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Արփինե Ռ. Բաբլ8մյան
պատմական գիտªթյªնների թեկնածª
ԱՐԵՎՄՏՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԴԻԱՐԲԵՔԻՐ ՆԱՀԱՆԳԻ ՀԱՅ
ԲՆԱԿՉԹՅՆԸ ՀԱՄԻԴՅԱՆ ԿՈՏՈՐԱԾՆԵՐԻ ՏԱՐԻՆԵՐԻՆ1
Բանալի բառեր` Արևմտյան Հայաստան, Դիարբեքիր, Տիգրանակերտ, Բալª, Սևերեկ,
Արղանա Մադեն, բռնի իսլամացªմ, հայերի կոտորածներ:
1895-1896 թթ. հայերի զանգվածային կոտորածները, որոնք ընդգրկեցին Արևմտյան
Հայաստանի գրեթե բոլոր գավառները, ªնեին իրագործման թե՛ օրինաչափªթյªններ,
թե՛ որոշակի տարբերªթյªններ: Այս առªմով կարևոր է կոտորածների ընթացքն ª
հետևանքներն ªսªﬓասիրել առանձին նահանգների կտրվածքով, ինչը թªյլ կտա
վերհանել նշված իրադարձªթյªնների կապը, ªղղորդվածªթյªնը և ընդհանªր գծերը:
Հաﬕդյան կոտորածների ªսªﬓասիրªթյªնը կարևոր է նաև այն առªմով, որ
որոշակի աղերսներ անցկացվեն 1915 թ. Հայոց ցեղասպանªթյան ընթացքի հետ`
վեր հանելª այն ընդհանªր կամ տարբեր ﬔխանիզﬓերը, որոնք ªղեկցեցին տվյալ
հանցագործªթյªնները: Հոդվածªմ անդրադարձ է կատարվªմ Դիարբեքիրի (հայկական աղբյªրներªմ` Տիգրանակերտ) նահանգի տարբեր բնակավայրերªմ տեղի ªնեցած
կոտորածների պատմªթյանը: Այս նահանգªմ ևս կոտորածներին զոհ գնացին, նաև բռնի
իսլամացվեցին տասնյակ հազարավոր հայեր, ավերվեցին բազմաթիվ բնակավայրեր,
հազարավոր տներ ª խանªթներ: Իրադարձªթյªնները վերլªծելիս օգտվել ենք թե´
հայկական, թե´ օտար սկզբնաղբյªրներից, որպեսզի հնարավոր լինի վերականգնել
կոտորածների ամբողջական պատկերը2:

****
Օսմանյան վարչակարգի կողﬕց Արևմտյան Հայաստանը վիլայեթների բաժանելª
պահից սկսած Դիարբեքիրը եղել է կազմավորված 5 նահանգներից ﬔկը. այն իր ﬔջ
ներառªմ էր բավական ﬔծ տարածքներ պատմական Աղձնիքից, Չորրորդ Հայքից,
Հյªսիսային Միջագետքից: XIX դարի երկրորդ կեսի ընթացքªմ, հատկապես` 18701 Հոդվածը ստացվել է 29.02.2020 և ընդունվել տպագրության՝ 23.04.2020։
2 Հոդվածում օգտագործվել են առանձին բնակավայրերի հայ բնակչության կենսակերպին,
պատմությանը նվիրված հուշամատյաններ, որոնցից շատերն առանձին անդրադարձ են կատարում համիդյան կոտորածների անցքերին: Նման հրատարակություններից առավել կարևորվել են
Տիգրան Մկունդի, Ամիտայի արձագանգներ (Նիւ Ճէրզի, Dikran Spear, 1950), Գառնիկ Գէորգեան,
Չնքուշապատում: Քննական պատմութիւն հայոց Չնքուշի (Երուսաղէմ, Ա հ., 1970), Սարգիս
Պարսամեան, Յուշարձան Ջերմուկի (Պոսթըն, Համազգային, 1969), Մեսրոպ Կռայեանի, Բալու,
(Անթիլիաս, Ա.հ., 1965), Պատմութիւն Պաղնատան (Պոսթըն, Հայրենիք, 1966) և այլ աշխատանքներ,
նաև «Մուրճ», «Արմենիա», այլ թերթերի ու ամսագրերի նյութերը: Օտար աղբյուրներից սկզբունքային նշանակություն ունեն ֆրանսիական փոխհյուպատոս Գուստավ Մեյրիեի հաղորդագրությունները՝
“Армянскiй вопросъ по документамъ французской Желтой Книги,” в Братская Помощь
пострадавшимъ в Турции Армянамъ, отделъ II (Москва, 1898), նաև կարևորվել են հետևյալ աշխատանքները՝ Rev. Edward Bliss, Turkey and the Armenian Atrocities (Fresno: Mesag Publishing, 1982);
Rev. George Filian, Armenia and Her People or the Story of Armenia by an Armenian (Hartford, Conn.,
American publishing company, 1896); Rendel Harris and Helen Harris, Letters from the Scenes of Recent
Massacres in Armenia (London: James Nisbet & Co., 1897), այլ հրատարակություններ:
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80-ական թթ. Օսմանյան կայսրªթյան տարածքªմ արված ավելի արմատական վարչական ձևափոխªﬓերից հետո Դիարբեքիրի նահանգն ընդգրկեց Չորրորդ Հայքի
Մեծ Ծոփք, Բալահովիտ, Պաղնատªն, Աղձնիքի՝ Նփրկերտ գավառները, նաև որոշ
տարածքներ Հյªսիսային Միջագետքից: Արևմտյան Հայաստանի վեց նահանգներից
ﬔկը հանդիսացող և վերջնականորեն ձևավորված Դիարբեքիրի նահանգը բաժանվªմ էր երեք գավառների՝ Դիարբեքիր, Արղանա Մադեն և Մարդին: Նահանգի
տարածքªմ Հայոց պատրիարքարանի 1882 թ. վիճակագրªթյան համաձայն քրդերի,
թªրքերի, ասորիների ª հªյների հետ ապրªմ էր 150.000 հայ բնակիչ3:
Դիարբեքիրի նահանգªմ, ինչպես հարակից մյªս բնակավայրերªմ, հայերի
զանգվածային կոտորածներն իրագործվեցին 1895 թ. նոյեմբերին, թեև 1895 թ.
սկզբներից արդեն իրավիճակը բավական սրվել էր: Խոսքը ոչ ﬕայն մªսªլմանների և քրիստոնյաների ﬕջև լարվածªթյան մասին էր, այլ հենց իշխանªթյªնների
կողﬕց ընդգծված թշնամանքի, որոնք այս շրջանªմ արդեն հայերի նկատմամբ
իրենց վերաբերմªնքը պատճառաբանªմ էին բարենորոգªﬓերի ծրագրի ի հայտ
գալով4: Այսպես, աﬔրիկացի ﬕսիոներ, հրապարակախոս Էդվին Բլիսը, ով մանրամասն տեղեկªթյªններ է ներկայացնªմ հաﬕդյան կոտորածների վերաբերյալ,
գրªմ է, որ դեռևս «[1895 թ.] օգոստոսին Բալªªմ5 կառավարիչն իր մոտ է կանչել
քրիստոնյա հեղինակավոր անձանց և հայտարարել, որ հրաման է ստացել նրանց
տեղեկացնելª, որ սªլթանը որոշել է անցկացնել ռեֆորﬓեր և, որ դա լինելª է
սրով»6: Սակայն բարենորոգªﬓերի ծրագրի ի հայտ գալը ﬕայն առիթ էր տիրող
ատելªթյան մթնոլորտªմ կյանքի կոչելª հայ բնակչªթյան դեմ եղած ամբողջ
անհանդªրժողականªթյªնը: Պատմաբան Ջելլ Վերհեյը մատնացªյց է անªմ
այն փաստը, որ նªյնիսկ քրիստոնյաների աճին շատ մªսªլմաններ հետևªմ էին
մտահոգªթյամբ ª նախանձով. համաձայն իսլաﬕ սկզբªնքների՝ նրանք էին «տիրողները», իսկ ոչ մªսªլմանները «ենթականեր» էին, ﬕնչդեռ իրականªթյªնը
կարծես շրջանցªմ էր այս «բնական» պատվերը: «Հայերն ինչ անªմ էին Դիարբեքիրªմ, վիրավորական էր ընկալվªմ մªսªլմանների մոտ… Հայերը ﬔղադրվªմ
էին արտաքին առևտªրը իրենց ﬔնաշնորհը դարձնելª ﬔջ: Նրանք կառªցել էին զանգակատªն-աշտարակ, որն ավելի բարձր էր, քան ﬕնարեթը: Երբ
խոլերա բռնկվեց, խոսվªմ էր, որ ավելի շատ մªսªլմաններ մահացան, քան
հայեր»7: Կոտորածի պատճառները վերլªծելիս հեղինակներից ոմանք կարծªմ
3 Վաղինակ Տէր-Յակովբեան,«Վիճակագրական ցուցադրումն Տաճկահայաստահի»,Արարատ
ամսագիր ԽԸ no. Թ (1914), 811:
4 Խոսքը «Մայիսյան բարենորոգումների» մասին է, որը 1878 թ. Բեռլինի կոնգրեսի 61-րդ հոդվածի
համաձայն կազմվեց և թուրքական կառավարությանը ներկայացվեց Մեծ Բրիտանիայի, Ֆրանսիայի
և Ռուսաստանի դեսպանների կողմից: Բարենորոգումների ծրագրով նախատեսվում էին չափավոր
բարեփոխումներ վարչական, դատական համակարգում, հասարակական կյանքի որոշ ոլորտներում:
5 Քաղաք և գավառակ Դիարբեքիրի նահանգում:
6 Bliss, Turkey and the Armenian Atrocities, 484.
7 Jelle Verheij, “Diarbekir and the Armenian crisis of 1895,” in Social Relations in Ottoman Diyarbekir:
1870-1915, ed. Joost Jongarden and Jelle Verheij (Leiden, Boston: Brill, 2012), 91.
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են, որ «դա կրոնական վեճ էր, և մªսªլման թªրքերը հաստատակամ էին իրենց
ոտքի տակ պահելª քրիստոնյա, կարևոր չէ ինչ ազգªթյան ենթականերին: Այն
դեպքªմ, երբ փորձ կարվեր քրիստոնյաներին հավասար ներկայªթյªն ապահովել
կառավարªթյªնªմ, թªրքերը կսպանեին նրանց ﬔկ-ﬔկ կամ՝ կոտորածի ﬕջոցով,
քանի դեռ ﬔծ տերªթյªնները, որոնք ﬕջամտªմ են քրիստոնյաներին օգնªթյªն
տրամադրելª նպատակով, չդիﬔն զինªժի օգնªթյանը»8: Միևնªյն ժամանակ
փաստենք, որ կոնկրետ հայատյացªթյªնը եղել է Արևմտյան Հայաստանի և
Օսմանյան կայսրªթյան մյªս հայաբնակ բնակավայրերի մահﬔդականների մոտ
և տարբեր ժամանակաշրջաններªմ այն տարբեր դրսևորªﬓեր է ªնեցել՝ սկսած
բռնի մահﬔդականացªﬕց ﬕնչև զանգվածային կոտորածներ ª ցեղասպանªթյªն:
Պարզ էր, որ հաﬕդյան կոտորածներին նախորդող լարված մթնոլորտը, որը պայթªնավտանգ էր դարձել նաև Դիարբեքիր քաղաքªմ, խորքªմ ªներ ﬕ քանի կարևոր
պատճառներ, որոնց համատեղªﬓ էլ բարենորոգªﬓերի խնդրի ի հայտ գալª հետ
հանգեցրին զանգվածային կոտորածների:

1895 թ. կոտորածը Դիարբեքիր քաղաքմ
Դեպքերի շարադրանքը սկսենք նահանգի կենտրոնական քաղաքից` Դիարբեքիրից, քանի
որ այստեղ սկսած կոտորածը կարծես ազդակ դարձավ նահանգի մյªս բնակավայրերªմ
ևս հայերի կոտորած ª նրանց ªնեցվածքի թալան իրականացնելª համար: Դիարբեքիրի
կոտորածը սկսեց նոյեմբերի 1-ին և շարªնակվեց երեք օր: Առաջին օրը սպանվեցին
փողոցներªմ, շªկայªմ ﬓացած հայերը, իսկ հաջորդ երկª օրերին խªժանը հարձակվեց
նաև տների ª եկեղեցիների վրա` սկսելով իսկական արյªնահեղªթյªնը: Կոտորածների
վերաբերյալ «Արﬔնիա» թերթªմ տպված ﬕ տիգրանակերտցª վկայªթյան համաձայն`
քաղաքի ոստիկանªթյան, ժանդարﬓերի, զորքերի ﬕ մասը ևս աջակցªմ էր խªժանին:
Երբ փողի ձայն են լսªմ, քրդերը փորձªմ են դադարեցնել ավարառªթյªնը, և հետ
քաշվել, սակայն նրանց հետ են կանչªմ զինվորները և կոչ անªմ կրակի տալ խանªթները
և անցնել դրանցªմ պահված ոսկեղենի, զարդերի թալանին: Ֆաթիհ փաշայի մզկիթից
հարձակվողներն ավերեցին Աղմազար թաղի քրիստոնյաների տները, որտեղ ﬕ տան
ﬔջ հավաքված 80-ից ավել հայերից շատերին խոշտանգեցին և մորթեցին, իսկ ﬕ քանի
աղջիկների՝ գերեցին9: Կոտորածի ժամանակ ասորիների Սªրբ Աստվածամայր եկեղեցªմ
է ապաստանªմ մոտ 1.000 հայ, եկեղեցին հարձակման չի ենթարկվªմ, քանի որ ասորիները
դիտվªմ էին որպես տերªթյանը հավատարիմ ժողովªրդ, թեև դա ﬕայն քաղաքªմ էր,
իսկ գյªղերªմ քրդերը հարձակման ենթարկեցին բոլորին10: Սªրբ Հայրերի վանքªմ
ապաստանել էր ﬕնչև 3.000 մարդ, ֆրանսիական հյªպատոսարանªմ՝ շªրջ 1.500 մարդ11:
8 Allen Tupper, Around the World with Eyes Wide Open. The Wonders of the World Pictured by Pen and
Pencil (New York, 1898), 420.
9 «Տեղեկագիր Տիգրանակերտէն», Արմենիա (Մարսէյլ), 8 փետրվարի 1896, 2:
10 Մկունդ, Ամիտայի արձագանգներ, 234:
11 “Армянскiй вопросъ,” 110.
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Նշենք, որ Դիարբեքիրի կոտորածը թªրքական իշխանªթյªնների կողﬕց
ﬔկնաբանվեց որպես հայերի կողﬕց սադրանքին և անգամ` ապստամբªթյանն ի
պատասխան արված գործողªթյªն: Սակայն նշված իրադարձªթյªնների վերաբերյալ կան հավաստի ª անաչառ բազմաթիվ աղբյªրներ, որոնք բացահայտªմ են
իշխանªթյªնների փաստարկների ստահոդ լինելը: Դիարբեքիրի կոտորածի առավել
օբյեկտիվ ª դեպքերը մանրամասն հաղորդող աղբյªրը նախևառաջ ֆրանսիական
փոխհյªպատոսի տեղեկագրերն են: Դիարբեքիրի կոտորածների ականատես
ֆրանսիացի փոխհյªպատոս Գªստավ Մեյրիեին գրªմ է, որ խիղճը ստիպªմ է
վստահªթյամբ հավաստել, որ սպանªթյªնները Դիարբեքիրªմ իրագործվեցին
մªսªլմանների կողﬕց, և հայերը որևէ առիթ չեն տվել դրանց սկսելª համար: Մեյրիեն նաև հավելªմ է, որ քրիստոնյաները զենքի են դիﬔլ ﬕայն ինքնապաշտպանªթյան համար, իսկ ոստիկանªթյªնը և զորքերը ﬕջամտել են, որ հարվածեն զոհերին
(հայերին՝ Ա. Բ.)12: Գªստավ Մեյրիեն թվերով ներկայացնªմ է կոտորածի պատկերը
Դիարբեքիր քաղաքªմ: Ըստ փոխհյªպատոսի ªնեցած տվյալների առաքելադավան
հայերից սպանվել էր 1.000, հայ կաթոլիկներից` 10, հայ բողոքականներից` 11 մարդ,
սիրիացի հակոբիկյաններից թեև հայտարարվել էր 36 սպանված, սակայն իրականªմ զոհերի թիվը 150 էր, սիրիացի կաթոլիկներից սպանվել էր 3, քաղդեացիներից`
14, հªյներից` 3 մարդ: Քաղաքªմ կային նաև բազմաթիվ վիրավորներ: Ընդհանªր
առմամբ, քաղաքªմ անհետ կորած էր հայտարարվել 1.000 մարդ։ Նաև նշվªմ էր,
որ շրջակա գյªղերից քաղաքªմ արտագնա աշխատող բնակիչներից սպանվել և
անհետացել էր մոտ 1.000 մարդ13: Բնականաբար, այս մարդկանցից եթե ոչ բոլորը,
ապա ﬔծամասնªթյªնը ևս հայեր էին: Հետագայªմ արդեն սկսեցին շրջանառվել
տվյալներ, որ սպանվել է 2.000-5.000 մարդ: Մասնավորապես, «Արﬔնիա»
թերթªմ տպված ﬕ հաղորդագրªթյան համաձայն, «մասնաւոր աղբիւրներէ կը
հաղորդեն ևրոպական լրագիրներին թէ Քիւրտէրը 5.000 հոգիի չափ ըսպաններ են
Տիգրանակերտի մէջ: Ոստիկաններն ալ Քիւրտերին հետ ﬕացած կրակ ըրեր են
քրիստոնեաներին վրայ»14: Նªյն Մեյրիեն տեղեկագրի ﬔկ այլ հատվածªմ նշªմ է,
որ երեք օր տևած կոտորածներին զոհ է գնացել ավելի քան 3.000 քրիստոնյա15:

1895 թ. կոտորածները Դիարբեքիրի նահանգի տարբեր
բնակավայրերմ
1895 թ. նոյեմբեր ամսի սկզբներին կոտորածների ալիքը տարածվեց նաև նահանգի այլ
բնակավայրերªմ, նախևառաջ՝ Դիարբեքիրի գավառակªմ, որտեղ ևս սպանªթյªններն ª թալանը ﬔծ ծավալներ ªնեցան: Մասնավորապես, Դիարբեքիրի գավառակի
Ղըթըբըլ գյªղªմ կոտորածներից փրկվել էր 40 հոգի, Կարաբաշªմ՝ 50 հոգի, իսկ Սաթª
12 Նույն տեղում, 110-111.
13 “Армянскiй вопросъ,” 111.
14 «Տիգրանակերտի կոտորածը», 9 նոյեմբերի 1895, 3:
15 “Армянскiй вопросъ,” 112.
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գյªղն այլևս «գոյªթյªն չªներ»16 (հավանաբար ողջ ﬓացածները ապաստանել էին այլ
բնակավայրերªմ): Ղըթըբըլ գյªղի քրիստոնյաները փորձեցին դիմադրել հարձակմանը,
սակայն 4.000-5.000 հոգի հարձակվողների դեմ անիմաստ էր որևէ դիմադրªթյªն, ªստի
նրանք ապաստանªմ են Սªրբ Թªմա եկեղեցªմ: Քահանան պատարագ է անªմ և
նախապատրաստªմ ժողովրդին մահվան: Դրսից հրդեհվªմ են եկեղեցª գերանները,
որ խեղդամահ եղողները բացեն եկեղեցª դռները: Ժողովªրդը կոտորվªմ է անխնա,
ազատվªմ է ﬕայն ﬔկ հինգերորդ մասը` կանայք և վիրավորներ, նահատակվªմ է
400-ից ավել մարդ17: Կոտորածի օրերին Ալի Բªնար գյªղի (Դիարբեքիրի գավառակ)
քրիստոնյաները հավաքվել էին գյªղի Ս. Աստվածածին հոյակերտ եկեղեցªմ: Թªրքերն
ª քրդերը նախ սկսªմ են թալանել քրիստոնյաների տները, ապա հարձակվªմ եկեղեցª
վրա, կոտրªմ դռները և ներխªժªմ ներս: Երեկոյան բոլոր տղամարդկանց կապկպած
առանձնացնªմ են, դանակներով, սրերով կոտորªմ, ապա հրկիզªմ մարﬕնները18:
Դիարբեքիրի գյªղերի մասին խոսելիս, Գªստավ Մեյրիեն գրªմ է, որ այստեղ
կոտորածներն ª ավերածªթյªնները շարªնակվեցին ևս 15 օր. արդյªնքªմ աﬔն ինչ
ավերվեց19:
Դիարբեքիրի գավառի Սևերեկ գավառակªմ ջարդի հիﬓական կազմակերպիչը քªրդ
հայտնի Օսման աղան էր20: Այստեղ, ինչպես Դիարբեքիրի, Բալªի գավա-ռակներªմ,
ջարդերն աչքի ընկան առավել դաժանªթյամբ: Սևերեկªմ, Էդվին Բլիսի հավաստմամբ,
քրիստոնյա 2.900 բնակչից գրեթե բոլոր տղամարդիկ` շªրջ 750 հոգի սպանվեցին, ինչը
հնարավորªթյªն տվեց իշխանªթյªններին հեշտªթյամբ մահﬔդականացնել կանանց
ª երեխաներին21: Սևերեկªմ ավերվեցին թե´ ավետարանական, թե´ հայկական
եկեղեցիները, և ﬕայն 50-100 մարդ ողջ ﬓաց22: Սպանվել էր նաև Սևերեկի քահանան23:
Ամփոփելով կոտորածի ընթացքն ª բնորոշ գծերը` թªրքական կառավարªթյան կողﬕց
Մարզվանից վտարված հոգևորական Ջորջ Ֆիլյանը գրªմ է, որ ինչպես Խարբերդªմ,
Մալաթիայªմ, Արաբկիրªմ, այնպես էլ Սևերեկªմ ակնհայտ էր, որ սպանվածների
ﬔծամասնªթյªնը կոտորվել էր զինվորների կողﬕց24:
Սլիվանի գավառակªմ տեղի ªնեցած կոտորածների վերաբերյալ նյªթը սակավ
է, սակայն «Արﬔնիա» թերթªմ տպված ﬕ հաղորդագրªթյան համաձայն այստեղի
կոտորածներից փրկված մոտ 4.000 անձինք ապաստանել են Նփրկերտªմ, սակայն աﬔն
օր քաղցից ª հիվանդªթյªններից նրանց շարքերից նորանոր մարդիկ էին մահանªմ25:
16

