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ՀԱՅՈՑ ՑԵ ՂԱՍ ՊԱ ՆՈՒԹՅԱՆ Ա ԿԱ ՆԱ ՏԵՍ ԲԵր ԲԵրՅԱՆ ԳԵր ԴԱՍ ՏԱ Նի 
ՊԱՏ ՄՈՒԹՅՈՒ Նը

Տաթև Ար շա կյան

Հայոց ցե ղաս պա նու թյան ա մե նա սոս կա լի դր վագ նե րից մե կը Յոզ ղա թի հայ բնակ-
չու թյան կո տո րածն էր: Ի տար բե րու թյուն Օս մա նյան կայս րու թյան այլ բնա կա-
վայ րե րի հա յու թյան, ո րոնց տե ղա հա նում է ին և տա րագ րում դե պի Մի ջա գետ քի 
ա նա պատ նե րը, Յոզ ղա թի հա յու թյու նը տե ղում ո չն չաց վեց։ Յոզ ղա թի Բո ղազ լյան 
գյու ղա քա ղա քի հա յու թյան զի նա թափ ման, ո չն չաց ման և վե րապ րող նե րի ճա կա-
տագ րի մա սին ար ժե քա վոր տե ղե կու թյուն ներ են պա րու նա կում ՀՑ ԹԻ-ի գի տա կան 
ֆոն դե րում պահ վող Բեր բե րյան նե րի ըն տա նե կան հու շե րը1, լու սան կար նե րը2, ի նչ-
պես նաև Հայոց ցե ղաս պա նու թյան վե րապ րող Վե րո նի կա Բեր բե րյա նի տե սագ-
րու թյուն նե րը3։ ՀՑ ԹԻ-ին մեծ կարևո րու թյուն ու նե ցող այս հու շե րը հանձ նել է Հայոց 
ցե ղաս պա նու թյան ա կա նա տես վե րապ րող ներ Ա լեք սան Մկրտ չյա նի և Վե րո նի կա 
Բեր բե րյա նի որ դին՝ բա նա սի րա կան գի տու թյուն նե րի դոկ տոր, պրո ֆե սոր Ներ-
սես Մկրտ չյա նը, ով իր մոր, հոր, քե ռու՝ Հա րու թյուն Բեր բե րյա նի վկա յու թյուն ներն 
ամ փո փել է « Կյան քի և մահ վան սահ մա նագ ծում. սպան դա նո ցից մա զա պուրծ նե րի 
հու շե րը (1915-1923)» ան վա նու մը կրող հու շագ րու թյան մեջ4: Ա ռանձ նա հա տուկ տեղ 
է գրա վում Վե րո նի կա Բեր բե րյա նի վկա յու թյու նը, ով հան գա մա նո րեն գրի է ա ռել 
ի րենց ըն տա նի քի, Բո ղազ լյա նի հայ բնակ չու թյան ազ գային ա վան դույթ նե րի և 
հայե րի կո տո րած նե րի մա սին պատ մու թյուն ներ5, Բո ղազ լյա նի բար բա ռով պատմ-
վածք ներ6 և ա սաց վածք ներ7, ի նչ պես նաև հայ րե նա սի րա կան եր գեր և բա նաս տեղ-
ծու թյուն ներ8: 

Բեր բե րյան նե րի հու շե րում տեղ գտած պատ մու թյուն նե րը կա րե լի է բա ժա նել մի 
քա նի խմ բի` խա ղաղ ժա մա նա կա հատ վա ծի պատ մու թյուն ներ̀  Բո ղազ լյան գյու ղա-
քա ղա քը, հայ րե նի տու նը, ըն տա նի քը և տեր Հա կոբ քա հա նայի կեր պա րը, այ նու-

1 ՀՑ ԹԻ –ի գի տա կան ֆոն դեր, բժ. 8, թպ. 81, թպ. 242։
2 ՀՑ ԹԻ –ի գի տա կան ֆոն դեր, բժ. 1, թպ. 627։
3 ՀՑ ԹԻ –ի գի տա կան ֆոն դեր, բժ. 4, ֆ.հ. 12, 13, 14։
4 ՀՑ ԹԻ –ի գի տա կան ֆոն դեր, բժ. 8, ֆ.հ. 101, թպ. 81, « Կյան քի և մահ վան սահ մա նագ ծում. 
սպան դա նո ցից մա զա պուրծ նե րի հու շե րը (1915-1923) »։
5 Ման րա մասն տե′ս ՀՑ ԹԻ –ի գի տա կան ֆոն դեր, բժ. 8, թպ. 81, ֆ.հ. 100, « Վե րո նի կա Բեր բե
րյա նի հու շե րը Գա միր քի Բո ղազ լը յան քա ղա քից, 19051999», բժ. 8, թպ. 81, ֆ.հ. 101, « Կյան քի և 
մահ վան սահ մա նագ ծում. սպան դա նո ցից մա զա պուրծ նե րի հու շե րը», բժ. 8, թպ. 242, ֆ.հ. 386, 
387, « Կյան քի և մահ վան սահ մա նագ ծում. սպան դա նո ցից մա զա պուրծ նե րի հու շե րը», բժ. 4, ֆ.հ. 
12, 13, 14, « Վե րո նիք Պեր պե րյան», Վ. Սվազ լյան, Հայոց ցե ղաս պա նու թյուն. Ա կա նա տես վե րապ
րող նե րի վկա յու թյուն ներ, ՀՀ ԳԱԱ « Գի տու թյուն», Երևան, 2011, էջ 366-373, Պատ մա գիրք Ե ոզ կա
տի եվ Շր ջա կայից (Գա միրք) Հայոց, Պէյ րութ, 1988, էջ 547-552։
6 ՀՑ ԹԻ –ի գի տա կան ֆոն դեր, բժ. 8, ֆ.հ. 100, թպ. 81, էջ 149-164։
7  Նույն տե ղում, էջ 59, 60:
8 Նույն տե ղում, էջ 65-82, 140-146:
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հետև` զանգ վա ծային կո տո րա ծի ման րա մաս ներ, Բո ղազ լյա նի կայ մա կամ Քե մա լի 
գոր ծու նե ու թյու նը, ջար դե րից խու սա փե լու նպա տա կով հայե րի գոր ծո ղու թյուն նե րը, 
ի նչ պես նաև դրա ցի թուր քե րի վար քա գի ծը հայե րի բնաջնջ ման ժա մա նակ: Հարկ է 
նշել, որ Վե րո նի կան պար բե րա բար ան դրա դար ձել է իր մեծ հո րեղ բոր ՝ Հա րու-
թյու նի գոր ծու նե ու թյա նը, ով փր կել է տաս նյակ հայե րի կյանք:

 Խա ղաղ ժա մա նա կա հատ վա ծի պատ մու թյուն ներ̀  Բո ղազ լյան 
գյուղաքաղա քը, Բեր բե րյան նե րի տու նը և տեր Հա կոբ քա հա նան
 1915 թ. նա խօ րե ին Բո ղազ լյանն ու ներ 700 հայ կա կան և 400 թուր քա կան տուն9։ 
Վե րո նի կան պատ մում է, որ այն բաղ կա ցած էր եր կու մա սից՝ հայ կա կան և թուր-
քա կան թա ղից, հայե րի տնե րը քա րից է ին շին ված, ե րկ հար կա նի է ին10: Բո ղազ լյա-
նում 1865 թ. ա վարտ վում է Ս. Ա ստ վա ծա ծին ե կե ղե ցու շի նա րա րու թյու նը11։ Ե կե ղե-
ցու քա հա նան էր տեր Հա կո բը (Ներ սես), ով Բեր բե րյան նե րի տոհ մի նա հա պետն 
էր և Վե րո նի կայի պա պը։ Նա հու շե րում ներ կա յաց վում է որ պես ի մաս տուն և ա ստ-
վա ծա վախ ան ձնա վո րու թյուն, հարգ ված ի նչ պես հայե րի և թուր քե րի, այն պես էլ 
իշ խա նու թյուն նե րի կող մից։ Ներ սե սը ծն վում է, ե րբ նրա հայ րը̀  Գաս պա րը, ար դեն 
80 տա րե կան է ր։ Որ պես Ա ստ ծո կող մից պարգև` ե րե խային նվի րում են ե կե ղե ցուն։ 
Հե տա գա յում Ներ սես Բեր բե րյանն ը նտր վում է Ս. Ա ստ վա ծա ծին ե կե ղե ցու քա հա-
նա` ստա նա լով Հա կոբ ե կե ղե ցա կան ա նու նը։ Քա հա նայի գեր դաս տա նը շատ մեծ 
էր. տեր Հա կոբ և Նա րիկ Բեր բե րյան նե րը, ում Վե րո նի կան իր հու շե րում հա ճախ 
կո չում է «ի րից կին», ու նե ին հինգ զա վակ` Գաս պա րը12, Հա րու թյու նը13, Խա չե րը14, 
Ան նան15 և Նա զե լին16։ Գաս պար Բեր բե րյա նի և նրա կնոջ̀  Ֆլո րայի դուստրն էր 
Վե րո նի կան (ծն վել է 1905 կամ 1906 թվա կա նին Բո ղազ լյա նում, մա հա ցել̀  1999 թ. 
Երևա նում, ա մուս նա ցել է Հայոց ցե ղաս պա նու թյան վե րապ րող սիվ րի հի սար ցի 
Ա լեք սան Մկրտ չյա նի հետ)։ Իր ըն տա նի քի խա ղաղ օ րե րի մա սին հի շե լիս Վե րո-
նի կա Բեր բե րյա նը գրում է. « Մեր տան հյու րերն ան պա կաս է ին, ի նչ պես թուրք պաշ-
տո նյա ներն, այն պես էլ հայոց դպ րո ցի ու սու ցիչ ներ, թա ղային խորհր դի ան դամ-
ներ, այլ գա վառ նե րից ժա մա նած հյու րեր... Քա հա նա պա պիկս ի նձ շատ էր սի րում 
իմ ու շի մու թյան հա մար և ծնկ նե րին նս տեց րած` 2-3 տա րե կա նից սկ սած սո վո րեց-
նում էր մեր ազ գային եր գե րը ... Մեր ըն տա նի քում գրա գետ է ին տղա մար դիկ, 

