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Փր ԿՈՒ ԹՅՈՒՆ ՀԱՅ Որ ԲԵ րիՆ. Ա ՌԱ քԵլ չԱք րՅԱ Նի ՀՈՒ ՇԵ րը1 

Է դի տա Գզո յան 

ա. Բռ նի իս լա մա ցու մը՝ որ պես Հայոց ցե ղաս պա նու թյան  
բաղ կա ցու ցիչ մաս
 Հայոց ցե ղաս պա նու թյան տա րի նե րին հայ ժո ղովր դի՝ զար հու րե լի չա փե րի հաս-
նող բռ նի տե ղա հա նում նե րը և կա նանց ու ե րե խա նե րի բռ նի իս լա մա ցու մը թուր քա-
կան պե տա կան քա ղա քա կա նու թյան կարևոր մասն է ին կազ մում: Զանգ վա ծային 
սպա նու թյուն նե րին զու գա հեռ՝ թուր քա կան կա ռա վա րու թյու նը հս տա կո րեն վա րում 
էր բռ նի կրո նա փոխ ման քա ղա քա կա նու թյուն՝ նպաս տա վոր պայ ման ներ ստեղ ծե-
լով, ա կն հայտ քա ջա լե րե լով կամ թույ լատ րե լով հայ մա նուկ նե րի և կա նանց ձուլ-
ման գոր ծըն թա ցը մու սուլ մա նա կան տնե րում և այլ հաս տա տու թյուն նե րում2: Ո րոշ 
հայ մայ րեր ի րենց ե րե խա նե րին ան խու սա փե լի մա հից փր կե լու հա մար ստիպ ված 
հանձ նում է ին թուր քե րին, ա րաբ նե րին և քր դե րին:

Բռ նի կրո նա փո խու թյու նը՝ որ պես Հայոց ցե ղաս պա նու թյան կա ռուց ված քային 
բա ղադ րիչ, ծրագր վել էր նա խօ րոք՝ մինչև տե ղա հա նու թյուն նե րի սկս վե լը3: Ձուլ-
ման քա ղա քա կա նու թյունն ի րա կա նաց վում էր խա ռը բնա կե ցում նե րի, քրիս տո նյա 
ե րե խա նե րին իս լա մա դա վան ըն տա նիք նե րին հանձ նե լու կամ կա ռա վա րա կան 
որ բա նոց նե րում տե ղա վո րե լու, մու սուլ ման տղա մարդ կանց հետ հայ ե րի տա սարդ 
կա նանց և աղ ջիկ նե րի բռ նի ա մուս նու թյուն նե րի և ար տաա մուս նա կան կա պե րի 
մի ջո ցով4:

 Հայ աղ ջիկ ներն ու ե րի տա սարդ տղա նե րը բռ նի իս լա մաց վում է ին, ո րից հե տո 
թուր քա կան կա ռա վա րու թյան նա խօ րոք մշակ ված ծրագ րով բռ նի կրո նա փոխ 
հայ որ բե րին հանձ նում է ին թուր քա կան որ բա նոց նե րին կամ հայտ նի թուր քե րին: 
Նրանք կր թու թյուն է ին ստա նում կա ռա վա րա կան դպ րոց նե րում, դաս տի ա րակ վում 
է ին մու սուլ մա նա կան կրո նի, ա վան դույթ նե րի և սո վո րույթ նե րի հա մա ձայն: Նախ՝ 
փոխ վում է ին հայ ե րե խա նե րի ա նուն նե րը՝ նրանց տա լով թուր քա կան ա նուն ներ և 
կեղծ ված ծնն դյան վկա յա կան ներ: Դրա նից ան մի ջա պես հե տո ե րե խա նե րին ստի-
պում է ին խո սել թուր քե րեն և մո ռա նալ մայ րե նի լե զուն: Այ նու հետև սկս վում էր մու-

1  Հե տա զո տու թյունն ի րա կա նաց վել է ՀՀ ԿԳՆ գի տու թյան պե տա կան կո մի տե ի տրա մադ րած 
ֆի նան սա վոր մամբ՝ 15YPR‐6A0120 ծած կագ րով գի տա կան թե մայի շր ջա նակ նե րում:
2 Տե՛ս Ekmekcioglu Lerna, A Climate for Abduction, Climate for Redemption: the Politics of Inclusion 
during and after the Armenian Genocide, Comparative Studies in Society and History, Volume 55, Issue 
3, July 2013, էջ 522-553։
3 Տե՛ս Akcam Taner, The Young Turks’ Crime against Humanity. The Armenian Genocide and Ethnic 
Cleansing in the Ottoman Empire, Princton University Press, 2012, էջ 287-341։
4 Տե՛ս Sarafian Ara, The Absorbtion of Armenian Women and Children into Muslim Household as 
a Structural Component of the Armenian Genocide, In God’s Name. Genocide and Religion in the 
Twentieth Century, ed. by Bartov O. and Mack Ph., New-York, Oxford 2000, էջ 210-211։ Նաև՝ Akcam 
Taner, The Young Turk’s Crime…., էջ 290:
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սուլ մա նա կա նաց ման փու լը: Կրո նա կան ան ձանց և ու սու ցիչ նե րի մի ջո ցով ե րե խա-
նե րը սո վո րում է ին իս լա մը. «Եր կու շա բաթ շա րու նակ ա ռա վո տյան և ե րե կո յան 
ստիպ ված է ինք կրկ նել նրանց մու սուլ մա նա կան ա ղոթք նե րը: Ա մեն շա բաթ վա վեր-
ջում մեզ ստու գում է ին»5: Այս ա մենն ար վում է ր՝ նրանց հայ կա կան ի նք նու թյու նը 
մո ռա ցու թյան տա լու հա մար: Պա տե րազ մի ժա մա նակ ստեղծ վել էր « Կար միր 
մա հի կի» մի ու թյան թուր քա կան մի մաս նա ճյուղ-կազ մա կեր պու թյուն, ո րը գտն վում 
էր Թա լե աթ և Էն վեր փա շա նե րի, Հա լի դե Է դի պի և այլ հայտ նի մարդ կանց հո վա-
նա վո րու թյան տակ և զբաղ վում էր նաև հայ ե րե խա նե րին մու սուլ մա նա կան ըն տա-
նիք նե րին բա ժա նե լով6: 

Ար դյուն քում հա զա րա վոր հայ մա նուկ ներ հանձն վե ցին մու սուլ ման նե րին, մի 
մա սը՝ որ պես ստ րուկ՝ ի րա կա նաց նե լով ա մե նախտ րա կան ու ծանր աշ խա տան քը, 
քչե րը՝ որ դե գիր: Ի սկ չա փա հաս աղ ջիկ նե րի մի մա սին բռ նի կնու թյան տվե ցին, 
մյուս նե րին հանձ նե ցին հա րեմ նե րին7: Թեև որևէ հս տակ թիվ չկա այն մա սին, թե 
քա նի ե րե խա է բա ժան վել մու սուլ մա նա կան հաս տա տու թյուն նե րին, սա կայն հաշվ-
վում է շուրջ 100, 000-200, 000 հայ դա վա նա փոխ է ար վել8:  

Գ րե թե ո ղջ թուրք ժո ղո վուր դը թա թախ ված էր այս հան ցա գոր ծու թյան մեջ̀  
դրսևո րե լով ֆա նա տիզ մի ա մե նաս տոր ձևե րը, բռ նու թյուն նե րը, բռ նա բա րու թյուն-
նե րը, խար դա խու թյուն նե րը՝ հայ կա նանց և ե րե խա նե րին ի րենց մեջ պա հե լու 
հա մար9:  Մուդ րո սի զի նա դա դա րից ան մի ջա պես հե տո հայ որ բե րի հա վա քագ-
րումն ու ազ գային պատ կա նե լու թյան ո րո շու մը դար ձան բազ մա թիվ հայ և մի ջազ-
գային կազ մա կեր պու թյուն նե րի ու ան հատ նե րի ա ռաջ նային խն դիր նե րից մե կը: 
1918թ. հոկ տեմ բե րին Իզ զեթ փա շայի հրա մա նով թույ լատր վեց բռ նի կրո նա փոխ-
ված նե րին վե րա դառ նալ ի րենց կրո նին, ի սկ որ բե րին՝ վե րա մի ա վոր վել ի րենց 
ժո ղովր դի հետ10: Ու ժեղ ճնշ ման տակ թուր քա կան կա ռա վա րու թյու նը հրա ման ներ 
է ու ղար կում տար բեր տա րածք ներ՝ պա հան ջե լով «ան մի ջա պես ի րենց խնա մա-
կալ նե րին կամ հա մայն քին հանձ նել հայ որ բե րին, աղ ջիկ նե րին և կա նանց, ով քեր 
գտն վում են մու սուլ մա նա կան ըն տա նիք նե րում,   պաշ տո նա կան կամ ոչ պաշ տո-
նա կան հաս տա տու թյուն նե րում»՝ սպառ նա լով ի րա վա կան գոր ծեր հա րու ցել այն 
ան ձանց դեմ, ով քեր չեն են թարկ վի վե րոն շյալ պա հան ջին11: Թուր քե րից շա տե րը, 

5 Տե՛ս Hampartzoum M. Chitjian, A Hairs’ Breadth from Death, London and Reading: Taderon Press, 
2003, էջ 101։
6 League of Nations Archives (LNA), Classement 12, Document N 9640, Dossier 4631.
7 Տե՛ս Watenpaugh Keith, “Are There Any Children for Sale?”: Genocide and the Transfer of Armenian 
Children (1915–1922), Journal of Human Rights, Vol. 12, Iss. 3, 2013, էջ 283-295։ Akcam Taner, The 
Young Turks Crimes againt Hyumanity..., էջ 287-341:
8 Տե՛ս Akcam Taner, The Young Turk’s Crime against Humanity..., էջ 320:
9 Տե՛ս LNA, Classement 12, Document 15998, Dossier 4631. Report submited to the Second Assembly 
by the 5th Committee. Deportation of Women and Children in Turkey, Asia Minor and the Neighbouring 
Territories:
10 Տե՛ս Akcam Taner, A Shameful Act։ The Armenian Genocide and the Question of Turkish Responsibility, 
New York : Metropolitan Books, 2006, էջ 274, նաև՝ Ekmekcioglu..., էջ 533:
11 Տե՛ս Akcam Taner, The Young Turk’s Crime..., էջ 333: 
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վա խե նա լով պատ ժից, ի նք նա կամ հանձ նում է ին հայ մա նուկ նե րին, սա կայն մյուս-
նե րը կար ծե լով, որ ե րե խա ներն ար դեն մո ռա ցել են ի րենց մայ րե նի լե զուն ու ի նք-
նու թյու նը, պա հում է ին նրանց տար բեր սպառ նա լիք նե րի ներ քո: Ա վե լի մեծ տա րի-
քով ե րե խա ներն ի րենք է ին փախ չում թուր քա կան տնե րից, սա կայն լի նում է ին նաև 
դեպ քեր, ե րբ հայ ե րե խա նե րը վե րա դառ նում է ին թուր քա կան տներ, ին չը թուրք 
ըն տա նիք նե րի հետ կա պի ար դյունք էր, ո րոնք հա ճախ նվեր ներ կամ ու տե լիք է ին 
ու ղար կում ե րե խա նե րին կամ պար բե րա բար այ ցե լում նրանց12:

 Սա կայն, չնա յած բա րի մտադ րու թյուն նե րի վե րա բե րյալ պաշ տո նա կան հա վաս-
տի ա ցում նե րին, իշ խա նու թյուն ներն   ակ տիվ   օբստ րուկ ցի ո նիս տա կան քա ղա քա-
կա նու թյուն է ին վա րում, ո րը թաքց նում է ին բա ռե րի ներ քո13:

բ. Հայ-հու նա կան բաժ նի գոր ծու նե ու թյու նը 
Արևե լյան ճա կա տում Ա ռա ջին հա մաշ խար հային պա տե րազմն ա վարտ վեց 1918 թ. 
հոկ տեմ բե րի 30-ին Օս մա նյան կայս րու թյան և դաշ նա կից նե րի միջև կնքված Մուդ-
րո սի զի նա դա դա րով, ո րից մի քա նի օր ան ց բրի տա նա կան, ֆրան սի ա կան և 
ի տա լա կան զոր քե րը մտան Կոս տանդ նու պո լիս: Մուդ րո սի հա մա ձայ նագ րի 4-րդ 
կե տը են թադ րում էր Օս մա նյան պա տե րազ մա կան գե րի նե րի ա զատ ար ձա կու մը, 
ին չը շա տե րի կող մից ըն դուն վեց նաև որ պես իս լա մա ցած կա նանց և ե րե խա նե րի 
ա զա տագր ման պա հանջ: Տար հան ված հայերն ի րա վունք ստա ցան վե րա դառ-
նա լու ի րենց հայ րե նի տնե րը: Մուդ րո սի հա մա ձայ նագ րով հայե րին և հույ նե րին 
վե րա բե րող կե տե րը գործ նա կա նում ի րա գոր ծե լու նպա տա կով 1919թ. փետր վա-
րին Բրի տա նա կան բարձ րա գույն հանձ նա ժո ղո վը ձևա վո րեց Հայ-հու նա կան բա ժի-
նը (Armenian-Greek Section A.G.S.), ո րի նս տա վայ րը Կոս տանդ նու պոլ սի բրի-
տա նա կան դես պա նա տունն էր: Բա ժի նը զբաղ վե լու էր թուրք հան ցա գործ նե րի 
պատ ժի, օգ նու թյան, փոխ հա տուց ման, բան տար կյալ նե րի, իս լա մաց ված քրիս-
տո նյա նե րի և թուր քե րի ձեռ քում գտն վող քրիս տո նյա նե րի վե րա բե րյալ հար ցե-
րով:  Հայ-հու նա կան բաժ նում ը նդ գրկ ված է ին նաև նպաս տա մա տույ ցի 5 աշ խա-
տա կից ներ՝ ե րկ րի և լե զու նե րի ի մա ցու թյամբ, ո րոնք պետք է զե կու ցե ին Թուր քի այի 
ներ սում քրիս տո նյա նե րի վի ճա կի վե րա բե րյալ և հնա րա վո րինս հո գային նրանց 
կա րիք նե րը14:  

 Հայ-հու նա կան բա ժի նը գոր ծեց մոտ 4 տա րի (1919 փետր վար – 1922 նոյեմ բեր՝ 
կազ մա կեր պե լով շուրջ 87 հան դի պում):  Բաժ նի աշ խա տանք նե րում ը նդ գրկ ված 
բրի տա նա ցի զին վո րա կան նե րը զբաղ վում է ին Օս մա նյան կայս րու թյան փոք րա-
մաս նու թյուն նե րի պաշտ պա նու թյան գոր ծե րով, մաս նա վո րա պես հայ և հույն փոք-
րա մաս նու թյուն նե րի, ի նչ պես նաև թուր քա կան տնե րից ու հաս տա տու թյուն նե րից 
հայ և հույն կա նանց ու ե րե խա նե րի ա զա տագր ման, քրիս տո նյա նե րի բռ նա գանձ-

12 Տե՛ս LNA, Classement 12, Dօcument 15100, Dossier 4631. Letter from Miss Cushman to the Secretary 
General of the League of Nations. July 16, 1921:
13 Տե՛ս Akcam Taner, A Shameful Act..., էջ 279: 
14 Տե՛ս Sir Robert Graves, Storm Centers of the Near East. Personal Memories 18791929, London, 
Hutchinson, 1933, էջ 324:
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ված գույ քի հա մար փոխ հա տուց ման հար ցե րով15: 1919 թ. մար տից Բաժ նի աշ խա-
տանք նե րին մի ա ցան նաև հայ կա կան և հու նա կան պատ րի ար քա րան նե րի ներ-
կա յա ցու ցիչ նե րը՝ հայ կա կան կող մից՝ դոկ տոր Դա վի դյա նը և պրն. Չաք րյա նը, ի սկ 
հու նա կան կող մից՝ դոկ տոր Թե ո թո կա սը: Իր ա ռջև դր ված խն դիր նե րը լու ծե լու 
նպա տա կով բաժ նի աշ խա տանք նե րը բա ժան վե ցին նաև հայ կա կան և հու նա կան 
խմ բե րի, ո րոնք զբաղ վե լու է ին վի ճա կագ րա կան (գաղ թա կան նե րի և տե ղի բնակ-
չու թյան թիվ, թուրք հան ցա գործ նե րի պա տիժ), ա նօ րի նա կան կա լան քի (իս լա մաց-
ված քրիս տո նյա ներ, ու նեց վածք, բան տար կյալ ներ) և քա ղա քա կան ու այլ հար-
ցե րով (քա ղա քա կան, օգ նու թյուն, հայ րե նա դար ձու թյուն):  Յու րա քան չյուր խմ բի 
պա տաս խա նա տու աշ խա տա կի ցը պետք է տե ղե կու թյուն ներ հա վա քեր և գոր ծո ղու-
թյուն ներ ձեռ նար կեր, ո րոնք ղե կա վար վե լու է ին hայ կա կան կամ hու նա կան են թա-
բաժ նի ղե կա վար նե րի կող մից՝ հա մա ձայ նեց ված Հայ-հու նա կան բաժ նի ան գլի ա ցի 
ղե կա վա րի հետ: Հայ կա կան են թա բա ժի նը գոր ծե լու էր Կով կա սում, Տրա պի զոն-
Էրզրու մում, Սվա զում, Էս կի շե հիր-Ան գո րա յում, Կո նյա-Նիգ դե ում, Դի ար բե քի րում, 
Մա րա շում, Մար դի նում16: 

Ինչ պես նշ վեց, Հայ-հու նա կան բա ժի նը զբաղ վե լու էր նաև թուր քա կան տնե րից 
ու հաս տա տու թյուն նե րից հայ և հույն կա նանց ու ե րե խա նե րի ա զա տագր ման գոր-
ծով: Բրի տա նա կան բարձր հանձ նախմ բի ան դամ պրն Սմի թի օ ժան դա կու թյամբ 
Ա ռա քել Չաք րյա նը17 լծ վեց հայ որ բե րի հա վա քագր ման գոր ծին: Ստեղծ վեց Որ բա-
հա վաք մար մին՝ 4 ան դամ նե րով՝ Ա. Չաք րյա նի ղե կա վա րու թյամբ18: Բրի տա նա-
կան դես պա նա տան կող մից նրան ցից յու րա քան չյու րը ստա ցավ հանձ նա րա րա գիր՝ 
ուղղ ված Դաշ նակ ցա կան ոս տի կա նու թյա նը՝ ան հրա ժեշ տու թյան դեպ քում օ ժան-
դա կու թյուն ա պա հո վե լու հա մար19: Բաժ նի ստեղծ մամբ հայ կա նանց ու ե րե խա-
նե րի ա զա տագ րու մը նոր թափ ստա ցավ: Թուր քա կան տնե րից և հաս տա տու թյուն-
նե րից սկ սե ցին բռ նի ա զա տագ րել հայե րին դաշ նակ ցա յին ոս տի կա նա կան ու ժե րի, 
ի սկ եր բեմն է լ՝ թուր քա կան ոս տի կա նու թյան ա ջակ ցու թյամբ: Ա զա տագր ման մե թո-

15 Նույն տե ղում, էջ 323, 324: 
16 Տե՛ս British Reports on Ethnic Cleansing in Anatolia, 19191922: the ArmenianGreek Section, compiled 
by Vartkes Yeghiayan, 2007 Glendale, California, published by Center for Armenian Rememberance 
(CAR), էջ 12:
17 Ա ռա քել Չաք րյան (1885—1954)-Փա րի զաբ նակ ան վա նի գիտ նա կան, քի մի կոս և գյու տա րար։ 
1948 թ. Փա րի զի ա կա դե մի այի ա կա դե մի կոս։ Ֆրան սի ա կան և հու նա կան կա ռա վա րու թյուն նե-
րի կող մից ար ժա նա ցել է Պատ վո լե գե ո նի և Սուրբ Գևոր գի աս պե տա կան աս տի ճան նե րի։ Վա-
րել է նաև բա րե գոր ծա կան, աղ քա տախ նամ և ե կե ղե ցա կան պաշ տոն ներ։ Բ րի տա նա կան բարձր 
հանձ նա ժո ղո վի ան դամ պրն Սմի թի օ ժան դա կու թյամբ Ա ռա քել Չաք րյա նը նույն պես լծ վեց հայ 
որ բե րի հա վա քագր ման գոր ծին: Ստեղծ վեց Որ բա հա վաք մար մին՝ 4 ան դամ նե րով՝ Ա. Չաք րյա-
նի ղե կա վա րու թյամբ: Ն րան ցից յու րա քան չյու րը բրի տա նա կան դես պա նա տան կող մից ստա ցավ 
հանձ նա րա րա գիր՝ ուղղ ված Դաշ նակ ցա կան ոս տի կա նու թյա նը՝ ան հրա ժեշ տու թյան դեպ քում 
օ ժան դա կու թյուն ա պա հո վե լու հա մար:
18  Որ բա հա վաք մար մի նը շա րու նա կեց իր գոր ծը մինչև Բրի տա նա կան բարձր հանձ նա ժո ղո վի 
պա հան ջով 1922 թ. օ գոս տո սին Չե զոք տան փա կու մը: 
19 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 181, 182: 
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դը հետևյալն էր. ռազ մա կան իշ խա նու թյուն նե րին ուղղ ված ան ձնա կան դի մում նե րի 
կամ զե կույց նե րի հի ման վրա այ ցե լու թյուն ներ է ին կազ մա կերպ վում տար բեր մու-
սուլ մա նա կան տներ կամ հաս տա տու թյուն ներ և պա հան ջում վե րա դարձ նել քրիս-
տո նյա կամ բռ նի իս լա մաց ված կա նանց և ե րե խա նե րին20: 