Filian, Armenia and Her People, 300.

17 Նույն տեղում, 300:
18 «Տեղեկագիր Տիգրանակերտէն», 12 փետրուարի 1896, 2:
19 “Армянскiй вопросъ,” 110.
20 Verheij, “Diarbekir and the Armenian crisis,” 135.
21 Bliss, Turkey and the Armenian Atrocities, 487.
22 Filian, Armenia and Her People, 299.
23 Նույն տեղում, 317:
24 Նույն տեղում, 263:
25 «Նամակ Թիւրքիաէն», Արմենիա, 16 մայիսի 1896, 2:
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Հայտնի է, որ նահանգի տարածքªմ իրագործված կոտորածներից իրենց
դաժանªթյամբ առանձնանªմ էին նահանգի Արղանա Մադեն գավառի Բալª
գավառակªմ արձանագրված դեպքերը: Աﬔրիկյան ﬕ լրատվաﬕջոց արդեն
կոտորածի հետևանքների մասին խոսելիս գրªմ է, որ «աﬔնաﬔծ խնդիրը Բալªի
հետ է կապված՝ իր 43 գյªղերի հետ ﬕասին, որոնցից շատերը ﬔծ գյªղեր են: Նրանք
թªրքերի ª քրդերի կողﬕց ենթարկվել են աﬔնասարսափելի բռնªթյªնների»26:
Լրատվªթյան ճշմարտացիªթյªնը հաստատվªմ է կոտորածների վերաբերյալ եղած
բազմազան աղբյªրների համադրªթյամբ: Բալª քաղաքի կոտորածի վերաբերյալ
արժեքավոր տվյալներ կան “The New York Times”-ի 1896 թ. համարներից ﬔկªմ,
որտեղ ﬔջբերվªմ է դեկտեմբերի 14-ին Բալªից գրված ﬕ նամակ: Համաձայն
նամակի՝ չորեքշաբթի առավոտյան Բալªի շրջակա թªրք գյªղացիները շրջապատªմ
են քաղաքը: Մի քանի օրերի ընթացքªմ սպանվªմ է մոտ 2.000 մարդ, այդ թվªմ՝ 2
քահանա: Այրվªմ ª ավերվªմ է 600 տªն ª խանªթ, ոմանք բռնի ընդªնªմ են
իսլամ27: Ֆիլյանը ևս ﬔջբերªմ է Բալªից գրված ﬕ նամակ. «Նոյեմբերի 3-ին քաղաքի
թªրքերը, զինվելով հարձակվեցին խանªթների վրա, թալանեցին եղածը և սպանեցին նրանց, ովքեր փորձեցին պաշտպանվել: Մի քանի օր անց թªրքերը թողեցին
քաղաքը և ﬕացան 10.000 քրդերին ª սկսեցին ընդհանªր հարձակªմը շրջակա
գյªղերի վրա՝ թալանելով ª այրելով տները ª սպանելով բոլոր տղամարդկանց»28:
Ըստ Ֆիլյանի` Բալª քաղաքªմ սպանվել էր 1.732 տղամարդ, իսկ ողջ էր ﬓացել
ընդաﬔնը` 200 տղամարդ29: Մեկ այլ ցªցակի համաձայն Բալªªմ հոկտեմբերի
25-ի կոտորածին զոհ էր գնացել 450 հոգի, որոնք սպանվել էին զինվորների, քրդերի
ª թªրքերի կողﬕց30: Թերևս, տվյալ դեպքªմ նշվªմ է կոտորածի առաջին օրվա
սպանվածների թիվը, քանի որ մյªս աղբյªրները մատնանշªմ են սպանվածների
այլ թվաքանակներ: Ֆիլյանի վկայակոչած ականատեսները նաև նկարագրªմ են
այն վիճակը, որªմ հայտնվել էին կոտորածներից փրկված մարդիկ, ընդ որªմ, ոչ
ﬕայն քաղաքªմ, այլ նաև Բալªի հայաբնակ գյªղերªմ. «Բալªի շրջակայքի բոլոր
41 հայկական գյªղերը մոխիրների ﬔջ են, դաշտն ամայացած է, բնակիչները՝ սպանված: Ոչինչ չի ﬓացել, բացի մահն ª ամայացªմը»31: Ականատեսները նաև հավելªմ
են, որ Բալªªմ նավթ են լցրել պահեստավորված հացահատիկի վրա և այրել այն,
ալյªրի հետ էլ կեղտ են խառնել, որ այն հնարավոր չլինի օգտագործել32:
Բալªի գյªղերի վրա հարձակªﬓ ª կոտորածները սկսել էին գրեթե ﬕա26 The Armenian Genocide: Prelude and Aftermath. As Reported in the U.S. Press. The New York Times
(1890-1914), vol. 1, compiled and edited by Rev. Vahan Ohanian and Ara Ketibian (Mekhitarist Publication,
2018), 452.
27 Նույն տեղում, 429:
28 Filian, Armenia and Her People, 266.
29 Նույն տեղում, 267:
30 Rev. James W. Pierce, Story of Turkey and Armenia (Baltimore: R. H. Woodward Company, 1896),
486.
31 Filian, Armenia and Her People, 267.
32 Նույն տեղում:
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ժամանակ: Այսպես, արդեն հոկտեմբերի 20-ից (հավանաբար ամսաթիվը նշված
է հին տոմարով` Ա.Բ.) խառնակªթյªններ էին սկսել Բալª գավառակի Մրջªման
Մեզրե գյªղªմ. թªրքերը սանձարձակորեն սկսել էին կողոպªտը, նաև աղջիկներին
առևանգելն ª անարգելը33: 1895 թ. հոկտեմբերի 22-ին (հավանաբար ամսաթիվը
նշված է հին տոմարով` Ա.Բ.) Բալª գավառակի Հավավ (Հաբաբ) գյªղը, որը
գավառակի աﬔնահայաշատ գյªղն էր, շրջապատվªմ է հայտնի պարագլªխ
աշիրեթապետների ª թªրքերի կողﬕց34: Պատահական չէ, որ հավավցիները
դիմªմ են օրհասական դիմադրªթյան, քանի որ նրանք հայտնի էին իրենց
արիասրտªթյամբ ª պատրաստակամªթյամբ՝ զենքը ձեռքին պաշտպանելª
հայրենի բնակավայրն ª հայրենակիցներին: Շªտով ասպատակիչներին օգնªթյան
են գալիս կազմակերպված ªժեր Բալªից: Մինչև երեկո հայերը 30 զոհ են տալիս
և ապաստանªմ Քաղցրահայաց վանքªմ: Ինքնապաշտպանªթյան կազմակերպիչները գտնªմ էին, որ պետք է շարªնակել պայքարը` ապաստանելով վանքի ներսªմ,
քանի որ կային շªրջ 200 երիտասարդներ, որոնք ապահովված էին զենքով: Սակայն
Խաչատªր Փափազյան անªնով ﬔկը ժողովրդին կոչ է անªմ գնալ հարևան գյªղեր
և աղերսել քրդերի ª թªրքերի գªթը` դրանով իսկ փրկվել: Հաջորդ օրը թªրքերը
քանդªմ են վանքի պատն ª ներխªժªմ ներս, ﬔկ ժամվա ընթացքªմ մոտ 1.500
մարդ՝ ﬔծամասամբ կին ª երեխա թալանվªմ են, խոշտանգվªմ: Մարդկանց ﬕ
մասը փախչ՞՞ªմ է լեռներ35: Ըստ Ֆիլյանի, «Հաբաբ գյªղªմ, որտեղ մարդիկ իրենց
պաշտպանեցին մոտ 6 օր, կառավարական զորքեր բերվեցին՝ օգնելª քրդերին, և
ﬕավորված ªժերով գյªղը գրավվեց, հրկիզªﬕց փրկվեց գյªղի 300 տնից ﬕայն
15-ը»36: Մի քանի օր անց կառավարªթյան կողﬕց ªղարկված հեծյալ ոստիկանները
ամբողջ գավառաբնակ հայªթյանը շարքերով քշեցին զորանոցի պատերի տակ,
բաժանեցին կանանց ª տղամարդկանց: Մի խªմբ հավավցիներ, փոքր խմբերով
որոշ ժամանակ շարªնակեցին պայքարը37:
Բալªի Սրին հայաբնակ գյªղի վրա հարձակվեցին շրջակայքի քրդերը. գյªղն
ավերվեց, բնակիչների ﬕ մասը փախավ ª ապաստան գտավ շրջակա քրդական
գյªղերªմ: Սրինը մոխրակªյտի վերածելªց հետո գիշերով հարձակվեցին Պաղին
գյªղի վրա, որը ﬕնչև լªյս պաշտպանվեց, սակայն առավոտյան տեսնելով
շրջապատող ﬔծաքանակ ªժերը, հայերը հանձնվեցին: Պաղինը ևս թալանվեց ª
հրկիզվեց, 150 տներից ﬓացին ﬕայն 5-ը, մյªսները՝ հրկիզվեցին: Պղծվեց ª թալանվեց եկեղեցին38: Կոտորածներից հետո, երբ պաղինցիները վերադարձան, գյªղն
ավերակների ﬔջ էր39:
33 Վահան Ձախսուրեան, Հաւաւի ըմբոստ արծիւը. Պ. Արամեանի Յուշատետրից (Նիւ Եորք, 1950), 10:
34 Նույն տեղում, 9:
35 Ձախսուրեան, Հաւաւի ըմբոստ արծիւը, 12-16:
36 Filian, Armenia and Her People, 267.
37 Ձախսուրեան, Հաւաւի ըմբոստ արծիւը, 12-16:
38 «Տեղեկագիր Տիգրանակերտէն», 8 փետրուարի 1896, 2:
39 Պատմութիւն Պաղնատան, (Պոսթըն, Հայրենիք, 1966), 131-132:
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Նշենք, որ Արղանա Մադեն գավառի ﬔկ այլ բնակավայրªմ` Մադենªմ, ըստ
հեղինակ Գառնիկ Գևորգյանի, կոտորած չի եղել` շնորհիվ բարի մյªթեսարիֆի. 120
տªն հայերը անﬖաս են ﬓացել: Մադենի մյªթեսարիֆի շնորհիվ թեև կոտորածից
խªսափեցին նաև Արղնիªմ, սակայն այստեղ հայերի ﬕ մասն ապաստան գտավ
թªրքերի մոտ, ﬕ մասն էլ՝ իսլամացվեց, իսկ նրանց տները թալանվեցին40: Սրանք
Դիարբեքիրի նահանգªմ եղած եզակի բնակավայրեր էին, որտեղ կոտորածների
ալիքը այնքան սարսափելի չի եղել, որքան Դիարբեքիրªմ, Բալªªմ, Ջերմªկªմ, այլ
բնակավայրերªմ: Հավելենք սակայն, որ վերոնշյալ բնակավայրերªմ ավելի ﬔծ է
եղել իսլամացվածների թվաքանակը:
Արղանա Մադեն գավառի Ջերմªկ գավառակªմ ևս կոտորածները կազմակերպվեցին նոյեմբերի առաջին օրերին: Ջերմªկի թªրքերը վաղªց էին հարմար
առիթի սպասªմ հայերի դեմ թշնամանքը առարկայական դարձնելª համար: Խնդիրն
այն է, որ 1890 թ. այստեղ Մªթավալլոնց Մահմªտ անªնով ﬕ թªրք առևանգªմ է
Խանªմ անªնով ﬕ հայ կնոջ: Հայերը դատարան են դիմªմ. դատն ընթանªմ է Պագըր
Մադենªմ: Խանªﬕն վերադարձնªմ են ընտանիք, սակայն արգելªմ վերադառնալ
Ջերմªկ, իսկ Մահմªտին ª ﬔղսակիցներին` բանտարկªմ: Թªրքերը անհամբեր
սպասªմ էին վրեժի, ինչն իրագործվեց զանգվածային կոտորածների ժամանակ:
Ջերմªկªմ 600 տªն հայերից սպանվեց 550 անձ` գրեթե բոլորը տղամարդիկ41:
Մեկ այլ աղբյªրªմ ևս հիշատակվªմ է տվյալ փաստը, որ Ջերմªկªմ կոտորվել են
գրեթե բոլոր տղամարդիկ, հրդեհվել է 150-ից ավել տªն: Ամբողջªթյամբ քանդվել
է Ավվոս գյªղը, բնակիչներից քչերն են փրկվել42: “The Boston Daily Globe”-ի 1896
թ. հªնվարի 14-ի համարªմ հրապարակված է նամակ՝ գրված 1895 թ. դեկտեմբերի
8-ին ﬕ աﬔրիկացª կողﬕց, որªմ նշվªմ է, որ լªրերի համաձայն Ջերմªկ գյªղն
ամբողջªթյամբ այրվել է, բացառªթյամբ մատªռի հատվածի43: Ցավոք, այստեղ
կազմակերպված դիմադրªթյªն չեղավ, իսկ տեղ-տեղ ցրված դիմադրªթյªն ցªյց
տված մոտ տասնյակ ջերմªկցիներ հերոսաբար նահատակվեցին:
Նªյն օրերին էր, որ հարձակªﬓեր ª կոտորածներ տեղի ªնեցան նաև Ջերմªկի
գավառակի հայաշատ Չնքªշ բնակավայրªմ: Հայերի վրա հարձակªմը սկսեց
1895 թ. նոյեմբերի 4-ին, կրկնվեց նոյեմբերի 8-ին և 14-ին: Չնքªշªմ հայերի դեմ
հարձակվողները քրդերն էին: Առաջին օրը տեղացի թªրքերը առերես չﬕջամտեցին հայերի ª քրդերի բախմանը, իսկ հաջորդ օրը, կարծես չեզոք դիրք բռնելով,
հանդարտեցրին քրդերին՝ հայերին դրդելով կրոնափոխªթյան44: Երկª շաբաթ անց
50 զինվորների ªղեկցªթյամբ Չնքªշ եկավ Ջերմªկի կայմակամը և տեսնելով, որ
հայերն այստեղ մարդկային կորªստ չեն ªնեցել, հրամայեց հետ բերել քրդերին
40 Գէորգեան, Չնքուշապատում, 64:
41 Պարսամեան, Յուշարձան Ջերմուկի, 48-49:
42 Գէորգեան, Չնքուշապատում, 64:
43 The Armenian Genocide: Prelude and Aftermath. As Reported in the U.S. Press. The Boston Daily Globe (18901922), vol. 1, compiled and edited by Rev. Vahan Ohanian and Ara Ketibian (Mekhitarist Publication, 2019), 222.