9 Պատ մա գիրք Ե ոզ կա տի եվ Շր ջա կայից (Գա միրք) Հայոց, խմբ.` Դա րե ան Ա., Եր կա նե ան Ա., 
Պէյ րութ, 1988, էջ 83։
10 ՀՑ ԹԻ –ի գի տա կան ֆոն դեր, բժ. 4, ֆ.հ. 12:
11 Պատ մա գիրք Ե ոզ կա տի եվ Շր ջա կայից (Գա միրք) Հայոց, էջ 84։
12 Գաս պար Բեր բե րյա նը ե ղել է տեր Հա կոբ քա հա նայի ա վագ որ դին, ծն վել է 1890 թ. Բո ղազ լյա-
նում և մա հա ցել է 1928 թ. Նա խիջևա նում։ 
13 Հա րու թյուն Բեր բե րյա նը ծն վել է 1894 թ. Բո ղազ լյա նում, մա հա ցել է 1978 թ. Երևա նում։ Բո ղազ-
լյա նում աշ խա տել է որ պես վար սա վիր, իր ար հես տի շնոր հիվ կա րո ղա ցել է փրկ վել կո տո րա ծից։
14 Խա չեր Բեր բե րյա նը ծն վել է 1901 թ. Բո ղազ լյա նում, մա հա ցել է 1960-ա կան թ թ. Բեյ րու թում։
15 Ան նա Բեր բե րյա նը ծն վել է 1892 թ. Բո ղազ լյա նում, մա հա ցել է 1960-ա կան թ թ. Կ.Պոլ սում։
16 Նա զե լի Բեր բե րյա նը ծն վել է 1898 թ. Բո ղազ լյա նում, մա հա ցել է մինչև 1915 թ.։
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սա կայն կա նայք̀  ո չ։ Հայրս քե մա նի (ջու թակ) էր նվա գում, հո րեղ բայրս վար սա վիր 
էր (բեր բեր)»17: Մինչև 1914 թ. Բո ղազ լյա նում ի գա կան դպ րոց չկար, այդ պատ ճա-
ռով Վե րո նի կայի կր թու թյամբ զբաղ վում էր տեր Հա կո բը։ « Մի օր պապս մի գրու-
թյուն մեկ նից ին ծի, յիս կա րօ ղա ցա կար դալ նրա գի րը, պապս շատ ու րա խա ցավ 
և խօս տա ցավ ին ծի ու սում տա, մինչև ու սուց չու հի լի նիմ։ 1914 թվին ար դին ի գա-
կան սի ռին դպ րոց բաց վից, գնում է ի ա րա ջին խումբ, լավ է ի սո վո րում, բայց ա վաղ 
սկ սից կօ տո րա ծը։ Ոչ դա սա տու մնաց, ոչ էլ պապս մնաց, բո լո րին կո տո րի ցին։ Այդ-
պիս էլ յիս մնա ցի ան գրա գետ, բայց գի րը չի մօ րա ցա»18։ Իր հոր՝ Գաս պա րի մա սին 
Վե րո նի կան պատ մում է, որ Բալ կա նյան պա տե րազ մի ժա մա նակ (1912-1913թ թ.) 
նրան զո րա կո չում են բա նակ, որ տե ղից վե րա դառ նա լուց մի քա նի ա միս ան ց` Ա ռա-
ջին աշ խար հա մար տը սկս վե լուն պես նո րից զո րա կոչ վում է բա նակ: Գաս պար Բեր-
բե րյա նը Ա ռա ջին հա մաշ խար հային պա տե րազ մի ժա մա նակ Դար դա նե լի ա ռա ջին 
հի վան դա նո ցի գլ խա վոր բժշ կի քար տու ղարն է ր19։ 1920 թ. նա Թուր քի այի Ազ գային 
մեծ ժո ղո վի արևե լյան ճա կա տի հրա մա նա տար Քյա զիմ Կա րա բե քի րի զոր քի կազ-
մում էր, ո րն ար շա վում էր դե պի Արևե լյան Հա յաս տան: Խույս տա լով զին վո րա կան 
ծա ռա յու թյու նից` Գաս պար Բեր բե րյա նը հաս տատ վում է Նա խիջևա նում: Այս տեղ 
ան ցնում է աշ խա տան քի որ պես գրա գիր և թարգ մա նիչ̀  այլևս եր բեք չվե րա դառ-
նա լով Թուր քի ա20: 

 Վե րո նի կան հայտ նում է, որ Բեր բե րյան նե րի ըն տա նի քը եր կու պատ ճա ռով է 
փրկ վել կո տո րա ծից։ Ա ռա ջի նը̀  որ պես օս մա նյան զո րա բա նա կում ծա ռայող բարձ-
րաս տի ճան ան ձի ըն տա նիք̀  տան դար պա սին փակց րել է ին « Պահ պան վում է 
պե տու թյան կող մից» հրա մա նը։ Եվ ե րկ րորդ̀  հրա ման տր վեց, որ ար հես տա վոր նե-
րին ո ղջ են թող նում։ Ի նչ պես նշ վեց, Հա րու թյուն Բեր բե րյա նը հմուտ վար սա վիր էր, 
և նրա ծա ռա յու թյուն նե րից է ին օ գտ վում նաև տե ղի թուրք պաշ տո նյա նե րը։ Այս պես 
Բեր բե րյան նե րը կա րո ղա նում են փրկ վել, սա կայն ջար դի հենց ա ռա ջին օ րե րին 
զոհ է գնում ըն տա նի քի մե ծը̀  տեր Հա կոբ քա հա նան։ 

զանգ վա ծային կո տո րա ծի տե սա րան նե րը և Բո ղազ լյա նի կայ մա կամ 
Մեհմեդ քե մա լի գոր ծու նե ու թյու նը
 1914 թ. հոկ տեմ բե րին Յոզ ղա թի և շր ջա կա հա յու թյա նը հայ տա րար վում է, որ հայ-
րե նի քի պաշտ պա նու թյան հա մար 18-45 տա րե կան տղա մար դիկ զո րա կոչ վում են 
բա նակ21։ 1915 թ. գար նա նը Բո ղազ լյա նի կայ մա կամ (գա վա ռա կա պետ) է նշա նակ-
վում Մեհ մեդ Քե մա լը22։ 1915 թ. օ գոս տո սի 6-ից մինչև սեպ տեմ բեր ա մս վա վեր ջը̀  
շուրջ յոթ շա բաթ Քե մա լը նաև Յոզ ղա թի մու թա սա րի ֆի (գա վա ռա պետ) տե ղա կալն 

17 ՀՑ ԹԻ –ի գի տա կան ֆոն դեր, բժ. 8, ֆ.հ. 101, թպ. 81, էջ 10-11:
18 ՀՑ ԹԻ –ի գի տա կան ֆոն դեր, բժ. 8, ֆ.հ. 100, թպ. 81, էջ 83:
19 Պատ մա գիրք Ե ոզ կա տի եվ Շր ջա կայից (Գա միրք) Հայոց, էջ 547։
20 ՀՑ ԹԻ –ի գի տա կան ֆոն դեր, բժ. 8, ֆ.հ. 101, թպ. 81, էջ 11:
21 Ա. Եր կա նե ան,Ե ոզ կա տի Եւ Շր ջա կայ քի Հա յու թե ան Ա հա ւոր Սպան դը, Յու շա մա տե ան Մեծ 
Ե ղեռ նի, Զար թոնք, Պէյ րութ,1965, էջ 320։
22 V. Dadrian, T. Akçam, Judgment at Istanbul, Berghahn Books, New York, p. 110.
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է ր23։ Քե մա լի մա սին հի շե լիս Վե րո նի կան գրում է. « Նա նշա նակ վել է իթ թի հա տա-
կան նե րի կող մից` հայե րի կո տո րա ծը տե ղում ի րա կա նաց նե լու հա մար։ Մեկ շա բաթ 
ան ց Իբ րա հիմ Բեյը և գայ մա գամ Քե մա լը մեր տուն հար գան քի այ ցե լու թյան ե կան։ 
Սա կայն դա ոչ թե հար գան քի, քա ղա քա վա րու թյան այց էր, այլ̀  հե տա խու զու թյան 
… Նրանք մտո վի ար դեն ա րա կան սե ռի չա փա հաս նե րի ցու ցակն է ին կազ մում»24։ 
Ե րբ կայ մա կա մը հե ռա նում է Բեր բե րյան նե րի տնից, տեր Հա կոբն ան հանգս տա-
ցած ա սում է. «Այս պիս ճա հիլ գայ մա գամ չէր յի կիլ, վիրջ բա րին ըլ լա»25։

