տել են սա նե րի այս կամ այն մաս նա գի-
տու թյան մեջ խո րա նա լուն, լե զու նե րի ի մա ցու թյա նը, գի տա ման կա վար ժա կան և թարգ-
մա նա կան գրա կա նու թյան ստեղծ մա նը, թեև այդ ա մե նի ը նդ հա նուր ուղղ վա ծու թյան 
պա րա գա յում հա ճախ մերժ վում էր բուն հայ կա կա նը: 

Թեև «ք րիս տո նյա» եվ րո պա կան պե տու թյուն նե րը գրե թե ո չինչ չա րե ցին հայե րի 
քա ղա քա կան վի ճա կը բա րե լա վե լու հա մար, սա կայն քրիս տո նյա ե կե ղե ցի նե րի, ըն կե-
րու թյուն նե րի և մի սի ո ներ նե րի օ ժան դա կու թյամբ հնա րա վոր ե ղավ ծա վա լել կր թա կան 
բե ղուն գոր ծու նե ու թյուն:

Kristine V. Najaryan

THE ORGANIZATION OF EDUCATIONAL LIFE OF MARASH ORPHANAGES 
AFTER THE HAMIDIAN MASSACRES (1896-1909)

SUMMARY
Key words: Marash, Cilicia, education, study, orphans, orphanages, missionaries, Hamidian 
massacres.

The article examines the organization of educational life of Marash orphanages by the 
Armenian and foreign humanists and humanitarian organizations after the Hamidian period. 
Reference is made to the full enlightenment and educational success of the Armenian, 
English and German orphanages. 

Based on primary and secondary sources the article concludes that the organization 
of the Armenian orphanages was complicated enough and there were a lot of financial 
problems and difficulties. That’s why the Armenian orphanages could not expand a long a

53 Արման Ջ. Կիրակոսյան, ԱՄՆ-ի արտաքին քաղաքականությունը և արևմտահայությունը (19-րդ 
դար- 1914 թ.) ( Երևան, ԵՊՀ, 2014), 315:
54 Տե՛ս Տեղեկագիր Կիլիկիոյ որբախնամ կեդրոնական Յանձնաժողով 1909 օգոստոս 7-1910 
դեկտեմբեր 31 եւ 1911 յունվ. 1-1911 յունիս 30 (Կ.Պոլիս, տպագրութիւն Օ. Արձուման, 1911), 90:
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ctivity. The main conclusion is that Marash was considered to be an important educational 
center and had a great contribution to the life of the Armenian orphans. The activity of 
foreign and the Armenian missionaries greatly promoted and encouraged this humanitarian 
work.

Кристинe В. Наджарян 

ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА В СИРОТСКИХ ПРИЮТАХ МАРАША 
ПОСЛЕ ГАМИДОВСКИХ ПОГРОМОВ (1896-1909)

РЕЗЮМЕ
Ключевые слова: Мараш, Киликия, образование, обучение, сироты, приюты, миссионеры, 
гамидовская резня.

В статье рассматривается организация армянскими и иностранными миссионерами 
учебного процесса в приютах Мараша после гамидовских погромов. Отмечены 
успехи армянских, английских и немецких приютов в области образования и 
просвещения. Представляя разностороннее исследование учебного процесса детей 
нашедших убежище в приютах Мараша, отмечается важное значение образования 
в жизни воспитанников армянских, английских и немецких приютов. Опираясь 
на первоисточники и вторичную литературу, можно утверждать, что основание 
армянских приютов было достаточно сложным процессом, и как бы то ни было велико 
желание дать армянским сиротам достойное образование, недостаток необходимых 
средств ограничивал возможности. Скорее всего, именно это стало причиной того, 
что армянские приюты не могли развернуть долгосрочную деятельность. По этой 
же причине об их функционировании нет подробной информации. В этих условиях, 
несомненно, вклад иностранных деятелей, оказывающих огромную поддержку, 
делающих все возможное для улучшения условий жизни армянских сирот, был 
особенно велик.
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Ardzuman, 1911.

https://www.houshamadyan.org/arm/mapottomanempire/vilayetaleppo/sandjakofmarash/educationandsport/educationalassociations.html
https://www.houshamadyan.org/arm/mapottomanempire/vilayetaleppo/sandjakofmarash/educationandsport/educationalassociations.html
https://www.houshamadyan.org/arm/mapottomanempire/vilayetaleppo/sandjakofmarash/educationandsport/educationalassociations.html
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Ռո բերտ Ա. Թա թո յան 
պատ մա կան գի տու թյուն նե րի թեկ նա ծու

ՎԱՆԻ ԳԱՎԱՌԱԿԻ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՎԱՆՔԵՐԸ ԵՎ ՎԱՆԱԿԱՆ ԿՅԱՆՔԸ 
ՄԵԾ ԵՂԵՌՆԻ ՆԱԽԱՇԵՄԻՆ (1870-ԱԿԱՆ ԹԹ. – 1914)

 Բա նա լի բա ռեր՝ հա մի դյան կո տո րած ներ, Մեծ ե ղեռն, Վա նի գա վա ռակ, վան քեր, Վա րա-
գա վանք, Լիմ, Կտուց:
 
Հոդ վա ծում ներ կա յաց վում և վեր լու ծու թյան է են թարկ վում Վա նի գա վա ռա կի տա րած-
քում XIX դա րի վեր ջին – XX դա րի սկզբ նե րին գոր ծող հայ կա կան վան քե րի կա ցու թյու նը: 
Նշ ված ժա մա նա կաշր ջա նում հայ կա կան վա նա կան կյանքն ի նչ պես Վա նի գա վա ռա կում, 
այն պես էլ ամ բողջ Ա րևմտյան Հա յաս տա նի տա րած քում բնու թագր վում է շա րու նա կա կան 
ան կման մի տում նե րով, ին չը պայ մա նա վոր ված էր քր դե րի կող մից վան քե րի պար բե րա-
կան աս պա տա կում նե րով և հայ բնակ չու թյան շա րու նա կա կան աշ խար հա կա նաց մամբ ու 
դրա հետ կապ ված՝ վա նա կա նի կյանքն ը նտ րող նե րի թվի նվազ մամբ: 

Վե րոն շյա լի հետևան քով՝ 1870-ական թթ. – 1910-ական թթ. սկիզբ ըն կած ժա մա նա-
կաշր ջա նում ա մա յա նում են Վան-Վաս պու րա կա նի բազ մա թիվ վան քեր: 

1908 թ. ե րիտ թուր քա կան հե ղա փո խու թյու նից հե տո հայ կա կան ազ գային կա ռույց-
նե րի գոր ծու նե ու թյան շնոր հիվ՝ Վա նի վան քե րի սո ցիալ-տն տե սա կան վի ճակն սկ սում է 
ցույց տալ բա րե լավ ման մի տում ներ, հետզ հե տե սկ սում է աշ խու ժա նալ վա նա կան կյան քը: 
Սա կայն 1914 թ. բռնկ ված Ա ռա ջին աշ խար հա մար տը և Մեծ ե ղեռ նը մե կընդ միշտ կա սեց-
նում են այդ գոր ծըն թա ցը:

Ա. Վանի գավառակի վարչական և եկեղեցական-թեմական բաժանումը

 Վա նի գա վա ռա կը (կա զա) հա մա նուն գա վա ռի (սան ջակ) և նա հան գի (վի լայեթ) կենտ-
րոնն էր (թուր քե րեն՝ «մեր քեզ կա զա»)։ Օս մա նյան կայս րու թյան՝ XIX դա րի վեր ջի – XX 
դա րի սկզբի վար չա տա րած քային բա ժան մամբ՝ գա վա ռա կը կազմ ված էր կենտ րո-
նա կան կու սա կա լա նիստ Վան քա ղա քից ու ան մի ջա պես կու սա կա լի են թա կա յու թյան 
տակ գտնվող շր ջա կա գյու ղե րից (Վան-Տոսպ մեր քեզ նա հիե (կենտ րո նա կան գյու ղա-
խումբ)) և ե րեք այլ նա հիե նե րից՝ Թի մար (գտնվում էր Վան-Տոս պից դե պի հյու սիս-
արև մուտք), Ար ճակ (Վան-Տոս պից և Թի մա րից դե պի արևելք) և Հայոց Ձոր (Վան-
Տոս պից դե պի հա րավ) 1։ 

Հա մա ձայն Կ.Պոլ սի Հայոց պատ րիար քա րա նի հանձ նա րա րու թյամբ 1913-1914 թթ. 
Վա նի թե մա կան իշ խա նու թյուն նե րի կող մից կազմ ված վի ճա կա գրու թյան՝ Վան քա ղա-
քում կար 4.230 տուն, 22.470 շունչ հայ, Վան-Տոս պի շր ջա նի 20 հա յաբ նակ բնա կա վայ-
րե րում՝ 1.592 տուն, 9.614 շունչ հայ։ Ար ճա կի նա հիեն ու ներ 22 հա յաբ նակ բնա կա վայր՝ 
1.013 տուն, 6.679 շունչ հայ բնակ չու թյամբ, Թի մա րի նա հիեն՝ 40 հա յաբ նակ բնա կա-

1 Տե՛ս Ծերուկ, «Վանի նահանգը ներկայումս», Մուրճ (Թիֆլիս), 1904, № 3, 42-43։ Տե՛ս նաև Владимир 
Маевскiй, Военно-Статистическое описанiе Ванскаго и Битлисскаго вилаетовъ, I. Географическiй 
очеркъ (Тифлисъ։ Типографiя Штаба Кавк. воен. окр., 1904), 10-11։
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վայր՝ 2.525 տուն, 15.411 շունչ հայ բնակ չու թյամբ և Հայոց Ձո րի նա հիեն՝ 30 հա յաբ-
նակ բնա կա վայր՝ 1.383 տուն, 8.482 շունչ հայ բնակ չու թյամբ։ Այս պի սով, Մեծ ե ղեռ-
նի նա խօ րյա կին Վա նի գա վա ռա կի հայ բնակ չու թյան թի վը կազ մում էր 10.743 տուն, 
62.656 շունչ2։ 

Վա նի գա վա ռա կի ա ռան ձին շր ջան նե րի թե մա կան պատ կա նե լու թյու նը խայ տաբ-
ղետ է ր։ Վան քա ղաքն ու Վան-Տոս պի գյու ղե րը, Ար ճա կի գյու ղա խումբն ամ բող ջու-
թյամբ, ի նչ պես նաև Թի մա րի գյու ղա խում բը մա սամբ գտնվում էին Կ.Պոլ սի Հայոց 
պատ րիար քա րա նի ի րա վա սու թյան ներ քո՝ Վա նի ար քե պիս կո պո սա կան վի ճա կի 
կազ մում, Թի մա րի գյու ղախմբի մի շարք հա յաբ նակ վայ րեր են թա կա էին Լիմ-Կտուց 
վա նա կան վի ճա կի հով վա կան իշ խա նու թյա նը, Հայոց Ձո րի գյու ղա խում բը Աղ թա մա րի 
կա թո ղի կո սու թյան թեմ է ր3։

 Վա նի թե մը հի շա տակ վում է X դա րից հե տո՝ որ պես Վա րա գա վան քի թեմ։ Վան քի 
վա նա հայ րու թյունն ու վի ճա կի ա ռաջ նոր դու թյունն ի սկզբա նե գրե թե ան բա ժան էին, 
այ սինքն՝ Վա րա գա վան քի վա նա հայ րը նաև թե մի ա ռաջ նորդն է ր։ Դա րե րի ըն թաց քում 
թե մը հա ջոր դա բար են թարկ վել է Աղ թա մա րի և Էջ միած նի կա թո ղի կոս նե րի հոգևոր 
ի րա վա սու թյա նը, ի սկ 1828 թ. հե տո ան ցել է Կ.Պոլ սի Հայոց պատ րիար քա րա նի են թա-
կա յու թյան տակ։ XIX դա րի վեր ջին – XX դա րի սկզբին Վա նի թե մը և նրան կից՝ Լիմ-
Կտու ցի և Հե քյա րիի վի ճակ ներն ը նդ գր կում էին Վա նի նա հան գի գրե թե ամ բողջ 
տա րած քը4։ 

 Լիմ կղ զու թե մը հի շա տակ վում է XIV դա րից։ Մինչև 1898 թ. կազ մում էր ան ջատ 
վա նա հայ րու թյուն, եր բեմն Աղ թա մա րի կա թո ղի կո սու թյան ի րա վա սու թյան տակ։ 
1898 թ. կց վում է Կտու ցի վա նա հայ րու թյա նը5։ 

Կտու ցի վան քը և թե մը հաս տատ վել էին Լի մից ան ջատ ված միա բան նե րի կող-
մից՝ XV դա րում (այլ տվյալ նե րով՝ XVII դա րում)։ 1828 թ. ան ցել է Վա նի ա ռաջ նոր-
դու թյան ի րա վա սու թյան տակ, ի սկ 1898 թ. միա վոր վել Լի մի վա նա կան վի ճա կի հետ։ 
Լիմ-Կտուց միա ցյալ վա նա կան վի ճա կը կց վել է Վա նի ա ռաջ նոր դու թյա նը 1904 թ.՝ 
Ազ գային կենտ րո նա կան վար չու թյան ո րոշ մամբ6։ 

Եր բեմ նի ազ դե ցիկ Աղ թա մա րի կա թո ղի կո սու թյու նը XX դա րի սկզբի դրու թյամբ 
ար դեն Կ.Պոլ սի Հայոց պատ րիար քա րա նին էր զի ջել նախ կին ե կե ղե ցա կան վի ճակ-
նե րի մեծ մա սը՝ կորց նե լով իր նշա նա կու թյու նը։ 1895 թ. Աղ թա մա րի կա թո ղի կոս 

2 Տե՛ս Ա-Դօ, Մեծ դէպքերը Վասպուրականում 1914-1915 թւականներին (Երեւան, «Լոյս», 1917), 11-13, 
18, 21։ 
3 Տե՛ս Մաղաքիա Օրմանեան, Հայոց եկեղեցին և իր պատմութիւնը, վարդապետութիւնը, 
վարչութիւնը, բարեկարգութիւնը, արարողութիւնը, գրականութիւնը ու ներկայ կացութիւնը (Կոստանդ-
նու պոլիս, հրատարակիչք Վ. եւ Հ. Տէր-Ներսեսեան, 1911), 261, 265։ Տե՛ս նաև Արշակ Ալպօյաճեան, 
«Առաջնորդական վիճակներ», 1908 Ընդարձակ Օրացոյց Ս. Փրկչեան հիւանդանոցի Հայոց (Կ.Պոլիս, 
տպ. Յ. Մատթէոսեան, 1908), 312-313, 346։ Հայոց Ձորի թեմական պատկանելության վերաբերյալ 
մասնավորապես տե՛ս Թէոդիկ, Գողգոթա հայ հոգեւորականութեան եւ իր հօտին աղէտալի 1915 
տարիին (Նիւ Եորք, 1985), 37, Սամվել Կարապետյան, Հայոց Ձոր (Երևան, ՀՃՈՒՀ, 2015), 32։ 
4 Տե՛ս Ալպօյաճեան, «Առաջնորդական վիճակներ», 312։ 
5 Նույն տեղում, 313։ 
6 Նույն տեղում։ 
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Խա չա տուր Շի րո յա նի (1864 – 1895) մա հից հե տո կա թո ղի կո սու թյան ա թո ռը մինչև Մեծ 
ե ղեռ նը մնա ցել է թա փուր՝ հանձն վե լով Կ.Պոլ սի Հայոց պատ րիար քա րա նի կող մից 
ու ղարկ ված տե ղա պահ նե րի և Տնօ րեն խորհր դի կա ռա վար մա նը7։ 

Հա մա ձայն Կ.Պոլ սի Հայոց պատ րիար քա րա նի 1904 թ. տվյալ նե րի՝ Վա նի թե մում 
(Վան-Տոսպ, Ա դիլջևազ, Բերկ րի, Ար ճեշ) կային 114 ե կե ղե ցի և 25 կան գուն (ան վա նա-
պես գոր ծող) վանք, Լիմ-Կտու ցի թե մում (Թի մար)՝ 24 ե կե ղե ցի և 8 վանք, Աղ թա մա րի 
թե մում (Կարճ կան, Ոս տան, Կե ցան, Կար կառ, Հայոց Ձոր, Շա տախ)՝ 193 ե կե ղե ցի և 41 
վանք8: 

Բուն Վա նի գա վա ռա կի տա րած քում Մեծ ե ղեռ նի նա խա շե մին կար ան վա նա պես 
գոր ծող 16 վանք, այդ թվում՝ Վան-Տոս պի գյու ղա խումբ՝ 5 (Վա րա գա վանք, Սուրբ Գրի-
գո րի կամ Սալ նա պա տի վանք, Կարմ րա վո րի Սուրբ Ա ստ վա ծա ծին վանք, Սուրբ Խաչ 
վանք, Կռունկ Վա նից կամ Ծո վա հա յաց Սուրբ Ա ստ վա ծած նի վանք), Թի մա րի նա հիե՝ 
5 (Կտու ցի Սուրբ Կա րա պետ վանք կամ Կտուց ա նա պատ, Լիմ ա նա պատ կամ Սուրբ 
Գևոր գի վանք, Ա լյու րի Սուրբ Ա ստ վա ծա ծին վանք, Սուրբ Էջ միա ծին վանք, Է րեր նա 
Սուրբ Սա հա կի վանք), Ար ճա կի նա հիե՝ 1 (Ար ճա կի Սուրբ Ա ստ վա ծա ծին) և Հայոց 
Ձո րի նա հիե՝ 5 (Ա նգ ղի Սուրբ Ա ստ վա ծա ծի նը, Սր խու Սուրբ Նշան կամ Սուրբ Մա րի-
նո սը, Խե քա Սուրբ Գևոր գը, Սուրբ Աբ րա հա մը, Ծի ծա ղա բեր Սուրբ Ա ստ վա ծա ծի նը)9:

Բ. Մեծ եղեռնի նախաշեմին Վանի գավառակի հայկական վանքերի սոցիալ-
տնտեսական կացության ընդհանուր բնութագիրը

 Պատ մա կան Վան-Վաս պու րա կա նը Ա րևմտյան Հա յաս տա նի վան քե րով և սր բա վայ-
րե րով ա ռա վել հա րուստ տա րածք նե րից մեկն էր: Ու սում նա սի րող նե րը դա պայ մա-
նա վո րում են հետևյալ ե րեք հիմ նա կան հան գա մանք նե րով. ա) հնում այդ տա րած քը 
Հա յաս տա նի ա ռա վել ըն դար ձակ և բազ մա մարդ նա հանգ նե րից մեկն էր, բ) Վաս պու-
րա կա նի թա գա վոր նե րը, ե կե ղե ցա կան նվի րա պե տու թյունն ու ժո ղո վուր դը ե ռան դուն 
են ե ղել վան քա շի նու թյան հար ցում, գ) նա հան գը նյու թա պես բա վա կան հա րուստ էր, 
ու նե ցել է խա ղա ղու թյան և բնա կա նոն զար գաց ման հա մե մա տա բար ա վե լի եր կար 
ժա մա նա կաշր ջան ներ10: 

XIX դա րի վեր ջին – XX դա րի սկզբ նե րի ըն թաց քում վա նա կան կյան քը ի նչ պես 
Վա նի գա վա ռա կում, այն պես էլ ամ բողջ Ա րևմտյան Հա յաս տա նի տա րած քում բնու-
թագր վում է շա րու նա կա կան ան կման մի տում նե րով: Դա պայ մա նա վոր ված էր եր կու 
հիմ նա կան գոր ծո նով՝ քր դե րի կող մից վան քե րի պար բե րա կան աս պա տա կում նե րով 

7 Տե՛ս Ներսէս Ակինեան, Գաւազանագիրք Կաթողիկոսաց Աղթամարայ։ Պատմական ուսումնա-
սիրութիւն (Վիեննա, Մխիթարեան տպարան, 1920), 192։ Տե՛ս նաև Ալպօյաճեան, «Առաջնորդական 
վիճակներ», 345։
8 Տե՛ս «1904 Ընդարձակ օրացոյց Ս. Փրկչեան հիւանդանոցի Հայոց» (Կ.Պոլիս, տպ. Յ. Մատթէոսեան, 
1904), 371-372, 394-395: 
9 Հաշվարկը արվել է մեր կողմից՝ ըստ տարբեր աղբյուրների: 
10 Տե՛ս Համազասպ Ոսկեան, Վասպուրական-Վանի վանքերը, Գ. մաս (Վիեննա, Մխիթարեան 
տպարան, 1947), 976: 
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և հայ բնակ չու թյան շա րու նա կա կան աշ խար հա կա նաց մամբ ու դրա հետ կապ ված՝ 
վա նա կա նի կյանքն ը նտ րող նե րի թվի նվազ մամբ: 

Հատ կա պես մեծ ա վե րա ծու թյուն ներ պատ ճառ վե ցին Վա նի վան քե րին հա մի դյան 
կո տո րած նե րի ժա մա նակ: 1895-1896 թթ. կո ղոպտ վե ցին և ա վեր վե ցին Վա նի գա վա-
ռա կի գրե թե բո լոր գոր ծող վանք նե րը: Այս պես, Հայոց Ձո րում տու ժե ցին Սպի տակ 
Սուրբ Ա ստ վա ծած նի, Ա նգ ղա Սուրբ Ա ստ վա ծած նի, Սր խու, Էր մե րա Սուրբ Ա ստ վա-
ծա ծին, Խե քա Սուրբ Գևորգ վան քե րը11, Թի մա րում՝ Ա լյու րի, Է րեր նա Սուրբ Սա հակ, 
Սուրբ Էջ միա ծին վան քե րը, Լիմ և Կտուց ա նա պատ նե րի «Դր սի տուն» (վա նա կան 
հա մա լի րի՝ հա մա պա տաս խան կղ զի նե րից դուրս գտնվող) հատ ված նե րը12, Ար ճա կում՝ 
Սուրբ Ա ստ վա ծա ծին վան քը13: Վան քա ղա քի և շր ջա կա գյու ղե րի ջար դի ըն թաց քում 
(1896 թ. հու նիս)՝ կո ղոպտ վե ցին և հր կիզ վե ցին Վան-Տոս պի գյու ղախմբի վան քե րը 
(Վա րա գա վանք, Կարմ րա վոր Սուրբ Ա ստ վա ծա ծին, Սուրբ Խաչ, Սալ նա պա տի Սուրբ 
Գրի գոր), սպան վե ցին վան քային միա բա նու թյան ան դամ ներ, վան քե րին կից գոր ծող 
դպրոց նե րի ա շա կերտ ներ, վան քե րում ա պաս տա նած հայեր14: Միայն Լի մի ու Կտու ցի 
ա նա պատ նե րի՝ հա մա պա տաս խան կղ զի նե րում տե ղա կայ ված հատ ված նե րը, շնոր հիվ 
ի րենց ան հա սա նե լի դիր քի, խու սա փե ցին հար ձա կում նե րից՝ ի րենց հեր թին ա պաս տան 
տա լով շուրջ 10.000 հայ փախս տա կա նի15:

 Հա մա ձայն 1896 թ. կազմ ված հա մա գու մար վի ճա կա գրու թյան՝ հա մի դյան ջար դե րի 
ար դյուն քում Հայոց Ձո րում թա լան վել և հր կիզ վել էին 5 վանք և 6 ե կե ղե ցի, սպան-
վել էին 14 քա հա նա և վար դա պետ, Թի մա րում՝ հա մա պա տաս խա նա բար՝ 5 վանք, 2 
քա հա նա և վար դա պետ, Վան-Տոս պում և Ար ճա կում՝ 4 վանք և 2 ե կե ղե ցի, 4 քա հա նա 
և վար դա պետ16: 

Վե րոն շյա լի հետևան քով՝ 1870-ական թթ. – 1910-ական թթ. սկիզբ ըն կած ժա մա-
նա կաշր ջա նում Վան-Վաս պու րա կա նի բազ մա թիվ վան քեր ա մա յա ցան և մատնվե ցին 
ան խնա մու թյան: Մեկ տվյա լի հա մա ձայն՝ Վաս պու րա կա նում 1870-ական թթ. կե սե րին 
կար 70 գոր ծող վանք՝ 1.500 միա բան նե րով, ի սկ ար դեն 1910-ական թթ. սկզբ նե րին` 
միայն 30 կան գուն վանք17: 

Դեռևս 1873 թ. Վա նի Ա լյուր գյու ղի Սուրբ Ա ստ վա ծա ծին վան քում տես չա կան 
այ ցով գտնվող Ե րե միա ե պիս կո պոս Տև կանցն իր նո թե րում կես կա տակ ար ձա նա գրում 
էր, որ վան քում միա բան չլի նե լու պատ ճա ռով միա բա նու թյան պաշ տոն են վա րում 4 

11 Տե՛ս «Աղթամարայ հանգուցեալ Խաչատուր կաթողիկոսի վերջին թուղթն եւ տեղեկագիրը», 
Արարատ (Սբ. Էջմիածին), 1896, Ե., մայիս, 247: 
12 Տե՛ս «Հայաստանեայց եկեղեցին Տաճկաստանում», Արարատ, 1896, Բ., փետրվար, 89:
13 Տե՛ս «Աշխատանք» շաբաթաթերթ գրական, քաղաքական, տնտեսական (Վան), թիվ 18, 29 մայիս 
1911, 12։
14 Տե՛ս «Տեղեկագիր Վասպուրականի կոտորածին», Արարատ, 1896, ԺԲ., դեկտեմբեր, 579:
15 Տե՛ս Մակար վրդ. Տէր-Յովհաննէսեան, «Վանա ծովն եւ իր կղզիները», Բիւզանդիոն (Կ.Պոլիս), 
փետրվար 21 (մարտ 6) 1911, թիվ 4366:
16 Տե՛ս «Տեղեկագիր Վասպուրականի կոտորածին»,Արարատ, 1896, ԺԲ., դեկտեմբեր, 586: 
17 Տե՛ս Ա. Մենակ, «Հայոց Ձորը. VI. Հայոց Ձորի հայ վանքերը», Աշխատանք, 20 մարտի 1911 (թիվ 
10), 273: 
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կա տու ներ18: Մեծ ե ղեռ նի նա խօ րյա կին Վա նի գա վա ռա կի միայն հա տու կենտ վան քեր 
ու նեին կա յուն միա բա նու թյուն, այն է լ՝ սո վո րա բար բաղ կա ցած մե կից ե րեք ան դամ նե-
րից (Վա րա գա վանք, Լիմ, Կտուց): Մնա ցած վան քե րը միայն ան վա նա պես էին գոր-
ծող՝ տնօ րին վե լով այ ցե լող հոգևո րա կա նի, հարևան հա յաբ նակ բնա կա վայ րի քա հա-
նայի, հո գա բար ձու մարմ նի, եր բեմն ան գամ՝ վան քում բնա կու թյուն հաս տա տած որևէ 
պա տա հա կան աշ խար հիկ ան ձի կող մից: 

Վան քե րի ա մա յաց ման հետևան քով ա ռանց որևէ վե րահս կո ղու թյան թողն ված 
վան քա պատ կան ըն դար ձակ կալ վածք նե րը գրավ վում և օգ տա գործ վում էին քուրդ և 
հայ գյու ղա ցի նե րի կող մից՝ չն չին վար ձավ ճա րի դի մաց, եր բեմն` ձրի: 

Ան գամ ա ռա վել խո շոր գոր ծող վան քե րի միա բան նե րը բո ղո քում էին նյու թա կան 
մի ջոց նե րի սղու թյու նից և դրա հետևան քով՝ վան քային շի նու թյուն նե րի, վան քա պատ-
կան տն տե սու թյան ան մխի թար վի ճա կից: Այս պես, Լիմ ա նա պա տի միա բան Մա կար 
վար դա պետ Տեր-Հով հան նի սյա նը 1911 թ. իր թղ թակ ցու թյուն նե րից մե կում ար ձա նա-
գրում էր, որ վան քը չու նի կա լի մե քե նա, ին չի հետևան քով փչա նում է հա ցա հա տի կի 
ո րոշ մա սը, ի սկ Լի մի ա նա պա տի են թա կա յու թյան տակ գտնվող և ան վա նա պես գոր-
ծող վան քե րի (Էջ միա ծին, Սուրբ Սա հակ) շեն քե րի մեծ մա սը գրե թե ա վե րակ է19:

Քր դա կան հար ձա կում նե րի հետևանք նե րը հաղ թա հա րե լու, ան մխի թար տն տե սա-
կան վի ճա կը բա րե լա վե լու հրա մա յա կա նը հան գեց նում էր նրան, որ Կ.Պոլ սի Հայոց 
պատ րիար քա րա նի հա մա ձայ նու թյամբ ո րոշ վան քե րի նկատ մամբ հաս տատ վում էր 
աշ խար հիկ ան ձան ցից կազմ ված հո գա բար ձու թյուն: Այս պես, հա մի դյան կո տո րած նե-
րից հե տո նման հո գա բար ձու թյուն էր սահ ման վել Վա րա գա վան քի նկատ մամբ (ման-
րա մասն տե՛ս հոդ վա ծի Վա րա գա վան քին վե րա բե րող բաժ նում): 

Վան քի կա ռա վար ման գոր ծա ռույ թը դր վում էր որևէ աշ խար հիկ ան ձի կամ հո գա-
բար ձու թյան վրա նաև այն պա րա գա յում, ե րբ վան քը տար բեր պատ ճառ նե րով (բ նա-
կան մահ, կո տո րած ներ) այլևս դա դա րում էր ու նե նալ միա բան ներ, կամ էլ վան քում 
ապ րող միա բան ներն ի րենց զա ռա մյալ տա րի քի պատ ճա ռով այլևս ան կա րող էին 
վա րել վա նա հայ րու թյան պաշ տո նից բխող պար տա կա նու թյուն նե րը20: 

Կ.Պոլ սի Հայոց պատ րիար քա րա նը, գա վա ռա կան խոր հուրդ նե րը ծրա գրեր էին 
մշա կում կան գուն շեն քեր ու նե ցող, սա կայն սա կա վա թիվ միա բա նու թյամբ կամ միա-
բան նե րից զուրկ վան քե րը կր թա կան նպա տակ նե րով ծա ռայեց նե լու ուղ ղու թյամբ: Այս-
պես, Վա նի գա վա ռա կի վան քե րից շա տե րում (Վա րա գա վանք, Սալ նա պա տի Սուրբ 
Գևորգ, Կարմ րա վոր Սուրբ Ա ստ վա ծա ծին) բաց վում են գի շե րօ թիկ դպրոց-որ բա նոց-
ներ 1894-1896 թթ. հա մի դյան կո տո րած նե րի ար դյուն քում ծնող նե րին կորց րած ե րե-
խա նե րի հա մար: Նշ ված դպրոց նե րը պա հե լու հա մար, ի թիվս այլ մի ջոց նե րի, օգ տա-
գործ վում էր տվյալ վան քի վան քա պատ կան կալ վածք նե րից ստաց վող հա սույթ նե րի մի 

18 Տե՛ս Երեմիա Տևկանց, Ճանապարհորդություն Բարձր Հայք և Վասպուրական 1872-1873 թթ. 
(Երևան, Հայաստանի ԳԱԱ պատմ ինստ., 1991), 266: 
19 Տե՛ս Մակար վրդ. Տէր-Յովհաննէսեան, «Վանա ծովն եւ իր կղզիները», Բիւզանդիոն, 23 
փետրվարի (8 մարտի) 1911, թիվ 4368, 1: 
20 Տե՛ս Ոսկեան, Վասպուրական-Վանի վանքերը, 995:
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մա սը21: Վան քե րից շա տե րում դպրոց ներն ու գի շե րօ թիկ վար ժա րան նե րը գոր ծում էին 
ո րոշ ը նդ հա տում նե րով նախ քան Մեծ ե ղեռ նը: 

1908 թ. ե րիտ թուր քա կան հե ղա փո խու թյու նից հե տո Վա նի վան քա պատ կան տն տե-
սու թյուն նե րի կա ռա վար ման ար դյու նա վե տու թյան բարձ րաց ման հար ցում ո րո շա կի 
ներդ րում են ու նե նում նաև Հ. Յ. Դաշ նակ ցու թյան տե ղա կան կա ռույց նե րը: Այս պես, 
օ րի նակ, Հայոց Ձո րում դաշ նակ ցա կան գոր ծիչ նե րը կա րո ղա նում են ո րոշ չա փով կարգ 
ու կա նոն մտց նել վան քա պատ կան կալ վածք նե րի վար ձա կա լու թյան հար ցե րում, ա վե-
լաց նել վար ձա կա լու թյու նից ստաց ված հա սույթ նե րը և ուղ ղել դրանք գա վա ռա կի հայ-
կա կան դպրոց նե րի ծախ սե րի վրա22: 

Շ նոր հիվ ազ գային-հա մայն քային կա ռույց նե րի գոր ծու նե ու թյան՝ Վա նի վան քե րի 
սո ցիալ-տն տե սա կան վի ճա կը սկ սում է հետզ հե տե ցույց տալ բա րե լավ ման մի տում-
ներ: Սկ սում է աշ խու ժա նալ վա նա կան կյան քը, ի նչն ար տա հայտ վում է Վան-Վաս-
պու րա կա նի ա ռան ձին խո շոր վան քե րում վա նա կան նե րի թվի ո րո շա կի ա վե լաց մամբ: 
Սա կայն 1914 թ. բռնկ ված Ա ռա ջին աշ խար հա մար տը և Մեծ ե ղեռ նը մե կընդ միշտ 
կա սեց րե ցին այդ գոր ծըն թա ցը: 

Գ. Վան-Տոսպի վանքերը

1. Վա րա գա վանք (Ներ քին Վա րագ, Ստո րին Վա րագ, Նոր Մե նաս տան Սուրբ Խա չի) 
Վա րա գա վան քը կամ Ստո րին (Ներ քին) Վա րա գա վա նա կան հա մա լի րը Վան-Վաս-
պու րա կա նի և ամ բողջ Ա րևմտյան Հա յաս տա նի ա ռա վել նշա նա վոր վան քե րից մեկն 
է ր՝ «հա մայն վաս պու րա կանց ւոց պաշ տե լի և խն կե լի սր բա վայր, հո գին ու միտք գրա ւող, 
ար դար»23։ Տե ղա կայ ված էր Վան քա ղա քից հա րավ-արևելք, Ներ քին Վա րագ լե ռան 
ա րևմտա հա յաց լան ջին, փոք րիկ հար թու թյան վրա։ 

Մեծ ե ղեռ նի նա խա շե մին Վա րա գա վան քը բաղ կա ցած էր յոթ` մի մյանց կից ե կե ղե-
ցի նե րից, ին չի պատ ճա ռով տե ղի մահ մե դա կան բնակ չու թյան շր ջա նում այն հայտ նի էր 
«Ետ տի քի լի սե» (յոթ ե կե ղե ցի) ա նու նով24։ Վան քի շուր ջը ձգ վում էր ե րկ հար կա նի մի 
շի նու թյուն, ո րը նե րա ռում էր վա նա կան նե րի և ուխ տա վոր նե րի հա մար նա խա տես ված 

21 Նույն տեղում, 1089:
22 Տե՛ս Ա. Մենակ, «Հայոց Ձորը», թիվ 10, 274: Դրա հետ մեկտեղ, անհրաժեշտ է նշել, որ 
Դաշնակցության կողմից Վանի գավառի որոշ վանքերի գույքի նկատմամբ վերահսկողության 
հաստատումը, վանական գործերին խառնվելը առանձին դեպքերում ուղեկցվեցին եկեղեցական 
գույքի ապօրինի բռնագրավմամբ և նման բռնագրավումների դեմ ձայն բարձրացնող 
հոգևորականների նկատմամբ բռնություններով։ Տե՛ս Ավետիս Հարությունյան, «Հոգևոր-կրոնական 
հարաբերությունները Վանի նահանգում եւ Աղթամարի վանքի կողոպտման խնդիրը», Էջմիածին. 
Պաշտօնական ամսագիր Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի 8 (2016), 
133-143: 
23 Գեորգ Շէրենց, Սրբավայրեր. Տեղագրութիւն Վասպուրականի-Վանայ նահանգի գլխաւոր 
եկեղեցեաց, վանօրէից եւ ուսումնարանաց (Թիֆլիս, տպ. «Վերեիչեւ եւ Կամենմախէր», 1902), 59։ 
24 Վանական համալիրի եկեղեցիներն էին՝ սուրբ Աստվածածինը (XI դար), սուրբ Գևորգը (գավիթ), 
սուրբ Նշանը (XI դար), սուրբ Խաչը, սուրբ Սիոնը, սուրբ Հովհաննեսը կամ սուրբ Աբեղան (X դար) և 
սուրբ Սոփիան կամ Բերդավորը (981 թ.), տե՛ս Մուրադ Հասրաթյան, «Վարագավանք», «Քրիստոնյա 
Հայաստան» հանրագիտարան (Երևան, Հայկական հանրագիտարանի գլխ. խմբ., 2002), 962։
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47 սե նյակ ներ, փուռ, բաղ նիք, Ժա ռան գա վո րաց դպրո ցը, ի նչ պես նաև որ պես վան քի 
ա ռաջ նոր դա րան ծա ռայող եր կու մեծ սե նյակ25։

 Վա րա գա վան քի վե րել քով և զար գաց մամբ է բնու թագր վում Մկր տիչ Խրի մյա նի 
(Խ րի մյան Հայ րիկ) վա նա հայ րու թյան մոտ 30-ամյա շր ջա նը (1857-1885 թթ., ո րոշ ը նդ-
մի ջում նե րով)։ Խրի մյա նի ա ռա ջին քայ լե րից է դառ նում վան քը Վա նի ա ռաջ նորդ նե րի 
ի րա վա սու թյու նից հա նե լը և այն Կ. Պոլ սի Հայոց պատ րիար քա րա նին ուղ ղա կի են թա-
կա դարձ նե լը26։ 

Որ պես Վա րա գա վան քի վա նա հայր՝ Մկր տիչ Խրի մյա նի նշա նա կա լից ձեռ նարկ նե-
րից մեկն է դառ նում 1857 թ. գար նա նը վան քում Ժա ռան գա վո րաց վար ժա րան – գի շե-
րօ թիկ դպրո ցի հաս տա տու մը, որ տեղ սկ սում է ու սում ստա նալ Վան քա ղա քից և շր ջա-
կա գյու ղե րից մոտ 25 ե րե խա27։ Հե տա գա տա րի նե րին վար ժա րա նի ա շա կերտ նե րի 
թի վը հասց վում է 40-ի 28։ 

1885 թ. Մկր տիչ Խրի մյա նի՝ Կ. Պո լիս կանչ վե լուց հե տո Վա րա գա վան քի վա նա հայ-
րու թյու նը նո րից ան ցնում է Վա նի թե մի ա ռաջ նորդ նե րին։ Դրան ցից հատ կա պես Գրի-
գո րիս ար քե պիս կո պոս Ա լե աթ ճյա նը (պաշ տո նա վա րել է մինչև 1888 թ.) հիմ նա նո րո-
գում է տպա րա նը, Ժա ռան գա վո րաց դպրո ցի կա ցա րա նը և այլ շի նու թյուն ներ29։ 

Գ. Ա լե աթ ճյա նի և նրա հա ջորդ նե րի օ րոք վան քը շա րու նա կում է իր ա վե լի կամ 
պա կաս շեն ըն թաց քը մինչև 1896 թ. հու նիս, ե րբ Վա նի կո տո րա ծի օ րե րին այն, ի թիվս 
շր ջա նի այլ ե կե ղե ցի նե րի և վան քե րի, են թարկ վում է քուրդ ջար դա րար նե րի հար ձակ-
մա նը։ Վան քի միա բան նե րից, Ժա ռան գա վո րաց դպրո ցի ա շա կերտ նե րից, վան քում 
աշ խա տող մշակ նե րից շա տե րը սպան վում են, վան քա պատ կան ու նեց ված քը՝ շար ժա կան 
գույ քը, ա նա սուն ներն ու ար ջա ռը, թա լան վում։ Հր կիզ վում և ա վե րա կույ տի են վե րած վում 
վան քի վար չա կան շի նու թյուն նե րից շա տե րը։ Վանքն առ ժա մա նակ ա մա յա նում է 30։ 

Կո տո րած նե րի ա լի քի մա րե լուց հե տո վա նե ցի ներն ան մի ջա պես ձեռ նա մուխ են 
լի նում վան քի վե րա կանգն մա նը։ Ո րոշ վում է վան քի վե րա շի նու թյան և հե տա գա կա ռա-
վար ման գոր ծը հանձ նել աշ խար հա կան նե րի՝ ան մի ջա պես Կ.Պոլ սի պատ րիար քա-
րա նի ի րա վա սու թյան տակ գոր ծող և քա ղա քի երևե լի վա ճա ռա կան նե րից բաղ կա ցած 
հո գա բար ձու թյան։ Հո գա բար ձու թյան մարմ նին հա ջող վում է մի քա նի տար վա ըն թաց-
քում վե րա կանգ նել ա վեր ված շի նու թյուն նե րը, կա ռու ցել նոր կա ցա րան ներ վան քի 
միա բան նե րի, Ժա ռան գա վո րաց դպրո ցի ա շա կերտ նե րի, վար ժա րա նի ու սուց չա կան 
կազ մի և ուխ տա վոր նե րի հա մար։ Հա ջո ղու թյամբ է պսակ վում վան քի տն տե սու թյան 
վե րա կանգ նու մը, այն հասց վում է «ան նա խըն թաց պայ ծա ռու թե ան»31։ 

25 Տե՛ս Երուանդ Լալայեան, «Վասպուրական. Նշանաւոր վանքեր», Ազգագրական հանդէս 
(Թիֆլիս), 1911, գիրք XXI, 66։ 
26 Տե՛ս Շէրենց, Սրբավայրեր, 64:
27 Տե՛ս Ծերուկ, «Վանի նահանգը ներկայումս», 51:
28 Տե՛ս Շէրենց, Սրբավայրեր, 64։ 
29 Նույն տեղում: 
30 Տե՛ս Ծերուկ, «Վանի նահանգը ներկայումս», 52: 
31 Նույն տեղում։ Տե՛ս նաև Համբարձում Երամեան, Յուշարձան, հատ. Ա (Աղեքսանդրիա, տպ. 
Արամ Գասապեան, 1929), 433-434, նույնը, հատ. Բ., 133։ 



Ռո բերտ Ա. Թա թո յան 

84

1909 թ. Վա նի նա հանգ այ ցե լած արևե լա հայ ու սում նա սի րող Ա-Դոն (Հով հան նես 
Տեր-Մար տի րո սյան) հա ղոր դում է, որ վան քա պատ կան տն տե սու թյունն ը նդ գր կում էր 
1.000 գլուխ ոչ խար, 30-ից ա վե լի կով ու մա տակ, 20-ից ա վե լի եզ ներ։ Վանքն ու ներ 
հս կա յա կան ա րո տա տե ղի ներ, ա վե լի քան 150 դե սյա տին32 վա րե լա հող, լավ պար-
տեզ, ըն դար ձակ ծա ռաս տան, ջրա ղաց, ո րի հա մար ջուր էր բեր վել Վա րագ լե ռան 
լան ջե րից բխող աղ բյուր նե րից։ Բա ցի դրա նից, վան քը տա րե կան շո շա փե լի դրա-
մա կան նպաստ ներ էր ստա նում տար բեր կտակ նե րից և հիմ նա դրամ նե րից։ Վան քի 
ե կա մուտ նե րի մեծ մա սը ծախս վում էր դպրո ցի վրա, մնա ցա ծը՝ միա բա նու թյան պետ-
քե րի և 40 մշակ նե րի վրա33։ 

Նույն՝ 1909 թ. տվյալ նե րով՝ Վա րա գա վան քի Ժա ռան գա վո րաց վար ժա րանն 
ու ներ ե րեք նա խակր թա կան և չորս սո վո րա կան դա սա րան ներ, ո րոն ցում սո վո-
րում էր ա վե լի քան 60 ե րե խա34։ Վար ժա րա նի ա ռա ջըն թա ցը մե ծա պես պայ մա նա-
վոր ված էր 1905 թ. այդ հաս տա տու թյան տե սուչ նշա նակ ված Ար տակ Դար բի նյա նի 
գոր ծու նե ու թյամբ։ Նա մի շարք բա րե լա վում ներ է մտց նում դպրո ցում, մաս նա վո-
րա պես՝ կազ մում է ու սում նա կան նոր ծրա գիր, ո րը հա մընկ նում էր Կով կա սի հայ-
կա կան միջ նա կարգ դպրոց նե րի, հատ կա պես Գևոր գյան ճե մա րա նի և Ներ սի սյան 
դպրո ցի ծրա գրե րին35։ 

Վա նի հայե րի և Վա րա գա վան քի կյան քում նշա նա կա լից ի րա դար ձու թյուն ներ 
են դառ նում 1910 թ. Ժա ռան գա վո րաց վար ժա րա նի և Վա րա գա վան քում Խրի մյան 
հայ րի կի գոր ծու նե ու թյան 50-ամյա հո բե լյա նի տո նա կա տա րու թյուն նե րը։ Դրա 
առ թիվ վանք ե կած ուխ տա վոր նե րի շր ջա նում, ի նչ պես նաև Վա նում, Ռու սաս տա-
նում և Ա ՄՆ-ում կազ մա կերպ վում են հան գա նա կու թյուն ներ, ո րոնց ար դյուն քում 
հա վաք ված գու մար ներն ուղղ վում են ի պետս վար ժա րա նի կա րիք նե րի36: 

Ա ռա ջին աշ խար հա մար տի նա խօ րյա կին՝ 1914 թ. հու նի սին Վա րա գա վանք այ ցե-
լած ռու սա հայ հոգևո րա կան Ռու բեն Բեկ գու լյան ցը հա ղոր դում էր, որ այն բա վա-
կան բա րե կարգ վի ճա կում է, թեև իր վրա դեռևս կրում է հա մի դյան ա վե րա ծու թյուն-
նե րի հետ քե րը։ Վան քին կից շա րու նա կում էր գոր ծել Ժա ռան գա վո րաց գի շե րօ թիկ 
դպրո ցը՝ 70 ա շա կեր տով։ Ըն թաց քի մեջ էր դպրո ցի նոր շեն քի կա ռու ցու մը37։

 Վան քում հա տուկ ու շա դրու թյուն էր դարձ վել մեղ վա պա հու թյան և թռչ նա պա հու-
թյան զար գաց ման վրա։ Կար մեղ վա նոց՝ 12 նոր մեղ վա փե թակ նե րով։ Թռչ նա րան 
էին բեր վել և պահ վում էին լա վա գույն ցե ղա տե սակ նե րի թռ չուն ներ։ Վան քում կար 

32 Մեկ դեսյատինը մոտավորապես հավասար է մեկ հեկտարի։ 
33 Տե՛ս Ա-Դօ, Վանի, Բիթլիսի եւ Էրզրումի վիլայէթները (Երեւան, տպ. «Կուլտուրա», 1912), 24։ 
34 Նույն տեղում: 
35 Տե՛ս Ժառանգավորաց դպրոցի սան Գարեգին Մովսիսյանի հուշերը, http://www.raa-am.com/raa/
public/publish.php?mid=5&more=2&cont=33&obid=112&uid=2012 դիտվել է 21.01.2019:
36 Տե՛ս Երամեան, Յուշարձան, հատ. Ա., 434, նույնի, հատ. Բ., 133։ 
37 Տե՛ս Рубен Бекгульянц, По Турецкой Арменiи. Впечатленiя отъ поѣздки лѣтом въ 1914 году 
(Ростовъ на Дону: типография Я. М. Искидарова, 1914), 18։

http://www.raa-am.com/raa/public/publish.php?mid=5&more=2&cont=33&obid=112&uid=2012
http://www.raa-am.com/raa/public/publish.php?mid=5&more=2&cont=33&obid=112&uid=2012
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նաև ձի թա հանք։ Մե նաս տա նի տն տե սա կան կա ռա վա րու մը գտնվում էր վա նա կան 
տես չա կան խորհր դի ձեռ քում, ո րը կազմ ված էր երևե լի վա նե ցի հայե րից38։ 

1913 թ. Վա րա գա վանք է այ ցե լում Վա նի նո րան շա նակ նա հան գա պետ Թահ սին 
բեյը, ո րը, հաշ վի առ նե լով վան քի ա ռա ջա դի մու թյու նը, վան քին ճտա հան մե քե նա 
(ին կու բա տոր) է նվի րում, ի նչ պես նաև լու սան կար վում է Ժա ռան գա վո րաց վար ժա-
րա նի սա նե րի հետ39: 

1914 թ. վան քի միա բա նու թյու նը բաղ կա ցած էր ըն դա մե նը ե րեք վար դա պետ նե-
րից40 (հա մե մա տու թյան հա մար՝ 1873 թ. վանք այ ցե լած Ե րե միա Տև կան ցը հա ղոր-
դում է, որ վան քի միա բա նու թյու նը բաղ կա ցած էր 14 ան դամ նե րից, այդ թվում՝ 8 
վար դա պետ41)։ Փոխ վա նա հայ րը (վա նա հայրն ի պաշ տո նե Վա նի թե մի ա ռաջ նորդն 
էր) 86-ամյա Վր թա նես ծայ րա գույն վար դա պետ Տև կանցն էր (ս պան վել է թուրք 
ոս տի կան նե րի կող մից 1915 թ. ապ րի լի 7-ին)42։

Լուս. 1. Վարագավանք. ընդհանուր տեսարան (Бекгульянц Р., По Турецкой Арменiи. 
Впечатленiя отъ поѣздки лѣтом въ 1914 году, Ростовъ на Дону, 1914)

38 Նույն տեղում, 16-17։
39 Նույն տեղում, 18-19։
40 Նույն տեղում, 18։ 
41 Տե՛ս Տևկանց, Ճանապարհորդություն Բարձր Հայք, 272: 
42 Տե՛ս Թէոդիկ, Գողգոթա հայ հոգեւորականութեան, 43։
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Լուս. 2. Վարագավանքի հոգևորականներն ու սպասավորները Սենեքերիմ արքայի գահի 
շուրջ («Արաքս» պատկերազարդ հանդես, Ս. Պետերբուրգ, 1893, Գիրք Ա)

Լուս. 3. Վարագավանքի դպրոցի սաները ծղոտե գլխարկներ հյուսելուց  
(Бекгульянц Р., По Турецкой Арменiи. Впечатленiя отъ поѣздки лѣтом въ 1914 году, Ростовъ на 

Дону, 1914)



Ցեղասպանագիտական հանդես 7(1), 2019

87

Լուս. 4. Վանի կուսակալ Թահսին բեյը Վարագավանքում (Бекгульянц Р.,  
По Турецкой Арменiи. Впечатленiя отъ поѣздки лѣтом въ 1914 году, Ростовъ на Дону, 1914)

2. Ս. Գրի գոր վանք (Սալ նա պա տի վանք, Սալ նա ձո րի ա նա պատ) 
Վան քը գտնվում էր Վան քա ղա քից դե պի հա րավ-արևելք՝ 6 կմ հե ռա վո րու թյան 
վրա, Վա րա գա լե ռան ստո րո տում ձգ վող մի ձո րա կի մեջ բարձ րա ցած բլ րա կի 
գա գա թին43։ Մեծ ե ղեռ նի նա խօ րյա կին վան քը բաղ կա ցած էր Ս. Ա ստ վա ծած նի և Ս. 
Կա րա պե տի ե կե ղե ցի նե րից և մի ժա մատ նից, շր ջա պատ ված էր պարս պով, ու ներ 
վա նա կան նե րի և ուխ տա վոր նե րի հա մար նա խա տես ված կա ցա րան նե րով ա ռան ձին 
շենք44։ Ամ ռա նը վան քի տա րած քը բա վա կան հով էր, ուս տի և Վա նից շատ ըն տա նիք-
ներ գա լիս էին այն տեղ ա մա ռա նոց՝ ա պաս տա նե լով վան քի սե նյակ նե րի կամ վրան-
նե րի մեջ45։ 

1873 թ. գար նա նը վանք այ ցե լած Ե րե միա Տև կան ցը հա ղոր դում էր, որ վանքն 
ա ռանց միա բան նե րի է, ու նի միայն վա նա հայր: Վան քում էին ապ րում մեկ մշակ, մեկ 
գառ նա րած, մեկ տն տես՝ իր եր կու որ դի նե րով: Վան քի թե մին էին պատ կա նում Վան-
Տոս պի 11 հա յաբ նակ գյու ղեր46: 

43 Տե՛ս Լալայեան, «Վասպուրական», XXI, 80։
44 Նույն տեղում, 83:
45 Նույն տեղում, 80։ Տե՛ս նաև Շէրենց, Սրբավայրեր, 53։ 
46 Տե՛ս Տևկանց, Ճանապարհորդություն Բարձր Հայք, 243: 
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Ա-Դոյի տվյալ նե րով (1909 թ.) վան քա պատ կան տն տե սու թյու նը հա րուստ չէր, ու ներ 
ըն դա մե նը 120 ոչ խար և 30-ի չափ այլ ա նա սուն ներ։ Վան քա պատ կան ա րո տա տե ղի-
ներն ու վա րե լա հո ղե րը տր ված էին կա պա լով՝ տա րե կան 30 ոս կի ե կա մու տի դի մաց47։ 

Վան քում գոր ծում էր գի շե րօ թիկ դպրոց-որ բա նոց (բաց վել էր 1898 թ.), ո րի ծախ-
սե րը հոգ վում էին Հայոց պատ րիար քա րա նի մի ջո ցով տար բեր բա րե րար նե րից 
ստաց վող նպաստ նե րով (այդ թվում՝ Ա ՄՆ Նյու Յորք քա ղա քում գոր ծող որ բախ նամ 
ազ գային ըն կե րու թյու նը)48։ 1909 թ. տվյալ նե րով՝ որ բա նոցն ու ներ 40 սան49: 

3. Կարմ րա վո րի Ս. Ա ստ վա ծա ծին վանք
 Կարմ րա վո րի Ս. Ա ստ վա ծա ծին վան քը գտնվում էր Վա րա գա և Ձիաթռ նուկ լեռ նե րի 
լան ջին տա րած ված փոք րիկ հար թու թյան վրա։ Հե ռա վո րու թյու նը Վա նի Այ գես տան 
թա ղա մա սից՝ ե րեք, ի սկ Վա րա գա վան քից՝ մեկ կի լո մետր է ր50։ Մեծ ե ղեռ նի նա խօ րյա-
կին վան քը բաղ կա ցած էր մի ե կե ղե ցուց և մի գա վի թից, պարս պա պատ է ր։ Ե կե ղե ցին 
շին ված էր հա սա րակ, ան տաշ քա րե րից51։ Վան քը վե րա նո րոգ վել է 1868-70 թթ., ա պա՝ 
1895-96 թթ. հա մի դյան կո տո րած նե րի ըն թաց քում դրան պատ ճա ռած ա վե րա ծու թյուն-
նե րից հե տո52։ 

1873 թ. ապ րի լին վանք այ ցե լած Ե րե միա Տև կան ցը հա ղոր դում էր, որ վան քը վա նա-
հայր չու նի, են թարկ վում է ուղ ղա կի ո րեն Վա նի թե մի ա ռաջ նոր դին: Վան քում ապ րում 
էին մեկ միա բան, ո րը տե ղա փոխ վել էր Լիմ ա նա պա տից, մեկ վե րա կա ցու, մեկ տի րա-
ցու, եր կու մշակ, հինգ հո տաղ, եր կու տն տես53:

1880-81 թթ. Ա րևմտյան Հա յաս տա նի մի շարք գա վառ նե րում բռնկ ված սո վից, ի նչ-
պես նաև 1895-96 թթ. կո տո րած նե րից հե տո վան քում առ ժա մա նակ բաց վել էր որ բա-
նոց- գի շե րօ թիկ դպրոց54։

 Վանքն ու ներ վա րե լա հո ղեր, ո րոնք կա ռա վար վում էին հա տուկ հո գա բար ձա կան 
մարմ նի կող մից։ 1910-ական թթ. սկզբ նե րին վան քում էր ապ րում մի վար դա պետ, ի բր 
վա նա հայր՝ ստա նա լով հո գա բար ձու թյու նից ու տեստ, հան դերձ և ամ սա կան 30 ղու րուշ 
ռո ճիկ55։ 

47 Տե՛ս Ա-Դօ, Վանի, Բիթլիսի եւ Էրզրումի վիլայէթները, 25։ 
48 Տե՛ս Տրդատ եպս. Պալեան, Հայ վանորայք (Էջմիածին, Մայր Աթոռ Ս. Էջմիածին, 2008), 264:
49 Տե՛ս Ա-Դօ, Վանի, Բիթլիսի եւ Էրզրումի վիլայէթները, 25։ 
50 Տե՛ս Լալայեան, «Վասպուրական», գիրք XXI, 77։
51 Նույն տեղում։ 
52 Նուն տեղում, 51։ 
53 Տե՛ս Տևկանց, Ճանապարհորդություն Բարձր Հայք, 246:
54 Տե՛ս Շէրենց, Սրբավայրեր, 51-52։
55 Տե՛ս Լալայեան, «Վասպուրական», XXI, 80։ Թեոդիկը նշում է Մեծ եղեռնի նախօրյակին վանքի 
վանահոր անունը՝ Եղիշե վարդապետ Խերանյան, որն ըստ երևույթին Լալայանի հիշատակած նույն 
վարդապետն է։ Տե՛ս Թէոդիկ, Գողգոթա հայ հոգեւորականութեան, 44: 
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Լուս. 5. Սալնապատի Ս. Գրիգոր վանք (Լալայեան Երուանդ, Վասպուրական. Նշանաւոր 
վանքեր, «Ազգագրական հանդէս», Թիֆլիս, 1911)

Լուս. 6. Կարմրավորի Ս. Աստվածածին վանք (Լալայեան Երուանդ, Վասպուրական. 
Նշանաւոր վանքեր, «Ազգագրական հանդէս», Թիֆլիս, 1911)
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4. Ս. Խաչ վանք 
Վան քը գտնվում էր Վան քա ղա քից 5 կմ դե պի հա րավ-արևելք՝ Կու ռու բաշ գյու ղի մոտ, 
բլ րի գա գա թին։ Բաղ կա ցած էր ե կե ղե ցուց, մա տու ռից (սուրբ Գևորգ) և գա վի թից։ XX 
դա րի սկզբ նե րին գա վի թի ծածկն ար դեն քանդ ված էր, ի սկ ե կե ղե ցին խար խուլ վի ճա-
կում է ր56։

 Վան քը ծա ռայել է Վան քա ղա քի և շր ջա կա գյու ղե րի բնակ չու թյան հա մար որ պես 
ուխ տա տե ղի և օ դա փո խու թյան հա մար հար մար տեղ։ «Հայ եւ թուրք զբօ սաշր ջիկ նե րը 
պա կաս չեն նո րա ու ռե նե աց տակ քէֆ ա նե լու, բայց ո ՛չ մի օ գուտ տա լով վան քին»,– 
նշ վում է մի վկա յու թյան մեջ57։

XIX դ. վեր ջին – XX դ. սկզբ նե րին վան քը կա յուն միա բա նու թյուն չի ու նե ցել: 1873 թ. 
Սուրբ Խաչ այ ցե լած Ե րե միա վար դա պետ Տև կան ցը նշում է, որ վան քի վա նա հոր պար-
տա կա նու թյուն նե րը կա տա րում էր կու րու բաշ ցի քա հա նա տեր Խա չա տու րը։ Բա ցի 
նրա նից վան քում կային եր կու տն տես, չորս մշակ, մեկ հո վիվ, մեկ գառ նա րած։ Վա նա-
կան տն տե սու թյու նը բաղ կա ցած էր 103 ա նա սու նից (85 հատ ոչ խար, 4 գո մեշ, 4 եզ, 1 
կով, 9 հորթ և այլն) 58։ 

Արևմտա հայ ազ գա գրա գետ և ման կա վարժ Մա նուել Մի րա խո րյա նի՝ վանք այ ցե-
լու թյան ժա մա նակ (1883 թ.) այն ու նե ցել է վար դա պետ վա նա հայր (ա նու նը չի նշ վում), 
ո րը մտա դիր էր վան քում գի շե րօ թիկ որ բա նոց-դպրոց բա ցել59: 

5. Կռունկ Վա նից կամ Ծո վա հա յաց Ս. Ա ստ վա ծա ծին վանք
Կ ռունկ Վա նից կամ Ծո վա հա յաց Սուրբ Ա ստ վա ծա ծին60 վան քը գտնվել է Վան քա ղա-
քից հա րավ՝ մոտ հինգ կմ հե ռա վո րու թյան վրա, մի բլ րա կի գա գա թին՝ Ծվս տան և 
Ար տա մետ գյու ղե րի միջև։ Մեծ ե ղեռ նի նա խօ րյա կի դրու թյամբ վա նա կան հա մա լի րը 
բաղ կա ցած էր ե կե ղե ցուց, գա վի թից, վա նա կան նե րի և ուխ տա վոր նե րի հա մար նա խա-
տես ված մի քա նի սե նյակ նե րից, շր ջա պատ ված էր պարս պով61։ 

Վան քը գոր ծում էր Աղ թա մա րի կա թո ղի կո սու թյան են թա կա յու թյան տակ: Մշ տա-
կան միա բա նու թյու նից զուրկ էր: Վան քա պատ կան կալ վածք նե րը նե րա ռում էին 
պտ ղա բեր այ գի, ի նչ պես նաև 225 օ րա վար ան ջր դի վա րե լա հող, ո րը տա րե կան 15 

56 Տե՛ս Լալայեան, «Վասպուրական», XXI, 86։ 
57 Տե՛ս Շէրենց, Սրբավայրեր, 47։ 
58 Տե՛ս Տևկանց, Ճանապարհորդություն Բարձր Հայք, 241: 
59 Տե՛ս Մանուէլ Միրախորեան, Նկարագրական ուղեւորութիւն ի հայաբնակ գաւառս Արեւելեան 
Տաճկաստանի: Տեղագրութիւնք սարէն եւ ձորէն, հնէն եւ նորէն պիտանի գիտնոց, մասն Բ. (Կ. Պօլիս, 
տպ. Մ.Կ. Սարըեան, 1885), 241։
60 Մանուել Միրախորյանը վանքի «Կռունկ Վանից» անվան ծագումը կապում է հետևյալ 
ավանդության հետ. «Մի օր, երբ քահանայն պատարագ կը մատուցանէ, Ս. Խորհրդեան գինին 
կը պակսի, կռունկ մի յանկարծ եկեղեցւոց պատուհանէն ներս կը մտնէ և կիջնէ սեղանին վերայ 
քահանային առջեւ՝ յիւր բերան բռնած հասուն մի ողկոյզ խաղողի. պատարագիչ քահանայն մեծ 
երկիւղածութեամբ կառնու զայն (ողկոյզ) եւ վարագուրի ետեւը քամելով՝ Ս. Խորհուրդն կը կատարէ»։ 
Տե՛ս Միրախորեան, Նկարագրական ուղեւորութիւն, մասն Բ., 227-229։
61 Տե՛ս Լալայեան, «Վասպուրական», XXI, 85։
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ոս կի կա պա լով տր ված էր եր կու-ե րեք ար տա մետ ցու։ Նրանք էլ վան քում բնա կեց րել 
էին մի գյու ղա ցի ըն տա նիք, ո րը վա րում էր տն տե սու թյու նը62։

Դ. Թիմարի և Արճակի վանքերը

1. Կտու ցի Ս. Կա րա պետ վանք (Կտուց ա նա պատ)
Կտուց ա նա պա տը գտնվում է Վա նա լճի հա մա նուն կղ զու վրա։ XIX դա րի վեր-
ջին – XX դա րի սկզբին վան քային հա մա լի րը բաղ կա ցած էր միայն մեկ՝ Ս. Կա րա-
պետ տա ճա րից, բազ մա թիվ խցե րից և «դր սի տուն» կոչ վող հատ վա ծից (գտնվում էր 
կղ զու հան դեպ՝ լճի հա րա վային ա փին, բաղ կա ցած էր միա բան նե րի հա մար մի քա նի 
սե նյակ նե րից, փոք րիկ հա սա րակ ե կե ղե ցուց, դպրո ցա կան փոք րիկ շեն քից և տն տե սա-
կան մա սից (գո մեր, հա ցա հա տի կի շտե մա րան ներ)։ 

1910-ական թթ. սկզբ նե րի դրու թյամբ Կտուց ա նա պա տին էին պատ կա նում 300 
գլուխ ոչ խար և 100 գլուխ տա վար, ըն դար ձակ վա րե լա հո ղեր, ան տառ ներ, այ գի ներ, 
մեկ ջրա ղաց, ձիթ հանք, խա նութ ներ Վա նում, Ադ րիա նա պոլ սում, Թիֆ լի սում, Պոլ-
սում63։ Վան քա պատ կան տն տե սու թյու նից ը նդ հա նուր ե կա մու տը հաս նում էր 300 
օս մա նյան լի րայի, ո րը ծախս վում էր գլ խա վո րա պես միա բա նու թյու նը և որ բա նո ցը 
պա հե լու վրա64։ Որ բա նո ցը գտնվում էր «Դր սի տուն» հատ վա ծում և 1909 թ. ու ներ 
շուրջ 15 սան65: 

Մեծ ե ղեռ նի նա խօ րյա կին Կտուց ա նա պա տի հոգևոր տես չու թյանն էին են թարկ-
վում Թի մա րի 8 գյու ղեր (Ա լյուր, Խա վենց, Դռ լա շեն, Ան նա վանք, Ա մե նա շատ, Մար-
մետ, Եկ մալ, Ջի րա շեն)66։

1873 թ. դրու թյամբ ա նա պա տի միա բա նու թյու նը բաղ կա ցած էր 33 հո գուց՝ 12 վար-
դա պետ, 4 ա վագ սար կա վագ, 2 ու րա րա կիր, 5 դպիր, 11 մահ տե սի67: Դրա հա մե մատ՝ 
1909 թ. Կտուց այ ցե լած Ա-Դոն նշում է, որ վանքն ու ներ միայն ե րեք վար դա պետ նե-
րից բաղ կա ցած միա բա նու թյուն։ Վա նա հայ րու թյան պաշ տո նի տե ղա պահ Ստե փա նոս 
վար դա պետ Ա ղա զա տյանն ապ րում էր «Դր սի տա նը» և իր ձեռ քում էր պա հում վան քի 
տն տե սու թյան ը նդ հա նուր հս կո ղու թյու նը։ Դր սի գոր ծե րը վա րե լու պար տա կա նու թյու նը 
դր ված էր Գրի գոր վար դա պե տի վրա, ո րը շա րու նակ շր ջում էր վան քա պատ կան կալ-
վածք նե րով, հետևում վար ու ցան քին, ի նչ պես նաև պտ ղին68 էր հա վա քում69։ 

62 Տե՛ս Շէրենց, Սրբավայրեր, 45։
63 1910 թ. ամռանը Վանի նահանգ այցելած Երվանդ Լալայանը ներկայացնում է Կտուց անապատի 
կալվածքների մանրամասն ցուցակը։ Տե՛ս Լալայեան, «Վասպուրական», XXII, 93։ 
64 Նույն տեղում։ 
65 Տե՛ս Ա-Դօ, Վանի, Բիթլիսի եւ Էրզրումի վիլայէթները, 29։ 
66 Նույն տեղում։
67 Տե՛ս Տևկանց, Ճանապարհորդություն Բարձր Հայք, 205-251: 
68 Գյուղացիների կողմից վանքերին բնամթերքի տեսքով տրվող հարկ։ 
69 Տե՛ս Ա-Դօ, Վանի, Բիթլիսի եւ Էրզրումի վիլայէթները, 29։
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Ա-Դոն նաև հա ղոր դում է, որ միա բա նու թյան վար դա պետ ներն ապ րում էին ի րար 
հետ սի րով, ի սկ վան քի տն տե սու թյան մեջ նկա տե լի էր հո գա ցո ղու թյուն: Ա ռան-
ձին հո գա տա րու թյամբ էր պահ վում Կտու ցի փոք րիկ մա տե նա դա րա նը, ուր խնամ-
քով դարս ված պահ պան վում էին հին ձե ռա գիր Ա վե տա րան ներ և այլ կրո նա կան 
գր քեր70: 

2. Լիմ ա նա պատ (Ս. Գևորգ վանք)
 Լիմ ա նա պա տը գտնվում էր Վա նա լճի հյու սիս-արևել քում տե ղա կայ ված Լիմ կղ զու 
վրա, ո րը Վա նա լճի վեց կղ զի նե րից ա մե նա մեծն ու ըն դար ձակն է 71։

XIX դա րի վեր ջին – XX դա րի սկզբ նե րին Լի մի վա նա կան հա մա լի րը բաղ կա-
ցած էր Ս. Գևորգ ե կե ղե ցուց, վա նա կան նե րի խցե րից և «Դր սի տուն» հատ վա ծից, 
ո րը գտնվում էր լճի՝ կղ զուն հան դի պա կաց հա րա վային ա փին72։ «Դր սի տուն» կոչ-
վող հատ վածն իր հեր թին բաղ կա ցած է ե ղել միա բան նե րի հա մար նա խա տես ված 
սե նյակ նե րից, մոտ 15 սան ու նե ցող գի շե րօ թիկ դպրոց-վար ժա րա նից, ո րի հա մար 
1883 թ. կա ռուց վել էր նոր շենք, և տն տե սա կան մա սից73։ 

1896 թ. հա մի դյան կո տո րա ծի ժա մա նակ «Դր սի տու նը» են թարկ վել էր քր դե րի 
աս պա տա կու թյան և թա լա նի: Դրա հետ մեկ տեղ՝ կո տո րած նե րի տար բեր ժա մա նա-
կաշր ջան նե րում Լի մի ա նա պա տի՝ կղ զու հատ վա ծը ա պաս տան էր տվել հա զա րա վոր 
հայե րի74:

1873 թ. գար նա նը վանք այ ցե լած Տև կան ցը հա ղոր դում է, որ այն ու ներ 32 միա-
բան (14 վար դա պետ, 2 ա վագ սար կա վագ, 2 ու րա րա կիր, 8 դպիր, 7 մահ տե սի)75: 
1880-ական թթ. սկզբ նե րին Լի մի մեջ կար գրե թե 50 միա բան76, սա կայն հե տա գա յում 
վա նա կան նե րի թի վը հետզ հե տե նվա զել է: Ար դեն 1910-ական թթ. սկզբ նե րին Լի մի 
ա նա պա տի միա բա նու թյու նը բաղ կա ցած էր միայն ութ ան դա մից (յոթ վար դա պետ 
և մեկ ե պիս կո պոս)77։ 1911 թվա կա նից վա նա հայրն էր Հով հան նես վար դա պետ Հյու-
սյա նը, ո րի շնոր հիվ 1915 թ. փրկ վել և Էջ միա ծին են տե ղա փոխ վել Լի մի ձե ռա գրե րի 
մի մասն ու ե կե ղե ցա կան սպաս քը (Մեծ ե ղեռ նի նա խօ րյա կին Լիմն ու ներ հա րուստ 

70 Նույն տեղում։ Մեծ եղեռնի ընթացքում (1915-16 թթ.) Կտուց անապատից Էջմիածին տեղափոխվեցին 
և ներկայումս Մատենադարանում են պահվում 202 ձեռագիր մատյան։ Տե՛ս Լուսինե Թումանյան, 
«Լիմ եւ Կտուց մենաստանները Մեծ եղեռնի օրերին», Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Ամենայն 
Հայոց Կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, ԿԹ. տարի, 2013, Դ (ապրիլ), 106): 
71 Տե՛ս Շէրենց, Սրբավայրեր, 76։ Աղբյուրները Լիմ անունը ստուգաբանում են հունարեն «լիմնե»՝ 
լիճ կամ «լիմին» («լիմեն»)՝ նավահանգիստ, ապաստարան բառերից։ Տե՛ս Համազասպ Ոսկեան, 
Վասպուրական-Վանի վանքերը, Ա մաս (Վիեննա, Մխիթարեան տպարան, 1940), 4:
72 Լալայեան, «Վասպուրական», XXII, 85։ 
73 Տե՛ս Ոսկեան, Վասպուրական-Վանի վանքերը, Ա մաս, 45: 
74 Տե՛ս Տէր-Յովհաննիսէան, «Վանայ ծովն եւ իր կղզիները», 1 (թիվ 4368): 
75 Տե՛ս Տևկանց, Ճանապարհորդություն Բարձր Հայք, 260:
76 Տե՛ս Ոսկեան, Վասպուրական-Վանի վանքերը, Ա մաս, 44: 
77 Տե՛ս Տէր-Յովհաննիսէան, «Վանայ ծովն եւ իր կղզիները», 1 (թիվ 4368):
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մա տե նա դա րան՝ շուրջ 550 ձե ռա գրե րով և 3,000-ից ա վե լի տպա գիր գր քե րով) 78։
 Լիմ ա նա պա տի հոգևոր տես չու թյան տակ գտնվում էին Թի մա րի գյու ղախմբի 16 

հա յաբ նակ գյու ղեր՝ Ջա նիկ, Դա րա բեկ, Նոր շեն, Ա տեր, Նո րա վանց, Գոմս, Շահ-
գյալ դի, Խա ռա շիկ, Ա մուկ, Փիր կա րիբ։ Լի մի են թա կա յու թյան տակ էին գոր ծում 
Թի մա րի Սուրբ Ա ստ վա ծա ծին (Խա թուն Տի րա մոր) և Էջ միած նի Սուրբ Սա հակ վան-
քե րը79։ 

Վանքն ու ներ ըն դար ձակ հո ղեր, դաշ տեր, ան տառ ներ, այ գի, չորս ջրա ղաց, ի նչ-
պես նաև խա նութ ներ Վա նի մեջ և այ լուր80: Վան քի տն տե սու թյու նից հա սույթն ուղղ-
վում էր միա բա նու թյան և վար ժա րա նի ծախ սե րը հո գա լու վրա:

Լուս. 7. Կտուց անապատ (Լալայեան Երուանդ, Վասպուրական. Նշանաւոր վանքեր, 
«Ազգագրական հանդէս», Թիֆլիս, 1911)

78 Տե՛ս Թումանյան, «Լիմ եւ Կտուց մենաստանները», 104: Տե՛ս նաև Գեղամ Բադալյան, «Արևմտյան 
Հայաստանի պատմաժողովրդագրական նկարագիրը Մեծ եղեռնի նախօրեին. Մաս առաջին։ Վանի 
վիլայեթի կենտրոնական, հյուսիսային և արևելյան գավառները», «Վէմ» համահայկական հանդես, Է 
(ԺԳ) տարի, թիվ 2 (50), ապրիլ-հունիս, 2015, 125:
79 Ոսկեան, Վասպուրական-Վանի վանքերը, Ա մաս, 46: 
80 Վանքապատկան կալվածքների ցուցակը տե՛ս Լալայեան, «Վասպուրական», XXII, 91-92: 
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Լուս. 8. Լիմ անապատ (Լալայեան Երուանդ, Վասպուրական. Նշանաւոր վանքեր, 
«Ազգագրական հանդէս», Թիֆլիս, 1911)

3. Ա լյու րի Ս. Ա ստ վա ծա ծին վանք 
Ա լյու րի Սուրբ Ա ստ վա ծա ծին վան քը գտնվել է Թի մա րի գյու ղախմբի Ա լյուր հա յաբ-
նակ գյու ղից դե պի ա րև մուտք՝ մոտ 10 րո պե հե ռա վո րու թյան վրա: Վան քի հիմ-
նադր ման ժա մա նա կի մա սին տե ղե կու թյուն ներ չեն պահ պան վել, են թադր վում է, որ 
այն կա ռուց վել է 13-րդ դա րից ոչ ուշ81: 

1873 թ. ապ րի լին վանք այ ցե լած Ե. Տև կան ցը նշում է, որ վա նա կան հա մա լի րը 
բաղ կա ցած էր սր բա տաշ քա րե րով կա ռուց ված գլ խա վոր ե կե ղե ցու շեն քից, գա վի թից 
և վար չա կան-տն տե սա կան պետ քե րի հա մար օգ տա գործ վող մի քա նի փոքր շի նու-
թյուն նե րից (ա ռաջ նոր դա րան, վար ժա րան, տն տես տուն, մա ռան, գոմ, հար դա նոց): 
Վան քի վա նա հայրն էր Կա րա պետ վար դա պե տը, ո րը ձմե ռը վար ժա պե տու թյուն 
էր ա նում վան քին կից վար ժա րա նում, որ տեղ սո վո րում էին գյու ղի տղա նե րը, ի սկ 
ա մա ռը զբաղ վում էր հո ղա գոր ծու թյամբ՝ վան քա պատ կան հո ղե րի մշակ մամբ82:

1900-ական թթ. սկզբ նե րին վե րա բե րող վկա յու թյամբ՝ վանքն այլևս չու ներ մշ տա-
կան վա նա հայր, այլ գտնվում էր Կտուց ա նա պա տի ի րա վա սու թյան տակ՝ կա ռա-
վար վե լով այն տե ղից վանք պար բե րա բար այ ցե լող վա նա կան նե րի կող մից83: 

81 Նույն տեղում, 99։ Տե՛ս նաև Ոսկեան, Վասպուրական-Վանի վանքերը, Ա մաս, 343:
82 Տե՛ս Տևկանց, Ճանապարհորդություն Բարձր Հայք, 266: Վանքի վանահոր մասին, առանց 
նրա անունը տալու, հիշատակում է նաև 1883 թ. վանքն այցելած Մանուել Միրախորյանը։ Տե՛ս 
Միրախորեան, Նկարագրական ուղեւորութիւն, մասն Բ, 280:
83 Տե՛ս Շէրենց, Սրբավայրեր, 74:



Ցեղասպանագիտական հանդես 7(1), 2019

95

Հա ղորդ վում էր, որ թեև վանքն ու ներ ո րոշ սե փա կան կալ վածք ներ և գյու ղատն տե-
սա կան պա րա գա ներ, սա կայն կա նո նա վոր տն տե սու թյան բա ցա կա յու թյան պայ-
ման նե րում վան քի հո ղե րից ու հան դից օ գտ վում են Ա լյուր գյու ղի բնա կիչ նե րը84: 

4. Ս. Էջ միա ծին վանք
Ս. Էջ միած նի վան քը85 գտնվում էր Վա նա լճի արևե լյան ա փին՝ Կտուց և Լիմ ա նա-
պատ նե րի «Դր սի տուն» հատ ված նե րը միաց նող ճա նա պար հի վրա։ Վան քային 
հա մա լի րը բաղ կա ցած էր եր կու ե կե ղե ցի նե րից՝ Սուրբ Էջ միա ծին ու Սուրբ Ա ստ վա-
ծա ծին, և մեկ մա տու ռից86 (այլ տվյալ նե րով՝ մեկ մա տու ռից (Վե րին Էջ միա ծին) և 
մեկ ե կե ղե ցուց (Ներ քին Էջ միա ծին)87)։ Մեկ այլ սկզբ նաղ բյու րի հե ղի նակ՝ Գե որգ 
Շե րեն ցը, չման րա մաս նե լով վան քի ե կե ղե ցա կան շի նու թյուն նե րի թի վը, ան վա նում է 
այն «փոք րիկ վանք»88։ 

1873 թ. վանք այ ցե լած Տև կան ցը հա ղոր դում է, որ այն ծա ռա յում էր որ պես Լիմ 
ա նա պա տի ա գա րակ, ու ներ մեկ վա նա հայր և մեկ միա բան89:

20-րդ դա րի սկզբ նե րին վանքն ար դեն զուրկ էր մշ տա կան միա բա նու թյու նից. 
հի շա տակ վում է միայն ո մն վար դա պետ վա նա հայր90։ Գտնվում էր Լի մի ա նա պա տի 
տնօ րի նու թյան տակ, ո րի ան դամ նե րը պար բե րա բար այ ցե լում էին վանք՝ հետևե լով 
վան քա պատ կան կալ վածք նե րին (ըն դար ձակ թթաս տան՝ 2.000-3.000 թթե նի նե րով, 
պար տեզ ներ, ան տառ ներ, ար տեր, վա րե լա հո ղեր, ա րո տա տե ղի և այլն)91։

5. Է րեր նա Սուրբ Սա հակ 
Է րեր նա Ս. Սա հակ վան քը գտնվել է Թի մա րի գյու ղախմբի Է րե րին հա յաբ նակ գյու ղի 
հա րա վային կող մում բարձ րա ցող լե ռան լան ջին: Վան քը պարս պա պատ էր, բաղ կա-
ցած էր մեկ գմ բե թա վոր տա ճա րից և գա վի թից: Մեծ ե ղեռ նին նա խոր դող շր ջա նում 
այն լք ված է ր92, շի նու թյուն ներն ան մխի թար վի ճա կում էին93: 

84 Նույն տեղում:
85 Ավանդության համաձայն՝ վանքի տարածքը եղել է անապատականների ճգնավայր, որոնց մի 
անգամ տեսիլքով հայտնվել է երկնքից իջնող Հիսուս Քրիստոսը (Միածինը). այդ տեսիլքից էլ վանքը 
ստացել է իր անունը։ Տե՛ս Ոսկեան, Վասպուրական-Վանի վանքերը, Ա մաս, 350։
86 Տե՛ս Լալայեան Ե., «Վասպուրական», XXI, 99։ 
87 Տե՛ս Տէր-Յովհաննէսեան, «Վանա ծովն եւ իր կղզիները», 1 (թիվ 4368)։
88 Տե՛ս Շէրենց, Սրբավայրեր, 75։ 
89 Տե՛ս Տևկանց, Ճանապարհորդություն Բարձր Հայք, 254-255:
90 Տե՛ս Շէրենց, Սրբավայրեր, 75: 
91 Տե՛ս Տէր-Յովհաննէսեան, «Վանա ծովն եւ իր կղզիները», 1 (թիվ 4368)։
92 Լիմ անապատի միաբան Մակար վարդապետ Տեր-Հովհաննեսյանը՝ 1911 թ. գրված իր ակնարկում 
հաղորդում է, որ յոթանասուն տարի է, ինչ վանքը իբրև անպետք-ոչինչ մի բան տրված է ուրիշներին։ 
Տե՛ս «Բիւզանդիոն», 1913 թ. փետրվար 23 (մարտ 8), № 4368): Նշվածից կարելի է եզրակացնել, որ 
վանքը լքվել էր դեռևս 1840-ական թվականներին: 
93 Տե՛ս Շէրենց, Սրբավայրեր, 75-76:
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Վան քին էին պատ կա նում ո րո շա կի հո ղային կալ վածք ներ, ո րոնք տր ված էին վար-
ձա կա լու թյամբ շր ջա կա գյու ղե րի բնա կիչ նե րին94: 1873 թ. Է րեր նա Ս. Սա հակ այ ցե լած 
Ե րուանդ Տև կան ցը նշում է, որ վան քում բնա կու թյուն էր հաս տա տել Է րե րին գյու ղից 
մի ըն տա նիք, ո րը զբաղ վում էր ե րկ րա գոր ծու թյամբ՝ հոգ չտա նե լով, սա կայն, վան քի 
շի նու թյուն նե րին95: 

1910-ական թթ. սկզբ նե րին Լի մի միա բան նե րը նա խա տե սում էին Սուրբ Սա հակ 
վան քում բա ցել ա մա ռային դպրոց՝ վան քի գի շե րօ թիկ վար ժա րա նի սա նե րի հա մար, 
սա կայն մի ջոց նե րի բա ցա կա յու թյու նը և Մեծ ե ղեռ նի ար հա վիր քը խո չըն դո տե ցին այդ 
ծրա գրի ի րա կա նաց մա նը96: 

6. Ար ճա կի Ս. Ա ստ վա ծա ծին 
Ս. Ա ստ վա ծա ծին վան քը տե ղա կայ ված էր Ար ճակ բնա կա վայ րից դե պի հա րավ: 
Կա ռուց ված էր բար ձուն քի վրա. նրա ա ռջևից գե ղե ցիկ և ըն դար ձակ տե սա րան էր 
բաց վում դե պի Ար ճա կի հո վիտ: 1883 թ. վանք այ ցե լած Մա նուել Մի րա խո րյա նը նշում 
է, որ վան քի տա ճա րը շին ված էր քա րու կի րով, ճար տա րա պե տու թյան ա ռու մով որևէ 
կերպ աչ քի չէր ը նկ նում, և միայն մի քա նի ու ռե նի ներ էին շուք տա լիս ա մայի մե նաս-
տա նին97: 

Թե մա կան պատ կա նե լու թյամբ Վա րա գա վան քինն էր: Մինչև 1896 թ. վան քը գոր-
ծող էր, ու ներ շեն վի ճակ, կա նո նա վոր տն տե սու թյուն, եր կա մյա դպրոց, սա կայն հա մի-
դյան ջար դե րի ժա մա նակ վան քի վա նա հայ րը սպան վում է, վան քը՝ կո ղոպտ վում և 
լք վում, վան քա պատ կան կալ վածք նե րը՝ մատնվում ան տե րու թյան98:

Ե. Հայոց Ձորի վանքերը

1. Ա նգ ղա Սուրբ Ա ստ վա ծած նի (Գա բե նից Սուրբ Գևոր գի) վանք 
Անգ ղա Սուրբ Ա ստ վա ծած նի վան քը գտնվում էր Հայոց Ձո րի գյու ղախմբի Ա նգղ գյու-
ղից մոտ 1,5 կմ դե պի հա րավ-արևելք: Բաղ կա ցած էր մի փոք րիկ, ան շուք ե կե ղե ցուց, 
ո րը հին, հա սա րակ շենք է ր99: Ու սում նա սի րու թյան ա ռար կա ժա մա նա կաշր ջա նում 
վան քը հա մար վում էր գոր ծող, սա կայն չու ներ միա բան ներ՝ կա ռա վար վում էր Ա նգղ 
գյու ղում ապ րող Տեր- Գե որ գյան քա հա նա յա կան գեր դաս տա նի կող մից100: 

94 Տե՛ս Բիւզանդիոն, 23 փետրվարի (8 մարտի) 1911 թ., № 4368:
95 Տե՛ս Տևկանց Ե., Ճանապարհորդություն Բարձր Հայք և Վասպուրական, 256: 
96 Տե՛ս Բիւզանդիոն, 1911 թ. փետրվար 23 (մարտ 8), № 4368:
97 Տե՛ս Միրախորեան, Նկարագրական ուղեւորութիւն, մասն Բ., 128:
98 Տե՛ս Շէրենց, Սրբավայրեր, 83-84: Տե՛ս նաև «Աշխատանք» շաբաթաթերթ, Վան, 29 մայիսի 1911, 
թիվ 18, 12-13: Տե՛ս նաև Ոսկեան, Վասպուրական-Վանի վանքերը, Ա. մաս, 345: 
99 Լալայեան, «Վասպուրական», XXI, 100: 
100 Տե՛ս Շէրենց, Սրբավայրեր, 99: Տե՛ս նաև Լալայեան, «Վասպուրական», XXI, 100: 1873 թ. ամռանը 
վանք այցելած Տևկանցը հաղորդում է, որ վանքում բացի տեր Գեորգ քահանայից ապրում էին նաև 
մշակներ՝ երեք գութանավոր, մեկ հովիվ, մեկ գառնարած։ Տե՛ս Տևկանց, Ճանապարհորդություն 
Բարձր Հայք, 280: 
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1882 թ. վան քում բաց վում է Միա ցյալ ըն կե րու թյան վար ժա րան, ո րը գոր ծում է 
մինչև 1896 թ.՝ վան քի հետ միա սին թա լան վե լով և հր դեհ վե լով հա մի դյան ջար դե րի 
օ րե րին101: 

1911 թ. վե րա բե րող վկա յու թյան հա մա ձայն՝ վան քի ե կե ղե ցին խար խուլ և ան շուք 
վի ճա կի մեջ էր, վան քը՝ ան բնակ: Հա ղորդ վում էր, որ վան քա պատ կան կալ վածք նե րը 
(ըն դար ձակ հո ղեր, ծա ռաս տան ներ, մար գա գե տին, ջրա ղաց ներ և այլ շի նու թյուն ներ) 
նախ կի նում սե փա կա նու թյուն էին մի քա հա նայի և նրա ըն տա նի քի (ը ստ երևույ թին, 
խոս քը վե րա բեր վում է Տեր-Գե որ գյան նե րին), ո րոնք Աղ թա մա րին վճա րում էին տա րե-
կան մի չն չին տուրք (մու քա թա), ի սկ վեր ջին տա րի նե րին Աղ թա մա րը վան քա պատ կան 
հո ղե րը տա լիս էր վար ձա կա լու թյամբ՝ տա րե կան 40 չափ ցո րեն (մոտ 17 լի րա) վճա րի 
դի մաց102: 

2. Է րե մե րու Ս. Ա ստ վա ծա ծին (Ծի ծա ղա բեր Ս. Ա ստ վա ծա ծին) վանք 
Ծի ծա ղա բեր Ս. Ա ստ վա ծա ծին վան քը103 գտնվում էր Հայոց Ձո րի Է րե մեր հա յաբ նակ 
գյու ղից մոտ կես կի լո մետր դե պի արևելք՝ հար թա վայ րի մեջ հր վան դա նաձև եր կա-
րած բլ րա ճյու ղի վեր ջա վո րու թյան վրա104: Վան քը բաղ կա ցած էր մեկ ե կե ղե ցուց և կից 
գա վի թից և շր ջա պատ ված էր պարս պով105: Նշա նա վոր էր իր սքան չե լի տե սա րա նով, 
ծա ռատն կի նե րով, բեր րի և ար գա վանդ հո ղե րով106:

 Մեծ ե ղեռ նին նա խոր դող ժա մա նա կաշր ջա նում վան քը կա յուն միա բա նու թյուն չի 
ու նե ցել: Վա նա հայ րու թյան պաշ տոն էին կա տա րում Է րե մե րի քա հա նա նե րը: 1895 թ. 
վեր ջե րին վան քը են թարկ վում է քր դե րի աս պա տա կու թյա նը: Վա նա հայր Տեր Մար տի-
րոս քա հա նան փախ չում է Վան, սա կայն զոհ վում է 1896 թ. հու նի սին քա ղա քում բռնկ-
ված ջար դե րի ըն թաց քում107:

1903 թ. տվյալ նե րով՝ վան քի տա րած քում էր գոր ծում Է րե մե րի դպրո ցը՝ մեկ ու սուց-
չով և 40 ա շա կեր տով108: 

1911 թ. վե րա բե րող մի վկա յու թյամբ՝ վան քի տա րած քում ապ րում էր մի քա հա նա իր 
ըն տա նի քով, ո րը տնօ րի նում էր վան քի կալ վածք նե րը՝ դրա դի մաց Աղ թա մա րի կա թո-
ղի կո սու թյա նը վճա րե լով տա րե կան միայն 25 չափ (10 լի րա) ցո րեն109:

101 Տե՛ս Շէրենց, Սրբավայրեր, 100:
102 Վանքի մասին մանրամասն տե՛ս Կարապետյան, Հայոց Ձոր, 46-51: 
103 Ըստ ավանդության՝ վանքը կառուցվել է Թադեոս առաքյալի կողմից այն վայրում, որտեղ նրան 
ժպտացող Տիրամոր տեսիլք է երևացել. դրանից էլ ծագել է վանքի՝ Ծիծաղաբեր անունը։ Տե՛ս 
Լալայեան, «Վասպուրական», XXI, 56: Տե՛ս նաև Ոսկեան, Վասպուրական-Վանի վանքերը, Գ. մաս, 
757:
104 Տե՛ս Լալայեան, «Վասպուրական», XXI, 56: Տե՛ս նաև Կարապետյան, Հայոց Ձոր, 77: 
105 Լալայեան, «Վասպուրական», XXI, 56:
106 Նույն տեղում:
107 Նույն տեղում, 101: 
108 Տե՛ս Կարապետյան, Հայոց Ձոր, 82: 
109 Տե՛ս Մենակ, «Հայոց Ձորը», թիվ 11, 290:
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3. Սր խու Ս. Նշան կամ Ս. Մա րի նո սի վանք 
Վան քը գտնվում էր Հայոց Ձո րի հա րա վային կող մում՝ քր դաբ նակ Կալ պա լա սան 
բնա կա վայ րից մոտ 2 կմ հե ռա վո րու թյան վրա: Տե ղա կայ ված էր քա րա ժայ ռի կող-
քին, քա րուտ հով տի մեջ: Բաղ կա ցած էր կենտ րո նագմ բեթ հո րին ված քով ե կե ղե ցուց 
և նրան հա րող տար բեր շի նու թյուն նե րից110:

1883 թ. վանք այ ցե լած Մ. Մի րա խո րյա նը նշում է, որ այն դեռևս մա սամբ շեն էր, 
եր կու տա րի ա ռաջ (1881 թ.) ու ներ վա նա հայր, ո րը, սա կայն, թո ղել-գ նա ցել է վան-
քից111: Աղ թա մա րի կա թո ղի կո սու թյու նը, ո րի ի րա վա սու թյան տակ էր գտնվում վան քը, 
վար ձա կա լու թյամբ տե ղա ցի գյու ղա ցի նե րին էր հանձ նել վան քի 400 չափ ար տե րը112:  
1895 թ. հա մի դյան ջար դե րի օ րե րին վան քը թա լան վել է113: 

1911 թ. վե րա բե րող մի վկա յու թյան մեջ նշ վում էր, որ վանքն ա մայի և ան բնակ է, 
թեև «տա րի ներ ա ռաջ» այն ու նե ցել է կա նո նա վոր շի նու թյուն ներ և բազ մա թիվ միա-
բան ներ: Վան քա պատ կան հո ղե րը՝ ար դեն 300 չափ, շա րու նա կում էին վար ձա կա-
լել տե ղա ցի գյու ղա ցի նե րը՝ տա րե կան 35 չափ ցո րեն (15 օս մա նյան լի րա) վճա րի 
դի մաց114: 

4. Խե քա Ս. Գևորգ 
Գտնվում էր Հայոց Ձո րի հա յաբ նակ Խեք (Հայկ) գյու ղից դե պի հա րավ-արև մուտք՝ 
մոտ 20 րո պե հե ռա վո րու թյան վրա: 1883 թ. վանքն այ ցե լած Մ. Մի րա խո րյա նը հի շա-
տա կում է վա նա հայր Ստե փան Տեր-Սարգ սյա նին, ո րի ջան քե րով վան քում շին վել էին 
մի քա նի նոր սե նյակ ներ և խու ցեր: Վան քում գոր ծել է նաև վար ժա րան115: 

Ս. Գևորգ վան քը կի սել է Հայոց Ձո րի այլ վան քե րի ճա կա տա գի րը՝ թա լան վե լով և 
ա վեր վե լով 1895 թվա կա նին116: Ը ստ երևույ թին, դրա նից հե տո վան քը լք վել է: 

1911 թ. վե րա բե րող մի վկա յու թյան մեջ հա ղորդ վում է, որ վան քի շի նու թյուն նե րը 
վեր ջին տա րի նե րին ան տեր մնա լով՝ քայ քայ վել ու խարխլ վել ե ն117:

 Վանքն ու ներ ըն դար ձակ վա րե լա հո ղեր, ո րոնք Աղ թա մա րի կա թո ղի կո սու թյու նը 
տա լիս էր վար ձով՝ տա րե կան 40 չափ ցո րե նի (մոտ 17 լի րա) դի մաց118: 

110 Տե՛ս Կարապետյան, Հայոց Ձոր, 114: Վանքի կառույցների մասին ավելի մանրամասն տե՛ս նույն 
տեղում, 118-123: 
111 Տե՛ս Միրախորեան, Նկարագրական ուղեւորութիւն, մասն Ա., 141:
112 Նույն տեղում, 140: 
113 Տե՛ս Արարատ, 1896, Ե., 247: 
114 Տե՛ս Մենակ, «Հայոց Ձորը», թիվ 11, 289:
115 Տե՛ս Միրախորեան, Նկարագրական ուղեւորութիւն, մասն Ա., 164: 
116 Տե՛ս Արարատ, 1896, Բ, 88, Ե, 247: 
117 Տե՛ս Ա. Մենակ, «Հայոց Ձորը» թիվ 11, 289:
118 Նույն տեղում: 
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5. Խե քա Ս. Աբ րա համ վանք
 Վան քը գտնվել է Հայոց Ձո րի հա յաբ նակ Խեք գյու ղից մոտ 2 կմ դե պի հա րավ-
արևելք՝ Ս. Գևորգ վան քից մեկ ժամ հե ռա վո րու թյան վրա, ձո րա դաշ տի մի լե ռան ստո-
րո տում119: 1873 թ. վան քը դեռևս վա նա հայր ու ներ՝ տեր Պետ րոս ա նու նով, ո րը միա ժա-
մա նակ նաև Խե քի Ս. Գևորգ վան քի ա ռաջ նորդն է ր120:

1883 թ. Ս. Աբ րա համ այ ցե լած Մ. Մի րա խո րյա նը նկա րա գրում է վան քի գլ խա վոր 
ե կե ղե ցին որ պես գե ղե ցիկ շին ված քով կան գուն շի նու թյուն: Նա նաև հա ղոր դում է, որ 
վանքն ա մայի էր, մե նա կյաց նե րի սե նյակ նե րը՝ կի սա կոր ծան121: 

Վանքն ու ներ հո ղային կալ վածք ներ, ո րոնք տր վում էին վար ձա կա լու թյամբ122: 

Robert A. Tatoyan
PhD in History

ARMENIAN MONASTERIES AND MONASTIC LIFE IN VAN SUB-DISTRICT ON 
THE EVE OF THE ARMENIAN GENOCIDE (1870s – 1914)

SUMMARY
Key words: Hamidian massacres, Armenian genocide, Van sub-district, monasteries, 
Varagavank, Lim, Ktuts.

Monastic life in the Armenian monasteries of both Van and the whole Western Armenia 
in the late XIX – early XX century is characterized by a steady decline. This decline 
was a result of two main factors: 1) periodic attacks and robberies of monasteries by the 
Kurds (particularly, during the Hamidian massacres in 1895-1896, when almost all active 
monasteries of Van province were looted and destroyed), 2) gradual secularization of the 
Armenian population and, correspondingly, a decrease in the number of persons who 
choose monastic life.

Because of these processes during 1870 – 1910s many of the monasteries of Van-
Vaspourakan province were abandoned and left almost unattended.

After the Young Turk Revolution of 1908, the economic situation of the Van 
monasteries has demonstrated some tendencies of improvement owing to the activities 
of the Armenian national structures. The gradual revival of monastic life resulted in the 
increase in the number of monks in some monasteries of Van -Vaspurakan. However, the 
First World War and the Armenian Genocide put an end to this process.

119 Տե՛ս Կարապետյան, Հայոց Ձոր, 100: Տե՛ս նաև Աշխատանք, 1911, թիվ 11, 289:
120 Տե՛ս Տևկանց, Ճանապարհորդություն Բարձր Հայք, 172: 
121 Տե՛ս Միրախորեան, Նկարագրական ուղեւորութիւն, մասն Ա, 165: 
122 Տե՛ս Շէրենց, Սրբավայրեր, 103: 
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АРМЯНСКИЕ МОНАСТЫРИ И МОНАСТЫРСКАЯ ЖИЗНЬ В ВАНСКОМ ОКРУГЕ 
НАКАНУНЕ ГЕНОЦИДА АРМЯН (1870-е гг. – 1914)

РЕЗЮМЕ
Ключевые слова: гамидовская резня, Геноцид армян, Ванский округ, монастыри, 
Варагаванк, Лим, Ктуц.

Жизнь в армянских монастырях как Вана, так и по всей территории Западной Армении 
в конце XIX – начале XX веков характеризуется тенденциями постепенного упадка. 
Этот процесс был обусловлен двумя основными факторами: периодическими 
налетами курдов на монастыри (в частности, во время Гамидовских погромов в 1895-
1896 годах почти все действующие монастыри провинции Ван были разграблены и 
разрушены); постепенной секуляризацией армянского населения и уменьшением 
числа людей, выбирающих монашескую жизнь.

В результате данного процесса в период с 1870-х гг. по 1910-е гг. было покинуто 
множество монастырей Ван-Васпуракана.

