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ՄԱ ՍԻՆ

 Վեր ժի նե Սվազ լյան

 Հուշ-վ կա յու թյուն նե րում և պատ մա կան ե րգ-վ կա յու թյուն նե րում Հայոց ցե ղաս-
պա նու թյան ա կա նա տես վե րապ րող ներն ան դրա դար ձել են Ա ռա ջին աշ խար հա-
մար տի Կով կա սյան ճա կա տում ի րենց տե սած ու զգա ցած պատ մա կան ի րա դար-
ձու թյուն նե րին:

 Հայ ժո ղովր դի հա մար ճա կա տագ րա կան դար ձած Ա ռա ջին հա մաշ խար հային 
պա տե րազմն սկս վել է 1914 թ. օ գոս տո սի 1-ին: Այն մղ վում էր ռազ մա քա ղա քա կան 
եր կու խմ բակ ցու թյուն նե րի` քա ռյակ զի նակ ցու թյան (Գեր մա նի ա, Ա վստ րո-Հուն գա-
րի ա, Թուր քի ա, Բուլ ղա րի ա) և Ան տան տի (Մեծ Բրի տա նի ա, Ֆրան սի ա, Ռու սաս-
տան) միջև: 

Ար ևե լա հայ հա սա րա կա կան-քա ղա քա կան շր ջան ներն ու ազ գային կու սակ ցու-
թյուն նե րը պատ րաստ վում է ին ա ջակ ցել Ան տան տի քա ղա քա կա նու թյա նը, քա նի 
որ Ռու սաս տա նի պաշ տո նա կան շր ջան նե րի կող մից պա տե րազ մի մեջ մտ նե լու 
գլ խա վոր նպա տա կը Ար ևել քի քրիս տո նյա նե րի «ա զա տագ րումն» էր, ը նդ ո րում 
Օս մա նյան կայս րու թյան բռ նա պե տու թյան լծի տակ հե ծող ա րևմ տա հա յու թյա նը: 
Ուս տի հայ ժո ղո վուր դը ևս հույս ու ներ ռու սա կան զոր քե րի օգ նու թյամբ ա զա տագ-
րել Ա րևմ տյան Հա յաս տա նը և վե րա կանգ նել իր եր բեմ նի պե տա կա նու թյու նը:  

Այ նինչ Օս մա նյան կայս րու թյան ե րիտ թուրք ղե կա վար նե րը ձգ տում է ին բա նակ-
ցու թյուն նե րի մի ջո ցով սի րա շա հել հայե րին և ի րենց կող մը գրա վել: Նրանք ա ռա-
ջար կում է ին ար ևե լա հայե րին կա մա վո րա կան ջո կատ ներ ստեղ ծել թուր քա կան 
բա նա կի շար քե րում, ա պս տամ բել Ռու սաս տա նի դեմ, և Ար ևե լյան (ռու սա կան) 
Հա յաս տա նը գրա վե լու դեպ քում հայե րը կս տա նան ի նք նա վա րու թյուն: Հայե րը մեր-
ժե ցին այդ ա ռա ջար կը: Քա նի որ Օս մա նյան կայս րու թյու նը նպա տակ ու ներ գրա-
վե լու Կով կա սը, Ղրի մը, Ի րա նա կան Ա տր պա տա կա նը և Մի ջին Ա սի ան, թուր քե րի 
հա մար պա տե րազ մը հար մար ա ռիթ էր ի րա կա նաց նե լու ի րենց հին պան թուր քա-
կան և պա նիս լա մա կան ե րա զը: Կա ռա վա րու թյան գլուխ ան ցած ե րիտ թուր քե րը, 
հիմք ըն դու նե լով «Իթ թի հատ վե թե րաք քի» (« Մի ու թյուն և ա ռա ջա դի մու թյուն») 
կու սակ ցու թյան` 1911 թ. Սա լո նի կում կազ մա կեր պած գաղտ նի ժո ղո վի ո րո շում նե րը, 
ար դեն ի սկ նա խա պատ րաստ վում է ին հիմ նո վին բնաջն ջել հայ ժո ղովր դին և սպա-
սում է ին հար մար ա ռի թի: Ուս տի Օս մա նյան Թուր քի ան պա տե րազ մի մեջ մտավ ոչ 
մի այն զավ թո ղա կան նպա տակ նե րով, այլև հայե րի բնաջն ջումն ի րա կա նաց նե լու 
իր հրե շա վոր ծրագ րով: 

Ա կա նա տես վկա նե րը ևս նշել են, որ Հայոց ցե ղաս պա նու թյու նը նա խօ րոք 
ծրագր ված էր: Այդ մա սին Հով հան նես Գաս պա րյա նը (ծնվ. 1902 թ., Էս քի շե հիր, 
Յայ լա գյուղ) ա սել է. «…1913 թ. Իթ թի հատ վե թե րաք քի կու սակ ցու թյան կո մի տեն 
գաղտ նի նիստ է գու մա րում ` Թա լե ա թի նա խա գա հու թյամբ, որ տեղ մաս նակ ցում է ին 
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Էն վե րը, դոկ տոր Նա զի մը, Բե հաեդ դին Շա քի րը և ու րիշ ներ, ո րո շում են ըն դու նում 
Թուր քի ա յում ապ րող հայե րին բնաջն ջել, և այդ նիս տում մշա կում են բնաջնջ ման ծրա-
գի րը̀ չթող նել ոչ մի հայ, սկ սած նո րա ծին ե րե խայից մինչև ա մե նա վեր ջին ծե րե րը։ Այդ 
կո մի տե ի նիս տում զե կու ցողն էր դոկ տոր Նա զի մը։ Նա իր զե կուց ման մեջ նշում է. 
«Ես Թուր քի ան կեն դա նաց նե լու հա մար ձե զի ըն կեր, եղ բայր ե ղա, մի այն թուրքն է 
ապ րե լու այս հո ղի վրա` ան կախ, ի նք նիշ խան, ոչ թուրք տար րե րը թող ջնջ վին, ո ՛չ մի 
հայ. ջն ջե՛լ բո լո րին»։ Նույ նան ման իր ե լույ թում դոկ տոր Բե հաէդ դին Շա քի րը ա ռա-
ջար կում է բնաջն ջել բո լոր հայե րին` նո րած նից մինչև ծե րը: Այդ ո րո շու մը պետք է 
սուլ թան Ռե շա դը ստո րագ րեր, բայց քա նի որ Թա լե ա թը կաս կա ծում էր, թե Ռե շա դը 
կս տո րագ րի, նա կապ վեց գեր մա նա կան դես պա նի հետ, որ նա մի քա նի րո պե ա ռաջ 
գնա թա գա վո րի մոտ։ Եվ նրա ներ կա յու թյամբ Թա լե աթ փա շան տա րավ այդ գաղտ նի 
ժո ղո վի ո րո շու մը, ո րը գեր մա նա կան դես պա նի ներ կա յու թյամբ և նրա ազ դե ցու թյամբ 
ստո րագ րել են տա լիս, ո րով էլ 1915 թ. ապ րի լի 24-ին ի կա տար ած վեց հայե րի կո տո-
րա ծը»1:

1914 թ. օ գոս տո սի 6-ին Կ. Պոլ սում կնք վում է գեր մա նա-թուր քա կան զի նակ ցու-
թյան հա մա ձայ նա գի րը: Թուր քա կան կա ռա վա րու թյա նը հղած վերջ նագ րով Գեր-
մա նի այի դես պան Վան գեն հայ մը նշում էր. «Ե թէ Oս մա նե ան կա ռա վա րու թիւ նը, 
հա ւա տա րիմ մնա լով իր պար տա ւո րու թե անց, պա տե րազ մի մտ նէ Ե րե ակ Հա մա-
ձայ նու թե ան դէմ, Գեր մա նի ան կ’ա պա հո վէ ա նոր հե տե ւե ալ ա ռա ւե լու թիւն նե րը»: 
Կնք ված հա մա ձայ նագ րի վեց կե տե րից մեկն էր. « Գեր մա նի ան կը հար կադ րէ` 
շտ կել Օս մա նե ան կայս րու թե ան ա րե ւե լե ան սահ ման նե րը, այն ձե ւով, որ ա պա հո-
վուի Տաճ կաս տա նի ան մի ջա կան շփու մը Ռու սաս տա նում ապ րող մահ մե տա կան 
բնակ չու թե ան հետ»2: 

Իսկ պա տե րազ մի սկզ բի մա սին վեր հի շել և ման րա մասն պատ մել է Սու րեն 
Սարգ սյա նը (ծնվ. 1902 թ., Սե բաս տի ա, Խոչ հի սար գյուղ). « …Երբ 1914 թվի օ գոս-
տո սի 1-ին սկս վեց Ա ռա ջին հա մաշ խար հային պա տե րազ մը, մեր գյու ղի ժո ղո վուր դը 
զբաղ ված էր բեր քա հա վա քով, բայց մինչ այդ գյուղ հաս նող հայե րեն թեր թե րը վատ 
լու րեր է ին հա ղոր դում։ Օ գոս տո սի 2-ին մու նե տիկ նե րը ե կան մեր գյու ղը, և մեր գյու ղի 
գզի րը կտուր նե րի վրայից սկ սեց գո ռալ. «Է հէ՜յ, սե ֆեր բեր լիք է (զո րա հա վաք - թուրք.). 
տաս նութ տա րե կա նից մինչև քա ռա սուն հինգ-հի սուն տա րե կան տղա մար դիկ պետք է 
ներ կա յա նան Խոչ հի սար̀ ար ձա նագր վե լու»։ Ես լավ հի շում եմ` ժո ղո վուր դը խառն վեց. 
լաց, ա ղա ղակ ներ ա մեն կողմ։ Նույն օ րը ար ևը ու ժեղ խա վա րեց̀  մոտ կես ժամ մթագ-
նեց եր կին քը։ Սա ա վե լի սար սա փեց րեց գյու ղի ժո ղովր դին…»3:

 Պատ մա քա ղա քա կան այդ հան գա մանք նե րում ապ րող քրիս տո նյա ազ գե րի, 
այդ թվում նաև` հայե րի հա մար, մե ծա գույն չա րիք էր դար ձել սե ֆեր բեր լի քը (զո րա-
հա վաք – թուրք.): 18-45 տա րե կան հայ տղա մարդ կանց զո րա կո չի ան վան տակ 
ներգ րա վում է ին աշ խա տան քային գու մար տակ նե րի (ա մե լե թա բուր – թուրք.) մեջ, 

1 Սվազլյան Վերժինե, Հայոց ցեղասպանություն. Ականատես վերապրողների վկայություններ, 
Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2011, Վկայություն [այսուհետև` վկ.] 206, էջ 405:
2 Լազեան Գաբրիէլ, Հայաստան եւ Հայ դատը (Վավերագրեր), Գահիրէ, 1946, էջ 78:
3 Սվազլյան Վ., նշվ. աշխ., վկ. 155, էջ 322:
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և, ը ստ ռազ մա կան նա խա րար Էն վեր փա շայի գաղտ նի հրա հան գի, աչ քից հե ռու̀  
ծա ծուկ վայ րե րում, սպա նում:

«…1914 թ. Թուր քի ան ը նդ հա նուր մո բի լի զա ցի ա հայ տա րա րեց, - պատ մել է խար-
բերդ ցի ա կա նա տես վե րապ րող Սար գիս Խա չատ րյա նը (ծնվ. 1903 թ.): - Հայ ե րի-
տա սարդ նե րին թուր քա կան բա նակ զո րա կո չե ցին։ Տա րան աշ խա տաց րին Ա մե լե 
թա բու րի մեջ, հե տո էլ բո լո րին սպա նե ցին: Հե տո կի նե րին ու ե րե խա նե րին, այ սինքն` 
ամ բողջ ժո ղո վուր դին քշե ցին դե պի Մի ջա գետ քի ա նա պատ նե րը, մոր թե ցին։ Ոչ մե կին 
չէ ին խնա յում։ Մի այն թուր քա ցող նե րը ա զատ վում է ին»4: 

Իսկ ա կա նա տես վե րապ րող Սար գիս Մար տի րո սյա նը (ծնվ. 1903 թ., Խար-
բերդ) նշել է. «… Մեր դժ բախ տու թյու նը հա մաշ խար հային պա տե րազ մը ե ղավ։ Հայե-
րին զին վոր տա րին, շուրջ ե րեք հա րյուր հա զար հայ ե րի տա սարդ ներ թուր քա կան 
բա նակ ղրկ վե ցան։ Սկզ բում ա նոնց ձեռ քը զենք տվին, բայց հե տո Էն վեր փա շան ը սեր 
է. « Մենք ճամ փա ներ պի տի շի նենք̀ աշ խա տող ձեռ քե րու պետք ու նինք», բայց ի րա-
կա նու թյան մեջ սպա նած, նե տած են ա նոնց փո րած փո սե րուն մե ջը»5:

Այդ օ րե րին է ստեղծ վել Ժո ղովր դա կան հետ ևյալ եր գը, ո րը 1970 թ. մեզ են 
հա ղոր դել Հայոց ցե ղաս պա նու թյու նից մա զա պուրծ Պետ րոս և Սր բու հի Կի կի շյան 
ա մու սին նե րը: Եր գը հիմ նա վո րում է նա խորդ վե րապ րող նե րի հա ղոր դած տե ղե-
կու թյուն նե րը. 

« Հա զար ի նը հա րյուր տասն չորս թվին
 Հա նե ցին, կար դա ցին աս կյա րի ֆեր ման,
 Ջա՜ն, կեր թամ, մայ րի՜կ, ջա՜ն կեր թամ, քույ րի՜կ,
 Զին վոր եմ` կեր թամ, մու րադ սըզ կեր թամ»6:

Դեռ « Մու րա դին» չհա սած` բռ նի թուր քա կան բա նակ զին վո րագր ված հայ ե րի-
տա սարդն իր մո րը գան գատ վում է.

