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Գեղամ Բադալյան 

 

ԱՐԵՎՄՏՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՊԱՏՄԱԺՈՂՈՎՐԴԱԿԱՆ ՆԿԱՐԱԳԻՐԸ 

ՄԵԾ ԵՂԵՌՆԻ ՆԱԽՕՐԵԻՆ 

[Սևերակի, Ջերմուկի, Միդիաթի, Մծբինի (Նիսիբին) և Վերանշեհիրի գա-

վառները] 
  

Հիմնաբառեր. Սևերակ (Սեաւաւերակ), Կարաջա-

դաղ (Սեւ լեառն), Հադրո (Բուջաղ), Հոշին, Ջերմուկ (Չերմիք), 

Չնքուշ (Շենքուշ), Սիրահայաց Սբ Աստվածածին, Կեսկես 

(Կիսկիս), Միդիաթ, Մծբին (Նիսիբին), Վերանշեհիր (Գորա-

նոպոլիս): 

 

Հոդվածը թեմային նվիրված նախորդ երկուս ուսումնասիրությունների1 շարունա-

կությունն է, որով ավարտվում է Առաջին աշխարհամարտի նախօրեին Դիարբեքիրի վիլա-

յեթի հայ բնակչության պատմաժողովրդական կացության ուսումնասիրությունը: Այս ան-

գամ անդրադարձել ենք Սևերակի սանջակի համանուն և Վերանշեհիրի, Արղանա-Մադենի 

սանջակի Ջերմուկի (Չերմիք), ինչպես նաև՝ Մարդինի սանջակի Միդիաթի և Մծբինի (Նի-

սիբին) գավառներին: 

Ցանկանում ենք կրկնել, որ նշված գավառները ևս էական թերություններով են ներկա-

յացված Դիարբեքիրի (Տիգրանակերտ) առաջնորդարանի 1913-1914 թթ․ տեղեկագրե-

րում, որոնք պայմանականորեն անվանել ենք առաջին2 և երկրորդ3: Նշենք, որ առաջին տե-

ղեկագրում զետեղված են համեմատաբար ավելի նոր տվյալներ, մինչդեռ երկրորդում ներ-

կայացված են 1890-ականների ժամկետանց, ավելին՝ լիովին աղճատված ցուցանիշներ4: 

Անհամեմատ մանրամասն ու բովանդակալից են Ջերմուկի գավառի Չնքուշ և Ջերմուկ գյու-

ղաքաղաքներին վերաբերող տեղեկությունները: Այդ տեսանկյունից առանձնանում է 

սփյուռքի հայտնի «Կռունկ» շաբաթաթերթի հիմնադիր և բազմամյա խմբագիր-տնօրեն Գ․ 

Գևորգյանի (Գէորգեան) բնօրրանին նվիրված հատորը, ուր հեղինակը մեծ ջանադրութ-

յամբ հավաքել է (հայրենակիցների աջակցությամբ) և վերջնական կորստից փրկել հսկա-

յական նյութ5: Հարկ է նշել, որ մինչ այդ Չնքուշին նվիրված մեկ այլ աշխատութուն էր հրա-

տարակել նաև Մ․ Փուսուլյանը6: Ընդ որում, հեղինակի համար որպես սկզբնաղբյուր են եղել 

 
* Հոդվածը ներկայացվել է 06.11.2020 թ., գրախոսվել՝ 01.12.2020 թ., ընդունվել տպագրության՝ 

15.12.2020 թ.: 
1 Տե´ս «Վէմ», Ե., 2020, № 1 (69), էջ 154-200: № 2 (70), էջ 112-158: 
2 Տե´ս Raymond H. Kévorkian, Paul B. Paboudjian, Les Arméniens dans l’Empire Ottoman a la veille de 

Genocide, Paris, 1992: Raymond H. Kévorkian, Demographic Changes in the Armenian Population of Diarbekir, 

1895-1914. - «Armenian Tigranakert/Diarbekir and Edessa/Urfa», edited by Richard G. Hovannisian, Costa Mesa, 

California, 2006. 
3 «Գողգոթա հայ հոգեւորականութեան եւ իր հօտին 1915 աղէտալի տարին», աշխատասիրեց եւ խմբագրեց 

Թէոդիկ, Պոստոն, 1980: Հմմտ. նույն գրքի 2014 թ. Թեհրանի հրատարակությունը: 
4 Դրանք լիովին համընկնում են նշված ժամանակ հրատարակված մի վիճակագրության տվյալների հետ: 

Տե´ս Ролен-Жекмен, Армения, армяне и трактаты. - «Положение армян в Турции до вмешательства 

держав в 1895 году», М., 1896, էջ 100-101: Սա ևս մեկ անգամ հաստատում է մեր այն կարծիքը, որ Տիգ-

րանակերտի առաջնորդարանը ցեղասպանության նախօրյակին նոր վիճակագրական տեղեկագիր չէր կազմել 

և հենվում էր ժամկետանց տվյալների վրա: 
5 Տե´ս Գէորգեան Գ., Չնքուշապատում: Քննական պատմութիւն Հայոց Չնքուշի, հտ. Ա. տեղագրական-պատ-

մագրական-մշակութային-բանահիւսական-ազգագրական, Երուսաղէմ, 1970: Հեղինակն օգտագործել է նաև 

Չնքուշի թեմի առաջնորդ, իսկ 1697-1704 թթ․՝ Երուսաղեմի Հայոց պատրիարք Մինաս Համդեցու ձեռագիր 

«Օրագրութիւն» աշխատությունը, ուր հանդիպում է պատմաաշխարհագրական բնույթի մեծաքանակ և ուշա-

գրավ նյութ: 
6 Տե´ս Մանուկ Թ. Փուսուլեան, Դրուագներ Չնգուշի անցեալէն, Հալէպ, 1929: 
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գերազանցապես ժողովրդական բանավոր զրույցներն ու պատմությունները և անձնական 

հիշողությունները: Թերևս դա է պատճառը, որ նրա մոտ հանդիպում են ժամանակագրա-

կան անճշտություններ և աղճատումներ: Այդ պատճառով առկա է որոշակի շփոթ, ինչը 

դժվարություններ է ստեղծում հատկապես իրադարձությունների ժամանակագրությունը 

ճշտելիս: Դրանով հանդերձ Մ․ Փուսուլյանը գրանցել է իր բնօրրանին նվիրված այնպիսի 

հազվագյուտ փաստեր և իրադարձություններ, որոնք բացակայում են Գ․ Գևորգյանի 

գրքում, հետևաբար՝ զուրկ չեն պատմական հետաքրքրությունից: Ջերմուկ գյուղաքաղաքի 

մասին հետաքրքիր և եզակի տեղեկություններ է հաղորդում Ս․ Պարսամյանը՝ ծննդավայ-

րին նվիրված իր աշխատության մեջ7: Նույն բնակավայրի մասին ուշագրավ տվյալներ են 

հադիպում նաև Մուշեղ վարդապետի հոդվածաշարում8: Եզակի են Մ․ Թովմասյանի տեղե-

կությունները Ջերմուկի գավառի Կեսկես ավանի մասին9: Սևերակ քաղաքի մասին ուշագ-

րավ տվյալներ է հաղորդում մեր կողմից նախորդ հոդվածներում բազմիցս հիշատակված 

ռուսական հետախուզության փոխգնդապետ Տոմիլովը10: Չնայած առանձին անճշտութ-

յուններին, որոշակի կարևորություն ունի Ս․ Արաբյանի (Արապեան) հայրենի Սևերակին 

նվիրված գիրքը11: Վերոհիշյալ գավառների տարածքում գտնվող հայկական և ասորական 

սրբավայրերի (վանքեր, եկեղեցիներ, ուխտատեղիներ ևն) մասին ուշագրավ տեղեկութ-

յուններ կան մի շարք հեղինակների գործերում12: Առանձին, բայց կարևոր տեղեկություններ 

են հանդիպում նաև Ս․ Ծոցիկյանի, Ա․ Սահակյանի և Ս․ Չուլջյանի (Չուլճեան), ինչպես նաև 

Ն․ Պաղտոյանի աշխատություններում13: Ինչպես նշել ենք, թեմայի լուսաբանման համար 

խիստ կարևոր են նաև անգլերեն ու ֆրանսերեն հասու որոշ սկզբնաղբյուրներ և առանձին 

հեղինակների աշխատություններ: Դրանք շահեկան տեղեկություններ են հաղորդում 

մասնավորապես Միդիաթում և Մծբինում քննարկվող ժամանակահատվածում ձևավոր-

ված ժողովրդագրական իրավիճակի մասին14:  

 
7 «Յուշարձան Ջերմուկի», գրեց Սարգիս Գ․ Պարսամեան,Պոսթըն, 1969: 
8 Տե´ս Մուշեղ վարդապետ, Նօթեր: Ջերմուկ - «Արևելք» օրաթերթ, Կ. Պօլիս, ԺԹ տարի, թիւ 5045: 
9 «Տիգրանակերտի նահանգի ջարդերը եւ քիւրտերու գազանութիւնները (ականատեսի պատմութիւն)», 

գրեց Թովմաս Գ. Մկրտիչեան (անգլիական նախկին դեր-հիւպատոս Տիգրանակերտի), Գահիրէ, 1919: 
10 «Отчет о поездке по Азиатской Турции генерального штаба подполковника Томилова в 1904 году, 

часть первая: Район Багдадской железной дороги от Аданы до Мосула»: Նույնի՝ часть вторая: «Подроб-

ные маршрутные описания пройденных путей от Кавказа через Курдистан и Месопотамию к Средизем-

ному морю», С. - Петербург, 1907. 
11 Տե´ս Արապեան Ս. (Սեւերակցի), Յուշամատեան Սեւերակի, Պէյրութ, 1971:  
12 Տե´ս Ինճիճեան Ղ., Աշխարհագրութիւն չորից մասանց աշխարհի: Ասիոյ, Եւրոպիոյ, Ափրիկոյ և Ամերիկոյ, 

մասն առաջին: Ասիա, հտ. Ա, Վենէտիկ, Ս. Ղազար, 1806: «Թորոս աղբար», գրեց Գ. Վ. Սրուաձտեանց, մասն Բ, 

Կ. Պոլիս, 1885: Հմմտ. Սրվանձտյանց Գ., Երկեր, հտ. 2, Ե․, 1982: Ոսկեան Հ., Սեբաստիայի, Խարբերդի, Տիար-

պէքիրի եւ Տրապիզոնի նահանգներու վանքերը, Վիեննա, 1962: Տրդատ եպս Պալեան, Հայ վանորայք, Սբ 

Էջմիածին, 2008: Սաֆրաստյան Ա. Խ., Կոստանդնուպոլսի Հայոց պատրիարքարանի կողմից Թուրքիայի 

արդարադատության և դավանանքների մինիստրության ներկայացված հայկական եկեղեցիների և վանքերի 

ցուցակներն ու թաքրիրները, «Էջմիածին», 1965, թիվ Ժ; 1966, թիվ Ա: 
13 Տե´ս Ծոցիկեան Ս. Մ., Արեւմտահայ աշխարհ, Նիւ Եորք, 1947: «Դիւցազնական Ուրֆան եւ իր հայոր-

դիները», աշխատասիրեց՝ Արամ Սահակեան, Պէյրութ, 1955: Չուլճեան Ս., Պատմություն Ատիամանի: Ինքնա-

կենսագրություն, Ե., 2004: ՀԱԱ, ֆ. 430, ց. 1, գ. 1398 (Ն․ Պաղտոյանի անտիպ աշխատությունը, որը վեր-

նագրված է «Մեր հաւանական հարաւային սահմանները»): 
14 “Turkey and the Armenian Atrocities”, by Rev. Edwin M. Bliss, Fresno, Califrnia, 1896. Mark Sykes, The Khalif 

’s Last Heritage. A Short History of the Turkish Empire, New York, 1973 (1915 թ. Լոնդոնում հրատարակված 

գրքի արտատպությունը): “A Handbook of Mesopotamia”, vol. IV: Northern Mesopotamia and Central Kurdistan, 

Admiralty War Staff, Inteligence Division, April, [London], 1917. “Diary of Major E. Noel on Special Duty: Memo-

randum”, 1919 (ա. տ.). David Gaunt, with assistance of Jan Bet Şawoce and an appendix of documents prepared 

by Rasho Donef, Massacres, Resistance, Protectors. Muslim-Christian Relations in Eastern Anatolia during World 

War I, Gorgias Press, New Jersey, 2006. Sarkis Y. Karayan, M. D., Armenians in Ottoman Turkey, 1914. A Geo-

graphic and Demographic Gazeteer, London, 2018. “Les missions catholiques”, tome quarante-sixième (janviere-

décembre 1914), 1915 (ա. տ.). Yves Ternon, Mardin 1915. Anatomie pathologique d’une destruction. - “Revue 

d’histoire Arménienne contemporaine”, tome IV: numéro special, Paris, 2002. 
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ՍԵՎԵՐԱԿԻ (ՍԵՎԵՐԵԿ, ԹՐՔ.` SİVEREK) ԳԱՎԱՌ 

Գրավում էր Եփրատից մինչև Կարաջադաղի (պատմ.՝ Աշիմուն, ըստ Ղ. Ինճիճյանի՝ 

«Սեաւ լեռն») լեռնազանգվածը ձգվող Դիարբեքիրի վիլայեթի արևմտյան շրջանները: 

Սահմանակից էր հյուսիսից՝ Ջերմուկի (Չերմիք), արևելքից, Կարաջադաղի ջրբաժանով՝ 

Դիարբեքիրի կամ Կենտրոնական, հարավ-արևելքից՝ Վերանշեհիրի (Ենիշեհիր) գավառնե-

րին, հարավ-արևմուտքից՝ Ուրֆայի ինքնուրույն սանջակին, իսկ արևմուտքից, Եփրատի 

հունով՝ Խարբերդի (Մամուրեթ-ուլ-Ազիզ) վիլայեթին: Կենտրոնը, Դիարբեքիրից շուրջ 80 կմ 

հվ-արմ, առևտրական բանուկ ճանապարհին գտնվող, Սևերակ (<Սեաւաւերակ) քաղաքն 

էր, որը կառուցված էր Կարաջադաղի և Եփրատի միջև տարածվող հրաբխային 

սարահարթի կենտրոնում՝ ամբողջովին շրջապատված խաղողի ու այլ մրգատու այ-

գիներով15: Գործում էր Կաթողիկե Սբ Թորոս կամ Սբ Թեոդորոս առաքելական հինավուրց 

եկեղեցին: Եկեղեցի ունեին նաև կաթոլիկ հայերը (անունը հայտնի չէ): Սևերակում կար 

հայկական 6 դպրոց, որից 3-ը պատկանում էր առաքելական (350 աշակերտ), 2-ը՝ կաթոլի-

կական (130 աշակերտ), իսկ 1-ը՝ ավետարանական (բողոքական) համայնքներին16: 

Որոշակի բարդությունների հետ է կապված քաղաքի հայ բնակչության թվի ճշգրտումը, 

քանի որ մեզ հասու աղբյուրները սակավաթիվ են, իսկ հաղորդած տեղեկությունները՝ ոչ 

ամբողջական, հաճախ՝ հակասական կամ իրարամերժ: Այդ պատճառով ցեղասպանութ-

յան նախօրեին քաղաքի հայ բնակչության թիվը որոշելիս ելակետային ենք ընդունել 

փոխգնդապետ Տոմիլովի տվյալները, որոնց համաձայն 1904 թ. Սևերակում ապրում էր 

650 տուն հայ17 (մեր հաշվարկով՝ ավելի քան 4000 բն.-Գ. Բ.): 1914 թ. Տիգրանակերտի 

(Դիարբեքիր) առաջնորդարանի 1-ին տեղեկագրի համաձայն Սևերակի հայ բնակչությունն 

արդեն 5450 մարդ էր18 (տարեկան միջին աճը՝ ավելի քան 3.6 %): Այս ցուցանիշը պետք է 

ընդունել իրականությանը մոտ, մանավանդ եթե նկատի ունենանք, որ քաղաքի հարմար 

դիրքի շնորհիվ այստեղ մեծ թվով հայկական ընտանիքների մշտական ներհոսք կար 

Չնքուշից, Ջերմուկից, իսկ 1910 թ․ ընտանիքներ հաստատվեցին նույնիսկ Մուշից19: Քա-

ղաքում բնակվում էին նաև զգալի թվով հակոբիկյան ասորիներ, որոնք ունեին առանձին 

եկեղեցի20: Բացի այդ, միջին դարերում Սևերակում ապրել են «հույներ» (այն է՝ հունա-

դավան հայ-հոռոմներ-Գ. Բ.), որոնց Սբ Քառասուն Մանկունք եկեղեցին 16-րդ դ. թուրքերը 

 
15 Տե´ս Ինճիճեան, նշվ. աշխ., էջ 226-227: Հմմտ. Томилов, նշվ. աշխ., մաս 1, էջ 263: Մաս 2, էջ 184-185: 

Հատկանշական է, որ 1437 թ. գրված մի Ավետարանում քաղաքը հիշատակվում է որպես «վայելուչ տեղիս որ 

կոչի Սեւերաք»: Տե´ս Ոսկեան, նշվ. աշխ., էջ 179-180: 
16 Տե´ս Kévorkian, Paboudjian, նշվ. աշխ., էջ 400: Kévorkian, Demographic Changes in the Armenian 

Population of Diarbekir, p. 268. 
17 Տե´ս Томилов, նշվ. աշխ., մաս 2, էջ 184: 
18 Տե´ս Kévorkian, Paboudjian, նշվ. աշխ., էջ 400: Kévorkian, նշվ. աշխ., էջ 268: 
19 Տե´ս Գէորգեան, նշվ. աշխ., էջ 84: Արապեան, նշվ աշխ, էջ 426: Առաջնորդարանի 2-րդ տեղեկագրում 

Սևերակ քաղաքի հայերի թիվը նշված է 400 տուն (1350 բն.), ինչը խիստ թերհաշվառված ցուցանիշ է: Տե´ս 

«Գողգոթա հայ հոգեւորականութեան եւ իր հօտին 1915 աղէտալի տարին», էջ 379-380: Ի դեպ, նշված 

աղբյուրի տվյալներից այն տպավորությունն է ստեղծվում, իբր անձերի ցուցանիշը գավառի ողջ հայության 

թվաքանակն է: Վերջինս ոչ միայն ճիշտ չէ, այլև բացահայտ աղավաղում է: Կցանկանայինք նաև որոշ պար-

զաբանումներ անել Թ. Արապյանի հաշվարկների վերաբերյալ: Անդրադառնալով Սևերակի վիճակագրությանը, 

հեղինակը քաղաքի հայերի թիվն «առաջին աշխահամարտէն առաջ» ցույց է տալիս 14500 մարդ (տես Արա-

պեան, նշվ. աշխ., էջ 215: Նույն հեղինակի մեկ այլ տվյալով՝ 15250 բն․: Նույն տեղում, էջ 34): Ընդ որում, գրքի 

21-րդ էջում հեղինակը Սևերակի հայ բնակչության համար նշել է 14500 տուն (!), որը տպագրական բացահայտ 

աղավաղում է, ինչն ընդունել է Թ. Արապյանը Բեյրութում 1973 թ. Ս. Կարայանի հետ ունեցած մասնավոր 

հարցազրույցի ժամանակ:  
20 Փոխգնդապետ Տոմիլովի տվյալներով 20-րդ դ. սկզբին քաղաքի ասորիների թիվը կազմել է 350 տուն: Տե´ս 

Томилов, նշվ. աշխ., մաս 2, էջ 184: Աղա Պետրոսի կողմից Փարիզի խորհրդաժողով ներկայացրած տեղեկագրի 

համաձայն Սևերակի ասորիների թիվը կազմել է 1200 բն.: Տե´ս Gaunt, նշվ. աշխ., էջ 261, 423: Մեր կարծիքով, 

իրականում քաղաքի ասորի բնակչության թիվն Առաջին աշխարհամարտի նախօրեին պետք է կազմեր 

առնվազն 2000 մարդ (Գ. Բ.): 
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բռնազավթելով, վերածել էին մզկիթի՝ Ուլու ջամի անունով (թրք․՝ Ulu Cami-«մեծ մզկիթ»)21: 

Սևերակի մոտակա բլրի վրա պահպանվել էին Օսրոյենեի կամ Եդեսիայի Աբգարյանների 

թագավորության ժամանակաշրջանի հնագույն բերդի ավերակները22 (թերևս՝ այստեղից է 

ծագել քաղաքի միջնադարյան անունը-Գ. Բ.): 

Զգալի բարդություններ են առաջ գալիս նաև Սևերակի գավառի հայ բնակչության 

թիվը ճշտելիս: Բանն այն է, որ հասու աղբյուրներում բացակայում են հայաբնակ գյուղերի 

ամբողջական ցուցակները, իսկ եղածներն էլ պարունակում են հակասական տվյալներ: 

Պետք է ենթադրել, որ այստեղ ևս առկա էր հայ բնակչության մեծ շարժունակություն և նրա 

տեղաբաշխումը հաճախակի է փոխվել, ինչը լրացուցիչ դժվարություններ է ստեղծել քիչ թե 

շատ ստույգ հաշվառում անցկացնելիս: Այսպես, Տիգրանակերտի (Դիարբեքիր) հայոց 

առաջնորդարանի վիճակագրության 1-ին տեղեկագրում Սևերակի գավառում գրանցված 

է հայաբնակ 15 գյուղ23: Մինչդեռ 2-րդ տեղեկագրում, առանց որևէ լրացուցիչ վիճակագրա-

կան տեղեկություններ հաղորդելու, թվարկվում են միայն 7-ը, ընդ որում՝ դրանցից միայն 

երկուսն են (Հոշին և Մազրա) կրկնվում 1-ինի գյուղաշարքում24: Բացի այդ, 1-ին 

տեղեկագրի համաձայն գյուղաբնակ հայերի թիվը 123 տուն էր (առավելագույնը՝ 1000-

1200 մարդ), մինչդեռ 2-րդում՝ 3825 բնակիչ (տների մասին տեղեկությունները բացա-

կայում են- Գ. Բ.): Ակներև է, որ առաջին դեպքում դարձյալ գործ ունենք հայ բնակչության 

