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Նարինե Հակոբյան

XIX դա րի 90-ա կան թթ. Օս ման յան կայս րութ յու նում կառավարող վար չա կար գի 
որ դեգ րած քա ղա քա կա նութ յունն ա ղե տա լի հետ ևանք ներ ու նե ցավ պե տութ յան հայ 
հպա տակ նե րի հա մար: Աբ դուլ Հա միդ II սուլ թա նի հա կա հայ կա կան քա ղա քա կա-
նութ յու նը ծանր հար ված էր Արևմտ յան Հա յաս տա նի և Օս ման յան կայս րութ յան այլ 
շրջան նե րի հայ բնակ չութ յան ստեղ ծա րար կյան քին: Հար յուր հա զա րա վոր հա յեր 
կո տոր վե ցին, բռնի կրո նա փոխ վե ցին կամ տա րագր վե ցին: Ա վեր վե ցին հայ կա կան 
բազ մա թիվ ե կե ղե ցի ներ ու վան քեր և  այլ շի նութ յուն ներ:

Արևմ տա հա յութ յան կո տո րած նե րի պատ մութ յան ու սում նա սիր ության ա ռու մով 
կար ևոր նշա նա կութ յուն ու նի այդ ժա մա նակ Օս ման յան կայս րութ յան տա րած քում 
աշ խա տող օ տա րերկր յա մի սիո ներ նե րի գոր ծու նեութ յու նը: Ընդ ո րում, դա կար ևոր է 
ինչ պես թուր քե րի ոճ րա գոր ծութ յան փաս տագր ման, այն պես էլ բազ մա թիվ հա յե րի 
կյան քի փրկութ յան դրվագների արձանագրման ա ռում նե րով: Հոդ վա ծում անդ րա-
դառ նա լու ենք հա միդ յան կո տո րած նե րի տա րի նե րին օ տա րերկ րա ցի մի սիո ներ նե րի 
գոր ծու նեութ յան հիմ նա կան ուղ ղութ յուն նե րին և  արդ յունք նե րին:

1894-1896 թթ. շա րու նակ վեց դեռևս նա խորդ տաս նամ յակ նե րում Օս ման յան 
կայս րութ յու նում ի րենց գոր ծու նեութ յու նը սկսած ա մե րիկ յան մի սիո ներ նե րի աշ խա-
տան քը: Մաս նա վո րա պես Օ տա րերկր յա ա ռա քե լութ յուն նե րի լիա զոր նե րի ա մե-
րիկ յան խոր հուր դը1, ո րը նա խորդ տաս նամ յակ նե րին, հատ կա պես 1850 թ. սուլ-
թա նի կող մից բո ղո քա կան նե րին որ պես ա ռան ձին կրո նա կան հա մայնք ճա նա չվե-
լուց հե տո արևմ տա հա յութ յան շրջա նում քա րոզ չա կան ակ տիվ գոր ծու նեութ յուն էր 
ծա վա լել: 1894-1896 թթ. կո տո րած նե րի ժա մա նակ այդ կազ մա կեր պութ յան մի սիո-
ներ նե րը զգա լի նպաս տա մա տույց աշ խա տանք կա տա րե ցին` չնա յած առ կա դժվա-
րութ յուն նե րին: Հի շա տա կութ յան է ար ժա նի, օ րի նակ, Ուր ֆա յում աշ խա տող մի սիո-
նե րու հի օ րիորդ Կո րի նա Շաթըք  (Miss Corinna Shattuck), ով, կո տո րած նե րի ժա մա-
նակ վտան գե լով սե փա կան կյան քը, ի րեն հատ կաց ված տան մեջ պատս պա րեց և 
փր կեց 240 հա յի կյանք (60-ը՝ տղա մար դիկ, մնա ցա ծը՝ կա նայք և  ե րե խա ներ)2: Ն րա 
աշ խա տան քը լա վա գույնս բնու թագր վում է տե ղա ցի հա յե րից մե կի խոս քե րով. «Ե թե 
չլի ներ միսս Շաթըքը, մենք չէինք դի մա նա ճնշմա նը. բո լորս կիս լա մաց վեինք»3: 

Այս կազ մա կեր պութ յան Վա նի կա յա նը դար ձավ 15 000 գաղ թա կա նի ա պաս տան, 

1 Օտա րերկ րյա առա քե լու թյուն նե րի լի ա զոր նե րի ամե րի կյան խոր հուր դը` ՕԱ ԼԱԽ-ը (անգլ.` 
American Board of Commissioner s f or  For eign Missions or ABCFM), հիմ նադր վել է 1810 թ.: Օս մա նյան 
կայս րու թյուն, մաս նա վո րա պես Պա ղես տին, ներ թա փան ցե լու առա ջին փոր ձե րը կա տար վել են դե-
ռևս 1819 թ.: Հայ կա կան վի լա յեթ ներ ՕԱ ԼԱԽ-ի մուտ քը թվագ րվ ում է 1830-ական նե րի վեր ջով, իսկ 
1840 թ. Էրզ րու մում նրանք բա ցե ցին իրենց կա յա նը: 
2 St ro ng William E. (ed.), The Story of the American Board: An Account of the First Hundred Years of the 
American Board of Commissioners for Foreign Missions, Boston, The Pilgrim Press, 1910, p. 395.
3 Նույն տեղում:
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իսկ Մա րա շի շրջա նում նպաս տա մա տույց աշ խա տան քը նե րա ռեց շուրջ 30 000 հա յե-
րին օգ նե լը4: Մարզ վա նի կա յա նում խնամ վում էին 250 այ րի և 800 որբ, իսկ Ուր ֆա յի, 
Խար բեր դի և Մա րա շի կա յան նե րում նրանց թի վը կրկնա կի ա վե լի էր5: 