После младотурецкой революции 1908 г. благодаря деятельности армянских 
национальных организаций экономическое положение ванских монастырей начало 
проявлять тенденции к улучшению. Постепенное оживление монашеской жизни 
выразилось в некотором увеличении числа монахов в отдельных монастырях Ван-
Васпуракана. Однако Первая мировая война и Геноцид армян положили конец этому 
процессу. 
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 բա նա սի րա կան գի տու թյուն նե րի թեկ նա ծու

ԵՐԻՏԹՈՒՐՔԱԿԱՆ ՄԱՄՈՒԼԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԻՑ (ՄԻՆՉԵՎ 1908 Թ.).  
ՀԱՄԱՌՈՏ ԱԿՆԱՐԿ

 Բա նա լի բա ռեր` Օս մա նյան կայս րու թյուն, պար բե րա կան մա մուլ, ե րիտ թուր քեր, ե րիտ-
թուր քա կան մա մուլ, «Իչ դի հադ», «Մեշ վե րեթ», «Մի զան»:

 Հոդ վա ծը ե րիտ թուր քա կան պար բե րա կան մա մու լի պատ մու թյան (մինչև 1908 թ.) շուրջ 
հա մա ռոտ ան դրա դարձն է: Հատ կա պես կենտ րո նա ցում է ար վել ե րիտ թուր քա կան 
մա մու լի պատ մու թյան ա ռա ջին փու լի վրա: Հոդ վա ծը լու սա բա նում է նշ ված շր ջա նի ե րիտ-
թուր քա կան ա ռա ջա տար թեր թե րի հիմ նադր ման/սկզբ նա վոր ման, տա րած ման պատ մու-
թյու նը, ո րն ը նդ գր կում էր 1890-ական թթ. մինչև 1908/1909 թթ.: Այս շր ջա նում թեր թե րը 
տպագր վում էին Օս մա նյան կայս րու թյան տա րած քից դուրս՝ գլ խա վո րա պես Կա հի րե-
ում, Ֆրան սիա յում, Շվեյ ցա րիա յում և այլ վայ րե րում, քա նի որ Օս մա նյան կայս րու թյու-
նում գոր ծող աբ դուլ հա մի դյան գրաքն նու թյունն ու տի րող բռ նաճն շում նե րը կայս րու թյան 
տա րած քում սե փա կան գա ղա փար նե րը, քա ղա քա կան հա յացք նե րը ա զա տո րեն տա րա-
ծե լու հնա րա վո րու թյուն չէին տա լիս:

Մինչև 1908 թ. հեղաշրջումը տպագրվող երիտթուրքական առաջատար 
պարբերականները

Ե րիտ թուր քա կան մա մուլն ու սում նա սի րե լիս ան հրա ժեշ տա բար պետք է այս թե մա-
տի կան դի տար կել տար բեր ժա մա նա կային կտր ված քով և մի քա նի գի տա կար գային 
մո տե ցում նե րով: Հարկ է նշել, որ ե րիտ թուր քա կան հե ղաշր ջու մից ա ռաջ և հե տո ե րիտ-
թուր քա կան մա մու լի ը նդ հա նուր ուր վա գիծն սկզբուն քո րեն փոխ վել է՝ ըն թա նա լով այլ 
գա ղա փա րա կան ուղ ղու թյուն նե րով և նպա տա կային ու ղեգ ծով: Ե թե մինչև ե րիտ թուր-
քե րի հե ղաշր ջու մը այս գա ղա փա րա կան հո սան քին հա րող և պատ կա նող թեր թե րը, 
խու սա փե լով աբ դուլ հա մի դյան գրաքն նու թյու նից և բռ նաճն շում նե րի քա ղա քա կա նու-
թյու նից, ստիպ ված էին հիմ նա կան գոր ծու նե ու թյու նը ծա վա լել Օս մա նյան կայս րու թյան 
տա րած քից դուրս, ա պա հե ղաշր ջու մից հե տո ե րիտ թուր քա կան մա մու լը ներ կա յաց նող-
նե րի հա մար կա տա րե լա պես այլ ի րա վի ճակ է ստեղծ վում, ո րոնք կա րող էին գոր ծու-
նե ու թյուն ծա վա լել կայս րու թյան տա րած քում, ի նչ պես նաև վե րած վե լով իշ խա նա կան 
լրատ վա մի ջոց նե րի՝ զերծ մնալ գրաքն նու թյու նից և ճն շում նե րից, ը նդ դի մա դիր լրատ-
վա մի ջոց նե րին պար տադր ված այլ խն դիր նե րից: 

Ե րիտ թուր քա կան մա մու լի ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը հաս կա նա լու հա մար 
կարևոր է հաշ վի առ նել այն հան գա ման քը, որ թեր թե րի զգա լի մա սը ոչ թե պատ կա-
նում էր և ներ կա յաց նում միայն «Մի ու թյուն և ա ռա ջա դի մու թյուն» կու սակ ցու թյան 
կամ ե րիտ թուր քա կան ի նչ-որ շր ջա նա կի կամ խմբի, այլ այդ թեր թե րը գլ խա վո րա պես 
ան հատ նե րի սե փա կա նու թյունն էին, ի սկ վեր ջին ներս կա՛մ ե րիտ թուր քա կան քա ղա քա-



Է լի նա Զ. Միր զո յան

104

կան թևի ան դամ էին, կա՛մ էլ հա րում էին ե րիտ թուր քե րի գա ղա փա րա կան ուղղ վա ծու-
թյա նը: 

Հիմք ըն դու նե լով ե րիտ թուր քա կան մա մու լի զար գաց ման ա ռանձ նա հատ կու թյուն-
նե րը, ար տա քին գոր ծոն նե րը, պատ մա կան ի րո ղու թյու նը՝ ե րիտ թուր քա կան մա մու լի 
պատ մու թյու նը, ի նչ պես ար դեն նշ վեց, կա րե լի է բա ժա նել եր կու հիմ նա կան փու լի, 
ո րոնք հա մա պա տաս խա նա բար կընդգր կեն աբ դուլ հա մի դյան շր ջա նը և սահ մա նա-
դրու թյան վե րա կանգ նու մից մինչև Ա ռա ջին հա մաշ խար հային պա տե րազ մի ա վար տը: 
Ե րիտ թուր քա կան մա մու լի զար գաց ման ա ռա ջին փուլն ը նդ գր կում է 1890-ական թթ. 
մինչև 1908/1909 թթ., ե րբ ե րիտ թուր քա կան շար ժու մը ձևա վոր ման փու լում էր և ը նդ-
դի մու թյուն էր: Ե րկ րորդ փու լը ը նդ գր կում է 1908/1909 թթ. մինչև 1918 թ., ե րբ ե րիտ-
թուր քե րը Օս մա նյան կայս րու թյան ղե կին էին, ի նչն էլ են թա դրում էր ե րիտ թուր քա կան 
մա մու լի կար գա վի ճա կի ամ բող ջա կան և սկզբուն քային փո փո խու թյուն, այն է՝ ը նդ դի-
մա դիր դաշ տում և տա րա գրու թյան մեջ գոր ծու նե ու թյու նից ան ցում իշ խա նա կան դաշ-
տում գոր ծու նե ու թյան: Սա ո րա կա պես փո խում էր ոչ միայն ե րիտ թուր քա կան թեր-
թե րի տա րած ման ե ղա նակ նե րը, այլև բո վան դա կային ա ռու մով հիմ նո վին փո խում էր 
թեր թե րի ուղղ վա ծու թյու նը: Հատ կան շա կան է, որ ը նդ դի մա դիր շր ջա նում ե րիտ թուր-
քա կան թեր թե րը կոչ ված էին վեր հա նե լու և քն նա դա տե լու կայս րու թյան թե րու թյուն-
նե րը, ա ռաջ քա շե լու ի րենց քա ղա քա կա նու թյու նը, սա կայն իշ խա նու թյան գա լուց հե տո 
փոխ վում են ա ռաջ նա հեր թու թյուն նե րը, ի նչ պես նաև սկզբուն քային փո փո խու թյան են 
են թարկ վում թի րախ նե րը և կի րառ վող բա ռա պա շա րը: 

Ե րիտ թուր քա կան մա մու լի ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը կա րե լի է դի տար կել ոչ 
միայն ժա մա նա կային բա ժա նու մով, այլ նաև ը նդ հա նուր կտր ված քով: Ի նչ պես նշ վեց, 
ե րիտ թուր քե րին հա րող կամ պատ կա նող լրատ վա մի ջոց նե րը ոչ միայն պատ կա-
նում էին ան մի ջա կա նո րեն «Մի ու թյուն և ա ռա ջա դի մու թյուն» կու սակ ցու թյա նը, այլև 
ան հատ նե րի՝ ե րիտ թուրք գոր ծիչ նե րի կամ այդ գա ղա փար նե րը կի սող նե րի: Ժա մա-
նա կի ըն թաց քում թեր թե րի սե փա կա նա տե րե րի գա ղա փար նե րի փո փո խու թյա նը զու-
գա հեռ փոխ վում էր նաև լրատ վա մի ջոց նե րի քա ղա քա կան կողմ նո րո շու մը, ի սկ իշ խող 
ե րիտ թուր քա կան գա ղա փա րա խո սու թյու նից հրա ժա րումն ու «Մի ու թյուն և ա ռա ջա դի-
մու թյուն» կու սակ ցու թյան քա ղա քա կա նու թյան քն նա դա տու թյու նը բե րում էր ոչ միայն 
պե տու թյան կող մից ճն շում նե րի, այլ նաև դառ նում էր թեր թի փակ ման պատ ճառ, ի նչ-
պես ե ղավ ե րիտ թուր քա կան շարժ մա նը հա րող «Մի զան» թեր թի դեպ քում, ո րը 19-րդ 
դա րի վեր ջի և 20-րդ դա րի սկզբի օս մա նյան մա մու լի ա մե նան շա նա վոր և հայտ նի 
օր գան նե րից է ր1: 

Ա ռա ջին փու լի ըն թաց քում ե րիտ թուր քա կան մա մու լը ստիպ ված էր գոր ծել Օս մա-
նյան կայս րու թյան սահ ման նե րից դուրս, մաս նա վո րա պես Կա հի րե ում, եվ րո պա-
կան ե րկր նե րում՝ Ֆրան սիա յում, Շվեյ ցա րիա յում և այլ վայ րե րում: Օս մա նյան կայս-
րու թյու նում գոր ծող աբ դուլ հա մի դյան գրաքն նու թյունն ու բռ նաճն շում նե րը կայս րու-

1 Muammer Göçmen, “Jön Türk Basını,” https://www.tarihtarih.com/?Syf=26&Syz=352209, դիտվել է 
14.05.2019։

https://www.tarihtarih.com/?Syf=26&Syz=352209
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թյան տա րած քում ա զատ գոր ծե լու հնա րա վո րու թյուն չէին տա լիս2, ին չի ար դյուն քում 
էլ ե րիտ թուր քերն ի րենց՝ ար տա սահ մա նում տպագր վող պար բե րա կան նե րի մի ջո-
ցով էին փոր ձում ար տա հայ տել սե փա կան գա ղա փար ներն ու վեր հա նել օս մա նյան 
հա սա րա կու թյան և պե տու թյան խն դիր նե րը՝ քն նա դա տե լով օս մա նյան ղե կա վա րու-
թյանն Աբ դուլ Հա մի դի գլ խա վո րու թյամբ: 

Ար դեն ե րկ րորդ փու լի ըն թաց քում ե րիտ թուր քա կան մա մու լը Օս մա նյան կայս րու-
թյան տա րած քում գոր ծե լու հնա րա վո րու թյուն է ստա նում՝ վե րած վե լով իշ խա նա մերձ 
կամ ան մի ջա կա նո րեն իշ խա նա կան մա մու լի: Բա ցի դրա նից, կար գա վի ճա կի փո փո-
խու թյու նը հնա րա վո րու թյուն էր տա լիս գոր ծե լու ա ռանց լրա ցու ցիչ բար դու թյուն նե րի: 
Այս ըն թաց քում, ե րբ ե րիտ թուր քե րի իշ խա նու թյան ամ րապն դու մից հե տո ա վե լի է 
խս տաց վում այ լա խոհ լրատ վա մի ջոց նե րի և լրա գրող նե րի դեմ տար վող ճն շում նե րի 
ու սահ մա նա փա կում նե րի քա ղա քա կա նու թյու նը, ե րիտ թուր քե րին հա րող թեր թե րի 
թի վը շա րու նա կա բար ա ճում է: 

Այս փու լե րը ևս կա րե լի է պայ մա նա կա նո րեն բա ժա նել ա ռան ձին են թա փու լե րի: 
Օ րի նակ՝ 1908-1918 թթ. ա ռա ջին են թա փու լը, որ ը նդ գր կում էր սահ մա նա դրու թյան 
ըն դու նու մից մինչև 1913 թ. հե ղաշր ջու մը, հա մե մա տա բար ա զատ գոր ծե լու և նվազ 
գրաքն նու թյան շր ջան է ր։ Մինչ դեռ ե րիտ թուր քե րի ձեռ քում քա ղա քա կան իշ խա նու-
թյան կենտ րո նա ցու մից հե տո ը նդ դի մա դիր պար բե րա կան նե րը և սյու նա կա գիր նե րը 
են թարկ վում էին սուր գրաքն նու թյան։ 

Ե րիտ թուր քե րը ձգ տում էին տա պա լել աբ դուլ հա մի դյան բա ցար ձա կա պե տու-
թյու նը, ձգ տում էին իշ խա նու թյան՝ ցան կա նա լով այն վե րա ծել ի րենց տն տե սա կան 
վե րել քի և տի րա պե տու թյան գոր ծի քի: Լի նե լով նոր օս ման նե րի, հատ կա պես Իբ րա-
հիմ Շի նա սիի, Նա մըք Քե մա լի, Ա լի Սուա վիի տե սա կան գա ղա փար նե րի՝ լեզ վի 
մաքր ման, ազ գի, կրո նի դե րի, հայ րե նի քի, ան ձի ա զա տու թյան, դրա հա մար զո հո-
ղու թյուն ներ կա տա րե լու հետևորդ նե րը, կո մի տեի ստեղծ ման պա հից սկ սած՝ փոր ձե-
ցին դրանք քա ղա քա կան հիմ քի վրա դնել3։ Այս գա ղա փա րա խոս նե րի ազ դե ցու թյան 
ներ քո լի նե լով հան դերձ՝ նրանք չէին հա րում գա ղա փա րա խո սա կան մեկ ուղ ղու թյան՝ 
հա ճախ դրսևո րե լով ոչ հետևո ղա կան քա ղա քա կան մո տե ցում ներ, ի նչն ա կն հայ տո-
րեն իր ան դրա դարձն էր ու նե նում այդ շր ջա նի նրանց պար բե րա կան նե րում։ 

Աբ դուլ հա մի դյան բռ նա տի րա կան և լր տե սա կան հա մա կար գը ե րիտ թուր քա կան 
մի շարք պա րագ լուխ նե րի ստի պում է հե ռա նալ ե րկ րից: Փա րի զը դառ նում է վտա-
րան դի ե րիտ թուր քե րի քա րոզ չու թյան կենտ րոն նե րից: Եվ քա րոզ չու թյան լա վա գույն և 
գոր ծուն ե ղա նակ նե րից է դառ նում մա մու լը, քա նի որ, ի նչ պես ի րենք են նշում, ե րկ րից 
եր կիր թեր թերն ա վե լի ա պա հով էին հաս նում, քան ե րկ րի ներ սում4: Հատ կան շա կան 

2 Ալբերտ Խառատյան, «Օսմանյան գրաքննությունը և արևմտահայ մամուլը (1870 —1890-
ական թթ.)», Պատմա-բանասիրական հանդես 4 (1985), 113:
3 Erik Jan Zürcher, The Young Turk Legacy and Nation building from the Ottoman Empire to Ataturk’s 
Turkey (London, New York: I. B. Tauris, 2010), 8.
4 Mehmet Burak Durdu, “Osmanlı Devletinde Jön Türk Hareketinin Başlaması ve Etkileri, Osmanlı Tarihi 
Araştırma ve Uygulama,” Merkezi Dergisi Otam 14 no. 14 (2003): 291-318.
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է, որ սուլ թա նի պատ վի րակ նե րը ժա մա նակ առ ժա մա նակ գնում էին Փա րիզ և Լոն-
դոն՝ բա նակ ցե լու ե րիտ թուր քի թեր թե րի խմբա գիր ներ Մու րադ բեյի, Ահ մեդ Ռը զայի 
և Սե լիմ բեյի հետ, նրանց պարգևատ րում էին, տար բեր մի ջոց նե րով և տար բե րակ նե-
րով հա մո զում, որ պես զի նրանք հրա ժար վեն ի րենց գոր ծու նե ու թյու նից5: 

Ար դեն 1879-1907 թթ. ար տա սահ մա նում լույս էր տես նում շուրջ 120 ը նդ դի մա-
դիր թերթ, ո րոն ցից աչ քի էին ը նկ նում «Մի զան», «Մեշ վե րեթ», «Իս թիք լյալ» և 
«Օս ման լը» պար բե րա կան նե րը, ի նչ պես նաև Ա թեն քում, Բու խա րես տում, Լոն դո նում, 
Սո ֆիա յում լույս տես նող այլ թեր թեր: Հատ կան շա կան է, սա կայն, որ ե րիտ թուր քա-
կան շարժ ման սկզբ նա կան ը նդ դի մա դիր լի նե լու տա րի նե րին հիմ նադր ված և գոր-
ծող բազ մա թիվ ա ռա ջա տար թեր թեր ի րենց գո յու թյու նը չկա րո ղա ցան պա հել ար դեն 
ե րիտ թուր քե րի կա ռա վար ման ու իշ խա նու թյան տա րի նե րին, ի նչ պես, օ րի նակ «Մի-
զա նը», այլ հայտ նի թեր թե րից «Օս ման լըն», «Մեշ վե րե թը»: 

Այս թեր թե րի է ջե րում ե րիտ թուր քերն «ի րենց դա սա կար գային ուղղ վա ծու թյան 
և աշ խար հա յաց քի հետևան քով ե րկ րի սո ցիա լա կան և քա ղա քա կան բազ մա թիվ 
խն դիր ներ հան գեց նում էին թա գա վո րող միա պե տի ա րատ նե րին»6: Միա ժա մա նակ 
նշ ված թեր թե րում ա վե լի ու ա վե լի հա ճախ սկս վում է կի րառ վել թուր քե րի՝ «Միլ լեթ ի 
հա քի մի» (տի րա պե տող-դո մի նանտ ա զգ) լի նե լու գա ղա փա րը, և մա մու լը դառ նում է 
ե րիտ թուր քա կան գա ղա փար նե րի տա րած ման ա մե նա գոր ծուն ե ղա նակ նե րից:

Երիտթուրքերի «Միզան» թերթը

Օս մա նյան կայս րու թյան ա ռա վել հայտ նի պար բե րա կան նե րից էր ե րիտ թուր քա կան 
«Մի զան» (թուրք.՝ Mizan/կ շեռք) թեր թը: Միա ժա մա նակ և՛ քա ղա քա կան, և՛ գրա կան 
ուղղ վա ծու թյուն ու նե ցող պար բե րա կա նը հիմ նադր վել է Կոս տանդ նու պոլ սում 1886 թ. 
Մեհ մեթ Մու րադ Մի զան ջըի7 կող մից: Օս մա նյան այս պար բե րա կա նի ա ռա ջին հա մա-
րը լույս է տե սել 1886 թ. օ գոս տո սի 21-ի ն8: Իր պատ մու թյան ըն թաց քում «Մի զա նը» 
տպագր վել է տար բեր պե տու թյուն նե րում և քա ղաք նե րում, ին չը կապ ված էր թեր թի 
ը նդ դի մա դիր քա ղա քա կան ուղղ վա ծու թյան հետ:

5 Նույն տեղում։ 
6 Հորիզոն թերթ (Թիֆլիս), թիվ 34, 1909:
7 Մեհմեթ Մուրադ բեյը (1854-1917) պատմության ուսուցիչ էր, ավարտել էր Ս. Պետերբուրգի 
համալսարանը: Թանզիմաթի շրջանի հայտնի գրողներից է, խմբագիր, քաղաքագետ, պատմաբան: 
Նա հեղինակել է «Թուրքիայի ուժն ու թուլությունը» գրքույկը, որը երիտթուրքական գրականության 
ամենաընթերցված գրքերից էր այդ ժամանակաշրջանի: Տե՛ս Emil Birol, Mizancı Murad Bey, Hayatı ve 
Eserleri (İstanbul։ Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 1979), 229-399:
8 Göçmen, “Jön Türk Basını.” 

https://www.simurg.com.tr/tag/istanbul-universitesi-edebiyat-fakultesi.html
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1.  Մի զան نازيم (Մի ու թիւն եւ ա ռաջ դի մու թիւն կու սակ ցու թե ան պաշ տօ նա թերթ. շա բա թա թերթ), 
Ա. տա րի, թիւ 21, 24 Մայիս 1897։

 Հիմ նա դրու մից հե տո թեր թը լույս էր տես նում Կոս տանդ նու պոլ սում շա բա թա-
կան մեկ ան գամ: «Մի զա նում» տպագր վում էին շա բաթ վա նո րու թյուն նե րը, գրա կան 
և գի տա կան հոդ ված ներ, նոր գր քե րի մա սին տե ղե կու թյուն ներ: Միև նույն ժա մա նակ 
թերթն ան դրա դառ նում էր քա ղա քա կան և հա սա րա կա կան հար ցե րի: Աբ դուլ Հա միդ 
Ե րկ րորդ սուլ թա նի սահ մա նած խիստ գրաքն նու թյան և ճն շում նե րի քա ղա քա կա նու-
թյան հետևան քով թեր թը ևս թի րա խա վոր վում էր: Այս ա մե նի ար դյուն քում էլ 1890 թ. 
դեկ տեմ բե րի 11-ին թեր թը ժա մա նա կա վո րա պես դա դա րեց նում է տպա գրու թյու նը Կոս-
տանդ նու պոլ սում՝ 158 թվա կիր հա մա րով: Այս ըն թաց քում «Մի զա նը» հնա րա վո րու-
թյուն չի ստա նում վերսկ սե լու աշ խա տանքն Օս մա նյան կայս րու թյան տա րած քում, և 
թեր թի վե րահ րա տա րա կու մը հնա րա վոր է դառ նում միայն ար տա սահ մա նում9: Սա կայն 
միայն վեց տա րի ան ց՝ 1896 թ. է հա ջող վում թեր թը վե րահ րա տա րա կել Կա հի րե-
ում: Մեհ մեթ Մու րա դը ևս տե ղա փոխ վում է Կա հի րե: Այս ըն թաց քում թեր թի հիմ նա-
դի րը կապ է հաս տա տում ե րիտ թուրք գոր ծիչ նե րի հետ և սկ սում ա կն հայ տո րեն հա րել 
այդ շարժ մա նը՝ գլ խա վո րե լով ե րիտ թուր քա կան շարժ ման աջ թևը: Թեր թը նույն պես 
գա ղա փա րա խո սա կան փո փո խու թյուն ներ է կրում և սկ սում է ներ կա յա նալ որ պես 
ե րիտ թուր քա կան ա ռա ջա տար պար բե րա կան նե րից մե կը, որ տեղ էլ ա ռաջ են քաշ վում 
ե րիտ թուր քե րի գա ղա փար ներն ու օս մա նյան ղե կա վա րու թյան քն նա դա տու թյուն նե րը: 
Այս ըն թաց քում թեր թում սուր քն նա դա տա կան հոդ ված նե րով հան դես է գա լիս Թու-
նա լը Հիլ մին10, ով ե րիտ թուրք գոր ծիչ նե րից էր և ակ տի վո րեն ներ կա յա նում էր ե րիտ-
թուր քա կան մա մու լում՝ թղ թակ ցե լով «Մի զան» և «Մեշ վե րեթ» թեր թե րին: 

9 Abdullah Uçman, “Mizan,” in TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/mizan--gazete, 
դիտվել է 07.05.2019.
10 Թուրք քաղաքական գործիչ, Օսմանյան կայսրության խորհրդարանի անդամ, ապա՝ Թուրքայի 
Ազգային Մեծ Ժողովի պատգամավոր: Եվրոպայում երիտթուրքական շարժման առաջին տարիների 
ակտիվիստներից է եղել, 1895 թ. միացել է Ժնևում երիտթուրքական խմբին: Տե՛ս Şükrü Hanîoğlu, 
Tunali Hilmi bey’in “devlet modeli” (Istanbul: İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi, 2011), 109:

https://islamansiklopedisi.org.tr/muellif/abdullah-ucman
https://islamansiklopedisi.org.tr/mizan--gazete
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Ինչ վե րա բե րում է Հայ կա կան հար ցի շուրջ թեր թի դիր քո րոշ մա նը, ա պա այս տեղ 
Մու րադ բեյը հան դես էր գա լիս հա մի դյան դիր քե րից՝ ոչ միայն հա կա հայ կա կան հոդ-
ված ներ տպա գրե լով, այլև նպաս տե լով այլ հե ղի նակ նե րի կող մից այդ ուղ ղու թյամբ 
գոր ծե լուն: Նա ոչ թուրք ժո ղո վուրդ նե րի ա զա տա գրա կան շար ժում նե րը հա մա րում 
էր դի վա նա գի տա կան բան սար կու թյուն նե րի ար գա սիք՝ դեմ լի նե լով կայս րու թյու նից 
հայե րի ան ջա տո ղա կան ձգտ մա նը, քա նի որ այդ պի սի շար ժում նե րը ո տնձ գու թյուն էր 
հա մա րում՝ ը նդ դեմ մահ մե դա կան նե րի հպար տու թյա նը:

 Թեր թի տպա գրու թյան ե րկ րորդ շր ջա նը սկս վում է Կա հի րե ում 1896 թ. հուն վա րի 
21-ից մինչև նույն թվա կա նի հու լի սի 8 (159-184 թվա կիր հա մար նե րով): Թեր թի խմբա-
գրա կազ մը Կա հի րեից տե ղա փոխ վում է Փա րիզ՝ շա րու նա կե լով պար բե րա կա նի հրա-
տա րա կու թյու նը11: Փա րի զում թեր թը դառ նում է ե րիտ թուր քե րի գլ խա վոր պար բե րա-
կա նը, ո րը շա րու նա կում էր օս մա նյան ղե կա վա րու թյա նը քն նա դա տող հոդ ված նե րի 
շար քը: 1897 թ. թեր թի խմբա գրու թյու նը՝ Փա րի զում 18 հա մար տպա գրե լուց հե տո 
(1896 թ. դեկ տեմ բե րի 14-1897 թ. մայի սի 3) տե ղա փոխ վում է Ժնև (1897 թ. մայի սի 
10-1897 թ. հու լի սի 19)12։ 

1908 թ. ե րիտ թուր քա կան հե ղաշր ջու մից հե տո թեր թը հնա րա վո րու թյուն է ստա նում 
տպա գրու թյուն ի րա կա նաց նե լու Կոս տանդ նու պոլ սում, ո րով սկ սում է թեր թի տպա-
գրու թյան եր րորդ փու լը: Այ նուա մե նայ նիվ, Օս մա նյան կայս րու թյուն վե րա դառ նա լուց 
հե տո թեր թում սկ սում են տպագր վել ե րիտ թուրք ղե կա վար նե րին քն նա դա տող հոդ-
ված ներ, ի նչն էլ ան հետևանք չի մնում: 1909 թ. ապ րի լի 15-ին 135 թվա կիր հա մա րով13՝ 
Աբ դուլ Հա մի դի կողմ նա կից նե րի ա պս տամ բու թյու նից հե տո, ե րիտ թուրք ղե կա վար-
նե րի ո րոշ մամբ թեր թը փակ վում է, քա նի որ ե րիտ թուր քե րը մե ղադ րում են պար բե-
րա կա նին՝ սուլ թա նի կողմ նա կից նե րի հետ կա պեր հաս տա տե լու և նրանց ա ջակ ցե լու 
հա մար14: Ա վե լին՝ թեր թի հիմ նա դիր և գլ խա վոր խմբա գիր Մեհ մեթ Մու րա դը կա լա նա-
վոր վում է15: Թեր թի վեր ջին՝ 135-րդ հա մա րը լույս է տես նում 1909 թ. ապ րի լի 14-ի ն16: 

Այս պի սով, բա վա կան հե տաքր քիր քա ղա քա կան և գա ղա փա րա կան գծով «Մի-
զան» թեր թը հիմ նադր վում է որ պես ը նդ դի մա դիր պար բե րա կան, ա պա հա րում ե րիտ-
թուր քա կան շարժ մա նը, ի սկ ե րիտ թուր քե րի դեմ քն նա դա տա կան հոդ ված ներ հրա-
պա րա կե լուց հե տո վերջ նա կա նա պես փակ վում է: Այ նուա մե նայ նիվ, այս թեր թը մեծ 
կարևո րու թյուն ու նի օս մա նյան մա մու լի պատ մու թյան մեջ, քա նի որ հան դես էր գա լիս 
ոչ միայն քա ղա քա կան օ րա կար գով, այլև պար բե րա կա նի է ջե րում ան դրա դարձ էր 
կա տար վում գրա կան և մշա կու թային կյան քին: «Մի զա նը» ա ռանձ նա նում էր նաև 

11 Göçmen, Jön Türk Basını.
12 Uçman, “Mizan.” 
13 Նույն տեղում։ 
14 “Mizancı Mehmed Murad,” https://www.yeniakit.com.tr/kimdir/Mizanc%C4%B1_Mehmed_Murad_, 
դիտվել է՝ 10.02.2019։ 
15 Նույն տեղում:
16 1886-1890 թթ. Կ.Պոլսում հրատարակվում է պարբերականի 158 համար, 1896 թ. հունվար-հուլիս 
ամիսներին Կահիրեում՝ 26 թիվ, 1896-1897 թթ. Փարիզում՝ 18 թիվ, 1897 թ. մայիս-հուլիս ամիսներին 
Ժնևում՝ 11 թիվ, 1908 թ. հուլիսի 30-1909 ապրիլի14-ին Պոլսում՝ 135 թիվ:

https://islamansiklopedisi.org.tr/muellif/abdullah-ucman
https://www.yeniakit.com.tr/kimdir/Mizanc%C4%B1_Mehmed_Murad_
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տն տե սա կան խն դիր նե րին վե րա բե րող իր հոդ ված նե րով17: Թուրք հե ղի նակ Հըֆ զը 
Թո փու զը «Մի զա նը» հա մա րում է «Մի ու թյուն և ա ռա ջա դի մու թյուն» կու սակ ցու թյան 
«ա մե նա բո ցա շունչ պար բե րա կան նե րից»18: 

Այս պի սով, թերթն օս մա նյան շր ջա նի կարևո րա գույն պար բե րա կան նե րից էր և 
ե րիտ թուր քա կան գա ղա փար նե րի տա րած ման հիմ նա կան մի ջոց նե րից մե կը:

Երիտթուրքերի «Մեշվերեթ» թերթը

«Մեշ վե րեթ» (թուրք.՝ Meşveret/ խոր հուրդ) թեր թը ե րիտ թուր քա կան կարևոր պար բե-
րա կան նե րից է ր։ Այն հիմ նադր վել էր Փա րի զում, 1895 թ. Ահ մեդ Ռը զայի կող մից, ո րը 
«Մի ու թյուն և ա ռա ջա դի մու թյուն» կո մի տեի հիմ նա դիր նե րից է ր19։ Թեր թը լույս էր տես-
նում Փա րի զում, քա նի որ խիստ ը նդ դի մա դիր հա յացք նե րով պար բե րա կա նը Աբ դուլ 
Հա միդ Ե րկ րորդ սուլ թա նի խիստ գրաքն նու թյուն պայ ման նե րում չէր կա րող գոր ծել 
Օս մա նյան կայս րու թյու նում: «Մեշ վե րեթն» ակ տիվ դե րա կա տա րում ու ներ ե րիտ թուր-
քա կան գա ղա փար նե րի տա րած ման գոր ծում՝ իր ստեղծ ման ա ռա ջին տա րի նե րին 
կա տա րե լով նաև ե րիտ թուր քա կան շարժ ման մա մու լի օր գա նի դե րը: 

2.Մէշ վե րէթ, Փա րիզ, Ա.  տա րի, թիւ 7, 14 Մարտ 1908։

«Մեշ վե րեթ» թեր թը լույս էր տես նում ամ սա կան եր կու ան գամ: 1895-1898 թթ. լույս է 
տե սել «Մեշ վե րեթ» թեր թի շուրջ 30 հա մար թուր քե րե նով, ի սկ 1895-1908 թթ.՝ պար բե-
րա կա նի 200-ից ա վե լի հա մար ֆրան սե րե նով20: Թեր թում տեղ էին գտ նում օս մա նյան 
ղե կա վա րու թյա նը քն նա դա տող մեծ թվով հոդ ված ներ: Միա ժա մա նակ ան դրա դարձ 
էր կա տար վում օս մա նյան հա սա րա կու թյա նը հու զող թե մա նե րի21: Թեր թի ան դրա նիկ 

17 Göçmen, “Jön Türk Basın”.
18 Topuz Hıfzı, Türk Basın Tarihi (Istambul: Remzi Kitabevi, 2014), 83.
19 Ահմեդ Ռըզան ծնվել է Կոստանդնուպոլսում 1859 թ., մոր կողմից ավստրացու արյուն ունի: Նա 
քաղաքական, պետական գործիչ էր, գրող, կրթական ուղղությամբ բարեփոխումների կողմնակից, 
Սենատի անդամ: Մոր ազդեցությունը զգալի է եղել նրա մտածողության վրա՝ արևմտամետ լինելու 
առնչությամբ: Տե՛ս Eminalp Malkoç, “Doğu-Batı Ekseninde Bir Osmanlı Aydını: Ahmet Rıza Yaşamı ve 
Düşünce Dünyası,” Yayınlandığı İstanbul Üniversitesi Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları Dergisi 11 
(2007), 96: Նաև՝ Murtaza Korlaelçi, “Ahmed Rıza (1859-1930),” Felsefe Dünyası 4 (1992), 47։ 
20 Şükrü M. Hanioğlu, “Jön Türk Basını,” C. 3 (İstanbul: TCTA, 1985), 846-847.
21 Malkoç, “Doğu-Batı Ekseninde,” 96.

http://kaynakca.hacettepe.edu.tr/kisi/84167
http://kaynakca.hacettepe.edu.tr/kisi/84167
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հա մա րում հրա տա րակ ված խմբա գրա կան հոդ վա ծում նշ վում էր, որ այն նպա տակ չի 
դնում կոր ծա նե լու կա ռա վա րող դի նաս տիան, քա նի որ ի րենց օ տար են ու ժի մի ջո ցով 
կար գա վոր վող լու ծում նե րը: Ը ստ հոդ վա ծի՝ ի րենք բա րե նո րո գում ներ են պա հան ջում 
ոչ այս կամ այն նա հան գի, այլև ամ բողջ կայս րու թյան հա մար:

 Սուր քն նա դա տա կան թե մա նե րով աչ քի էր ը նկ նում թեր թի հիմ նա դիր Ահ մեդ 
Ռը զան: Նա հմուտ պարս կա գետ էր, գե րա զանց տի րա պե տում էր ռու սե րե նին: Նա 
թեր թի մի ջո ցով քա րո զում էր իս լա մա կան աշ խար հի հոգևոր ա վան դույթ նե րի վե րած-
նու թյան ան հրա ժեշ տու թյու նը: Մեծ ծա վա լով ան դրա դար ձել է Հայ կա կան հար ցին՝ 
փոր ձե լով ա պա ցու ցել, որ այն ար տա քին հրահ րում նե րի ար դյունք է: Հոդ ված նե րից 
մե կում Ահ մեդ Ռը զան պա նիս լա մա կան դիր քե րից օս մա նյան և պարս կա կան կա ռա-
վա րու թյուն նե րին կոչ էր ա նում միաս նա կան ջան քե րով կան խել հայ կա կան պե տու թյան 
վե րա կանգն ման վտան գը: 

«Մի ու թյուն և ա ռա ջա դի մու թյան» ծրա գիրն ա ռա ջին ան գամ Ահ մեդ Ռը զայի շնոր-
հիվ տպագր վել է այս թեր թում 1895 թ. դեկ տեմ բե րի 3-ի ֆրան սե րեն հա մա րում22:

 Թեր թում Ահ մեդ Ռը զայի գլ խա վոր քա ղա քա կան գի ծը հա կա ռու սա կա նու թյունն է ր։ 
Նա շատ ե րիտ թուր քե րի պա րագ լուխ նե րի պես ձգ տում էր կա պեր հաս տա տել եվ րո-
պա կան ա ռա ջա դի մա կան և սո ցիա լիս տա կան շր ջա նակ նե րի հետ: 

«Մեշ վե րե թի» սյու նա կա գիր նե րի թվում էին ժա մա նա կի հայտ նի հոդ վա ծա գիր-
նե րից Հո ջա Քադ րի Է ֆեն դին, Շե րա ֆեդ դին Մաղ մու մին, Աբ դուլ լահ Ջև դե թը: Ի նչ-
որ շր ջա նում թեր թի հրա տա րակ ման աշ խա տանք նե րին մաս նակ ցել է նաև «Մի զան» 
թեր թի հիմ նա դիր Մու րադ բեյը23: 

Թեր թի սուր քն նա դա տա կան և մե ղադ րա կան հոդ ված նե րից հե տո Օս մա նյան 
կայս րու թյու նը դի մում է Ֆրան սիային՝ դա դա րեց նե լու թեր թի տպա գրու թյունն այդ 
ե րկ րի տա րած քում: Ֆրան սիան հա մա ձայ նում է կա տա րել օս մա նյան ղե կա վա րու թյան 
խնդ րան քը, և «Մեշ վե րեթ» թեր թի տպա գրու թյու նը Ֆրան սիա յում ար գել վում է: Ահ մեդ 
Ռը զան ստիպ ված էր նոր ե րկր ներ փնտ րել, որ տեղ հնա րա վո րու թյուն կս տա նար 
շա րու նա կե լու թեր թի տպա գրու թյու նը: Այս պի սով, թեր թը նախ տե ղա փո խում են Շվեյ-
ցա րիա, ա պա նաև՝ Բել գիա, որ տեղ էլ շա րու նակ վում է տպա գրու թյու նը24: Հե տաքրք-
րա կան է, որ այս տեղ փակ վում է թեր թի թուր քե րեն բա ժի նը՝ շա րու նա կե լով միայն 
ֆրան սե րեն բաժ նի աշ խա տանք նե րը25: 

Թեր թը մեծ կարևո րու թյուն ու ներ ե րիտ թուր քա կան մա մու լի շար քե րում, քա նի որ 
աչ քի էր ը նկ նում սուր քն նա դա տա կան, հա սա րա կա կան ու քա ղա քա կան ծանր թե մա-
ներ բարձ րաց նե լով: Թերթն ա ռանձ նա նում էր նաև նրա նով, որ ի րենց գա ղա փար նե րը 
տա րա ծե լու հա մար ե զա կի հնա րա վո րու թյուն էր ստեղ ծում բազ մա թիվ ե րիտ թուրք 
գոր ծիչ նե րի հա մար: Պետք է նշել նաև, որ այս թեր թում Հայ կա կան հար ցի շուրջ հոդ-

22 Ziyad Ebüzziya, “Ahmed Rıza,” in TDV İslam Ansiklopedisi, C. 2 (İstanbul: TDV Yayinlari, 1989): 125.
23 Hanioğlu, “Jön Türk Basını,” 206.
24 “Gazetecilik- Türk basınının doğuşu ve gelişimi,” T.C. Millî Eğitim Bakanlığı (Ankara: MEB Yayını, 
2008), 22. 
25 Hanioğlu, “Jön Türk Basını,” 846-847. 
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ված նե րով թղ թակ ցել են նաև հայեր՝ տուրք տա լով թուր քա կան գա ղա փա րա խո սա կան 
մո տե ցում նե րին:

Երիտթուրքերի «Օսմանլը» թերթը

«Օս ման լը» (թուրք.՝ Osmanlı/օս ման ցի-օս մա նյան ) ա նու նով մի քա նի թերթ է լույս տե սել 
Օս մա նյան կայս րու թյու նում: Ե րիտ թուր քա կան գա ղա փար նե րին հա րող «Օս ման լը» 
ա նու նով ե րկ լե զու (ֆ րան սե րեն և թուր քե րեն) թեր թը սկ սել են հրա տա րա կել 1897 թ. 
դեկ տեմ բե րի 1-ի ն26: Թեր թի վրա աշ խա տում էին Իս հաք Սյու քու թին և Աբ դուլ լահ Ջև դե-
թը, ո րոնք ե րիտ թուր քա կան շարժ ման ակ տիվ ան դամ նե րից էին: Թեր թը, ի նչ պես 
ժա մա նա կի ե րիտ թուր քա կան լրատ վա մի ջոց նե րի զգա լի մա սը, լույս է տե սել Օս մա-
նյան կայս րու թյան տա րած քից դուրս՝ Ժնևում (1897-1900 թթ.), ա պա նաև տպա գրու-
թյու նը շա րու նա կել Ա նգ լիա յում (1900-1904 թթ.): Թեր թը տպագր վել է մինչև 1904 թ. 
դեկ տեմ բե րի 7-ը, ո րի ըն թաց քում լույս է տե սել 142 հա մար: Ժա մա նա կի ըն թաց քում 
տպագր վել են նաև ան գլե րեն հա վել ված ներ, ո րոնք տա րած վել են եվ րո պա կան ե րկր-
նե րում: Թեր թի մի քա նի հա մար լույս է տե սել նաև Ե գիպ տո սում՝ Կա հի րե ում, ո րը 
ե րիտ թուր քա կան գա ղա փա րա խոս նե րի կարևոր կենտ րոն նե րից էր:

 Թեր թում ի րենց ան դրա դարձ ներն ու հոդ ված ներն են տպա գրել ե րիտ թուր քա կան 
գա ղա փա րա կից հոդ վա ծա գիր ներ, գրող ներ Աբ դուլ լահ Ջև դե թը, Իս հաք Սյու քու թին, 
Մեհ մեթ Ռե շի դը, Թու նա լը Հիլ մին, Նու րի Ահ մե դը, Ա լի Հայ դա րը, Ահ մեդ Ռը զան և 
այլք27:

«Օս ման լըն» ար տա սահ մա նում տպագր վող ե րիտ թուր քա կան այն թեր թե րից էր, 
ո րը ոչ միայն հան դես էր գա լիս կայս րու թյան ղե կա վա րու թյան և քա ղա քա կա նու թյան 
քն նա դա տու թյամբ, այլև փորձ էր կա տա րում տա րա ծե լու ե րիտ թուր քա կան գա ղա փար-
նե րը: Ի նչ պես և այլ ե րիտ թուր քա կան թեր թեր, այն ստիպ ված էր ան գամ ար տա սահ-
մա նում դի մա կայել Աբ դուլ Հա միդ Ե րկ րոր դի և նրա հա մա խոհ նե րի քայ լե րին՝ հա ճա-
խա կի փո խե լով տպա գրու թյան վայ րը:

 Կարևոր է նաև այն, որ 1894-1896 թթ. աբ դուլ հա մի դյան ջար դե րի ժա մա նակ 
«Օս ման լը» թեր թը լույս էր ըն ծա յում հա տուկ ան գլե րեն հա վել ված, որ տեղ ու շա դրու-
թյան կենտ րո նում Հայ կա կան հարցն ու հայերն էին28: Այս քայ լով թեր թի խմբա գիր նե րը 
փոր ձում էին ան գլա լե զու ըն թեր ցող նե րին հա մո զել, որ հայե րի զանգ վա ծային կո տո-
րած նե րի հետևում ոչ թե թուրք բնակ չու թյունն է, այլ Աբ դուլ Հա միդ սուլ թանն ու նրա 
շր ջա պա տը՝ միա ժա մա նակ փոր ձե լով ե րիտ թուր քե րին ներ կա յաց նել որ պես այ լընտ-
րանք Աբ դուլ Հա մի դին, և որ հենց նրանք են ու նակ կա տա րե լու սկզբուն քային փո փո-
խու թյուն ներ Օս մա նյան կայս րու թյան քա ղա քա կան և հա սա րա կա կան կյան քում29: 

26 Nuri Inuğur, “Basın ve Yayın Tarihi,” (Istanbul: Der Yayınları, 1993), 297.
27 Նույն տեղում:
28 Юрий А. Петросян, “Армянский вопрос на страницах редкого эмигрантского издания младотурок,” 
Պատմա-բանասիրական հանդես 2 (1982), 173-178:
29 Osmanlı (Geneve) no. 2, 1.
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Երիտթուրքական այլ պարբերականներ

 Ար դեն ե րիտ թուր քե րի կա ռա վար ման շր ջա նում, բա ցի վե րոն շյալ պար բե րա կան նե րից, 
լույս են տես նում նաև այս քա ղա քա կան ու ժին հա րող այլ պար բե րա կան ներ, ո րոնց մի 
մա սը ևս հա մա ռոտ ան դրա դար ձի կա րիք ու նի՝ ա վե լի ը նդ հան րա կան դարձ նե լու այս 
շր ջա նի մա մու լի վե րա բե րյալ տե ղե կու թյու նը և օս մա նյան մա մու լի ը նդ հա նուր պատ կե րը: 

Ինչ պես վերևում նշե ցինք, ե րիտ թուրք գոր ծիչ նե րը բա վա կան մեծ ու շա դրու թյուն 
էին հատ կաց նում մա մու լին՝ փոր ձե լով մեծ թվով թեր թե րի մի ջո ցով ի րենց կար ծիք-
ներն ու տե սա կետ նե րը հա սա նե լի դարձ նել լսա րա նին: Ո ւս տի ե րիտ թուր քե րի կա ռա-
վար ման ըն թաց քում ստեղծ վում էին տաս նյակ թեր թեր, ո րոնք ոչ միշտ էին կա րո ղա-
նում հե ղի նա կու թյուն և ճա նա չում ձեռք բե րել՝ հիմ նա կա նում ա պա հո վե լով ա վե լի 
շատ քա նակ, քան ո րակ: Այ նուա մե նայ նիվ, դրանք ևս կազ մում էին ե րիտ թուր քա կան 
մա մու լի հա տուկ մա սը և լու ծում էին տա րա տե սակ, հա ճախ նաև տե ղային խն դիր ներ: 
Նման թեր թե րից էին «Շու րայը Ո ւմ մե թը», «Իչ դի հա դը» և այլ պար բե րա կան ներ, ո րոնք 
կարևոր դեր ու նեին ե րիտ թուր քա կան մա մու լի զար գաց ման և ձևա վոր ման գոր ծըն թա-
ցում:

«Շուրայը Ումմեթ»

«Շու րայը Ո ւմ մե թը» (թուր քա տառ օս մա նե րեն՝ Şura-yı Ümmet/Ազ գային խոր հուրդ) 
պար բե րա կա նը հիմ նա դրել են հայտ նի ե րիտ թուրք գոր ծիչ ներ Բե հաէդ դին Շա քիրն30 ու 
Սա մի փա շա զա դե Սե զաին31 1902 թ. Կա հի րե ում32:

«Շու րայը Ո ւմ մեթ» պար բե րա կա նը նոր ծա վա լով և հզո րու թյամբ տպագր վել է 
1908 թ. հու լի սից՝ դառ նա լով ե րիտ թուր քե րի կարևոր գա ղա փա րա կան թեր թե րից մե կը: 
Թեր թը ոչ միայն հան դես էր գա լիս ե րիտ թուր քա կան գա ղա փար նե րի տա րած մամբ և 
պաշտ պա նու թյամբ, այլ նաև հա ճախ էր քն նա դա տում այլ թեր թե րի և հոդ վա ծա գիր-
նե րի, ո րոնք չէին կի սում ե րիտ թուր քա կան գա ղա փա րա խո սու թյու նը33: 

Պար բե րա կա նը տար բեր ժա մա նա կա հատ ված նե րում լույս է տե սել տար բեր ձևա-
չա փե րով. ե ղել է ի նչ պես օ րա թերթ, այն պես էլ ամ սա գիր: Պար բե րա կա նում հոդ ված-
նե րով հան դես են ե կել Ա լի Քե մա լը34, Ահ մեթ Ֆե րի թը35, Յու սուֆ Աք չու րան36 և այլք: 
Թեր թը, ո րոշ դա դար նե րով հան դերձ, տպա գրու թյու նը շա րու նա կել է մինչև 1929 թ.՝ 
լույս տես նե լով ը նդ հա նուր 220 հա մա րով37:

30 Թուրք քաղաքական գործիչ, Հայոց ցեղասպանության անմիջական իրագործողներից։ «Միություն 
և առաջադիմություն» կուսակցության երկրորդ քարտուղար։
31 Թուրք ռեալիստական հեքիաթասաց, վիպասան:
32 TDV İslâm Ansiklopedisi, C. 39 (Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı, 2010), 240-242։ 
33 Inuğur, “Basın ve Yayın Tarihi,” 311. 
34 Թուրք գրող, քաղաքական-հասարակական գործիչ, խմբագիր:
35 Թուրք քաղաքական գործիչ, մտավորական, դիվանագետ, երեսփոխան:
36 Գրող և հասարակական գործիչ:
37 TDV İslâm Ansiklopedisi, C. 39, 240-242.

https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%80%D5%A1%D5%B5%D5%A5%D6%80%D5%AB_%D6%81%D5%A5%D5%B2%D5%A1%D5%BD%D5%BA%D5%A1%D5%B6%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%84%D5%AB%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6_%D6%87_%D5%A1%D5%BC%D5%A1%D5%BB%D5%A1%D5%A4%D5%AB%D5%B4%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%84%D5%AB%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6_%D6%87_%D5%A1%D5%BC%D5%A1%D5%BB%D5%A1%D5%A4%D5%AB%D5%B4%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6
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«Իչդիհադ»

«Իչ դի հադ» (թուրք.՝ İçtihad/ճգ նել38) պար բե րա կա նը ևս կա րե լի է դա սել ե րիտ թուր քե րի 
կարևոր թեր թե րի շար քում: Պար բե րա կա նը տպա գրու թյու նը սկ սել է Օս մա նյան կայս-
րու թյան տա րած քից դուրս՝ Ժնևում, 1904 թ. սեպ տեմ բե րին39: Ե րկ լե զու (թուր քե րեն, 
ֆրան սե րեն) ամ սա գի րը հիմ նել և ղե կա վա րել է հայտ նի ե րիտ թուրք գոր ծիչ Աբ դուլ լահ 
Ջև դե թը40: 1905 թ. Ֆրան սիա յում Օս մա նյան կայս րու թյան դես պա նը Աբ դուլ լահ Ջև դե-
թի41 դեմ դա տա կան հայց է ներ կա յաց նում, ին չին հետևում են ճն շում նե րը, ո րի ար դյուն-
քում Ջև դե թը ստիպ ված է լի նում թեր թի խմբա գրու թյու նը տե ղա փո խել Ե գիպ տոս42: 
Թեր թը 1906-1908 թթ. տպագր վում է Կա հի րե ում, 1911-1932 թթ.՝ Կոս տանդ նու պոլ սում:

Ջև դե թը հրա տա րա կում է ամ սա գրի 358 հա մար մինչև 1932 թ. դեկ տեմ բեր: 

5. «Իչ դի հա դի տուն», Ֆա թիհ/ Կոս տանդ նու պո լիս  
(https://odatv.com/abdullah-cevdetin-kutuphanesinde-neler-gordum-2307171200.html)

38 Թերթի անվանումն օսմաներենից թարգմանաբար նշանակում է ճգնել, ճիգ ու ջանք թափել, 
չափազանց աշխատել, կրոն կամ որևէ վարդապետություն հաստատել, իսլամական կրոնի 
մեկնություն:
39 İslâm Ansiklopedisi, C. 21, (Istanbul: Türkiye Diyanet Vakfı, 2000), 446-448.
40 Արաբկիրում ծնված, քրդական արմատներով թուրք հասարակական-քաղաքական գործիչ, 
մտավորական, ակնաբույժ, բանաստեղծ և թարգմանիչ:
41 TDV İslâm Ansiklopedisi, C. 21, 446-448.
42 Նույն տեղում:
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FROM THE HISTORY OF YOUNG TURKISH PRESS: A SHORT REVIEW  
(UNTIL 1908)

SUMMARY
Key words: The Ottoman Empire, periodicals, Young Turkish press, “Meshveret,” “Ichtihad,” 
“Mizan.”

The scientific article presents a brief history of the Young Turkish Press (until 1908). 
Special attention is given to the first segment of this process. The article is devoted to the 
analysis of the process of the emergence and distribution of the leading young Turkish 
newspapers of the first period (1890-1908 / 1909).

During this period, newspapers were published outside the Ottoman Empire, mainly 
in Cairo, France, Switzerland, and other places, because Abdul Hamid’s censorship and 
persecutions throughout the Ottoman Empire restricted their ideas and political views from 
freely circulating.

Элина З. Мирзоян
кандидат филологических наук

ИЗ ИСТОРИИ МЛАДОТУРЕЦКОЙ ПРЕССЫ (ДО 1908 Г.):  
КРАТКИЙ ОЧЕРК

РЕЗЮМЕ
Ключевые слова: Османская империя, периодические издания, младотурки, младоту-
рецкая пресса, «Ичтихат», «Мешверет», «Мизан».

 
Статья представляет собой краткий обзор младотурецкой периодической прессы (до 
1908 г.). Особое внимание уделено первому этапу истории младотурецкой прессы. 
Статья освещает историю основания и распространения ведущих младотурецких 
газет указанного периода, которая охватывает период с 1890-х по 1908/1909 гг. В 
это время газеты печатались за пределами Османской империи, в основном в Каире, 
Франции, Щвейцарии и других местах, так как действующая в Османской империи 
абдулгамидовская цензура и проводимые репрессии не давали возможности свободно 
распространять собственные идеи и политические взгляды на территории империи.

https://en.wikipedia.org/wiki/Three_Pashas
https://en.wikipedia.org/wiki/Three_Pashas
https://en.wikipedia.org/wiki/Three_Pashas
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Թեհ մի նե Ռ. Մար տո յան
 պատ մա կան գի տու թյուն նե րի թեկ նա ծու

ՀՈՒՅՆԵՐԻ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱՀԱՐՑԸ ՀԱՅ 
ՊԱՏՄԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ 

 Բա նա լի բա ռեր` Հույների ցեղասպանություն, Օսմանյան պետություն, հայ պատմա գրու-
թյուն, կոտորած, տեղահանություն, Փոքրասիական աղետ, Պոնտոս, Թրակիա

 Հույ նե րի ցե ղաս պա նու թյան հարցն՝ ա մե նա տար բեր հան գա մանք նե րով պայ մա նա վոր-
ված՝ տաս նա մյակ ներ շա րու նակ լռու թյան է մատնվել1։ Պետք է նշել, որ չնա յած Հայոց 
ցե ղաս պա նու թյան պատ մա գրու թյան զար գաց մա նը, ի նչ պես Հա յաս տա նի Հան րա պե-
տու թյու նում, այն պես էլ Սփյուռ քում քիչ են այն հայ պատ մա բան նե րը, ով քեր հե տա զո տել 
են Ա ռա ջին աշ խար հա մար տի և դրան հա ջոր դած տա րի նե րին Օս մա նյան պե տու թյան 
հա կա հու նա կան քա ղա քա կա նու թյան շար ժա ռիթ ներն ու հետևանք նե րը: Կա րե լի է ան վա-
րան ը նդ գծել, որ հար ցին ու սում նա սի րող ներն ան դրա դար ձել են կա՛մ հա կա հայ կա կան 
քա ղա քա կա նու թյան և Հայոց ցե ղաս պա նու թյան հա մա տեքս տում, կա՛մ ժա մա նա կի հույն-
թուր քա կան հա րա բե րու թյուն նե րի ձևա չա փով:

 Ներ կա յաց նե լով հայ պատ մա գրու թյան մեջ հար ցին ան դրա դար ձած հե ղի նակ նե-
րին՝ հիմ նա կան շեշ տը դնում ե նք Գևորգ Վար դա նյա նի «Հույն բնակ չու թյունն Օս մա նյան 
կայս րու թյու նում և փոք րա սիա կան ա ղե տը (1914-1923 թթ.)» մե նա գրու թյան վրա։ 

***

20-րդ դա րասկզբին Օս մա նյան պե տու թյան ի րա գոր ծած ցե ղաս պա նու թյան հետևան-
քով բնաջնջ վեց, բռ նի իս լա մաց վեց և տա րագր վեց ևս մեկ քրիս տո նյա ժո ղո վուրդ. 
Թրա կիա յում, Փոքր Ա սիա յում և Պոն տո սում վերջ դր վեց տե ղի հու նա կան քա ղա-
քակրթու թյա նը2։ 

Հայոց ցե ղաս պա նու թյան փաս տի մի ջազ գային ճա նաչ ման գոր ծըն թա ցը, ի նչ պես 
նաև 1970-80-ական թթ. Ա րև մուտ քում Հրեից հո լո քոս տի թե մայի նկատ մամբ հե տաքրք-
րու թյան ա ճը նպաս տե ցին Հույ նե րի ցե ղաս պա նու թյան հար ցի բարձ րաց մա նը (1980-
1990-ական թթ.)3: Հատ կան շա կան է, որ այն ի րա կա նու թյուն դար ձավ շնոր հիվ Պոն-
տո սի հույ նե րի հա մառ և հետևո ղա կան ջան քե րի։ 1994 թ. փետր վա րի 24-ին Հու նաս-
տա նի Հան րա պե տու թյան խորհր դա րա նը մայի սի 19-ը հայ տա րա րեց Հույ նե րի ցե ղաս-
պա նու թյան հի շա տա կի օր, ո րը կապ ված է Մուս տա ֆա Քե մա լի Սամ սուն հաս նե լու 

1 Հրապարակումը նվիրվում է Պոնտոսի հույների ցեղասպանության 100-ամյակին:
2 Թեոֆանիս Մալկիդիս, Հույների ցեղասպանությունը, Թրակիա, Փոքր Ասիա, Պոնտոս, հեղի նա-
կազորված թարգմանությունը՝ Թեհմինե Մարտոյանի (Ալեքսանդրուպոլիս, 2014), 18:
3 Այդ մասին մանրամասն տե՛ս Գևորգ Վարդանյան, «Պոնտոսի հույները և հանրապետական 
Թուրքիան. պատմական հիշողություն և նոր մարտահրավերներ», Ժամանակակից Եվրասիա III, no. 
2 (2014), 86-105: 
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հետ4։ Հույ նե րի ցե ղաս պա նու թյու նը ո գե կոչ վում է նաև սեպ տեմ բե րի 14-ի ն՝ կապ ված 
1922 թ. Զմյուռ նիայի քրիս տո նյա նե րի կան խամտած ված բնաջնջ ման, ա պա՝ քա ղա քի 
հր կիզ ման հետ։ 

Հայ պատ մա գրու թյուն մեջ օս մա նահ պա տակ հույ նե րի պատ մու թյան նա խա ցե ղաս-
պա նա կան և բուն ցե ղաս պա նա կան շր ջա նին ո րո շա կի ո րեն ան դրա դար ձել են Ման վել 
Զու լա լյա նը5, Ջոն Կի րա կո սյա նը6, Հրաչ Բար թի կյա նը7, Վա հագն Դադրյա նը8, Ռի չարդ 
Հով հան նի սյա նը9, Հով հան նես Ին ճի կյա նը10, Հրա չիկ Սի մո նյա նը11, Ար ման Կի րա կո սյա-
նը12, Ար սեն Ա վա գյա նը13, Գևորգ Քի լիմ ջյա նը14, Ար տեմ Ու լու նյա նը15 և այլք։ 

Վե րը հի շա տակ ված հե ղի նակ նե րից ա ռանձ նա նում է հատ կա պես պատ մա բան 
Գևորգ Քի լիմ ջյա նը։ Նրա հե տա զո տու թյուն նե րը նվիր ված են Բալ կա նյան պա տե-

4 Մալկիդիս, Հույների ցեղասպանությունը, 154։ 
5 Մանվել Զուլալյան, ««Դեվշիրմե»-ն (մանկահավաքը) Օսմանյան կայսրությունում ըստ թուրքական 
և հայկական աղբյուրների», Պատմա-բանասիրական հանդես no. 2-3 (1959), 247-256:
6 Ջոն Կիրակոսյան, Բուրժուական դիվանագիտությունը և Հայաստանը (XIX դարի 70-ական թթ.) 
(Երևան, «Հայաստան», 1978):
7 Հրաչ Բարթիկյան, «Ռուսաստանի և Խորհրդային Միության հույները։ Վերաբնակեցումներ և 
տեղահանություններ», Պատմա-բանասիրական հանդես no. 2-3 (1999), 397-407։ Հրաչ Բարթիկյան, 
Հունական «Հիդրա» հանրագիտարանը Հայաստանի և հայերի մասին, Պատմա-բանասիրական 
հանդես no. 2 (1981), 290-299:
8 Vahakn Dadrian, “The Determinants of the Armenian Genocide,” working paper GS 02. (Yale Center 
for International and Area Studies, H.F. Guggenheim Foundation, 1998), 1-32; Vahagn Dadrian, The History 
of the Armenain Genocide: Ethnic Conflict from the Balkans to Anatolia to the Caucasus (Province-
Oxford: Berghahn Books, 1995); Vahagn Dadrian, Warrant for Genocide: Key Elements of Turko-Armenian 
Conflict (New Brunswick: Transaction Publishers, 1999). 
9 Ռիչարդ Հովհաննիսյան, Հայաստանի Հանրապետություն, հատոր I. Առաջին տարին, 1918-1919 
(Երևան, ՀՀ ԳԱԱ, 2005); “Armenian Pontus, The Trebizond-Black Sea Communities,” ed. by Richard 
G. Hovannisyan (California: Mazda Publishers, 2009); Richard Hovannisyan, “Armenia on the Road to 
Independence, 1918 (Los Angeles: University of California Press, 1967). 
10 Հովհաննես Ինճիկյան, Օսմանյան կայսրության անկումը: Սոցիալ-տնտեսական ակնարկ (Երևան, 
«Հայաստան», 1984), Оганнес Инджикян, Буржуазия Османской империи (Ер., Изд-во АН Арм. ССР, 
1977).
11 Հրաչիկ Սիմոնյան, Թուրք ազգային բուրժուազիայի գաղափարաբանությունն ու քաղաքա կա-
նությունը (Երևան, «Հայաստան», 1986): 
12 Արման Կիրակոսյան, Բրիտանական դիվանագիտությունը և արևմտահայության խնդիրը (19-րդ 
դարի 30-ական թթ. – 1914 թ.) (Երևան, «Գիտություն», 1999):
13 Арсен Авакян, Геноцид 1915 г. Механизмы принятия и исполнения решений (Ереван: “Гитутюн,” 
1999); Арсен Авакян, Черкесский фактор в Османской империи и Турции (вторая половина XIX – 
первая четверть XX вв.), oтв. ред. Г. Аветисян (Ереван: “Гитутюн,” НАН РА, 2001). 
14 Գևորգ Քիլիմջյան, Թուրք-հունական հարաբերությունները 1908-1914 թվականներին (Երևան, 
Երևանի համալսարանի հրատարակչություն, 1988); Նույնի, «Երիտթուրքերի ազգային քաղա քա կա-
նության հարցի շուրջը», Լրաբեր հասարակական գիտությունների 8 (1970), 11-16; Նույնի, «Թուրք-
հունական հարաբերություններն Առաջին համաշխարհային պատերազմի նախօրյակին (1913-1914)», 
Լրաբեր հասարակական գիտությունների 10 (1976), 32-41:
15 Артем Улунян, Политическая история современной Греции (конец XVIII в. – 90-е гг. XX в.) 
(Москва: ИВИ РАН, 1998), 233. 
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րազմ նե րից մինչև Ա ռա ջին աշ խար հա մար տի սկիզբն ըն կած ժա մա նա կա հատ վա ծում 
հույն-թուր քա կան հա րա բե րու թյուն նե րի և հույ նե րի ա ռա ջին բռ նի տե ղա հա նու թյուն-
նե րի քն նարկ մա նը: 

Պատ մա բան Գևորգ Վար դա նյա նի16 «Հույն բնակ չու թյունն Օս մա նյան կայս րու թյու նում 
և փոք րա սիա կան ա ղե տը (1914-1923 թթ.)» մե նա գրու թյու նը17 հայ րե նա կան պատ մա գրու-
թյան մեջ 19-րդ դա րի վեր ջին և 20-րդ դա րասկզբին Օս մա նյան պե տու թյան մեջ հույ նե րի 
դրու թյու նը, բնա կու թյան շր ջան նե րը, թուր քա կան իշ խա նու թյուն նե րի՝ հույն ժո ղովր դի 
բռ նի տե ղա հա նու թյուն նե րի և կո տո րած նե րի հետևո ղա կան քա ղա քա կա նու թյու նը հա մա-
պար փակ ներ կա յաց նե լու ա ռա ջին փորձն է։ Մե նա գրու թյունն ը նդ գր կում է 19-րդ դա րի 
ե րկ րորդ կե սից 20-րդ դա րի ա ռա ջին քա ռորդն ըն կած ժա մա նա կա հատ վա ծը: 

Ի հար կե, ու սում նա սի րու թյան մեջ հի շա տակ վող ո րոշ փաս տեր և ի րա դար ձու-
թյուն ներ դուրս են ժա մա նա կա գրա կան այդ շր ջա նակ նե րից, ին չը պայ մա նա վոր ված 
է քն նու թյան ա ռար կա հիմ նա հարցն ա ռա վել խո րու թյամբ հե տա զո տե լու ան հրա ժեշ-
տու թյամբ: Վար դա նյանն այս հե տա զո տու թյամբ հայ պատ մա գրու թյան մեջ ա ռա ջին 
ան գամ գի տա կան շր ջա նա ռու թյան մեջ է դնում Կ.Պոլ սի հու նա կան տիե զե րա կան 
պատ րիար քա րա նի, հու նա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րի տե ղե կա գրերն ու ար խի-
վային փաս տաթղ թե րի ժո ղո վա ծու նե րի նյու թե րը, ո րոնք ար ժե քա վոր տե ղե կու թյուն ներ 
են հա ղոր դում հույ նե րի զանգ վա ծային տե ղա հա նու թյուն նե րի և կո տո րած նե րի վե րա-
բե րյալ։ Հույն ժո ղովր դի պատ մու թյան և Օս մա նյան պե տու թյան մեջ նրանց դրու թյան 
հետ կապ ված հար ցե րի մեկ նա բան ման հա մար հե ղի նակն օգ տա գոր ծել է ի նչ պես հույն 
և հայ, այն պես էլ եվ րո պա ցի ու ա մե րի կա ցի հա սա րա կա կան գոր ծիչ նե րի, դի վա նա-
գետ նե րի, զին վո րա կան նե րի, բժիշկ նե րի, ժա մա նա կա կից նե րի աշ խա տանք նե րը` այդ 
թվում նա մակ ներ, հու շա գրու թյուն ներ և այլն18։

Գևորգ Վար դա նյանն իր հե տա զո տու թյունն ի րա կա նաց նե լիս նկա տում և փաս-
տում է, որ հույն ու սում նա սի րող ներն ա վե լի շատ են սկ սել ան դրա դառ նալ սե փա կան 
ժո ղովր դի ցե ղաս պա նու թյան պատ մու թյան հիմ նա հար ցին՝ գի տա կան հե տաքրք րու-
թյան բարձ րա ցու մը կա պե լով Հու նաս տա նում հաս տատ ված գաղ թա կան հույ նե րի 
հի շո ղու թյան պահ պան ման հետ: Հե ղի նա կը հա վաս տիաց նում է, որ հի շո ղու թյունն այն 
հիմ նա կան շար ժիչ ուժն էր, ո րը հիմ նա հար ցի վե րա բե րյալ գի տա կան և քա ղա քա կան 
մեծ հե տաքրք րու թյուն ա ռա ջաց րեց19։

16 Հյուսիսային Կարոլինայի համալսարանի դոկտորանտ և դասախոս Գևորգ Վարդանյանը 
պատմական գիտությունների թեկնածու է, շուրջ երկու տասնյակ գիտական հրապարակումների, 
այդ թվում` մեկ մենագրության հեղինակ: Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակն ընդգրկում է՝ 
հայերի և հույների ցեղասպանությունների պատմություն, Օսմանյան և Ռուսական կայսրությունների 
համեմատական հետազոտություն, հանրային պատմություն և այլն։ 2017-2018 թթ. ղեկավարել է 
Հայոց ցեղասպանության թանգարան-ինստիտուտը: Մինչ այդ եղել է նույն հիմնարկի գիտաշխատող, 
բաժնի վարիչ, գիտական քարտուղար և այլն:
17 Գևորգ Վարդանյան, Հույն բնակչությունն Օսմանյան կայսրությունում և Փոքրասիական աղետը, 
1914-1923 թթ. (Երևան, Հայոց ցեղասպանության թանգարան-ինստիտուտ, «Կոլաժ», 2012, 196 էջ):
18 Վարդանյան, Հույն բնակչությունն Օսմանյան կայսրությունում, 10-11:
19 Նույն տեղում, 13։
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 Մե նա գրու թյան ա ռա ջին գլ խում («Հույ նե րի բնա կու թյան շր ջան ներն ու դրու թյունն 
Օս մա նյան կայս րու թյու նում XIX դա րի վեր ջին և XX դա րի սկզբին») ներ կա յաց նե լով 
հույ նե րի դրու թյու նը՝ Վար դա նյա նը խիստ կարևոր է հա մա րում հույն բնակ չու թյան 
թվա քա նա կի վե րա բե րյալ ա մե նա տար բեր աղ բյուր նե րի հա մա դրումն ու վեր լու ծու-
թյու նը և հան գում այն եզ րա կա ցու թյան, որ թեև թուր քա կան մար դա հա մար նե րի 
տվյալ նե րը դի տա վո րու թյամբ կեղծ ված են, այ նուա մե նայ նիվ, Ա ռա ջին հա մաշ խար-
հային պա տե րազ մի նա խօ րեին Օս մա նյան պե տու թյան մեջ ապ րում էր շուրջ 2,5 մլն 
հույն: Ա նդ րա դառ նա լով հույ նե րի ծանր վի ճա կին՝ հե ղի նա կը փաս տում է, որ թուր-
քա կան իշ խա նու թյուն ներն ա մեն կերպ խո չըն դո տում էին պե տա կա նու թյան հա րուստ 
ա վան դույթ ներ ու նե ցող և զար գաց ման ա վե լի բարձր աս տի ճա նի վրա գտնվող 
հույ նե րի ազ գային ա ռա ջըն թա ցը20: Դի տար կե լով ի րա դար ձու թյուն նե րի ըն թաց քը` 
հե տա զո տո ղը եզ րա կաց նում է, որ 1894-1896 թթ. հայե րի կո տո րած նե րի ժա մա նակ 
սուլ թան Աբ դուլ Հա միդն ուղ ղա փառ հույ նե րի նկատ մամբ վա րել է սի րա շահ ման 
քա ղա քա կա նու թյուն։ Ը ստ հե ղի նա կի՝ այն պայ մա նա վոր ված էր մի ջազ գային բարդ 
ի րա դրու թյամբ` խու սա փել Հու նաս տա նի հետ առ ճա կա տու մից, ի նչ պես նաև սեպ 
խրել հույն և հայ քրիս տո նյա նե րի հա րա բե րու թյուն նե րի մեջ, թշ նա մանք սեր մա նել 
նրանց միջև, հաս նել հույ նե րի չե զո քու թյա նը Հայ կա կան հար ցում` ա մեն գնով թույլ 
չտա լով նրանց մի ջամտու թյու նը և այլն։ 

Գևորգ Վար դա նյա նը, այ նուա մե նայ նիվ, լուրջ բաց թո ղում ներ է նկա տում վե րո-
հի շյալ քա ղա քա կա նու թյան մեջ և այն հիմ նա վո րում ա ռան ձին վայ րե րում հույ նե րի 
կո տո րած նե րով։ Նա ա ռանձ նաց նում է թուր քաց ման քա ղա քա կա նու թյան ջա տա-
գով նե րից հատ կա պես դոկ տոր Նա զը մին, ով 1910 թ. ա ռաջ է քա շել Մա կե դո նիան 
մահ մե դա կան գաղ թա կան նե րով բնա կեց նե լու ծրա գի րը21։ Հե ղի նա կը հա մոզ մունք է 
հայտ նում, որ 1913-1914 թթ. բռ նա գաղ թը պե տա կան քա ղա քա կա նու թյուն էր, ե րիտ-
թուր քե րի բռ նի օս մա նաց ման (թուր քաց ման) քա ղա քա կա նու թյան բա ղա դրիչն էր և 
նպա տակ ու ներ զր կե լու Է գե յան ծո վա փը հույն (ք րիս տո նյա) բնակ չու թյու նից: Վար-
դա նյա նը թուր քաց ման քա ղա քա կա նու թյան բաղ կա ցու ցիչ է հա մա րում հույ նե րի 
տն տե սա կան դիր քե րի թու լա ցու մը, ա պա՝ տն տե սու թյու նից նրանց դուրս մղե լը կամ 
«տն տե սու թյան թուր քա ցու մը», ո րն ամ բող ջաց նում է ե րիտ թուր քե րի «հու նա կան» 
քա ղա քա կա նու թյան է ու թյու նը22։ 

Ամ փո փե լով ու սում նա սի րու թյան ա ռա ջին գլ խի ար դյունք նե րը՝ հե ղի նա կը եզ րա-
կաց նում է, որ օս մա նյան իշ խա նու թյուն նե րի կող մից 1913-1914 թթ. հույն ժո ղովր դի 
նկատ մամբ ի րա գործ վեց բռ նի տե ղա հա նու թյուն նե րի քա ղա քա կա նու թյուն, ո րը թուր-
քա կան կող մը հետևո ղա կա նո րեն փոր ձել է ներ կա յաց նել որ պես բնակ չու թյան «կա մա-

20 Նույն տեղում, 47:
21 Նույն տեղում, 65, 71:
22 Նույն տեղում, 78:
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վոր փո խա նա կում»: Դրա նպա տակն ը ստ հե տա զո տո ղի՝ Արևե լյան Թրա կիայի և 
Ա րևմտյան Փոքր Ա սիայի հու նա թա փումն էր, ո րը տն տե սա կան պատ ժա մի ջոց նե րի 
հետ միա սին Օս մա նյան պե տու թյան թուր քաց ման քա ղա քա կա նու թյան մի մասն էր 
կազ մում:

 Մե նա գրու թյան ե րկ րորդ գլ խում («Օս մա նյան կայս րու թյան հույն բնակ չու թյունն 
Ա ռա ջին հա մաշ խար հային և 1919-1922 թվա կան նե րի հույն-թուր քա կան պա տե րազմ նե րի 
տա րի նե րին: Հայ-հու նա կան հա մա գոր ծակ ցու թյան փոր ձե րը») հե ղի նա կը փաս տում է, 
որ Ա ռա ջին հա մաշ խար հային պա տե րազ մի սկզբ նա կան փու լում հույ նե րի հա լա ծանք-
նե րը, ը նդ հա նուր առ մամբ, նույն քա ղա քա կա նու թյան շա րու նա կու թյունն էին, որ նրանց 
նկատ մամբ կի րառ վեց Բալ կա նյան պա տե րազմ նե րի վեր ջին շր ջա նում և 1914 թ. գար-
նան ու ամ ռան ա միս նե րին։ Վար դա նյա նը, սա կայն, ժա մա նա կի ըն թաց քում հա կա հու-
նա կան քա ղա քա կա նու թյան «ար մա տա վո րում և խո րա ցում» է տես նում:

Ու սում նա սի րո ղը նկա տում է, որ ե թե նա խորդ շր ջա նում հիմ նա կան շեշ տը դր վում էր 
ար տաք սում նե րի վրա, ի սկ գոր ծո ղու թյան տա րած քը միայն Թրա կիան և Փոքր Ա սիայի 
ա րևմտյան ծո վափն էին, ա պա Ա ռա ջին հա մաշ խար հային պա տե րազ մի տա րի նե-
րին (սկ սած 1916 թվա կա նից) հույ նե րի զանգ վա ծային ջար դերն ը նդ գր կե ցին կայս րու-
թյան ամ բողջ տա րած քը: Մեկ նա բա նե լով Պոն տո սում հա կա հու նա կան քա ղա քա կա-
նու թյու նը, ո րը տար վում էր պա տե րազ մի հենց սկզբից, հե ղի նակն ի րա դար ձու թյուն-
նե րի բուռն ծա վալ ման՝ հույն բնակ չու թյան նկատ մամբ «իս կա կան հաշ վե հար դա րի» 
տա րե թիվ նշում է 1916 թ. ապ րի լը՝ այն կա պե լով ռուս նե րի կող մից տա րած քի գրավ-
ման, այ նու հետև նա հան ջի հետ։ Հա մե մա տե լով Պոն տո սում տե ղի ու նե ցած ջար դերն 
ու ար տաք սում նե րը՝ Գևորգ Վար դա նյանն ա ռանց քային ոչ մի տար բե րու թյուն չի նկա-
տում ո ՛չ Փոքր Ա սիա յում, ո ՛չ Թրա կիա յում: Հե ղի նա կը նշում է, որ Պոն տո սում տե ղի 
ու նե ցա ծը դի տարկ վել է որ պես ա ռան ձին` «պոն տա կան ազ գի» ցե ղաս պա նու թյուն՝ 
պայ մա նա վոր ված այդ խնդ րով հիմ նա կա նում զբաղ վող, պոն տա կան ծա գում ու նե ցող 
հույ նե րով։ Վար դա նյա նը նպա տա կա հար մար և ար դա րաց ված է հա մա րում դրանք 
դի տար կել որ պես մեկ ցե ղաս պա նու թյուն` չտա րան ջա տե լով մի մյան ցից23։

Հույն-թուր քա կան պա տե րազ մի տա րի նե րին (1919-1922 թթ.) Օս մա նյան պե տու-
թյան հու նա թա փու մը տե ղի է ու նե ցել ա ռա վել մեծ ծա վալ նե րով և ը նդ հա նուր առ մամբ 
ա վար տին հասց վել եր կի րը հույ նե րից «ա զա տե լու» քա ղա քա կա նու թյու նը: Հե ղի նա կը 
փաս տում է, որ Փոքր Ա սիա յում` հատ կա պես Պոն տո սում և Է գե յան ծո վի ա փե րի հու-
նա շատ շր ջան նե րում, հույն բնակ չու թյու նը բնաջնջ վեց: Միայն Ա ռա ջին աշ խար հա-
մար տի տա րի նե րին Պոն տո սից տե ղա հան ված նե րի ու կո տոր ված նե րի թի վը հաս նում 
էր շուրջ 100.000 մար դու24: Ամ փո փե լով 1919-1922 թթ. հույն-թուր քա կան պա տե րազ մի 
տա րի նե րին Օս մա նյան պե տու թյան տա րած քում հույն ժո ղովր դի զանգ վա ծային 
տե ղա հա նու թյուն նե րի և կո տո րած նե րի ու սում նա սի րու թյան ար դյունք նե րը՝ Գևորգ 
Վար դա նյա նը հա վաս տիաց նում է, որ քե մա լա կան ներն «ա վար տին հասց րին» ե րիտ-
թուր քե րի որ դեգ րած քա ղա քա կա նու թյու նը, ո րի նպա տա կը կայս րու թյան տա րած քի 

23 Նույն տեղում, 97-98:
24 Նույն տեղում, 100։
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«մաք րումն» էր հույն հպա տակ նե րից25:  Թե մայի ու սում նա սի րու թյան հա մա տեքս տում 
հե տաքր քիր է հատ կա պես հե ղի նա կի ան դրա դար ձը հայ-հու նա կան հա մա գոր ծակ-
ցու թյան փոր ձե րին (XX դա րի ա ռա ջին քա ռորդ)։ Ներ կա յաց նե լով Ա ռա ջին հա մաշ-
խար հային պա տե րազ մի տա րի նե րին Օս մա նյան պե տու թյան տա րած քում գրե թե զու-
գա հե ռա բար ի րա կա նաց վող եր կու ժո ղո վուրդ նե րի զանգ վա ծային կո տո րած նե րի և 
ար տաք սում նե րի քա ղա քա կա նու թյու նը՝ հե տա զո տողն ը նդ գծում է հնա րա վոր հա մա-
գոր ծակ ցու թյան փաս տը: Հատ կան շա կան է հե ղի նա կի՝ ըն թեր ցո ղի ու շա դրու թյան բևե-
ռու մը 1915-1923 թթ. Հայոց ցե ղաս պա նու թյան տա րի նե րին Պոն տո սի լեռ նե րում հա մա-
տեղ ի նք նա պաշտ պա նու թյան բազ մա թիվ դեպ քե րի և հայ-հու նա կան միա ցյալ մար-
տախմբե րի գոր ծու նե ու թյան վրա: Վար դա նյա նի հա վաստ մամբ՝ բազ մա թիվ են այն 
օ րի նակ նե րը, ե րբ հույ ներն ի րենց հնա րա վո րու թյան սահ ման նե րում օգ նում էին հայե-
րին26: 

Ու սում նա սի րու թյան եր րորդ գլ խում («Հու նա կան հար ցը Լո զա նի վե հա ժո ղո վում: 
Հայե րի և հույ նե րի զանգ վա ծային տե ղա հա նու թյուն նե րի և կո տո րած նե րի թուր քա կան 
քա ղա քա կա նու թյան ը նդ հան րու թյուն ներն ու տար բե րու թյուն նե րը») հե ղի նա կը դի տար-
կում է Օս մա նյան պե տու թյան և հա սա րա կու թյան մեջ հույ նե րի ներգ րավ վա ծու թյունն 
ու նրանց դե րա կա տա րու թյու նը։

Բ նա կան հա մա րե լով միև նույն պե տու թյան, վար չա կար գի և գոր ծող ան ձանց ի րա-
գոր ծած ցե ղաս պա նու թյուն նե րի զգա լի նմա նու թյուն ներն ու ը նդ հան րու թյուն նե րը 
(տն տե սա կան պատ ժա մի ջոց ներ, զո րա կոչ, աշ խա տան քային գու մար տակ նե րի ստեղ-
ծում, բռ նի իս լա մա ցում, զանգ վա ծային տե ղա հա նու թյուն ներ և կո տո րած ներ, մշա կու-
թային, կր թա կան և կրո նա կան հաս տա տու թյուն նե րի ո չն չա ցում)՝ հե ղի նա կը հատ կա-
պես ը նդ գծում է դրանց տար բե րու թյուն նե րը՝ մարդ կային կո րուստ նե րի թվա քա նակ, 
քր դա կան տարր և այլն27։ 

Անդ րա դառ նա լով հույ նե րի բռ նա գաղ թի և կո տո րած նե րի փու լային զար գաց մա նը` 
կապ ված ժա մա նա կա գրու թյան և աշ խար հա գրու թյան հետ, հե ղի նա կը դժ վա րա նում է 
պն դել մեկ կոնկ րետ ծրա գրի առ կա յու թյան փաս տը, մինչ դեռ ա կն հայտ է հա մա րում, 
որ 1914-1923 թթ. հույ նե րի տե ղա հա նու թյուն ներն ու կո տո րած նե րը (Արևե լյան Թրա-
կիա, Փոքր Ա սիա, Պոն տոս), կազ մե լով մեկ միաս նա կան քա ղա քա կա նու թյուն, կրել 
են պե տա կան բնույթ և ի րա գործ վել կայս րու թյան հույն բնակ չու թյու նից ա զատ վե լու 
դի տա վո րու թյամբ28: 

Ի րա կա նաց նե լով հետևանք նե րի հա մե մա տու թյուն՝ հե ղի նակն ամ փո փում է. «1914-
1923 թթ. թուր քա կան եր կու վար չա կար գե րի կող մից քրիս տո նյա նե րի նկատ մամբ ի րա-
կա նաց ված ցե ղաս պան քա ղա քա կա նու թյան հետևան քը ե ղավ եր կու ժո ղո վուրդ նե րի` 
մի դեպ քում ա րևմտա հա յու թյան, մյուս դեպ քում՝ օս մա նահ պա տակ հույ նե րի հայ րե-
նազր կու մը: Նրանց պատ ճառ վեց ահ ռե լի մարդ կային, նյու թա կան և հո գե բա նա կան 

25 Նույն տեղում, 132:
26 Նույն տեղում, 136-137:
27 Նույն տեղում, 167:
28 Նույն տեղում, 168:
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կո րուստ… Չնա յած մե ծա քա նակ հույ ներ (գլ խա վո րա պես Պոն տո սից) գաղ թե ցին Ռու-
սաս տան, նախ կին խորհր դային հան րա պե տու թյուն ներ և Ա ՄՆ, այ նուա մե նայ նիվ, 
նրանց ճն շող մե ծա մաս նու թյու նը հանգր վան գտավ Հու նաս տա նում: Ի սկ հայե րի հոծ 
զանգ ված ներ տա րած վե ցին աշ խար հով մեկ` Ա ՄՆ-ից մինչև Ա վստ րա լիա»29։

Գևորգ Վար դա նյանն օգ տա գոր ծել է Հայոց ցե ղաս պա նու թյան պատ մու թյան հայտ-
նի ու սում նա սի րող ներ Վա հագն Դադ րյա նի, Ռի չարդ Հով հան նի սյա նի, մա սամբ նաև 
թուրք պատ մա բան, սո ցի ո լոգ Թա ներ Աք չա մի մո տե ցում նե րը, սա կայն չի հետևել 
նրան ցից և ոչ մե կի` ցե ղաս պա նու թյուն երևույ թը բա ցատ րե լու ձևա չա փին: Նա քն նար-
կում է բազ մա թիվ գոր ծոն ներ` կրո նա կան, թուր քա կան ազ գայ նա կա նու թյան, ժա մա-
նա կի մի ջազ գային քա ղա քա կան և այլն: Սա կան այս հե տա զո տու թյան մեջ որևէ գոր-
ծո նի ա ռան ձին ա ռաջ նային կամ ե զա կի նշա նա կու թյուն և կարևո րու թյուն չի տր վում 
Հույ նե րի ցե ղաս պա նու թյան պատ ճառ ներն ու ըն թաց քը բա ցատ րե լու հար ցում: Ա վե-
լին, հույ նե րի բնաջնջ ման նպա տա կա դրու թյու նը հաս տա տող փաս տաթղ թի բա ցա-
կա յու թյու նը չի կաշ կան դել հե ղի նա կին այդ քա ղա քա կա նու թյու նը ցե ղաս պա նու թյուն 
ո րա կե լու հար ցում: Այ դու հան դերձ, Վար դա նյա նի՝ հա կա հու նա կան քա ղա քա կա նու-
թյան աս տի ճա նա կան ար մա տա կա նաց ման օգ տին ար վող փաս տարկ նե րը հի շեց նում 
են գեր մա նա ցի պատ մա բան Հանս Մոմ զե նի «cumulative radicalization» դրույ թը, ո րն 
օգ տա գործ վել է ի նչ պես Հրեից հո լո քոս տի, այն պես էլ Հայոց ցե ղաս պա նու թյան պատ-
մա գրու թյան մեջ, թեև հե ղի նակն այն որ պես նմուշ-օ րի նակ չի դի տար կել:30 

Ամ փո փե լով փաս տենք, որ հե տա զո տու թյունն ու նե ցել է կի րա ռա կան կարևոր նշա-
նա կու թյուն, մաս նա վո րա պես, 2015 թվա կա նին Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան 
Ազ գային ժո ղո վում Հույ նե րի ցե ղաս պա նու թյան փաս տը ճա նա չե լիս և այն դա տա պար-
տող փաս տա թուղ թը կազ մե լիս օգ տա գործ վել են աշ խա տու թյան մեջ ներ կա յաց ված 
դրույթ ներն ու մշա կում նե րը։ 

29 Նույն տեղում, 172-173:
30 Hans Mommsen, “Hitler’s Reichstag Speech of 30 January 1939,” History and Memory 9, no. 1-2 (1997), 
147-161, տե՛ս նաև հետևյալ ուսումնասիրությունը` Donald Bloxham, The Great Game of Genocide: 
Imperialism, Nationalism, and the Destruction of the Ottoman Armenians (Oxford: Oxford University 
Press, 2005).
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Researches dealing with the Greek pre-genocidal and genocidal period are written by the 
Armenian historians Manvel Zulalyan, John Kirakosyan, Hratch Bartikyan, Vahakn 
Dadryan, Richard Hovhannisyan, Gevorg Kilimjyan, etc. 

Gevorg Vardanyan’s monograph “The Greek Population in the Ottoman Empire and 
the Asia Minor Disaster (1914–1923)” is the first attempt of comprehensive research which 
presents and analyzes the mass deportations and massacres of the Greeks in the Ottoman 
Empire from 1914 to 1923. 

In 2015 the provisions of the monograph were used during the recognition and formation 
of the document of the Greek Genocide at the Parliament of the Republic of Armenia.
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ВОПРОС ИСТОРИИ ГЕНОЦИДА ГРЕКОВ  
В АРМЯНСКОЙ ИСТОРИОГРАФИИ
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Тему предгеноцидного и геноцидного периода истории османских греков, в армянской 
историографии частично упоминули Манвел Зулалян, Джон Киракосян, Грач Бартикян, 
Ваакн Дадрян, Ричард Оганнисян, Геворк Килимджян и др. Монография историка 
Геворка Варданяна «Греческое население в Османской империи и Малоазийская 
катастрофа» стала первой папыткой всестороннего рассмотрения положения греков в 
Османской империи в конце 19-го и начале 20-х веков. Исследование имело важное 
прикладное значение, в частности, при признании факта Греческого Геноцида в 
Национальном Собрании Республики Армения в 2015 г. представленные в работе 
положения и разработки были использованы при формулировке подтверждающего 
документа.
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Նա րի նե Ս. Հա կո բյան

ՊԱՏՄԵԼՈՎ ԱՆՊԱՏՄԵԼԻՆ. ՏՐԱՊԻԶՈՆԻ ՀԱՅԵՐԻ 
ՏԵՂԱՀԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՆ ՈՒ ԿՈՏՈՐԱԾՆԵՐԸ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ՄԵԼՔՈՆԻ 

ԿԻՐԱԿՈՍՅԱՆԻ ՀՈՒՇԵՐՈՒՄ

 Բա նա լի բա ռեր՝ Հայոց ցե ղաս պա նու թյուն, Տրա պի զոն, Հա րու թյուն Կի րա կո սյան, հու շեր, 
հայե րի տե ղա հա նու թյուն, հայե րի կո տո րած, Ա կն, Ա րաբ կիր:

 Հա րու թյուն Կի րա կո սյանն իր հու շա գրու թյան մեջ ներ կա յաց նում է իր և իր ըն տա նի քի 
փոր ձա ռու թյու նը Մեծ ե ղեռ նի տա րի նե րին: 1915 թ., լի նե լով ըն դա մե նը 11 տա րե կան, նա 
ան ցել է տա րա գրու թյան ճա նա պար հը՝ կորց նե լով ըն տա նի քի ան դամ նե րին և միայն 
հրաշ քով փրկ վե լով: Նա մեկն էր այն սա կա վա թիվ հայե րից, ո րոնք ոչ միայն փրկ վե ցին, 
այլ նաև ի րենց փոր ձա ռու թյու նը հու շա գրու թյան տես քով հանձ նե ցին ա պա գա սե րունդ նե-
րին:

 Հու շա գրու թյու նը գր վել է Մեծ ե ղեռ նից 50 տա րի ան ց: Ան շուշտ, ժա մա նակն իր ազ դե-
ցու թյունն է ու նե ցել դեպ քե րը վեր հի շե լու և պատ մե լու հե ղի նա կի նա խա ձեռ նու թյան վրա: 
Այ դու հան դերձ, այս հու շա գրու թյու նը բա վա կան կարևոր սկզբ նաղ բյուր է Հայոց ցե ղաս-
պա նու թյան և հատ կա պես տրա պի զո նա հա յու թյան տե ղա հա նու թյուն նե րի և կո տո րած-
նե րի ու սում նա սի րու թյան հա մար:

***

 Հայոց ցե ղաս պա նու թյան ըն թաց քում զանգ վա ծային տե ղա հա նու թյուն ներ և կո տո-
րած ներ տե ղի ու նե ցան Օս մա նյան կայս րու թյան բո լոր վար չա կան միա վոր նե րում: 
Այս ա ռու մով Տրա պի զո նի նա հան գը բա ցա ռու թյուն չէր: Ա ռա ջին հա մաշ խար հային 
պա տե րազ մի նա խօ րեին Տրա պի զո նի նա հան գում բնակ վում էր 73.395 հայ, ո րոն ցից 
5.539-ը՝ նա հան գի կենտ րոն Տրա պի զոն քա ղա քում1: Պա տե րազ մի ժա մա նակ Տրա պի-
զոնն ու ներ ռազ մա վա րա կան բա ցա ռիկ նշա նա կու թյուն Օս մա նյան իշ խա նու թյուն նե րի 
հա մար, այդ պատ ճա ռով նա հան գում հա կա հայ կա կան գոր ծո ղու թյուն նե րը գտնվում 
էին ե րիտ թուրք պա րագ լուխ նե րի ան մի ջա կան վե րահս կո ղու թյան տակ: Այս տեղ հա կա-
հայ կա կան քա ղա քա կա նու թյան մեջ ա ռանց քային դեր ու նեին Տրա պի զո նի նա հան գա-
պետ Ջե մալ Ազ մին և կու սակ ցու թյան պա տաս խա նա տու քար տու ղար Յե նի բահ չե լի 
Նայի լը2: Ա կա նա տես նե րի վկա յու թյամբ՝ հա կա հայ կա կան մի ջո ցա ռում ներն ա րա գա-
նում են, ե րբ հու նի սի 22-23-ին Տրա պի զոն է ժա մա նում Բե հաեդ դին Շա քի րը3: Ար դեն 
հու նի սի 26-ին հրա ման է ստաց վում, որ հայե րը մի քա նի օր վա ըն թաց քում պետք է 
տե ղա հան վեն: Սկզբում տե ղա հան վում են տղա մար դիկ, այ նու հետև՝ կա նայք և ե րե-

1 Ռոբերտ Թաթոյան, Արևմտահայության թվաքանակի հարցը 1878-1914 թվականներին (Երևան, 
ՀՑԹԻ, 2015), 120:
2 Մելինե Անումյան, Ճանաչում և դատապարտում. երիտթուրքերի դատավարությունները (1919-
1921 թթ. և 1926 թ.) (Երևան, ՀՑԹԻ, 2013), 101-102:
3 Raymond Kevorkian, The Armenian Genocide: A Complete History (New York: I.B. Tauris, 2011), 469.
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խա նե րը: Տղա մարդ կանց մեծ մա սը սպան վում է Դեյիր մեն դե րե կոչ ված վայ րում, ո րը 
գտնվում էր քա ղա քից 10 րո պե հե ռա վո րու թյան վրա: Ո րոշ կա նայք և ե րե խա ներ խեղ-
դա մահ են ար վում ծո վում: Ե րե խա նե րի մյուս մասն էլ ու ղարկ վում է «Կար միր մա հի կի» 
հի վան դա նոց, որ տեղ նրանց թու նա վո րում են: Տե ղա հան վող նե րին պատ կա նող թան-
կար ժեք ի րերն ու ամ բողջ ու նեց ված քը թա լան վում է4:

Տ րա պի զո նից հայե րի ա ռա ջին խմբի տե ղա հա նու թյու նը տե ղի է ու նե նում 1915 թ. 
հու լի սի 1-ին: Այդ օ րը զոր քե րը շր ջա պա տում են Տրա պի զո նի հա յաբ նակ հատ վա ծը և 
սկ սում տե ղա հա նել քա ղա քի բնա կիչ նե րին, ո րոնց ոչ մեծ խմբե րով տե ղա փո խում են 
Դեյիր մեն դե րե, ա պա՝ Գյու մուշ խա նե: Ը նդ հա նուր առ մամբ շուրջ 6.000 մարդ է տե ղա-
հան վում քա ղա քից հու լի սի 1-ից 3-ն ըն կած հատ վա ծում5:

 Հա րու թյուն Կի րա կո սյա նը Տրա պի զո նից տե ղա հան ված հա զա րա վոր հայե րից մեկն 
էր: Ծն վել է 1903 թ. (ա միսն ու օ րը հայտ նի չեն), ըն տա նի քի յոթ ե րե խա նե րից ա մե-
նակրտ սերն էր: 1915 թ. ըն դա մե նը 11 տա րե կան էր, ե րբ, կորց նե լով ըն տա նի քը, ազ գա-
կան նե րի և այլ հայե րի հետ 62 օր տա րա գրու թյան ճա նա պարհ է ան ցնում: Ըն տա նի քի 
ան դամ նե րից փրկ վում են միայն ա վագ եղ բայ րը՝ Ա վե տի սը, ո րը սո վո րե լիս է ե ղել 
Կրաս նո դա րում, և քույ րե րից մե կը, ո րով հետև ա մուս նա ցած է ե ղել Թիֆ լի սում: Հա րու-
թյու նը միայն հրաշ քով է փրկ վել, ա պա մի թուրք որ դեգ րել է նրան, ո րի ըն տա նի քի հետ 
տե ղա փոխ վել է Կո նիա: Ա ռա ջին աշ խար հա մար տի ա վար տից հե տո նա փա խել է Կոս-
տանդ նու պո լիս, որ տեղ մեկ տա րի մնա լուց հե տո վե րա դար ձել է Տրա պի զոն: 1919 թ. 
նրա եղ բայ րը, ո րն ապ րում էր Ռու սաս տա նի Կրաս նո դար քա ղա քում, գա լիս է Տրա պի-
զոն և նրան տա նում Ռու սաս տան, որ տեղ էլ սկս վում է նրա կյան քի հա ջորդ փու լը:

 Լուս. 1. Ձա խից՝ Հա րու թյուն Կի րա կո սյա նը, ա ջից` եղ բայ րը՝ Ա վե տիս Կի րա կո սյա նը, 
կենտրո նի ան ձն ան հայտ է (Հարություն Կիրակոսյանի ընտանեկան արխիվ)։

4 Նույն տեղում, 477: 
5 Նույն տեղում, 480:
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Այ նու հետև Հա րու թյու նը տե ղա փոխ վում է Երևան, եր կու տա րի սո վո րում և 1925 թ. 
ա վար տում է Երևա նի №2 դպրո ցը: Բա ցի այդ, ջու թակ նվա գել է սո վո րում Երևա-
նի կոն սեր վա տո րիա յում, սա կայն ձի ուց վայր ը նկ նե լու հետևան քով մա տը վնա սում է՝ 
չկա րո ղա նա լով շա րու նա կել ու սու մը: Ո րոշ ժա մա նակ ան ց եղ բոր` Ա վե տի սի հետ մեկ-
նում է Վրաս տան և 1930 թ. ըն դուն վում Ա նդր կով կա սի ին ժե նե րա մե լի ո րա տիվ հա մալ-
սա րա նի (Закавказский инженерно-мелиоративный институт) հիդ րո տեխ նի կա կան 
ֆա կուլ տե տը՝ ա վար տե լով այն 1935 թ.: Թիֆ լի սում Հա րու թյու նը բնակ վում է Կա մե-
նի փո ղոց, տուն №1, բնա կա րան 7 հաս ցե ում: 1937 թ.՝ եղ բոր բան տարկ վե լուց հե տո, 
ա դր բե ջան ցի ըն կե րոջ միջ նոր դու թյամբ ա ռանց պե տա կան մար մին նե րում ձևա կերպ-
ման տե ղա վոր վում է աշ խա տան քի Թիֆ լի սի պե տա կան ա դր բե ջա նա կան թատ րո նում 
որ պես ջու թա կա հար՝ աշ խա տե լով օ րա վար ձով: 

Հայ րե նա կան պա տե րազ մի ժա մա նակ, ռազ մա ճա կատ մեկ նե լու ճա նա պար հից 
հետ է կանչ վում, քա նի որ հրա ման էր տր վել Վրաս տա նից ռազ մա ճա կատ չու ղար կել 
բարձ րա գույն կր թու թյուն ու նե ցող ան ձանց, և գոր ծուղ վում է աշ խա տան քի Ռոս տով՝ 
Ա նդր կով կա սի մե տա լուր գիա կան գոր ծա րան՝ որ պես նա խագծ ման բաժ նի ին ժե ներ: 
1946 թ. ըն տա նի քով տե ղա փոխ վում է Կի րո վա կան (այժմ՝ Վա նա ձոր) և աշ խա տում 
տե ղի քի միա կան կոմ բի նա տում: 1951 թ. կր կին վե րա դառ նում է Թիֆ լիս և շա րու նա կում 
աշ խա տել Ռուս թա վիի մե տա լուր գիա կան գոր ծա րա նում:

1962 թ. ըն տա նի քով տե ղա փոխ վում է Հա յաս տան, աշ խա տում է «Հայ հիդ րոէ ներ-
գա շին» կազ մա կեր պու թյու նում: Մա հա ցել է Երևա նում 1973 թ. հուն վա րին:

 Մեծ ե ղեռ նից կես դար ան ց` 1965 թ. մար տի 5-ին, ա շա կեր տա կան տետ րի մեջ իր 
ձե ռա գրով հա տուկ եղ բորորդու՝ Ռա ֆայել Իշ խա նյա նի հա մար նա գրի է առ նում իր 
կյան քի պատ մու թյու նը, մաս նա վո րա պես ցե ղաս պա նու թյան ժա մա նակ իր փոր ձա ռու-
թյու նը: Բա ցի իր ան ձնա կան փոր ձա ռու թյու նից, նա իր 12 թեր թա նոց տետ րի վեր ջում 
գրի է ա ռել նաև մեկ այլ տրա պի զոն ցու՝ Սու րեն Օ հա նյա նի պատ մու թյու նը: Հու շե րի 
վեր ջում թվա կանն է` 5/04. 65 թ., ի սկ տետ րի կազ մի հետ նա մա սում՝ տետ րի ար տա-
դրու թյան թի վը` 1964 թ.: Հու շե րը թանգարան-ինստիտուտին է փո խան ցել Ռա ֆայել 
Իշ խա նյա նի որ դին՝ Վա հան Իշ խա նյա նը: 

Այս տեղ հրա պա րա կում ե նք Հա րու թյուն Կի րա կո սյա նի հու շերն ուղ ղա գրա կան և 
կե տա դրա կան ուղ ղում նե րով: Ա ռան ձին բա ռե րի, ան ձնա նուն նե րի և տե ղա նուն նե րի 
վե րա բե րյալ տա լիս ե նք լրա ցու ցիչ բա ցատ րու թյուն ներ ի նչ պես տո ղա տա կում, այն պես 
էլ ուղ ղան կյուն փա կագ ծե րի մեջ:

Հարություն Կիրակոսյանի հուշերը

1915 թ. Տրա պի զո նի հայ կա կան բո լոր թա ղա մա սե րի պա տե րին տե ղի թուրք կա ռա վա-
րու թյան կող մից հետևյալ բո վան դա կու թյամբ թղ թեր փակց վե ցին. «Հայ տա րա րու թյու-
նից ե րեք օր հե տո… Տրա պի զո նի հա յու թյու նը պետք է տե ղա հան վի, տե ղա հա նու թյու նը 
պետք է կա տար վի ե րեք խմբով»: 

Հայ տա րա րու թյան օ րե րին ոս տի կան նե րը շր ջում էին հայ կա կան թա ղե րում, 
հանգստաց նում ժո ղովր դին՝ ա սե լով, որ նրանք չմտա ծեն, քա նի որ նրանց տե ղա հա նե-
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լու են Գյու մուշ խա նե6, Ե րզն կա, և ի բր այն տեղ պե տու թյու նը նրանց հա մար հնա րա վոր 
բո լոր մի ջոց նե րը կս տեղ ծի մինչև պա տե րազ մի ա վար տը, ո րից հե տո նո րից կա րող են 
վե րա դառ նալ ի րենց տնե րը. ա ռայժմ նրանք կա րող են փա կել ի րենց դռ նե րը և բա նա-
լի նե րը հանձ նել կա ռա վա րու թյա նը՝ ա պա հով լի նե լով ի րե րի հա մար:

Լ րա ցավ հայ տա րա րու թյան ե րեք օ րը. չոր րորդ օ րն ա ռա վո տյան ոս տի կան նե րը, 
հա վա քե լով մեր թա ղի հայե րին, խումբ-խումբ հա նե ցին քա ղա քից դուրս՝ հայոց գե րեզ-
մա նատ նից ոչ հե ռու գտնվող մի հար թա վայր, և աս կյար նե րով շր ջա պա տե լով՝ տա րան 
(աք սո րյալ նե րի ա ռա ջին խում բը մեր թա ղի հայերն էին):

 Հա սանք Տրա պի զո նին մոտ գտնվող քի րեչ խա նեն (կ րի գոր ծա րան) [ հա վա նա բար 
կրի ար տա դրու թյան վայր, թրք. Kireç բա ռից – Ն. Հ.]: Շր ջա պատ ված «պա հա պան» 
աս կյար նե րով՝ ա ռա ջին օ րը գի շե րե ցինք այդ տեղ՝ բա ցօ թյա:

 Մի քա նի օր հե տո խիստ հս կո ղու թյան տակ հա սանք փոք րիկ գյու ղա քա ղաք Գյու-
մուշ խա նե: Դեռ քա ղաք չմտած՝ մեզ մո տե ցան մի խումբ չե թե ներ՝ [ան կա նոն զին վո-
րա կան ներ, ա վա զա կա խումբ – Ն. Հ.] զին ված ա տր ճա նակ նե րով, ղա մա նե րով (ե րկ բե-
րան դա շույն), կրծք նե րը ծածկ ված փամփշ տա կալ նե րով:

 Լուս. 2. Հա րու թյուն Կի րա կո սյա նի հու շա տետ րից մեկ է ջ 
(Հարություն Կիրակոսյանի ընտանեկան արխիվ)։

6 Բնակավայր Տրապիզոնի վիլայեթում՝ Տրապիզոն քաղաքից մոտ 105 կմ հարավ:



Նա րի նե Ս. Հա կո բյան

130

Չե թե նե րը խում բը կանգ նեց րին քա ղա քի կենտ րո նում՝ ճա նա պար հի վրա: Նրանց 
ա վա գը, խիստ հա յաց քով մո տե նա լով խմբին, կար գա դրեց տղա մարդ կանց ա ռանձ-
նաց նել՝ ա սե լով, թե այդ գի շեր տղա մար դիկ և կա նայք ջոկ-ջոկ պետք է գի շե րեն:

 Ա ռանձ նա ցան տղա մար դիկ, ո րոնց հետ բա ժան վե ցին նաև իմ հա սա կի 10-15 
տա րե կան տղա ներ. ես մնա ցի կա նանց խմբում:

 Մու թը վրա էր հա սել. չե թե նե րի ա վա գը հրա մայեց տա նել տղա մարդ կանց, ի սկ 
կա նանց լց րին մի ա խոռ և դռան մոտ կանգ նեց րին եր կու զին ված աս կյար: 

Ա ռա ջին սար սա փը տի րեց ո ղջ խմբին: Մի քա նի կա նայք գի կում նե րը (ջ րի պղն ձե 
ա ման ներ) մեկ նում էին դր սում կանգ նած թուրք կա նանց և տղա նե րին ու խնդ րում, որ 
ջուր բե րեն: Նրանք տա նում էին գի կում նե րը և այլևս չէին վե րա դառ նում:

 Խոր մթու թյան մեջ ա խո ռի զա նա զան ան կյուն նե րից լս վում էին ծանր հե կե կանք-
ներ. ոչ ո քի քու նը չէր տա նում: Խմ բի ան դամ նե րից յու րա քան չյու րը զգում էր, որ 
ի նչ-որ զար հու րե լի բան է կա տար վե լու. շա տե րը լաց էին լի նում և շշն ջում, թե տղա-
մարդ կանց տա րան սպա նե լու: Լու սա ցավ: Ա ռա վո տյան աս կյար նե րը, ա խո ռի դու ռը 
բա նա լով, դի մե ցին մեզ. «չը քըն դի շա րի գյա վուր լար (դու՛րս ե կեք, ան հա վատ նե՛ր)»: 
Խումբն ամ բող ջու թյամբ դուրս ե կավ ա խո ռից, աս կյար ներն ան մի ջա պես շր ջա պա-
տե ցին մեզ և հրա մայե ցին քայ լել:

 Կա նան ցից շա տե րը խնդ րում, ա ղա չում էին աս կյար նե րին, որ ա սեն, թե ուր 
տա րան ի րենց ա մու սին նե րին, որ դի նե րին: Աս կյար նե րը պա տաս խա նում էին, որ 
նրանք շու տով կգան:

Գ նում ե նք՝ շր ջա պատ ված աս կյար նե րով: Մի քա նի օ րից, դեռ Ե րզն կա չհա սած, 
գի շե րե լու հա մար մեզ նո րից լց րին մի մեծ ա խոռ: Մութն ըն կել էր: Ներս մտան մի 
քա նի չե թե ներ և սկ սե ցին պտտ վել խմբի մեջ, մեկ էլ ա խո ռի զա նա զան մա սե-
րում լա ցու կոծ լս վեց: Չե թե նե րը մայ րե րից խլում էին նրանց աղ ջիկ նե րին և թևե րից 
բռ նած, քարշ տա լով տա նում էին: Դուստ րե րին փր կե լու մայ րե րի բո լոր դի մա դրու-
թյուն ներն ու ջան քերն ի զուր էին: Խեղ ճե րի դի մա դրու թյան ա մեն մի փորձ պա տաս-
խան վում էր չե թե նե րի քա ցի նե րով: Գի շեր վա խա վա րում ի րենց զա վակ նե րից զրկ-
ված մայ րե րի լա ցու կո ծը սգի էր մատ նել բո լո րին: Այդ օ րից ան ցել է 50 տա րի. սգա-
վոր մայ րե րի վիշտն ու կս կի ծը մինչև հի մա էլ մնա ցել են հի շո ղու թյանս մեջ: 

Ա ռա վո տյան չե թե նե րը ե կան, շր ջե ցին խմբի մեջ և մի փոքր խորհր դակ ցե լուց 
հե տո նրան ցից չոր սը մո տե ցան ա խո ռի դռա նը և կար գա դրե ցին աք սո րյալ նե րիս 
մեկ-մեկ դուրս գալ: Հեր թով մո տե նում էինք դռա նը, չե թե նե րը խու զար կում էին մեզ, 
խլում թաքց րած զար դե րը և դրամ ներն ու թող նում դուրս: Ա վա րը հա վա քե լուց հե տո 
նրանք նս տե ցին ձիերն ու հե ռա ցան: Այ նու հետև նո րից աս կյար նե րով շր ջա պատ ված՝ 
մենք շարժ վե ցինք:

 Մի քա նի օր հե տո հա սանք Ե րզն կա, մեզ նս տեց րին ճա նա պար հի եզ րին՝ հայոց 
գե րեզ մա նա տան մոտ (գե րեզ մա նա տա նը Է րզ րու մի գաղ թա կան ներն էին): Ե րեք օր 
մնա ցինք Ե րզն կա յում, սո վո րա կա նի նման գի շե րում էինք հո ղի վրա՝ գլխ նե րիս տակ 
դնե լով մի քար:
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 Մեզ մո տե նում էին թուրք, քուրդ տղա ներ, հայ հո յում, քա րեր նե տում, ծաղ րում: 
Լուռ տա նում էինք ա մեն մի ցավ, հայ հո յանք, վի րա վո րանք. կորց րել էինք մեր մարդ-
կային ար ժա նա պատ վու թյու նը: Աս կյար նե րի հս կո ղու թյու նը մեզ վրա այն քան էլ 
խիստ չէր, բայց հե ռա նալ կամ փա խուս տի դի մել, միև նույն է, չէինք կա րող, քա նի որ 
յու րա քան չյուր թուրք կամ քուրդ ի րեն հան դի պած ցան կա ցած հայի ի րա վունք ու ներ 
տեղն ու տե ղը սպա նել:

 Չոր րորդ օր վա ա ռա վո տյան ճա նա պարհ վե ցինք, մի քա նի օ րից հա սանք Քե մախ, 
գի շե րե լու հա մար մեզ ի ջեց րին Եփ րա տի ա փը: Բո լո րը ցր վե ցին խմբից ոչ շատ հե ռու, 
ցախ և զա նա զան խո տեր հա վա քե լու հա մար: Մեր սնուն դը ճա նա պար հին ար տե րից 
հա վա քած հա տիկ ներն ու խա շած զա նա զան կա նա չի ներն էին:

 Սո վո րա կան երևույթ էր ճա նա պար հին քաղ ցի, հոգ նա ծու թյան կամ հի վան դու-
թյան պատ ճա ռով խմբից հետ մնա ցող նե րին սպա նե լը. լս ված հրա ցա նի յու րա քան-
չյուր ձայ նից զգում էինք, որ նո րից աս կյար նե րը սպա նե ցին մե կին: Չէինք հե տաքրքր-
վում սպան ված նե րի ով լի նե լով, ո րով հետև դա ար դեն սո վո րա կան երևույթ էր դար-
ձել մեզ հա մար, և հա մոզ ված էինք, որ նույն վախ ճանն էլ կա րող է մեզ վի ճակ վել: 

Օ րը մթ նում էր, մե զա նից յու րա քան չյու րը ոտ քե րի փա թա թած չու լե րը կար գի էր 
բե րում. քայ լե լուց շա տե րի ոտ քերն ու ռել էին ու վեր քեր ա ռա ջա ցել: Խմ բից շա տե րը 
պառ կել էին, մյուս ներն էլ պատ րաստ վում էին քնել: Մեկ էլ խմբի մեջ շշուկ տա րած-
վեց, թե եր կու կին ի րենց գցել են գե տը: Ո մանք ցա վում էին, շա տերն էլ ե րա նի էին 
տա լիս խեղդ ված նե րին, թե ա զատ վե ցին տան ջանք նե րից: 

Ա ռա վոտ է, լու սա ցավ, խմբից յու րա քան չյու րը սկ սեց զբաղ վել իր ա ռօ րյա հոգ սե-
րով, նո րից շշուկ, թե այ նին չը ի րեն գցեց գե տը:

 Ցե րեկ է, մեզ մո տե ցան մի քա նի չե թե ներ, շր ջե ցին ամ բողջ խում բը: Բայց ոչ ո քի ոչ 
մի վնաս չտ վե ցին և հե ռա ցան: Մթ նեց, ևս մի գի շեր Եփ րա տի զով ա փին ան ցկաց րինք: 

Եր րորդ օ րն ա ռա վո տյան լույ սը նոր էր սփ ռել իր թևե րը, ե րբ աս կյար նե րը հրա-
մայե ցին պատ րաստ վել ճա նա պարհ վե լու: Սկ սե ցինք պատ րաստ վել, ո մանք ոտ քե-
րը փա թա թե ցին չու լե րով, շա տերն էլ նա խորդ օր վա պատ րաս տած «ճա շը» կե րան ու 
վեր կա ցան ճա նա պարհ վե լու: Աս կյար ներն ի րենց սո վո րա կան կո պիտ հայ հո յանք նե-
րով, հրա ցան նե րի կո թե րի հար ված նե րով շտա պեց նում էին մեզ:

Գ նում էինք, շա րու նա կում ճա նա պար հը. ի նչ-որ վախ ըն կավ բո լո րիս սիր տը, 
զգում էինք, որ այս տեղ ի նչ-որ վատ բան է կա տար վե լու: 

Ան ցել էինք ոչ շատ տա րա ծու թյուն, հա սանք այն կա մուր ջը, ո րը Եփ րա տի ձախ 
ա փը միաց նում էր աջ ա փին: Հետ նայե ցինք, ի ՞նչ, մի խումբ ձիա վոր չե թե ներ մեզ էին 
հետևում, հաս կա ցանք այդ օր վա մեր գլ խին գա լիք զու լու մը: Լսե ցինք խմբի վեր ջից 
հրա ցա նի չորս կրա կոց, նո րից սպա նե ցին խմբից հետ մնա ցած նե րին: Ա նց նում ե նք 
կա մուր ջը, մեկ էլ ի ՞նչ, կա նան ցից ե րե քին միայն տե սա ի րենց գե տը գցե լիս, նո րից 
ե րա նի էինք տա լիս խեղդ ված նե րին:

Չ նա յած հա մոզ ված էինք, որ մեր մահ վան օ րե րը հաշ ված էին, հաս կա ցել էինք, որ 
կո տոր վե լու ե նք, մահն ան խու սա փե լի է, այ նուա մե նայ նիվ, չէինք տխ րում, կեն դա նի 
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մե ռել ներ էինք, փառք էինք տա լիս, որ շու տով ա զատ վե լու ե նք, վերջ է դր վե լու մեր 
տան ջանք նե րին:

 Հա սանք Քե մա խից ոչ հե ռու մի ձոր, որ տե ղից հո սում էր բա րակ մի ա ռու: Տե ղա-
վոր վե ցինք ձո րի աջ լան ջում՝ ոչ մեծ մի տա փա րա կի վրա: Մե զա նից յու րա քան չյու րը 
տե ղա վոր վեց գի շե րե լու փոքր հո ղա տա րա ծու թյան վրա: Մեկ էլ ի ՞նչ, աք սո րյալ նե րիս 
հետևող չե թե նե րի խում բը մե զա նից ոչ հե ռու մի բար ձուն քի վրա ի ջավ ձիե րից: Չե թե-
նե րի մե ծը կար գա դրեց խում բը բա ժա նել ե րեք մա սի՝ կա նանց, տղա նե րի, աղ ջիկ նե րի 
ու ե րի տա սարդ կա նանց:

 Սար սա փը տի րեց մեզ, զգում էինք, որ այ սօր մեր վեր ջին օ րն է, չէինք խո սում, գույ-
ներս գցել էինք, սար սուռ էր տի րել մեզ: Մեկ էլ ի ՞նչ, խորհր դակ ցե ցին չե թե նե րը՝ չենք 
ի մա նում, նրանց մե ծը ձեռ քով ցույց տա լով մեզ` ա ռանձ նա ցած տղա նե րիս, հրա մայեց 
միա նալ կա նանց, ու րա խա ցանք, ժպիտ ան ցավ մեր այ տե րով, բարձր ձայ նով «ե ա շա-
սըն փա տի շա հու մուզ (կեց ցե՛ մեր թա գա վո րը)» գո ռա ցինք ու վազ տա լով միա ցանք 
խմբին: Մեր մայ րե րը, ո րոնց տի րել էր հու զու մը, տես նե լով մեզ ի րենց մոտ, ու րա խու-
թյու նից թր ջե ցին ի րենց աչ քերն ար տա սու քով: 