բացահայտ թերհաշվառման հետ: Ի դեպ, Փարիզի Նուբարյան գրադարանում պահվող 

փաստաթղթերից մեկում Սևերակի (քաղաքի և գավառի) հայության մասին գրանցված 

ցուցանիշը՝ 11643 մարդ25, արդեն 25.5 %-ով գերազանցում է առաջնորդարանի 1-ին 

տեղեկագրի տվյալները (9275 բն.)26: Վիճակագրական տեղեկություններ են հանդիպում 

նաև Թ․ Արապյանի գրքում, ուր թվարկած են 8 «զուտ հայաբնակ» գյուղ, որոնցից 4-ը նույն-

պես որևէ այլ աղբյուրում չեն հանդիպում27: Սակայն Արապյանի ցուցանիշները, ընդհակա-

ռակը, խիստ ուռճացված են՝ 1650 տուն կամ 16500 բն.28: Ամփոփելով նշենք, որ մեզ հասու 

սկզբնաղբյուրների համաձայն քաղաքից բացի հայեր են ապրել նաև Սևերակի գավառի 26 

 
21 Տե´ս Արապեան, նշվ. աշխ., էջ 23, 45: 
22 Տե´ս Томилов, նշվ. աշխ., մաս 1, էջ 263: Մաս 2, էջ 184: 
23 Տե´ս «Գողգոթա հայ հոգեւորականութեան եւ իր հօտին 1915 աղէտալի տարին», էջ 381:  
24 Տե´ս Kévorkian, Paboudjian, նշվ. աշխ., էջ 400: Kévorkian, նշվ. աշխ., էջ 268: Այս առումով նշենք, որ մեզ 

մոտ այն տպավորությունն է, որ նշված են միայն եկեղեցիներ ունեցող բնակավայրերը (Գ. Բ.):  
25 Տե´ս Թաթոյան, նշվ. աշխ., էջ 109: 
26 Ն. Պաղտոյանի 1919 թ. տեղեկագրի համաձայն Սևերակի գավառը («սանճագ»), որի կազմում հեղինակը 

նշում է Վերանշեհիր, Սևերակ («Սէվէրէկ»), Չնքուշ («Չընկուշ») և Ջերմուկ «գաւառակները» (իմա՝ գավառները, 

թրք․՝ kaza- Բ․Գ․), 1915 թ. նախօրեին ուներ 30000 հայ բն․՝ տեղաբաշխված «50ի մօտ զուտ հայաբնակ» (՞) 

գյուղերում, իսկ «40է աւելի գեղեր իբր ագարակ հայերուն կը պատկանէին»: Տե´ս ՀԱԱ, ֆ. 430, ց. 1, գ. 1398, թ․ 

38: Փաստորեն, խոսքը վերաբերում է Սևերակի սանջակին, ընդ որում, մինչև 1914թ. սահմաններում (ընդ-

գծումը մերն է-Գ.Բ.), երբ վերջինիս կազմում՝ բացի բուն Սևերակի և Վերանշեհիրի (Ենիշեհիր) գավառներից, 

մտնում էր նաև Ջերմուկը՝ հայաշատ Չնքուշի հետ: Ցավոք, այլ մանրամասներ հեղինակը չի հաղորդում ինչպես 

հայերի թվի՝ ըստ առանձին գավառների, այնպես էլ հայաբնակ գյուղերի և «ագարակների» մասին: Ինչ խոսք, 

դա զգալի պարզաբանումներ կմտցներ հատկապես Սևերակի գավառի հարցում, որն առավել հայաշատն էր 

վերոհիշյալ վարչամիավորների շարքում: Նշենք նաև, որ Է. Նոյելի ոչ ամբողջական հաշվարկներով, 1914 թ. 

Սևերակի և Ջերմուկի գավառներում հայերի թիվը կազմում էր ավելի քան 22000 բն. (հաշվարկել ենք նաև 

Չնքուշի հայ-կաթողիկե համայնքը- Գ. Բ.): Տե´ս “Diary of Major E. Noel ”, էջ 12-13:  
27 Տե´ս Արապեան, նշվ. աշխ., էջ 21, 58-61: Հեղինակի կողմից հիշատակված են հետևյալ գյուղերը (պահել 

ենք հեղինակի ուղղագրությունը)՝ Մըսեպին, Պագճարի (նաև՝ Պէքչէրի, Պէգճէրի), Հալապի (Հալէպի), Հոշին, 

Մազրա, Հատրոյ (Հատրօ), Խալլոքան, Սումագլի (Սիմաքլի): Սակայն Թ. Արապյանի «զուտ հայաբնակ գյուղեր» 

արտահայտությունը որոշակի վերանայման կարիք ունի, քանի որ 1919 թ Փարիզի խորհրդաժողովին ներ-

կայացված ասորական պատվիրակության տեղեկագրի հաղորդումներով նշված գյուղերից գոնե 4-ում բնակվել 

են նաև ասորիներ: Տե´ս Gaunt, նշվ. աշխ., էջ 423:  
28 Տե´ս Արապեան, նույն տեղում: Ս. Կարայանն, ըստ էության, նույնությամբ ընդունում է Թ. Արապյանի 

տվյալները (տես Karayan, նշվ. աշխ., էջ 297-298): Ի դեպ, Ռ. Թաթոյանը Թ. Արապյանի տվյալները ներկայացրել 

է աղավաղված ձևով՝ նշելով, որ Սևերակի «շրջակա ութ գյուղերում» իբր բնակվել է 1650 «շունչ» հայ: Տե´ս 

Թաթոյան Ռ., Արևմտահայության թվաքանակի հարցը 1878-1914 թվականներին, Ե., 2015, էջ 109:  
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գյուղական բնակավայրերում29, և մեր հաշվարկներով, նրանց ընդհանուր թիվը կազմել է 

ավելի քան 15000 մարդ30: Հայաբնակ գյուղերը գերազանցապես հանդիպում էին մերձեփ-

րատյան Հադրոյի (Բուջակ) և Հոշինի (Օշին) գավառակներում: Առավել հայաշատ գյուղերն 

էին՝ Բագջարի (Պաղջրի՞), Խալլոքան (թրք․՝ Hallukent), Խարզընո (Ազրո), Հադրո, Հալեպի 

(Հալաբի), Հոշին (Օշին), Մազրա (Մեզրե), Մծբին (Մըսեպին, Նիսիպին), Սմախի (Սմաքլի): 

Հարկ է նշել, որ նախկինում հայաբնակ գյուղեր հանդիպել են գավառի գրեթե ողջ տարած-

քում: Այս առումով ուշագրավ է Ղ. Ինճիճյանի այն վկայությունը, որ 18-րդ դ. վերջին-19-րդ դ. 

սկ. Սևերակի կառավարչի («պէյ») իշխանության ներքո գտնվել է հայերի և քրդերի կողմից 

բնակեցված «բազմութիւն գիւղօրէից»31: Ուշագրավ են նաև Գ. Սրվանձտյանցի տվյալները, 

որոնց համաձայն Սևերակի հյուսիսարևելյան սահմանագլուխը կազմող Կարաջադաղի 

հյուսիսային ստորոտներին ընկած Ալմադին (թրք.՝ Elmadin), Գյավուրքյոյ (Կավուրքյոյ, 

թրք.՝ Gâvurköy), Դողան (Տողան)32, Խանգեղ, Ղուլֆախիր (թրք.՝ Kulfakır) և Քարթիլ (թրք.՝ 

Kertil) այլազգաբնակ գյուղերում 1870-ական թթ. վերջին դեռ պահպանվել էին հայկական 

սրբավայրերի մնացորդներ33: Խնդրի լուսաբանմանը հատկապես օգնում է քարտեզագ-

րական նյութը, որի հիման վրա հաջողվել է Սևերակի գավառի տարածքում բացահայտել 

ևս 3 տասնյակից ավելի գյուղական բնակավայրեր և այլ բնույթի աշխարհագրական 

տեղավայրեր (գետեր, լեռներ), որոնք պահել են հայահունչ անվանումները կամ վերջիններս 

հուշում են դրանց հայկականությունը34. Ամբար<Ապար՞ (թրք․՝ Anbar, Եփրատի ձախա-

կողմյան համանուն վտակներից մեկը, որի գետաբերանի մոտ գտնվում է նույնանուն 

գյուղը)35, Բախսոր (Bahsor)<Փախձոր կամ Պահձոր, Գյավուրջա (թրք․՝ Gâvurca, բառացի՝ 

«անհավատի (իմա՝ հայի) գյուղ»), Գյոլփ<Կողբ, Գյուրգյուռ (թրք.՝ Körkör)<Գրգուռ, Դավիթ 

(Եփրատի ձախակողմյան Ամբար վտակի ափին բարձրացող բլուր), Դելխաչ, Զանգաթիլ 

 
29 Ս․ Կարայանի հաշվարկներով Սևերակի գավառում Մեծ եղեռնի նախօրեին հայերը բնակվել են 22 

բնակավայրերում: Տե´ս Karayan, նշվ․ աշխ․, էջ 297-298: 
30 Թ. Արապյանը Ս. Կարայանի հետ ունեցած զրույցում (տես 5-րդ ծանոթությունը) տեղեկացրել է, որ 1954 

թ. ծննդավայր կատարած ուղևորության ընթացքում քաղաքի հայերի մասին իրեն վիճակագրական տեղեկու-

թյուններ է փոխանցել մի թուրք պաշտոնյա (Իսմայիլ Հաջի), ով դրանք վերցրել է պահպանված օսմանյան հաշ-

վառման մատյաններից: Ըստ այդմ, Առաջին աշխարհամարտի նախօրեին Սևերակ քաղաքում ապրել է 15250 

հայ բնակիչ (տես Karayan, նշվ. աշխ., էջ 268): Սակայն այդ դեպքում վերջինիս ողջ բնակչությունը պետք է 

կազմեր խիստ ուռճացված մի թիվ՝ 45000-50000 մարդ, քանի որ մեր կողմից արդեն հիշատակված փոխ-

գնդապետ Տոմիլովի հաշվարկներով, հայերը կազմում էին քաղաքի բնակչության շուրջ 1/3-ը: Ի դեպ, չմոռա-

նանք նշել, որ 1955 թ. (իմա՝ ցեղասպանությունից 40 տարի անց) Սևերակ քաղաքի բնակչությունը մի փոքր էր 

միայն գերազանցում 21000-ը (տես “Тürkiye ansiklopedisi”, cilt 5, Ankara, 1957, էջ 149): Մեր կարծիքով Թ. 

Արապյանին փոխանցված վերոնշյալ վիճակագրական տվյալներն իրականում արտացոլում էին ամբողջ 

Սևերակի գավառի հայ բնակչության թիվը (ընդգծումը մերն է- Գ. Բ.), որոնք թյուրիմացաբար ներկայացվել են 

միայն քաղաքի համար: Կարծում ենք նույն եզրահանգմանը կարելի է հանգել Սևերակ քաղաքի բնակչության 

թվին վերաբերող հեղինակի տվյալների քննարկումից, որոնք իրականում կրկին արտացոլում են գավառի 

ազգային կազմը․ ողջ բնակչությունը՝ 39500-40000 բն․, որից 15250 հայ (3 համայնքներից), 1000 ասորի, 250 

հրեա, 13000 թուրք, 7000 քուրդ, 3000 զազա (ընդգծումը մերն է-Գ․ Բ․): Տե´ս Արապեան, նշվ․ աշխ․, էջ 34:  
31 Տե´ս Ինճիճեան, նշվ. աշխ., էջ 228: Պոլսո պատրիարքարանի 1834 թ. վիճակագրության ընթացքում 

քաղաքի հետ (հայերի թիվը՝ 300 տուն) հաշվառված են միայն Հադրո («Ատրօ»), Խարզընո («Ազրօ») և Գյուն-

գյորմեզ («Կիւնկէօրմէզ») գյուղերը: Տե´ս Ե. Չարենցի անվան գրականության և արվեստի թանգարան, Թ. 

Ազատյանի ֆոնդ, բաժին 4-րդ, վավերագիր № 224, թ. 145: 
32 Կարծում ենք որոշակի կապ կա գյուղանունի և Դողանյան (Տողանյան) ազգանվան միջև: Ի դեպ, Ջերմուկի 

Էնգեչ (Ականճ) գյուղի հարևանությամբ գտնվում է նույնանուն մեկ այլ գյուղ (թրք․՝ Toğan): Տվալների պակասը, 

սակայն, հնարավորություն չի տվել վերջնականապես պարզելու արդյո՞ք նշված բնակավայրը նախկինում հա-

յաբնակ է եղել (Գ․ Բ․): 
33 Տե´ս Սրվանձտյանց, Երկեր-2, էջ 418: 
34 Օգտվել ենք Թուրքիայի Հանրապետության և նախկին ԽՍՀՄ ԶՈՒ համապատասխան տոպոքարտեզ-

ներից (մասշտաբ՝ 1:200000): 
35 Հմմտ. Հայնիի նույնանուն գյուղը (ի դեպ, նախկինում հայաբնակ): Տե´ս «Վէմ», ԺԲ(ԺԸ) տարի, № 1(69), Ե., 

2020, էջ 189: 
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(թրք.՝ Zengetil)<Ծաղկաթիլ, Զանգեսոր (Зенгесор)36 կամ Զանգչուր (թրք.՝ Zenkçur 

Suyu)<Ծաղկաձոր կամ Ծաղկաջուր (Սևերակի հյուսիսային կողմով հոսող Եփրատի 

ձախակողմյան վտակներից)37, Զիմակ <Ծմակ, Թիլ (Մեծ Թիլ), Թիվերեկ (թրք․՝ Tive-

rek)<Դեւաւերակ՞, Թումաթիլ (թրք․՝ Tümetil)-Թումա<Թովմա+թիլ՞, Խարբիք (Խարաբեք, 

թրք․՝ Harbik), Խարմանեկ (Հարմանիկ), Խոշխոշիկ, Խոփ (թրք.՝ Hop), 2-րդ Խոփ կամ Քաֆ, 

Կորչիկ<Կորճեք՞ (արևելքում բարձրանում է նույնանուն լեռնագագաթը), 2-րդ Կոր-

չիկ<Կորճեք՞ (թրք.՝ Körçik), Համուկ (թերևս հայահունչ կարելի է համարել Համուկից մի 

փոքր հվ-արլ գտնվող Karisor – Քարիձոր՞ բնակավայրը), Հարսուկ (թրք.՝ Harsük), Հերհերի 

(թրք․՝ Herheri), Հոստուր (թրք.՝ Hostur), Ճապաղջուր (թրք․՝ Çapakçur), Մարքիկ<Մարգք 

(թրք․՝ Markik), Մերգիսոր<Մարգիձոր (Եփրատի ձախ ափին բարձրացող բլուր), Չեր-

միշ<Ջերմ (ի)+էջ (թրք․՝ Çermiş), Չորթանեկ (թրք․՝ Çortanek), Պակազի (թրք.՝ Fak)38, Ջնգըշի 

(Ճնկըշի)39, Սինակ (թրք.՝ Sinek), Վիրիգոտիկ <Վերիգոտիկ (Եփրատի ձախափնյա Չայդերե 

վտակի աջ ափին բարձրացող բլուր), Քորթսոր (թրք․՝ Kortsor)<Կորդձոր՞, Քարաֆիրիկ 

(թրք․՝ Karafirik)<Քարավերակ՞, Քարուտ (թրք․՝ Kârut):  

1915 թ. Սևերակ քաղաքի և գավառի հայ բնակչությունը ենթարկվեց զանգվածային 

բնաջնջման: Է. Նոյելի տվյալներով Սևերակ քաղաքից փրկվել էր 100, իսկ գավառից՝ 500 

հայ40: Ավելին, Սևերակի գավառի տարածքը երիտթուրքական հանցագործ իշխանու-

թյունների կողմից վերածվեց նաև Պոնտոսից և Փոքր Հայքից (Սեբաստիա) տեղահանված 

ավելի քան 100000 հայերի ոչնչացման կենտրոններից մեկը41: 1929 թ. Սևերակում (ամե-

նայն հավանականությամբ՝ քաղաքում- Գ.Բ.) ապրում էին միայն 49 հայեր, որոնցից 34-ը՝ 

«թրքացած»42: 

 

ՍԵՎԵՐԱԿԻ ՀԱՅԱԲՆԱԿ ԳՅՈՒՂԵՐԸ 

 ԲՆԱԿԱՎԱՅՐ ԵԿԵՂԵՑԻ ԴՊՐՈՑ ԱՅԼ ՏՎՅԱԼՆԵՐ 

1 Բագջարի (Բեգջերի, 

Պեգճերի, Պաղջրի՞) 

եկեղեցի  1  

2 Գյունգյորմեզ    

3 Դաշլի (Թաշլըք)    

4 Խալլոքան (թրք.՝ Hallukent)    

5 Խարբի (Ղարբի)    

6 Խարզընո (Ազրո, Հազրո)   Շրջակայքում կային 

սրբազան ծառերի 

 
36 Տե´ս «Турция.Общегеографическая карта», масштаб – 1:200000, Москва, 1989: 
37 Հմմտ. Մշո և Գենջի սահմանագլխին գտնվող Ծաղկունք գյուղանունը, որը վերածվել է Զանգոքի: 
38 Ղ. Ինճիճյանը հիշատակում է որպես խառը բնակչությամբ բնակավայր: Գտնվում էր Եփրատի ձա-

խափնյակում բարձրացող Fakziyareti լեռնագագաթի հյուսիսային ստորոտին և կառավարվում զինվորական 

կառավարչի՝ վոյվոդայի կողմից: Տե´ս Ինճիճեան, նշվ. աշխ., էջ 228: «Վոյվոդա» բառը (թրք․՝ voyvoda) փոխա-

ռութուն է բուլղարերենից և սերբերենից: Միջնադարյան Բուլղարիայում և Սերբիայում այսպես էին կոչվում 

քաղաքների կամ գավառների կառավարիչ իշխանները: 14-15-րդ դդ․, նվաճելով Բալկանյան թերակղզու երկր-

ները, թուրքերը սկզբնապես պահպանեցին այս պաշտոնը, որը փոխադրվեց նաև օսմանյան ասիական 

տիրույթներ, այդ թվում՝ Արևմտյան Հայաստան: Ընդ որում, վոյվոդ էին կոչվում քրիստոնյա քաղաքապետերը: 

Տե´ս Գէորգեան, նշվ․ աշխ․, էջ 34, 36-37: Հմմտ․ «Հայերէն բացատրական բառարան», հատոր չորրորդ, կազմեց 

Ստ․ Մալխասեանց, իսկական անդամ Հայկական ՍՍՌ Գիտութիւնների ակադեմիայի, Ե․, 1945, էջ 352:  
39 Գյուղի մասին տե´ս Պարսամեան, նշվ․ աշխ․, էջ 20: Ավելացնենք, որ Ջնգըշիից 4-5 կմ արլ գտնվում էր 

Աղջաղալա (թրք.՝ Akçаkale) բերդը, որը 16-17-րդ դդ. Դիարբեքիրի էյալեթի համանուն լիվայի (սանջակ) կենտ-

րոնն էր: Տե´ս «Թուրքական աղբյուրները Հայաստանի, հայերի և Անդրկովկասի մյուս ժողովուրդների մասին», 

հտ. 2, կազմեց Ա. Խ. Սաֆրաստյան, էջ 219: Հմմտ. Ինճիճեան, նշվ. աշխ., էջ 210: 
40 Տե´ս “Diary of Major E. Noel”, էջ 12: 
41 Տե´ս «Գողգոթա հայ հոգեւորականութեան եւ իր հօտին 1915 աղէտալի տարին», էջ 379: 
42 Տե´ս Аванесов С. С., Положение национальных меньшинств в Турции, Ереван, 1963, с. 80. 
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ուխտավայր-

պուրակներ՝ Սբ 

Գևորգ, Սբ Սարգիս, 

Սբ Գրիգոր Լուսա-

վորիչ, Սբ Աստվա-

ծածին, Սբ Նշան: 

Հայտնի էր նաև 

ասորական Մորու-

ֆա ուխտատեղին 

Եփրատի ափին: 

7 Խուրի (Գուրի, Կորի) Սբ Սահակ   

8 Կարաբաղչե  Սբ Սիմեոն   

9 Կարաբրջիկ (Կարաբուրջ, 

թրք.՝ Karabörcek) 

   

10 Հադրո (Բուջակ)    

11 Հալբըլոզ (թրք.՝ Elbelos)    

12 Հալեբի (Հալաբի)  1  

13 Հոզան (Խոզան)    

14 Հոշին (Օշին) Սբ Ստեփաննոս 1  

15 Ղուջաղ (Գուջաք)    

16 Մազրա (Մեզրե) Սբ Գևորգ 1  

17  Մըլլի Սարայ    

18 Մըշմըշ (Մըշմըշին, թրք.՝ 

Mışmışı) 

   

19 Միատուն (Միատին, թրք.՝ 

Meyadin) 

   

20 Մծբին (Մըսեբին, Նիսիպին) Սբ Աստվածածին 1 Մծբինի եկեղեցի էին 

հաճախում նաև մո-

տակա Խալլոքանի և 

Հադրոյի (ժամանա-

կին՝ նաև Մազրայի) 

հայերը:  

21 Նաջարոք (Նաճարուկ)    

22 Չաթախ  Սբ Փրկիչ 

(Սբ Թորոս) 

  

23 Սիմախի (Սիմաքլի) Սբ Գրիգոր 

Լուսավորիչ 

 Գյուղը հիմնադրվել է 

1910թ.՝ Դիարբեքիր-

Սևերակ ճանապար-

հից 4 կմ հս:  

24 Սիմաքլի (Սըմագլի)  

 

  Գտնվում էր Հոշինից 

շուրջ 12 կմ հվ: 

25 Քարբեկ (Խրբեք, Քարբակ՞, 

թրք.՝ Karabıyık) 

Սբ Մեսրոպ   

26 Օրխուզ (Երկուզ, թրք.՝ 

Orğız) 

   

ԾՆԹ․: Սևերակի գավառում 1914 թ․ գործել է 3 հայկական դպրոց՝ 250 աշակերտով: 
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ՋԵՐՄՈՒԿԻ (ՉԵՐՄԻՔ) ԳԱՎԱՌ 

 Գտնվում էր Դիարբեքիրի վիլայեթի հյուսիսարևմտյան մասում՝ ընդգրկելով Եփրատի 

ձախակողմյան Ջերմուկ (Ջերմիք) վտակի43 ավազանը: Գավառի մեջ էին մտնում նաև 

Կարաջադաղի հյուսիսային ստորոտին ընկած բնակավայրերը: Սահմանակից էր արմ-ից և 

հս-արմ-ից՝ Խարբերդի վիլայեթին, հս-արլ-ից՝ Մադենի, հվ-արլ-ից՝ Դիարբեքիրի, իսկ հվ-ից՝ 

Սևերակի գավառներին: Առաջին աշխարհամարտի նախօրեին գավառը վարչականորեն 

մտնում էր Արղանա-Մադենի սանջակի կազմի մեջ44: Կենտրոնը Դիարբեքիրից շուրջ 90 կմ 

հս-արմ, համանուն գետի միջին հոսանքի ձախ ափին գտնվող Ջերմուկ կամ Ջերմիք (թրք.՝ 

Çermik, պատմ.՝ Աբառնե, նաև՝ Վաղարշակուպոլիս) գյուղաքաղաքն էր, որը հնուց հռչակ-

ված էր «Շողջուր» (Ս․ Պարսամյանի ստուգաբանությամբ՝ «շոգ ջուր») կոչվող բուժիչ 

հանքային աղբյուրներով, որոնք գտնվում էին բնակավայրից 2.5-3 կմ հեռավորության 

վրա45: Ջերմուկը 17-18-րդ դդ. ժառանգական իշխանության (թրք.՝ ocaklık) կենտրոն էր: 19-

րդ դ. սկ. այն գավառի հետ միասին մտնում էր Hudut-ı Madenemini (բառացի՝ «հանքերի 

կառավարչի Սահման») անունը կրող մարզի կազմում46: Ս. Պարսամյանի տվյալներով 

մինչև 1895 թ. գյուղաքաղաքն ուներ 600 տուն հայ բնակիչ47: Ընդ որում, գյուղաքաղաքի 

հայ բնակչության զգալի մասն այստեղ էր հաստատվել 18-րդ դ.՝ 5 կմ հվ-արմ ընկած Հա-

բրման կամ Հավուռման գյուղից (տես նաև ստորև)48: Ջերմուկի հայերը, համիդյան կո-

տորածների ընթացքում զգալի կորուստներ կրելով, ցրվեցին ալևայլ վայրեր (Սևերակ, 

Դիարբեքիր և այլուր): Ճիշտ է, հետագա մի քանի տարիներին հայ բնակչությունը որոշ չա-

փով համալրվեց հիմնականում Չնքուշից այստեղ հաստատված ընտանիքներով, սակայն 

1915 թ. նրա թիվը չէր գերազանցում 350 տունը49: Այս առումով հատկանշական են նաև Է. 