Չ նա յած դաշ նակ ցա յին ոս տի կա նու թյան` իր հրա ման նե րին են թարկ վե լու ի րա-
վա սու թյա նը, ե րե խա թաքց նե լը պատ ժե լի ա րարք չէր, ուս տի խիստ բար դա նում 
էր նրանց հա վա քագ րու մը: Թուր քա կան Բարձր դուռն ը նդ դի մա նում էր ա ռան ձին 
թուր քե րի՝ հայ ե րե խա նե րին հանձ նե լու պա հան ջին չեն թարկ վե լու հա մար բան-
տար կու թյան բրի տա նա կան պա հանջ նե րին21: Ի րա վի ճա կը բար դա նում էր նաև 
թուր քե րի հա րու ցած խն դիր նե րով. թուր քա կան պաշ տո նա կան և հա սա րա կա կան 
կար ծի քը դեմ էր իս լա մա ցած հայ ե րե խա նե րին և կա նանց հանձ նե լուն, ուս տի 
սկզբից էլ բա ժի նը բախ վեց բազ մա թիվ դժ վա րու թյուն նե րի22: Բաժ նի հայ ան դամ 
Ա. Չաք րյա նը բո ղո քում էր, որ թուր քա կան որ բա նոց նե րի թուրք տնօ րեն նե րը և այլ 
ներգ րավ ված ան ձինք  հետ չեն տա լիս հայ ե րե խա նե րին:  Միջ դաշ նակ ցային ոս տի-
կա նու թյու նը նույն պես բո ղո քում էր թուր քե րի հա րու ցած դժ վա րու թյուն նե րից ե րե-
խա նե րին վերց նե լու ժա մա նակ, քա նի որ եր բեմն ստիպ ված է ին լի նում 4-5 ան գամ 
գնալ մեկ ե րե խայի հետևից23: 

 Բաժ նի ա ռջև ծա ռա ցած ա ռանց քային հարց էր հայ կա նանց ա զա տագ րե լու 
խն դի րը, հատ կա պես ե րբ նրանք ա մուս նա ցած է ին թուր քե րի հետ: Հայ և հույն 
պատ վի րակ նե րը պն դում է ին, որ տա րի քային շեմ պետք է ո րոշ վի, ո րից ներքև 
գտն վող կա նանց պետք է ու ժով վերց նել թուր քա կան տնե րից՝ ա ռանց հաշ վի 
առ նե լու նրանց ցան կու թյուն նե րը: Սա կայն, քա նի որ այս հար ցը դժ վա րու թյուն ներ 
կհա րու ցեր թուր քե րից ե րե խա ու նե ցող կա նանց հա մար, ո րոշ վեց, որ նման դեպ-
քե րում կնոջն ը նտ րե լու ի րա վունք է տր վե լու: Ար դեն ա վե լի ուշ թուր քե րի հետ բռ նի 
ա մուս նա ցած հայ կա նանց այլևս չէ ին ստի պում վե րա դառ նալ հայ կա կան մի ջա-
վայր, քա նի որ հնա րա վոր չէր ա պա հո վել նրանց ան վտան գու թյու նը24: Բա ցի դրա-
նից՝ ո րոշ հայ կա նայք ևս դժ վա րու թյուն ներ է ին ու նե նում հայ կա կան մի ջա վայր 
վե րա դառ նա լու հետ կապ ված25: 

20  Տե՛ս British Reports on Ethnic Cleansing in Anatolia..., էջ 63: Հե տա գա յում բաժ նի հայ ան դամ ներն 
ա ռա ջար կում են գոր ծող ըն թա ցա կար գի փո խա րեն ե րե խա նե րի ա զա տագր ման հա մար ներգ-
րա վել Միջ դաշ նակ ցային ոս տի կա նու թյան 2-3 աշ խա տակ ցի: Ա ռա ջարկն ը նդ հա նուր հա վա նու-
թյան է ար ժա նա նում բրի տա նա կան կող մից, և 1920 թ. սկզ բից 3 ոս տի կան է ա ռանձ նաց վում՝ 
Ստամ բու լի, Բոս ֆո րի ա սի ա կան մա սի և Փե րայի ու եվ րո պա կան մա սի հա մար, սա կայն ա ռանց 
հս տակ ե րաշ խիք նե րի, որ այս ոս տի կան ներն աշ խա տե լու է ին մի այն այս ուղ ղու թյամբ:  Միջ դաշ-
նակ ցային ոս տի կա նու թյու նը ե րե խային այ սու հետև հանձ նե լու էր ան մի ջա պես պա հան ջա գիր 
ներ կա յաց նո ղին՝ դրա նով չե զո քաց նե լով թուրք ոս տի կա նու թյան դե րը որ պես միջ նոր դի:
21  Տե՛ս British Reports on Ethnic Cleansing in Anatolia..., էջ 119, 130:
22 Տե՛ս LNA, Classement 12, Document 16512, Dossier 4631. Memorandum Explanatory. Commission of 
Enquiry on Deported Women and Children: 
23 Տե՛ս British Reports on Ethnic Cleansing in Anatolia..., էջ 84, 91։
24 Տե՛ս British Reports on Ethnic Cleansing in Anatolia..., էջ 23, 80։
25 Տե՛ս Ekmekcioglu..., էջ 537: 
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Հայ կա կան կող մը հատ կա պես կարևո րում էր 4-5 տա րե կան ե րե խա նե րի ա րագ 
ա զա տագ րու մը, որ պես զի հնա րա վոր լի ներ փր կել նրանց վերջ նա կան իս լա մա-
ցու մից, նաև մշ տա պես պն դում էր ե րի տա սարդ որ բե րի՝ հայ կա կան մի ջա վայ րում 
մե ծա նա լու ան հրա ժեշ տու թյու նը, որ պես զի հնա րա վոր լի ներ վե րա կանգ նել նախ-
նա կան գի տե լիք նե րը, ո րոնք մո ռաց վել է ին թուր քա կան հաս տա տու թյուն նե րում 
ապ րե լու ըն թաց քում: 

 Հայ-հու նա կան բաժ նի ակ տիվ գոր ծու նե ու թյու նը հան գեց րեց թուր քա կան կող մի 
դժ գո հու թյա նը, ո րը պն դում էր, թե ա զա տագր ված ե րե խա նե րից շա տե րը թուր-
քեր են: Հայ ներ կա յա ցու ցիչ նե րին ա ռա ջարկ վեց հա մա պա տաս խան վայր ը նտ րել՝ 
որ բե րին և իս լա մա ցած ան ձանց ըն դու նե լու հա մար: Եվ ան գլի ա կան դես պա նա-
տան պա հան ջով Հայոց պատ րի ար քա րա նը Կոս տանդ նու պոլ սի Շիշ լի թա ղա մա-
սում վար ձեց մի շի նու թյուն, ո րը կոչ վեց Չե զոք տուն26: Այս տեղ պետք է բեր վե ին 
այն ե րե խա նե րը, ում ազ գու թյու նը կաս կած էր հա րու ցում՝ մինչև նրանց ի նք նու թյան 
վերջ նա կան պար զու մը: Չե զոք տու նը գոր ծում էր բրի տա նա կան ոս տի կա նու թյան 
վե րահս կո ղու թյան ու պաշտ պա նու թյան ներ քո, ի սկ ե րե խա նե րի թի վը 3-20 է ր27: 
Որ բե րի ազ գու թյան վե րա բե րյալ թուր քա կան իշ խա նու թյուն նե րի հետ բազ մա թիվ 
վե ճե րից հե տո ո րոշ վում է ստեղ ծել նաև խա ռը հանձ նա ժո ղով՝ ե րե խա նե րի ազ գու-
թյու նը ո րո շե լու հա մար28: Խա ռը հանձ նա ժո ղո վը բաղ կա ցած էր ա մե րի կա ցի, հայ 
և թուրք մե կա կան կա նան ցից, ո րոնք շա բա թա կան եր կու ան գամ հա վաք վում է ին՝ 
որ բե րին հար ցաքն նե լու և նրանց ազ գու թյու նը պար զե լու հա մար29: Չե զոք տան 
ե րեք տնօ րեն նե րի հա մա ձայ նու թյամբ որ բե րին 8 օր պա հում է ին այդ տեղ, ո րից 
հե տո մի այն ներ կա յաց նում է ին հանձ նա ժո ղո վին30: 

 Չե զոք տան հայ աշ խա տակ ցի գոր ծը բա վա կան բարդ էր. նրա պար տա կա նու-
թյունն էր ե րե խայի մեջ հի շո ղու թյուն ներ ա րթ նաց նել ան ցյա լի մա սին, փաս տե րի 