Օ րը մթ նում էր, բա ցի մեր խմբից՝ չե թե նե րը մյուս նե րին շր ջա պա տած տա րան, 
ո ՞ւր…

 Մենք՝ մնա ցած ներս, սկ սե ցինք մեր սո վո րա կան զբաղ մուն քը՝ օ ջախ ներ վա ռել, 
«կե րա կուր» ե փել:

Մթ նեց, պառ կե ցինք քնե լու, խմբի կա նան ցից շա տե րը չէին քնում, հե կե կում էին, 
ցա մա քել էր նրանց ար տա սու քը: 

Ա ռա վոտ էր, արևի ճա ռա գայթ նե րը մո տա կա սա րե րից իջ նում էին ցած, լու սա ցավ, 
պատ րաստ վե ցինք շա րու նա կել ճա նա պար հը:

Գ նում էինք, ճա նա պար հը ձգ վում էր Եփ րա տին զու գա հեռ: Նրա ա փե րը սևա ցել 
էին մե զա նից ա ռաջ նույն մեր բախ տին ար ժա նա ցած այլ գյու ղե րից ու քա ղաք նե րից 
աք սո րյալ հայ կա նանց, տղա մարդ կանց և ան չա փա հաս նե րի դիակ նե րով, ի սկ ճա նա-
պար հին հա ճախ ըն կած էին հայե րի նե խած, քայ քայ ված, այ լան դակ ված դիակ նե րը: 
Քայ լում էինք՝ այդ ող բա լի տե սա րան նե րին ա կա նա տես լի նե լով: Քա րա ցել էր մեր սիր-
տը, ար տա սուք ներս չո րա ցել, տես նում էինք այն, ի նչ մեզ էր սպա սում:

Գ նում էինք, քայ լում ու ռած, հին շո րե րով փա թաթ ված, վեր քոտ ոտ քե րով: Մի քա նի 
օ րից հա սանք Է գին (Ա կն): Նո րից ի ջանք գի շե րե լու Եփ րա տի ա փին: Է գի նը փոք-
րիկ գյու ղա քա ղաք էր, նրա բնա կան գե ղեց կու թյու նը գե րա զան ցում էր մինչ այդ մեր 
տե սած քա ղաք նե րը: Եփ րա տի եր կու ա փե րի բար ձունք նե րը ծածկ ված էին բազ մա-
տե սակ այ գի նե րով և պտ ղա տու ծա ռե րով: Խում բը հանգստա նում էր Եփ րա տի աջ 
ա փին, մենք՝ տղա ներս, ցր վե ցինք մո տա կա թթի այ գի նե րը՝ հա վա քե լու ծա ռե րի տակ 
թափ ված չոր թու թը և այլ մր գեր: Ակ նում չէր մնա ցել ոչ մի հայ. բո լո րը տե ղա հան էին 
ար ված:

Խմ բում ծխում էին նո րից օ ջախ նե րը, կա նայք զբաղ ված էին ի րենց օր վա «կե րա-
կու րը» պատ րաս տե լով: Գի շե րե ցինք այդ օ րը ևս, նո րից Եփ րա տի հո սան քի զո վը 
փա կեց մեր աչ քե րը: Քնե ցին շա տե րը, ի սկ ո մանց աչ քե րը չէին փակ վում, չէին քնում, 
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նրանց ա ռօ րյա ցա վե րը չէին հե ռա նում, չէին մո ռա նում ի րենց զա վակ նե րին և հա րա-
զատ նե րին: 

Ա ռա վոտ է, զարթ նեց խում բը, վեր կա ցանք, նո րից մեզ նից յու րա քան չյու րը զբաղ-
ված էր իր ա ռօ րյա հոգ սե րով: Մեկ էլ ի ՞նչ, քրոջս ա մուս նու մայ րը, ո րի միակ տղային 
տա րել էին Գյու մուշ խա նե տղա մարդ կանց հետ, ամ բողջ ճա նա պար հին մտա ծում 
էր նրա մա սին, հույս էինք տա լիս, հանգստաց նում խեղճ պա ռա վին, թե մի մտա-
ծիր, Եր վան դը ո ղջ է, կգա: Նա կտ րել էր հույ սը և շատ հան գիստ մո տե ցավ Եփ րա-
տի ա փին ու ի րեն գցեց ջու րը, խառն վեց ջրի ա լիք նե րին, ան հայ տա ցավ՝ վերջ տա լով 
ցա վե րին: Նրան հետևեց նաև մի ու րի շը, ո րն ու ժաս պառ էր ե ղել, այլևս հնա րա վո-
րու թյուն չու ներ շա րու նա կե լու տան ջա լի ճա նա պար հը: 

Եր կու օր գի շե րե ցինք Ակ նում, եր րորդ օ րն ա ռա վո տյան շա րու նա կե ցինք ճա նա-
պար հը, չեմ հի շում որ գյու ղից ոչ հե ռու, մեզ նս տեց րին գի շե րե լու, օ րը նոր էր մթ նել, 
աս կյար նե րը սկ սե ցին հրաձ գու թյու նը, չան ցավ շատ ժա մա նակ՝ մեզ մո տե ցան մի 
խումբ զին ված քր դեր: Աս կյար նե րը հե ռա ցան մե զա նից: Զին ված քր դե րը հրա-
ցա նի սպառ նա լիք նե րի տակ տա րան մեզ մո տա կա գյու ղը և լց րին ա ռանց ծած կի, ոչ 
բարձր պա տե րով շր ջա պատ ված մի ա խոռ:

 Գի շե րե ցինք այդ օ րը: Ա ռա վո տյան ե կան մի քա նի զին ված քր դեր, ա խո ռի մուտ-
քի եր կու կող մե րը շար քով, ծա լա պա տիկ նս տե ցին: Զին ված մեր  նոր «պա հա պան» 
քր դե րը մեզ` խմբի ան դամ նե րիս, մեկ-մեկ դուրս բե րե լով, պառ կեց նում, այ լան դակ 
ձևով խու զար կում և ե թե դրամ էին գտ նում, վերց նում էին և հա նում  հա գուստ նե րը, 
ո րոնք ի րենց դուր էին գա լիս: Վեր ջա ցավ խու զար կու թյու նը. զին ված քր դե րի սպառ-
նա լիք նե րի տակ սկ սե ցինք քայ լել՝ շա րու նա կե լով ճա նա պար հը:

 Գյու ղի մեջ, թե գյու ղից դուրս, քուրդ կա նայք, թե տղա նե րը, հետևե լով մեզ՝ քա րեր 
էին շպր տում, ծե ծում խմբից շա տե րին: Տա նում էինք ա մեն մի ցավ ու վի րա վո րանք: 
Մայրս նկա տեց, որ գլ խա վո րա պես հար վա ծում էին տղա նե րին, հա նեց իր վե րին 
շո րը, հագց րեց ի նձ, որ չն կա տեն իմ տղա լի նե լը. այդ պես քայ լե ցի այդ օ րը:

 Մի քա նի օ րից, դեռ չհա սած Ա րաբ կիր, ճա նա պար հին զգա ցինք ծանր, նե խած 
լե շե րի հոտ: Կարճ ժա մա նա կից հե տո ճա նա պար հից ոչ շատ հե ռու մի հար թա վայ-
րում տե սանք արևի կի զիչ ճա ռա գայթ նե րից ու ռած, այ լան դակ ված մի քա նի հա րյուր 
սպան ված հայե րի դիակ ներ: 

Ան ցանք այդ ող բա լի տե սա րա նը: Հա սանք Ա րաբ կի րից ոչ հե ռու մի դաշ տա վայր` 
գի շե րե լու: Այդ պատ մա կան, հին հայ կա կան փոք րիկ քա ղա քում չէր մնա ցել ոչ մի 
հայ. բո լո րը զոհ էին դար ձել ե րի տա սարդ թուր քե րի դա ժա նու թյուն նե րին:

 Սո վո րա կա նի նման մեզ մո տե նում էին թուրք, քուրդ աղ ջիկ ներ և տղա ներ, ծի ծա-
ղում, քա րեր շպր տում, բռունցք ներն ի րար խփե լով գո ռում էին. «քյա ֆեր լեր գե բե րին, 
սի զե էյ լի լյա զիմ տուր» (գյա վուր նե՛ր, սատ կե՛ք, ձեզ այդ պես է հար կա վոր): 

Մեկ օր գի շե րե ցինք Ա րաբ կի րի մո տա կա այդ դաշ տա վայ րում: Մի քա նի օ րից 
հա սանք Եփ րա տի այն մա սը, որ տե ղից լաս տով տե ղա փոխ վե ցինք գե տի ձախ ա փն 
ու շա րու նա կե ցինք քայել: Ան ցանք Գյու միշ-մա դեն կոչ ված վայ րը, վաթ սու ներ կուե-
րորդ օ րն էր, հա սանք Խար բեր դից ցածր, տա փա րակ վայ րում գտնվող Մա մու րեթ-
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ուլ Ա զիզ7 քա ղա քը: Տա րան մեզ հայոց գե րեզ մա նա տու նը: Չորս օր մնա ցինք գե րեզ-
մա նա տա նը. Մե զա նից ա ռաջ ու րիշ հայ աք սո րյալ ներ էին իջևա նել այդ տեղ: Խմ բից 
ոչ ո քի չէին թող նում դուրս գալ գե րեզ մա նատ նից: Այդ տեղ մեզ տա լիս էին հաց ու 
բե րում տա կառ նե րով ջուր: 

Ա մառ վա կի զիչ շո գը ծան րաց րել էր գե րեզ մա նա տան աղ տե ղու թյան ծանր հո տը: 
Խմ բից ո մանք մա հա ցան, ո մանք էլ կի սա մեռ վի ճա կում էին: Մի փո լիս (ոս տի կան) և 
մի աս կյար հա վա քե ցին տղա նե րիս, ստի պե ցին փո րել ոչ շատ խո րը մի մեծ փոս ու 
կար գա դրե ցին մե ռել նե րի, ի նչ պես նաև ցույց տա լով մի քա նի հո գու, ով քեր դեռ մա հա-
ցած չէին, կի սա կեն դան մար մին նե րը քարշ տալ, լց նել փո սը և ծած կել հո ղով: Կա տա-
րե ցինք ոս տի կա նի հրա մա նը: Դեռ չմա հա ցած նե րի ա ղեր սը, նրանց բե րա նից հա զիվ 
լսե լի բա ռե րը չէին հու զում մեր քա րա ցած սր տե րը, ա նու շա դիր էինք թող նում նրանց 
ող բը, չէինք կա րող չկա տա րել փո լի սի հրա մա նը, հա կա ռակ դեպ քում մեզ էլ նույն 
վի ճա կին կմատ նեին:

 Հին գե րորդ օ րն էր, ա ռա վո տյան մեզ դուրս բե րե ցին գե րեզ մա նատ նից, շր ջա պատ-
ված աս կյար նե րով և բա շի բո զուկ նե րով, տա րան: Հա սանք Ո ւլ-Ա զի զից ոչ հե ռու Գյոլ-
ջուկ կոչ ված փոք րիկ լի ճը: Ե րե կո էր, մու թը վրա էր հա սել, սկս վեց կո տո րա ծը, հրա-
ցան նե րով և սա ռը զեն քե րով:

 Հանգստա ցավ ա մեն ի նչ, եր կու տղա կեն դա նի էինք մնա ցել դիակ նե րի մեջ: Մութ 
գի շեր էր, զգույշ վեր կա ցանք ու սկ սե ցինք ճա նա պարհ ըն կել Ո ւլ-Ա զիզ: Հա սանք 
քա ղաք, ի մա ցանք, որ կա ռա վա րու թյու նը որ բա նոց է բա ցել և հա վա քում է կեն-
դա նի մնա ցած հայ որ բե րին: Ի մա նա լով որ բա նո ցի տե ղը՝ եր կու դժ բախտ ներս գնա-
ցինք, դի մե ցինք որ բա նո ցի մյու դիր Թահ սին բեյին: Նա ըն դու նեց մեզ: Չան ցավ շատ 
ժա մա նակ, նույն օ րն ևեթ, Թահ սին բեյը ի նձ կան չեց իր մոտ, նրա մոտ էր նաև իր 
մեծ տղան՝ Մյու քե րե մը, ո րը հա զիվ կլի ներ իմ հա սա կին. հայ րը պատ վի րեց տղային 
տա նել ի նձ իր տուն: Մյու քե րե մի հետ գնա ցի տուն, լո ղաց րին ի նձ, փո խե ցին շո րերս, 
ա նունս դրե ցին Իս մայիլ, և մնա ցի Թահ սին բեյի տա նը: Նա ու ներ եր կու տղա և մեկ 
աղ ջիկ: Բա ցի ի նձ նից, նրա տա նը կային ևս եր կու ե րզն կա ցի ե րի տա սարդ հայ աղ ջիկ-
ներ: Փոք րի, ո րը հա զիվ կլի ներ իմ հա սա կին, ա նու նը դրել էին Իգ պալ, ի սկ մե ծի նը, 
ո րը կլի ներ քսան տա րե կան` Ֆաթ մա: 

Ան ցել էր տա սը օր ի նչ Թահ սին բեյի տանն էի. նրա բնա կա րա նը բաղ կա ցած էր 
հինգ սե նյա կից, սե նյակ նե րից մե կում քնում էինք ես, Իգ պա լը և Ֆաթ ման: Մենք 
մի մյանց հետ գաղտ նի հայե րեն էինք խո սում, այն պես, որ Թահ սին բեյի ըն տան քի քի 
ան դամ նե րից ոչ ոք չլ սի մեր խո սակ ցու թյու նը, ի սկ ը նդ հան րա պես մեր խո սակ ցու թյան 
լե զուն տաճ կե րենն էր: Իգ պալն ու Ֆաթ ման պատ մում էին ի րենց կրած տան ջանք նե րի 
մա սին, ո րոնք չէին տար բեր վում մեր կրած զար հու րանք նե րից: 

Ի մա նա լու հա մար, թե ի նչ է ա նում իմ ըն կե րը, ո րին թո ղել էի որ բա նո ցում, գնա ցի 
այն շեն քը, որ տեղ որ բերն էին: Դժ բախ տա բար, այն տեղ ոչ մի ո րբ չէր մնա ցել: 
Հե տաքրքր վե ցի Թահ սին բեյի տղայից` Մյու քե րե մից, թե ի նչ ա րե ցին որ բե րին: Նա 

7 Մամուրեթ-ուլ Ազիզը բնակավայր է Խարբերդի վիլայեթում, Խարբերդ քաղաքից 5 կմ հարավ-
արևմուտք:
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պարզ ա սաց, որ նրանց տա րան կո տո րե ցին: Քա ռա սու նի նը տա րի ան ց պարզ վեց, որ 
Թա լե աթ փա շան հրա ման էր տվել տա ճիկ կա ռա վա րու թյան կող մից տար բեր վայ րե-
րում բաց ված որ բա նոց նե րում գտնվող բո լոր հայ որ բե րի կյան քին ան խնա վերջ տալ8:

 Մե կու կես տա րի Ո ւլ-Ա զի զում մնա լուց հե տո Թահ սին բեյի ըն տա նի քի հետ ֆուր-
գոն նե րով ճա նա պարհ վե ցինք Կո նիա: Ճա նա պար հին ե ղա Մա լա թիա յում, Սե բաս-
տիա յում, Կե սա րիա յում, և հա սանք Կո նիա: Վե րո հի շյալ քա ղաք նե րի հայե րին աք սո-
րել էին: Ո ւլ-Ա զի զում մի քա նի թր քա ցած հայե րի պա տա հե ցի, Կե սա րիա յում ևս՝ մի 
քա նի թր քա խոս հայե րի: Կո նիա յում ևս կային կո տո րած նե րից ո ղջ մնա ցած հայ որ բեր 
և ըն տա նիք ներ:

1918 թիվն էր, վեր ջա ցավ Ա ռա ջին հա մաշ խար հային պա տե րազ մը. հար մար մի 
ա ռիթ գտ նե լով՝ ծպ տյալ հե ռա ցա Թահ սին բեյի տնից, նս տե ցի գնացք և մի քա նի օ րից 
հա սա Սկյու տար9, որ տեղ Պոլ սո բա րե գոր ծա կան ըն կե րու թյան ներ կա յա ցու ցիչ նե րը 
գնաց քից իջ նող որ բե րին և հայ ըն տա նիք նե րին հա վա քում, տա նում էին Պոլ սի Գում 
Գա փու մայր ե կե ղե ցին10, որ տեղ զա նա զան վայ րե րից հա վաք ված էին շատ որ բեր, ի նչ-
պես նաև կա նայք ու տղա մար դիկ:

1913 թվին մեծ եղ բայրս Տրա պի զո նից մեկ նել էր Ռոս տով՝ ու սու մը շա րու նա կե լու: 
Ես, ի մա նա լով այդ, մեկ տա րի Պոլ սո մայր ե կե ղե ցում մնա լուց հե տո ո րո շե ցի մեկ նել 
Տրա պի զոն, ա պա՝ Ռու սաս տան եղ բորս գտ նե լու:

8 Մեծ եղեռնի 50-ամյակը նշանավորվեց այն փաստող բազմաթիվ հրատարակությունների երևան 
գալով: Այստեղ թերևս դժվար է միանշանակ պնդել, թե հատկապես որ աղբյուրի վրա հիմնվելով է 
հեղինակը խոսում բոլոր երեխաների ֆիզիկական ոչնչացման մասին, սակայն փաստ է, որ դեպքերից 
49 տարի անց հրատարակված աղբյուր է Արամ Անտոնյանի կազմած «Նայիմ բեյի հուշերը» (երկրորդ 
հրատարակություն), որտեղ ներկայացված են Թալեաթի կողմից հայ երեխաներին ոչնչացնելու 
մտադրությունը փաստող փաստաթղթեր: Տե՛ս օրինակ 1915 թ. դեկտեմբերի 12-ի և 1916 թ. հունվարի 
23-ի հրամանները (Արամ Անտոնեան, Մեծ ոճիրը: Հայկական վերջին կոտորածները եւ Թալէաթ 
փաշա (Պէյրութ, 1965: Երևան, Արևիկ, 1990), 125-129: Դեկտեմբերի 12-ի հեռագրում մասնավորապես 
նշվում է. «Հաւաքեցէք եւ սնուցէք այն որբերը միայն որոնք չեն կրնար յիշել զուլումը, որուն 
ենթարկուեցան իրենց ծնողները: Մնացածները կարաւաններուն ընկերացնելով ղրկեցէք»: Հեռագրի 
մեկնաբանության մեջ նշվում է, որ ««Կարաւաններուն ընկերացնելով ղրկեցէք» պարբերութիւնը կը 
նշանակէ.– «Անապատները ղրկեցէք», այսինքն՝ մեռցուցէ՛ք». տե՛ս Արամ Անտոնեան, Մեծ ոճիրը, 
125: Այդուհանդերձ, հեռագրից պարզ է դառնում, որ այդ ամենը չէր վերաբերում այն որբերին, որոնք 
«չեն կրնար յիշել զուլումը», ուստի այդքան էլ ճիշտ չէ պնդել, որ նպատակը բոլոր հայ երեխաների 
ֆիզիկական ոչնչացումն է եղել: Ակնհայտ է, որ այն երեխաները, որոնք ֆիզիկապես չէին ոչնչացվելու, 
թրքացվելու էին թուրքական որբանոցներում: Հայ երեխաների թրքացման գործընացի մասին առավել 
մանրամասն տե՛ս Նարինե Մարգարյան, «Հայ երեխաների թրքացման գործընթացն Օսմանյան 
կայսրության պետական որբանոցներում (1915-1918 թթ.)», Ցեղասպանագիտական հանդես 4 no. 1 
(2016), 25-44:
Նույն` 1965 թ. հրատարակված մեկ այլ կարևոր աղբյուր է Գերսամ Ահարոնեանի «Յուշամատեան 
Մեծ եղեռնի» գիրքը, որտեղ ևս խոսվում է դիտարկվող խնդրի մասին: Տե՛ս Գերսամ Ահարոնեան, 
Յուշամատեան Մեծ եղեռնի (1915-1965) (Պէյրութ, Ատլաս, 1965), 86, 255: 
Ցեղասպանության տարիներին հայ երեխաների ճակատագրի մասին տե՛ս նաև, Vahakn Dadrian, 
“Children as Victims of Genocide: The Armenian Case,” Journal of Genocide Research 5, no. 3 (2013): 421-
427: 
9 Պոլսի ասիական հատվածում գտնվող թաղամաս:
10 Խոսքը, հավանաբար, Սուրբ Աստվածածին եկեղեցու մասին է:
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 Դի մե ցի Պոլ սո բա րե գոր ծա կան ըն կե րու թյան նա խա գա հին. նա տվեց ի նձ ճա նա-
պար հա ծախս, ու մեկ նե ցի Տրա պի զոն: Ե րեք օր վա ճա նա պար հոր դու թյու նից հե տո 
նա վը հա սավ Տրա պի զոն: Ի ջա նա վից, ա պա նա վա կով դուրս ե կանք նա վա մա տույց ու 
քա ղաք: Գտա մի քա նի հայ րե նա կից հայե րի, ո րոնք բախ տի բեր մամբ ո ղջ էին մնա ցել: 
Տե ղա վոր վե ցի նրանց մոտ, գի շե րե ցի, հա ջորդ օ րը նրանց խորհր դով դի մե ցի Տաճ կաս-
տա նում մե ծա հա րուստ Իբ րա նո սյա նի մա գա զի նի դի րեկ տոր [ խա նու թի տնօ րեն] Միհ-
րան է ֆեն դիին աշ խա տան քի ըն դուն վե լու հա մար: Միհ րան է ֆեն դին չմեր ժեց իմ խնդ-
րան քը, ըն դուն վե ցի ի բրև գոր ծա կա տար, և իր օգ նա կան Թագ վոր է ֆեն դիին կար գա-
դրեց ան վճար ի նձ տալ պատ րաս տի շո րեր և կո շիկ:

Սկ սե ցի աշ խա տել: Ճա նա պար հը դե պի Ռու սաս տան ա զատ էր: Վեց ա միս հե տո 
եղ բայրս տե ղե կա ցավ, որ կեն դա նի եմ, ե կավ Տրա պի զոն, վերց րեց ի նձ, ու մեկ նե ցինք 
Ե կա տե րի նո դար (Կ րաս նո դար): Սկս վեց իմ կյան քի ե րկ րորդ շր ջա նը:

Սուրեն Օհանյանի պատմածը

Տ րա պի զո նի հայե րի աք սո րը սկս վե լուց եր կու-ե րեք օր ա ռաջ շատ մայ րեր 4-ից 10-12 
տա րե կան զա վակ նե րին տա րան  պատ վե լի նե րի դպրո ցը, ե րե խա նե րի կյան քը փր կե-
լու հա մար: Այն տեղ էր նաև մեր դպրո ցի ու սու ցիչ նե րից Թո րոս է ֆեն դիի տղան` Սու րեն 
Օ հա նյա նը, ո րը ներ կա յումս գտնվում է Երևա նում, նա պատ մեց հետևյա լը։

 Պատ վե լի նե րի դպրո ցի ըն դար ձակ բա կում հա վաք վել էին ե րեք հա րյու րից ա վե լի 
ե րե խա ներ: Ե րեք օր դպրո ցի բա կում գի շե րե ցինք, չոր րորդ օ րը ե կան մի քա նի փո լիս-
ներ և աս կյար ներ, ա ռանձ նաց րին մեզ՝ 7-ից 12 տա րե կան եր կու հա րյու րի չափ տղա-
նե րիս, կազ մե ցին մի խումբ և, շր ջա պատ ված աս կյար նե րով, տա րան Տրա պի զո նից ոչ 
հե ռու Ջևիզ լիք11 կոչ ված վայ րը և բո լո րին սպա նե ցին: Ի նձ և մի քա նի տղա նե րի թուր-
քե րը վերց րին ի բրև հո գե զա վակ: Այդ պի սով փրկ վե ցինք մա հից, ի սկ պատ վե լի նե րի 
դպրո ցում մնա ցած փոք րե րին հա վա քե ցին և տա րան լց րին ծովն ու խեղ դե ցին:

Տ րա պի զո նի հա յու թյան տե ղա հա նու մից մեկ ա միս ա ռաջ քա ղա քի աչ քի ը նկ նող 
մարդ կանց, մո տա վո րա պես 30 հո գու, ո րոնց թվում էր նաև Ար սեն Ե սա յա նի հայ րը` 
Սեդ րակ է ֆեն դին, լց րին նա վակ նե րը, Սամ սուն, թե Կե րա սուն, լավ չեմ հի շում, տե ղա-
փո խե լու պատր վա կով հե ռաց րին ծո վա փից, հրա ցան նե րից կրակ բա ցե ցին զո հե րի 
վրա, սպա նե ցին ու ծո վը լց րին: Մե կը, որ թերևս վի րա վոր ված էր, լո ղա լով դուրս ե կավ 
ծո վափ ու պատ մեց ե ղե լու թյան մա սին քա ղա քի հայե րին: 

Ա հա տա ճիկ ե րի տա սարդ իթ թի հա տա կան նե րի կող մից ծրագր ված ե ղեռ նում զոհ-
ված մե կու կես-եր կու մի լի ոն հայե րի չն չին մի տո կո սի զար հու րանք նե րի հա մա ռոտ 
պատ մու թյու նը, ո րին ես ա կա նա տես եմ ե ղել:

11 Բնակավայր Տրապիզոնի վիլայեթում՝ Տրապիզոն քաղաքից մոտ 30 կմ հարավ-արևմուտք:
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Narine S. Hakobyan

TELLING THE UNTOLD: DEPORTATIONS AND MASSACRES OF TRAPIZON 
ARMENIANS IN THE MEMOIRS OF HARUTYUN KIRAKOSSIAN

SUMMARY
Key-words: Armenian Genocide, Trapizon (Trebizond), Harutyun Kirakossian, memoires, 
deportation of Armenians, massacres of Armenians, Akn, Arabkir.

In his memoir Harutyun Kirakossian presents his and his family’s experience during the 
Armenian Genocide. In 1915, at the age of eleven, he walked in the death march, lost his 
family, and survived by chance. He was one of the few Armenians, who not only survived 
the Armenian Genocide but also wrote memoirs telling his stories to the future generations.

The memoir was written in 1964, 50 years after the Genocide. Of course, time 
had influence on how he recalls and represents his story. Nevertheless, this memoir is a 
very important primary source documenting the Armenian Genocide in general, and the 
experience of Trapizon Armenians, in particular. 

Нарине С. Акопян

РАССКАЗЫВАЯ НЕОПИСУЕМОЕ: ДЕПОРТАЦИИ И МАССОВЫЕ УБИЙСТВА 
АРМЯН ТРАПЕЗУНДА В ВОСПОМИНАНИЯХ АРУТЮНА КИРАКОСЯНА

РЕЗЮМЕ
Ключевые слова: Геноцид армян, Трапезунд, Арутюн Киракосян, мемуары, депортация 
армян, резня армян, Акн, Арабкир.

В своих воспоминаниях Арутюн Киракосян описывает испытания, выпавшие во время 
Геноцида армян всей его семьи. В 1915 году, когда ему было всего 11 лет, он прошел 
маршем смерти, потерял семью и выжил лишь чудом, став одним из немногих армян, 
которые не только остались живы, но и написали воспоминания, передавая описания их 
испытаний будущим поколениям. 

Мемуары были написаны в 1964 году, через 50 лет после Геноцида. Конечно, время 
оказало свое влияние на написанное, многие детали были забыты. Однако эти мемуары 
являються очень важным первоисточником для изучения Геноцида армян и особенно 
депортации и истребления армян Трапезунда.
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Է ԹԻ ԿԱՅԻ ԿԱ ՆՈՆ ՆԵՐ

 Հե ղի նակ նե րի հա մար 

• Հոդ վա ծը պետք է ներ կա յաց նել «Ցե ղաս պա նա գի տա կան հան դե սի» խմբա գրու թյուն` 
հե ղի նա կի և բո լոր հա մա հե ղի նակ նե րի(ե թե գր ված է հա մա հե ղի նա կու թյամբ) մա սին 
տե ղե կատ վու թյամբ: 

• Հոդ վա ծը պետք է լի նի բա ցա ռա պես հե ղի նա կի/ հա մա հե ղի նակ նե րի կող մից կա տար-
ված ու սում նա սի րու թյուն. խս տիվ ար գել վում է գրա գո ղու թյու նը:

• Հոդ վա ծը չպետք է նախ կի նում նույ նու թյամբ տպագր ված լի նի որևէ լեզ վով՝ բա ցա ռու-
թյամբ ա ռան ձին դեպ քե րի՝ խմբա գրի հա մա ձայ նու թյամբ:

• Հոդ վա ծը չպետք է միա ժա մա նակ հանձն ված լի նի տպա գրու թյան կամ դի տարկ ման 
մեկ այլ տե ղում:

• Հոդ վա ծը պետք է բա րեխղ ճո րեն շա րադր ված լի նի՝ պահ պա նե լով «Ցե ղաս պա նա գի-
տա կան հան դե սի» սահ մա նած կա նոն նե րը:

• Հոդ վա ծի շր ջա նա կում կա տար ված ու սում նա սի րու թյու նը պետք է հիմն ված լի նի 
ստույգ տվյալ նե րի վրա:

• Հոդ վա ծը պետք է ու նե նա գի տա կան նո րույթ և ար դիա կա նու թյուն:
• Հոդ վա ծում (հղ ման տես քով) թույ լատ րե լի է ե րախ տա գի տու թյուն հայտ նել ու սում նա-

սի րու թյա նը որևէ կերպ ա ջակ ցած ան ձանց:
• Հե ղի նա կը պար տա վոր է հա մա գոր ծակ ցել խմբա գրա կազ մի հետ, կա տա րել ան հրա-

ժեշտ փո փո խու թյուն նե րը, հա վե լում նե րը կամ կր ճա տում նե րը, ի նչ պես նաև շտ կել 
սխալ նե րը:

• Հե ղի նակն ի րա վունք չու նի վի ճար կե լու խմբա գրու թյան՝ հոդ վա ծը չտ պա գրե լու ո րո շու-
մը կամ գրա խո սու թյան բա ցա սա կան կար ծի քը՝ ա ռանց հիմ նա րար փաս տարկ նե րի: 

Գ րա խոս նե րի հա մար 

«Ցե ղաս պա նա գի տա կան հան դե սին»  ներ կա յաց ված հոդ ված նե րը գրա խոս վում 
են առ վազն մեկ գրա խո սի կող մից: Գրա խո սու թյու նը կազ մա կերպ վում է ե րկ կող մա նի 
գաղտ նի ու թյան սկզբուն քով: Գրա խո սու թյուն նե րի ար դյուն քի հի ման վրա խմբա գրու թյու-
նը ո րո շում է կա յաց նում նյու թը հրա տա րա կե լու կամ մեր ժե լու վե րա բե րյալ: 

Գ րա խո սը պետք է ՝
• նյու թը գրա խո սի՝ ան կախ ան ձնա կան հե տաքրք րու թյուն նե րից ու շա հե րից՝ դրսևո րե-

լով բա ցա ռա պես գի տա կան ա նա չառ մո տե ցում,
• լրաց նի գրա խոս ման հա մար նրան ու ղարկ ված ձևա թուղ թը հնա րա վո րինս սեղմ ժամ-

կետ նե րում,
• շա հե րի բախ ման առ կա յու թյան դեպ քում այդ մա սին տե ղե կաց նել խմբա գրու թյա նը: 

Գ րա խոս ված ձևա թուղ թը պահ վում է «Ցե ղաս պա նա գի տա կան հան դե սի»ար խի վում, 
չի տրա մադր վում որևէ մե կին՝ այդ թվում՝ հե ղի նա կին, և այն հրա պա րակ ման են թա կա չէ: 
Գրա խոս ման ար դյունք նե րի, ա ռա ջարկ նե րի ու դի տար կում նե րի մա սին հե ղի նա կին տե-
ղե կաց վում է տրա մադր ված էլ. փոս տի մի ջո ցով: 
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Խմ բա գրա կազ մի հա մար 

Խմ բագ րա կազ մը պար տա վոր վում է ՝
• կազ մա կեր պել «Ցե ղաս պա նա գի տա կան հան դե սին» ներ կա յաց ված հոդ ված նե րի 

պատ շաճ գրա խո սու թյու նը,
• հոդ վա ծը «Ցե ղաս պա նա գի տա կան հան դե սի» խմբագ րու թյուն հանձ նե լուց հե տո՝ եր-

կու ա մս վա ըն թաց քում, հե ղի նա կին տե ղե կաց նել խմբագ րա կան խորհր դի ո րոշ ման 
վե րա բե րյալ,

• հետևել պար բե րա կա նի հրա տա րակ չա կան է թի կե տին և ե րաշ խա վո րել հրա տա րակ-
վող աշ խա տանք նե րի գի տա կան բարձր մա կար դա կը,

• չհ րա պա րա կել հե ղի նա կի և գրա խո սի ան ձնա կան տվյալ նե րը և չտ րա մադ րել դրանք 
եր կու կող մե րին: 

Խմ բագ րու թյունն ի րա վունք ու նի մեր ժե լու հոդ վա ծի տպագ րու թյու նը, ե թե այն չի հա-
մա պա տաս խա նում խմբագ րու թյան կող մից սահ ման ված պա հանջ նե րին:

Խմ բագ րու թյու նը նյու թե րի տպագ րու թյան կամ մերժ ման ո րո շու մը կա յաց նում է՝ 
հիմնվե լով գրա խոս նե րի կա տա րած ա ռա ջարկ նե րի ու դի տար կում նե րի վրա՝ հան դե սի 
տեխ նի կա կան պա հանջ նե րին բա վա րա րե լու դեպ քում: 

Գ րա խոս ման փու լի ա վար տից և հե ղի նա կի կող մից կա տար ված շտ կում նե րից հե տո 
հոդ ված նե րը խմբագր վում են «Ցե ղաս պա նա գի տա կան հան դե սի» խմբագ րա կան մո տե-
ցում նե րին հա մա ձայն: 

 Հե ղի նա կային ի րա վունք

Հրատարակված նյութերի հեղինակային իրավունքը (©) պատկանում է «Ցեղասպա-
նա գիտական հանդեսին»: Տպագրելու վերաբերյալ դրական որոշում ստանալուց հետո 
հեղինակը պարտավորվում է լրացնել և ստորագրել հեղինակային իրավունքի փոխանց-
ման վերաբերյալ ձևաթուղթը:

 Հե ղի նա կային ի րա վուն քով պաշտ պան ված նյու թեր 

 Հե ղի նա կի պա տաս խա նատ վու թյունն է հե ղի նա կային ի րա վուն քով պաշտ պան ված 
ցան կա ցած նյու թի (լու սան կար, տեքստ, պատ կեր, ա ղյու սակ, դիագ րամ և այլն) տպագ-
րու թյան կամ վե րատ պու թյան հա մար գրա վոր թույլտ վու թյուն ստա նա լը (ում պատ կա-
նում է հե ղի նա կային ի րա վուն քը): Դրանք պետք է տրա մադր վեն «Ցե ղաս պա նա գի տա-
կան հան դե սի»խմբագ րու թյա նը (տ պագ րե լու վե րա բե րյալ դրա կան ո րո շում ստա նա լուց 
հե տո): Հե ղի նա կային ի րա վուն քով պաշտ պան ված նյու թե րի հա մար ձևա թուղ թը կտ րա-
մադր վի խմբագ րու թյան կող մից: 

 ՀՈՒ ՇԱ ԳԻՐ ՀԵ ՂԻ ՆԱ ԿԻՆ 
Ցե ղաս պա նա գի տա կան հան դե սում հ րա տա րակ ման հա մար կա րող են ներ կա յաց վել 

գի տա կան հոդ ված ներ, գրա խո սու թյուն ներ, ի նչ պես նաև, ա ռան ձին դեպ քե րում խմբա-
գրու թյան ո րոշ մամբ, մշակ ված ան տիպ հու շագ րու թյուն ներ: 

 Ցե ղաս պա նա գի տա կան հան դե սում հ րա տա րակ ման ներ կա յաց վող հոդ ված նե րը լի-
նե լու են հիմ նա կա նում հայե րե նով (արևե լա հայե րեն, ա րևմտա հայե րեն), ի սկ ա ռան ձին 
դեպ քե րում` խմբագ րու թյան հա մա ձայ նու թյամբ` նաև օ տար լե զու նե րով: 

 Ներ կա յաց վող հոդ ված նե րը նախ դի տարկ վում և հա վա նու թյան են ար ժա նա նում 
խմբագ րա կազ մի կող մից, ա պա՝ թե մա տիկ, ո րա կա կան և տեխ նի կա կան պա հանջ նե րի 
բա վա րար ման դեպ քում միայն՝ ու ղարկ վում գրա խո սու թյան: 
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 Ցե ղաս պա նա գի տա կան հան դե սին  ներ կա յաց ված հոդ ված նե րը գրա խոս վում են ա ռն-
վազն մեկ գրա խո սի կող մից, գոր ծըն թա ցը կազ մա կերպ վում է ե րկ կող մա նի գաղտ նի ու-
թյան սկզբուն քով: Գրա խո սու թյուն նե րի ար դյունք նե րի հի ման վրա խմբագ րու թյու նը ո րո-
շում է կա յաց նում նյու թը հրա տա րա կե լու կամ մեր ժե լու վե րա բերյալ։ Խմ բագ րու թյունն 
ի րա վունք ու նի ան մի ջա պես մեր ժել ներ կա յաց ված նյու թը` Ցե ղաս պա նա գի տա կան հան դե-
սի  տեխ նի կա կան և գի տա կան պա հանջ նե րին չբա վա րա րե լու դեպ քում: 

 Ցե ղաս պա նա գի տա կան հան դե սում  հոդ ված նե րի տպագ րու թյու նը կա տար վում է ան-
վճար հի մուն քով: 

 ԿԱ ՌՈԻՑ ՎԱԾ ՔԸ ԵՎ ՏԵԽ ՆԻ ԿԱ ԿԱՆ ՁԵ ՎԱ ՎՈ ՐՈՒ ՄԸ
1. Ծա վա լը՝ մինչև 30 էջ (ա վե լի մեծ ծա վա լի դեպ քում՝ խմբագ րու թյան ո րոշ մամբ)։ 
2. Հայե րեն տեքս տը կազ մել «Sylfaen» տա ռա տե սա կով, լա տի նա տառ և սլա վո նա տառ 

տեքս տե րը՝ «Times New Roman» տա ռա տե սա կով, 12 տա ռա չա փով, ի սկ հղում նե րը` 10 
տա ռա չա փով։

3. Ա ռա ջին է ջում գրել հոդ վա ծի հե ղի նակ(ներ)ի ա նու նը, հայ րան վան սկզբ նա տա ռը, ազ-
գա նու նը, գի տա կան աս տի ճա նը, պաշ տո նը և աշ խա տա վայ րը, էլ. փոս տի հաս ցեն: 

4. Հոդ վա ծի վեր նա գի րը գրել ՄԵ ԾԱ ՏԱ ՌԵ ՐՈՎ, թա վա տառ, հա վա սա րեց նել կենտ րո նում։
5. Հա ջորդ տո ղում գրել «Բա նա լի բա ռեր — » ար տա հայ տու թյու նը և կցել նվա զա գույ նը 

5 հան գու ցային բառ կամ ար տա հայ տու թյուն՝ 10 տա ռա չա փով։
6. Հոդ վա ծի բնագ րի լեզ վով գրել կարճ նե րա ծա կան հատ ված (Abstract)` 100-150 բառ: 
7. Ա նհ րա ժեշ տու թյան պա րա գա յում բուն տեքս տից ան մի ջա պես հե տո հասցեա գ րել 

ե րախ  տա գի տու թյուն ան հատ նե րին և/ կամ կազ մա կեր պու թյուն նե րին (acknowledgment): 
8. Հոդ վա ծի բուն տեքս տից հե տո գրել նախ ան գլե րեն, ա պա՝ ռու սե րեն ամ փո փու մը: 

Ա նգ լե րեն հոդ վա ծի դեպ քում գրել նախ հայե րեն, ա պա՝ ռու սե րեն ամ փո փում, ի սկ ռու-
սե րեն հոդ վա ծի դեպ քում՝ նախ հայե րեն, ա պա՝ ան գլե րեն ամ փո փում: 

 Յու րա քան չյուր լեզ վով ամ փոփ ման վեր նագ րից հե տո կցել հա մա պա տաս խան լեզ վով 
բա նա լի բա ռեր (բա նա լի բա ռե րը բո լոր լե զու նե րով տր վող ամ փո փում նե րում պետք է 
լի նեն նույ նը)։ 

9. Ամ փո փում նե րից հե տո ներ կա յաց նել ոչ լա տի նա տառ գրա կա նու թյան ցանկն այբ բե-
նա կան կար գով՝ նշե լով նյու թի վեր նա գի րը բնագ րով, ի սկ [] փա կագ ծե րում տալ հա-
մար ժեք ան գլե րեն թարգ մա նու թյու նը: Հղ ման այլ ման րա մաս նե րը (հե ղի նա կի ազ գա-
նուն, ա նուն, հրա տա րակ չու թյան ա նու նը, վայ րը, ամ սագ րի վեր նա գի րը և այլն) տալ 
լա տի նա տառ՝ ներ կա յաց ված տա ռա դարձ մամբ, օ րի նակ՝

Marut’yan, Harut’yun. Հայ ինքնության պատկերագրությունը։ Հատոր 1. Ցեղա սպա նու-
թյան հիշողությունը և Ղարաբաղյան շարժումը [Iconography of Armenian Identity. Vol. 1: 
The Memory of Genocide and the Karabagh Movement]. Yerevan: Gitut’yun, 2009; 

Սուրիական տարեցոյց [Syrian Almanach]. Cairo: Zareh Pe’rpe’rean, 1924; 

Ցավի, հիշողության և պայքարի կոթողներ. Հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշա-
տակին նվիրված կոթողներ [Memorials of Sorrow, Remembrance and Struggle]. Yerevan: 
Ministry of Diaspora, 2010;

Sahakyan, Vera. «Հատուկ կազմակերպության (Թեշքիլաթ-ը Մախսուսե) ձևա վորման 
նախադրյալները», Հայոց ցեղասպանություն – 100. Միջազգային գիտա ժո ղովի զեկու-
ցումների ժողովածու [“Prerequisites of the Formation of Special Organization (Teşkilât-ı 
Mahsusa)” in Armenian Genocide – 100. Collection of Papers of the International Conference]. 
Yerevan: Gitut’yun, 2016, 198-212.
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Marutyan, Harutyun. «Ինքնութեան «ամրացման» երկու հնարաւորութիւններ Հա-
յաստան-Սփիւռք յարաբերութիւնների համատեքստում», Սփիւռք եւ ինքնութիւն (խմբ.՝ 
Շահան Գանտահարեան) [“Two ‘possibilities’ of strengthening Identity in the Context of 
Armenia-Diaspora Relations,” in Diaspora and Identity (ed. Shahan Kandaharian)]. Antelias-
Lebanon: Printing House of the Armenian Catholicosate of Cilicia, 2018, 219-233. 

Margaryan, Narine. «Հայ երեխաների թրքացման գործընթացն Օսմանյան 
կայսրության պետական որբանոցներում (1915-1918 թթ.)» [Turkification of Armenian 
Children in the Ottoman Empire’s State Orphanages (1915-1918)]. Ts’eghaspanagitakan handes 
4 no. 1 (2016): 25-43; 

Antonyan, Aram. «Տօքտ. Ալթունյան» [Dr. Alt’unyan]. Veratsnund (Paris), 27 May, 1919, 
no. 12.

Հ ղում ներ

10. Ցե ղաս պա նա գի տա կան հան դե սի հղում նե րը ձևա վո րել հա մա ձայն The Chicago 
Manual of Style Online 17th Edition-ի: 
Հ ղում նե րը պետք է հա մա րա կալ վեն սկզբից մինչև վերջ: Ան կախ լեզ վից յու րա քան չյուր 
աղ բյուր, ե թե շա րու նա կա բար հղ վում է մե կից ա վե լի ան գամ, ա պա սկ սած ե րկ րորդ հղու-
մից պետք է օգ տա գործ վի`

 Նույն տե ղում: (ե թե է ջը նույնն է) 
 Նույն տե ղում, ...: (ե թե է ջը փոխ վում է) 

Ա. Գր քեր (մե նագ րու թյուն ներ կամ հա մա հե ղի նա կու թյամբ աշ խա տու թյուն ներ) 

1) Հղում նե րը պետք է պա րու նա կեն հրա տա րա կու թյան ամ բող ջա կան տվյալ նե րը. հե ղի-
նա կի ա նու նը (ամ բող ջու թյամբ), հե ղի նա կի ազ գա նու նը, վեր նա գի րը, հրա տա րա կու թյան 
քա ղաք(ներ)ը, հրա տա րա կի չը, տա րե թի վը: Բո լոր գր քե րի վեր նագ րե րը գրել շե ղա տառ: 
 
Անգ լե րեն վեր նագ րե րի բո լոր բա ռե րը (բա ցա ռու թյամբ նախ դիր նե րի, հո դե րի կամ շաղ-
կապ նե րի) գրել մե ծա տառ: Օր.` 

1. Սար գիս Թո րո սյան,  Դար դա նե լից մինչև Պա ղես տին (Երևան, Հայոց ցե ղաս պա նու թյան 
թան գա րան-ինս տի տուտ, 2013), 55: 
2. Валерий Тунян, Россия и Армянский вопрос (Ереван: Музей-институт Геноцида армян, 
1998), 55. 
3. Vahagn Dadrian, The History of the Armenian Genocide: Ethnic Conflict from the Balkans 
to Anatolia to the Caucasus (Providence - Oxford: Berghahn Books, 1995), 55. 

2) Ե թե նույն հոդ վա ծում գիր քը հղ վում է մե կից ա վե լի ան գամ, ա պա սկ սած ե րկ րորդ 
հղու մից և ան կախ լեզ վից պետք է նշ վի կր ճատ տար բե րա կը` հե ղի նա կի ազ գա նու նը, գր-
քի շե ղա տառ վեր նա գի րը (կարճ վեր նագ րե րի դեպ քում) կամ վեր նագ րի ա ռա ջին մի քա նի 
բա ռը (եր կար վեր նագ րի դեպ քում): Օր.՝

Թո րո սյան,  Դար դա նե լից մինչև Պա ղես տին, 55: 
Тунян, Россия и Армянский вопрос, 55. 
Dadrian, The History of the Armenian Genocide, 55. 
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4) Մե կից ա վե լի հե ղի նակ նե րի դեպ քում, գրել ա ռա ջին եր կու հե ղի նակ նե րի ա նուն նե րը և 
ազ գա նուն ներն ամ բող ջու թյամբ, ա պա` «և ու րիշ ներ», «и др.», “et. al.”, ո րից հե տո շա րու-
նա կել վե րը նշ ված սկզբունք նե րով: 

Բ. Թարգ ման ված գր քեր 

Հ ղում նե րը պետք է պա րու նա կեն հրա տա րա կու թյան ամ բող ջա կան տվյալ նե րը. հե ղի նա-
կի ա նու նը, ազ գա նու նը, գր քի վեր նա գի րը, թարգ մա նո ղի ամ բող ջա կան ա նու նը և ազ գա-
նու նը, հրա տա րա կու թյան քա ղաք(ներ)ը, հրա տա րա կի չը, տա րե թի վը: Գր քի վեր նա գի րը 
պետք է գրել շե ղա տառ: 

1. Jhumpa Lahiri, In Other Words, trans. Ann Goldstein (New York: Alfred A. Knopf, 2016), 
146. Բազ մա կի ոչ շա րու նա կա կան հղ ման դեպ քում պետք է գրել հե ղի նա կի ազ գա նու նը և 
գր քի վեր նա գի րը ամ բող ջա կան (կարճ վեր նագ րե րի դեպ քում) կամ կր ճատ ձևով (եր կար 
վեր նագ րե րի դեպ քում), շե ղա տառ, է ջը:
Օր.` 

1. Lahiri, In Other Words, 184. 

Գ. Թվային գր քե րի (ebook) 

Թ վային գր քե րի օգ տա գործ ման դեպ քում գրել գր քի տվյալ նե րը վե րոն շյալ սկզբունք նե-
րով, ա վե լաց նել գր քի URL կամ շտե մա րա նի ա նու նը: Ե թե գր քի է ջե րը առ կա չեն, ա պա 
պետք է նշել բաժ նի կամ գլ խի հա մա րը և դիտ ման ժա մա նա կը: Օր.` 

1. Herman Melville, Moby-Dick; or, The Whale (New York: Harper & Brothers, 1851), 627, 
http://mel.hofstra.edu/moby-dick-the-whale-proofs.html, դիտվել է 17.07.2019: 
2. Philip B. Kurland and Ralph Lerner, eds., The Founders’ Constitution (Chicago: University 
of Chicago Press, 1987), chap. 10, doc. 19, http://press-pubs.uchicago.edu/founders/, դիտվել է 
17.07.2019: 
3. Brooke Borel, The Chicago Guide to Fact-Checking (Chicago: University of Chicago Press, 
2016), 92, ProQuest Ebrary. 
4. Jane Austen, Pride and Prejudice (New York: Penguin Classics, 2007), chap. 3, Kindle. Բազ-
մա կի ոչ շա րու նա կա կան հղում նե րի դեպ քում պետք է գրել հե ղի նա կի ազ գա նու նը և գր քի 
վեր նա գի րը ամ բող ջա կան (կարճ վեր նագ րե րի դեպ քում) կամ կր ճատ ձևով (եր կար վեր-
նագ րե րի դեպ քում) շե ղա տառ, է ջը կամ բաժ նի կամ գլ խի հա մա րը:
Օր.` 

1. Melville, Moby-Dick, 722–723. 
2. Kurland and Lerner, Founders’ Constitution, chap. 4, doc. 29. 
3. Borel, Fact-Checking, 104–105. 
4. Austen, Pride and Prejudice, chap. 14. 

Դ. Ժո ղո վա ծու ներ 

1) Ժո ղո վա ծու նե րը պետք է հղ վեն` նշե լով հե ղի նա կի ա նու նը, ազ գա նու նը ամ բող ջա կան, 
հոդ վա ծի կամ գլ խի վեր նա գի րը չա կերտ նե րի մեջ, ամ բողջ ժո ղո վա ծուի վեր նա գի րը, 
խմբա գիր(ներ)ը կամ կազ մող(ներ)ը, հրա տա րա կու թյան քա ղաք(ներ)ը, հրա տա րա կի չը, 
տա րե թի վը:
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Օր.` 

1. Vahakn Dadrian, “Ottoman Archives and Denial of the Armenian Genocide,” in The 
Armenian Genocide: History, Politics, Ethics, ed. Richard G. Hovannisian (New York: St. 
Martin’s Press, 1992), 280. 
2. Վեր ժի նե Սվազ լյան, «Հայոց ցե ղաս պա նու թյու նը ը ստ ա կա նա տես վե րապ րող նե րի 
վկա յու թյուն նե րի»,  Հայոց Մեծ ե ղեռն 90, հոդ ված նե րի ժո ղո վա ծու (Երևան, Ե ՊՀ հրատ., 
2005), 471: 
3. Сурен Манукян, “Наказание за верность”. От Эрзурумского конгресса до Сарыка-
мышского сражения,” Первая мировая война: взгляд спустя столетие: доклады и 
выступления участников V Международной научно-практической конференции (М.: 
Изд-во МНЭПУ, 2016), 648. 
2) Բազ մա կի ոչ շա րու նա կա կան հղում ներ նե րի դեպ քում պետք է նշել հե ղի նա կի ազ գա-
նու նը, հոդ վա ծի կամ գլ խի վեր նա գի րը ամ բող ջա կան (կարճ վեր նագ րե րի դեպ քում) կամ 
կր ճատ ձևով(եր կար վեր նագ րե րի դեպ քում) չա կերտ նե րի մեջ, է ջը:  
Օր.` 

1. Dadrian, “Ottoman Archives,” 471. 
2. Սվազ լյան, «Հայոց ցե ղաս պա նու թյու նը», 471: 
3. Манукян, “Наказание за верность,” 648. 

Ե. Հոդ ված ներ 

1) Հոդ ված ներ հղե լիս նշել հե ղի նա կի ամ բող ջա կան ա նու նը, ազ գա նու նը, հոդ վա ծի վեր-
նա գի րը չա կերտ նե րի մեջ, ի սկ հան դե սի ան վա նու մը շե ղա տառ: Առ կա յու թյան դեպ քում 
ա վե լաց նել գր քի URL կամ շտե մա րա նի ա նու նը, նաև ` DOI-ն (Digital Object Identifier): 
Օր.` 

1. Rouben P. Adalian, “Comparative Policy and Differential Practice in the Treatment of 
Minorities in Wartime: the United States Archival Evidence on the Armenians and Greeks in 
the Ottoman Empire,” Journal of Genocide Research 3, no. 1 (2001): 35. 
2. Shao-Hsun Keng, Chun-Hung Lin, and Peter F. Orazem, “Expanding College Access in 
Taiwan, 1978–2014: Effects on Graduate Quality and Income Inequality,” Journal of Human 
Capital 11, no. 1 (2017): 9–10, https://doi.org/10.1086/690235 
3. Peter LaSalle, “Conundrum: A Story about Reading,” New England Review 38, no. 1 (2017): 
95, Project MUSE. 
4.Շու շան Խա չատ րյան, «Ջի հա դը և Հայոց ցե ղաս պա նու թյու նը. հրո վար տակ ներ, հրա-
հանգ ներ ու կո չեր»,  Ցե ղաս պա նա գի տա կան հան դես 6, no. 2 (2014), 40: 

 Բազ մա կի ոչ շա րու նա կա կան հղում նե րի դեպ քում պետք է նշել հե ղի նա կի ազ գա նու նը, 
հոդ վա ծի ամ բող ջա կան (կարճ վեր նագ րե րի դեպ քում) կամ կր ճատ (եր կար վեր նագ րե րի 
դեպ քում) վեր նա գի րը չա կերտ նե րի մեջ, է ջը: 
Օր.` 

1. Adalian, “Comparative Policy and Differential Practice,” 35. 
2. Keng, Lin, and Orazem, “Expanding College Access,” 23. 
6. Խա չատ րյան, «Ջի հա դը և Հայոց ցե ղաս պա նու թյու նը», 40: 

mailto: doi.org/10.1086/690235
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Զ. Հա մա հե ղի նա կու թյամբ հոդ ված ներ

 Ե րե քից ա վել հա մա հե ղի նակ ու նե ցող հոդ ված նե րում նշել ա ռա ջին հե ղի նա կի ա նու նը և 
ազ գա նու նը ամ բող ջու թյամբ, ա պա` «և ու րիշ ներ», «и др.», “et. al.”, ո րից հե տո շա րու նա-
կել վե րը նշ ված սկզբունք նե րով: 

է. Մա մուլ 

 Մա մու լի հոդ ված ներ հղե լիս պետք է նշել հե ղի նա կի ամ բող ջա կան ա նու նը, ազ գա նու նը, 
հոդ վա ծի վեր նա գի րը չա կերտ նե րի մեջ, ի սկ հան դե սի ան վա նու մը շե ղա տառ: Նշել նաև 
հան դե սի տպագ րու թյան վայ րը: Օր.` 

1. Գալս տյան Սու սան նա, «Եր վանդ Օ տյա նը և ազ գային տո նը», Ազգ օ րա թերթ (Երևան), 
24 ապ րի լի 2010, 13: 
2. Rebecca Mead, “The Prophet of Dystopia,” New Yorker, April 17, 2017, 43. 
3. Farhad Manjoo, “Snap Makes a Bet on the Cultural Supremacy of the Camera,” New York 
Times, March 8, 2017, https://www.nytimes.com/2017/03/08/technology/snap-makes-a-bet-on-
the-cultural-supremacy-of-the-camera.html. 
4. Խմ բագ րա կան, Ա զա տա մարտ օ րա թերթ (Կ.Պո լիս), 31 հոկ տեմ բեր/13 նոյեմ բեր 1914, 1: 

 Բազ մա կի ոչ շա րու նա կա կան հղում նե րի դեպ քում պետք է նշել հե ղի նա կի ազ գա նու նը, 
հոդ վա ծի ամ բող ջա կան (կարճ վեր նագ րե րի դեպ քում) կամ կր ճատ (եր կար վեր նագ րե րի 
դեպ քում) վեր նա գի րը չա կերտ նե րի մեջ, է ջը:
Օր.` 

1. Գալս տյան, «Եր վանդ Օ տյա նը», 13: 
2. Mead, “The Prophet of Dystopia,” 43. 
3. Manjoo, “Snap.” 
4. Խմ բագ րա կան, 1: 

Ը. Թե զեր և ա տե նա խո սու թյուն ներ

 Թե զե րը և ա տե նա խո սու թյուն նե րը հղե լիս պետք է նշել հե ղի նա կի ա նու նը և ազ գա նու նը 
ամ բող ջու թյամբ, թե զի կամ ա տե նա խո սու թյան վեր նա գի րը չա կերտ նե րի մեջ, պաշտ պա-
նու թյան վայ րը, տա րե թի վը, է ջը: Օր.` 

1. Cynthia Lillian Rutz, “King Lear and Its Folktale Analogues” (PhD diss., University of 
Chicago, 2013), 99–100. 
2. Նա րեկ Պո ղո սյան, «Հայոց ցե ղաս պա նու թյան խնդ րի ու սում նա սի րու թյու նը Ռա ֆաել 
Լեմ կի նի կող մից» (ա տեն., ՀՀ ԳԱԱ Պատ մու թյան ի նս տի տուտ, 2017), 77: 

 Բազ մա կի ոչ շա րու նա կա կան հղ ման դեպ քում պետք է նշել հե ղի նա կի ազ գա նու նը, թե զի 
կամ ա տե նա խո սու թյան վեր նա գի րը`ամ բող ջու թյամբ կամ կր ճատ, շե ղա տառ, չա կերտ նե-
րի մեջ, պաշտ պա նու թյան վայ րը և տա րե թի վը, է ջը: 
Օր.` 

1. Rutz, “King Lear,” 158. 
2. Պո ղո սյան, «Հայոց ցե ղաս պա նու թյան խնդ րի ու սում նա սի րու թյու նը», 77: 

mailto: https://www.nytimes.com/2017/03/08/technology/snap-makes-a-bet-on-the-cultural-supremacy-of-the-camera.html
mailto: https://www.nytimes.com/2017/03/08/technology/snap-makes-a-bet-on-the-cultural-supremacy-of-the-camera.html
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Թ. Հա մա ցանց 

 Հա մա ցան ցային նյու թե րը հղե լիս` գրել հե ղի նա կի ա նու նը և ազ գա նու նը ամ բող ջու թյամբ 
(ե թե նշ ված է), նյու թի վեր նա գի րը (ե թե նշ ված է), ա պա` հա մա ցան ցային հաս ցեն և նյու-
թից օ գտ վե լու ամ սա թի վը: Օր.` 
1. “The Ten Stages of Genocide by Dr. Gregory Stanton,” http://www.genocidewatch.org/
genocide/tenstagesofgenocide.html, դիտվել է 17.07.2019: 
2. Նա րի նե Մար գա րյան, «Օս մա նյան Կայս րու թյան Պե տա կան Որ բա նոց նե րում Կի-
րառ վող Թր քաց ման Մե թոդ նե րը», http://www.genocide-museum.am/arm/05.02.2019-
MargaryanNarine.php, դիտվել է 17.07.2019: 
3. Katie Bouman, “How to Take a Picture of a Black Hole,” filmed November 2016 at 
TEDxBeaconStreet, Brookline, MA, video, 12:51, https://www.ted.com/talks/katie_bouman_
what_does_a_black_hole_look_like, դիտվել է 17.07.2019: 

 Բազ մա կի ոչ շա րու նա կա կան հղ ման դեպ քում պետք նշել հե ղի նա կի ազ գա նու նը և/ կամ 
նյու թի վեր նա գի րը (եր կար վեր նագ րե րի դեպ քում` կր ճատ):
Օր.` 

1. “The Ten Stages of Genocide by Dr. Gregory Stanton.” 
2. Մար գա րյան, «Օս մա նյան Կայս րու թյան»: 
3. Bouman, “Black Hole.” 

11. Ա նձ նա կան հա ղոր դակ ցու թյուն ներ

 Անձ նա կան հա ղոր դակ ցու թյուն նե րը, նե րա ռյալ է լեկտ րո նային և տեքս տային նա մակ նե րը 
(messages), ի նչ պես նաև սո ցիա լա կան ցան ցե րի մի ջո ցով ու ղարկ վող հա ղոր դագ րու թյուն-
նե րը հղե լիս, պետք է նշել հետևյալ կերպ. 

1. Պետ րոս Տեր-Մա թո սյան, Ֆեյս բու քյան նա մակ հե ղի նա կին, 1 օ գոս տոս 2017 թ.: 
2. Պետ րոս Տեր-Մա թո սյան, Է լեկտ րո նային նա մակ հե ղի նա կին, 15 մարտ 2017 թ.: 

12. Ամ սաթ վե րի գրե լաձև

1. Խոս քին քե րա կա նո րեն չկապ վող ամ սաթ վե րում նա խա դաս թվան շա նը գրել ա ռանց 
չա կեր տի և ա ռանց հո դի, ի սկ ամ սա նու նը՝ սե ռա կան հո լո վաձևով: Պահ պա նել ամ սա-
թիվ-ամ սա նուն-տա րե թիվ հեր թա կա նու թյու նը: Ամ սա նու նը գրել փոք րա տառ: Այս պես՝ 15 
մայի սի 2018 թ. կամ 15.05.2019: 

 Թույ լատ րե լի է նաև ամ սան վան ու ղիղ ձևով գրու թյու նը: Օ րի նակ՝ 15 մայիս 2018 թ.: Շա-
րա դա սու թյան փո փո խու թյան դեպ քում ամ սա նու նը կա րող է գր վել նաև սկզբում: Օ րի-
նակ՝ մայի սի 15 2018 թ.: 

1. Ա միս-ամ սա թի վը և տա րե թիվն ի րա րից ստո րա կե տով չան ջա տել: Օ րի նակ՝ 3 հուն վա րի 
2019 թ. կամ 2019 թ. փետր վա րի 1: 
2. Միայն թվե րով գր վող ա միս-ամ սաթ վե րում գոր ծա ծել մի ջա կետ: Օ րի նակ՝ 25.01.2019:
3. «Թ վա կան» բա ռի հա մա ռո տագ րու թյու նը՝ «թ.»-ն, գրել թվան շա նից ա ռան ձին՝ թող նե-
լով բա ցատ: Օ րի նակ՝ 31 հուն վա րի 2019 թ.: Միայն թվե րով գր վող ա միս-ամ սաթ վե րից հե-
տո «թ.»-ն չգ րել՝ հա մա րե լով ա վե լորդ:

mailto: www.genocidewatch.org/genocide/tenstagesofgenocide.html
mailto: www.genocidewatch.org/genocide/tenstagesofgenocide.html
mailto:www.genocide-museum.am/arm/05.02.2019-MargaryanNarine.php
mailto:www.genocide-museum.am/arm/05.02.2019-MargaryanNarine.php
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13. Տա ռա դար ձու թյուն 

 Հայե րեն  Ռու սե րեն

Ա ա - A a А а - A a
Բ բ - B b Б б - B b
Գ գ - G g В в - V v
Դ դ - D d Г г - G g
Ե ե - E e Д д - D d
Զ զ - Z z Е е - E e
Է է - E՛ e՛ Ё ё - Io io
Ը ը - Ë ë Ж ж - Zh zh
Թ թ - T’ t’ З з - Z z
Ժ ժ - Zh zh И и - I i
Ի ի - I i Й й - Ï ï 
Լ լ - L l К к - K k
Խ խ - Kh kh Л л - L l
Ծ ծ - Ts ts М м - M m
Կ կ - K k Н н - N n
Հ հ - H h О о - O o
Ձ ձ - Dz dz П п - P p
Ղ ղ - Gh gh Р р - R r
Ճ ճ - Ch ch С с - S s
Մ մ - M m Т т - T t
Յ յ - Y y У у - U u
Ն ն - N n Ф ф - F f
Շ շ - Sh sh Х х - Kh kh
Ո ո - Vo vo (բա ռա մի ջում գրել o ձևով) Ц ц - Ts ts
Չ չ - Ch’ ch’ Ч ч - Ch ch
Պ պ - P p Ш ш - Sh sh
Ջ ջ - J j Щ щ - Shch shch
Ռ ռ - R’ r’ Ъ ъ - “
Ս ս - S s Ы ы - Y y
Վ վ - V v Ь ь - ‘
Տ տ - T t Э э - E՛ e՛
Ր ր - R r Ю ю - Iu iu
Ց ց - Ts’ ts’ Я я - Ia ia
ՈՒ ու - U u
Փ փ - P’p’
Ք ք - Q q 
ԵՎ և Ev ev  
Օ օ - O՛ o՛
Ֆ ֆ - F f



Տպագրությունը՝ օֆսեթ, թուղթը՝ օֆսեթ,
տպաքանակը՝ 150:

Տպագրվել է ............................. 
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Հաս միկ Գ. Գրի գո րյան
պատ մա կան գի տու թյուն նե րի թեկ նա ծու

ՍՆՆԴԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ԵՂԱՆԱԿՆԵՐԸ ՀԱՅՈՑ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹՅԱՆ 
ԺԱՄԱՆԱԿ ՈՐՊԵՍ «ՈՉ ԶԻՆՎԱԾ ԴԻՄԱԴՐՈՒԹՅԱՆ» ԴՐՍԵՎՈՐՈՒՄ. 

ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ՓՈՐՁԱՌՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

 Հա ցը, իմ մտ քիս մէջ, կա պուած է կշ տա նա լու գո հու նա կու թե ան եւ ա նօ թու թե ան 
տա ռա պան քին: Ես ու իմ ժո ղո վուրդս, դա րե րու չափ եր կար սեւ ա մառ մը, մնա-
ցինք հա ցի կա րօտ, ա նօ թի: Այն օ րէն ի վեր հա ցը նուի րա կան է ին ծի հա մար ու 

ա նոր հան դէպ ու նե ցած սէրս պաշ տա մուն քի կը մօ տե նայ1: 

Ա րամ Հայ կազ (Չե քե մե ան),
 Հայոց ցե ղաս պա նու թյան վե րապ րող

 Բա նա լի բա ռեր՝ Հայոց ցե ղաս պա նու թյուն, Հո լո քոստ, ե րե խա ներ, ոչ զին ված դի մա դրու-
թյուն, սնունդ, հու շա գրու թյուն ներ, բա նա վոր պատ մու թյուն ներ:

 Հոդ վա ծի գլ խա վոր խն դիրն է քն նար կել, թե ա րդյո՞ք Հայոց ցե ղաս պա նու թյան ժա մա նակ 
սնն դի ձեռք բեր ման ե ղա նակ նե րը կա րող են դի տարկ վել որ պես ոչ զին ված դի մա դրու-
թյուն: Այս նպա տա կով հոդ վա ծի ա ռա ջին մա սում ան դրա դարձ է կա տար ված գի տա կար-
գային ո րոշ հար ցա դրում նե րի և ոչ զին ված դի մա դրու թյան հայե ցա կար գի ձևա վոր մա նը 
Հո լո քոս տի հա մա տեքս տում: 

Ն ման գի տա կան հե տաքրք րու թյու նը պայ մա նա վոր ված է նրա նով, որ չնա յած Հայոց 
ցե ղաս պա նու թյան ժա մա նակ ե ղել են մի շարք զին ված դի մա դրու թյուն ներ` ի նք նա-
պաշտ պա նա կան մար տեր, այդ թվում նաև՝ հաղ թա կան ել քով, ի նչ պես Վա նում, այ նուա-
մե նայ նիվ կա մտայ նու թյուն, որ հայե րը ի նչ-որ չա փով մե ղա վոր են, քա նի որ «մորթ վել 
են ոչ խար նե րի պես», այն է` ա ռանց դի մա դրու թյան: Այդ ի սկ պատ ճա ռով այս հոդ վա ծի 
նպա տակն է գի տա կան գնա հա տա կան ա ռա ջար կել «դի մա դրու թյուն» հաս կա ցու թյա նը` 
վեր ջի նիս են թա կա տե գո րիա նե րը դարձ նե լով ա ռան ձին հե տա զո տու թյան ա ռար կա ներ: 
Ան շուշտ, մեկ հոդ վա ծի շր ջա նակ նե րում հնա րա վոր չէ ան դրա դառ նալ հիմ նախնդ րի բո լոր 
տե սան կյուն նե րին և դի մա դրու թյան բո լոր ձևե րին, այ նուա մե նայ նիվ հոդ վա ծը փորձ է՝ 
ձևա վո րե լու Հայոց ցե ղաս պա նու թյան ու սում նա սի րու թյան բնա գա վա ռում նոր հար ցա-
դրում ներ: 

Հոդ վա ծի ե րկ րորդ հատ վա ծում փորձ է ար ված խմբա վո րել Հայոց ցե ղաս պա նու թյան 
ժա մա նակ սնն դի ձեռք բեր ման ձևե րը և դի տար կել դրանք ոչ զին ված դի մադ րու թյան 
հայե ցա կար գի հա մա տեքս տում: Ա նդ րա դարձ է կա տար ված հատ կա պես ե րե խա նե րի 
փոր ձա ռու թյուն նե րին` փոր ձե լով նաև վեր հա նել, թե որ սո ցիա լա կան խմբե րը ի նչ տե սա-
կի գոր ծու նե ու թյան մեջ են ը նդ գրկ ված ե ղել և ի նչ ծա վա լով: Հայոց ցե ղաս պա նու թյան 
ա ռօ րե ա կա նու թյան մաս կազ մող սնն դի ձեռք բեր ման ե ղա նակ նե րը տվյալ հոդ վա ծում 
քն նարկ վում են որ պես Ցե ղաս պա նու թյան` մարդ կանց սո վա մա հու թյան դա տա պար տե լու 
քա ղա քա կա նու թյան դեմ գի տակց ված և չգի տակց ված պայ քա րի դրսևո րում:

1 Արամ Հայկազ, Չորս տարի Քիւրտիստանի լեռներուն մէջ (Լիբանան, Տպարան Կաթողիկոսութեան 
Հայոց Մեծի Տանն Կիլիկիոյ, 1972), 282:
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Հոդ վա ծի հա մար աղ բյու րա գի տա կան հիմք են Հայոց ցե ղաս պա նու թյու նը վե րապ-
րող նե րի տպագր ված հու շա գրու թյուն նե րը և բա նա վոր պատ մու թյուն նե րը2: Աղ բյու րա գի-
տա կան նյու թը ցույց է տա լիս, որ սնն դի ձեռք բեր ման ե ղա նակ նե րը բազ մա զան են ե ղել: 
Սա կայն հոդ վա ծում ներ կա յաց ված են ա մե նից հա ճախ հան դի պող ձևե րը` վայ րի խո տե-
րով սն վե լը, մր գե րի, հա տապ տուղ նե րի և ըն կու զե ղե նի հա վաք չու թյուն, մու րաց կա նու թյուն, 
ո րոնք հա ճախ վե րապ րող նե րի կող մից մեկ նա բան վում են որ պես կե նաց-մա հու պայ քար: 

Ոչ զինված դիմադրություն. գիտակարգային որոշ հարցադրումներ

Հ րեից դի մադ րու թյու նը և դրա տար բեր դրսևո րում նե րը կես դա րից ա վել է ակ տիվ 
լու սա բան վում են ի նչ պես Հո լո քոս տի պատ մա գրու թյան մեջ, այն պես էլ հա սա րա կա-
կան քն նար կում նե րում3: Մինչ դեռ Հայոց ցե ղաս պա նու թյան հա մա տեքս տում ոչ զին-
ված դի մադ րու թյան խն դի րը գրե թե ու սում նա սիր ված չէ4: Այդ ի սկ պատ ճա ռով նախ-
քան բուն թե մային ան դրա դառ նա լը և սնն դի ձեռք բեր ման ե ղա նակ նե րը Հայոց ցե ղաս-
պա նու թյան ժա մա նակ որ պես ոչ զին ված դի մադ րու թյուն դի տար կե լը ստորև հա մա-
ռոտ քն նար կենք մե թո դա բա նա կան բնույ թի ո րոշ հար ցադ րում ներ` հեն վե լով հրե ա կան 
փոր ձի վրա:

2 Հոդվածում հիմնականում օգտագործված են “Oral History Project”-ի նյութերը, որոնք 
հավաքագրվել են 1978 թ. սկսած: Ծրագրի մասին մանրամասն տե՛ս https://umdearborn.edu/casl/
centers-institutes/center-armenian-research/armenian-assembly-oral-history-project, դիտվել է 04.04.2019:
3 Հրեից դիմադրությանը նվիրված գրականության մասին տե՛ս Jewish Resistance, A Working 
Bibliography, Third Edition (Washington: Center for Advanced Holocaust Studies, USHMM, 2003): 
Իսրայելում Հոլոքոստի զոհերի հիշատակին 1957 թ. կառուցված հուշարձան/թանգարանի առաջին 
ցուցանմուշները ներկայացնում էին Վարշավայի գետտոյում հրեական դիմադրությունը, Սոբիբորի 
ու Տրեբլինկայի մահվան ճամբարների ապստամբություններն ու Իսրայել հասնելու համար կենդանի 
մնացածների պայքարը: Տասը տարի անց` 1968 թ. գարնանը, ինստիտուտում տեղի ունեցած առաջին 
գիտական հավաքը ևս նվիրված էր հրեից դիմադրության թեմային: Զեկույցների ժողովածուն 
տե՛ս Jewish Resistance during the Holocaust: Proceeding of the Conference on Manifestations of Jewish 
Resistance, Jerusalem, April 7-11, 1968, ed. Grubsztein Meir (Jerusalem: Yad Vashem, 1971):
4 Հայոց ցեղասպանության համատեքստում ոչ զինված դիմադրության թեմայի ուսումնասիրությամբ 
է զբաղվում ԱՄՆ-ի Կոլումբիա համալսարանի պրոֆեսոր Խաչիկ Մուրադյանը: Տե՛ս Khatchig 
Mouradian, “The Meskeneh Concentration Camp, 1915-1917: A Case Study of Power, Collaboration, and 
Humanitarian Resistance During the Armenian Genocide,” Journal of the Society for Armenian Studies 24 
(2015): 44-55; Khatchig Mouradian, “Genocide and Humanitarian Resistance in Ottoman Syria, 1915-1916,” 
Études Arméniennes Contemporaines 7 (2016): 87-103, https://journals.openedition.org/eac/1023?lang=en, 
https://doi.org/10.4000/eac.1023; Khatchig Mouradian, “The Role of Armenian Women During the Genocide,” 
filmed 04 April 2017 at YouTube, AGBU, video, 08:06, https://www.youtube.com/watch?v=MHjPzHsf1j4, 
դիտվել է 10.02.2019; Khatchig Mouradian, “Not Like a Lamb to the Slauhgter: Humanitarian Resistance 
during the Armenian Genocide,” filmed 11 February 2017 at YouTube, Programme of Armenian Studies, 
video, 01:41:17, https://www.youtube.com/watch?v=UPTztY-7LHc, դիտվել է 10.02.2019: Դեռևս 2011 թ. 
խնդրի ուսումնասիրության կարևորության հարցին է անդրադարձել նաև ազգագրագետ, պատմ. 
գիտ. դոկտոր, ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի գլխավոր գիտաշխատող 
Հարություն Մարությանը: Տե՛ս Հարություն Մարության, «Հայոց ցեղասպանության և հրեաների 
Հոլոքոստի հիշողության կառուցվածքային առանձնահատկությունները», Պատմա-բանասիրական 
հանդես 2 (2011), 30-35:

https://umdearborn.edu/casl/centers-institutes/center-armenian-research/armenian-assembly-oral-history-project
https://umdearborn.edu/casl/centers-institutes/center-armenian-research/armenian-assembly-oral-history-project
https://journals.openedition.org/eac/1023?lang=en
https://doi.org/10.4000/eac.1023
https://www.youtube.com/watch?v=MHjPzHsf1j4
https://www.youtube.com/watch?v=UPTztY-7LHc
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 Հո լո քոս տի պատ մա գիր Դան Միհ մա նը գրում է, որ հրե ա նե րի և ոչ հրե ա նե րի 
կող մից նա ցիստ նե րին դի մադ րե լու հար ցը գի տա կան և հա սա րա կա կան ու շադ-
րու թյան կենտ րո նում է հայտնվել դեռևս Ե րկ րորդ հա մաշ խար հային պա տե րազ մի 
տա րի նե րին, քա նի որ ը նդ հա տա կյա շար ժում նե րը զգա յա կան և բա րո յա կան 
տե սան կյու նից մեծ ար ձա գանք էին գտ նում: Այս հե տաքրք րու թյունն ա ռա վել մե ծա-
նում է հատ կա պես նա ցիս տա կան Գեր մա նիայի ան կու մից ան մի ջա պես հե տո ա զա-
տագր ված եվ րո պա կան ե րկր նե րում: 1960-ական թթ. վեր ջե րին ար դեն Հո լո քոս տի 
պատ մա գրու թյան մեջ «դի մադ րու թյուն» եզ րի ի մաս տա բա նա կան շր ջա նակ ներն 
ը նդ լայն վում են, և ձևա վոր վում է նոր հայե ցա կարգ, ո րը կոչ վում է “Kiddush Hahayim” 
(«Կյան քի սր բա ցում»)5: Ա կա դե միա կան գրա կա նու թյան մեջ սկս վում են շր ջա նառ վել 
եր կու եբ րայե րեն եզ րեր` ա մի դա (“Amidah”/ הדימעה תליפת) և հիտ նագ դուտ (“Hitnagdut”/
ַנְתִה  `Ա ռա ջի նը նե րա ռում էր դի մադ րու թյան բո լոր աս պեկտ նե րը, այդ թվում :(תּודְּג
զին ված դի մադ րու թյու նը` հիտ նագ դու տը6: 

Իսկ ին չո՞վ էր պայ մա նա վոր ված «դի մադ րու թյան» ի մաս տա բա նա կան ը նդ լայ-
նու մը: Հո լո քոս տի պատ մա գրու թյան մեջ դի մադ րու թյա նը նվիր ված աշ խա տու թյուն-
նե րում հիմ նա կա նում շր ջա նառ վում են հետևյալ ա ռանց քային հար ցադ րում նե րը. 
մի՞ թե Հո լո քոս տի պատ մու թյու նը միայն բռ նու թյան, ո չն չաց ման ու տա ռա պան քի 
մա սին է, ա րդյո՞ք Հո լո քոս տի ժա մա նակ չի ե ղել հե րո սա կա նու թյան ո գի, թե՞ բո լո-
րը մահ վան են գնա ցել «մորթ վե լու ոչ խար նե րի նման» (חבטל ןאצכ): Ի ՞նչն է պետք ը նդ-
հան րա պես ո րա կել որ պես դի մադ րու թյուն, ին չի՞ն էին մար դիկ դի մադ րում և ի նչ-
պե՞ս: 

Հայոց ցե ղաս պա նու թյու նից ու Հրեից հո լո քոս տից հե տո թե՛ հայե րի, թե՛ հրե-
ա նե րի մեջ ձևա վոր վել է այն կարծ րա տի պը, որ մար դիկ «մորթ վել են ոչ խար նե րի 
պես», ա ռանց դի մադ րու թյան: Չնա յած հրեից պա րա գա յում այս ար տա հայ տու-
թյու նը հա մար վում է հինկ տա կա րա նային և ու նի եր կար պատ մու թյուն7, Հո լո քոս տի 
պատ մա գրու թյան մեջ քն նարկ վում է Վիլ նյու սի գետ տոյի ը նդ հա տա կային Աբ բա 
Կով նե րի կո չը8: 1942 թ. հուն վա րի 1-ին Կով նե րը հայ տա րա րեց. «Մենք ոչ խար-
նե րի նման չենք տար վի մորթ վե լու: Ճիշտ է, մենք թույլ և ա նօգ նա կան ե նք, բայց միակ 
պա տաս խա նը սպա նու թյա նը ա պս տամ բու թյունն է: Եղ բայր նե՛ր, ա վե լի լավ է մեռ-

5 Եզրի մեկնաբանման մասին մանրամասն տե՛ս Rabbi Aaron Rakeffet, “The “Kedoshim” Status of the 
Holocaust Victims,” Hirhurim Musings Torah Journal, July (2010): 185-198:
6 Дан Михман, Историография катастрофы. Еврейский взгляд: Концептуализация, 
терминология, подходы и фундаментальные вопросы, пер. М. Губа и др. (Днепропетровск: 
Центральный Украинский Фонд истории Холокоста «Ткума», 2005), 242.
7 Հղում է կատարվում Սաղմոսներին և Եսայու մարգարեությանը. «Բայց ամեն օր սպանվում ենք 
քեզ համար, եւ մորթուելու ոչխարի պէս ենք համարվում» (Սաղմ. ԽԴ 44:22) և «Նա անիրաւութիւն 
կրեց եւ չարչարուեցաւ, բայց իր բերանը չ’բացաւ, ինչպէս մի ոչխար որ մորթուելու է տարվում, եւ 
ինչպէս մի մունջ մաքի իր խուզողների առաջին, այնպէս իր բերանը չ’բացաւ» (Եսայիա Գլ.ԾԳ 53:7): 
Տե՛ս Աստուածաշունչ մատեան Հին եւ Նոր Կտակարանների (Yerevan: Bible League International, 2010):
8 Մանրամասն տե՛ս Yael Feldman, “Not as Sheep Led to Slaughter?” Jewish Social Studies 19, no. 3 
(2013): 139-169:
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նել կռ վե լով, որ պես ա զատ մար դիկ, քան ապ րել մար դաս պան նե րի ո ղոր մա ծու թյամբ: 
Ա րթնա ցե՛ք, ա րթ նա ցե՛ք վեր ջին շն չով: Քա ջա լեր վե՛ք»9: 

Իր հար ցազ րույց նե րից մե կի ժա մա նակ Հո լո քոս տի պատ մա գիր Յե հու դա Բաուե րը 
նշում է. «…այս այ լա բա նու թյամբ նա փոր ձել է հենց այդ ար տա հայ տու թյան դեմ 
դի մադ րու թյուն ա ռա ջաց նել»10: Հա մա ձայն Յ. Բաուե րի` դրա շր ջա նա ռու մը Հո լո քոս-
տից հե տո մե ծա պես տար բեր վում է, քա նի որ ձեռք է բե րել դա տա պար տող բո վան-
դա կու թյուն11: Վեր ջի նիս նպաս տող հան գա մանք նե րից է այն, որ 1960-ական նե րին ո րոշ 
հրե ա մտա վո րա կան ներ, այդ թվում նաև՝ Ռ. Հիլ բեր գը և Հ. Ա րենդ թը, ա ռաջ քա շե-
ցին այն մո տե ցու մը, ո րի հա մա ձայն՝ հրե ա նե րը մա սամբ մե ղա վոր են ի րենց ո չն չաց-
ման հա մար, քա նի որ չեն դի մադ րել: Ռաուլ Հիլ բեր գը նշում է, որ հրե ա նե րը որևէ ծրա-
գիր չու նեին ոչ միայն զին ված, այլև նույ նիսկ հո գե բա նա կան պայ քա րի հա մար12, ի սկ 
Հան նա Ա րենդ թը Հո լո քոս տի ժա մա նակ հրե ա նե րի վար քը գնա հա տում է ա վե լի շատ 
որ պես հնա զանդ, քան հե րո սա կան13:

Չ նա յած մինչև այ սօր հրեից դի մադ րու թյա նը նվիր ված բազ մա թիվ աշ խա տու թյուն-
ներ են տպագր վել, ո րոնք քն նա դա տում են Հո լո քոս տի ժա մա նակ հրե ա նե րի «պա սի-
վու թյան մի ֆը», այ նուա մե նայ նիվ այն դեռ կա ժո ղովր դա կան մտա ծո ղու թյան մեջ և 
հա ճախ շր ջա նառ վում է լրատ վու թյամբ14: Հրե ա նե րի պա սի վու թյան և «ոչ խար նե րի պես 
մորթ վե լու» կարծ րա տի պը ոչ միայն վե րապ րող նե րի, այլև հետ պա տե րազ մյան հրե ա-
կան հա մայն քի վրա խոր հետք է թո ղել` ձևա վո րե լով ան կա րո ղու թյան, պա սի վու թյան, 
հնա զան դու թյան և քա ջու թյան բա ցա կա յու թյան ըն կա լում ներ15: 

Հենց այս կարծ րա տի պի դեմ ուղղ ված պայ քա րով է պայ մա նա վոր ված, որ «դի մադ-
րու թյուն» ե զրն ի մաս տա բա նա կան ա ռու մով ը նդ լայն վեց և ը նդ գր կեց դի մադ րու թյան 
զին ված և ոչ զին ված ձևե րը` ձևա կերպ վե լով որ պես «Հ րե ա նե րի պա տաս խա նը Հո լո-
քոս տին» (Jewish response to the Holocaust): Վեր ջի նիս մե ծա պես նպաս տեց այն, որ 
ու սում նա սի րու թյուն նե րի կենտ րո նում հայտնվե ցին հրե ա նե րի ա մե նօ րյա կյանքն ու 
մարդ կանց ա ռօ րյա, հա սա րակ գոր ծո ղու թյուն նե րը: 

Եվ րո պա կան պատ մա գրու թյան մեջ ի հայտ ե կան ոչ զին ված դի մադ րու թյան տար-
բեր ձևա կեր պում ներ, ո րոնց ո րոշ մա սը մատ նան շում են ո րո շա կի գոր ծո ղու թյուն ներ` 

9 Richard Middleton-Kaplan, “The Myth of Jewish Passivity,” in Jewish Resistance against the Nazis, ed. 
Patrick Henry (Washington: The Catholic University of America Press, 2014), 6. 
10 Amos Goldberg, “Like Sheep to the Slaughter?” Excerpt from Interview with Yehuda Bauer, Director of 
the International Center for Holocaust Studies of Yad Vashem, January 18, 1998, Yad Vashem, Jerusalem, 
http://www.yadvashem.org/odot_pdf/Microsoft%20Word%20-%203667.pdf, դիտվել է 23.07.2017: 
11 Նույն տեղում:
12 Raul Hilberg, The Destruction of the European Jews. Third Edition, vol. 3 (New Haven and London: Yale 
University Press, 2003), 1104.
13 Hannah Arendt, Eichmann in Jerusalem. A Report on the Banality of Evil (New York: Viking Press, 
1964), 11.
14 Patrick Henry, “Introduction,” in Jewish Resistance against the Nazis, ed. Patrick Henry (Washington: 
The Catholic University of America Press, 2014), xiii.
15 Feldman, “Not as Sheep Led to Slaughter?” 143.

http://www.yadvashem.org/odot_pdf/Microsoft Word - 3667.pdf
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փաս տաթղ թե րի կեղ ծում, կա լա նա վոր ված նե րի ըն տա նի քի ան դամ նե րին ցու ցա բե րած 
ա ջակ ցու թյուն, հար կադ րա կան աշ խա տանք նե րից խու սա փող նե րին ծա ծուկ պա հե լը և 
այլն: Նմա նօ րի նակ գոր ծո ղու թյուն նե րը նի դեռ լան դա կան գրա կա նու թյան մեջ ա ռա վել 
հայտ նի են որ պես «ոչ բռ նի ի նք նա պաշտ պա նու թյուն» (geweldloze verdediging), ֆրան-
սիա կա նում` «դի մադ րու թյան բա րե գոր ծա կան գոր ծո ղու թյուն ներ» (activites caritatives), 
«մ շա կու թային դի մադ րու թյուն» (resistance culturelle), դա նիա կան և այլ ե րկր նե րի գրա-
կա նու թյան մեջ՝ որ պես «պա սիվ դի մադ րու թյուն» և «խորհր դան շա կան դի մադ րու-
թյուն»16, հան դի պում են նաև «հոգևոր դի մադ րու թյուն» և/ կամ «բա րո յա կան դի մադ րու-
թյուն» ձևա կեր պում նե րը, ո րոնք ը նդ գր կում են հոգևոր և մշա կու թային գոր ծու նե ու թյու-
նը17: 

Հայոց ցե ղաս պա նու թյան հա մա տեքս տում «ա նօգ նա կան զո հի» կեր պա րը ստեղծ-
վել է 1950-ական նե րի կե սե րին խորհր դային ղե կա վա րու թյան կող մից: Այս շր ջա-
նում Խորհր դային Մի ու թյան վա րած քա ղա քա կա նու թյան մա սին Հա րու թյուն Մա րու-
թյա նը գրում է. «…1950 -ա կան թվա կան նե րի ե րկ րորդ կե սից խորհր դային ղե կա վա րու-
թյու նը ոչ այն քան ար գե լում էր ցե ղաս պա նու թյան մա սին խո սե լը, որ քան նպաս տում էր 
ցե ղաս պա նու թյան շուրջ այն պի սի հի շո ղու թյան պահ պան մա նը, որ տեղ հայե րը բա ցա-
ռա պես ներ կա յաց վում էին որ պես ան մեղ զոհ, ո րը կորց րել է իր պատ մա կան հայ րե-
նի քի մեծ մա սը և կա րիք է զգում կա րեկ ցան քի»18: Հա մա ձայն հե տա զո տո ղի` ի րա վի-
ճա կը սկ սում է փոխ վել Հայոց ցե ղաս պա նու թյան հի շա տակ ման 50-րդ տա րե լի ցից19, 
1988 թ. Ղա րա բա ղյան շարժ ման և Ղա րա բա ղյան պա տե րազ մում տա րած հաղ թա նա-
կից հե տո20: Այ նուա մե նայ նիվ. «… հա յաս տա նյան հա սա րա կու թյան ո րոշ շեր տե րի մեջ 
(թերևս, ա ռա վե լա պես ե րի տա սար դու թյան) նկատ վում են մի տում ներ, թե բա վա կան է 

16 Михман, Историография катастрофы, 248.
17 “Moral and Spiritual Resisitance,” https://www.holocaust.com.au/resources/moral-and-spiritual-
resistance/, դիտվել է 10.02.2019; “Spiritual Resistance in the Ghettos,” https://encyclopedia.ushmm.org/
content/en/article/spiritual-resistance-in-the-ghettos, դիտվել է 10.02.2019; Հոգևոր դիմադրության մասին 
մանրամասն տե՛ս Spiritual Resistance: Art from Concentration Camps, 1940–1945, ed. Miriam Novitch 
(New York: Union of American Hebrew Congregations, 1981); Rachile Kostanian, Spiritual Resistance in 
the Vilna Ghetto (Vilnius: Vilna Gaon Jewish State Museum, 2002); Joseph Rudavsky, To Live With Hope, 
To Die With Dignity: Spiritual Resistance in the Ghettos and Camps (Northvale, NJ: Jason Aronson, 1997):
18 Մարության, «Հայոց ցեղասպանության», 31: 
19 1965 թ. հայ ժողովուրդը Խորհրդային Հայաստանում և համայն Սփյուռքում համընդհանուր 
ոգեկոչեց Հայոց ցեղասպանության զոհերին և նշեց նրանց հիշատակի օրը: Տե՛ս “50th Anniversary 
of the Armenian Genocide 1965 USA,” filmed 17 February 2017 at YouTube, Eboni Coursey, video, 16:20, 
https://www.youtube.com/watch?v=laLB9yb3B64&fbclid=IwAR3x10Scr9v4EW7rWzKCrFi2Vh3DW8aCuy
H1YrO3lrVfFT7sODfQY2xEoTw, դիտվել է 05.11.2018; “Armenian Genocide 50th anniversary UN debate, 
1965,” filmed 31 October 2014, at YouTube, The Genocide Education Project, video, 18:12, https://www.
youtube.com/watch?v=h02U7pfMOfg&fbclid=IwAR2t2NC9I54JV1kAqwa_cqlfbNq9X98OJijnXnKUCIulCx
CHNzi05ww2lec, դիտվել է 05.11.2018; Maike Lehmann, “Apricot Socialism: The National Past, the Soviet 
Project, and the Imagining of Community in Late Soviet Armenia,” Slavic Review 74, no. 1 (2015): 10-
31; Ավագ Հարությունյան, Հայոց ցեղասպանության 50-րդ տարելիցը և երկրորդ հանրապետությունը 
(Երևան, Նորավանք, 2015): 
20 Մանրամասն տե՛ս Հարություն Մարության, Հայ ինքնության պատկերագրությունը: Հատոր 1. 
Ցեղասպանության հիշողությունը և Ղարաբաղյան շարժումը (Երևան, Գիտություն, 2009):

https://www.holocaust.com.au/resources/moral-and-spiritual-resistance/
https://www.holocaust.com.au/resources/moral-and-spiritual-resistance/
https://encyclopedia.ushmm.org/content/en/article/spiritual-resistance-in-the-ghettos
https://encyclopedia.ushmm.org/content/en/article/spiritual-resistance-in-the-ghettos
https://www.youtube.com/channel/UCdEWdpocyZQ8YSEU4xnCG_A
https://www.youtube.com/watch?v=laLB9yb3B64&fbclid=IwAR3x10Scr9v4EW7rWzKCrFi2Vh3DW8aCuyH1YrO3lrVfFT7sODfQY2xEoTw
https://www.youtube.com/watch?v=laLB9yb3B64&fbclid=IwAR3x10Scr9v4EW7rWzKCrFi2Vh3DW8aCuyH1YrO3lrVfFT7sODfQY2xEoTw
https://www.youtube.com/channel/UCqzk7p-GJN51E83GgM-PPMQ
https://www.youtube.com/watch?v=h02U7pfMOfg&fbclid=IwAR2t2NC9I54JV1kAqwa_cqlfbNq9X98OJijnXnKUCIulCxCHNzi05ww2lec
https://www.youtube.com/watch?v=h02U7pfMOfg&fbclid=IwAR2t2NC9I54JV1kAqwa_cqlfbNq9X98OJijnXnKUCIulCxCHNzi05ww2lec
https://www.youtube.com/watch?v=h02U7pfMOfg&fbclid=IwAR2t2NC9I54JV1kAqwa_cqlfbNq9X98OJijnXnKUCIulCxCHNzi05ww2lec
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խո սել ցե ղաս պա նու թյան մա սին, դա մեզ պետք չէ, այն ո րո շա կի ձևա խե ղում ներ է ա ռա-
ջաց նում մա նուկ նե րի և պա տա նի նե րի սե րունդ նե րի հո գե բա նու թյան մեջ, նպաս տում է 
օ տա րա տյա ցու թյան ծա վալ նե րի մե ծաց մա նը և այլն, և այլն»21: Ը ստ հե ղի նա կի` նման 
մո տեց ման ձևա վոր ման գոր ծոն նե րից մեկն այն է, որ հա ճախ հա սա րա կու թյան ո րո-
շա կի խմբե րում ըն կալ վում է ի բրև թե` «հայե րը մորթ վել են ոչ խար նե րի նման», գրե թե 
ա ռանց դի մադ րու թյան22: 

Ի րա կա նում ո ՛չ հայ, ո ՛չ էլ հրե ա դի մադ րող ներն ի րենց չէին զգում ա նօգ նա կան 
զո հեր: Ճիշտ հա կա ռա կը, նրանք նա խընտ րում էին պայ քա րել զեն քը ձեռ քին և ար ժա-
նա պատ վո րեն մա հա նալ: Հա մա ձայ նե լով Յ. Բաուե րի տե սա կե տի հետ` պետք է նշել, 
որ Հայոց ցե ղաս պա նու թյան հա մա տեքս տում ևս զին ված ի նք նա պաշտ պա նու թյու նը 
կար ծես ուղղ ված լի ներ հենց այդ ըն կալ ման դեմ: Այդ մա սին է վկա յում մաս նա վո րա-
պես այն հան գա ման քը, որ ա վստ րիա ցի գրող Ֆրանց Վեր ֆե լի «Մու սա լե ռան քա ռա-
սուն օ րը»23 վե պի հե րոս նե րից մե կը` Մու սա լե ռան ի նք նա պաշտ պա նու թյան ա ռաջ-
նորդ նե րից քա հա նա Ա րամ Թո մա սյա նը, մեր ժում է մա հա նալ «ան պաշտ պան ոչ խա-
րի» նման` ո րո շե լով կե նաց-մա հու պայ քար մղել. «Ես գի տեմ, թե ի նչ պես պետք է մեռ-
նեմ: Ո ՛չ ի բրև ան պաշտ պան ոչ խար, ո ՛չ Տեր Զո րի ճա նա պար հին, ո ՛չ քա րա վա նային 
ճամ բար նե րի աղ տե ղու թյան մեջ, ո ՛չ քաղ ցից, ո ՛չ էլ գար շա հոտ հա մա ճա րա կից: Ո ՛չ, ես 
կմեռ նեմ իմ տան շե մին, զեն քը ձեռ քիս…»24: 

Ի րա կան փաս տե րի վրա գր ված ստեղ ծա գոր ծու թյու նը դար ձավ խորհր դան շա կան 
սի ո նիս տա կան ե րի տա սար դա կան շարժ ման հա մար թե՛ Պա ղես տի նում, թե՛ Եվ րո պա-
յում, հատ կա պես գետ տո նե րում25: Հո լո քոս տի պատ մա գիր նե րը հա մա րում են, որ 1930-
ական թթ. այս ըն կա լումն այն քան տա րած ված էր, որ եբ րայե րեն թարգ մա նե լիս հե ղի-
նակն «ան պաշտ պան ոչ խար» ար տա հայ տու թյու նը թարգ մա նել է որ պես «ոչ որ պես 
մորթ վե լու ոչ խար»26: Հրե ա պատ մա բան Յաիր Օ րո նը գրում է, որ հրե ա կան ը նդ հա-
տա կի ան դամ նե րի հա մար Մու սա լե ռան պաշտ պա նու թյան պատ մու թյունն ա սես 
ա ռա կի, նաև մո դե լի նշա նա կու թյուն ու ներ, ո գեշնչ ման աղ բյուր էր: Նրանք հա վա սա-
րու թյան նշան էին դնում ի րենց և հայե րի ճա կա տա գրի միջև: Եր կու դեպ քում էլ հան-
ցա գոր ծի նպա տա կը մարդ կանց ի րենց ար մատ նե րից կտ րելն ու տե ղա հան ա նելն էր, 
ամ բող ջա կան հա մայնք նե րի ֆի զի կա կան բնաջն ջու մը, և եր կու դեպ քում էլ դի մադ-
րու թյու նը մարմ նա վո րում էր կա՛մ պատ վա բեր մա հը, կա՛մ փր կու թյան հնա րա վո րու-
թյունը27: 

21 Մարության, «Հայոց ցեղասպանության», 30:
22 Նույն տեղում, 30-31:
23 Ֆրանց Վերֆել, Մուսա լեռան քառասուն օրը (Երևան, «Լույս», 1988):
24 Նույն տեղում, 223-224:
25 Մանրամասն տե՛ս Yair Auron, The Banality of Indifference: Zionism and the Armenian Genocide 
(New Brunswick (USA) and London (UK): Transaction Publishers, 2000), 293–311: Հմմտ. Մարության, 
«Հայոց ցեղասպանության», 31-35։
26 Feldman, “Not as Sheep Led to Slaughter?” 158. 
27 Yair Auron, The Banality of Indifference, 309.
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Դ րա մեկ այլ օ րի նակ է, այն, որ 1915 թ. Կի լի կիա յում (հա մա ձայն աղ բյու րի` հա վա-
նա բար Զեյ թու նում) հայե րի կող մից ի նք նա պաշտ պա նու թյան դի մե լու մա սին ժա մա-
նա կի մա մու լը գրում է. «Կո տո րածն սկս վել է և Կի լի կիայի շր ջա նում: Սուր հան դակ-
նե րը կա րո ղա ցել են հաս նիլ Վան: Նրանք էլ պար զել են ա պս տամ բու թե ան դրօ շա կը: 
Այս ան գամ չեն ու զում ոչ խա րի պէս մորթ վել (ը նդգ ծու մը – Հ.Գ.): Եւ ի րա վա ցի է այդ 
վճի ռը: Միեւ նոյնն է, պի տի մեռ նին, գո՛ նե կռուե լով մեռ նին. դա պա տիւ է բե րում 
նրանց»28: 1915 թ. մայի սին՝ ռու սա կան բա նա կի և հայ կա մա վո րա կան խմբե րի կող մից 
Վա նի գրա վու մից հե տո տե ղի ու նե ցած ճաշ կե րույ թի ժա մա նակ, ի նք նա պաշտ պա նու-
թյան ղե կա վար Ա րամ Մա նու կյա նը, դի մե լով ռուս զո րա վա րին [Ա. Նի կո լաև], ա սում 
է. «Երբ ա միս մը ա ռաջ ա պս տամ բու թիւն հռ չա կե ցինք, յոյս չու նէինք ռու սե րու գա լուն: 
Մեր կա ցու թիւ նը ա նել էր. պէտք էր կա՛մ ան ձնա տուր լի նե լով թոյլ տայինք որ մեզ մոր-
թեն ոչ խար նե րու նման (ը նդգ ծու մը – Հ.Գ.), կա՛մ մեռ նէինք, «Թի թա նիք»ի նւա գա խում-
բին պէս` ե րաժշ տու թե ան հան դի սա ւոր հն չիւն նե րով: Մենք նա խընտ րե ցինք վեր ջի-
նը»29: Վեր ջի նիս հա կա ռակ բևե ռը «ոչ խա րի նման մորթ վելն էր», նա հա տակ վե լը/ մար-
տի րոս վե լը, քա վու թյան նո խազ դառ նա լը30: 

Առ հա սա րակ զին ված դի մադ րու թյու նը ևս կա րող է դի տարկ վել որ պես բա րո յա-
կան դի մադ րու թյան դրսևո րում, քա նի որ ի նք նա պաշտ պա նու թյան դի մող նե րի կող-
մից նման ո րոշ ման կա յա ցումն ու նի խոր բա րո յա կա նու թյուն, ի նչ պի սին է, օ րի նակ, 
պատ վա բեր կամ գի տակց ված մահ վան գա ղա փա րը31: Թերևս հենց սրա նով է պայ-
մա նա վոր ված, որ Հո լո քոս տի պատ մա գիր նե րը զին ված դի մադ րու թյու նը հա մա րում 
են «դի մադ րու թյան»` ա վե լի լայն ըն կալ ման մի դրսևո րում: Ել նե լով այս տրա մա բա-
նու թյու նից՝ Յ. Բաուե րը դի մադ րու թյու նը սահ մա նում է հետևյալ կերպ. «Հո լո քոս տի 
ժա մա նակ հրե ա նե րի դի մադ րու թյու նը ես կսահ մա նեի որ պես ցան կա ցած խմբային 
գոր ծո ղու թյուն, ո րը գի տակ ցա բար նա խա ձեռն վել է գեր մա նա ցի նե րի և նրանց դաշ նա-
կից նե րի կող մից հրե ա նե րի դեմ ուղղ ված հայտ նի կամ են թադ րյալ օ րենք նե րի, գոր ծո-
ղու թյուն նե րի կամ մտադ րու թյուն նե րի դեմ»32: 

28 «Ապստամբութիւնը Կիլիկիոյ մէջ», Արեւ (Աղեքսանդրիա), 21 յունիս, № 19, 1915, 3:
29 «Վանի մէջ», Հայաստան (Սօֆիա), 6 յունիս, № 25, 1915, 1:
30 «Ոչխարի նման մորթվել, նահատակվել/մարտիրոսվել, քավության նոխազ դառնալ» և նմանօրինակ 
ձևակերպումներ հաճախ հանդիպում են ինչպես Հայոց ցեղասպանությունը վերապրողների 
հուշագրություններում, բանավոր պատմություններում, այնպես էլ ժամանակի մամուլում: Օրինակ, 
«Թիֆլիսէ Ճէյմս Պրայսի հեռագրուած է թէ Սըվազցի 160.000 բնակչութենէ միայն 100.000 հոգի 
մնացած են. անոնք ալ ծերերն և անկարներն են միայն: Հեռագրողը ականատես մըն է, որ յաջողած 
է Թիֆլիս անցնիլ: Կը պատմէ թէ շատեր ոչխարի նման մորթուեցան և հազարաւորներ գետերու մէջ 
նետուեցան»: Տե՛ս «Սվազի կոտորածը», Ազգ (Պոսթոն), 31 յունուար, № 25, 1916, 1: 
31 Գիտակցված մահվան գաղափարը լավագույնս արտահայտվում է հետևյալ բանաձևում՝ «Մահ ոչ 
իմացեալ մահ է, մահ իմացեալ անմահություն է» («Չգիտակցված մահը մահ է, գիտակցված մահը՝ 
անմա հություն»): Տե՛ս Եղիշէ, «Վասն Վարդանայ եւ Հայոց պատերազմին Դաւթի երիցու Մամիկոնի 
հայցեալ», Երկրորդ յեղանակ, 2:
32 Yehuda Bauer, The Jewish Emergence from Powerlessness (Toronto, Buffalo: University of Toronto 
Press, 1979), 27.
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Փաս տո րեն Հո լո քոս տի պատ մա գիր նե րը ցան կա ցած գոր ծո ղու թյուն՝ ուղղ ված 
ֆի զի կա կան գո յու թյան ու «մարդ կային դի մագ ծի» պահ պան մա նը, ցան կա ցած գոր-
ծո ղու թյուն, ո րն ուղղ ված էր ը նդ դեմ ո չն չաց ման քա ղա քա կա նու թյան կամ «ոչն չաց ման 
տրա մա բա նու թյան», նույ նիսկ մտադ րու թյուն նե րի, ցան կա ցած գոր ծո ղու թյուն, ո րը 
խո չըն դոտ կհան դի սա նար ոճ րա գոր ծու թյան վերջ նա կան նպա տա կին հաս նե լու ճա նա-
պար հին, հա մա րում են դի մադ րու թյուն: 

Ոչ զինված դիմադրությունը Հայոց ցեղասպանության ժամանակ

1948 թ. դեկ տեմ բե րի 9-ին Միա վոր ված ազ գե րի կազ       մա կեր պութ յան (ՄԱԿ) Գլ խա-
վոր ա սամբ լե այի ըն դու նած «Ցե ղաս պա     նութ յան հան ցա գոր ծութ յան կան խար գել ե լու և 
պատ  ժե լու մա սին» կոն վեն ցիայի ե րկ րորդ հոդ վա ծի կե տե րից մե կի հա մա ձայն` որևէ 
խմբի կյան քի հա մար մի տում նա վոր այն պի սի պայ ման նե րի ստեղ ծու մը, ո րոնք ուղղ-
ված են նրա լրիվ կամ մաս նա կի ֆի զի կա կան ո չն չաց մա նը` կա տար ված ազ գային, 
էթ նի կա կան, ցե ղային կամ կրո նա կան որևէ խմբի, որ պես այդ պի սին, լրիվ կամ մաս-
նա կի ո չն չաց ման մտադ րու թյամբ, ցե ղաս պա նու թյուն է33: 

Հայոց ցե ղաս պա նու թյան ժա մա նակ կյան քի հա մար ան բա րեն պաստ պայ ման նե րի 
ստեղծ ման գոր ծիք նե րից մե կը հա րյու րա վոր և հա զա րա վոր մարդ կանց սո վա մա հու-
թյան դա տա պար տելն էր ի նչ պես բռ նա գաղ թի ճա նա պար հին, այն պես էլ հա մա կենտ-
րո նաց ման ճամ բար նե րում: Սո վա մա հու թյու նը դի տար կե լով որ պես ցե ղաս պա նու թյան 
ի րա գործ ման քա ղա քա կա նու թյուն` Ջորջ Շի րի նյա նը մատ նան շում է նման քա ղա քա կա-
նու թյան շար ժա ռիթ նե րը. «Վեր ջա պես մենք ու սում նա սի րե ցինք թուր քե րի կող մից սո վա-
մա հու թյու նը` որ պես ցե ղաս պա նու թյան գոր ծիք կի րա ռե լու շար ժա ռիթ նե րը` բա ցա հայ-
տե լով, որ այն մա սամբ ար դա րաց նում է ի րենց այն պատ ճա ռա բա նու թյու նը, որ հայե-
րը բնա կան մա հով են մա հա ցել, բայց և պատ ժե լու դան դաղ, հո գե վար քային մա հով` 
վրեժխնդ րու թյան և հայե րի նկատ մամբ տի րա պե տու թյուն հաս տա տե լու հա մար, քա նի 
որ նրանք հրա ժար վե ցին օս մա նյան սո ցիա լա կան և քա ղա քա կան հա մա կար գում մնալ 
ստո րա դաս դիր քում»34: 

Ս տորև ներ կա յաց վում է, թե հայե րը ի նչ մի ջոց նե րի են դի մել բռ նա գաղ թի ճա նա-
պար հին կամ հա մա կենտ րո նաց ման ճամ բար նե րում՝ սնունդ ձեռք բե րե լու հա մար` 
ան դրա դառ նա լով հատ կա պես ե րե խա նե րի փոր ձա ռու թյուն նե րին: Սնն դի ձեռք բե րու մը 
և ֆի զի կա կան գո յու թյան պահ պա նու մը դի մադ րու թյուն էին Հայոց ցե ղաս պա նու թյա նը 
և խո չըն դոտ՝ ոճ րա գործ նե րի վերջ նա կան նպա տա կին հաս նե լու հա մար: 