Նոյելի տվյալները՝ 2500 հայ բնակիչ50: Հայերի մեծ մասը բնակվում էր գյուղաքաղաքի 

Չուխուր (հյր․՝ «փոս») թաղում, ուր գտնվում էր 1875 կամ 1876 թթ կառուցված Սբ 

Աբդելմսեհ եկեղեցին51: Այստեղ մինչև 1915 թ. պահվում էր ձեռագիր «Հավուռմանա 

Աւետարանը» (տես ստորև)52: Հայաբնակ էին նաև Բլուր (Թափա) և Բերդի (Կալա) 

թաղերը: Գյուղաքաղաքում գործում էր հայկական դպրոց: Արևմտյան մասում պահպանվել 

էին Ջերմուկի միջնադարյան բերդի (թրք․՝ Kale) և հայկական եկեղեցու ավերակները53: 

Բերդի ստորոտին մինչև 1915 թ․ կանգուն էր հինավուրց, բայց ամայի Սբ Աբդելմսեհ 

 
43 Վերին հոսանքի շրջանում գետը հայտնի է նաև Սինակ (Սինակաջուր) անունով: Տե´ս Պարսամեան, նշվ․ 

աշխ, էջ 26: 
44 1911-1913 թթ․ Ջերմուկի գավառը ժամանակավորապես ընդգրկվել է Սևերակի սանջակի կազմում: Տե´ս 

Kemal H. Karpat, Ottoman Population. 1830-1914, Wisconsin, 1985, p. 176-177. 
45 Տե´ս Մուշեղ վարդապետ, Նօթեր: Ջերմուկ - «Արևելք» օրաթերթ, Կ. Պօլիս, ԺԹ տարի, թիւ 5045: Ավելի 

մանրամասն տե´ս Պարսամեան, նշվ աշխ, էջ 29-33: 
46 Տե´ս Ինճիճեան, նշվ. աշխ., էջ 239: 
47 Վերապատվելի Է. Բլիսի տվյալներով նախքան համիդյան կոտորածները՝ 400 տուն հայ և 700 տուն 

«թուրք»: Տե´ս Bliss, նշվ աշխ, էջ 437: 
48 Տե´ս Պարսամեան, նշվ․ աշխ․, էջ 21, 36: Նշենք, որ մեկ այլ տվյալի համաձայն Ջերմուկում 1895-1896 թթ. 

նախօրեին ապրել է 1948 հայ բն.: Մեր կարծիքով այդ ցուցանիշը գրեթե համընկնում է Գ. Սրվանձտյանցի 1870-

ական թթ. վերջին Ջերմուկի հայ բնակչության տվյալին՝ 278 տուն, որն ըստ անձերի հաշվարկելիս կստանանք 

վերը նշված թիվը: Տե´ս Սրվանձտյանց, Երկեր-2, էջ 417: Kévorkian, Paboudjian, նշվ. աշխ., էջ 408: Kévorkian, 

Demographic Changes in the Armenian Population of Diarbekir, p. 280. 
49 Տե´ս Պարսամեան, նշվ․ աշխ․, էջ 36-37: Տիգրանակերտի (Դիարբեքիր) առաջնորդարանի 2-րդ տեղե-

կագրի թերհաշվառված տվյալներով Ջերմուկի հայ բնակչությունը 180 տուն էր: Տե´ս «Գողգոթա հայ հոգեւո-

րականութեան եւ իր հօտին 1915 աղէտալի տարին», էջ 383: 
50 Տե´ս “Diary of Major E. Noel ”, էջ 12: Այլ տվյալով՝ 2000 հայ (տես ‟Diyarbakır Vilayetinde Ermeniler-

/Armenians in Diyarbekir Province”, İstanbul, 2011, էջ 13):  
51 Տե´ս Պարսամյան, նշվ աշխ, էջ 37: Հմմտ․ Սրվանձտյանց, Երկեր-2, էջ 417: 
52 Ղ. Ինճիճյանի տվյալներով հայերն այդ եկեղեցիները 19-րդ դ. սկ. փոխնիփոխ էին օգտագործում («յորոց 

երբեմն զմին և երբեմն զմիւսն ի գործ ածեն»): Տե´ս Ինճիճեան, նշվ. աշխ., էջ 239: 
53 Տե´ս Պարսամեան, նշվ․ աշխ․, էջ 18-19: Հմմտ․ “Diyarbakır Travel Guide”, էջ 130: 
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կիսաժայռափոր վանքը, որը սիրված ուխտատեղի էր հայերի համար54: Ջերմուկի 

արևելյան կողմում էր գտնվում Շեկքար կիսավեր ամրոցը՝ հայտնի որպես «Սեֆիլլա բեկի» 

ապարանք (թրք․՝ konak)55: Գյուղաքաղաքում 1870-ական թթ․ վերջին պահպանվել էր ևս 

մի ավերակ եկեղեցի56: Հատկանշական է, որ մահմեդական գլխավոր սրբավայրը՝ Ուլու 

ջամին երբեմնի Սբ Կիրակոս հայկական եկեղեցին էր57: Ջերմուկում կար նաև հայ ավե-

տարանական (բողոքական) փոքրաթիվ համայնք, որն ուներ ժողովարան և դպրոց: 1870-

ական թթ․ վերջին ամերիկացի միսիոներներն այստեղ հիմնել էին «Արմենիա» քոլեջը: 

Վերջինս 1888 թ․ տեղափոխվեց Խարբերդ՝ միանալով նշանավոր «Եփրատ» քոլեջին58: 

Ջերմուկ գյուղաքաղաքի այլազգի բնակչությունը կազմում էին «քրդերը» (իմա՝ դմլիկները-

Գ. Բ.), թուրքերը և հրեաները59: Ջերմուկի շրջակայքը հարուստ էր ճարտարապետական 

հուշարձաններով: Առ այսօր պահպանվել են Ջերմուկ գետի վրա կառուցված Սինակի 

(գյուղաքաղաքից 4-4․5 կմ հս, թրք․՝ Sinekli Köprüsü)60 և Հաբրմանի (Ջերմուկից շուրջ 7 կմ 

հվ-արմ՝ համանուն գյուղի մոտ) քարաշեն կամուրջները: Վերջինս կառուցել էին հայ վար-

պետները՝ 1775 թ․61: Հիշվում է նաև Նշենիկի կամուրջը (Ջերմուկից շուրջ 7 կմ հվ, մանրա-

մասներ չեն պահպանվել)62: Հայտնի էին Սբ Հովհաննես (բրբռ.՝ Սբ Օվանէս, հիշատակվում 

է Մինաս Համդեցու «Օրագրությունում»)63 և Ջերմուկի հյուսիս-արևելքում բարձրացող Հե-

քիալ լեռան ստորոտին բխող Սբ Խաչ աղբյուրի մոտ գտնվող ուխտավայրերը64: Բնության 

ուշագրավ հուշարձան է Ջերմուկի արևմուտքում ձգվող Հարսնևորներ կամ Հարսնեք 

(թրք.՝ Gelincik) լեռնապարը, որի մասին 1870-ական թթ. վերջին Գ. Սրվանձտյանցը գրան-

ցել է ժողովրդական մի ավանդազրույց65: Գյուղաքաղաքի արմ մասում ընկած Տրափշայի 

սարահարթում տարածվում էին Դրախտիկ ընդհանուր անունով խաղողի և նուշի հարուստ 

այգիները66:  

Օսմանյան տիրապետության հաստատումով Ջերմուկի գավառի բնակչության դեռ 

բյուզանդական ժամանակաշրջանից սկսված ազգային-դավանական նկարագրի խաթա-

րումն ավելի մեծ ծավալներ ընդունեց, քանի որ քաղկեդոնականությանը հարած և «հույ-

ներ» կամ «հայ-հոռոմներ» հորջորջվող հայերը ժամանակի ընթացքում զանգվածաբար 

մահմեդականացան՝ վերջնականապես կտրվելով ազգային արմատներից: Ինչպես Բալու-

ում, այստեղ ևս քրիստոնեությանը հավատարիմ մնացած ազգակիցները նրանց կոչում էին 

«կեսկեսներ» կամ «կիսկիսներ» (տես ստորև)67: Ընդ որում, այդ գործընթացը հաճախ ըն-

թացել է բռնի ձևերով, երբ իսլամը պարտադրվել է զանգվածային կոտորածի սպառնալիքի 

 
54 Տե´ս Պարսամեան, նշվ․ աշխ․, էջ 19-20: Գ․ Սրվանձտյանցը սրբավայրը կոչում է մատուռ: Տե´ս Սրվան-

ձտյանց, Երկեր-2, էջ 417: 
55 Տե´ս Պարսամեան, նշվ․ աշխ․, էջ 17-18: 
56 Տե´ս Սրվաձտյանց, Երկեր-2, էջ 418: 
57 Տե´ս Պարսամեան, նշվ․ աշխ․, էջ 89: 
58 Նույն տեղում, էջ 36: 
59 Սրվանձտյանց, Երկեր-2, էջ 417: 
60 Սինակի կամրջից Ջերմուկ ձգվում էր տեղացի հայերի կողմից Կապան կոչվող սալարկված անտիկ (ամե-

նայն հավանականությամբ՝ հռոմեական ժամանակաշրջանի) ճանապարհը: Տե´ս Պարսամեան, նշվ․ աշխ․, էջ 

23: 
61 Տե´ս Արապեան, նշվ․ աշխ․, էջ 354: Հմմտ․ “Diyarbakır Travel Guide”, էջ 127: 
62 Տե´ս Պարսամեան, նշվ․ աշխ․, էջ 23: 
63 Տե´ս Գէորգեան, նշվ. աշխ., էջ 577: 
64 Սբ Խաչ ուխտավայրի մոտ երևում էին մի կառույցի ավերակներ (ամենայն հավանականությամբ՝ նախկին 

մենաստանի-Գ․ Բ․): Ջերմուկի խմելու ջուրը բերված էր այս վայրից՝ հատուկ կավե խողովակաշարով, որը ժո-

ղովուրդը կոչում էր Փողրանք: Տե´ս Պարսամեան, նշվ․ աշխ․, էջ 28: 
65 Տե´ս Սրվանձտյանց, Երկեր-2, էջ 417: Նշված լեռնապարի ժայռափոր քարանձավներում մեր օրերում 

հայտնաբերվել են հնաքարի դարաշրջանի որս պատկերող ժայռապատկերներ: Տե´ս “Diyarbakır Travel Guide”, 

էջ 127: 
66 Տե´ս Պարսամեան, նշվ․ աշխ․, էջ 26:  
67 Տե´ս «Վէմ», ԺԲ (ԺԸ) տարի, № 2 (70), էջ 125-126: 
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ներքո68: Չպետք է մոռանալ նաև, որ թուրքական իշխանությունները հետևողականորեն 

գավառի բնակավայրերում վերաբնակեցնում էին մահմեդական այլևայլ ցեղերի ներ-

կայացուցիչների69, որի հետևանքով հայ բնակչության էթնիկական տարածքն արդեն 19-

րդ դ․ խիստ կրճատվել էր և աղճատվել: Ի հետևանս այս ամենի Ջերմուկի գավառի տարբեր 

հատվածներում հանդիպում էին պատմական անվանումները պահած, բայց արդեն 

հայաթափված տասնյակ գյուղեր: 19-րդ դ. 70-ական թթ. վերջին Գ. Սրվաձտյանցն իր 

ուղևորությունների ընթացքում ուշագրավ նյութեր է հավաքել վերոհիշյալ տարածքի ավելի 

քան երկու տասնյակ դմլիկաբնակ (զազայաբնակ) կամ քրդաբնակ գյուղերի մասին, ուր 

հանդիպել են երբեմնի հայ կյանքի առհավատչյա «շեն կամ ավեր» եկեղեցիներ70: Ավելի ուշ 

Գ. Սրվաձտյանցին զգալիորեն լրացրել են Մ. Փուսուլյանի, Գ. Գևորգյանի (Գէորգեան) և Ս. 

Պարսամյանի հաղորդումները: Հաշվի առնելով ինչպես վերոհիշյալ հեղինակների, այնպես 

էլ քննվող տարածքն արտացոլող տոպոքարտեզների տվյալները, մեզ հաջողվել է առանձ-

նացնել նմանատիպ շուրջ 80 բնակավայր (տես «Հավելված»): Վերջիններս խմբավորել ենք 

ըստ հետևյալ գավառակների կամ շրջանների.  

Ա. Ջերմուկի գավառակ (միջնադարում՝ Հասարան կամ Հասառան). Գրավում էր գա-

վառի հարավարևմտյան մասը՝ Ջերմուկ գետի ավազանը, ինչպես նաև վերջինիս Շեյխան 

օժանդակի ստորին ձորահովիտը (Սինակ կամ Սինակաջուր): Որքան հնարավորություն է 

ընձեռում հասու քարտեզագրական նյութը71, նշված տարածքի բնակավայրերից ավելի 

քան 30-ը պահպանել էին հայեցի անվանումները (հիմնականում՝ աղճատված) կամ 

ժամանակին եղել են հայաբնակ:  

Բ. Չնքուշի (Շենքուշ) գավառակ. Ընդգրկում էր գավառի արևմտյան հատվածը՝ Ջեր-

մուկ գետի աջակողմյան Չնքուշ (ստորին հոսանքում՝ Ծովառ) օժանդակի հովիտը, ինչպես 

նաև՝ Չնքուշ գյուղաքաղաքից հյուսիս-արևելք տարածվող Սպիտակքարի կամ Բոսմայի 

(Բոսման) լեռնային շրջանը: Այս տարածքում ճշտված է շուրջ 3 տասնյակ երբեմնի հայ-

կական բնակավայր: 

Գ. Կեսկեսի գավառակ. Ընդգրկում էր գավառի արևելքում գտնվող համանուն ավանի 

շրջակա երբեմնի հայաբնակ 9 բնակավայրերը: 

Դ. Ագրակ գետակի ձորահովիտ. Ընդգրկում էր գավառի հյուսիսարևմտյան մասի 

բնակավայրերը (մեր հաշվարկով՝ 7), որոնք ձգվում էին Եփրատի ձախակողմյան նշված 

վտակի հովտում (թրք.՝ Ekreksuyu, ստորին հոսանքում՝ Erikliçay):  

Այդ բնակավայրերի շարքում հարկ է առանձնացնել Ջերմուկ գյուղաքաղաքից 5 կմ 

հվ-արմ գտնվող Հաբրման կամ Հավուռման գյուղը, որը հայ գրչության կենտրոն էր72: Գյու-

ղում ընդօրինակված ձեռագրերից հայտնի են 1540 թ. Հաբրմանի Սբ Սարգիս Զորավար 

եկեղեցում Եղիա աբեղայի ձեռքով գրված Հայսմավուրքը, որը պահվում էր Սիրահայաց Սբ 

Աստվածածին վանքում (վերանորոգվել է Մինաս Համդեցու կողմից 1669 թ.՝ «արդեամբ եւ 

տրովք Հապռմանցի Գասպար ծերունւոյ քրիստոնէի») և 1561 թ. Ավետարանը, որը 18-րդ 

 
68 Տե´ս մասնավորապես Պարսամեան, նշվ․ աշխ․, էջ 22,89: 
69 Այս տեսանկյունից հատկանշական է Չնքուշի Սիրահայաց Սբ Աստվածածին վանքի անմիջական հա-

րևանությամբ 17-րդ դ․ թուրք շեյխերի Թաքիա (թրք.՝ Tekke) գյուղի հիմնումը, որը, Գ․ Գևորգյանի պատկերավոր 

խոսքերով, վերածվեց «փուշի մը պէս վանքին կողը խրուած» հենակետի: Տե´ս Գէորգեան, նշվ․ աշխ․, էջ 33: 
70 Նույն տեղում, էջ 418: 
71 Վստահաբար կարելի է պնդել, որ գավառի երբեմնի հայկական բնակավայրերը, ինչպես նաև հայեցի տե-

ղանունները, իրականում, ավելի շատ էին և պահպանվել են նաև մեր օրերում: Սակայն այդ մասին լրացուցիչ 

տեղեկություններ չկան:  
72 Չպետք է շփոթել Եփրատի աջափնյակում գտնվող համանուն բնակավայրի հետ: Ի դեպ, վերջինիս և 

շրջակա գյուղերի (Սանկաթո, Պեմղո կամ Բըմրղո ևն) բնակչությունը երբեմնի հայեր էին, որոնք բռնի մահ-

մեդականացվելով՝ «քրդացել» էին: Տե´ս Գէորգեան, նշվ. աշխ., էջ 21, 453: 
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դ. գյուղի հայերն իրենց հետ տեղափոխել էին Ջերմուկ (ձեռագիրը կոչվում էր «Հավուռ-

մանա Աւետարան»)73:  

20-րդ դ. սկ. գավառակենտրոնից բացի հայ բնակչությունը կենտրոնացած էր Ջերմու-

կի գավառի հետևյալ 3 բնակավայրերում:  

1․ Չնքուշ (միջնադարում՝ Շենքուշ կամ Շնքուշ) գյուղաքաղաք․ Գտնվում էր Եփրատի 

ձախ ափին բարձրացող Ծովառ (Զովառ, օտար հորջորջմամբ՝ Zogar, նաև՝ Zorgadağı) լեռ-

նազանգվածի հյուսիսարևելյան ստորոտին: Տեղի հայերի շրջանում լայնորեն տարածված 

ավանդազրույցների համաձայն բնակավայրը հիմնել էին 11-րդ դ․ 2-րդ կեսին սելջուկյան 

արհավիրքներից խույս տված անեցիները74: Հետագայում այլևայլ վայրերից հայերի 

ներհոսքը շարունակվեց, սակայն հատկապես 16-րդ դ․ վերջին այն հասավ գագաթնա-

կետին, երբ Բալուից և հարակից տարբեր գյուղերից ու ավաններից այստեղ հայտնվեցին 

նորանոր ընտանիքներ: Ընդ որում, բալուեցի հայերը նախապես բնակություն էին հաստա-

տել գյուղաքաղաքից շուրջ 10 կմ հս-արլ գտնվող Շեն (Նորշեն) գյուղում: Ամենայն հավա-

նականությամբ 16-րդ դ. 60-70-ական թթ․, հարևան քուրդ ավազակաբարո ավատատե-

րերի ոտնձգություններից պաշտպանվելու նպատակով, նորեկները Փիլո Քեհյայի գլխավո-

րությամբ տեղափոխվեցին և հաստատվեցին Ծովառի դժվարամատույց շրջանում՝ որի հե-

տևանքով հինավուրց բերդի շրջակայքում հիմնված բնակավայրը վերածվեց բազմամարդ 

գյուղաքաղաքի75: Նախկին գյուղանվան նմանությամբ վերջինս վերանվանվեց Շենքուշ 

(Շնքուշ), որն էլ հետագայում մի փոքր ձևափոխվելով, սկսեց հնչել Չնքուշ76: 16-րդ դ. վերջին 

Չնքուշը համանուն սանջակի (լիվա) կենտրոնն էր, որը 17-րդ դարից միացվեց Ջերմուկի 

(Չերմիք) օջաքլըքին77: Կարծում ենք այս հանգամանքով պետք է բացատրել երկարատև 

զինված հակամարտությունը, որը ծագեց տեղի հայ բնակչության և Ջերմուկի իշխանութ-

յան միջև: Վերջինիս բեյերը մշտապես փորձել են իրենց գիրիշխանությանը ենթարկել այս 

հայտնի արհեստագործական կենտրոնը: Բացի այդ, մինչև 19-րդ դ․ 40-ական թթ․ Չնքուշն 

իր շրջակայքով առանձնահատուկ կառավարում ուներ: Մեզ հասու տվյալներով գյուղա-

քաղաքի հայերն օգտվում էին զգալի ինքնուրույնությունից՝ կառավարվելով ժառանգական 

քեհյաների («քեհյա»-«քաղաքապետ», նաև՝ «գեղջավագ») կողմից, որոնց նախնին ավանդ-

ության համաձայն վերոհիշյալ Փիլոն էր: Ընդ որում, ինչպես նշում է Մինաս Համդեցին, 17-

