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ԵՐկՈՒ   խօսՔ* 

ԺԹ դա րո ւն Մա րա շի (Գեր մա նիկ) մէջ ու նե ցած ենք ա կա նա ւոր 
հայեր, ո րո նց գոր ծու նէ ու թիւ նը բա րե րար ազ դե ցու թի ւն ու նե ցած է Մա րա-
շա հայ ազ գային կե ան քի բո լոր բնա գա ւառ նե րո ւն մէջ: Ա նո նց մէ ա մե նէն 
աչ քա ռու նե րն են̀  Թո փա լե ան նե րը, Չոր պա ճե ան նե րը եւ Մու րա տե ան նե-
րը, ո րո նց հետ, բա ցի խնա մի ա կան սե րտ կա պե րէ, ազ գային-հա սա րա-
կա կան կե ան քի մէջ գոր ծու նե այ ե ղած են քսան մէկ սե րո ւնդ նե րէ ի վեր 
քա հա նայա գո րծ Տէր Նա հա պե տե ան գեր դաս տա նի ան դամ նե րը: Գեր-
դաս տա նի ե րեք վեր ջին ներ կայա ցու ցիչ նե րը̀  Տէր Կա րա պետ, Տէր Նա-
հա պետ եւ Տէր Ղե ւո նդ քա հա նա նե րը ապ րած ու գոր ծած են Մա րա շի մէջ, 
ԺԹ դա րու ամ բո ղջ տե ւո ղու թե ան, որ պէս Ա ւագ քա հա նա ներ վա րե լով 
ա ռաջ նոր դա կան փո խա նոր դի եւ տե ղա պա հի պաշ տօն նե րը:

 Տէր Կա րա պե տի մա սին գի տե նք մի այն որ ան ար ժա նա ցած է Կի լի-
կի ոյ Կի րա կոս Ա եւ Մի քայէլ Բ Ա ջա պա հե ան Կա թո ղի կոս նե րու կոն դակ-
նե րո ւն (ո րո նց մէ ե րե քը հրաշ քով փր կո ւած են եւ կը գտ նո ւին մեր տրա-
մադ րու թե ան տա կ**), ո րո նք կը հաս տա տեն իր վայե լած մեծ ժո ղո վր դա-
կա նու թիւ նը: Իսկ ա նոր որ դին̀  Տէր Նա հա պե տի մա սին կա րե լի է կար դալ 
Մա րա շի Պատ մա գր քի մէջ:*** Գեր դաս տա նի վեր ջին քա հա նան, Տէր 
Ղե ւո նդ, ապ րած է մեր պատ մու թե ան զար թօն քի եւ հե տա գայ ա ղի տա լի 
դէպ քե րու յի շար ժան եւ ու սա նե լի ժա մա նա կա շր ջա նի տե ւո ղու թե ան ըն-
թաց քին:

 Տէր Ղե ւո նդ, մկր տու թե ան ա նու նով` Եր ջա նիկ, ծնած է Գեր մա նի կի 
մէջ, 1953 Սեպ տեմ բեր 25ին: Այդ օ րե րո ւն, իր հայ րը̀  Տէր Նա հա պետ, Կ. 
Պո լիս ղր կո ւած էր Մա րա շի հայոց դէմ կա տա րո ւած հա րս տա հա րու թի ւն-
նե րու դէմ բո ղո քե լու հա մար: 

Ու նե նա լով ազ գային-յե ղա փո խա կան ծա ւա լո ւն գոր ծու նէ ու թի ւն̀  Տէր 
Ղե ւո նդ քա հա նայ լա ւա տե ղե ակ վկայ մըն է իր ապ րած ժա մա նա կա շր-

* Սույն  «Երկու խօսքը» գրվել է «Գերմանիկ» պարբերականում Տեր Ղևոնդի Հուշերի 
որոշ հատվածների հրապարակման առիթով (տե՛ս Գերմանիկ,  Հրատարակութիւն Մա-
րաշի Հայրենակցական Միութեան, Ուոթըրթաուն (ԱՄՆ), 1986, Յունիս-Դեկտեմբեր, թիւ 
221-222, էջ 13)։

** Տե՛ս Հավելված Բ:
*** Տե՛ս Գրիգոր Գալուստեան, Մարաշ կամ Գերմանիկ եւ հերոս Զէյթուն, Նիւ Եորք, 

1934, էջ 585-586:
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ջա նի ի րա դար ձու թի ւն նե րո ւն եւ յա ճախ մաս նակ ցած ա նո նց: 1895ի ջար-
դե րու օ րե րո ւն, որ պէս Հն չա կե ան Ա ղա սի ի գոր ծա կից, ան ու րիշ նե րու 
հետ ձեր բա կա լո ւած եւ ճա շա կած է թր քա կան բան տե րու մէջ տի րող ահն 
ու սար սա փը եւ տան ջա նք նե րը եւ ընդ հա նո ւր ներ մա մբ մի այն կր ցած է 
ստոյգ տան ջա մահ ըլ լա լէ ա զա տիլ:

1920ին, Ե գիպ տոս հաս տա տո ւե լէ եր կու ա միս յե տոյ, նոյն թո ւի Օ գոս-
տո սի 20ին, սկ սած է գրել իր յու շե րը, ո րո նք ոչ մի այն իր ըն տա նի քի պատ-
մու թիւ նը, այլ մա նա ւա նդ Մա րա շա հայ ազ գային ե կե ղե ցա կան կե ան քի 
ժա մա նա կագ րու թիւ նը կը կազ մեն:

 Տէր Ղե ւո նդ Ա. քհն. Տէր Նա հա պե տե ան վախ ճա նե ցաւ Գա հի րէ ի 
մէջ, 1941 Մայիս 25ին, եւ Ազ գային թաղ ման ար ժա նա ցաւ:

1930-1931ին, իր վախ ճա նու մէն տաս նա մե ակ մը ա ռաջ, ա մե նու րեք 
ուր Մա րա շա հայ գա ղո ւթ ներ կային, հան դի սա ւո րա պէս տօ նո ւե ցաւ Տէր 
Հօր քա հա նայա գոր ծու թե ան յիս նա մե ա կը, ար ժա նա նա լով Սա հակ Բ Կա-
թո ղի կո սի կոն դա կին եւ լան ջա խա չի: Ա.Ն. Նա զար, Պոս թը նի «Պայ քա ր» 
թեր թին մէջ, զայն կո չեց «Կի լի կի ոյ Հայ րի կը»: 

Իր յու շե րը, գրո ւած մի այն ի րեն յա տո ւկ պա րզ, ան կե ղծ եւ ժո ղո վր-
դա կան հայե րէ նով, կը պա րու նա կեն նաեւ ազ գագ րա կան շա հե կան տե-
ղե կու թի ւն ներ Կի լի կի ոյ եւ մա նա ւա նդ Մա րա շի հայե րու բար քե րու, սո վո-
րու թի ւն նե րու եւ նի ստ ու կա ցի մա սին:

 հԱյԿ  ՏԷՐ  ՂԵ ՒոՆ դԵ Ա Ն
25 Սեպ տեմ բեր 1985
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ԱՌԱՋԱԲԱՆ

Տեր Ղևո նդ ա վագ քա հա նա Տեր Նա հա պե տյա նը (1853-1941) պատ-
կա նո ւմ է այն սե րն դին, որն ապ րե լով 19-րդ դա րի երկ րո րդ կե սո ւմ և 20-րդ  
դա րի ա ռա ջին կե սո ւմ մի կող մից ար մատ նե րով ու ման կա կան հու շե րով 
կապ ված է դե ռևս 17-18-րդ դա րե րից ե կող սե րո ւնդ նե րի, այ սի նքն, մեծ 
հաշ վով, միջ նա դա րի հետ, մյո ւս կող մից իր կյան քի մայ րա մու տին տե սել 
է մի բո լո րո վին նոր, փո փոխ ված աշ խար հա կա րգ ու նաև հայ ի րա կա-
նու թյան ո րա կա պես այլ վի ճակ: Այն ինչ որ նա գրել է (ն պա տա կը ե ղել է 
շատ հա մե ստ՝ գ րել իր և իր ըն տա նի քի հետ պա տա հած դեպ քե րի մա սին) 
կար ծես մի բազ մա հա տոր ազ գային տա րեգ րու թյո ւն լի նի, ո րը վե րա բե-
րո ւմ է այն տա րի նե րին (1853-1920), ո րո նք ճա կա տագ րա կան նշա նա կու-
թյո ւն ունե ցան ողջ հայու թյան, բայց մա նա վա նդ արևմ տա հայ հատ վա-
ծի հա մար: Ան շո ւշտ տե ղե կու թյո ւն նե րը գե րա զան ցա պես վե րա բե րո ւմ 
են Հայ կա կան Կի լի կի ային ու պատ մա կան Եփ րա տաց վոց աշ խար հին, 
ո րոնք վար չա կա նո րեն մտ նո ւմ է ին Օս մա նյան կայս րու թյան Հա լե պի և 
Ա դա նայի նա հա նգ նե րի (վի լայեթ նե րի) մեջ, իսկ ե կե ղե ցա կան ա ռու մով 
են թա կա է ին Մե ծի Տա նն Կի լի կի ո Կա թո ղի կո սու թյան: Բայց նաև ըն դար-
ձակ հատ ված ներ կան, ո րո նք վե րա բե րո ւմ են Կի լի կի այից դո ւրս գտն վող 
քա ղաք նե րին ու երկր նե րին, որ տեղ հե ղի նա կը ապ րել ու աշ խա տել է (Հա-
լեպ, Նի կո սի ա, Լառ նա կա, Կա հի րե) կամ որ այ ցե լել է (Ե րու սա ղեմ, Բեյ-
րո ւթ, Կ. Պո լիս, Զմյո ւռ նի ա, Քի ոս կղ զի, Ա թե նք, Զահ լե, Ա լեք սա նդ րի ա):

Չ նայած պատ մա կան ե ղե լու թյո ւն նե րի, քա ղաք նե րի, գյու ղե րի և բազ-
մա թիվ ան ձնա վո րու թյո ւն նե րի մա սին հա ղո րդ վող ման րա մա սն տվյալ նե-
րին, այս գոր ծը պատ մա կան տա րեգ րու թյո ւն չի կա րե լի ան վա նել և ոչ 
էլ դա սա կան ի մաս տով հու շագ րու թյո ւն (մե մո ւար) : Տեր Ղևոն դը իր այս 
գր ված քը թղ թին է հա նձ նել, որ պես զո ւտ ըն տա նե կան հո ւշ, կամ ինչ պես 
ինքն է ա սո ւմ «ըն տա նե կան ար ձա նագ րու թի ւն», «ըն տա նե կան պատ մու-
թի ւն»՝ այն հույ սով, որ իր զա վակ նե րն ու թոռ նե րը (Ա պա գային, երբ իմ 
ցե ղէս ողջ մնա ցող ներ ըլ լան) մի օր այն կըն թեր ցեն: Այն հան գա ման քը, որ 
նա չի գրել հան րու թյան հա մար, շա րադ րան քը դա րձ րել է ա ռա վե լա գույն 
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չա փով ան կե ղծ և դրա նով իսկ ա վե լի ար ժե քա վոր: Իր կյան քի վայ րի վե-
րո ւմ նե րի մա սին պատ մե լիս հե ղի նա կը ո չի նչ չի գու նա զար դո ւմ, կա րիք 
չու նի կե ղծ հե րո սա կա նու թյո ւն ա վե լաց նե լու կամ դեպ քե րը փո փոխ ված 
ձևով ներ կայաց նե լու: Եր բե մն ան կեղ ծո րեն գրո ւմ է իր ներ քին վա խե րի, 
տվայ տա նք նե րի ու տկա րու թյո ւն նե րի մա սին, որն ի րա կա նո ւմ ա ռա վել 
հա վաս տի է դա րձ նո ւմ պա տու մը:

 Այլ կե րպ ա սած, գո րծ ու նե նք պա րզ ու ան կե ղծ լեզ վով և խոս տո վա-
նան քի պես գր ված մա րդ կային մի պատ մու թյան հետ, ո րը մի ա ժա մա նակ 
թե խի ստ վա վե րա կան է (հի շո ւմ է ա մեն մի դեպ քի ամ սա թի վը, շա բաթ վա 
օ րը, ան գամ ճշգ րիտ ժա մը) և թե ու նի վի պա կան տար րեր: Այն իր ամ բող-
ջու թյան մեջ ըն թե րց վո ւմ է որ պես մի քա նի սե րո ւնդ նե րի պատ մու թյո ւն, 
շա րա դր ված ա ռա ջին դեմ քով:

Տեր Ղևոն դի Հու շե րը գր վել են հատ ված առ հատ ված: Չի բա ցառ վո ւմ, 
որ նա նույն պա հին կամ մի փո քր ան ց ինչ որ գրա ռո ւմ ներ է ա րել, ա պա, 
դրա նց հի ման վրա գրել իր Հու շե րը, այ լա պես ան հնար կլի ներ հար յու րա-
վոր ան ձնա նո ւն նե րն ու տե ղա նո ւն նե րը և մա նա վա նդ տվյալ ի րա դար ձու-
թյան մի նչև իսկ կա տար ման ժա մը տա րի ներ ան ց մտա բերելը:

Իր գրած նե րի մեծ մա սին նա ստիպ ված է ե ղել կր կին ան գամ անդ-
րա դառ նալ ու նո րից գրի առ նել, քա նի որ մի նչև 1895-ի դեպ քե րի մա սին 
գրա ռո ւմ նե րը ոչն չաց վել են թո ւր քե րի կող մից տան կո ղո պու տի ժա մա-
նակ, իսկ 1915-ին գրա ռո ւմ նե րի մեծ մա սն ին քը իր ձեռ քով է ոչն չաց րել, 
որ պես զի չը նկ նեն հայե րի տնե րը խու զար կող հա նձ նա խմ բի ձեռ քը: Ա հա 
թե ին չու 1853-1892 թվա կան նե րի դեպ քե րին նա կր կին ան գամ ան դրա-
դար ձել է բա վա կան ուշ՝ 1920-1924 թվա կան նե րին, երբ Ե գիպ տո սո ւմ էր 
(Ա լեք սա նդ րի ա, Կա հի րե), իսկ 1895-1910 թվա կան նե րի դեպ քե րի ն՝ գրե-
թե նույն ժա մա նակ՝ 1908-1910-ին (Հա լե պո ւմ): Հա վա նա բար Կա հի րե ո ւմ 
է գր վել նաև «Ըն տա նե կան հա մա ռօտ ժա մա նա կագ րու թի ւն »ը, որն ընդ-
գր կո ւմ է մի նչև 1920-ը: «Գր քե րի ցան կը» կա զմ վել է Հա լե պո ւմ, 1920-ին, 
նախ քան Ե գիպ տոս տե ղա փոխ վե լը:

Ամ բո ղջ գոր ծը ամ փոփ վո ւմ է ե րեք հա տոր նե րի (կամ ա մո ւր կազ մով 
մեծ տետ րե րի) մեջ, ո րո նց ընդ հա նո ւր ծա վա լը կազ մո ւմ է շո ւրջ 300 հա-
մա կա րգ չային էջ: Վեր ջին գրա ռո ւմ նե րն ար ված են 1924-ին, բայց հիմ-
նա կան շա րադ րա նքն ա վա րտ վո ւմ է 1920-ի դեպ քե րով, այլ կե րպ ա սած 
Կի լի կի այի պար պու մով: Այս վեր ջին ի րա դար ձու թյան ու հա ջոր դող տա-
րի նե րի ե ղե լու թյո ւն նե րի տպա վո րու թյա մբ գր ված Ար շակ Չո բա նյա նի 
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հոդ վածը (« Պայ քա ր» թեր թո ւմ 1923-ի հո ւն վա րին լույս տե սած), որ Տեր 
Ղևոնդը հավա նել ու ամ բող ջու թյա մբ մեջ բե րել է Հու շե րո ւմ հար մար 
գտա նք դարձ նել գր քի վեր ջա բան: 

Պա տա հա կան չէ, որ հե ղի նա կը թեև նշո ւմ է ևս մի՝ չոր րո րդ հա տո րը 
գրե լու մա սին, բայց Ար շակ Չո բա նյա նի վե րո հի շյալ թեր թային հոդ վա ծը 
մեջ բե րե լո ւց այն կո ղմ չի ան ցնո ւմ: Ե թե գր վեր՝ դա կլի ներ ար դեն սփյո ւռ-
քա հայու թյան, կամ, ա վե լի ճի շտ, ե գիպ տա հայու թյան պատ մու թյո ւն, ո րը 
բո լո րո վին այլ նյո ւթ է և տար բեր վո ւմ է Մա րա շի, Կի լի կի այի, այլ կե րպ 
ա սած Հայ րե նի քի տա րեգ րու թյու նից: Դժ վար է ա սել այդ հա տո րը Տեր 
Ղևոն դը չի գրել (թեև նա խա տե սել էր) քա նի որ տե սավ Հայաշ խար հի 
կամ Կի լի կի այի ան վե րա դա րձ կո րո ւս տը և այլևս ի մա ստ չտե սավ որ ևէ 
նոր բան գրե լու մեջ, թե պար զա պես ծե րա ցած ու հոգ նած էր և ո րո շեց 
հրա ժար վել իր նախ նա կան մտադ րու թյու նից:

1930-1931 թվա կան նե րին աշ խար հի տար բեր երկր նե րո ւմ, ա ռա ջին 
հեր թին նախ կին մա րաշ ցի նե րի նա խա ձեռ նու թյա մբ, լայ նո րեն նշ վեց Տեր 
Ղևոն դի քա հա նայա գոր ծու թյան հիս նա մյա կը: Հան դես ներ տե ղի ու նե ցան 
Հա լե պո ւմ, Դա մաս կո սո ւմ, Բեյ րու թո ւմ, Ա թեն քո ւմ, Կա հի րեում, Սա լո նի-
կում և ԱՄՆ տար բեր քա ղաք նե րո ւմ (Նյու Յո րք, Բոս տոն, Փեթըրսըն): Այս 
առ թիվ հա տո ւկ կոն դա կով Տեր Ղևոն դին իր շնոր հա վո րա նքն ուղ ղեց Կի լի-
կի ո Սա հակ Բ Խա բայան կա թո ղի կո սը և նրան որ պես իր վաս տա կի գնա-
հա տա նք ի րա վո ւնք տվեց կրե լու լան ջա խաչ: Իր մեծ ժո ղո վր դա կա նու թյան 
շնոր հիվ նրան եր բե մն կո չո ւմ է ին «Կի լի կի ո Հայ րի կը»: «Պատ մու թի ւն Ան-
թէ պի Հայո ց» գր քի հե ղի նակ նե րից մե կը նրան բնո րո շո ւմ է հետ ևյալ կերպ. 
«Հոն էր Կի լի կի ոյ Հայ րի կը, Տէր Ղե ւո նդ Հայր Տ. Նա հա պե տե ան. այդ պեր-
ճա բան, խի զախ եւ հայ րե նա շո ւնչ քա հա նան, այդ տի պար հո վի ւը»:1 

Տեր Ղևոն դի Հու շե րը ձե ռա գիր վի ճա կո ւմ եր կար տա րի ներ պահ վել 
են իր որ դու՝ Նա հա պե տի ըն տա նի քո ւմ: 1948-ին դրա նք ներ գաղ թի կարա-
վա նով տե ղա փոխ վել են Հայաս տան և մի նչ օրս պահ պան վել Նահա պե-
տի, ա պա նրա որ դու՝ Ա րա մի եր ևա նյան տա նը:

1980-1990-ա կան թվա կան նե րին Հու շե րի ո րոշ հատ ված ներ (հիմ նա-
կա նո ւմ 1895-1896-ի ի րա դար ձու թյո ւն նե րին վե րա բե րող) Նա հա պե տի 
ա վագ որ դին՝ Հայկ Տեր-Ղ ևոն դյա նը հրա տա րա կել է ԱՄՆ-ո ւմ՝ Մա րաշի 

1 Տե՛ս Պատմութիւն Անթէպի հայոց, աշխատասիրեց ու խմբագրեց Գէորգ Սարաֆեան, 
Լոս Անճելըս, 1953, էջ 939, հեղինակ՝ Սողոմոն Պասթաճեան, այսուհետև՝ Պատմութիւն 
Անթէպի հայոց:
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հայ րե նակ ցա կան մի ու թյան « Գեր մա նիկ» պար բե րա կա նո ւմ2: Բայց Հուշե-
րի մեծ մա սը այդ պես էլ մնա ցել է ան տիպ, իսկ հրա տա րակ ված մա սե րը 
թեև ո րոշ տա րա ծո ւմ գտել են սփյո ւռ քո ւմ, բայց հայաս տա նյան ըն թեր-
ցողին ծա նոթ չեն: 

Ամ բող ջա կան հրա տա րա կու թյան վե րա բե րյալ քայ լեր մի նչև այ սօր 
չեն ձեռ նա րկ վել: Պատ ճառ նե րից մե կն էլ այն էր, որ հրա տա րակ վա-
ծից դո ւրս մնա ցած հատ ված նե րը հա մար վել են նեղ ըն տա նե կան կամ 
կեն ցա ղային բնույ թի, հետ ևա բար լայն հան րու թյան հա մար ոչ այն քան 
հե տա քրքիր: Մի նչ դեռ Հու շե րի մեկ տե ղո ւմն ու ամ բող ջա կան ու սո ւմ-
նա սի րու թյու նը ցույց տվեց, որ այն շատ ա վե լի ար ժե քա վոր է հե նց իր 
ամբող ջու թյան մեջ: Բա ցի այդ այն հատ ված նե րը, որ չու նեն զո ւտ պատ-
մա գի տա կան մեծ ար ժեք, փո խա րե նը ու նեն ար ժեք ազ գագ րա կան, երկ-
րա գի տա կան, տե ղագ րա կան, կրո նա կան հո սա նք նե րի ու նե րե կե ղե ցա-
կան պատ մու թյան, ըն տա նե կան հո գե բա նու թյան, վեր ջա պես սո ցի ա լա-
կան ա մե նա տար բեր եր ևույթ նե րի բա ցա հայտ ման տե սան կյու նից: Ա վե-
լաց նենք, որ սույն հրա տա րա կու թյան նա խա ձե ռն ման ու հրա տա րակ ման 
գոր ծո ւմ հիմ նա կան դեր ու նե ցավ Տեր Ղևոն դի թոռ նու հի նե րից մե կը՝ 
Փա րի զո ւմ բնակ վող Մերի Գոր ծու նյա նը (օ րի որ դա կան ազ գա նու նով՝ Լեյ-
լե քյան), ո րը Տեր Ղևոն դի կրտ սեր աղջ կա՝ Վար դու հու դո ւստրն է: 

 Տեր Ղևոն դը իր Հու շե րը շա րադ րել է գրա կան աշ խար հա բար 
արևմտա հայե րե նով: Ո րոշ տե ղե րո ւմ գրա բա րով մեջ բե րո ւմ ներ կան 
(հիմ նա կա նո ւմ Աստ վա ծա շն չից) կամ գրա բա րյան բա ռեր ու ար տա հայ-
տու թյո ւն ներ (Մ խի թա րյան Հայ րե րի թա րգ մա նած եր կե րից քաղ ված), 
իսկ թո ւրք ան ձա նց հետ խո սակ ցու թյո ւն նե րը մեջ բեր վո ւմ են կամ թարգ-
մա նա բար կամ հայա տառ թո ւր քե րե նով: Հե ղի նա կի լե զո ւն ու ոճն ու նեն 
ի րե նց յու րա հատ կու թյու նը: Մի կող մից զգաց վո ւմ է մի ջին հայե րե նի 
(ե օթ նե ակ-եօթ նեկ, սե նե ակ-սե նեկ և այլն), մյո ւս կող մից՝ Մխի թա րյան 
մի ա բան նե րի յու րա հա տո ւկ արևմ տա հայե րե նի ազ դե ցու թյու նը, քա նի որ 
Սո ւրբ Ղազարի հայ րե րի հետ (այդ թվո ւմ ան ձա մբ Հայր Ղևո նդ Ա լի շա-
նի հետ) Տեր Ղևոն դը ու նե ցել է սե րտ կա պեր և ամ բո ղջ կյան քո ւմ ըն-
թեր ցել ու վե րըն թեր ցել է Մխի թա րյան նե րի հե ղի նա կած ու թա րգ մա նած 

2 Գերմանիկ, Հրատարակութիւն Մարաշի Հայրենակցական Միութեան, Ուոթըր-
թաուն (ԱՄՆ), 1986, Յունիս-Դեկտեմբեր, թիւ 221-222, էջ 13-16, 1987, Յուլիս-Դեկտեմբեր, 
թիւ 225-226, էջ 15-18, 1989, Յունուար-Յունիս, թիւ 231-232, էջ 12-20, 1990, Յունուար-Յունիս, 
թիւ 235-236, էջ 16-23, 1992, Յունուար-Դեկտեմբեր, էջ 19-27, 1993, Յունուար-Դեկտեմբեր, 
էջ 25-32, կազմող՝ Հայկ Տէր Ղեւոնդեան:
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գր քե րը, ո րո նց մա սին խո սո ւմ է մշ տա վառ հի ա ցու մով: Որ պես ի գա կան 
սե ռի եր րո րդ դե մք ե զա կի թվի դե րա նո ւն հա ճախ օգ տա գոր ծո ւմ է Նա-
հա պետ Ռու սի նյա նի ներ մու ծած (և Պետ րոս Դու րյա նի բա նաս տեղ ծու-
թյո ւն նե րո ւմ օգ տա գո րծ վող) « նէ» դե րա նու նը, որն այլ հե ղի նակ նե րի մոտ 
ընդ հան րա պես մեծ տա րա ծո ւմ չի գտել: Մյո ւս կող մից նրա լեզ վո ւմ կան 
ար ևե լա հայե րե նի ո րո շա կի տար րեր (օ րի նակ մի գու ցէ, նա մա նա ւա նդ, լի-
նել, գնալ և այլն), ո րո նք հա տո ւկ չեն արևմ տա հայե րե նին: Սա կա րող է 
ու նե նալ երկու բա ցատ րու թյո ւն: Կամ այս տեղ ևս գո րծ ու նե նք կար դա ցած 
գր քե րի թո ղած ազ դե ցու թյան (Հու շա գի րը բա վա կան լավ ծա նոթ է ար ևե-
լա հայ գրա կա նու թյա նը) և կամ ըն տա նի քո ւմ ինչ որ ձևով պահ պան ված 
ար ևե լա հայե րե նի մնա ցորդ նե րի հետ, քա նի որ իր հե ռա վոր նախ նի նե րը 
նոր ջու ղայե ցի են ե ղել: 

Հ րա տա րակ ման հա մար բնա գի րը պատ րաս տե լիս Տեր Ղևոն դի 
տեքս տը պահ պան ված է իր ամ բող ջու թյան մեջ: Կա տար վել են մի այն 
ո րոշ, ան նշան կր ճա տո ւմ ներ (ե թե ե ղել են կրկ նու թյո ւն ներ) և ոչ մեծ, 
տեխ նի կա կան բնույ թի, սր բագ րո ւմ ներ: Դի տա վո րյալ չե նք ուղ ղել, նույ-
նու թյա մբ ենք թո ղել եր կու բառ՝ «գ րա բառ» և «աշ խար հա բառ» հաշ վի 
առ նե լով այն հան գա ման քը, որ ժա մա նա կին այս ձևե րը (այ սի նքն ռ-ով) 
ևս գոր ծա ծա կան է ին և սխալ չէ ին հա մար վո ւմ: Նույն պես ան փո փոխ 
ենք թո ղել օ րի նակ «Յո ւն վա ր», «Փե տր վա ր» կամ «աղ ւո ր» ձևե րը, ո րո նք 
ինչպես հայտ նի է ժա մա նա կա կից արևմ տա հայե րե նո ւմ գր վո ւմ են «Յու-
նո ւա ր», «Փետ րո ւա ր» և «ա ղո ւո ր»:

Ար ևե լա հայ ըն թեր ցո ղի գոր ծը դյու րաց նե լու հա մար խոր հո ւրդ ենք 
տա լիս հա տո ւկ ա նո ւն նե րն ըն թեր ցե լիս, հատ կա պես երբ այդ ա նու նը 
օ տար է, կամ իր մեջ ու նի օ տար ար մատ, կի րա ռել հետ ևյալ սկզ բո ւն քը բա-
ղա ձայն նե րի հա մար. Պա րզ խու լե րը (պ, կ, տ, ծ, ճ) ար տա սա նել որ պես 
ձայ նեղ ներ (բ, գ, դ, ձ, ջ), իսկ սրա նք էլ, ի րե նց հեր թին, ար տա սա նել որ պես 
շն չեղ խու լեր (փ, ք, թ, ց, չ): Օ րի նակ. Պոյա ճե ան – Բոյա ջե ան, Ճիյեր ճե ան- 
Ջիյեր ջե ան, Կե ա վըր Տաղ – Գե ա վըր Դաղ, Սա գըզ – Սա քըզ, Գը րըք խան -  
Քը րըք խան, Ջին ջի նօղ լու – Չին չի նօղ լու, Տար տա նել - Դար դա նել և այլն:

Շատ կար ևոր է նաև, որ Հու շե րը կար դաց վի ոչ թե հատ վա ծա բար, 
այլ ամ բող ջու թյա մբ, սկզ բից մի նչև վե րջ, թե կո ւզ և այն պատ ճա ռով, որ 
մի շա րք կար ևոր, հան գու ցային հար ցե րի վե րա բե րյալ հե ղի նա կի ամ բող-
ջա կան տե սա կե տը, կամ դիր քո րոշ ման ներ քին ո րո շա կի բար դու թյու նը 
մի այն այդ ձևով է հաս կաց վո ւմ: Օ րի նակ, հան դի սա նա լով իր տոհ մի թվով 
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21-րդ սե րն դի քա հա նան, Տեր Ղևոն դը, բնա կա նա բար, ջե րմ պա շտ պա նն 
է Հայ Ա ռա քե լա կան (Լու սա վոր չա կան), կամ ինչ պես ինքն է ա սո ւմ « տոհ-
միկ» ե կե ղե ցու: Մեծ ցա վով նկա րագ րո ւմ է թե ինչ պես կա թո լի կու թյո ւնն 
ու բո ղո քա կա նու թյու նը մո ւտք գոր ծե ցին Կի լի կի ա և տա րած վե ցին, ներ-
քին բա ժա նո ւմ ներ ստեղ ծե լով հայու թյան մեջ: Մյո ւս կող մից հի ա ցու մով 
պատ մո ւմ է մի շատ ու շագ րավ պատ մու թյո ւն իր հոր՝ Տեր Նա հա պե տի 
գոր ծու նե ու թյու նից, ո րը լու սա վոր չա կան - բո ղո քա կան սր ված հա կա մար-
տու թյու նը կտ րո ւկ մեղ մաց նո ւմ է հա մար ձակ ա ռա ջա րկ ներ կայաց նե լով 
ա մե րի կյան մի սի ո ներ նե րին և վե րաց նե լով հա րան վա նու թյո ւն նե րի մի ջև 
թշ նա ման քը: 

Մի կող մից ման րա մա սն նկա րագ րո ւմ է թե ինչ պես, օգ տա գոր ծե լով 
թե քա ղա քի և թե գյու ղի բնա կիչ նե րի ծա նր սո ցի ա լա կան վի ճա կը, նրա նց 
մղո ւմ է ին թող նել ի րե նց տոհ միկ ե կե ղե ցին ու դա վա նա փոխ լի նել, մյո ւս 
կող մից Քի ոս կղ զու փոք րիկ հա մայն քին հան դի պե լու առ թիվ ար տա հայ-
տո ւմ է հետ ևյալ միտ քը «Ես ար դէն եր բէք մո լե ռա նդ չեմ ե ղած: Կը սի րեմ իմ 
հա մա րի ւն եղ բայր նե րս: Ըստ իս, թող հայ մը պա պա կան ըլ լայ եւ կամ հռով
մէ ա կան, բաւ է, որ լու սա միտ ըլ լայ, բաւ է ան կե ղծ ազ գա սէր ըլ լայ, սի րէ իւր 
մայ րե նի լե զո ւն, սի րէ իւր ազ գը եւ ազ գա կից նե րը: Մեր նախ նիք նե րը աս կէց 
2 հա զար տա րի ներ յա ռաջ,ե րբ կո ւռ քե րու առ ջեւ երկր պա գու թի ւն կը նէ ին, 
հե թա նոս է ին, հայ է ին: Ը սել կու զեմ, որ դեռ Քրիս տո նե այ չե ղած Հայ է ի նք, 
եւ յետ այ սու թող ա մեն հայ կրո նի մա սին ա զատ ըլ լայ, ի րեն կրօ նա կան 
հա մո զո ւմ նե րը տար բեր ըլ լան, բայց ան կե ղծ հայ ըլ լայ:»:

 Դա վա նա փո խու թյան խն դիր նե րի մա սին խո սե լիս Տեր Ղևոն դը 
անդ րա դառ նո ւմ է հար կա հա նու թյան խնդ րին և ա մե նայն ման րա մաս նու-
թյամբ ներ կայաց նո ւմ այն: Բա ցատ րո ւմ է Մա րա շի հայե րի վճա րած բո-
լոր հար կա տե սակ նե րը, դրա նց հա վաք ման դա ժան մե թոդ նե րը, տար բեր 
խար դա խու թյո ւն նե րն ու կա մայա կա նու թյո ւն նե րը, թո ւրք գլ խա վոր հար-
կա հա նի ու նե ցած սան ձար ձակ իշ խա նու թյո ւնն ու նրա հայ օգ նա կան նե րի 
ծա ռայա միտ ու ստոր գոր ծու նե ու թյու նը: Վեր ջա պես գրե թե վի պա կան մի 
պա տո ւմ է այն դր վա գը, ո րի մա սին հու շա գի րը պատ մո ւմ է որ պես ա կա-
նա տես: Մի կույր աղ քատ կնոջ չվ ճա րած հար կի դի մաց թո ւրք ժան դար մը 
վե րց նո ւմ տա նո ւմ է նրա մի ակ վեր մա կը: Կի նը տո ւն գա լով ի մա նո ւմ է 
այդ մա սին ու ծայ րաս տի ճան զայ րա ցած ու հու սա հատ դի մե լով հարկա-
հաննե րին ա սո ւմ է «Ով էր իմ տու նը մտ նո ղը և մեկ հա տիկ վեր մա կս առ նող, 
այս տեղ բե րո ղը: Ե թե թա գա վո րը ինձ նման կույր և աղ քատ կնոջ վեր մա կին 
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է մնա ցել, վայ մեր գլ խին»: Այս խոս քե րից ու Տեր Ղևոն դի միջամ տու թյու-
նից հե տո մի այն հար կա հան նե րը վե րա դա րձ նո ւմ են աղքատ կնոջ մի ակ 
« հա րս տու թյու նը»:

Մի այլ շատ կար ևոր և նր բազ գաց խն դիր է ազ գային կու սակ ցու-
թյուն նե րի և նրա նց գոր ծու նե ու թյան հան դեպ Տեր Ղևոն դի վե րա բեր-
մուն քը: Նախ, ինչ պես պա րզ վո ւմ է իր Հու շե րից և այլ աղ բյո ւր նե րից, նա 
ե ղել է Սո ցի ալ Դե մոկ րատ Հն չա կյան կու սակ ցու թյան ան դամ, ա վե լին, 
կու սակ ցու թյան Մա րա շի մաս նա ճյու ղի ա տե նա պե տը, ու նե ցել է նաև իր 
հե ղա փո խա կան ծած կա նու նը՝ Մա րու քե Ճգ նա վոր:

Դժ բախ տա բար իր կու սակ ցա կան ակ տիվ գոր ծու նե ու թյան տա րի նե-
րին և հատ կա պես 1895-1896 թվա կան նե րին վե րա բե րող հատ ված նե րո ւմ 
Տեր Ղևոն դը վե րին աս տի ճա նի զո ւսպ է ու սա կա վա խոս: Մի նչ դեռ ան-
գնա հա տե լի պատ մա կան տե ղե կու թյո ւն ներ կա րե լի կլի ներ քա ղել ե թե 
նա ման րա մա սն կեր պով ան դրա դառ նար Զեյ թու նի նշա նա վոր ապստամ-
բու թյա նը, այդ պայ քա րին Մա րա շի հն չա կյան նե րի ու նե ցած մաս նակ-
ցու թյանը (ա ջակ ցու թյո ւն զեն քով, զի նամ թեր քով, սնո ւն դով և դրա մով), 
հնչակ յան Ա ղա սի ի, Նա զա րեթ Չավու շի և ապս տամ բու թյան մյո ւս ղե կա-
վար նե րի հետ իր հա րա բե րու թյո ւն նե րին: Այս ա մե նի մա սին տե ղե կա նում 
ենք այլ աղ բյո ւր նե րից: Կար ծո ւմ ենք հիմ նա կան բա ցատ րու թյունն այն 
է, որ այդ հատ վա ծը գր վել է ոչ թե 1920-ա կան թվա կան նե րին ա պա հով 
Ե գիպ տո սո ւմ, այլ 1908 թվա կա նին Հա լե պո ւմ, Աբ դո ւլ Հա մի դի գա հա կալ-
ման վեր ջին ա միս նե րին, կի սաաք սո րյալ վի ճա կո ւմ: Գու ցե այս տեղ դեր է 
խա ղո ւմ ոչ մի այն զգու շա վո րու թյու նը (մի շտ ի մտի ու նե ցել է որ գրվածքը 
կա րող է ոս տի կա նու թյան ձե ռքն ան ցնել), այլև այն որ այդ պայ քա րը 
չհան գեց րեց սպաս վող ար դյո ւն քին և հու շա գի րն ա ռա նձ նա պես ցան-
կու թյո ւն էլ չու նի հե ղա փո խա կան նե րի (այդ թվո ւմ և իր) գոր ծու նե ու թյան 
ման րա մաս նե րը պատ մե լու:

 Հու շե րի մեջ մի տեղ նշո ւմ է, թե ինչ պես ոգ ևոր վեց Րաֆ ֆու վե պե րով 
ու զին վո րա գր վեց (1888) Հն չա կյան կու սակ ցու թյան: Թեև ու ղիղ ձևով չի 
գրո ւմ, բայց ի րեն ներ կայաց ված մե ղադ րա նք նե րից և այլ աղ բյո ւր նե րից 
պա րզ է դառ նո ւմ, որ զե նք, զի նամ թե րք ու դրամ է ու ղար կել Զեյ թու նի 
ապս տա մբ հայե րին: Հայտ նի է նաև, որ Մո ւթ Ձո րի (Գա րան լըգ Տե րէ) ժո-
ղո վին Տեր Ղևոն դը խոս տա ցավ «Զէյ թու նի ապս տամ բու թիւ նը յայտարա
րուե լո ւն պէս ան մի ջա պէս դէ պի Զէյ թո ւն ճամ բայ հա նել, ան գլիական 
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զօրքե րու տա րա զով հա գո ւած, հա զար Մա րաշ ցի կտ րիճ նե ր»3: Զեյ թու նի 
պատ մա գր քո ւմ այդ նույ նի մա սին հետ ևյալ ձևով է պա տմ վո ւմ. Նա զա-
րեթ Չա վու շը դի մե լով իր զի նա կից նե րին ա սո ւմ է «Մա րա շի հն չա կե ան 
մաս նա ճիւ ղի ա տե նա պետ Տ. Ղե ւո նդ քա հա նայ Տ. Նա հա պե տե ան ուխ տած 
է 500800 զի նե ալ կտ րիճ նե րով Զէյ թո ւն գալ եւ մեզ մի ա նալ: Իմ թա ղի եւ 
ինձ պատ կա նե ալ գիւ ղա ցի նե րու գլո ւխն ան ցած, ինչ պէս նաեւ Տ. Բար թո ղի
մէ ոս եւ Տ. Ղե ւո նդ հայ րե րո ւն եւ ի րե նց կտ րիճ նե րո ւն հետ պի տի պար զեմ 
«Մահ կամ Ա զա տու թի ւն» ցան կա լի ու պան ծա լի դրօ շը »4: Սա կայն այս հա-
մար ձակ նա խա ձեռ նու թյու նը կա նխ վո ւմ է օս մա նյան պե տու թյան կող մից: 
Ընդ հան րա պես պե տա կան մար մին նե րը մեծ ջան քեր են գոր ծադ րել ձա-
խո ղե լու հա մար Զեյ թո ւն - Մա րաշ հա մա գոր ծակ ցու թյու նը դրա մեջ մեծ 
վտա նգ տես նե լով:

 Տեր Ղևոն դը ա ռի թից ա ռիթ ընդ վզո ւմ է օս մա նյան տի րա պե տու թյան 
տակ հայու թյան վի ճա կի, հա րս տա հա րու թյո ւն նե րի, ա նօ րի նու թյո ւն նե րի 
և վեր ջա պես ա րյու նա լի կո տո րած նե րի դեմ: Թեև շո ւրջ մեկ տաս նա մյա-
կի բո ւռն գոր ծու նե ու թյու նից հե տո 1896-ից հե տո հն չա կյան կու սակ ցու-
թյու նը, հատ կա պես Կի լի կի այո ւմ, ստա նո ւմ է ծա նր հար ված օս մա նյան 
կա ռա վա րու թյան կող մից և ին քը՝ Տեր Ղևոն դը կար ծես այլևս ակ տիվ 
կու սակ ցա կան գոր ծու նե ու թյա մբ չի զբաղ վո ւմ, սա կայն շա րու նա կո ւմ է 
ար տա հայ տել նույն գա ղա փար նե րը, հան դի պել կու սա կից ըն կեր նե րին, 
մի այն մի տար բե րու թյա մբ, որ կար ծես հի աս թա փու թյան կամ թե րա-
հա վա տու թյան ե րա նգ ներ են ա վե լա նո ւմ նրա խոս քե րո ւմ, երբ խո սո ւմ է 
հեղա փո խա կան նե րի գոր ծե լա կեր պի մա սին: 

Ս րա պատ ճառ ը հետ ևյա լն է. 1895-ի ապս տամ բու թյունը ծրա գր ված 
էր իբրև հա մա կի լի կյան ապս տամ բու թյո ւն:5 Գե րա զան ցա պես հայա-
բնակ ու լավ դի րք ու նե ցող Լեռ նային Կի լի կի ան (Զեյ թո ւն, Հա ջըն, Կա-
պան և այլն) պի տի զին ված ապս տամ բու թյո ւն բա րձ րաց ներ, իսկ Դաշ-
տային Կիլի կի ան (Մա րաշ, Այն թապ, Քի լիս և այլն, որ տեղ քա ղաք նե րո ւմ 
հայու թյու նը բնակ չու թյան մոտ մեկ եր րո րդն էր կազ մո ւմ) պի տի օգ ներ 
զեն քով, զինամ թեր քով, սնո ւն դով ու դրա մով, իսկ ա ռիթի դեպ քո ւմ նաև 
ին քը ապս տամ բեր: Ընդ ո րո ւմ, Ա ղա սին և իր ըն կեր նե րը տե ղի հայե րին 

3 Սմբատ Բիւրատ, Ազատութեան համար, Զէյթունի վրէժը, Կ.Պոլիս, 1911, էջ 259, 
այսուհետ՝ Զէյթունի վրէժը:

4 Զէյթունի պատմագիրք, հրատ. Զէյթունի հայրենակցական միութեան, Մոնթէվիտէօ, 
Պուէնոս Այրէս, 1960, էջ 511-512 այսուհետև՝ Զէյթունի պատմագիրք:

5 Տե՛ս Պատմութիւն Անթէպի հայոց, էջ 934-943: 
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ոգ ևորե լու հա մար վս տա հեց նո ւմ է ին, որ բա վա կան է ոտ քի կա նգ նեն ու 
մի քիչ դիմա նան, շու տով նրա նց դր սից օգ նու թյան կհաս նեն բրի տա նա-
ցի նե րը: Այս հոր դո րա նք նե րին ո մա նք հա վատ է ին ըն ծայո ւմ, ու րիշ ները 
(ինչ պես օ րինակ Հա ջը նի ղե կա վար նե րը6) թե րա հա վա տու թյա մբ է ին վե-
րա բեր վում: Ի վեր ջո հա մա կի լի կյան ապս տամ բու թյո ւն չի ստաց վո ւմ, 
ապս տամ բո ւմ է մի այն Զեյ թո ւնն ու շր ջա կա գյու ղե րը: Ան գամ այս պա-
րա գայո ւմ հա րկ է լի նո ւմ ո րո շա կի հա մա ձայ նու թյո ւն գոյաց նել Ա ղա սի ի 
և Զեյ թու նի տե ղա կան ղե կա վար նե րի մի ջև: Այս հար ցո ւմ Տեր Ղևոն դը 
հան գու ցային դեր է խա ղո ւմ:7 Ճի շտ է զեյ թո ւն ցի նե րը ա միս ներ շա րու-
նակ կռ վո ւմ են թվով ի րե նց տասնապատիկ գե րա զան ցող թշ նա մու դեմ և 
ա ներ ևա կայե լի հե րո սու թյա մբ դի մա նո ւմ տաս նյակ հա զար նե րի հաս նող 
կա նո նա վոր բա նա կի կա տա ղի հար ձա կո ւմ նե րին, բայց բրի տա նա ցի ների 
«օգ նու թյու նը» սահ մա նա փակ վո ւմ է նրա նով, որ ըն դա մե նը մի ջամ տո ւմ 
են որ պես զի ապս տամ բու թյան ղե կա վար նե րը ան վտա նգ հե ռա նան Օս-
մա նյան կայս րու թյու նից: Կա րե լի է են թադ րել, որ հե նց այդ ի րա դար-
ձու թյո ւն նե րից հե տո է, որ Տեր Ղևոն դի վս տա հու թյու նը եվ րո պական 
տերություն նե րի բա րի կամ քի հան դեպ վե րջ նա կա նա պես հօ դս է ցն դո ւմ 
ու հե տա գայո ւմ նա դառ նո ւմ է ա վե լի շր ջա հայաց, այլևս հա վատ չըն ծայե-
լով այ լոց տված խոս տո ւմ նե րին: 

Միև նույն ժա մա նակ, Հու շե րից պա րզ է դառ նո ւմ, որ 1895-1896 թվա-
կան նե րի կո տո րած նե րը նա խա պես ծայ րից ծայր ծրա գր ված ու ղե կա վար-
ված է ին սո ւլ թա նի կա ռա վա րու թյան կող մից, իսկ կու սակ ցու թյո ւն նե րի 
գոր ծու նե ու թյան փաս տը Կար միր Սո ւլ թա նը որ պես ա ռիթ, կամ պա տր վակ 
օգ տա գոր ծեց իր դժո խային ծրա գի րը կի րա ռու թյան մեջ դնե լու հա մար: 

Ո րոշ հեգ նա նք է նկատ վո ւմ այն չա փա զան ցյալ ոգ ևո րու թյան և ան-
մնա ցո րդ ցն ծու թյան հան դեպ, ո րով հա մակ վել էր հայու թյու նը, 1908-ի 
ե րիտ թո ւր քա կան հե ղա փո խու թյու նից (կամ հե ղա շր ջու մից) հե տո: 

6 Տե՛ս Ներսէս եպս. Դանիէլեան, Կաթիլ մը ջուր այրած սրտերու, հրատ. պատրաստեց 
Վարդի Քէշիշեան, Հալէպ, 2010, էջ 101, այսուհետև՝ Ներսէս Դանիէլեան:

7 «Պարոն Աղասին կ’աշխատէր մեզ համոզելու որ Զէյթունի Հայերը դրդենք եւ 
յորդորենք որ ապստամբին, թուրք կառավարութեան անարդարութեանց դէմ եւ Զէյթունի 
ազդեցիկ քահանաներէն Տ.Կարապետ Երկանեան Հօր սիրտը շահինք:….Վերջապէս 
յաջողեցանք Զէյթունցիները Պարոն Աղասիին հետ գաղափարակից ընել: Պ.Աղասի կ’ըսէր 
եւ խոստումներ կ’ընէր որ՝ եթէ Զէյթունցիք կարենան 3 ամիս դիմանալ, Նազարպէկ անուն 
մեծ մարդը Կիլիկիա պիտի գայ իր զինուորներով եւ Զէյթունի ինքնօրէնութիւն պիտի 
տրուի»: (Գրիգոր Գալուստեան, Մարաշ կամ Գերմանիկ եւ հերոս Զէյթուն, Նիւ Եորք, 1934, 
էջ 594, այսուհետև՝ Մարաշ կամ Գերմանիկ):
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Ազ գային փոք րա մաս նու թյո ւն նե րի հան դեպ Օս մա նյան պե տու թյան 
վա րած քա ղա քա կա նու թյան և հատ կա պես ջար դե րի ու տե ղա հա նու թյուն-
նե րի հար ցո ւմ կրո նա մո լու թյան և ազ գայ նա կա նու թյան խա ղա ցած դե րի 
մա սին մի շտ ե ղել են տար բեր գնա հա տա կան ներ: Տեր Ղևոնդի Հու շե րը 
այս ա ռու մով վկայո ւմ է այն բա նի օգ տին, որ այ լա տյա ցու թյան, մաս նա վո-
րա պես հայա տյա ցու թյան գա ղա փա րա կան կրող նե րը օսման յան հասա-
րա կու թյան մեջ ոչ այն քան կրո նա մոլ նե րն է ին, որ քան, և ա ռա ջին հերթին, 
ազ գայ նա կան-ազ գայ նա մո լա կան շր ջա նակ նե րը: Ա վե լին, չնայած այն 
բա նին, որ հոգ ևոր պե տը՝ Շեյխ ուլ-Իս լա մը, հետ ևե լով սուլ թա նի ծրա-
գրին, մահ մե դա կան նե րին հրա հա նգ է տա լիս բնա ջն ջել ու կողոպ տել 
«ան հա վատ նե րին», բայց և այն պես այն բո լոր դեպ քե րո ւմ, երբ հար ևան 
կամ բա րե կամ թո ւր քե րը գա զա զած ամ բո խի ձեռ քից, հաճախ ի րե նց իսկ 
կյան քը վտան գե լով, փր կո ւմ են հայ ըն տա նիք նե րին (այդ թվում և Տեր 
Ղևոն դին ու իր ըն տա նի քին), դրա նք բո լո րը, որ պես կա նոն, բա րե պա շտ 
մահ մե դա կան ներ են: 

Այս տեղ ար ժե մեջ բե րել այն հու զիչ պա հը, երբ Տեր Ղևոն դը իր հա-
րևան ու փր կա րար Մու սա ա ղային ե րախ տա գի տու թյո ւն հայտ նե լով ա ռա-
ջար կո ւմ է որ պես նվեր ըն դու նել իր մի ակ փրկ ված «հա րս տու թյունը»՝ 
ձեռ քի ժա մա ցույ ցը, ո րին Մու սան պա տաս խա նո ւմ է «զ ձեզ դրա մի սի րոյն 
հա մար փր կած եւ տա նս մէջ պա հած չեմ, ժա մա ցոյցդ գր պա նդ դիր: Ինչ որ 
ը րի ձեզ Աս տու ծոյ սի րոյն եւ դրա ցի ու թե ան սի րոյն հա մար ը րած եմ: Ձեր 
ինձ տա լիք նո ւէր եւ պար գեւ նե րէ Աս տո ւած պի տի տայ ին ծի, ա մե նե ւին բան 
մը չպի տի առ նեմ ձե նէ: Ինչ որ ը րի իմ դրա ցի ա կան պար տա կա նու թի ւնս 
էր, այժմ դո ւք նպա ստ եւ օգ նու թե ան կա րօտ եք, երբ կա րե նաք մա րդ ըլ լալ 
(այսի նքն՝ ձեր վի ճա կը նոր մա լա նա) այն ժա մա նակ յի շե ցէք զիս»: 

Ը նդ հա կա ռա կը, մի ա ռի թով հու շա գի րը նշո ւմ է, որ հայե րի հան դեպ 
ա մե նա դա ժան վե րա բեր մո ւնք ցու ցա բե րած թո ւրք կա ռա վա րիչ նե րն ու 
պաշ տո նյա նե րը հե նց նրա նք է ին, ո րո նք ստա ցել է ին եվ րո պա կան կր թու-
թյո ւն: Տեր Ղևոն դը կր թու թյան ու ա ռա ջա դի մու թյան ջե րմ պա շտ պան է, 
ուս տի այս ար տա հայ տու թյու նը ուղղ ված չէ կր թու թյան դեմ: Նա ընդ վզո ւմ 
է ազ գայ նա մոլ կամ իր խոս քով « շո վի նի ստ» դար ձած այն ան ձա նց դեմ, 
ով քեր Եվ րո պայո ւմ ապ րե լով ու հա մալ սա րան ներ հա ճա խե լով ոչ թե յու-
րաց րել է ին այդ երկր նե րի ա ռա ջա դի մա կան ու մար դա սի րա կան գա ղա-
փար նե րը, այլ դար ձել է ին կրո նի հան դեպ ան տար բեր կամ ա նա ստ ված 
ու հա ճախ հե նց այդ պատ ճա ռով էլ դա ժան ու ան մա րդ կային: 
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Հա ջո րդ եր կու-ե րեք տաս նա մյա կի դեպ քե րը կար ծո ւմ ենք, որ մի այն 
հաս տա տե ցին այս տե սա կե տը, քա նի որ թե 1915-1918-ի ե րիտ թո ւր քե րը 
և թե 1919-1922-ի քե մա լա կան նե րը, հան դի սա նա լով աշ խար հիկ իշ խա նու-
թյո ւն ի րե նց նա խո րդ նե րից էլ ա վե լի ծա նր ո ճիր ներ գոր ծե ցին հայե րի, 
հույ նե րի, ա սո րի նե րի և այլ հպատակ ժողովուրդնե րի հան դեպ: 

* * *
Ա ռա ջին գր քի մեջ հի շե լով իր ման կու թյան շր ջա նը, հե ղի նա կը թեև ոչ 

այն քան ըն դար ձակ, բայց խի ստ ար ժե քա վոր տե ղե կու թյո ւն ներ է հա ղոր-
դո ւմ իր հոր՝ Մա րա շի Ա ռաջ նոր դա կան Փո խա նո րդ Տեր Նա հա պե տի ու 
այդ ժա մա նա կա հատ վա ծի մա սին: 

Կար ևոր հա ղոր դո ւմ է այն թե ինչ պես Մա րա շի հայու թյան ա նու նով 
Տեր Նա հա պե տը խնդ րա գիր է ներ կայաց նո ւմ սո ւլ թա նին և ձե ռք է բե րո ւմ 
ի րա վո ւնք Մա րա շի հայե րի հար կե րը թո ւր քե րից ա ռա նձ նաց նե լու և դրա-
նով իսկ տե ղի թո ւրք կա ռա վա րիչ նե րի կա մայա կա նու թյո ւն նե րից ա զատ-
վե լու հա մար: Ճի շտ է այդ կար գը գոր ծո ւմ է ըն դա մե նը մի քա նի տա րի և 
ամ բաս տա նու թյան հետ ևան քով հիմ նա կան գոր ծող ան ձի նք, այդ թվո ւմ 
և Տէր Նա հա պե տը աք սոր վո ւմ են, բայց և այն պես ին քը եր ևույ թը շատ 
ուշագ րավ է և հա ղոր դու մը աղ բյու րա գի տա կան ար ժեք ու նի:

 Հոր մա սին մյո ւս հե տա քրք րա կան տե ղե կու թյու նը կապ ված է հա-
ր ևան Զեյ թու նի հետ, ո րի հա մար Մա րա շը մո տա կա կե նտ րո նի դեր էր 
խա ղո ւմ: Մա րա շի կա ռա վա րի չը Տեր Նա հա պե տին տա լով օս մա նյան 
պետու թյան մեջ նոր թո ղա րկ ված թղ թադ րամ նե րի ո րոշ քա նա կու թյո ւն 
խնդ րո ւմ է որ տա նի Զեյ թո ւն և հա մո զի զեյ թո ւն ցի նե րին դրա նք գոր ծա-
ծել ու շր ջա նա ռու թյան մեջ դնել: Դեպ քը տե ղի է ու նե նո ւմ հա վա նա բար  
1862-1863 թվա կան նե րին: Զեյ թո ւն ցի նե րը կտ րո ւկ մեր ժո ւմ են, Տեր Նա-
հա  պե տը ա ռա նձ նա պես չի էլ փոր ձո ւմ հա մո զել և ինչ պես գրո ւմ է հուշա-
գի րը « Հայրս ալ նոյ նու թե ա մբ ետ բե րաւ յա նձ նեց Մա րա շի կա ռա վա րու
թեան»: Սա ևս մի փա ստ է Զեյ թու նի այդ տա րի նե րի վայե լած ան կա խու-
թյան և այն բա նի, որ օս մա նյան իշ խա նու թյո ւն նե րը փոր ձո ւմ է ին մա րաշ ցի 
հայե րի մի ջո ցով ինչ-ինչ հար ցեր ա ռաջ տա նել Զեյ թու նո ւմ, բայց ա ռա նց 
որ ևէ հա ջո ղու թյան:

 Հու շագ րի ման կա կան հի շո ղու թյո ւն նե րո ւմ պահ պան վել է նաև 
անխտիր բո լոր զեյ թո ւն ցի նե րի զին ված լի նե լն ու այն հան գա ման քը, որ 
Զեյ թու նի փոք րա թիվ թո ւր քե րը հայե րեն է ին խո սո ւմ: 
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Ը նդ հան րա պես այս Հու շե րի և Կի լի կի ո կա թո ղի կոս նե րի մի քա նի 
կոն դակ նե րի ու սո ւմ նա սի րու թյու նը (տե՛ս Հա վել ված Բ) պար զո ւմ է հե-
տևյալ պատ կե րը: Տեր Նա հա պե տյան նե րը, հա վա նա բար սկ սած 18-րդ 
դա րի վեր ջից, ողջ 19-րդ դա րի ըն թաց քո ւմ, ընդ հո ւպ մի նչև 1915-ի տա րա-
գրու թյու նը, հան դի սա ցել են Մա րա շի Հայ Ա ռա քե լա կան վեց ե կե ղե ցի նե-
րի ա վա գե րեց ներ, հա ճախ նաև Մա րա շի թե մի ա ռաջ նոր դա կան տե ղա-
պահ ներ, այլ կե րպ ա սած, քա ղա քի հայու թյան հոգ ևոր պե տեր: Առն վազն 
չո րս հա ջոր դա կան սե րո ւնդ նե րի վե րա բե րյալ ու նե նք վկայու թյո ւն ներ այդ 
պաշ տո նը վա րե լու վե րա բե րյալ: Դրա նք են Տեր Նա հա պե տը (ա վագ) 
(1750 մոտ. – 1821), որ դին՝ Տեր Կա րա պե տը (1780 մոտ. – 1850 մոտ.), Տեր 
Նա հա պե տը (1820-1887) և վեր ջի նիս որ դին՝ Տեր Ղևոն դը (1853-1941):

 Հան դի սա նա լով հոգ ևոր իշ խա նու թյո ւն սրա նք բո լո րն էլ սեր տո րեն 
հա մա գոր ծակ ցել ու վայե լել են Մա րա շի ազ դե ցիկ ըն տա նիք նե րի, կամ 
ինչ պես ըն դո ւն ված էր նրա նց կո չել իշ խան նե րի՝  Չոր բա ջյան նե րի, Թո-
փա լյան նե րի և Մու րա դյան նե րի ա ջակ ցու թյու նը, ո րո նք ևս հո րից որ դի 
Մա րա շի հայու թյան հո վա նա վոր նե րն ու բա րե րար նե րն է ին: Ժա մա նա կի 
ըն թաց քո ւմ Տեր Նա հա պե տյան նե րի և վե րո հի շյալ իշ խան նե րի հա մա գոր-
ծակ ցու թյու նը ա ռա վել սե րտ բնույթ է ստա ցել շնոր հիվ խնա մի ա կան կա-
պե րի: Այլ կե րպ ա սած հոգ ևոր ա ռաջ նո րդ նե րի և հայ ուն ևոր խա վի միջև 
հաս տատ ված հա մա գոր ծակ ցու թյան շնոր հիվ, առն վա զն 19-րդ դա րի ըն-
թաց քո ւմ, Մա րաշ քա ղա քո ւմ ձևա վոր վել էր յու րա հա տո ւկ ներ քին ինք-
նա վա րու թյո ւն, որն իր վրա էր վե րց րել տե ղի հայու թյա նն ա ռաջ նոր դե լու 
պա տաս խա նատ վու թյու նը, խա ղաղ պայ ման նե րո ւմ ժո ղո վր դի և կա ռա-
վա րու թյան մի ջև միջ նոր դի դեր կա տա րե լով, իսկ սո ւր ի րա վի ճակ նե րո ւմ 
իր վրա ըն դու նե լով պե տա կան մար մին նե րի նա խա ձեռ նած պատ ժիչ գոր-
ծո ղու թյո ւն նե րի ա ռա ջին հար վա ծը:

* * *
 Զար մա նք է ա ռա ջաց նո ւմ Տէր Ղե ւոն դի կեն սա սի րու թյու նը: Չնայած, 

որ են թա րկ վել է բան տար կու թյան ու տան ջա նք նե րի, տա րի նե րով ստիպ-
ված է ե ղել իբրև պան դո ւխտ կամ վտա րան դի ապ րե լու հայ րե նի աշ խար-
հից հե ռու, հաղ թա հա րե լով բազ մա թիվ դժ վա րու թյո ւն ներ, ա պա վե րա-
դառ նա լո ւց հե տո կր կին ան գամ տա րա գր վել է ու կր կին ան գամ դար-
ձել հայ րե նա զո ւրկ, բայց և այն պես իր գր քո ւմ նշո ւմ է, որ իր աշ խար հիկ 
ա նունը՝ Եր ջա նիկ հա մա պա տաս խա նո ւմ էր իր կյան քին, այ սի նքն նա 
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ի րեն եր ջա նիկ մա րդ է հա մա րո ւմ և ամ բո ղջ շա րադ րան քի մեջ երբ ևէ չի 
դժ գո հո ւմ իր ճա կա տագ րից: Եվ սա այն պա րա գայո ւմ, որ իր 10 զա վակ-
նե րի կե սը տար բեր հի վան դու թյո ւն նե րի պատ ճա ռով մա հա ցել է կամ մա-
նո ւկ, կամ պա տա նե կան հա սա կո ւմ (Եր վա նդ, Գո ւր գեն, Ար փե նի, Մա րի 
(Մե րի), Վահ րամ): Ի վեր ջո հա սո ւն տա րի քի են հաս նո ւմ, ա մո ւս նա նում 
ու զա վակ ներ են ու նե նո ւմ մի այն հին գը՝ ե րեք որ դի նե րը՝ Հով հան նես, 
Գե ո րգ, Նա հա պետ, և եր կու դո ւստ րե րը՝ Ա րու սյակ և Վար դու հի: Սրա նց 
ժա ռա նգ նե րն են, որ շա րու նա կե ցին Տեր Նահապետյան (Տեր-Ղ ևոն դյան) 
գեր դաս տա նը: 

1897-ին մեկ տար վա բան տար կու թյու նից ու տա ռա պա նք նե րից հե տո 
Տեր Ղևոն դը դո ւրս է գա լիս բան տից: Բնավ նպա տակ չի ու նե նո ւմ այլ 
տեղ ապ րել ու հե ռա նալ իր հա րա զատ Մա րա շից, իր բա ռով ա սած « հայ-
րե նի քից», բայց օս մա նյան պաշ տո նյա նե րի հա լա ծա նք նե րը ստի պո ւմ են 
նրան թող նել ու հե ռա նալ իր ծնն դա վայ րից: 14 տար վա դե գե րո ւմ նե րից 
հե տո՝  Սի րի ա, Ե գիպ տոս, Կիպ րոս (ընդ ո րո ւմ նույն եր կի րը 2-3 ան գամ), ի 
վեր ջո 1910-ին վե րա դառ նո ւմ է հայ րե նիք: «Ար դեն պա նդխ տու թե նէ ձա նձ
րա ցած է ի» ա սո ւմ է նա ու ըն տա նի քով նո րից գնո ւմ է հայ րե նի քա ղաք, իր 
հա րա զատ ե կե ղե ցո ւմ քա հա նայա գոր ծե լու: Սա կայն, ա վաղ, Կի լի կի այի 
հո ղի վրա ապ րե լու նրան մնա ցել էր ըն դա մե նը հի նգ տա րի:

1915-ի մայի սի 1-ին սկս վո ւմ է աք սո րը (Տեր Ղևոն դը ա մե նայն ման-
րա մաս նու թյա մբ թվո ւմ է ի րե նց բո լոր տա րա գր ված հար ևան նե րին ու 
թա ղե ցի նե րին, պատ մո ւմ նրա նց հե տա գա ճա կա տագ րի մա սին): Կր կին 
ան գամ, ար դեն, ա վաղ, վե րջ նա կա նա պես, թող նե լով Մա րա շի հայ րե նի 
տու նը, Ա ղե ա րի ա մա ռա նո ցն ու այ գի նե րը, Սո ւրբ Քա ռա սո ւն Մանուկ 
ե կե ղե ցին, նախ նի նե րի գե րեզ ման նե րն ու մա սո ւնք նե րը, բռ նո ւմ են գաղ-
թի ճամ փան: Եվս 5 տար վա ա նո րո շու թյու նից (կր կին բնակ վել են Հա լե-
պո ւմ) հե տո վեր ջա պես հա նգր վա նո ւմ են Ե գիպ տո սո ւմ:

 Հու շե րը հիմ նա կա նո ւմ ա վա րտ վո ւմ են 1920-ով (թեև ո րոշ հատ ված-
ներ գրել է 1924-ին) ու թեև հե ղի նա կը ապ րել է մի նչև 1941 թվա կա նը, բայց 
մե նք ո չի նչ չգի տե նք թե նա ինչ կար ծի քի էր կամ ինչ վե րա բեր մո ւնք ու ներ 
ար դեն կազ մա վոր ված ու ձևա վոր ված սփյո ւռ քի, կամ մի նոր վար չա կար-
գի պայ ման նե րո ւմ զար գա ցող Հայաս տա նի վեր ջին հո ղակ տո րի մա սին: 
Բայց մի բան հաս տատ կա րող ենք ա սել, որ նա տար բեր ձևե րով՝ խոս քով, 
ան ձնա կան պահ ված քով կամ իր գրու թյո ւն նե րով, փոր ձել է իր զա վակ նե-
րին ու թոռ նե րին նե րշն չել հայ րե նի հո ղին կառ չած մնա լու, բռնու թյո ւնն ու  
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ստր կու թյու նը մեր ժե լու, օ տա րա մո լու թյու նը հե ռու վանելու, ազ գային կամ 
իր բա ռով ա սած « տոհ միկ» լեզ վին, սո վո րույթ նե րին ու ե կե ղե ցո ւն հա վա-
տա րիմ մնա լու գա ղա փար ներ: Ուս տի պա տա հա կան չէ որ նրա զա վակ-
նե րն ու թոռ նե րը, որ տեղ էլ որ ապ րել են, ու նե ցել են ազ գային ընդ գծ ված 
դի մա գիծ ու ար ժա նա պատ վու թյո ւն: Իսկ որ դի նե րից մե կը՝ Նա հա պե տն 
իր ըն տա նի քով ներ գաղ թեց Հայաս տան: Նա հա պե տի կրտ սեր որ դի 
Ա րա մից՝ հո րի ցս, շատ ան գամ լսել եմ գրե թե բա ռա ցի նույն գա ղա փա րը՝ 
ան կախ տն տե սա կան ի րա վի ճա կից, ան կախ վար չա կար գե րից, պե տք է 
ա մո ւր հաս տատ վել հայ րե նի հո ղո ւմ վե րջ նա կա նա պես կտ րե լով գաղ թա-
կա նու թյան շղ թան:

* * *
 Փոր ձե լով հա մադ րել ե ղած սա կավ տե ղե կու թյո ւն նե րը այս տոհ մի 

ան ցյա լի մա սին կա րե լի է ամ րագ րել ո րոշ փաս տեր: Ե թե որ պես հի մք 
ըն դու նե նք Տեր Նա հա պե տի այն ար տա հայ տու թյու նը, որ ի րե նց տոհ մը 
մի նչև ին քը 20 սե րո ւնդ քա հա նա ներ են ե ղել, ա պա պե տք է են թադ րել, որ 
դեռ նախ քան Ջու ղայի գաղ թը, մո տա վո րա պես 14–15-րդ դա րե րից սկ սած 
ժա ռան գա բար ե ղել են քա հա նա ներ և հա վա նա բար բնակ վել են Ա րաք սի 
հով տո ւմ, կամ Ա րա րա տյան դաշ տի ինչ որ մի բնա կա վայ րո ւմ,:

 Հայտ նի է նաև որ Տեր Նա հա պե տյան նե րի տոհ մը (1930-ա կան նե րին 
Տեր Ղևոն դի որ դի նե րը ի րե նց հոր պատ վին ըն դու նե ցին Տեր Ղևոն դյան 
ազ գա նու նը) ան ցյա լո ւմ կոչ վել է «Մա թոխ ե րի ցո ւնք»:

 Հա ջո րդ փաս տը որ հայտ նի է այն է, որ 1604-1605 թվա կան նե րին 
Ի րա նի Սե ֆյան տի րա կալ Շահ Աբ բա սը հա զա րա վոր ըն տա նիք նե րի 
Ջուղայից, Ա գու լի սից, Եր ևա նից և բազ մա թիվ այլ բնա կա վայ րե րից բռ նի 
գաղ թեց նո ւմ ու բնա կեց նո ւմ է Ի րա նի Սպա հան մայ րա քա ղա քից ոչ հե ռու, 
հիմ նե լով Նոր Ջու ղան: Ս րա նց թվո ւմ է ին նաև Տեր Նա հա պե տյան նե րի 
նախ նի նե րը:

 Տոհ մի նախ նի նե րի ա նո ւն նե րից Տեր Ղևոն դը իր հու շե րո ւմ հի շա տա-
կո ւմ է հետ ևյալ ա նո ւն նե րը՝ Տեր Մկր տիչ քա հա նա, Հա րու թյո ւն ե պիս-
կո պոս և Մկր տիչ վար դա պետ: Սրա նք հա վա նա բար ապ րել են 17-18-րդ 
դա րե րո ւմ՝  Ջու ղայի գաղ թից հե տո, բայց նախ քան Մա րաշ գաղ թե լը:

 Նոր Ջու ղայից Մա րաշ գաղ թե լու հա վա նա կան ժա մա նա կա հատ-
վածը ընդ գր կո ւմ է մոտ կես դար՝ 1680-1730: Ե թե այն կապ վո ւմ է Ի րա նո ւմ 
սո ցի ալ-տն տե սա կան վի ճա կի վատ թա րաց ման հետ, ա պա հա վա նա կան 
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են 1680-1690-ա կան թվա կան նե րը, քա նի որ այդ ժա մա նակ Նոր Ջուղայից 
տե ղի է ու նե նո ւմ զա նգ վա ծային ար տա գա ղթ դե պի Հնդ կաս տան, Ռու-
սաս տան, Հո լան դի ա և այլուր: Ճի շտ է Օս մա նյան կայս րու թյո ւն գաղ թե լու 
մա սին հա տո ւկ վկայու թյո ւն ներ չկան, բայց չի բա ցառ վո ւմ որ նոր ջու ղայե-
ցի նե րի մի փո քր խո ւմբ (կամ էլ թե կո ւզ մեկ ա ռան ձին ըն տա նիք) գնար ու 
հաս տատ վեր Մա րա շո ւմ, մա նա վա նդ որ այն հե ռու չէ նոր ջու ղայե ցի նե րի 
առևտ րա կան ու ղու կար ևոր հա նգր վան Հա լե պից:

 Մա րաշ գաղ թե լու մյո ւս հա վա նա կա նու թյո ւնն է 1722 թվա կա նը, կամ 
դրան հա ջոր դած տա րի նե րը, երբ աֆ ղան նե րի հայտ նի ար շա վան քից ու 
Սպա հա նի գրա վու մից հե տո Ի րա նո ւմ ա նիշ խան վի ճակ ստե ղծ վեց, ո րը 
շա րու նակ վեց մի նչև 1730-ա կան թվա կան նե րը, երբ Նա դիր Շա հը հաղ-
թե լով թե օս ման ցի նե րին և թե մյո ւս հա կա ռա կո րդ նե րին վե րա կանգ-
նեց երկրի ամ բող ջա կա նու թյո ւնն ու ան վտան գու թյու նը: Վե րո հի շյալի 
հիման վրա կա րե լի է ա սել, որ 18-րդ դա րի 30-ա կան թվա կան նե րին 
նրանք արդեն հաս տատ ված է ին Մա րա շո ւմ: Ա վե լի ուշ թվագ րու մը գրե-
թե բացառ վո ւմ է, քա նի որ «Մեր ցե ղին մե ծը ան ծա նօթ ա տեն նե րէ ի վեր 
Պա րս կաս տա նի Նոր Ջու ղա քա ղա քէն ե կած Մա րաշ հաս տա տո ւած է» ար-
տա հայ տու թյու նը ցույց է տա լիս, որ Տեր Ղևոն դը գա ղա փար չու նի թե ինչ 
ա նո ւն ու ներ կամ ի րե նից քա նի սե րո ւնդ ա ռաջ էր ապ րո ւմ այդ «Ցե ղին 
մե ծը» և ե թե դա լի ներ 18-րդ դա րի երկ րո րդ կե սին ա պա Տէր Ղե ւոն դը 
հաս տատ կու նե նար ա վե լի հս տակ տվյալ ներ: Օ րի նակ տոհ մի ա ռա ջին 
ան ձը, ո րի ա նունը հայտ նի է և ո րը Տեր Ղե ւոն դի հոր պա պն է (ա վագ Տեր 
Նա հա պե տը) ծնվել է մո տա վո րա պես 1750 թվա կա նին: Ե թե հե նց նա կամ 
իր հայ րը լի ներ գաղ թո ղը Տեր Ղևո նդն ան կաս կած կի մա նար ու կն շեր 
այդ մա սին: 

Այս պի սով ստա նո ւմ ենք մի հս կա պտույտ, որ կա տա րել է այս տոհ մը 
գրե թե 350 տար վա ըն թաց քո ւմ: Ա րաք սի հով տից ու Ա րա րա տյան դաշ տից 
բռ նա գա ղթ վե լով 1604-1605-ին, բնա կեց վե լով Նոր Ջու ղայո ւմ, հա վա նա-
բար շո ւրջ 100 տա րի ան ց (1680-1730 թթ. մի ջև) տե ղա փոխ վո ւմ է Մա րաշ: 
Եվս 200 տա րի ան ց՝ 1920-ին, Սի րի այի վրայով ան ցնո ւմ են Ե գիպ տոս: Եվ 
վեր ջա պես 1948-ին, Մեծ Հայ րե նա դար ձու թյան ա լի քով, գեր դաս տա նի 
մի ճյու ղը (Նա հա պե տը, կի նը՝ Լու սա բե րը, զա վակ նե րը՝ Հայկ, Հայ կու հի և 
Ա րամ) Ե գիպ տո սից վեր ջին կա րա վա նով գա լիս ու հաս տատ վո ւմ է Եր ևա-
նո ւմ, այն նույն Ա րա րա տյան աշ խար հո ւմ, ո րից բռ նի ու ժով տար վել է ին 
ի րե նց նախ նի նե րը ե րե քու կես դար ա ռաջ:
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* * *
Ան կաս կած հե տա քրք րու թյո ւն են ներ կայաց նո ւմ Տեր Ղևոն դի տվյալ-

նե րը Մա րա շի բար բա ռի, կա նա նց վի ճա կի, պա տա նի նե րի ու սո ւմ ստա-
նա լու դժ վա րու թյո ւն նե րի, նշա նդ րե քի, հար սա նի քի ու թաղ ման ա րա րո-
ղու թյո ւն նե րի ու տա րա տե սակ սո վո րու թյո ւն նե րի մա սին: 

Ու շագ րավ են հու շագ րի պա տա նի հա սա կո ւմ ու նե ցած դե գե րո ւմ նե րը 
քիչ թե շատ հիմ նա վոր կր թու թյո ւն ստա նա լու հա մար: Չնայած իր ու նե-
ցած մեծ ցան կու թյա նը նա այդ պես էլ լի ար ժեք կր թու թյո ւն չի ստա նո ւմ, 
ան դա դար ստիպ ված լի նե լով փո խել դպ րոց նե րը, կամ ա ռան ձին ու սու-
ցիչ նե րի մոտ դա սըն թաց նե րը: Փաս տո րեն իր իսկ խոս տո վա նու թյա մբ, 
այդ ան ձան ցից շատ քչե րն է ին, որ հա մա պա տաս խա նո ւմ է ին ու սո ւց չի 
կոչ մա նը և ի վի ճա կի է ին ինչ որ բան ու սու ցա նել: Թեև Տեր Ղևոն դը որ-
դի ա կան ե րախ տա գի տու թյա մբ է լց ված իր ծնող նե րի հան դեպ, այ նո ւա-
մե նայ նիվ նրա նց հան դի մա նո ւմ է, որ ան հրա ժե շտ չա փով ու շադ րու թյո ւն 
չեն դա րձ րել իր ու սո ւմ նա ռու թյա նը, այն դեպ քո ւմ, որ ե ղել է հնա րա վո րու-
թյո ւն Կ. Պոլ սի ա ռաջ նա կա րգ դպ րոց նե րո ւմ ու սո ւմ ստա նա լու: 

Թեև ին քը իր մա սին մի շտ խո սո ւմ է խի ստ քն նա դա տա բար և միշտ 
էլ գի տակ ցել ու ցավ է զգա ցել, որ չու նի լի ար ժեք կր թու թյո ւն, բայց և 
այն պես ուս ման հան դեպ ան հագ ծա րա վը Տեր Ղևոն դին մղո ւմ է ինք-
նա   կրթու թյամբ և ա ռաս պե լա կան ըն թեր ցա սի րու թյա մբ հաս նե լու լո ւրջ 
հա ջո ղու թյո ւն նե րի: Նա ոչ մի այն յու րաց նո ւմ է զո ւտ կրո նա կան ու աստ-
վա ծա բա նա կան եր կեր, այլև գրա կա նու թյան, բա նա սի րու թյան, պատ-
մու թյան, փի լի սո փայու թյան ու ա մե նա տար բեր գի տու թյո ւն նե րի վե րա-
բե րյալ ծա վա լո ւն գրա կա նու թյո ւն: Ա վե լին, նա մեծ նպա ստ է ու նե նո ւմ 
Մա րա շո ւմ կր թա կան գոր ծի զար գաց ման մեջ: 1880 թվա կա նին իր հայ րը՝ 
Տեր Նա հա պե տը հիմ նադ րո ւմ է «Կի լի կե ան հայ րե նա սի րաց ըն կե րակ ցու-
թիւնը»: Միաժամանակ Տեր Ղևոնդն իր համախոհների հետ աղջիկների 
վարժարան է բացում (1883) Ս. Քառասուն Մանուկ եկեղեցուն կից (Մարաշ 
կամ Գերմանիկ, էջ 447)։ Տեր Ղևոն դը Կիլիկյան ըն կե րակ ցու թյան շր ջա-
նակ նե րո ւմ և հատ կա պես Մա րա շի Կեդ րո նա կան վար ժա րա նո ւմ դա-
սա վան դո ւմ ու բա նա խո սո ւմ է կի րակ նօ րյա դա սա խո սու թյո ւն նե րի ու 
ձեռ նա րկ նե րի ժա մա նակ, ո րո նք շա րու նա կա բար կազ մա կե րպ վո ւմ է ին  
1880-1887 թվա կան նե րին:8 «Կեդ րո նա կա նն» ու «Ըն կե րակ ցու թիւ նը» 

8 Արամ Տէր Ղեւոնդեան, Տ. Ղեւոնդ Տ. Նահապետեանի յեղափոխական գործու-
նէութիւնը, «Արարատ» օրաթերթ, Պէյրութ, 6 դեկտ., 1987:
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ի րենց շո ւրջ հա մա խմ բե ցին քա ղա քի ազ գա սեր ու ա ռա ջա դեմ ե րի տա-
սարդ նե րի մի մեծ խո ւմբ, ո րո նց մի մա սը, շատ չան ցած, դար ձան Մարաշի 
Հն չա կյան կազ մա կեր պու թյան կո րի զը: 

Տեր Ղևոն դը, մի ա ժա մա նակ, մեծ հպար տու թյա մբ ու սի րով ներ-
կայաց նո ւմ է իր գրա դա րա նի գր քե րն ու պար բե րա կան նե րը, ո րո նք նա 
ձե ռք էր բե րել 1895-ից հե տո, քա նի որ հա մի դյան ջար դի ժա մա նակ, 
ինչ պես ինքն է ցա վով գրո ւմ, բար բա րոս ամ բո խը կո ղոպ տո ւմ ու ոչն չաց-
նում է շո ւրջ 300 տար վա ըն թաց քո ւմ բազ մա թիվ սե րո ւնդ նե րի կու տա-
կած արժեք նե րը, այդ թվո ւմ հա րո ւստ գրա դա րա նը և մի նչև իսկ միջ նա-
դար յան մի քա նի ձե ռա գիր մա տյան նե րը, ո րո նց կո րո ւս տը նա սգո ւմ է 
ինչպես շնչա վոր ա րա րած նե րի մա հը: Փաս տո րեն դրա նից հե տո՝ հա զիվ 
20 տա րի նե րի ըն թաց քո ւմ նա կա րո ղա նո ւմ է նո րից գր քեր գնե լով, ինչ պես 
նաև սե րտ նա մա կագ րու թյո ւն պա հե լով ու բա ժա նոր դա   գրվե լով Կ. Պոլ սի, 
Զմյուռ նի այի, Վե նե տի կի, Սա նկտ Պե տեր բո ւր գի և այլ քա ղաք նե րի զա-
նա զան պար բե րա կան նե րին, կր կին ստեղ ծել իր ժա մա նա կի ու մի ջա-
վայ րի հա մար մի բա ցա ռիկ գրա դա րան, որն իր հա վա սարը չու ներ ողջ 
Կի լի կի այո ւմ և ո րով ի րա վա մբ հպար տա նո ւմ է հե ղի նա կը: Ցա վոք այս 
գրա դա րա նի մի զգա լի մա սն էլ « զոհ է գնո ւմ» 1915-ի ցե ղա սպա նության: 
Ի վեր ջո, 1915-ից հե տո Հա լե պո ւմ, Ա լեք սա նդ րի այո ւմ և Կա հի րե ո ւմ նա 
վե րս տին, ար դեն եր րո րդ ան գամ, մեկ տե ղո ւմ ու հա րստաց նո ւմ է իր գրա-
դա րա նը այն թող նե լով իր զա վակ նե րին ու թոռ նե րին: Ընդ հան րա պես 
Հու շե րը ծայ րից ծայր նե րծծ ված է գրի, գր քի, գրա կա նու թյան ու գի տու-
թյան հան դեպ մեծ հար գան քով, իսկ հայոց լեզ վի, հատ կա պես գրա բա րի 
վե րա բե րյալ նա խո սո ւմ է որ պես մի կա տա րե լու թյան, գրե թե երկ նային 
մի ստեղ ծա գոր ծու թյան:

 Հոգ ևո րա կա նի Հու շե րո ւմ բնա կա նա բար չէ ին կա րող կար ևոր տեղ 
չգրա վել նե րե կե ղե ցա կան, մի ջե կե ղե ցա կան, դա վա նա բա նա կան կամ 
թեմա կան այ լա զան հար ցե րը: Օ րի նակ, պատ մա գի տա կան ար ժեք ու նեն 
Կ. Պոլ սի պատ րի ար քու թյան և Մե ծի Տա նն Կի լի կի ո կա թո ղի կո սու թյան 
հա րա բե րու թյո ւն նե րն ու Օս մա նյան կա ռա վա րու թյան վա րած քա ղա-
քա կա նու թյու նը վեր ջին նե րիս հան դեպ, ան չափ ու շագ րավ են տե ղե կու-
թյուն ները Կի լի կի այո ւմ տա րա ծո ւմ գտած տար բեր ա ղա նդ նե րի ու կրո-
նա կան հո սանք նե րի, հատ կա պես « մու հաբ բեթ ջի նե րի» ա ղան դի մա սին: 
Վեր ջա պես Տեր Ղևոն դը ներ կայաց նո ւմ է տվյալ ներ թե ինչ պես էր օս-
մանյան վեր նա խա վը մի ջամ տո ւմ հայ բա րձ րաս տի ճան ե կե ղե ցա կան նե րի 
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ընտրությանը, մեկուսաց նե լով «ազ գայ նա կան նե րին» ու հո վա նա վո րե լով 
«թրքա սերներին»:

Տար բեր ա ռիթ նե րով Տեր Ղևոն դը գրո ւմ է թե իր կար ծի քով ինչ պի-
սին պե տք է լի նի հայ քա հա նան: Կար ծես թե այ սօր էլ աս վա ծը չի կո րց-
րել այժ մե ա կա նու թյու նը. «Ը ստ իս, հայ քա հա նան պէ տք է լաւ գիտ նայ իւր 
Լու սա ւոր չա կան ե կե ղեց ւոյ պատ մու թիւ նը: Հայ քա հա նան պէ տք է իւր տոհ
մային պատ մու թի ւնն ալ լաւ սեր տած ըլ լայ, ար տա քին ընդ հա նո ւր պատ
մու թի ւնն գիտ նա լն ալ ի րեն մեծ օ գո ւտ նե րը ու նի: Հայ կղե րա կա նը պէ տք է 
ու նե նայ իր առտ նին թան գա րա նը [գ րա դա րա նը], պէ տք է կար դայ գի տա
կան, կրօ նա կան, պատ մա կան, բա նաս տեղ ծա կան ըն տիր հե ղի նա կու թի ւն
ներ: Այս օր աշ խա րհ ա մե նայն գի տէ թէ տգէտ կղե րը չկր նար իւր ազ գին եւ 
կրօ նին օգ տա կար ըլ լալ:»

Որ քան որ Տեր Ղևոն դը խի ստ ու ան խնա է իր ան ձի, նույն քան էլ 
անխնա է այլ ան ձա նց հան դեպ, մա նա վա նդ՝ հոգ ևո րա կան նե րի: Նա 
անխնա քն նա դա տո ւմ է նրա նց տգի տու թյու նը, խա վա րամ տու թյո ւնն ու 
սահ մա նա փա կու թյու նը, քն նա դա տո ւմ է կու սակ րոն նե րի մե ծամ տու-
թյունը, նյու թա պաշ տու թյո ւնն ու շա հա մո լու թյու նը, իսկ ո րոշ դեպ քե րո ւմ 
էլ, մի ա բան նե րի ան բա րո կյան քը, ընդ հան րա պես կաս կա ծի տակ դնե լով 
կու սակ րո նու թյան նպա տա կա հար մա րու թյու նը: 

Ապ շե ցու ցիչ է Տեր Ղևոն դի գա ղա փար նե րի հա մար ձա կու թյու նը: Իր 
ժա մա նա կի, մի ջա վայ րի ու դիր քի հա մար նա խի ստ ա ռա ջա դեմ գա ղա-
փար ներ է հայտ նո ւմ: Հու շե րի մեջ բազ մի ցս օրհ նո ւմ ու փա ռա բա նում 
է բո լոր մեծ գյու տա րար նե րին ու գի տա տեխ նի կա կան ա ռա ջըն թա ցը, 
անխնա քն նա դա տո ւմ է հին նա խա պա շա րո ւմ նե րն ու ա նի մա ստ, խա վա-
րա միտ սո վո րու թյո ւն նե րը, ի րա կան հա վա տի հետ ոչ մի ընդ հա նո ւր բան 
չու նե ցող, բայց մեծ տա րա ծո ւմ գտած սնա հա վա տու թյո ւն նե րը: Վեր ջա-
պես վճ ռա կա նո րեն հան դես է գա լիս կամ քի ա զա տու թյան ու կա նա նց 
ի րա վունք նե րի պա շտ պա նու թյան դիր քե րից: 

Ող բեր գա կան է հն չո ւմ, է թե ինչ պես հայ հոգ ևո րա կա նը, բա րե պա շտ 
հա վա տա ցյա լը 1895-ի Մա րա շի սար սա փե լի կո տո րա ծից հե տո, չդի մա-
նա լով ա ղա ղա կող ա նար դա րու թյա նն ու ան մեղ մա րդ կա նց ոչն չաց մա նը, 
ընդ վզո ւմ է Բա րձ րյա լի դեմ ա սե լով «Ո ւր ես, «ը նդ ձեզ եմ մին չեւ ի կա տա
րած աշ խար հիս» ը սող Յի սո ւս, Քու ա նո ւա նդ նո ւի րո ւած տա ճար ներ այ րե
ցին մահ մե տա կան նե րը, Քու ա նո ւա նդ օ ծո ւած եւ մկր տո ւած, ձեռ նա դրուած 
քա հա նայ, վար դա պետ եւ կղե րա կան նե րը տա պար նե րով սպան նեցին,  



23

խեղդե ցին եւ կա խա ղան նե րու վրայ նա հա տա կե ցին: Զար թիր, զար թիր 
Իսրայէ լի ան նի րհ եւ ար թո ւն պա հա պա նը: « Տէր ամ բար տա ւա նից հա կա
ռակ կայ», ուր մնաց այս խոս տո ւմդ: Հայ տա րա բա ղդ Ազ գը Թա դէ ոս եւ 
Բար թո ղի մէ ոս ա ռա ջին Լու սա ւո րիչ Ա ռա քե ալ նե րո ւն ժա մա նա կէն սկ սե ալ 
մին չեւ իսկ մեր օ րե րը սի րած էր զՔեզ: Լու սա ւո րիչ ներ, Սա հակ Պար թեւ ներ, 
Մե ծն Ներ սէս ներ, Վար դան եւ Վա հան Մա մի կո նե ան ներ, քա նի քա նի հայ 
նա խա րար ներ, Սան դո ւխտ ներ, Աշ խէն ներ, Շու շան Վար դե նի ներ, Շա քէ
ներ քու սի րոյդ նա հա տա կո ւած է ին: Հայ ան բա ղդ Ազ գը ի սէր քրիս տո նէ ա
կան մա քո ւր կրօն քին հա մար Ար շա կու նե աց ժա մա նակ իւր ան կա խու թի ւնն 
իսկ վրայ տո ւած էր: Վկայ է ը սա ծիս Ե ղի շէ ան նման պատ մա գի րը: Ա ւաղ, 
մոռցար զմեզ, ով Տէր Ա մե նա կա րող»:

 Նույն այդ հա մի դյան ջար դե րի ա ռի թով Տեր Ղևոն դը դառ նա խա ռն 
հեգ նան քով է խո սո ւմ մեծ տե րու թյո ւն նե րի դիր քո րոշ ման մա սին. «Եւ րո
պա կան քրիս տո նե այ, քա ղա քա կր թե ալ, զար գա ցե ալ հզօր պե տու թի ւնք ի մա
ցան, քն նիչ ներ ե կան: Հայաս տան եւ Կի լի կի ա ման րա մա սն կեր պով քն նե
ցին, ի մա ցան: Ափ սոս ի րե նց շա հո ւն հա մար Պի ղա տո սի պէս ձեռ քեր նին 
լո ւա լով զէ րօյի չափ կա րե ւո րու թի ւն տալ չու զե ցին, ո րով հե տեւ հայ ան մեղ 
նա հա տակ ազգ մը պա շտ պա նե լու մէջ շահ չը տե սան: Ապ տի ւլ Հա մի տի պէս 
մար դա կե րպ ճի ւա ղի մը խա թե րը չկոտ րե ցին»:

 Բա ցի « զո ւտ հայ կա կան» նյու թե րից Հու շե րը պա րու նա կո ւմ են նաև 
տվյալ ներ, ո րո նք հե տա քրք րու թյո ւն են ներ կայաց նո ւմ ընդ հա նո ւր օս մա-
նյան պատ մու թյան տե սան կյու նից: Օ րի նակ ներ քին վար չա կան բա ժա-
նո ւմ նե րի հա մար կար ևոր տվյալ է Մա րա շի գա վա ռի որ պես ա ռան ձին 
նա հա նգ (վի լայեթ) հռ չա կու մը և ա պա, կա րճ ժա մա նակ ան ց, դրա վե րա-
ցո ւմն ու կր կին մի ա նա լը Հա լե պի նա հան գին: 

Կամ ան վտան գու թյան, ճա նա պա րհ նե րի ա պա հո վու թյան և ընդ-
հա նո ւր մթ նո լոր տի ա ռու մով այն մեծ տար բե րու թյու նը, որ կար Օսմա-
նյան կայս րու թյան մեջ Աբ դո ւլ Ա զիզ (1861-1876) և Աբ դո ւլ Հա միդ Բ (1876-
1909) սո ւլ թան նե րի գա հա կա լու թյան մի ջև: 1873 թվա կա նի Մյու ռո նօ րհ-
նե քի ա ռի թով Կի լի կի այի տար բեր կող մե րից հա վաք վող և դեպի Սիս 
ուղևոր վող ժո ղո վր դի վի ճա կը նկա րագ րե լիս հետ ևյալ խոս քե րն է ա սում 
«….թրքաց Ապ տի ւլ Ա զիզ կայ սեր թա գա ւո րու թե ան ժա մա նակ Մա րա շի հայ 
ժո ղո վո ւրդը նիւ թա պէս եւ բա րոյա պէս բա րե բաս տիկ վի ճա կի մէջ (էր): Ճամ
բա նե րը ա պա հով եւ կա տա րե լա պէս վս տա հե լի..»:
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Ճի շտ հա կա ռա կը՝ դժո խային մի պատ կեր է հառ նո ւմ ըն թեր ցողի 
առջև, երբ Տեր Ղևոն դը նկա րագ րո ւմ է Օս մա նյան բան տը, ընդ ո րում 
աբդուլ հա մի դյան շր ջա նո ւմ (1896-1897), իր ներ քին բար քե րով, կա մա յա-
կանու թյո ւն նե րով, կա շա ռա կե րու թյա մբ, դա ժա նու թյա մբ, քա ղա քա կան-
նե րի ու քրե ա կան նե րի հան դեպ վե րա բեր մո ւն քի տար բե րու թյա մբ և այլն: 

Եր բե մն պատ մա գի տու թյան մեջ Թան զի մա թի բա րե փո խո ւմ նե րի 
(1839-1876) կի սա տու թյու նը ընդ գծե լու հա մար ու սո ւմ նա սի րող նե րը ընկ-
նո ւմ են չա փա զան ցու թյան մեջ, փոր ձե լով պն դել, որ ոչ մի է ա կան տար-
բե րու թյո ւն չկար թան զի մա թյան շր ջա նի և դրան հա ջոր դած շր ջա նի մի ջև, 
մի նչ դեռ հու շագ րու թյան տվյալ նե րը հա կա ռա կն են վկայո ւմ: 

 Կար ծո ւմ ենք, որ Տեր Ղևոն դի Հու շե րը պա րու նա կո ւմ են նաև բա վա-
կա նա չափ ար ժե քա վոր տվյալ ներ Կի լի կի այի ու շր ջա կայ քի քաղաք ների, 
գյու ղա քա ղաք նե րի, գյու ղե րի, վան քե րի, ե կե ղե ցի նե րի ու մե նաս տան նե րի 
մա սին, տվյալ ներ, ո րո նք ու նեն երկ րա գի տա կան ու ազ գա գրա կան նշա-
նա կու թյո ւն, կա րող են օգ տա կար լի նել բնա կա վայ րե րի տեղա դրու թյան 
ճշգրտ ման, ժո ղո վր դագ րա կան պատ կե րի ամ բող ջաց ման տեսա կետից:

 Վեր ջա պես սա հա րյու րա վոր ու հա զա րա վոր հայ ըն տա նիք ների 
տարեգ րու թյո ւնն է նախ քան նրա նց ոչն չա ցո ւմն ու վե րապ րող նե րի ցրու մը 
աշ խար հով մեկ: Այս տեղ ի րե նց նախ նի նե րին կգտ նեն բազ մա թիվ նախկին 
կի լի կե ցի ներ ու արևմ տա հայ տար բեր քա ղաք նե րից սերող հայոր դի ներ, 
ո րո նց շա ռա վիղ նե րն այ սօր տա րած ված են աշ խար հով մեկ՝ Ավստ րա-
լիայից մի նչև ԱՄՆ ու Կա նա դա, Հայաս տա նից, Սի րի այից ու Լի բա նա նից 
մի նչև հե ռա վոր Բրա զի լի ա, Ար գեն տի նա և Ու րու գո ւայ:

* * *
 Հու շագ րու թյան գի տա կան լի ար ժեք հրա տա րա կու մը հնա րա վոր 

ե ղավ ի րա կա նաց նել մի շա րք ան ձա նց խոր հո ւրդ նե րի ու ա ջակ ցու թյան 
շնոր հիվ: Նրանց քա ջա լե րա նքն ու խրա խու սան քը ոգ ևո րե ցին ինձ ամ բող-
ջաց նե լու հա մար սույն հատո րը, որով, հուսով եմ, մասամբ փոխհատուցեցի 
նախնիներիս հանդեպ որդիական պարտքս: 

Ծանոթագրությունները կազմելիս ուղեցույցի դեր են խաղացել 
Հուշերի այն հատվածները, որոնք հրատարակել է հորեղբայրս՝ Հայկ 
Տեր-Ղևոնդյանը «Գեր մա նիկ» պարբերականում և, հատկապես, Գրիգոր 
Գալուստյանի «Մարաշ կամ Գերմանիկ և հերոս Զեյթուն» ծավալուն 
հանրագիտարանային երկասիրությունը։
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Գր քո ւմ տեղ գտած թո ւր քե րեն նա խա դա սու թյո ւն նե րի տա ռա դար-
ձու թյան ու թա րգ մա նու թյան գոր ծո ւմ օգ նել են Հաս միկ Ստե փա նյա նը, 
Ա նի Սա րգ սյա նը և Վերա Սա հա կյա նը:

Հա տո ւկ ե րախ տա գի տու թյո ւնս պե տք է հայտ նեմ Միհ րան Մի նա ս յա-
նին, ո րն ա ջակ ցել է հու շագ րու թյան սր բա գր ման և ծա նո թագ րու թյուն նե րի 
ամբողջաց ման հար ցո ւմ: Արևելյան Կի լի կի այի քար տե զը կազ մել է Համ-
լետ Սա րգ սյա նը, հա մա կա րգ չային աշ խա տա նք նե րո ւմ ինձ օգնել է Ա նա-
հիտ Գա լս տյա նը: Իր աջակցությունն է բերել նաև Հրանուշ Խառատյանը։

 Հու շե րի նա խա պատ րաս տու թյան ողջ շր ջա նո ւմ մշ տա պես կող քիս 
են ե ղել մայրս՝ Սե դա Դևե ջյա նը, կի նս՝ Ա լիս Տեր-Ղ ևոն դյա նը և որ դի ս՝ 
Ա րամ Տեր-Ղ ևոն յանը:

Վեր ջա պես սույն գր քի ֆի նան սա վոր ման ու ո րա կյալ հրա տա րա կու-
թյան համար պար տա կան ենք Մե րի Գոր ծու նյա նին, նրա դս տե րը՝ Նա-
դի ային, վեր ջի նիս որ դո ւն՝ Ար մենին, ինչ պես նաև «Ան տա րե ս» հրա տա-
րակ չու թյա նը:

Վա հան Տեր-Ղ ևոն դյա ն 
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 ԳԻ ՐՔ Ա

1920 Օ գոս տոս 20, օր ուր բաթ, Ա ղեք սա նդ րի ա, Հայոց ե կե ղեց ւոյ 
բակին մէջ ման կա պար տէ զի շէն քին մէջ երբ կը բնա կէ ի նք, սկ սայ գրել 
մեր այս ըն տա նե կան ար ձա նագ րու թիւ նը: 

Աս կէց ճի շդ 7 կամ 8 տա րի ներ յա ռաջ ի Մա րաշ բո ւն իսկ ծնն դա վայ-
րիս մէջ մեր ըն տա նի քին ար ձա նագ րու թիւ նը ըն դար ձակ եւ ման րա մա սն 
կեր պով գրած է ի: 1915 Ապ րիլ ամ սո ւան սկի զբ նե րը Մա րա շի թո ւրք կա ռա-
վա րու թե ան քա ղա քա կա նու թիւ նը աւ րո ւե ցաւ՝ հա րս տա հա րու թի ւնք, ան-
խղ ճու թի ւնք, չա րիք շատ ցան: Մա րա շի վեց ե կե ղե ցի նե րը, Կեդ րո նա կան 
վար ժա րա նը, հայ հռով մէ ա կա նաց ե կե ղե ցին, հայ ե րե ւե լե աց տու ները 
սկ սան խու զար կել, գր քեր, տետ րակ ներ, նա մակ ներ կը գրա ւէ ին: Տան 
տէ րե րը կը տա նէ ին կը բան տար կէ ին, բան տե րու մէջ ան խնայ կը ծե ծէ ին, 
կը նե ղէ ին եւ ան պատ մե լի տան ջա նք եւ չար չա րա նք նե րու կ՛ենթարկէ ին:

 Տես նե լով տա րա բա ղդ մա րաշ ցի հայոց այս սոս կա լի եւ դա ռն կացու-
թիւ նը յար մար դա տե ցի տա րի նե րէ ի վեր աշ խա տե լով գրած ըն տա նե կան 
ար ձա նագ րու թիւ նը կրա կի տալ եւ այ րել: Ան խի ղճ եւ ան գո ւթ քա նի մը 
թուրք զի նո ւո րա կան նե րէ բաղ կա ցե ալ զի նո ւո րա կան ա տե ան մը կազ մե-
ցին: Այս գե հե նա կան ա տե ա նին բո ւն նպա տա կն էր զր պար տել հայե րը, 
բան տար կել եւ կա շա ռք ու տել: Ա մե նաո չի նչ բա նե րու հա մար բո ւն իսկ 
հայոց խա նո ւթ նե րը կը խու զար կէ ին: Այն ա մէն տա ռա պա նք եւ չար չա-
րա նք նե րը մի առ մի պատ մել ան կա րե լի է: Ի լրո ւմն ա մե նայն չարեաց 
տարագ րու թի ւնն ալ վրայ գա լով Մա րա շի հայը բո լո րո վին փճա ցաւ, 
ոչնչա ցաւ, փա ռք, պա տիւ, հա րս տու թի ւն, ինչք, ստա ցո ւա ծք, տո ւն-տեղ, 
կահ կա րա սի, դրամ, այ գի, պար տէզ, տո ւն-տեղ, ա մեն բան ա ռաւ Թուրք 
պե տու թիւ նը Մա րա շի հայո ւն ձեռ քէն եւ լմն ցո ւց: Այն ա մեն սոս կա լի 
ա ղետ նե րը պատ մել ըն դար ձակ հա տոր նե րու կա րօտ է:
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* * *

Ող բա ցե ալ հօր մէս՝ ար ժա նաշ նո րհ Տէր Նա հա պետ ա ւագ քա հա նայ 
Տէր Կա րա պե տե ա նէ9 ման կու թե ա նս ժա մա նակ լսած նե րս ա սո նք են: 
Մեր ցե ղին մե ծը ան ծա նօթ ա տեն նե րէ ի վեր Պա րս կաս տա նի Նոր Ջու ղա 
քա ղա քէն ե կած Մա րաշ հաս տա տո ւած է:10 Ու նէ ի նք քա նի մը գրա ւոր յի շա-
տա կա րան ներ՝ Մեծ Յայս մա ւո ւրք մը տպե ալ ի Կ. Պոլիս 200 տա րի յա ռաջ, 
յի շե ալ Յայս մա ւո ւր քի մէջ մեր ցե ղէն քա հա նայ մը Տէր Մկր տիչ ա նո ւա մբ 
կը յի շո ւէր եւ «Տ րա մա բա նու թի ւն Ջու ղայեց ւոյ» ա նու նով ձե ռա գիր տրա-
մա բա նու թի ւն մը կար: Այդ ձե ռագ րին վեր ջին թեր թե րո ւն մէջ մեր ցե ղին 
ե րե ւե լի նե րէն Յա րու թի ւն ե պիս կո պո սի մ’ա նու նը, Մկր տիչ վար դա պե տի 
մը ա նու նը եւ քա նի մը քա հա նայից ա նո ւն նե րը գրո ւած է ին: Ա ւաղ այդ 
թան կա գին ձե ռա գի րն ալ թր քա կան խժդ ժու թե ան զոհ գնաց: 1895 Նոյեմ-
բեր 6, օր եր կու շաբ թի, Մա րա շի ահ ռե լի կո տո րա ծին ժա մա նակ մեր տու-
նը փա ռա ւո րա պէս կո ղոպ տե ցին, թա լա նի տո ւին: Ինչ որ ու նէ ի նք՝ կահ 
կա րա սի, ինչք, ստա ցո ւա ծք, նախ նե ա ցս ժա մա նա կէն մե զի մնա ցած բա-
ներ: Հօ րս հօր հան գու ցե ալ Տէր Կա րա պետ քա հա նային ար ծա թա պատ 
պա տո ւա կան մաշ տո ցը, մատ նին եւ կնի քը: Տէր Կա րա պե տին հօր ծե րու-
նա զա րդ ա ւագ քա հա նայ Տէր Նա հա պե տին ար ծա թա պատ մաշ տոցը եւ 
կնի քը: Շատ մը վա ղե մի նա մակ ներ, կոն դակ ներ, գրու թի ւն ներ եւ շատ մը 
թան կա գին գր քեր: 

Ա մէ նն ալ ա ռին տա րին փճա ցու ցին: Մօ րս սն տու կին մէջ շատ մը ար-
ծա թե ղէն եւ ոս կե ղէն ի րե ղէն ներ կային, ար ժէ քա ւոր գրու թի ւն ներ կային, 
ա մէ նն ալ ա ռին, ե ազ մա ը րին:11 Նախ նիք նե րո ւս մե զի թո ղու ցած հին 
յիշատակ նե րէն գրե թէ բնաւ բան չմ նաց: Սսոյ ա թո ռոյն կա թո ղի կոս նե րէն 

9 Հիշյալ ժամանակաշրջանում ազգանունը կանոնավորված բնույթ չուներ: 
Հայրանունը վերածում էին ազգանունի, այսինքն եթե Տեր Նահապետը որդին է Տեր 
Կարապետի, ինքնաբերաբար նա Տեր Կարապետյան է կոչվում: Բայց քանի որ Տեր Ղևոնդի 
ոչ միայն հոր, այլև հոր պապի անունը Տեր Նահապետ էր, ուստի տոհմի ազգանունը (մինչև 
1930-ականներ) արձանագրում ենք որպես Տեր Նահապետյան կամ Տեր Նահապետյանց: 
Այդպես էր նշված նաև Մարաշի իրենց տան վրա դրված հուշատախտակի գրության մեջ:

10 Տոհմի գլխավորի Իրանից Օսմանյան Կայսրություն, կամ Նոր Ջուղայից Մարաշ 
տեղափոխության վերաբերյալ ասված «անծանօթ ատեններէ ի վեր» արտահայտությունը 
հուշում է, որ այն տեղի է ունեցել նախքան 18-րդ դարի երկրորդ կեսը (այլապես առավել 
հստակ տեղեկություն կտրվեր): Հավանական ենք համարում այն թվագրել 17-րդ դարի 
վերջից մինչև 18-րդ դարի 20-30-ական թվականները: 

11 Եազմա ըրին – Yazmak, թրք.՝ գրել, տվյալ դեպքում՝արձանագրեցին, գրառեցին, 
գրանցեցին:
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ղր կո ւած 2 կոն դակ նե ր12, ինչ պէս ե ղած է չգի տեմ, գտայ գր քի մը մէջ, ո րոց 
պատ ճէ նը պիտ գրեմ այս ար ձա նագ րու թե ան մէջ իբ րեւ հին յի շա տակ 
մը:13 Կը փա փա քիմ, որ ա պա գային կար դան զա ւակ նե րս:

 Մա րա շի Սո ւրբ 40 Մանուկ ե կե ղեց ւոյ ա ւագ քա հա նայ եւ 
ա ռաջ նոր դա կան փո խա նո րդ Տէր Կա րա պե տե ան Տէր Նա հա պե տ

 Հայրս՝ որ դի Տէր Կա րա պետ խո հե մա զա րդ քա հա նային, որ ամ-
բողջ 40 տա րի Մա րա շի մէջ քա հա նայա գոր ծե լով մեծ ա նո ւն եւ համ բաւ 
վաստկած էր իւր պար կե շտ վա րո ւք, լո ւրջ փոր ձա ռու թե ա մբ, ան կե ղծ, 
ան շա հա սէր եւ բա րե բա րոյ բնա ւո րու թե ա մբ: Ցաւ ի սի րտ ստի պե ալ եմ 
խոս տո վա նիլ թէ պա տո ւա կան հայ րի կս, թե պէտ լսած եմ թէ ի Սիս մայ-
րա վան քին մէջ քա հա նայ ձեռ նադ րե ալ է եւ մա րաշ ցի Լօմ լօմ ճե ա ն14 լու-
սա հո գի Յակոբ ա ղա հօ րս կն քա հայր ե ղած է, hայ րի կիս ձեռ նադ րո ւե լո ւն 
թո ւա կանը միտքս չէ: Պե տք էր հօ րս կեն դա նու թե ան ա տեն հա րց նել եւ 
հա սկ նալ: Այս մա սին ալ ես ան տար բեր գտ նո ւած եմ: Կար ծեմ 1895-ին 
Նոյեմ բեր 6, օր Բշ15-ին՝ մեր տան կո ղոպ տո ւած օ րը, ող բա ցե ալ հօ րս ար-
ծա թա պատ ծո ցի մաշ տո ցին մէջ կար հօ րս քա հա նայ ձեռ նադ րո ւե լո ւն 
թուա կա նը: Ամ բո ղջ ըն տա նե կան թան գա րա նի ս16 թան կա գին գր քե րո ւն 
հետ այն մաշ տո ցն ալ կո ղոպ տո ւե ցաւ:

 Հայրս թր քե րէն եւ հայե րէն՝ գրա բառ եւ թէ աշ խար հա բառ, շատ լաւ 
գի տէր: Կա րող էր լաւ քա րոզ ներ տալ, բա նի բո ւն եւ իւր պաշ տօ նին գի-
տա կից կղե րա կան մ’էր: Մա րա շի վեց ե կե ղե ցե աց ամ բո ղջ քա հա նայք կը 
յար գէ ին զին քը: Քա ղա քա կան եւ կրօ նա կան ժո ղո վք նե րու ա տե նա պե-
տու թի ւն նե րը ինք կը վա րէր: Ըստ իս, Մա րա շէն ա ւե լի մեծ եւ կամ ա ւե-
լի բազ մա հայ կեդ րո նի մը մէջ իսկ եւ իսկ ա ռաջ նո րդ ըլ լա լու հմ տու թի ւն 
եւ մտա ւո րա կան կա րո ղու թի ւն ու նէ ր17: Բո ւն ճի շդ թո ւա կա նը մի տքս չէ, 

12 Հետագայում պարզվեց, որ ոչ թե երկու այլ երեք կոնդակ էր փրկվել: 
13 Տե՛ս Հավելված Բ։
14 Այս տոհմի շառավիղները ներկայում բնակվում են Արգենտինայում: Լոմ լոմջ-

յանների մի մասը ներգաղթել էր Հայաստան և բնակվում էր Երևանում (Նորքում):
15 Երկուշաբթի:
16 Թանգարան բառը երբեմն գրադարան իմաստով է գործածում: 
17 Տէր Նահապետը ճիշտ 40 տարի (1847-1887) պաշտոնավարում է իբրև Սուրբ Քա-

ռասուն Մանուկ եկեղեցու քահանա: Նրա վարչական կարողության ու ժողովրդի մեջ 
վայելած հեղինակության մասին է վկայում նաև Գրիգոր Գալուստեանը: (Մարաշ կամ 
Գերմանիկ, էջ 585-586):
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բայց կար ծի քով կր նամ յայտ նել թէ աս կէց գրե թէ 67 տա րի յա ռա ջ18 թրքաց 
կայսր Սո ւլ թան Մէ ճի տի19 ժա մա նակ հայրս՝ Տէր Նա հա պետ, Մա րա շի 
հա մայն հայ ազ գին կող մա նէ ի Կ. Պո լիս ղր կո ւած է: Ա սոր ալ պատ ճա ռը 
ինք՝ լու սա հո գին քա նի ցս պատ մած է ին ծի: Այն թո ւա կան նե րո ւն Մա րա շի 
հայե րը տո ւր քի մա սին բնիկ մա րաշ ցի տա ճիկ նե րէն ան տա նե լի նե ղու-
թիւն կը կրէ ին, ո րով հե տեւ Մա րա շի թո ւրք եւ թէ հայոց պե տա կան տո ւր-
քե րը խա ռն է ին: Թո ւր քե րը, ի րե նք ան շո ւշտ իբ րեւ տի րող ազգ, ամ բո ղջ 
տո ւր քե րո ւն ծան րու թիւ նը հայոց վրայ կը դնէ ին: Ա նի րա ւա բար եւ ա ւե լի 
ճիշ դը ը սե լու հա մար կո ղմ նակ ցու թե ա մբ, տո ւր քե րու բա շխ ման մէջ ան-
խղ ճօ րէն վա րո ւե լով հայե րո ւն տու նը կը քան դէ ին: Մա րա շի հայք ձանձ-
րա նա լով թր քաց ի րե նց վրայ դրած պե տա կան տո ւր քե րու ծան րու թե նէն, 
հայրս հա մո զեր են Կ. Պո լիս ղր կե լու եւ ճամ բու ծախ քե րն ալ հո գա լու: 
Մին չեւ ան գամ հօ րս բա ցա կայու թե ան մեր տան պէ տք ե ղած ապ րո ւս տի 
ծախ քե րն ալ հո գա ցեր են: 

Ե րբ հայրս կը պատ րաս տո ւի ճամ բայ ել լե լու Մա րա շի հայք հան րա-
գրու թի ւն մ’ալ տո ւած է ին հօ րս. ի րեն բո լոր ճամ բու ծախ քե րը եւ մի ան-
գա մայն մին չեւ Կ. Պոլ սէն վե րա դառ նայ մեր ըն տա նի քին ապ րո ւս տի ծախ-
քերն ալ վճա րե լու: Այս հան րագ րու թի ւն կա պոյտ թո ւղ թի վրայ գրուած 
գեղե ցիկ նա մակ մ’էր: Եւ այս գրու թե ան մէջ հօ րս Կ. Պո լիս եր թա լո ւն թուա-
կա նը գրո ւած էր: Ափ սոս այս գրու թի ւնն ալ երբ մեր տո ւնն խու զար կե ցին 
Մա րա շի կո տո րա ծէն տա րի մը յա ռաջ, ու րիշ շատ մը կա րե ւոր թուղ թեր 
եւ նա մակ նե րու հետ կա ռա վա րու թիւ նը գրա ւեց եւ ետ չտո ւաւ: Այս գրու-
թի ւն նե րու հետ էր լու սա հո գի հօ րս Ա ղե ա րի այ գին ին ծի ծա խած ըլ լա-
լուն օ րի նա ւոր մո ւր հա կը: Վեր ջա պէս Մա րա շի տա ճիկ կա ռա վա րու թիւ նը 
ե րեք ան գամ տու ներ նիս խու զար կե լով, կո ղոպ տե լով, ե ազ մա ը նե լով, թէ 
հօ րս, թէ մօ րս եւ թէ նախ նիք նե րո ւս ժա մա նա կէն գրա ւոր նա մակ, գի րք, 
պատ կեր, բան մը չթո ղո ւց:

 Սա չա փը կր նամ յի շել աստ: Երբ հայրս Մա րա շէն մեկ նե լով ցա մա-
քէն ուղ ղա կի Պո լիս գնաց, վա սն զի այն թո ւա կան նե րո ւն դեռ ծո վով՝ շո-
գե նաւով Կ. Պո լիս եր թա լու հնար չկար, խե ղճ հայրս ճի շդ 40 օ րէն Պո լիս 
հա սած էր: Մայրս այն օ րեր յ ղի է ե ղեր: Ես ալ ան շո ւշտ մօ րս ար գան դին 
մէջ է ի: Հայրս գիտ նա լով մօ րս յ ղի ըլ լա լը Կ. Պոլ սէն նա մակ մը գրած էր: 
Յի շե ալ նա մա կին մէջ ը սած էր թէ ե թէ մօ րս ծնն դու ա րու ըլ լայ ե րե խային 

18 1853 թ.
19 Օսմանյան սուլթան Աբդուլ Մեջիդ (1839-1861):
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ա նունը Եր ջա նիկ դրէք, իսկ ե թէ էգ ըլ լայ Սի րո ւկ դրէք: Այս նա մա կն ալ կո-
րաւ մի ւս գրու թի ւն նե րո ւն հետ: Կար ծեմ հայրս այս թո ւա կա նէն, այ սինքն 
1920 Օ գոս տոս 8, ըստ Յու նաց, 66 եւ կամ 67 տա րի ներ յա ռա ջ20 Կ. Պո լիս 
գնա ցած ըլ լա լու է: Հայ րի կս մէկ ու կէս տա րի ի Կ. Պո լիս մնա լով աշխա տած 
եւ յա ջո ղած էր Սո ւլ թան Մէ ճի տէն մաս նա ւոր հրո վար տակ մը ձեռք բե րել 
Մա րա շի կա ռա վա րու թե ան ուղ ղե ալ, որ պէս զի Մա րա շի հայոց տուր քե րու 
բաշ խու մը թո ւր քե րէն զա տո ւի: Այն օ րէն սկ սե ալ մա րաշ ցի հայք կը զա տեն 
ի րե նց տո ւր քե րը եւ ա ռան ձին ի րե նց մէջ կը բաշ խե ն21:

 Մա րա շի մո լե ռա նդ տա ճիկ նե րը տես նե լով տո ւր քի մա սին ե ղած այս 
նոր կար գադ րու թիւ նը վեր ջին ծայր զայ րոյթ եւ բար կու թի ւն կը զգան եւ 
կը սկ սին տե սակ տե սակ սու տեր եւ ան հի մն զր պար տու թի ւն ներ հնա-
րել: Ժո ղով ներ կը գու մա րեն, հան րագ րու թի ւն ներ կը գրեն եւ, ի վեր ջոյ, 
ո րով հե տեւ տի րող ազ գի ան հատ ներ են, կը յա ջո ղին Մա րա շի կա ռա վա-
րի չը հա մո զել, թէ հայ ազ գին ե րե ւե լի նե րէն Ս.  Գէ ո րգ ե կե ղեց ւոյ ե րե ւե-
լի իշ խան եւ Սո ւրբ Ստե փան նոս ե կե ղեց ւոյ իշ խան Չօր պա ճե ան Հա ճի 
Տէօվ լէթ է ֆէն տի եւ Թօ փա լե ան Հա ճի Յա կոբ ա ղա եւ Սո ւրբ 40 Մանուկ 
ե կե ղեցւոյ ա ւագ քա հա նայ Տէր Կա րա պե տե ան Տէր Նա հա պետ Մա րա շի 
թուրք եւ թէ հայ հպա տա կաց տո ւր քի դրամ նե րէն ա հա գին գու մար ներ 
կե րած եւ գող ցած են: 

Այս մա սին ա հա գին հան րագ րու թի ւն եւ ամ բաս տա նա գիր ներ Կ. Պո-
լիս ղր կե լով կը յա ջո ղին Տէ րու թիւ նը հա մո զել, թէ մա րաշ ցի այս ե րեք 
ան ձի նք՝ մին հայրս, մի ւս եր կո ւքն ալ Թօ փա լե ան Հա ճի Յա կոբ ա ղա եւ 
Չօր պա ճե ան Հա ճի Տէ օվ լէթ է ֆէն տի Տե րու թե ան գան ձո ւն վնաս տո ւող 
եւ դրամ շոր թող խռո վա րար մար դիկ ներ են: Ա սոր վրայ Սո ւլ թան Մէճիտ 

20 Այսինքն՝ 1853 կամ 1854 թվականին:
21 Այդ նույն ժամանակ, բացի հարկերի բաժանման հարցը գլուխ բերելուց Տէր 

Նահապետը կարողանում է ևս մի շատ կարևոր հարց լուծել Մարաշի հայոց համար: Բանն 
այն է որ մինչև այդ թվականները գործում էր «իզիննամէ» կոչված կարգը, համաձայն 
որի որևէ հայի մահանալու պարագայում, մինչև որ տեղի թուրք դատավորը արտոնագիր 
չտար, չէին կարող թաղել: Ըստ Գալուստեանի այս տգեղ և վարկաբեկիչ սովորությունը 
Օսմանյան կայսրության հայաշատ քաղաքներում ներմուծել էր Մուստաֆա II սուլթանը 
1695-ին, որը լիարժեք գործել էր մինչև 1808 թվականը, երբ Սուլթան Մահմուդ II օրոք, 
ամիրա Հարություն Բեզջյանի միջնորդությամբ այն վերացվել էր, սակայն փաստորեն, որոշ 
բնակավայրերում շարունակում էր գործել: Ահա այս «իզիննամէ»ի մի քանի օրինակներ 
Տեր Նահապետը իր հետ տանում է Կ.Պոլիս, հանձնում է Սարգիս Պատրիարքին, իսկ 
թարգմանությունները՝ տեղի օտար դեսպաններին, ինչպես նաև Օսմանյան կայսրության 
Մեծ Վեզիրին հատուկ դիմում ներկայացնելով վերացնել է տալիս այդ ստորացուցիչ 
կարգը (Մարաշ կամ Գերմանիկ, էջ 715-716):
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թա գա ւո րէն մաս նա ւոր հրո վար տակ կ’ել լէ, Մա րա շի ղե կա վա րիչ Խո ւր-
շիտ փա շային կը ղր կո ւի: Խո ւր շիտ փա շան ան մի ջա պէս կը կան չէ հայրս 
եւ իւր եր կու հայ ե րե ւե լի իշ խան նե րը եւ ի րե նց աք սոր ըլ լա լո ւն հա մար 
Սուլ թան Մէ ճիտ թա գա ւո րէն ե կած հրո վար տա կը կը կար դայ ի րե նց: 
Խեղ ճե րը վեր ջին ծայր ա հու դո ղի եւ սար սա փի կը մատ նո ւին, բայց ինչ 
ը նեն, կը ստի պո ւին հնա զան դիլ: Եր կու իշ խան նե րը, ո րով հե տեւ հա րո ւստ 
է ին, կ’աշ խա տին կա շա ռել Խո ւր շիտ Փա շան: Կա ռա վա րիչ՝ Թօ փա լե ան 
Հաճի Յա կոբ ա ղան եւ Չօր պա ճե ան Տէ օվ լէթ է ֆէն տին ուղ ղա կի Մա րա շի 
ա րեւ  մտե ան կող մը, Մա րա շէն 10 ժամ հե ռա ւո րու թե ան Ֆըր նու զի22 հայոց 
վան քը կ’աք սո րէ եւ հայրս ալ, ան շո ւշտ դրամ չու նե նա լո ւն պատ ճա ռաւ, 
Մա րա շէն 18 ժամ հե ռու Ա մա նոս լեռ նե րէն Հա սան պէկ լի23 ը սո ւած գիւղը 
կ’աք սո րէ: Հայրս ի Հա սան պէկ լի ար ժա նա պա տիւ Տէր Պետ րոս ա նո ւն 
քա հա նային տու նը հի ւր կ’ըլ լայ: Այս ե րեք աք սո րե ա լք, ա ռա նց ըն տա նի-
քի, մի մի այն ի րե նք կ’աք սո րո ւին:

Դժ բաղ դա բար եր կու իշ խա նք ի Ֆըր նո ւզ եւ հայ րի կս ի Հա սան-
պեկ լի գի ւղ որ չափ ա տեն իբ րեւ աք սոր կը մնան լաւ մի տքս չէ: Վա սն 
զի ես այն ա տեն հա զիւ 4 կամ 5 տա րե կան տղայ է ի:24 Մայրս, Մա րի ամ 
եւ Մար գա րիտ քոյ րե րս տա րի քով ի նէ մեծ է ին: Չեմ կր նար ման րա մաս-
նու թի ւն նե րը յի շել, օր մը ե րա զի պէս մի տքս կու գայ, մայրս եւ քոյ րե րս 
Մա րա շէն Ֆըն տը ճա գ25 ա նո ւն հայ գիւ ղը փո խադ րո ւե ցա նք եւ Ֆըն տը ճագ 

22 Ֆըրնուզ, Ֆըռնուզ, Ֆըռնըզ – մեծ գյուղ կամ ավան Մարաշի գավառի Զեյթունի 
գավառակում (Հայաստանի և Հարակից Շրջանների Տեղանունների Բառարան, այսու-
հետև՝ ՀՀՇՏԲ, հ.5, էջ 519):

23 Հասանպեկլի, Հասանբեկլի կամ Հասանբեյլի – գյուղ է Ադանայի նահանգի 
Ջեբել-Բերեքեթի գավառում, Օսմանիե քաղաքից հյուսիս: Ըստ տարբեր աղբյուրների՝  
20-րդ դարի սկզբին ուներ 1850-2000 հայ բնակիչ (ՀՀՇՏԲ, հ. 3, էջ 366):

24 Այս արտահայտությունը ցույց է տալիս, որ Մարաշի հայերի թուրքերից առանձին 
հարկ վճարելու դրությունը առնվազն 4 տարի գործել է: 

25 Ֆընտըճագ (Ֆընդըջաք) – մեծ գյուղ է Մարաշի գավառի Բազարջըղ գավառակում, 
Մարաշ քաղաքից 18 կմ հարավ-արևմուտք, Ամանոսի լեռնաշղթայի Ֆընդըջաք լեռան 
դիմաց, Յավշան լեռան ստորոտում, երեք կողմից անտառապատ լեռների մեջ, Ֆընդըջաք 
գետակի ափերին: Երբեմն Ֆընդըջաք անվան տակ միավորել են նաև հարևան հայկական 
Դերեքյոյ և Քիշիֆլի գյուղերը: 1913-ին ուներ 3000 բնակիչ: Զբաղվում էին այգեգործությամբ 
և արհեստներով: Հիմնադրել են Հաճընից եկած հայերը 18-րդ դարում: Այս գյուղը հայտնի 
է իր մարտական ոգով ու հերոսական դիմադրությամբ, որ ցուցաբերել է թե 1895, թե 
1909 և թե 1915 թվականներին: 1915-ին հարևան գյուղերի հետ միասին 500 մարտիկներով 
հերոսաբար դիմադրել են օսմանյան 8000-անոց կանոնավոր բանակին և նրանց միացած 
խուժանին: Միայն վերջին մարտիկի սպանվելուց հետո օսմանցիները ներխուժել են գյուղ, 
մեծ մասին կոտորել, իսկ մյուսներն աքսորի են ենթարկվել: Զինադադարից հետո ողջ 
մնացած ֆընդըջաքցիները կրկին վերադառնում են գյուղ (շուրջ 1000 մարդ) : Այս անգամ 
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գիւ ղի մեծա տո ւն նե րէն Մահ տե սի Աս տո ւա ծա տո ւր ա նո ւն մար դո ւն տու-
նը ի ջա նք: Մնա ցի նք ան դ կար ծեմ վեց ա միս: Յե տոյ թէ հօ րս եւ թէ մի ւս 
եր կու իշ խան նե րո ւն աք սո րէն վե րա դառ նա լո ւն մա սին տա ճիկ թա գա ւո-
րէն մաս նա ւոր հրա ման ե կած էր, նե րո ւմ շնոր հո ւած էր: Ան թիւ ան հա մար 
մա րաշ ցի հայ ժո ղո վո ւրդք ան հո ւն ու րա խու թե ա մբ լու սա հո գի հօ րս ա ջը 
կը համ բու րէ ին, յար գա նօք եւ լի կա րօ տով: Կը գո վա բա նէ ին հայ րի կս: Այս 
դէպ քին վրայ հօ րս փա ռք պա տի ւը ա ւե լի շատ ցաւ: 

ո րո նք է ին այդ եր կու ե րե ւե լի հայ իշ խան նե րը 26

 Տէ օվ լէթ է ֆէն տի Չօր պա ճե ան մե ծա նո ւն իշ խան Ս. Ս տե փան նոս 
ե կե ղեց ւոյ էն՛ ա ռաջ նա կա րգ եւ ազ գա սէր ու բա րե պա շտ ան ձնա ւո րու թի ւն 
մը: Հօ րս՝ Տէր Նա հա պե տին քե նե կա լը, Տէ օվ լէթ է ֆէն տի ին կի նը՝ Հա ճի 
Մա րի ամ հա նըմ մօ րս քոյրն էր: Թօ փա լե ան հան գու ցե ալ Գէ ո րգ ա ղային 
երկ րո րդ աղ ջի կը, Վար դան Թօ փա լե ա նին քոյ րը: Հայրս եւ Տէ օվ լէթ է ֆէն-
տի ի րա ւա մբ ի րա րու հետ մի ա ցե ալ է ին, կը սի րէ ին զի րար ան կե ղծ հա-
մակ րա նօք: Հայրս Ա ռաջ նոր դա կան փո խա նո րդ եւ ամ բո ղջ Մա րա շի վեց 
ե կե ղե ցե աց ա ւագ քա հա նայ, Տէ օվ լէթ է ֆէն տին ալ Ազ գային քա ղա քա կան 
ժո ղո վոյ Ա տե նա պետ, մի շտ ի րա րու հետ գոր ծա կից եւ վաս տա կա կից, 
Մա րա շի հայ հա մայն քին յա ռաջ դի մու թե ան մի ա սին կ’աշ խա տէ ին: Տէ օվ-
լէթ է ֆէն տի շատ բա րե պա շտ եւ շատ կրօ նա սէր իշ խան մ’էր՝ ա ռա տա-
ձե ռն, մա քո ւր բա րոյա կա նի տէր, հիւ րա սէր, ազ նիւ եւ մի ան գա մայն շատ 
պա տո ւա ւոր վա ճա ռա կան:

 Տէ օվ լէթ է ֆէն տի եր կար տա րի ներ Մա րա շի Թո ւրք կա ռա վա րու-
թեան մօտ թէ ի տա րէ ի27 եւ թէ դա տա րա նի ան դամ ե ղած, ծա ռայած է թէ 
ազգին եւ թէ Թո ւրք տէ րու թե ան: Ա մէն ուր բաթ օ րեր ե թէ գտ նուէին թուրք 

արդեն 1920-ին ենթարկվելով քեմալականների պաշարմանը կրկին զենքը ձեռքին ճեղքում 
են պաշարումն ու գնում միանում մարաշցիներին, որտեղ նրանց մեծ մասը կնքում է իր 
մահկանացուն կիսելով մարաշցիների ճակատագիրը (ՀՀՇՏԲ, հ. 5, էջ 518):

26 Այստեղ և հետագայում հաճախ օգտագործվող «իշխան» բառը պարտադիր չէ 
որ նշանակի տոհմիկ ազնվական: Տրված բացատրություններից պարզ է դառնում, որ 
«իշխանը» տվյալ թաղամասի, կամ համայնքի և առաջին հերթին համայնքային կենտրոն 
հանդիսացող եկեղեցու գլխավոր հովանավորն է և քաղաքի երևելի անձանցից մեկը: 
Միաժամանակ, ինչպես և իրական իշխանական տոհմի պարագայում, պատվանունը 
ժառանգաբար անցնում է հորից որդուն: 

27 Իտարէ (իդարե, իդարա, idare) – նշանակում է «վարչություն, վարչակարգ» (փոխ. 
արաբերենից):
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պալատին հա սա րա կաց բան տին մէջ հայ բան տար կե ալ ներ, ա մենն ալ 
բան տէն հա նել տա լով տու ներ նին կը ղր կէր: Լու սա հո գին ա մէն ուր բաթ 
օ րեր ա ռա ւօ տէն մին չեւ ի րի կո ւն պա հք կը պա հեր: Սո ւրբ Ստե փան նոս 
ե կե ղեց ւոյ գրե թէ պա հա պան հրեշ տա կն էր: Ա մէն կի րա կի ինք եւ թէ 
կինը՝ մօր քի րս եւ թէ տղա քը՝ Հա ճի Յա րու թի ւն, Մար տի րոս, Յա կոբ եւ թէ 
Կարա պետ է ֆէն տի նե րը ի րե նց ծնո ղաց հետ ե կե ղե ցի կ’եր թային ա ռան-
ձին ա ռան ձին ե կե ղե ցա կան տո ւրք եւ նո ւէր ներ տա լով ե կե ղեց ւոյն պայ-
ծա ռու թե ան պատ ճառ կը դառ նային: Ի մի բան Տէ օվ լէթ է ֆէն տի կր նամ 
ը սել թէ իւր ազ գա սի րու թե ա մբ եւ իւր ան նման բա րե պաշ տու թե ա մբ մեծ 
համ բաւ եւ ա նո ւն վա ստ կած էր ամ բո ղջ Կի լի կի ոյ մէջ: Տէ օվ լէթ է ֆէն տին 
Տա ճիկ պե տու թե ան կող մա նէ « Գա փու ճը պա ղը լըք րի ւթ պէ սի»28 ալ ունէր: 
Չօր պա ճե ան է ֆէն տին 1874-ին հա մայն ըն տա նե օք Ե րու սա ղէմ ուխ տի 
գնաց եւ ա հա գին ծախ քեր ը րաւ: Ու նէր 4 տղայ, Հա ճի Յա րու թի ւն է ֆէն-
տի ան դրա նիկ տղան շատ խո հեմ, ի մաս տո ւն եւ ազ նիւ: Երկ րոր դը՝ Հա-
ճի Մար տի րոս, եր րոր դը՝ Յա կոբ ճան եւ չոր րոր դը՝ Կա րա պետ է ֆէն տի, 
աղջիկ մ’ալ ու նէր Հա ճի Մա րի ամ ա նու նով:

 Հա ճի Յա կոբ ա ղա Թօ փա լե ան Ս.  Գէ ո րգ ե կե ղեց ւոյ ե րե ւե լի իշ խան 
եւ մե ծա նո ւն չօր պա ճը29, հօ րեղ բօ րոր դի մօ րեղ բօ րս Թօ փա լե ան Հա ճի 
Վար դան ա ղային, պար կե շտ, ծան րա բա րոյ եւ պատ կա ռե լի հայ ջոջ մը, 
Ազ գային քա ղա քա կան ժո ղո վոյ ան դամ, թէ հօ րս՝ Տէր Նա հա պե տին եւ 
թէ Չօր պա ճե ան Տէ օվ լէթ է ֆէն տի ին հետ աշ խա տա կից եւ վաս տա կա կից 
ազ գային եւ թէ ու րիշ ազ գօ գո ւտ գոր ծե րու մէջ: Այս պա տո ւա կան ան ձին 
ծե րու թե ան ժա մա նա կը կր նամ լաւ յի շել, ո րով հե տեւ յի շե ա լը մեր ազ գա-
կա նն էր: Ա սոր ա ւագ որ դին՝ Համ բար ձո ւմ է ֆէն տի ին աղ ջի կը՝ Տի րու հին 
իմ հա րսս էր: Մի շտ շատ օ րեր Թօ փա լե ան Հա ճի Յա կոբ ա ղա հօ րս քով 
կու գար Սո ւրբ 40 Մա նո ւկ ե կե ղեց ւոյ դար պա սը, հօ րս հետ ժա մե րով կը 
նս տէ ին, կը խօ սակ ցէ ին: Յի շե ա լին թաղ ման ժա մա նակ ես ալ ներ կայ է ի, 
Ս.  Գէ ո րգ ե կե ղեց ւոյ մէջ մաս նա ւոր եւ ան մահ պա տա րագ մա տու ցո ւե-
ցաւ, ո րով հե տեւ այն ե կե ղեց ւոյ ե րե ւե լի իշ խա նն էր եւ մի ան գա մայն վաս-
տա կա ւո րն: Երբ մահ կա նա ցո ւն կն քեց Հա ճի Յա կոբ ա ղա ան տա րա կոյս  
80 ա մեայ կար: Ու նէր ե րեք որ դի, մե ծն՝ Համ բար ձո ւմ է ֆէն տի, որ իմ 

28 Գափուճը պաղըլըք րիւթպէսի (Kapucu/ Kapıcı Bağlık rütbesi) – բարապանի 
աստիճան (պաշտոն):

29 Չօրպաճը (չորբաջի, çorbacı) – տեր, ունևոր անձ. այս բառով ընդունված էր դիմել 
Օսմանյան կայսրության գավառական քաղաքների ունևոր քրիստոնյաներին: Այստեղ 
նկատի է ունեցել քաղաքի հայ ավագանին ներկայացնողին: 
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ա ներս էր, երկ րո րդն՝ Պօ ղոս, եր րո րդն՝ Յով հան նէս, որ դեռ կեն դա նի է եւ 
այժմ Այն թապ կը գտ նո ւի:

 Տէր Նա հա պետ հայրս աք սո րէն վե րա դառ նա լէն յե տոյ եւս ա ռա ւել 
ժո ղո վր դա կա նու թի ւն վա ստ կե լով թէ ամ բո ղջ Մա րա շի եւ թէ ի րեն բո ւն 
իսկ պսա կե ալ Ս. 40 Մա նո ւկ ե կե ղեց ւոյ սի րե լին ու յար գե լին դար ձաւ:

 Հայ րի կս եւ մայ րի կս, որ Թօ փա լե ան հան գու ցե ալ Հա ճի Գէ ո րգ 
ա ղային աղ ջի կն էր, այր եւ կին ի րար մէ վեր ջին ծայր գոհ եւ եր ջա նիկ 
կեանք կ’ա նց նէ ին: Մայրս՝ ե րէց կին Թր վան տա, Թօ փա լե ան Գէ ո րգ 
ա ղային եր րո րդ դո ւստրն էր, դէմ քով գե ղե ցիկ, բնա ւո րու թե ա մբ պար-
կեշտ եւ հա մե ստ, ան նման տան տի կին մ’էր: Հայրս չա փէն ա ւե լի կը սի-
րէր մայրս ալ: Երբ ես եւ քոյ րե րս՝ Մա րի ամ եւ Մար գա րիտ փո քր է ի նք, 
մի տքս կու գայ, ծնո ղա ցս ի րա րու հետ ու նե ցած սի րա լիր վար մո ւնք եւ կաց 
ու նիս տը:

 Մայրս մտ քով ալ գե ղե ցիկ եւ լո ւրջ կին մ’էր: Իւր տան պայ ծա ռու թեան 
մա սին ար թո ւն եւ ժրա ջան ե րէց կին մ’ըլ լա լով շատ ալ բա րե պա շտ էր: Լաւ 
գի տեմ, ա մէն տա րի Դեկ տեմ բեր ամ սո ւն մէջ Ս. Յա կո բայ պահ քը ամ բո ղջ 
ե օթ նե ա կ30 մը ծոմ պա հք կը պա հէր, եւ հայրս ալ մա տաղ ե փել կու տար 
աղ քատ նե րո ւն հա մար: 1882 Յո ւն վար 20-ին հայրս, մայրս, կինս՝ Տի րու-
հի եւ եր կու տղա քս՝ Յով հան նէս եւ Գէ ո րգ Ս. Ե րու սա ղէմ ուխ տի գնա ցին: 
Հայրս, հօ րեղ բօ րոր դի ս՝ Կա րա պե տն ալ եւ քե ռոր դի ս՝ Տիգ րանն ալ մի ա-
սին Ե րու սա ղէմ տա րաւ: Մի այն ես ի Մա րաշ մնա ցի: Գնա ցին ծնողքս եւ 
ուխ տեր նին կա տա րե լէն յե տոյ ողջ եւ հան գի ստ վե րա դար ձան ի Մա րաշ: 
Դի մա ւո րե լու գա ցի նք, ո րով հե տեւ մա րաշ ցի ու րիշ շատ մը ուխ տա ւոր ներ 
կային, զա նո նք ալ դի մա ւո րե լու գնա ցող ներ հայրս դի մա ւո րե լով ան նման 
պա տիւ ներ ը րին, ո րո ւն նմա նը քիչ ան գամ պա տա հած է: Ե րու սա ղէ մի 
սրբա զան Ե սայի պատ րի ա րք31 չա փէն ա ւե լի պա տուած էր հայրս եւ մայրս, 

30 Եօթնեակ – շաբաթ (յոթ օր):
31 Եսայի պատրիարք – Երուսաղեմի Պատրիարք Եսայի Կարապետեան (1865-

1885), թալասցի: Ծնվել է 1825-ին: Ձեռնադրվել է 1850-ին: Կ.Պոլսում և ապա Եվրոպայում 
ուսումնասիրում է լուսանկարչություն և գալվանումի ու գունավոր պատկերներ ստանալու 
արվեստը: 1864-ին ընտրվում է Երուսաղեմի պատրիարք և ուղևորվում է Ս. Էջմիածին: 
1865-ին ստանձնում է պատրիարքի պաշտոնը: Եսայի պատրիարքը Երուսաղեմում բացում 
է լուսանկարչատուն, հիմնում է մի նոր տպարան, մեծ զարկ է տալիս հրատարակչական 
գործին: Նրա քսանամյա պատրիարքության օրոք հրատարակվում են բազմաթիվ 
ձեռագրեր, լույս է տեսնում «Սիօն» ամսագիրը: Ս. Հակոբ վանքի պարտքերի հատուցման 
համար միջոցներ գտնելու նպատակով 1882 թվականին մեկնում է Կ.Պոլիս, որտեղ մնում 
է մինչև 1885 թ.: Նույն տարում, արդեն հիվանդ վիճակում, վերադառնում է Երուսաղեմ 
և շուտով վախճանվում է: Թաղված է Ս. Փրկչի վանքում: (Միաբանք եւ այցելուք Հայ 
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այս ուխ տա ւո րու թե նէ ան հու նա պէս շնոր հա կալ ե ղած է ին: Գե րա շնո րհ 
Ե սայի պատ րի ա րք քա նի մը կտոր ըն տիր գիր քեր հօ րս նո ւէր տուած էր 
եւ այն թո ւա կա նէն սկ սե ալ հայ րի կս Ս. Ե րու սա ղէ մի Ս. Յա կո բայ վան քին 
ա թո ռա կալ ե ղաւ Ե սայի Սր բա զա նին մաս նա ւոր կոն դա կաւ: Այդ գեղե ցիկ 
կոն դա կն ալ կը ցա ւիմ որ մեր տան թո ւր քե րէն կո ղոպ տո ւած օ րը կոր ս-
ուած էր: Ս. Յա կոբ վան քին մի ա բան նե րէն մա րաշ ցի ար ժա նաշ նո րհ Տէր 
Խա չա տո ւր վար դա պետ Ճան սը զե ան Ե րու սա ղէ մէն ին ծի 11 հա տոր Չամ-
չե ան Մի քայէլ վար դա պե տի յօ րի նած «Սաղ մո սի մեկ նու թի ւն նե րը» ըն տիր 
եւ պա տո ւա կան գր քեր Վե նե տիկ Ս.  Ղա զար վան քին տպա րա նէն ե լած 
օս կե զօծ հի ա նա լի գր քեր է ին: Հատ մ’ալ նո րէն «Ճե մա րան գի տե լե ա ց» 
ա նու նով Վե նե տիկ տպե ալ խի ստ պա տո ւա կան գի րք մը եւ ու րիշ «Աղ բիւր 
բա ցե ա լ» ա նու նով գրա բառ թան կա գին գր քեր նո ւէր ղր կած էր: Ա ւաղ այդ 
սքան չե լի գիր քե րն ա մէ նն ալ այ րե ցան եւ ոչն չա ցան ան ցե ալ օ րե րու մէջ՝ 
1920 Փե տր վար 8-ին, երբ ֆրան սա ցիք դա ւա ճա նու թե ա մբ Մա րա շէն նա-
հան ջե ցին եւ Մա րա շի այս ան նման եւ խի ստ ա ղէ տա լի դէպք եւ կռիւ նե-
րուն ա տեն մեր Սո ւրբ 40 Մա նո ւկ ե կե ղե ցին այ րե ցաւ:

 Կը ցա ւիմ, որ լաւ չեմ գի տեր ծնո ղա ցս ա մո ւս նու թե ան ճի շդ թո ւա-
կա նը: Հի մա կո ւան խե լքս ըլ լար, երբ ողջ է ին հայրս եւ մայրս կը հա րց-
նէ ի: Մին չեւ ան գամ ոչ թէ մի այն ի րե նց պսա կադ րու թե ան թո ւա կա նը, 
այլ իսկ ի րե նց ծնն դե ան թո ւա կան նե րն ալ: Մայրս պա տո ւա կան կաց ու 
նի ստ ու նէր, շատ ու շիմ եւ ի մաս տո ւն կին մ’էր, հա մե ստ եւ պար կե շտ, 
ծան րա բա րոյ եւ խո հեմ: Մօ րս մա հո ւան 1900 Սեպ տեմ բեր 27, օր չո րեք-
շաբ թի: Մայրս ի Մա րաշ, մեր տան մէջ, երբ քոյրս՝  Մա րի ամ մեր տան մէջ 
կը բնա կէ ին, յան կա րծ մե ռած էր: Այն ա տեն ես եւ ըն տա նի քս Հա լէպ կը 
բնա կէ ի նք: Մօ րս մա հո ւան ման րա մաս նու թի ւն նե րը ու րիշ տօ մա րի մը մէջ 
ար դէն գրած եմ, հոս ա ւե լո րդ կը հա մա րեմ կր կին ան գամ ար ձա նագ րել: 
Գր քե րո ւս ցու ցա կը գրե ցի մաս նա ւոր տօ մա րի մէջ, ան դ ար դէն գրած եմ 
մօ րս մա սին:

Երուսաղէմի, աշխատասիրեց Մկրտիչ եպիսկոպոս Աղաւնունի, Երուսաղէմ, 1929, էջ 130-
132, այսուհետև՝ Միաբանք և այցելուք Հայ Երուսաղէմի):
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 Քոյ րե րս
 Մա րի ամ, Մար գա րիտ եւ Ա գա պի

 Մեծ քոյրս՝ Մա րի ամ, որ Չօր պա ճե ան Հա ճի Դա ւիթ ա ղային որ դի 
Կի րա կո սին հետ ա մո ւս նա ցաւ: Դժ բաղ դա բար քրո ջս՝ Մա րի ա մին ա մուս-
նու թե ան թո ւա կա նն ալ չեմ գի տեր: Հա ճի Կի րա կոս ա ղա Չօր պա ճե ան 
շատ ազ նիւ, ծան րա բա րոյ եւ պար կե շտ ան ձնա ւո րու թի ւն մ’էր: Քրո ջս հետ 
շատ լաւ կեն ցա ղա վա րու թի ւն մ’ու նե ցաւ: Մա րի ամ քոյրս ա մո ւս նոյն բնաւո-
րու թե ան գե ղեց կու թե ան շնոր հիւ եր ջա նիկ կե ա նք մ’ան ցո ւց: Քեռայրս Կի-
րա կոս ա ղային ծնող քը՝ Դա ւիթ Ա ղա եւ կի նը՝ Տու տու Խա նըմ, որ շատ 
բա րե բա րոյ եւ ազ նիւ կին մ’էր, շա տո նց մե ռան: Կի րա կոս ա ղա փե սաս ալ 
կար ծեմ, երբ մե նք Մա րաշ է ի նք՝ 1914-ին կն քեց իւր մահ կա նա ցո ւն: Քոյրս՝ 
Մա րի ամ ու նի չո րս տղայ՝ Տիգ րան, Ար մե նակ, Ար շակ եւ Սի սակ, աղ ջիկ 
մ’ալ՝ Սի րա նոյշ: Տիգ րան եւ Սի սակ, Սի րա նոյշ ի րե նց մօր հետ այժմ Մա րաշ 
կը գտ նո ւին: Ի րե նց տա րագ րու թե նէն վե րա դար ձին Հա լէ պէն ուրիշ շատ 
մը գաղ թա կան եւ տա րա գիր հայ րե նա կից նե րո ւն հետ Մա րաշ գնա ցին եւ 
ան հնա րին փոր ձան քի մէջ ին կան: Մեր լսա ծին նայե լով այս՝ 1920 տար-
ւոյ սկի զբ նե րը Մա րա շի հայոց չե թէ նե րո ւն հետ կռի ւի բռ նո ւած մի ջոցին  
ի րե նք ի րե նց տու նը կրա կի տա լով ամ բող ջո վին այ րած են:

 Ցաւ ի սի րտ ստի պե ալ եմ յայտ նել թէ ա սո նց ար դի վի ճա կի մա սին 
խո րին տխ րու թե ան մէջ եմ, բայց ինչ կր նամ ը նել: Քե ռոր դի նե րէս Ար մե-
նակ ար դէն ի վա ղո ւց Եւ րո պա կը գտ նո ւի: Ար շա կն ալ այս օ րեր Գա հի-
րէ կը բնա կո ւի ըն տա նե օք: Ի ցիւ թէ կա րե նայի նք Մա րա շէն նոր եւ ստոյգ 
տե ղե կու թի ւն ներ ստա նալ: Ա միս ներ կը սա հին կ’եր թան, Մա րա շի կո տո-
րա ծէն վե րապ րող հայե րու մա սին եր բեք լո ւր չէ ի նք կր նար առ նել: Այս 
աս տի ճան դժ բաղ դու թի ւն եւ խեղ ճու թի ւն ան տա նե լի է:

 Մար գա րիտ քոյրս

Ի նէ տա րի ներ յա ռաջ Սո ւրբ 40 Մա նո ւկ ե կե ղեց ւոյ քա հա նա նե րէն 
Տէր Մկր տիչ քա հա նային որ դի տի րա ցու Համ բար ձու մին հետ ող բա ցեալ 
քոյրս՝ Մար գա րիտ ա մո ւս նա ցե ալ էր: Ե րա նի թէ այս ա մո ւս նու թի ւնն բնաւ 
ե ղած չը լի ներ: Հէգ քոյրս այդ ան շահ մար դո ւն կին ե ղած օ րէն ի վեր 
եր բեք գոհ եւ եր ջա նիկ չե ղաւ, ո րով հե տեւ քրո ջս սկես րայր Տէր Մկր տիչ 
քա հա նան բնա ւո րու թե ա մբ շատ կաս կա ծոտ եւ ա նո պայ, կո շտ եւ ան կի րթ 
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ըլ լա լո ւն խե ղճ քրո ջս գլ խո ւն փոր ձա նք դար ձաւ, ո րով հե տեւ փե սաս Համ-
բար ձու մին մայ րը շա տո նց մե ռած էր, այս ան սի րտ քա հա նան առ տո ւը նէ 
մին չեւ ի րի կո ւն ի րե նց տու նը ե կող գա ցող նե րո ւն ին չու հա մար գալ ու եր-
թալ նո ւն մա սին քոյրս Մար գա րի տէն հա շիւ կը պա հան ջէր: Այս ոչ խա րա-
միտ տէր տէ րը ա մէն բա նի կաս կա ծե լով բնաւ չէր թո ղո ւր, որ քոյրս ո եւ 
ի ցէ մար դու մը հետ խօ սակ ցի եւ տե սակ ցի:

 Վեր ջա պէս քոյրս՝ Մար գա րի տին տա ռա պա նք նե րը ան վե րջ ե ղան. 
մի շտ ան հան գի ստ, մի շտ լալ ու ար տա սո ւք թա փել ե ղաւ: Այն պի սի դէպ-
քեր ու ան հա մա ձայ նու թի ւն ներ ե ղան, որ հայրս եւ մայրս ստի պո ւե ցան 
քոյրս տու նը բե րել եւ ա միս նե րով պա հել մեր տան մէջ: Խե ղճ քոյրս զա-
ւակ ներ ու նե ցաւ, նո րէն չկր ցաւ հան գի ստ ապ րիլ: Չո րս աղ ջիկ ներ ու նե-
ցաւ՝ Ել մա ստ, Վեր գի նե այ, Մա րի ամ եւ Զա րու հի: Զա րու հի ին ծնն դա բե-
րու թե ան ա տեն տա րա բա ղդ Մար գա րիտ քոյրս մե ռաւ: Հայրս եւ մայրս 
Ա ղե ա ր32 այ գի գնա ցած է ին: 1882 Սեպ տեմ բեր 20-ին էր, լսե ցի որ քոյրս 
ծնն դա բե րու թե ան եր կո ւն քի մէջ կը տա ռա պէր: Կէս գի շե րին լո ւր ա ռի որ 
քոյրս ճգ նա ժա մին մէջ է: Իս կոյն վա զե ցի, նե րս մտայ, աղ ջիկ մը ծնած 
էր: Թշո ւառ քոյրս, երբ տե սաւ զիս, խո րին հա ռա չա նք նե րով. «ե կար եղ-
բայր իմ» ը սաւ եւ յե տին ծայր տա ռա պա նք նե րու մէջ ա ւան դեց իւր հո գին: 
Մինչեւ որ ես ալ մեռ նիմ, եր բեք չպի տի կր նամ հէգ Մար գա րիտ քրո ջս 
մա հո ւան այն հո գե ցո ւնց եւ սր տա ռո ւչ տե սա րա նը մտ քէս ու ե րե ւա կայու-
թե նէս հե ռաց նել: Հայրս ու մայրս ալ ե կան այ գի էն եւ տա ռա պե ալ եւ իւր 
կոչ ման մէջ նա հա տակ քոյրս 1882 Սեպ տեմ բեր 21-ին տա րին Մա րա շի 
Ազ գային գե րեզ մա նա տո ւն թա ղե ցին: Ըստ իս, խե ղճ քոյրս մեռ նե լով գրե-
թէ ա զա տո ւե ցաւ թէ իւր ա մո ւս նոյն՝ տի րա ցու Համ բար ձու մին եւ թէ Տէր 
Մկր տիչ ա նո ւն ան շահ մար դո ւն ձեռ քէն: Ող բա ցե ալ քրո ջս մեծ աղ ջի կը՝ 
Ել մա ստ, Ճի նի շե ան Միհ րա ն33 ա նո ւն ե րի տա սար դին հետ ա մո ւս նա ցաւ, 
բայց դժ բաղ դա բար նէ ալ եր ջա նիկ չկր ցաւ ապ րիլ, ո րով հե տեւ Միհ րան 
Ճի նի շե ան ալ լաւ բնա ւո րու թե ան տէր մե կը չէր:

Ք րո ջս երկ րո րդ աղ ջի կը՝ Վեր գի նե այ, Մա լա թե ա լե ան Կա րո ւճ ա նո ւն 
ե րի տա սար դին հետ ա մո ւս նա ցաւ եւ դեռ ողջ է: Ել մա ստ շա տո նց մեռաւ: 

32 Աղեար – Մարաշի մոտակա այգեշատ մի վայր, որ ծառայում էր որպես ամառանոց:
33 Ճինիշեան (Ջինիշյան) – այս տոհմից է սերում Վարդան Ջինիշյանը (ծնվ. 1870-ին, 

Մարաշում), որը 1966-ին ԱՄՆ-ում 95-ամյա տարիքում հիմնեց «Ջինիշյան հիշատակի 
ձեռնարկը», «Jinishian Memorial Program», ապա այն կոչվեց «Ջինիշյան հիշատակի հիմնա-
դրամ», «Jinishian Memorial Foundation» ի հիշատակ իր ծնողների՝ Հարություն և Քեթրին 
Ջինիշյանների: 



40

Մա րի ամ, եր րո րդ աղ ջի կը, Ա ղա զա րե ան մի ա կա նի Կա րա պե տին հետ 
ա մո ւս նա ցաւ եւ զա ւակ ներ ու նե ցաւ, բայց դժ բաղ դա բար 1915-ին, երբ 
Մա րա շի ամ բո ղջ հայե րը տա րագ րո ւե ցան, թո ւրք ան խի ղճ ա նաս տո ւած 
Տէրու թե ան հրա մա նաւ Մա րի ամ իւր բո լոր զա ւակ նե րով Հա լէպ բե րո ւե ցաւ 
եւ յե տոյ Հա լէ պէն ալ ու րիշ հայ տա րա գիր նե րու հետ Րէս իւլ-Այն34 ը սո ւած 
ա նի ծե ալ եւ պի ղծ տե ղը տա րո ւե ցաւ եւ ան դ մե ռաւ դժ բա ղդ վիճա կի մէջ: 
Մա րի ա մին Հա ճի ա նո ւն մեծ աղ ջի կը մա րաշ ցի թո ւրք մը ա ռե ւան գած 
էր: Մօր մեռ նե լէն վեր ջը ա միս նե րով այն հրէշ թո ւր քը Հա ճի ղը զը35 Րէս 
իւլ-Այ նէն Հա լէպ բե րաւ եւ յա նձ նեց մե զի: Հէգ Հա ճի գը զ36 ար դէն հիւ ծախ-
տի են թար կո ւած էր, քա նի մ’ա միս չա րա չար ապ րե լէն յե տոյ կն քեց իւր 
մահ կա նա ցո ւն: Թշո ւառ Մա րի ա մին Շի ւք րիւ եւ Ստե փան որ դի քը եւ մի ւս 
ա ռե ւան գե ալ աղ ջիկ նե րը հե տզ հե տէ Րէս իւլ-Այ նի կող մե րէն ե կան Հա լէպ 
եւ Հա լէ պէն ալ Մա րաշ փո խադ րո ւե ցան:

 Մար գա րիտ քրո ջս չոր րո րդ աղ ջի կը՝ Զա րու հի, Հա ւան ճե ան Յով-
սէփ ա նո ւն հա ցա գոր ծին հետ պսա կո ւե ցաւ, ու նե ցաւ զա ւակ ներ: Բայց 
տա րա գ րու թե ան ժա մա նակ Յով սէփ Հա ւան ճե ան Ճա րապ լո ւս37 մե ռաւ 
եւ Զարու հին ալ իւր աղ ջիկ Րօ զան եւ փե սան Յա կոբ Ա ճէմե ա նին հետ 
Հա լէ պէն Մա րաշ փո խադ րո ւե ցաւ: Մե ղք որ Զա րու հի ին փե սան՝ Յա կոբ 
այս տա րի Մա րա շի կո տո րա ծին սպան նո ւած է եւ չե նք գի տէր թէ այժմ 
Զարուհին ինչ վի ճա կի մէջ կը գտ նո ւի:

 Ա գա պի քոյրս

 Ի նէ տա րի քով փո քր քոյրս՝ Ա գա պի, ո րո ւն ծնն դե ան թո ւա կա նն ալ 
չեմ գի տեր, մեր Ս. 40 Մա նո ւկ ե կե ղեց ւոյ քա հա նա նե րէն Նե նե ճե ան 
ար ժա նա պա տիւ Տէր Մի նաս ա նո ւն հե զա համ բոյր եւ պար կե շտ քա հա-
նային ա ւագ որդ ւոյն՝ պա րոն Ստե փա նին հետ ա մո ւս նա ցաւ: Հա րս ու փե-
սայ ի րար մէ գոհ եւ եր ջա նիկ կե ա նք ան ցու ցին: Ա գա պի քոյրս ու նե ցաւ 
չորս մա նչ՝ Յով սէփ, Խա չիկ, Ե րո ւա նդ, Յով հան նէս եւ չո րս ալ աղ ջիկներ: 

34 Րէս իւլ-Այն (Ռաս ալ-Այն, Ռաս ուլ-Այն) – շուրջ 55 հազար բնակիչ ունեցող սիրիական 
մի քաղաք է անմիջապես Թուրքիայի սահմանագլխին: Բնակվում են ասորիներ, արաբներ, 
քրդեր, հայեր, չեչեններ: 1915-ին այստեղ կոտորվեցին տասնյակ հազարավոր հայեր: 

35 Ղըզ (Kız) – թրք.՝ աղջիկ:
36 Գըզ (Kız) – տե՛ս ծանոթագր. 35:
37 Ճարապլուս (Ջարաբլուս) – ներկայում շուրջ 26 հազար բնակիչ ունեցող փոքրիկ 

քաղաք է Սիրիայում, Թուրքիայի սահմանագլխին, Հալեպի Նահանգում, Եփրատ գետի 
աջ ափին: 
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Յովսէփ եւ Խա չիկ ա մո ւս նա ցան: Նո ւա րդ մեծ աղ ջի կը եւ երկ րոր դը՝ Վար-
դու հի ա մո ւս նա ցան: Պա րոն Ստե փան քա հա նայ ձե ռադ րո ւե ցաւ յա նո ւն 
Ս. 40 Մանուկ ե կե ղեց ւոյ ժո ղո վր դե ան:

 Մա րաշ ցի Քեյֆ սի զե ան Վե հա փառ Մկր տիչ կա թո ղի կո ս38 քի լիս ցի 
Տէր Վա հա նին հետ մեր ե կե ղեց ւոյ մէջ ձեռ նադ րեց տի րա ցու Ստե փան 
քե ռայրս եւ ա նու նը դրաւ Տէր Վար դան: Տէր Վար դան քա հա նայ փե սաս 
իւր ծնո ղաց մեռ նե լէն յե տոյ ապ րե ցաւ, լաւ եւ շնո րհ քով քա հա նայ մ’եղաւ: 
Տէր Վար դան հայրն բնա ւո րու թե ա մբ հա մե ստ, պար կե շտ եւ ազ նիւ էր: 
Գի տեր լաւ շա րա կան եր գել: Բա ւա կան ու սո ւմն եւ գի տու թի ւն ու նէր: 
Առտ նին կե ան քը ա ւե լի գո վե լի էր: Քոյրս՝ Ա գա պի շատ գոհ էր ա մո ւս նոյն 
կաց ու նիս տէն: Երբ Մա րա շի ամ բո ղջ հայե րը տա րագ րո ւե ցան, քե ռայրս՝ 
Տէր Վար դա նն ալ, հան դե րձ ըն տա նե օք, Հա լէպ ե կան, 20 օր Գաթ մա39 
ը սո ւած դժո խային տե ղը սպա սե լէն յե տոյ:

 Ո րով հե տեւ Տէր Վար դան փե սիս եր րո րդ որ դին՝ միւ սիւ Ե րո ւա նդ 
քա նի մը տա րի ներ յա ռաջ Մա րա շէն ի Հա լէպ ե կած եւ ու սո ւմ սոր վե լու 
հա մար Հա լէ պի Գեր մա նաց ւոց վար ժա րա նը մտած եւ գաղ ղի ե րէն ու գեր-
մա նե րէն սոր վե լով կր ցած էր գեր ման եր կա թու ղի ի վար չու թե ան մէջ պաշ-
տօն գտ նել, Գեր ման եր կա թու ղի ի վար չու թե ան մէջ պաշ տօն ու նե ցող ան-
ձա նց գեր ման վար չու թիւ նը Վէ սի քա40, այ սի նքն հրա մա նա գիր կու տար 
պաշ տօ նէ ից: Վէ սի քա ու նե ցող պաշ տօ նե այք թէ ու րիշ տեղ չէ ին ղր կո ւեր 
եւ թէ թո ւրք բա նա կին մէջ զի նո ւոր ըլ լա լու պար տա կա նու թե նէ զե րծ կը 
մնային: Վէ սի քա ու նե ցող պաշ տօ նէ ից ըն տա նի քն ալ մու հա ճի րու թե նէ41 
ա զատ կը մնային:

 Քե ռոր դիս՝ պա րոն Ե րո ւա նդ, կար ծես թէ նա խախ նա մու թե ան մաս-
նա ւոր կար գադ րու թե ա մբ, եր կա թու ղի ի վար չու թե ան մէջ պաշ տօ նա վա-
րե լո ւն շնոր հիւ յա ջո ղե ցաւ թէ ինք զի նք եւ թէ ամ բո ղջ իւր ծնող քը եղ բայր 
եւ քոյ րե րը տա րա գիր ըլ լա լու փոր ձան քէն ա զա տել, ո րով հե տեւ Հա լէ պի 
Թո ւրք կա ռա վա րու թիւ նը գեր ման եր կա թու ղի ի տնօ րե նու թե ան իւր պաշ-
տօ նէ ից տո ւած վէ սի քա նե րը կը վա ւե րաց նէր: Այս կեր պով միւ սիւ Ե րո ւա նդ 
մեծ բա րիք ը րած ե ղաւ իւր 11 գլ խէ բաղ կա ցե ալ ըն տա նե աց անդամներուն: 

38 Մկրտիչ Քեֆսիզեան – Կաթողիկոս Մեծի Տանն Կիլիկիո (1871-1894): 
39 Գաթմա (Քաթմա) – Մարաշից հարավ, Քիլիսից ոչ հեռու մի բնակավայր է: 
40 Վէսիքա (Vesika) – թրք.՝ փաստաթուղթ,վավերագիր:
41 Մուհաճիրութիւն (մուհաջիրություն, Muhacir) – գաղթականություն, գաղթական 

լինել, տեղահանվել: 
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Միւ սիւ Ե րո ւա նդ քամ փա նի այէ ն42 ա ռած ամ սա կան նե րն ալ իւր ծնո ղաց եւ 
քե րց եւ եղ բա րց ապ րո ւս տին հա մար ազ նո ւա բար կը ծախ սէր:

 Ու րիշ ցա ւա լի կէտ մը. քե ռայրս՝ արժ. Տէր Վար դան դժ բաղ դա բար 
4 կամ 5 տա րի նե րէ ի վեր սր տի հի ւան դու թե ան են թար կո ւած էր, Մա-
րա շի բժի շկ նե րը չէ ին կր ցած դար մա նել: Երբ տա րագ րու թի ւնն ալ վրայ 
ե կաւ՝ սի րտ նե ղու թի ւն, վի շտ, տա ռա պա նք, տա րագ րու թե ան վե րա բե-
րե ալ մտա հո գու թի ւն ներ, զր կո ւիլ տու նէ, տե ղէ, հայ րե նի քէ, նիւ թա պէս եւ 
բա րոյա պէս զր կո ւմ գալ, իւր փե սան տի ար Լէ օն Փար թա մե ա նին տան 
մէջ ա պաս տա նիլ, նե ղո ւիլ, բնա կա նա բար ա ռո ղջ մար դը հի ւա նդ կ’ը նէ, 
ուր մնաց հի ւան դը եւս ա ռա ւել կը նե ղո ւի: Խե ղճ Տէր Վար դա նին սր տի 
հի ւան դու թիւ նը ա հա գին քայ լեր ա ռաւ եւ սա ստ կա ցաւ: Օր օ րին քե ռայ-
րիս վի ճա կը ծան րա ցաւ: Վեր ջա պէս 1916 ըստ Յու նաց Դեկ տեմ բեր 16-ին 
կն քեց իւր մահ կա նա ցո ւն տա րա բա ղդ Տէր Վար դան քա հա նայ Տէր Մի-
նա սե ան ի Հա լէպ: Շատ կը ցա ւիմ որ այն օ րեր, ես հի ւա նդ է ի, չկր ցայ 
թաղ ման հան դի սին ներ կայ գտ նո ւիլ: Գե րաշ նո րհ Ե ղի շէ Ե պիս կո պոս 
Չի լին կի րե ա ն43 այն մի ջո ցին գոր ծով մը Հա լէպ ե կած էր: Ե կե ղեց ւոյ մէջ 
պատ րա ստ գտ նո ւե լով բա րե հա ճած էր ող բա ցե ալ փե սիս օ ծու մը ը նել եւ 
ի մաս տա լից դամ բա նա կան մ’ալ խօ սե լով պա տո ւած էր նն ջե ցե ա լը: Այն 
օր տա րին Տէր Վար դա նը հայ ազ գի հա մար Հա լէ պի Թո ւրք պե տու թե ան 
նոր սահ մա նած գե րեզ մա նա տան մէջ թա ղե ցին. Աս տո ւած լու սա ւո րէ իւր 
սր բաս նե ալ ո գին:

 Տէր Վար դան Հայր կա րճ հա սա կաւ, բա րե կա զմ ի րա նաւ, շնո րհ քով 
ան ձնա ւո րու թի ւն մ’էր, խո նա րհ, հա մե ստ քա հա նայ մը, ա նոյշ ձայն ու նէր, 
կր նար եր գել մեր ե կե ղեց ւոյ շա րա կան նե րը օ րի նա ւո րա պէս: Յի շե լոյն մա-
հէն յե տոյ տա րի ներ ան ցան, ան գղի ա ցիք եւ ա րապ ներ ե կան գրա ւե ցին 
Հա լէպ: Ֆրան սա ցի պաշ տօ նե այ մը ե կաւ միւ սիւ Մե լէն ջօ ա նուա մբ, սկսաւ 
Հա լէ պի մէջ գտ նո ւող հայ կի լի կե ցի գաղ թա կան նե րը ձրի ա բար ի րե նց 
ծնն դա վայ րե րը փո խադ րել կառ քե րով: Շատ մը մա րաշ ցի հայ մու հա ճիր
նե րու հետ քոյրս՝ Ա գա պի, Խա չիկ, Ե րո ւա նդ եւ Յով հան նէս, աղջիկ ները՝ 

42 Քամպանիա – ընկերություն, հիմնարկություն:
43 Եղիշե եպիսկոպոս Չիլինգիրյան – խարբերդցի, ծնվել է 1863-ին, Երուսաղեմի 

Ժառանգավորաց վարժարանի շրջանավարտներից է, ձեռնադրվել է 1886-ին: Պաշտո-
նա վարել է Կեսարիայում, Բաղեշում, Երուսաղեմում: 1917-ին Սահակ կաթողիկոսի հետ 
միասին տարագրվում է Դամասկոս: 1917-1919 թթ.՝ Դամասկոսի հայոց առաջնորդ, ապա 
Վարչական ժողովի նախագահ (1919-1921): 1920 թ. Դեկտեմբերի 5-ին կատարում է 
Բեյրութի Ս.Նշան եկեղեցու օծումը (Միաբանք եւ այցելուք Հայ Երուսաղէմի, էջ 125-126):
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Նո ւարդ, Մա րի եւ Եւ գին եւ Խա չի կին հար սը: Ինչ յոյս եւ ինչ ակնկա-
լու թեա մբ Հա լէ պէն մեկ նե ցան եւ դժ բաղ դա բար հե տե ւան քը ինչ ե ղաւ: 
Ե րանի թէ բնաւ եր բեք վե րա դար ձած չըլ լային:

1920 Փե տր վա րի սկի զբ նե րը, երբ Ֆրան սա կան բա նա կը, վա տու-
թեա մբ ը սե նք, ա ւե լի դա ւա ճա նու թե ա մբ, նա հան ջեց Մա րա շէն՝ 2000-ի 
մօտ հայեր յի շե ալ ա նա րի բա նա կին ե տե ւէն ին կան փախ չե լով ա զա-
տուե լու հա մար Մա րա շի կատ ղած թո ւր քե րու ձեռ քէն. սաս տիկ եւ ա ռատ 
ձի ւն եւ ան հնա րին ձմե ռո ւան առ թիւ ճամ բան շա տե րու հետ հէգ քոյրս՝ 
Ա գապի, Եւ գին աղ ջի կը, Խա չի կին հար սը՝ Կա տա րի նէ եւ Վար դան ա նու-
նով 2 ա մեայ տղան չկր նա լով քա լել եւ փախ չիլ՝ ձիւ նե րու մէջ սա ռե ցան եւ 
մե ռան: Խե ղճ եւ ան բա ղդ քոյրս եւ ի րեն նե րը այս տե սակ ե ղե րա կան եւ 
խի ստ ցա ւա լի մա հեր ու նե ցան: Ե րո ւա նդ, Խա չիկ եւ Յով հան նէս եւ քոյ-
րեր նին՝ Մա րի կր ցած է ին քա լե լով եւ չար չա րո ւե լով հաս նիլ Իս լա հիյէ44 եւ 
ան կէց ալ եր թալ Ա տա նայ: Այժմ Ա տա նա կը գտ նո ւին Ե րո ւա նդ, Խա չիկ 
եւ Յով հան նէս, Մա րի քոյ րեր նին ալ ա մո ւս նա ցած է: Խա չի կն ալ ու րիշ կին 
մը ա ռած է: Կար ծեմ Ե րո ւա նդ քե ռոր դիս յա ջո ղած է պաշ տօն մը գտ նել եւ 
Խա չի կն ալ հի ւս նու թե ա մբ կ’ապ րի ե ղեր:

 Քե ռոր դի նե րէս Յով սէփ, որ ի րեն մօր եղ բայր եւ քոյ րե րո ւն Հա լէ պէն 
ի Մա րաշ փո խադ րո ւե լո ւն Հա լէ պի Ա մե րի կե ան որ բա նո ցին մէջ իբ րեւ 
դա սա տու կ’աշ խա տէր, մի այն ի րեն կի նն ու ե րեք զա ւակ նե րը Ա գա պի 
քրո ջս հետ հայ րե նիք գնա ցած է ին: Մա րա շի կո տո րա ծին ա տեն Յով սէ-
փին կի նն ու ե րեք սի րաս նո ւնդ զա ւակ նե րը՝ աղ ջիկ մը եւ 2 տղայք ի րե նց 
տա րա բաղդ մօր հետ թր քաց սու րե րո ւն զոհ գա ցած են: Խե ղճ քե ռոր դիս՝ 
Յով սէփ, վեր ջին ծայր յու սա հա տու թե ան մատ նո ւե լով թո ղու ցած է որ բա-
նո ցը եւ այժմ Ս. Ե րու սա ղէ մի Ս. Յա կո բայ վան քը քա շո ւած է: Ներ կայ 
գրու թե անս թո ւա կա նէն քա նի մ’օր յա ռաջ նա մակ մը ստա ցայ դժ բա ղդ 
Յով սէ փէն:

 հօր եղ բայրս յա կոբ Տէր Նա հա պե տե ա ն

 Ող բա ցե ալ հօ րս մեծ եղ բայ րը՝ Գէ ո րգ, որ շատ ար ժա նա ւոր, ուշիմ, 
սրա միտ եւ պա տո ւա կան ան ձնա ւո րու թի ւն մ’ե ղէր, օր մը յան կա րծ 
ձիավար ժու թի ւն ը րած ժա մա նակ ձի էն կիյ նայ, ոտ քե րը կը կտ րո ւին: 

44 Իսլահիյէ – ներկայում փոքրիկ քաղաք է Թուրքիայի Այնթաբի (Գազիանթեպ) 
գավառում, միաժամանակ երկաթուղային կայարան Այնթաբից դեպի Անտիոք (Անթաքիա) 
ուղղության վրա:
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Երկար ա տեն իբ րեւ ան դա մա լոյծ ան կող նոյ ծա ռայե լէ յե տոյ կը կն քէ իւր 
մահ կա նա ցո ւն ե րի տա սա րդ հա սա կի մէջ: Հայրս եւ մայրս այս Գէ որ գին 
նկատ մա մբ շատ գո վե ստ նե րով կը խօ սէ ին: Հան գու ցե լոյն մեռ նե լէն յե տոյ 
ես մօր մէս ծնե լու բաղ դը ու նե ցած եմ: Յա կոբ հօ րեղ բայրս շատ լաւ կը 
ճա նչ նամ: Երբ ես դեռ տղայ է ի, հայրս եւ հօ րեղ բայրս՝ Յա կոբ մի ա սին 
մի եւ նոյն տան մէջ՝ մեր պա պե նա կան բնա կա րա նին մէջ կը բնա կէ ի նք: 
Հօ րեղ բայրս ի րեն բա ժի նը ծա խեց հօ րս, ո րով հե տեւ նեղ տո ւն մ’էր, գնաց 
Սա պըն ջի թա ղէն ի րեն ա ներ Ե ը լան օղ լու Յա կո բին տան բա կին մէջ մաս-
նա ւոր տո ւն մը գնեց եւ հոն փո խադ րո ւե ցաւ: Հայրս ալ եղ բօր մէն ծա խու 
ա ռած բա ժի նը եւ մեր տու նը քան դե լով 2 սե նե կէ բաղ կա ցե ալ նոր տո ւն մը 
շի նեց 1871-ին: Մեր նոր շի նո ւած տան 2 դրա նց կա մա րին վրայ.

     Ե րի ցու եմ տո ւն
     ա ւա նդ ինձ ե տո ւն
     զազ նիւ գեր դաս տա ն
     Տէր Նա հա պե տե ա ն
 Այս հա մա ռօտ ո տա նա ւո րը բնիկ զէյ թո ւն ցի Տէր Ղա զա րե ան Սմ բատ 

Բիւ րատ է ֆէն տի45 երբ մեր տո ւն հրա ւի րո ւած էր ափ յա փոյ գրեց: Տէր Ղա-
զա րե ան Յով հան նէս վար ժա պե տն ալ որ այժմ Խա չա տո ւր վար դա պետ 
Տէր Ղա զա րե ա նն է, մաս նա ւոր քա րի վրայ փո րագ րեց ու տե ղը դրաւ:

 Հօ րս եղ բայ րը՝ լու սա հո գի Յա կոբ, Սա պըն ջը թա ղի բնա կիչ նե-
րէն Ե ըլան օղ լու Յա կո բին Տի րու հի ա նո ւն աղջ կան հետ ա մո ւս նա ցած 
էր: Հօ րեղ բօ րս կի նը շատ հա մե ստ, պար կե շտ եւ հե զա բա րոյ կին մ’էր: 
Այր եւ կին ի րար մով սի րով եւ խա ղա ղու թե ա մբ կապ րէ ին: Հօ րեղ բայրս 
չորս տղայ ու նէր. ան դրա նի կը՝ Գէ ո րգ, երկ րոր դը՝ Կա րա պետ, զոր հայրս  

45 Սմբատ Բիւրատ կամ Սմբատ Տէր Ղազարեանց (1862, Զեյթուն – 1915, Եղեռնի զոհ) 
– Գրող, մանկավարժ, հասարակական գործիչ: Ավարտել է Երուսաղեմի Ժառանգավորաց 
վարժարանը: Ուսուցիչ՝ Մարաշի, Զեյթունի, Սսի և այլ հայկական վարժարաններում: 
Որպես Հնչակյան գործիչ քարոզչական նպատակներով անցնում է գավառից գավառ: 
1890-ին ձերբակալվել է և տեղափոխվել Մարաշ, ապա Հալեպ մահվան դատապարտությամբ: 
Հինգ տարվա բանտարկությունից հետո 1895-ի ընդհանուր ներումով ազատ է արձակվում: 
Մեկնում է Երուսաղեմ, Կ.Պոլիս, ապա Եգիպտոս: Նվիրվում է կրթական, գրական և հա-
սա  րակական գործունեության: Կահիրեում հրատարակում է «Փիւնիկ» և «Նոր օր» թեր-
թերը, իսկ 1908-ի երիտթուրքական հեղաշրջումից հետո վերադառնում է Կ.Պոլիս: Սմբատ 
Բիւրատի գրչին են պատկանում «Ավարայրի արծիվը կամ Վարդանանք», «Արիւնի ճամբուն 
վրայ», «Աւետարան (Զեթունցերէն)», «Վերջին բերդը», «Եըլտըզէ Սա  սուն», «Ազատության 
համար (Զէյթունի վրեժը)» և այլ երկեր: Հրատարակել է նաև մի մենագրություն՝ «Արևելյան 
խնդիր և հայկական հարց»: 1915 ապրիլ 24-ին հայ մտավո րականների խմբի հետ միասին 
Կ.Պոլսից աքսորվում է Այաշ ու ճանապարհին զոհվում: Ազատության համար (Զէյթունի 
վրեժը) վեպի կերպարներից մեկը Տեր Ղևոնդն է (տե՛ս Մարաշ կամ Գերմանիկ, էջ 117):
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1882-ին, երբ Ե րու սա ղէմ ուխ տի գնաց, մի ա սին տա րաւ: Եր րոր դը՝ Նա հա-
պետ եւ չոր րոր դը՝ Նշան: Եր կու հատ ալ աղ ջիկ ու նէր, ա ռա ջի նին ա նու նը 
Սո ֆիկ, երկ րոր դին ա նու նը՝ Լու սիկ:

 Հօ րեղ բօ րս Կա րա պետ տղան Գէ որ գէն ա ռաջ ա մո ւս նա ցաւ եւ 
ա ռանց զա ւակ ու նե նա լու 1884-ին ի Մա րաշ պա տա հած ժան տախ տին 
ժա մա նակ մե ռաւ: Քա նի մը տա րի ներ յե տոյ Նա հա պետ եւ Նշան ի րա րու 
ե տե ւէ մե ռան: Գէ ո րգն ալ, որ ան ճա րակ եւ ա պի կա րին մէ կն էր, 1912-ին 
այ րի կնկան մը ա մո ւս նա ցաւ եւ Մա րա շի հայոց տա րագ րու թե ան ա տեն  
1915-ին Հա լէ պի մէջ թի ֆու սի են թար կո ւե լով մե ռաւ: Հօ րեղ բօ րս մեծ աղ-
ջի կը՝ Սոֆիկ ան դա մա լոյծ էր: Եր կար տա րի ներ ան կող նոյ ծա ռայե լէ յե տոյ 
1913-ին մե ռաւ եւ ա զա տե ցաւ իւր ան տա նե լի ցա ւե րէն: Լու սիկ քոյրն ալ Կե-
լի ճե ան Կա րա պետ ա նո ւն հայո ւն հետ պսա կո ւած էր: Այս խե ղճն ալ ա մո ւլ 
է, չու նե ցաւ զա ւակ եւ իւր ա մո ւս նոյն աչ քե րն ալ կու րա ցաւ: Կար ծեմ այժմ 
եր կո ւքն ալ ի Մա րաշ ողջ են: Յա կոբ հօ րեղ բայրս ար հես տով ներ կա րար 
էր, Սե րայ Ալ թը ը սո ւած տե ղը մաս նա ւոր աղ ւոր խա նո ւթ մ’ալ ու նէր եւ 
Ա ղե ար այ գի մ’ալ ու նէր, որ իմ պա պո ւս պա պո ւն ժա մա նա կէն մնա ցած 
է: Բայց Յա կոբ էմ մի ս46 ա չա լո ւրջ եւ կե ան քի պայ քա րին մէջ գոր ծու նե այ 
մա րդ մը չըլ լա լո ւն նիւ թա պէս մի շտ ա նյա ջող եւ բա րե բաս տիկ ապ րե լու 
ան կա րող կը գտ նո ւէր: Եր բե մն փե րե զա կու թի ւն ը նե լով քա ղա քի ա րե ւե-
լեան կող մը բնա կող Սի նե մին լի քի ւր տե րո ւն գիւ ղե րը կ’եր թար առ եւ տո ւր 
կը ներ: Բնա ւո րու թե ա մբ ազ նիւ, պար կե շտ եւ բա րե պա շտ էր: Կար ծեմ 65 
ա մե այ հա սա կին մէջ, երբ Ա ղե ար այ գի գնա ցած է ի նք, մի այն քա նի մ’օր 
հի ւա նդ ըլ լա լով 1890-ին այ գի՝ մեր տան մէջ մե ռաւ: Այ գի էն քա ղաք բե րին 
եւ թա ղե ցին զին քը հօ րս գե րեզ մա նին մօտ:

 հօ րս հօ րեղ բօ րոր դի նե րը

 Հան գու ցե ալ Տէր Նա հա պետ ա ւագ քա հա նային եր կու զա ւակ նե-
րէն մին՝ տի րա ցու Փա նոսին չո րս տղա քը՝ Աս տո ւա ծա տո ւր, Յա րու թի ւն, 
Նա հա պետ եւ Կա րա պետ: Քոյր չու նէ ին ա սո նք: Ա սո նց հօր՝ տի րա ցու 
Փանո սին նկատ մա մբ լսած նե րս՝ պար կե շտ, ծան րա բա րոյ եւ խո հեմ ան ձ 
մը: Դժ բաղ դա բար ա սոր մա հո ւան թո ւա կա նը չեմ գի տեր: Աս տո ւր որ-
դին ա մու րի ապ րե ցաւ, շատ բա րե պա շտ, մա քո ւր եւ ան բա սիր վա րք եւ 
բար քի տէր մա րդ մը, դեր ձակ էր ար հես տով, մի շտ կ’աշ խա տէր եւ ի րեն 

46 Էմմի (Emmi) – թրք.՝ հորեղբայր:
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վաստակը ամ բող ջո վին տան պէտ քե րո ւն կը ծախ սէր: Հի ւա նդ նե րո ւն 
գլուխը Նա րեկ եւ Ա ւե տա րան կը կար դար: Այս մա սին Մա րա շի քրիս տո-
նէ ից շրջա նա կին մէջ համ բաւ ստա ցած էր: Մի շտ կը տես նէ ի շա տեր՝ այր 
եւ կին կու գային տո ւն եւ ա նո նց գլ խո ւն Նա րեկ կը կար դար ե ղա նա կաւ: 
Լու սա հո գին քա նի մ’օր մի այն հի ւան դա նա լով 1893-ին, Յո ւն վար ամ սո ւն 
10-ին, կն քեց իւր մահ կա նա ցո ւն 68 ա մե այ: 

Եղ բայ րը՝ Յա րու թի ւն, ա մո ւս նա ցե ալ Ս. Ս տե փան նոս թե մէն Քե լե-
շե ան Վար դի վառ ա ղային Թր վան տա ա նո ւն աղջ կան հետ: Ա սո նք ալ 
ի րար մով եր ջա նիկ օ րեր ան ցու ցին:

Յա րու թի ւն ու նէր 2 տղայ՝ Յով հան նէս եւ Հա ճի: Յով հան նէս շատ ազ-
նիւ եւ բա րե բա րոյ ազ գա սէր ե րի տա սա րդ մ’էր, թան կա գին բա ղդ մ’էր իւր 
ծնո ղաց հա մար: Բայց, ափ սոս, 1895-ին Մա րա շի մեծ կո տո րա ծին ժա մա-
նակ, երբ ես կը հե ծէ ի բան տե րու մո ւթ խոր շի մէջ, տա րա բա ղդ Յով հան նէս 
Չա րք ճե ան թի ֆոյի47 են թար կո ւե լով մե ռած էր: Յա րու թի ւն Սր բու հի ա նու-
նով աղ ջիկ մ’ալ ու նէր: Կար ծեմ դեռ ողջ է. ան նման, պար կե շտ եւ հա մե ստ: 
Երկ րո րդ տղան՝ Հա ճի, ի րա ւա մբ սի րո ւե լու ար ժա նի, ծան րա բա րոյ եւ մա-
քո ւր վա րո ւք, ան կե ղծ եւ ջե րմ քրիս տո նե այ տղայ մ’էր: Յի շե ա լը մեր ե կե-
ղեց ւոյ պա տո ւա ւոր ըն տա նիք նե րէն Տատ րե ան Ար թին Ա ղային աղջկան 
հետ ա մո ւս նա ցաւ: Աթ տա րու թի ւն48 կ’ը ներ: Բազ ման դամ ըն տա նի քի տէր, 
գի շեր եւ ցո րեկ կ’աշ խա տէր եւ իւր ըն տա նե աց բո լոր ան դամ նե րը կը պա-
հէր իւր ճակ տի քր տին քով: Չա րք ճե ան Հա ճի եր կար տա րի ներ հա ւա տար-
մու թե ա մբ Ս. 40 Մա նո ւկ ե կե ղեց ւոյ գան ձա պե տու թի ւնն ալ ը նե լով կր նամ 
ը սել թէ ե կե ղեց ւոյ ամ բո ղջ ժո ղո վր դե ան վս տա հու թի ւնն գրա ւած էր:

1915 Մայիս 1-էն սկ սե ալ, երբ Մա րա շի հայ բնակ չու թե ան դժո խային 
տա րագ րու թի ւնն սկ սաւ, Չա րք ճե ան Հա ճի եւս ըն տա նե օք Մա րա շէն 
ուղ ղա կի, ա ռա նց Հա լէպ մտ նե լու, Հա մա քշո ւե ցաւ: Անդ տա րի նե րով 
տե սակ տե սակ տա ռա պա նք եւ նիւ թա պէս նե ղու թի ւն ներ եւ վշ տեր կրե-
լով, անգղի աց ւոց Հա լէպ գրա ւե լէն յե տոյ Հա մայէն Հա լէպ ե կաւ եւ քանի 
մ’օր Հա լէպ կե ցաւ եւ յե տոյ շատ մը հայ րե նա կից նե րու հետ Մա րաշ փո-
խա դրուե ցաւ: Վա տա սի րտ եւ ա նա րի ֆրան սա կան բա նա կին 1920-ին 
Մարաշէն նահանջած մի ջո ցին, ի Մա րաշ չե թէ նե րո ւ49 հայոց վրայ ճի ւա-
ղա բար յար ձակ ման ա տեն, Ղույ թո ւլ թա ղի մէջ գտ նո ւող բո լոր հայե րը, 

47 Թիֆո – տիֆ, հիվանդություն:
48 Աթտարութիւն ընել (Attar/Aktar) – համեմունք, դեղաբույսեր վաճառել:
49 Չեթէ (Çete) – թրք.՝ ավազակախումբ, զինված խումբ:
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ան խի ղճ եւ ան գո ւթ թո ւր քեր կու գան ա մէ նն ալ կը տա նին մօ տա կայ մեծ 
մզ կիթ եւ ան դ ոչ խար նե րու պէս կը մոր թեն եւ կը զո հեն: Խե ղճ Չա րք-
ճեան Հա ճի իւր բո լոր աղ ջիկ եւ մա նչ սի րա սո ւն զա ւակ նե րով կը նա հա-
տա կուին: Ա սա նկ չա րա չար մա հո ւա մբ խեղ ճե րո ւն կե ան քը կը լմն նայ:

 Տի րա ցու Փա նոսին երկ րո րդ տղան՝ տի րա ցու Նա հա պետ, շատ բա րի 
եւ հա մե ստ ան ձնա ւո րու թի ւն մ’էր: 1869-ին, կր նամ յի շել, վար ժա պե տու-
թի ւն կը նէր մեր ե կե ղեց ւոյ դպ րո ցին մէջ: Պօյ րա զե ան Յա րու թի ւն էմ մի ին 
աղջ կան Կա տա րի նէ ին հետ ա մո ւս նա ցած էր. ու նէր հի նգ տղայ՝ Սե պո ւհ, 
Ա ւագ, Ստե փան, Յով հան նէս եւ Սար գիս, ե րեք ալ աղ ջիկ ներ՝ Հա թըն, 
Հռա քել եւ Վար դա նոյշ:

 Մեր Ս. 40 Մա նո ւկ ե կե ղեց ւոյ ժո ղո վր դոց ո մա նց եւ ա ռա ւել հայ-
րի կս՝ Տէր Նա հա պե տին փա փա քա նաց վրայ յար մար տե սան տի րա ցու 
Նա հա պե տը քա հա նայաց նել: Տի րա ցու Նա հա պե տին ա ներ ձա գը եւ ես 
Նա հա պե տին հետ ճամ բայ ե լա նք սսե ցի 7-8 հայ հա րո ւստ վա ճա ռա-
կան նե րու հետ: Ե ղա նա կը ձմեռ էր: Կար ծեմ Ս. Ծնո ւն դի Զատ կէն 10 կամ 
15 օր վերջը: Ես ալ սեւ, բայց շատ աշ խոյժ ա ւա նակ մը ու նէ ի: Գնա ցի նք 
Սիս: Մա րա շէն հայրս մաս նա ւոր յա նձ նա րա րա կան եւ հան րագ րու թի ւն-
ներ տուած էր Սսոյ մայ րա վան քին տե ղա պահ Հաճ նոյ Ա ռաջ նո րդ, գե-
րա պա տիւ Պետ րոս ե պիս կո պո սին: Մա տու ցի նք մեր պաշ տօ նա կան նա-
մակ ները: Տի րա ցու Նա հա պետ վան քի մէջ մնաց Պօյ րա զե ան Սա հա կին 
հետ: Տե ղա պահ Սր բա զա նը զիս ուղ ղա կի Սսոյ ազ գային նե րէն հա րո ւստ 
եւ մի ան գա մայն մե ծա նո ւն իշ խան Ֆեր ման Օղ լու Շա հան ա ղային տու նը 
հրա ւի րեց: Շա հան Ա ղա հիւ րա սէր, ազ նիւ եւ պատ կա ռե լի, ե րե ւե լի ծե րու-
նի մ’էր, ու նէր 2 որ դիք՝ Կա րա պետ եւ Յա րու թի ւն ա ղա ներ: Ա նո նք ալ ին ծի 
հետ հա սա կա կից, սի րո ւն եւ կր թե ալ պա տա նի ներ է ին:

 Տի րա ցու Նա հա պետ քա հա նայ ձեռ նադ րո ւե ցաւ Պետ րոս Սր բա զան 
ե պիս կո պո սէն: Դժ բաղ դա բար ձեռ նադ րո ւած ըլ լա լո ւն ճի շդ թո ւա կա նը 
չեմ կր նար յի շել: Սսոյ Ա ջա պա հե ան նե րէն Նի կո ղայոս ե պիս կո պոս այն 
թո ւա կան նե րո ւն ինք զի նք, Կ. Պոլ սոյ ե րես փո խա նա կան ժո ղո վոյն կա մք եւ 
հա ճու թիւ նը չս տա ցած, կա թո ղի կոս օ ծել տա լո ւն հա մար նո րին սր բու թե-
ան կա թո ղի կո սու թիւ նը ըն դու նած չէ ին Սսոյ վան քի թե մա կան նե րը: Այս 
առ թիւ Ա ջա պա հե ան Նի կո ղայոս կա թո ղի կոս Թո ւրք կա ռա վա րու թե ան 
հրամանաւ Կ. Պո լիս տա րո ւած էր: Սսոյ մայ րա վան քին տե ղա պահ Պետրոս 
Սր բա զան տի րա ցու Նա հա պե տին ա նու նը Տէր Ստե փան դրաւ: Տէր Ստե փան  
նո րըն ծային ձեռ նադ րո ւած օ րը, ի րի կո ւն, երբ ձեռ քե րը քա կե ցին ես 
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կնքահայր ե ղայ եւ դրա մա կան նո ւէր ներ ալ տո ւի: Պօյ րա զե ան Սա հակ 
ա ղա ալ ի րեն մաս նա ւոր նո ւէր նե րը տո ւաւ գե րաշ նո րհ Սր բա զա նին: 
Քանի մ’օր եւս կե նա լէն յե տոյ, կար ծեմ ա ղու հա ցի ն50 2 եր րո րդ ե օթ նե կին 
մէջ էր, Սսոյ վան քէն մեկ նե ցա նք եւ 4 օր վեր ջը ողջ եւ ա ռո ղջ վե րա դար-
ձա նք ի Մա րաշ: Ինձ կը թո ւի թէ Տէր Ստե փա նին քա հա նայ ձեռ նադ րո ւե-
լո ւն 53 տա րի ներ ե ղաւ:51

 Տէր Ստե փան հայր պար կե շտ եւ պար տա ճա նաչ քա հա նայ մ’էր, աշ-
խա տա սէր, ու սո ւմ եւ գի տու թի ւն չու նէր, գրա բառ գի տէր, մա քո ւր աշ խար-
հա բառ կր նար խօ սիլ: Եր կար տա րի ներ ազ գային քա ղա քա կան ժո ղո վի 
օգ նա կան քար տու ղա րին պաշ տօ նը կը վա րեր: Այն ա տեն ժո ղո վին ար ձա-
նագ րու թի ւն նե րը հայե րէն գրով թր քե րէն լե զո ւով կը գրո ւէ ին: Ցա ւօք սր տի 
ստի պե ալ եմ հոս պատ մել, թէ աս կէց գրե թէ 50-60 և 40 տա րի ներ յա ռաջ 
Մա րա շի մէջ գէթ թող ըլ լայ պա րզ աշ խար հա բառ շնո րհ քով նա մակ մը 
գրե լու կա րող քա հա նայ, վար ժա պետ մը գտ նել դժո ւա րին էր, ո րով հե տեւ 
կրթա կան տե սա կէ տով Մա րա շի հայու թիւ նը շատ ետ մնա ցած էր: Ե կե ղե-
ցե աց մէջ հայրս մեր ե կե ղեց ւոյ մէջ, Սաաթ ճե ան Տէր Կա րա պետ Ս. Գէորգ 
ե կե ղեց ւոյ, Վար ժա պե տե ան Տէր Յով հան նէս քա հա նայ ի Սո ւրբ Սար գիս, 
Ա ղա Տէր Կա րա պետ Ս. Աս տո ւա ծած նոյ մէջ թր քե րէն լե զո ւաւ քա րոզ կու 
տային:52 Մա րա շի վեց ե կե ղե ցի նե րն ա ռան ձին ա ռան ձին ազ գօ գո ւտ ըն կե-
րու թի ւն ներ ու նէ ին: Ա մէ նն ալ երբ կի րա կի օ րեր հա ւա քոյթ ներ ու նե նային, 
թո ւր քե րէն ա տե նա խօ սու թի ւն ներ կ’ըլ լար: Վեր ջա պէս թո ւրք լե զո ւն կարծես 
Մա րա շի հայ հա մայն քին հա մար մայ րե նի լե զու դար ձած էր: 

Ը նդ հան րա պէս տու նե րու մէջ եւս հայե րը թո ւր քե րէն կը խօ սէ ին: 
Միայն հայ կի նե րը Մա րա շի ա ղա ւա ղե ալ գա ւա ռա բար բա ռը կը խօ սէ ին:

Դժ բաղ դա բար չեմ կր նար ճշ դիւ պատ մել թէ Ար ժա նա պա տիւ Տէր 
Ստե փան քա հա նայ քա նի տա րի կր ցաւ քա հա նայա գոր ծել, ո րով հե տեւ 
բո ւն իսկ մեռ նե լո ւն թո ւա կա նն ալ ստու գա պէս չեմ գի տէր: Սա  չա փը ծա-
նօթ է ին ծի, նո րին սր բու թիւ նը ան բա սիր կե ա նք մ’ան ցո ւց: Գի տա կից իւր 
նո ւի րա կան կոչ ման՝ եր բեք ա րատ մը չը բե րաւ իւր հո գե ւոր պաշ տօ նին: 
Կար ծեմ 1891-ին, թե րե ւս Յու նիս ամ սո ւան մէջ էր, քա նի մ’օր ան կող նոյ 
ծա ռայե լէ յե տոյ մա հո ւան դա ռն բա ժա կը քա մեց դեռ հա զիւ 70 ա մե այ 
հա սա կին թե ւա կո խած: 

50 Աղուհաց ասելով նկատի ունի Մեծ Պահքը:
51 1867 թվական:
52 Մարաշի հայությունը այդ ժամանակ հիմնականում թրքախոս էր:
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Ող բա ցե ալ Տէր Ստե փան հօր ե րի ցու հին՝ հա մես տա փայլ Կա տար 
Խա թո ւն ան նման տան տի կին եւ շատ բա րե կի րթ կին մ’էր՝ աշ խա տա սէր, 
գոր ծու նե այ եւ բա ռին բո ւն նշա նա կու թե ա մբ ար ժա նա ւոր ե րէց կին մ’ըլ լա-
լու լաւ յատ կու թի ւն նե րով օժ տե ալ էր: Երբ Տէր Ստե փան ողջ էր, Սե պո ւհ 
ա ւագ տղան մեզ դրա ցի Պու րո ւն սու զե ան Գէ որ գին աղջ կան հետ ա մուս-
նա ցաւ, ու նե ցաւ ան կէց Ըն ծայեկ ա նու նով տղայ մը: Այս տղան ի րա ւի 
մեծ ցաւ, կր թո ւե ցաւ Տար սո նի Ա մե րի կե ան քօ լե ճին մէջ եւ յե տոյ Կ. Պո լիս 
եր թա լով իւր մօ րեղ բօր՝ Պու րո ւն սու զե ան Գաբ րի ել ա ղային դրա մա կան 
օ ժան դա կու թե ա մբ բժշ կա կան վար ժա րան մտաւ եւ տօք թօ րու թե ան դիպ
լօմ ստա ցաւ եւ աս կէց 4 տա րի ներ յա ռաջ թո ւրք բա նա կին մէջ իբ րեւ հա-
րիւ րա պէտ ծա ռայե լով յա ջո ղե ցաւ իւր մօ րեղ բայր Գաբ րի ել ա ղան, որ Մա-
րա շէն Րագ գա53 տա րա գիր ղր կո ւած էր, բե րել տալ ըն տա նե օք ի Հա լէպ:

 Տօք թօր Ըն ծայեկ այս կեր պով կր ցաւ իւր մօ րեղ բօր Գաբ րի ել ա ղային 
փո խա դա րձ ծա ռայու թի ւն մա տու ցա նել: Հա մեւ րո պե ան պա տե րազ-
մին54 դադ րե լէն վեր ջը տօք թօր Ըն ծայեկ փա փաք ու նե ցաւ եր թալ իւր 
ծնն դա վայ րը ի Մա րաշ: Ե րա նի թէ բնաւ եր բեք վե րա դար ձած չը լի նէր: 
Երբ դաւա ճան ֆրան սա կան բա նա կը նա հան ջեց Մա րա շէն, թո ւր քաց ի 
Մարաշ ը րած կո տո րա ծին, տօք թօր Ըն ծայե կն ալ սպան նո ւե ցաւ հա զիւ 25 
ա մե այ ծա ղիկ հա սա կին մէջ:

 Տէր Ստե փան հօր Ա ւագ ա նո ւն տղան դեռ ողջ է ի Մա րաշ: Յի շեալը 
ա մո ւս նա ցաւ մեր ե կե ղեց ւոյ ժո ղո վրդ նե րէն Չօր պա ճե ան Սար գիս ա ղային 
աղջ կան հետ: Ու նի այժմ մէկ մա նչ եւ չո րս աղ ջիկ ներ: Այս Ա ւագ տղան 
խե ղճ եւ դժ բա ղդ վի ճակ մը ու նի, ո րով հե տեւ ար հես տը մու ճա կա գո րծ է, 
բայց իր ար հես տին մէջ ճար տար եւ յա ջո ղակ չըլ լա լո ւն հա զիւ կր նայ իւր 
զա ւկ նե րո ւն օ րա պա հի կը հայ թայ թել: 

Ա ւա գին կրտ սեր եղ բայ րը՝ պ. Ստե փան 1882-ին ա ներ ձա գս՝ Թօ փա -
լեան Գէ որ գին հետ Մա րա շէն Ե րու սա ղէմ Ս. Յա կոբ վան քին Ժա ռան-
գաւո րաց վար ժա րա նը գնաց: Անդ ու սու մը լրաց նե լէն յե տոյ Ստե փան 
Հա լէպ ե կաւ եւ քա նի մը ա միս ի Հա լէպ դա սա տո ւու թի ւն ը նե լով, թողուց 
Հա լէ պը գնաց Պան տըր մա եւ Պի ղա55 ը սո ւած տե ղե րը: Անդ ա մո ւս նացաւ, 

53 Րագգա (Ռաքքա) – քաղաք Սիրիայում՝ երկրի հյուսիսային կենտրոնական մասում, 
Եփրատ գետի ձախ ափին, Հալեպից 160 կմ դեպի արևելք: Ներկայում բնակվում է մոտ 200 
հազար մարդ: 1915-ին հայ գաղթականների տեղավորման մեծ կենտրոն էր: 

54 Առաջին համաշխարհային պատերազմ։ 
55 Պանտըրմա եւ Պիղա (Բանդըրմա և Բիղա) – երկուսն էլ գտնվում են Փոքր Ասիայի 

հյուսիս-արևմուտքում: Բանդըրման գտնվում է Մարմարա Ծովի ափին: Ունի 100 հազարից 
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մնաց եր կար տա րի ներ: Կար ծեմ այս օ րեր Զմի ւռ նի ա կը գտ նո ւի: Ստե փա-
նին Կա րա պետ ա նու նով 22 տա րե կան մեկ սի րո ւն ե րի տա սա րդ տղան, 
որ թրքա կան բա նա կին մէջ իբ րեւ կի ւճ ճեք զա պի թ56 կը գտ նո ւէր Նա պու-
լուս ան գղի աց ւոց հետ թր քաց ը րած ճա կա տա մար տի ն57 մէջ զարնո ւե լով 
մեռաւ:

Ս տե փա նին փո քր եղ բայ րը՝ Յով հան նէս, որ շատ ու սո ւմ նա սէր եւ 
պար կե շտ եւ հա մե ստ ե րի տա սա րդ մ’էր, Մա րա շէն Հա լէպ ե կաւ 1909-ին, 
երբ մե նք ի Հա լէպ Ճի տեյ տէ թա ղի մէջ կը բնա կէ ի նք: Ճի շդ 70 օր մեր 
տունը հի ւր մնաց, յե տոյ Պեյ րո ւթ գնաց, ան կէց ալ Մար սի լե ա ճամ բորդեց: 
Այս ե րի տա սար դը կը փա փա քէր շատ լաւ ֆրան սե րէն սոր վիլ: Մար սի-
լեայէն պի տի եր թար Փա րիզ եւ հա մալ սա րան մտ նե լով կա տա րե լա գոր-
ծեր իւր ֆրան սե րէ նի մէջ ու նե ցած հմ տու թիւ նը: Դժ բա ղդ Յով հան նէս 
Մար սի լի ոյ մէջ ծա նր հի ւան դու թի ւն մը կրեց եւ ի վեր ջոյ ա մէն դժ բաղ-
դու թե ա նց խե լա գա րե ցաւ: 15 տա րի նե րէ ի վեր Մար սի լե այ գաղ ղի ա կան 
հի ւան դա նո ցի մը մէջ տա կա ւին իբ րեւ խե լա գար կ’ապ րի:

 Տէր Ստե փան քա հա նային է՛ն կրտ սեր որ դին Սար գի սն է: Բնա ւո-
րու թե ա մբ ազ նիւ, պար կե շտ, հա մե ստ եւ պա տո ւա ւոր ե րի տա սա րդ մը: 
Այս թո ւա կա նէն, այ սի նքն 1920-էն 8 տա րի ներ յա ռաջ մեկ նե լով Մա րա շէն 
Ա տա նա եւ յե տոյ Մեր սին եր թա լով ան կէց ալ ուղ ղա կի Ա ղեք սա նդ րի ա 
ե կած եւ հոս սկ սած էր իւր ար հես տը գոր ծել: Ժա մա գո րծ է պա րոն Սար-
գիս եւ իւր ար հես տին մէջ շատ յա ջող, ու նի շատ յա ճա խո րդ ներ: Մաս նա-
ւոր խա նո ւթ մ’ու նի եւ լաւ կը գոր ծէ: Աս կէց քա նի մը տա րի ներ յա ռաջ հոս 
բնիկ ա տա նա ցի Ե ղի սա բէթ ա նո ւա մբ պար կե շտ եւ հա մե ստ օ րի որ դի մը 
հետ ա մո ւս նա ցած է: Հա րս ու փե սայ ի րար մէ գոհ եւ հա մակ րու թե ա մբ եւ 
սի րով կապ րին:

1920 Մայիս 10/23, երբ հոս ե կայ ես մի նակ, ա ռա նց ըն տա նի քի,  
հոս գտայ Տէր Ստե փա նե ան պա րոն Սար գի սը: Յի շե ա լը ան մի ջա պէս՝ 
հե տեւե ալ օ րը, տո ւն հրա ւի րեց, յար գեց, պա տո ւեց եւ ան կեղ ծու թե ա մբ 

ավելի բնակիչ: Բիղան կամ Բիլան տաս հազար բնակիչ ունեցող մի շրջանային կենտրոն է: 
Գտնվում է Բուրսա քաղաքից 95 մղոն դեպի արևմուտք:

56 Կիւճճեք (քիւչիւկ) զապիթ (Küçük zabit) – ենթասպա, սերժանտ:
57 Հավանաբար նկատի ունի 1918 թվականի սեպտեմբեր 19-ից հոկտեմբեր 1-ը 

Պաղեստինի Նաբլուսի հարթավայրում տեղի ունեցած ճակատամարտը, որտեղ բրիտա-
նական բանակի հաղթանակը կարևոր նշանակություն ունեցավ Պաղեստինը օսմանցիների 
ձեռքից խլելու համար: Այն մեկ ամբողջություն է կազմում Արարայի ճակատամարտի հետ, 
որտեղ Անգլո-ֆրանսիական զորքերը (Հայկական լեգեոնի ակտիվ մասնակցությամբ) 
հաղթանակ տարան գերմանաթուրքական բանակի նկատմամբ:
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հիւրա սի րեց: Մին չեւ որ կի նս, տղաս՝ Նա հա պետ, հա րսս՝ Լու սա բեր եւ 
աղ ջի կս՝ օ րի ո րդ Վար դու հի, հոս ե կան: 

Մե րին նե րն ալ ե կան հոս Ա ղեք սա նդ րի ա: Տի ար Սար գիս 7 ամ սեայ 
աղ ջիկ մ’ու նէր՝ սի րո ւն աղ ջիկ մը: Նա հա պետ տղաս կն քա հայր ե ղաւ, յի-
շե ալ աղ ջի կն ալ ես մկր տե ցի 1920 Օ գոս տոս 29-ին, կի րա կի օր, Ա ղեք-
սանդ րի ոյ ե կե ղեց ւոյ սո ւրբ ա ւա զա նին մէջ: Սար գիս ա ղային աղջ կան 
ա նո ւնն ալ դրի նք Հայ կա նոյշ: Վեր ջա պէս, պա րոն Սար գիս մե զի հա մար 
մեծ ազ նո ւու թի ւն ներ ը րաւ թէ իմ հոս գա լէս եւ թէ ըն տա նի քիս հոս գա լէն 
ի վեր: Պան դո ւխտ երկ րի մէջ ա սա նկ զմեզ ի սր տէ ան կե ղծ ազ գա կան 
մը գտ նել՝ մե զի հա մար ան գին բա ղդ մ’ե ղաւ: Կը մաղ թեմ, որ Աս տո ւած 
ա մե նա կա րող օրհ նէ Տէր Ստե փա նե ան տի ար Սար գի սը եւ ի րեն եր կար 
կե ա նք եւ քա ջա ռող ջու թի ւն պար գե ւէ, ա մեն:

 Տէր Ստե փան քա հա նային աղ ջիկ նե րէն ա ռա ջի նը Հա թըն ա նու նով 
մեր ե կե ղեց ւոյ պա տո ւա ւոր եւ ե րե ւե լի ըն տա նիք նե րէն Թօ րե ան Տէր Աս-
տո ւա ծա տո ւր քա հա նային որ դին՝ Մի նա սին հետ ա մո ւս նա ցաւ: Երկ րորդը՝ 
Հռա քել, որ շատ ազ նիւ եւ շատ հա մե ստ օ րի ո րդ մը էր, ա մո ւս նացաւ մե-
զի դրա ցի Պու րո ւն սու զե ան Մահ տե սի Պետ րոս ա ղային Վա նես ա նո ւն 
տղուն հետ: 

Եր րո րդ՝ Վար դա նոյշ ա նո ւն աղ ջի կն ալ Ե րե մե ան Կա րա պետ ա ղային 
այ րի որ դին Յա կոբ ճա նին հետ ա մո ւս նա ցաւ: Ա ւաղ, այս Վար դա նոյ շը տե-
ղա հա նու թե ան ժա մա նակ Մա րա շէն ուղ ղա կի Շա մի58 կող մե րը քշո ւե լով ան դ 
վեր ջին ծայր խեղ ճու թե ան են թար կո ւե լով մե ռաւ եւ իւր զա ւակ նե րն ալ ի րեն 
հետ մե ռան, ա զա տո ւե ցան տա րագ րու թե ան ան տա նե լի փոր ձանք նե րէն:

 Տէր Ստե փան հօր էն՛ փո քր եղ բայ րը՝ Կա րա պետ, ախ տոտ եւ սա պա-
տող ե ղաւ: Կի նն՝ Նոյե մի եւս, ա պօ րի նի գոր ծե րո ւն առ թիւ, զա տո ւե ցաւ 
իր ա մու սի նէն: Մե ռաւ Կա րա պետ, բայց երբ եւ որ թո ւա կա նին մե ռած 
ըլ լալը չեմ կր նար յի շել: Այս լու սա հո գին բնա ւո րու թե ա մբ ազ նիւ եւ պար-
կե շտ ան ձ մ’էր:

 Հօ րս հօ րեղ բայր տի րա ցու Փա նոսին չո րս տղայոց կեն սագ րա կա նը 
հա մա ռօտ կեր պով հոս գրե ցի: Ա պա գային, երբ իմ ցե ղէս ողջ մնացողներ 
ըլ լան, ան շո ւշտ պի տի կար դան այս տո ղե րը: Ե րա նի թէ ա մէն բան 
տեղնը տե ղի ճի շդ թո ւա կան նե րով կա րե նայի ար ձա նագ րել հոս: Ինչ 
ը նեմ, թրքա կան վայ րե նի ու թի ւն եւ բար բա րո սու թիւ նը մեր տան մէջ, մեր 

58 Շամ – այստեղ և հետագայում նկատի ունի Դամասկոսը: Թեև «Շամ» կամ «Բիլադ 
աշ-Շամ» օգտագործվում է նաև Ասորիք (Սիրիա) իմաստով:
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ցեղային նե րո ւն ծնն դե ան եւ մա հո ւան թո ւա կան նե րո ւն մա սին գտ նո ւող 
բոլոր գիր քերը եւ թո ւղ թե րը բո լո րն ալ կո ղոպ տեց, թալ լեց, ա ռաւ տա-
րաւ եւ փճացո ւց: Ինչ որ գի տէ ի զայն գրի ա ռի: Ինչ որ յի շո ղու թե ա նս մէջ 
մնա ցած էր զա նո նք կր ցայ գրել: Ա պա գայ կար դա ցող նե րը կը խնդ րեմ որ 
չմե ղադ րեն զիս: 

Իմ  մա սին 

Ես տա կա ւին չծ նած մայրս տղայ մ’ալ ու նե ցած է Ստե փան ա նու նով: 
Յի շե ա լը մի այն չո րս տա րի ապ րե լով մե ռած է: Իմ ծնն դե ա նս թո ւա կա նը 
գրո ւած է մեր ե կե ղեց ւոյ մկր տու թե ան տօ մա րին մէջ: Ըստ թո ւա կա նին 
հայոց 130259: Այբ, Սեպ տեմ բեր 25-ին ծնած եմ: Մկր տո ւած եմ մեր Սո ւրբ 
40 Մա նո ւկ ե կե ղեց ւոյ ա ւա զա նին մէջ: Զիս մկր տող քա հա նային ա նու նը 
չգի տեմ, բայց կն քա հայրս լու սա հո գի Լօմ լօմ ճե ան Ա ւագ ա ղան է: Պա պե-
նա կան տու ներ նիս Մա րա շի Շեյխ թա ղի ն60 մէջ էր եւ դեռ է: Երբ հայ րիկս 
Կ. Պոլ սէն վե րա դառ նա լով զիս տե սած է խան ձա րու րի մէջ փաթ թո ւած 
«տ ղա նիդ ալ որ քան բա րակ է ե ղէ ր» ը սած է: Կը թո ւի թէ ֆի զի քա պէս 
վտիտ եւ նի հար եմ ե ղած: Ա նո ւնս հօ րս բաղ ձա նաց հա մա ձայն Եր ջա նիկ 
դրած են: Ի րա ւի եր ջա նիկ է ի, չէ թէ մի այն ա նու նով, այլ է ա պէս, ո րով հե-
տեւ հօ րս եւ մօ րս մէկ հա տի կն է ի: Ի նէ տա րի քով մեծ եր կու քոյր ու նէ ի՝ 
Մա րի ամ եւ Մար գա րիտ: Հատ մ’ալ ի նէ կրտ սեր Ա գա պի ա նու նով, ո րո նց 
կեն սագ րա կա նը նա խո րդ գլո ւխ նե րու մէջ գրե ցի:

 Ման կու թի ւնս ինչ պէս ան ցաւ լաւ չգի տեմ: Մե ծա նո ւն ռու սա հայ 
բանաս տե ղծ Նալ պան տե ա նին ը սա ծին պէս.

 Ման կու թե ան օ րեր, ե րա զի նման 
ան ցաք գնա ցիք, այլ չէք դառ նա լու 
ոհ դո ւք եր ջա նիկ, այլ ան հոգ օ րեր 
ըն դու նակ մի այն ու րա խաց նե լու:
 Հայրս եւ մայրս ան սահ ման սի րով կը սի րէ ին զիս: Նիւ թա պէս եւ 

բարոյա պէս մեր ըն տա նի քին վի ճա կը գո հա ցու ցիչ էր: Հայրս հա րո ւստ 
քահա նայ մը չէր, բայց աղ քատ ալ չէր: Ու րախ զո ւա րթ կ’ու տէ ի նք կը 
խմէինք: Հար կաւ մին չեւ որ 5 կամ 6 ա մե այ հա սա կին հա սայ գի տակ-
ցու թի ւն չէ ի կր նար ու նե նալ: Հօ րս Կե ա վըր Տա ղ61 Հա սան պէկ լի աքսոր 

59 1302+551=1853:
60 Տե՛ս Մարաշ քաղաքի հատակագիծը:
61 Գյավուր Դաղ – լեռ Ամանոսի լեռնաշղթայում: (ՀՀՇՏԲ, հ.1, էջ 880):
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երթալը ե րազի նման մի տքս է: Աք սո րէն երբ Ֆըն տը ճագ հայ գի ւղ 
փոխադ րո ւե ցա նք և Ֆըն տը ճագ գիւ ղէն Մա րաշ ե կա նք շատ դժո ւա րաւ 
կր նամ յի շել: Քոյ րե րս՝ Մա րի ամ եւ Մար գա րիտ, ի նէ մեծ է ին տա րի քով եւ 
խել քով: Կր նան ա նո նք այն ա մեն դէպ քե րը պատ մել:

 Հայրս ա մո ւս նա նա լէն ճի շդ 7 տա րի վեր ջը զա ւակ ներ ու նե ցած է: Մեր 
ազ գին մէջ ընդ հա նո ւր սո վո րու թի ւն ե ղած է՝ զա ւակ չու նե ցո ղը չեն կր նար 
քա հա նայ ձեռ նադ րել: Բայց հօ րս ձեռ նադ րո ւի լը բա ցա ռու թի ւն ե ղած է, 
ո րով հե տեւ հայրս բո ւն իսկ իւր տի րա ցու ե ղած ժա մա նակ Ս. 40 Մա նո ւկ 
ե կե ղեց ւոյ հա մայն ժո ղո վր դե ան կող մա նէ սի րո ւած եւ ի րեն ար ժա նի քը 
գնա հա տո ւած ըլ լա լո ւն զա ւակ չու նե նա լը պատ ճառ չը հա մա րե լով քա հա-
նայ ձեռ նադ րել տո ւած են:

 Հօ րս աշ խար հա կա նու թե ան ա նու նը Յով հան նէս է: Հօ րս ար հե ստն ալ 
դեր ձակ է: Տէր Նա հա պետ ա նո ւնն իւր հա ւո ւն62 իւր հօր Տէր Կա րա պե-
տին հօր ա նո ւնն է: Գա լով իմ ման կու թե ա նս ժա մա նա կին, երբ 6-7 տա րե-
կան ե ղայ, կր նամ յի շել շատ խե լա ցի եւ պար կե շտ տղայ մը չէ ի: Քոյ րե րո ւս 
հետ եր բե մն սի րով եւ քա ղա քա վա րու թե ա մբ չէ ի վա րո ւէր: Կը վշ տաց նէ ի 
զա նո նք: Ծնո ղա ցս չա փէն ա ւե լի ին ծի սէր եւ հա մակ րու թի ւն ցոյց տո ւած 
ըլլա լո ւն առ թիւ գրե թէ շփա ցած է ի: Եր բե մն ալ կը սի րէ ի նք քոյր եւ եղ բայր 
զի րար: Ծնո ղքս սր տով շատ բա րի է ին, բայց ի րե նց զա ւակ նե րը կր թել ու 
ման կու թե նէ զա նո նք դաս տի ա րա կե լու մա սին ան հոգ կը մնային: Մեր ըն-
տա նե կան սրա հին մթ նո լոր տը պե տք է խոս տո վա նիմ թէ մա քո ւր էր: Հայրս 
բա նի բո ւն քա հա նայ մը, մայրս ալ կին ժրագ լո ւխ, պար կե շտ եւ հա մե ստ 
ե րեց կին մ’էր: Բայց ճշ մար տու թիւ նը չու րա նա լու հա մար, պե տք է ը սել թէ 
ման կա վար ժու թի ւն կամ ըն տա նե կան կր թու թի ւն ինչ ը սել է չէ ին գի տեր:

 Հօ րս աք սոր եր թա լէն քա նի մ’օր վեր ջը մայրս զիս դպ րոց տա րաւ: 
Մեր ե կե ղեց ւոյ քա հա նա նե րէն մեծ, Տէր Մի նաս ա նո ւա մբ, ծե րու նա զա րդ 
քա հա նայ մը կար: Յի շե ա լը իւր տան վա րի յար կը փո քր մա նո ւկ ներ կար-
դաց նե լու հա մար յատ կա ցու ցած էր: Լու սա հո գի մայրս վրան մեր այբ-
բեն գի մը գրո ւած գե ղե ցիկ տախ տակ մ’ալ պատ րաս տել տո ւած էր: Զայն՝ 
տախ տա կը, վի զս ան ցու ցած մօ րս հետ գնա ցի Տէր Մի նաս պա պային 
տունը: Ա խո ռի նման տեղ մը. 60-70-ի չափ ին ծի հա սա կա կից տղաք քով 
քո վի, կո ղք կող քի նս տած պա րզ գետ նի տախ տա կա մա ծի վրայ: Տէր Մի-
նաս պա պային ձեռ քը Մով սէս մար գա րէ ին գա ւա զա նէն ա ւե լի եր կայն 
գա ւա զան մը, առ ջե ւը սն տո ւկ մը տղայոց դա սե րո ւն կը նայէր, կը հս կէր, 

62 Հաւ – մեծ հայր, պապ, նախապապ:
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իբր թէ կը սոր վեց նէր: Կար ծեմ ե օթ նե կի63 մը չափ գնա ցի Տէր Մի նաս 
պա պային տու նը: Չը սի րե ցի այդ տե ղը, ո րով հե տեւ դպ րոց ըլ լա լու եր-
բեք յար մա րու թի ւն չու ներ: Տէր պա պային տան վա րի յար կը, ինքն ալ Տէր 
Մինաս, ա լե զա րդ, ծե րա ցած գէթ Այբ Բեն Գիմ իսկ՝ մեր նախ նա կան 
տառե րը սոր վեց նել չէր գի տեր: Թո ղու ցի եւ դժ կա մա կե ցայ այլ եւս եր թալ 
այդ տե ղը: 

Այն ա տեն մեր Ս. 40 Մա նո ւկ ե կե ղեց ւոյն մէջ վար ժա րան մը շի նո ւած 
էր: Մէկ կող մը բան ջա րե ղի նաց պար տէզ, հա րա ւային կող մը՝ գի նե տո ւն: 
Ա րե ւե լե ան կո ղմն ալ բաց, օ դա սո ւն եւ քա ռա կու սի ըն դար ձակ շէ նք մը: 
3-4 հա րիւ րի չափ ու սա նող ներ: Տէր Մի նաս պա պային տան վա րի յար կին 
հետ բաղ դատ մա մբ շատ հոյա կապ եւ փա ռա ւոր շէ նք մը: Դա սա տու նե րն 
է ին տի րա ցու Նա հա պետ՝ հօ րս հօ րեղ բօ րոր դին, Սան թու րե ան տի րա ցու 
Գրի գոր լաւ ձայն ու նէր, ե կե ղե ցա կան ե րա ժշ տու թե ան հմո ւտ, օ րի նա ւոր 
շա րա կան կր նար եր գել: Վա րք ու բա րքն ալ մա քո ւր: Ղը սա ճը քե ա ն64 հան-
գու ցե ալ Փա նոս ա ղային եղ բայ րը՝ Թո րոս գալ ֆա:65 

Այս Թո րոս գալ ֆան հի ա նա լի եւ զմայ լե լի ձայն մ’ու նէր, գրա բառ 
լեզուի հմո ւտ շատ գե ղե ցիկ գիր կր նար գրել: Այն ա տե նո ւան հա մար ա ռա-
ջին կար գի վայել չա գիր, կամ գե ղա գիր մը կր նար հա մա րո ւիլ: Երբ կի րա կի 
օ րեր շա պիկ հագ նէր, պա տա րա գիչ քա հա նային քով կե նա լով «Օ րհնե ա 
Տէր» ը սէր՝ այն մա նո ւկ հա սա կիս մէջ կը զմայ լէ ի այդ մար դո ւն ձայն եւ 
ե ղա նա կին քա ղց րու թե ան: Լաւ շա րա կան եր գել գի տէր: Նա րեկ ա ղօ թա-
գր քին շատ գլո ւխ նե րը գոց գի տէր: Տի րա ցու Նա հա պետ Սան թու րե ան 
Գրի գոր վար ժա պե տին հետ մի ա սին կ’աշ խա տէր: Ա մու րի էր Թորոս գալ-
ֆան: Մի մի այն թե րու թի ւն մ’ու նէր՝ րէ մի լ66 կը նե տէր, ա նոր ա սոր նու խէ կը 
գրէ ր67: Այս առ թիւ կը բամ բա սէ ին զին քը: Այս ե րեք դասատո ւաց դպ րո ցը 
փա փա քե ցայ ես ալ յա ճա խել: Քիչ ժա մա նա կի մէջ լմն ցու ցի քե րա կա նը, 
հե գե րեն մը տո ւին ձե ռքս, զայն ալ ա ւար տե ցի: Օր օ րին պա րզ գրա բառ 
սաղ մոս եւ Ա ւե տա րան կար դա լու վար ժո ւե ցայ: Այս դպ րո ցին մէջ գոր ծա-
ծո ւած ամ բո ղջ դա սա գր քե րը ա սո նք է ին՝ Քե րա կան, Փո քր Սաղ մոս, Մեծ 
Սաղ մոս, Ա ւե տա րան, Գո րծք Ա ռա քե լոց, Նա րեկ: Գրա բառ լաւ կար դալ, 

63 Շաբաթ (յոթ օր):
64 Ղըսաճըքեան կամ Քիսաջիքեան (Kisajikian) – այս տոհմի շառավիղները ներկայում 

բնակվում են Բրազիլիայի Սան Պաուլո քաղաքում: 
65 Գալֆա (Kalfa) – ավագ վարպետ:
66 Րէմիլ նետել (remil atmak) – ավազի վրա գուշակությամբ զբաղվել:
67 Նուխէ գրել (Nuhuset yapmak) – գուշակություններ, կախարդություններ անել:
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թո ւա բա նու թե ան չո րս գոր ծո ղու թի ւն ներ՝  գու մա րո ւմ, հա նո ւմ, բազ մա-
պատ կու թի ւն եւ բա ժա նո ւմ: Տղայոց ո մա նց ձեռ քե րը թի թե ղի կտոր ներ 
կային, ա նո նց վրայ տի րա ցու Նա հա պետ կը սոր վեց նէր: Գիր ալ գրել 
կը սոր վեց նէ ին: Կա րգ մը տղաք ալ փո խա սաց է ին, առ տու եւ ի րի կո ւն 
ե կե ղեց ւոյ մէջ ը սո ւե լիք փո խե րը կը սոր վէ ին: Երբ ի րի կո ւն նե րը ժամ 10 
ըլ լար ըստ թր քաց, լաւ ձայն ու նե ցող տղայ մը կ’ել լէր վար ժա րա նին մէջ 
տե ղը ոտ քի կայ նած «ա ռա ջին կա րգ եւ կա ռա վա րիչ հրա մայե ցէք» բա րձր 
ձայ նով կը պո ռար: Այն ա տեն ա ռա ջին կար գի ամ բո ղջ ու սա նո ղք կ’ել լէ ին 
կար գով կա նո նով կեր թային ի րե նց տու նը:

 Հե տզ հե տէ բո լոր կար գեր կ’եր թային մին չեւ վեր ջին կար գը: Տիրացու 
Գրի գոր եր գեր ալ կը սոր վեց նէր՝ «Ծի ա ծան մայր եւ կոյս», «Ա ղախին 
Փրկչի ն» եւ ա սոր նման ու րիշ եր գեր կը սոր վեց նէ ին: Վեր ջա պէս այս 
դպրո ցին մէջ գրա բառ Ա ւե տա րան կար դա լու չափ յա ռա ջա ցած է ի: 
Կարծեմ տա րի քս ալ 7-8 թե րե ւս, քիչ մ’ալ ա ւե լի ե ղած էր: Եր բեք այս 
միջա դէպը չեմ կր նար մոռ նալ, պի տի պատ մեմ հոս. թե պէտ ին ծի պատիւ 
ալ չը բե րէր այս թե րու թի ւնս: Հայրս կար ծեմ բա ցա կայ էր, վա րը սե նեա կը 
կը բնա կէ ինք, ե ղա նա կը ձմեռ էր: Ինչ պէս ե ղաւ ես ալ չգի տեմ գի շե րը ի 
քո ւն ներ քե ւս շռած է ի: Լու սա հո գի մայրս նե ղա ցաւ այս ա կա մայ թերու-
թեա նս, բար կա ցաւ եւ յան դի մա նեց զիս: Ես ա սոր վրայ ցա ւե լով չու զե-
ցի դպ րոց եր թալ, լալ, պո ռալ, կան չել սկ սայ ան մի ջա պէս: Մայրս այս 
ը րած ան կրթու թե ա նս վրայ եւս ա ռա ւել զայ րա նա լով տի րա ցու Նա հա-
պետ հօրեղ բօ րո րդ ւոյս թեզ կե ահ տա մըէն մե զի դրա ցի Քե օ րի ւք ճիւ Հա-
սան Օղ լու Մե միզ ա նո ւն թո ւր քը կան չեց, բռ նի ա նոր կռ նա կը տո ւաւ զիս, 
շէ նք շնո րհք քա նի մ’ալ ապ տակ զար կաւ ե րես նե րիս: «Չեմ եր թար, չեմ 
եր թա ր» կը պո ռամ, կը կան չեմ: Բնաւ եր բեք մտիկ ը նող չկայ: Մե միզ 
ա ղան զիս ուղ ղա կի տա րաւ դպ րոց: Այն օ րեր տի րա ցու Նա հա պետ ի րենց 
տան մէջ թէ՛ ինք եւ թէ՛ քա նի մը բան ւոր ներ ու նէր, ա պա68 կը գոր ծէ ին: 
Զիս բռնի, մօ րս հրա մա նաւ, շալ կե լով դպ րոց տա նող Մե մի զն ալ տի րա ցու 
Նա հա պե տին բան ւոր նե րէն մին էր:

Դժ բաղ դա բար այս ան հա ճոյ մի ջա դէ պը երբ յի շեմ ա մօ թա հար կը 
մնամ: Բայց այ նու հե տեւ եր բեք այս պի սի ան պա տո ւա բեր գոր ծի մը մէջ 
չգտ նո ւե ցայ: 

Ան գամ մ’ալ ձմեռ էր նո րէն, վա րը օ դան կրա կա րա նի շո ւրջ նս տած 
է ինք ես եւ Մա րի ամ քոյրս, մայրս քո վեր նիս չէր: Հար կաւ ան գի տու թեան եւ 

68 Ապա (աբա, aba) – վերնազգեստի մի տեսակ: 
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կամ տղայամ տու թե ան ար դի ւնք՝ ե լայ կրա կա րա նին վրայէն սկ սայ ցատ-
կել: Քոյրս՝ Մա րի ամ, քա նի ցս ազ դա րա րեց ինձ եւ խօ սե ցաւ որ չցատ կեմ 
կրա կին վրայէն: Չու զե ցի հնա զան դիլ քրո ջս խրատ նե րո ւն: Շա րու նակ կը 
ցատ կէ ի, յան կա րծ կրա կա րա նին ե զեր քը դպաւ ոտ քիս, կրա կը թա փե ցաւ 
կա պեր տին վրայ, մաս մը կրակ ալ գո ւլ պայ կա շի է շի նո ւած մեստ69 հա-
գած է ի, գո ւլ պայիս մէջ մտաւ, աջ ոտ քիս կրո ւն կը սկ սաւ այ րիլ: Կը պո ռամ, 
կը կան չեմ ու ժով: Քոյրս շփո թե ցաւ, մին չեւ որ պո ռա լո ւս, ա ղա ղա կե լո ւս 
ձայ նը լսե ցին: Ե կան ոտ քէս գո ւլ պան եւ մես տը հա նե ցին, ոտքս այ րե ցաւ 
եւ հի նգ ա մի սէն ա ւե լի հա զիւ ա ռող ջա ցաւ: 

Ա սոր նման տղայա կան ան խել քու թի ւն ներ շատ ու նիմ, բայց ա մէ նն 
ալ հոս պատ մել ան կա րե լի է: Վեր ջա պէս վար ժո ւե ցայ: Կ’եր թայի յօ ժա-
րու թե ա մբ վար ժա րան: Տօ լապ ճե ա ն70 Ար թին ա նու նով ինձ հա սա կա կից 
տղայ մ’ալ կար, ա նոր հետ դա սըն կեր է ի, «Գո րծք Ա ռա քե լո ցը» ա նոր 
հետ մի ա սին կար դա ցի: Ճիշ դը ը սե լով ան տղան ի նէ ա ւե լի ու շիմ եւ սրա-
միտ էր: Ես ի բնէ կար դալ եւ յա ռաջ դի մե լու հա մար շատ փա փաք չունէ ի: 
Խելքս մի տքս մի շտ տղայա կան խա ղե րու շո ւր ջը կը դառ նար: Աղ ւոր 
գաւա զան մ’ու նէ ի, իբ րեւ ձի վրան կը հեծ նայի, մեր թա ղին ու րիշ տղայոց 
հետ փողոց նե րո ւն մէջ ձի ար շաւ կ’ը նէ ի նք:

 Մեր դրա ցի նե րէն Պու րո ւն սու զե ան լու սա հո գի Փա նոս, Լօմ լօմ ճե ան 
Յով հան նէս, Ղալ լե տէ րե ան Մա նո ւկ, ա սո նց հետ մի ա սին կը խա ղայինք: 
Եր բե մն մեր ե կե ղեց ւոյ Ս.  Պա տա րա գի վե րա բե րե ալ շա պիկ, ու րար, շուր-
ջառ, բո ւր վառ, ա սա նկ բա ներ ալ պատ րաս տած է ի, քա հա նայից պէս 
ա րա րո ղու թի ւն կա տա րե լու պէս բա ներ կը նէ ի: 

Ա ւաղ, կր նայի աղ ւոր բա ներ սոր վիլ: Նախ պէ տք էր ծնո ղքս գիտնային 
զիս «ա նդս տին ի տղայ տի ւց», ի ման կու թե նէ կր թել, դաս տի ա րա կել: 
Ման կան նախ նա կան դպ րո ցը ըն տա նե կան սրա հն է: Պե տք է սկ սիլ 
կրթու թիւնը օ րօ րո ցէն: Մայ րա կան մա քո ւր լե զո ւն մա նու կը նախ մօր մէն 
կը սոր վի: Ման կան ա ռա ջին դաս տի ա րա կը մայրն է: Մա նու կը մօր ա փին 
մէջ՝ ինչ որ է խմո րը հա ցա գոր ծին ա փին մէջ: Ի րա ւի մայրս ազ նիւ, ժրա-
գլո ւխ, հա մե ստ եւ բա րե պա շտ մայր մ’էր:

69 Մեստ (Mest) – թրք.՝ տնային փափուկ ոտնաման, որի վրայից դրսի կոշիկն են 
հագնում:

70 Տօլապճեան (Դոլաբջյան) – այս ընտանիքից է սերում նախկին եգիպտահայ, 
երիտասարդ տարիքում Հայաստան ներգաղթած նշանավոր բժիշկ Զավեն Դոլաբջյանը, 
որը 1960-1980-ական թթ. համարվում էր ԽՍՀՄ անվանի սրտաբաններից մեկը: 
Վախճանվել է ԱՄՆ-ում: 
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 Հայրս նա մա նա ւա նդ բա ռին լայն նշա նա կու թե ա մբ իւր հայ րա կան 
պար տա կա նու թե ա նց գի տա կից, գո րո վա լից, որ դե սէր, բա րե բա րոյ, ըն-
տա նե սէր հայր մ’էր: Թէ՛ իմ եւ թէ՛ քոյ րե րո ւս սնն դե ան եւ ապ րո ւս տի 
մասին ազ նիւ հայր մ’էր: Ան հո ւն սի րով կը սի րէր զմեզ: Մեր ա մէն պէտ-
քե րը հո գա լու ջա նա դիր, ան ձնո ւէր, ան նման հայ րիկ մ’ըլ լա լը եր բեք չեմ 
կր նար ու րա նալ մին չեւ որ մեռ նիմ ե րախ տա պա րտ եմ ի րեն: 

Ե րբ Չօր պա ճե ան լու սա հո գի Տէ օվ լէթ է ֆէն տի Ա ղե ա րի այ գին հօ րս 
ծա խեց, հայրս Տէ օվ լէթ է ֆէն տի ին տո ւած սէ նե դը71 իմ վրաս գրել տո ւած 
էր: 1500 դա հե կա նի Տէ օվ լէթ է ֆէն տին Օս կա նե ան Յով հան նէս ա ղայէ ն72 
ծա խու ա ռած այ գին հօ րս ծա խեց: Հայրս ալ մաս նա ւոր սէ նե դով յի շե ալ 
Ա ղե ա րի այ գին ին ծի ծա խեց: Սէ նե դին գի րը Տէ օվ լէթ Է ֆէն տի ին ան դրա-
նիկ տղան՝ Հա ճի Յա րու թի ւն է ֆէն տի ին գի րն էր: Վկա նե րն ալ Օս կա-
նեան Յով հան նէս, Տա րագ ճե ան Ար թին, Ջին ջի նօղ լու Աբ րա համ է ին: Այս 
սէ նե դը ու րիշ քա նի մը կա րե ւոր թո ւղթ եւ նա մակ նե րու հետ լու սա հո գի 
մօ րս սն տու կին մէջ կար միր կա շիյէ ճըզ տա նի73 մը մէջ պա հո ւած էր: Ու րիշ 
սէ նեդ մ’ալ Տէր Ստե փան քա հա նային եղ բայ րը՝ Չա րգ ճե ան լու սա հո գի 
Յա րու թի ւն, երբ զա տո ւե ցաւ իւր Տէր Ստե փան, Աս տո ւր եւ Կա րա պետ 
եղ բայր նե րէն իւր հօր մէն տի րա ցու Փա նո սէն ի րե նց ժա ռա նգ մնա ցած 
տան բա ժի նը՝ ե րեք մար դա կ74, ծա խեց հօ րս 900 դա հե կա նի: Ա սոր սէ
նեդն ալ այ գի ին սէ նե դին պէս հայրս իմ վրաս գրել տո ւաւ: Այս մո ւր հա կին 
վկա նե րն ալ Պու րո ւն սու զե ան Խա չեր եւ Համ մա լե ան Յա կոբ ա ղա նե րն 
է ին: Այս եր կու կա րե ւոր սէ նեդ նե րն 1895-ին Նոյեմ բեր 6, այն ա ղե տա լի 
եր կու շաբ թի, Մա րա շի կո տո րա ծին կո ղոպ տե ցին ամ բող ջո վին մեր տան 
կահ եւ կա րա սին, մօ րս սն տու կին եւ թէ կնո ջս սն տու կին մէջ ինչ որ կար 
զգեստ, լաթ, թո ւղթ եւ նա մակ ներ, քա նի մը ար ծաթ սո ւր ճի զար ֆե ր75, 
հօ րս Կ. Պոլ սէն բե րած խի ստ թան կա գին ոս կի է շի նո ւած մաս նա տո ւփ 
մը, զոր Բիշ մի շե ան Պետ րոս ա մի րային բա րե պաշ տու հի Նազ լը հա նըմ 
ա նո ւն կի նը հայ րի կիս նո ւէր ը րած էր: Ա սո նք ա մէ նքն ալ կո ղոպ տո ւե ցան, 
փճա ցան, լմն ցան:

71 Սենեդ (սենեթ, senet) – պարտամուրհակ: 
72 Օսկանեան Յովհաննէս (Օհաննէս) աղա – այս տոհմից է սերում Վարդան Օսկան-

յանը՝ ՀՀ Արտաքին գործերի նախարար (1998-2008):
73 Ճըզտան (Ջըզդան, cüzdan) – դրամապանակ, թղթապանակ:
74 Մարդակ – սյուն, գերան: Հավանաբար տան մակերեսը չափել են նրանով, թե 

քանի սյուների վրա է հենվում առաստաղը:
75 Զարֆ (Zarf) – դեկորատիվ, հուշանվերային բաժակակալ, կամ որևէ մետաղից 

նախշազարդ բաժակ: 
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 Մեր Ս. Քա ռա սո ւն Մա նո ւկ ե կե ղեց ւոյ թա ղա կան խո րհր դոյն գոր-
ծառ նու թե ան վե րա բե րե ալ ըն դար ձակ ար ձա նագ րու թե ան տօ մար մը 
կար: Երբ 1864-ին հօ րեղ բայրս՝ Յա կոբ իւր պա պե նա կան տան բա ժի նը 
հօ րս ծա խեց, մաս նա ւոր մո ւր հակ մը տո ւած էր հօ րս: Այդ մո ւր հա կին օ րի-
նա կը վե րոգ րե ալ ար ձա նագ րու թե ան տօ մա րին մէջ կար: Հայրս եղ բօ րը՝ 
Յա կո բէն ծա խու ա ռած 11 մար դակ տու նը 3700 դա հե կա նի ուղ ղա կի ինծի 
ծա խած էր76: Այս մո ւր հա կին վկա նե րն է ին Սո ւրբ Սար գիս թե մէն Սա-
րայ տա րե ան Պետ րոս ա ղա, Չօր պա ճե ան Տէ օվ լէթ է ֆէն տի, Մու րա տե ան 
Հաճի Պօ ղոս ա ղա: Սէ նե դին գի րն ալ Տէր Ստե փա նին գի րն էր: Այս ա մէ նը 
պատ մե լով կը փա փա քիմ այս տո ղե րը ըն թեր ցո ղին ի մաց նել թէ հայրս 
զիս կեն դա նու թե ան ա տեն շատ լաւ կը սի րեր եւ ու նե ցած թէ՛ տո ւն եւ թէ՛ 
այ գի նե րն ին ծի շնոր հած եւ ծա խած էր: Ա ռան ձին ա ռան ձին մո ւր հակ նե-
րով, վս տա հե լի վկա նե րով, ափ սոս ես յի մար եւ ան հե ռա տես եւ ճիշ դը 
խօ սե լով մի ամ տա բար կար ծե լով, որ քոյ րե րս չպի տի վշ տաց նեն զիս, հօ-
րեր նո ւն մա հէն յե տոյ ժա ռա նգ պա հան ջե լու հա մար, ան տար բեր, ան հոգ 
գտ նո ւե ցայ: Չէ ի գի տէր թէ շա հը Կայէն կը ծնէ, չէ ի կար ծէր թէ մեծ քոյրս 
Մա րի ամ սոս կա լի ա գահ եւ իւր ա ւագ որ դին՝ Տիգ րան կար ծո ւա ծէն ա ւե լի 
շա հա մոլ, աչք տն կած էր թէ Ա ղե ա րի այ գի էն շնո րհ քով բա ժին մը խլել, չէ ի 
կար ծէր թէ փե սաս՝ Չօր պա ճե ան Կի րա կոս ա ղա եւս ժա ռա նգ առ նե լու 
հա մար ի նէ՝ սաս տիկ փա փաք ու նի ե ղէր:

 Իմ ան խո հե մու թի ւնս, իմ ան փո րձ եւ ան հե ռա տես ըլ լա լս, քոյ րե-
րուս եւ քե ռայր նե րո ւս վրայ կու րօ րէն վս տա հու թի ւն ու նե նա լս նիւ թա պէս 
վնաս եւ զի ե ա ն77 կրե լո ւս պատ ճառ ե ղաւ: Ե թէ ու զէ ի հօ րս եւ մօ րս կեն-
դա նու թե ան ժա մա նակ մեր հի մա կո ւան 25 մար դա կէ բաղ կա ցե ալ տո ւնն 
եւ Ա ղե ա րի այ գին ալ վրաս թա փո ւ78 ը նել, կր նայի շատ դիւ րու թե ա մբ 
հայրս եւ մայրս տա նիլ Թո ւրք կա ռա վա րու թե ան եւ Տեֆ թեր Խա քա նի79 
եւ թր քաց օ րէն քին հա մե մատ ֆե րա ղ80 ը նել տալ եւ վրաս նոր թա փու 
հա նել տալ:

76 Այստեղ «ինծի ծախած էր» արտահայտությունը պետք է հասկանալ այն իմաստով, 
որ հայրը որդուն էր շնորհել կամ նրա անունով էր ձևակերպել:

77 Զիեան, զիյան – վնաս, կորուստ:
78 Թափու (Tapu) – անշարժ գույքի սեփականության վկայական, կալվածագիր, կալ-

վածաթուղթ: 
79 Տեֆթեր Խաքանի (Դեֆթեր Խաքանի, Defter Hakani) – պետական գրանցա մատ-

յաններ (տետրեր, տոմարներ):
80 Ֆերաղ ընել (Ferağ etmek) – սեփականության (կամ այլ) իրավունքը փոխանցել, 

hրաժարվել, զիջել:
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 Չը րի: Այս մա սին մե ղա ւոր եմ: Պա տաս խա նա տու եմ: Զա ւկ նե րո ւս 
ար դար ի րա ւա նց կոր սո ւե լո ւն պատ ճառ ե ղայ: Օր մը ան տա րա կոյս պիտի 
մեռ նիմ եւ պի տի թո ղո ւմ այս ու նայն եւ ան ցա ւոր աշ խա րհ քը: Քոյրս՝ Ա գա-
պի, երբ ի Մա րաշ է ի նք, 1914-ին Մայ րամ քրո ջս ան դրա նիկ որ դին՝ Տիգ-
րա նին դրդ մա մբ եւ թե լադ րու թե ա մբ ի նէ հօր մէս ի րեն ին կած ժա ռան-
գի բա ժի նն պա հան ջեց: Գի տէ ի եւ խղ ճի մտօք հա մո զո ւած է ի եւ դեռ եմ, 
թէ քոյրս ա նի րաւ տեղ ի նէ ժա ռա նգ կու զէ տու նէն եւ այ գի էն, բայց ինչ 
օ գո ւտ, ո րու ը սեմ, ո րու հա սկց նեմ թէ լու սա հո գի հայրս դեռ չմե ռած 15 
կամ 20 տա րի ներ յա ռաջ տո ւնն ալ, այ գին ալ ին ծի ծա խած է ա մո ւր սե
նեդ նե րով եւ վկա նե րով ին ծի տո ւած է: Դժ բաղ դա բար սե նեդ նե րը կո րած 
եւ վկա ներն ալ մե ռած են: Թո ւրք կա ռա վա րու թե ան օ րէն քին հա մա ձայն 
թա փու չէ ե ղած, հայրս տո ւնն ալ եւ Ա ղե ա րի այ գին ալ ֆե րաղ չէ ը րած: 
Մեր ե կե ղեց ւոյ ար ձա նագ րու թե ան մէջ հօ րս հօ րեղ բօր Յա կո բին տան 
ծա խո ւե լո ւն սե նե դին ար ձա նագ րու թիւ նը քա նի ան գամ Մա հի կե ան Թո-
րոս է ֆէն տի ին ցոյց տո ւի, ող բա ցե ալ փաս տա բա նը շատ կա րե ւոր չտե սաւ: 
Եր կար մտա ծե լէ յե տոյ, որ պէս զի ձայ ներ նիս դո ւրս չել լէ, եղ բայր եւ քոյր 
ի րա րու ին կած են, ը սել չը տա լու նպա տա կաւ 10 թր քա կան լի րայի քոյրս 
գոհ ե ղաւ: Գնաց Տեֆ թեր Խա քա նի իբր թէ իւր կար ծե ցե ալ ժա ռան գա կան 
ի րա ւունքը վրաս ֆե րաղ ը րաւ: Նոր թա փու ներ հա նե ցի նք: 20 մե ճի տիյէ81 
ին ծի ա ւե լո րդ ծա խք ը նել տո ւաւ Ա գա պի քոյրս: Ի րա ւի 10 լի րայ ըստ ին-
քե ան մեծ գու մար մը չէ, բայց ի զո ւր եւ ա նի րա ւի տեղ ան խի ղճ քե ռոր դիս 
Տիգ րա նին թե լադ րու թե ա մբ ա ռած ըլ լա լո ւն հա մար ին ծի շատ ծա նր ե կաւ:

Ճշ մար տու թիւ նը յար գած ըլ լա լու հա մար պե տք է խօս տո վա նիլ թէ 
քե ռայրս՝ ող բա ցե ալ Տէր Վար դան քա հա նայ չէր փա փա քէր, որ քոյրս 
Ա գա պի ի նէ ժա ռա նգ պա հան ջէր: Լսած եմ ա նո ւղ ղա կի կեր պով, թէ Տէր 
Վար դան խօ սած է քրո ջս, որ այդ պա հա նջ քէն ետ կե նայ: Բայց ան խիղճ 
Տիգ րան ո գի տէ իւր մօր քի րը որ քան դր դած եւ գրգ ռած է: Ինչ որ է, իմ 
միամ տու թե ան եւ ան խել քու թե ա նս շնոր հիւ լու սա հո գի Ա գա պի քոյրս 
տասը օս մա նե ան լի րա դրա մս ա ռաւ եւ չգի տեմ ինչ սր տով եւ հա մոզ մա մբ 
կե րաւ: Նայի նք մեծ քոյրս Մա րի ամ դեռ ին չեր պի տի պա հան ջէ ի նէ: Այժմ 
քոյրս՝ Մա րի ամ, Տիգ րան, Սի սակ եւ Սի րա նոյշ մեր տա նը մէջ կը բնա-
կին: Ե թէ աշ խա րհս խա ղա ղի, ընդ հա նո ւր Մա րա շի վե րապ րող տա րա-
բաղդ եւ թշո ւառ հայե րը բա ղդ ու նե նան ան դոր րու թե ան, ա պա հո վու թե ան 

81 Մեճիտիյէ (մեջիդիյե, mecidiye) – օսմանյան արծաթ դրամ, որ հավասար է 20 
ղուրուշի: 
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ե րես տես նել, ե թէ եր բեք մե նք ալ հան դե րձ ըն տա նե օք մեր ծնն դա վայ րը 
վերա դառ նա նք եր կո ւս տէք ողջ եւ ա ռո ղջ մնա նք, կա րե նա նք զի րար տես-
նել մա րմ նոյ ա չօք, ինձ կը թո ւի թէ քե ռոր դիս՝ ա գահ Տիգ րան ան սա լով 
իւր մօր խրատ եւ յոր դոր նե րո ւն նո րէն ի նէ ժա ռա նգ պա հան ջե լու ա նի րաւ 
ի րաւուն քէն ետ չպի տի կե նայ:

Յու սալ եւ սպա սել, ժա մա նա կը շատ բան կր նայ յայտ նել, մե նք հիմա-
կու հի մա հոս Ա ղեք սա նդ րի ա պա նդխ տու թե ան մէջ ենք: Ժա ռան գո րդ-
ներս ալ ի Մա րաշ ո գի տէ ինչ դժ բա ղդ եւ տխո ւր վի ճա կի մէջ կը հե ծեն եւ 
կը հա ռա չեն:

 Քա նի մը ծի ծա ղե լի թե րու թի ւն նե րս 

Ե րբ 8 կամ 9 տա րե կան հա սա կի մէջ է ի, նոր զգե ստ ներ հագ նե լու 
երբեք փա փաք չու նէ ի: Հայրս ին ծի հա մար կա նաչ կեր պա սէ ֆեր մա նէ82, 
այն ալ սր մայո վ83 կա րած էր, շի թա րէ84 պա րե գօտ, շալ գո տի շի նել տուած 
էր՝  չէ ի հագ նէր: Կու լայի եւ կը պո ռայի: Այս նոր զգե ստ նե րո ւս կա րո ւած 
օ րե րո ւն մի ջո ցին Մա րա շի կա ռա վա րիչ Ա շիր փա շան հայրս Զեյ թո ւն ղրկե-
լու հա մար քո վը կան չեց: Յե տոյ ի մա ցած եմ հօր մէս, Սո ւլ թան Մէճիտ 
թր քաց թա գա ւո րը թղ թադ րամ՝ ղայ մէ85 հա նեց: Ինչ պէս որ 4 կամ 5 տա-
րի նե րէ ի վեր հա մեւ րո պա կան պա տե րազ մին ժա մա նակ Թո ւրք, Գաղ-
ղի ա, Անգ ղի ա կան տէ րու թի ւն նե րն ալ թղ թադ րամ՝ պա նք նօ թ86 հա նե ցին: 
Բայց Սո ւլ թան Մէ ճի տին հա նած թղ թադ րա մը հի մա կո ւան պէս հպա տակ 
ժո ղո վր դե ան կող մա նէ ըն դու նե լու թի ւն չգ տաւ: Մա րա շի կա ռա վա րի չը  
40 հա զար ղու րո ւշ նոց ղայ մէ հօ րս յա նձ ներ է, որ տա նի զէյ թո ւն ցի նե րո ւն 
տայ, որ պէս զի գոր ծա ծեն առ եւ տու րի մէջ:

 Ե րբ հայ րի կս պատ րաս տո ւե ցաւ ճամ բայ ել լե լու, ես ալ լա ցի եւ 
խնդրե ցի մի ա սին եր թա լու: Եր կար թող չլի նի. փոք րիկ ջո րի ի մը հեծայ եւ 
ճամ բայ ե լա նք: Ձի, ջո րի եւ մին չեւ ան գամ է շե րու հեծ նալ շատ կը սիրէ ի: 
Ան հուն ու րա խու թե ա մբ գնա ցի նք Զէյ թո ւն եւ հօ րս վա ղե մի բարեկամ 

82 Ֆերմանե (fermane) – ժիլետ՝ կոճակներով և ոսկեթել առատ ասեղնագործությամբ: 
Ճիշտ գրությունը՝ Fermene. 

83 Սրմա, Սըրմա (sırma) – արծաթե կամ ոսկեջրած բարակ թել ասեղնագործության 
համար: 

84 Շիթարե (şita, ձմեռ) – ձմեռային:
85 Ղայմէ (Kayme) – թրք.՝ առաջին օսմանյան թղթադրամ:
86 Պանքնօթ (Բանկնոտ, Banknote) – դրամատոմս, դրամանիշ, թղթադրամ:
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Ղասա պ87 Վար դան ա նո ւն զէյ թո ւն ցի ի մը տո ւն հի ւր ե ղանք: Կար ծեմ 2 օր 
յե տոյ, միտքս չէ, Զէյ թու նի ե րե ւե լի իշ խան Պալ ճօղ լու ա նուն ծե րու նա զա րդ 
մարդո ւն տու նը հրա ւի րո ւե ցա նք: Ե րա զի նման կրնամ յիշել. ան դ տեսայ 
Զէյ թու նի հայ բո լոր ե րե ւե լի նե րն: Ա նոնց մէջն էր Էհ մետ ճիք ա նու նով բնիկ 
զեյ թո ւն ցի թո ւրք մը, որ հայե րէն կը խօսէր: Կար ծեմ ներ կայ թո ւա կա նէս 
57 կամ 58 տա րի ներ յա ռաջ88: Պալ ճօղ լուին տան մէջ հօ րս տես նե լու ե կող-
ներ ա մէ նն ալ տա պան ճա89 եւ դաշոյն նե րով զի նե ալ է ին: Բո լոր զէյ թո ւն ցիք 
քա ղա քի մէջ զի նեալ կը պտ տէ ին: Այս հա ւա քոյ թին մէջ լու սա հո գի հայրս 
պօղ չայէ ն90 նոր սրմալը զգե ստ ներս հա նեց որ ին ծի հա գց նէ: Դեռ կը ցա ւիմ 
այս հեգ նե լի թերութեանս վրայ: Հա կա ռա կե ցայ, չու զե ցի հագ նիլ. հայրս 
ստի պեց, ես ալ սկսայ լալ: Վեր ջա պէս չկր ցան հա մո զել զիս: «Պը լու զը 
սուտը մու տը չօհագնա»91 ը սե լով ներ կայ ժո ղո վա կան նե րէն ո մա նք վրաս 
խնդա ցին: Հայրս ալ ան շո ւշտ նե ղա ցաւ: Քա նի մը օր մնա ցի նք Զէյ թո ւն: 
Կ. Պոլ սէն մաս նա ւոր եր կու բա նի բո ւն դա սա տու ներ ե կած է ին: Զէյ թու նի 
Սուրբ Աստուա ծա ծին ե կե ղեց ւոյն բա կին մէջ վար ժա րան մը բա ցո ւած էր: 
Զէյ թու նի Ս. Աս տո ւա ծա ծին վան քը ե լա նք, մնա ցի նք ան դ քա նի մը օր:  
Ս. Փր կիչ այ ցե լե ցի նք, գի շեր մ’ալ Ա լա պաշ լը92 Ս. Փր կի չի վան քին դի մաց 
Կա րա պետ Քե հէ ա ա նու նով նշա նա ւոր գիւ ղա պե տի մը տո ւն մնա ցի նք:

 Այն ժա մա նակ Զէյ թու նի մէջ թր քա կան իշ խող կա ռա վա րու թի ւն 
չկար: Թօփ լամ Օղ լու Ա լի է ֆէն տի ա նու նով միւ տի ւր93 մը կար: Այն ալ ե կաւ  
Ս. Փր կիչ՝ հօ րս քով եւ գի շե րն ալ թո ւրք միւ տի ւրն ալ Կա րա պետ Քե հէային 
տու նը մնաց: Վեր ջա պէս զէյ թո ւն ցիք հօ րս տա րած թղ թադ րամ նե րը 
բնաւ եր բեք առ նել չու զե ցին: Հայրս ալ նոյ նու թե ա մբ ետ բե րաւ յա նձ նեց 
Մարաշի կա ռա վա րու թե ան:

87 Ղասապ (ղասաբ, kasap) – մսագործ, մսավաճառ:
88 1862 կամ 1863 թվական:
89 Տապանճա (թաբանջա, tabanca) – ատրճանակ: 
90 Պօղչա (բոխչա, bohça) – թրք.՝ կապոց:
91 Երեխան սուտ ու մուտ բաներ չի հագնի (Զեյթունի բարբառ): 
92 Ալապաշլը (Ալաբաշլը) կամ Ալաբաշ, գյուղ Կիլիկիայում, Զեյթունի մոտ, հայկական 

անունը՝ Արեգին,նոր ժամանակներում մտնում էր Մարաշի գավառի մեջ, գտնվում էր 
Զեյթունից 30-35 կմ հարավ-արևելք: Զեյթունի 1862 թ. ապստամբության ժամանակ առաջին 
ճակատամարտը տեղի է ունեցել Արեգինի արևելյան կողմում: Արեգինը և շրջակա 15 
հայաբնակ գյուղերն այդ ժամանակ ավերվել են, ուստի 1872-1873 թվականներին Արեգինը 
ուներ ընդամենը 50 տուն հայ բնակիչ, մինչդեռ 1880–ական թվականներին ավելի քան 300 
ընտանիք:Մեծամասնությունը զոհ է գնացել մեծ եղեռնին, մյուսները գաղթել են տարբեր 
երկրներ (ՀՀՇՏԲ, հ.1,էջ 55, 419-420):

93 Միւտիւր (մյուդյուր, müdür) – ղեկավար, վարիչ, կառավարիչ (նաև տնօրեն): 
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 Ման կա կան քա նի մը ու րիշ թե րու թի ւն նե րս 

Գ րած եմ նա խըն թաց գլո ւխ նե րը՝ Տէ օվ լէթ է ֆէն տի Չօր պա ճե ան հօ րս 
քե նե կալ «պա ճա նա գն» էր: Ի րա րու հետ թէ՛ ազ գա կան եւ թէ՛ սե րտ բա-
րե կամ է ին: Տէ օվ լէթ է ֆէն տի Մա րա շի ա րե ւե լե ան կո ղմ քա ղա քէն ճի շդ 2 
ժամ հե ռա ւո րու թե ա մբ մր գե ղի նաց գե ղե ցիկ եւ օ դա սո ւն պար տէզ մ’ու նէր: 
Պար տէ զին մէջ փա ռա ւոր տո ւն մը շի նել տո ւած էր: Այն տա րի, կար ծեմ 
1863 կամ 1862-ին զմեզ հան դե րձ ըն տա նե օք Քեր խա ն94 պար տէզ հրա ւի-
րած է ին: Ճի շդ թո ւա կա նը ո րո շե լու կա րող չեմ: Շա բաթ օր մը ե լաւ հայրս 
սե աւ գոյ նով ալ փոք րիկ պեյ կի ր95 մ’ու նէ ի նք, հե ծաւ ա նոր վրայ Քեր խա նէն 
Ա ղե ար՝ մեր այ գին եր թա լու:

Ինչ ան խել քու թի ւն, ես ալ ե տե ւէն ին կայ եր թա լու հա մար, 7 կամ 8 տա-
րո ւան կայի: Հայ րի կս ձի ոյն վրայ սկ սաւ եր թալ, ես ալ կա մաց կա մաց ե տեւէն 
կ’եր թայի: Հայրս չէր գի տէր թէ ես ե տե ւէն կու գայի: Եր բեք չէր դառ նար ու 
ե տե ւը չէր նայեր: Լաւ կր նամ յի շել աջ ա կա նջս ոս կի օ ղակ մը ու նէ ի, նոր ալ 
կար միր կօ շիկ մը հա գած, իր մէ 100 մեթ րօ հե ռա ւո րու թեամբ քա լե լով հօ րս 
ե տե ւէն կ’եր թայի: Քեր խա նէն մին չեւ Ա ղե ար առ նո ւա զն մէկ ժա մէն հե ռա-
ւո րու թի ւն կայ: Երբ մօ տե ցա նք մեր այ գի ին յոգ նե ցայ եւ Ալլահ վեր տե ա նց 
Շի ւք րի ւին այ գի ի տան մօտ ծա ռի մը տակ բա ւա կան ա տեն նստայ: Ա նօ թի 
ալ է ի: Վեր ջա պէս ա հիւ եւ դո ղու թե ա մբ կր ցայ մեր այ գին հաս նիլ: Նայե ցայ՝ 
հայ րի կս չկայ: Այ գի նե րու պա հա պա նն այն տա րին մի ա կա նի Սա լիհ ա նու-
նով չէր քէզ մահ մե տա կան մ’էր: Ճա նչ ցաւ զիս «Ե կու նստէ, հայ րի կդ հոս չէ, 
վա րը Մու րա տե ան Գէ ո րգ է ֆէն տի ին քով ի ջա ւ» ը սաւ:

 Չէր քէզ պա հա պա նը չթո ղո ւց որ ես մեր այ գի ին մէջ մտ նեմ, գնաց 
խա ղող բե րաւ առ ջե ւս դրաւ: Կե րայ եւ բա ւա կան ու ժով ցայ: Միս մի նակ 
մնա լէն վախ նա լով «եր թամ հայրս գտ նե մ» ը սի ինք նի րե նս: Ուղ ղա կի Մու-
րա տե ա նց այ գին գնա ցի: Հե ռո ւէն տե սայ հայրս եւ Մու րա տե ան Գէ ո րգ 
է ֆէն տի քով քո վի նս տած է ին: Ան մի ջա պէս տե սաւ հայ րի կս զիս եւ խո րին 
զար ման քի մէջ մնաց թէ միս մի նակ ինչ պէս կր ցած եմ Քեր խա նէն մին չեւ 
Ա ղե ար քա լե լով իւր ե տե ւէն գալ: Մէ կէն ի մէկ բար կա նա լով ե լաւ նս տած 
տե ղէն որ պէս զի ծե ծէ ու ապ տա կէ զիս: Բայց Գէ ո րգ է ֆէն տի Մու րա տե-
ան չթո ղո ւց, ար գի լեց: Ա ռաւ զիս քո վը պա շտ պա նեց: Կե րա կո ւր բե րին, 

94 Քերխան (Kerhan) – ժամանակակից Քերխանը գտնվում է Մարաշից հյուսիս-
արևելք, մոտավորապես 10-15 կմ հեռավորության վրա:

95 Պեյկիր (Բեյգիր, Beygir) – նժույգ:
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ո րովհե տեւ Մու րա տե ա նք աղ տո ր96 կտ րե լու ե կած է ին: Ես ալ կը զար-
մա նամ թէ ինչ պէս հա մար ձա կած եմ այն ման կա կան տա րի քի մէջ միս 
մինակ հօ րս ե տե ւէն քա լե լով Քեր խա նէն մին չեւ Ա ղե ար գնա ցած եմ: 

Աս տո ւած մի ա րաս ցէ, կա րե լի էր ե թէ չար մար դու մը հան դի պած 
ըլլայի, կր նար զիս կո ղոպ տել, ոս կի օ ղա կս ա կան ջէս հա նել, վրայէս 
զգեստ նե րս հա նել եւ այլն, եւ ծե ծել եւ սպան նել զիս: Զար մա նա լին այն է, 
որ Քեր խա նէն մին չեւ Ա ղե ար մէկ ժա մո ւան բա ւա կան եր կար հե ռա ւո րու-
թե ան մէջ բնաւ եր բեք մա րդ մը չհան դի պե ցաւ: Ինչ որ է, Մու րա տե ա նց 
տու նէն ե լա նք, հայրս զիս պեյ կի րին վրայ հեծ ցո ւց, ինք ալ քա լե լով դա րու-
վեր մեր այ գի ի տու նը ե կա նք: 

Ա սա նկ ան խել քու թի ւն ներ շատ ը րած եմ, բայց լու սա հո գի հայրս շատ 
բա րե սի րտ էր, շատ գթոտ էր, ախ.. ե րա նի թէ այն հա սա կիս մէջ այս պի սի 
ան վայել թե րու թի ւն եւ ան կր թու թի ւն նե րո ւս հա մար զիս պատ ժած ըլ լար: 
Ե րա նի թէ զիս ուղ ղու թե ան եւ զգաս տու թե ան բե րե լու հա մար լաւ յան դի-
մա նած ըլ լար: Թե րե ւս ա ւե լի լաւ ը րած պի տի ըլ լար:

 Հա զար ան գամ ցա ւե լու ի րա ւո ւնք ու նիմ: 8, 9 կամ 10 ա մե այ հա-
սակին օր ըստ օ րէ թե ւա կո խէ ի, բայց հի մա կո ւան պէս ոչ ման կա պար-
տէզ ներ եւ ոչ ալ բա րե կա րգ վար ժա րան ներ կային: Այն ա տե նո ւան 
շնորհ քով դպրոցը, ինչ պէս ա ռաջ պատ մե ցի, մեր ե կե ղեց ւոյ վար ժա րանն 
էր: Ա նոր ալ դաս տի ա րակ նե րը՝ Տի րա ցու Նա հա պետ, Թո րոս Գալ ֆա 
եւ Սան թու րեան Գրի գոր է ին: Ի րա ւի կըն դու նիմ այս ե րեք վար ժա պետ-
ներն ալ վարք, բա րք եւ բնա ւո րու թե ա մբ լաւ, պար կե շտ մար դիկ ներ է ին, 
բայց ի րե նք ալ ի րե նց գիտ ցած նե րը սոր վեց նե լու ստի պե ալ է ին: Դպ րո ցի 
մէջ գրա բառ, Սաղ մոս, Ա ւե տա րան, Նա րեկ, Գո րծք Ա ռա քե լոց դաս կու 
տային: Ցա ւա լին այն է, որ դպ րո ցին մէջ տի րող լե զո ւն թր քե րէ նն էր: 
«Որ ինքն իւր ընդ խա ւար գնայ ոչ կա րէ այ լո ւմ լու սով ճշ մար տու թե ան 
ա ռաջ նոր դե լ»: 

Ա տեն մ’ալ, որ թո ւա կա նին էր չեմ կր նար յի շել, երբ ա մու րի է ի, Մա-
րա շի Խօշ վէ Խա նին վե րը եր րո րդ յար կա բաժ նին մէջ ըն դար ձակ սե նե կի 
մը մէջ լոկ թր քե րէն սոր վե լու հա մար դպ րոց մը բա ցո ւե ցաւ, ո րո ւն համար 
աշ խա տող նե րը, ո րո նք է ին՝ չգի տեմ: Ապ տըլ լա շահ Զա տէ ա նուն մա րաշ-
ցի թո ւրք մը բե րին: Ի րա ւի գէշ մա րդ մը չէր: 70-80-ի չափ մերայիննե րէն 

96 Արտոր – ծառանման թուփ է (Rhus annua) 3-6 մետր բարձրությամբ, որի տերևներն 
ու պտուղը օգտագործվում են տեխնիկական (կաշվի արտադրության մեջ) և բժշկական 
նպատակներով, ինչպես նաև որպես համեմունք (սումախ):
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տղայք հա ւա քո ւե ցան: Յի շե ալ թո ւրք դաս տի ա րա կը ձեռ քեր նիս տուաւ 
Ինշա Թե ոհ ֆէ97 ո տա նա ւոր դա սա գի րք՝ մի ջին դա րէ մնա ցած մե թօտ: 
Ինշա կար դա ցող նե րը օ րը մէկ կամ եւ երկու ան գամ դաս կ’առ նէին: 
Թեոհ ֆէ ը սո ւած ո տա նա ւոր դա սա գի րքն ալ գոց կը նէ ին: Թե ոհ ֆէ ին 
նպա տա կը ա րա բե րէն եւ պա րս կե րէն բա ռեր սոր վեց նել էր: Ապ տո ւլ լահ 
է ֆէն տի գիր ալ գրել կու տար: Կար ծեմ տա րի մ’ալ այդ մար դո ւն քով յա-
ճա խե ցի նք ա ռա նց թր քե րէն շէ նք շնո րհ քով բառ մը իսկ սոր վե լու, պա րապ 
տեղ մեր ան դի ա կան հա սա կին թան կա գին ժա մե րը սպան նե ցի նք: Տա-
րի գլ խոյն դպ րո ցը գո ցո ւե ցաւ եւ թո ւրք դա սա տո ւն ալ ի րեն լաւ չգիտ ցած 
բա նե րը սոր վեց նե լու փոր ձան քէն ա զա տո ւե ցաւ: 

Այս թո ւա կան նե րէն քա նի մ’ա միս յե տոյ մեր տան մօտ հայ կա թօ լի կաց 
ե կե ղեց ւոյն հիւ սի սային կող մը լա տին փադ րէ նե րը դպ րոց մը բա ցին թր քե-
րէն եւ ի տա լե րէն սոր վեց նե լու հա մար: Թր քե րէ նի դա սա տո ւն Գույո ւմ ճօղ լու 
Յա կոբ ա ղային որ դին՝ Ար թին է ֆէն տին էր: Շատ ու սա նող ներ կային: Ես 
փա փա քե ցայ եր թալ փադ րէ նե րո ւն դպ րո ցը: Ար թին է ֆէն տի Ապ տըլ լա շա-
հին պէս «ին շա» կը կար դաց նէր, թր քե րէն գիր մի շտ կու տար: Փադ րէ նե րն 
ալ ի տա լե րէն դա սեր կ’ա ւան դէ ին: 7-8 ա միս ալ ա սո նց քով գնա ցի, յե տոյ 
հա սկ ցայ որ փադ րէ նե րո ւն դպ րո ցը յա ճա խող հայ լու սա ւոր չա կան ու սա-
նո ղը չէ թէ տաճ կե րէն պի տի սոր վի, այլ պար զա պէս կա թօ լիկ պի տի ըլ լայ: 
Լա տին փադ րէ նե րո ւն նպա տա կը՝ կր թա կան վա րա գու րի տակ կրօ նք տա-
րա ծել, փրօ փա կա նտ ը նել: Ա ւե լի լաւ հա մա րե ցի փո խա նակ լաւ թր քե րէն 
եւ ի տա լե րէն գիտ ցող ջե րմ կա թօ լիկ մը ըլ լա լու, տգէտ լու սա ւոր չա կան հայ 
մնալ: Ե թէ քա նի մը տա րի յա ճա խած ըլ լայի փադ րէ նե րո ւն դպ րո ցը ան-
շուշտ իմ մայ րե նի ե կե ղե ցիս ու րա նա լով ազ գային զգա ցո ւմ նե րս ալ սր տէս 
բո լո րո վին ջն ջե լով մո լե ռա նդ ան դրա լեռ նա կան մը պի տի լի նէ ի:

 Մա րա շի հայ վեց ե կե ղե ցե աց ա ւագ քա հա նային որ դին ըլ լալ եւ ուրա-
նալ իմ սի րե լի ազգս եւ իմ պաշ տե լի սո ւրբ ե կե ղե ցիս, ան շո ւշտ ինծի համար 
մեծ եւ ան նե րե լի մե ղք մ’էր եւ է: Քա նի քա նի լու սա ւոր չա կան հայ տղաք 
գա ցին տա րի նե րով լա տին փադ րէ նե րո ւն վար ժա րա նը եւ յե տոյ այն պի-
սի կր թու թի ւն մ’ա ռին, ո րո ւն հե տե ւան քը ե ղաւ բո ւն իսկ լա տին ազգ եւ 
կրօն քի մէջ ծնած կա թօ լիկ տղայէ մը ա ւե լի եւ թո ւնդ կա թօ լիկ ըլ լալ: Փադ
րէ նե րո ւն դպ րո ցին մէջ բնաւ եր բեք հայե րէն դաս չկար, կրօ նի դաս, կա-
թօ լի կու թե ան դաս, առ տու եւ ի րի կո ւն ե կե ղե ցի յա ճա խել, խոստո վանա նք 
ըլ լալ, յա ճախ հա ղոր դու թի ւն առ նել: Ի հա կի րճ բան հոգ ւով եւ մա րմ նով 

97 Ինշա Թեոհֆէ (İnşa -i Tuhfe) – գեղագրություն, վայելչագրություն: 



65

ջե րմ կա թօ լիկ ըլ լալ: Այս դպ րո ցին տե սու չը՝ Փադ րէ Վի չեն ցի օս ա նո ւա մբ 
խի ստ մո լե ռա նդ լա տին կղե րա կան մ’էր: Ճար պիկ եւ խո րա մանկ, մի ան-
գա մայն ան խո նջ աշ խա տա սէր: Վեր ջա պէս թո ղու ցի այս օ տար դպ րո ցն 
ալ եւ գրե թէ բան մը չսոր վե ցայ:

 Տա րի ներ ան ցան, իմ հա սա կս ալ 13 եւ 15-ին մօ տե ցաւ: Չօր պա ճե ան 
Տէ օվ լէթ է ֆէն տի իւր ան ձին վե րա բե րե ալ կա րե ւոր դա տի մը հա մար հայրս 
Կ. Պոլիս ղր կեց, 1869-ին Յու նիս ամ սո ւն կէ սին էր կար ծեմ: Ես ալ հօ րս 
շատ ա ղա չե ցի, որ զիս ալ մի ա սին տա նի: Յա րու թի ւն ա նու նով հայ ջո րե-
պա նի մը հետ ճամ բայ ե լա նք: Մա րա շէն մեկ նե լով Իս լա հի է եւ Խասսայի98 
ճամ բով հի նգ օ րէն Իս կեն տե րո ւն հա սա նք: Օս մա նի է99 ալ հան դի պե ցա նք: 
Բայց այն թո ւա կա նին Օս մա նի է ը սո ւած գիւ ղա քա ղա քը խի ստ ան նշան 
տեղ մ’էր:

 Բո ւն իսկ Ա ղեք սա նդ րեդ դա նա ւա մա տոյ ցը ան նշան նա ւա հան գի ստ 
մ’էր: Թո ւրք սր ճա րա րի մը խա նու թը ի ջա նք: Ռու սա կան պատ րա ստ շո-
գե նաւ մը կար, ան մի ջա պէս մտա նք: Կար ծեմ ի րի կո ւն շո գե նա ւը սկ սաւ 
քա լել: Ա ռա ջին ան գամ ըլ լա լով կե ան քիս երբ ծո վը տե սայ շատ վախ ցայ: 
Ան ծայ րա ծիր ով կի ան, հա մակ վսե մու թի ւն, հա մակ ան հու նու թի ւն, վե հու-
թի ւն, կ’ապ շի, կը զար մա նայ մա րդ եւ կա մայ ա կա մայ կը ստի պուի խո-
նար հիլ ան ծա նօթ Ա րար չին ա նի մա նա լի ա րար չա կան զօ րու թե ան առջեւ: 
Ո րով հե տեւ դեռ նոր տե սած է ի շո գե նա ւը, աս դին ան դին պտ տե ցայ ա մէն 
տե ղե րը: Հե տե ւե ալ օ րը ծո վը բռ նեց զիս, սկ սայ փս խել եւ հի ւա նդ ըլ լա լով 
պառ կե ցայ, չէ ի կր նար ոտ քի վրայ ել լել ու շր ջա գայել: Վեր ջա պէս 2 օր այդ 
վի ճա կի մէջ մնա ցի: Հայ րի կս, տես նե լով, որ չեմ կր նար պաղ կերա կո ւր 
ու տել, շո գե նա ւին նա ւա պետ նե րո ւն կե րա կո ւր նե րը ե փող խո հա րար նե րէն 
դրա մով տաք ա պո ւր գնեց եւ կեր ցո ւց ին ծի: Մեր շո գե նաւ մտ նե լու եր-
րորդ օ րը Իզ միր հա սա նք: Շո գե նա ւը Զմի ւռ նի ոյ նա ւա մա տոյցին մէջ օր մը 
պիտի կե նար: Դո ւրս ե լա նք քա ղա քը պտ տե լու հա մար: Անդ պա տա հե ցան 
մե զի հայ րե նա կից հայ բո ղո քա կան Ռու պե ան Սար գիս եւ Յովհաննէս 
եղբայր նե րը: Ա նո նք տա րին զմեզ քա նի մը տե ղեր պտտցուցին: Զմիւռնիոյ 
Ս. Ստե փան նոս ա նո ւն շատ փա ռա ւոր եւ հոյակապ ե կեղե ցին տե սա նք, 

98 Խասսա (Հասսա, Hassa) – Հասսան ներկայում գավառ է Հաթայ նահանգում 
Ամանոսյան լեռներից արևելք, Այնթաբի դիմահայաց մասում: Այն գտնվում է Անտիոքից 
(Անթաքիա) դեպի Մալաթիա տանող ճանապարհի վրա: Մինչև 1939 թվականը մաս է 
կազմել Այնթաբի նահանգի: Ձիթենիների մշակության շրջան է:

99 Օսմանիէ (Osmaniye) – ներկայում կա թե Օսմանիե անունով քաղաք և թէ նահանգ, 
որը գտնվում է Հաթայից հյուսիս և նախկինում մաս է կազմել Ադանայի նահանգի: Տեղի 
հայերը մեծ մասամբ զոհ գնացին 1909-ի կոտորածին:
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ո րո ւն նմա նը Տաճ կաս տա նի մէջ գրե թէ չկայ: Ա ռաջ նոր դարա նն ալ շատ 
գե ղե ցիկ է:

 Հոն տե սա նք Զմի ւռ նի ոյ Հայոց Ա ռաջ նո րդ Գե րաշ նո րհ Թագ թա-
գեան Պօ ղոս Ե պիս կո պո սը՝ պաշ տօ նա նկ պատ րի ար քը Կ. Պոլ սոյ100: Ծերու-
նա զարդ եւ պատ կա ռե լի տի պար ե կե ղե ցա կան մը: Հի ա նա լի դէ մք, 
պատ կա ռե լի կեր պա րա նք եւ փա ռա ւոր սպի տակ լայն մօ րո ւք մը ամ բո ղջ 
կուրծ քը գրա ւած էր: Հայրս նո րին սր բու թե ան հետ եր կար տե սու թի ւն մը 
ու նե ցաւ: Ռու պե ան եղ բա րք հայրս ար ժա նա ւոր կեր պով ներ կայա ցու ցին 
նախ կին պատ րի ար քին: Յե տոյ մեկ նե լով Իզ մի րէն, ի րի կո ւն մօ տե նա լու 
վրայ էր, ուղ ղա կի շո գե նաւ գնա ցի նք:

 Կա րող չեմ ման րա մաս նա բար պատ մել Զմի ւռ նի ոյ մէջ տե սած նե րս: 
2 օր յե տոյ Տար տա նե լի նշա նա ւոր նե ղու ցէն ան ցնե լով հա սա նք ցան կա լի 
Կ. Պո լիս, «Մեր ճան լը Խա ն» ա նո ւա մբ պան դոկ մը ի ջա նք:

 Թօ փա լե ան Պօ ղոս ա ղա մեզ տե սու թե ան ե կաւ: Կի րա կի ի րի կուն 
մ’էր: Պօ ղոս ա ղային հետ բա ւա կան տե ղեր պտ տե ցա նք, հօ րս վա ղեմի 
բա րե կամ, բնիկ ուլ նե ցի101 ար ժա նա պա տիւ Ա բար տե ան Գրի գոր սրբա  -
կրօն վար դա պետ ե կաւ հօ րս հետ տես նո ւե ցաւ: Խաս քե ոյ, Նու պար 
Շահ նա զա րե ան գի շե րօ թիկ վար ժա րա նին ու սա նող նե րէն զէյ թո ւն ցի 
Տատրեան Խա չիկ, Սար գի սե ան Փի լիպ պոս եւ կե ոկ սի ւն ցի102 Փօ լա տե ան 
Ե սայի, ո րո նք ե րե քն ալ կի լի կե ցի է ին, լսե լով հօ րս Կ. Պո լիս գա լը ե կան, 
տես նո ւե ցան: Քա նի մ’ալ մա րաշ ցի ներ կային՝  Սիւ լի ւք ճի մե ան Աս տո ւր, 
Քի րեճ ճե ան Յա րու թիւ նին մօ րեղ բայ րը՝ Նա զա րէթ օր մը հօ րս մաս նա-
ւոր հրա մա նաւ տա րին Իւս կիւ տար, մին չեւ Չամ լը ճա պտտ ցու ցին: Ա բար-
տեան Գրի գո րին մի ջո ցաւ օր մ’ալ Իւս կիւ տար՝ Քի ւրք ճե ան Օ հան ա ղա 
ա նո ւն հայու մը հրա ւի րո ւե ցա նք եւ ան դ մնա ցի նք գի շե րը: Լսե ցի նք որ նոր 
պատ րի ար քի մը ընտ րու թի ւն պի տի ըլ լայ: Ես եւ հայրս Պատ րի ար քա րան 
գնա ցի նք: Ե րես փո խա նա կան ժո ղո վը գու մա րո ւած էր: Մայր ե կե ղեց ւոյ 
մէջ ան թիւ եւ ան հա մար բազ մու թի ւն կար: Այդ պատ կա ռե լի ժո ղո վին մէջ 
տե սա նք այն մե ծա նո ւն Գրի գոր է ֆէն տի Օ տե ա ն103 ա նո ւն ան զու գա կան 

100 Պօղոս Բ Թագթագեան Պրուսացի – Կ.Պոլսի Պատրիարք (1863-1869)
101 Զեյթունցի:
102 Կեոկսիւնցի – կոկիսոնցի:
103 Գրիգոր Օտյան (1834, Կ.Պոլիս - 1887, Փարիզ) – հայ հասարակական քաղաքա-

կան գործիչ, հրապարակախոս: Փայլուն կրթություն է ստացել սկզբում Կ.Պոլսում, 
ապա՝ Փարի  զում: Եղել է 1848թ. ֆրանսիական հեղափոխության ականատեսը, որը մեծ 
ազդե ցու թյուն է ունեցել նրա գաղափարական ձևավորման վրա: 1851թ. վերադարձել 
է Կ.Պոլիս: Եղել է սահմանադրական շարժման ղեկավարներից, մասնակցել Ազգա-
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հայը, գե րաշ նո րհ Նար պեյ Խո րեն ե պիս կո պո սը104, Ա ղա բե կե ան Սար գիս 
է ֆէն տին: Յի շե ալ Ա ղա բե կե ան այն թո ւա կա նէն 2-3 տա րի ներ յա ռաջ Դա-
ւո ւտ է ֆէն տի ա նո ւա մբ հայու մը եւ Շա հին Պեյ ա նո ւա մբ պե տա կան թո ւրք 
բա րձր պաշ տօ նէ ի մը հետ Զէյ թու նի մէջ պա տա հած քա ղա քա կան խնդ րոյ 
մը լո ւծ ման հա մար: Ա ղա բե կե ան Սար գիս է ֆէն տի Չօր պա ճե ա նի տու նը 
հի ւր ըլ լա լով շատ պա տիւ, յա րգ եւ ազ նո ւու թի ւն վայե լած էր: 

Ան մի ջա պէս Սար գիս է ֆէն տի Ա ղա բե կե ան հօ րս քով ե կաւ, բա րի գա-
լո ւստ մաղ թեց, Տէ օվ լէթ է ֆէն տին հար ցո ւց: Երբ այս Ա ղա բե կե ան Սար գիս 
է ֆէն տի իւր ըն կե րը Դա ւո ւտ եւ Շա հին Պեյ թո ւրք պաշ տօ նէ ին հետ Մա րաշ 
կը գտ նո ւէ ին, շատ լաւ կր նամ յի շել, ե րե քը մէ կէն մեր տունն ե կան: Տէր 
Ստե փան հօ րս հօ րեղ բօ րոր դին հա մա ռօտ ու ղե րձ մը գրեց ինծի տուաւ: 
Ես ալ ա նո նց ի պա տիւ գա լս տե ան յի շե ալ ու ղեր ձը կար դա ցի: Ա ղա բե-
կեան ե րես փո խա նա կան ժո ղո վոյ ան դամ էր: 

Այդ հի ա նա լի ժո ղով քին մէջ պատ րի ար քի ընտ րու թիւ նը կա տարուե-
ցաւ: Քո ւէ ից բա ցար ձակ ա ռա ւե լու թե ա մբ Բե րա Ս. Եր րոր դու թե ան ե կե-
ղեց ւոյ քա րո զիչ Գե րա պա տիւ Իգ նա տի ոս ա նու նով ե պիս կո պոս մը 
պատրի ա րք ընտ րո ւե ցաւ: Ունկն դիր ան հա մար բազ մու թիւ նը երբ լսե ցին, 
որ Իգ նա տի ոս ե պիս կո պոս պատ րի ա րք ընտ րո ւե ցաւ, մի ա հա մո ւռ ա մէ նը 
մէ կէն «Չե նք ըն դու նիր, չե նք ըն դու նի ր» պո ռա ցին: 

յին սահմանադրության մշակմանը: 1875թ. օգնել է Միդհադ փաշային մշակելու Օս ման -
յան կայսրության սահմանադրությունը: 1878թ. մշակել է Արևմտյան Հայաստանի բարե-
նորոգումների ծրագրի նախագիծ: Աբդուլ Համիդի կողմից օսմանյան սահմա նա դրության 
գործողությունը դադարեցնելուց հետո և դրան հաջորդած հալածանքների պայմաններում 
Օտյանը 1880թ. ստիպված մեկնել է Փարիզ, որտեղ ապրել է մինչև իր կյանքի վերջը:

104 Խորեն Գալֆայան (Նար Պեյ, 1831-1892) – հայ բանաստեղծ, դրամատուրգ: Ծնվել 
է  Կ.Պոլսում: Սովորել է Վենետիկի Մխիթարյան միաբանությունում: Պաշտոնավարել է 
Մխիթարյանների Փարիզի Մուրադյան վարժարանում: 1855-58-ին Գաբրիել Այվազովսկու 
հետ խմբագրել է «Մասյաց աղավնի» ամսագիրը։ 1857-59-ին դարձել  է Փարիզի Հայկազյան 
վարժարանի տնօրեն։ Փարիզում ծանոթացել ու մտերմացել է Լամարթինի հետ, ձեռնարկել 
նրա բանաստեղծությունների թարգմանությունը, որը հրատարակել է 1859-ին: Հայկազյան 
վարժարանի փակումից հետո վերադարձել է Պոլիս, ապա մեկնել է Թեոդոսիա, որպես 
ուսուցիչ պաշտոնավարել Խալիբյան դպրոցում, միաժամանակ մասնակցել Փարիզից 
այնտեղ տեղափոխած «Մասյաց աղավնի» հանդեսի խմբագրման աշխատանքներին։ 
Թեոդոսիայում տպագրել է իր մի շարք երկերը, ինչպես՝ «Արշակ Բ» ողբերգությունը 
(1861), «Ալաֆրանկա» կատակերգությունը (1862), «Վարդենիք» բանաստեղծությունների 
ժողովածուն:  1864-ին մեկնել է Կ.Պոլիս, ապա Մկրտիչ Խրիմյանի հետ մասնակցել է 
Բեռ լինի վեհաժողովին: Այս շրջանում ֆրանսերենից թարգմանել է  Հովհան Դարդելի 
«Տարե գրությունը», Հոմերոսի Իլիականից որոշ հատվածներ։ Հրատարակել է «Ստվերք 
հայկական» խորագրով մի ժողովածու: Առանձին գրքերով հրատարակած մյուս երկերն են 
«Քնար պանդխտին» (բանաստեղծությունների ժողովածու, 1868) և «Հանգարան»:
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Այս պատ րի ա րք ընտ րո ւած ե պիս կո պո սին յան ցան քը այս է ե ղեր: 
Իբր թէ այն թո ւա կա նէն քա նի մը տա րի յա ռաջ հայոց եւ հայ հռով մէ ա կա-
նաց մի ջեւ խն դիր մը պա տա հած է եւ Իգ նա տի ոս սր բա զան գնա ցեր հայ 
պա պա կա նաց պատ րի ա րք Հա սո ւն Գե րա պայ ծա ռին ա ջը համ բու րեր է: 
Այս առ թիւ Կ. Պոլ սոյ հայե րը այս ե պիս կո պո սին պատ րի ա րք ըլ լա լը չու զե-
ցին: Խե ղճ Իգ նա տի ոս ե պիս կո պոս պատ րի ա րք ընտ րո ւե լէն 8 կամ 10 օր 
վեր ջը սր տի ցաւ եւ տրտ մու թե նէն քա ղց կեղ ա նո ւն մա հա ցու վէր քը հա նեց 
եւ կն քեց իւր մահ կա նա ցո ւն:

 Լու սա հո գի ին թաղ ման հան դէ սը տես նե լու հա մար Ա բար տե ան Գրի-
գոր վար դա պե տին հետ Բե րա Ս. Եր րոր դու թե ան ե կե ղե ցին գնա ցի նք ես 
եւ հայրս: Բայց բազ մու թի ւն շատ էր, չկր ցա նք ե կե ղե ցի էն նե րս մտ նել:

 Հայ րի կս յա ջո ղե ցաւ Տէ օվ լէթ է ֆէն տի ին դա տը գո հա ցու ցիչ վի ճա կի 
մը հա սց նել: Ա ւե լո րդ ծախ քեր չը նե լու հա մար ետ ի Մա րաշ վե րա դառ-
նա լու պատ րաս տո ւե ցաւ: Հայ գրա վա ճա ռի մը խա նու թէն, իմ ա ղա չա նք-
նե րո ւս վրայ, հայրս ին ծի Վե նե տի կի Մխի թա րե ա նց տպա րա նէն ե լած 
մաս նա ւոր գե ղե ցիկ կա շի տու փե րու մէջ դրո ւած փոք րիկ Նա րեկ մը եւ 
փոք րիկ Սաղ մոս մը ծա խու ա ռաւ: Նա րե կը դեռ քո վս է եւ կը գոր ծա ծեմ, 
բայց այն գե ղե ցիկ փոք րա դիր օս կե զօծ սի րո ւն Սաղ մո սը 1895 Նոյեմ բեր 
6, եր կու շաբ թի օր, երբ Մա րա շի ահ ռե լի կո տո րա ծը պա տա հե ցաւ, այն 
թան կա գին Սաղ մո սն ալ կնո ջս սն տու կին մէջ գտ նո ւող թան կա գին զգե ստ 
եւ ու րիշ աղ ւոր բա նե րու հետ կո ղոպ տո ւե ցաւ:

 Հայրս ին ծի թա գը մ105 մ’ալ՝ նոր, ա լաֆ րան կա106 զգե ստ մ’ալ գնեց: 
1869 տար ւոյն դժ բաղ դա բար ա միս եւ օ րե րը մի տքս չէ, սա չա փը կր նամ 
յի շել թէ այն տա րի Վար դի վառ եւ Ս. Աս տո ւա ծած նայ վե րա փոխ ման 
տօնախմբութի ւն նե րո ւն ի Կ. Պո լիս է ի նք: Սո ւլ թան Ապ տի ւլ Ա զիզ թա գա-
ւո րի ն107 ժա մա նա կն էր: Այն օ րեր Թո ւրք տէ րու թիւ նը ա հեղ պատ րաս-
տու թի ւն կ’ը նէր ֆրան սաց ւոց վեր ջին Նա փո լէ օն կայ սէր Է օ ժէ նի կայս րու-
հին Պոլիս պի տի գայ ե ղեր, զնէ ըն դու նե լու հա մար: Մե նք կայս րո ւհ ւոյն 
Կ.Պո լիս գա լո ւն չս պա սե ցի նք:

 Դեռ Կ. Պո լի սէն չմեկ նած ես եւ հայրս նշա նա ւոր նա խա րար եւ Թուրք 
տէ րու թե ան մե ճել լէ ի108 յա նձ նա խմ բին պետ բա րձ րա պա տիւ Ճէվտէթ 

105 Թագըմ (թաքըմ, takım) – կոմպլեկտ, կոստյում, համազգեստ:
106 Ալաֆրանկա (ալաֆրանգա, alafranga) – եվրոպական, արևմտյան:
107 Ապտիւլ Ազիզ (Աբդուլ Ազիզ, Աբդ ուլ-Ազիզ) – օսմանյան սուլթան 1861-1876 թթ.
108 Մեճելլէ (Մեջելլե, Mecelle) – թրք.՝ Իսլամական օրենսգիրք, որի հավաքողն ու 

կազմողն է Ահմեդ Ջեվդեթ Փաշան:
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փաշայի ն109 ա պա րան քը գնա ցի նք: Ճէվ տէթ փա շա Ֆըր գայի Իս լա հիյէ ին110 
Մա րաշ ե կած էր: Լաւ չգի տեմ երբ էր, ա տեն մը Մա րաշ վի լայէթ ե ղաւ 
եւ յի շե ալ Ճէվ տէթ փա շան վա լի ե ղաւ եւ ե կաւ Մա րաշ: Ա միս մը չտե ւեց 
նո րէն Մա րա շի նա հա նգ (վի լայէթ) ըլ լա լը ջն ջո ւե ցաւ եւ Ճէվ տէթ փա շա  
Կ. Պո լիս վե րա դար ձաւ:

Վ սեմ. Փա շան ի վա ղո ւց հայրս ճա նչ ցած ըլ լա լո ւն պա տո ւով եւ յար-
գա նօք ըն դու նեց հայրս եւ կէս ժա մէն ա ւե լի տե սակ ցու թի ւն ու նե ցան: Ճէվ-
տէթ փա շան մաս նա ւո րա բար հօ րս հար ցու ցած էր Մու րա տեան Գէորգ 
է ֆէն տին: Հայրս ալ «Հա մտ օլ սո ւն էյի վէ սա հաթ դըր էլ լե րի նիզի ե ոփէր»111 
ը սե լո ւն, Փա շան սկ սած է քո վը գտ նո ւող մար դոց գո վել եւ դրուա  տել Մու-
րա տե ան Գէ ո րգ է ֆէն տին: Դար ձե ալ Ճէվ տէթ փա շան Մու րա տե ա նը 
«փէք պեյէն տիմ, գա նո ւն շի նաս, վէ տի րայէթ լի պիր զաթտըր»112: Հայրս 
«Էվ վէթ է ֆէն տիմ հագ կը ա լի նիզ վար դըր Մու րա տեան Գէ ո րգ պէն տե-
նիզ մի ւգ թե տիր տե օվ լէ թի մի զէ վէ միլ լե թի մի զէ խըտ մէթ էթ մէ կէ ղայէս թէ 
պիր զաթ տըր դըր ամ մա մաէ թէ սի ւֆ կե օ զէ չար բար պիր գու սու րու վար-
տըր»113  ը սած ըլ լա լո ւն «ա ճայիպ փա փազ է ֆէն տի պէն Մուրատեանդա 
պիր գուսուր կե օր մի տի մ»114 ը սե լո ւն պէս հայրս նո րէն «է ֆէն տիմ Մու րա-
տեանըն գու սու րու իս մի նին Գէ ո րգ օլ մա սը դը ր»115 «Ե ոգ ե ոգ Տէր Նա-
հա պետ տե օվ լէթ նա զա րըն դա Գէ որ գո ւն վէ Մեմ մե տին պիր ֆար գը 
ե օգտըր»116 ը սեր եւ խօ սակ ցու թե ան թե լը դար ձու ցած է:

 Հայրս ու շիմ եւ պատ րաս տա բան մա րդ մ’էր: Թո ւրք պաշ տօ նէ ից 
հետ խօ սակ ցու թի ւն ու նե ցած ժա մա նակ կեղ ծել եւ ա նո նց տկար կող մը 

109 Ահմեդ Ջեվդեթ Փաշա – թուրք նշանավոր պատմագիր: Հեղինակն է օսման յան 
կայսրության պատմության նվիրված բազմահատոր աշխատության, որտեղ տեղեկու-
թյուններ են հաղորդվում նաև հայերի մասին:

110 Ֆըրգայի Իսլահիյէ (Ֆըրքայի Իսլահիյե, Fırka-ı Askeriye) – զորահավաք, դիվիզիա:
111 Hamd olsun iyi ve sıhattedir ellerinizi öper. – Փառք Աստծո, լավ և առողջ է, ձեր 

ձեռքերը կհամբուրի:
112 Pek beğendim, kanunşinas ve dirayetli bir zattır. – Շատ հավանեցի, օրենքներն 

իմացող, խելացի և գիտակից մի անձ է:
113 Evet efendim, hakkı aliniz vardır. Muratyan Kevork bendeniz müktedir devletimize ve 

milletimize hizmet etmeğe gayesinde bir zattır dır ama maattessüf /maalesef göze çarpar bir 
kusuru vardır. – Այո պարոն, իրավացի եք: Իմ կարծիքով էլ Մուրադյանը կարող, ազգին ու 
պետությանը ծառայելու պատրաստ անձ է, բայց դժբախտաբար ակնառու մի թերություն ունի: 

114 Acayip,papaz efendi, ben Muradyanda bir kusur görmedim. – Զարմանալի է, Տեր 
Հայր, ես Մուրադյանի մեջ որևէ թերություն չեմ տեսել: 

115 Efendim, Muradyanın kusuru isminin Kevork olmasıdır. – Էֆենդիս, Մուրադյանի 
թերությունն այն է, որ անունը Գեւորգ է:

116 Yok, yok, Der Nahabed, devlet nazarında Kevorkun ve Mehmedin bır farkı yoktur. – Ոչ, 
ոչ, Տեր Նահապետ, պետության համար Գեորգի և Մեհմեդի միջև տարբերություն չկա:



70

շօշափե լու մտօք ա մէն տե սակ մար դա հա ճոյու թի ւն եւ շո ղո քոր թու թի ւն 
ը նել սի րող չէր: Լու սա հո գի ին բեր նէն թե րե ւս 40 ան գամ լսած եմ: Զինքը 
աք սոր ղր կե լու հա մար, երբ Մա րա շի մու թա սա րըֆ Խօր շիտ փաշան կան-
չեր եւ շատ մը Մա րա շի ե րե ւե լի թո ւրք պեյ եւ ա ղա նե րու ներ կայու թե ան, 
ան շուշտ նա խա տե լու եւ ծաղ րե լու նպա տա կաւ «Տէր Նա հա պետ նէ ֆիյէ 
կէթ տիյի նէ քե տէր վէ է սէ ֆի էթ մէ պու տա կէ չէ ր»117 ա սոր նման իբր թէ 
մխի թա րա կան խօս քեր ը րած ժա մա նակ հայրս ան վե հեր կեր պով եւ կա-
տա րե ալ հա մար ձա կու թե ա մբ «Փա շա հազ րեթ լէ րի քե տէր վէ է սէֆ է տե-
ճեք պիր շեյ ե օգ, է է թեր քի պիր մու թա սա րըֆ ե ա պիր վա լի էմ րիյ լէ սիւր-
կիւ նէ կէթ միյօ րըմ, սո ւլ թան Մէ ճիտ կի պի պիր փա տի շա հըն խու սու սի 
ֆեր մա նըյլէ նէ ֆի օ լույօ րըմ հա մտ օլ սո ւն վիճ տա նըմ տա պիր րա հաթ սըզ-
լըք հի սա էթմէյօ րըմ ին շալ լահ ե ա գըն տա մէն ֆի տին ավ տէթ ե տէր սի զի-
նի լէ է ի նէ կե օ րօի շիւ րի ւմ»118 կ ’ը սէ:

 Խօր շիտ փա շա այս քա ջա րի պա տաս խա նին վրայ զար մա նա լով թող 
կու տայ հայրս որ եր թայ: Օր մ’ալ ես եւ հայրս մեր գտ նո ւած պան դոկէն 
ե լա նք Ղա լա թայի կա մո ւր ջին մա կոյկ մը մտ նե լով «Պե պեք Ա մե րի կայ»ի 
մի սի ո նար մըս տըր Փը րաթ բո ղո քա կան պա տո ւե լի ին տու նը գնա ցինք: 
Յի շե ա լը հայրս տես նե լո ւն պէս շատ սի րա լիր ըն դու նե լու թի ւն ը րաւ, 
ո րովհե տեւ այս մըս տըր Փը րաթ պա տո ւե լին եր կար տա րի ներ ի Մա րաշ 
մի սի ո նա րու թի ւն ը րած եւ հօ րս հետ բա րե կա մա ցած էր: 

Այս ար ձա նագ րու թե ա նս թո ւա կա նէն 50 կամ 45 տա րի ներ յառաջ119, 
երբ Ա մե րի կայի մի սի ո նա րք Տաճ կաս տան ե կան, հայ ազ գին մէջ բո ղո-
քակա նու թի ւն սկ սաւ մո ւտ գոր ծել: Ա հա գին վի ճա բա նու թի ւն ներ, կագ, 
կռիւ, երկ պա ռա կու թի ւն ներ շատ պա տա հե ցաւ: Այն թապ եւ Մա րա շի մէջ 
բո ղո քա կան ներ շատ ցան: Ա մէն օր գրե թէ մե րայ նոց եւ հայ բո ղո քա կա-
նաց մի ջեւ կրօ նա կան վէճ եւ վի ճա բա նու թի ւն ներ մի շտ ան պա կաս է ին: 
Լու սա հո գի հայրս այս տե սակ ան հա ճոյ դէպ քե րո ւն առ ջե ւը առ նե լու 

117 Der Nahabet, nefiye gittiğine keder ve esef etme bu da geçer. – Տեր Նահապետ, մի 
ափսոսա ու մի տխրիր, որ աքսոր ես գնում:Սա էլ կանցնի:

118 Paşa hazretleri keder ve esef edecek bir şey yok, yeter ki bir mutasarrıf ya da bir 
vali emri ile sürgüne getmiyorum, sultan Mecit gibi bir padişahın hususi fermanı ile nefi 
oluyorum hamd olsun vicdanımda bir rahatsızlık hisetmiyorum inşallah yakında nefiden avdet 
eder sizinle yine görüşürüm. – Տխրելու և ափսոսալու բան չկա, Փաշա, բավական է, որ մի 
գավառապետի կամ կուսակալի հրահանգով չեմ աքսորվում, սուլթան Մեջիդի նման մի 
փադիշահի հատուկ ֆերմանով եմ աքսորվում, փառք Տիրոջ, խիղճս էլ անհանգիստ չէ, 
Աստված կամենա մոտ օրերս աքսորից կվերադառնամ ու ձեզ հետ նորից կտեսնվենք: 

119 Այսինքն՝ 1870-1875 թթ.:
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ազգօ գո ւտ նպա տա կաւ յա ջո ղե ցաւ այն ա տե նո ւան Մա րա շի մի սի ո նար 
վե րոյի շե ալ ա մե րի կա ցի մըս տըր Փը րաթ պա տո ւե լին եւ ու րիշ ազ դե ցիկ 
մա րաշ ցի հայ բո ղո քա կան նե րը հա մո զել որ ինք՝ հայրս եր թայ բո ղո քա կա-
նաց ժո ղո վա րա նին մէջ քա րոզ տայ, փո խա դար ձա բար մըս տըր Փը րաթ 
պա տո ւե լին ալ շա բաթ մը յե տոյ գայ մեր լու սա ւոր չա կա նաց ե կե ղե ցի նե-
րէն մի ոյն մէջ քա րոզ տայ: Հօ րս ա ռա ջար կը սի րով ըն դու նե ցին բո ղո քա-
կան հայ մա րաշ ցի ներ:

Դժ բաղ դա բար որ տար ւոյն որ թո ւա կա նին պա տա հե ցաւ այս սի րա-
լիր մի ու թիւ նը չեմ գի տեր: Ո րո շե ալ օ րը հայրս եւ բո լոր հայ քա հա նայք, 
իշ խան ներ, կր նամ ը սել թէ Մա րա շի հա մայն լու սա ւոր չա կան ներ, այր եւ 
կին ի մե ծա մե ծաց մին չեւ ցփո քո ւնս, մեր վեց ե կե ղե ցե աց ամ բո ղջ ժո ղո-
վո ւրդք գնա ցին մեր հայ բո ղո քա կա նաց Տի վան լը Քի լի սէ ի ժո ղո վա րա նը: 
Ժո ղո վա րա նը նեղ գա լո ւն այն քան ա հա գին բազ մու թե ան ժո ղո վա րա նէն 
դո ւրս ըն դար ձակ բա կին մէջ հա ւա քո ւե ցան: Հայրս բա րձր տեղ մ’ե լաւ եւ 
սկ սաւ քա րո զել:

Բ նա բա նն ալ Աս տո ւա ծա շո ւն չէն Եր րո րդ Թա գա ւո րու թե ա նց 19 գլուխ 
12 հա մա րն էր: «Վէ զել շե լե տէն սօ նկ րա ա թեշ օլ տու, ամ մա րա պպ ա թեշ-
տէ տեյիլ ի տի, վէ ա թեշ տէն սօ նկ րա խա ֆիֆ վէ լա թիֆ պիր ա վազ օլ տու. 
րա պպ օլ մի պա րէք խա ֆիֆ վե լա թիֆ րի ւզ կե ար տա Ե ղի այա կե օ րի ւն-
տէ»120: Այս գե ղե ցիկ բնա բա նին վրայ կար ծես նե րշն չե ալ մար գա րէ ի մը 
պէս խօ սե ցաւ: Ը սաւ «Ազ նիւ ժո ղո վո ւրդք, սի րե նք մէ կզ մէկ, Աս տո ւած վէճ 
եւ երկ պա ռա կու թե ան մէջ չէ, այլ Աս տո ւած սի րոյ, մի ա բա նու թե ան, հա-
մակ րու թե ան եւ խա ղա ղու թե ան մէջ է: Կրօ նա կան խն դիր նե րու հա մար 
պե տք չէ որ ի րա րու սի րտ վշ տաց նե նք, լու սա ւոր չա կան հայ, բո ղո քա կան 
հայ, ա մէ նքս մէկ հօր եւ մէկ մօր զա ւակ նե րն ենք: Մեր ծա գու մը մէկ է, մեր 
լե զո ւն մէկ է, ու րե մն ին չու սր տեր նիս մէկ չըլ լայ»: Այս տե սակ գե ղե ցիկ 
խօս քե րով լու սա հո գի հայ րի կս վեր ջա ցո ւց իւր պա տո ւա կան եւ հո գե ցունց 
եւ պեր ճա խօս քա րո զը: Ներ կայ ժո ղո վո ւր դը ան հո ւն ու րա խու թեամբ 
ունկնդ րե ցին հօ րս՝ պա րա գային յար մար խօ սած այս ըն տիր քա րո զը:

 Հե տե ւե ալ կի րա կի այս մըս տըր Փը րաթ պա տո ւե լի հայ բո ղո քա կա-
նաց ե րե ւե լի նե րով եւ ամ բո ղջ ժո ղո վր դե ա մբ մեր «Գա լէ Ալ թը »121 Սո ւրբ 

120 «…Երկրաշարժից յետոյ կրակ կը թափուի, սակայն Տէրը կրակի մէջ չի լինի: Կրակից 
յետոյ մեղմ օդի ձայն կը լինի»: Երբ Եղիան լսեց Աստծու ասածը, իր կաշուէ վերարկուով ծածկեց 
երեսը, եկաւ ու կանգնեց քարայրից ներս: Եւ ահա մի ձայն ասաց նրան. «Ինչու ես այստեղ, 
Եղիա»: (Աստուածաշունչ, արեւելահայերէն նոր թարգմանութիւն, Ս.Էջմիածին, 1994, էջ 424, 
Թագաւորութիւններ Գ, 19, 12-13, աշխարհաբար թարգմանութիւնը՝ Արամ Տէր Ղեւոնդեանի):

121 Kale altı – բառացի՝ Ամրոցի տակ:
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Ստե փան նոս ե կե ղե ցին ե կաւ: Ան թիւ ան հա մար ժո ղո վո ւրդ եր կո ւս տէք, 
խո ւռն բազ մու թի ւն ե կե ղե ցի ին մէջ: Ե թէ ա սեղ մը ձգէ իր եր կիր չէր իյ նար: 
Մըս տըր Փը րաթ պա տո ւե լին ուղ ղա կի սե ղան ե լաւ եւ ի րեն հա մար պատ-
րաս տո ւած ա թո ռին վրայ նս տաւ յար գա նք եւ ակ նա ծա նօք: Շատ ի մաս-
տա լից քա րոզ մը խօ սե ցաւ սի րոյ եւ քրիս տո նէ ա կան մի ու թե ան եւ եղ-
բայ րակ ցու թե ան վրայ: Այս փո խա դա րձ սի րա լիր մի ա բա նու թիւ նը ի րեն 
շի նիչ ազ դե ցու թիւ նը ու նե ցաւ: Կրօ նա կան ան պէտ վի ճա բա նու թի ւն ներ 
մա սամբ ի ւիք դադ րե ցան: Հայ բո ղո քա կան, հայ լու սա ւոր չա կան ան հատ-
ներ ի րարու հետ ա նու շու թե ա մբ եւ քա ղց րու թե ա մբ վա րո ւիլ սկ սան: 

Այս դէպ քին վրայ հօ րս փա ռք և պա տի ւը ա ւե լի շատ ցաւ: 10 օր յետոյ 
մըս տըր Փը րաթ պա տո ւե լի, մեծ մա սը կրօ նա կան ըլ լա լու պայ մա նաւ, ամ-
բո ղջ սն տո ւկ մը գի րք նո ւէր ղր կած էր հօ րս: Ա հա պա տո ւա կան մի սիո-
նա րը տես նե լու հա մար Պե պէք Վոս փո րի ա փո ւն քը այ ցե լու թե ան գացած 
է ինք: Բա ւա կան եր կար տե սու թի ւն մ’ը նե լէն յե տոյ մեծ շնոր հա կա լու-
թեամբ վե րա դար ձա նք Մեր ճան Խան՝ տե ղեր նիս:

 Քա նի մ’օր յե տոյ Ե է տի Գու լէ122 Ազ գային Սո ւրբ Փր կիչ հի ւան դա նո ցն 
ալ տես նե լու գնա ցի նք հօ րս հետ: Հի ւան դա նո ցին մօտ յոյն ե կե ղե ցի մ’ալ 
կար տե սա նք եւ ետ տե ղեր նիս ե կա նք:

1869 Օ գոս տոս ամ սո ւան վեր ջե րն էր, դար ձե ալ ռու սա կան շո գե-
նա ւով մը Կ. Պոլ սէն մեկ նե ցա նք: Կար ծեմ հի նգ օր վեր ջը Իս կեն տե րուն 
ե լանք, ո րով հե տեւ ե ղա նա կը ա մառ էր, շատ հան գի ստ եւ հան դա րտ 
ծո վային ճամ բոր դու թի ւն մը ու նե ցա նք: Երբ ե լա նք Իս կեն տե րո ւն, ան դ 
հանդի պեցա նք Թօ փա լե ան Համ բար ձո ւմ է ֆէն տի ին, որ Մա րա շէն գա լով 
ուղ ղա կի Կ. Պոլիս կ’եր թար եղ բայ րը Պօ ղոս ա ղային հետ մի ա նա լու: Ինձ 
կը թո ւի թէ ա սո նք դատ մ’ու նէ ին, եր կու եղ բայր ներ եր կար ա տեն Պոլսոյ 
մէջ մնա ցին եւ ար դէն Թօ փա լե ան Պօ ղոս ա ղա, երբ մե նք ի Կ. Պո լիս է ի նք, 
բնիկ տա րեն տե ցի123 Շամ լե ան Համ բար ձո ւմ է ֆէն տի ա նո ւն ազ նիւ հայո ւն 
քով կը կե նար Ե ալ տըզ լը Խան: Այս Շամ լե ան նե րը ե րե ւե լի վա ճա ռա կան-
ներ է ին եւ Թօ փա լե ան նե րու հետ սե րտ բա րե կամ: Ես եւ հայրս ալ քա նի 
մը ան գամ Շամ լե ան նե րո ւն պիւ րոն գա ցած ենք:

122 Yedi kule – բառացի՝ Յոթ աշտարակ:
123 Տարենտ, Տարենտե – ավան, Տարենտ գավառակի կենտրոնը Սեբաստիայի 

նա հանգում, Սեբաստիայից մոտ 135 կմ հարավ-արևելք՝ Թոխմա (Մելաս) գետի ափին: 
Առաջին համաշխարհային պատերազմի նախօրեին ուներ 4000 (500 տուն) հայ բնակիչ: 
Զբաղվել են հացահատիկի մշակությամբ, այգեգործությամբ, արհեստներով, առևտրով:  
Ուներ 2 եկեղեցի (Ս. Աստվածածին, Ս. Երրորդություն), վարժարան: Բնակիչները տեղա-
հանվել են Մեծ եղեռնի ժամանակ:
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 Թօ փա լե ան Համ բար ձո ւմ է ֆէն տի ին հետ տես նո ւե ցա նք: Այն օր նա 
մեր ռու սա կան վա փօ րո վ124 Կ. Պոլիս մեկ նե ցաւ: Մե նք ալ մա րաշ ցի թո ւրք 
ջո րե պա նով մը Մա րաշ գա լու ճամ բայ ե լա նք:

 Թէ ինչ պէս ցա մա քային ճամ բոր դու թի ւն մ’ը րի նք լաւ մի տքս չէ: Կար-
ծեմ Իս կեն տե րո ւն125 նա ւա մա տոյ ցէն մեկ նե լէս հի նգ օր յե տոյ ե կա նք ի 
Մա րաշ: Թո ւրք մա րաշ ցի հօ ճա126 մ’ալ մե զի հետ ճա նա պար հոր դա կից էր: 
Ե կա նք, փա ռք, մայրս եւ քոյ րե րս ողջ եւ ա ռո ղջ գտ նե լով ան հու նա պէս 
ու րա խա ցա նք: 

Այս ճամ բոր դու թե նէ շատ պի տի օգ տո ւէ ի ես, ե թէ զար գա ցե ալ մի տք 
ու նե նայի: Ափ սոս «Կոյր զր կի ի ճա ռա գայ թից ա րե գա կան եւ տգի տու թի ւն 
ի կա տա րե ալ կե նա ց»: Հօ րս ի րա ւա մբ շատ մը տե սա կէ տով ե րախ տա-
պարտ եմ, ան հո ւն բա րիք եւ ե րախ տիք նե րը վայե լե լու բա ղդ ու նե ցած 
եմ, զո րս եր բեք չեմ կր նար ու րա նալ: Բայց կը ցա ւիմ, որ կր թու թե ա նս 
եւ դաս տի ա րա կու թե ա նս մա սին լաւ հո գա ծու եւ փու թա ջան չգտ նո ւե-
ցաւ: Ե թէ ուզէր կր նար զիս Կ. Պոլսոյ Շահ նա զա րե ան գի շե րօ թիկ վար-
ժա րա նը127 դնել: Այն ան դի ա կան տա րի քիս մէջ ին չեր չէ ի կր նար սոր վիլ: 
Ա նա նկ բարե կա րգ հաս տա տու թե ան մը մէջ ան շո ւշտ շնո րհ քով հայե րէն, 
ֆրանսե րէն լե զուներ կր նայի սոր վիլ, ու րիշ շատ մը ուս մո ւնք եւ գի տու-
թիւն ներ կրնայի իւ րաց նել: Պոլսոյ պէս ծաղ կե ալ եւ զար գա ցե ալ մի ջա-
վայ րի մը մէջ 4 կամ 5 տա րի կե նա լով կր նայի յա ռաջ դի մել, զար գա նալ եւ 
ու սե ալ մա րդ մ’ըլ լալ:

 Այս մա սին հայրս ան տար բեր կե ցաւ: Մա րաշ վե րա դար ձա նք: Մեր 
ե կե ղե ցին հին եւ ան ճոռ նի ա խո ռի պէս խլխ լած շէ նք մ’էր: Հայրս պատ-
ճառ ե ղաւ, ե կե ղե ցին փլ ցու ցին, վե րս տին գե ղե ցիկ ե կե ղե ցի մը շի նե լու 
հա մար: Մեր ե կե ղեց ւոյ ե րե ւե լի եւ բա րե պա շտ իշ խան նե րէն Մահ տե սի 
Պետ րոս ա ղա Մու րա տե ան հօ րս հետ մի ա սին աշ խա տե ցան նոր ե կե-
ղեց ւոյն շի նու թե ան մղո ւմ տալ: Պետ րոս ա ղա ան խո նջ եւ ան դո ւլ կեր պով 
աշ խա տե ցաւ ե կե ղեց ւոյն շի նու թե ան ա մէն ա տա ղձ նե րը գնել եւ գտ նե լու: 
Հայրս ալ ժո ղո վո ւր դը մի շտ կը յոր դո րէր որ ա ռատ ա ռատ նո ւէր ներ տան: 

124 Վափօր – (ֆր.) Bateau à vapeur, շոգենավ, vapur թուրք. շոգենավ:
125 Ալեքսանդրեթ:
126 Հոճա, խոջա (hօca) – մահմ. հոգևոր դպրոց ավարտած, ուսուցիչ, խորհրդատու:
127 Նկատի ունի Նուպար-Շահնազարեան վարժարանը, որ հիմնադրվել է 1866-ին  

Խասգյուղի մեջ: Այն հիմնվել է Ներսես եպիսկոպոս (հետագայում՝ պատրիարք) Վար-
ժապետյանի ջանքերով, Կարապետ վարդապետ Շահնազարյանի կտակով և Նուբար 
փաշայի նվիրատվությամբ:
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Ի րաւ ալ ժո ղո վո ւր դը տո ւաւ ինչ որ ու նէր: Բա րե պաշ տու հի կի ներ ար ծաթ, 
ոս կի եւ տե սակ տե սակ նո ւէր ներ կը բե րէ ին: Ո մա նք ալ քար, ծառ եւ զա-
նա զան ար ժէ քա ւոր բա ներ կը բե րէ ին: Օր մը ես ալ նս տած է ի ա ղա նե րո ւն 
քով, հայրս եւ Տէր Մի նաս քա հա նան եւ ու րիշ մար դիկ ներ ալ կային, հայ 
կին մը պղին ձէ շի նո ւած բան մը բե րաւ, ո րո ւն մա րաշ ցիք «քի ւֆ»128 կը սէ ին 
Ω այս տե սակ բան մ’էր, զոր Մա րա շի հայ կի ներ չգի տեմ իբ րեւ ար դու-
զա րդ թէ կամ իբ րեւ պատ ժա գո րծ ի րե նց տու լու խի ն129, այ սի նքն ա կան ջին 
եւ աչ քին մէջ տե ղը քա նի մը բա րակ ե ազ մա նե րով կը կա պեն ե ղեր: Շատ 
մը պա ռաւ կի ներ կը պատ մէ ին, շատ այ լան դակ բան մ’էր: Երբ իմ մայրս՝ 
Թօ փա լե ան մե ծա նո ւն իշ խան Գէ ո րգ ա ղային աղ ջի կը, հա րս ե ղած է, 
այդ քի ւֆ ը սո ւած ան ճոռ նի բա նը Մա րա շի հայ կա նա նց ի րե նց տու լու խին 
վրայ կա պե լու խայ տա ռակ սո վո րու թիւ նը այն ա տե նո ւան ա ռաջ նոր դին 
մասնա ւոր հրա մա նաւ ար գի լո ւած է:

 Մօ րս մայ րը՝ Մահ տե սի Սա ռա խա թո ւն Թօ փա լե ան «Ես չեմ ու զեր, 
որ իմ աղ ջի կս Թր վան տա ա ռա նց կտո կի130 ե ա նի131 ա ռա նց քի ւֆ դնե լու 
հա րս ըլ լայ» ը սե լով Ա ռաջ նոր դին հրա մա նին հա կա ռա կած է, ո րով ե րեք 
օր մայրս ի րեն աչք ու ա կան ջին մէջ տե ղը այն պղին ձէ կտո կը դնե լու 
պար տա ւո րո ւած է: Բայց ե րեք օր վեր ջը վեր ցու ցեր են մօ րս ե րե սէն այն 
ան պի տան կտոկ կամ քի ւֆ ը սո ւած բա նը: Հի մա կո ւան խե լք եւ հա մո զո ւմս 
ու նե նայի, երբ հայ կին մը այն կտո կը բե րաւ, կ’առ նէ ի զայն եւ իբ րեւ թան-
կա գին հնու թի ւն մը կը պա հէ ի քո վս, որ պէս զի հի մա կո ւան զար դա սէր, 
բաց գլ խով պտ տող եւ ի րե նց մա զե րը տե սակ տե սակ սա նդ րե լով ա լաֆ
րան կայի սի րա հար կի ներ եւ զար մա նային եւ ապ շէ ին, թէ այս թո ւա կա նէն 
50 կամ 60 – 70 տա րի ներ յա ռաջ Մա րա շի քրիս տո նե այ հայ կի ներ ինչ 
տե սակ ան ճոռ նի սո վո րու թի ւն ու նին ե ղեր: Լաւ կը յի շեմ վե րոյի շե ալ այն 
պղին ձէ շի նո ւած եւ քիչ մ’ալ ար ծաթ ջրով ներ կո ւած զար դա նօ թը ոս կե րի-
չի մը տո ւին, այն ալ հա լե ցո ւց, թե րե ւս 50 – 40 դա հե կան չար ժեց:

 Ե րա նի թէ աս կէց 150 կամ 100 տա րի ներ յա ռաջ լու սան կար չու թեան գե-
ղե ցիկ ար հես տը գտ նո ւած ըլ լար: Բնա կա նա բար այն ա տե նուան մեր նախ-
նիք՝ այ րեր եւ կի ներ ընդ հան րա պէս ինչ տե սակ զգե ստ ներ, ինչ տե սակ ոտ-
քի ա ման ներ եւ ինչ տե սակ գլ խա րկ ներ ու նէ ին: Ես ե կայ հա սայ ը սել է այս 
թո ւա կա նէն 60 տա րի ներ յա ռաջ Մա րա շի բո լոր հայ քահանաներ ո մանք 

128 Քիւֆ – հավանաբար՝ քունքազարդ:
129 Տուլուխ (Դուլուխ, Duluk) – թրք.՝ Քունքից կզակ ընկած հատվածը:
130 Գդակի:
131 Այսինքն:
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բամ պա կէ շի նո ւած գա վըք նե ր132 կը դնէ ին ի րե նց գլո ւխ նե րը, սեւ մեշ լահ
նե ր133 կը հագ նէ ին, մեր հին տան գա վըք թա ղա սըին մէջ բամ պա կէ շի նե ալ 
քա նի մը հատ գա վըք ներ կային զո րս մի շտ տե սած եմ:

 հա րս նի ք

 Ե րբ հա րս նիք մ’ըլ լար, փե սան կը բե րէ ին մէջ տե ղը կըկեց նէ ին, պօղ
չայով փե սին զգես տը քի ւր սի ւի134 մը վրայ կը դնէ ին: Քա հա նայք՝ գո նէ 
մէջեր նին մե ծը՝ կռ նա կը շո ւր ջառ, ձե ռքն ալ Ս.  Խաչ «Այ սօր երկ նայինք 
ուրա խա ցա ն» շա րա կա նը եր գե լով փե սին շո ւր ջը գտ նո ւող ե րի տա սարդ-
ներ մի առ մի փե սին լա թե րը կը հա գց նէ ին: Այն մի ջո ցին պղին ձէ պնակ 
մը կը դնէին մէջ տե ղը, հա րս նի քի հրա ւի րե ալ ներ այն պնա կին մէջ դրամ 
կը դնէին: Այն դրա մը յե տոյ քա հա նայք մէ ջեր նին կը բաշ խո ւէ ին: Փե-
սային քով «տաք ւի ւր էխ պէ ր»՝ թա գա ւոր եղ բայր ա նու նով փե սին ազ գա-
կան եւ բա րե կամ նե րէն մէ կո ւն տղան կը կայ նեց նէ ին: Ա նոր ալ նոր զգեստ 
կը հագցնէին: Երբ զար դա րէ ին փե սան ու թագ ւոր եղ բայ րը, փե սին 
շուրջը գտ նո ւող տղայք եւ ե րի տա սա րդք «Փա ռք ի բար ձո ւնս օրհ նե ալ է  
Աստուա ծ» կը պո ռային:

 Քա հա նայք ալ երգ մը կամ շա րա կա նի նման սա հե տե ւե ալ ո տա նա-
ւո րը կ’եր գէ ի ն

 «Այս օր զքեզ տե սայ 
եւ ու րա խա ցայ
 գար նան վար դի նմա ն
 քեւ զո ւար ճա ցայ» եւ այլն եւ այլն:
Դժ բաղ դա բար այս եր գին մնա ցե ալ մա սը մոռ ցած եմ: Երբ փե սան եւ 

« տաք ւոր եղ բայ րը» զար դա րէ ին՝ քա հա նայք ի րե նց տու նե րը կ’եր թային: 
Հա րս նի քի հրա ւի րե ալ ներ նար կի լէ, սի կա րէ, եր բե մն ալ ան շո ւշտ օ ղի եւ 
գի նի կոն ծե լէ յե տոյ գի շե րը փե սան քա նի մը ե րի տա սա րդ ներ ե կե ղե ցի կը 
տա նէ ին: Մաս մը հրա ւի րե ալ ներ ալ այր եւ կին հար սին տու նը կ’երթային, 
հար սը ե կե ղե ցի կը բե րէ ին: Պսա կը ե կե ղեց ւոյ մէջ կը կա տա րէ ին: Հար-
սե րո ւն ե րե սը քoղ՝ «տու վա գ»135 կը դնէ ին: Նոր փե սային հա գած լա թերը 
հար սին ծնո ղք կը պատ րաս տէ ին: Տե սակ մը քo ղեր ալ կային ձի ե րու 

132 Գավըք (Քավըք, kavuk) – հին ժամանակների թաղիքե գլխանոց:
133 Մեշլա (maşlah) – անթև թիկնոց:
134 Քիւրսիւ (քյուրսյու, kürsü) – աթոռ:
135 Տուվագ (դուվաք, duvak) – հարսի քող:
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ա գի էն շի նո ւած, ո րո ւն թր քե րէն «փէ չէ »136 ա նու նը կու տային: Լու սա հո գի 
մայրս ա սա նկ ձի ե րու ա գի ի մա զե րէն շի նո ւած փէ չէ մ ’ու նէր:

 Թէ ինչ պէս կ’ըլ լար նշա նա խօ սու թիւ նը 

Ե րբ աղջ կան եւ թէ տղո ւն ծնո ղք ի րա րու հետ խնա մի ըլ լա լու հա մար 
հա մա ձայ նու թե ան գային ի րե նց պատ կա նած ե կե ղեց ւոյ քա հա նա նե րէն 
մի ոյն, ա ւե լի լաւ է ը սել ի րե նց տան ե րէ ցին, լո ւր կու տային: Ո րո շե ալ օր մը 
տղո ւն հայ րը ի րեն բա րե կամ, դրա ցի, ծա նօթ եւ ազ գա կան նե րը կը հրա-
ւի րեր տու նը: Եր բե մն 20-30 թե րե ւս ա ւե լի կամ պա կաս հրա ւի րե ալ նե րով 
կ’եր թային աղջ կան ծնո ղաց տու նը: 

Եր կար բա րակ ժա մե րով խօ սակ ցու թե նէ վեր ջը աղջ կան հօր բեր-
նէն «աղ ջի կս տո ւի» խօս քը կ’առ նէ ին: Սո ւրճ, եր բե մն ալ շա քար շեր պէ թ137 
տաք-տաք ֆին ճան նե րո վ138 կը խմէ ին: Այն ե օթ նե կին, կի րա կի օ րը, ե կե ղե-
ցին ա ւար տե լէն յե տոյ, եր կո ւս տէք՝ թէ՛ աղջ կան եւ թէ՛ տղո ւն կն քա հայ րե րը 
ան դ ներ կայ կ’ըլ լային: Եր կու կող մա նէ ալ հրա ւի րե ալ ներ կը գտ նո ւէ ին: 
Ե կե ղեց ւոյն քա հա նայք շո ւր ջառ կռ նակ նին, Սո ւրբ Խաչ ձեռ քեր նին, ան-
շո ւշտ մէ ջեր նին տա րի քոտ եւ կամ ա ւագ քա հա նան, տղո ւն ծնո ղաց կող-
մա նէ աղջ կան տա րո ւե լիք նշա նի ոս կին մէջ տե ղը կը դնէր, ղա զի139 մը, 
մահ մու տիյէ140 մը, եր բե մն ոս կի օ ղակ եւ կամ ոս կի մատ նի մը: Քա հա նան 
այն ա տեն սա հե տե ւե ալ բա նա ձե ւը կը գոր ծա ծէր.  «Աս տո ւա ծային հրա-
մա նաւ եւ սր բա զան հայ րա պե տաց օ րի նօք, հա սու լի նե լով, մե ղօք չլի նե լով 
այս ինչ ա նո ւն մար դո ւն այս ինչ ա նո ւն աղ ջի կը այ սին չին տղո ւն տո ւի ր» 
տեյու տղո ւն կն քա հայ րին կը հա րց նէր: Երբ ա նի կա «տո ւի» ը սէր, աղջ կան 
կն քա հայրն ալ «դո ւն ալ ա ռի ր» կը հա րց նէր, այն ալ «ա ռի» ը սե լո ւն պէս 
«ն շա նաւ ա մե նայա ղթ խա չի ւդ քո պահ պա նե ա» շա րա կա նը կ’եր գէ ին եւ 
շա րա կա նէն յե տոյ «պահ պա նի չ» ը սե լով կը լմնց նէ ին նշա նօ րհ նէ քի ա րա-
րո ղու թիւ նը: Ցա ւա լին հոն է, որ ոչ տղո ւն եւ ոչ ալ աղջ կան կամ քը եւ կամ 
հա ճու թիւ նը հա րց նող կ’ըլ լար: Այս տե սակ նշա նօ րհ նէք ներ աս կէց 40-50 
տա րի ներ յա ռաջ շատ կը պա տա հէր:

136 Փէչէ (peçe) – բարակ և խիտ ցանց, որով ծածկում են կնոջ դեմքը, քող:
137 Շաքար շերպէթ (şeker şerbet) – շաքարաջուր:
138 Ֆինջան (fincan) – սուրճի բաժակ:
139 Ղազի (Gazi) – ոսկեդրամ, որ կախում էին գլխաշորին կամ ֆեսին:
140 Մահմուդիյե (mahmudiye) – Մահմուդ 2-րդ սուլթանի ժամանակների (1808-1839) 

ոսկեդրամ, որը վերոհիշյալ շրջանում օգտագործվում էր որպես զարդ:
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 Մա րաշ ցիք ի րե նց մե ռե ալ նե րը ինչ պէս կը թա ղէ ի ն

 Հայ տան մէջ երբ մե ռե ալ մը պա տա հեր՝ այր եւ կամ կին, ան մի ջա-
պէս մե ռե լը լո ւա ցող մը կը կան չէ ին: Յի շե ա լը տաք ջրով եւ սա պօ նով141 
մե ռե ա լը լաւ կը լո ւա նար, յե տոյ զգե ստ ներ կը հա գց նէր: Ա ղէկ գի տեմ 
իմ ման կու թե ա նս ժա մա նակ մե ռե ալ նե րը սն տու կո վ142 թա ղե լու սո վո րու-
թիւն չկար, յե տոյ մտաւ այս սո վո րու թիւ նը հայոց մէջ: Ե թէ ի րի կո ւան մօտ 
մեռած էր մար դը, դի ա կը ուղ ղա կի ե կե ղե ցի կը տա նէ ին: Հե տե ւե ալ օ րը 
առ տո ւն փա փա քող ներ Ս. Ան մահ Պա տա րագ մա տու ցա նել կու տային:

 Ցաւ ի սի րտ ստի պե ալ եմ պատ մե լու, թէ մա րաշ ցի հայ կա նայք մե-
ռեա լին վրայ տան մէջ լա լով եւ ող բա լով գոհ չէ ին ըլ լար: Բո ւն իսկ ե կե-
ղեցւոյ մէջ, այն ալ Պա տա րա գի ա տեն, այն աս տի ճան կու լան եւ կ’ող բան, 
որ դժ բաղ դա բար Պա տա րա գի ա րա րո ղու թի ւն եւ հո գե ւոր եր գե րը կը 
խան գա րեն: Աս կէց 30-20 տա րի ներ յա ռաջ, երբ ի Մա րաշ կը քա հա նայա-
գոր ծէ ի, պա տա հած եմ քա նի ցս եւ շատ աշ խա տած եմ այս պի սի ա նյար-
մար եւ ան պատ շաճ սո վո րու թի ւն մը դադ րեց նել, բայց չեմ կր ցած յա ջո ղիլ: 

Ե րբ մե ռե ա լը գե րեզ ման տա նին, կի նե րն ալ մի ա սին կեր թան: Հոն ալ 
գե րեզ մա նի մա տու ռին մէջ եւ կամ մե ռե ա լին գե րեզ մա նը փո րո ւած ա տեն 
եւ մե ռե ա լը գե րեզ ման դրո ւած ա տեն չա փէն ա ւե լի ան վայե լո ւչ կեր պով 
կու լան եւ ան հա ճոյ տպա ւո րու թի ւն մը կը թո ղո ւն ան դ ներ կայ գտ նո ւող 
սգա կիր մար դոց վրայ 143:

 Մե ռե ա լը թա ղե լէն յե տոյ հաց կը բե կա նե ն144 եւ քիչ քիչ կ’առ նեն 
կ’ուտեն: Մե ռե ա լին թա ղո ւե լո ւն հե տե ւե ալ օ րը՝ այ գու ցի ն145 թէ մե ռե ա լին 
տէ րե րը, եւ թէ դրա ցի, բա րե կամ եւ ազ գա կան նե րը տե սակ տե սակ կե-
րա կո ւր ներ պատ րաս տե լով մի ա սին գե րեզ ման կը բե րեն: Տար ւոյն ե ղա-
նա կին հա մե մատ պտո ւղ ներ եւ մր գե ղէն ներ ալ կը բե րեն, հան գու ցե լոյն 
գե րեզ մա նին վրայ կե րա կո ւր նե րու ա ման նե րը կը դնեն:

 Հայ քա հա նան կ’եր թայ այ գո ւց օրհ նե լու, հա նգս տե ան շա րա կան կ’ըսէ 
եւ գե րեզ մա նը օրհ նե լէ յե տոյ, կը նս տի քա հա նան եւ աշ խարհականներ 

141 Սապօն (sabun) – օճառ
142 Հավանաբար նկատի ունի դագաղը:
143 Հանգուցյալի վրա ողբալու այս սովորությունը հայոց մեջ գալիս է դեռ հեթա նո-

սական ժամանակներից և դարերի ընթացքում չի հաջողվել այն ամբողջությամբ վերացնել:
144 Հաց բեկանել կամ «Բեկանել զհաց» խորհրդանշում է Քրիստոսի իրեն զոհաբե-

րելը, այլ կերպ ասած նշանակում է «հաղորդություն ստանալ»:
145 Հուղարկավորության հաջորդ օրը կոչվում է «այգուց», որն առաջացել է այգաբաց 

բառից. ժողովրդական անվանումն է «էգնահող» կամ աղավաղված ձևով՝ «ինքնահող»:
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ալ կը բո լո րո ւին քա հա նայի շո ւր ջը: Կե րա կո ւր նե րը կ’ու տեն եւ աղքատ-
նե րո ւն ալ կը կե րց նեն եւ կը վե րա դառ նան ի քա ղաք: Շա բաթ ի րի կո ւն ալ 
«մե ռեա լին տէ րը ան բի ծ» կ’ը սեն: Կե րա կո ւր կ’ե փէ, ե թէ ու տիք է՝ մի սով, 
իսկ ե թէ պա հք է՝  ձե թով: Ազ գա կան ներ, բա րե կամ ներ ալ ի րե նց տու նե-
րէն կե րա կո ւր ներ ե փել տա լով մե ռե ա լին տու նը կը տա նին: Քա հա նայք 
կ’եր թան մե ռե ա լին տու նը շա բաթ ի րի կո ւն հա նգս տե ան շա րա կան կ’ը-
սեն: Մե ռե ա լին տէ րը քա հա նայից դրամ ալ կու տայ, ըստ իւր նիւ թա կան 
կա րո ղու թե ան, յե տոյ կե րա կո ւր կը հրա մց նեն քա հա նայից, ներ կայ գտ նո-
ւող աշ խար հա կան նե րն ալ մի ա սին կ’ու տեն: 

Ե րբ մե ռե ա լը թա ղեն՝ մե ռե ա լին հետ գե րեզ ման գնա ցող մար դիկ՝ թէ 
բա րե կամ, թէ դրա ցի, թէ ազ գա կան, մե ռե ա լին տի րո ջը հետ քա հա նայից 
դրամ կու տան քիչ կամ շատ: Այդ սո վո րու թիւ նը մի մի այն Մա րա շի մէջ 
կայ: Ու րիշ եր կիր նե րու մէջ տե սած չեմ այդ սո վո րու թիւ նը, մի մի այն մե-
ռեա լին տէ րը կը վճա րէ քա հա նայից տրո ւե լիք դրա մը: Ո մա նք քա ռա սո ւնք 
եւ տա րե լի ցին ալ հա նգս տե ան շա րա կան ը սել կու տան: 

Ի Մա րաշ ու րիշ սո վո րու թի ւն մ’ալ կայ: Տա րին եր կու ան գամ թէ  
Ս. Ծննդե ան եւ թէ Սո ւրբ Յա րու թե ան Զատ կին երկ րո րդ մե ռե լո ցի օ րը 
ե կե ղեց ւոյ ա ղօ թք եւ պաշ տա մո ւն քի ա ւար տու մէն յե տոյ Մա րա շի վեց 
ե կե ղե ցե աց քա հա նայք եւ թէ բո լոր ժո ղո վո ւրդք ընդ հա նո ւր կեր պով 
գերեզման կ’եր թան, շա տեր կե րա կո ւր ներ կը տա նին, բո ղո քա կան եւ 
հռով մէ ա կան հայեր ալ մի ա սին կ’եր թան, ո րով հե տեւ Մա րաշ թէ լու սա-
ւոր չա կան, թէ բո ղո քա կան եւ թէ պա պա կան հայոց գե րեզ մա նը մէկ տեղ 
է: Յա րա նո ւա նու թի ւն նե րը ա ռան ձին ա ռան ձին գե րեզ ման ներ չու նին: Այն 
օր կար ծես ազ գային մեծ տօն մը կը լի նի: Վեց ե կե ղե ցե աց քա հա նայք գե-
րեզ ման նե րը կ’օ րհ նեն եւ դրամ կ’առ նեն: Ա հա գին բա նայի ր146 մը կ’ըլ լայ: 
Երբ 1910-ին ես Հա լէ պէն Մա րաշ վե րա դար ձայ՝ տե սայ: 

Այն քան բազ մու թի ւն կ’ըլ լայ, որ տես նո ղը կը զար մա նայ: Մին չեւ 
անգամ Թո ւրք կա ռա վա րու թիւ նը այն օր որ պէս զի այն քան բազ մու թե ան 
մէջ խռո վու թի ւն մը չը պա տա հի, յատ կա պէս հս կիչ ոս տի կան ներ կը ղր կէ, 
ո րո նք առ տո ւը նէ մին չեւ ի րի կո ւն գե րեզ մա նին շո ւր ջը կպտ տին եւ ա չա-
լուրջ կը հս կեն:

 Այս մէջ բե րո ւմ նե րը իմ նպա տա կէս հե ռու պատ մու թի ւն ներ է ին: 
Նպա տա կէս շե ղե ցայ, պէ տք է որ պատ մու թե ա նս թե լը դա րձ նեմ:  
Կ. Պոլսէն վե րա դառ նա լէս յե տոյ ինչ պէս ան ցան իմ պա տա նե կու թե ա նս 

146 Բանայիր (Փանայիր panayır) – տոնավաճառ (թրք.):



79

օ րե րը եւ ժա մե րը: Ո րով հե տեւ մեր ե կե ղե ցին վե րս տին շի նե լու հա մար 
քա կեր փլ ցու ցեր է ին եւ սկ սած է ին նոր գե ղե ցիկ ե կե ղե ցի մը շի նե լու, տի-
րա ցու Նա հա պետ քա հա նայ ձեռ նադ րո ւած եւ տի րա ցու Գրի գոր Սան թու-
րե ան կար ծեմ մե ռած էր, Թո րոս գալ ֆա վար ժա պե տու թե նէ ձե ռն թափ 
ե ղած էր, լու սա հո գի հայրս յար մար դա տեց Ս.  Սար գիս ե կե ղեց ւոյ ա ւագ 
քա հա նայ Վար ժա պե տե ան Տէր Յով հան նէ սին քո վը ղր կել: Գնա ցի, երբ 
իմ հոն եր թա լս լսե ցին մօ րք րո ջս տղա քը՝ Չօր պա ճե ան Տէ օվ լէթ է ֆէն տի ին 
եր կու տղա քը՝ Յա կոբ ճան եւ Կա րա պետ է ֆէն տի ներ, ու րիշ մօ րք րո ջս Գո-
ւյո ւմ ճօղ լե ան Վար դի վառ ա ղային տղան՝ Նշա նն ալ, ե կան Տէր Յով հան-
նէ սին քով, Ճըլ պա քե ան Աս տո ւր, Տօ լապ ճե ան Մկր տիչ եւ Տէր Ղա զա րե-
ան Դաւի թ147 եւ ու րիշ քա նի մը տղայք եւս, ո րո նց ա նո ւն նե րը հոս մի առ 
մի գրե լու պե տք չկայ: Կար ծեմ 10-12 հատ կային: Ա մէ նքն ալ բան սոր վե լու 
յար մար տա րի քին մէջ:

 
Ար ժա նա պա տիւ Տէր յով հան նէս քա հա նայ Վար ժա պե տե ա ն

 Մա րա շի Ս. Սար գիս ե կե ղեց ւոյ ա ւագ քա հա նայ Վար ժա պե տե ան 
երկայն հա սա կաւ, վայե լո ւչ ի րան եւ գե ղե ցիկ դէմ քով ե րեց մ’էր: Հայրն 
ալ քա հա նայ: Փոք րիկ մօ րո ւք, սպի տակ մար մին, վեհ շա րժ մո ւնք եւ ծանր 
քա լո ւած քի տէր ան ձ մը: Խօ սե լա կեր պը լաւ, ծա նր ծա նր ար տա սա նող, 
լուրջ եւ ծան րա բա րոյ: Իւր հո գե ւոր կոչ ման մէջ բա ւա կան ար թո ւն եւ 
զգայո ւն: Հմո ւտ ե կե ղե ցա կան օ րէ նք եւ կա նոն նե րու: Մեր տոհ մային գրա-
բառ եւ աշ խար հա բառ լե զո ւաց քա ջա տե ղե ակ: Սի րող ե րա ժշ տու թեան: Կը 
հագ նէր մա քո ւր զգե ստ եւ իւր տան մէջ ու տել եւ խմե լու մա սին ճա շա կի 
տէր: Ս.  Սար գիս ե կե ղեց ւոյ 400 տու նէ ա ւե լի ժո ղո վր դե ան հա րո ւստ եւ 
ազ դե ցիկ կար ծո ւած գեր դաս տան նե րու հետ ազ գա կա նու թի ւն եւ խնա մի-
ու թի ւն հաս տա տե լով գրե թէ այն թե մին հա մայն հայե րը կր ցած էր իւր 
կող մը շա հիլ: Ընդ հան րա պէս բո լոր թե մա կա նք մեծ ու պզ տիկ ի րեն Է ֆէն-
տի ա նունը կու տային: Երբ ես բան սոր վե լու հա մար քո վը գնա ցի, այն 
ե կե ղեց ւոյն մէջ ու րիշ եր կու քա հա նայք կային՝ Տէր Մատ թե ոս Գա շա ղեան 
եւ Տէր Մար կոս Պա լե ան: Այս եր կու խեղ ճե րը Է ֆէն տի ին հլու հպա տակ 

147 Այս ընտանիքից է սերում բժիշկ Յարութիւն Տէր Ղազարեանը, որն իր կյանքի 
մեծ մասը բնակվել է Հալեպում: Նրա գրչին է պատկանում «Հայկական Կիլիկիա, տե-
ղա գրութիւն» ուշագրավ աշխատությունը (երկրորդ հրատարակությունը՝ Անթիլիաս, 
Լիբանան, 2006): Այս նվիրյալ անձի շնորհիվ է որ փրկվել ու մեզ է հասել Զեյթունի 
նշանավոր Ավետարանը Թորոս Ռոսլինի մանրանկարներով:



80

կրօ նա կան գերիներ եւ կամ հնդ կաս տան ցի կղե րա կան փա րի ա ներ է ին: 
Մին չեւ ան գամ ող բա ցե ալ Տէր Մատ թե ոս Գա շա ղե ա նէն լսած եմ, թէ 
ո եւ ի ցէ հայ հի ւան դի մը հա ղոր դու թի ւն տա լու եր թայ՝ Տէր Յով հան նէս 
է ֆէնտի ին չհար ցու ցած չկր նար ե ղեր սր բու թի ւն տա լու եր թալ: 

Այս խեղ ճե րը առ տու եւ ի րի կո ւն ան վրէպ ե կե ղե ցի պի տի գտ նո ւին եւ 
խոր հո ւրդ պի տի կա տա րեն, ա ղօ թք ա ղա չա նք նե րով պի տի զբա ղին: Այս 
եր կու քա հա նայք, փո քր տղայոց հա մար նա խա կր թա րան մը կար, դա սա-
տու է ին ան նշան գու մար ամ սա կա նաւ: Ող բա ցե ալ Տէր Մատ թե ոս շատ 
ան գամ քո վը կ’եր թայի ժա մե րով կը նս տէ ի: Հայե րէն սոր վե լու հա մար 
ձեռ քը Վի էն նա տպո ւած հա մա ռօտ բա ռա րան մը կար, ան կէց բառ գոց 
կ’ը նէր, հեզ, ազ նո ւա բա րոյ, պար կե շտ քա հա նայ մը: Կը ցա ւիմ, այս խե ղճ 
քա հա նան 1895 Նոյեմ բեր 6, եր կու շաբ թի օր, ի Մա րաշ, մեծ կո տո րա ծին 
իւր իսկ բնա կա րա նին մէջ սպան նո ւե ցաւ ա նօ րէն թո ւր քե րէն:

 Պա լե ան Տէր Մար կո սն ալ խո նա րհ եւ պար տա ճա նաչ քա հա նայ մ’էր: 
Եր կո ւքն ալ ու սո ւմ եւ գի տու թի ւն չու նէ ին: Հա զիւ հազ ի րե նց կարդացած 
գրա բառ ա ղօ թք եւ շա րա կան նե րը կր նային հա սկ նալ: Տէր Յով հան-
նէս հայրն ալ իւր ե կե ղեց ւոյն մէջ այս տե սակ ա պի կար եւ ան ճա րակ-
ներուն գտ նո ւի լը կ’ու զէր: Տէր Ղա զար ա նու նով ու րիշ քա հա նայ մ’ալ կար՝ 
այժմեան Խա չա տո ւր վար դա պե տի ն148 հայ րը: Լաւ կղե րա կան մը, բայց 
Տէր Յով հան նէ սին ա տե լին էր, մի շտ կ’ար հա մար հեր զնա Է ֆէն տին, չէր 
սի րէր զայն, ո րով հե տեւ Տէր Ղա զար քա հա նայ քիչ մը հա մար ձա կա խօս 
էր բաղ դատ մա մբ մի ւս եր կու խեղ ճե րո ւն հետ: 

Այլ եւս ետ դառ նալ կ’ու զեմ: Փա փա քս լոկ այդ քա հա նա նե րը պատմել 
չէ: Սկ սա նք յա ճա խել Տէր հօր քով: Ձեռ քեր նիս տո ւաւ մեյ մէկ Փա փա-
զեան քե րա կա նու թի ւն, սկ սա նք կար դալ՝ ա նո ւն, դե րա նո ւն, բայ, մակ-
բայ. ա միս նե րով այս ութ մա սո ւնք բա նի նե րը սոր վե լու աշ խա տե ցա նք: 

148 Խաչատուր ծ. վարդապետ Տէր Ղազարեան – ծնվել է 1848-ին Մարաշում: 1888-ին 
վարդապետ է ձեռնադրվում Մարաշի Ս. Ստեփաննոս եկեղեցում: Եղել է Ադանայի թեմի 
Առաջնորդական Փոխանորդ: Նրան մեղադրանք է ներկայացվում, որ Առաջնորդարանը 
դարձրել է Հնչակյան կուսակցության կենտրոն ու 8 ամսով աքսորվում է: Վերադառնալով 
ուղարկվում է Սիս, ապա գնում է Մալաթիա, Տիվրիկ, Սեբաստիա: Այս ողջ ընթացքում 
ընդհուպ մինչև 1908 թ. մշտական հետապնդումների է ենթարկվել օսմ. կառավարության 
կողմից: Ի վերջո կրկին վերադառնում է ծննդավայրը: 1914-1923 թվականներին եղել 
է Մարաշի վերջին հոգևոր հովիվն ու առաջնորդը: Իր ժողովրդի տառապանքի վերջին 
տարիներին հավատարմորեն ծառայել է իր հոտին ընդհուպ մինչև 1923-ի փետրվար 
ամիսը, երբ վերջին հայերի հետ ստիպված թողնում ու հեռանում է իր հարազատ քաղաքից: 
Վախճանվել է 1929-ին Հալեպում: (Մարաշ կամ Գերմանիկ, էջ 597-600):
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Դժբաղդաբար Տէր Յով հան նէս է ֆէն տին դաս ա ւան դել, ման կա վար ժու-
թի ւն ինչ ը սել է, օրհ նե ալ է Աս տո ւած, այս բա նե րէ բնաւ լո ւր չու նի: Օ րը 
ան գամ մը դի մա ցը կը շա րո ւի նք, ա մէ նո ւս ալ հար ցո ւմ ներ կ’ը նէ, դա սեր-
նիս գիտ նանք եւ չգիտ նա նք «հայ տէ գնա ցէք այս ինչ տե ղե րը սոր վե ցէ ք» 
կ’ը սէ: Մենք ալ ու րախ եւ գոհ սր տով տե ղեր նիս կը նս տի նք: Մաս նա ւոր 
դպրոց մը չէր Տէր հօր մե զի դաս տո ւած սե նե ա կը, այլ մի շտ ի րեն նստած 
սենեակն էր: Ա մէ նո ւս ալ առ ջե ւը մէկ մէկ սն տո ւկ ներ: Մեր թո ւղթ եւ 
դասա գիր քը ա նոր մէջ կը դնէ ի նք:

 Կե րա կո ւր ու տե լու հա մար Տէր Հայ րը տո ւն կ’եր թար, ժա մե րով չէր 
գար եւ գա լո ւն պէս ալ իւր օրհ նե ալ ճի ւպ պէ ն149 Ե ղի ա մար գա րէ ին մաշ-
կե ա կին պէս գլու խը կը քա շէր ա նոյշ ա նոյշ կը քնա նար: Մե նք ալ դո ւրս 
կ’ել լէ ի նք խա ղալ, խն դալ եւ ժա մա նակ սպան նե լով կը զբա ղո ւէ ի նք: 

Մօր քոյր նե րո ւս տղա քը՝ Յա կոբ ճան եւ Կա րա պետ, Գո ւյո ւմ ճե ան 
Նշան եւ մի ւս դա սըն կեր նե րս եր բե մն ա ռան ձին տեղ մը կը հա ւա քուէինք, 
ես ալ ա նո նց պի նկ տես տէ պիլ պի լի ն150 հե քե ա թը կու տայի, ան համ կա-
տակ ներ, մե թել նե ր151, ա նի մա ստ խօս քեր, կա տակ ներ, մեր ա ռօ րե այ 
զբօսա նք նե րն է ին: Երբ մի տքս բե րեմ այն ա տե նո ւան ան ցու ցած կե ա նքս 
եւ պա տա նե կու թե ան թան կա գին ժա մե րու կո րո ւս տը՝ լա լս կու գայ: Կող-
բամ եւ կը ցա ւիմ թէ ին չու հա մար տգէտ մնա ցի, ին չու հա մար չկր ցայ բան 
մը սոր վիլ: Չէ թէ մի մի այն ես, այլ իմ մի ւս բո լոր դա սըն կեր նե րս ալ ին ծի 
պէս է ին: Ուշ, շատ ուշ հա սկ ցայ, որ Տէր Յով հան նէս Հայր եր բեք չպի տի 
կր նայ մե զի բան սոր վեց նել, ո րով հե տեւ ինք ար դէն դաս տի ա րա կու թե ան 
մա սին բնաւ հմ տու թի ւն չու նի ե ղեր: 

Ամ բո ղջ մէկ տա րի յա ճա խե ցի նք, բայց «բա զո ւմս աշ խա տե ցա նք եւ ոչ 
ինչ կա լա նք»: Այդ օ րե րո ւն մէջ Տէր Յով հան նէս Հայ րը շատ զբա ղում չու-
նէր: Հայրս՝ Ա ռաջ նոր դա կան փո խա նո րդ, ուր բաթ օ րեր կէս օ րէն յետոյ վեց 
ե կե ղեց ւոյ ե րե ւե լի նե րէն մէկ աշ խար հա կան եւ մէկ ալ քա հա նայ կու գային  
Ս. 40 Մա նո ւկ ե կե ղե ցին քա ղա քա կան եւ խա ռն ժո ղով կը լի նէր: Հայրս եւ 
Տէր Յով հան նէս ներ կայ կ’ըլ լային: Մու րա տե ան Գէ ո րգ է ֆէն տի եւ Չօր պա-
ճե ան Հա ճի Տէ օվ լէթ է ֆէն տի պատ րա ստ կ’ըլ լային եւ շատ պատ կա ռե լի 
ա տե ան մը կազ մած կը լի նէր: Այս ազ գօ գո ւտ ժո ղո վին պաշ տօ նն էր ե կե ղե-
ցա կան, քա ղա քա կան եւ շատ մը գո րծ եւ խն դիր նե րու նայիլ:

149 Ճիւպպէ (Ջյուպպե, cüppe/cübbe) – թիկնոց, կապա, կրոնավորի պարեգոտ, փիլոն:
150 Պինկտեստէ պիլպիլ (Բինգդեստե բիլբիլ) – հավանաբար խոսքը «Հազարան 

բլբուլի» մասին է:
151 Մեթել (Masal) – հեքիաթ, առակ:
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 Չօր պա ճե ան Տէ օվ լէթ է ֆէն տի Թո ւրք տե րու թե ան ի տա րէ152 ժո ղո վոյն 
ան դամ էր, Մու րա տե ան Գէ ո րգ է ֆէն տին ալ հու գո ւգ153 ժո ղո վոյն ան դամ 
էր: Այս եր կու ազ գա սէր իշ խան ներ Մա րա շի հայու թե ան պար ծա նք է ին: 
Թէ տե րու թե ան քով եւ թէ ազ գին մէջ այս եր կու քը մեծ պա տիւ եւ շատ 
յար գա նք կը վայե լէ ին: Շա բաթ օ րեր ալ վեց ե կե ղե ցի ին մէյ մէկ քա հա-
նայ հօ րս քով կու գային կրօ նա կան ժո ղո վք կը կազ մէ ին: Ա մո ւս նա կան 
եւ ու րիշ շատ մը խն դիր նե րով կը զբա ղո ւէ ին: Հոս պատ մե լու հա մար ցաւ 
կը զգամ. Վար ժա պե տե ան Տէր Յով հան նէս Հայ րը դժ բաղ դա բար հօ րս 
դէմ խո ւլ եւ ան տե ղի հա կա ռա կու թի ւն մ’ու նէր: Ա ռե րե սս բա րե կամ, բայց 
նե րք նա պէս՝ թշ նա մի: Հայրս կը սի րէր սէր եւ մի ա բա նու թի ւն, բայց Վար-
ժա պե տե ան կ’ու զէր մի շտ հա կա ռա կը գոր ծել: Պահ պա նո ղա կան ըն թա ցք 
մը բռ նած կ’եր թար: Երբ Մկր տիչ Քեյֆ սի զե ան Կա թո ղի կոս ե ղաւ, Տէր 
Յով հան նէս քա հա նան պա տե հու թի ւն գտաւ Նո րին Ս. Օ ծու թե ան հա մակ-
րան քը շա հիլ: Հայրս ալ ար դէն ծե րա նա լու մօ տե ցած էր, կը փա փա քէր 
ազ գային ծա նր զբա ղո ւմ նե րէ ձե ռն պահ մնալ: Թո ւրք կա ռա վա րու թե ան 
ի տա րէ ժո ղո վոյն մէջ Տէր Յով հան նէս ան դամ կար գո ւե ցաւ:

 Շաբ թու մէջ կար ծեմ 2 օր կ’եր թար կա ռա վա րու թի ւն եւ ի տա րէ ժողո-
վոյն մէջ կը նս տէր: Հայրս ալ նո րէն ա ռաջ նոր դա կան փո խա նո րդ ազգային 
եւ ե կե ղե ցա կան գոր ծե րո ւն կը նայէր: Տա րի նե րով ա սա նկ շա րու նա կե ցին 
եր կո ւքն ալ ի րե նց պաշ տօն նե րը, բայց Տէր Յով հան նէս Հայր Թո ւրք կա-
ռա վա րու թե ան մօտ ա սա նկ կա րե ւոր պաշ տօն մ’ու նե նա լէն թէ նիւ թա պէս 
եւ թէ բա րոյա պէս շատ օգ տո ւե ցաւ, հա րս տու թի ւնն ալ շատ ցաւ, ազ դե-
ցիկ դիր քի տէր ե ղաւ: Յով հան նէս Մկր տի չին ը սա ծին պէս «ն մա պա րտ 
է ա ճիլ եւ ինձ՝ մեղ մա նա լ»: Հայրս ծե րու թե ան առ թիւ սկ սաւ տկա րա նալ: 
Վար ժա պե տե ա նն ալ օր օ րէն յա ջո ղե ցաւ յա ռաջ եր թալ եւ զար գա նալ:

Ս.  Սար գիս ե կե ղեց ւոյն թէ կա լո ւած նե րո ւն եւ թէ ե կե ղեց ւոյ մէջ գոյա-
ցած հո գե ւոր տո ւր քե րո ւն ամ բո ղջ հա շի ւը Վար ժա պե տե ա նին ա փին մէջ 
էր: Ժո ղո վր դէն ոչ ոք չէր կր նար հա մար ձա կիլ ի րեն ը սե լու թէ ե կե ղեցւոյ 
ե կա մո ւտ նե րո ւն տա րո ւէ տա րի քա նա կը որ քան կը լի նի: «Մեծ է Ար տե-
միս աս տո ւա ծն ե փե սաց ւո ց»: Ս.  Սար գիս ե կե ղեց ւոյ ժո ղո վր դե ան ան-
տար բե րու թե նէն եւ տգի տու թե նէն մե ծա պէս օգ տո ւե լու կեր պե րը գի տէր 
Վար ժա պե տե ան: Վեր ջին ծայր ա գահ, հա րո ւստ նե րո ւն քմա հա ճոյ քին 
ծառայել գիտ ցող վար պե տոր դի կղե րա կան մը:

152 Վարչական:
153 Իրավական:
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Յով հան Է ֆէն տի ա նու նով տղայ մ’ալ ու նէր. բա ւա կան լու սան կար-
չու թի ւն սոր վե ցաւ: Ե կե ղե ցա կան ե րա ժշ տու թե ան հե տա մո ւտ Տէր Յով-
հան նէս Հայր աղ ւոր փի ա նօար մօ նիկ մ’ալ ծա խու ա ռաւ ա մե րի կա ցի 
միսի օ նար նե րէն ե կե ղեց ւոյ մէջ գոր ծա ծե լու հա մար: Հօ րս մեռ նե լէն յետոյ 
ազ գային գոր ծե րու ամ բո ղջ աս պա րե զը բաց գտաւ Վար ժա պե տե ան: 
Կիլի կի ոյ Քեյֆ սի զե ան Մկր տիչ Կա թո ղի կոս զին քը հօ րս տե ղը ա ռաջ-
նոր դա կան փո խա նո րդ դրաւ, զիս ալ կրօ նա կան ժո ղո վոյն ա տե նադ պիր: 
Լաւ է ի նք եւ սի րով է ի նք ի րա րու հետ: Քա նի մը տա րի ներ ինք կրօ նա կան 
ժողո վոյն ա տե նա պետ, ես ալ՝ ա տե նադ պիր աշ խա տե ցա նք ազ գի եւ ե կե-
ղեց ւոյ ծա ռայե լու եւ օգ տա կար ըլ լա լու հա մար: 

Այս մի ջո ցին Կեդ րո նա կան վար ժա րա նին մէջ կի րա կի օ րեր կէս օ րէն 
յե տոյ Սո ւրբ Կա րա պետ ե կե ղե ցի էն Տէր Կա րա պետ քա հա նայ Կիւ լիւ զեան, 
Սո ւրբ Գէ ո րգ ե կե ղե ցի էն Տէր Գէ ո րգ Չար բա նա ճե ան եւ ես կ’եր թայի նք Կեդ-
րո նա կան վար ժա րան կար գով ա մէն կի րա կի մե կեր նիս քա րոզ կու տայինք: 
Կեդ րո նա կան վար ժա րա նի դա սա տու ներ Սար գիս Սա մո ւէ լե ան, Դա ւիթ 
Ղա զա րե ան եւ ու րիշ ներ խօ սե լու եւ ա տե նա բա նե լու կա րող ե րի տա սա րդ ներ 
կի րա կի օ րեր կ’ա տե նա բա նէ ին Կեդ րո նա կան վար ժա րա նի լսա րա նին մէջ: 

Ող բա ցե ալ տի ար Սար գիս Սա մո ւէ լե ան Մա րա շի հայ նո րա հաս քիչ 
թէ շատ ու սե ալ կար ծո ւած ե րի տա սա րդ նե րո ւն մէջ դե ռա բոյս ա նու շա-
հօտ ծա ղիկ մ’էր: Ինք նօգ նու թե ա մբ զի նքն կար դա լով յա ռաջ տա րած եւ 
զար գա ցու ցած էր: Այս ազ նիւ ե րի տա սար դը Կեդ րո նա կան վար ժա րա նի 
դասա տու էր: Կի րա կի օ րեր, կէս օ րէն յե տոյ ու սա նո ղաց գե ղե ցիկ ձայն 
ու նե ցող նե րը կը բե րէր լսա րան ազ գային եր գեր կ’եր գէ ին: Քա հա նայք 
ալ կու գային ի րե նց սահ մա նե ալ տե ղե րը կը նս տէ ին: Վեց ե կե ղե ցի էն ալ 
շատ ժո ղո վո ւրդք կու գային: Մեր ազ գի ե րե ւե լի նե րէն լու սա հո գի Չօր պա-
ճե ան Տէ օվ լէթ եւ Մու րա տե ան Գէ ո րգ է ֆէն տի նե րը կու գային լսա րան եւ 
փայլ կու տային ա տե նա խօ սու թե ա նց, Պի լե զիք ճե ան Հա ճի Յով հան նէս 
ա ղա եւ ու րիշ շատ յար գե լի ան ձնա ւո րու թի ւն ներ:

 Քա նի ցս Կի լի կի ոյ Կա թո ղի կոս Վե հա փառ Մկր տիչ Սր բա զան ե կաւ 
այս Կեդ րո նա կան կի րակ նօ րե այ լսա րա նին մէջ ի մաս տա լից քա րոզ ներ 
խօ սե ցաւ: 

Ան գամ մ’ալ Կիւ րիւ նի154 ա ռաջ նո րդ Գե րաշ նո րհ Ղե ւո նդ ե պիս կո-
պոս Սիս եր թա լու հա մար Մա րաշ հան դի պե ցաւ, Մու րա տե ան Գէ ո րգ 

154 Խոսքը Կյուրին (Գյուրուն) քաղաքի և գավառակի մասին է, որը գտնվել է Սեբաս-
տիայի նահանգի Սեբաստիայի գավառում: Կիլիկիո կաթողիկոսության թեմերից մեկն էր 
(ՀՀՇՏԲ, հ. 3, էջ 177):
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է ֆէնտիին տո ւնն հի ւր ե ղաւ: Ու սե ալ եւ բա նի բո ւն կղե րա կան մը, հմո ւտ 
հայե րէն, ֆրան սե րէն եւ թր քե րէն լե զո ւաց, գրա գետ եւ պեր ճա խօս: Հրա-
ւի րե ցի նք նո րին սր բու թիւ նը կի րակ նօ րե այ լսա րա նին: Հի ա նա լի քա րոզ 
մը տո ւաւ: Խո ւռն բազ մու թի ւն, ա նա նկ որ այն քան ըն դար ձակ սրա հը 
նստե լու տեղ չէր մնա ցած:

 Քա նի քա նի կղե րա կան եւ թէ աշ խար հա կան բե մա խօ սե լու կա րող թէ 
մա րաշ ցի եւ թէ օ տա րա կան հայեր ե կած այս ազ գօ գո ւտ լսա րա նին մէջ 
քա րո զած են:

 Տէր Ղա զա րե ան Դա ւիթ ա նու նով ազ նիւ ըն կեր մ’ալ ու նէ ի նք, Ս.  Սար  - 
գիս թա ղէն արժ. Տէր Ղա զար քա հա նային որ դին: Այս ու սո ւմ նա պե րճ ե րի-
տա սա րդն ալ որ իմ սե րտ եւ սի րե լի բա րե կա մս էր, շատ ան գամ Կեդ րո նա-
կան լսա րա նին մէջ գրա ւոր հիւ թեղ եւ ի մաս տա լից ա տե նա բա նու թի ւն ներ 
կ’ը նէր: Եր կու ու սե ալ ե րի տա սա րդ ներ՝ Սա մո ւէ լե ան Սար գիս եւ Դա ւիթ Տէր 
Ղա զա րե ան եր կո ւքն ալ ի րա րու հետ ազ գա կան է ին, եր կուքն ալ բնա ւո-
րու թե ա մբ պար կե շտ, հա մե ստ եւ մա քո ւր վա րք եւ բար քի տէր է ին: Ա ւաղ, 
1895 Նոյեմ բեր 6, Մա րա շի ահ ռե լի ջա րդ եւ կո տո րածին, սպան նո ւե ցան 
եւ ի րենց թա ղո ւե լն ան գամ յայտ նի չե ղաւ: Ող բա ցե ալ Սամո ւէ լե ա նին 15 
ա մեայ մէկ սի րո ւն Պա րոյր ա նո ւն դե ռա տի տղան ալ նա հա տա կե ցին:

 Կեդ րո նա կան կի րակ նօ րե այ լսա րա նը 1880-էն սկ սե ալ մին չեւ 1886-
1887 տա րի նե րը տե ւեց: Այս եր կար ժա մա նա կա մի ջո ցի մէջ զար մա նա-
լին այն է, որ Վար ժա պե տե ան Տէր Յով հան նէս, գէթ մէկ ան գամ թող 
ըլ լայ, չը բա րե հա ճե ցաւ գալ եւ քա րո զել լսա րան: Շատ նա խան ձոտ էր Տէր 
Հայ րը, նա մա նա ւա նդ հպա րտ եւ ե սա սէր: Այ սու ա մե նայ նիւ հա րո ւստ էր, 
մեծ էր, ու րիշ նե րը շատ փո քր կ’ե րեւ նային ի րեն: Ինք նա հա ւա նու թի ւնն ալ 
արդէն կա պէր կաշ կան դէր էր զին քը: Նո րէն Մա րա շի հայ ժո ղո վր դե ան 
մեծ մասը կ’ակ նա ծէ ին իր մէ եւ կը յար գէ ին:

 Մե նք երբ կը տես նէ ի նք նո րին Ս. Հայ րու թե ան այս յե տին ծայր պահ-
պա նո ղա կան եւ ան տար բեր ըն թաց քը, շատ կը զար մա նայի նք: Կղերը՝  
ըլլայ կու սակ րօն, ըլ լայ ա մո ւս նա ցե ալ, պար տի նո ւի րել ինք զինք իր ժո-
ղովր դե ան յա ռաջ դի մու թե ան, կր թու թե ան եւ լու սա ւո րու թե ան: «Դո ւք, 
ը սաւ Յի սո ւս, աշ խար հիս լոյսն էք»: Պե տք է քա հա նան լոյս տայ մտ քե րու, 
կրօ նա կան եւ թէ բա րոյա կան ազ նիւ զգա ցո ւմ ներ նե րշն չէ իւր ժողովրդեան 
սր տե րո ւն:

 Կի լի կի ոյ շատ մը քա ղաք եւ գիւ ղե րո ւն մէջ այն պի սի վար դա պետ եւ 
քա հա նա նե րո ւն հան դի պած եմ որ դժ բաղ դա բար լոկ շնո րհ քով գրա բառ 
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ա ղօ թք մը, պա րզ Ա ւե տա րան մը կար դալ չեն գի տեր, ծէս, ա րա րո ղու-
թիւն մը կա տա րել չեն գի տեր, ու սո ւմ եւ գի տու թի ւն բո լո րո վին մոռ ցո ւած: 
Այն պի սի մար դիկ ներ ձեռ նադ րո ւած են, որ ի րե նք զի րե նք կա ռա վա րե լու 
անկա րող: Այս մա սին մի մի այն այն ա մէն ա նար ժան քա հա նայ եւ վար դա-
պետ նե րը պա տաս խա նա տու չեն, այլ զա նո նք ձեռ նադ րող ե պիս կո պոս-
նե րն ալ Աս տու ծոյ եւ մեր Հայաս տա նե այց Ս. Ե կե ղեց ւոյ օ րէ նք եւ կա նոն-
նե րո ւն դէմ մե ղան չող են: Ախ ե րա նի թէ մեր ե պիս կո պոս, կա թո ղի կոս 
եւ պատ րի ա րք նե րէն ո մա նց դրա մով կան խիկ քա հա նայա ցու նե րէն 5-8-10 
եւ կամ ա ւե լի կամ պա կաս դրամ առ նե լու վատ սո վո րու թիւ նը վեր նար: 
Սիմո նա կա նու թիւ նը ջն ջո ւէր:

 Բո ւն իսկ Կի լի կի ոյ Մկր տիչ Սր բա զան Կա թո ղի կո սին դրա մով քահա-
նայ ձեռ նադ րե լն տե սած եմ: Նպա տա կս ուղ ղա կի այս պի սի նե րը մե ղա-
դրել եւ բամ բա սել չէ, այլ ի մաց նել այս ար ձա նագ րու թի ւնս ըն թեր ցո-
ղին, թէ Տէր Յով հան նէս Հայրն ալ ար ծա թա սէր եւ մի ան գա մայն լոյս եւ 
մտա ւո րա կան զար գա ցո ւմ չսի րող կղեր նե րէն մին ըլ լա լո ւն հա մար մի շտ 
տգէտ մնաց, ա տեց յա ռաջ դի մու թի ւն: Թե պէտ ես ա չօ քս տե սած չեմ, բայց 
վստա հե լի մար դիկ նե րէն լսած եմ թէ Տէր Յով հան նէս Հայր Վար ժա պե-
տե ան (ե ա րըմ ճա) նո ւխս կը գրեր, ա նոր ա սոր դրամ կ’առ նէր: Շատ լաւ կը 
ճա նչ նամ Քի ւմ պէթ թա ղի մէջ Պա լը Մար տի րոս ա նու նով մա րաշ ցի վար-
դա պետ մը րէ միլ կը նե տէր, նո ւխս կը գրէր եւ ա նով կ’ապ րէր: 

Ի նչ եւ ի ցէ,  Վար ժա պե տե ա նին ու րիշ թե րու թի ւն նե րը թող մնան: 
Ասկէց կար ծեմ 15 տա րի ներ յա ռա ջ155, երբ մե նք ի Հա լէպ Հա րթ Զե պել 
կը բնա կէ ի նք, Վար ժա պե տե ան, 80 տա րո ւան մօ տե ցած, կն քած է իւր 
մահկա նա ցո ւն եւ բո ւն իսկ Ս.  Սար գիս ե կե ղեց ւոյ մէջ թա ղո ւած է:

 Գա լով իմ կր թա կան վի ճա կիս, Տէր Յով հան նէս Վար ժա պե տեանին 
քո վէն ել լե լէս յե տոյ լու սա հո գի հայրս հա սկ նա լով, որ յու սա խաբ ե ղած 
է եւ ես բնաւ եր բեք բան մը սոր ված չեմ, Պի լէ զիք ճե ան Սար գիս ա նուն 
հայուն քով ղր կեց զիս: Յի շե ա լը այն ա տեն 1869 կամ 1870-ին Մա րաշի 
հայ համայն քին մէջ լաւ ու սո ւմ նա կան եւ լաւ գրա բա ռա գէտ ան ձ մը 
ճանչցուած էր:

Գ նա ցի Պի լէ զիք ճե ա նին տու նը, ա պա գոր ծե լու տեզ կե ա հ156 մը, 
տամը157 մը մտա նք, պա տո ւե լի Սար գիս լաւ ա պա կը գոր ծեր, եղ բայր 

155 1905-ին:
156 Տեզկեահ (դեզգյահ, Tezgâh) – թրք.՝ հաստոց, դազգահ: 
157 Տամ (Դամ, Dam) – թրք.՝ տանիք, խրճիթ, հյուղակ:
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Խաչեր 2 հատ հայ բա նո ւոր ներ ու նէ ին, ա նո նք ալ ա պա կը գոր ծէ ին: Րէ
ֆէ նե րո ւն158 թա խըր թըյէ ն159 գլո ւխ կ’ու ռե նար: Վար ժա պետ ըլ լա լիք մար դը 
ձե ռքս տո ւաւ Հայր Մի քայէլ Չամ չե ա նին հա մա ռօտ գրա բառ Քե րա կա-
նու թիւ նը: Օ րը մէկ դաս հա զիւ կր նայի առ նել, այն ալ ա ճա պա րա նօք: «Եր-
ջա նիկ ջո ւր բե ր», «Եր ջա նիկ, մաս րա160 փաթ տէ», «Եր ջա նիկ տիյէ զի նը 
վեր ցո ւր»: Մին չեւ ի րի կո ւն նեղ տեղ մը, այն ալ, հո ղի եւ կամ հին փսի ա թի 
մը վրայ: Տէր Յով հան նէս Վար ժա պե տե ա նին սե նե ա կէն ա ւե լի վատ թար: 
Անդ գո նէ 8-10 հատ է ի նք, ի րար մով կը մխի թա րո ւէ ի նք: Շատ ան գամ ե կե-
ղեց ւոյ ըն դար ձակ բա կին մէջ կը խա ղայի նք, հե քե աթ ներ կու տայի նք: Եր-
բե մն ե կե ղեց ւոյ ճի շդ դրան դի մաց Վա նըս քե ա հե ան Գէ որ գի ն161 քով կմտ-
նէ ի նք, ժա մա նակ կ’ա նց նէ ի նք:

Դժ բաղ դա բար Պի լէ զիք ճե ան պա տո ւե լի Սա րգ սին տեզ կե ահ տա
մըին մէջ այն ալ չկայ: Շա բաթ օր մ’ալ, լաւ կր նամ յի շել, վար ժա պե տին 
կի նը բաղ նիք գնաց եւ ե կաւ տեզ կե ահ տա մը. «Եր ջա նիկ, օղ լո ւմ162, ես բաղ-
նիք կ’եր թամ, Կա րա պետ տղաս օ րօ րո ցին մէջ կը քնա նայ, ե թէ արթննա-
լու ըլ լայ օ րօ րէ զին քը, ես բաղ նի քէն շո ւտ պի տի գա մ»: Ե լա նք վեր կէս 
ժա մէն ա ւե լի վար պե տին տղան՝  Կա րա պե տը օ րօ րե ցի: Եր կար չը նե նք, 
նայե ցայ որ 10 տա րի ալ եր թամ եր բեք չպի տի կր նամ բան մը սոր վիլ: Մէկ 
տա րո ւան մօտ գնա ցի ե կայ Պի լէզիք ճե ան Սար գիս պա տո ւե լի ին քով, կը 
ցա ւիմ, որ ա մե նե ւին բան մը, բառ մը իսկ չը սոր վե ցայ:

 Կը ցա ւիմ, պա տա նե կան կե ան քիս թան կա գին ժա մե րը սպան նե-
ցի, ի զո ւր տեղ ոտ քի ա ման մա շե ցու ցի, վեր ջա պէս Քե րա կա նու թի ւնս 
ա ռի դուրս ե լայ: Ի րա ւի պա տո ւե լի Պի լէ զիք ճե ան ու սո ւմ նա կան, պար-
կե շտ, ծան րա բա րոյ, Սո ւրբ Գրոց եւ թէ ար տա քին բա նաս տեղ ծա կան եւ 
թէ ի մաս տա սի րա կան գր քե րու խո րին հմ տու թի ւն ու նէր: Բայց ինչ ը նէ, 
դասա տու չէր, մաս նա ւոր ան հա տա կան դպ րոց մ’ալ չու նէր: Ստի պե ալ 
էր իւր ըն տա նի քին ապ րո ւս տը հայ թայ թե լու հա մար իւր ա պա ճի ու թե ան 
արհես տը գոր ծել: 

Այս մար դը տա րի ներ յե տոյ բո ղո քա կան ե ղաւ եւ պա տո ւե լի ձեռ նա-
դրո ւե ցաւ:  Կար ծեմ մե ռաւ, բայց ուր եւ կամ երբ տե ղե կու թի ւն չու նիմ: 

158 Րէֆէ (Raf) – դարակ:
159 Թախըրթը (takırtı) – չխկչխկոց, թխկթխկոց:
160 Մասրա (masura) – կոճ, թելակոճ:
161 Եղել է Հալեպի փաստաբանների սինդիկատի հիմնադիրն ու առաջին նախագահը: 

Ունի թուրքերեն հրատարակություններ: Այս տոհմի շառավիղները ներկայում ապրում են 
Սիրիայում, Լիբանանում, ԱՄՆ-ում:

162 Օղլում (oğlum) – հղաս, oğul (տղա) բառից:
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Ա տեն մ’ալ թր քե րէն սոր վե լու հա մար հայ հռով մէ ա կան Շա տա րե-
ւեան Թո րոս է ֆէն տի ի ն163 տու նը գնա ցի: Առ տու նե րը կ’եր թայի ին ծի 
ֆրան սե րէ նէ ի թո ւր քե րէն թա րգ մա նո ւած «Տե լե մա ք» կը կար դաց նէր եւ 
մե շգ164 գիր գրե լու օ րի նակ կու տար: Թո րոս է ֆէն տի ան նման տաճ կա բան 
մ’էր, ըն տիր գրա գէտ եւ փաս տա բան: Երբ Յով հան նէս է ֆէն տի Նու րե ան 
Զէյ թու նի խնդ րոյն հա մար Մա րաշ ե կաւ Թո րոս է ֆէն տի ին թո ւրք լե զո ւի 
մէջ ու նե ցած խո րին հմ տու թիւ նը գնա հա տե լով ի րեն հետ մի ա սին Հա լէպ 
տա րաւ եւ Հա լէ պի կու սա կա լու թե ան ընդ հա նո ւր դա տա խա զի օգ նա կան 
ը րաւ: Այն օ րէն ի վեր, կար ծեմ 35 տա րի է, Շա տա րե ւե ան ի Հա լէպ կը 
բնա կի եւ դեռ ծե րա ցած, բայց ողջ եւ ա ռո ղջ կ’ապ րի: Այս մար դո ւն քով 
եր թա լս շատ օգ տա կար ե ղաւ ին ծի:

  Ե ղի շէ վար դա պետ Գա զան ճե ա ն

1870 թո ւա կա նին Յո ւն վար ամ սո ւան մէջ Կ. Պոլսէն Ե ղի շէ վար դա պետ 
Գա զան ճե ան ա նո ւա մբ վար դա պետ մ’ե կաւ ի Մա րաշ եւ մեր Ս. 40 Մա-
նո ւկ ե կե ղե ցին ի ջաւ: Շատ հա մակ րե լի եւ հե զա համ բոյր կու սակ րօն մը: 
Մեր ե կե ղեց ւոյ ե րա ժշ տու թե ան հմո ւտ, գե ղե ցիկ ձայն եւ քա ղցր ե ղա նա կի 
տէր, քաջ գրա գէտ, ըն տիր հայ կա բան: Քա նի մ’օր կե նա լէն յե տոյ սկսայ 
նո րին սր բու թե ան հետ տես նո ւիլ եւ խօ սակ ցիլ: Երբ հա սկ ցաւ իմ կա-
տա րե ալ կեր պով ա նո ւս եւ տգէտ մնա լս, գթաց վրաս: «Ե կո ւր Եր ջա նիկ 
քեզի հայե րէն սոր վեց նեմ» ը սաւ: « Հայր Ար սէն Կո մի տաս Բագ րա տո ւն ւոյ 
« Տարե րք հայե րէն քե րա կա նու թե ան»165 ա նո ւն գե ղե ցիկ քե րա կա նու թիւ նը 
պե տք է գտ նել» ը սաւ, փնտ ռե ցի՝ գտայ:

Սկ սաւ ա մէն օր դաս տալ օ րի նա ւոր կեր պով: Քիչ ժա մա նա կի մէջ 
8 մա սո ւնք բա նի ն166 լմն ցու ցի: Սկ սայ հա մա ձայ նու թե ա ն167: Գրա ւոր դաս 
կ’ա ւան դէր Ե ղի շէ Հայր Սո ւր բը: Օ րի նակ ներ կը գրէ ի, ինք կը սր բագ րէր: 
Վար դա նա նց մեծ պա տե րազ մին պատ մու թիւ նը՝ Ե ղի շէ ի Պատ մու թիւնը 
գտայ: Այս պա տո ւա կան գիր քը սկիզ բէն մին չեւ վե րջ քե րա կա նա կան 

163 Այս տոհմի շառավիղները բնակվում են Լիբանանում, ԱՄՆ-ում:
164 Մեշգ, մեշք (meşk) – օսմաներենի վայելչագրության (կալլիգրաֆիայի) մի ձև:
165 Առաջին անգամ հրատարակվել է 1846-ին: Ունեցել է ութ հրատարակություն:
166 «Մասունք բանի» այսօր կոչում են «Խոսքի մասեր»: Ժամանակի ընթացքում 

դրանց թիվն ու անվանումները փոխվել են: Արսեն Բագրատունու կազմած դասագրքում 
հիշատակված 8 խոսքի մասերն են՝ անուն, բայ, դերբայ, դերանուն, նախադրություն, 
միջարկություն, մակբայ, շաղկապ: 

167 Հավանաբար նկատի ունի «շարահյուսությունը»:
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լուծո ւմ ը նել տո ւաւ եւ աշ խար հա բա ռի կը թա րգ մա նէ ի գրա ւո րա պէս, ինքն 
ալ սխալ նե րս կը շտ կէր: Այս պէս 7-8 ամ սո ւան մէջ մեր տոհ մային լե զուի, 
եւս ա ռա ւել գրա բա ռի մէջ, բա ւա կան զար գա ցայ: Խո րե նա ցի ի, Եզ նիկի 
մա տե ան նե րը գտայ, կը կար դայի քո վը եւ պա րզ աշ խար հա բա ռի կը 
թարգ մա նէ ի: Կար ծես մեծ փո փո խու թի ւն մը նշ մա րո ւե ցաւ վրաս: Այս օրհ-
նե ալ վար դա պե տը ինձ այն պէս թո ւե ցաւ թէ Աս տո ւած գթա լո ւն հա մար 
իմ ա նո ւս եւ տգէտ մնա լո ւս Կ. Պոլ սէն Մա րաշ ե կաւ: Ներ սէս Շնոր հա լի ին 
«Ա րար չա կան բա նին հրա մա ն» եւ «Այս օր ան ճա ռ» հի ա նա լի եր գե րը թէ 
թա րգ մա նել կու տար աշ խար հա բա ռի եւ թէ քե րա կա նա կան լու ծո ւմ ը նել 
կու տար:

 Աշ խար հագ րու թե ան եւ թո ւա բա նու թե ան դա սեր ալ տո ւաւ: «Լոկ Քե-
րա կա նու թի ւն եւ քա նի մը նախ նե աց ըն տիր մա տե ան նե րը կար դալ, լու ծել 
եւ աշ խար հա բա ռի թա րգ մա նել բաւ չէ: Վե նե տի կի Մխի թա րե ան հա րց 
յու նա րէ նէ եւ ան գղի ե րէ նէ թա րգ մա նած բա նաս տեղ ծա կան, թա տե րա կան 
եւ պատ մա կան հոյա կապ գոր ծե րն ալ պէ տք է կար դաս: 

Ու ղե ւո րու թի ւն Կրտ սե րոյն Ա նա գար սե այ 
Ար կա ծք Տե լե մա քայ
 Հո մե րի Ի լի ա կա ն
 Միլ տո նի Կո րո ւստ Դրախ տի ն
 Սօ լէ նի վեց հա տոր ընդ հա նո ւր պատ մու թի ւն նե րը
 Վեց հա տոր Զու գակ շի ռք Պլու տար քե այ 
Այս սքան չե լի թա րգ մա նու թի ւն նե րը ան հրա ժե շտ գրա բառ սոր վե լու 

հա մար պե տք է բե րել տաս եւ ու շի ու շով կար դաս: Այդ հի ա նա լի գր քե-
րուն մէջ պի տի տես նես գրա բառ լե զո ւին գե ղեց կու թիւ նը, ա նու շու թիւ նը եւ 
ներ դաշ նա կու թիւ նը»: 

Ե ղի շէ Հայր Սո ւրբ կը խրա տէր, մի շտ կը քա ջա լե րէր զիս: Օր մ’ալ ը սաւ, 
որ Հայր Ար սե նին գլո ւխ գոր ծո ցը՝ «Հայկ Դիւ ցա զն» ա նո ւն հրաշալի վէ պը 
բե րել տո ւր կար դա, տես մեր տոհ մային գրա բառ Աս տո ւա ծա պարգեւ լե-
զո ւին քա ղց րու թի ւն նե րը: Ան մի ջա պէս հայ բո ղո քա կան Թախ թա սա լե ան 
Յա կոբ ա նո ւն գրա վա ճա ռի մը քով Հո մե րի «Ի լի ա կա ն» եւ Միլ տօ նի «Կո-
րո ւստ Դրախ տի ն» գտայ, գնե ցի սո ւղ գնով եր կո ւքն ալ, լիու լի փա փաք եւ 
ջե րմ սի րով կար դա ցի այս աշ խար հա հռ չակ դիւ ցազ նու թի ւն նե րը: Ապ րիս 
Հայր Ար սէն Կո մի տաս Բագ րա տու նի, ինչ հի ա նա լի եւ սքան չե լի թա րգ-
մա նու թի ւն: Մու սայից լե զո ւն Պառ նա սի գա գա թէն վար ի ջե ցու ցած է Հայր 
Ար սէն: Օր մ’ալ պա տահ մա մբ մօ րք րո ջս տղան՝  Չօր պա ճե ան Կա րա պետ 
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է ֆէն տին ձեռ քը Վիր գի լե այ «Մ շա կա կա ն» ա նու նով պա տո ւա կան գիր քը 
տե սայ: Զայն ալ Հայր Ար սէն թա րգ մա նած է լա տի նե րէ նէ: Չօր պա ճե ա-
նէն խնդ րե ցի, որ այդ թան կա գին գիր քը ին ծի տայ: Նո րին սի րե լու թի ւնն 
ալ բա րե հա ճե ցաւ Վիր գի լե այ Մշա կա կա նը ին ծի նուէր տալ: Ափ սոս, եր-
կար տա րի ներ այդ գե ղե ցիկ գիր քը պա հե ցի քովս, բայց կը ցա ւիմ, որ երբ 
զմեզ 1915 Մայիս մէ կին Մա րա շէն տա րա գիր հանե ցին, այն գի րքն ալ մի ւս 
գրքե րո ւս հետ կո րաւ:

« Հայկ Դիւ ցա զն» հրա շա լի դիւ ցազ ներ գու թի ւնն ալ բե րել տո ւի Կ. Պոլ-
սէն: Ամ բո ղջ կար դա ցեր եմ այդ գիր քը եւ դեռ կը կար դամ: Մե ծա նո ւն 
Հայր Ար սէն Բագ րա տու նին այդ ան նման վէ պին մէջ հայ գրա բառ վսեմ եւ 
վեհ լե զո ւին ա մէն գե ղեց կու թի ւն նե րը խտա ցու ցած է: Ա պե րա խտ չըլ լա լու 
հա մար պե տք է խոս տո վա նիմ թէ ե թէ քիչ շատ բան մը կր ցած եմ սոր վիլ 
այն ալ ան կեղ ծու թե ա մբ Ե ղի շէ վար դա պետ Գա զան ճե ա նին կը պար տիմ: 
Նո րին սր բու թիւ նը պատ ճառ ե ղաւ իր հայ րա կան խրատ եւ յոր դոր նե րով 
զար գաց նել զիս:

Յի շե ալ վար դա պե տը սոր վե ցո ւց ին ծի ինք նօգ նու թե ա մբ յա ռաջ եր-
թա լու մի ջոց նե րը, գի րք կար դա լո ւն օ գո ւտ նե րը: Նո րին սր բու թիւ նը իմ 
տգէտ եւ ա նո ւս ըլ լա լս ին ծի ի մաց նե լով արթն ցո ւց զիս ան տար բե րու թեան 
մա հա ռիթ քու նէն: Օրհ նե ալ ըլ լայ Գա զան ճե ան Ե ղի շէ վար դա պե տին 
յիշա տա կը: Մի շտ պի տի յի շեմ ա նոր ե րախ տիք նե րը: Մա րդ կը մեռ նի, 
բայց իւր գոր ծե րը՝ բա րի եւ թէ չար, ան մահ կը մնան:

 Մեր ի Սիս Մե ռո նի օրհ նու թե ան եր թա լո ւն պատ մու թիւ նը

1873-ին Ս. Յա րու թե ան Զատ կէն քա նի մ’օր յե տոյ Մա րա շէն շատ մը 
ըն տա նիք ներ՝  Չօր պա ճե ան Հա ճի Տէ օվ լէթ, կի նը՝  մօր քի րս Մա րի ամ, երկ-
րո րդ որ դին՝ լու սա հո գի Մար տի րոս, հար սը՝ Հա ճի Մայ րիկ, Յա կոբ ճան եւ 
Կա րա պետ մօ րք րոջ որ դի նե րս, Մար տի րո սին տղան՝ Ար քայ եւ աղ ջի կը՝ 
Սան դո ւխտ: Ու նէ ին 10 ջո րի, 3 ձի եւ 2 մեծ վրան ներ, 2 մաս նա ւոր հար ման
տայ168 եւ սպա սա ւոր ներ:

 Մու րա տե ան տի ար Գէ ո րգ եւ կո ղա կի ցը՝ Հա ճի Թա մօմ հա նըմ, 
Գէորգ է ֆէն տի ին եղ բայ րը՝ Գ րի գո րին հար սը՝ Վար դիկ, սպա սու հի եւ 
սպա սա ւոր ներ:

 Մու րա տե ա նք ալ ու նէ ին 2 մեծ վրան ներ: 

168 Հարմանտայ (հարմանդա) – վարձված ջորեպան: 
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Ա րը քե ան Հա ճի Յով հան նէս ա ղա, կի նը՝  Հա ճի Ան նիկ հա նըմ, որդիքը՝ 
Յա կոբ ճան եւ Օ վէս, Ար մե նակ: Ա սո նք ալ ու նէ ին 2 գե ղե ցիկ վրան ներ:

 Թիլ պե ան Ե նո վք, մայ րը՝ Լու սի ա, կի նը եւ որ դի քը: Թա թա րե ան 
Ստե փան է ֆէն տի ին կի նը՝  Հա թըն, որ իմ մօ րք րո ջս՝  Ղո ւտ սիկ հա նը մին 
աղ ջի կն էր, Ստե փան է ֆէն տի ին մայ րը՝ Թա թա րե ան Տի րու հի հա նըմ:

 Մեր ազ գա կան նե րէն Տա քես Օղ լու եւ կամ Շեշ ճե ան Յա կոբ եւ կի նը՝ 
Թր վան տա խա թո ւն: Մա րա շի վեց ե կե ղե ցի նե րէն շատ ժո ղո վո ւրդք:

 Հայրս՝ Տէր Նա հա պետ, մայրս, Մա րի ամ քոյրս եւ քե ռայրս՝ Չօր պա-
ճե ան Կի րա կոս, ես եւ հօ րեղ բօ րոր դիս՝ Գէ ո րգ: Մե նք ա մէ նքս ալ Չօր պա-
ճե ան Տէ օվ լէթ է ֆէն տի ին պար խա նայի ն169 հետ է ի նք: Ա նո նց վրան նե րը 
մեծ է ին, մի ա սին կը նս տէ ի նք: Եր կու շաբ թի օր մ’էր: Մա րա շէն ա հա գին եւ 
նմա նը քիչ տես նո ւած կա րա ւան մը ճամ բայ ե լա նք: 

Այս հայ կա րա ւա նին պատ մու թիւ նը շնո րհ քով նկա րագ րե լու հա մար 
ճար տար եւ կա րող գրիչ մը պե տք է: 

Ե ղա նա կը գա րո ւն, օ րը գե ղա ծի ծաղ, թր քաց Ապ տի ւլ Ա զիզ կայ-
սեր թա գա ւո րու թե ան ժա մա նակ Մա րա շի հայ ժո ղո վո ւր դը նիւ թա պէս 
եւ բարոյա պէս բա րե բաս տիկ վի ճա կի մէջ: Ճամ բա նե րը ա պա հով եւ 
կատա րե լա պէս վս տա հե լի: Հա ճը նոյ Ա ռաջ նո րդ Պետ րոս ե պիս կո պոս 
մեր հե տը, Ա ռա քել վար դա պետ Մա լա թի այէն շատ մը ե րե ւե լի մա լա-
թիա ցի հայե րու հետ: Ե դե սի այէն ե կաւ Սեղ բո սե ան նշա նա ւոր հայ իշ խա-
նը հան դե րձ ընտա նե օք, մեր ե կե ղեց ւոյ Տէր Մկր տիչ քա հա նան: Ա սո նք 
ա մէն քը մի ա ցան մի եւ նոյն օ րը, ճամ բայ ե լան: Ա ռա նց չա փա զան ցե լու 
կր նամ ը սել թէ 2000-էն ա ւե լի ուխ տա ւոր նե րու ստո ւար բազմու թի ւն մը 
ճամ բայ ե լա նք:

 Գար նան ե ղա նակ, ծա ռեր, ծա ղիկ նե րով բնու թիւ նը զար դա րո ւած, 
Մա րա շէն սկ սե ալ մին չեւ Կի լի կի ոյ մայ րա քա ղա քը՝ Սի սո ւան, ամ բողջ 
դաշ տեր, լեռ ներ, հո վիտ ներ, գոյնզ գոյն ծա ղիկ նե րով եւ դա լա րա գեղ 
մար գա գե տին նե րով պճ նա զար դո ւած: Գե տեր, ա ռո ւակ ներ, աղ բի ւր ներ 
ի րենց հո սո ւմ նե րով ի րար կը գե րա զան ցէ ին: Այս ա հա գին կա րա ւա նը երբ 
հան դի պէր յար մար վայր մը ի ջե ւա նե լու հա մար ինչ պի տի տես նես. գե ղե-
ցիկ վրան ներ կա նգ նո ւած, ա ռան ձին ա ռան ձին պար խա նա ներ շտ կո ւած, 
վրան նե րու առ ջեւ կրակ ներ վա ռո ւած, ու տել, խմել, ու րա խու թի ւն եւ քեյֆ 
վայե լել. եւ եր բե մն ալ հրա ցա նագ րու թի ւն նե ր170։

169 Պարխանա (Բարխանա, barhana) – ոչ մեծ կարավան:
170 Հրացանաձգություններ:
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Չ գի տեմ մեր այս ան նման կա րա ւա նին Մա րա շէն ել լե լէն քա նի օր 
յե տոյ էր, լաւ մի տքս չէ, Ան տը րը նի171 դաշ տէն ան ցնե լէն յե տոյ Ա ճեմ-
լի172 ա նո ւն հայ գիւ ղին առ ջե ւէն ան ցնող Քեյի շին Սո ւյո ւ173 ա նո ւն գե տին 
կամուր ջէն ան ցա նք: Փի ճի ի174 ծա ռե րով զար դա րո ւած ան տա ռի մը մօտ 
տեղ մը ամ բո ղջ կա րա ւա նը ը սեմ, թէ ուխ տա ւո րաց բա նա կը ը սեմ, շատ 
զո ւար ճա լի տեղ մը գտած իջ նալ եւ այն գի շեր ան դ հան գի ստ ը նե լու հա-
մար: Դեռ մա րաշ ցի ուխ տա ւոր ներ ի րե նց վրան նե րը չկա նգ նած ան դի էն 
զէյ թո ւն ցի հայ ուխ տա ւոր նե րն ալ ե կան, Կա րա պետ ե պիս կո պոս, քա նի 
մը քա հա նայք, 20 տու նէն ա ւե լի զէյ թո ւն ցի ուխ տա ւոր ներ: Տե ղա ւո րե ցան 
մար գա գե տին նե րու վրայ: Այն մի ջո ցին ան տը րըն ցի ապ տալ նե ր175 ե կա ն՝ 
2 տա վո ւլ176 եւ 2 զո ւր նա ճի177:

 Ճի շդ Մու րա տե ան Գէ ո րգ է ֆէն տի ին վրա նին առ ջեւ ան դ նս տած 
է ին Պետ րոս ե պիս կո պոս, Ա ռա քել վար դա պետ, ու րիշ շատ մը քա հա նա-
ներ, Չօր պա ճե ան Տէ օվ լէթ եւ հայ րի կս, Ա րը քե ան Յով հան նէս ա ղա, Թիլ-
պեան, ուր ֆա ցի Սեղ բո սե ան եւ նո րեկ զէյ թո ւն ցի ե րե ւե լի ներ: Տե սա րա նը 
հի ա նա լի, ե ղա նա կը գա րո ւն, օ դը գե ղե ցիկ, ուխ տա ւոր ճամ բո րդ նե րո ւն 
միտ քե րը հան դա րտ եւ սր տե րը զո ւար ճա ցե ալ: Ան տը րըն ցի ապ տալ ներ 
սկ սան տա վո ւլ նե րը զար նել եւ զո ւր նա նե րը հն չեց նել: Զէյ թո ւն ցի քաջ ե րի-
տա սա րդ ներ եւ մա րաշ ցի ե րի տա սա րդ ներ շատ գե ղե ցիկ պար մը կազ մե-
ցին: Պա րագ լո ւխն ալ Ա րը քե ան Օ վէս շնոր հա լի ե րի տա սար դը: Սր մալը178 

171 Անտըրըն (կամ Անդըրըն) – փոքրիկ քաղաք է Մարաշից 51 կմ դեպի արևմուտք, 
նույնանուն գավառը Մարաշի նահանգի 10 գավառներից մեկն է: Հիշատակվում է տարբեր 
ձևով՝ Անտրուն, Անդերան, Անդերուն, Անդըրըն, Անդրուն, Անդրունի, Անտերուն, Անտըրըն, 
Անտրոնի, Էնդերուն: Երբեմն եղել է նույնանուն գավառի կենտրոնը, գտնվում է Զեյթուն 
գյուղաքաղաքից ոչ շատ հեռու, Տրդատլի գյուղի մոտ: 1910-1912 թթ.ուներ ընդամենը 53 հայ 
բնակիչ: (ՀՀՇՏԲ, հ.1,էջ 287):

172 Աճեմլի, կամ Աջեմլի – գյուղ Կիլիկիայում, Հալեպի նահանգի Մարաշի գավառի 
Էնդերունի գավառակում, Մարաշ քաղաքից 18-20 կմ հյուսիս-արևմուտք: 1910-1912 
թվականներին ուներ 25 տուն հայ բնակիչ, որոնք գրեթե ամբողջությամբ զոհ գնացին Մեծ 
եղեռնին (ՀՀՇՏԲ, հ.1,էջ 205, 316):

173 Քահանայի գետ (Տերտերի ջուր):
174 Փիճի – այս ծառը ըստ երևույթին սոճին է:
175 Ապտալ (աբդալ, abdal) – արաբերեն «բադլ» բառի հոգնակին, որ նշանակում է 

փոխարինող, ոչ իրական, կեղծ: Օսմանյան շրջանում այսպես էր կոչվում մի կիսաքոչվոր 
ցեղ Անատոլիայում և Կենտրոնական Ասիայում, որն իր ապրուստն ապահովում էր հար-
սանիքների և թաղումների ժամանակ երաժշտություն նվագելով: Կարող է նշանակել նաև 
թափառող դերվիշ: Գալուստեանը սրանց կոչում է «գնչու»: (Մարաշ կամ Գերմանիկ, էջ 283):

176 Տավուլ (Դավուլ, Davul) – դհոլ:
177 Զուրնաճի(զուռնաջի) – զուռնաչի, զուռնա նվագող:
178 Սրմալը (sırmalı) – ասեղնագործ:
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չէբ քէ ն179 մը հա գած, գլու խը մե տաք սե այ քէ ֆի է180 մը, զէյ թո ւն ցի քա ջեր ալ 
բո լո րո վին զի նե ալ, սկ սան Մու րա տե ան է ֆէն տի ին չա տը րի ն181 առ ջեւ պար 
քա շել: Այդ հի ա նա լի պա րին գե ղեց կու թիւ նը դեռ այն օ րէն ի վեր բնաւ 
եր բեք ե րե ւա կայու թե նէս չէ հե ռա ցած: Մէկ ու կէս ժամ տե ւող այս բերկ-
րա լից պա րա խա ղին մէջ եր բե մն հա րիւ րա ւոր հրա ցան ներ պար պե լով 
լեռ նե րը կը հն չեց նէ ին:

 Մու րա տե ան եւ Չօր պա ճե ան է ֆէն տի ներ ապ տալ նե րո ւն գլու խը 
թան կա գին ե ազ մա նե ր182 կա պե ցին, ո մա նք ալ դրա մա կան պախ շիշ նե ր183 
կու տային: Վեր ջա պէս շատ ու րախ եւ զո ւա րթ կեր պով այն օ րը գրե թէ 
մեծ հա րս նիք մը ը րի նք: Հե տե ւե ալ օ րը, երբ այն տե ղէն ճամ բայ ե լա նք, 
մարաշ ցի Ե ը լան Օղ լու Գէ ո րգ, հօ րեղ բայրս՝ Յա կո բին ա ներ ձա գը, որ 
Անտը րը նի հայոց վար ժա րա նին դա սա տո ւն է ե ղեր, 30 կամ 40-ի չափ 
գիւ ղա ցի դպ րո ցա կան տղա նե րով ե կաւ, ճամ բու վրայ տղա քը կար գաւ 
կայ նե ցո ւց եւ սկ սան եր գել ի պա տիւ ուխ տա ւոր ճամ բո րդ նե րու:

 Բո լոր ճամ բո րդ ներ ան հո ւն շնոր հա կա լու թի ւն ներ յայտ նե ցին լու սա-
հո գի Ե ը լան Օղ լո ւե ան Գէ ո րգ վար ժա պե տին:

 Վեր ջա պէս ման րա մաս նա բար չպի տի կր նամ նկա րագ րել այս 
աննման ուխ տա ւոր կա րա ւա նին Մա րա շէն մին չեւ Սիս ը րած ու ղե ւո րու-
թիւ նը: Ա ճեմ լի գիւ ղէն մեկ նե լէն յե տոյ ուղ ղա կի Գա րս Պա զա ր184 ը սո ւած 
գայ մա գա մա նի ստ գիւ ղա քա ղա քը հա սա նք: Գիւ ղին առ ջե ւէն Սաւ րըն 
ա նու նով գետ մը կը սա հի կ’ա նց նի: 

Այդ գե տին ե զեր քը դա լա րա գեղ մար գա գե տին նե րու վրայ վրան-
ներ կա նգ նե ցին: Սքան չե լի տե սա րան դաշ տին ե զեր քը: Կար ծես ա հա-
գին բա նակ մը կազ մո ւած է՝ ան հա մար ջո րի ներ, ձի եր, կեն դա նի ներ:  
3000-ի մօտ ա հա գին բազ մու թի ւն, ու րախ զո ւա րթ, ի րար մով եր ջա-
նիկ, ա մէնն ալ Կիլիկի ոյ վա ղե մի մայ րա քա ղա քը, նա մա նա ւա նդ Սսոյ 

179 Չէպքէն (չեբքեն, çepken /cepken) – հագուստ երկար թևով, առանց օձիքի, բաճկոնի 
տեսակ:

180 Քէֆիէ (kefiye) – տղամարդու արևելյան (արաբական) գլխանոց:
181 Չադըր (Çadır) – թրք.՝ Վրան:
182 Եազմա (Յազմա, Yazma) – ասեղնագործ թաշկինակ:
183 Պախշիշ (բախշիշ, bahşiş) – թեյավճար, նվեր:
184 Գարս Բազար, Գարս Զյուլգադրիե, Գարս Փազար, Կարս – քաղաք Կիլիկիայում, 

Անարզաբա քաղաքից հյուսիս-արևելք: Ունի բերրի և ջրառատ հողեր, որոնք ոռոգվում են 
Ջահան գետի ու նրա ավազանի գետերի ջրերով: 1909 թ. այստեղ ապրում էր ավելի քան 
1000 հայ բնակիչ, որոնք մեծ մասամբ Հաճընից ու Մալաթիայից եկած առևտրականներ 
էին: 1909 թ. կոտորածների ժամանակ Գարս Բազարի հայ բնակիչների մեծ մասը 
ոչնչացվեց ջարդարարների կողմից (Տե՛ս ՀՀՇՏԲ, հ. 1, էջ 811):
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մայրավանքը տեսնե լու կ’եր թային: Կա թո ղի կո սն մա րաշ ցի ըլ լա լո ւն առ-
թի ւ185 եւս ա ռաւել ու րախ է ին: 

Ո րով հե տեւ մին չեւ այն թո ւա կա նին մա րաշ ցի կա թո ղի կոս մը Սսոյ 
հայ րա պե տա կան ա թո ռը նս տե լու ար ժա նի ե ղած չէր: Կար ծեմ այն օ րը 
շա բաթ էր, ի րի կո ւան Տէ օվ լէթ է ֆէն տի ին վրա նին առ ջեւ բո լոր կրօ նա կան 
հայ րեր, ե պիս կո պոս, վար դա պետ, քա հա նայք, վար ժա պե տք ա մէ նն ալ 
հա ւա քո ւած է ին: «Ե կես ցէ» պի տի ը սէ ին, ա ղօ թք պի տի ը նէ ին: Պետ րոս 
ե պիս կո պոս սկ սաւ ա ղօթ քը:

 Գար նան ա տեն գոյնզ գոյն ա նու շա հօտ ծա ղիկ նե րո ւն եւ բնա կան 
գե ղե ցիկ գոր գե րո ւն վրայ ա ղօ թել՝ ինչ ա նոյշ եւ քա ղցր է: Մի այն վայե-
լողը գի տէ ա նա նկ հա զո ւա գի ւտ բա րե պաշ տու թե ան մը հա մը: Տի րա ցու 
մը «Լոյս զո ւա րթ» եր գեց: Եր կու կող մէն ալ «Սո ւրբ ես Տէ ր» շա րա կանը 
երգե ցին ու յե տոյ կար գով եւ եր կիւ ղա ծու թե ա մբ քա հա նայք «Հա ւա տով 
խոս տո վա նի մ» ը սին: Ա ղօթ քը լմն ցաւ, բայց ճամ բո րդ ուխ տա ւոր նե րուն 
վրայ կրօ նա կան քա ղցր տպա ւո րու թի ւն մը թո ղո ւց: Տե սա րա նը շատ 
սրտա գրաւ եւ հի աս քա նչ էր: Պատ կա ռե լի եւ ծե րու նա զա րդ ե պիս կո պոս 
եւ վար դա պետ ներ, շնոր հա լի քա հա նա ներ, բա րե պա շտ իշ խան ներ կար-
գով եւ պատ կա ռան քով, ջե րմ սի րով եւ ան կե ղծ հա ւատ քով ա ղօթ քի կայ-
նած լո ւռ եւ խա ղաղ. վե հու թի ւն եւ վսե մու թի ւն մը կը նե րշն չէ ին մար դո ւն: 

Ե րա նի թէ այդ հի աս քա նչ տե սա րա նին պատ կե րը քա շող ճար տար 
լու սան կա րիչ մը ըլ լար այն ա տեն մէ ջեր նիս, որ քան գե ղե ցիկ պատ կեր մը 
քա շած պի տի ըլ լար:

 Վեր ջա պէս հե տե ւե ալ օր ժա մա նե ցի նք Սսոյ մայ րա վան քը: Կե սա-
րիայէն, Հա ճըն, Ա տա նա, Տար սոն, Մեր սին, Տէ օ րթ Ե օլ, Այն թապ, Հա լէպ, 
Քի լիս, Մա րաշ, Զէյ թո ւն եւ Հա սան պէկ լի էն բա զո ւմ հայ ուխ տա ւոր ներ 
ե կած է ին: Նո րըն տիր մա րաշ ցի Քեյֆ սի զե ան Մկր տիչ Սր բա զան Կա թո-
ղի կո սին ա ռա ջին ըլ լա լով օրհ նե լիք Ս.  Մե ռո նի չք նաղ հան դի սին ներ կայ 
լի նե լու: Այն ա հա գին եւ ըն դար ձակ վան քը ուխ տա ւոր նե րու բազ մու թե ա մբ 
լե ցո ւած էր:

 Վան քին մէջ Չօր պա ճե ան եւ Մու րա տե ան ըն տա նե աց հա զիւ կա րե լի 
ե ղեւ սե նե ակ ներ գտ նել, ո րով հե տեւ մե զի հա մար տեղ չկար: Հօ րս վա ղե-
մի բա րե կամ եւ Սսոյ մայ րա վան քին մի ա բան ար ժա նաշ նո րհ Յա կոբ վար-
դա պետ զմեզ ի րեն տու նը տա րաւ եւ հիւ րըն կա լեց: Կր նամ ը սել թէ հի նգ 
հա զա րէն ա ւե լի բազ մու թի ւն կար: Մայ րա վան քին նո րո գու թե ան հա մար 

185 Նկատի ունի Մկրտիչ կաթողիկոս Քեյֆսիզյանին:
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ուխ տա ւոր նե րէն հան գա նա կու թի ւն ը րին եւ ը սին թէ 80 հա զար դա հե կան 
դրամ ժող վե ցին: 

Աշ խար հա մատ ռան կի րա կի օր186 Վե հա փա ռը պա տա րա գեց եւ 
Մեռո նի օրհ նու թե ան հի ա նա լի հան դէ սը մայ րա վան քի տա ճա րէն դո ւրս 
ըն դար ձակ բա կին մէջ տե ղի ու նե ցաւ: Կ. պոլսե ցի Տիւ զե ա նց մե ծա համ-
բաւ գեր դաս տա նին Սսոյ մայ րա վան քին նո ւի րած ար ծա թե այ այն ա հա-
գին կաթ սան չո րս քա հա նայք Մով սէս մար գա րէ ին շի նած տա պա նակ 
ուխտին պէս ի րե նց ու սեր նին ա ռած թա փօ րին ե տե ւէն կու գային: Հի նգ 
վեց ե պիս կո պոս, 15 կամ 20 վար դա պե տք եւ 30-ի չափ քա հա նայք ա մէնն 
ալ զգեստա ւո րե ալ, խա չե րով, ձեռ քեր նին Ա ւե տա րան եւ մա սո ւնք նե րով, 
անթիւ դպիր եւ շա պիկ հա գո ւած տղա նե րով: Վեհ. Կա թո ղի կո սն ալ այս 
ան նման թա փօ րին ե տե ւէն հրա շա լի կեր պով տա ճա րէն դո ւրս ե լան, ե կան 
բա կը ի րե նց սահ մա նե ալ տե ղը կայ նե ցան: Կա թո ղի կո սի գլ խո ւն վե րեւ 
ամպ հո վա նի կը բռ նէ ին 4 տի րա ցու ներ:

 Ժո ղո վո ւր դը խռ նո ւած էր թէ՛ բա կին մէջ եւ թէ՛ տա նիք նե րո ւն վրայ: 
Մին չեւ ան գամ Սիս քա ղա քին պե տա կան թո ւրք պաշ տօ նե այք՝ կա ռա վա-
րի չը, գա տը ն187, մի ւֆ թի ն188, ընդ հա նո ւր դա տա խազ եւ զի նո ւո րա կան հրա-
մա նա տա րը: Ա նո նց հա մար, ըստ վա ղե մի սո վո րու թե ան, տեղ սահ մա-
նուած եւ մաս նա ւոր ա թոռ ներ դրո ւած էր: Բա կին մէջ Վեհ. Կա թո ղի կո սին 
շո ւր ջը բո լո րո ւած է ին զգես տա ւո րե ալ ե պիս կո պոս ներ, վար դա պետ ներ, 
քա հա նա ներ, սար կա ւագ եւ դպիր ներ:

Ս.  Մե ռօ նի օրհ նու թե ան հա մար մաս նա ւոր հին մա գա ղա թե այ ըն տիր 
ձե ռա գիր մը կայ, ա նոր մէջ կար դա ցո ւե լիք ամ բո ղջ ա ղօ թք եւ օրհ նու-
թիւն ներ գրո ւած են: Մե ռօ նին մեծ կաթ սային կա փա րի չը քի լիս ցի Պայ-
րա մե ան մե ծա պա տիւ Կա րա պետ ա ղա վան քին 100 լի րա նո ւէր տո ւաւ 
եւ բա ցաւ: Վե հա փա ռը օ րո ւան հան դի սի վե րա բե րե ալ ի մաս տա լից քա-
րոզ խօ սե ցաւ: Յե տոյ Մե ռօ նին կաթ սան նո րէն քա հա նայք շալ կե լով նե րս 
տաճա րը բե րին եւ ի րեն դա րա նին մէջ դրին:

 Մեր ե կե ղեց ւոյ Մե ռօն օրհ նու թե ան հան դէ սը ի րա ւա մբ տես նե-
լու ար ժա նի կրօ նա կան չք նաղ հան դէս մ’է: Վե հա փա ռը այն օր ինք  
Ս.  Պա տա րագ մա տոյց: Այն ե օթ նե կին մէջ կար գաւ ուխ տա ւոր 

186 Աշխարհամատրան կիրակի կամ Կանաչ կիրակի: Այսպես է կոչվում Ս. Զատիկին 
հաջորդող երրորդ կիրակին: Աշխարհամատուռ նշանակում է երևելի մատուռ, կամ 
աշխարհի առաջին մատուռ: Այս տոնը հիշեցնում է Վերնատանը Առաքյալների կողմից 
հիմնված առաջին եկեղեցու՝ մատուռի մասին:

187 Գատը, ղադի, քադը (kadı) – դատավոր:
188 Մուֆթի (müftü) – կրոնական գործերով զբաղվող պաշտոնյա:
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կղերականներ պա տա րագ մա տու ցին: Քի լիս ցի Տէր Յով հան նէս ա նու նով 
քա հա նայ մ’ալ բա րձր ձայ նով լաւ քա րոզ ներ տո ւաւ եւ ժո ղո վո ւր դը յոր դո-
րեց, որ վան քին փլած եւ խա րխ լած տե ղե րը նո րո գե լու հա մար դրա մա-
կան ա ռատ նո ւէր ներ տան:

 Հա լէ պէն ալ ար ժա նա պա տիւ Տէր Սա հակ Հայր Շահ վէ քի լե ան, Այն-
թա պէն ալ Տէր Մել քոն քա հա նայ ե կած է ին: Կիպ րո սէն մին չեւ ան գամ 
ե կող ներ կային: Ար ժա նա ւոր նե րո ւն Կա թո ղի կո սը հրա ւեր եւ կո չո ւնք ներ 
տո ւաւ: Վեր ջա պէս ընդ հա նո ւր առ մա մբ հո գե ւո րա պէս մեծ ու րա խու թի ւն 
մը վայե լե ցի նք եւ լմն ցան Մե ռօ նի օրհ նու թե ան հան դես նե րը:

 Սի սէն դէպ ի հա ճըն ու ղե ւո րու թիւ նը 

1873 Յա րու թե ան Զատ կէն 15 օր վեր ջը Սսոյ մայ րա վան քին մէջ  
Ս.  Մե ռօ նի օրհ նու թե ա նց հո գե ւոր հան դէս նե րը լմն ցան: Ուխ տա ւո րք սկսան 
վերա դառ նալ ի րե նց ծնն դա վայ րե րը: Չօր պա ճե ան Տէ օվ լէթ է ֆէն տի ին 
կինը՝ մօր քի րս, որ դին՝ Մար տի րոս, հար սը՝ Մայ րիկ, Յա կոբ ճան եւ Կա րա-
պետ մօր քե ռոր դի քս, մե նք՝ հայրս եւ մայրս, Մա րի ամ քոյրս եւ քեռայրս՝ 
Կի րա կոս ա ղա Չօր պա ճե ան, Շեշ ճե ան Յա կոբ եւ իւր կի նը՝ Թրվա նտ,  
Ս.  Սար գիս թե մէն քա նի մը ըն տա նիք եւս Սսոյ մայ րա վանքէն ճամ բայ 
ե լանք ուղ ղա կի Կե սա րի ոյ Սո ւրբ Կա րա պետ վան քը ուխ տի: 

 Մու րա տե ա նք, Ա րը քե ա նք, ա նո նց հետ Տէ օվ լէթ է ֆէն տի, Մա րաշ 
վերա դար ձան: Սսէն ի Հա ճըն կար ծեմ 25 ժամ հե ռա ւո րու թի ւն ու նի, 
ո րով հե տեւ ե ղա նա կը գա րո ւն էր, կեն դա նե աց հա մար ջայը րի189 ա տեն, 
ստի պո ւած է ի նք մեր գրա ստ նե րը ա րա ծե լով եր թալ: Բնա կա նա բար ծա նր 
ծանր պի տի քա լէ ի նք:

 Հա ճը նին ու Սսին մէջ տե ղը փոք րիկ գետ մը կայ, ձո րեր եւ հո վիտ նե-
րու մէ ջէն կը սա հի: Ստի պո ւե ցա նք այդ գե տա կը 40 ան գամ ան ցնիլ: Ար-
դեն այդ գե տա կին ա նո ւնն ալ Գը րգ Կե չի տ190 է ե ղեր: Վեր ջա պէս անցա նք, 
գնա ցի նք եւ Կի ւր լե շին ը սո ւած գե ղե ցիկ վայ րե րը տե սա նք: Ջո րե պան ներ 
ը սին թէ նշա նա ւոր Տե րէ պեյի191 Գօ զան Օղ լո ւին բո ւն բնա կա վայ րը այս 
օ դա սո ւն եւ ջրար բի տե ղն է ե ղեր: Գե տի մը ե զեր քը դե գե րե լով կար ծեմ 
մեր Սսէն ել նե լէն 3 օր յե տոյ Հա ճըն ժա մա նե ցի նք:

189 Ջայըր (չայըր, çayır) – մարգագետին, խոտ:
190 Քըրք գեչիդ (kırk geçit) – բառացի նշանակում է Քառասուն անցում:
191 Տերէպեյի (դերեբեյի, Derebeyi) – ձորապետ, ֆեոդալ, ավատատեր:



96

 Հա ճըն վա նք մը կայ192 ճի շդ քա ղա քին դի մա ցը, լե ռան մը ստո րո տը, 
զա ռի վայ րի մը վրայ շի նո ւած: Գե ղե ցիկ վա նք մը, դիր քը հի ա նա լի, ջու րը 
պաղ եւ ջի նջ: Սե նե ակ նե րն ալ ըստ բա ւա կա նին աղ ւոր եւ կա նո նա ւոր:

 Մեր կա րա ւա նը ուղ ղա կի վա նք ե լաւ: Իբ րեւ փոխ վա նա հայր Տէր Յա-
կոբ ա նո ւա մբ քա հա նայ մը կար: Ա մէ նո ւս հա մար զատ զատ սե նե ակ ներ 
տո ւաւ, պա տո ւեց զմեզ եւ լաւ հիւ րա սի րեց: Հե տե ւե ալ օր վան քէն քա ղաք 
ի ջա նք՝ ե կե ղե ցի, դպ րոց եւ ու րիշ նշա նա ւոր տե ղե րը այ ցե լե ցի նք:

 Հա ճըն ցիք հիւ րա սէր եւ հա մակ րե լի են: Չօր պա ճե ան նե րը գնա ցին 
գտան քա նի մը հա ճըն ցի վա ճա ռա կան ներ, ո րո նց հետ ար դէն ի վա ղուց 
ծա նօ թու թի ւն բա րե կա մու թի ւն ու նին ե ղեր եւ առ եւ տո ւր ու նին ե ղեր: 
Կիւրեղ էմ մի ա նու նով հա րո ւստ վա ճա ռա կան մը քա նի օր յե տոյ, կար-
ծեմ կի րա կի էր, այն օր Չօր պա ճե ան Մար տի րոս է ֆէն տին եւ իւր բո լոր 
ըն տա նի քին ան դամ նե րը, հայրս, մայրս եւ քոյրս, զիս ալ ե կաւ վան քէն իր 
տո ւն հրա ւի րեց տա րաւ: Այս Կիւ րեղ էմ մին հի նգ չա փա հաս կտ րիճ տղա-
ներ ունէր, ո րո նք ա մէ նքն ալ ա մո ւս նա ցե ալ, զա ւկ նե րու տէր ե ղած է ին՝ 
ա հա գին եւ շատ բազ ման դամ ըն տա նիք մը:

 Այն օր Կիւ րեղ էմ մին փա ռա ւոր կո չո ւնք193 մը տո ւաւ մե զի: Հա ճըն-
ցի ու րիշ ե րե ւե լի հայեր եւս ի պա տիւ Չօր պա ճե ան նե րու հրա ւի րե ալ է ին: 
Ճոխ սե ղան, գի նի ան հատ նո ւմ, երգ, շա րա կան ի րար կը գե րա զան ցէին: 
Ան պատ մե լի հիւ րա սի րու թի ւն մը վայե լե ցի նք Կիւ րեղ էմ մի ին տան մէջ: 
Բնիկ կե սա րա ցի Ա ւե տիս է ֆէն տի ա նո ւա մբ այն ժա մա նակ Հա ճը նի 
կառա վա րու թե ան մէջ մու հա սե պե ճի194 է ե ղեր՝ շնո րհ քով հայ մը: Այն ալ 
պա տո ւա սի րեց զմեզ այն օր: Վեր ջա պէս Կիւ րեղ էմ մի ին տան մէջ ամ բողջ 
օր մը կե րա նք եւ խմե ցի նք փա ռա ւո րա պէս եւ ի րի կո ւն, ա մե նքս մէկ, վա նք 
ե լա նք:

 Ճիշ դը խօ սե լով քա նի օր Հա ճըն մնալ նիս չեմ կր նար յի շել: Հա ճըն 
լայն հով տի մը մէջ զե տե ղո ւած է, տու նե րը՝ խիտ եւ ի րա րու կից, փո ղոց-
նե րը՝ նեղ եւ ան կա նոն: Քա ղա քին առ ջե ւէն գե տակ մը կ’ա նց նի, օ դը 
ա ռող ջա րար, ջո ւրն ալ լաւ: Հա ճը նոյ ի գա կան սե ռին վի ճա կը մե ղադ րե լի 
է ըստ իս, ո րով հե տեւ ե րես նին եր կայն քօղ եւ ջո ւր կրե լու հա մար շա տե-
րո ւն կռ նա կը հա մի տի195 նման բան մը կար: Ընդ հան րա պէս հա ճըն ցիք 

192 Նկատի ունի Հաջընի Ս. Հակոբ վանքը:
193 Կոչունք – հյուրասիրություն, ճաշկերույթ: 
194 Մուհասեպեճի (մուհասեբեջի, muhasebeci) – հաշվապահ:
195 Համիտ (Hamut) – թրք.՝ լծատախտակ, հայ բրբռ. ղանթար, ռուս. коромысло. 