« Մայ րի՜կ, մայ րի՜կ, զիս զին վոր գրե ցին ու տա րին,
 Զեն քը ձեռքս չտ վին, Ա մե լե թա բուր գրե ցին,
… Կեր թամ, կեր թամ, զին վոր ես կեր թամ, 
Քար կոտ րե լու ես կեր թամ»7:

Իսկ Ա մե լե թա բու րում աշ խա տող նե րի վախ ճա նը նա խօ րոք ո րոշ ված էր̀  մահ.
« Զին վոր նե րին Բա լու տա րին,
 Մայ րեր-քույ րեր նս տան լա ցին, 
Ան տե ղը շատ փո սեր փո րե ցին, 
Ան կե վերջն ալ մե ջը թաղ վե ցին»8: 

4 Նույն տեղում, վկ. 116, էջ 269:
5 Նույն տեղում, վկ. 117, էջ 271:
6 Նույն տեղում, վկ. 386, էջ 571:
7 Նույն տեղում, վկ. 390, էջ 572:
8 Նույն տեղում, վկ. 391, էջ 572:
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Ա կա նա տես վե րապ րող Եր վանդ Շի րա կյա նը (ծնվ. 1907 թ., Վան) նշել է. «1914-
ին, ե րբ պա տե րազ մը սկս վեց, Ար ևե լյան Հա յաս տա նը և Թիֆ լի սի հայե րը կա մա վո-
րա կան զորք կազ մե ցին և մի ա ցան ռու սա կան բա նա կին։ Թուր քե րը ի րենց բա նա կում 
ու նե ին վաթ սուն հա զար հայեր։ Այդ որ ի մա ցան, ի րենց բա նա կի հայե րին բա նա կից 
հա նե ցին, կազ մե ցին ռա բո չի բա թա լի ոն և սկ սե ցին նրանց կո տո րել»:9 

Ար դեն պա տե րազ մի սկզ բից Ռու սաս տա նում սկիզբ էր ա ռել կա մա վո րա կան 
շար ժու մը̀  տա րած վե լով հայե րի, ա սո րի նե րի, վրա ցի նե րի և այ լոց շր ջա նում:

 Նի կո լայ Ե րկ րորդ ցա րը հա տուկ հրո վար տա կով դի մեց հայե րին, որ կա մա-
վո րագր վեն ռու սա կան բա նա կին` Ա րևմ տյան Հա յաս տա նը թուր քե րի բռ նու թյուն-
նե րից ա զա տագ րե լու հա մար: Ցա րը խոս տա նում էր վար ձա հա տույց լի նել բազ-
մա չար չար հայ ժո ղովր դին, ի սկ Կով կա սի փո խար քա հե ծե լա զո րի գե նե րալ Ի. Ի. 
Վո րոն ցով-Դաշ կո վը Ա մե նայն Հայոց կա թո ղի կոս Գևորգ Ե-ին հա վաս տի աց նում 
էր, որ Ա րևմ տյան Հա յաս տա նը թուր քե րից գրա վե լուց հե տո հայերն ի րենց նվիր-
վա ծու թյան դի մաց կս տա նան ի նք նա վա րու թյուն: 

Այդ խոս տում ներն ար ևե լա հայե րին հան գեց րին կա մա վո րա կան շարժ ման կազ-
մա կերպ մա նը: Ա մե նու րեք̀  Թիֆ լի սում, Եր ևա նում, Ֆրան սի ա յում, Կիպ րո սում, 
Ե գիպ տո սում, Ա ՄՆ-ում, կազ մա կերպ վում է ին հան գա նա կու թյուն ներ̀  ի նպաստ 
կա մա վո րա կան շարժ ման:

 Հայոց ազ գային բյու րոյի գոր ծա դիր մար մի նը ստանձ նեց հայ կա մա վո րա կան 
խմ բե րի ան մի ջա կան կազ մա վոր ման ու Կով կա սյան բա նա կի շտա բի հետ նրանց 
հա րա բե րու թյուն նե րի կար գա վոր ման գոր ծը: Կա մա վո րա կան շար ժու մը հա մալր-
վում էր: Կով կաս ժա մա նած կա մա վո րագր ված նե րի թի վը աս տի ճա նա բար ստ վա-
րա նում էր: Գա լիս է ին Օ դե սայից, Ղրի մից, Ռոս տո վից, Ե կա տե րի նո դա րից, 
Ա ստ րա խա նից, Թուր քես տա նից, Սի բի րից, նաև ար տերկ րից` Ռու մի նի այից, Բուլ-
ղա րի այից և Ա ՄՆ-ից:

 Թիֆ լի սում կենտ րո նա նում է ին հայ ժո ղովր դի ա զա տագ րա կան պայ քա րի 
քա ջա րի մար տիկ ներն ու հրա մա նա տար նե րը. Վառ նայից գա լիս է զո րա վար Ա նդ-
րա նի կը, Սի բի րի աք սո րա վայ րից փա խած Հա մա զասպ Սր վանձ տյա նը, Թեհ րա-
նից` Քե ռին (Ար շակ Գա վա ֆյան), Կ. Պոլ սից` Ար մեն Գա րոն և Դրոն (Դ րաս տա մատ 
Կա նա յան), Խար կո վից` Սե պու հը (Ար շակ Ներ սի սյան), նաև իշ խան Հով սեփ Ար ղու-
թյա նը, Քիշն ևից` Խա նա ձո րի Վար դա նը (Սար գիս Մեհ րա բյան) և այ լք: Ան նա խա-
դեպ խան դա վա ռու թյուն էր ապ րում կով կա սա հա յու թյու նը: 

Այդ օ րե րին է հյուս վել ժո ղովր դա կան հետ ևյալ եր գը.
« Թուր քի բա նակ եր թա լու եմ,
Հ րա ցան բռ նե լու եմ, 
Ես ի ՞նչ ը նեմ Տաճ կաս տան.
Ա հա կեր թամ Հա յաս տան»10:

9 Նույն տեղում, վկ. 41, էջ 147:
10 Նույն տեղում, վկ. 394, էջ 572:
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 Հայ կա մա վոր նե րի շար քե րը հետզ հե տե խտա նում է ին, և մի ա ժա մա նակ հյուս-
վում է ին ժո ղովր դա կան եր գե րը. 

«Եր կինք նայելս կու գա,
 Դար վեր հայիլս կու գա, 
Է կավ ան ցավ վատ թուր քը.
Վ րեժ լու ծելս կու գա»11:

 
Հայե րը ռուս-թուր քա կան հեր թա կան պա տե րազ մի հետ է ին կա պում Ա րևմ տյան 

Հա յաս տա նի և Կի լի կի այի ա զա տագ րու մը: Կով կա սի հա յա շատ քա ղաք նե րում 
տե ղի է ին ու նե նում բազ մա հա զա րա նոց հա վաք ներ, ցույ ցեր: Ե րի տա սար դու թյու նը 
պա հան ջում էր ան խտիր մաս նակ ցել պա տե րազ մին` ռու սա կան բա նա կի ներ սում 
ստեղ ծե լով կա մա վո րա կան ջո կատ ներ.

«Ըն կեր ներս ղր կել եմ դե պի Ռու սաս տան, 
Շատ բարև ներ տա րեք ա մեն ջան ջի գյար,
 Մենք ձեզ մե կու զինք ոչ ոս կի-ար ծաթ,
 Մենք ձեզ մե կու զինք մի այն ծակ-եր կաթ»12: 

Այդ նշա նա կում էր, որ հայ կա մա վոր նե րին մի այն զի նամ թերք էր ան հրա ժեշտ: 
Կով կա սյան կոր պու սի հրա մա նա տար գե նե րալ Օ գա նովս կին մեծ հի աց մուն-

քով էր ար տա հայտ վում հայ կա կան կա մա վոր նե րի մա սին և գտ նում, որ պետք է ոչ 
մի այն նրանց զի նել, այլև զի նել ռու սա կան մերձ ճա կա տային թի կուն քի հայ բնակ-
չու թյա նը, որ պես զի հարկ ե ղած դեպ քում նրանք դի մեն ի նք նա պաշտ պա նու թյան: 

1914 թ. սեպ տեմ բեր-հոկ տեմ բեր ա միս նե րին Թիֆ լի սում ձևա վոր վեց 1200 
հո գուց բաղ կա ցած Ա ռա ջին կա մա վո րա կան ջո կա տը̀  ազ գային հե րոս Ա նդ րա նի կի 
ղե կա վա րու թյամբ, նոյեմ բե րին գե նե րալ Օ գա նովս կու կոր պու սի հետ Ա նդ րա նի կի 
ջո կա տը Նա խիջ ևա նով ա ռաք վեց Պարս կաս տան:

 Նոյեմ բեր - դեկ տեմ բեր ա միս նե րին Իգ դի րում կազ մա կերպ վեց Ե րկ րորդ կա մա-
վո րա կան ջո կա տը̀  Դրաս տա մատ Կա նա յա նի (Դ րո) հրա մա նա տա րու թյամբ: Դեկ-
տեմ բե րին կազ մա կերպ վեց Եր րորդ ջո կա տը̀  Հա մա զասպ Սր վանձ տյա նի հրա-
մա նա տա րու թյամբ: Չոր րորդ ջո կա տը գլ խա վո րեց Ար շակ Գա վա ֆյա նը (Քե ռին): 
Հե տա գա յում ստեղծ վե ցին նաև Հին գե րորդ ջո կա տը̀  Վար դան Մեհ րա բյա նի հրա-
մա նա տա րու թյամբ: Վե ցե րոր դը̀  Ար շակ Ջան փո լա դյա նի հրա մա նա տա րու թյամբ: 
Գրի գոր Ավ շա րյա նի և Հայկ Բժշ կյա նի (Գայ) հրա մա նա տա րու թյամբ: Յո թե րորդ 
ջո կա տը̀  Հով սեփ Ար ղու թյա նի հրա մա նա տա րու թյամբ: 

Հայ կա մա վոր նե րի թի վը հա զիվ հասց վեց 7 հա զա րի, քա նի որ պա կա սում է ին 
զենքն ու նյու թա կան մի ջոց նե րը, ո րոնք հայ թայթ վում է ին հան գա նա կու թյուն նե րի 
մի ջո ցով: 

11 Նույն տեղում:
12 Նույն տեղում, վկ. 393, էջ 572:
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Երբ 1914 թ. հոկ տեմ բե րին գեր մա նա կան եր կու ռազ մա նա վեր թուր քա կան 
նա վե րի ու ղեկ ցու թյամբ հան կար ծա կի հար ձակ վե ցին ռու սա կան սև ծո վյան ռազ-
մա կա յան նե րի և նա վա հան գիստ նե րի վրա, հոկ տեմ բե րի 21-ին Նի կո լայ Ե րկ րոր դը 
պաշ տո նա պես պա տե րազմ հայ տա րա րեց Օս մա նյան կայս րու թյա նը: Այդ ըն թաց-
քում Կով կա սի փո խար քա հետ ևա զո րի գե նե րալ  Ի. Ի. Վո րոն ցով-Դաշ կո վը նշա-
նակ վում է Կով կա սյան նո րաս տեղծ բա նա կի գլ խա վոր հրա մա նա տար:

 Ռուս-թուր քա կան պա տե րազ մը սկս վե լու պա հին` 1914 թ. նոյեմ բե րի 28-ի դրու-
թյամբ, Կով կա սյան օկ րու գում և ճա կա տում կռ վում է ին մոտ 127 հա զար զին վոր: 
1914 թ. աշ նան վեր ջին ռուս-թուր քա կան ռազ մա ճա կա տը, սկիզբ առ նե լով Բա թու-
մից, հաս նում էր մինչև Ուր մի ա լճից ար ևելք ըն կած տա րած քը̀  կազ մե լով 720 կմ: 
Պա տե րազ մա կան ի րա դար ձու թյուն նե րը ծա վալ վում է ին Ա րևմ տյան Հա յաս տա նի 
տա րած քում13: 

Ա ռա ջին աշ խար հա մար տի Կով կա սյան ճա կա տի սկզբ նա կան փու լի ա մե-
նան շա նա վոր պատ մա կան ի րա դար ձու թյու նը Սա րի ղա մի շի ճա կա տա մարտն էր, 
որ տեղ թուր քա կան Եր րորդ բա նա կի հրա մա նա տարն էր Էն վեր փա շան: 

Ա կա նա տես վե րապ րող Սու րեն Սարգ սյա նը (ծնվ. 1902 թ., Սե բաս տի ա, Խոչ-
հի սար գյուղ) ան ձամբ տե սել է Էն վեր փա շայի մեկ նու մը Սա րի ղա մի շի ճա կա տա-
մարտ, ե րբ նա իր զոր քի և Սե բաս տա ցի Մու րա դի խմ բի հետ կանգ էր ա ռել ի րենց 
Խոչ հի սար գյու ղի մոտ և ճառ ա սել̀  սի րա շա հե լով հայե րին. «… Հի միկ վա նման 
հի շում եմ նրա խոս քե րը. « Հայ զին վոր նե րը լավ կռ վում են ի րենց օս մա նյան հայ րե-
նի քի հա մար̀ վա թա նին հա մար։ Բո լոր ճա կատ նե րում, ա մեն տեղ հայ բժիշկ նե րը 
և բուժ քույ րե րը բու ժում են մեր վի րա վոր նե րին։ Հայ զին վոր նե րից շա տե րը լավ են 
տի րա պե տում ռազ մա կան տեխ նի կային, դրա հա մար շա՜տ շնոր հա կալ եմ ձե զա նից։ 
Դուք էլ թի կուն քում լավ աշ խա տեք, մեր բա նա կի սնուն դը ա պա հո վե լու հա մար»։ Ե րբ 
նա իր խոս քը վեր ջաց րեց, Մու րա դը ձի ու վրա մո տե ցավ նրան և սեղ մեց նրա ձեռ քը։ 
Էն վեր փա շան Մու րա դի կռ նա կը շոյեց և ցածր ձայ նով մի բան ա սաց նրան։ Սու լի չը 
փչեց, կառ քե րը շարժ վե ցին։ Էն վեր փա շան, կառ քի վրայից ձեռ քը թա փա հա րե լով, 
ան հե տա ցավ»�:

 Կարճ ժա մա նա կա հատ վա ծում թուր քա կան բա նա կը կա րո ղա ցել էր գրա վել 
Օլ թին, Ա րդ վի նը, Ար դա հա նը և մո տե նալ Բա թու մին` դուրս գա լով ռու սա կան զոր-
քե րի թի կուն քը̀  Կարս-Սա րի ղա մի շի շր ջա նում: Թուր քա կան զոր քե րը ներ խու ժել 
է ին Կար սի մարզ և զանգ վա ծային կո տո րած ներ կազ մա կեր պել հայ կա կան բնա-
կա վայ րում: 

Ա կա նա տես Փեփ րո նե Թու մա սյա նը (ծնվ. 1910 թ., Կարս) վկայել է. «… Հի շում 
եմ, թուր քե րը կա ցի նով սպա նում, գցում է ին ջու րը։ Շա տե րը, ի նչ պես նաև մորս եղ բո-
րը կի նը, իր ե րե խայի հետ ի րեն գցեց ջու րը։ 

Էդ ժա մա նակ լուր տա րած վեց, որ ռու սա կան զոր քը հայ կա մա վոր նե րի հետ դե պի 
Ե րզն կա է գա լիս։ Թուր քե րը սկ սե ցին փախ չել: Եվ շատ հայ փոք րիկ տղա ներ, որ 

13 Նազարյան Արամ, Հայ կամավորական շարժումը 1914-1916 թվականներին և Հայ յե ղա փո խա-
կան դաշնակցությունը, Երևան, 2011, էջ 13:
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թուր քե րի մոտ հո վիվ է ին դար ձել, ե րբ լեռ է ին բարձ րա նում, ի րար ա սում է ին. « Հա ցը 
պա հենք, փախ չե լու ժա մա նակ պետք կլի նի։ Ռու սը որ գա, մենք նրա հետ կփախ-
չենք»։ Չնա յած որ նրանց ար դեն թլ փա տել է ին և ստի պել է ին կրո նա փոխ լի նել, բայց 
նրանք հո գով հայ-ք րիս տո նյա է ին մնա ցել։ 

Երզն կա յում, ե րբ նրանք պի տի փախ չե ին, ե րեք թուրք զին վոր նրանց դե մը բռ նում 
են ու հարց նում. 

- Ո ՞վ եք, փախ չում եք, գյա վուր ե ք։
- Մենք բե կի հո վիվ ներն ե նք, - ա սում են հայ տղա նե րը ու գա լիս են Ե րզն կա։ 
Երզն կա քա ղա քը ար դեն թուրք չէր մնա ցել։ Թուր քե րը փա խել է ին։ 
Կես գի շեր է ր։ Մեկ էլ քա ղա քը լու սա վոր վեց։ Ռուս նե րը լույս է ին գցում, որ տես նեն` 

քա ղա քում մարդ կա՞։ Ե րբ ա ռա վո տյան ռուս նե րը գա լիս են, էս տղա նե րը վա զում են 
նրանց ըն դա ռաջ։ Տղա նե րը հա գած են լի նում թուր քի հա գուստ ներ։ Ռուս նե րը ու զում 
են նրանց սպա նել։ Սրանք չո քում են ու խաչ են հա նում։ Ռուս նե րը հարց նում են. 