Հայոց ցե ղաս պա նու թյան ժա մա նակ ե րե խա ներն ան ցնում էին բազ մա թիվ փոր ձու-
թյուն նե րի մի ջով՝ հա ճախ նաև միայ նակ թա փա ռե լով մի բնա կա վայ րից մյու սը, ան ցնե-
լով մու սուլ մա նա կան ըն տա նիք նե րով, տար բեր «տե րե րի ձեռ քի տա կով», ճարպ կու-

33 Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide. Adopted by the General 
Assembly of the United Nations on 9 December 1948, 280. 
Տե՛ս https://treaties.un.org/doc/publication/unts/volume%2078/volume-78-i-1021-english.pdf:
34 George N. Shirinian, “Starvation and Its Political Use in the Armenian Genocide,” Genocide Studies 
International 11, no. 1 (2017): 29-30.

https://treaties.un.org/doc/publication/unts/volume 78/volume-78-i-1021-english.pdf
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թյուն և խո րա ման կու թյուն դրսևո րե լով` գի տակ ցա բար կամ ոչ գի տակ ցա բար պայ քար 
մղում՝ ո ղջ մնա լու հա մար:

 Հայոց ցե ղաս պա նու թյու նը վե րապ րող նե րի հու շա գրու թյուն նե րը, ի նչ պես նաև 
բա նա հա վաք նե րի գրա ռած բա նա վոր պատ մու թյուն նե րը, որ պես կա նոն, սկս վում են 
խա ղաղ կյան քի մա սին նկա րա գրու թյուն նե րով: Ու շա գրավ է, որ գաղ թի ճա նա պար հի 
մա սին պատ մե լիս վե րապ րող նե րը հա ճախ հղում են կա տա րում «եր ջա նիկ ման կու-
թյա նը»՝ որ պես մի ժա մա նա կա հատ վա ծի, ո րը «մ նա ցել էր ետևում» կամ ա վարտ ված 
էր: Ե րե խա նե րը, կորց նե լով եր ջա նիկ ման կու թյու նը, կանգ նել էին նոր մար տահ րա-
վեր նե րի ա ռաջ: Ան թու րայի թուր քա կան որ բա նո ցի հն գա մյա սան Գառ նիկ Բա նյանն 
իր հայ րե նի օ ջա խը հի շա տա կում է որ պես ա ղո թա տե ղի, ի սկ այ գին` որ պես դրախ-
տա վայր. «Մեր տու նը ա ղօթ քի տա ճար էր, տա րուան չորս ե ղա նակ նե րուն էլ ա ղօթ քի 
մր մունջ ներ կը լսուէին»35: Բռ նե լով գաղ թի ճա նա պար հը` հաս կա ցել էր, որ աշ խարհն 
ա վե լի ըն դար ձակ է. «Կը հե ռա նայինք, բայց յան կարծ, մտ քով կը դառ նայի մեր քա ղա-
քը, մեր տու նը, մեր տան տա քուկ շուն չը, մեր տան թարմ հա ցը, մեր պար տէ զի հա մով 
պտուղ նե րը, մեր սա քուին վրայ շուք ը նող ծա ռե րը, ի րենց մէ ջէն սա հող-անց նող զով 
հո սան քը օ դի… Ա նոնք ա մեն քը մնա ցեր էին մեր ե տե ւը…»36: 

Հետևում թող նե լով եր ջա նիկ ման կու թյու նը` ե րե խա նե րը կար ծես ժա մա նա կից շուտ 
հա սու նա նում էին` եր բեմն ստանձ նե լով նաև «տան գլ խա վո րի» դե րը: Նրանք ը նդ գրկ-
վում էին ո րո շում ներ կա յաց նե լու և ապ րուս տի մի ջոց ներ հայ թայ թե լու պար տա կա նու-
թյուն նե րի մեջ, եր բեմն էլ միայ նակ հոգ տա նում ըն տա նի քի ան դամ նե րի մա սին: Ը նդ 
ո րում նրանք ի րենց վրա էին վերց նում այս գոր ծա ռույթ նե րը բռ նա գաղ թի հենց սկզբից: 
Վե րապ րող ներն ի րենք բա ցատ րում են սա նրա նով, որ ե րե խա նե րից ա մե նա մեծն 
էին կամ ե թե նույ նիսկ ե րե խա նե րից ա մե նա մե ծը չէին, այ նուա մե նայ նիվ ի րենք ի րենց 
ըն կա լում էին ար դեն «հա սուն մարդ»: 1902 թ. Կե սա րիա յում ծն ված Նի կո լաս Բեր բե-
րյա նը պատ մում է. «Ն րանք ա սա ցին, որ յոթ օ րից պետք է դուրս գանք [բ նա կա վայ րից]: 
Հետևա բար մենք մեր ի րե րը դրե ցինք կառ քի վրա և ամ բողջ ըն տա նի քով դուրս ե կանք: 
Հայրս հե ռա ցել էր, ուս տի ըն տա նի քի գլ խա վո րը ես էի, ես ա մե նա մեծն էի»37:

 Հայ ե րե խա նե րը ոչ միայն ստանձ նում էին աք սո րի նա խա պատ րաս տա կան աշ խա-
տանք նե րը, այլև ար դեն ի սկ բռ նա գաղ թի ճա նա պար հին՝ մե ծա հա սակ նե րին մխի թա-
րե լու և հու սադ րե լու գոր ծը: Վե րապ րող Աշ խեն Պո ղի կյա նը38 պատ մում է 1915 թ. աշ նա-
նը Տիգ րա նա կեր տում ի րենց քա րա վա նի հետ տե ղի ու նե ցա ծի մա սին. «Հա ջորդ օ րը 
Լևո նի կը մե ռավ: Ես մնա ցի մե   նակ մայ րի կիս հետ: Ար դեն ութ տա րե կան էի և մխի թա-
րում ու հանգստաց նում էի մայ րի կիս»39:

35 Գառնիկ Բանեան, Յուշեր մանկութեան եւ որբութեան (Անթիլիաս-Լի բա նան, Տպարան 
Կաթողիկոսութեան Հայոց Մեծի Տանն Կիլիկիոյ, 1992), 17:
36 Նույն տեղում, 84:
37 Nicholas Berberyan, Armenian Assembly Oral History Project, https://umdearborn.edu/casl/centers-
institutes/center-armenian-research/armenian-assembly-oral-history-project, դիտվել է 08.08.2016:
38 Ծնվել է 1908 թ. Էրզրումում: Հուշագրությունը գրի է առնվել 1978 թ.:
39 Վերժինե Սվազլյան, Հայոց ցե ղաս  պանություն. ականատես վերապ  րող նե  րի վկայություններ 
(Երևան, «Գիտություն», 2011), 226: 

https://umdearborn.edu/casl/centers-institutes/center-armenian-research/armenian-assembly-oral-history-project
https://umdearborn.edu/casl/centers-institutes/center-armenian-research/armenian-assembly-oral-history-project
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1907 թ. Մա րա շում ծն ված Սի րա նուշ Բո յա ջյա նը (օ րի որ դա կան ազ գա նու նը` Ղա զա-
րյան) զար ման քով է հի շում, թե ի նչ պես է կա րո ղա ցել մոր մա հից հե տո յոթ տա րե-
կան հա սա կում հոգ տա նել ըն տա նի քի, այդ թվում՝ նո րա ծին ե րե խայի մա սին, վա րել 
ամ բողջ կեն ցա ղը: Մա րա շից դուրս ե կած քա րա վա նի հետ հաս նե լով Հոմս՝ այն տե ղից 
տե ղա փոխ վել են Մար դին և բնա կու թյուն հաս տա տել: Նա ման րա մասն նկա րա գրում է 
այն կեն ցա ղային ծան րա բեռն վա ծու թյու նը, ո րը ստանձ նել է մոր մահ վա նից հե տո. «Ես 
ա մե նա մեծն էի: …Հե տո մենք հու ղար կա վո րե ցինք մայ րի կիս և ե կանք տուն…. [ նո րա ծին 
– Հ.Գ.] ե րե խա կար, մենք չգի տեինք ի նչ ա նել: Ոչ ոք չկար, ու մից կա րե լի լի ներ կաթ 
խնդ րել, հետևա բար ես ստիպ ված էի մեկ ա միս հոգ տա նել այդ ե րե խայի մա սին: …
Ինչ պե՞ս է Ա ստ ված ի նձ ուժ տվել ա նե լու այդ ա մե նը» 40:

 Վե րապ րող նե րը, խո սե լով ի րենց տա րի քին ան հա րիր վար քի, ցու ցա բե րած խո րա-
ման կու թյան ու ճկու նու թյան մա սին, նշում են, որ սո վը, մա հը և հա րա զատ նե րի սպա նու-
թյանն ա կա նա տես լի նե լը թմ րեց րել էին ի րենց զգա ցո ղու թյուն նե րը, ի րենք այլևս վախ 
չէին զգում և գի տակ ցում էին, որ այ լընտ րան քը մահն է: Վե րապ րող նե րից մե կի` տասն-
մե կա մյա Համ բար ձում Բեր բե րյա նի նկա րա գրու թյան հա մա ձայն՝ ի րենք դար ձել էին «դա-
ժան» և «անզ գա», քա նի որ գի տակ ցում էին, որ հա ջորդ զո հը կա րող են ի րենք լի նել41:

Սննդի ձեռքբերումը` որպես կենաց-մահու պայքար

Ու շա գրավ է այն հան գա ման քը, որ գաղ թա կա նու թյան ճա նա պար հին ե րե խա նե րի 
վար քը հա ճախ հա կա սա կան էր. որ քան էլ հաշտ վել էին մահ վան հետ, նույն քան և 
ձգ տում էին այն ա մե նին, ին չը թույլ կտար պահ պա նել գո յու թյու նը: Ին նա մյա Հո վա-
կիմ Դիշ դի շյա նը42 պատ մում է. «...մաս առ մաս սպա ռե լով մեր ու նե ցած ջրի պա շա րը, 
նա խորդ օր վա օ րի նա կով նո րից կանգ նել էինք մահ վա նը շատ մո տիկ, և պետք է ա սեմ, 
որ ար դեն հաշտ վել էինք նրա հետ... Գի շե րով ի նչ քան ա ռա ջա նում էինք, նույն քան էլ 
նոս րա նում էին մեր շար քե րը, յու րա քան չյուրն ապ րում էր միայն իր ցա վե րով, ճա նա-
պար հը ծածկ վում էր մեր բախ տա կից նե րի դիակ նե րով, բայց ես ու քույրս լուս նի լույ-
սով և նրա զո րու թյամբ շա րու նա կում էինք դե պի ան նկա րա գրե լի տան ջա լի քա րա վա նի 
իջևա նը, այ սինքն` մեր ե րա զած ջու րը...» 43:

1900 թ. Բիթ լի սում ծն ված Թա գու հի Ան տո նյա նը, խո սե լով սն վե լու ե ղա նակ-
նե րի մա սին, այն ներ կա յաց նում է որ պես կյան քի ու մահ վան միջև տար վող պայ քար. 
«Հո րա քույրս սատ կած կո վին ա րյու նը թե նե քեի մը մեջ ե փեց, մենք կե րանք: Յա` պի տի 
մեռ նինք, յա` պի տի ապ րինք: Ձիե րուն քա լած տե ղը չիշ, ան ձրև լց ված էր, ադ ալ ջու րի 
պես խմե ցինք, ի ՞նչ ը նենք` ծա րավ ե նք» 44: 

40 Siranoush Boyajian, Armenian Assembly Oral History Project.
41 Hamparsoum Berberian, նույն տեղում:
42 Ծնվել է 1906 թ. Զիլե քաղաքում: Հուշագրությունը գրի է առնվել Հայրենական մեծ պատերազմից 
հետո:
43 Հովակիմ Դիշդիշյան, Դեր-Զորի անապատում: Հիշողություններ (Երևան, «Գիտություն», 2006), 
123-127:
44 Սվազլյան, Հայոց ցե ղաս  պանություն, 104:
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Վայրի խոտերով սնվելը

 Հայոց ցե ղաս պա նու թյու նը վե րապ րած ե րե խա նե րը գաղ թա կա նու թյան ճա նա պար հը 
նկա րա գրում են որ պես ան վեր ջա նա լի քայ լերթ, ո րը վե րահսկ վում էր զին ված ոս տի-
կան նե րի կող մից: Չնա յած այն հան գա ման քին, որ նրան ցից շա տերն ա կա նա տես են 
ե ղել ի րենց հա րա զատ նե րի ու հայ րե նա կից նե րի սպա նու թյա նը, այ նուա մե նայ նիվ շատ 
փոք րա հա սակ նե րը հա ճախ գաղ թի ճա նա պար հը նույ նա կա նաց նում են քաղ ցի զգա ցո-
ղու թյան հետ` ա ռա ջին հեր թին մեկ նա բա նե լով որ պես ջրի և սնն դի բա ցա կա յու թյուն: 
1912 թ. Թո մար զայի մո տա կա գյու ղե րից մե կում ծն ված Աբ րա համ Աղ բա շյա նը վեր հի-
շում է, որ գաղ թի ճա նա պար հին, բա ցի սնն դից, ի րենց ո չինչ չէր ան հանգստաց նում, 
նույ նիսկ զին ված ոս տի կան նե րը: Քա նի որ ի րենց ամ ռանն են գաղ թեց րել, վե րապ րո ղի 
վկա յու թյամբ ի րենք սն վել են վայ րի խա տու տիկ նե րով և ան ձրևաջ րով. «Մեկ տա րի, 
տա րի ու կես մենք ու տե լու ո չինչ չու նեինք բա ցի վայ րի խա տու տիկ նե րից»45: Աբ րա համ 
Աղ բա շյա նը պատ մում է, որ որ տեղ կա նաչ խոտ էին տես նում, «կո վե րի պես ա րա ծում 
էին» և «շ նե րի պես խմում ան ձրևա ջու րը»46:

 Սիվ րի Հի սա րից Նվարդ Այ տը նյա նը, ով Հայոց ցե ղաս պա նու թյան ժա մա նակ ման-
կա հա սակ է ե ղել, վկա յում է. «Ան ջա տուած կա ռա խում բին ճամ բորդ ներս սպա սե ցինք 
Գո նիա ա տեն մը ե ւս եւ ա հա մեր գոյ քե րը է շե րու վրայ բեռ ցու ցած ճամ բայ ին կանք 
հե տի ոտն դէ պի Մեր սին: …Երբ Մեր սին հա սանք, սկ սանք դաշ տե րէն խո տեր հա ւա քել 
ու ու տել: Բայց եւ այն պէս ա սով ալ գո հա ցած էինք` ե թէ մա րախ նե րը խուռ նե րամ չյար-
ձա կէին ու չբ նաջն ջէին խո տե րը: Եր կու ե րեք շա բա թի չափ մնա ցինք Մեր սին: Վեր ջա-
պէս այ լա զան ու ան նկա րա գրե լի տա ռա պանք նե րէ ետ քը հա սանք Րագ գա…»47:

Ս նունդ ձեռք բե րե լու խն դիրն ա նընդ հատ առ կա էր ոչ միայն բռ նա գաղ թի ճա նա-
պարհ նե րին, որ տեղ մար դիկ սն վում էին վայ րի խո տե րով, ի նչն էլ հա ճախ պատ ճառ 
էր դառ նում թու նա վո րում նե րի և մահ վան48: Խո տա կե րու թյամբ էին ապ րում նաև այն 
հայ գաղ թա կան նե րը, ո րոնք ա պաս տա նել էին լեռ նե րում: «Ա ռա վոտ» թեր թի 1919 թ. 
մայի սի 12-ի հա մա րում նյութ է տպագր վել յոթ որ բե րի մա սին, ո րոնք հայտ նա բեր վել 
են ան գլիա ցի զին վոր նե րի կող մից և հանձն վել Ա դա նայից ե կող գաղ թա կան նե րին` 
Կ.Պո լիս ու ղարկ վե լու հա մար: Նրանք հանձն վել են Հայ դար փա շայի որ բա նոց: Տա րի-
նե րով բնակ վե լով լեռ նե րում` փոք րիկ նե րը կորց րել են խո սե լու ու նա կու թյու նը և միայն 
խա չակն քե լով են կա րո ղա ցել հաս կաց նել, որ ի րենք հայ են: Թեր թը գրում է. «Երբ 
ու րիշ կա յան մը կը հան դի պին, ի րենց հաց կը տրուի, հա ցը խս տիւ կը մեր ժեն, վար կը 
ցատ կեն, խո տեր կը ժո ղուեն ու վա կո նին մէ ջը կսկ սին ու տել: Տա րի նե րով խո տա ճա րա-
կու թե ան վար ժու թիւ նը հա ցը մոռց նել տուած է» 49: 

45 Abraham Aghbashian, Armenian Assembly Oral History Project. 
46 Նույն տեղում:
47 Աղէտէն վերապրողներ, Տէր-Զօր (Փարիզ, Պ. Էլէկեան, 1955), 62: 
48 Հայկանուշ Մելքոնեան, Կեանք եւ մահ: Մատենաշար Ապրիլեան Եղեռնի, թիւ 9 (Անթիլիաս-
Լիբանան, Տպարան Կաթողիկոսութեան Հայոց Մեծի Տանն Կիլիկիոյ, 1960), 26:
49 «Լեռը գտնուած եօթը որբեր», Առաւօտ (Կ.Պոլիս), 12 մայիս, № 3, 1919:
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Կե սա րա ցի հոգևո րա կան Տեր Վա հան քա հա նան հետևյալն է պատ մում վայ րի 
խո տե րով սն վե լու և ո ղջ մնա լու մա սին. «Մեր գիւ ղին ամ բողջ այր մար դի կը իթ թի հա տի 
ոճ րա գործ հե տե ւորդ նե րուն կող մէ ձո րե րու մէջ կա ցի նա հար ե ղած են, կի նե րէն մեծ 
մա սը գե տը թա փուած են կամ բռ նա բա րուած ու իս լա մա ցուած առ այժմ 570 ան ձե րէն կը 
մնան միայն 25 կի ներ` ո րոնք լե ռը ա պաս տա նե լով և խոտ ու տե լով ճո ղոպ րած են ահ ռե-
լի ե ղեռ նէն» 50: 

Հն գա մյա Ա նդ րեաս Գա րա մա նյա նը51 գաղ թի ճա նա պար հին քաղ ցի, ծա րա վի և 
սնունդ հայ թայ թե լու մա սին պատ մում է. «Ա տեն ա տեն կա րա ւա նը կանգ կ’առ նէր հանգ-
չե լու, ան ձրեւ նե րէն գո յա ցած փո սե րու ջու րե րու վրայ կը վա զէր, տո չո րը ան ցնե լու զի րար 
ա րմ կա հա րե լով եւ վայ րի բոյ սեր կը փնտ ռէր ու տե լու հա մար…»52: 

Ուր ֆայի որ բա նո ցի սան Բաբ կեն Ին ճեա րա պյա նը պատ մում է. «Յա ջորդ օր, եր կու-
շաբ թի, պա տե րազ մը կը վերսկ սի: Ա նօ թու թիւն ալ իր հետ: Թե թեւ ա պու րի հետ շատ քիչ 
հա ցեր էին սնն դե ղէ նի բա ժի նը: Ստի պուե ցանք խոտ ու տել: Որ բա նո ցէն, ծա կէ մը դուրս 
կը փախ չէինք խոտ հա ւա քե լու եւ ճա շա կե լու զայն: Այդ կող մե րը խո տը նոյ նիսկ դժուա-
րու թեամբ կը ճա րէինք: Եր բեմն գի շեր նե րը որ բա նո ցէն կը փախ չէինք մէկ քա նի որ բեր, 
եւ հե ռու տեղ եր թա լով բա ւա կան խոտ կը հայ թայ թէինք: Այդ պի սով ա մէն օր խոտ կու-
տէինք…»53:

Մրգերի, հատապտուղների և ընկուզեղենի հավաքչություն

Ս նունդ հայ թայ թե լու մյուս ե ղա նա կը մր գե րի, հա տապ տուղ նե րի ու ըն կույզ նե րի 
հա վաք չու թյունն էր: Յոթ նա մյա Ար շա լույս Բո յա ջյա նը պատ մում է, որ դուրս գա լով 
Սե բաս տիայից՝ նույ նիսկ չի հի շում, թե քա նի ա միս են քայ լել մինչև Այն թափ հաս-
նե լը` ա ռանց գուլ պա նե րի ու կո շիկ նե րի: Նա վեր հի շում է, որ փոքր գյու ղե րի մո տով 
ան ցնե լիս տե ղի բնակ չու թյու նը սնունդ է վա ճա ռել քա րա վա նին, սա կայն Այն թափ 
հաս նե լուն պես սն վել են այն ա մե նով, ի նչ կա րո ղա ցել են հա վա քել քա ղա քից դուրս 
գտնվող այ գի նե րից54: Այս պրակ տի կան շատ ակ տիվ կի րա ռում էին այն ե րե խա նե րը, 
ով քեր փա խել էին քր դա կան, թուր քա կան կամ ա րա բա կան ըն տա նիք նե րից ու միայ-
նակ վե րա դառ նում էին ի րենց բնա կա վայ րե րը կամ բռ նում Հա լե պի ճա նա պար հը: 
Համ բար ձում Բեր բե րյա նը, եղ բոր հետ փախ չե լով գնաց քից, ոտ քով ճա նա պարհ է ը նկ-
նում դե պի ծնն դա վայր` Ա դա նա, որ տեղ գտնվում էր նրանց զին վո րա կան եղ բայ րը: 
Վե րապ րո ղը ճա նա պար հին սն վե լու մա սին պատ մում է. «Մենք փոքր էինք: Միայն մի 
փոքր գնա լուց հե տո, այն տեղ ի նչ-որ բան կար, այ գի, մենք գտանք, ի նչ էր այդ, լո լիկ-
ներ, այդ այ գում լո լիկ ներ էին, լո լիկ ներ: …Մենք կե րանք մեկ կամ եր կու սը»55: 

50 «570 անձերէ 25 կիներ միայն մնացեր են», Արիամարտ (Կ.Պօլիս), 11 դեկտեմբեր, № 17 (1832), 1918: 
51 Ծնվել է Կարս Բազարում 1911 թ.:
52 Անդրէաս (Տաւրոս) Գարամանեան, Տարագրեալի մը յուշերը: Երկրորդ հատոր (Պուէնոս Այրէս-
Արժանթին, 1972), 10:
53 Բաբկէն Ինճէարապեան, Մեծ եղեռնի շրջանին հայ որբի մը ոդիսականը (Փարիզ, Turabian Press, 
1951), 230-231: 
54 Arshalous Boyajian, Armenian Assembly Oral History Project.
55 Hamparsoum Berberian, նույն տեղում:
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Մուրացկանություն

Ս նունդ ձեռք բե րե լու մյուս ձևը, ո րին դի մում էին հայ գաղ թա կան նե րը ոչ միայն աք սո-
րի ճա նա պար հին գյու ղե րի ու գյու ղա քա ղաք նե րի մի ջով ան ցնե լիս, այլև ա րա բա կան 
բնա կա վայ րե րում, մու րաց կա նու թյունն էր, ո րը շատ տա րած ված էր նաև ե րե խա նե րի 
շր ջա նում: 

Խար բեր դում Ա ՄՆ-ի դես պան Լես լի Դևի սը գրում է. «Տար բեր ժա մա նակ բազ մա թիվ 
ե րե խա ներ էլ էի գտել հյու պա տո սա րա նում պատս պա րել` չհաշ ված նրանց, ով քեր մայ-
րե րի հետ էին ի նձ մոտ ապ րում: Ա ռա ջի նը, ում ա պաս տան տվե ցի` Ներ սես Տեր-Կա րա-
պե տյանն էր, ի նը տա րե կան մի տղա… Հե տո հո րը, մո րը, բո լոր քույ րե րին ու եղ բայր նե-
րին կո տո րել էին, ին քը մնա ցել, շու կայի հրա պա րա կում մու րաց կա նու թյուն էր ա նում» 56:

 Քե սաբ ցի Զա րու հի Ա յա նյա նը, ով Հայոց ցե ղաս պա նու թյան ժա մա նակ վեց տա րե-
կան էր, պատ մում է, որ տե ղա հան վե լիս ի րենց հետ ու նե ցել են կով, ո րը ճա նա պար-
հին մայ րը կթել է: Գաղ թել են Բա զուր գյուղ, որ տեղ վա ճա ռել են կո վը, ա պա հա սել 
են Հա մա, Հոմս, այն տե ղից՝ Դա մաս կո սի մոտ գտնվող Նե բիկ բնա կա վայ րը: Այս տեղ 
մնա լով մեկ տա րի` մոր հետ մու րաց կա նու թյուն են ա րել` ապ րե լու հա մար57: Ար դեն 
հի շա տակ ված Աբ րա համ Աղ բա շյա նը, ով պատ մում էր խա տու տիկ նե րով սն վե լու 
մա սին, շա րու նա կում է. «Ես կո վի պես մեծ ստա մոքս ու նեի, ո րով հետև միայն վայ րի 
խա տու տիկ նե րով էինք սն վում: Ժա մա նակ առ ժա մա նակ, ես հի շում եմ, թե ի նչ պես 
էինք մայ րի կիս հետ տնից տուն գնում՝ սնունդ մու րա լու»58: Բա լուում ծն ված տաս նա-
մյա Գառ նիկ Ար փա ջյա նը Հա լե պում մնում է եր կու տա րի` մինչև ան գլիա ցի նե րի մուտք 
գոր ծե լը: Այս տեղ եր կու ո րբ ե րե խա նե րի հետ մու րաց կա նու թյուն են ա րել` գո յատևե-
լու հա մար. «Ես այլևս չէի վա խե նում ո չն չից, ա մե նա վա տը, որ նրանք կա րող էին ա նել, 
ի նձ սպա նելն էր: Ես սա միշտ պա հում էի իմ մտ քում: Ես միշտ մտա ծում էի վա ղը այլ օր 
է, մյուս օ րը ու րիշ, այդ պես ես չէի մտա ծում, այս այն էր, ի նչ ես զգում էի: Ես քաղ ցած 
եմ, ես սո վա մահ եմ լի նում, ես մու րում եմ այս տեղ և այն տեղ, եր կու շա բաթ ես մու-
րա ցի, մու րա ցի, ես ու տում էի խն ձո րի մի ջուկ նե րը, ես ու տում էի տան ձի մի ջուկ նե րը, ես 
ու տում էի ձմե րու կի կեղև նե րը, ես ու տում էի սե խի կեղև նե րը, ես ու տում էի ա մեն ա նիծ-
ված բան, որ կա րե լի էր ու տել, դրանք ու տե լու չէին, բայց ես ստիպ ված էի ու տել» 59:

1901 թ. Բա լուի Հա վավ գյու ղում ծն ված Սու րեն Փա փա զյանն իր ու նե ցած փոր ձա-
ռու թյան մա սին գրում է. «1917 թ. ձմե ռը միս-մի նակ Փե րի հա սայ: Մէ կը չէի ճանչ նար, 
շու կան, փո ղոց նե րը դար ձայ, տե սայ, որ իմ տա րի քիս, ի նձ մէ պզ տիկ խլե ակ մը հայ 
որ բեր ամ բողջ օ րը կը մու րան, գի շերն ալ կա ռա վա րա կան ձիե րու ա խո ռը կ’եր թան, 
կը քնա նան: Ի րենց միա ցայ, փլփլ ված ան կիւն մը գտայ, ծուա րե ցայ: Ա մէն մէ կը ի նչ որ 
մու րա ցած էր, հա նեց, սկ սաւ ու տել: Ես ամ բողջ օ րը ա նօ թի էի, ա նօ թի ալ քնա ցայ» 60: 

56 Լեսլի Ա. Դևիս, Սպանդի նահանգը, թարգմ.՝ Գրիգոր Ջանիկյան (Երևան, Դալլ, 2001), 238:
57 Zarouhi Ayanian, Armenian Assembly Oral History Project. 
58 Abraham Aghbashian, նույն տեղում:
59 Karnig Arpajian, նույն տեղում:
60 Սուրէն Փափազեան, Վերապրողի մը ոդիսականը (Երևան, «Ամարաս», 2000), 113:
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Հայկա նուշ Մել քո նյա նը պատ մում է, թե ի նչ պես է Աղ բու նա րում կա ռա վա րու թյու նը 
սնն դով ա պա հո վել գաղ թա կան նե րին, որ պես զի վեր ջին ներս մու րաց կա նու թյուն չա նեն 
և հի վան դու թյուն չտա րա ծեն Այն թա փում: Նա պատ մում է. «Քոյրս և ես միեւ նոյն գիւ-
ղին բա ժին ին կանք որ Աղ բու նար կը կո չուէր: Մեզ հետ կին մը կար որ 5-6 տա րե կան 
մանչ մ’ու նէր, կի նը քա ղաք կ’եր թար մու րա լու որ կա րե նար պզ տի կը ապ րեց նել: Կա ռա-
վա րու թիւ նը օ րա կան փոք րիկ հաց մը կու տար որ պէս զի քա ղաք մու րա լու չեր թայինք և 
հի ւան դու թիւն տա րա ծէինք» 61: 

Ընտանեկան համերաշխությունն ու փոխօգնությունը

 Կեն ցա ղի կազ մա կերպ ման հա մա տեքս տում, մաս նա վո րա պես սնն դի հայ թայթ ման, 
ոչ զին ված/ բա րո յա կան դի մադ րու թյուն կա րե լի է հա մա րել նաև ըն տա նե կան հա մե-
րաշ խու թյունն ու փո խօգ նու թյու նը: Ո րոշ դեպ քե րում վե րապ րող ներն ի րենք են այս 
երևույ թը նկա րա գրում և մեկ նա բա նում որ պես «ողջ մնա լու ձև», ո րոշ դեպ քե րում մենք 
ե նք այն գնա հա տում որ պես այդ պի սին: Հո լո քոս տի հա մա տեքս տում թե մայի քն նարկ-
ման ժա մա նակ կարևոր վում է փո խօգ նու թյան դի մե լու ռիս կայ նու թյու նը, այ սինքն` 
առ կա վտան գը և վեր ջի նիս տե սակ նե րը. որ քա նո՞վ էին մար դիկ վտան գի տակ դնում 
ի րենց կյան քը՝ ըն տա նի քի ան դամ նե րին կամ պար զա պես ազ գա կից նե րին օգ նե լու 
հա մար: Այս հար ցադ րու մը հա ճախ օգ նում է պա տաս խա նե լու այն մտայ նու թյա նը, թե 
ին չու մի մյանց օգ նու թյան չէին հաս նում: Կեն ցա ղում ցու ցա բեր ված «փո խօգ նու թյու նը» 
դի տարկ վում է որ պես «կա ռու ցո ղա կան վարք», ին չը և նպաս տել է վե րապ րե լուն62: 

Հայոց ցե ղաս պա նու թյու նը վե րապ րած բա լուե ցի Փա ռան ձեմ Ա լեք սա նյա նը պատ-
մում է, որ մի թուրք ի րեն վերց րել է գաղ թի ճա նա պար հից` ան ջա տե լով իր ըն տա-
նի քի ան դամ նե րից: Հա ցա բուլ կե ղե նի խա նու թի մո տով ան ցնե լու ժա մա նակ ի րեն 
հաց են տվել. «Երբ նա տվեց մի կտոր հաց, ես իմ ե կած ճա նա պար հով ետ վա զե ցի: 
Մար դը հետևեց ի նձ` հաս կա նա լով, որ ես ցան կա նում եմ այդ հա ցը տալ մայ րի կիս: Ես 
հա սա, նրանց գցե ցի հա ցը, ետ դար ձա և միա ցա այդ մար դուն»63: Աբ րա համ Աղ բա-
շյա նը հպար տու թյամբ է հի շում, թե ի նչ պես է, վտան գի են թար կե լով սե փա կան կյան քը, 
ան ձամբ հաց հասց րել հայ գաղ թա կան նե րին, ե րբ իր մայրն աշ խա տում էր մի ա րա բա-
կան ըն տա նի քում64:

 Մի նպա րա վա ճա ռի մո տից գո ղու թյուն ա նե լու և հայ րե նա կից նե րին օգ նե լու մա սին 
Գառ նիկ Ար փա ջյա նը պատ մում է. «Ես սկ սե ցի գո ղա նալ, դա լավ չէ, բայց ես գո ղա նում 
էի իմ ազ գա կից նե րին օգ նե լու հա մար, նրանք քաղ ցած էին, ես ցան կա նում էի օգ նել իմ 
ժո ղովր դին: Ես տաս, տասն մեկ տա րե կան եմ, բայց մտա ծում եմ իմ ազ գու թյան և կրո նի 
մա սին, ո րը չէի ցան կա նում փո խել…»65: 

61 Մելքոնեան, Կեանք եւ մահ, 27-28:
62 Boaz Kahana, et. al., “The Victim as Helper-Prosocial Behavior during the Holocaust,” Humboldt Journal 
of Social Relations l3, no. 1/2 (1985-86): 361.
63 Parantzem Alexanian, Armenian Assembly Oral History Project.
64 Abraham Aghbashian, նույն տեղում:
65 Karnig Arpajian, նույն տեղում: 
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Վե րոն շյալ օ րի նակ նե րը ցույց են տա լիս, որ հայ ե րե խա նե րը գի տակ ցել են, որ 
վտան գի են են թար կում սե փա կան կյան քը, բայց և այն պես դի մել են ռիս կի և օգ նու-
թյան հա սել ազ գա կից նե րին: 

Այս պի սով, հոդ վա ծում ան դրա դարձ կա տար վեց գի տա կար գային կարևոր մի հար-
ցադր ման՝ ի ՞նչ է ոչ զին ված դի մադ րու թյու նը և վեր ջի նիս ու սում նա սի րու թյան նպա-
տակն ու խն դիր նե րը։ Այս հեն քի վրա, բազ մա հա զար վկա յու թյուն նե րից ըն դա մե նը մի 
քա նի բնու թա գրա կան օ րի նակ նե րի հի մամբ ա ռաջ քաշ վեց և հիմ նա վոր վեց այն մտայ-
նու թյու նը, որ Հայոց ցե ղաս պա նու թյան տա րի նե րին հայ ե րե խա նե րի կող մից սնն դի 
ձեռք բեր ման տար բեր ե ղա նակ նե րը կա րող են դի տարկ վել որ պես ոչ զին ված դի մադ-
րու թյան դրսևո րում ներ: 

Hasmik G. Grigoryan 
PhD in History

WAYS OF FOOD PROCUREMENT DURING THE ARMENIAN GENOCIDE AS AN 
MANIFESTATION OF “UNARMED RESISTANCE”: CHILDREN’S EXPERIENCES

Summary
Key words: Armenian Genocide, Holocaust, children, unarmed resistance, food, memories, oral 
stories. 

The aim of the article is to discuss whether the methods of food procurement can be 
considered as an manifestations of unarmed resistance during the Armenian Genocide. For 
this purpose, the article first presents the concept of an unarmed resistance in the context of 
the Holocaust. 

Such scientific interest is motivated by the fact that despite a number of self-defense 
battles during the Armenian Genocide, including some with victorious outcome, as in Van, 
there is a common perception that Armenians were somewhat guilty, because “they have 
been slaughtered like sheep,” without resistance. For this reason article gives a scientific 
assessment of the concept of “resistance” by making its sub-categories separate subjects of 
research. Certainly, within the framework of one article it is impossible to touch upon all 
the aspects and forms of resistance, however, the article is an attempt to pose new questions 
in the field of the Armenian Genocide studies. 

In the second part of the article, the ways of food procurement during the Armenian 
Genocide are grouped and observed in the context of the concept of unarmed resistance. 
Mainly the children’s experiences were discussed trying to find out which social groups 
have been involved in whiat kind of activities and to what extent. In the article, the methods 
of food procurement, part of the daily life of the Armenian Genocide, are discussed as a 
conscious and unconscious struggle against the policy of starvation during the Genocide. 
The article is based on published memoirs and oral testimonies of the Armenian Genocide 
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survivors. The source materials are indicating on the variety of food procurement ways. 
However, in the article, the most common ones – feeding on grass, gathering fruits, berries 
and nuts, begging – were presented, often interpreted by the survivors as a life-and-death 
struggle. 

Асмик Г. Григорян 
кандидат исторических наук

СПОСОБЫ НАХОЖДЕНИЯ ЕДЫ КАК “НЕ ВООРУЖЕННОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ” 
ПРИ ГЕНОЦИДЕ АРМЯН: ОПЫТЫ ДЕТЕЙ

РЕЗЮМЕ
Ключевые слова: Геноцид армян, Холокост, дети, не вооруженное сопротивление, еда, 
воспоминания, устные рассказы. 

В статье обсуждается возможность рассматривания методов приобретения еды во 
время Геноцида армян в качестве не вооруженного сопротивления. С этой целью 
в начале статьи затронуты некоторые научные вопросы, а также сформирована 
концепция не вооруженного сопротивления в контексте Холокоста. 

Такой научный интерес обусловлен тем, что несмотря на тот факт, что во время 
Геноцида армян имело место вооруженное сопротивление: самооборонительные бои, 
в том числе и с победным исходом, как в Ване, однако бутует мнение, что армяне в 
какой-то мере сами виновны, так как “были зарезаны как бараны,” а имен но без 
сопротивления. Исходя из этого, в статье дается научная оценка понятию “сопротив-
ле ние,” превращая подкатегории последнего в отдельные предметы иссследования. 
Несомненно, в рамках одной статьи невозможно коснуться всех аспектов проблемы 
и всех видов сопротивления, однако можно сформировать опыт постановки новых 
вопросов в сфере изучения Геноцида армян. 

В статье сделана попытка объединить способы приобретения еды во время Геноцида 
армян и рассмотреть их в контексте концепции не вооруженного сопротивления. 
Особенно это относится к опыту детей, а также к вопросу о том, какие социальные 
группы были вовлечены в какие виды деятельности и в какой степени? Способы 
нахождения еды, составляющие повседневную часть Геноцида армян, в данной статье 
рассмат риваются в качестве осознанной или не осознанной борьбы против политики обре-
кания людей на голодную смерть. Научными источниками статьи яв ляются изданные 
мемуары и устные рассказы людей, переживших Геноцид армян. Источ ники описывают 
различные способы достования еды. Но в статье приведены наи более распространенные 
из них: употребление травы, сбор фруктов, ягод и орехов, выпрашивание – все это люди, 
пережившие геноцид, объясняют как борьбу за выживание. 
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Նա րի նե Վ. Մար գա րյան
 պատ մա կան գի տու թյուն նե րի թեկ նա ծու

ՀԱԼԵՊԻ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՈՐԲԱՆՈՑԸ 1915-1924 ԹԹ.

 Բա նա լի բա ռեր` Հայոց ցե ղաս պա նու թյուն, տե ղա հա նու թյուն, Հա լեպ, որ բեր, որ բա նոց, 
ար հես տա նոց, կր թու թյուն, ա ջակ ցու թյուն, փր կու թյուն, Ա հա րոն Շի րա ճյան, Ա տուր Լևո-
նյան, հու շա գրու թյուն ներ:

 Հոդ վա ծում ներ կա յաց վում է 1915 թ. հու լի սին Հա լե պում հիմ նադր ված և մինչև 1924 թ. 
ա նընդ մեջ գոր ծու նե ու թյուն ծա վա լած հայ կա կան որ բա նո ցի պատ մու թյու նը, որ բե րի 
փր կու թյան հար ցում կա ռույ ցի ու նե ցած դե րը, վեր լուծ վում են որ բե րի թվա կան տվյալ-
նե րը, ներ կա յաց վում որ բա նո ցի կր թա կան, ա ռող ջա պա հա կան, ֆի նան սա կան, ար հես-
տա գոր ծա կան ո լոր տի ման րա մաս նե րը, խնա մա տար մար մին նե րի ծա վա լած գոր ծու-
նե ու թյու նը, ի նչ պես նաև որ բա նո ցի ա ռջև ծա ռա ցած խն դիր ներն ու դրանց լու ծում նե րը: 
Հոդ վա ծում ան դրա դարձ է կա տար վում նաև խնդ րո ա ռար կա ժա մա նա կա հատ վա ծում 
տա րա ծաշր ջա նային քա ղա քա կան ի րա դար ձու թյուն նե րին, ո րոնք ի րենց ան մի ջա կան 
ազ դե ցու թյունն են ու նե ցել որ բա նո ցային կյան քի վրա: 

Ա ռան ձին են թա բա ժին նե րով ներ կա յաց վում են որ բա նո ցային կյան քի ման րա մաս նե րը 
մինչև 1918 թ. Սի րիայի ան կա խա ցու մը, այ նու հետև՝ ա րա բա կան ան կա խու թյան եր կու 
տա րի նե րի ու ար դեն 1920 թ. Սի րիա յում ֆրան սիա կան ման դա տի հաս տատ ման տա րի-
նե րի գոր ծու նե ու թյու նը: Վեր լուծ վում է կր թա կան ո լոր տը, ներ կա յաց վում են դա սա վանդ-
ման ծրա գրե րը, ա ռող ջա պա հա կան ո լոր տը: Ա նդ րա դարձ է կա տար վում որ բա նո ցում 
ի րա կա նաց վող հա տուկ քա ղա քա կա նու թյա նը, ը ստ ո րի՝ ե րե խա նե րին ար հեստ էին սո վո-
րեց նում, ին չը միտ ված էր հե տա գա յում ի րենց ապ րուս տի մի ջո ցը սե փա կան ու ժե րով հայ-
թայ թե լուն: 

Հոդ վա ծում ներ կա յաց վում է նաև 1919 թ. փետր վա րի ա րա բա-թուր քա կան ու ժե րի 
հար ձա կու մը որ բա նո ցի վրա և տնօ րե նու թյան ձեռ նար կած քայ լե րը՝ որ բե րի փա խուստ-
նե րը կան խե լու, ֆի նան սա կան մի ջոց ներ հայ թայ թե լու և որ բա նո ցը ա պա հով ու վս տա-
հե լի ա պաս տան դարձ նե լու ուղ ղու թյամբ:

 Հոդ վա ծի աղ բյու րա գի տա կան հիմքն են որ բա նո ցի տե ղե կա գի րը, որ բա նո ցի սա նե րի 
ու աշ խա տա կից նե րի հու շա գրու թյուն նե րը, ի նչ պես նաև ժա մա նա կի մա մու լը:

Հալեպի հայկական որբանոցը՝ երիտթուրքական իշխանության տարիներին 

Ա ռա ջին հա մաշ խար հային պա տե րազ մը հնա րա վո րու թյուն տվեց ե րիտ թուր քա կան 
կա ռա վա րու թյանն ի րա կա նաց նե լու հայե րի ցե ղաս պա նու թյան ծրա գի րը: Օս մա նյան 
կայս րու թյան գրե թե բո լոր նա հանգ նե րի հայ բնակ չու թյու նը են թարկ վեց տե ղա հա նու-
թյան ու զանգ վա ծային կո տո րած նե րի: Ե րիտ թուր քա կան կա ռա վա րու թյան հա յա ջինջ 
ծրա գրի վեր ջին հանգր վա նը սի րիա կան ա նա պատ ներն էին:

1915 թ. հու նի սին Հա լե պը դար ձել էր խաչ մե րուկ, ուր վճռ վում էր գաղ թա կան նե րի 
ճա կա տա գի րը: Ցե ղաս պա նու թյան ա ռա ջին ա միս նե րին գաղ թա կան նե րի մի մա սը 
տա րագր վում է Հաու րա նի, Հա մայի, Հոմ սի ուղ ղու թյամբ, շա տե րին հա ջող վում է 
մնալ Դա մաս կո սում կամ ան ցնել Ե րու սա ղեմ: Մեծ մա սը, սա կայն, Հա լե պի հա րավ-
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արևելյան եր կա թու ղու եր կայն քով քշ վում էին Դեր Զո րի ա նա պատ ներ: Ցե ղաս պա-
նու թյան ըն թաց քում հայ ե րե խա նե րի վի ճա կը թերևս ա մե նա բարդն է ր. նրանք ստիպ-
ված էին հաղ թա հա րել գաղ թի ճա նա պար հը, հա րա զատ նե րի կորս տի ցա վը, սո վը և 
մշ տա պես կանգ նած էին ձուլ ման վտան գի ա ռջև:

Ցե ղաս պա նու թյան և դրան հա ջոր դող տա րի նե րին բաց վում են բազ մա թիվ հայ-
կա կան, մի սի ո նե րա կան որ բա նոց ներ` հայ ժո ղովր դի դեռևս կեն դա նի բե կոր նե րը 
փր կե լու հա մար: Նման որ բա նոց նե րը քիչ չէին, բայց դրանց մեջ ա ռանձ նա նում էր 
Հա լե պի հայ կա կան որ բա նո ցը: Վեր ջինս այն հազ վա գյուտ որ բա նոց նե րից էր, ո րը 
հիմն վել էր հայ կա կան կող մի նա խա ձեռ նու թյամբ, ցե ղաս պա նու թյան բուն ըն թաց քի 
ժա մա նակ, և ո րն ա նընդ մեջ գոր ծել է մինչև 1924 թ.: 

Հա լե պի հայ կա կան որ բա նոցն իր գոր ծու նե ու թյու նը սկ սել է 1915 թ. հու լիս 31-ին 
Վեր պատ վե լի Ա հա րոն Շի րա ճյա նի1 ղե կա վա րու թյամբ: Սա այն ժա մա նա կա հատ-
վածն էր, ե րբ Օս մա նյան կայս րու թյու նը հետևո ղա կա նո րեն ի րա կա նաց նում էր հայե-
րի բնաջնջ ման քա ղա քա կա նու թյու նը: Որ բա նո ցի հիմ նադր ման գոր ծում մեծ էր բժշկա-
պետ Ա սա տուր Ալ թու նյա նի և նրա դս տեր՝ Նո րա Ալ թու նյա նի դե րը, ով քեր ի րենց 
ան ձնա կան կա պերն օգ տա գոր ծե լով՝ փոր ձել են որ բե րի կե ցու թյան և ա ռող ջու թյան 
հար ցե րը լու ծել: Հա լեպ հա սած որ բե րի վի ճա կը կա րե լի էր հետևյալ ձևով բնու թա գրել. 
«1915ին բռ նա գաղ թի ա մե նա սոս կա լի շր ջա նին էր, մահ վան ճի րան նե րէն խլուած և 
հրաշ քով ա զա տուած հայ որ բը Հա լե պի մէջ դար ձե ալ մեռ նե լու դա տա պար տուած էր»2: 
Հայ գաղ թա կան նե րի քա րա վան նե րը Հա լեպ էին հաս նում հյուծ ված ու լք ված վի ճա-
կում, քա ղա քում ա վե լա նում էր հա մա ճա րա կից մա հա ցող նե րի թի վը, սա նի տա րա հի-
գիե նիկ վի ճակն ա ղե տա բեր էր տե ղա ցի նե րի և գաղ թա կան հայե րի հա մար: Այս ի րա-
վի ճա կում Հա լե պի քա ղա քային իշ խա նու թյուն նե րը կար գադ րել էին ո րոշ աշ խա տա կից-
նե րի աղ բա տար կառ քե րով շր ջել քա ղա քի փո ղոց նե րով և հա վա քել նո րած նից մինչև 
8-10 տա րե կան կի սա մեռ ե րե խա նե րի` այս կերպ փոր ձե լով վե րահս կել քա ղա քի մաք-
րու թյու նը3: 

1 Ահարոն Շիրաճյանը ծնունդով Մարաշից էր: Ուսում էր ստացել Այնթափի «Կեդրոնական Թուրքիոյ 
քոլեջում», որից հետո հաճախել էր Մարաշի աստվածաբանական դպրոցը, 1912 թ. մեկնել էր 
Էդինբուրգ` աստվածաբանական ուսումը շարունակելու համար: Նա ականատես էր եղել համիդյան, 
երիտթուրքական, քեմալական ժամանակահատվածների հայաջինջ քաղաքականությանը: Ահարոն 
Շիրաճյանը Մարաշից արտաքսվելուց հետո հասել էր Հալեպ, որտեղ և հիմնել էր որբանոցը: Ավելի 
ուշ նա աջակցել է «Հայերի բարեկամներ» բրիտանական ընկերության նախաձեռնությամբ Հալեպում 
հիմնված «Աղջկանց տան», Հալեպի Կարմիր խաչի դարմանատան, Հայ ազգային ծերանոց-
անկելանոցի գործունեությանը, ինչպես նաև մասնակցել է 1932-1933 թթ. Թել Բրաք հայկական 
գյուղի հիմնադրման աշխատանքներին, շուրջ 700 ընտանիքների տեղավորել է Հալեպ քաղաքի 
Մեյդան թաղամասում: Տե՛ս Վեր. Յ. Փ. Ահարոնեան, «Վեր. Ա. Շիրաճեան՝ քաջ առաջնորդը», 
Ջանասէր երկշաբաթաթերթ (Բեյրութ), ԻԷ տարի, 1 հոկտեմբերի 1964, թիվ 19, 401։ Վեր. Տիգրան 
Խրլոբեան, «Այնպէս ինչպէս կը ճանչնամ Վեր. Ահարոն Շիրաճեանը», Ջանասէր (Բեյրութ), ԻԷ 
տարի, 1 հոկտեմբերի 1964, թիվ 19, 402-403:
2 Տիգրան Երէցեան, Որբերու բոյնը 1915-1921 (Հալէպ, Անի, Ա. Էքմէքճեան, Սալիպէ-Հալէպ, 1934), 
5-6:
3 Նույն տեղում, 6:
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Ս տեղծ ված ի րա վի ճա կում Նո րա Ալ թու նյա նը դի մում է իր շվեյ ցա րա ցի բա րե կամ, 
ա ռևտ րա կան, Հա լե պում գոր ծող հի վան դա նո ցի հիմ նա դիր Է միլ Զո լին կե րին` որ բա-
հա վաք գոր ծը ստանձ նե լու և որ բե րին պատս պա րե լու նպա տա կով շի նու թյուն տրա-
մադ րե լու հա մար: Շու տով Զո լին կե րը Հա լե պի Ա գա պա թա ղա մա սում եր կու սե նյա կա-
նոց բնա կա րան է հատ կաց նում` հայ որ բե րին ա պաս տան տա լու հա մար: Բժիշկ Ալ թու-
նյանն էլ իր կա պե րի մի ջո ցով աշ խա տում էր կազ մա կեր պել ֆի նան սա կան և ա ռող-
ջա պա հա կան հար ցե րը: Կարևոր էր նաև այն հան գա ման քը, որ որ բա նոց հիմ նե լու 
նրանց նա խա ձեռ նու թյունն ա ջակ ցու թյուն էր ստա նում նաև ա մե րի կյան, գեր մա նա կան, 
ի նչ պես նաև գեր մա նաշ վեյ ցա րա կան մի սի ո նե րա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րի կող-
մից4, Հա լե պի ա մե րի կյան, գեր մա նա կան հյու պա տո սա րան նե րի կող մից, ի նչ պես նաև 
ան գլիա կան բա նա կի, ա մե րի կա ցի նե րի, շվեյ ցա րա ցի ան հատ բա րե րար նե րի մի ջո ցով: 
Բա ցի նշ ված ան ձան ցից՝ որ բա նո ցի ֆի նան սա վոր մամբ, եր բեմն էլ մի ջամտու թյամբ, 
ո րի շնոր հիվ որ բա նո ցը շա րու նա կել է գոր ծել մինչև 1924 թ., ի րենց ներդ րումն են ու նե-
ցել հայ և օ տար ան հատ ներ` գե նե րալ-մայոր Մե քենդ րուն, գն դա պետ Բրեյ նը, գն դա-
պետ Կլուս քա րը, Վե րա պատ վե լի Ջեն թել Քա քե թը, Է միր Ֆեյ սա լը, Կ.Պոլ սի «Bible 
House»-ը5: Սկզբ նա կան ժա մա նա կա հատ վա ծում մա տա կա րար ման հար ցե րը լու ծե-
լու հա մար ստեղծ վել էր նաև մոտ 80 հո գա նոց Տիկ նանց խնա մա տար մար մի նը, ո րի 
ան դամ ներն ամ սա կան կես ոս կի են վճա րել, սա կայն, հարկ է նշել, որ նրանց գոր ծու-
նե ու թյու նը կար ճա ժամ կետ է ե ղել6: Նո րա Ալ թու նյա նը տե ղի հայ կա կան հա մայն քում 
նույն պես որ բա նո ցի հա մար հան գա նա կու թյուն ներ է կազ մա կեր պել7: 

Որ բա նո ցը ցե ղաս պա նու թյան տա րի նե րին այն վս տա հե լի վայրն էր, ուր դի մում էին 
ա նա պատ նե րից, հա րեմ նե րից փա խուս տի դի մած հայ որ բե րը: Որ բա նոցն իր գո յու-
թյան գրե թե տաս նա մյա շր ջա նում Ա րևմտյան Հա յաս տա նի և Կի լի կիայի քա ղաք նե-
րից ու գյու ղե րից հա վաք ված ա վե լի քան 8.000 որ բե րի ա պաս տան է ե ղել8: Որ բա նո-
ցում որ բե րի ա նընդ հատ տե ղա շարժ է ե ղել, նրանք, ով քեր հա րա զատ նե րին գտել են 
կամ ար դեն ի նք նա բավ են դար ձել և կա րո ղա ցել են ի րենց ա ռօ րյա կա րիք նե րը հո գալ, 
դուրս են ե կել որ բա նո ցից` ի րենց տե ղը զի ջե լով նոր ե կող նե րին: 

Որ բա նոցն իր գոր ծու նե ու թյունն աս տի ճա նա բար ը նդ լայ նել է, ի սկ որ բե րի թի վը՝ 
ա ճել: Հա մա ձայն «Տե ղե կա գիր Հա լէ պի հայ կա կան որ բա նո ցի» տվյալ նե րի՝ հետևյալ 
պատ կերն է ար ձա նագր վել որ բա նո ցում9` 

4 Raymond Kévorkian, The Armenian Genocide: A Complete History (London-NY: I.B. Tauris, 2011), 643.
5 Տեղեկագիր Հալէպի հայկական որբանոցի (31.7.15-30.9.1919) (Հալէպ, ա.տ., 1919), 6:
6 ՅՉ, «Այժմու հայ որբանոցը», Տարագիր (Հալեպ), 13 դեկտեմբերի 1918, թիվ 2:
7 Դար մը պատմութիւն Հայ բարեգործական ընդհանուր միութեան 1906-1940, ղեկավարությամբ` Ռ. 
Գէորգեանի եւ Վ. Թաշճեանի, հ. Ա (Գահիրէ-Փարիզ-Նիւ Եորք, Impression, Brochage, 2006), 66:
8 Միհրան Մինասեան, ««Մանկութիւն չունեցողներուն» տաքուկ բոյնը` Հալէպի հայկական 
որբանոցը», Շաւիղ եռամսյա պարբերական (Հալեպ), 1999 (1), 22:
9 Տեղեկագիր Հալէպի հայկական որբանոցի, 1:



Նա րի նե Վ. Մար գա րյան

30

31 հու լիս 1915 թ. 13

10 օ գոս տոս 250

31 օ գոս տոս 340

31 դեկ տեմ բեր 402

30 հու նիս 1916 թ. 500

31 դեկ տեմ բեր 548

30 հու նիս 1917 թ. 620

31 մարտ 1918 թ. 1.478

31 դեկ տեմ բեր 1.751

Աշ խա հա մար տի տա րի նե րին որ բա նո ցի ծա վա լած գոր ծու նե ու թյան հա ջո ղու թյու նը 
եր բեմն վե րա գրել են Սի րիա յում գոր ծող թուր քա կան չոր րորդ բա նա կի հրա մա նա-
տար Ջե մալ փա շային` նշե լով, որ նա, հա կա ռակ Կ.Պոլ սի կենտ րո նա կան կա ռա վա-
րու թյան հրա մա նի, հո վա նա վո րել է որ բա նո ցը10, ան գամ հրա մայել է օս մա նյան բա նա-
կին` որ բա նո ցին սնունդ, քա րյուղ ու փայտ մա տա կա րա րել11։ Նշենք, որ Ջե մալ փա շան 
Հա լե պի նա հան գա պետ Սա մի Բե քի րի12 մի ջո ցով հան դի պել է Ա սա տուր Ալ թու նա նին, 
որ տե ղից էլ սկս վել են նրանց սերտ շփում նե րը:

«Որ բե րու բոյ նը» գր քույ կի հե ղի նակ Տիգ րան Ե րե ցյանն այս հար ցին ան դրա դառ-
նա լիս նշում է. «Ջե մալ փա շան և Ե ա վեր13 Նուս րեթ պէյը քա նիցս խօ սած էին Տօքթ. 
Ալ թու նյա նի որ ե թէ բաղ ձանք մ’ու նե նայ ի րենց ի մաց նէ»14: Այ նու հետև հա վե լում է. 
«Տօքթ. Ալ թու նե ան ըլ լայ ՃԷ մալ փա շայի, ըլ լայ իր մշա կած բա րե կա մու թե նէն ան ձնա-
կան շահ մը չու նէր... Բարձ րաս տի ճան զի նուո րա կան նե րու և ա նոնց ըն տան քի նե րու 
հի ւանդ նե րը ձրի կը դար մա նէր և դեղ կու տար: Եւ այս բո լոր զո հո ղու թիւն նե րը կ’ը նէր 
յա նուն Հայ որ բին և ան պաշտ պա նին»15: 

Պետք է փաս տել, որ Ջե մալ փա շան ի րա կա նում ու ներ նկա տա ռում ներ հայ գաղ-
թա կան նե րի հար ցում իր շա հագրգռ վա ծու թյունն ար տա հայ տե լու հա մար16: Այ նուա-

10 Երէցեան, Որբերու բոյնը, 7: 
11 Դար մը պատմութիւն, 66: 
12 Սամի Բեքիրը եղել է նաև Հանրապետական Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարարը (1920 թ. 
մայիս – 1921 թ. մայիս):
13 Յավեր՝ թիկնապահ, ով զբաղվում էր նաև իր վերադասի կարգադրությունների իրականացմամբ։
14 Երէցեան, Որբերու բոյնը, 8: 
15 Նույն տեղում, 9:
16 Հարկ է նշել, որ տեղահանման և ոչնչացման ճանապարհին գտնվող հայերի նկատմամբ 
ցուցաբերած որոշակի մեղմ դիրքորոշումը թելադրված էր ոչ այնքան Ջեմալ փաշայի մարդասիրական 
վերաբերմունքով, որքան պայմանավորված էր քաղաքական հաշվարկով: Հայերին նա դիտում էր 
որպես Սիրիայում և Լիբանանում արաբներին հավասարակշռող տարր և հայ արհեստավորներին 
արաբական տարածքներում բնակեցնելով ձգտում էր լուծել երկու խնդիր` թուլացնել արաբական 
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մե նայ նիվ, բժիշկ Ալ թու նյա նի՝ Ջե մալ փա շայի հետ ու նե ցած կա պը հնա րա վո րու-
թյուն ըն ձե ռեց ստա նա լու որ բա նո ցի ան վտան գու թյունն ա պա հո վող փաս տա թուղթ. 
«Մե ծա գոյն և ի րա կան նուէ րը ե ղաւ որ բա նո ցին հա մար, թուղ թի կտոր մըն էր զոր 
յանձ նեց Օր. Ալ թու նե ա նի, և ո րով կը յանձ նա րա րէր Հա լէ պի իշ խա նու թե անց` բնավ 
չդպ չիլ որ բա նո ցին: Այս թուղ թին շնոր հիվ կա րե լի ե ղավ հաս տա տու թիւ նը զերծ 
պա հել ոս տի կա նու թե ան ո տնձ գու թիւն նե րէն: Ճիշտ է, որ փոր ձանք նե րը պա կաս 
չե ղան եւ Հա լէ պի կա ռա վա րու թիւ նը բազ միցս փոր ձեց այդ որ բերն ալ առ նել եւ ա նա-
պա տի սպան դա նոց նե րը ղր կել»17: Բա ցի այդ՝ բժիշկ Ալ թու նյանն ո րո շա կի մի ջամտու-
թյուն է ու նե ցել Հա լե պի հա յու թյա նը տե ղա հա նե լու ծրա գի րը կան խե լու գոր ծում. 
«Սա կա ւա թիւ ժո ղո վուրդ մը ու նէինք այն տեղ, բայց ա նոր շուր ջը կը պարտ կուէին 
քա նի մը հա զար հայ գաղ թա կան ներ: Ե թէ աք սո րուէին, այս գաղ թա կան ներն ալ 
չպի տի կր նային մնալ ու պի տի կոր սուէին»18: 

Այ նուա մե նայ նիվ, ար դեն նշ վեց, որ Ջե մալ փա շայի տված փաս տա թուղ թը չէր 
կա րող որ բա նոցն ամ բող ջո վին ա պա հո վա գրել թուր քա կան ո տնձ գու թյուն նե րից: 
Ե ղել են դեպ քեր, ե րբ Ա հա րոն Շի րա ճյա նը մեր ժել է որ բա նո ցից աղ ջիկ տուն տա նե-
լու հա մար ե կած թուրք բեյե րին այն հիմ նա վոր մամբ, որ որ բա նո ցը գեր մա նա կան 
հո վա նա վո րու թյան ներ քո է գտնվում: Նշենք նաև, որ գեր մա նա կան հյու պա տո սա-
րա նի ան մի ջա կան հարևա նու թյու նը19 զգա լի ո րեն նպաս տում էր որ բա նո ցի ան վտան-
գու թյան ա պա հով մա նը, եր բեմն էլ Պատ վե լին խոս տում նե րով ձգձ գում էր` հու սա լով, 
որ ա զա տու թյու նը մոտ է20: 

Ա վե լին, թեև որ բա նո ցի հա մար թուր քա կան իշ խա նու թյուն նե րը ո րո շա կի ար տո-
նու թյուն ներ կի րա ռում էին, բայց, ի նչ վե րա բե րում է որ բա նո ցի կր թա կան կյան քին, 
ա պա 1915-1918 թթ. ըն թաց քում կր թա կան գուր ծու նե ու թյուն սկ սե լու փոր ձե րը ե րեք 
ան գամ կա սեց վել են թուր քա կան կա ռա վա րու թյան կող մից21: 

Հայ կա կան որ բա նո ցի գոր ծու նե ու թյու նը կապ ված է ե ղել նաև ա րա բա կան կող մի 
բա րիդ րա ցիա կան վե րա բեր մուն քի հետ: Վե րա պատ վե լին կա րո ղա ցել է բա րե կա մա-

ներկայությունը, արաբական ազգային-ազատագրական շարժման միտումները և ստեղծել բանակի 
կարիքները հոգալու նոր հենարան: Այս տեսանկյունով է կարելի բացատրել ժամանակ առ ժամանակ 
հայ տարագիրների նկատմամբ նրա ձեռնարկած քայլերը: 
17 Ա. Ա. [Արամ Անտոնյան], «Տօքթ. Ալթունեան»,Վերածնունդ շաբաթաթերթ (Փարիզ), 27 մայիսի 
1919, Գ տարի, թիվ 12, 202-203:
18 Նույն տեղում, 203:
19 Հալեպը հյուսիսային Սիրիայի կարևոր կենտրոն էր: Այստեղ էին հատվում Սիրիայի ֆրանսիական 
և Բաղդադի գերմանական երկաթուղիները, բացի դա Հալեպը ռազմամթերքի մատակարարման 
գործում հույժ կարևոր դերակատարություն ուներ: Այս հանգամանքով էր պայամանավորված, որ 
Գերմանիան, Ավստրո-Հունգարիան, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները հյուպատոսարաններ էին 
բացել Հալեպում, ինչը թուրքական իշխանություններին ավելի զգոն էր պահում քաղաքում բացահայտ 
կոտորածներ ու անօրինականություններ կատարելու հարցում:
20 Էլմաս Պօյաճեան, «Հայկական որբանոցի կեանքէն», Ջանասէր, ԻԷ տարի, 1 հոկտեմբերի 1964, 
թիվ 19, 416:
21 Տեղեկագիր Հալէպի հայկական որբանոցի, 3:
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կան հա րա բե րու թյուն ներ հաս տա տել ա րաբ ե րկ րա գործ նե րի հետ և նրան ցից պար-
բե րա բար հա ցա հա տիկ գնել որ բա նո ցի հա մար22: 

Վե րա պատ վե լի Շի րա ճյա նի գոր ծու նե ու թյա նը զու գա հեռ Նո րա Ալ թու նյա նը նույն-
պես զբաղ վել է սնունդ հայ թայ թե լու գոր ծով: 1916-1917 թթ. ըն թաց քում, ե րբ ե րկ-
րում հա մա տա րած սով էր, Նո րա Ալ թու նյա նը դի մել է Նուս րեթ բեյին` ներ կա յաց նե-
լով որ բա նո ցի դրու թյու նը: Ի պա տաս խան` Նուս րեթ բեյը Ջե մալ փա շայի զին վո րա-
կան զո րա նո ցի մթե րա նո ցից ցո րեն է հատ կաց րել որ բա նո ցին, ին չը բնա կան է, որ չէր 
կա րող լի նել ա ռանց Ջե մալ փա շայի թույլտ վու թյան կամ հա մա ձայ նու թյան: 

Ա մեն նոր քա րա վա նի Հա լեպ հաս նե լով՝ քա ղա քի գաղ թա կան նե րի թիվն ա վե լա-
նում է ր. տե ղի կա ռա վա րիչ նե րի վե րահս կո ղու թյու նից դուրս էր ե կել քա ղաք հաս նող 
աք սո րյալ նե րի թի վը, հա մա տա րած սով ու հա մա ճա րակ էր: Այս ի րա վի ճա կում թուր-
քե րը փո խում են ի րենց գոր ծե լա կեր պը. հայե րին ար գե լե լով մնալ Հա լե պում` փո խա-
րե նը նրանց տե ղա վո րում էին եր կա թու ղուն հա րա կից ճամ բար նե րում: Այ նուա մե նայ-
նիվ, կա ռա վա րու թյան հս կո ղու թյու նից և հե տապն դում նե րից խու սա փե լու հա մար 
շա տե րը մի քա նի օ րով ա պաս տան էին խնդ րում որ բա նո ցում: Վեր ջինս ա վե լի մար դա-
շատ էր դառ նում, հո րե րի ջու րը չէր բա վա րա րում կեն ցա ղային նվա զա գույն պայ ման-
ներն ա պա հո վե լու հա մար, յու րա քան չյուր նոր քա րա վա նի հոս քի հետ շա տա նում էին 
հի վան դու թյուն նե րը, ա ճում էր մա հա ցու թյուն նե րի թի վը: Դժ վար էր նաև լու ծել կե ցու-
թյան, հա գուս տի, սնն դի խն դիր նե րը: 

Սկզբ նա կան շր ջա նում որ բա նո ցը կամ այդ ժա մա նակ նե րի Օ րհ նու թյան Տու նը23 
պար զա պես պատս պա րան էր հայ որ բե րի հա մար՝ հապ ճեպ կա հա վոր ված, հար դով 
տա շեղ նե րով լց ված բազ մոց նե րով, ո րոնց վրա մե կից ա վե լի ե րե խա ներ էին պառ կում, 
ա ռանձ նաց վել էր հա տուկ սե նյակ` ա մեն օր մուտք գոր ծող ե րե խա նե րի հա մար: Վե րա-
պատ վե լի Շի րա ճյա նի` որ բե րին բժշկա կան ա ջակ ցու թյուն տրա մադ րե լու խնդ րան-
քով որ բա նոց այ ցե լած բժիշկ Պո ղո սյա նը գրում է. «... Ըն դար ձակ սե նե ակ մը կա րե լի 
ե ղաւ յս տա կեց նել ա մէն օր մուտք գոր ծող մա հա մերձ նե րու ո րոնց մեծ մա սը կը մեռ նէին 
մտ նե լէ գրե թե մի քա նի ժամ ե տք»24: Որ բե րը հա ճախ չէին հի շում ի րենց ա նու նը, Պատ-
վե լին նրանց նոր ա նուն նե րով էր մկր տում`Ա պա ռաժ, Վէմ, Ժայռ և այլն՝ հույս ու նե նա-
լով, որ նմա նօ րի նակ ա նուն նե րը նրանց կպար տադ րեն պայ քա րել կյան քի հա մար: 

Անդ րա դառ նա լով որ բե րի վի ճա կին՝ Հա լե պի «Տա րա գիր» թեր թը գրում է.  
«... ան մեղ է ակ ներ, ո րոնք ի րեն ցն ցո տի նե րուն մէջ յա ճախ մերկ ու բո պիկ, քաղ ցած 
ու ան պատսպար, ան խե լա հաս, հե տե ւա բար և ան կա րող ը մբռ նե լու ի րենց վի ճա կի 
ծան րու թիւ նը կամ ա ւե լի ճիշտ ծան րու թե ան պատ ճա ռը, ող բա լի ու չար քաշ կե անք մը 
կը վա րեն, այս օ տար մթ նո լոր տի տակ, որ կե անք չէ, կը քա լեն բայց չգի տեն ուր»25:

22 Պօյաճեան, «Հայկական որբանոցի կեանքէն», 416:
23 Սարգիս Լալէեան, Յուշամատեան նուիրուած Ատուր Յ. Լեւոնեանի: Ինքնակենսագրութիւն եւ 
դրուագներ իր կեանքէն ու գործէն (Պէյրութ, Ատլաս, 1967), 197:
24 Տոքթ. Պօղոսեան, «Հիմնադիրը ազգային մեծ ձեռնարկի մը», Ջանասէր, ԻԷ տարի, 1 հոկտեմբերի 
1964, թիվ 19, 414:
25 Սպերցի, «Որբանոցը. Ա», Հայ Ձայն (Հալեպ), 18 դեկտեմբերի 1918, Ա տարի, թիվ 4:
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Որ բա նո ցի աշ խա տա կից Էլ մաս Պո յա ճյանն26 իր հու շե րում որ բա նո ցի մա սին գրում 
է. «Նո րա բաց որ բա նո ցին դու ռը շա րան նե րով կը սպա սէին դժ բախտ ներ` տնօ րէ նին 
կար գադ րու թե ա նը: Այժմ որ բա նո ցը ե ղաւ «Հայ տուն», ուր կային կա թըն կեր մա նուկ նե-
րէն մին չեւ Հայ նի էն աք սոր ված ծե րու նի, բա րի Ռե բե կա մայ րի կը ... Թէ պէտ բա ւա րար 
ու տե լիք չու նէինք` Պա տուե լին կ’ը սէր. «Թող հա յուն բե կոր նե րը փո ղո ցը չմեռ նին»27: 
Վե րա պատ վե լի Շի րա ճյա նը որ բա նոց է ըն դու նել բո լոր որ բե րին՝ բո րո տով, տրա խո-
մայով, դի զին տե րիայով կամ տի ֆով վա րակ ված՝ ա ռանց որևէ խտ րա կա նու թյան28:

1917 թ. փետր վա րին Հա լե պում գոր ծող որ բա նոց նե րի վե րահս կո ղու թյունն ան ցել 
է թուր քա կան կա ռա վա րու թյա նը և վեր ջի նիս հրա մա նով որ բե րը պետք է տե ղա փոխ-
վեին Ան թու րայի, Կո նիայի, Էս կի շե հի րի և Կ.Պոլ սի թուր քա կան որ բա նոց ներ: Հա լե-
պի հայ կա կան որ բա նո ցը չէր կա րող շր ջան ցել այդ հրա մա նը և որ բա նո ցի մոտ 80 ո րբ 
տե ղա փոխ վել են հիմ նա կա նում Լի բա նա նի Ան թու րայի թուր քա կան որ բա նոց29: Այս 
դեպ քե րին ադ րա դառ նում է Էլ մաս Պո յա ճյա նը. «...Մեր որ բա նո ցին ալ ցան կը ու զե-
ցին և օր մը ո տք կո խե ցին թուրք պաշ տօ նե ա ներ եւ 80ի չափ որ բեր տա րին ի րենց ծնո-
ղաց ճա կա տա գրին միաց նե լու»30: Որ բա նո ցից ե րե խա նե րի առևան գում նե րը կան խե լու 
հա մար Շի րա ճյանն եր բեմն որ բե րին տե ղա վո րում էր քա ղա քի հայ կա կան ըն տա նիք նե-
րում, ո րոնք դժ վա րու թյամբ ու վա խով էին գնում այդ քայ լին: 

Որ բա նո ցի տե ղե կա գրում նե րառ ված են նաև մինչև 1919 թ. նոյեմ բեր ա մս վա 
ֆի նան սա կան մուտ քե րի և ել քե րի հաշ վեկ շիռ նե րը: Ստորև ներ կա յաց վում են ո րոշ 
տվյալ ներ`

Ֆի նան սա կան աղ բյուր նե րը Գու մա րը/ոս կի31

1918 թ. օ գոս տոս-դեկ տեմ բեր ա միս ներ 562

1916-1918 թվա կան ներ 26.425

1919 թ. ան գլիա կան իշ խա նու թյուն նե րի կող մից 29.015

Ե կե ղե ցի նե րից ու բա րե կամ նե րից 214

26 Էլմաս Պոյաճյանը գաղթի ճանապարհին կորցրել էր երեք զավակներից երկուսին, մեկի հետ 
հասել էր Ռալ ուլ-Այն, հետո` Հալեպ, որտեղ Պատվելի Հովհաննես Էսքիջյանի միջամտությամբ 
սկսել էր աշխատել Հալեպի հայկական որբանոցում:
27 Պօյաճեան, «Հայկական որբանոցի կեանքէն», 415:
28 Kévorkian, The Armenian Genocide, 643.
29 Նարինե Մարգարյան, «Հայ երեխաների թրքացման գործընթացն Օսմանյան կայսրության 
պետական որբանոցներում (1915 -1918 թթ.)», Ցեղասպանագիտական հանդես 4, no.1 (2016), 25-43:
30 Պօյաճեան, «Հայկական որբանոցի կեանքէն», 416:
31 Գումարներն ընդունվում էին մեծամասամբ թղթադրամներով, մինչդեռ հաշվեկշիռը ներկայացված 
է արդեն ոսկու փոխարժեքով: Նշենք, որ այս ժամանակահատվածում ոսկու արժեքը թանկացել է, 
որի արդյունքում որբանոցը որոշակի դրամական օգուտ է ունեցել: 
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Ֆի նան սա կան աղ բյուր նե րը Գու մա րը/ոս կի

Անգ լիա կան բա նա կից ցո րեն, միս (ա նվ ճար32) 500

Ջե մալ փա շայի նվի րատ վու թյուն` փայտ, ցո րեն, յուղ, ո սպ, սի սեռ 
(ա նվ ճար)

3.600

Ա մե րի կյան Կար միր խա չի կող մից տրա մադր ված ա լյուր, կաթ, 
հա գուստ (ա նվ ճար)

200

Որ բա նո ցի ար հես տա նոց նե րից ու ա ռևտ րից ստաց ված ե կա մուտ 2.470

Ոս կու ար ժե քի բարձ րա ցու մից 620

Ընդ հա նուր 63.606

Այս գու մա րից հան վել են ո րո շա կի մանր ծախ սե րը, ար հես տա նո ցին ան հրա ժեշտ 
նյու թե րի գնում նե րի և տե ղա փոխ ման ծախ սե րը: Հան րա գու մա րում ստա նում ե նք, որ 
հիմ նադ րու մից մինչև 1919 թ. սեպ տեմ բե րի 30-ը որ բա նո ցի մուտ քե րը կազ մել են 57.366 
օս մա նյան ոս կի33: 

Այս պի սով՝ իր գոր ծու նե ու թյան ա ռա ջին չորս տա րի նե րին որ բա նո ցը պատս պա րան 
էր, ո րի հիմ նա կան նպա տա կը որ բե րին թուր քա կան կա ռա վա րու թյան հե տապն դում նե-
րից փր կելն էր, սնունդ տրա մադ րելն ու հի վան դու թյուն նե րից ա պա քի նե լը: Դրան զու-
գա հեռ՝ սկ սում են հիմն վել ար հես տա նոց ներ, ո րոնք ա պա հո վում էին որ բե րի զբաղ-
վա ծու թյունն ու ո րո շա կի ե կա մուտ բե րում որ բա նո ցին: Որ բա նո ցի ու սու ցիչ Ա րամ Շար-
վող լյա նը ստեղծ ված ի րա վի ճա կում Ա հա րոն Շի րա ճյա նի գոր ծու նե ու թյու նը հետևյալ 
ձևով է ներ կա յաց նում. «Ոճ րա պարտ թուր քին դա տա պար տե ալ նե րուն մէ ջէն, ի նքն ալ 
դա տա պար տե ալ մը, դահ ճին ձեռ քէն կ’ա զա տէ 6 հա զա րէ ա ւե լի դա տա պար տե ալ ներ, 
եւ զա նոնք դա հի ճին աչ քին ու հս կո ղու թե ան առ ջեւ չորս տա րի նե րէ ա ւե լի կը կե րակ րէ 
եւ կը պատս պա րէ»34: Ի րո ղու թյուն, ո րի հետ դժ վար է չհա մա ձայ նել. հայ թայ թել գու-
մար ներ, սնունդ՝ հա մա տա րած սո վի պայ ման նե րում, խու սա փել մո լե ռանդ իշ խա նու-
թյուն նե րի՝ ե րե խա նե րին թր քաց նե լու քա ղա քա կա նու թյու նից, իս կա պես պա հան ջում էր 
գե րա գույն լա րում, բա նակ ցե լու հմտու թյուն և վար չա կան ձիրք: 

32 Հաշվեկշռում ներառվել է նաև անվճար տրամադրված սննդի ցանկը՝ յուրաքանչյուր որբի համար 
ծախսվելիք գումարի չափը ճիշտ որոշելու համար: 
33 Տեղեկագիր Հալէպի հայկական որբանոցի, 8:
34 Արամ Շարվողլեան, «Կարգ մը թուանշաններ որբանոցի կեանքէ», Ջանասէր, ԻԷ տարի, 1 
հոկտեմբերի 1964, թիվ 19, 418:
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Որբանոցի գործունեությունը 1918-1924 թթ.

1918 թ. սեպ տեմ բե րին ան գլիա կան և ա րա բա կան ու ժե րի կող մից Դա մաս կո սի, 
Հա լե պի ա զա տա գրու մով35 որ բա նո ցը նույն պես հնա րա վո րու թյուն է ստա նում 
ա զատ գոր ծե լու: Այս ժա մա նակ Պատ վե լիի կյան քին վտանգ էր սպառ նում, և նա 
ա պաս տա նել էր մի ա րաբ շեյ խի տա նը: Էլ մաս Պո յա ճյա նի վկա յու թյամբ, ե րբ Շի րա-
ճյա նը ստա նում է ան գլիա ցի նե րի՝ Հա լեպ մտ նե լու լու րը, շտա պում է ա րա բա կան 
տա րա զով նրանց դի մա վո րել36: Ի նչ պես նշ ված էր, սկզբ նա կան շր ջա նում Ա հա րոն 
Շի րա ճյա նը ան հատ նե րի մա կար դա կով էր հա մա գոր ծակ ցել ա րաբ նե րի հետ, ի սկ 
ար դեն 1918 թ.՝ Սի րիայի ա զա տա գրու մից հե տո, բա րե կա մա կան կա պեր է հաս-
տա տել նաև ե րկ րի ա րա բա կան ղե կա վար կազ մի հետ, ով քեր նույն պես ա ջակ ցել 
են որ բա նո ցի գոր ծու նե ու թյա նը: Դա նիել Ոս կյանն իր հոդ վա ծում գրում է. «Հա լէ-
պի մէջ ալ ան լաւ յա րա բե րու թիւն կը մշա կէր բարձ րաս տի ճան պաշ տօ նա տար նե րու 
հետ ո րոնք մեծ յար գանք ու նէին ի րեն հան դէպ ու ան մի ջա պէս ըն թացք կու տային իր 
դի մում նե րուն»37: 

Անգ լիա կան զին վո րա կան իշ խա նու թյունն իր պաշտ պա նու թյան ներ քո է վերց նում 
որ բա նո ցը, ո ղջ ծախ սե րը հո գա լուց բա ցի` վճա րե լով նաև նա խորդ տա րի նե րին գո յա-
ցած պարտ քը38: Ա նգ լիա կան իշ խա նու թյուն նե րը որ բա նո ցի վար չա կան ներ քին հար-
ցերն ամ բող ջու թյամբ վս տա հել էին հայ կա կան կող մին:

Ս տորև ներ կա յաց նում ե նք 1919 թ. որ բա նո ցում ա պաս տա նած որ բե րի թվա կան 
տվյալ նե րը39 

27 փետր վար 2.000

31 մարտ 1.875

31 մայիս 1.771

30 հու լիս 1.812

30 սեպ տեմ բեր 2.016

Ն շենք մեկ կարևոր փաստ ևս. 1919 թ. սեպ տեմ բե րի դրու թյամբ որ բա նո ցում ե ղել 
են նաև 11 խառ նա ծին ե րե խա ներ40։ Այս հան գա մանքն ը նդ գծում էր որ բա նո ցի ղե կա-

35 1918 թ. սեպտեմբերի 30-ին Մերձավոր Արևելքում անգլիական ուժերի գլխավոր հրամանատար 
Էդուարդ Ալենբիի և Էմիր Ֆեյսալի զորքը մտնում է Դամասկոս, հոկտեմբերի 5-ին էմիր Ֆեյսալը 
կազմում է Սիրիայի առաջին անկախ կառավարությունը: Տե՛ս Ali A. Allawi, Faisal I of Iraq (New Haven 
and London:Yale University Press, 2014), 154.
36 Պօյաճեան, «Հայկական որբանոցի կեանքէն», 416:
37 Դանիէլ Ոսկեան, «Համազգային դէմք մը», Ջանասէր, ԻԷ տարի, 1 հոկտեմբերի 1964, թիվ 19, 424:
38 Տեղեկագիր Հալէպի հայկական որբանոցի, 13։ Երէցեան, Որբերու բոյնը, 11:
39 Տեղեկագիր Հալէպի հայկական որբանոցի, 1:
40 Նույն տեղում:
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վա րու թյան այն սկզբուն քը, ո րը նպա տա կաուղղ ված էր ան գամ խառ նա ծին, բայց հայ 
ի նքնու թյամբ ու գի տակ ցու թյամբ ե րե խա նե րի փր կու թյա նը։ 

Որ բա նո ցի վար չու թյունն ան գլիա կան կող մի ա ջակ ցու թյամբ տա սը շենք է վար-
ձում՝ 135 սե նյակ նե րով` Ա գա պա թա ղա մա սում, Ան տի ո քի Դռան շր ջա կայ քում: 
Սա բուն խա նը դառ նում է որ բա նո ցի կր թա կան հատ վա ծը, ի նչ պես նաև մոտ 1.000 
որ բե րի ա պաս տա րա նը: Որ բա նո ցի շի նու թյուն նե րից մե կի շեն քը հե տա գա յում 
վե րած վել է պե տա կան վար ժա րա նի: 

Ինչ պես վկա յում է դպրո ցա հա սակ տղա նե րի «մայ րիկ» Էլ մաս Պո յա ճյա նը, 
Սա բուն խա նը դառ նում է փոք րիկ Հա յաս տան` ազ գային եր գե րով, փայ տյա զեն քե-
րով և զին վո րա կան մար զանք նե րով: Կի րա կի՝ կե սօ րից հե տո, որ բա նո ցին պատ կա-
նող բո լոր տնե րից որ բերն ի րենց պա տաս խա նա տու նե րի հետ հա վաք վում էին, և յու-
րա քան չյուր խումբ իր սո վո րած ե րգն էր եր գում հյու րե րի ներ կա յու թյամբ: Որ բա նո ցի 
զին վո րա կան մար զան քը սկս վում էր Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյանն ուղղ ված 
ող ջույ նով41: 

Որ բա նո ցը, ի նչ պես ար դեն նշ վեց, իր գոր ծու նե ու թյան սկզբ նա կան հատ վա ծում 
չի ու նե ցել հս տակ վար չա կան և կա ռուց ված քային ստո րա բա ժա նում ներ: Վեր ջին-
ներս ձևա վոր վել են աս տի ճա նա բար, ժա մա նա կի պա հանջ նե րից ել նե լով՝ հաշ վի 
առ նե լով ֆի նան սա կան հնա րա վո րու թյուն նե րը: Ձևա վո րող վար չա կան, կր թա կան, 
ա ռող ջա պա հա կան ստո րա բա ժա նում նե րը դյու րաց րել են որ բա նո ցի ա ռջև ծա ռա-
ցած ո րոշ խն դիր նե րի ար դյու նա վետ լու ծում նե րը: 

Ա ռաջ նային և կարևոր ո լոր տը կր թա կանն էր, ո րին որ բա նո ցում 1918 թ. հե տո 
հա տուկ ու շադ րու թյուն է դարձ վել: Կա նո նա վոր դա սըն թաց նե րը սկս վել են ան գլիա-
կան զոր քե րի Սի րիա մտ նե լուց հե տո: 1919 թ. սեպ տեմ բե րին դպրոցն ու նե ցել է 1.377 
ե րկ սեռ ա շա կեր տու թյուն` 38 ե րկ սեռ ու սու ցիչ նե րով42: 

Որ բա նոցն ու նե ցել է գի շե րային վար ժա րան, որ պես զի ար հես տա վոր որ բե րը 
չզրկ վեին կր թու թյուն ստա նա լու հնա րա վո րու թյու նից: Գի շե րային դա սըն թա ցը գոր-
ծել է հինգ կար գե րի բա ժա նու մով, և 181 ո րբ ա մեն ե րե կո մե կու կես ժամ այ ցե լել է 
հայե րե նի, ֆրան սե րե նի և ան գլե րե նի դա սե րի: Դա սերն ի րա կա նաց վել են Հա լե պի 
ազ գային վար ժա րա նի43 12 տար վա դա սըն թա ցի ծրա գրով: Տղա նե րի նա խակր թա-
րա նի 81 ո րբ ու ղարկ վել են Ազ գային վար ժա րան՝ մաս նա վոր վճա րով, ի սկ 164 տղա 
և 552 աղ ջիկ կր թու թյու նը ստա ցել են որ բա նո ցի դպրո ցում:

Որ բա նո ցում գոր ծել է նաև կույ րե րի դպրոց, որ տեղ 1919 թ. տվյալ նե րով սո վո-
րել են 43 ե րկ սեռ կույր ա շա կերտ ներ: Նրանց մեկ չոր րորդն աչ քի խո լե րայի պատ-
ճա ռով կորց րել էր տե սո ղու թյու նը, ի սկ մյուս ներն ար դեն կույր էին մտել որ բա նոց44: 

41 Պօյաճեան, «Հայկական որբանոցի կեանքէն», 416: 
42 Երէցեան, Որբերու բոյնը, 13:
43 Հայկազյան վարժարանը 1919 թ. դրությամբ Հալեպում գործող միակ վարժարանն էր՝ 
առաքելական-ավետարանական միացյալ ծրագրով, որը 1921 թ. բաժանվեց։ Տե՛ս Յակոբ Չօլաքեան, 
«Հայ վերապրողներու տեղաբաշխումը եւ կրթական գործի կազմակերպումն ու դպրոցները Սուրիոյ 
մէջ (1918-1946)», Սուրիոյ հայերը գիտաժողովի նյութեր (Հալէպ, HU PESS, 2018), 279։
44 Տեղեկագիր Հալէպի հայկական որբանոցի, 3:
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Ե րե խա նե րը ջու թակ կամ ման դո լին էին նվա գում, օր վա մնա ցած ժա մե րին ա սեղ-
նա գոր ծու թյամբ կամ փսիա թա գոր ծու թյամբ45 էին զբաղ վում: 

Ա ռող ջա պա հա կան ո լոր տը նույն պես կարևոր էր` հաշ վի առ նե լով տա րած ված 
հա մա ճա րակ ներն ու սո վը: Որ բե րը գտնվում էին բժշկի հս կո ղու թյան տակ, ծանր 
հի վանդ նե րը տե ղա փոխ վում էին հի վան դա նոց, ո րի պա տա խա նա տուն էր Ա. Ալ թու-
նյա նը: Որ բա նո ցի հի վան դա նո ցը գտնվում էր քա ղա քի Ճել լում ար վար ձա նի Քեթ-
թեպ փո ղո ցի ան կյու նում: Ա տուր Ալ թու նյանն ան կախ բժիշկ էր, հի վան դա նո ցի մշ տա-
կան բժիշկ նե րից էին Սա մուել Շմա վո նյա նը (Հ ԲԸՄ Հա լե պի վար չու թյան նա խա գահ), 
Խա չիկ Պո ղո սյա նը, Եր վանդ Էլ մա ճյա նը, Նու րի Իշ խա նյա նը և ու րիշ նե րը: 

Հի վան դա նոցն ու նե ցել է 40 ան կո ղին և հի վան դա նո ցային պա րա գա ներ, ի նչ պես 
նաև մոտ հի սուն բժշկա կան սար քա վո րում ներ՝ տրա խո մայի, բո րո տու թյան և, մաս նա-
վո րա պես, գոն չու թյու նը46 բժշկե լու հա մար47: Աչ քի հի վան դու թյուն նե րը, բո րո տու թյու նը 
սկզբում շատ տա րած ված էին, ա վե լի ուշ գրե թե վե րա ցել էին: Հա լե պի որ բա նո ցի սան 
Ա նդ րա նիկ Ծա ռու կյանն իր հու շե րում հի վան դա նո ցը հետևյալ ձևով է բնու թա գրում. 
« …երկ նային դրախտ էր ե րկ րի վրա ... ա ռաս պե լա կան բա րիք նե րու շտե մա րան», 
որ տեղ կար մահ ճա կալ, կաթ, հավ կիթ, սպի տակ հաց և բա րի մայ րիկ ներ, ո րոնք չէին 
բար կա նում48:

Տե ղե կա գրում 1919 թ. սեպ տեմ բե րի դրու թյամբ ա ռող ջա պա հա կան վի ճա կի մա սին 
նշ վում է. «Ու րախ ե նք ը սե լու, թէ վեր ջին ի նը ա միս նե րուն մէջ ե րեք ե րե խա ներ եւ մանչ 
մը մե ռած են միայն»49: Մա հա ցու թյուն նե րի բարձր աս տի ճա նը նա խորդ տա րի նե րին 
պայ մա նա վոր ված էր տի րող ծանր պայ ման նե րով և նշ վում էր, որ որ բե րից շա տե րը 
կի սա մեռ վի ճա կում էին մտ նում որ բա նոց և նրանց հա մար բախ տա վո րու թյուն էր մեռ-
նել որ բա նո ցում` փո ղոց նե րի փո խա րեն50: 

Որ բա նո ցը ներ քին հար ցե րը կար գա վո րե լու մշակ ված հա մա կարգ է ու նե ցել: Տա սը 
տա րին լրա ցած յու րա քան չյուր ո րբ պար տա վոր էր նաև որ բա նո ցին կից գոր ծող 
ար հես տա նո ցում որևէ ար հեստ սո վո րել: Այ սօ րի նակ հա մա կար գը բնո րոշ է ցե ղաս-
պա նու թյու նից հե տո շատ հայ կա կան որ բա նոց նե րի, ին չը հնա րա վո րու թյուն էր տա լիս 
որ բա նոց նե րին ի նք նա բավ լի նե լու: Ար հես տա գոր ծա կան ար տադ րան քի վա ճառ քից 
ստաց ված գու մա րի մի մա սը պահ վում էր և տվյալ որ բին էր տր վում որ բա նո ցից դուրս 
գա լու ժա մա նակ: 

Տե ղե կա գրում նշ վում են ու սու ցան վող ար հեստ նե րի ու տղա որ բե րի ցան կե րը, 
ո րոնք հարկ ե նք հա մա րում ներ կա յաց նել՝

45 Ճահճային բույսերից, արմավենու տերևներից պատրաստված հյուսվածք, որ օգտագործել են 
հատակին փռելու և որոշ իրեր փաթաթելու համար:
46 Գոնչություն կամ գոնջություն (հնց.)` ֆիզիկական արատ ունեցող, խեղանդամ, բորոտ կամ քոսոտ: 
47 Բակուր Տաթեւեան, «Հալէպի հայկական որբանոցը», Գեղարդ, Սուրիահայ տարեգիրք, 1976-1978 
միացեալ թիւ, Բ գիրք (Հալէպ, Շարք, 1978) 379: 
48 Անդրանիկ Ծառուկյան, Մանկություն չունեցող մարդիկ (Երևան, Հայպետհրատ, 1963), 62:
49 Տեղեկագիր Հալէպի հայկական որբանոցի, 2:
50 Նույն տեղում:
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կոշ կա կա րու թյուն 62 տղա

հյուս նու թյուն 30

հա ցա գոր ծու թյուն 20

մու ճա կա կա րու թյուն 18

դեր ձա կու թյուն 13

բեռ նակ րու թյուն 13

դարբ նու թյուն 12

պար տիզ պա նու թյուն 12

կա շե գոր ծու թյուն 12

կա ռա պա նու թյուն 9

կաթ նա գոր ծու թյուն 6

Ամ փո փե լով նշենք, որ ար հեստ սո վո րող նե րի ը նդ հա նուր թի վը կազ մում էր 216 
հո գի51: 

Որ բա նո ցի չորս հիմ նա կան ար հես տա նոց նե րը քա ղա քի ա մե նա բա նուկ փո ղո-
ցի վրա էին տե ղա կայ ված՝ ա տաղ ձա գոր ծա կան ար հես տա նո ցը, կոշ կա կա րա տու նը, 
դեր ձա կա տունն ու նկար չա տու նը, ո րոնց ար տադ րան քը վա ճառ վում էր որ բա նո ցի 
կենտ րո նա կան վա ճա ռա տա նը՝ տնօ րե նի և գրա գրի հս կո ղու թյամբ: 

Աղ ջիկ նե րը նույն պես ի րենց զբաղ մունք ներն ու նեին: Բա ցի ար հեստ նե րից տա սը 
տա րե կա նից բարձր աղ ջիկ նե րը մաս նակ ցում էին նաև որ բա նո ցի ներ քին գոր ծե րին: 
Կա րի հա տուկ սե նյա կում մոտ 40 աղ ջիկ ներ կա րուձևի դա սե րի էին մաս նակ ցում52: 
Որ բա նո ցի դեր ձա կա տու նը հո գում էր որ բա նո ցի հա գուս տի, ան կող նային պա րա գա-
նե րի հար ցե րը: Նրանք օ րա կան մե կու կես ժամ ա սեղ նա գոր ծու թյամբ էին զբաղ վում, 
և այդ գոր ծե րը վա ճառ վում էին ար հես տա նո ցի վա ճա ռա տա նը: Մոտ 60 ե րե խա ներ 
աշ խա տում էին դե ղատ նե րում, ա տամ նա բույժ նե րի ու լու սան կա րիչ նե րի մոտ: 

Որ բա նոցն ու նե ցել է իր ներ քին պայ մա նա կան բա ժա նում նե րը՝ ը ստ տա րի-
քի և սե ռի ե րե խա նե րը բա ժան վել են 30 կար գե րի, ո րոնց հս կում էին 30 կա նայք ու 
աղ ջիկ ներ` որ պես «մայ րիկ ներ»: Ի տար բե րու թյուն ու սու ցիչ նե րի՝ վեր ջին ներս մնում 
էին որ բա նո ցում: Որ բա նո ցի սան Ա նդ րա նիկ Ծա ռու կյանն իր հու շա գրու թյան մեջ 
ան դրա դառ նում է «մայ րիկ նե րի» գոր ծու նե ու թյա նը՝ նշե լով. «Մայ րիկ նե րը կը կանչ-
վեին ի րենց ա նուն նե րով՝ Յու ղա բեր մայ րիկ, Սան դուխտ մայ րիկ, Ա ղավ նի մայ րիկ, 
ի սկ Մեծ Մայ րի կին ա նու նը չէին տար: Հս կիչ նե րը և մայ րիկ նե րը նրան դի մում էին 

51 Նույն տեղում, 4:
52 Երէցեան, Որբերու բոյնը, 15։
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տի կին Ե ղի սա բեթ: Մե զի հա մար իր ա նու նը կամ վա խի ու ծե ծի սպառ նա լիք էր, կամ 
ի նք նա պաշտ պա նու թյան վեր ջին սպառ նա լի քը»53: 

Որ բա նո ցում աշ խա տող կա նան ցից շա տերն ան ձն վի րա բար են աշ խա տել: Նրան-
ցից են ե ղել Թա գու հի (Ա դի յա ման ցի) Ա լեք սա նյա նը, ով հո գում էր որ բա նոց մտ նող 
յու րա քան չյուր որ բի հի գիե նայի հար ցե րը, Տու տու մայ րիկ Քե շի շյա նը, ո րը ցե ղաս պա-
նու թյան տա րի նե րին ա զատ վել ու իր զա վակ նե րի հետ որ բա նոց էր հա սել: Նրա հիմ-
նա կան գոր ծը ոջ լոտ ե րե խա նե րի մաք րու թյան ա պա հո վումն էր: Ի նչ պես նաև Մե նե-
նա Մխ լյա նը և Ա հա րոն Շի րա ճյա նի կի նը` Լու սիա Ռու պյան-Շի րա ճյա նը, ո րոնք ի րենց 
վրա ծանր պար տա կա նու թյուն էին վերց րել` կազ մա կեր պել մա հա ցած ե րե խա նե րի 
ան նկատ տե ղա փո խու մը որ բա նո ցից գե րեզ մա նոց: Նշենք, որ Լու սիան որ բա նո ցի ե րե-
խա նե րից վա րակ վում է տի ֆով և մա հա նում54:

Որ բա նո ցում աշ խա տում էին նաև 20 լվա ցա րա րու հի ներ, 25 մա ռա նի և խո հա նո ցի 
պա տաս խա նա տու ներ, 30 մաք րող ներ, 40-45 կա րող ներ, 12 գի շե րա պա հու հի ներ, 15 
հի վան դա նո ցի պաշ տո նյա ներ, ո րոնք ի րենց օր վա ու տե լիքն ու հա գուստն ան վճար էին 
ստա նում55: 

Հա գուս տի ձեռք բեր ման հար ցե րում որ բա նոցն աս տի ճա նա բար կա րո ղա ցել էր 
բա րե լա վել պայ ման նե րը: Ա մեն ո րբ ա պա հով ված էր վեր մա կով, բար ձով, սպի տա-
կե ղե նով, ե րեք ձեռք հա գուս տով, ա մեն տա րի յու րա քան չյուր տղայի տր վում էր եր կու 
զույգ կո շիկ, ի սկ ա ղջ կա` մեկ զույգ56: Նշենք, որ սնն դի հար ցե րին նույն պես հա տուկ 
ու շադ րու թյուն է դարձ վել. որ բերն օ րա կան ստա նում էին եր կու ան գամ` տաք, մեկ 
ան գամ` չոր սնունդ: Տե ղե կա գրում ման րա մասն նշ վում են որ բա նո ցի սնն դի մա տա կա-
րար ման ցու ցակ նե րը, յու րա քան չյուր որ բին տրա մադր վող սնն դի չա փա բա ժի նը57:

 Բա րո յա կան տե սան կյու նից որ բա նո ցի նշա նա բա նը հետևյալն էր. «Որ բե րը հա մեստ 
ու օգ տա կար հայեր ըլ լա լու պատ րաս տել, սոր վեց նե լով նաեւ քրիս տո նէ ա կան կե անք եւ 
բա րո յա կա նու թիւն: Բո լորն ալ ա զատ են ի րենց ու զած ե կե ղե ցին եր թա լու»58: 

Անդ րա նիկ Ծա ռու կյանն իր հու շա գրու թյու նում նշում է, որ Ե ղի սա բեթ մայ րի կը 
շա բա թը եր կու ան գամ որ բա նո ցի բա կում Սուրբ գր քից ըն թեր ցում ներ էր կա տա րում, և 
բո լո րը պետք է հա մակ ու շադ րու թյամբ հետևեին նրան, ի սկ ա նու շա դիր ներն ու լսե լիս 
քնով ըն կած ե րե խա նե րը պատժ վում էին59: 

Հետ քաքրք րա կան է, որ Ա ռա քե լա կան ե կե ղե ցու հետևորդ ե րե խա ներն ա վե լի քիչ 
են ե ղել: Այս հան գա ման քը կա րե լի է հիմ նա վո րել այն փաս տով, որ այդ տա րի քում 
ե րե խա նե րի հա մար դժ վար էր ըն կա լել եր կու ե կե ղե ցի նե րի տար բե րու թյու նը, չնա յած 
Ա նդ րա նիկ Ծա ռու կյա նը հիմ նա վո րում է երևույ թը՝ գրե լով. «Մեր Ե կե ղե ցի գա ցող նե րը 

53 Ծառուկյան,Մանկություն չունեցող մարդիկ, 28:
54 Ա. Շիրաճեան, «Վեր. Շիրաճեանին Գործակիցները», 405։
55 Տեղեկագիր Հալէպի հայկական որբանոցի, 4։
56 Երէցեան, Որբերու բոյնը, 14:
57 Տեղեկագիր Հալէպի հայկական որբանոցի, 2:
58 Նույն տեղում, 3։
59 Ծառուկյան, Մանկություն չունեցող, 39-40:
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կը տար վեին դա սին ճիշտ ետևը ու ամ բողջ եր կու ժամ ոտ քի կը մնային: Ի սկ Ժո ղո-
վա րան գա ցող նե րը հան գիստ կը նս տեին նս տա րան նե րու վրա: Հե տեր նին կը բե րեին 
նաև գու նա վոր նկար ներ»60: Ա մեն դեպ քում հարկ է նշել, որ Ժո ղո վա րա նի բա րե կե-
ցիկ պայ ման նե րը նպաս տել են ե րե խա նե րի ա վե տա րան չա կան կողմ նո րոշ մա նը, չնա-
յած որևէ ձևով հար կադ րան քի ու ստի պո ղա կա նու թյան դեպ քե րի ու սում նա սի րու թյան 
ըն թաց քում չենք հան դի պել: 

Որ բա նո ցային կյան քը հարթ չէր ըն թա նում. ա մե նօ րյա կե ցու թյան, սնն դի խն դիր-
ներ, ներ քին կազ մա կերպ չա կան հար ցեր, թուր քա կան ո տնձ գու թյուն ներ և այլ խո չըն-
դոտ ներ, ո րոնք պար բե րա բար ծա ռա նում էին որ բա նո ցի ա ռջև: Որ բա նո ցի ե րե խա-
նե րը 1919 թ. փետր վա րի 28-ին են թարկ վում են թուր քե րի ու ա րաբ նե րի կազ մա կեր-
պած հար ձակ մա նը61: Թուրք ջար դա րար նե րը, ա ռաջ նոր դե լով մի խումբ ա րաբ նե րի, 
տա րած վում են քա ղա քով մեկ` Ջու մաա բա զար, Ա գա պա, Բաբ Ալ-Ջ նեյ նի, Քաս թալ 
Հա րա մի, Բաբ Ալ-Նասր, հար ձակ վում են հայե րի որ բա նո ցի, դպրոց նե րի, նախ կին 
զո րա նո ցի վրա62: 

Դեպ քե րի ա կա նա տես, Հա լե պի որ բա նո ցի սան Հո վա կիմ Դիշ դի շյանն63 իր հու շե-
րում ան դրա դառ նում է դեպ քե րի ման րա մաս նե րին՝ նշե լով, որ որ բա նո ցի տղա նե րից 
շա տե րը փայ տե հրա ցան նե րով ա վե լի քան եր կու ժամ պաշտ պա նել են որ բա նո ցը պ. 
Կա րա պե տի և Սե բաս տա ցի Ա նդ րա նի կի հետ, և հար ձակ վող նե րը, փայ տե հրա ցան-
ներն իս կա կա նի տեղ դնե լով, չեն հա մար ձակ վել շենք խու ժել64, չնա յած փաս տե րը 
վկա յում են, որ ա րա բա կան ու թուր քա կան զին ված ամ բո խը, այ նուա մե նայիվ, մուտք է 
գոր ծել որ բա նոց:

 Փետր վա րյան այս դեպ քե րին է ան դրա դար ձել նաև որ բա նո ցի մեկ այլ սան` Ար մե-
նակ Կյու րե ղյա նը65, ով որ բա նո ցում հա տուկ ա ռա քե լու թյուն է ու նե ցել. քա ղա քում շր ջե-
լով՝ հայ որ բեր հայտ նա բե րել ու նրանց որ բա նոց տե ղա փո խել: Դեպ քի օ րը Ար մե-

60 Նույն տեղում, 42: 
61 Դեպքերի մանրամասներին ծանոթանալու համար տե՛ս Նարինե Մարգարյան, Հայոց 
ցեղասպանության հետևանքով Սիրիայում հաստատված հայ տարագիրների կարգավիճակը և հայ-
արաբական փոխհարաբերությունները 1915-1924 թթ. (Երևան, Կոլլաժ, 2013), 102-112: 
62 Եղիա Նաջարյան, «Հայ-արաբական փոխհարաբերությունները Սիրիայում (1918 հոկտեմբեր – 
1919 հունիս)», Մերձավոր և Միջին Արևելքի երկրներ և ժողովուրդներ հ. 6 (Երևան, ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ., 
1974), 154; Allawi. Faisal I, 218.
63 Հովակիմ Դիշդիշյանը ծնվել է Զիլե քաղաքում, 1906 թ.: Նա ականատես է եղել ցեղասպանությանը, 
ընտանիքի անդամներից փրկվել է միայն ինքը: Անցել է գաղթի ողջ ճանապարհը, ենթարկվել 
տարբեր փորձությունների` հայտնվելով արաբական, քրդական միջավայրում: Դեր Զորում 
հանդիպել է որբախույզ Ռուբեն Հերյանին, ով ներկայացրել է իր որբահավաք գործունեության 
մասին, տեղեկություններ է հարցրել արաբական ցեղախմբերի մոտ ապաստանած հայ որբերի 
մասին, իսկ Հովակիմին առաջարկել է լուսանկարվել` խոստանալով այն Ամերիկա ուղարկել` 
որդեգրման հարցերը լուծելու համար: Դեր Զորից Հովակիմը հասել է Հալեպ ու հայտնվել Պատվելիի 
որբանոցում: Տե՛ս Հովակիմ Դիշդիշյան, Դեր-Զորի անապատում, 252-253:
64 Դիշդիշյան, Դեր-Զորի անապատում, 264-265:
65 Արմենակ Հարությունի Կյուրեղյանը ծնվել է 1900 թ. Սեբաստիա քաղաքում: Ուսանել տեղի 
Արամյան վարժարանում մինչև երրորդ դասարան։ Անցել է գաղթի ճանապարհը, յոթ քույր ու 
եղբայրներից փրկվել են միայն ինքն ու եղբայրը: 
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նակն ու ղեկ ցող որ բի հետ չի հասց րել որ բա նոց մտ նել, ի սկ հար ձա կու մից հե տո է 
միայն որ բա նո ցում ա կա նա տես ե ղել, որ ու սու ցիչ նե րից մի քա նի սը զոհ վել են, հան-
դեր ձա րա նի պա տաս խա նա տու ծեր աշ խա տակ ցի թևե րը կտ րել ե ն66: Էլ մաս Պո յա-
ճյա նը դեպ քի կա պակ ցու թյամբ գրում է, որ փետր վա րի 28-ին որ բա նո ցը կո րուստ ներ 
է կրել, Ար մա շի վան քից եր կու շա բաթ ա ռաջ որ բա նոց հա սած Ար մե նա կին սրա խող-
խող են ա րել, ուր ֆա ցի կույր ու ծեր տղա մար դու վրա կրա կա րա նի տաք կրակ են լց րել, 
չեն խնայել ան գամ ձեռ քե րը պար զած ա ղո թող կնո ջը: Ի սկ ի րեն խղ ճա ցել են թերևս 
ե րե խա գր կած լի նե լու պատ ճա ռով67: 

1919 թ. փետր վա րյան դեպ քե րից հե տո շատ հայ ե րե խա ներ, կորց նե լով ի րենց 
վս տա հու թյու նը, պար բե րա բար փոր ձեր են կա տա րել փախ չե լու, փաստ, ո րը ա կն հայտ 
է որ բե րի թվա կան տվյալ նե րից. մեկ ա մս վա ըն թաց քում որ բե րի թի վը նվա զել է 125-ո վ։ 
Որ բե րի շր ջա նում վս տա հու թյու նը վե րա կանգ նե լու հա մար Ա. Շի րա ճյա նը որ բա նո ցում 
ըն դու նե լու թյուն է կազ մա կեր պել: Շի րա ճյա նի խնդ րան քով Խա լի ֆը68, ի նչ պես նշում 
է Հո վա կիմ Դիշ դի շյա նը, ա վե լի քան հի սուն ա րաբ պաշ տո նյա նե րի ներ կա յու թյամբ, 
որ բե րին, ո րոնց թվում է ե ղել նաև հե ղի նա կը, հա վաս տիաց րել է, որ ե ղա ծը չի կա րող 
կրկն վել, քա նի որ դեպ քը հրահր ված էր թուր քա կան գոր ծա կալ նե րի կող մից, ի սկ 
ա րաբ նե րը, նախ կի նում թուր քե րի կող մից հա վա սա րա չափ ճնշ ված լի նե լով, հա մակ-
րում են հայե րին և խոս տա նում ի րենց ձեռ քի տակ ե ղած մի ջոց նե րով օ ժան դա կել հայ 
գաղ թա կան նե րին ու որ բե րին69: 

Դեպ քե րից հե տո աս տի ճա նա բար որ բա նոցն ան ցել է իր ա մե նօ րյա գոր ծու նե ու-
թյա նը: Ար դեն 1919 թ. նոյեմ բե րին 15-ի ն70 Հա լե պից բրի տա նա ցի նե րի մեկ նու մով որ բա-
նո ցի հո գա ծու թյու նը փո խանց վել է ֆրան սիա կան զին վո րա կան իշ խա նու թյա նը, ո րի 
ղե կա վար Կլուս քա րը նվա զա գույն մի ջամտու թյունն է ցու ցա բե րել որ բա նո ցի ներ քին 
գոր ծե րին:

1919-1920 թթ. տա րա ծաշր ջա նում քա ղա քա կան ի րա վի ճա կը նույն պես իր ազ դե ցու-
թյունն է թո ղել որ բա նո ցում կա տար վող շար ժե րի վրա: Ա դա նայի նա հան գի կա ռա-
վա րիչ նշա նակ ված գն դա պետ Է դուարդ Բրե մո նը, «Սի րիա յում ու Հա յաս տա նում 
ֆրան սիա կան հան րա պե տու թյան գե րա գույն կո մի սար» Ժորժ Պի կոն կոչ էին ա նում 
Սի րիայի, Մի ջա գետ քի հայ գաղ թա կան նե րին հա մախմբ վել Կի լի կիա յում` հայ կա կան 
պե տա կա նու թյուն ստեղ ծե լու նպա տա կով: Այդ հայ տա րա րու թյուն նե րը հիմք ըն դու նե-
լով՝ հայ գաղ թա կան նե րի մի ստ վար հատ ված Սի րիայի տար բեր վայ րե րից հա վաք-

66 Արմենակ Կյուրեղյան, «Կեանքս 1915-1918 թուականներին» http://www.raa-am.com/raa/public/
publish.php?clear=1&mid=5&more=1&cont=33&obid=112&content=show, դիտվել է 02.02.2019։ 
67 Պօյաճեան, «Հայկական որբանոցի կեանքէն», 417: 
68 Հուշագիրը նշում է Խալիֆ, որն ամենայն հավանականությամբ եղել է Սիրիայի թագավոր Էմիր 
Ֆեյսալը: 
69 Դիշդիշյան,Դեր-Զոր, 265-266:
70 1919 թ. նոյեմբերին Սայքս-Պիկոյի համաձայնագրի համաձայն արևմտյան Սիրիայում 
բրիտանական զորքերը փոխարինվում են ֆրանսիական զորքերով, և նոյեմբերի 21-ին Մերձավոր 
Արևելքի ֆրանսիական զորքերի ընդհանուր հրամանատար գեներալ Գուրոն նշանակվում Սիրիայի 
գերագույն կոմիսար: 

http://www.raa-am.com/raa/public/publish.php?clear=1&mid=5&more=1&cont=33&obid=112&content=show
http://www.raa-am.com/raa/public/publish.php?clear=1&mid=5&more=1&cont=33&obid=112&content=show
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վում էին Հա լե պում, ա պա ֆրան սիա կան կող մի մի ջոց նե րով տե ղա փոխ վում էին Կի լի-
կիա71: 

Որ բա նո ցի տե ղե կա գրում Ա հա րոն Շի րա ճյանն ան դրա դառ նում է 1919 թ. նոյեմ-
բե րի 30-ի դրու թյամբ ֆրան սիա կան բա րեխ նամ վե րա բեր մուն քին, ո րի հա մար շնոր-
հա կա լու թյուն է հայտ նում և նշում, որ ը նդ հա նուր կա ցու թյունն ու որ բե րի ֆի զի կա կան 
վի ճա կը գո հա ցու ցիչ է: Նա նշում է նաև, որ վեր ջին ե րեք ա միս նե րի ըն թաց քում որ բե-
րից շա տերն ի րենց ազ գա կան նե րի, դրա ցի նե րի հետ, եր բեմն էլ ի նք նագ լուխ մեկ նել են 
Կի լի կիա: Այդ ժա մա նակ որ բա նոցն ամ բող ջու թյամբ Կի լի կիա տե ղա փո խե լու ծրա գիր է 
ե ղել72:

Եր կու ա միս նե րի ըն թա ցում հե ռա ցող նե րի թի վը կազ մել է 587 հո գի, միև նույն 
ժա մա նակ որ բա նոց են ըն դուն վել 330, մահ վան եր կու դեպք է գրանց վել որ բա նո ցի 
հի վան դա նո ցում, որ բե րի ը նդ հա նուր թի վը կազ մել է 1.757, ո րից 1.012-ը դպրոց են 
հա ճա խել, ուր աշ խա տել են 7 ու սու ցիչ և 29 ու սուց չու հի73:

1920 թ. հոկ տեմ բե րի 1-ից ե ռամ սյա շր ջա նում Հա լե պի ա մե րի կյան նպաս տա մա-
տույ ցը ստանձ նել է որ բա նո ցի մա տա կա րա րու մը: Ե րբ ֆրան սիա կան իշ խա նու թյուն-
նե րի կող մից հատ կաց ված նպաս տը ժա մա նա կա վո րա պես դա դա րեց վել է, Հա լե պի 
ազ գային մի ու թյու նը ե րեք ա միս տևո ղու թյամբ՝ մինչև նույն տար վա դեկ տեմ բե րի 31-ն 
իր վրա է վերց րել Ա մե րի կյան նպաս տա մա տույ ցի փո խա ռու թյու նը: 1921 թ. հուն վա րի 
1-ին ֆրան սիա կան իշ խա նու թյու նը կր կին ստանձ նել է որ բա նո ցի հո գա ծու թյու նը, ի սկ 
Նպաս տա մա տույ ցը մաս նա կի ո րեն է ֆի նան սա վո րել: Այս ան գամ Հայ ազ գային մի ու-
թյունն իր վրա է վերց րել որ բա նո ցի ո ղջ վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյու նը, կազմ-
վել է վար չա կան խոր հուրդ, ո րը շա րու նա կել է գոր ծել մինչև 1921 թ. օ գոս տո սի 31-ը:

1921 թ. օ գոս տո սին 31-ին ֆրան սիա կան զին վո րա կան իշ խա նու թյու նը մեկ տա րով 
կր կին իր պա տաս խա նատ վու թյան ներ քո է վերց րել որ բա նո ցի ծախ սե րը: Այս ըն թաց-
քում Հայ ազ գային մի ու թյան ջան քե րով ա մե րի կյան Մեր ձա վոր Արևել քի նպաս տա մա-
տույց կազ մա կեր պու թյու նը հո գա ցել է եր կու հա զար օս մա նյան ոս կի պա հան ջող բյու-
ջեի մեծ մա սը74: Հայ ազ գային մի ու թյու նը ը նտ րել է յոթ ան դամ նե րից կազմ ված որ բա-
նո ցի վար չա կան խոր հուրդ75, ո րն ար ժա նա ցել է Ա մե րի կյան նպաս տա մա տույ ցի վս տա-
հու թյանն ու հա վա նու թյա նը: Նա ե րեք ա մի սը մեկ ան գամ իր գոր ծու նե ու թյան ըն դար-
ձակ տե ղե կա գիր է պատ րաս տել՝ ներ կա յաց նե լով Նպաս տա մա տույ ցի վար չու թյա նը: 

Մինչև 1922 թ. օ գոս տոս որ բա նո ցի տնօ րենն էր Ա հա րոն Վե րա պատ վե լին: Այս 
ըն թաց քում նրա դեմ դժ գո հու թյուն ներ էին ա ռա ջա ցել, ո րի ար դյուն քում Պատ վե լին 
հրա ժա րա կան է տվել: Դժ գո հու թյուն նե րի պատ ճառ նե րը տար բեր էին` ֆի նան սա կան 

71 Հովհաննես Թոփուզյան, Սիրիայի և Լիբանանի հայկական գաղթօջախների պատմություն 
(Երևան, ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ., 1986), 162:
72 Տեղեկագիր Հայկական որբանոցի, 10: 
73 Տեղեկագիր Հալէպի հայկական որբանոցի, 10: 
74 Երէցեան, Որբերու բույնը, 12։
75 Վարչական խորհրդի Ատենապետ` Ֆիլիպ Հովնանյան, Գ. Արսլանյան, Տիգրան Պեքճիպաշյան, 
Լևոն Գարագաշյան, Համբարձում Պեպերյան, Հարություն Նալբանդյան և Լուի Հեքիմյան: 
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հաշ վետ վու թյուն նե րի ոչ պատ շաճ կեր պով ներ կա յա ցու մը, ե րե խա նե րի փա խուստ-
նե րը, ո րոնք, ճիշտ է, քա ղա քա կան և ը նդ հա նուր հայ գաղ թա կան նե րի տրա մադ րու-
թյուն նե րից էին կախ ված, բայց, այ նուա մե նայ նիվ, ստ վե րում էին Ա հա րոն Շի րա ճյա նի 
գոր ծու նե ու թյու նը: 

Հա լե պի «Տա րա գիր» թեր թը, ան դրա դառ նա լով հար ցին, փոր ձում է ա վե լի հա վա-
սա րակշռ ված ներ կա յաց նել ի րա վի ճա կը և փաս տում է, որ ի րա կա նաց վող ցե ղաս պա-
նու թյան, ըն թա ցող պա տե րազ մի մթ նո լոր տում հիմ նել որ բա նոց, կազ մա կեր պել որ բա-
նո ցի գոր ծե րը բարդ էր և քիչ հայեր են կա րո ղա ցել որ բա նոց ներ հիմ նե լու նա խա ձեռ-
նու թյու նը կյան քի կո չել: Ի նչ վե րա բե րում է Հա լե պի հայ կա կան որ բա նո ցի ծախ սերն 
ու հո գա ծու թյու նը ստանձ նած այս մի քա նի հայե րին՝ ան կախ նրանց թույլ տված բաց-
թո ղում նե րի, պետք է գո վես տով խո սել նրանց մա սին. «Հա լա ծան քի ծա նօթ շր ջա նին 
մէջ բա ցա ռիկ թուով հայ ա րիւն կրող ան հատ ներ կա ռա վա րեր են որ բա նո ցը, քա նի մը 
հա րիւր որ բեր ա զա տեր են ստոյգ մա հէն յանձ ներ են ազ գին: Ա սոնք ա հա ան ժխ տե լի-
օ րեն բա րո յա կան ի րա ւունք, շնոր հա կա լու թե ան և ե րախ տա գի տու թե ան են ար ժա նի»76:

 Թեր թի հրա պա րակ ման մեջ ան դրա դարձ է ար վում որ բա նո ցի բյու ջեին և նշ վում, 
որ վեր ջի նիս մա սին հս տակ պատ կե րա ցում ներ չկան, հայտ նի է միայն, որ որ բա նո ցին 
դրա մա կան ա ջակ ցու թյուն են ցու ցա բե րել ա մե րի կյան հյու պա տոս Ջե սի Ջեք սո նը, դոկ-
տոր Ֆի շե րը, Զո լին կե րը, ի սկ թե ով քեր ի նչ չա փի գու մար ներ են ու ղար կել, ի նչ պար-
բե րա կա նու թյամբ և ում ա նու նով, հս տակ չէ: Ար տա քին ֆի նան սա կան աղ բյուր նե րից 
բա ցի ե ղել են նաև ներ քին աղ բյուր ներ` ի բրև բա րե րար նե րի ամ սավ ճար ներ և մաս-
նա վոր ան հատ նե րի միան վագ գու մար ներ: Այս հար ցադ րում նե րին ի պա տաս խան՝ 
Ա հա րոն Շի րար ճյա նը խոս տա ցել էր որ բա նո ցի հա շիվ նե րը հրա պա րա կել, ո րը հա տուկ 
ստու գող խորհր դի կող մից մա մու լի մի ջո ցով պետք է հան րու թյա նը ներ կա յաց վեր: 
1922 թ. Ա սա տուր Ալ թու նյա նը հոդ ված է տպա գրել «Սու րիա կան մա մուլ»-ում, որ տեղ 
կր կին պա հան ջել է Պատ վե լիի նկատ մամբ տի րող դժ գո հու թյուն նե րին վերջ տա լու 
հա մար ե րեք հա րան վա նա կան ե կե ղե ցի նե րի ղե կա վար նե րից խոր հուրդ ստեղ ծել և 
գոր ծը քն նել77: Նշենք, սա կայն, որ հաշ վետ վու թյուն նե րի ման րա մաս ներն այդ պես էլ 
Ա հա րոն Շի րա ճյա նը չի ներ կա յաց րել78: 

Որ բա նո ցի մա տա կա րար ման բա ժինն ու նե ցել է բարդ կա ռուց վածք, բա ժա նում նե րը 
կա տար վել են ժա մա նա կի պա հանջ նե րին հա մա պա տաս խան: Կա ռա վար ման ո ղջ 
գոր ծը կենտ րո նաց ված է ե ղել տնօ րե նի կող մից: Այս է պատ ճա ռը, որ հա սա րա կու թյան 
ո րոշ շր ջան նե րում դժ գո հու թյուն նե րը մի գու ցե և հիմ նա վոր էին՝ հաշ վի առ նե լով, որ 
ա մեն պա րա գա յում, մար դը, որ քան էլ ար տա սո վոր ու ժե րով օ ժտ ված լի ներ, ան կա րող 
էր այդ ա մե նը հասց նել, կա նո նա վոր և ար դյու նա վետ կա ռա վա րել` գնում նե րից մինչև 
ներ քին կար գադ րու թյուն ներ ու հս կո ղու թյան ի րա կա նա ցում, ի սկ օգ նա կան ներ չու նե-
նա լու փաս տը Վե րա պատ վե լիի օգ տին չէր խո սում, ի նչ պես և նշում է հոդ վա ծա գի րը. 

