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ԲՌ ՆՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵ րի ԵՎ ՍՊԱ ՆՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵ րի ծի ՍԱ ԿԱ ՆԱ ՑՈՒ Մը 
ՄԵծ Ե ՂԵՌ Նի ըՆ ԹԱՑ քՈՒՄ

 Շու շան Խա չատ րյան

 Հայոց ցե ղաս պա նու թյան ի րա գործ ման մեջ կրո նա կան գոր ծո նի ան հեր քե լի առ կա-
յու թյան մա սին է խո սում բռ նու թյուն նե րի ըն թաց քում կրո նա կան են թա տեքս տի 
դրսևո րու մը: Կրո նա կան տեքս տե րի գոր ծա ծու մը, իս լա մա դա վան հոգևո րա կան-
նե րի կո չե րի ազ դե ցու թյու նն ա ռա վե լա գույնս հան գեց րին չպա տե րազ մող, խա ղաղ 
և ան զեն բնակ չու թյան հան դեպ կրո նա կան ե րան գա վո րում ու նե ցող բռ նու թյուն-
նե րի, ո րոնք վայ րա գու թյուն ներն ի րա կա նաց նո ղի աչ քին բնավ բռնու թյուն ներ 
չէ ին, այլ կա՛մ մի սի ո նե րու թյուն, կա՛մ ծա ռա յու թյուն սե փա կան ա ստ ծուն1: 

Հայոց ցե ղաս պա նու թյան ըն թաց քում սպա նու թյուն նե րը կա տար վում է ին 
առանձնահա տուկ դա ժա նու թյամբ՝ կտ տանք նե րի ու ղեկ ցու թյամբ՝ դրանց հա ղոր դե-
լով ծի սա կա նու թյուն, հա ճախ կի րա ռե լով «ք րիս տո նե ա կան» են թա տեքստ՝ խա չե-
լով, սպա նե լով ե կե ղե ցի նե րի խո րան նե րի վրա և այլն: Դա ժան բռ նու թ յուն նե րի 
է ին են թարկ վում հատկապես քրիս տո նյա հոգևո րա կան նե րը: Այն դեպ քե րում, ե րբ 
հայե րը մահ վան սպառ նա լի քով կրո նա փոխ է ին լի նում, թուր քե րի հա մար դա դա-
րում է ին  գյա վուր  լի նե լուց, ի սկ իս լա մա դա վա նին սպա նե լը մեղք է հա մար վում ը ստ 
Ղու րա նի, ո րը չնա յած ոչ միշտ էր հաշ վի ա ռն վում կրո նա փոխ ե ղած նե րի պա րա-
գա յում2:

 Հայե րի կո տո րած նե րին ծի սա կա նու թյուն հա ղոր դե լու մի տու մը երևում է այն 
վկա յու թյուն նե րում, որ տեղ հա տուկ բա ռեր, կո չեր, կան չեր կամ ձայ նար կու թյուն ներ 
են օգ տա գործ վում: Յա կոբ Կյունց լերն իր հու շագ րու թյան մեջ ա սում է. «Կ րա կոց-
նե րի ըն թաց քում լսե ցինք նաև ա րաբ կա նանց ուժ գին « լի լի լի լի լի» գո չյուն նե րը.... 
Մու սուլ ման կա նայք սո վո րու թյուն ու նեն այդ պես ոգևո րել ի րենց ա մու սին նե րին 
քրիս տո նյա նե րին սպա նե լիս»3: Ծի սա կա նաց ված սպա նու թյուն նե րի ու բռ նու թյուն-
նե րի մա սին հա ղորդ վում է նաև հա մի դյան կո տո րած նե րի վե րա բե րյալ ա կա նա-

1 Հայե րի կո տո րա ծն իս լա մա կան ֆա տա լիզ մին բնո րոշ ներ կա յաց վում է որ պես ալ լա հի կամ քը. 
« Տի կին Էհ մա նը վա լի ին կնոջ քով գա ցած էր որ պես զի հե տաձ գէր քա նի մը հի ւանդ նե րու մեկ նի լը:
 Վա լի ին կի նը պա տաս խա նած էր.
– Ե րբ Ալ լա հը ո րո շած է որ ա նոնք մեկ նին Շա բաթ օր, չկր նար փո խուիլ:
 Վա լի ին կի նը ա ւել ցու ցած էր նաև որ,
– Ալ լա հը ո րո շած է նաեւ որ այս տա րի ջու րի տեղ ա րիւն պի տի հո սի: 
Ու րեմն դի մու մը ա նօ գուտ էր» (Ճէյ քըպ սըն Մ., Օ րագ րու թիւն, 1907-1919, թարգմ. Ներ սէս ե պս. 
Բախ տի կե ան, Միհ րան Սի մո նե ան, Ան թի լի աս, 1979, էջ 113): Մեջ բե րումն ե րում կա տար ված այս և 
տեքս տում առ կա մյուս ը նդ գծումն ե րը մերն են:
2 Աս վա ծի վկա յու թյունն է հետևյալ օ րի նա կը. «….աս կյար ներն սպա նե ցին իմ փոք րիկ նե րին` 
նրանց գլուխ ներն ի րար խփե լով: Նրանք բռ նա բա րե ցին Շի րի նին, հե տո կտ րե ցին նրա կրծ քե-
րը: Նա տան ջա մահ լի նե լով հո գին ա վան դեց իմ աչ քի ա ռջև, ի սկ ի նձ կեն դա նի թո ղե ցին՝ ա սե-
լով. « Դու կրո նա փոխ ես ե ղել, դու մու սուլ ման ես» (Գեյթս Հ. Լ., Հո շոտ ված Հա յաս տան, ՀՑ-
ԹԻ, Երևան, 2015, էջ 69): Հմմտ. Гуайта Дж., Шейх Файез эльГусейн о геноциде армян: “Ислам 
непричастен к их деяниям!”, ФАМ, Москва, 2007, сс. 213-214:
3 Կյունց լեր Յ., Ա րյան և ար ցունք նե րի ե րկ րում, ՀՑ ԹԻ, Երևան, 2011, էջ 33:
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տես նե րի վկա յու թյուն նե րում. ծի սա կա նաց ված սպա նու թյան այդ պի սի մի խո սուն 
դր վագ է ներ կա յաց նում Լորդ Քին րո սը. «Երբ ե րի տա սարդ հայե րի մի մեծ խումբ 
բեր վեց շեյ խի ա ռջև, նա հրա մայեց նրանց գցել ի րենց մեջ քե րի վրա և բռ նել ձեռ քե-
րից և ոտ քե րից: Ա պա, ա կա նա տե սի բա ռե րով, նա սկ սեց ար տա սա նել Ղու րա նից 
տո ղեր եւ կտ րեց նրանց կո կորդ նե րը զո հա բեր վող խոյի մա սին մեք քա յա կան 
ծե սից հե տո»4: 

Հեն րի Մոր գեն թաուն հա ղոր դում է, որ Մեծ ե ղեռ նի գլ խա վոր ծրագ րող նե րից 
մե կը՝ Թա լե ա թը, ա տում էր կրոն նե րը: Սա կայն նրա հետևյալ եր կու մտ քե րից պարզ 
է դառ նում, որ ա մե նից շատ ա տում էր քրիս տո նյա նե րի կրո նը. «Ես ան ձամբ կա րող 
եմ հա վաս տել, որ իս լա մը նրան բո լո րո վին չէր հու զում, քան զի իր կու սակ ցու թյան 
բա զում ա ռաջ նորդ նե րի նման նա էլ էր ար հա մար հանք տա ծում ցան կա ցած դա վա-
նան քի հան դեպ: Մի ան գամ նա ա սաց ի նձ. «Ա տում եմ բո լոր քա հա նա նե րին, 
րաբ բի նե րին ու խո ջա նե րին»5, և «Անգ լի ա ցի նե րը ռմ բա հա րել են Դար դա նե լը և 
սպա նել եր կու թուր քի,- հե տո ա վե լաց րեց,-ա մեն մի սպան ված մահ մե դա կա նի 
դի մաց մենք ե րեք քրիս տո նյա կս պա նենք»6: Ի սկ հետևյալ հատ վա ծից երևում 
է, որ Թա լե աթն ա տում է քրիս տո նյա նե րին, ի րեն հո գե հա րա զատ է զգում իս լա-
մին և իր ի նք նու թյու նը ներ կա յաց նում որ պես իս լա մա կան. «-Ին չո՞ւ եք այդ քան 
հե տաքրքր վում հայե րով. դուք հրե ա եք, այդ մար դիկ՝ քրիս տո նյա: Մահ մե դա կան
ներն ու հրե ա նե րը միշտ լավ հա րա բե րու թյուն ներ են ու նե ցել մի մյանց հետ: 
Հրե ա նե րին մենք լավ ե նք վե րա բեր վում: Ին չի՞ց եք բո ղո քում: Ին չո՞ւ եք մեզ խան-
գա րում այդ քրիս տո նյա նե րի հետ ա նել այն, ի նչ ցան կա նում ե նք»7:

 Թուր քե րը և քր դե րը կո ղոպ տում է ին քրիս տո նե ա կան ե կե ղե ցի նե րը, պղ ծում 
դրանք, կապ կում է ին ե կե ղե ցա կան ծի սա կա տա րու թյուն նե րը, ծաղ րում քրիս տո ն-
յա նե րին. «….ծե ծում է ին տեր տեր նե րին ու հասց նում ան գի տա կից վի ճա կի՝ ձևաց-
նե լով, թե ի բր նրանք խռո վու թյան կազ մա կեր պիչ ներն են»8:

Կ րո նա ծի սա կան ե րան գա վո րում ու նե ցող բռ նու թյուն ներն ու սպա նու թյուն-
նե րը Հայոց ցե ղաս պա նու թյան ի րա գործ ման մեջ կրո նա կան գոր ծո նի առ կա յու-
թյու նն ա պա ցու ցող փաս տե րի հա մա խումբ ե ն՝ ի րենց բաղ կա ցու ցիչ տար րե րով: 
Ցե ղաս պա նա կան գոր ծո ղու թյուն ներն սկ սե լուց ա ռաջ ըն դուն ված էր կրո նա կան 
օ րհ նու թ յուն ներ ստա նա լը: Հայե րին տե ղա հա նե լու և ո չն չաց նե լու շատ ո րո շում ներ 
տր վում է ին մզ կիթ նե րում. «Այ սօր բո լոր մզ կիթ նե րէն կը յայ տա րա րուէր թէ բո լոր 
հայե րը պի տի աք սո րուէ ին: Հայե րը չորս օր մի այն ժա մա նակ ու նէ ին ի րենց ի նչ-
քե րը ծա խե լու….»9: Քրիս տո նյա նե րի կո տո րա ծը հա մար վում էր Ալ լա հին մա տուց-
վող հա տուկ տուրք, զո հա բե րու թյուն, քա նի որ ըն դուն ված էր Ալ լա հին ա ղո թել և 