- Դուք հա՞յ ե ք։
- Այո՛, - ա սում են տղա նե րը, - մենք հայ գե րի ներ ե նք։
 Հայ կա մա վոր նե րը նրանց օգ նում, տա նում, հանձ նում են Սա րի ղա մի շի որ բա նո ցը։ 

Հե տո հայ րիկս գնում է այդ որ բա նո ցը և հարց նում. 
- Ո ՞վ կա Քյու չյու քյան նե րից» 14:
1914 թ. դեկ տեմ բե րի 9-ից մինչև 1915 թ. հուն վա րի 5-ը Սա րի ղա մի շում տե ղի են  

ու նե նում ա րյու նա լի կռիվ ներ, որ տեղ ռու սա կան զոր քե րի հետ կողք կող քի կռ վում 
է ին Քե ռու ջո կա տի հայ կա մա վոր նե րը: Նրանց մի աս նա կան ջան քե րով օս մա նյան 
90– հա զա րա նոց բա նակն ան փա ռու նակ պար տու թյուն է կրում: Էն վեր փա շան 
հա զիվ կա րո ղա նում է ճո ղոպ րել գե րի ը նկ նե լուց և փախ չել: Ի սկ թուր քա կան ին նե-
րորդ կոր պու սի հրա մա նա տար Իս հան փա շան շուրջ 200 սպա նե րով գե րի է ը նկ-
նում ռուս նե րին: Մի այն 12 հա զար հո գի` օս մա նյան զոր քի մնա ցորդ նե րը, հաս նում 
են Է րզ րում, մնա ցած 78 հա զա րը̀  սպան վում, ցր տա հար վում կամ գե րի է ը նկ նում 
Սա րի ղա մի շի ճա կա տա մար տում15: 

Այդ նույն ճա կա տա մար տում է հո րին վել ժո ղովր դա կան հետ ևյալ պատ մա կան 
եր գը, որ տեղ նկա րագր վում են թուր քա կան բա նա կի պար տու թյու նը ռուս նե րի կող-
մից և Էն վե րի խայ տա ռակ փա խուս տը.

« Բեր թի դըռ նե րը ղըբ լեն16 կա շեր,
 Ռըս նե րի թո փը աս կա րին կը ջար թեր, 
Էն վեր փա շէն փախ նե լու կա շեր, 
Հա՛մ կը վա զեր, հա՛մ էդ ևը կա շեր»17: 

14 Նույն տեղում, վկ. 72, էջ 186:
15 Նազարյան Ա., նշվ. աշխ., էջ 13:
16 Արևմուտք – թուրք.:
17 Կարս. Հայոց բանահյուսական մշակույթը, Երևան, 2013, վկ. 485, էջ 528:
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Այ նինչ թուր քա կան 3-րդ բա նակ բռ նի զին վո րագր ված ա րևմ տա հայ ե րի տա-
սար դը հի շում է, թե ի նչ պես Է րզ րու մից դուրս ե կան ո ղջ-ա ռողջ, բայց ըն կան ող բա-
լի վի ճա կի մեջ, և նա ա նի ծում է ի րենց հրա մա նա տար Էն վե րին.

«Արզ րու մից դուրս է կանք ո ղջ-ա ռողջ, 
Հա սանք Սա րի ղա միշ, ըն կանք կրա կը,
 Վեր քե րով պա տած յարս, մի՛ լաց,
 Քո ռա նաս, Էն վեր փա շա, էլ հայ չմ նաց»18:

 
Վե րո հի շյալ ա կա նա տես վե րապ րող Սու րեն Սարգ սյա նը շա րու նա կե լով պատ-

մել է նաև պարտ ված Էն վե րի վե րա դար ձի և սե բաս տա հայե րին ուղղ ված նրա 
գա զա զած հա յաց քի մա սին. «… Նա յափն ջու մեջ փա թաթ վեց, մի գա զա նային-սար-
սա փե լի նայ վածք գցեց կանգ նած ժո ղովր դի վրա։ Էն վեր փա շան ա ռաջ վա նման ո ՛չ 
ող ջու նեց, ո ՛չ մնաս բա րով ա սաց ու գնաց…։ Սեյ ֆե ի խա նում կանգ նում են հանգս տա-
նա լու։ Նա կան չում է Մու րա դին և ա սում ` վե րին աս տի ճա նի զայ րա ցած ու կա տա ղած. 
« Ձե րոնք ա՛յ ին չեր են ա նում Կով կա սում ` ռու սի կող մը։ Մենք ի ՞նչ ե նք ստո րագ րել ձեզ 
հետ 1908 թվին և 1914 թվին Է րզ րու մում։ Այդ բա նը ձեր վրա թա՜նկ կնս տի»։ Մու րա դը 
բա ժան վում է խմ բից վի րա վոր ված և շատ տխուր։ Նա ա սում է, որ Էն վե րը ի նչ-որ 
կա մա վոր նե րի մա սին էր բո ղո քել»19:

1915 թ. գար նա նը Ա նդ րա նի կի ջո կա տը գե նե րալ Օ գա նովս կու կոր պու սի հետ 
հյու սի սային Պարս կաս տա նում` Դիլ մա նի մոտ, փայ լուն հաղ թա նակ է ար ձա նագ-
րում: Ռու սա կան զոր քե րը հայ կա մա վոր նե րի հետ մի ա սին գրա վում են Թավ րի զը, 
Դիլ մա նը և թուր քե րին հետ մղում Պարս կաս տա նից: Գե նե րալ Օ գա նովս կին դր վա-
տան քով է ար տա հայտ վել հայ կա մա վոր նե րի և հատ կա պես զո րա վար Ա նդ րա նի կի 
քա ջա գոր ծու թյուն նե րի մա սին: 

Անդ րա նիկ զո րա վա րի քա ջա գոր ծու թյուն նե րի մա սին պատ մել է նաև ա կա նա-
տես վե րապ րող Սի րա նուշ Նա սո յա նը (ծնվ. 1900 թ., Խնուս). « Տաճ կաս տա նի կռ վի 
ժա մա նակ Ա նդ րա նիկ կկռ վեր, իր փայ լուն թրով կկռ վեր, հայե րին կա զա տեր։

 Մեր Խնու սա բերդ հա րուստ տեղ էր, թավ լա, ցո րեն, տա վար, ոչ խար ա մե՜ն ի նչ 
մեզ կար, մենք հան գիստ կապ րե ինք։ Թուր քի բա լեն կտր վի՜. է կավ, մեզ զու լում կկո-
տո րեր։ Բա լու լի մի ջի է րե խե քին գետ նին կտ փեր, մե րեր կու լայի՜ն, կող բայի՜ն։

 Մեկ էլ Ա նդ րա նիկ զո րա վար է կավ ճեր մակ ձին նս տած, վրեն պլաշչ գցած, ի նչ քա՜ն 
գյուլ լա կզարկ վեր, չէ՛ր կպ նի ը նդ րա ջա նին, կը սե ին` ը նդ րա վրեն սր բի նշան ներ կան։ 
Ա նդ րա նիկ զո րա վար է կավ, կանգ նեց Ա րա զա Քյոփ րու Քե ոյի կար մուն ջի [ կա մուրջ] 
մո տը, կռ վեց, մինչև ժո ղո վուր դը կար մուն ջից ան ցավ։ 

Անդ րա նիկ ա սաց. « Ժող վե՛ք գետ նի բո լոր է րե խե քին, տվե՛ք մե րե րին»։ Ի ՛ս կը հե րոս 
էր Ա նդ րա նիկ։ Ը նդ րա ա հից թուր քեր կվախ նային. «Անդ րա նիկ փա շա գյալ դի՜ (գա լի՜ս 
է)» կը սե ին, կփախ նե ին։ 

18 Նույն տեղում, վկ. 479, էջ 525:
19 Սվազլյան Վ., նշվ. աշխ., վկ. 155, էջ 323:
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Անդ րա նիկ զո րա վար թուր քին ահ տվեց, ը սավ. «Իմ ժո ղովր դին, իմ որ բա նոց նե-
րուն ձեռք չտա՛ս, թե չէ` քեզ կկո տո րեմ»։ 

Կար սա ժո ղովր դին փր կեց, ո րբ է րե խե քին ղր կեց Ա մե րի կա»20: 
Այդ ժա մա նակ կա մա վոր նե րի շար քերն ա նընդ հատ խտա նում է ին, գա լիս է ին 

ոչ մի այն ար տերկ րի մեծ քա ղաք նե րից, այլև ճա կա տի մեր ձա կա գյու ղե րից փախս-
տա կան հայեր Կար սից, Ա լաշ կեր տից, Բա յա զե տից, Ա տր պա տա կա նից և Ար ևե լյան 
Հա յաս տա նի տար բեր վայ րե րում ա պաս տա նած շուրջ 100 հա զար հայ ե րի տա-
սարդ ներ գա լիս, հա մալ րում են կա մա վոր նե րի շար քե րը: 

Ա կա նա տես վե րապ րող Սոկ րատ Մկրտ չյա նը (ծնվ. 1901 թ., Բիթ լիս, Խլաթ) 
նույն փախս տա կան ա րևմ տա հայե րից է ե ղել. «… Մեծ դժ վա րու թյամբ հա սա ռու սա-
կան բա նա կի զին վոր նե րին, որ տեղ շատ հայ կա մա վոր ներ կային»21: 

Այդ պի սի փախս տա կան նե րից են ե ղել նաև Մու շեղ Հով հան նի սյա նը (ծնվ. 
1908 թ., Սա սուն, Տալ վո րիկ, Քա րա վանք գյուղ), Ե նոք Աս լա նյա նը (1901 թ., Բիթ-
լիս) և ու րիշ ներ, ո րոնք նույն պես թուր քե րի դա ժա նու թյուն նե րից փա խած հայե րից 
են ե ղել22:

 Գաղ տա գո ղի փախ չող նե րը շատ է ին, քա նի որ այդ ըն թաց քում ա հա վոր ծանր 
էր դար ձել ա րևմ տա հա յու թյան վի ճա կը: 

Ռու սա կան հե տա խու զու թյու նը 1915 թ. մար տի 15-ին և ապ րի լի 3-ին Օս մա նյան 
կայս րու թյան վե րա բե րյալ հա ղոր դում նե րի մեջ նշել է, որ ամ բողջ ե րկ րում տե ղի 
են ու նե նում հայե րի ձեր բա կա լու թյուն ներ, պար բե րա կան կո տո րած ներ Է րզ րու-
մում, Դյորթյո լում, Զեյ թու նում և շր ջա կայ քում, ա րյու նա լի  ը նդ հա րում ներ̀  Վա նում, 
Բիթ լի սում, Մու շում, բռ նու թյուն ներ, թա լան, սպա նու թյուն ներ̀  Ակ նում և ամ բողջ 
Փոքր Հայ քում` ժո ղովր դի տն տե սա կան քայ քա յում, ը նդ հա նուր կո տո րած: 

Ար դեն պա տե րազ մի սկզ բից թուրք կա ռա վա րող ներն ա րևմ տա հայե րի նկատ-
մամբ կազ մա կեր պել է ին նոր, դա ժան հա լա ծանք ներ, կո ղո պուտ ներ և սպա նու-
թյուն ներ̀  գլ խա վոր հար վածն ուղ ղե լով Մու շի և Սա սու նի դեմ, ո րոնք ան ցյա լում 
հայտ նի է ին որ պես հայ ազ գային-ա զա տագ րա կան շարժ ման կար ևոր կենտ րոններ։

 Կա տա րե լով թուր քա կան կա ռա վա րու թյան հրա հանգ նե րը̀  տե ղա կան իշ խա նու-
թյուն նե րը զին ված հրա մա նա տա րու թյան հետ մշա կե ցին և գոր ծադ րե ցին հի շյալ 
գա վառ նե րի ամ բողջ հա յու թյան բնաջնջ ման հրե շա վոր ծրա գի րը։

 Սա սուն ցի ա կա նա տես վե րապ րող Ե ղի ա զար Կա րա պե տյա նը (ծնվ. 1886 թ., 
Սա սուն) հան գա մա նո րեն շա րադ րել է այդ պատ մա կան ի րա դար ձու թյուն նե րը և 
եզ րա կաց րել. « …Այս պես, դա րե րի ըն թաց քում հո ղին ու մա ճին կառ չած հա յա շատ 
այդ գա վա ռը մի ցե րեկ վա և մի գի շեր վա մեջ դար ձավ ա մայի` ան մար դաբ նակ, ի սկ 
նրա սե փա կան տե րե րը̀  ա նո ղոք թուր քե րի ու քր դե րի ձեռ քով հրե շային գոր ծո ղու-
թյամբ սրով մորթ վե ցին, կրա կով այր վե ցին, ջրով խեղ դա մահ ե ղան` հա րյուր հինգ 
գյու ղե րի յո թա նա սուն-ութ սուն հա զար եր կու սե ռի պատ կա նող հայ բնա կիչ նե րը։ 

20 Նույն տեղում, վկ. 94, էջ 228:
21 Նույն տեղում, վկ. 18, էջ 108:
22 Նույն տեղում, վկ. 5, վկ. 17:
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Թա լա նի տր վեց մի լի ոն նե րի հաս նող նրանց հարս տու թյու նը։ …Հու նի սի 28-ի օ րը ոչ 
բա րով Վար դա վա ռի կի րա կին էր. հայ ժո ղովր դի ու րա խու թյան տո նը, ա վա՜ղ, դար-
ձավ « մար դա վա ռի» կի րա կի` Տա րո նի դաշ տի հա յու թյան հա մար»23:

 Նույն Վար դա վա ռի օր վա մա սին է վկայել ա կա նա տես վե րապ րող մշե ցի 
Շո ղեր Տո նո յա նը (ծնվ. 1901 թ.). «…1915 թվին Վար դեվ րի օ րը ե ղավ կո տո րում։ Թուրք 
աս կյար ներ Դաղստ նու չե չեն ներ բե րին, մեզ կո տո րին։ Մեր գեղ է կան թա լա նին, 
օխ չար, գոմշ դանք, մալ քշին տա րան։ Ով խո րոտ էր̀  տա րան։ Իմ հոր քու րին մե տղա 
կար, էն գի շեր-ցե րեկ իմ մոտ էր, դրան լե տա րան։ Տղա մարդ չմ նաց։ Հա վա քին մեծ 
ու մանր, տա րան լց րին Ավ զուտ գե ղի գո մե րու մեջ, կրակ տվին, վա ռին։ …Լց րին Մալ-
խա սի Մար դոյի գո մե րու մեջ, խո տի դե զեր դար սին գո մու շուրջ բո լոր, վրեն նավթ 
ցա նին, տվին կրա կին։ Իմ հոր տնից վաթ սուն ջան վառ վան էդ գո մե րու մեջ։ Էն օր ես 
եմ տե սել, լաո՜, թող իմ թշ նա մին չտես նա։ Մե նակ ես ու ախ պերս ա զատ վանք։ Էն օր 
ես իմ աչ քե րով եմ տե սել, լաո՜։ Ա ռա ջուց խո րոտ հարս ու աղ ջիկ տա րան թուր քաց-
րին, ի նչ լե մատ ղաշ տղա-է րե խա կար̀ մո րե րու գր կից պո կե ցին տա րան, օր դար ձուն 
զաբ թի ա։

 Գո մի մեջ օր ծուխ ու կրակ մտավ, ժո ղո վուրդ սկ սավ հա զալ ու խեղդ վան։ Մեր 
զմա նուկ ու րա ցավ, լաո՜, իս կա կան սո դոմ-գո մոր է ր։ Վառ վող մար դիկ վազվ զում, 
խփ վում է ին պա տե րուն, ո տի տակ տրո րում գետ նին ըն կած ի րենց ման րե րուն։ Էն 
օր ես իմ աչ քով եմ տե սել, լաո՜, թող սա րի գի լանք չտես նեն։ Կը սեն, թուրք մոլ լան էդ 
օր տե սավ` չդի մա ցավ, ի նքն ու րան կա խեց։ Էդ ա լա լո րու մի մեջ, մարդ կանց մեծ մաս 
խեղդ վավ, մե ռավ։ Գո մի տա նիք փլավ։ Փլավ, լց վավ մե ռուկ նե րու վրա։ Ե րա նի ես ու 
քոր փա ախ պերս լե վառ վե ինք, ի մալ օր վաթ սուն ջան վառ վան, օր չտես նե ինք ի դա 
ան հա վատ մար դոց ան խիղճ ու ա նաստ ված օ րենք։ Գո մե րու մեջ վա ռե ցին մեր կեղ̀ 
Վար դե նի սի, Մշախ շե նի, Աղ բե նի սի, Ավ զու տի, Խվ նե րի ու է լի շր ջա կա գյու ղե րու սաղ 
կե ղա ցոց։ Էն օր ես եմ տե սել, զիմ դուշ ման չտես նա»24:

 Կա րե լի է եր ևա կայել, թե ֆա շիս տա կան գա զախ ցիկ նե րի նա խա տի պե րը հան-
դի սա ցող հր կիզ ված գո մե րում և մա րագ նե րում քա նի՜, քա նի՜ տաս նյակ հա զա րա-
վոր հայեր են ող ջա կիզ վել նախ քան հրե ա նե րի Ող ջա կի զու մը:

 Պատ մա կան այս ի րա դար ձու թյուն նե րին ա ռըն թեր հյուս վել է նաև ժո ղովր դա-
կան եր գը.