Օ տա րերկր յա ա ռա քե լութ յուն նե րի լիա զոր նե րի ա մե րիկ յան խոր հուր դը մեծ 
ա վանդ ու նե ցավ նաև որ բախ նամ աշ խա տանք նե րում: ՕԱԼԱԽ-ի ջան քե րով որ բա-
նոց ներ ստեղծ վե ցին Խար բեր դում, Ուր ֆա յում, Այն թա պում, Մա րա շում, Հա ճը նում: 

Պետք է նշել, որ 1894-1896 թթ. հա յան պաստ ակ տիվ գոր ծու նեութ յուն էր ի րա կա-
նաց նում նաև Հայ կա կան ազ գա յին նպաս տա մա տույց կո մի տեն (անգ լե րեն` National 
Armenian Relief Committee)՝ իր ջան քե րը միա վո րե լով Ա մե րիկ յան կար միր խա չի 
հետ: Հայ կա կան ազ գա յին նպաս տա մա տույց կո մի տեն ստեղծ վել է 1896 թ.` կո տո-
րած նե րի հետ ևանք նե րը թեթ ևաց նե լու հա մար: Կազ մա կեր պութ յան գոր ծա դիր 
մարմ նի մեջ էին գե րա գույն դա տա վոր Դեյ վիդ Բր յուե րը և Ֆ րե դե րիկ Դ ևիս Գ րի նը, 
ով ժա մա նա կին ծա ռա յել էր Օս ման յան կայս րութ յան ար ևել յան շրջան նե րում` որ պես 
Օ տա րերկր յա ա ռա քե լութ յուն նե րի լիա զոր նե րի ա մե րիկ յան խորհր դի (ՕԱԼԱԽ, 
ABCFM) աշ խա տա կից: Այս կազ մա կեր պութ յու նը զբաղ վում էր դրա մա հա վաք գոր-
ծու նեութ յամբ: Այս պես, 1896 թ. մար տի դրութ յամբ այս կազ մա կեր պութ յան կող մից 
Ֆի լա դել ֆիա յում հա վաք վել էր 15 000, Բոս տո նում` 40 000, իսկ Ն յու Յոր քում` 95 000 
դո լար: Նույն թվա կա նի փետր վա րի դրութ յամբ ար դեն 35 000 դո լար ու ղարկ վել էր 
Կոս տանդ նու պո լիս` Մի ջազ գա յին հանձ նախմ բին, ո րը կազմ ված էր բրի տա նա ցի 
դի վա նա գետ նե րից և  ա մե րի կա ցի մի սիո ներ նե րից6: Ընդ հա նուր առ մամբ ա մե րիկ-
յան օգ նութ յունն այդ տա րի նե րին կազ մեց շուրջ 300 հա զար դո լար7: 

Խո սե լով hա միդ յան կո տո րած նե րի տա րի նե րին ա մե րիկ յան մի սիո ներ նե րի գոր-
ծու նեութ յան մա սին` պետք է ա ռանձ նաց նել Կ լա րա Բար տո նին, ում գոր ծու նեութ-
յունն աչ քի ըն կավ մեծ արդ յու նա վե տութ յամբ, քան զի նա կա րո ղա ցավ փրկել բազ-
մա թիվ հա յե րի8:

4 Նույն տեղում:
5 Նույն տեղում, էջ 396:
6 Այս մասին տե՛ս Curti Merlie, American Philanthropy Abroad, New Brunswick, N. J., Transaction, 
1988, էջ 125:
7 Նույն տեղում, տե՛ս նաև Balakian Peter, From Ezra Pound to Theodore Roosevelt: American 
Intellectual and Cultural Responses to the Armenian Genocide, In “America and the Armenian Genocide 
of 1915”, edited by Jay Winter, Cambridge, Cambridge University Press, 2003, էջ 2 40։ 
8 Կլար(իս)ա Հար լո ու Բար տո նը (1821-1912 թթ.) դե ռևս 1854 թ. սկսում է աշ խա տել Մի ա ցյալ Նա-
հանգ նե րի ապ րան քա նի շե րի ար տո նագ րա յին գե րա տես չու թյու նում` դառ նա լով առա ջին կի նը, ով 
դաշ նա յին կա ռա վա րու թյու նում գրա սե նյա կա յին ծա ռա յո ղի պաշ տոն էր ստա նում: Իսկ Քա ղա քա-
ցի ա կան պա տե րազ մի ըն թաց քում (1861-1865) Կլա րա Բար տոնն ամ բող ջու թյամբ նվիր վում է վի րա-
վոր զին վոր նե րի օ գնու թյան և խնամ քի հար ցե րին: Իր ան խոնջ աշ խա տան քի հա մար նա հայտ նի է 
դառ նում «Մար տա դաշ տի հրեշ տա կ» ան վամբ: Բար տո նի անունն ան շուշտ առա վել նշա նա վոր վեց 
որ պես Ամե րի կյան կար միր խա չի հիմ նա դիր: Դե ռևս 1870-1871 թթ. ֆրանս-պրու սա կան պա տե րազ մի 
տա րի նե րին նա իր օժան դա կու թյունն էր ցույց տա լիս Բա դե նի մեծ դքսին վի րա վոր նե րին օգ նե լու և 
ռազ մա կան հոս պի տալ ներ պատ րաս տե լու հար ցում: Վե րա դառ նա լով ԱՄՆ` նա ձեռ նա մուխ եղավ 
Ամե րի կյան կար միր խա չի ստեղծ ման աշ խա տանք նե րին` 1882 թ. դառ նա լով նրա առա ջին նա խա գա-
հը: 1898 թ. մեկ նում է Կուբ ա, որ տեղ աշ խա տում է օգ նել ԱՄՆ-Իս պա նիա պա տե րազ մի վի րա վոր նե-
րին: Կլա րա Բար տո նի կ յա նք ի մա սի ն ավե լի ման րա մասն տե՛ս նրա ինք նա կեն սագ րա կան գրքի մեջ՝ 
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1896 թ. փետր վա րի 16-ին «Ա մե րիկ յան կար միր խաչ»-ի հիմ նա դիր և նա խա-
գահ, մեծ մար դա սեր Կ լա րա Բար տո նը, ժա մա նե լով Օս ման յան կայս րութ յան մայ-
րա քա ղաք Կոս տանդ նու պո լիս, հան դի պում է Օս ման յան կայս րութ յան ար տա քին 
գոր ծե րի նա խա րար Ահ մեդ Թև ֆիկ փա շա յին: Հաշ վի առ նե լով Կ լա րա Բար տո նի 
ան ձը և Ա մե րիկ յան կար միր խա չի հե ղի նա կութ յու նը` թուր քա կան կա ռա վա րութ-
յունն իր հա մա ձայ նութ յունն է տա լիս կո տո րած նե րի հետ ևան քով տու ժած հայ 
բնակ չութ յանն օգ նե լու և գ յու ղատն տե սութ յան վե րա կանգն ման ծրագ րե րի ի րա-
կա նաց մա նը9: 

Կ լա րա Բար տո նի ա ռա քե լութ յան և դ րա արդ յունք նե րի մա սին շատ լավ պատ կե-
րա ցում են տա լիս հենց իր` Բար տո նի և ն րա աշ խա տա կից նե րի զե կույց նե րը, ո րոնք 
մեկ գրքով հրա տա րակ վել են 1896 թ. Վա շինգ տո նում10, ո րի հա յե րեն թարգ մա նութ-
յու նը լույս ըն ծայ վեց 2012 թ. Հա յոց ցե ղաս պա նութ յան թան գա րան-ինս տի տու տի 
կող մից11: 

Այս պես, ար դեն մարտ ամ սին Բար տո նի օգ նա կան Ջու լիան Հա բե լը ճա նա-
պարհ ըն կավ Ա լեք սանդ րեթ, որ տե ղից էլ ուղ ևոր վեց Խար բերդ և Մա րաշ: Կար-
միր խա չը չորս ար շա վա խումբ ու ղար կեց հա յաբ նակ նա հանգ ներ12: Ն րանք ե ղան 
բազ մա թիվ հայ կա կան բնա կա վայ րե րում` սկսած Այն թա պից ու Մա րա շից մինչև 
Սե բաս տիա, Թո քատ և Սամ սուն: Թե ինչ վի ճակ էր տի րում հայ կա կան բնա կա-
վայ րե րում կո տո րած նե րից և  ա վե րա ծութ յուն նե րից հե տո, դի պուկ ներ կա յաց վում 
է Բար տո նի օգ նա կան նե րի զե կույց նե րում: Այս պես, Ջ. Հա բե լը, խո սե լով Ա րաբ կի-
րում տի րող վի ճա կի մա սին, գրում է. «Գ րե թե ողջ Ա րաբ կիրն ա վեր ված էր, միայն 
եր ևում էին այն քա րա կույ տե րը, որ տեղ ժա մա նա կին կան գուն տներ կա յին: 1 800 
տնե րից միայն մի քա նիսն էին կան գուն մնա ցել: Շու կան, ինչ պես նաև կա ցա րան-
ներն ա վեր ված էին, և մար դիկ կո ղոպտ ված, ան տուն խառն վել էին այդ մի քա նի 
տնե րում: Ն րանք հի վանդ էին տի ֆով: Մեզ ա սա ցին, որ ար դեն 600 հո գի մա հա-
ցել էին այդ հի վան դութ յու նից, իսկ երկ րում այդ շրջա նի միակ բժշկին ձեր բա կա լել 
էին»13: Ջ. Հա բե լի զե կույ ցից պարզ է դառ նում նաև, որ միայն Խար բեր դի վի լա-
յե թում 200 գյուղ կամ թա լան վել, կամ ամ բող ջութ յամբ ոչնչաց վել էր, իսկ Մա լա-