26 Չե զոք տունն ու ներ հայ, թուրք և ա մե րի կա ցի մե կա կան կին տնօ րեն (Զա րու հի Պահ րի, Նեզի-
հե հա նում, տի կին Հուայ թինկ): Բա ցի տնօ րեն նե րից, Չե զոք տանն աշ խա տում է ին ե րեք հայ և մեկ 
թուրք կին: Ա զա տագր ված ե րե խա նե րի ծախ սե րը կազ մում է ին ամ սա կան շուրջ L.T. 10,000, ո րի 
կե սից ա վե լին հատ կաց նե լու էր Հայոց պատ րի ար քա րա նը, ի սկ մնա ցա ծը՝ Ա մե րի կայի նպաս տա-
մա տույց ա ռա քե լու թյու նը: Չե զոք տուն բեր վել են 396 կաս կա ծե լի ո րբ, ի սկ նրա մի ջո ցով՝ 184:
27 Տե՛ս Costantinople Today or the Pathfinder Survey of Costantinople. A Study in Oriental Social 
Life. Under the direction of Clarence Richard Johnson, M.A. Professor of Sociology, Robert College, 
Constantinople, The Machmillan Company, 1922, էջ 229:
28 Տե՛ս British Reports on Ethnic Cleansing in Anatolia..., էջ 58։ 
29 Տե՛ս Էպ լի ղա թե ան Մ., Ազ գային խնա մա տա րու թիւն, ը նդ հա նուր տե ղե կա գիր ա ռա ջին վե ցամ
սե այ 1 մայիս 191931 հոկ տեմ բեր 1919, յա ռա ջա բա նով Գա րե գին Բ կա թո ղի կո սի, Բ տպագ րու-
թյուն, Ան թի լի աս, 1985, էջ 86:
30 Նե զի հե հա նու մի հրա ժա րա կա նից հե տո նա բո ղոք է ներ կա յաց նում ոս տի կա նա կան նա խա-
րա րու թյուն, և նա խա րարն ան ձամբ այ ցե լում է Չե զոք տուն և հայ տա րա րում. «Չ տեսն ված բան 
է, որ նույն ան ձը լի նի ամ բաս տա նող, հար ցաքն նող դա տա վոր և դա տա րա նի ան դամ: Ե րե խա նե-
րին օ րե րով պա հում եք Ձեզ մոտ ա ռանց որևէ թուրք ներ կա յա ցուց չի ու Ձեր ու զա ծի պես վճ ռում 
նրանց ճա կա տա գի րը»: Հայ տնօ րի նու հին պա տաս խա նում է, որ ար դար է, որ 4 տա րի թուր քե րի 
մոտ նրանց ազ դե ցու թյան տակ ապ րած ե րե խա նե րը գո նե 8 օր մի այն հայե րի հետ լի նեն (տե՛ս 
Զա րու հի Յ. Պահ րի, Ի նչ էր Չե զոք Տու նը, «Այ սօրա պա գայ» ֆրան սի ա հայ ժո ղովր դա կան օ րա
թերթ, մայիս 6, 1953 թ., Փա րիզ):
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կամ դեպ քե րի հետ որևէ կապ ստեղ ծել: Այս ա մե նը հնա րա վոր էր դառ նում՝ ե րե-
խային հի շեց նե լով այն հան գա մանք նե րը, ո րոնք ան մի ջա կա նո րեն և ին տիմ կեր-
պով կապ ված է ին նրա կյան քի ա ռա ջին ի սկ օր վա հետ: Այդ հան գա մանք նե րը 
հետևյալն է ին՝ մայ րե նի լե զուն, ե րե խայի ծնն դա վայ րի բար բա ռը, կրո նը, տվյալ 
քա ղա քին կամ գյու ղին բնո րոշ սո վո րույթ նե րը և վար վե լաձևը, հայ րե նա սի րա կան 
և հայտ նի եր գե րը, ազ գային լե գենդ ներն ու հե քի աթ նե րը, ազ գային սո վո րույթ նե րը, 
ծնն դա վայ րին բնո րոշ պա րե րը և ե րաժշ տա կան զվար ճանք նե րը, հու շան վեր նե րը և 
այլն31. «Ակն հայտ է, որ բա ցի հայից, ով ծն վել է նույն հո ղում և մե ծա ցել նույն պայ-
ման նե րում, ոչ ոք չի կա րող ստանձ նել թուր քա կան հրե շավոր, հոգևոր և գա ղա-
փա րա կան ճն շում նե րով հա մեմ ված ազ դե ցու թյու նից ե րե խային փր կե լու գոր ծը: 
Հայ ե րե խա նե րին պա հե լու հա մար թուր քերն այժմ կի րա ռում են կո չեր, քա րոզ ներ, 
գու մար նախ կին մա հա կի, սպառ նա լիք նե րի, ծե ծի փո խա րեն: Ե րբ ե րե խան շատ 
վաղ հա սա կում է խլ վել ծնող նե րից և մե ծա ցել թուր քա կան մի ջա վայ րում, հայ կնոջ 
հա մար դժ վար կամ գրե թե ան հնար է ե րե խայի մեջ որևէ հի շո ղու թյուն ա րթ նաց նել՝ 
ո րո շե լու հա մար նրա ազ գու թյու նը: Թուր քե րը մեծ ջան քեր են թա փել̀  ե րե խա նե րին 
մտ քով ու սր տով իս լա մաց նե լու հա մար: Ա վե լի մեծ տա րի քում ստր կաց ված ե րե խա-
նե րին ա վե լի հեշտ է ազ գային հի շո ղու թյան վե րա դարձ նե լը»32:

 Չե զոք տա նը ե րե խա նե րին խոս տո վա նու թյան է ին բե րում հո գա տա րու թյամբ, 
հոր դոր նե րով, հի շո ղու թյուն ներ ա րթ նաց նե լով, եր բեմն փոք րիկ խար դա վանք նե-
րով, բայց ոչ եր բեք ծե ծով, սպառ նա լիք նե րով, վա խով, չնա յած թուր քա կան կա ռա-
վա րա կան թեր թե րը պն դում է ին, որ հայե րը ծե ծում և ա հա բե կում են մու սուլ ման 
ե րե խա նե րին՝ ըն դու նե լու ի րենց « հայ կա կան ծա գու մը»33: 

Ե րե խա նե րը սո վո րա բար մեկ շա բա թից մինչև 3 ա միս ակ տի վո րեն ժխ տում է ին 
ի րենց քրիս տո նե ա կան և հայ կա կան ծա գու մը, վի րա վո րում է ին քրիս տո նյա նե րին, 
սա կայն քա նի որ նրանց պատ մու թյուն նե րը բա վա կա նին կաս կա ծե լի է ին, և նրանք 
պահ վում է ին հս կո ղու թյան տակ, ո րոշ ժա մա նակ ան ց հայտն վում է ին ա պա ցույց-
ներ ե րե խա նե րի՝ քրիս տո նյա լի նե լու մա սին: Մի ջա վայ րի փո փո խու թյու նը բե րում 
էր նաև մտա վոր փո փո խու թյան, և ե րե խա նե րը կա րո ղա նում է ին բա ցա հայ տել 
ի րենց ի նք նու թյու նը ու ո րոշ ժա մա նակ ան ց սկ սում է ին վեր հի շել հայե րեն բա ռեր, 
եր գեր34: Ե րե խա նե րի կող մից ի րենց ազ գու թյան ժխտ ման պատ ճառ նե րից նշ վում 
է ին հետևյալ նե րը̀  աղ ջիկ նե րի դեպ քում հիմ նա կա նում խոս քը նվեր նե րի խոս տում-
նե րի մա սին էր (շո րեր, զար դեր և այլն), տղա նե րի դեպ քում՝ սպառ նա լիք նե րի, 

31 Տե՛ս LNA, Classement 12, Document 15100, Dossier 4631. Letter of the Armenian Patriarch to Major 
Arnold, managing director to the American Relief Committee in the Near East, August 7, 1919: 
32 Նույն տե ղում:
33 Տե՛ս Kevorkian Raymond, The Armenian Genocide, A Complete History, New York: I.B. Tauris, 2011, 
էջ 760-762.
34 Տե՛ս LNA, Classement 12, Document 15100, Dossier 4631. Letter from Miss Cushman to the Secretary 
General of the League of Nations. July 16, 1921: Տե՛ս նաև « Չե զոք տուն», « Նայի րի» ազ գայինգ րա
կան շա բա թա թերթ, 23-րդ տա րի, թիվ 4, 5, 1975: 
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բռ նու թյուն նե րի: Ե րե խա ներն ի րա կա նում հա վա տում է ին, որ թուր քերն ի րենց 
պաշտ պա նում են ա վե լի դա ժան ճա կա տագ րից35: 

Ն շա նա կու մից հե տո ո րոշ ժա մա նակ ան ց Չե զոք տան թուրք տնօ րե նը հրա ժա-
րա կան տվեց՝ պն դե լով, որ բազ մա թիվ թուրք ե րե խա ներ հա յաց վում ե ն36: Սա կայն 
հայե րը, խիստ վա խե նա լով, որ թուր քե րը կա րող են մեծ աղ մուկ բարձ րաց նել, մեծ 
զգու շա վո րու թյուն է ին ցու ցա բե րում հար ցի նկատ մամբ: Ը ստ Չաք րյա նի` այն մի 
քա նի ե րե խա նե րը, ո րոնք եր կար ժա մա նակ շա րու նա կում է ին պն դել ի րենց մու-
սուլ ման լի նե լու հան գա ման քը, ա զատ է ին ար ձակ վում37:  Նե զի հե  հա նումի հրա-
ժա րա կա նից հե տո թուր քե րը ձգձ գում է ին նաև Չե զոք տան թուրք ներ կա յա ցուց չի 
նշա նա կու մը, ին չը հս տա կո րեն նպա տակ էր հե տապն դում խա փա նե լու հաս տա տու-
թյան աշ խա տանք նե րը: Պատ րի ար քա րա նի աշ խա տա կից նե րը հա ճախ թուր քե րի 
կող մից են թարկ վում է ին ծե ծի, տե ղա փոխ վում ոս տի կա նա կան բա ժան մունք ներ, 
նրան ցից փոր ձում է ին ա ռգ րա վել Բրի տա նա կան հանձ նա ժո ղո վի վկա յագ րե րը: 

1919 թ. մայի սի 7-ի Հայ-հու նա կան բաժ նի նիս տում Չաք րյա նը ներ կա յաց նում է 
ե րե խա նե րի հա վա քագր ման ժա մա նակ թուրք պաշ տո նյա նե րի հա րու ցած դժ վա-
րու թյուն նե րի մա սին, և բաժ նի ո րոշ մամբ այդ նյու թե րը տպագր վում են թեր թում38: 
Ներ կա յաց նենք հոդ վա ծա շա րը մեր թարգ մա նու թյամբ ո րոշ կր ճա տում նե րով և 
խմ բագ րում նե րով:

գ. Ա ռա քել չաք րյա նի նյու թե րը՝ տպագր ված «The Orient News»-ում39 
1920 թ. 
Այն զար հու րե լի խն դիր նե րից մե կը, որ պա տե րազմ վա րե լու թուր քա կան ձևն ա ռա-
ջաց րել է մեզ հա մար, հա զա րա վոր գո ղաց ված մա նուկ նե րի և հայ որ բե րի ո րո նում-
ներն են: Են թադր վում էր, որ պա տե րազմն ա վարտ վե լուն և հայե րի բնաջն ջու մը 
դա տա պարտ վե լուն պես թուր քե րը ստիպ ված կլի նե ին վե րա դարձ նել գո ղաց ված 
ե րե խա նե րին, ա ռն վազն որ պես վճար ի րենց կա տա րած ոճ րի հա մար: Սա կայն 
թուր քերն ա մեն ձևով ձա խո ղում են հայ որ բե րին գտ նե լու ո րո նո ղա կան աշ խա-
տանք նե րը, ո րոնց թի վը շուրջ 100,000 է: 