«… Սա սուն գա վառ ան տառ նե րով,
 Պարս պա պատ բարձր լեռ նե րով,
 Դեմ կանգ նեց միշտ թուրք զոր քին.
 Սա սուն բու րե տաք ա րյան հոտ»25։

« Տաք ա րյան հոտ» էր բու րում նաև Վա նի շր ջա կա գյու ղե րում, որ տեղ թուր քե րը 
հասց րել է ին տե ղում բնաջն ջել հա զա րա վոր հայե րի: Այդ մա սին է վկայել ա մե նայն 

23 Նույն տեղում, վկ. 1, էջ 74, 75:
24 Նույն տեղում, վկ. 9, էջ 94, 95:
25 Նույն տեղում, վկ. 627, էջ 619:
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հայոց բա նաս տեղծ Հով հան նես Թու մա նյա նը, ե րբ Ալ. Շիր վան զա դե ի հետ ա կա-
նա տես է ին դար ձել նրանց ա ներ ևա կայե լի դա ժան գոր ծո ղու թյուն նե րի հետ քե րին. 
« …Որ տեղ հասց րել են` կո տո րել են հայե րին, - գրել է Հով հան նես Թու մա նյանն իր 
հու շե րում, - գլ խա վո րա պես` տղա մարդ կանց ու հետ նե րը տա րել գե ղե ցիկ կա նանց։ 
Եվ ե թե ժա մա նակ են ու նե ցել, ռու սա կան բա նա կի և հայ կա մա վոր նե րի սար սա փը 
շատ մոտ չի ե ղել, բար բա րո սա կան զվար ճու թյուն ներ են հո րի նել. խա չել են, կեն-
դա նի մարդ կանց զա նա զան մա սե րը կտ րա տել են, զա նա զան կերպ դա սա վո րել, 
խա ղեր են ա րել̀  մինչև կե սը դրել են պղն ձի մեջ ու կե սից ներքև ե փել, որ մյուս 
կե սը̀  կեն դա նի տես նի ու զգա… Շի կա ցած եր կաթ նե րով կտ րել են մարմ նի զա նա-
զան տե ղե րը և կրա կի վրա խո րո վել, կեն դա նի խո րո վել ե ն։ Ծնող նե րի ա ռաջ ե րե-
խա նե րին են կո տո րել, ե րե խա նե րի ա ռաջ̀  ծնող նե րին…»26: 

Այդ ա հա վոր խժդ ժու թյուն նե րը նկա տի ու նե նա լով` ա կա նա տես վե րապ րող 
Ա րծ րուն Հա րու թյու նյա նը (ծնվ. 1907 թ., Վան) եզ րա կաց րել է. «Ինք նա պաշտ պա-
նու թյու նը ծն վում է, ե րբ ժո ղովր դի նկատ մամբ բռ նու թյուն է լի նում»27: 

Ուս տի Սա սու նում, Մու շում, Շա տա խում, Վա նում, Բիթ լի սում, Շա պին-Գա-
րա հի սա րում և այլ վայ րե րում մղ ված ի նք նա պաշտ պա նա կան հե րո սա մար տե րը 
իթ թի հա տա կան կա ռա վա րու թյան կի րա ռած բռ նու թյուն նե րի դեմ ըմ բոս տա ցող 
ա րևմ տա հա յու թյան ազ նիվ ո գո րում ներն է ին, նրանց բո ղո քի ձայ նը̀  ուղղ ված 
աշ խար հին.

«… Վան փոք րիկ քա ղաք գա վա ռակ նե րով,
Լց վան դի ակ ներ հա րյուր հա զա րով,
 Ներկ վե ցավ դաշ տը կար միր ա րյու նով,
 Ձայն տվին ամ պեր, եր կինք ու ա ստ ղեր, 
Այն պես կգո ռան ու կհ րա մայեն, 
Որ Եվ րո պան և Ա մե րի կան լսեն»28:

 
Սա կայն ո ՛չ Եվ րո պան և ո ՛չ էլ Ա մե րի կան չմի ջամ տե ցին, մի այն ռուս զին վոր-

ներն ու հայ կա մա վոր ներն է ին, որ սա տա րե ցին… Հայ կա կան կա մա վո րա կան հինգ 
ջո կատ նե րի մի ա վո րու մով ստեղծ ված Ա րա րա տյան գուն դը 3.300 հայ կա մա վոր նե-
րով ապ րի լի 15-ին Քա նա քեռ-Եր ևան-Էջ մի ա ծին-Իգ դիր ճա նա պար հով մեկ նում է 
Ա րևմ տյան Հա յաս տան: Բա յա զետ հաս նե լով` նրանք մի ա նում են գե նե րալ Նի կո-
լա ևի զո րա ջո կա տին, ո րն ա ռա ջադ րանք ու ներ գլ խա վոր հար վածն ուղ ղել Վաս-
պու րա կա նի տա րած քում թուր քա կան մե ծա քա նակ կա նո նա վոր զոր քե րի և քր դա-
կան ա վա զա կախմ բե րի դեմ: 

Շա տա խի ի նք նա պաշտ պա նա կան մար տե րի ա կա նա տես Ա նդ րե աս Գյու լա
նյա նը (ծնվ. 1905 թ., Շա տախ) ման րա մաս նո րեն պատ մել է Վա նի հե րո սա մար տի 
դր դա պատ ճառ նե րը. «…1894-1896 թթ. տե ղի ու նե ցած հայ կա կան կո տո րած նե րից 

26 Թումանյան Հովհաննես, Երկերի ժողովածու, հ. 6, Երևան, 1959, էջ 212, 213։
27 Սվազլյան Վ., նշվ. աշխ., վկ. 40, էջ 147:
28 Նույն տեղում, վկ. 628, էջ 619:
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ան ցել էր քսան տա րի, ար դեն 1915 թ. գա րունն է ր։ Ե րիտ թուր քե րը Կ. Պոլ սից կար-
գադ րել է ին Վա նի նա հան գա պետ Ջև դեթ փա շային, ո րը Թա լե ա թի, Էն վե րի, Ջե մա լի 
դա ժան գոր ծա կա տարն էր, կո տո րել Վա նի, Շա տա խի հա յու թյա նը։ 

Ա ռա ջին հեր թին ձեր բա կա լե ցին և գլ խա տե ցին Շա տա խի հայտ նի ղե կա վար Հով-
սեփ Չո լո յա նին, ո րը ՀՅԴ-ի ղե կա վարն էր̀  Վա նի կող մից նշա նակ ված դեռևս 29 
մար տի 1915 թվից։ Նա Շա տա խի գայ մա գա մի ծա նոթն էր, բայց փո ղո ցով ան ցնե-
լիս նրան իր հինգ ըն կեր նե րի հետ ձեր բա կա լե ցին ու տա րան Շա տա խի Թաղ կոչ-
վող կենտ րո նը։ Նրա ըն կեր նե րից էր Տիգ րան Բաղ դա սա րյա նը, ո րը ռուս-թուր քա կան 
ճա կա տում վի րա վոր վել, ա զատ վել և ե կել էր Շա տախ։ Նա գնում է և գայ մա գա մին 
ա սում. 

– Ին չու՞ եք բան տար կել Հով սեփ Չո լո յա նին, չէ՞ որ նա գա վա ռի հայ կա կան դպ րոց-
նե րի տե սուչն է և բան տար կու թյան են թա կա չէ։ 

Շա տա խի գայ մա գամ Մեյ թի բեյը, ո րը ֆրան սի ա կան կր թու թյուն էր ստա ցել, 
պա տաս խա նում է. 

– Ո չինչ, որ Հով սեփ Չո լո յա նին ձեր բա կա լել ե նք։ Նա սե նյա կում նս տած է, շու տով 
ա զատ կար ձա կենք իր ըն կեր նե րով, պայ մա նով, որ հի սուն-վաթ սուն ե րի տա սարդ 
թա ղե ցի նե րի ի րենց զեն քե րով պի տի բե րեք հանձ նեք մեզ, այն ժա մա նակ կա զա տենք 
Հով սեփ Չո լո յա նին։

 Տիգ րան Բաղ դա սա րյա նը պա տաս խա նում է. 
– Թուր քա կան կա ռա վա րու թյու նը ար դեն հինգ-վեց ա միս է՝ զո րա հա վաք է հայ տա-

րա րել, և Թա ղի բո լոր ե րի տա սարդ նե րը զո րա կոչ վում են` կռ վե լու ռուս նե րի դեմ։ Մենք 
զին ված մարդ չու նենք։ 

Գայ մա գա մը պա տաս խա նում է. 
– Մենք ա մեն ի նչ գի տենք։
 Դու մի ա սի` Շա տա խի ղե կա վա րու թյու նը Հով սեփ Չո լո յա նի ան մի ջա կան ղե կա-

վա րու թյամբ դեռևս մեկ-եր կու ա միս ա ռաջ̀  մարտ-ապ րիլ ա միս նե րին 1915 թվի, հաշ վի 
են ա ռել̀  Շա տա խի հի սուն հինգ հայ կա կան գյու ղե րում որ գյու ղա ցին ի նչ զենք և քա նի 
պատ րոն ու նի։ Կազ մա կեր պել են խմ բեր, ո րոնք Թա ղի տնե րում և Շա տա խի կար ևոր 
հայ կա կան գյու ղե րում ի նք նա պաշտ պա նա կան մար տեր պի տի մղեն, ե րբ որ թուր քա-
կան կող մը դի մի հա յաս պա նու թյան։ Ի սկ Շա տա խում մոտ տաս ներ կու հա զար հա յու-
թյուն կար, ո րից հա զար եր կու հա րյու րը̀  Թաղ քա ղա քա տիպ ա վա նում։ Այդ բո լոր ցու-
ցակ նե րը գտն վե լիս են ե ղել Հով սեփ Չո լո յա նի գր պա նում։ Խու զար կու թյան ժա մա նակ 
հայտն վել ե ն։ 

Երբ Տիգ րան Բաղ դա սա րյա նը գայ մա գա մի մո տից վե րա դառ նում է Թաղ̀ իր տուն, 
հա ջորդ օ րը մի ու րիշ ըն կե րոջ հետ նո րից գնում է գայ մա գա մի մոտ, որ նո րից խնդրեն 
Հով սեփ Չո լո յա նի ա զատ վե լը։ Բայց գայ մա գա մը նո րից նույնն է ա սում։ Բա ցի այդ, 
գայ մա գա մը կար գադ րում է իր ոս տի կան նե րին` Շա տա խի եր կու-ե րեք գյու ղե րում, 
տուր քեր հա վա քե լու պատր վա կով, սպա նել մի քա նի հայի։ Կար գադր ված էր նաև 
քյուրդ ա վա զա կա պե տե րին, որ նրանք սպա նեն Շա տա խի չորս-հինգ ան մեղ հայ ե րի-
տա սարդ նե րի։ Այն պես որ թուր քերն ար դեն սկ սել է ին հայե րի բնաջն ջու մը։
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 Դեռ 1914 թ. ուշ աշ նա նից պա հա կախմ բեր (ո րոնք գոր տոն ներ է ին կոչ վում) է ին 
դր ված Շա տա խի բո լոր մեծ գյու ղե րում, ո րոնց թվում եր կու պա հա կա խումբ դր ված է 
լի նում Սևտ կին գյու ղում, մի պա հա կա խումբ̀  գյու ղի տնե րին մոտ, ի սկ մյուս պա հա կա-
խում բը̀  գյու ղից հինգ կի լո մետր հյու սիս` Ար տոս լե ռան ստո րո տին, որ տե ղից սկս վում 
է, պատ մա բան Ա-Դոյի խոս քե րով, « Շա տա խի հռ չա կա վոր ձո րը», ո րի ար ևե լյան կող-
մից Կաու կան լեռ նաշղ թան է, մյուս կող մից̀  Ռշ տու նյաց լեռ նաշղ թան։ Հյու սի սից դե պի 
հա րավ ձորն է, ո րի հո վիտ նե րում, սա րե րի լան ջե րին տա րած ված են վա րե լա հո ղե րը, 
մար գա գե տին նե րը։

 Հով սեփ Չո լո յա նի բան տար կու թյան ման րա մաս նե րը պար զե լուց հե տո Շա տա խի 
Թաղ կենտ րո նում հրա վիր վում է գյու ղե րի փորձ ված, հա սա կա վոր մարդ կանց և ե րի-
տա սարդ նե րի ժո ղո վը, ո րոնք պի տի խորհր դակ ցե ին, թե ի նչ ա նեն։ Ո րո շում են ը նտ-
րել ի նք նա պաշտ պա նու թյան զին վո րա կան մար մին։

1. Ը նտր վում են ե րեք հո գի` Տիգ րան Բաղ դա սա րյան, Սամ վել Մես րո պյան (Թա ղից) 
և Ա զատ Սի մո նյան (Սևտ կի նից)։

2. Ո րո շում են մեկ-եր կու օր վա ըն թաց քում կտ րել Թա ղից դե պի հյու սիս` Վան 
տա նող հե ռա խոս-հե ռագ րի սյու նե րը, որ պես զի գա վա ռա պե տը չկա րո ղա նա կապ վել 
նա հան գա պետ Ջև դե թի հետ։ 

Հայե րը սուր հան դակ ներ ու նե ին` լուր ու ղար կե լու հա մար։
3. Այդ եր կու օր վա մեջ ո չն չաց նել Սևտ կին գյու ղում եր կու պա հա կա կե տե րը, ո րով-

հետև այդ տե ղից ճա նա պարհ նե րը գնում են Ոս տա նով և Հայոց ձո րով դե պի Վան։ 
Ես ան ձամբ ա կա նա տես եմ ե ղել, իմ մոր հետ, գյու ղի բար ձունք նե րից մե կում այդ 

կռ վին, ո րը տե ղի ու նե ցավ Սևտ կին գյու ղում։ Ո րո շե ցին, որ կա նայք, փոքր ե րե խա նե րը 
գնան սա րե րը, մինչև կռի վը վեր ջա նա։