Barton Clara Harlowe, The Story of My Childhood, New York, Baker & Taylor Co., 1907. Կուբայում նրա 
գործունեության մասին ավելի մանրամասն տե՛ս Ardalan Christine, Clara Barton’s 1898 Battles in Cuba: 
A reexamination of Her Nursing Contributions, “Florida Atlant ic  C omparative Studies Journal 2010-2011”, 
Volume 12, էջ 1-20: 
9 Կիրակոսյան Արման, Ամերիկ յա ն Կա րմ իր  Խաչի 1896 թ. Հայկական առաքելությունը, «Թուր քա-
գիտա կա ն և օսմանագիտական հետազոտություններ», IV, Երևան, 2006, էջ 233-234:
10 American National Red Cross, Report: America’s Relief Expedition to Asia Minor under the Re d Cr os s,  
Washington, DC, 1896:
11 Կլարա Բարտոն, Զեկույց: Ամերիկյան Կարմիր խաչի նպաստամատույց առաքելությունը Փոքր 
Ասիա, Երևան, Հայոց ցեղասպանության թանգարան-ինստիտուտ, 2012: 
12 Առա ջին ար շա վախմ բի ղե կա վարն էր Ջու լի ան Հա բե լը, երկ րոր դի նը`  Էդուարդ Ուիս տա րը, եր-
րոր դի նը` Չարլզ Քին գ Վուդը, չո րր որ դի նը ̀ Այ րա Հա րի սը: 
13 Կլարա Բարտոն, նշվ. աշխ., էջ 92: 
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թիա յի տնե րից 567-ն  ա վեր վել էր14: 
 Զեյ թուն և Մա րաշ քա ղաք նե րում հա մա ճա րակ նե րը կանգ նեց նե լու հա մար այս-

տեղ հրա վիր վեց Սի րիա յի Տ րի պո լի քա ղա քում հաս տատ ված հայտ նի հա մա ճա րա-
կա բան բժիշկ Այ րա Հա րի սը: Եր կու քա ղաք նե րում հի վանդ նե րի թի վը գե րա զան ցում 
էր 10 000-ը15: Մեծ քա նա կութ յամբ մար դիկ էին մա հա նում: Ա մե րի կա ցի մաս նա գետ-
նե րի ջան քե րի շնոր հիվ հի վան դութ յան և մա հա ցութ յան դեպ քե րի թի վը նշա նա կա-
լիո րեն նվա զեց:

Բար տո նի ա ռա քե լութ յու նը, մաս նա վո րա պես նրա գոր ծըն կեր ներն ու օգ նա-
կան նե րը հսկա յա կան աշ խա տանք տա րան հա միդ յան կո տո րած նե րի սար սափ-
նե րը և տա ռա պանք նե րը մեղ մե լու ա ռու մով: Ն րա զե կույ ցից պարզ է դառ նում, 
որ սուլ թա նի հա կա հայ կա կան դա ժան քա ղա քա կա նութ յան հետ ևան քով մո տա-
վոր հաշ վարկ նե րով 100 000-200 000 մարդ` տղա մար դիկ, կա նայք, ե րե խա ներ, 
դար ձել էին ըն չա զուրկ՝ մնա լով ա ռանց սննդի, հա գուս տի և կեն սա կան անհ րա-
ժեշ տութ յան մյուս մի ջոց նե րի: Եվ ե թե չլի նեին Բար տո նի ա ռա քե լութ յու նը և ն րա 
օգ նա կան նե րի աշ խա տան քը, ա պա այդ մարդ կան ցից առն վազն 50 000 հա զա րը 
մա հա ցած կլի նեին սո վից կամ տար բեր հի վան դութ յուն նե րից16: Մար դա սի րա կան 
գոր ծու նեութ յու նը նե րա ռում էր հի վանդ նե րի, որ բե րի և  այ րի նե րի խնամք, ա վեր-
ված տնե րի և շի նութ յուն նե րի վե րա կանգ նում: Ա ռանձ նա հա տուկ ու շադ րութ յուն 
էր դարձ վում քայ քայ ված տնտե սութ յու նը` ար հես տա գոր ծութ յու նը և գ յու ղատն-
տե սութ յու նը վե րա կանգ նե լուն: Բա վա կան է նշել, որ միայն Խար բերդ քա ղա քում 
և հա մա նուն սան ջա կում կա տար ված աշ խա տան քի արդ յուն քում վե րա կանգն վել 
է 4 575 ար հես տա վո րի աշ խա տանք, գյու ղա ցի նե րին բա ժան վել են 700 գլուխ եզ, 
կով, ա վա նակ և ձի, պատ րաստ վել և բա ժան վել են 3 000 գյու ղատն տե սա կան և  այլ 
գոր ծիք ներ, տրա մադր վել են 3 500 կտոր հա գուստ, 500 ան կող նա յին պա րա գա և 
1470 բու շել հա ցա հա տիկ17:

Կ լա րա Բար տո նի ա ռա քե լութ յան արդ յուն քում փրկվե ցին տասն յակ հա զա րա վոր 
հա յե րի կյան քեր, և  ո րո շա կիո րեն վե րա կանգն վեց կո տո րած նե րից փրկված հա յե րի 
տնտե սութ յու նը: 