Օգտա գործվում է օրինակ դույլերով ջուր տեղափոխելու համար:
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աշ խա տա սէր, գոր ծու նե այ եւ քաջ մար դիկ ներ են: Հա ճը նէն մեկ նե ցա նք 
Թօ մար զա196 եր թա լու հա մար:

 Գար նան ե ղա նա կի մէջ Հա ճը նէն ել լե լով այն բա րձր լեռ նե րէն, կոյս 
եւ սքան չե լի ան տառ նե րէն, հի ա նա լի բնա կան հա զար եւ մի վայ րեր, 
տեսա րան ներ, ձո րեր եւ հո վիտ ներ տես նել, դի տե լէն մա րդ եր բեք կշտա-
նալ չգի տեր: Հա պա այն ձիւ նա պատ լեռ նե րու ստո րո տէն վա զող ջի նջ 
եւ զու լալ ջու րե րը, գոյնզ գոյն ա նու շա հօտ եւ դա լա րա գեղ մար գա գե տին-
ները կոխկռ տել, ա նո նց վրայ վրան ներ կա նգ նել, պառ կել, նս տիլ, ել լել 
արդարեւ շատ փա փա քե լի բա ղդ մ’է:

 Մե նք այդ բաղ դը վայե լե ցի նք: Նա մա նա ւա նդ Սո ւլ թան Ապ տի ւլ Ա զիզ 
կայ սեր թա գա ւո րու թե ան ա տեն Թի ւր քի ա դրա խտ մ’էր: 197 Ա մէն տեղ 
ա պա հո վու թի ւն, կա տա րե ալ ան դոր րու թի ւն, ա հա գին կա րա ւան մ’է ի նք եւ 
բնաւ եր բէք գող եւ ա ւա զակ նե րէ զե րոյի չափ եր կի ւղ եւ վախ բնաւ չու-
նէ ի նք: Թո ւրք եւ ա շի րե թ198 գիւ ղե րէն եւ գիւ ղա քա ղաք նե րէն կա նց նէ ի նք, 
ա մե նե ւին մե զի վնաս տո ւող չէր ըլ լար: Վեր ջա պէս Հա ճը նէն մեկ նե լէն 
քա նի մ’օր յե տոյ ու րախ զո ւա րթ, ողջ եւ քա ջա ռո ղջ Թօ մար զայի Սո ւրբ 
Աս տո ւա ծա ծին վան քը հա սա նք:

196 Թոմարզա – գյուղաքաղաք է պատմական Փոքր Հայքում,Կեսարիայի նահան-
գում, Կեսարիա քաղաքից մոտ 40 կմ հարավ: Թոմարզան ուներ չորս թաղ, մեծ մասամբ 
հայաբնակ էր: Բնակչության թվի վերաբերյալ (նախքան 1915-ը) կան տարբեր տվյալներ՝ 
5000-ից մինչև 14000-ը: Համիդյան ջարդերի ժամանակ թոմարզացիները կարողանում 
են ինքնապաշտպանություն կազմակերպել և փրկվել կոտորածից, բայց հետագայում 
անապահով վիճակի և սոցիալական ծանր պայմանների պատճառով շատերը գաղթում 
են ԱՄՆ և այլ երկրներ, որով նոսրանում է հայությունը Թոմարզայում:1915-ից հետո 
Թոմարզան դարձավ անշուք մի բնակավայր փոքրաթիվ բնակչությամբ, իսկ տեղի 
վերջին հայերը (թվով 145 մարդ) 1929 թ. հեռացան իրենց հարազատ բնակավայրից ու 
հաստատվեցին Հայաստանում (ՀՀՇՏԲ, հ.2,էջ 467-468): 

197 Թուրքիայի ներքին խաղաղության և ապահովության մասին այս հիացական 
արտահայտությունները որոշ չափով հակասության մեջ են մտնում հենց իր՝ հուշագրի 
այլ էջերում ունեցած արտահայտությունների հետ: Մեր կարծիքով այստեղ հեղինակը 
ցանկանում է ընդգծված ձևով հակադրել Թանզիմաթի դարաշրջանի (1839-1876) վերջին 
սուլթանի՝ Աբդուլ Ազիզի (1861-1876) տարիներին Օսմանյան կայսրության ունեցած 
համեմատաբար բարվոք վիճակը՝ հետագա տասնամյակներին, այսինքն Աբդուլ Համիդ 
II-ի դարաշրջանին: 

198 Աշիրեթ (Aşiret) – քոչվոր, վաչկատուն ցեղ: Այստեղ հավանաբար նկատի ունի 
թուրքմեններին կամ քրդերին:
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 Թօ մար զայի Ս. Աս տո ւա ծա ծին վան քը 

 Թօ մար զա գե ղե ցիկ գիւ ղա քա ղաք մ’է տա փա րակ դաշ տի մը վրայ 
շի նո ւած, 800 տու նէ բաղ կա ցե ալ հայ բնակ չու թի ւն մ’ու նի, գիւ ղա քա ղա-
քին մէջ տե ղը կո կիկ եւ վայե լո ւչ ե կե ղե ցի մը 2 քա հա նայ եւ 2 շնո րհ քով 
սար կա ւագ ներ: Օ դը ա ռող ջա րար, ջու րը՝ աղ ւոր: Թօ մար զա ցի հայեր շատ 
հիւ րա սէր եւ ազ նո ւա բա րոյ են: Ինձ այն պէս թո ւե ցաւ թէ թօ մար զա ցիք 
նիւթա պէս բա րե կե ցիկ վի ճակ մ’ու նէ ին:

 Սո ւրբ Աս տո ւա ծա ծին վան քը ճի շդ քա ղա քէն 15 վայր կե ան հե ռա ւո-
րու թե ա մբ ա մո ւր ժայ ռե րու վրայ հիմ նո ւած հի ա նա լի հաս տա տու թի ւն 
մ’է: Բո ւն տա ճա րը. վան քին մէջ տե ղը մի ակ տո ւր քա րա ժայ ռէ փո րո ւած 
եւ ճիշդ ա ղօ թա տե ղին, ըստ Տէ րու նե ան բա նի, հի մը ա մո ւր ժայ ռի մը 
վրայ դրո ւած է: Ա ռա նց սիւ նի մէկ գմ բեթ եւ գմ բե թին ար տա քո ւստ շո ւր ջը 
պտտե լու տե ղեր շի նո ւած են:

 Այս վան քին շի նու թե ան ամ բո ղջ ծախ քը կ. պոլ սե ցի կրօ նա սէր եւ 
բարե պա շտ ազ գային մը հո գա ցեր է: Տա ճա րին ներ սի դին շատ հի ա նա լի 
եւ գե ղե ցիկ պատ կեր ներ եւ նկար նե րով զար դա րո ւած էր: Խաչ կա լն ալ 
ճա շա կով շի նո ւած ճար տար հի ւսն վար պե տի մը գո րծ էր: Ամ բո ղջ շէն քը 
կո փա ծոյ եւ տա շո ւած քա րե րէ շի նե ալ: Ար դա րեւ հոյա կապ շէ նք: Կր նամ 
ը սել թէ մաս նա ւոր եր թալ տես նե լու ար ժա նի վա նք մ’է: Բա ւա կան կո կիկ 
եւ ճա շա կա ւոր սե նե ակ ներ կային ուխ տա ւոր նե րու հա մար:

 Վա նա հայ րը Յով հան նէս ե պիս կո պոս ա նու նով պար կե շտ, ծե րու նա-
զա րդ եւ շատ խո հե մա կան կղե րա կան մ’էր: Իւր ըն թա ցք եւ կաց ու նիս-
տէն յայտ նի էր, որ կա րող եւ բա նի բո ւն վա նա հայր մ’էր: Կա րա պետ վար-
դա պետ ա նու նով դե ղին մօ րո ւք դե ռա տի վար դա պետ մ’ալ կար՝ միա բան: 
Թօ մար զայի հայ ե կե ղեց ւոյն 2 շնոր հա լի սար կա ւագ նե րն ալ այս վան քէն 
չէ ին հե ռա նար: Կի րա կի օր մը Կա րա պետ վար դա պետ Ս. Ան մահ Պա տա-
րագ մա տոյց, վե րոյի շե ալ սար կա ւագ նե րը սե ղա նի մօտ սպա սա ւո րե ցին 
եւ Չօր պա ճե ան Կա րա պետ է ֆէն տի՝ մօ րք րո ջս տղան եւ եղ բայ րը՝ Յա կոբ-
ճան, շա պիկ հա գան, դպ րու թի ւն ը րին:

 Չօր պա ճե ան Յա կոբ ճան եւ եղ բայ րը՝ Կա րա պետ լաւ տի րա ցու է ին: 
Ձայ ներ նին ալ ա նոյշ էր: Ա սո նք ճիշ դը խոս տո վա նե լու հա մար պե տք է 
ը սել թէ ի րե նց հօր՝ Տէ օվ լէթ է ֆէն տի ին ան նման բա րե պաշ տու թե ան շնոր-
հիւ ե կե ղե ցա կան եր գե ցո ղու թի ւն լաւ սոր ված է ին: Դժ բաղ դա բար ես բուն 
իսկ նշա նա ւոր քա հա նայի մը տղան ըլ լա լո վս հան դե րձ ե կե ղեցական 
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երգե ցո ղու թի ւն եւ ե րա ժշ տու թե ան մէջ շատ ետ մնա ցած է ի: Կի րա կի օ րեր 
շա պիկ հագ նիլ, սի րել կրօ նա կան եր գեր, շա րա կան ներ, ին ծի համար 
անսի րե լի բա ներ է ին:

 Ի նչ եւ ի ցէ, թո ղո ւնք այժմ իմ այս տե սակ աչ քա ռու թե րու թի ւն նե րս: 
Կա րա պետ վար դա պե տին պա տա րա գած ա տեն հայրս, մայրս, քոյրս եւ 
քե ռայրս՝ Կի րա կոս, Չօր պա ճե ան Մար տի րոս, մայ րը, կի նը, ի մի բան Շեշ-
ճե ան Յա կոբ, կի նը՝ Թր վա նտա, ա մէ նքս ալ ներ կայ է ի նք Պա տա րա գին: 
Վան քը գե ղե ցիկ, տա ճա րը եւս ա ռա ւել գե ղե ցիկ, սար կա ւագ նե րը կա րող 
եւ լաւ եր գե ցող, դպիր նե րը՝ քա ղց րա ձայն, վե րէն վա րէն եր գիչ ներ ներ-
դաշ նակ, ան հո ւն հո գե ւոր զգա ցո ւմ նե րով, սր տեր նիս լե ցո ւած, երկնային 
ա նոյշ հր ճո ւա նք վայե լե ցի նք:

Յա ւա րտ Սո ւրբ Պա տա րա գի վա նա հայր սր բա զա նը սե ղա նի հրա-
ւի րեց զմեզ: Մե ղր եւ ա նա րատ կա րագ, կաթ, մա ծո ւն, տե սակ տե սակ 
մսեղէն, հա մե ղա ճա շակ կե րա կո ւր ներ կե րա նք: Վան քը ի րեն սեփ հա կան 
300 ոչ խար եւ 10-20 զոյգ ե զեր ու նէր, […..] եւ ա ռատ հաց լե ցո ւն է ին վան-
քին մէջ: Սր բա զան վա նա հայ րը ա մէն օր առ տո ւն ուխ տա ւոր նե րո ւն ա մէ-
նո ւն ալ սե նե ակ նե րը ա հա գին պնա կի մէջ մա քո ւր սեր, մէջ տե ղն ալ ան-
հալ ա նոյշ մե ղր կը ղր կէր: Վան քին ջո ւրն ալ ան ձրե ւի ջրամ բե րէն էր՝ պաղ 
եւ մա քո ւր: Այս պա տո ւա կան սր բա վայ րին մէջ քա նի օր մնա ցի նք լաւ չեմ 
կրնար յի շել: Սա չա փը ա ղէկ գի տեմ, որ վեր ջին ծայր գոհ մնա ցի նք:

 Թէ՛ Չօր պա ճե ան տի ար Մար տի րոս եւ թէ՛ իւր հա մես տա փայլ մայրը՝ 
մօր քի րս եւ թէ մե նք սր բա զան վա նա հայ րին վայե լո ւչ դար պաս ներ [ ՞ ] 
տուի նք: Վեր ջա պէս խո րին շնոր հա կա լու թե ա մբ, ու րախ եւ զո ւա րթ մեկ նե-
ցա նք Թօ մար զայու վան քէն: Կար ծեմ 2 օր յե տոյ ժա մա նե ցի նք Կե սա րի ոյ 
Սո ւրբ Կա րա պետ մե ծա նո ւն վան քը:

 Կե սա րի ոյ Ս. Կա րա պետ վան քը
 
Ի վա ղո ւց ան տի համ բա ւե ալ սր բա վայր մ’է Կե սա րի ոյ Սո ւրբ Կա րա-

պետ վան քը: Կե սա րի ոյ քա ղա քէն ե րեք ժամ հե ռա ւո րու թե ա մբ, ցած բլրոյ 
մը վրայ հաս տա տե ալ: Շէն քը Թօ մար զայի վան քին չափ ոչ փա ռա ւոր, 
բայց հին եւ ա մո ւր, սե նե ակ նե րը շատ եւ կա նո նա ւոր:

 Տա ճա րն ալ գե ղե ցիկ եւ հոյա կապ: Բո ւն Սո ւրբ Կա րա պե տին գե րեզ-
մա նը տա ճա րին կից մա տու ռի մը մէջ: Հոս կա նա նց մտ նե լը ար գի լե ալ է:  
Ըստ իս նա խա պա շա րո ւմ եւ ա նի րա ւու թի ւն: Յով հան նէս Մկրտ չին 
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գլխատ ման պատ ճա ռը բոզ կին մ’ըլ լա լո ւն առ թիւ հա զա րա ւոր պար կե շտ, 
բա րե պա շտ եւ ջե րմ քրիս տո նե այ կի նե րը սր բոյն գե րեզ մա նը յար գել ու 
համ բու րե լէ ար գի լե ալ, ան վայել գո րծ մ’է:

 Այն ա տեն Ս.  Կա րա պետ վան քին վա նա հայ րը Քեշ կեկ ճե ան Ե ղիա 
վար դա պետ ա նո ւն մի ջա հա սակ եւ գէր ու պա րա րտ կղե րա կան մ’էր: 
Ուրիշ՝ Գէ ո րգ, Յա կոբ եւ Կա րա պետ ա նու նով մի ա բան քա նի մը վար-
դա պետ ներ ալ կային, սար կա ւագ եւ դպիր ներ, սպա սա ւոր եւ ու րիշ միա-
բան ներ: Ս.  Կա րա պետ վան քը շատ վա ղե մի կրօ նա կան հաս տա տութի ւն 
մ’ըլլա լո ւն կահ կա րա սի լե ցո ւն եւ տա ճա րին սե ղան նե րը հո գե ւոր զգեստ 
եւ պէտ քե րով շատ հա րո ւստ էր: Վան քին վա րի կող մը նշա նա ւոր եւ 
ընդար ձակ պար տէզ մ’ալ կար:

 Վա նա հայր Ե ղի ա Հայր Սո ւրբ օր մը ամ բո ղջ մա րաշ ցի ուխ տա ւոր-
ները սե ղա նի հրա ւի րեց զա նա զան ա նոյշ կե րա կո ւր նե րով պա տո ւեց 
զմեզ: Մնա ցի նք այս գե ղե ցիկ մե նաս տա նին մէջ քա նի մ’օր, ո րով հե տեւ 
այս սր բա վայ րին մօտ Տէ րէ վա նք199 եւ Սո ւրբ Դա նի էլ ա նո ւա մբ ի րա րու 
մօտ 2 վան քեր ալ կային, գնա ցի նք զա նո նք ալ այ ցե լե ցի նք: Փո քր փո քր 
սր բա վայ րեր Ս.  Կա րա պետ վան քէն 20 վայր կե ան ան դին մեծ հով տի մը 
մէջ Ֆե նե սէ200 ա նո ւն 300 տու նէ բաղ կա ցե ալ հայ գի ւղ մը կայ, ա մէ նն ալ 
ընդ հան րա պէս հայա խօս է ին:

 Այս Ֆե նե սէ գիւ ղին ե կե ղե ցին ճի շդ Թօ մար զայի վան քին տա ճա-
րին նման, ա ռա նց սիւ նի, մէկ գե ղե ցիկ եւ փա ռա ւոր գմ բէ թով շի նո ւած է: 
Հիա նա լի շէ նք մը, շատ սի րե ցի նք այս ե կե ղե ցին: Սո ւրբ Կա րա պետ վան-
քին մի ա բան նե րէն Կա րա պետ վար դա պե տին հետ տես նո ւե ցայ օր մը: 
Յիշեա լը բա ւա կան ու սե ալ եւ լաւ գրա բա ռա գէտ եւ թո ւրք լե զո ւի ալ հմո ւտ 
ան ձնա ւո րու թի ւն մ’էր, բա ւա կան ալ տա րի քոտ:

 Այս վար դա պե տը Նա րե կը հայե րէ նէ թր քե րէ նի թա րգ մա նած էր  
15-16 գլո ւխ նե րը: Ա ռի կար դա ցի, բայց շատ չհաւ նե ցայ, ո րով հե տեւ եր կու 
լե զուաց մէջ ալ թա րգ ման չին խո րին հմ տու թի ւն պե տք է: Յար գե լու հա-
մար քա ղա քա վա րու թի ւն՝ գո վե ցի քիչ մը եւ ետ ի րեն յա նձ նե ցի ձե ռա գի րը: 
Նարե կը թր քե րէ նի թա րգ մա նել ըստ իս չը սեմ ան հնա րին, այլ բո լո րո վին 
ան պէտ աշ խա տու թի ւն մ’է:

199 Այսինքն՝ Ձորի վանք:
200 Ֆենեսէ, Ֆենիսէ – գյուղ Կեսարիայի նահանգի Կեսարիայի գավառի Դևելու 

գավառակում, Էվերեկ գյուղին կից: 19-րդ դարի կեսերին ուներ հայ և թուրք բնակչություն: 
20-րդ դարի սկզբին շուրջ 800 տուն հայ բնակիչ: Հիշատակվող եկեղեցին հավանաբար 
Սուրբ Աստվածածինն է կառուցված 13-րդ դարում (ՀՀՇՏԲ, հ.5, էջ 515):
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 Թո ւրք լե զո ւն ար դէն ըն դու նակ չէ Նա րե կի նման սր բա զան գի րք մը 
իւր մէջ պա րու նա կե լու:

 Ը ստ իս Նա րե կը բո ւն իսկ իւր հայե րէն բնագ րին մէջ վսեմ է, վեհ 
է, սր բա զան է: Շա տեր փոր ձե ցին գրա բա ռէն աշ խար հա բառ թա րգ մա-
նել, ինչ պէս որ աս կէց 12 տա րի ներ յա ռաջ «Ժա մա նա կ»201 օ րա թեր թին 
խմ բա գի րը202 Նա րե կը ամ բող ջո վին աշ խար հա բա ռի թա րգ մա նեց, տպեց 
եւ ծա խեց: Բայց թեր թե րու մէջ քն նա դա տո ւե ցաւ: Կր նամ ը սել թէ ազ գին 
կող մա նէ ըն դու նե լու թի ւն չգ տաւ: Լաւ կր նամ յի շել, աս կեց 26 տա րի ներ 
յա ռաջ, մե ծա նո ւն հայ գրա գէտ տի ար Ար շակ Չօ պա նե ան «Ծա ղի կ»203 
ա նո ւն ամ սա թեր թի մը մէջ Նա րե կի վրայ քն նա դա տու թի ւն մը հրա տա-
րա կեց, զոր ըստ իս 10 ան գամ կար դալ ար ժա նի է:

Գ րա գէտ մ’ալ Նա րե կի վրայ լո ւրջ եւ ի մաս տա լից գրու թի ւն մ’ալ 
հայե րէն «Ա ւե տա բե րի ն»204 մէջ հրա տա րա կեց: «Լոյս»205 ա նո ւն կրօ նա-
կան հան դե սին մէջ Գեր. Բաբ գեն ե պիս կո պոս շատ խնա մե ալ յօ դո ւած 
մը գրեց: Այս պա տո ւա կան յօ դո ւա ծա գիր նե րո ւն գրա ծին եւ ը սա ծին հա-
մե մատ, պե տք է Նա րեկ ա ղօ թա գիր քը կար դալ գրա բառ բնագ րի մէջ:

 Նա րեկ ա ղօ թա գիր քը լաւ հա սկ նա լու հա մար մի մի այն քաջ գրա բա-
ռա գէտ ըլ լալ բա ւա կան չէ, այլ ըստ իս, նախ պէ տք է Սո ւրբ Գրի գոր Նա-
րե կա ցի ին ան բիծ հա ւա տք, ան նե նգ սէր եւ բա րե պաշ տա կան Աս տուա-
ծային խա նդ եւ ե ռան դը ու նե նալ: Նա րե կա ցին մի շտ Աս տու ծոյ սիրոյն մէջ 
ապրող եւ հոգ ւով սր բով սնա նող հրեշ տա կային միս տիք մ’էր: Նալե ան 
մե ծա նո ւն Յա կոբ պատ րի ար քին Նա րե կի վրայ գրած ա հա գին եւ ստուար 
մեկ նու թե ան հա տո րը կար դալ ան հրա ժե շտ է:206 Վե նե տի կի Մխի թարեան 

201 Նկատի ունի Կ.Պոլսի նշանավոր «Ժամանակ» թերթը, որը հիմնադրվելով 1908-ին,  
հրատարակվում է մինչև այսօր (տե՛ս Մ. Բաբլոյան, Հայ պարբերական մամուլը, Երևան, …
էջ 71, այսուհետև՝ Հայ պարբերական մամուլը):

202 Նկատի ունի հրապարակախոս, խմբագիր, թարգմանիչ ու վիպագիր Միսաք 
Գոչունյանին «Քասիմ» գրական ծածկանունով:

203 Նկատի ունի Կ.Պոլսի «Ծաղիկ» կիսամսյա ազգային, քաղաքական և գրական հան-
դեսը, որը հրատարակվել է 1886-1911 թվականներին: Ա. Չոպանյանը ոչ միայն թղթակ ցել է 
հանդեսին, այլև 1895-ին եղել է «Ծաղիկի» խմբագիրը (Հայ պարբերական մամուլը, էջ 43):

204 Նկատի ունի Կ.Պոլսում 1855-1915-ին լույս տեսած «Աւետաբերը» որը հրա տա-
րակում էր Ամերիկայի միսիոներների ընկերությունը: (Հայ պարբերական մամուլը, էջ 28):

205 Նկատի ունի 1895-1908 թվականներին Կ.Պոլսում հրատարակված «Լոյս» 
պար բերականը (որի խմբագիրն ու տնօրենը 1905-1906 թթ. Բաբկեն ծ.վ. Կյուլեսերյանն 
էր), կամ էլ կրոնական բովանդակությամբ «Լոյս» պարբերականը (1874-1885) նույնպես 
հրատարակված Կ.Պոլսում (Հայ պարբերական մամուլը, էջ 38, 49):

206 Խոսքը վերաբերում է Կ.Պոլսի Հայոց Պատրիարք Հակոբ Նալյանի (1701-1764) 
«Մեկնութիւն Նարեկի» ծավալուն աշխատությանը հրատարակված 1745-ին:
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վար դա պետ նե րէն Հայր Գաբ րի ել Ա թո ռա կա լն ալ Նա րե կի մեկ նու թի ւն մը 
յօ րի նած է:207 Նա լե ան պատ րի ար քին յօ րի նած մեկ նու թիւնը խի ստ ընդար-
ձակ է, բայց Հայր Գաբ րի ե լի նը՝ հա մա ռօտ: Այս եր կու մեկ նու թիւն նե րն ալ 
ու նէ ի գրա դա րա նիս մէջ, երբ 1915 Մայիս 1-ին, ըստ Յու նաց Տե ա ռն Մե րոյ 
Յի սու սի Համ բա րձ ման օ րը, ի Մա րաշ, Թո ւրք պե տու թիւ նը զմեզ հա նեց 
մեր ծնն դա վայ րէն բռ նի եւ տա րագ րեց ի Հա լէպ: Չգի տեմ տա նս թան գա-
րա նին մէջ գտ նո ւող շատ մը թան կա գին գր քե րու հետ Նա րե կի այս եր-
կու մեկ նու թի ւն նե րն ալ ինչ ե ղան, ո րու ձեռ քե րը մնա ցին: Նա լե ան Պատ-
րիար քին յօ րի նած Նա րե կի մեկ նու թիւ նը գրա բառ ա հա գին եւ ստո ւար 
հա տոր մ’էր, նոր եւ մա քո ւր: Լու սա հո գի մօ րեղ բայրս՝ Թօ փա լե ան Հա ճի 
Վար դան ա ղա զայն ին ծի նո ւէր տո ւած էր: Մի ւս՝ Վե նե տի կի տպո ւա ծն 
ալ պե հես նի ցի Տէր Խա չեր քա հա նան Պե հես նի էն ին ծի նո ւէր ղր կած էր:

 Ափ սոս Թո ւրք տէ րու թե ան հրե շային բար բա րո սու թիւ նը ա մէ նն ալ 
փճա ցո ւց, ոչն չա ցո ւց: Չգի տեմ ինչ պէս մոռ նա լու եմ այն ա մէն վնաս եւ 
զիե ան նե րը,208 զո րս ամ բո ղջ 30 կամ 40 տա րի նե րէ կրե ցի նք այս չար, 
անխի ղճ եւ ա նաս տո ւած թո ւրք ազ գին ձեռ քէն:

 Կար ծեմ այլ եւս պի տի թո ղո ւմ Նա րե կի վրայ գրե լու խն դի րը: Կա-
րա պետ վար դա պե տէն մեկ նե ցայ: Քա նի մ’օր Կե սա րի ոյ Ս.  Կա րա պետ 
վանքին կե ցա նք մե նք եւ թէ Չօր պա ճե ա նք: Յե տոյ ուղ ղա կի, ա մէ նքս 
մեկէն, Կե սա րի ա գնա ցի նք: Ճամ բան Կեր մի ր209 ա նու նով գի ւղ մ’ալ հան-
դի պե ցանք, գե ղե ցիկ ե կե ղե ցի մ’ու նին: Անդ տե սա նք կաղ ոտ քով վար ժա-
պետ մը, ու սե ալ ան ձ մը: Կե սա րի ա գնա ցի նք եւ մա րաշ ցի Ոս կե ան նե րու 
շնոր հիւ տո ւն մը գտա նք, ա մէ նքն ալ հոն ի ջա նք:

Մ նա ցի նք Կե սա րի ոյ մէջ քա նի մը օ րեր: Նախ այ ցե լե ցի նք Կե սա րիոյ 
Սո ւրբ Աս տո ւա ծա ծին ա նո ւն մայր ե կե ղե ցին: Շատ փա ռա ւոր եւ հոյա-
կապ ե կե ղե ցի մը, ե րեք դո ւռ ու նի, ըն դար ձակ եւ ա հա գին, օ րը կի րա-
կի էր, հայրս փի լօ նը ա ռաւ դա սը մտաւ: Յի շե ալ ե կե ղեց ւոյ քա հա նայից 

207 Խոսքը վերաբերում է Հայր Գաբրիել վարդապետ Ավետիքյանի աշխատա-
սիրությանը (1827):

208 Զիեան (զիյան, ziyan) – վնաս, կորուստ:
209 Անկասկած Կարմիր բառի բարբառային ձևն է: Հիշատակվում է նաև Կարմրակ, 

Կարմիր, Կեմիր, Քերմիր և այլ տարբերակներով: Գտնվում է Կեսարիա քաղաքից 18-20 կմ 
հյուսիս-արևելք: Մեծ բնակավայր էր, ուստի հիշատակվում է նաև որպես գյուղաքաղաք: 
Ուներ շուրջ 1500 հայ բնակչություն: Գյուղը նախապես տեղադրված է եղել 2-3 կմ ավելի 
հյուսիս, Կարմիր հող կոչված վայրում, որտեղից էլ ստացել է իր անունը: Այստեղ հիշվող 
եկեղեցին հավանաբար Կարմրակի Սուրբ Ստեփանոս եկեղեցին է (ՀՀՇՏԲ, հ. 3, էջ 60-61):
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մին հայրս քա րոզ տա լու հրա ւի րեց: Հայրս ալ գիր քէն յե տոյ քա րոզ տո ւաւ 
թրքե րէն լե զո ւաւ: Գոհ մնա ցին Կե սա րի ոյ հայք:

 Կե սա րի ոյ հայք ընդ հան րա պէս թր քա խօս են: Քա ղա քը գե ղե ցիկ, 
տու նե րը առ հա սա րակ կո փա ծոյ քա րե րով շի նո ւած են: Կե սա րի ա քար 
շատ է: Տու նե րո ւն ձե ւե րն ալ ճա շա կաւ են: Կե սա րի ոյ օ դը ա ռող ջա րար, 
ջո ւրն ալ՝ մա քո ւր: Քա ղա քը տա փա րակ դաշ տի վրայ շի նո ւած է: Մնա ցի նք 
հոս կար ծեմ ամ բո ղջ ե օթ նեակ մը:

 Այն կի րա կի օ րը որ ե կե ղե ցի գնա ցած է ի նք, կե սա րի ա ցի Չեր չե ան 
Խա չեր ա ղա ա նու նով հա րո ւստ հայ մը մեր Չօր պա ճե ա նց հետ բա րե-
կա մու թի ւն եւ ա ռե ւտ րա կան ծա նօ թու թի ւն ու նի ե ղեր: Ե կաւ մեր բնա կած 
տու նը լու սա հո գի Մար տի րոս է ֆէն տի ին մայ րը՝ Հա ճի Մայ րի կը եւ Յա-
կոբ ճան, Կա րա պետ մօ րք րո ջս որ դի քը եւ զմեզ՝ հայրս եւ մայրս, քոյրս եւ 
քե ռայրս Կի րա կոս ա ղան ի րեն տու նը հրա ւի րեց եւ փա ռա ւոր հաց կե րոյթ 
մը տո ւաւ:

 Ե րբ կե րա կու րը կե րա նք լմն ցու ցի նք, տան տէր Խա չեր ա ղային ե րեք 
աղ ջիկ նե րը եւ փե սա նե րը սկ սան խա ղա լո ւ210: Կի նե րը ձեռ քեր նին թմ բուկ-
ներ եւ ու րիշ նո ւա գա րան նե րով կ’եր գէ ին: Հա ճի Մայ րի կն ալ հրա ւի րե-
ցին խա ղա լու: Ե լաւ Մար տի րոս է ֆէն տի ին հար սը տան տի րոջ աղ ջիկ նե-
րո ւն հետ կր ցաւ շնո րհ քով խա ղալ: Այն օ րը ճիշ դը խօ սե լով շատ ան մեղ 
եւ անմո ռա նա լի զո ւար ճու թի ւն մը վայե լե ցի նք Չեր չե ան Խա չեր ա ղային 
տան մէջ:

 Այն շաբ թու մէջ ե կաւ Տե ա ռն Մե րոյ Քրիս տո սի Համ բա րձ ման տօնա-
խմ բու թե ան օ րը, որ օ րո ւան հան դի պե լը մի տքս չէ: 1873-ին էր, բայց Մայիս 
ամ սո ւան որ օրն էր մոռ ցած եմ: Ամ բո ղջ կե սա րա ցի հայեր քա ղա քէն դո ւրս 
Զըռ զօփ ա նու նով ան համ եւ շատ մը քա րա ժայ ռե րէ բաղ կա ցեալ, ա ռանց 
ծա ռի եւ ծաղ կի, մի ան գա մայն ան ջո ւր վայր մը կ’ել լեն ե ղեր: Մենք ալ 
ե լանք գնա ցի նք, տե սա նք որ ա նյար մար եւ ա մայի տեղ մը քա նի մը կե սա-
րա ցի հայ ըն տա նիք ներ նս տած են: Թմ բո ւկ ներ ձեռ քեր նին թրքա կան ան-
համ եր գե րով իբր թէ զբօ սա նք կ’ը նեն: Մեր սի րե լի ազ գա կան լու սա հո գի 
Քե հե ա կամ Շեշ ճի Յա կոբ ա ղան եւ կի նը՝ Թր վան տա Խա թուն, մի ա սին 
ե լած է ի նք Զըռ զոփ: Տես նա լով կե սա րա ցի հայե րու զբօ սան քի հա մար ե լած 
այս ան պի տան տե ղը, սկ սաւ ա սո նց վրայ խն դալ եւ ծաղ րել:

 Տե ղը ե կաւ այս Քե հե ա Յա կո բին նկատ մա մբ քա նի մը տող բա ներ 
գրեմ: Այս զո ւար ճա բան մար դը ա նո ւղ ղա կի կեր պով մե զի ազ գա կան էր, 

210 «Պարել» իմաստով պետք է հասկանալ:
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բայց ինչ կեր պով ըլ լա լը լաւ չեմ գի տեր: Հայ րի կս այս հա մակ րե լի հայը 
ազ գա կա նէ մը ա ւե լի կը սի րէր: Շեշ ճի Յա կոբ Ա ղե ար երբ եր թայի նք, կու 
գար մեր տան մէջ մի ա սին կը նս տէ ի նք: Կի նը՝ Թր վա նտ Խա թո ւնն ալ 
շատ պար կե շտ եւ հա մե ստ կին մ’էր: Կր նամ ը սել թէ 20-30 տա րի շա րու-
նակ մի ա սին նս տա նք այ գի ի տան մէջ: Քե հե ա Յա կոբ՝ Տու տու ա նո ւա մբ 
մէկ աղ ջիկ մ’ու նէր, զայն ալ ա մո ւս նա ցո ւց բնիկ մա րաշ ցի Նո ւս խա ճե ան 
Գրի գո րի որ դի Ա րիս տա կէս ա նո ւն ե րի տա սար դին հետ: Այս Ա րիս տա կէս 
բո ղո քա կան ե ղաւ եւ Մա րա շի Ա մե րի կե ան Մի սի օ նա րաց Աս տո ւա ծա բա-
նա կան վար ժա րա նը մտաւ: Լրաց նե լով վար ժա րա նի շր ջա նը պատո ւե լի 
ձեռ նադ րո ւե ցաւ եւ բա ւա կան ժա մա նակ Ա ֆի օն Գա րա հի սա րի211 կողմերը 
քա րոզ չու թի ւն ը նե լէ յե տոյ Ա մե րի կա գնաց եւ ան դ մե ռաւ:

 Շեշ ճե ան Յա կոբ շատ քա ղցր բնա ւո րու թի ւն ու նէր: Երբ ես պա տա նի 
է ի, ե րի տա սա րդ է ի, քա հա նայ է ի, մի շտ մեր տու նը կու գար: Հայրս ալ, 
ես ալ շատ կը սի րէ ի նք զին քը: Ինքն ալ զմեզ ի սր տէ ան կե ղծ սի րով կը 
սի րեր: Մեր, աս կէց 15 տա րի ներ յա ռաջ, ի Հա լէպ գտ նո ւած մի ջո ցին ի 
Մա րաշ մե ռած է լու սա հո գին: Կի նն ալ կար ծեմ իր մէ յա ռաջ մե ռած է: Այս 
ծաղ րա ծու մար դը երբ Կե սա րի ոյ հայոց Համ բա րձ ման օ րը զբօ սան քի հա-
մար ե լած ան ճոռ նի տե ղեր նին տե սաւ, չա փէն ա ւե լի խն դաց եւ այ պա նեց 
զա նո նք: Կե սա րի ոյ քա ղա քին շո ւր ջը օդ առ նե լու, պտոյտ ը նե լու հա մար 
օ դա սո ւն տե ղեր չկան: Ե թէ կան ալ նէ այն տե ղե րը թո ւր քե րէն վախ նա-
լով չեն կր նար ե ղեր եր թալ: Կե սա րա ցի թո ւր քը շատ վայ րե նի եւ վեր ջին 
աս տի ճան հայա տե աց է: Վեր ջա պէս կար ծեմ 10 օր մնա ցի նք Կե սա րի ոյ 
մէջ եւ յե տոյ ճամ բայ ե լա նք: Ա ռա նց կր կին ան գամ Հա ճըն հան դի պե լու 
Տե տե պե լ212 ը սո ւած ձիւ նա պատ լեռ նե րէն ան ցնե լով սկ սա նք դէպ ի Կո կի-
սոն ճամ բոր դել: Կե սա րի այէն մին չեւ Մա րաշ ութ օ րո ւան ճա նա պա րհ է, 
բայց ո րով հե տեւ ե ղա նա կը ա մառ էր, բա րձր լեռ ներ, հո վա սո ւն հո վիտ-
ներ, դա լա րա գեղ մար գա գե տին նե րով պճ նա զար դե ալ դաշ տեր, ջի նջ եւ 
զու լալ ար ծա թա փայլ ջու րեր, ա ռո ւակ ներ, գե տեր, կոյս եւ խիտ առ խիտ 
տե րե ւա խիտ ան տառ ներ տես նե լով, դի տե լով ճամ բոր դել մեծ հա ճոյք եւ 
ան պատ մե լի զո ւար ճու թի ւն մ’է ճա նա պար հոր դին հա մար:

 Նա մա նա ւա նդ սր տա կից եւ ազ գա կան եւ մի ան գա մայն այն պի սի 
ազնիւ եւ մե ծա տո ւն ըն տա նիք նե րու հետ ճամ բոր դել, սի րե լի նե րու հետ 

211 Աֆիօն Գարահիսար (Afyonkarahisar) – քաղաք Անկարայից 250 կմ հարավ-
արևմուտք: 

212 Տետեպել (Դեդեբել, Dede bel) – բառացի՝ պապի գոտկատեղը, կիրճը:
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մի ա սին ի ճա նա պար հին պա տո ւա կան դաշ տա վայ րե րու մէջ վրան-
ներ կա նգ նել, նս տիլ, ու տել, խմել, եր գել, խօ սակ ցիլ, խն դակ ցիլ, ըստ իս 
դրախ տա վայել կե ա նք մ’է: Ծո վային ճամ բոր դու թի ւնն ալ ան շո ւշտ ու նի 
ի րեն շատ զո ւար ճա լի եւ զբօ սա լի եւ հեշ տա լի կող մե րը, ե թէ ծո վը հան-
դա րտ է, ե թէ մր րիկ եւ փո թո րիկ ներ չկան ծո վու մէջ: Ա մէ նէն լա ւը ծո վային 
ճամ բոր դու թե ան մէջ ե թէ քա մա րայի մէջ ես, ե թէ դրամ շատ ու նիս:

Եր կա թու ղի ով ճամ բոր դե լն ալ տե սայ եւ վայե լե ցի: Ա նոր ալ մէջ ե թէ 
եր րո րդ կլա սի մէջ նս տիս այն քան հա ճե լի չես, պէ տք է գէթ երկ րո րդ կլա
սին մէջ նս տիլ, որ պէս զի կա րե նաս քիչ մը հան գի ստ վայե լել: Երբ եր րո րդ 
կլա սի մէջ ճամ բո րդք շատ ըլ լան, կո ղք կող քի նս տին, հար կաւ մա րդ կը 
ստի պո ւի դժ գոհ ըլ լալ: Շո գե կառ քով ճամ բոր դե լու մէջ էն մեծ ա ռա ւե լու-
թիւ նը ժա մա նա կի վաս տա կն է: Ինչ մեծ բա րիք մէկ օ րո ւան ճամ բան մէկ 
ժա մո ւան մէջ եր թալ կտ րել ան ցնիլ: Կեց ցէ ան գղի ա ցի մե ծա նո ւն Ռօ պե րդ 
Ֆըլ թը ն213, այդ նշա նա ւոր գտի չը մա րդ կային ազ գի մեծ բա րե րա րն է:

 Մեր՝ Կե սա րի այէն ի Մա րաշ ե կած ա տեն, մեր սի րե լի ազ գա կան 
Չօր պա ճե ան Մար տի րոս, եղ բայր նե րը՝ Յա կոբ ճան եւ Կա րա պետ, մօր-
քիրս՝  Հա ճի Մա րի ամ հա նը մին հետ ճա նա պար հոր դա կից է ի նք, մի եւ 
նոյն վրա նին տակ կը նս տէ ի նք, կը պառ կէ ի նք, շատ ան գամ ալ մի ա սին 
կը ճա շէ ի նք: Չօր պա ճե ա նք ար դէն հա րո ւստ, մե ծա փար թամ է ին, ու նէ ին 
8-10 ջո րի, 2 հար ման տա, 3 հատ ձի եր: Մայ րամ մօր քի րս շատ գե ղե ցիկ 
ջո րի ի մը վրայ կը հեծ նէր, զոր Մա րա շի մու թա սա րը ֆ214 Արս լան փա շա 
Տէ օվ լէթ է ֆէն տին նո ւէր տո ւած էր: Մար տի րոս եւ Յա կոբ ճան եղ բա րք ալ 
զատ զատ ձի ե րու վրայ կը հեծ նային:

Երկու մեծ եւ ա հա գին վրան ներ ու նէ ին, երբ ե ղա նա կը գա րո ւն ըլ լայ 
կոյս ան տառ նե րու մօտ դա լա րա գեղ մար գա գե տին նե րու եւ ար ծա թա փայլ 
մա քո ւր ա ռո ւակ նե րու մօտ վրան ներ կա նգ նո ւին: Օ դը գե ղե ցիկ, ջու րը ջի նջ, 
տե սա րա նը՝ զմայ լե լի, փո րդ՝ կո ւշտ, գր պա նդ՝ պա րա րտ: Ճամ բոր դու թե ան 
ա տեն կա տա րե ալ ա պա հո վու թի ւն եւ ան դոր րու թի ւն, ինչ սքան չե լի բա րիք-
ներ են: Ի րա ւա մբ, ձի ե րով, ջո րի նե րով եւ է շե րով ա սա նկ ճամ բոր դե լը մեծ 
դժո ւա րու թի ւն ներ ու նի, բայց ճամ բոր դու թե ան ա տեն ալ վե րոյի շե ալ ցա մա-
քային ա ռա ւե լու թի ւն նե րը վայե լել, ըստ իս, երկ նային զո ւար ճու թի ւն կր նան 
հա մա րո ւիլ: Մե նք այդ զո ւար ճու թի ւն եւ ան մեղ հա ճոյք նե րը վայե լե ցի նք:

213 Ռոբերտ Ֆելտոն, Robert Fulton (1765-1815) – ամերիկացի ճարտարագետ և 
գյուտարար: Համարվում է առաջին շոգենավի, ինչպես նաև սուզանավի ստեղծողը:

214 Մութասարըֆ (Mutasarrıf) – տվյալ վարչական տարածքի կառավարիչ պաշտոնյա, 
գավառապետ:
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 Լու սա հո գի մօր քի րս՝ Հա ճի Մա րի ամ բնա ւո րու թե ա մբ շատ ազնիւ, 
հա մե ստ եւ բա րե բա րոյ կին մ’էր: Մար տի րոս է ֆէն տի մօր քի րոր դիս նմա-
նա պէս շատ հա մակ րե լի, ազ գա սէր եւ ըն կե րա կան ան ձնա ւո րու թի ւն 
մ’էր: Ճամ բոր դու թե ան մի ջո ցին ուր որ բնա կան գե ղե ցիկ վայ րի մը հան-
դի պէինք՝ ան դ հան գի ստ կ’ը նէ ի նք: Չօր պա ճե ան ներ եւ մե նք, Շեշ ճե ան 
Քե ա հե ա Յա կոբ պա րզ մար գա գե տին նե րու վրայ մի ա սին կը ճա շէ ի նք, 
ու րախ եւ զո ւա րթ: Ա հա ւա սիկ ցա մա քէն ձի եւ ջո րի նե րով ճամ բոր դե լո ւն 
գո վե լի յատ կու թի ւն նե րը, զո րս եր բեք չեմ կր նար մո ռա նալ:

 Մեր կա րա ւա նը Կե սա րի այէն մեկ նե լէն յե տոյ քա նի մ’օ րո ւան միջո-
ցին Կո կի սոն հա սա նք, ան դ տե սա նք Թօ փա լե ան Պօ ղոս եւ Ա գըլ ե ան 
Գէո րգ ա ղա նե րը, ո րո նք Կո կի սո նի մէջ առ եւ տրով կը զբա ղէ ին: Ան մի-
ջա պէս Պօ ղոս ա ղա զմեզ ամ բող ջո վին իւր տու նը տա րաւ եւ հիւ րա սի րեց 
զմեզ: Այն գի շեր հոն հան գի ստ ը րի նք: Կո կի սո նի մա ծու նին եւ պա տո ւա-
կան մի սե րո ւն հա մը շատ ա նոյշ եւ պա տո ւա կան է:

 Բա ւա կան թո ւով հա ճըն ցի եւ մա րաշ ցի հայեր տե սա նք Կոկի սո նի 
մէջ: Այս վա ղե մի գիւ ղին մեծ մա սը թո ւրք բնա կիչ նե րէ կը բաղ կա նայ: 
Օ դը խիստ ա ռող ջա րար եւ ջու րը ա նոյշ եւ մա քո ւր: Կոկի սո նի դիր քը շատ 
բարձր ըլ լա լո ւն ձմե ռը սաս տիկ կ’ըլ լայ կ’ը սեն: Ա մէն տո ւն գրե թէ բեռ նա-
կիր կառ քեր ու նին ա հա գին գո մէշ ներ կը լծեն տե սակ տե սակ բեռ կրե լու 
հա մար: Հե տզ հե տէ Կո կի սո նի մէջ հայե րո ւն թի ւը շատ ցաւ: Փոք րիկ ե կե-
ղե ցի մ’ալ շի նե ցին եւ Տէր Նշան ա նու նով քա հա նայ մ’ալ գտան: Կար-
ծեմ այս քա հա նան կր ցաւ քա նի մը տա րի հո վո ւել Կո կի սո նի ամ բո ղջ հայ 
ժողո վո ւր դը:

 Մե նք մէկ գի շեր ի Կոկի սոն Թօ փա լե ան Պօ ղոս ա ղային տու նը մնա-
ցի նք եւ ա նոր յար գա նք եւ պա տիւ նե րը վայե լե ցի նք: Հե տե ւե ալ օր ճամ բայ 
ե լա նք: Կար ծեմ 2 օր յե տոյ ողջ եւ ա ռո ղջ ա մէ նքս ալ՝ մե նք, Չօր պա ճե ա նք 
եւ մեր սի րե լին՝ Քե ա հե ա Շեշ ճե ան Յա կոբ մեր սի րա կան ծնն դա վայր 
Մա րաշ ժա մա նե ցի նք:

1873 Տե ա ռն Մե րոյ Յի սու սի Յա րու թե ան Զատ կէն քա նի մ’օր վեր ջը 
մեկ նե ցա նք Մա րա շէն՝ Սիս, Հա ճըն, Թօ մար զա, Կե սա րի ոյ Սո ւրբ Կա րա-
պետ վան քը եւ Կե սա րի ոյ քա ղա քը պտ տել եւ տես նե լէն յե տոյ Կո կի սո նի 
վրայօք Քրիս տո սի Համ բա րձ ման տօ նէն թե րե ւս 15 օր վեր ջը վե րա դար-
ձա նք ի Մա րաշ:
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 Ա մո ւս նու թի ւնս ինչ պէս կա տա րո ւե ցա ւ

 Ե րբ Կ. Պո լի սէն վե րա դար ձա նք 1869-ին այն տար ւոյն Սեպ տեմ բեր 
ամ սո ւն վեր ջե րը Թօ փա լե ան Համ բար ձո ւմ է ֆէն տի ին կի նը՝ Մար գա րիտ 
հա նըմ, թի ֆօ ը սո ւած հի ւան դու թե ան են թար կո ւե լով մե ռաւ: Մե նք այն 
օ րեր Ա ղե ա րի այ գին կը գտ նո ւէ ի նք: Քա նի մը ա միս ներ ան ցնե լէն յե տոյ 
Համ բար ձո ւմ է ֆէն տի Կ. Պոլսէն վե րա դար ձաւ Մա րաշ: Հայրս ան մի ջա-
պէս տես նո ւե ցաւ Թօ փա լե ա նին հետ եւ զայն կր ցաւ հա մո զել, որ աղ ջի կը  
ին ծի տայ:

Ն շա նեց զիս հայ րի կս: Կար ծեմ չո րս տա րի նշա նո ւած կե ցայ, ո րով-
հե տեւ նշա նա ծս տա րի քով փո քր էր: 1873 Յու լիս 13-ին ա մո ւս նու թե ա նս 
ճի շդ թո ւա կա նն է: Հայ րի կս, դեռ պսա կս չե ղած, կի րա կի օր, յա տե նի 
ժո ղո վր դե ան ե կե ղեց ւոյ մէջ մաս նա ւոր ծա նու ցո ւմ ը րաւ եւ ը սաւ. «Օ րհ-
նեալ ժո ղո վո ւրդք, ար դէն գի տէք, մէկ հա տիկ տղայ ու նիմ եւ այս ե օթ նե կի 
մէջ, ե թէ Աս տո ւած ար ժա նաց նէ, մտա դիր եմ զայն ա մո ւս նաց նել: Հա րկ 
չեմ տես ներ ա ռան ձին ա ռան ձին հրա ւի րագ րեր ղր կել ձեզ: Հրամ մե ցէք, 
ա մէնքդ ալ հրա ւի րե ալ ներ էք: Զաւ կիս հա րս նի քին գալ բա րե հա ճող նե րը 
գլ խո ւս վրայ տեղ ու նին: Ես ձե րն եմ, դո ւք ալ իմ սի րե լի ժո ղո վո ւրդ նե րս 
էք: Հրամ մե ցէք տղո ւս՝ Եր ջա նի կին հա րս նի քի ն»:

1873 Յու լիս 13, Հի նգ շաբ թի օ րը, ա մո ւս նու թե ա նս հա րս նի քը տեղի 
ունե ցաւ մեր տան մէջ: Մեր ե կե ղեց ւոյ ժո ղո վր դե ան մեծ մա սը բա րե հա-
ճե ցան գալ հա րս նիք: Այն օր կէս օ րին տղո ւն կող մա նէ 30-40, թերեւս ա ւե-
լի, շնո րհ քով մար դիկ ներ եւ այն քան թո ւով ալ կա նայք հա գո ւած շքուած 
պօղ չայի մը մեջ կը ծրա րեն հար սին նոր զգե ստ նե րը կ’եր թան հար սին 
տո ւն: Ա սոր Մա րա շի գա ւա ռա բար բա ռով «կ լոխ կա պի լ»՝ գլո ւխ կա պել 
կ’ըսեն: Ըստ վա ղե մի սո վո րու թե ան Մա րա շի հայոց փե սին տու նէն հար-
սին տունը տա րո ւած զգե ստ նե րը ե րեց կին մը հար սին կը հա գց նէ: Որ 
ե րեց կի նն էր ար դե օք իմ հար սիս զգե ստ նե րը հա գց նո ղը լաւ չգի տեմ: 
Գնա ցին մեր տու նէն շատ երկ սեռ պա տո ւա ւոր բազ մու թի ւն մը: Պաշ 
պաղ լա մա215 հանդէսը լմնց նե լով ետ վե րա դար ձան մեր տո ւն: Հա րս նի-
քի հրաւի րե ալ նե րուն սիկա րա, նար կի լէ, օ շա րակ կը հրամ ցու նեն: Հայրս 
քահա նայ ըլ լա լուն հա մար մաս նա ւոր կեր պով գու սան ներ բե րել չտո ւաւ:

 Այն հի նգ շաբ թի ի րի կո ւն մեր ե կե ղեց ւոյ քա հա նայք՝ արժ. Տէր Մկրտիչ, 
Տէր Մի նաս, ու րիշ թե մե րէն ալ քա նի մը քա հա նայք բա րե հաճած է ին գալ 

215 Պաշ պաղլամա (Բաշ բաղլամա, Baş bağlamak) – թրք.՝ գլուխը կապել, ամուս նացնել:
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իմ հա րս նի քին: Ես ար դէն սեթ րի եւ փան թա լօն, բաճ կոն նոր կա րել տուած 
է ի: Ա նե րս՝ Համ բար ձո ւմ է ֆէն տի ին տու նէն ալ նոր շապիկ եւ ու րիշ քանի 
մը կտոր նոր ար ժէ քա ւոր բա ներ ղր կած է ին: Հո գեշ նո րհ քա հա նայք շատ 
մը հրա ւի րե ալ ազ գա կան, բա րե կամ, դրա ցի, ծա նօթ եւ սի րե լի ներ՝ այր 
եւ կին: Քոյ րե րս՝ Մա րի ամ, Մար գա րիտ եւ Ա գա պի, փե սա ներ, Չօր պա-
ճեան Կի րա կոս, Ստե փան Տէր Մի նա սե ան, Տէր Յակոբ: Մօր քիր նե րս՝ 
Մա րիամ, Ղո ւտ սիկ, մօ րեղ բայրս՝ Թօ փա լե ան Վար դան ա ղա, Տէօվ-
լէթ է ֆէն տի, Մու րա տե ան Գէ ո րգ է ֆէն տի, Թա մօմ հա նըմ, դրա ցի ներ, 
Պուրունսուզեաններ, Ախ րա պե ան Յա կոբ ա ղա, Օս կա նե ան Օ հան նէս 
ա ղա եւ այլն եւ այլն: Ներ կայ է ին փե սան զար դա րե լու կն քա հայրս՝ Ա ւագ 
Լօմ լօմ ճե ան: Քա հա նայք սկ սան եր գել «Այս օր երկ նայինք ու րա խա ցան 
ընդ երկ նա ւո րաց նո րոգ մա ն» շա րա կա նը: Մեր կա ցու ցին զիս շո ւրջս 
գտնո ւող ե րի տա սա րդ ներ, մի առ մի հագ ցու ցին զգե ստ նե րս:

 Ա սոր «Հա լաւ օրհ նէ ք» կ’ը սեն: Երբ լմն ցաւ ա րա րո ղու թիւ նը, տղայք 
սկ սան բա րձր ձայ նով պո ռալ «Փա ռք ի բար ձո ւնս օրհ նե ալ է Աս տո ւա ծ»: 
Երբ հա գայ լա թե րս, այս ընդ հա նո ւր օ րէ նք է, նոր փե սան պէ տք է եր թայ 
իւր հօր եւ մօր ձեռ քե րը համ բու րէ: Ես ալ այն պէս ը րի, մի առ մի ան դ 
գտնո ւող նե րո ւն ա մէ նո ւն ալ կար գաւ ձեռ քե րը համ բու րե ցի:

 Այն օր ի րի կո ւն ե ղաւ: Հա րս նի քս փա ռա ւոր եւ բե րկ րա ռիթ էր: Երբ 
գի շե րը սկ սաւ մօ րեղ բօ րս՝ Թօ փա լե ան Հա ճի Վար դան ա ղային կի նը՝ հա-
մես տա փայլ Ան նիկ Խա թո ւն, ինք յատ կա պէս հի նա շա ղեց եւ աջ ձե ռքս 
դրաւ, ո րով հե տեւ Մա րա շի հայոց մէջ ընդ հա նո ւր սո վո րու թի ւն էր այն 
ա տեն փե սին ու հար սին ձեռ քե րը հի նա դնել: Նա մա նա ւա նդ յար գե լու 
հա մար տոհ մային ան մեղ սո վո րու թի ւն մը հա մա կեր պե ցայ, եւս ա ռա ւել 
հի նա դնող կի նը շատ յար գե լի եւ մե ծա րան քի ար ժա նի կին մ’էր: Քե ռա-
կի նս՝ Ան նիկ Խա թո ւն դէմ քով, սր տով եւ մտ քով տի պար ա ռա քի նի հայ 
կին մը՝ բնիկ այն թապ ցի Պօ ղա րե ան թան գա րան ճի մե ծար գոյ պա րոն 
Խա չե րին քոյ րը:

 Ես ան հա տա պէս մաս նա ւոր յար գա նք մը կը տա ծէ ի քե ռակ նո ջս՝ 
Աննիկ Խա թու նին հան դէպ: Ար դէն շո ւրջս բո լո րո ւած է ին հա րս նե ւոր ներ, 
այ րեր, կի ներ, ծա նօթ, ազ գա կան եւ բա րե կամ ներ: Փե սին ձեռ քե րը հի-
նա դրո ւած պա հո ւն լու սա հո գի Տէր Ստե փան քա հա նայ հօ րեղ բօ րոր դիս 
եւ իմ սի րե լի բա րե կա մս Քի ւրք ճե ան տի րա ցու Պօ ղոս, որ մեր ե կե ղեց ւոյ 
նա խա կր թա րա նին դա սա տո ւն էր, ի րեն ա նոյշ եւ քա ղցր ձայ նով սկսաւ 
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«Ուրախու թի ւն ան զրա ւա կա ն216 ի հար սա նիս ա նա պա կա ն» հո գե ւոր 
շարա կա նը եր գել: Այս ա րա րո ղու թի ւնն ալ լմն ցաւ:

 Այն թո ւա կա նին ընդ հան րա պէս պսա կի ա րա րո ղու թիւ նը գի շե րը ե կե-
ղեց ւոյ մէջ կը կա տա րէ ին: Ժամ 3 կամ 4-ին հայրս եւ ու րիշ շատ մը հարս-
նիք հրա ւի րե ալ ե րե ւե լի ներ այր եւ կին հար սը բե րե լու գնա ցին Թօփա-
լեան ա նե րս՝ Համ բար ձո ւմ է ֆէն տի ին տու նը: Ես ալ բա րե կա միս՝ Քիւրք-
ճե ան տի րա ցու Պօ ղո սին հետ ուղ ղա կի մեր Ս. 40 Մա նո ւկ ե կե ղե ցին 
գնա ցի: Երբ ե կե ղեց ւոյ դար պա սին մէջ կը սպա սէ ի նք բա րե կա մս՝ Պօղոս 
Քի ւրք ճե ան «Եր ջա նիկ, ժամ մը վեր ջը պի տի պսա կո ւիս, նո ւի րա կան 
պար տա կա նու թի ւն մը պի տի ստա նձ նես, քեզ օգ տա ւէտ խրատ մ’ու նիմ, 
այն օրհ նե ալ վայր կէ նին երբ հար սիդ աջ ձեռ քը քու ձեռ քը տայ պսա կա-
դիր քա հա նան Ա մե նա կա րող Աս տո ւծ մէ յու սով եւ հա ւատ քով պար կե շտ 
եւ խե լա ցի զա ւակ ներ խնդ րէ»:

 Ե կան հար սը բե րող նե րը, մտա նք ե կե ղե ցի, կայ նե ցա նք Ս.  Սե ղա նի 
առ ջեւ: Բազ մու թի ւն՝ շատ, Ս.  Սե ղա նը ան թիւ մո մե րով վա ռո ւած, ջա հե րը 
լու սա շար տո ւած, աղջ կա նց եւ տղայոց ձեռ քե րը ան թիւ ան հա մար մեղ րա-
մո մեր, հար սին եւ իմ շո ւրջս բո լո րո ւած է ին:

 Կար ծեմ Տէր Ստե փան հայրն էր, ձե ռն տո ւու թի ւն ը րաւ: Կն քա հայրս՝ 
Ա ւագ Լօմ լօմ ճե ան խա չն կալ ե ղաւ: Քա հա նայ հայ րե րէն ո մա նք ա ղօ թք եւ 
շա րա կան ներ կ’եր գէ ին: Բա րե կա մս՝ Քի ւրք ճե ան տի րա ցու Պօ ղոս գիրքը 
կար դաց սքան չե լի ե ղա նա կաւ: Ս. Պ սա կի ա րա րո ղու թե ան միջո ցին ես ալ, 
բա րե կա միս խրա տը մի տքս պա հե լով, ա ղա չե ցի առ Տէր Յի սո ւս Քրիս-
տոս, որ օրհ նէ իմ պսա կս եւ ին ծի խե լա ցի եւ պար կե շտ զա ւակ ներ շնոր հէ:

 Փա ռք բա րե րա րին, այն նո ւի րա կան վայր կէ նին ը րած ա ղա չա նքս 
լսեց Աս տո ւած: Սո ւրբ պսա կիս ա րա րո ղու թե ան լմն նա լո ւն պէս Վար ժա-
պե տե ան ար ժա նա պա տիւ Տէր Յով հան նէս քա հա նայ Ս.  Սե ղա նը ել լե լով 
հար սա նե կան քա րոզ խօ սե ցաւ եւ ա մո ւս նու թե ան խոր հո ւր դը բա ցատ-
րեց հա մա ռօ տա կի: Ե լա նք ե կե ղե ցի էն, քե ռայրս՝ Տէր Մի նա սե ան տի րա-
ցու Ստե փան, գոյնզ գոյն թո ւղ թե րէ լապ տեր ներ շի նած եւ մե ջը փոք րիկ 
մեղ րա մո մեր տն կած էր: Մէն մի լապ տեր տղա նե րո ւն ձեռ քե րը, ար դէն 
ուրիշ ա պա կե այ լապ տեր ներ ալ կային: Ա մէն քը կար գով թա փօ րին առ-
ջե ւէն կ’եր թային: Ես մեր ջո րի ին վրայ, հա րսս ալ իւր հօր՝ Համ բար ձում 
է ֆէն տի ին ճեր մակ ձի ոյն վրայ հե ծած՝ սկ սա նք քա լել դէպ ի մեր տո ւն: 
Այն թղթե այ լապ տեր նե րն զիս տո ւն տա նող հար սա նե կան թա փօ րին 

216 Անզրաւական – անեզրական, անսահման:
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շքեղութի ւն եւ փայլ մը կու տար: Վեր ջա պէս հրա շա փառ կեր պով ե կա նք 
տու ներ նիս: Ո րով հե տեւ ժա մա նա կը կէս գի շե րը ան ցած էր, հա րս նա ւոր-
նե րէն շա տեր ի րե նց տու նը գնա ցին, ո մա նք ալ մեր տու նը պառ կե ցան: 
Դժ բաղ դա բար մեր հար սա նե կան հան դի սին քա ղցր բա ժա կին մէջ նա-
խախ նա մու թիւ նը լե ղի կա թիլ մը կա թե ցոյց: Պսա կո ւած օ րո ւան հե տե ւե ալ 
օ րը՝ ո ւր բաթ առ տո ւն խե ղճ Մար գա րիտ քոյրս, Ե ղի ա ա նու նով 2 տա րե-
կան սի րո ւն եւ կայ տառ տղայ մ’ու նէր, այն մե ռաւ: Սկ սաւ քոյրս լալ եւ 
դառն ար տա սո ւք թա փել:

 Տա րա բա ղդ Մար գա րիտ քոյրս ար դէն վշ տե րու մէջ ընկղ մած միմիայն 
այն կայ տառ տղո ւն հետ կը մխի թա րո ւէր: Քրո ջս յոյս եւ ակնկա լու թիւնը այն 
տղան էր: Ինչ օ գո ւտ, ա նա գո րոյն մա հը խլեց քրոջս մխիթարութիւնը, ա ռաւ 
տա րաւ տղան: Ան կա րե լի ին առ ջեւ մա րդ ինչ կրնայ ը նել: Տա րին Ե ղի ան 
յա նձ նե ցին հող: Ա մէն տեղ, մին չեւ ան գամ եր կու տու նէ բաղկացեալ գիւ ղի 
մը բնա կի չք նա խա պա շա րո ւմ ներ, սնոտի սո վո րու թիւն ներ ունին: Մե ռե ալ 
մա նու կը երբ տա րին գե րեզ ման, կի նե րը գլուխս ժող վե ցան, քանի որ այս 
հա րս նի քին մէջ մահ պա տա հե ցաւ, պէ տք է փեսան ցո ւրտ ջրով լուա նալ: 
Ե կու հա սկ ցո ւր տգէտ կանանց թէ ա սանկ նա խա պա շա րում ներ ոչ ինչ են, 
վեր ջա պէս ստի պո ւե ցայ հնա զան դիլ, պաղ ջրով լուացո ւե ցայ, որ պէս զի 
կա նա նց սիր տը չը վի րա ւո րեմ:

Լմն ցաւ հա րս նի քը եւ հրա ւի րե ա լք ցրո ւե ցան հա րս եւ փե սային 
համար եր ջա նիկ օ րեր մաղ թե լով:

 Հայրս եւ մայրս չա փա զա նց ու րախ է ին, վա սն զի ի Մա րաշ, թերեւս 
շատ երկր նե րու մէջ ալ, ընդ հա նո ւր սո վո րու թի ւն է, տղայ եւ աղ ջիկ ունեցող 
ծնո ղք, երբ ի րե նց տղա քը ա մո ւս նաց նեն եւ ի րե նց աղ ջիկ նե րը հարս ը նեն, 
կ’ու րա խա նան եւ հա րս նիք հրա ւի րե ա լք ծնո ղք նե րու «աչ քեր նիդ լոյս» 
բանա ձե ւը կ’ար տա սա նեն եւ ծնո ղք ալ փո խա դար ձա բար «Լու սով մնաք, 
շնո րհ քը ձեր զա ւա կաց ըլ լայ» ը սե լով կը պա տաս խա նեն: Ի րաւ ալ նո ւի-
րա կան պար տա կա նու թի ւն մ’է հա րց եւ մա րց հա մար ի րե նց զա ւակ նե րը 
ա մո ւս նաց նել, երբ ա մո ւս նա նա լու յար մար տա րի քի հաս նին:

20 տա րե կան է ի, երբ ա մո ւս նա ցայ: Հա րսս՝ Տի րու հին ալ հա զիւ 
13-ա մե այ ծա ղիկ հա սա կի մէջ էր: Զար գա ցե ալ գի տակ ցու թի ւն չու նէ ի 
ա մուս նու թե ան վրայ, տա կա ւին չէ ի կար դա ցած գաղ ղի ա ցի նշա նա ւոր 
հեղի նակ Միշ լէ ի «Սէ ր»217 ա նո ւն սքան չե լի գիր քը: Մե ծա նո ւն քեր թող 

217 Միշլէի «Սէր» – խոսքը ֆրանսիացի պատմաբան Ժյուլ Միշըլեի (Jules Michelet, 
1798-1874) «Սեր»(L’Amour) երկի մասին է, որ հրատարակվել է 1859 թվականին:
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Լամար թի նին «Ռա փայէ լ»218 ա նո ւն վէ պն տե սած չէ ի եւ Ա. Տը պէ ֆրանսա-
ցիին «Ի մաս տա սի րու թի ւն ա մո ւս նու թե ա ն» ա նո ւն հոյա կապ հե ղի նա-
կու թի ւնն ալ չը գի տէ ի: Ճի շդ Պօղ եւ Վիր գի նէ ի219 պէս ան կե ղծ սի րով եւ 
մաքո ւր հա մակ րու թե ա մբ զի րար կը սի րէ ի նք:

 Մեր ա մո ւս նու թիւ նը եր ջա նիկ եւ բա րե բաս տիկ ը նե լու հա մար մե զի 
բնաւ պէ տք չկար օգ տա կար գիր քեր կար դա լու: Եր կու կեն դա նի գիր քեր 
մի շտ աչ քեր նիս առ ջեւ էր: Հայրս եւ մայրս մե զի հա մար ազ դու դա սեր 
է ին: Ծնո ղքս սր տով եւ մտ քով ի րա րու հետ մի ա ցե ալ է ին: Մայրս՝ հօ րս 
լծա կիցը, խո րհր դա կա նը, բա րե կա մը եւ մէկ խօս քով մտե րի մն էր: Ի րա-
րու սի րոյն ան ձնո ւէր է ին: Հայրս մի շտ մօ րս «խը սը մ»220 ը սե լով կը խօ սէր: 
Մայրս բա ւա կան զար գա ցե ալ կին մ’էր, թէ պէտ կար դալ գրել չէր գի տեր, 
բայց Ս.  Գէ ո րգ թե մի ե րե ւե լի իշ խան Թօ փա լե ան Գէ ո րգ ա ղային աղ-
ջիկն էր: Երբ հա ւս՝ նշա նա ւոր Տէր Կա րա պետ ա ւագ քա հա նային ե րեց-
կի նը մե ռած է յի շե ալ Թօ փա լե ան Գէորգ ա ղա մեծ իշ խա նը հա ւո ւս քով 
ե կեր է մխի թա րու թե ան եւ հա ւո ւս ար տա սո ւք նե րը սր բե լու ազ նիւ դի տա-
ւո րու թեա մբ «Տէր Հայր չա փա ւո րէ վի շտ եւ սո ւգդ, ար գա հա տե լով այդ 
ա նակնկալ տխո ւր վի ճա կիդ կը խոս տա նամ Թր վան տա աղ ջի կս տղո ւդ՝ 
Յով հան նէ սին տա լ»: Այն օ րէն հա ւս բա ղդ ու նե ցած է Թօ փա լե ան Գէ ո րգ 
ա ղա մեծ իշ խա նի մը հետ խնա մի ըլ լա լու:

 Այն թո ւա կան նե րո ւն յի շե ալ իշ խա նը հայ ազ գին է՛ն ե րե ւե լի, է՛ն 
ճենթըլ մէն ան ձնա ւո րու թի ւնն է ե ղեր: Մօ րս մայ րը՝ Սա ռա Խա թու նը շատ 
հա մե ստ եւ շատ բա րե պաշ տու հի կին մ’էր: Ը սել կ’ու զեմ որ ան շո ւշտ այն-
պի սի ազ նո ւա կան իշ խա նի մը աղ ջի կն ալ. «ն ման զն ման ար տադ րէ» 
ճշմար տու թե ան հա մե մատ ազ նիւ եւ ար ժա նա ւոր աղ ջիկ մը կ’ըլ լայ: Այս 
մա սին հայրս բաղ դա ւոր գտ նո ւած է: Մի տքս կու գայ այն եր ջա նիկ եւ 
բա րե բաս տիկ օ րե րը, երբ ես եւ հա րսս՝  Տի րու հի ի րար մով եր ջա նիկ մեր 
ա մո ւս նու թե ան մեղ րա լո ւս նին մէջ ու րախ եւ զո ւա րթ օ րեր կ’ա նց նէ ի նք:

 Հայրս հա րո ւստ եւ ըն չա սէր քա հա նայ մը չէր, աղ քատ ալ չէր, ի րեն 
քա հա նայա կան ի րա ւո ւնք նե րու ե կամ տով կ’ապ րեց նէր զմեզ: Եր բեք բանի 

218 Լամարթինի «Ռափայել» – խոսքը ֆրանսիացի գրող, բանաստեղծ և քաղաքական 
գործիչ Ալֆոնս Մարի դը Պրա դը Լամարթինի (Alphonse Marie Louis de Prat de Lamartine 
1790-1869) Ռաֆայել (Raphaël) երկի մասին է հրատարակված 1849-ին:

219 Պօղ եւ Վիրգինէ – խոսքը Ժաք-Անրի Բերնարդեն դը Սեն-Պիեռի (Jacques-
Henri Bernardin de Saint-Pierre) հեղինակած «Պոլ և Վիրժինի» (Paul et Virginie) վեպի 
մասին է, որն առաջին անգամ հրատարակվել է 1787-ին: Ունեցել է հայերեն բազմաթիվ 
հրատարակություններ: 

220 Խըսըմ (Hısım) - թրք.՝ հարազատ:



մը կա րօտ չէ ի նք: Ես դեռ նշա նո ւած է ի, նշա նա ծիս վրայ պէ տք ե ղած ոս-
կեղէն ա մէն ար դու զա րդ՝ օ ղակ, մա նե ակ, ա պա րան ջան ա մէն բան ը րած 
էր: Երբ պի տի պսա կո ւէ ի, հար սիս գե ղե ցիկ եւ թան կա գին սե ւայի շրջա-
զգեստ կա րել տո ւաւ: Հա մակ սր մա թե լե րէ կա րո ւած ֆեր մա նէ շի նել 
տուաւ: Ի հակի րճ բան հա րո ւս տի մը հար սին պէս հա րսս զար դա րեց:

 Ես, հա րսս եւ Ա գա պի քոյրս ծնո ղա ցս կեն դա նու թե ա մբ շատ բե րկ-
րա լի օ րեր կ’ա նց նէ ի նք: Հայրս շատ ըն տա նե սէր եւ որ դե սէր հայր մ’էր: 
Հայրս շատ ճա շա կի տէր ան ձ մ’էր: Կը սի րէր սնն դա րար կե րա կո ւր ներ, 
շաբ թու մէջ 2 կամ 3 ան գամ միս առ նե լու եւ մսի ջո ւր խմե լու էր: Եր բե մն 
օ ղի ալ կը գոր ծա ծէր: Թեյ, սո ւրճ եւ խրա չի չէյի221 ա նո ւն վայ րի ծա ղի կը 
իբ րեւ թէյ ե փել ու խմել ի րեն հա մար սի րե լի ըմ պե լիք ներ է ին: Հայրս ի րի-
կո ւն նե րը կա նո ւխ պառ կե լու սո վո րու թի ւն ու նէր ի վա ղո ւց ան տի: Ձմեռ 
ա տեն, նա մա նա ւա նդ եր կայն գի շե րո ւան մի ջո ցին, գրե թէ կէս գի շե րը 
կ’ա րթն նար, կրա կա րա նի մօտ էր ար դէն իւր պառ կե լու տե ղը, քո զ222 կը 
վա ռէր եւ թեյ կամ սո ւրճ ե փել ու պատ րաս տե լով մայրս ալ կ’ա րթնց նէր: 
Եր կու քը մի ա սին կը նս տէ ին ժա մե րով կը խօ սակ ցէ ին:

 Ախ, այն նո ւի րա կան եւ եր ջա նիկ օ րե րը ծնո ղաց կեն դա նու թե ան շնոր-
հիւ ան հոգ, ան փոյթ, ան տար բեր՝ ու տել, խմել եւ ապ րիլ՝ ինչ մեծ բաղդ: 
Ես այն ան գին բաղ դը վայե լե ցի տա րի նե րով: Ա մո ւս նա նա լէս գրե թէ ե րեք 
տա րի յե տոյ այս պէս ան ցաւ կե ան քեր նիս: Ա գա պի քոյրս ա մո ւս նա ցաւ Տէր 
Մի նաս քա հա նային Ստե փան ա նո ւն որդ ւոյն հետ: Դժ բաղ դա բար քրո ջս 
ա մո ւս նու թե ան թո ւա կա նը ալ չեմ կր նար յի շել: Մի այն սա չա փը ստու գա-
պէս լաւ գի տեմ, որ Ա գա պի քոյրս շատ գոհ էր իւր ա մո ւսնոյն բնաւո րու-
թե ան ազ նո ւու թե նէ:

 Քոյրս Ա գա պի ին հա րս ըլ լա լէն յե տոյ հայրս, մայրս, ես եւ Տի րու հի՝ 
կե նա կի ցս ու րախ եւ զո ւա րթ ապ րե ցա նք: Հայրս զիս սի րա ծէն ա ւե լի կինս 
ալ կը սի րէր: «Հար սո ւկ» ա նու նը կու տար Տի րո ւհ ւոյն: Հայրս սի կա րա 
շատ կը ծխէր: Հա րսս ալ մի շտ սի կա րա կը փաթ թէր եւ կը պատ րաս տէր: 
Վեր ջա պէս տու ներ նիս մե զի հա մար դրախ տա վայր մ’էր:

 Ա մո ւս նա նա լէս կար ծեմ 2 տա րի վե րջ Ս. Ծնն դե ան Զատ կէն վեր ջը 
Այն թապ գա ցի լոկ պտոյ տի մը հա մար: Այն թա պի ե կե ղեց ւոյն Ա ւագ քա-
հա նայ Տէր Մել քոն քա հա նային տու նը ի ջայ: Յի շե ալ քա հա նան ո րով հե-
տեւ հօ րս սե րտ բա րե կա մն էր, յա րգ եւ մե ծա րա նօք ըն դու նե ցին զիս եւ 
հիւ րա սի րե ցին: Մնա ցի Տէր Հօր տու նը: Այն տա րին Սր բոց Վար դա նա նց 

221 Խրաչիչէյի (Kar çiçeği) – հրանունկ (ծաղկի տեսակ):
222 Քոզ (Köz) – ածուխ, ածխի փոքր կտոր, kor- ածուխ:
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տօ նա խմ բու թե ան օ րը Այն թա պու Ներ սէ սե ան վար ժա րա նին մէջ Վար-
դա նա նց Զօ րա վա րաց թէ ատ րօն ներ կայա ցու ցին շատ շքեղ եւ փա ռա ւոր 
կեր պով: Դեռ ներ կայա ցո ւմ չէ ի տե սած, շատ գոհ մնա ցի: 10 կամ 15 օր 
Այն թապ մնա լէն յե տոյ ետ դար ձայ ի Մա րաշ:

 Ա մո ւս նա նա լէս ե րեք տա րի վեր ջը ան դրա նիկ տղաս՝ Յով հան նէս աշ-
խա րհ ե կաւ: Այն տա րին Ա ղե ար այ գի գա ցած է ի նք: 1876 Սեպ տեմ բեր ամ-
սո ւան, 20-ին կար ծեմ, հա րսս եր կո ւնք ու նե ցաւ: Կէս գի շեր էր, արթն ցան 
հայրս եւ մայրս: Ե լայ մի այ նակ մեր այ գի ին մօ տա կայ Փեյ նիր Տե րէ սի223 
ա նո ւն տա ճիկ գիւ ղէն դայե ակ մը գտայ: Մին չեւ որ դայե ա կը տո ւն բե րի 
հա րսս իւր ծնն դա բե րու թիւ նը ան վնաս եւ հան գի ստ կա տա րեց:

Ա մէ նքս ալ ու րա խա ցա նք: Ե րա խան ողջ եւ ա ռո ղջ, մայրն ալ փառք 
նա խախ նա մու թե ան, հան գի ստ: Քա նի մ’օր յե տոյ քա ղա քէն հօ րս հօրեղ-
բօր տղան՝ ար ժա նաշ նո րհ Տէր Ստե փան քա հա նայ, ե կե ղե ցի էն մե ռօն 
բերաւ, իմ կն քա հայրս՝ Լօմ լօմ ճե ան Ա ւագ ա ղան ալ ար դէն հրա ւի րած 
է ինք: Տէր Ստե փան մկր տեց իմ ան դրա նիկ նո րա ծին տղաս եւ հօ րս 
փափա քա նաց հա մե մատ ա նու նը դրին Յով հան նէս: Տղո ւս կն քա հայրն ալ 
ե ղաւ իմ կն քա հայրս՝ Ա ւագ ա ղա Լօմ լօմ ճե ան:

Տ ղո ւս մկր տո ւած օ րը մեր այ գի ի տան մէջ մեծ ու րա խու թի ւն եւ ցնծու-
թի ւն վայե լե ցի նք, եւս ա ռա ւել հայրս իւր աշ խար հա կա նու թե ան ա նունը 
Յով հան նէ սին իւր թոռ նի կին դրած ըլ լա լո ւն ան հու նա պէս ինք զի նք 
զուարթ կը զգար: Մեր այ գի ին ամ բո ղջ դրա ցիք ե կան շնոր հա ւո րե ցին եւ 
մեր զո ւար ճու թե ա նց մաս նա կից ըլ լա լով նո րա ծին Յով հան նէ սին ծնո ւնդ 
եւ մկրտու թիւ նը շնոր հա ւո րե ցին: Այ գի էն վար քա ղաք ի ջա նք հան գի ստ 
կեր պով:

1877, որ ամ սո ւան մէջ գա լը մի տքս չէ, Կ. Պոլ սոյ Պատ րի ա րք Ա մե-
նա պա տիւ Ներ սէս Սր բա զան Ար քե պիս կո պո սին մաս նա ւոր կոն դա կաւ 
բնիկ կ. պոլսե ցի եւ եր բե մն ալ Ե րու սա ղէ մի Ս. Յա կոբ վան քին մի ա բան-
նե րէն Ար ժա նաշ նո րհ Մով սէս Ծ. Վար դա պետ Կէ օմ րի ւք ճե ա ն224 ի Մա րաշ 
Ա ռաջ նո րդ ե կաւ:

223 Փեյնիր Տերէսի (Փեյնիր Դերեսի, Peynir deresi)– բառացի՝ Պանրի ձոր:
224 Մովսես ծ.վ. Կէօմրիւքճեան (Գյոմրուքջյան) – ծնվել է Կ.Պոլսում 1840 թվականին: 

1868-ին որպես Երուսաղեմի միաբան վարդապետ է ձեռնադրվել:1876-ին մեկնում է 
Կ.Պոլիս և նույն տարում նշանակվում Բերիո թեմի առաջնորդական տեղապահ: 1880-
ին կրկին մեկնում է Կ.Պոլիս, 1888-1889 թթ. Մեկ անգամ ևս նշանակվում Հալեպի Հայոց 
Առաջնորդ: (Արտաւազդ արքեպիսկոպոս Սիւրմէեան, Պատմութիւն Հալէպի Հայոց, Հ.Գ, 
Փարիզ, 1950, էջ 842-867, 871, այսուհետ՝ Պատմութիւն Հալէպի Հայոց):
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 Ար ժա նա ւոր եւ բա նի բո ւն վար դա պետ մը հմո ւտ հայե րէն, ֆրան սե-
րէն, ա րա բե րէն եւ թր քե րէն լե զո ւաց: Բա ւա կան տե ղե ակ թէ Ազ գային Սահ-
մա նադ րու թե ան եւ թէ թո ւրք պե տա կան օ րի նաց: Ժո ղով ներ կազ մել, օ րի-
նա ւոր ար ձա նագ րու թի ւն ներ գրել, նա մա նա ւա նդ տօ մա րա կա լու թի ւն եւ 
հա շո ւա գի տու թե ան մէջ ան նման ճար տա րու թի ւն ու նե ցող կղե րա կան մը: 
Ե կաւ նս տաւ մեր Սո ւրբ 40 Մա նո ւկ ե կե ղե ցին: Ան մի ջա պէս գոր ծի սկսաւ 
լու սա հո գի հօ րս ա ջակ ցու թե ա մբ եւ ըն կե րակ ցու թե ա մբ: Նոր ժո ղովք ներ 
կազ մա կեր պեց սահ մա նադ րա պէս եւ աշ խա տե ցաւ յօ գո ւտ ազգին:

 Այս վար դա պե տին ա ռաջ նոր դու թե ան ժա մա նակ՝ 1877 Ապ րիլ 14-ին 
էր, ռո ւս-թո ւրք ա հեղ պա տե րազ մը ծա գե ցաւ եւ տե ւեց ամ բո ղջ տարի է 
մը ա ւե լի: Թո ւր քե րը յաղ թո ւե ցան թէ Րու մե լի ի225 մէջ եւ թէ Ա նա տօ լիի 
մէջ: Ռուս յաղ թա կան բա նա կը ե կաւ Այս տե ֆա նո ս226 տն կո ւե ցաւ: Հաշ-
տուե ցան: Այս ա հեղ պա տե րազ մը մաս նա ւոր պատ մու թի ւն ու նի, ըստ իս 
ա ւելո րդ է հոս այդ մա սին գրել:

 Հե տե ւե ալ տա րին՝ 1878 Յու նիս կամ Յու լիս ամ սո ւան մէջ էր, երկ րորդ 
տղաս ծնաւ, ութ օր վեր ջը մկր տո ւե ցաւ մեր Ս. 40 Մա նո ւկ ե կե ղեց ւոյն մէջ: 
Հայրս այս երկ րո րդ տղո ւս ա նու նը Գէ ո րգ դրաւ, իւր մե ռե ալ եղ բօր ա նունն 
է ե ղեր: Գէ ո րգ տղո ւս մկր տո ւած օ րը հայրս մաս նա ւոր կո չո ւնք հաց կե րոյ-
թին պատ րաս տել տա լով գե րա պա տիւ Կե օմ րիւք ճեան Մով սէս վար դա-
պետն ալ մի ւս քա հա նայից հետ տո ւն հրա ւի րեց: Յի շե ալ Ս.  Հայ րը կե րա-
կու րէն յե տոյ նո րա մկր տե ալ տղաս եւ թէ մայ րը օրհ նեց «պահ պա նի չո վ»:

 Չօր պա ճե ան Տէ օվ լէթ է ֆէն տի հան դե րձ ըն տա նե օք 1874-ին Ս. Երու-
սա ղէմ ա ռօք փա ռօք ուխ տի գնաց: Իւր Սո ւրբ Ստե փան նոս ե կե ղեցւոյ 
քահա նա նե րէն Տէր Պետ րոս Տէր Պետ րո սե ա նը մի ա սին տա րաւ եւ ամ-
բողջ ծախ քը ինք հո գա լով: Վե րա դար ձին Չօր պա ճե ան Ս. Ե րու սա ղէմի  
Ս. Յա կոբ վան քին մի ա բան նե րէն կ. պոլ սե ցի Նա զա րէ թե ան Յա կոբ 
ա նունով ձայ նա ւոր դա սա տու մը բե րաւ մի ա սին ի Մա րաշ եւ իւր տան մէջ 
ա միս նե րով հի ւր պա հե լով կե րակ րեց յի շե ալ դա սա տո ւն:

 Ար դա րեւ այս տի րա ցո ւն մեր ե կե ղեց ւոյ ե րա ժշ տու թե ան կա տա-
րեալ հմ տու թի ւն ու նէր: Ս.  Սար գիս ե կե ղեց ւոյ վար ժա րա նին մէջ ե րեք 
թեմականք նոր դպ րոց մը բա ցին եւ տի րա ցու Յա կոբ սկ սաւ ան դ թէ ե կե-
ղե ցա կան ե րա ժշ տու թե ան դաս տալ, թո ւա բա նու թի ւն, քե րա կա նութիւն, 
հայոց պատմու թե ան դա սեր ալ կ’ա ւան դէր: Ես ալ ի րեն օգ նական 

225 Րումելի (Rumelia) – օսմանյան կայսրության եվրոպական մաս, Բալկանյան թերակղզի:
226 Սան Ստեֆանո:
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կարգուե ցայ՝ թր քե րէն, հայե րէն դաս կու տայի: Վար ժա պե տե ան Տէր 
Յովհան նէս հօր որ դին՝ Յօնա նն ալ նօ թայի դաս կ’առ նէր: 100-էն ա ւե լի 
վեց թե մե րէն ուսա նող ներ կային: Կար ծեմ 2 տա րո ւան մօտ շա րու նա կե-
ցի նք: Յե տոյ Նա զա րէ թե ան տի րա ցու Յա կոբ հի ւան դա ցաւ եւ, մեր տու նը 
բե րած է ի զին քը, մեր տան մէջ մե ռաւ: 

Ո րով հե տեւ Կե օմ րի ւք ճե ան Մով սէս վար դա պե տին հայ րե նա կի ցն էր 
տա րա բա ղդ Նա զա րէ թե ան ար ժա նա վայել թա ղո ւմ ը նել հրա ման ը րաւ: 
Յի շե ա լին մե ռած օրն ալ կի րա կի էր: Ամ բո ղջ մեր ե կե ղեց ւոյն ժո ղո վուրդը 
հան դի սա ւոր թա ղո ւմ ը րին եւ տա րին մեր գե րեզ մա նին մօտ տեղ մը 
թաղե ցին: Երբ մե ռաւ տի րա ցու Յա կոբ հա զիւ 40 տա րե կան էր:

 Քա հա նայ ձեռ նադ րո ւե լո ւս պատ մու թիւ նը

 Թէ պէտ ա ւագ քա հա նայ Տէր Նա հա պե տի որ դին է ի, բայց կրօ նա-
կան ըլ լա լու ման կու թե նէս ի վեր շատ փա փաք եւ տրա մադ րու թի ւն չու-
նէ ի: Կի րա կի օ րեր հայրս կը ստի պէր որ ե կե ղե ցի եր թայի շա պիկ հագ նէ ի, 
ե կե ղե ցա կան եր գեր եւ շա րա կան ներ սոր վէ ի: Ի զո ւր, չէ ի սի րեր: Թէ պէտ 
հո գե ւոր գր քեր, նա մա նա ւա նդ Աս տո ւա ծա շո ւնչ եւ ու րիշ կրօ նա կան գիր-
քեր սի րով կը կար դայի: Հայրս մի շտ կը խրա տէր եւ կը թե լադ րէր զիս, 
որ քա հա նայ ըլ լամ, ի րեն յա ջոր դը ըլ լամ: «Մե նք, կ’ը սէր, 20 պոր տէ ի վեր 
որդ ւոց որ դի քա հա նայ ենք: Պե տք է որ դո ւն ալ քա հա նայ ըլ լա ս»227:

 Գի տէ ի ա պի կա րու թի ւնս, գի տէ ի քա հա նայ ըլ լա լու հա մար ար ժա-
նիք եւ հմ տու թի ւն չու նե նա լս, ո րով հե տեւ մեր մէջ քա հա նայա ցո ւն պէ տք 
է ու նե նայ նախ վայե լո ւչ դէ մք, կեր պա րան եւ շնոր հա լի ի րան եւ հա սակ: 
Պէ տք է ու նե նայ քա ղցր ձայն, ե կե ղե ցա կան ե րա ժշ տու թե ան եւ եր գե ցո-
ղու թե ան մէջ քաջ հմ տու թի ւն: Քա հա նայա ցո ւն ան հրա ժե շտ պէ տք է մեր 
Հայաս տա նե աց վա ղե մի ե կե ղեց ւոյն թէ՛ վար դա պե տա կան եւ թէ՛ ծէս ու 
ա րա րո ղու թե ա նց պատ մու թի ւն նե րը լաւ գիտ նալ: Հայ քա հա նան պե տք է 
իւր տոհ մային գրա բառ եւ թէ աշ խար հա բառ լե զո ւն քաջ գիտ նայ, նա մա-
նա ւա նդ ազ գային պատ մու թե ան լա ւա տե ղե ակ ըլ լայ:

227 Եթե Տեր Նահապետի տեղեկությունը համապատասխանում է իրականությանը 
և այս տոհմում իսկապես 20 սերունդ շարունակաբար քահանաներ են եղել, ապա կարելի 
է ենթադրել, որ ոչ միայն 17-րդ դարում Նոր Ջուղայում գտնված ժամանակ, այլև մինչ 
այդ, այսինքն 14-16-րդ դարերում (մինչև 17-րդ դարի սկզբի բռնագաղթը) հավանաբար 
Արարատյան հովտի ինչ որ մի բնակավայրում ապրել են այս տոհմին պատկանող 
քահանայական սերունդներ:
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 Ժա մա նա կիս ըն թա ցք եւ ոգ ւոյն հա մե մատ հայ քա հա նային պե տք է 
քիչ շատ պեր ճա խօ սու թի ւն ու նե նալ, ո րով հե տեւ ամ բո ղջ Թի ւր քի այի մէջ 
ուր որ հայ կայ, ան դ հայ բո ղո քա կան, հայ հռով մէ ա կան կայ: Ա նո նք բաղ-
դատ մա մբ մե րին նե րո ւն հետ շատ զար գա ցե ալ են: Այս օր ա մե նայե տին 
հայ բո ղո քա կան պա տո ւե լի մը, ի պա հան ջել հար կին, կր նայ ոտ քի ել նել 
եւ բե մա խօ սել: Նմա նա պէս հայ կա թո լիկ վար դա պետ մը իւր կա թո լի կա-
կան կրօն քը պա շտ պա նե լու մա սին շատ ճար պիկ եւ կա րող է:

 Հայ բո ղո քա կան նե րը Աս տո ւա ծա բա նա կան վար ժա րան ներ ունին, 
հայ կաթոլիկ նե րն ալ: Պէյ րու թի մօտ Զըմ մա ռա վան քը ու նին, Վիեն-
նայի եւ Վե նե տի կի Մխի թա րե ան նե րն ալ գի շե րօ թիկ բա րե կարգ 
հաստատութիւն ներ ու նին, ար ժա նա ւոր կղե րա կան ներ կը հա սց նեն: 
Մաս նաւորե լով խօ սքս Կի լի կի ոյ հայու թե ան վրայ կր նամ ը սել, թէ 
ասկէց 40 տա րի ներ յառաջ Կի լի կի ոյ հայե րը կր թա կան տե սա կէ տով ետ 
մնացած է ին: 

Ես ալ ան շո ւշտ ետ մնա ցող ժո ղո վր դե ան մը զա ւա կն է ի: Ըստ իս, 
գիտ ցա ծս քա հա նայ ըլ լա լու չափ բա ւա կան չէր: Ինչ օ գո ւտ, լաւ գիտ նա-
լով հան դե րձ իմ ա նար ժա նու թի ւնս եւ ա պի կա րու թի ւնս, եր բեք չէ ի կր նար 
հա կա ռա կիլ պա տո ւա կան հօ րս կամ քին: Եր բեք չէ ի կր նար ան հնա զա նդ 
գտ նո ւիլ, ո րով հե տեւ հայրս զիս չա փա զա նց կը սի րէր, ծնած օ րէս ի վեր 
ան նման հօ րս ան թիւ, ան հա մար բա րիք, ե րախ տիք եւ ազ նո ւու թի ւն նե րը 
տե սած եւ վայե լած է ի, հա կա ռա կիլ իւր կա մք եւ փա փա քա նաց ան վայել 
էր ին ծի: Կ’ու զէ ի մի շտ ի րեն հնա զա նդ գտ նո ւիլ, նո ւի րա կան պար տա կա-
նու թի ւնս էր հօ րս ի սր տէ ե րախ տա գէտ ըլ լալ: Քա նի ցս բեր նէն լսած եմ թէ 
«ե թէ քա հա նայ չըլ լաս, եր բեք օրհ նու թի ւն նե րս չպի տի առ նե ս»:

 Վեր ջա պէս հա մո զո ւե ցայ եւ կա տա րե ալ հնա զան դու թի ւն ցոյց տո ւի 
քա հա նայ ձեռ նադ րո ւե լու: Պե հես նի ի քա հա նայ Տէր Աբ րա համ Հայր այն 
օ րեր մեր տու նը իբ րեւ հի ւր կը գտ նո ւէր: Յի շե ալ քա հա նային մի ջո ցաւ 
հօրս հա սկ ցու ցի քա հա նայ ըլ լա լու փա փա քս:

 Կի լի կի ոյ Կա թո ղի կոս Տէր Մկր տիչ Վե հա փա ռը Քեր խա նէն Մարաշ 
ե կած էր: Մեր Սո ւրբ 40 Մա նո ւկ ե կե ղեց ւոյ թա ղա կան խո րհրդոյ պատուար-
ժան ան դա մք ան մի ջա պէս գրա ւոր հան րագ րու թե ա մբ նորին վե հա փա-
ռու թե նէ խնդ րած է ին, որ զիս յա նո ւն 40 Մա նո ւկ ե կե ղեց ւոյ ժողովր դե ան 
քա հա նայ ձեռ նադ րէ: Նո րին Սր բազ նու թիւ նը 2 օր վեր ջը իւր ներ կայու-
թե ան կան չեց, քն նեց զիս ման րա մաս նա բար: Քա հա նայու թեան թէ լաւ 
կող մե րը պատ մեց նկա րագ րեց, գէշ կող մե րն ալ նկա րագրեց. «Տղաս, 
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տիրա ցու Եր ջա նիկ, լաւ մտա ծէ, լաւ խոր հէ, քա հա նայական հո գեւոր 
պաշտօ նը թե թեւ պաշ տօն մը չէ: Դեռ ե րի տա սա րդ ես, գնա հարսիդ հետ 
խո րհրդակ ցու թի ւն ը րէ: Աս տո ւած մի ա րաս ցէ, կր նայ ըլ լալ որ կի նդ կը 
մեռ նի, դո ւն այ րի կը մնաս, կր կին ան գամ չես կր նար ա մուս նա նալ եւ կամ 
դո ւն կը մեռ նիս կի նդ կը մնայ այ րի եւ ա նօգ: Այս լու ծը կար ծո ւա ծին չափ 
թե թեւ լո ւծ մը չէ»:

 Վե հա փառ Կա թո ղի կո սին այս հրա մա նին վրայ քա նի մ’օր ստի պուե-
ցա նք մտա ծել եւ խոր հիլ: Վեր ջա պէս «Օ րհ նե ալ ե ղի ցի կա մք Տե ա ռն» 
ը սե լով վե րջ նա կա նա պէս ձեռ նադ րո ւե լու ո րո շու մը տո ւի նք: Լու սա հո գի 
հայրս ա մե նայն ու րա խու թե ա մբ գնաց Կա թո ղի կո սին քո վը եւ իմ կա տա-
րե լա պէս հնա զա նդ ըլ լա լս ի մա ցո ւց:

1880 Հոկ տեմ բեր 11-ին, շա բաթ ի րի կո ւն, Կոչ ման ա րա րո ղու թիւնը կա-
տա րո ւե ցաւ: Ես ար դէն դպիր ձեռ նադ րո ւած է ի: Հե տե ւե ալ օ րը՝ Հոկտեմ-
բեր 12-ին, կի րա կի օր, Կի լի կի ոյ Մկր տիչ Վե հա փառ Կա թո ղի կո սը զիս 
քա հա նայ ձե ռադ րեց մեր Սո ւրբ Քա ռա սո ւն Մա նո ւկ ե կե ղեց ւոյ մէջ: 
Ձեռնադ րու թի ւնս խի ստ շքեղ եւ հան դի սա ւոր ե ղաւ: Խո ւռն բազ մու թի ւն 
լե ցուած էր ե կե ղե ցին: 

Ե րբ զիս ծն րադ րե լով վա րէն ժո ղո վո ւր դին մե ջէն դէպ ի Սո ւրբ Սեղան 
տա րին, դար ձու ցին դէ մքս դէպ ի ժո ղո վո ւր դը, ձեռ քե րս վեր վեր ցու ցած 
կայ նե ցայ եւ յե տոյ ծն րադ րե ցի: Տի րա ցու ներ վա րէն «Աս տո ւա ծային եւ 
երկ նային շնո րհ» սքան չե լի շա րա կա նը կ’եր գէ ին: Յու զո ւե ցայ տե սա րա-
նի վե հու թե նէն, վրաս դրո ւե լիք նո ւի րա կան պաշ տօ նին վսե մու թե նէն 
սկսայ տղու մը պէս լալ: Ար դե օք, կ’ը սէ ի, այս պի սի սո ւրբ եւ վեհ պաշ տօն 
մը պիտի կր նամ ար ժա նե օք ի գլո ւխ հա նել: Ար դե օք ժո ղո վր դե ա նս յոյս 
եւ ակն կա լու թի ւն նե րը պի տի կր նամ լի ո վին պսա կել: Ճի շդ Սո ւրբ Գրի-
գոր Նա րե կա ցի ին ը սա ծին պէս. «Զիս զիս ու նին առ որ չե մ»: Երբ լմն ցաւ 
երգը, դար ձայ ծո ւն կի վրայ Կա թո ղի կո սին առ ջեւ: 

Ե կաւ ձեռ նադ րու թե ան ցան կա լի վայր կե ա նը, հե տե ւե ալ բա նա ձե ւը. 
«Ես դնեմ զձե ռս իմ ի վե րայ դո րա եւ դո ւք ա մե նե քե ան ա ղօ թս ա րա րէ ք»: 
Կա թող կոս ձեռ քե րը գլ խո ւս վրայ դրաւ, ո տից մին չեւ ցգ լո ւխ սար սո ւռ մը 
զգա ցի, ամ բո ղջ մար մի նս սկ սաւ դո ղալ: Նո րին Վե հա փա ռու թիւ նը սկ սաւ 
լր ջու թե ա մբ կար դալ: Դար ձե ալ յու զո ւմ ե կաւ վրաս: Ա ղի ար տա սո ւք նե րս 
հե ղե ղի նման կը թա փո ւէ ին աջ թե ւիս վրայ դրո ւած ու րա րին վրայ: Աշ-
խա տե ցայ զս պել ինք զի նքս: Լալ եւ ար տա սո ւք թա փել ա նօ գո ւտ է: Այն 
հա մոզ ման ե կայ, որ պե տք է ա րի ա նամ սր տով: Ըստ Տէ րու նե ան Բա նին 
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ձե ռքս մա ճի վրայ դնե լէն յե տոյ ե տե ւը նայիլ պատ շաճ չէ. «Զօ րու թի ւն իմ 
ի տկա րու թե ան կա տա րի» ը սաւ Փր կի չը:

Զ գես տա ւո րեց զիս քա հա նայ ձեռ նադ րու թե ան հրա հան գաց համե-
մատ Ս. Ան մահ Պա տա րա գի մի ջո ցին վե րա բե րու մի ա տեն, օծ ման ա րա-
րո ղու թիւ նը կա տա րեց եւ ա նո ւնս դրաւ Տէր Ղե ւո նդ, թէ պէտ հայրս կը 
փա փա քէր, որ Կա թո ղի կո սը ա նո ւնս Տէր Կա րա պետ դնէ: Օ ծե ալ ձեռքերս 
կա պեց Վե հա փա ռը: Այն ի րի կո ւն ձեռ քե րս քա կե լու ա րա րո ղու թիւ նը 
կատա րեց, փի լօն տո ւաւ եւ գլո ւխս սեւ ֆես մը դրաւ: Ձեռ քե րո ւս կա պը 
ար ձա կե լու հա մար մե ծա պա տիւ տի ար Գէ ո րգ Մու րա տե ան կն քա հայր 
ե ղաւ եւ ձեռ քե րս լո ւա լու ժա մա նակ ջո ւր դրաւ ձեռ քե րս: Տի ար Մու րա-
տեան Վեհա փառ Հայ րա պե տին դրա մա կան նո ւէր մ’ալ տո ւաւ:

 Հե տե ւե ալ օ րը, օ րէն քը այս պէս է, նո րըն ծայ քա հա նան ջի լէ ի228 կը 
մտնէ, 40 օր առ տո ւը նէ մին չեւ ի րի կո ւն ծոմ պա հք կը բռ նէ, իւղ, միս բնաւ 
չու տեր: Մի այն ձէ թով կե րա կո ւր ներ ու տե լու ստի պե ալ է: Այս քա ռաս-
նօրեայ ջի լէ ին մէջ ես շատ օգ տո ւե ցայ: Ութ ձայն շա րա կա նը գրե թէ գի-
շեր նե րը հօ րս հօ րեղ բօ րոր դին՝ Տէր Ստե փան քա հա նայէն դաս կ’առ նէ ի եւ 
գոց ը սո ւե լիք ա ղօ թք եւ բո լոր մաղ թա նք նե րը կը սոր վէ ի: Մկր տու թի ւն ը նել, 
պսակ ը նել, պա տա րագ մա տու ցա նել, ու րիշ ծէ սեր եւ ա րա րո ղու թեանց 
մա սին ալ գո րծ նա կան խրատ ներ կ’առ նէ ի: Այս ջի լէ իս մէջ շա րա կան,  
Ս. Գի րք եւ Ժա մա գի րք եւ շատ մը ե կե ղե ցա կան գիր քեր ալ կար դա լու հոգ 
կը տա նէ ի: 

Այս մի ջո ցին, ո րով հե տեւ Հոկ տեմ բեր եւ քա նի մ’օր ալ Նոյեմ բե րէն 
եր կայն գի շեր նե րո ւն մէջ Ծե րե նց229 ա նո ւն մե ծա նո ւն գրա գէտ բժշ կի «Եր-
կո ւնք ի նը դա րո ւ» ա նո ւն տոհ մային գե ղե ցիկ վէ պը ձե ռքս ան ցաւ, ա խոր-
ժա կաւ կը կար դայի: Մե զի ազ գա կան, բա րե կամ եւ դրա ցի նե րէն ձէ թով 
պատ րաս տո ւած կե րա կո ւր ներ կու գար, ի րի կո ւն նե րը կ’ու տէ ի նք:

 Վեր ջա պէս 40 օր ջի լէն ողջ եւ ա ռո ղջ լմն ցու ցի, շա բաթ օր մ’էր, բաղ-
նիք գնա ցի նք լո ւա ցո ւե լու հա մար: Կի նս ալ ըստ օ րէ նի նո րըն ծայ քա հա-
նային ջի լէ մտ նե լո ւն, կի նս՝ ե րեց կի նն ալ գրե թէ ջի լէ մտաւ: Ե րէց կինը ջիլէէն 
կը հա նեն: Բո լոր ե րէց կի նե րը մեր տո ւն հրա ւի րե ալ է ին մօ րս կողմա նէ: 

228 Ջիլէ (Չիլե, Çile) – թրք.՝ տառապանք: Որևէ հոգևոր պաշտոն ստանձնելուց առաջ 
40-օրյա պահեցողություն։

229 «Ծերենց» գրական անունն է Հովսեփ Շիշմանյանի (1822, Կ.Պոլիս, 1888, Թիֆլիս), 
որ մեր գրականության խոշորագույն պատմավիպասաններից է: «Երկունք Թ դարու» երկը 
պատմում է Արաբական խալիֆայության դեմ հայ լեռնցիների ապստամբության մասին 
Հովնան Խութեցու գլխավորությամբ: Պատմավեպը հրատարակվել է 1879 թվականին:
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Ե րէցկի նը կը լո ւա նան եւ նոր զգե ստ ներ կը հա գց նեն: Ես լաւ գի տեմ, 
Մարա շի մէջ այն թո ւա կա նէն ա ռաջ երբ նո րըն ծայ քա հա նայ ջիլէէն ել նէր 
ե րէց կի նն տու նը կը լո ւա նային եւ ե օ թը գա թ230 զգե ստ կը հա գց նէ ին: Իմ 
կնո ջս այդ ե օթ զգե ստ հա գց նե լու նա խա պա շա րու մը թո ղու ցին:

 Հե տե ւե ալ օր, 1880 Նոյեմ բեր 18-ին, կի րա կի օր, ան դրա նիկ Պա-
տա րա գս մա տու ցա նե լու ար ժա նի ե ղայ: Այն օր, վա ղե մի սո վո րու թի ւն 
է, նո րըն ծային ա ռա ջին ան գամ պա տա րագ մա տու ցա նե լոյն ե րէց կի նն 
ալ ե կե ղե ցի կը բե րեն: Եւ երբ նո րըն ծան սե ղա նէն վար իջ նա լով վեր ջին 
Ա ւետա րա նը կար դայ, ե րէց կի նն ալ կը կայ նեց նեն դի մա ցը եւ ա կա նջ նե րը 
բամ պակ կը դնեն, որ պէս զի ա մո ւս նոյն կար դա ցած Ա ւե տա րա նը չը լսէ: 
Ես հա կա ռա կե ցի այս ծաղ րե լի գոր ծին եւ Պա տա րագ մա տու ցած օրս չը 
թո ղու ցի, որ կի նս ե կե ղե ցի գայ եւ վեր ջին Ա ւե տա րան կար դա ցա ծս չը լսէ: 
Ա սա նկ բա ներ ան պէտ նա խա պա շա րո ւմ ներ են:

Սկ սե ալ այն օ րէն կը գոր ծէ ի իբ րեւ նո րըն ծայ քա հա նայ: Հայրս 
անհու նա պէս ու րախ եւ զո ւա րթ, տես նե լով իւր մի ա ծին որ դին քա հա-
նայա ցեալ իբ րեւ ի րեն յա ջո րդ կը փա փա քէր այ նու հե տեւ հա նգս տա նալ եւ 
քա հա նայա գոր ծե լէ ձե ռն պահ մնալ: Սո ւրբ 40 Մանուկ ե կե ղեց ւոյ մէջ ես, 
Տէր Մկր տիչ, Տէր Մի նաս եւ Տէր Ստե փան մի ա սին կը գոր ծէ ի նք, սի րով 
կ’ապ րէ ի նք: Տէր Ստե փան՝ հօ րս հօ րեղ բօ րոր դին, Տէր Մի նաս՝ հօ րս խնա-
մին, Տէր Մկր տիչ նմա նա պէս հօ րս խնա մին: Չո րս քա հա նայ մի եւ նոյն 
ե կեղեց ւոյ մէջ ազ գա կա նու թե ա մբ ի րա րու հետ կա պո ւած է ի նք, սի րով եւ 
հա մակ րու թե ա մբ կ’ապ րէ ի նք:

1882-ին հայրս, մայրս, կի նս եւ եր կու տղա քս՝ Յով հան նէս եւ Գէ ո րգ, 
քե ռոր դիս՝ Չօր պա ճե ան Տիգ րան եւ հօ րեղ բօ րս տղան՝ Կա րա պետ, Սո ւրբ 
Ե րու սա ղէմ ուխ տի գնա ցին: Ես ի Մա րաշ մնա ցի, ա նո նց հետ չգ նա ցի: 
Այն տա րին ա ղու հա ցին վեր ջին ե օթ նե կին Ծաղ կա զար դի օ րը ի րի կո ւան 
դռնբա ցի ա րա րո ղու թե նէ յե տոյ Վեր ջին դա տաս տա նի վրայ մեր ե կե-
ղեցւոյ մէջ քա րոզ մը խօ սե ցայ, կար ծեմ շա տե րը գնա հա տե ցին: Հե տզ հե-
տէ բե մա խօ սու թե ան մէջ սկ սայ յա ռա ջա նալ:

 Պե տք է խոս տո վա նիմ թէ քաջ ա տե նա խօս ըլ լա լու հա մար նախ ի 
ծնէ մա րդ ճար տա րա խօս ըլ լա լու է, երկ րո րդ՝ պէ տք է լաւ հմ տու թի ւն ու նե-
նայ Ս. Գր քի եւ ար տա քին ընդ հա նո ւր պատ մու թե ա նց, ու սո ւմ եւ գի տու-
թի ւն իւ րա ցու ցած ըլ լալ: Ըստ իս, ու րիշ շատ օգ տա ւէտ ա ռա ւե լու թի ւն մ’ալ՝ 
պէտք է քաջ բե մա խօս եւ ա տե նա բան քա րո զի չի մը հմ տա լից քա րոզ նե րը 

230 Գաթ (քաթ, Kat) – թրք.՝ շերտ, հարկ:
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եր կար ա տեն մտիկ ը նել: Դե մոս թե նե ան վար ժու թի ւն, Կի կե րո նե ան սէր 
եւ հմ տու թի ւն ու նե նալ ան հրա ժե շտ է: Դժ բաղ դա բար ես այս թան կա գին 
յատ կու թի ւն նե րը ու նե նա լէ հե ռի է ի:

 Բայց կ’աշ խա տէ ի ինք զի նքս այս ճիւ ղի մէջ զար գաց նե լու: Մի նաս 
Չերա զի «Գ րա կան փոր ձե ր» ա նո ւն պա տո ւա կան գոր ծին մէջ «Պեր ճա-
խօ սու թի ւն» վեր նագ րով գրած ճա ռը թե րե ւս տա սը ան գամ կար դա ցի: 
Հայրս «Ե օ թն կար գե ա ն» ա նու նով գրա բառ, Վե նե տիկ տպե ալ, ըն դար-
ձակ քա րո զա գի րք մ’ալ ու նէր, ան կէց ալ եր բե մն կ’օգ տո ւէ ի: Վեր ջա պէս, 
ըստ իմ կա րո ղու թե ան, կի րա կի օ րեր, ա ւո ւր պատ շա ճի հա մա ռօ տա կի 
քա րո զի նման կրօ նա կան խրատ ներ կ’ա ւան դէ ի պսա կե ալ ե կե ղեց ւոյս 
բա րե պա շտ ժո ղո վր դե ան: 

Այս թո ւա կան նե րո ւն Մա րա շի մէջ հայ բո ղո քա կա նու թիւ նը հս կայ քայ-
լեր ա ռաւ: Ա մե րի կայի մի սի ո նա րք Աս տո ւա ծա բա նա կան վար ժա րան մը 
հիմ նե ցին Մա րա շի էն՛ օ դա սո ւն եւ ջրար բի թա ղին մէջ: Այն թա պի Ա մե րի-
կե ան Քօ լե ճին շր ջա նա ւա րտ նե րէն պա տո ւե լի ձեռ նադ րել փա փա քող ե րի-
տա սա րդ ներ՝ մա րաշ ցի, այն թապ ցի եւ ու րիշ շատ մը քա ղաք նե րէն ե կան 
լեցո ւե ցան Աս տո ւա ծա բա նու թի ւն սոր վե լու: Ա մո ւս նա ցե ալ ու սա նողք 2 լի-
րա ամ սա կան կը ստա նային եւ ա մու րի ու սա նող ներ մէկ ու կէս լի րա: Ինչ 
գեղե ցիկ բա ղդ, ձրի կար դալ եւ դրամ ստա նալ, յա ռաջ դի մե լու հա մար ա մէն 
դիւ րին մի ջոց ներ վայե լել: Այս քօ լե ճին մէջ ան գղի ե րէն լեզո ւաւ կրօնա կան 
բա րձր դա սեր կա ւան դէ ին կա րող մի սի ո նար դա սա տու ներ:

 Հար կաւ Աս տո ւա ծա բա նու թե ան դպ րո ցէն շր ջա նա ւա րտ ել նող ու սա-
նո ղք պա տո ւե լի ձեռ նադ րո ւե լու եւ կա րող քա րո զիչ ներ ըլ լա լու հա մար կը 
պատ րաս տո ւէ ին: Եր բե մն ա սո նց կր թա կան հան դէս նե րո ւն մէջ գտ նուած 
եմ: Ու սա նող նե րէն ո մա նք թր քե րէն լե զո ւաւ հի ա նա լի ա տե նա բա նու թիւն-
ներ կ’ը նէ ին եւ կը զար մաց նէ ին ունկն դիր նե րը: Մեր լու սա ւոր չա կան ե րի-
տա սա րդ նե րէն ո մա նք ալ ըն դու նո ւե ցան բո ղո քա կա նաց Աս տո ւա ծա բա-
նա կան վար ժա րա նը: Լաւ կը յի շեմ այն թապ ցի Ար սէն Յա րու թիւ նե ան 
ա նո ւն ա մո ւս նա ցե ալ հայը, որ ե կաւ Այն թա պէն ի Մա րաշ եւ մտաւ բո-
ղո քա կա նաց վար ժա րա նը: Յի շե ա լը մնաց ի Մա րաշ քա նի մը տա րի եւ 
Աս տո ւա ծա բա նա կան վար ժա րա նին շր ջա նը ա ւար տե լով գնաց Այն թապ: 
Յե տոյ քա հա նայ ձեռ նադ րո ւե ցաւ Տէր Ար սէն ա նո ւա մբ: Այս Տէր Ար սէն 
քա հա նան 1908-ին Այն թա պէն Հա լէպ հրա ւի րո ւե ցաւ: Այն օ րեր ես ալ Հա-
լէ պի հայ ե կե ղեց ւոյն մէջ կը քա հա նայա գոր ծէ ի: Մի ա սին կ’աշ խա տէ ի նք: 
Վեր ջը խեղ ճին կի նը մե ռաւ եւ ինքն ալ Ան տի ոք գնաց, ան դ Ա տա նայի 
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ահ ռե լի կո տո րա ծին 1909 Մա րտ 31-ին Ան տի ո քի պսա կե ալ քա հա նայ 
Տէր Ար մե նա կին հետ զին քը Ան տի ո քի ան խի ղճ եւ ա նաս տո ւած ճի ւաղ 
թուրքե րը չա րա չար տան ջա նք նե րով ե կե ղեց ւոյ բա կին մէջ սպան նե ցին:

 Մա րա շի մէջ հայ հռով մէ ա կա նու թի ւնն ալ վաթ սո ւն տա րի նե րէ ի 
վեր խոր ար մատ ձգեց: Մա րա շի հայ ազ գային նե րէն Գի ւմ պէ թ231 թաղի 
բնա կիչ Մո ւմ ճօղ լու Պօ ղոս ա նո ւն հայը Մա րա շի հայ կա թո լիկ նե րո ւն  
հիմ նադի րն է: Եր կու իշ խան ներ՝ Թօ փա լե ան եւ Մոմ ճե ան, եր կու ի րա-
րու հա կա ռակ կու սակ ցու թե ան բաժ նած է ին հայե րը: Բո ւն շար ժա ռի թն 
ալ Մա րա շի թուրք կա ռա վա րու թե ան պա լա տին մէջ սե ղա նա վոր, սան տըք 
է մի նի ըլ լա լու խն դի րն էր եւ ե ղած է:

 Մո ւմ ճօղ լու Պօ ղոս ա ղա, հա կա ռա կե լով Թօ փա լե ան Յա կոբ ա ղայի, 
Գի ւմ պէ թի հայե րէն քա նի մը ըն տա նիք ներ գլու խը ժող վե լով կը յա ջո ղի 
հա մո զել զա նո նք, որ կաթոլիկ ըլ լան: Այս ազ գավ նաս խոր հո ւր դին մէջ 
Տէր Յով հան նէս քա հա նայ Վար ժա պե տե ա նն ալ դժ բաղ դա բար մաս նակ-
ցու թի ւն ու նե ցած է կ’ը սէ ին. շա տե րէն լսած եմ: Վեր ջա պէս Մո ւմ ճեանք 
հան րագ րու թի ւն մը կը ստո րագ րեն եւ մաս նա ւոր սո ւր հան դա կով մը 
ուղղա կի Պեյ րու թի կար ծեմ գաղ ղի ա կան հիւ պա տո սին եւ կղե րա կան պե-
տե րո ւն կը դի մեն, ջե րմ փա փաք կը յայտ նեն կաթոլիկ ըլ լա լու: 

Ան մի ջա պէս Պեյ րու թէն հայ կաթոլիկ քա հա նա ներ կու գան: Ես ալ 
տե սած եմ, երբ պա տա նի է ի, Գի ւմ պէթ՝ հայու մը տո ւն, առ ժա մա նա կե այ 
ե կե ղե ցի մը հաս տա տե ցին եւ հայ կա թո լի կու թե ան հի մը դրին: Օր օ րէն 
հայ կա թո լի կաց թի ւը սկ սաւ շատ նալ: Թո ւրք խար դախ տէ րու թիւ նը ար-
դէն այս պէս կ’ու զէր, ո րով հե տեւ Թո ւրք պե տու թե ան տե սա կե տը այս պէս 
է. «Կ րօ նի բա ժա նո ւմ, ազ գու թե ան բա ժա նո ւմ» եւ կամ ըստ յոյն փի լի սո-
փայի մը ը սա ծին «Բա ժա նե այ զի տի րես ցէ ս»: Թո ւրք տէ րու թիւ նը ի վա-
ղո ւց ան տի ի րեն հա մար բան գո րծ ը րած էր իւր տէ րու թե ան մէջ գտ նո ւող 
հայ հպա տակ ազ գը նե ղել, հա րս տա հա րել, ճն շել, քան դել, կոր ծա նել, ի 
մի բան՝ բնա ջի նջ ը նել:

 Ծա նր եւ ան տա նե լի տո ւր քե րու տակ նե ղել, հա րս տու թե նէ զր-
կել, ա նի րա ւել, սպան նել, թր քաց նել, հայո ւն աղ ջիկ նե րը մո լո րեց նել: 
Այս տեսակ հա րս տա հա րու թի ւն նե րը մի առ մի պատ մել ա հա գին հա-
տոր նե րու կա րօտ է: Թո ւրք ազ գին Հայաս տան եւ Կի լի կի ա տէր ե ղած 
օ րէն սկսեալ մին չեւ Սո ւլ թան Մէ ճիտ եւ Սո ւլ թան Ապ տի ւլ Ա զի զի թա-

231 Գիւմպէթ (Քյումբեթ, Kümbet) – հավանական է, որ այս թաղի անվանումը «գմբեթ» 
բառից է ծագում:
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գաւորութե ան ժամա նակ տա րա բա ղդ հայ ազ գին Թո ւրք տէ րու թե նէ եւ 
թէ թուրք ազ գէն քա շած նե ղու թի ւն, տա ռա պա նք, վի շտ, հա րս տա հա րու-
թի ւն, ա նիրա ւու թիւն, զր պար տու թի ւն, բռ նի իս լա մա ցո ւմ եւ ա սո նց նման 
ճի ւա ղային եւ գե հե նա կան ա րա րք նե րը լաւ մը ի մա նա լու հա մար պէ տք է 
Ա ռա քել Թաւ րի զե ցի Պատ մու թիւ նը232, Պատ մու թի ւն Օ հան նու Կա թո ղի-
կո սին եւ ռուսա հայ նշա նա ւոր գրա գէտ Լե ոյին «Պատ մու թի ւն հայ տպագ-
րու թեան»233 ա նո ւն ան նման գր քե րը լաւ մը կար դալ եւ սեր տել:

 Թէ հայ բո ղո քա կա նու թե ան եւ թէ հայ հռով մէ ա կա նու թե ան Թո ւր-
քիոյ մէջ մո ւտ գտ նե լո ւն բո ւն շար ժա ռիթ նե րէն մէ կն ալ Թո ւրք ան խի ղճ 
տէ րու թե ան եւ թէ թո ւրք ազ գին ձեռ քէն գէթ մա սա մբ մը փր կո ւե լու հա մար 
թէ պա պա կան եւ թէ բո ղո քա կան կրօն քին դի մել: Ծո վա մոյ նը, կ’ըսեն, օ ձի 
կը փաթ թո ւի: Այն թո ւա կան նե րո ւն ալ Տաճ կաս տա նի մէջ օ տար Գաղ ղիա-
ցի, Անգ ղի ա ցի, Ռո ւս տէ րու թե ա նց հիւ պա տոս նե րը մեծ ազ դե ցու թի ւն ներ 
ունէ ին: Բո ւն իսկ Թո ւրք պե տու թե ան մայ րա քա ղա քին մէջ եւ րո պա ցի դես-
պա նա տու ներ մեծ մեծ ա ռա նձ նաշ նոր հո ւմ ներ կը վայե լէ ին: Խե ղճ, ճն շե ալ 
հա րս տա հա րե ալ թր քահ պա տակ հայե րն ալ կը ստի պո ւէ ին եր բեմն դի մել 
ա նո նց եւ ա նո նց մէ պա շտ պա նու թի ւն ակն կա լել: Ես ե կայ հա սայ Մա րաշ, 
մեր տան մօտ հայ կա թո լի կաց ե կե ղեց ւոյ բա կին մէջ ֆրան սա ցի Քե օր 
Գօն սօլ ա նու նով հիւ պա տոս մը կը բնա կէր: Ան խի ղճ եւ ան խո հեմ Թո ւրք 
տէ րու թիւ նը բո ւն իսկ իւր վա ղե մի հայ հպա տակ նե րը պա շտ պա նե լու տեղ 
ա ւե լի եւ րո պա ցի եւ օ տար հիւ պա տոս նե րու կա րե ւո րու թի ւն կու տար:

Ն պա տա կս այս է, ը սել, թէ Տաճ կաս տա նի մէջ հայե րո ւն պա պա կան 
եւ բո ղո քա կան յա րա նո ւա նու թե ա նց դի մե լո ւն շար ժա ռիթ նե րէն մէ կն ալ 
այս եւ րո պա ցի հիւ պա տոս նե րո ւն ազ դե ցու թի ւնն էր:

232 Խոսքը Առաքել Դավրիժեցի (մոտ 1590, Թավրիզ – 1670, Վաղարշապատ) 
պատ  մագրի հեղինակած «Պատմության» մասին է:, Նա իր «Պատմութիւնը» գրել է 
1651–62թթ. ընթացքում Փիլիպոս Ա կաթողիկոսի հանձնարարությամբ: Ի շարս այլ եղե-
լու թյունների նա շարադրում է լեհահայ գաղութի կաթոլիկացման, Հայաստանում և 
գաղթավայրերում լատին միսիոներների ծավալած քարոզչության մասին, մերկացնում 
հայությունը պառակտող նրանց գործելակերպը: Այդ պատճառով Լեհաստանի կաթոլիկ 
եկեղեցին Առաքել Դավրիժեցու «Պատմություն»-ը համարել է «վտանգավոր ու մոլորա-
կան» և մտցրել արգելված գրքերի ցուցակի մեջ:«Պատմութիւնը» առաջին անգամ լույս է 
տեսել դեռևս հեղինակի կենդանության օրոք՝ 1669-ին, Ամստերդամում, Ոսկան Երևանցու 
աշխատասիրությամբ: 1990թ. լույս է տեսել երկի քննական հրատարակությունը: Գիրքը 
թարգմանվել է ֆրանսերեն (1874), ռուսերեն (1973), լեհերեն (1981), հատվածաբար՝ 
վրացերեն (1974):

233 Լեո (Առաքել Բաբախանյան), Հայկական տպագրութիւն, հտ. 1, 16-17 դար: 
Երկ  րորդ տպագր., Թիֆլիս, 1904, 546 էջ: - Հայկական տպագրութիւն, հտ. 2, 18-րդ  
դար, առաջին մաս, Թիֆլիս, 1902, 610 էջ:
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Բ նիկ կ. պոլ սե ցի հայ պա պա կան Մը սըր լե ան Պօ ղոս պէյ 2000 օս-
մա նե ան լի րա տո ւած էր Մա րա շի մէջ հայ կա թո լի կաց հա մար ե կե ղե ցի 
մը շի նե լու: Այն թո ւա կան նե րո ւն գա ղա տի ա ցի Պետ րոս Գե րա պայ ծա ռ234 
ա նու նով ե պիս կո պոս մ’ե կաւ: Մա րաշ քա ղա քի էն՛ պա տո ւա կան թա ղե-
րուն մի ոյն մէջ Քէլ Պէյ235 ա նու նով տա ճի կէ մը ըն դար ձակ պա րապ արտ 
մը գնեց 25000 ոս կի չն չին գու մա րով մը Փա շա Հա մա մը ա նո ւն բաղ նի քին 
մօտ: Քա ռա սո ւն ան գամ լու սա հո գի հօ րս բեր նէն լսած եմ՝ երբ Պետ րոս 
Գե րա պայ ծառ այդ գե ղե ցիկ ար տը ծա խու ա ռած է, հօ րս ը սած է թէ «Տէր 
Նա հա պետ, ե կէք սա ար տին կէ սը ձե զի տամ, ո րով հե տեւ ես տա կա ւին 
բազ մա թիւ ժո ղո վո ւրդ չու նիմ: Մէկ կող մը դո ւք լու սա ւոր չա կան հայեր 
ե կե ղե ցի շի նե ցէք, մէկ կո ղմն ալ ես ե կե ղե ցի շի նե մ»: Դժ բաղ դա բար մեր 
40 Մա նո ւկ ե կե ղեց ւոյ իշ խան նե րը «մեզ պե տք չէ, մե նք դրամ չու նի նք» 
ը սելով մեր ժեր են:

Յե տոյ կաթոլիկ գե րա պայ ծա ռը թե րե ւս աս կէց 50 տա րի ներ յա ռաջ 
սկ սաւ շի նել ե կե ղե ցին փա ռա ւոր կեր պով, ար տը ըն դար ձակ եւ ջու րը 
ա ռատ քա ղա քին կեդ րո նը՝ 2 կող մը ճամ բայ, ան նման տեղ մը, կր նամ ը սել 
թէ շատ թան կա գին տեղ մը: 

Օր օ րին Մա րա շի մէջ հայ կա թո լի կաց թի ւը շատ նա լու սկ սաւ: Կար-
ծես հե ղեղ մ’էր: Մեր լու սա ւոր չա կա նաց վեց ե կե ղեց ւոյ ժո ղո վո ւրդ նե րէն 
շա տեր գնա ցին կա թո լիկ ե կե ղեց ւոյ ծո ցը մտան: Պետ րոս Գե րա պայ ծառ 
աշ խա տա սէր եւ ջե րմ կաթոլիկ՝ օրն ի բո ւն կ’աշ խա տէր: 

Ո րով հե տեւ Մա րաշ ըստ թր քա կան պե տա կան բա ժան մա մբ Հա լէ պի 
նա հան գին սահ մա նին մէջ էր, Հա լէպ ալ, ճիշ դը խօ սե լով, երկ րո րդ Հռովմն 
է: Հա լէ պի կաթոլիկ նե րը հա րո ւստ, հզօր եւ ազ դե ցիկ ըլ լա լով, շատ մը 
տե սա կետ նե րով Մա րա շի մէջ կա թո լի կու թե ան շատ նա լո ւն ոյժ եւ մղո ւմ 
կու տային: Մա րա շի նո րա շէն կաթոլիկ ե կե ղեց ւոյ կղեր ներն ալ բաղ դատ-
մամբ մե րին նե րո ւն հետ շատ զար գա ցե ալ է ին: Նոր նոր ուշիմ ե րի տա-
սարդ ներ Մա րա շէն Լի բա նան՝ Զըմ մա ռա վա նք, գի շե րօ թիկ վար ժա րան 

234 Պետրոս արքեպիսկոպոս Աբէլեան – ծնվել է Գալատիայում 1807-ին: 1832-ին 
ձեռնադրվել է վարդապետ (1842-ին՝ արքեպիսկոպոս): 1857-ին նշանակվում է Մարաշի 
կաթոլիկ հայոց նորաբաց թեմի առաջնորդ: 1860-1865 թթ. Կառուցում է նոր քարաշեն 
մի եկեղեցի՝ Ս. Փրկիչը (1926-ին թուրքերը հիմնահատակ քանդել են): Այս եկեղեցու 
հանգանակությանը ի շարս ուրիշների մասնակցել է նաև Ֆրանսիայի Նապոլեոն III 
կայսրը: Պետրոս Գերապայծառը բացի Առաջնորդարանից ու եկեղեցուց կառուցում է 
նաև դպրոցներ նպաստելով կրթական գործին: Մահացել է 1875-ին ու թաղվել Մարաշում: 
(Մարաշ կամ Գերմանիկ, էջ 635-638):

235 Քէլ Պէյ (Քել Բեյ, Kel Bey) – բառացի՝ Ճաղատ Բեյ:
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կը ղր կո ւէ ին: Ո մա նք ալ Հռո վմ՝ Վա տի կա նի կղե րա կան դպրոց ները կ’եր-
թային: Մին չեւ ան գամ Վե նե տիկ Մխի թա րե ա նց վան քը գնացին: Կ. Պո լիս 
ալ ղր կո ւե ցան: 

Այս զար գա ցե ալ մա րաշ ցի կաթոլիկ քա հա նա ներ հայե րէն եւ ֆրան-
սե րէն լե զո ւաց մէջ ու սո ւմ եւ կր թու թի ւն ստա նա լով ե կան Մա րաշ սկսան 
գոր ծել: Մէ կը մա րաշ ցի եւ մի ւսն ալ էն կիւ րե ցի եր կու բժի շկ կաթոլիկ 
կղեր ներ մեծ դեր կը խա ղային, ա մէն տո ւն կը մտ նէ ին, ո մա նց ձրի կը 
նայէ ին, դեղ դար ման կը տա նէ ին եւ կա թո լի կու թե ան Մա րա շի մէջ բազ-
մա նա լո ւն ա նո ւղ ղա կի կեր պով կ’օգ նէ ին: Գո ւյո ւմ ճօղ լե ան Ար թին է ֆէն տի 
եւ Շա տա րե ւե ան Թօ րոս է ֆէն տի՝ 2 փաս տա բան ներ, եր կո ւքն ալ թո ւնդ 
եւ ջե րմ կաթոլիկ, տա ճիկ կա ռա վա րու թե ան մօտ փաս տա բա նու թի ւն 
կ’ընէին: Կա ռա վա րու թե ան դա տա րան նե րո ւն մէջ թէ վա ճա ռա կա նա-
կան, թէ պատ ժա կան եւ թէ ի րա ւա գի տա կան եւ թէ բո ւն իսկ ի տա րէ ի ժո-
ղով նե րո ւն մէջ դատ ու նե ցող հայեր կը դի մէ ին այս եր կու մո լե ռա նդ եւ 
ազգու րաց փաս տա բան նե րո ւն, ա նո նք ալ տզ րո ւկ նե րու պէս մե րին նե րո ւն 
դրամը կը ծծէ ին:

 Մի ւս կող մէն լա տին փադ րէ նե րը, ա նո նք ալ ան դո ւլ եւ ան դա դար 
կ’աշ խա տէ ին Մա րա շի մէջ կա թո լի կու թե ան շատ նա լո ւն: Այս ան պի տան-
նե րը Մա րա շի Գայա Պա շը236 թա ղին մէջ խի ստ բա րձր եւ ըն դար ձակ 
արտ մը ծա խու ա ռին: Հա րո ւստ է ին եւ են: Ար տին շո ւր ջը ա մո ւր պա րի սպ 
եւ պա տեր շի նե լով կեդ րո նն ալ հոյա կապ եւ փա ռա ւոր շէ նք մը, տո ւն մը 
շի նե ցին:

Դպ րոց բա ցին. թր քե րէն, ի տա լե րէն լե զու սոր վեց նե լու փու թա ջան 
ե ղան: Կաթոլիկ ըլ լալ ու զող ու սա նող նե րո ւն ձրի դա սա գր քեր կու տային: 
Այս լա տին կղեր որ սո րդ նե րը թր քե րէն լե զո ւն թո ւր քի մը չափ սոր վե ցան: 
Հայե րո ւն տու նե րը ան խտիր կ’այ ցե լէ ին: Ա մէն մի ջոց կը գոր ծա ծէ ին ան-
միտ հայե րը որ սա լու հա մար: Ա սո նց դպ րո ցը յա ճա խող լու սա ւոր չա կան 
տղո ւն ա ռա ջին սոր վա ծը կ’ըլ լար ու րա նալ իւր ազ գու թիւ նը, ու րա նալ ի րեն 
հայ լու սա ւոր չա կան կրօն քը եւ ե կե ղե ցին, ո րով հե տեւ լա տին փադ րէ նե րը 
ար դէն հա կա ռակ է ին մեր լե զո ւին, մեր ազ գու թե ան, մեր կրօն քին, մեր 
տոհ մային սո վո րու թի ւն նե րո ւն:

 Մա րա շի լու սա ւոր չա կան հայոց կրօ նա փոխ ըլ լա լո ւն պատ ճառ նե-
րէն մե կն ալ տո ւր քի խն դի րն էր: Թո ւրք պե տու թե ան հայոց վրայ դրած 
տուրքե րը հե տե ւե ալ նե րն են.