 Մար տի 31-ին Ար շակ Պետ րո սյա նի խում բը (Սևտ կին գյու ղից) Հաշ կանց գյու ղից 
գա լիս է Սևտ կին գյու ղի եզ րը և այն տեղ մնա ցած հայ կռ վող նե րը̀  հայտ նի ֆե դայի 
Բա զիկ Պետ րո սյա նի ղե կա վա րու թյամբ, գյու ղի չորս կող մը մար տիկ ներ են դա սա վո-
րել, և ե րբ Ար շակ Պետ րո սյա նը հաս նում է գյու ղի ե զեր քը, ազ դան շա նով մի գն դակ է 
ար ձա կում։ Բա զիկ Պետ րո սյա նը իր գյու ղի տնե րից մե կի դիր քից բղա վում է թուր քա-
կան պա հա կախմ բի ղե կա վա րին` Բայ րի օն բա շի ին, ան ձնա տուր լի նել։ Բայց թուր քե րը 
ան ձնա տուր չեն լի նում։ Եվ սկս վում է ե րկ կող մա նի կրա կը։ Թուր քե րի պե տը գյու ղի 
նո րա կա ռույց դպ րո ցի պա տու հա նում դիրք է բռ նում և կրա կում է հայե րի վրա, ե րկ-
կողմ հրաձ գու թյուն է տե ղի ու նե նում։ Ամ բողջ գյու ղը մեր աչ քի ա ռաջ ե ռում է ր։ Մենք 
մորս հետ սա րում, քա րի տա կից տես նում է ինք։ Մոտ քա ռա սուն կրա կոց ե ղավ։ Ա մեն 
ի նչ դա դա րեց։ Եր կին քը ամ պոտ էր, բայց ցուրտ չէր։ Ես, մորս ձեռ քը բռ նած, ի ջա 
ձո րը, ե կանք գյուղ, ի նչ պես այլ կա նայք ե կան գյուղ և պատ մե ցին, թե ի նչ է տե ղի ու նե-
ցել։ Սպան վել է Բայ րի օն բա շին, և իր օգ նա կանն ու նրանց աս կյար նե րը իջ ևա նա տան 
պա տու հա նից ի րենց հրա ցան նե րը գցում են ներքև և ձեռ քե րը բարձ րաց նում, ան ձնա-
տուր լի նում։ Մե րոնք բան տար կում են նրանց̀  մի պա ռավ հայ կնոջ տա նը։ Սևտ կին 
գյու ղի կռ վի ման րա մաս նե րը հաս նում են Վան։ Վա նի նա հան գա պետ Ջև դեթ փա շան 
կան չում է հայ նշա նա վոր գոր ծիչ Իշ խա նին (ղա րա բաղ ցի), կար գադ րում է նրան (Իշ-
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խա նը ը նտր վել էր Վա նի մե ծը). « Մի քա նի ոս տի կան նե րի հետ գնա Շա տախ, տես` 
ին չու է կռիվ լի նում։ Գնա՛, հանգս տաց րո՛ւ»։ 

Իշ խա նը դեռ Սևտ կին գյու ղի ճամ փի կե սը չհա սած, ոս տի կան նե րի հետ, Հայոց 
ձո րի Հիրճ գյու ղում (Շա տախ-Վա նի մեջ տե ղում) մու թը վրա է հաս նում։ Թուրք ոս տի-
կա նա պե տը Իշ խա նին ա սում է. 

- Մու թը ըն կավ, ի նչ պե՞ս շա րու նա կենք։ Ա րի Հիրճ գյու ղում հանգս տա նանք, ա ռա-
վո տը գնանք Շա տախ, հան դար տեց նենք հայե րին։ 

Բայց դա խա բե ու թյուն է ր։ Ե րբ Իշ խա նը իր չորս ըն կեր նե րով գի շե րում է, թուրք 
ոս տի կան նե րը նրանց սպա նում են, գի շե րով թա ղում, հողն էլ վրան ծած կում։ Նույն 
օ րը Ջև դեթ փա շան կան չում է Պոլ սի մեջ լի սի ան դամ Վռա մյա նին, ո րը գոր ծում էր 
Վա նում։ Տա նում է Վա նա լճի ափ, Ա վանց գյու ղը, քար է լց նում տոպ րա կի մեջ, կա պում 
է նրա վզին և Վա նա լճի մեջ խեղ դում։ Բայց, բա րե բախ տա բար, Վռա մյա նին հա ջող-
վում է մինչ այդ մի նա մակ գրել Ա րամ Մա նու կյա նին, ո րը Վա նի ի նք նա պաշտ պա նու-
թյան ա պա գա ղե կա վարն է ր։ Մի ե րկ տող է գրում, տա լիս իր կնո ջը, որ ե թե Ջև դե թը 
Ա րա մին կան չի, նա չներ կա յա նա, քա նի որ նրան էլ կս պա նեն»29:

 Վե րո հի շյալ ա կա նա տես վե րապ րող Եր վանդ Շի րա կյա նը նկա րագ րել է Վա նի 
հե րո սա մար տի սկիզ բը. « …Երբ լու րը հա սավ Վան, վա նե ցի նե րը կազ մե ցին Ռազ մա-
կան խոր հուրդ և պա րիս պա վո րե ցին Վա նը, դիր քեր սար քե ցին։ Ի սկ Վա նի մեջ տե-
ղում կար թուր քա կան ղշ լա։ Վա նե ցի նե րը այն վա ռե ցին և մեջ տե ղից վե րաց րին»30։ 

Ա կա նա տես վե րապ րող Պատ րիկ Սա րո յա նը (ծնվ. 1906 թ., Վան) նկա րագ րել 
է հե րո սա մար տի սկիզ բը. «… Սկս վեց կռի վը։ Հայե րը լսել է ին, որ թուր քերն ա սում 
են. « Վա նը թուր քե րին պետք է մնա»։ Մի քա նի օր ա ռաջ թուր քերն ու քր դե րը հար-
ձակ վել է ին քա ղա քի հայե րի խա նութ նե րի վրա, թա լա նել է ին։ Վա նում գոր ծում է ին 
դաշ նակ ցա կան, ռամ կա վար և հն չա կյան կու սակ ցու թյուն նե րը, ո րոնք, վտան գը տես-
նե լով, մի ա ցան և հան դես ե կան մի աս նա բար։ Քա ղա քում բեր դի վրայից ա նընդ հատ 
հրա ցան նե րով կրա կում է ին։ Եր կու հո րեղ բայր ներս` Ղևոնդն ու Մար տի րո սը, սկ սե-
ցին մաս նակ ցել կռիվ նե րին։ Մար տի րո սը ըն տա նիք ու ներ, ի սկ Ղևոն դը ա մու րի է ր։ 
Նրանց հաց ու ջուր ես ու Վրույ րը̀  Մար տի րո սի տղան, տա նում է ինք, որ ու տեն։ …
Մայի սի սկզ բին սկս վեց թն դա նոթ նե րի ո րո տը։ Մեր տղա նե րին մեր մայ րե րը ա ղջ կա 
շո րեր է ին հագց րել և ե րես նե րը ցե խո տել է ին։ Թուր քե րը նոր տե սակ թն դա նոթ ներ է ին 
օգ տա գոր ծում, ո րոնք ա կան ներ է ին գցում մեր տնե րի վրա։ Դրանք եր կար հա վան գի 
ձև ու նե ին։ Հա ճախ չէ ին պայ թում, մեր կա նայք զգու շու թյամբ ա կա նա զեր ծում է ին» 31: 

Ա կա նա տես վե րապ րող Սի րակ Մա նա սյա նը (ծնվ. 1905 թ., Վան, Կեմ գյուղ) 
շա րու նա կել է նա խոր դի միտ քը. « …Ա մեն ա ռա վոտ Վա նի փո ղային նվա գա խում բը 
նվա գե լով ման էր գա լիս` ե րե խա նե րը նրա ետ ևից։ Ար դեն Վա նի ա պս տամ բու թյունն 
սկս ված է ր։ Մի հայ ա սաց մեզ̀  ե րե խա նե րիս. «Գ նա ցե՛ք փամ փուշտ ներ հա վա քեք, 

29 Նույն տեղում, վկ. 26, էջ 619:
30 Նույն տեղում, վկ. 41, էջ 147:
31 Նույն տեղում, վկ. 38, էջ 144:
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բե րե՛ք, որ նո րը պատ րաս տեն»։ Մենք գնա ցինք փամ փուշտ ներ հա վա քե ցինք, տվե-
ցինք ար հես տա նո ցին։

 Հա սավ օ րը, ե րբ կռիվն ու ժե ղա ցավ Վա նում, Այ գես տա նում։ Վաս պու րա կան ցի-
նե րը, որ հա վաք վել է ին այն տեղ, մեծ կամ քի ու ժով պաշտ պա նե ցին և՛ Այ գես տա նը, և՛ 
Վա նի կենտ րո նը̀ Քա ղա քա մե ջը։ Մե րոնք ու ժեղ մար տեր մղե ցին և՛ Այ գես տա նում, և՛ 
Քա ղա քա մե ջում։ Թուր քե րը լսե լով, որ ռու սա կան զոր քը Սալ մաս տից գա լիս է Վան, 
խու ճա պա հար սկ սե ցին հե ռա նալ։ Մե րոնք հար ձակ վե ցին, ոչ մի այն թուր քե րին ո չն-
չաց րին, այլև մեծ ա վար ձեռք բե րե ցին` հրե տա նի, փամ փուշտ ներ և այլն» 32: 

Իսկ ա կա նա տես վե րապ րող Ման վել Մա րու թյա նը (ծնվ. 1901 թ., Վան, Բեր-
դա շեն գյուղ) ներ կա յաց րել է վա նե ցի նե րի ի նք նա պաշտ պա նու թյան կազ մա կերպ-
ված բնույ թը. «… Մոտ եր կու հա րյուր հո գի զեն քի տակ է ին, չորս հա րյուր հո գի դիր-
քերն է ին պատ րաս տում գի շեր նե րը։ Ով մթերք ու ներ, բե րավ Ա ռաջ նոր դա րան։ Ա մեն 
մարդ պաշ տոն ու ներ։ Այ գես տա նի մի ջից մի խենթ աղ ջիկ ղր կել է ին, որ հայե րից լուր 
առ նեն, բայց նա վե րա դար ձին սպան վեց։ Մեկ թուր քի կա շա ռե ցին, որ ե րկ տող տա նի 
Քա ղա քա մեջ, ո րով հայտ նում է ին, թե մեկ շա բաթ դի մա ցեք, ռու սա կան զոր քը գա լիս 
է։ Թուր քե րը, այդ լսե լով, կա մաց-կա մաց հե ռա ցան։ Մենք ե րե խա է ինք, բայց չէ ինք 
վա խե նում, փամ փուշտ է ինք հա վա քում։ Հայրս ճար տա րա պետ էր, դիր քե րու շի նու-
թյու նը կհս կեր։ Քա հա նա նե րը և վար դա պետ նե րը ևս կռ վում է ին։ Թուր քե րը քյուր դե-
րին է ին գցում մեզ վրա։ Հի շում եմ, ե րբ կռի վը վեր ջա ցավ, մի թուրք ե կավ, ա սաց. «Ամ-
բողջ մորթ ված դի ակ ներ ե ն։ Քա հա նան մորթ ված է ե կե ղե ցու շե մին, գլու խը Մա րի ամ 
Ա ստ վա ծած նի նկա րի ա ռաջ է դր ված»։ 

Թուր քա կան բա նա կից հե տո ո ՛ր գյու ղը մտանք, դի ակ ներ է ին, գա զա զած շնե րը, 
կա տու ներն ու ան գղ նե րը հո շո տում է ին դի ակ նե րը, ո րոնց թուր քե րը սպա նել է ին ու 
լց րել փո սե րի մեջ. նրանք ա ռանց ա ղոթ քի հո ղին հանձն վե ցին։ Վաս պու րա կան ցի-
նե րը ե րե սուն-քա ռա սուն զոհ տվե ցին, բայց ան պաշտ պան ժո ղովր դից հա զար ներ 
զոհ վե ցան։ Ես ի նչ որ պատ մում եմ, ա կա նա տե սի հու շերս ե ն։ Ռու սա կան բա նա կը 
մո տե ցավ։ Ա ռաջ կա մա վո րա կան բա նա կը մտավ, և մենք փրկ վե ցինք։ Ե թե նրանք 
չգային, մենք էլ Ուր ֆայի, Շա պին-Գա րա հի սա րի նման կոչն չա նայինք։

 Մենք̀ ե րի տա սարդ ներս, գնա ցինք կա մա վոր նե րին դի մա վո րե լու։ Ա ռա ջին խում բը 
Նժ դե հի խումբն էր, որ ե կավ։ Այդ խմ բի մեջ իմ մո րեղ բոր տղան էլ կար։ Այդ գի շեր մեզ 
հյուր ե կավ Նժ դե հը» 33:

 Վե րո հի շյալ ա կա նա տես վե րապ րող Եր վանդ Շի րա կյա նը նկա րագ րել է ռու-
սա կան զոր քի և հայ կա մա վոր նե րի մուտ քը Վան. «…1915 թ. ապ րի լի 6-ից մինչև 
մայի սի 4-ը մենք պաշտ պան վում է ինք շատ հա ջող։ Մայի սի 4-ին ռու սա կան զոր քը 
մտավ Վան, ո րի մեջ էր վեց հա զար հո գուց բաղ կա ցած հայ կա կան բա նա կը̀ Զո րա-
վար Ա նդ րա նի կի ղե կա վա րու թյամբ։ Ռու սա կան ղե կա վա րու թյու նը ը նտ րեց Վա նի 
ղե կա վար Ա րամ Մա նու կյա նին։ Այս պես ապ րե ցինք մինչև հու լի սի սկիզ բը» 34:

32 Նույն տեղում, վկ. 35, էջ 139:
33 Նույն տեղում, վկ. 32, էջ 133:
34 Նույն տեղում, վկ. 41, էջ 147:



Վերինե վազյան 107

 Վե րո հի շյալ ա կա նա տես վե րապ րող Սի րակ Մա նա սյա նը շա րու նա կել է դեպ-
քե րի նկա րագ րու թյու նը. «… Մայի սի 6-ին Վա նի բեր դի վրա ծա ծան վեց Հա յաս տա նի 
դրո շա կը։ Վաս պու րա կան ցի նե րը մեծ սի րով ըն դու նե ցին ռու սա կան զոր քե րին և հայ 
կա մա վոր նե րին` Ա նդ րա նիկ փա շայի ղե կա վա րու թյամբ։ Ե րբ ու րա խու թյուն էր հա մա-
տա րած, մեզ մո տե ցավ մի ռուս օ ֆի սեր և նկա րեց̀  ես է ի, մայրս էր և եղ բայրս։ Այդ 
ժա մա նակ սկ սում է Ռու սաս տա նի հե ղա փո խու թյու նը, ո րը հար կադ րեց ռու սա կան 
զոր քին ետ վե րա դառ նալ Ռու սաս տան, ո րոնց հետ նաև շատ գաղ թա կան ներ̀ դե պի 
Հա յաս տան» 35: 

Ա կա նա տես վե րապ րող Պատ րիկ Սա րո յա նը նկա րագ րել է Վա նի հե րո սա-
մար տի հաղ թա նա կը և թուր քե րի փա խուս տը. «… Մայի սի 5-ին, ե րբ հաղ թա նա կը 
ե ղավ, թուր քերն սկ սե ցին փախ չել նա վակ նե րով` ծո վի վրայից։ Նրանք փախց նում 
է ին ի րենց ըն տա նիք նե րին։ Հաղ թա կան վա նե ցի նե րը մեծ նվա գախմ բով Այ գես տա նից 
ե կան Քա ղա քա մեջ և մի մյանց սկ սե ցին համ բու րել։ 

Այ գես տա նը Քա ղա քա մե ջից հե ռու էր չորս-հինգ կի լո մետր տա րա ծու թյամբ։ Հե տո 
ռու սա կան զոր քը մո տե ցավ Վա նին։ Հայրս ի նձ բարձ րաց րել էր իր ու սին, որ ես լավ 
տես նեմ։ Վեր ջա պես լս վեց ձի ե րի դո փյուն։ Ա ռա ջին հեր թին Վա նին մո տե ցավ Ա նդ րա-
նի կը, հե տո` Դրոն, Հա մա զաս պը, Գայը։ …Հե տո գե նե րալ Նի կո լա ևը կազ մա կեր պում է 
Վա նի կա ռա վա րու թյու նը, ո րը և սկ սում է գոր ծել։