Հա յե րի կո տո րած նե րը մեծ ար ձա գանք ու նե ցան նաև Գեր մա նիա յում: Այդ ա ռու-
մով կար ևոր և  ա ռանց քա յին տեղ են զբա ղեց նում Յո հան նես Լեփ սիու սը և ն րա գոր-
ծու նեութ յու նը: Գոր ծե լով « Գեր մա նա կան ա ռա քե լութ յուն Ար ևել քում» (ԳԱԱ, գեր մա-
նե րեն` Deutsche Orient Mission, DOM) կազ մա կեր պութ յան կազ մում, ո րի նպա տակն 
էր Ար ևել քի մու սուլ ման բնակ չութ յան շրջա նում ա վե տա րա նա կան քա րոզ չութ յու նը, 
1896 թվա կա նին հա յազ գի Ջ. Գ րին ֆիլ դի18 հետ մեկ նեց Կ. Պո լիս:

14 Նույն տեղում, էջ 97-100:
15 Կլարա Բարտո ն, նշվ. աշխ., էջ 38:
16 Նույն տեղում, էջ 64:
17 Նույն տեղում, էջ 118:
18 Ջ. Գրին ֆիլ դը, ում մայ րը հայ էր, ծնվել է 1874 թ. Թավ րի զում և յոթ տա րե կա նում տե ղա փոխ վել Գ եր-
մա նիա, որ տեղ ավար տե լով Գյու թերս լո հի գիմ նա զի ան` սո վո րել է Լայպ ցի գի, Բեռ լի նի և Տյու բին-
գե նի հա մալ սա րան նե րում: 1898 թ. պաշտպ անել է իր դոկ տո րա կան թե զը քա ղա քա գի տու թյու նից: 
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Հան դի պե լով կո տո րած նե րին ա կա նա տեսներին ̀  Լեփ սիու սը շատ տե ղե կութ յուն-
ներ հա վա քեց արևմ տա հա յե րի կո տո րած նե րի մա սին. նրան այդ գոր ծում օգ նե ցին 
նաև Օս ման յան կայս րութ յու նում գոր ծող ա մե րի կա ցի մի սիո ներ նե րի տրա մադ րած 
փաս տաթղ թե րը: Ընդ հա նուր առ մամբ « Գեր մա նա կան ա ռա քե լութ յուն ար ևել քում» 
կազ մա կեր պութ յան ծրա գի րը, ո րը վե րա բե րում էր ա վե տա րա նա կան քա րոզ չութ-
յա նը, վե րա ճեց հա զա րա վոր այ րի նե րին և  որ բե րին օգ նութ յան մա տա կա րար ման19:

Հա միդ յան կո տո րած նե րի տա րի նե րին Յ. Լեփ սիու սի գոր ծու նեութ յու նը կա րե լի է 
գնա հա տել եր կու ուղ ղութ յամբ: Դ րան ցից ա ռա ջի նը նրա կող մից հա միդ յան կո տո-
րած նե րի մա սին փաս տա կան մե ծա քա նակ նյու թի հա վա քումն ու գեր մա նա կան հան-
րութ յա նը դրա մա սին ի րա զե կումն էր20: Մ յուս կող մից նա ան մի ջա կան մաս նա կի ցը 
դար ձավ հա յութ յա նն օգ նութ յան կազ մա կերպ ման աշ խա տանք նե րին: Մաս նա վո րա-
պես Օս ման յան կայս րութ յու նում ե ղած ժա մա նակ նա Թա լա սում` Կե սա րիա յի մոտ, 
և Ուր ֆա յում իր խնամ քի տակ վերց րեց 100 հայ որ բե րի: Ն րա` Թուր քիա յում վեց-
շա բաթ յա ճամ փոր դութ յան ըն թաց քում հիմն վե ցին ‹‹ Գեր մա նա կան ա ռա քե լութ յուն 
ար ևել քում» կազ մա կեր պութ յան ա ռա ջին եր կու որ բա նոց նե րը21: Նա բա ցի որ բա նոց-
նե րից Ուր ֆա յում հիմ նեց գոր գի ֆաբ րի կա, որ տեղ աշ խա տում էին հայ այ րի նե րը:

Գեր մա նիա վե րա դառ նա լուց հե տո Յ. Լեփ սիու սը ստեղ ծեց « Հա յաս տա նի օգ նութ-
յան գեր մա նա կան միութ յուն» կազ մա կեր պութ յու նը, ո րի գոր ծու նեութ յան ա ռա ջին 
12 ա միս նե րի ըն թաց քում միայն Բեռ լի նի և Ֆ րանկ ֆուր տի կո մի տե նե րի հատ կա-
ցում նե րը կազ մում էին հա մա պա տաս խա նա բար` 390 և 360 հա զա րա կան մարկ22: 
Այդ նույն ժա մա նա կա հատ վա ծում գեր մա նա կան որ բա նոց նե րում էին հա վա քագր-
վել շուրջ 1 350 հայ որբ ե րե խա23: Այս կազ մա կեր պութ յան գոր ծու նեութ յու նը շա րու-
նակ վեց հե տա գա տա րի նե րին և մե ծա պես նպաս տեց հա միդ յան կո տո րած նե րի 
հետ ևանք նե րի մեղ մաց մա նը:

1899 թ. Յո հան նես Լեփ սիու սի նա խա գա հութ յամբ գոր ծող ‹‹ Գեր մա նա կան ա ռա-
քե լութ յուն ար ևել քում›› ըն կե րութ յան կող մից Ուր ֆա էր գոր ծուղ վել նաև 1871 թ. 
Շ վեյ ցա րիա յի Ա պեն ցել շրջա նի Հունդ վիլ գյու ղում ծնված Յա կոբ Կ յունց լե րը` այդ 
ըն կե րութ յան որ բա նո ցա յին հաս տա տութ յա նը կից ստեղծ ված հի վան դա նո ցի և կ լի-
նի կա յի աշ խա տանք նե րը ղե կա վա րե լու հա մար, ո րի ա ռաջ նա հերթ խնդիրը տե ղի 

1918-1921թթ. եղել է ՀՀ  դի վա նա գի տա կան ներ կա յա ցու ցի չը Բեռ լի նում: 
19 Հայրունի Ա. Ն., Յոհ. Լեփսիուս: Հայանվեր գործիչն ու հրապարակախոսը, Երևան, ‹‹Միտք››, 
2001, էջ 10:
20 Խոսքն այն մասին է, որ նա 1896 թ. Բեռլինում հրատարակեց «Armenien und Europa: Eine An-
klageschriË  wider die christlichen Großmächte und ein Aufruf an das christliche Deutschland, Berlin, 
1896» ժողովածուն («Հայաստանը և Եվրոպան: Մե ղադ րանք ներ  ք րի ստո նե ա կան մեծ տե րու թյուն-
նե րին և կո չ քրիս տո նյա Գեր մա նի ա յին»): Նա հա յե րի կո տո րած նե րի մա սին  հոդ ված նե րով հան-
դես եկավ նաև գեր մա նա կան մա մու լում: Իսկ 1897 թ. Բեռլինում հիմնադրեց և սկսեց հր ատ արակել 
«Der Christliche Orient» ամսագիրը, որի տարբեր համարներում ներկայացվում էին ինչպես հայերի 
կոտորածների, այնպես էլ նրանց պատմության, կրոնի, մշակույթի մասին տեղեկություններ: 
21 Հայրունի Աշոտ, Յոհաննես Լեփսիու սի  ա ռաքելությունը, Երևան, ‹‹Նաիրի››, 2002, էջ 44: 
22 Նույն տեղում, էջ 60:
23 Նույն տեղում: 
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որ բա նո ցի սա նե րին և 1894-1896 թթ. կո տո րած նե րից տու ժած Ուր ֆա յի հայ բնակ-
չութ յանն օգ նելն էր24: 

1895-1896 թթ. Օս ման յան կայս րութ յու նում տե ղի ու նե ցած հա յե րի ջար դե րը մեծ 
ար ձա գանք գտան նաև Ս կան դի նավ յան պե տութ յուն նե րում: Ս կան դի նավ ցի նե րի 
ներդ րու մը սկզբում մե ծա պես կապ ված է ե ղել «Գեր մա նա կան ար ևել յան ա ռա քե-
լութ յան» հետ: 1897 թ. դա նիա ցի Է յե Մա յե Բե նե դիկ սե նը, այ ցե լե լով Արևմտ յան 
Հա յաս տան, այն տեղ տես նե լով ա մե րի կա ցի նե րի և գեր մա նա ցի նե րի նպաս տա մա-
տույց գոր ծու նեութ յու նը և ն րանց հիմ նած որ բա նոց նե րը, ո րո շում է դա նիա կան մի 
նմա նա տիպ կազ մա կեր պութ յուն ստեղ ծել, ո րը կու նե նար նպաս տա մա տույց ա ռա-
քե լութ յուն: Տուն վե րա դառ նա լուց կարճ ժա մա նակ անց` 1902 թ., ստեղ ծում է « Հա-
յե րի դա նիա ցի ըն կեր ներ» (ՀԴԸ, դա նիե րեն` Danske Armeniervenner կամ DA), ո րը, 
սա կայն, ինք նու րույն գոր ծե լու հա մար չու նե նա լով բա վա րար ռե սուրս ներ, հա մա գոր-
ծակ ցում էր « Գեր մա նա կան ա ռա քե լութ յուն ար ևել քում» կազ մա կեր պութ յան հետ25: 
ԳԱԱ-ՀԴԸ հա մա գոր ծակ ցութ յան ա մե նա կար ևոր դրսևո րում նե րից էր դա նիա ցի 
Կա րեն Եփ փեի գոր ծու նեութ յու նը, ով 1903 թ. ժա մա նում է Ուր ֆա և շու տով Լեփ-
սիու սի ա ռա ջար կով դառ նում է Ուր ֆա յում 1897 թ. հիմն ված որ բա նո ցի տնօ րե նը: 
Նա մեծ աշ խա տանք է տա րել ջար դե րից փրկված հա յե րին օգ նե լու հար ցում26: 

