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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:
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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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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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