4 Lord Kinross, The Ottoman Centuries, The rise and Fall of the Turkish Empire, New York, Morrow 
Quill, 1977, p. 560.
5 Դես պան Հեն րի Մոր գեն թաուի պատ մու թյու նը, ՀՑ ԹԻ, Երևան, 2012, էջ 21:
6 Նույն տե ղում, էջ 114:
7 Նույն տեղում, էջ 249:
8 Նույն տեղում, էջ 229, 230:
9 Ճէյ քըպ սըն Մ., նշվ. ա շխ., էջ 107:
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օ րհ նանք խնդրել՝ սպան դի գոր ծը սկ սե լուց ա ռաջ. Հեն րի Մոր գեն թաուի ըն կալ ման 
հա մա ձայն՝ այդ ա մե նը կրո նա կան ֆա նա տիզմ էր, ո րով ի րենք ծա ռա յում է ին Ալ լա-
հին. «Ե թե ա վե լի վաղ ան ցյա լում կա տար ված բո լոր ջար դե րը հա մե մա տենք թուր-
քե րի ա րա ծի հետ, ա պա կն կա տենք՝ դրանց հա տուկ է մի հատ կա նիշ, ո րը կա րե-
լի է հի շա տա կել որ պես գրե թե ար դա րա ցում. դրանք կրո նա կան ֆա նա տիզ մի 
հետեւանք է ին, եւ այն հրահ րող կա նանց ու տղա մարդ կանց մեծ մասն ան կեղ
ծո րեն հա վա տում էր, որ ի րենք այդ պես ծա ռա յում են Ա րար չին: Ան կաս կած, 
կրո նա կան մո լե ռան դու թյու նը նաև թուրք ու քուրդ խու ժա նի հիմ նա կան մղիչ ուժն 
էր. նրանք հայե րին գլ խա տում է ին որ պես ալ լա հին մա տուց վող ծա ռա յու թյուն, 
սա կայն նրանք, ով քեր մտահ ղա ցել է ին հայե րի կո տո րա ծը, նման շար ժա ռիթ չու-
նե ին: Ի րա կա նում նրանք բո լո րն ա թե իստ է ին, որ իս լա մը հար գում է ին ոչ ա վե լի, 
քան քրիս տո նե ու թյու նը, և նրանց դր դող մի ակ շար ժա ռի թը սառ նա սիրտ ու հաշ-
վարկ ված պե տա կան քա ղա քա կա նու թյունն էր»10: 

Լես լի Դևի սը պատ մում է, թե ի նչ պես թուր քե րը Խար բեր դի հյու պա տո սա րա նի 
դի մա ցի հրա պա րա կում նա մա զի է ին հա վաք վում, և լս վում էր, թե ի նչ պես են Ալ լա-
հին խնդ րում օ րհ նել քրիս տո նյա նե րին բնաջն ջե լու ի րենց ջան քե րը11: 

Այն, որ հայե րի կո տո րա ծն իս լա մա դա վան լայն զանգ վա ծի կող մից ըն կալ վում 
էր կրո նա կան պարտք, բա րե պաշ տա կան ա րա րո ղու թյուն և, ա վե լին, զո հա բե-
րութ յուն, վկա յում են հա լա ծիչ նե րի խոս քե րը: Նրանք հայե րին կո չում է ին ղուր բան, 
ղուր բա նա ցու, այ սինքն՝ զո հա բե րու թյուն, և ու ղար կում է ին այլ իս լա մա դա վան նե րի՝ 
կրո նա կան էյ ֆո րի ա ապ րե լու հա մար. « Հայ տէ՝... ձեզ ալ Ա րաբ նե րուն ղուր պան ցու 
կը ղըր կենք. քիչ մըն ալ ա նոնք թող զար նեն-ձ գեն, ա ռե ւան գեն»12:

ա) Հոգևո րա կան նե րի հան դեպ բար բա րո սու թյան դրսևո րում նե րը
Ա ռանձ նա հա տուկ դա ժա նու թյամբ ա ռա ջին հեր թին սպան վում է ին քրիս տոն յա 
հոգևո րա կան նե րը: Զա վեն պատ րի ար քը հոգևոր սպա սա վոր նե րից «ա ռա ջին 
նա հա տակ» է դի տում Սա հակ վրդ. Օ դա բա շյա նին, ո րը Սե բաս տի այից դուրս 
գա լուց եր կու օր հե տո սպան վում է Սու շե հի րի ի մոտ՝ Սե բաս տի այի կու սա կալ 
Մուամ մե րի թիկ նա պահ չեր քեզ Ջե լա լի ու նրա ըն կեր նե րի կող մից13: 

Հայ հոգևո րա կա նու թյա նը ո չն չաց նե լու մի հա տուկ հրա հանգ-ծած կա գիր ե նք 
գտ նում Ա րամ Ան տո նյա նի « Մեծ ո ճի րը» գր քում, որ տեղ հրա մայ վում էր հատ կա-
պես ջա նա սի րու թյամբ աշ խա տել հոգևո րա կան նե րին ո չն չաց նե լու ուղ ղու թյամբ. 
« Հա կա ռակ ա նոր որ ծա նօթ ան ձնա ւո րու թե անց (հայե րու) կղե րա կան դա սա կար
գին գո յու թիւ նը ջն ջե լու հա մար ա մէ նէն ա ւե լի աշ խա տիլ պէտք է, կ’ի մա նանք որ 

10 Դես պան Հեն րի Մոր գեն թաուի պատ մու թյու նը..., էջ 241: Հմմտ. Հայե րի կո տո րա ծը՝ որ պես 
ծա ռա յու թյուն Ալ լա հին՝ Գա բի կե ան Կ., Ե ղեռ նա պա տում Փո քուն Հայոց եւ նո րին մե ծի մայ րա քա
ղա քին Սե բաս տի ոյ, Պոս թըն, 1924, էջ 524, 525:
11 Դևիս Լ. Ա., Սպան դի նա հան գը, Ե., 2001, էջ 145:
12 Գա բի կե ան Կ., նշվ. ա շխ., էջ 168:
13 Տե՛ս Զա ւէն ար քե պիս կո պոս, Պատ րի ար քա կան յու շերս. վա ւե րա գիր ներ եւ վկա յու թիւն ներ, 
Գա հի րէ, 1947, էջ 82:
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այդ պի սի ներ Սու րի ոյ եւ Ե րու սա ղէ մի պէս կաս կա ծե լի տե ղեր կը ղր կուին: Ա սանկ 
թոյլ տուու թիւն մը ան նե րե լի յան ցանք է: Այդ կար գի խռո վա րար նե րուն աք սո րա-
վայ րը ա նէ ու թիւնն է: Կը յանձ նա րա րեմ որ ը ստ այնմ գոր ծո ղու թիւն ներ կա տա րէք: 
1 Դեկ. 915. « Ներ քին Գոր ծոց Նա խա րար» ԹԱ ԼԵ ԱԴ»14: 

Ա րամ Ան տո նյա նը հոգևո րա կան նե րին սպա նե լու այս հրա մա նի շուրջ հետևյալն 
է գրում. «Այս հե ռագ րին հետ կ’ար ժէ յի շա տա կել որ գա ւառ նե րու խմ բա կան ջար-
դե րու մի ջո ցին ա մէ նէն զար հու րե լի չար չա րանք նե րով սպան նուող նե րը ե ղան կրօ-
նա ւոր նե րը, ա ռաջ նորդ, վար դա պետ, քա հա նայ, եւ այլն: Ը նդ հան րա պէս կտոր 
կտոր ը րին զա նոնք, օ րե րով բան տե րու մէջ տան ջե լէ ետ քը: Նոյն ի սկ Պօլ սոյ Պատ-
րիար քը, ե րբ Պաղ տատ աք սո րե ցին, պի տի սպան նէ ին մի եւ նոյն կեր պով, բայց 
Ա նէ ի գայ մա քա մին պա տաս խա նա տուու թե ան վա խը փր կեց զին քը»15:

 Կա թո լիկ մի ա բան Ե ա սենթ Սի մոնն սպա նու թյուն նե րի ա ռն չու թյամբ ա սում է, որ 
ա մեն ի նչ կա տար վե լու էր որ պես Ղու րա նի հրա հանգ16: Նա գրում է, որ իր տե սած 
բռ նա գաղ թվածնե րի քա րա վան նե րում «40 հո գի է բաղ կա ցող իւ րա քան չիւր խմ բա-
կին մէջ քա հա նայ մը կար: Կը կար ծէ ին այս պէս ա րա տա ւո րել քա հա նային սքե մը, 
զայն խառ նե լով ոճ րա գործ սե պուած մար դոց մէջ…»17: Ե ա սենթ Սի մո նի այս վկա-
յու թյու նն ա վե լի շատ ծի սա կա նաց ման դր վագ է, քան քա հա նայի սքե մը ա րա տա-
վո րե լու ջանք. նպա տակն էր « գյա վուր նե րի» խմ բե րի կազ մը ձևա վո րել այն պես, 
որ ներ կա գտն վեն տվյալ կրո նի հոգևոր ա ռաջ նորդ նե րը, ո րոնք, ի րենց հո տի 
գլու խը լի նե լով, ըն կալ վում է ին որ պես գլ խա վոր հան ցա վոր ներ՝ ը նդ դեմ իս լա մի: 
Իս լա մա դա վան նե րի կա ռա վա րա կան հո վա նու ներ քո ապ րող ոչ իս լա մա դա վան-
նե րը դեռևս միջ նա դա րից ե կած մտայ նու թյան հա մա ձայն ըն կալ վում է ին որ պես 
Իբ լի սի՝ սա տա նայի խա բե ու թյուն նե րին հեշ տու թյամբ են թարկ վող խմ բեր, և նրանց 
հան դեպ սպանդ ի րա կա նաց նե լու հրա հանգ նե րը կա րող է ին ներ կա յաց վել որ պես 
Ալ լա հի պայ քար Իբ լի սի դեմ18: 

Ցե ղաս պա նու թյու նը վե րապ րած Վե րո նի կա Բեր բե րյա նի հու շե րում ևս նկա-
րագր վում է, թե ի նչ պես են Բո ղազ լյան քա ղա քում թուր քե րն իր պա պին՝ Հա կոբ 
քա հա նային, ե կե ղե ցի գնա լու ճա նա պար հին ձեր բա կա լում և ա պա Քել լե րի ձո րում 
գլ խա տում ու կտր ված գլու խը՝ որ պես խա ղի օբյեկտ, գլո րում փո ղոց նե րով: Վե րապ-
րո ղը գրում է. « Մար մի նը գցում են ձո րը, ի սկ գլու խը հանձ նում են ե րի տա սարդ նե-
րին, ո րոնք ծաղ րի հա մար փո ղոց նե րում գլու խը գլո րում են մի քա նի օր» 19:

14 Ան տո նե ան Ա., Մեծ ո ճի րը, Ե., 1990, էջ 102, 103:
15 Տե՛ս նույն տե ղում, էջ 103, թ. 12 հղու մը:
16 Տե՛ս Եղ բայր Ե ա սենթ Սի մոն, Մար տին. հե րոս քա ղաք, Ջու նի ե, 1991, էջ 40:
17 Նույն տեղում, էջ 59:
18 Տե՛ս ա վե լի ման րա մասն James J. Reid, “Philosophy of State –Subject Relations, Ottoman Concepts 
of Tyranny, and the Demonization of Subjects: Conservative Ottomanism as a Source of Genocidal 
Behaviour, 1821-1918” in Studies in Comparative Genocide, edited by Levon Chorbajian and George 
Shirinian, New York, 1999, pp. 62-65:
19 ՀՑ ԹԻ ֆոն դեր, բ. 8, ֆ. հ. 81(1), թպ. 242, էջ 4:
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 Հոգևոր սպա սա վոր նե րի հան դեպ ի րա կա նաց րած խոշ տան գում նե րի թվում 
բազ միցս հի շա տակ վում է մո րու քի մա զե րը հատ-հատ պո կե լու կտ տան քը, ո րին 
հետևում էր սպա նու թյու նը՝ այն դեպ քում, ե րբ հոգևո րա կա նը հրա ժար վում էր 
կրո նա փոխ լի նել20. «Ամ բողջ ե րեք քա ռորդ ժամ, քա հա նան նշա ւակ կը դարձ նեն 
գա զա նային մո լուց քին հնա րած տե սակ տե սակ լու տանք նե րուն, ան պա տուու թիւն-
նե րուն ու ծաղ րին: Մօ րու քին թե լե րը մեկ մեկ կը փրց նեն ու գե տին կը ծած կեն.
« քու Տի րոջդ պէս...»: Ա շա կերտն ալ կը փոր ձէ իր Տի րոջ նմա նիլ լռե լով, ա ղօ թե-
լով, նե րե լով...»21: Մու շեղ քա հա նա Մու շե ղյա նի « Մօ րու քը կը փե տեն, ե ղունգ նե րը 
կ՚աք ցա նեն, բան տի բա կը՝ ջու րի մէջ մերկ կը պառ կեց նեն ժա մե րով, ա փին մէջ հաւ-
կիթ կը խա շեն՝ ձեռ քին տակ կրակ վա ռե լով, մինչ իր մի սե րը կ՚այ րէ ին եւ մար մի նը 
կը գա լա րուէր ցա ւի նո պա նե րուն տակ, ուր ու րեմն ա ւան դե լով հո գին՝ Քրիս տո սի 
պէս խա չուե լով»22: Թե ո դի կը պատ մում է Կ. Պոլ սի կա թո լիկ ա ռաջ նոր դի՝ Մի քայել 
Խա չա տու րյա նի մահ վան մա սին. «... նախ ա նոր մօ րու քը կը փե տեն, յե տոյ ձեռ-
քե րը ե տեւ կը կա պեն եւ նա խա տա լից հրմշ տուք նե րով գե տափ կը տա նին զինք: Ե րբ 
ակ ռա նե րը խլե լուն կու գայ կար գը, տա րա բախտ ե կե ղե ցա կա նը կը փու թայ հա նել 
կեղծ ա տամ նա շար քը՝ ցա կանք մը պա կաս կրե լու յոյ սով: Այդ յոյսն ալ ի դե րեւ կ՚ել լէ 
սա կայն, վասն զի բիրտ թա թեր սկ սած է ին ար դէն ան խնայ բզք տել լին տե րը: Այ նու-
հե տեւ կը մեր կաց նեն զինք եւ վի զին խաչն ու ե պիս կո պո սա կան մա տա նին կոր զե լէ 
ե տք՝ հրա ման կ՚ը նեն զի նուոր նե րուն, որ ի րենց մոյ կե րով կոխկռ տեն ա նոր մար-
մի նը: Կա տա ղու թիւն նին չի կա սիր հոն: Խար ու խռիւ կը ցա նեն ա նոր ջախ ջախ 
կուրծ քին վրայ եւ բռնկց նե լով՝ սուրճ կ՚ե փեն հոն, մինչ ու րիշ մը ա կանջ նե րը կը 
կտ րէր եւ կրա կը կը ձգէր զա նոնք: Ծե րու նա զարդ Գե րա պայ ծա ռին այ լեւս ան ճա-
նաչ դին կը փո խադ րուի հուսկ ու րեմն աղ բա կառք, նե տուե լով մօ տա կայ գռի հի մը 
մէջ...»23: Գրե թե նույն կտ տանք նե րը կա տար վում են Տիգ րա նա կեր տի Մկր տիչ վար-
դա պետ Ջլ ղա տյա նի հետ. նրան պտ տեց նում են փո ղո ցից փո ղոց, թքում վրան, մի 
խո ջա ա ռա ջա նում է եւ ա սում, թող նրա Ա ստ վա ծը փր կի ի րեն, որ ի րենք տես-
նեն, ի սկ ու լե մա նե րը՝ իս լամ գրա գետ նե րը նվա գե լով խեղ կա տակ թատ րոն են 
ցույց տա լիս, ոս տի կա նա պե տը մո րուքն է փե տում, ա տամ նե րը քա շում, հրա շեկ 
եր կաթ դնում քուն քին, մար մի նը մոր թա զերծ է ա նում և ար դեն դի ա կը պտ տեց նում 
է և քա րյու ղով վա ռում24: Թե ո դի կը նաև պատ մում է քա հա նայի մո րու քը ար տա թո-
րան քով պա տե լու մի ա րար քի մա սին25:

Ք րիս տո նյա հոգևո րա կան նե րին նաև հրա մայ վում էր կա տա րել նվաս տա ցու-
ցիչ աշ խա տանք. «…. կա ռա վա րու թիւ նը այս կղե րա կան նե րը բանտ նե տե լով, ու զեց 
նուաս տաց նել Քրիս տո սի քա հա նա յու թիւ նը: Քա հա նա նե րը գոր ծա ծուե ցան որ պէս 

20 Տե՛ս Թա ւուգ ճե ան Տ. Ներ սէս Ա ւագ քհնյ., Տա ռա պան քի օ րա գիր, խմբ.՝ Թ. Թո րա նե ան, Պէյ-
րութ, 1991, էջ 123: 
21 Եղ բայր Ե ա սենթ Սի մոն, նշվ. ա շխ., էջ 86:
22 Թէ ո դիկ, նշվ. ա շխ., էջ 340:
23 Նույն տեղում, էջ 341:
24 Նույն տեղում, էջ 360:
25 Նույն տեղում, էջ 599:
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ոս տի կա նա տան ծա ռա ներ. բա կը աւ լե ցին, ի րենց կռ նակ նե րուն վրայ ա ղբ շալ կե-
ցին, մէկ խօս քով՝ որ պէս հան րային ա ւե լա ծու ներ ծա ռայե ցին: Բայց ա նոնք ա՛յն-
քան յօ ժա րու թե ամբ եւ զուար թամ տու թե ամբ կա տա րե ցին այն գոր ծը, որ պե տա-
կան պաշ տօ նե ա նե րուն հի ա ցու մը խլե ցին.-Խէրն ա նի ծած, կը գո չէր ա նոնց մէ մին, 
զի րենք ե րբ խո նար հեց նէք, կար ծէք թէ ի րենց բա րիք մը կ՚ը նեք»26:

Ք րիս տո նե ու թյու նը նվաս տաց նե լու հա մար եր բեմն հոգևո րա կան նե րին ա նար-
գան քի է ին են թար կում ի րենց ե կե ղե ցի նե րում, ի սկ ե րեց կա նանց բռ նա բա րում հենց 
սր բա վայ րե րի մեջ27:

 Ներ սես ե պս. Դա նի ե լյա նը՝ Յոզղաթի հայ ա ռա քե լա կան վեր ջին ա ռաջ նոր դը, 
կաց նա հար վեց28: Մկր տիչ քա հա նա Գա լե ոն ճյա նին «...հր կի զե լէ ա ռաջ, դա հիճ-
նե րը վեր ջըն թեր հա ճոյք մըն ալ ըմ բոշխ նած ե ն՝ ա չուը նե րը փո րե լով…»29: 

Մար տի րո սի պսա կի է ար ժա նա նում նաև Մար դի նի հայ կա թո ղի կե ե պիս կո-
պոս Իգ նա տի ոս Մա լո յա նը, ո րը 2001թ. դաս վեց Կա թո ղի կե ե կե ղե ցու ե րա նե լի-
նե րի շար քում՝ Հով հան նես Պո ղոս II պա պի կող մից: Նրան քա նիցս ա ռա ջար կում 
են կրո նա փոխ լի նել, սա կայն նա հրա ժար վում է30. « Մո լե ռանդ մահ մե տա կան մը 
կ’ը սէ Մա լոյե ան Գե րա պայ ծա ռին մա սին, թէ «ա նոր ե պիս կո պո սա կան մար մի նը 
եր կու քի պի տի բաժ նէր»31:

Կտ տանք նե րը հոգևո րա կան նե րի հան դեպ հիմ նա կա նում ի րա կա նաց վում է ին 
ստա հո դ մե ղադ րանք նե րի պատ ճա ռով. Լի բա նա նի կա պու չին մի սի ո ներ հայր 
Լե ո նար Պաապ տա ցին32, ո րը Հի սու սի Թան կա գին Ա րյուն եղ բայ րու թյան վա րիչն 
էր, ամ բաս տան վեց իր եղ բայ րու թյան ան վան ման պատ ճա ռով. « Մամ տուհ պէյ 
« թան կա գին ա րիւն» բա ռե րուն մէջ ակ նար կու թիւն մը գտաւ մահ մե տա կան ա րիւ-
նին, ո րուն ա ռատ հե ղու մին ի բր թէ քա ջա լե րողն ու հրահ րիչն էր սոյն մի սի ո նա րը: 
... Ու Հայր Լէ ո նա րը ծած կե ցին ա նար գանք նե րով, նա խա տե ցին, վրան թքին ու 
հա րուա ծե ցին: Բայց ա նի կա զվերջ անյող դողդ մնաց: Որ քան քա փու չի նը ու ժա-
քամ կը դառ նար, այն քան նա հա տա կը կը հր ճուէր ա նոր մէջ»33: Մեկ այլ դեպ քում 
ա տե լու թյան ա ռար կա էր ֆրան ցիս կյան հոգևո րա կան նե րի գո տին՝ «Ֆ րան ցիս կոս» 
կոչ վե լու պատ ճա ռով. « Չար չա րանք նե րուն յա ջոր դեց խո նար հե ցու մը: Ո ՛չ ոք զերծ 
չմ նաց նուաս տա ցում նե րէն, ո ՛չ ո քի խնայե ցին: Բան տար կե ալ նե րէն ո մանք ի րենց 
մէջ քին շուրջ Ս. Ֆրան սիս կո սի պա րա նը կա պած ու նէ ին: Մամ տուհ պէյի աչ քին՝ այդ 
գօ տին, «Ֆ րան սիս կոս» ա նու նը կրե լուն պատ ճա ռով, խորհր դա նիշ մըն էր Ֆրան-

26 Եղ բայր Ե ա սենթ Սի մոն, նշվ. ա շխ., էջ 71:
27 Թէ ո դիկ, նշվ. ա շխ., էջ 361:
28 Ներ սէս ե պս. Դա նի է լե ան, Կա թիլ մը ջուր այ րած սր տե րու, Հա լէպ, 2010, էջ 21:
29 Թէ ո դիկ, նշվ. ա շխ., էջ 192:
30 Տե՛ս Իգ նա տի ոս Մա լոյե ան՝ Մար դը եւ նա հա տա կը, Զմ մառ, 2001, էջ 44:
31 Նույն տե ղում, էջ 77:
32 Հոգևո րա կա նի ա նու նը պահ պա նել ե նք ա րևմ տա հայե րեն ուղ ղագ րու թյամբ:
33 Եղ բայր Ե ա սենթ Սի մոն, նշվ. ա շխ., էջ 59:
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սայի հետ գաղտ նի կա պի մը եւ նշան մը՝ յե ղա փո խա կան կու սակ ցու թե ան պատ կա-
նե լի ու թե ան»34: 

Ա նար գանք նե րից զերծ չեն մնում ան գամ մա հա ցած հոգևո րա կան նե րի դի ակ-
նե րը: Զա վեն պատ րի ար քը պատ մում է Ներ սես ե պիս կո պո սի՝ Մշո Ս. Կա րա պետ 
վան քի մի ա բա նի մա սին, ո րը 1915-ին հի վան դա նում է և վախ ճան վում Մու շում. 
« Մու շի իս լամ նե րը ա նոր մար մի նը գե րեզ մա նէն հա նե լով փո ղոց նե րը կը քաշկռ-
տեն բար բա րո սա բար»35: Թե ո դի կը պատ մում է Հով հան նես ա վագ քա հա նա Դեր-
ձա կյա նի մա սին, ո րի դի ա կը հա նում են գե րեզ մա նից ու, ո րո վայ նը պատ ռե լով, 
փոր ձում այն տեղ պայ թու ցիկ գտ նել36:

բ) Բռ նու թյուն նե րը և սպա նու թյուն նե րի ծի սա կա նա ցու մը
 Դես պան Մոր գեն թաուն մի հե տաքր քիր ակ նարկ ու նի այն մա սին, թե ի նչ պես է ին 
հնար վում կտ տանք նե րը. « Մի ան գամ ես քն նար կում է ի ի րա վի ճա կը մի թուրք 
բարձ րաս տի ճան պաշ տո նյայի հետ, ով ման րակր կիտ նկա րագ րում էր կի րառ վող 
կտ տանք նե րը: Նա չէր թաքց նում, որ դրանք կազ մա կերպ ված են կա ռա վա րու թյան 
կող մից, և թուրք այլ պաշ տո նյա նե րի նման նա էլ էր խան դա վա ռու թյամբ ար տա-
հայտ վում դրանք ա նի ծյալ ժո ղովր դի հան դեպ կի րա ռե լու մա սին: Այդ պաշ տո նյան 
ի նձ ա սաց, որ ա մեն ի նչ՝ բո լոր ման րուք նե րով, քն նարկ վել է գի շե րային խորհրդակ-
ցու թյուն նե րի ժա մա նակ « Մի ու թյուն և ա ռա ջա դի մու թյուն» կո մի տե ի գլ խա վոր 
գրա սե նյա կում: Տան ջե լու յու րա քան չյուր նոր մե թոդ թուրք պաշ տո նյա նե րը ող ջու-
նում է ին որ պես փայ լուն հայտ նու թյուն, գի շե րային խորհր դակ ցու թյուն նե րի մաս-
նա կից նե րը մշ տա պես տք նում է ին՝ կտ տան քի նոր մե թոդ ներ հայտ նա գոր ծե լու 
հա մար: Նա խոս տո վա նեց, որ ի րենք նույ նիսկ խո րա ցել են իս պա նա կան ի նկ
վի զի ցի այի եւ պատ մա կան այլ հաս տա տու թյուն նե րի՝ տան ջա հար մի ջոց նե րին 
վե րա բե րող ար խիվ նե րի մեջ եւ ո րոշ մե թոդ ներ վերց րել այն տե ղից: Նա ի նձ 
չա սաց, թե ով է այդ գա զա նային մր ցակ ցու թյան հաղ թո ղը, սա կայն Հա յաս տա նով 
մեկ տխ րահռ չակ ա ռաջ նու թյու նը պատ կա նում էր Ջև դեթ բեյին՝ Վա նի վա լի ին… 
հայտ նի էր որ պես « Բաշ կա լե ի պայ տո ղը»37: 

Կ րո նա կան նր բե րան գը և բռ նու թյուն նե րին ծի սա կա նա ցում հա ղոր դե լու մի 
ա ռանձ նա հատ կու թյուն է դա նի ա ցի մի սի ո նե րու հի Մա րի ա Յա կոբ սե նի վկա յու-
թյունն այն մա սին, որ տե ղա հա նու թյուն նե րի հա մար միշտ ը նտր վում էր կի րա կի 
օ րը՝ քրիս տո նյա նե րի սուրբ օ րը. « Թուր քե րը որ պէս զի ա ւե լի դժուա րաց նէ ին ի րենց 

34 Եղ բայր Ե ա սենթ Սի մոն, նշվ. ա շխ., էջ 56:
35 Զա ւէն ար քե պիս կո պոս, նշվ. ա շխ., էջ 18: Տե՛ս նաև Թէ ո դիկ, նշվ. ա շխ., էջ 104. «Ա ղէ տի նա խօ-
րէ ին, իր թարմ գե րեզ մա նը բացած եւ օ ծե ալ մար մի նը դուրս հա նե լով՝ խու ժա նը գետ նէ գե տին 
քաշկռ տած է զայն, ոտ քե րուն չուան կա պած, թունդ հայ րե նա սէր նկա տուող ու տա րի նե րէ ի վեր 
ազ գային ի րա ւանց դէմ ո տնձ գու թե անց առ թիւ իր հօ տին շա հե րը պաշտ պա նո ղի համ բաւ վայե լող 
հո գե ւո րա կա նի դի ա կէն, ի սկ վրէժ լու ծած եւ Քրիս տո նէ ու թիւ նը նա խա տած ըլ լա լու այն դի ւային 
ե րա նու թե ամբ, որ Միւս լի մա նին յա տուկ է սոսկ: Դի ա կը յե տոյ նե տուած է մօ տա կայ ա ռու մը, պա-
տան քը պա տառ պա տառ… »:
36 Թէ ո դիկ, նշվ. ա շխ., էջ 334: 
37 Դես պան Հեն րի Մոր գեն թաուի պատ մու թյու նը…, էջ 231:
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մտադ րած սոս կա լի գոր ծը, միշտ Կի րա կի օ րե րը կ’ընտ րէ ին ո րով հե տեւ ա նոնք 
գի տէ ին թէ քրիս տո նե ա նե րը այդ օ րը հան գիստ կ’ը նեն եւ սուրբ կը նկա տեն»38: 

Ա դա նայի ող ջա կի զու մը վե րապ րած և Ե ղեռ նի սար սափ նե րից ե րկ րորդ ան գամ 
տու ժած որ բը՝ Եր վանդ Փոս տալ ջյա նը, իր հու շե րում հա ղոր դում է Ա դա նայի նախ-
կին ա մե րի կյան որ բա նո ցի հայ սա նե րին բռ նի կրո նա փո խու թյան են թար կե լու, 
մկր տու թյան դրոշ մը ջն ջե լու ծի սա կա տա րու թյան մա սին. « Գա լիս է ին թուրք մար-
դիկ ու խա նում ներ, նախ և ա ռաջ ե րե խա նե րին բաղ նիք տա նում շան կեղ տով 
լվա նում, նրա հա մար, որ մե ռո նից ու կրոն քից դուրս գան, դառ նան իս կա կան 
թուրք: Հե տո կն քա հայ րը գր կում էր ե րե խային, և քիր վեն դհոլ-զուռ նայի հն չյուն-
նե րի տակ սու նեթ է ին ա նում (թլ պա տում): Ո մանց տա նում է ին հո գե զա վակ»39:

 Ծի սա կա նաց ման տար րե րից էր տար բեր ե րաժշ տա կան գոր ծիք նե րի կամ եր գե-
րի կա տա րու մը սպա նու թյուն նե րի ժա մա նակ: Խար բեր դում և Մեզ րե ում «Որ պես զի 
մար դիկ չլ սե ին ճի չերն ու չի մա նային տան ջանք նե րի մա սին, այս ամ բողջն ար վում 
էր գի շե րը, բան տե րի շուրջ կանգ նած զին վոր նե րը թմբ կա հա րում է ին ու շե փոր 
փչում»40: Բո ղո քա կան մի սի ո նե րու հին՝ Ալ մա Յու հան սո նը, փոքր-ի նչ կոն տեքս-
տից դուրս է մեկ նա բա նում ե րաժշ տու թյամբ ու ղեկց վող բռ նու թյու նը. զին վոր նե րը 
թմբկա հա րում ու շե փոր է ին փչում ոչ թե որ պես զի սքո ղե ին ա րար քը (ին չը բնո րոշ 
չէր ի բաց գոր ծող ոճ րա գործ նե րին), այլ որ պես զի ծի սա կա նաց նե ին այն: 

Հա ճախ քրիս տո նե ա կան սր բա վայ րե րում է ին կա տա րում սպա նու թյուն նե րը. 
« Թուրք ժան դարմ նե րի հա մար ոչ մի սր բու թյուն չկար. թաքն ված զենք փնտ րե լու 
պատր վա կով նրանք կո ղոպ տում է ին ե կե ղե ցի նե րը, լկ տի ա բար պղ ծում խո րանն 
ու սր բա զան ա ռար կա նե րը, հայե րին ծաղ րե լու հա մար նույ նիսկ քրիս տո նե ա
կան ծի սա կա տա րու թյուն ներ է ին կա տա րում»41:

Կ րո նա փո խու թյան ա ռա ջար կը՝ ը ստ վե րապ րող նե րի հա ղոր դած տե ղե կու թյուն-
նե րի, սո վո րա բար կա տար վում էր մահ վա նից ան մի ջա պես ա ռաջ՝ դրա նով նպա-
տակ ու նե նա լով հայե րին կանգ նեց նել դժ վար ը նտ րու թյան ա ռջև. « Զա բի թը սու րը 
քա շում է, մոլ լան՝ ա սում. «Ք րիս տո նյայի հա վատ քը թող նում եմ, մահ մե դա կա նու թ-
յուն եմ վերց նում»: Մեզ կրկ նել կու տային այդ խոս քե րը»42: «….որ պէս դա ւա ճան ներ 
Օս մա նե ան հայ րե նի քին, դուք բո լորդ կը դա տա պար տուիք մա հուան: Սա կայն ե թէ 
ձեզ մէ մէ կը իս լա մա նայ, պա տիւ նե րով եւ ո ղջ ա ռողջ Մար տին պի տի վե րա դարձ-
նենք: Մեռ նե լու մէկ ժամ ժա մա նակ ու նիք: Պատ րաս տուե ցե՛ք, ձեր վեր ջին ա ղօթք-

38  Ճէյ քըպ սըն Մ., նշվ. ա շխ., էջ 117:
39 Հայե րե նը գրա կան դարձ նե լու և կա պակց ված միտք հա ղոր դե լու հա մար հու շի այս հատ վա ծը 
ո րոշ քե րա կա նա կան խմ բագր ման ե նք են թար կել. Ար շա լույս Փոս տալ ջյան-Ռա մա զյան, Հու շեր 
իմ հայ րի կից (Եր վանդ Փոս տալ ջյա նի մա սին), ձե ռա գիր-հուշ, ՀՑԹԻ ֆոն դեր, ֆ. հ. 129, բ. 8, թ. 93, 
էջ 24:
40 Յու հան սոն Ա., Աք սո րյալ ժո ղո վուրդ. մեկ տա րի հայոց պատ մու թյու նից, Ե., 2008, էջ 43, 44:
41 Դես պան Հեն րի Մոր գեն թաուի պատ մու թյու նը…, էջ 229, 230:
42 Սվազ լյան Վ., Հայոց ցե ղաս պա նու թյուն: Ա կա նա տես վե րապ րող նե րի վկա յու թյուն ներ, Ե., 
2011, էջ 245:
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նե րը ը րէ՛ք»43: Կրո նա փո խու թյան ա ռա ջար կի մա սին Ալ մա Յու հան սոնն ա սում է. 
«Եվ ե րբ նս տել ու լսում ես բա զում փոր ձու թյուն նե րի մա սին նրանց պատ մած նե րը, 
պարզ է դառ նում, որ, ի րոք, բո լոր հայերն ը նտ րու թյան ա ռջեւ է ին դր վել՝ մեռ նել 
կամ ու րա նալ Քրիս տո սին, և որ նրան ցից շա տե րը կա րող է ին խու սա փել սար սա-
փե լի տան ջանք նե րից, ե թե ու զե ին մահ մե դա կան դառ նալ: Բայց նրանք հա վա տա-
րիմ մնա ցին ի րենց Ա ստ ծուն մի այն պի սի նվիր վա ծու թյամբ, ո րը նրանց տվել էր 
ի րենց ան նկուն հա վա տը: Այդ հա վա տը նրանց ուժ էր տա լիս»44: 