1915 թ. հու լի սին Բո ղազ լյան գյու ղա քա ղա քում սկս վում են հայ տղա մարդ կանց 
հա վա քագ րու մը և սպա նու թյուն նե րը։ Այս դեպ քե րի մա սին Հա րու թյուն Բեր բե րյա նը 
գրում է, որ թաքց րած զեն քե րի բռ նագ րավ ման պատր վա կով սկս վում են հայ տղա-
մարդ կանց ձեր բա կա լու թյուն ներն ու խոշ տան գում նե րը26։ Նրանց հա վա քում են ոչ 
մի այն փո ղոց նե րից, այլև հան դե րից և դաշ տե րից, ի սկ ե րե կո յան բո լո րին կապկպ-
ված ձեռ քե րով տա նում են քա ղա քից դուրս` Ղա րա կոչ կոչ վող ձո րը։ Վե րո նի կա 
Բեր բե րյա նը գրում է, որ սպա նե լուց ա ռաջ մարդ կանց մեր կաց նում է ին, կո ղոպ տում 
նրանց մոտ ե ղած դրամն ու զար դե րը, ա պա սկ սում է ին նրանց սպա նել ման գաղ-
նե րով, մսի մեծ տա պար նե րով, դա շույն նե րով, կա ցին նե րով, սվին նե րով և ան գամ 
քա րե րով` ջախ ջա խե լով գան գե րը27։ Բո ղազ լյա նի կայ մա կամ Քե մա լի հրա հան գով 
ձեր բա կա լու թյուն նե րը շա րու նակ վում են գի շեր ու ցե րեկ։ Հի շե լով հայ տղա մարդ-
կանց ձեր բա կա լու թյուն նե րը̀  Վե րո նի կան գրում է. « Մու նե տիկ նե րը հայ տա րա րում 
է ին փո ղոց նե րում 18-60 տա րե կան նե րին կա ռա վա րու թյան շեն քի մոտ հա վաք վե-
լու մա սին, մի ա ժա մա նակ ոս տի կան ներն էլ տնե րից գա լիս և տա նում է ին բո լո րին 
ան խնա... Բա նակ կանչ վող նե րի մեջ հաշ ման դամ ներ կային ... Շատ խորհր դա վոր 
և զար մա նա լի էր այս զո րա հա վա քը»28։ 1915 թ. հու լի սի 5-ին Բո ղազ լյա նում ձեր-
բա կալ վում է 350 տղա մարդ, հա ջորդ օ րը̀  ևս 300 –ը, ո րոնց մեջ էր նաև քա հա նա 
Հա կոբ Բեր բե րյա նը։ Պա պի ձեր բա կա լու թյան և սպա նու թյան մա սին Վե րո նի կան 
պատ մում է. « Կի րա կի ա ռա վո տյան պապս գնաց ե կե ղե ցի պա տա րագ ա նե լու, և ի նչ 
ի մա նար խեղճ մար դը, որ դա նրա վեր ջին պա տա րագն է լի նե լու ... Նրան նույն պես 
տա րան, և նա այլևս չվե րա դար ձավ տուն` սու գի մատ նե լով նաև մեր ըն տա նի քը 
... Մի թուրք ա սում է պա պի կիս,– Փա փա՜զ է ֆեն դի, մո տի կա ցավ վեր ջին ժամդ, 
ի ՞նչ ու նիս ը սե լիք։ –Պա պիկս ծունկ կչո քե, կա ղո թե։ Ան տե ղեն թուրք զին վոր մը 
կա ցի նով կհար վա ծե, պա պի կիս գլու խը կգ լոր վի գե տին։ Կսկ սին ֆուտ բոլ խա ղալ 
իմ խե լա ցի պա պի կիս գլ խուն հե տը»29։ Տեր Հա կոբ քա հա նայի սպա նու թյան մա սին 
Հա րու թյուն Բեր բե րյա նը գրում է. « Կը ձեր բա կա լեն շուրջ 300 այր, ո րոնց մէջ էր 

23 Նույն տե ղում։
24 ՀՑ ԹԻ –ի գի տա կան ֆոն դեր, բժ. 8, ֆ.հ. 101, թպ. 81, էջ 16, 17։
25 ՀՑ ԹԻ –ի գի տա կան ֆոն դեր, բժ. 8, ֆ.հ. 100, թպ. 81, էջ 2։
26 ՀՑ ԹԻ –ի գի տա կան ֆոն դեր, բժ. 8, ֆ.հ. 101, թպ. 81, էջ 140։
27 Նույն տե ղում, էջ 19, 20։
28 Նույն տե ղում, էջ 17, 18։
29 Վ.Ս վազ լյան, Հայոց ցե ղաս պա նու թյուն. Ա կա նա տես վե րապ րող նե րի վկա յու թյուն ներ, ՀՀ 
ԳԱԱ « Գի տու թյուն», Երևան, 2011, էջ 370։
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հայրս` Տ. Յա կոբ Ա. Քա հա նայ Պեր պե րե ա նը։ Ա սոնք ալ կը ջար դեն ձո րին մեջ... 
ա սոնց հետ բա ւա կան ժա մա նակ կը զուար ճա նան ծաղր ու ծա նակ ը նե լով խեղճ 
զո հե րը։ Թոյլ կու տան, որ վեր ջին զո հը̀  Տէր Յա կոբ ա ղօթք մը մրմն ջէ, եւ պահ պա-
նիչ մը կար դայ դի ակ նե րուն վրայ...»30:

 Թուրք ջար դա րար նե րը ցու ցա կագ րել է ին հայ տղա մարդ կանց, հա ջորդ օ րե րին 
նրանք ա մե նուր ո րո նում է ին թաքն ված ան ձանց։ Բեր բե րյան նե րը ո րո շում են թաքց-
նել 20-ա մյա Հա րու թյու նին։ Թաքս տո ցը պատ րաստ վում է տան ներ սում. մա րա գի 
պա տի մեջ փոս է փոր վում, ա պա քա րե րը դար ձյալ հետ են դր վում պա տի շար-
ված քի մեջ։ Տան պա տերն ան տաշ քա րե րից է ին, ուս տի թաքս տո ցի տե ղը նկա տե լի 
չէր։ Այս պես Հա րու թյուն Բեր բե րյա նը շուրջ 50 օր մնում է իր թաքս տո ցում` խույս 
տա լով ձեր բա կա լու թյուն նե րից։ Շու տով թուր քե րը դի մում են խո րա ման կու թյան` 
հայ տա րա րե լով, որ հայե րին այլևս վտանգ չի սպառ նում։ Ջար դա րար նե րը սկ սում 
են նաև թաքս տոց նե րից դուրս ե կած նե րի սպան դը։ Հա րու թյու նի մայ րը գնում է 
ի րենց ծա նոթ թուրք հա զա րա պե տի մոտ` խնդ րե լով խնայել իր որ դուն։ Հա զա րա-
պե տը խոս տա նում է օգ նել նրանց, և շնոր հիվ այն հան գա ման քի, որ Հա րու թյու նը 
տի րա պե տում էր ար հես տի, նա ո ղջ է մնում։

Բո ղազ լյա նում ջար դե րի ե րկ րորդ ա լի քը սկս վում է 1916 թ. փետր վա րին31։ Տղա-
մարդ կանց հետ հաշ վե հար դար տես նե լուց հե տո սկս վում է ան պաշտ պան բնակ չու-
թյան սպան դը։ Կա նանց և ե րե խա նե րին լց նում են սայ լե րի մեջ և տա նում մո տա-
կա Քել լե րի ձո րը32։ Կայ մա կա մի հրա մա նով բնակ չու թյու նից նա խա պես բռ նի ու ժով 
հա վա քել է ին ոս կե ղենն ու գո հա րե ղե նը, բազ մա թիվ կա նայք և ե րե խա ներ բա ժան-
վում են չեր քեզ նե րին և քր դե րին, ի սկ մնա ցած նե րը կո տոր վում ե ն33։

 Յոզ ղա թի հա յու թյա նը ո չն չաց նե լու հա մար Մեհ մեդ Քե մալն օգ տա գոր ծում է 
ոչ մի այն իր տրա մադ րու թյան տակ գտն վող մարդ կանց, այլև կոչ է ա նում բո լոր 
թուր քե րին ոտ քի կանգ նել34։ Վե րո նի կան Բո ղազ լյա նի կայ մա կա մի մա սին ա սում 
է, որ 1916 թ. մար տին վեր ջինս հրա մայեց. « Մեկ կի լոգ րամ հա յու միս ո ղջ չպի տի 
մնա, բո լոր հայե րին պի տի կո տո րեք»35։ Ա նդ րա դառ նա լով Բո ղազ լյա նի կայ մա-
կամ Քե մա լի գոր ծու նե ու թյա նը̀  Հա րու թյուն Բեր բե րյանն իր հու շե րում մեջ բե րում 
է նրա ճա ռը̀  ուղղ ված թուր քե րին. «Ո՛վ Մո համ մե տի ը նտ րե ալ ներ, այ սօ րուը նէ կը 
սկ սինք կե ա վուր նե րու կի նե րուն եւ մա նուկ նե րուն ո չն չաց ման։ Ձե զի կը հրա հան-
գեմ չխ նայել ոչ մէ կուն, ո ՛չ ծե րե րուն, ո ՛չ ե րի տա սարդ նե րուն, ո ՛չ մա նուկ նե րուն, ո ՛չ 
ի սկ ծծ կեր ե րե խա նե րուն։ Ա տոր փո խա րէն Մո համ մե տը ձեզ պի տի վար ձատ րէ իր 
ե րա նա ւէտ դրախ տով։ Այն թուր քը որ հե ռու կը մնայ այս սր բա զան պար տա կա նու-
թե նէն, դժոխ քի բա ժին կը դառ նայ... Բա ցի այդ, հնա զանդ կ’ըլ լաք Ներ քին Գոր-