 Հու լի սի 15-ին գե նե րալ Նի կո լա ևը պա հան ջում է, որ հայե րը գաղ թեն, որ թուր քա-
կան զոր քը հս կա յա կան ուժ է ստա ցել և հար ձակ ման է պատ րաստ վում։ Հայ ղե կա-
վար նե րը̀  Ա րամ Մա նու կյա նը և այլք, հրա ժար վում են գաղ թել և ա սում են գե նե րալ 
Նի կո լա ևին. « Մենք ա ռանց օգ նու թյան հաղ թե ցինք, մենք ու նենք կամ քի ուժ, որ պաշտ-
պա նենք մեր եր կի րը», բայց Նի կո լա ևը և Ա նդ րա նի կը, որ պես ղե կա վար, ռուս նե րի 
հետ հա մա ձայն վում են նա հան ջել։ Տի րեց ի րա րան ցում» 36: 

Եր վանդ Շի րա կյա նը նկա րագ րել է ի րենց` վա նե ցի նե րի կազ մա կեր պած ժո ղո-
վը, որ պես զի չգաղ թեն. «…1915 թ. հու լի սի սկզ բին ռու սա կան ղե կա վա րու թյու նը կար-
գադ րեց հայե րին գաղ թել։ Վա նե ցի նե րը ը նդ հա նուր ժո ղով կազ մա կեր պե ցին, որ տեղ 
բուռն ե լույթ ներ ու նե ցան ե րի տա սարդ նե րը, ո րոնք չէ ին հա մա ձայն վում գաղ թել, բայց 
և այն պես մե ծե րը հա մա ձայն վե ցին» 37: 

Իսկ շա տախ ցի Ա նդ րե աս Գյու լա նյա նը, ո րը ման րա մասն պատ մել էր Վա նի 
հե րո սա մար տի դր դա պատ ճառ նե րի մա սին, ան դ րա դար ձել է նաև ռուս գե նե րա լի 
գաղ թի հրա հան գին. «…1915 թ. հու լի սի վեր ջե րին ռուս նե րը Վա նա լճի հյու սի սային 
և հա րա վային մա սով մի ա նում են, սա կայն այդ տեղ տե ղի է ու նե նում մի դեպք։ Թուր-
քե րին հա ջող վում է յոթ կի լո մետ րով ճեղ քել ճա կա տը, և ռուս նե րը նա հան ջում ե ն։ 
Հինգ-վեց օր վա մեջ̀  կռ վե լով ետ են քաշ վում մի քա նի հա րյուր կի լո մետր, հաս նում են 
Ա լաշ կերտ, Ա բա ղայի դաշ տը, մինչև Բերկ րի են հաս նում։ Ստեղծ վում է վտանգ Վա նի 
հա յու թյան հա մար։

35 Նույն տեղում, վկ. 35, էջ 139:
36 Նույն տեղում, վկ. 38, էջ 144:
37 Նույն տեղում, վկ. 41, էջ 147, 148:
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 Վա նում գե նե րալ Նի կո լա ևը կան չում է Ա րամ Մա նու կյա նին, ա սում. 
- Վա նում մոտ քսան չորս հա զար հայ բնակ չու թյուն և գա վառ նե րի գաղ թա կա նու-

թյուն կա կու տակ ված, ժո ղովր դին պետք է գաղ թեց նել Ար ևե լյան Հա յաս տան։ 
Սկս վում է Վա նի նա հան գի և Շա տա խի գա վա ռի գաղ թը։ Այն սկս վեց օ գոս տո սի 

սկզ բին» 38: 
Եվ ե րբ ռու սա կան զոր քե րը նա հան ջում են, ստիպ ված նրանց հետ Ար ևե լա հա-

յաս տան է գաղ թում նաև Վա նի, Սա սու նի, Շա տա խի, Շա պին-Գա րա հի սա րի, Բիթ-
լի սի, Ա լաշ կեր տի, Բա յա զե տի, Բա բեր դի, Է րզ րու մի և այլ բնա կա վայ րե րի հա յու-
թյու նը: Նրանք ար ցունք նե րով, բայց ճա րա հա տյալ, թող նում են ի րենց Եր կի րը̀  
հա զա րա մյակ նե րի բնօր րա նը, ու մղկ տա լով ը նկ նում են գաղ թի ճամ փան: 

Գաղ թի ող բեր գու թյու նը ճա շա կած ա կա նա տես վե րապ րող Ե ղի ա զար Կա րա
պե տյա նը (ծնվ. 1886 թ., Սա սուն) գաղ թա կան նե րի ա նու նից հրա ժեշ տի խոսք է գրել 
իր հուշ-վ կա յու թյան վեր ջում. «… Թույլ տվեք կանգ նել այս բարձր սա րի վրա, վեր-
ջին ան գամ «Մ նա՜ք բա րով» ա սել որ բա ցած հայ րե նի քին, նրա սր բա վայր տա ճար-
նե րին, հու շար ձան նե րին, ծաղ կա բույր լեռ նե րին, ար գա վանդ դաշ տե րին, գե տե րին 
ու աղ բյուր նե րին և որ պես գաղ թա կան մարդ̀ իմ սա կա վա թիվ հայ րե նա կից նե րի հետ 
հյու րըն կալ վել ու ապ րել դեռ սո վի, գաղ թի ու ա րյու նա հե ղու թյան մատն ված Ար ևե լյան 
Հա յաս տա նում» 39: 

Այդ ազ գային ան ն կա րագ րե լի վիշտն իր հո րի նած ե ղե րեր գի մեջ է խտաց րել 
մշե ցի վե րապ րող Շո ղեր Տո նո յա նը (ծնվ. 1901 թ.).

«Ան տեր թո ղինք Մշո ա նուշ դաշտ-դու րան,
 Սուրբ օթ ևան, տուն ու տա նիք ու վա թան,
 Մա տուռ ու վանք, գիրք ու կա նոն, Ա վետ արան,
Մ նաց ան տեր, մնաց̀  ըն կավ շան բե րան» 40:

 
Գաղ թի ճամ փան իս կա կան ող բեր գու թյուն էր: Ա կա նա տես վե րապ րող Ա ղա սի 

Քան քա նյա նը (ծնվ. 1904 թ., Վան) դառ նու թյամբ վեր հի շել է. «… Գաղ թը ա հա վոր 
ի րա դար ձու թյուն է մի ժո ղովր դի հա մար, ո րը դա րեր շա րու նակ ապ րել է իր հա րա-
զատ ե րկ րում։ Մեր ըն տա նիքն էլ պատ րաստ վեց։ Մայ րի կիս ղե կա վա րու թյամբ ո րոշ-
վեց, թե ի նչ վերց նենք մեզ հետ, որ դի մա նանք տա սը օր վա հե տի ոտն ճամ փոր դու-
թյա նը։

 Մեր հա րա զատ տու նը մենք թո ղել ե նք 1915 թ. հու լի սի 13-ին, ժա մը տասն մե կին։ 
Նախ քան տնից դուրս գա լը մայ րիկս հա վա քեց ըն տա նի քի ան դամ նե րին, լա ցա կու-
մած համ բու րեց բո լո րին և ա սաց̀  մենք գնում ե նք դժ վա րին ու ան հայտ մի ճա նա-
պարհ, թե ի նչ կպա տա հի մեզ հետ̀ չգի տենք։ Ձեր խն դիրն է, որ դուք դի մա նաք և խու-
ճա պի մեջ չկորց նեք հայ րի կին ու մայ րի կին։

38 Նույն տեղում, վկ. 26, էջ 120:
39 Նույն տեղում, վկ. 1, էջ 81:
40 Նույն տեղում, վկ. 653, էջ 630:
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 Մենք տնից դուրս ե կանք։ Դու ռը չփա կե ցինք, մի տե սակ քա րա ցել է ինք, դար-
ձել է ինք ան զ գա։ Սկ սե ցինք շարժ վել դե պի գլ խա վոր փո ղո ցը̀  Խաչ փո ղան։ Տնե րից 
նո րա նոր ըն տա նիք ներ է ին դուրս գա լիս և մի ա նում ի րար։ Թա փո րը մե ծա նում էր ու 
շարժ վում դե պի ա ռաջ։ Մենք մինչև Իգ դիր հաս նե լը տա սը օր ճա նա պարհ ան ցանք, 
ան ձր ևի տակ, ար ևի տակ, ցե խե րի մեջ̀  կի սա քաղց ու ծա րավ։ Ճա նա պար հին քր դե-
րը հա ճախ վրա է ին տա լիս, մարդ կանց կո տո րում, թա լա նում։ Դա հատ կա պես տե ղի 
ու նե ցավ Բան դի մա հու կա մուր ջի մոտ, որ տեղ կու տա կում էր տե ղի ու նե նում։ Այդ 
կա մուր ջից ի նչ քա՜ն մայ րեր, ե րե խա նե րին գր կած, ջուրն են նետ վել, որ թուր քե րի ու 
քր դե րի ձեռ քը չընկ նեն։ Ճա նա պար հին ով քեր սպան վում է ին, ով քեր մա հա նում է ին, 
թող նում է ին ճա նա պար հի եզ րին, շատ դեպ քե րում ծած կում է ին հո ղով, շատ դեպ քե-
րում ` ո չ։ Ան թաղ դի ակ ներ տես նե լով` ես այն պես եմ ա զդ վել, որ ստա ցել եմ տխ րա-
ցավ, և մինչև հի մա այդ շա րու նակ վում է։ Ես լի ա թոք չեմ կա րող ու րա խա նալ» 41:

 Վա նե ցի գաղ թա կան Վա րազ դատ Հա րու թյու նյա նը (ծնվ. 1909 թ.) ևս նկա րագ-
րել է գաղ թի ճամ փա նե րին ժո ղովր դի կրած դժ վա րու թյուն նե րը. «… Խաչ փո ղան 
փո ղո ցից դուրս ե կանք։ Մեր ու նե ցա ծը բար ձել է ինք կո վի վրա, ո րն իր հա մար ան սո-
վոր բե ռը իր թի կուն քից գցեց ու փա խավ։ Ստիպ ված մեր ու նե ցա ծը մենք շա լա կե ցինք, 
դուրս ե կանք Վա նից, դե պի Բերկ րի բարձ րա ցանք։ 

Բան դի մա հու կա մուր ջով ան ց նե լիս վա նե ցի նե րը շատ զոհ ու նե ցան։ Կա մուր ջը նեղ 
էր, այն քան ցա վա լի է ր… Ա մե նից կա տա ղի կռիվ նե րի մենք հան դի պե ցինք Բերկ րի ի 
մոտ։ Ռու սա կան զոր քե րը ե րե խա նե րին վերց րել է ին ռու սա կան ֆուր գոն նե րի վրա, և 
քր դե րը, ո րոնք էն ժա մա նակ վարձ ված է ին` հայե րին կո տո րե լու հա մար, հար ձակ վե-
ցին մեզ վրա։ Ֆուր գոն նե րը շուռ է ին գա լիս։ Ե րե խա նե րը ջուրն է ին թափ վում, և մեզ 
ու ղեկ ցող ռուս զին վոր նե րը քր դե րին քշե ցին, որ ձո րի բե րա նը բա ցեն։ Նրանք քր դե րին 
քշե ցին, ձո րի բե րա նը բա ցե ցին, ի րենք վե րա դար ձան։ Ի նձ նս տեց րել է ին ֆուր գո նի 
մեջ» 42: 

Ա կա նա տես վե րապ րող Ա րծ վիկ Թե րե զյա նը (ծնվ. 1910 թ., Վան) ար ցունք-
նե րով է պատ մել. «… Մենք ու թը հո գի է ինք գաղ թի ժա մա նակ: Ճա նա պար հը շատ 
դժ վար էր, բո լո րը հոգ նած է ին, սո ված։ Ճամ փին մե ռած նե րին թող նում է ինք ու ա ռաջ 
ան ց նում, քա նի որ թուր քե րը մեզ հե տապն դում է ին։ Ռու սա կան զոր քը մեզ տի րու թյուն 
էր ա նում։ Սու խա րի բա ժա նե ցին։ Մենք մնա ցինք ան տեր, ան տի րա կան։ Ո րբ մա նուկ-
նե րին հա վա քում է ին, ի նձ ու քրոջս` Ար մի կին ևս դրե ցին փակ սայ լի մեջ ու տա րան 
նախ` Իգ դիր, ա պա` Ա նի պեմ զա, հե տո` Եր ևան. Նոր քի Ս. Ա ստ վա ծա ծին ե կե ղե ցու մոտ 
էր մեր ման կա տու նը, ո րի ղե կա վարն էր օր. Ազ նի վը։ Այդ ման կա տու նը Ա մեր կո մի 
ման կա տունն էր» 43:

 Վե րապ րող Սր բու հի Մու րա դյա նը (ծնվ. 1911 թ., Բիթ լիս, Ս. Խաչ գյուղ) նույն պես 
իր սր տա ռուչ հու շերն է պատ մել գաղ թի ճամ փի մա սին, ե րբ թուր քե րը հե տապն դել 
են ի րենց. «… Մի բա ցա տում շատ գաղ թա կան ներ է ին ե կել հա վաք վել̀  ե րկ րի տար բեր 

41 Նույն տեղում, վկ. 33, էջ 135:
42 Նույն տեղում, վկ. 48, էջ 162:
43 Նույն տեղում, վկ. 49, էջ 163:
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գա վառ նե րից։ Ե կել է ին, մի աղ բյու րի մոտ նս տո տել, մի քիչ ջուր խմել, հանգս տա ցել։ 
Այդ խմ բե րի մեջ է ինք նաև մենք։ Կա քա վիկ մայրս խուր ջի նի եր կու աչ քե րի մեջ դրել 
էր իր փոք րիկ ե րե խա նե րին` մի ակ տղա Մու րա դի կին և մի ա ղջ կան, ի սկ եր կու մեծ 
աղ ջիկ ներս` ես ու քույրս, նրա ձեռ քե րից է ինք բռ նել։ Հան կարծ մի թուրք հայտն վեց. 
նա տե սավ մորս կա խար դիչ գե ղեց կու թյու նը և քա րա ցավ, հե տո սկ սեց կրա կել մեզ̀  
ե րե խա նե րիս վրա, որ մորս փախց նի։ Բայց մայրս իր ան թա րու տա կից հա նեց ա տր-
ճա նա կը և կրա կեց նրա ճա կա տին։ Թուր քը ըն կավ, բայց ես էլ է ի վի րա վոր։ Ես ձեռքս 
եր կա րաց րի, մորս փե շը հա զիվ բռ նե ցի։ Նա տե սավ, որ ես վի րա վոր եմ, տա րավ 
ի նձ աղ բյու րի մոտ, վերքս մաք րեց, լվաց, ջուր խմեց րեց։ Մի քա րայ րում գի շե րե ցինք։ 
Թուր քե րը գի շե րով հար ձակ վե ցին մեզ վրա ու կրա կե ցին։ Մայրս իր մարմ նով մեզ 
վրա պառ կեց, որ մեզ գն դակ չկպ նի։ Ե րբ թուր քե րը հե ռա ցան, մայրս մեզ մե կիկ-մե-
կիկ համ բու րեց։ Բայց Մու րա դիկ եղ բորս ա րյու նը նրա բե րա նը լց վեց։ Մայրս շատ 
լաց ե ղավ ու ող բաց, ձեռ քե րով գե րեզ ման փո րեց նրա հա մար, ու լու սա դե մին մենք 
ճամ փա ըն կանք։ Բա վա կան գնա ցել է ինք։ Հան կարծ ձի ե րի դո փյուն լս վեց։ Մայրս 
կար ծեց̀  թուր քերն են կր կին հար ձակ վել, մեզ ա սաց. 