րդ դ. Շենքուշ-Չնքուշի հայ կառավարիչը կոչվել է վոյվոդ («վոյվոտ»): Ի դեպ, վերջին փաս-

տից կարելի է եզրակացնել, որ հայ քեհյաներն ունեցել են նաև որոշակի ռազմական իրավա-

սություններ78: 18-րդ դ․ հայկական քեհյայությանը (վոյվոդություն) զուգահեռ Չնքուշում 

հաստատվեց նաև ինքնուրույն մահմեդական բեյություն: Վերջինիս հիմնադիրը տեղի 

 
73 Հայսմավուրքի հիշատակարանում նշվում է․ «Գրեցաւ գիրքս … ի քաղաքս Ջերմուկ, ի յաստուածապահ 

գիւղն ի Հապլ(ը)ռման, ի դուռըն Ս. Սարգսի զաւրավարին եւ որդւոյ նորին Մարտիրոսին, եւ Ս. Նիկողայոսի 

հայրապետին»: Տե´ս «Թորոս աղբար», էջ 456-457: Հմմտ. Պարսամեան, նշվ․ աշխ․, էջ 21, 36-37: Գէորգեան, 

նշվ. աշխ., էջ 22: Գ․ Սրվանձտյանցի տվյալներով 1870-ական թթ. վերջին նշված եկեղեցին կիսավեր վիճակում 

դեռ պահպանվել էր: Տե´ս Սրվանձտյանց, Երկեր-2, էջ 417: Ի դեպ, չի բացառվում, որ հիշատակվող Սբ 

Նիկողայոսը եղել է գյուղի մյուս եկեղեցին (Գ․ Բ․): 
74 Ավելի մանրամասն տե´ս Գէորգեան, նշվ․ աշխ․, էջ 29-30: 
75 Որպես քաղաքային բնակավայր Չնքուշը ձեռագրական հիշատակարաններում սկսում է հաճախակի 

հանդիպել 1580-ական թվականներից: Տե´ս Սարգսյան Ա․, Չնքուշի ձեռագրական ժառանգությունը, «Լրաբեր 

հասարակական գիտությունների», Ե․, 2016, № 1, էջ 310-315: Ի դեպ, Մ․ Փուսուլյանի խիստ մոտավոր, ոչ ճիշտ 

հաշվարկներով այս իրադարձությունը տեղի է ունեցել 250 տարի առաջ, այն է՝ 17-րդ դ. 2-րդ կեսին: Տե´ս 

Փուսուլեան, նշվ․ աշխ․, էջ 8: Հետևելով Ղ․ Ալիշանին, Գ․ Գևորգյանը Չնքուշի բերդը նույնացրել է Ծոփքի հնա-

գույն Բնաբեղ ամրոցին: Տե´ս Գէորգեան, նշվ աշխ, էջ 11, 27-28: Հմմտ․ Գ․ Գէորգեան, Հայ Չնքուշը: ԺԸ-Ի դար, 

«Բազմավէպ», Վենետիկ-Ս Ղազար, 1964, № 7-9, էջ 218-219:  
76 Տե´ս Փուսուլեան, նշվ․ աշխ․, էջ 11-12: Շենքուշ տեղանունը ստուգաբանվում է «շեն օջախ» (տես Գէոր-

գեան, նշվ․ աշխ․, էջ 29, 392): Այս առումով հատկանշական է 17-րդ դ․ մի հիշատակարանում հանդիպող հետևյալ 

ստուգաբանությունը․ «․․․ ի տիրախնամ գիւղաքաղաքն Շենքուշ, որ ստուգաբանի Շէն քօշայ (իմա՝ «շեն ան-

կյուն» - Գ․ Բ․) որ և այսպէս է»: Տե´ս Սարգսյան, նշվ․ աշխ․, էջ 316:  
77 Տե´ս Ինճիճեան, նշվ․աշխ․, էջ 239: Մինչև Մեծ եղեռն Չնքուշը Ջերմուկի գավառի գյուղախմբի կենտրոն էր: 
78 Տե´ս ծանոթություն 38: 
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եկեղեցու ժամկոչի կրոնափոխ որդին էր, որը ռազմական ծառայության անցնելով օսման-

յան բանակում, ցուցաբերած քաջագործությունների համար թուրքերից ստացել էր Գա-

բուգրան պատվանունը (թրք․՝ Kapıkıran - «դուռ կոտրող», «դուռ խորտակող»)79: Մ․ Փու-

սուլյանը Չնքուշում Գափուգրանի հայտնվելն այլ կերպ է ներկայացնում: Ըստ հեղինակի, 

վերջինս Վանի «Շիրվան գիւղէն» էր (իմա՝ Վանա լճից հվ ընկած Շիրվան կամ Շերվանք 

գավառից, որը 16 դ․-19-րդ դ․ 50-ականթթ․ եղել է Վանի էյալեթի կազմում- Գ․ Բ․) և նա-

խապես հաստատվել էր Ջերմուկի շրջանի Շխլար (Շեյխան) բնակավայրում: Լուրջ հակա-

սություններ ունենալով Ջերմուկի կառավարչի հետ, Գափուգրանը հայերի համաձայնութ-

յամբ (ընդգծումը մերն է- Գ․ Բ․) տեղափոխվեց Չնքուշ՝ դառնալով գյուղաքաղաքի փաստա-

ցի կառավարիչը կամ «Չնգշցոց պետը»80: Ի պատիվ Գափուգրանի, այն թաղամասը, որը 

կազմում էր գուղաքաղաքի Սըրմենց թաղի մի հատվածը, կոչվում էր «Սարային թաղ», որը 

մեր կարծիքով նույն «Սարայի փողոցն» է, ուր նախապես կառուցվել էին նաև Փիլո քեհյայի 

հետևորդների տները81: Փաստորեն, ի հակակշիռ Ջերմուկի օջաքլըքի, Չնքուշում ձևավոր-

վեց առանձին ինքնավար միավոր, որի գերագահ կառավարիչը թեև հայկական ծագումով 

մահմեդական էր, բայց հայ քեհյաները մինչև 19-րդ դ․ 1-ին կեսը շարունակում էին պահել 

գերակա իրավունքները: Դրա օգտին են խոսում մի շարք փաստեր․ 

1․ Մահմեդական իշխանությունը ներկայացնող Գաբուգրանը Չնքուշ էր տեղա-

փոխվել հայերի թույլտվությամբ և աջակցությամբ (այս և հետագա ընդգծումները մերն են 

– Գ․ Բ․)82:  

2․ 17-րդ դ․ 2-րդ կեսին Չնքուշում հաստատված մահմեդական բնակչության մեծա-

գույն մասը նույնպես նախօրոք ստացել էր Փիլո քեհյայի որդի Փիլո Խաչոյի թույլտվութ-

յունը: 

3․ Գաբուգրանն իր նստավայր-ապարանքը կառուցել էր հայաբնակ Սրըմենց թա-

ղում: Նրա ժառանգներն այստեղ շարունակում էին բնակվել նաև 20-րդ դ․ սկ․83: Ըստ 

էության, Չնքուշի հայկական ծագում ունեցող մահմեդական բեյը նախընտրել էր բնակվել 

հարազատ և գերիշխող էթնիկական միջավայրում84:  

4․ Հատկանշական է, որ Գաբուգրանին հաջորդել են դարձյալ հայկական ծագում 

ունեցող կրոնափոխ Շահին աղայենք (Շահինյաններ), որոնց ապարանքի ավերակները 

(«Շահին աղայենց տներ») պահպանվել էին իրենց հիմնած Սալվազ գյուղում՝ Չնքուշից 

շուրջ 6 կմ հս-արլ85: 

18-րդ դ․ 2-րդ կեսին - 19-րդ դ․ առաջին տասնամյակներին Չնքուշի հայերը 

երկարատև բախումներ են ունեցել նաև Եփրատի աջափնյակում գտնվող Էոթեկեչե (Է-

ոթեկեչե-Բիբոլ)86 գավառակի մահմեդականների հետ: Մեր կարծիքով դրանք նախևառաջ 

հրահրվել էին թուրքական իշխանությունների կողմից, որոնք ամեն կերպ փորձում էին 

շրջափակման մեջ վերցնել և մեկուսացնել այս ինքնավար հայկական շրջանը: Դրանով 

պետք է բացատրել այն հանգամանքը, որ Էոթեկեչեի, ինչպես նաև սահմանակից Կարկա-

ռի (Կերկեր) գավառակներում թուրքերը պարբերաբար վերաբնակեցրել էին չերքեզների՝ 

 
79 Տե´ս Ինճիճեան, նշվ․ աշխ․, էջ 240: Գէորգեան, էջ 38-39, 445-448: Ավելի ուշ մասնակցելով ռուս-թուր-

քական 1768-1774 թթ․ պատերազմին, Գաբուգրանը նույնիսկ արժանացավ Քյոթահիայի փաշայի տիտղոսին: 

Տե´ս Գէորգեան, նշվ․ աշխ․, էջ 38-39: 
80 Ղ․ Ինճիճյանի բնութագրմամբ՝ Չնքուշը կառավարվում էր հատուկ բեյի («պէյ մասնաւոր») կողմից: Տե´ս 

Ինճիճեան, նշվ․ աշխ․, էջ 239: 
81 Տե´ս Փուսուլեան, նշվ․ աշխ․, էջ 12-13:  
82 Նույն տեղում, էջ 14: 
83 Տե´ս Փուսուլեան, նշվ․ աշխ․, էջ 12-13: Հմմտ․ Գէորգեան, էջ 38, 445-448: 
84 Ուշագրավ է, որ անգամ Գաբուգրանի ծոռը՝ Հյուսեյին բեյը (20–րդ դ․ սկ․), բացեիբաց ընդունում էր իր 

հայկական ծագումը, և ինչպես Գ․ Գևորգյանն է նշում՝ «կը սիրէր Հայերն ու բարեկամական յարաբերութիւն կը 

պահէր անոնց հետ»: Այդ պատճառով Չնքուշի նորեկ թուրք բեյերը նրան ծաղրաբար անվանում էին «անոթի 

պէյ», ավելին՝ աշխատում էին նրա հետ ընդհանրապես առնչություն չունենալ: Տե´ս Գէորգեան, նշվ․ աշխ․, էջ 38: 
85 Տե´ս Գէորգեան, նշվ․ աշխ․, էջ 39:  
86 Էոթեկեչեի մասին տե´ս Փուսուլեան, նշվ․ աշխ․, էջ 20: Գէորգեան, նշվ․ աշխ․, էջ 38:  
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նրանց վերապահելով մեծ արտոնություններ և լիազորություններ: Ի հետևանս նման քա-

ղաքականության տեղի հայ բնակչության մի խոշոր հատված, չտանելով նորեկների 

բռնությունները, աստիճանաբար մահմեդականություն ընդունեց և ժամանակի ընթաց-

քում ձուլվեց («քրդացավ»)87: Պակաս կարևոր չէին նաև տնտեսական շաժառիթները: Եփ-

րատի աջափնյա շրջանները համատարած ծածկված էին գղթորի (կաղնու տեսակ) ան-

տառակներով, որոնցից հավաքված պտուղներից ստացվող ներկանյութը մեծ նշանակու-

թյուն ուներ խաղախորդության (դաբաղություն) նշանավոր կենտրոն Չնքուշ գյուղաքա-

ղաքի արհեստավորների համար: Ընդհանուր անունով «Հատանոյի անտառ» կոչվող այս 

շրջանն իրենց վերահսկողության տակ վերցնելով՝ տեղի մահմեդական կառավարիչները 

նպատակ էին հետապնդում հայերին զրկել տնտեսական կարևորություն ունեցող տա-

րածքից օգտվելու հնարավորությունից և լիակատար կախվածության մեջ գցել նրանց88: 

Մեզ հասու տվյալները ցույց են տալիս, որ նրանց դեմ ռազմական պայքարում չնքուշցի հա-

յերն առանձնակի հաջողություններ են ունեցել քեհյաներ Փիլո Խաչոյի և նրա որդի Խաչեր 

մահտեսի Յողսուլյանի (Յողսուլ Խաչո) կառավարման տարիներին: Վերջիններիս հմուտ 

հրամանատարությամբ հայերը մի քան անգամ ջախջախեցին Էոթեկեչեի մանսուրանցի և 

բեմըրղոցի («պէրմաղցի») ավազակաբարո ցեղերին89: Հատկապես կցանկանայինք 

առանձնացնել Յողսուլ Խաչոյին, որի հեղինակությունն ընդունում էին ոչ միայն անդրեփ-

րատյան գավառակների բնակչությունը, այլև Չնքուշից հյուսիս-արևելք ընկած Սպիտակ 

քարի կամ Բոսմայի գյուղախմբի «քուրդ» հորջորջվող մահմեդականները, որոնք տեղի 

հայերի հետ պահպանում էին բարիդրացիական հարաբերություններ (ի դեպ, նրանց մի 

զգալի մասը նույնպես ուներ հայկական արմատներ-Գ․ Բ․)90: Չմոռանանք նաև, որ կան 

փաստեր, որ հայ քեհյաներ են եղել Չնքուշի շրջակա ավաններում: Այսպես, Փիլո Խաչոյից 

հետո Չնքուշի քեհյա է դարձել գյուղաքաղաքից 8-10 կմ արլ գտնվող Ծովդերե (թրք․՝ Cevde-

reköy) ավանի Պաղտո քեհյայի որդին՝ Խաչո քեհյան91: Ցավոք, Չնքուշի հայկական 

քեհյայությունը, Արևմտյան Հայաստանի մյուս կիսանկախ կամ ինքնավար գավառների և 

համայնքների նման վերացվեցին 1840-ական թթ․ վերջին օսմանյան պետության կողմից92:  

Չնքուշում պահպանվել էին պատմական մի շարք ուշագրավ հուշարձաններ և 

հնավայրեր: Գյուղաքաղաքի հվ-արևելյան մասում՝ Չնքուշ կամ «Շուկային չայ»93 կոչվող գե-

տակի բարձրադիր ափին էր գտնվում հինավուրց ավերակ բերդը (ժողովրդական մի-

ջավայրում՝ «Գալա» կամ «Գալայը», թրք.՝ Tekkale): Ընդ որում, առ այսօր պահպանվել են 

նաև բերդի ջրամբարները: Ուշագրավ է, որ քաղաքի թուրքերը Չնքուշի բերդը համարում 

էին «անհավատներից (ըստ Գևորգյանի՝ հայերից) մնացած» (թրք.՝ gâvurdan kalma)94: 

Չնքուշի շուկայի արևելյան մասում («վարի շուկա») գտնվում էին կղմինդրե «Փլուկ (Փլիւկ) 

 
87 Տե´ս Գէորգեան, նշվ․ աշխ․, էջ 38, 453: Գավառակի գյուղերից էին Հաբրմանը, Սանկաթոն, Բիբոլը (Պիպոլ), 

Բեմրղոն (Պեմղո կամ Պերմաղ) ևն: Հանդիպում էին նաև հայանուն բնակավայրեր (օր․ Էվերեկ<Ավերակ): Անգամ 

20-րդ դ․ սկ․ նշված վարչամիավորների կրոնափոխ բնակիչները պահպանել էին հայկական բազմաթիվ սովո-

րություններ (Զատկին ձու էին ներկում, հաց թխելիս խմորը խաչակնքում էին, Տյառնընդառաջին (Մելետ) 

խարույկ էին վառում ևն): Չի բացառվում, որ այստեղ ևս մահմեդականացել էին գերազանցապես քաղկեդո-

նական հայերը («հայ-հոռոմներ»):  
88 Տե´ս Գէորգեան, նշվ․ աշխ․, էջ 366, 389: Ի դեպ, գղթորի անտառներով հնագույն ժամանակներից աչքի է 

ընկել նաև Աղձնիքը, ինչը գրանցված է «Աշխարհացոյց»-ում: Տե´ս Ա․ Գ․ Աբրահամյան, Անանիա Շիրակացու 

մատենագրությունը, Ե․, 1944, էջ 349: 
89 Տե´ս Փուսուլեան, նշվ․ աշխ․, էջ 17-20: 
90 Տե´ս Գէորգեան, նշվ․ աշխ․, էջ 449-452: Գ․ Գևորգյանի կարծիքով Յողսուլ Խաչոն ծնվել է «1800-ի 

մօտերը» (նույն տեղում, էջ 41): Մինչդեռ Փուսուլյանի տվյալներով նա ծնվել է 1770-1780-ական թթ․ (հեղինակի 

ապրած ժամանակից «140էն 150 տարի առաջ»): Տե´ս Փուսուլեան, նշվ․ աշխ․, էջ 20: 
91 Տե´ս Փուսուլեան, նշվ․ աշխ․, էջ 19: 20-րդ դ․ սկ․ այլազգաբնակ էր: 
92 Ըստ Գ․ Գևորգյանի՝ Չնքուշի ինքնուրույն բեյությունը և հայկական քեհյայությունը վերացվել են 1847 թ․, 

երբ այստեղ հաստատվեց օսմանյան կառավարոիչ: Տե´ս Գէորգեան, նշվ աշխ, էջ 42: 
93 Տե´ս Փուսուլեան, նշվ. աշխ., էջ 12: 
94 Տե´ս Գէորգեան, նշվ․ աշխ․, էջ 11-12: Հմմտ․ “Diarbakır. Travel Guide”, էջ 140: 
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խան» շինության ավերակները95, իսկ շուկային կից՝ «հոյաշէն» բաղնիքը: Թուրքերը նշված 

2 կառույցները ևս համարում էին «անհավատներից մնացած»96: Բյուզանդական ժամանա-

կաշրջանի շինություն է համարվում առ այսօր կանգուն 17մ բարձրությամբ (30 ոտք) և 5 մ 

լայնությամբ քարե կամուրջը՝ կառուցված Չնքուշ գետակի վրա97:  

Չնքուշի հնագույն Մայր եկեղեցին կոչվում էր Սբ Կարապետ (տեղացիների կողմից 

կոչվում էր ուղղակի «Ժամ»): 1906 թ․ ավարտվեց նաև հայ կաթողիկե համայնքի Սբ 

Լուսավորիչ եկեղեցու կառուցումը98: 1880-ական թվականներից գործում էր նաև հայ 

ավետարանական եկեղեցի: Ուշագրավ է, որ Չնքուշի 3 համայնքների սրբավայրերը 

գտնվում էին գյուղաքաղաքի կենտրոնական Ժամուն թաղում99: Հատկանշական է, որ գյու-

ղաքաղաքի մահմեդական գլխավոր սրբավայրը՝ Բերդի թաղում գտնվող Ուլու ջամին 

(ամրոցին կից) երբեմնի եկեղեցի էր100: Թեև վերջինիս պատերին պահպանվել էին 

հունարեն արձանագրություններ, սակայն սկզբնաղբյուրներում հույն բնակչության գոյութ-

յան որևէ փաստի բացակայությունը ենթադրել է տալիս, որ բերդի եկեղեցին իրականում 

եղել է քաղկեդոնական հայերի սրբավայր (հետևանք բուզանդական տիրապետության): 

Ավելի ուշ՝ օսմանյան տիրապետության հաստատումով, թուրքերն այն բռնազավթել և 

վերածել էին մզկիթի101:  

Չնքուշում 1880-1890-ական թթ․ գործել է առաքելական Մեսրոպյան դպրոցը: 

Համիդյան կոտորածների հետևանքով կրթական գործը ճգնաժամ ապրեց, իսկ 1899-1901 

թթ․՝ դպրոցն անգամ փակվեց102: Սակայն 1902-ին Կ․ Պոլսի պատրիարքարանի, մասամբ՝ 

նաև ԱՄՆ-ում հաստատված չնքուշցիների աջակցությամբ դպրոցը վերաբացվեց՝ Սահակ-

յան վարժարան անունով, ուր 1910-ականներին գործում էր նաև աղջիկների բաժին103: 

Դպրոց ունեին նաև կաթոլիկները, որոնք 1912 թ․ բացեցին նաև աղջիկների կրթարան: 

Դպրոցներ է ունեցել (տղաների և աղջիկների) նաև հայ ավետարանական համայնքը: Ընդ 

որում, 1909-1912 թթ․ ավետարանականների դպրոցները միավորվել էին Սահակյան 

վարժարանին104: 

Չնքուշի հետ սերտոորեն կապված է մեր կողմից արդեն հիշատակված Ծովառ 

լեռնազանգվածը: Վերջինս ոչ միայն պաշտպանական բացառիկ դեր է խաղացել, քանի որ 

արևմուտքից ու հարավից հուսալիորեն պաշտպանում էր գյուղաքաղաքը, այլև ուներ 

տնտեսական կարևոր նշանակություն և սիրելի զբոսավայր էր տեղի հայության համար: Ծո-

վառի այլևայլ մասերում հանդիպում էին նաև հնագիտական ուշագրավ հնավայրեր105․  

Ա․ «Քարե կարաս»․ Ավելի քան 2․5 մ խորությամբ փոս էր, որը հավանաբար եղել է 

նախամարդու կացարան106:  

 
95 Տե´ս Գէորգեան, նշվ․ աշխ․, էջ 13: Հմմտ․ Փուսուլեան, նշվ․ աշխ․, էջ 10: 
96 Տե´ս Գէորգեան, նշվ․ աշխ․, էջ 14: 
97 Նույն տեղում: Հմմտ․ “Diarbakır Travel Guide”, էջ 143: Կամրջին հարող վայրը հայտնի էր Զպըլլոց անունով, 

ուր նախապես գտնվում էր գյուղաքաղաքի աղբավայրը (այստեղ էին հավաքվում ավելորդ իրերն ու թափոն-

ները, հմմտ․ խսկց․ «զիբիլանոց»): Ավելի ուշ այն վերածվեց Չնքուշի հայտնի շուկայի «առեւտրական հրա-

պարակի»: Տե´ս Գէորգեան, նշվ. աշխ., էջ 346, 394: 
98 Տե´ս Գէորգեան, նշվ. աշխ․, էջ 177: 
99 Նույն տեղում, էջ 17: 
100 Ղ․ Ինճիճյանի խոսքերով՝ «կայր ի յաւանս և այլ եկեղեցի, որ էանց ի ձեռս տաճկաց»: Տե´ս Ինճիճեան, նշվ․ 