236 Գայա Պաշը (Քայա Բաշը, Kaya Başı) – բառացի՝ Ժայռի գլուխ, Ժայռի կատար:
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 պի տե լա թը աս քէ րիյէ 237

 թէ մէթ թո ւ238 
Էմ լա ք239 
Ե օլ փա րա սը240 (վեր ջը ե լաւ)
 Զի նո ւոր չը տա լու հա մար մէն մի հայ հպա տակ պար տա ւո րե ալ էր մար-

դու գլո ւխ տա րո ւէ տա րի տէ րու թե ան ողջ դրամ 40 ոս կի տալ: Այս պի տե
լաթը աս քէ րիյէ տո ւր քը հա ւա քե լու հա մար ա մէն թա ղեր մաս նա ւոր հաւա քիչ-
ներ ու նէ ին: Այս հա ւա քիչ նե րո ւն մո ւխ թա ր241 կ’ը սէ ին: Զի նո ւո րական տուր քը 
տան գլո ւխ բաշ խե լու հա մար թա ղե րը ա ռան ձին ա ռան ձին յանձ նա խո ւմ-
բեր ու նէ ին: Յա նձ նա խմ բեր տա րին ան գամ մը կը հա ւա քուէին տուն մը եւ 
Թուրք կա ռա վա րու թե ան կող մա նէ ե կած տո ւր քի մազ պա թային242 մէջ նշա-
նա կո ւած պի տե լա թը աս քէ րիյէ ին թա ղե րէն պա հան ջո ւած գու մարը ա մէն 
ըն տա նի քի ա րու ան ձե րու վրայ կը բաշ խէ ին: Ե թէ հայ ընտա նիք մը հի նգ 
ա րու ան դամ նե րէ բաղ կա ցե ալ ըլ լար Հալ ը Րաա մի տ243, այ սի նքն ընտա-
նիքի մը նիւ թա կան վի ճա կին հա մե մատ պի տե լաթ տա լու էր: 

Այս մա սին ինչ ան պատ մե լի խռո վու թի ւն ներ, կռիւ ներ կը պա տա-
հէին: Օ րի նա կի ա ղա գաւ, կան ըն տա նիք ներ, ո րո նք նիւ թա պէս ան կա րող 
է ին, բայց ա րու ան ձեր ու նէ ին: Աղ քատ ըլ լալ նո ւն հա մար ա նո նց ա րու նե-
րո ւն զի նո ւո րա կան տո ւր քը հա րո ւստ նե րո ւն վրայ կը բար դէ ին: Գի տեմ 
մեր լու սա ւոր չա կան հայե րէն ո մա նք զի նո ւո րա կան տո ւրք քիչ տա լու հա-
մար կ’եր թային ի րե նց նու ֆո ւս նե րը244 լա տին նե րո ւն եւ կամ բո ղո քա կան 
հայոց նու ֆու սի տեֆ թեր նե րո ւն245 ար ձա նագ րել կտային:

 Քա նի քա նի ըն տա նիք ներ գի տեմ՝ ի րե նք մեր ե կե ղե ցին կու գային, 
բայց զի նո ւո րա կան տո ւր քի ծան րու թե նէ խոյս տա լու հա մար նու ֆո ւս նին 
լա տին փադ րէ նե րո ւն տո մա րը գրել տո ւած է ին:

237 Պիտելաթը ասքէրիյէ (Բիդելաթը ասքերիյե, Bedelât-ı askeriye) – զինվորական փրկագին:
238 Թէմէթթու (Temettü) – սա մի հարկ էր որ ներմուծվեց Թանզիմաթի բարեփո-

խումների շրջանում: Այն վճարվում էր շահութաբեր գործից, մեծ մասամբ այն վճարում էին 
առևտրականներն ու արհեստավորները: Ներմուծվելով 1839 թվականին այն աստիճա-
նաբար 3 տոկոսից աճեց մինչև 5 տոկոս՝ 1886-ին: Սա փաստորեն ժամանակակից իմաս-
տով շահութահարկ էր: 

239 Էմլաք (Emlâk) – անշարժ գույք, կալվածք:
240 Եօլ փարասը (Յոլ փարասը, Yol parası) – ճանապարհի փող:
241 Մուխթար (Muhtar) – գյուղի կամ թաղի ավագ, թաղապետ:
242 Մազպաթա (մազբաթա, mazbata) – արձանագրություն:
243 Հալ ը Րաամիտ (hal -i rahmet) – կարեկցանքի, ողորմածության արժանի վիճակ:
244 Նուֆուս (nüfus) – անձ, շունչ:
245 Տեֆթեր (դեֆթեր, defter) – տետր, մատյան, գրանցամատյան:
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 Գա լով տո ւր քի հա ւա քիչ մո ւխ թար նե րո ւն՝ այս հայ հա ւա քիչ նե րը 
ա հագին փոր ձա նք մը դար ձած է ին տա րա բա ղդ հայ ազ գին գլ խո ւն: Այս 
ան խի ղճ հա ւա քիչ նե րը քո վեր նին մէյ մէկ թո ւրք զապ թիյէ, շու կա նե րը 
կը պտ տէ ին, դրամ հա ւա քե լու հա մար տու նե րը կը մտ նէ ին: Ընդ հա նուր 
պահա կա նոց մը կար պե լե տիյէ՝ քա ղա քա պե տա կան վար չա տան մօտ: 
Սէ ր246 Թահ սիլ տա ր247 Տեվ րիշ ա ղա ա նո ւն բնիկ մա րաշ ցի միւ լա զը մ248 մը 
կար՝ Մա րա շի ամ բո ղջ հայ ազ գին ժան տախ տը: Այս ա նօ րէն եւ ան խի ղճ 
Թահ սիլ տա րը ա մէն օր առ տո ւա նց կու գար կը նս տէր պաշ տօ նա տե ղին: 
Հայ լու սա ւոր չա կա նաց, հայ հռով մէ ա կան նե րո ւն, հայ բո ղո քա կան նե-
րուն ամ բո ղջ 20-30-ի չափ տո ւր քի հա ւա քիչ ներ Տեվ րիշ ա ղա նա խա գահ, 
ի րենք ալ իբր ան դամ ներ Տեվ րիշ ա ղային շո ւր ջը կը բո լո րո ւէ ին, կը կազ-
մէ ին ա հեղ դա տաս տան, ա վե լի լաւ է ը սե նք գե հե նա կան ժո ղո վք մը մար-
դա կե րպ ճի ւաղ նե րու: Ան գո ւթ թո ւրք զապ թիյա նե ր249 կը ցրո ւէ ին քա ղա քին 
մէջ, խա նո ւթ նե րէն կը վե րց նէ ին, ար հես տա ւոր հայե րը ի րե նց գոր ծե րո ւն 
գլու խը կը վե րց նէ ին գոր ծա ւոր նե րը, մին չեւ ան գամ տու նե րը կը մտ նէին, 
ա լա ճա250 գոր ծող նե րը կը հա նէ ին, այ գի նե րը, պար տէզ նե րը մշա կե լու 
գնա ցող նե րը ետ կը դա րձ նէ ին կը լեց նէ ին Ղո ւլ լո ւք ը սո ւած շէն քին մէջ:

 Ժա մե րով կը սպա սց նէ ին ան դ: Հայ մո ւխ թար նե րը կը բա նային ի րենց 
տո մար նե րը, կը պա հան ջէ ին ա մէն տե սակ տո ւր քի պա րտ քեր: Դրամ ունե-
ցող նե րը կը վճա րէ ին ի րե նց պա րտ քե րը: Վայ է ե կեր դրամ չու նե ցող նե րո ւն 
գլ խո ւն: Ի րի կո ւն ըլ լա լո ւն պէս դրամ չու նե ցող նե րը ոչ խար նե րու հօ տին պէս 
կը տա նէ ին Սե րայ կը բան տար կէ ին: Այս ա նօ րէն Տեվ րիշ ա ղան ա տեն մը 
Մա րա շի ամ բո ղջ հայո ւն կար ծես կն քա հայրն ե ղաւ: Ա մէ նն ալ կը ճա նչ նար, 
ա մէ նո ւն ալ նիւ թա կան վի ճա կը գի տեր: Մա րա շի թո ւրք կա ռա վա րու թե ան 
պաշ տօ նէ ից մէջ է՛ն ազ դե ցի կն էր: Հայ ան խի ղճ հա ւա քիչ նե րն ալ ի րե նց 
ան ձնա կան շա հո ւն հա մար Տեվ րիշ ա ղային չգիտ ցած նե րն կը սոր վեց նէ ին: 
Քա նի մ’ան գամ հան դի պե ցայ, ա չօ քս տե սայ երբ թա ղի մը մէջ հայ ըն տա-
նի քի մը մէջ նշա նա խօ սու թի ւն մ’ըլ լար Տեվ րիշ ա ղան ան պատ ճառ կը հրա-
ւի րէ ին, ա մէ նէն փա ռա ւոր տե ղը կը նս տեց նէին: Ով կր նար Տեվ րիշ ա ղային 
դի մա ցը խօ սիլ՝ պա տիւ, յա րգ, մեծարանք նե րով կը վա րո ւէ ին հե տը:

246 Սէր (Ser) – գլխավոր:
247 Թահսիլտար (Թահսիլդար, Tahsildar) – հարկահավաք, տուրքի պաշտոնյա: Սէր 

Թահսիլտար – գլխավոր հարկահան:
248 Միւլազըմ (mülâzım) – սպայի տեղակալ:
249 Զապթիյա, զապթիյէ (zaptiye) – ոստիկան, ժանդարմ:
250 Ալաճա (ալաջա, Alaca) – գործվածք, բազմագույն կերպաս:
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 Հայ շա հա մոլ հա ւա քիչ ներ երբ մո ւխ թար ընտ րէ ին աղ քատ կ’ըլլային, 
քա նի մը տա րի յե տոյ կը նայիս որ աղ քատ կար ծո ւած մըխ թա րը շատ 
հարս տու թի ւն ու նի, իշ խան մը դար ձած կըլ լար: Այս ան խի ղճ հա ւաքիչները 
ժո ղո վր դէն տո ւրք առ նե լով տա նե լով ուղ ղա կի Թո ւրք կա ռա վա րու թեան 
սան դըք է մի նի, այ սի նքն սե ղա նա ւո րին յա նձ նե լու փո խա րէն, տո ւրքի 
դրամ նե րը ա միս նե րով քո վեր նին կը պա հէ ին, տո կո սով ա նոր ա սոր 
դրամ փոխ կու տային՝ ան շո ւշտ Տեվ րիշ ա ղա ա նո ւն կե ղե քիչ թո ւրք պաշ-
տօ նե ային գի տակ ցու թե ա մբ:

 Մա րա շի հայոց այս Թո ւրք տէ րու թե ան տո ւր քի խն դի րը ե թէ ճշ մար-
տա պէս պատ մեմ ըն թեր ցո ղը խո րին զար ման քի մէջ կը մնայ: Այս ար ձա-
նագ րու թե ան թո ւա կա նէն ճի շդ 26-25 տա րի ներ յա ռաջ, երբ ի Մա րաշ մեր 
Սո ւրբ 40 Մա նո ւկ ե կե ղեց ւոյ մէջ կը քա հա նայա գոր ծէ ի, այս պա տա հած 
բա նե րո ւն ա կա նա տես ե ղած եմ: Շատ լաւ կր նամ յի շել: Մա րա շի թուրք 
կա ռա վա րու թե նէ մաս նա ւոր հրա ման ե կաւ, մեր ե կե ղեց ւոյ դրան մէջ լու-
սա հո գի Հա ճի Յով հան նէս ա ղա, Ախ րա պե ան Յա կոբ ա ղա եւ ու րիշ ներ 
ե կան նս տան: Մեր թե մի ժո ղո վր դե ան հայ հա ւա քիչ նե րն ալ ար դէն ե կած 
նս տած է ին: Բա ցին տո մար նե րը, զապ թիյա նե րը մեր ե կե ղեց ւոյ ի նը թա-
ղե րու հայ բնա կիչ նե րը մի առ մի ան տա րա կոյս պա րտք ու նե ցող ները 
ի րե նց տու նե րէն, խա նո ւթ նե րէն հա նե լով բռ նի բե րին ե կե ղե ցի, դրամ 
կը պա հան ջէ ին: Դրամ տա լու կա րո ղու թի ւն չու նե ցող նե րո ւն տու նե րը կը 
մտ նէ ին՝ ինչ որ գտ նէ ին՝ կահ եւ կա րա սի, էշ, այծ, ոչ խար եւ պղին ձե ղէն 
ա նօթ ներ եւ կար պետ եւ թա ղիք՝ ան խտիր կը բե րէ ին ա ճո ւր դի կը հա նէ ին: 
Թո ւրք ան գո ւթ զապ թիյէ ին մէ կն ալ Ե է տի Պե լաե ան Թո րո սի որ դի Յա կո-
բին տու նը մտ նե լով տան տի րոջ մէկ հա տիկ վեր մա կը առ նե լով ե կե ղե ցի 
բե րաւ: 

Ե է տի Պե լաե ան Յա կո բին կի նը՝ Ա մի րի լի ան՝ Յա րու թիւ նին քոյրն, 
երկու աչ քե րը կոյր, տո ւնն չէ ե ղեր, երբ թո ւրք զապ թիյէն տու ներ նին 
մտնե լով ան կո ղի նը ա ռեր բե րեր էր: Խե ղճ կոյր կի նն կու գայ տո ւն եւ 
ի մա նա լով, որ ի րեն ըն դա մէ նը մէկ հա տիկ վեր մա կը զապ թիյէն ե կե ղե ցի 
տա րեր է, որ պէս զի էր կա նը251 պա րտ քի տեղ ծա խեն, վա զե լով ե կաւ հեւ ի 
հեւ պո ռա լով եւ կա նչվռ տե լով: Ճի շդ այն վայր կե նին ես ալ ե կայ ե կե ղեց ւոյ 
դռ նէն նե րս մտայ: Հէգ ա չա զո ւրկ կի նը «Քիմ ի տի պե նիմ է վի մէ կի րիպ-
տէ պիր թա նէ ճիք ե օր ղա նը մը ա լըպ պու րայէ կե թի տին: Էյեր փա տի շահ 
պէ նիմ կի պի քե օր վէ ֆա գի րէ պիր գա րը նըն ե օր ղա նը նա ղալ մըշ ի սէ վահ 

251 Էրիկ – ամուսին, էրկան – ամուսնու:
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պա շը մը զայ»252 ը սե լով: Քել Պեյ զա տէ Թահ սիլ տար Ա լի Պեյին ե րե սը հայ-
րա կան ապ տակ մը ի ջե ցո ւց: Ան մի ջա պէս հոն գտ նո ւող ու րիշ ոս տի կան-
ներ տա րա բա ղդ կոյր կն կան գլ խո ւն սկ սան ան գթա բար զար նել: Ինչ եւ 
ի ցէ, տե սա րա նը ահ ռե լի եւ քստմ նե լի էր: Չկր ցայ տո կալ եւ համ բե րել, 
մի ջամ տե ցի, ա ղա չե ցի Տեվ րիշ ա ղային, որ այս թշո ւառ կնոջ ան կո ղի նը 
ետ տան: Տո ւին:

 Տու նե րէն հե տզ հե տէ գող եւ ա ւա զակ զապ թիյա նե րը ոսպ, բրի նձ, թար-
խա նա253 կը բե րէ ին: Կար ծես ե կե ղեց ւոյ բա կը դրո ւնք դժո խոյ մը դար ձած 
էր: Լաւ կը յի շեմ այս պէս տո ւրք հա ւա քե լու ա տեն թո ւրք զապ թիյէ ին մէ կը 
հօ րեղ բայրս՝ լու սա հո գի Յա կո բին տու նը մտած էր սոս կա լի հայ հոյա նք 
եւ ան տա նե լի սպառ նա լիք նե րէն հօ րեղ բօ րս հա մե ստ կի նը՝ Տի րու հի յ ղի 
է ե ղեր, վախ ցաւ եւ վի ժեց: Ա միս նե րով հի ւա նդ պառ կե ցաւ: Ես ան ձա մբ 
ա ղեր սա գիր տո ւի կա ռա վա րու թե ան յի շե ալ զապ թիյայի մա սին, կր կին ու 
կր կին դի մո ւմ ներ ը րի, եր բեք կա րե ւո րու թի ւն չտո ւին: 

Այս տո ւր քե րու մա սին ինչ չա րիք ներ եւ ինչ տե սակ հա րս տա հա րու-
թի ւն ներ, զր կո ւմ եւ ա նի րա ւու թի ւն ներ կը նէ ին, կը տա նէ ին, կը բան տար-
կէ ին ա միս նե րով, շա բաթ նե րով, օ րե րով զո րս ե թէ հա րկ ըլ լայ տե ղն ի 
տե ղի պատ մել ա հա գին հա տոր ներ պէ տք են: 

Էմ լաք վեր կի սի 
Ա հա գին փոր ձա նք մ’ալ այս էր: 2000 կամ 3000 դա հե կան ար ժէք 

ունե ցող հայու մը տու նը, խա նու թը, կամ ար տը 5000-10000 դա հե կան 
էմլաք կը գրէ ին:

 Թէ մէթ թի, այ սի նքն թի ճա րէթ վեր կի սի
 Մու րա տե ան լու սա հո գի Պօ ղոս ա ղային 8000 ոս կի թի ճա րէթ գրած 

է ին: Տա րո ւէ տա րի չո րս օս մա նե ան լի րա կ’առ նէ ին: 30-40-50 հա զար լի-
րայ եւ ան բաւ ար տեր, կա լո ւած ներ եւ խա նո ւթ նե րու տէր Ղա տը Զա տէ 
խիւ տայի Ֆա խր, Խա լիլ է ֆէն տի եւ Շի ւք րիւ պէյե րու պէս մա րաշ ցի թուրք 
Կրե սոս նե րն ալ էհ լի զի ւր րա254, այ սի նքն հո ղա գո րծ ը սե լով թի ճա րէ թի 
տուր քէ ա զատ կը թո ղէ ին: 

252 Kim idi benim evime giripte bir tanecik yorğanımı alıp buraya getirdin. Eğer Padişah 
benim gibi kör ve fakire bir karının yorğanına kalmış ise vay başımıza - Ով էր իմ տունը մտնողը 
և մեկ հատիկ վերմակս առնող, այստեղ բերողը: Եթե թագավորը ինձ նման կույր և աղքատ 
կնոջ վերմակի հույսին է մնացել, վայ մեր գլխին:

253 Թարխանա (Tarhana) – մածունով շաղախված ու չորացված խմոր, չորթան:
254 Էհլի զիւրրա (Ehli zurra) – հողագործ ընտանիք:
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Այ գի նե րո ւն տա սա նոր դը տա րա պայ ման սո ւղ կը գրէ ին: Հայ մը եւ 
թո ւրք մը ի տա րէ մեճ լի սէ ին ո րոշ մա մբ մու խամ մի ն255, այ սի նքն կար ծի քով 
այս ինչ այ գի ին խա ղո ղը 2-3 կամ 4 ղան թա ր256 կու գայ ը սե լով այ գի նե-
րուն ար դի ւն քին գի նը կը դնէ ին: Բայց այս մու խամ մի նե րն ալ այ գի նե րո ւն 
տա սա նոր դը կա ռա վա րու թե նէ ծա խու առ նող մի ւլ թե զի մ էն ան տա րա կոյս 
կա շա ռք ու տե լով 30-40 ոս կի տա սա նո րդ տա լու ար ժէք ու նե ցող այ գի ի մը 
ար դի ւն քը «100-80 ոս կի կ’ար ժէ» ը սե լով գին կը դնէ ին: Վեր ջա պէս ա մէն 
տե սակ պե տա կան տո ւր քե րո ւն տա րա պայ ման ծան րու թե ան ներքեւ 
Մարա շի հայո ւն տու նը կը քան դէ ին:

 Մա րա շի ա րե ւմ տե ան կող մը՝ Ֆըն տը ճագ, Ֆա մըս թըլ, Տե րէ Քեօյ257, 
Քի շիֆ լի, Սա րը լա ր258, Իւն կի ւթ259, Ե է նի ճէ Գա լէ260, Տէ օն կե լէ261, Մուճուգ 
Տե րե սի262, Ֆըր նըզ, Թե լե մե լի ք263 եւ այլն եւ այլն հայ գիւ ղաց ւոց այս պե-
տա կան տո ւր քե րու մա սին քա շած զր կո ւմ, հա րս տա հա րու թի ւն, ճնշո ւմ, 
ա նի րա ւու թի ւն եւ տան ջա նք նե րը ե թէ կա րե լի ըլ լար մի առ մի պատ մել 
առ նո ւա զն 10 հա տոր ստո ւար պատ մու թի ւն ներ գրել պե տք էր: Կրօնի 
որսորդ լա տին կղե րա կան ներ, ո րով հե տեւ ան բաւ հա րս տու թի ւն ներ 
ունէին եւ ունին, Մա րա շի ա րե ւմ տե ան կող մը, քա ղա քէն 8-9-10 ժամ 

255 Մուխամմի – (muhâmî) – գինը, արժեքը ճշտող, գնահատող:
256Ղանթար (Kantar) – մեկ ղանթարը հավասար է 50 կիլոգրամի:
257 Տերէ Քեօյ (Դերե Քյոյ) – գյուղ Մարաշի գավառում, Մարաշ քաղաքից 30-36 կմ 

արևմուտք, Ֆընդըջաք գյուղից 5 կմ հեռու: 1914-ին ուներ 850 հայ բնակիչ (ՀՀՇՏԲ, հ.2, էջ 89):
258 Սարըլար – գյուղ Մարաշի գավառի Շեքերօբայի գյուղախմբում, Սավրան գետի 

մոտ: Մինչև 1915-1918-ը հայաբնակ էր (ՀՀՇՏԲ, հ.4, էջ 528):
259 Իւնկիւթ – հավանաբար Ընկուզուտ տեղանվան աղավաղված ձևն է:Այս անունով 

բերդը և ավանը գտնվել են Զեյթունից 18 կմ դեպի հարավ-արևելք (ՀՀՇՏԲ, հ. 2, էջ 379):
260 Եէնիճէ Գալէ, Ենիճէգալա, կամ Մեծ Գյուղ – գտնվում էր Զեյթունի գավա ռա-

կում, Մարաշից մոտ 30 կմ արևմուտք, Ջահան գետի և Կապան գետակի միջև, բարձ րա-
վանդակում: 20-րդ դարի սկզբին ուներ մոտ 400 տուն հայ բնակիչ: Զբաղվում էին երկրա-
գործությամբ, այգեգործությամբ, անասնապահությամբ: Ունեին Սուրբ Գևորգ եկե ղեցի՝ 
կից դպրոցով և կաթոլիկական մենաստան-եկեղեցի: Բնակչությունը տեղահան է արվել 
1922 թ.-ին (ՀՀՇՏԲ, հ.2, էջ 200, ՀՀՇՏԲ, հ.3, էջ 770): 

261 Տէօնկելէ (Դյոնգելե) - Գյուղ և բերդ Մարաշի գավառի Զեյթունի գավառակում 
(ՀՀՇՏԲ, հ. 2, էջ 126):

262 Մուճուգ Տերեսի, Մուճուգ Տերէ (Մուջուք Դերե), բուն հայկական Մնջաձոր – 
Մարաշի նահանգի Զեյթունի գավառակում, Ենիջեկալեի գյուղախմբում:Գտնվում էր 
Մարաշ քաղաքից հյուսիս-արևմուտք: 20-րդ դարի սկզբին ուներ 300 հայ բնակիչ:Այստեղ 
էր գտնվում միջնադարի հայտնի Այգեկի վանքը: Մնջաձորցիները ևս զոհ գնացին 
Ցեղասպանությանը (ՀՀՇՏԲ, հ.3, էջ 846):

263 Թելեմելիք, կամ Թեմենլիք – գյուղ Մարաշի գավառի Զեյթունի գավառակում: 
Մինչև 1920 թվականը հայաբնակ էր, ուներ 80 տուն բնակիչ: Ենթարկվում էին Զեյթունի 
Եաղուպեան (Յաղուբյան) իշխաններին (ՀՀՇՏԲ, հ. 2, էջ 431):
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հեռաւո րութեամբ Ե է նի ճէ Գա լէ, Տէ օն կե լէ, Չիւ րի ւք Գօ զ264 եւ Մու ճո ւգ Տե-
րե սի հայ գիւ ղե րու մէջ ե կե ղե ցի եւ վան քեր շի նե ցին, ըն դար ձակ հող եւ 
ար տեր ծա խու ա ռին եւ այդ գիւ ղա ցի նե րը լա տի նա կան ե կե ղեց ւոյ գիրկը 
որ սա լու հա մար ա մէն մի ջոց սկ սան գոր ծա ծել: Պե տե լաթ, Էմ լաք եւ 
Թեմեթ թիւ պա րտք ու նե ցող հայ գիւ ղա ցի նե րո ւն պա րտ քե րը կու տային 
այն պայ մա նով, որ կաթոլիկ ըլ լան: Հեր կե լու եւ հո ղա գոր ծու թի ւն ը նե լու 
հա մար գիւ ղաց ւոց սե րմ, եզ ներ եւ դրա մագ լո ւխ կու տային: Եւ ե թէ վե-
րոյի շե ալ հայ գիւ ղա ցիք Մա րա շի կա ռա վա րու թե ան վե րա բե րե ալ գո րծ մը 
կամ դատ մ’ու նե նային ան մի ջա պէս կը պա շտ պա նէ ին: Պէ տք է գիտ նալ 
թէ խե ղճ լուսա ւոր չա կան հայը ինչ պէս իբ րեւ հա րա զատ Հայաս տա նե աց 
ուղ ղա փառ ե կե ղեց ւոյ ծոցին մէջ ան դր դո ւե լի մնար:

 Տա ճիկ ա նար դար եւ ան խի ղճ տէ րու թիւ նը մէկ կող մէն հա րս տա հա-
րու թե ա մբ, ճնշ մա մբ, ծա նր տո ւր քե րու բե ռան տակ սնան կաց նե լով, բողո-
քա կա նը մէկ կող մէն, հայ կա թո լի կու թիւ նը մէկ կող մէն, լա տին փադ րէ-
նե րը մէկ կող մէն կ’աշ խա տէ ին բա ժան բա ժան ը նել խե ղճ հայու թիւ նը: 
Զար մա նա լին այն է, որ այս ա մէն տա ռա պա նք նե րու մէջ նո րէն հայեր 
կան, ո րո նք բնաւ եր բեք թէ՛ բո ղո քա կան եւ թէ՛ կաթոլիկ չե ղան եւ դի մա-
ցան, տո կա ցին ի րե նց ազ գային ե կե ղեց ւոյն մէջ:

 Տա րա բա ղդ ազ գիս այս ա մէն վի շտ եւ տխո ւր վի ճա կը ա մէն օր կը 
տես նէ ի, կը զգայի, կը խոր հէ ի, կը մտա ծէ ի, բայց ինչ կր նայի ը նել: Կի լի-
կի ոյ ա մե նա պա տիւ Քէյֆ սի զե ան Մկր տիչ Կա թո ղի կոս երբ 1873-ին Կի-
լի կի ոյ բո լոր թե մա կա նաց ընտ րու թե ա մբ կա թո ղի կոս ե ղաւ՝ գի շե րօ թիկ 
վար ժա րան մը բա ցաւ, ծախ քե րն ալ ինք հո գաց: Այս վար ժա րա նը բաւա-
կան օգ տա կար ե ղաւ, բայց դժ բաղ դա բար 5-6 տա րի ներ հա զիւ կր ցաւ 
շարու նա կո ւիլ: 

Այս Քեյֆ սի զե ան Մկր տիչ Կա թո ղի կոս յու սա ցո ւա ծին եւ բաղ ձա ցուա-
ծին չափ ազ գօ գո ւտ կեն ցա ղա վա րու թի ւն մը չկր ցաւ ու նե նալ: Որ թո ւա կա-
նին էր լաւ մի տքս չէ, Կ. Պո լիս գնաց եւ Կ. Պոլ սոյ պատ րի ա րք Վար ժա պե-
տե ա նին հետ ի րա րու հա կա ռա կե ցան: Ու րիշ առ թիւ մաս նա ւոր յօ դո ւա ծով 
մը Քեյֆ սի զե ան Մկր տիչ Կա թո ղի կո սին վրայ պի տի գրեմ:

1884-ին սկի զբ նե րն էր, խն դիր մ’ալ ու նե ցա նք Քեյֆ սի զե ան Մկրտիչ 
Վե հա փառ Կա թո ղի կո սին հետ: Մա րա շի Սո ւրբ Ստե փան նոս ե կե ղեցւոյ 

264 Չյուրյուկգոզ կամ Չյուրուքկոզ – գյուղ Մարաշի գավառում, Մարաշ քաղաքից 
մոտ 40 կմ հյուսիս-արևմուտք: 20-րդ դարի սկզբներին ուներ 300 հայ բնակիչ: Ուներ Սուրբ 
Աստվածածին անունով եկեղեցի և վարժարան: Գյուղը ավերվել է 1909-ին Կիլիկիայի 
ջարդերի ժամանակ (ՀՀՇՏԲ, հ.4, էջ 261):
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քա հա նա նե րէն Տէր Պետ րո սե ան Տէր Պետ րոս ա նո ւն քա հա նայ մը կար, 
բա ւա կան զար գա ցե ալ, քա ղցր ձայն ու նէր եւ կա րող էր, ի պա հան ջել 
հարկին, ժո ղո վր դա կան հա մո զիչ քա րոզ ներ խօ սիլ ե կե ղեց ւոյ բե մէն: 
Դժբաղ դա բար յի շե ալ ե րէ ցը շնա ցող կղե րա կան մ’էր: Յի շե ալ ա նարժանը 
նոյն ե կե ղեց ւոյ դո ւր սի բա կին մէջ շնու թի ւն ը րած եւ ամ բաս տա նուած էր 
կրօ նա կան ժո ղո վոյն: Մա րա շի հայոց կրօ նա կան ժո ղո վը քա նի մը վստա-
հե լի վկա ներ մտիկ ը նե լով այն հա մոզ ման ե կած էր, թէ Տէր Պետ րոս 
քահա նայ ի րա ւա մբ շնու թի ւն ը րած էր: Կրօ նա կան ժո ղո վը Տէր Պետ րոսը 
քա հա նայա գոր ծու թե նէ դադ րեց նե լով փի լօ նա զո ւրկ հրա տա րա կած էր: 
Այս ան պի տան քա հա նան յե տոյ Կի լի կի ոյ Քեյֆ սի զե ան կա թո ղի կո սին դի-
մե լով, ան շո ւշտ իւր հզօր քա նի մը պա շտ պան նե րո ւն բա րե խօ սու թեամբ, 
կրօ նա կան ժո ղո վոյն իւր մա սին տո ւած դա տա պար տու թե ան վճի ռը 
բեկա նել տա լով յա ջո ղած էր ար դա րաց նել ինք զի նք: 

Այն օ րե րո ւն մէջ ես ալ սե րտ եւ ան կե ղծ բա րե կամ մ’ու նէ ի՝ ող բա ցեալ 
Դա ւիթ վար ժա պետ Տէր Ղա զա րե ան: Ա նոր հետ մի ա նա լով ի Կ. Պո լիս 
հրա տա րա կո ւող «Լոյս» ա նո ւն շա բա թա թեր թին մէջ ազ դու յօ դո ւած մը հրա-
տա րա կել տո ւի նք «Կի լի կե ցի ոմն» ստո րագ րու թե ա մբ եւ յի շե ալ յօդուա ծին 
մէջ շնո րհ քով [դա տա պար տե ցի նք] կա թող կո սն ալ, Վար ժա պե  տե ան Տէր 
Յով հան նէ սն ալ, Չօր պա ճե ան Տէ օվ լէթ է ֆէն տին ալ, Տէր Պետ րո սն ալ: Երբ 
մեր յօ դո ւա ծը պա րու նա կող «Լոյս» ա նո ւն թեր թը կար դա ցո ւե ցաւ Մա րա շի 
մէջ թէ Մկր տիչ Կա թո ղի կոս եւ թէ Վար ժա պե տե ան Տէր Յով հան նէս եւ թէ 
Չօր պա ճե ան Տէ օվ լէթ է ֆէն տի կրակ բոց դար ձան եւ սկ սան յօ դո ւա ծա գի րը 
գտ նե լու աշ խա տիլ: Տա րօ րի նակ ըն թա ցք, Տէր Պետ րո սի պէս ե կե ղեց ւոյ մը 
բա կին մէջ շնու թի ւն ը նող, նո ւի րա կան սրբա վայր մը պղ ծե լու ան խղ ճու թի ւն 
ու նե ցող քա հա նայ մը պատ ժե լու տեղ, ա նա նկ ան շահ կղե րի մը ա րար քը 
յօ դո ւա ծագ րող ան ձը սկ սան փնտ ռել որ պէս զի պատ ժեն:

 Մաս նա ւոր յա նձ նա խո ւմբ մը կազ մե ցին գե րա պա տիւ Մկր տիչ ե պիս-
կո պոս Մա նի սա լե ա նի ն265 նա խա գա հու թե ա մբ: Խն դա լու բան, ես ալ այդ 

265 Մկրտիչ Մանիսալեան կամ Վեհապետեան (1841-1910) – եղել է Մկրտիչ Քեֆ սիզ-
յան կաթողիկոսի փոքրավորը, ապա քարտուղարը: 1883-ին ձեռնադրվում է եպիսկոպոս, 
ապա դառնում է դիվանապետ: Առաջնորդական պաշտոններ է վարել Ադանայում, Յոզ-
ղա թում, Հաջընում, Անտիոքում: 1890-ական թթ. հալածանքների է ենթարկվում: Սահմա-
նադրության հռչակումից հետո ընտրվում է ազգային երեսփոխան: Իր կյանքի վերջին 
տարիներին եղել է Մարաշի առաջնորդ, նպաստել է Մարաշի Մարաշի Կեդրոնական 
վարժարանի ընդարձակմանը: Մահացել է Մարաշում 1910-ին: Մեծ ժողովրդականություն 
է վայելել: Իր կարճահասակության պատճառով ժողովուրդը նրան կոչել է «Կյուտյուկ» 
(Կոտակ) վարդապետ (Մարաշ կամ Գերմանիկ, էջ 591-592):
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յա նձ նա խո ւմ բին ան դամ նե րէն մին է ի: «Լոյս» շա բա թա թեր թին խմ բա-
գրին՝ Սի մոն Գա փա մա ճե ան ա նո ւն հայո ւն Կ. Պոլիս հե ռա գիր տո ւին, որ 
Կի լի կե ցի ոմն ան ձին ով ըլ լա լը ի մաց նէ ի րե նց: Ես, այն օր, այն թուականաւ 
«Լոյ սի» խմ բագ րին հե ռա գիր տո ւի, որ ստո րագ րու թի ւնս գա ղտ նի պա հէ 
եւ չի մաց նէ: Վեր ջա պէս, ինչ որ ը րին խմ բա գի րը լո ւր չտո ւաւ ա նո ւնս: 

Այս բա նե րէն ա միս մը, կամ թե րե ւս 2 ա միս յե տոյ Մկր տիչ Կա թո ղի-
կո սին օր թախ նե րէ ն266 մին՝ Փար թա մե ան Կա րա պետ ա ղան, որ ման րա-
վա ճառ էր եւ կա թո ղի կո սին դրա մագ լու խը կը բա նեց ներ, ապ րա նք բե րե-
լու հա մար Կ. Պո լիս եր թա լու կը պատ րաս տո ւի: Մա նի սա լե ան Մկր տիչ 
ե պիս կո պոս, ի մա նա լով Փար թա մե ան Կա րա պե տին Պո լիս եր թա լը, կը 
կան չէ քո վը, վեց հատ օս մա նե ան լի րայ կու տայ որ պէս զի տա նի Պո լիս եւ 
«Լոյս» շա բա թա թեր թին խմ բա գիր Սի մոն Գա փա մա ճե ա նին տայ իբ րեւ 
կա շա ռք: «Լոյ սի» մէջ հրա տա րա կե ալ Կի լի կե ցի ոմն ստո րագ րու թե ա մբ 
յօ դո ւա ծին բո ւն գրո ղին ով ըլ լա լը ի մաց նէ:

 Տի ե զե րա հռ չակ Վիր գի լի ոս մեծ բա նաս տեղ ծին հե տե ւե ալ տո ղը 
միտքս ե կաւ «Բա թէ որ ե ղե ռն զսի րտ մա հա ցո ւաց, որ ստի պէս ով ամ բա-
րի շտ ոսկ ւոյ քա ղց»: «Լոյ սի» խմ բա գի րը կը թո ւի թէ ա նօ թի եւ ան կու տի 
խմ բա գիր նե րէն մէ կն է ե ղեր: Փար թա մե ան Կա րա պետ ա ղային Մա րա-
շէն տա րած վեց հատ օս մա նե ան լի րա նե րը առ նե լո ւն պէս, իւր թեր թին եւ 
իւր խմ բագ րա պե տու թե ան պա տի ւը ոտ քի տակ առ նե լով, բո ւն իսկ նա-
մակս կը հա նէ Փար թա մե ա նին կը յա նձ նէ:

 Փար թա մե ան Կա րա պետ ա ղան ալ ճի շդ Հե րով դի ա դայի աղջ կան 
պէս նա մա կս կը բե րէ Կա թող կո սին կու տայ: Նա մա կիս Կա թող կո սին 
յանձ նո ւե լէն 10-15 օր վեր ջը, շա բաթ ի րի կո ւն մ’էր, շատ լաւ կր նամ յիշել, 
զիս Տէ օվ լէթ է ֆէն տի ին տու նը կան չե ցին: Գնա ցի: Լու սա հո գի Տէ օվ լէթ 
է ֆէն տի Չօր պա ճե ան եւ մօր քի րս՝ Մա րի ամ հա նըմ նս տած է ին: Հոն ե կաւ 
Մա նի սա լե ան կամ Վե հա պե տե ան Մկր տիչ կար ճա հա սակ ե պիս կո պո սը:

Գր պա նէն հա նեց կա պոյտ բայց թա նձր մեծ կակ թո ւղթ մը զոր ինք 
խմ բագ րած էր: Մե ղայա գիր մը պատ րաս տեր է ին, ան շո ւշտ Կա թող կո-
սին տո ւած հրա հան գին հա մե մատ: Մե ղայագ րին ի մաս տը այս էր՝ ես 
իբր թէ սխա լած եմ, նո րին վե հա փա ռու թե ան դէմ մե ղան չած եմ եւ ճի շդ 
ի րե նց գրա ծին պէս կ’ար ձա նագ րեմ հոս վեր ջին պար բե րու թի ւն մը «իմ 
մե ղայա գի րս նո րին վե հա փա ռու թե ան գա հոյից պա տո ւան դին տակ կը 
դնե մ»: Այս պի սի շատ մը ա նի մա ստ եւ ամ բար տա ւան խօս քեր գրած է ին: 

266 Oրթախ (Ortak) – թրք.՝ բաժնեկից, գործակից, գործընկեր:
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Ա ռի ձեռքս յի շե ալ մե ղայա գի րն եւ ա ռա նց եր բեք վր դով մո ւնք եւ յո ւզ մո ւնք 
կրե լու, պաղ ա րիւ նով կար դա ցի եւ փա փո ւկ հեգ նա կան ո ճով մը ը սի թէ 
ա սանկ բա րձր գրու թի ւն մը ա ճա պա րա նօք եւ կամ ափ յա փոյ ստո րա-
գրել, ըստ իս, ան խո հե մու թի ւն է: Ե թէ բա րե հա ճիք մի ա սին տա նիմ այն 
մե ղայա գի րն այս գի շեր բար ձիս տա կը դնեմ, նայիմ շնո րհ քով ե րազ մը 
կր նամ տես նել:

 Խո րա մա նկ Մա նի սա լե ան կռա հեց իմ ծաղ րել ու զա ծս: Ե թէ, ը սաւ, 
չս տո րագ րես այս մե ղայա գի րն վեր ջը շատ պի տի զղ ջաս, ո րով հե տեւ 
Վեհա փառ Կա թո ղի կոս մտա դիր է զքեզ կար գա զո ւրկ ը նել եւ պատ ժել: 
Ա ւե լի լաւ է հնա զա նդ ըլ լաս: Մեկ կող մէն ալ Տէ օվ լէթ է ֆէն տի եւ մօր քի րս 
կը խրա տէ ին, կը յոր դո րէ ին զիս որ ստո րագ րեմ մե ղայա գի րն:

 Վեր ջա պէս «մե ռիր, բայց մի նո ւաս տա նա ր» պա տո ւա կան ա ռածը 
միտքս ին կաւ: Այս է վեր ջին խօ սքս, ը սի, Սր բա զան, եր բեք այս պի սի 
ա նա րգ եւ ան պի տան գրու թի ւն մը չպէ տք է ստո րագ րեմ: Այս Վե հա փա ռը 
կր նայ ու զա ծը ը նել: Ես ալ պի տի աշ խա տիմ ան մե ղու թի ւնս պա շտ պա-
նել: Հե տե ւե ալ օ րը, մի տքս ին կաւ յան կա րծ, այն օ րեր երբ այս բա նե րը 
պա տա հե ցաւ Մա րա շի մէջ, Կի լի կի ոյ Մկր տիչ Կա թո ղի կո սին եւ Կ. Պոլ-
սոյ Վար ժա պե տե ան Ներ սէս պատ րի ար քին մէջ բա ւա կան ցր տու թի ւն 
եւ երկ պա ռա կու թի ւն կար: Ոչ թէ մի այն Ներ սէս պատ րի ա րք, այլ Պոլսոյ 
ե րես փո խա նա կան ժո ղո վոյ ամ բո ղջ ան դա մք լա րո ւած է ին Քեյֆ սի զե ան 
Կա թող կո սին դէմ: 

Ո րով հե տեւ Մկր տիչ Կա թո ղի կոս այն թո ւա կա նէն քա նի մը տա րի յա-
ռաջ Կ. Պո լիս գնաց եւ յա ջո ղե ցաւ Կի լի կի ոյ Կա թո ղի կո սու թիւ նը Կ. Պոլ սոյ 
պատ րի ար քա րա նի ի րա ւա սու թե նէն բաժ նել եւ Թո ւրք տէ րու թե նէ մաս-
նա ւոր հրո վար տակ ա ռաւ, Թո ւրք տէ րու թիւ նը 30 լի րա ամ սա կան սահ մա-
նեց Քեյֆ սի զե ա նին: Այս առ թիւ Քեյֆ սի զե ան եւ Վար ժա պե տե ան ի րարու 
խի ստ հա կա ռա կած է ին: Ան մի ջա պէս հան րագ րու թի ւն մը խմ բագ րե ցի: 
Հան րագ րու թե ան ի մա ստն ալ այս է. «Մե նք Մա րա շի Ս. 40 Մանուկ ե կե-
ղեց ւոյ հա մայն ժո ղո վո ւրդք կը խնդ րե նք Ձեր Բա րձր Սր բազ նու թե նէ որ 
բա րե հա ճիք ըն դու նիլ զմեզ իբ րեւ Կ. Պոլ սոյ պատ րի ար քա րա նի մէկ թե-
մը, այլ եւս բնաւ չե նք ու զեր Կի լի կի ոյ Կա թո ղի կո սու թե ան հո գե ւոր ի րա-
ւա սու թե ան տակ մնալ, վա սն զի Նո րին Վե հա փա ռու թե ան ա մո ւլ եւ 
ա նօգուտ կա թո ղի կո սու թե նէ ձա նձ րա ցա նք»: Այս հան րա գի րը Չօր պա-
ճեան լու սա հո գի Դա ւիթ ա ղա ա ռաւ եւ սկ սաւ մեր թե մի ժո ղո վո ւրդ ներուն  
ստո րագ րել տալ: Ես ալ այն օ րեր բա ւա կան ժո ղո վր դա կա նու թի ւն 
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վաստկած է ի: Ստո րագ րո ղք գի տէ ին Տէր Պետ րոս շնա ցող քա հա նային 
խնդ րոյն մէջ Կա թող կո սին ա նի րաւ ըն թաց քը: 

Ե րբ լսեց Քեյֆ սի զե ան, որ ժո ղո վր դե ան մի ջո ցաւ այս տե սակ 
հանրագ րու թի ւն մը կը ստո րագ րո ւի Կ. Պոլ սոյ Ներ սէս Պատ րի ար քին 
մա տու ցո ւե լու հա մար, ան մի ջա պէս մեղ մա ցաւ, ետ դար ձաւ իւր բռ նած 
սխալ ըն թաց քէն: Այն որ ի րեն եւ ի րեն հա մա խոհ նե րո ւն թե լադ րու թե ա մբ 
խմ բագ րո ւած մե ղայա գի րը չս տո րագ րե լու հա մար զիս կար գա զո ւրկ պի-
տի ը ներ, փի լօ նս պի տի առ ներ, մե կէն ի մէկ փո խո ւե ցաւ: Ան շո ւշտ նո րին 
վե հա փա ռու թե ան դրդ մա մբ Հա զա րա պե տե ան մե ծար գոյ Մել քոն ա ղա 
մի ջամ տեց, ե կաւ գտաւ հայրս եւ զիս: «Պե տք չէ Կ. Պոլ սոյ պատ րի ար-
քու թե ան հան րագ րու թի ւն ղր կել, ես կր ցած եմ Կա թող կո սը հա մո զել, 
պիտի նե րէ Տէր Ղե ւոն դին, այն պայ մա նաւ, որ Տէր Ղե ւո նդ Հայ րը եր թայ 
Կա թող կո սին ա ջը համ բու րէ»: Այս ա ռա ջար կը լու սա հո գի հօ րս սի րոյն 
համար ըն դու նե ցի, ո րով հե տեւ հայրս շատ բա րե սի րտ եւ մի ան գա մայն 
բա րե պա շտ եւ սր բակ րօն քա հա նայ մ’էր, կը վախ նար, որ Կա թո ղի կո սը 
զիս պի տի ա նի ծէ:

 Մի ա միտ հայրս եր բեք չէր գի տեր թէ ա նի ծել ան մեղ մը Աս տու ծոյ 
կամ քին հա կա ռակ է. «Օ րհ նե ցէք եւ մի ա նի ծա նէ ք» ը սաւ Յի սո ւս Քրիս-
տոս: Նա մա նա ւա նդ կա թող կո սի ն՝ ա նի րաւ էր: Տէր Պետ րոս ա նո ւն ան-
բա րոյա կան քա հա նայի մը ա պօ րէն եւ քրէ ա կան յան ցա նք նե րը քա նի մը 
կո ղմ նա կից հա րո ւստ պա շտ պան նե րու քմա հա ճոյ քին ծա ռայե լու հա մար 
զիս կար գա զո ւրկ ը նել կ’ու զէր: Ինչ եւ ի ցէ, հա մո զո ւե ցայ, եւ չու զե լով, որ 
Մա րա շի հայ հա մայն քին մէջ իմ պատ ճա ռաւ կու սակ ցու թի ւն եւ պա ռակ-
տու թի ւն մը չը պա տա հի, այն օր, ի րի կո ւան Մել քոն ա ղա Հա զա րա պե տե-
ա նին հետ ըն կե րա ցայ: Կա թո ղի կո սը Ս. Ս տե փան նոս ե կե ղեց ւոյ Ա ռաջ-
նոր դա րա նին մէջ կը բնա կէր: Հա մես տա փայլ Մա րի ամ մօր քի րս ալ Կա-
թո ղի կո սին քո վն էր, նե րս մտա նք, Նո րին Ս. Օ ծու թե ան ա ջը համ բու րե ցի, 
ինքն ալ գլ խո ւս վրայ «պահ պա նիչ» ը սաւ եւ իմ ան գոյ յան ցա նք նե րս նե-
րեց: Հաշ տո ւե ցա նք եւ այս մի ջա դէ պը այս կեր պով փա կո ւե ցաւ:
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 Նոյեմ բեր 1, ըստ Յու նաց, Կի լի կի ոյ Կա թո ղի կոս Մկր տիչ Սր բա զա-
նին մաս նա ւոր հրա մա նաւ Կա պա ն267 գի ւղ գնա ցի: Քա նի մը ֆըր նո ւզ ցի 
հայերու հետ ճամ բայ ե լա նք: Այն օր ուղ ղա կի Ճա հան գե տէն ան ցնե լով 
ի րի կո ւն Թե լե մե լիք ա նո ւն հայ գիւ ղը հա սա նք: Յի շե ալ գիւ ղին քա հա-
նայ Տէր Մար տի րո սին տու նը ի ջայ՝ մի այ նակ կո կիկ տո ւն մը: Տէր Հայ րը 
հիւրա սի րեց զիս: Կե րա նք խմե ցի նք, հե տե ւե ալ օր Տէր Մար տի րոս տարաւ 
զիս գիւ ղին ե կե ղե ցին:

 Թե լե մե լիք հով տի մը մէջ շի նո ւած 40 տու նէ բաղ կա ցե ալ, ա մէ նն ալ 
զո ւտ լու սա ւոր չա կան հայ է՝ շնո րհ քով գի ւղ մը: Ե կե ղե ցին տե սայ եւ շատ 
գոհ մնա ցի: Դժ բաղ դա բար դպ րոց չու նէ ին: Գիւ ղա ցիք շատ աղ քատ չէ ին: 
Նիւ թա պէս բա րե կե ցիկ վի ճակ մ’ու նէ ին: Բա րե բեր այ գի ներ հաս ցու ցած 
է ին: Ա մէն տո ւն գրե թէ ջո րի, մա տակ, ձի եւ կամ ա ւա նակ մ’ու նէ ին: Թե լե-
մե լի քի հայե րը վա րու ցա նի հա մար յար մար ար տեր եւ հո ղեր չու նէ ին: Այծ, 
ոչ խար կը պա հէ ին: Ա սո նք ալ ճի շդ ֆըր նըզ ցի նե րո ւն պէս ան տառ նե րէն 
փի ճի ի ծա ռեր կը կտ րէ ին, տախ տակ ներ կը շի նէ ին եւ ա նո նց շա հե րով 
կ’ապ րէ ին: Թե լե մե լի քի էն՛ ե րե ւե լի ըն տա նի քը Պա րոն ա նո ւն պատ կա ռե-
լի ծե րու նի մը, բաղ դատ մա մբ մի ւս գիւ ղա ցի նե րու հետ բա ւա կան ու նե ւոր, 
ազ գա սէր եւ բա րե պա շտ: Այս օրհ նե ալ հայը շատ հիւ րա սէր ան ձնա ւո րու-
թի ւն մ’է, տե սայ զին քը՝ պատ կա ռե լի ծե րու նի մը: Ի րեն տո ւնն ալ Թե լե մե-
լիք ա մէն ե կող հի ւր ճամ բո րդ նե րո ւն հա մար բաց է: Հե տե ւե ալ պատ մու-
թի ւնն բո ւն իսկ իւր բեր նէն լսած եմ: 

Իմ ի րեն հետ տես նո ւե լէս գրե թէ 10 տա րի ներ յա ռաջ Մա րա շէն տաճիկ 
զապ թիյէ մը Ան տը րըն եր թա լու հա մար Թե լե մե լիք կու գայ եւ Պա րո նին 
տու նը հի ւր կ’ըլ լայ: Այն ա տեն ալ թե լե մե լիք ցի հայեր բնաւ երբեք այ գի 
չու նին ե ղեր: Ազ գա սէր Պա րոն խո րա ման կու թի ւն մը կը մտա ծէ: Վերոյի-
շե ալ թո ւրք զապ թիյէ ին կ’ա ռա ջար կէ, որ գո նէ 8 օր իւր տան մէջ հի ւր մնայ. 
«Կեր, արբ եւ ձիդ ալ կ’ը սէ ձրի գա րի թող ու տէ: Քե զի ալ իբր վա րձք քա նի 
մը մե ճի տիյէ դրամ կու տա մ»:

« Թե լե մե լի քի ամ բո ղջ գիւ ղա ցի նե րը հոս՝ տո ւնս ժող վե լով ա նոնց 
պիտի պա տո ւի րես, որ ա մէ նն ալ, ա մէն տո ւն ի րե նց հա մար Ֆըր նը-
զէն խա ղո ղի ուռ բե րեն այ գի տն կեն, դո ւն մաս նա ւո րա բար Մա րա շի 

267 Կապան անունով երկու գյուղ կա՝ հայաբնակ և թուրքաբնակ: Հայաբնակ 
Կապանը գտնվում է Մարաշի գավառում Կապան բերդից 4-5 կմ հեռավորությամբ: 19-րդ 
դարի վերջերին ուներ 1500 բնակիչ (ՀՀՇՏԲ, հ.2, էջ 94):
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մութասար րը ֆին կող մա նէ Թե լե մե լիք ղր կո ւած ես ազ դա րա րե լու հա մար 
գիւ ղաց ւոց, որ այ գի ներ տն կեն: Պի տի ը սես գիւ ղա ցի նե րո ւն, որ ով որ 
հնա զա նդ չ’ըլ լայ եւ հա կա ռա կի Տէ րու թե ան հրա մա նին՝ զայն թե ւե րը կա-
պե լով Մա րաշ պի տի տա նիմ, որ բան տար կո ւի: Թո ւրք զապ թիյէն ճի շդ 
Պա րո նին ի րեն տո ւած հրա հան գին հա մե մատ կը հա ւա քէ բո լոր գիւ ղա-
ցի նե րը եւ խս տիւ կը պա տո ւի րէ, որ ա մէ նն ալ այ գի ներ տն կեն, վա սն զի 
մին չեւ այն թո ւա կա նին թե լե մե լիք ցիք բնաւ եր բեք այ գի ներ չու նին ե ղեր:

 Գիւ ղա ցիք կար ծե լով տա ճիկ զապ թիյէն մաս նա ւոր կեր պով Մա րա-
շէն այս խնդ րոյն հա մար ե կած է, կ’եր թան Ֆըր նո ւզ խա ղո ղի ուռ բե րելով 
ա մէ նն ալ ի րե նց գիւ ղին մօտ տե ղե րը ա ռան ձին ա ռան ձին այ գի ներ կը 
տն կեն, ո րով այժմ շատ բա րե բեր այ գի ներ հաս ցու ցած է ին եւ ա ռատ 
խաղող կ’ու տէ ին:

 Գի շեր մը մնա ցի Տէր Մար տի րոս քա հա նային տու նը: Հե տե ւե ալ օ րը 
Տէր Հօր եղ բայ րը՝ Օ հա նին հետ մեկ նե ցայ Թե լե մե լի քէն Ֆըր նըզ եր թա լու 
հա մար: Ե ղա նա կը ա շո ւն էր: Բա րե խա ռն օ րեր, ոչ ցո ւրտ եւ ոչ ալ տաք: 
Հա զար եւ մէկ ձո րեր, հո վիտ ներ, մա նո ւա ծա պատ ու ղի ներ, խիտ առ խիտ 
ան տառ ներ, մա ցառ ներ, գե տակ ներ, տա փաս տան ներ: Ո լոր մո լոր ճամ-
բոր դե լով, դի տե լով, զո ւար ճա նա լով ի րի կո ւն չե ղած հա սա նք Ֆըր նըզ մեծ 
գիւ ղը:

 Ֆըր նո ւզ

Թե լե մե լի քէն մին չեւ Ֆըր նըզ ճի շդ վեց ժամ կը տե ւէ: Ֆըր նըզ գիւղը 
Դրախ տի ք268 ա նո ւն ա պա ռա ժո ւտ լե րան մը ստո րո տը շի նո ւած է, 200 
տունէ բաղ կա ցե ալ, ա մէ նն ալ զո ւտ լու սա ւոր չա կան հայ: Ե կե ղե ցի մ’ալ 
ունին՝ մեծ եւ բա ւա կան հոյա կապ: Գիւ ղին առ ջե ւէն գե տի մը նման մեծ 
ջո ւր մը կ’ա նց նի: Այդ ջու րը վան քին սեպ հա կան գե ղե ցիկ ջրա ղաց մը կը 
դա րձ նէ: Այս ջրա ղա ցը շատ շահ կը բե րէ վան քին: Ֆըր նըզ հաս նե լո ւս 
ուղղա կի Տէր Ա ւե տիք ա նո ւն հե զա համ բոյր քա հա նային տու նը ի ջայ:

Յի շե ալ քա հա նան տղայ մ’ու նի նոր քա հա նայ ե ղած Տէր Ղե ւո նդ 
ա նու նով, շնոր հա լի եւ հա մակ րե լի ե րի տա սա րդ նո րըն ծայ մը: Այն գիշեր 

268 Նաև Դրախտիկ, կամ Դրախտոկ – լեռ Զեյթունի շրջանում, Զեյթուն գյուղա-
քաղաքից մոտ տասը կմ հեռավորությամբ, Սուրբ Կարապետ վանքի հյուսիս-արևմտյան 
կողմում: Ջրառատ է և հայտնի իր փարթամ արոտավայրերով: 1915-ի տեղահանության 
ժամանակ Դրախտիկի անձավներում ապաստանել էին մի քանի հայ ընտանիքներ 
(ՀՀՇՏԲ, հ.2, Երևան, 1988, էջ 150):
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Տէր Ա ւե տի քին տու նը մնա ցի, յա րգ, պա տիւ, մե ծա րա նք՝ շատ, գի նի՝ 
ա ռատ. կե րա նք եւ խմե ցի նք: Հե տե ւե ալ առ տո ւն ուղ ղա կի վա նք գնա ցի: 
Ճամ բան իմ մէկ վա ղե մի բա րե կա մս՝ Գէ ո րգ ա ղա հան դի պե ցաւ, չթո ղո ւց 
որ շա րու նա կեմ ճամ բաս, ի ջա նք ան դ. թե քի րէ ձո ւկ269 խո րո ված է ին, բե-
րին հրամ ցու ցին, կե րա նք եւ, քա ղցր հիւ րա սի րու թի ւն մը վայե լե լէն յե տոյ, 
վա նք ել լե լու սկ սա նք:

 Ֆըր նու զի վան քը խի ստ բա րձր դի րք մ’ու նի Դրախ տի քի ստո րո տը: 
Կար ծես թէ բա րձր լե ռան մը գա գա թին վրայ շի նած բոյն մ’է: Հայր Ղեւոնդ 
Ա լի շան իւր «Սի սո ւա ն» ա նո ւն հոյա կապ հե ղի նա կու թե ան մէջ ար դէն 
Ֆըր նըզ գիւ ղի եւ թէ Ֆըր նը զի վան քին մա սին պատ մա կան տե ղե կու թի ւն-
ներ տո ւած է: Ե լայ վան քը: Վան քին դիր քը սքան չե լի, օ դը՝ ա ռող ջա րար, 
ջու րը՝ քա ղցր եւ զով: Վան քին սե նե ակ նե րէն կր նաս դի մա ցդ Զէյ թու նի 
սեւ եւ ա նա ռիկ լեռ նե րը, բլո ւր եւ դաշ տե րը դի տել: Տե սա րա նը՝ հի ա նա լի 
եւ զմայ լե լի: 

Ար ժա նաշ նո րհ Բար թո ղի մէ ոս վար դա պե տ270 դեռ սար կա ւագ էր այն 
թո ւա կա նին, դի մա ւո րեց զիս, պա տո ւով ըն դու նեց, սա կաւ ինչ հա նգս տա-
նա լէն յե տոյ պա տիւ ու նե ցայ վան քին ան շա հա սէր, ազ գա սէր եւ քա ջա րի 
վա նա հայր գե րա պա տիւ Նի կո ղայոս Սր բա զա նի ն271 հետ տես նո ւիլ: Նորին 
Սր բազ նու թիւ նը շատ հիւ րա սէր եւ հա մակ րե լի ըն թա ցք մ’ու նի: Արդէն քա-

269 Թեքիրէ ձուկ (Tekir balığı) – ձկան տեսակ, արքայաձուկ:
270 Բարթուղիմեոս վարդապետ Թագաճեանը Ֆրնուզի վանքի միաբան էր, ապա 

նաև վանահայր: Զեյթունի կռիվներին մասնակցելու համար մի քանի անգամ ձերբակալվում 
ու բանտ է նստում: Նա ոգին էր 1895-ի Զեյթունի ապստամբության, նրան կոչում էին 
«վեղարավոր հերոսը»: Հայտնի է այն փաստը, որ Զեյթունի զորանոցը գրավելուց և շուրջ 
600-700 թուրք զինվորներին ու սպաներին գերի վերցնելուց հետո զեյթունցիները ստիպում 
են թուրք գերիներին Բարթուղիմեոս վարդապետի սրի տակով գլխահակ անցնել ու նրա 
կրծքի լանջախաչը համբուրել (Մարաշ կամ Գերմանիկ, էջ 76-77):

271 Նիկողայոս եպիսկոպոս Դաւիթեանը (Խորխոռունի) գրեթե առասպելական մի 
կերպար է: Երկար տարիներ եղել է Ֆրնուզի վանքի վանահայրը: Նրան կոչել են «Ֆրնուզի 
առյուծը»: 1879-ին Պապիկ իշխանի և ուրիշների հետ եղել է Զեյթունի ապստամբության 
ղեկավարներից մեկը: Ի հավելումն Տեր Ղևոնդի հուշերի այս հոգևորականի մասին 
հետաքրքիր պատմություններ կան Գրիգոր Գալուստեանի կազմած գրքում. «…օր 
մը երբ Նիկողայոս եպիսկոպոս Ֆրնուզի վանքին մէջ կը պատարագէր՝ լուր կը հասնի 
թէ չէրքէզները այծերն ու տաւարները յափշտակեր տարեր են: Եպիսկոպոսը կը թողու 
պատարագը, կը զինուի եւ իր կտրիճներով 3-4 ժամէն կը բռնէ չէրքէզները աւարով միասին 
կը բերէ վանք ու դարձեալ զգեստաւորուելով կը սկսի պատարագը հոնկէ ուր ընդհատած 
էր: …Պատարագէն ետքը երբ ծերունի քահանան կը համարձակի հարցնել թէ ինչու 
Պատարագը կիսատ թողուց, Սրբազանը կ’ըսէ. «Տէրտէր, Պատարագն ու Քրիստոս իրենց 
տեղն են, չեն փախչիր, տաւարները յափշտակող անօրէնները Պատարագ մատարագ 
չեն ճանչնար. տես, հիմա Պատարագն ալ լմնցուցի, այդ անօրէններուն ալ արժանաւոր 
ժամուցն ու տփոցը պիտի տամ»» (Մարաշ կամ Գերմանիկ, էջ 74-76):
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նի ցս զին քը ի Մա րաշ տե սած եմ: Ա տե նօք Նի կո ղոս Սր բա զան Մա րաշ 
ե կած եւ մեր տո ւնն ալ հի ւր ե ղած էր: 

Ի վա ղո ւց ան տի լաւ կը ճա նչ նայի Նո րին Սր բազ նու թիւ նը: Համ բու-
րե ցի յար գա նօք Սր բա զա նին ա ջը, եր կար խօ սակ ցու թի ւն ներ ու նե ցա նք 
զա նա զան նիւ թե րու վրայօք: Երբ ի րի կո ւն ե ղաւ մի ա սին ճա շե ցի նք պա րզ 
եւ ան պա ճոյճ կե րա կո ւր ներ: Նի կո ղոս ե պիս կո պոս օ ղի, գի նի բնաւ չէր 
գոր ծա ծեր, մին չեւ ան գամ սի կա րա եւ նար կի լէ ծխել չէր սի րեր: Ու սո ւմ, 
գի տու թի ւն ալ չէր սոր ված: Գի րք կար դալ, լրա գիր եւ այդ տե սակ գրա կան 
խն դիր նե րով միտ քը զբա ղեց նող կղեր մը չէր: Ու րիշ լաւ հատ կու թի ւն մը 
զոր ես շատ կը գնա հա տէ ի՝ քաջ էր նա եւ ա րի ա սի րտ, լաւ ձի ախ րոխտ, 
ճար տար զէ նք գոր ծա ծող, սի րող որ սո րդ եւ ան վե հեր ե պիս կո պոս մը: 
Իւր վա նա հայ րու թե ան տակ գտ նո ւող վան քին պա հա պան հրեշ տա կն էր: 
Երբ լսեր եւ կամ լո ւր առ ներ թէ վան քին ոչ խար, այծ կամ տա ւար նե րն 
թուրք, չէր քէզ եւ կամ գո ղե րն ա ռեր, տա րեր, աս պա տա կեր են, ան միջա-
պէս զինե ալ եւ իւր նժոյգ ձի ոյն վրայ հե ծե ալ կ’ար շա ւէր կ’եր թար մինչեւ 
որ գո ղե րը գտ նե լով ա նո նց ձեռ քէն չառ ներ վան քին տա ւար նե րը բնաւ 
ետ չէր դառ նար վա նք: Այն կող մե րը բնա կող ամ բո ղջ տա ճիկ ներ «Տէ լի 
մահ րա սա »272 ա նու նը կու տային ի րեն: Յի շե ալ սր բա զա նը ի րա ւա մբ ազ-
գա սէր կղե րա կան մ’էր: Տա րա բա ղդ հայ ազ գին սի րով տո գո րո ւած սի րտ 
մ’ունէր: Դրամ դի զել, փա ռք, պա տիւ վայե լել, ծաղ կե այ փի լօն, լան ջա խա-
չեր, պնակ ներ [պա նա կէ ներ] կրե լու փա փա քող եր բէք դի տո ւմ ներ հե ռի 
է ին ի նմա նէ:

 Քա նի քա նի ան գամ ներ Թո ւրք կա ռա վա րու թե ան կող մա նէ ձեր-
բա կա լո ւե լով Հա լէպ տա րո ւե ցաւ եւ ի զո ւր ա նի րաւ տեղ բան տար կո ւած, 
չար չա րո ւած եւ աք սո րո ւած էր: Կ. Պոլիս տա րո ւե լով եր կար ա տեն բան տե-
րու խոր շե րը մնա ցած էր: Կրե լով այն ա մէն հա րս տա հա րու թի ւն, ճն շո ւմ 
եւ նեղու թի ւն նե րը նո րէն իր սր տին մէջ վառ պա հած էր ազ գա սի րա կան 
սուրբ զգա ցո ւմ նե րը:

 Ժա մե րով ի րեն խօ սիլ հա ճե լի էր ինձ, բայց դժ բաղ դա բար չպի տի 
կր նայի վան քին մէջ քա նի մը օր կե նալ: Վան քին մէջ լսած է ի թան կա գին 
գա ւա զան մը կար՝ գե ղա րո ւես տա կան խի ստ գե ղե ցիկ գա ւա զան մը: Փա-
փաք յայտ նե ցի տես նել, ան մի ջա պէս բե րել տո ւաւ: Շատ ան նման գործ 

272 Տէլի Մահրասա (Դելի Մահրասա) – խենթ վարդապետ (քրիստոնյա վարդա-
պետներին մահմեդականները երբեմն կոչում են «մարհասայ» կամ «մարհասիա», տե՛ս 
Հր. Աճառյան, Հայերեն արմատական բառարան, հ. Գ, Երևան, 1977, էջ 236):
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մ’էր, Կ. Պո լիս շի նե ալ: Գա ւա զա նին գլու խը եր կու օ ձի գլո ւխ ներ շի նո ւած 
է ին դէմ դէ մի: Երբ գա ւա զա նը ձեռ քի մէջ շար ժէր օ ձագ լո ւխ նե րն ալ ի րենց 
լե զու նե րը դո ւրս կը հա նէ ին: Վեր ջա պէս շատ ճար տար ոս կե րի չի մը հրա-
շա կե րտն էր: Տես նե լո ւս գոհ մնա ցի: Քա նի մը ձե ռա գիր Ա ւե տա րան եւ 
ու րիշ գր քեր ալ կային վան քին հին եւ ան խնամ թան գա րա նին մէջ: Զա-
նո նք ալ տե սայ եւ գոհ մնա ցի: Այն գի շեր մնա լով վան քին մէջ հե տե ւե ալ 
ա րե ւա ծա գին վան քին հար ման տան Կա պան պի տի եր թայ ե ղեր, հար
ման տային հետ ճամ բայ ե լա նք: 

Օ դն ալ նպաս տա ւոր էր, շատ լեռ ներ եւ բլո ւր ներ եւ կոյս ան տառ ներու 
մէ ջէն ան ցնե լով այն օր ի րի կո ւն հա սա նք Կա պան գի ւղ եւ մեր վաղե մի 
ծա նօթ նե րէն Կա պա նի հայոց Ա ւագ քա հա նայ Տէր Թո րո սին տու նը հի ւր 
ե ղայ:

 Տէր Թո րոս քա հա նայ Շա հա նե ան սի րով ըն դու նեց զիս եւ շատ ազ-
նիւ կեր պով հիւ րա սի րեց զիս: Տէր Թո րո սին կե նա կից ե րէց կի նը Կա պա-
նի հայոց է՛ն ե րե ւե լի եւ մե ծա նո ւն իշ խան Ղըր ճը լը273 Քե հե ային աղ ջի կն 
է ե ղեր: Անն ման ե րէց կին մը, պար կե շտ, ճար տար տան տի կին: Գիւ ղա ցի 
մ’ըլ լա լով հան դե րձ վեր ջին ծայր քա ղա քա կի րթ, մաք րա սէր եւ ճա շա կի 
տէր, այն աս տի ճան ազ նիւ որ քա ղա քի մէջ մեծ ցած բա րե կի րթ կն կան մը 
ա մէն գե ղե ցիկ յատ կու թի ւն նե րով օժ տե ալ: 

Ար ժա նաշ նո րհ Տէր Թէ ո դո րոս քա հա նան եւ թէ ի րեն լծա կից հա նը մը 
վեր ջին ծայր պա տո ւե ցին զիս: Կի րա կի օր մը Կա պա նի ե կե ղեց ւոյն մէջ 
Ս. Ան մահ Պա տա րագ մա տու ցի եւ քա րոզ մ’ալ խօ սե ցայ սի րոյ եւ մի ա բա-
նու թե ան վրայ: Հե տե ւե ալ օ րը Տէր Թո րոս Հօր ըն կե րակ ցու թե ա մբ Կա-
պա նայ այն նշա նա ւոր եւ պատ մա կան բեր դը տես նե լու գնա ցի: Մին չեւ որ 
բեր դին դու ռը կր ցա նք գտ նել շատ աշ խա տե ցա նք:

 Շատ հին ժա մա նա կէ մնա ցած ահ ռե լի եւ հոյա կապ, ա մո ւր եւ ա նառիկ 
բե րդ մը: Ինձ կը թո ւի թէ դեռ մեր պա պե րը Կի լի կի ա չհաստատո ւած այդ 
բեր դը կար: Թե րե ւս հռով մայեց ւոց ժա մա նա կէն մնա ցած է: Ե լանք բերդին 
մէկ ծայ րէն, ա ւե րակ ըն դար ձակ սե նե ակ ներ շատ է ին, սա լոն մը տե սա-
նք, որ դեռ կան գո ւն եւ ան վնաս մնա ցած էր: Տես նե լով եւ դիտելով այս 
վաղեմի բեր դը յու զո ւե ցայ, տղու մը պէս հե ծկլ տա նօք լա լս ե կաւ, անհնա-
րին վի շտ եւ տրտ մու թի ւն մը զիս պա տեց, ո րով հե տեւ մեր վեր ջին քա ջա-
րի եւ ան բա ղդ Լէ օն Հին գե րո րդ թա գա ւո րը այս բեր դին մէջ ե գիպտա ցի 
ճի ւաղ ներ բռ նե ցին ու տա րին Ե գիպ տոս բան տար կե ցին: 

273 Ղըրճըլը (kırçıllı) – ալեխառն մազերով:
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Իր սր տին մէջ տոհ մային զգա ցո ւմ եւ իւր ե րակ նե րո ւն մէջ հայու ա րիւն 
կրող հայ քա հա նայ մը կա րե լի՞ է, որ չյու զո ւի, չլայ, չող բայ իւր վերջին 
քաջա րի թա գա ւո րին գե րու թե ան վրայ: 

Այս նշա նա ւոր բեր դի մէկ մե նա ւոր ան կիւ նը քա շո ւած տր տո ւմ տխո ւր 
ար տա սո ւք ներ թա փած ա տե նը մի տքս ին կաւ հե տե ւե ալ եր գը. 

Ե գիպ տոս քա ղաք մա հա բեր վի շա պ
 Նա զքեզ ե կո ւլ ա րի ա խոյե ան 
Ազ գիս պսակ փա րե լի Լե ւոն ար քայ 
Ո ՞ւր ես տէր իմ ա ւաղ պա տո ւա կան:
 Ման կու թե ա նս ժա մա նակ սոր ված է ի այս տխո ւր եւ մի ան գա մայն 

գեղե ցիկ եր գը: Եր գե ցի ու լա ցի: Վա սն զի կո րած էր մեր Կի լի կե ան 
թագա ւո րու թիւ նը, մեր ազ գին գա հն ու թա գը կոր ծա նո ւած էր, մեր ա րե ւը 
մա րած էր, մեր փառ քը, մեր պա տի ւը ա նյայ տա ցած էր: Գե րի ե ղած էր 
մեր տէ րը, մեր պա շտ պա նը: Կի լի կի ա ա ւե րակ դար ձած էր: Այս տե սակ 
յու զո ւմ նա լից եւ մե լա մաղ ձոտ զգա ցո ւմ նե րով, ար տա սո ւա լից ա չե րով, 
տր տո ւմ, տխո ւր բեր դէն վար ի ջա նք, ե կա նք մեր տու նը:

 Վեր ջա պէս ե օթ նե ակ մը ամ բո ղջ մնա ցի Կա պան եւ վե րա դար ձայ 
կրկին ան գամ ի Ֆըր նո ւզ: Կա պա նի ե կե ղեց ւոյն ժա մա կո չին հետ ճամ բայ 
ե լա նք: Սկ սաւ ա ռատ ձի ւն տե ղալ, Կա պա նի ա րե ւե լե ան կող մը բարձր լեռէ 
մ’ա նց նե լով ուղ ղա կի Ղը զըլ Ա սա ր274 ա նո ւն թո ւրք գիւ ղին առ ջեւէն ան ցանք 
եւ հան դի պե ցա նք Ս. Ստե փան նոս Ուլ նե ցի ի ն275 մա տու ռին: Յի շեալ մա տուռը 
ճի շդ Ստե փան նոս Ուլ նե ցի ի նա հա տա կո ւած տե ղը շինուած է: Մա տու ռին 
դու ռը բաց էր, նե րս մտա նք եւ քա նի մը վայր կե ան ա ղօ թե լով դո ւրս ե լա նք: 
Մա տու ռին սե ղա նին տա կէն քա ղցր ջո ւր մ’ալ կը բղխի: Ստե փան նո սի մա-
տու ռէն 5-6 մե թր ան դին փոք րիկ բե րդ մ’ալ կայ մեր նախ նեաց ժա մա նա կէն 
մնա ցած: Ղը զըլ Ա սար դաշ տին մէջ շատ մը գետ նա փոր շիրիմ ներ ալ տե-
սա նք, ճի շդ Հռով մի գետ նա դամ բա րան նե րո ւն պէս, կար ծեմ ո րո նք այն տե-
ղե աց բնա կիչ նե րո ւն հե թա նո սու թե ան ա տե նէն մնա ցած են: Շարունակե լով 

274 Ղըզըլ Ասար (Kızıl asar) – բառացի՝ Կարմիր ավերակ:
275Ս. Ստեփանոս Ուլնեցին ծնվել է Տավրոսի վրա գտնվող Կոկիսոն քաղաքում: 

Հուլիանոս Ուրացող կայսեր հալածանքների ժամանակ չարաչար տանջանքների ենթարկ-
վելով՝ նահատակվել է իր ընտանիքի և այլ քրիստոնյաների հետ: Նահատակությունը տեղի 
է ունեցել 362 Օգոստոս 18-ին, Կանչի բերդում, Ֆռնուզի մոտակայքում, ուր ցարդ գտնվում 
է նահատակների գերեզմանը, ոչ շատ հեռու Ուլնիա, այժմյան Զեյթուն քաղաքից: Նրա 
գերեզմանի վրա կառուցվել է եկեղեցի: Հայոց Եկեղեցին Ս. Ստեփանոս Ուլնեցու և Գոհար-
յանց տոնը հիշատակում է Աստվածածնի Վերափոխման երրորդ կիրակիին հաջորդող 
երկուշաբթի օրը:



141

մեր ճամ բան ե կա նք քա նի մը նոր շի նուած ֆըր նըզ ցի հայ գիւ ղա ցի տու նե-
րու: Այդ տու նե րէն սկ սե ալ խի ստ նեղ եւ ա նան ցա նե լի կիրճէ մը սկսա նք դէպ 
ի վար՝ Ֆըր նըզ եր թալ: Այս նեղ եւ մա նո ւա ծա պատ կիր ճը շատ դժո ւա րաւ 
կր ցա նք ան ցնիլ: Վեր ջա պէս ի րի կո ւան մօտ ողջ եւ ա ռո ղջ նո րէն ֆըրնըզ ցի 
հո գեշ նո րհ Տէր Ա ւետիք քա հա նային տու նը հի ւր ե ղայ:

 Նո րին Սո ւրբ Հայ րու թիւ նը յար գեց ու մե ծա րեց զիս: Հե տե ւե ալ 
օ րը կա նու խէն ե լա նք եւ Մա րաշ գնա ցող քա նի մը հայ գիւ ղա ցոց հետ 
ընկերանա լով Մա րաշ հա սա նք: Տո ւն ե կայ որ ծնո ղքս տու նը չէ ին: Ուղղա կի 
ե կե ղե ցի գնա ցի, տե սայ որ քե ռայրս՝ Չօր պա ճե ան լու սա հո գի Կիրակոսին 
եղ բայ րը՝ Նշա նին Ս. Պ սա կի ա րա րո ղու թիւ նը սկ սած է ին կա տա րել: 
Այս ող բա ցե ալ բա րե կա մս Նշան Չօր պա ճե ան այն օր՝ 1884 Նոյեմ բեր  
17-ին ա մո ւս նա ցաւ բնիկ այն թապ ցի բժի շկ Գալ փակ լե ան Յա կոբ ճա նին 
քոյ րը՝ Լու սի ա ա նո ւն հա մե ստ եւ պար կե շտ աղջ կան հետ: 

Ես այս Նշան Չօր պա ճե ան ա նո ւն ե րի տա սար դը շատ կը սի րէ ի, 
ո րով հե տեւ ազ նիւ եւ ազ գա սէր եւ բա րե բա րոյ ան ձ մ’էր: Մի շտ կը տես-
նուէ ի ի րեն հետ: Շատ ան գամ մի ա սին կը կար դայի նք, ի րար մով եր ջա նիկ 
եւ ու րախ կըլ լայի նք: Ա ւաղ, այս պի սի ու սե ալ եւ մա քո ւր նկա րագ րի տէր 
ե րի տա սա րդ մը 1895 Նոյեմ բեր 6 Մա րա շի ա հեղ կո տո րա ծին ա տեն իւր 
դրա ցին ոս կե րիչ Մա նո ւկ ա նո ւն բա րե պա շտ հայո ւն հետ Գի ւմ բեթ թա-
ղի մէջ սպան նե ցին մար դա կե րպ գա զան տա ճիկ ներ: Քա նի քա նի Չօր-
պա ճե ան Նշան բա րե կա միս պէս ան զու գա կան ե րի տա սա րդ ներ, ար ժա-
նա շնո րհ քա հա նայ, վար դա պետ եւ ու սե ալ վար ժա պետ ներ զոհ գնա ցին 
եւ նա հա տա կո ւե ցան, ո րո նց ե թէ մի առ մի կեն սագ րու թիւ նը գրել հա րկ 
ըլլայ՝ ա հա գին հա տոր ներ պէ տք է լեց նել: Ոհ որ քան դժո ւար է հայ ըլ լա լը, 
որ քան ան տա նե լի է ան տէր եւ ան պա շտ պան ըլ լա լը, եւս ա ռա ւել որ քան 
ցա ւա լի եւ ա ւա ղե լի բան է տկար ըլ լա լը: Այս ան ցա ւոր աշ խար հին մէջ 
արդա րու թի ւն չկայ, գթու թի ւն եւ կա րեկ ցու թի ւն չկայ:

 Մի շտ ի րա ւո ւն քը հզօ րա գոյ նին ե ղած է: Վայ տկա րին, վայ տգէ տին, 
վայ ան տէ րին: Ե՞րբ պի տի գայ ար դե օք այն ցան կա լի ար դա րու թիւ նը, երբ 
մար դիկ պի տի սի րեն մէ կզ մէկ: Ըստ իս, մին չեւ որ ան կե ղծ եւ ճշ մա րիտ 
Քրիս տո նէ ա կան սո ւրբ եւ մա քո ւր կրօն քը չտի րէ աշ խա րհ, ան հնա րին է, 
որ մար դիկ զի րար սի րեն եւ ազ գեր ի րա րու դէմ չզի նո ւին:

1885 Նոյեմ բեր, ըստ Յու նաց 2-ին Զէյ թո ւն գնա ցի: Ըն կե րս Ս.  Գէորգ 
ե կե ղեց ւոյ ժո ղո վրդ նե րէն Տիշ չէ քէ նե ան Յով սեփ է ֆէն տի ն276 էր: Ռու սահայ 

276 Այս տոհմի սերունդները ապրում են Սան Պաուլոյում, Բրազիլիա:
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ա ռա քի նի եւ ազ գա սէր հայ մը 200 օս մա նե ան լի րա ղր կած էր Թիֆ լի զէն 
Կ. Պոլ սոյ Պատ րի ար քա րան որ պէս զի այդ դրա մը Զէյ թո ւն ղր կո ւի եւ Զէյ-
թու նի կա րօտ ազ գային նե րո ւն բաշ խո ւի: Պատ րի ար քա րա նէն յի շե ա լը 200 
լի րան Մա րաշ՝ Չօր պա ճե ան Տէ օվ լէթ եւ Մու րա տե ան Գէ ո րգ է ֆէն տի նե-
րո ւն ղր կած է ին, որ ա պա հով մի ջո ցաւ Զէյթուն հա սց նեն:

Երկու է ֆէն տի նե րն ալ յար մար դա տե ցին, որ ես տա նիմ այդ գու մա րը 
Զէյ թո ւն: Տիշ չէ քէ նե ան Յով սէփ է ֆէն տի ին հետ ե լա նք ճամ բայ: Ե ղա նա-
կը բա րե խա ռն եւ օդն ալ գե ղե ցիկ էր: Այն օր ի րի կո ւն Պեր թիզ Չայը277 
հասանք եւ թո ւրք զապ թիյէ նե րո ւն պա հա կա նո ցը ի ջա նք: Զապ թիյէ նե րը 
յար մար տեղ ու նէ ին՝ հիւ րա սի րե ցին զմեզ: Պեր թիզ ցի տա ճիկ մ’ալ Պեր-
թի զի այ գի նե րէն ղա պար ճը ք278 խա ղող բե րե լով կը ծա խէր: Էն՛ ըն տիր եւ 
հա մեղ տե սա կէն 3 լի տր ա ռի նք սկ սա նք ու տել: Պեր թի զի ղա պար ճըք խա-
ղո ղը շատ նշա նա ւոր է. հա մը ա նոյշ եւ մի ան գա մայն ա նու շա հօտ, կե ղե-
ւը խիստ բա րակ: Մին չեւ Նոյեմ բեր ամ սո ւն վեր ջը եւ դեկ տեմ բե րի մէջ 
Պեր թի զի տա ճիկ գիւ ղե րո ւն այս հի ա նա լի խա ղո ղը կր նայ մնալ թու փե րու 
վրայ: Ա ռատ ձի ւն կու գայ, այ գի նե րո ւն ամ բո ղջ տե րեւ նե րը կը թա փին՝ 
խա ղո ղը թու փե րո ւն վրայ կը դի մա նայ, կը մնայ՝ կաս կար միր:

 Հայր Ա լի շա նին «Սի սո ւա ն» ա նո ւն հոյա կապ գոր ծին մէջ Պեր թի զի, 
Բեր դո ւս ը սե լով կը պատ մո ւի ա տե նօք այդ կող մե րը, որ Մա րա շի հիւ սի-
սային կող մը կ’իյ նայ, Մա րա շէն 8-9 ժամ հե ռա ւո րու թե ա մբ ի րա րու մօտ 
10-20 գիւ ղեր, բո լո րն ալ հայ բնակ չու թե ա մբ լե ցո ւն են ե ղեր: Մա զոտ Քար 
ա նո ւա մբ մե նաս տան մ’ալ կայ ե ղեր: Լե ւոն Վե ցե րոր դի279 օծ ման հան դե սին 
Պեր դու սի հայոց կող մա նէ ե պիս կո պոս եւ իշ խան մ’ալ գնա ցէր են ի Սիս:

 Գող Վա սիլ ա նո ւն քա ջա րի հայ իշ խա նին գե րեզ մա նն ալ Բեր դու սի 
մէջ է ե ղեր: Ափ սոս այժմ Բեր դու սի բո լոր գիւ ղե րո ւն բնա կիչ նե րը թրքա-
ցած են՝ ան շո ւշտ ան տա նե լի եւ ան պատ մե լի հա րս տա հա րու թեանց, 

277 Պերթիզ Չայը, կամ Բերդուսչայ – Գետ Լեռնային Կիլիկիայում, Ջահան գետի 
ավազանում: Հոսում է Զեյթունից 25-30 կմ հարավ-արևելք, Ախըրդաղից ոչ հեռու, 
Չախըրդերե հայաբնակ գյուղի դիմացով: Սրա ափին էր գտնվում հին Բերդուս ամրոցը 
(ՀՀՇՏԲ, հ.1, էջ 672):

278 Ղապարճըք (ղաբարջըք, Kabarcık) – բառացի՝ պղպջակ, խաղողի տեսակի 
անվանում: Ըստ Գալուստեանի Մարաշում և շրջակա այգիներում աճեցվում էր խաղողի 
շուրջ 40 տեսակ, որոնցից 26-ի անունն ու նկարագրությունը նա նշում է իր գրքում (Մարաշ 
կամ Գերմանիկ, էջ 281):

279 Խոսքը կրկին Կիլիկիայի հայոց վերջին թագավորի մասին է, որին մի դեպքում 
հիշատակում է որպես Լևոն 5-րդ (ըստ թագավորների թվի) իսկ այստեղ որպես Լևոն 6-րդ 
(ըստ իշխանապետերի և թագավորների թվի): 
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տանջա նք եւ չար չա րա նք նե րու ծան րու թե ան տո կալ եւ դի մա նալ չը 
կարենա լով: Նպա տա կս հին պատ մու թի ւն ներ գրել չէ, ո րով հե տեւ Պեր-
թի զի շատ ա նոյշ խա ղո ղին վրայ հա մա ռօտ տե ղե կու թի ւն մը հա ղոր դել էր 
այս տո ղե րը կար դա ցո ղին:

 Մի այն գի շեր մը թո ւրք պա հա կա նո ցին մէջ մնա լով, հե տե ւե ալ օր 
ա րե ւա ծա գին մեկ նե ցա նք ան տի Ճա հան գե տին կա մո ւր ջէն ան ցնե լով. 
այն օր ի րի կո ւան Զէյ թու նի Ս. Աս տո ւա ծա ծին վան քը ի ջա նք ու րախ եւ 
զուա րթ: Ինչ պէս վե րը պատ մած եմ Նոյեմ բե րին սկի զբ նե րն էր, այ գի նե-
րո ւն խա ղո ղը կտ րո ւած է ին: Զէյ թու նի վան քին վա նա հայր գե րա պա տիւ 
Կա րա պետ ե պիս կո պոս դեռ այն ա տեն ծայ րա գոյն վար դա պետ էր, շատ 
սի րով եւ ազ նո ւու թե ա մբ ըն դու նեց զմեզ եւ հիւ րա սի րեց: Երբ ի րի կո ւն ե ղաւ 
ըն դար ձակ սե նե ա կի մը մէջ պառ կե լու հա մար մե զի մա քո ւր ան կո ղին ներ 
պատ րաս տած է ին: Նե րս մտա նք նայե ցա նք, որ վան քին սեպ հա կան այ-
գի նե րէն լե ցո ւն խա ղող քա ղեր բե րեր է ին եւ այն սե նե կին մէջ տե ղա ւո րած 
է ին: Սկ սա նք ու տել ա ռատ ա ռատ եւ կշ տա ցա նք: Լաւ կր նամ յի շել, կէս 
գի շեր էր, արթն ցա նք նո րէն սկ սա նք խա ղող ու տել: Զէյ թո ւն ցիք շատ այ-
գի ներ ու նին եւ այ գի նե րո ւն խա ղո ղը շր ջա կայ Կե ոկ սին եւ ու րիշ գիւ ղեր կը 
տա նին ցո րե նի հետ կը փո խա նա կէն: Լաւ եւ ար դիւ նա բեր այգի մ’ու նե ցող 
զէյ թո ւն ցին կր նայ իւր ըն տա նի քին ապ րո ւս տը հայ թայ թել եւ ապ րիլ: Բաւ 
է, որ այ գի մ’ու նե նա լով հան դե րձ ջո րի մ’ալ ու նե նայ:

 Նոյեմ բեր 10-ին էր կար ծեմ, Մի քայէլ եւ Գաբ րի էլ հրեշ տա կա պե տաց 
տօ նա խմ բու թե ան օ րը, վան քի մէջ Տէր Սա հակ ա նու նով նո րըն ծայ քա հա-
նայ մը Ս. Ան մահ Պա տա րագ մա տոյց, ե կե ղե ցի ի ջա նք: Վան քին շո ւր ջը 
գտ նո ւող զէյ թո ւն ցի բա րե պա շտ ներ ալ ե կած է ին: Հո գե ւոր ու րա խու թի ւն 
մը վայե լե ցի նք: Այն օր ես վան քէն վար ի ջայ, գտայ Զէյ թու նի ա ռաջ նոր-
դա կան փո խա նո րդ արժ. Տէր Կա րա պետ քա հա նան, տո ւի յա նձ նա րա րա-
կա նս եւ Զէյ թո ւն գա լո ւս բո ւն նպա տա կը բա ցատ րե ցի: 

Ան մի ջա պէս Ազ գային ժո ղո վոյ ան դա մք հա ւա քո ւե ցան, յա նձ նե ցի 
ի րե նց 200 օս մա նե ան լի րան: Հե տե ւե ալ օր, կի րա կի էր, Ա ռաջ նոր դա կան 
փո խա նո րդ Տէր Հայ րը զիս ե կե ղե ցի տա րաւ, Սո ւրբ Աս տո ւա ծա ծին մայր 
ե կե ղե ցին, որ նոր շի նո ւած էր: Ըստ իմ կա րո ղու թե ան, իբ րեւ քա րոզ, հո-
գե ւոր խրատ մ’ալ խօ սե ցայ: Յա ւա րտ Ս. Աս տո ւա ծա ծին ե կե ղեց ւոյ ե րեւե-
լի նե րէն Սու րէ նե ան մե ծա պա տիւ Կա րա պետ ա ղա, որ Զէյ թու նի մեծ եւ 
ե րե ւե լի իշ խան նե րէն մե կն է, զիս եւ իմ ըն կե րս՝ Տիշ չէ քէ նե ան Յով սէփ 
է ֆէն տին տու նը հրա ւի րեց հաց կե րոյ թի հա մար:
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Յի շե ալ իշ խա նին տու նը Զէյ թու նի ա րե ւմ տե ան կող մը խի ստ բա րձր 
դի րք ու նե ցող թա ղի մը մէջ շի նո ւած է, տո ւն չէ, ըստ իս, այլ ա նա ռիկ բե րդ 
մը, ամ րոց մը է: Ըն դար ձակ սե նե կի մը մէջ նս տա նք: Ար ժա նաշ նո րհ Տէր 
Կա րա պետ Հայր Եր կա նե ան ալ հրա ւի րո ւած էր: Տա նու տէր Կա րա պետ 
ա ղա Սու րէ նե ան ազ գա սէր եւ ազ դու իշ խան մ’էր:

Դժ բաղ դա բար Կա րա պետ ա ղա այն օ րեր մար դաս պա նու թե ան 
խնդրոյ մ’առ թիւ ա միս նե րէ ի վեր իւր բնա կա րա նին մէջ իբ րեւ կա մա ւոր 
բան տար կե ալ ար գե լա փակ մնա ցած էր: Առ նո ւա զն 20 կամ 30 մար դէն 
ա ւե լի է ի նք հրա ւի րե ա լք: Մեծ սե ղան մը պատ րաս տե ցին, օ ղի ի շի շեր 
արդէն տն կո ւած է ին. «քու ող ջու թի ւնդ» ը սող ներ կը կօն ծէ ին: Մե նք ալ 
պա րապ չկե ցա նք, ո րով հե տեւ տու նը գե ղե ցիկ, տան տէ րը պա տո ւա կան, 
սե ղա նի շո ւր ջը մատ ռո ւակ նե րն ալ կտ րիճ ե րի տա սա րդ ներ, մեր գտ նուած 
մի ջա վայ րը ա զատ ու ան վախ: Խմե ցի նք, բայց ա ռա նց գի նով նա լու: Կը 
խօ սակ ցէ ի նք, կ’եր գէ ի նք, ու րա խու թի ւն ան զրա ւա կան: Դպ րո ցա կան 
պատա նի նե րն ալ ազ գային եր գեր կ’եր գէ ին:

 Զէյ թո ւն ցիք հիւ րա սի րու թե ան մա սին ան նման են՝ հա մա դամ կե րա-
կո ւր ներ ե փած է ին, Զէյ թու նի մի սը շատ քա ղցր եւ ա նոյշ կ’ըլ լայ: Ա հա գին 
գառ նո ւկ մը լե ցու ցած է ին, կա րագ, իւղ, հի ա նա լի մա ծո ւն, մե ռօ նի պէս 
գի նի, տե սակ տե սակ պտո ւղ ներ, միր գեր, խա ղող եւ սքան չե լի խն ձոր ներ, 
տան ձեր լե ցո ւն է ին: Ան հո ւն շնոր հա կա լու թի ւն, կե րա նք եւ կշ տա ցանք: 
Այն օր, այն պա տո ւա կան կո չո ւն քին քա ղցր յի շա տա կը եր բեք չպի տի 
կրնամ մոռ նալ:

 Ժա մա նա կը կէս օ րը ան ցած էր: Ա ղա չե լով եւ ա ղեր սե լով հա զիւ կրցած 
է ի նք Սու րէ նե ան Կա րա պետ ա ղայէն հրա ման առ նել, որ հրա ժեշտ տա նք 
իւր փա ռա ւոր տան: Այս օրհ նե ալ իշ խա նին տու նէն դո ւրս ել լե լու չմնաց: 
Ար ժա նա պա տիւ Տէր Ղե ւո նդ քա հա նայ Ճե նա նե ան ե կաւ հրաւիրեց զմեզ 
իւր տու նը: Չէ ի կր նար մեր ժել Ճե նա նե ան Տէր Ղեւոնդ քա հա նային 
հրաւէ րը, ո րով հե տեւ այն օ րեր Ճե նա նե ան՝ մա րաշ ցի նորընծայ քա հա-
նան, Զէյթունի մէջ մեծ ժո ղո վր դա կա նու թի ւն վաստկած էր: Զէյ թուն ցի 
քա նի մը կրօ նա սէր ը սեմ, թէ կրօ նա մոլ ներ կը սի րէ ին զայն: 

Ես եւ Յով սէփ է ֆէն տի ըն կե րս մնաք բա րով ը սե լէն յե տոյ Սու րէ նե ան 
մե ծա պա տիւ Կա րա պետ ա ղային՝ հե տե ւե ցա նք Ճե նա նե ան Տէր Ղե ւոն դին:

 Տէր Ղե ւո նդ քա հա նայ Ճե նա նե ան զմեզ ուղ ղա կի Պօզ Պայը ր280 թաղի 
մէջ մեծ տո ւն մը տա րաւ: Նե րս մտա նք, ա հա գին բազ մու թի ւն խռ նո ւած է ին  

280 Պօզ Պայըր (Բոզ Բայըր, Boz bayır) – բառացի՝ Գորշ զառիվայր:
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կո ղք կող քի: Քա նի մը կի ներ ալ կային բազ մու թե ան մէջ: Նս տա նք, ան դ 
էր բնիկ ե ար փո ւզ ցի Ե ղի սա բէթ ա նո ւն նշա նա ւոր մու հա պէթ ճի281 այրի 
կի նը: Այս կի նը շատ ա նոյշ եւ հրա պու րիչ ձայն մ’ու նէր: Այ նու հան դե րձ 
ան պատ րաս տից, ափ յա փոյ ո տա նա ւոր թր քե րէն եր գեր եր գել եւ իբ րեւ 
նե րշն չե ալ ոմն խօ սիլ գի տեր:

Սկ սաւ իմ վրայ թր քե րէն գո վե ստ ներ խօ սիլ ե ղա նա կով, ան համ, ան-
լի եւ ա նի մա ստ, բայց ո րով հե տեւ ձայ նը ա նոյշ էր ռա միկ ամ բո խը եւ կամ 
տգէտ կրօ նա մոլ նե րը բան մը կար ծե լով՝ կը զմայ լէ ին: Եղ սա բէ թին խօ սած 
եւ բեր նո ւց եր գած նե րը բո լո րն ալ կրօ նա կան եւ հո գե ւոր բա ներ է ին: 

Այս Ե ղի սա բէթ ա նո ւն կի նը մու հա պէթ ճի էր: Այն թո ւա կան նե րո ւն 
Զէյ թու նի եւ շր ջա կայ հայ գիւ ղե րէն ո մա նց մէջ «մու հա պէթ ճի» ա նու նով 
նոր ա ղա նդ մը, նոր տե սակ կրօ նք մ’ե րե ւան ե լաւ: Այս մու հա պէ թի յարող-
նե րը դար ձե ալ քրիս տո նե այ ա նո ւան ներ քեւ տե սակ մը մար դիկ ներ է ին: 
Իբր թէ սո ւրբ, ա նա րատ, Աս տու ծոյ սի րոյն մէջ՝ ջեր մե ռա նդ: Երբ մա րաշ ցի 
Ճե նա նե ան Տէր Ղե ւո նդ քա հա նայ զմեզ տա րաւ իւր տու նը 80-90-էն ա ւե լի 
մար դիկ, երկ սեռ, մի եւ նոյն տան մէջ նս տած է ին, ե օթ ըն տա նիք իբրեւ 
մէկ ըն տա նիք մի ա ցած է ին, ի րե նց վաս տակ ու ծախ քե րն ալ միա ցու-
ցած է ին: Ճի շդ Քրիս տո սի Սո ւրբ Յա րու թե նէ վեր ջը Ա ռա քե ալ ներ ինչ որ 
ունէին հա ւա սա րա պէս մէ ջեր նին բաշ խե լով մի ա սին կ’ու տէ ին: Իւ րա քան-
չի ւր հա ւա տա ցե ալ ինչ որ ու նէր կը բե րէր Ա ռա քե ալ նե րո ւն կը յա նձ նէր: 
Այս զէյ թո ւն ցի մու հա պէթ ճի կրօ նա մոլ հայ 7 ըն տա նիք ներ ալ միացած 
է ին ի րե նց ու նե ցած ամ բո ղջ հա րս տու թիւ նը մե ջեր նին հա ւա սարա պէս կը 

281 Մուհապպէթճի կամ մուհապպէթճիութիւն – 1880-1890-ական թվականներին 
Մարաշում, Զեյթունում և շրջակա գյուղերում տարածում գտած մի կրոնական շարժում 
կամ աղանդ է, որի գլխավոր նպատակն է իր հետևորդների մեջ սերմանել իրական Քրիս-
տոնեական սեր և մաքրակրոն կենցաղավարություն: Գր. Գալուստեանը, որ այս շարժման 
անունը հայերենի թարգմանելով այն կոչում է «Սիրո ընկերություն», միաժամանակ նշում 
է, որ ի տարբերություն այլ աղանդների (ինչպես՝ Րուհճիական, թեսլիմճիական և այլն) այն 
դրսից՝ օտարների կողմից ներմուծված չէր, այլ տեղական ծագում ուներ: Գալուստեանը 
նշում է, որ Սիրո ընկերությունը այնքան լայն տարածում է գտել, որ անգամ որոշ Ղզըլբաշ 
թուրքեր (հավանաբար նկատի ունի շիա թուրքմեններին) և քրդեր հարում էին այս 
շարժմանը: Մուհաբբէթջիները փորձում էին ապրել առաջին քրիստոնյա համայնքների 
պես և ինչպես նկատում է Գալուստեանը. «Նոր կրօնը իր քարոզած ու ապրած կեանք 
ու կենցաղով կարծես տեսակ մը Ընկերվարութիւն էր՝ երբ դեռ չէին ծնած Հնչակեան, 
Դաշնակցական կամ Արմենական կուսակցութիւնները մեր մէջ»: Համիդյան ջարդերի 
ժամանակ Օսմ. կառավարությունը ինչպես հայ կուսակցականներին, այնպես էլ այս 
շարժման անդամներին հալածում ու ոչնչացնում է, որի հետևանքով այն թուլանում ու 
գրեթե վերանում է: Թեև 20-րդ դարում ևս դեռ կենդանի էր Կիլիկիայի որոշ գյուղական 
շրջաններում (Մարաշ կամ Գերմանիկ, էջ 623-628):
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բաշ խէ ին: Ա հա գին ճոխ սե ղան մը պատ րաս տած է ին: Սկ սա նք ու տել: Եղ-
սա բէթ սկ սաւ եր գել եւ բա նաս տեղ ծել թո ւրք լե զո ւաւ՝ ա նի մա ստ, ան համ 
ո տա նա ւոր ներ: 

Ե րա նի թէ մեր մու հա պէթ ճի հայ եղ բա րց այն օ րեր իբ րեւ ե կե ղե-
ցա կան շա րա կան եր գած ո տա նա ւոր նե րէն գէթ կտոր մը քո վս պա հած 
ըլլայի: Ա հա նմոյշ մը. 

Ե ա զը տա պօս թան պի թե ր
Ք րիս տո սը կե օր սեմ ե ե թե ր
 Պե նիմ կիւ նա հմ
 Սեն տեն պեթ թե ր282 
Ե ղի սա բէ թին ամ բո ղջ ան պատ րաս տից խօ սած նե րը գրե թէ ա սոր 

նման ան համ եր գեր է ին: Այն օ րը ի րի կո ւն ե ղաւ: Ար դէն ես լսած է ի՝ այս 
մու հա պէթ ճի նե րը գի շեր նե րը ե կե ղե ցի կը հա ւա քո ւին եւ ա ղօ թք կ’ը նեն: 
Տէր Ղե ւո նդ Հօր ա ղա չե ցի նք, որ զմեզ բա րե հա ճի հրա ւի րել ե կե ղե ցի, 
ո րով հե տեւ, ար դէն նշա նա կած եմ, այն օ րը կի րա կի էր:

 Տէր Հայ րը հա ճե ցաւ հրա ւի րել զմեզ ե կե ղե ցի գի շե րային ա ղօթ քի 
ժա մա նակ: Ես եւ ըն կե րս՝ Տիշ չէ քէ նե ան, Եր կա նե ան Տէր Կա րա պետ քա-
հա նային տու նը գնա ցած է ի նք: Գի շե րը ըստ Թր քաց ճի շդ 5 կամ 6-ին 
լո ւր ա ռի նք թէ ամ բո ղջ մու հա պէթ ճի ներ Զէյ թու նի Սո ւրբ Յով հան նէս ե կե-
ղեցւոյն մէջ հա ւա քո ւած է ին ա ղօ թե լու: Գնա ցի նք, նե րս մտա նք ե կե ղե-
ցի էն: Ինչ ա ւա ղե լի տե սա րան, կան թեղ նե րը մա րած, խոր խա ւա րի մէջ՝ 
այ րեր, կի ներ, ե րի տա սա րդ եւ չա փա հաս ներ, աղ ջիկ ներ եւ պա տա նի-
ներ՝ խառ նի խո ւռն: Ո մա նք նս տած, ո մա նք՝ ոտ քի վրայ, ո մա նք՝ կ’ա ղօ-
թեն, ո մա նք՝ կու լան, ո մա նք կ’եր գեն: Կար ծես թէ աշ խար հի վախ ճա նը 
ե կած հա սած մօ տե ցած է: Ո մա նք ալ ի րե նց կո ւրծ քե րը ծե ծե լով ա պաշ-
խա րե լու կ’աշ խա տին: Ո մա նք յա փշ տա կո ւե լով կը մա րին կ’իյ նան: Ո մա նք 
հրաշք ներ կը գոր ծեն, ո մա նց կո ւրծ քեր նո ւն վրայ լոյս կը ծա գի: Վեր ջա-
պէս ի տա լա ցի մե ծա նո ւն բա նաս տե ղծ Տան թէ ին յօ րի նած «Աս տո ւա ծային 
կատա կեր գու թի ւն» ա նո ւն քեր թո ւա ծին պատ մած դժոխ քին ճի շդ նմա նը 
հոս կը տես նո ւէր:

 Կէս գի շե րո ւան խոր խա ւա րին մէջ, այն ալ նո ւի րա կան սր բա վայ րի 
մը մէջ մո լե ռան դու թի ւն, տգի տու թի ւն, ա ւե լի լաւ է ը սե նք մտա մո լու թի ւն, 

282 Yazıda bostan bıter, Kristosi görsem yeter, Benim günahım, Senden beter – Ամռանը 
բոստանը կվերջանա, Եթե Քրիստոսին տեսնեմ Ինձ համար բավ է, Իմ մեղքը քո մեղքից 
վատթար է: 
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թա քո ւն եւ գա ղտ նի չար դի տա ւո րու թի ւն ին չեր կը գոր ծէ ին: Խե ղճ, ա նո ւս 
եւ տգէտ մի ա միտ ժո ղո վո ւր դը դէպ ի ուր կա ռաջ նոր դէ ին: Խե ղճ հայ ժո-
ղո վո ւրդ, դու քու յօ ժար կա մօ քդ թող լով քու պա պե նա կան լու սա ւոր չա կան 
ուղ ղա փառ ե կե ղեց ւոյդ վա ղե մի օ րէ նք եւ կա նոն նե րը տգէտ նե րու, մո լո րե-
ցու ցիչ նե րու, պար զա պէս ը սե նք, սրի կա նե րու ե տե ւէն կ’եր թաս, պե տք է 
գիտ նայիր:

 Հայաս տա նե այց ուղ ղա փառ ե կե ղե ցին առ տու եւ ի րի կո ւն ա ղօ թե լու հա-
մար կը հրա ւի րէ բա րե պա շտ նե րը: Մեր սո ւրբ ե կե ղե ցին բարեպաշտներու 
սր տին մէջ Աս տո ւա ծային մա քո ւր զգա ցո ւմ ներ արթնցնե լու հա մար «Զար-
թիք փա ռք իմ, զար թիք եւ ես զար թե այ», «Ա ռա ւօտ լու սոյ» եւ այլն այս պի-
սի ի մաս տա լից եր գեր եւ «Փա ռք ի բար ձո ւնս Աս տու ծոյ» նման հոգե լից 
ա ղօթք ներ ու նի: Ի մաս տա լից ըն տիր շա րա կան ներ, սր բա զան հայ րա պե-
տաց հոգ ւով սր բով յօ րի նած ա ղօ թք ու մաղ թա նք ներ ու նի: Ա ւաղ, դո ւն 
միա միտ զէյ թո ւն ցի հայ, թող լով այն ա մէն թան կա գին գո հար նե րը, ան պի-
տան, ան համ, ան լի թո ւր քե րէն ոչ ինչ եր գե րու կա րե ւո րու թի ւն կու տաս: 

Այս տե սակ խո րհր դա ծու թի ւն նե րով լե ցո ւած սր տիս մէջ խո րին ցաւ 
զգա ցի եւ պե տք է խոս տո վա նիմ թէ տգէտ եւ յե տին աս տի ճան տգի տու-
թե ան մէջ մնա ցած ժո ղո վր դե ան մո լո րե ցու ցի չը բո ւն իսկ հայ լու սա ւոր չա-
կան նո րըն ծայ քա հա նայ մ’էր՝ մա րաշ ցի Ճե նա նե ան Տէր Ղե ւո նդ Հայր:

 Զէյ թու նի մու հա պէթ ճի նե րո ւն պե տը՝ այս տգէտ քա հա նան, մու հա-
պէթ ճի ա ղան դին հիմ նա դի րը Զէյ թու նի Պօզ Պայըր թա ղին մէջ ա ռա ջին 
ան գամ մու հա պէթ ճի ու թե ան սեր մը ցա նո ղը այս ան խե լք նո րըն ծան էր: 
Եղ սա բէթ ա նո ւն գե ղե ցիկ ձայն ու նե ցող այ րի կի նն ալ մո լո րեց նո ղն այս 
նո րըն ծան էր: Վեր ջը կր ցայ ի մա նալ քա նի մը վս տա հե լի եւ պատուա ւոր 
զէյ թո ւն ցի ազ գային նե րէն՝ այս ան սի րտ եւ ան բա րոյա կան Տէր Ղեւոնդ քա-
հա նան պար զա պէս սի րա հա րած էր Եղ սա բէ թին, եր կու քը մի ասին կը գոր-
ծէ ին: Եր կու քը գի շեր նե րն ալ մի եւ նոյն ան կող նի տակ կը ննջէին եւ ի րե նց 
չար կիր քը յա գեց նել եւ մեղ քե րն ալ իբ րեւ բա րե պաշ տու թի ւն իբրեւ ջերմե-
ռա նդ ա ղօ թք եւ ա ռա քե լու թի ւն ռա միկ եւ տգէտ ժո ղովրդեան կըլլեց նե լու 
հա մար կրօն քը, սո ւտ եւ շին ծու բա րե պաշ տու թիւ նը պատրուակ մը կամ 
իբրեւ քօղ կը գոր ծա ծէ ին:283 Խա բե ցին շատ մը մի ա միտ ներ, նա մա նա ւա նդ 
կի ներ հրա պու րո ւե ցան Ե ղի սա բէ թին ա նոյշ ձայն ու եր գե ցո ղութե նէ: 

283 Չի բացառվում որ սա անհիմն բամբասանք լինի քանի որ դեռևս միջնադարում 
տարբեր կրոնական հոսանքների կամ աղանդների դեմ քարոզչական պայքարում տարած-
ված և ազդու միջոց էր նրանց անբարոյականության մեջ մեղադրելն ու նման լուրեր 
տարածելը:
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Այս ան նշան Տէր Ղե ւո նդ քա հա նայ պա րզ Ա ւե տա րա նը հայե րէն 
կար դալ չէր գի տեր: «Հա ւա տով խոս տո վա նիմ »ը գոց ը նե լու ան կա րող, 
կար դա ցա ծը հա սկ նա լու ա պի կար, տգէտ, ա նո ւս քա հա նայ մ’ե ղաւ: Բայց 
Սա լիհ փա շայի ժա մա նակ Զէյ թու նի Պօզ Պայըր թա ղի էշ գըե ա նե րո ւն284 
խո ւմ բին մէջ մտ նե լով քա նի մը զէյ թո ւն ցի նե րու հետ բան տար կո ւե ցաւ:

 Հա լէպ տա րո ւե ցաւ, Կե օկ ճե քե ան գե րա պա տիւ Կա րա պետ ե պիս կո-
պոս Տէր Նշան քա հա նայ եւ ու րիշ զէյ թո ւն ցի նե րու հետ 1892-ին Հա լէպ 
բա նտ մտաւ: Այս բնիկ ե ար փըզ ցի285 Ե ղի սա բէթ ա նո ւն մու հա պէթ ճի կինը 
եւ եղ բայ րը՝ Յա րու թի ւն, եւս Ճե նա նե ան Տէր Ղե ւոն դին հետ մի ա սին բան-
տար կո ւե ցան: Ամ բո ղջ ե րեք տա րի բա նտ մնա լէն յե տոյ Սաս նոյ յե ղա փո-
խա կան դէպ քին առ թիւ Թո ւրք կա ռա վա րու թիւ նը ընդ հա նո ւր հայ բան-
տար կե լոց հա մար նե րո ւմ շնոր հեց եւ Հա լէ պի մէջ բան տար կե ալ բո լոր 
զէյ թո ւն ցի եւ ֆըր նըզ ցի հայեր ա զատ ար ձա կո ւե ցան: 

Ե լան բան տէն, բայց դար ձե ալ մու հա պէթ ճի ու թե ան ա ղան դը փրո փա
կա նդ ը նե լէ ետ չկե ցան: Այս ա նօ գո ւտ կրօն քը Զէյ թո ւն եւ Մա րաշ ալ մտաւ: 
Լաւ կր նամ յի շել այս թո ւա կան նե րո ւն մէջ էր, Ճե նա նե ան Տէր Ղեւո նդ եւ 
իւր գոր ծա կից Եղ սա բէթ Մա րաշ ե կան: Ե ղի սա բէթ թող լով կա նա նց հա-
գո ւս տը ճի շդ այր մար դու պէս զգե ստ հա գած, գլու խը կար միր ֆէս, աղ ւոր 
կօ շիկ ոտ քե րը, մա զե րն ալ կտ րած, սեւ փալ թօ կռ նա կը՝ սկ սաւ պտ տիլ: 
Մա րաշ ցի կրօ նա մոլ կի ներ եւ շատ մը մի ա միտ այ րեր հե տե ւե ցան ա սո նց 
ա ղան դին: Եր բե մն տու նե րու մէջ հա ւա քո ւե լով ճի շդ Ուլ նի ոյ Ս. Յով հան-
նէս ե կե ղեց ւոյն մէջ ը րած նին նման մո ւթ եւ խա ւա րի մէջ ա ղօ թք կ’ը նէ ին, 
հրա շք ներ կը գոր ծէ ին, Եղ սա բէթ թր քե րէն կ’եր գէր, Տէր Ղե ւո նդ Հայրն 
ալ կը քա րո զէր: 

Այս մա սին թէ՛ Կի լի կի ոյ Վե հա փառ Կա թո ղի կո սը եւ թէ՛ Ֆըր նըզ եւ 
Զէյ թու նի վան քե րո ւն վա նա հայ րե րը ի րե նց մօտ, ի րե նց աչ քե րո ւն առ ջեւ կը 
տես նէ ին յա նո ւն կրօ նի գոր ծո ւած այս ա մէն զեղ ծո ւմ նե րը եւ ան տարբեր 
կը կե նային, չէ ին փա փա քեր այս խա բե բա նե րը ուղ ղու թե ան հրա ւի րել եւ 

284 Էշգըեա (Էշքըյա, Eşkıya) – ավազակ, տվյալ պարագայում՝ապստամբ իմաստով:
285 Եարփըզ (Յարփուզ) – նաև՝ Ջեբելբերեքեթ, գյուղաքաղաք Ադանայի նահանգի 

Ադանայի գավառում, Յարփուզի գավառակի կենտրոնը, գտնվում է Ադանայից արևելք, 
Ջահան գետի ձախակողմյան վտակի ափին: Առաջին համաշխարհային պատերազմի 
նախօրյակին բազմամարդ բնակավայր էր Ջեբելբերեքեթ անունով, որի միայն հայ 
բնակիչների թիվը հասնում էր 2000-ի: Յարփուզի հայերը ծանր հարված ստացան 1909-ի 
ջարդի ժամանակ, իսկ մնացածները Մեծ եղեռնի օրերին քշվեցին Դեր Զոր և ոչնչացվեցին 
(ՀՀՇՏԲ, հ.3, էջ 929):
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պատ ժել:286 Մե նք մեր ա չօք տե սա նք մու հա պէթ ճի եղ բա րց այս ազ գա-
վնաս ա րար քը այն ալ Զէյ թու նի Սո ւրբ Յով հան նէս ե կե ղեց ւոյն մէջ: Ինչ 
կր նայի ը նել, պա րզ քա հա նայ մը, երբ Զէյ թու նէն Մա րաշ վե րա դար ձայ: 
Այս մա սին Զմի ւռ նի ա հրա տա րա կո ւող «Ա րե ւե լե ան Մա մո ւլ» ամ սա թեր-
թին մէջ բա ւա կան ըն դար ձակ յօ դո ւած մը գրե ցի287, բայց ինչ օ գո ւտ, այն 
ալ «ձայն բար բա ռոյ յա նա պա տի» ե ղեւ:

 Կի լի կի ոյ Կա թո ղի կո սա րա նը Մկր տիչ Կա թո ղի կո սի կա թողիկոսու-
թեան ժա մա նակ, կր նամ ը սել թէ կրօ նա կան, ա ւե լի լաւ է ը սել, հոգեւոր տե-
սա կէ տով, թե մա կան հայ ժո ղո վր դե ան վրայ եր բեք հեղի նա կու թի ւն կամ 
ազ դե ցու թի ւն չու նե ցաւ: Այս մու հա պէթ ճի նե րէն եւ մու հա պէթ  ճի ու թիւ նէն 
զատ, որ դժ բաղ դա բար մեր Լու սա ւոր չա կան ե կեղեց ւոյ տգէտ եւ խա բե բայ 
քա հա նայ կամ վար դա պետ նե րու խելա պա տա կէն ծա գո ւմ ա ռաւ, քա նի մը 
տե սակ ա ղա նդ ներ ալ բո ղո քա կան նե րէն յա ռաջ ե կաւ՝ Շա բա թա պահ նե ր288,  

286 Գր. Գալուստեանը փորձում է բացատրել Հայ առաքելական եկեղեցու (հատ-
կապես սկզբնական շրջանում) հանդուրժողականության պատճառները այս աղանդի 
հանդեպ: Նախ որ այս շարժման հարողները Հայոց եկեղեցու դեմ ոչինչ չէին ասում կամ 
անում և չէին համարում որ իրենք դուրս են Հայոց եկեղեցուց: Մյուս պատճառն այն է, 
որ սրանք մի տեսակ հակակշիռ էին Մարաշի Ավետարանականներին քանի որ նույնպես 
թուրքերեն, այսինքն պարզ ժողովրդին հասկանալի լեզվով էին խոսում և միաժամանակ 
շեշտը դնում էին սիրո, եղբայրության, ապաշխարության և մաքուր կենցաղի վրա: 
Ըստ երևույթին այս շարժումը նաև որոշակի սոցիալական պատճառներ ուներ կամ 
հիասթափության ու չարդարացված ակնկալությունների արդյունք էր (Մարաշ կամ Գեր-
մանիկ, էջ 623-628):

287 Տեր Ղևոնդը ըստ երևույթին պարբերաբար թղթակցել է Զմյուռնիայի «Արևելյան 
մամուլ» հանդեսին: Մեզ հայտնի է առնվազն երեք նյութ, որ նա հրատարակել է այնտեղ՝ 
«Կրթութեան շարժում ի Մարաշ» (1881, սեպտեմբեր), «Առ խմբագրապետն Արեւելեան 
մամլոյ» (Զեյթունի կրթական վիճակի մասին) (1885, նոյեմբեր) և «Այնթապի ազգային 
վիճակն» (1887, մարտ) (տե՛ս Ալբերտ Խառատյան, «Արևելյան մամուլ» հանդեսի մատենա-
գիտություն (1871-1909), էջ 55, 74, 82): Հնարավոր է վերոհիշյալ հարցերին անդրադարձած 
լինի 1885-ին հրատարակած Զեյթունին վերաբերող հոդվածում:

288 Շաբաթապահները կամ Գալստականները (Յոթերորդ օրվա Ադվենտիստական 
(Գալստական) The Seventh-day Adventist Church, կամ պարզապես Ադվենտիստական 
(Adventist) եկեղեցի) – այս շարժումը առաջացել է ԱՄՆ-ում 19-րդ դարի կեսերին: Գլխա վոր 
գաղափարը Կիրակիի փոխարեն Շաբաթը որպես հանգստյան օր պահելն է, ինչ պես նաև մեծ 
կարևորություն է տրվում Քրիստոսի երկրորդ Գալստյան (Advent) գա ղա փարին: Ընդհանուր 
առմամբ Շաբաթապահների շատ դրույթներ հա մա պա տաս  խանում են Ավետարանական 
եկեղեցու դրույթներին: Ներկայում տա րած ված է աշխարհի շատ երկրներում և ունի 16 
միլիոնից ավելի հետևորդ: Գր. Գա լուստեանը իր գրքում նշում է որ թեև Շաբաթապահները 
պարբերաբար այցելել են Մարաշ և քարոզել, բայց որպես հարանվանություն այնտեղ 
չեն կարողացել հաջողություն ունենալ և հաստատվել: Միաժամանակ մեջ է բերում մի 
զավեշտական պատմություն. «Անգամ մը Շաբաթապահ մը կայցելէ Մարաշ եւ կը քարոզէ 
թէ Շաբաթը պէտք է պահել փոխանակ Կիրակիի: Վիճաբանութեան արձագանգը կը հասնի 
մինչեւ Միւթէսարըֆ փաշային, որ ներկայութեան կանչել կու տայ Շաբաթապահ քարոզիչը 
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Կր կին Մկր տող նե ր289, Րո ւհ ճի նե ր290: Ա սո նց կրօ նա կան հա մո զո ւմ եւ վար-
դա պե տու թե ա նց վրայ գրել եւ ա սո նց ըն թաց քի մա սին պատ մու թի ւն ներ 
յօ րի նել եր կար ժա մա նա կի կա րօտ է: Կը տես նէ ի, խո րին ցաւ եւ ան նկա-
րագ րե լի յու զո ւմ եւ վի շտ կը կրէ ի, բայց ի՞նչ կր նայի ը նել:

 Հո գե ւոր կա րող իշ խա նու թի ւն եւ վար չու թի ւն չու նէ ի նք: Մեր կղեր-
ները խոր քնոյ մէջ, ան տէր եւ ան հո վիւ հօ տը բա ժան բա ժան կ’ը նէին: 
Ա մերիկայէն ե կած կրօ նա կան ան համ գա ղա փար ներ, ա մե րի կա ցի 

եւ կը հարցնէ թէ ինչ է քարոզել ուզածը: Շաբաթապահը, ուրիշ խնդիրներու հետ, կը յայտնէ 
նաեւ թէ իր յարանուանութիւնը Շաբաթը իբր սուրբ օր կը պահէ՝ փոխանակ Կիրակիի: 
Փաշան, կատակասէր ու վարպետորդի Թուրք մը, կըսէ. «Օղլում, այս երկիրը իսլամ երկիր է 
եւ Ուրբաթը պաշտօնական հանգիստի օր ըլլալով՝տէվաիրը (պաշտօնատուները) գոց կըլլան: 
Մեր քրիստոնեայ բազմաթիւ հպատակներուն իբրեւ յարգանք Կիրակին ալ կը պահուի եւ 
դարձեալ տէվաիրը գոց կըլլան: Եթէ Աստուած չընէ, դուն ալ օր մը հետեւորդներդ շատցնես 
ու ձեզ համար ալ Շաբաթը տէվաիրը գոցենք՝ շաբթուան երեք օրը պօշ պիտի նստինք: 
Աստուածդ սիրես, եկած տեղդ անմիջապէս ետ գնա: Եթէ ոչ՝ գիտես գլխուդ գալիքը» 
(Մարաշ կամ Գերմանիկ, էջ 670): 

289 Հավանաբար նկատի ունի Մկրտչականությունը կամ Բապտիստական եկե-
ղեցին: Բապտիստական եկեղեցին նույնանուն մի ամբողջ շարք եկեղեցիների խումբ է,  
որոնցից հնագույնը հիմնվել է դեռ 17-րդ դարի սկզբին՝ Ամստերդամում: Այնուհետև այն 
տարածում է գտել Անգլիայում, իսկ այնտեղից էլ Հյուսիսային Ամերիկայում: 18-19-րդ  
դարերի ընթացքում Բապտիստական եկեղեցիները (որոնց միջև գաղափարական բավա-
կան մեծ տարբերություններ կարող են լինել) տարածվել են աշխարհով մեկ: Գլխա վոր 
գաղափարը որից էլ ծագում է նրանց Մկրտչական (Բապտիստ) անվանումը այն է, որ 
նրանք մկրտությունն անում են արդեն հասուն տարիքում, գիտակից և խոստովանած 
հավատացյալին և հակադրվում են մանկամկրտությանը: Բոլոր բապտիստական եկեղե-
ցիները միասնաբար այսօր ունեն մոտ 100 միլիոն հետևորդ: Գր. Գալուստեանը նշում 
է, որ Մկրտչականությունը Մարաշի մեջ տարածելու ուղղությամբ աշխատել է պատվելի 
Յովհաննէս Գարակէօզեանը, որն ունեցել է սակավաթիվ հետևորդներ: Հարանվանությունը 
հետագա տարածում չի ստացել (Մարաշ կամ Գերմանիկ,էջ 669-670): 

290 Այս աղանդը Կիլիկիայում հայտնվել է ուշ շրջանում՝ 1900-ական թվականներին, 
սկզբում այն կոչվում էր Եէնի Էօմր (նոր կյանք) և Րուհճի բառը չէր գործածվում: Ապա 
դրսեկ քարոզիչները մի նոր շարժում են առաջ բերում որ կոչվում էր Գուտսիյէթճիութիւն, 
այսինքն Սրբակենցաղություն: Վերջապես 1902-ին ձևավորվում է Րուհճիությունը, որը 
հովանավորում էին գերմանացի միսիոներները: Սկզբում Րուհճի բառը գործածվում էր 
նախատական իմաստով, ապա դառնում է նորաստեղծ «Հոգևոր եղբայրության» ընդուն-
ված անվանումը: Այն տարածվում է Մարաշ, Զեյթուն, Այնթապ, Քեսաբ, Հալեպ, Ուրֆա, 
Տարսոն, Մերսին, Կեսարիա և այլ քաղաքներում, հասնելով մինչև անգամ Խարբերդ 
և այլուր: Սրա հետևորդները հիմնականում Ավետարանական կամ Առաքելական 
եկեղեցիների նախկին հետևորդներ էին, որ իրենց «փրկված» էին համարում և խստորեն 
քննադատում էին այդ եկեղեցիները: Րուհջիները ապրում էին կղզիացած կյանքով, 
կտրված նաև իրենց ընտանեկան և ընկերական շրջանակներից: Սրանք հալածանքների 
ենթարկվեցին Օսմանյան պետության կողմից մինչև 1908-ի Սահմանադրության հռչակումը, 
ինչպես և 1915-ից հետո՝ Ցեղասպանության տարիներին: 1920-1930-ական թվականներին 
Րուհջիները նույնիսկ Սփյուռքի պայմաններում, թեկուզ նեղ շրջանակներում, բայց դեռևս 
շարունակում էին իրենց գործունեությունը (Մարաշ կամ Գերմանիկ, էջ 670-672):
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մօրմօն291 միսի ո նար նե րն ալ մէկ կող մէն մե րին նե րը կը մո լո րեց նէ ին, 
դրամ եւ ուրիշ տե սակ տե սակ մի ջոց նե րով: Մեր ո խե րիմ եւ դա րա ւոր եր-
դո ւե ալ թշ նա մի Թո ւրք կա ռա վա րու թի ւնն ալ այս կ’ու զէր: Գի շեր ցո րեկ 
կ’աշ խա տէր, որ հայերը բա ժա նո ւին, տե սակ տե սակ կրօ նք եւ ա ղա նդ նե րու 
յա րին, ու ծա նան ի րե նց բո ւն իսկ մայ րե նի հայ կա կան ե կե ղե ցի էն, մոռ նան 
ի րե նց տոհ մային լե զո ւն, մոռ նան ի րե նց ազ գու թիւ նը, ու րա նան ի րե նց հայու-
թիւ նը, ըլ լան կրօն քով իբր թէ քրիս տո նե այ եւ է ու թե ա մբ: Այս էր ար դէն թուր-
քին փա փա քը:

 Մա րաշ եւ Այն թապ, Քի լիս, Ա տա նա, Մեր սին, Տար սոն եւ Սիս ու 
Հաճը նոյ մէջ ամ բո ղջ բո ղո քա կան հայեր թո ղու ցին ի րե նց մայ րե նի քաղցր 
լե զո ւն: Ժո ղո վա րան նե րու մէջ ընդ հան րա պէս բո ղո քա կան պա տո ւե լի-
ներ թր քե րէն կը քա րո զէ ին, ի րե նց եր գե րն ալ թր քե րէն է ին: Բո ղո քա կան 
դպրոց նե րու մէջ տի րող լե զո ւն թր քե րէն էր:

 Մա րա շի, Այն թապ, Քի լիս, Ա տա նայի եւ Կի լի կի ոյ շատ քա ղաք նե րո ւն 
մէջ հայ հռով մէ ա կան նե րն ալ գրե թէ թր քե րէն կը քա րո զէ ին: Ո մա նք իսկ 
ի րե նք զի րե նք ոչ թէ հայ, այլ իբ րեւ ֆրա նգ ե ղած կը կար ծէ ին: Ի զո ւր տեղ 
Վե նե տի կի եւ Վի են նայի վան քե րու Մխի թա րե ան հայ կաթոլիկ վար դա-
պետ նե րն հայե րէն լե զո ւի մշա կու թե ան հա մար ան դո ւլ ջա նք եւ աշ խա տու-
թի ւն ներ կը թա փէ ին:

 Հայր Ղե ւո նդ Ա լի շան, Հայր Ար սէն Կո մի տաս Բագ րա տու նի եւ 
Հայր Ե դո ւա րդ Հի ւր միւ զե ա նի եւ Հայր Մա նո ւէլ Քա ջու նի ի նման գիտ-
նա կան հայ կա բան եւ բա նաս տե ղծ ու պատ մա բան վար դա պետ ներ հայ 
լե զո ւն, հայ քե րա կա նու թիւ նը վե րա կեն դա նաց նե լու, ծաղ կեց նե լու հա մար 
անգղի ե րէն, գաղ ղի ե րէն, ի տա լե րէն, յու նա րէն լե զու նե րէն գրա բառ եւ թէ 

291 Մորմոնականությունը սկիզբ է առել 1820-ական թվականներին Նյու Յորքում: 
Հիմնադիրն է Ջոզեֆ Սմիթը: Ներկայում մորմոնների մեծամասնությունը անդամ են 
Վերջին օրվա սրբերի Հիսուս Քրիստոսի եկեղեցու: Մորմոնների կարևոր կենտրոնը 
գտնվում է ԱՄՆ Յուտա նահանգում, թեև նրանք տարածված են ինչպես Հյուսիսային 
Ամե րիկայում, այնպես էլ բազմաթիվ այլ երկրամասերում: 19-րդ դարում նրանցից շատերը 
վարում էին բազմամուսնական (պոլիգամիա) կյանք և ունեին համայնքային համե րաշ-
խու թյան ուժեղ զգացում: Նրանք չեն օգտագործում ոգելից խմիչքներ, ծխախոտ, սուրճ, 
թեյ և աշխատում են հեռու մնալ տարբեր մոլություններից: Պահպանում են խիստ հավա-
տարմություն ամուսնական կապերին: Իրենք իրենց համարում են քրիստոնյա, թեև իրենց 
որոշ հավատալիքներ տարբերվում են քրիստոնյաներից, քանի որ Աստվածաշնչի հետ 
մեկտեղ հավատում են նաև այլ գրքերի, ինչպես օրինակ Մորմոնի գիրքը, որն առաջին 
անգամ հրատարակել է Ջոզեֆ Սմիթը 1830 թվականին: Ներկայում աշխարհում կա ավելի 
քան 14 միլիոն մորմոն, որոնցից 6 միլիոնը ԱՄՆ-ում, իսկ մնացածները՝ հիմնականում 
լատինամերիկյան տարբեր երկրներում:



152

աշ խար հա բառ դա սա կան ըն տիր եւ հոյա կապ եր կեր, գլո ւխ գոր ծոց ներ 
կը թա րգ մա նէ ին, ան նման բա ռա րան ներ կը յօ րի նէ ին, քե րա կա նու թի ւն-
ներ եւ ազ գային լե զո ւի զար գաց ման հա մար ան թիւ, ան հա մար դա սա -
գրքեր կը հրա տա րա կէ ին: Այս ա մէ նը տես նե լով, ընդ հա կա ռա կը, Մա-
րա շի եւ Այն թա պի, Ա տա նայի հայ հռով մէ ա կան վար դա պետ նե րը եր բեք 
չէ ին սիրեր Մխի թա րե ա նց գոր ծե րը կար դալ:

 Մա րա շի մէջ 1000 տու նի չափ հայ կաթոլիկ ներ կային 8 թե րե ւս ալ 
10 վար դա պետ, բնաւ եր բեք ի Վե նե տիկ հրա տա րա կե ալ «Բազ մա վէ պ» 
պատո ւա կան ամ սա թեր թը չէ ին բե րել տար եւ չէ ին կար դար:

 Թէ հայ հռով մէ ա կա նաց եւ թէ հայ բո ղո քա կա նաց Կի լի կի ոյ թե մե-
րուն մէջ թո ւրք լե զո ւի չա փէն ա ւե լի կա րե ւո րու թի ւն տալ աշ խա տել նին մեր 
տոհ մային լե զո ւի զար գաց ման մեծ վնաս տո ւաւ: 

Ի ւր մայ րե նի լե զո ւն կո րսնց նող հա մայնք մը բնա կա նա բար օ տա-
րա ցած կ’ըլ լայ իւր ազ գէն: Տոհ մային լե զո ւն, տոհ մային գրա կա նու թի ւն, 
տոհ մային ա ւան դու թե ան, տոհ մային երգ, ե ղա նակ, մին չեւ ան գամ սովո-
րու թի ւն ներ ազ գի մը գոյու թե ան պայ ման նե րը կը հա մա րո ւին: Զէյ թո ւն 
եւ Հա ճը նի մէջ հայե րէն լե զո ւն հաս տատ մնա ցած է: Ա սո նց ալ հայե րէն 
լեզո ւն ա ղա ւա ղե ալ գա ւա ռա բար բառ մը դար ձած է: Քա նի մը գիւ ղե րու 
մէջ դար ձե ալ ընդ հան րա պէս հայե րէն կը խօ սէ ին՝ Ֆըն տը ճագ եւ Տե րէ 
գիւ ղե րու հայեր չէ ին մոռ ցած ի րե նց մայ րե նի լե զո ւն292:

 Ֆըր նը զի հայե րէ նն ալ մա քո ւր մնա ցէր, Ֆըր նը զի շր ջա կայ քա նի մը 
գիւ ղե րու բնա կի չք ալ հայե րէն կը խօ սէ ին: Վեր ջա պէս յա րա նո ւա նու թեանց 
յա րող ներ գրե թէ թո ղած է ին ի րե նց մայ րե նի լե զո ւն: Մե րին նե րն ալ ա նոնց-
մէ պա տո ւաս տո ւե լով բո լո րո վին մոռ նա լու սկ սան մեր մայ րե նի լե զո ւն: 

Իմ տղայու թե ա նս ժա մա նակ Մա րա շի ամ բո ղջ հայե րը թէ պէտ 
ա ղաւա ղե ալ եւ թէ պէտ շատ մը թր քե րէն բա ռեր խառ նե լով գա ւա ռա բար-
բառ մը կը խօ սէ ին: Այն ալ ընդ հան րա պէս Մա րա շի հայ կի նե րո ւն սեպ-
հա կան լե զու մը դար ձած էր: Օ րի նա կի ա ղա գաւ. «ջո ւր բե ր» ը սե լու տեղ 
մա րաշ ցիք կ’ը սէ ին «ճոր պի ր» «հաց մը տո ւր» ը սե լու տեղ «հոց տո ւր»:

 «Ի նչ պէ՞ս էք, ա ղե՞կ էք» ը սե լու տեղ «չո՞ց էք, ը ռը՞ նդ էք» կ’ը սէ ի ն, 
«գ նայ» ը սե լու տեղ «կ նոյ», «ե կա ւ» ը սե լու տեղ «ի կի ք», «կե րաւ»ի տեղ 
«կի րո վ», «տե սա ւ» ը սե լու տեղ «տի սո վ»: Այս մա սին, այ սի նքն Մարաշի  

292 Այս տեղեկությունները հաստատում են որ հիշյալ ժամանակաշրջանում հայա-
խոսության վիճակը Լեռնային Կիլիկիայում շատ ավելի բարվոք վիճակում էր, քան Դաշ-
տային Կիլիկիայում և պատմական Եփրատացվոց աշխարհում:
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ա ղա ւա ղե ալ հայե րէ նի որ պի սու թե ան մա սին 30 տա րի ներ յա ռաջ սե-
բաս տա ցի Չու խա սը զե ան Միհ րա ն293 ա նո ւն դա սա տո ւն «Ա րա քս» ա նո ւն 
ռու սա հայ հան դէ սի մը մէջ ըն դար ձակ յօ դո ւած մը տո ւաւ եւ աս կէց 15-16 
տա րի ներ յա ռաջ եւս Մա րա շի Սո ւրբ Սար գիս ե կե ղեց ւոյ քա հա նա նե րէն 
Տէր Գրի գո րին Յա կո բոս ա նո ւն ու սո ւմ նա սէր տղան «Բիւ րա կն» ա նո ւն 
ամ սա թեր թին մէջ լի ու լի բա նա սի րա կան տե ղե կու թի ւն ներ գրեց: 

Ե րա նի թէ մա րաշ ցիք իւր ա մէն թե րու թի ւն նե րով ի րե նց ա ղա ւա-
ղեալ մայ րե նի քա ղցր լե զո ւն խօ սէ ին: Ա տէ ին, մեր ժէ ին մեր ա րիւ նը խմող, 
մեր տու նը քան դող, մեր ինչք, ստա ցո ւած քը կո ղոպ տող, մեր կե ա նք ու 
պատիւը լլ կող ճի ւաղ եւ բար բա րոս թո ւրք ազ գին լե զո ւն գոր ծա ծած չը 
լի նէ ի ն294:

 Մե ծա նո ւն գրա գէտ եւ ազ գա սէր ող բա ցե ալ Օ տե ա նի ն295 ը սա ծին 
պէս «Ով որ հայե րէն կը խօ սի հայ լե զո ւն իւր շր թա նց վրայ կը կրէ»: Կար-
ծեմ լե զո ւի նկատ մա մբ բա ւա կան գրե ցի: Ըստ իս լաւ է թո ղո ւմ այս խն դիրը 
եւ շա րու նա կեմ Զէյ թու նէն ետ դառ նա լէս յե տոյ կե ան քիս վե րա բե րե ալ 
բաներ պատ մել: 

1886

 Կի լի կի ոյ Քեյֆ սի զե ան Մկր տիչ Վե հա փառ Կա թո ղի կոս կր կին ան գամ 
Ս.  Մե ռօն օրհ նե լու հա մար բո լոր Կի լի կի ոյ թե մա կան ե կե ղե ցե աց նո ւի րակ-
ներ ղր կեց: Այն տա րին Մա րա շէն ալ քա նի մը ըն տա նիք ներ պատ րաս տո ւե-
ցան Սիս ուխ տի եր թալ եւ Մե ռօ նի օրհ նու թե ան հան դէ սը տեսնել:

293 Միհրան Չուգասըզեանը ծնվել է Սեբաստիայում՝ 1863-ին: Ավարտել է Եփրատ 
Քոլեջը, եղել է ուսուցիչ, հետագայում նաև ապահովագրական գործակալ, ունեցել է նաև 
դերասանական ձիրք: Միհրան Չուգասըզեանը հենց սկզբից զինվորագրվում է Հնչակյան 
կուսակցության: 1888-ին նա ժամանում է Մարաշ իբրև ուսուցիչ աշխատելու պատրվակով, 
բայց իր բուն նպատակը Մարաշում Հնչակյան կազմակերպության ստեղծումն էր: Շուտով 
նա ստեղծում է այստեղ առաջին հնչակյան խումբը, որի մեջ էին Տեր Ղևոնդը, Չորբաջյան 
եղբայրները և ուրիշներ (Մարաշ կամ Գերմանիկ, էջ 735): Չուխասըզեան կամ Չուգա-
սըզեան գերդաստանի շառավիղները ներկայում ապրում են Հայաստանում, ԱՄՆ-ում և 
այլ երկրնե րում: Այս ընտանիքից են սերում Նյու Յորքի Մետրոպոլիտեն Օպերայի նախկին 
երգ չուհի Լիլի Չուքասըզեանը և Երևանի Մաշտոցյան Մատենադարանի նախկին փոխ-
տնօրեն, վաստակաշատ գիտնական Բաբկեն Չուքասըզեանը (Միհրանի եղբորորդին):

294 Տէր Ղեւոնդի Նահապետ որդու կրտսեր որդու՝ Արամի վկայությամբ (13 տարեկան 
էր երբ Տէր Ղեւոնդը վախճանվեց) իր պապը Եգիպտոս գտնված ժամանակ տնից վռնդում 
էր բոլոր այն հայերին, ովքեր «համարձակվում էին» իր ներկայությամբ թուրքերեն խոսել:

295 Նկատի ունի ականավոր հասարակական քաղաքական գործիչ և հրա պա-
րակախոս Գրիգոր Օտյանին (1834-1887):   
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 Մեր Ս. 40 Մա նո ւկ ե կե ղեց ւոյ ժո ղո վրդ նե րէն Չօր պա ճե ան Դա ւիթ 
ա ղա եւ կի նն՝ Տու տու, ու րիշ ազ գային ներ, Ս. Ս տե փան նոս թե մէն Ղա-
զէզե ան Փա նոս ա ղային կի նն ու որ դին՝ Յա կո բոս, ու րիշ ներ ալ, Կեդ րո-
նա կան Վար ժա րա նի դա սա տու ող բա ցե ալ Սա մո ւէ լե ան Սար գիս վար-
ժա պետ, գե րա պա տիւ Ե ղի շէ վար դա պետ Գա զան ճե ան, նոյն տա րո ւան  
Ս. Յա րու թե ան Զա տի կէն քա նի մը օր յե տոյ Մա րա շէն ճամ բայ ե լա նք Սիս 
եր թա լու:

 Ե ղա նա կը գա րո ւն էր: Զո ւար ճա լի ճամ բոր դու թի ւն մ’ու նե ցա նք, բա-
ւա կան թո ւով մա րաշ ցի ուխ տա ւոր ներ կային: Մա րա շէն ել նե լէն վեց օր 
վեր ջը ու րախ զո ւա րթ Սսոյ մայ րա վան քը հա սա նք: Ա տա նայէն ե կած է ին 
բա ւա կան ստո ւար թո ւով ուխ տա ւոր ներ, մե զի հայ րե նա կից Կիւ լիւ զե ան 
ար ժա նա պա տիւ Տէր Կա րա պետ քա հա նայ296, որ այն օ րեր Ա տա նայի 
հայոց ա ռաջ նոր դա կան փո խա նո րդն էր:

 Այս Տէր Կա րա պետ քա հա նայ Կիւ լիւ զե ան իմ սի րե լի ըն կե րս էր եւ 
ի նէ քա նի մը տա րի ներ յա ռաջ Մա րա շի Ս.  Կա րա պետ ե կե ղեց ւոյն հա մար 
քա հա նայ ձեռ նադ րո ւե ցաւ Կի լի կի ոյ Վեհ. Մկր տիչ Կա թո ղի կո սէն: Երբ 
ձեռ նադ րո ւե ցաւ ներ կայ է ի ես Սո ւրբ Կա րա պետ ե կե ղե ցին: Խո ւռն բազ-
մու թի ւն կար ե կե ղե ցին:

 Հո գեշ նո րհ Տէր Կա րա պետ քա հա նայ Կիւ լիւ զե ան ինք նա բոյս բա-
րոյա կան ծա ղիկ մ’էր: Բնա ւո րու թե ա մբ ազ նիւ եւ բա րե բա րոյ, գե ղե ցիկ 
ձայն ու նէր եւ մեր ե կե ղեց ւոյ ե րա ժշ տու թե ան հմո ւտ: Շատ ու սե ալ չէր, 
մեր տոհ մային լե զո ւն գի տէր, բայց գրե լու մա սին չու նէր կա րո ղու թի ւն: 
Թր քե րէն լե զո ւով կր նար քա րո զել: Աշ խա տա սէր եւ իւր նո ւի րա կան կոչ-
ման ու նէր գի տակ ցու թի ւն: Բա ւա կան ա տեն Մա րա շի Սո ւրբ Կա րա պետ 
ե կե ղեց ւոյ 80 տու նի չափ ժո ղո վո ւր դը հո վո ւե լէ յե տոյ, գոհ չըլ լա լով իւր 
քա հա նայա կան ի րա ւո ւնք նե րո ւն սա կա ւու թե նէն, ստի պո ւե ցաւ թո ղո ւլ իւր 
պսա կե ալ ե կե ղե ցին եւ եր թալ Այն թապ հաս տա տո ւիլ:

 Այս Տէր Կա րա պետ քա հա նան էր, որ Ա տա նայէն Սիս Մայ րա վանք 
ե կաւ Մե ռօ նի օրհ նու թե ան ներ կայ գտ նո ւե լու: Աշ խար հա մատ րան կի-
րա կի օ րը Կա թո ղի կո սը կա տա րեց Մե ռօ նի օրհ նու թիւ նը: Բայց ճիշ դը 
խօ սե լով 1873-ին ե ղա ծին պէս, այս ան գամ հան դէ սը շքեղ եւ փա ռա ւոր 
չե ղաւ: Ուխ տա ւոր նե րը թո ւով քիչ է ին: Զէյ թու նի վան քէն վա նա հայր Տէր 
Կա րա պետ եւ կար ծեմ Ե ղի շէ վար դա պետ Գա զան ճե ան ե պիս կո պոս 

296 Տեր Կարապետ ավագ քահանա Գյուլուզյան – իսկապես ծնունդով մարաշցի 
է, եղել է Ադանայի հայոց առաջնորդական փոխանորդ, իսկ 1890-1904 թթ-ին Այնթապի 
հայոց առաջնորդական փոխանորդ (տե՛ս Պատմութիւն Անթէպի Հայոց, էջ 352):
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ձեռ նադ րո ւե ցան: Սսոյ ե րե ւե լի իշ խան նե րէն մե ծա պա տիւ Տի ար Կա րա-
պետ Փա շա պէ զե ան զիս վան քէն իւր տու նը հրա ւի րեց եւ շատ պա տիւ ներ 
ը րաւ ինծի: Անդ տես նո ւե ցայ բնիկ ա տա նա ցի Պե տե լե ան Ար թին է ֆէն տի 
ա նուն քաղց րա ձայն ե րի տա սար դին հետ, ո րով հե տեւ նո րին սի րե լու թի ւնն 
ալ Փա շա պէ զե ա նին հի ւրն էր:

 Քա նի մ’օր Փա շա պէ զե ա նին տու նը մնա ցի եւ օր մ’ալ Մկր տիչ Կա թո-
ղի կոս ուխ տա ւոր քա հա նայից եւ ար ժա նա ւոր աշ խար հա կան նե րո ւն կո-
չունք մը տո ւաւ: Ես ալ հրա ւի րո ւած է ի: Կե րա նք խմե ցի նք, բա ժա կա ճա ռեր 
ար տա սա նո ւե ցան: Ես ալ հա մար ձա կե ցայ խօ սե լու: Գոհ մնաց Կա թո ղի-
կո սը: Հե տե ւե ալ օր մեկ նե ցայ Սսոյ Մայ րա վան քէն Ղա զէ զե ան լու սա հո գի 
Յա կո բո սին հետ դէպ ի Տէ օ րթ Ե օլ:

 Ես փոք րիկ, բայց շատ աշ խոյժ եւ լաւ քա լո ւա ծք ու նե ցող ջո րի մ’ու նէ ի, 
զոր ամ բո ղջ 22 տա րի ծա ռայեց մեր տու նը: Ղա զէ զե ան տի ար Յա կո բոս 
եւս աղ ւոր ձի մ’ու նէր: Քա նի մը տէ օր թե օլ ցի հայ ուխ տա ւոր նե րու հետ 
Սսէն ճամ բայ ե լա նք: Այն օր Ճա հան գե տին մօտ Օր թա Օղ լու ա նո ւն թո ւրք 
գիւ ղի մը մօտ տեղ մը ի ջա նք:

 Հե տե ւե ալ օր առ տո ւա նց Ճի հան գե տէն ան ցա նք ճի շդ Հա մի դէ297 
ա նո ւն բեր դին մօ տէն: Չու խո ւր Օ վայի դաշ տէ ն298 ան ցնե լով կր ցա նք հաս-
նիլ Տէ օ րթ Ե օլ: Ո րով հե տեւ ըն կեր նե րէս մին տէ օր թե օլ ցի ծե րու նա զարդ 
Տէր Ստե փան ա նո ւն քա հա նային տղան է ե ղէր, զիս ուղ ղա կի ի րե նց 
տունը տա րաւ, հի ւր ը րաւ: Ա լե ւոր ե րէ ցը պա տո ւեց եւ յար գեց զիս: Գի շերը 
մնա ցի ան դ: Հե տե ւե ալ առ տո ւն Կե օ նի ւլ լի ւե ան սսե ցի Յա կոբ վար դա-
պետ հոն կը գտ նո ւի ե ղեր, տես նո ւե ցա նք՝ հօ րս վա ղե մի բա րե կա մին հետ:

 Տէ օ րթ Ե օ լի ե կե ղե ցին գնա ցի, այ ցե լե ցի, ըն դար ձակ հրա պա րակ մը 
ու նի, նա րն ջե նե աց ծա ռեր լե ցո ւն է ին, զո ւար ճա լի տեղ մ’էր: Գի շեր մ’ալ 
մնա լէն յե տոյ ճա նա պար հոր դա կի ցս՝ Ղա զէ զե ան Յա կո բո սին հետ մեկ նե-
ցա նք Տէ օ րթ Ե օ լէն դէպ ի Ա լեք սա նդ րեթ: 

Ա ղեք սա նդ րե թի ծո վա խոր շին տես քը շատ հի ա նա լի է: Ան ծայ րա-
ծիր Մի ջե րկ րա կան ծո վը ան հո ւն տե սա րան մը կը պար զէ ան ցոր դին  
աչքին առ ջեւ: Այո, պատ մա կան այս ծո վը քիչ ու շատ հին ազ գե րու 

297 Համիդե կամ Համիդիե անունով հայտնի է թե բերդ և թե գյուղ Մարաշի գավա-
ռում, Ջահան գետի ափին: 1909 թ-ից հետո Համիդիեն գետի անունով վերանվանվել է 
Ջահան: Համարվում է որ սա հենց Ամուդա բերդն է, որը Լևոն Մեծագործը 13-րդ դարում 
նվիրել է Տևտոնյան ասպետներին: Բերդը գտնվում է քարքարոտ լեռան գագաթին (ՀՀՇՏԲ, 
հ. 4, էջ 377):

298 Չուխուր Օվա, Չուքուր Օվա – Կիլիկիայի դաշտային մասը:
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պատմութեան ի րա զեկ ան ձի մը միտ քին մէջ շատ բա ներ կր նայ բե րել: 
Ան թիւ պա տե րազ մա կան դէպ քեր պա տա հե ցան Մի ջե րկ րա կան ծո վո ւն 
մէջ՝ Ա ղեք սանդր ներ, Պոմ պէ ոս ներ, փիւ նի կե ցիք, հռով մայե ցիք, յոյ ներ, 
մեծ մեծ դե րեր խա ղա ցին այս ծո վո ւն վրայ: Ա րա բա ցիք եւ տա ճիկ ներ 
պա տե րա զմ ներ եւ ծո վային կռիւ ներ ու նե ցան, վեր ջա պէս ազգ եւ ա զի նք 
ե կան, ան ցան Ծո վո ւն վրայէն:

 Ի վա ղո ւց ան տի շատ սի րած եմ ծո վը դի տել: Ծո վը ան հու նու թի ւն է,  
ծո վը մե ծու թի ւն եւ վսե մու թի ւն է: Ֆրան սա ցի մե ծա նո ւն բա նաս տե ղծ 
Վիքթոր Հիւ կոյին հե տե ւե ալ ո տա նա ւո րը յան կա րծ մի տքս ե կաւ, երբ 
Տէօրթ Ե օ լէն մեկ նե լով սկ սա նք ծո վո ւն ե զեր քը եր թալ եւ դի տել մռայլ 
ովկի ա նը.