Փաս տո րեն հայե րին կո տո րե լը շատ հա ճախ կրո նա կան սխ րանք էր հա մար-
վում և, հետևա բար, որ քան ա վե լի դա ժան կա տար վեր այն, ա վե լի մեծ կլի ներ մո լե-
ռանդ ոճ րա գոր ծի սխ րան քը: Լես լի Դևի սի հա ղորդ մամբ. « Գի շեր նե րը թուր քե րը 
եր կինք ա ղոթք է ին հղում, ի սկ ցե րեկ նե րը ի րա կա նաց նում է ին ի րենց ա րյու նոտ 
գոր ծը»45: Այս ա մե նը կա տար վում էր « Ղու րա նի վրայ կա տա րուած եր դու մով՝ 
քա ղա քին միւս քրիս տո նե ա նե րէն գաղտ նի պա հել սպան նող նե րուն ա րարք նե րը եւ 
սպան նուած նե րուն ճա կա տա գի րը»46:

 Հա ճախ օ տա րերկ րյա մի սի ո ներ նե րը հայե րի կրած տա ռա պանք նե րը հա մե մա-
տում են Նե րոն կայ սեր ժա մա նակ տա րած ված քրիս տո նյա նե րի հա լա ծանք նե րի 
հետ. «… Մենք կ’ապ րինք Նե րո նի ժա մա նակ ե րբ քրիս տո նե ա նե րը կը հա լա
ծէր…»47: Թուր քերն ու քր դե րը նույ նիսկ փոր ձում է ին նմա նա կել Նե րո նին. Էն վեր 
փա շայի պատ վին ի րա կա նաց ված հայե րի ող ջա կիզ ման թա տե րա կա նաց ման մի 
տե սա րան է նկա րագ րում վե րապ րող Մա րի Գրի գո րյա նը՝ այս ան գամ ևս հի շա-
տա կե լով Նե րո նի ա նու նը. «Օր մըն ալ ա հա լուր տա րա ծուե ցաւ թէ պա տե րազ մա-
կան նա խա րար՝ Էն վէր Փա շան Ռաս-Ի ւլ-Այ նէն պի տի ան ցնի Պաղ տա տի ճա կա տը 
եր թա լու հա մար: Չեմ կր նար ե րե ւա կայել՝ թէ ո ՞վ յ ղա ցաւ այդ դի ւային ծրա գի րը. 
hա ւա քել տալ բո լոր ջար դուած նե րու մար մին նե րը եւ պար զել նե րո նա կան 
տե սա րան մը՝ այ րել տա լով զա նոնք, ե րբ Էն վէր Փա շան ժա մա նէր հոս: .... Ա կա-
նա տես նե րը ը սին ո ր՝ ան իր կառ քին մէջ ոտ քի կե ցած ան տար բե րօ րէն դի տած է 
հր կի զուող մար մին նե րը»48:

 Մա րի ա Յա կոբ սե նը պատ մում է մի դեր վի շի մա սին, որ տա պա րով 223 հայ էր 
սպա նել, և դա ներ կա յաց վում էր որ պես կրո նա կան սխ րանք49:

43 Եղ բայր Ե ա սենթ Սի մոն, նշվ. ա շխ., էջ 62:
44 Յու հան սոն Ա., նշվ. ա շխ., էջ 30, 31:
45 Դևիս Լ. Ա., նշվ. ա շխ., էջ 145:
46 Եղ բայր Ե ա սենթ Սի մոն, նշվ. ա շխ., էջ 40:
47 Ճէյ քըպ սըն Մ., նշվ. ա շխ., էջ 303:
48 Մա րի Գրի գո րե ան, Ա տա նայէն Մար տի նի թր քա կան որ բա նո ցը 19091918, խմբ.՝ Բիւ զանդ 
Ե ղի այե ան, 1989, էջ 68. ՀՑ ԹԻ ֆոն դեր, Բ-8, թպ. 248:
49 Ճէյ քըպ սըն Մ., նշվ. ա շխ., էջ 353:
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 Թե ո դի կը գրում է Գրգ քե սե լյան 3 եղ բայր նե րի ծի սա կան սպա նու թյան դեպ քը, 
ո րոնց «.... կա պե ցին և տա րին մոր թել Թուր քի մը գե րեզ մա նի վրայ»50: Ա վե լին՝ 
կան դեպ քեր, ե րբ սպա նում է ին ե կե ղե ցու խո րա նի վրա51 կամ մզ կիթ նե րի դի մաց52:

 Արժանահավատ հա մա րե լով Հ. Մոր գեն թաուի խոս քե րը53՝ պետք է նշենք, որ 
հնա րա վոր է՝ այս պի սի ծի սա կան սպա նու թյուն նե րի նկա րագ րու թյուն նե րը գրա-
կա նու թյու նից և ար խիվ նե րից դուրս է ին բեր վել վե րին օ ղակ նե րի կող մից ու հրա-
հանգ նե րի թվում տր վել սպա նու թյուն ներն ան մի ջա կա նո րեն ի րա կա նաց նող նե րին:

գ) Խա չի հան դեպ ա նար գանքը, մարդ կանց խա չե լը և Հի սուս քրիստո սի 
ա նու նը շա հար կե լը
Ա ռանձ նա հա տուկ ա տե լու թյան նկա րագ րու թյուն նե րի կա րե լի է հան դի պել, ե րբ 
խոս քը վե րա բե րում է քրիս տո նե ա կան կարևո րա գույն խորհր դան շա նին՝ խա չին: 
Կտ տան քի տա րած ված ձևե րից էր քրիս տո նյա նե րին խա չե լը: Թուր քա կան որ բա նո-
ցում դա սա վան դող մի ու սու ցիչ նույն որ բա նո ցի հայ որ բե րին հա ճույ քով պատ մում 
է, թե ի նչ պես է տե ղի ու նե ցել հետևյալ խա չե լու թյու նը. «.... շատ յա խուռն էր եւ ի նչ 
մեծ ա խոր ժա կով չէր պատ մեր մե զի՝ Տիգ րա նա կերտ ցի հայ ա ռաջ նոր դին խա չե
լու թիւ նը եւ շնա կա նօ րէն կ’ը սէր թէ ոտ քե րուն եւ ձեռ քե րուն ե ղունգ նե րը աք ցա նով 
քա շե լէ վերջ, մի սերն ալ կտր տե լով քիչ առ քիչ՝ մեռ ցու ցած են»54: Կամ՝ «… պատ. 
Պետ րո սը որ Չն քուշ կը գտ նուէր, չար չա րան քի են թար կուած էր ու բան տին մէջ ալ 
մե ռած էր: Ան շատ ազ նիւ մարդ մըն էր:… Տեղ մը թուր քե րը 13 հո գի խա չեր են: 
Ա նոնց ձեռ քե րէն, ոտ քե րէն ու կուրծ քե րէն գամ գա մած են: Սե ւե րե կի պա տուե լին 
ալ խա չած են»55:

 Խա չե լու ըն թաց քում նաև հի շա տա կում է ին Հի սուս Քրիս տո սին. «Ո րոշ դեպ-
քե րում ժան դարմ նե րը նրանց ձեռ քերն ու ոտ քե րը մե խում է ին փայ տի կտոր
նե րին՝ ա կն հայ տո րեն նմա նա կե լով խա չե լու թյա նը, ի սկ ե րբ զո հը հո գե վար քի 
մեջ էր ը նկ նում, գո ռում է ին. « Դե՛ հի մա քո Քրիս տո սը թող գա ու փր կի քեզ»56: 
Զար մա նա լով այն փաս տի վրա, թե ին չու են հայե րը քրիս տո նյա, թե ին չու է նրանց 
Ա ստ վա ծը բռ նի մահ վան են թարկ վել, ի նչ պատ ճառ կա այդ պի սի «ան զոր» է ա կի 
հա վա տա լու, թուր քերն ու քր դե րը հայե րին են թար կում է ին նույն չար չա րան քին, ի նչ 
Քրիս տոսն էր կրել: Շվեդ մի սի ո նե րու հի Ալ մա Յու հան սո նը գրում է. « Սա իս լա-

50 Թէ ո դիկ, նշվ. ա շխ., էջ 638, 639:
51 Եղ բայր Ե ա սենթ Սի մոն, նշվ. ա շխ., էջ 92, 93:
52 Քրիս տո նե ու թյուն ըն դու նած մի թուր քի (մու սուլ մա նա կան ա նու նը՝ Փաթ լագ զա դե Մեհ մեդ, 
քրիս տո նե ա կան ա նու նը՝ Ա րամ Փաթ լա գյան) Մեծ ե ղեռ նի ժա մա նակ ևս են թար կում են ծի սա կա-
նաց ված սպա նու թյան՝ քարշ տա լով նրան դե պի մզ կիթ և մզ կի թի դռան ա ռջև ա նար գանք նե րով 
նրան կտոր-կ տոր են ա նում. տե՛ս Գր. Հ. Գա լուս տե ան [ Կի լի կե ցի], Մա րաշ կամ Գեր մա նիկ եւ 
հե րոս Զէյ թուն, Լոնկ Այ լընտ Սի թի, Նիւ Ե որք, 1988, էջ 784:
53 Տե՛ս թ. 37 հղ ման տեքս տը:
54 Մա րի Գրի գո րե ան, Ա տա նայէն Մար տի նի թր քա կան որ բա նո ցը 19091918, խմբ.՝ Բիւ զանդ 
Ե ղի այե ան, 1989, էջ 77. ՀՑ ԹԻ ֆոն դեր, Բ-8, թպ. 248:
55 Ճէյ քըպ սըն Մ., նշվ. ա շխ., էջ 97:
56 Դես պան Հեն րի Մոր գեն թաուի պատ մու թյու նը …, էջ 230, 231:
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մի զար թոնքն է: Նրանք ի րա կա նաց րե ցին ի րենց ծրա գի րը դի վային հնա րամ տու թ-
յամբ: Շատ ան գամ նրան ցից կա րե լի է լսել. « Հի մա թող ձեր Հի սու սը ձեզ օգ նի», և 
այլն, և այլն: Հա ճախ հայե րին խա չում է ին գյու ղե րում»57, կամ՝ « Հա զիւ ոտ քի կանգ-
նե լու ուժ ու նե ցող տա րա բախտ քա հա նան պա տին կը կռթ նեց նեն: Իւ րա քան չիւր 
բա զու կէն պա րան մը կ՚ան ցը նեն, պա րանն ալ պա տին ա գու ցուած եր կա թէ եր կու 
օ ղակ նե րու մէջ կը սա հեց նեն: Հա զիւ պա րա նէն կը քա շեն, մեր ազ նուա սիրտ չար-
չա րե ա լը օդ կը բարձ րա նայ, գետ նէն 10 սան թի մեթր եւ բա զուկ նե րէն կա խուած կը 
մնայ: Խա չե լու թե ան չար չա րանքն է այս»58:

 Կա րա պետ Գա բի կյա նի հա ղորդ մամբ Քե մա խի կիր ճի մոտ ժան դարմ նե րը 6 
տա րե կան մի տղայի են խա չում. « փայ տէ խա չի մը վրայ գա մե ցին աչ քե րէն, ձեռ
քե րէն ու ոտ քե րէն. յե տոյ ժո ղո վուր դին ցու ցադ րե լով պօ ռա ցին. Ա հա ձեր Քրիս
տո սը եւ խա չը. Թող ձեզ ա զա տէ»59:

Բռ նու թյուն նե րի ըն թաց քում Հի սուս Քրիս տո սի ա նու նը հի շա տա կե լը և քրիս տո-
նյա նե րին, նրանց կրոնն ու Ա ստ ծուն ծաղ րե լը դարձ րել է ին հա մա տա րած և սո վո-
րա կան երևույթ. դա նպա տակ ու ներ և՛ թու լաց նել զո հե րի կրո նա կան հաս տա տա-
կա մու թյու նը, և՛ մյուս կող մից չհե տապն դե լով որևէ կոնկ րետ նպա տակ՝ ցու ցադ րում 
էր այն հան գա ման քը, որ քրիս տո նյա նե րի Ա ստ վա ծը «ան կա րող» է փր կել, և քրիս-
տո նե ու թյունն էլ «ան պի տան» կրոն է՝ ի տար բե րու թյուն իս լա մի. 