- Ա վե լի լավ է` Ա րազ գե տի ջրի մեջ նետ վենք, քան թե թուր քե րի ձեռքն ը նկ նենք։
 Խեղճ մայրս խուր ջի նը ու սին դրեց̀  մե ջը եր կու ե րե խայով, իմ ձեռ քը բռ նեց, և ջու րը 

նետ վե ցինք։ Բայց ե կող նե րը ռուս զին վոր ներ է ին, զգա ցին, որ մայրս հու սա հա տու թյու-
նից ի րեն և մեզ գցեց ջու րը, իս կույն նետ վե ցին ջրի մեջ և մեզ ա զա տե ցին, տա րան 
ռուս գե նե րա լի մոտ։ Մայրս որ պես շնոր հա կա լու թյուն հա նեց իր հրա ցա նը և տվեց 
ռուս գե նե րա լին ու ա սաց, որ դրա նով ին քը մի թուրք աս կյար է սպա նել» 44:

 Գաղ թա կան դար ձած Վար դու հի Փո թի կյա նը (ծնվ. 1912 թ., Վան) ցա վագ նո րեն 
է վեր հի շել այդ սար սա փե լի թո հու բո հը. «… Ժո ղովր դի հետ գա լիս է ինք։ Ճամ փին 
ես կո րա։ Ռուս զին վոր նե րը ի նչ քան կո րած ե րե խեք կային, հա վա քել լց րել է ին կաչ կի 
(սայ լակ - ռուս.) մեջ։ Ճամ փին գի տե՞ս` ի նչ տե սանք… Ա՜խ, իմ դուշ մա նը չտես նա էդ 
օ րը։ Վու՜յ, սև ը լեր էդ օ րը։ Մենք ե կել հա սել ե նք Բերկ րի ի կար մուն ջի մո տը։ Մեկ էլ 
ժո ղո վուր դը գո ռաց̀  փա խեք։ Մթա նը տե սանք, Բերկ րի ի ձո րը նեղ ձոր էր, գե տը չհա-
սած` քր դե րը վրա տվե ցին։ Հայե րը, որ փախ նում է ին, ոտ նե րը սոթ էր տա լիս, ը նկ-
նում է ին գե տը, խեղդ վում։ Ո՛ րը ա նա սու նով էր ու զում ան ց նել, ո՛ րը մտ նում էր ջու րը̀  
ջու րը տա նում է ր։ Գո ռում է ին, ճչում, լաց լի նում։ Քր դե րը կրա կում է ին մեզ վրա: Մե րը 
մա նու կը ու րա ցավ… 

Ան տեր մնա Բերկ րի ի գյա լին, ի նչ քան մար դոց գլուխ կե րավ…
 Ռուս նե րը ի նչ քան կո րած ե րե խա կար, հա վա քել, լց րել է ին մի չո լի մեջ։ Ես եր կու 

ա միս մնա ցի ռս նե րի մոտ։ Օ ղոր մած մերս ե կավ ի նձ գտավ…»45: 
Ա կա նա տես վե րապ րող Ղա զար Գևոր գյա նը (ծնվ. 1907 թ., Վան, Հայոց Ձոր, 

Հնդս տան գյուղ) ևս նկա րագ րել է գաղ թի ճամ փի դժ վա րու թյուն նե րը. « …Արև նա-
մուտ է ր։ Հան կարծ կիր ճի հա րա վային կող մից լս վեց հրա ցան նե րի կրա կոց, և զի լան ցի 
քր դե րի լո լոն հն չեց̀  խփե՛ք, հա՜յ խփե՛ք։ Նրանք կա մուր ջի ել քը կտ րե ցին։ Ո մանք էլ 

44 Նույն տեղում, վկ. 21, էջ 113:
45 Նույն տեղում, վկ. 54, էջ 166, 167:
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քա րա վա նի ետ ևից ե կող նե րի ճամ փան կտ րե ցին, ի սկ զի լան ցի նե րի ո րոշ մա սը, 
թաքն ված ժայ ռե րի հետ ևում, կրա կում էր ան ց նող գաղ թա կան նե րի վրա` հույս ու նե-
նա լով, որ նրանք, ան ց նե լով ի նք նա պաշտ պա նու թյան, կթող նեն ի րենց ու նեց ված քը, և 
ի րենք էլ կհափշ տա կեն։ Սա կայն Վա նի նա հան գի հե րոս ժո ղո վուր դը, ո րը կա րո ղա ցել 
էր մինչև այդ պաշտ պա նել իր պա տի վը հա մի դյան ա վա զա կախմ բե րից, մեծ զո հեր 
տա լով, չհու սա հատ վեց։ Բայց ե ղան նաև մար դիկ, ո րոնք ի րենց նե տե ցին Բան դի մա-
հի ի սրըն թաց ա լիք նե րի մեջ̀  հույս ու նե նա լով ան ց նել մյուս ա փը, սա կայն ա լիք նե րը 
տա րան նրանց։ 

Զին ված կա մա վոր նե րը ան մի ջա պես դիր քա վոր վե ցին։ Սա կայն քր դե րը նա խօ րոք 
մտած ված ամ րա ցել է ին քա րա ժայ ռե րին, ու նե նա լով բարձր դիրք և միև նույն ժա մա-
նակ ան տե սա նե լի կրա կում է ին ան զոր գաղ թա կան նե րի վրա։ Շա տե րը զոհ վե ցին։ 
Ստ կե ցին նաև ա նա սուն նե րը։ Այս պես տևեց եր կու ժամ, մինչև որ օգ նու թյան հա սավ 
Բերկ րի գյու ղում հանգս տա ցող կա զա կա կան մի կա յա զոր։ Կա մուրջն ա զատ վեց։ Այդ 
գի շեր, ա ռանց հան գիստ առ նե լու, գաղ թա կա նու թյու նը շա րու նա կեց իր ճա նա պար հը: 
Կար ծես բախ տը մեզ ժպ տաց։ Կա կոն, լի նե լով ճար պիկ, գյու ղի մի քա նի ե րի տա-
սարդ նե րի հետ զբաղ ված էր ա նա սուն նե րի խնամ քով։ Ի սկ ես և մայրս, մեր եզ նե-
րը բար ձած, գյու ղա ցի նե րի հետ շարժ վում է ինք ա ռաջ։ Հաս նե լով Բերկ րի` մեզ այլևս 
թույլ չտ վին ա ռաջ գնալ, կա յա զո րի հրա մա նա տա րը հա ղոր դեց, որ օգ նա կան ու ժեր 
են ու ղար կել, մի քա նի ժա մից ճա նա պար հը կա զատ վի։ Մի գի շեր մնա ցինք Բերկ րի-
ում։ Հա ջորդ ա ռա վո տյան շա րու նա կե ցինք մեր ճա նա պար հը։ Մինչև մեր շարժ վե լը 
հա սավ նաև Կա կոն` իր ոչ խա րի հո տե րով, և մենք նո րից բռ նե ցինք մեր գաղ թի ճամ-
փան։ 

Անց նե լով կա մուր ջով` կիր ճում մենք ա կա նա տես ե ղանք մեր գաղ թա կան հա րա-
զատ նե րի դի ակ նե րին։ Թե ի նչ պի սի տե սա րան էր, սոս կա լի է ան գամ վեր հի շել, չնա-
յած որ հայը այդ պի սի տե սա րան նե րի շատ է ար ժա նա ցել թուրք բար բա րոս նե րի 
կողմից։ 

Ես մի այն կվեր հի շեմ մի դեպք մի մար դու մա սին, ո րը իր ժա մա նա կին մեր գա վա-
ռի հա մար ե ղել է հե ղի նա կա վոր դեմք, ե ղել է մեր գյու ղի տե րը։ Դա Մկր տիչ ա ղան 
է ր։ Բնակ վում էր Վան քա ղա քում։ Ին քը, լի նե լով կալ վա ծա տեր, մեր գյու ղը իր նախ նի-
նե րի կալ վածքն էր ե ղել, գյու ղում ու ներ հի ա նա լի կա ռուց ված տուն-բերդ, ո րը եր կու-
հար կա նի էր, դեռ մինչև գաղ թը մնում էր նրա այ գին` հինգ-վեց հեկ տար տա րա ծու-
թյամբ, ե րեք մետր բարձ րու թյամբ պարս պա պատ։ Գյու ղի ե կամ տի կե սը պատ կա նում 
էր նրան։ Գյու ղում նրան կո չում է ին Մկո (Մ կոյի պա րիսպ, Մկոյի բերդ, Մկոյի ար տեր 
և այլն)։ Ա հա գաղ թի այդ ճա նա պար հին մենք հան դի պե ցինք նրան մի սայ լի վրա 
նս տած` հո վա նո ցը գլ խի վեր ևը բռ նած։ Գաղ թի ճամ փին նա զոհ գնաց մի պա տա հա-
կան գն դա կի։ Եր ևե լի կալ վա ծա տի րոջ ան փա ռու նակ մա հը կար ծես ի ցույց էր բո լոր 
ան ց նող գաղ թա կան նե րին, որ պես զի նրանք չցա վե ին ի րենց կորց րա ծի հա մար։ 

Անց նե լով Բան դի մա հու կա մուր ջը̀  մենք մեզ զգա ցինք կար ծես ա զատ վտանգ նե-
րից։ Մի քիչ հան գիստ ա ռանք, որ պես զի ուժ հա վա քենք գա լիք ճա նա պար հի հա մար։ 
Թե քա նի օ րից հա սանք Իգ դիր, այդ չեմ հի շում։ Հի շում եմ, ե րբ հա սանք Իգ դիր̀ Ռու-
սա հա յաս տա նի մեջ, սկ սե ցինք վա ճա ռել մեր ա նա սուն նե րը տե ղա ցի հայե րին` թող-
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նե լով մի քա նի բարձ կան ա նա սուն ներ, ո րոնց բար ձե լով մեր ու տե լի քը̀  ա ռա ջա ցանք 
դե պի Եր ևա նի նա հան գի մի շարք գա վառ ներ, ի նչ պես այն նա խա տե սել էր կա ռա վա-
րու թյու նը» 46: 

Ա կա նա տես վե րապ րող Թո վիկ Բաղ դա սա րյա նը (ծնվ. 1901 թ., Վան, Հայոց 
Ձոր, Հնդս տան գյուղ) շա րու նա կել է նա խոր դի պատ մա ծը. «… Հա րյուր հա զա րա վոր 
գաղ թա կան ներ լց վել է ին, ո րոնք ի րենց փր կու թյու նը հա մա րում է ին Եր ևան հաս նե լը։ 
Մորս, ե րե խա նե րի հետ հա սանք Բան դի մա հու փրփ րա դեզ գե տը։ Ես խնդ րե ցի մորս, 
որ գնամ ջուր շփեմ ե րեսս։ Ես գնա ցի, հան կարծ կարկ տա բեր մի բան սկս վեց։ Քր դե-
րը պա շա րել է ին հան դի պա կաց ձո րի վե րին մա սը, կրա կում է ին, մար դիկ գլոր վում 
է ին։ Ես տես նում է ի, թե ի նչ պես ե կող ներն ի րենց գցում է ին ջու րը։ Ես էլ հան վե ցի, նետ-
վե ցի ջու րը։ Մինչև գե տի կե սը որ հա սա, ջրի հո սան քը ի նձ տա րավ ներքև։ Դի ակ նե րը 
հա րյուր նե րով գա լիս է ին ի րար ետ ևից, քշ վում է ին դե պի ծով։ Հան կարծ մի փեշ կպավ 
ի նձ, մի կին բռ նել էր ծա ռից։ Ես նրա փե շից կպա ու կա մաց-կա մաց դուրս ե կա։ Ես էդ 
կնոջ ա զա տածն ե մ։ Ո ՞վ էր այդ կի նը̀  չգի տեմ։ Դուրս ե կանք գե տից̀  մր սում եմ, դո ղում 
ե մ։ Ես մի ռուս զին վո րի խնդ րե ցի, որ մեզ նս տեց նի ձի ու վրա։ Ձին չգ նաց։ Ի ջա։ Տե սա` 
մի կով կա։ Բեռ նա կիր կո վի ջվալ նե րը ըն կել է ին, մե ջը գա թա կար։ Ես սո ված է ի, 
կե րա։ Մի մարդ ի նձ նս տեց րեց կո վի վրա ու կա պեց պա րա նով։ Ժո ղո վուր դը գո ռում, 
գո չում է, ա մեն մե կը իր հա րա զա տին է փնտ րում։ 

Ես էլ ե րե կո յան մյուս նե րի հետ մի տեղ հա սա, նս տե ցինք հանգս տա նա լու։ Ես 
ի ջա, կո վի պա րա նը կա պե ցի ոտ քիս, պառ կե ցի։ Մտա ծում եմ` ի նչ ե ղան մե րոնք։ Մեկ 
էլ մի ձայն լսե ցի, տես նեմ` ա մուս նա ցած քույրս է։ Փա թաթ վե ցինք։ Ես կո վի հետ ա ռաջ 
գնա ցի։ Գտա մորս, քույ րե րիս, մո րա քույրս նս տել էր կա նաչ նե րի վրա` վայ-վույ է ին 
ա նում, ող բում է ին իմ մա հը։ Հան կարծ ի նձ որ տե սան, ձեռ քե րի վրա բարձ րաց րին։ 
Շա րու նա կե ցինք, հա սանք Ա բա ղայի դաշ տը, հե տո Օր գով, ո րը ռու սա կան սահ մանն 
է ր։ Ա ռա ջին օգ նու թյու նը հայե րին տվին, հաց բե րին, բա ժա նե ցին։ Մենք սկ սե ցինք 
ա ռա ջին ան գամ ա խոր ժա կով բո քոն ու տել։ Եր կու-ե րեք օր մնա ցինք, հե տո Իգ դի րի 
վրայով դե պի Էջ մի ա ծին ե կանք» 47:

 Վա նե ցի Վա րազ դատ Հա րու թյու նյա նը շա րու նա կել է վեր ջի նիս միտ քը. « …
Ա րաքս գետն ան ցանք։ Ե կանք, Էջ մի ած նի վան քի պա տե րի տակ գաղ թա կան նե րը 
լց ված, տի ֆի հա մա ճա րա կից օ րա կան հա րյու րա վոր մար դիկ է ին մեռ նում։ Վի ճա-
կը շատ ծանր է ր։ Տներն ան գամ հի վան դա նոց է ին դար ձել։ Եղ բայրս` Գուր գե նը, ե րբ 
մա հա ցավ, ես տե սա, թե ի նչ պես փայ տը թարս ու շի տակ շա րում են ի րար վրա, այն-
պես էլ մե ռել նե րին է ին ի րար վրա շա րում, որ գի շե րը տա նեն եղ բայ րա կան գե րեզ-
մա նը գցեն: 

Հայրս տե սավ, որ մենք ևս պի տի մեռ նենք, մեզ հա վա քեց, տա րավ Թիֆ լիս։ Այն-
տեղ է ին հո րեղ բայրս` Տեր-Հա րու թյու նյան ներն ի րենց ըն տա նի քով, ո րոնք 1896 թ. 
դեպ քե րից հե տո գաղ թել է ին։ Ես, մայրս, հայրս, եղ բայրս` Ա րծ րուն Հա րու թյու նյա նը̀ 

46 Նույն տեղում, վկ. 42, էջ 150:
47 Նույն տեղում, վկ. 31, էջ 129:
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Ա րաք սյայի հայ րը։ Մեզ տե ղա վո րե ցին Ա րա մյան հի վան դա նո ցում։ Այն տեղ տի ֆից 
վախ ճան վեց հայրս։