30 Պատ մա գիրք Ե ոզ կա տի եվ Շր ջա կայից (Գա միրք) Հայոց, էջ 539։
31 Յու շա մա տե ան Մեծ Ե ղեռ նի, էջ 324։
32 ՀՑ ԹԻ –ի գի տա կան ֆոն դեր, բժ. 8, ֆ.հ. 387, թպ. 242, էջ 5։
33 ՀՑ ԹԻ –ի գի տա կան ֆոն դեր, բժ. 8, ֆ.հ. 387, թպ. 242, էջ 6։
34  Հայե րի ցե ղաս պա նու թյու նը ը ստ ե րիտ թուր քե րի դա տա վա րու թյան փաս տաթղ թե րի, Հայ կա-
կան ՍՍՀ ԳԱ հրա տա րակ չու թյուն, Երևան, 1988, էջ 23։
35 Վ.Ս վազ լյան, նշվ.ա շխ., էջ 370։



Ցեղասպանագիտական հանդես 4 (2), 2016152

ծոց նա խա րար̀  Թա լէ աթ փա շայի սր բա զան հրա մա նին, որ է – հայե րէն մէկ օ խա 
միս չձ գել»36։ Հու շե րում հի շա տակ վում է Մեհ մեդ Քե մա լի կող մից ար ված մեկ այլ 
ար տա հայ տու թյուն ևս. «Ես Բո ղազ լյա նի հայե րին կո տո րել տվե ցի և բարձ րա ցա 
մյու թե սա րը ֆի փո խա նոր դու թյան, հոս ալ (Յոզ ղա թի մեջ) կը կո տո րեմ և կը բարձ-
րա նամ մյու թե սա րը ֆի կամ վա լի ի պաշ տո նին»37։ 

Հարկ է նշել, որ 1919 թ. Կ.Պոլ սի թուր քա կան իշ խա նու թյուն նե րի կող մից սկս-
վեց Հայոց ցե ղաս պա նու թյան կազ մա կեր պիչ նե րի և պա տաս խա նա տու նե րի` 
« Մի ու թյուն և ա ռա ջա դի մու թյուն» կու սակ ցու թյան Կենտ րո նա կան կո մի տե ի 
ան դամ նե րի, շր ջա նային պաշ տո նյա նե րի դա տա վա րու թյու նը։ 1919 թ. ապ րի լի 8-ին 
Կ.Պոլ սի ռազ մա կան ար տա կարգ ա տյա նի կող մից քրե ա կան օ րենսգր քի 170 և 
171–րդ հոդ ված նե րի հի ման վրա Մեհ մեդ Քե մա լը ճա նաչ վեց մե ղա վոր Բո ղազ լյա-
նում հայ բնակ չու թյան հան դեպ ի րա կա նաց ված զին ված հար ձա կում նե րի, կո ղո-
պու տի և կան խամ տած ված սպա նու թյուն նե րի մեջ38, եր կու օր ան ց` ապ րի լի 10-ին, 
նա Ստամ բու լի Բե յա զիդ հրա պա րա կում կա խա ղան բարձ րաց վեց39։ Ի նչ պես Վե րո-
նի կան է նշում իր հու շե րում, մահ վա նից ա ռաջ ար տա սան ված ճա ռում Մեհ մեդ 
Քե մալն ա սում է, որ ի նքն ան մեղ է` ար ժա նի հու շար ձա նի, այլ ոչ թե կա խա ղա նի40։ 

Պատ մու թյուն ներ ջար դե րից խու սա փե լու նպա տա կով հայե րի գոր ծած 
ի նք նաս պա նու թյուն նե րի մա սին 
Այդ օ րե րին Բեր բե րյան նե րի տանն ա պաս տա նել է ին բազ մա թիվ հայեր̀  հույս 
ու նե նա լով փրկ վել ջար դե րից։ Հա րու թյու նին է այ ցե լում ոս տի կա նու թյան պե տը և 
ա սում, որ նրանց տու նը խնայել են ջար դե րից, սա կայն ի րենց հար կի տակ պատս-
պար ված մարդ կանց պետք է դուրս հա նել, այ լա պես Բեր բե րյան ներն էլ կս պան-
վեն։ Սրան հետևում է Հա րու թյու նի կտ րուկ պա տաս խա նը. « Բո լորն էլ ի մն են»41։ 
Վե րո նի կան պատ մում է. «Ա սել է ին, որ ա ռա վո տյան սայ լե րը գա լու են մնա ցած 
հայե րին տա նե լու։ Ե րբ դար պա սից տե սանք, որ սայ լե րը մո տե ցան հարևան տնե-
րին, լացն ու ող բը սկս վեց մեր տան մեջ։ Մի այն աղ ջիկ ներն ու հարս նե րը թվով 25 
հո գի է ին` չհաշ ված ա ղջ նակ նե րը, ի սկ տղա մար դիկ ըն դա մե նը եր կու հո րեղ բայր-
ներս է ին»42։ Հա րու թյու նը վճ ռեց իր ըն տա նիքն ան պա տիվ մա հից փր կե լու հա մար 
իր ձեռ քե րով թու նա վո րել իր կնո ջը, ե րե խա նե րին ու մյուս նե րին։ Կա պույտ քա րը 
(պղն ձար ջասպ) ծե ծե լով և խառ նե լով խաշ խա շի (կա կաչ) յու ղին` նա թույն պատ-
րաս տեց և հրա մայեց ան մի ջա պես ըն դու նել բո լո րին։ Ա ռա ջի նը թույ նը խմեց նում է 
իր կնո ջը։ Մի քա նի րո պե ան ց փո ղո ցից բա ցա կան չու թյուն ներ են լս վում, որ հայե-
րին կա ռա վա րու թյու նը նե րում է շնոր հում։ Տես նե լով, որ սայ լերն ար դեն չէ ին մո տե-

36 Պատ մա գիրք Ե ոզ կա տի եվ Շր ջա կայից (Գա միրք) Հայոց, էջ 542։
37 ՀՑ ԹԻ –ի գի տա կան ֆոն դեր, բժ. 8, ֆ.հ. 387, թպ. 242, էջ 5։
38 V. Dadrian, T. Akçam, Judgment at Istanbul…, p. 111.
39 T. Akçam, The Young Turks’ Crime Against Humanity, Princeton University Press, 2012, p. 212.
40 ՀՑ ԹԻ –ի գի տա կան ֆոն դեր, բժ. 8, ֆ.հ. 387, թպ. 242, էջ 1։
41 Նույն տեղում։
42 ՀՑ ԹԻ –ի գի տա կան ֆոն դեր, բժ. 8, ֆ.հ. 101, թպ. 81, էջ 25, 26։
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նում տնե րին, Հա րու թյունն ա րագ հա կա թույն է պատ րաս տում։ Նա, ձվի դեղ նու ցը 
հա րե լով, խմեց նում է կնո ջը։ Վե րո նի կան գրում է. « Մենք գնա ցինք բա կի կող մը̀  
մեզ մոտ ա պաս տա նած բա րե կամ նե րի վի ճակն ի մա նա լու, և ի նչ տե սա րան բաց-
վեց մեր ա ռջև։ Նրանք նույն պես ո րո շել է ին ի նք նաս պան լի նել, սա կայն ոչ թե թույն 
խմե լով, այլ կախ վե լով` մտա ծե լով, թե այս պես ա վե լի ա րագ կլի նի մա հը։ Նրանց 
տա տի կը իր ձեռ քով ա ռաս տա ղի գե րան նե րից պա րան ներ էր կա պել և ե րե խա նե-
րին, հարս –աղ ջիկ նե րին հեր թով կա խել է ր։ Մայ րը̀  ե րե խա նե րին, տա տը մայ րե-
րին էր կա խել։ Մեծ մայ րի կը վեր ջինն ի րեն վիզն էր գցել օ ղա կը, բայց պա րա նը, 
ձգ վե լով նրա ծան րու թյան տակ, ե կել հա սել էր գետ նին։ Եվ այս պես մա քա ռում էր 
նա կյան քի և մահ վան միջև կի սա խեղդ ված վի ճա կում... Լու րը հա սավ ժան դարմ-
նե րին, սրանք բե րին սայ լե րը և մե ղադ րե լով պա ռա վին` լց րին դի ակ նե րը սայ լե րը, 
և մի պա րան էլ պա ռա վի ոտ քին կա պե լով` տա րան»43։

 Տան ջանք նե րից և ան պատ վու թյու նից խու սա փե լու հա մար ի նք նաս պա նու թյան 
են դի մում նաև Գաս պար Բեր բե րյա նի քե ռու̀  Սու քի ա սի աղ ջիկն ու թոռ նու հին` 
Փր լան դին ու Ես թե րը։ Վե րո նի կան գրում է. « Թուրք բէ կի կի նը գա լիս է Սու քի աս 
քե րու տու նը և տա նում է 14 տա րե կան Փր լան դին և Յիս թե րին։ Կա նանց կո տո րա ծը 
սկըս վում է, այս աղ ջիկ նի րը մտա ծում էն ի րինց հա րա զատ նի րին կը կո տո րին և 
ի րինց կը թուր քաց նին։ Ի րինց մօտ պա հած թույն էն ու նի նում և խմում էն յիր կու-
սով։ Էլ մաս խա նու մը սպա սում է, սրանք քնից չին վիր կի նում, գա լիս է, վիր մա կը 
բա ցում ի նչ տիս նի. յիր կու սով մի րած են»44։