44 Գէորգեան, Չնքուշապատում, 51:
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և ջարդ կազմակերպել` իր զինվորներին ևս մասնակից դարձնելով դրան: Չնքªշի
կոտորածին մասնակցեցին Ջերմªկի, Մադենի, Չնքªշի քրդերը: Մի վկայªթյան համաձայն` այստեղ սպանվեց 200-ից ավել հայ, կոտորածը դադարեցվեց ﬕայն Մադենից
ժամանած հազարապետի կողﬕց, որը ﬕ վաշտ զինվորներով եկել էր կարգªկանոն
հաստատելª45: Ըստ աﬔրիկացի ﬕսիոներ Բլիսի` այստեղ սպանվել էր 880 հայ,
մյªսները սրի տակ հարկադրվել էին կրոնափոխ լինել46: Բողոքականների դպրոցն ª
եկեղեցին, այլ շինªթյªններ հրդեհվեցին թªրքերի կողﬕց: Ըստ Չնքªշի վերաբերյալ
հªշամատյանի հեղինակ Գառնիկ Գևորգյանի` սպանվել էր 600 հոգի, թալանվել էին
բոլոր տները: Ողջ ﬓացածները որպես մªսªլման գոյատևªմ են Չնքªշªմ մոտ
վեց աﬕս47: Կոտորածի օրերին թալանվել է Չնքªշի Սիրահայաց Ս. Աստվածածին
վանքը, կողոպտվել է եկեղեցª սպասքը, արծաթապատ ավետարաններ, ոսկեթել
ծածկոցներ, ոսկի, հանդերձանք և այլն48: Վանքի վանահայր Մինաս վարդապետի
հªշագրªթյան համաձայն` 1895 թ. հոկտեմբերի 26-ին (օրը հավանաբար նշված է
հին տոմարով` Ա.Բ.) երեք հարյªր տնից բաղկացած և նորակերտ հոյակապ եկեղեցի
ªնեցող Ատիշ գյªղը ևս թալանվել է և ամբողջªթյամբ հրդեհվել49: “The New York
Times”-ի 1896 թ. մարտի 6-ի համարªմ ևս տեղեկªթյªններ կան Չնքªշªմ ª
հարակից բնակավայրերªմ իրագործված կոտորածի մասին: Մասնավորապես նշված
է, որ Չնքªշªմ քրիստոնյաների 1.000 տներից 100-ը այրվել են, ﬕնչդեռ հարևան
Ատիշ գյªղªմ ավերվել է տների ﬔծ մասը, բնակիչները հªսահատ վիճակªմ էին50:
Աﬔրիկյան ﬔկ այլ լրատվաﬕջոցªմ` “The Boston Daily Globe”-ի 1896 թ. հªնվարի
14-ի համարªմ 1895 թ. դեկտեմբերի 8-ին ﬕ աﬔրիկացª կողﬕց հրապարակված
նամակªմ նշվªմ է, որ Չնքªշªմ 608 հոգի սպանվել և վիրավորվել է, այրվել է 105 տªն:
Կոտորածներից փրկվածները կրոնափոխ են արվել51: Տվյալների համադրªթյªնը
բերªմ է այն եզրահանգման, որ Չնքªշªմ կոտորածի օրերին սպանվել է 600-900
հայ` հիﬓականªմ տղամարդիկ, ողջ ﬓացածների ﬔջ շատ են եղել բռնի կրոնափոխ
արվածները: Ցավոք, Չնքªշªմ ևս չկազմակերպվեց կªռ դիմադրªթյªն, այլ եղան
ինքնապաշտպանªթյան ﬔկ-երկª դրվագներ:
Ինչ վերաբերªմ է քրիստոնյաների բազմազգ կազմ ªնեցող Մարդին գավառին,
ապա այստեղ ևս կոտորածների զոհ դարձան բազմաթիվ հայեր և այլ քրիստոնյաներ:
1895 թ. նոյեմբերի 25-ով թվագրված Մարդինից գրված ﬕ նամակªմ՝ ներկայացվªմ
են շրջակա բնակավայրերªմ հարձակªﬓերի ª թալանի մանրամասներ: Նշվªմ
է, որ դեպքերը սկսել են նոյեմբերի 1-ին Դիարբեքիրից, այնªհետ, երեկոյան քրդերը Սասªնի մոտ գտնվող Թևիկայից հարձակվել են Քªթªրբªլի վրա (խոսքը
45 Պարսամեան, Յուշարձան Ջերմուկի, 61-62:
46 Bliss, Turkey and the Armenian Atrocities, 483.
47 Գէորգեան, Չնքուշապատում, 51:
48 Նույն տեղում, 54-55:
49 Նույն տեղում, 56:
50 The New York Times (1890-1914), 452.
51