աշխ․, էջ 240: Հմմտ. “Diarbakır. Travel Guide”, էջ 144: 
101 Տե´ս Գէորգեան, նշվ. աշխ., էջ 24: 
102 Նույն տեղում, էջ 211-212: 
103 Նույն տեղում, էջ 214: 
104 Նույն տեղում, էջ 213-214: 
105 Ծովառի մասին ավելի մանրամասն տե´ս Գէորգեան, նշվ․ աշխ․, էջ 16-18: 
106 Գ․ Գևորգյանի խոսքերով՝ «մէկուկէս մարդահասակ խորութեամբ կարասանման կլոր փոս մը ․․․ Նախա-

պատմական դարերուն հաւանաբար այն ծառայած էր նախամարդուն որպէս ապաստան վայրի գազաններուն 

դէմ»: Տե´ս Գէորգեան, նշվ․ աշխ․, էջ 16: 
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Բ․ «Փիսիկ մերդիվանի» (բառացի՝ «կատուների սանդուղք»)․ Բրոնզիդարյան արհես-

տական աստիճաններ էին, որոնք հանդիպում են նաև Հայաստանի այլ մասերում (այդ 

թվում՝ ՀՀ-ում)՝ հանդիսանալով զոհարանների կամ տաճարների հնագույն նախատիպեր:  

Գ․ «Ծծվըներու մուղարա» (< թրք․` mağara- «քարայր», «անձավ»)․ Սիրված ուխտա-

վայր էր չնքուշցի կանանց համար, միաժամանակ՝ ամռան շոգերից պատսպարվելու 

վայր107: 

Դ․ Վանքուկ․ Ժողովրդական ավանդության համաձայն, Չնքուշի մոտակա Սիրահա-

յաց Սբ Աստվածածին վանքը սկզբնապես նախատեսված է եղել հիմնել այստեղ: Կարծում 

ենք, սակայն, որ այն եղել է հնագույն այլ սրբավայր, որը հետագայում շփոթվել է Սբ Աստվա-

ծածին վանքի հետ:  

Ե․ «Թունդիր մուղարա» կամ «Հալվու տեղը» (բրբռ․՝ «հագուստների վայր»)․ Նույնպես 

սիրված ուխտավայր էր, ընդ որում քարանձավը ներսից ամբողջությամբ սալարկված էր: Սբ 

Հարության տոնին (Զատիկ) այստեղ ուխտի էին գալիս չնքուշցի կանայք ու աղջիկները՝ 

զուգված իրենց լավագույն հագուստներով, և մի քանի օր շարունակ տոնախբություններ 

կազմակերպում:  

Զ․ «Գյունեյի (արևմտահայ տառադարձությամբ՝ «Կիւնէյի») մուղարա»․ 19 դ․ վերջին-

20 դ․ սկզբին քարանձավում հայտնաբերվել էին տարբեր զինատեսակների (նետեր, նի-

զակներ) և սաղավարտների մնացորդներ108: Ուշագրավ է, որ 1908 թ․ հաջորդած 

տարիներին չնքուշցի հայ երիտասարդներն ամռան ամիսներին «Գյունեյի մուղարայի» մոտ 

կազմակերպում էին հրաձգության վարժանքներ109: Ավելացնենք նաև, որ Չնքուշի հարա-

վարևելքում բարձրացող Աբդելմսեհ (Աբտլմսեհ) լեռնագագաթի վրա գտնվում էր հա-

մանուն սրբի ուխտավայրը110:  

Չնքուշը Դիարբեքիրի վիլայեթի բազմամարդ բնակավայրերից էր, ընդ որում՝ հայերի 

գերակշիռ մեծամասնությամբ: Սակայն ճշգրիտ վիճակագրության բացակայությունն ու-

սումնասիրողներին կրկին կանգնեցրել է որոշակի դժվարությունների առաջ: Այսպես, Գ․ 

Գևորգյանի մոտավոր հաշվարկներով Չնքուշի բնակչությունը Մեծ եղեռնի նախօրեին 

կազմել է 10000 հայ (1200-1500 տուն) և 2400 «թուրք» (300 տուն)111: Սակայն նույն հե-

ղինակի մեկ այլ տվյալի համաձայն ցեղասպանության նախօրեին գյուղաքաղաքն ուներ 

մոտ 15 000 բնակչություն112: Եթե բացառենք մահմեդականներին, ապա հայերի թիվն 

իրականում ավելին է եղել՝ շուրջ 12600 մարդ: Կարծում ենք վերջինս ավելի մոտ է իրակա-

նությանը, մանավանդ հարկ է նկատի ունենալ, որ 1895-ից հետո Չնքուշում էր հաստատվել 

հարևան ավերված Ադիշ ավանի հայ բնակչության մեծամասնությունը՝ մեր հաշվարկներով 

 
107 Տե´ս Գէորգեան, նույն տեղում: Փուսուլեան, նշվ․ աշխ․, էջ 28: 

108 Նման գտածոներ էին հայտնաբերվել նաև բերդի տարածքում, ինչպես նաև Չնքուշի գետակից հարավ 

գտնվող Խանդակի քարայրներում: Տե´ս Գէորգեան, նշվ. աշխ., էջ 24: 
109 Նույն տեղում, էջ 18, 24: 
110 Տե´ս Սրվանձտյանց, Երկեր-2, էջ 421: 
111 Տե´ս Գէորգեան, նշվ․ աշխ․, էջ 84: Հեղինակի հաշվարկները կատարված են «Բիւզանդիոն» օրաթերթի 

1898 և 1909 թթ․ հաղորդումների հիման վրա: Ըստ այդմ, գյուղաքաղաքի բնակչությունը կազմել են հայեր՝ 

1200-1500 տուն, մահմեդականներ («թուրք ու քիւրտ»)՝ 300 տուն: Տե´ս Գէորգեան, նշվ․ աշխ․, էջ 38, էջ 83-84: 

Հմմտ․ էջ 387: Ըստ Մ․ Փուսուլյանի Չնքուշը 1915 թ․ ուներ 8000 բն․ (1500 տուն), որից 1300-ը (300 տուն)՝ 

թուրք: Փաստորեն, հեղինակի էապես նվազեցված տվյալներով միայն հայերի թիվը եղել է 6700 մարդ: Տե´ս 

Փուսուլեան, նշվ․ աշխ․, էջ 28: Դիարբեքիրի (Տիգրանակերտ) առաջնորդարանի 1-ին տեղակագրի համաձայն 

Չնքուշում բնակվում էր 10200 հայ (տես Kévorkian, Paboudjian, նշվ․ աշխ․, էջ 408: Հմմտ․ Kévorkian, 

Demographic Changes in the Armenian Population of Diarbekir, էջ 280-281): Առաջնորդարանի 2-րդ տեղե-

կագրում հայ բնակչության թիվը բացահայտ թերհաշվառված է և աղավաղված ՝ ընդամենը 600 տուն հայ: Տե´ս 

«Գողգոթա հայ հոգեւորականութեան եւ իր հօտին 1915 աղէտալի տարին», էջ 391-392:  
112 Տե´ս Գէորգեան, նշվ․ աշխ․, էջ 6: 



 

HISTORY AND CULTURE, 2020, № 2 
 

 

 – 103 –  
 

շուրջ 2500 մարդ113: Այս տեսակետը հաստատվում է նաև Է․ Նոյելի վիճակագրությամբ: 

Վերջինիս համաձայն Ջերմուկի գավառի 2 «գյուղերը» (իմա՝ Չնքուշ գյուղաքաղաքը և Ադիշ 

ավանը- Գ. Բ.) միասին ունեին շուրջ 16000 բնակիչ (2 000 տուն 15 000 լուսավորչական և 

120 տուն հայ կաթոլիկ կամ ≈ 860-900 մարդ, վերջին հաշվարկը մերն է- Գ. Բ.)114: Եթե կրկին 

առանձնացնենք Չնքուշում հաստատված ադիշցիների վերոնշյալ թիվը, ապա բուն գյու-

ղաքաղաքում կունենանք 13500 հայ բնակիչ: Փաստորեն, Մեծ եղեռնի նախօրյակին 

Չնքուշի հայ բնակչությունը կազմում էր միջինը 13000 մարդ: 

Գ․ Գևորգյանի տեղեկությունները հնարավորություն են ընձեռում ճշտելու Չնքուշի 

հայկական թաղերը115․ 1․ Բաշփիարի (Վերին աղբյուրի) մահլա կամ թաղ, 2․ Բերդի թաղ 

կամ Կալա մահլա (արևմտահայ տառադարձությամբ՝ «Գալա Մահլէ», թրք.՝ Kalema-

halle)116, 3․ Գասապենց մահլա (մսագործների թաղը)117, 4․ Ժամուն թաղ, 5․ Շուկի մահլա, 

6․ Չխուր մահլա, 7․ Պճո-Մուրադենց, 8․ Սանդոյենց, 9․Սրըմենց, 10․ Քահյա Խաչոյենց: 

Հայաբնակ թաղամասերը գերազանցապես զբաղեցնում էին Չնքուշի կենտրոնական 

հատվածները118: 

Մահմեդականները, որոնք աղբյուրներում կոչվում են «թուրքեր»119, բնակվում էին 

գյուղաքաղաքի հյուսիսում գտնվող առանձին թաղամասում, որը հայաբնակ թաղերից 

սահմանազատված էր շուկայի տարածքով և Չնքուշ գետակի ձորակներից մեկով120: 

Մահմեդականների ընտանիքներ էին հանդիպում նաև Բերդի թաղում: Ուշագրավ է, որ 

նրանց մի մասը 19-րդ դ․ կրոնափոխ եղած հայեր էին121:  

Ինչպես նշել ենք, Չնքուշն Արևմտյան Հայաստանի արհեստագործության երևելի 

կենտրոն էր: Ընդ որում, տեղի բնակիչների գերակշիռ մեծամասնությունը (Գ․ Գևորգյանի 

տվյալների վրա հիմնված հաշվարկներով՝ շուրջ 80 %-ը-Գ․ Բ․) զբաղվում էր խաղախորդու-

թյամբ կամ դաբաղությամբ: Հեղինակի կարծիքով, այս արհեստը Չնքուշ էին բերել դեռ 

անեցի կաշեգործները 11-րդ դ․122: Չնքուշում պատրաստված կաշեգործական արտադ-

րանքն արտահանվում էր ոչ միայն Արևմտյան Հայաստանի և Կիլիկիայի բնակավայրեր, 

այլև ասիական տարբեր երկրներ, ընդհուպ՝ Հնդկաստան, Բիրմա (Մյանմա), Չինաստան, 

անգամ՝ Մոնղոլիա123: Ընդ որում, Գ․ Գևորգյանի կարծիքով խաղախորդության զարգաց-

ման գործում կարևոր դեր ունեին Չնքուշի շրջակա գղթորի և աղթորի124 (բրբռ․՝ «աղտոր-

տերեւ», թրք․՝ sumak կամ somak) հարուստ անտառները125: Կարևոր դեր ունեին նաև 

Ծովառի ստորոտին առատորեն աճող նռնենիները (Չնքուշի 3 գլխավոր խաղախորդա-

րաններում կաշին ներկելու նպատակով օգտագործել են նաև նռան կեղև)126: Այս տեսանկ-

յունից հատկանշական է հայերենի «չնքուշ» բառը, որ նշանակում էր կոշիկ պատրաստելու 

 
113 Մինչև 1895 թ․ Ադիշն ուներ շուրջ 400 տուն կամ 3000 բն․: Ի դեպ, Ադիշը 20-րդ դ․ առաջին տարիներին 

մասամբ վերաբնակեցվել էր, թեև որոշակի թիվ էին կազմում նաև գյուղից այլևայլ բնակավայրեր հեռացածները․ 

մանրամասն տե´ս իր տեղում: 
114 “Diary of Major E. Noel”, էջ 12-13: 
115 Տե´ս Գէորգեան, նշվ․ աշխ․, էջ 9: 
116 Նույն տեղում, էջ 4, 12: 
117 Նույն տեղում, էջ 398: 
118 Տե´ս Գէորգեան, նշվ․ աշխ․, էջ 4 (ըստ «Չնքուշի համայնապատկերը 1913-ին» լուսանկարի ծանո-

թագրության):  
119 Ըստ Մ․ Փուսուլյանի՝ «քիւրտեր և թուրքեր»: Տե´ս Փուսուլեան, նշվ․ աշխ․, էջ 14: Մեր կարծիքով Չնքուշի 

«թուրք» հորջորջվող մահմեդականներն իրականում թրքացած դմլիկներ էին կամ քրդեր (Գ․ Բ․): 
120 Տե´ս Գէորգեան, նշվ․ աշխ․, էջ 4, 83-84, 394: 
121 Նույն տեղում, էջ 83-84, 394: 
122 Նույն տեղում, էջ 388: 
123 Նույն տեղում, էջ 387: 
124 Կոծոխուր կամ ծորենի (ռուս․՝ барбарис), որն օգտագործվել է նաև տնտեսական նպատակներով: Տե´ս 

Աճառյան Հր․, Հայերեն արմատական բառարան, Ե․, 1971, հտ․ Ա, էջ 136: Հմմտ՝ Մալխասեանց, նշվ․ աշխ․, հտ․ 

1, Ե․, 1944, էջ 50: 
125 Տե´ս Գէորգեան, նշվ․ աշխ․, էջ 366: 
126 Նույն տեղում, էջ 17: 
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համար նախատեսված կաշվի տեսակ127: Հնում՝ մասնավորապես 17-18-րդ դդ․, Չնքուշը 

դարբնության հայտնի կենտրոն է եղել: Վերջինիս զարգացմանը նպաստել են Ծովառի տա-

րածքում մեծ քանակությամբ հանդիպող երկաթի հանքերը: Ղ․ Ինճիճյանի խոսքերով 

«բնակիչք աւանին (Չնքուշի կամ Շենքուշի – Գ․ Բ․) յազգէս հայոց՝ ըստ մեծի մասին դարբին 

են արուեստիւ» (ընդգծումը մերն է- Գ․Բ․)128: Սակայն 19-րդ դ․ առաջին տասնամյակներին 

երկաթի հանույթը հետզհետե սպառվեց, որի հետևանքով դարբնությունը Չնքուշում 

էապես զիջեց դիրքերը: 20-րդ դ․ սկ․ երկաթի երբեմնի բովերը՝ հանքանյութի ձուլակտորնե-

րով, նշմարվում էին Բաշփիարի թաղի մոտակայքում՝ Ջումաճակ-Աղփիարի (Աղբունար-

«Սպիտակ ակ», չնքուշցիների սիրած զբոսավայրերից մեկը) շրջանում129: Մեծ համբավ 

ունեին չնքուշցի հացթուխները: Ընդ որում, գյուղաքաղաքի 6 փռերից 5-ը կենտրոնացած 

էր հայերի ձեռքում130: Արևմտյան Հայաստանի շատ բնակավայրերի նման տեղի հայու-

հիների շրջանում լայնորեն տարածված էր ոստայնանկությունը (կտաւագործություն)131:  

Չնքուշից շուրջ 1․5-2 կմ արլ՝ բարձունքի վրա գտնվում էր Սիրահայաց Սբ Աստվա-

ծածին վանքը (Չնքշո վանք): Սրբավայրը հայտնի էր նաև Սբ Մինաս անունով, որովհետև 

այստեղ է պահվել սրբի մասունքը132: Նախապես մենաստանի տեղում եղել է հնագույն Սբ 

Աստվածածին մատուռը, որի հիմնադրումը՝ հայկական բազմաթիվ սրբավայրերի պես, ժո-

ղովուրդը վերագրում էր Սբ Թադևոս Առաքյալին133: Վերոհիշյալ մատուռի տեղում Պողոս 

վարդապետն ու նրա հետևորդները, որոնք այստեղ էին տեղափոխվել քրդերի կողմից 

ավերված Հասարանի (Ջերմուկի գավառակ) Սբ Հակոբ վանքից134, 1561 թ․ հիմնել են 

Սիրահայաց Սբ Աստվածածինը: Ուշագրավ է հատկապես այն հանգամանքը, որ այս ի-

րադարձությունը ժամանակային առումով գրեթե համընկնում է Չնքուշ գյուղաքաղաքի 

հայկական ինքնավար քեհյայության հաստատման հետ135: Ընդ որում, մինչև 1895-1896 

թթ․ համիդյան կոտորածները Սիրահայաց Սբ Աստվածածնի վանահայրերը միաժամանակ 

Չնքուշի վանական թեմի առաջնորդներն էին: Վանքը մշակութային բացառիկ նշանակու-

թյուն ձեռք բերեց հատկապես Պողոս վարդապետին փոխարինած և «Մեծն» պատվա-

նունին արժանացած Մարտիրոս վարդապետ Շենքուշցու օրոք, որը շարունակելով Թորոս 

Տարոնեցու հիմնած Արևմտյան վարդապետարանի ավանդույթները, 1593 թ. Սբ Աստվա-

ծածին վանքում հիմնեց միջնադարյան համալսարանների գործը շարունակող վարդապե-

տարան (վարդապետանոց): Նրա, ինչպես նաև Հովհաննես Շենքուշցու, Մարկոս Հացուտ-

ցու (Շենքուշցի) և Մինաս Համդեցու առաջնորդության տարիներին՝ մինչև 1680 թ․, վանքը 

դարձավ Հայոց մշակույթի և գրչության նշանավոր կենտրոն136: Վանքը նկատելիորեն բա-

րեկարգվեց վանահայր և Չնքուշի առաջնորդ Բաղդասար Տիգրանակերտցու երկարատև 

գործունեության ընթացքում (1836-1873 թթ․), որի համար ժողովուրդ նրան կոչել է «Մեծ 

Տէտէ» (թրք․՝ dede-«հայր»)137: Մինչև 1895-1896 թթ․ վանքում պահվում էին շուրջ 43 

 
127 Տե´ս Մալխասեանց, նշվ․ աշխ․, հտ․ Դ, Ե․, 1945, էջ 26: Հմմտ․ Գէորգեան, նշվ․ աշխ․, էջ 393: 
128 Ինճիճեան Ղ., նշվ․ աշխ․, էջ 240: 
129 Տե´ս Գէորգեան, նշվ․ աշխ․, էջ 20, 387-388: 
130 Նույն տեղում, էջ 401: 
131 Նույն տեղում, էջ 402: Չնքուշի արհեստների և բնակչության զբաղմունքի մասին ավելի մանրամասն տե´ս 

նույն հեղինակի էջ 387-412: 
132 Տե´ս Գէորգեան, նշվ․ աշխ․, էջ 442: Չնքուշի և հարևան Ադիշցի հայերը վանքը կոչում էին Էվանք, որը Գ․ 

Գևորգյանի կարծիքով նշանակում է «Աստուծոյ օթեւան» կամ «Աստուծոյ բնակարան»: Նույն տեղում, էջ 105: 
133 Նույն տեղում: Հմմտ․ Փուսուլեան, նշվ․ աշխ․, էջ 10: Նշենք, որ մեր օրերում դեռ պահպանվել են ինչպես 

Սիրահայաց Սբ Աստվածածնի, այնպես էլ Չնքուշի և Ադիշի եկեղեցիների ավերակները: 
134 Տե´ս Գէորգեան, նշվ․ աշխ․, էջ 107: Ամենայն հավանականությամբ այս մենաստանը գտնվել է Ջերմուկի 

մոտակայքում (Գ․Բ․):  
135 Տե´ս «Թորոս աղբար», էջ 457: Հմմտ․ Ոսկեան, նշվ․ աշխ․, էջ 202-203: 
136 Տե´ս Գէորգեան, նշվ․ աշխ․, էջ 109-110,192; Սիրահայաց Սբ Աստվածածնի և, ընդհանրապես, Չնքուշի 

գրչական ժառանգության մասին ավելի մանրամասն տե´ս Սարգսյան, նշվ․ աշխ․, էջ 308-319: 
137 Տե´ս Սրվանձտյանց, Երկեր-2, էջ 419: Բաղդասար Տիգրանակերտցու մասին մանրամասն տե´ս Գէոր-

գեան, նշվ․ աշխ․, էջ 132-144: 
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ձեռագիր մատյան և ավելի քան 650 տպագիր գիրք138: Համիդյան կոտորածներին հա-

ջորդած ավելի քան մեկ տասնամյակ Սիրահայաց Սբ Աստվածածինն ավերակ էր և 

ամայի139: Ըստ էության, գոյությունը դադարեցրեց նաև վանական առաջնորդարանը, իսկ 

Չնքուշը՝ Արղնիի և Բալուի հետ միավորվեց Տիգրանակերտին ենթակա միացյալ վիճա-

կին140: 1908 թ․ ի վերջո նշանակվեց նոր վանահայրը՝ Եղիա վարդապետ Սևերակցին (Գա-

զանճյան)141:  

2․ Ադիշ (Ատիշ, Վերին կամ Մեծ) ավանն ընկած էր Ծովառի արմ լեռնալանջին՝ 

Չնքուշից շուրջ 4 կմ հեռավորությամբ: Բնակավայրը նույնպես հիմնել էին Անիից Չնքուշ 

տեղափոխված հայերը: Նախապես վերջիններս բնակություն էին հաստատել մի փոքր հվ-

արմ գտնվող Ներքին (Վարի, նաև՝ Պզտի) Ադիշում142: Ավելի ուշ ստվարացած բնակչութ-

յունն աստիճանաբար տեղափոխվեց Վերին (Մեծ) Ադիշ143, որի հետևանքով Ն. Ադիշը 18-

րդ դ. կեսերին ամբողջովին լքվեց և անբնակ դարձավ144: Ավանն ուներ Սբ Կարապետ անու-

նով եկեղեցի, ուր պահվում էր Անիից բերված մի հնամենի մագաղաթյա Ավետարան145: 

Գործում էր դպրոց: Գ. Սրվանձտյանցի տեղեկություններով Ադիշում կար ևս մի ավերակ 

եկեղեցի, որը մենք հակված ենք նույնացնելու 17-րդ դ. ձեռագրական հիշատարաններում 

հիշվող Սբ Մարոֆի (Սբ Մաւրոֆ) հետ146: Որոշ տվյալներով 1890-ական թթ. Ադիշն ուներ 

շուրջ 400 տուն հայ բնակիչ147: Գյուղը հռչակված էր նռնենիների այգիներով148: 1895 թ. 