« Խար բեր դի մէջ շատ մը թուր քեր հայե րուն կ’ը սեն.
– Ե թէ ձեր Յի սու սը Աս տու ծոյ որ դին է, ին չո՞ւ հա մար ձեզ չ’ա զա տեր մեր ձեռ

քէն, դուք որ Ա նոր կը հա ւա տաք: 
– Ո ՛չ, կը պա տաս խա նեն հայ րե րը: Մեր կրօն քը ա մե նէն լաւն է: Զին քը ու րա նա լը 

ա ւե լի դժուար է քան թէ մտ րա կուի լը»60:
 Խո սուն դր վագ է, թե ի նչ պես են ոճ րա գործ նե րը պա տաս խա նում մի հայ կնոջ 

այն հան դի մա նան քին, թե ին չու են այդ քան դա ժա նու թյամբ վար վում ի րենց հետ. 
ոճ րա գոր ծու թյու նը կա տա րող նե րի պա տաս խա նը կապ ված է լի նում այն հան գա-
ման քի հետ, որ ի րենք կրո նա կան ի րա վա սու թյուն է ին ստա ցել հայե րին կո տո րե-
լու հա մար. « Գահ պէ՜ սէ նի... կ’ըմ բե րա նեն. դեռ խօ սե լու լե զո՞ւ ալ ու նիք. Ալ լահն ալ, 
Մար գա րէն ալ, Սուլ թանն ալ ձե զի պէս խը յա նէթ միլ լէ թի մը ղահր ը րած են. ձեր 
նա մուսն ալ, ձեր պա տիւն ալ, ի նչք ու ստա ցուածք, ձեր կե անքն ալ մեր ձեռ քը մատ-
նած են. դուք այ լեւս ձեր ան ձին տէ րը չէք. Ալ լա հը մերն է, դուք Աս տուած չու նիք, 
մենք ե նք ձեր ալ լա հը, ձեր Աս տուա ծը, ձեր Քրիս տո սը. ե թէ ա նոնք ու նին զօ րու թիւն 
մը, թող գան ա զա տեն զձեզ մեր փէն չէ նե րէն...»61:

 Ան գամ մի ֆա կա նա ցում էր կա տար վում և սիմ վո լիկ կեր պով հա մե մատ վում է ին 
Մու հա մե դի և Քրիս տո սի կեր պար նե րը՝ որ պես հայի ու իս լա մա դա վա նի պա հա պան 

57 Յու հան սոն Ա., նշվ. ա շխ., էջ 53, 54:
58 Եղ բայր Ե ա սենթ Սի մոն, նշվ. ա շխ., էջ 86:
59 Գա բի կե ան Կ., նշվ. ա շխ., էջ 507: Խա չե լու թյան դեպ քեր՝ հա տուկ դա ժա նու թյամբ կա տար ված, 
տե՛ս նույն տե ղում, էջ 521, 522:
60 Ճէյ քըպ սըն Մ., նշվ. ա շխ., էջ 103:
61 Գա բի կե ան Կ., նշվ. ա շխ., էջ 149:
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զո րու թյուն ներ, ստեղծ վում է ին ա պո կա լիպ տիկ լե գենդ ներ, ի նչ պի սին հետևյալն է. 
« …Ես միշտ կը պատ մէ ի գա լիք դա տաս տա նի սոս կա լի դէպ քե րու մա սին, սա կայն 
թուր քե րը կ’ը սէ ին թէ ի նչ պէս որ Յի սուս չի փր կեց հայե րը այս չար չա րանք նե րու 
ժա մա նակ, նոյ նը պի տի պա տա հի նաեւ դա տաս տա նին օ րը: Այդ օ րը հայե րը 
դուր սը պի տի մնան: Մու համ մէտ մեծ ծա ռի մը տակ պի տի կե նայ եւ Մու համ
մէտ զա նոնք պի տի ա ռաջ նոր դէ, եր կինք պի տի մտ նեն: Ա նոնք կ’ը սէ ին նաեւ թէ 
պա տե րազ մէն ե տք բո լո րը մու համ մե տա կան պի տի դառ նային»62: Այս հատ վա ծից 
պարզ երևում է, որ հայե րի կո տո րա ծը ա պա գայի եր կու տե սիլ էր հե տապնդում: 
Նախ, հայե րին կո տո րե լով, թուր քե րը կար ծում է ին, որ մահ մե դա կա նու թյու նը 
հաղ թա նա կե լու է քրիս տո նե ու թյան նկատ մամբ, մահ մե դա կան նե րը պա տե րազ մը 
հաղ թե լու են, և ի րենց « մի սի ո նե րու թյու նը» (հա վա նա բար նկա տի ու նե նա լով և՛ 
սպա նու թյուն նե րը, և՛ կրո նա փո խու թյու նը) հաս նե լու էր իր նպա տա կին: Ե րկ րոր դը 
կրո նա կան վախ ճա նա բա նու թյան ո լոր տից է, դա տաս տա նի օ րը հետ մա հու ե րա-
նու թյան ար ժա նա նա լու հա մոզ վա ծու թյամբ:

 Խար բեր դում և Մեզ րե ում մարդ կանց խոշ տան գե լու ժա մա նակ թմբ կա հա րում 
է ին և ծնծ ղա հա րում. Ալ մա Յու հան սո նը պատ մում է. « Հարկ չկա կրկ նել, որ շատ 
մար դիկ այդ խոշ տան գում նե րից մա հա նում է ին: Ի սկ այդ ժա մա նակ զին վոր նե րը 
բղա վում է ին. « Դե թող հի մա ձեր Քրիս տոսն օգ նի ձեզ»63:

 Չե թե նե րն ի րենց սպա նե լու կա րո ղու թյու նը, մարդ կանց ճա կա տագ րեր ո րո շե լը 
հա մա րում է ին ալ լա հից տր ված մի երևույթ, ի սկ ի րենց զգում է ին հայե րի նկատ-
մամբ որ պես հայե րի կյանքն ու մա հը տնօ րի նող ներ. « մենք ե նք ձեր ալ լա հը. ե թէ 
ձեր Աս տուա ծը ու նի զօ րու թիւն մը թող գայ մեր ձեռ քէն ա զա տէ»64: Նույ նի մա սին 
են վկա յում Պոլ սից Նի կո մի դի ա ու ղարկ ված Մեհ մետ Ա լի ա նու նով մի իթ թի հա-
տա կա նի խոս քե րը. « Դուք Աս տուած չու նիք. ես եմ ձեր Ալ լա հը, ձեր Աս տուա ծը, 
ձեր Քրիս տո սը ե թէ ու նի զօ րու թիւն մը թող գայ ա զա տէ ձեզ իմ ձեռ քէս»65: Նա 
այս խոս քե րով ե կե ղե ցում հա վաք ված հայե րին է կոտորում:

դ) Կրո նա կան հայ հո յանք նե րը, ա նար գանք ը, պի տա կա վո րում նե րը, 
կո չերը և այլն
 Հա մա տա րած երևույթ նե րից էր պի տա կա վո րու մը. « գյա վուր», « շուն», « շուն քրիս-
տո նյա» և այլն: Ա հա մի քա նի վկա յու թյուն  այս ա ռն չու թյամբ. « Թուր քե րը քրիս տո-
նյա նե րին սո վո րա բար կո չում են մեկ բա ռով՝ «շ ներ», և դա նրանց հա մար զուտ 
այ լա բա նա կան հաս կա ցու թյուն չէ. նրանք իս կա պես ի րենց եվ րո պա ցի հարևան-
նե րին ըն կա լում են որ պես շատ ա վե լի ա նար ժան ա րա րած ներ, քան ըն տա նի կեն-
դա նի ներն են»66: Կո տո րած նե րը դեռ չսկ սած՝ « Թուրք պաշ տօ նա տար ներ, ան գամ 
ե րես փո խան ներ, սկ սան շր ջիլ քիւրտ ցե ղա խում բե րու մօտ եւ, բա նա կին հա մար 
62 Ճէյ քըպ սըն Մ., նշվ. ա շխ., էջ 170:
63 Յու հան սոն Ա., նշվ. ա շխ., էջ 43, 44:
64 Գա բի կե ան Կ., նշվ. ա շխ., էջ 180:
65 Նույն տեղում, էջ 452, 453:
66 Դես պան Հեն րի Մոր գեն թաուի պատ մու թյու նը…, էջ 209:
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ուղ տեր հա ւա քե լու պատ րուա կին տակ, սկ սան քա րո զել ա նոնց մի ակ հասկ ցած 
լե զուն. մա՛հ կի ա վուր նե րուն....»67:

 Քիւր տեմ լիք գյու ղում «...նոյ նիսկ ի րենց պզ տիկ տղա քը, ի նք զինք նուն հա սուն 
մար դու ձե ւեր կու տային ու մեր ե տե ւէն կը պո ռային.

– Կե ա վո՛ւր, քրիս տո նե այ շուն…»68:
 Կամ՝ «... Քա հա նան ետ կը կանգ նեց նեն.– Ք րիս տո նե այ շա՛ն լա կոտ, կը պո ռան 

ե րե սին, հի մա ալ քեզ քու Տի րո՛ջդ պէս պի տի ը նենք»69: 
Պի տա կա վո րու մը և թշ նա ման քը տա րած ված էին նաև մու սուլ ման նե րի ե րե խա-

նե րի մեջ, ո րոնք ա վագ նե րից սո վո րել է ին « գյա վուր» ո չն չաց նե լը սե փա կան պարտ-
քը հա մա րել. « Հով հան նե սը մի դուռ ծե ծեց՝ ո ղոր մու թյուն խնդ րե լու: Բաց ա րին դու-
ռը, եր կու թուրք տղա ներ Հով հան նե սին քարշ տա լով ներս տա րան ու ծե ծում է ին 
ա սե լով. « Գյա վո՛ւր, քեզ պի տի սպա նենք»…»70:

 Հե տաքր քիր է, որ թուր քա կան « ման կա վար ժու թյունն» ար գե լում էր թր քաց ման 
և իս լա մաց ման են թարկ վող հայ ե րե խա նե րին կո չել գյա վուր. «...մեզ կո չե ցին մէ օհ
դէ տի, բայց կե ա վուր բա ռը խս տիւ ար գի լուած էր...»71:

ե) քրիս տո նե ա կան սր բու թյուն նե րի և սր բա վայ րե րի հան դեպ կրո նա կան 
վան դա լիզ մի դրսևո րում նե րը
Ա նար գան քը քրիս տո նյա նե րի սր բա վայ րե րի հան դեպ երևում է այն դեպ քե րից, 
ե րբ ե կե ղե ցի նե րը նպա տա կադր ված վե րա ծում է ին հա սա րա կաց տնե րի՝ աղ ջիկ-
նե րին բռ նու թյամբ են թար կե լով սե ռա կան ստր կու թյան72: Հայտ նի են հայ կա կան 
ե կե ղե ցի նե րը որ պես հայե րից խլ ված ապ րան քը պա հե լու վայր գոր ծա ծե լու73, ե կե-
ղե ցի նե րի վրա թուր քա կան դրո շակ պար զե լու74, ե կե ղե ցի նե րի զան գե րի փո խա րեն 
շներ կա խե լու մա սին վկա յու թյուն ներ75: Ե կե ղե ցի նե րի մե տաղ ներն օգ տա գոր ծում 
է ին փամ փուշտ ներ պատ րաս տե լու76, ի սկ քա րե րը՝ զին վո րա կան շեն քեր ու փո ղոց-
ներ սա լար կե լու հա մար77, վա ճա ռում է ին ծի սա կան թան կար ժեք ա ռար կա նե րը, Ս. 