 Մեկ այլ դր վագ է Հա ջի Գրի գո րի ըն տա նի քի ճա կա տա գի րը։ Իր հու շե րում 
Վե րո նի կան պատ մում է, որ Հա ջի Գրի գորն ու ներ ե րեք ե րե խա։ Մե ծը Շա հա նիկն 
էր, ում հետ Վե րո նի կան հա սա կա կից էր, ի սկ մյուս եր կու սը տղա ներ է ին։ Կո տո-
րա ծի ա ռա ջին օ րը ըն տա նի քի հո րը սպա նել է ին։ Մի ոս տի կան գա լիս է նրանց 
տուն` խոս տա նա լով, որ կնոջն ու նրա ե րե խա նե րին ին քը կպա հի։ Մայ րը հա մա-
ձայ նում է, չնա յած թուր քի տված խոս քին չի հա վա տում։ Ժան դար մի դուրս գնա-
լուց հե տո կի նը թույն է խմում։ Մի թուրք, ի մա նա լով ե ղե լու թյու նը, գա լիս, տան 
ապ րան քը և ե րե խա նե րին վերց նում տա նում է։ Ո րոշ ժա մա նակ ան ց եր կու փոք րե-
րին դուրս է հա նում տնից, ի սկ Շա հա նի կին պա հում տա նը որ պես ծա ռա45։

 Այս ե րեք պատ մու թյուն ներն ա ռանձ նա կի տեղ են զբա ղեց նում Վե րո նի կա Բեր-
բե րյա նի հու շե րում: Նախ` ա կա նա տես ե նք լի նում այն երևույ թին, որ հայ կա նայք 
կո տո րած նե րի տա րի նե րին գե րա դա սում է ին մեռ նել, ի նք նաս պա նու թյուն գոր ծել, 
քան թե ը նկ նել թուրք ջար դա րա րի ձեռ քը: Սա է թերևս պատ ճա ռը, որ հայե րը, 
կան խազ գա լով դեպ քե րի նմա նա տիպ ըն թաց քը, ի րենց տնե րում ու նե ցել են թույ-
ներ և հո գե պես պատ րաստ են ե ղել ան հրա ժեշ տու թյան դեպ քում դա ըն դու նել։ 
Ե րկ րոր դը՝ բո լոր այս դեպ քե րը պատ մե լիս Վե րո նի կան շեշ տում է, որ հայե րը ի նք-
նաս պա նու թյուն են գոր ծում նույն տե սա կի թույնն ըն դու նե լով։ Հու շե րից պարզ է 

43 ՀՑ ԹԻ –ի գի տա կան ֆոն դեր, բժ. 8, ֆ.հ. 101, թպ. 81, էջ 26, 27։
44 ՀՑ ԹԻ –ի գի տա կան ֆոն դեր, բժ. 8, ֆ.հ. 100, թպ. 81, էջ 21, 22։
45 Նույն տե ղում, էջ 130, 131։
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դառ նում, որ թույ նի այս ե ղա նա կի մա սին Բո ղազ լյա նի հայե րը տե ղյակ է ին, գի տե-
ին նաև, թե ո րն է հա կա թույ նը: Տա նը տե ղի ու նե ցած կա նանց ի նք նաս պա նու թյան 
և հենց ի րենց՝ Բեր բե րյան նե րի ի նք նաս պա նու թյան փոր ձը նկա րագ րե լիս Վե րո նի-
կան նշում է, որ հենց ի րենք և տանն ա պաս տա նած հա րա զատ ներն է ին, որ հու շե-
ցին Հա րու թյու նին այդ թույ նի գո յու թյան մա սին. «Ն րանք հո րեղ բորս ա սա ցին, որ 
կա պույտ քա րից, ո րով խա ղո ղի վա զերն է ինք ներ կում, և խաշ խա շից թույն պատ-
րաս տի»: Եր րորդ պատ մու թյան մեջ Հա ջի Գրի գո րի կի նը նույն պես ըն դու նում է 
այդ թույ նը: Վե րո նի կան պատ մում է, որ ե րբ Հա ջի Գրի գո րի դուստ րը՝ Շա հա նի կը, 
տե սավ մո րը մա հա մերձ, վա զե լով ե կավ ի րենց մոտ` օգ նու թյուն խնդ րե լու: Վե րո-
նի կայի տա տի կը նրան հա կա թույն՝ ձվի դեղ նուց է խմեց նում, սա կայն ար դեն ուշ 
էր, և կի նը մա հա նում է:

Դ րա ցի թուր քե րի վար քա գի ծը հայ կա կան կո տո րած նե րի ժա մա նակ
Բեր բե րյան նե րի հու շե րում բազ մա թիվ են տե ղի թուրք բնակ չու թյան` հայ կա կան 
կո տո րած նե րին մաս նակ ցու թյան մա սին պատ մու թյուն նե րը։ Ը նդ ո րում նրանք 
աչ քի են ը նկ նում ի րենց դա ժա նու թյամբ և կրո նա կան մո լե ռան դու թյամբ։ Այս պես 
Վե րո նի կան, ան դրա դառ նա լով Ես թե րի և Փր լան դի պատ մու թյա նը, հա վե լում է. 
« Բե կին կի նը դու ռը կբա նա, կտես նա, որ Սու քի ա սին աղ ջիկ նե րը փր փու րը բե րա-
նին փռ ված ե ն։ Բե կին կնի կը ան տար բեր կը սե.– Ղարթ գյա վուր է ին. թուր քու թյուն 
չըն դու նե ցին` մե ռան, տա րե՛ք, տվեք շնե րուն, թող հո շո տեն»46։

Յոզ ղա թի հա յու թյան սպան դի մա սին Վե րո նի կան պատ մում է, որ մարդ կան ցով 
և նրանց ու նեց ված քով բեռ նա վոր ված սայ լե րը կանգ են առ նում Քել լե րի գյու ղի 
ձո րի մոտ, հան դի սա վոր մի գորգ են փռում գետ նին և հրա մա յում բո լո րին մեր-
կա նալ, հա նել զար դե ղե նը և դնել գոր գի վրա։ Ա պա թուրք խու ժա նի պա րագ լու խը 
կա տա րում է ա ռա ջին « մա տա ղը». կտ րում է մի հայի գլուխ և դի մում թուր քե րին,– 
« Դե՛ ա ռյուծ ներս, որ քան շատ հայ կո տո րեք, այն քան շուտ դրախտ կեր թաք»։ 
Վե րո նի կան գրում է. «Այս խոս քե րին է ին սպա սում ա րյան ծա րավ մար դաս պան-
նե րը, ո րոնք ոչ մի այն սկ սե ցին մոր թել, այլև զո հե րի փո րո տիք նե րում ոս կի և դրամ 
է ին ո րո նում»47։ Իր հու շե րը շա րադ րե լիս Վե րո նի կան նշում է. « Հարևան թուր քերն 
ա ռա ջար կում է ին հայե րին մեկ ե րե խա որ դեգ րել ու պա հել, ե թե ծնո ղը իր տունն ու 
ու նեց ված քը կտար նրանց»48։

Թուր քա կան դա ժա նու թյուն նե րին և կրո նա կան մո լե ռան դու թյանն է ան դրա-
դառ նում նաև Հա րու թյուն Բեր բե րյա նը։ Նա նշում է, որ ան գամ զա ռա մյալ թուր-
քե րը, որ ան զոր է ին ջար դե րին մաս նակ ցե լու, դրախ տին ար ժա նա նա լու հա մար 
ցան կա նում է ին գեթ մեկ –եր կու հո գու սպա նել49։ Ղա րա կոչ գյու ղի բնա կիչ 85 –ա մյա 
Է լիֆ Օղ լին իր թոռ նե րին ա սում է. « Սայ լը լծեք, ի նձ տա րեք ջար դի վայ րը, որ պես զի 

46 Վ.Ս վազ լյան, նշվ. ա շխ., էջ 371։
47 ՀՑ ԹԻ –ի գի տա կան ֆոն դեր, բժ. 8, ֆ.հ. 101, թպ. 81, էջ 55, 56։
48 Նույն տե ղում, էջ 23։
49 Նույն տե ղում, էջ 165։
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մաս նակ ցեմ այդ սուրբ գոր ծին»։ Քա նի որ ին քը ծեր էր և սայ լից իջ նել չէր կա րող, 
թոռ նե րը ձեռ քե րը կապկ պած եր կու հայի բե րում պառ կեց նում են սայ լի վրա, և 
ծե րու կը կտ րում է նրանց գլուխ նե րը50։ 

Հա րու թյու նը բե րում է մեկ այլ օ րի նակ ևս, թե ի նչ պես կայ մա կամ Քե մա լը տես-
նե լով, որ թուրք հո ջա ներն ան տար բեր նս տած են, ոգևո րում է նրանց՝ ա սե լով, որ 
յու րա քան չյուր հա վա տա ցյալ թուր քի պարտքն է մաս նակ ցել « սուրբ գոր ծին» և դրա 
հա մար նրանք կար ժա նա նան հա վի տե նա կան դրախ տի51:

Վե րո նի կան և Հա րու թյու նը գրի են ա ռել Բո ղազ լյա նի մի ակ բժշ կի՝ Գրի գոր 
է ֆեն դու պատ մու թյու նը։ Տե ղի մե ծա հա րուստ Իբ րա հիմ բեյի աղ ջի կը տես նե լով, 
որ բժիշ կը նույն պես դա տա պարտ ված է մահ վան, հի շեց նում է հո րը, որ նա քսան օր 
իր ան կող նուց չի հե ռա ցել, ե րբ վեր ջինս ծանր հի վանդ է ե ղել, և փր կել է իր կյան-
քը: Գրի գոր է ֆեն դուն տա նում են կայ մա կա մի մոտ, վեր ջինս նրա նից պա հան ջում 
է իր հա մար դե ղա տոմս գրել: Բժիշ կը, ում աչ քի ա ռջև վայր կյան ներ ա ռաջ դա ժա-
նա բար մարդ կանց է ին սպա նում, չի կա րո ղա նում ո ՛չ խո սել, ո ՛չ էլ ըն կա լել, թե ի նչ է 
կա տար վում իր շուր ջը: Կայ մա կամն ա սում է, որ բժիշ կը խե լա գար վել է, այն պես որ 
ա նօ գուտ է նրան կեն դա նի թող նե լը:

Հու շե րում պահ պան ված այս պատ մու թյուն նե րը ևս մեկ ան գամ ա պա ցու ցում 
են այն հան գա ման քը, որ հայ կա կան կո տո րած ներն ի րա կա նաց նող նե րը ե ղել են 
ոչ մի այն թուրք զին վոր նե րը, ոս տի կան նե րը և պե տա կան կա ռույ ցի աշ խա տա կից-
նե րը, այլև հա սա րակ բնակ չու թյու նը։ Բա ցի տղա մարդ կան ցից, ջար դե րին մաս-
նակ ցում են ծե րե րը, կա նայք, հա ճախ նաև ե րե խա նե րը։ Նրանց հիմ նա կան շար-
ժա ռի թը հայե րի գույ քին և հարս տու թյա նը տի րա նալն է ր։ Վե րո նի կան հա ճախ է 
նշում, որ թուր քե րը հայե րից պա հան ջում է ին ի րենց հանձ նել շար ժա կան և ան շարժ 
գույ քը̀  պատ ճա ռա բա նե լով, որ, միև նույնն է, հայե րը վա ղը մեռ նե լու ե ն։ Ը նդ ո րում 
նման գոր ծո ղու թյուն նե րը պե տու թյունն ամ րագ րում էր կրո նով` հայե րի սպան դը 
ան վա նե լով « սուրբ գործ», ի սկ այն թուր քը, ով չէր մաս նակ ցում դրան, կամ ա վե լին` 
փոր ձում էր ի նչ –որ կերպ օգ նել հայե րին, հա վա տա ցյալ մու սուլ ման չէր հա մար-
վում և շատ հա ճախ պատժ վում է ր։ Փաս տո րեն այն թուր քը, ով սպա նում էր թե կուզ 
մեկ հայ, կո ղոպ տում նրան, տի րա նում գույ քին, թր քաց նում կամ ստր կաց նում հայ 
կա նանց և ե րե խա նե րին, ա պա հո վում էր իր հա մար ի նչ պես բա րե կե ցիկ կյանք, 
այն պես էլ ար ժա նա նում էր «երկ նային դրախ տի»։

 Հայ կա նանց և ե րե խա նե րի փր կու թյան դր վագ նե րը Վե րո նի կա 
Բերբերյա նի հու շե րում
Տվյալ խմ բի պատ մու թյուն նե րը գլ խա վո րա պես կապ ված են Վե րո նի կայի մեծ 
հո րեղ բոր ան վան հետ։ Հա րու թյուն Բեր բե րյա նը ա վագ եղ բոր բա ցա կա յու թյան 
պայ ման նե րում և հոր դա ժան սպա նու թյու նից հե տո իր վրա է վերց նում ըն տա նի քի 
հոգ սը։ Բեր բե րյան նե րի տունն ա պա հով վայր էր տե ղի հա յու թյան հա մար, ուս տի 
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եր կար տա րի ներ բազ մա թիվ հայեր ա պաս տա նում է ին նրանց մոտ։ Ի նչ պես Վե րո-
նի կան է նշում, Հա րու թյուն Բեր բե րյա նը դար ձել էր որ բե րին և այ րի նե րին ա պաս-
տան տվող և մա հից փր կող մի ան ձնա վո րու թյուն, ո րի մա սին պետք է ի մա նան 
մար դիկ։ Վե րո նի կա Բեր բե րյա նի հու շե րում շատ են պատ մու թյուն նե րը հո րեղ բոր 
մա սին, ով, վտան գե լով իր և իր ըն տա նի քի ա պա հո վու թյու նը, ա մեն կերպ փոր ձում 
է օգ նել տե ղի հա յու թյա նը։ Իր հո րեղ բոր մա սին նա նշում է, որ որ բա ցած ե րե խա-
նե րին Հա րու թյու նը բե րում էր ի րենց տուն, սո վո րեց նում իր ար հես տը̀  վար սա վի-
րու թյու նը, որ պես զի հե տա գա յում կա րո ղա նան գու մար վաս տա կել52։

Վե րո նի կան գրում է. «Երկ րորդ ջար դից հե տո մեծ հո րեղ բայրս մեր տուն 
բե րեց մի մար դու̀  ա սե լով, որ նա աք սո րյալ է Մեր զա ֆո նից... Ե թե կհա մա ձայ նեք 
մեր սե նյակ նե րից մե կը նրան տանք։ Տա տիկս սի րով հա մա ձայ նեց։ Նա մեր տան 
ան դա մը դար ձավ` Մել քոն է ֆեն դը»53։

Հե տաքր քիր է « Բայ բուրդ ցի Ան նայի ճա կա տա գի րը» խո րագ րով պատ մու-
թյու նը։ Վե րո նի կան գրում է. « Մի խումբ թուրք կա նանց հետ Բո ղազ լյան է գա լիս 
նաև Ան նի կը... Ան նան ա մուս նա ցած է լի նում մի թուր քի հետ։ Փաս տո րեն նա ար դեն 
հա մար վում էր թր քու հի։ Մեր դռա նը կանգ նում են թուրք կա նայք և խնդ րում են 
ջուր տալ»54։ Ան նան, լսե լով հայե րեն խոս քը, օգ նու թյուն է խնդ րում։ Հա րու թյու նը 
կար գադ րում է իր խմ բից ետ մնալ և գալ ի րենց տուն, որ տեղ էլ Ան նային թաքց նում 
ե ն։ Վե րո նի կան գրում է, որ նա ցան կա նում էր ի րենց տան մա ռա նը մտ նել, սա կայն 
դու ռը փակ էր, և ներ սից շշուկ ներ է ին լս վում, եր կու օր ան ց Հա րու թյունն ա սում 
է Վե րո նի կային. «- Այն տեղ մի հայ աղ ջիկ է պահ ված։ Քեզ թույլ եմ տա լիս նրա 
մոտ գնալ, հե տը խո սել, սա կայն ար գե լում եմ այդ ա ղջ կա մա սին որևէ մե կին որևէ 
բան ա սել»55։ Շու տով թուր քե րը տե ղե կա նում են, որ թր քա ցած մի կին է ապ րում 
Բեր բե րյան նե րի տա նը, գա զա զած ամ բո խը պա շա րում է տու նը̀  հայ տա րա րե լով 
ժան դարմ նե րին, որ « փա փա զենց56 տունն են այ րե լու, ո րով հետև այդ քյա ֆիր նե րը 
իս լա մի կին են թաքց րել»57։ Մեկ ժա մից ա վե լի տու նը խու զար կե լուց և Ան նային 
չգտ նե լուց հե տո ամ բո խը հե ռա նում է։ Ի նչ վե րա բե րում է Ան նային, ա պա Հա րու-
թյու նը, նա խա պես ի մա նա լով վտան գի մա սին, նրան տա րել էր որ բա նոց, որ տեղ 
նա ե րե խա նե րի հետ մնում է մինչև զի նա դա դար։ Հե տա գա յում Ան նան մեկ նում է 
Ֆրան սի ա` վերջ նա կա նա պես փրկ վե լով իր կյան քին սպառ նա ցող վտան գից։

 Վե րո նի կան ան դրա դառ նում է իր ման կու թյան ըն կե րու հու̀  Սի րա նույ շի ճա կա-
տագ րին, ո րի ծնող նե րին և բո լոր ազ գա կան նե րին սպա նել է ին։ Նա պատ մում է. 
«Ի րից կինն ի նձ հայտ նեց, որ գե ղեց կու հի Սի րա նին չեն սպա նել։ Նրան մոր գր կից 
վերց րել էր մի կին, ո րը ե րե խա չէր ու նե նում»։ Տատն ա սում է. «-Քո խա ղըն կե րու-