 Բազ մա թիվ հայ հայտ նի ներ, բրի տա նա ցի սպա նե րի օ ժան դա կու թյամբ, այս 
գոր ծի մեջ ներգ րավ վել է ին դեռ զի նա դա դա րից սկ սած: Ը ստ ո րոշ տվյալ նե րի՝ մոտ 
60-70 հա զար ե րե խա նե րի հետք դեռ չի գտն վել: Շուրջ 15-17 հա զար ե րե խայի հնա-
րա վոր է ե ղել գտ նել, սա կայն նրանք մեծ դժ վա րու թյուն նե րից հե տո են ըն դու նել 
ի րենց հայ կա կան ծա գու մը: Պատ ճառ նե րը խիստ բազ մա զան է ին. նրան ցից շա տե-

35 Տե՛ս LNA, Classement 12, Document 15100, Dossier 4631. Letter from Miss Cushman to the Secretary 
General of the League of Nations. July 16, 1921: 
36 Տե՛ս Զա րու հի Յ. Պահ րի, Ի ՞նչ էր Չե զոք տու նը, «Այ սօրա պա գայ» ֆրան սի ա հայ ժո ղովր դա
կան օ րա թերթ, մայիս 3, 4, 5, 6, 1953, Փա րիզ: 
37 Տե՛ս Ekmekcioglu Lerna, A Climate for Abduction...., էջ 541:
38 Տե՛ս British Reports on Ethnic Cleansing in Anatolia..., էջ 42: 
39 «The Orient News»-ը Կոս տանդ նու պոլ սի ան գլի ա լե զու 2 թեր թե րից մեկն էր, ո րը տպագր վել է 
1919-1922 թթ.: Տե՛ս LNA, Classement 12, Document 9640, Dossier 4631: 
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րին վա խեց րել է ին տար բեր ձևե րով (օ րի նակ՝ մեծ աղ ջիկ նե րին հա ճախ սպառ նում 
է ին ու ղար կել վատ համ բավ ու նե ցող տներ) կամ խոս տա ցել նվեր ներ և այլն40:

Տե ղա հա նու թյուն նե րի ժա մա նակ նա խօ րոք ծրագր ված քա ղա քա կա նու թյամբ 
թուր քե րը բա ժա նել է ին ե րե խա նե րին կա ռա վա րա կան որ բա նոց ներ (մոտ եր կու 
հա զա րը գտն վել են Կոս տանդ նու պոլ սում) կամ ա ռան ձին ըն տա նիք ներ, որ տեղ 
նրանք մե ծա նում է ին որ պես ծա ռա ներ: Ե րե խա նե րի մի ջին տա րի քը 6-15 տա րե-
կան էր: Նրանց ման րա մասն սո վո րեց նում է ին Իս լամ: Ոչ մի կաս կած չկար, որ այդ 
ա մե նը թուր քա կան կա ռա վա րու թյան կող մից ծրագր ված քա ղա քա կա նու թյուն էր: 
Թուր քերն այս գոր ծում կհա ջո ղեն, քա նի որ կան խամ տած ված կա րո ղա ցել են ծած-
կել գրե թե բո լոր հետ քե րը և հա սնել նրան, որ հա մա րյա լի ո վին ջն ջել են ե րե խա-
նե րի հի շո ղու թյունն ան ցյա լի մա սին: 

Եր կու-ե րեք ա միս ժա մա նակ էր ան հրա ժեշտ լի նում՝ այս ե րե խա նե րին ստի պե-
լու ըն դու նել ի րենց հայ կա կան ծա գու մը, քա նի որ իս լա մա կան կր թու թյու նը և վա խը 
բա վա կան խորն է ին նրանց մեջ: 

Սկզ բում ո րո նո ղա կան աշ խա տանք նե րը հա մե մա տա բար ա վե լի հեշտ է ին 
ըն թա նում և ա վե լի քիչ դժ վա րու թյուն նե րի հան դի պում: Ի սկ ե րբ աշ խա տանք նե րը 
պաշ տո նա կան բնույթ ստա ցան, թուր քերն ա վե լի կոշ տաց րին այն մե թոդ նե րը, 
ո րոն ցով որ բե րին ստի պում է ին մո ռա նալ ի րենց ի նք նու թյու նը, և ա վե լի մեծ զգու-
շա վո րու թյուն ձեռ նար կե ցին՝ նրանց թաքց նե լու հա մար: Այս գոր ծի մեջ ներգ րավ-
ված է ին նաև թուրք կա նայք, ո րոնց Իս լա մը դրախտ էր խոս տա նում, ե թե կա րո-
ղա նային իս լա մա դա վան դարձ նել որևէ մե կին, նույ նիսկ ե րե խայի: Նրանք ահ ու 
սար սափ է ին տա րա ծում ե րե խա նե րի մեջ հայե րի ու բրի տա նա ցի նե րի հան դեպ՝ 
հա վաս տի աց նե լով, որ հայե րը և ան գլի ա ցի նե րը կտ րա տում և ու տում են ե րե խա-
նե րին: Պատ մու թյու նը հաշ վարկ ված է ր՝ ե րե խա նե րին վա խեց նե լու հա մար, ին չը 
հա ջո ղու թյամբ ի րա կա նաց վում էր:  Թուրք պաշ տո նյա նե րը մշ տա պես նա մակ ներ 
է ին ուղ ղում Վե րա կանգն ման կո մի տե (Committee of Recovery)41՝ մե ղադ րե լով վեր-
ջին նե րիս թուրք ե րե խա նե րի բռ նի քրիս տո նե աց ման մեջ, ներ կա յաց նում կեղծ ծնն-
դյան վկա յա կան ներ և այլն: Կո մի տեն, որ միշտ բա րե խիղճ էր, նման դեպ քե րում 
վե րաքն նում էր գոր ծը: Օ րի նակ՝ հեր թա կան ան գամ, ե րբ հանձ նա ժո ղո վը մի թուրք 
գե նե րա լի պնդ մամբ վե րաքն նում է գոր ծը, պա հան ջում է գե նե րա լին բե րել ե րե-
խայի են թադ րյալ ծնող նե րին: Հան դիպ ման ժա մա նակ գե նե րա լը են թադ րյալ ծնող-
նե րին հու շել էր ճա նա չել ե րե խային, սա կայն կո մի տե ին հա ջող վել էր, փո խե լով 
ե րե խա նե րի տե ղե րը, լի ո վին մո լո րեց նել կեղծ ծնող նե րին և ձա խո ղել գե նե րա լի 
ծրա գի րը:

Անհ րա ժեշտ էր լի նում ե րե խա նե րին հան կար ծա կի ի բե րել և դան դա ղո րեն 
հասց նել խոս տո վա նու թյան: Նրանց ու ղեղն այն քան էր լց ված հա կաք րիս տո նե ա-
կան և հա կա հայ կա կան զգա ցում նե րով, որ ոչ մի այլ մե թոդ գործ նա կան չէր: Օ րի-

40 Տե՛ս LNA, Work of the Commission of Enquiry with regard to the Deportation of Women and 
Children in Turkey and Adjacent Countries, Interim Report. Classement 12, Document N 9640, Dossier 
4631, էջ 4:
41 Խոս քը Խա ռը հանձ նա ժո ղո վի մա սին է:
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նակ՝ մի ան գամ հանձ նա ժո ղո վի հայ ան դա մը բրի տա նա ցի գն դա պե տին խնդ րել 
էր կանգ նել դռան մոտ, ի սկ ին քը հան կար ծա կի մտել էր ու հայե րեն հարց րել. «Ի՞նչ 
էր քո մայրն ա նում, ե րբ գնում է իք ե կե ղե ցի»: Են թա գի տակ ցո րեն ե րե խան սկ սել էր 
խա չակն քել: 

Տե ղե կա նա լով, որ դեռ տաս նե րեք հայ ե րե խա կա Կոս տանդ նու պոլ սի մոտ 
գտնվող N.C.O.’s դպ րո ցում, որ տե ղից 150 ե րե խա ար դեն ա զա տագր վել էր, բրի-
տա նա ցի նե րին հա ջող վում է գտ նել նրան ցից 7-ին: Սկզ բում ե րե խա նե րը լի ո վին 
ժխ տում է ին ի րենց հայ լի նե լը և ա տե լու թյուն է ին ցու ցա բե րում՝ մեր ժե լով ան գամ 
հաց և թեյ վերց նել բրի տա նա ցի զին վոր նե րից: Նրան ցից եր կու սը եղ բայր ներ է ին, 
ո րոնց քույ րը վեր ջերս էր գտն վել: Եղ բայր նե րին վերց րին քրոջ ներ կա յու թյամբ, և 
նրանք ան մի ջա պես սկ սե ցին հե կե կալ և հայ հոյել ա ղջ կան: Մե կը նույ նիսկ վերց րեց 
փայ տը ու փոր ձեց հար վա ծել նրան: « Դու դար ձել ես հայ, ի սկ մենք՝ ոչ: Դու ժխ տում 
ես քո ազ գը, և դու կգ նաս դժոխք»: Տղա նե րից մե կը հատ կա պես լավ կր թու թյուն 
ու ներ իս լա մի ո լոր տում և Ղու րա նի սու րահ նե րի մա սին և հպար տո րեն ա սում 
էր. «El homdollah ben islam im»42: Մի այն 24 ժամ ան ց եղ բայր նե րը և քույ րը սկ սե-
ցին մի ա սին խա ղալ, և մի այն ա վե լի ուշ տղա ներն ըն դու նե ցին ի րենց հայ կա կան 
ծա գու մը:

 Հա մակ ված նոր և կեղծ գի տակ ցու թյամբ, հրե շային մղ ձա վան ջից ա հա բեկ ված՝ 
այս ե րե խա նե րը մո ռա ցել է ին ի րենց ծնող նե րի կորս տի ող բեր գու թյուն նե րի մա սին 
հի շո ղու թյուն նե րը, ի նչ պես նաև ի րենց ծա գումն ու ծնն դա վայ րը: Հիմ նա կա նում 
մո ռաց ված է ին կրո նա կան հի շո ղու թյուն նե րը: Այս պես, օ րի նակ, ե րբ ե րե խա նե րից 
մե կը վեր ջա պես խոս տո վա նեց, որ հի շում է իր մոր գե րեզ մա նը, և նրանց հար-
ցե րին, թե ի նչ պի սի տեղ է, ա րդյոք ու նի՞ բարձր ծառ և քա րե րի կույ տեր, ի նչ պես 
թուր քե րի գե րեզ մա նա քա րե րի նո ճի ներն ու քա րե րը, նա ե ռան դուն պա տաս խա-
նեց. «Ո՛չ, գե րեզ ման նե րը նշ ված է ին որ պես «goavour odounous»/ան հա վատ լի նել)»: 
Այս պի սի ա նու նով է ին ճա նա չում խա չը գո ղաց ված ե րե խա նե րը43:

 Վեր ջերս թուր քա կան տնից ա զա տագր վել էր յու րա հա տուկ գե ղեց կու թյամբ մի 
ե րի տա սարդ աղ ջիկ՝ տասն հինգ տա րե կա նից էլ փոքր: Չնա յած Չե զոք տան հանձ-
նա ժո ղո վի բո լոր ջան քե րին` հնա րա վոր չե ղավ պար զել՝ նա հա՞յ է, թե՞ ոչ: Աղ ջի կը 
պն դում էր, որ թուրք է44:  Բայց վեր ջա պես նա ին քը խոս տո վա նեց, որ հայ է: Հանձ-
նա ժո ղո վի ան դամ նե րից մե կը մեծ նմա նու թյուն նկա տեց այդ ա ղջ կա և թուր քա-
կան որ բա նո ցից փրկ ված մի ո րբ տղայի միջև: Աղ ջի կը պատ մել էր, որ իր հայրն 
ու մայ րը սպան վել է ին ութ քույ րե րի և եղ բայր նե րի հետ, և մի այն մի եղ բայրն էր 
կո րել: Ե րբ տար բեր մարդ կանց ներ կա յու թյամբ տղային բե րե ցին, բո լորն ան մի ջա-
պես նկա տե ցին տա րօ րի նակ նմա նու թյուն նե րը: Տղան սկզ բից նա յում էր ա ղջ կան 
և ո րոշ ժա մա նակ ո չինչ չէր ձեռ նար կում: Ա կն հայտ էր, որ նա փորփ րում է ան ցյա լի 

42 Թուր քե րե նից թարգ մա նա բար՝ «Շ նոր հա կալ եմ Ա ստ ծուն, որ ես իս լամ եմ»:
43 Տե՛ս LNA, Classement 12, Document N 9640, Dossier 4631, The Orinet News, July 16, 19, 20, Vol. 2, 
№25: 
44 Ա ղջ կա հետ ա զատ վել է ին նաև եր կու սը, ո րոնց մա սին ցուց մունք էր տվել դր կից հույն մի կին, 
ով եր կար ժա մա նակ հետևել էր աղ ջիկ նե րին: 
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իր հի շո ղու թյուն նե րը: Ո րոշ ժա մա նակ ան ց տղան հաս կա ցավ, որ ա ռջևում քույրն է, 
մո տե ցավ նրան, գր կեց՝ ա սե լով. «Իմ քո՛ւյր, Ա զա տու հի՜»: Քույ րը հե կե կում է և գցում 
ի րեն եղ բոր գիր կը. «Իմ եղ բա՛յր, Վահ րի՜ճ»: Ի սկ այն հար ցին, թե ին չու չէր խոս-
տո վա նում իր ծա գու մը, աղ ջի կը պա տաս խա նում է. «Ես այն քան եմ տա ռա պել հայ 
լի նե լու հա մար, որ այլևս եր բեք չէ ի ցան կա նում նո րից ա սել, որ հայ եմ»45:

II
 Հայ ե րե խա նե րի մեջ, ո րոնք բռ նի իս լա մաց վել է ին և բեր վել Կե սա րի այի թուր քա-
կան որ բա նո ցից, կար մի ե րե խա՝ Աբ դու լա Օս մա նի որ դի ա նու նով, ի նը տա րե-
կան: Չե զոք տան հանձ նա ժո ղո վի կա տա րած հե տա խու զա կան աշ խա տանք նե րի 
ար դյուն քում պարզ վել էր, որ ե րե խան հայ է՝ Հրանտ ա նու նով: Ե րե խային տա րան 
Շիշ լի ի որ բա նոց, բայց կարճ ժա մա նակ ան ց թուր քե րը կր կին գո ղա ցան նրան և 
ու ղար կե ցին Օր թա Քյոյի թուր քա կան որ բա նոց: Նրա գտն վե լու վայ րը պարզ վեց, 
և ե րե խան ե րկ րորդ ան գամ բեր վեց Չե զոք տուն: Թուր քա կան կա ռա վա րու թյու նը 
պն դում էր, որ ե րե խան պետք է վե րա դարձ վի, քա նի որ հաս տատ թուրք է, որ ի րենք 
հե ռագ րել են Սու Շե հի րի քա ղա քա պե տին, և վեր ջինս նույն պես կտ րա կա նա պես 
պն դում է, որ ե րե խան թուրք է: Այս պի սին է ին թուր քա կան ջան քե րը՝ պա հե լու 
գո ղաց ված ե րե խա նե րին: Բայց պա տա հեց այն պես, որ մի քա նի օր ա ռաջ մի մարդ 
էր ե կել Հայ ազ գային օ ժան դա կու թյան կո մի տե ից (Armenian National Assistance 
Committee)՝ փնտ րե լու տե ղա հա նու թյուն նե րի ժա մա նակ կորց րած իր ե րե խային: 
Հանձ նա ժո ղո վի ան դամ նե րից մե կը, նմա նու թյուն նկա տե լով ե րե խայի և այդ մար-
դու միջև, վեր ջի նիս ու ղար կել էր որ բա նոց, որ տեղ հայ րը քուն քի նշա նով ճա նա չել 
էր իր ե րե խային: Քա նի որ ե րե խան ո չինչ չէր հի շում, որ բա նո ցի տնօ րե նը հա մոզ-
ված չէր: Եվ ե րբ հայ րը նշեց, որ ե րե խայի աջ ոտ քի եր կու մատ նե րը մի աց ված են 
թա ղան թով, նրան հանձ նե ցին հո րը: 

III
 Կե սա րի այից տե ղա հան ման ժա մա նակ Մաթևո սյան նե րի՝ յոթ ան ձից բաղ կա ցած 
ըն տա նի քը տե ղա հան վեց տար բեր ուղ ղու թյուն նե րով: Ա մե նա մեծ աղ ջի կը̀  Ռե բե-
կան, ով իր եղ բայր նե րի և քույ րե րի հետ Ա մե րի կյան քո լե ջում էր, իս լա մաց վեց 
նույն կոր տե ժի աղ ջիկ նե րի հետ և որ պես բուժ քույր ծա ռա յու թյան մտավ Կար միր 
մա հի կի հի վան դա նոց: Մյուս աղ ջիկ նե րին ստի պե ցին ա մուս նա նալ թուր քե րի հետ, 
ի սկ ա վե լի փոքր տղա նե րին և աղ ջիկ նե րին բռ նի իս լա մա ցու մից հե տո ու ղար կե-
ցին թուրք ըն տա նիք ներ և որ բա նոց ներ: Նրանց մեջ է ին Ռե բե կայի քույ րերն ու 
եղ բայր նե րը:

 Զի նա դա դա րից մի քա նի օր հե տո Ռե բե կան 15 այլ իս լա մա ցված հայ աղ ջիկ-
նե րի հետ Կե սա րի այից բեր վեց Կոս տանդ նու պո լիս՝ աշ խա տե լու տե ղի թուր քա կան 
հի վան դա նո ցում: Ժա ման ման պա հին նրանց ազ գային պատ կա նե լու թյու նը բա ցա-
հայտ վեց, և նրանք ա զա տագր վե ցին: Դրա նից ան մի ջա պես հե տո Ռե բե կան խնդ-

45 Տե՛ս LNA, Classement 12, Document № 9640, Dossier 4631, The Orinet News, July 25, Vol 2, №38:
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րեց ա զա տել նաև իր եղ բայր նե րին ու քույ րե րին: Չաք րյանն ա ղջ կա հետ սկ սեց 
փնտ րել նրա ըն տա նի քը՝ այ ցե լե լով թուր քա կան որ բա նոց ներ: Եր կու շա բաթ ա նընդ-
մեջ ո րո նում նե րից հե տո եր կու քույ րե րի հայտ նա բե րե ցին Չամ լի ջայի աղ ջիկ նե րի 
որ բա նո ցում: Ռե բե կայի հետ մտ նե լով ճա շա րան՝ հայ պատ վի րա կը նկա տում 
է, որ յու րա հա տուկ գե ղեց կու թյամբ եր կու աղ ջիկ խիստ վա խե նում են, ի ջեց նում 
ի րենց գլուխ ներն ու սկ սում լա ցել: Զգա լով, որ նրանք վեր ջա պես հա սան ի րենց՝ 
Չաքրյա նը գր կում է ա մե նա փոք րին, ի սկ ա վե լի մեծ քույ րը փար վում է Ռե բե կային: 
Ա մե նա փոք րի ա նունն Ա նուշ էր. նրան տվել է ին թուր քա կան Ջե լի լե ա նու նը: Մյու սի 
ա նու նը Սի րա նուշ էր, ո րին Ա թի հե է ին կո չել: 

Վե րո բե րյալ պատ մու թյու նը տե ղի ու նե ցավ բրի տա նա ցի հրա մա նա տա րի ներ-
կա յու թյամբ որ բա նո ցի թուրք տնօ րե նի պաշ տո նա կան և կտ րուկ հայ տա րա րու-
թյու նից հե տո, որ որ բա նո ցում ոչ մի հայ աղ ջիկ չկա, և նա, որ պես ա զա տա միտ և 
գի տա կից մարդ, եր բեք թույլ չէր տա հայ աղ ջիկ նե րի գո ղու թյու նը:

 Մի քա նի ա միս ան ց Ռե բե կայի եղ բո րը գտան Բե բե կի թուր քա կան որ բա նո ցում, 
մյու սին՝ Ա դա նա յում: Բաժ նի աշ խա տա կից նե րին հա ջող վեց նաև գտ նել նրանց 
հո րը Ա մե րի կա յում և մո րը՝ Յոզ ղա թում: Բրի տա նա կան պաշտ պա նու թյան ներ քո 
հինգ ե րե խա նե րը մեկ նե ցին Ա մե րի կա, և այս պի սով, ամ բողջ ըն տա նի քը վե րա մի-
ա վոր վեց46:

IV
 Տաս ներ կու աղ ջիկ, ո րոնց հայ է ին հա մա րում, վերց վե ցին Կի ա թա նե թուր քա կան 
որ բա նո ցից: Բո լո րը դառ նո րեն ող բում է ին՝ պն դե լով, որ մու սուլ ման են: Նրանց մեջ 
էր ի նը տա րե կան փոք րիկ Բրու նը (Brune), ո րին կո չում է ին Ջե լիլ: Աղ ջի կը լա ցում 
էր և պն դում, որ ին քը մահ մե դա կան է, որ իր ծնող ներն ու եղ բայր նե րը սպան վել 
են հայե րի կող մից, և մի այն ի նքն է կեն դա նի մնա ցել, որ այս մա սին ի րեն ա սել է ին 
որ բա նո ցում: Եվ մի այն, ե րբ Չաք րյա նը ե րդ վում է իր ծնող նե րի և Ա ստ ծո ա նու-
նով, որ կվերց նի ա ղջ կան որ պես իր ե րե խա, Բրու նը պատ մում է իր պատ մու թյու նը. 
« Մեր գյու ղը սա րի լան ջին էր: Յու րա քան չյուր գյու ղա ցի այն տեղ իր ա գա րակն 
ու ներ, և բո լո րը հա րուստ է ին: Իմ հայրն ա մե նա հա րուստն է ր47: Մի ա ռա վոտ գյու-
ղի բո լոր տղա մար դիկ և տղա նե րը իմ հոր և եղ բայր նե րի հետ հա վաք վե ցին կար-
միր գծա վոր տա բատ նե րով մարդ կանց կող մից48: Օ՜, ես եր բեք չեմ մո ռա նա՝ ի նչ 
դա ժան և չար տեսք ու նե ին այդ մար դիկ: Ե րբ մտա ծում եմ նրանց մա սին, վա խից 
դո ղում եմ: Որ քան է ի խնդ րում նրանց վե րա դարձ նել հորս, բայց նրանք խփում է ին 
և հե ռու քշում ի նձ, նրանք չէ ին խղ ճում նույ նիսկ փոքր ե րե խա նե րին: Տղա մարդ-
կանց և տղա նե րին ծե ծե լուց հե տո նրանք կա պե ցին նրանց եր կուա կան և տա րան, 
չգի տեմ՝ ուր: Օ,՜ որ քան է ի սի րում իմ հո րը: Նա այն քան բա րի էր ու մեղմ: Ա մեն 
կի րա կի մենք գնում է ինք ե կե ղե ցի, և քա հա նան, ով եր կար սպի տակ մո րուք ու ներ, 

46  Տե՛ս LNA, Classement 12, Document N 9640, Dossier 4631, The Orinet News, July 29, Vol 2, №30:
47 Չաք րյա նը գրում է, որ ա ղջ կա նկա րագ րու թյու նից հաս կա ցել է, որ նա Զեյ թուն գյու ղից էր:
48 Աղ ջի կը նկա տի ու նի թուր քա կան ժան դարմ նե րին:
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տա լիս էր կլոր, հարթ հա ցի մի կտոր, ո րի վրա մեր Տի րոջ պատ կերն էր: Մեր հոր 
գնա լուց մի ո րոշ ժա մա նակ ան ց տե սա մորս լա ցե լիս և հաս կա ցա, որ հայրս մյուս-
նե րի հետ սպան վել է: Ո րոշ ժա մա նակ ան ց մյուս կա նանց և ե րե խա նե րին հրա մայ-
վեց լքել գյու ղը: Չար թուր քերն այն քան է ին ծե ծել իմ մո րը, որ ճա նա պար հի կե սին 
նա հի վան դա ցավ և մա հա ցավ: Ճա նա պար հոր դու թյան ո ղջ ըն թաց քում տես նում 
է իր մի այն մահ և ու րիշ ո չինչ: Մեր քա րա վա նից շա տե րը մա հա ցան: Ո չինչ չկար 
ու տե լու, խմե լու, և մենք ստիպ ված է ինք քայ լել և քայ լել ու ժեղ արևի տակ: Ոչ մի 
վերջ չկար այս ա մե նին: Տես նո՞ւմ եք, դեռ շատ փոքր եմ, բայց տե սել եմ բա ներ, որ 
դուք եր բեք չեք տե սել: Ո ղջ մնա ցած նե րի հետ հա սանք Հա լեպ, որ տեղ ի նձ վերց-
րին և իմ ա նու նը Սի րա նու շից փո խե ցին Ջե լիլ և տա րան թուր քա կան որ բա նոց, 
որ տեղ ա մեն ա ռա վոտ և ե րե կո մենք ստիպ ված է ինք ա ղո թել թուր քե րե նով»: Ո րոշ 
ժա մա նակ հե տո նա ա սում է, որ մյուս աղ ջիկ նե րը ևս հայեր են: Այս պես, հնա րա-
վոր է լի նում հայտ նա բե րել տասն հինգ հայ իս լա մա ցված աղ ջիկ նե րի, ով քեր պահ-
ված է ին Կի ա թա նե ի աղ ջիկ նե րի թուր քա կան որ բա նո ցում:

V
 Մի փոքր աղ ջիկ՝ Ա ֆիֆ Ջեն (Afife Djen) ա նու նով, վերց վել էր բրի տա նա ցի նե րի 
կող մից շեյխ Նու րուլ է ֆեն դի ի (Nurull effendi) տնից: Են թադր վում էր, որ նա հայ 
է: Ա ղջ կան վե րա դարձ նե լու պա հանջ նե րին ի պա տաս խան՝ թուր քա կան կա ռա վա-
րու թյու նը, մինչև նրան Չե զոք տուն հանձ նե լը, ե րեք օր պա հել էր բան տում՝ ա հա-
բե կե լով նրան: Թուր քա կան կա ռա վա րու թյու նը պն դում էր, որ աղ ջի կը պետք է 
վե րա դարձ վի՝ պա հան ջը հիմ նա վո րե լով կեղծ ծնն դյան վկա յա կա նով և շեյ խի այն 
պն դում նե րով, որ աղ ջի կը մու սուլ ման է: Չե զոք տուն ժա մա նե լուց հե տո աղ ջի-
կը դի մադ րում էր: Ե րե կո յան Չաք րյա նը նրան հարց նում է. «Ին չու՞ չես պատ մում 
ճշ մար տու թյու նը: Տես նում ես, թե որ քան ե նք տանջ վում՝ պար զե լու հա մար՝ ով ես: 
Ե թե պա տա հի, որ մայրդ վե րա դառ նա և փնտ րի քեզ, ի ՞նչ ե նք նրան պա տաս խա-
նե լու: Ե թե վե րա դառ նաս թուր քա կան տուն, կա րո՞ղ ես պատ կե րաց նել, ի նչ ա հա-
վոր տխուր կլի նի քո մայ րը»: Ի սկ ա ղջ կա այն հար ցին, թե գու ցե մայ րը մա հա ցել 
է, Չաք րյանն ա սաց. «Չ գի տես, որ մեր մա հից հե տո կա այլ կյանք, որ տեղ մենք 
բո լորս հան դի պե լու ե նք, և այդ ժա մա նակ քո մայ րը տես նե լով, որ մահ մե դա կան ես 
դար ձել, չի գր կի քեզ: Նա քեզ հետ կվա նի»: 

Աղ ջի կը, չդի մա նա լով մոր սի րո մտ քից, խոս տո վա նում է ո ղջ ճշ մար տու թյու նը. 
«Իմ ա նու նը Վիր ջին է: Մի օր հան կար ծա կի իմ հորս ու մորս ու ժով վերց րին մեր 
տնից և մյուս նե րի հետ ու ղար կե ցին ան հայտ ուղ ղու թյամբ: Մի այն ես մնա ցի, և 
նրանք ի նձ տա րան Կոս տանդ նու պո լիս և տվե ցին Հադ ջա ա նու նով մի չար մար դու, 
ով ի նձ միշտ ա սում էր, որ ե թե հայ դառ նամ, կս պա նեն ի նձ, ու ես դժոխք կգ նամ»49:

49  Տե՛ս LNA, Classement 12, Document N 9640, Dossier 4631,  The Orinet News, August 08, Vol 2, 
№46:
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VI
 Կե սա րի այի որ բա նո ցից բեր ված բռ նի իս լա մաց ված հայե րի մեջ էր նաև Թո սուն 
ա նու նով ութ տա րե կան մի տղա: Նրա դի մագ ծե րը հայ կա կան է ին, բայց ո չինչ չէր 
հի շում, և քա նի որ նրա ազ գու թյան վե րա բե րյալ ոչ մի ա պա ցույց չկար, տղան վե րա-
դարձ վեց թուր քե րին: Կե սա րի այի հայ կա նայք, տե ղե կա նա լով որ բե րի ժա ման ման 
մա սին, գնա ցել է ին` փնտ րե լու ի րենց ազ գա կան նե րին: Կա նան ցից մե կը ճա նա չեց 
տղային՝ պն դե լով, որ վեր ջի նիս հո րա քույր/ մո րա քույրն է50: Սա կայն ա կն հայտ էր, 
որ տղան ո չինչ չէր հի շում: Հա ջորդ օ րը կի նը բե րեց ե րե խայի և նրա ծնող նե րի 
նկա րը: Այլևս կաս կած չկար, որ չնա յած թուր քերն ա մեն ի նչ ա րել է ին, որ տղան 
մո ռա նա իր ազ գու թյու նը, ե րե խան հայ էր: Ե րբ լու սան կա րը ցույց տվե ցին տղային, 
նա ան մի ջա պես ոգևոր վեց և իր բա րակ մա տով ա ռա ջի նը ցույց տվեց հո րը, հե տո՝ 
մո րը և վեր ջա պես՝ եղ բայր նե րին ու ի րեն: Տղայի իս կա կան ա նու նը Վարդ գես էր:

VII
 Մի օր հայ լի նե լու կաս կա ծան քով Հու սեյն է ֆեն դի ի տնից եր կու բրի տա նա ցի գն դա-
պետ նե րի ներ կա յու թյամբ Չե զոք տուն բեր վեց մի գե ղե ցիկ աղ ջիկ՝ Լյութ ֆի ա նու-
նով: Չնա յած իր ու րախ բնույ թին` աղ ջիկն ա նընդ հատ լա լիս էր: Բրի տա նա ցի պաշ-
տո նյա նե րի այն հար ցին, թե ին չու է լա լիս, աղ ջի կը պա տաս խա նում է, որ գի տի, թե 
ի նչ պես են հայերն ու ան գլի ա ցի նե րը հա վա քում ե րե խա նե րին, որ ու տեն նրանց, 
քա նի որ իր աչ քով է տե սել, և պատ մեց հետևյա լը. « Մի օր մենք այ ցե լե ցինք մեր 
հարևա նու թյամբ ապ րող մի թուրք կնոջ, և տան բո լոր ան ձինք սգի մեջ է ին, ի սկ 
խա նու մը դառ նո րեն լա ցում էր: Ես նրան հարց րի` ին չու է լա ցում, և նա պա տաս-
խա նեց, որ ան գլի ա ցի նե րը գո ղա ցել են ի րենց հետ ե ղած փոք րիկ ա ղջ կան, մաս-
նա տել և կե րել նրան»: Ե րե խան ա վար տեց պատ մու թյու նը՝ հե կե կա լով և ա սե լով. 
«Ի՜նչ հրե շավոր խաղ»: 