The Boston Daily Globe (1890-1922), 222.
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հավանաբար Դիարբեքիրի գավառակի բնակավայրի մասին է): Քրիստոնյաների
60 տªն թալանվել ª հրդեհվել է: Շաբաթ կեսօրին՝ նոյեմբերի 2-ին, առաջին
հարձակªﬓ է եղել Քարորաշ գյªղի ªղղªթյամբ: Երեկոյան հարձակªմը կրկնվել
է. սպանվել է 70 գյªղացի, 100 տªն հրկիզվել: Քաբեքյոն 6 ժամ պաշտպանվել է,
ինչից հետո թալանվել է 150 տªն: Այս երեք գյªղերªմ ապրªմ էին ﬔծամասամբ
ասորիներ ª հայ բողոքականներ: Սպանվել է նաև բողոքական 3 հովիվ ª ﬔկ
քարոզիչ52: Նոյեմբերի 5-ին 90 ասորի և 60 հայ բողոքական ընտանիք ªնեցող Քªլեթ
գյªղը, որը գտնվªմ էր Մարդինի մոտ, ենթարկվել է հարձակման, բայց կայմակամը
արաբ ցեղախմբի անդաﬓերի հետ պաշտպանել է գյªղը: Գոյլի գյªղը հարձակման
է ենթարկվել նոյեմբերի 7-ին քրդերի կողﬕց: Ժողովªրդը հավաքվել է եկեղեցªմ,
որը շրջափակվել է: Օգնªթյան եկած զորքերի ﬕջոցով ժողովªրդն ապաստանել է
Մարդինªմ53:
Մարդինից 5 ժամ հեռավորªթյան վրա դեպի արևմªտք կաթոլիկ հայերի քաղաք
Թել Արﬔնը ևս ենթարկվեց հարձակման, թալանվեց ª հրկիզվեց նոյեմբերի 6-7-ը:
Կողոպտվել ª հրդեհվել են նաև Աբրահամոյա, Ջոելի, Բենոբել գյªղերը: Այս և այլ
գյªղերից մոտ 3.000 փախստականներ ապաստանել էին Մարդինªմ54:
Այսպես, Մարդինի շªրջը գտնվող գյªղերի հետ հաշվեհարդար տեսնելªց
հետո, նպատակ կար գրավել Մարդինը, որի բնակչªթյªնը պատրաստվªմ էր
դիմադրªթյան: Նոյեմբերի 9-ին և 10-ին քրդերը երեք հարձակªմ կազմակերպեցին
Մարդինի վրա, սակայն անհաջող55: Այդªհետ քրդերի կողﬕց շրջապատվեց Միդյաթ
գյªղաքաղաքը, որն ªներ 1.000 տªն ասորի և հայ բողոքական բնակիչներ: Քրդերը,
սակայն, չկարողացան մտնել գյªղ: Կողոպտվեցին Ռեդվին ª Թիլլ բնակավայրերը56:
Առաջին երկª օրերի կոտորածից ª ավարառªթյªնից հետո քաղաքի թªրքերը
դրսից եկող քրդերի համար դռները փակեցին, քանի որ վերջիններս սպասվածից
ավել էին հավաքվել քաղաքªմ: Այդªհետ առանձին խմբապետների հանձնարարվեց
հարձակվել շրջակա բնակավայրերի վրա: Նշենք նաև, որ Մարդինի բնակավայրերից
շատերªմ հիﬓական հարձակվողները քրդական ªժերն էին, իսկ տեղի թªրքերը շատ
դեպքերªմ, գոնե սկզբնական հարձակªﬓերի ընթացքªմ, աջակցªմ էին քրիստոնյա
բնակչªթյանը: Երբ քրդերը հասկացան, որ կառավարªթյªնը և քաղաքը ﬕավորված
են այստեղ` պաշտպանªթյան գործªմ, իրենց ªժերն ªղղեցին` գրավելª Նիզիբինը
(Մծբին) և դրա ճանապարհին գտնվող շªրջ 20 քրիստոնյա գյªղեր: Դրանցից շատերը հրկիզվեցին: Միդիաթը Մարդինի նման դիմադրեց: Հետևանքն այն էր, որ
այստեղ հավաքվեց մոտ 3.500 գաղթական57: Բենաբելի գյªղացիները ևս լեռներªմ
52 Frederik Greene, Armenian Massacres or the Sword of Mohammed (Philadelphia: International
Publishing Co., 1896), 276.
53 Նույն տեղում:
54 The New York Times (1890-1914), 358-359.
55 Bliss, Turkey and the Armenian Atrocities, 475.
56 The New York Times (1890-1914), 358-359.
57 Bliss, Turkey and the Armenian Atrocities, 476.
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երկª օր դիմադրեցին քրդերին ﬕնչև զորքերը հասան և 500 հոգª տեղափոխեցին
Մարդին58: Խալաթ էլ Մարաթ ասորական գյªղի բնակչªթյªնը իրենց ªնեցածով
ապաստանեցին Դերե Զաֆրան վանքªմ, որը ասորի հակոբիկյան պատրիարքի
նստավայրն էր: Հաջորդ օրը քրդերը գրավեցին գյªղը, շրջապատեցին եկեղեցին,
տարան գյªղացիների ªնեցվածքը, նªյնիսկ տների դռներն ª պատªհանները:
Թªրքական կառավարªթյªնը 100 զինվոր ªղարկեց՝ պաշտպանելª վանքը և
գյªղացիներին59: Ուշագրավ փաստ է, որ Մարդինի գավառը, որն առանձնանªմ էր
ասորիների ﬔծ թվաքանակով, հարձակման ենթարկվեց հիﬓականªմ քրդական
ªժերի կողﬕց, ավելին՝ ﬕ շարք բնակավայրերªմ թªրքական իշխանªթյªնները
սատար կանգնեցին ասորական բնակչªթյանը, նաև նրանց հարևանªթյամբ ապրող
այլ քրիստոնյաների:

Հաﬕդյան կոտորածների հետևանքները Դիարբեքիրի նահանգմ
Կոտորածների ընթացքªմ նահանգի տարածքªմ սպանվածների ընդհանªր թվաքանակը հաշվարկելը բարդ է, քանի որ մանրամասն տվյալները բացակայªմ են,
ավելին, գյªղերªմ տեղի ªնեցած կոտորածների վերաբերյալ գրեթե տվյալներ
չկան: Դեղին գրքªմ ներկայացված է 1896 թ. փետրվարով թվագրվող զոհերի և
կորªստների ընդհանªր աղյªսակ60, որի համաձայն` թալանված տների քանակը
5.400 էր, խանªթների թիվը` 1.430: Սպանվել էր 5.720 քրիստոնյա, 500 մªսªլման,
7.500 մարդ բռնի իսլամ էր ընդªնել, 41.500 անձ հայտնվել էր աղքատªթյան ﬔջ61:
Կարծªմ ենք, որ այս տվյալները ամբողջովին չեն արտացոլªմ իրավիճակը, քանի որ
ﬕայն Դիարբեքիր քաղաքªմ զոհերի թիվը հաշվվªմ էր ﬕնչև 5.000, Բալªªմ` շªրջ
2.000, ﬔծ թվով հայեր էին սպանվել նաև Դիարբեքիրի գյªղերªմ, Արղանա Մադենի
գավառի բնակավայրերªմ, բազմաթիվ քրիստոնյաներ` Մարդինի գավառªմ: Ուստի
նահանգի տարածքªմ արձանագրվող զոհերի թվաքանակը հաշվարկել ընդաﬔնը
5.720 սխալ է. սպանվածների թվաքանակը նահանգի տարածքªմ անհաﬔմատ
ﬔծ էր: Թերևս, սա կոտորածների վերաբերյալ պաշտոնական վիճակագրªթյªն էր,
ﬕնչդեռ իրականªթյªնն ավելի սարսափելի էր: Ըստ Մեյրիեի` ﬕայն Դիարբեքիրի
սանջակի 119 գյªղեր, որոնք ªնեին 6.000 տªն բնակչªթյªն՝ ﬔծամասամբ հայեր,
թալանվել և հրկիզվել էին: Այս բնակավայրերªմ սպանված կամ անհետացած էր համարվªմ 30.000 քրիստոնյա: Անհաշվելի էր այն կանանց ª աղջիկների թվաքանակը,
որոնք առևանգվել էին (ﬕայն քաղաքªմ առևանգվել էր 50 կին ª աղջիկ)62:
Սպանվածների գրեթե նªյն թվաքանակն է շրջանառվªմ այս անգամ նահանգի
58 Greene, Armenian Massacres, 276.
59 Նույն տեղում:
60 Աղյուսակում Դիարբեքիրի նահանգի բնակչությունը հաշվվում էր 472.000, որից քրիստոնյա`
133.600-ը:
61 “Армянскiй вопросъ,” 124.
62 Նույն տեղում, 112:
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մասշտաբով հայկական ﬕ աղբյªրªմ, որªմ մասնավորապես գրվªմ է, որ «անձի
ﬖասը նահանգիս մէջ 25.000-է վար չէ կարելի հաւատալ. Բայց ﬕնչ դարªն այս
ընթացքով, նոյնչափ ալ զանազան ձևերով և ցաւերով կը ﬔռնին»63: Կարծªմ ենք,
նªյնիսկ այս թվերը չեն կարող ամբողջªթյամբ արտացոլել կոտորածների իրական
հետևանքները, մանավանդ որ դրանք չսահմանափակվեցին ﬕայն կոտորածի
ընթացքªմ սպանվածների թվաքանակով:
Կոտորածների հետևանքները, ցավոք, ավելի խորն էին և երկարատև ժամանակ
էր պահանջվªմ դրանք հաղթահարելª ª կրկին բնականոն կյանքի անցնելª համար:
Կոտորածներից հետո ամբողջ Արևմտյան Հայաստանը, այդ թվªմ և կոտորածներից
ﬔծապես տªժած Դիարբեքիրի նահանգը լի էր կարիքավորներով, վիրավոր,
անօթևան, առանց գոյªթյան որևէ ﬕջոցի ﬓացած մարդկանցով: Շªրջբոլորը
ավերված ª հրկիզված գյªղեր էին, որտեղ յªրաքանչյªր տªն թալանված էր և
ªներ մարդկային կորªստ: Ավելին, այն թշնամանքի մթնոլորտը, որն ªղղված էր
քրիստոնյա և, առաջին հերթին, հայ բնակչªթյան դեմ, դեռևս երկար ժամանակ չէր
փոխվելª: Կոտորածներից անﬕջապես հետո իշխանªթյªնները, ձգտելով բարդել
տեղի ªնեցածի ﬔղքը քրիստոնյաների վրա, սկսեցին բանտարկել քրիստոնյաներին,
ﬔղադրել ապստամբելª ﬔջ, նրանց տանջամահ անել` ստիպելով մյªսների վրա
զրպարտանք գրել: Իշխանªթյªնները հասան նրան, որ երբ հայերի «եպիսկոպոսը64
հրաժարվեց ստորագրել թղթերը, որտեղ իբր հաստատվªմ էր յªրայինների
«ﬔղավորªթյªնը», հայ բնակչªթյանը զրկեցին այն փոքր օգնªթյªնից, որը տրվªմ
էր անօթևան և գոյատևելª որևէ ﬕջոցից զրկված մարդկանց»65:
Կոտորածներին վերաբերող ªշագրավ վիճակագրªթյªն կա “The New York
Times”-ի 1896 թ. փետրվարի 16-ի համարªմ, որը պատրաստված է ﬕ մªսªլման
պաշտոնյայի կողﬕց: Բնօրինակը եղել է թªրքերեն՝ կնքված պաշտոնյայի կողﬕց:
Փաստաթղթի համաձայն՝ Բալªªմ և իր գյªղերªմ կար 11.625 կարիքավոր,
մªսªլմանների հետ բռնի ամªսնացածների թիվը 427 էր, քանդված կամ հրկիզված
եկեղեցիներ՝ 16, բռնªթյªնների դեպքեր՝ 1.780, բռնªթյամբ իսլամացվածներ՝ 1.540
հոգի, հրկիզված շինªթյªններ՝ 2.900, վիրավորներ՝ 990 հոգի, վախից մահացածներ՝
112 հոգի, մահացածներ լեռներªմ ª ձորերªմ՝ 470 հոգի, սովից ª ցրտից մահացածներ՝
795, սպանված ªսªցիչներ ª քահանաներ՝ 11, հրկիզվածներ՝ 245, սպանվածներ՝
4.800, ընդհանªր սպանվածներ ª մահացածներ՝ 6.43366: Ստացվªմ է, որ կոտորածի
ընթացքªմ սպանվածների թվաքանակը տարբերվªմ է ընդհանªր մարդկային կորªստների թվաքանակից, քանի որ կոտորածներից հետո ևս բազմաթիվ մարդիկ էին
մահանªմ ստացված վերքերից, սովից, հիվանդªթյªններից, վախից, որոնք կոտորածների անﬕջական հետևանքն էին: Բալªի գյªղերի հայ բնակչªթյան անﬗիթար
վիճակի մասին է գրªմ Ավետիք Արասխանյանցը. «Հայերը այդտեղ կենդանի են
63 «Տեղեկագիր Տիգրանակերտէն», 15 փետրուարի 1896, 2:
64 Խոսքը, թերևս, Առաջնորդական տեղապահ Տեր Եզեկիել վարդապետի մասին է:
65 “Армянскiй вопросъ,” 112.
66 The New York Times (1890-1914), 430-431.
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ﬓացել ﬕայն եվրոպական նպաստող ֆոնդերի շնորհիւ, ﬕ գիւղªմ, որը բաղկացած
էր 200 տնից, 170 հիւանդ կար, ﬕ այլ գիւղªմ 280 տնից՝ 250 հիւանդ, կոտորածի
ժամանակ ﬔռել են 400 հոգի, մարդիկ հիւանդ են, բայց ﬔռնªմ են գլխաւորապես
քաղցից»67: Տվյալ դեպքªմ տեղին է Բլիսի ﬕտքը, որ նման իրավիճակը խոսªմ է
իշխանªթյªնների իրական նպատակի մասին` բնակչªթյանը պահելª չքավոր վիճակªմ` հարկադրելով իսլամ ընդªնել68:
Նªյն կերպ էր նաև մյªս բնակավայրերªմ, որտեղ կոտորածները ﬔծ ծավալներ
էին ªնեցել: Դիարբեքիրªմ վիճակը նªյնքան տագնապալի էր, քանի որ այստեղ էին
«կªտակվել շրջակա բնակավայրերից գաղթականներ, ինչի հետևանքը մարդկանց
գերբնակվածªթյªնն էր և ﬔծ աղետը»69: Դիարբեքիրªմ կոտորածներից փրկվածների
անﬗիթար վիճակի մասին է խոսվªմ նաև անգլիական դիվանագիտական փաստաթղթերªմ, մասնավորապես, նշվªմ է 30.000 հայ կարոտյալների մասին, որոնց,
եթե չօգնել, կﬔռնեն քաղցից, նշվªմ է, որ Դիարբեքիրի շրջանի համար «հարկաւոր
է 6.000 ֆªնտ ստերլինգ (60.000 ռ.), Մարդինի համար 2.200 ֆªնտ, Սղերդի համար
(Բիթլիսի նահանգ) 3.000 ֆªնտ, ընդաﬔնը 11.200 ֆªնտ (մօտ 110.000 ռ.)»70: Ավելին,
հյªպատոս Հոլªարդի թարգմանը տեղեկªթյªններ է փոխանցել ﬕսիոներներ
Հարիսներին այն մասին, որ «Դիարբեքիրի ամբողջ բնակչªթյªնը կարտագաղթի,
եթե հնարավոր լինի, հակառակ դեպքªմ նրանք հաջորդ ձﬔռ կմահանան սովից»71:
Նման մտահոգªթյªնները տեղին էին, քանի որ փաստ է, որ կոտորածներից հետո
տարածաշրջանի բնակիչների ﬔջ գաղթելª ﬕտªﬓերն ավելի ակտիվացան: Նախ,
խոսքն ավելի խոշոր, ավելի ապահով թվացող բնակավայր տեղափոխվելª մասին
էր: Բազմաթիվ էին դեպքերը, երբ դեռ կոտորածների ժամանակ գյªղերից փախած
բնակչªթյªնը ապաստան էր գտնªմ մոտակա քաղաքªմ` տվյալ դեպքªմ` Բալªªմ,
Դիարբեքիրªմ, Մարդինªմ և այլն: Ընդ որªմ, կային մարդիկ, որոնք կոտորածներից
աﬕսներ անց վախենªմ էին վերադառնալ իրենց բնակավայրերը և, պատահական
չէ, որ նրանց ﬕ մասը այդªհետ հաստատվեց հենց տվյալ քաղաքªմ: Այս առªմով,
քաղաքների հայ բնակչªթյան թվաքանակը կարծես չէր նվազªմ: Այլ էր վիճակը
գյªղական բնակավայրերªմ. շատերը հեռանªմ էին իրենց բնակավայրերից` այլ
վայրերªմ կյանքի ª գªյքի ապահովªթյªն փնտրելով: Հայերի ﬕ մասն էլ գաղթªմ
էր ավելի հեռավոր բնակավայրեր: Կոտորածներից հետո գաղթականªթյªնը նոր
ծավալներ սկսեց ստանալ, ընդ որªմ շատ էին նաև ընտանիքներով ﬔկնողները:
Գաղթªմ էին Երªսաղեմ գնալª անցագրերով, Յաֆֆայªմ նստªմ ֆրանսիական
շոգենավ` անցնելª ԱՄՆ: Ոմանք ﬓªմ էին Բեյրªթªմ, Կիպրոսªմ, Եգիպտոսªմ72:

67 Մուրճ (Թիֆլիս), փետրվար-մարտ 1897, 350:
68 Bliss, Turkey and the Armenian Atrocities, 484.
69 Report։ America’s Relief Expedition to Asia Minor under the Red Cross (Washington, 1896), 86.
70 Մուրճ, փետրվար-մարտ 1897, 354:
71 Harris and Harris, Letters from the Scenes, 102.
72 Մկունդ, Ամիտայի արձագանգներու վկայակոչումն, 269-270:
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Կոտորածներից և հատկապես 1899 թ. ձերբակալªթյªններից73 հետո Չնքªշից
ևս ակտիվացան գաղթի տեմպերը: Բªն Չնքªշից մոտ 400 տªն հայ էր գաղթել,
իսկ նախկինªմ բարգավաճ զªտ հայաբնակ Ատիշ գյªղը դարձել էր գրեթե անմարդաբնակ, հայերը հեռացել էին` իրենց արտերն ª այգիները, կալվածքները
թողնելով թªրքերին: Ինչ վերաբերւմ է ﬓացողներին, ապա նրանք հարկադրաբար
կիսªմ էին իրենց աշխատածը թªրքերի ª քրդերի հետ` ստանալª նրանց
պաշտպանªթյªնը74:
Կոտորածների ﬔկ այլ կարևոր հետևանք էր որբացած երեխաների խնամքի
խնդիրը, որը առաջնային լªծªմ էր պահանջªմ: Հիﬓականªմ այս հարցը դարձավ
ﬕսիոներական կազմակերպªթյªնների հոգածªթյան առարկա, և տարբեր բնակավայրերªմ բազմահազար որբերը ապաստան գտան օտար որբանոցներªմ: Սակայն
այստեղ ևս կային վտանգներ. Գառնիկ Գևորգյանը ﬕ շեշտադրªմ է անªմ` կապված
արդեն կոտորածի ընթացքªմ որբացած երեխաների ճակատագրի հետ: Հեղինակը
գրªմ է, որ մասնավորապես գերմանական որբանոցªմ հայտնված որբերը դաստիարակվªմ էին որպես հայªթյան համար օտար մարդիկ և ªծացվªմ էին: Որպես
օրինակ, հեղինակը բերªմ է 1895 թ. սպանված Գարաևանեսյան եղբայրների յոթ
որբերի մասին, որոնք տեղափոխվªմ են գերմանական որբանոցի հետ Երªսաղեմ, և
նրանցից ﬔկն է ﬕայն հետագայªմ վերադարձել հայկական ինքնªթյանը75: Սրանք
խնդիրներ էին, որ ժամանակի հեռավորªթյªնից ավելի են կարևորվªմ, սակայն
տվյալ իրավիճակªմ առաջնայինը այդ երեխաների ª ընդհանրապես անօթևան ª
կարիքավոր մարդկանց տարրական պայմանների մասին հոգալն էր:
Նահանգի առªմով հսկայական էին նաև նյªթական կորªստները: Ըստ Մեյրիեի, ﬕայն Դիարբեքիր քաղաքªմ թալանվել էր ընդհանªր առմամբ 1.701 տªն
(փաստաթղթªմ ﬖասները ներկայացված են ըստ տարբեր հարանվանªթյªնների`
բողոքականներ, առաքելադավան հայեր, հայ կաթոլիկներ, հակոբիկյան ասորիներ
և այլն), որից 1.500 տªնը պատկանªմ էր առաքելադավան հայերին, 36 տªնը`
կաթոլիկ հայերին: Նաև թալանվել ª հրկիզվել էր ընդհանªր առմամբ 2.448 խանªթ,
որից 2.000-ը պատկանªմ էր առաքելադավան հայերին, 65-ը` կաթոլիկ հայերին76:
Բարդ խնդիր է հաշվարկել նաև նահանգի առªմով հայªթյան ªնեցած նյªթական
կորªստները, քանի որ կոտորածների ընթացքªմ թալանվել էին բազմաթիվ տներ,
խանªթներ, եկեղեցիներ ª վանքեր, հրկիզվել դրանցից շատերը:

73 Խոսքը սարկավագ Մովսես Տեր Խաչիկյանի զրպարտությամբ շուրջ 300 անձանց ձերբակալության և նրանցից 45-ի՝ Տիգրանակերտում երեք տարվա բանտարկության դատապարտման փաստի
մասին է՝ որպես «հեղափոխականների»:
74 Գէորգեան, Չնքուշապատում, 76:
75 Նույն տեղում, 66:
76 “Армянскiй вопросъ,”111.
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Բռնի կրոնափոխթյն
Հաﬕդյան կոտորածների բաղկացªցիչ տարրերից էր բռնի իսլամացման քաղաքականªթյªնը, ինչը կիրառվªմ էր կոտորածներին զªգահեռ և ﬔծ չափերի
հասավ նաև Դիարբեքիրի նահանգªմ: Կոտորածների ընթացքªմ հայերին իսլամացման պարտադրանքի վերաբերյալ տվյալներ է ներկայացրել Մªշªմ անգլիական փոխհյªպատոսը: Նա 1895 թ. դեկտեմբերին գրªմ է, որ Դիարբեքիրի մոտակայքի գյªղական բնակչªթյան ﬔծամասնªթյªնը մահվան սպառնալիքի
տակ իսլամ է ընդªնել77: Ընդ որªմ, եթե Խարբերդªմ իսլամացման ընթացքը
դադարեց կոտորածներին զªգահեռ և կոտորածների տագնապը վերանալªց հետո
կրոնափոխ եղածները աﬕսների ընթացքªմ վերադարձան քրիստոնեªթյանը,
ապա Դիարբեքիրªմ այս գործընթացը չդադարեց և բավական երկար ժամանակ,
հատկապես գյªղական բնակավայրերªմ, կրոնափոխ եղածներին արգելվªմ
էր վերադառնալ հայªթյանը: Կրոնափոխªթյան ﬔխանիզﬕն այստեղ ավելի
արմատապես էին վերաբերªմ` բացառելª համար առերես կրոնափոխªթյան
հնարավորªթյªնը: Դեռևս 1895 թ. նոյեմբերի 10-ին Դիարբեքիրի նահանգապետ
Էնիս փաշան զեկªցªմ է, որ «որոշ շրջաններªմ հայերի ամբողջ գյªղեր կրոնափոխ
են եղել, ինչի պատճառով կազաների (գավառակ) ղեկավարները հրահանգների են
սպասªմ: Քանի որ այս կրոնափոխªթյªնները շատ համոզիչ չեն, ես խնդրªմ եմ
կատարել հանձնարարականները»78: Նշենք նաև, որ հետագայªմ ևս տեղական
իշխանªթյªնները աﬔն կերպ փորձªմ էին խոչընդոտել հայերի վերադարձին
քրիստոնեªթյանը: Հատկապես նման վարքագիծ դրսևորվեց առևանգված կանանց
ª աղջիկներին վերադարձնելª փորձերի դեպքªմ: Այս խնդիրն ավելի տագնապալի
էր, քանի որ իշխանªթյªնները դիմªմ էին աﬔն սանձարձակ ª վիրավորական քայլի`
խªսափելով թªյլ տալ հայ կանանց և աղջիկներին վերադառնալ հարազատների
մոտ: Մասնավորապես, «Էնիս փաշան՝ Դիարբեքիրի վալին, որակªմ է կոտորածների
ժամանակ մªսªլմանների կողﬕց առևանգված և բռնªթյամբ իսլամ ընդªնած
հայ կանանց որպես «հայ կանայք, ովքեր անկարգªթյªնների ժամանակ ցրվել
են այստեղ ª այնտեղ»79: Սրանով իսկ իշխանªթյªնները փորձªմ էին սքողել հայ
կանանց ª աղջիկների առևանգված լինելª փաստը: Առևանգված կանանց ª աղջիկներին վերադարձնելª ªղղªթյամբ ﬔծ ջանքեր է գործադրªմ ֆրանսիացի
փոխհյªպատոսը: Մեյրիեն զեկªցªմ է, որ առևանգված զոհերի վիճակը շատ ցավալի
է, որ նրանց սպառնªմ են ոչ ﬕայն առևանգողները, այլ նաև այլ մªսªլմաններ:
Փոխհյªպատոսը ªղարկªմ է ﬕ մªսªլմանի ª երկª քրիստոնյայի Դիարբեքիրի
շրջակա բնակավայրեր՝ փրկելª զոհերին, բայց անհաջող: Հյªպատոսը տվել էր
77 Նույն տեղում, 119:
78 Selim Deringil, “The Armenian Question is Finally Closed”: Mass Conversions of Armenians in Anatolia
during the Hamidian Massacres of 1895-1897,” Comparative Studies in Society and History 51, no. 2 (2009):
352.
79 Նույն տեղում, 350:

59

Արփինե Ռ. Բաբլ8մյան

մոտ 100 հոգª անªն, սակայն ªղարկված մարդիկ վերադարձան ﬕայն ﬔկ կնոջ
և վերջինիս դստեր հետ: Պատվիրակները վստահ էին, որ քրդերը թաքցնªմ են
զոհերին և երբեﬓ տեղափոխªմ գյªղից գյªղ80: Առևանգված և բռնի կրոնափոխ
արվածների թվաքանակը ﬔծ էր նաև Սլիվանի գավառակªմ: Դիարբեքիրի
բրիտանական փոխհյªպատոս Սեսիլ Հոլªարդը 1896 թ. մարտի 17-ի զեկªյցªմ նշªմ
է, որ Սլիվանի տարածքªմ 7.000 հայեր բռնի իսլամացվել են և ﬕնչև 500 կին ª
աղջիկ առևանգվել են: Բալªªմ, ըստ փոխհյªպատոսի, կրոնափոխ են արվել 3.000,
Սևերեկªմ և շրջակա գյªղերªմ`2.500 հոգի: Ամբողջ նահանգի համար Հոլªարդը
հաշվªմ է, որ շªրջ 25.000-ը իսլամացվել են81: Կրոնափոխªթյªնից խªսափելª համար շատ կանայք ինքնասպան են եղել: Բողոքական քարոզիչ Ֆիլյանը գրªմ է նաև
տղամարդկանց իսլամացման փաստի մասին, մասնավորապես, Բալªªմ. «այն հայ
պատանիները, ովքեր բռնªթյամբ իսլամ էին ընդªնել, ստիպված էին ամªսնանալ
թªրք կանանց հետ՝ ապացªցելª իրենց արարքի անկեղծ լինելը»82: Ավելին, շատ
վայրերªմ եկեղեցիները վերածվել էին մզկիթի, որտեղ հայ կանանց ª ծերերին
իսլամ էին ªսªցանªմ մªսªլման քարոզիչները83: Գերմանացի հասարակական
գործիչ, արևելագետ Յոհաննես Լեփսիªսը ևս գրªմ է, որ բռնի կրոնափոխ
արվածների թիվը շատ ﬔծ է, գյªղերի թիﬖ անցնªմ է 100-ից. Բալªի շրջանªմ` 48
գյªղ, Սլիվանի և 3 այլ շրջաններªմ` 105, Դիարբեքիրªմ` 106 գյªղեր ևն: Լեփսիªսի
տեղեկªթյªնների համաձայն՝ ամբողջ Դիարբեքիրի նահանգªմ ﬕայն ﬕ եկեղեցի`
Ս. Սարգիսն է, որ ծառայªմ է իր ªղղակի նշանակªթյամբ84: Լեփսիªսը հավելªմ է,
որ ամբողջ վիլայեթªմ առաքելադավան հայերի գյªղերի վերապրող բնակիչները,
նաև ﬕ հªնական գյªղի բնակիչներ բռնի կրոնափոխ են արվել85: Իհարկե, ասել,
որ վերապրող բոլոր հայերը կրոնափոխ էին արվել, սխալ է, սակայն փաստերը, որ
կրոնափոխ արվածների թվաքանակը Դիարբեքիրի նահանգªմ ﬔծ էր, ակնհայտ է:
Կրոնափոխªթյան ﬔծ ծավալների վերաբերյալ եղած բողոքները, խոսակցªթյªնները որոշակի անհանգստªթյªն էին պատճառªմ իշխանªթյªններին, հետևաբար
որոշ կառավարական ծառայողներ են ªղարկվªմ Խարբերդի ª Դիարբեքիրի
նահանգներ` այցելելª նոր կրոնափոխ եղած գյªղերը և ստիպելª կրոնափոխ
եղածներին ոչ ﬕ դեպքªմ չխոստովանել բռնի իսլամ ընդªնելª փաստը86:
Կոտորածներից ﬕայն ﬕ քանի աﬕս անց հնարավոր եղավ իսլամացված հայերի ﬔծ
մասին վերադառնալ իրենց ինքնªթյանը, վերանորոգել եկեղեցիներն ª մատªռները,
ծեսեր կազմակերպել:
80 Նույն տեղում, 362:
81 Vahagn Dadrian, The History of the Armenian Genocide: Ethnic Conflict from the Balkans to Anatolia
to the Caucasus (Providence, RI & Oxford: Berghahn Books, 1995), 156.
82 Filian, Armenia and Her People, 267.
83 Նույն տեղում, 268:
84

Johannes Lepsius, Armenia and Europe (London: Hodder & Stoughton, 1897), 37.