52 Նույն տե ղում, էջ 44։
53 Նույն տե ղում, էջ 49, 50։
54 Նույն տե ղում, էջ 44, 45։
55 Նույն տե ղում, էջ 45, 46։
56  Փա փազ բա ռը թուր քե րեն նշա նա կում է քա հա նա, այս տեղ նկա տի ու նեն հան գու ցյալ տեր Հա-
կոբ քա հա նային, ով Բեր բե րյան նե րի ըն տա նի քի նա հա պետն է ր։
57 ՀՑ ԹԻ –ի գի տա կան ֆոն դեր, բժ. 8, ֆ.հ. 101, թպ. 81, էջ 50, 51։
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հին թեև կեն դա նի է, սա կայն նրան թուրք են դարձ րել։ Հի մա նա իր թուրք մոր հետ 
ոչ թե ե կե ղե ցի, այլ մզ կիթ պի տի գնա, ոչ թե հայե րեն, այլ թուր քե րեն պի տի խո սի, 
ոչ թե մա մա, այլ ան նա (թուր քե րեն` մայ րիկ) պի տի ա սի»58։ 1915 թվա կա նից ան ցնում 
է չորս տա րի։ Սի րա նույշն այս տա րի նե րին ապ րել էր թուր քա կան մի ջա վայ րում՝ 
մո ռա նա լով իր մայ րե նի լե զուն ու կրո նը: Նա եր կընտ րան քի ա ռջև էր. մնալ նոր 
ըն տա նի քո՞ւմ և ապ րել բա րե կե ցիկ կյան քո՞վ, թե՞ վե րա դառ նալ իր ար մատ նե րին 
և պա հել սե փա կան ի նք նու թյու նը։ Չնա յած տի րող վա խի մթ նո լոր տին` Հա րու թյուն 
Բեր բե րյա նը Վե րո նի կային ա սում է. «-Վե րո՛ նի կա, դու ես նրա ա մե նամ տե րի մը, 
հի շեց րո՛ւ, որ նա թուրք չէ, և իր հա րա զատ նե րին թուր քերն են սպա նել։ Ե թե քեզ 
մոլ լա նե րը հարց նեն` թուրք ես, թե հայ, կա սես հայ եմ, մի՛ վա խե ցիր»59։ Մի օր Բեր-
բե րյան նե րի ըն տա նի քին կան չում են գրա սե նյակ։ Այն տեղ է ին դա տա վո րը, մոլ լա-
նե րը, Սի րա նույ շը և նրա թուրք մայ րը։ Նրան հարց նում են. «-Աղ ջի՛կս, դու թո՞ւրք 
ես, թե հայ», Սի րա նը պա տաս խա նում է. «– Ես հայ եմ»60։ Թուրք մայ րը հար ձակ-
վում է նրա վրա, սկ սում քաշք շել և ա նի ծել ա ղջ կան։ Բեր բե րյան նե րը եր կար աշ խա-
տանք են տա նում` Սի րա նույ շին հայ կա կան ի նք նու թյա նը վե րա դարձ նե լու հա մար։ 
Իր ար մատ նե րին վե րա դառ նա լուց հե տո Սի րա նույշն ա մուս նա նում է Խա չեր Բեր-
բե րյա նի հետ։ Նրանք մեկ նում են Բեյ րութ̀  ա պա հով և ան վտանգ կյանք սկ սե լու 
հա մար, և ու նե նում են եր կու դուստր և մեկ որ դի։

1919 թ. փետր վա րի 5-ին Բո ղազ լյա նում ո ղջ մնա ցած հայե րը կազ մում են Հայ 
ազ գային մի ու թյուն, ո րի ան դամ նե րից է ին նաև Հա րու թյուն և Խա չեր Բեր բե րյան-
նե րը61։ Մի ու թյան հիմ նա կան գոր ծա ռույ թը հայ կա նանց և որ բե րի հա վա քագ րումն 
է ր։ Փո ղոց նե րից հա վաք ված որ բե րին տե ղա վո րե լու հա մար հայ կա կան ե կե ղե ցու 
և դպ րո ցի շեն քը վե րած վում են որ բա նո ցի։ Որ բա հա վաք գոր ծու նե ու թյան մա սին 
Հա րու թյուն Բեր բե րյա նը գրում է. «1919 թ. փետր վա րին կազմ վեց որ բախ նամ վար-
չու թյուն ... Աշ խա տան քի բա ժա նու մը հետևյալ կերպ կա տար վեց. Սա րա ֆյա նը 
ը նտր վեց վար չու թյան նա խա գահ և ազ գային ներ կա յա ցու ցիչ, տե ղա կալ ը նտր-
վեց Մայի սյա նը։ Նրանք եր կու սով մեծ աշ խա տանք կա տա րե ցին. թուր քե րի տնե-
րում մնա ցած որ բե րին ու կնու թյան տար ված հարս նե րին հա վա քե ցին, թա լան ված 
ապ րանք նե րի գո նե չն չին մա սը վե րա դար ձած նե րին վե րա դարձ րին։ Թա վը լյան 
Նու րի ցան որ բա նո ցի ղե կա վարն է ր։ Ես վա րում է ի որ բա նո ցի տն տե սա կան շի նա-
րա րա կան գոր ծե րը։ Որ բա նոցն ու ներ 4 ե րի տա սարդ ու սու ցիչ ներ̀  Խա չեր Մա ճա-
րյան, Վռամ Շա պուհ, Սա հակ Ղա րի բյան և եղ բայրս` Խա չեր Բեր բե րյան, ո րոնք 
թր քա խոս դար ձած որ բե րին գրա ճա նա չու թյուն և հայե րեն լե զու է ին սո վո րեց նում։ 
Քա նի որ ե կե ղե ցին չէր գոր ծում, քա հա նա չկար, ի սկ որ բե րը և կա նայք քնե լու 
տեղ չու նե ին, ե կե ղե ցին հար մա րեց րինք նրանց ապ րե լու հա մար»62։ Հե տա գա յում 

58 ՀՑ ԹԻ –ի գի տա կան ֆոն դեր, բժ. 8, ֆ.հ. 387, թպ. 242, էջ 8։
59 Նույն տե ղում, էջ 9։
60 Նույն տե ղում։
61 Յու շար ձան Ե օզ ղատ ցի նե րու, խմբ.` Վա հէ Հայկ, Ֆրեզ նօ, 1955, էջ 371։
62 ՀՑ ԹԻ –ի գի տա կան ֆոն դեր, բժ. 8, ֆ.հ. 101, թպ. 81, էջ 160։
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խորհր դի ջան քե րով հա վա քագր ված որ բերն ու ղարկ վում են Մեր ձա վոր Արևել քի 
Ա մե րի կյան նպաս տա մա տույց կո մի տե ի Թա լա սի որ բա նոց63։

Հա մա ձայն Կ. Պոլ սի Ազ գային խնա մա տա րու թյան տվյալ նե րի` Բո ղազ լյա նի 
որ բա նո ցում 500 որ բեր կային, շր ջա կա գյու ղե րում` 300 ա նօթևան որ բեր, և ևս 
500 հայ կին և աղ ջիկ գտն վում է ին թուր քե րի մոտ64։ Որ բե րին և կա նանց թուր քա-
կան գե րու թյու նից փր կե լու դժ վա րին գոր ծի մա սին Յոզ ղաթ և Բո ղազ լյան այ ցե լած 
Ազ գային խնա մա տա րու թյան ներ կա յա ցու ցի չը հայտ նում է. « Թուր քե րը ա մեն ջանք 
կը թա փե ին զա նոնք չհանձ նե լու հա մար, միշտ ի րենց կողմն ու նե նա լով նաև ոս տի-
կա նու թյու նը։ Կը տե ղա փո խե ին, կը փախց նե ին, ա նոնց կե ան քին կը սպառ նային։ 
Այն բո լոր կի նե րը, ո րոնք թուր քե րու քով կը գտն վե ին` կո րու սած է ին ի րենց ազ գային 
նկա րա գի րը։ Յա րատև կեր պով են թա կա թուրք բռ նու թիւն նե րու, հա վատք չու նե ին 
ի րենց ա զա տագ րու մի մա սին։ Ոչ մի այն չէ ին դիւ րաց ներ մեր ջան քե րը, այլև մեզ 
դժ վա րու թիւն նե րու կը են թար կե ին` ու րա նա լով ու փախ չե լով»65։

1919 թ. Բո ղազ լյա նի Հայ ազ գային մի ու թյան հանձ նա ժո ղո վի ան դամ-
նե րը են թարկ վում են նոր բռ նու թյուն նե րի։ Իր հու շե րում Հա րու թյու նը գրում է. 
« Սա րա ֆյա նը, Մայի սյա նը, ես և չորս հայեր ձեր բա կալ վե ցինք... Մեզ նե տե ցին 
խո նավ մի նկուղ։ Տան ջանք նե րով ստի պում է ին, որ չկա տա րած հան ցանք նե րը 
խոս տո վա նենք... Ան գամ խոշ տան գում նե րի է ին են թար կել Նու րի ցային, ո րին 
մե ղադ րում է ին որ պես ա մե րի կյան լր տե սու հի։ Ի նձ մե ղադ րում է ին, որ ի բրև թե 
Կի լի կի այից զենք եմ գրաստ նե րով փո խադ րել։ Այդ քան հի մար մե ղադ րանք, ե րբ 
Կի լի կի ան շատ հե ռու էր մե զա նից։ Ի բրև թե զեն քե րը թաքց րել է ինք որ բա նո ցում։ 
Հինգ ա միս տան ջե լուց հե տո ու ղար կե ցին ճահ ճոտ ա ռու նե րը մաք րե լու և ճա նա-
պարհ նե րը կար գի բե րե լու»66։ Հա րու թյուն Բեր բե րյա նի հու շե րից պարզ է դառ նում, 
որ նա` որ պես բան տար կյալ, մի քա նի տա րի պար տա դիր աշ խա տանք է կա տա րել 
Թուր քի այի տար բեր վայ րե րում, ա պա թուր քի ան վան տակ կա րո ղա ցել է փախ չել 
և վե րա դառ նալ Բո ղազ լյան։ 