Այս դեպ քից եր կու սու կես ա միս ան ց աղ ջի կը դեռ շա րու նա կում էր տա րօ րի նակ 
կեր պով ժխ տել իր ազ գու թյու նը: Ե րբ հարց նում է ինք իր ծնող նե րի ա նուն նե րը, միշտ 
թուր քա կան ա նուն ներ էր ա սում: Մի օր մի հայ կին ե կավ Չե զոք տուն՝ փնտրե-
լու ըն տա նի քի կեն դա նի մնա ցած նե րին: Կինն ու ե րե խան ճա նա չե ցին մի մյանց, 
և աղ ջի կը բնազ դա բար գցեց ի րեն կնոջ գիր կը՝ լա ցե լով. «Օ՜, իմ սի րե լի՜, սի րե լի՜ 
մո րա քույր»: Մո րա քույ րը համ բու րեց նրան և ա սաց. «Իմ սի րե լի՜ փոք րիկ Նվարդ»: 
Ե րբ հա ջորդ ան գամ ե րե խան տե սավ Չաք րյա նին, ա մա չեց, փա կեց իր դեմ քը ձեռ-
քե րով և փա խավ51:

VIII
 Մաս նա վոր աղ բյուր նե րից տե ղե կա նա լով, որ մի քա նի հայ ո րբ աղ ջիկ ներ պահ-
վում են Աբ դուլ Սե լամ փա շայի (վեր ջինս սուլ թան Աբ դուլ Հա մի դի գլ խա վոր բժիշկն 

50 Բնագ րում գր ված է «aunt». 
51 Տե՛ս LNA, Classement 12, Document N 9640, Dossier 4631, The Orinet News, August 20, Vol 2,  
№ 55:
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էր) մոտ, մի քա նի ա մս վա աշ խա տան քից հե տո հա ջող վում է նրա տնից դուրս բե րել 
ե րեք հայ և մի բուլ ղա րա ցի ա ղջ կա, ո րոնք բո լորն էլ իս լա մաց վել է ին: Փա շան ա մեն 
ի նչ ա նում է ր՝ կան խե լու աղ ջիկ նե րի ի նք նու թյան պար զու մը: Ա պա ցու ցե լու հա մար, 
որ աղ ջիկ նե րը մահ մե դա կան են, նա թուր քա կան կա ռա վա րու թյու նից, քա ղա քա-
պե տից և իր գյու ղի կրո նա կան ղե կա վա րու թյու նից կեղծ ծնն դա կան ներ էր վերց-
րել: Բա ցի դրա նից՝ նա մակ ներ և հե ռագ րեր էր ու ղար կել տար բեր ա տյան ներ՝ ը նդ-
դի մա նա լու մեր գոր ծո ղու թյուն նե րին:  Նա մակ նե րից մե կում նա բա ռա ցի ա սում 
էր. « Ներ կայիս դա րում նման բռ նի կրո նա փո խու թյուն նե րը կա րող են զայ րաց նել 
գի տակ ցու թյուն ու նե ցող յու րա քան չյուր ան ձի և կա րող են ստի պել պաշտ պա նել 
թույ լե րին և կան խել ա նար դա րու թյուն նե րը: Վիջ դա նի (աղ ջիկ նե րից մե կի թուր քա-
կան ա նունն է) մահ մե դա կան լի նելն ան վի ճե լի է, հետևա բար՝ ա նար դար է, որ նա 
բռ նի քրիս տո նե աց վի»: 

Վիջ դանն ա զա տագր վե լուց հե տո ա րեց հետևյալ հայ տա րա րու թյու նը. «Ես հայ 
եմ: Իմ իս կա կան ա նու նը Ան ժել է: Իմ հոր և մոր ա նուն նե րը՝ Նշան և Խոս րո վա-
նուշ: Ես ե կել եմ Սվա զի գա վա ռից: Չորս տա րի ա ռաջ Յե նի հա նում տե ղա հա նում-
նե րի ժա մա նակ չորս հա րյուր ու րիշ հայե րի հետ մեզ տա րան Հա լեպ: Տե ղա հա-
նու թյուն նե րի ըն թաց քում թուրք պաշ տո նյան, որ ա ռաջ նոր դում էր մեզ, հորս ու 
մորս սպա նե լուց հե տո բռ նա բա րեց քրոջս՝ Սր բու հուն, ի նձ և մյուս փոքր աղ ջիկ-
նե րին բռ նա բա րե ցին ժան դարմ նե րը: Բո լոր տղա մարդ կանց և կա նանց սպա նե ցին 
կա ցին նե րով: Յոթ տա րե կա նից բարձր բո լոր տղա ե րե խա նե րին ևս սպա նե ցին: 
Մնա ցած ներս իս լամ ըն դու նե ցինք: Մի քա նի օր քայ լե լուց հե տո ի նձ ու ղար կե ցին 
Հա լե պի հայ ե կե ղե ցի, ո րը ճամ բար էր տե ղա հան ված նե րի հա մար: Այն տեղ մենք 
հա վաք ված է ինք շնե րի պես, և մե զա նից շա տե րը մե ռան սո վից և հի վան դու թյուն-
նե րից: Այդ ըն թաց քում թուրք կա նայք այ ցե լում է ին ե կե ղե ցի և ը նտ րում աղ ջիկ-
նե րի՝ որ պես ծա ռա ներ: Այս պես, մի թուրք կին ի նձ վերց րեց: Նրա տա նը ա մեն օր 
ի նձ ծե ծում է ին և գո ռում վրաս. « Գյա վուր օղ լու»52: Ես ստիպ ված է ի ո ղջ օ րն աշ խա-
տել մի կտոր հա ցի հա մար: Ես փա խա, բայց բռն վե ցի, և ի նձ տա րան մեկ ու րիշ 
թուր քի տուն, և վեր ջա պես Աբ դուլ Սե լա մի կինն ի նձ բե րեց այս տեղ»: Այն հար ցին, 
թե ին չու էր պն դում, որ մահ մե դա կան է, աղ ջի կը պա տաս խա նում է. «Ես վա խե-
նում է ի, ո րով հետև փա շան ի նձ ա սել էր, որ հայե րը թող նում են որ բե րին մեռ նել, 
և ան գլի ա ցի նե րի՝ Կոս տանդ նու պո լի սը լքե լուց հե տո թուր քե րը կր կին կոչն չաց նեն 
քրիս տո նյա նե րին: Այն պա հին, ե րբ ես լքում է ի տու նը, նա ի նձ ա սաց. « Հա նուն 
Ա ստ ծու հան դեպ սի րո եր բեք չա սես, որ հայ ես: Ե թե դու պն դես քո թուրք պատ-
կա նե լու թյու նը, ես կգ նեմ՝ ի նչ ու զես»: Աղ ջիկն իր պատ մու թյունն ա վար տեց հե կե-
կա լով. « Բայց ես չեմ հաս կա նում՝ ին չու եք մեզ փր կում: Ես ա նարգ ված աղ ջիկ եմ և 
ա մա չում եմ, որ կեն դա նի եմ: Իմ բո լոր բա րե կամ նե րը սպան վել են: Ես չեմ կա րո-
ղա նում մո ռա նալ նրանց և չեմ ու զում այլևս ապ րել»53:

52  Թուր քե րե նից թարգ մա նա բար՝ «Ան հա վա տի ե րե խա»:
53 Տե՛ս LNA, Classement 12, Document N 9640, Dossier 4631, The Orinet News, August 20, Vol 2,  
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փՐ ԿՈւ ԹՅՈւՆ ՀԱՅ ՈՐ ԲԵ ՐԻՆ. Ա ՌԱ քԵԼ ՉԱք ՐՅԱ ՆԻ ՀՈւ շԵ Րը 
Է դի րտա  զո ան 

ԱՄ փՈ փՈւՄ
 Հոդ վա ծում ներ կա յաց վում է 1919թ. Բրի տա նա կան բարձ րա գույն հանձ նա ժո ղո վի 
կող մից ձևա վոր ված Հայ-հու նա կան բաժ նի հայ պատ վի րակ Ա ռա քել Չաք րյա նի 
հոդ վա ծա շա րը՝ նվիր ված մու սուլ մա նա կան տնե րից և հաս տա տու թյուն նե րից բռ նի 
իս լա մաց ված հայ ե րե խա նե րի հա վա քագր ման, նրանց ի նք նու թյան վե րա դարձ նե-
լու ժա մա նակ հան դի պող խո չըն դոտ նե րին, ինչ պես նաև թուրք պաշ տո նյա նե րի 
հա րու ցած դժ վա րու թյուն նե րին:  Հայ-հու նա կան բաժ նի ո րոշ մամբ այդ նյու թե րը 
տպագր վում են Կոս տանդ նու պոլ սի «The Orinet News» թեր թում: 

Հոդ վա ծում ներ կա յաց վում են նաև Չե զոք տան վե րա բե րյալ ո րոշ տվյալ ներ՝ 
Ազ գե րի լի գայի ար խի վից: 
 Բա նա լի բա ռեր՝ հայե րի բռ նի իս լա մա ցում, Չե զոք տուն, Ա ռա քել Չաք րյան, «The 
Orient News» թերթ, Հայ-հու նա կան բա ժին: 

SAVING ARMENIAN ORPHANS: MEMOIRS OF ARAKEl CHAKIRIAN 
Edita Gzoyan

SuMMARY
The article presents memoirs of Arakel Chakirian, an Armenian delegate of the 
Armenian-Greek Section established by the British Hight Commission in Costantinople 
in 1919, published in the Orient News newspaper by the decision of the Section. The 
publication is about the difficulties faced during the collection of the forcibly Islamized 
and hidden Armenians from the Muslim homes and institutions, bringing them back to 
their national identity, and also the difficulties created by the Turksih authorities during 
the implementation thereof. The article also dwelled upon the Netural House, based on 
the materials of the League of Nations Archives. 
Keywords: forced islamization of Armenians, Neutral House, Arakel Chakirian, “The 
Orient News” newspaper, Armenian-Greek Section.

сПАсенИе АрмянскИм сИротАм: ВосПомИнАнИя АрАкелА чАкрянА 
Эдита Гзоян

реЗюме
В работе представлена серия статей Аракела Чакряна, армянского делегата 
Армяно-греческого отдела, образованного Британской верховной комиссией 
в 1919 году, опубликованные в газете “The Orient News”. Эта серия посвящена 
сбору насильственно исламизированных армянских детей из мусульманских 
домов и учреждений, преградам, встречающимся на пути восстановления их 
идентичности, а также трудностям, создаваемыми  турецкими   чиновниками. 
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В статье представлены также некоторые данные про Нейтральный дом, взятые из 
архива Лиги наций.
Ключевые слова: насильственная исламизация армян, Нейтральный дом, Аракел 
Чакрян, газета “The Orient News”, Армяно-греческий отдел.