«Զ դառ նու թի ւն սր տիս մոռ նա մ
 Ե րբ մե ծու թի ւն կը տես նե մ
 Ա նոր հա մար եւ ա հա հո ս
 Ծո վո ւն դրա ցի ե կեր եմ»:

 Ես ալ դի տե լով Մի ջե րկ րա կան պատ կա ռե լի ծո վը, սր տիս դառ նու-
թիւն նե րը սկ սած է ի մոռ նալ:

 Քա նի մ’օր Սսոյ Մայ րա վան քին մէջ մնա լով, տես նե լով Մայ րա վան-
քին ներ կայ տխո ւր եւ ան կե ալ վի ճա կը, Սսոյ բեր դը պտ տե լով, տես նե լով 
այն ա մէն պատ մա կան ամ րոց նե րը, ուր ան շո ւշտ Ռու բե նե աց Թա գա ւո-
րու թե ան ժա մա նակ մեր նախ նիք ներ՝ Հե թո ւմ ներ, Լե ւոն ներ՝ թա գա ւոր-
ներ եւ թա գու հի ներ, հայ իշ խան ներ, իշ խա նա զո ւն ներ նս տած ե լած ապ-
րած է ին: Այն նո ւի րա կան վայ րե րու մէջ, ուր ա սո նք ի րե նց քա ջու թե ա մբ 
կր ցած է ին 150 տա րի ներ թա գա ւո րու թի ւն ներ հիմ նել, ա զա տու թի ւն եւ ան-
կա խու թի ւն ներ ու նե նալ: Ա ւաղ, այժմ այն քա ջե րու, ա րի ա խոյե ան նե րու 
բնա կա վայ րե րը ա ւե րակ դար ձած է ին, կոր ծա նե ալ էր Սսոյ Մայ րա վան քը, 
կոր ծա նե ալ է ին մեր փա ռա պա նծ թա գա ւոր նե րու պա լատ նե րը: Թո ւրք 
թշնա մին ե կեր տի րեր էր մեր սեպ հա կան սո ւրբ տե ղե րո ւն:

 Մեր մե ծն Լէ օն թա գա ւո րին գա հը փլած էր, Կի լի կի ոյ 250 վան քերը, 
300 ա մո ւր բեր դե րը բո ւե րու բնա կա րան ե ղած էր, Զա պէլ թա գո ւհ ւոյն 
հիւան դա նո ցը բո լո րո վին քան դո ւած, ա նյայտ ե ղած էր: Այս պի սի տե սա-
րան ներ դի տող որ զգայո ւն հայո ւն սիր տը դառ նու թե ա մբ եւ ա րիւ նով չլե-
ցո ւիր: Ան կե ղծ ազ գա սէ րի մը սիր տը ար դէն իւր կոր ծա նե ալ հայ րե նի քին 
սի րով տո չո րող խն կա ման մ’է:
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 Այս տխո ւր եւ մե լա մաղ ձոտ մտա ծու թի ւն նե րով ըն կե րս՝ Ղա զէ զե ան 
Յա կո բո սին հետ կ’եր թայի նք դէպ ի Իս կեն դե րո ւն: Տէ օ րթ Ե օ լէն մեկ նե-
լէս ճի շդ վեց ժամ յե տոյ հա սա նք Ա լեք սա նդ րեթ: Ես ուղ ղա կի պե լե նկ ցի 
Քեյի շե ան Յա կոբ ա ղային տու նը գնա ցի: Անդ հի ւր ե ղայ 2 օր: Հայ րե նա-
կի ցս՝ Տօ լապ ճե ան Յա րու թի ւն է ֆէն տին ալ կար ծեմ դա տի մը հա մար այն 
օ րեր Մա րա շէն Իս կեն դե րո ւն գա լով Քեյի շե ա նին տու նը ի ջած էր:

 Իս կեն դե րու նի հայ վար ժա րա նին դա սա տո ւն էր մե ծա նո ւն յե ղա-
փո խա կան Ժի րայր,299 զոր Թո ւրք կա ռա վա րու թիւ նը Ե օզ ղա տի մէջ 
կախաղան հա նեց եւ Իս կեն դե րու նի այժ մե ան քա հա նայ Տէր Գրի գո րը 
դեռ աշ խար հա կան էր: Եյ վա զե ան Սար գիս ա ղա ա նու նով հայու մը հետ 
ալ տես նուե ցայ ան դ: 2 օր վեր ջը ստի պո ւե ցայ Իս կեն դե րու նէն ուղ ղա կի 
Պե լե նկ300 ել լել, ո րով հե տեւ քե ռայրս՝ Ստե փան Տէր Մի նա սե ան հան դե րձ 
ըն տա նե օք ի Պե լե նկ դա սա տո ւու թե ան գնա ցած էր: Քոյրս՝ Ա գա պի, Յով-
սէփ եւ Խաչիկ քե ռոր դի նե րս ալ Պե լե նկ է ին:

 Սի սէն ուղ ղա կի Իս կեն դե րո ւն եր թա լո ւս բո ւն պատ ճա ռը Ա գա պի 
քոյրս Պե լեն կէն առ նե լով Մա րաշ տա նիլ էր: Դեռ ես Իս կեն դե րու նէն չմեկ-
նած զէյ թո ւն ցի բա րե կա մս՝ Սմ բատ Բիւ րատ նոր ա մո ւս նա ցե ալ կու գար 
Եւ դոք սի ա ա նո ւն հար սին հետ Կ. Պոլ սէն Զէյ թո ւն եր թա լու հա մար: Կ. Պոլ-
սոյ «Մի ա ցե ալ ըն կե րու թի ւն »ը տի ար Սմ բա տը Զէյ թու նի Ազ գային վար ժա-
րա նին տնօ րէն դա սա տու կար գած էր: Գնա ցի նա ւա մա տոյց դի մա ւո րե ցի 
նոր ա մոլ նե րը: Մի ա սին Պե լե նկ ե լա նք: Քա նի մ’օր սպա սե ցի նք Պե լեն կի 
մէջ: Պէյ րու թէն քա նի մը մա րաշ ցի հայ վա ճա ռա կան ներ ե կան: Մա րաշ ցի 
ջո րե պան Ա պու նա Իս կեն դե րո ւն ե կած էր, ա նոր ջո րի նե րը վար ձե ցի նք: 
Սմ բատ Բիւ րատ, քոյրս՝ Ա գա պի, քե ռոր դի նե րս եւ մա րաշ ցի հայ վա ճա-
ռա կան ներ Պե լեն կէն ճամ բայ ե լա նք ու րախ եւ զո ւա րթ ճամ բոր դու թի ւն 
ը նե լով 5 կամ 6 օր յե տոյ Մա րաշ հա սա նք 1886 Մայիս ամ սոյն վեր ջե րը:

299 Ժիրայր Պոյաճեանը (Բոյաջյան) Հնչակյան կուսակցության նշանավոր գործիչ էր: 
Ավագ եղբայրն էր Հնչակյան մի այլ հայտնի հեղափոխականի՝ Համբարձում Պոյաճեանի 
(Մուրատ): Ժիրայրը կարևոր մասնակցություն է ունեցել Մշո դաշտում և Սասունի լեռներում 
Հնչակյան կուսակցության գործունեության մեջ: Կազմակերպիչներից մեկն էր 1894-ի 
Սասունի ապստամբության, որից հետո Օսմանյան կառավարության կողմից կախաղան է 
բարձրացվել 1894-ին Յոզղաթում: 

300 Կամ Պէյլան (Բեյլան):
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1886 տա րի ն
 
Ես եւ հո գե լոյս հայրս՝ Տէր Նա հա պետ եւ հօ րս հօ րեղ բօ րոր դին՝ Տէր 

Ստե փան քա հա նայ կը քա հա նայա գոր ծէ ի նք մի եւ նոյն ե կե ղեց ւոյն մէջ: 
Բայց ցաւ ի սի րտ ստի պե ալ եմ պատ մել թէ Մա րա շի վեց ե կե ղե ցե աց 
քա հա նա նե րը նիւ թա պէս գո հա ցու ցիչ վի ճակ ու նե նա լէ զր կո ւած է ին:  
Ս.  Սար գիս ե կե ղեց ւոյ ա ւագ քա հա նայ Տէր Յով հան նէս բա ցա ռա բար լաւ 
կ’ապ րէր: Բա ւա կան հա րս տու թի ւն դի զած էր: Այն ալ ան տա րա կոյս յի շե ալ 
ե կե ղեց ւոյ ժո ղո վր դե ան ան տար բե րու թե ան շնոր հիւ էր:

Ս.  Սար գիս ե կե ղեց ւոյ թէ կա լո ւած նե րո ւն եւ թէ գան ձա նակ նե րո ւն 
ամբո ղջ ե կամ տից հա շիւ նե րը մի մի այն ինք՝ Տէր Յով հան նէս Հայր իւր 
տրա մադ րու թե ան տակ առ նե լով իւր կա մաց եւ քմա հա ճոյ քին հա մե մատ 
կը մա տա կա րա րէր, եւ ոչ ոք ի րա ւո ւնք չու նէր ե կե ղեց ւոյն թէ ծա խո ւց եւ թէ 
ե կամ տից հա շիւ նե րո ւն խառ նո ւիլ եւ քն նել:

Մ նա ցե ալ հի նգ ե կե ղե ցե աց քա հա նայք լոկ քա հա նայա կան ի րա ւո ւնք 
եւ ե կա մո ւտ նե րով հա զիւ հազ կր նային ապ րիլ: Կի լի կի ոյ Մկր տիչ Կա թո-
ղի կոս տա կա ւին Կա թո ղի կոս չը նտ րո ւած 1870-ին, երբ Մա րաշ ե կած էր 
Ս. 40 Մա նո ւկ ե կե ղեց ւոյ քա հա նայից նիւ թա կան ան ձո ւկ վի ճա կը ի մա նա-
լով բա րե հա ճած էր մեր ե կե ղեց ւոյ այն ա տե նո ւան թա ղա կան խո րհր դոյ 
ան դամ նե րը հա մո զել, որ գէթ հօ րս՝ Տէր Նա հա պե տին քա հա նայա կան 
ի րա ւո ւն քէն զատ ամ սա կան մէկ օս մա նե ան լի րա տան: Բա ւա կան ա տեն 
հայրս կր ցած էր առ նել մէկ լի րա ամ սա կան: Բայց տա րի ներ ան ցնե լով 
հե տզ հե տէ հայ րի կս այդ մէկ լի րա ամ սա կա նն ալ չէր կր նար առ նել: Լաւ 
կր նամ յի շել, քա նի մ’ան գամ հայ րի կս Կե ա վըր դաղ Հա սան Պեյ լի եւ Զէյ-
թո ւն Ե ար փըզ գնաց եւ ան կէց ցո րեն բե րաւ: Հօ րեղ բօ րոր դիս՝ Տէր Ստե-
փան տան մէջ թեզ կե ահ շի նեց եւ ա պա կը գոր ծէր:

Ս. Աս տո ւա ծա ծին ե կե ղեց ւոյ քա հա նա նե րը Տէր Յով հան նէս ա լաճա 
կը գոր ծէր եւ ա նոր պաշ տօ նա կի ցը՝ խե ղճ Տէր Սար գիս Սե օ քիւ նե ան 
շատ ցա ւա լի վի ճակ մ’ու նէր: Այս դժ բա ղդ ե րէ ցը ա նո ւս, տգէտ եւ մին չեւ 
անգամ ինք զի նք կա ռա վա րե լու ան կա րող քա հա նայ մ’էր: Ս.  Գէ ո րգ ե կե-
ղեց ւոյ քահա նայ Սաաթ ճե ան Տէր Զա քա րի ա ժա մա գո րծ էր եւ իւր տան 
մէջ ար հես տը գոր ծա ծե լով կ’ապ րէր:

 Ը նդ հան րա պէս մա րաշ ցիք ի րե նց քա հա նայից շնո րհ քով եւ բա րե կե-
ցիկ ապ րե լո ւն կա րե ւո րու թի ւն չէ ին տար: Երբ մա րաշ ցի քա հա նան մե ռե ալ 
մը թա ղէր, թէ մե ռե ա լին տէ րը եւ թէ մե ռե ա լը թա ղե լու հա մար գե րեզ ման 
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ե կող նե րը դրամ կու տային քա հա նային: Մէկ, եր կու, ե րեք, շատ ու շատ 
տո ւո ղը հա զիւ հազ հի նգ ղու րո ւշ կու տար գե րեզ ման օրհ նէ քի հա մար: 
Շատ ան գամ ալ 20 փա րա տո ւող ներ կ’ըլ լային: Մկր տու թե ան հա մար 
մէկ-եր կու-ե րեք ղու րո ւշ կու տային: Վեց դա հե կան տո ւո ղը շատ տո ւած 
կ’ըլ լար: Նշա նօ րհ նէ քի գնա ցող քա հա նան 5 կամ 6 դա հե կան, երբե մն ալ 
կէս մէ ճիտ եւ կամ մէկ մէ ճիտ տո ւող կը պա տա հէր:

Պ սակ-դ րա մն ալ նոյն հա մե մա տու թե ա մբ: Երբ փե սային զար դա-
րու մը ըլ լար, մէջ տե ղը պնակ մը կը դնէ ին եւ հա րս նի քի հրա ւի րե ալ նե րը 
պնա կին մէջ դրամ կը դնէ ին, եւ այն դրա մն ալ քա հա նային կ’ըլ լար:

 Տա րին եր կու ան գամ տո ւն օրհ նէք կ’ը նէ մա րաշ ցի քա հա նան: Ու րիշ 
ե կե ղե ցե աց քա հա նա նե րը տո ւն օրհ նէ քէն ինչ կը վա ստ կէ ին զայն չեմ 
գիտեր: Ես երբ քա հա նայ ձեռ նադ րո ւե ցայ այն տա րո ւան եր կու Զա տիկ-
նե րո ւն տո ւն օրհ նէ քի ե կա մո ւտս կար ծեմ 800 ղու րու շի չափ ե ղած էր:

 Մեր Ս. 40 Մա նո ւկ ե կե ղեց ւոյ մէջ սո վո րու թի ւն մ’ալ կար զոր եր բեք 
չէ ի սի րեր: Երբ քա հա նայ մը ժա մա րար ըլ լայ, պա տա րա գիչ ըլ լայ «Փա ռք 
ի բար ձո ւնս» ը սո ւե լու ա տեն պա տա րա գիչ քա հա նային կռ նա կը շո ւր ջառ 
կ’առ նէ եւ ձե ռքն ալ խաչ մը բռ նած ժո ղո վո ւր դին մէջ տե ղը կը կայ նի: Ժո-
ղո վո ւրդն ալ կար գով կու գան խա չը կը համ բու րեն եւ քա հա նային ձեռ քը 
դրամ կու տան:

 Ժո ղո վո ւր դէն այս կեր պով դրամ եւ ի րա ւո ւնք առ նե լու սիս թէ մը ան-
հա ճոյ էր ին ծի: Շատ դժո ւա րս կու գար, կ’ա մչ նայի, վեր ջին ծայր ցաւ կը 
զգայի: Բայց ինչ օ գո ւտ, ստի պե ալ է ի, ո րով հե տեւ ար մա տա ցե ալ սո վո րու-
թի ւն մ’էր: Պա տա րա գիչ քա հա նան հե տե ւե ալ շաբ թո ւն կի րա կի օ րը, ինք 
ան ձա մբ, ժո ղո վր դե ան մէջ պնակ կը պտտց նէր եւ պնա կին մէջ գոյա ցած 
դրա մը ինք կ’առ նէր:

« Փա ռք ի բար ձո ւնս »ի ա տեն պա տա րագ չին ա ռած ժա մու ցը հա զիւ 
20, 30, 40 ղու րո ւշ կ’ըլ լար: Հե տե ւե ալ ե օթ նե կի մէջ ալ պտտ ցու ցած պնա-
կին, ե թէ ժո ղո վո ւր դը շատ ըլ լար, թե րե ւս 40-50 ղու րո ւշ ըլ լար: Ըստ իս, 
այս տե սակ ե կա մո ւտ ու նե նալ քա հա նային վար կը վար կ’ի ջեց նէ: Ա մէն 
պա րա գայի մէջ թէ գե րեզ ման մե ռե ալ թա ղե լու ա տեն, թէ՛ մկր տու թեան 
եւ թէ՛ պսա կադ րու թե ան, նշա նօ րհ նէք, տո ւն օրհ նէ քի առ թիւ մա րաշ ցի 
քահա նային ժո ղո վր դե ան տո ւն եր թալ ճա նկ բա նալ, իմ հա մոզ մա մբս 
ստոր նու թի ւն է:

 Չը մոռ նամ յի շե լու թէ 1882-ին, երբ ծնո ղքս Սո ւրբ Ե րու սա ղէմ ուխտի 
գնա ցած է ին, ես ալ այն տա րի ներ բա ւա կան ժո ղո վր դա կա նութիւն 
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վաստկած է ի, կար ծեմ մեր ե կե ղեց ւոյ ժո ղո վր դե ան հա մակ րու թիւ նը 
կրցած է ի վա ստ կիլ, այն տա րո ւան Ս. Յա րու թե ան Զատ կին տո ւն օրհ նէ քի 
պտ տե ցայ եւ 600 ղու րո ւշ վա ստ կած է ի:

 Այն թո ւա կա նէն սկ սե ալ հե տզ հե տէ քա հա նայա կան ի րա ւո ւնք նե րս 
նո ւազ եւ քիչ ըլ լալ սկ սան: Հայրս ար դէն օր օ րին իւր յա ռա ջա ցե ալ տա-
րի քին մէջ չէր կր նար գոր ծել: Ես ալ վա ստ կա ծո վս ան կա րող կը գտ նո ւէ ի 
մեր ըն տա նի քին ծախ քե րը հո գա լու:

 Հայրս ի վա ղո ւց ան տի վար ժո ւած էր ա նոյշ ու տել եւ մա քո ւր հագ-
նիլ: Զա ւակ նե րս շատ ցան: Նոյն հա մե մա տու թե ա մբ մեր տան ծախ քերն 
ալ շատ ցան: Կը մտա ծէ ի եւ չէ ի կր նար ա ւե լց նել ե կա մո ւտ նե րս: Պաշ-
տօ նա կից նե րս՝ Տէր Ստե փան եւ Տէր Մկր տիչ վար դա պետ, Տէր Մի նաս 
Նենեճե ան ա նո նք ալ մի շտ կա րօտ վի ճա կի մէջ կը գան գա տէ ին, բայց 
մտիկ ը նող եր բեք չկայ:

 Մեր ե կե ղեց ւոյ թա ղա կան խո րհր դոյ ան դամ նե րն ալ սկ սան հան դէպ 
քա հա նայից ան գթօ րէն վա րո ւիլ: Հօ րս ամ սա կան նե րը ի րա րու վրայ բար-
դո ւե ցան՝ դրամ տո ւող չկայ: Մեր ե կե ղեց ւոյ ժո ղո վր դե ան մե ծա մեծ նե րն 
է ին Մու րա տե ան Գէ ո րգ է ֆէն տի, եղ բայ րը՝ Պօ ղոս ա ղա եւ մի ւս եղ բայ րը՝ 
Գրի գոր է ֆէն տի: Ա սո նք կնո ջս մօր եղ բայր նե րն է ին: Այս ե րեք եղ բա րց 
հայ րը՝ Մու րա տե ան Հա ճի Պետ րոս ա ղա մեր ե կե ղեց ւոյ իշ խա նն էր: Ի րա-
ւա մբ բա րե պա շտ, ազ նիւ եւ քա ղց րա բա րոյ ան ձնա ւո րու թի ւն մ’էր: Գէ ո րգ 
է ֆէն տի Մու րա տե ան լաւ տաճ կա բան, ըստ կա րե լոյն օ րե նս գէտ, խո հեմ 
եւ ազ գա սէր հայ մ’էր: Թո ւրք կա ռա վա րու թե ան ժո ղո վք նե րո ւն մէջ մի շտ 
ան դամ կ’ըլ լար: Թո ւրք պե տու թե նէ չոր րո րդ կար գի նշան ու նէր:

 Մա րա շի հայոց վեց ե կե ղեց ւոյ ժո ղո վո ւրդ նե րէն ա մէն ուր բաթ մէյ մէկ 
աշ խար հա կան եւ մէյ մէկ քա հա նայ Ս. 40 Մա նո ւկ ե կե ղե ցին հա ւա քո ւե լով 
ժո ղո վք կ’ը նէ ին եւ ազ գային ա մէն տե սակ գոր ծե րո ւն եւ խն դիր նե րո ւն 
կը նայէ ին: Այս քա ղա քա կան ժո ղո վոյն մէջ Մու րա տե ան տի ար Գէ ո րգ 
միշտ գտ նո ւե լով կը ծա ռայէր ազ գին, օգ տա կար կ’ըլ լար: Մու րա տե ան 
Գէո րգ է ֆէն տի ին տու նը գրե թէ ա մէն օր բաց էր ա մէն դի մո ւմ ը նող նե րո ւն 
համար:

 Ա ռե ւտ րա կան եւ թէ Թո ւրք տէ րու թե ան վե րա բե րե ալ գոր ծե րո ւն խե լք 
հա րց նե լով շատ ան գամ հա նդ պած եւ ա կա նա տես ե ղած եմ, ի րա րու հետ 
խն դիր կամ դատ ու նե ցող 2 հայե րը կը հաշ տեց նէր, դա տե րը կը տես նէր, 
մո ւր հակ ներ կը գրէր: Ոչ թէ մի այն հայեր, այլ օ տար ազ գի ներ ան գամ 
Մու րա տե ան է ֆէն տի ին տու նը կը դի մէ ին եւ իր մէ խոր հո ւրդ կը հա րց նէ ին:
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 Շատ լաւ կր նամ յի շել, երբ Գէ ո րգ է ֆէն տի Մու րա տե ան թո ւրք պե տա-
կան Հու գո ւգ մեճ լի սի ն301 ան դամ էր, դա տա րա նի նա խա գահ «Գա տը ն» 
Պի ղա տո սը, տես նե լով որ դատ ու նե ցող նե րո ւն մեծ մա սը մի շտ Մու րա-
տեան է ֆէն տի ին տու նը կը դի մեն, բար կա նա լով «Պու Մու րա տօղ լու պուր-
տա օլ տո ւգ ճա Մա րաշ տա մահ քե մե նին լիւ զիւ միւ ե օգ տը ր»302: Մին չեւ 
անգամ այս ի մաս տով յի շե ալ հայա տե աց գա տըն Կ. Պոլսոյ Ար դա րու թե ան 
նա խա րա րին հան րագ րու թի ւն մ’ալ ղր կած էր:

 Վեր ջա պէս տի ար Գէ ո րգ Մու րա տե ան Մա րա շի հայու թե ան հա մար 
պար ծա նք էր, եւս ա ռա ւել մեր Սո ւրբ 40 Մա նո ւկ ե կե ղեց ւոյ պայ ծառութեան  
հա մար աշ խա տող՝ տն տե սա գէտ, վար չա գէտ ան ձնա ւո րու թի ւն մ’էր: Մեծ 
մար դիկ մեծ թե րու թի ւն կ’ու նե նան կ’ը սո ւի: Մու րա տե ա նն ալ իբ րեւ մա րդ 
ան շո ւշտ ու նէր ի րեն թե րու թի ւն նե րը: Քիչ մը մի ա պե տա կան էր եւ իւր թէ 
կեն ցա ղա վա րու թե ան եւ թէ կաց ու նիս տին մէջ վե հա նձն եւ ազ նո ւա պե-
տա կան էր: Մեր ե կե ղեց ւոյ կա լո ւած նե րը շա տց նե լու շատ աշ խա տած էր: 
Մու րա տե ան տի ար Գէ ո րգ երբ ե կե ղեց ւոյն ե կա մո ւտ եւ թէ ծախ քե րո ւն կը 
հս կէր. ոչ ոք կր նար հա մար ձա կիլ իր մէ հա շիւ պա հան ջե լու:

Ե րբ հայ ազ գին մէջ յե ղա փո խա կան խն դիր ներ սկ սան ծա գիլ, Մու րա-
տե ան տի ար Գէ ո րգ մի շտ կը խօ սէր եւ կար ծես իբ րեւ հո գե տես մար գա րէ 
ին ծի խրատ ներ կու տար. «Տէր Հայր զգոյշ ե ղիր, յե ղա փո խա կան ե րի տա-
սա րդ ներ ան փո րձ են, ան հե ռա տես են: Ա նո նց ա մէն խօս քե րո ւն հաւատ 
մ’ըն ծայէր: Թո ւր քը եւ րո պա կան տե րու թե ա նց տկար կող մը լաւ գի տէ: 
Եւրո պա կան տէ րու թի ւնք խի ղճ, կրօն եւ գթու թի ւն չու նին, զմեզ ի րե նց շա-
հե րո ւն գոր ծիք ը նե լով մի շտ թո ւր քը շա հա գոր ծել կ’ու զե ն» կ’ըսեր ին ծի, 
բայց ես չէ ի հա մո զո ւիր, կը կար ծէ ի թէ Մու րա տե ան թր քա մօլ մ’է: Յի շե ալ 
փոր ձա ռու եւ հե ռա տես Մու րա տե ա նին մա հէն յե տոյ պա տա հած յե ղա փո-
խա կան դէպ քե րէն եւ ան նման կո տո րած նե րէն հա սկ ցայ, որ Մու րա տե ա-
նին գու շա կու թի ւն նե րն ճի շդ եւ ճշ մա րիտ է ին:

 Մու րա տե ան տի ար Գէ ո րգ, ո րով հե տեւ մեր Ս. Քա ռա սո ւն Մա նո ւկ 
ե կե ղեց ւոյ թա ղա կան խո րհր դոյ ա տե նա պե տն եւ ազ գին ե րե ւե լի իշ խանն 
էր, շաբ թու մէջ գրե թէ 2 կամ 3 օր ի րի կո ւն նե րը ի րեն տու նը քո վը եր-
թա լու ստի պե ալ է ի: Կ’եր թայի քո վը ժա մե րով կը նս տէ ի: Ի նէ ու րիշ շատ 

301 Հուգուգ մեճլիս (Հուքուք մեջլիս, Hukuk meclisi) – թրք.՝ Իրավական խորհուրդ:
302 Bu Muradoğlu burda oldukça Maraşta mahkemenin lüzümü yoktur. – Քանի դեռ այս 

Մուրադօղլուն այստեղ է Մարաշում դատարանի կարիք չի լինի:
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մար դիկ կու գային, մի ա սին կը նս տէ ի նք «սան ֆա սո ն»303 կ’օգ տո ւէ ի նք 
ի րեն խել քէն եւ փոր ձա ռու թե նէն: Կր նամ ը սել թէ Գէ ո րգ է ֆէն տի ին տու նը 
ազ գային սրահ մ’էր: Մեր մէջ շատ ազ գօ գո ւտ խօ սակ ցու թի ւն ներ տե ղի 
կ’ու նե նային: Կր թա կան, կրօ նա կան եւ քա ղա քա կան խն դիր նե րու վրայ 
խո րհր դա ծու թի ւն ներ կ’ըլ լային: Դա տա րա նի վե րա բե րե ալ դա տեր ու նե-
ցող ներ կու գային Է ֆէն տի ին տու նը եւ ա նո նց գոր ծե րը կը կար գադ րէր:

 Շատ մը տե սա կէ տով այս ազ գա սէր իշ խա նը մի մի այն մէկ թե րու թիւն 
ու նէր, այն ալ ե կե ղեց ւոյս քա հա նա նե րո ւն հան դէպ ցո ւրտ վե րա բե րո ւմ ունէր:

 Թէ՛ Ս. Ծնն դե ան Զատ կին եւ թէ՛ Սո ւրբ Յա րու թե ան Զատ կին Ճրա-
գա լոյ ցի ի րի կո ւն, յա ւա րտ Սո ւրբ Պա տա րա գի ե կե ղեց ւոյս քա հա նայք, 
դպի րք, ժամ կոչ եւ լու սա րար ա մէ նքս ալ մի ա սին ուղ ղա կի Մու րա տե ան 
Գէ ո րգ է ֆէն տի ին տու նը կեր թայի նք, շնո րհ քով եւ ճա շա կով կե րա կուր կը 
պատ րաս տէ ին, կ’ու տէ ի նք եւ կը վայե լէ ի նք տի ար Մու րա տե ա նին կոչունքը 
եւ օ րո ւան տօ նին հա մա ձայն տան օրհ նէ քի շա րա կա նն ալ կ’եր գէինք, 
դրամ ալ կու տար տան տէ րը:

 Ի Մա րաշ եր կու Զա տիկ նե րո ւն ալ տո ւն օրհ նէ քի գնա ցող քա հա նային 
է՛ն շատ տո ւո ղը հա զիւ կէս մէ ճի տիյէ կր նար տալ. 2,3,4,5 դա հե կան կու 
տային ընդ հան րա պէս: Գէ ո րգ է ֆէն տի ին եղ բայ րը՝ Հա ճի Պօ ղոս ա ղա, 
թէ պէտ եղ բօ րը Գէ ո րգ է ֆէն տի ին չափ մե ծա նո ւն եւ համ բաւ չու նէր, բայց 
սր տով ազ նիւ եւ ա ւե լի բա րե պա շտ էր: Պօ ղոս ա ղա ե կե ղե ցին եւ ե կե ղե-
ցա կան նե րը ա ւե լի կը սի րէր: Բնա ւո րու թե ա մբ շատ դիւ րա մատ չե լի եւ 
ժո ղո վր դա կան ան ձնա ւո րու թի ւն մ’էր: Ա մէն տա րի, երբ Պօ ղոս Պետ րոս 
Ա ռա քե լոց տօ նա խմ բու թի ւնն ըլ լար, մեր ե կե ղեց ւոյ քա հա նայ, վար ժա-
պետ, լու սա րար եւ ժամ կոչ ա մէ նքս ալ կ’եր թայի նք Պօ ղոս ա ղային տու նը 
տօն շնոր հա ւո րե լու հա մար:

Ող բա ցե ալ Պօ ղոս ա ղա սե ղան պատ րաս տել կու տար: Քա նի ցս 
վայե լած ենք նո րին ազ նո ւու թե ան կո չո ւն քը: Ե րեք տղայ ու նէր Պօ ղոս 
ա ղա՝ Սար գիս, Տիգ րան եւ Յա կոբ: Ա ւաղ, 1895 Նոյեմ բեր 6, Եր կու շաբ թի 
օր, ի Մա րաշ մեծ եւ ահ ռե լի կո տո րա ծին խե ղճ Մու րա տե ան Պօ ղոս ա ղա 
իւր վե րոգ րե ալ ան նման տղա նե րով նա հա տա կո ւե ցաւ իւր տան մէջ, տան 
կահ կա րա սին ալ ամ բող ջո վին թա լա նե ցին, կո ղոպ տե ցին:

Գէ ո րգ է ֆէն տի ար դէն կո տո րած չպա տա հած մե ռած եւ մեր ե կե ղեց-
ւոյ բա կին մէջ իւր հօր՝ Հա ճի Պետ րոս ա ղա Մու րա տե ա նին շիր մին մօտ 
թա ղո ւած էր:

303 Սան ֆասոն (sans façon) – ֆր.՝ առանց ձևականությունների, պարզ, անպաճույճ:
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 Կար ծեմ Մու րա տե ան մե ծա համ բաւ գեր դաս տա նին վրայ բա ւա կան 
բա ներ պատ մե ցի: Գէ ո րգ է ֆէն տի ի մա հէն յե տոյ իւր ան դրա նիկ որ դին՝ 
Յա րու թի ւն է ֆէն տին մեր ե կե ղեց ւոյ նո րըն տիր թա ղա կան խո րհր դոյն 
ա տե նա պետ ընտ րո ւած էր: Ե կե ղեց ւոյս ժո ղո վո ւրդ նե րէն Ախ րա պե ան 
Յա կոբ ա ղա ե կե ղեց ւոյս գան ձա պետ ե ղաւ:

Ար ժա նի է, որ այս Յա կոբ ա ղա Ախ րա պե ա նի նկատ մա մբ ալ քա նի 
մը տե ղե կու թի ւն հա ղոր դեմ այս ըն տա նե կան պատ մու թի ւնս կար դա ցո-
ղին: Յա կոբ ա ղա Ախ րա պե ան մեր թա ղին էն սի րե ցե ալ, պար կե շտ, հա-
մե ստ, փոր ձա ռու, ան կե ղծ քրիս տո նե այ ան ձնա ւո րու թի ւնն էր: Լու սա հո գի 
հօ րս սր տա կից բա րե կա մը, ան կե ղծ մտե րի մը, մի շտ ի րար մով եր ջա նիկ 
է ին: Եր բե մն ի րի կո ւն նե րը Ախ րա պե ան մեր տու նը կու գար, եր բե մն ալ 
հայրս ա նոր տու նը կեր թար:

Հօ րս հա մար այս պի սի պա տո ւա կան բա րե կամ, ծո ւխ եւ ժո ղո վո ւրդ 
մ’ու նե նալ բա ղդ մ’էր: Յա կոբ ա ղա Ախ րա պե ան ան նշան հա րո ւստ էր: Լռիկ 
մն ջիկ գոր ծե լով բա ւա կան հա րս տու թի ւն դի զած էր: Վս տա հե լի եւ հա ւա-
տա րիմ գան ձա պետ մ’ե ղաւ մեր ե կե ղեց ւոյ հա մար: Յա կոբ ա ղային սե-
ղանն ալ մի շտ պատ րա ստ էր աղ քա տին, քա հա նային եւ կա րօ տին հա մար: 
Յի շե ա լը շատ կը սի րէր զիս, կը յար գէր եւ կը մե ծա րէր զիս: Ա ւաղ այս պի սի 
ան կե ղծ մէկ բա րե կա միս թաղ ման գէթ ներ կայ ըլ լա լու բա ղդ չու նե ցայ:

 Մեր ե կե ղեց ւոյ ե րե ւե լի ըն տա նիք նե րէն հո գե լոյս Յով հան նէս ա ղա 
Պի լէ զիք ճե ա նն ալ ար ժա նի է պատ մե լու:

 Նա Մու րա տե ան նե րու չափ ազ գին մէջ համ բաւ չու նէր, բայց հա րուստ 
էր, քիչ մ’ալ ժլատ եւ կծ ծի: Ե թէ բա րե ա ցա կա մու թի ւն ու նե նար, կրնար 
մեծ բա րիք ներ ը նել ազ գին եւ ե կե ղեց ւոյն: Բայց չու զեց ան մա հաց նել իւր 
ա նու նը: Քա նի ցս պա տեհ ա ռիթ նե րով Յով հան նէս ա ղա Պի լէ զիք ճե ա նին 
յի շե ցու ցած եմ թէ Կեդ րո նա կան վար ժա րա նին գո նէ երկ րո րդ յար կը շի-
նել տայ եւ ան մահ յի շա տակ մը թո ղու, չկր ցայ հա մո զել: Ի րա ւա մբ սր տով 
բա րի էր: Տե սած եմ ա չօ քս, եր բե մն մեր ե կե ղեց ւոյ բե մէն քա րոզ խօ սած 
ա տեն կը յու զո ւէր Պի լէ զիք ճե ան եւ կու լար:

 Ո րով հե տեւ հիմ նո վին ազ գա սի րու թի ւն եւ ա ռա քի նու թի ւն սի րող իշ-
խան մը չէր, ար ժա նի չե ղաւ իւր հա րս տու թե ան վայե լո ւչ բա րի գոր ծեր 
կա տա րել: Երբ մե ռաւ, ի րեն եր կու տղա քը խօ սք հա նե ցին, թէ հայ րեր-
նին մե ռած ժա մա նակ Պե լե տիյէ շու կային մէջ գտ նո ւող ի րե նց մեծ խա-
նու թը Ս. 40 Մա նո ւկ ե կե ղեց ւոյն կտա կած է: Յի շե ալ խա նու թը 100 լի րա 
ար ժէք ու նի ը սին: Պի լէ զիք ճե ան Հա ճի Յով հան նէս ա ղային ա ւագ որ դին՝ 
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Կա րապետ է ֆէն տի 1895-ին ի Մա րաշ տե ղի ու նե ցած կո տո րա ծին ա տեն 
բան տար կո ւե ցաւ եւ բան տի մէջ ալ մե ռաւ հի ւա նդ ըլ լա լով:

 Վեր ջա պէս Պի լէ զիք ճե ան ու նէր լաւ յատ կու թի ւն ներ, ան գո ւթ ը սել ալ 
չեմ կր նար ը սել: Բայց կը ցա ւիմ, որ իւր հա րս տու թե ան քա նա կին վայե լո ւչ 
բա րիք ներ չկր ցաւ ը նել: Յի շե ա լը մեր ե կե ղեց ւոյ պայ ծա ռու թե ան հա մար 
աշ խա տած է եւ կը յար գէր քա հա նա նե րը, նա մա նա ւա նդ զիս եւս ա ռա ւել 
կը սի րէր եւ կը յար գէր:

Մեր Ս. 40 Մա նո ւկ ե կե ղեց ւոյ ե րե ւե լի նե րո ւն մէջ բա րե պա շտ, ազ նիւ 
եւ ա ռա քի նի ան ձ մ’ալ կար, զոր աստ յի շել եւ նո րին ազ նո ւու թե ան մա սին 
քա նի մը տող գրել պա րտ կը հա մա րեմ:

Վա նես ա ղա Տէր Մկր տի չե ան՝ լու սա հո գի հօ րս ան կե ղծ բա րե կա մը: 
Ա մէն օր յի շե ա լը կու գար ե կե ղե ցի, ա ռա տա ձե ռն աղ քա տաց, ե կե ղեց ւոյ 
եւ քա հա նայից: Կը սի րեր իւր կրօն քը, կը սի րեր իւր ազ գը: Զա ւակ նե րն ալ 
ի րե նց հօր պէս պար կե շտ, հա մե ստ եւ ջե րմ հայեր է ին: Ա մէն շա բաթ ի րի-
կո ւն նե րը հայրս կ’եր թար այս ան կե ղծ բա րե պաշ տին տու նը հա նգս տե ան 
շա րա կան ը սե լու: Վա նես ա ղա Տէր Մկր տի չե ան սի րո ւած էր շա տե րէն 
ի րեն բնա ւո րու թե ան ազ նո ւու թե ան հա մար: Ափ սոս այս պի սի ազ նիւ եւ 
ա ռա քի նի լու սա ւոր չա կան հայ մը իւր ե րեք պար կե շտ եւ պա տո ւա կան 
զաւակ նե րով 1895 Նոյեմ բեր 6-ին ի Մա րաշ ահ ռե լի եւ սոս կա լի կո տո րա-
ծին սպան նո ւե ցաւ:

Տա րա բա ղդ Վա նես ա ղա իւր տան մէջ իւր Կա րա պետ, Մկր տիչ եւ 
Մի նաս ե րեք սի րա սո ւն որդ ւոց նա հա տա կո ւե լը տես նե լէ յե տոյ ինքն ալ 
նա հա տակ ե ղաւ բար բա րոս ան գո ւթ թո ւր քե րէն:

 Քե օր Դա ւի թե ան դպիր Յա կոբ ա նո ւն ժո ղո վո ւրդ մ’ալ ու նէ ի նք՝ ազնիւ, 
բա րե բա րոյ եւ մա քո ւր ըն տա նի քի տէր ան ձնա ւո րու թի ւն մը: Եր բեմն 
կիրա կի օ րեր այս պա տո ւա կան հայո ւն տու նը կ’եր թայի նք: Ես, հայրի կս, 
մօ րք րո ջս որ դին՝ Օս կա նե ան Յով հան նէս ա ղա, Տա րագ ճեան Յա րու թի ւն 
ա ղա, Մու րա տե ան Գրի գոր է ֆէն տի եւ այլք: Ա կո ւմբ կը կազ մէ ի նք ան մեղ 
եւ զո ւար ճա լի տե սու թի ւն եւ խօ սակ ցու թի ւն ներ կ’ը նէ ինք: Դպիր Յա կոբ եւ 
իւր հա մես տու հի Ան նա Հա նըմ կի նը ան հու նա պէս ուրախ կ’ըլ լային, ճոխ 
սե ղան ներ կը պատ րաս տէ ին, կե րա կո ւր կը հրա մց նէ ին ի րե նց հիւրե րուն: 
Այս օրհ նե ալ ըն տա նի քէն կեն դա նի մա րդ չմ նաց գրե թէ: Դպիր Յա կոբ 
մէկ հա տիկ տղայ մ’ու նէր Սար գիս ա նո ւն եւ եղ բայր մը: Եր կո ւքն ալ ի րենց 
մահ կա նա ցո ւն կն քած է ին, երբ մե նք ի Հա լէպ կը բնա կէ ի նք: Դպիր Յակոբ 
հօ րս շատ սի րե լի ծո ւխն էր եւ շատ կ’օգ տո ւէ ի նք յի շե ա լին ազ նո ւու թե նէ:
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 Գա լով Ա րը գե ան Հա ճի Յով հան նէս ա ղային, որ մեր ե կե ղեց ւոյ 
նշա նա ւոր չօր պա ճի նե րէն մէ կն էր՝ ազ նիւ, ազ գա սէր, ա ռա տա սի րտ եւ 
միան գա մայն բա րե պա շտ: Ա մէն օր ե կե ղե ցի կու գար, կա րօտ եւ աղ քատ 
ազգային նե րո ւն հա մար թէ ի րեն տան սե ղա նը եւ թէ իւր քսա կը բաց էր: 
Իւր լծա կի ցը՝ Հա ճի Ան նիկ Հա նըմ եւս ա մո ւս նոյն պէս ազ նո ւա սի րտ տան-
տի կին մ’էր: Ա րը քե ան Յով հան նէս ա ղային որ դի քը՝ Ո վէս եւ Յա կոբ ճան, 
ազ գային կր թա կան գոր ծե րո ւն մէջ մաս նակ ցու թի ւն ու նե նա լու կ’աշ խա-
տէ ին: Վե րոյի շե ալ հայեր մեր Քա ռա սո ւն Մա նո ւկ ե կե ղեց ւոյ օրհ նե ալ 
եւ բարե պա շտ ժո ղո վո ւրդ նե րն է ին: Ա րը քե ան Վա նես ա ղա քա հա նայից 
շատ պատիւ կ’ը նէր եւ կրօ նք ու ազ գու թի ւն սի րող եւ յար գող էր: Յի շե ալ 
իշ խա նը դեռ ես քա հա նայ չձեռ նադ րո ւած՝ մե ռաւ:

 Մեր այս ըն տա նե կան պատ մու թիւ նը հա մա ռօ տե լու նպա տա կաւ 
ստի պե ալ եմ զա նց ը նել այն պի սի ան ձա նց պատ մու թի ւն նե րը գրել, ո րո նք 
իմ ող բա ցե ալ հօ րս սե րտ բա րե կամ նե րն է ին եւ թէ մեր ե կե ղեց ւոյ բա րե-
պա շտ եւ ազ գա սէր ա ռա քի նի ժո ղո վո ւրդ նե րն է ին:

 Գո մո րե ան Մար տի րոս ա նո ւն ան նման բա րե պա շտ հայ մը կար մեր 
թե մի ժո ղո վրդ նե րէն: Յի շե ա լը իւր ման կու թե ան եւ պա տա նե կու թե ան 
ա տեն ին ծի դա սըն կեր էր: Ան կե ղծ քրիս տո նե այ եւ ջե րմ հա ւա տա ցե ալ: 
Հա սա կա կից էր ին ծի: Չը սի րեց ա մո ւս նա նալ, մնաց ա մու րի: Առ տու եւ 
ի րի կո ւն ե կե ղե ցի կը յա ճա խէր: Կը սի րէր կար դալ Սո ւրբ Գիր քը եւ կրօ-
նա կան մա տե ան ներ: Մեր ե կե ղեց ւոյ ծէս եւ ա րա րո ղու թե ա նց ան թե րի 
կա տար ման խի ստ նա խան ձա խն դիր էր, պար կե շտ, հա մե ստ եւ մա քո ւր 
բա րոյա կա նի տէր ան ձնա ւո րու թի ւն մ’էր:

 Այս ան կե ղծ քրիս տո նե ան թա քո ւն եւ գա ղտ նի կեր պով ա ռա քի նու-
թիւն ներ ը նել կը սի րեր: Երբ 1895 Նոյեմ բեր 6-ին Մա րա շի մէջ ահ ռե լի 
կոտո րա ծը տե ղի ու նե ցաւ Թո ւրք կա ռա վա րու թե ան հրա մա նաւ, ող բա-
ցեալ Մար տի րոս Գո մո րե ան լռիկ եւ մն ջիկ օգ նած է խե ղճ եւ դժ բա ղդ 
հայե րո ւն, ո րո նց տո ւն եւ տեղ ու կահ կա րա սի նե րը կո ղոպ տո ւած է ին: 
Շատ մը ան տէր մե ռե ալ նե րո ւն դի ակ նե րը տա նել ու թա ղել տո ւած էր 
Մար տի րոս եղ բայ րը:

 Տա րա բա ղդ Գո մո րե ան 1915-ին, Մա րա շի տե ղա հա նու թե ան միջոցին, 
շատ մը մա րաշ ցի տա րա գիր նե րու հետ Շա մի304 կող մե րը Հավ րա նի 
դաշտը տա րո ւե ցաւ եւ ան դ չկա րե նա լով տա րագ րու թե ան վի շտ, տա-
ռա պա նք եւ չար չա րա նք նե րո ւն՝ քա նի մ’օր հի ւա նդ պառ կե լով կն քեց իւր 

304 Շամ – Դամասկոս:
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մահկա նա ցո ւն՝ խոր սգոյ մէջ թող լով զին քը լաւ ճա նչ ցող նե րը: Այս պի սի 
քա նի քա նի ար ժա նա ւոր, պա տո ւա ւոր մա րաշ ցի հայ ան կե ղծ քրիս տո նեա-
ներ տա րագ րո ւե լով Մես քե նէ, Րագ գա, Տէր Զօր, Հա մա, Հա մըս, Շամ եւ 
Շամի ա նա պատ նե րո ւն մէջ ան պատ մե լի նե ղու թի ւն, զր կո ւմ եւ տան ջանք-
նե րով մե ռան եւ ոչն չա ցան եւ թո ղու ցին ան տէր որ բեր եւ որ բու հի ներ:

 Մեր այս ըն տա նե կան պատ մու թե ան մէջ յար մար կը հա մա րեմ մե զի 
դրա ցի քա նի մը ըն տա նիք նե րն ալ յի շա տա կել, ո րո նք զմեզ ան կե ղծ սի րով 
կը սի րէ ին եւ կը յար գէ ին:

 Լու սա հո գի Յա րու թի ւն ա ղա Գալ լե տե րե ան եւ լծա կի ցը՝ Սա ռիկ: 
Երկուքն ալ մե զի դրա ցի եւ մի ան գա մայն մօ տա կայ ազ գա կա նէ մ’ա-
ւե լի սի րե լի է ին: Գալ լե տե րե ան Ար թին ա ղա բնա ւո րու թե ա մբ ազ նիւ 
եւ համակ րե լի ան ձնա ւո րու թի ւն մ’էր: 1910, երբ մե նք Հա լէ պէն Մա րաշ 
վերա դար ձա նք, գրե թէ գա նձ մը գտա ծի պէս ու րախ ե ղա նք Գալ լե տե-
րեա նի պէս ա նոյշ ըն կե րա կան եւ զո ւար ճա խօս դրա ցի մը գտած ըլ լալ նո ւս 
հա մար: 1910 մին չեւ 1915՝ ը սել հի նգ ամ բո ղջ տար ւոյ ժա մա նա կա մի ջո ցի 
մը մէջ ա մառ եւ ձմեռ ի րի կո ւն նե րը եր բե մն ինք իւր կնոջ ՝ Սա ռային հետ, 
եր բե մն ալ մե նք ի րեն տո ւն այ ցե լու թե ան կ’եր թայի նք:

Դժ բա ղդ Ար թին ա ղա իւր զո ւար ճա լի կա տակ նե րով եւ ա նեկ տօթ նե-
րով զմեզ կը խն դաց նէր, կզ բօ սց նէր, ան մեղ ժա մա նց ներ կու նե նայի նք: 
Զա ւակ չու նէր Գալ լե տե րե ան, ո րով հե տեւ կի նը՝ Սա ռիկ ա մո ւլ էր: Բայց 
այր եւ կին գոհ է ին ի րար մէ, ի րար մով եր ջա նիկ է ին: Սա ռիկ շատ աշ խա-
տա սէր եւ տն տե սա գէտ տան տի կին մ’էր: Գալ լե տե րն ալ նպա րա վա ճառ 
էր: Նիւ թա պէս բա րե կե ցիկ եւ շատ գո հա ցու ցիչ վի ճակ մ’ու նէ ին: Քեր խան 
աղ ւոր այ գի մ’ու նէր: Ափ սոս մեր այս պա տո ւա կան դրա ցին ալ 1915-ին 
շատ մը մա րաշ ցի տա րա գիր նե րու հետ ի Հա լէպ քշե ցին, ան կէց ալ Մես-
քե նէ, Մես քե նէ էն ալ Րագ գա ը սո ւած ա նի ծե ալ տե ղը տա րին: Անդ խե ղճ 
Գալ լե տե րե ան 70 մօտ տա րե կան հա սա կին մէջ մե ռաւ: Յե տոյ ի մա ցա նք, 
ան բա ղդ կի նն՝ Սա ռիկ ալ Րագ գայէն Մա րաշ փո խադ րո ւած է:

 Մեր տան կից Սա րա ֆե ան խե ղճ Ե լի աս եւ կի նը՝ Հայ կա նոյշ եւ մայ րը՝ 
Ղու տու րեթ: Ա սո նք ալ մեր դրա ցին է ին: Ե լի աս Գալ լե տեր Ար թին ա ղային 
հօ րեղ բօ րոր դին էր: Ար թին ա ղա ազ նո ւա բար Ե լի ա սը իւր խա նու թին մէջ 
ա ռած էր իբ րեւ օգ նա կան: 

Ե լի աս ըն տա նի քի եւ զա ւկ նե րու տէր էր: Շնոր հիւ Գալ լե տեր Ար-
թին ա ղային կապ րէր: Մեր այս դրա ցի էն ալ գոհ է ի նք: Ա ւաղ, Ե լի ա սն ալ 
իւր մօր եւ կնոջ ու զա ւկ նե րով 1915-ին, երբ ամ բո ղջ Մա րա շի հայութիւնը 
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տարա գիր ը րին հա նե լով Մա րա շէն, տա րած է ին Դա մաս կո սէն վար՝ 
Հավ րան եւ ան դ ան շո ւշտ Ե լի աս, կի նը՝ Հայ կա նոյշ եւ մայ րը՝ խե ղճ Ղու-
տու րեթ, ա նօ թի եւ դժ բա ղդ մե ռած է ին: Ե լի ա սի մէկ եր կու ողջ մնա ցող 
զաւակ նե րը Մա րաշ՝ որ բա նոց դրո ւած են եւ մեծ Գրի գոր ա նո ւն տղան 
այժմ ի Դա մաս կոս կը գտ նո ւի:

 Մեր դրա ցի նե րէն պէ տք է Գո ւմ րո ւե ան նե րն ալ յի շեմ: Գո ւմ րո ւե ան 
Ա ւագ ու նէր ե րեք որ դի ներ՝ Վար դի վառ, Աս տո ւր եւ Մա նո ւկ: Ար հես տով 
կօշ կա կար է ին: Ա ւագ էմ մի եր կայն հա սա կաւ բա րե պա շտ հայ մ’էր: Կի նն 
ալ՝ Պան ծալ, նմա նա պէս ազ նիւ եւ հա մե ստ կին մ’էր: 

Ա ւագ ա ղային ե րեք տղա քն ալ ա մո ւս նա ցե ալ մի ա սին կ’ապ րէ ին: 
Աստո ւր խու մար կը խա ղար, մին չեւ որ մե ռաւ խա ղա մո լու թե նէ բնաւ ետ 
չկե ցաւ: Ա սո նք զմեզ շատ կը սի րէ ին: Եր բե մն եր բե մն ի րի կո ւն նե րը լու սա-
հո գի Գո ւմ րո ւե ան Ա ւագ ա ղա, երբ ես դեռ պա տա նի է ի, կու գար հօ րս քով 
կը խօ սակ ցէ ին: Մե նք ալ փո խա դար ձա բար ի րե նց տո ւն կ’եր թայի նք: Այս 
տե սակ ազ նիւ եւ բա րե պա շտ դրա ցի ներ ու նե նալ ըստ իս բա ղդ մ’է: Ա ւագ 
էմ մի Գո ւմ րո ւե ան շա տո նց մե ռաւ: Կի նն՝ Պան ծալ, Վար դի վառ տղան, 
խա ղա մոլ Աս տո ւր ար դէն մե ռած է ին, երբ մե նք ի Հա լէպ կը գտնուէինք: 
1910 Հոկ տեմ բեր ամ սո ւն վեր ջե րը Հա լէ պէն ի Մա րաշ վե րա դար ձայ, 
Գում րո ւե ան Ա ւա գին եր րո րդ որ դին դժ բա ղդ եւ տա րա պայ ման մի ա միտ 
Մա նո ւկ եւ Վար դի վա ռին որ դին՝ Յա կոբ եւ խա ղա մոլ Աս տու րին Սար գիս, 
Պետ րոս, Ա ւագ եւ Յով սեփ որ դի քը ողջ եւ ա ռո ղջ է ին: 

Այս ե րեք պա տա նի ներ եւ ի րե նց քոյ րը՝ Ով սան նա շատ հա մակ րող 
է ին մե զի: Կի նս՝ Տի րու հի, տղաս՝ Նա հա պետ, եր կու աղ ջիկ նե րս՝ Մէյ րի 
եւ Վար դու հի Հա լէ պէն Մա րաշ ե կան, շու տով ըն տե լա ցա նք այս Գո ւմ-
րուեան նե րու հետ: Օ րի ո րդ Ով սան նա շատ ան գամ կու գար մեր տո ւն 
եւ առտ նին բա նե րու եւ զբա ղո ւմ նե րու մէջ կ’օգ նէր ե րէ ցկ նո ջս: Օ րի ո րդ 
Ովսան նա Գո ւմ րո ւե ան վեր ջին ծայր հա ւա տա րիմ, վս տա հե լի, ազ նիւ 
եւ բա րե պա շտ աղ ջիկ մ’էր եւ է: Ով սան նայի եղ բար քը՝ Ա ւագ, Պետ րոս 
եւ Յով սէփ ա մէ նն ալ բնա ւո րու թե ա մբ ազ նիւ է ին: Սխալ գրե ցի, օ րի ո րդ 
Ովսան նա եւ ե րեք եղ բայր նե րը Մա նու կին տղա քն է ին: 

Աս տու րին տղա քն է ին Սար գիս, Գրի գոր եւ Ե սայի: Ա սո նք ա մէ նքն ալ 
1915 տե ղա հա նու թե ան ժա մա նակ Մա րա շէն տա րագ րո ւած է ին: Մա նու կին 
աղ ջի կը՝ Ով սան նա, Ա ւագ, Պետ րոս եւ Յով սէփ եղ բայր նե րն ալ Շամ տա-
րո ւե ցան եւ ան դ յա ջո ղած է ին ի րե նց ար հես տը՝ կօշ կա կա րու թիւնը գոր ծե-
լով ապ րիլ եւ ողջ մնալ: Անգ ղի աց ւոց Շամ եւ Հա լէպ գրա ւե լէն յե տոյ, երբ 
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տա րագ րե ալ վե րապ րող մա րաշ ցի հայեր ետ դար ձան ի րե նց հայ րե նի քը, 
Գո ւմ րո ւե ան Մա նու կին աղ ջի կը՝ Ով սան նա եւ եղ բայր նե րը Մա րաշ գնա-
ցին: Քա նի մը ա միս ներ յե տոյ Մա րա շի մէջ առ եւ տու րի չգոյու թե ան եւ 
ի րե նց ար հես տին բո լո րո վին թր քաց ձեռ քը յա նձ նո ւե լո ւն առ թիւ թո ղու ցին 
հայ րե նիք նին, կր կին ան գամ Շամ վե րա դար ձան: 

Այժմ լաւ գի տեմ թէ Ով սան նա Գո ւմ րո ւե ան եւ թէ ի րեն ե րեք եղ բայր-
նե րը Շամ կը գտ նո ւին եւ ի րե նց ար հես տը գոր ծե լով կ’ապ րին: 

Ե րա նի ի րե նց, բաղ դա ւոր գտ նո ւե ցան: Ե թէ Մա րա շէն կր կին ան-
գամ Շամ գնա ցած չըլ լային 1920 Յո ւն վար եւ Փե տր վար ա միս նե րո ւն 
մէջ՝ ֆրան սա կան բա նա կին Մա րա շէն նա հա նջ ը րած ա տեն պա տա հած 
ահռե լի կո տո րա ծին, ա սո նք ալ զոհ պի տի լի նէ ին:

 Մեր դրա ցի նե րէն Պու րո ւն սու զե ան պա տո ւա կան գեր դաս տա նն ալ 
կը սի րեմ յի շել եւ պատ մել:

 Պու րո ւն սու զե ան Մահ տե սի Պետ րոս ա ղա՝ բա րե պա շտ ազ նիւ ծե րունի 
մը: Ի ման կու թե նէս շատ լաւ կը ճա նչ նամ զին քը, ո րով հե տեւ երբ 7 կամ 8 
տա րե կան է ի, զմեզ տու նէն հա նե ցին: Ոչ մի այն զմեզ, այլ Մու րա տե ան Մահ-
տե սի Պետ րոս ա ղան, մօ րք րո ջս Օս կա նե ան Կա տար Խա թո ւնն ալ եւ ու րիշ 
քա նի մը հայե րը ի րե նց տու նե րէն Մա րա շի թո ւրք զի նո ւո րա կան իշ խա նու-
թիւ նը բռ նի հա նեց եւ պար պո ւած հայե րու տու նե րը զի նո ւոր ներ նս տան 
ա միս նե րով: Մե նք ալ երբ ե լա նք մեր տու նէն Պու րո ւն սու զե ան Պետ րոս էմ-
մի ին տու նը փո խադ րո ւե ցա նք: Այս պատ ճա ռաւ Պու րո ւն սու զեան օրհ նե ալ 
գեր դաս տա նին նկատ մա մբ կր նամ լաւ տե ղե կու թի ւն ներ գրել աստ:

 Պետ րոս ա ղա Պու րո ւն սու զե ան եղ բայր մ’ալ ու նէր Ար թան ա նու նով: 
Մե նք այս Ար թա նին փոք րիկ սե նե կին մէջ բնա կե ցա նք՝ հայրս, մայրս եւ 
Մա րի ամ, Մար գա րիտ եւ Ա գա պի քոյ րե րս: Թէ պէտ տու ներ նիս շատ նեղ 
էր, բայց Պու րո ւն սու զե ա նք զմեզ վեր ջին ծայր կը պա տո ւէ ին, կը յար գէ ին:

 Պետ րոս էմ մի ին չո րս տղա քն ալ ազ նիւ է ին՝ Խա չեր, Փա նոս, Պօ ղոս 
եւ Վա նէս: Քոյր մ’ալ ու նէ ին Հա թըն ա նո ւա մբ: Հին տո ւն՝ նա հա պե տա-
կան գեր դաս տան մը: Թո ւնդ հայ եւ ան կե ղծ քրիս տո նե այ: Բա ւա կան 
հա րո ւստ է ին, ի րե նց սե ղա նը բաց էր մի շտ: Մահ տե սի Մար գա րիտ կամ 
Համ մալ ա նու նով կին մ’ալ կար այս օրհ նե ալ գեր դաս տա նին մէջ: Համ մալ 
Ա նա Պետ րոս էմ մի ին եղ բօր կի նն էր: 

Այս հա մե ստ, բա րե պա շտ եւ ա ռա քի նա գո րծ կի նը ա մո ւս նոյն մեռ-
նե լէն յե տոյ չէր ու զած ա մո ւս նա նալ: Օ թա ճը305, այ սի նքն ակ նա բոյժ էր: 

305 Օթաճը (օթաջը, Otacı) – դեղաբույսերով բուժող բժիշկ, ակնաբույժ:
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Տե սակ տե սակ փո շի ներ եւ քի մի ա կան ջու րեր կը շի նէր: Ա մառ եւ ձմեռ 
աչ քե րու ցաւ ու նե ցող ներ Պու րո ւն սու զե ա նց տո ւն խո ւմբ խո ւմբ կը դի մէ ին 
եւ Համ մալ Ա նա զա նո նք կը դար մա նէր: 90 կամ 100 ա մե այ պա ռաւ մ’ալ 
ու նէ ին: Այն ալ աչ քե րը ցաւ ու նե ցող նե րը կը դար մա նէր: Համ մալ Ա նա 
արդէն այս պա ռա ւէն ակ նա բու ժու թի ւն սոր ված էր:

 Լու սա հո գի Համ մալ Ա նային վաս տա կը շատ էր, բայց այս ա ռա քի նի 
եւ բա րե գո րծ կի նը թէ իւր ըն տա նե աց ծախ քե րո ւն կը մաս նակ ցէր, աղ-
քա տին, որ բին, այ րի ին, ե կե ղեց ւոյ քա հա նային, դպ րո ցին կու տար իւր 
դրա մա կան նո ւէր նե րը: Այս ան նման բա րե պա շտ կի նը մեր ըն տա նի քին 
վրայ ար տա քոյ կար գի սէր եւ հա մակ րու թի ւն ու նէր: Նա մա նա ւա նդ զիս 
անհունա պէս կը սի րեր, կը յար գէր եւ կը մե ծա րէր: Պու րո ւն սու զե ա նք 
ա մէ նքն ալ մեծ ու փո քր վեր ջին ծայր մեզ հա մակ րող է ին:

 Մահ տե սի Պետ րոս ա ղա եւ իւր որ դի քը հօ րս սի րա կան նե րն է ին, 
շատ ազ նո ւու թի ւն ներ կ’ը նէ ին: Ոչ թէ մի այն մե զի, այլ ե կե ղեց ւոյ, կրօ նք եւ 
ու րիշ ազ գօ գո ւտ բա նե րու հա մար ան ձնու րա ցա բար դրամ կու տային՝ լաւ 
է ին, պար կե շտ է ին եւ ազ նիւ: 

Ե րի տա սար դու թե ա նս ա տեն եր բե մն ի րի կո ւն նե րը Պու րո ւն սու զեանց 
տու նը կեր թայի՝ Փա նոս եւ Պօ ղոս ին ծի տա րե կից է ին: Մի ա սին գրե թէ 
մեծ ցա նք եւ մի եւ նոյն թա ղի եւ փո ղո ցի տղաք է ի նք: Պու րո ւն սու զե ան 
Մահ տե սի Պետ րոս ա ղա եւ Ա ւագ որ դին՝ Խա չեր ա ղա մի շտ ող բա ցե ալ 
հօ րս հետ կը տես նո ւէ ին: Յի շե ալ ծե րու նի Պետ րոս էմ մին դեռ ես քա հա-
նայ չը ձեռ նադ րո ւած մե ռաւ: Բայց որ դին Խա չեր եւ Փա նոս ա ղա նե րը 
1895 Նոյեմ բեր 6 Եր կու շաբ թի օր մեծ եւ սոս կա լի կո տո րա ծին սպան նո ւե-
ցան ի րե նց բնա կա րան նե րո ւն մէջ Մա րա շի ճի ւաղ եւ ան խի ղճ թո ւր քե րէն:

Դժ բա ղդ Համ մալ Ա նա չկա րե նա լով տո կալ եւ դի մա նալ իւր այս նա-
հա տակ սի րա կան նե րո ւն ցաւ եւ կս կիծ նե րո ւն, քա նի մը տա րի ներ յե տոյ 
ինքն ալ հի ւան դա նա լով մե ռաւ, երբ մե նք ի Հա լէպ կը գտ նո ւէ ի նք: Քանի 
քա նի այս պի սի մա րաշ ցի հայ ազ նիւ եւ պար կե շտ ըն տա նիք եւ գեր դաս-
տան ներ սպան նո ւե ցան, նա հա տա կո ւե ցան, կո ղոպ տո ւե ցան, ոչն չա ցան, 
մին չեւ ան գամ թշո ւառ եւ դժ բա ղդ հայ նա հա տակ նե րո ւն դի ակ նե րը 
ա նյայ տա ցան եւ ոչ ոք կր ցաւ ի մա նալ թէ ուր թա ղո ւե ցան: 

Ո րով հե տեւ 1895 Նոյեմ բեր 6, այն խի ստ ա ղե տա լի եր կու շաբ թի օր, ի 
Մա րաշ սպան նո ւած հայե րո ւն դի ակ նե րը ոտ քեր նին չո ւան նե րով թուր քերը 
գի շե րը կա պե լով քա շե ցին տա րին քա ղա քէն դո ւրս փո սե րու մէջ ա նյայ-
տա ցու ցին: Խե ղճ հայ վե րապ րող նե րը չէ ին կր նար ի րե նց պահուըտած 



թա քս տոց նե րէն դո ւրս ել լել եւ ե րեւ նալ, որ պէս զի կա րե նային տես նել թէ 
մե ռե ալ նե րո ւն դի ակ նե րը քա շե լով ուր կը տա նէ ին: 

Ի վա ղո ւց ան տի, լաւ գի տեմ, Մա րա շի մէջ շատ շատ 30 տո ւն հրե այ 
կայ: Մէկ խա խա մ306 եւ մէկ սի նա կօ կ307 մ’ու նին: Խա թու նե այ թա ղին մէջ 
ամ բո ղջ հրե այք մէկ տեղ կը բնա կէ ին: Ա սո նք ալ մե զի ո խե րիմ թշ նա մի 
են ե ղեր: Կո տո րա ծի ժա մա նակ Թո ւրք տէ րու թիւ նը ամ բո ղջ Տաճ կաս-
տա նի մէջ հրե ա նե րո ւն եր բեք վնաս չտո ւաւ: Հրե ա նե րո ւն ինչք, կե ա նք, 
ստա ցուա ծք, հա րս տու թի ւն, պա տիւ եւ փառ քեր նին կո ղոպ տել, թալ լել, 
յափշտա կել եւ կո տո րե լէ ա զատ մնաց:

1895 Նոյեմ բեր վեց՝ կո տո րա ծին օ րը, Մա րա շի հրե այք թո ւր քե րո ւն 
հետ մի ա ցան եւ սկ սան ի րե նք ալ կո ղոպ տել: Հայե րո ւն պա հո ւը տած տե-
ղե րը դա հիճ նե րո ւն մատ նել եւ ցո ւց նել: Երբ այն գի շե րը թո ւր քե րը հայ 
մե ռե ալ նե րը ի րե նց տու նե րէն դո ւրս կը հա նէ ին, մա րաշ ցի հրե այք հայ 
դի ակ նե րո ւն ոտ քե րը չո ւան ներ կա պե լով քա շեր քա ղա քին ե զեր քը աղ բա-
նոց նե րու կոյ տե րո ւն մէջ ա նյայտ կ’ը նէ ին:308 Չկայ ար դա րու թի ւն այս ան-
ցա ւոր աշ խար հին մէջ: Կրօ նք նե րը ի րա րու ան հա մա ձայն, ազ գե րը ի րա րու 
հա կա ռակ, ի րա ւո ւն քը մի շտ հզօ րին, քա ջին եւ ա րի ա սր տին ե ղած է:

 Մար դա սի րու թի ւն, ազ նո ւու թի ւն, ա ռա քի նու թի ւն բա ռա րան նե րու մէջ 
կը գտ նո ւին: Բայց գո րծ նա կա նին մէջ՝ ոյժ, զօ րու թի ւն, մե ծա մաս նու թի ւն, 
կեղ ծիք, խո րա ման կու թի ւն, շահ եւ կո ղմ նակ ցու թի ւն: 

Այս աշ խար հիս մէջ տի րա պե տող ամ բո ղջ կրօ նք նե րը՝ Քրիս տո նէու-
թիւն, Մով սի սա կա նու թի ւն, Մահ մե տա կա նու թի ւն, Պո ւտ տայա կա նու թի ւն 
եւ Պրահ մայա կա նու թի ւն: Քրիս տո նէ ա կան Հռով մէ ա կան, Բողո քա կան 
եւ ու րիշ՝ Յու նա դա ւան յա րա նո ւա նու թի ւնք ա մէ նքն ալ կը սեն, կը խոս տո-
վա նին եւ կը դա ւա նին թէ ի րե նց հիմ նա դիր նե րը Աս տո ւծ մէ յայտ նու թի ւն 
ստա ցած են: Ա մէ նն ալ սէր, գթու թի ւն, եղ բայ րա սի րու թի ւն, կա րեկ ցու-
թիւն, հա մե րաշ խու թի ւն, ար դա րու թի ւն կը քա րո զեն, բայց թա քուն կերպով 
ի րա րու հա կա ռակ, ի րա րու թշ նա մի, ի րա րու տո ւն քան դող, կործա նող:

 Մահ մե տա կան թո ւրք եւ ա րապ, կամ պար սի կի մը քով քրիս տո նեայ 
մը կե ա վո ւր է, քե ա ֆի ր309 է, խըն զը ր310 է: Ա ւե լի զար մա նա լին եւ ցաւա լին, 

306 Խախամ (Haham) – ռաբբի:
307 Սինակօկ (Սինագոգ) – հրեական կրոնի տաճար:
308 Հրեաների այս պահվածքը դժվար է միայն կրոնական տարբերություններով 

բացատրել: Հավանաբար արհեստների և առևտրի մեջ հայերին մրցակից լինելը ևս իր 
դերը խաղացել է:

309 Քեաֆիր (քաֆիր) – անհավատ (արաբերեն):
310 Խընզըր (խինզիր) – խոզ (արաբերեն):
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թողո ւնք մահ մե տա կա նը, պրահ մա նա կա նը, պո ւտ տայա կա նը, հայատեաց 
հրե ան, բո ւն իսկ քրիս տո նե ան՝ Ա մե նա սո ւրբ Եր րոր դու թեան հա ւա տա-
ցողը, ջե րմ պա պա կա նը, որ ա մէն օր պա տա րագ կը տես նէ, ա մէն շաբ թու 
մէջ Ս.  հա ղոր դու թի ւն կ’առ նէ, այն ալ դժ բաղ դա բար այն պէս հա ւա տք եւ 
հա մո զո ւմ գոյա ցու ցած է թէ կաթոլիկ չե ղող հայը դժո խք կ’երթայ: 

Ո րով հե տեւ պա պա կան ե կե ղեց ւոյ քա րո զած վար դա պե տու թիւ նը այս է.   
«Ար տա քոյ Հռով մէ ա կան ե կե ղեց ւոյ չիք փր կու թի ւն»:

 Ժո ղո վա կան յա րա նո ւա նու թե ան սի րա հար հայ բո ղո քա կա նն ալ իւր 
դա ւա նան քը ու նի: Լու սա ւոր չա կան հայ քա հա նային «Օ րհ նե ՛ա Տէ ր» ը սել 
ի րեն հա մար մե ղք է գրե թէ: Ես ժո ղո վա կան բո ղո քա կան մի սի ո նա րէ մը 
լսած եմ, որ ե թէ հայ լու սա ւոր չա կան քա հա նայ մը բո ղո քա կա նու թի ւն 
ընդու նի, ժո ղո վա կան բո ղո քա կան ներ յի շե ալ քա հա նան իբ րեւ քա հա նայ 
չեն ըն դու նիր, այլ իբ րեւ լոկ աշ խար հա կան կ’ըն դու նին: 

Ա սո նք ալ ի րե նք զի րե նք զո ւտ Ա ւե տա րա նա կան դա ւա նե լով գի շեր 
ցո րեկ ա նը նդ հատ Սո ւրբ Գի րք կը կար դան, ի րար սի րե լու բա րի խրատ-
ներ կու տան՝ ցա ւա լի կա ցու թի ւն:

Յի սո ւս «Սի րե ցէք մե կզ մե կո ւ» ը սաւ «ե թէ կ’ու զէք որ իմ ա շա կերտ-
ներս ըլ լալ զի րար սի րե ցէ ք»: Ափ սոս կրօ նք նե րու պե տե րը, մե ծե րը՝ 
քահանայ, վար դա պետ, պա տո ւե լի, հօ ճա, մօլ լա հրա պա րա կաւ կրօ նք կը 
քա րո զեն եւ թա քո ւն կեր պով զի րար կ’ա տեն: Ա հա ւա սիկ այս ա տե լու թի ւն, 
ան սի րե լու թի ւն եւ շահ ու նա խան ձու պատ ճա ռաւ ազ գեր ի րա րու թշ նա-
մի կը դառ նան: Գի շեր ու ցո րեկ Մով սէս Մար գա րէ ին Հն գա մա տե ա նը 
եւ Սի նա լե ռան վրայ Աս տո ւա ծային հրաշ քով եւ Ե հո վային օրհ նե ալ ձեռ-
քով գրուած Տաս նա բա նե այ Օ րէն քին ա մէն յօ դո ւած նե րը սե րտ կեր պով 
սեր տող հրեան «Քու դրա ցիդ քու ան ձիդ պէս սի րէ» պա տո ւէ րը ոտ նա-
կոխ ը նե լով կ’ել լէ ի րեն դրա ցի հայը մար դաս պան թո ւր քին կը մատ նէ եւ 
մեռեալ հայո ւն դի ա կը չո ւան նե րով քա շե լով կը տա նի ա նյայտ կ’ը նէ:

 Հին, բայց շատ ճշ մա րիտ ա ռած մը կայ. «Շա հը Կայէն կը ծնէ»: Երբ շա-
հու խն դի րը ե րե ւան ել նէ կրօ նք նե րը ի րա րու, ազ գե րը ի րա րու, ան հատ նե րը 
ի րա րու, ան գամ մի եւ նոյն ազ գի ան հատ ներ ի րա րու դէմ կը հա կա ռա կին: 
Վայ տկա րին գլու խը: Վայ պար տե ա լին գլու խը: Հայը ար դէն դա րե րէ ի վեր 
պար տո ւած, տկա րա ցած, Թո ւրք պե տու թե ան եր կա թե այ լու ծին, զու լու մին, 
հա րս տա հա րու թե ան տակ հա լէր, մա շէր, փճա ցէր եւ գրե թէ ոչն չա ցէր է: 

Ամ բո ղջ Կի լի կի ոյ սահ ման նե րո ւն մէջ՝ Ա տա նա, Այն թապ, Մա րաշ, 
Մեր սին, Տար սոն, Քի լիս, Կե ա վըր Տաղ, Ա մա նո սի բո վան դակ գիւ ղե րո ւն 
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մէջ մի մի այն Զէյթուն եւ Հա ճըն քա ղաք նե րը ի բաց ա ռե ալ, մնա ցե ալ նե-
րո ւն մէջ հայե րը թր քա խօս են: Հայե րէն տոհ մային լե զո ւն մոռ ցո ւած է: 
Ե կե ղե ցե աց ամ պի ո նէն մեր ե կե ղեց ւոյ քա րո զիչ նե րը ստի պե ալ են թրքե-
րէն քա րո զե լու: Մեր ազ գային սո վո րու թի ւն նե րու շա տե րո ւն տեղ մեր 
վրայ տի րա պե տող թո ւր քին սո վո րու թի ւն նե րը յա ջոր դեր են, ո րով հե տեւ 
մե նք գե րի ենք, ստ րո ւկ, խե ղճ, ան տէր, տկար եւ 500 եր կար տա րի նե րէ  
ի վեր ան տա նե լի գե րու թե ան մէջ մնա լով այ լա սե րած ենք: Թր քահ պա-
տակ հայը, գե րի հայը աչք ու նի, բայց չկր նար տես նել, սի րտ ու նի՝ չկր նար 
զգալ, մի տք ու նի՝ չկր նար խոր հիլ, ինչ որ ու նի գե րին ի րեն չէ: Այ րա կան 
ոյժ, զգա ցո ւմ կո րսնց նող հայը մի շտ թո ւր քին հլու եւ հպա տակ ըլ լա լու 
վար ժո ւած է:

 Կո ղոպ տէն՝ կը լռէ, կը սպան նէն՝ կը համ բե րէ, իւր աղ ջի կը, տղան կը 
լլ կեն՝ ան ձայն կը մնայ: Զայ րա նալ, վրէժ լու ծել չու զէր, ո րով հե տեւ ծայր 
աս տի ճան ստր կա ցած է:

1895 Նոյեմ բեր 6-ին ամ բո ղջ Ա նա տօ լո ւի մէջ Սո ւլ թան Հա միտ 
անխիղճ թո ւրք թա գա ւո րին հրա մա նաւ եւ մաս նա ւոր ի րա տէ ո վ311 գոր ծա-
դրո ւած ահ ռե լի ջա րդ եւ հայ կա կան կո տո րա ծը աշ խա րհ ա մէ նայն լսեց: 

Եւ րո պա կան քրիս տո նե այ, քա ղա քա կր թե ալ, զար գա ցե ալ հզօր պե-
տու թի ւնք ի մա ցան, քն նիչ ներ ե կան: Հայաս տան եւ Կի լի կի ա ման րա մասն 
կեր պով քն նե ցին, ի մա ցան: Ափ սոս ի րե նց շա հո ւն հա մար Պի ղա տո սի 
պէս ձեռ քեր նին լո ւա լով զէ րոյի չափ կա րե ւո րու թի ւն տալ չու զե ցին, ո րով-
հե տեւ հայ ան մեղ նա հա տակ ազգ մը պա շտ պա նե լու մէջ շահ չը տե սան: 
Ապ տի ւլ Հա մի տի պէս մար դա կե րպ ճի ւա ղի մը խա թե րը312 չկոտ րե ցին: 
Ճի շդ Սո ւրբ Մար գա րէ ին սաղ մո սին մէջ ը սա ծին նման.

 «Ա մե նե քե ան խո տո րե ցան ի մի ա սին եւ ան պի տան ցա ն» գթու թի ւն, 
ար դա րու թի ւն, կա րեկ ցու թի ւն, ո՞ւր էք, ո՞ր ծա կը մտաք, ա մէ նն ալ ա նյայ-
տա ցան, վա սն զի հայը տկար է, վա սն զի հայը ան տէր է, պա շտ պան չու-
նի: Հայը բո ղո քա կան չէ, հայը հռով մէ ա կան չէ: Ինչ եւ ի ցէ, այս մա սին 
ար դէն 1895-ին կո տո րա ծէն յե տոյ այս տե սակ շատ գր քեր, տետ րակ ներ, 
թեր թեր եւ հան դէս ներ հրա տա րա կո ւե ցան, կար դա ցող նե րը գի տեն:

 Կը թո ղո ւմ այլ եւս այս տե սակ ցա ւա լի բա նե րու վրայ գրել եւ կը 
փափա քիմ վե րս տին մեր ըն տա նի քի վե րա բե րե ալ բա նե րու վրայ գրել: 

311 Իրատէ (Իրադե, Irade) – կառավարչի հրամանը, իշխողի կամքը, հրովարտակ:
312 Խաթեր (խաթըր, Hatır) – թրք.՝ հարգանք, «խաթերը չկոտրեցին», այսինքն՝ չնե-

ղացրին,«խաթրը չկոտրեցին»:
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1886

1886 Սեպ տեմ բեր ամ սո ւն սկի զբ նե րը մեր Ս. 40 Մա նո ւկ ե կե ղեց ւոյ 
քա հա նայից նիւ թա կան վի ճա կը օր օ րին սկ սաւ նո ւա զե լու: Ամ սէ ա միս ես, 
որ գրե թէ ա մէ նէն ա ւե լի վա ստ կո ղն է ի, 200 ղու րո ւշ չէ ի կր նար շա հիլ: Դեռ 
հայրս ողջ էր, բայց քա հա նայա գոր ծե լէ բո լո րո վին ձե ռն պահ, ծե րա ցած եւ 
հի ւա նդ, տու նէն չէր կր նար ել նել:

 Ճա շա կի տէր հայրս շաբ թու մէջ 2 կամ 3 ան գամ մսի ջո ւր ե թէ չխմեր 
եւ սնն դա րար կե րա կո ւր ներ չու տեր՝ ան հան գի ստ կ’ըլ լար: Ինչ կր նայի 
ը նել, ծա խք շատ, քա հա նայա կան ի րա ւո ւնք՝ նո ւազ: Այս օ րե րու մէջ այն-
թապ ցի Ե ա ղու պե ան Գրի գոր ա ղա ա նու նով հայ վա ճա ռա կան մը Այն թա-
պէն ե կած էր: Տես նո ւե ցա նք յի շե ալ հայո ւն հետ: Մա րա շի Սո ւրբ Աս տո ւա-
ծա ծին ե կե ղեց ւոյ ժո ղո վո ւրդ նե րէն Տէր Յով սէ փե ան Յով հան նէս ա ղային 
որ դի Ա րամ ա նո ւն ու սե ալ ե րի տա սար դին ա մո ւս նու թիւ նը տե ղի ու նե ցաւ: 
Հրա ւի րե ալ է ի ես ալ պսա կադ րու թե ան ժա մա նակ քա րոզ մը խօ սե ցայ: 
Յի շե ալ այն թապ ցի Ե ա ղու պե ա նն ալ հրա ւի րե ալ էր, մտիկ ը նե լով խօ սած-
նե րս շատ հաւ նած էր:

 Քա նի մ’օր յե տոյ Ե ա ղու պե ան քո վս ե կաւ, կր կին ան գամ տես նուե-
ցա նք եւ իմ քա հա նայա կան ի րա ւո ւնք նե րո ւս մա սին տե ղե կու թի ւն ներ 
հա ղոր դե ցի: Երբ այն թապ ցին հա սկ ցաւ նիւ թա կան վի ճա կիս ան ձո ւկ եւ 
ան գո հա ցու ցիչ ըլ լա լը, ցա ւե ցաւ եւ շատ զար մա ցաւ: «Մե ղք է քե զի, Տէր 
Հայր: Ե կու զքեզ Այն թապ տա նիմ, Այն թա պի հայոց ե կե ղե ցին շնո րհ քով 
քա հա նայից պէ տք ու նի: Հոն մեծ ըն դու նե լու թի ւն պի տի գտ նես եւ լաւ 
դրամ պի տի վա ստ կիս: Հոս կե ա նքդ ա պար դի ւն պի տի ան ցնի: Այն թապ 
Մա րա շէն 20 ան գամ տար բեր մի ջա վայր մ’է: Հոն ժո ղո վո ւրդ Մա րա շի 
հայ ժո ղո վր դե ան հետ բաղ դատ մա մբ զար գա ցե ալ է: Ա մէն տե սա կէ տով 
գոհ պի տի ըլ լա ս»: 

Այն թապ ցի ին այս քա ղցր խօս քե րէն հա մո զո ւե ցայ, նա մա նա ւա նդ 
նիւ թա կան վի ճա կիս խեղ ճու թի ւնն ալ ստի պեց զիս հա մո զե լու: Մեր ե կե-
ղեց ւոյ ժո ղո վո ւրդ նե րէն Կա նի մե ան մե ծար գոյ տի ար Կա րա պետ ա նու նով 
օրհ նե ալ բա րե կա մն ալ ու նէ ի. Յի շե ա լը աղ ւոր խա նո ւթ մ’ու նէր եւ վա ճա-
ռա կա նա կան ապ րա նք կը ծա խէր:

 Կա նի մե ան տի ար Կա րա պետ ան կե ղծ եւ բա րե պա շտ քրիս տո նե այ 
մ’էր: Ազ նիւ նկա րագ րի տէր, ուղ ղա միտ եւ բա րե բա րոյ: Յի շե ալ բա րե կա միս 
հետ շատ կը տես նո ւէ ի, մեր ըն տա նի քին պէ տք ե ղած ա մէն ապ րա նք նե րը  
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ա սոր խա նու թէն կը գնէ ի: Դրամ ու նե նայի եւ չու նե նայի ու զած նե րս ա պա-
ռիկ կու տար: Եր բե մն փոխ դրամ կ’առ նէ ի՝ սի րով եւ շատ ազ նո ւու թե ա մբ 
կու տար: 1886 Սեպ տեմ բեր ամ սո ւան վեր ջե րը օր մը հա շիւ ը րի, որ Կա րա-
պետ Կա նի մե ա նի ճի շդ 900 ղու րո ւշ պա րտք ը րած եմ: Շո ւա րած, շփո թած 
կը մտա ծէ ի թէ այս քան պա րտ քե րս ինչ պէս պի տի կր նայի վճարել: 

Իբ րեւ քա հա նայ վա ստ կա ծս մեր տան ան մի ջա կան պէտ քե րո ւն չէր 
բա ւեր: Պա րտ քե րս ալ հե տզ հե տէ ա ճիլ եւ բազ մա նա լու վրայ է ին: Ինք նի-
րե նս ը սի Այն թապ եր թամ բա ղդս փոր ձեմ, թե րե ւս յա ջո ղե ցայ: 

Այն օ րեր լաւ ջո րի մ’ալ ու նէ ի: Ա նե րս՝  Թօ փա լե ան Համ բար ձո ւմ է ֆէն-
տին ալ այս մի ջո ցին Քի լիս քա ղա քի Րէ ժէ ի313 պաշ տօ նա տան մէջ Ան պար 
Մե մու րի314 էր: «Յի շե ա լը տես նե լու հա մար Քի լիս կեր թամ եւ Այն թապ ալ 
տես նե լու պա տե հու թի ւն կ’ու նե նամ», ը սե լով վե րջ նա կա նա պէս ո րո շո ւմ 
տո ւի, առ ժա մա նա կե այ կեր պով, մեկ նիլ Մա րա շէն: Այս մա սին ծնո ղա ցս ալ 
տե ղե կու թի ւն տո ւի, ա նո նք ալ հա մո զո ւե ցան: Պատ րաս տո ւե ցայ մեկ նե լու: 
1886 Հոկ տեմ բեր ամ սո ւան կար ծեմ 14-ին էր, քա նի մը հա լէպ ցի մահ մե տա-
կան վա ճա ռա կան նե րու հետ, իմ սեպ հա կան ջո րի իս հեծ նե լով, Մա րա շէն 
ե լայ Այն թապ եր թա լու հա մար: Այն օր ի րի կո ւն հա սա նք Պա զարճըք315: Ես 
եւ ըն կեր նե րս թղ թա տա րու թե ան կեդ րոն տեղ մը ի ջա նք՝ մի այա րկ ա խոռ 
մ’էր: Մա րա շէն ի Հա լէպ նա մակ նե րու ծրա րը տա նող թա թա րը316 ան դ կու 
գայ եւ ձի ե րը կը փո խէ ե ղեր: Պառ կե ցա նք գի շե րը այս ա խո ռին մէջ, ո րով հե-
տեւ այն թո ւա կա նին Պա զար ճըք ճամ բո րդ նե րու հա մար մաս նա ւոր շնորհ-
քով պան դոկ ներ շի նո ւած չէ ին: Ճամ բո րդ նե րը ընդ հան րա պէս Պազար ճը քի 
բո ւն բնա կիչ Գը լըճ լը317 թո ւր քե րո ւն տու նե րը հի ւր կ’ըլ լային:

 Հե տե ւե ալ օ րը կա նու խէն ճամ բայ ե լա նք, օ դը բա րե խա ռն եւ զո ւար-
ճա լի էր: Տեր պէ նտ318 ը սո ւած նեղ կիր ճէն ան ցա նք: Ճի շդ մէկ ժամ կը տե ւէ 
այս կիր ճին եր կայ նու թիւ նը: Ճամ բան ան հա րթ, բո լո րո վին քա րո ւտ եւ աջ 
ու ձախ եր կու կող մը խիտ առ խիտ մա ցառ նե րով շր ջա պա տո ւած: Վեր ջա-
պէս ե լա նք այս կիր ճէն եւ Գա րա պըյըգ լը319 ա նո ւն թո ւրք գիւ ղէն բա ւա կան 

313 Րէժէ – խոսքը ծխախոտի պետական ընկերության մասին է:
314 Անպար Մեմուրի (Անբար Մեմուրի, Ambar Memuru) – պահեստների պաշտոնյա, 

պահեստապետ:
315 Պազարճըք, Փազարճըգ, Բազարջըղ – գյուղ Մարաշի գավառում, Բազարջըղի 

գավառակում, Մարաշ քաղաքից 50 կմ հարավ-արևելք (ՀՀՇՏԲ, հ.5, էջ 220): 
316 Այս բառը հիշյալ ժամանակաշրջանում գործածվում էր նաև «փոստատար» իմաստով: 
317 Գըլըճլը (Քըլըջլը) – Kılıç – թրք.՝ թուր, սուր: Kılıçlı – թուրերով զինված:
318 Տերպէնտ (Դերբենդ, Derbent) – թրք.՝ լեռնանցք, կապան, կիրճ:
319 Գարապըյըգլը (Քարաբըյըքլը, Kara bıyıklı) – թրք.՝ սև ընչացքով, սև բեղավոր:
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հե ռու պե տա կան պա հա կա նո ցին առ ջե ւէն ան ցնե լով շա րու նա կե ցի նք մեր 
ճամ բան դէպ Ե սամ ա նո ւն մեծ թր քաբ նակ գիւ ղը: Այս գիւ ղին մօտ ճամ բու 
վրայ Պաշ Բու նա ր320 ա նու նով ա կա նա կիտ եւ ար ծա թա փայլ ջու րի մը ա կը 
կայ: Ար դա րեւ, յս տակ, ջի նջ եւ մա քո ւր ջո ւր: 

Ի ջա նք այս օրհ նե ալ ջու րին ա կը: Կե րա նք, խմե ցի նք: Մահ մե տա կան 
ըն կեր նե րս ապ տե ստ ա ռի ն321 եւ ա ղօ թե ցին: Մահ մե տա կա նը ա ղօ թե լու 
հա մար շատ դիւ րու թի ւն ու նի, ո րով հե տեւ ա նո նց ա ղօ թք նե րը հա մա ռօտ 
եւ կա րճ են: Ա րա բե րէն լե զո ւաւ բա ներ մը գոց սոր ված են: Պա րզ եւ ան-
ձա նձ րա ցու ցիչ կ’ա ղօ թեն եւ կը լմնց նեն: Ե լա նք ճամ բայ, ի րի կու նը կա մաց 
կա մաց սկ սաւ մօ տե նալ: Այն թա պի բա րձր շէն քե րը սկ սա նք տես նե լու՝ 
նախ բեր դը, յե տոյ Այն թա պի հայ բո ղո քա կա նաց Քօ լէ ճը, աղջ կա նց վար-
ժա րա նը: Վեր ջա պէս մօ տե ցա նք այս գե ղե ցիկ քա ղա քին: Եր կար մտա ծել 
եւ խո րհր դա ծե լէն յե տոյ յար մար դա տե ցի ուղ ղա կի Կու զու գե ան տօք թօր 
Գէ որ գին տու նը իջ նալ: Այս նշա նա ւոր բժիշ կը Գալ փաք լե ան Հե քիմ Ա պու-
ճան է ֆէն տի ին հօ րեղ բայրն էր: Ի վա ղո ւց ան տի յի շե ալ տօք թօր Գէ որ գին 
հետ ծա նօ թու թի ւն ու նէ ի նք: 

Այն օր գտայ տօք թօր Գէ որ գին տու նը եւ ի ջայ: Ան մի ջա պէս ա մե նայն 
սի րով եւ լի ու լի յար գա նք եւ մե ծա րա նք նե րով ըն դու նե ցին զիս: Ջո րին ալ 
տա րին ի րե նց ձի ե րո ւն ա խո ռը կա պե ցին:

 Կու զու գե ան տօք թօր Գէ ո րգ Այն թա պի քա ղա քա պե տա կան բժի շկ էր: 
Այն թա պի մէջ մեծ համ բաւ եւ հռ չակ հա նած էր: Թէ Այն թա պի եւ թէ շրջա-
կայ գի ւղ եւ գա ւառ նե րու մէջ մեծ ա նո ւն կը վայե լէր: Թո ւր քե րը ա ռա ւե լա-
պէս կը սի րէ ին եւ կը յար գէ ին զին քը: Փա ռա ւոր տո ւն մը ու նէր գե ղե ցիկ 
սե նե ակ նե րով: Սե նե ակ նե րն ալ պա րս կա կան ըն տիր եւ սո ւղ գոր գե րով 
զար դա րո ւած էր:

Տ ղայ մը եւ մէկ ալ աղ ջիկ ու նէր: Տղան ալ ա մո ւս նա ցե ալ էր Ե ո ւմ մա 
ա նու նով գե ղե ցիկ օ րի որ դի մը հետ: Ով սան նա ա նո ւն աղ ջի կն ալ ա մո ւս-
նա ցե ալ էր: Իմ, այս պա տո ւա կան ըն տա նի քին հի ւր ե ղած տա րին, տօք-
թօր Գէ որ գին մի ա ծին տղան Կ. Պո լիս գնա ցած էր պե տա կան բժշ կա կան 
հա մալ սա րան տօք թօ րու թի ւն սոր վե լու հա մար: Տօք թօր Գէ որ գին Հո ռոմ 
ա նո ւն կի նն ալ թէ դէմ քով եւ թէ բնա ւո րու թե ա մբ ալ գե ղե ցիկ, պար կե շտ եւ 
հա մե ստ տան տի կին մ’էր: Գու զու գե ա նին աղ ջի կը՝ Ով սան նա եւ ան նման 
գե ղե ցիկ, սր տով եւ մտ քով ալ ազ նիւ եւ ըն տիր եւ չք նաղ յատ կու թիւն ներով  

320 Պաշ Բունար (Բաշ Փունար, Baş pınar) – թրք.՝ Գլխավոր (մեծ) աղբյուր:
321 Ապտեստ առին (Aptes) – լվացում կատարեցին աղոթքից առաջ:
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օժ տո ւած հա րս մ’էր: Տի կին Ով սան նա Կի ւճ ճի ւք322 Ար թին ա նու նով  
4 ա մեայ տղայ մ’ու նէր՝ հի ա նա լի, գե ղե ցիկ, սի րո ւն եւ հա մակ րե լի:

 Ճի շդ դրա խտ մ’էր այս գո վե լի ըն տա նի քը: Ի րե նք ու նե ւոր եւ պա-
տուա ւոր, տօք թօր Գէ ո րգ կի րթ ճա շա կի տէր, մա քո ւր հագ նող, ա նոյշ 
ուտող եւ ու րիշ նե րու կե րց նող: Այս օրհ նե ալ տան մէջ իմ վայե լած յար գա-
նք, մե ծա րա նք ու ան կե ղծ հիւ րա սի րու թիւ նը ե թէ մի ըստ մի ո ջէ պատ մեմ 
պե տք է ըն դար ձակ հա տոր մը գրել: Կու զու գե ան տօք թօր Գէ որ գին տան 
մէջ 10-12 օր կե նա լէն յե տոյ 1886 Նոյեմ բեր ամ սո ւան սկի զբն էր կար ծեմ, 
Այն թա պէն Քի լիս գնա ցի: Ա նե րս՝ Թօ փա լե ան Համ բար ձո ւմ է ֆէն տի ին 
հետ տես նո ւե լու հա մար: Այն մի ջո ցին ա նե րս Քի լի սի Րէ ժի ծխա խո տի 
վար չու թե ան մէջ պաշ տօ նե այ մ’էր:

 Դեռ Քի լիս քա ղա քը չէ ի տե սած: Ար դէն ալ կը փա փա քէ ի տես նել: 
Ուղ ղա կի ա նե րո ջս տու նը գնա ցի: Զո քա նչս՝ զա ւակ նե րով, Քի լի սէն Մա-
րաշ գնա ցած էր: Մի մի այն ա ներ ձա գս՝ Մե սի ա ա նո ւն 7-8 տա րե կան 
տղան հօր քո վը մնա ցած էր: Մնա ցի ա նե րո ջս քով 8 կամ 10 օր: Քի լի սի 
հայ ե կե ղեց ւոյ նո րըն ծայ քա հա նան Տէր Ներ սէս շատ պա տիւ ը րաւ ին ծի: 
Օր մ’ալ Քի լի սի ե րե ւե լի նե րէն Պայ րա մե ան Ար թին ա ղա Տէր Ներ սէս քա-
հա նային հետ զիս ի րե նց երկ րա գոր ծա կան կա լո ւա ծը հրա ւի րեց: Հա զա-
րա ւոր բան ւոր ներ ձի թապ տո ւղ կը հա ւա քէ ին: Ա հա գին բազ մու թի ւն՝ այր եւ 
կի ներ, աղ ջիկ ներ, պզ տիկ ներ, զո ւար ճա լի տե սա րան մ’էր: Անդ կե րանք, 
խմե ցինք եւ ի րի կո ւան ա տեն ձի ե րու հե ծած քա ղաք վե րա դար ձա նք: 

Օր մ’ալ ա նե րս՝ Համ բար ձո ւմ է ֆէն տի Թօ փա լե ա նին քի լիս ցի սե րտ 
բա րե կամ նե րէն Ե է նի Գօմ շե ան Դա ւի թ323 ա ղա զիս իւր տու նը հրա ւի րեց: 
Փա ռա ւոր կո չո ւնք մը վայե լե ցի նք: Քի լի սի հայ ե րե ւե լի նե րէն շա տե րը ին-
ծի հետ սե ղա նա կից է ին: Եր կար թող չը լի նի, Նոյեմ բեր 13-ին Քի լի սէն ետ 
Այն թապ վե րա դար ձայ: Ա նե րս ալ մէկ թե նե քէ324 լաւ եւ աղ ւոր տե սա կէն 
ձէթ նո ւէր տո ւաւ ին ծի, զոր Քի լի սէն մի ա սին Այն թապ բե րի: Իմ Քի լի սէն 
վե րա դառ նա լէս 2 կամ 3 օր վեր ջը քե ռայրս՝ Հա ճի Կի րա կոս ա ղա Չօր-
պա ճե ան Հա լէ պէն Այն թապ ե կաւ: Լսե լով, որ ես Գալ փաք լե ան տօք թօր 
Գէ ո րգ է ֆէն տի ին տո ւնն եմ, ուղ ղա կի ինքն ալ հոն ե կաւ: Քա նի մ’օր յե տոյ 

322 Կիւճճիւք (Գյուջջուք,Gücük) – թրք.՝ անպոչ, կարճ։ Küçük – փոքր, պստիկ: 
323 Դավիթ Ենիքոմշյանի և նրա եղբոր՝ Ստեփանի (Աղեկ աղա) սերունդները (նրանք 

որոնք փրկվել են մեծ եղեռնից) հետագայում հաստատվել են Սիրիայում և Լիբանանում, 
իսկ ավելի ուշ տեղափոխվել են Ֆրանսիա, ԱՄՆ և Հայաստան: Նրանցից շատերը աչքի 
ընկնող բժիշկներ են, լրագրողներ, ազգային գործիչներ:

324 Թենեքէ (Teneke) – թրք.՝ թիթեղ, բաք, բիդոն:
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մեկ նե ցաւ ի Մա րաշ: Ես, ջո րիս Կի րա կոս ա ղային յա նձ նե ցի, որ Մա րաշ 
տա նի: Ա նե րո ջս տո ւած թե նե քէ մը ձէ թն ալ մի ա սին ղր կե ցի մեր տու նը: 
Ես մնա ցի նո րէն Այն թապ: 

Այս մի ջո ցին Այն թա պի ե կե ղեց ւոյն մե ծա մեծ նե րը, ե րե ւե լի նե րը, 
եւս ա ռա ւել Վար դա նե ան Ըն կե րու թե ան գրե թէ ամ բո ղջ ան դամ նե րը 
անկեղծօ րէն, ի սր տէ հա մակ րե ցան ին ծի: Ե կե ղե ցի տա րին զիս, պաշ տօ-
նա պէս քա հա նայ ըն դու նե ցին զիս: Այն թա պի ե կե ղեց ւոյն ա ւագ քա հա-
նայ ար ժա նա պա տիւ Տէր Մել քոն Հայ րը ծե րու թե ան պատ ճա ռաւ քա հա-
նայա գոր ծե լէ ձե ռն պահ՝ տու նը կը նս տէր: Յի շե ալ քա հա նային ամ բո ղջ 
ծու խերը ին ծի յա նձ նե ցին:

 Վար դա նե ան Ըն կե րու թե ան պե տե րը՝  մե ծա պա տիւ Գա լո ւստ ա ղա 
Ղա զա րե ան, Գէ ո րգ ա ղա Սիւ լա հե ան, Գրի գոր ա ղա Ե ա ղու պե ան, Խաչեր 
ա ղա Թան գա րան ճը եւ այլք, ա մէն քը մէ կէն տօք թօր Կու զու գե ա նին 
տունէն զիս Գա լո ւստ ա ղային տու նը տա րին: 

Ի րա ւի տօք թօ րին տու նէն ե լայ, բայց տօք թօ րին տան մէջ ինչ որ վայե-
լե ցի՝ ազ նո ւու թի ւն, մե ծա րա նք, յա րգ, պա տիւ, բա րիք եւ ե րախ տիք ան կա-
րե լի է, որ մոռ նամ: Յար գե լի տօք թօ րը, բա րե պաշ տու հի Հո ռոմ Խանըմ 
կի նը, աղ ջի կը՝ Ով սան նա, հար սը՝ Վեր ժին, ա մէ նքն ալ ան պատ մե լի 
ազնո ւու թե ա մբ սի րած, հիւ րա սի րած է ին զիս: Ամ բո ղջ ա միս մը, թե րե ւս 
ա ւե լի, մնա ցած եմ այս օրհ նե ալ ըն տա նի քին մէջ: Ե րախ տա գէտ սր տով 
ստի պե ալ եմ յի շել զի րե նք, ստի պե ալ եմ օրհ նել զի րե նք: 

Ի նչ որ յա րգ, մե ծա րա նք, պա տիւ, ե րախ տիք, բա րիք տե սած եւ վայե-
լած եմ տօք թօր Գե ւո րգ Գալ փագ լե ա նին տան մէջ հի ւր ե ղած ա տե նս գրե թէ 
ա նոր կր կին ալ Ղա զա րե ան Գա լո ւստ ա ղային տու նը տե սայ եւ վայե լե ցի:

 Ճի շդ 70 օ րո ւան չափ Գա լո ւստ ա ղային տան մէջ մնա ցած եմ, ա ռան-
ձին սե նե ակ մը տրա մադ րած է ին ին ծի, գի շեր նե րը ան դ կը պառ կէ ի:

 Ժա մա րար ե ղած ա տե նս ե կե ղե ցին քա հա նայից սե նե ա կը կը պառ-
կէ ի գի շեր նե րը: Առ տու եւ ի րի կո ւն Գա լո ւստ ա ղային տու նը կը ճա շէ ի: 
Շաբ թո ւան մէջ ան պատ ճառ 2 ան գամ ալ տու նե րը կը հրա ւի րէ ին զիս: 
Այն թապ ցիք այս մա սին ան նման են: Հիւ րա սի րու թի ւն ի վա ղո ւց ան տի 
այն թապ ցի հայոց հա մար շատ գո վե լի յատ կու թի ւն եւ գրե թէ ա ռա քի նու-
թի ւն ե ղած է: Նա մա նա ւա նդ հան դէպ կղե րա կա նաց տար բեր յար գա նք եւ 
ան կե ղծ մե ծա րա նք ներ ու նին:

 Քիչ ժա մա նա կի մէջ մեծ ժո ղո վր դա կա նու թի ւն կր ցայ շա հիլ, թէ Վար-
դա նա նց ըն կե րու թե ան ան դամ նե րը եւ թէ Ա տե նա կա նայ ըն կե րու թե ան 
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ան դամ նե րը կը սի րէ ին զիս: Կի րա կի օ րեր յա ւա րտ Սո ւրբ Պա տա րա գի 
ե կե ղե ցի էն ել լե լով ուղ ղա կի Վար դա նա նց դպ րո ցը կ’եր թայի նք եւ ան դ 
ա տե նա խօ սու թի ւն ներ կ’ըլ լար: Ես ալ մաս նա կից կ’ըլ լայի: Այն թա պի հայ 
ե կե ղեց ւոյ ա ւագ քա հա նայ Տէր Մել քօն սր բակ րօն քա հա նան ծե րու թե ան 
պատ ճա ռաւ քա հա նայա գոր ծե լէ ձեռ պահ ե ղած էր: Ա նոր ծու խե րո ւն հո-
գե ւոր պետ քե րը ես կը հո գայի: Տէր Պետ րոս, Տէր Ե ղի շէ եւ Տէր Սա հակ 
քա հա նայ հայ րե րը եւ Տէր Գէ ո րգ հայ րը ան կեղ ծու թե ա մբ կը յար գէ ին զիս:

 Գա լով ասպն ջա կա նիս՝ Գա լո ւստ է ֆէն տի Ղա զա րե ա նին, այս ազ գա-
սէր եւ ա ռա քի նի հայո ւն տան մէջ իմ տե սած ու վայե լած բա րիք ու ե րախ-
տիք նե րը, ե թէ կա րե լի ըլ լար մի ըստ մի ո ջէ պատ մել, ա հա գին հա տոր 
մը գրել պե տք էր: Գա լո ւստ ա ղային կի նը՝ հա մես տա փայլ Հա ճի Լու սի ա 
Խա նըմ ան նման պար կե շտ եւ ազ նիւ, բա րե կի րթ, վեր ջին ծայր մա քո ւր 
եւ կի րթ ճա շա կի տէր տան տի կին մ’էր: Այս ազ գա սէր կնոջ ին ծի ը րած 
պա տիւ եւ մե ծա րա նք նե րը եր բեք չեմ կր նար մոռ նալ: Ա ռա ւօտ նե րը երբ 
ե կե ղե ցի էն տո ւն գայի թէն պէ քի325 թր ջո ւած, ար ծաթ նար կի լէն պատ րաս-
տո ւած, թէյ եւ կամ սո ւրճ ե փած կը հրա մց նէր, կը խմց նէր: Հա ճի Լու սի ա 
Հա նը մին պէս խո հեմ, խե լա ցի եւ ժրագ լո ւխ կին կե ան քիս մէջ շատ քիչ 
տե սած եմ եւ եր բեք չը պի տի կր նամ մտ քէս հա նել այս ազ նո ւու հի կնոջ 
ա ռա քի նու թի ւն նե րը: Գա լո ւստ ա ղային տղա քն ալ Թո րոս, Յա կոբ, Կա-
րա պետ եւ Նա զար: Նա զար այն ժա մա նակ դեռ փո քր էր, բայց Թո րոս, 
Կա րա պետ եւ Յա կոբ դպ րոց կը յա ճա խէ ին:

 Գա լո ւստ ա ղա Վար դա նա նց վար ժա րա նին վրայ կը գո ւր գու րար: 
Ի րեն գոր ծա կից նե րն է ին Սիւ լա հե ան Գէ ո րգ ա ղա՝ այր պար կե շտ եւ 
բարե պա շտ, դէմ քով եւ կեր պա րան քով գե ղե ցիկ, սր տով եւ մտ քով ալ 
գե ղե ցիկ, մա քո ւր նկա րագ րի տէր ան ձնա ւո րու թի ւն մը, Պօ ղա րե ան Խա-
չեր՝ ազ նիւ եւ բա րե բա րոյ, թո ւնդ եւ ան կե ղծ հայ մը եւ քա նի մը ու րիշ ներ 
ալ: Ա սո նք սր տով եւ մտ քով մի ա ցե ալ Այն թա պի հայու թե ան կր թա կան 
եւ կրօ նա կան տե սա կէ տով զար գաց ման ան խո նջ աշ խա տող ներ է ին: Եր-
բե մն գի շեր ները կու գային մե ծար գոյ Գա լո ւստ ա ղային տու նը՝ սի րո ւն 
հա ւա քոյթ ներ, ի մաս տա լից խօ սակ ցու թի ւն ներ տե ղի կ’ու նե նային եւ շատ 
անմեղ ժա մանց ներ կը վայե լէ ի նք: 

Այն թա պի հայ ե կե ղեց ւոյ վա ղե մի վաս տա կա ւոր հո գեշ նո րհ Տէր 
Մովսէս բա նի բո ւն քա հա նան եւս եղ բօր պէս կը սի րէր զիս: Վեր ջա պէս 
Քի լի սէն վե րա դառ նա լէս յե տոյ Վար դա նա նց Ըն կե րու թե ան վա րիչ նե րու  

325 Թէնպէքի (թենբեքի, Tömbeki) – նարգիլեի համար օգտագործվող ծխախոտը:
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թե լադ րու թե ա մբ թա ղա կան խոր հո ւր դը զիս պաշ տօ նա պէս ե կե ղե ցի 
ըն դու նեց: Սկ սայ գոր ծել, կի րա կի օ րեր եր բե մն քա րոզ կու տայի ե կե-
ղեց ւոյ մէջ: Եր բե մն ալ ազ գային հա ւա քո ւմ նե րու մէջ: 1887, Յո ւն վար 6, 
Սուրբ Ծնո ւն դի Զա տի կը ե կաւ: Ա ւագ քա հա նայ Տէր Մել քո նի տեղ իբ րեւ 
փոխանո րդ տու նե րը տո ւն օրհ նէ քի պտ տե ցայ: Քո վս ալ տղայ մ’ըն կե րա-
ցու ցին՝ Խա չա տու րե ան Սար գի ս326 ա նու նով՝ ազ նիւ պա տա նի մը, մի ան-
գա մայն շատ բա րե կի րթ: Պտ տե ցայ Տէր Մել քոն Հօր ծու խե րո ւն ամ բո ղջ 
տու նե րը 900 ղու րո ւշ դրամ հա ւա քե ցի, յե տոյ Տէր Մել քոն Հօր հետ կէս առ 
կէս բաժ նո ւե ցա նք մէ ջեր նիս:

1887 Յո ւն վար 20-ին այլ եւս նայե ցայ որ ե րեք ամ սո ւան չափ ծնն դա-
վայ րէս մեկ նե ցայ, ծե րու նի հայրս եւ մայրս, կի նս ու տղա քս ան շո ւշտ ին ծի 
կա րօտ է ին: Փա փա քե ցայ վե րա դառ նալ ի Մա րաշ: Շատ դժո ւա րաւ կր ցայ 
հա մո զել մե ծա պա տիւ Գա լո ւստ ա ղան եւ իւր գոր ծա կից նե րը: Վեր ջա պէս 
եր թալ Մա րաշ եւ ըն տա նի քս տես նե լէ յե տոյ ան մի ջա պէս ետ Այն թապ գա-
լու խօ սք տո ւի: Մին չեւ որ յա ջո ղե ցայ հա մո զել զիս սի րող այն թապ ցի նե րը 
շատ դժո ւա րու թի ւն ներ ու նե ցայ: 

Այն թա պի հայոց ժո ղո վր դե ան մեծ մա սը հա մակ րած է ին ին ծի: Քա-
հա նայք նա մա նա ւա նդ գոհ մնա ցած է ին իմ ի րե նց հետ ու նե ցած ըն կե-
րակ ցու թե նէս: 1887 Յո ւն վա րին վեր ջե րն է ին, քա նի մը ֆըն տը ճագ ցի 
հայ գիւ ղա ցի նե րու հետ մեկ նե ցայ Այն թա պէն եւ ե կայ ի Մա րաշ: Տե սայ 
ծե րու նի հայրս հի ւան դոտ վի ճա կի մէջ, մայրս լաւ էր, կի նս ու տղա քս՝ 
Յով հան նէս եւ Գէ ո րգ, աղ ջի կս՝ Ա րու սե ակ հան գի ստ է ին: Այն թա պէն բե-
րած դրամ նե րո վս բո լոր պա րտ քե րս վճա րե ցի եւ մեր Սո ւրբ 40 Մա նո ւկ 
ե կե ղե ցին սկ սայ եր թալ գալ: Բայց նո րէն կը փա փա քէ ի Այն թապ եր թալ: 
1887 Յո ւն վար եւ Փե տր վար ա միս նե րը ե կան ան ցան եւ Մա րտ ամ սո ւն 
մօ տե ցա նք: Օր մը այն թապ ցի հայ վա ճա ռա կան մը հան դի պե ցաւ, ը սաւ 

326 Հավանաբար խոսքը Այնթապի նշանավոր ընտանիքներից մեկի՝ Խաչատուր  -
յան ների մասին է: Խաչատուրյանները եղել են հինգ եղբայր, զբաղվել են վա ճա ռա կա-
նությամբ, ունեցել են կալվածքներ: Տեղահանությունից հետո այս գերդաստանը գաղ-
թել է Հալեպ, ապա՝ Բեյրութ: Նրանց շառավիղներից են Սարգիսի որդի, ճարտա րա գետ, 
կուսակցական գործիչ և ազգային բարերար Ժիրայր Խաչատուրյանը (մահ. Բեյրութում՝ 
2009-ին), Սարգսի եղբոր՝ Եղիայի դուստրը՝ ուսուցչուհի Արմինե Խաչատուրյանը 
(«Առաւօտ» թերթի խմբագրապետ, Սիրիայի ու Լիբանանի Ներգաղթի կոմիտեի նախագահ 
Հրանտ Դեւեջյանի կինը), որ 1947-ին ներգաղթել է Հայաստան (մահ. Երևանում՝1982-ին): 
Սարգսի մյուս եղբոր՝ Արամի որդին է Հրանտ Խաչատուրյանը՝ Սթենֆորդի համալսարանի 
պրոֆեսոր (ԱՄՆ): Հետաքրքիր զուգադիպությամբ հետագայում՝ 1960-ին Երևանում 
ամուսնացել են Եղիա Խաչատուրյանի թոռնուհի Սեդան և Տեր Ղևոնդի թոռ Արամը:
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ին ծի, որ պի տի եր թաս Այն թապ, ես ալ ը սի որ վա ղը չէ մի ւս օր մտա դիր 
եմ մեկ նիլ աս կէց: Յի շե ալ վա ճա ռա կա նը հե տե ւե ալ օր հե ռա գիր կու տայ 
Այն թապ թէ 2 օր յե տոյ Տէր Ղե ւո նդ պի տի գայ հոդ: 

Ես ալ խոս տո ւմս դր ժած չըլ լա լու հա մար ճամ բայ ե լայ Այն թապ եր-
թա լու հա մար: Այն օր՝ 1887 Մա րտ 4-ին էր, կե ան քիս մէջ ին ծի հա մար 
շատ նշա նա կա լի օր մ’ե ղաւ: Պա զար ճըք Ղը լըճ լը թո ւր քի մը տու նը ի ջայ: 
Միս մի նակ մնա ցի հիւ ղա կի մը մէջ տր տո ւմ եւ տխո ւր: Կե րա կո ւր ալ 
ունէ ի, բայց սր տի եւ մտ քի խռո վե ալ եւ յու զե ալ նո պայ մ’ե կաւ վրաս, բնաւ 
չկր ցայ բե րա նս պա տառ մը հաց դնել: Ինք նի րե նս ը սի «այս ինչ դժբաղ-
դու թի ւն էր որ գլո ւխս ե կաւ, ես իմ յօ ժար կա մօ քս ուխ տած է ի Մա րա շի 
Քա ռա սո ւն Մա նո ւկ ե կե ղեց ւոյ ժո ղո վր դե ան քա հա նայ ըլ լա լու, ես յա նո ւն 
այն ե կե ղեցւոյ ժո ղո վր դե ան ձեռ նադ րո ւե ցայ, այժմ ալ կը թո ղո ւմ իմ պսա-
կե ալ ե կե ղե ցին կ’եր թամ Այն թապ, ու րե մն ուխ տադ րո ւժ եմ ես: Ի րա ւի 
պսա կեալ ե կե ղեց ւոյս ժո ղո վո ւրդն ալ չպա հե ցին ի րե նց ուխտ եւ խոս տում-
նե րը, այսու ա մե նայ նիւ չվայե լեր ին ծի թո ղո ւլ եւ լքել իմ պսա կե ալ ե կե-
ղե ցին: Նա մա նա ւա նդ ծե րու նա զա րդ հայր մ’ու նիմ, հի ւա նդ եւ իմ օգ նու-
թե ան կարօտ: Հար կաւ տես նե լով Մա րա շի 40 Մա նո ւկ ե կե ղեց ւոյ ժո ղո-
վո ւրդք իմ եր թա լս պի տի ցա ւին եւ պի տի բամ բա սեն եւ պի տի մե ղադ րեն 
զիս: Ա լե ւոր հօ րս ա կան ջը պի տի հաս նի ա նո նց մե ղադ րա նք նե րը, պի տի 
վշտա նայ հի ւա նդ հայ րի կս, ցաւ պի տի զգայ եւ ի րեն հի ւան դու թիւ նը օր 
օ րին պիտի ծան րա նայ»: Ար դէն հայրս չէր ու զեր, որ ես իւր քո վէն հե ռա-
նամ, չէր ուզեր, որ Այն թապ եր թամ, թո ղո ւմ պսա կե ալ ե կե ղե ցիս: Ու րե մն 
լաւ կ’ը նեմ չեր թամ Այն թապ, ետ դառ նամ, ծե րու նի հօ րս մխի թա րու թի ւն 
ըլ լամ: Թե րե ւս հօ րս հի ւան դու թիւ նը սա ստ կա նայ եւ ե թէ մեռ նի ա մօթ է 
ին ծի, որ վեր ջին օրհ նու թե նէ հօ րս զր կո ւիմ: Ան վայել է ինծ, որ հայրս այդ  
վի ճա կի մէջ թո ղո ւմ եւ ես պա նդխ տու թե ան եր թամ, մայրս, կի նս եւ 
զաւակ նե րս ալ թո ղո ւմ»: 

Այս տե սակ յու զո ւմ նա լից մտա ծո ւմ նե րով եր բեք չկր ցայ քնա նալ: Արշա-
լոյ սը ծա գե ցաւ, տե սայ որ Այն թա պէն կա րա ւան մը կու գայ Մա րաշ եր թա լու, 
ա նո նց հետ ըն կե րա նա լով Մա րաշ վե րա դար ձայ՝ խի ստ տր տո ւմ եւ տխո ւր: 

Ան նե րե լի սխալ մը գոր ծե ցի, զոր եր բեք չեմ կր նար մոռ նալ: «Կու գամ 
ձեր կող մը» ը սե լով Այն թապ հե ռա գիր տո ւած ըլ լա լս մեծ ան խո հե մու թիւն 
մ’էր՝ ը րի: Զիս սի րող այն թապ ցի հայեր առ նե լով հե ռա գի րը շատ մը մար-
դիկ դի մա ւո րե լու կ’ել լեն: Կու գան մին չեւ Գա րա պըյըք լը՝ ե կող գա ցող 
չկայ: Յու սա հատ ետ կը դառ նան: Լսե լով, որ ա սա նկ բան մը պա տա հած է,  
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վեր ջին ծայր ցաւ զգա ցի եւ ա մօ թա հար մնա ցի: Այս տե սակ տղայա-
մտու թի ւն եւ ան խո հե մու թի ւն եր բեք չէր վայե լեր ին ծի: Բայց ինչ օ գո ւտ, 
սխալեցայ եւ գրե թէ մե ղան չե ցի այն թապ ցի բա րե կամ նե րո ւս այն քան 
ազնո ւութի ւն նե րո ւն դէմ: 

