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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. 



Հայկ Մ. Մար տի րո սյան

62

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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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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