համիդյան արհավիրքների հետևանքով Ադիշի բնակչության մեծագույն մասը տեղափոխ-

վեց Չնքուշ, մի մասն էլ գաղթեց այլևայլ բակավայրեր: Ճիշտ է, ավելի ուշ որոշ ընտանիքներ 

վերահաստատվեցին հայրենի գյուղում՝ վերակառուցելով ինչպես եկեղեցին, այնպես էլ 

դպրոցը: Ավելին, Չնքուշի 1909 թ․ ապրիլյան դիմակայության (ինքնապաշտպանության) 

ժամանակ Ադիշում վերահաստատված հայերը Բաղշո (Պալո) Խաչոյի ղեկավարությամբ, 

նույնիսկ օգնության եկան իրենց հայրենակիցներին149: Սակայն արհավիրքի հետևանք-

ներն ակնհայտ էին: Տիգրանակերտի (Դիարբեքիրի) առաջնորդարանի վիճակագրության 

համաձայն Առաջին աշխարհամարտի նախօրեին Ադիշի հայերի թիվը կազմում էր ըն-

դամենը 40 տուն (280 անձ)150: Ադիշցիների մեծ մասը զբաղվում էիր մետաղագործությամբ 

(դարբնություն, մեխերի պատրաստում): Հատկանշական է, որ 19-րդ դ․ Կ․ Պոլսում հաս-

տատված մի շարք ադիշցի գերդաստանների ձեռքում էր կենտրոնացած Օսմանյան 

 
138 Տե´ս Գէորգեան, նշվ աշխ, էջ 108: Ձեռագրերից բացի վանքի մատենադարանում եղել է 1 կոնդակ (հաշ-

վարկը՝ ըստ Գ․ Սրվանձտյանցի ցուցակի): Տե´ս Թորոս աղբար, էջ 452-486: 
139 Տե´ս Գէորգեան, նշվ աշխ, էջ 111: 
140 Գէորգեան, նշվ․ աշխ․, էջ 161-162: 
141 Վանքի և վերջինիս վանահայրերի մասին հիմնավոր խոսում է Գ․ Գևորգյանը: Տե´ս Գէորգեան, նշվ․ աշխ․, 

էջ 105-147: Սիրահայաց Սբ Աստվածածնի մասին տե´ս նաև Ոսկեան, նշվ․ աշխ․, էջ 200-214: Հմմտ․ Պալեան, 

նշվ․ աշխ․, էջ 205:  
142 Տե´ս Գէորգեան, նշվ․ աշխ․, էջ 27 
143 Տե´ս Փուսուլեան, նշվ. աշխ., էջ 15:  
144 Ներքին Ադիշում պահպանվել էին կիսավեր եկեղեցու և այլ շինությունների ավերակներ, որոնց պատերին 

երևում էին խաթարված հունարեն արձանագրությունների մնացորդներ: Ըստ էության նախկինում գյուղում 

նույնպես բնակվել են քաղկեդոնական հայեր( «հայ-հոռոմներ»): Տե´ս Գէորգեան, նշվ. աշխ., էջ 24, 27:  
145 Տե´ս Գէորգեան, նշվ. աշխ., էջ 29: Հմմտ. Ծոցիկեան, նշվ. աշխ., էջ 760: 
146 Տե´ս Սրվանձտյանց, Երկեր-2, էջ 420: Հմմտ. «Թորոս աղբար», էջ 454, 463: «ԺԷ դարի հայերեն ձե-

ռագրերի հիշատակարաններ», մասն Ա (1601-1620 ԹԹ.), կազմեցին Վազգեն Հակոբյան, Աշոտ Հովհաննիսյան, 

Ե., 1974, էջ 186: 
147 Գէորգեան, նշվ․ աշխ․, էջ 76: Գ. Սրվանձտյանցի տվյալներով Ադիշը 1870-ական թթ. վերջին ուներ 300 

տուն հայ բնակիչ (տես Սրվանձտյանց, Երկեր-2, էջ 420): Այլ տվյալով՝ ավանի հայ բնակչությունը 360 տուն էր: 

Տե´ս Ծոցիկեան, նշվ. աշխ., էջ 760: Գ Գևորգյանի մի ծանոթագրությունից պարզվում է, որ հայերի հետ Ադիշում 

եղել է նաև «քրդական» (իմա՝ դմլիկական – Գ․ Բ․) փոքր համայնք: Տե´ս Գէորգեան, նշվ․ աշխ․, էջ 184:  
148 Տե´ս Ծոցիկեան, նշվ․ աշխ․, էջ 760: 
149 Տե´ս Փուսուլեան, 74-75: Հմմտ. Ծոցիկեան, նշվ. աշխ., էջ 760: 
150 «Գողգոթա հայ հոգեւորականութեան եւ իր հօտին 1915 աղէտալի տարին», էջ 393: Հմմտ․ Kévorkian, 

Paboudjian, նշվ․ աշխ․, էջ 411: Kévorkian, Demographic Changes in the Armenian Population of Diarbekir, էջ 281:  
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կայսրության առագաստանավերի համար պատրաստվող գամերի (մեխերի) արտադ-

րությունը151: Ավանի հայերը հայտնի էին նաև որպես հմուտ հացթուխներ152:  

3․ Կեսկես (թրք.՝ Gisgis կամ Kiskis) ավանը գտնվում է Ջերմուկից 10 կմ հյուսիս-

արևելք և Արղնիից հվ՝ գրեթե նույն հեռավորության վրա: Տեղանունը հուշում է, որ այստեղ 

ժամանակին տեղ է գտել հունադավան-քաղկեդոնական հայերի բռնի մահմեդականացում: 

Այդ մասին են հուշում հատկապես գավառի արևելքում պահպանված առանձին հունարեն 

գյուղանուններ (Պալախոռ կամ Բալախոռ, հունարեն՝ «հին գյուղ», Կեսկեսի հարևանու-

թյամբ, Հունիան (քրդերեն՝ «հույներ»)՝ Արղնիից շուրջ 15 կմ հս-արլ, Արմ Տիգրիսի կամ այդ 

հատվածում՝ Մադեն գետի աջ ափին ևն)153: Ուշագրավ է, սակայն, որ Դիարբեքիրում Մեծ 

Բրիտանիայի փոխհյու-պատոս Թովմաս Մկրտիչյանի տվյալներով մինչև Առաջին 

աշխարհամարտ գյուղում (հեղինակի մոտ՝ «Կըսկիծ»)154 բնակվել են նաև քրիստոնե-

ությունը պահպանած զգալի թվով հայեր (ընդգծումը մերն է-Գ. Բ.): Այս փաստն, ի դեպ, 

որևէ հայկական այլ աղբյուրում չի հանդիպում: Կեսկեսի բնակչության մյուս մասը թեև 

գրանցված էր որպես «քիւրտ մահմետական», սակայն սերում էր ժամանակին իսլամ ըն-

դունած հայերից (երբեմնի «հայ-հոռոմներ» կամ «կեսկեսներ»): Հատկանշական է նաև, որ 

Կեսկեսի 2 համայնքների բնակիչները դիտվում էին միևնույն կեսան կամ կես ցեղի (ա-

շիրեթ) անդամներ, որոնք, Կեսկեսից բացի, բնակվում էին նաև շրջակա մի շարք գյուղերում 

(վերջիններիս անվանումները, սակայն, հեղինակը չի նշում): Նույն Թ. Մկրտիչյանի 

վկայությամբ հայ հոգևորականները հաճախ էին լինում Կեսկեսում, մկրտում էին անխտիր 

բոլոր բնակիչներին, հատկապես՝ երեխաներին, Նոր տարուն («տարեգլուխ») և տոներին 

կատարում տնօրհնեքի արարողություն, օրհնում աղն ու հացը155: 

Ամերիկյան միսիոներական “The Harpoot News” պարբերականի տվյալներով 1880-

1890-ական թթ. գավառի Էնգեչ (Ականճ) գյուղում նույնպես բնակվել են փոքրաթիվ քրդա-

խոս հայեր (բողոքական)՝ «բոլորովին ուծացած Հայութենէ» և ասորիներ156: Ենթադրելի է, 

որ հետագա տարիներին նրանք վերջնականապես ձուլվել էին: 

1895-1896 թթ․ կոտորածների ընթացքում Ջերմուկի գավառի հայ բնակչությունը 

ծանր կորուստներ է կրել: Ոչ ամբողջական տվյալներով վերոհիշյալ 3 բնակավայրերում զո-

հերի թիվը կազմում էր շուրջ 1500 մարդ157: Ընդ որում, Ջերմուկ գյուղաքաղաքում զոհվեց 

չափահաս արական բնակչության գերակշիռ մասը՝ 550 մարդ գրեթե բոլոր ընտանիքներից 

(տներից)158: Հիմնովին ավերվեց և կողոպտվեց Ադիշը, այրվեց նաև եկեղեցին՝ դպրոցի 

հետ: Գյուղի զոհերի թիվը կազմում էր շուրջ 260 տղամարդ և կին (ի դեպ, իգական սեռի 

շատ ներկայացուցիչներ առևանգվել էին շրջակա մահմեդականների կողմից)159: Ինչպես 

արդեն նշել ենք, ավանի վերապրած բնակիչների մեծագույն մասը ստիպված էր տե-

ղափոխվել Չնքուշ: Վերջինս նույնպես ծանր կորուստներ ունեցավ: Վերապատվելի Է․ Բլիսի 

տվյալներով գյուղաքաղաքում այրվել էր 103 տուն, իսկ զոհերի թիվը հասնում էր 680-ի: 

 
151 Տե´ս Գէորգեան, նշվ․ աշխ․,էջ 388: 
152 Տե´ս Սրվանձտյանց, Երկեր-2, էջ 420: 
153 Նույնանուն բնակավայր կար նաև Բալուի Կարաբեքյան գ-խմբում՝ Միրվան (< Միհրաւան) գյուղից ավելի 

քան 6 կմ հս-արլ՝ Դբնիին միացող Վաթրագոմ կամ Վարդագոմ (թրք.՝ Fatrakum) գետակի աջափնյակում: 
154 Տե´ս Մկրտիչեան, նշվ․ աշխ․, էջ 115-116: 
155 Հեղինակի խոսքերով հոգևորականը «Սրբութիւն կուտայ ամենուն և կը խոստովանցնէ»: Հետաքրքիր է, 

որ ցեղային առումով կեսանը միավորված էր Սևերակից հարավ բնակվող Կարաքեչի քրդական աշիրեթի հետ 

(«Կէօչէպէր» Գարա-Քէչի), անգամ՝ մտնում էր համիդիեական համակարգի մեջ: Տե´ս Մկրտիչեան, նշվ. աշխ., էջ 

116: 
156 Տե´ս Գէորգեան, նշվ․ աշխ․, էջ 185: 
157 Հաշվարկել ենք ըստ հետևյալ աղբյուրների․ Պարսամեան, նշվ․ աշխ․, էջ 49, հմմտ․ էջ 63: Bliss, նշվ. աշխ., 

էջ 437: 
158 Տե´ս Պարսամեան, նշվ․ աշխ․, էջ 49: Վերապատվելի Է․ Բլիսի խոսքերով՝ վերապրել էին միայն «փոք-

րաթիվ տղամարդիկ»: Տե´ս Bliss, նույն տեղում: 
159 Տե´ս Bliss, նշվ․ աշխ․, էջ 436, 438: 
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Լայն տարածում գտավ բռնի մահմեդականացումը160: Ընդ որում, գյուղաքաղաքը ենթարկ-

վեց ոչ միայն հարևան, այլև բավական հեռու ընկած բնակավայրերից (Արղնի, Սևերակ) 

հավաքված խուժանի հարձակմանը: Չնքուշում կոտորածն ավելի մեծ ծավալներ չստացավ 

միայն որոշ հատվածներում (Բերդի, Շուկայի և Ծովառին հարող թաղեր) հայերի կողմից 

կազմակերպված ինքնապաշտպանության շնորհիվ161: 19-րդ դ․ 90-ական թթ․ վայրիվե-

րումները որոշակի բացասական ազդեցություն ունեցան տեղի հայության վիճակագրական 

իրավիճակի վրա: Տարբեր տվյալներով, միայն Չնքուշ գյուղաքաղաքից հեռացածների թիվը 

կազմում էր 400-500 տուն, որոնք բնակություն հաստատեցին Մադեն, Սևերակ, Ջերմուկ, 

Դիարբեքիր, Խարբերդ, Մալաթիա քաղաքներում, ինչպես նաև՝ Խարբերդի վիլայեթի Կար-

կառ (Կերկեր) և Շիրո (Քեֆերդիզ) գավառակների այլևայլ գյուղերում, որոնց հետ 

չնքուշցիները վաղուց ի վեր ունեին տնտեսական սերտ կապեր: Ընդ որում, Մ․ Փուսուլյանի 

տվյալներով Մադենի, Ջերմուկի և Սևերակի հայ բնակչության զգալի մասը՝ «գրեթէ կէսը», 

դուրս էր եկել Չնքուշից: 1908 թվականից արտագաղթ սկսվեց նաև ԱՄՆ162:  

1909 թ․ Կիլիկիայի հայկական կոտորածները խիստ լարված իրավիճակ ստեղծեցին 

Արևմտյան Հայաստանի մի շարք գավառներում, այդ թվում՝ նաև Չնքուշում: Տեղի թուրք 

բեյերը, շրջակա դմլիկական և քրդական ցեղապետերի հետ համատեղ, պատրաստվում 

էին նոր կոտորածներ հրահրել: Կանխելու համար արհավիրքը, տեղի հայութունը միա-

վորվեց ինքնապաշտպանության ղեկավար, Վերակազմյալ հնչակյան կուսակցության 

մասնաճյուղի պետ, Սահակյան վարժարանի ուսուցիչ Կարապետ Յանգընյանի (Եանկը-

նեան, հետագայում՝ Տեր Արշեն քահանա)163, վերջինիս օգնականներ՝ Տեր Ղևոնդ քահա-

նայի (ադիշցի), բողոքական պատվելի Արմենակ Գյուլյանի (Կիւլեան), կաթոլիկ համայնքի 

ժողովրդապետ Անտոն վարդապետ Թերզիբաշյանի, ինչպես նաև առանձին ջոկատների 

հրամանատարներ Թելլո Պալոյի, Պոզոյենց Գոջոյի, Էգրմանենց Հաջի Ավետիսի շուրջ164: 

Չնքուշցի հայրենակիցներին օգնության եկավ նաև Ադիշի ջոկատը՝ Բաղշո (Պալո) Խաչոյի 

գլխավորությամբ (տես վերևում): Ստեղծվեցին 32 դիրքեր, ուր տեղակայված շրջիկ խմբե-

րը՝ 380-400 մարտիկներով, իրականացնում էին գյուղաքաղաքի հայաբնակ թաղերի ան-

վտանգության հսկողությունը165: Ընդհանուր առմամբ 1909 թ․ Չնքուշի դիմակայությունը 

(ինքնապաշտպանությունը) որոշ ընդմիջումներով տևեց 21 օր՝ ապրիլի 13-ից մինչև մայի-

սի 10-ը: Պաշտպանների անվեհերության և աչալրջության շնորհիվ տեղի թուրք բեյերի 

հրահրմամբ գյուղաքաղաքը պաշարած 20000-անոց մահմեդական խուժանին այդպես էլ 

չհաջողվեց սադրանքների միջոցով հայերին ներքաշել ընդհարումների մեջ: Որոշակի դրա-

կան դեր խաղացին նաև Չնքուշի գավառակապետի (թրք․՝ müdür) խոհեմ քայլերը, որոնց 

հետևանքով կանխվեց ջարդարար խմբերի թափանցումը գյուղաքաղաք: Ոչ պակաս 

կարևոր էր նաև Զմմառի հայ-կաթողիկե միաբանության անդամ (Լիբանան) չնքուշցի Գրի-

գոր վարդապետ Մանուշյանի դերը, որի ջանքերով ի վերջո վերացվեց Չնքուշի պաշա-

րումը166: Ինքնապաշտպանության նախապատրաստական աշխատանքներ տարվեցին 

 
160 Նույն տեղում, էջ 436: 
161 Ավելի մանրամասն տե´ս Գէորգեան, էջ 60-63: Անհատական, բայց անհաջող ինքնապաշտպանական 

մարտեր են մղել նաև Ջերմուկի որոշ ընտանիքներ: Տե´ս Պարսամեան, նշվ․ աշխ․, էջ 60: 
162 Տե´ս Փուսուլեան, նշվ․ աշխ․, էջ 28-29: Գէորգեան, նշվ․ աշխ․, էջ 76, 84:  
163 1915 թ․ Տեր Արշենը փորձեց Դիարբեքիրի գավառներում կազմակերպել համընդհանուր ինքնապաշտպ-

անություն, որի համար մեկնեց նախ՝ Մադեն, ապա՝ Դիարբեքիր, բայց ապարդյուն: Չնքուշ վերադառնալիս նա 

դավադրաբար սպանվեց թուրքական իշխանությունների կողմից: Տե´ս Գէորգեան, նշվ․ աշխ․, էջ 96: 
164 Տե´ս Գէորգեան, նշվ աշխ, էջ 86: 
165 Նույն տեղում: 
166 Չնքուշի դիմակայության (ինքնապաշտպանության) մասին մանրամասն տե´ս Գէորգեան, նշվ աշխ, էջ 

86-91: Հմմտ․ Փուսուլեան, նշվ․ աշխ․, էջ 60-88: 
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նաև Ջերմուկում՝ տեղի ՀՅԴ ենթակոմիտեի կողմից: Բարեբախտաբար այս անգամ նոր ար-

յունահեղությունը կանխվեց տեղի նորանշանակ գավառապետի (թրք․՝ kaymakam) ողջա-

մտության շնորհիվ167:  

Ջերմուկի գավառի հայությունը գրեթե ամբողջությամբ բնաջնջվեց 1915 թ․: Ընդ ո-

րում, թե´ գավառակենտրոնի, թե´ Չնքուշի և Ադիշի տեղահանված բնակչության համընդ-

հանուր գերեզմանը դարձավ Չնքուշ (Ծովառ) գետակի հովտում գտնվող Դուդան (Տուտան 

կամ Սագալ-թութան) ահասարսուռ կիրճը168: Տեղահանությունից խուսափած և Ծովառի 

քարանձավներում ապաստանած չնքուշցի 40-80 քաղաքացիներ՝ Թորոս Նուրիխանյանի 

գլխավորությամբ, շուրջ մեկ ամիս դիմադրեցին ջարդարարներին: Սակայն ուժերը խիստ 

անհավասար էին և բոլորն էլ զոհվեցին 1915 թ․ ամռանը169: Է․ Նոյելի տվյալներով Ջերմուկի 

գավառի ավելի քան 18000 հայերից 1919 թ վերապրել էր ընդամենը 300 մարդ170: Ցեղաս-

պանության ծավալները հատկապես ցայտուն կերպով երևում են Չնքուշի բնակչության 

հետագա տարիների շարժընթացին (դինամիկա) հետևելիս: Երբեմնի բազմամարդ այս 

գյուղաքաղաքը Թուրքիայի 1955 թ․ մարդահամարի տվյալներով ուներ ընդամենը 1598171, 

իսկ 1960-ին՝ 1526 բն․ (190 տուն)172: Փաստորեն, ցեղասպանությունից ավելի քան 40 տա-

րի անց գյուղաքաղաքում լավագույն դեպքում ապրում էր 1915 թ․ բնակչության միայն 10 

%-ը173:  

 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ․ ՋԵՐՄՈՒԿԻ ԳԱՎԱՌԻ ԵՐԲԵՄՆԻ ՀԱՅԱԲՆԱԿ ԳՅՈՒՂԵՐԸ 

1․ Ջերմուկի գավառակ (Հասարան)․ Ագրակ (ուներ ավերակ եկեղեցի, թրք.՝ Ekrek), 

Ալոս կամ Ալիվոս (մոտակայքում՝ Թիլ լեռնագագաթ), Աղրմատ կամ Գոնաքի Աղմատ174, 

Անկաճ (Էնգեչ), Բագվենք կամ Բաղվանք < Բագվանք (թրք.՝ Bağvenk), Բաղնիք (թրք.՝ 

Pağnik կամ Panik), Բեդվան < Բերդվան՞ (Վերին և Ներքին, թրք.՝ Bedvan), Բեդրոս < Պետրոս 

(թրք.՝ Bedros), Բոկսոր < Բոխ(ե)ձոր (թրք.՝ Poksor), Բուրուտ (թրք.՝ Bürüt), Զերգյոզ (թրք.՝ 

Zergöz) < Ծառկոց՞ կամ Ծառկից՞, Զիմմեկ (թրք.՝ Zemayek կամ Zimmek) < Ծմակ, Թիրվիրեկ 

(թրք.՝ Tirvirek) < Տիրավերակ, Թթենիկ (ամայի), Խանդակ (թրք.՝ Handek), Խաչմելիք կամ 

Խաչմեռուկ (թրք.՝ Hacımelik), Կիրակոս (թրք.՝ Giregös կամ Giregöz), Հաբըրման կամ Հա-

վուռման (ուներ ավերակ եկեղեցի, թրք.՝ Haburman), Հասնո (թրք.՝ Hasno) կամ Հասա-

րան՞175, Հացուտ > Հասութ (ուներ ավերակ եկեղեցի)176, Հաստո (թրք.՝ Hasto) < Հացտուն, 

 
167 Տե´ս Պարսամեան, նշվ աշխ, էջ 72-74: 
168 Դուդանը գտնվում է Չնքուշից շուրջ 10 կմ արլ և ունի 270 մ խորություն: Մինաս Համդեցու «Օրագ-

րությունում» հիշատակվում է Հոր անունով, որով հայտնի էր հայկական միջավայրում: Տե´ս Գէորգեան, նշվ․ 

աշխ․, էջ 19, 93-101: Հմմտ․ Փուսուլեան, նշվ․ աշխ․, էջ 26: Պարսամեան, նշվ աշխ, էջ 87-88: “Diarbakır. Travel 

Guide”, էջ 147:  
169 Գէորգեան, նշվ․ աշխ․, էջ 98-99: 
170 Տե´ս “Diary of Major E. Noel”, էջ 12-13:  
171 Տվյալներն ըստ “Tükiye ansiklopedisi”, cilt 2, Ankara, 1956, էջ 83: 
172 Տե´ս Գէորգեան, նշվ․ աշխ․, էջ 85: 
173 Ի դեպ, միայն 2011 թ․ Չնքուշի բնակչությունը հասել է 1915 թ․ մահմեդական բնակչության երբեմնի 

թվաքանակին՝ 2495 բն. (տես “Diarbakır. Travel Guide”, էջ 138): 
174 Տե´ս Գէորգեան, նշվ․ աշխ․, էջ 23: Նաև Կոնաղի (թրք.՝ Konağı), որը Ջերմուկի գավառի հարավարևմտյան 