76 Սպերցի, «Որբանոցը. Բ», Տարագիր, Ա տարի, 22 դեկտեմբերի 1918, թիվ 5։
77 Ասատուր Ալթունեան, «Նամակ խմբագրութեան», «Սուրիական մամուլ», 17 սեպտեմբերի 1922, 
no. 64:
78 «Հարցումներ պատկանեալ իշխանութեան, «Սուրիական մամուլ», 12 նոյեմբերի 1922, թիվ 80:
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«Սա մո ռա ցու թիւն, զան ցա ռու թիւն, թէ ան վս տա հու թիւն էր ու րիշ մար դոց, բա րեխղ ճու-
թե ան և կա րո ղու թե ան մա սին կամ այլ նկա տա ռում ներ կային, բա ցատ րու թե ան կա րօտ 
պա րա գայ մէ»79:  

 Հոդ վա ծի եր րորդ մա սում հոդ վա ծա գի րը գրում է, որ որ բա նո ցի նյու թա կան կա տա-
րե լու թյան մա սին գնա հա տա կան տա լը դժ վար է, ե թե չա սենք պա տաս խա նա տու, բայց 
կան գնա հա տում ներ և քն նա դա տու թյուն ներ80, ո րոնք ու սում նա սիր ման կա րիք ու նեն և 
եզ րա կաց նում է. «Ա մեն դեպ քում տի րող ի րա վի ճակն «զան ցա ռե լի ալ չէ»81: 

Ինչ վե րա բե րում է որ բե րի փա խուս տին՝ նշենք, որ ը ստ հոդ վա ծա գրի, շատ որ բեր 
ու աղ ջիկ ներ, քա ջա տե ղյակ լի նե լով որ բա նո ցից դուրս տի րող ծանր վի ճա կին, ա մեն 
դեպ քում գե րա դա սում են դր սի ա նա պաս տան, մերկ ու քաղ ցած կյան քը, ուս տի հոդ-
վա ծա գի րը կոչ է ա նում նաև խնամ քով, սե փա կան ըն տա նե կան հար կի նման մի ջա-
վայր ստեղ ծել որ բա նո ցում, որ պես զի նման դեպ քերն այլևս չկրկն վեն: 

Ամ փո փե լով նշ վում է, որ որ բա նոցն ու նի թե րու թյուն ներ, ո րոնց պար զա բա նու մը 
պա հան ջում է լրա ցու ցիչ փաս տեր: Նշ վում է, որ 1918 թ. դեկ տեմ բե րի դրու թյամբ 
ա մեն հնա րա վո րու թյուն կա, գո յու թյուն ու նի սահ ման ված բյու ջե, որ բե րի թվի սահ-
մա նա փա կում չկա, որ բա նո ցի ղե կա վա րու թյա նը հանձ նա րար ված է ըն դու նել բո լոր 
«ճշ մա րիտ որ բե րին», և ղե կա վա րու թյու նը պետք է ար դյու նա վետ գոր ծի, որ պես զի 
բաց ճա կա տով կա րո ղա նան դի մա գրա վել յու րա քան չյուր քն նա դա տու թյան:

Հա լե պի հայ կա կան շր ջա նակ նե րում ո րոշ դժ գո հու թյուն նե րի ա ռիթ է դար ձել 
որ բա նո ցի ա մա նո րյա մի ջո ցա ռու մը: «Հայ Ձայն» թերթն իր հուն վա րյան հա մար-
նե րում ան դրա դար ձել է այդ թե մային և նշել, որ մի ջո ցա ռու մը ոչ պատ շաճ ձևով էր 
կազ մա կերպ վել: Մի ջո ցառ մա նը ներ կա յա ցուց չա կան հյու րեր են ե ղել` Հա լե պի ը նդ-
հա նուր կա ռա վա րիչ Շուք րի Ալ-Ա յու բին, բա նա կի հրա մա նա տար Մաք Է նդ րյուն, 
Ժորժ Պի կոն, Մարկ Սայք սը, ե գիպ տա հայ պատ վի րակ Ռու բեն Հե րյա նը: Նո րա 
Ալ թու նյա նի հրա վե րով մի ջո ցառ մա նը մաս նակ ցել են նաև Հա լե պի ա ռաջ նոր դա կան 
փո խա նորդ Հա րու թյուն քա հա նա Ե սա յա նը հինգ քա հա նա նե րի հետ, ով քեր սառն 
ըն դու նե լու թյուն ստա նա լով, չեն մնա ցել մինչև մի ջո ցառ ման ա վար տը82: 

Մի քայել Նա թա նյանն իր հոդ վա ծում քն նա դա տել է, մաս նա վո րա պես, որ բա նո-
ցում թուր քե րե նով հա ղոր դակց վե լու փաս տը՝ նման գոր ծե լաո ճը ո րա կե լով որ պես 
«Հայ լե զուին մար տի րո սա ցում»83: Թերևս պետք է հա կադր վենք այս փաս տին՝ նշե-
լով, որ որ բերն ի րենց հու շա գրու թյուն նե րում նշում են հայե րեն լեզ վով հա ղոր դակց-
վե լու փաս տը: Ա նդ րա նիկ Ծա ռու կյա նը, Ար մե նակ Կյու րե ղյա նը նշում են, որ որ բա-
նո ցում որ բերն աս տի ճա նա բար վեր հի շում էին հայե րե նը: Որ բա նո ցի հիմ նադր ման 
ժա մա նակ նե րից ևեթ դաս տիա րա կու թյան հայե ցի ուղղ վա ծու թյան փաստն ը նդ գծում 
է նաև որ բա նո ցի հա ջորդ տնօ րեն Ա տուր Լևո նյա նը, ո րին կանդ րա դառ նանք ա վե լի 

79 Սպերցի, «Որբանոցը. Բ», Տարագիր, Ա տարի, 22 դեկտեմբերի 1918, թիվ 5։
80 Սպերցի, «Որբանոցը. Գ», Տարագիր, Ա տարի, 27 դեկտեմբերի 1918, թիվ 7։
81 Նույն տեղում։
82 «Ամանորի հանդէս որբանոցի մէջ», Հայ Ձայն (Հալեպ), Ա տարի, թիվ 49, 9 հունվարի 1919։ 
83 Նույն տեղում:
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ուշ: Բա ցի այդ՝ պետք է հաշ վի առ նել այն հան գա ման քը, որ մինչև 1918 թ. հոկ տեմ-
բեր ա մի սը Հա լե պը վե րահսկ վում էր թուր քա կան իշ խա նու թյուն նե րի կող մից: Այս 
կա պակ ցու թյամբ հարկ է նշել. «Պատ վե լի Շի րա ճե ա նի բո լոր ճի գե րը` հայե րե նով 
դա սա վան դում մտց նե լու որ բա նո ցին մէջ բա խե ցան ե րիտ թուրք իշ խա նու թյուն նե րու 
վճ ռա կան ար գել քին. բա ցա յայտ էր, որ տե ղա կան իշ խա նու թիւն նե րու հան դուր ժո ղա-
կա նու թիւ նը, այս պա րա գային հա սած էր իր ծայ րա գոյն սահ մա նին»84:

 Մի ջո ցա ռո ման մա սին Մ. Նա թա նյա նը գրում է. «Հոգ չէ, թէ ա ռանց յայ տա գրի 
հան դէ սը շատ տա փակ ու ան հաճ ըլ լա լէն զատ, հա կա ման կա վար ժա կան էր ու եր բեք 
շի նիչ ու ազ նուա ցու ցիչ հան գա մանք չու ներ: Հայե րէն ար տա սա նու թիւն նե րը ու եր գե րը 
բո լորն ալ աղ ճա տուած ու օ տա րա բոյր, քիչ տեղ կը գրա ւէին ... ա ւաղ, այդ հայ որ բե-
րուն հո գին կը խամ րի ու կը մեռ նի» 85:

Մի ջո ցառ ման ա վար տին ե լույթ է ու նե ցել Շուք րի Ալ-Ա յու բին, ով փաս տել է, որ 
ա րաբ ներն ու հայե րը եղ բայր ներ են, ու ա րաբ կա ռա վա րու թյու նը պի տի որ բա նո ցի 
ծախ սե րը հո գա։ Մի ջո ցա ռու մը «հա յաց նող» ան ձը Ռու բեն Հե րյանն է ե ղել, ով ե րե խա-
նե րին դի մել է «մեր վա ղուայ յոյ սե րը» և հոր դո րել ու կոչ է ա րել ներ կա նե րին` պահ պա-
նե լու հայ ի նք նու թյու նը86: 

Ու շա գրավ է ա մա նո րյա օ րե րին Եր վանդ Օ տյա նի այ ցը որ բա նոց, ո րի մա սին ե րե-
խա նե րին նա խօ րոք տե ղե կաց րել են. «Հյու րը նշա նա վոր մեկն է, շատ մը գիր քեր 
գրած է և միշտ կը խն դա ու կը խն դաց նե»87: Սա կայն որ բերն այդ ժա մա նակ չեն հի շել 
ու չեն ի մա ցել Եր վանդ Օ տյա նի ով լի նե լը: Մի ջո ցառ մա նը գրո ղը մեծ դժ վա րու թյամբ 
է փոր ձել ող ջույ նով դի մել որ բե րին, սա կայն խիստ հուզ վել է և միայն մի նա խա դա-
սու թյուն է ար տա բե րել. «Որ բե՛ր, ես ձեզ շատ կսի րեմ»: Տա րի ներ հե տո Ա նդ րա նիկ 
Ծա ռու կյա նը, իր նա խակր թա րա նի դա սագր քում տես նե լով Օ տյա նի նկա րը, հի շել 
է նշա նա վոր հա վա քի օ րը, ի րենց հա վա քա կան ող բը, ի սկ ա վե լի ուշ, ծա նո թա նա-
լով գրո ղի աշ խա տու թյուն նե րին, ը մբռ նել է. «… տաս նյակ նե րով գր քե րու հե ղի նակ 
գրա գետն ին չու եր կու խոսք չէր գտած մե զի ը սե լիք»88: Ա մեն դեպ քում կա րե լի է Ռ. 
Հե րյա նի, Ե. Օ տյա նի նման հայ րե նա սեր ու ազ գան վեր մարդ կանց այ ցե րից ան գամ 
են թադ րել, որ որ բա նո ցում հայե ցի դաս տիա րա կու թյու նը կարևոր նշա նա կու թյուն 
ու ներ: 

Շի րա ճյա նի նկատ մամբ ան հար կի դժ գո հու թյուն նե րը հե տա գա տա րի նե րին աս տի-
ճա նա բար խո րա նում են, և Վե րա պատ վե լին հրա ժար վում է պաշ տո նից: Նրա հրա-
ժա րա կա նից89 հե տո Հայ ազ գային մի ու թյուն կազ մա կեր պու թյան խորհր դակ ցու թյամբ 

84 Դար մը պատմութիւն, 66:
85 Դէտ, «Որբանոցին մէջ հանդէս մը», Հայ Ձայն, Ա տարի, թիվ 48, 8 հունվարի 1919:
86 Միքայէլ Նաթանեան, «Որբերու աշխարհէն. Հայ լեզուի մարտիրոսութիւնը», Հայ Ձայն, № 47, 7 
հունվարի 1919: 
87 Ծառուկյան, Մանկություն չունեցող, 47:
88 Նույն տեղում, 52: 
89 Վերապտվելի Շիրաճյանը հետագայում՝ 1930-ական թվականներին, հիմնել է ապաստարան 
հարեմներից վերադարձող հայ կանանց համար: Տաթեւեան, «Հալէպի հայկական որբանոցը», 386: 
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Ա մե րի կյան նպաս տա մա տույց կազ մա կեր պու թյու նը 1922 թ. օ գոս տո սին որ բա նո ցի 
տնօ րեն է ը նտ րում Ա տուր Լևո նյա նին90: 

Ս տորև ներ կա յաց վում են որ բա նո ցի որ բե րի թվա կան տվյալ նե րը գոր ծու նե ու թյան 
վեր ջին ըն թաց քում. 

Օ գոս տոս 1922 թ. 1.150

Դեկ տեմ բեր 1922 թ. 1.164

Հու լիս 1923 թ. 900

Ա տուր Լևո նյա նի պաշ տո նա վար ման ա ռա ջին տա րում՝ 1922 թ., որ բա նո ցում ե ղել 
են 1150 ո րբ, ո րից 670 աղ ջիկ՝ 4-18 տա րե կան և նույն տա րի քային խմբի 470 տղա91: 
Նշենք, որ այդ որ բե րը ե ղել են 121 քա ղաք նե րից ու գյու ղե րից, մո տա վո րա պես 300 
խար բերդ ցի, 300 սե բաս տա ցի, 175 տիգ րա նա կերտ ցի և 140 կա րին ցի որ բեր92: 

Հա մա ձայն Հայ ազ գային պատ վի րա կու թյան 1923 թ. հու լի սի 1-ով թվագր ված «Հայ 
որ բեր. տե ղե կա գիր hայ որ բե րի կա ցու թյան, որ բա նոց նե րու, հո գա տար մար մին նե րու 
մա սին եւ վի ճա կա գրա կան ցու ցակ ներ» ձե ռա գիր տե ղե կա գրի՝ 1922 թ. դեկ տեմ բե րի 
դրու թյամբ Հա լե պի հայ կա կան որ բա նո ցում ե ղել է 1.164 ե րե խա93:

 Վեր ջին ներս բա ժան ված էին հետևյալ տա րի քային բա ժա նում նե րով` 1-5 տա րե կան՝ 
45 ո րբ, 6-10 տա րե կան` 220, 11-12 տա րե կան՝ 470, 13-15 տա րե կան` 367, 16-17 տա րե-
կան՝ 65 ո րբ, ո րոն ցից 114-ը կույր էին: Հա մա ձայն նույն տե ղե կա գրի` 1922 թ. դրու թյամբ 
170 չա փա հաս որ բեր դեր ձա կու թյուն, կոշ կա կա րու թյուն, վա րոր դու թյուն էին սո վո րում, 
ի սկ աղ ջիկ ներն էլ ա սեղ նա գոր ծու թյամբ էին զբաղ վում: 1921թ. հոկ տեմ բե րից գոր ծող 
Կի լի կյան որ բա նոց-ար հես տա նո ցում94 ար հեստ էին սո վո րում 97 ո րբ95: 

Ա տուր Լևո նյա նի կա ռա վար ման սկզբ նա կան ժա մա նա կաշր ջա նում որ բա նո ցը նյու-
թա կան լուրջ խն դիր ներ չի ու նե ցել, հիմ նա կա նում ներ քին բա րե կարգ ման աշ խա տանք-
ներ են ի րա կա նաց վել, որ բե րի հա րան վա նա կա նու թյան հար ցը մնա ցել է նախ կի նի 
պես, յու րա քան չյուր ո րբ, իր ու սուց չի հետ կի րա կի օ րե րին գնա ցել է իր ե կե ղե ցին: Սար-
գիս Լա լա յանն իր «Յու շա մա տե ան նուի րուծ Ա տուր Յ. Լե ւո նե ա նի» աշ խա տու թյան մեջ 
գրում է. «Տա րի ներ ա ռաջ սկ սած որ բախ նամ այս գոր ծը եր կու տա րուան կարճ ժա մա-

90 Ատուր Լևոնյանը որպես պահեստային սպա ծառայել էր Սուեզի հարձակմանը, անգլիական 
բանակում: 1920 թ. եղել էր Այնթափի ինքնապաշտպանության ղեկավարներից, զինվորակական 
հրամանատար: 
91 Լալէեան, Յուշամատեան, 207:
92 Նույն տեղում, 210:
93 Սույն ձեռագիր-տեղեկագիրը մեզ է տրամադրել ՀՑԹԻ հիմնադրամի Հուշագրությունների, 
վավերագրերի և մամուլի ուսումնասիրության բաժին վարիչ, աղբյուրագետ Միհրան Մինասեանը, 
որի համար մեր խորին երախտագիտությունն ենք հայտնում նրան։ 
94 Արհեստանոց ստեղծելու գաղափարը Վահան Քյուրքճյանինն էր, ով ՀԲԸՄ վարչության Սիրիայի 
և Կիլիկիայի պատվիրակն էր: Ըստ ծրագրի ամեն տարի 15-ը լրացրած հարյուր որբ այստեղ արհեստ 
էին սովորում:
95 «Հայ որբեր. տեղեկագիր hայ որբերի կացության, որբանոցներու, հոգատար մարմիններու մասին 
եւ վիճակագրական ցուցակներ» ձեռագիր տեղեկագիր, 1923 թ.:



Ցեղասպանագիտական հանդես 7(1), 2019

47

նա կին մը ըն թաց քին Լե ւո նե ա նը այն պի սի կա տա րե լու թե ան ու նա խան ձե լի դիր քի մը 
հաս ցուց որ ոչ թէ միայն Հայոց, այլ Ֆրան սա կան կա ռա վա րու թե ան բարձ րա գոյն ներ-
կա յա ցու ցիչ նե րուն ալ հիաց ման ու գնա հա տան քին ար ժա նա ցաւ»96:

1922 թ. օ գոս տո սին «Սու րիա կան Մա մուլ» թեր թում հոդ ված է տպագր վում, որ տեղ 
հոդ վա ծա գի րը որ բա նո ցի հե տա գա գոր ծու նե ու թյան ֆի նան սա կան հար ցե րի հա մար 
իր մտա հո գու թյունն է հայտ նում՝ նշե լով, որ ան ցու մային շր ջան է, շա րու նակ վում են 
ա վե լա նալ ա նա պատ նե րից որ բա նոց հաս նող հայե րի թի վը՝ հաշ վի առ նե լով Կի լի-
կիայի վերջ նա կան հա յա թա փումն ու այն փաս տը, որ ֆրան սիա կան գոր ծո ղու թյուն-
նե րի հետևան քով Հա լե պից Դեր Զոր, Մո սուլ և Բաղ դադ փակ ճա նա պարհ ներն 
ար դեն բաց էին97: Ո ւս տի թեր թի խմբա գրու թյու նը ևս մեկ ան գամ կոչ է ա նում. «...
ներ կայիս տխուր է ի րա կա նու թիւ նը, եւ ալ ա ւե լի ե ղե րա կան պի տի ըլ լայ ե թէ մենք ալ 
ազ գո վին ներ կայ նպաս տա ւոր վար կե ա նին մեր բո լոր տրա մադ րե լի ոյ ժե րը չմիաց նենք 
որ բե րու ա զա տա գրու թե ան կեն սա կան խնդ րոյն շուրջ»98: 

Որ բե րի ու որ բա նո ցի վրա բո լոր հայ կա կան բա րե գոր ծա կան ու հայ րե նակ ցա-
կան մի ու թյուն նե րի ու շադ րու թյունն է հրա վի րում Հա լե պում Բոս տո նի «Ազգ-Պա հակ» 
թեր թի թղ թա կից Նշան Կ. Տեր-Պետ րո սյանն իր «Հայ կա կան որ բա նո ցը Հա լէ պի մէջ» 
հոդ վա ծում99: 

Ո րոշ բնա գա վառ նե րում Ա տուր Լևո նյա նը բա րե փո խում ներ է ի րա կա նաց նում: Ա ռա-
ջին հեր թին ա կա նա տես նե րի վկա յու թյամբ նկա տե լի էր որ բե րի հո գե բա նա կան վս տա-
հու թյու նը, ո րոնք կա րո ղա ցել էին հաղ թա հա րել ցե ղաս պա նու թյու նը վե րապ րա ծի 
վա խը. «Լե ւո նե ան այն պի սի խանդ ու ե ռանդ ներշն չեց ա նոնց մէ իւ րա քան չիւ րին որ 
ի րենք զի րենք սկ սան նկա տել Հայ ազ գին ա պա գայի յոյ սը, եւ սկ սան քա լել հա սակ նին 
ու ղիղ, կուրծք ու գլուխ բարձր բռ նած»100:

 Կարևոր ա ռա ջըն թաց էր որ բա նո ցում մար զա կան կյան քի ակ տի վա ցու մը: Ա նդ-
րա նիկ Ծա ռու կյանն այս կա պակ ցու թյամբ գրում է. «...թա ղին մեջ շին վե ցավ մար զա-
րան մը, մեծ տղա քը ֆուտ բոլ ու նե ցան և բո լորս միա սին ու նե ցանք պա րոն Լևո նը»101: 
Վեր ջինս մար զիչ էր, ու մարմ նա մար զու թյու նը որ բա նո ցի ծրա գրի ան բա ժան մասն է 
դարձրել: 

Կր թա կան ո լոր տում դա սըն թաց նե րը նախ կի նի նման շա րու նակ վել են: Նշան Կ. 
Տեր-Պետ րո սյա նը նշում է, որ որ բա նո ցում ե րե խա նե րը սո վո րում էին հայե րեն, ան գլե-
րեն և ֆրան սե րեն՝ հա վե լե լով. «Մէկ-եր կու դա սա րան նե րու Ազ գային պատ մու թե ան 
դա սա ւան դու թե ան հան դի պե ցայ, չէ կա րե լի հիա ցումս չի յայտ նել այդ առ թիւ»102: 

96 Լալէեան, Յուշամատեան, 199:
97 «Հալէպի հայկական որբանոցը», Սուրիական մամուլ (Հալեպ), 17 օգոստոսի 1922, Ա տարի, թիվ 
55:
98 Նույն տեղում:
99 Լալէեան, Յուշամատեան, 206-210:
100 Նույն տեղում,199:
101 Ծառուկյան, Մանկություն չունեցող, 119:
102 Լալէեան, Յուշամատեան, 207:
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1923 թ. դրու թյամբ 900 ե րե խա նե րից 614-ը կա նո նա վոր կեր պով դպրոց են հա ճա խել՝ 
հետևյալ բա ժա նու մով103՝ 

Նա խակր թա րան 130 տղա 150 աղ ջիկ

Ծաղ կոց 191 տղա 93 աղ ջիկ

Ման կա պար տեզ 25 տղա 25 աղ ջիկ

Ա տուր Լևո նյանն իր «Հա լէ պի Հայ կա կան Որ բա նո ցը» տե ղե կա գրում գրում է. 
«Որ բա նո ցիս սա ներն ու սա նու հի նե րը ա ռա ջին օ րէն սկ սե ալ շա րու նակ դաս տիա րա-
կուած են ի բր հա րա զատ Հայեր, հայ տոհ մային կր թու թե ամբ»104: 

Որ բե րի գրա գի տու թյան մա կար դա կը բարձ րաց նե լու հա մար որ բա նո ցում գրա-
դա րան է բաց վել ա մե րի կա ցի հի վան դա պա հու հի Նոր թո նի ջան քե րով, ով սե փա կան 
նա խա ձեռ նու թյամբ գր քեր էր հա վա քում, ի նչ պես նաև ա ռա ջար կում էր որ բա նոց այ ցե-
լող նե րին մե կա կան գիրք նվի րել105: 

Որ բա նո ցի ղե կա վա րու թյու նը կարևո րու թյուն է տվել նաև ե րաժշ տու թյան դա սե րին: 
Ազ գային վար ժա րան նե րի ե րաժշ տու թյան ու սու ցիչ Գևորգ Նալ բան դյա նի ջան քե րի 
շնոր հիվ նվա գա խումբ է ստեղծ վել, ո րը ո ղջ քա ղա քով հար գանք է վայե լել: Որ բա նոցն 
ու նե ցել է նաև կույ րե րի նվա գա խումբ, ի նչ պես նաև 80 հո գա նոց քա ռա ձայն ե րգ չա-
խումբ՝ Ազ նիվ Մա նու կյա նի գլ խա վո րու թյամբ: Ե րգ չախմբի կա տար մամբ «Սո նա Յար» 
եր գը հիաց րել է 1923 թ. որ բա նոց այ ցե լած Սի րիա յում և Լի բա նա նում Ֆրան սիա կան 
Հան րա պե տու թյան Բարձ րա գույն կո մի սար Վեյ գա նին, ով, լսե լով կա տա րու մը, խնդ-
րել է այն ևս մեկ ան գամ կրկ նել106: Մի քա նի օր ան ց որ բա նո ցի ղե կա վա րու թյու նը 
կո մի սա րից նա մակ է ստա ցել, որ տեղ նշ ված է ե ղել. «Լի բա նա նի և Սու րի ոյ մէջ չեմ 
յի շեր տեղ մը ուր այ ցե լած եւ այդ քան տպա ւո րուած ու գոհ մնա ցած ըլ լամ որ քան ձեր 
Հայ կա կան որ բա նո ցին մէջ»107:

1922-1924 թթ. ըն թաց քում որ բա նո ցում որ պես գի շե րօ թիկ վար ժա րա նի ու սու ցիչ 
Ա րամ Շար վող լյա նի հետ պաշ տո նա վա րած Հո վա կիմ Պա գա լե ա նը պետք է պատ րաս-
տեր որ բե րի կեն սա գրու թյու ներն ու թղ թած րար նե րը108, սա կայն հարկ է նշել, որ ու սում-
նա սի րու թյան ըն թաց քում չենք հան դի պել որևէ տե ղե կու թյուն այս նա խա ձեռ նու թյան 
կյան քի կոչ ման վե րա բե րյալ: 

Որ բա նո ցի նյու թա կան բա րե կե ցու թյան շր ջա նը եր կար չի տևել, Ա մե րի կյան նպաս-
տա մա տույ ցի նյու թա կան օ ժա դա կու թյունն աս տի ճա նա բար նվա զել է, այ նու հետև՝ 
դա դա րել: 1923 թ. վեր ջին Ա մե րի կյան նպաս տա մա տույ ցի ղե կա վա րու թյու նից ներ քին 
հրա հանգ է ե ղել, ը ստ ո րի՝ որ բե րին տե ղա վո րեն տնե րում՝ ի բրև սպա սու հի, ար հես տա-

103 Սուրիական տարեցոյց, Ա տարի (Գահիրէ, Զարեհ Պէրպէրեան, 1924), 57-58:
104 Սուրիական տարեցոյց, 57։
105 Լալէեան, Յուշամատեան, 209:
106 Նույն տեղում, 201-202:
107 Նույն տեղում:
108 Տաթեւեան, «Հալէպի հայկական որբանոցը», 38:
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նոց նե րում՝ ի բրև ա շա կերտ, ի սկ ա վե լի մե ծա հա սակ ներն էլ մեկ նեն տար բեր ե րկր ներ: 
Այս հրա հան գին Ա տուր Լևո նյանն ը նդ դի մա ցել է՝ ա ռա ջար կե լով որ բա նո ցի խնա մա տա-
րու թյու նը հանձ նել ազ գային մար մին նե րին՝ հույս ու նե նա լով ար հես տա նո ցի ե կա մուտ-
նե րով և հայ բա րե րար նե րի նպաստ նե րով շա րու նա կել որ բա նո ցի գոր ծու նե ու թյու նը, 
ո րին էլ Նպաս տա մա տույ ցը չի հա մա ձայ նել, ան գամ որ պես փոխ զի ջու մային տար բե րակ 
ա ռա ջար կել են Լևո նյա նին Բեյ րու թի ի րենց հաս տա տու թյուն նե րից մե կում պաշ տոն տալ:

 Բա նակ ցու թյուն նե րը տևում են ա միս ներ: Դեպ քե րի ման րա մաս նե րին տե ղե կա-
նում ե նք Տեր Ներ սես քա հա նա Թա վուգ ճյա նի՝ Ջու նեյ հի իր կար գա կից եղ բո րը՝ Տեր 
Գա րե գին քա հա նա Պո ղա րյա նին գրած նա մա կից՝ թվագր ված 7 հու նիս 1924 թ.: Նա 
տե ղե կաց նում է, որ Նպաս տա մա տույ ցի նպա տակն է պա հել ար հես տա նո ցը, ի սկ 
դպրո ցը տե ղա փո խել Ջի բեյլ (Բիբ լի ոս): Բա ցի այդ՝ նշենք, որ ներ քին տա րա ձայ նու-
թյուն ներ էին ա ռաջ ե կել Լևո նյա նի և Նպաս տա մա տույ ցի պա տաս խա նա տու աշ խա-
տա կից Մըր ֆիի մեջ: Վեր ջի նիս ա վար տա կան քն նու թյան օ րը պա հան ջել էր որ բա-
նո ցի 15 աղ ջիկ նե րի՝ ա րաբ ըն տա նիք նե րում որ պես սպա սու հի աշ խա տան քի տե ղա-
վո րել, ի սկ ա վե լի ուշ ա ռա ջար կել, որ աշ խա տա նո ցի տղա նե րից շա տե րը լքեն ար հես-
տա նո ցը: Եր կու պա հանջ ներն էլ հիմ նա վոր պատ ճառ նե րով մերժ վել էին, սա կայն ի 
վեր ջո Ա տուր Լևո նյա նը հրա ժա րա կան է տվել, ի սկ նրա փո խա րեն պար տա կա նու-
թյուն նե րը ստանձ նել է որ բա նո ցի հո գա բար ձու թյան ան դամ Տիգ րան Պեք ճի պա շյա-
նը109: Այս ըն թա ցում Ա. Լևո նյա նը դի մել է Կի լի կի ո Տան Սա հակ Բ կա թո ղի կո սին, 
ՀԲԸՄ-ին, Հա լե պի ա ռաջ նոր դա րա նին՝ խոս տա նա լով առ կա ե կա մուտ նե րով և գոր ծե-
րով պա հել որ բա նո ցը ևս եր կու տա րի, բայց դրա կան ար դյուն քի չի հա սել: 

Որ բե րի մի մա սը տե ղա փոխ վել են Նպաս տա մա տույ ցի Լի բա նա նի կենտ րոն-
ներ՝ մաս նա վո րա պես Ջի բեյլ: Ա մե րի կյան նպաս տա մա տույ ցի վար չու թյան և ՀԲԸՄ-ի 
հա մա տեղ ո րոշ մամբ՝ որ բե րի մի մա սը մեկ նել է Ֆրան սիա` ա գա րակ նե րում աշ խա տե-
լու հա մար: Որ բե րի ան վտան գու թյան և աշ խա տան քով ա պա հո վե լու հար ցում Գաբ րիել 
Նու րա տուն կյա նը110 կա րո ղա ցել էր Ֆրան սիայի հո ղային նա խա րա րու թյան հետ պայ-
մա նա վոր վա ծու թյուն ձեռք բե րել: Աղ ջիկ նե րի մեծ մա սը Հա լե պում և Բեյ րու թում որ պես 
սպա սու հի է սկ սել աշ խա տել: Սա կայն նշենք, որ այ նուա մե նայ նիվ, ե ղել են որ բեր, 
ո րոնք որևէ հա րա զատ չեն ու նե ցել: Այս խմբի որ բե րից տա րի քով մեծ՝ մո տա վո րա պես 
50 հո գի, տե ղա փոխ վել են ՀԲԸՄ Հա լե պի Կի լի կյան ար հես տա նոց-որ բա նոց111: 

Որ բա նո ցի գոր ծու նե ու թյան վեր ջին շր ջա նում կարևոր դեր է ու նե ցել Նպաս տա մա-
տույ ցի տնօ րե նի օգ նա կան Լուի Հե քի մյա նը112, ով որ բա նո ցի կա րիք նե րի հա մար ջանք 
չի խնայել ու զբաղ վել է որ բե րի տե ղա վոր ման աշ խա տանք նե րով: 

109 Լալէեան, Յուշամատեան, 219:
110 Գաբրիել Նորատունկյանը Հայ ազգային պատվիրակության նախագահն էր (մայիս 1921-1923) և 
ՀԲԸՄ փոխնախագահը (1921-1932)։
111 Դար մը պատմութիւն, 151:
112 Հազարապետ Լուի Հեքիմյանը Եգիպտոսում անգլիական բանակում կարևոր պաշտոն է ունեցել: 
1918 թ. Պորտ Սաիդում նա տեղի հայությանը աջակցել է, մասնակցել է նաև որբերի մի կայանից մյուսը 
փոխադրելու աշխատանքներին: Մասնակցել է նաև Այնթափի 1920-1921 թթ. ինքնապաշտպանության 
մարտերին: 
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Որ բա նո ցի գոր ծու նե ու թյու նը դա դա րեց վել է 1924 թ. ամ ռա նը, ե րբ բո լոր որ բե-
րը հիմ նա կա նում հա րա զատ, օգ նող ձեռք են գտել կամ ար դեն կա րո ղա ցել են ի րենց 
աշ խա տան քով օր վա ապ րուս տը հայ թայ թել: 

Մինչ այժմ Սա բուն Խա նի և որ բա նո ցի այլ շեն քե րից շա տե րի վրա նշ մար վում են 
հայ որ բե րի հետ քե րը՝ ա նուն ազ գա նուն նե րը՝ փո րագր ված ի րենց «դող դո ջուն մատ նե-
րով»113: Նշենք, որ որ բա նո ցի սա նե րից է ե ղել նաև հայտ նի նկա րիչ Կա լեն ցը, ում Ա նդ-
րա նիկ Ծա ռու կյա նը հետևյալ կերպ է բնու թա գրում. «Հա րու թյու նը կը հա ջո ղեր զար-
մա նա լի նմա նու թյուն մը տալ իր գծած պատ կեր նե րուն: Գծա գրու թյու նը դար ձած էր 
ա ռօ րյա իր միակ զբա ղու մը: Տա սը տա րե կա նին հայտ նի էր ար դեն, թե ու ժեղ բան մը 
կը խլր տի իր մեջ»114: 

Այս պի սով՝ ամ փո փե լով նշենք, որ որ բա նո ցը վս տա հե լի ա պաս տան է ե ղել որ բե-
րի հա մար: Այն գոր ծել է մեր ժո ղովր դի հա մար օր հա սա կան ժա մա նա կա հատ վա ծում՝ 
իր գոր ծու նե ու թյունն ա նընդ մեջ շա րու նա կե լով գրե թե տա սը տա րի. փաստ, որ քիչ 
որ բա նոց նե րի է հա ջող վել։ Իր գոր ծու նե ու թյան ըն թաց քում որ բա նոցն ըն դու նել է շուրջ 
8.000 որ բի, ո րոն ցից 4.000-ը դուրս են ե կել որ բա նո ցից եր կա րատև կամ կար ճատև 
մնա լուց հե տո: Միայն 1924 թ. 450 աղ ջիկ ներ ա մուս նա ցել են ու հայ ըն տա նիք ներ կազ-
մել: Որ բա նո ցի գոր ծու նե ու թյան տա րի նե րին նշա նա կա լի մեծ դեր է ու նե ցել Վե րա-
պատ վե լի Շի րա ճյա նը: Խնդ րո ա ռար կա ժա մա նա կա հատ վա ծում տար բեր ա ռիթ նե րով 
որ բա նո ցը փա կե լու բազ մա թիվ փոր ձեր են ար վել, մի քա նի ան գամ Պատ վե լի Շի րա-
ճյա նը փնտր վել է ի բրև «վ տան գա վոր տարր», բան տարկ վել ու աք սո րի սպառ նա-
լիք ներ ստա ցել: Այ նուա մե նայ նիվ, հարկ է մեջ բե րել Պատ վե լիի գոր ծըն կեր, ա ջա կից 
բժիշկ Հով հան նես Պո ղո սյա նի խոս քե րը, ո րը նշում է, որ շա տե րը ձաղ կե ցին ու քն նա-
դա տե ցին Վեր. Շի րա ճյա նի որ բախ նամ գոր ծը հա յա ջինջ շր ջա նում, սա կայն նրան-
ցից շա տե րը ոչ միայն թաքս տոց նե րում էին և չէին հա մար ձակ վում որ բեր հա վա քել, 
այլև վա խե նում էին ան գամ դուրս գալ ի րենց թաքս տոց նե րից115։ Ա հա րոն Շի րա ճյա նը 
հա ջորդ ղե կա վա րու թյա նը փո խան ցեց կա յա ցած, ներ քին վար չա կան ստո րա բա ժա-
նում նե րով գոր ծող, հա մե մա տա բար ա ռողջ մի ջա վայ րում որ բե րին կր թու թյուն ու ա պա-
գայի հա մար կա յու նու թյուն ա պա հո վող հաս տա տու թյուն: Հա ջորդ ղե կա վա րու թյունն էլ 
Ա տուր Լևո նյա նի գլ խա վո րու թյամբ հնա րա վոր քայ լե րը ձեռ նար կեց որ բա նո ցի հե տա-
գա գոր ծու նե ու թյան ու որ բե րի վերջ նա կան տե ղա վոր ման հար ցե րում: Որ բա նո ցը 
մինչև վերջ հա վա տա րիմ է մնա ցել իր կոչ մա նը՝ որ բե րին պատ րաս տել գործ նա կան 
կյան քին, որ պես զի որ բա նո ցից դուրս գա լուց հե տո կա րո ղա նային ապ րել սե փա կան 
մի ջոց նե րով:

113 Մինասեան, «Մանկութիւն չունեցողներուն», 23:
114 Ծառուկյան, Մանկություն չունեցող, 84:
115 Պօղոսեան, «Հիմնադիրը ազգային մեծ ձեռնարկի մը», 414:
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During and after the Armenian Genocide many Armenian benevolent, missionary 
orphanages were opened in differenet places of the Ottoman Empire to save the remnants 
of the Armenian people. The Aleppo orphanage has a unique place in the chain of these 
orphanages. It was one of the few established by the Armenian initiative during the 
Genocide and continued its uninterrupted activities till 1924. 

The paper describes the activities of the orphanage, numbers of orphans, details of 
educational, financial, healthcare and manufactory spheres. The activities of the caretaker 
bodies as well as the problems of the orphanage and the ways of their settlement are 
analyzed. The paper also deals with the political situation of the region, which has had a 
direct impact on the orphanage. The main sources of the paper are the Bulletin published 
by the orphanage, the Bulletin prepared by the Armenian National Delegation as well as 
the memoirs of the orphans and periodicals. 
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АРМЯНСКИЙ СИРОТСКИЙ ПРИЮТ АЛЕППО (1915-1924)
Ключевые слова: Геноцид армян, депортация, Алеппо, сироты, сиротский приют, 
мастерская, образование, вспомоществование, спасение, Аарон Шираджян, Атур Левонян, 
мемуары.

В годы Геноцида армян и после в различных городах Османской империи с целью 
спасения оставшихся осколков армянского народа были открыты многочисленные 
армянские благотворительные миссионерские сиротские приюты. Из подобного рода 
заведений можно выделить армянский сиротский приют в Алеппо. Особенностью 
данного приюта являлось то, что он был основан по инициативе самих армян еще в то 
время, когда процесс уничтожения армянского населения Османской империи был в 
самом разгаре, и бесперебойно функционировал до 1924 года. 

В статье представлены основные аспекты деятельности сиротского приюта: 
сведения о численности сирот, подробности организации образовательного процесса, 
финансировании, мерах по обеспечению здоровья и организации мастерских, а также 
проблемы, с которыми сталкивалось заведение, и меры по их решению. 



Նա րի նե Վ. Մար գա րյան

52

В статье также освещены события региональной политики рассматриваемого 
времени, которые имели непосредственное влияние на деятельность сиротского приюта.

Основными первоисточниками для написания статьи послужили бюллетень 
си ротского приюта, бюллетень, подготовленный Армянской национальной делега цией, 
а также мемуары воспитанников сиротского приюта и периодика времен событий. 
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Հայկ Մ. Մար տի րո սյան
 պատ մա կան գի տու թյուն նե րի թեկ նա ծու

ՄԱՐԻ ԵՎ ՎԻԼՀԵԼՄ ՇՊԻՔԵՐՆԵՐ. ՀԱՅՈՑ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹՅԱՆ 
ԱԿԱՆԱՏԵՍ ԳԵՐՄԱՆԱՑԻ ՀՈՒՄԱՆԻՍՏ ԱՄՈՒՍԻՆՆԵՐԸ

 Բա նա լի բա ռեր՝ Հայոց ցե ղաս պա նու թյուն, Օս մա նյան կայս րու թյուն, Վիլ հելմ Շպի քեր, 
Մա րի Շպի քեր, գեր մա նա ցի ա կա նա տես ներ, վկա յու թյուն ներ։ 

 Մա րի և Վիլ հելմ Շպի քեր նե րը Հայոց ցե ղաս պա նու թյան գեր մա նա ցի հու մա նիստ ա կա-
նա տես նե րից են, ով քեր ձեռ նա մուխ են լի նում մար դա սի րա կան աշ խա տանք նե րի՝ փոր-
ձե լով օգ նել հայ աք սո րյալ նե րին, ո րոշ դեպ քե րում՝ նաև փր կել նրանց։ Շպի քեր ա մու-
սին ներն Օս մա նյան կայս րու թյան հայե րի շր ջա նում ի րենց գոր ծու նե ու թյու նը ծա վա լել 
են դեռևս 19-րդ դա րի վեր ջից, նախ՝ Կ.Պոլ սում, ա պա՝ Մա րա շում։ Ա ռա ջին աշ խար հա-
մար տի ու Հայոց ցե ղաս պա նու թյան տա րի նե րին ա մու սին նե րը Հա լե պում էին։ 

Հոդ վա ծի նպա տակն է ներ կա յաց նել գեր մա նա ցի Շպի քեր ա մու սին նե րին որ պես 
Հայոց ցե ղաս պա նու թյան ա կա նա տես ներ, նրանց մար դա սի րա կան գոր ծու նե ու թյու նը, 
վեր հա նել և ակ տիվ գի տա կան շր ջա նա ռու թյան մեջ դնել նրանց վկա յու թյուն նե րը նե րա-
ռող սկզբ նաղ բյուր նե րը։ Ներ կա յաց վում է, թե ի նչ հան գա մանք նե րում նրանք կա րո ղա-
ցան մնալ հու մա նիս տա կան դիր քե րում, ան գամ կյան քեր փր կել (թե կուզ և ժա մա նա կա-
վոր) ի նչ պես Հայոց ցե ղաս պա նու թյան տա րի նե րին, այն պես էլ հե տա գա յում։ 

 Հոդ վա ծը գե րա զան ցա պես պատ րաստ վել է Շպի քեր ա մու սին նե րի զե կույց նե րի, 
«Արևել քում քրիս տո նե ա կան օգ նու թյան մի ու թյուն» ա ռա քե լու թյան ու Յո հան նես Լեփ սի-
ու սի տուն-ար խի վի, ի նչ պես նաև ժա մա նա կի գեր մա նա լե զու մա մու լի և ա ռաջ նային այլ 
գրա կա նու թյան հի ման վրա։ 

***
 Հայոց ցե ղաս պա նու թյան տա րի նե րին ե ղել են բազ մա թիվ օ տար ա կա նա տես ներ, 
ո րոնց մի մա սի վկա յու թյուն նե րը, հու շե րը հե տա գա յում ան հայտ են մնա ցել կամ 
սա կավ ու սում նա սիր վել։ Ե թե բրի տա նա ցի նե րը կամ ֆրան սիա ցի նե րը ստիպ ված էին 
Ա ռա ջին աշ խար հա մար տի սկս վե լուց ա ռաջ կամ դրա սկս վե լուն պես լքել ի րենց գոր-
ծու նե ու թյան վայ րը՝ որ պես թշ նա մի ե րկ րի հպա տակ ներ, ա պա զգա լի թվով ա մե րի-
կա ցի ներ, գեր մա նա ցի ներ, շվեյ ցա րա ցի ներ ու սկան դի նավ ներ, այ նուա մե նայ նիվ, 
մնա ցել էին Օս մա նյան կայս րու թյու նում՝ դառ նա լով Հայոց ցե ղաս պա նու թյան ա կա-
նա տես ներ։ Վեր ջին նե րիս շար քում հատ կա պես պետք է կարևո րել գեր մա նա ցի նե րի 
վկա յու թյուն նե րը։ Բանն այն է, որ եր բեմն թուրք կամ թուր քա մետ ժխ տո ղա կան պատ-
մա բան նե րը փոր ձում են նվա զեց նել շատ ա կա նա տես նե րի վկա յու թյուն նե րի կարևո-
րու թյու նը։ Նրանց հիմ նա կան փաս տարկ նե րից մեկն այն է, որ շատ ա կա նա տես ներ 
«կողմ նա կալ» վե րա բեր մունք են հան դես բե րել՝ փոր ձե լով ի րենց վկա յու թյուն նե րով ի 
շահ սե փա կան ե րկ րի վնաս հասց նել Օս մա նյան կայս րու թյա նը։ Գեր մա նա ցի ա կա նա-
տես նե րի պա րա գա յում այս «փաս տարկն» ուղ ղա կի հիմ նա զուրկ է դառ նում, քան զի 
Գեր մա նիան Օս մա նյան կայս րու թյան դաշ նա կից եր կիր էր, հետևա բար նրա քա ղա քա-
ցի նե րը պա կաս շա հագրգռ ված չէին պա տե րազ մում թուր քե րի, ու րեմն նաև գեր մա նա-
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թուր քա կան դա շին քի հա ջո ղու թյուն նե րով և նման վկա յու թյուն նե րով սե փա կան ե րկ րին 
վնա սե լու որևէ շա հագրգռ վա ծու թյուն չէին կա րող ու նե նալ։ 

Ե թե փոր ձենք ը նդ հան րաց նել, թե հիմ նա կա նում որ խմբե րի ներ կա յա ցու ցիչ ներ էին 
գեր մա նա ցի ա կա նա տես նե րը, կս տա նանք հետևյալ պատ կե րը. ա) սպա ներ, զին վո-
րա կան ներ, ռազ մա կան ո լոր տի ներ կա յա ցու ցիչ ներ, բ) դես պա նա տան, հյու պա տո սու-
թյուն նե րի աշ խա տա կից ներ, գ) եր կա թու ղի նե րի, (Բաղ դա դի և Ա նա տո լիա կան), ա ռևտ-
րային և բան կային (Deutsche Bank, Palästina Bank) ո լոր տի ներ կա յա ցու ցիչ ներ, դ) գեր-
մա նա կան ա ռա քե լու թյուն նե րի և հու մա նի տար-կր թա կան բնա գա վա ռի այլ ներ կա յա-
ցու ցիչ ներ: 

Այս հա մա տեքս տում Մա րի և Վիլ հելմ Շպի քեր նե րի վկա յու թյուն ներն ա ռանձ-
նա նում են մի քա նի հան գա մանք նե րով։ Նախ՝ ա մու սին նե րը եր կու՝ ի րա րից ամ բող-
ջո վին տար բեր հաս տա տու թյուն նե րի՝ Հա լե պի գեր մա նա կան ռե ա լա կան դպրո ցի և 
Բաղ դա դի եր կա թու ղու աշ խա տա կից ներ էին, հետևա բար ա ռնչ վում էին մարդ կանց 
ա վե լի լայն շր ջա նա կի հետ։ Բա ցի այդ, եր կուսն էլ Օս մա նյան կայս րու թյու նում էին 
շատ եր կար ժա մա նակ՝ Մա րին 1897 թ., ի սկ Վիլ հել մը 1898 թ. ի վեր, հետևա բար շատ 
լավ էին ճա նա չում ի նչ պես հայե րին, այն պես էլ թուր քե րին ու կայս րու թյու նում տի րող 
ա վան դույթ ներն ու բար քե րը, ո րոշ չա փով՝ նաև լե զու նե րը։ Չլի նե լով ռազ մա կան ո լոր-
տի ներ կա յա ցու ցիչ ներ՝ նրանք զերծ էին ի րենց վկա յու թյուն նե րով զին վո րա կան գաղտ-
նիք հրա պա րա կե լու վտան գից։ Շպի քեր նե րի վկա յու թյուն նե րի հա վաս տի ու թյու նը Գեր-
մա նա կան կայս րու թյան կանց լե րին ու ղար կած իր նա մակ նե րում ե րաշ խա վո րել է նաև 
Հա լե պի գեր մա նա կան հյու պա տոս Վալ տեր Ռյո սե րը։ Ան գամ Սո ղո մոն Թեհ լի րյա նի 
դա տա վա րու թյան ժա մա նակ դրանք օգ տա գործ վել են վեր ջի նիս փաս տա բան նե րի 
կող մից։ Նրանց վկա յու թյուն նե րը հիմ նա կա նում հս տակ են. նշ վում է ի րա դար ձու թյուն-
նե րի վայ րը, առ կա են զգա լի թվով այլ ա կա նա տես նե րի (նաև գեր մա նա ցի) կամ դեպ-
քե րի մաս նա կից նե րի ա նուն ներ, թվային տվյալ ներ։

Շպիքեր ամուսինները որպես ականատեսներ և հումանիստներ

Օս մա նյան կայս րու թյու նում Ա ռա ջին աշ խար հա մար տի տա րի նե րի ըն թաց քում ծա ռա-
յած զին վոր նե րի և սպա նե րի թի վը1 հաշ վի առ նե լով ու ա վե լաց նե լով վե րո հի շյալ մյուս 
բնա գա վառ նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րին՝ կա րե լի է փաս տել, որ Հայոց ցե ղաս պա նու-
թյան հա րյու րա վոր (գու ցե հա զա րա վոր) գեր մա նա ցի ա կա նա տես ներ (նաև մաս նա-
կից ներ) են ե ղել2, ո րոնց մի փոքր մա սը հայե րի հետ ա ռնչ վում էր ցե ղաս պա նու թյու նից 
ա վե լի քան մեկ տաս նա մյակ ա ռաջ։

1 Աշխարհամարտի տարիներին գերմանացի սպաների թիվն Օսմանյան կայսրությունում հասնում է 
700-800-ի, իսկ զինվորներինը՝ շուրջ 12.000-ի։ Vahakn Dadrian, German Responsibility in the Armenian 
Genocide: a Review of the Historical Evidence of German Complicity (Cambridge։ Blue Crane Books, 1996), 110.
2 Պետք է նկատել, որ ելնելով վերոնշյալից՝ Հայոց ցեղասպանության գերմանացի ականատեսների, 
առավել ևս մասնակիցների «ցուցակագրումը» և նրանց վերաբերյալ լայնածավալ ու հնարավորինս 
մեծ թվով վկայությունների ընդգրկմամբ աշխատություն-հանրագիտարանը (նաև գերմանացի 
գործընկերների ներգրավմամբ) խիստ օգտակար կարող էր լինել իրավիճակն ավելի հստակ 
պատկերացնելու համար՝ միաժամանակ ունենալով լուրջ կիրառական նշանակություն։ 
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Ն րան ցից էին Շպի քեր ա մու սին նե րը, ով քեր Օս մա նյան կայս րու թյու նում էին 
գտնվում դեռևս 19-րդ դա րի վեր ջից։ Մա րի Լյու դե քեն (հե տա գա յում՝ Մա րի Շպի-
քեր, Marie Spiecker)3 Կ.Պո լիս էր ժա մա նել դեռևս 1897 թ. ապ րի լի 14-ին «Արևել-
քում քրիս տո նե ա կան բա րե գոր ծու թյան գեր մա նա կան օգ նու թյան մի ու թյա նը (Ա ՔԲ-
ԳՕՄ)»4 պատ կա նող Կ.Պոլ սի Բե բեք թա ղա մա սում բաց ված գեր մա նա կան որ բա նո-
ցում5 աշ խա տե լու նպա տա կով, ուր մեկ տա րի ան ց ժա մա նում է նաև Վիլ հելմ Շպի-
քե րը (Wilhelm Spiecker)6։ 1899 թ. գար նա նը նրանք ա մուս նա նում են և տե ղա փոխ վում 
Մա րաշ՝ ստանձ նե լու 1896 թ. հիմ նադր ված Ա ՔԲ ԳՕՄ-ի7 մի սի ո նե րա կան կա յա նի 
ղե կա վա րու մը8, որ տեղ Վիլ հելմ Շպի քե րը մնում է մինչև 1907 թ. (որ պես կա յա նի ղե կա-
վար միայն մեկ տա րի)9։ 1911 թ. Վիլ հելմ Շպի քե րը փոր ձում էր աշ խա տան քի ան ցնել 

3 Մարի Շպիքերը (Marie Spiecker) (օրիորդական ազգանունը՝ Լյուդեքե) ծնվել է 1872 թ. մարտի 1-ին 
Նոյշտետինում (Պոմերան)։ Մասնագիտությամբ ուսուցչուհի էր։ Մարաշում 1900-1906 թթ. ունեցել 
է չորս դուստր։ Որբախնամ, աղքատախնամ և կրթական գործունեությունից զատ զբաղվել է նաև 
հոգևոր-քարոզչական գործունեությամբ։ Այս մասին ավելի մանրամասն տես Marie Spiecker, “An die 
Pflege-Eltern unserer Marasch-Waisen,” Mitteilungen aus dem Orient (Frankfurt a. Main), April, 1900, 
62-63; Marie Spiecker, “Der Herr thut Großes,” Mitteilungen aus dem Orient, Juli, 1900, 132-133; Marie 
Spiecker, “Hier ist eine Gelegenheit,” Mitteilungen aus dem Orient, Juli, 1903, 155-157; Pauline Skarnikat, 
“Reiseerlebnisse unserer Geschwister,” Mitteilungen aus dem Orient, Januar, 1904, 65-67. 
4 Միությունը հիմնադրվել էր 1896 թ. հուլիսի 2-ին և նախապես կոչվել «Հայաստանի օգնության 
գերմանական միություն» (ՀՕԳՄ)՝ ունենալով երկու կենտրոնական կոմիտե (Մայնի Ֆրանկֆուրտի 
և Բեռլինի) ու մի շարք ենթակոմիտեներ։ Հետագայում ՀՕԳՄ-ը տրոհվում է, ՀՕԳՄ-ի ժառանգորդը 
դառնում է Մայնի Ֆրանկֆուրտի կոմիտեն՝ վերանվանվելով «Արևելքում քրիստոնեական բարե-
գործության գերմանական օգնության միություն» (ԱՔԲԳՕՄ)։
5 Որբանոցի բացման որոշումը կայացվել էր 1896 թ. օգոստոսի 28-ին ՀՕԳՄ երկրորդ համագումարի 
ժամանակ։ “Deutscher Hilfsbund für christliches Liebeswerk im Orient e.V. (Hg.),” Skizzen und Bilder aus 
dem Orient (Dinglingen (Baden)։ St. Johannis-Druckerei, 1899), 54.
6 Վիլհելմ Շպիքերը (Wilhelm Spieker, հանդիպում է նաև Spieker տարբերակը, իսկ արևմտահայերեն 
գրականության մեջ՝ Սփիքըր) ծնվել է 1876 թ. հունիսի 6-ին Բելլեում (Լիպպե-Դետմոլդ, Բիլեֆելդի 
մոտ)։ Մասնագիտությամբ ուսուցիչ էր։ Որբախնամ-կրթական աշխատանքներից զատ Վիլհելմ 
Շպիքերը Մարաշում ակտիվ է եղել նաև աստվածաշնչյան թեմաներով հավաքներ, հոգևոր-
քարոզչական գործունեություն իրականացնելու բնագավառում։ Ավելի մանրամասն տես Wilhelm 
Spieker, “Eine Hochzeitsreise nach Armenien,” Mitteilungen aus dem Orient (Frankfurt a. Main), 
September, 1899, 84-85; Skarnikat, “Reiseerlebnisse unserer Geschwister,” 65-67; Խմբագրական, “Aus 
Marasch,” Sonnen-Aufgang. Mitteilungen des deutschen Hülfsbundes für christliches Liebeswerk im Orient 
e. V. (Frankfurt a. Main), Januar, 1906, 51. 
7 ԱՔԲԳՕՄ-ի արխիվների մեծ մասն այրվել է Երկրորդ աշխարհամարտի տարիներին Մայնի 
Ֆրանկֆուրտ քաղաքի ռմբակոծության ժամանակ, ինչի հետևանքով էլ ժամանակին իրենց 
աշխատակիցների` Շպիքերների մասին տեղեկություններն այս արխիվում սակավաթիվ են։ 
8 Խմբագրական, “Bericht für das Jahr 1907,” Sonnen-Aufgang. Mitteilungen des deutschen Hülfsbundes 
für christliches Liebeswerk im Orient e. V. (Frankfurt a. Main), April, 1908, 104. Մարաշի գերմանական 
միսիոներական կայանը հիմանդրվել էր դեռևս 1896 թ. աշնանը, սակայն առաջին գերմանացի 
աշխատակիցն այստեղ ժամանել էր միայն 1898 թ. սկզբին։ Ելնելով հոդվածի թեմայից՝ խիստ 
հակիրճ է ներկայացվում Շպիքերների՝ Մարաշում ծավալած գործունեությունը։ 
9 Խմբագրական, “Bericht für das Jahr 1907,” 104. 13 փետրվարի 1906 թվագրությամբ «ԱՔԲԳՕՄ 
Մարաշ ուղարկված աշխատակիցների օրենսդրության» տակ Վիլհելմ և Մարի Շպիքերներին են 
պատկանում առաջին երկու ստորագրությունները: Archiv des Deutschen Hülfsbundes für christliches 
Liebeswerk im Orient, Mappe O-001, Bestimmungen für die Deutschen Hülfsbund für christliches 
Liebeswerk im Orient auszusendenden Geschwister in Marasch, Frankfurt a. Main, 1906, 15.
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Յո հան նես Լեփ սի ու սի ղե կա վա րած «Գեր մա նա կան արևե լյան ա ռա քե լու թյու նում»։ 
Վեր ջինս Վիլ հել մին Ո ւր ֆայի կամ Ո ւր միայի կա յան նե րում որ պես ու սու ցիչ աշ խա-
տան քի վերց նե լու նպա տա կա հար մա րու թյու նը հաս կա նա լու հա մար Ա ՔԲ ԳՕՄ տնօ-
րեն Շու խարդ տից տե ղե կու թյուն ներ է խնդ րում նրա նախ կին աշ խա տան քի մա սին՝ 
խոս տա նա լով դրանք գաղտ նի պա հել10։ Շու խարդ տի հա կիրճ պա տաս խա նում գե րա-
զան ցա պես դժ գո հու թյուն ներ էին ար տա հայտ վում Մա րա շում Շպի քե րի գոր ծու նե ու-
թյան վե րա բե րյալ։ Այ նուա մե նայ նիվ, ը ստ Շու խարդ տի, ա կն կալ վող աշ խա տան քը Վիլ-
հել մը լի ո վին ի վի ճա կի էր կա տա րել11։ 

Ա ռա ջին աշ խար հա մար տի տա րի նե րին Շպի քեր ա մու սին նե րը Հա լե պում էին, ուր և 
ա կա նա տես էին ե ղել Հայոց ցե ղաս պա նու թյա նը։ Մա րին աշ խա տում էր գեր մա նա կան 
ռե ա լա կան դպրո ցում (Realschule), ի սկ Վիլ հել մը՝ Բաղ դա դի եր կա թու ղում։ Ի տար բե-
րու թյուն շա տե րի՝ Շպի քեր ա մու սին նե րը չէին լռել, ան մի ջա պես փոր ձել էին ը նդ վզել 
ստեղծ ված ի րա վի ճա կում, նա մակ ներ ու զե կույց ներ էին գրել՝ ման րա մասն շա րադ-
րե լով բռ նա գաղթն ու դրա հետևանք նե րը, ան գամ փոր ձել էին կյան քեր փր կել։ Շպի-
քեր նե րի մար դա սի րա կան գոր ծու նե ու թյանն ա ջակ ցել է նաև Հա լե պում Գեր մա նիայի 
հյու պա տոս Վալ տեր Ռյոս լե րը (1871-1929)12, ո րին ա մու սին նե րը, որ պես դեպ քե րի ա կա-
նա տես ներ կամ մաս նա կից ներ, պար բե րա բար փո խան ցում էին ի րենց զե կույց նե րը։ 
Դրանք հյու պա տո սը կից գրու թյամբ ու ղար կում էր ռայխս կանց լեր Բեթ ման Հոլ վե գին՝ 
ա վե լաց նե լով, որ տե ղե կու թյան աղ բյու րը խիստ հա վաս տի է։ 

Շ պի քեր նե րի վկա յու թյուն նե րը բո վան դա կային ա ռու մով մի քա նի հիմ նա կան ուղ-
ղու թյուն ներ էին նե րա ռում՝ աք սոր, սպա նու թյուն նե րի ի րա կա նաց ման ձևեր, բռ նա բա-
րու թյուն ներ, որ բե րի ան մխի թար վի ճա կի նկա րա գրու թյուն ներ, ի րենց կամ գոր ծըն կեր-
նե րի կող մից ցու ցա բեր ված օգ նու թյան դեպ քեր, թուր քե րի պահ ված քը սպա նու թյուն նե-
րից հե տո։ 

Իր զե կույց նե րից մե կում Վիլ հելմ Շպի քե րը13 պատ մում էր, թե ի նչ պես էր 1915 թ. 

10 Lepsiushaus Potsdam e. V., Archiv, LAH 079, LE 1.170-1.186, NC 11.840-12.009, N. 11910, Herrn 
Direktor Schuchardt, 1.
11 Lepsiushaus Potsdam e. V., Archiv, LAH 079, LE 1.170-1.186, NC 11.840-12.009, N. 11909, Herrn 
Missionsdirektor Dr. Lepsius, 1.
12 Աջակցությունը փախադարձ էր։ Շպիքերներից բացի Ռյոսլերի աջակիցների շարքում նշվում է 
նաև ԱՔԲԳՕՄ աշխատակցուհիներ Բեատրիցե Ռոհների, Բոդիլ Բյորնի, Հանսինե Մարխերի, 
Կլարա Պֆայֆերի, Կայզերսվերթի գթության քույրերի տան աշխատակցուհի և Հալեպի աղջիկների 
գերմանական դպրոցի տնօրեն Լինա Վայնկաուֆի ու այլոց անունները։ Kai Seyffarth, Entscheidung 
in Aleppo - Walter Rößler (1871-1929) (Bremen։ Donat Verlag, 2015), 128.
13 Վիլհելմ Շպիքերի մասին դրական է արտահայտվում նաև Հ. Գալուստեանը. «…Ան [Մր. Սփիքըր] 
կատարեալ հայասէր եւ չափազանց բարի անձնաւորութիւն մըն էր։ Մեծ պատերազմի ատեն 
Թուրքիոյ մէջ գտնուող գերմանացի միսիոնարներէն շատեր Հայոց հանդէպ իրենց բարեկամական 
դիքրը փոխեցին, սակայն Մր. Սփիքըր միշտ անկեղծ բարեկամ մը եւ ջերմեռանդ պաշտպան մը եղաւ 
Հայ ժողովուրդին եւ տեղահանութեանց միջոցին Հայ տարագրեալներուն օգնելով իր կյանքն ալ զոհ 
տուաւ։ Անմոռանալի են իր սէրն ու զոհողութիւնները մեր ազգին համար»։ Գրիգոր Գալուստեան, 
Մարաշ կամ Գերմանիկ եւ հերոս Զեյթուն (Նիւ Եորք, 1934), 490: Գրեթե նույնությամբ Շպիքերին 
բնութագրում է նաև Վ. Գրիգորյանը. «...Վերջինս [միստր Սփիքրը] ազնիվ, բարի և շատ հայասեր 
մարդ էր։ Պատերազմի ժամանակ գերմանացի միսիոներներից ոմանց նման նա չփոխեց իր 
վերաբերմունքը հայերի նկատմամբ։ Նա ջերմեռանդ կերպով պաշտպանում էր հայերին և ինքն 
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հու լի սի վեր ջին ութ հայ կա նանց ու աղ ջիկ նե րի փր կել Ռաս-ուլ-Այ նի ճա նա պար հից 
ու վերց րել իր խնամ քի տակ։ Նրան ցից մե կին (ա մու սի նը սպան վել ու այր վել էր իր 
աչ քե րի ա ռջև Խար բեր դից Ռաս-ուլ-Այն ըն կած ճա նա պար հին, ի սկ յոթ ամ սա կան 
միակ զա վա կը սո վա մահ էր ե ղել) Թոուեմ (Touem) կոչ վող կա յա րա նի 7-8 աշ խա-
տա կից ներն այն պես էին բռ նա բա րել, որ բժշկի և Շպի քեր նե րի կող մից վեր ջին նե-
րիս տա նը խնամ քի տակ վերց վե լուց միայն եր կու օր ան ց էր գի տակ ցու թյան ե կել14։ 
Ե վս մեկ կնոջ (իր եր կու դուստ րե րի հետ միա սին) Վիլ հելմն ին ժե ներ Լինս մեյե րի 
(Linsmeyer) օգ նու թյամբ փր կել էր մի տաս նա պե տի ու մոտ 15 զին վո րի ձեռ քից15։ 
14-ամյա մեկ այլ հայ ա ղջ կա նրանք փր կել էին Հո ջա կա յա րա նի ղե կա վա րի բռ նա-
բա րու թյու նից՝ սպառ նա լով նրան ե ղե լու թյան մա սին տե ղե կաց նել Բաղ դա դի եր կա-
թու ղու ղե կա վա րու թյա նը16։ Այ նու հետև Շպի քե րը, շա րադ րե լով սպան ված ու Եփ րատ 
նետ ված հայ կա նանց ու ե րե խա նե րի դիակ նե րի, կա նանց նկատ մամբ ի րա կա նաց-
վող կա մա յա կա նու թյուն նե րի, վեր ջին նե րիս ի նք նաս պա նու թյան մի շարք դեպ քե րի 
մա սին, փաս տում է, որ Ռաս ուլ-Այ նում դեռևս կեն դա նի մնա ցած մար դիկ հա զա-
րա վոր հայ գաղ թա կան նե րի մնա ցորդ ներն են միայն ու բա ցա ռա պես կա նայք ու 
ե րե խա ներ17։ Ան գամ գեր մա նա ցի նե րի (Բաղ դա դի եր կա թու ղու աշ խա տա կից Լինս-
մեյե րի և պա հես տա պետ Զե ե մա նի) մոտ աշ խա տող ե րեք մահ մե դա կան աշ խա տա-
կից ներն էին լքել ի րենց աշ խա տան քը՝ հայե րին սպա նե լու նպա տա կով, քան զի վեր-
ջին նե րիս որ պես պարգև տներ էին խոս տա ցել հայ կա կան գյու ղե րում18։ 

1915 թ. սեպ տեմ բե րի 2-ին գր ված և հյու պա տոս Ռյոս լե րի մի ջո ցով ռայխս կանց-
լե րին ու ղարկ ված մեկ այլ նա մա կում Շպի քե րը պատ մում է հու լիս-օ գոս տոս ա միս-
նե րին Մա րաշ կա տա րած իր այ ցի մա սին, որ տեղ նկա րա գրում է մի շարք գյու ղե-
րում՝ Սա մում, Կա րա բյույու քում, Չյու րուք կո զում, Ֆըն դը ջա քում, Ֆռ նու զում ու այ լուր 
ի րա կա նաց ված սպա նու թյուն նե րի, բռ նա բա րու թյուն նե րի, կա նանց վա ճառ քի դեպ-
քե րի մա սին։ Միայն Մա րա շի մի դպրո ցում Շպի քե րը տե սել էր հա րյու րից ա վե լի հայ 
կա նանց ու ե րե խա նե րի դիակ ներ՝ «պա տա ռոտ ված փո րե րով, կտ րատ ված ձեռ քե րով 
և բո լոր հնա րա վոր խե ղում նե րով, ո րոնց թվում կային մե կից եր կու տա րե կան ե րե-
խա ներ»19։

էլ զոհ գնաց հայերի ցեղասպանության ժամանակ»։ Վարդան Գրիգորյան, Հայությանը նվիրված 
կյանք. Էստոնուհի Հեդվիգ Բյուլի հայանպաստ գործունեությունը Կիլիկիայում և Սիրիայում (1911-
1951 թթ.) (Երևան, ՀՀ ԳԱԱ, ՀՑԹԻ, 1996), 19։
14 Seyffarth, Entscheidung in Aleppo, 46:
15 Wolfgang Gust (Hg.), “Der Konsul in Aleppo (Rößler) an den Reichskanzler (Bethmann Hollweg),” 
Anlage zu No. 81, in Der Völkermord an den Armeniern 1915/16. Dokumente aus dem Politischen Archiv des 
deutschen Auswärtigen Amts (Springer։ Klampen Verlag, 2005), 217.
16 Նույն տեղում։
17 Նույն տեղում, 217-218։ 
18 Seyffarth, Entscheidung in Aleppo, 47. Հեղինակն իր հերթին հղում է անում A 23991. PA AA-Türkei 
183, Bd. 38 փաստաթղթին։
19 Gust, “Der Konsul in Aleppo (Rößler) an den Reichskanzler (Bethmann Hollweg),” Anlage 5, 286.
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Շ պի քե րը վկա յում է նաև շր ջա կա գյու ղե րից Մա րաշ բեր ված ու այս տեղ գն դա կա-
հար ված տաս նյակ հայե րի մա սին, ո րոնց թվում ան գամ եր կու տա րե կան ե րե խա ներ 
կային20։ Շղ թա յա կապ տղա մար դիկ նախ մահ մե դա կան բնակ չու թյան կող մից նվաս-
տա ցում նե րի էին են թարկ վել, ո րից հե տո սպան վել։ Ան գամ գն դա կա հար վե լուց հե տո 
մահ մե դա կան նե րը շա րու նա կել էին պա տա ռո տել նրանց մար մին նե րը: Նա նաև հա վե-
լում է, որ այդ ամ բո խը Մա րա շի Ա ՔԲ ԳՕՄ կա յա նի Սա լեմ հի վան դա նո ցի մո տով 
ան ցնե լիս «Կեց ցե Գեր մա նիան» էր գո չում21։

 Բազ մա թիվ են ա ռան ձին դեպ քե րի նկա րա գրու թյուն նե րը Վիլ հելմ Շպի քե րի վկա յու-
թյուն նե րում. թուր քե րի և քր դե րի կող մից քա րա վան նե րի վրա ի րա կա նաց ված հար ձա-
կում ներ, կա նանց նկատ մամբ գոր ծադր ված բռ նու թյուն ներ, սպա նու թյուն ներ, դիա կապ-
տու թյուն, ա նար գանք՝ հա ճախ նաև հս տակ ա նուն նե րով ու թվային տվյալ նե րով։ Նա 
ման րա մասն նկա րա գրում է Այ րան-Փ նար կոչ վող բնա կա վայ րում տե ղի ու նե ցած բռ նա-
բա րու թյուն ներն ու սպա նու թյուն նե րը. «2500 հո գուց բաղ կա ցած այս քա րա վա նում ես 
տղա մարդ կանց չտե սա, բա ցա ռու թյամբ, հա վա նա բար, 30-40 հո գուց։ 15 տա րե կա նից 
բարձր տղա մար դիկ ա ռանձ նաց վել էին և, հա վա նա բար, սպան վել։ Մտած ված կեր պով 
այս հայե րը շր ջան ցող ու վտան գա վոր ճա նա պարհ նե րով էին բեր վել. Մա րա շի վրայով 
չորս օր վա ճա նա պար հով բեր վե լու փո խա րեն նրանք ար դեն մեկ ա միս ճա նա պար հին 
էին։ […] Այն թա պի մո տա կայ քում այս քա րա վա նի բազ մա թիվ կա նայք Այն թա պից քա ղա-
քա ցիա կան ան ձանց կող մից գի շե րը բռ նա բար վել էին։ Այ րան-Փ նար կոչ վող վայ րում 
հար ձակ ման ժա մա նակ տղա մար դիկ և կա նայք կապկպ վել էին ծա ռե րին ու այր վել»22։ 

Այ նու հետև Շպի քե րը նկա րա գրում է սպա նու թյուն նե րի, ա նար գանք նե րի ու բռ նա-
բա րու թյուն նե րի տե սա րան ներ Այն թա պից, Մա րա շից, Ալ բիս տա նի մոտ գտնվող Բյո-
վե րեն գյու ղից, Այն թա պից հյու սիս գտնվող Բաշ-Փ նար բնա կա վայ րից։ «Ինձ հետ ճամ-
փոր դում էին [ Մա րա շից] վեց հայ աղ ջիկ ներ, ո րոն ցից հին գը ու սու ցիչ նե րի ա մե րի կյան 
սե մի նա րիայից, մե կը գեր մա նա կան որ բա նո ցից էին։ Քա րա վա նից 20 քայլ հե ռա-
վո րու թյան վրա զին վոր նե րից մե կը [ն րանք վեցն էին – Հ.Մ.)] սկ սեց օդ կրա կել։ Մեկ 
ու րիշ զին վոր խլեց աղ ջիկ նե րից մե կի ձեռ քից ան ձրևա նո ցը և վս տա հա բար այլ բռ նու-
թյուն ներ կի րա կա նաց ներ, ե թե ես չմի ջամտեի։ Ե րբ ես իմ մտ րա կով գնա ցի նրա վրա, 
բո լո րը փա խան»23։ Ի սկ Մա րա շի մոտ գտնվող Ջա մուս թիլ բնա կա վայ րի ճա նա պար-
հին Շպի քե րի մի ջամտու թյամբ փր կում է ի րեն ու ղեկ ցող հային, ո րի վրա մոլ լան ուղ ղել 
էր իր հրա ցա նը24։ Փաս տա ցի, իր օ րի նա կով Շպի քե րը բազ միցս կա րո ղա ցել էր ցույց 
տալ, որ ան հրա ժեշտ ցան կու թյուն ու կամք դրսևո րե լու դեպ քում հնա րա վոր է կյան քեր 

20 Նույն տեղում, 287։
21 Նույն տեղում։ 
22 Նույն տեղում, 287-288։ Այս քարավանը նախապես մոտ 2.800 հոգուց էր բաղկացած և Գյուրյունից 
աքսորվածներն էին ու հիմնականում ապահովված ընտանիքներից։ Նրանց թվում կային նաև 400 
բողոքական հայեր։ Ալբիստանի ու Գյուրյունի կայմակամները նրանցից համապատասխանաբար 
200 և 1.020 թուրքական լիրա էին վերցրել՝ խոստանալով ապահով Այնթապ հասցնել։ 
23 Նույն տեղում, 289։
24 Նույն տեղում։
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փր կել, ա ռա վել ևս թեթևաց նել հայե րի տա ռա պանք նե րը՝ օ գտ վե լով գեր մա նա ցի լի նե-
լու հան գա ման քից։ 

Անդ րա դառ նա լով այն հար ցին, թե ի նչ վի ճա կում էին քա րա վան նե րը ժա մա նում 
Հա լեպ՝ նա նշում է, որ Խար բեր դից և Սվա զից ար տաքս ված 18.000 հայե րից քա ղաք 
էին հա սել 350 կին ու ե րե խա, ի սկ Է րզ րու մից՝ 1.900-ից միայն 11-ը 25։ Եր բեմն կա նանց ու 
ե րե խա նե րի քա րա վան նե րը օ րեր շա րու նակ քայ լել էին են ամ բող ջո վին մերկ վի ճա կում։ 

Միև նույն զե կույ ցում Վիլ հելմ Շպի քե րը նկա րա գրում է Մա րա շում գտնվող մի «այս-
պես կոչ ված հի վան դա նոց». «[...] ես մի կի րա կի մոտ 20 մետր լայ նու թյուն ու 40 մետր 
եր կա րու թյուն ու նե ցող մի բա կում տե սա 30 մա հա ցած՝ այս ու այն կողմ ըն կած։ Մոտ 
20-ն ար դեն թաղ վել էին այդ օ րը։ Այս 30 դիակ նե րը մինչև ե րե կո այդ տեղ մնա ցին։ 
Իմ կի նը հանձ նա րա րեց դրանք մթու թյան մեջ տա նել՝ վճա րե լով ե րեք հո գու մե կա-
կան մե ջի դիե։ Դիակ նե րից մե կի մաշ կը մնաց տե ղա փո խող նե րից մե կի ձեռ քե րին 
կպած, այն պես որ քայ քայ ման գոր ծըն թացն ար դեն սկս վել է ր։ Մա հա ցած նե րի մեջ 
այ րող արևի տակ այս ու այն կողմ ըն կած էին մա հա ցող ներ ու ծանր հի վանդ ներ, մոտ 
1.000 հո գի։ Ամ բողջն այն պի սի սար սա փե լի տե սա րան էր ներ կա յաց նում, ի նչ պի սին ես 
եր բեք նախ կի նում՝ ան գամ ամ ռա նը, Մա րա շում նկա րագր ված 24 հո գու գն դա կա հա-
րու թյան ժա մա նակ չէի տե սել [...]»26։

 Գեր մա նիայի Ար տա քին գոր ծե րի նա խա րա րու թյու նը նման զե կույց նե րը գաղտ-
նի էր պա հում, ի սկ դեռևս 1915 թ. աշ նա նից գոր ծող գրաքն նու թյան օ րենքն ար գե լում 
էր Գեր մա նիա յում նման նյու թե րի տպա գրու մը։ Փո խա րե նը Վիլ հելմ Շպի քե րի այս 
զե կույ ցը գրե թե ամ բող ջու թյամբ 1916 թ. նոյեմ բե րին հրա պա րակ վում է շվեյ ցա րա կան 
“Schweizerische Orient-Mission” պար բե րա կա նում՝ «Թուր քիա յում մա հա ցած մի գեր-
մա նա ցու գրա ռում նե րից» վեր նա գրով, ա վագ ու սու ցիչ, դոկ տոր Է դուարդ Գրաե տե րի 
գրա վոր թույլտ վու թյամբ։ Պար բե րա կա նում Շպի քե րից մեջ բեր ված հատ վածն ա վարտ-
վում է ար տաքս ման հանձ նա ժո ղո վի մի թուրք պաշ տո նյայի պա տաս խա նով, ո րին Վիլ-
հելմ Շպի քե րը դի մել էր չորս հայ ե րե խա նե րի խնդ րան քով. «Դուք չեք հաս կա նում, թե 
դուք ի նչ եք ու զում։ Մենք ցան կա նում ե նք ջն ջել հայ կա կան ա նու նը։ Ի նչ պես Գեր մա-
նիան է ցան կա նում միայն գեր մա նա ցի նե րից բաղ կա ցած լի նել, այն պես էլ մենք ե նք 
ցան կա նում թուր քեր, միայն թուր քեր»27։

Վիլ հելմ Շպի քե րը նշում է նաև այլ գեր մա նա ցի նե րի ա նուն ներ, ո րոնք ա կա նա տես 
էին ե ղել սպա նու թյուն նե րի զա նա զան տե սա րան նե րի28։

25 Նույն տեղում։
26 Նույն տեղում, 290:
27 M. Piranian, “Aus den Auszeichnungen eines in der Türkei verstorbenen Deutschen,” in Schweizerische 
Orient-Mission, 1. Jgg, November, 1916, S. 13-15. Kirchliches Archivzentrum Berlin, BMW 1-1982-
06, Deutsche evangelische Missionshilfe (DEMH), Orient - und Islam - Kommission, 10-12, http://kab.
scopearchiv.ch/Data/7/D36404.pdf դիտվել է 20.02.2019. 
28 Յոհ. Լեփսիուսի կողմից կազմված և 1919 թ. լույս տեսած դիվանագիտական փաստաթղթերի 
ժողովածուի մեջ Վիլհելմ Շփիքերի վերոնշյալ վկայությունները բացակայում են։ Johannes Lepsius 
(Hg.), Deutschland und Armenien 1914-1918. Sammlung diplomatischer Aktenstücke (Potsdam։ Tempel 
Verlag, 1919).

http://kab.scopearchiv.ch/Data/7/D36404.pdf
http://kab.scopearchiv.ch/Data/7/D36404.pdf
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 Վիլ հելմ Շպի քե րի զե կույց նե րը ռայխս կանց լե րին էր փո խան ցում ոչ միայն Հա լե-
պի հյու պա տոս Ռյոս լե րը։ Կայ սեր՝ Քա ղա քա ցիա կան հար ցե րով հա վա տար մագր ված 
գրա սե նյա կի կող մից 1916 թ. սեպ տեմ բե րի 10-ին ռայխս կանց լեր Բեթ ման-Հոլ վե գին 
փո խանց ված զե կույ ցում Վիլ հելմ Շպի քե րը շա րու նա կում է ա կա նա տե սի իր վկա յու-
թյուն ներն աք սոր ված նե րի նկատ մամբ ի րա գործ վող դա ժա նու թյուն նե րի, մարդ կանց 
թա լա նե լու, նվաս տաց նե լու և ո չն չաց նե լու բազ մա թիվ ե ղա նակ նե րի մա սին ու ա վե լաց-
նում. «Ինչ ես գրում եմ, միայն մի չն չին մասն է բո լոր այն սար սափ նե րի, ո րոնք եր կու 
ամ սից ի վեր այս տեղ տե ղի են ու նե նում, և ո րոնք ա մեն օր ա վե լի մեծ ծա վալ նե րի են 
հաս նում։ Սա միայն չն չին մասն է այն ա մե նի, ո րոնք ես ի նքս եմ տե սել ու տե ղե կա ցել 
ա կա նա տես դար ձած ծա նոթ նե րից ու ըն կեր նե րից։ Այս ա մե նի հա մար, ին չի մա սին ես 
զե կու ցում եմ, կա րող եմ յու րա քան չյուր պա հի թվային տվյալ ներ ու ա կա նա տես նե րի 
ա նուն ներ նշել»29։ 

Ընդ հա նուր առ մամբ պետք է փաս տել, որ իր զե կույց նե րում Վիլ հել մը նկա րա գրել է 
ի նչ պես բռ նա գաղ թի տար բեր տե սա րան ներ, այն պես էլ դրա ըն թաց քում իր մի ջամտու-
թյամբ փրկ ված նե րի պատ մու թյուն ներ։ 

Վիլ հելմ Շպի քե րի կի նը՝ Մա րին, ևս ապ րել է Հա լե պում ու ան մասն չի մնա ցել 
տա րա գիր նե րի մա սին տար բեր զե կույց ներ կազ մե լուց, ի նչ պես նաև ան ձամբ տա րա-
տե սակ ա ջակ ցու թյուն ցու ցա բե րե լուց։ Այդ ժա մա նակ Մա րին աշ խա տում էր որ պես 
ու սուց չու հի Հա լե պի գեր մա նա կան ռե ա լա կան դպրո ցում։ Նրա և ա վագ ու սու ցիչ դր. 
Մար տին Նի պա գեի30 հե ղի նա կած զե կույց-նա մա կում խոս վում էր դպրո ցի հարևա նու-
թյամբ գտնվող շի նու թյան մա սին (հատ կաց վել էր հատ կա պես ծանր հի վանդ աք սո-
րյալ նե րին), սա կայն կա տար վող ի րա դար ձու թյուն ներն ու դրանց հետևանք նե րը փորձ 
էր ար վում ներ կա յաց նել գեր մա նա կան կր թու թյան, հետևա բար նաև ազ դե ցու թյան 
տա րած ման կարևո րու թյան հա մա տեքս տում՝ փոր ձե լով գո նե այդ կերպ ո րո շա կի 
ա ջակ ցու թյուն ստա նալ սե փա կան իշ խա նու թյուն նե րից. «[...] Մենք չենք ցան կա նում 
կանգ առ նել այն ա րյու նա լի սար սափ նե րի վրա, ո րոն ցով ու ղեկց վում է հայե րին ի րենց 
բնօր րա նից տե ղա փո խու մը. ոչ հա զա րա վոր տղա մարդ կանց, ով քեր ա ռանձ նաց ված 
կամ եր բեմն ի րենց հա րա զատ նե րի աչ քի ա ռջև սպան վել էին, ոչ ան թիվ աղ ջիկ նե րի, 
կա նանց ու ե րե խա նե րի, ո րոնք են թարկ վել էին ի րենց հս կող նե րի և նրանց հան ցա-
կից նե րի ա նար գան քին ու խեղ մա նը և ո րոնց մերկ դիակ ներն ըն կած են ճա նա պարհ-
նե րին [...] Մենք են թադ րում ե նք, որ Ար տա քին գոր ծե րի նա խա րա րու թյունն իր ներ-
կա յա ցու ցիչ նե րի մի ջո ցով տե ղյակ է այն ա մե նին, ի նչ կա տար վում է այս տեղ։ [...] Մեր 
գոր ծը չէ հայե րի՝ ի րենց բնօր րա նից ար տաքս ման քա ղա քա կան ի րա վուն քը քն նար-
կե լը։ Հետևյա լը, սա կայն, մենք ցան կա նում ե նք ու պար տա վոր ե նք բարձ րա ձայ նել, որ 
գեր մա նա կան դպրո ցա կան աշ խա տանքն այս ե րկ րում եր կա րա ժամ կետ կտր ված քով 
ան վե րա կանգ նե լի վնաս ներ է կրում կա նանց ու ե րե խա նե րի զանգ վա ծային սպա նու-

29 Gust, “Das Geheime Zivil-Kabinet des Kaisers (Valentini) an den Reichskanzler (Bethmann Hollweg),” 
Anlage 4, “Bericht eines deutschen Beamten von der Bagdadbahn,” 498-500.
30 Նիպագեն Հալեպ էր ուղարկվել Գերմանիայի Արտաքին գործերի նախարարության կողմից 
որպես տեղի գերմանական ռեալական դպրոցի ավագ ուսուցիչ։ Gust, Anlage 3, “Bericht des deutschen 
Oberlehrers Dr. Niepage,” 497. 
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թյան տես քով աք սոր ման այս սար սա փե լի ձևե րի պայ ման նե րում, մի զանգ վա ծային 
սպա նու թյուն, ի նչ պի սին պատ մու թյու նը մինչ այժմ դեռ չի տե սել»31։ 

Մա րի Շպի քե րը ոչ միայն զե կու ցում էր ի րա վի ճա կի մա սին, այլև փոր ձում էր 
ան ձամբ որևէ ա ջակ ցու թյուն ցույց տալ խիստ ծանր վի ճա կում գտնվող տա րա գրյալ-
նե րին։ Նա օ ճառ էր գնել ու բա ժա նել դեռևս կեն դա նի մնա ցած բազ մա թիվ կա նանց 
ու ե րե խա նե րի (տ ղա մար դիկ այլևս չկային այն տեղ)։ Բա ցի այդ, մի քա նի կա նայք 
նրա ղե կա վա րու թյան ներ քո սնունդ էին պատ րաս տում դեռևս կեն դա նի մնա ցած-
նե րի հա մար, ի սկ ին քը սնունդ էր բա ժա նում գաղ թա կան նե րին32։ Այ նուա մե նայ նիվ, 
ե րբ տի ֆի հա մա ճա րակն ա վե լի է տա րած վում, Մա րին ու դպրո ցի մյուս աշ խա տա-
կից նե րը ևս վա րակ վում ե ն33։ 

Մա րին թեև վա ղուց չէր հան դի սա նում Ա ՔԲ ԳՕՄ աշ խա տա կից, սա կայն ել նե լով 
ստեղծ ված ի րա վի ճա կից՝ 1916 թ. հոկ տեմ բե րի 18-ի նա մա կով ֆի նան սա կան ա ջակ-
ցու թյան է խնդ րում նրան ցից. «Մենք միայն այս տեղ՝ քա ղա քում ու նենք 600-800 փոք-
րիկ ներ, ո րոնք որևէ հա րա զատ չու նեն։ Թե որ տե ղից կա րող ե նք մենք հայ թայ թել 
ա մե նաանհ րա ժեշ տը, չգի տենք, դրան ա վե լա նում է մո տա լուտ ձմե ռը»34։ Մա րին, ի նչ-
պես նաև ա մու սինն, ի րենց վս տա հե լի ան ձանց մի ջո ցով կա րո ղա նում էին տա րա գիր-
նե րին նաև գու մար բա ժա նել, ո րն ու ղարկ վել էր 1915 թ. աշ նա նը35։ Դրա նով կա րի քա-
վոր նե րի հա մար ա ռաք ված գու մար ներն ի րենց գործ նա կան կի րա ռումն էին գտ նում։ 
Մա րի Շպի քերն պար բե րա բար հան դի պում ներ էր ու նե նում հյու պա տոս Ռյոս լե րի 
հետ, ու մից նաև գու մար էր ստա նում՝ տա րա գիր նե րին բա ժա նե լու և օգ նե լու հա մար։ 
Վեր ջին նման հան դի պու մը տե ղի է ու նե ցել 1917 թ. փետր վա րի 3-ի ն36։

 Վիլ հելմ Շպի քե րը, ցա վոք, չի կա րո ղա նում վե րա դառ նալ հայ րեինք։ Նա մա հա-
նում է Օս մա նյան կայս րու թյու նում (ն րա մահ վան հս տակ օ րն ան հայտ է) հի վան դու-
թյան հետևան քով37։ Ո րոշ ժա մա նակ ան ց Մա րին, ո րը նաև չորս ե րե խա նե րի մայր 
էր, վե րա դառ նում է հայ րե նիք՝ Գեր մա նիա։ Մա րին հայ րե նիք վե րա դար ձից հե տո 
ան գամ շա րու նա կում է օգ տա կար լի նել հայ ժո ղովր դին։ 1921 թ. հու նի սին Սո ղո մոն 
Թեհ լիրյա նի դա տա վա րու թյան ժա մա նակ Մա րի Շպի քե րը, ի թիվս այ լոց, հան դես է 
գա լիս որ պես վկա, ո րի վկա յու թյուն նե րը դա տա րա նը պետք է լսեր դա տա վա րու թյան 

31 Lepsius, “Deutsche Realschule in Aleppo,” 165-167. Այս վկայություններն ամբողջ ծավալով 
հրատարակվել են Հալեպի գերմանական ռեալական ավագ դպրոցի ուսուցիչ, դր. Մարտին 
Նիպագեի հեղինակմամբ նաև առանձին գրքով 1917 թ., որը վերահրատարակվել է 1975 թ.։ Niepage 
Martin, The Horrors of Aleppo. Seen by a German Eyewitness (London։ T. Fisher Unwin LTD, 1917).
32 Gust, “Das Geheime Zivil-Kabinet des Kaisers (Valentini) an den Reichskanzler (Bethmann Hollweg),” 
Anlage 3, “Bericht des deutschen Oberlehrers Dr. Niepage,” 494.
33 Նույն տեղում։
34 Marie Spieker, “Aus Briefen der Geschwister im Orient,” Sonnen-Aufgang. Mitteilungen des deutschen 
Hülfsbundes für christliches Liebeswerk im Orient e. V. (Frankfrut a. Main), Februar 1916, 34.
35 Lepsius, “Kaiserlich Deutsches Konsulat, Aleppo, den 29. Januar 1916,” 231.
36 Հանդիպումների ժամանակացույցը տես Seyffarth, Entscheidung in Aleppo, 252-269.
37 Heini Melidonian, Vergangen, … aber nicht vergessen! Erinnerungen und Erlebnisse eines armenischen 
Waisenkindes und der Missions-Station Marasch in der asiatischen Türkei (Chemnitz։ Kommissionsverlag, 
1937), 21. 
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ե րկրորդ օ րը՝ հու նի սի 3-ի ն38։ Սա կայն դա տա վա րու թյան կարճ վե լու պատ ճա ռով 
նա այդ պես էլ ե լույթ չի ու նե նում՝ պայ մա նա վոր ված «դա տա րա նի և ե րդ վյալ ա տե-
նա կալ նե րի կող մից հաս տատ ված դա տավճ ռի կա յաց ման հա մար առ կա ա պա ցույց-
նե րի բա վա րար լի նե լու հան գա ման քով»39։ Որ պես գրա վոր վկա յու թյուն վերց վում է 
Մա րիի ա մուս նու՝ 1915 թ. հոկ տեմ բե րի 6-ի զե կույ ցը40։ Այդ ժա մա նակ Մա րին բնակ-
վում էր Ռոս լե բեն քա ղա քում (ժա մա նա կա կից Թյու րին գիա ե րկ րա մաս, Roßleben a. 
d. Unstrut) 41։

 Մա րի Շպի քե րի հե տա գա գոր ծու նե ու թյան մա սին տվյալ նե րը բա ցա կա յում ե ն։ 
Ամ փո փե լով Շպի քեր ա մու սին նե րի վկա յու թյուն նե րը Հայոց ցե ղաս պա նու թյան 

տա րի նե րին ի նչ պես տա րա գրու թյան, բռ նու թյուն նե րի ու սպա նու թյուն նե րի, այն պես էլ 
այդ ըն թաց քում ի րենց գոր ծու նե ու թյան մա սին՝ պետք է փաս տել հետևյա լը.

 Լի նե լով Օս մա նյան կայս րու թյան դաշ նա կից Գեր մա նա կան կայս րու թյան հպա-
տակ նե րի վկա յու թյուն ներ՝ Շպի քեր նե րը չէին կա րող մի տում ու նե նալ ի րենց զե կույց-
նե րով ու նկա րա գրու թյուն նե րով հա նի րա վի վնաս հասց նել ի րենց դաշ նա կից ե րկ րին, 
հետևա բար նաև Գեր մա նիային։ 

Շ պի քեր ներն ի րենց վկա յու թյուն նե րում նշում են ցե ղաս պա նու թյան ա կա նա տես մի 
շարք այլ գեր մա նա ցի նե րի ա նուն ներ։ 

Ի րենց օ րի նա կով Շպի քեր նե րը ցույց են տա լիս, որ ան հրա ժեշտ վճ ռա կա նու թյուն 
հան դես բե րե լու պա րա գա յում ան գամ ա ռանց լուրջ լծակ նե րի հնա րա վոր էր ոչ միայն 
այս կամ այն ա ջակ ցու թյու նը ցու ցա բե րել հայ տա րա գիր նե րին, այլև ա ռան ձին դեպ քե-
րում ան գամ փր կել նրանց մեկ տաս նյա կից ա վե լի թուր քե րի ձեռ քից։ Գի ծը 

Ն րանց ա ջակ ցու թյան ձևե րը տար բեր էին. տա րա գիր նե րին սնունդ կամ օ ճառ 
բա ժա նե լուց մինչև Եվ րո պայից օգ նու թյուն հայ թայ թե լը, ստաց ված (նաև հյու պա տոս 
Ռյոս լե րի միջ նոր դու թյամբ) մի ջոց ներն ի րենց վս տա հե լի հայե րի մի ջո ցով տա րա գիր-
նե րին բաշ խե լը, այս ու այն կողմ ըն կած դիակ նե րը թա ղե լը, ի րենց զե կույց նե րը Հա լե-
պի հյու պա տո սին փո խան ցե լը, ո րն էլ դրանք փո խան ցում էր ռայխս կանց լե րին, ո րոշ 
դեպ քե րում ան գամ կա նանց ու ե րե խա նե րին (հ նա րա վոր է՝ ո րոշ ժա մա նա կով) փր կե լը՝ 
ա պաս տան տա լով ան գամ սե փա կան հար կի տակ։ 

38 Tessa Hofmann (Hg.), Der Völkermord an den Armeniern. Der Prozeß- Talaat Pascha (zweite ergänzte 
Ausgabe, Göttingen & Wien։ Gesellschaft für bedrohte Völker, 1980), 5. 
39 Նույն տեղում, 129։
40 Նույն տեղում, 131-132:
41 Հոդվածի հեղինակը նամակով դիմել է Ռոսլեբենի քաղաքապետարանին՝ Մարի Շպիքերի կամ 
նրա ժառանգների մասին լրացուցիչ տվյալներ գտնելու խնդրանքով, սակայն հոդվածն ավարտելու 
պահին դեռևս որևէ պատասխան չի ստացվել։
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SUMMARY

During World War I, thousands of Germans were working and serving in the Ottoman 
Empire, and a part of them witnessed the Armenian Genocide. Mari and Wilhelm Spieckers 
were in the Ottoman Empire starting from the end of the 19th century, and in 1915 they 
were working in Aleppo. Eyewitnessing deportation of Armenians they did not keep silence. 
They were sending reports with descriptions of violence and murders to the Consul of 
Aleppo. The latter was sending those to the Chancellor of the German Empire emphasizing 
that the information in these reports is highly credible. Not being satisfied with this, the 
humanist couple tried personally to be useful to the refugees. They distributed food and 
soap to them, found money for them, and in some instances saved lives by using the fact of 
being Germans. 
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МАРИ И ВИЛЬГЕЛЬМ ШПИКЕРЫ: НЕМЕЦКИЕ СУПРУГИ ГУМАНИСТЫ, 
СВИДЕТЕЛИ ГЕНОЦИДА АРМЯН

Ключевые слова: Геноцид армян, Османская империя, Вильгельм Шпикер, Мари Шпикер, 
немецкие оцевидцы, свидетельства.