67 Եղ բայր Ե ա սենթ Սի մոն, նշվ. ա շխ., էջ 36:
68 Ճէյ քըպ սըն Մ., նշվ. ա շխ., էջ 171:
69 Եղ բայր Ե ա սենթ Սի մոն, նշվ. ա շխ., էջ 86: Մաթ թա Քր մո վար դա պե տին կո չում են « շուն 
քրիս տո նյա», կտ տանք նե րի ու ֆա լա խայի են են թար կում (Եղ բայր Ե ա սենթ Սի մոն, նշվ. ա շխ., 
էջ 84, 85):
70 Ար շա լույս Փոս տալ ջյան-Ռա մա զյան, Հու շեր իմ հայ րի կից (Եր վանդ Փոս տալ ջյա նի մա սին), ձե-
ռա գիր հուշ, ՀՑ ԹԻ ֆոն դեր, ֆհ 129, բ. 8, թպ.93, էջ 24:
71 Մա րի Գրի գո րե ան, Ա տա նայէն Մար տի նի թր քա կան որ բա նո ցը 1909-1918, խմբ.՝ Բիւ զանդ 
Ե ղիա յե ան, 1989, էջ 72, Բ-8, ՀՑԹԻ ֆոն դեր, Բ-8, թպ. 248:
72 Ան տո նե ան Ա., նշվ. ա շխ., էջ 111:
73 Գա բի կե ան Կ., նշվ. ա շխ., էջ 563:
74 Ճէյ քըպ սըն Մ., նշվ. ա շխ., էջ 70։
75 Ա կու նի Ս., Մի լի ոն մը հայե րու ջար դի պատ մու թիւ նը, Կ. Պո լիս, 1920, էջ 166:
76 Ճէյ քըպ սըն Մ., նշվ. ա շխ., էջ 141: 
77 Գա բի կե ան Կ., նշվ. ա շխ., էջ 562: 
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Սե ղա նի վրայի սպաս քը, ի րերն ու կտավ ներն օգ տա գործ վում էին կեն ցա ղային 
այլևայլ նպա տակ նե րով: 

Թե ո դի կը հա ղոր դում է բազ մա թիվ դեպ քեր սր բա վայ րե րի, քրիս տո նե ա կան 
ա ստ ված ապաշ տու թյան պա րա գա նե րի հան դեպ ա նար գան քի վե րա բե րյալ. « Մեր 
մե նաս տան նե րուն նա հա տակ ե կե ղե ցա կան նե րը ցու ցա կագ րու մի ըն թաց քին, ա ւե-
լորդ չըլ լայ յի շա տա կել նաեւ ա նոնց ծա ռա յած սր բա տե ղի նե րը, ո րոնք պղ ծուե ցան 
ու թա լա նի մատ նուե ցան ի րենց թան կար ժէք հնու թիւն նե րով: Գլա կայ վան քը, զոր 
օ րի նակ, ա մէ նէն հա րուստ նե րէն մին կը նկա տուէր, ուր ձե ռա գիր հին մա տեան-
նե րէ զատ՝ կային բազ մա թիւ ար ծաթ եւ ոս կի մա սունք ներ, սկիհ ներ, խա չեր, 
սա ղա ւարտ ներ, եւ այլն, մեծ մա սամբ գո հա րա կուռ եւ սր բազ նա սուրբ նշ խար նե-
րով, նաեւ ոս կե դի պակ շուր ջառ, վա րա գոյր եւ շուշ փայ, ի րենց դա րա ւոր պա հուած-
քին մէջ ա նեղծ եւ ա ռար կայ եւ րո պաց ւոց խոր հի ա ցու մին: Ա տոնք բո լոր ապ շո
պուե ցան վան տա լի ձեռ քե րով եւ մկ րա տուե լով՝ ծա ռայե ցին ի բր շալ վար եւ 
կեղ տա շոր Քիւրտ գեղջ կու հի նե րու: Մա գա ղա թե այ գր չա գիր Ա ւե տա րան նե րու 
է ջեր պա տառպա տառ նե տուե ցան կո յա նոց եւ խել մը ան ստ գիւտ հնու թիւն ներ 
ար ժա նա գին խլուե լով ձեռ քէ ձեռք՝ լե ցուե ցան սն տուկ նե րու մէջ, զորս Պալ քան-
ցու կը հե ւի հեւ կրեց ա ւա զակ նե րու որ ջը՝ Գեր մա նի ա, հա յա պատ կան այդ գօ ղոն նե-
րով պե տա կան թան գա րան ներ ճո խաց նե լու հա մար… Ս. ե կե ղե ցա կա նաց շի րիմ-
ներ քա կուե ցան ան խնայ եւ ի րենց վրայի մես րո պե ան տա ռե րը տա շուե լով՝ գա ցին 
զար դա րել « գօ նագ»-նե րու (ա պա րանք նե րի-Շ. Խ.) բա կեր ու ճե միշ ներ (զու գա րան-
ներ-Շ. Խ.), միշտ ի բր նա խա տինք Քրիս տո նե ու թե ան»78: 

Քե մա խի ե կե ղե ցում օ րե րով պահ վե լուց հե տո հայ ե րի տա սարդ ներ. «… մի ա-
հա ղոյն սու րէ ան ցուե ցան: Է րզ րում ցի խու ժա նը՝ տա ճար նե րէ շո պած մեր խա չե-
րուն ու Ա ւե տա րա նին հան դէպ ցոյց տուաւ այն մի եւ նոյն ա նո պայ ըն թաց քը՝ զոր 
այ լուր ու նե ցեր է ին ազ գա կից ներ, հե թա նո սա բար նա խա տած ըլ լա լու հա մար 
Քրիս տո նէ ու թիւ նը, այ սինքն՝ կոտր տել, պատռ տել ու կոխ կռ տել զա նոնք եւ նե տել 
աղ բիւս քի մէջ՝ հայ հո յա լից բա ցա գան չու թիւն նե րով, մա հա տագ նապ ան ձկու թե ան 
մատ նուած Հա յու թե ան աչ քին առ ջեւ»79:

 Բազ մա թիվ է ին նաև քրիս տո նե ա կան գրա կա նու թյան հան դեպ ա նար գան քի 
դրսևո րում նե րի մա սին. « Դաշ տին ե րե սը, ա ղիւս նե րու մէջ բազ մա թիւ Հայե րէն 
գր քեր ալ – մաս նա ւո րա պէս Աս տուա ծա շունչ գիրք եւ Ա ւե տա րան. Ցա նու ցիր, բզըք-
տուած: Թուրք, քիւրտ լա ճեր կե ա վու րի այդ քի թապ նե րը կը զար նեն գետ նոցգե
տին, ցե խե րու մէջ աղ բիւ սէ աղ բիւս կը խօ թեն, կ’ոտ նա հա րեն, պա տառբն ծիկ 
ը րած՝ հո վին կու տան: Հայ քա ղա քակր թու թիւ նը, Հայ միտ քը, Հայ հան ճարն է, որ 
նա խա տինք նե րու, թու քի, մու րի կ՛են թար կուի»80: 

78 Թէ ո դիկ, նշվ. ա շխ., էջ 143, 144:
79 Նույն տե ղում, էջ 215: 
80 Գա բի կե ան Կ., նշվ. ա շխ., էջ 233:
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Այն ա մե նը, ի նչ կապ ված էր քրիս տո նյա նե րի հետ, բնաջնջ ման են թա կա էր, 
ան գամ նրանց պատ կա նող կեն դա նի նե րը81:

զ) Հայե րի կրո նա ծի սա կան վար քի դրսևո րում ներ
Դժ վա րին ի րա վի ճա կում՝ թե՛ կրո նա փո խու թյան և թե՛ մահ վան սպառ նա լի քի 
ժա մա նակ հայե րը ցու ցա բե րում է ին յու րա հա տուկ կրո նա հո գե բա նա կան վարք, 
ո րոնց բա ցատ րու թյու նը պետք է գտ նել ա մե նա տար բեր գի տա կար գե րի օգ նու թ-
յամբ: Կան բազ մա թիվ վկայ ված դեպ քեր, ե րբ հայե րը կյան քի սահ մա նային ի րա-
վի ճակ նե րում կրո նա ծի սա կան ի մի տա ցի ա ներ են ա նում: Մար դի նի թուր քա կան 
որ բա նո ցի հայ որ բե րը իս լա մաց ման պայ ման նե րում էլ կա րո ղա նում են գտ նել 
քրիս տո նե ա կան ծե սե րի, սր բա զան ա րա րո ղու թյուն նե րի սիմ վո լիկ փո խա րի նու մը: 
Մաս նա վո րա պես, շատ խո սուն է նրանց կող մից Ս. Հա ղոր դու թյան խորհր դի 
հետևյալ ի մի տա ցի ան՝ նմա նա կու մը. «Ու տա րօ րի նակ կերպ մըն էր նաեւ մեր 
հա ղոր դու թիւն առ նե լը: Ա գա պին, որ Խա տի ժէ կը կո չուէր, ե լաւ մեր որ բա նոց-ե կե-
ղե ցի ի Ս. Խո րա նի պա տէն ծե փի կտոր մը փր ցուց, փշ րեց, վրան «Յա նուն Հօր եւ 
Ո րդ ւոյ...» ար տա սա նեց ու բաշ խեց մե զի, ու մենք այդ փշ րանք մա սե րով հա ղոր
դուե ցանք, զո րա ցանք»82: 