գավառակներից էր (թրք.՝ nahiye):  
175 Մեր կարծիքով գյուղի մոտակայքում էր գտնվում գավառի կենտրոնական Հասարանի բերդը, որտեղից, ի 

դեպ, բնակավայրի ժամանակակից անունը (որոշակի աղճատումով): Սիրահայաց Սբ Աստվածածին վանքի 

Գավազանագրքի հեղինակ Մովսես վարդապետը (վանքի միաբաններից) մենաստանի հիմնադիր Պողոս վար-

դապետի մասին խոսելիս նշում է, որ նա «էր յերկրէն Հասառանայ, որ է նահանգէն Ջերմուկայ, եւ այժմ ասի 

Հասառանայ գալայ (թրք.՝ Hasarankale, զազայերեն՝ Hüsnüran-Գ. Բ.), ուր էր վանքն երկրին մեր, զոր քակեալ 

աւերէին ազգն քրդաց»: Տե´ս «Թորոս աղբար», էջ 457-458: Հմմտ. “Diyarbakır travel Guide”, էջ 126: 

176 Այս գյուղից էր Մարկոս վարդապետ Հացուտցին՝ Սիրահայաց Սբ Աստվածածին վանքի վանահայրը, 

Չնքուշի առաջնորդը 1643-1679 թթ.: Տե´ս «Թորոս աղբար», էջ 458: Հմմտ. Ոսկեան, էջ 204, 212: Գյուղը 

հիշատակվում է նաև Մինաս Համդեցու «Օրագրությունում»: Տե´ս Գէորգեան, նշվ. աշխ., էջ 591: 
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Նշենիկ (թրք.՝ Nişenik)177, Շինտո (թրք.՝ Şinto) < Շենտուն՞, Շեյխան կամ Շեխլար (Վերին և 

Ներքին), Սարսափ178, Սզնուկ (թրք.՝ Süznük) < Սզնիք կամ Սզենիք, Սինակ կամ Սինեկ 

(թրք.՝ Sinek), Տերտերիգեղ (թրք.՝ Derdereköy), Փոխսոր (թրք․՝ Pohsur)<Փոխձոր (թերևս՝ 

Փողձոր)179, Քարվանչիման (թրք.՝ Kervançimen)<Քարվանք, Քևան (թրք.՝ Kevan) 

<Գեղվան(ք)180:  

2․ Չնքուշի գավառակ․ Ագհար181, Ալիպուշաղ (թրք.՝ Elifuşağı), Ալիոս (թրք.՝ Alyoz) կամ 

Ավիոս182, Գագաթներ (20-րդ դ. սկ.՝ ամայի)183, Գըլգըլիկ (20-րդ դ. սկ.՝ լքված, տարածքում 

այգիներ էին)184, Գոմեր (ամայի), Գոտանի (լքված, 19-րդ դ. կեսերին դեռ բնակեցված էր)185, 

Դերդեր կամ Տերտեր, Ենիքյոյ կամ Ենգիքյոյ (17-րդ դ. գյուղում ձեռագրեր են ընդօրինակ-

վել)186, Զիվար/Զիյար (Զիվր)<Ձվար կամ Ծովեր՞, Թլեթնակ (ամայի)187, Ինգիլդերե (թրք.՝ In-

gildere) < Անգեղձոր188, Խոյա (թրք.՝ Hoya կամ Huya)189, Խրխըզփինար (ամայի)190, Ծովդերե 

(թրք.՝ Cevdereköy), Կազո (թրք.՝ Gezo) < Կծու191, Կարաքիլիսա (մոտակա լեռնագագաթի 

անունն է Սրբան, իմա՝ Սրբոց լեռ կամ Սուրբք)192, Կիշ կամ Քիշ, Ղզըլկոզ կամ Ղզըլկոլ 

(ամայի), Միդվա(ն) կամ Մեդիա, Շեն կամ Նորշեն (թրք.՝ Norşin), Չարքոմ < Ջըրգոմ193, 

Սալվազ կամ Սալվաս, Վանք կամ Անապատ (չի բացառվում, որ այստեղ պահպանված 

 
177 Ըստ Թ․ Արապյանի Նշենիկը մինչև 1915 թ «զուտ հայաբնակ» էր՝ 150 տուն (!) բնակչությամբ (տես Արա-

պեան, նշվ․ աշխ․, էջ 278): Ցավոք, փաստը հավաստող որևէ այլ տվյալ չկա: 
178 Մոտակայքում պահպանվել էր ընդարձակ բնակատեղի՝ Դիարբեքիր (!): անունով Տե´ս Գէորգեան, նշվ. 

աշխ., էջ 23: 
179 Կարծում ենք, որ գյուղանունն ունեցել է նախնական «նեղ ձոր» իմաստը: Տե´ս Աճառյան, նշվ․ աշխ․, հտ․ 4, 

Ե․, 1979, էջ 512: 
180 Ջերմուկ գետի աջափնյակում՝ զազայաբնակ («քրտաբնակ») Պեսնի կամ Բեսին (թրք.՝ Besinköyü) գյու-

ղում, ավերակ շենքի մոտ շինարարական աշխատանքների ժամանակ պատահաբար գտնվել են ջնարակված 

(«փայլուն») ու նախշազարդ սալաքարեր, ինչպես նաև՝ «սրբատաշ քարերով, քանդակազարդ սեղան մը» (20-

րդ դ. սկ.): Ըստ Գևորգյանի ենթադրության՝ դրանք երբեմնի հեթանոսական մեհյանի մնացորդներ էին: Ընդ 

որում՝ նշված գյուղի մոտ պահպանվել էին երբեմնի խճուղու խոտածածկ հետքերը: Տե´ս Գէորգեան, նշվ աշխ․, 

էջ 23: 
181 Հիշատակվում է Մինաս Համդեցու «Օրագրությունում»: Տե´ս Գէորգեան, նշվ. աշխ., էջ 584: 
182 Հիշատակվում է Մինաս Համդեցու «Օրագրության» մեջ՝ «Աւիոս» (տես Գէորգեան, նշվ. աշխ., էջ 584): 

1723-1725 թթ. Սիրահայաց Սբ Աստվածածնի վանահայրն էր Եղիազար վրդ Ավիոսցին (Աւիաւսցիՙ 18-րդ դ. 

սկ.՝ աբեղա: Տե´ս Թորոս աղբար, էջ 457): Ընդ որում, Գ. Սրվանձտյանցի մոտ, ընդօրինակման սխալի հե-

տևանքով, Եղիազար վարդապետը դարձել է «Աւիսաւցի», որն էլ՝ ոչ ճիշտ ձևով ներկայացվել է «Աւեսորցի» (նույն 

տեղում, էջ 459): 
183 Քարտեզագրական նյութը թույլ է տալիս ենթադրելու, որ Չնքուշից հս (կամ՝ հս-արլ) ընկած Գագաթներ և 

Գոմեր գյուղերը 20-րդ դ. սկ. լքված էին (Գ. Բ.): 
184 Տե´ս Փուսուլեան, նշվ. աշխ., էջ 10: 
185 Նույն տեղում: 
186 Տե´ս Գէորգեան, նշվ. աշխ., էջ 192-193: 
187 Մի քանի անգամ հիշատակվում է Մինաս Համդեցու «Օրագրությունում»: Ի դեպ, գյուղն ուներ քահանա, 

հետևաբար՝ եկեղեցի: Գ. Գևորգյանի խոսքերով՝ «ԺԹ դարուն արդէն աւերակ էր եւ անոր անունը չերեւիր 

քարտէսներու վրայ»: Տե´ս Գէորգեան, նշվ. աշխ., Էջ 602: 
188 Վերոհիշյալ շարքում հանդիպող Թյուրք-Տորք և Ինգիլդերե-Անգեղձոր գյուղերը, ըստ էության, տարածա-

շրջանի հնագույն Անգեղտուն տեղանվան, ինչպես նաև՝ Անգեղյա Տորքի պաշտամունքի վերհուշն են: 
189 Չնքուշի հայերը 19-րդ դ․ «քրտացած» այս գյուղի բնակչության հետ գտնվել են հաճախակի ընդհարում-

ների մեջ: Տե´ս Գէորգեան, նշվ. աշխ., էջ 3:  
190 Տե´ս Փուսուլեան, նշվ. աշխ., էջ 10: 
191 Կազո և Նորշին գ-երը հիշվում են Մինաս Ամթեցու «Օրագրությունում»: Տե´ս Գէորգեան, նշվ. աշխ., էջ 

583: 
192 Տե´ս ԽՍՀՄ ԶՈՒ քարտեզի J-37-16 պլանշետ: Չենք բացառում, որ բնակավայրում ևս եկեղեցու (վանքի) 

մնացորդներ էին պահպանվել (Գ․ Բ․): 
193 Կոչվել է նաև Ք(Գ)երմաքոմ<Ջերմագոմ: 
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լինեին հայկական սրբավայրի մնացորդներ), Փիրան, Անտեր կամ Անթեր, Քեսիկքյոփրու194, 

Քիլիսամեշաթ (Քիլիսա) կամ Քիլիսեթախթամեշաթ195, Քյունդաջի: 

3․ Կեսկեսի գավառակ․ Բալախոր կամ Ներքին Բալախոռ (ուներ ավերակ եկեղեցի), 

Բերվան, 2-րդ Ենիքյոյ (ուներ ավերակ եկեղեցի), Զանգաթիլ < Ծաղկաթիլ (ուներ ավերակ 

եկեղեցի), Թլխըձոր կամ Վերին Բալախոր (ուներ ավերակ եկեղեցի), Լաղարի (ուներ ավե-

րակ եկեղեցի), Կարմիրքար (ուներ ավերակ եկեղեցի, թրք.՝ Kızılca), Կեսկես (Կիսկիս), 

Միատուն (թրք.՝ Miyadon), Ուգումի (թրք.՝ Ügümü) < Ո(Օ)կոմի (հմմտ.՝ Բասենի պատմական 

Օկոմի (Ոկոմի) գյուղանունը): 

4․ Ագրակ գետակի ձորահովիտ. Ագրակ (թրք.՝ Ekrek, որից էլ Եփրատ թափվող 

գետակի անունը), Ավուտ < (Հ)ովիտ (Վերին և Ներքին, թրք.՝ Aşağı և Yukarı Avut)196, Արմիա 

(թրք.՝ Ermiye), Արտըվա(ն) կամ Արտըվո, Թլակ (թրք.՝ Tilek), Թյուրք (թրք.՝ Türk Yeniceavut), 

Սարսափ: 

Մինչև 1880-ական թթ. կեսը Ջերմուկի գավառի մասն է կազմել նաև Աբութահիրի 

(Աբդըհեր) գավառակը՝ որը 20-րդ դ․ սկ․ վարչականորեն մտնում էր Խարբերդի վիլայեթի 

Արղանայի սանջակի կազմում197: Գավառակի բնակավայրերն ձգվում էին Եփրատի 

ոլորանի երկայնքով՝ Ագրակի գետահովտից արմ: Նշված տարածքում ևս պահպանվել էին 

երբեմնի հայաբնակ մի քանի գյուղեր՝ Աբութահիր կամ Աբդըհեր (Ապտըհեր), Այվաս (Վերին 

և Ներքին), Էլգուկ կամ Էլգյուղ (Վերին և Ներքին, թրք.՝ Elgük)198 < Եղեգիկ՞, Քարորմի 

(«քար+որմի», թրք.՝ Karormi), Ֆենկ կամ Վանք (թրք.՝ Fenk):  

 

ՄԻԴԻԱԹԻ ԳԱՎԱՌ 

Գրավում էր Արևմտյան Տիգրիսից հարավ տարածվող արևելյան շրջանները: Համապ-

ատասխանում է հայ պատմիչների կողմից հիշատակվող հնագույն Ծավդեք (հունա-

հռոմեական աղբյուրներում՝ Zabdikenæ) երկրամասին: Վերջինս ասորական 

սկզբնաղբյուրներում հայտնի է Տուռ Աբդին անունով (նաև՝ Տուր, հայերը կոչել են «Տուրա 

գավառ»), որը տարածված ստուգաբանության համաձայն նշանակում է «Աստծո ծառա-

ների (իմա՝ հավատացյալների) լեռ»199: Միդիաթի գավառը սահմանակից էր հյուսիսից, 

Արևմտյան Տիգրիսի հունով՝ Բշերիկին և Խարզանին, արևելքից, Տիգրիսի վերին հոսանքի 

երկայնքով՝ Արվախին կամ Էրուհին (Խարզանն ու Արվախը Բիթլիսի վիլայեթի կազմում 

էին), հարավից՝ Ջեզիրեի և Մծբինի կամ Նիսիբինի, իսկ արևմուտքից՝ Մարդինի և Սավուրի 

գավառներին:  

Միդիաթն ասորական հոգևոր-մշակութային խոշոր կենտրոններից էր: 20-րդ դ. 

սկզբին այստեղ գործում էին բազմաթիվ հնագույն սրբավայրեր (ներկայումս՝ գրեթե ամ-

բողջությամբ ավերված կամ լքված), որոնցից նշանավոր էին՝ Այն-Վարդո կամ Ինվարդո 

(հյր.՝ «վարդաղբյուր»), Սբ Գաբրիել կամ Կարթամին (4-6–րդ դդ.), Դեր Կուբա (Քեֆա), 

 
194 Տե´ս Փուսուլեան, նշվ. աշխ., էջ 10: Չնքուշից շուրջ 6-6.5 կմ հվ-արլ ընկած այս գյուղի մասին հեղինակը 

հետևյալն է նշում. «...այսօր յստակօրէն կը տեսնուի եկեղեցիին հիմերը» (ընդգծումը մերն է- Գ. Բ.):  
195 2-րդ անվանաձևը մոտակայքւմ գտնվող համանուն լեռնանունից (ժամանակակից Զիարեթ լեռնա-

գագաթ), որը Մինաս Համդեցու «Օրագրությունում» հիշատակված է «Թախթան Մաշատն» ձևով: Տե´ս ԳԷ-

որգեան, նշվ. աշխ., էջ 581): Չենք բացառում, որ բնակավայրում ևս եկեղեցու (վանքի) մնացորդներ էին 

պահպանվել (Գ․ Բ․): 
196 Կարծում ենք Մինաս Համդեցու հիշատակած Ովնուտն է, որտեղից 7 ժամում հեղինակը հասել է Ջերմուկի 

հարևան Հաբրման գյուղ: Տե´ս ԳԷորգեան, նշվ. աշխ., էջ 589: 
197 ԳԱԹ, Թ. Ազատյանի ֆոնդ, 3-րդ բաժին, վավերագիր № 44, թ. 1: Ուշագրավ է, որ Խարբերդի թեմի 1878 

թ. մի վիճակագրության համաձայն Աբութահիրի գավառակում ապրել է 200 տուն հայ: Տե´ս նույն տեղում, թ. 5:  
198 ԽՍՀՄ ԶՈՒ քարտեզի J-37-16 պլանշետում՝ Эльгюх: 
199 Մենաստանների և այլ սրբավայրերի մեծ թիվը նկատի ունենալով: Այլ ստուգաբանությամբ, տեղանունը 

հետևանք է 6-7–րդ դդ. պարսկա-հռոմեական պատերազմների և նշանակում է «գերիների («ստրուկների») լեռ»՝ 

երկրամասի բնակավայրերում մեծաքանակ ռազմագերիների բնակություն հաստատվելու պատճառով: Այս 

առումով կա այլ բացատրություն ևս՝ հռոմեական Տուռ Աբդին ամրոցի անունից: Տե´ս Gaunt, նշվ. աշխ., էջ 183-

184: Տուռ Աբդինի մասն են համարվել նաև Մարդինի և Մծբինի (Նուսայբին) գավառները:  
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Դերսալիբ (ասոր.՝ Dayro da Şlibo, թրգմ.՝ Սբ Խաչ), Մար200 Աբրահամ, Մար-Էլիյա կամ Էլիյո 

(Սբ Եղիա), Դեր Հադդադ (Հադիդ), Մար Խուշաբա (ասոր.՝ Mor Had Bshabo), Մար Մալքե 

կամ Մար Մելքոն (հյր.՝ Սբ Արքա կամ Սբ Թագավոր, իմա՝ Երկնային Արքա, Հայր Աստված, 

ասոր.՝ Mor Malke Qluzmoyo), Մար Յաղուբ (Սբ Հակոբ), Մար Շարբել կամ Մար Շերբել 

վանքերը և Սբ Ադդե (Հաշտարակ-Աշտարակ գյուղ, 1-ին դ.), Սբ Աստվածամայր (Հախ գ., 

6-րդ դ.), Մար-Ազազել (ասոր.՝ Mor Azazael, Քֆարզե գ., 10-րդ դ.), Սբ Կիրակոս (եկեղեցի, 

Առնաս գ., 761 թ.) հնակառույց եկեղեցիները:  

Ժամանակին հայերը Միդիաթի գավառում կազմում էին բնակչության զգալի մասը, 

ինչի մասին են խոսում առ այսօր պահպանված հայեցի մի շարք տեղանուններ (Հախ կամ 

Խախ, ասոր.՝ Hah201, Հաշտարակ<Աշտարակ, ասոր.՝ Shterako, Estrako, նաև՝ Heshterek202, 

Ջերմուկ լեռնագագաթ՝ Արմ Տիգրիսի հարավային ափին ևն): Սակայն պատմական ան-

բարենպաստ պայմանների հետևանքով շատ հայեր (նաև՝ ասորիներ) բռնի կերպով կրո-

նափոխվել և ձուլվել են203: Մեծ եղեռնի նախօրեին հայեր էին բնակվում գավառի վար-

չական կենտրոնում՝ համանուն քաղաքում (նաև՝ Միդիադ), ինչպես նաև Հիսն-Քեյֆ կամ 

Հասանքեֆ և Քերբուրան (ասոր.՝ Kfar-Boran կամ Karkh-Buran) ավաններում: Դիարբեքիրի 

առաջնորդարանի 1913 թ. վիճակագրության տվյալներով նրանց թիվն անցնում էր 1450-

ից204: Ցավոք, ստույգ կամ նույնիսկ մոտավոր տվյալներ գավառակենտրոնում ապրող հայ 

բնակչության մասին, բացակայում են: Հայտնի է միայն, որ Միդիաթ քաղաքը գրեթե 

ամբողջությամբ բնակեցված էր քրիստոնյաներով (ավելի քան 2000 տուն, գերակշիռ 

մեծամասնությունը՝ ասորիներ): Հիսն-Քեյֆ կամ Հասանքեֆ ավանը (ըստ Ղ. Ինճիճյանի՝ 

պատմական Գնձի, ասոր.՝ Hasno կամ Hesno-d’Kifo) գտնվում էր Արմ Տիգրիսի աջ ափին և 

Տուռ Աբդինի նախադուռն էր: Ավանի հիմնականում ժայռափոր տները բարձրանում էին 

գետի զառիվայր ափերին: Նշանավոր էին Արմ Տիգրիսի վրա կառուցված հինավուրց կա-

մուրջը (այժմ՝ ավերակ) և բերդը, որը Բյուզանդական կայսրության Վերին Միջագետք կամ 

Չորրորդ Հայք եպարքիայի (նահանգի) հայտնի ամրոցների շարքում հիշատակում է 6-րդ 

դ. պատմիչ Գևորգ Կիպրացին՝ Հռիսկեֆաս անունով (հնր.՝ ‛Ρισκηφάς): Ավանի 

շրջակայքում պահպանվել էին միջնադարյան բնակավայրի ավերակներ, իսկ շուրջ 5 կմ 

արլ՝ դարձյալ Արմ Տիգրիսի աջ ափին, ներկայիս Դֆնի կամ Դուֆնի (ասոր.՝ Difni կամ Dufne) 

գյուղի մերձակայքում նշմարվում էին մենաստանի մնացորդներ205: 19-րդ դ. սկ. հայերը 

կազմում էին Հիսն-Քեյֆի բնակչության կեսը՝ 150 տուն206: Հետագա տասնամյակներին, 

սակայն, հայ բնակչության թիվն էապես նվազել էր: Նույն ժամանակահատվածում, ասորա-

կան սկզբնաղբյուրների համաձայն, Միդիաթի գավառի շուրջ 6 տասնյակ բնակավայ-

րերում ասորի բնակչության թիվը կազմում էր նվազագույնը 4800 տուն (շուրջ 26 000 

մարդ): Կարծում ենք, սակայն, որ ասորի բնակչությունն իրականում ավելին էր՝ 30 000-ից 

ոչ պակաս207: Բազմամարդությամբ աչքի էին ընկնում Անհալ կամ Անհել, Առնաս (ասոր.՝ 

 
200 Ասորերեն mar կամ Տուռ Աբդինի (turayo) բարբառով ՝ mor, իմա՝ «սուրբ», նաև՝ «տեր»: 
201 Հմմտ. Խախ՝ Երզնկայի մոտ, Խախու՝ Թորթումի գավառում ևն: 
202 19-րդ դարավերջի ռուսական 10-վերստանոց (ժամանակակից մասշտաբով՝ 1:420000) քարտեզում՝ 

Хештереке: 
203 Այս տեսանկյունից բնորոշ է Միդիաթի և Սավուրի սահմանագլխին բնակվող Մահալլեմի քրդական ցեղի 

(աշիրեթ) մասին ավանդազրույցը: Տե´ս Mark Sykes, The Khalif ’s Last Heritage. A Short History of the Turkish 

Empire, New York, 1973 (1915 թ. Լոնդոնում հրատարակված գրքի արտատպությունը), p. 578. 
204 Տե´ս Kévorkian, Paboudjian, նշվ. աշխ., էջ 415: Հմմտ.՝ Kévorkian, Demographic Changes in the Armenian 

Population of Diarbekir, էջ 282: 
205 Ըստ Դ. Գաունթի, Դֆնին նույնանում է Գևորգ Կիպրացու գործում հիշատակվող Դաֆնուդին (հնր.՝ 

Δαφυοΰδιυ, լատն.՝ Daphnoudis) ամրոցի հետ: Տե´ս Gaunt, նշվ. աշխ., էջ 219:  
206 Հիմնականում ջորեպաններ էին (գաթըրճի): Տե´ս Ինճիճեան, նշվ. աշխ., էջ 234:  
207 Հիմնական թերությունը դարձյալ քրիստոնյա բնակչության թվի թերհաշվառման բարձր տոկոսն է: 

Օրինակ՝ հասու սկզբնաղբյուրների համաձայն (Իսահակ Արմելլե, Աղա Պատրուս և ուր.), Միդիաթ քաղաքում 

Առաջին աշխարհամարտի նախօրեին ապրել է 4000-7000 բնակիչ, որից շուրջ 70%-ը հակոբիկյաններ, 30-%-

ը՝ կաթոլիկ ասորիներ, քիլդանիներ, հայեր, նաև՝ սակավաթիվ մահմեդականներ (տես Gaunt, նշվ. աշխ., էջ 191, 
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Urdnus), Այն-Վարդո (Ինվարդո), Բաթի կամ Բոթե, Բասբրին (ասոր.՝ Basibrino կամ Beth 

Sbirino), Դերսալիբ, Զազ, Էրդի (ասոր.՝ Jardo), Խախ կամ Հախ (ասոր.՝ Hah), Բակըսան կամ 

Կուստան (ասոր.՝ Boqusyono), Հասբսնաս, Հիսն-Քեյֆ, Մզիզա(հ), Միդուն կամ Մեդդի, 

Սալեհ կամ Սալահ, Սարե, Քաֆրո Էլայթո (ասոր.՝ «վերին գյուղ»), Քերբուրան, Քֆարզե 

ավաններն ու գյուղերը:  

Քրիստոնյաների նկատմամբ հալածանքները Միդիաթի գավառում սկսվեցին արդեն 

1914 թ. ամռանը: Օսմանյան զինակոչի (թրք․՝ seferbirlik) հայտարարումով Միդիաթի 

արական բնակչության մի մասը զորակոչվեց թրքական բանակ և հետագա ամիսներին 

կոտորվեց: Միդիաթի գավառում կոտորածները զանգվածային բնույթ ընդունեցին 1915 թ. 