 Մենք մեզ գտանք որ բա նո ցում։ Ես, քույրս և եղ բայրս Բա րե գոր ծա կա նի որ բա-
նո ցում ե նք մե ծա ցել, ո րի շե ֆու թյու նը Հով հան նես Թու մա նյանն էր ի րա կա նաց նում։ 
Նա որ դեգ րել էր ե րեք տղա նե րի` ա պա գա բա նաս տեղծ Վա ղար շակ Նո րեն ցին, գրա-
կա նա գետ Նո րայր Դա բա ղյա նին և Միհ րան Թյու թյուն ջյա նին։ Թիֆ լի սի Ծի րա նա-
վոր վան քի բա կում էր որ բա նո ցը։ Ուխ տա վոր նե րը գա լիս է ին մա տաղ ա նե լու, և մենք 
սն վում է ինք, բայց հե տո դժ վա րա ցավ։ 

Մեր հայոց լեզ վի ու սու ցիչ Ծե րուն Թոր գո մյա նը հրա տա րա կում էր « Համ բա վա բեր» 
հան դե սը, 1916 թ. մարտ ա մս վա հա մա րում լույս է տե սել մեր որ բա նո ցի լրիվ ցու ցա կը։ 
Այդ տեղ ես եր կու հա րյուր չորս հա մա րում եմ, ըն դա մե նը յո թը տա րե կան, եղ բայրս` 
ի նը, քույրս` տասն մեկ տա րե կան։ Ծն ված օ րս հայտ նի չէր, ես գրե ցի նոյեմ բե րի 29-ը̀  
հայ ժո ղովր դի վե րածնն դի օ րը» 48: 

Ու շագ րավ է, որ գրե թե բո լոր գաղ թա կան վե րապ րող ներն ա ռան ձին ե րախ-
տա գի տու թյամբ են հի շում ռուս զին վոր նե րի մարդ կային ու հո գա տար վե րա բեր-
մուն քը, ի նչ պես նաև հայ կա մա վոր նե րի նվիր վա ծու թյու նը տա ռա պյալ գաղ թա-
կան նե րի նկատ մամբ:

 Հի շար ժան է Պա րույր Խա չատ րյա նի (ծնվ. 1908 թ., Ա լաշ կերտ) վկա յու թյու նը. 
« Մեծ ե ղեռ նի ժա մա նակ ես փոքր է ի, բայց հի շում ե մ։ Մեր ըն տա նի քը բաղ կա ցած էր̀  
հայրս, մայրս, եր կու հո րեղ բայր ներս, եղ բայր ներս` Ռու բե նը, Խոս րո վը, քույրս` Հե ղի-
նեն։ Քա նի որ մենք փոքր է ինք, ռուս նե րը մեզ դրին սայ լի վրա ու բե րին։ Ճամ փին 
տե սանք̀ գյու ղե րը վառ վում է ին, տներ-մա րագ ներ ծխի-մ խի մեջ կո րած։ Ա սա ցին` 
մե ջը հայե րին լց րել են ու վա ռել։ Մու րադ գե տը ա րյուն էր դար ձել։ Ա մեն կողմ դի ակ-
ներ է ին լո ղում… Ձո րի մեջ թուրք զին վոր նե րը հայ աղ ջիկ նե րին տա րել է ին, տկ լո րաց-
րել և ստի պել պա րել։ Մեր կա մա վոր նե րը տես նում են, հար ձակ վում են նրանց վրա, 
թուրք զին վոր նե րին կո տո րում են և աղ ջիկ նե րին ա զա տում» 49: 

Ա կա նա տես վե րապ րող Նեկ տար Գաս պա րյա նը (ծնվ. 1910 թ., Ա րդ վին, Տան-
ձուտ գյուղ) հու զու մով է պատ մել, թե ի նչ պես ի րենց Տան ձուտ գյու ղի դպ րո ցի 
տնօ րեն Վար դան Մազ մա նյա նը լսե լով, որ հա ջորդ օ րը թուր քե րը հար ձակ վե-
լու են ի րենց գյու ղի վրա և հայե րին պի տի կո տո րեն, թր քու հու շո րեր է հագ նում 
ու ծպտված գի շե րով հաս նում Ա րդ վին, որ տեղ ռու սա կան զորքն էր: Ներ կա յա-
նում է հրա մա նա տա րին, խաչ հա նում, որ ի րեն հա վա տան ու խնդ րում ռուս նե րի 
օգ նու թյու նը, ո րոնք գի շե րով ճամ փա են ել նում դե պի Տան ձուտ. «… Թուր քե րը ե րբ 
տես նում են ռու սա կան զոր քի մուտ քը Տան ձուտ, գլ խա պա տառ սկ սում են փախ չել։ 
Ռուս նե րը գա լիս են, սկ սում են օգ նել հայե րին և ա սում են. «24 ժա մից մենք պի տի 
հե ռա նանք, ով որ պատ րաստ լի նի, մեզ կմի ա նա»։ Ի նձ, քրոջս` Ա նու շին և փոք րիկ 
եղ բորս ռուս զին վոր նե րը ի մա նա լով, որ մենք ո րբ ե նք, սահ նա կի վրա խոտ կար 
փռ ված, վրան ի րենց շի նե լը փռե ցին, վրան մեզ նս տեց րին, մեզ վրա էլ մի ու րիշ շի նել 

48 Նույն տեղում, վկ. 48, էջ 162:
49 Նույն տեղում, վկ. 64, էջ 180:
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ծած կե ցին, որ չմր սենք, ի րենց պայո կից էլ մեզ բա ժին հա նե ցին, կե րակ րե ցին ու բե րին 
հասց րին Ա խալ քա լա քի զին վոր նե րի զո րա նո ցը: …Ութ սուն տա րուց ա վե լի է ան ցել, 
բայց ես մինչև այ սօր չեմ կա րող մո ռա նալ իմ սի րե լի վա ղա մե ռիկ հայ րի կին, մայ րի-
կին, քե ռուն, հար ևան նե րին, տա տի կին, մեր բո լոր ազ գա կան նե րին, ո րոնք գա զա-
նա բար սպան վե ցին և մե զի թո ղին ան տեր ու ա նօգ նա կան։ Իմ ամ բողջ կյան քում ես 
միշտ հի շում եմ այդ սար սա փե լի տե սա րան նե րը, ո րոնք տե սել եմ իմ աչ քե րով, և 
ես եր բեք հան գիստ չու նեմ։ Այն քա՜ն եմ ար ցունք թա փել… Օ տար նե րը չու զե ցին մեզ 
օգ նել, ռուս նե րը մեզ օգ նե ցին» 50:

 Կա րե լի է ան վերջ շա րու նա կել ա կա նա տես նե րի վկա յու թյուն նե րը, բայց որ պես 
եզ րա կա ցու թյուն` մեջ բե րենք Ծի րա նի Մաթ ևո սյա նի (ծնվ. 1900 թ., Խար բերդ, 
Չմշ կա ծագ գյուղ) խո րի մաստ խոս քը. « …Էդ ժա մա նակ ռու սը Ե րզն կա յումն է ր։ 
Ռու սը ֆուր գոն նե րով հայե րին տա րավ Ե րզն կա։ Կա զար մա նե րը լց վե ցին հայե րով… 
Ա նդ րա նիկ փա շան` լիս դառ նա. ե կավ մեզ քշեց, բե րեց, Հա յաս տան-եր կիր հա նեց, 
բայց ա մեն ի նչ կորց րինք։ Էս մի թեթև մասն եմ քեզ պատ մել, բա լա՜ ջան, ե թե բո լո րը 
պատ մեմ, յոթ օր, յոթ գի շեր չի պրծ նի… Թուր քը թող մեռ նի՛. էդ սա՜ղ ին քը ա րեց մեր 
գլ խին: Ե րկ րի՜ց էլ զրկ վանք, ջա նի՜ց էլ զրկ վանք, հարս տու թյու նի՜ց էլ զրկ վանք։ Հի մա 
էլ ա նա մոթ նե րը ա սում են, թե հայերն են ի րանց կո տո րել։ Մեր ոս կի նե րը, տու նե րը« 
հո ղե րը մնա ցին թուր քին։ Ես զար մա նում եմ` ո նց հայե րը չեն կա րո ղա նում թուր քի 
հա խից գալ։ Թող գիրք ըլ լի, էս բո լոր պատ մած նե րը, թող կար դան աշ խար հի մար դիկ, 
որ ի մա նան` ով է մե ղա վո րը, ով է ար դա րը, ով է տուժ վա ծը…»51:

 Քա նի որ գաղ թի ու տա րագ րու թյան դժ վա րին պայ ման նե րում օ րագ րու թյուն 
գրելն ան հ նար էր,  ա կա նա տես վե րապ րող նե րի հա ղոր դած հուշ-վ կա յու թյուն ներն 
ու պատ մա կան տա րաբ նույթ եր գե րը դաջ վել են նրանց հի շո ղու թյան մեջ̀  օ րագ րու-
թյան նման օ րը օ րին, տե ղը տե ղին ար ձա գան քե լով Ա ռա ջին աշ խար հա մար տի Կով-
կա սյան ճա կա տի պատ մա կան յու րա քան չյուր ի րա դար ձու թյա նը, մի մյանց լրաց նե-
լով, հաս տա տե լով ու հիմ նա վո րե լով կա տար ված դա ժան ի րո ղու թյուն նե րը, քա նի 
որ հայ ժո ղո վուրդն ի ՛նքն է կրել այդ բո լոր ա նա սե լի տա ռա պանք նե րը, հետ ևա-
բար̀  ժո ղո վուրդն ի ՛նքն է այդ զանգ վա ծային ոճ րա գոր ծու թյան ա ռար կան (object): 
Եվ ի նչ պես ա մեն մի հան ցա գոր ծու թյուն բա ցա հայ տե լիս դա տա րա նում ո րո շիչ են 
վկա նե րի ցուց մունք նե րը, նույն պես և այս պա րա գա յում պետք է հեն վել նաև ա կա-
նա տես վե րապ րող նե րի վկա յու թյուն նե րի վրա, ո րոն ցից յու րա քան չյու րը ա պա ցու-
ցո ղա կան նշա նա կու թյուն ու նի Հայոց ցե ղաս պա նու թյան ճա նաչ ման, հա տուց ման, 
ի նչ պես նաև Հայ կա կան հար ցի ար դա րա ցի լուծ ման գոր ծում:

50 Նույն տեղում, վկ. 81, էջ 198, 199:
51 Նույն տեղում, վկ. 113, էջ 263:
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 ՀԱՅՈՑ ՑԵ ՂԱՍ ՊԱ ՆՈՒԹՅԱՆ Ա ԿԱ ՆԱ ՏԵՍ վԵ ՐԱՊ ՐՈՂ ՆԵ ՐԻ 
վԿԱՅՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵՐՆ Ա ռԱ ջԻՆ Աշ խԱՐ ՀԱ ՄԱՐ ՏԻ ԿՈվ ԿԱՍՅԱՆ ճԱ ԿԱ ՏԻ 

ՄԱ ՍԻՆ
 Վեր ի նե վազ յան 

ԱՄ ՓՈ ՓՈՒՄ
 Հայոց ցե ղաս պա նու թյան ա կա նա տես վե րապ րող նե րից 55 տա րի նե րի ըն թաց քում 
Հա յաս տա նում և սփյուռ քում իմ գրի ա ռած, ձայ նագ րած, տե սագ րած և ու սում նա-
սի րած ժո ղովր դա կան 700 մի ա վոր նյու թե րը ներ կա յաց նում են Ա րևմ տյան Հա յաս-
տա նի (ի նչ պես նաև՝ Կի լի կի այի և Ա նա տո լի այի) 150 տե ղա վայ րե րի հա յու թյան 
կյանքն ու բար քը, հա սա րա կա կան, քա ղա քա կան ի րա դար ձու թյուն նե րը (գաղթն ու 
ջար դը) և նրանց բա րո յա հո գե բա նա կան ցա վա գին ապ րում ներն ու մտո րում նե րը: 

Ա կա նա տես վե րապ րող նե րի հա ղոր դած հուշ-վ կա յու թյուն նե րը և ե րգ-վ կա-
յու թյուն նե րը վե րա բեր ում են նաև Ա ռա ջին հա մաշ խար հային պա տե րազ մի Կով-
կա սյան ճա կա տին, ո րը տե ղի է ու նե ցել նրանց աչ քի ա ռաջ: Նրանք պատ մել են 
թուր քա կան կա ռա վա րու թյան զի նա հա վա քի, զո րա հա վա քի, Սա րի ղա մի շի ճա կա-
տա մար տի, ա րևմ տա հա յու թյան տխուր վի ճա կի, նրանց ար դար ու ազ նիվ ո գո-
րում նե րի (ը նդվ զում ներ և ի նք նա պաշտ պա նա կան մար տեր), ի նչ պես նաև ռու սա-
կան զոր քի ու կա մա վոր նե րի ու ղեկ ցու թյամբ դե պի Ար ևե լյան Հա յաս տան գաղ թի 
մա սին: 

 Բա նա լի բա ռեր՝ Հայոց ցե ղաս պա նու թյուն, Օս մա նյան կայս րու թյուն, ե րիտ թուր-
քեր,  ա կա նա տես վե րապ րող նե րի վկա յու թյուն ներ, ռուս զին վոր ներ, Կով կա սյան 
ճա կատ, Ա ռա ջին հա մաշ խար հային պա տե րազմ։

The TesTimonies oF The eYeWiTness surViVors oF The armenian 
GenoCide aBouT The CauCasian FronT oF The World War i

Verjiné Svazlian
summarY

The 700 units of popular materials I have written down, tape- and video-recorded in 
the course of 55 years from the survivors of the Armenian Genocide in Armenia and the 
Diaspora describe the public-political events of the time, the life and the lifestyle of the 
Armenians originally from 150 localities of Western Armenia (including Cilicia) and their 
sorrowful moral-psychological experiences. 

In these memoir-testimonies and song-testimonies, the eyewitness survivors have 
referred also to the events occurred at the Caucasian front during World War I, which 
had taken place before their eyes. They have narrated their impressions concerning the 
arm-collection and the mobilization, organized by the Turkish government, the battle of 
Sarighamish, the grave condition of the Western Armenians, their righteous and noble 
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struggles (their rebellions and self-defensive battles) and their emigration to Eastern 
Armenia with the Russian soldiers and the volunteers.

Keywords:Armenian Genocide, Ottoman Empire, Young Turks, testimonies of the 
eyewitness survivors, Russian soldiers, Caucasian Front, First World War.

свидетеЛьства оЧевидцев геноцида армян о КавКазсКом фронте 
Первой мировой войны

Вержине Свазлян
резЮме

На протяжении 55 лет, собранные и записанные (в том числе и на аудио- и видео 
носители), а также исследованные мною материалы (700 единиц) свидетелей-
оче видцев Геноцида армян в Армении и в диаспоре, представляют жизнь и быт, 
общественно-политические события (депортация и резня), морально-психологи-
ческие трагические переживания и размышления армян из более чем 150 местно-
стей Западной Армении (а также Киликии и Анатолии).

Воспоминания-свидетельства и песни-свидетельства очевидцев относятся 
также к событиям на Кавказском фронте во время Первой мировой войны. Они 
свидетельствовали о военных сборах и мобилизациях, организованных турецким 
правительством, о Сарыкамышском сражении, тяжелом положении западных 
армян, их справедливой борьбе (восстания и самооборонительные бои), а также 
о переселении армян в Восточную Армению в сопровождении русской армии и 
добровольцев.

Ключевые слова: Геноцид армян, Османская империя, младотурки, свидетель-
ства очевидцев, русские солдаты, кавказский фронт, Первая мировая война.