 РЕЗЮМЕ

В годы Первой мировой войны в Османской империи работали и находились на военной 
службе тысячи немцев, часть которых стала свидетелями Геноцида армян. Мари и 
Вильгельм Шпикеры ещё с конца 19-го века находились в Османской империи, а в 1915 
году они работали в Алеппо. Став очевидцами депортации армян, они не стали молчать, 
отправляя рапорты с описанием насилий и убийств консулу Германии в Алеппо, 
который передавал эти сведения канцлеру Германии, отмечая крайнюю степень 
достоверности этих рапортов. Не довольствуясь этим, супруги гуманисты пытались 
лично помогать депортированным армянам: раздавали еду и мыло, добывали деньги 
для них, а в некоторых случаях, пользуясь своим положением представителей нации, 
являющейся союзником Османской империи, спасали им жизни.



Ցեղասպանագիտական հանդես 7(1), 2019

65

REFERENCES

Grigoryan, Vardan. Էս տո նու հի Հեդ վիգ Բյու լի հա յան պաստ գոր ծու նե ու թյու նը Կի լի կիա-
յում և Սի րիա յում 1911-1951 թթ. [Life Dedicated to Armenians: Pro-Armenian Activity of Esto-
nian Hedwig Büll in Cilicia and Syria (1911-1951)]. Yerevan: NAS RA, AGMI, 1996;

Kalousdian, Krikor. Մա րաշ կամ Գեր մա նիկ եւ հե րոս Զէյ թուն [Marash or Germanicia and 
Heroic Zeitun]. N. Y.: Koch’nak, 1988. 



66

Ք րիս տի նե Վ. Նա ջա րյան

ԿՐԹԱԿԱՆ ԿՅԱՆՔԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ ՄԱՐԱՇԻ ՈՐԲԱՆՈՑՆԵՐՈՒՄ 
ՀԱՄԻԴՅԱՆ ԿՈՏՈՐԱԾՆԵՐԻՑ ՀԵՏՈ (1896-1909 թթ.)

 Բա նա լի բա ռեր՝ Մա րաշ, Կի լի կիա, կր թու թյուն, ու սում, որ բեր, որ բա նոց ներ, մի սի ո-
ներ ներ, Հա մի դյան կո տո րած ներ:

 Հոդ վա ծը նվիր ված է հա մի դյան կո տո րած նե րից հե տո Մա րա շի որ բա նոց նե րի կր թա կան 
կյան քի կազ մա կերպ մա նը հայ և օ տա րազ գի մար դա սեր նե րի և մար դա սի րա կան կազ մա-
կեր պու թյուն նե րի կող մից: Ա նդ րա դարձ է կա տար վում հայ կա կան, ան գլիա կան և գեր մա-
նա կան որ բա նոց նե րի լու սա վո րա կան ու կր թա կան հա ջո ղու թյուն նե րին: Ներ կա յաց նե լով 
Մա րա շի որ բա նոց նե րում ա պաս տա նած ե րե խա նե րի կր թա կան կյան քի հնա րա վո րինս 
հա մա պար փակ ու սում նա սի րու թյու նը՝ ա ռանձ նաց րել ե նք հայ կա կան, ան գլիա կան և գեր-
մա նա կան որ բա նոց նե րում ի րա կա նաց վող կր թա կան ծրա գրե րի նշա նա կու թյու նը սա նե-
րի կյան քում: Հեն վե լով սկզբ նաղ բյու րային և օ ժան դակ գրա կա նու թյան վրա՝ հոդ վա ծը 
փաս տում է, որ հայ կա կան որ բա նոց նե րի հիմ նու մը բա վա կան բարդ գոր ծըն թաց էր, և 
միան գա մայն հաս կա նա լի է, որ ան հրա ժեշտ մի ջոց նե րի բա ցա կա յու թյան պայ ման նե րում, 
որ քան էլ մեծ լի ներ ցան կու թյու նը հայ որ բե րին ար ժա նա վայել կր թու թյուն տրա մադ րե լու, 
հո գա ծու թյան, խնամ քի հա մար, այ նուա մե նայ նիվ, գու մա րի պա կա սը պետք է սահ մա նա-
փա կեր այդ հնա րա վո րու թյուն նե րը: Եվ թերևս դա էր պատ ճա ռը, որ հայ կա կան որ բա-
նոց նե րը չէին կա րո ղա նում եր կա րատև գոր ծու նե ու թյուն ծա վա լել: Դրա նով է պայ մա նա-
վոր ված հայ կա կան որ բա նոց նե րի գոր ծու նե ու թյան մա սին տե ղե կու թյուն նե րի սա կա վու-
թյու նը: Այս պայ ման նե րում, բնա կա նա բար, մեծ էր օ տար մար դա սեր նե րի ներդ րու մը, 
ո րոնք լրաց րե ցին, օ ժան դա կե ցին և ա րե ցին հնա րա վոր ա մեն ի նչ հայ որ բե րի կյան քը 
բա րե լա վե լու ուղ ղու թյամբ: 

Մարաշ քաղաքի ու գավառի հայ բնակչության թիվը.  
համիդյան կոտորածները Մարաշում

 Մա րաշն Օս մա նյան կայս րու թյան հա յա շատ կենտ րոն նե րից, ի նչ պես նաև Կի լի-
կիայի կարևո րա գույն ու հա րուստ քա ղաք նե րից մեկն էր, ո րը հան դի սա նում էր Հա լե-
պի նա հան գի Մա րաշ գա վա ռա կի կենտ րո նը: Մինչև 1911 թ. ը նդ գրկ ված էր Հա լե պի 
վի լայե թի կազ մում, ո րից հե տո ա ռանձ նաց վում է և դառ նում ա ռան ձին գա վառ (սան-
ջակ)1: Մա րա շի սան ջակն արևել քում սահ մա նա կից էր Խար բեր դի վի լայե թին, հյու սի-
սում՝ Սե բաս տիայի, ա րև մուտ քում՝ Ա դա նայի վի լայեթ նե րին, ի սկ հա րա վում՝ Հա լե-
պի նա հան գի նույ նա նուն գա վա ռին՝ ը նդ գր կե լով 18.405 քառ. կմ տա րածք2: 1890 թ. 

1 Միհրան Մինասեան, «Անտիպ փաստաթղթերի կիլիկեան կոտորածներու օրերուն Մարաշի 
հայութեան իրավիճակին մասին», Հանդէս Ամսօրեայ, հունվար-դեկտեմբեր, 1-12 (2017), 306: 
2 Ռուբեն Հ. Գասպարյան, «Կիլիկիայի հայ բնակչությունը և վարչական բաժանումը XIX դարի 
վերջին և XX դարի սկզբին», Լրաբեր հասարակական գիտությունների 1-2 (2011), 28: 
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Մա րա շի գա վա ռը բա ժան ված էր 5 գա վա ռա կի (5 նա հիե, 552 գյուղ)3, ի սկ 1905 թ. հրա-
տա րակ ված «Սալ նա մեի Դև լե թի Օս մա նիկ» պաշ տո նա կան վի ճա կա գրու թյան հա մա-
ձայն՝ սան ջա կի կազ մում էին Մա րա շի և նրա են թա կա Զեյ թու նի, Ալ պիս թա նի, Ան տե-
րու նի և Փա զար ճը գի գա վա ռակ նե րը՝ գյու ղախմբե րով և գյու ղե րով4:

Կ.Պոլ սի հայոց պատ րիարք Օր մա նյա նի 1912 թ. վի ճա կա գրա կան տե ղե կու թյուն-
նե րի հա մա ձայն՝ Մարաշի թեմում (այն իր մեջ պարունակում էր Մարաշի, Ալպիսթանի 
և Փազարճըգի գավառակների տարածքը) հայ բնակ չու թյան թի վը հաս նում էր 37.500-
ի, Զեյ թու նում՝ 21.000-ի, Ֆր նու զում՝ 7.000-ի: Գա վա ռի 178.000 բնա կիչ նե րից 65.000-ը 
հայեր էին5:  Հով սեփ Տեր-Վար դա նյա նի հա ղորդ մամբ Մա րա շում հաշվ վում էր մո տա-
վո րա պես 75-80.000 բնակ չու թյուն, ո րոնց մեկ եր րոր դը հայ քրիս տո նյան ներ էին. 
5.500՝ կա թո լիկ, 8.000՝ բո ղո քա կան, 16.500՝ հայ ա ռա քե լա կան6:

1890-ական թթ. սկիզբ ա ռաջ հայե րի զանգ վա ծային կո տո րած նե րը հատ կա պես 
ծանր էին Ո ւր ֆայի և Մա րա շի սան ջակ նե րում: Յո հան նես Լեփ սի ու սի տե ղե կու թյան 
հա մա ձայն՝ Մա րա շում հա մի դյան կո տո րած նե րին զոհ գնաց շուրջ 1.390 հայ7: Հա մի-
դյան ջար դե րից հե տո հրաշ քով փրկ ված հա զա րա վոր ե րե խա ներ խնամ քի ու հո գա-
տա րու թյան կա րիք ու նեին: 

Մի սի ո նե րա կան քա րոզ չու թյան, կր թա լու սա վո րա կան գոր ծու նե ու թյուն ծա վա-
լած հաս տա տու թյուն նե րի, բա րե գոր ծա կան աշ խա տանք նե րի ձեռ նար կում նե րը ե ղան 
այն հիմ նա քա րը, ո րով հնա րա վոր ե ղավ պա հել և պահ պա նել հայ որ բե րին, զբաղ վել 
նրանց կր թու թյան և դաս տիա րա կու թյան հար ցե րով: 

Հա մի դյան կո տո րած նե րից հե տո առ 1909 թ. Մա րա շում գոր ծել են  տա սը որ բա նոց-
վար ժա րան ներ, այդ թվում՝ վեց ազ գային,  չորս մի սի ո նե րա կան8: 

Ս տորև ա ռան ձին ներ կա յաց նում ե նք հայ որ բե րի հա մար նա խա տես ված Մա րաշ 
քա ղա քում գոր ծող որ բա նոց նե րը և դրանց աշ խա տան քը կազ մա կեր պող մար դա սեր-
նե րի գոր ծու նե ու թյու նը:

3 Տե՛ս Կիլիկիա, Փորձ աշխարհագրութեան արդի Կիլիկիոյ, Մատենադարան «Արաքս»-ի (Պետեր-
բուրգ, տպ. Ի. Լիբերմանի, 1894), 313: 
4 Գասպարյան, «Կիլիկիայի հայ բնակչությունը և վարչական բաժանումը», 28: 
5 Գրիգոր Հ. Գալուստեան, Մարաշ կամ Գերմանիկ եւ հերոս Զէյթուն (Ն. Ե. Լոնկ Այլընտ Սիթի, 
Կոչնակ, 1988), 33:
6 Յովսէփ Տէր-Վարդանեան, Մարաշի ջարդը 1920-ին (Հալեպ, Արեւելք, 2010), 51:
7 Johannes Lepsius, Armenia and Europe: An Indictment, trans. Harris Rendel (London: Hodder and 
Stoughton, 1897), 308. 
8 Հոդվածում անդրադառնում ենք  չորս ազգային որբանոցներին, քանի որ մնացած երկուսից մեկը 
Ազգային այրիանոցն է, որը բացվել է 1909 թ., որտեղ աշխատել են կանայք և զբաղվել գուլ պա-
յագործությամբ։ Տե՛ս Գալուստեան, Մարաշ կամ Գերմանիկ, 491։ Մյուսը՝ Գրիգոր Պեհես նիլյանի 
որբանոցն է, որի գործունեության մասին մեզ չի հաջողվել բավարար տեղեկություն ձեռք բերել, 
«Բիւրակն» թերթում միայն նշված է, որ կա նման որբանոց, որտեղ ապրում են 12 աղջիկներ։ Տե՛ս 
Սմբատ Դաւթեան, «Մարաշ, քաղաքային, տեղագրական, ազգագրական, տնտեսական, կրթական 
եւ այլ տեղեկութիւններ», Բիւրակն (Կոստանդնուպոլիս), 19 նոյեմբեր 1898, թիւ 43, 759:
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Ա. Ճե նա նյա նի որ բա նո ցը 
1896 թ. Հա րու թյուն Ճե նա նյա նի9 ջան քե րով Մա րա շի Ս. Ստե փա նոս ե կե ղե ցու բա կում 
բաց վում է Ճե նա նյա նի որ բա նո ցը, ո րը գոր ծել է մինչև 1914 թ.10: Որ բա նո ցի գոր ծու նե-
ու թյա նը մե ծա պես նպաս տել են հատ կա պես Ա վե տա րա նա կան– Ռու բի նյանց ըն կե րու-
թյուն նե րը11: Այս որ բա նո ցում պատս պար վել և ու սում է ստա ցել մոտ 40 տղա12: 

Որ բա նոցն ու ներ նաև իր խոր հուր դը. այն բաց վել էր Ս. Ստե փա նոս ե կե ղե ցում՝ ի 
հի շա տակ Ճե նա նյա նի մկր տու թյան: Որ բա նո ցի վար չու թյու նում որ պես հո գա բար ձու, 
ու սու ցիչ և պա տաս խա նա տու ան ձ մեծ ներդ րում է ու նե ցել Սո ղո մոն Ոս կեր չյա նը, ո րը 
ղե կա վա րել է դպրոց-որ բա նո ցը և կր թել բա զում սա ներ13: Որ բա նո ցի հո գա բար ձու նե րի 
խորհր դի ան դամ ներ են ե ղել Սա հակ Տեր-Պետ րոս յա նը, Աբ րա համ և Բաղ դա սար 
Չոր պա ճյան նե րը, Նշան Է տա լյա նը, Կա րա պետ Նալ չա ջյա նը և Սար գիս Թիլ պի յա նը, 
ո րոնք կա րո ղա ցել են ի րենց ներդ րումն ու նե նալ ազ գային և կր թա կան գոր ծում14: 

Բ. Հա կոբ Գում րույա նի որ բա նո ցը 
Այս որ բա նո ցը նույն պես բաց վել է 1896 թ.: Ծախ սե րը ևս հո գա ցել է Հա րու թյուն Ճե նա-
նյա նը, սա կայն իր մեծ ներդ րումն է ու նե ցել նաև Հա կոբ Գում րույա նը: Տեր և տի կին 
Գում րույան նե րի գոր ծու նե ու թյան շնոր հիվ որ բե րի թի վը հա սել է 60 –ի15: Սա կայն 
ֆի նան սա կան խն դիր նե րի պատ ճա ռով որ բա նոցն ան ցել է ա մե րի կա ցի նե րի և գեր մա-
նա ցի նե րի հո վա նու ներ քո. այդ ժա մա նակ այն տեղ ար դեն ապ րում էին մոտ 100 ո րբ 
տղա ներ16: 

Գ. Ի սա հակ Ժամ հա րյանց որ բա նոց
1898 թ. հիմն վել է Ի սա հակ Ժամ հա րյանց որ բա նո ցը: Այս որ բա նո ցը հո վա նա վո րում էր 
Ժամ հա րյան նե րի ըն տա նի քին բա րե կամ մի մոսկ վա ցի վա ճա ռա կան՝ ի պա տիվ ի րենց 
հան գու ցյալ հոր հի շա տա կի: Ժամ հա րյանց որ բա նո ցում դաս տիա րա կու թյուն և ու սում 
էր ստա նում 90 ո րբ:

9 Հարություն Ճենանյանը եղել է ԱՄՆ «Հայ ավետարանական եկեղեցու միության» վերատեսուչ, 
կարողացել է միջոցներ գտնել, որի շնորհիվ հարյուրավոր աղքատներ հնարավորություն են ունեցել 
ստանալ կրթություն: Մարաշում բացառիկ ներդրում է ունեցել կրթական հաստատություն ստեղծելով, 
որտեղ կրթություն և դաստիարակություն են ստացել 250-ից ավելի տղաներ։ Տե՛ս Յովհաննէս 
Աւետիսեան, «Սիրուած դեմքեր», Բիւրակն (Կոստանդնուպոլիս), 8 յունվար 1905, թիւ 2, 36: 
10 Գալուստեան, Մարաշ կամ Գերմանիկ, 482:
11 Այս ընկերությունների հիմնական նպատակն էր բացել դպրոցներ և կյանքի կոչել կրթական 
գործը՝ ապահովելով երեխաների ուսման ու կրթության միջոցները։ Ավելի մանրամասն տե՛ս Վարդի 
Քէշիշեան, «Մարաշ-դպրոցներ», https://www.houshamadyan.org/ arm/ mapottomanempire / vila yeta le ppo 
/ sandjakofmarash/educationandsport/educationalassociations.html, դիտվել է 12.12.2018:
12 Գալուստեան, Մարաշ կամ Գերմանիկ, 483:
13 Տէր-Վարդանեան, Մարաշի ջարդը 1920-ին, 55:
14 Գալուստեան, Մարաշ կամ Գերմանիկ, 483:
15 Նույն տեղում, 485:
16 Տէր-Վարդանեան, Մարաշի ջարդը, 59: 

https://www.houshamadyan.org/arm/mapottomanempire/vilayetaleppo/sandjakofmarash/educationandsport/educationalassociations.html
https://www.houshamadyan.org/arm/mapottomanempire/vilayetaleppo/sandjakofmarash/educationandsport/educationalassociations.html
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Հա մա ձայն բա րե րար նե րի հոր դո րի՝ որ բա նոց նե րում հայե ցի ու սում ստա նա լուց 
զատ, սո վո րում էին նաև ար հեստ ներ, ի նչ պես նաև մու ճա կա գոր ծու թյուն, կոշ կա կա-
րու թյուն և այլն: Որ բա նո ցի հո գա բար ձու թյան նա խա գա հը քա հա նա Հով հան նես Վար-
ժա պե տյանն էր, ի սկ ան դամ նե րը՝ Տեր-Մի նա սյա նը, Տիգ րան Մեր ճա նյա նը, Մով սես 
Ա ռա քե լյա նը: 

Դ. Ազ գային որ բա նոց
1909 թ. Կ.Պոլ սի ազ գային խնա մա տա րու թյան ջան քե րով Մա րա շում բաց վում է 
ազ գային որ բա նո ցը, որ տեղ պատս պար ված էին 115 տղա (մանչ) և 90 աղ ջիկ սա ներ, 
ո րոնք հա վաք վել էին Մա րա շի շր ջա կա գյու ղե րից և քա ղաք նե րից17: Այս տեղ տես չու-
թյամբ զբաղ վում էր Խա չա տուր Գռու զյա նը:

1910 թ. որ բա նո ցի բաց վե լուց 7-8 ա միս հե տո նրանց միա ցան նաև Այն թա պի որ բա-
նո ցի սա նե րը, և ա շա կերտ նե րի ը նդ հա նուր թի վը հա սավ 360-ի18: 

Ամերիկյան և անգլիական որբանոցներ

 Օս մա նյան կայս րու թյու նում հա մի դյան կո տո րած նե րից հե տո, ի նչ պես հայտ նի է, հիմն-
վում են մի սի ո նե րա կան կա յան ներ: Հայ բնակ չու թյան, հատ կա պես ե րի տա սար դու-
թյան շր ջա նում, գի տու թյան և լու սա վո րու թյան նկատ մամբ հե տաքրք րու թյուն ա ռա ջաց-
նե լու ուղ ղու թյամբ մեծ աշ խա տանք տա րան նաև եվ րո պա ցի և ա մե րի կա ցի մի սի ո ներ-
նե րը՝ «գայ թակ ղե լով» նրանց ո րա կյալ ուս մամբ և մաս նա գի տա կան կա րո ղու թյուն-
նե րի կա տա րե լա գործ ման հնա րա վո րու թյուն նե րով19: 

Հարկ է նշել, որ Օս մա նյան կայս րու թյան հայե րի շր ջա նում մի սի ո նե րա կան գոր ծու-
նե ու թյան ա մե նաար դյու նա վետ ո լոր տը լու սա վո րու թյունն էր. Ա րևմտյան Հա յաս տա նի, 
Կի լի կիայի և Փոքր Ա սիայի տա րած քում բաց վե ցին բազ մա թիվ ա մե րի կյան և գեր մա-
նա կան որ բա նոց ներ: 

Մի սի ո ներ նե րի նա խա ձեռ նու թյամբ բաց վող դպրոց նե րը և նրանց բա րե կարգ 
վի ճա կը, ի նչ պես նաև թուր քա կան կա ռա վա րող շր ջան նե րի թույլտ վու թյունն ա կն հայ-
տո րեն նպաս տում էին բո ղո քա կա նու թյան տա րած մա նը:

Թուր քա կան կա ռա վա րու թյու նը հան դուր ժում էր մի սի ո ներ նե րի կր թա կան ձեռ նար-
կում նե րը, քա նի որ ի դեմս մի սի ո նե րա կան դպրոց նե րի՝ տես նում էր կարևոր օ ջախ ներ 
հայ ժո ղովր դի միաս նու թյու նը պա ռակ տե լու և դա վա նա բա նա կան հա կա մար տու թյուն-
ներն ա վե լի սրե լու հա մար, ի սկ դպրո ցա կան հար մա րա վետ շեն քե րը, ը ստ է ու թյան, 
հե տա գա յում ան ցնե լու էին թուր քե րի ձեռ քը՝ ի բրև հաս տա տուն կա պի տալ20:

17 Գալուստեան, Մարաշ կամ Գերմանիկ, 491:
18 Նույն տեղում, 491:
19 Նույն տեղում, 484:
20 Ստեփան Հ. Փայասլյան, «Ամերիկացի բողոքական միսիոներների գործունեությունը Օսմանյան 
կայսրությու նում 19-րդ դարի առաջին կեսին», Բանբեր Հայաստանի արխիվների no. 2 (2006), 111:
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Ա. Է պէն-Է զէր (Ա բեն նե զեր)21 աղ ջիկ նե րի որ բա նոց
1896 թ. ա մե րի կյան ա ռա ջին որ բա նո ցը բաց վում է Մել քոն Հայ րա պե տյա նի տա նը, 
որ տեղ տե սուչ և տես չու հի էին Մկր տիչ ա ղան և տի կին Դշ խուն Տեր-Մկրտ չյա նը: 
Այ նու հետև բաց վում են ե րկ րորդ22, եր րորդ23, չոր րորդ24 և հին գե րորդ25 որ բա նոց նե րը, 
ո րոնք հա մալր վում են նոր ա շա կերտ նե րով: Հայ որ բե րին հա վա քա գրող Մա րա-
շի ա ռա ջին մի սի ո նե րու հի նե րից էր ա մե րի կա ցի տի կին Լին26, սա կայն պետք է նշել, 
որ նա, որ քան էլ նվիր ված էր որ բախ նամ գոր ծու նե ու թյա նը, ա ռող ջա կան խն դիր նե րի 
պատ ճա ռով չկա րո ղա ցավ շա րու նա կել մի սի ո նե րա կան աշ խա տան քը: Նրան հա ջոր-
դեց օ րի որդ Ագ նես Սալ մոն դը, ո րը բնու թագր վում էր որ պես ազ նիվ և քրիս տո նյա 
ըն տա նի քի զա վակ և կար ծես ծն ված էր հա տուկ այդ գոր ծի հա մար27: 

Իր ծնող նե րից միշտ լսե լով մի սի ո նե րա կան կյան քի պատ մու թյուն նե րը՝ Ագ նե սի 
մեջ ա րթ նա ցել էր որ բախ նամ գոր ծու նե ու թյամբ զբաղ վե լու հե տաքրք րու թյուն: Լոն դո-
նում ժո ղով ներ, ցույ ցեր էին գու մար վում, ի նչ պես նաև թեր թե րում տպագր վում էին սոս-
կա լի պատ մու թյուն ներ Հա յաս տա նի մա սին: Ի բրև ա կա նա տես վկա ներ, ներ կա ե ղող 
հայե րը պատ մում էին մա նուկ նե րի և կա նանց տա ռա պանք նե րից: Ժո ղով նե րի և կո չե-
րի ար դյուն քում կազմ վում է Հա յաս տա նի բա րե կամ ներ (Friends of Armenia) ըն կե րու-
թյու նը, ո րին ան դա մագր վում է օ րի որդ Ագ նե սը28: 

1898 թ. նա մեկ նում է Մա րաշ, ար ժա նա նում է թե՛ ա մե րի կյան, թե՛ հայ բա րե կամ-
նե րի ջերմ ըն դու նե լու թյանն ու ու շադ րու թյա նը: Ա ռա ջին գոր ծը որ պես ա կա նա տես՝ 
տե ղե կու թյուն և նա մակ ներ հա վա քելն էր, ո րից հե տո նա այդ ա մենն ու ղար կում է Լոն-
դոն, ին չի ար դյուն քում նրան հնա րա վո րու թյուն են տա լիս շա րու նա կել որ բախ նամ գոր-
ծու նե ու թյու նը29:

 Հենց օ րի որդ Ագ նե սի ջան քե րի շնոր հիվ է բաց վում «Է պէն-Է զէր» որ բա նո ցը, ո րը 
նա ղե կա վա րում է 1897-1914 թթ.30: Շատ կարճ ժա մա նա կում օ րի որդ Ագ նե սին հա ջող-

21 «Էպեն-Էզեր» նշանակում է «Աստված մեզ մինչև այստեղ առաջնորդեց»։ Տե՛ս «Էպեն Էզեր 
Աղջկանց որբանոց», Նոր Մարաշ տեղեկատու Գերմանիկ-Վասպուրական մշակութային միության, 
no. 4 (2010), 37:
22 Բացվել է Աստվածաբանական ճեմարանի արևելյան շենքում, տե՛ս նույն տեղում, 36:
23 Այս որբանոցը բացվել է տեր և տիկին Ավետիս Իվեզյանի տեսչությամբ, տե՛ս նույն տեղում, 31: 
24 Տեր և տիկին Հակոբ Նուսխեճյանների գլխավորությամբ, տե՛ս նույն տեղում, 31:
25 Նաջարյան Օհան աղայի և տիկնոջ հսկողությամբ, տե՛ս նույն տեղում, 31:
26 Հետաքրքիր է տիկին Լիի 1896 թ. նոյեմբերի 28-ի հետևյալ գրառումը «Ես չեմ կարող Ձեզ բառերով 
նկարագրել, թե ինչպիսի ուրախություն ինձ համակեց, երբ ես ամռանը Կ.Պոլսում տեղեկացա, որ 
պետք է Գերմանիայից 250 լիրա ստանամ Մարաշում 50 որբի խնամքի համար…Գերմանիայից այս 
պայմանավորվածության մասին լուրն ստացվեց, ինչպես երկնքից մի նվեր», Հայկ Մ. Մարտիրոսյան, 
Գերմանական միսիոներական գործունեությունն Օսմանյան կայսրությունում. Մարաշի կայանը 1896-
1919 թթ. (Երևան, Զանգակ, 2016), 37: 
27 Մանրամասն տե՛ս Ephraim K. Jernazian, Judgment unto Truth Witnessing the Armenian Genocide, 
trans. Alice Haig (New Brunswick and London: 1990), 18-19. 
28 Գալուստեան, Մարաշ կամ Գերմանիկ, 487:
29 Նույն տեղում, 487:
30 «Էպեն Էզեր Աղջկանց որբանոց», 36:
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վում է գե րա զանց ա ռա ջա դի մու թյան հասց նել որ բա նո ցի սա նե րին: Որ բա նո ցին հա րա-
կից տա րած քում նոր շենք է հիմն վում, որ տեղ տղա նե րը սո վո րում էին ար հեստ ներ՝ 
ոս տայ նան կու թյուն, կոշ կա կա րու թյուն, հա ցա գոր ծու թյուն, աղ ջիկ նե րը՝ ձե ռա գոր-
ծու թյուն31: Սա կայն և՛ տղա նե րի, և՛ աղ ջիկ նե րի ըն դու նա կու թյուն ներ զար գաց նո ղը 
դպրոցն ու քո լեջ նե րին էին, և նրան ցից շա տե րը օ րի որդ Ագ նե սի շնոր հիվ դար ձան 
բժիշկ ներ, վար ժու հի ներ, ու սու ցիչ ներ32: 

Օ րի որդ Ագ նեսն ա ռանձ նա հա տուկ ու շադ րու թյուն էր դարձ նում նաև բա րո յա կան 
և հոգևոր դաս տիա րա կու թյա նը: Բո լոր սա ներն ա մեն կի րա կի քա ղա քի ե կե ղե ցի ներ և 
կի րակ նօ րյա դպրոց ներ էին այ ցե լում33:

 Կա րե լի է ան վա րան նշել, որ օ րի որդ Ագ նե սի գոր ծու նե ու թյան շնոր հիվ Է պէն-Է զէ րը 
դար ձավ որ բե րի ա պաս տան, որ տեղ նրանք կրթ վե ցին, յու րաց րե ցին ար հեստ ներ՝ այդ 
ա մե նի հետ ստա նա լով հոգևոր ու բա րո յա կան դաս տիա րա կու թյուն:

Գերմանական որբանոցները

1896 թ. օ գոս տո սի 28-ին Մայ նի Ֆրանկ ֆուր տում տե ղի է ու նե նում «Հա յաս տա նի 
օգ նու թյան գեր մա նա կան մի ու թյան» (ՀՕԳՄ)34 ե րկ րորդ հա մա ժո ղո վը: Այն կարևոր 
դեր կա տա րեց Մա րա շում որ բա հա վաք ման և որ բախ նա մու թյան գոր ծում35: 

Գեր մա նա ցի հա յա սեր Էռ նեստ Լոհ մա նի օ ժան դա կու թյամբ Մա րաշ է տե ղա փոխ-
վում օ րի որդ Ան նա Ռու բա խը36, ո րը 1898 թ. ստանձ նում է ղե կա վա րել Բեթ շա լոմ37 
որ բա նո ցը: Ա վե լի քան մեկ տա րի Ա. Ռու բա խը կա յա նի միակ գեր մա նա ցի աշ խա-
տա կիցն էր: 1900 թ. հոկ տեմ բե րին որ բա նո ցում ե րե խա նե րի թի վը կտ րուկ ա ճում 
է՝ 30-ից հաս նե լով 180-ի: Ե րե խա ներն ապ րում էին եր կու շի նու թյուն նե րում, ա վագ 
տա րի քի 110 տղա ներն ա ռա ջին որ բա նո ցում՝ Բեթ շա լո մում, ի սկ կրտ սեր տա րի քի 

31 Աղջիկների պատրաստած ձեռագործերը տեղ գտան Լոնդոնի շուկայում։ Նույն տեղում, 37:
32 Գալուստեան, Մարաշ կամ Գերմանիկ, 489:
33 Նույն տեղում, 490:
34 Հայաստանի օգնության գերմանական միությունը (ՀՕԳՄ) հիմնվել 1896 թ. հուլիսի 2-ին։ 
Մանրամասն տե՛ս Աշոտ Ն. Հայրունի, Հովհաննես Լեփսիուսի առաքելությունը (Երևան, Նաիրի, 
2002), 47:
35 Մարտիրոսյան, Գերմանական միսիոներական գործունեությունն, 36:
36 Արևելքում քրիստոնեական բարեգործության գերմանական օգնության միության (ԱՔԲԳՕՄ) 
առա ջին ներկայացուցիչն է, որը 1897 թ. սեպտեմբերի 5-ին լինում է Բեբեքի, նոյեմբերի 13-ին՝ 
Մեզիրեի կայանում, այնուհետև հաստատվում Մարաշում, տե՛ս Մարտիրոսյան, Գերմանական 
միսիոներական գործունեությունն, 37:
37 Բեթշալոմ եբրայերենից թարգմանաբար նշանակում էր Խաղաղության տուն: Այս շենքն ի սկզբանե 
եղել էր երկու տուն, որոնց տերերը մինչև 19-րդ դարի վերջ եղել են հայեր: Նրանցից մեկի տերը 
որդիների և դուստրերի ամուսինների հետ համիդյան կոտորածների ժամանակ սպանվել է: Երկրորդ 
տանտիրոջն ու ընտանիքին ևս փորձել էին սպանել, սակայն տան սենյակներից մեկի հատակին 
փորված թաքստոցի շնորհիվ ամբողջ ընտանիքին հաջողվել էր փրկվել: Թուրքերը սպանել էին 
ընտանիքի մորը, որը կանգնել էր թուրքերի առաջ՝ ընտանիքի մյուս անդամներին թաքնվելու համար 
ժամանակ տալով։ Տե՛ս Մարտիրոսյան, Գերմանական միսիոներական գործունեությունն, 47: 
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70 տղա նե րը՝ որ բա նո ցի ե րկ րորդ վար ձա կալ ված շեն քում38: 1901 թ. գեր մա նա կան 
հյուպա տո սու թյան նախ կին շեն քը վե րա կա ռուց վում և ծա ռա յում է որ պես որ բա նոց:

1904 թ. ամ ռա նը Բեթ շա լո մում ե րեք տները ստանում են ա նուն ներ. ա ռա ջին տու նը 
կոչ վում է «Սեր», ե րկ րորդ տու նը՝ «Հա վատք», եր րոր դը՝ «Հույս»: Բեթ շա լո մի շեն քային 
հա ջորդ ըն դար ձա կու մը լի նում է 1908 թ., ո րն էլ հնա րա վո րու թյուն է տա լիս 50 որ բի 
օթևան տա լու: Այս չոր րորդ շի նու թյունն էլ ան վան վում է «Ո ղոր մա ծու թյուն»39:

1898 թ. նոյեմ բե րի 28-ին բաց վում է Բե թել40 որ բա նո ցը: 1899թ. մայի սի 27-ին այս-
տեղ է ժա մա նում Վիլ հելմ Շպի քե րը կնոջ՝ Մա րի Շպի քե րի41 հետ: Շպի քերն իր գոր ծին 
նվի րյալ ան ձի, հայ ժո ղովր դի ան կեղծ բա րե կա մի համ բավ ու ներ42: 

Մա րա շի որ բա նոց նե րում ներ մուծ վում է կա ռա վար ման նոր մե թոդ. յու րա քան-
չյուր ե րե խային «մայ րիկ»43 է նշա նակ վում՝ ա վագ տա րի քի որ բու հի, ո րը ո րոշ չա փով 
պետք է հետևեր նրանց կար գա պա հու թյա նը44: Շպի քերն իր ա ռա քե լու թյու նը կա տա-
րե լով՝ որ բա նո ցի գոր ծը հանձ նում է պաս տոր Բրու նե մա նին45, ո րն ը նդ լայ նում է 
որ բա նո ցի տա րած քը, տղա նե րին ա ռանձ նաց նում է գեր մա նա կան որ բա նո ցում, 
աղ ջիկ նե րին՝ ա մե րի կյան: Գեր մա նա ցի մի սի ո ներ ներն ա մե րի կա ցի ի րենց գոր ծըն-
կեր նե րի հա մե մատ ա վե լի շատ դրա մա կան մի ջոց ներ և հո վա նա վոր ներ ու նեին, ո րի 
ար դյուն քում նրանց գոր ծու նե ու թյունն ա վե լի բե ղուն է ր46:

 Գեր մա նա կան որ բա նոց նե րում ա ռաջ նա հեր թու թյու նը տր վում էր կր թու թյա նը. այդ 
է վկա յում որ բա նոց նե րի հիմ նու մից և որ բե րի հա վա քա գրու մից հե տո դպրոց նե րի 
բա ցու մը: Դպ րոց նե րը տա լիս էին սկզբ նա կան շր ջա նում տար րա կան գի տե լիք ներ, ի սկ 
ա վե լի բարձր ա ռա ջա դի մու թյուն ու նե ցող նե րը հնա րա վո րու թյուն էին ստա նում շա րու-
նա կել կր թու թյու նը Մա րա շի ա մե րի կյան քո լե ջում, բա ցա ռիկ դեպ քե րում՝ նաև Գեր-
մա նիա յում: Դա սա պատ րաստ ման աշ խա տանք նե րում ներգ րավ ված էին նաև հայեր. 
աղ բյուր նե րում նշ վում են Հով հան նես Հայ դոս թյա նի, Կա րա պետ Կե րի կյա նի և այ լոց 
ա նուն նե րը: Ա վագ տա րի քի պա տա նի նե րին դա սա վան դում էր ու սու ցիչ Շպի քե րը, ի սկ 
աղ ջիկ նե րի որ բա նո ցից լա վա գույն նե րին ու ղար կում էին ա մե րի կյան քո լեջ՝ ու սուց չու հի-
ներ դառ նա լու նպա տա կով47: 

38 Նույն տեղում, 43: 
39 Նույն տեղում, 43-44:
40 Եբրայերենից թարգմանաբար նշանակում է Աստծո տուն։ Տե՛ս նույն տեղում, 41:
41 Միսիոներների մասին մանրամասն տե՛ս Մարտիրոսյան Գերմանական միսիոներական գոր ծու-
նեությունն, 148: 
42 Վարդան Գրիգորյան, Հայությանը նվիրված կյանք. Էստոնուհի Հեդվիգ Բյուլի հայանպաստ 
գործունեությունը Կիլիկիայում և Սիրիայում 1911-1951 թթ. (Երևան, ՀՀ ԳԱԱ ՀՑԹԻ, 1996), 19:
43 Որբանոցները ղեկավարող կանանց անվանում էին «մայրիկ» կամ «տան մայրիկ»: Տե՛ս Մար-
տիրոսյան Գերմանական միսիոներական գործունեությունն, 20:
44 Նույն տեղում, 42:
45 Գալուստեան, Մարաշ կամ Գերմանիկ, 490:
46 Նույն տեղում, 491:
47 Մարտիրոսյան, Գերմանական միսիոներական գործունեությունն, 45:
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1908 թ. հոկ տեմ բե րին աղ ջիկ նե րի որ բա նո ցում կա ռուց վում է 96 ե րե խայի և չորս 
դա սա րա նի հա մար նա խա տես ված դպրոց: Այ նու հետև ա շա կերտ նե րի թիվն ա ճում է՝ 
հաս նե լով 207-ի: 

Որ բա նո ցում առ կա էին կր թա կան գոր ծըն թա ցի հետ կապ ված դժ վա րու թյուն ներ, 
մաս նա վո րա պես՝ դա սագր քե րի և ու սու ցիչ նե րի պա կա սու թյան հետ կապ ված խն դի-
րը48: Չկային աշ խար հա գրու թյան, բնա գի տու թյան և պատ մու թյան դա սագր քեր, ի սկ 
207 ե րե խայի հա մար կար ըն դա մե նը 3 ու սուց չու հի՝ նախ կին որ բու հի ներ Սե նե մը, 
Դշ խու նը և Օվ սան նա Գյոնդ շյա նը:49 Դա սագր քե րի խն դի րը լու ծե լու հա մար փորձ է 
ար վում մի քա նի գիրք թարգ մա նել գեր մա նե րե նից: Ու սուց չու հի նե րի թիվն էլ հե տա գա-
յում ա վե լա նում է50: 

Ի դեպ, որ բա նո ցում դա սագր քե րի լե զուն հա յա տառ թուր քե րենն էր, սա կայն 
սա ներն ա ռա ջին ե րեք տա րում յու րաց նում էին նաև ա րևմտա հայե րենն ու օս մա նե-
րե նը, ո րոնց հե տա գա յում ա վե լա նում է նաև ան գլե րե նը: 7-րդ դա սա րա նից սկ սած 
ան ցնում էին գեր մա նե րեն և ան գլե րեն: 

Տ ղա նե րի որ բա նո ցում ևս կր թա կան ո լոր տում փո փո խու թյուն ներ են տե ղի ու նե-
նում: Ե րե խա նե րի կր թու թյա նը զու գա հեռ հոգ էր տար վում նաև ար հեստ ներ ու սու ցա-
նե լու մա սին, ո րն ու ներ մի քա նի նպա տակ. նախ՝ որ բե րը դրա նով հնա րա վո րու թյուն 
էին ստա նում ի րենց հե տա գա կյան քում սե փա կան վաս տա կով ապ րե լու, ե րկ րորդ՝ 
ի նչ պես տղա նե րի, այն պես էլ աղ ջիկ նե րի կող մից պատ րաստ ված ի րե րը հան վում էին 
վա ճառ քի տե ղում կամ Գեր մա նիա յում, եր րորդ՝ ար հեստ սո վո րած ե րե խա ներն օգ տա-
կար էին լի նում որ բա նո ցին՝ հո գա լով ի րենց հա գուս տի, կո շիկ նե րի և այլ ան հրա ժեշտ 
պա րա գա նե րի հա մար51: 

Ինչ պես որ բա նոց ներն էին ա ռանձ նաց ված տղա նե րի և աղ ջիկ նե րի, այն պես էլ 
կր թա կան գործն ու ար հեստ նե րի ու սու ցա նումն էր ի րա կա նաց վում ա ռան ձին-առան-
ձին: Կրտ սեր տա րի քի աղ ջիկ ներն ու սա նում էին դպրո ցում, ա վագ տա րի քի աղ ջիկ-
նե րը՝ որևէ ար հեստ սո վո րում: Աղ ջիկ նե րը ստա նում էին նաև եր կու ժամ Ա ստ վա-
ծաշն չի պատ մու թյան, մեկ ժամ եր գե ցո ղու թյան դաս52:

 Հաշ վի առ նե լով վե րոգ րյա լը՝ կա րող ե նք փաս տել, որ գեր մա նա ցի մի սի ո ներ նե րը 
տար բեր վում էին ա մե րի կյան մի սի ո ներ նե րից նրա նով, որ բա ցի կր թա կան-մար դա-
սի րա կան ծրա գրե րից, ու նեին նաև այլ նպա տակ՝ տն տե սու թյան հե տա գա զար գաց-
ման հա մար ո րոշ նա խադ րյալ նե րի ձևա վո րում: Որ բա նոց նե րի մեջ կարևո րու թյուն էին 
տա լիս ար հես տա նոց նե րի ստեղծ մա նը: Ա մե րի կյան մի սի ո նե րու թյունն ա ռա վե լա պես 
նվիր ված էր կր թա կան գոր ծու նե ու թյա նը: Ա վե լաց նենք, որ ա մե րի կյան մի սի ո ներ նե րի 
հա ջո ղու թյան նա խադ րյալ նե րից պետք է հա մա րել նրանց ոչ քիչ ներ կա յա ցու ցիչ նե րի 

48 Նույն տեղում, 45:
49 Տեղին է նկատել, որ աղջիկների կրթությունը համեմատաբար նոր երևույթ էր հայ իրականության 
մեջ, իսկ նրանց համար ուսուցչուհիներ գտնելը՝ բարդ խնդիր:
50 Մարտիրոսյան, Գերմանական միսիոներական գործունեությունն, 45:
51 Նույն տեղում, 46:
52 Նույն տեղում, 47:
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մար դա սի րա կան վե րա բեր մուն քը տա ռա պյալ հայե րի նկատ մամբ, հատ կա պես թուր-
քե րի կազ մա կեր պած ջար դե րի և կո տո րած նե րի պայ ման նե րում53: 

Հարկ ե նք հա մա րում փաս տել, որ 1909 թ. օ գոս տո սի 7-ից 1910 թ. դեկ տեմ բե րի 31-ն 
ըն կած ժա մա նա կա հատ վա ծում մա րաշ ցի (ը նդգ ծումն ի մն է՝ Ն.Ք.) որ բե րի թվա քա-
նակն ը ստ որ բա նոց նե րի՝ հա մա ձայն «Կի լի կի ոյ Որ բախ նամ Կեդ րո նա կան հանձ նա ժո-
ղո վի տե ղե կա գրի» հետևյալն է ր՝ Ազ գային որ բա նո ցում՝ 71 տղա և 124 աղ ջիկ, գեր մա-
նա կա նում հա մա պա տաս խա նա բար 14 և 26, ան գլիա կա նում՝ 2 և 3, Ճէ նա նե ա նում՝ 1 
տղա և 1 աղ ջիկ:54 

Ամ փո փե լով փաս տենք, որ ա մե րի կյան ու գեր մա նա կան մի սի ո ներ նե րի հիմ նած 
դպրոց նե րի ազ դե ցու թյունն ա րևմտա հայ կր թա կան կյան քի վրա, ը նդ հա նուր առ մամբ, 
պետք է գնա հա տել դրա կան. դրանք նպաս տել են սա նե րի այս կամ այն մաս նա գի-
տու թյան մեջ խո րա նա լուն, լե զու նե րի ի մա ցու թյա նը, գի տա ման կա վար ժա կան և թարգ-
մա նա կան գրա կա նու թյան ստեղծ մա նը, թեև այդ ա մե նի ը նդ հա նուր ուղղ վա ծու թյան 
պա րա գա յում հա ճախ մերժ վում էր բուն հայ կա կա նը: 

Թեև «ք րիս տո նյա» եվ րո պա կան պե տու թյուն նե րը գրե թե ո չինչ չա րե ցին հայե րի 
քա ղա քա կան վի ճա կը բա րե լա վե լու հա մար, սա կայն քրիս տո նյա ե կե ղե ցի նե րի, ըն կե-
րու թյուն նե րի և մի սի ո ներ նե րի օ ժան դա կու թյամբ հնա րա վոր ե ղավ ծա վա լել կր թա կան 
բե ղուն գոր ծու նե ու թյուն:

Kristine V. Najaryan

THE ORGANIZATION OF EDUCATIONAL LIFE OF MARASH ORPHANAGES 
AFTER THE HAMIDIAN MASSACRES (1896-1909)

SUMMARY
Key words: Marash, Cilicia, education, study, orphans, orphanages, missionaries, Hamidian 
massacres.

The article examines the organization of educational life of Marash orphanages by the 
Armenian and foreign humanists and humanitarian organizations after the Hamidian period. 
Reference is made to the full enlightenment and educational success of the Armenian, 
English and German orphanages. 

Based on primary and secondary sources the article concludes that the organization 
of the Armenian orphanages was complicated enough and there were a lot of financial 
problems and difficulties. That’s why the Armenian orphanages could not expand a long a

53 Արման Ջ. Կիրակոսյան, ԱՄՆ-ի արտաքին քաղաքականությունը և արևմտահայությունը (19-րդ 
դար- 1914 թ.) ( Երևան, ԵՊՀ, 2014), 315:
54 Տե՛ս Տեղեկագիր Կիլիկիոյ որբախնամ կեդրոնական Յանձնաժողով 1909 օգոստոս 7-1910 
դեկտեմբեր 31 եւ 1911 յունվ. 1-1911 յունիս 30 (Կ.Պոլիս, տպագրութիւն Օ. Արձուման, 1911), 90:
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ctivity. The main conclusion is that Marash was considered to be an important educational 
center and had a great contribution to the life of the Armenian orphans. The activity of 
foreign and the Armenian missionaries greatly promoted and encouraged this humanitarian 
work.

Кристинe В. Наджарян 

ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА В СИРОТСКИХ ПРИЮТАХ МАРАША 
ПОСЛЕ ГАМИДОВСКИХ ПОГРОМОВ (1896-1909)

РЕЗЮМЕ
Ключевые слова: Мараш, Киликия, образование, обучение, сироты, приюты, миссионеры, 
гамидовская резня.

В статье рассматривается организация армянскими и иностранными миссионерами 
учебного процесса в приютах Мараша после гамидовских погромов. Отмечены 
успехи армянских, английских и немецких приютов в области образования и 
просвещения. Представляя разностороннее исследование учебного процесса детей 
нашедших убежище в приютах Мараша, отмечается важное значение образования 
в жизни воспитанников армянских, английских и немецких приютов. Опираясь 
на первоисточники и вторичную литературу, можно утверждать, что основание 
армянских приютов было достаточно сложным процессом, и как бы то ни было велико 
желание дать армянским сиротам достойное образование, недостаток необходимых 
средств ограничивал возможности. Скорее всего, именно это стало причиной того, 
что армянские приюты не могли развернуть долгосрочную деятельность. По этой 
же причине об их функционировании нет подробной информации. В этих условиях, 
несомненно, вклад иностранных деятелей, оказывающих огромную поддержку, 
делающих все возможное для улучшения условий жизни армянских сирот, был 
особенно велик.
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Ռո բերտ Ա. Թա թո յան 
պատ մա կան գի տու թյուն նե րի թեկ նա ծու

ՎԱՆԻ ԳԱՎԱՌԱԿԻ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՎԱՆՔԵՐԸ ԵՎ ՎԱՆԱԿԱՆ ԿՅԱՆՔԸ 
ՄԵԾ ԵՂԵՌՆԻ ՆԱԽԱՇԵՄԻՆ (1870-ԱԿԱՆ ԹԹ. – 1914)

 Բա նա լի բա ռեր՝ հա մի դյան կո տո րած ներ, Մեծ ե ղեռն, Վա նի գա վա ռակ, վան քեր, Վա րա-
գա վանք, Լիմ, Կտուց:
 
Հոդ վա ծում ներ կա յաց վում և վեր լու ծու թյան է են թարկ վում Վա նի գա վա ռա կի տա րած-
քում XIX դա րի վեր ջին – XX դա րի սկզբ նե րին գոր ծող հայ կա կան վան քե րի կա ցու թյու նը: 
Նշ ված ժա մա նա կաշր ջա նում հայ կա կան վա նա կան կյանքն ի նչ պես Վա նի գա վա ռա կում, 
այն պես էլ ամ բողջ Ա րևմտյան Հա յաս տա նի տա րած քում բնու թագր վում է շա րու նա կա կան 
ան կման մի տում նե րով, ին չը պայ մա նա վոր ված էր քր դե րի կող մից վան քե րի պար բե րա-
կան աս պա տա կում նե րով և հայ բնակ չու թյան շա րու նա կա կան աշ խար հա կա նաց մամբ ու 
դրա հետ կապ ված՝ վա նա կա նի կյանքն ը նտ րող նե րի թվի նվազ մամբ: 

Վե րոն շյա լի հետևան քով՝ 1870-ական թթ. – 1910-ական թթ. սկիզբ ըն կած ժա մա նա-
կաշր ջա նում ա մա յա նում են Վան-Վաս պու րա կա նի բազ մա թիվ վան քեր: 

1908 թ. ե րիտ թուր քա կան հե ղա փո խու թյու նից հե տո հայ կա կան ազ գային կա ռույց-
նե րի գոր ծու նե ու թյան շնոր հիվ՝ Վա նի վան քե րի սո ցիալ-տն տե սա կան վի ճակն սկ սում է 
ցույց տալ բա րե լավ ման մի տում ներ, հետզ հե տե սկ սում է աշ խու ժա նալ վա նա կան կյան քը: 
Սա կայն 1914 թ. բռնկ ված Ա ռա ջին աշ խար հա մար տը և Մեծ ե ղեռ նը մե կընդ միշտ կա սեց-
նում են այդ գոր ծըն թա ցը:

Ա. Վանի գավառակի վարչական և եկեղեցական-թեմական բաժանումը

 Վա նի գա վա ռա կը (կա զա) հա մա նուն գա վա ռի (սան ջակ) և նա հան գի (վի լայեթ) կենտ-
րոնն էր (թուր քե րեն՝ «մեր քեզ կա զա»)։ Օս մա նյան կայս րու թյան՝ XIX դա րի վեր ջի – XX 
դա րի սկզբի վար չա տա րած քային բա ժան մամբ՝ գա վա ռա կը կազմ ված էր կենտ րո-
նա կան կու սա կա լա նիստ Վան քա ղա քից ու ան մի ջա պես կու սա կա լի են թա կա յու թյան 
տակ գտնվող շր ջա կա գյու ղե րից (Վան-Տոսպ մեր քեզ նա հիե (կենտ րո նա կան գյու ղա-
խումբ)) և ե րեք այլ նա հիե նե րից՝ Թի մար (գտնվում էր Վան-Տոս պից դե պի հյու սիս-
արև մուտք), Ար ճակ (Վան-Տոս պից և Թի մա րից դե պի արևելք) և Հայոց Ձոր (Վան-
Տոս պից դե պի հա րավ) 1։ 

Հա մա ձայն Կ.Պոլ սի Հայոց պատ րիար քա րա նի հանձ նա րա րու թյամբ 1913-1914 թթ. 
Վա նի թե մա կան իշ խա նու թյուն նե րի կող մից կազմ ված վի ճա կա գրու թյան՝ Վան քա ղա-
քում կար 4.230 տուն, 22.470 շունչ հայ, Վան-Տոս պի շր ջա նի 20 հա յաբ նակ բնա կա վայ-
րե րում՝ 1.592 տուն, 9.614 շունչ հայ։ Ար ճա կի նա հիեն ու ներ 22 հա յաբ նակ բնա կա վայր՝ 
1.013 տուն, 6.679 շունչ հայ բնակ չու թյամբ, Թի մա րի նա հիեն՝ 40 հա յաբ նակ բնա կա-

1 Տե՛ս Ծերուկ, «Վանի նահանգը ներկայումս», Մուրճ (Թիֆլիս), 1904, № 3, 42-43։ Տե՛ս նաև Владимир 
Маевскiй, Военно-Статистическое описанiе Ванскаго и Битлисскаго вилаетовъ, I. Географическiй 
очеркъ (Тифлисъ։ Типографiя Штаба Кавк. воен. окр., 1904), 10-11։



Ռո բերտ Ա. Թա թո յան 

78

վայր՝ 2.525 տուն, 15.411 շունչ հայ բնակ չու թյամբ և Հայոց Ձո րի նա հիեն՝ 30 հա յաբ-
նակ բնա կա վայր՝ 1.383 տուն, 8.482 շունչ հայ բնակ չու թյամբ։ Այս պի սով, Մեծ ե ղեռ-
նի նա խօ րյա կին Վա նի գա վա ռա կի հայ բնակ չու թյան թի վը կազ մում էր 10.743 տուն, 
62.656 շունչ2։ 

Վա նի գա վա ռա կի ա ռան ձին շր ջան նե րի թե մա կան պատ կա նե լու թյու նը խայ տաբ-
ղետ է ր։ Վան քա ղաքն ու Վան-Տոս պի գյու ղե րը, Ար ճա կի գյու ղա խումբն ամ բող ջու-
թյամբ, ի նչ պես նաև Թի մա րի գյու ղա խում բը մա սամբ գտնվում էին Կ.Պոլ սի Հայոց 
պատ րիար քա րա նի ի րա վա սու թյան ներ քո՝ Վա նի ար քե պիս կո պո սա կան վի ճա կի 
կազ մում, Թի մա րի գյու ղախմբի մի շարք հա յաբ նակ վայ րեր են թա կա էին Լիմ-Կտուց 
վա նա կան վի ճա կի հով վա կան իշ խա նու թյա նը, Հայոց Ձո րի գյու ղա խում բը Աղ թա մա րի 
կա թո ղի կո սու թյան թեմ է ր3։

 Վա նի թե մը հի շա տակ վում է X դա րից հե տո՝ որ պես Վա րա գա վան քի թեմ։ Վան քի 
վա նա հայ րու թյունն ու վի ճա կի ա ռաջ նոր դու թյունն ի սկզբա նե գրե թե ան բա ժան էին, 
այ սինքն՝ Վա րա գա վան քի վա նա հայ րը նաև թե մի ա ռաջ նորդն է ր։ Դա րե րի ըն թաց քում 
թե մը հա ջոր դա բար են թարկ վել է Աղ թա մա րի և Էջ միած նի կա թո ղի կոս նե րի հոգևոր 
ի րա վա սու թյա նը, ի սկ 1828 թ. հե տո ան ցել է Կ.Պոլ սի Հայոց պատ րիար քա րա նի են թա-
կա յու թյան տակ։ XIX դա րի վեր ջին – XX դա րի սկզբին Վա նի թե մը և նրան կից՝ Լիմ-
Կտու ցի և Հե քյա րիի վի ճակ ներն ը նդ գր կում էին Վա նի նա հան գի գրե թե ամ բողջ 
տա րած քը4։ 

 Լիմ կղ զու թե մը հի շա տակ վում է XIV դա րից։ Մինչև 1898 թ. կազ մում էր ան ջատ 
վա նա հայ րու թյուն, եր բեմն Աղ թա մա րի կա թո ղի կո սու թյան ի րա վա սու թյան տակ։ 
1898 թ. կց վում է Կտու ցի վա նա հայ րու թյա նը5։ 

Կտու ցի վան քը և թե մը հաս տատ վել էին Լի մից ան ջատ ված միա բան նե րի կող-
մից՝ XV դա րում (այլ տվյալ նե րով՝ XVII դա րում)։ 1828 թ. ան ցել է Վա նի ա ռաջ նոր-
դու թյան ի րա վա սու թյան տակ, ի սկ 1898 թ. միա վոր վել Լի մի վա նա կան վի ճա կի հետ։ 
Լիմ-Կտուց միա ցյալ վա նա կան վի ճա կը կց վել է Վա նի ա ռաջ նոր դու թյա նը 1904 թ.՝ 
Ազ գային կենտ րո նա կան վար չու թյան ո րոշ մամբ6։ 

Եր բեմ նի ազ դե ցիկ Աղ թա մա րի կա թո ղի կո սու թյու նը XX դա րի սկզբի դրու թյամբ 
ար դեն Կ.Պոլ սի Հայոց պատ րիար քա րա նին էր զի ջել նախ կին ե կե ղե ցա կան վի ճակ-
նե րի մեծ մա սը՝ կորց նե լով իր նշա նա կու թյու նը։ 1895 թ. Աղ թա մա րի կա թո ղի կոս 

2 Տե՛ս Ա-Դօ, Մեծ դէպքերը Վասպուրականում 1914-1915 թւականներին (Երեւան, «Լոյս», 1917), 11-13, 
18, 21։ 
3 Տե՛ս Մաղաքիա Օրմանեան, Հայոց եկեղեցին և իր պատմութիւնը, վարդապետութիւնը, 
վարչութիւնը, բարեկարգութիւնը, արարողութիւնը, գրականութիւնը ու ներկայ կացութիւնը (Կոստանդ-
նու պոլիս, հրատարակիչք Վ. եւ Հ. Տէր-Ներսեսեան, 1911), 261, 265։ Տե՛ս նաև Արշակ Ալպօյաճեան, 
«Առաջնորդական վիճակներ», 1908 Ընդարձակ Օրացոյց Ս. Փրկչեան հիւանդանոցի Հայոց (Կ.Պոլիս, 
տպ. Յ. Մատթէոսեան, 1908), 312-313, 346։ Հայոց Ձորի թեմական պատկանելության վերաբերյալ 
մասնավորապես տե՛ս Թէոդիկ, Գողգոթա հայ հոգեւորականութեան եւ իր հօտին աղէտալի 1915 
տարիին (Նիւ Եորք, 1985), 37, Սամվել Կարապետյան, Հայոց Ձոր (Երևան, ՀՃՈՒՀ, 2015), 32։ 
4 Տե՛ս Ալպօյաճեան, «Առաջնորդական վիճակներ», 312։ 
5 Նույն տեղում, 313։ 
6 Նույն տեղում։ 
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Խա չա տուր Շի րո յա նի (1864 – 1895) մա հից հե տո կա թո ղի կո սու թյան ա թո ռը մինչև Մեծ 
ե ղեռ նը մնա ցել է թա փուր՝ հանձն վե լով Կ.Պոլ սի Հայոց պատ րիար քա րա նի կող մից 
ու ղարկ ված տե ղա պահ նե րի և Տնօ րեն խորհր դի կա ռա վար մա նը7։ 

Հա մա ձայն Կ.Պոլ սի Հայոց պատ րիար քա րա նի 1904 թ. տվյալ նե րի՝ Վա նի թե մում 
(Վան-Տոսպ, Ա դիլջևազ, Բերկ րի, Ար ճեշ) կային 114 ե կե ղե ցի և 25 կան գուն (ան վա նա-
պես գոր ծող) վանք, Լիմ-Կտու ցի թե մում (Թի մար)՝ 24 ե կե ղե ցի և 8 վանք, Աղ թա մա րի 
թե մում (Կարճ կան, Ոս տան, Կե ցան, Կար կառ, Հայոց Ձոր, Շա տախ)՝ 193 ե կե ղե ցի և 41 
վանք8: 

Բուն Վա նի գա վա ռա կի տա րած քում Մեծ ե ղեռ նի նա խա շե մին կար ան վա նա պես 
գոր ծող 16 վանք, այդ թվում՝ Վան-Տոս պի գյու ղա խումբ՝ 5 (Վա րա գա վանք, Սուրբ Գրի-
գո րի կամ Սալ նա պա տի վանք, Կարմ րա վո րի Սուրբ Ա ստ վա ծա ծին վանք, Սուրբ Խաչ 
վանք, Կռունկ Վա նից կամ Ծո վա հա յաց Սուրբ Ա ստ վա ծած նի վանք), Թի մա րի նա հիե՝ 
5 (Կտու ցի Սուրբ Կա րա պետ վանք կամ Կտուց ա նա պատ, Լիմ ա նա պատ կամ Սուրբ 
Գևոր գի վանք, Ա լյու րի Սուրբ Ա ստ վա ծա ծին վանք, Սուրբ Էջ միա ծին վանք, Է րեր նա 
Սուրբ Սա հա կի վանք), Ար ճա կի նա հիե՝ 1 (Ար ճա կի Սուրբ Ա ստ վա ծա ծին) և Հայոց 
Ձո րի նա հիե՝ 5 (Ա նգ ղի Սուրբ Ա ստ վա ծա ծի նը, Սր խու Սուրբ Նշան կամ Սուրբ Մա րի-
նո սը, Խե քա Սուրբ Գևոր գը, Սուրբ Աբ րա հա մը, Ծի ծա ղա բեր Սուրբ Ա ստ վա ծա ծի նը)9:

Բ. Մեծ եղեռնի նախաշեմին Վանի գավառակի հայկական վանքերի սոցիալ-
տնտեսական կացության ընդհանուր բնութագիրը

 Պատ մա կան Վան-Վաս պու րա կա նը Ա րևմտյան Հա յաս տա նի վան քե րով և սր բա վայ-
րե րով ա ռա վել հա րուստ տա րածք նե րից մեկն էր: Ու սում նա սի րող նե րը դա պայ մա-
նա վո րում են հետևյալ ե րեք հիմ նա կան հան գա մանք նե րով. ա) հնում այդ տա րած քը 
Հա յաս տա նի ա ռա վել ըն դար ձակ և բազ մա մարդ նա հանգ նե րից մեկն էր, բ) Վաս պու-
րա կա նի թա գա վոր նե րը, ե կե ղե ցա կան նվի րա պե տու թյունն ու ժո ղո վուր դը ե ռան դուն 
են ե ղել վան քա շի նու թյան հար ցում, գ) նա հան գը նյու թա պես բա վա կան հա րուստ էր, 
ու նե ցել է խա ղա ղու թյան և բնա կա նոն զար գաց ման հա մե մա տա բար ա վե լի եր կար 
ժա մա նա կաշր ջան ներ10: 

XIX դա րի վեր ջին – XX դա րի սկզբ նե րի ըն թաց քում վա նա կան կյան քը ի նչ պես 
Վա նի գա վա ռա կում, այն պես էլ ամ բողջ Ա րևմտյան Հա յաս տա նի տա րած քում բնու-
թագր վում է շա րու նա կա կան ան կման մի տում նե րով: Դա պայ մա նա վոր ված էր եր կու 
հիմ նա կան գոր ծո նով՝ քր դե րի կող մից վան քե րի պար բե րա կան աս պա տա կում նե րով 

7 Տե՛ս Ներսէս Ակինեան, Գաւազանագիրք Կաթողիկոսաց Աղթամարայ։ Պատմական ուսումնա-
սիրութիւն (Վիեննա, Մխիթարեան տպարան, 1920), 192։ Տե՛ս նաև Ալպօյաճեան, «Առաջնորդական 
վիճակներ», 345։
8 Տե՛ս «1904 Ընդարձակ օրացոյց Ս. Փրկչեան հիւանդանոցի Հայոց» (Կ.Պոլիս, տպ. Յ. Մատթէոսեան, 
1904), 371-372, 394-395: 
9 Հաշվարկը արվել է մեր կողմից՝ ըստ տարբեր աղբյուրների: 
10 Տե՛ս Համազասպ Ոսկեան, Վասպուրական-Վանի վանքերը, Գ. մաս (Վիեննա, Մխիթարեան 
տպարան, 1947), 976: 
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և հայ բնակ չու թյան շա րու նա կա կան աշ խար հա կա նաց մամբ ու դրա հետ կապ ված՝ 
վա նա կա նի կյանքն ը նտ րող նե րի թվի նվազ մամբ: 

Հատ կա պես մեծ ա վե րա ծու թյուն ներ պատ ճառ վե ցին Վա նի վան քե րին հա մի դյան 
կո տո րած նե րի ժա մա նակ: 1895-1896 թթ. կո ղոպտ վե ցին և ա վեր վե ցին Վա նի գա վա-
ռա կի գրե թե բո լոր գոր ծող վանք նե րը: Այս պես, Հայոց Ձո րում տու ժե ցին Սպի տակ 
Սուրբ Ա ստ վա ծած նի, Ա նգ ղա Սուրբ Ա ստ վա ծած նի, Սր խու, Էր մե րա Սուրբ Ա ստ վա-
ծա ծին, Խե քա Սուրբ Գևորգ վան քե րը11, Թի մա րում՝ Ա լյու րի, Է րեր նա Սուրբ Սա հակ, 
Սուրբ Էջ միա ծին վան քե րը, Լիմ և Կտուց ա նա պատ նե րի «Դր սի տուն» (վա նա կան 
հա մա լի րի՝ հա մա պա տաս խան կղ զի նե րից դուրս գտնվող) հատ ված նե րը12, Ար ճա կում՝ 
Սուրբ Ա ստ վա ծա ծին վան քը13: Վան քա ղա քի և շր ջա կա գյու ղե րի ջար դի ըն թաց քում 
(1896 թ. հու նիս)՝ կո ղոպտ վե ցին և հր կիզ վե ցին Վան-Տոս պի գյու ղախմբի վան քե րը 
(Վա րա գա վանք, Կարմ րա վոր Սուրբ Ա ստ վա ծա ծին, Սուրբ Խաչ, Սալ նա պա տի Սուրբ 
Գրի գոր), սպան վե ցին վան քային միա բա նու թյան ան դամ ներ, վան քե րին կից գոր ծող 
դպրոց նե րի ա շա կերտ ներ, վան քե րում ա պաս տա նած հայեր14: Միայն Լի մի ու Կտու ցի 
ա նա պատ նե րի՝ հա մա պա տաս խան կղ զի նե րում տե ղա կայ ված հատ ված նե րը, շնոր հիվ 
ի րենց ան հա սա նե լի դիր քի, խու սա փե ցին հար ձա կում նե րից՝ ի րենց հեր թին ա պաս տան 
տա լով շուրջ 10.000 հայ փախս տա կա նի15:

 Հա մա ձայն 1896 թ. կազմ ված հա մա գու մար վի ճա կա գրու թյան՝ հա մի դյան ջար դե րի 
ար դյուն քում Հայոց Ձո րում թա լան վել և հր կիզ վել էին 5 վանք և 6 ե կե ղե ցի, սպան-
վել էին 14 քա հա նա և վար դա պետ, Թի մա րում՝ հա մա պա տաս խա նա բար՝ 5 վանք, 2 
քա հա նա և վար դա պետ, Վան-Տոս պում և Ար ճա կում՝ 4 վանք և 2 ե կե ղե ցի, 4 քա հա նա 
և վար դա պետ16: 

Վե րոն շյա լի հետևան քով՝ 1870-ական թթ. – 1910-ական թթ. սկիզբ ըն կած ժա մա-
նա կաշր ջա նում Վան-Վաս պու րա կա նի բազ մա թիվ վան քեր ա մա յա ցան և մատնվե ցին 
ան խնա մու թյան: Մեկ տվյա լի հա մա ձայն՝ Վաս պու րա կա նում 1870-ական թթ. կե սե րին 
կար 70 գոր ծող վանք՝ 1.500 միա բան նե րով, ի սկ ար դեն 1910-ական թթ. սկզբ նե րին` 
միայն 30 կան գուն վանք17: 

Դեռևս 1873 թ. Վա նի Ա լյուր գյու ղի Սուրբ Ա ստ վա ծա ծին վան քում տես չա կան 
այ ցով գտնվող Ե րե միա ե պիս կո պոս Տև կանցն իր նո թե րում կես կա տակ ար ձա նա գրում 
էր, որ վան քում միա բան չլի նե լու պատ ճա ռով միա բա նու թյան պաշ տոն են վա րում 4 

11 Տե՛ս «Աղթամարայ հանգուցեալ Խաչատուր կաթողիկոսի վերջին թուղթն եւ տեղեկագիրը», 
Արարատ (Սբ. Էջմիածին), 1896, Ե., մայիս, 247: 
12 Տե՛ս «Հայաստանեայց եկեղեցին Տաճկաստանում», Արարատ, 1896, Բ., փետրվար, 89:
13 Տե՛ս «Աշխատանք» շաբաթաթերթ գրական, քաղաքական, տնտեսական (Վան), թիվ 18, 29 մայիս 
1911, 12։
14 Տե՛ս «Տեղեկագիր Վասպուրականի կոտորածին», Արարատ, 1896, ԺԲ., դեկտեմբեր, 579:
15 Տե՛ս Մակար վրդ. Տէր-Յովհաննէսեան, «Վանա ծովն եւ իր կղզիները», Բիւզանդիոն (Կ.Պոլիս), 
փետրվար 21 (մարտ 6) 1911, թիվ 4366:
16 Տե՛ս «Տեղեկագիր Վասպուրականի կոտորածին»,Արարատ, 1896, ԺԲ., դեկտեմբեր, 586: 
17 Տե՛ս Ա. Մենակ, «Հայոց Ձորը. VI. Հայոց Ձորի հայ վանքերը», Աշխատանք, 20 մարտի 1911 (թիվ 
10), 273: 
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կա տու ներ18: Մեծ ե ղեռ նի նա խօ րյա կին Վա նի գա վա ռա կի միայն հա տու կենտ վան քեր 
ու նեին կա յուն միա բա նու թյուն, այն է լ՝ սո վո րա բար բաղ կա ցած մե կից ե րեք ան դամ նե-
րից (Վա րա գա վանք, Լիմ, Կտուց): Մնա ցած վան քե րը միայն ան վա նա պես էին գոր-
ծող՝ տնօ րին վե լով այ ցե լող հոգևո րա կա նի, հարևան հա յաբ նակ բնա կա վայ րի քա հա-
նայի, հո գա բար ձու մարմ նի, եր բեմն ան գամ՝ վան քում բնա կու թյուն հաս տա տած որևէ 
պա տա հա կան աշ խար հիկ ան ձի կող մից: 

Վան քե րի ա մա յաց ման հետևան քով ա ռանց որևէ վե րահս կո ղու թյան թողն ված 
վան քա պատ կան ըն դար ձակ կալ վածք նե րը գրավ վում և օգ տա գործ վում էին քուրդ և 
հայ գյու ղա ցի նե րի կող մից՝ չն չին վար ձավ ճա րի դի մաց, եր բեմն` ձրի: 

Ան գամ ա ռա վել խո շոր գոր ծող վան քե րի միա բան նե րը բո ղո քում էին նյու թա կան 
մի ջոց նե րի սղու թյու նից և դրա հետևան քով՝ վան քային շի նու թյուն նե րի, վան քա պատ-
կան տն տե սու թյան ան մխի թար վի ճա կից: Այս պես, Լիմ ա նա պա տի միա բան Մա կար 
վար դա պետ Տեր-Հով հան նի սյա նը 1911 թ. իր թղ թակ ցու թյուն նե րից մե կում ար ձա նա-
գրում էր, որ վան քը չու նի կա լի մե քե նա, ին չի հետևան քով փչա նում է հա ցա հա տի կի 
ո րոշ մա սը, ի սկ Լի մի ա նա պա տի են թա կա յու թյան տակ գտնվող և ան վա նա պես գոր-
ծող վան քե րի (Էջ միա ծին, Սուրբ Սա հակ) շեն քե րի մեծ մա սը գրե թե ա վե րակ է19:

Քր դա կան հար ձա կում նե րի հետևանք նե րը հաղ թա հա րե լու, ան մխի թար տն տե սա-
կան վի ճա կը բա րե լա վե լու հրա մա յա կա նը հան գեց նում էր նրան, որ Կ.Պոլ սի Հայոց 
պատ րիար քա րա նի հա մա ձայ նու թյամբ ո րոշ վան քե րի նկատ մամբ հաս տատ վում էր 
աշ խար հիկ ան ձան ցից կազմ ված հո գա բար ձու թյուն: Այս պես, հա մի դյան կո տո րած նե-
րից հե տո նման հո գա բար ձու թյուն էր սահ ման վել Վա րա գա վան քի նկատ մամբ (ման-
րա մասն տե՛ս հոդ վա ծի Վա րա գա վան քին վե րա բե րող բաժ նում): 

Վան քի կա ռա վար ման գոր ծա ռույ թը դր վում էր որևէ աշ խար հիկ ան ձի կամ հո գա-
բար ձու թյան վրա նաև այն պա րա գա յում, ե րբ վան քը տար բեր պատ ճառ նե րով (բ նա-
կան մահ, կո տո րած ներ) այլևս դա դա րում էր ու նե նալ միա բան ներ, կամ էլ վան քում 
ապ րող միա բան ներն ի րենց զա ռա մյալ տա րի քի պատ ճա ռով այլևս ան կա րող էին 
վա րել վա նա հայ րու թյան պաշ տո նից բխող պար տա կա նու թյուն նե րը20: 

Կ.Պոլ սի Հայոց պատ րիար քա րա նը, գա վա ռա կան խոր հուրդ նե րը ծրա գրեր էին 
մշա կում կան գուն շեն քեր ու նե ցող, սա կայն սա կա վա թիվ միա բա նու թյամբ կամ միա-
բան նե րից զուրկ վան քե րը կր թա կան նպա տակ նե րով ծա ռայեց նե լու ուղ ղու թյամբ: Այս-
պես, Վա նի գա վա ռա կի վան քե րից շա տե րում (Վա րա գա վանք, Սալ նա պա տի Սուրբ 
Գևորգ, Կարմ րա վոր Սուրբ Ա ստ վա ծա ծին) բաց վում են գի շե րօ թիկ դպրոց-որ բա նոց-
ներ 1894-1896 թթ. հա մի դյան կո տո րած նե րի ար դյուն քում ծնող նե րին կորց րած ե րե-
խա նե րի հա մար: Նշ ված դպրոց նե րը պա հե լու հա մար, ի թիվս այլ մի ջոց նե րի, օգ տա-
գործ վում էր տվյալ վան քի վան քա պատ կան կալ վածք նե րից ստաց վող հա սույթ նե րի մի 

18 Տե՛ս Երեմիա Տևկանց, Ճանապարհորդություն Բարձր Հայք և Վասպուրական 1872-1873 թթ. 
(Երևան, Հայաստանի ԳԱԱ պատմ ինստ., 1991), 266: 
19 Տե՛ս Մակար վրդ. Տէր-Յովհաննէսեան, «Վանա ծովն եւ իր կղզիները», Բիւզանդիոն, 23 
փետրվարի (8 մարտի) 1911, թիվ 4368, 1: 
20 Տե՛ս Ոսկեան, Վասպուրական-Վանի վանքերը, 995:
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մա սը21: Վան քե րից շա տե րում դպրոց ներն ու գի շե րօ թիկ վար ժա րան նե րը գոր ծում էին 
ո րոշ ը նդ հա տում նե րով նախ քան Մեծ ե ղեռ նը: 

1908 թ. ե րիտ թուր քա կան հե ղա փո խու թյու նից հե տո Վա նի վան քա պատ կան տն տե-
սու թյուն նե րի կա ռա վար ման ար դյու նա վե տու թյան բարձ րաց ման հար ցում ո րո շա կի 
ներդ րում են ու նե նում նաև Հ. Յ. Դաշ նակ ցու թյան տե ղա կան կա ռույց նե րը: Այս պես, 
օ րի նակ, Հայոց Ձո րում դաշ նակ ցա կան գոր ծիչ նե րը կա րո ղա նում են ո րոշ չա փով կարգ 
ու կա նոն մտց նել վան քա պատ կան կալ վածք նե րի վար ձա կա լու թյան հար ցե րում, ա վե-
լաց նել վար ձա կա լու թյու նից ստաց ված հա սույթ նե րը և ուղ ղել դրանք գա վա ռա կի հայ-
կա կան դպրոց նե րի ծախ սե րի վրա22: 

Շ նոր հիվ ազ գային-հա մայն քային կա ռույց նե րի գոր ծու նե ու թյան՝ Վա նի վան քե րի 
սո ցիալ-տն տե սա կան վի ճա կը սկ սում է հետզ հե տե ցույց տալ բա րե լավ ման մի տում-
ներ: Սկ սում է աշ խու ժա նալ վա նա կան կյան քը, ի նչն ար տա հայտ վում է Վան-Վաս-
պու րա կա նի ա ռան ձին խո շոր վան քե րում վա նա կան նե րի թվի ո րո շա կի ա վե լաց մամբ: 
Սա կայն 1914 թ. բռնկ ված Ա ռա ջին աշ խար հա մար տը և Մեծ ե ղեռ նը մե կընդ միշտ 
կա սեց րե ցին այդ գոր ծըն թա ցը: 

Գ. Վան-Տոսպի վանքերը

1. Վա րա գա վանք (Ներ քին Վա րագ, Ստո րին Վա րագ, Նոր Մե նաս տան Սուրբ Խա չի) 
Վա րա գա վան քը կամ Ստո րին (Ներ քին) Վա րա գա վա նա կան հա մա լի րը Վան-Վաս-
պու րա կա նի և ամ բողջ Ա րևմտյան Հա յաս տա նի ա ռա վել նշա նա վոր վան քե րից մեկն 
է ր՝ «հա մայն վաս պու րա կանց ւոց պաշ տե լի և խն կե լի սր բա վայր, հո գին ու միտք գրա ւող, 
ար դար»23։ Տե ղա կայ ված էր Վան քա ղա քից հա րավ-արևելք, Ներ քին Վա րագ լե ռան 
ա րևմտա հա յաց լան ջին, փոք րիկ հար թու թյան վրա։ 

Մեծ ե ղեռ նի նա խա շե մին Վա րա գա վան քը բաղ կա ցած էր յոթ` մի մյանց կից ե կե ղե-
ցի նե րից, ին չի պատ ճա ռով տե ղի մահ մե դա կան բնակ չու թյան շր ջա նում այն հայտ նի էր 
«Ետ տի քի լի սե» (յոթ ե կե ղե ցի) ա նու նով24։ Վան քի շուր ջը ձգ վում էր ե րկ հար կա նի մի 
շի նու թյուն, ո րը նե րա ռում էր վա նա կան նե րի և ուխ տա վոր նե րի հա մար նա խա տես ված 

21 Նույն տեղում, 1089:
22 Տե՛ս Ա. Մենակ, «Հայոց Ձորը», թիվ 10, 274: Դրա հետ մեկտեղ, անհրաժեշտ է նշել, որ 
Դաշնակցության կողմից Վանի գավառի որոշ վանքերի գույքի նկատմամբ վերահսկողության 
հաստատումը, վանական գործերին խառնվելը առանձին դեպքերում ուղեկցվեցին եկեղեցական 
գույքի ապօրինի բռնագրավմամբ և նման բռնագրավումների դեմ ձայն բարձրացնող 
հոգևորականների նկատմամբ բռնություններով։ Տե՛ս Ավետիս Հարությունյան, «Հոգևոր-կրոնական 
հարաբերությունները Վանի նահանգում եւ Աղթամարի վանքի կողոպտման խնդիրը», Էջմիածին. 
Պաշտօնական ամսագիր Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի 8 (2016), 
133-143: 
23 Գեորգ Շէրենց, Սրբավայրեր. Տեղագրութիւն Վասպուրականի-Վանայ նահանգի գլխաւոր 
եկեղեցեաց, վանօրէից եւ ուսումնարանաց (Թիֆլիս, տպ. «Վերեիչեւ եւ Կամենմախէր», 1902), 59։ 
24 Վանական համալիրի եկեղեցիներն էին՝ սուրբ Աստվածածինը (XI դար), սուրբ Գևորգը (գավիթ), 
սուրբ Նշանը (XI դար), սուրբ Խաչը, սուրբ Սիոնը, սուրբ Հովհաննեսը կամ սուրբ Աբեղան (X դար) և 
սուրբ Սոփիան կամ Բերդավորը (981 թ.), տե՛ս Մուրադ Հասրաթյան, «Վարագավանք», «Քրիստոնյա 
Հայաստան» հանրագիտարան (Երևան, Հայկական հանրագիտարանի գլխ. խմբ., 2002), 962։
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47 սե նյակ ներ, փուռ, բաղ նիք, Ժա ռան գա վո րաց դպրո ցը, ի նչ պես նաև որ պես վան քի 
ա ռաջ նոր դա րան ծա ռայող եր կու մեծ սե նյակ25։

 Վա րա գա վան քի վե րել քով և զար գաց մամբ է բնու թագր վում Մկր տիչ Խրի մյա նի 
(Խ րի մյան Հայ րիկ) վա նա հայ րու թյան մոտ 30-ամյա շր ջա նը (1857-1885 թթ., ո րոշ ը նդ-
մի ջում նե րով)։ Խրի մյա նի ա ռա ջին քայ լե րից է դառ նում վան քը Վա նի ա ռաջ նորդ նե րի 
ի րա վա սու թյու նից հա նե լը և այն Կ. Պոլ սի Հայոց պատ րիար քա րա նին ուղ ղա կի են թա-
կա դարձ նե լը26։ 

Որ պես Վա րա գա վան քի վա նա հայր՝ Մկր տիչ Խրի մյա նի նշա նա կա լից ձեռ նարկ նե-
րից մեկն է դառ նում 1857 թ. գար նա նը վան քում Ժա ռան գա վո րաց վար ժա րան – գի շե-
րօ թիկ դպրո ցի հաս տա տու մը, որ տեղ սկ սում է ու սում ստա նալ Վան քա ղա քից և շր ջա-
կա գյու ղե րից մոտ 25 ե րե խա27։ Հե տա գա տա րի նե րին վար ժա րա նի ա շա կերտ նե րի 
թի վը հասց վում է 40-ի 28։ 

1885 թ. Մկր տիչ Խրի մյա նի՝ Կ. Պո լիս կանչ վե լուց հե տո Վա րա գա վան քի վա նա հայ-
րու թյու նը նո րից ան ցնում է Վա նի թե մի ա ռաջ նորդ նե րին։ Դրան ցից հատ կա պես Գրի-
գո րիս ար քե պիս կո պոս Ա լե աթ ճյա նը (պաշ տո նա վա րել է մինչև 1888 թ.) հիմ նա նո րո-
գում է տպա րա նը, Ժա ռան գա վո րաց դպրո ցի կա ցա րա նը և այլ շի նու թյուն ներ29։ 

Գ. Ա լե աթ ճյա նի և նրա հա ջորդ նե րի օ րոք վան քը շա րու նա կում է իր ա վե լի կամ 
պա կաս շեն ըն թաց քը մինչև 1896 թ. հու նիս, ե րբ Վա նի կո տո րա ծի օ րե րին այն, ի թիվս 
շր ջա նի այլ ե կե ղե ցի նե րի և վան քե րի, են թարկ վում է քուրդ ջար դա րար նե րի հար ձակ-
մա նը։ Վան քի միա բան նե րից, Ժա ռան գա վո րաց դպրո ցի ա շա կերտ նե րից, վան քում 
աշ խա տող մշակ նե րից շա տե րը սպան վում են, վան քա պատ կան ու նեց ված քը՝ շար ժա կան 
գույ քը, ա նա սուն ներն ու ար ջա ռը, թա լան վում։ Հր կիզ վում և ա վե րա կույ տի են վե րած վում 
վան քի վար չա կան շի նու թյուն նե րից շա տե րը։ Վանքն առ ժա մա նակ ա մա յա նում է 30։ 

Կո տո րած նե րի ա լի քի մա րե լուց հե տո վա նե ցի ներն ան մի ջա պես ձեռ նա մուխ են 
լի նում վան քի վե րա կանգն մա նը։ Ո րոշ վում է վան քի վե րա շի նու թյան և հե տա գա կա ռա-
վար ման գոր ծը հանձ նել աշ խար հա կան նե րի՝ ան մի ջա պես Կ.Պոլ սի պատ րիար քա-
րա նի ի րա վա սու թյան տակ գոր ծող և քա ղա քի երևե լի վա ճա ռա կան նե րից բաղ կա ցած 
հո գա բար ձու թյան։ Հո գա բար ձու թյան մարմ նին հա ջող վում է մի քա նի տար վա ըն թաց-
քում վե րա կանգ նել ա վեր ված շի նու թյուն նե րը, կա ռու ցել նոր կա ցա րան ներ վան քի 
միա բան նե րի, Ժա ռան գա վո րաց դպրո ցի ա շա կերտ նե րի, վար ժա րա նի ու սուց չա կան 
կազ մի և ուխ տա վոր նե րի հա մար։ Հա ջո ղու թյամբ է պսակ վում վան քի տն տե սու թյան 
վե րա կանգ նու մը, այն հասց վում է «ան նա խըն թաց պայ ծա ռու թե ան»31։ 

25 Տե՛ս Երուանդ Լալայեան, «Վասպուրական. Նշանաւոր վանքեր», Ազգագրական հանդէս 
(Թիֆլիս), 1911, գիրք XXI, 66։ 
26 Տե՛ս Շէրենց, Սրբավայրեր, 64:
27 Տե՛ս Ծերուկ, «Վանի նահանգը ներկայումս», 51:
28 Տե՛ս Շէրենց, Սրբավայրեր, 64։ 
29 Նույն տեղում: 
30 Տե՛ս Ծերուկ, «Վանի նահանգը ներկայումս», 52: 
31 Նույն տեղում։ Տե՛ս նաև Համբարձում Երամեան, Յուշարձան, հատ. Ա (Աղեքսանդրիա, տպ. 
Արամ Գասապեան, 1929), 433-434, նույնը, հատ. Բ., 133։ 
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1909 թ. Վա նի նա հանգ այ ցե լած արևե լա հայ ու սում նա սի րող Ա-Դոն (Հով հան նես 
Տեր-Մար տի րո սյան) հա ղոր դում է, որ վան քա պատ կան տն տե սու թյունն ը նդ գր կում էր 
1.000 գլուխ ոչ խար, 30-ից ա վե լի կով ու մա տակ, 20-ից ա վե լի եզ ներ։ Վանքն ու ներ 
հս կա յա կան ա րո տա տե ղի ներ, ա վե լի քան 150 դե սյա տին32 վա րե լա հող, լավ պար-
տեզ, ըն դար ձակ ծա ռաս տան, ջրա ղաց, ո րի հա մար ջուր էր բեր վել Վա րագ լե ռան 
լան ջե րից բխող աղ բյուր նե րից։ Բա ցի դրա նից, վան քը տա րե կան շո շա փե լի դրա-
մա կան նպաստ ներ էր ստա նում տար բեր կտակ նե րից և հիմ նա դրամ նե րից։ Վան քի 
ե կա մուտ նե րի մեծ մա սը ծախս վում էր դպրո ցի վրա, մնա ցա ծը՝ միա բա նու թյան պետ-
քե րի և 40 մշակ նե րի վրա33։ 

Նույն՝ 1909 թ. տվյալ նե րով՝ Վա րա գա վան քի Ժա ռան գա վո րաց վար ժա րանն 
ու ներ ե րեք նա խակր թա կան և չորս սո վո րա կան դա սա րան ներ, ո րոն ցում սո վո-
րում էր ա վե լի քան 60 ե րե խա34։ Վար ժա րա նի ա ռա ջըն թա ցը մե ծա պես պայ մա նա-
վոր ված էր 1905 թ. այդ հաս տա տու թյան տե սուչ նշա նակ ված Ար տակ Դար բի նյա նի 
գոր ծու նե ու թյամբ։ Նա մի շարք բա րե լա վում ներ է մտց նում դպրո ցում, մաս նա վո-
րա պես՝ կազ մում է ու սում նա կան նոր ծրա գիր, ո րը հա մընկ նում էր Կով կա սի հայ-
կա կան միջ նա կարգ դպրոց նե րի, հատ կա պես Գևոր գյան ճե մա րա նի և Ներ սի սյան 
դպրո ցի ծրա գրե րին35։ 

Վա նի հայե րի և Վա րա գա վան քի կյան քում նշա նա կա լից ի րա դար ձու թյուն ներ 
են դառ նում 1910 թ. Ժա ռան գա վո րաց վար ժա րա նի և Վա րա գա վան քում Խրի մյան 
հայ րի կի գոր ծու նե ու թյան 50-ամյա հո բե լյա նի տո նա կա տա րու թյուն նե րը։ Դրա 
առ թիվ վանք ե կած ուխ տա վոր նե րի շր ջա նում, ի նչ պես նաև Վա նում, Ռու սաս տա-
նում և Ա ՄՆ-ում կազ մա կերպ վում են հան գա նա կու թյուն ներ, ո րոնց ար դյուն քում 
հա վաք ված գու մար ներն ուղղ վում են ի պետս վար ժա րա նի կա րիք նե րի36: 

Ա ռա ջին աշ խար հա մար տի նա խօ րյա կին՝ 1914 թ. հու նի սին Վա րա գա վանք այ ցե-
լած ռու սա հայ հոգևո րա կան Ռու բեն Բեկ գու լյան ցը հա ղոր դում էր, որ այն բա վա-
կան բա րե կարգ վի ճա կում է, թեև իր վրա դեռևս կրում է հա մի դյան ա վե րա ծու թյուն-
նե րի հետ քե րը։ Վան քին կից շա րու նա կում էր գոր ծել Ժա ռան գա վո րաց գի շե րօ թիկ 
դպրո ցը՝ 70 ա շա կեր տով։ Ըն թաց քի մեջ էր դպրո ցի նոր շեն քի կա ռու ցու մը37։

 Վան քում հա տուկ ու շա դրու թյուն էր դարձ վել մեղ վա պա հու թյան և թռչ նա պա հու-
թյան զար գաց ման վրա։ Կար մեղ վա նոց՝ 12 նոր մեղ վա փե թակ նե րով։ Թռչ նա րան 
էին բեր վել և պահ վում էին լա վա գույն ցե ղա տե սակ նե րի թռ չուն ներ։ Վան քում կար 

32 Մեկ դեսյատինը մոտավորապես հավասար է մեկ հեկտարի։ 
33 Տե՛ս Ա-Դօ, Վանի, Բիթլիսի եւ Էրզրումի վիլայէթները (Երեւան, տպ. «Կուլտուրա», 1912), 24։ 
34 Նույն տեղում: 
35 Տե՛ս Ժառանգավորաց դպրոցի սան Գարեգին Մովսիսյանի հուշերը, http://www.raa-am.com/raa/
public/publish.php?mid=5&more=2&cont=33&obid=112&uid=2012 դիտվել է 21.01.2019:
36 Տե՛ս Երամեան, Յուշարձան, հատ. Ա., 434, նույնի, հատ. Բ., 133։ 
37 Տե՛ս Рубен Бекгульянц, По Турецкой Арменiи. Впечатленiя отъ поѣздки лѣтом въ 1914 году 
(Ростовъ на Дону: типография Я. М. Искидарова, 1914), 18։

http://www.raa-am.com/raa/public/publish.php?mid=5&more=2&cont=33&obid=112&uid=2012
http://www.raa-am.com/raa/public/publish.php?mid=5&more=2&cont=33&obid=112&uid=2012
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նաև ձի թա հանք։ Մե նաս տա նի տն տե սա կան կա ռա վա րու մը գտնվում էր վա նա կան 
տես չա կան խորհր դի ձեռ քում, ո րը կազմ ված էր երևե լի վա նե ցի հայե րից38։ 

1913 թ. Վա րա գա վանք է այ ցե լում Վա նի նո րան շա նակ նա հան գա պետ Թահ սին 
բեյը, ո րը, հաշ վի առ նե լով վան քի ա ռա ջա դի մու թյու նը, վան քին ճտա հան մե քե նա 
(ին կու բա տոր) է նվի րում, ի նչ պես նաև լու սան կար վում է Ժա ռան գա վո րաց վար ժա-
րա նի սա նե րի հետ39: 

1914 թ. վան քի միա բա նու թյու նը բաղ կա ցած էր ըն դա մե նը ե րեք վար դա պետ նե-
րից40 (հա մե մա տու թյան հա մար՝ 1873 թ. վանք այ ցե լած Ե րե միա Տև կան ցը հա ղոր-
դում է, որ վան քի միա բա նու թյու նը բաղ կա ցած էր 14 ան դամ նե րից, այդ թվում՝ 8 
վար դա պետ41)։ Փոխ վա նա հայ րը (վա նա հայրն ի պաշ տո նե Վա նի թե մի ա ռաջ նորդն 
էր) 86-ամյա Վր թա նես ծայ րա գույն վար դա պետ Տև կանցն էր (ս պան վել է թուրք 
ոս տի կան նե րի կող մից 1915 թ. ապ րի լի 7-ին)42։

Լուս. 1. Վարագավանք. ընդհանուր տեսարան (Бекгульянц Р., По Турецкой Арменiи. 
Впечатленiя отъ поѣздки лѣтом въ 1914 году, Ростовъ на Дону, 1914)

38 Նույն տեղում, 16-17։
39 Նույն տեղում, 18-19։
40 Նույն տեղում, 18։ 
41 Տե՛ս Տևկանց, Ճանապարհորդություն Բարձր Հայք, 272: 
42 Տե՛ս Թէոդիկ, Գողգոթա հայ հոգեւորականութեան, 43։
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Լուս. 2. Վարագավանքի հոգևորականներն ու սպասավորները Սենեքերիմ արքայի գահի 
շուրջ («Արաքս» պատկերազարդ հանդես, Ս. Պետերբուրգ, 1893, Գիրք Ա)

Լուս. 3. Վարագավանքի դպրոցի սաները ծղոտե գլխարկներ հյուսելուց  
(Бекгульянц Р., По Турецкой Арменiи. Впечатленiя отъ поѣздки лѣтом въ 1914 году, Ростовъ на 

Дону, 1914)
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Լուս. 4. Վանի կուսակալ Թահսին բեյը Վարագավանքում (Бекгульянц Р.,  
По Турецкой Арменiи. Впечатленiя отъ поѣздки лѣтом въ 1914 году, Ростовъ на Дону, 1914)

2. Ս. Գրի գոր վանք (Սալ նա պա տի վանք, Սալ նա ձո րի ա նա պատ) 
Վան քը գտնվում էր Վան քա ղա քից դե պի հա րավ-արևելք՝ 6 կմ հե ռա վո րու թյան 
վրա, Վա րա գա լե ռան ստո րո տում ձգ վող մի ձո րա կի մեջ բարձ րա ցած բլ րա կի 
գա գա թին43։ Մեծ ե ղեռ նի նա խօ րյա կին վան քը բաղ կա ցած էր Ս. Ա ստ վա ծած նի և Ս. 
Կա րա պե տի ե կե ղե ցի նե րից և մի ժա մատ նից, շր ջա պատ ված էր պարս պով, ու ներ 
վա նա կան նե րի և ուխ տա վոր նե րի հա մար նա խա տես ված կա ցա րան նե րով ա ռան ձին 
շենք44։ Ամ ռա նը վան քի տա րած քը բա վա կան հով էր, ուս տի և Վա նից շատ ըն տա նիք-
ներ գա լիս էին այն տեղ ա մա ռա նոց՝ ա պաս տա նե լով վան քի սե նյակ նե րի կամ վրան-
նե րի մեջ45։ 

1873 թ. գար նա նը վանք այ ցե լած Ե րե միա Տև կան ցը հա ղոր դում էր, որ վանքն 
ա ռանց միա բան նե րի է, ու նի միայն վա նա հայր: Վան քում էին ապ րում մեկ մշակ, մեկ 
գառ նա րած, մեկ տն տես՝ իր եր կու որ դի նե րով: Վան քի թե մին էին պատ կա նում Վան-
Տոս պի 11 հա յաբ նակ գյու ղեր46: 

43 Տե՛ս Լալայեան, «Վասպուրական», XXI, 80։
44 Նույն տեղում, 83:
45 Նույն տեղում, 80։ Տե՛ս նաև Շէրենց, Սրբավայրեր, 53։ 
46 Տե՛ս Տևկանց, Ճանապարհորդություն Բարձր Հայք, 243: 
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Ա-Դոյի տվյալ նե րով (1909 թ.) վան քա պատ կան տն տե սու թյու նը հա րուստ չէր, ու ներ 
ըն դա մե նը 120 ոչ խար և 30-ի չափ այլ ա նա սուն ներ։ Վան քա պատ կան ա րո տա տե ղի-
ներն ու վա րե լա հո ղե րը տր ված էին կա պա լով՝ տա րե կան 30 ոս կի ե կա մու տի դի մաց47։ 

Վան քում գոր ծում էր գի շե րօ թիկ դպրոց-որ բա նոց (բաց վել էր 1898 թ.), ո րի ծախ-
սե րը հոգ վում էին Հայոց պատ րիար քա րա նի մի ջո ցով տար բեր բա րե րար նե րից 
ստաց վող նպաստ նե րով (այդ թվում՝ Ա ՄՆ Նյու Յորք քա ղա քում գոր ծող որ բախ նամ 
ազ գային ըն կե րու թյու նը)48։ 1909 թ. տվյալ նե րով՝ որ բա նոցն ու ներ 40 սան49: 

3. Կարմ րա վո րի Ս. Ա ստ վա ծա ծին վանք
 Կարմ րա վո րի Ս. Ա ստ վա ծա ծին վան քը գտնվում էր Վա րա գա և Ձիաթռ նուկ լեռ նե րի 
լան ջին տա րած ված փոք րիկ հար թու թյան վրա։ Հե ռա վո րու թյու նը Վա նի Այ գես տան 
թա ղա մա սից՝ ե րեք, ի սկ Վա րա գա վան քից՝ մեկ կի լո մետր է ր50։ Մեծ ե ղեռ նի նա խօ րյա-
կին վան քը բաղ կա ցած էր մի ե կե ղե ցուց և մի գա վի թից, պարս պա պատ է ր։ Ե կե ղե ցին 
շին ված էր հա սա րակ, ան տաշ քա րե րից51։ Վան քը վե րա նո րոգ վել է 1868-70 թթ., ա պա՝ 
1895-96 թթ. հա մի դյան կո տո րած նե րի ըն թաց քում դրան պատ ճա ռած ա վե րա ծու թյուն-
նե րից հե տո52։ 

1873 թ. ապ րի լին վանք այ ցե լած Ե րե միա Տև կան ցը հա ղոր դում էր, որ վան քը վա նա-
հայր չու նի, են թարկ վում է ուղ ղա կի ո րեն Վա նի թե մի ա ռաջ նոր դին: Վան քում ապ րում 
էին մեկ միա բան, ո րը տե ղա փոխ վել էր Լիմ ա նա պա տից, մեկ վե րա կա ցու, մեկ տի րա-
ցու, եր կու մշակ, հինգ հո տաղ, եր կու տն տես53:

1880-81 թթ. Ա րևմտյան Հա յաս տա նի մի շարք գա վառ նե րում բռնկ ված սո վից, ի նչ-
պես նաև 1895-96 թթ. կո տո րած նե րից հե տո վան քում առ ժա մա նակ բաց վել էր որ բա-
նոց- գի շե րօ թիկ դպրոց54։

 Վանքն ու ներ վա րե լա հո ղեր, ո րոնք կա ռա վար վում էին հա տուկ հո գա բար ձա կան 
մարմ նի կող մից։ 1910-ական թթ. սկզբ նե րին վան քում էր ապ րում մի վար դա պետ, ի բր 
վա նա հայր՝ ստա նա լով հո գա բար ձու թյու նից ու տեստ, հան դերձ և ամ սա կան 30 ղու րուշ 
ռո ճիկ55։ 

47 Տե՛ս Ա-Դօ, Վանի, Բիթլիսի եւ Էրզրումի վիլայէթները, 25։ 
48 Տե՛ս Տրդատ եպս. Պալեան, Հայ վանորայք (Էջմիածին, Մայր Աթոռ Ս. Էջմիածին, 2008), 264:
49 Տե՛ս Ա-Դօ, Վանի, Բիթլիսի եւ Էրզրումի վիլայէթները, 25։ 
50 Տե՛ս Լալայեան, «Վասպուրական», գիրք XXI, 77։
51 Նույն տեղում։ 
52 Նուն տեղում, 51։ 
53 Տե՛ս Տևկանց, Ճանապարհորդություն Բարձր Հայք, 246:
54 Տե՛ս Շէրենց, Սրբավայրեր, 51-52։
55 Տե՛ս Լալայեան, «Վասպուրական», XXI, 80։ Թեոդիկը նշում է Մեծ եղեռնի նախօրյակին վանքի 
վանահոր անունը՝ Եղիշե վարդապետ Խերանյան, որն ըստ երևույթին Լալայանի հիշատակած նույն 
վարդապետն է։ Տե՛ս Թէոդիկ, Գողգոթա հայ հոգեւորականութեան, 44: 



Ցեղասպանագիտական հանդես 7(1), 2019

89

Լուս. 5. Սալնապատի Ս. Գրիգոր վանք (Լալայեան Երուանդ, Վասպուրական. Նշանաւոր 
վանքեր, «Ազգագրական հանդէս», Թիֆլիս, 1911)

Լուս. 6. Կարմրավորի Ս. Աստվածածին վանք (Լալայեան Երուանդ, Վասպուրական. 
Նշանաւոր վանքեր, «Ազգագրական հանդէս», Թիֆլիս, 1911)



Ռո բերտ Ա. Թա թո յան 

90

4. Ս. Խաչ վանք 
Վան քը գտնվում էր Վան քա ղա քից 5 կմ դե պի հա րավ-արևելք՝ Կու ռու բաշ գյու ղի մոտ, 
բլ րի գա գա թին։ Բաղ կա ցած էր ե կե ղե ցուց, մա տու ռից (սուրբ Գևորգ) և գա վի թից։ XX 
դա րի սկզբ նե րին գա վի թի ծածկն ար դեն քանդ ված էր, ի սկ ե կե ղե ցին խար խուլ վի ճա-
կում է ր56։

 Վան քը ծա ռայել է Վան քա ղա քի և շր ջա կա գյու ղե րի բնակ չու թյան հա մար որ պես 
ուխ տա տե ղի և օ դա փո խու թյան հա մար հար մար տեղ։ «Հայ եւ թուրք զբօ սաշր ջիկ նե րը 
պա կաս չեն նո րա ու ռե նե աց տակ քէֆ ա նե լու, բայց ո ՛չ մի օ գուտ տա լով վան քին»,– 
նշ վում է մի վկա յու թյան մեջ57։

XIX դ. վեր ջին – XX դ. սկզբ նե րին վան քը կա յուն միա բա նու թյուն չի ու նե ցել: 1873 թ. 
Սուրբ Խաչ այ ցե լած Ե րե միա վար դա պետ Տև կան ցը նշում է, որ վան քի վա նա հոր պար-
տա կա նու թյուն նե րը կա տա րում էր կու րու բաշ ցի քա հա նա տեր Խա չա տու րը։ Բա ցի 
նրա նից վան քում կային եր կու տն տես, չորս մշակ, մեկ հո վիվ, մեկ գառ նա րած։ Վա նա-
կան տն տե սու թյու նը բաղ կա ցած էր 103 ա նա սու նից (85 հատ ոչ խար, 4 գո մեշ, 4 եզ, 1 
կով, 9 հորթ և այլն) 58։ 

Արևմտա հայ ազ գա գրա գետ և ման կա վարժ Մա նուել Մի րա խո րյա նի՝ վանք այ ցե-
լու թյան ժա մա նակ (1883 թ.) այն ու նե ցել է վար դա պետ վա նա հայր (ա նու նը չի նշ վում), 
ո րը մտա դիր էր վան քում գի շե րօ թիկ որ բա նոց-դպրոց բա ցել59: 

5. Կռունկ Վա նից կամ Ծո վա հա յաց Ս. Ա ստ վա ծա ծին վանք
Կ ռունկ Վա նից կամ Ծո վա հա յաց Սուրբ Ա ստ վա ծա ծին60 վան քը գտնվել է Վան քա ղա-
քից հա րավ՝ մոտ հինգ կմ հե ռա վո րու թյան վրա, մի բլ րա կի գա գա թին՝ Ծվս տան և 
Ար տա մետ գյու ղե րի միջև։ Մեծ ե ղեռ նի նա խօ րյա կի դրու թյամբ վա նա կան հա մա լի րը 
բաղ կա ցած էր ե կե ղե ցուց, գա վի թից, վա նա կան նե րի և ուխ տա վոր նե րի հա մար նա խա-
տես ված մի քա նի սե նյակ նե րից, շր ջա պատ ված էր պարս պով61։ 

Վան քը գոր ծում էր Աղ թա մա րի կա թո ղի կո սու թյան են թա կա յու թյան տակ: Մշ տա-
կան միա բա նու թյու նից զուրկ էր: Վան քա պատ կան կալ վածք նե րը նե րա ռում էին 
պտ ղա բեր այ գի, ի նչ պես նաև 225 օ րա վար ան ջր դի վա րե լա հող, ո րը տա րե կան 15 

56 Տե՛ս Լալայեան, «Վասպուրական», XXI, 86։ 
57 Տե՛ս Շէրենց, Սրբավայրեր, 47։ 
58 Տե՛ս Տևկանց, Ճանապարհորդություն Բարձր Հայք, 241: 
59 Տե՛ս Մանուէլ Միրախորեան, Նկարագրական ուղեւորութիւն ի հայաբնակ գաւառս Արեւելեան 
Տաճկաստանի: Տեղագրութիւնք սարէն եւ ձորէն, հնէն եւ նորէն պիտանի գիտնոց, մասն Բ. (Կ. Պօլիս, 
տպ. Մ.Կ. Սարըեան, 1885), 241։
60 Մանուել Միրախորյանը վանքի «Կռունկ Վանից» անվան ծագումը կապում է հետևյալ 
ավանդության հետ. «Մի օր, երբ քահանայն պատարագ կը մատուցանէ, Ս. Խորհրդեան գինին 
կը պակսի, կռունկ մի յանկարծ եկեղեցւոց պատուհանէն ներս կը մտնէ և կիջնէ սեղանին վերայ 
քահանային առջեւ՝ յիւր բերան բռնած հասուն մի ողկոյզ խաղողի. պատարագիչ քահանայն մեծ 
երկիւղածութեամբ կառնու զայն (ողկոյզ) եւ վարագուրի ետեւը քամելով՝ Ս. Խորհուրդն կը կատարէ»։ 
Տե՛ս Միրախորեան, Նկարագրական ուղեւորութիւն, մասն Բ., 227-229։
61 Տե՛ս Լալայեան, «Վասպուրական», XXI, 85։
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ոս կի կա պա լով տր ված էր եր կու-ե րեք ար տա մետ ցու։ Նրանք էլ վան քում բնա կեց րել 
էին մի գյու ղա ցի ըն տա նիք, ո րը վա րում էր տն տե սու թյու նը62։

Դ. Թիմարի և Արճակի վանքերը

1. Կտու ցի Ս. Կա րա պետ վանք (Կտուց ա նա պատ)
Կտուց ա նա պա տը գտնվում է Վա նա լճի հա մա նուն կղ զու վրա։ XIX դա րի վեր-
ջին – XX դա րի սկզբին վան քային հա մա լի րը բաղ կա ցած էր միայն մեկ՝ Ս. Կա րա-
պետ տա ճա րից, բազ մա թիվ խցե րից և «դր սի տուն» կոչ վող հատ վա ծից (գտնվում էր 
կղ զու հան դեպ՝ լճի հա րա վային ա փին, բաղ կա ցած էր միա բան նե րի հա մար մի քա նի 
սե նյակ նե րից, փոք րիկ հա սա րակ ե կե ղե ցուց, դպրո ցա կան փոք րիկ շեն քից և տն տե սա-
կան մա սից (գո մեր, հա ցա հա տի կի շտե մա րան ներ)։ 

1910-ական թթ. սկզբ նե րի դրու թյամբ Կտուց ա նա պա տին էին պատ կա նում 300 
գլուխ ոչ խար և 100 գլուխ տա վար, ըն դար ձակ վա րե լա հո ղեր, ան տառ ներ, այ գի ներ, 
մեկ ջրա ղաց, ձիթ հանք, խա նութ ներ Վա նում, Ադ րիա նա պոլ սում, Թիֆ լի սում, Պոլ-
սում63։ Վան քա պատ կան տն տե սու թյու նից ը նդ հա նուր ե կա մու տը հաս նում էր 300 
օս մա նյան լի րայի, ո րը ծախս վում էր գլ խա վո րա պես միա բա նու թյու նը և որ բա նո ցը 
պա հե լու վրա64։ Որ բա նո ցը գտնվում էր «Դր սի տուն» հատ վա ծում և 1909 թ. ու ներ 
շուրջ 15 սան65: 

Մեծ ե ղեռ նի նա խօ րյա կին Կտուց ա նա պա տի հոգևոր տես չու թյանն էին են թարկ-
վում Թի մա րի 8 գյու ղեր (Ա լյուր, Խա վենց, Դռ լա շեն, Ան նա վանք, Ա մե նա շատ, Մար-
մետ, Եկ մալ, Ջի րա շեն)66։