Վե րո նի կան հի շում է, որ ի նքն ար դեն 16-17 տա րե կան էր, ե րբ լքե ցին հայ րե նի 
Բո ղազ լյանն ու ե կան Հա յաս տան` ի րենց տունն ու ո ղջ ու նեց ված քը թող նե լով 
դրա ցի թուր քին67։ 1925 թ. Բեր բե րյան նե րը փո խադր վում են Կ.Պո լիս, ա պա տե ղա-
փոխ վում են Բա թում, հե տո` Նա խիջևան։ Այս տեղ նրանք գտ նում են Գաս պար Բեր-
բե րյա նին։ Վե րո նի կան պատ մում է, որ մե կու կես տա րի է տևում նրանց ըն տա նի քի 
վե րա մի ա վո րու մը. հայ րը մա հա նում է։ Վեր ջի նիս վախ ճա նից հե տո մո տա վո րա-
պես 1928-29թ թ. Բեր բե րյան նե րը վերջ նա կա նա պես հաս տատ վում են Երևա նում68։ 
Այս թվա կա նով էլ ա վարտ վում է ա կա նա տե սի նրանց վկա յու թյու նը։ 

63 Յու շար ձան Ե օզ ղատ ցի նե րու, էջ 373։
64 Բո ղազ լյա նի որ բա նո ցի մա սին տե′ս Մ. Էպ լի ղա թե ան, Ազ գային խնա մա կա լու թիւն Ը նդ հա
նուր տե ղե կա գիր, Ան թի լի աս, 1985, էջ 461-463։
65 Մ. Էպ լի ղա թե ան, նշվ. ա շխ., էջ 462։
66 ՀՑ ԹԻ –ի գի տա կան ֆոն դեր, բժ. 8, ֆ.հ. 101, թպ. 81, էջ 161։
67 ՀՑ ԹԻ –ի գի տա կան ֆոն դեր, բժ. 4, ֆ.հ. 13։
68 Վ.Ս վազ լյան, նշվ. ա շխ., էջ 372։
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 Այս պի սով, Բեր բե րյան նե րի հու շե րը մեծ ար ժեք ու նեն, քա նի որ նրանց ամ բողջ 
գեր դաս տանն իր ծնն դա վայ րում ա կա նա տես է դար ձել 1915-1923թ թ. Հայոց ցե ղաս-
պա նու թյա նը։ Բեր բե րյան նե րի վկա յու թյուն նե րը հա րուստ են Հայոց ցե ղաս պա-
նու թյան ո ղջ ըն թացքն ու փու լե րը լու սա բա նող տա րաբ նույթ պատ մու թյուն նե րով: 
Հու շե րում տեղ են գտել դր վագ ներ հայ տղա մարդ կանց զո րա հա վա քի, ձեր բա-
կա լու թյան և սպա նու թյան, մտա վո րա կա նու թյան և հոգևո րա կա նու թյան ո չն չաց-
ման, հայ կա նանց և ե րե խա նե րի տե ղա հա նու թյան վե րա բե րյալ: Ներ կա յաց վում են 
զանգ վա ծային կո տո րած նե րի կազ մա կեր պիչ նե րի ու ի րա կա նաց նող նե րի գոր ծո-
ղու թյուն նե րը, հայ ժո ղովր դի թա լա նը և ու նեց ված քի բռ նագ րա վու մը, նրանց լք ված 
գույ քի յու րա ցու մը թուր քե րի կող մից, հայ կա նանց և ե րե խա նե րի բռ նի թր քա ցու մը 
և իս լա մա ցու մը, հա սա րակ թուրք բնակ չու թյան մաս նակ ցու թյու նը կո տո րած նե րին: 
Հա մա տա րած ջար դե րի հա մա տեքս տում Բեր բե րյան նե րը ման րա մաս նում են նաև 
ի րենց ըն տա նի քի յու րա քան չյուր ան դա մին բա ժին ըն կած ճա կա տա գի րը։ Վե րո-
նի կա և Հա րու թյուն Բեր բե րյան նե րը նկա րագ րում են, թե ջար դե րից հե տո ի նչ պի սի 
ի րա վի ճակ էր տի րում Բո ղազ լյա նում, ով քեր է ին սա կա վա թիվ փրկ ված նե րը, և 
ի նչ պես է ին նրանք փոր ձում շա րու նա կել ի րենց կյան քը: Նրանց հու շագ րու թյան 
ա մե նա կարևոր դր վագ նե րից մե կը թերևս Բո ղազ լյա նում մի քա նի տա րի գոր-
ծած որ բա նո ցի մա սին տե ղե կու թյուն ներն են, հայ կա նանց և ե րե խա նե րի փր կու-
թյան հա մար ծա վալ ված աշ խա տանք նե րը և որ բա հա վաք գոր ծու նե ու թյու նը, ո րից 
ան մասն չմ նա ցին նաև Բեր բե րյան նե րը:

Վե րո նի կա և Հա րու թյուն Բեր բե րյան ներն ի րենց ըն տա նիք նե րով մնա ցել են 
Հա յաս տա նում՝ միշտ հի շե լով ծնն դա վայր Բո ղազ լյա նը: Հա րու թյու նը վախ ճան վել 
է 1978 թ. Երևա նում 84 տա րե կան հա սա կում: Վե րո նի կան մա հա ցել է 1999 թ. Երևա-
նում 94 տա րե կան հա սա կում, նրա հու շե րի վեր ջին գրա ռում նե րը թվագր ված են 
1992 թվա կա նով:

 ՀԱՅՈՑ ՑԵ ՂԱՍ ՊԱ ՆՈւ ԹՅԱՆ Ա ԿԱ ՆԱ ՏԵՍ ԲԵՐ ԲԵ ՐՅԱՆ ԳԵՐ ԴԱՍ ՏԱ ՆԻ 
ՊԱՏ ՄՈւ ԹՅՈւ Նը

Տաև Ար ա կան 
ԱՄ փՈ փՈւՄ

 Հոդ վա ծում քնն վում է ՀՑ ԹԻ գի տա կան ֆոն դե րում պահ վող Բեր բե րյան նե րի 
ըն տա նի քի « Կյան քի և մահ վան սահ մա նագ ծում. սպան դա նո ցից մա զա պուրծ նե րի 
հու շե րը (1915-1923)»։ Հեն վե լով Բո ղազ լյա նի հայ բնակ չու թյան կո տո րա ծի վրա` հու-
շագ րու թյու նը նկա րագ րում է Հայոց ցե ղաս պա նու թյան փու լե րը և ո ղջ ըն թաց քը: 
Հու շը նե րա ռում է մաս նա կի պատ մու թյուն ներ, ո րոնք լու սա բա նում են Բո ղազ լյա նի 
կայ մա կամ Մեհ մեդ Քե մա լի գոր ծու նե ու թյու նը̀  որ պես թուր քա կան կա ռա վա րու-
թյան ներ կա յա ցու ցիչ, տե ղի թուրք բնակ չու թյան վար քա գի ծը, հայե րի ի նք նաս պա-
նու թյան և փր կու թյան դր վագ նե րը, ի նչ պես նաև Բո ղազ լյա նի վե րապ րող նե րի կող-
մից ծա վա լված որ բա հա վաք գոր ծու նե ու թյու նը։
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 Բա նա լի բա ռեր̀  Հայոց ցե ղաս պա նու թյուն, Բո ղազ լյան, հու շեր, ա կա նա տե սի 
վկա յու թյուն, Բեր բե րյան ըն տա նիք, Վե րո նի կա Բեր բե րյան:

STORY OF ARMENIAN GENOCIDE EYEWITNESS BERBERIAN FAMIlY
 Tatev Arshakian

SuMMARY
 The paper studies memoirs of Berberian family “On the border of life and death: survivors 
of slaughterhouse (1915-1923)”, which is stored in the archives of Armenian Genocide 
Museum-Institute. Based on the massacres of the Armenian population of Boghazlian, 
the memoirs represent the phases and entire process of the Armenian Genocide. The 
memoirs are composed of different stories, which illustrate the policy of Boghazlian’s 
kaymakam Mehmet Kemal, as a representative of Turkish government, the behavior of 
local Turkish population, as well as acts of suicide and rescue of the Armenians’ and later 
orphan retrieve operation carried by the survivors of Boghazlian.
Keywords: Armenian Genocide, Boghazlian, memoirs, eyewitness testimony, Berberian 
family, Veronika Berberian.

 ИсторИя семьИ БерБерян – очеВИдцеВ геноцИдА Армян 
 Татев Аршакян

 реЗюме
В статье рассматриваются воспоминания семьи Берберян “На границе жизни 
и смерти. Выжившие из бойни (1915-1923)”, которые хранятся в архивах Музе-
я-Института Геноцида армян. Мемуары, основанные на примере резни армян 
поселка Богазлыян, описывают весь процесс и этапы Геноцида армян. Они состоят 
из разных историй, освещают политику каймакама поселка Богазлыян - Мехмета 
Кемаля, как представителя турецкого правительства; поведение местного турец-
кого населения; случаи самоубийства армян; случаи спасения армян, также дея-
тельность выживших армян поселка Богазлыян по спасению осиротевших детей.
 Ключевые слова: Геноцид армян, Богазлыян, мемуары, свидетельство очевидца, 
семья Берберян, Вероника Берберян.