Ս կան դի նավ յան նպաս տա մա տույց գոր ծու նեութ յան մեջ կար ևոր տեղ է գրա-
վում « Կա նանց ա ռա քե լութ յան աշ խա տող ներ» (ԿԱԱ, դա նիե րեն` Kvindelige Missions 
Arbejdere կամ KMA) կազ մա կեր պութ յու նը, ո րը հիմն վել է 1900 թ. Կո պեն հա գե-
նում (դեռևս 1894 թ. ստեղծ վել էր շվե դա կան KMA-ն): Հա միդ յան սար սափ նե րը 
վե րապ րած արևմ տա հա յութ յան վի ճա կին մո տի կից ծա նո թա նա լու հա մար ո րոշ վեց 
նաև մի սիո ներ ներ ու ղար կել Արևմտ յան Հա յաս տան: Այս պես, 1900 թ. ԿԱԱ –ի կող-
մից ա ռա ջի նը Խար բերդ ու ղարկ վեց մի սիո նե րու հի Ք րիս տա Հա մե րը, ով այն տեղ 
հա սավ 1901 թ. նո յեմ բե րին27: Իսկ ար դեն 1903 թ. ԿԱԱ-ն Մեզ րեում հիմ նադ րում է 
«Է մաուս» ան վան մամբ դա նիա կան որ բա նո ցը28: 1909 թ. որ բա նո ցը գլխա վո րում է 
մեկ այլ նվիր յալ մի սիո նե րու հի` դա նիա ցի Կա րեն Պի տեր սե նը: Որ բա նո ցը, բա ցի 
դա նիա ցի նե րից, աշ խա տա կից նե րի կազ մում Նոր վե գիա յից և Շ վե դիա յից աշ խա-
տա կից ներ ու նե նա լու հա մար հայտ նի էր որ պես Ս կան դի նավ յան որ բա նոց: 

Քա նի որ ա մե նու րեք հի վանդ ներ, ա նօթ ևան ներ, որ բեր էին, Ք րիս տա Հա մե-
րը նաև հա յե րեն սո վո րեց` ա ռա վել օգ տա կար լի նե լու հա մար: Սա կայն 1903 թ. նա 

24 Կյունցլեր Յ., Ա րյան և ար ց նք նե րի երկ ր  մ. ի րա դար ձ  թյ ն նե րը Մի ջա գետ ք մ Հա մաշ-
խար հա յին պա տե րազ մի  ժա մա նակ, 1914-1918, Երևան, Հայոց ցեղասպանության թանգարան-
ինստիտուտ, 2011, էջ 10:
25 Bjorlund Matthias, Before the Armenian Genocide: Dani sh  M issionary and Rescue Operat ions In the 
Ottoman Empire, 1900-1914, “Haygazian Armenologica l Review”, № 26, 2006, p. 142. 
26 Ավելի մանրամասն տե՛ս Չոլաքեան Յ., Քարէն Եփփէ, Հայ գողգոթային և վերածնունդին հետ , 
Հալեպ, 2001:
27 Ճեյքըպս ըն Մարիա, Օրագրութիւն, 1907-1919, Խարբերդ, Ան թի լի աս, տպա րան կա թո ղի կո սու-
թեան Հայոց Մեծի Տանն Կիլիկիոյ, 1979, էջ ժը: 
28 Արծ վի Բախ չի նյան, Հա յան պաստ շար ժու մը Սկան դի նա վյան երկր նե րում (1896-1930-ական թվա-
կան ներ), ‹‹Պատմաբանասիրական հանդես››, №3, 2002, էջ 58: 



Նարինե Հակոբյան



հի վան դա ցավ և մա հա ցավ: Ք րիս տա Հա մե րին օգ նե լու նպա տա կով 1901 թ. շվեդ 
կա նանց մի սիո նե րա կան շարժ ման կող մից Մուշ և Մեզ րե է ու ղարկ վել նաև հա յե-
րե նին տի րա պե տող շվե դա ցի մի սիո նե րու հի Ալ մա Յո հան սո նը, ով այն տեղ է մնա-
ցել մինչև 1915 թ.29: 

Հայ ժո ղովր դին օգ նութ յան հա սած սկան դի նավ յան մի սիո նե րու հի նե րի մեջ 
իր ու  րույն տեղն է զբա ղեց նում Մա րիա Յա կոբ սե նը: Մա րիա Յա կոբ սե նը ծնվել 
է 1882 թ. Դա նիա յի Սիմ քա ղա քում: 1906 թ. ա վար տե լով հի վան դա պա հու հի նե րի 
դա սըն թաց նե րը՝ դառնում է ‹‹Կանանց առաքելության աշխատողներ›› կազ մա կեր-
պու թյան ան դամ և արևմ տա հա յե րին օգ նե լու հա մար որ պես մի սիո նե րու հի ուղ ևոր-
վում Խար բերդ: 1907 թ. ժա մա նե լով Խար բերդ՝ հա մա գոր ծակ ցում է American Board-ի 
հետ և ն շա նակ վում Խար բեր դում նո րա բաց փոք րիկ հի վան դա նո ցի կա ռա վար չու հի: 
1909 թ. տե ղա փոխ վում են Մեզ րեում կա ռուց ված ա վե լի մեծ հի վան դա նոց: Մա րիա 
Յա կոբ սե նը նաև հա ճախ էր այ ցե լում Խար բեր դի և Մեզ րեի մեր ձա կա գյու ղեր՝ 
հի վանդ նե րին խնա մե լու հա մար: Ս կան դի նավ ցի մյուս մի սիո ներ նե րի նման Մա րիա 
Յա կոբ սե նը նույն պես տի րա պե տում էր հա յե րե նին: Արևմտ յան Հա յաս տա նում իր 
գոր ծու նեութ յան ողջ ըն թաց քում նա գրա ռում ներ է կա տա րում իր օ րագ րում՝ շա րադ-
րե լով նաև Խար բեր դի հա յութ յան նկատ մամբ ի րա կա նաց ված դա ժա նութ յուն ների, 
տե ղա հա նութ յան, բռնա գաղ թի մա սին30:

Այս պի սով, արևմ տա հա յութ յան՝ 1894-1896 թթ. կո տո րած նե րի ժա մա նակ եվ րո-
պա կան և  ա մե րիկ յան մի շարք հա յա սի րա կան կազ մա կեր պութ յուն ներ զգա լի 
աշ խա տանք տա րան հա միդ յան սար սափ նե րը մեղ մե լու հա մար: Ն րանց շնոր հիվ 
տասն յակ հա զա րա վոր հայ ե րե խա ներ և  այ րիա ցած կա նայք փրկվե ցին վե րա հաս 
կոր ծա նու մից և կա րո ղա ցան նոր կյանք սկսել: 

Արևմտյան Հայաստան¤ մ մարդասիրական օգն¤ թյան կազմակերպման 
հարցի շ¤ րջ (XIX դարի վերջ և XX դարի սկիզբ)

Նարինե Հակոբյան

Ամփոփում

Հոդ վա ծում անդ րա դարձ է կա տար վում 1894-1896 թթ. արևմ տա հա յե րի կո տո րած-
 նե րի և դ րան հա ջոր դած մի քա նի տա րի նե րի ըն թաց քում Օս ման յան կայս րութ յան 
տա րած քում օ տա րերկր յա մի սիո ներ նե րի գոր ծու նեութ յանն ու դրա արդ յունք նե րին: 
Քն նութ յան է առն վում ինչ պես ա մե րիկ յան (Օ տա րերկր յա լիա զոր նե րի ա մե րիկ յան 
խոր հուրդ, Ա մե րիկ յան կար միր խաչ), այն պես էլ եվ րո պա կան կազ մա կեր պութ յուն-

29 Տե՛ս վերջինիս օրագիրը՝ Յոհանսոն Ալմա, Աքսորյալ ժողովուրդ. մե կ տա րի հա յոց պատ մ  թյ -
նից, Երևան, Հայոց ցեղասպանության թանգա րան-ինստիտուտ, 2008, էջ 9:
30 Յա կոբ սե նի մա սին ավե լի ման րա մասն տե՛ս Ճեյ քըպ սըն Մա րիա, Օրագ ր  թիւ ն,  1907-1919, Խար-
բերդ, Ան թի լի աս, տպա րան կա թո ղի կո սու թե ան Հա յոց Մե ծի Տանն Կի լի կի ոյ, 1979: Նույ նի թարգ-
մա նու թյու նը անգ լե րեն` Jacobsen Maria, Diaries of a Danish Mission ary, Harpoot, 1907- 1909, Pr in ce to n 
an d London, Gomidas Institute, 2001.



Ցեղասպանագիտական հանդես 2(2), 2014



նե րի (‹‹ Գեր մա նա կան ա ռա քե լութ յուն ար ևել քում››, ‹‹ Կա նանց ա ռա քե լութ յան աշ խա-
տող ներ››) նպաս տա մա տույց գոր ծու նեութ յու նը: Ներ կա յաց վում և վեր լուծ վում է այն 
վիթ խա րի և  անձն վեր աշ խա տան քը, որն ուղղ ված էր հա զա րա վոր որ բե րի և  այ րի նե րի 
խնամ քին, ինչ պես նաև Արևմտ յան Հա յաս տա նի քայ քայ ված տնտե սութ յու նը վե րա-
կանգ նե լուն: 

Բա նա լի բա ռեր` Հա յոց ցե ղաս պա նութ յուն, մի  սիո ներ ներ, Օս ման յան կայս րութ-
յուն, արևմ տա հա յութ յան կո տո րած ներ:

On the Issue of Organizing Relief Works for Western Armenians
(late XIX - early XX cc.)

Narine Hakobyan

Summary

The paper studies the main directions as well as results of the humanitarian works 
carried out by foreign missionaries in the Ottoman Empire during and aË er the Hamidian 
massacres. The relief work of American (ABCFM, American Red Cross), as well as Euro-
pean (KMA, DOM) organizations of taking care of thousands of orphans and widows and 
recovering the devastated economy of Western Armenia is presented and analyzed.

Keywords: Armenian Genocide, missionaries, Ottoman Empire, Armenian Massa-
cres.

К вопросу об организации гуманитарной помощи западным армянам ( конец 
XIX - начало XX вв.)

Нарине Акопян

Резюме

В статье рассмотрены основные направления и результаты деятельности мис-
сионеров в Османской империи во время и после массовых убийств при султане 
Абдул-Гамиде (гамидовская резня). Проанализированы и представлены основные 
вопросы, связанные с деятельностью американских и европейских оранизаций по 
оказанию помощи армянским сиротам и вдовам, а также восстановлению разрушен-
ной экономики Западной Армении.

Ключевые слова: Геноцид армян, миссионеры, Османская империя, массовые 
убийства западных армян.