գարնան վերջին: Այդ մասին քաղաքացիները տեղեկացան արդեն 1915 թ. հունիսի սկզբին 

Հիսն-Քեյֆից և Քերբուրանից մազապուրծ փրկված և այստեղ ապաստանած հայերից: 

Թեև այդ լուրերը նենգորեն հերքվեցին թրքական իշխանությունների կողմից, որոնք 

Միդիաթի ասորիների ղեկավարներին անվտանգության ստահոդ և կեղծ հավաստիա-

ցումներ տվեցին, այնուամենայնիվ վերջիններս ինքնապաշտպանության համար նախա-

պատրաստական որոշ աշխատանքներ ձեռնարկեցին: Հունիսի վերջին իշխանություննե-

րը, անօրինական պահվող զենք փնտրելու պատրվակով, քաղաքում ձերբակալեցին 100-

ից ավելի հայտնի ասորիների և այստեղ ապաստանած հայերի, որոնք դաժանաբար 

սպանվեցին որպես «խռովարարներ: Սա թուլացրեց դիմադրությունը՝ պայմանավորելով 

Միդիաթի ինքնապաշտպանության տապալումը: Քաղաքում դիմադրության, կարելի է 

ասել՝ միակ օջախը դարձավ Ադոկա (ʼAdoka) տոհմի տունն ու այգին: Այնուհետև գետնա-

փոր թունելներով, որոնք պաշտպանական նպատակներով բավական տարածված էին 

Տուռ-Աբդինում, կռվողներն անցան քաղաքից շուրջ 4 կմ արլ գտնվող Մար-Աբրահամի մե-

նաստան, որտեղից՝ Այն-Վարդո: Միդիաթի շրջակայքում ինքնապաշտպանության մեկ այլ 

կենտրոն էր քաղաքի հյուսիսային հարևանությամբ գտնվող Մար-Շարբելի (Շերբել) վան-

քը, ուր ապաստանած քաղաքացիները՝ 1 շաբաթյա կատաղի կռիվներից հետո, նույնպես 

տեղափոխվեցին Այն-Վարդո:  

Առավել հաջող էին Միդիաթի գավառի մի շարք ավաններում և մենաստաններում 

ապաստանած բնակիչների կազմակերպած ինքնապաշտպանական մարտերը: Դրանում 

որոշակի դեր խաղացին ինչպես այդ բնակավայրերի համեմատաբար անառիկ դիրքը, 

այնպես էլ՝ տեղի վանքերի կամ եկեղեցիների պարսպապատ լինելը, ինչի շնորհիվ դրանք 

նաև յուրատեսակ ամրոցներ էին: Միդիաթի ասորական ինքնապաշտպանության առավել 

աչքի ընկնող կենտրոններն էին. 

Այն-Վարդո (Վարդաղբյուր). Գտնվում էր Միդիաթից շուրջ 15 կմ արլ: Քաղաքից և 

շրջակա գյուղերից այստեղ հավաքված 6000-7000 բնակիչ 1915 թ. ամռանը շուրջ 60 օր 

հերոսաբար հետ մղեցին թուրքական կանոնավոր զորամասերի և շրջակա քրդական 

աշիրեթների միասնական գրոհները՝ հաճախ ջարդարարների դեմ կազմակերպելով հաջող 

արտագրոհներ: Ինչպես վերն արդեն նշել ենք, տեղի մարտիկներն անգամ օգնության 

հասան Միդիաթում կռվողներին՝ շատերին տեղափոխելով ամրացված Այն-Վարդո: Ինք-

նապաշտպանությունն ավարտվեց զինադադարով, երբ թուրքական իշխանությունները 

«ներումն» հայտարարեցին: Սակայն ավանը մինչև Առաջին աշխահամարտի ավարտը 

մնաց այստեղ հաստատված բնակչության գլխավոր ապաստանը: 

Բասբրին կամ Բասիբրինո. Միդիաթի և Մծբինի (Նիսիբին) գավառների սահմա-

նագլխին գտնվող այս ավանում հավաքված շրջակա 6 գյուղերի բնակիչները (շուրջ 2000 

կռվող), ծանր կորուստների գնով կարողացան հետ մղել քրդերի բազմակի կատարված 

գրոհները, անգամ ոչնչացրեցին վերջիններիս ցեղապետերից մեկին: 1915 թ. նոյեմբերին 

 
427): Միչդեռ դարասկզբին (պայմանականորեն 1904 թ.)՝ փոխգնդապետ Տոմիլովի տվյալներով, Միդիաթի 

բնակչությունը կազմում էր 2000 տուն (նվազագույնը՝ 10000 մարդ, ընդգծումը մերն է-Գ. Բ.): Տե´ս Томилов, նշվ. 

աշխ., մաս 1, էջ 270-271: Նույնի՝ մաս 2, էջ 102-103:  
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իշխանությունների հայտարարած «ներումից» հետո բնակիչներն աստիճանաբար վերա-

դարձան իրենց բնակավայրերը: 

Դերսալիբ (հյր․՝ Խաչավանք, Սբ Խաչ). Մոտակա համանուն գյուղի բնակիչներն 

ամրանալով վանքում՝ շուրջ 3 ամիս (մինչև ուշ աշուն) դիմադրեցին հրետանիով զինված 

մեծաթիվ թուրքական կանոնավոր զորամասերին և քրդական աշիրեթներին՝ ծանր 

կորուստներ պատճառելով նրանց: Քրդերը և զորքերը հարկադրված էին հետ քաշվել: Բայց 

ավելի ուշ քրդերը, կրկին հարձակվելով, գրավեցին և վայրագաբար բնաջնջեցին գյուղի 

բնակիչներին՝ ավերելով նաև մենաստանը: 

Հաբաբ (ասոր.՝ Hbob, Ehvo). Գտնվում էր Միդիաթից 25 կմ հվ-արևելք՝ լավ պաշտ-

պանված Մար-Էլիյա (ասոր.՝ Mor Eliyo, Սբ Եղիա) վանքի հարևանությամբ: Վարչականորեն 

հարևան Մծբինի (Նիսիբին) գավառակի կազմի մեջ մտնող գավառակի կենտրոն էր (1890-

ական թթ.՝ Միդիաթի կազմում): Նշված վանքն էլ դարձավ ինքնապաշտպանության 

գլխավոր կենտրոն, ուր ապաստանել էին շրջակա բնակավայրերից (անգամ՝ Միդիաթից) 

ապաստանած բազմաթիվ բնակիչներ: Դիմադրության մյուս կենտրոնն էր Հաբաբի Սբ 

Սարգիս (ասոր.՝ Mor Sargis) եկեղեցին: Օգոստոսի սկզբին հարակից քրդական աշիրեթ-

ների միացյալ զինված ջոկատները հարձակվեցին գյուղի վրա: 15-օրյա մարտերից հետո, 

երբ ասորի մարտիկներին հաջողվեց գերել քուրդ ցեղապետերից մեկին, վանքի և գյուղի 

պաշարումը դադարեցվեց: 

Հախ կամ Հահ (Խախ). Տուռ Աբդինի առավել նշանավոր և բազմամարդ 

բնակավայրերից էր: 7-րդ և 11-13-րդ դդ. ավանի հինավուրց Սբ Աստվածամայր եկեղեցին 

(ասոր.՝ Yoldath Aloho) երկրամասի եպիսկոպոսանիստն էր: Հախի շրջակայքում պահ-

պանվել էին բազմաթիվ հոգևոր և աշխարհիկ հուշարձանների ավերակներ, որոնց շարքում 

առանձնանում էր «Հովհան արքայի պալատ» կոչվող հնավայրը, որի պահպանված 

պարիսպներն ինքնապաշտպանության ընթացքում ամրացվեցին և օգտագործվեցին 

դիմադրողների կողմից: Կոտորածների սկզբում Հախում ապաստանեց ավելի քան 2000 

փախստական, որով տեղի կռվողների թիվը հասավ 200-ի: Օգոստոսի կեսերին թուրքական 

կանոնավոր զորամասերը և քուրդ աշիրեթները պաշարեցին ավանը: 45 օր շարունակ 

Հախի պաշտպանները հետ էին մղում թշնամու գրոհները: Ի վերջո, Մահալլեմի աշիրեթի 

շեյխի միջնորդությամբ կնքվեց զինադադար և պաշարումը վերացվեց: 

Ջարդարարներին համառ դիմադրություն են ցույց տվել նաև Անհալ, Բաթի, Բեթդեբե, 

Զազ, Հաբսնաս կամ Հասբսնաս, Միդուն (Մեդդի), Սալեհ (Սալահ) գյուղերի և Մար-Մալքե 

կամ Մար-Մելքոն մենաստանում ապաստանած բնակիչները208: 

1915 թ. ցեղասպանության հետևանքով Միդիաթի (Տուռ-Աբդին) հայ բնակչությունն 

իսպառ բնաջնջվեց: Իսկ ասորիների զանգվածային կոտորածները (ցեղասպանությունն 

ասորիները կոչում են Sayfo՝ ասոր. sayf-«սուր», «յաթաղան»)209 շարունակվեցին նաև հա-

ջորդ տարիներին: Մասնավորապես 1917 թ., ուխտադրժորեն խախտելով իրենց իսկ հայ-

տարարած զինադադարը, թուրքական իշխանությունները՝ կրկին հրահրելով քրդական 

աշիրեթներին, կոտորեցին իրենց բնակավայրերում վերահաստատված մեծ թվով ասորի-

ների: Ասորի բնակչությունը ծանր կորուստներ ունեցավ նաև սովի և համաճարակների 

հետևանքով:  

Տուռ-Աբդինը պարբերաբար էթնիկական զտման է ենթարկվել նաև հետագա տաս-

նամյակներին: Նոր կոտորածի անընդմեջ սպառնալիքը հարկադրել է վերապրած ասորինե-

 
208 Մենաստանը գտնվում էր Մծբինի (Նիսիբին) գավառի սահմանագլխին և ինքնապաշտպանությանը հիմ-

նականում մասնակցել են վերջինիս հյուսիսային Իզալայի լեռնային գյուղերի բնակիչները: Տե´ս Gaunt, նշվ. աշխ., 

էջ 240-241: 
209 Ջարդարարների կողմից կոտորածների ժամանակ օգտագործվող հիմնական զենքի խորհրդանշական 

անվանումից: 
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րի մեծ մասին զանգվածաբար տեղափոխվել այլևայլ երկրներ, հիմնականում՝ հարևան Սի-

րիա: 1987 թ. ասորական տվյալներով նախկին Միդիաթի գավառում ապրում էր ընդամենը 

836 ընտանիք ասորի210: 

ԾՆԹ. Միդիաթի գավառում 1914 թ. գործել է 2 հայկական դպրոց՝ 210 աշակերտով:  

 

ՄԾԲԻՆԻ (ՆԻՍԻԲԻՆ, ՆԻԶԻԲԻՆ, ՆՈՒՍԱՅԲԻՆ) ԳԱՎԱՌ 

Դիարբեքիրի վիլայեթի ամենահարավային գավառն էր՝ Հարմաս կամ Ջախջախ 

գետի ավազանում: Սահմանակից էր արևմուտքից՝ Մարդինի, հյուսիսից՝ պատմական 

Իզալայի լեռներով (ասոր.՝ Izolo կամ Izlo) Միդիաթի, արևելքից՝ Ջեզիրեի գավառներին, իսկ 

հարավից՝ Զորի (Դեյր-Զոր) ինքնուրույն սանջակին: Հայերը բնակվում էին միայն գավառի 

համանուն կենտրոնում, որը հնում Հայոց Միջագետքի կարևոր ռազմավարական 

նշանակությամբ հայաշատ քաղաքներից էր: Սակայն շրջակա ավազակախմբերի հա-

ճախակի կրկնվող ասպատակությունները և բռնկված ժանտախտը 18-րդ դ. 2-րդ կեսին 

ամայացրեցին քաղաքը, ինչի հետևանքով բնակչությունը (հայ և ասորի) ցրվեց: Այդ 

ժամանակ էլ ավերվեց Սբ Հակոբ Մծբնացու (ասոր.՝ Mor Y’aqub) կիսագետնափոր և, Ղ. 

Ինճիճյանի խոսքերով՝ «մեծաշէն» 5-խորանանի եկեղեցին, որը տեղի հայերի և ասորիների 

խնամածության ներքո էր գտնվում: Մծբինը կրկին բնակեցվեց միայն 19-րդ դ. կեսերին: 20-

րդ դ. սկ. քաղաքում ապրում էր շուրջ 8000 մարդ, որից ավելի քան 2600-ը կազմում էին 

հայերը (կաթոլիկ) և ասորիները (հակոբիկյան և քիլդանի): Գործում էր հայկական Սբ Աս-

տվածածին եկեղեցին: Մծբինի (Նիսիբին) գավառում կար շուրջ յոթ տասնյակ ասորաբնակ 

գյուղ և ավան (շուրջ 20000 բնակիչ), գործում էին մի քանի ասորական մենաստաններ 

(նշանավոր էր Սբ Միքայելի վանքը, ասոր.՝ Mor Mixayil):  

1915 թ հունիս-օգոստոս ամիսներին Մծբին քաղաքի և գավառի քրիստոնյա բնակ-

չությունն անխնա բնաջնջվեց: Հազվագյուտ փրկված հայերն ու ասորիներն ապաստանե-

ցին լեռնային Սինջարի (Շանգալ) եզդիաբնակ շրջանում: 1987 թ. նախկին Մծբինի (Նի-

սիբին) գավառում մնացել էր ասորաբնակ ընդամենը մեկ տասնյակ գյուղ:  

  

ՎԵՐԱՆՇԵՀԻՐԻ ԳԱՎԱՌ 

Գրավում էր Դիարբեքիրի վիլայեթի հարավարևմտյան հատվածը: Վարչականորեն 

Սևերակի սանջակի կազմում էր: Սահմանակից էր հյուսիսից՝ Սևերակի, արևելքից՝ Դերիկի 

և Մարդինի գավառներին, հարավից՝ Զորի (Դեյր-Զոր), իսկ արևմուտքից՝ Ուրֆայի ինքնու-

րույն սանջակներին: Հայ բնակչությունը գերազանցապես կենտրոնացած էր համանուն 

կենտրոնում (կոչվել է նաև Ենիշեհիր, ասոր․՝ Tel-Mawzal)211: Անունը («ավեր քաղաք») 

առաջացել է եկել հնագույն Գորանոպոլիս բնակավայրի ավերակներից, որոնք գտնվում էին 

նոր քաղաքի տարածքում212: Մլան քրդերի հզոր ցեղապետ Իբրահիմ փաշայի կենտրոնն 

էր: Որոշ տվյալներով Առաջին աշխարհամարտի նախօրեին ուներ շուրջ 6000-7000 

բնակիչ213, կեսից ավելին՝ հայեր և ասորիներ: Տարբեր տվյալներով Վերանշեհիրի հայ 

բնակչությունը՝ շուրջ 1650 մարդ (Ժ․ Ռետորեի տվյալներով), կազմված էր առաքելական և 

կաթոլիկ համայնքներից214: Գործում էին Սբ Աստվածածին (առաքելական) և Սբ Հով-

հաննես Մկրտիչ (կաթոլիկ) եկեղեցիները, դպրոցներ215: Ընդ որում, հայ կաթոլիկական 

 
210 Տե´ս “Der Verfolgung der Syro-Aramäer im Tur-Abdin 1915. Gesammelt von Erzpriester Sleman Henno aus 

Arkah“, Bar Hebräus-Verlag, Holland, S. 149. 
211 Տե´ս Gaunt, նշվ․ աշխ․, էջ 267: Հմմտ. Ternon, նշվ․ աշխ․, էջ 98: 
212 Տե´ս “A Handbook of Mesopotamia”, էջ 456: 
213 “Les missions catholiques”, էջ 31: Հմմտ․ “A Handbook of Mesopotamia”, նույն տեղում: 
214 Տե´ս Gaunt, նշվ․ աշխ․, էջ 267: Աղա Պատրուսի պատվիրակության կողմից Փարիզի վեհաժողովին ներ-

կայացրած տեղեկագրի համաձայն Վերանշեհիրի ասորի բնակչությունը կազմում էր 2000 մարդ: Նույն տեղում:  
215 Դիարբեքիրի (Տիգրանակերտի) առաջնորդարանի 1-ին տեղեկագրի տվյալներով Վերանշեհիրի հայերի 

թիվը 1339 էր: Տե´ս Kévorkian, Paboudjian, նշվ․ աշխ․, էջ 400: Հմմտ․ Kévorkian, Demographic Changes in the 
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եկեղեցի էին հաճախում նաև քիլդանիները216: Առանձին եկեղեցիներ ու դպրոցներ ունեին 

նաև կաթոլիկ ասորիները (եկ․՝ Սբ Եփրեմ, ասոր․՝ Mar Afrem) և հակոբիկյանները217: 

Վերանշեհիրի գավառում հայաբնակ էր նաև պատմական Թլկուրան (Թրկուրան) 

ավանը՝ գավառակենտրոնից շուրջ 20 կմ հս-արմ: Ս․ Կարայանի հաշվարկներով բնակա-

վայրում Առաջին աշխարհամարտի նախօրեին ապրում էր 60 տուն հայ բնակիչ218: 

Թլկուրանի շրջակայքում ժամանակին բնակվել են մեծաթիվ հայեր, ինչի մասին են վկայում 

պահպանված առանձին հայահունչ անուններով գյուղեր՝ Երեմի (Yeremi), Թլակ (Tillak), 

Խաչուկ (Haçük), Վանքուկ (Vankürk), Քարուկ (Karük) ևն: 

Ցեղասպանության տարիներին Վերանշեհիրի գավառի հայերն ու ասորիները 

ենթարկվեցին Դիարբեքիրի վիլայեթի իրենց հայրենակիցների ճակատագրին: 
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Гегам Бадалян, ИСТОРИКО-НАРОДНОЕ ОПИСАНИЕ ЗАПАДНОЙ 

АРМЕНИИ НАКАНУНЕ ГЕНОЦИДА АРМЯН (Северакский, Джермукский, 

Мидиатский, Мцбинский (Нисибинский) и Вераншехирский уезды). Дан-

ная статья завершает исследование, посвященное историко-народному положению ар-

мянского населения вилайета Диарбекир накануне Первой мировой войны. В статье ис-

следованы Вераншехирский уезд Северакского санджака, Джермукский уезд Аргана-Ма-

денского санджака, а также Мидиатский и Мцбинский уезды Мардинского санджака ви-

лайета Диарбекир. 

Вследствие резни 1895-1896 гг. армяне указанных уездов понесли тяжелые потери 

(только в провинции Джермукском уезде около 1500 жертв). А в годы геноцида армян-

ское население было почти полностью истреблено. Невосполнимые потери понесли 

также ассирийцы. Этот жестокий период ассирийской истории называется Sayfo. Отме-

тим, что в ряде местностей Тур Абдина и Мцбина ассирийское население сохранилось 

благодаря героической самообороне. 

 

Ключевые слова: Северак (Сеававерак), Караджадаг (Сев лер), Гадро (Буджак), 

Ошин, Джермук (Чермик), Чнкуш (Шенкуш), Сирааяц Сурб Аствацацин (Прекрасноликая 

Св. Богородица), Кескес (Кискис), Мидиат, Мцбин (Нисибин), Вераншеир (Горанополис). 

 

 Gegham Badalyan, HISTORICAL-NATIONAL DESCRIPTION OF WEST-

ERN ARMENIA ON THE EVE OF THE ARMENIAN GENOCIDE (provinces 

Severak, Jermuk, Midiat, Mtsbin (Nisibin) and Veranshehir).  The article finishes 

the series of research on the historical-national situation of the Armenian population of the 

Diarbekir vilayet on the eve of the First World War. In the present article we examined the 

mentioned provinces Veransheir of the Severak sanjak, the province Jermuk of the Argana-

Maden sanjak, as well as the provinces Midiat and Mtsbin of the Mardin sanjak. 

During the massacres in 1895-1896 the Armenians of these provinces had severe 

losses (1500 victims only in Jermuk province). And in the years of Genocide the Armenian 
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population became almost fully extinct. The Assyrians also suffered terrible losses. That fero-

cious period is called Sayfo in the Assyrian history. It should be noted that the Assyrian popu-

lation survived in some places of Tur Abdin and Mtsbin due to heroic self-defense. 

 

Key words: Severak (Sevaverak), Karajadagh (Sev ler), Hadro (Bujagh), Hoshin, Jer-

muk (Chermik), Chnqush (Shenqush), Sirahayats Surb Astvatsatsin (Holly Mother of God), 

Keskes (Kiskis), Midiat, Mtsbin (Nisibin), Veransheir (Goranopolis). 

 

  