1873 թ. դրու թյամբ ա նա պա տի միա բա նու թյու նը բաղ կա ցած էր 33 հո գուց՝ 12 վար-
դա պետ, 4 ա վագ սար կա վագ, 2 ու րա րա կիր, 5 դպիր, 11 մահ տե սի67: Դրա հա մե մատ՝ 
1909 թ. Կտուց այ ցե լած Ա-Դոն նշում է, որ վանքն ու ներ միայն ե րեք վար դա պետ նե-
րից բաղ կա ցած միա բա նու թյուն։ Վա նա հայ րու թյան պաշ տո նի տե ղա պահ Ստե փա նոս 
վար դա պետ Ա ղա զա տյանն ապ րում էր «Դր սի տա նը» և իր ձեռ քում էր պա հում վան քի 
տն տե սու թյան ը նդ հա նուր հս կո ղու թյու նը։ Դր սի գոր ծե րը վա րե լու պար տա կա նու թյու նը 
դր ված էր Գրի գոր վար դա պե տի վրա, ո րը շա րու նակ շր ջում էր վան քա պատ կան կալ-
վածք նե րով, հետևում վար ու ցան քին, ի նչ պես նաև պտ ղին68 էր հա վա քում69։ 

62 Տե՛ս Շէրենց, Սրբավայրեր, 45։
63 1910 թ. ամռանը Վանի նահանգ այցելած Երվանդ Լալայանը ներկայացնում է Կտուց անապատի 
կալվածքների մանրամասն ցուցակը։ Տե՛ս Լալայեան, «Վասպուրական», XXII, 93։ 
64 Նույն տեղում։ 
65 Տե՛ս Ա-Դօ, Վանի, Բիթլիսի եւ Էրզրումի վիլայէթները, 29։ 
66 Նույն տեղում։
67 Տե՛ս Տևկանց, Ճանապարհորդություն Բարձր Հայք, 205-251: 
68 Գյուղացիների կողմից վանքերին բնամթերքի տեսքով տրվող հարկ։ 
69 Տե՛ս Ա-Դօ, Վանի, Բիթլիսի եւ Էրզրումի վիլայէթները, 29։
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Ա-Դոն նաև հա ղոր դում է, որ միա բա նու թյան վար դա պետ ներն ապ րում էին ի րար 
հետ սի րով, ի սկ վան քի տն տե սու թյան մեջ նկա տե լի էր հո գա ցո ղու թյուն: Ա ռան-
ձին հո գա տա րու թյամբ էր պահ վում Կտու ցի փոք րիկ մա տե նա դա րա նը, ուր խնամ-
քով դարս ված պահ պան վում էին հին ձե ռա գիր Ա վե տա րան ներ և այլ կրո նա կան 
գր քեր70: 

2. Լիմ ա նա պատ (Ս. Գևորգ վանք)
 Լիմ ա նա պա տը գտնվում էր Վա նա լճի հյու սիս-արևել քում տե ղա կայ ված Լիմ կղ զու 
վրա, ո րը Վա նա լճի վեց կղ զի նե րից ա մե նա մեծն ու ըն դար ձակն է 71։

XIX դա րի վեր ջին – XX դա րի սկզբ նե րին Լի մի վա նա կան հա մա լի րը բաղ կա-
ցած էր Ս. Գևորգ ե կե ղե ցուց, վա նա կան նե րի խցե րից և «Դր սի տուն» հատ վա ծից, 
ո րը գտնվում էր լճի՝ կղ զուն հան դի պա կաց հա րա վային ա փին72։ «Դր սի տուն» կոչ-
վող հատ վածն իր հեր թին բաղ կա ցած է ե ղել միա բան նե րի հա մար նա խա տես ված 
սե նյակ նե րից, մոտ 15 սան ու նե ցող գի շե րօ թիկ դպրոց-վար ժա րա նից, ո րի հա մար 
1883 թ. կա ռուց վել էր նոր շենք, և տն տե սա կան մա սից73։ 

1896 թ. հա մի դյան կո տո րա ծի ժա մա նակ «Դր սի տու նը» են թարկ վել էր քր դե րի 
աս պա տա կու թյան և թա լա նի: Դրա հետ մեկ տեղ՝ կո տո րած նե րի տար բեր ժա մա նա-
կաշր ջան նե րում Լի մի ա նա պա տի՝ կղ զու հատ վա ծը ա պաս տան էր տվել հա զա րա վոր 
հայե րի74:

1873 թ. գար նա նը վանք այ ցե լած Տև կան ցը հա ղոր դում է, որ այն ու ներ 32 միա-
բան (14 վար դա պետ, 2 ա վագ սար կա վագ, 2 ու րա րա կիր, 8 դպիր, 7 մահ տե սի)75: 
1880-ական թթ. սկզբ նե րին Լի մի մեջ կար գրե թե 50 միա բան76, սա կայն հե տա գա յում 
վա նա կան նե րի թի վը հետզ հե տե նվա զել է: Ար դեն 1910-ական թթ. սկզբ նե րին Լի մի 
ա նա պա տի միա բա նու թյու նը բաղ կա ցած էր միայն ութ ան դա մից (յոթ վար դա պետ 
և մեկ ե պիս կո պոս)77։ 1911 թվա կա նից վա նա հայրն էր Հով հան նես վար դա պետ Հյու-
սյա նը, ո րի շնոր հիվ 1915 թ. փրկ վել և Էջ միա ծին են տե ղա փոխ վել Լի մի ձե ռա գրե րի 
մի մասն ու ե կե ղե ցա կան սպաս քը (Մեծ ե ղեռ նի նա խօ րյա կին Լիմն ու ներ հա րուստ 

70 Նույն տեղում։ Մեծ եղեռնի ընթացքում (1915-16 թթ.) Կտուց անապատից Էջմիածին տեղափոխվեցին 
և ներկայումս Մատենադարանում են պահվում 202 ձեռագիր մատյան։ Տե՛ս Լուսինե Թումանյան, 
«Լիմ եւ Կտուց մենաստանները Մեծ եղեռնի օրերին», Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Ամենայն 
Հայոց Կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, ԿԹ. տարի, 2013, Դ (ապրիլ), 106): 
71 Տե՛ս Շէրենց, Սրբավայրեր, 76։ Աղբյուրները Լիմ անունը ստուգաբանում են հունարեն «լիմնե»՝ 
լիճ կամ «լիմին» («լիմեն»)՝ նավահանգիստ, ապաստարան բառերից։ Տե՛ս Համազասպ Ոսկեան, 
Վասպուրական-Վանի վանքերը, Ա մաս (Վիեննա, Մխիթարեան տպարան, 1940), 4:
72 Լալայեան, «Վասպուրական», XXII, 85։ 
73 Տե՛ս Ոսկեան, Վասպուրական-Վանի վանքերը, Ա մաս, 45: 
74 Տե՛ս Տէր-Յովհաննիսէան, «Վանայ ծովն եւ իր կղզիները», 1 (թիվ 4368): 
75 Տե՛ս Տևկանց, Ճանապարհորդություն Բարձր Հայք, 260:
76 Տե՛ս Ոսկեան, Վասպուրական-Վանի վանքերը, Ա մաս, 44: 
77 Տե՛ս Տէր-Յովհաննիսէան, «Վանայ ծովն եւ իր կղզիները», 1 (թիվ 4368):
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մա տե նա դա րան՝ շուրջ 550 ձե ռա գրե րով և 3,000-ից ա վե լի տպա գիր գր քե րով) 78։
 Լիմ ա նա պա տի հոգևոր տես չու թյան տակ գտնվում էին Թի մա րի գյու ղախմբի 16 

հա յաբ նակ գյու ղեր՝ Ջա նիկ, Դա րա բեկ, Նոր շեն, Ա տեր, Նո րա վանց, Գոմս, Շահ-
գյալ դի, Խա ռա շիկ, Ա մուկ, Փիր կա րիբ։ Լի մի են թա կա յու թյան տակ էին գոր ծում 
Թի մա րի Սուրբ Ա ստ վա ծա ծին (Խա թուն Տի րա մոր) և Էջ միած նի Սուրբ Սա հակ վան-
քե րը79։ 

Վանքն ու ներ ըն դար ձակ հո ղեր, դաշ տեր, ան տառ ներ, այ գի, չորս ջրա ղաց, ի նչ-
պես նաև խա նութ ներ Վա նի մեջ և այ լուր80: Վան քի տն տե սու թյու նից հա սույթն ուղղ-
վում էր միա բա նու թյան և վար ժա րա նի ծախ սե րը հո գա լու վրա:

Լուս. 7. Կտուց անապատ (Լալայեան Երուանդ, Վասպուրական. Նշանաւոր վանքեր, 
«Ազգագրական հանդէս», Թիֆլիս, 1911)

78 Տե՛ս Թումանյան, «Լիմ եւ Կտուց մենաստանները», 104: Տե՛ս նաև Գեղամ Բադալյան, «Արևմտյան 
Հայաստանի պատմաժողովրդագրական նկարագիրը Մեծ եղեռնի նախօրեին. Մաս առաջին։ Վանի 
վիլայեթի կենտրոնական, հյուսիսային և արևելյան գավառները», «Վէմ» համահայկական հանդես, Է 
(ԺԳ) տարի, թիվ 2 (50), ապրիլ-հունիս, 2015, 125:
79 Ոսկեան, Վասպուրական-Վանի վանքերը, Ա մաս, 46: 
80 Վանքապատկան կալվածքների ցուցակը տե՛ս Լալայեան, «Վասպուրական», XXII, 91-92: 
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Լուս. 8. Լիմ անապատ (Լալայեան Երուանդ, Վասպուրական. Նշանաւոր վանքեր, 
«Ազգագրական հանդէս», Թիֆլիս, 1911)

3. Ա լյու րի Ս. Ա ստ վա ծա ծին վանք 
Ա լյու րի Սուրբ Ա ստ վա ծա ծին վան քը գտնվել է Թի մա րի գյու ղախմբի Ա լյուր հա յաբ-
նակ գյու ղից դե պի ա րև մուտք՝ մոտ 10 րո պե հե ռա վո րու թյան վրա: Վան քի հիմ-
նադր ման ժա մա նա կի մա սին տե ղե կու թյուն ներ չեն պահ պան վել, են թադր վում է, որ 
այն կա ռուց վել է 13-րդ դա րից ոչ ուշ81: 

1873 թ. ապ րի լին վանք այ ցե լած Ե. Տև կան ցը նշում է, որ վա նա կան հա մա լի րը 
բաղ կա ցած էր սր բա տաշ քա րե րով կա ռուց ված գլ խա վոր ե կե ղե ցու շեն քից, գա վի թից 
և վար չա կան-տն տե սա կան պետ քե րի հա մար օգ տա գործ վող մի քա նի փոքր շի նու-
թյուն նե րից (ա ռաջ նոր դա րան, վար ժա րան, տն տես տուն, մա ռան, գոմ, հար դա նոց): 
Վան քի վա նա հայրն էր Կա րա պետ վար դա պե տը, ո րը ձմե ռը վար ժա պե տու թյուն 
էր ա նում վան քին կից վար ժա րա նում, որ տեղ սո վո րում էին գյու ղի տղա նե րը, ի սկ 
ա մա ռը զբաղ վում էր հո ղա գոր ծու թյամբ՝ վան քա պատ կան հո ղե րի մշակ մամբ82:

1900-ական թթ. սկզբ նե րին վե րա բե րող վկա յու թյամբ՝ վանքն այլևս չու ներ մշ տա-
կան վա նա հայր, այլ գտնվում էր Կտուց ա նա պա տի ի րա վա սու թյան տակ՝ կա ռա-
վար վե լով այն տե ղից վանք պար բե րա բար այ ցե լող վա նա կան նե րի կող մից83: 

81 Նույն տեղում, 99։ Տե՛ս նաև Ոսկեան, Վասպուրական-Վանի վանքերը, Ա մաս, 343:
82 Տե՛ս Տևկանց, Ճանապարհորդություն Բարձր Հայք, 266: Վանքի վանահոր մասին, առանց 
նրա անունը տալու, հիշատակում է նաև 1883 թ. վանքն այցելած Մանուել Միրախորյանը։ Տե՛ս 
Միրախորեան, Նկարագրական ուղեւորութիւն, մասն Բ, 280:
83 Տե՛ս Շէրենց, Սրբավայրեր, 74:
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Հա ղորդ վում էր, որ թեև վանքն ու ներ ո րոշ սե փա կան կալ վածք ներ և գյու ղատն տե-
սա կան պա րա գա ներ, սա կայն կա նո նա վոր տն տե սու թյան բա ցա կա յու թյան պայ-
ման նե րում վան քի հո ղե րից ու հան դից օ գտ վում են Ա լյուր գյու ղի բնա կիչ նե րը84: 

4. Ս. Էջ միա ծին վանք
Ս. Էջ միած նի վան քը85 գտնվում էր Վա նա լճի արևե լյան ա փին՝ Կտուց և Լիմ ա նա-
պատ նե րի «Դր սի տուն» հատ ված նե րը միաց նող ճա նա պար հի վրա։ Վան քային 
հա մա լի րը բաղ կա ցած էր եր կու ե կե ղե ցի նե րից՝ Սուրբ Էջ միա ծին ու Սուրբ Ա ստ վա-
ծա ծին, և մեկ մա տու ռից86 (այլ տվյալ նե րով՝ մեկ մա տու ռից (Վե րին Էջ միա ծին) և 
մեկ ե կե ղե ցուց (Ներ քին Էջ միա ծին)87)։ Մեկ այլ սկզբ նաղ բյու րի հե ղի նակ՝ Գե որգ 
Շե րեն ցը, չման րա մաս նե լով վան քի ե կե ղե ցա կան շի նու թյուն նե րի թի վը, ան վա նում է 
այն «փոք րիկ վանք»88։ 

1873 թ. վանք այ ցե լած Տև կան ցը հա ղոր դում է, որ այն ծա ռա յում էր որ պես Լիմ 
ա նա պա տի ա գա րակ, ու ներ մեկ վա նա հայր և մեկ միա բան89:

20-րդ դա րի սկզբ նե րին վանքն ար դեն զուրկ էր մշ տա կան միա բա նու թյու նից. 
հի շա տակ վում է միայն ո մն վար դա պետ վա նա հայր90։ Գտնվում էր Լի մի ա նա պա տի 
տնօ րի նու թյան տակ, ո րի ան դամ նե րը պար բե րա բար այ ցե լում էին վանք՝ հետևե լով 
վան քա պատ կան կալ վածք նե րին (ըն դար ձակ թթաս տան՝ 2.000-3.000 թթե նի նե րով, 
պար տեզ ներ, ան տառ ներ, ար տեր, վա րե լա հո ղեր, ա րո տա տե ղի և այլն)91։

5. Է րեր նա Սուրբ Սա հակ 
Է րեր նա Ս. Սա հակ վան քը գտնվել է Թի մա րի գյու ղախմբի Է րե րին հա յաբ նակ գյու ղի 
հա րա վային կող մում բարձ րա ցող լե ռան լան ջին: Վան քը պարս պա պատ էր, բաղ կա-
ցած էր մեկ գմ բե թա վոր տա ճա րից և գա վի թից: Մեծ ե ղեռ նին նա խոր դող շր ջա նում 
այն լք ված է ր92, շի նու թյուն ներն ան մխի թար վի ճա կում էին93: 

84 Նույն տեղում:
85 Ավանդության համաձայն՝ վանքի տարածքը եղել է անապատականների ճգնավայր, որոնց մի 
անգամ տեսիլքով հայտնվել է երկնքից իջնող Հիսուս Քրիստոսը (Միածինը). այդ տեսիլքից էլ վանքը 
ստացել է իր անունը։ Տե՛ս Ոսկեան, Վասպուրական-Վանի վանքերը, Ա մաս, 350։
86 Տե՛ս Լալայեան Ե., «Վասպուրական», XXI, 99։ 
87 Տե՛ս Տէր-Յովհաննէսեան, «Վանա ծովն եւ իր կղզիները», 1 (թիվ 4368)։
88 Տե՛ս Շէրենց, Սրբավայրեր, 75։ 
89 Տե՛ս Տևկանց, Ճանապարհորդություն Բարձր Հայք, 254-255:
90 Տե՛ս Շէրենց, Սրբավայրեր, 75: 
91 Տե՛ս Տէր-Յովհաննէսեան, «Վանա ծովն եւ իր կղզիները», 1 (թիվ 4368)։
92 Լիմ անապատի միաբան Մակար վարդապետ Տեր-Հովհաննեսյանը՝ 1911 թ. գրված իր ակնարկում 
հաղորդում է, որ յոթանասուն տարի է, ինչ վանքը իբրև անպետք-ոչինչ մի բան տրված է ուրիշներին։ 
Տե՛ս «Բիւզանդիոն», 1913 թ. փետրվար 23 (մարտ 8), № 4368): Նշվածից կարելի է եզրակացնել, որ 
վանքը լքվել էր դեռևս 1840-ական թվականներին: 
93 Տե՛ս Շէրենց, Սրբավայրեր, 75-76:
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Վան քին էին պատ կա նում ո րո շա կի հո ղային կալ վածք ներ, ո րոնք տր ված էին վար-
ձա կա լու թյամբ շր ջա կա գյու ղե րի բնա կիչ նե րին94: 1873 թ. Է րեր նա Ս. Սա հակ այ ցե լած 
Ե րուանդ Տև կան ցը նշում է, որ վան քում բնա կու թյուն էր հաս տա տել Է րե րին գյու ղից 
մի ըն տա նիք, ո րը զբաղ վում էր ե րկ րա գոր ծու թյամբ՝ հոգ չտա նե լով, սա կայն, վան քի 
շի նու թյուն նե րին95: 

1910-ական թթ. սկզբ նե րին Լի մի միա բան նե րը նա խա տե սում էին Սուրբ Սա հակ 
վան քում բա ցել ա մա ռային դպրոց՝ վան քի գի շե րօ թիկ վար ժա րա նի սա նե րի հա մար, 
սա կայն մի ջոց նե րի բա ցա կա յու թյու նը և Մեծ ե ղեռ նի ար հա վիր քը խո չըն դո տե ցին այդ 
ծրա գրի ի րա կա նաց մա նը96: 

6. Ար ճա կի Ս. Ա ստ վա ծա ծին 
Ս. Ա ստ վա ծա ծին վան քը տե ղա կայ ված էր Ար ճակ բնա կա վայ րից դե պի հա րավ: 
Կա ռուց ված էր բար ձուն քի վրա. նրա ա ռջևից գե ղե ցիկ և ըն դար ձակ տե սա րան էր 
բաց վում դե պի Ար ճա կի հո վիտ: 1883 թ. վանք այ ցե լած Մա նուել Մի րա խո րյա նը նշում 
է, որ վան քի տա ճա րը շին ված էր քա րու կի րով, ճար տա րա պե տու թյան ա ռու մով որևէ 
կերպ աչ քի չէր ը նկ նում, և միայն մի քա նի ու ռե նի ներ էին շուք տա լիս ա մայի մե նաս-
տա նին97: 

Թե մա կան պատ կա նե լու թյամբ Վա րա գա վան քինն էր: Մինչև 1896 թ. վան քը գոր-
ծող էր, ու ներ շեն վի ճակ, կա նո նա վոր տն տե սու թյուն, եր կա մյա դպրոց, սա կայն հա մի-
դյան ջար դե րի ժա մա նակ վան քի վա նա հայ րը սպան վում է, վան քը՝ կո ղոպտ վում և 
լք վում, վան քա պատ կան կալ վածք նե րը՝ մատնվում ան տե րու թյան98:

Ե. Հայոց Ձորի վանքերը

1. Ա նգ ղա Սուրբ Ա ստ վա ծած նի (Գա բե նից Սուրբ Գևոր գի) վանք 
Անգ ղա Սուրբ Ա ստ վա ծած նի վան քը գտնվում էր Հայոց Ձո րի գյու ղախմբի Ա նգղ գյու-
ղից մոտ 1,5 կմ դե պի հա րավ-արևելք: Բաղ կա ցած էր մի փոք րիկ, ան շուք ե կե ղե ցուց, 
ո րը հին, հա սա րակ շենք է ր99: Ու սում նա սի րու թյան ա ռար կա ժա մա նա կաշր ջա նում 
վան քը հա մար վում էր գոր ծող, սա կայն չու ներ միա բան ներ՝ կա ռա վար վում էր Ա նգղ 
գյու ղում ապ րող Տեր- Գե որ գյան քա հա նա յա կան գեր դաս տա նի կող մից100: 

94 Տե՛ս Բիւզանդիոն, 23 փետրվարի (8 մարտի) 1911 թ., № 4368:
95 Տե՛ս Տևկանց Ե., Ճանապարհորդություն Բարձր Հայք և Վասպուրական, 256: 
96 Տե՛ս Բիւզանդիոն, 1911 թ. փետրվար 23 (մարտ 8), № 4368:
97 Տե՛ս Միրախորեան, Նկարագրական ուղեւորութիւն, մասն Բ., 128:
98 Տե՛ս Շէրենց, Սրբավայրեր, 83-84: Տե՛ս նաև «Աշխատանք» շաբաթաթերթ, Վան, 29 մայիսի 1911, 
թիվ 18, 12-13: Տե՛ս նաև Ոսկեան, Վասպուրական-Վանի վանքերը, Ա. մաս, 345: 
99 Լալայեան, «Վասպուրական», XXI, 100: 
100 Տե՛ս Շէրենց, Սրբավայրեր, 99: Տե՛ս նաև Լալայեան, «Վասպուրական», XXI, 100: 1873 թ. ամռանը 
վանք այցելած Տևկանցը հաղորդում է, որ վանքում բացի տեր Գեորգ քահանայից ապրում էին նաև 
մշակներ՝ երեք գութանավոր, մեկ հովիվ, մեկ գառնարած։ Տե՛ս Տևկանց, Ճանապարհորդություն 
Բարձր Հայք, 280: 
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1882 թ. վան քում բաց վում է Միա ցյալ ըն կե րու թյան վար ժա րան, ո րը գոր ծում է 
մինչև 1896 թ.՝ վան քի հետ միա սին թա լան վե լով և հր դեհ վե լով հա մի դյան ջար դե րի 
օ րե րին101: 

1911 թ. վե րա բե րող վկա յու թյան հա մա ձայն՝ վան քի ե կե ղե ցին խար խուլ և ան շուք 
վի ճա կի մեջ էր, վան քը՝ ան բնակ: Հա ղորդ վում էր, որ վան քա պատ կան կալ վածք նե րը 
(ըն դար ձակ հո ղեր, ծա ռաս տան ներ, մար գա գե տին, ջրա ղաց ներ և այլ շի նու թյուն ներ) 
նախ կի նում սե փա կա նու թյուն էին մի քա հա նայի և նրա ըն տա նի քի (ը ստ երևույ թին, 
խոս քը վե րա բեր վում է Տեր-Գե որ գյան նե րին), ո րոնք Աղ թա մա րին վճա րում էին տա րե-
կան մի չն չին տուրք (մու քա թա), ի սկ վեր ջին տա րի նե րին Աղ թա մա րը վան քա պատ կան 
հո ղե րը տա լիս էր վար ձա կա լու թյամբ՝ տա րե կան 40 չափ ցո րեն (մոտ 17 լի րա) վճա րի 
դի մաց102: 

2. Է րե մե րու Ս. Ա ստ վա ծա ծին (Ծի ծա ղա բեր Ս. Ա ստ վա ծա ծին) վանք 
Ծի ծա ղա բեր Ս. Ա ստ վա ծա ծին վան քը103 գտնվում էր Հայոց Ձո րի Է րե մեր հա յաբ նակ 
գյու ղից մոտ կես կի լո մետր դե պի արևելք՝ հար թա վայ րի մեջ հր վան դա նաձև եր կա-
րած բլ րա ճյու ղի վեր ջա վո րու թյան վրա104: Վան քը բաղ կա ցած էր մեկ ե կե ղե ցուց և կից 
գա վի թից և շր ջա պատ ված էր պարս պով105: Նշա նա վոր էր իր սքան չե լի տե սա րա նով, 
ծա ռատն կի նե րով, բեր րի և ար գա վանդ հո ղե րով106:

 Մեծ ե ղեռ նին նա խոր դող ժա մա նա կաշր ջա նում վան քը կա յուն միա բա նու թյուն չի 
ու նե ցել: Վա նա հայ րու թյան պաշ տոն էին կա տա րում Է րե մե րի քա հա նա նե րը: 1895 թ. 
վեր ջե րին վան քը են թարկ վում է քր դե րի աս պա տա կու թյա նը: Վա նա հայր Տեր Մար տի-
րոս քա հա նան փախ չում է Վան, սա կայն զոհ վում է 1896 թ. հու նի սին քա ղա քում բռնկ-
ված ջար դե րի ըն թաց քում107:

1903 թ. տվյալ նե րով՝ վան քի տա րած քում էր գոր ծում Է րե մե րի դպրո ցը՝ մեկ ու սուց-
չով և 40 ա շա կեր տով108: 

1911 թ. վե րա բե րող մի վկա յու թյամբ՝ վան քի տա րած քում ապ րում էր մի քա հա նա իր 
ըն տա նի քով, ո րը տնօ րի նում էր վան քի կալ վածք նե րը՝ դրա դի մաց Աղ թա մա րի կա թո-
ղի կո սու թյա նը վճա րե լով տա րե կան միայն 25 չափ (10 լի րա) ցո րեն109:

101 Տե՛ս Շէրենց, Սրբավայրեր, 100:
102 Վանքի մասին մանրամասն տե՛ս Կարապետյան, Հայոց Ձոր, 46-51: 
103 Ըստ ավանդության՝ վանքը կառուցվել է Թադեոս առաքյալի կողմից այն վայրում, որտեղ նրան 
ժպտացող Տիրամոր տեսիլք է երևացել. դրանից էլ ծագել է վանքի՝ Ծիծաղաբեր անունը։ Տե՛ս 
Լալայեան, «Վասպուրական», XXI, 56: Տե՛ս նաև Ոսկեան, Վասպուրական-Վանի վանքերը, Գ. մաս, 
757:
104 Տե՛ս Լալայեան, «Վասպուրական», XXI, 56: Տե՛ս նաև Կարապետյան, Հայոց Ձոր, 77: 
105 Լալայեան, «Վասպուրական», XXI, 56:
106 Նույն տեղում:
107 Նույն տեղում, 101: 
108 Տե՛ս Կարապետյան, Հայոց Ձոր, 82: 
109 Տե՛ս Մենակ, «Հայոց Ձորը», թիվ 11, 290:
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3. Սր խու Ս. Նշան կամ Ս. Մա րի նո սի վանք 
Վան քը գտնվում էր Հայոց Ձո րի հա րա վային կող մում՝ քր դաբ նակ Կալ պա լա սան 
բնա կա վայ րից մոտ 2 կմ հե ռա վո րու թյան վրա: Տե ղա կայ ված էր քա րա ժայ ռի կող-
քին, քա րուտ հով տի մեջ: Բաղ կա ցած էր կենտ րո նագմ բեթ հո րին ված քով ե կե ղե ցուց 
և նրան հա րող տար բեր շի նու թյուն նե րից110:

1883 թ. վանք այ ցե լած Մ. Մի րա խո րյա նը նշում է, որ այն դեռևս մա սամբ շեն էր, 
եր կու տա րի ա ռաջ (1881 թ.) ու ներ վա նա հայր, ո րը, սա կայն, թո ղել-գ նա ցել է վան-
քից111: Աղ թա մա րի կա թո ղի կո սու թյու նը, ո րի ի րա վա սու թյան տակ էր գտնվում վան քը, 
վար ձա կա լու թյամբ տե ղա ցի գյու ղա ցի նե րին էր հանձ նել վան քի 400 չափ ար տե րը112:  
1895 թ. հա մի դյան ջար դե րի օ րե րին վան քը թա լան վել է113: 

1911 թ. վե րա բե րող մի վկա յու թյան մեջ նշ վում էր, որ վանքն ա մայի և ան բնակ է, 
թեև «տա րի ներ ա ռաջ» այն ու նե ցել է կա նո նա վոր շի նու թյուն ներ և բազ մա թիվ միա-
բան ներ: Վան քա պատ կան հո ղե րը՝ ար դեն 300 չափ, շա րու նա կում էին վար ձա կա-
լել տե ղա ցի գյու ղա ցի նե րը՝ տա րե կան 35 չափ ցո րեն (15 օս մա նյան լի րա) վճա րի 
դի մաց114: 

4. Խե քա Ս. Գևորգ 
Գտնվում էր Հայոց Ձո րի հա յաբ նակ Խեք (Հայկ) գյու ղից դե պի հա րավ-արև մուտք՝ 
մոտ 20 րո պե հե ռա վո րու թյան վրա: 1883 թ. վանքն այ ցե լած Մ. Մի րա խո րյա նը հի շա-
տա կում է վա նա հայր Ստե փան Տեր-Սարգ սյա նին, ո րի ջան քե րով վան քում շին վել էին 
մի քա նի նոր սե նյակ ներ և խու ցեր: Վան քում գոր ծել է նաև վար ժա րան115: 

Ս. Գևորգ վան քը կի սել է Հայոց Ձո րի այլ վան քե րի ճա կա տա գի րը՝ թա լան վե լով և 
ա վեր վե լով 1895 թվա կա նին116: Ը ստ երևույ թին, դրա նից հե տո վան քը լք վել է: 

1911 թ. վե րա բե րող մի վկա յու թյան մեջ հա ղորդ վում է, որ վան քի շի նու թյուն նե րը 
վեր ջին տա րի նե րին ան տեր մնա լով՝ քայ քայ վել ու խարխլ վել ե ն117:

 Վանքն ու ներ ըն դար ձակ վա րե լա հո ղեր, ո րոնք Աղ թա մա րի կա թո ղի կո սու թյու նը 
տա լիս էր վար ձով՝ տա րե կան 40 չափ ցո րե նի (մոտ 17 լի րա) դի մաց118: 

110 Տե՛ս Կարապետյան, Հայոց Ձոր, 114: Վանքի կառույցների մասին ավելի մանրամասն տե՛ս նույն 
տեղում, 118-123: 
111 Տե՛ս Միրախորեան, Նկարագրական ուղեւորութիւն, մասն Ա., 141:
112 Նույն տեղում, 140: 
113 Տե՛ս Արարատ, 1896, Ե., 247: 
114 Տե՛ս Մենակ, «Հայոց Ձորը», թիվ 11, 289:
115 Տե՛ս Միրախորեան, Նկարագրական ուղեւորութիւն, մասն Ա., 164: 
116 Տե՛ս Արարատ, 1896, Բ, 88, Ե, 247: 
117 Տե՛ս Ա. Մենակ, «Հայոց Ձորը» թիվ 11, 289:
118 Նույն տեղում: 
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5. Խե քա Ս. Աբ րա համ վանք
 Վան քը գտնվել է Հայոց Ձո րի հա յաբ նակ Խեք գյու ղից մոտ 2 կմ դե պի հա րավ-
արևելք՝ Ս. Գևորգ վան քից մեկ ժամ հե ռա վո րու թյան վրա, ձո րա դաշ տի մի լե ռան ստո-
րո տում119: 1873 թ. վան քը դեռևս վա նա հայր ու ներ՝ տեր Պետ րոս ա նու նով, ո րը միա ժա-
մա նակ նաև Խե քի Ս. Գևորգ վան քի ա ռաջ նորդն է ր120:

1883 թ. Ս. Աբ րա համ այ ցե լած Մ. Մի րա խո րյա նը նկա րա գրում է վան քի գլ խա վոր 
ե կե ղե ցին որ պես գե ղե ցիկ շին ված քով կան գուն շի նու թյուն: Նա նաև հա ղոր դում է, որ 
վանքն ա մայի էր, մե նա կյաց նե րի սե նյակ նե րը՝ կի սա կոր ծան121: 

Վանքն ու ներ հո ղային կալ վածք ներ, ո րոնք տր վում էին վար ձա կա լու թյամբ122: 

Robert A. Tatoyan
PhD in History

ARMENIAN MONASTERIES AND MONASTIC LIFE IN VAN SUB-DISTRICT ON 
THE EVE OF THE ARMENIAN GENOCIDE (1870s – 1914)

SUMMARY
Key words: Hamidian massacres, Armenian genocide, Van sub-district, monasteries, 
Varagavank, Lim, Ktuts.

Monastic life in the Armenian monasteries of both Van and the whole Western Armenia 
in the late XIX – early XX century is characterized by a steady decline. This decline 
was a result of two main factors: 1) periodic attacks and robberies of monasteries by the 
Kurds (particularly, during the Hamidian massacres in 1895-1896, when almost all active 
monasteries of Van province were looted and destroyed), 2) gradual secularization of the 
Armenian population and, correspondingly, a decrease in the number of persons who 
choose monastic life.

Because of these processes during 1870 – 1910s many of the monasteries of Van-
Vaspourakan province were abandoned and left almost unattended.

After the Young Turk Revolution of 1908, the economic situation of the Van 
monasteries has demonstrated some tendencies of improvement owing to the activities 
of the Armenian national structures. The gradual revival of monastic life resulted in the 
increase in the number of monks in some monasteries of Van -Vaspurakan. However, the 
First World War and the Armenian Genocide put an end to this process.

119 Տե՛ս Կարապետյան, Հայոց Ձոր, 100: Տե՛ս նաև Աշխատանք, 1911, թիվ 11, 289:
120 Տե՛ս Տևկանց, Ճանապարհորդություն Բարձր Հայք, 172: 
121 Տե՛ս Միրախորեան, Նկարագրական ուղեւորութիւն, մասն Ա, 165: 
122 Տե՛ս Շէրենց, Սրբավայրեր, 103: 
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АРМЯНСКИЕ МОНАСТЫРИ И МОНАСТЫРСКАЯ ЖИЗНЬ В ВАНСКОМ ОКРУГЕ 
НАКАНУНЕ ГЕНОЦИДА АРМЯН (1870-е гг. – 1914)

РЕЗЮМЕ
Ключевые слова: гамидовская резня, Геноцид армян, Ванский округ, монастыри, 
Варагаванк, Лим, Ктуц.

Жизнь в армянских монастырях как Вана, так и по всей территории Западной Армении 
в конце XIX – начале XX веков характеризуется тенденциями постепенного упадка. 
Этот процесс был обусловлен двумя основными факторами: периодическими 
налетами курдов на монастыри (в частности, во время Гамидовских погромов в 1895-
1896 годах почти все действующие монастыри провинции Ван были разграблены и 
разрушены); постепенной секуляризацией армянского населения и уменьшением 
числа людей, выбирающих монашескую жизнь.

В результате данного процесса в период с 1870-х гг. по 1910-е гг. было покинуто 
множество монастырей Ван-Васпуракана.

После младотурецкой революции 1908 г. благодаря деятельности армянских 
национальных организаций экономическое положение ванских монастырей начало 
проявлять тенденции к улучшению. Постепенное оживление монашеской жизни 
выразилось в некотором увеличении числа монахов в отдельных монастырях Ван-
Васпуракана. Однако Первая мировая война и Геноцид армян положили конец этому 
процессу. 
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 բա նա սի րա կան գի տու թյուն նե րի թեկ նա ծու

ԵՐԻՏԹՈՒՐՔԱԿԱՆ ՄԱՄՈՒԼԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԻՑ (ՄԻՆՉԵՎ 1908 Թ.).  
ՀԱՄԱՌՈՏ ԱԿՆԱՐԿ

 Բա նա լի բա ռեր` Օս մա նյան կայս րու թյուն, պար բե րա կան մա մուլ, ե րիտ թուր քեր, ե րիտ-
թուր քա կան մա մուլ, «Իչ դի հադ», «Մեշ վե րեթ», «Մի զան»:

 Հոդ վա ծը ե րիտ թուր քա կան պար բե րա կան մա մու լի պատ մու թյան (մինչև 1908 թ.) շուրջ 
հա մա ռոտ ան դրա դարձն է: Հատ կա պես կենտ րո նա ցում է ար վել ե րիտ թուր քա կան 
մա մու լի պատ մու թյան ա ռա ջին փու լի վրա: Հոդ վա ծը լու սա բա նում է նշ ված շր ջա նի ե րիտ-
թուր քա կան ա ռա ջա տար թեր թե րի հիմ նադր ման/սկզբ նա վոր ման, տա րած ման պատ մու-
թյու նը, ո րն ը նդ գր կում էր 1890-ական թթ. մինչև 1908/1909 թթ.: Այս շր ջա նում թեր թե րը 
տպագր վում էին Օս մա նյան կայս րու թյան տա րած քից դուրս՝ գլ խա վո րա պես Կա հի րե-
ում, Ֆրան սիա յում, Շվեյ ցա րիա յում և այլ վայ րե րում, քա նի որ Օս մա նյան կայս րու թյու-
նում գոր ծող աբ դուլ հա մի դյան գրաքն նու թյունն ու տի րող բռ նաճն շում նե րը կայս րու թյան 
տա րած քում սե փա կան գա ղա փար նե րը, քա ղա քա կան հա յացք նե րը ա զա տո րեն տա րա-
ծե լու հնա րա վո րու թյուն չէին տա լիս:

Մինչև 1908 թ. հեղաշրջումը տպագրվող երիտթուրքական առաջատար 
պարբերականները

Ե րիտ թուր քա կան մա մուլն ու սում նա սի րե լիս ան հրա ժեշ տա բար պետք է այս թե մա-
տի կան դի տար կել տար բեր ժա մա նա կային կտր ված քով և մի քա նի գի տա կար գային 
մո տե ցում նե րով: Հարկ է նշել, որ ե րիտ թուր քա կան հե ղաշր ջու մից ա ռաջ և հե տո ե րիտ-
թուր քա կան մա մու լի ը նդ հա նուր ուր վա գիծն սկզբուն քո րեն փոխ վել է՝ ըն թա նա լով այլ 
գա ղա փա րա կան ուղ ղու թյուն նե րով և նպա տա կային ու ղեգ ծով: Ե թե մինչև ե րիտ թուր-
քե րի հե ղաշր ջու մը այս գա ղա փա րա կան հո սան քին հա րող և պատ կա նող թեր թե րը, 
խու սա փե լով աբ դուլ հա մի դյան գրաքն նու թյու նից և բռ նաճն շում նե րի քա ղա քա կա նու-
թյու նից, ստիպ ված էին հիմ նա կան գոր ծու նե ու թյու նը ծա վա լել Օս մա նյան կայս րու թյան 
տա րած քից դուրս, ա պա հե ղաշր ջու մից հե տո ե րիտ թուր քա կան մա մու լը ներ կա յաց նող-
նե րի հա մար կա տա րե լա պես այլ ի րա վի ճակ է ստեղծ վում, ո րոնք կա րող էին գոր ծու-
նե ու թյուն ծա վա լել կայս րու թյան տա րած քում, ի նչ պես նաև վե րած վե լով իշ խա նա կան 
լրատ վա մի ջոց նե րի՝ զերծ մնալ գրաքն նու թյու նից և ճն շում նե րից, ը նդ դի մա դիր լրատ-
վա մի ջոց նե րին պար տադր ված այլ խն դիր նե րից: 

Ե րիտ թուր քա կան մա մու լի ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը հաս կա նա լու հա մար 
կարևոր է հաշ վի առ նել այն հան գա ման քը, որ թեր թե րի զգա լի մա սը ոչ թե պատ կա-
նում էր և ներ կա յաց նում միայն «Մի ու թյուն և ա ռա ջա դի մու թյուն» կու սակ ցու թյան 
կամ ե րիտ թուր քա կան ի նչ-որ շր ջա նա կի կամ խմբի, այլ այդ թեր թե րը գլ խա վո րա պես 
ան հատ նե րի սե փա կա նու թյունն էին, ի սկ վեր ջին ներս կա՛մ ե րիտ թուր քա կան քա ղա քա-
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կան թևի ան դամ էին, կա՛մ էլ հա րում էին ե րիտ թուր քե րի գա ղա փա րա կան ուղղ վա ծու-
թյա նը: 

Հիմք ըն դու նե լով ե րիտ թուր քա կան մա մու լի զար գաց ման ա ռանձ նա հատ կու թյուն-
նե րը, ար տա քին գոր ծոն նե րը, պատ մա կան ի րո ղու թյու նը՝ ե րիտ թուր քա կան մա մու լի 
պատ մու թյու նը, ի նչ պես ար դեն նշ վեց, կա րե լի է բա ժա նել եր կու հիմ նա կան փու լի, 
ո րոնք հա մա պա տաս խա նա բար կընդգր կեն աբ դուլ հա մի դյան շր ջա նը և սահ մա նա-
դրու թյան վե րա կանգ նու մից մինչև Ա ռա ջին հա մաշ խար հային պա տե րազ մի ա վար տը: 
Ե րիտ թուր քա կան մա մու լի զար գաց ման ա ռա ջին փուլն ը նդ գր կում է 1890-ական թթ. 
մինչև 1908/1909 թթ., ե րբ ե րիտ թուր քա կան շար ժու մը ձևա վոր ման փու լում էր և ը նդ-
դի մու թյուն էր: Ե րկ րորդ փու լը ը նդ գր կում է 1908/1909 թթ. մինչև 1918 թ., ե րբ ե րիտ-
թուր քե րը Օս մա նյան կայս րու թյան ղե կին էին, ի նչն էլ են թա դրում էր ե րիտ թուր քա կան 
մա մու լի կար գա վի ճա կի ամ բող ջա կան և սկզբուն քային փո փո խու թյուն, այն է՝ ը նդ դի-
մա դիր դաշ տում և տա րա գրու թյան մեջ գոր ծու նե ու թյու նից ան ցում իշ խա նա կան դաշ-
տում գոր ծու նե ու թյան: Սա ո րա կա պես փո խում էր ոչ միայն ե րիտ թուր քա կան թեր-
թե րի տա րած ման ե ղա նակ նե րը, այլև բո վան դա կային ա ռու մով հիմ նո վին փո խում էր 
թեր թե րի ուղղ վա ծու թյու նը: Հատ կան շա կան է, որ ը նդ դի մա դիր շր ջա նում ե րիտ թուր-
քա կան թեր թե րը կոչ ված էին վեր հա նե լու և քն նա դա տե լու կայս րու թյան թե րու թյուն-
նե րը, ա ռաջ քա շե լու ի րենց քա ղա քա կա նու թյու նը, սա կայն իշ խա նու թյան գա լուց հե տո 
փոխ վում են ա ռաջ նա հեր թու թյուն նե րը, ի նչ պես նաև սկզբուն քային փո փո խու թյան են 
են թարկ վում թի րախ նե րը և կի րառ վող բա ռա պա շա րը: 

Ե րիտ թուր քա կան մա մու լի ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը կա րե լի է դի տար կել ոչ 
միայն ժա մա նա կային բա ժա նու մով, այլ նաև ը նդ հա նուր կտր ված քով: Ի նչ պես նշ վեց, 
ե րիտ թուր քե րին հա րող կամ պատ կա նող լրատ վա մի ջոց նե րը ոչ միայն պատ կա-
նում էին ան մի ջա կա նո րեն «Մի ու թյուն և ա ռա ջա դի մու թյուն» կու սակ ցու թյա նը, այլև 
ան հատ նե րի՝ ե րիտ թուրք գոր ծիչ նե րի կամ այդ գա ղա փար նե րը կի սող նե րի: Ժա մա-
նա կի ըն թաց քում թեր թե րի սե փա կա նա տե րե րի գա ղա փար նե րի փո փո խու թյա նը զու-
գա հեռ փոխ վում էր նաև լրատ վա մի ջոց նե րի քա ղա քա կան կողմ նո րո շու մը, ի սկ իշ խող 
ե րիտ թուր քա կան գա ղա փա րա խո սու թյու նից հրա ժա րումն ու «Մի ու թյուն և ա ռա ջա դի-
մու թյուն» կու սակ ցու թյան քա ղա քա կա նու թյան քն նա դա տու թյու նը բե րում էր ոչ միայն 
պե տու թյան կող մից ճն շում նե րի, այլ նաև դառ նում էր թեր թի փակ ման պատ ճառ, ի նչ-
պես ե ղավ ե րիտ թուր քա կան շարժ մա նը հա րող «Մի զան» թեր թի դեպ քում, ո րը 19-րդ 
դա րի վեր ջի և 20-րդ դա րի սկզբի օս մա նյան մա մու լի ա մե նան շա նա վոր և հայտ նի 
օր գան նե րից է ր1: 

Ա ռա ջին փու լի ըն թաց քում ե րիտ թուր քա կան մա մու լը ստիպ ված էր գոր ծել Օս մա-
նյան կայս րու թյան սահ ման նե րից դուրս, մաս նա վո րա պես Կա հի րե ում, եվ րո պա-
կան ե րկր նե րում՝ Ֆրան սիա յում, Շվեյ ցա րիա յում և այլ վայ րե րում: Օս մա նյան կայս-
րու թյու նում գոր ծող աբ դուլ հա մի դյան գրաքն նու թյունն ու բռ նաճն շում նե րը կայս րու-

1 Muammer Göçmen, “Jön Türk Basını,” https://www.tarihtarih.com/?Syf=26&Syz=352209, դիտվել է 
14.05.2019։

https://www.tarihtarih.com/?Syf=26&Syz=352209
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թյան տա րած քում ա զատ գոր ծե լու հնա րա վո րու թյուն չէին տա լիս2, ին չի ար դյուն քում 
էլ ե րիտ թուր քերն ի րենց՝ ար տա սահ մա նում տպագր վող պար բե րա կան նե րի մի ջո-
ցով էին փոր ձում ար տա հայ տել սե փա կան գա ղա փար ներն ու վեր հա նել օս մա նյան 
հա սա րա կու թյան և պե տու թյան խն դիր նե րը՝ քն նա դա տե լով օս մա նյան ղե կա վա րու-
թյանն Աբ դուլ Հա մի դի գլ խա վո րու թյամբ: 

Ար դեն ե րկ րորդ փու լի ըն թաց քում ե րիտ թուր քա կան մա մու լը Օս մա նյան կայս րու-
թյան տա րած քում գոր ծե լու հնա րա վո րու թյուն է ստա նում՝ վե րած վե լով իշ խա նա մերձ 
կամ ան մի ջա կա նո րեն իշ խա նա կան մա մու լի: Բա ցի դրա նից, կար գա վի ճա կի փո փո-
խու թյու նը հնա րա վո րու թյուն էր տա լիս գոր ծե լու ա ռանց լրա ցու ցիչ բար դու թյուն նե րի: 
Այս ըն թաց քում, ե րբ ե րիտ թուր քե րի իշ խա նու թյան ամ րապն դու մից հե տո ա վե լի է 
խս տաց վում այ լա խոհ լրատ վա մի ջոց նե րի և լրա գրող նե րի դեմ տար վող ճն շում նե րի 
ու սահ մա նա փա կում նե րի քա ղա քա կա նու թյու նը, ե րիտ թուր քե րին հա րող թեր թե րի 
թի վը շա րու նա կա բար ա ճում է: 

Այս փու լե րը ևս կա րե լի է պայ մա նա կա նո րեն բա ժա նել ա ռան ձին են թա փու լե րի: 
Օ րի նակ՝ 1908-1918 թթ. ա ռա ջին են թա փու լը, որ ը նդ գր կում էր սահ մա նա դրու թյան 
ըն դու նու մից մինչև 1913 թ. հե ղաշր ջու մը, հա մե մա տա բար ա զատ գոր ծե լու և նվազ 
գրաքն նու թյան շր ջան է ր։ Մինչ դեռ ե րիտ թուր քե րի ձեռ քում քա ղա քա կան իշ խա նու-
թյան կենտ րո նա ցու մից հե տո ը նդ դի մա դիր պար բե րա կան նե րը և սյու նա կա գիր նե րը 
են թարկ վում էին սուր գրաքն նու թյան։ 

Ե րիտ թուր քե րը ձգ տում էին տա պա լել աբ դուլ հա մի դյան բա ցար ձա կա պե տու-
թյու նը, ձգ տում էին իշ խա նու թյան՝ ցան կա նա լով այն վե րա ծել ի րենց տն տե սա կան 
վե րել քի և տի րա պե տու թյան գոր ծի քի: Լի նե լով նոր օս ման նե րի, հատ կա պես Իբ րա-
հիմ Շի նա սիի, Նա մըք Քե մա լի, Ա լի Սուա վիի տե սա կան գա ղա փար նե րի՝ լեզ վի 
մաքր ման, ազ գի, կրո նի դե րի, հայ րե նի քի, ան ձի ա զա տու թյան, դրա հա մար զո հո-
ղու թյուն ներ կա տա րե լու հետևորդ նե րը, կո մի տեի ստեղծ ման պա հից սկ սած՝ փոր ձե-
ցին դրանք քա ղա քա կան հիմ քի վրա դնել3։ Այս գա ղա փա րա խոս նե րի ազ դե ցու թյան 
ներ քո լի նե լով հան դերձ՝ նրանք չէին հա րում գա ղա փա րա խո սա կան մեկ ուղ ղու թյան՝ 
հա ճախ դրսևո րե լով ոչ հետևո ղա կան քա ղա քա կան մո տե ցում ներ, ի նչն ա կն հայ տո-
րեն իր ան դրա դարձն էր ու նե նում այդ շր ջա նի նրանց պար բե րա կան նե րում։ 

Աբ դուլ հա մի դյան բռ նա տի րա կան և լր տե սա կան հա մա կար գը ե րիտ թուր քա կան 
մի շարք պա րագ լուխ նե րի ստի պում է հե ռա նալ ե րկ րից: Փա րի զը դառ նում է վտա-
րան դի ե րիտ թուր քե րի քա րոզ չու թյան կենտ րոն նե րից: Եվ քա րոզ չու թյան լա վա գույն և 
գոր ծուն ե ղա նակ նե րից է դառ նում մա մու լը, քա նի որ, ի նչ պես ի րենք են նշում, ե րկ րից 
եր կիր թեր թերն ա վե լի ա պա հով էին հաս նում, քան ե րկ րի ներ սում4: Հատ կան շա կան 

2 Ալբերտ Խառատյան, «Օսմանյան գրաքննությունը և արևմտահայ մամուլը (1870 —1890-
ական թթ.)», Պատմա-բանասիրական հանդես 4 (1985), 113:
3 Erik Jan Zürcher, The Young Turk Legacy and Nation building from the Ottoman Empire to Ataturk’s 
Turkey (London, New York: I. B. Tauris, 2010), 8.
4 Mehmet Burak Durdu, “Osmanlı Devletinde Jön Türk Hareketinin Başlaması ve Etkileri, Osmanlı Tarihi 
Araştırma ve Uygulama,” Merkezi Dergisi Otam 14 no. 14 (2003): 291-318.
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է, որ սուլ թա նի պատ վի րակ նե րը ժա մա նակ առ ժա մա նակ գնում էին Փա րիզ և Լոն-
դոն՝ բա նակ ցե լու ե րիտ թուր քի թեր թե րի խմբա գիր ներ Մու րադ բեյի, Ահ մեդ Ռը զայի 
և Սե լիմ բեյի հետ, նրանց պարգևատ րում էին, տար բեր մի ջոց նե րով և տար բե րակ նե-
րով հա մո զում, որ պես զի նրանք հրա ժար վեն ի րենց գոր ծու նե ու թյու նից5: 

Ար դեն 1879-1907 թթ. ար տա սահ մա նում լույս էր տես նում շուրջ 120 ը նդ դի մա-
դիր թերթ, ո րոն ցից աչ քի էին ը նկ նում «Մի զան», «Մեշ վե րեթ», «Իս թիք լյալ» և 
«Օս ման լը» պար բե րա կան նե րը, ի նչ պես նաև Ա թեն քում, Բու խա րես տում, Լոն դո նում, 
Սո ֆիա յում լույս տես նող այլ թեր թեր: Հատ կան շա կան է, սա կայն, որ ե րիտ թուր քա-
կան շարժ ման սկզբ նա կան ը նդ դի մա դիր լի նե լու տա րի նե րին հիմ նադր ված և գոր-
ծող բազ մա թիվ ա ռա ջա տար թեր թեր ի րենց գո յու թյու նը չկա րո ղա ցան պա հել ար դեն 
ե րիտ թուր քե րի կա ռա վար ման ու իշ խա նու թյան տա րի նե րին, ի նչ պես, օ րի նակ «Մի-
զա նը», այլ հայտ նի թեր թե րից «Օս ման լըն», «Մեշ վե րե թը»: 

Այս թեր թե րի է ջե րում ե րիտ թուր քերն «ի րենց դա սա կար գային ուղղ վա ծու թյան 
և աշ խար հա յաց քի հետևան քով ե րկ րի սո ցիա լա կան և քա ղա քա կան բազ մա թիվ 
խն դիր ներ հան գեց նում էին թա գա վո րող միա պե տի ա րատ նե րին»6: Միա ժա մա նակ 
նշ ված թեր թե րում ա վե լի ու ա վե լի հա ճախ սկս վում է կի րառ վել թուր քե րի՝ «Միլ լեթ ի 
հա քի մի» (տի րա պե տող-դո մի նանտ ա զգ) լի նե լու գա ղա փա րը, և մա մու լը դառ նում է 
ե րիտ թուր քա կան գա ղա փար նե րի տա րած ման ա մե նա գոր ծուն ե ղա նակ նե րից:

Երիտթուրքերի «Միզան» թերթը

Օս մա նյան կայս րու թյան ա ռա վել հայտ նի պար բե րա կան նե րից էր ե րիտ թուր քա կան 
«Մի զան» (թուրք.՝ Mizan/կ շեռք) թեր թը: Միա ժա մա նակ և՛ քա ղա քա կան, և՛ գրա կան 
ուղղ վա ծու թյուն ու նե ցող պար բե րա կա նը հիմ նադր վել է Կոս տանդ նու պոլ սում 1886 թ. 
Մեհ մեթ Մու րադ Մի զան ջըի7 կող մից: Օս մա նյան այս պար բե րա կա նի ա ռա ջին հա մա-
րը լույս է տե սել 1886 թ. օ գոս տո սի 21-ի ն8: Իր պատ մու թյան ըն թաց քում «Մի զա նը» 
տպագր վել է տար բեր պե տու թյուն նե րում և քա ղաք նե րում, ին չը կապ ված էր թեր թի 
ը նդ դի մա դիր քա ղա քա կան ուղղ վա ծու թյան հետ:

5 Նույն տեղում։ 
6 Հորիզոն թերթ (Թիֆլիս), թիվ 34, 1909:
7 Մեհմեթ Մուրադ բեյը (1854-1917) պատմության ուսուցիչ էր, ավարտել էր Ս. Պետերբուրգի 
համալսարանը: Թանզիմաթի շրջանի հայտնի գրողներից է, խմբագիր, քաղաքագետ, պատմաբան: 
Նա հեղինակել է «Թուրքիայի ուժն ու թուլությունը» գրքույկը, որը երիտթուրքական գրականության 
ամենաընթերցված գրքերից էր այդ ժամանակաշրջանի: Տե՛ս Emil Birol, Mizancı Murad Bey, Hayatı ve 
Eserleri (İstanbul։ Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 1979), 229-399:
8 Göçmen, “Jön Türk Basını.” 

https://www.simurg.com.tr/tag/istanbul-universitesi-edebiyat-fakultesi.html
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1.  Մի զան نازيم (Մի ու թիւն եւ ա ռաջ դի մու թիւն կու սակ ցու թե ան պաշ տօ նա թերթ. շա բա թա թերթ), 
Ա. տա րի, թիւ 21, 24 Մայիս 1897։

 Հիմ նա դրու մից հե տո թեր թը լույս էր տես նում Կոս տանդ նու պոլ սում շա բա թա-
կան մեկ ան գամ: «Մի զա նում» տպագր վում էին շա բաթ վա նո րու թյուն նե րը, գրա կան 
և գի տա կան հոդ ված ներ, նոր գր քե րի մա սին տե ղե կու թյուն ներ: Միև նույն ժա մա նակ 
թերթն ան դրա դառ նում էր քա ղա քա կան և հա սա րա կա կան հար ցե րի: Աբ դուլ Հա միդ 
Ե րկ րորդ սուլ թա նի սահ մա նած խիստ գրաքն նու թյան և ճն շում նե րի քա ղա քա կա նու-
թյան հետևան քով թեր թը ևս թի րա խա վոր վում էր: Այս ա մե նի ար դյուն քում էլ 1890 թ. 
դեկ տեմ բե րի 11-ին թեր թը ժա մա նա կա վո րա պես դա դա րեց նում է տպա գրու թյու նը Կոս-
տանդ նու պոլ սում՝ 158 թվա կիր հա մա րով: Այս ըն թաց քում «Մի զա նը» հնա րա վո րու-
թյուն չի ստա նում վերսկ սե լու աշ խա տանքն Օս մա նյան կայս րու թյան տա րած քում, և 
թեր թի վե րահ րա տա րա կու մը հնա րա վոր է դառ նում միայն ար տա սահ մա նում9: Սա կայն 
միայն վեց տա րի ան ց՝ 1896 թ. է հա ջող վում թեր թը վե րահ րա տա րա կել Կա հի րե-
ում: Մեհ մեթ Մու րա դը ևս տե ղա փոխ վում է Կա հի րե: Այս ըն թաց քում թեր թի հիմ նա-
դի րը կապ է հաս տա տում ե րիտ թուրք գոր ծիչ նե րի հետ և սկ սում ա կն հայ տո րեն հա րել 
այդ շարժ մա նը՝ գլ խա վո րե լով ե րիտ թուր քա կան շարժ ման աջ թևը: Թեր թը նույն պես 
գա ղա փա րա խո սա կան փո փո խու թյուն ներ է կրում և սկ սում է ներ կա յա նալ որ պես 
ե րիտ թուր քա կան ա ռա ջա տար պար բե րա կան նե րից մե կը, որ տեղ էլ ա ռաջ են քաշ վում 
ե րիտ թուր քե րի գա ղա փար ներն ու օս մա նյան ղե կա վա րու թյան քն նա դա տու թյուն նե րը: 
Այս ըն թաց քում թեր թում սուր քն նա դա տա կան հոդ ված նե րով հան դես է գա լիս Թու-
նա լը Հիլ մին10, ով ե րիտ թուրք գոր ծիչ նե րից էր և ակ տի վո րեն ներ կա յա նում էր ե րիտ-
թուր քա կան մա մու լում՝ թղ թակ ցե լով «Մի զան» և «Մեշ վե րեթ» թեր թե րին: 

9 Abdullah Uçman, “Mizan,” in TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/mizan--gazete, 
դիտվել է 07.05.2019.
10 Թուրք քաղաքական գործիչ, Օսմանյան կայսրության խորհրդարանի անդամ, ապա՝ Թուրքայի 
Ազգային Մեծ Ժողովի պատգամավոր: Եվրոպայում երիտթուրքական շարժման առաջին տարիների 
ակտիվիստներից է եղել, 1895 թ. միացել է Ժնևում երիտթուրքական խմբին: Տե՛ս Şükrü Hanîoğlu, 
Tunali Hilmi bey’in “devlet modeli” (Istanbul: İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi, 2011), 109:

https://islamansiklopedisi.org.tr/muellif/abdullah-ucman
https://islamansiklopedisi.org.tr/mizan--gazete
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Ինչ վե րա բե րում է Հայ կա կան հար ցի շուրջ թեր թի դիր քո րոշ մա նը, ա պա այս տեղ 
Մու րադ բեյը հան դես էր գա լիս հա մի դյան դիր քե րից՝ ոչ միայն հա կա հայ կա կան հոդ-
ված ներ տպա գրե լով, այլև նպաս տե լով այլ հե ղի նակ նե րի կող մից այդ ուղ ղու թյամբ 
գոր ծե լուն: Նա ոչ թուրք ժո ղո վուրդ նե րի ա զա տա գրա կան շար ժում նե րը հա մա րում 
էր դի վա նա գի տա կան բան սար կու թյուն նե րի ար գա սիք՝ դեմ լի նե լով կայս րու թյու նից 
հայե րի ան ջա տո ղա կան ձգտ մա նը, քա նի որ այդ պի սի շար ժում նե րը ո տնձ գու թյուն էր 
հա մա րում՝ ը նդ դեմ մահ մե դա կան նե րի հպար տու թյա նը:

 Թեր թի տպա գրու թյան ե րկ րորդ շր ջա նը սկս վում է Կա հի րե ում 1896 թ. հուն վա րի 
21-ից մինչև նույն թվա կա նի հու լի սի 8 (159-184 թվա կիր հա մար նե րով): Թեր թի խմբա-
գրա կազ մը Կա հի րեից տե ղա փոխ վում է Փա րիզ՝ շա րու նա կե լով պար բե րա կա նի հրա-
տա րա կու թյու նը11: Փա րի զում թեր թը դառ նում է ե րիտ թուր քե րի գլ խա վոր պար բե րա-
կա նը, ո րը շա րու նա կում էր օս մա նյան ղե կա վա րու թյա նը քն նա դա տող հոդ ված նե րի 
շար քը: 1897 թ. թեր թի խմբա գրու թյու նը՝ Փա րի զում 18 հա մար տպա գրե լուց հե տո 
(1896 թ. դեկ տեմ բե րի 14-1897 թ. մայի սի 3) տե ղա փոխ վում է Ժնև (1897 թ. մայի սի 
10-1897 թ. հու լի սի 19)12։ 

1908 թ. ե րիտ թուր քա կան հե ղաշր ջու մից հե տո թեր թը հնա րա վո րու թյուն է ստա նում 
տպա գրու թյուն ի րա կա նաց նե լու Կոս տանդ նու պոլ սում, ո րով սկ սում է թեր թի տպա-
գրու թյան եր րորդ փու լը: Այ նուա մե նայ նիվ, Օս մա նյան կայս րու թյուն վե րա դառ նա լուց 
հե տո թեր թում սկ սում են տպագր վել ե րիտ թուրք ղե կա վար նե րին քն նա դա տող հոդ-
ված ներ, ի նչն էլ ան հետևանք չի մնում: 1909 թ. ապ րի լի 15-ին 135 թվա կիր հա մա րով13՝ 
Աբ դուլ Հա մի դի կողմ նա կից նե րի ա պս տամ բու թյու նից հե տո, ե րիտ թուրք ղե կա վար-
նե րի ո րոշ մամբ թեր թը փակ վում է, քա նի որ ե րիտ թուր քե րը մե ղադ րում են պար բե-
րա կա նին՝ սուլ թա նի կողմ նա կից նե րի հետ կա պեր հաս տա տե լու և նրանց ա ջակ ցե լու 
հա մար14: Ա վե լին՝ թեր թի հիմ նա դիր և գլ խա վոր խմբա գիր Մեհ մեթ Մու րա դը կա լա նա-
վոր վում է15: Թեր թի վեր ջին՝ 135-րդ հա մա րը լույս է տես նում 1909 թ. ապ րի լի 14-ի ն16: 

Այս պի սով, բա վա կան հե տաքր քիր քա ղա քա կան և գա ղա փա րա կան գծով «Մի-
զան» թեր թը հիմ նադր վում է որ պես ը նդ դի մա դիր պար բե րա կան, ա պա հա րում ե րիտ-
թուր քա կան շարժ մա նը, ի սկ ե րիտ թուր քե րի դեմ քն նա դա տա կան հոդ ված ներ հրա-
պա րա կե լուց հե տո վերջ նա կա նա պես փակ վում է: Այ նուա մե նայ նիվ, այս թեր թը մեծ 
կարևո րու թյուն ու նի օս մա նյան մա մու լի պատ մու թյան մեջ, քա նի որ հան դես էր գա լիս 
ոչ միայն քա ղա քա կան օ րա կար գով, այլև պար բե րա կա նի է ջե րում ան դրա դարձ էր 
կա տար վում գրա կան և մշա կու թային կյան քին: «Մի զա նը» ա ռանձ նա նում էր նաև 

11 Göçmen, Jön Türk Basını.
12 Uçman, “Mizan.” 
13 Նույն տեղում։ 
14 “Mizancı Mehmed Murad,” https://www.yeniakit.com.tr/kimdir/Mizanc%C4%B1_Mehmed_Murad_, 
դիտվել է՝ 10.02.2019։ 
15 Նույն տեղում:
16 1886-1890 թթ. Կ.Պոլսում հրատարակվում է պարբերականի 158 համար, 1896 թ. հունվար-հուլիս 
ամիսներին Կահիրեում՝ 26 թիվ, 1896-1897 թթ. Փարիզում՝ 18 թիվ, 1897 թ. մայիս-հուլիս ամիսներին 
Ժնևում՝ 11 թիվ, 1908 թ. հուլիսի 30-1909 ապրիլի14-ին Պոլսում՝ 135 թիվ:

https://islamansiklopedisi.org.tr/muellif/abdullah-ucman
https://www.yeniakit.com.tr/kimdir/Mizanc%C4%B1_Mehmed_Murad_
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տն տե սա կան խն դիր նե րին վե րա բե րող իր հոդ ված նե րով17: Թուրք հե ղի նակ Հըֆ զը 
Թո փու զը «Մի զա նը» հա մա րում է «Մի ու թյուն և ա ռա ջա դի մու թյուն» կու սակ ցու թյան 
«ա մե նա բո ցա շունչ պար բե րա կան նե րից»18: 

Այս պի սով, թերթն օս մա նյան շր ջա նի կարևո րա գույն պար բե րա կան նե րից էր և 
ե րիտ թուր քա կան գա ղա փար նե րի տա րած ման հիմ նա կան մի ջոց նե րից մե կը:

Երիտթուրքերի «Մեշվերեթ» թերթը

«Մեշ վե րեթ» (թուրք.՝ Meşveret/ խոր հուրդ) թեր թը ե րիտ թուր քա կան կարևոր պար բե-
րա կան նե րից է ր։ Այն հիմ նադր վել էր Փա րի զում, 1895 թ. Ահ մեդ Ռը զայի կող մից, ո րը 
«Մի ու թյուն և ա ռա ջա դի մու թյուն» կո մի տեի հիմ նա դիր նե րից է ր19։ Թեր թը լույս էր տես-
նում Փա րի զում, քա նի որ խիստ ը նդ դի մա դիր հա յացք նե րով պար բե րա կա նը Աբ դուլ 
Հա միդ Ե րկ րորդ սուլ թա նի խիստ գրաքն նու թյուն պայ ման նե րում չէր կա րող գոր ծել 
Օս մա նյան կայս րու թյու նում: «Մեշ վե րեթն» ակ տիվ դե րա կա տա րում ու ներ ե րիտ թուր-
քա կան գա ղա փար նե րի տա րած ման գոր ծում՝ իր ստեղծ ման ա ռա ջին տա րի նե րին 
կա տա րե լով նաև ե րիտ թուր քա կան շարժ ման մա մու լի օր գա նի դե րը: 

2.Մէշ վե րէթ, Փա րիզ, Ա.  տա րի, թիւ 7, 14 Մարտ 1908։

«Մեշ վե րեթ» թեր թը լույս էր տես նում ամ սա կան եր կու ան գամ: 1895-1898 թթ. լույս է 
տե սել «Մեշ վե րեթ» թեր թի շուրջ 30 հա մար թուր քե րե նով, ի սկ 1895-1908 թթ.՝ պար բե-
րա կա նի 200-ից ա վե լի հա մար ֆրան սե րե նով20: Թեր թում տեղ էին գտ նում օս մա նյան 
ղե կա վա րու թյա նը քն նա դա տող մեծ թվով հոդ ված ներ: Միա ժա մա նակ ան դրա դարձ 
էր կա տար վում օս մա նյան հա սա րա կու թյա նը հու զող թե մա նե րի21: Թեր թի ան դրա նիկ 

17 Göçmen, “Jön Türk Basın”.
18 Topuz Hıfzı, Türk Basın Tarihi (Istambul: Remzi Kitabevi, 2014), 83.
19 Ահմեդ Ռըզան ծնվել է Կոստանդնուպոլսում 1859 թ., մոր կողմից ավստրացու արյուն ունի: Նա 
քաղաքական, պետական գործիչ էր, գրող, կրթական ուղղությամբ բարեփոխումների կողմնակից, 
Սենատի անդամ: Մոր ազդեցությունը զգալի է եղել նրա մտածողության վրա՝ արևմտամետ լինելու 
առնչությամբ: Տե՛ս Eminalp Malkoç, “Doğu-Batı Ekseninde Bir Osmanlı Aydını: Ahmet Rıza Yaşamı ve 
Düşünce Dünyası,” Yayınlandığı İstanbul Üniversitesi Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları Dergisi 11 
(2007), 96: Նաև՝ Murtaza Korlaelçi, “Ahmed Rıza (1859-1930),” Felsefe Dünyası 4 (1992), 47։ 
20 Şükrü M. Hanioğlu, “Jön Türk Basını,” C. 3 (İstanbul: TCTA, 1985), 846-847.
21 Malkoç, “Doğu-Batı Ekseninde,” 96.

http://kaynakca.hacettepe.edu.tr/kisi/84167
http://kaynakca.hacettepe.edu.tr/kisi/84167
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հա մա րում հրա տա րակ ված խմբա գրա կան հոդ վա ծում նշ վում էր, որ այն նպա տակ չի 
դնում կոր ծա նե լու կա ռա վա րող դի նաս տիան, քա նի որ ի րենց օ տար են ու ժի մի ջո ցով 
կար գա վոր վող լու ծում նե րը: Ը ստ հոդ վա ծի՝ ի րենք բա րե նո րո գում ներ են պա հան ջում 
ոչ այս կամ այն նա հան գի, այլև ամ բողջ կայս րու թյան հա մար:

 Սուր քն նա դա տա կան թե մա նե րով աչ քի էր ը նկ նում թեր թի հիմ նա դիր Ահ մեդ 
Ռը զան: Նա հմուտ պարս կա գետ էր, գե րա զանց տի րա պե տում էր ռու սե րե նին: Նա 
թեր թի մի ջո ցով քա րո զում էր իս լա մա կան աշ խար հի հոգևոր ա վան դույթ նե րի վե րած-
նու թյան ան հրա ժեշ տու թյու նը: Մեծ ծա վա լով ան դրա դար ձել է Հայ կա կան հար ցին՝ 
փոր ձե լով ա պա ցու ցել, որ այն ար տա քին հրահ րում նե րի ար դյունք է: Հոդ ված նե րից 
մե կում Ահ մեդ Ռը զան պա նիս լա մա կան դիր քե րից օս մա նյան և պարս կա կան կա ռա-
վա րու թյուն նե րին կոչ էր ա նում միաս նա կան ջան քե րով կան խել հայ կա կան պե տու թյան 
վե րա կանգն ման վտան գը: 

«Մի ու թյուն և ա ռա ջա դի մու թյան» ծրա գիրն ա ռա ջին ան գամ Ահ մեդ Ռը զայի շնոր-
հիվ տպագր վել է այս թեր թում 1895 թ. դեկ տեմ բե րի 3-ի ֆրան սե րեն հա մա րում22:

 Թեր թում Ահ մեդ Ռը զայի գլ խա վոր քա ղա քա կան գի ծը հա կա ռու սա կա նու թյունն է ր։ 
Նա շատ ե րիտ թուր քե րի պա րագ լուխ նե րի պես ձգ տում էր կա պեր հաս տա տել եվ րո-
պա կան ա ռա ջա դի մա կան և սո ցիա լիս տա կան շր ջա նակ նե րի հետ: 

«Մեշ վե րե թի» սյու նա կա գիր նե րի թվում էին ժա մա նա կի հայտ նի հոդ վա ծա գիր-
նե րից Հո ջա Քադ րի Է ֆեն դին, Շե րա ֆեդ դին Մաղ մու մին, Աբ դուլ լահ Ջև դե թը: Ի նչ-
որ շր ջա նում թեր թի հրա տա րակ ման աշ խա տանք նե րին մաս նակ ցել է նաև «Մի զան» 
թեր թի հիմ նա դիր Մու րադ բեյը23: 

Թեր թի սուր քն նա դա տա կան և մե ղադ րա կան հոդ ված նե րից հե տո Օս մա նյան 
կայս րու թյու նը դի մում է Ֆրան սիային՝ դա դա րեց նե լու թեր թի տպա գրու թյունն այդ 
ե րկ րի տա րած քում: Ֆրան սիան հա մա ձայ նում է կա տա րել օս մա նյան ղե կա վա րու թյան 
խնդ րան քը, և «Մեշ վե րեթ» թեր թի տպա գրու թյու նը Ֆրան սիա յում ար գել վում է: Ահ մեդ 
Ռը զան ստիպ ված էր նոր ե րկր ներ փնտ րել, որ տեղ հնա րա վո րու թյուն կս տա նար 
շա րու նա կե լու թեր թի տպա գրու թյու նը: Այս պի սով, թեր թը նախ տե ղա փո խում են Շվեյ-
ցա րիա, ա պա նաև՝ Բել գիա, որ տեղ էլ շա րու նակ վում է տպա գրու թյու նը24: Հե տաքրք-
րա կան է, որ այս տեղ փակ վում է թեր թի թուր քե րեն բա ժի նը՝ շա րու նա կե լով միայն 
ֆրան սե րեն բաժ նի աշ խա տանք նե րը25: 

Թեր թը մեծ կարևո րու թյուն ու ներ ե րիտ թուր քա կան մա մու լի շար քե րում, քա նի որ 
աչ քի էր ը նկ նում սուր քն նա դա տա կան, հա սա րա կա կան ու քա ղա քա կան ծանր թե մա-
ներ բարձ րաց նե լով: Թերթն ա ռանձ նա նում էր նաև նրա նով, որ ի րենց գա ղա փար նե րը 
տա րա ծե լու հա մար ե զա կի հնա րա վո րու թյուն էր ստեղ ծում բազ մա թիվ ե րիտ թուրք 
գոր ծիչ նե րի հա մար: Պետք է նշել նաև, որ այս թեր թում Հայ կա կան հար ցի շուրջ հոդ-

22 Ziyad Ebüzziya, “Ahmed Rıza,” in TDV İslam Ansiklopedisi, C. 2 (İstanbul: TDV Yayinlari, 1989): 125.
23 Hanioğlu, “Jön Türk Basını,” 206.
24 “Gazetecilik- Türk basınının doğuşu ve gelişimi,” T.C. Millî Eğitim Bakanlığı (Ankara: MEB Yayını, 
2008), 22. 
25 Hanioğlu, “Jön Türk Basını,” 846-847. 
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ված նե րով թղ թակ ցել են նաև հայեր՝ տուրք տա լով թուր քա կան գա ղա փա րա խո սա կան 
մո տե ցում նե րին:

Երիտթուրքերի «Օսմանլը» թերթը

«Օս ման լը» (թուրք.՝ Osmanlı/օս ման ցի-օս մա նյան ) ա նու նով մի քա նի թերթ է լույս տե սել 
Օս մա նյան կայս րու թյու նում: Ե րիտ թուր քա կան գա ղա փար նե րին հա րող «Օս ման լը» 
ա նու նով ե րկ լե զու (ֆ րան սե րեն և թուր քե րեն) թեր թը սկ սել են հրա տա րա կել 1897 թ. 
դեկ տեմ բե րի 1-ի ն26: Թեր թի վրա աշ խա տում էին Իս հաք Սյու քու թին և Աբ դուլ լահ Ջև դե-
թը, ո րոնք ե րիտ թուր քա կան շարժ ման ակ տիվ ան դամ նե րից էին: Թեր թը, ի նչ պես 
ժա մա նա կի ե րիտ թուր քա կան լրատ վա մի ջոց նե րի զգա լի մա սը, լույս է տե սել Օս մա-
նյան կայս րու թյան տա րած քից դուրս՝ Ժնևում (1897-1900 թթ.), ա պա նաև տպա գրու-
թյու նը շա րու նա կել Ա նգ լիա յում (1900-1904 թթ.): Թեր թը տպագր վել է մինչև 1904 թ. 
դեկ տեմ բե րի 7-ը, ո րի ըն թաց քում լույս է տե սել 142 հա մար: Ժա մա նա կի ըն թաց քում 
տպագր վել են նաև ան գլե րեն հա վել ված ներ, ո րոնք տա րած վել են եվ րո պա կան ե րկր-
նե րում: Թեր թի մի քա նի հա մար լույս է տե սել նաև Ե գիպ տո սում՝ Կա հի րե ում, ո րը 
ե րիտ թուր քա կան գա ղա փա րա խոս նե րի կարևոր կենտ րոն նե րից էր:

 Թեր թում ի րենց ան դրա դարձ ներն ու հոդ ված ներն են տպա գրել ե րիտ թուր քա կան 
գա ղա փա րա կից հոդ վա ծա գիր ներ, գրող ներ Աբ դուլ լահ Ջև դե թը, Իս հաք Սյու քու թին, 
Մեհ մեթ Ռե շի դը, Թու նա լը Հիլ մին, Նու րի Ահ մե դը, Ա լի Հայ դա րը, Ահ մեդ Ռը զան և 
այլք27:

«Օս ման լըն» ար տա սահ մա նում տպագր վող ե րիտ թուր քա կան այն թեր թե րից էր, 
ո րը ոչ միայն հան դես էր գա լիս կայս րու թյան ղե կա վա րու թյան և քա ղա քա կա նու թյան 
քն նա դա տու թյամբ, այլև փորձ էր կա տա րում տա րա ծե լու ե րիտ թուր քա կան գա ղա փար-
նե րը: Ի նչ պես և այլ ե րիտ թուր քա կան թեր թեր, այն ստիպ ված էր ան գամ ար տա սահ-
մա նում դի մա կայել Աբ դուլ Հա միդ Ե րկ րոր դի և նրա հա մա խոհ նե րի քայ լե րին՝ հա ճա-
խա կի փո խե լով տպա գրու թյան վայ րը:

 Կարևոր է նաև այն, որ 1894-1896 թթ. աբ դուլ հա մի դյան ջար դե րի ժա մա նակ 
«Օս ման լը» թեր թը լույս էր ըն ծա յում հա տուկ ան գլե րեն հա վել ված, որ տեղ ու շա դրու-
թյան կենտ րո նում Հայ կա կան հարցն ու հայերն էին28: Այս քայ լով թեր թի խմբա գիր նե րը 
փոր ձում էին ան գլա լե զու ըն թեր ցող նե րին հա մո զել, որ հայե րի զանգ վա ծային կո տո-
րած նե րի հետևում ոչ թե թուրք բնակ չու թյունն է, այլ Աբ դուլ Հա միդ սուլ թանն ու նրա 
շր ջա պա տը՝ միա ժա մա նակ փոր ձե լով ե րիտ թուր քե րին ներ կա յաց նել որ պես այ լընտ-
րանք Աբ դուլ Հա մի դին, և որ հենց նրանք են ու նակ կա տա րե լու սկզբուն քային փո փո-
խու թյուն ներ Օս մա նյան կայս րու թյան քա ղա քա կան և հա սա րա կա կան կյան քում29: 

26 Nuri Inuğur, “Basın ve Yayın Tarihi,” (Istanbul: Der Yayınları, 1993), 297.
27 Նույն տեղում:
28 Юрий А. Петросян, “Армянский вопрос на страницах редкого эмигрантского издания младотурок,” 
Պատմա-բանասիրական հանդես 2 (1982), 173-178:
29 Osmanlı (Geneve) no. 2, 1.
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Երիտթուրքական այլ պարբերականներ

 Ար դեն ե րիտ թուր քե րի կա ռա վար ման շր ջա նում, բա ցի վե րոն շյալ պար բե րա կան նե րից, 
լույս են տես նում նաև այս քա ղա քա կան ու ժին հա րող այլ պար բե րա կան ներ, ո րոնց մի 
մա սը ևս հա մա ռոտ ան դրա դար ձի կա րիք ու նի՝ ա վե լի ը նդ հան րա կան դարձ նե լու այս 
շր ջա նի մա մու լի վե րա բե րյալ տե ղե կու թյու նը և օս մա նյան մա մու լի ը նդ հա նուր պատ կե րը: 

Ինչ պես վերևում նշե ցինք, ե րիտ թուրք գոր ծիչ նե րը բա վա կան մեծ ու շա դրու թյուն 
էին հատ կաց նում մա մու լին՝ փոր ձե լով մեծ թվով թեր թե րի մի ջո ցով ի րենց կար ծիք-
ներն ու տե սա կետ նե րը հա սա նե լի դարձ նել լսա րա նին: Ո ւս տի ե րիտ թուր քե րի կա ռա-
վար ման ըն թաց քում ստեղծ վում էին տաս նյակ թեր թեր, ո րոնք ոչ միշտ էին կա րո ղա-
նում հե ղի նա կու թյուն և ճա նա չում ձեռք բե րել՝ հիմ նա կա նում ա պա հո վե լով ա վե լի 
շատ քա նակ, քան ո րակ: Այ նուա մե նայ նիվ, դրանք ևս կազ մում էին ե րիտ թուր քա կան 
մա մու լի հա տուկ մա սը և լու ծում էին տա րա տե սակ, հա ճախ նաև տե ղային խն դիր ներ: 
Նման թեր թե րից էին «Շու րայը Ո ւմ մե թը», «Իչ դի հա դը» և այլ պար բե րա կան ներ, ո րոնք 
կարևոր դեր ու նեին ե րիտ թուր քա կան մա մու լի զար գաց ման և ձևա վոր ման գոր ծըն թա-
ցում:

«Շուրայը Ումմեթ»

«Շու րայը Ո ւմ մե թը» (թուր քա տառ օս մա նե րեն՝ Şura-yı Ümmet/Ազ գային խոր հուրդ) 
պար բե րա կա նը հիմ նա դրել են հայտ նի ե րիտ թուրք գոր ծիչ ներ Բե հաէդ դին Շա քիրն30 ու 
Սա մի փա շա զա դե Սե զաին31 1902 թ. Կա հի րե ում32:

«Շու րայը Ո ւմ մեթ» պար բե րա կա նը նոր ծա վա լով և հզո րու թյամբ տպագր վել է 
1908 թ. հու լի սից՝ դառ նա լով ե րիտ թուր քե րի կարևոր գա ղա փա րա կան թեր թե րից մե կը: 
Թեր թը ոչ միայն հան դես էր գա լիս ե րիտ թուր քա կան գա ղա փար նե րի տա րած մամբ և 
պաշտ պա նու թյամբ, այլ նաև հա ճախ էր քն նա դա տում այլ թեր թե րի և հոդ վա ծա գիր-
նե րի, ո րոնք չէին կի սում ե րիտ թուր քա կան գա ղա փա րա խո սու թյու նը33: 

Պար բե րա կա նը տար բեր ժա մա նա կա հատ ված նե րում լույս է տե սել տար բեր ձևա-
չա փե րով. ե ղել է ի նչ պես օ րա թերթ, այն պես էլ ամ սա գիր: Պար բե րա կա նում հոդ ված-
նե րով հան դես են ե կել Ա լի Քե մա լը34, Ահ մեթ Ֆե րի թը35, Յու սուֆ Աք չու րան36 և այլք: 
Թեր թը, ո րոշ դա դար նե րով հան դերձ, տպա գրու թյու նը շա րու նա կել է մինչև 1929 թ.՝ 
լույս տես նե լով ը նդ հա նուր 220 հա մա րով37:

30 Թուրք քաղաքական գործիչ, Հայոց ցեղասպանության անմիջական իրագործողներից։ «Միություն 
և առաջադիմություն» կուսակցության երկրորդ քարտուղար։
31 Թուրք ռեալիստական հեքիաթասաց, վիպասան:
32 TDV İslâm Ansiklopedisi, C. 39 (Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı, 2010), 240-242։ 
33 Inuğur, “Basın ve Yayın Tarihi,” 311. 
34 Թուրք գրող, քաղաքական-հասարակական գործիչ, խմբագիր:
35 Թուրք քաղաքական գործիչ, մտավորական, դիվանագետ, երեսփոխան:
36 Գրող և հասարակական գործիչ:
37 TDV İslâm Ansiklopedisi, C. 39, 240-242.

https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%80%D5%A1%D5%B5%D5%A5%D6%80%D5%AB_%D6%81%D5%A5%D5%B2%D5%A1%D5%BD%D5%BA%D5%A1%D5%B6%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%84%D5%AB%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6_%D6%87_%D5%A1%D5%BC%D5%A1%D5%BB%D5%A1%D5%A4%D5%AB%D5%B4%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%84%D5%AB%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6_%D6%87_%D5%A1%D5%BC%D5%A1%D5%BB%D5%A1%D5%A4%D5%AB%D5%B4%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6
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«Իչդիհադ»

«Իչ դի հադ» (թուրք.՝ İçtihad/ճգ նել38) պար բե րա կա նը ևս կա րե լի է դա սել ե րիտ թուր քե րի 
կարևոր թեր թե րի շար քում: Պար բե րա կա նը տպա գրու թյու նը սկ սել է Օս մա նյան կայս-
րու թյան տա րած քից դուրս՝ Ժնևում, 1904 թ. սեպ տեմ բե րին39: Ե րկ լե զու (թուր քե րեն, 
ֆրան սե րեն) ամ սա գի րը հիմ նել և ղե կա վա րել է հայտ նի ե րիտ թուրք գոր ծիչ Աբ դուլ լահ 
Ջև դե թը40: 1905 թ. Ֆրան սիա յում Օս մա նյան կայս րու թյան դես պա նը Աբ դուլ լահ Ջև դե-
թի41 դեմ դա տա կան հայց է ներ կա յաց նում, ին չին հետևում են ճն շում նե րը, ո րի ար դյուն-
քում Ջև դե թը ստիպ ված է լի նում թեր թի խմբա գրու թյու նը տե ղա փո խել Ե գիպ տոս42: 
Թեր թը 1906-1908 թթ. տպագր վում է Կա հի րե ում, 1911-1932 թթ.՝ Կոս տանդ նու պոլ սում:

Ջև դե թը հրա տա րա կում է ամ սա գրի 358 հա մար մինչև 1932 թ. դեկ տեմ բեր: 

5. «Իչ դի հա դի տուն», Ֆա թիհ/ Կոս տանդ նու պո լիս  
(https://odatv.com/abdullah-cevdetin-kutuphanesinde-neler-gordum-2307171200.html)

38 Թերթի անվանումն օսմաներենից թարգմանաբար նշանակում է ճգնել, ճիգ ու ջանք թափել, 
չափազանց աշխատել, կրոն կամ որևէ վարդապետություն հաստատել, իսլամական կրոնի 
մեկնություն:
39 İslâm Ansiklopedisi, C. 21, (Istanbul: Türkiye Diyanet Vakfı, 2000), 446-448.
40 Արաբկիրում ծնված, քրդական արմատներով թուրք հասարակական-քաղաքական գործիչ, 
մտավորական, ակնաբույժ, բանաստեղծ և թարգմանիչ:
41 TDV İslâm Ansiklopedisi, C. 21, 446-448.
42 Նույն տեղում:
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FROM THE HISTORY OF YOUNG TURKISH PRESS: A SHORT REVIEW  
(UNTIL 1908)

SUMMARY
Key words: The Ottoman Empire, periodicals, Young Turkish press, “Meshveret,” “Ichtihad,” 
“Mizan.”

The scientific article presents a brief history of the Young Turkish Press (until 1908). 
Special attention is given to the first segment of this process. The article is devoted to the 
analysis of the process of the emergence and distribution of the leading young Turkish 
newspapers of the first period (1890-1908 / 1909).

During this period, newspapers were published outside the Ottoman Empire, mainly 
in Cairo, France, Switzerland, and other places, because Abdul Hamid’s censorship and 
persecutions throughout the Ottoman Empire restricted their ideas and political views from 
freely circulating.

Элина З. Мирзоян
кандидат филологических наук

ИЗ ИСТОРИИ МЛАДОТУРЕЦКОЙ ПРЕССЫ (ДО 1908 Г.):  
КРАТКИЙ ОЧЕРК

РЕЗЮМЕ
Ключевые слова: Османская империя, периодические издания, младотурки, младоту-
рецкая пресса, «Ичтихат», «Мешверет», «Мизан».

 
Статья представляет собой краткий обзор младотурецкой периодической прессы (до 
1908 г.). Особое внимание уделено первому этапу истории младотурецкой прессы. 
Статья освещает историю основания и распространения ведущих младотурецких 
газет указанного периода, которая охватывает период с 1890-х по 1908/1909 гг. В 
это время газеты печатались за пределами Османской империи, в основном в Каире, 
Франции, Щвейцарии и других местах, так как действующая в Османской империи 
абдулгамидовская цензура и проводимые репрессии не давали возможности свободно 
распространять собственные идеи и политические взгляды на территории империи.

https://en.wikipedia.org/wiki/Three_Pashas
https://en.wikipedia.org/wiki/Three_Pashas
https://en.wikipedia.org/wiki/Three_Pashas
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Թեհ մի նե Ռ. Մար տո յան
 պատ մա կան գի տու թյուն նե րի թեկ նա ծու

ՀՈՒՅՆԵՐԻ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱՀԱՐՑԸ ՀԱՅ 
ՊԱՏՄԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ 

 Բա նա լի բա ռեր` Հույների ցեղասպանություն, Օսմանյան պետություն, հայ պատմա գրու-
թյուն, կոտորած, տեղահանություն, Փոքրասիական աղետ, Պոնտոս, Թրակիա

 Հույ նե րի ցե ղաս պա նու թյան հարցն՝ ա մե նա տար բեր հան գա մանք նե րով պայ մա նա վոր-
ված՝ տաս նա մյակ ներ շա րու նակ լռու թյան է մատնվել1։ Պետք է նշել, որ չնա յած Հայոց 
ցե ղաս պա նու թյան պատ մա գրու թյան զար գաց մա նը, ի նչ պես Հա յաս տա նի Հան րա պե-
տու թյու նում, այն պես էլ Սփյուռ քում քիչ են այն հայ պատ մա բան նե րը, ով քեր հե տա զո տել 
են Ա ռա ջին աշ խար հա մար տի և դրան հա ջոր դած տա րի նե րին Օս մա նյան պե տու թյան 
հա կա հու նա կան քա ղա քա կա նու թյան շար ժա ռիթ ներն ու հետևանք նե րը: Կա րե լի է ան վա-
րան ը նդ գծել, որ հար ցին ու սում նա սի րող ներն ան դրա դար ձել են կա՛մ հա կա հայ կա կան 
քա ղա քա կա նու թյան և Հայոց ցե ղաս պա նու թյան հա մա տեքս տում, կա՛մ ժա մա նա կի հույն-
թուր քա կան հա րա բե րու թյուն նե րի ձևա չա փով:

 Ներ կա յաց նե լով հայ պատ մա գրու թյան մեջ հար ցին ան դրա դար ձած հե ղի նակ նե-
րին՝ հիմ նա կան շեշ տը դնում ե նք Գևորգ Վար դա նյա նի «Հույն բնակ չու թյունն Օս մա նյան 
կայս րու թյու նում և փոք րա սիա կան ա ղե տը (1914-1923 թթ.)» մե նա գրու թյան վրա։ 

***

20-րդ դա րասկզբին Օս մա նյան պե տու թյան ի րա գոր ծած ցե ղաս պա նու թյան հետևան-
քով բնաջնջ վեց, բռ նի իս լա մաց վեց և տա րագր վեց ևս մեկ քրիս տո նյա ժո ղո վուրդ. 
Թրա կիա յում, Փոքր Ա սիա յում և Պոն տո սում վերջ դր վեց տե ղի հու նա կան քա ղա-
քակրթու թյա նը2։ 

Հայոց ցե ղաս պա նու թյան փաս տի մի ջազ գային ճա նաչ ման գոր ծըն թա ցը, ի նչ պես 
նաև 1970-80-ական թթ. Ա րև մուտ քում Հրեից հո լո քոս տի թե մայի նկատ մամբ հե տաքրք-
րու թյան ա ճը նպաս տե ցին Հույ նե րի ցե ղաս պա նու թյան հար ցի բարձ րաց մա նը (1980-
1990-ական թթ.)3: Հատ կան շա կան է, որ այն ի րա կա նու թյուն դար ձավ շնոր հիվ Պոն-
տո սի հույ նե րի հա մառ և հետևո ղա կան ջան քե րի։ 1994 թ. փետր վա րի 24-ին Հու նաս-
տա նի Հան րա պե տու թյան խորհր դա րա նը մայի սի 19-ը հայ տա րա րեց Հույ նե րի ցե ղաս-
պա նու թյան հի շա տա կի օր, ո րը կապ ված է Մուս տա ֆա Քե մա լի Սամ սուն հաս նե լու 

1 Հրապարակումը նվիրվում է Պոնտոսի հույների ցեղասպանության 100-ամյակին:
2 Թեոֆանիս Մալկիդիս, Հույների ցեղասպանությունը, Թրակիա, Փոքր Ասիա, Պոնտոս, հեղի նա-
կազորված թարգմանությունը՝ Թեհմինե Մարտոյանի (Ալեքսանդրուպոլիս, 2014), 18:
3 Այդ մասին մանրամասն տե՛ս Գևորգ Վարդանյան, «Պոնտոսի հույները և հանրապետական 
Թուրքիան. պատմական հիշողություն և նոր մարտահրավերներ», Ժամանակակից Եվրասիա III, no. 
2 (2014), 86-105: 
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հետ4։ Հույ նե րի ցե ղաս պա նու թյու նը ո գե կոչ վում է նաև սեպ տեմ բե րի 14-ի ն՝ կապ ված 
1922 թ. Զմյուռ նիայի քրիս տո նյա նե րի կան խամտած ված բնաջնջ ման, ա պա՝ քա ղա քի 
հր կիզ ման հետ։ 

Հայ պատ մա գրու թյուն մեջ օս մա նահ պա տակ հույ նե րի պատ մու թյան նա խա ցե ղաս-
պա նա կան և բուն ցե ղաս պա նա կան շր ջա նին ո րո շա կի ո րեն ան դրա դար ձել են Ման վել 
Զու լա լյա նը5, Ջոն Կի րա կո սյա նը6, Հրաչ Բար թի կյա նը7, Վա հագն Դադրյա նը8, Ռի չարդ 
Հով հան նի սյա նը9, Հով հան նես Ին ճի կյա նը10, Հրա չիկ Սի մո նյա նը11, Ար ման Կի րա կո սյա-
նը12, Ար սեն Ա վա գյա նը13, Գևորգ Քի լիմ ջյա նը14, Ար տեմ Ու լու նյա նը15 և այլք։ 

Վե րը հի շա տակ ված հե ղի նակ նե րից ա ռանձ նա նում է հատ կա պես պատ մա բան 
Գևորգ Քի լիմ ջյա նը։ Նրա հե տա զո տու թյուն նե րը նվիր ված են Բալ կա նյան պա տե-

4 Մալկիդիս, Հույների ցեղասպանությունը, 154։ 
5 Մանվել Զուլալյան, ««Դեվշիրմե»-ն (մանկահավաքը) Օսմանյան կայսրությունում ըստ թուրքական 
և հայկական աղբյուրների», Պատմա-բանասիրական հանդես no. 2-3 (1959), 247-256:
6 Ջոն Կիրակոսյան, Բուրժուական դիվանագիտությունը և Հայաստանը (XIX դարի 70-ական թթ.) 
(Երևան, «Հայաստան», 1978):
7 Հրաչ Բարթիկյան, «Ռուսաստանի և Խորհրդային Միության հույները։ Վերաբնակեցումներ և 
տեղահանություններ», Պատմա-բանասիրական հանդես no. 2-3 (1999), 397-407։ Հրաչ Բարթիկյան, 
Հունական «Հիդրա» հանրագիտարանը Հայաստանի և հայերի մասին, Պատմա-բանասիրական 
հանդես no. 2 (1981), 290-299:
8 Vahakn Dadrian, “The Determinants of the Armenian Genocide,” working paper GS 02. (Yale Center 
for International and Area Studies, H.F. Guggenheim Foundation, 1998), 1-32; Vahagn Dadrian, The History 
of the Armenain Genocide: Ethnic Conflict from the Balkans to Anatolia to the Caucasus (Province-
Oxford: Berghahn Books, 1995); Vahagn Dadrian, Warrant for Genocide: Key Elements of Turko-Armenian 
Conflict (New Brunswick: Transaction Publishers, 1999). 
9 Ռիչարդ Հովհաննիսյան, Հայաստանի Հանրապետություն, հատոր I. Առաջին տարին, 1918-1919 
(Երևան, ՀՀ ԳԱԱ, 2005); “Armenian Pontus, The Trebizond-Black Sea Communities,” ed. by Richard 
G. Hovannisyan (California: Mazda Publishers, 2009); Richard Hovannisyan, “Armenia on the Road to 
Independence, 1918 (Los Angeles: University of California Press, 1967). 
10 Հովհաննես Ինճիկյան, Օսմանյան կայսրության անկումը: Սոցիալ-տնտեսական ակնարկ (Երևան, 
«Հայաստան», 1984), Оганнес Инджикян, Буржуазия Османской империи (Ер., Изд-во АН Арм. ССР, 
1977).
11 Հրաչիկ Սիմոնյան, Թուրք ազգային բուրժուազիայի գաղափարաբանությունն ու քաղաքա կա-
նությունը (Երևան, «Հայաստան», 1986): 
12 Արման Կիրակոսյան, Բրիտանական դիվանագիտությունը և արևմտահայության խնդիրը (19-րդ 
դարի 30-ական թթ. – 1914 թ.) (Երևան, «Գիտություն», 1999):
13 Арсен Авакян, Геноцид 1915 г. Механизмы принятия и исполнения решений (Ереван: “Гитутюн,” 
1999); Арсен Авакян, Черкесский фактор в Османской империи и Турции (вторая половина XIX – 
первая четверть XX вв.), oтв. ред. Г. Аветисян (Ереван: “Гитутюн,” НАН РА, 2001). 
14 Գևորգ Քիլիմջյան, Թուրք-հունական հարաբերությունները 1908-1914 թվականներին (Երևան, 
Երևանի համալսարանի հրատարակչություն, 1988); Նույնի, «Երիտթուրքերի ազգային քաղա քա կա-
նության հարցի շուրջը», Լրաբեր հասարակական գիտությունների 8 (1970), 11-16; Նույնի, «Թուրք-
հունական հարաբերություններն Առաջին համաշխարհային պատերազմի նախօրյակին (1913-1914)», 
Լրաբեր հասարակական գիտությունների 10 (1976), 32-41:
15 Артем Улунян, Политическая история современной Греции (конец XVIII в. – 90-е гг. XX в.) 
(Москва: ИВИ РАН, 1998), 233. 
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րազմ նե րից մինչև Ա ռա ջին աշ խար հա մար տի սկիզբն ըն կած ժա մա նա կա հատ վա ծում 
հույն-թուր քա կան հա րա բե րու թյուն նե րի և հույ նե րի ա ռա ջին բռ նի տե ղա հա նու թյուն-
նե րի քն նարկ մա նը: 

Պատ մա բան Գևորգ Վար դա նյա նի16 «Հույն բնակ չու թյունն Օս մա նյան կայս րու թյու նում 
և փոք րա սիա կան ա ղե տը (1914-1923 թթ.)» մե նա գրու թյու նը17 հայ րե նա կան պատ մա գրու-
թյան մեջ 19-րդ դա րի վեր ջին և 20-րդ դա րասկզբին Օս մա նյան պե տու թյան մեջ հույ նե րի 
դրու թյու նը, բնա կու թյան շր ջան նե րը, թուր քա կան իշ խա նու թյուն նե րի՝ հույն ժո ղովր դի 
բռ նի տե ղա հա նու թյուն նե րի և կո տո րած նե րի հետևո ղա կան քա ղա քա կա նու թյու նը հա մա-
պար փակ ներ կա յաց նե լու ա ռա ջին փորձն է։ Մե նա գրու թյունն ը նդ գր կում է 19-րդ դա րի 
ե րկ րորդ կե սից 20-րդ դա րի ա ռա ջին քա ռորդն ըն կած ժա մա նա կա հատ վա ծը: 

Ի հար կե, ու սում նա սի րու թյան մեջ հի շա տակ վող ո րոշ փաս տեր և ի րա դար ձու-
թյուն ներ դուրս են ժա մա նա կա գրա կան այդ շր ջա նակ նե րից, ին չը պայ մա նա վոր ված 
է քն նու թյան ա ռար կա հիմ նա հարցն ա ռա վել խո րու թյամբ հե տա զո տե լու ան հրա ժեշ-
տու թյամբ: Վար դա նյանն այս հե տա զո տու թյամբ հայ պատ մա գրու թյան մեջ ա ռա ջին 
ան գամ գի տա կան շր ջա նա ռու թյան մեջ է դնում Կ.Պոլ սի հու նա կան տիե զե րա կան 
պատ րիար քա րա նի, հու նա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րի տե ղե կա գրերն ու ար խի-
վային փաս տաթղ թե րի ժո ղո վա ծու նե րի նյու թե րը, ո րոնք ար ժե քա վոր տե ղե կու թյուն ներ 
են հա ղոր դում հույ նե րի զանգ վա ծային տե ղա հա նու թյուն նե րի և կո տո րած նե րի վե րա-
բե րյալ։ Հույն ժո ղովր դի պատ մու թյան և Օս մա նյան պե տու թյան մեջ նրանց դրու թյան 
հետ կապ ված հար ցե րի մեկ նա բան ման հա մար հե ղի նակն օգ տա գոր ծել է ի նչ պես հույն 
և հայ, այն պես էլ եվ րո պա ցի ու ա մե րի կա ցի հա սա րա կա կան գոր ծիչ նե րի, դի վա նա-
գետ նե րի, զին վո րա կան նե րի, բժիշկ նե րի, ժա մա նա կա կից նե րի աշ խա տանք նե րը` այդ 
թվում նա մակ ներ, հու շա գրու թյուն ներ և այլն18։

Գևորգ Վար դա նյանն իր հե տա զո տու թյունն ի րա կա նաց նե լիս նկա տում և փաս-
տում է, որ հույն ու սում նա սի րող ներն ա վե լի շատ են սկ սել ան դրա դառ նալ սե փա կան 
ժո ղովր դի ցե ղաս պա նու թյան պատ մու թյան հիմ նա հար ցին՝ գի տա կան հե տաքրք րու-
թյան բարձ րա ցու մը կա պե լով Հու նաս տա նում հաս տատ ված գաղ թա կան հույ նե րի 
հի շո ղու թյան պահ պան ման հետ: Հե ղի նա կը հա վաս տիաց նում է, որ հի շո ղու թյունն այն 
հիմ նա կան շար ժիչ ուժն էր, ո րը հիմ նա հար ցի վե րա բե րյալ գի տա կան և քա ղա քա կան 
մեծ հե տաքրք րու թյուն ա ռա ջաց րեց19։

16 Հյուսիսային Կարոլինայի համալսարանի դոկտորանտ և դասախոս Գևորգ Վարդանյանը 
պատմական գիտությունների թեկնածու է, շուրջ երկու տասնյակ գիտական հրապարակումների, 
այդ թվում` մեկ մենագրության հեղինակ: Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակն ընդգրկում է՝ 
հայերի և հույների ցեղասպանությունների պատմություն, Օսմանյան և Ռուսական կայսրությունների 
համեմատական հետազոտություն, հանրային պատմություն և այլն։ 2017-2018 թթ. ղեկավարել է 
Հայոց ցեղասպանության թանգարան-ինստիտուտը: Մինչ այդ եղել է նույն հիմնարկի գիտաշխատող, 
բաժնի վարիչ, գիտական քարտուղար և այլն:
17 Գևորգ Վարդանյան, Հույն բնակչությունն Օսմանյան կայսրությունում և Փոքրասիական աղետը, 
1914-1923 թթ. (Երևան, Հայոց ցեղասպանության թանգարան-ինստիտուտ, «Կոլաժ», 2012, 196 էջ):
18 Վարդանյան, Հույն բնակչությունն Օսմանյան կայսրությունում, 10-11:
19 Նույն տեղում, 13։
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 Մե նա գրու թյան ա ռա ջին գլ խում («Հույ նե րի բնա կու թյան շր ջան ներն ու դրու թյունն 
Օս մա նյան կայս րու թյու նում XIX դա րի վեր ջին և XX դա րի սկզբին») ներ կա յաց նե լով 
հույ նե րի դրու թյու նը՝ Վար դա նյա նը խիստ կարևոր է հա մա րում հույն բնակ չու թյան 
թվա քա նա կի վե րա բե րյալ ա մե նա տար բեր աղ բյուր նե րի հա մա դրումն ու վեր լու ծու-
թյու նը և հան գում այն եզ րա կա ցու թյան, որ թեև թուր քա կան մար դա հա մար նե րի 
տվյալ նե րը դի տա վո րու թյամբ կեղծ ված են, այ նուա մե նայ նիվ, Ա ռա ջին հա մաշ խար-
հային պա տե րազ մի նա խօ րեին Օս մա նյան պե տու թյան մեջ ապ րում էր շուրջ 2,5 մլն 
հույն: Ա նդ րա դառ նա լով հույ նե րի ծանր վի ճա կին՝ հե ղի նա կը փաս տում է, որ թուր-
քա կան իշ խա նու թյուն ներն ա մեն կերպ խո չըն դո տում էին պե տա կա նու թյան հա րուստ 
ա վան դույթ ներ ու նե ցող և զար գաց ման ա վե լի բարձր աս տի ճա նի վրա գտնվող 
հույ նե րի ազ գային ա ռա ջըն թա ցը20: Դի տար կե լով ի րա դար ձու թյուն նե րի ըն թաց քը` 
հե տա զո տո ղը եզ րա կաց նում է, որ 1894-1896 թթ. հայե րի կո տո րած նե րի ժա մա նակ 
սուլ թան Աբ դուլ Հա միդն ուղ ղա փառ հույ նե րի նկատ մամբ վա րել է սի րա շահ ման 
քա ղա քա կա նու թյուն։ Ը ստ հե ղի նա կի՝ այն պայ մա նա վոր ված էր մի ջազ գային բարդ 
ի րա դրու թյամբ` խու սա փել Հու նաս տա նի հետ առ ճա կա տու մից, ի նչ պես նաև սեպ 
խրել հույն և հայ քրիս տո նյա նե րի հա րա բե րու թյուն նե րի մեջ, թշ նա մանք սեր մա նել 
նրանց միջև, հաս նել հույ նե րի չե զո քու թյա նը Հայ կա կան հար ցում` ա մեն գնով թույլ 
չտա լով նրանց մի ջամտու թյու նը և այլն։ 

Գևորգ Վար դա նյա նը, այ նուա մե նայ նիվ, լուրջ բաց թո ղում ներ է նկա տում վե րո-
հի շյալ քա ղա քա կա նու թյան մեջ և այն հիմ նա վո րում ա ռան ձին վայ րե րում հույ նե րի 
կո տո րած նե րով։ Նա ա ռանձ նաց նում է թուր քաց ման քա ղա քա կա նու թյան ջա տա-
գով նե րից հատ կա պես դոկ տոր Նա զը մին, ով 1910 թ. ա ռաջ է քա շել Մա կե դո նիան 
մահ մե դա կան գաղ թա կան նե րով բնա կեց նե լու ծրա գի րը21։ Հե ղի նա կը հա մոզ մունք է 
հայտ նում, որ 1913-1914 թթ. բռ նա գաղ թը պե տա կան քա ղա քա կա նու թյուն էր, ե րիտ-
թուր քե րի բռ նի օս մա նաց ման (թուր քաց ման) քա ղա քա կա նու թյան բա ղա դրիչն էր և 
նպա տակ ու ներ զր կե լու Է գե յան ծո վա փը հույն (ք րիս տո նյա) բնակ չու թյու նից: Վար-
դա նյա նը թուր քաց ման քա ղա քա կա նու թյան բաղ կա ցու ցիչ է հա մա րում հույ նե րի 
տն տե սա կան դիր քե րի թու լա ցու մը, ա պա՝ տն տե սու թյու նից նրանց դուրս մղե լը կամ 
«տն տե սու թյան թուր քա ցու մը», ո րն ամ բող ջաց նում է ե րիտ թուր քե րի «հու նա կան» 
քա ղա քա կա նու թյան է ու թյու նը22։ 

Ամ փո փե լով ու սում նա սի րու թյան ա ռա ջին գլ խի ար դյունք նե րը՝ հե ղի նա կը եզ րա-
կաց նում է, որ օս մա նյան իշ խա նու թյուն նե րի կող մից 1913-1914 թթ. հույն ժո ղովր դի 
նկատ մամբ ի րա գործ վեց բռ նի տե ղա հա նու թյուն նե րի քա ղա քա կա նու թյուն, ո րը թուր-
քա կան կող մը հետևո ղա կա նո րեն փոր ձել է ներ կա յաց նել որ պես բնակ չու թյան «կա մա-

20 Նույն տեղում, 47:
21 Նույն տեղում, 65, 71:
22 Նույն տեղում, 78:
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վոր փո խա նա կում»: Դրա նպա տակն ը ստ հե տա զո տո ղի՝ Արևե լյան Թրա կիայի և 
Ա րևմտյան Փոքր Ա սիայի հու նա թա փումն էր, ո րը տն տե սա կան պատ ժա մի ջոց նե րի 
հետ միա սին Օս մա նյան պե տու թյան թուր քաց ման քա ղա քա կա նու թյան մի մասն էր 
կազ մում:

 Մե նա գրու թյան ե րկ րորդ գլ խում («Օս մա նյան կայս րու թյան հույն բնակ չու թյունն 
Ա ռա ջին հա մաշ խար հային և 1919-1922 թվա կան նե րի հույն-թուր քա կան պա տե րազմ նե րի 
տա րի նե րին: Հայ-հու նա կան հա մա գոր ծակ ցու թյան փոր ձե րը») հե ղի նա կը փաս տում է, 
որ Ա ռա ջին հա մաշ խար հային պա տե րազ մի սկզբ նա կան փու լում հույ նե րի հա լա ծանք-
նե րը, ը նդ հա նուր առ մամբ, նույն քա ղա քա կա նու թյան շա րու նա կու թյունն էին, որ նրանց 
նկատ մամբ կի րառ վեց Բալ կա նյան պա տե րազմ նե րի վեր ջին շր ջա նում և 1914 թ. գար-
նան ու ամ ռան ա միս նե րին։ Վար դա նյա նը, սա կայն, ժա մա նա կի ըն թաց քում հա կա հու-
նա կան քա ղա քա կա նու թյան «ար մա տա վո րում և խո րա ցում» է տես նում:

Ու սում նա սի րո ղը նկա տում է, որ ե թե նա խորդ շր ջա նում հիմ նա կան շեշ տը դր վում էր 
ար տաք սում նե րի վրա, ի սկ գոր ծո ղու թյան տա րած քը միայն Թրա կիան և Փոքր Ա սիայի 
ա րևմտյան ծո վափն էին, ա պա Ա ռա ջին հա մաշ խար հային պա տե րազ մի տա րի նե-
րին (սկ սած 1916 թվա կա նից) հույ նե րի զանգ վա ծային ջար դերն ը նդ գր կե ցին կայս րու-
թյան ամ բողջ տա րած քը: Մեկ նա բա նե լով Պոն տո սում հա կա հու նա կան քա ղա քա կա-
նու թյու նը, ո րը տար վում էր պա տե րազ մի հենց սկզբից, հե ղի նակն ի րա դար ձու թյուն-
նե րի բուռն ծա վալ ման՝ հույն բնակ չու թյան նկատ մամբ «իս կա կան հաշ վե հար դա րի» 
տա րե թիվ նշում է 1916 թ. ապ րի լը՝ այն կա պե լով ռուս նե րի կող մից տա րած քի գրավ-
ման, այ նու հետև նա հան ջի հետ։ Հա մե մա տե լով Պոն տո սում տե ղի ու նե ցած ջար դերն 
ու ար տաք սում նե րը՝ Գևորգ Վար դա նյանն ա ռանց քային ոչ մի տար բե րու թյուն չի նկա-
տում ո ՛չ Փոքր Ա սիա յում, ո ՛չ Թրա կիա յում: Հե ղի նա կը նշում է, որ Պոն տո սում տե ղի 
ու նե ցա ծը դի տարկ վել է որ պես ա ռան ձին` «պոն տա կան ազ գի» ցե ղաս պա նու թյուն՝ 
պայ մա նա վոր ված այդ խնդ րով հիմ նա կա նում զբաղ վող, պոն տա կան ծա գում ու նե ցող 
հույ նե րով։ Վար դա նյա նը նպա տա կա հար մար և ար դա րաց ված է հա մա րում դրանք 
դի տար կել որ պես մեկ ցե ղաս պա նու թյուն` չտա րան ջա տե լով մի մյան ցից23։

Հույն-թուր քա կան պա տե րազ մի տա րի նե րին (1919-1922 թթ.) Օս մա նյան պե տու-
թյան հու նա թա փու մը տե ղի է ու նե ցել ա ռա վել մեծ ծա վալ նե րով և ը նդ հա նուր առ մամբ 
ա վար տին հասց վել եր կի րը հույ նե րից «ա զա տե լու» քա ղա քա կա նու թյու նը: Հե ղի նա կը 
փաս տում է, որ Փոքր Ա սիա յում` հատ կա պես Պոն տո սում և Է գե յան ծո վի ա փե րի հու-
նա շատ շր ջան նե րում, հույն բնակ չու թյու նը բնաջնջ վեց: Միայն Ա ռա ջին աշ խար հա-
մար տի տա րի նե րին Պոն տո սից տե ղա հան ված նե րի ու կո տոր ված նե րի թի վը հաս նում 
էր շուրջ 100.000 մար դու24: Ամ փո փե լով 1919-1922 թթ. հույն-թուր քա կան պա տե րազ մի 
տա րի նե րին Օս մա նյան պե տու թյան տա րած քում հույն ժո ղովր դի զանգ վա ծային 
տե ղա հա նու թյուն նե րի և կո տո րած նե րի ու սում նա սի րու թյան ար դյունք նե րը՝ Գևորգ 
Վար դա նյա նը հա վաս տիաց նում է, որ քե մա լա կան ներն «ա վար տին հասց րին» ե րիտ-
թուր քե րի որ դեգ րած քա ղա քա կա նու թյու նը, ո րի նպա տա կը կայս րու թյան տա րած քի 

23 Նույն տեղում, 97-98:
24 Նույն տեղում, 100։
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«մաք րումն» էր հույն հպա տակ նե րից25:  Թե մայի ու սում նա սի րու թյան հա մա տեքս տում 
հե տաքր քիր է հատ կա պես հե ղի նա կի ան դրա դար ձը հայ-հու նա կան հա մա գոր ծակ-
ցու թյան փոր ձե րին (XX դա րի ա ռա ջին քա ռորդ)։ Ներ կա յաց նե լով Ա ռա ջին հա մաշ-
խար հային պա տե րազ մի տա րի նե րին Օս մա նյան պե տու թյան տա րած քում գրե թե զու-
գա հե ռա բար ի րա կա նաց վող եր կու ժո ղո վուրդ նե րի զանգ վա ծային կո տո րած նե րի և 
ար տաք սում նե րի քա ղա քա կա նու թյու նը՝ հե տա զո տողն ը նդ գծում է հնա րա վոր հա մա-
գոր ծակ ցու թյան փաս տը: Հատ կան շա կան է հե ղի նա կի՝ ըն թեր ցո ղի ու շա դրու թյան բևե-
ռու մը 1915-1923 թթ. Հայոց ցե ղաս պա նու թյան տա րի նե րին Պոն տո սի լեռ նե րում հա մա-
տեղ ի նք նա պաշտ պա նու թյան բազ մա թիվ դեպ քե րի և հայ-հու նա կան միա ցյալ մար-
տախմբե րի գոր ծու նե ու թյան վրա: Վար դա նյա նի հա վաստ մամբ՝ բազ մա թիվ են այն 
օ րի նակ նե րը, ե րբ հույ ներն ի րենց հնա րա վո րու թյան սահ ման նե րում օգ նում էին հայե-
րին26: 

Ու սում նա սի րու թյան եր րորդ գլ խում («Հու նա կան հար ցը Լո զա նի վե հա ժո ղո վում: 
Հայե րի և հույ նե րի զանգ վա ծային տե ղա հա նու թյուն նե րի և կո տո րած նե րի թուր քա կան 
քա ղա քա կա նու թյան ը նդ հան րու թյուն ներն ու տար բե րու թյուն նե րը») հե ղի նա կը դի տար-
կում է Օս մա նյան պե տու թյան և հա սա րա կու թյան մեջ հույ նե րի ներգ րավ վա ծու թյունն 
ու նրանց դե րա կա տա րու թյու նը։

Բ նա կան հա մա րե լով միև նույն պե տու թյան, վար չա կար գի և գոր ծող ան ձանց ի րա-
գոր ծած ցե ղաս պա նու թյուն նե րի զգա լի նմա նու թյուն ներն ու ը նդ հան րու թյուն նե րը 
(տն տե սա կան պատ ժա մի ջոց ներ, զո րա կոչ, աշ խա տան քային գու մար տակ նե րի ստեղ-
ծում, բռ նի իս լա մա ցում, զանգ վա ծային տե ղա հա նու թյուն ներ և կո տո րած ներ, մշա կու-
թային, կր թա կան և կրո նա կան հաս տա տու թյուն նե րի ո չն չա ցում)՝ հե ղի նա կը հատ կա-
պես ը նդ գծում է դրանց տար բե րու թյուն նե րը՝ մարդ կային կո րուստ նե րի թվա քա նակ, 
քր դա կան տարր և այլն27։ 

Անդ րա դառ նա լով հույ նե րի բռ նա գաղ թի և կո տո րած նե րի փու լային զար գաց մա նը` 
կապ ված ժա մա նա կա գրու թյան և աշ խար հա գրու թյան հետ, հե ղի նա կը դժ վա րա նում է 
պն դել մեկ կոնկ րետ ծրա գրի առ կա յու թյան փաս տը, մինչ դեռ ա կն հայտ է հա մա րում, 
որ 1914-1923 թթ. հույ նե րի տե ղա հա նու թյուն ներն ու կո տո րած նե րը (Արևե լյան Թրա-
կիա, Փոքր Ա սիա, Պոն տոս), կազ մե լով մեկ միաս նա կան քա ղա քա կա նու թյուն, կրել 
են պե տա կան բնույթ և ի րա գործ վել կայս րու թյան հույն բնակ չու թյու նից ա զատ վե լու 
դի տա վո րու թյամբ28: 

Ի րա կա նաց նե լով հետևանք նե րի հա մե մա տու թյուն՝ հե ղի նակն ամ փո փում է. «1914-
1923 թթ. թուր քա կան եր կու վար չա կար գե րի կող մից քրիս տո նյա նե րի նկատ մամբ ի րա-
կա նաց ված ցե ղաս պան քա ղա քա կա նու թյան հետևան քը ե ղավ եր կու ժո ղո վուրդ նե րի` 
մի դեպ քում ա րևմտա հա յու թյան, մյուս դեպ քում՝ օս մա նահ պա տակ հույ նե րի հայ րե-
նազր կու մը: Նրանց պատ ճառ վեց ահ ռե լի մարդ կային, նյու թա կան և հո գե բա նա կան 

25 Նույն տեղում, 132:
26 Նույն տեղում, 136-137:
27 Նույն տեղում, 167:
28 Նույն տեղում, 168:
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կո րուստ… Չնա յած մե ծա քա նակ հույ ներ (գլ խա վո րա պես Պոն տո սից) գաղ թե ցին Ռու-
սաս տան, նախ կին խորհր դային հան րա պե տու թյուն ներ և Ա ՄՆ, այ նուա մե նայ նիվ, 
նրանց ճն շող մե ծա մաս նու թյու նը հանգր վան գտավ Հու նաս տա նում: Ի սկ հայե րի հոծ 
զանգ ված ներ տա րած վե ցին աշ խար հով մեկ` Ա ՄՆ-ից մինչև Ա վստ րա լիա»29։

Գևորգ Վար դա նյանն օգ տա գոր ծել է Հայոց ցե ղաս պա նու թյան պատ մու թյան հայտ-
նի ու սում նա սի րող ներ Վա հագն Դադ րյա նի, Ռի չարդ Հով հան նի սյա նի, մա սամբ նաև 
թուրք պատ մա բան, սո ցի ո լոգ Թա ներ Աք չա մի մո տե ցում նե րը, սա կայն չի հետևել 
նրան ցից և ոչ մե կի` ցե ղաս պա նու թյուն երևույ թը բա ցատ րե լու ձևա չա փին: Նա քն նար-
կում է բազ մա թիվ գոր ծոն ներ` կրո նա կան, թուր քա կան ազ գայ նա կա նու թյան, ժա մա-
նա կի մի ջազ գային քա ղա քա կան և այլն: Սա կան այս հե տա զո տու թյան մեջ որևէ գոր-
ծո նի ա ռան ձին ա ռաջ նային կամ ե զա կի նշա նա կու թյուն և կարևո րու թյուն չի տր վում 
Հույ նե րի ցե ղաս պա նու թյան պատ ճառ ներն ու ըն թաց քը բա ցատ րե լու հար ցում: Ա վե-
լին, հույ նե րի բնաջնջ ման նպա տա կա դրու թյու նը հաս տա տող փաս տաթղ թի բա ցա-
կա յու թյու նը չի կաշ կան դել հե ղի նա կին այդ քա ղա քա կա նու թյու նը ցե ղաս պա նու թյուն 
ո րա կե լու հար ցում: Այ դու հան դերձ, Վար դա նյա նի՝ հա կա հու նա կան քա ղա քա կա նու-
թյան աս տի ճա նա կան ար մա տա կա նաց ման օգ տին ար վող փաս տարկ նե րը հի շեց նում 
են գեր մա նա ցի պատ մա բան Հանս Մոմ զե նի «cumulative radicalization» դրույ թը, ո րն 
օգ տա գործ վել է ի նչ պես Հրեից հո լո քոս տի, այն պես էլ Հայոց ցե ղաս պա նու թյան պատ-
մա գրու թյան մեջ, թեև հե ղի նակն այն որ պես նմուշ-օ րի նակ չի դի տար կել:30 

Ամ փո փե լով փաս տենք, որ հե տա զո տու թյունն ու նե ցել է կի րա ռա կան կարևոր նշա-
նա կու թյուն, մաս նա վո րա պես, 2015 թվա կա նին Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան 
Ազ գային ժո ղո վում Հույ նե րի ցե ղաս պա նու թյան փաս տը ճա նա չե լիս և այն դա տա պար-
տող փաս տա թուղ թը կազ մե լիս օգ տա գործ վել են աշ խա տու թյան մեջ ներ կա յաց ված 
դրույթ ներն ու մշա կում նե րը։ 

29 Նույն տեղում, 172-173:
30 Hans Mommsen, “Hitler’s Reichstag Speech of 30 January 1939,” History and Memory 9, no. 1-2 (1997), 
147-161, տե՛ս նաև հետևյալ ուսումնասիրությունը` Donald Bloxham, The Great Game of Genocide: 
Imperialism, Nationalism, and the Destruction of the Ottoman Armenians (Oxford: Oxford University 
Press, 2005).
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THE ISSUE OF THE HISTORY OF GREEK GENOCIDE  
IN THE ARMENIAN HISTORIOGRAPHY

SUMMARY
Key-words: Greek Genocide, Ottoman Empire, Armenian historiography, massacre, 
deportation, Asia Minor disaster, Pontus, Trace.