Ա ռանձ նա հա տուկ ու շադ րու թյուն է գրա վում հոգևո րա կան նե րի կող մից հո ղը 
որ պես վեր ջին հա ղոր դու թ յուն օգ տա գոր ծե լու ֆե նո մե նը. այս ա րարք-խոր հուր դը 
հոգևո րա կան նե րը կա տա րում են գու ցե մի մյան ցից օ րի նակ վերց նե լով, գու ցե 
ակամա: Ներ սես ե պս. Դա նի ե լյանն իր « Կա թիլ մը ջուր այ րած սր տե րու» գր քի 
մեջ պատ մում է Տ. Պետ րոս քա հա նա Քե շի շյա նի մա սին, ո րին ա ռա ջար կում են 
իս լամ ըն դու նել, որ ա զատ վի մա հից, սա կայն 80 տա րե կան ծե րու նին ա սում է, որ 
«....նա խա մե ծար կը հա մա րի այս զու լու մի ու զա լը մի ե րկ րէն եր կինք փո խադ րուիլ 
մա հուամբ, քան կրօ նա փոխ ըլ լալ...ու հա զիւ քա հա նան ծն րադ րած, գե տի նէն քչիկ 
մը հող առ նե լով բե րա նը՝ ի բր հա ղոր դու թիւն, վեր ջին ա ղօթ քը կ՚ար տա սա նէ, 
ար դէն մեր « հայ րե նա սեր», բայց հա կա սահ մա նադ րա կան զի նուոր նե րը տեղն ու 
տե ղը գն դա կա հար կ՛ը նեն զայն ու ա տով ալ չգո հա նա լով՝ կամ մո լե ռանդ կր քեր նին 
չյա գեց նե լով կը սկ սին սուի նով ծակծ կել ա նոր ան շն չա ցած մար մի նը, ո րուն ա րիւ-
նոտ ու սուի նա հար Մաշ տո ցը ի նձ յանձ նուե ցաւ յե տոյ»83: Նույ նը պի տի ա ներ Ներ-
սես ե պիս կո պոս Դա նի ե լյա նը Ե ղեռ նի ժա մա նակ. «Ե ոզ ղա տի 472 ե րե ւե լի հայե րէ 
բաղ կա ցած ա ռա ջին կա րա ւա նը ճամ բայ կը հա նուի 26 Յու լիս 1915ին՝ Ե ոզ ղատ-Զի լէ 
ու ղի ով: Այս կա րա ւա նին մէջ է ին Ե ոզ ղա տի ա ռաջ նորդ ներ՝ Ներ սէս Ե պս. Դա նի-
է լե ան, քա հա նա ներ, ու սու ցիչ ներ, մտա ւո րա կան ներ, բժիշկ ներ, դե ղա գործ ներ, 
վա ճա ռա կան ներ եւ այլ ե րե ւե լի հայեր: ...Ճա նա պար հին հէք ա ռաջ նոր դը կը խնդ րէ 
կա րա ւա նը վա րող թուրք ոս տի կա նէն, թոյ լատ րել վայր կե ան մը կանգ առ նել ա ղօ-

81 « Կե ա վու րին հաւ կիթն ալ ջախ ջա խե ցէք, ոտ նա հա րե ցէք, կ՛ը սէ ին, չըլ լայ որ մէ ջէն ա քա
ղաղ ել լէ, ա րու ար մատ դուրս գայ» (Գա բի կե ան Կ., նշվ. ա շխ., էջ 248):
82 Մա րի Գրի գո րե ան, Ա տա նայէն Մար տի նի թր քա կան որ բա նո ցը 19091918, խմբ.՝ Բիւ զանդ 
Ե ղի այե ան, 1989, էջ 97, ՀՑ ԹԻ ֆոն դեր, Բ-8, թպ. 248:
83 Ներ սէս ե պս. Դա նի է լե ան, նշվ. ա շխ., էջ 58, 59:
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թե լու հա մար: Գե տի նէն քիչ մը հող առ նե լով, ի բր հա ղոր դու թիւն բե րա նը կը 
դնէ ու իր վեր ջին ա ղօթ քը կ՚ը նէ»84 : Թե ո դի կի հա ղորդ մամբ այս ա րար քը կա տա-
րում է նաև Ա շոտ քա հա նա Ա վե տյա նը85:

 Կա թո ղի կե ե կե ղե ցու ե րա նե լի նե րի շար քում դաս ված մար տի րոս Իգ նա տի ոս 
ե պիս կո պոս Մա լո յա նի տա րագ րու թյան վե րա բե րյալ հետևյալն է պատմ վում. «Եւ 
ե րբ Մամ տուհ Պէյի զի նուոր նե րը կը հե ռա նան, Ա ռաջ նոր դը եւ հա ւա տա ցե ալ նե րը 
կ’ա ղո թեն Աս տու ծոյ պա ղա տա գին, օգ նու թիւն ա ղեր սե լով Ան կէ, որ նա հա տա կու-
թե ան շնորհ քը ըն դու նին: Ա պա Մա լոե ան Գե րա պայ ծա ռը կը սր բա գոր ծէ հա ցը, 
քա հա նա նե րը սուրբ մաս նիկ նե րը կը բաշ խեն հա ւա տա ցե ալ նե րուն: Այս ե րկ-
նային ա րա րո ղու թե ան դէպ քին ա կա նա տես զի նուոր նե րը կը պատ մեն, թէ լոյ սի 
թանձր ա մպ մը ծած կեց Քրիս տո սի մար տիկ նե րու փա ղան գը, զա նոնք ամ բող ջո-
վին թաքց նե լով զի նուոր նե րուն աչ քե րէն: Ա նու շա հոտ բուր մունք մը տա րա ծուե ցաւ 
բո լո րին վրայ: Ա մէն քը հի ա ցան տես նե լով հր ճուան քի, ու րա խու թե ան եւ խա ղա ղու-
թե ան նշան նե րը, նա հա տա կու թե ան պատ րաստ այս մար դոց դէմ քե րուն վրայ»86:

 Հետևյալ դեպ քը վե րա բե րում է ոչ թե հա ղոր դու թյա նը, այլ խա չա փայ տի մա սուն-
քին, որ փո խա րի նում է Հա ղոր դու թյան Հա ցին: Խոս քը Տեր Գաբ րիել Քաթ մար ճ-
յա նի մա սին է. «Ող բա ցե ա լը օր մ՚ա ռաջ, նա խազ գա լով իր մօ տա լուտ վախ ճա նը, 
ս. Խա չի մա սուն քը, զոր իր վրան կը կրէր, մանր մանր ը րած էր եւ կուլ տուած 
էր, ա մէն սր բապղ ծու թե ան ա ռաջ քը առ նե լու հա մար»87:

 Հո ղը որ պես վեր ջին կե րա կուր գոր ծա ծե լու օ րի նակ է հայ ու սու ցիչ Կա րա պետ 
Ա վա գյա նի վեր ջին խնդ րան քը. նա խնդ րում է ոչ թե ի րեն հաց տալ, այլ մի պտ ղունց 
հող՝ ի բրև սր բու թյուն, քա նի որ ին քը տե սավ հայի խա չե լու թյու նը և ա պա ե րա նի է 
տա լիս նրանց, ով քեր կտես նեն հայի հա րու թյու նը ա պա գա յում88:

* * *
 Վե րը ներ կա յաց վա ծով բռ նու թյուն նե րի ու սպա նու թյուն նե րի կրո նա կան ե րան-
գա վո րում ու նե ցող վկա յու թյուն նե րը չեն սահ մա նա փակ վում. Հայոց ցե ղաս պա-
նու թյանն ա ռնչ վող հու շագ րու թյուն նե րում, վա վե րագ րե րում ու փաս տաթղ թե րում 
դրանք բազ մա թիվ են: Հա վաք վե ցին և թե մա տիկ դա սա կարգ ման են թարկ վե ցին 
մի շարք խո սուն օ րի նակ ներ, որ տեղ երևում է կրո նա կան գոր ծո նի դե րա կա տա րու-
թյու նը՝ որ պես Ե ղեռնն ի րա գոր ծող զանգ ված նե րի կարևոր մղիչ ուժ։

84 Ներ սէս ե պս. Դա նի է լե ան, նշվ. ա շխ., էջ 20:
85 Թէ ո դիկ, նշվ. ա շխ., էջ 226:
86 Իգ նա տի ոս Մա լոյե ան. մար դը եւ նա հա տա կը…, էջ 47:
87 Եղ բայր Ե ա սենթ Սի մոն, նշվ. ա շխ., էջ 73:
88 Կա րա պետ ա ւագ քա հա նայ Գալ ֆաե ան, Գիրք Ե լից հայոց, Պէյ րութ, 1955, էջ 236:
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ԲՌ ՆՈւ ԹՅՈւՆ ՆԵ ՐԻ ԵՎ ՍՊԱ ՆՈւ ԹՅՈւՆ ՆԵ ՐԻ ԾԻ ՍԱ ԿԱ ՆԱ ՑՈւ Մը ՄԵԾ 
Ե ՂԵՌ ՆԻ ըՆ ԹԱՑ քՈւՄ

 ու ան Խա չարտ րան 
ԱՄ փՈ փՈւՄ

 Այս ու սում նա սի րու թյամբ վեր է հան վում Հայոց ցե ղաս պա նու թյան ըն թաց քում 
տե ղի ու նե ցած բռ նու թյուն նե րի և սպա նու թյուն նե րի ծի սա կա նաց ման երևույ թը: 
Ծի սա կա նա ցու մը դի տարկ վում է որ պես Հայոց ցե ղաս պա նու թյան ի րա կա նաց ման 
կրո նա կան գոր ծո նի խո սուն օ րի նակ: Հիմ նա կա նում ան դրա դարձ է կա տար վում 
հոգևո րա կան նե րի հան դեպ բար բա րո սու թյան դրսևորում նե րին, բռ նու թյուն նե րի 
ծի սա կա նաց մա նը, ծի սա կան սպա նու թյուն նե րին, Ե ղեռ նի ժա մա նակ խաչն ա նար-
գե լուն, մարդ կանց խա չե լուն, Հի սուս Քրիս տո սի ա նու նը շա հար կե լուն, կրո նա կան 
հայ հո յանք նե րին, ա նար գանք ին, պի տա կա վո րում նե րին, կո չե րին, քրիս տո նեա -
կան սր բա վայ րե րի հան դեպ կրո նա կան վան դա լիզ մին: Ա ռան ձին ու շադ րու թ յան 
նյութ է հան դի սա ցել հայե րի կող մից ի րա կա նաց ված ծի սա կան ա րարք նե րի վեր-
հա նու մը, մաս նա վո րա պես Հա ղոր դու թյան խորհր դի ի րա կա նա ցում-ն մա նա կու մը 
Մեծ ե ղեռ նի ժա մա նակ:
 Բա նա լի բա ռեր՝ Հայոց ցե ղաս պա նու թյուն, կրո նա կան գոր ծոն, բռ նու թյուն, 
կտ տանք ներ, ծի սա կա նա ցում, զո հա բե րու թյուն:

RITuAlIzATION OF VIOlENCE AND MuRDERS DuRING THE ARMENIAN 
GENOCIDE

Shushan Khachatryan
SuMMARY

This study is about the ritualization of violence and murders during the Armenian 
Genocide. Ritualization is regarded as one of the most vivid components of the religious 
factor of the Armenian Genocide. The key points to which reference is made are as 
follows: the outbursts of barbarism towards Armenian Clergy, the ritualization of 
violence, ritual murders, the cross during the Armenian Genocide (insults against the 
cross, crucifixion of the Armenians), speculation of the name of Jesus Christ, religious 
oaths, insults and appeals, labelings, acts of vandalism against Christian religious sites 
and shrines. Separate attention is put on the reaction of persecuted Armenians in the 
form of ritual acts, particularly - the phenomenon of imitation of the Sacrament of Holy 
Communion.
Keywords: Armenian Genocide, religious factor, violence, tortures, ritualization, 
sacrifice.
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рИтУАлИЗАцИя нАсИлИй И УБИйстВ Во Время геноцИдА Армян
Шушан Хачатрян

реЗюме
В данном исследовании изложены некоторые проявления феномена ритуализа-
ции насилий и убийств во время Геноцида армян. Ритуализация рассматрива-
ется как один из наглядных примеров религиозного фактора в осуществлении 
Геноцида армян. Рассматриваются случаи зверств в отношении армянского духо-
венства, насилия и ритуализации, ритуальных убийств, осквернения креста, рас-
пятия армян, ругани в адрес Иисуса Христа, религиозных оскорблений, акты ван-
дализма в отношении христианских святых мест и святынь. Отдельное внимание 
уделяется реакции преследуемых армян в виде ритуальных действий, в частно-
сти - имитации Таинства Причащения.
Ключевые слова: Геноцид армян, религиозный фактор, насилиe, пытки, ритуа-
лизация, жертвоприношение. 