85 Նույն տեղում, 12:
86 Նույն տեղում, 65:
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Հաﬕդյան կոտորածների ընթացքªմ ﬔծ հարված հասցվեց հայկական եկեղեցիներին, վանքերին, բազմաթիվ հոգևորականներ տանջամահ արվեցին, նաև երկար
ժամանակ որևէ եկեղեցական արարողªթյªն չէր կատարվªմ: Թալանվել ª պղծվել
էր Դիարբեքիրի Ս. Սարգիս եկեղեցին, քահանան` Տեր Հարªթյªնը, սպանվել ª
մաշկահան էր արվել: Սադի գյªղի Ս. Խաչ եկեղեցին և Ալիբªնարի Ս. Աստվածածին
եկեղեցիները թալանվել ª հրկիզվել էին, Ալիբªնարի քահանան սպանվել էր:
Արղանայի եկեղեցին կոտորածից հետո վերածվեց մզկիթի, քահանան սպանվեց:
Թալանվել ª մզկիթի էին վերածվել Բալªի եկեղեցիները87:

Եզրակացթյններ
Դեպքերի նկարագրªթյªնը վկայªմ է այն մասին, որ հաﬕդյան կոտորածները
համակարգված էին և ծրագրված: Մասնավորապես, Դիարբեքիրի նահանգªմ
կազմակերպված կոտորածների ªսªﬓասիրªթյªնը ցªյց է տալիս, որ, նախ, կոտորածները այս նահանգի տարբեր բնակավայրերªմ սկսեցին ﬕաժամանակ, երկրորդ,
իշխանªթյªնները պլանավորել էին հայերին ﬔղադրել սադրանքի ﬔջ, ապա
սկսել կոտորածը: Ծրագրված էր նաև սպանել նախ տղամարդկանց, իսկ կանանց`
կրոնափոխ անել: Կոտորածների պետական ªղղորդªմ ªնենալª մասին է փաստªմ
նաև այն հանգամանքը, որ կոտորածների ալիքն ընդգրկեց ամբողջ Արևմտյան
Հայաստանը: Նաև հատկանշական է, որ կոտորածների հիﬓական թիրախªմ հայ
բնակչªթյªնն էր: Այս մասին է հավաստªմ նաև Ֆրեդերիկ Գրինը, ով ªշադրªթյªն
է հրավիրªմ այն փաստի վրա, որ ոչ ﬕ հªնաբնակ գյªղ հարձակման չի ենթարկվել,
թեև դրանք բազմաթիվ էին Տրապիզոնի, Կեսարիայի, Մարզվանի շրջակայքªմ:
Ավելին, Դիարբեքիրªմ կոտորածն ª կողոպªտը դադարեց հանկարծակի, ինչպես և
սկսել էր, և Գրինը հարց է տալիս, թե արդյոք դա կապ ªնի այն հանգամանքի հետ, որ
ֆրանսիական դեսպանը Բարձր Դռանը դիﬔց և սպառնաց, որ եթե տվյալ քաղաքªմ
ֆրանսիական հյªպատոսարանը որևէ ﬖաս կրի, ապա ֆրանսիական նավատորմը
կպահի՞՞՞ Ալեքսանդրետտան88: Մյªս կողﬕց, բավական հետաքրքրական անցքեր
եղան Դիարբեքիրի նահանգի հիﬓականªմ ասորիներով, քաղդեացիներով, այլ
քրիստոնյաներով բնակեցված բնակավայրերªմ: Գրինը եզրակացնªմ է, որ եթե
թªրքական կառավարªթյªնը կարողացավ պաշտպանել Մարդինն ª Մոսªլը և
Դիարբեքիրի ֆրանսիական հյªպատոսարանը և հետ քշել քրդերին Սեբաստիայից,
ապա ﬔծագªյն անհեթեթªթյªն է ասել, որ այն ոչինչ չկարողացավ անել Խարբերդªմ, Բիթլիսªմ և Էրզրªմªմ89:
Ամփոփելով ասվածը` նշենք, որ Դիարբեքիրի նահանգªմ, ինչպես Արևմտյան
Հայաստանի մյªս նահանգներªմ, հայերի 1895 թ. զանգվածային կոտորածները
87 Lepsius, Armenia and Europe, 275-276.
88 Greene, Armenian Massacres, 305.
89 Նույն տեղում:
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կրªմ էին կազմակերպված բնªյթ, ªղղորդված էին իշխանªթյªնների կողﬕց և
դրանց իրագործմանը մասնակցªմ էին ինչպես շարքային մªսªլման քաղաքացիները, այնպես էլ զորքը, ոստիկանները: Կոտորածներին այս նահանգªմ զոհ
գնացին տասնյակ հազարավոր հայեր, նաև` այլ քրիստոնյաներ: Ուշագրավ է այն
փաստը, որ որոշ բնակավայրերªմ, որտեղ ապրªմ էին ավելի ﬔծ թվով ասորիներ,
կաթոլիկներ ª բողոքականներ, հարձակվողները հիﬓականªմ քրդական ªժերն
էին, իսկ ոստիկանªթյªնն ª զորքերը որոշ դեպքերªմ մասնակցªմ էին քրդական
հարձակªﬓերից քրիստոնյաների պաշտպանªթյանը: Կարելի է փաստել նաև, որ
կոտորածներն ªղղված էին նախևառաջ հայ բնակչªթյան դեմ, իսկ այլ քրիստոնյաներ
տªժեցին, քանի որ կոտորածների ընթացքªմ երբեﬓ դժվար էր հստակեցնել քրիստոնյաների էթնիկ պատկանելիªթյªնը, նաև դյªրին չէր հանդարտեցնել ավերի ª
թալանի ելած քրդական ªժերին: Ավելին, այդ ªժերին իշխանªթյªններն ªղղորդեցին և օգտագործեցին կայսրªթյան տարածքªմ քրիստոնյաների և նախևառաջ
հայերի ոչնչացման գործªմ նաև 1915-1923 թթ. ընթացքªմ:
Կոտորածների հետևանքները հսկայական էին: Թալանվել, հրկիզվել էին հարյªրավոր բնակավայրեր, աﬔնªր սով էր ª հիվանդªթյªններ: Նահանգի տարածքªմ
ﬔծաթիվ էին նաև բռնªթյամբ կրոնափոխ արված հայերը, որոշ աղբյªրների
տվյալներով նրանց թվաքանակը հասնªմ էր ﬕ քանի տասնյակ հազարի: Կոտորածներից հետո արագացան արտագաղթի տեմպերը:
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THE ARMENIAN POPULATION OF THE DIARBEKIR PROVINCE OF
WESTERN ARMENIA DURING HAMIDIAN MASSACRES
SUMMARY
Key words: Western Armenia, Diarbekir, Tigranakert, Amid, Balu, Severek, Arghana Maden,
Islamization by force, massacres of Armenians.

In the province of Diarbekir, as in other provinces of Western Armenia, the massacres of
Armenians in 1895 were organized by the authorities and carried out by ordinary Muslim
citizens as well as by the army and police. In this province, as well as in others, tens of
thousands of Armenians were killed, as were hundreds of other Christians. It can also
be assumed that the massacres were aimed primarily at the Armenian population, while
other Christians suﬀered, as it was sometimes diﬃcult to verify their ethnicity. It was not
easy to stop the Kurds during the massacres. It is noteworthy that in some localities where
Assyrians, Catholics and Protestants lived in greater numbers, the attackers were mainly
Kurds, and the police and troops took part in the defense of population.
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The consequences of the massacres were not limited to the number of people who were
killed: thousands of people died aêer they ended due to illness, stress, and starvation.
According to some sources, several tens of thousands of Armenians, especially women, were
forcibly Islamized in the province during the massacres.
It is impossible, unfortunately, to calculate the material losses of Armenians in the
province, since a thousand houses, shops, churches and monasteries were all looted and
many of them were set on ﬁre.
Aêer the massacres, the tendency for Armenians to migrate intensiﬁed.

Арпине Р. Баблумян
кандидат исторических наук
АРМЯНСКОЕ НАСЕЛЕНИЕ ПРОВИНЦИИ ДИАРБЕКИР ЗАПАДНОЙ АРМЕНИИ
В ГОДЫ ГАМИДОВСКИХ ПОГРОМОВ
РЕЗЮМЕ
Ключевые слова: Западная Армения, Диарбекир, Тигранакерт, Амид, Балу, Северек, Аргана
Маден, насильственная исламизация, истребления армян.

В провинции Диарбекир, как и в других провинциях Западной Армении, массовые
истребления армян 1895 года были организованы властями и осуществлялись как
рядовыми мусульманами, так и армией и полицией. В этой провинции, как и в
других, были убиты десятки тысяч армян, также и сотни других христиан. Можно
также предположить, что массовые убийства были направлены в первую очередь на
армянское население, а другие христиане пострадали, поскольку во время массовых
убийств иногда было трудно установить этническую принадлежность христиан, также
было нелегко остановить курдов. Примечателен тот факт, что в некоторых населенных
пунктах, где ассирийцы, католики и протестанты жили в большем количестве,
нападавшие были в основном курды, а полиция и войска иногда принимали участие в
их защите христиан.
Последствия истреблений не ограничивались количеством погибших во время
истреблений: сотни, тысячи людей погибали и после истреблений из-за болезней,
лишений, голода. Согласно некоторым источникам, во время резни в провинции было
насильственно исламизировано несколько десятков тысяч армян, в особенности –
женщины.
К сожалению, невозможно подсчитать материальные потери, понесенные армянами
в провинции, так как тысячи домов, лавок, церквей и монастырей были разграблены,
многие из них были преданы огню. После погромов у армян усилилась тенденция к
миграции.
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