Researches dealing with the Greek pre-genocidal and genocidal period are written by the 
Armenian historians Manvel Zulalyan, John Kirakosyan, Hratch Bartikyan, Vahakn 
Dadryan, Richard Hovhannisyan, Gevorg Kilimjyan, etc. 

Gevorg Vardanyan’s monograph “The Greek Population in the Ottoman Empire and 
the Asia Minor Disaster (1914–1923)” is the first attempt of comprehensive research which 
presents and analyzes the mass deportations and massacres of the Greeks in the Ottoman 
Empire from 1914 to 1923. 

In 2015 the provisions of the monograph were used during the recognition and formation 
of the document of the Greek Genocide at the Parliament of the Republic of Armenia.

Тегмине Р. Мартоян
кандидат исторических наук

ВОПРОС ИСТОРИИ ГЕНОЦИДА ГРЕКОВ  
В АРМЯНСКОЙ ИСТОРИОГРАФИИ

РЕЗЮМЕ
Ключевые слова: Геноцид греков, Османская Империя, армянская историография, резня, 
депортация, Малоазийская катастрофа, Понт, Фракия.

Тему предгеноцидного и геноцидного периода истории османских греков, в армянской 
историографии частично упоминули Манвел Зулалян, Джон Киракосян, Грач Бартикян, 
Ваакн Дадрян, Ричард Оганнисян, Геворк Килимджян и др. Монография историка 
Геворка Варданяна «Греческое население в Османской империи и Малоазийская 
катастрофа» стала первой папыткой всестороннего рассмотрения положения греков в 
Османской империи в конце 19-го и начале 20-х веков. Исследование имело важное 
прикладное значение, в частности, при признании факта Греческого Геноцида в 
Национальном Собрании Республики Армения в 2015 г. представленные в работе 
положения и разработки были использованы при формулировке подтверждающего 
документа.
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ՊԱՏՄԵԼՈՎ ԱՆՊԱՏՄԵԼԻՆ. ՏՐԱՊԻԶՈՆԻ ՀԱՅԵՐԻ 
ՏԵՂԱՀԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՆ ՈՒ ԿՈՏՈՐԱԾՆԵՐԸ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ՄԵԼՔՈՆԻ 

ԿԻՐԱԿՈՍՅԱՆԻ ՀՈՒՇԵՐՈՒՄ

 Բա նա լի բա ռեր՝ Հայոց ցե ղաս պա նու թյուն, Տրա պի զոն, Հա րու թյուն Կի րա կո սյան, հու շեր, 
հայե րի տե ղա հա նու թյուն, հայե րի կո տո րած, Ա կն, Ա րաբ կիր:

 Հա րու թյուն Կի րա կո սյանն իր հու շա գրու թյան մեջ ներ կա յաց նում է իր և իր ըն տա նի քի 
փոր ձա ռու թյու նը Մեծ ե ղեռ նի տա րի նե րին: 1915 թ., լի նե լով ըն դա մե նը 11 տա րե կան, նա 
ան ցել է տա րա գրու թյան ճա նա պար հը՝ կորց նե լով ըն տա նի քի ան դամ նե րին և միայն 
հրաշ քով փրկ վե լով: Նա մեկն էր այն սա կա վա թիվ հայե րից, ո րոնք ոչ միայն փրկ վե ցին, 
այլ նաև ի րենց փոր ձա ռու թյու նը հու շա գրու թյան տես քով հանձ նե ցին ա պա գա սե րունդ նե-
րին:

 Հու շա գրու թյու նը գր վել է Մեծ ե ղեռ նից 50 տա րի ան ց: Ան շուշտ, ժա մա նակն իր ազ դե-
ցու թյունն է ու նե ցել դեպ քե րը վեր հի շե լու և պատ մե լու հե ղի նա կի նա խա ձեռ նու թյան վրա: 
Այ դու հան դերձ, այս հու շա գրու թյու նը բա վա կան կարևոր սկզբ նաղ բյուր է Հայոց ցե ղաս-
պա նու թյան և հատ կա պես տրա պի զո նա հա յու թյան տե ղա հա նու թյուն նե րի և կո տո րած-
նե րի ու սում նա սի րու թյան հա մար:

***

 Հայոց ցե ղաս պա նու թյան ըն թաց քում զանգ վա ծային տե ղա հա նու թյուն ներ և կո տո-
րած ներ տե ղի ու նե ցան Օս մա նյան կայս րու թյան բո լոր վար չա կան միա վոր նե րում: 
Այս ա ռու մով Տրա պի զո նի նա հան գը բա ցա ռու թյուն չէր: Ա ռա ջին հա մաշ խար հային 
պա տե րազ մի նա խօ րեին Տրա պի զո նի նա հան գում բնակ վում էր 73.395 հայ, ո րոն ցից 
5.539-ը՝ նա հան գի կենտ րոն Տրա պի զոն քա ղա քում1: Պա տե րազ մի ժա մա նակ Տրա պի-
զոնն ու ներ ռազ մա վա րա կան բա ցա ռիկ նշա նա կու թյուն Օս մա նյան իշ խա նու թյուն նե րի 
հա մար, այդ պատ ճա ռով նա հան գում հա կա հայ կա կան գոր ծո ղու թյուն նե րը գտնվում 
էին ե րիտ թուրք պա րագ լուխ նե րի ան մի ջա կան վե րահս կո ղու թյան տակ: Այս տեղ հա կա-
հայ կա կան քա ղա քա կա նու թյան մեջ ա ռանց քային դեր ու նեին Տրա պի զո նի նա հան գա-
պետ Ջե մալ Ազ մին և կու սակ ցու թյան պա տաս խա նա տու քար տու ղար Յե նի բահ չե լի 
Նայի լը2: Ա կա նա տես նե րի վկա յու թյամբ՝ հա կա հայ կա կան մի ջո ցա ռում ներն ա րա գա-
նում են, ե րբ հու նի սի 22-23-ին Տրա պի զոն է ժա մա նում Բե հաեդ դին Շա քի րը3: Ար դեն 
հու նի սի 26-ին հրա ման է ստաց վում, որ հայե րը մի քա նի օր վա ըն թաց քում պետք է 
տե ղա հան վեն: Սկզբում տե ղա հան վում են տղա մար դիկ, այ նու հետև՝ կա նայք և ե րե-

1 Ռոբերտ Թաթոյան, Արևմտահայության թվաքանակի հարցը 1878-1914 թվականներին (Երևան, 
ՀՑԹԻ, 2015), 120:
2 Մելինե Անումյան, Ճանաչում և դատապարտում. երիտթուրքերի դատավարությունները (1919-
1921 թթ. և 1926 թ.) (Երևան, ՀՑԹԻ, 2013), 101-102:
3 Raymond Kevorkian, The Armenian Genocide: A Complete History (New York: I.B. Tauris, 2011), 469.
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խա նե րը: Տղա մարդ կանց մեծ մա սը սպան վում է Դեյիր մեն դե րե կոչ ված վայ րում, ո րը 
գտնվում էր քա ղա քից 10 րո պե հե ռա վո րու թյան վրա: Ո րոշ կա նայք և ե րե խա ներ խեղ-
դա մահ են ար վում ծո վում: Ե րե խա նե րի մյուս մասն էլ ու ղարկ վում է «Կար միր մա հի կի» 
հի վան դա նոց, որ տեղ նրանց թու նա վո րում են: Տե ղա հան վող նե րին պատ կա նող թան-
կար ժեք ի րերն ու ամ բողջ ու նեց ված քը թա լան վում է4:

Տ րա պի զո նից հայե րի ա ռա ջին խմբի տե ղա հա նու թյու նը տե ղի է ու նե նում 1915 թ. 
հու լի սի 1-ին: Այդ օ րը զոր քե րը շր ջա պա տում են Տրա պի զո նի հա յաբ նակ հատ վա ծը և 
սկ սում տե ղա հա նել քա ղա քի բնա կիչ նե րին, ո րոնց ոչ մեծ խմբե րով տե ղա փո խում են 
Դեյիր մեն դե րե, ա պա՝ Գյու մուշ խա նե: Ը նդ հա նուր առ մամբ շուրջ 6.000 մարդ է տե ղա-
հան վում քա ղա քից հու լի սի 1-ից 3-ն ըն կած հատ վա ծում5:

 Հա րու թյուն Կի րա կո սյա նը Տրա պի զո նից տե ղա հան ված հա զա րա վոր հայե րից մեկն 
էր: Ծն վել է 1903 թ. (ա միսն ու օ րը հայտ նի չեն), ըն տա նի քի յոթ ե րե խա նե րից ա մե-
նակրտ սերն էր: 1915 թ. ըն դա մե նը 11 տա րե կան էր, ե րբ, կորց նե լով ըն տա նի քը, ազ գա-
կան նե րի և այլ հայե րի հետ 62 օր տա րա գրու թյան ճա նա պարհ է ան ցնում: Ըն տա նի քի 
ան դամ նե րից փրկ վում են միայն ա վագ եղ բայ րը՝ Ա վե տի սը, ո րը սո վո րե լիս է ե ղել 
Կրաս նո դա րում, և քույ րե րից մե կը, ո րով հետև ա մուս նա ցած է ե ղել Թիֆ լի սում: Հա րու-
թյու նը միայն հրաշ քով է փրկ վել, ա պա մի թուրք որ դեգ րել է նրան, ո րի ըն տա նի քի հետ 
տե ղա փոխ վել է Կո նիա: Ա ռա ջին աշ խար հա մար տի ա վար տից հե տո նա փա խել է Կոս-
տանդ նու պո լիս, որ տեղ մեկ տա րի մնա լուց հե տո վե րա դար ձել է Տրա պի զոն: 1919 թ. 
նրա եղ բայ րը, ո րն ապ րում էր Ռու սաս տա նի Կրաս նո դար քա ղա քում, գա լիս է Տրա պի-
զոն և նրան տա նում Ռու սաս տան, որ տեղ էլ սկս վում է նրա կյան քի հա ջորդ փու լը:

 Լուս. 1. Ձա խից՝ Հա րու թյուն Կի րա կո սյա նը, ա ջից` եղ բայ րը՝ Ա վե տիս Կի րա կո սյա նը, 
կենտրո նի ան ձն ան հայտ է (Հարություն Կիրակոսյանի ընտանեկան արխիվ)։

4 Նույն տեղում, 477: 
5 Նույն տեղում, 480:
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Այ նու հետև Հա րու թյու նը տե ղա փոխ վում է Երևան, եր կու տա րի սո վո րում և 1925 թ. 
ա վար տում է Երևա նի №2 դպրո ցը: Բա ցի այդ, ջու թակ նվա գել է սո վո րում Երևա-
նի կոն սեր վա տո րիա յում, սա կայն ձի ուց վայր ը նկ նե լու հետևան քով մա տը վնա սում է՝ 
չկա րո ղա նա լով շա րու նա կել ու սու մը: Ո րոշ ժա մա նակ ան ց եղ բոր` Ա վե տի սի հետ մեկ-
նում է Վրաս տան և 1930 թ. ըն դուն վում Ա նդր կով կա սի ին ժե նե րա մե լի ո րա տիվ հա մալ-
սա րա նի (Закавказский инженерно-мелиоративный институт) հիդ րո տեխ նի կա կան 
ֆա կուլ տե տը՝ ա վար տե լով այն 1935 թ.: Թիֆ լի սում Հա րու թյու նը բնակ վում է Կա մե-
նի փո ղոց, տուն №1, բնա կա րան 7 հաս ցե ում: 1937 թ.՝ եղ բոր բան տարկ վե լուց հե տո, 
ա դր բե ջան ցի ըն կե րոջ միջ նոր դու թյամբ ա ռանց պե տա կան մար մին նե րում ձևա կերպ-
ման տե ղա վոր վում է աշ խա տան քի Թիֆ լի սի պե տա կան ա դր բե ջա նա կան թատ րո նում 
որ պես ջու թա կա հար՝ աշ խա տե լով օ րա վար ձով: 

Հայ րե նա կան պա տե րազ մի ժա մա նակ, ռազ մա ճա կատ մեկ նե լու ճա նա պար հից 
հետ է կանչ վում, քա նի որ հրա ման էր տր վել Վրաս տա նից ռազ մա ճա կատ չու ղար կել 
բարձ րա գույն կր թու թյուն ու նե ցող ան ձանց, և գոր ծուղ վում է աշ խա տան քի Ռոս տով՝ 
Ա նդր կով կա սի մե տա լուր գիա կան գոր ծա րան՝ որ պես նա խագծ ման բաժ նի ին ժե ներ: 
1946 թ. ըն տա նի քով տե ղա փոխ վում է Կի րո վա կան (այժմ՝ Վա նա ձոր) և աշ խա տում 
տե ղի քի միա կան կոմ բի նա տում: 1951 թ. կր կին վե րա դառ նում է Թիֆ լիս և շա րու նա կում 
աշ խա տել Ռուս թա վիի մե տա լուր գիա կան գոր ծա րա նում:

1962 թ. ըն տա նի քով տե ղա փոխ վում է Հա յաս տան, աշ խա տում է «Հայ հիդ րոէ ներ-
գա շին» կազ մա կեր պու թյու նում: Մա հա ցել է Երևա նում 1973 թ. հուն վա րին:

 Մեծ ե ղեռ նից կես դար ան ց` 1965 թ. մար տի 5-ին, ա շա կեր տա կան տետ րի մեջ իր 
ձե ռա գրով հա տուկ եղ բորորդու՝ Ռա ֆայել Իշ խա նյա նի հա մար նա գրի է առ նում իր 
կյան քի պատ մու թյու նը, մաս նա վո րա պես ցե ղաս պա նու թյան ժա մա նակ իր փոր ձա ռու-
թյու նը: Բա ցի իր ան ձնա կան փոր ձա ռու թյու նից, նա իր 12 թեր թա նոց տետ րի վեր ջում 
գրի է ա ռել նաև մեկ այլ տրա պի զոն ցու՝ Սու րեն Օ հա նյա նի պատ մու թյու նը: Հու շե րի 
վեր ջում թվա կանն է` 5/04. 65 թ., ի սկ տետ րի կազ մի հետ նա մա սում՝ տետ րի ար տա-
դրու թյան թի վը` 1964 թ.: Հու շե րը թանգարան-ինստիտուտին է փո խան ցել Ռա ֆայել 
Իշ խա նյա նի որ դին՝ Վա հան Իշ խա նյա նը: 

Այս տեղ հրա պա րա կում ե նք Հա րու թյուն Կի րա կո սյա նի հու շերն ուղ ղա գրա կան և 
կե տա դրա կան ուղ ղում նե րով: Ա ռան ձին բա ռե րի, ան ձնա նուն նե րի և տե ղա նուն նե րի 
վե րա բե րյալ տա լիս ե նք լրա ցու ցիչ բա ցատ րու թյուն ներ ի նչ պես տո ղա տա կում, այն պես 
էլ ուղ ղան կյուն փա կագ ծե րի մեջ:

Հարություն Կիրակոսյանի հուշերը

1915 թ. Տրա պի զո նի հայ կա կան բո լոր թա ղա մա սե րի պա տե րին տե ղի թուրք կա ռա վա-
րու թյան կող մից հետևյալ բո վան դա կու թյամբ թղ թեր փակց վե ցին. «Հայ տա րա րու թյու-
նից ե րեք օր հե տո… Տրա պի զո նի հա յու թյու նը պետք է տե ղա հան վի, տե ղա հա նու թյու նը 
պետք է կա տար վի ե րեք խմբով»: 

Հայ տա րա րու թյան օ րե րին ոս տի կան նե րը շր ջում էին հայ կա կան թա ղե րում, 
հանգստաց նում ժո ղովր դին՝ ա սե լով, որ նրանք չմտա ծեն, քա նի որ նրանց տե ղա հա նե-



Ցեղասպանագիտական հանդես 7(1), 2019

129

լու են Գյու մուշ խա նե6, Ե րզն կա, և ի բր այն տեղ պե տու թյու նը նրանց հա մար հնա րա վոր 
բո լոր մի ջոց նե րը կս տեղ ծի մինչև պա տե րազ մի ա վար տը, ո րից հե տո նո րից կա րող են 
վե րա դառ նալ ի րենց տնե րը. ա ռայժմ նրանք կա րող են փա կել ի րենց դռ նե րը և բա նա-
լի նե րը հանձ նել կա ռա վա րու թյա նը՝ ա պա հով լի նե լով ի րե րի հա մար:

Լ րա ցավ հայ տա րա րու թյան ե րեք օ րը. չոր րորդ օ րն ա ռա վո տյան ոս տի կան նե րը, 
հա վա քե լով մեր թա ղի հայե րին, խումբ-խումբ հա նե ցին քա ղա քից դուրս՝ հայոց գե րեզ-
մա նատ նից ոչ հե ռու գտնվող մի հար թա վայր, և աս կյար նե րով շր ջա պա տե լով՝ տա րան 
(աք սո րյալ նե րի ա ռա ջին խում բը մեր թա ղի հայերն էին):

 Հա սանք Տրա պի զո նին մոտ գտնվող քի րեչ խա նեն (կ րի գոր ծա րան) [ հա վա նա բար 
կրի ար տա դրու թյան վայր, թրք. Kireç բա ռից – Ն. Հ.]: Շր ջա պատ ված «պա հա պան» 
աս կյար նե րով՝ ա ռա ջին օ րը գի շե րե ցինք այդ տեղ՝ բա ցօ թյա:

 Մի քա նի օր հե տո խիստ հս կո ղու թյան տակ հա սանք փոք րիկ գյու ղա քա ղաք Գյու-
մուշ խա նե: Դեռ քա ղաք չմտած՝ մեզ մո տե ցան մի խումբ չե թե ներ՝ [ան կա նոն զին վո-
րա կան ներ, ա վա զա կա խումբ – Ն. Հ.] զին ված ա տր ճա նակ նե րով, ղա մա նե րով (ե րկ բե-
րան դա շույն), կրծք նե րը ծածկ ված փամփշ տա կալ նե րով:

 Լուս. 2. Հա րու թյուն Կի րա կո սյա նի հու շա տետ րից մեկ է ջ 
(Հարություն Կիրակոսյանի ընտանեկան արխիվ)։

6 Բնակավայր Տրապիզոնի վիլայեթում՝ Տրապիզոն քաղաքից մոտ 105 կմ հարավ:
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Չե թե նե րը խում բը կանգ նեց րին քա ղա քի կենտ րո նում՝ ճա նա պար հի վրա: Նրանց 
ա վա գը, խիստ հա յաց քով մո տե նա լով խմբին, կար գա դրեց տղա մարդ կանց ա ռանձ-
նաց նել՝ ա սե լով, թե այդ գի շեր տղա մար դիկ և կա նայք ջոկ-ջոկ պետք է գի շե րեն:

 Ա ռանձ նա ցան տղա մար դիկ, ո րոնց հետ բա ժան վե ցին նաև իմ հա սա կի 10-15 
տա րե կան տղա ներ. ես մնա ցի կա նանց խմբում:

 Մու թը վրա էր հա սել. չե թե նե րի ա վա գը հրա մայեց տա նել տղա մարդ կանց, ի սկ 
կա նանց լց րին մի ա խոռ և դռան մոտ կանգ նեց րին եր կու զին ված աս կյար: 

Ա ռա ջին սար սա փը տի րեց ո ղջ խմբին: Մի քա նի կա նայք գի կում նե րը (ջ րի պղն ձե 
ա ման ներ) մեկ նում էին դր սում կանգ նած թուրք կա նանց և տղա նե րին ու խնդ րում, որ 
ջուր բե րեն: Նրանք տա նում էին գի կում նե րը և այլևս չէին վե րա դառ նում:

 Խոր մթու թյան մեջ ա խո ռի զա նա զան ան կյուն նե րից լս վում էին ծանր հե կե կանք-
ներ. ոչ ո քի քու նը չէր տա նում: Խմ բի ան դամ նե րից յու րա քան չյու րը զգում էր, որ 
ի նչ-որ զար հու րե լի բան է կա տար վե լու. շա տե րը լաց էին լի նում և շշն ջում, թե տղա-
մարդ կանց տա րան սպա նե լու: Լու սա ցավ: Ա ռա վո տյան աս կյար նե րը, ա խո ռի դու ռը 
բա նա լով, դի մե ցին մեզ. «չը քըն դի շա րի գյա վուր լար (դու՛րս ե կեք, ան հա վատ նե՛ր)»: 
Խումբն ամ բող ջու թյամբ դուրս ե կավ ա խո ռից, աս կյար ներն ան մի ջա պես շր ջա պա-
տե ցին մեզ և հրա մայե ցին քայ լել:

 Կա նան ցից շա տե րը խնդ րում, ա ղա չում էին աս կյար նե րին, որ ա սեն, թե ուր 
տա րան ի րենց ա մու սին նե րին, որ դի նե րին: Աս կյար նե րը պա տաս խա նում էին, որ 
նրանք շու տով կգան:

Գ նում ե նք՝ շր ջա պատ ված աս կյար նե րով: Մի քա նի օ րից, դեռ Ե րզն կա չհա սած, 
գի շե րե լու հա մար մեզ նո րից լց րին մի մեծ ա խոռ: Մութն ըն կել էր: Ներս մտան մի 
քա նի չե թե ներ և սկ սե ցին պտտ վել խմբի մեջ, մեկ էլ ա խո ռի զա նա զան մա սե-
րում լա ցու կոծ լս վեց: Չե թե նե րը մայ րե րից խլում էին նրանց աղ ջիկ նե րին և թևե րից 
բռ նած, քարշ տա լով տա նում էին: Դուստ րե րին փր կե լու մայ րե րի բո լոր դի մա դրու-
թյուն ներն ու ջան քերն ի զուր էին: Խեղ ճե րի դի մա դրու թյան ա մեն մի փորձ պա տաս-
խան վում էր չե թե նե րի քա ցի նե րով: Գի շեր վա խա վա րում ի րենց զա վակ նե րից զրկ-
ված մայ րե րի լա ցու կո ծը սգի էր մատ նել բո լո րին: Այդ օ րից ան ցել է 50 տա րի. սգա-
վոր մայ րե րի վիշտն ու կս կի ծը մինչև հի մա էլ մնա ցել են հի շո ղու թյանս մեջ: 

Ա ռա վո տյան չե թե նե րը ե կան, շր ջե ցին խմբի մեջ և մի փոքր խորհր դակ ցե լուց 
հե տո նրան ցից չոր սը մո տե ցան ա խո ռի դռա նը և կար գա դրե ցին աք սո րյալ նե րիս 
մեկ-մեկ դուրս գալ: Հեր թով մո տե նում էինք դռա նը, չե թե նե րը խու զար կում էին մեզ, 
խլում թաքց րած զար դե րը և դրամ ներն ու թող նում դուրս: Ա վա րը հա վա քե լուց հե տո 
նրանք նս տե ցին ձիերն ու հե ռա ցան: Այ նու հետև նո րից աս կյար նե րով շր ջա պատ ված՝ 
մենք շարժ վե ցինք:

 Մի քա նի օր հե տո հա սանք Ե րզն կա, մեզ նս տեց րին ճա նա պար հի եզ րին՝ հայոց 
գե րեզ մա նա տան մոտ (գե րեզ մա նա տա նը Է րզ րու մի գաղ թա կան ներն էին): Ե րեք օր 
մնա ցինք Ե րզն կա յում, սո վո րա կա նի նման գի շե րում էինք հո ղի վրա՝ գլխ նե րիս տակ 
դնե լով մի քար:
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 Մեզ մո տե նում էին թուրք, քուրդ տղա ներ, հայ հո յում, քա րեր նե տում, ծաղ րում: 
Լուռ տա նում էինք ա մեն մի ցավ, հայ հո յանք, վի րա վո րանք. կորց րել էինք մեր մարդ-
կային ար ժա նա պատ վու թյու նը: Աս կյար նե րի հս կո ղու թյու նը մեզ վրա այն քան էլ 
խիստ չէր, բայց հե ռա նալ կամ փա խուս տի դի մել, միև նույն է, չէինք կա րող, քա նի որ 
յու րա քան չյուր թուրք կամ քուրդ ի րեն հան դի պած ցան կա ցած հայի ի րա վունք ու ներ 
տեղն ու տե ղը սպա նել:

 Չոր րորդ օր վա ա ռա վո տյան ճա նա պարհ վե ցինք, մի քա նի օ րից հա սանք Քե մախ, 
գի շե րե լու հա մար մեզ ի ջեց րին Եփ րա տի ա փը: Բո լո րը ցր վե ցին խմբից ոչ շատ հե ռու, 
ցախ և զա նա զան խո տեր հա վա քե լու հա մար: Մեր սնուն դը ճա նա պար հին ար տե րից 
հա վա քած հա տիկ ներն ու խա շած զա նա զան կա նա չի ներն էին:

 Սո վո րա կան երևույթ էր ճա նա պար հին քաղ ցի, հոգ նա ծու թյան կամ հի վան դու-
թյան պատ ճա ռով խմբից հետ մնա ցող նե րին սպա նե լը. լս ված հրա ցա նի յու րա քան-
չյուր ձայ նից զգում էինք, որ նո րից աս կյար նե րը սպա նե ցին մե կին: Չէինք հե տաքրքր-
վում սպան ված նե րի ով լի նե լով, ո րով հետև դա ար դեն սո վո րա կան երևույթ էր դար-
ձել մեզ հա մար, և հա մոզ ված էինք, որ նույն վախ ճանն էլ կա րող է մեզ վի ճակ վել: 

Օ րը մթ նում էր, մե զա նից յու րա քան չյու րը ոտ քե րի փա թա թած չու լե րը կար գի էր 
բե րում. քայ լե լուց շա տե րի ոտ քերն ու ռել էին ու վեր քեր ա ռա ջա ցել: Խմ բից շա տե րը 
պառ կել էին, մյուս ներն էլ պատ րաստ վում էին քնել: Մեկ էլ խմբի մեջ շշուկ տա րած-
վեց, թե եր կու կին ի րենց գցել են գե տը: Ո մանք ցա վում էին, շա տերն էլ ե րա նի էին 
տա լիս խեղդ ված նե րին, թե ա զատ վե ցին տան ջանք նե րից: 

Ա ռա վոտ է, լու սա ցավ, խմբից յու րա քան չյու րը սկ սեց զբաղ վել իր ա ռօ րյա հոգ սե-
րով, նո րից շշուկ, թե այ նին չը ի րեն գցեց գե տը:

 Ցե րեկ է, մեզ մո տե ցան մի քա նի չե թե ներ, շր ջե ցին ամ բողջ խում բը: Բայց ոչ ո քի ոչ 
մի վնաս չտ վե ցին և հե ռա ցան: Մթ նեց, ևս մի գի շեր Եփ րա տի զով ա փին ան ցկաց րինք: 

Եր րորդ օ րն ա ռա վո տյան լույ սը նոր էր սփ ռել իր թևե րը, ե րբ աս կյար նե րը հրա-
մայե ցին պատ րաստ վել ճա նա պարհ վե լու: Սկ սե ցինք պատ րաստ վել, ո մանք ոտ քե-
րը փա թա թե ցին չու լե րով, շա տերն էլ նա խորդ օր վա պատ րաս տած «ճա շը» կե րան ու 
վեր կա ցան ճա նա պարհ վե լու: Աս կյար ներն ի րենց սո վո րա կան կո պիտ հայ հո յանք նե-
րով, հրա ցան նե րի կո թե րի հար ված նե րով շտա պեց նում էին մեզ:

Գ նում էինք, շա րու նա կում ճա նա պար հը. ի նչ-որ վախ ըն կավ բո լո րիս սիր տը, 
զգում էինք, որ այս տեղ ի նչ-որ վատ բան է կա տար վե լու: 

Ան ցել էինք ոչ շատ տա րա ծու թյուն, հա սանք այն կա մուր ջը, ո րը Եփ րա տի ձախ 
ա փը միաց նում էր աջ ա փին: Հետ նայե ցինք, ի ՞նչ, մի խումբ ձիա վոր չե թե ներ մեզ էին 
հետևում, հաս կա ցանք այդ օր վա մեր գլ խին գա լիք զու լու մը: Լսե ցինք խմբի վեր ջից 
հրա ցա նի չորս կրա կոց, նո րից սպա նե ցին խմբից հետ մնա ցած նե րին: Ա նց նում ե նք 
կա մուր ջը, մեկ էլ ի ՞նչ, կա նան ցից ե րե քին միայն տե սա ի րենց գե տը գցե լիս, նո րից 
ե րա նի էինք տա լիս խեղդ ված նե րին:

Չ նա յած հա մոզ ված էինք, որ մեր մահ վան օ րե րը հաշ ված էին, հաս կա ցել էինք, որ 
կո տոր վե լու ե նք, մահն ան խու սա փե լի է, այ նուա մե նայ նիվ, չէինք տխ րում, կեն դա նի 
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մե ռել ներ էինք, փառք էինք տա լիս, որ շու տով ա զատ վե լու ե նք, վերջ է դր վե լու մեր 
տան ջանք նե րին:

 Հա սանք Քե մա խից ոչ հե ռու մի ձոր, որ տե ղից հո սում էր բա րակ մի ա ռու: Տե ղա-
վոր վե ցինք ձո րի աջ լան ջում՝ ոչ մեծ մի տա փա րա կի վրա: Մե զա նից յու րա քան չյու րը 
տե ղա վոր վեց գի շե րե լու փոքր հո ղա տա րա ծու թյան վրա: Մեկ էլ ի ՞նչ, աք սո րյալ նե րիս 
հետևող չե թե նե րի խում բը մե զա նից ոչ հե ռու մի բար ձուն քի վրա ի ջավ ձիե րից: Չե թե-
նե րի մե ծը կար գա դրեց խում բը բա ժա նել ե րեք մա սի՝ կա նանց, տղա նե րի, աղ ջիկ նե րի 
ու ե րի տա սարդ կա նանց:

 Սար սա փը տի րեց մեզ, զգում էինք, որ այ սօր մեր վեր ջին օ րն է, չէինք խո սում, գույ-
ներս գցել էինք, սար սուռ էր տի րել մեզ: Մեկ էլ ի ՞նչ, խորհր դակ ցե ցին չե թե նե րը՝ չենք 
ի մա նում, նրանց մե ծը ձեռ քով ցույց տա լով մեզ` ա ռանձ նա ցած տղա նե րիս, հրա մայեց 
միա նալ կա նանց, ու րա խա ցանք, ժպիտ ան ցավ մեր այ տե րով, բարձր ձայ նով «ե ա շա-
սըն փա տի շա հու մուզ (կեց ցե՛ մեր թա գա վո րը)» գո ռա ցինք ու վազ տա լով միա ցանք 
խմբին: Մեր մայ րե րը, ո րոնց տի րել էր հու զու մը, տես նե լով մեզ ի րենց մոտ, ու րա խու-
թյու նից թր ջե ցին ի րենց աչ քերն ար տա սու քով: 

Օ րը մթ նում էր, բա ցի մեր խմբից՝ չե թե նե րը մյուս նե րին շր ջա պա տած տա րան, 
ո ՞ւր…

 Մենք՝ մնա ցած ներս, սկ սե ցինք մեր սո վո րա կան զբաղ մուն քը՝ օ ջախ ներ վա ռել, 
«կե րա կուր» ե փել:

Մթ նեց, պառ կե ցինք քնե լու, խմբի կա նան ցից շա տե րը չէին քնում, հե կե կում էին, 
ցա մա քել էր նրանց ար տա սու քը: 

Ա ռա վոտ էր, արևի ճա ռա գայթ նե րը մո տա կա սա րե րից իջ նում էին ցած, լու սա ցավ, 
պատ րաստ վե ցինք շա րու նա կել ճա նա պար հը:

Գ նում էինք, ճա նա պար հը ձգ վում էր Եփ րա տին զու գա հեռ: Նրա ա փե րը սևա ցել 
էին մե զա նից ա ռաջ նույն մեր բախ տին ար ժա նա ցած այլ գյու ղե րից ու քա ղաք նե րից 
աք սո րյալ հայ կա նանց, տղա մարդ կանց և ան չա փա հաս նե րի դիակ նե րով, ի սկ ճա նա-
պար հին հա ճախ ըն կած էին հայե րի նե խած, քայ քայ ված, այ լան դակ ված դիակ նե րը: 
Քայ լում էինք՝ այդ ող բա լի տե սա րան նե րին ա կա նա տես լի նե լով: Քա րա ցել էր մեր սիր-
տը, ար տա սուք ներս չո րա ցել, տես նում էինք այն, ի նչ մեզ էր սպա սում:

Գ նում էինք, քայ լում ու ռած, հին շո րե րով փա թաթ ված, վեր քոտ ոտ քե րով: Մի քա նի 
օ րից հա սանք Է գին (Ա կն): Նո րից ի ջանք գի շե րե լու Եփ րա տի ա փին: Է գի նը փոք-
րիկ գյու ղա քա ղաք էր, նրա բնա կան գե ղեց կու թյու նը գե րա զան ցում էր մինչ այդ մեր 
տե սած քա ղաք նե րը: Եփ րա տի եր կու ա փե րի բար ձունք նե րը ծածկ ված էին բազ մա-
տե սակ այ գի նե րով և պտ ղա տու ծա ռե րով: Խում բը հանգստա նում էր Եփ րա տի աջ 
ա փին, մենք՝ տղա ներս, ցր վե ցինք մո տա կա թթի այ գի նե րը՝ հա վա քե լու ծա ռե րի տակ 
թափ ված չոր թու թը և այլ մր գեր: Ակ նում չէր մնա ցել ոչ մի հայ. բո լո րը տե ղա հան էին 
ար ված:

Խմ բում ծխում էին նո րից օ ջախ նե րը, կա նայք զբաղ ված էին ի րենց օր վա «կե րա-
կու րը» պատ րաս տե լով: Գի շե րե ցինք այդ օ րը ևս, նո րից Եփ րա տի հո սան քի զո վը 
փա կեց մեր աչ քե րը: Քնե ցին շա տե րը, ի սկ ո մանց աչ քե րը չէին փակ վում, չէին քնում, 
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նրանց ա ռօ րյա ցա վե րը չէին հե ռա նում, չէին մո ռա նում ի րենց զա վակ նե րին և հա րա-
զատ նե րին: 

Ա ռա վոտ է, զարթ նեց խում բը, վեր կա ցանք, նո րից մեզ նից յու րա քան չյու րը զբաղ-
ված էր իր ա ռօ րյա հոգ սե րով: Մեկ էլ ի ՞նչ, քրոջս ա մուս նու մայ րը, ո րի միակ տղային 
տա րել էին Գյու մուշ խա նե տղա մարդ կանց հետ, ամ բողջ ճա նա պար հին մտա ծում 
էր նրա մա սին, հույս էինք տա լիս, հանգստաց նում խեղճ պա ռա վին, թե մի մտա-
ծիր, Եր վան դը ո ղջ է, կգա: Նա կտ րել էր հույ սը և շատ հան գիստ մո տե ցավ Եփ րա-
տի ա փին ու ի րեն գցեց ջու րը, խառն վեց ջրի ա լիք նե րին, ան հայ տա ցավ՝ վերջ տա լով 
ցա վե րին: Նրան հետևեց նաև մի ու րի շը, ո րն ու ժաս պառ էր ե ղել, այլևս հնա րա վո-
րու թյուն չու ներ շա րու նա կե լու տան ջա լի ճա նա պար հը: 

Եր կու օր գի շե րե ցինք Ակ նում, եր րորդ օ րն ա ռա վո տյան շա րու նա կե ցինք ճա նա-
պար հը, չեմ հի շում որ գյու ղից ոչ հե ռու, մեզ նս տեց րին գի շե րե լու, օ րը նոր էր մթ նել, 
աս կյար նե րը սկ սե ցին հրաձ գու թյու նը, չան ցավ շատ ժա մա նակ՝ մեզ մո տե ցան մի 
խումբ զին ված քր դեր: Աս կյար նե րը հե ռա ցան մե զա նից: Զին ված քր դե րը հրա-
ցա նի սպառ նա լիք նե րի տակ տա րան մեզ մո տա կա գյու ղը և լց րին ա ռանց ծած կի, ոչ 
բարձր պա տե րով շր ջա պատ ված մի ա խոռ:

 Գի շե րե ցինք այդ օ րը: Ա ռա վո տյան ե կան մի քա նի զին ված քր դեր, ա խո ռի մուտ-
քի եր կու կող մե րը շար քով, ծա լա պա տիկ նս տե ցին: Զին ված մեր  նոր «պա հա պան» 
քր դե րը մեզ` խմբի ան դամ նե րիս, մեկ-մեկ դուրս բե րե լով, պառ կեց նում, այ լան դակ 
ձևով խու զար կում և ե թե դրամ էին գտ նում, վերց նում էին և հա նում  հա գուստ նե րը, 
ո րոնք ի րենց դուր էին գա լիս: Վեր ջա ցավ խու զար կու թյու նը. զին ված քր դե րի սպառ-
նա լիք նե րի տակ սկ սե ցինք քայ լել՝ շա րու նա կե լով ճա նա պար հը:

 Գյու ղի մեջ, թե գյու ղից դուրս, քուրդ կա նայք, թե տղա նե րը, հետևե լով մեզ՝ քա րեր 
էին շպր տում, ծե ծում խմբից շա տե րին: Տա նում էինք ա մեն մի ցավ ու վի րա վո րանք: 
Մայրս նկա տեց, որ գլ խա վո րա պես հար վա ծում էին տղա նե րին, հա նեց իր վե րին 
շո րը, հագց րեց ի նձ, որ չն կա տեն իմ տղա լի նե լը. այդ պես քայ լե ցի այդ օ րը:

 Մի քա նի օ րից, դեռ չհա սած Ա րաբ կիր, ճա նա պար հին զգա ցինք ծանր, նե խած 
լե շե րի հոտ: Կարճ ժա մա նա կից հե տո ճա նա պար հից ոչ շատ հե ռու մի հար թա վայ-
րում տե սանք արևի կի զիչ ճա ռա գայթ նե րից ու ռած, այ լան դակ ված մի քա նի հա րյուր 
սպան ված հայե րի դիակ ներ: 

Ան ցանք այդ ող բա լի տե սա րա նը: Հա սանք Ա րաբ կի րից ոչ հե ռու մի դաշ տա վայր` 
գի շե րե լու: Այդ պատ մա կան, հին հայ կա կան փոք րիկ քա ղա քում չէր մնա ցել ոչ մի 
հայ. բո լո րը զոհ էին դար ձել ե րի տա սարդ թուր քե րի դա ժա նու թյուն նե րին:

 Սո վո րա կա նի նման մեզ մո տե նում էին թուրք, քուրդ աղ ջիկ ներ և տղա ներ, ծի ծա-
ղում, քա րեր շպր տում, բռունցք ներն ի րար խփե լով գո ռում էին. «քյա ֆեր լեր գե բե րին, 
սի զե էյ լի լյա զիմ տուր» (գյա վուր նե՛ր, սատ կե՛ք, ձեզ այդ պես է հար կա վոր): 

Մեկ օր գի շե րե ցինք Ա րաբ կի րի մո տա կա այդ դաշ տա վայ րում: Մի քա նի օ րից 
հա սանք Եփ րա տի այն մա սը, որ տե ղից լաս տով տե ղա փոխ վե ցինք գե տի ձախ ա փն 
ու շա րու նա կե ցինք քայել: Ան ցանք Գյու միշ-մա դեն կոչ ված վայ րը, վաթ սու ներ կուե-
րորդ օ րն էր, հա սանք Խար բեր դից ցածր, տա փա րակ վայ րում գտնվող Մա մու րեթ-
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ուլ Ա զիզ7 քա ղա քը: Տա րան մեզ հայոց գե րեզ մա նա տու նը: Չորս օր մնա ցինք գե րեզ-
մա նա տա նը. Մե զա նից ա ռաջ ու րիշ հայ աք սո րյալ ներ էին իջևա նել այդ տեղ: Խմ բից 
ոչ ո քի չէին թող նում դուրս գալ գե րեզ մա նատ նից: Այդ տեղ մեզ տա լիս էին հաց ու 
բե րում տա կառ նե րով ջուր: 

Ա մառ վա կի զիչ շո գը ծան րաց րել էր գե րեզ մա նա տան աղ տե ղու թյան ծանր հո տը: 
Խմ բից ո մանք մա հա ցան, ո մանք էլ կի սա մեռ վի ճա կում էին: Մի փո լիս (ոս տի կան) և 
մի աս կյար հա վա քե ցին տղա նե րիս, ստի պե ցին փո րել ոչ շատ խո րը մի մեծ փոս ու 
կար գա դրե ցին մե ռել նե րի, ի նչ պես նաև ցույց տա լով մի քա նի հո գու, ով քեր դեռ մա հա-
ցած չէին, կի սա կեն դան մար մին նե րը քարշ տալ, լց նել փո սը և ծած կել հո ղով: Կա տա-
րե ցինք ոս տի կա նի հրա մա նը: Դեռ չմա հա ցած նե րի ա ղեր սը, նրանց բե րա նից հա զիվ 
լսե լի բա ռե րը չէին հու զում մեր քա րա ցած սր տե րը, ա նու շա դիր էինք թող նում նրանց 
ող բը, չէինք կա րող չկա տա րել փո լի սի հրա մա նը, հա կա ռակ դեպ քում մեզ էլ նույն 
վի ճա կին կմատ նեին:

 Հին գե րորդ օ րն էր, ա ռա վո տյան մեզ դուրս բե րե ցին գե րեզ մա նատ նից, շր ջա պատ-
ված աս կյար նե րով և բա շի բո զուկ նե րով, տա րան: Հա սանք Ո ւլ-Ա զի զից ոչ հե ռու Գյոլ-
ջուկ կոչ ված փոք րիկ լի ճը: Ե րե կո էր, մու թը վրա էր հա սել, սկս վեց կո տո րա ծը, հրա-
ցան նե րով և սա ռը զեն քե րով:

 Հանգստա ցավ ա մեն ի նչ, եր կու տղա կեն դա նի էինք մնա ցել դիակ նե րի մեջ: Մութ 
գի շեր էր, զգույշ վեր կա ցանք ու սկ սե ցինք ճա նա պարհ ըն կել Ո ւլ-Ա զիզ: Հա սանք 
քա ղաք, ի մա ցանք, որ կա ռա վա րու թյու նը որ բա նոց է բա ցել և հա վա քում է կեն-
դա նի մնա ցած հայ որ բե րին: Ի մա նա լով որ բա նո ցի տե ղը՝ եր կու դժ բախտ ներս գնա-
ցինք, դի մե ցինք որ բա նո ցի մյու դիր Թահ սին բեյին: Նա ըն դու նեց մեզ: Չան ցավ շատ 
ժա մա նակ, նույն օ րն ևեթ, Թահ սին բեյը ի նձ կան չեց իր մոտ, նրա մոտ էր նաև իր 
մեծ տղան՝ Մյու քե րե մը, ո րը հա զիվ կլի ներ իմ հա սա կին. հայ րը պատ վի րեց տղային 
տա նել ի նձ իր տուն: Մյու քե րե մի հետ գնա ցի տուն, լո ղաց րին ի նձ, փո խե ցին շո րերս, 
ա նունս դրե ցին Իս մայիլ, և մնա ցի Թահ սին բեյի տա նը: Նա ու ներ եր կու տղա և մեկ 
աղ ջիկ: Բա ցի ի նձ նից, նրա տա նը կային ևս եր կու ե րզն կա ցի ե րի տա սարդ հայ աղ ջիկ-
ներ: Փոք րի, ո րը հա զիվ կլի ներ իմ հա սա կին, ա նու նը դրել էին Իգ պալ, ի սկ մե ծի նը, 
ո րը կլի ներ քսան տա րե կան` Ֆաթ մա: 

Ան ցել էր տա սը օր ի նչ Թահ սին բեյի տանն էի. նրա բնա կա րա նը բաղ կա ցած էր 
հինգ սե նյա կից, սե նյակ նե րից մե կում քնում էինք ես, Իգ պա լը և Ֆաթ ման: Մենք 
մի մյանց հետ գաղտ նի հայե րեն էինք խո սում, այն պես, որ Թահ սին բեյի ըն տան քի քի 
ան դամ նե րից ոչ ոք չլ սի մեր խո սակ ցու թյու նը, ի սկ ը նդ հան րա պես մեր խո սակ ցու թյան 
լե զուն տաճ կե րենն էր: Իգ պալն ու Ֆաթ ման պատ մում էին ի րենց կրած տան ջանք նե րի 
մա սին, ո րոնք չէին տար բեր վում մեր կրած զար հու րանք նե րից: 

Ի մա նա լու հա մար, թե ի նչ է ա նում իմ ըն կե րը, ո րին թո ղել էի որ բա նո ցում, գնա ցի 
այն շեն քը, որ տեղ որ բերն էին: Դժ բախ տա բար, այն տեղ ոչ մի ո րբ չէր մնա ցել: 
Հե տաքրքր վե ցի Թահ սին բեյի տղայից` Մյու քե րե մից, թե ի նչ ա րե ցին որ բե րին: Նա 

7 Մամուրեթ-ուլ Ազիզը բնակավայր է Խարբերդի վիլայեթում, Խարբերդ քաղաքից 5 կմ հարավ-
արևմուտք:
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պարզ ա սաց, որ նրանց տա րան կո տո րե ցին: Քա ռա սու նի նը տա րի ան ց պարզ վեց, որ 
Թա լե աթ փա շան հրա ման էր տվել տա ճիկ կա ռա վա րու թյան կող մից տար բեր վայ րե-
րում բաց ված որ բա նոց նե րում գտնվող բո լոր հայ որ բե րի կյան քին ան խնա վերջ տալ8:

 Մե կու կես տա րի Ո ւլ-Ա զի զում մնա լուց հե տո Թահ սին բեյի ըն տա նի քի հետ ֆուր-
գոն նե րով ճա նա պարհ վե ցինք Կո նիա: Ճա նա պար հին ե ղա Մա լա թիա յում, Սե բաս-
տիա յում, Կե սա րիա յում, և հա սանք Կո նիա: Վե րո հի շյալ քա ղաք նե րի հայե րին աք սո-
րել էին: Ո ւլ-Ա զի զում մի քա նի թր քա ցած հայե րի պա տա հե ցի, Կե սա րիա յում ևս՝ մի 
քա նի թր քա խոս հայե րի: Կո նիա յում ևս կային կո տո րած նե րից ո ղջ մնա ցած հայ որ բեր 
և ըն տա նիք ներ:

1918 թիվն էր, վեր ջա ցավ Ա ռա ջին հա մաշ խար հային պա տե րազ մը. հար մար մի 
ա ռիթ գտ նե լով՝ ծպ տյալ հե ռա ցա Թահ սին բեյի տնից, նս տե ցի գնացք և մի քա նի օ րից 
հա սա Սկյու տար9, որ տեղ Պոլ սո բա րե գոր ծա կան ըն կե րու թյան ներ կա յա ցու ցիչ նե րը 
գնաց քից իջ նող որ բե րին և հայ ըն տա նիք նե րին հա վա քում, տա նում էին Պոլ սի Գում 
Գա փու մայր ե կե ղե ցին10, որ տեղ զա նա զան վայ րե րից հա վաք ված էին շատ որ բեր, ի նչ-
պես նաև կա նայք ու տղա մար դիկ:

1913 թվին մեծ եղ բայրս Տրա պի զո նից մեկ նել էր Ռոս տով՝ ու սու մը շա րու նա կե լու: 
Ես, ի մա նա լով այդ, մեկ տա րի Պոլ սո մայր ե կե ղե ցում մնա լուց հե տո ո րո շե ցի մեկ նել 
Տրա պի զոն, ա պա՝ Ռու սաս տան եղ բորս գտ նե լու:

8 Մեծ եղեռնի 50-ամյակը նշանավորվեց այն փաստող բազմաթիվ հրատարակությունների երևան 
գալով: Այստեղ թերևս դժվար է միանշանակ պնդել, թե հատկապես որ աղբյուրի վրա հիմնվելով է 
հեղինակը խոսում բոլոր երեխաների ֆիզիկական ոչնչացման մասին, սակայն փաստ է, որ դեպքերից 
49 տարի անց հրատարակված աղբյուր է Արամ Անտոնյանի կազմած «Նայիմ բեյի հուշերը» (երկրորդ 
հրատարակություն), որտեղ ներկայացված են Թալեաթի կողմից հայ երեխաներին ոչնչացնելու 
մտադրությունը փաստող փաստաթղթեր: Տե՛ս օրինակ 1915 թ. դեկտեմբերի 12-ի և 1916 թ. հունվարի 
23-ի հրամանները (Արամ Անտոնեան, Մեծ ոճիրը: Հայկական վերջին կոտորածները եւ Թալէաթ 
փաշա (Պէյրութ, 1965: Երևան, Արևիկ, 1990), 125-129: Դեկտեմբերի 12-ի հեռագրում մասնավորապես 
նշվում է. «Հաւաքեցէք եւ սնուցէք այն որբերը միայն որոնք չեն կրնար յիշել զուլումը, որուն 
ենթարկուեցան իրենց ծնողները: Մնացածները կարաւաններուն ընկերացնելով ղրկեցէք»: Հեռագրի 
մեկնաբանության մեջ նշվում է, որ ««Կարաւաններուն ընկերացնելով ղրկեցէք» պարբերութիւնը կը 
նշանակէ.– «Անապատները ղրկեցէք», այսինքն՝ մեռցուցէ՛ք». տե՛ս Արամ Անտոնեան, Մեծ ոճիրը, 
125: Այդուհանդերձ, հեռագրից պարզ է դառնում, որ այդ ամենը չէր վերաբերում այն որբերին, որոնք 
«չեն կրնար յիշել զուլումը», ուստի այդքան էլ ճիշտ չէ պնդել, որ նպատակը բոլոր հայ երեխաների 
ֆիզիկական ոչնչացումն է եղել: Ակնհայտ է, որ այն երեխաները, որոնք ֆիզիկապես չէին ոչնչացվելու, 
թրքացվելու էին թուրքական որբանոցներում: Հայ երեխաների թրքացման գործընացի մասին առավել 
մանրամասն տե՛ս Նարինե Մարգարյան, «Հայ երեխաների թրքացման գործընթացն Օսմանյան 
կայսրության պետական որբանոցներում (1915-1918 թթ.)», Ցեղասպանագիտական հանդես 4 no. 1 
(2016), 25-44:
Նույն` 1965 թ. հրատարակված մեկ այլ կարևոր աղբյուր է Գերսամ Ահարոնեանի «Յուշամատեան 
Մեծ եղեռնի» գիրքը, որտեղ ևս խոսվում է դիտարկվող խնդրի մասին: Տե՛ս Գերսամ Ահարոնեան, 
Յուշամատեան Մեծ եղեռնի (1915-1965) (Պէյրութ, Ատլաս, 1965), 86, 255: 
Ցեղասպանության տարիներին հայ երեխաների ճակատագրի մասին տե՛ս նաև, Vahakn Dadrian, 
“Children as Victims of Genocide: The Armenian Case,” Journal of Genocide Research 5, no. 3 (2013): 421-
427: 
9 Պոլսի ասիական հատվածում գտնվող թաղամաս:
10 Խոսքը, հավանաբար, Սուրբ Աստվածածին եկեղեցու մասին է:
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 Դի մե ցի Պոլ սո բա րե գոր ծա կան ըն կե րու թյան նա խա գա հին. նա տվեց ի նձ ճա նա-
պար հա ծախս, ու մեկ նե ցի Տրա պի զոն: Ե րեք օր վա ճա նա պար հոր դու թյու նից հե տո 
նա վը հա սավ Տրա պի զոն: Ի ջա նա վից, ա պա նա վա կով դուրս ե կանք նա վա մա տույց ու 
քա ղաք: Գտա մի քա նի հայ րե նա կից հայե րի, ո րոնք բախ տի բեր մամբ ո ղջ էին մնա ցել: 
Տե ղա վոր վե ցի նրանց մոտ, գի շե րե ցի, հա ջորդ օ րը նրանց խորհր դով դի մե ցի Տաճ կաս-
տա նում մե ծա հա րուստ Իբ րա նո սյա նի մա գա զի նի դի րեկ տոր [ խա նու թի տնօ րեն] Միհ-
րան է ֆեն դիին աշ խա տան քի ըն դուն վե լու հա մար: Միհ րան է ֆեն դին չմեր ժեց իմ խնդ-
րան քը, ըն դուն վե ցի ի բրև գոր ծա կա տար, և իր օգ նա կան Թագ վոր է ֆեն դիին կար գա-
դրեց ան վճար ի նձ տալ պատ րաս տի շո րեր և կո շիկ:

Սկ սե ցի աշ խա տել: Ճա նա պար հը դե պի Ռու սաս տան ա զատ էր: Վեց ա միս հե տո 
եղ բայրս տե ղե կա ցավ, որ կեն դա նի եմ, ե կավ Տրա պի զոն, վերց րեց ի նձ, ու մեկ նե ցինք 
Ե կա տե րի նո դար (Կ րաս նո դար): Սկս վեց իմ կյան քի ե րկ րորդ շր ջա նը:

Սուրեն Օհանյանի պատմածը

Տ րա պի զո նի հայե րի աք սո րը սկս վե լուց եր կու-ե րեք օր ա ռաջ շատ մայ րեր 4-ից 10-12 
տա րե կան զա վակ նե րին տա րան  պատ վե լի նե րի դպրո ցը, ե րե խա նե րի կյան քը փր կե-
լու հա մար: Այն տեղ էր նաև մեր դպրո ցի ու սու ցիչ նե րից Թո րոս է ֆեն դիի տղան` Սու րեն 
Օ հա նյա նը, ո րը ներ կա յումս գտնվում է Երևա նում, նա պատ մեց հետևյա լը։

 Պատ վե լի նե րի դպրո ցի ըն դար ձակ բա կում հա վաք վել էին ե րեք հա րյու րից ա վե լի 
ե րե խա ներ: Ե րեք օր դպրո ցի բա կում գի շե րե ցինք, չոր րորդ օ րը ե կան մի քա նի փո լիս-
ներ և աս կյար ներ, ա ռանձ նաց րին մեզ՝ 7-ից 12 տա րե կան եր կու հա րյու րի չափ տղա-
նե րիս, կազ մե ցին մի խումբ և, շր ջա պատ ված աս կյար նե րով, տա րան Տրա պի զո նից ոչ 
հե ռու Ջևիզ լիք11 կոչ ված վայ րը և բո լո րին սպա նե ցին: Ի նձ և մի քա նի տղա նե րի թուր-
քե րը վերց րին ի բրև հո գե զա վակ: Այդ պի սով փրկ վե ցինք մա հից, ի սկ պատ վե լի նե րի 
դպրո ցում մնա ցած փոք րե րին հա վա քե ցին և տա րան լց րին ծովն ու խեղ դե ցին:

Տ րա պի զո նի հա յու թյան տե ղա հա նու մից մեկ ա միս ա ռաջ քա ղա քի աչ քի ը նկ նող 
մարդ կանց, մո տա վո րա պես 30 հո գու, ո րոնց թվում էր նաև Ար սեն Ե սա յա նի հայ րը` 
Սեդ րակ է ֆեն դին, լց րին նա վակ նե րը, Սամ սուն, թե Կե րա սուն, լավ չեմ հի շում, տե ղա-
փո խե լու պատր վա կով հե ռաց րին ծո վա փից, հրա ցան նե րից կրակ բա ցե ցին զո հե րի 
վրա, սպա նե ցին ու ծո վը լց րին: Մե կը, որ թերևս վի րա վոր ված էր, լո ղա լով դուրս ե կավ 
ծո վափ ու պատ մեց ե ղե լու թյան մա սին քա ղա քի հայե րին: 

Ա հա տա ճիկ ե րի տա սարդ իթ թի հա տա կան նե րի կող մից ծրագր ված ե ղեռ նում զոհ-
ված մե կու կես-եր կու մի լի ոն հայե րի չն չին մի տո կո սի զար հու րանք նե րի հա մա ռոտ 
պատ մու թյու նը, ո րին ես ա կա նա տես եմ ե ղել:

11 Բնակավայր Տրապիզոնի վիլայեթում՝ Տրապիզոն քաղաքից մոտ 30 կմ հարավ-արևմուտք:
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TELLING THE UNTOLD: DEPORTATIONS AND MASSACRES OF TRAPIZON 
ARMENIANS IN THE MEMOIRS OF HARUTYUN KIRAKOSSIAN

SUMMARY
Key-words: Armenian Genocide, Trapizon (Trebizond), Harutyun Kirakossian, memoires, 
deportation of Armenians, massacres of Armenians, Akn, Arabkir.

In his memoir Harutyun Kirakossian presents his and his family’s experience during the 
Armenian Genocide. In 1915, at the age of eleven, he walked in the death march, lost his 
family, and survived by chance. He was one of the few Armenians, who not only survived 
the Armenian Genocide but also wrote memoirs telling his stories to the future generations.

The memoir was written in 1964, 50 years after the Genocide. Of course, time 
had influence on how he recalls and represents his story. Nevertheless, this memoir is a 
very important primary source documenting the Armenian Genocide in general, and the 
experience of Trapizon Armenians, in particular. 

Нарине С. Акопян

РАССКАЗЫВАЯ НЕОПИСУЕМОЕ: ДЕПОРТАЦИИ И МАССОВЫЕ УБИЙСТВА 
АРМЯН ТРАПЕЗУНДА В ВОСПОМИНАНИЯХ АРУТЮНА КИРАКОСЯНА

РЕЗЮМЕ
Ключевые слова: Геноцид армян, Трапезунд, Арутюн Киракосян, мемуары, депортация 
армян, резня армян, Акн, Арабкир.

В своих воспоминаниях Арутюн Киракосян описывает испытания, выпавшие во время 
Геноцида армян всей его семьи. В 1915 году, когда ему было всего 11 лет, он прошел 
маршем смерти, потерял семью и выжил лишь чудом, став одним из немногих армян, 
которые не только остались живы, но и написали воспоминания, передавая описания их 
испытаний будущим поколениям. 

Мемуары были написаны в 1964 году, через 50 лет после Геноцида. Конечно, время 
оказало свое влияние на написанное, многие детали были забыты. Однако эти мемуары 
являються очень важным первоисточником для изучения Геноцида армян и особенно 
депортации и истребления армян Трапезунда.
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Է ԹԻ ԿԱՅԻ ԿԱ ՆՈՆ ՆԵՐ

 Հե ղի նակ նե րի հա մար 

• Հոդ վա ծը պետք է ներ կա յաց նել «Ցե ղաս պա նա գի տա կան հան դե սի» խմբա գրու թյուն` 
հե ղի նա կի և բո լոր հա մա հե ղի նակ նե րի(ե թե գր ված է հա մա հե ղի նա կու թյամբ) մա սին 
տե ղե կատ վու թյամբ: 

• Հոդ վա ծը պետք է լի նի բա ցա ռա պես հե ղի նա կի/ հա մա հե ղի նակ նե րի կող մից կա տար-
ված ու սում նա սի րու թյուն. խս տիվ ար գել վում է գրա գո ղու թյու նը:

• Հոդ վա ծը չպետք է նախ կի նում նույ նու թյամբ տպագր ված լի նի որևէ լեզ վով՝ բա ցա ռու-
թյամբ ա ռան ձին դեպ քե րի՝ խմբա գրի հա մա ձայ նու թյամբ:

• Հոդ վա ծը չպետք է միա ժա մա նակ հանձն ված լի նի տպա գրու թյան կամ դի տարկ ման 
մեկ այլ տե ղում:

• Հոդ վա ծը պետք է բա րեխղ ճո րեն շա րադր ված լի նի՝ պահ պա նե լով «Ցե ղաս պա նա գի-
տա կան հան դե սի» սահ մա նած կա նոն նե րը:

• Հոդ վա ծի շր ջա նա կում կա տար ված ու սում նա սի րու թյու նը պետք է հիմն ված լի նի 
ստույգ տվյալ նե րի վրա:

• Հոդ վա ծը պետք է ու նե նա գի տա կան նո րույթ և ար դիա կա նու թյուն:
• Հոդ վա ծում (հղ ման տես քով) թույ լատ րե լի է ե րախ տա գի տու թյուն հայտ նել ու սում նա-

սի րու թյա նը որևէ կերպ ա ջակ ցած ան ձանց:
• Հե ղի նա կը պար տա վոր է հա մա գոր ծակ ցել խմբա գրա կազ մի հետ, կա տա րել ան հրա-

ժեշտ փո փո խու թյուն նե րը, հա վե լում նե րը կամ կր ճա տում նե րը, ի նչ պես նաև շտ կել 
սխալ նե րը:

• Հե ղի նակն ի րա վունք չու նի վի ճար կե լու խմբա գրու թյան՝ հոդ վա ծը չտ պա գրե լու ո րո շու-
մը կամ գրա խո սու թյան բա ցա սա կան կար ծի քը՝ ա ռանց հիմ նա րար փաս տարկ նե րի: 

Գ րա խոս նե րի հա մար 

«Ցե ղաս պա նա գի տա կան հան դե սին»  ներ կա յաց ված հոդ ված նե րը գրա խոս վում 
են առ վազն մեկ գրա խո սի կող մից: Գրա խո սու թյու նը կազ մա կերպ վում է ե րկ կող մա նի 
գաղտ նի ու թյան սկզբուն քով: Գրա խո սու թյուն նե րի ար դյուն քի հի ման վրա խմբա գրու թյու-
նը ո րո շում է կա յաց նում նյու թը հրա տա րա կե լու կամ մեր ժե լու վե րա բե րյալ: 

Գ րա խո սը պետք է ՝
• նյու թը գրա խո սի՝ ան կախ ան ձնա կան հե տաքրք րու թյուն նե րից ու շա հե րից՝ դրսևո րե-

լով բա ցա ռա պես գի տա կան ա նա չառ մո տե ցում,
• լրաց նի գրա խոս ման հա մար նրան ու ղարկ ված ձևա թուղ թը հնա րա վո րինս սեղմ ժամ-

կետ նե րում,
• շա հե րի բախ ման առ կա յու թյան դեպ քում այդ մա սին տե ղե կաց նել խմբա գրու թյա նը: 

Գ րա խոս ված ձևա թուղ թը պահ վում է «Ցե ղաս պա նա գի տա կան հան դե սի»ար խի վում, 
չի տրա մադր վում որևէ մե կին՝ այդ թվում՝ հե ղի նա կին, և այն հրա պա րակ ման են թա կա չէ: 
Գրա խոս ման ար դյունք նե րի, ա ռա ջարկ նե րի ու դի տար կում նե րի մա սին հե ղի նա կին տե-
ղե կաց վում է տրա մադր ված էլ. փոս տի մի ջո ցով: 
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Խմ բա գրա կազ մի հա մար 

Խմ բագ րա կազ մը պար տա վոր վում է ՝
• կազ մա կեր պել «Ցե ղաս պա նա գի տա կան հան դե սին» ներ կա յաց ված հոդ ված նե րի 

պատ շաճ գրա խո սու թյու նը,
• հոդ վա ծը «Ցե ղաս պա նա գի տա կան հան դե սի» խմբագ րու թյուն հանձ նե լուց հե տո՝ եր-

կու ա մս վա ըն թաց քում, հե ղի նա կին տե ղե կաց նել խմբագ րա կան խորհր դի ո րոշ ման 
վե րա բե րյալ,

• հետևել պար բե րա կա նի հրա տա րակ չա կան է թի կե տին և ե րաշ խա վո րել հրա տա րակ-
վող աշ խա տանք նե րի գի տա կան բարձր մա կար դա կը,

• չհ րա պա րա կել հե ղի նա կի և գրա խո սի ան ձնա կան տվյալ նե րը և չտ րա մադ րել դրանք 
եր կու կող մե րին: 

Խմ բագ րու թյունն ի րա վունք ու նի մեր ժե լու հոդ վա ծի տպագ րու թյու նը, ե թե այն չի հա-
մա պա տաս խա նում խմբագ րու թյան կող մից սահ ման ված պա հանջ նե րին:

Խմ բագ րու թյու նը նյու թե րի տպագ րու թյան կամ մերժ ման ո րո շու մը կա յաց նում է՝ 
հիմնվե լով գրա խոս նե րի կա տա րած ա ռա ջարկ նե րի ու դի տար կում նե րի վրա՝ հան դե սի 
տեխ նի կա կան պա հանջ նե րին բա վա րա րե լու դեպ քում: 

Գ րա խոս ման փու լի ա վար տից և հե ղի նա կի կող մից կա տար ված շտ կում նե րից հե տո 
հոդ ված նե րը խմբագր վում են «Ցե ղաս պա նա գի տա կան հան դե սի» խմբագ րա կան մո տե-
ցում նե րին հա մա ձայն: 

 Հե ղի նա կային ի րա վունք

Հրատարակված նյութերի հեղինակային իրավունքը (©) պատկանում է «Ցեղասպա-
նա գիտական հանդեսին»: Տպագրելու վերաբերյալ դրական որոշում ստանալուց հետո 
հեղինակը պարտավորվում է լրացնել և ստորագրել հեղինակային իրավունքի փոխանց-
ման վերաբերյալ ձևաթուղթը:

 Հե ղի նա կային ի րա վուն քով պաշտ պան ված նյու թեր 

 Հե ղի նա կի պա տաս խա նատ վու թյունն է հե ղի նա կային ի րա վուն քով պաշտ պան ված 
ցան կա ցած նյու թի (լու սան կար, տեքստ, պատ կեր, ա ղյու սակ, դիագ րամ և այլն) տպագ-
րու թյան կամ վե րատ պու թյան հա մար գրա վոր թույլտ վու թյուն ստա նա լը (ում պատ կա-
նում է հե ղի նա կային ի րա վուն քը): Դրանք պետք է տրա մադր վեն «Ցե ղաս պա նա գի տա-
կան հան դե սի»խմբագ րու թյա նը (տ պագ րե լու վե րա բե րյալ դրա կան ո րո շում ստա նա լուց 
հե տո): Հե ղի նա կային ի րա վուն քով պաշտ պան ված նյու թե րի հա մար ձևա թուղ թը կտ րա-
մադր վի խմբագ րու թյան կող մից: 

 ՀՈՒ ՇԱ ԳԻՐ ՀԵ ՂԻ ՆԱ ԿԻՆ 
Ցե ղաս պա նա գի տա կան հան դե սում հ րա տա րակ ման հա մար կա րող են ներ կա յաց վել 

գի տա կան հոդ ված ներ, գրա խո սու թյուն ներ, ի նչ պես նաև, ա ռան ձին դեպ քե րում խմբա-
գրու թյան ո րոշ մամբ, մշակ ված ան տիպ հու շագ րու թյուն ներ: 

 Ցե ղաս պա նա գի տա կան հան դե սում հ րա տա րակ ման ներ կա յաց վող հոդ ված նե րը լի-
նե լու են հիմ նա կա նում հայե րե նով (արևե լա հայե րեն, ա րևմտա հայե րեն), ի սկ ա ռան ձին 
դեպ քե րում` խմբագ րու թյան հա մա ձայ նու թյամբ` նաև օ տար լե զու նե րով: 

 Ներ կա յաց վող հոդ ված նե րը նախ դի տարկ վում և հա վա նու թյան են ար ժա նա նում 
խմբագ րա կազ մի կող մից, ա պա՝ թե մա տիկ, ո րա կա կան և տեխ նի կա կան պա հանջ նե րի 
բա վա րար ման դեպ քում միայն՝ ու ղարկ վում գրա խո սու թյան: 
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 Ցե ղաս պա նա գի տա կան հան դե սին  ներ կա յաց ված հոդ ված նե րը գրա խոս վում են ա ռն-
վազն մեկ գրա խո սի կող մից, գոր ծըն թա ցը կազ մա կերպ վում է ե րկ կող մա նի գաղտ նի ու-
թյան սկզբուն քով: Գրա խո սու թյուն նե րի ար դյունք նե րի հի ման վրա խմբագ րու թյու նը ո րո-
շում է կա յաց նում նյու թը հրա տա րա կե լու կամ մեր ժե լու վե րա բերյալ։ Խմ բագ րու թյունն 
ի րա վունք ու նի ան մի ջա պես մեր ժել ներ կա յաց ված նյու թը` Ցե ղաս պա նա գի տա կան հան դե-
սի  տեխ նի կա կան և գի տա կան պա հանջ նե րին չբա վա րա րե լու դեպ քում: 

 Ցե ղաս պա նա գի տա կան հան դե սում  հոդ ված նե րի տպագ րու թյու նը կա տար վում է ան-
վճար հի մուն քով: 

 ԿԱ ՌՈԻՑ ՎԱԾ ՔԸ ԵՎ ՏԵԽ ՆԻ ԿԱ ԿԱՆ ՁԵ ՎԱ ՎՈ ՐՈՒ ՄԸ
1. Ծա վա լը՝ մինչև 30 էջ (ա վե լի մեծ ծա վա լի դեպ քում՝ խմբագ րու թյան ո րոշ մամբ)։ 
2. Հայե րեն տեքս տը կազ մել «Sylfaen» տա ռա տե սա կով, լա տի նա տառ և սլա վո նա տառ 

տեքս տե րը՝ «Times New Roman» տա ռա տե սա կով, 12 տա ռա չա փով, ի սկ հղում նե րը` 10 
տա ռա չա փով։

3. Ա ռա ջին է ջում գրել հոդ վա ծի հե ղի նակ(ներ)ի ա նու նը, հայ րան վան սկզբ նա տա ռը, ազ-
գա նու նը, գի տա կան աս տի ճա նը, պաշ տո նը և աշ խա տա վայ րը, էլ. փոս տի հաս ցեն: 

4. Հոդ վա ծի վեր նա գի րը գրել ՄԵ ԾԱ ՏԱ ՌԵ ՐՈՎ, թա վա տառ, հա վա սա րեց նել կենտ րո նում։
5. Հա ջորդ տո ղում գրել «Բա նա լի բա ռեր — » ար տա հայ տու թյու նը և կցել նվա զա գույ նը 

5 հան գու ցային բառ կամ ար տա հայ տու թյուն՝ 10 տա ռա չա փով։
6. Հոդ վա ծի բնագ րի լեզ վով գրել կարճ նե րա ծա կան հատ ված (Abstract)` 100-150 բառ: 
7. Ա նհ րա ժեշ տու թյան պա րա գա յում բուն տեքս տից ան մի ջա պես հե տո հասցեա գ րել 

ե րախ  տա գի տու թյուն ան հատ նե րին և/ կամ կազ մա կեր պու թյուն նե րին (acknowledgment): 
8. Հոդ վա ծի բուն տեքս տից հե տո գրել նախ ան գլե րեն, ա պա՝ ռու սե րեն ամ փո փու մը: 

Ա նգ լե րեն հոդ վա ծի դեպ քում գրել նախ հայե րեն, ա պա՝ ռու սե րեն ամ փո փում, ի սկ ռու-
սե րեն հոդ վա ծի դեպ քում՝ նախ հայե րեն, ա պա՝ ան գլե րեն ամ փո փում: 

 Յու րա քան չյուր լեզ վով ամ փոփ ման վեր նագ րից հե տո կցել հա մա պա տաս խան լեզ վով 
բա նա լի բա ռեր (բա նա լի բա ռե րը բո լոր լե զու նե րով տր վող ամ փո փում նե րում պետք է 
լի նեն նույ նը)։ 

9. Ամ փո փում նե րից հե տո ներ կա յաց նել ոչ լա տի նա տառ գրա կա նու թյան ցանկն այբ բե-
նա կան կար գով՝ նշե լով նյու թի վեր նա գի րը բնագ րով, ի սկ [] փա կագ ծե րում տալ հա-
մար ժեք ան գլե րեն թարգ մա նու թյու նը: Հղ ման այլ ման րա մաս նե րը (հե ղի նա կի ազ գա-
նուն, ա նուն, հրա տա րակ չու թյան ա նու նը, վայ րը, ամ սագ րի վեր նա գի րը և այլն) տալ 
լա տի նա տառ՝ ներ կա յաց ված տա ռա դարձ մամբ, օ րի նակ՝

Marut’yan, Harut’yun. Հայ ինքնության պատկերագրությունը։ Հատոր 1. Ցեղա սպա նու-
թյան հիշողությունը և Ղարաբաղյան շարժումը [Iconography of Armenian Identity. Vol. 1: 
The Memory of Genocide and the Karabagh Movement]. Yerevan: Gitut’yun, 2009; 

Սուրիական տարեցոյց [Syrian Almanach]. Cairo: Zareh Pe’rpe’rean, 1924; 

Ցավի, հիշողության և պայքարի կոթողներ. Հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշա-
տակին նվիրված կոթողներ [Memorials of Sorrow, Remembrance and Struggle]. Yerevan: 
Ministry of Diaspora, 2010;

Sahakyan, Vera. «Հատուկ կազմակերպության (Թեշքիլաթ-ը Մախսուսե) ձևա վորման 
նախադրյալները», Հայոց ցեղասպանություն – 100. Միջազգային գիտա ժո ղովի զեկու-
ցումների ժողովածու [“Prerequisites of the Formation of Special Organization (Teşkilât-ı 
Mahsusa)” in Armenian Genocide – 100. Collection of Papers of the International Conference]. 
Yerevan: Gitut’yun, 2016, 198-212.
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Marutyan, Harutyun. «Ինքնութեան «ամրացման» երկու հնարաւորութիւններ Հա-
յաստան-Սփիւռք յարաբերութիւնների համատեքստում», Սփիւռք եւ ինքնութիւն (խմբ.՝ 
Շահան Գանտահարեան) [“Two ‘possibilities’ of strengthening Identity in the Context of 
Armenia-Diaspora Relations,” in Diaspora and Identity (ed. Shahan Kandaharian)]. Antelias-
Lebanon: Printing House of the Armenian Catholicosate of Cilicia, 2018, 219-233. 

Margaryan, Narine. «Հայ երեխաների թրքացման գործընթացն Օսմանյան 
կայսրության պետական որբանոցներում (1915-1918 թթ.)» [Turkification of Armenian 
Children in the Ottoman Empire’s State Orphanages (1915-1918)]. Ts’eghaspanagitakan handes 
4 no. 1 (2016): 25-43; 

Antonyan, Aram. «Տօքտ. Ալթունյան» [Dr. Alt’unyan]. Veratsnund (Paris), 27 May, 1919, 
no. 12.

Հ ղում ներ

10. Ցե ղաս պա նա գի տա կան հան դե սի հղում նե րը ձևա վո րել հա մա ձայն The Chicago 
Manual of Style Online 17th Edition-ի: 
Հ ղում նե րը պետք է հա մա րա կալ վեն սկզբից մինչև վերջ: Ան կախ լեզ վից յու րա քան չյուր 
աղ բյուր, ե թե շա րու նա կա բար հղ վում է մե կից ա վե լի ան գամ, ա պա սկ սած ե րկ րորդ հղու-
մից պետք է օգ տա գործ վի`

 Նույն տե ղում: (ե թե է ջը նույնն է) 
 Նույն տե ղում, ...: (ե թե է ջը փոխ վում է) 

Ա. Գր քեր (մե նագ րու թյուն ներ կամ հա մա հե ղի նա կու թյամբ աշ խա տու թյուն ներ) 

1) Հղում նե րը պետք է պա րու նա կեն հրա տա րա կու թյան ամ բող ջա կան տվյալ նե րը. հե ղի-
նա կի ա նու նը (ամ բող ջու թյամբ), հե ղի նա կի ազ գա նու նը, վեր նա գի րը, հրա տա րա կու թյան 
քա ղաք(ներ)ը, հրա տա րա կի չը, տա րե թի վը: Բո լոր գր քե րի վեր նագ րե րը գրել շե ղա տառ: 
 
Անգ լե րեն վեր նագ րե րի բո լոր բա ռե րը (բա ցա ռու թյամբ նախ դիր նե րի, հո դե րի կամ շաղ-
կապ նե րի) գրել մե ծա տառ: Օր.` 

1. Սար գիս Թո րո սյան,  Դար դա նե լից մինչև Պա ղես տին (Երևան, Հայոց ցե ղաս պա նու թյան 
թան գա րան-ինս տի տուտ, 2013), 55: 
2. Валерий Тунян, Россия и Армянский вопрос (Ереван: Музей-институт Геноцида армян, 
1998), 55. 
3. Vahagn Dadrian, The History of the Armenian Genocide: Ethnic Conflict from the Balkans 
to Anatolia to the Caucasus (Providence - Oxford: Berghahn Books, 1995), 55. 

2) Ե թե նույն հոդ վա ծում գիր քը հղ վում է մե կից ա վե լի ան գամ, ա պա սկ սած ե րկ րորդ 
հղու մից և ան կախ լեզ վից պետք է նշ վի կր ճատ տար բե րա կը` հե ղի նա կի ազ գա նու նը, գր-
քի շե ղա տառ վեր նա գի րը (կարճ վեր նագ րե րի դեպ քում) կամ վեր նագ րի ա ռա ջին մի քա նի 
բա ռը (եր կար վեր նագ րի դեպ քում): Օր.՝

Թո րո սյան,  Դար դա նե լից մինչև Պա ղես տին, 55: 
Тунян, Россия и Армянский вопрос, 55. 
Dadrian, The History of the Armenian Genocide, 55. 
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4) Մե կից ա վե լի հե ղի նակ նե րի դեպ քում, գրել ա ռա ջին եր կու հե ղի նակ նե րի ա նուն նե րը և 
ազ գա նուն ներն ամ բող ջու թյամբ, ա պա` «և ու րիշ ներ», «и др.», “et. al.”, ո րից հե տո շա րու-
նա կել վե րը նշ ված սկզբունք նե րով: 

Բ. Թարգ ման ված գր քեր 

Հ ղում նե րը պետք է պա րու նա կեն հրա տա րա կու թյան ամ բող ջա կան տվյալ նե րը. հե ղի նա-
կի ա նու նը, ազ գա նու նը, գր քի վեր նա գի րը, թարգ մա նո ղի ամ բող ջա կան ա նու նը և ազ գա-
նու նը, հրա տա րա կու թյան քա ղաք(ներ)ը, հրա տա րա կի չը, տա րե թի վը: Գր քի վեր նա գի րը 
պետք է գրել շե ղա տառ: 

1. Jhumpa Lahiri, In Other Words, trans. Ann Goldstein (New York: Alfred A. Knopf, 2016), 
146. Բազ մա կի ոչ շա րու նա կա կան հղ ման դեպ քում պետք է գրել հե ղի նա կի ազ գա նու նը և 
գր քի վեր նա գի րը ամ բող ջա կան (կարճ վեր նագ րե րի դեպ քում) կամ կր ճատ ձևով (եր կար 
վեր նագ րե րի դեպ քում), շե ղա տառ, է ջը:
Օր.` 

1. Lahiri, In Other Words, 184. 

Գ. Թվային գր քե րի (ebook) 

Թ վային գր քե րի օգ տա գործ ման դեպ քում գրել գր քի տվյալ նե րը վե րոն շյալ սկզբունք նե-
րով, ա վե լաց նել գր քի URL կամ շտե մա րա նի ա նու նը: Ե թե գր քի է ջե րը առ կա չեն, ա պա 
պետք է նշել բաժ նի կամ գլ խի հա մա րը և դիտ ման ժա մա նա կը: Օր.` 

1. Herman Melville, Moby-Dick; or, The Whale (New York: Harper & Brothers, 1851), 627, 
http://mel.hofstra.edu/moby-dick-the-whale-proofs.html, դիտվել է 17.07.2019: 
2. Philip B. Kurland and Ralph Lerner, eds., The Founders’ Constitution (Chicago: University 
of Chicago Press, 1987), chap. 10, doc. 19, http://press-pubs.uchicago.edu/founders/, դիտվել է 
17.07.2019: 
3. Brooke Borel, The Chicago Guide to Fact-Checking (Chicago: University of Chicago Press, 
2016), 92, ProQuest Ebrary. 
4. Jane Austen, Pride and Prejudice (New York: Penguin Classics, 2007), chap. 3, Kindle. Բազ-
մա կի ոչ շա րու նա կա կան հղում նե րի դեպ քում պետք է գրել հե ղի նա կի ազ գա նու նը և գր քի 
վեր նա գի րը ամ բող ջա կան (կարճ վեր նագ րե րի դեպ քում) կամ կր ճատ ձևով (եր կար վեր-
նագ րե րի դեպ քում) շե ղա տառ, է ջը կամ բաժ նի կամ գլ խի հա մա րը:
Օր.` 

1. Melville, Moby-Dick, 722–723. 
2. Kurland and Lerner, Founders’ Constitution, chap. 4, doc. 29. 
3. Borel, Fact-Checking, 104–105. 
4. Austen, Pride and Prejudice, chap. 14. 

Դ. Ժո ղո վա ծու ներ 

1) Ժո ղո վա ծու նե րը պետք է հղ վեն` նշե լով հե ղի նա կի ա նու նը, ազ գա նու նը ամ բող ջա կան, 
հոդ վա ծի կամ գլ խի վեր նա գի րը չա կերտ նե րի մեջ, ամ բողջ ժո ղո վա ծուի վեր նա գի րը, 
խմբա գիր(ներ)ը կամ կազ մող(ներ)ը, հրա տա րա կու թյան քա ղաք(ներ)ը, հրա տա րա կի չը, 
տա րե թի վը:
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Օր.` 

1. Vahakn Dadrian, “Ottoman Archives and Denial of the Armenian Genocide,” in The 
Armenian Genocide: History, Politics, Ethics, ed. Richard G. Hovannisian (New York: St. 
Martin’s Press, 1992), 280. 
2. Վեր ժի նե Սվազ լյան, «Հայոց ցե ղաս պա նու թյու նը ը ստ ա կա նա տես վե րապ րող նե րի 
վկա յու թյուն նե րի»,  Հայոց Մեծ ե ղեռն 90, հոդ ված նե րի ժո ղո վա ծու (Երևան, Ե ՊՀ հրատ., 
2005), 471: 
3. Сурен Манукян, “Наказание за верность”. От Эрзурумского конгресса до Сарыка-
мышского сражения,” Первая мировая война: взгляд спустя столетие: доклады и 
выступления участников V Международной научно-практической конференции (М.: 
Изд-во МНЭПУ, 2016), 648. 
2) Բազ մա կի ոչ շա րու նա կա կան հղում ներ նե րի դեպ քում պետք է նշել հե ղի նա կի ազ գա-
նու նը, հոդ վա ծի կամ գլ խի վեր նա գի րը ամ բող ջա կան (կարճ վեր նագ րե րի դեպ քում) կամ 
կր ճատ ձևով(եր կար վեր նագ րե րի դեպ քում) չա կերտ նե րի մեջ, է ջը:  
Օր.` 

1. Dadrian, “Ottoman Archives,” 471. 
2. Սվազ լյան, «Հայոց ցե ղաս պա նու թյու նը», 471: 
3. Манукян, “Наказание за верность,” 648. 

Ե. Հոդ ված ներ 

1) Հոդ ված ներ հղե լիս նշել հե ղի նա կի ամ բող ջա կան ա նու նը, ազ գա նու նը, հոդ վա ծի վեր-
նա գի րը չա կերտ նե րի մեջ, ի սկ հան դե սի ան վա նու մը շե ղա տառ: Առ կա յու թյան դեպ քում 
ա վե լաց նել գր քի URL կամ շտե մա րա նի ա նու նը, նաև ` DOI-ն (Digital Object Identifier): 
Օր.` 

1. Rouben P. Adalian, “Comparative Policy and Differential Practice in the Treatment of 
Minorities in Wartime: the United States Archival Evidence on the Armenians and Greeks in 
the Ottoman Empire,” Journal of Genocide Research 3, no. 1 (2001): 35. 
2. Shao-Hsun Keng, Chun-Hung Lin, and Peter F. Orazem, “Expanding College Access in 
Taiwan, 1978–2014: Effects on Graduate Quality and Income Inequality,” Journal of Human 
Capital 11, no. 1 (2017): 9–10, https://doi.org/10.1086/690235 
3. Peter LaSalle, “Conundrum: A Story about Reading,” New England Review 38, no. 1 (2017): 
95, Project MUSE. 
4.Շու շան Խա չատ րյան, «Ջի հա դը և Հայոց ցե ղաս պա նու թյու նը. հրո վար տակ ներ, հրա-
հանգ ներ ու կո չեր»,  Ցե ղաս պա նա գի տա կան հան դես 6, no. 2 (2014), 40: 

 Բազ մա կի ոչ շա րու նա կա կան հղում նե րի դեպ քում պետք է նշել հե ղի նա կի ազ գա նու նը, 
հոդ վա ծի ամ բող ջա կան (կարճ վեր նագ րե րի դեպ քում) կամ կր ճատ (եր կար վեր նագ րե րի 
դեպ քում) վեր նա գի րը չա կերտ նե րի մեջ, է ջը: 
Օր.` 

1. Adalian, “Comparative Policy and Differential Practice,” 35. 
2. Keng, Lin, and Orazem, “Expanding College Access,” 23. 
6. Խա չատ րյան, «Ջի հա դը և Հայոց ցե ղաս պա նու թյու նը», 40: 

mailto: doi.org/10.1086/690235
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Զ. Հա մա հե ղի նա կու թյամբ հոդ ված ներ

 Ե րե քից ա վել հա մա հե ղի նակ ու նե ցող հոդ ված նե րում նշել ա ռա ջին հե ղի նա կի ա նու նը և 
ազ գա նու նը ամ բող ջու թյամբ, ա պա` «և ու րիշ ներ», «и др.», “et. al.”, ո րից հե տո շա րու նա-
կել վե րը նշ ված սկզբունք նե րով: 

է. Մա մուլ 

 Մա մու լի հոդ ված ներ հղե լիս պետք է նշել հե ղի նա կի ամ բող ջա կան ա նու նը, ազ գա նու նը, 
հոդ վա ծի վեր նա գի րը չա կերտ նե րի մեջ, ի սկ հան դե սի ան վա նու մը շե ղա տառ: Նշել նաև 
հան դե սի տպագ րու թյան վայ րը: Օր.` 

1. Գալս տյան Սու սան նա, «Եր վանդ Օ տյա նը և ազ գային տո նը», Ազգ օ րա թերթ (Երևան), 
24 ապ րի լի 2010, 13: 
2. Rebecca Mead, “The Prophet of Dystopia,” New Yorker, April 17, 2017, 43. 
3. Farhad Manjoo, “Snap Makes a Bet on the Cultural Supremacy of the Camera,” New York 
Times, March 8, 2017, https://www.nytimes.com/2017/03/08/technology/snap-makes-a-bet-on-
the-cultural-supremacy-of-the-camera.html. 
4. Խմ բագ րա կան, Ա զա տա մարտ օ րա թերթ (Կ.Պո լիս), 31 հոկ տեմ բեր/13 նոյեմ բեր 1914, 1: 

 Բազ մա կի ոչ շա րու նա կա կան հղում նե րի դեպ քում պետք է նշել հե ղի նա կի ազ գա նու նը, 
հոդ վա ծի ամ բող ջա կան (կարճ վեր նագ րե րի դեպ քում) կամ կր ճատ (եր կար վեր նագ րե րի 
դեպ քում) վեր նա գի րը չա կերտ նե րի մեջ, է ջը:
Օր.` 

1. Գալս տյան, «Եր վանդ Օ տյա նը», 13: 
2. Mead, “The Prophet of Dystopia,” 43. 
3. Manjoo, “Snap.” 
4. Խմ բագ րա կան, 1: 

Ը. Թե զեր և ա տե նա խո սու թյուն ներ

 Թե զե րը և ա տե նա խո սու թյուն նե րը հղե լիս պետք է նշել հե ղի նա կի ա նու նը և ազ գա նու նը 
ամ բող ջու թյամբ, թե զի կամ ա տե նա խո սու թյան վեր նա գի րը չա կերտ նե րի մեջ, պաշտ պա-
նու թյան վայ րը, տա րե թի վը, է ջը: Օր.` 

1. Cynthia Lillian Rutz, “King Lear and Its Folktale Analogues” (PhD diss., University of 
Chicago, 2013), 99–100. 
2. Նա րեկ Պո ղո սյան, «Հայոց ցե ղաս պա նու թյան խնդ րի ու սում նա սի րու թյու նը Ռա ֆաել 
Լեմ կի նի կող մից» (ա տեն., ՀՀ ԳԱԱ Պատ մու թյան ի նս տի տուտ, 2017), 77: 

 Բազ մա կի ոչ շա րու նա կա կան հղ ման դեպ քում պետք է նշել հե ղի նա կի ազ գա նու նը, թե զի 
կամ ա տե նա խո սու թյան վեր նա գի րը`ամ բող ջու թյամբ կամ կր ճատ, շե ղա տառ, չա կերտ նե-
րի մեջ, պաշտ պա նու թյան վայ րը և տա րե թի վը, է ջը: 
Օր.` 

1. Rutz, “King Lear,” 158. 
2. Պո ղո սյան, «Հայոց ցե ղաս պա նու թյան խնդ րի ու սում նա սի րու թյու նը», 77: 

mailto: https://www.nytimes.com/2017/03/08/technology/snap-makes-a-bet-on-the-cultural-supremacy-of-the-camera.html
mailto: https://www.nytimes.com/2017/03/08/technology/snap-makes-a-bet-on-the-cultural-supremacy-of-the-camera.html
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Թ. Հա մա ցանց 

 Հա մա ցան ցային նյու թե րը հղե լիս` գրել հե ղի նա կի ա նու նը և ազ գա նու նը ամ բող ջու թյամբ 
(ե թե նշ ված է), նյու թի վեր նա գի րը (ե թե նշ ված է), ա պա` հա մա ցան ցային հաս ցեն և նյու-
թից օ գտ վե լու ամ սա թի վը: Օր.` 
1. “The Ten Stages of Genocide by Dr. Gregory Stanton,” http://www.genocidewatch.org/
genocide/tenstagesofgenocide.html, դիտվել է 17.07.2019: 
2. Նա րի նե Մար գա րյան, «Օս մա նյան Կայս րու թյան Պե տա կան Որ բա նոց նե րում Կի-
րառ վող Թր քաց ման Մե թոդ նե րը», http://www.genocide-museum.am/arm/05.02.2019-
MargaryanNarine.php, դիտվել է 17.07.2019: 
3. Katie Bouman, “How to Take a Picture of a Black Hole,” filmed November 2016 at 
TEDxBeaconStreet, Brookline, MA, video, 12:51, https://www.ted.com/talks/katie_bouman_
what_does_a_black_hole_look_like, դիտվել է 17.07.2019: 

 Բազ մա կի ոչ շա րու նա կա կան հղ ման դեպ քում պետք նշել հե ղի նա կի ազ գա նու նը և/ կամ 
նյու թի վեր նա գի րը (եր կար վեր նագ րե րի դեպ քում` կր ճատ):
Օր.` 

1. “The Ten Stages of Genocide by Dr. Gregory Stanton.” 
2. Մար գա րյան, «Օս մա նյան Կայս րու թյան»: 
3. Bouman, “Black Hole.” 

11. Ա նձ նա կան հա ղոր դակ ցու թյուն ներ

 Անձ նա կան հա ղոր դակ ցու թյուն նե րը, նե րա ռյալ է լեկտ րո նային և տեքս տային նա մակ նե րը 
(messages), ի նչ պես նաև սո ցիա լա կան ցան ցե րի մի ջո ցով ու ղարկ վող հա ղոր դագ րու թյուն-
նե րը հղե լիս, պետք է նշել հետևյալ կերպ. 

1. Պետ րոս Տեր-Մա թո սյան, Ֆեյս բու քյան նա մակ հե ղի նա կին, 1 օ գոս տոս 2017 թ.: 
2. Պետ րոս Տեր-Մա թո սյան, Է լեկտ րո նային նա մակ հե ղի նա կին, 15 մարտ 2017 թ.: 

12. Ամ սաթ վե րի գրե լաձև

1. Խոս քին քե րա կա նո րեն չկապ վող ամ սաթ վե րում նա խա դաս թվան շա նը գրել ա ռանց 
չա կեր տի և ա ռանց հո դի, ի սկ ամ սա նու նը՝ սե ռա կան հո լո վաձևով: Պահ պա նել ամ սա-
թիվ-ամ սա նուն-տա րե թիվ հեր թա կա նու թյու նը: Ամ սա նու նը գրել փոք րա տառ: Այս պես՝ 15 
մայի սի 2018 թ. կամ 15.05.2019: 

 Թույ լատ րե լի է նաև ամ սան վան ու ղիղ ձևով գրու թյու նը: Օ րի նակ՝ 15 մայիս 2018 թ.: Շա-
րա դա սու թյան փո փո խու թյան դեպ քում ամ սա նու նը կա րող է գր վել նաև սկզբում: Օ րի-
նակ՝ մայի սի 15 2018 թ.: 

1. Ա միս-ամ սա թի վը և տա րե թիվն ի րա րից ստո րա կե տով չան ջա տել: Օ րի նակ՝ 3 հուն վա րի 
2019 թ. կամ 2019 թ. փետր վա րի 1: 
2. Միայն թվե րով գր վող ա միս-ամ սաթ վե րում գոր ծա ծել մի ջա կետ: Օ րի նակ՝ 25.01.2019:
3. «Թ վա կան» բա ռի հա մա ռո տագ րու թյու նը՝ «թ.»-ն, գրել թվան շա նից ա ռան ձին՝ թող նե-
լով բա ցատ: Օ րի նակ՝ 31 հուն վա րի 2019 թ.: Միայն թվե րով գր վող ա միս-ամ սաթ վե րից հե-
տո «թ.»-ն չգ րել՝ հա մա րե լով ա վե լորդ:

mailto: www.genocidewatch.org/genocide/tenstagesofgenocide.html
mailto: www.genocidewatch.org/genocide/tenstagesofgenocide.html
mailto:www.genocide-museum.am/arm/05.02.2019-MargaryanNarine.php
mailto:www.genocide-museum.am/arm/05.02.2019-MargaryanNarine.php
mailto:www.genocide-museum.am/arm/05.02.2019-MargaryanNarine.php
mailto:www.genocide-museum.am/arm/05.02.2019-MargaryanNarine.php
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13. Տա ռա դար ձու թյուն 

 Հայե րեն  Ռու սե րեն

Ա ա - A a А а - A a
Բ բ - B b Б б - B b
Գ գ - G g В в - V v
Դ դ - D d Г г - G g
Ե ե - E e Д д - D d
Զ զ - Z z Е е - E e
Է է - E՛ e՛ Ё ё - Io io
Ը ը - Ë ë Ж ж - Zh zh
Թ թ - T’ t’ З з - Z z
Ժ ժ - Zh zh И и - I i
Ի ի - I i Й й - Ï ï 
Լ լ - L l К к - K k
Խ խ - Kh kh Л л - L l
Ծ ծ - Ts ts М м - M m
Կ կ - K k Н н - N n
Հ հ - H h О о - O o
Ձ ձ - Dz dz П п - P p
Ղ ղ - Gh gh Р р - R r
Ճ ճ - Ch ch С с - S s
Մ մ - M m Т т - T t
Յ յ - Y y У у - U u
Ն ն - N n Ф ф - F f
Շ շ - Sh sh Х х - Kh kh
Ո ո - Vo vo (բա ռա մի ջում գրել o ձևով) Ц ц - Ts ts
Չ չ - Ch’ ch’ Ч ч - Ch ch
Պ պ - P p Ш ш - Sh sh
Ջ ջ - J j Щ щ - Shch shch
Ռ ռ - R’ r’ Ъ ъ - “
Ս ս - S s Ы ы - Y y
Վ վ - V v Ь ь - ‘
Տ տ - T t Э э - E՛ e՛
Ր ր - R r Ю ю - Iu iu
Ց ց - Ts’ ts’ Я я - Ia ia
ՈՒ ու - U u
Փ փ - P’p’
Ք ք - Q q 
ԵՎ և Ev ev  
Օ օ - O՛ o՛
Ֆ ֆ - F f
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