Ե կայ Մա րաշ, ծնո ղքս զար մա ցան եւ շատ ալ ու րա խա ցան վե րա դար-
ձիս: Տե սայ հայ րի կս եւ վե րա դառ նա լո ւս կեր պով մ’ալ գոհ մնա ցի, ո րով-
հե տեւ կռա հե ցի, որ հօ րս հի ւան դու թիւ նը պի տի ծան րա նար: 1887 Մարտ 
եւ Ապ րիլ ա միս ներ ան ցան սա հե ցան, հօ րս հի ւան դու թիւ նը ա ռա ւել եւս 
գեշ ցաւ: Բժի շկ նե րը յոյս չտո ւին: Ես ալ Այն թապ չեր թա լո ւս չցա ւե ցայ: 
Վեր ջա պէս 1887 Մայիս 7-ին կի րա կի օր, կէս օ րո ւան ա տեն, սի րե լի հայրս 
կն քեց իւր մահ կա նա ցո ւն ի խո րին սո ւգ հա մա կե լով զմեզ:

 Հայրս տա կա ւին չմե ռած 1887 Մա րտ 11 օր Գշ327, Ա ւագ ե րեք շաբ-
թի ի օրն էր տղաս՝ Նա հա պետ ծնաւ ա ռա ւօ տե ան մօտ, հայրս, «ես, ը սաւ, 
այս նո րա ծին թոռ նի կիս ա նու նը Նա հա պետ պի տի դնեմ, ո րով հե տեւ իմ 
մահէս յե տոյ այլ եւս իմ ա նո ւնս չէք դներ նո րա ծին նե րո ւն»:

1887 Մայի ս
 Ար ժա նա պա տիւ Տէր Նա հա պետ Ա ւագ Քա հա նայ 

հօ րս Թաղ ման հան դէ սը

 Կի րա կի օր, Մայիս 7-ին, երբ մե ռաւ հայրս մեր 40 Մա նո ւկ ե կե ղեցւոյ 
ժո ղո վո ւրդք, լսե լով, ա մե նքն ալ ե կան մեր տու նը: Հա րիւ րա ւոր ներ, ազգա-
կան, բա րե կամ, դրա ցի, ծա նօ թք, լաց, կոծ, ար տա սո ւք շատ: Ո րով հետեւ 
հայ րի կս Մա րա շի հայ ժո ղո վր դե ան ա մէն դա սա կար գէն սի րո ւած էր, 
ո րով հե տեւ հօ րս մե ռած օ րը կի րա կի էր, կէս օ րէն յե տոյ հօ րս դի ա կը մեր 
Սո ւրբ 40 Մանուկ ե կե ղե ցին փո խադ րե ցին, մե ռե ա լը լո ւա ցին, ըստ օ րէ նի 
մե ռե լա թաղ ման ե կե ղեց ւոյս եւ այն ի րի կո ւն մեր ե կե ղեց ւոյ ե րե ւե լի նե րէն 
7-8 ան ձէ բաղ կա ցե ալ յա նձ նա խո ւմբ մը կազ մո ւե ցաւ փա ռա ւոր թաղո ւմ մը 
կա տա րե լու հա մար: Հե տե ւե ալ օր՝ Մայիս 8-ին՝ եր կու շաբ թի օր, Մա րա շի 
վեց ե կե ղե ցե աց քա հա նայք, հռով մէ ա կան հայոց եւ բո ղո քա կան հայոց 
ե րե ւե լի ներ եւ պա տո ւե լի ներ յա նձ նա խմ բի կող մա նէ հրա ւի րեալ է ին հօ րս 
թաղ ման հան դէ սին ներ կայ ըլ լա լու հա մար: Հայ կա թո լի կաց հո գե ւո րա-
կան նե րը չե կան, բայց բո ղո քա կա նաց պա տո ւե լի ներ եւ ա մե րի կա ցի մի-
սի ո նար մըս տըր Քրիս թի ե կան ե կե ղե ցի:

327 Երեքշաբթի:
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 Հօ րս հօ րեղ բօ րոր դի հո գեշ նո րհ Տէր Ստե փան քա հա նայ Ս. Ան մահ 
Պա տա րագ մա տոյց: Ար ժա նաշ նո րհ Կե օ կե ան Կի րա կոս Վար դա պետ եւ 
Սո ւրբ Սար գիս ե կե ղեց ւոյ ա ւագ քա հա նայ Տէր Յով հան նէս Հայր օ ծու մը 
կա տա րե ցին եւ Սո ւրբ Կա րա պետ ե կե ղեց ւոյ հո վիւ ար ժա նա պա տիւ Տէր 
Կա րա պետ Հայր Կիւ լիւ զե ան հօ րս դամ բա նա կա նը խօ սե ցաւ շատ պա-
տուա կան կեր պով: Ող բա ցե ալ հօ րս քա ռաս նա մե այ պաշ տօ նա վա րու թեան 
մէջ ազ գի, ե կե ղեց ւոյ եւ Տէ րու թե ան մա տու ցած ծա ռայու թի ւն նե րը մի առ մի 
պատ մեց, դրո ւա տեց հայ րի կիս ըն տիր ըն տիր եւ գո վե լի յատ կու թի ւն նե րը: 
Տէր Կա րա պետ Հօր դամ բա նա կա նէն յե տոյ մեր ե կե ղեցւոյ ժո ղո վո ւրդ նե-
րէն Ա լեք սա նե ան Գրի գոր ա ղային որ դի ու սո ւմ նա պե րճ Շիւք րիւ է ֆէն տի 
հօ րս դա գա ղին վրայ խի ստ հո գե ցո ւնց եւ յու զո ւմ նա լից ճառ մը կար դաց 
թր քե րէն լե զո ւաւ: Յա ւա րտ Ս. Ան մահ Պա տա րա գի հօրս մար մի նը գե ղե-
ցիկ սն տու կի մը մէջ դրին: Ո րով հե տեւ ե ղա նա կը գա րուն էր, պսակ ներ եւ 
ծաղիկ ներ փո ւնջ փո ւնջ բե րեր հօ րս դա գա ղին վրայ դիզեր է ին: 

Ան թիւ ան հա մար ժո ղո վո ւրդ վեց ե կե ղե ցի էն ե կած լե ցո ւած է ին մեր 
ե կե ղե ցին: Շա տե րը ա ռա ջար կե ցին ին ծի, որ հայրս մեր ե կե ղեց ւոյ բա կին 
մէջ թա ղե նք: «Ազ գէն վաս տա կած է, Ս. 40 Մա նո ւկ ե կե ղեց ւոյ նո րոգ շի-
նու թե ան աշ խա տող, յոգ նող եւ տք նող է, պէ տք է ե կե ղեց ւոյ մէջ թա ղո ւի», 
ը սե լով ստի պե ցին զիս, որ հա ճու թի ւն ցոյց տամ, բայց ես եր բեք չու զե ցի, 
որ հայրս ե կե ղեց ւոյ բա կին մէջ թա ղեն: 

Ե լա նք ե կե ղե ցի էն սեւ շա պիկ ներ հագ նող դպ րո ցի ու սա նող ներ 
շուր ջառ նե րով զգես տա ւո րե ալ քա հա նա ներ եւ հա զա րա ւոր սգա կիր ժո-
ղո  վուրդ նե րէ հի ա նա լի թա փօր մը կազ մո ւե ցաւ: Ա ռա նց չա փա զան ցե լու 
կր նամ ը սել, թէ այն օր Մա րա շի լու սա ւոր չա կան հայոց վեց ե կե ղե ցե աց 
հա մայն ժո ղո վո ւրդք լու սա հո գի հօ րս թաղ ման հան դէ սին ներ կայ է ին: 
Հայ լու սա ւոր չա կա նաց խա նո ւթ նե րը գո ցո ւած «պու կի ւն Տէր Նա հա պետ 
Հայ րը մը զըն կի րա կի սի տի ր»328 կ’ը սէ ին: Թող է րիկ մար դի կը, բա րե պաշ-
տու հի կա նայք ան գամ խո ւմբ խո ւմբ ե կան մաս նակ ցե ցան հօ րս թաղ ման 
տխո ւր հան դէ սին:

 Մե ռե լա թա փօ րին մէկ ծայ րը մեր ե կե ղեց ւոյ առ ջեւ, մի ւս ծայրն ալ 
Պե լե տիյէ329 Չար շը սըին 330 ան դի ի կող մը: Ծա նր ծա նր քա լե լով թա փօրը 

328 Bu gün Der Nahabed Hayrımızın giragisidir – Այսօր մեր Տէր Նահապետ հօր 
կիրակին է:

329 Պելետիյէ (Բելեդիյե, Belediye) – քաղաքապետարան:
330 Չարշը (Çarşı) – շուկա:
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յա ռա ջա ցաւ մին չեւ Ղա լէ Ալ թը331 Սո ւրբ Ստե փան նոս ե կե ղեց ւոյ դրան 
առջեւ: Հօ րս դա գա ղը ուղ ղա կի Ս. Ս տե փան նոս ե կե ղե ցի մտ ցու ցին, ի 
յար գանս հոն հա նգս տե ան շա րա կան մը ը սե լով նո րէն դո ւրս ել լե լով թա-
փօրը իւր նախ կին վի ճա կին մէջ սկ սաւ դէպ ի գե րեզ մա նա տո ւն եր թալ: 
Տի րացու ներ տխ րա նո ւագ եւ տրտ մա նոյշ եր գեր եւ շա րա կան ներ նո ւա գե-
լով հա սա նք գե րեզ ման:

 Մե ռե լա կիր ներ հօ րս դա գա ղը հա ւս՝ լու սա հո գի Տէր Կա րա պետ քա-
հա նային գե րեզ մա նին վրայ դրին: Ան մի ջա պէս բա րձ կեկ քա րի մը վրայ 
ե լաւ ա մե րի կա ցի մի սի ո նար մըս տըր Քրիս թի: Հօ րս մա հո ւան վրայ շատ 
զգայա ցո ւնց եւ հո գե շո ւնչ քա րոզ մը խօ սե ցաւ եւ մխի թա րեց սգա կիր ժողո-
վո ւր դը: «Ձեր ա մէ նո ւն կող մա նէ սի րո ւած այս ա ռա քի նա զա րդ քահա նան 
մե ռած չէ, այլ ի մա հո ւը նէ ի կե ա նս փո խադ րո ւած է» վեր ջա բա նով վար 
ի ջաւ իւր քա րա բե մէն:

 Մըս տըր Քրիս թի էն յե տոյ ող բա ցե ալ հօ րս վա ղե մի բա րե կամ Ճըր-
նա զե ա ն332 Ստե փան պա տո ւե լի սկ սաւ խօ սիլ շատ յո ւզ մա մբ: Հո գե լոյս 
հօ րս նկա րագ րին նկատ մա մբ խօ սե լով գո վեց հայ րի կիս համ բե րող, խա-
ղա ղա սի րա կան յատ կու թի ւն նե րը: Բնիկ այն թապ ցի Սիւ լա հե ան Հրա նդ333 
է ֆէն տի ա նո ւն ու սե ալ եւ ազ նիւ ե րի տա սա րդն ալ այն օ րեր իբ րեւ օ դա-
փո խու թի ւն Այն թա պէն ի Մա րաշ ե կած ըլ լա լով հօ րս թաղ ման հան դէ սին 
մաս նակ ցե լով գե րեզ ման ե կած էր, ոտ քի ե լաւ, այն քան ի մաս տա լից եւ 
հիւ թեղ գե րեզ մա նա կան ճառ մը խօ սե ցաւ հօ րս դա գա ղին վրայ եւ ունկն-
դիր նե րը զար մա ցո ւց իւր ան նման պեր ճա խօ սու թե ա մբ: Եւ այլ եւս հան-
դէ սին վե րջ տա լու նպա տա կաւ գե րեզ մա նի կար գը կա տա րե լով հո գե լոյս 
հայրս՝ Տէր Նա հա պետ ա ւագ եւ խա չա կիր քա հա նան իւր նախ նե աց շիր-
մին մօտ թա ղե ցին: Ոչ թէ ես մի այն, այլ հա զա րա ւոր սգա կիր հայ ժո-
ղո վո ւրդք դա ռն ար տա սո ւք ներ թա փե լով դար ձա նք գե րեզ մա նէն ի տո ւն: 
Հայ րի կս 67-ա մե այ հա սա կին մէջ կն քեց իւր մահ կա նա ցո ւն 40 տա րի ներ 
քա հա նայա գոր ծե լէն յե տոյ:

1890 Յու լիս […] օր Վար դա վառ, Զատ կի, այ սի նքն Քրիս տո սի 
այլակեր պու թե ան օ րը, կի րա կի ա ռա ւօտ Գո ւր գէն ա նո ւն տղաս ծնաւ:

331 Բերդի տակը:
332 Այս տոհմից են սերում Մարաշից Եգիպտոս հաստատված, ապա Մեծ հայ րե-

նադարձության ժամանակ Հայաստան ներգաղթած Ջռնազյանները, որոնցից ճարտա-
րագետ Նուբար Ջռնազյանը երկար տարիներ աշխատել է Երևանի Հայէլեկտրամեքե-
նաշինական գործարանում, եղել է այդ հաստատության գլխավոր տեխնոլոգը:

333 Հետագայում Սիրիայի խորհրդարանի պետական երեսփոխան:
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1892 

Յո ւն վար 20-ին Հա լէ պի թո ւրք կա ռա վա րու թե ան կող մա նէ զիս, Չօր-
պա ճե ան Կա րա պետ՝  մօ րք րո ջս տղան եւ Ե է տի Ա լէ ե ան Յով հան նէսը 
Մարա շէն Հա լէպ կան չե ցին: Այն տա րին դեռ մե նք հրա ւի րե ալ չէ ի նք: 
Մարա շի հայ ե րե ւե լի նե րէն մե ծա պա տիւ տի ար Գէ ո րգ Մու րա տե ա նը եւ 
տի ար Գէ ո րգ Խըր լա քե ա նը ար դէն ա միս մը յա ռաջ տա րեր է ին:

 Ճի շդ 1892 Յո ւն վար 20-ին եր կու շաբ թի օր մը ես, Չօր պա ճե ան Կարա-
պետ եւ Ե է տի Ա լէ ե ան Յով հան նէս ջո րե պան Ալ լահ վեր տե ան Գէոր գին 
հետ Մա րա շէն մեկ նե ցա նք: Այն օր ի րի կո ւան հա սա նք Պա զար ճըք եւ 
Տետէ Փա շայի պան դո կը ի ջա նք: Պան դո կա պե տը՝ Ափ րի կե ան Սար գիս 
պա տո ւեց զմեզ: Հե տե ւե ալ օր Սամ թո ւրք գի ւղ տաճ կի մը տո ւն պառ կե-
լով մի ւս օր ա ռա նց Այն թապ հան դի պե լու Ար խըգ ա նո ւն գիւ ղի մը մօտ 
աղ տոտ եւ ան շահ պան դո կի նման ա խոռ մը ի ջա նք: Մէկ կող մը ջո րի ներ, 
ձի եր, է շեր կա պո ւած, մէկ կո ղմն ալ մե նք նս տած: Ոչ թէ պան դոկ մը, այլ 
մեծ եւ ըն դար ձակ ա խոռ մը: Աղ բե րու ա հա գին կոյ տեր, գրա ստ նե րու ար-
տադ րու թի ւն ներ, ո րով հե տեւ ե ղա նա կը ձմեռ էր, ա խո ռին դու ռը գո ցե ցին: 
Սոս կա լի եւ գար շե լի հօտ մը բր դաւ: Չէ ի նք կր նար շո ւնչ առ նել եւ բնաւ 
եր բեք ու տել եւ խմել: Ինչ կր նայի նք ը նել, ընդ հան րա պէս Տաճ կաս տա նի 
մէջ ձմեռ ա տեն կա րա ւան նե րու ճամ բոր դու թիւ նը ա սա նկ կ’ըլ լայ ե ղեր:

Շ նո րհ քով պան դոկ ներ, ճամ բո րդ նե րու հա մար ի ջե ւան ներ գտ նել 
ան կա րե լի է: Այն գի շեր սոս կա լի տա ռա պե ցա նք եւ չկր ցա նք եր բեք քնա-
նալ: 30-40 ջո րի նե րու աղ տո տու թե ա նց զզո ւե լի հօ տը, խաւ խաւ աղ բե րու 
հեղ ձու ցիչ գո լոր շին, տաք նա լու հա մար ջո րե պան նե րու այ րած տրեխ նե րու 
ծու խը եւ մու խը մի թէ կը թոյ լատ րէ ին, որ կա րե նայի նք հան գի ստ ը նել: 
Վեր ջա պէս ա ռա ւօտ ե ղաւ, ե լա նք այդ դժո խան ման ա խո ռէն: Ցո ւրտ՝ սաս-
տիկ, ձի ւն՝ ա ռատ, բայց մեր ջո րի նե րը ա ռոյգ եւ աղ ւոր է ին: Այն ի րի կո ւն 
Յո ւն վար 23-ին Էշ րէֆ ա նու նով ա րապ գի ւղ մը հա սա նք:

 Մեր ջո րե պան Ալ լահ վեր տե ան Գէ որ գին ծա նօթ էշ րէֆ ցի ա րա պի մը 
տո ւնն ի ջա նք: Յի շե ալ ա րա պը շնո րհ քով սե նե ակ մ’ու նի ե ղեր մի այարկ, 
մտա նք մէ ջը: Ջո րի նե րը ու րիշ տեղ մը տա րին կա պե ցին: Ա րա պին այս 
սե նե ա կը մեր առ ջի օր պառ կած ա խո ռին հետ բաղ դատ մա մբ գրե թէ 
փա ռա ւոր օ թե ւան մ’էր: Ա ծո ւխ գտա նք, ա ռի նք դրա մով: Մա քո ւր եւ օ դը 
լաւ էր: Կե րա նք եւ հան գի ստ ը րի նք այն գի շեր: Հե տե ւե ալ օր, Յո ւն վար  
24-ին, Էշ րէ ֆէն մեկ նե լով ի րի կո ւան ա տեն հա սա նք Հա լէպ: Մեր ջո րեպա նին  
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ա ռաջ նոր դու թե ա մբ ուղ ղա կի Հա լէ պի էն վա ղե մի եւ հնա մե այ Ե օլ պե ճի 
Խա նը ի ջա նք: Խի ստ փո քր եւ շատ նեղ պան դոկ մը: Զէյ թո ւն ցի Սա լա թե ան 
Յա կոբ ա ղան ան դ էր, մա րաշ ցի Սէ ֆէ րե ան Համ բար ձո ւմ334 եւս այս պան-
դո կին մէջ կը բնա կի ե ղեր: Տե սան զմեզ եւ մե ծա պէս ու րա խա ցան: Ժամ մը 
վեր ջը բնիկ այն թապ ցի ոս կե րիչ Ե սայե ան Կա րա պետ, որ ա տե նօք ի Մա րաշ  
շատ կե ցած ըլ լա լո ւն առ թիւ լաւ կը ճա նչ նար զմեզ, լսե լով մեր գալ ու Ե օլ պե-
ճի Խան իջ նա լը, ե կաւ գտաւ զմեզ եւ շատ փա փաք յայտ նեց, որ չը մնա նք 
այս ա նյար մար, հին եւ ան շո ւք պան դո կին մէջ: Յի շե ալ տի ար Կա րա պետ 
«Իմ, ը սաւ, կի նս հոս չէ, Այն թապ գնա ցած է: Ես ալ վար ձու բռ նած տա նս 
մէջ մի այն մնա ցած եմ: Եր թա նք մեր տո ւն եւ այն տեղ հան գի ստ կ’ը նէք»: 

Ե րեք նիս մէ կէն թող լով պան դո կը Ե սայե ա նին տու նը փո խադ րուե-
ցանք Մաս լաք Հա վըզ վե րի յար կը շնո րհ քով սե նե ակ մը: Հե տե ւե ալ 
օր կրցա նք տես նո ւիլ Խըր լա գե ան եւ Մու րա տե ան է ֆէն տի նե րո ւն հետ: 
Ա նոնց ար դէն հար ցա քն նու թի ւն նե րը առ նո ւած է ին: Քա նի մ’օր յե տոյ Մու-
րա տե ան բան տար կո ւե ցաւ, զմեզ ալ կան չե ցին Հա լէ պի կա ռա վա րու թե ան 
Ատ լիյէ Ի տա րէ ի ն335 կող մա նէ: Մաս նա ւոր հար ցա քն նիչ մը կար գո ւած էր 
տէ րու թե ան կող մա նէ զմեզ հար ցա քն նե լու հա մար:

 Նախ զիս, յե տոյ Չօր պա ճե ան Կա րա պետ եւ Ե է տի Ա լէ ե ան Յով հան-
նէ սը հար ցա քն նե ցին: Իբր թէ մեր Հա լէպ տա րո ւած թո ւա կա նէն յա ռաջ 
Մու րա տե ան Գէ ո րգ է ֆէն տի ին բնա կա րա նին մէջ Մա րա շի հայ ե րե ւե լի նե-
րէն Խըր լա գե ան, Չօր պա ճե ան, Ե ե տի Ա լէ ե ան եւ ու րիշ ներ 18 մարդ «Տէօվ-
լէթ Ա լէյ հին տէ »336 խոր հո ւրդ ժո ղո վք ը րած ենք: Զէյ թո ւն զէ նք եւ ա հա գին 
քա նա կու թե ա մբ վա ռօդ եւ կա պար ղր կած ենք: Թո ւրք լր տես ներ տե սած 
եւ գիտ ցած ըլ լա լով ժո ւռ նալ ներ տո ւած են: Հա լէ պի կա ռա վա րու թե ան կող-
մա նէ մաս նա ւո րա բար զմեզ Մա րա շէն կան չել նո ւն շար ժա ռի թը այս է ե ղեր: 

Աս տո ւած իմ Յի սո ւս, ինչ սոս կա լի ան հի մն զր պար տու թի ւն: Մու-
րատե ան Գէ ո րգ է ֆէն տի ին տու նը բնաւ եր բեք այս պի սի ժո ղո վք տե ղի 
ու նե ցած չէ եւ ոչ ալ մե նք Զէյ թո ւն վա ռօդ եւ կա պար ղր կած ենք: 

Ան մեղ է ի նք ա մէ նքս ալ, բնաւ եր բեք այս պի սի ան հի մն, ձրի եւ շին ծու 
զր պար տու թի ւն մը մեր մտ քէն ան գամ ան ցած չէր: Հա սկ ցա նք, Թո ւրք 
կա ռա վա րու թիւ նը մայ րա քա ղա քէն ծրա գիր հրա հա նգ ստա ցած էր ի րեն 

334 Հավանաբար այս տոհմից է սերում Հովսեփ Սեֆերյանը՝ ճանաչված գործարար, 
1994-1998 թվականներին Հայաստանի հանրապետության Պատվո հյուպատոս Հնդկաս-
տանում:

335 Ատլիյէ Իտարէ (Ադլիյե Իդարե, adliye idare) – Արդարադատութեան վարչութիւն:
336 Տէօվլէթ Ալէյհինտէ (Դյովլեթ Ալեյհինդե, Devlet aleyhinde) – հակապետական:
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հայ հպա տակ նե րը զր պար տել, ճն շել, հա րս տա հա րել, նե ղել, նիւ թա պէս 
եւ բա րոյա պէս սպան նել: Ինչ կր նայի նք ը նել: Ա հա գին քա նա կու թե ա մբ 
կա շա ռք ա ռին: Խըռ լա քե ան եւ Մու րա տե ան է ֆէն տի նե րը լաւ մը կթեցին, 
կո ղոպ տե ցին: Տի ար Յա կոբ Աս տու րե ան ալ, որ այն ա տեն Հա լէ պի 
նշանա ւոր փաս տա բա նն էր, ստա նձ նեց մեր խն դի րը: Ա պե րա խտ չըլ լա լու 
հա մար կր նամ ը սել թէ օգ նեց մե զի: Ա մէ նէն քիչ կա շա ռք տո ւո ղը ես ե ղայ՝ 
հի նգ վեց ոս կի էն ա ւե լի դրամ տո ւած եմ: 

Վեր ջա պէս 40 օ րո ւան չափ մնա ցի նք Ե սայե ան Կա րա պե տին տունը: 
Այն ա տեն Հա լէ պի մէջ Հն չա կե ան յե ղա փո խա կան ըն կե րու թիւ նը նոր 
կազ մո ւած էր: Ես ալ հն չա կե ան է ի: Պատ րաս տո ւած է ի յե ղա փո խա կան 
գա ղա փար նե րով: Մե ծա նո ւն վի պա սան Րաֆ ֆի ին «Խեն թը», «Ճե լա լետ-
տի նը» եւ «Կայ ծե րը» կար դա ցած է ի, Մա մու րե ան Մատ թէ ոս է ֆէն տի ին 
«Սեւ լե ռին մար դը» ա նո ւն հրա շա հի ւս տոհ մային վէ պը սեր տած է ի, յե ղա-
փո խա կան նե րու շլա ցու ցիչ խօ սք, շար ժո ւմ եւ գոր ծե րին հրա պու րո ւե ցայ: 
Քա նի մ’ան գամ Հա լէ պի Հն չա կե ան նե րու խմ բին հետ շփո ւմ եւ յա րա բե-
րու թի ւն ու նե նա լով բա ւա կան յար գա նք եւ մե ծա րա նք ներ վայե լե ցի:

 Հա լէ պի հայ քա հա նայք Ս. Ան մահ Պա տա րագ ը նել տո ւին: Այն 
տա րին Ղե ւոն դե ա նց քա հա նայից տօ նա խմ բու թե ան օ րը Հա լէ պի հայ 
պանդուխտ նե րէն Քե հե աե ան Կա րա պետ եւ Զի լե ան Գրի գոր զիս ի րե նց 
տու նը հրա ւի րե ցին, յար գե ցին եւ մե ծա րե ցին: Ար ժա նա պէս Հա լէ պի հայ 
քա հա նայք քա նի մ’ան գամ պսակ նե րու հան դէ սին ալ տա րին զիս: Վեր-
ջա պէս 40 օր ի Հա լէպ կե նա լէն յե տոյ, երբ կա շա ռք նե րը կե րան, հրա ման 
տո ւին որ եր թա նք վե րա դառ նա նք ի Մա րաշ:  Մու րա տե ա նն ալ ե լաւ բան-
տէն, ա մէ նքս մէկ 1892 լաւ մի տքս չէ ա ղու հա ցի մէջ էր, Հա լէ պէն մեկ նե-
ցա նք: Ե կա նք Քի լիս: Ես եւ ըն կեր նե րս Չաղ լա ճե ա նին տո ւնն ի ջա նք: Մու-
րա տե ա նն ալ Պայ րա մե ան Կա րա պետ ա ղային տու նը ի ջաւ: Հե տե ւե ալ օր 
Այն թապ ե կա նք: Ա մէ նքս ալ ի ջա նք Ղա զա րե ան Գա լո ւստ ա ղային տու նը:

 Հե տե ւե ալ օր ե լա նք Այն թա պէն ե կա նք Պա զար ճըք, ո րով հե տեւ 
Հալէ պէն հե ռա գիր տո ւած է ին, դեռ մե նք Պա զար ճըք չը հա սած Մա րա-
շէն զմեզ դի մա ւո րե լու բազ մա թիւ հայեր ե կեր Պա զար ճըք հա սած է ին: 
Գիշերը մնա ցի նք Պա զար ճըք՝ Տէ տէ Փա շային Խա նը:

 Հե տե ւե ալ օ րը ան թիւ, ան հա մար հայեր դի մա ւո րե լու ե կան զմեզ: 
Այս պի սի ա հա գին եւ ան նման բազ մու թի ւն մը եր բեք տե սած չեմ: Կր նամ 
ը սել թէ Մա րա շի մէջ գրե թէ հայ չէր մնա ցած, ա մէ նն ալ թէ Մու րա տե ան 
տի ար Գէ որ գը եւ թէ զմեզ դի մա ւո րե լու ե կած է ին:
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1895 նոյեմ բեր 6, օր Եր կու շաբ թի. Մա րա շի ահ ռե լի կո տո րա ծը ա ռա-
ւօ տո ւն սկ սաւ: Ար դէն գրե թէ ա մի սէ մ’ի վեր քա ղա քին ընդ հա նո ւր առմամբ 
խա ղա ղու թիւ նը եւ ան դոր րու թիւ նը տակ նո ւվ րայ ըլ լա լով, ամ բողջ քրիս-
տո նե այք ի րե նց բնա կա րան նե րո ւն մէջ ա պաս տա նած է ին: Քէ օյ նեք սիզ 
Օղ լու ա նո ւն տաճ կին տղան ա միս մը յա ռաջ Հա լէ պէն գա լով Զէյ թո ւն 
գնա ցող քա նի մը հայ յե ղա փո խա կան նե րու կող մա նէ գի շեր ա տեն Ո ւյո ւզ 
Բու նա րը337 թա ղի մէջ սպան նո ւած էր338: Հե տե ւե ալ օ րը սկ սաւ մեծ խռո-
վու թիւ նը, Չար շը Պա շը շու կային մէջ. քա նի մը հայ մսա վա ճառ ներ վի րա-
ւո րո ւե ցան: Կա ռա վա րու թե ան կող մա նէ Ա րը քե ան Օ վէս, եղ բայ րը՝ Ար մե-
նակ, Ագ րա պե ան Նա զա րէթ, իբր սպան նիչ Քէ օյ նեք սիզ Օղ լո ւին տղո ւն, 
ձեր բա կա լո ւե ցան: Ան մի ջա պէս հայե րու խա նո ւթ ներ գո ցո ւե ցան:

 Ճի շդ այս թո ւա կա նէն ա ռաջ Հն չա կե ան յե ղա փո խա կան կու սակ ցու-
թե ան գոր ծիչ նե րէն պա րոն Ա ղա սի339, Ա պահ, Մլե հ340 Զէյ թո ւն հա սած եւ 

337 Ույուզ Բունարը (Փունարը) գտնվում է Մարաշի արևելյան ծայրամասում (տե՛ս 
Մարաշի հատակագիծը)։

338 Այս մասին Արսեն Կիտուրը իր գրքում գրում է հետևյալը «Այդ օրերուն Այնթէպէն 
յեղափոխական գործով Մարաշ կու գան Մլեհ, Նշան և Կարապետ Սուքիասեան հնչա-
կեան ները՝ Զէյթուն երթալու համար: Պարտեզներէ անցնելու ատեն կը հանդիպին 
թշնամի թուրքերու: Կարապետ Սուքիասեան՝ ինքնապաշտպանութեան ատեն՝ կը սպաննէ 
Քէյնէկսիզի որդին՝ Ալին: Թուրքեր՝ այս և ուրիշ պատրուակներով՝թաղերու մէջ ձեռք ձգած 
հայերը կը կոտորեն» (Արսեն Կիտուր, Պատմութիւն Ս.Դ. Հնչակեան կուսակցութեան, 
Պեյրութ, 1962, էջ 184, այսուհետ՝ Պատմութիւն Ս.Դ. Հնչակեան կուսակցութեան):

339 Աղասի (Կարապետ Թուրսարգիսեան) – Հնչակյան կուսակցության նշանավոր 
գործիչ: Ծնվել է Հաջընում 1871 թվականին: Նախնական կրթությունը ստացել է ծննդա-
վայ րում: Երիտասարդ տարիքում ընդգրկվել է ազատագրական պայքարի մեջ: 1895-
1896 թթ. Նազարեթ Չաուշի և իր հինգ կուսակիցների՝ Ապահ, Մլեհ, Հրաչյա-Մարալ, 
Կարապետ, Նշան հետ միասին ղեկավարել է Զեյթունի մի քանի ամիս տևած հերոսական 
ապստամբությունը Օսմանյան կայսրության դեմ: Հետագայում գրել է «Զէյթուն եւ իր 
շրջակայքը» գիրքը, որը ֆրանսերենի է թարգմանել ու հրատարակել Արշակ Չոբանյանը: 
(Ներսէս Դանիէլեան, էջ 150): 

340 Մլեհ – Ասատուր Տամկաճեան: Ծնվել է 1867 թվականին Խարբերդի նահանգի 
Հյուսեյնիկ գյուղում: Տեղափոխվել է Կ.Պոլիս, ապա ԱՄՆ: Զինվորագրվել է Հնչակյան կու-
սակ ցության: Միանալով արտասահմանից ուղարկված հնչակյան կամավորներին մեկ նում է 
Կիլիկիա: Զեյթունի 1895 թ. ապստամբության ընթացքում Ապահի, Աղասիի և Հրաչյայի հետ 
ղեկավարում է հեղափոխական շարժումը: Ապա անցնում է Լոնդոն, իսկ այնտեղից ԱՄՆ, 
որտեղ շարունակում է քաղաքական գործունեությունը, նախ որպես վերակազմյալ հնչակ-
յան, ապա որպես ռամկավար-ազատական: Առաջին համաշ խար հայինի ժամանակ գնում 
է Եգիպտոս, ծառայում է անգլիական բանակում, ապա միանում է հայ կամավորներին: 
Զինադադարից հետո ղեկավարներից էր Դյորթ Յոլի ինքնապաշտպանության (ընդդեմ 
քեմալական բանակի): Մնաց Կիլիկիայում մինչև «պարպումը»: Հիասթափվելով մեծ պետու-
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սկ սած է ին գոր ծի: Մա րա շի կա ռա վա րու թիւ նը ի մա ցած եւ հա մո զո ւած էր, 
որ Զէյ թու նի մէջ ապս տամ բու թի ւն պի տի ծա գի: Սկ սաւ ան հնա րին խու-
զար կու թի ւն ներ ը նել: Շատ մը հայեր կը ձեր բա կա լէ ին, կը բան տար կէ ին, 
գիւ ղե րէն եւ շր ջա կայ ա մէն տե ղե րէն հայե րը կը բռ նէ ին եւ սաս տիկ տան-
ջա նք նե րով կը նե ղէ ին: Զէյ թու նի մեջ ապս տամ բու թե ան կրա կը սկ սած էր 
բռն կիլ: Աք քի այէ ն341 40 հա զար մար զո ւած զի նո ւոր նե րով Ֆե րիք Մըս տա-
ֆա Րէմ զի ա նու նով հրա մա նա տար փա շա մը ե կաւ Զէյ թու նի վրայ յար-
ձա կե լու հա մար: Այս մար դա կե րպ գա զա նին Մա րաշ մտած օր կի րա կի օր 
մ’էր: 28 հայ սպան նո ւե ցաւ: Ա լեք սա նե ան լու սա հո գի Սող մոն ա նո ւն ե րի-
տա սար դը, Մատ թէ ո սե ան Կա րա պետ ա ղա ճի շդ այն օր նա հա տա կո ւած 
է ին: 28 մե ռե ալ նե րո ւն ա մէ նն ալ Կեդ րո նա կան Վար ժա րան բե րած է ին: 

Այն թապ լը Օղ լու Ահ մէտ է ֆէն տի ա նո ւն փօ լի սը ե կաւ բռ նի զիս տու նէն 
հա նեց եւ Կեդ րո նա կան դպ րո ցը տա րաւ, որ պէս զի յի շե ալ մե ռե ալ նե րը գե-
րեզ ման տա նիմ, որ թա ղե նք: Օ րը ար դէն տա րա ժամ ի րի կո ւան մօ տե ցած 
էր. փօ լիս Ահ մէտ է ֆէն տի ին ա նու շու թե ա մբ ա ղա չե ցի եւ պա ղա տե ցի ու ը սի՝ 
այս քան մե ռե ալ նե րը մեր տա նը մօ տէն մին չեւ հայոց գե րեզ մա նա տու նը 
տա նիլ ու թա ղել ան հնա րին է, նա մա նա ւա նդ օ րը ի րի կո ւն, հայե րը փա-
կուած ի րե նց տան մէջ եւ սար սափ ու ահ ու դող ա մէն կո ղմ պա տած է: Ա ւե-
լի լաւ կ’ըլ լայ ա սո նք հոս Կեդ րո նա կան դպ րո ցին պար տէ զին մէջ թա ղել: 
Քէլ պէյ Օղ լու Սա լիհ եւ ու րիշ քա նի մը ճի ւաղ ներ հա կա ռա կե ցան, չթո ղու-
ցին որ մե ռե ալ նե րը թա ղե նք: Վեր ջա պէս կր ցայ հա մո զել փօ լի սը, որ 28 մե-
ռե ալ նե րը ուղ ղա կի Սո ւրբ 40 Մա նո ւկ ե կե ղե ցին տա նի նք եւ ան դ թա ղո ւին:

 Թող տո ւաւ փօ լի սը ամ բո ղջ մե ռե ալ նե րը Կեդ րո նա կան Վար ժա-
րա նէն (ի րի կո ւան մօտ էր), Ս. 40 Մանուկ ե կե ղե ցին փո խադ րո ւե ցան եւ 
ե կե ղեց ւոյ բա կին մէջ թա ղո ւե ցան: Քա նի մը օր այս պէս սոս կա լի օ րե րու 
մէջ մնա ցի նք: Կար ծեմ 1895 Հոկ տեմ բե րի վեր ջե րն էր, քա նի մը փօ լիս 
եւ զի նե ալ զի նո ւոր եւ զապ թիյա ներ ե կան զիս տու նէն դո ւրս հա նե ցին եւ 
տա րին Սե րայ342: Գնա ցի եւ տե սայ, որ ի նէ յա ռաջ տա րած է ին Հայ Կա-
թո լի կաց Ա ռաջ նո րդ Ա ւե տիս Գե րա պայ ծառ Թո ւր քե ա նը, Խըր լա գե ան 
Գէ ո րգ ա ղան եւ Սա լի պե ան Վար դի վառ Ա ղան, Չոր պա ճե ան Յա կոբ ճան 
է ֆէն տին, Ղա րա ման լե ան Մա նո ւկ է ֆէն տին. մեր Ազ գի ա ռաջ նոր դա կան 
տե ղա պահ Արժ. Տէր Յով հան նէս քհն. Վար ժա պե տե ա նը:

թյունների հայերի հանդեպ վարած քաղաքականությունից կրկին մեկնում է ԱՄՆ և այնտեղ 
էլ մի քանի տարի անց վախճանվում է (1926 թ. Բոստոն) (Զէյթունի պատմագիրք, էջ 793):

341 Աքքա (կամ Ակրա) – քաղաք-նավահանգիստ Պաղեստինում:
342 Սերայ (Saray) – պալատ, տուն, տվյալ դեպքում՝ կառավարչատուն:
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 Ա մէ նքս մէ կէն ներ կայա ցա նք Ֆե րիք Մըս տա ֆա Փա շա ա նո ւն ղո ման
տա նի ն343: Երբ տե սաւ զմեզ, դժո խային դէմ քով՝ « դո ւք ինչ պէս ան տար բեր 
մա րդ էք ե ղեր, ես, ը սաւ, շնոր հիւ Կայ սե րա կան Վե հա փա ռու թե ան Ֆե րիք 
Փա շա մ’ըլ լամ, հոս գամ, դո ւք զիս դի մա ւո րե լու եւ բա րի գա լո ւստ մաղ թե-
լու հա մար քո վս գալ չու զեք»: Խո րին լռու թե նէ յե տոյ Կա թո լի կաց Ա ւե տիս 
Գե րա պայ ծա ռը հա մար ձա կու թի ւն ու նե ցաւ պա տաս խա նե լու «Տէր իմ, 
ը սաւ, ինչ պէ ՞ս կր նայի նք ել լել, ո րով հե տեւ ա պա հո վու թի ւն չկայ, տու նէն 
դո ւրս ել լող հայը կը սպան նեն: Ե րէկ Ձեր Վսե մու թե ան քա ղաք մտած 
ա տեն 28 հայ սպան նո ւե ցան: Ինչ պէ ՞ս կր նայի նք դո ւրս ել նե լ»: Այո, ը սաւ 
Մըս թա ֆա Րէմ զի Փա շա, չա րե րը պէ տք է ի րե նց ար դար պա տի ժը գտ նեն, 
դո ւք ա ղէկ մար դիկ ներ չէք: Կը լսե նք եւ հա սկ ցած եմ, որ Ա ղա սի ա նու նով 
սրի կա մ’ալ ի րեն քա նի մ’ըն կեր նե րով Զէյ թո ւն գա ցեր ու սկ սած է ապս-
տամ բեց նել զէյ թո ւն ցի նե րը: Ան շո ւշտ քա նի մ’օ րէն պի տի եր թամ ա նո նց 
հետ հա շի ւս պի տի մաք րեմ:

 Նոյն մի ջո ցին Մա րա շի զի նո ւո րաց հրա մա նա տար Զի վեր Փա շա 
ա նո ւն ճի ւա ղը, որ Մըս տա ֆա Րէմ զի ին քով կայ նած էր՝ «այո, վսեմ Փա շա, 
ե րէկ երբ Դո ւք քա ղաք կը մտ նէ իք, Գը րգ լար քի լի սայի ն344 առ ջե ւը քա նի 
մը հայեր զէ նք պար պե ցին վրաս», ը սաւ: Խե ղճ Մա նո ւկ է ֆէն տի Ղա րա-
ման լե ան, որ Զի վե րին մօտ տեղ մը նս տած էր՝ «ս խալ մո ւնք եւ կամ թիւ-
րի մա ցու թի ւն մը կայ այդ խօս քին մէջ, որ հայ կր նայ յա նդգ նիլ Ձեր վրայ 
զէ նք պար պե լ»: «Ու րե մն ես սո՞ւտ կը խօ սիմ, չօր պա ճը», ը սե լով [Զի վեր 
Փա շա] յան դի մա նեց Ղա րա ման լե ա նը: Մա րա շի Մու թա սա րըֆ Փա շան 
«ալ ա ւե լի գէ շը կայ. Ֆըր նու զի մօ տա կայ Ղը զըլ Հի սար ա նո ւն տա ճիկ գիւ-
ղին մէջ Ա ղա սի եւ իւր ըն կեր նե րը թո ւրք կա նա նց ստի նք նե րը կտ րած են, 
թո ւր քե րո ւն ան մեղ մա նո ւկ նե րը դա շոյն նե րով յօ շո տեր են»: Եւ այս պի սի 
ան հի մն սո ւտ զր պար տու թի ւն նե րու հե ղեղ մը թա փեց բեր նէն:

 Մա րա շի տա ճիկ ե րե ւե լի նե րէն Պայա զըտ Զա տէ Սայիտ Պէյ, Զատիր 
Փա շա եւ այլք ա մէ նքն ալ այդ գե հե նային ժո ղով քին մէջ ներ կայ է ին եւ 
այն պի սի սո ւտ եւ շին ծու տե ղե կու թի ւն նե րով կը դր դէ ին Րէմ զին: Վեր ջա-
պէս, եր կար խօ սակ ցու թե նէ վեր ջը Մըս տա ֆա Րէմ զի՝ «պէ տք է որ, ը սաւ, 
վա ղուը նէ սկ սե ալ հայեր բա նան ի րե նց խա նո ւթ նե րը, դպ րոց ներ բացուին, 
ա մէն մա րդ թող ի րեն ան ձնա կան գոր ծով զբա ղի: Պէ տք է, ը սաւ, ազ-
դա րա րէք ձեր ազ գին՝ ե կե ղե ցի ներ թող բա ցո ւին, հան դարտութի ւն տի րէ:  

343 Ղոմանտան (Commandant) – փոխ. ֆր.՝ հրամանատար:
344 Գըրգլար քիլիսա (Քըրքլար քիլիսա, Kırklar kilise) - 40 Մանուկ եկեղեցի:
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Ես, ը սաւ, զէյ թո ւն ցի նե րո ւն հետ պի տի տես նո ւիմ: Հի մա ան դին դի-
մացը սե նեա կը գա ցէք նոր հան րագ րու թի ւն մը խմ բագ րե ցէք: Պի տի, 
ը սաւ, ա մենքդ ալ ստո րագ րէք: Հան րագ րու թե ան ի մաս տը այս պիտի 
լինի. « Փառք Աս տու ծոյ, սայէ ի շա հա նե տէ րա հա թըզ, ա սայիշ պէր 
քեմալ տըր»345: Երբ ա մէ նքս մե կէն «Էվ վէթ Է ֆէն տիմ, էմ րի նիզ մու ճե պի 
հազըրըզ մազ պա թայը մէ օ հի ւր լէ մէ տէ»346 ը սի նք, Տէր Յով հան նէս քա հա-
նայ Վար ժա պե տե ան «Է ֆէն տիմ, ե րէկ մեր ազ գէն շատ մը մար դիկ ներ 
բան տար կո ւե ցան, ա նո նք ինչ պէս պի տի ըլ լան, կ’ա ղա չեմ շնո րհք ը րէք 
ա նո նք բան տէն ել նեն» ը սաւ: « Չըլ լար, ա նո նք պէ տք է ի րե նց պա տի ժը 
կրեն» ը սե լով Րէմ զի Փա շա Տէր Յով հան նէ սին խօս քին բնաւ կա րե ւո րու-
թի ւն չը տո ւաւ: 

Ան մի ջա պէս ա մէ նքս ալ դո ւրս ե լա նք դի մա ցի սե նե ա կը մտա նք, 
խմբագ րե ցի նք պա հան ջո ւած՝ «ա սայիշ պէր քե մալ տըր» մազ պա թան: 
Ցաւա լին հոս է, որ «ա սայիշ պէր քե մալ տըր» հան րագ րու թիւ նը պատ րաս-
տե ցի նք, բայց սաս տիկ կը վախ նայի նք սե նե ա կէն դո ւրս ել լել, ո րով հե տեւ 
Մա րա շի Կա ռա վա րու թե ան տան, այ սի նքն Սե րային այն քան ըն դար ձակ 
բա կին մէջ ան թիւ ան հա մար թո ւրք խու ժան, չէր քէզ, տա ճիկ, քի ւրտ ո տից 
մին չեւ ցգ լո ւխ զի նե ալ լե ցո ւած է ին: Թող պաշ պօ զո ւք ամ բո խը, պե տա-
կան ամ բո ղջ պաշ տօ նե այք զի նե ալ է ին: Այդ ա հա բե կիչ եւ սա րս ռազ դե ցիկ 
տե սա րա նը նկա րագ րել ան կա րե լի է: Ա մե նքս ալ սկ սա նք ա հա բե կո ւիլ, 
ո րով հե տեւ մա հը ե կած եւ ա մէ նո ւս աչ քին դի մաց տն կո ւած էր: Կէս ժամ 
այն սե նե կին մէջ փա կո ւած մնա լէն յե տոյ Խըր լա քե ան Գէ ո րգ ա ղա ա րի ա-
սր տու թի ւն ու նե ցաւ դո ւրս ել լե լով դի մել Թահ րի րաթ Միւ տիւ րի ւ347 Քա նի 
է ֆէն տի ին: «Է ֆէն տի, ի րաւ ի հան գի ստ ենք, ա պա հով վի ճա կի մէջ ենք 
ը սե լով Բ. Դո ւռ348 մա տու ցա նե լու հա մար ա ղեր սա գիր մը պատ րաս տե-
ցի նք, բայց բո ւն իսկ Սե րային մէջ մեր գտ նո ւած սե նե ա կէն դո ւրս ել լե-
լու սաս տիկ կը վախ նա նք: Յա նո ւն Աս տու ծոյ հա ճե ցէք ի մաց նել Վսեմ. 
Հրա մա նա տա րին, որ շնո րհք ը նէ զմեզ ընդ հս կո ղու թե ա մբ եւ պահ պա-
նու թեա մբ զի նո ւո րաց աս կէց տու ներ նիս ղր կել»: 

345 Փառք Աստուծոյ, Sayei şahanede rahatız, asayiş ber kemal dır. – Փառք Տիրոջը (Փա-
դի շահին), նրա շնորհիվ հանգիստ ենք, ամեն բան կարգին է:

346 Evet, Efendim, emriniz mûcebi hazırız mazbatayı/mastabayı mühürlemede. – Այո, 
էֆենդի, հրամանիդ համաձայն պատրաստ ենք արձանագրությունը ստորագրել:

347 Քարտուղարության տնօրեն:
348 Բարձր Դուռ (Bâb-ı Âli) – օսմանյան սուլթանների նստավայրի դուռը, դարպասը: 

Օգտագործվում է «Օսմանյան կառավարություն» կամ «Օսմանյան միապետություն» 
իմաստով:
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Այս ա նօ րէն Քա նի է ֆէն տի ա նո ւն կեղ ծա ւոր Թահ րի րաթ Միւ տի րէն 
բա ւա կան լու սա միտ եւ իբր թէ զար գա ցե ալ, գրա գէտ պաշ տօ նե այ մ’էր, դեռ 
այս խառ նա կու թի ւն նե րը չպա տա հած Մա րա շի հայե րու հետ լաւ յա րա բե-
րու թե ան մէջ կը գտ նո ւէր: Լաւ կր նամ յի շել քա նի մ’ան գամ քա ղա քին Ա մե-
րի կե ան մի սի ո նա րաց Աղջ կա նց քօ լե ճի տա րե կան հար ցա քն նու թե ա նց 
հան դէս նե րու մէջ ի նպա ստ ի գա կան սե ռի դաս տի ա րա կու թե ան գրա ւոր 
ազ դու ա տե նա խօ սու թի ւն ներ ը րաւ: Փոր ձով գի տեմ, Եւ րո պա կր թու թի ւն 
ա ռած թո ւրք պե տա կան պաշ տօ նե այքն ըստ իս ծայ րա հեղ ազ գայ նա մոլ են, 
կրօ նի մա սին բո լո րո վին ան տար բեր, ա ղօ թք, պա հք, բա րե պաշ տու թի ւն եր-
բեք մի հա րց ներ: Այդ տե սակ քա ղա քա կան եւ կամ զի նո ւո րա կան տա ճիկ 
կա ռա վա րիչ, կու սա կալ, տե ղա կալ եւ ով ըլ լայ թող ըլ լայ, ան հա ւատ, ա նաս-
տո ւած բայց ո տից մին չեւ ցգ լո ւխ թո ւնդ շօ վէն ազ գա մոլ, ո խե րիմ թշ նա մի 
թր քահ պա տակ քրիս տո նե ային, եւս ա ռա ւել հայե րո ւն: Այս ա նօ րէն Քա նին 
ալ ի նո ցա նէ էր: Բայց ինչ պէս ե ղաւ չկր ցայ հա սկ նալ, Խըր լա քե ան Գէ ո րգ 
ա ղային ա ղե րս եւ ա ղա չան քին վրայ գնաց Մո ւս տա ֆա Րէմ զի Փա շայէն 
հրա ման ստա ցաւ ընդ հս կո ղու թե ա մբ զմեզ տու ներ նիս տա նիլ: 

Ա կե ահ է ֆէն տի ա նո ւն կար ճա հա սակ միւ լա զը մը ե կաւ, զմեզ ա մէնքս 
ալ դո ւրս հա նեց եւ 20-25 զի նե ալ զապ թիյէ ներ շր ջա պա տե ցին զմեզ: Սե-
րային բա կը առ նո ւա զն հի նգ հա զար զի նե ալ խա ժա մո ւժ ամ բոխ լե ցուած 
եւ խռ նո ւած է ին: Վեր ջին ծայր ա հու դող եւ ան պատ մե լի եր կիւ ղիվ սկսանք 
ամ բո խին մէ ջէն քա լել: Կր նային զմեզ բո ւն իսկ Սա րային մէջ մե ռց նել 
չարա չար տան ջա նք նե րով, ինչ պէս այս սար սա փե լի դէպ քե րէն ա միս ներ 
յե տոյ կր ցա նք ի մա նալ, Մա լա թի ոյ հայ ե րե ւե լի նե րը՝ 65 մա րդ, Մա լա թիոյ 
գայ մա գա մը՝ « Ձեզ ը սե լիք ներ ու նիմ» ը սե լով, Սե րայ հրա ւի րեր եւ ան դ 
ա մէ նն ալ սոս կա լի տան ջա նք նե րով սպան նել տո ւած էր: Ճիշ դը պատ մած 
ըլ լա լու հա մար պէ տք է խոս տո վա նիմ, թէ ան վնաս ա մէ նքս ալ կր ցա նք 
տու ներ նիս հաս նիլ: Ան ցած քա նի մ’օ րեր լաւ մի տքս չէ: Թո ւրք կա ռա վա-
րու թիւ նը նայե ցաւ, որ հայե րը խա նո ւթ նե րը եւ թէ դպ րոց եւ ե կե ղե ցի նե րը 
պի տի չբա նան եւ ի րե նց տու նե րէն դո ւրս չը պի տի ել լեն:

1895 Նոյեմ բեր 6, ըստ յու նաց օր Եր կու շաբ թի, սկ սաւ ահ ռե լի եւ սոս-
կա լի ջա րդ եւ կո տո րա ծը: Այն օր քե ռայրս՝ Տէր Վար դան քհնյ Տէր Մինա-
սե ան եւ կն քա հայրս՝ Ա ւագ Լօմ լօմ ճե ան մեր տո ւնն է ին, ա րե ւը դեռ նոր 
ծա գած էր, զէն քե րու ձայ նը լսե ցի նք, տա նի քը ե լայ, կր ցայ տես նել Շէ քէր-
տե րէ թա ղի մէջ Ս.  Գէ ո րգ ե կե ղեց ւոյն ճի շդ դի մա ցը, Ա լա տա ղ349 ա նուն 

349 Ալատաղ (Ալադաղ) – լեռնագագաթ Կիլիկյան Տավրոսում (ՀՀՇՏԲ, հ.1, էջ 57):
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լերան զա ռի վայ րին ստո րո տը հա զա րա ւոր թո ւրք զի նո ւոր ներ շարո ւած 
է ին եւ ա նը նդ հատ կրակ կ’ը նէ ին ե կե ղեց ւոյն ե տե ւը գտ նո ւող հայ տու-
նե րու վրայ: Խո ւմբ մը տա ճիկ ներ ալ Ս.  Գէ ո րգ ե կե ղե ցի էն քիչ մը վեր, 
Ղարա ման լը թա ղին ճամ բո ւն վրայ Քի ւր տօղ լե ան ղօ ճային տան ցո ւիք-
նե րը ե լած, ձեռ քեր նին քար ձէ թի ա ման ներ եւ մախ րի կտոր ներ տու նը 
այ րե լու կ’աշ խա տէ ին: Զէյ թու նի վրայ եր թա լու հա մար Ֆե րիք Մըս թա ֆա 
Փա շային Աք քի այէն բե րած 40 հա զար զի նո ւոր նե րը քա նի մը մա սե րու 
բաժ նե լով քա ղա քին ամէն կող մե րը խո ւմբ խո ւմբ ցրո ւած է ին: Մա րա շի 
բնա կիչ ամ բո ղջ թո ւրք ժո ղո վո ւրդք շր ջա կայ գի ւղ եւ նա հա նգ նե րէն կա-
ռա վա րու թե ան հրա ւիր մա մբ եւ դրդ մա մբ ե կած-խռ նո ւած քի ւրտ, ապ տալ, 
չէր քէզ մահ մե տա կան ներ ա մէն տե սակ զէն քե րով զի նե ալ, սկ սած է ին 
հայե րո ւն տու նը մտ նել:

 Չէ ի նք գի տեր մին չեւ այն օ րը, տեղ ւոյս կա ռա վա րու թիւ նը ա միս ներ 
ա ռաջ եր կա թա գո րծ տա ճիկ նե րու ան հա մար տա պար ներ շի նել տո ւած 
եւ պատ րաս տած էր: Տա նց պա տու հան նե րու դնե լու հա մար Եւ րո պայէն 
ե կած եր կա թե այ ձո ղե րը ծայ րեր նին ծռե լով իբ րեւ պաս տօ ն350, դռ նե րը, 
պա տու հան նե րը կոտ րե լու հա մար մէն մի թո ւրք ձեռ քեր նին ա ռած փո ղոց-
նե րը ին կած է ին: Երբ մեր բնա կա րա նին տա նի քն է ի, տե սայ Արգ Պաշը 
Ա մե րի կե ան մի սի ո նա րաց Աս տո ւա ծա բա նա կան վար ժա րա նը կ’այ րէր: 
Ա րե ւե լե ան կող մա նէ ա հա գին ծո ւխ եւ մու խի կոյ տեր կ’ել լէ ին, բայց չէ ի 
կր նար ի մա նալ թէ որ կո ղմ կամ ո րու տու նը սկ սած են այ րել: Յե տոյ ի մա-
ցայ, որ մեր Սո ւրբ Սար գիս ե կե ղե ցին կրա կի մատ նած է ին: Տե սա րա նը 
ահ ռե լի էր, խե ղճ հայե րո ւն տու նե րը կը մտ նէ ին, ինչ որ կայ տան մէջ, կահ 
կա րա սի եւ գոյք ա մէ նը կը կո ղոպ տէ ին, կը յա փշ տա կէ ին, տան տէ րը կը 
սպան նէ ին, կը մե ռց նէ ին, կը խող խո ղէ ին: 

Աշ խար հիս ընդ հա նո ւր ազ գաց տա րեգ րու թե ան եւ պատ մու թե ան մէջ 
եր բեք նա խըն թաց չու նե ցող ոճ րա գոր ծու թի ւն մը: Ը նել տո ւո ղն ալ ոչ թէ 
վայ րագ եւ խա ժա մո ւժ ամ բո խը, այլ Օս մա նե ան ան խի ղճ եւ ա նաս տո ւած 
տէ րու թի ւնն էր:

 Մե նք՝ կի նս, տղաս՝ Գէ ո րգ, աղ ջի կս՝ Ա րու սե ակ, Նա հա պետ, Գուր գէն, 
Ար փե նի եւ Ե րո ւա նդ ա մէ նքս շո ւա րած, ապ շած, զար հու րած եւ սաս տիկ 
անպատ մե լի ահ ու դո ղի մէջ ի րա րու փաթ թո ւած սառ կտ րած է ինք: Ի րաւ, 
ու նէ ի նք քա նի մը զէն քեր, բայց կա րե լի՞ բան էր քա նի մը հին զէն քե րով այդ-
քան ան հա մար բազ մու թե ան դէմ դնել եւ պա շտ պա նել մեր կեա նք եւ ինչ քը:

350 Պաստօն (բաստոն, Baston) – գավազան:
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 Տա ճիկ խու ժա նը եւ կի րթ ու մար զո ւած զի նո ւո րը մար տին նե րո վ351, 
դա շոյն նե րով, սրե ալ եր կա թե այ տա պար եւ եր կա թե այ ծռա ծայր պաս տօն
նե րով զար դա րո ւած կը յար ձա կէ ին հայոց տու նե րու վրայ, կա նա նց ահ ռե-
լի վայ նա սու նը, մե ռե ալ նե րո ւն եւ վի րա ւո րե ալ նե րու հռն չիւ նը եւ ա ղա ղակ-
նե րը, ման կա նց եւ տղայոց սար սա փը եր կի նք եւ եր կիր կը դո ղաց նէ ին: 
Տէր Վար դա նը փա խած էր, կն քա հայրս՝ Ա ւա գն ալ ա նե րե ւու թած էր: Ես 
եւ Գէ ո րգ մնա ցած է ի նք յե տին ծայր շո ւա րած եւ սար սա փա հար ե ղած: 
Օ րը ճի շդ կէս օ րին մօ տե ցած էր: Ար ժա նա պա տիւ Տէր Ստեփան քհնյ.՝ 
հօ րս հօ րեղ բո րո րդ ւոյն աղ ջի կը՝ Հռա քել, օրհ նե ալ Հռա քել, մեր ա մէ նո ւս 
փր կու թե ան պատ ճառ Հռա քել, ի րե նց տան տա նի քէն ցատ կե լով ուղ ղա կի 
մեր տո ւնն ե կաւ: Հռա քել մե զի դրա ցի Պու րո ւն սու զե ան Հա ճի Վա նէ սին 
հա րսն էր: Խի ստ ա ճա պա րա նօք եւ հեւ ի հեւ մեր տա նի քէն վար ի ջաւ եւ 
ին ծի ը սաւ՝ « Տէր Հայր, կե նա լու ժա մա նակ չէ, գլ խո ւդ ճա րը նայէ, ե կան 
մեր տու նը պա շա րե ցին, մտան նե րս տա գրս՝ Հա ճի Փա նոս ա ղան սպան-
նե ցին եւ ինչ որ ու նի նք սկ սան կո ղոպ տել: Կի նե րը չեն սպան ներ, ե րէց կին 
մայրս թող հոս մնայ, դո ւն աս կէց մեր տու նը ցատ կէ ան ցիր մեր տան եւ 
մեր դրա ցի տա ճիկ Տէ րէ լի Օղ լու Մու սային տան մի ջեւ ի վա ղո ւց ան տի 
չգո ցո ւած պզ տիկ ծակ մը կայ, ան մի ջա պէս այն ծա կէն կր նաս մտ նել Տէ-
րէ լի Օղ լո ւին տու նը»: Հռա քել այս խօս քը դեռ չը լմն ցած տա ճիկ խու ժա նը 
Պու րո ւն սու զե ա նց տու նէն ուղ ղա կի մեր տան վրայ յար ձա կո ւե ցաւ:

 Մե նք ա մէ նքս ներ սը փա կո ւած է ի նք: Սկ սան տա պար նե րով մեր տան 
փակ դու ռը կոտ րել, տա պար նե րու հա րո ւա ծին ձայ նը լսա ծիս պէս, ա ռանց 
վե րար կու եւ փա կե ղի մեր տան  այա գէ ն352 ցատ կե ցի Տէր Ստե փա նե նց 
տունը, Հռա քե լին ը սա ծին պէս գտայ այն ծա նօթ ծա կը ուր կէ Հռա քե լին 
եղ բայր նե րը՝ Սե պո ւհ, Սար գիս եւ զէյ թո ւն ցի ոս տի կան Խա չե րին կի նը եւ 
Տէր Վար դան ան ցնե լով Տէ րէ լի Օղ լու Մու սային տու նը մտած է ին: Սաս տիկ 
վա խէս օ ձի մը պէս այն նեղ ծա կէն սո ղոս կե լով յի շե ալ Մու սա ա ղային տան 
պե օլ մե ճը353 մտայ, յե տոյ Տէր Ստե փա նե ան Յով հան նէ սն ալ ե կաւ քո վս 
մտաւ: Այ լե ւս չկր ցայ հա սկ նալ թէ Գէ ո րգ տղաս ուր կր ցաւ փախ չիլ, կի նս, 
Ա րու սե ակ աղ ջի կս, Նա հա պետ, Գո ւր գէն, Ար փե նի եւ Ե րո ւա նդ ինչ ե ղան:

351 Մարտին – հրացանի տեսակ: Martini-Henry հրացանի անունը բաղկացած է այն 
ստեղծող երկու անձանց անուններից: Այն ստեղծել է շվեյցարացի Friedrich von Martini-ն և 
կատարելագործել է շոտլանդացի Alexander Henry-ն:

352 Այագ (այաք, Ayak) – աստիճան, ոտք, ступенька:
353 Պեօլմեճ (Բյոլմեջ, Bölme) – թրք.՝ սենյակի առանձնացված բաժին, քողարկված 

մաս, միջնորմ: 
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Մ տան մեր տու նը 4 կամ 500էն ա ւե լի գա զան ներ, ինչ որ ու նէ ի նք՝ 
կահ կա րա սի, ու տե լիք, հագ նե լիք, ա մէն բան կո ղոպ տե ցին, յա փշ տա կե-
ցին, թալ լե ցին: Եր բեք բան մը չթո ղու ցին: 

Առ նո ւա զն ե րեք ղան թա րի չափ պղն ձե ղէն տե սակ տե սակ ա ման ներ 
ու նէ ի նք: 2 գե ղե ցիկ հին եւ ար ժէ քա ւոր գո րգ, 8 հատ ա ղո ւոր կա պե րտ-
ներ, ան կո ղին եւ վեր մակ ներ, պա տի ժա մա ցոյց մը զոր Սաաթ ճե ան Տէր 
Զա քա րի ա քա հա նայ իմ ա մո ւս նու թե ա նս ա տեն նո ւէր բե րած էր ին ծի: 
Ո րով հե տեւ 1895 Նոյեմ բեր 6-ին պա տա հե ցաւ այս ա նա կն կալ կո ղոպ-
տանք եւ փոր ձա նք նե րը, ա մա ռո ւը նէ մեր տան ու տե լիք պա շար նե րը լի ու-
լի պատ րաս տած է ի նք: Այն տա րին մեր այգ ւոյն բե րքն ալ ա ռատ ըլ լա լո ւն 
վեց հարի ւր սու ճո ւղ շի նած է ի նք, պաս տը ք354, ու ռո ւպ355, չա միչ եւ ղըր մա356: 
Քաղց րի վե րա բե րե ալ ա մէն բա նե րով տու ներ նիս ճոխ էր: Ա մէ նն ալ գրե-
թէ մէկ ժա մո ւան մէջ կո ղոպ տե ցին եւ թա լա նի տո ւին: Դժ բախ տա բար քա-
նի մը թան կա գին բա ներ կային թէ կե նա կի ցիս սն տու կին մէջ եւ թէ մօ րս 
սն տու կին մէջ: Երբ լու սա հո գի հայրս իմ ծնն դե նէս ճի շդ տա րի մը յա ռաջ 
Կ. Պոլիս կը գտ նո ւէր, Կ. Պոլսոյ բա րե պա շտ ազ գային նե րէն Բիշ մի շե ան 
Պետ րոս ա մի րային կի նը հօ րս մաս նա տո ւփ մը նո ւէր ը րած էր, ար ծա թէ 
շի նո ւած, վրան ալ փո ւնջ մը ցո րեն եւ խա ղո ղի ող կոյզ մը քան դա կո ւած, 
ոս կի ջրով ներ կո ւած էր: Շատ հի ա նա լի սր բա տո ւփ մ’էր, շատ կը ցա ւիմ 
այս պի սի նո ւի րա կան եւ թան կա գին յի շա տա կի մը կո րս տե ան վրայ: 

Ո գի տէ որ ան հա ւատ եւ պի ղծ թո ւր քի մը ձե ռք ան ցաւ: Մօ րս սն տու-
կին մէջ կային ար ծա թե այ 7-8 հատ սո ւր ճի զար ֆեր, մեր տան եւ մեր 
այ գի ին թա փու նե րը: Ու րիշ գնա հա տե լի կո րո ւստ մ’ալ, ող բա ցե ալ հայրս՝ 
Տէր Նա հա պետ տա րի ներ յա ռաջ Չօր պա ճե ան Հա ճի Տէ օվ լեթ է ֆէն տի էն 
ծա խու ա ռած Ա ղե ա րի այ գին մաս նա ւոր մո ւր հա կով մը ին ծի ծա խած էր, 
այս մո ւր հա կը Չօր պա ճե ան լու սա հո գի Հա ճի Յա րու թի ւն է ֆէն տի գրեց, 
Տա րագ ճե ան Յա րու թի ւն, Օս կա նե ան Յով հան նէս, Ջին ջին օղ լու Աբ-
րա համ եւ մո ւր հա կը գրող Յա րու թի ւն է ֆէն տին վկա ներ է ին: Այս մո ւր-
հա կը Խը շըր Խա նի մէջ Չօր պա ճե ան Տէ օվ լէթ է ֆէն տի ին մա ղա զայի ն357 
մէջ գրուե ցաւ, ես ալ ներ կայ է ի, եւ ու րիշ քա նի մը կա րե ւոր նա մակ ներ, 
գրութի ւն ներ. զո րն ա սեմ զո րն խոս տո վա նիմ: 

354 Պաստըք – պաստեղ, թթու լավաշ:
355 Ուռուպ – մրգահյութ:
356 Ղըրմա – փոխինդ, փոխինձ:
357 Մաղազա (Mağaza) – խանութ, վաճառատուն:
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Ա ռտ նին գրա դա րա նս կր նամ ը սել ա ռա նց չա փա զան ցու թե ան 
թէ ամբո ղջ Կի լի կի ոյ մէջ ո եւ է հայ քա հա նայ մը ա նա նկ ճոխ եւ խնա-
մով պատ րաս տո ւած թան գա րան մը չու նէր: Պա պո ւս՝ Ար ժա նաշ նո րհ 
Տէր Կարա պետ եւ թէ Տէր Կա րա պե տին հօր Տէր Նա հա պետ ա նո ւա նի 
եւ ծերու նա զա րդ քա հա նայից ար ծա թա պատ մաշ տոց նե րը, կնիք նե րը, 
ո րոնք ին ծի հա մար նո ւի րա կան եւ մի ան գա մայն յար գե լի ու մե ծա րե լի 
յի շա տակ ներ է ին, հին մա գա ղա թի վրայ գրո ւած ձե ռա գիր Սոկ րատ պատ-
միչ358 ա նու նով շատ գե ղե ցիկ գի րք մ’ալ կար գրա դա րա նիս մէջ, ուրիշ 
ա սոր նման ձե ռա գիր մ’ալ ու նէ ի՝ Պատ մու թի ւն Ազ գին Նե տո ղա ց359 ա նու-
նով: Սոկրատ պատ մի չին յի շա տա կա րա նին այն թո ւա կա նէն վեց տա րի-
ներ յառաջ պատ ճէ նը ա ռի եւ Վե նե տիկ Մխի թա րե ա նց մի ա բա նու թե ան 
ե րե ւե լի նե րէն Հայր Ղե ւո նդ Ա լի շա նին ղր կե ցի: Յի շե ալ ան զու գա կան 
հայա գէտ եւ ազ գա սէր հօր մէն նա մակ ստա ցայ՝ «ե թէ ծա խել ու զէք այդ 
ձե ռա գի րը ան պատ ճառ ին ծի նախ լո ւր տո ւէք» ը սած էր: 

Ափ սոս եր կու թան կա գին ձե ռա գիր նե րն ալ կո րան եւ չկր ցայ գտ նել: 
Թան գա րա նիս գր քե րո ւն մէկ մա սն ալ մեր տան առ ջե ւէն ան ցնող ջու րին 
մէջ թա փած է ին: 7 կամ 8 հա տոր գր քեր ալ Մա րա շի Սո ւրբ Ստե փան-
նոս թե մէն Ա զա տե ան Մկր տիչ ա նո ւն մատ նիչ եւ ազ գա տե աց եւ ճար-
պիկ լրտե սին ձեռ քը ան ցած էր, բան տէն ել լե լէն յե տոյ կր ցայ ա նոր ձեռ քէն 
առնել: Թո ղո ւնք այժմ այս ան գնա հա տե լի կո րս տե ան խն դի րը, դառ նա նք 
Տէ րէ լի Օղ լու Մու սա Ա ղային տու նը: Մեր տու նը ա ռօք եւ փա ռօք կո ղոպ-
տե լէն յե տոյ, ան շո ւշտ ի մա ցած ըլ լա լու են, խու ժա նը ե կան Տէ րէ լի Օղ լո ւին 
տու նը, «հոս է ե ղեր քէյի շը,360 տո ւր, յա նձ նէ մե զի» կը պո ռային: Այդ մի ջո-
ցին ով կր նայ պատ մել իմ հո գե կան վի ճա կս, սաս տիկ ջեր մի են թար կո ւած 
հի ւան դի պէս կը դո ղայի, մա հո ւան սար սո ւռ եւ եր կիւ ղը պա տեր եւ պա շա-
րեր էր զիս, նմա նա պէս Տէր Ստե փա նե ան Յով հան նէ սին: 

358 Խոսքը հավանաբար բյուզանդացի պատմիչ Սոկրատ Սքոլաստիկոսի մասին է: 
Ապրել է 4-5-րդ դարերում: Հեղինակ է 7 գրքից բաղկացած եկեղեցական պատմության: 
Այս երկը դեռևս 7-րդ դարում թարգմանվել է հայերենի Փիլոն Տիրակացի վարդապետի 
կողմից:  

359 Այս գործի հեղինակությունը նախկինում վերագրվում էր Վարդան Արևելցուն, 
կամ Մաղաքիա աբեղային: Ներկայում առավել ընդունված է հեղինակ համարել Գրիգոր 
Ակներցուն: Պատմական երկ է 13-րդ դարի Հայաստանի պատմության, մոնղոլական 
արշավանքների մասին (տե՛ս Գրիգոր Ակներցի, Պատմութիւն վասն ազգին նետողաց, 
Պատմություն նետաձիգների ազգի մասին, Արևելահայերեն թարգմանությունը, առաջա-
բանը և ծանոթագրությունները՝ Գուրգեն Խաչատրյանի և Վանո Եղիազարյանի, Երևան, 
2011 թ.)։

360 Քէյիշ (Keşiş) – քահանա:
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Օ րհ նե ալ ըլ լայ Տէ րէ լի Օղ լու Մու սա « պա րապ տեղ մի աշ խա տիք, 
երբեք չպի տի յա նձ նեմ ձե զի, տո ւնս ա պաս տա նող քէյի շը իմ վա ղե մի դրա-
ցիս է, հայ րը հօ րս հետ ապ րած, նս տած ե լած է, ինքն ալ իմ հե տս կ’ապ րի: 
Այս քէյի շը ինչ ը րած է ձեզ, տան մէջ փա կո ւած ա ղօ թք ը նող ան մեղ նե րը 
ի՞նչ խղ ճով սպան նել կ’ու զէք, կ’ապ շիմ եւ կը զար մա նամ» ը սաւ եւ դի մադ-
րեց: Մեր այս գտ նո ւած տու նը մի այա րկ, ա ղիւ սէ շի նո ւած շատ ցած եւ 
ան շո ւք տո ւն մ’էր, կրա կա րա նի ծա կէն ես կր նայի տես նել Տէ րէ լի Օղ լո ւին 
տան առ ջեւ զիս սպան նե լու հա մար ե կող խու ժա նը: Տէ րէ լի Օղ լու Մու սա 
նե րս իր տան պե օլ մէ ճը ե կաւ քո վս ճի շդ այս խօս քե րով՝ « գո րգ մա քէյի-
շիմ, պիզ տէ ղօն շո ւյու է վի մէ կէլ տէ մէք ե ոգ տըր, ֆա գաթ քէն տի լէ րին տէն 
կէ լիպ տէ պի զէ սը ղը նան ղօմ շո ւյու տա է լէ վէր մէք ե ոգ տո ւր, էյէր պէ նի է օլ-
տիւ րի ւր լէր ի սէ օլ վա գըթ գո րգ մա լը սըն»361 քա ջա լե րեց զիս: Յան կարծ նո-
րէն դո ւրս ցատ կեց « պօ շու նա չա պա լա մայըն պէ նի է օլ տի ւր մէ տիք ճէ ղոմ-
շո ւմ Տէր Ղե ւոն դու սի զէ թէս լիմ է տէ մէմ, պէ ոյ լէ սէ ֆիլ լէ րի է օլ տի ւր մէք տէն 
ի սէ, կէ տին Զէյ թու նա փա տի շա հը մը զա ա սը օ լան կե ա վըր լա րը է օլ տիւ-
րի ւն է կէր է ի կիթ ի սէ նիզ»362 ը սե լով պո ռաց: Մու սա ա ղային կի նն ալ մեր 
ա պաս տա նած պէ օլ մէ ճին դու ռը կայ նե լով՝ « մի վախ նար դրա ցի, մին չեւ որ 
զմեզ չս պան նեն զքեզ չպի տի թո ղո ւմք որ ա նո նց ձեռ քը յա նձ նենք», վեր-
ջա պէս ա մէն ճիգ թա փեց Մու սա Ա ղա զիս ա զա տե լու եւ փրկելու համար:

 Վեր ջա պէս Մու սա ա ղա յա ջո ղե ցաւ հա մո զել խու ժա նը, ա մէ նն ալ 
հեռա ցան Մու սայի տան դռան առ ջե ւէն, նո րէն նե րս ե կաւ ա զա տա-
րարս, օրհ նե ալ է Աս տո ւած, « Տէր Ղե ւո նդ, փր կե ցի զքեզ ան խի ղճ նե րուն 
ձեռքը իյ նա լէ, եր թամ ան գամ մ’ալ նայիմ տո ւնդ ինչ պէս կո ղոպ տեր են»: 
Ո րով հետեւ տու ներ նիս շատ մօտ է, շո ւտ մը գնաց ու ետ դար ձաւ « տո ւնդ 
ամբող ջո վին կո ղոպ տեր, թալ լել, լմն ցու ցեր են: Հոգ չէ, Աս տո ւած ո ղոր-
մած է, բաւ է, որ յա ջո ղե ցայ զքեզ ա զա տել: Վե րէ սիյէ մալ պու լունուր, 

361 Korkma keşişim, bir de komşuyu evime gel demek yoktur, fakat kendilerinden gelipte 
bize sığınan komşuyu da ele vermek yoktur, eğer beni öldürürler ise ol vakit korkmalisin. –
Մի վախեցիր Տեր Հայր։ Մեզ մոտ, հյուրերին «իմ տուն արի» ասել չկա (այսինքն առանց 
հրավիրելու կարող ես գալ), սակայն երբ գալիս են, մեզ մոտ թաքնված հյուրի վրա ձեռք 
բարձրացնել չկա: Դու վախեցիր այն ժամանակ երբ ինձ կսպանեն:

362 Boşuna çabalamayın beni öldürmedikçe komşum Der Ghevondu size teslim edemem, 
böyle sefilleri öldürmekten ise, gittin Zeytuna padişahımıza asi olan gâvurları öldürün eğer yiğit 
iseniz. – Իզուր ձեզ մի տանջեք (ձեզ մի կոտորեք)։ Ես Տեր Ղեւոնդ քահանա հարևանիս, 
սպանեք էլ, ձեզ չեմ տա։ Փոխանակ այս խեղճերին սպանեք, եթե կտրիճ (իգիթ) եք, ապա 
գնացեք Զէյթուն և մեր փադիշահի դեմ ապստամբած անհավատներին (գյավուրներին) 
սպանեք։
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ամմա բէշին բա րա ի լէ ճան պու լո ւն մազ»363 ը սե լով սկ սաւ մխի թա րել ու 
քա ջա լե րել զիս: Քիչ մ’ալ կե նա լէն յե տոյ, «ե կու դրա ցիս, զքեզ հա նեմ ուղ-
ղա կի տղո ւս տունը տա նիմ, որ աս կէց հե ռու չէ, կր նայ ըլ լալ որ այս ա նօ րէն 
խու ժա նը ան գամ մ’ալ կը յար ձա կին տա նս վրայ, ես ալ մի այ նակ ա ռա նց 
զէն քի չեմ կր նար զքեզ պա շտ պա նել»: Հա մո զո ւե ցայ եւ յա նդգնե ցայ ել լել 
պէ օլ մէ ճէն ու հե տե ւե ցայ ի րեն: Մտա ծե ցի եւ ը սի ինք նի րե նս «ե թէ այս 
մար դը չա րա սի րտ եւ նեն գա միտ տա ճիկ մը ըլ լար կր նար զիս յա նձ նել 
մար դա սպան նե րո ւն», բայց ստի պո ւե ցայ հա ւա տալ եւ վս տահ ըլ լալ, թէ 
ան կե ղծ էր Մու սա ա ղա, բա րե պա շտ մահ մե տա կան մ’էր: Ես եւ Յով հան-
նէս ին կանք առ ջե ւը Մու սա ա ղային, ան ցնե լով նեղ կա րճ փո ղո ցէ մը, իւր 
որդ ւոյն տան ա խո ռը մտա նք: Մու սա ա ղային տղան զի նե ալ դրան առ ջեւ 
նս տաւ: 

Մե նէ ա ռաջ հոս ե կած ա պաս տա նած է ին Տէր Վար դան քհնյ., Տէր 
Ստե փա նե ան Սե պո ւհ, զէյ թո ւն ցի ոս տի կան Խա չե րին կի նն ու զա ւակ-
ները: Սպա սե ցի նք ա մէ նքս ալ այդ ա խո ռին մէջ: Ի րի կո ւն ե ղաւ, մթն ցաւ, 
կր կին ան գամ քո վեր նիս ե կաւ Մու սա ա ղա, «դ րա ցի ներ, մու թը կո խեց, 
այ լե ւս կր նաք տու ներ նիդ եր թալ, ձեր վի ճա կին վրայ շատ կը ցա ւիմ, բայց 
դրա ցի ա կան պար տա կա նու թի ւնս կա տա րե ցի, ձե զի ձա ւար տամ, տարէք 
տու ներ նիդ ե փե ցէք: Այ սու հե տեւ շատ վախ նա լու չէք, ո րով հե տեւ մեր 
թագա ւո րին հրա մա նն էր, մէկ օր կո տո րած պի տի ըլ լար, վա ղը բան չկայ, 
ե րեք օր յա ռաջ մեր թա ղի Շեյխ Ճա մի ն364 ե կաւ պե տա կան պաշ տօ նեայ 
մը, մզ կի թին մէջ ի լո ւր ժո ղո վր դե ան հրա պա րա կաւ զձեզ սպան նե լու, 
բնա ջի նջ ը նե լու եւ ձեր տու նը, տե ղը, ինչք եւ ստա ցո ւած քը, կահ կա րա-
սին կո ղոպ տե լու հա մար Սո ւլ թան Հա միտ Կայ սեր տո ւած հրա ման նե րը 
եւ Շէյխ-իւլ-Իս լա մին տո ւած ֆէթ վան կար դաց, եւ խրատ տո ւաւ, յոր դո րեց, 
գրգ ռեց եւ դր դեց ժո ղո վո ւր դը որ կո տո րած ը նեն կե ա վո ւր նե րը: Իբ րեւ թէ 
դո ւք հայե րդ ապս տամ բած էք, ա ռան ձին թա գա ւո րու թի ւն կազ մել կ’ու զէք 
ե ղեր: Ապս տա մբ հպա տակ կե ա վո ւր նե րն ալ սպան նել, կո ղոպ տել ըստ 
մեր կրօն քին « շէ րի»,365 այ սի նքն օ րի նա ւոր եւ ար դա րա ցի է ե ղեր»:

 Դառ նա լով ին ծի՝ « քէյի շիմ, մի վախ նար, կի նդ, աղ ջիկ ու տղաքդ Շէրիֆ 
Հա թը նին տան մէջ են, եր թամ բե րեմ տես» ը սաւ, գնաց անմիջապէս 

363 Veresiye mal bulunur, ama peşin para ile can bulunmaz. – Ապրանքը անգամ ապառիկ 
կարելի է գտնել, բայց կյանքը (հոգին) նույնիսկ կանխիկ դրամով էլ չես գտնի:

364 Ճամի (Ջամի, Cami) – մզկիթ:
365 Շէրի (Şeri) – համաձայն Շարիաթի, թույլատրված, օրինական:
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բերաւ Սր բու հի ն366, Ա րու սե ակ աղ ջի կս, Նա հա պետ եւ Գո ւր գէն, Ար փե-
նի եւ Ե րո ւա նդ, ա մե նն ալ փա ռք Աս տու ծոյ մեր տան ճի շդ ե տե ւը, Շէ րիֆ 
Հա թըն ա նո ւն այ րի թո ւրք կն կան տու նը փա խած եւ ա պաս տա նած է ին: 
Գէ ո րգ տղաս, երբ ամ բո խը սկ սած էր կո ղոպ տել մեր տու նը կր ցած էր 
մի ջոց մը գտ նել, տու նէն փախ չիլ եւ դրա ցի Գո ւմ րո ւե ա նց տան ա խո ռը 
մտ նել, ո րով ա մե նքս ալ փր կո ւած է ի նք:

 Տէ րէ լի Օղ լու Մու սա ա ղային մե զի ը րած այս ան մո ռա նա լի բա րիք, 
ե րախ տիք եւ ազն ւու թե ա նց փո խա րէն ինչ պի տի տայի: Ե թէ 100 լի րայ 
ալ կան խիկ տայի, ըստ իս շատ քիչ էր: « Մու սա ա ղա, ցկե ա նս ե րախ տա-
պա րտ եմ քե զի, հա զա րա ւոր ոս կի ներ տամ նո րէն քիչ է: Գի տես, ա չօքդ 
տե սար, տո ւնս տե ղս, ինչ որ ու նէ ի ա մէն բան կո ղոպ տո ւե ցաւ, այժմ վրաս 
մէկ ժա մա ցոյց մնա ցած է, կ’ա ղա չեմ հա ճե ցէք իբ րեւ ա մե նա դոյզն նո ւէր 
մը ըն դու նիլ այս ժա մա ցոյ ցը, զոր քեզ ար տա սո ւք նե րով կը մա տու ցա-
նեմ»: Մու սա ա ղա նո րէն վե հա նձն եւ ազ նիւ կեր պով՝ «զ ձեզ դրա մի սի-
րոյն համար փր կած եւ տա նս մէջ պա հած չեմ, ժա մա ցոյցդ գր պա նդ դիր: 
Ինչ որ ը րի ձեզ Աս տու ծոյ սի րոյն եւ դրա ցի ու թե ան սի րոյն հա մար ը րած 
եմ: Ձեր ինձ տա լիք նո ւէր եւ պար գեւ նե րէ Աս տո ւած պի տի տայ ին ծի, 
ա մե նեւին բան մը չպի տի առ նեմ ձե նէ: Ինչ որ ը րի իմ դրա ցի ա կան պար-
տա կա նու թի ւնս էր, այժմ դո ւք նպա ստ եւ օգ նու թե ան կա րօտ եք, երբ կա-
րե նաք մարդ ըլ լալ,367 այն ժա մա նակ յի շե ցէք զիս: Կա ռա վա րու թե ան հրա-
մա նն մէկ օ րո ւան հա մար կո տո րած ը նել էր, վա ղը այ լե ւս կո տո րած չկայ»: 

Ան հո ւն եւ առլ ցո ւն շնոր հա կա լու թի ւն եւ խո րին ե րախ տա գի տու թի ւն-
ներ յայտ նե լով ա մէ նքս մէ կէն դո ւրս ե լա նք Մու սա ա ղայի տղո ւն տու նէն, 
Սր բու հի, Ա րու սե ակ, Նա հա պետ, Գո ւր գէն, Վահ րամ եւ Ար փե նի: Շէ րիֆ 
Հա թը նին եղ բայ րը՝ մի ա կա նի Տու րան ա ղային տու նը գնա ցին: Ես, Սե-
պուհ, Սար գիս եւ Յով հան նէս դար ձա նք ուղ ղա կի մեր տու նը: Նախ Տէր 
Ստե փա նե նց տու նը մտա նք, կո ղոպ տո ւած էր ա նո նց ալ տու նը, մու թը 
կոխած եւ ըստ թր քաց ի րի կո ւան ժա մը մէկ ե ղած էր: Ճրագ վա ռե լու վախ-
ցա նք, կար ծե լով, որ տան մէջ ճրագ կը վա ռեն ը սե լով կու գան ու զմեզ կը 
սպան նեն: Այն օր ամ բո ղջ օ րո ւան մէջ բնաւ եր բեք ահ ու դող եւ սաս տիկ 
վախ նա լէն կե րա կո ւր չէ ի նք կր ցած ու տել: Սե պու հը մու թի մէջ խար խա-
փե լով ի րե նց տան հա ցա մա նը գտաւ, քա նի մը հաց մնա ցած էր, մէյ մէկ 
կտոր ա ռի նք կե րա նք:

366 Իսկական անունը Տիրուհի էր:
367 Այսինքն՝ ձեր վիճակը նորմալանա:
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 Լու սա հո գի մայրս կո տո րա ծի օ րէն կար ծեմ յօթ նե ակ մը յա ռաջ մեր 
փե սայ Չօր պա ճե ան Կի րա կոս ա ղային տու նը գնա ցած էր, եր բեք չէ ի 
գիտեր թէ ինչ պա տա հե ցաւ ա նո նց գլու խը, յե տոյ կր ցա նք ի մա նալ: Կոտո-
րա ծին օ րը Չօր պա ճե ա նց տու նէն մայրս կր ցած էր փախ չիլ ու Ղույ թո ւլ 
թա ղի մէջ Բաթ լը ջան Օղ լու Ա լի ին տու նը ա պաս տա նիլ, քրո ջս՝ Մա րիա-
մենց տունն ալ կա տա րե լա պէս կո ղոպ տած է ին: Նմա նա պէս Ա գա պի 
քրոջս տունն ալ կա տա րե լա պէս թալ լած եւ լմն ցու ցած է ին: 

Ե րբ ես եւ Տէր Վար դան, Տէր Ստե փա նի տու նէն գի շեր ա տեն լռիկ 
եւ մն ջիկ մեր տու նը ան ցա նք, տու նը կահ կա րա սիք, ինչք եւ ստա-
ցուածք ա մէն բան տա րեր, աւ լեր է ին, պա տու հան նե րո ւն ա պա կի նե րը  
մին չեւ անգամ կտրեր է ին, գր քե րո ւս մէկ մա սը գե տի նը թա փած ոտ նա-
կոխ ը րած է ին: 

Ի նչ ա հա ւոր սոս կո ւմ, ինչ ան նման ապ շու թի ւն, ե րեք հա րի ւր տա րի-
նե րէ ի վեր, նախ նե ա ցս ժա մա նա կէն ի վեր ճակ տի քր տի նք նե րով մեր 
վա ստ կած ա մէն բա ներ նիս, կահ կա րա սի եւ այլն, եւ այլն, ինչ որ ու նի նք 
եւ ու նէ ի նք, մէկ ժա մո ւան մէջ գայ թո ւրք ա նաս տո ւած խու ժա նը, քի ւր տը, 
չէր քէ զը յա փշ տա կէ, կո ղոպ տէ, թալ լէ, տա նի իւ րաց նէ: Ա ռա նց խղ ճա հա-
րու թե ան ու տէ, խմէ, բո ւն իսկ տա նու տէր հայը մո խի րի վրայ նս տեց նէ: Ով 
ար դար Աս տո ւած, ո՞ւր ես, ո՞ւր պա հո ւը տեր ես: Քու ա մե նա տես եւ մին չեւ 
ան գամ ան ծայ րա ծիր ով կի ա նոս նե րու խո րո ւնկ յա տա կը դի տող եւ զն նող 
աչ քե րդ ին չո՞ւ չտե սան մեր այս տա րա բա ղդ եւ խե ղճ հայ ան մեղ Ազ գին 
կրած տա ռա պա նք, տան ջա նք, չար չա րա նք, զր կո ւմ, կո ղոպ տո ւմ նե րը: 
Սուրբ Ա ւե տա րա նի մէջ հա զար ան գամ կար դա ցած ենք՝ « Ձեր գլ խուն 
մազե րը ան գամ համ րո ւած են»: Իբր թէ Թո ւրք կա ռա վա րու թե ան դէմ 
ապս տամ բած ենք, ա ռան ձին, ան ջատ կա ռա վա րու թի ւն պի տի կազ մե նք 
ե ղեր: Ինչ տա րա պայ ման եւ եղ ջե րո ւա քա ղ368 սու տեր, ան հի մն զր պար-
տու թի ւն ներ: Կո ղոպ տե ցին, թալ լե ցին, քան դե ցին: Քա նի քա նի ան մեղ 
տղայոց եւ աղ ջիկ նե րո ւն պա տի ւը բռ նա բա րե ցին, լլ կե ցին: Ոչ ծե րե րո ւն եւ 
ոչ ալ ման կիկ նե րո ւն գո ւթ, կա րեկ ցու թի ւն ցոյց չտո ւին:

 Սո ւլ թան Հա միտ ֆէր ման ը րեր է եւ Շէյխ իւլ Իս լամ ֆէթ վա տո ւեր է:  
Հա լալ է, իս լամ ներ, կե ա վու րին մա լը369 ա ռէք, իւ րա ցու ցէք, կե ա վու րը ան-
գթա բար սպան նե ցէք, կե ա վու րին աղ ջի կը, կի նը ա ռէք՝ ձե րն է, եր բեք մե ղք 
գոր ծած չպի տի ըլ լաք: Կե ա վու րին տու նը, ե կե ղե ցին, վար ժա րանը, վան քը 

368 Եղջերուաքաղ – շինծու:
369 Մալ (Mal) – ապրանք:
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եւ ա մէն ազ գային հաս տա տու թի ւն նե րը այ րե ցէք, քան դե ցէք, կործա նե-
ցէք, մեծ, մեծ ա ռա քի նու թի ւն՝ « Սէ վապ»370 գոր ծած պի տի ըլ լաք: 

Ո՞ւր ես, «ը նդ ձեզ եմ մին չեւ ի կա տա րած աշ խար հիս» ը սող Յի սուս, 
քու ա նո ւա նդ նւի րո ւած տա ճար ներ այ րե ցին մահ մե տա կան նե րը, քու 
ա նո ւա նդ օ ծո ւած եւ մկր տո ւած, ձեռ նադ րո ւած քա հա նայ, վար դա պետ եւ 
կղե րա կան նե րը տա պար նե րով սպան նե ցին, խեղ դե ցին եւ կա խա ղան-
նե րու վրայ նա հա տա կե ցին: Զար թիր, զար թիր Իս րայէ լի ան նի րհ եւ ար-
թուն պա հա պա նը: « Տէր ամ բար տա ւա նից հա կա ռակ կայ», ո՞ւր մնաց այս 
խոս տո ւմդ: Հայ տա րա բա ղդ Ազ գը Թա դէ ոս եւ Բար թո ղի մէ ոս ա ռա ջին 
Լու սա ւո րիչ Ա ռա քե ալ նե րո ւն ժա մա նա կէն սկ սե ալ մին չեւ իսկ մեր օ րե րը 
սի րած էր զքեզ: Լու սա ւո րիչ ներ, Սա հակ Պար թեւ ներ, Մե ծն Ներ սէս ներ, 
Վար դան եւ Վա հան Մա մի կո նե ան ներ, քա նի քա նի հայ նա խա րար ներ, 
Սան դո ւխտ ներ, Աշ խէն ներ, Շու շան Վար դե նի ներ, Շա քէ ներ քու սի րոյդ 
նա հա տա կո ւած է ին: Հայ ան բա ղդ Ազ գը ի սէր քրիս տո նէ ա կան մա քո ւր 
կրօն քին հա մար Ար շա կու նե աց ժա մա նակ իւր ան կա խու թի ւնն իսկ վրայ 
տո ւած էր: Վկայ է ը սա ծիս Ե ղի շէ ան նման պատ մա գի րը: Ա ւաղ, մոռ ցար 
զմեզ, ով Տէր Ա մե նա կա րող:

 Մա սա մբ մ’ալ ի րա ւո ւնք ու նիս, ով Տէր, մե նք ալ ան տար բեր գտնուե-
ցա նք, ով Յի սո ւս Աս տո ւա ծոր դի, քու Սո ւրբ Ա ւե տա րա նիդ խրատ եւ 
պա տո ւէր նե րը յոյ նին, հռո մայե ցի ին պէս չկր ցա նք ըմբռ նել, չկր ցա նք 
մեկնել, չկր ցա նք բա ցատ րել մեր սի րե լի Ազ գին գոյու թիւ նը, մեր լե զո ւն, 
մեր կրօնքը, մեր հա ւատ քը ա մո ւր եւ հաս տատ պա հե լու հա մար: Պէ տք 
էր յոյնին եւ հռով մայե ցի ին պէս ազ գա մոլ ըլ լալ, սի րել մեր տոհ մային լե-
զուն, յար գել մեր տոհ մային ա ւան դու թի ւն եւ սո վո րու թի ւն նե րը: Հա մե-
րա շխ ըլլալ, մի ա բա նու թի ւն եւ սէր ու նե նալ ի րա րու: Անկ էր մե զի ա ղո ւոր 
զէ նք շի նել, կտ րիճ ըլ լալ, թո ւր քին, քի ւր տին եւ չէր քէ զին պէս կո ղոպ տել, 
յափշտա կել մի շտ եւ հա նա պազ ա զատ ապ րե լու փա փա քիլ:

 Մե զի հա մար ստոր նա նալ, կոյր զկու րան հնա զան դիլ, մի ա միտ եւ 
աշխա տա սէր ըլ լալ եւ օ տա րը սի րել ու մե րի նը ար հա մար հել դա րա ւոր 
սովո րու թի ւն ե ղած է: Այս ան ցա ւոր աշ խար հիս մէջ չիք ար դա րու թի ւն, չիք 
կա րեկ ցու թի ւն, չիք ճշ մար տու թի ւն: Ի րա ւո ւն քը, խօս քը մի շտ հզօ րա գու նին 
ե ղած է, ով որ զօ րա ւոր է բազ կաւ եւ մտօք յաղ թած է տկա րին: Գի տու թիւնը 
մե զի բա ցայայտ կեր պով կը սոր վեց նէ որ զօ րա ւոր թռ չո ւնք տկար նե րը 
ուտե լով կ’ապ րին, ծո վու մէջ մեծ եւ վիթ խա րի ձու կեր մա նրները ուտելով 

370 Սէվապ (Sevap) – աստվածահաճո գործ, առաքինություն:
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կ’ապ րին, չոր քո տա նիք եւս այս կեր պով կ’ապ րին: Մար դիկ ան գամ այս 
օ րէն քին են թար կո ւած են: Մեր խե ղճ ազ գը, ի վա ղո ւց ան տի ու սո ւմ եւ 
գի տու թի ւն չէ սի րած, յոյ նին եւ հռով մէ ա ցի ին պէս ինք նա զար գաց ման, 
ու սո ւմ եւ գի տու թե ան, մտա ւո րա կան զար գաց ման հե տա մո ւտ չէ ե ղած: 
Վշ տա ցե ալ եւ ա րիւ նա լիր յո ւզ մա մբ, ար դար զայ րոյ թի մը սա ստ կու թե նէ 
տա րո ւե լով հար կադ րո ւած եմ այս տո ղե րը գրել: Թո ղո ւնք ա նօ գո ւտ գան-
գատ նե րը, վե րս տին դառ նա նք մեր ա մէն ու նե ցած նե րէն մեր կա ցե ալ եւ 
ու նայ նա ցե ալ տու նը:

 Սե պո ւհ եւ իւր եղ բայր նե րը մնա ցին ի րե նց տան մէջ: Ես եւ Տէր Վար-
դան մեր տու նէն Ղալ լե տէ րե ան Ար թին ա ղային տու նը մտա նք կա մա ցո ւկ 
մը, տե սա նք, որ ա նո նք ալ տր տո ւմ տխո ւր ան հնա րին եր կիւ ղի մէջ է ին: 
Անդ քա նի մը վայր կե ան մնա լէն յե տոյ, Տէր Վար դան, Պու րո ւն սու զե ա նց 
տան ե տե ւը ղա զե զ371 Ճան սը զե ան Գէ որ գին տու նը գնաց պա տս պա րո ւե լու 
հա մար: Ես ալ Պու րո ւն սու զե ա նց տան տա նի քը ե լայ, «Հռա քել, Հռա քել 
դո ւրս ե լէք» ը սե լով ցած ձայ նով կան չե ցի: Ան մի ջա պէս դո ւրս ե լան Պու-
րուն սու զե ա ն372 լու սա հո գի Պօ ղոս, Պօ ղո սին եղ բօ րոր դի ն՝ Սի ոն, վար ի ջե-
ցու ցին զիս եւ ան պատ մե լի ու րա խու թե ա մբ ըն դու նե ցին զիս: Ար դէն կէ սօ-
րին, երբ Հռա քել մեր տո ւնն ե կաւ, Պու րո ւն սու զե ան հա ճի Փա նոս ա ղան 
Մար թի նի հրա ցա նով սպան նած է ին: Պու րո ւն սու զե ա նց դրա ցի սա պըն ճը 
Ա լի ե նց Ե ա հե ա է ֆէն տի տղո ւն պա շտ պա նու թե ա մբ Պու րո ւն սու զե ան թէ՛ 
հա ճի Փա նո սին եւ թէ՛ Գաբ րի է լե նց տու նը ամ բող ջո վին կո ղոպ տած չէ ին, 
ու տե լիք եւ հագ նե լի քի վե րա բե րե ալ բա ւա կան բա ներ թո ղու ցած է ին:

 Լու սա հո գի հա ճի Փա նոս ա ղային ան շն չա ցե ալ մար մի նը մէկ կողմ 
պառ կած մնա ցած էր, ողջ եւ վե րապ րող նե րն ալ սաս տիկ ա հու դո ղի մէջ 
կար ծես սառ կտ րած է ին: Այ սու ա մե նայ նիւ երբ իմ ողջ մնա լս տե սան, 
ու րա խա ցան: Ինչ ահ ռե լի գի շեր մ’էր, ո րո ւն ազ դե ցու թիւ նը եր բեք մտ քէս 
չպի տի կր նամ հե ռաց նել: Քա ղա քին չո րս կող մը կրակ, հր դեհ, հայե րուն 
տու նե րը կ’այ րէ ին: Փո ղոց նե րո ւն մէ ջը հայ նա հա տակ նե րու դի ակ ներ 
ի րա րու վրայ դի զո ւած է ին: Վե րապ րող խեղ ճե րու լաց ու կոծ, ա նօ րէն 
անխի ղճ նե րո ւն պո ռալ կան չե լը, կէս գի շեր դեռ չէր ե ղած՝ սկ սան մե-
ռե ալ նե րո ւն ոտ քե րը չո ւան ներ կա պե լով քա շել ու քա շկռ տել եւ տա նիլ 
քա ղա քին ե զեր քը բան ջա րե ղի նաց պար տէզ նե րը աղ բե րո ւն մէջ թա ղել: 
Մա րաշ ցի հրե ա ներ այս մե ռե ալ նե րը քա շել ու խայ տա ռա կե լու մէջ մեծ 

371 Ղազեզ (Kazaz) – մետաքսագործ վարպետ:
372 Այս ընտանիքի հաջորդները այժմ ապրում են Հալեպում:
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դեր ու նե ցան: Տա ճիկ նե րու հետ մի ա նա լով ա նո նք ալ ի րե նց ա տե լու թե ան 
ար գա սի քը ցոյց տո ւին: Այն գի շեր ես եւ Պու րո ւն սու զե ա նց ըն տա նի քին 
բո լոր ան դամ նե րը մին չեւ ա րե ւա ծա գին լա ցեր եւ դա ռն ար տա սո ւք ներ 
թա փե ցի նք:

 Հե տե ւե ալ օ րը, կար ծե լով որ կր կին ան գամ պի տի յար ձա կին, յար դա-
նոց պա հո ւը տե ցա նք ես եւ Պօ ղոս ա ղա: Ի րի կո ւան մօտ էր, Պու րո ւն սու-
զեան Գաբ րի է լին խա նու թին ա շա կե րտ նե րէն 14-15 տա րե կան պա տա նի 
մը յա նդգ նած էր դո ւրս ել լել եւ Քի ւմ պէթ թա ղի կող մե րը պտը տիլ: Յի շե ալ 
տղո ւն պատ մա ծին հա մե մատ, Սո ւրբ Սար գիս ե կե ղե ցին կո ղոպ տած եւ 
վար ժա րա նը այ րած է ին: Յի շե ալ ե կե ղեց ւոյ ա ւագ ե րէց Ար ժա նա պա տիւ 
Տէր Յով հան նէ սին տո ւնն ալ վա ռած է ին եւ խե ղճ Տէր Մատ թե ոս քհնյ. 
Ղա չաղ րե ա նը իւր բնա կա րա նին մէջ սպան նած է ին: Կեդ րո նա կան Վար-
ժա րա նի դա սա տու ու սո ւմ նա պե րճ Տի ար Սար գիս Սա մո ւէ լե ա նը եւ Տէր 
Ղա զար քա հա նայի որ դի Դա ւիթ ա նո ւն ու սե ալ եւ բա րե բա րոյ վար ժա-
պետն եւ իւր եղ բայ րը Յա կո բն ալ նա հա տա կած է ին:

 Զո րն ա սեմ, զո րն պատ մեմ, այն օր՝ 1895 Նոյեմ բեր 6-ին Ս. Գէ ո րգ 
ե կե ղե ցին իւր շր ջա կայ բո լոր հայ տու նե րով այ րե ցին: Յի շե ալ ե կե ղեց ւոյ 
քա հա նա նե րէն ծե րու նա զա րդ Սաաթ ճե ան Տէր Զա քա րի ա քա հա նան, 3 
հատ չա փա հաս որ դի նե րը մի առ մի աչ քին առ ջեւ չա րա չար սպան նե լէն 
յե տոյ, ութ սու նա մե այ ծե րու նի ե րէ ցն ալ տա պար նե րով նա հա տա կած է ին: 
Նա մա նա ւա նդ Տէր Գէ ո րգ քա հա նայ Չար բա նա ճե ա նը իւր 20 տա րե կան 
Սմ բատ ա նո ւն ե րի տա սա րդ տղո ւն հետ Դա նի է լե ա նց տան մէջ սպան նած 
է ին: Մեր Սո ւրբ 40 Մա նո ւկ ե կե ղե ցին այ րել չէր տո ւած հա րիւ րա պետ մը, 
կո ղոպ տել ալ չէր թո ղած այն հա րիւ րա պե տը:

 Սո ւրբ Կա րա պետ ե կե ղե ցին ալ ամ բող ջո վին այ րե ցին ու ա ճի ւն դար-
ձու ցին: Մեր թե մի ժո ղո վո ւրդ նե րէն Մու րա տե ան Պօ ղոս ա ղան, Մու րա-
տե ան Ա կոն եւ Տէր Մկր տի չե ան Վա նէս ա ղան սպան նած է ին: Այն ա ղի-
տա լի օ րը սպան նո ւած հայե րո ւն մի առ մի ա նո ւն նե րը յի շել ան շո ւշտ 
երկար գո րծ մը ըլ լա լո ւն ստի պե ալ եմ զա նց ը նել: Յե տոյ հա սկ ցո ւե ցաւ որ 
800էն ա ւե լի հայ սպան նած է ին:373 Ցաւ ի սի րտ, մե նք չէ ի նք կր ցած գէթ 80 
տա ճիկ սպան նե լ374: Հայ ցե ղը ի վա ղո ւց ան տի հի նգ վեց դա րե րէ ի վեր 

373 Համեմատության համար նշենք որ ոչ պակաս հայություն ունեցող Այնթապում 
զոհերի թիվը 300 էր (տե՛ս Պատմութիւն Անթէպի Հայոց, էջ 899-914): 

374 Ըստ Արսեն Կիտուրի ջարդարարները համենայն դեպս որոշ դիմադրության 
հանդիպում են Մարաշի Գիւմպէթ (Քյումբեթ) թաղամասում. «Գիւմպէթ թաղը հնչակեան-
ներուն կեդրոնատեղին էր՝ որոնք շատ լաւ զինուած էին: Խմբապետ Յովսեփ Զէյթունցեան՝ 
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թո ւրք ազ գին ծա նր լու ծին տակ մնա լով, ա ւե լի լաւ է ը սեմ, իբ րեւ ան գին 
գե րի, իբ րեւ ծա խու առ նո ւած ստ րո ւկ իւր առ նա կան եւ ա րի ա կան կո րով 
եւ քա ջու թիւ նը կո րսն ցու ցած էր: Մեր նախ նե աց դիւ ցազ նա կան ո գին եւ 
կտր ճու թիւ նը բո լո րո վին մոռ ցած է հայը:

 Մեր սի րե լի Ազ գին այս տե սակ թե րու թի ւն նե րը պատ մել իմ նպա-
տա կէս հե ռու ըլ լա լո ւն հա րկ կը հա մա րիմ կր կին ան գամ դառ նալ եւ 
Պուրուն սու զե ան տան մէջ իմ 10 կամ 15 օ րո ւան կե ա նքս նկա րագ րել: Լու-
սահոգի Հա մալ ղը զը Մահ տե սի Մար գա րիտ ողջ էր, Պօ ղոս ա ղա եւ հաճի 
Գաբրիէլ եւ հօ րեղ բայ րը՝ Գրի գոր, զիս պա տո ւել եւ մե ծա րե լու մա սին 
ինչ որ ը նել պէ տք էր ը րին, այն ա ղի տա լի եւ սոս կա լի օ րե րու մէջ յո րո ւմ 
Մարա շի ամբո ղջ հայ հա մայն քը խոր տխ րու թե ան եւ ան նման թշո ւա ռու-
թե ան մատնո ւած էր: 

Ե կե ղե ցի ներ այ րած, դպ րոց ներ գո ցո ւած, խա նո ւթ ներ եւ կր պակ ներ 
փա կո ւած, հա րիւ րա ւոր հայեր մե ռած, փո ղոց ներ հայ նա հա տակ նե րու 
ա րե ա մբ ո ղո ղո ւած, ա մէն տեղ հայո ւն հա մար սար սափ նե րով լե ցո ւն, ո եւ 
է հայ մը չէր կր նար հա մար ձա կիլ իւր տու նէն դո ւրս ել նել: Ա սա նկ խղ ճա-
լի օ րե րու մէջ Պու րո ւն սու զե ա նք պա հե ցին եւ կե րակ րե ցին զիս ա մե նայն 
սի րով: Մոռ նալ չեմ ու զեր եր բեք կո տո րա ծի ա ւա ղե լի օ րո ւան հե տե ւե ալ 
առ տո ւն իմ ծու խե րէս հան գու ցե ալ Ճան սը զե ան Գէ որ գին կի նը՝ Մար գա-
րիտ, լսե լով որ մեր տու նը կո ղոպ տեր եւ յա փշ տա կեր են, եւ իմ ալ կեն դա-
նի ըլ լա լս մին չեւ ան գամ չգիտ նա լով, խո ւր ձի մը մէջ ձա ւար, բրի նձ եւ ոսպ 
դնե լով կռ նա կի ա ռած մեր տու նը բե րաւ: Մեր տու նը մա րդ չկար, զա ւակ-
նե րո ւս մայ րը իւր զա ւակ նե րով տնէն դո ւրս ե լած էր: Զար մա ցած եմ այդ 
Ճան սը զե ան Մար գա րիտ ա նո ւն կնոջ մեր ըն տա նի քին նկատ մա մբ ու նե-
ցած սի րոյն: Իւր կե ան քը վտան գի դնե լով, չվախ նա լով եր բեք թո ւրք կատ-
ղած խու ժա նին չա րիք նե րէն, ել լել մեր տու նը այ ցե լու թե ան գալ, եւ պէ տք 
ե ղած ու տես տի վե րա բե րե ալ բա ներ բե րել: Պու րո ւն սու զե ա նց տան մէջ 
գտ նո ւած մի ջո ցիս մեր տան կոտ րո ւած փակ դու ռը նո րո գել տո ւաւ կի նս, 
քա նի մը ա նար ժէք բա ներ ալ Շէյխ Ճա մի էն ա ռեր բե րեր էր Մի միշ ա ղա: 

Ես ալ այլ եւս Պու րո ւն սու զե ա նց ըն տա նի քին ա ւե լի բեռ եւ ծան րու-
թիւն չըլ լա լու նպա տա կաւ ե լայ Պու րո ւն սու զե ան նե րէն մեր տու նը ե կայ, 

պատնէշէ պատնէշ վազելով՝ կը խրախուսէր մարտիկները. եղբօրորդին՝ 17 տարեկան 
Յարութիւնը՝ մէկ գնդակով կը տապալէ չէթէապետ Քիւթուկճի Հասանը: Խուժանը կը 
նահանջէ: Երրորդ տապալուողը կ’ըլլայ աւազակապետ Մըտըգ՝ Յակոբ Տէլիտայըեանի 
կողմէ» (Պատմութիւն Ս.Դ. Հնչակեան կուսակցութեան, էջ 185):
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բայց սաս տիկ վախ նա լով, որ պէս զի չձեր բա կա լո ւիմ: Պա հո ւը տե լու համար 
մեր տու նը ա նյար մար տեղ մ’էր, ո րով հե տեւ չո րս կող մը բաց: Նա մա նա-
ւա նդ մեր տան ե տե ւը գտ նո ւող տա ճիկ ըն տա նիք ներ տե սան եւ գիտ ցան 
իմ կեն դա նի մնա լս: Քա նի մ’օր մեր տու նը մնա լէն յե տոյ, 1895 Նոյեմ բեր 
25-ին ա ռա ւօ տե ան կա նու խէն արթն ցայ եւ Պու րո ւն սու զե ան ող բա ցե ա լին 
գոր ծա ծո ւած եւ հին ու մին մէկ պօ զ375 ա պա ն376 գլո ւխս ա ռի ուղ ղա կի մեր 
Սո ւրբ Քա ռա սո ւն Մա նո ւկ ե կե ղե ցին գնա ցի:

 Ժամ կոչ Պետ րոս ար դէն լո ւր ու նէր, ան մի ջա պէս դու ռը բա ցաւ, նե րս 
մտայ: Իմ ով ըլ լա լս ոչ ոք կր ցաւ ճա նչ նալ: Մնա ցի մեր ե կե ղե ցին մինչեւ 
Դեկ տեմ բեր 3՝ Կի րա կի օր: Ժամ կոչ Պետ րոս աս դի էն ան դի էն կե րա-
կուր կը բե րէր կ’ու տէ ի նք: Ախ րա պե ան Շի ւք րիւ է ֆեն տի լսած էր ժամ կո-
չէն ե կե ղե ցի ա պաս տա նած ըլ լա լս, եր բե մն գա ղտ նի կեր պով կու գար, 
կը տես նուէ ի նք, եւ դո ւր սը՝ քա ղա քին մէջ, ան ց ու դար ձած բա նե րէն լո ւր 
կ’առ նէ ի նք:

 Թէ ինչ պէ ՞ս ձեր բա կա լե ցին զի ս

1895 Դեկ տեմ բեր 3 Կի րա կի օր մ’էր, դեռ ե կե ղե ցին գոց, Թո րե ան 
Տէր Աս տո ւա ծա տո ւր եւ Տէր Վար դան քհնյ. Տէր Մի նա սե ան ի րե նց տու-
նե րո ւն մէջ փա կե ալ, բնաւ չէ ին կր նար ել լել: Կէս օ րո ւան մօտ ժամ կոչ 
Պետ րոս դո ւրս ե լաւ, ու շա ցաւ, չե կաւ: Ես մի այն ե կե ղեց ւոյ վե րի սե նե ա կը 
մնա ցի: Կը սպա սեմ՝ ե կող չկայ, կռա հե ցի, որ ժամ կոչ Պետ րոս ան պատ-
ճառ փոր ձան քի մը հան դի պե ցաւ: 

Ի րի կո ւն ե ղաւ, ժա մը 12 ըստ թր քա ց377, չե րեւ ցաւ ժամ կոչ Պետ րոս, 
սկ սայ դո ղալ, սար սիլ եւ ա հա բե կիլ, ո րով հե տեւ ա ղէկ հա մո զո ւած է ի, 
որ կա ռա վա րու թիւ նը ի մա ցաւ իմ մե ռած չըլ լա լս, ու րե մն կը փնտ ռէ ին 
զիս եւ հե տա մո ւտ է ին գտ նել ուր պա հո ւը տած ըլ լա լս: Ժա մը մէկ ե ղաւ, 
մինակ մնա լէն ձա նձ րա ցած ե կե ղեց ւոյ կա լո ւած գի նե տան վար ձա կալ 
Ե ա նի ա նո ւն յոյն գի նե գոր ծին տու նը ան ցնիլ ո րո շե ցի: Ան մի ջա պէս խա
վա ճա378 Ե անի եւ իւր ծնող քը սի րով ըն դու նե ցին զիս: Կե րա կո ւր պի տի 
ու տեն ե ղեր: Սե ղա նի գլո ւխ նս տա նք, ան մի ջա պէս գի նե տան դու ռը ափ 

375 Պօզ (Բոզ, Boz) – գորշ:
376 Ապա (Աբա, Aba) – այծենակաճ, յափնջի:
377 Հետմիջորեի ժամը 6-ը:
378 Խավաճա (խավաջա) – Hoca (Խոջա) բառի հին ձևը:
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տո ւին: Ե ա նին տա կա ւին դո ւրս չե լած պա տու հա նէն նայե ցաւ ե կաւ ին ծի 
ը սաւ՝ Ա պու նա,379 գո րծդ գէշ է, կար ծեմ զքեզ կը փնտ ռեն, ե կե ղեց ւոյն չո րս 
կողմը զի նո ւոր ներ հրա ցան ի ձե ռին նօք թա380 կայ նած են, մի վախ նար, 
ե թէ կ’ու զես կր նամ զքեզ պա հել, զքեզ չը յա նձ նե լու հա մար պէ տք ե ղած 
զո հո ղու թիւ նը ը նե լու պատ րա ստ եմ: 

Այս խօ սակ ցու թիւ նը մէ ջեր նիս դեռ չը լմն ցած կր կին ան գամ ու ժով 
դու ռը զար կին: Հա սկ ցայ եւ կա տա րե լա պէս հա մո զո ւե ցայ որ զիս կը 
փնտռեն: Ան շո ւշտ ի մա ցած են հոս պա հո ւը տած ըլ լա լս: Գի նե գո րծ խա վա
ճա Ե ա նի այ լայ լած եւ շփո թած գնաց բա ցաւ դու ռը եւ տե սաւ, որ միւ լա զըմ 
Տէր վիշ ա ղա 30-40 զի նո ւոր նե րով ե կեր գի նե տու նը պա շա րած է: Վա զե-
լով ե կաւ ը սաւ « պա պա, սէ նի ա րըյօր լար»381: « Հոգ չէ, ա հա կու գամ», ը սի, 
հին ու մին պոզ Ա պան հա գայ, ուղ ղա կի դու ռը գնա ցի, « պո ւյու րո ւն»382 ը սի: 
Ան մի ջա պէս վրաս յար ձա կե ցան, պի տի ծե ծէ ին, ձեռ քե րս պի տի կա պէ ին, 
Տէր վիշ ա ղա շո ւտ մը մի ջամ տեց, ար գի լեց եւ չը թո ղո ւց, որ ձեռ քե րս կա-
պեն: « Փա փազ, հե օ քիւ մէթ սէ նի ա րըյօր պաա զը սիւ վալ ճէ վապ զմնն տա, 
սե րայէ կի տե լիմ»383: Իմ կող մա նէ ազ նո ւու թի ւն մը ը նե լու հա մար կ’ու զեմ 
զքեզ նախ տո ւնդ տա նիլ, մայրդ, կի նդ եւ զա ւակ նե րդ պէ տք է տես նաս, 
յե տոյ կ’եր թա նք Սե րայ:

 Քե նե կա լս՝ Գո ւյո ւմ ճե ան Գրի գոր ա ղան լապ տեր մը ի ձե ռին ա նոնց 
հետ ե կած էր: Պէ տք չկար այ լե ւս տա րա կու սե լու, հա սկ ցայ որ կիրա կի օր, 
այն ա ղե տա լի օր, դեռ զիս չգ տած տո ւնս գա ցեր, շատ նե ղու թի ւն, շատ 
չար չա րա նք ներ, ծեծ եւ ան լո ւր նա խա տի նք ներ տե ղա ցու ցած է ին ե րէ ց-
կնոջ: Յե տոյ լսած եմ ժամ կոչ Պետ րո սն ալ Գա տը Զա տէ ին տու նը տարեր՝ 
շատ ծե ծեր է ին: Իմ պա հո ւը տած տե ղս ի մա նա լու հա մար մեր տու նը ման-
րա մա սն կեր պով խու զար կեր եւ յար դա նո ցին մէջ քա նի մը անկա րե ւոր 
նա մակ ներ գտած է ին: 

Ե թէ ու զէ ի, կր նայի գի նե տան մէջ նո րէն պա հո ւը տիլ: Մտա ծե ցի, 
Թուրք կա ռա վա րու թիւ նը կատ ղած է, ու րա ցած է Աս տո ւած եւ օ րէ նք, 
ինքնի րե նս ը սի՝ ա սո նք կր նայ ըլ լալ որ կի նս կը տա նին կը բան տար կեն, 

379 Ապունա (Աբունա) – արաբ.՝ Տէր Հայր (Մեր Հայր):
380 Նօքթա (Nokta) – վայր, կետ, պահակակետ, այսինքն՝ «նօքթա են կայնած» նշա-

նա կում է «պահակ են կանգնած»: 
381 Baba, seni arıyorlar – թրք.՝ Տեր Հայր, քեզ են փնտրում:
382 Buyurun (buyurmak) – թրք.՝ հրամեցէք:
383 Papaz, hükümet seni arıyor bazı sual cevap zeminde, Serâye gidelim – թրք.՝ Տեր Հայր, 

կառավարությունը քեզ է փնտրում հարցաքննության համար, գնանք կառավարչատուն:
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կը նե ղեն եւ կը չար չա րեն: Փո խա նակ այս պի սի ան պա տո ւու թե ան մը 
տեղի տա լու, ա ւե լի լաւ է ես եր թամ ան ձնա տո ւր ըլ լամ, բան տար կո ւիմ, 
նե ղո ւիմ եւ չար չա րո ւիմ:

 Տէր վիշ ա ղային հետ զի նո ւոր նե րը չո րս կո ղմս պա տած ուղ ղա կի մեր 
տու նը գնա ցի նք: Մայրս, կի նս եւ բո լոր զա ւակ նե րս ան դ հա ւա քո ւած է ին, 
Գէ ո րգ տղաս մի այն բա ցա կայ էր, չը կր ցայ հա րց նել: Յե տոյ ի մա ցած եմ, 
որ իմ փնտ ռո ւած մի ջո ցին Գէ որ գը ու րիշ տե ղէ մը տո ւն կու գայ ե ղեր: 
Թուրք մը՝ «տ ղաս, փա խիր, տու ներ նիդ ա հա գին դժո խք մը դար ձաւ, 
հօրդ էլ ուր պա հո ւը տած ըլ լա լը ը սել տա լու հա մար մայրդ Ճու մաա է ֆէն-
տի կը ծե ծէ, կը նե ղէ եւ կը տան ջէ» կ’ը սէ, «ե թէ զքեզ ալ տես նեն, ծե ծե լով 
անպատ ճառ կը սպան նեն, փա խիր, մի կե նա ր»: Այս ա հա բե կիչ տե ղե-
կու թե ան վրայ խե ղճ տղաս՝ Գէ ո րգ կ’եր թայ Մու րա տե ան Պօ ղոս ա ղային 
մաս մա նան կը մտ նէ:

 Կէս ժա մէն ա ւե լի նս տա նք մեր դրա ցի Գալ լե տէր Ար թին ա ղային 
տու նը, տես նո ւե ցա նք մե րին նե րո ւն հետ եւ վեր ջին ծայր յու սա հատ եւ 
սր տա թո ւնդ, գրե թէ այ լե ւս զի րար տես նե լու յոյս չու նե նա լով, մեկ նե ցա նք 
Գալ լե տէ րին տու նէն: Գնա ցի նք Սե րայ, զիս ուղ ղա կի զապ թիյէ օ տա սը384 
տա րին եւ « հոս՝ բան տար կե ալ ես», ը սին: Այս զապ թիյէ օ տա սը ը սո ւած 
տե ղը հա սա րակ ոս տի կան նե րու յատ կա ցե ալ սե նե ակ չէր, այլ Թա պո ւր 
Ա ղա սը Թօփ լամ Օղ լու Իպ րա հիմ է ֆէն տի ին սե նե ա կին քով զապ թիյէ նե-
րու գրա սե նե ա կն էր: 

Այն ա ղէ տա լի եւ յոգ նատ խո ւր գի շե րո ւան սա հմռ կե ցու ցիչ ազ դե ցու-
թիւ նը եր բեք չեմ կր ցած վրայէս հե ռաց նել: Կէս գի շե րո ւան մօ տե ցած էր 
ժա մա նա կը: Նե րս մտայ, ով կր նայ պառ կիլ եւ քնա նալ: Հա զար եւ մէկ 
եր կիւ ղա լի մտա ծու թի ւն նե րով սի րտս տակ նո ւվ րայ ե ղաւ: Ար դէն քա նի 
մ’օր յա ռաջ լսած է ի թէ բան տար կե ալ հայե րը հար ցա քն նե լու ա տեն սաս-
տիկ կը ծե ծեն, կը նե ղեն եւ ան տա նե լի տան ջա նք եւ չար չա րա նք նե րու 
կ’են թար կեն: Վեր ջա պէս ա ռա ւօտ ե ղաւ, մէ կիկ մէ կիկ այս սե նե ա կի մէջ 
պաշ տօն ու նե ցող քար տու ղար ներ եւ պաշ տօ նե ա ներ ե կան ի րե նց տե ղե-
րը նստան: Ա մէ նն ալ խո ժոռ եւ հրէ շային դէմ քով ին ծի կը նայէ ին: Ի՞նչ 
կրնայի ը նել, ոչ ինչ: Սպա սե ցի աստ 2 օր, 1895 Դեկ տեմ բեր 3, 4 եւ 5, 
Ե րեք շաբ թի ի րի կո ւն ե ղաւ:

384 Օտասը (օդասը, օդա, Oda) – սենյակ:
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 Թէ ինչ պէ ՞ս կա տա րո ւե ցաւ նախ նա կան ահ ռե լի 
հար ցա քն նու թի ւնս 

Այն ի րի կո ւն Դեկ տեմ բեր 5, Ե րեք շաբ թի գի շեր ժամ ըստ թր քաց 
4-ին էր, եր կու ոս տի կան ներ ե կան՝ «ե լիր նայի նք փա փազ, զքեզ փօլիս 
օ տասը Սէր Քո մի սէր Նե ճա թի է ֆէն տին կ’ու զէ» ը սին: Ան մի ջա պէս 
ե լայ, եր կուքը եր կու կո ղմս, ես ալ մէ ջեր նին, կար ծես թէ պի տի փախ չիմ, 
գնա ցի նք մտանք փօ լիս օ տա սը ը սո ւած դժո խային տե ղը: Սէր Քօ մի սէր 
Նեճա թի ա նու նը կրող այս հրէշ գա զա նը, բնիկ ուր ֆա ցի Ճու մաա է ֆէն-
տի միւլազըմը, Այն թապ լը Օղ լու Ահ մէտ է ֆէն տի ա նո ւն մա րաշ ցի փօ լի սը, 
քանի մը զի նո ւո րա կան սպա ներ կար գով շա րո ւած եւ մաս նա ւոր ա թոռ նե-
րու վրայ բազ մած է ին:

 Սե նե կին ճի շտ մէջ տե ղը ա հա գին եր կա թե այ կրա կա րան մը դրուած՝ 
կրակ նե րով լե ցո ւն: Շատ մը եր կա թի կտոր ներ կրա կին մէջ տաք ցած 
հրա շէկ դար ձած է ին: Խո ւրձ խո ւրձ գա ւա զան ներ, հե ռագ րա կան թե լե րէն 
ո լո րո ւած հիւ սո ւած խա րա զան ներ ի րա րու վրայ դի զո ւած է ին: Ա հա գին 
ֆը լա խա385 եւ մե տաք սե այ թե լեր, չո ւան ներ եւ ու րիշ շատ մը պատ ժա գոր-
ծիք ներ: 7 կամ 8 կա տա ղի դէմ քե րով հս կայ ոս տի կան ներ եւ պաշ պօ զո ւք 
տա ճիկ ներ, ձեռ քեր նին հա ստ փի րե րո վ386 կայ նած հրա մա նի կը սպա սէ ին 
հար ցա քն նու թե ան են թար կո ւած հայե րը ծե ծե լու, տան ջե լու եւ չար չա րե-
լու հա մար: Երբ նե րս մտայ եւ յան կա րծ տե սայ այս ահ ռե լի տե սա րա նը, 
սար սափ պա տեց զիս, գլ խու պտոյտ եւ գրե թէ մա հո ւան եր կիւ ղիւ պա շա-
րո ւե ցայ:

 Ճիւ մաա է ֆէն տի ա նո ւն մար դա կե րպ ճի ւա ղը՝ « խօ սէ՛ նայի նք փափազ, 
պա րոն Ա ղա սին կը ճա նչ նա ՞ք, դո ւն ա նո նց հետ ըն կեր ես ե ղեր, հոս Մա-
րա շի մէջ Հն չա կե ան ա նու նով յե ղա փո խա կան ըն կե րու թի ւն կայ ե ղեր, 
դուն ալ ա նո նց պա րագ լո ւխ ես ե ղեր: Խօ սէ՛, յայտ նէ՛ ճշ մար տու թիւ նը, 
որպէս զի շատ ծեծ չ’ու տես»:

«Ա տա նկ բա նե րէ տե ղե կու թի ւն չու նիմ եւ Ա ղա սի ին հետ գո րծ ունե-
ցած չեմ եւ հոս Մա րա շի մէջ Հն չա կե ան ըն կե րու թի ւն չկայ» ը սե լու չը 
մնաց: Հան կա րծ Ճու մաա կրակ դար ձաւ, ե լաւ կայ նե ցաւ, յար ձա կե ցաւ 
վրաս վայ րագ վագ րի մը պէս: Եր կու ձեռ քե րով մօ րու քէս բռ նեց եւ զիս 
ուժով մը գե տին տա պա լեց: Դի մա ցը Մեվ լո ւտ ա նու նով հս կայ քի ւրտ 

385 Ֆըլախա (Falaka) – թրք.՝ սեղմակ, մամլակ, պատժելու գործիք:
386 Փիր – երկաթյա գավազան:
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ոստի կան մը կայ նած էր: «Բռ նե ցէք սա խըն զը րը, եր կու բթա մա տե րը 
մետաք սով ա մո ւր մը կա պե ցէք» ը սաւ. ան մի ջա պէս կա պե ցին մե տաքսի 
ա մո ւր թե լե րով եր կու բթա մա տե րս ի րա րու եւ եր կու ոտ քե րս ալ թե ւե րո ւս 
մէ ջէն ան ցու ցին: 4-5 զապ թիյէ ներ ար դէն ձեռ քեր նին բռ նած գա ւա զան եւ 
խա րա զան նե րով սկ սան ան գթա բար զար նել: Ե րե սիս վրայ, կռ նա կիս եւ 
գլ խո ւս վրայ: Կա պո ւած ձեռ քե րով եւ ոտ քե րո վս չէ ի կր նար շար ժիլ: Ճու-
մաա ա նո ւն գազանը՝ « զար կե ցէ ՛ք, ա մո ւր զար կե ցէք մին չեւ որ խոս տո-
վա նի ճշ մար տու թիւնը» ը սե լով կը քա ջա լե րէր զիս հա րո ւա ծող եւ ծե ծող 
ոստի կան նե րը: 

Ի զո ւր գթու թի ւն եւ կա րեկ ցու թի ւն կը հայ ցէ ի, բայց սր տեր նին եր կաթ 
եւ կրա նիթ դար ձած էր: Բեր նէս, քի թէս, ձեռ քե րէս սկ սաւ ա րի ւն հո սիլ, 80 
– թե րե ւս 100 գա ւա զա նի հա րո ւած ներ կե րայ, մա րե ցայ եւ իբ րեւ զմե ռե ալ 
գրե թէ ան շն չա ցայ: Նայե ցայ որ պի տի մեռ նիմ, պի տի փճա նամ. սկ սայ 
ա ղա չել պա ղա տել, ար դէն Այն թապ լը Օղ լու Ահ մէտ է ֆէն տի ա նո ւն հրե շը 
թո ւղթ մը պատ րաս տած էր: « Սա թո ւղ թը ստո րագ րէ թող տա նք քե զի», 
ը սաւ, «ա պա թէ ոչ ա ւե լի գէշ պա տիժ ներ պի տի կրես: Քի ւրտ Մէվ լո ւտ, 
սա խայը ն387 փա փա զին վար տի քը հա նէ, տա րէք զին քը ան դին սե նե ա կը, 
ա ղէկ մը ա սոր պա տի ւը լլ կե ցեք, այն ա տեն խել քը գլու խը կու գայ, եւ այս 
հար ցա քն նու թե ան թո ւղ թը կս տո րագ րէ»: 

Ե րբ այս խօս քե րը լսե ցի եւ քի ւրտ Մէվ լո ւտն ալ սկ սաւ վար տի քս 
հանել, ա ւե լի սար սա փա հար «կ ’ա ղա չեմ մի ը նէք այդ բա նը, քա կե ցէք 
մատ նե րո ւս կա պե րը եւ ինչ որ գրած էք եւ ինչ պէս գրած էք ստո րագ րեմ»: 
Քա կե ցին մատ նե րո ւս մե տաք սե այ կա պե րը եւ նս տե ցու ցին գետ նի վրայ, 
գրի չը ձե ռքս տո ւին եւ ստո րագ րե ցի Նախ նա կան Հար ցա քն նու թե ա նս 
Թո ւղ թը: 

Այս մի ջո ցին այլ այլ մէ ե լե ալ, գրե թէ խե լա կո րոյս, չկր ցայ ոտ քի վրայ 
ել լել ու կայ նիլ, ո րով հե տեւ ձեռ քե րէս, ե րես ու բեր նէս հե ղե ղի պէս ա րիւն 
սկ սած էր գալ, սաս տիկ ջեր մէ ըմբռ նե ալ հի ւան դի մը պէս կը դող դո ղայի: 
«Ա ռա ջին ան գամ ըլ լա լով այս քա նը կը բա վէ, ե րա նի թէ դեռ այն քան ծեծ ու 
նա խա տի նք ներ չկե րած ճշ մար տու թիւ նը խոս տո վա նած ըլ լայիր», Ճիւմաա 
եւ Նե ճա թի եւ Այն թապ լը Օղ լու Ահ մէտ հրա ման տո ւին զապ թիյէ նե րո ւն որ 
զիս վե րց նեն գետ նէն: 

Ան մի ջա պէս քի ւրտ Մէվ լո ւտ եւ ու րիշ 2-3 զապ թիյէ ներ ա նո ւթ նե րէս ու 
ձեռ քե րէս բռ նած «Փօ լիս օ տա սը» ա նու նը կրող այս գե հե նային սե նե ա կէն 

387 Խայըն (Hain) – դավաճան, նենգ:
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դո ւրս հա նե ցին: Թէ պէտ ե ղա նա կը ձմեռ, օ դը ցո ւրտ եւ ան ձրե ւային էր, 
ան թիւ ան հա մար պաշ պօ զո ւք մա րաշ ցի տա ճիկ ներ Փօ լիս օ տա սըին շո ւր ջը 
հա ւա քո ւած է ին, հայե րո ւն ծեծ ու տե լը տես նել եւ ու րա խա նա լու հա մար: 
Այս խա ժա մո ւժ ամ բո խը, երբ այդ վի ճա կի մէջ տա րո ւի լս տե սան, ան հունա-
պէս սկ սան խն դալ, բա րձր ձայ նիւ նա խա տել, ծաղ րել, ա նա սե լի եւ ան լսե լի 
հայ հոյա նք եւ վայ րա հա չու թի ւն նե րու տա րափ մը տե ղաց նել գլ խո ւս:

 Տա րին զիս պառ կե ցու ցին գետ նի վրայ, չէ ի գի տեր, թէ ո՞ր կո ղմս կը 
ցա ւէր, վա սն զի ո տից մին չեւ ցգ լո ւխ գա ւա զա նի հա րո ւած նե րէն ձեռ քե-
րո ւս վրայ, կռ նա կիս եւ թե ւե րո ւս վրայ ա րիւ նա լից վէր քեր գոյա ցած է ին: 
Շա պի կս՝ ա րի ւն լո ւայ, մու ճակ նե րս՝ ա րի ւն լո ւայ, ա մե նե ւին չէ ի կր նար 
քնա նալ, չէ ի կր նար շար ժիլ, չէ ի կր նար շո ւնչ առ նել: Ա նօ թու թի ւն, վախ, 
եր կի ւղ պա տեր էր զիս: Ահ մեծ է ան կա նել ի ձե ռս տաճ կին: Տա ճի կը գո ւթ, 
կա րեկ ցու թի ւն, ազ նո ւու թի ւն, մար դա սի րու թի ւն եր բեք չի ճա նչ նար, բո րե-
նի մ’է այն վայ րագ եւ գա զա նա բա րոյ: Նա մա նա ւա նդ թո ւր քին գոր ծը երբ 
հայո ւն հետ է, տա ճի կը գի տէ, որ հայը պա շտ պան եւ տի րա կան չու նի: Տա-
ճի կը լաւ գի տէ հայո ւն տկար եւ վե հե րոտ ըլ լա լը: Դա րե րէ ի վեր տա ճի կը 
մեր է ու թիւ նը, մեր հո գե բա նու թիւ նը լաւ ու սո ւմ նա սի րած է: Այս պատ ճա-
ռաւ տաճ կին հա մար հայը ծե ծել, հայը նա խա տել, բան տար կել, սպան նել, 
հայո ւն պա տի ւը լլ կել, տու նը կո ղոպ տել, կրօն քը ծաղ րել, մեծ, նո ւի րա կան 
պար տա կա նու թի ւն եւ կամ Աս տո ւա ծա հա ճոյ ա ռա քի նու թի ւն է: 

Ո րով հե տեւ հայը կե ա վո ւր է, խըն զըր է, քե ա ֆիր է, տա ճի կին կրօ նա-
կան մո լե ռան դու թիւ նը սար սա փե լի է: Ինչ եւ ի ցէ այժմ եր կար խորհրդա-
ծե լու պե տք չկայ: Առ տու ե ղաւ, կա նու խէն իմ պառ կած սե նե կին նէ օվ
պեթ ճի388 զապ թիյէն ե կաւ, տե սաւ զիս ա սա նկ խղ ճա լի եւ յե տին ծայր ար-
գա հա տե լի վի ճա կի մէջ, ինք նա բե րա բար գնաց ջո ւր խմե լու գա ւա թի մը 
մէջ ձէթ դրած բե րաւ, ու րիշ զապ թիյէ ի մը օգ նու թե ա մբ մեր կա ցո ւց զիս եւ 
ամ բո ղջ մար մի նս ձէ թով օ ծեց: «Այս շա պի կը եւ վար տի կդ հագ նիլ զքեզ 
բո լո րո վին ան հան գի ստ կ’ը նէ, ա րի ւն լո ւայ է, երբ այս ա րի ւն նե րը չոր նան, 
եր բեք չես կր նար հան գի ստ ը նել: Ե թէ այս օր տու նէդ կե րա կո ւր բե րող 
ըլ լայ, շա պի կդ տո ւնդ ղր կէ, ու րիշ նո րե րը բե րել տո ւր», ը սաւ ձէ թով զիս 
օ ծե լու բա րե հա ճու թի ւն ու նե ցող զապ թիյէն, ո րո ւն ա նո ւնն էր Օս ման ա ղա:

Յի շե ալ Օս ման ա ղան կա մաց մը զիս նո րէն պառ կե ցո ւց տախ տա-
կա մա ծին վրայ: 2 ժամ վեր ջը գրա գիր զապ թիյէ ներ ե կան, ան շո ւշտ զիս 
ծաղրե լու նպա տա կաւ. «Այս ինչ է, քեյիշ պա պա, հի ւա նդ էք, կար ծեմ 

388 Նէօվպեթճի (Nöbetçi) – հերթապահ:
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այս գիշեր Փօ լիս Օ տա սը զի ե ա ֆէ թի389 հրա ւի րե ալ էք, հոգ մ’ը ներ, այս 
ալ կ’անցնի»: Ցա ւե րո ւս կսկ ծի, վէր քե րո ւս ան տա նե լի զգա ցո ւմ նե րը, այս 
անսի րտ եւ ան խիղ ճե րո ւն ծա ղր ու ծա նա կը ի րա ւա մբ ան տա նե լի է ին: 
Բայց ինչ կր նայի ը նել, համ բե րե ցի, տո կա ցի, լո ւռ մո ւնջ հա ռա չե լով: Կէս 
օ րէն յե տոյ տու նէն կե րա կո ւր ղր կած է ին, զապ թիյէ Օս ման կե րա կու րը 
ներս բե րաւ եւ ա րի ւն լո ւայ շա պի կս ալ տո ւն ճամ բեց:

 Այս ա ռա ջին հար ցա քն նու թի ւնս որ կա տա րո ւե ցաւ 
Փօ լիս Օ տա սը:

 
Մե րին նե րը երբ ա րի ւն լո ւայ շա պի կս տե սան, չեմ գի տեր ո՞ր աստի-

ճան ահ ու դո ղի մէջ մնա լով յու զո ւե ցան, թե րե ւս ալ լա ցին: Թո ղո ւնք մեր 
տնե ցի նե րը որ քան կ’ու զեն լան, ող բան, ես կը տա ռա պէ ի, վէր քե րո ւս 
ցաւէն բնաւ չէ ի կր նար կե րա կո ւր ու տել: Ամ բո ղջ 2 օր այս թշո ւառ վի ճա կի 
մէջ մնա ցի: Եր րո րդ օ րը՝ ի րի կո ւան մօտ էր, ջա նք ը րի ոտ քի ելնել, յան-
կարծ կր ցայ տես նել Ալ լահ վեր տե ան Գաս պա րը: Կար ծեմ դրամ տա լու 
հա մար Սե րայ ե կած էր, ո րով հե տեւ Գաս պար հար կա հա ւաք էր: Գո չե ցի, 
յի շե ա լը ա ռա նց վախ նա լու, հա մար ձա կե ցաւ մօ տե նալ սե նե կիս պա տու-
հա նէն քիչ մը հե ռո ւն: Ա ղա չե ցի ա նոր, որ եր թայ մեր տու նը լո ւր տայ, 
որ ողջ եմ եւ կր նամ ոտ քի ել նել, եւ ե թէ ու նին՝ ին ծի 2 փա քէթ ծխա խոտ 
ղրկեն: Գո ւլ պա նե րս ալ Փօ լիս Օ տա սըին մէջ գող ցած է ին, նոր զոյգ մը 
գուլ պա ներ ղր կեն: 2-3 օր յե տոյ, նո րէն գի շեր ա տեն, ճի շդ ժա մը ըստ 
թրքաց 5 կամ 6-ին ե կան չո րս զապ թիյէ, քի ւրտ Մեվ լո ւտ ա նո ւն հս կայ գա-
զա նն ալ հե տեր նին, ձեռ քեր նին ա հա գին փի րեր եւ գա ւա զան ներ, մտան 
սե նե ա կս: «Ե լիր նայի նք փա փազ, քե զի կ’ու զեն Սէր Քօ մի սէր Նե ճա թի եւ 
Ճիւ մաա է ֆէն տի նե րը»: «Տ կար եմ, ան կա րող եմ, վէր քե րս դեռ ա ռող ջա-
ցած չեն, հար ցա քն նու թի ւն տա լու վի ճա կի մէջ չեմ»: «Ա տա նկ ա ռար կու-
թի ւն ներ ըն դու նե լի չեն, ոտ քի ե լիր շո ւտ» ը սե լով պառ կած տե ղէս վեր ցու-
ցին: Դո ւրս ե լա նք ինչ տես նե նք, տա ճիկ պաշ պօ զո ւք ամ բոխ լե ցո ւած է ին: 
Անն կա րա գրե լի նա խա տի նք, հայ հոյա նք, մին չեւ ան գամ ե րե սս թըք նել, 
զար նել, ծաղ րել եւ այլն: 

Ան շո ւշտ այս ա մէ նը կ’ըլ լային զիս տա նող ոս տի կան նե րու դրդ մա մբ եւ 
գրգռ մա մբ: Վեր ջա պէս Փօ լիս Օ տա սըին դռ նէն նե րս մտա նք: Շա րո ւած է ին  

389 Զիեաֆէթ (Ziyafet) – ընդունելություն: «Փօլիս Օտասը զիեաֆէթի» – հրավիրված 
եք ընդունելության ոստիկանության սենյակը:
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ճի ւաղ ներ, մար դա կե րպ գա զան ներ, առ ջին կրա կա րան, խա րա զան, 
չուան, ա մէն ինչ կա տա րե ալ: Փե սաս՝ Չօր պա ճե ան Կի րա կոս ա ղային եղ-
բայ րը՝ Յով հան նէ սը ֆը լա խայի մէջ տե սայ, եր կու ան խի ղճ զապ թիյէ ներ 
«սէ օյ լէ, խըն զըր, սէ օյ լէ »390 ը սե լով ան գթա բար կը ծե ծէ ին: Խեղ ճը կու լար, 
հե ղե ղի պէս ար տա սո ւք կը թա փէր, «պիլ մէմ սիւ վալ է թայի նիզ շեյ լէ րի 
պիլ մեմ, խա պե րիմ ե օ գ»391, կ’ը սէր: 

Այն աս տի ճան ծե ծե ցին հեգ Յով հան նէ սը, որ քթէն բեր նէն ա րի ւն գալ 
սկ սաւ: Վեր ջա պէս մա րե ցաւ խե լա կո րոյս, ձայ նը չե լաւ, կար ծե ցի, որ մե-
ռաւ: Այդ մի ջո ցին տա րա բա խտ Յով հան նէ սին ոտ քե րը հա նե ցին ֆը լա
խայէն եւ մե տաք սով կա պո ւած մատ նե րն ալ ար ձա կե ցին: Չո րս ոս տի կան, 
եր կու քը Յով հան նէ սին թե ւե րէն եւ եր կո ւքն ալ ոտ քե րէն բռ նե լով տա րին 
ու րիշ տեղ մը: Յե տոյ Արս լա նե ան Հրա նդ ա նու նով ու սե ալ ե րի տա սար դը 
նե րս մտց նե լով ուղ ղա կի ֆը լա խան ոտ քե րը ան ցու ցին: Սկ սան կա տա ղա-
բար ծե ծել, այն աս տի ճան ծե ծե ցին խե ղճ Հրան դը, որ մե ռե ա լի պէս ե ղաւ: 
Ին չո ՞ւ հա մար այս եր կու ան մեղ հայե րը այս աս տի ճան ծե ծե ցին եւ չար-
չա րե ցին, չը կր ցայ հա սկ նալ: Այս մի ջո ցին ես ալ դի մաց նին կայ նած կը 
դի տէ ի եւ խո րին ահ եւ դող պա տեր էր զիս, ո րով հե տեւ ան շո ւշտ կար գը 
ին ծի պի տի գար: Այն պէս ալ ե ղաւ, Սէր Քօ մի սէր Նե ճա թը եւ Ճու մաա 
է ֆէն տին « Մէվ լո ւտ, նէ օվ պէթ քեյի շէ կել տի, էր գըն պա գա լըմ, լայըգ լը պիր 
քէ օ թէք տա հա յե մե տիք ճէ քէյիշ տօղ րո ւյու սէ օյ լէ մէզ»392 ը սին: Առ ջուան 
պէս բթա մա տե րս ի րա րու վրայ դնե լով մե տաք սով ա մո ւր մը կա պե ցին, 
ֆը լա խան մտ ցու ցին ոտ քե րս, սկ սան ծե ծել: Եր բե մն ալ կրա կա րա նի մէջ 
տաք ցած եւ հրա շէկ դար ձած պող պա տի կտոր նե րով ձեռ քե րո ւս ե րես-
ները եւ վզիս տա կը այ րե ցին: Հա սկ ցայ եւ կա տա րե լա պէս հա մո զո ւե ցայ, 
որ պի տի սպան նեն զիս: Ար դէն տկար, ան զօր եւ յե տին աս տի ճան կմա խք 
դար ձած է ի, թէ ծե ծե լու ազ դե ցու թե նէ եւ սաս տիկ վախ նա լէս «կ ’ա ղա չեմ, 
հա նե ցէք ոտ քե րս, այլ եւս մի ծե ծէք, ինչ որ գի տեմ պատ մեմ ձե զի» ը սի:

 Հա նե ցին ոտ քե րէս ֆը լա խան եւ մատ նե րո ւս կա պե րն ալ քա կե ցին: 
«Այո կը ճա նչ նամ պա րոն Ա ղա սին եւ իւր ըն կեր նե րը, հոս ալ ա նո նց մի-
ջո ցաւ կազ մա կեր պո ւած Հն չա կե ան ըն կե րու թե ան ա տե նա պե տն եմ» ը սի:  

390 Խոսիր, խոզ, խոսիր:
391 Bilmem, sual ettiniz seyleri bilmem, haberim yok. – Չգիտեմ, ձեր հարցրած բաները 

չգիտեմ, լուր չունեմ:
392 Mevlut, növbet keşişe geldi, erken bakalım, layıklı bir kötek daha yemedikce keşiş 

doğruyu söylemez. – Մեվլուդ, հերթը քահանային եկավ, շուտ անենք, մինչև ևս մի փառավոր 
ծեծ չուտի, այս քահանան ճիշտը չի խոսի:
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Ան մի ջա պէս, նա խո րդ հար ցա քն նու թե ա նս ա տեն թո ւղթ մը ստո րագ րել 
տո ւած է ին ին ծի, Փօ լիս Այն թապ լը Օղ լո ւն հա նեց նույն թո ւղ թը եւ սկսան 
հար ցա քն նու թիւ նը շա րու նա կել: Պա րոն Ա ղա սի ին հետ մեր ու նե ցած գոր-
ծու նէ ու թե ան մա սին բա ւա կան տե ղե կու թի ւն ներ տո ւի: Ստի պե ցին եւ 
սաս  տիկ սպառ նա լիք նե րով հար կադ րե ցին զիս Մա րա շի Հն չա կե ան Կո-
մի տէ ին ան դամ նե րէն ո մա նց ա նո ւն նե րը տամ: Չա փա զա նց վա խէս եւ 
եր կիւ ղէս կը խոս տո վա նիմ աստ, հի նգ վեց մար դոց ա նո ւն նե րը եւ մեր ուր 
հա ւա քո ւմ ներ ը րած տա նց ա նու նը տո ւի, եւ Հն չա կե ան ըն կե րու թեան Զէյ-
թու նի խնդ րոյն հետ կա պակ ցու թի ւն ու նե նա լը պատ մե ցի:393 Շատ ուրա-
խա ցան ճի ւաղ նե րը, « տե սար, մե նք ար դէն գի տէ ի նք, Հա լէ պէն, Իս կեն տէ-
րու նէն եւ Այն թա պէն ե կած շատ մը նա մակ ներ բռ նած եւ այն նամակ նե-
րուն պա րու նա կու թե նէն հա սկ ցած է ի նք, որ հոս, ի Մա րաշ, յե ղա փո խա-
կան կո մի տէ մը կայ»:

 Սէր Քօ մի սէր Նէ ճա թի ձեռ քը մէկ քա նի նա մակ ներ կային, իբր թէ 
մեր տու նը խու զար կած ա տեն գտած է. « փա փազ, ը սաւ, քու ծած կա նո ւնդ 
ան գամ ի մա ցած եմ՝ Մա րու քէ Ճգ նա ւոր է»: Երբ այս խօս քը ը սաւ հա սկ-
ցայ, որ բա ւա կան տե ղե կու թի ւն ներ կր ցած է ին ստա նալ իմ մա սին: 

Առ այժմ այս քա նը բա ւա կան է: Ար դէն ար շա լոյ սին մօ տե ցած է ի նք, 
հար ցա քն նու թե ան թո ւղ թը ստո րագ րել տո ւին եւ զիս նո րէն ա ռա ջի տեղս՝ 
զապ թիյէ նե րո ւն գրա սե նե ա կը դրին: Այս պէս կա տա րո ւե ցաւ երկ րո րդ 
հար ցա քն նու թի ւնս:

Մ նա ցի այս սե նե կին մէջ 4 կամ 5 օր եւս: Զէյ թու նի պա տե րազմը 
սաստ կա ցաւ. Մա րա շի մէջ բնաւ զի նո ւոր չմ նաց, ա մէ նն ալ Մըս թա ֆա 
Րէմ զի եւ Ա լի Մօհ սին փա շա նե րու հրա մա նա տա րու թե ան տակ Զէյ-
թունի վրայ քա լե ցին: Իզ մի րէն եւ ու րիշ այլ եւ այլ նա հա նգ նե րէն շատ 
զի նո ւոր ներ բե րին: Մա րա շի շր ջա կայ գիւ ղե րէն քի ւրտ, չէր քէզ, ավ շա ր394 

393 «Մարաշի Հնչակեան մասնաճիւղը մեծագոյն զոհողութիւններ ըրած է Զէյթունի 
ապստամբութեան համար» (Պատմութիւն Ս.Դ. Հնչակեան կուսակցութեան, էջ 167): 
Զէյթունի ապստամբության նախօրյակին (1895 հոկտեմբեր) Մարաշի հնչակյանների 
ցուցաբերած օգնության մասին է վկայում հետևյալ պարբերությունը. «….Նազարէթ 
Չաւուշ՝ կը ղրկուի Մարաշ ռազմանիւթի մասին կարգադրութիւններ ընելու համար: Հոն 
հասած ատեն կը տեղեկանայ, որ քանի մը օր առաջ Զէյթուն ղրկուած է պատրաստուած 
վառօդը, չախմախի քար և ծծումբ: Նազարէթ Չաւուշ անմիջապէս կը վերադառնայ և 
փոխադրողներուն կը հասնի Տաշխանի մէջ: Ճիհան գետի եզերքին հասնելով հոն կը 
տեսնէ Աղասիին և Հրաչեային, որոնք ատրճանակներով զինուած՝ ճամփան կը պահէին 
(Պատմութիւն Ս.Դ. Հնչակեան կուսակցութեան, էջ 180):

394 Ավշար (Afşar) – թյուրքական ցեղ, որ բնակվում է Իրանի հյուսիսում, Թուրքիայի 
հարավում և Աֆղանստանի որոշ շրջաններում: Այս ցեղից էր ծագում Իրանի Նադիր Շահը:
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պաշպօզուքներ հա ւա քե ցին եւ բե րին կա նո նա ւոր բա նակ ներ կազ մե լով 
աշ խա տե ցան բնա ջի նջ ը նել Զէյ թու նը: 

Օր մը յան կա րծ Սէր Քօ մի սէ րը քո վս ե կաւ, հա նեց զիս զապ թիյէ նե-
րու գրա սե նե ա կէն, հա սա րակ բան տին աջ կող մը սե նե ակ մը կար, հոն 
մտ ցուց, պա րզ գետ նի վրայ նս տե ցո ւց, մի այն գի շեր մը մնա ցի ան դ, բայց 
զապ թիյէ նե րէն նե ղու թի ւն եւ նա խա տի նք չը տե սայ: Ս. Ս տե փան նոս թե-
մէն մսա գո րծ Արս լա նե ան Մով սէս ա նո ւն հայը տե սայ այս սե նե կին տախ-
տա կա մա ծին ներ քեւ, բան տար կե ալ նե րու ոտ քե րո ւն զար նե լու հա մար 
շատ մը եր կա թե այ շղ թա նե րու վրայ պառ կած էր եւ չէր կր նար տե ղէն 
բնաւ շար ժիլ:

 Հե տե ւե ալ օ րը, նո րէն ի րի կո ւան մօտ, քօ մի սէ րին հրա մա նաւ աս կէց 
ալ հա նե ցին Սե րային բակ, մեծ դրան աջ կող մը՝ զապ թիյէ նե րու գօ վու
շին395 ա ռա ջին մէկ նեղ, ա ռա նց պա տու հա նի եւ լու սա մու տի խշ տի կին396 
մէջ տա րին դրին զիս: Չը գի տեմ ինչ պէ ՞ս պի տի կր նամ ըն թեր ցո ղիս 
պատ մել այս դժո խային եւ գե հե նային փոք րիկ սե նե ա կը: Հի նգ վեց խուրձ 
հի նա, անշո ւշտ հայ աթ տար նե րու խա նո ւթ նե րէն կո ղոպ տո ւած, ի րա րու 
վրայ դի զո ւած, քա նի մը հատ քար ձէ թի թի թեղ ներ, մէկ կո ղմն ալ ա ծուխ 
եւ ու րիշ այլ եւ այլ ի րե ղէն ներ, կո տր տած լապ տեր ներ, շի շեր եւ մախ-
րի397 կտոր ներ: Շատ մո ւթ ըլ լա լո ւն հա մար ան դ գտ նո ւած մա նր բա նե րը 
չէ ի կրնար ո րոշ տես նել: Սոս կա լի, պժ գա լի գէշ հոտ մը, չէ ի կր նար շո ւնչ 
առնել, չէ ի կր նար նս տիլ, ո րով հե տեւ նս տե լու տեղ չկար: Մտ ցու ցին զիս 
հոն եւ դու ռը վրաս կղ պե լով գնա ցին: Հա զար տե սակ մտա ծո ւմ ներ պա-
շա րե ցին մի տքս, սկ սայ դո ղալ եւ սաս տիկ վախ նալ, ինք նի րե նս կ’ը սէ ի 
«այս գի շեր ան պատ ճառ զիս հոս պի տի խեղ դեն»: Ե թէ պո ռայի, կան չէ ի, 
դո ւր սէն կա րե լի չէր ձայնս լսե լի լի ներ, խո րին տրտ մու թե ան եւ ան հնա-
րին տագ նա պի մատ նո ւած է ի: Յան կա րծ դու ռը բա ցո ւե ցաւ, քա նի մ’օր յա-
ռաջ վէր քե րո ւս վրայ ձէթ քսող զապ թիյէ Օս ման ա ղան նե րս մտաւ, « վախ 
պա պա, քե զի հոս դրին», «այո» ը սի: «Աս տո ւած վեր ջը բա րի ը նէ: Խի ղճ 
եւ գո ւթ չու նին ա սո նք, ա նաս տո ւած են ա սո նք, բայց շատ մի վախ նար, 
նէ օ պէթ ճի զապ թիյէն որ դո ւր սէն վրադ պի տի հս կէր, բա նա լին ին ծի տո ւաւ 
ու գնաց, ին շալ լա հ398 չի գար» ը սաւ եւ նս տաւ հի նայի խո ւր ձե րո ւն վրայ: 

395 Գօվուշ (քովուշ, kovuş) – բանտախուց:
396 Խշտիկ – գետնի վրայ անկողին:
397 Մախր – յուղոտ փայտ, չըրա:
398 Ինշալլահ (Ínşallah) – Աստված տա, երանի:
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Այս ազ նիւ զապ թիյէն ի րա ւա մբ բաղ դատ մա մբ ու րիշ զապ թիյէ նե րու 
հետ բա րե սի րտ եւ խղճմ տան քի տէր տա ճիկ մ’էր, գնաց դո ւր սէն լապտեր 
մը բե րաւ: Մեր դրա ցի Սա րա ֆե ան Է լի ա սին մայ րը՝ տի կին Ղու տու րեթ, 
կե րա կո ւր բե րած էր, ոս պով շա ղո ւք, զայն ալ ա ռաւ նե րս բե րաւ կա մա-
կայ399 Օս ման ա ղային տո ւած ա պա հո վիչ քա ջա լե րու թե նէ մէկ եր կու 
պատառ կե րայ: Օս ման ա ղան նո րէն դո ւրս ե լաւ, սո ւրճ բե րաւ եւ նար կի լէ 
մ’ալ լե ցու ցած բե րաւ հրամ ցո ւց ին ծի: « Պա պա, մի վախ նար, այս գի շեր 
զքեզ եր բեք մի այ նակ չը պի տի թո ղո ւմ: Սե նե կիդ բա նա լին ա հա քո վս է, 
վս տահ ե ղիր ին ծի, ես իմ կրօն քիս տէ րն եմ: Աս տո ւած կա րող է մի շտ ան-
մեղ նե րը պա շտ պա նե լու, ե րա նի քե զի ե թէ ան մեղ ես: Մե րին նե րո ւն ը րած 
այս աս տի ճան ան գթու թե ան վրայ հար կաւ Աս տո ւած կը նայի» ը սաւ եւ 
դո ւրս ե լաւ, սե նե ա կը վրաս գո ցեց: Օս ման ա ղային մեկ նե լէն յե տոյ ա մե-
նե ւին չկր ցայ քնա նալ: Ոտ քե րս երկնց նե լու տեղ ալ չը կար: Փոք րիկ դա-
րան մը կար դրան քով, նայե ցայ, տե սայ որ Վե նե տիկ տպե ալ հայա տառ 
թր քա բար բառ ա ղօ թա գի րք մը կայ, ա ռի սկ սայ լա լով եւ հա ռա չա նք նե րով 
կար դալ եւ ա ղօ թել առ Աս տո ւած: Նեղ եւ տխո ւր պա րա գայից տակ ինչ 
քա ղցր բան է ա ղօ թել, դի մել Նա խախ նա մու թե ան, երբ մա րդ դժ բա ղդ վի-
ճա կի մէջ գտ նո ւի, երբ մա րդ մար դիկ նե րէն յոյս չու նե նայ, ինք զի նք կա մայ 
ա կա մայ կը ստի պո ւի Աս տու ծոյ ո ղոր մու թե ան յա նձ նել: Ես ալ այն մի ջո-
ցին բա ռին լայն նշա նա կու թե ա մբ յու սա հա տած է ի: Չու նէ ի եր բեք դո ւր սէն 
ին ծի օգ նե լու ան ձնա ւո րու թի ւն մը: Ով կր նար հա մար ձա կիլ քո վս գա լու: 
Մա րա շի հայ բնակ չու թե ան ող նայա րը400 կոտ րո ւած էր, ե րե ւե լի հայեր 
գրե թէ ա մէ նն ալ բան տար կո ւած է ին, տու ներ քան դո ւած եւ կո ղոպ տուած 
է ին: Չօր պա ճե ան Յա կոբ եւ Կա րա պետ է ֆէն տի ներ, Պի լե զիկ ճի եան Կա-
րա պետ է ֆէն տի, եղ բայր նե րը՝ Նա զա րէթ եւ Ար մե նակ, Կա նի մե ան Գրի-
գոր, Ախ րա պե ան Յով հան նէս, Ղու թու ճե ան Յա կոբ եւ որ դին՝ Խո րէն 
բան տար կե ալ է ին: 300-400-ի մօտ հայեր բա նտ մտած է ին եւ ան պատ մե-
լի նե ղու թի ւն, ծեծ եւ չար չա րա նք նե րու են թար կո ւած է ին:

 Վե րապ րող հայեր ալ յե տին աս տի ճան վախ եւ ահ ու դո ղի մէջ աղքա-
տա ցե ալ է ին: Տա ճիկ կա ռա վա րու թե ան այն օ րեր հան դէպ հայ քրիս-
տո նէից բռ նած ըն թաց քը կա տա րե լա պէս պատ մե լու հա մար ա հա գին 
հատոր նե րու պէ տք կայ: Սկ սե ալ Սո ւլ թան Հա միտ գա զա նա բա րոյ թա գա-
ւո րէն մին չեւ ցյե տին զապ թիյէ ա մե նե քե ան մի սի րտ եւ մի հո գի ե ղած է ին  

399 Կամակայ – հոժարությամբ:
400 Ողնայար – ողնաշար:
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Տաճ կաս տա նի մէջ ապ րող հպա տակ հայե րը բնա ջի նջ ը նել: Մե նք ա ռա-
ջուց չէ ի նք կր ցած կռա հել, ի մա նալ լսել եւ ճա նչ նալ ոչ թէ մի այն պե տա կան 
թուրք պաշ տօ նե այք, այլ կրօ նա կան դա սա կար գը, ամ բո ղջ զի նո ւո րա կան-
ներ, ար հես տա ւոր ներ, ի մի բան տա ճիկ տար րը մի ա ցած է ին, կար ծէս թէ 
տա րի ներ յա ռաջ խո րհր դակ ցե լով մաս նա ւոր ծրա գիր ներ պատ րաս տած 
է ին Ա նա տօ լո ւի մէջ գտ նո ւող հայե րը ոչն չաց նել, կո ղոպ տել եւ ի սպառ ջն ջել: 
Մա րա շի հայեր իմ բան տար կու թե ա նս ժա մա նակ այս ա մէն հա րստա հա-
րու թե ա նց եւ տա ռա պա նաց են թար կե ալ կը հե ծէ ին: Ոչ ոք կր նար Սե րայի 
կող մե րէն ան ցնիլ, ուր մնաց բան տար կե ալ նե րու վի ճա կէն հե տա քրք րո ւիլ: 

Եր կար չը նեմ, ա ռա ւօտ ե ղաւ, Օս ման ա ղան նո րէն ե կաւ այ ցե լեց զիս, 
ը սաւ՝ «բ նաւ մի վախ նար, այ սօր զքեզ աս կէց պի տի հա նեն, ես գնա ցի 
քօ մի սէ րին ա ղա չե ցի»: Ի րաւ ալ 2 ժամ վեր ջը ե կան ան կէց զիս հա նե ցին 
եւ տա րին հե տի ոտ զապ թիյէ նե րո ւն ղո վու շը դրին: Օր մը եւ գի շեր մ’ալ 
ա նոնց քով մնա ցի, բայց ճիշ դը խօ սե լով նա խա տի նք, ծեծ եւ կամ նե ղու-
թի ւն մը չը տե սայ:

 Հե տե ւե ալ օ րը, 1895 Դեկ տեմ բեր 18-ին էր, գի շե րը ժա մը 5-ին ե կան 
զապ թիյէ ներ «զ քեզ Սէր Քօ մի սէր կ’ու զէ» ը սին: Ե լա նք գնա ցի նք, ինչ տե-
սայ, Աս տո ւած իմ, Քօ մի սէ րին մաս նա ւոր սե նե կին մէջ ա հա գին կրա կա-
րան մը, ֆը լա խա ներ, չո ւան ներ, խա րա զան ներ: Սե նե կին մէջ ան կիւ նը 2 
հայ տղաք, եր կո ւքն ալ Ս.  Սար գիս թե մէն՝ Բար լա քե ան Սար գիս եւ Շիւք րիւ, 
եր կո ւքն ալ ձեռ քե րը ոտ քե րը կա պո ւած, այն քան ծեծ կե րած է ին, այն քան 
տան ջո ւած եւ չար չա րո ւած է ին, որ շնո րհ քով պատ մել ան կա րե լի է: Բար-
լա քե ան Սա րգ սին բեր նէն պա տառ պա տառ ա րի ւն կը հո սէր, Շի ւքրիւին 
ալ գլու խը եւ ձեռ քե րը վէր քե րով լե ցո ւած է ին: Սէր Քօ մի սէր Նե ճա թին 
նս տած փա ռա ւոր ա թո ռի մը վրայ, թէյ կը խմէր: Քո վը նս տե ցո ւց զիս, 
հրա ման ը րաւ զապ թիյէ նե րո ւն որ գա ւաթ մ’ալ ին ծի տան: «Շ նոր հա կալ 
եմ, չեմ խմեր», ը սի: «Առ, մի վախ նար խմէ, օ դը ցո ւրտ է, կը տաք նաս», 
ը սաւ: Վախ նա լո ւս, եւ կամ ճիշ դը խօ սե լով իւր այս ա նա կն կալ վար մո ւն քը 
չա րա չար գոր ծա ծած չըլ լա լու հա մար, ա ռի թէյին գա ւա թը, սկ սայ խմել: 

Այդ մի ջո ցին Ղա րա ման լե ան հայ կա թո լիկ Մա նո ւկ ա ղան նե րս 
բերին: Խեղ ճը, ես լսած չեմ, ար դէն 15 օր յա ռաջ բան տար կած են ե ղեր: 
Մէ կէն ի մէկ Նե ճա թին կրակ ու բոց դար ձաւ: « Ղա րա ման լե ան, քե զի կը 
վայե լէ, դո ւն որ « Սայէ ի շա հա նե տէ»401 Ի տա րէ ի402 ան դամ ըլ լաս, ա ռա նց 

401 Սայէի շահանետէ (Sâye-i şâhâne) – Փառք Տիրոջը: 
402 Իտարէ (իդարե, իդարա, idare) – վարչություն, վարչակազմ:
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ամչ նա լու ել լես Իս կէն տէ րո ւն ան գղի ա կան հիւ պա տո սին նա մակ գրես եւ 
տե ղե կու թի ւն ներ տաս, իբր թէ Մա րաշ կո տո րած կայ ե ղեր: Հայե րը կը 
ջար դե նք ե ղեր, ա ղա չեր ես հիւ պա տո սին, որ իր տէ րու թե ան լո ւր տայ, որ-
պէս զի ան գղի ա ցիք գան փր կեն զձեզ: Խօ սէ՛, խա վա ճա, ին չո ՞ւ այս պի սի 
նա մակ կը գրես եւ այս եր կու սրի կայ հայե րու հետ Իս կէն տէ րո ւն կը ճամ-
բես: Դո ւն Ղա րա ման լե ան ա պե րա խտ եւ խայըն հայ մ’ես: Ըստ իս շատ 
լաւ կ’ը նես ա ռա նց ծեծ ու տե լու, ա ռա նց ֆը լա խա մտ նե լու ճշ մար տու թիւ-
նը խոս տո վա նիս: Գի տես ե ա, այս տե ղը « տար իւլ ա ման»403 է, հայե րո ւն 
հոգին փչե լու սե նե ակ է: Գի տէք եւ պէ տք է գիտ նաք թէ առ այժմ ձեր Աս-
տուա ծը, ձեր Յի սու սը ես եմ»: Խե ղճ Մա նո ւկ ա ղա, «ես 10-20 տա րի նե րէ ի 
վեր Օս մա նե ան տէ րու թե ա նս հա ւա տար մա բար ծա ռայած եմ, պա տո ւո վս 
ապ րած եմ, ե թէ խայըն է ի, ին չո ՞ւ Տէ րու թիւ նը զիս ի տա րէ ի ան դամ ընտ-
րեց: Սխալ է, ես Իս կէն տե րո ւն Անգ ղի ոյ հիւ պա տո սին նա մակ գրած չեմ, 
ձեր լսա ծը ան հի մն զր պար տու թի ւն է»: Ղա րա ման լե ա նին ժխ տա կան այս 
պա տաս խա նին վրայ սաս տիկ բար կա նա լով [Նե ճա թի] զապ թիյէ նե րո ւն 
հրա ման տո ւաւ, որ այն եր կու կա պե ալ տա րա բա խտ հայե րը քո վը բե րեն:

«Ու լա ն404 խըն զըր լար, քէ օ բէք լէ ր405, դո ւք չէ ի ՞ք ե րեկ փօ լիս օ տա սըն 
թագ րի ր406 տո ւիք եւ խոս տո վա նե ցաք, որ դո ւք Մա նո ւկ ա ղային նա մա կը 
Իս կէն տէ րո ւն տա րած էք»: Բար լա քե ան բեր նէն եւ քի թէն հո սող ա րի ւն նե-
րու ա ռա տու թե նէն չկր ցաւ խօ սիլ, Շի ւք րիւ [ը սաւ] «Է ֆէն տիմ զմեզ ֆըլա
խայի մէջ այն աս տի ճա նի ծե ծե ցիք, որ քիչ մնաց պի տի մեռ նէ ի նք, մեր 
կեան քը փր կե լու հա մար սո ւտ խօ սե ցա նք: Ոչ Ղա րա ման լե ա նը տե սած 
ենք, եւ ոչ ալ նա մակ տա րած ենք»: Ով Աս տո ւած իմ, ար դար Աս տո ւած իմ, 
Շի ւք րիւ քա նի մը բառ ալ պի տի խօ սեր, ոտ քի ե լաւ մար դա կե րպ գա զա նը, 
« վայ ե ի զիտ լէր, վայ ալ չաք լար պի զիմ ի լէ օյ նայօր սը նըզ»407, զապ թիյէ ներ, 
սա եր կու շու նե րը լաւ կր թե ցէք մին չեւ որ խել քեր նին գլո ւխ նին գայ: Ինչ 
ա հեղ տե սա րան, խե ղճ եր կու հայեր թե լեղ րա ֆի408 թե լե րէն ո լո րո ւած հա-
րո ւած նե րու տա րա փէն ին կան, մե ռե ա լի պէս ե ղան, տա րա բաղդ Մա նո ւկ 
ա ղա սառ կտ րած ա պո ւշ ա պո ւշ կը նայէր: Այդ մի ջո ցին ես սար սա փա հար 

403 Տար իւլ աման (Դար ուլ-Աման) – Ապահովության (Անվտանգության) տուն:
404 Ուլան (Ulan) – վայ, տո, ծո:
405 Քէօբէքլէր (Քյոփեկլեր, Köpekler) – շներ:
406 Թագրիր (Թաքրիր, Takrir) – վկայություն, բացատրություն:
407 Vay yezitler, vay alcaklar bizim ile oynuyorsunuz. – Վայ անհավատներ, վայ 

ստորներ, մեզ հետ խա՞ղ եք խաղում։
408 Թելեղրաֆ – հեռագիր, «թելեղրաֆի թել», այսինքն՝ հեռագրալար:
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ըլլալով՝ « Սէր Քօ մի սէր, ե թէ ին ծի ը սե լիք ներ չու նիս, կ’ա ղա չեմ զիս փո-
խա նակ զապ թիյէ նե րու ղո վու շը դնե լու, ա ւե լի լաւ կ’ը նես ուղ ղա կի հա սա-
րա կաց բան տը ղր կես»: «Այո, ես ալ մտա դիր եմ զքեզ հոն ղր կել: Զապ
թիյէ ներ, գա ցէք Սէր Ղար տիյա ն409 Հայ տար ա ղան հոս կան չե ցեք»: Ան-
մի ջա պէս ե կաւ ներ կայա ցաւ Հայ տար ա ղան: Սէր Քօ մի սէ րը՝ « Հայ տար 
Ա ղա, տար այս փա փա զը սե նե ա կդ առ «իխ թի լաթ տան մեմ նու»410: Պե տք 
չէ, որ ո եւ ի ցէ մար դու հետ տե սակ ցու թի ւն ը նել տաս»: Սէր Ղար տի ա նը 
« տեղ չու նիմ, սե նե ա կս նեղ է» ը սաւ եւ չու զեց զիս առ նել իր սե նե ա կը, 
բայց Նե ճա թին պն դեց ու «ան պատ ճառ պի տի տա նիս» ը սաւ: Ան մի ջա-
պէս դո ւրս ե լա նք Սէր Քօ մի սէ րին սե նե ա կէն: Խե ղճ Մա նո ւկ Ղա րա ման-
լե ան եւ այն եր կու տա րա բա ղդ հայ ե րի տա սա րդ նե րը հոն մնա ցին: Քա նի 
մ’օր յե տոյ կր ցայ մէկ զապ թիյէ էն հա սկ նալ, որ Մա նո ւկ ա ղան այն աս տի-
ճան ծե ծեր են, որ խեղ ճը բնաւ չէ կր ցած ոտ քե րո ւն վրայ կայ նիլ: Չո րս 
զապ թիյէ ձե ռք ու ոտ քե րը բռ նե լով տա րեր մեծ բան տին մէջ իւր սե նե ա կը 
պառ կե ցու ցած են իբ րեւ մե ռե ալ:

 
 հա սա րա կաց բան տը. Սէր Ղար տիյան հայ տար Ա ղային 

սե նե ա կին մէջ բան տար կո ւի լս

1895 Դեկ տեմ բե րին, կար ծեմ 25-ին էր, մտայ նե րս եւ Հայ տար ա ղային 
սե նե ա կը «Իխ թի լաթ տան մեմ նու» այ սի նքն ո և ի ցէ մար դու հետ յա րա բե-
րու թի ւն ը նե լէ ար գի լո ւած վի ճակ: Այս փոք րիկ սե նե ա կը մեծ հա սա րա կաց 
բան տին դրան ճի շտ մօ տն էր, շատ նեղ տեղ մը 18 ոտք411 երկայ նու թե ա մբ 
եւ 7 ոտք412 լայ նու թե ա մբ: Հա րա ւային կող մը մի այն պա տու հան մը կար: 
Սե նե ա կին յա տա կը քա րով շի նո ւած, պա տե րն ալ՝ ան ծեփ: Իբ րեւ մահ ճա-
կալ, տախ տա կա մած մը կար, Հայ տար ա ղան ա նոր վրայ եր բե մն գի շեր-
նե րը կը պառ կէր:

 Ես ստի պե ալ է ի պա րզ գետ նի վրայ պառ կիլ: Երբ Հայ տա րին հետ 
ներս մտայ, հա սկ ցայ որ կրե լիք փոր ձա նք ներ շատ պի տի ըլ լան: Կէս 
գիշե րը ար դէն ան ցած էր, ան կո ղի նս տա րա ծե ցի եւ ըն կող մա նե ցայ վրան: 

409 Ղարտիյան, կարտիան (գարդիան, Gardiyan, ֆր.՝ Gardien բառից)– բանտապահ: 
Սէր Ղարտիյան – գլխավոր բանտապահ, բանտապետ:

410 Իխթիլաթտան մեմնու (İhtilâttan memnu) – այլոց հետ հարաբերությունն 
 արգելված:

411 Ոտք (foot) – կազմում է 30,48 սմ: Այսինքն՝ 18 ոտքը հավասար է 5,49 մ:
412 7 ոտքը հավասար է 2,13 մ:
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Ով կր նայ քնա նալ, սոս կա լի ցո ւրտ, եւ այն ձմեռ ե ղա նա կին մէջ լու եւ մլո ւկ 
լե ցո ւն, աղ տե ղու թի ւն կա տա րե ալ: Կէս քո ւն, կէս ար թո ւն լու սա ցաւ: Հայ-
տար ա ղա ե լաւ, սե նե ա կը վրաս գո ցեց, սե նե կին դրան առ ջե ւն ալ զապ
թիյէ մը զէն ի ձե ռն կայ նե ցաւ: Սե նե կիս դրան մէջ տե ղը ա պա կի մը զե տե-
ղո ւած էր, այդ ա պա կի էն կր նայի դո ւր սը դի տել: Մեծ բան տին բա կին մէջ 
տե ղը ա ղո ւոր եւ գե ղե ցիկ մշ տա հոս ջո ւր բղ խող շատ րո ւան մը կար եւ այդ 
շատ րո ւա նին չո րս կող մը բան տար կե ալ ներ, ոտ քեր նին խաբ խա պ413 ման 
կու գային: Չոր պա ճե ան Յա կոբ եւ Կա րա պետ է ֆէն տի ներ, Պի լե զիկ ճե ան 
Կա րա պետ, Նա զա րէթ եւ Ար մե նակ է ֆէն տի ներ, Ա րը քե ան Օ վես եւ Յա-
կոբ ճան, Կա նի մե ան Գրի գոր եւ այլն եւ այլն: Խեղ ճե րը ի մա ցած է ին Սէր 
Կար տի ա նին սե նե կին մէջ փա կո ւած ըլ լա լս, բայց բնաւ եր բեք չէ ին կր նար 
մօ տե նալ:

 Կէս օր ե ղաւ, ե կաւ Հայ տար ա ղան, ա ղա չե ցի, որ բա րե հա ճի թոյ լա-
տրել բնու թե ան պէտ քե րս հո գա լու, «այո, կր նաք եր թալ», ը սաւ: Դո ւրս 
ե լայ սե նե ա կէն, զապ թիյէն զէն ի ձե ռն ե տե ւէս ե կաւ, նե րս մտայ, զապ-
թիյէն կայ նե ցաւ հար կա ւո րի ն414  դուռը:

Քա ղա քա կան հան ցան քով բան տար կե ալ հայո ւն վի ճա կը խի ստ գէշ է: 
Ոճ րա գոր ծը, գո ղը, շնա ցո ղը, մար դաս պա նը, լլ կող, պղ ծող ա մէն տեսակ 
չա րե աց հե ղի նա կը Թո ւրք տէ րու թե ան բան տե րո ւն մէջ կր նայ արձակ հա-
մար ձակ շր ջա գայիլ, բայց « փօ լի թի քա մի ւտ տե հի մը»415 կը նեղուի, կը ծեծուի, 
կը չար չա րո ւի, մին չեւ ան գամ կը խեղ դո ւի, կը սպան նո ւի, կը զրկուի եւ ա մէն 
տե սակ ան լո ւր տան ջա նք նե րու կ’են թար կո ւի: Օ րը մէկ ան գամ ի րա ւո ւնք 
ունէ ի հար կա ւոր եր թալ զապ թիյէ ի հս կո ղու թե ա մբ: Ցորեկ նե րը, ա ռա ւօ տէն 
մին չեւ ի րի կո ւն ժամ 12-ին այս նեղ սե նե ա կին մէջ պի տի մնայի մի այն: Երբ 
ամ բո ղջ բան տար կե ալ ներ ի րե նց սե նե ակ նե րը մտ նէ ին եւ դո ւռ նե րը փա-
կո ւած ըլ լային, այն ա տեն կր նայի քիչ ժա մա նա կի մը հա մար դո ւրս ել լել: 
Բայց ու րիշ բան տար կե լոց սե նե ակ նե րո ւն պա տու հան նե րէն նե րս նայիլ եւ 
բան տար կե լոց հետ խօ սակ ցիլ, տե սակ ցիլ խս տիւ ար գի լո ւած էր:

Ի՞նչ կր նայի ը նել, ստի պո ւած է ի համ բե րել, տո կալ, նե ղո ւիլ եւ տա ռա-
պիլ: Բան տա պե տը շատ կո շտ, կո պիտ եւ ա նո պայ տա ճիկ մ’էր: Կար դալ 
գրել եր բեք չէր գի տեր, ամ բո ղջ ե օթ նե ակ մը գրե թէ հե տս խօ սակ ցե լու 

413 Խաբխապ – փայտե բաց մուճակ:
414 Հարկաւոր – պետքարան, զուգարան:
415 Փօլիթիքա միւտտեհիմ (փոլիթիքա մյուդդեհիմ, politika müttehem) – քաղաքական 

ամբաստանյալ, մեղադրյալ:
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թէնե զի ւլ չը րա ւ416: Ի րի կո ւն նե րը եր բե մն կը նս տէր, ու րիշ կար տի ան ներն 
ալ կու գային կրա կա րա նին շո ւր ջը կը բո լո րո ւէ ին: Ան համ, ան լի417 եւ ան-
տե ղի խօ սակ ցու թի ւն նե րէն ճա թե լու չափ գլո ւխս կ’ու ռե նար, չէ ի կր նար 
ձայն հա նել, ստ րո ւկ գե րի նե րու պէս կը համ բե րէ ի: Ցո րեկ նե րը, միս 
մինակ, ա սա նկ նեղ սե նե կի մը մէջ փա կո ւած, խո րին տխ րու թե ան մէջ 
կը թա ղո ւէ ի: Գի րք չկայ, թե րթ չկայ, մի ա սին խօ սակ ցե լու ըն կեր մը չկայ: 
Ես իմ գոյու թե նէս կը ձա նձ րա նայի: Կը նայէ ի սե նե կիս պա տու հա նին ծա-
կէն բան տի բա կե րո ւն մէջ ու րիշ բան տար կե ալ ներ, ո րո նք «իխ թի լաթ տան 
մեմ նո ւ» փոր ձան քէն ա զատ ի րա րու հետ կը տես նո ւէ ին, կը խօ սակ ցէ ին: 
Ախ, ես ալ ար դե օք պի տի փր կո ւիմ այս ան տա նե լի վի ճա կէն, կը հա ռա չէ ի, 
եր բե մն ալ վեր ջին ծայր յու սա հա տե լով կու լայի:

 Այս մի ջո ցին Զէյ թու նի պա տե րազ մը սա ստ կա ցաւ, զէյ թո ւն ցիք հե րո-
սա բար դի մադ րե ցին: Մա րա շի պե տա կան պաշ տօ նե այք գրե թէ մե ծաւ 
մա սա մբ Զէյ թո ւն գնա ցին: Ճի շդ Աս տո ւա ծա շո ւն չի մէջ պատ մո ւա ծին պէս 
« զի ա րդ մի նն հա լա ծես ցէ զհա զա րս եւ եր կո ւք զբի ւրս»: Ընդ ա մէ նը 2000 
տու նէ բաղ կա ցե ալ Զէյթուն 120 հա զար զի նո ւո րէ բաղ կա ցե ալ ստո ւար 
բա նա կի մը դէմ դրաւ ամ բո ղջ 2 ա միս նե րէ ի վեր: Հրա շք նե րու հրա շք, 
աշ խա րհ ա մե նայն զար մա ցաւ: Սէր Քօ մի սէր Նե ճա թի, մար դա կե րպ Ճու-
մաա է ֆէն տի, Այն թապ լը Օղ լու Ահ մէտ փօ լիս մոռ ցան զիս, ան գամ մ’ալ 
հար ցա քն նու թե ան չտա րին:

 Բան տա պե տին հետ կա մաց կա մաց յա ջո ղե ցայ մտեր մա նալ, եր բե մն 
իւր քմա հա ճոյ քին յար մար ի րի կո ւն նե րը պատ մու թի ւն ներ կ’ը նէ ի, մար դա-
հա ճոյու թե նէ հա ճոյք կը զգար: Հա սկ ցած է ի իւր տկար կող մը, կը գո վէ ի 
ի րեն ան գոյ բա րե մաս նու թի ւն նե րը: Վեր ջա պէս սկ սաւ հե տս քիչ մը մեղ-
մու թե ա մբ վա րո ւիլ: Բան տար կե ալ մա րաշ ցի հա ւա տու րաց Մէմ մէդ Ա լի 
ա նու նով հայ մը կար, Տիլ լո վե ան Ար թի նին եղ բայ րը: Այս ամ բար տա ւան 
ու րա ցե ա լը ա ղէկ տան պը րա418 չա լե լ419 գի տէր: Եր բե մն բան տա պե տը այս 
թշո ւա ռա կա նը սե նե ա կս կը բե րէր գի շեր նե րը թի ւր քիւ լի ւ420 հէ քե աթ կու 
տար: Մի ւս կար տի ան նե րն ալ կու գային ժա մա նց կ’ը նէ ին:

 Ի րի կո ւն մ’ալ Քար կո տո րե ան Սար գիս ա ղան բան տա պե տը քո վս բե-
րաւ, իւր ներ կայու թե ա մբ տես նո ւե ցա նք: Քա նի մ’օր յե տոյ Չոր պա ճե ան 

416 Թէնեզիւլ ընել (tenezzül etmek) – բարեհաճել, զիջել:
417 Անլի – անալի, անհամ:
418 Տանպըրա (Դանբըրա, Tambura) – արևելյան լարային ժողովրդական գործիք:
419 Չալել – նվագել:
420 Թիւրքիւլիւ (Türkülü) – երաժշտախառն, երգելով:
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Յով հան նէս է ֆէն տին Հայ տար ա ղան քո վս բե րաւ: Յով հան նէս է ֆէն տին ալ 
իբ րեւ Հն չա կե ան ըն կե րու թե ան ան դամ եւ գան ձա պետ՝ բան տար կած է ին: 
Տես նո ւե ցա նք կար տի ան նե րու ներ կայու թե ա մբ: Ճիշ տը խոս տո վա նե լով 
Չոր պա ճե ան Յով հան նէս է ֆէն տի ին բան տար կո ւե լո ւն պատ ճա ռը ես է ի:

 Չոր պա ճե ան Յով հան նէս է ֆէն տին եր կար ա տեն չմ նաց բան տի մէջ, 
այլ կար ծեմ ազ դու միջ նոր դի մը պա շտ պա նու թե ա մբ յա ջո ղե ցաւ ա զա տո ւիլ:

 Վեր ջա պէս ճի շդ 75 օր «Իխ թի լաթ տան մեմ նու» վի ճա կի մէջ մնա ցի: 
Ցո րեկ նե րը նեղ սե նե կիս մէջ զապ թիյէ մը հս կիչ սե նե կիս դու ռը կը հսկէր, 
գի շեր նե րն ալ ար տօ նու թի ւն ու նէ ի սե նե կէս դո ւրս ել լել բա կին մէջ քիչ մը 
պտ տիլ: Հայ տար ա ղան, ա սա նկ եր կար ա տեն բան տար կե ալ եւ «Իխ թի լաթ
տան մեմ նու» վի ճա կիս մէջ մնա լո ւս ար գա հա տե լով, ու զեց զիս դուրս հա-
նել: Հա սա րա կաց բան տին դրան առ ջեւ «նա զա րէ թ»421 ա նու նով, աշխար-
հիս ամ բո ղջ տէ րու թե ա նց բան տե րու մէջ նմա նը չը տես նո ւած սե նե ակ մը, 
հոն դնել: Բայց Պի լէ զիք ճե ան Կա րա պետ է ֆէն տին լսե լով Հայ տար ա ղային 
ա սա նկ նպա տակ մ’ու նե նա լը բա րե հա ճած էր օգ նու թե ան հաս նիլ: Բան-
տա պե տին մե ճի տիյէ տո ւած էր, որ պէս զի զիս «նա զա րե թ» չդ նէ:

 Այս «նա զա րէ թ» ա նո ւն կրող սե նե ա կը Տան թէ ի եւ կամ Միլ տո նի 
նկա րագ րած դժոխ քէն առ նո ւա զն հա զար ան գամ վատ թար, աղ տոտ եւ 
գար շա հոտ տեղ մ’է: Անդ մտ նող հայ բան տար կե ալ ներ ի րա րու վրայ 
դիզո ւած եւ ի րա րու քով խիտ առ խիտ նս տե լով, ա մե նե ւին ոտ քեր նին չէ ին 
կր նար եր կա րց նել: Լու, մլո ւկ մի լի ար նե րով, ո ջիլ ներ ան թիւ ան հա մար, 
աղ տե ղու թի ւն՝ լե ցո ւն, նե ղու թի ւն, տան ջա նք եւ չար չա րա նք ան պատ մե-
լի: 24 ժամ ան գամ մը դո ւրս կը հա նէ ին հար կա ւոր եր թա լու հա մար, այն 
ալ ոս տի կան նե րու հս կո ղու թե ան տակ: Երբ այս Նա զա րէ թի բան տար-
կե ալ նե րը հա սա րա կաց մեծ բան տի մէջ կը բե րէ ին հար կա ւոր եր թա լու 
հա մար, տա ճիկ բան տար կե ալ ներ ա մէն տե սակ նե ղու թի ւն, նա խա տի նք, 
ծեծ, հայ հոյու թի ւն ներ կը տե ղաց նէ ին այս խե ղճ հայե րո ւն գլ խո ւն: Ան հու-
նա պէս շնոր հա կալ ե ղայ Պի լե զիք ճի ե ան Կա րա պետ է ֆէն տի ին ինձ ը րած 
այս ազ նո ւու թե նէ: Աս տո ւած մի ա րաս ցէ ե թէ բան տա պե տին սե նե ա կէն 
հոն փո խադ րո ւած ըլ լայի, ան մի ջա պէս հի ւան դա նա լով պի տի մեռ նէ ի: 

Ե կաւ Հայ տար ա ղան « Փա փազ, Պի լե զիք ճի ե ա նըն րէ ճա սը նա տայա-
նա մա տըմ, կի նէ պո ւր տա գալ, պա գա լըմ Ալ լահ նէ կէ օս թէ րիր»422 ը սաւ: 

421 Բանտասենյակ որտեղ կալանավորը պահվում է մինչև դատավարությունը:
422 Papaz, Bilezikçyanin ricasıina dayanamadım, yine burda kal, bakalım Allah ne gösterir. 

– Տեր Հայր, Բիլեզիքջյանի խնդրանքը չկարողացա մերժել, նորից այստեղ մնա, տեսնենք 
Աստված ինչ ցույց կտա:



221

Փո խա դար ձա բար խո րին շնոր հա կա լու թի ւն յայտ նե լով սկ սայ գո վել 
զինքը: Բան տա պե տը հպա րտ եւ մի ան գա մայն տգէտ ըլ լա լո ւն հա մար 
մար դա հա ճոյու թե նէ եւ կե ղծ գո վե ստ նե րէ եւ ի րեն ան գոյ բա րե մաս նու-
թիւն նե րը ներ բո ղե լէս մեծ հեշ տու թի ւն եւ հա ճոյք կը զգար: « Հայ տար 
ա ղա, ազ նիւ էք, ճեն թըլ մէն էք, ե րա նի թէ բան տի մէջ պաշ տօ նա վա րող 
բո լոր կար տի ան նե րը քե զի պէս ըլ լային» ը սե լով կը շոյէ ի զին քը:

 Եր բեք չեմ կր նար մոռ նալ, օր մը մեր թե մի ե րե ւե լի նե րէն մե ծար գոյ 
Յա րու թի ւն է ֆէն տի Տօ լապ ճե ա նը նա զա րէ թէն հա նե լով հար կա ւոր տա նե-
լու պատ րո ւա կաւ մեծ բան տը բե րին: Ես ալ սե նե կիս դրան ծակէն դո ւրս 
կը նայէ ի: Ա լի շար լը Մըս տա ֆա ա նու նով մո լե ռա նդ եւ հայա տե աց ան-
խիղճ ա նաս տո ւած ոս տի կա նը, ան տա րա կոյս կար տի ան նե րու դրդմա մբ 
խե ղճ Տօ լապ ճե ան Յա րու թի ւն է ֆէն տին այն աս տի ճան ծե ծեց, որ պատ մել 
ան կա րե լի է: Մի մի այն ծե ծե լով ե րա նի թէ գոհ ըլ լար, ա նա սե լի, ան պատ-
մե լի հայ հոյա նք ներ, նա խա տի նք ներ, ծաղ րա նք ներ տե ղա ցո ւց գլ խո ւն: 
Սր տէս ա րի ւն սկ սաւ հո սիլ, ա ղիք նե րս փշ րո ւե ցան, սոս կո ւմ եւ սար սափ 
պա տեց զիս: Տօ լապ ճե ա նին հետ գրե թէ ես ալ ծեծ կու տէ ի, ո րով հե տեւ 
Տօ լապ ճե ա նի ե ղած նա խա տին քը իմս ալ էր: Նա իմ ազ գա կիցս էր, նա 
իմ կրօ նա կի ցս էր: Ի վա ղո ւց ան տի լաւ կը ճա նչ նամ Տօ լապ ճե ա նը՝ պար-
կե շտ, հա մե ստ, բա րե պա շտ հայ մ’էր: Յի շե ա լը, ո րով հե տեւ քաջ տաճ-
կա բան էր, եր կար ա տեն դա տա ւո րին նս տած ժո ղով քին ա տե նադ պի րն 
էր: Ա մէն մար դու հետ, եւս ա ռա ւել Սե րայի մէջ գտ նո ւող ամ բո ղջ պե տա-
կան պաշ տօ նէ ից հետ ալ սի րով կը վա րո ւէր: Դեռ Զէյ թու նի պա տե րազ մը 
չ’սկսած Ֆըր նու զի մօտ քա նի մը հայ էշ գի ե ա նե րը հնա զան դեց նե լու հա-
մար Մա րա շի կա ռա վա րու թե ան մաս նա ւոր հրա մա նաւ Մարա շի զապ թիյէ 
քօ ման տա նը Մու համ մէտ է ֆէն տի ին հետ Ֆըր նո ւզ ղր կո ւած էր Տօ լապ-
ճեան Արթին [Յա րու թի ւն] է ֆէն տի:

 Ֆըր նը զի վան քին վա րի կող մը, Սու չա թը ը սո ւած ձո րին մէջ հայ 
էշգիեա ներ զապ թիյէ գօ ման տա նին զի նո ւոր նե րո ւն հետ կռո ւի բռ նուեցան 
եւ Մու համ մէտ է ֆէն տի զար նո ւե լով կո ւրծ քէն սատ կե ցաւ: Խե ղճ Տօ լապ-
ճեան Յա րու թի ւն ետ ե կաւ: Կա ռա վա րու թիւ նը Տօ լապ ճե ա նի « գօման տա
նին սպան ման պատ ճա ռը դո ւն ե ղար, ե թէ ու զէ իր կր նայիր հայ էշ գի ե ա
ները ձեր բա կա լել եւ կամ հա մո զել» ը սե լով, ան մեղ Տօ լապ ճե ա նը բան-
տար կած է ին Նա զա րէ թի մէջ: Դժ բա խտ Տօ լապ ճե ան ի զո ւր եւ ա ն իրաւ 
տեղ եր կար ա տեն մնաց նա զա րէ թի մէջ եւ յե տոյ նե րս՝ հա սա րա կաց 
բան տը մտաւ:
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Օր մ’ալ նո րէն մեր թե մէն Բար լա քե ան Սար գիս ա ղան նե րս բե րին: 
Աս տո ւած իմ, չգի տեմ այս ան մեղ հայո ւն կե րած ծե ծե րը, նա խա տի նք ները, 
հայ հոյա նք նե րը ինչ պէս նկա րագ րեմ: Մէկ կող մէն զապ թիյէ ներ եւ մի ւս 
կող մէն թո ւրք բան տար կե ալ ներ Ա լի շար լը Մըս տա ֆային դրդ մա մբ ծայր 
աս տի ճան գա նա կո ծե ցին: Խե ղճ Սար գիս ա ղա կը պո ռար, կը կան չէր, կու 
լար, կը պա ղա տէր: Ո՞վ մտիկ կ’ը նէր: Երբ հայու մը ծեծ ու տե լը, նա խա-
տո ւիլ եւ չար չա րո ւի լը տես նէ ին, թո ւրք բան տար կե ալ ներ մեծ հա ճոյք եւ 
ան հո ւն ու րա խու թի ւն եւ բե րկ րու թի ւն կը զգային: Հա սա րա կաց բան տին 
հար կա ւո րին մօտ աղ տոտ եւ մո ւթ սե նե ակ մը կար, այն սե նե ա կին մէջ 
քի ւրտ Իպ րա հիմ ա նու նով ոճ րա գո րծ, տա ճիկ բան տար կե ալ մը ի րեն հետ 
բան տա կից դժ բա խտ հայե րո ւն ան լո ւր նա խա տի նք եւ նե ղու թի ւն ներ կու 
տար, կը ծե ծէր հայե րը եւ կը նե ղէր: Եւ ի րեն նման քա նի մը գող եւ ա ւա-
զակ թո ւրք բան տար կե ալ ներ կար ծես բո ւն իսկ բան տի մէջ տէ րու թի ւն մը 
կազ մած, խե ղճ հայ բան տար կե ալ նե րը կը նե ղէ ին, դրամ կ’առ նէ ին: Ե թէ 
հայ բան տար կե ա լի մը վրան նոր զգե ստ մը կար, բռ նի հա նել կու տային 
եւ պար զա պէս կը կո ղոպ տէ ին: Ու րիշ սե նե ակ նե րու մէջ եւս սկ սան այս 
ըն թաց քը բռ նել ու հա րս տա հա րել խե ղճ հայե րը:

 Բան տի մէջ պա տա հած այս ա նի րա ւու թի ւն նե րը կր ցած է ին հայ բան-
տար կե ալ նե րէն ո մա նք Թօփ լամ օղ լու Իպ րա հիմ է ֆէն տի ին ի մաց նել մաս-
նա ւոր խնդ րան քով մը: Քա նի մ’օր վեր ջը Իպ րա հիմ է ֆէն տի ե կաւ բա նտ եւ 
քի ւրտ Իպ րա հիմ ա նո ւն կո ղոպ տի չը կան չեց Սէր Կար տի ա նին սե նե ա կը: 
Ա ղո ւոր ծեծ մը քա շեց այդ ճի ւա ղին եւ բո լոր սե նե ակ նե րո ւն ալ հրա հանգ 
տո ւաւ, որ այլ եւս այդ տե սակ ա նի րա ւու թի ւն ներ եւ կո ղոպ տա նք ներ չպա-
տա հին: Վեր ջա պէս ես իմ նախ կին «Իխ թի լաթ տան Մեմ նու» ա նի ծե ալ 
վիճա կին մէջ մնա ցի:

2 ա միս ներ սա հե ցան ան ցան, հա լե ցայ, մա շե ցայ, բո ւն իսկ իմ է ու-
թե նէս զզո ւե ցայ: Նա մա նա ւա նդ գի շեր նե րը այն ամ բար տա ւան ու րա ցեալ 
Տիլ լո վե ան Մու համ մէտ Ա լի ին սե նե ա կիս մէջ շան քա րոզ հե քի եաթ նե րէն: 
Եր թա լու տեղ չկայ, Սե լո վի քս Փե լի քոյին « Բա նտք իմ» ա նո ւն գե ղե ցիկ 
գրքին մէջ գրա ծին պէս՝ « ներ քե ւս բա նտ, վե րե ւս բա նտ, աջս բա նտ եւ 
ձախ կո ղմս բա նտ»: Գրե թէ եր կա թե այ վան դա կի մէջ թռ չո ւն մը: Բան-
տա պե տին սե նե ա կն է ը սե լով, եր բե մն զապ թիյէ ներ, ու րիշ ղար տի ան
ներ, խա թըր լը423 տա ճիկ բան տար կե ալ ներ կու գային կը նս տէ ին Հայ-
տար ա ղային քով: Աղ ւոր տա քո ւկ ման ղալ, ո մա նք սի կա րա եւ ո մա նք ալ 

423 Խաթըրլը (Hatırlı) – հարգված, ազդեցիկ, «խաթըր» ունեցող:
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նարկիլէ ծխելով նեղ եւ ան ձո ւկ սե նե ա կը ա պա կա նու թե ա մբ կը լեցնէին: 
Սե նե կին օ դը ան մի ջա պէս կ’ա պա կա նո ւէր, շո ւնչ չէ ի կր նար առ նել: Բնաւ 
չէ ի կր նար գան գա տիլ, վախ նա լով որ բան տա պե տը զիս «նա զա րէթ» կը 
ղրկէ: Ու րիշ ան տա նե լի եւ ան հան դո ւր ժե լի փոր ձա նք մ’ալ, երբ քա նի 
մը տա ճիկ բան տար կե ալ ներ եւ քա նի մը սրի կայ զի նո ւոր եւ զապ թիյա
ներ եւ 2-3 ղար տիան ներ մէկ տեղ գան եւ հա ւա քոյթ մ’ու նե նան, ալ դո ւն 
ե թէ կր նաս մտիկ ը նել, պրա վօ: Ի րե նց ամ բո ղջ խօ սակ ցու թիւ նը կն կան, 
տղու շնու թե ան, ան բա րոյա կա նու թե ան շո ւրջ կը դառ նայ: Լի րբ, ժպի րհ 
խօսքեր, ան համ, ան լի կա տակ ներ, պի ղծ հե քի աթ ներ:

Եր բե մն ալ, ան տա րա կոյս զիս ա ւե լի տրտ մեց նե լու հա մար, կո տո-
րա ծի ժա մա նակ ի րե նց ը րած չա րիք նե րը, ա նաս տո ւա ծու թի ւն նե րը կը 
պատ մէ ին ա նա մօ թա բար: Թէ հայե րը ինչ պէս սպան նած է ին, ինչ տե-
սակ ան խղ ճու թի ւն ներ ը րած է ին: Օր մը նո րէն այս պէս հա ւա քո ւած է ին 
սե նե ա կս, ա նօ րէն ան խի ղճ Հայ տար ա ղա՝ Կիւ լիւ զե ան հայ բո ղո քա կան 
տօք թօ րը սպան նած ըլ լա լը յո խոր տա նօք եւ պար ծե նա լով սկ սաւ ման րա-
մաս նա բար պատ մել: Յոբ Ե րա նե լի ին չափ համ բե րու թի ւն եւ Սա հա րայի 
ա նա պա տին չափ լայն սի րտ ու նե ցո ղն ան գամ չկր նար տոկալ: Հար կաւոր 
եր թա լու պէտք ու նե նա լս պատ րո ւակ բռ նե լով սե նե կէն դուրս ե լայ եւ 
սկսայ Պետ րոս Ա ռա քե ա լին պէս դառ նա պէս լալ: Խե ղճ Տօքթօր Գէորգ, 
ար ժա նա ւոր բժի շկ մ’էր եւ, ըստ իւր կա րո ղու թե ան, իւր արհեստին մէջ 
ալ փոր ձա ռու:

Ա ւաղ, քա նի քա նի այս պի սի ար ժա նա ւոր ներ, երկ րին եւ տէ րու թեան 
հա մար օգ տա կար ար հես տա ւոր ներ, ան գո ւթ թր քին ե ա թա ղա նին զոհ 
գնա ցին, ո րո նց ե թէ լի ա կա տար կեն սագ րա կան պատ մու թի ւն նե րը գրել 
հա րկ ըլ լայ, ա հա գին քա նա կու թե ա մբ թո ւղթ պէ տք է: Ցո րեկ նե րը միայն 
սե նե կի մը մէջ փա կո ւած եւ ար գի լո ւած մնա լո ւս տե սա կէ տով մը գոհ կ’ըլ-
լայի, ո րով հե տեւ թէ բան տա պե տին եւ թէ ու րիշ կար տի ան նե րո ւն եւ քա նի 
մը սրի կայ զապ թիյէ նե րո ւն պի ղծ խօ սակ ցու թի ւն նե րը մտիկ ը նե լու ձա նձ-
րոյթ եւ դժ բախ տու թե նէ զե րծ կը մնայի: Այս պէս սա հե ցան ան ցան օ րեր 
եւ շա բաթ ներ: Օր մ’ալ յան կա րծ, եր բեք չը պի տի մոռ նամ, հայ բան տար-
կե ալ նե րէն լու սա հո գի Մե նե ճի քե ան Յով հան նէս ե կաւ սե նե կիս դրան 
առ ջեւ, վրաս հս կե լու հա մար զէն ի ձե ռին պա հա պան կայ նող ոստի կա-
նին քով տն կո ւե ցաւ, գլ խո ւն վրայ կե րա կու րի պնակ մը դրած: Սե նե կիս 
փոք րիկ ծա կէն տե սայ եւ զար մա ցայ, ո րով հե տեւ ար գի լո ւած էր ին ծի հետ 
խօ սակ ցիլ: Չկր ցայ հա սկ նալ թէ այդ կեր պով Մե նե ճի քե ան ին ծի ի՞նչ 
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ի մաց նել կ’ու զէր: Քա նի մը վայր կե ան դո ւր սը՝ դրան առ ջեւ կե նա լէն յե տոյ 
հե ռա ցաւ Մե նե ճի քե ան:

 Ի րի կո ւն ե ղաւ, ըստ թր քաց ժա մը 12-ի ն424 ե կաւ Հայ տար ա ղան եւ 
սենե կիս դու ռը բա ցո ւե ցաւ « Քէյիշ. կէ օ զի ւն այ տըն, իշ ֆի նա օլ տու, էճ նէ-
պի լէր միւ տա խե լէ էթ միշ, Հա լեպ տէն ինկ լիզ, ֆրան սըզ, րո ւս վէ ի թա լի ան 
ղօն սօ լօս լա րը պու րայէ կէ լիյօր լար ը մըշ»425: Այս խօս քէն կր ցայ ի մա նալ թէ 
Մե նե ճի քե ան Յով հան նէ սին գլու խը պնակ մը դնե լով գալ ին ծի ե րեւ նա լէն 
հիւ պա տոս նե րո ւն, այ սի նքն բե ղիւ րա ւոր նե րո ւն գա լը հա սկց նել է ե ղեր:

1896

Յո ւն վար ամ սո ւն մէջ սոս կա լի ձի ւն եւ սաս տիկ ձմեռ էր. Զէյ թու նի 
պա տե րազ մին էն տաք օ րե րո ւն մէջ լսած է ին եւ րո պա կան տէ րու թի ւն-
ներ զէյ թո ւն ցոց ա րի ա բար եւ հե րո սա բար դի մադ րել կա րե նա լը: Ո րո շո ւմ 
տրուած էր՝ Հա լէ պի վեց տե րու թե ա նց հիւ պա տոս նե րը Զէյ թո ւն եր թան, 
մի ջամ տե լով կռ ւոյն հաշ տեց նեն մե րին նե րը տա ճիկ բա նա կին հետ: Կար-
ծեմ Յո ւն վա րի վեր ջե րն էր, Հա լէ պէն վեց տե րու թե ա նց հիւ պա տոս նե րը 
ե կան ի Մա րաշ: Քա նի մ’օր յե տոյ ուղ ղա կի գնա ցին ի Զէյթուն ռազ մա-
վայրը եւ ան մի ջա պէս դա դա րե ցու ցին պա տե րազ մը426:

Սոյն ա ղե տա լի պա տե րազ մին բո ւն իսկ դր դա պատ ճառ նե րը՝  
պ. Ա ղա  սին, Ա պահ, Մլեհ եւ Շա ւա րշ, հիւ պա տոս նե րու ո րոշ մա մբ հե-
ռա ցան Զէյ թու նէն: Ընդ հա նո ւր նե րո ւմ շնոր հեց Սո ւլ թա նը ապս տա մբ 
զէյ թուն ցի նե րո ւն: Քա նի մ’օր վեր ջը պա րոն Ա ղա սի եւ իւր ըն կեր նե րը 
բաւա կան ոս տի կան նե րու հս կո ղու թե ա մբ եւ հիւ պա տոս նե րու թա րգ ման-
չաց ըն կե րակ ցու թե ա մբ Մա րաշ բե րո ւե ցան: Մա րա շի կա ռա վա րու թե ան 
պաշ տօ նե այք յար գե լով հիւ րա սի րե ցին մեր յե ղա փո խա կան նե րը: Յե տոյ 
ա սո նք Մա րա շէն ուղ ղա կի Մեր սին տա րո ւե ցան Եւ րո պա ղր կո ւե լու, այն 
պայ մա նաւ որ ան գամ մ’ալ ար տա սահ մա նէն բնաւ եր բեք ետ չը դառ նան 
Տաճ կաս տան: Վեր ջա պէս Զէյ թու նի պա տե րազ մը վեր ջա ցաւ: Թր քե րէն 

424 Հետմիջորեի ժամը 6-ը:
425 Keşiş, gözun aydın, iş fena oldu, ecnebiler müdahale etmiş, Halepten ingiliz, fransız, 

rus ve italiyan konsolosları buraya geliyorlar ımış. – Տէր Հայր, աչքդ լույս, գործը վերջացավ, 
օտարները գործին միջամտեցին, Հալեպից անգլիացի, ֆրանսիացի, ռուս եւ իտալացի 
հյուպատոսները գալիս են այստեղ:

426 Վերոհիշյալ հյուպատոսներից Իտալիայի ներկայացուցիչ Էնրիկո Վիտտոն 
հետա գայում գիրք գրեց հիշյալ ուղևորության, հյուպատոսների առաքելության և Զէյթունի 
մասին: 
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թեր թե րու մէջ կար դա ցած է ին այն օ րեր թէ « Զէյ թո ւն մե սե լե սի ի րա տէ ի 
սէ նի է մու ճի պին տէ թես վիյէ օ լո ւն տու»:427

Զէյ թու նի պա տե րազ մին լմն նա լէն յե տոյ Մա րա շի կա ռա ւա րու թե ան 
ամ բո ղջ պաշ տօ նե այք՝ կա ռա վա րիչ Ապ տըլ Վա հիպ ա նո ւն փա շան, դա-
տա ւո րը, պատ ժա կան ա տե ա նին նա խա գա հը Զէյ թու նէն վե րա դար ձան 
Մա րաշ: Թո ւրք բա նա կին ալ մեծ մա սը ցրո ւե ցան: Հիւ պա տոս նե րէն՝ Անգ-
լի ոյ հիւ պա տոս մըս տըր Պար նե հա մ428 մնա ցէր էր ի Զէյ թո ւն, մնա ցե ալ-
ները Հա լէպ ետ դար ձան: Երբ Մա րա շի Մու թա սա րը ֆը եւ ընդ հա նո ւր դա-
տա խա զը ան ցան ի րե նց պաշ տօ նին գլու խը, ես մաս նա ւոր ա ղեր սա գրով 
մը դի մո ւմ ը րի ընդ հա նո ւր դա տա խա զին եւ ա ղեր սագ րիս մէջ յայտ նե ցի 
ամ բողջ 75 կամ 80 օ րե րէ ի վեր բան տա պետ Հայ տա րին սե նե ա կին մէջ 
«Իխթի լաթ տան մեմ նու» վի ճա կի մէջ մնա լով տան ջո ւի լս եւ չար չա րո ւի լս:

Քա նի մ’օր վեր ջը նո րէն Ճու մաա է ֆէն տի ա նո ւն մար դա կե րպ գազանը 
եւ փօ լիս Այն թապ լը Օղ լու Ահ մէտ ճի ւա ղը քո վս ե կան ու ը սին, թէ փօ լիս 
տայի րէ սի ի ն429 մէջ առ նո ւած նախ նա կան հար ցա քն նու թե ա նդ թղթե րը 
Ատ լիյէ430 տրո ւած է, «Իխ թի լաթ տան մեմ նու» վի ճա կէն պի տի ել լես: Այ սու-
հե տեւ կր կին պի տի հար ցա քն նո ւիս Ատ լիյէ ի հար ցա քն նի չէն: Հե տե ւե ալ 
օ րը՝ 1896 Յո ւն վա րին վեր ջին օրն էր, եր կու զապ թիյէ ե կան տա րին զիս 
Ատ լիյէ ի հար ցա քն նի չին սե նե ա կը: Սկ սայ սկիզ բէն, շատ բա ներ պատ մե-
ցի, Փօ լիս օ տա սըին մէջ նախ նա կան հար ցա քն նու թի ւնս ֆը լա խայի մէջ, 
ան լո ւր ծեծ եւ սոս կա լի տան ջա նք նե րու են թար կո ւե լով կե ա նքս, պա տիւս, 
ա ւե լի լաւ է ը սեմ հո գիս փր կե լու հա մար չը րած բա նե րս իբ րեւ ը րած խոս-
տո վա նած եմ, ը սի: Հար ցա քն նի չը՝ «ի րա ւո ւնք չու նիս զր պար տե լու մեր 
բա րեխ նամ կա ռա վա րու թիւ նը, ա ւե լի լաւ կ’ը նես ե թէ ճշ մար տու թիւ նը 
խոս տո վա նիս»: «Ճշ մար տու թիւ նը այս է, Փօ լիս Օ տա սըին մէջ հայե րո ւն 
կրած տան ջա նք նե րը եւ չար չա րա նք նե րը չէք լսած: Զիս ֆը լա խայի մէջ 
ծե ծող, ձեռ քե րս եւ ոտ քե րս չո ւան նե րով կա պող եւ հրա ցե ալ հրա շէկ եր-
կա թի կտոր նե րը վզիս վրայ դնող զապ թիյէ նե րը ողջ են, հոս են, հա ճե ցէք 
կան չել ու հա րց նել»:

 Վեր ջա պէս, այն օր, կէս ժա մու չափ հար ցա քն նե ցին, բայց ա ղեկ 
հասկ ցայ, որ խօս քե րս ճի շդ չէ ին գրեր, այլ կը խե ղա թիւ րէ ին: Հե տե ւե ալ 

427 Zeytun meselesi irade-i seniye mucibinde tesviye olundu. – Զեյթունի հարցը կարգա-
դրվեց (Սուլթանի) հրահանգի համաձայն: 

428 Barnham.
429 Փօլիս տայիրէսի (Polis dairesi) – ոստիկանական գրասենյակ, շենք:
430 Ատլիյէ (Ադլիյե, Adliye) – արդարադատության (նախարարություն):
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օ րը նո րէն ե կան տա րին, սկ սաւ հար ցա քն նի չը բա ներ հա րց նել « Քա նի 
որ տո ւած պա տաս խան նե րս ճի շդ չէք գրեր, հար ցո ւմ նե րո ւդ պա տաս խան 
չը պի տի տամ» ը սի եւ ընդ դի մա ցայ: Այն մի ջո ցին ե տե ւս ոս տի կան մը կը 
կայ նի ե ղեր, ան տա րա կոյս հար ցա քն նի չին դրդ մա մբ « մի ւս թան թըք է ֆէն-
տիյէ պէ օյ լէ մի ճե վապ վէ րիր լէր»431 ը սե լով, ե րե սս ապ տակ մը զար կաւ, 
ես ալ ուժ գին պո ռա ցի. «այս ինչ տե սակ Ատ լիյէ է ե ղէր, որ հար ցա քն նի չին 
սե նե ա կին մէջ մա րդ կը ծե ծեն եւ բռ նի հար ցա քն նու թի ւն կը կա տա րեն»:

Ո րով հե տեւ պատ ժա կան ա տե ա նին սե նե ա կը հար ցա քն նի չին սե-
նեա կին կից էր, ուժ գին պո ռա լո ւս ձայ նը դո ւրս լսո ւե ցաւ: Բո ւն իսկ ճեզա 
րեյի սի ն432 նե րս ե կաւ, « նե տիր պու շա մա թա»433 ը սաւ « Ճեպ րէն թագ րի-
րի նի ալ մա ղա հա գըն տըզ ե օգ տըր, հէր նէ սէ օյ լէր ի սէ ա նը ե ա զըն»434 
ը սաւ ու դո ւրս ե լաւ: Եր կար չը նե նք, Փօ լիս օ տա սը նախ նա կան հար ցա -
քննու թեանս ժա մա նակ տո ւած թագ րիր նե րս սաս տիկ վախ նա լէս, կեանք, 
պատիւ եւ հո գիս փր կե լու հա մար էր: Իս կէն ճէ, այ սի նքն տան ջա նք եւ 
ահ ռե լի չար չա րա նք նե րու սոս կու մը հար կադ րած է զիս սո ւտ խօ սե լու եւ 
զիս հար ցա քն նող նե րը հա ճեց նե լու հա մար այդ խօս քե րը ը սած է ի: Իբր 
թէ Մա րա շի մէջ յե ղա փո խա կան ըն կե րու թի ւն կազ մած ըլ լամ, Հն չա կե ան 
ըն կե րու թե ան Մա րա շի մաս նա ճիւ ղին ա տե նա պե տը ես ե ղած ըլ լամ:435  

431 Müstantik efendiye böyle mi cevap verirler. – Մի՞թե հարցաքննող դատավորին 
այսպես կպատասխանեն:

432 Ճեզա րեյիսի (Ջեզա Ռեյիսի, Ceza reisi) – պատժիչ ատյանի պետ:
433 Nedir bu şamata. – Ինչ է այս աղմուկը:
434 Cebren takririni almağa hakkınız yoktur, her ne söyler ise anı yazın. – Բռնի ուժով 

վկայություն ստանալու իրավունք չունեք, ինչ որ ասի այն էլ գրեցէք:
435 «Մարաշի մէջ Հնչակեան կուսակցութիւնը զօրաւոր կազմակերպութիւն ունէր՝ 

շնորհիւ Տէր Ղեւոնդ քահանայ Նահապետեանի, Կեդրոնական Վարժարանի տնօրեն՝ Սար-
գիս Սամուէլեանի, պետական դատարանի աւագ քարտուղար՝ Կարապետ էֆ. Նալչաճեանի, 
պետական պաշտօնեայ՝ Յովհաննէս էֆ. Սէֆէրեանի: …Մարաշի մէջ Աղասին կը սկսի 
եռանդագին գործունեութեան. Կը վերակազմէ մասնաճիւղի վարչութիւնը, ներառնելով 
Յովսէփ Տիշչէքէնեանը, որ կառավարական կարեւոր պաշտօնեայ մըն էր, Փրօֆ. 
Սարգիս Սամուէլեան՝ որ Կեդրոնական Վարժարանի տնօրէնն էր, Ղեւոնդ քահանայ Տէր 
Նահապետեան, Յովհաննէս Չօրպաճեան, Եզրաս Ամրալեան: Մասնաճիւղի ընդհանուր 
անդամներու թիւը մինչև 500-ի կը հասնէր: … Զէյթունի ապստամբութեան նախօրեակին 
Հնչակեան կուսակցութիւնը Մարաշի ամէնէն լուրջ և ազդեցիկ կազմակերպութիւնն էր: 
Ան՝ իր մէջ կը հաշուէր 500 անդամներ, չհաշուելով համակիրները, բոլորն ալ հասուն ու 
գիտակից երիտասարդներ: Որպես ղեկավար՝ քաղաքի աչքի զարնող դէմքերէն էին՝ Գէորգ 
Պարխափանեան, Վարդան Մինասեան, Պետրոս Պետրոսեան, Սարգիս Սամուէլեան, Տէր 
Ղեւոնդ քահանայ, կառավարական պաշտօնեաներ՝ Չօրպաճեան եղբայրներ, Ամիրալեան 
եղբայրներ, Կոստան Վարժապետեան, Մելքոն Հազարապետեան, Յով. Գազազեան, 
Կարապետ Փարթամեան, Կանիմեան եղբայրներ, Մելքոն Պապիկեան, Զէյթունլեան 
եղբայրներ, Ասլան Էլմասեան, Ասատուր Պահչեճեան, Ճին Թորոս, Սէրայտարեան, 
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Պ. Ա ղա սի ին հետ գոր ծա կից եմ ե ղեր: Զէյ թու նի ապս տամ բու թե ան պատ-
ճա ռը ես ե ղած ըլ լամ, զէյ թո ւն ցոց վա ռոդ, զէ նք, գն դակ եւ դրամ ղր կած 
ըլ լամ: Այս տե սակ ան թիւ եւ ան հա մար հար ցո ւմ ներ ը րաւ, եւ ես ալ կը 
պա տաս խա նէ ի պաղ ա րե ա մբ: Զզո ւե ցայ եւ ձա նձ րա ցայ, բայց ինչ օ գուտ, 
ստի պե ալ է ի հնա զան դիլ: 18 ան գամ շա րու նակ գնա ցի հար ցա քն նի չին 
սե նե ա կը: Եր կար, ան պետ եւ ան հի մն պատ մու թի ւն ներ ը նե լով հար ցա -
քննու թե ան թո ւղ թե րը լե ցու ցի: 1896 Փե տր վար ամ սո ւան վեր ջին օրն էր, 
իմ հար ցա քն նու թի ւնս ալ լրա ցաւ:

 Հար ցա քն նի չը պա տո ւի րեց բան տա պե տին, որ զիս այլ եւս «Իխ-
թի լաթ տան մեմ նու» վի ճա կէն դո ւրս հա նէ: Գի շեր նե րը ա ռա ջո ւան պէս 
Հայ տար ա ղային սե նե ա կը կը պառ կէ ի, իսկ ցո րեկ նե րը ա զատ է ի ու րիշ 
բան տար կե ալ հայե րու հետ տես նո ւիլ: Օր մը՝ ի րի կո ւան ա տե նն էր, բո լոր 
կար տի ան նե րը Հայ տար ա ղային սե նե ա կը հա ւա քո ւե ցան կե րա կո ւր նին 
մի ա սին ու տե լու հա մար: Զիս ալ հրա ւի րե ցին, որ ի րե նց հետ մի ա սին ճա-
շեմ: Այն օրն ալ մեր տու նէն ոս պով քէ օֆ թէ եւ քա նի մը հատ բո ղկ ղր կած 
է ին: Ես, ան գի տակ ցա բար կե րա կու րիս ծրա րը բա ցի, բող կե րը հա նե ցի, 
Տոպ Օղ լու Մու սա ա նո ւն կար տի ա նը բող կին մէ կը ա ռաւ սկ սաւ կե ղո ւե լու 
եւ երբ կտոր կտոր ը րաւ բող կին մէ ջէն սի կա րայի մը պէս ո լո րո ւած թո ւղթ 
մ’ե լաւ: Ա սո նք ա մէ նը մէ կէն թո ւղ թը խլե ցին, բան տա պե տն ալ ի րե նց հետ 
բող կին մէ ջէն ե լած թո ւղ թը ա ռին, ե լան սե ղա նի գլ խէն, կար ծես խիստ 
մեծ գա ղտ նիք մը պա րու նա կող գրու թի ւն մը գտան: Թո ղու ցին կե րա-
կուրը, վա զե ցին, գնա ցին բան տէն դո ւրս Սէր Գօ մի սէ րին սե նե ա կը:

Յե տին աս տի ճան տրտ մու թի ւն եւ եր կի ւղ պա տեց զիս: Չը թո ղու ցին, 
որ ես կար դայի յի շե ալ թո ւղ թը: Մա րա շի Ս.  Սար գիս թե մէն Ե րան ա նու-
նով հայ ե րի տա սար դի մը քով տա րեր են կար դաց նե լու հա մար, բայց 
դուռը վրաս գոց մնա լո ւն հա մար չկր ցայ ես Ե րա նին քով եր թալ: Ե րա նին 
քովէն ել լե լով կար տի ան նե րը այն թո ւղ թը տա րեր զա պը թա օ տա սը ն436 
կար դա ցու ցեր են: Եր կար ա տեն ես միս մի նակ մնա ցի սե նե կին մէջ եւ 
կե րա կո ւր նե րն ալ այն պէս մնա ցին: Ժա մե րով սպա սե ցի, ետ չը դար ձան 

Գալայճեաններ և ուրիշ էսնաֆներ: Հնչակեաններ ունէին 40 տասնապետ, 8 հարիւրապետ, 
4 գործիչ և 7 անդամէ կազմուած վարչութիւն: Կուսակցութիւնը այնպէս կազմակերպուած 
էր, որ օրուան մը մէջ որևէ հրահանգ կամ լուր կարելի կ’ըլլար հաղորդել բոլոր ընկերներուն: 
Իւրաքանչիւր Հնչակեան կը վճարէր անդամատուրք մը և կարևոր նպատակներու 
համար ալ կը մասնակցէր հանգանակութեան: Կուսակցական կարգապահութիւնը և 
գաղտնապահութիւնը շատ լաւ էր: Այնպէս որ շատ մը կառավարական խուզարկութիւններ 
ի դերեւ կ’ելլէին» (Պատմութիւն Ս.Դ. Հնչակեան կուսակցութեան, էջ 161, 167, 177):

436 Զապըթա օտասը (զաբըթա օդասը, Zabıta odası) - Սպաների սենյակ:



228

կար տի աննե րը: Կէս գի շե րո ւան մօ տե ցա նք, յան կա րծ բան տին եր կա թեայ 
դռ նե րը բա ցո ւե ցան, Հայ տար ա ղա եւ ի րեն ըն կեր մի ւս կար տի ան ներ 
ե կան, եր կու ե րեք զապ թիյա ներ ալ մի ա սին: «Ե լիր նայի նք, փա փազ, Սէր 
Գօ մի սէ րին սե նե ա կէն զքեզ կ’ու զե ն» ը սին: Ե լայ գնա ցի հե տեր նին: Քա նի 
մը փօ լիս ներ եւ զի նո ւո րա կան սպա ներ ա հա գին ա տե ան մը կազ մած է ին: 
Եր կայն հա սա կաւ խո շոր սպայ մը, շատ խո շոր եւ խո ժոռ դէմ քով մը՝ «Ան-
միտ փա փազ, ի՞նչ է այս ը րած նե րդ, որ քան ա պո ւշ եւ ան խե լք մա րդ ես 
ե ղեր, գլ խո ւդ այս քան փոր ձա նք ներ, տան ջա նք եւ տա ռա պա նք ներ ե կան, 
դեռ զգաս տա ցած չէք: Աշ խա րհ տակ նո ւվ րայ ը րիր, Զէյ թու նի ապս տամ-
բու թե ան պատ ճառ ե ղար, մեր բա րեխ նամ տէ րու թե ան ա հա գին վնաս-
նե րու դո ւռ բա ցիր, Ա ղա սի ը սո ւած այն սրի կային գոր ծակ ցու թե ա մբ ազ-
գիդ գլ խո ւն դժ բաղ դու թի ւն եւ խառ նա կու թի ւն ներ բե րե լու ա ռիթ ե ղար: 
Չես ամչ նար, մօ րո ւքդ սկ սած է ճե րմկ նալ, ի՞նչ է այս ը րած նե րդ, ի՞նչ է 
այս բող կին մէ ջէն ե լած թո ւղ թը, կ’ու զես, որ նո րէն կր թե նք զքեզ, կ’ու զես 
ոտքե րդ շղ թայ ան ցնել տամ: Ա մօթ է, ա մօթ է, փա փազ ըլ լաս եւ ա սա նկ 
վնա սա կար բա ներ ը նես»: 

Ա սոր նման շատ ան պէտ եւ ա նի մա ստ նա խա տի նք ներ, խօս քեր խօ-
սե ցաւ յի շե ալ կո շտ ու կո պիտ սպան: Եր կար համ բե րու թե նէ յե տոյ ա մէն 
վտա նգ, մին չեւ ան գամ ծեծ, ֆը լա խա եւ մահ աչքս առ նե լով հա մար ձա-
կու թի ւն եւ յա նդգ նու թի ւն ու նե ցայ հե տե ւե ալ խօս քե րով պա տաս խա-
նե լու. «Է ֆէն տի, է ֆէն տի, կ’ա ղա չեմ քա նի մը վայր կե ան հա ճե ցէք մտիկ 
ը նել տա լիք պա տաս խան նե րս: Ես ձեր կար ծա ծին չափ ան խե լք եւ տգետ 
ա պո ւշ մա րդ մը չեմ: Այս օր ճի շդ առ տո ւան ա տե նն էր, տու նէս ին ծի կե-
րա կո ւր ղր կած եւ կե րա կու րի ծրա րին մէջ ալ եր կու ե րեք բո ղկ դրած է ին: 
Ե թէ ես գիտ նայի, որ բող կին մէջ ա տա նկ թո ւղթ մը դրո ւած է, ան մի ջա պէս 
բող կին մէ ջէն թո ւղ թը կը հա նէ ի եւ կ’ան հե տաց նէ ի: Կե րա կո ւրս բե րո ղն ալ 
կար դալ գրել չգիտ ցող կին մ’էր: Տո ւէք սա թո ւղ թը կար դամ, գէթ յան ցան-
քիս ծան րու թիւ նը հա սկ նամ: Պէ տք է լաւ գիտ նաք, թէ ես այ լե ւս այդ տե-
սակ սպառ նա լիք նե րէն բնաւ եր բեք ա հա բե կո ւող եւ վախ ցող մարդ չեմ: 
Ե թէ ան գամ փօ լիս օ տա սըին մէջ հա րիւ րա ւոր գա ւա զա նի հա րո ւած ներ 
կե րայ, ձեռ քե րս եւ ոտ քե րս մե տաք սե այ թե լե րով եւ չո ւան նե րով կա պե-
ցիք, ամ բո ղջ մար մի նս ա րի ւն լո ւայ վէր քե րով ծած կե ցիք: Մին չեւ ան գամ 
սա հա սա կիս մէջ պա տի ւս ալ լլ կել ու զե ցիք: Ա մէն նա խա տի նք, ա մեն 
տան ջա նք եւ չար չա րա նք ներ գլ խո ւս բե րիք: Ամ բո ղջ 80 օ րէ ի վեր Հայ-
տար ա ղային սե նե ա կին մէջ «Իխ թի լաթ տան մեմ նու» ը նե լով իմ է ու թի ւնս 
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գրե թէ ոչն չացու ցիք: Ինչ որ կե ան քիս մէջ եր բեք չէ ի ը րած, ինչ որ մտ քէս 
ան գամ ան ցու ցած չէ ի, ֆը լա խայի մէջ ան լո ւր իս քեն ճե նե րով իբ րեւ ը րած-
նե րս թագ րիր ը նե լ437 տո ւիք: Տո ւնս տե ղս ար դէն կո ղոպ տե ցիք, քան դե ցիք, 
կոր ծա նե ցիք: Այդ ա մէն չա րիք նե րը ո չի նչ հա մա րե լով, ան պէտ բող կի մէջ 
ա պո ւշ եւ սեր սեմ հայու մը ան խո հե մու թե ա մբ դրած տը ռըլ թը438 թո ւղ թի մը 
հա մար զիս հոս կան չե լով կը նա խա տէք, կը հան դի մա նէք ու կը ծաղ րէք: 
Այ սու հե տեւ ես շատ ապ րե լու փա փաք չու նիմ: Պի տի համ բու րեմ այն ձեռ-
քե րը, որ զիս կա խա ղան պի տի բա րձ րաց նեն: Մա հը ին ծի հա մար փր կու-
թի ւն մ’է: Հի մա սա վայր կե նին զիս սպան նել ու զող դա հի ճը իմ մեծ բա րե-
րա րս պի տի հա մա րեմ: Տո ւէք սա թո ւղ թը նայիմ ի՞նչ գրո ւած է»: 

Ան մի ջա պէս թո ւղ թը ձե ռքս տո ւին. գրո ւա ծը այս է « Քա ջա լե րո ւէ, 
Տէր Հայր, զէյ թո ւն ցիք յաղ թա կան են, պ. Ա ղա սին ձե զի բա րեւ ու նէր»: 
Վերջը ի մա ցայ՝ մեր ե կե ղեց ւոյ լու սա րար Շա հի նե ան Թո րոս, կե րա կու-
րին ծրարը բե րո ղին կը հա նդ պի ճամ բան եւ այս ան պէտ թո ւղ թը բող կին 
մէջ կը տեղա ւո րէ:

« Կը զար մա նամ, որ ա սա նկ ան պէտ թո ւղ թի կտո րի մը այս քան կա-
րեւո րու թի ւն տա լով ան հան գի ստ կ’ըլ լաք, կը յու զո ւիք: Հրա մե ցէք, ինչ որ 
պի տի ը նէք պատ րա ստ եմ կրե լու՝ մահ, աք սոր, ծեծ, ֆը լա խա, նախա-
տինք, տան ջա նք, չար չա րա նք եր բեք կա րող չեն ին ծի ահ եւ եր կի ւղ պատ-
ճա ռե լու: Ճի շդ 18 թղ թե րէ բաղ կա ցե ալ հար ցա քն նու թե ա նս տետ րա կին 
վրայ այս տը րըլ թը թղ թէ կտո րն ալ փակ ցու ցէք: Տայր Աս տո ւած վայր կեան 
մը յա ռաջ յա ջո ղէ իք զիս գլ խա տել տալ, ա մէ նո ւդ ալ ե րախ տա պա րտ 
կ’ըլլայի»: 

Ար դար զայ րոյ թով ար տայայ տած այս ա տե նա խօ սու թե ա նս վրայ 
հինգ վայր կե նի չափ ա մէ նն ալ լո ւռ եւ մո ւնջ կե ցան: Մէ ջեր նին, չը գիտ ցայ 
ով ըլ լա լը ճա նչ նալ, ե րի տա սա րդ սպայ մը՝ « զապ թիյէ լէր պու ա տե մի կի նէ 
ե է րի նէ կէ օ թիւ րո ւն, պու ա տեմ ճա նըն տան վազ կէչ մի շ»439,ը սաւ եւ զապ
թիյէ նե րը հս կո ղու թե ա մբ վե րա դար ձու ցին զիս բան տա պե տին սե նե ա կը:

 Հե տե ւե ալ օ րը պա կաս մնա ցած նա խա տի նք եւ ծաղ րու ծա նա կի վե-
րա բե րե ալ խօս քե րն ալ Հայ տար ա ղայէն լսե լու ան բաղ դու թիւ նը լի ու լի 

437 Թագրիր ընել – տեղեկագրել:
438 Տըռըլթը (Դըռըլթը, Dırıltı) – աղմուկ, շաղակրատանք, մանր վեճ, տվյալ դեպքում՝ 

մանր, աննշան, ոչինչ բան:
439 Zaptiyeler, bu âdami gine yerine götürün, bu adam canından geçmiş. – Զապթիյեներ, 

այս մարդը նորից իր տեղը տարեք, այս մարդը իր հոգուց վազ է անցել (կյանքից ձեռ է 
քաշել):
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վայե լե ցի նք: Օր մ’ալ, դեռ կէս օր չէր ե ղած, ես ալ այլ եւս ա զատ է ի բան-
տի հրա պա րա կին մէջ պտ տե լու, եր կա թե այ դրան առ ջեւ իբր հս կիչ կար-
գա պահ կայ նող զապ թիյէն կան չեց զիս՝ «ե կո ւր, եր կու տա րի քոտ կի ներ 
ե կան եւ շատ կա ղա չեն, որ զքեզ տես նե ն»: Իս կոյն գնա ցի, ի՞նչ տես նեմ, 
լու սա հո գի մայրս եւ մօ րա քոյրս՝ Չօր պա ճե ան Մա րի ամ հա նըմ, ե կած է ին, 
թէ՛ զիս եւ թէ՛ մօ րաք րո ջս տղաք՝ Չօր պա ճե ան Յա կոբ ճան եւ Կա րա պետ 
է ֆէն տի նե րը տես նա լու: Չոր պա ճե ան այս եր կու եղ բա րք եւս ի նէ ա միս 
մ’յա ռաջ բան տար կո ւած է ին: 

Ե րբ տա րա բա ղդ մայրս տե սայ, կար ծե ցի, որ փայ լակ ներ եւ շանթեր 
զար կին գլո ւխս: Ինք լա ցաւ, եւ ես ալ սկ սայ լալ, քա նի մը վայր կե ան 
այսպէս ի րա րու հան դէպ լաց ու ար տա սո ւք թա փե լէն յե տոյ, ես յա նդգնե-
ցայ խօ սե լու սկ սիլ: Ինք զի նքս զս պել կա րե նա լէ յե տոյ մայրս մխի թա րե լու 
հա մար շատ խօս քեր ը րի: Մայ րե րը մի մի այն սի րել գի տեն, մայ րե րուն 
սէրը ան կե ղծ է, մայ րե րո ւն սիր տը զա ւկ նե րո ւն սի րով եւ հա մակ րու-
թեամբ տո չո րո ւող խն կա ման մ’է: Նա մա նա ւա նդ իմ մայրս հա մակ սէր 
եւ բառին լայն ի մաս տով ան կեղ ծու թի ւն էր: Քա ռո րդ ժա մու չափ մօ րս 
հետ տես նուե ցայ, յու զո ւե ցայ, տրտ մե ցայ, բայց ինչ օ գո ւտ: Մօ րա քոյրս՝ 
Հա ճի Մա րի ամ հանըմ եւս նոյն կեր պով տես նո ւե ցաւ իւր եր կու բան-
տար կե ալ որդւոց հետ: Ա նո նք ալ ճի շդ տե սան ի րե նց հէգ մօր հե ղե ղի 
նման թափած ար տա սո ւք նե րը: Եր կու ան բա խտ քոյ րեր լա լով մեկ նե ցան 
բանտին դռ նէն:

 Քա նի մը օր յե տոյ, լաւ մի տքս չէ թէ ով էր կե րա կո ւրս բե րո ղը, Գուր-
գէն տղաս, փոք րիկ Ե րո ւան դը եւ Ար փե նի սի րո ւն աղ ջի կս մի ա սին բե-
րած է ին բան տը: Ղար տի ան նե րէն մե կո ւն ա ղա չե ցի, որ թոյ լատ րու թի ւն 
ը նել բա րե հա ճի, որ զա ւակ նե րս նե րս՝ բան տի մէջ մտց նեն, որ պէս զի 
տես նեմ: Բա րե բախ տա բար դռ նա պան ոս տի կա նին հրա ման տո ւաւ, որ 
տղա քս ներս գան: Ե կան սր տիս հա տոր նե րը: Ար փե նի թխա դէմ փոք րիկ 
աղջկանս մա զե րը սա նտ րո ւած, շէ նք շնո րհք, թէ պէտ պա րզ, բայց գե ղե-
ցիկ, ճա շա կով հա գո ւած, նմա նա պէս Ե րո ւա նդ ա նո ւն գե ղա դէմ տղաս, 
Գո ւր գէ նս, ե րե քն ալ ա նու շիկ, ե րե քն ալ սի րո ւն, ե րե քն ալ հա մակ րե լի: 
7 կամ 8 ա միս նե րէ ի վեր ե րե քին ալ ե րես նե րը չէ ի տե սած: Գի րկս ա ռի, 
սի րե ցի, գգո ւե ցի եւ ա նյագ կեր պով ե րե քն ալ համ բու րե ցի: Կէս ժա մէն 
ա ւե լի սի րե լի նե րս քո վս մնա ցին, կա րօտ ա ռի: Այդ մի ջո ցին կար տի ա նն 
ալ ե կաւ, «այլ եւս կը բա ւէ, թող տո ւր որ եր թան, որ քան ա տեն որ քո վդ 
մնան, ցա ւդ եւ հայ րա կան յու զո ւմ նե րդ կը շատ նան» ը սաւ:
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 Կար ծեմ դո ւր սը սպա սող նե րը Նա հա պետ որ դիս եւ կամ Պու րո ւն սու-
զե ան Մար տի րո սն է ին: Սի րե լի նե րս դո ւրս ե լան բան տէն եւ տո ւն դար-
ձան, բայց իմ սի րտս եւ հայ րա կան սէ րս ալ ի րե նց հետ մի ա սին տա րին:

 Բան տար կու թե ա նս այս տխո ւր եւ դժ բա ղդ օ րե րո ւն մէջ, օր մ’ալ ի րի-
կո ւան ա տեն կը նս տէ ի նք Հայ տար ա ղային սե նե ա կը, ձի ա ւոր ոս տի կան 
մը ե կաւ նե րս մտաւ: Յի շե ա լը Ճե պե լը Պէ րէ քէ թէ ն440 նոր ե կած էր: Հայ-
տա րին հետ ծա նօ թու թի ւն ու նի ե ղեր, սկ սան խօ սակ ցիլ: Խօ սակ ցու թե ան 
մէջ, « քա նի օր ա ռաջ, երբ, ը սաւ, Ճե պել Պէ րէ քէթ Սե րային մէջ է ի, մա րաշ-
ցի եր կու հայ ե րի տա սա րդ ներ բռ նած է ին՝ գլո ւխ նին բաց, ոտ քեր նին բո-
պիկ, մե րկ գրե թէ, դժ բա ղդ եւ խղ ճա լի վի ճա կի մէջ բե րին բան տար կե ցին: 
Այս եր կու կե ա վու րի տղայոց մի ոյն հայրն ալ քեյիշ է ե ղեր եւ հոս բան տար-
կե ալ է ե ղեր» ը սաւ: Այս խօս քե րը լսե լո ւս պէս շան թա հար ե ղայ: Ան շո ւշտ, 
ը սի, այս եր կու ե րի տա սա րդ մա րաշ ցի հայե րո ւն մին տղաս՝ Յով հան նէ սն 
է, ո րով հե տեւ Յով հան նէս տղաս այն օ րեր Այն թա պի բո ղո քա կա նաց քո
լե ճին մէջ էր, ան տա րա կոյս քո լե ճէն փախ չե լով ճամ բան թո ւրք ոս տի կան-
նե րէն բռ նո ւե լով տա րո ւած են Ճե պել Պէ րէ քէթ:

 Չէք գի տեր թէ այս եր կու ան փո րձ եւ ան խո հեմ ե րի տա սա րդ ներ 
ի՞նչ նպա տա կաւ եւ կամ ի՞նչ պա րա գա նե րու տակ Քո լե ճի պէս ա մո ւր 
եւ ա պա հով տե ղէ մը փախ չել մտա ծե լով դո ւրս ե լած են այն պի սի սաս-
տիկ ձմեռ ե ղա նա կի մէջ: Թո ղո ւնք ձմ րան ձի ւն եւ ան ձրե ւին դժո ւա րու-
թի ւն ները: Տաճ կաս տան ամ բո ղջ տա կն ու վրայ ե ղե ալ, Մա րաշ, Այն թապ, 
Քիլիս եւ շատ մը տե ղեր, քա ղաք եւ գիւ ղե րու մէջ ջա րդ, կո տո րած, թա լան 
եւ սոս կա լի ա րի ւն հե ղու թի ւն ի րար կը գե րա զան ցեն: Բնաւ եր բեք հայե րու 
հա մար կե ան քի, ինչք եւ ստա ցո ւած քի ա պա հո վու թի ւն վեր ցո ւած, հայ մը 
սպան նել հաւ մը սպան նե լու չափ դիւ րին: Ինչ ան խել քու թի ւն է որ տղաս՝ 
Յով հան նէս կը յա նդգ նի իւր կե ան քը վտան գի են թար կել: Վեր ջին աս տի-
ճան տխ րու թի ւն եւ ան հնա րին տրտ մու թի ւն պա տեց զիս:

 Կար ծես բան տային վի շտ եւ տա ռա պա նք ներ չէ ին բա ւեր, ըն տա-
նեացս խե ղճ վի ճա կը, իմ դժ բաղ դու թի ւն նե րս, շատ մը հայ րե նա կից նե-
րո ւս եւ ազ գա կից նե րո ւս բան տե րու մո ւթ խոր շե րո ւն մէջ քա շած նե ղու-
թիւն նե րը, վի շտ եւ չար չա րա նք նե րը: Յով հան նէս տղո ւս ալ ա սա նկ Ճե պել 
Պէ րէ քէթ բան տար կո ւի լը զիս բո լո րո վին ընկ ճեց: « Դիր զմե ղս ի վե րայ 
մե ղաց» կամ ըստ Դա ւիթ Մար գա րէ ի՝ «Այս ա մե նայն եկն ի վե րայ իմ»: 

440 Ճեպելը Պէրէքէթ (Ջեբել Բերեքեթ) – գյուղաքաղաք է Ադանայի նահանգի Ջեբել 
Բերեքեթի գավառում: Նոր ժամանակներում կոչվել է Յարփուզ (ՀՀՇՏԲ, հ. 4, էջ 39):
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Պե տք է տո կալ, պե տք էր նե ղո ւիլ, տա ռա պել եւ համ բե րել: Համ բե րե ցի եւ 
վշ տե րու ծան րու թիւ նը տկա րա ցոյց զիս: Թող տղո ւս՝ Յով հան նէ սին ան-
խո հե մու թե ա մբ բան տար կո ւի լը, շատ մը մա րաշ ցի ան մեղ եւ պա տո ւա ւոր 
հայե րո ւն բան տի մէջ չար չա րո ւի լը, նե ղո ւիլ եւ տա ռա պի լը ա չօ քս տես-
նե լով կը հա ռա չէ ի եւ որ պէս ա րի ւն կը հո սեր: Պի լէ զիք ճե ան խե ղճ Կա-
րա պետ է ֆէն տի, Սե րայ տա րե ան Պետ րոս ա ղա, Ղու թու ճե ան Յա կոբ եւ 
Ագ րա պե ան Յով հան նէս, Տեմ բէ կե ան Գրի գոր եւ այլ շատ մը մա րաշ ցի եւ 
գիւ ղա ցի հայեր բան տի մէջ մե ռան:

1895-1896 տա րի նե րու մէջ Մա րա շի հա սա րա կաց բան տը գրե թէ 
սպան դա նոց մը դար ձաւ: Բան տի սե նե ակ նե րո ւն մէջ բան տար կե ալ ներ 
ի րա րու վրայ բար դո ւած, խճո ղո ւած, խիտ առ խիտ նս տէ ին: Անն կա րա-
գրե լի աղ տո տու թի ւն, փի սու թի ւն, ա մէն տե սակ պժ գա լի բա ներ ի րար կը 
գե րա զան ցէ ին: Սաս տիկ թի ֆօ հի ւան դու թի ւն մը, ա ւե լի լաւ է ը սեմ ժան-
տախ տի հա մա ճա րակ մը սկ սաւ: Դեղ չկայ, բժի շկ չկայ, օ րա կան 10-15 
բան տար կե ալ ներ մա հո ւան զոհ կ’եր թային: 

Ը ստ թր քաց ի րի կո ւան ժա մը 11-ին բան տի սե նե ակ նե րո ւն դու ռը բան-
տար կե ալ նե րո ւն վրայ կը գո ցէ ին: Ե թէ եր բեք բան տար կե ալ մը ստի պե ալ 
ըլ լար բնու թե ան պէտ քը հո գալ, պէ տք էր ներ սը դրան առ ջեւ ա թե պէ441 
ը սո ւած տե ղը աղ տո տէր, սոս կա լի հոտ մը ամ բո ղջ սե նե ա կին օ դը կ’ապա-
կա նէր: Եր կա թի նման ա ռո ղջ մա րդ մը ան գամ չէր կր նար դի մա նալ այդ 
պժ գա լի փիս հո տին: Սե նե ա կին դո ւր սը պտ տող զապ թիյէ ին առ նո ւա զն 
չո րս մե թա լի ք442 դրամ տա լու ես, որ դոյլ մը ջո ւր բե րէ, սե նե ա կին դրան 
ծա կէն ջու րը նե րս թա փէ որ աղ տո տու թիւ նը մաք րո ւի: Վեր ջա պէս բան-
տային այս ա մէն տա ռա պա նք նե րը մի ըստ մի ո ջէ պատ մել ան կա րե լի է:

1896 տա րո ւոյ Յու նիս, Յու լիս եւ Օ գոս տոս ա միս նե րը այս պէս տառա-
պե լով, տան ջո ւե լով ան ցու ցի: Հար ցա քն նու թի ւնս վեր ջա ցած էր, «Իխ թի լաթ
տան մեմ նու» վի ճա կէն ալ ա զա տո ւած է ի: Ի րա ւո ւնք ու նէ ի ա նար գել ա մէն 
բան տար կե ալ նե րու հետ տես նո ւիլ: Բնիկ զէյ թո ւն ցի Չաք րե ան եր կու եղ-
բայր ներ ալ, Աբ րա համ եւ Ա սա տո ւր, այն թապ ցի Պի լէմ ճե ան Կա րո ւճ, Տել-
լո վե ան Յա րու թի ւն, Ախ րա պե ան Նա զար, ա սո նք ալ բան տա կից նե րս է ին:

 Սա հա կե ան Յով հան նէս, Նալ չա ճե ան Կա րա պետ եւ Մա հի կե ան Թո-
րոս է ֆէն տի ներ ալ բան տար կո ւած է ին իմ պատ ճա ռաւ, Տո լապ ճե ան Յա-
րու թի ւն է ֆէն տի, Չե քիր տէք ճե ան Գրի գոր, Սաղ պա զա րե ան Գաս պար: 

441 Աթեպէ (Աթեբե, Atebe) – դռան շեմ:
442 Մեթալիք (Metelik) – մանրադրամ:
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Սո ւրբ Սար գիս թե մէն Չեք մե ճե ան Ծե րո ւն, Ե րան, եւ այլք: Քա նի մ’օրուան 
հա մար Վար ժա պե տե ան Կոս տա նդ է ֆէն տին ալ բան տար կո ւե ցաւ: 

Ամ բո ղջ հայ բան տար կե ա լք մաս առ մաս, դրամ ու նե ցող նե րը կա շառ-
քի ու ժով յա ջո ղե ցան ել լել բան տէն, նմա նա պէս քե ռայրս՝ Ար ժա նա պա տիւ 
Տէր Վար դան քա հա նայ յա ջո ղե ցաւ ա զա տո ւիլ: Նալ չա ճե ան, Սա հա կե ան, 
Մա հի կե ան, չկր ցայ հա սկ նալ, դիւ րու թի ւն ներ գտան փր կել ի րե նք զի-
րե նք բան տէն: Նշա նա ւոր փաս տա բան Ա սա տու րե ան Յա կոբ է ֆէն տին 
ալ Հա լէ պէն բե րէր, բան տար կած է ին:443 Այդ մար դո ւն բան տար կո ւե լո ւն 
պատ ճա ռն ալ ես ե ղած եմ: Բա րե բախ տա բար ես այդ մար դո ւն ե րե սը 
չկր ցայ տես նել: Չոր պա ճե ան Յա կոբ է ֆէն տի մէկ տա րո ւան դա տա պար-
տե ալ էր, ամ բո ղջ մէկ տա րի բա նտ մնա լով ե լաւ: Եղ բայ րը՝ Կա րա պետ 
հի նգ տա րուան դա տա պար տո ւե ցաւ: Ի րե նց տու նը երբ խու զար կո ւե ցաւ 
«Ար մե նի ա» ա նո ւն հայե րէն թեր թի ն444 մէկ յայ տա րա րու թիւ նը գտ նո ւած 
էր: Ես, Թա քա ճե ան Բար թո ղի մէ ոս վար դա պետ, շի վիլ կե ցի Տէր Սար գիս 
ա նու նով ծե րու նա զա րդ քա հա նայ մը, այն թապ ցի Պի լէմ ճե ան Կա րո ւճ, 
հա ճըն ցի Գայաե ան Միհ րան ա նո ւն հայ մը, մնա ցած է ի նք եւ քա նի մը 
հայ ան մեղ բան տար կե ալ ներ: 

Ա մա ռը գրե թէ սա հե ցաւ ան ցաւ: Հա սա րա կաց մեծ բան տին մէջ բան-
տար կե ալ շատ հայ չմ նաց, մի մի այն քա ղա քա կան ծա նր յան ցա նք ու նե-
ցող ներ: Տել լո վե ան Յա րու թի ւն եւ Ախ րա պե ան Նա զար, այս խեղ ճե րը 
մա րաշ ցի Քե օյ նէք սիզ Օղ լու տաճ կին տղո ւն սպան ման առ թիւ բան տար-
կուե ցան եւ 15 տա րո ւան բան տար կու թե ան դա տա պար տո ւե ցան: Ե թէ 
դրամ ու նե նային ան շո ւշտ ա սո նք ալ կր նային կա շա ռք տա լով ա զա տո ւիլ: 
Սէր Ղար տիյան Հայ տար ա ղա պաշ տօ նա նկ ե ղաւ: Բնիկ մա րաշ ցի, Շէքէր-
լի թա ղի ե րե ւե լի ըն տա նիք նե րէն Պէ քիր պէյ զա տէ Ե ա հե ա պէյ ա նո ւն 
մարդը Սէր Ղար դիյան ե ղաւ: Նա խոր դին հետ բաղ դատ մա մբ Ե ա հե ա պէյ 

443 Արսեն Կիտուրը ճիշտ հակառակն է գրում «…Այդ օրերուն Հալէպէն Այնթէպ 
կու գայ և Աղասիին կը ներկայանայ Յակոբ Աստուրեան անունով փաստաբան մը, 
որ միաժամանակ անգլիական թերթերու թղթակից էր: Ան կը հաւատացնէ Աղասիին 
թէ ինք համոզուած հայրենասէր մըն է և կը հաւատայ հայ ազատագրական պայքարի 
արդարութեան ու անոր յաղթանակին: Աստուրեան Աղասիին կը ղրկէ, քանի մը օր ետք, 
Հալէպէն 200 ոսկի, որ կատարեալ անակնկալ մը կ’ըլլայ: Տարիներ ետք յայտնի կ’ըլլայ 
թէ Աստուրեան տխուր պաշտօն մը ունէր և պատճառ կը դառնայ Այնթէպի, Հալէպի և 
Մարաշի մեր քանի մը ընկերներուն ձերբակալութեան» (Պատմութիւն Ս.Դ. Հնչակեան 
կուսակցութեան, էջ 176):

444 Հավանաբար նկատի ունի «Արմենիա» հասարակական-քաղաքական շաբաթա-
թերթը, որ լույս էր տեսնում Մարսելում 1885-1923 թվականներին: 
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լաւ էր: Պաշ տօ նի գլո ւխ ան ցնե լո ւն պէս, երբ նե րս մտաւ, ամ բո ղջ բան-
տար կե ալ նե րը աչ քէ ան ցո ւց, քն նեց, թո ւրք բան տար կե ալ նե րը հայ բան-
տար կե ալ նե րէն զա տեց: Զիս կան չեց ու յար գա նօք ը սաւ. «ա ռա ջին սե նե-
կին մէջ պի տի կե նաս եւ քու ազ գէդ ար ժա նա ւոր եւ պա տո ւա ւոր հայե րը 
քո վդ առ: Ա սա նկ խա ռն հայ ու թո ւրք, մար դաս պան ու գող եւ ոճ րա գո րծ 
տա ճիկ բան տար կե ալ մը Չօր պա ճե ան Տէ օվ լեթ է ֆեն տի ին տղոց հետ մի 
եւ նոյն սե նե կին մէջ քով քո վի պառ կեց նել ան վայել է եւ խղ ճի դէմ»:

 Նոր բան տա պե տին այս կար գադ րու թե նէ շատ գոհ մնա ցի նք: Ես, մօ-
րաք րո ջս տղան՝ Կա րա պետ է ֆէն տի, Տել լո վե ան Յա րու թի ւն, Տէր Սար գիս 
քա հա նայ, հա ճըն ցի Միհ րան եւ ու րիշ քա նի մը հայեր զատ սե նե կի մը 
մէջ մտա նք: Ի րի կո ւն նե րը եր բե մն Ե ա հե ա պէյ մին չեւ ան գամ քո վս ե կաւ: 
Ամբո ղջ բան տի մէջ քիչ մը բա րե կար գու թի ւն մտաւ: Այլ եւս հայ բան տար-
կե ալ նե րը ծե ծել, կո ղոպ տել, չար չա րել, տան ջա նք եւ սոս կա լի նա խա-
տինք նե րու են թար կե լու պէս բա ներ մա սա մբ դադ րե ցան: Բայց իմ յու սա-
հա տու թի ւն նե րս օ րը օ րին կրկ նա պատ կո ւե լու վրայ է ին, ո րով հե տեւ դրամ 
եւ հա րս տու թի ւն չու նէ ի, Ս.  Քա ռա սո ւն Մա նո ւկ ե կե ղեց ւոյ ժո ղո վրդեան 
մեծ մա սն ալ ար դէն կո ղոպ տո ւած, ո մա նք սպան նո ւած, ո մա նք ալ ի նէ 
պա ղած է ին: Իբր թէ պա րոն Ա ղա սի ին հետ գոր ծա կից ըլ լա լով, Զէյ թու նի 
ապս տամ բու թե ան պատ ճառ տո ւող նե րէն մէ կն ալ ես ե ղած եմ, եւ կամ 
Հն չա կե ան յե ղա փո խու թե ան ըն կե րու թե ան ա տե նա պե տն ե ղած եմ: Իբր 
թէ Մա րա շի մէջ պա տա հած ջա րդ եւ ահ ռե լի կո տո րա ծը իմ ան խո հե մու-
թե ա նս պատ ճա ռաւ տե ղի ու նե ցած է: Բան տար կե ալ նե րէն ո մա նք իսկ 
ե րե սս ի վեր ա մէն տե սակ նա խա տի նք ներ կը տե ղաց նէ ին գլ խո ւս: Սո ւրբ 
Աս տո ւա ծա ծին թե մէն Ճին Թո րոս օղ լու ա նո ւն հայ մը Ըն կե րու թե ա ն445 
պե տին ուխ տա գիր տա լով, Ա ւե տա րա նի եւ յա նո ւն Աս տու ծոյ, յա նո ւն պա-
տո ւոյ եր դո ւմ ներ ը րած էր հա ւա տա րիմ մնա լու եւ ի սէր ազ գի իւր ա րե ան 
վեր ջին կա թի լը թա փե լու, ինչ ան վայել բա ներ ը րաւ բան տի մէջ: Իբր թէ 
շատ մը ան մեղ նե րու բան տար կո ւե լո ւն, նե ղո ւե լո ւն պատ ճա ռը ես ե ղած 
ըլ լամ: Սի րով կը համ բե րէ ի, կը տո կայի, շատ ան գամ ալ վեր ջին ծայր 
տրտ մու թե ան կ’են թար կո ւէ ի: Ա մե րի կե ան մի սի օ նար ներ Ա մե րի կայէն 
դրա մա կան նպա ստ ներ բե րել տո ւած է ին, ա մէն շա բաթ դրամ կը բե րէ ին 
բան տը, ես ալ կա րօտ եւ չքա ւոր հայ բան տար կե ալ նե րու կը բաշ խէ ի:

 Ե կե ղե ցի նե րէն ալ եր բե մն նպա ստ ներ կու գար: Մի սի ո նար ներ ան-
կո ղին, վեր մակ, շա պիկ, վար տիկ եւ նոր նոր զգե ստ ներ շի նել տո ւած է ին, 

445 Ս.Դ. Հնչակյան կուսակցության:
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բե րին բո լոր բան տար կե ալ հայե րո ւն տո ւին: Տու նե րէն եր բե մն կե րա կո ւր-
ներ եւ սա փոր նե րով մա տաղ ներ կը բե րէ ին բա նտ: Առ հա սա րակ թո ւրք 
կա րօտ բան տար կե ալ նե րու ալ կու տայի նք: 1896 Սեպ տեմ բեր ամ սո ւան 
մէջ մի սի ո նար նե րը ա հա գին քա նա կու թե ա մբ Ս.  Գի րք եւ ու րիշ հո գե ւոր 
կրօ նա կան տետ րակ ներ ղր կած է ին բա նտ: Մա նո ւկ օղ լու պա րոն Կա րա-
պետ գրա բար նոր Աս տո ւա ծա շո ւնչ մ’ալ ին ծի նո ւէր ը րաւ: Բան տային տա-
ռա պա նք նե րու մէջ ար դա րեւ կար դալ մեծ մխի թա րու թի ւն կը պար գե ւէ: 
Դժ բախ տա բար Աս տո ւա ծա շո ւն չէն զատ ու րիշ՝ վի պա կան, բա նաս տեղ-
ծա կան, գի տա կան գր քեր ար գի լե ալ էր կա ռա ւա րու թե ան կող մա նէ բան-
տի մէջ: Բայց եր բե մն ան կու տի446 զապ թիյէ նե րո ւն դրամ տա լով դուրսէն 
մեր ու զած գր քե րը կր նայի նք բե րել տալ:

 Տա ճիկ զապ թիյէն մին չեւ ան գամ 2 մե թա լի քի եւ կամ մէկ փա քէթ հո-
տած ծխա խո տի հա մար զի ջո ղու թի ւն ը նե լով պատ րա ստ էր ա մէն տե սակ 
ար գի լե ալ բա ներ բե րել բան տի մէջ: Թո ւրք զապ թիյէն մի շտ կա րօտ վի ճա-
կի մէջ կը գտ նո ւի: Մեր բան տար կո ւած մի ջո ցին շատ ան գամ հար ցու ցած 
եւ հա սկ ցած է ի, որ մէն մի ոս տի կա նին 80 դա հե կան ամ սա կան կու տար 
կա ռա վա րու թիւ նը, բայց մի շտ ա մէն ամ սա գլ խո ւն «դ րամ չկայ» ը սե լով կը 
ղր կէ ին: Իւ րա քան չի ւր զապ թիյէ 7-8-10 բար դո ւած ամ սա կան ներ կ’ու նե նար 
առ նե լիք: Այս առ թիւ ոչ թէ մի այն զապ թիյէ նե րը, այլ մի ւս պաշ տօ նե այք 
եւս կա շա ռք ու տե լու վար ժո ւած է ին:

 Մի ւէզ զին ա նու նով զապ թիյէ մը կը ճա նչ նամ, որ մի շտ «իխ թի լաթ տան 
մէմ նու» ե ղած օ րե րո ւս մէջ սե նե կիս դրան առ ջեւ կը հս կէր: Շատ աղ քատ 
եւ կա րօտ ըլ լա լը յայտ նե լով մի շտ ի նէ ծխա խո տի դրամ կը պա հան ջէր եւ 
կե րա կու րիս յա ւե լո ւա ծք նե րը ու տե լու հա մար ա ղա չա նք ներ կ’ը նէր ին ծի: 
Մեծ հա սա րա կաց բան տի մէջ գտ նո ւած օ րե րո ւս, կար ծեմ նոր մտած է ի 
Հայ տար ա ղային սե նե ա կը, կէս գի շե րո ւան մօտ էր. օր մը սաս տիկ ձմեռ 
եւ ա ռատ ձի ւն կը տե ղար դո ւր սը: Այս Մի ւէզ զին ա նո ւն զապ թիյէն տաք նա-
լու հա մար քո վս ե կաւ: Յան կա րծ դր սէն ձի ա ւոր զապ թիյէ նե րու ա խո ռին 
մէջ պո ռալ եւ սաս տիկ կան չե լու ձայն մ’ե կաւ: « Մի ւէզ զին ի՞նչ կայ, ին չո ՞ւ 
այս պէս ձայն կու գայ», ը սի: « Տե ղդ նս տէ, շատ հե տա քր քիր մի՛ ըլ լար, 
Ե ղի ա ա նո ւն հայ ե րի տա սա րդ մը իբր թէ Զէյ թո ւն կ’եր թայ ե ղեր, ճամ-
բան բռ նած եւ հոս բե րած են: Ցո րե կը ար դէն խօ սք կար թէ այդ կե ա վու րը 
պիտի խեղ դեն: Ան շո ւշտ այդ խեղ ճին ձայնն է: Ա ղօ թք ը րէ որ Աս տո ւած 
ձեր ազ գին գլ խէն այս փոր ձա նք նե րը վե րց նէ», ը սաւ:

446 Անկուտի – գրպանը ծակ, անկուշտ, չտես:
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Դր սէն լո ւր մը կամ տե ղե կու թի ւն մ’առ նե լու հա մար լաւ մի ջոց մը կրցած 
է ի գտ նել: Եր բե մն տու նէն ե կած հա ցի կտաւ ծրա րին ե զեր քը մա տի տով 
բա ներ իմ վի ճա կիս մա սին, խօս քեր կը գրէ ի: Ա ւե լի լաւ մի ջոց մ’ալ գտայ, 
մէ ջէ մէջ ա գու ցո ւած թի թե ղե այ սա փոր մը շի նել տա լու խոր հո ւրդ տո ւած է ի, 
հայ թի թե ղա գո րծ տղայ մը ու զա ծիս պէս շի նած էր: Այս թի թե ղե այ սա փո-
րով տու նէն ին ծի կե րա կո ւր կը բե րէ ին: Կե րա կու րը ու տել եւ վեր ջաց նե լէս 
յե տոյ մէ ջէ մէջ սա փո րը կը հա նէ ի, սա փո րին տա կը պա րապ տեղ կար, հոն 
թո ւղթ կը դնէ ին, կը հա նէ ի թո ւղ թը կը կար դայի, յե տոյ ես ալ ու զա ծիս պէս 
բա ներ մը գրե լով սա փո րին պա րապ տե ղը դնե լով սա փո րը նո րէն տո ւն կը 
ղր կէ ի: Բան տին դու ռը բո լոր բան տար կե ալ նե րո ւն ի րե նց տու նե րէն ե կած 
կե րա կու րի ծրար եւ ա ման նե րը ման րա մաս նա բար կը քն նեն, կը նային: Իմ 
կե րա կու րի սա փո րին գա ղտ նի քը չէ ին կր ցած հասկ նալ: Օ րե րով այս կեր-
պով դո ւր սը ան ցած դար ձած բա նե րէն տե ղե կու թի ւն ներ կր նայի առ նել:

 Վեր ջա պէս 1896 Յու նիս, Յու լիս, Օ գոս տոս ա միս նե րը ան ցու ցի բան-
տի մէջ: Հայ բան տար կե ա լը, նա մա նա ւա նդ քա ղա քա կան յան ցան քով 
բան տար կե ալ հայը, մի թէ կա րե լի՞ է կա րե նայ հան գի ստ ըլ լալ: Այն պի սի 
ա տեն մը, որ ընդ հա նո ւր առ մա մբ Տաճ կաս տա նի շատ մը նա հա նգ եւ քա-
ղաք նե րու մէջ Սո ւլ թան Հա մի տի մաս նա ւոր հրա մա նաւ հայ ազ գը ջար-
դուած, կո ղոպ տո ւած, յե տին աս տի ճան խեղ ճու թե ան, դժ բաղ դու թե ան 
մատ նո ւած, գրե թէ կոր ծա նո ւած վի ճա կին հա սած էր: Իզ միր լե ան Մատ-
թէ ոս պատ րի ա րք պաշ տօ նա նկ ե ղած էր: Կ. Պոլսոյ Պան քայի դեպ քի447 
առ թիւ բո ւն իսկ Կ. Պոլսոյ մէջ ա հա գին ջա րդ եւ կո տո րած ըլ լա լով 12 000 
հայ սպան նո ւած էր: Ո րո ՞ւ պի տի դի մէ ի նք, մեր ան տա նե լի վի շտ, ցաւ եւ 
տա ռա պա նք նե րը ո րո ՞ւ պի տի ի մաց նէ ի նք: Ա նա տօ լո ւի մէջ ամ բո ղջ հայ 
ազ գը խո րին յու սա հա տու թե ան մէջ էր: Օ գոս տոս ամ սո ւան սկի զբ նե րը 
բան տի մէջ կրած ա մէն տա ռա պա նք, վի շտ, ծեծ, նա խա տի նք եւ չար չա-
րանք նե րո ւս նա մա կաւ մը գրե ցի եւ Ա մե րի կե ան մի սի ո նա րաց մի ջո ցաւ 
այն օ րեր Լօն տօ նի մէջ բնա կող մա րաշ ցի հայ բո ղո քա կան Պես նի լե ան 
Գրի գոր պա տո ւե լի ին ղր կե ցի: Բայց՝ ա նօ գո ւտ, եւ րո պա կան տէ րու թի ւն-
նե րը. բո ւն իսկ Կ. Պոլ սոյ մէջ վեց տէ րու թե ա նց դես պան նե րը ի րե նց ա չօք 
տե սան եւ դի տե ցին ան մեղ հայե րո ւն ահ ռե լի ջա րդ եւ կո տո րա ծը: Ա ւաղ, 
զե րոյի չափ գթալ եւ կա րեկ ցիլ չու զե ցին:

447 Խոսքը 1896-ին Օսմանյան բանկի գրավման հայտնի դեպքի մասին է, երբ մի 
խումբ Հ.Յ.Դ անդամներ Բաբկեն Սյունիի գլխավորությամբ գրավեցին Կայսրության 
գլխավոր դրամատունը հայերի ջարդերը դադարեցնելու պահանջով:
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«Ոչ եղ բա րք, ոչ, օ տար նե րէն չկայ յոյս» ը սող հայ բա նաս տեղ ծը 
ի րաւա մբ եւ հոգ ւով սր տով գրած է: Ա մե նե քե ան խո տո րե ցան ի մի ա սին 
եւ ան պի տա նա ցան:

 Այս խռո վե ալ ժա մա նա կին ի՞նչ կր նայի նք ը նել: Սպա սե ցի նք, անջրպե-
տին մէջ թռ չող թռ չո ւն նե րէն օգ նու թի ւն կ’ա կն կա լէ ի նք: Հո ւսկ ու րե մն յու-
սա հա տե ալ «օ րհ նե ալ ե ղի ցի կա մք Տե ա ռն» ը սի եւ համ բե րե լով կ’ապ րէ ի: 
Այս մի ջո ցին, կար ծեմ, 1896 Սեպ տեմ բեր ամ սո ւան վեր ջե րն էր. Կ. Պոլիս, 
ող բա ցե ալ հօ րս վա ղե մի բա րե կամ, բնիկ զէյ թո ւն ցի Ա բար դե ան Գրի գոր 
Ծայ րա գոյն ազ նիւ վար դա պե տին նա մակ մը գրե լով իմ եւ թէ ի նե ւ448 բան-
տար կե ալ ու րիշ՝ թէ մա րաշ ցի եւ թէ գիւ ղա ցի հայե րո ւն խե ղճ վի ճա կը նկա-
րագ րե լով բան տէն ա մէ նո ւս ալ փր կո ւե լո ւն նկատ մա մբ ա ղա չա նք ներ ը րի:

 Ի նէ յա ռաջ Չօր պա ճե ան Յա կոբ եւ Կա րա պետ է ֆէն տի նե րն ալ ար-
դէն յի շե ալ Գե րա պա տիւ Տէր Գրի գոր վար դա պետ Ա բար դե ա նին նա մակ 
գրե լով ի րե նց բան տար կու թե ան մա սին տե ղե կու թի ւն ներ հա ղոր դած է ին: 
Գրե թէ ա միս մը յե տոյ իմ եւ թէ Չօր պա ճե ան նե րո ւն ա ղեր սագ րե րո ւն պա-
տաս խան նե րն ե կան: Ա բար դե ան Հայր Սո ւրբ մեր նա մակ նե րն նո րըն-
տիր Պատ րի ա րք Օր մա նե ան Սր բա զա նի ն449 տա րեր ներ կայա ցու ցեր էր: 
Օր մա նե ան Պատ րի ա րք Ա բար դե ա նին ը սած է, թէ՝ «Գ րէ ի Մա րաշ բան-
տար կե ալ բա րե կամ նե րո ւդ, թող յու սա հատ չըլ լան: Այս օ րեր ընդ հա նո ւր 
հայ բան տար կե ալ նե րո ւն ա զա տու թե ան հա մար Սո ւլ թա նին դի մո ւմ ներ եւ 
ա ղա չա նք ներ ը նե լու սկ սած եմ: Յոյս մեծ ու նիմ, որ պի տի յա ջո ղիմ»: Երբ 
Ա բար դե ան Գրի գոր Հայր Սո ւր բին այս ի մաս տով մե զի ղր կած նա մակ-
ները ստա ցա նք, ան հու նա պէս ու րախ ըլ լա լով քա ջա լե րո ւե ցա նք:

1896 Հոկ տեմ բեր ամ սո ւն վե րջն էր: Կր կին ան գամ Ա բար դե ան վար-
դա պե տէն նա մակ ներ ա ռի նք թէ «ան պատ ճառ պի տի ել լէք բան տէն, պէտք 
է, որ համ բե րող ըլ լաք, Սր բա զան Պատ րի ար քը կ’աշ խա տի»: Ա բար դե ան 
հօր այս նա մակ նե րը ոչ թէ մի այն ին ծի, այլ քա ղա քա կան յան ցանք նե րով 
բան տար կե ալ ամ բո ղջ հայե րո ւն մեծ յոյս եւ հաս տատ հա ւա տք ներ շն չեց: 
Վեր ջա պէս, 1896 Նոյեմ բե րի սկի զբն էր. Օր մա նե ան Մա ղաքի ա Սր բազան 
Պատ րի ար քէն ին ծի մաս նա ւոր նա մակ մ’ե կաւ: Մա րա շի հասարա կաց 

448 Ինձ հետ:
449 Մաղաքիա արքեպիսկոպոս Օրմանյան – Կոստանդնուպոլսի  հայոց պատրիարք 

(1896–1908), աստվածաբան, հայագետ, պատմաբան, բանասեր, հրապարակախոս, 
հասարակական գործիչ: Օրմանյանը հեղինակն է Հայ եկեղեցու պատմությանը նվիրված 
«Ազգապատում» կոթողային և մինչև այժմ անգերազանցելի մնացած բազմահատոր 
աշխատության:
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բան տին մէջ գտ նո ւող քա ղա քա կան յան ցան քի տէր հայոց լիա կա տար 
ցու ցա կը կը պա հան ջէր Նո րին Սր բազ նու թիւ նը: Ան մի ջա պէս շնորհքով 
ցու ցակ մը պատ րաս տե լով ղր կե ցի Պատ րի ար քա րան:

 Այլ եւս ու րախ եւ զո ւա րթ կը սպա սէ ի նք ընդ հա նո ւր ներ ման ա ւե-
տի սին օր յա ռաջ գա լս տե ան: Գե րա պա տիւ Գրի գոր Հայր Սո ւրբ Ա բար-
դեա նէն նա մակ մ’ալ ե կաւ: Յի շե ալ գե րազ նիւ վար դա պե տը հաս տա տո ւն 
յուսով կը պա տո ւի րէր մե զի ան գամ մ’ալ բան տէն ի րեն նա մակ չը գրել: 
Այս գրու թե ա մբ եւս ա ռա ւել ու րախ եւ զո ւա րթ ըլ լա լով՝ կ’ա ղօ թէ ի նք առ 
Աս տո ւած յու սով եւ հա ւա տով:

 Իպ րա հիմ ա նու նով զապ թիյէ մը կար, որ ու րիշ նե րու հետ բաղ դատ-
մամբ բա րե սի րտ մէ կն էր, իմ հե տս ալ շատ ազ նո ւու թե ա մբ կը վա րո ւէր: 
Յի շե ա լը Մա րա շի կա ռա վա րու թե ան ընդ հա նո ւր դա տա խա զին սպա-
սաւոր չէր քէ զի մը հետ սե րտ մտեր մու թի ւն ու նի ե ղեր: Այն օ րեր ե կաւ 
ին ծի ը սաւ, որ «ե թէ օր մը գամ քե զի ներ ման ար ժա նա նա լո ւդ ա ւե տիսը 
տամ ին ծի ի՞նչ պախ շիշ կու տաս»: Ես ալ ը սի, որ «ե թէ ա տա նկ ա ւե տիս 
մը կա րե նաս տալ ին ծի, քե զի 2 մէ ճիտ կու տամ»: Տա րօ րի նակ բան. ճիշդ 
այս մի ջո ցին կա ռա վա րու թե ան հար ցա քն նի չը ամ բո ղջ հար ցա քն նու-
թեանս թո ւղ թե րը աչ քէ ան ցը նե լով ցկե ա նս բեր դար գե լու թե ան վճի ռը 
տո ւած էր: Վե րոյի շե ալ Իպ րա հիմ ոս տի կա նին մի ջո ցաւ լսե ցի այս սոս-
կա լի դատա վճի ռս: Ան մի ջա պէս ա ղեր սա գիր մը ղր կե ցի հար ցա քն նի չին, 
որ իւր տուած « հե ո քմ» դա տավ ճի ռին մէկ օ րի նա կն ին ծի տայ, որ պէս զի 
ի մա նամ իմ դա տակ նի քս:

 Ա նօ րէն հար ցա քն նի չը ա ղեր սա գի րս պա տառ պա տառ ը նե լով, այս 
Իպ րա հիմ զապ թիյէ ին բար կու թե ա մբ «գ նա այդ ան խե լք փա փա զին խօսէ, 
ի րեն հար ցա քն նու թե ան ամ բո ղջ թո ւղ թե րը Հա լէպ՝ Հիյյէ թի Իթ թի հա-
միյէ»450 ղր կած եմ: Եւ եր բեք ի նէ բան մը թող չ’ու զէ: Վե րա դար ձաւ Իպրա-
հիմ եւ հար ցա քն նի չին ժխ տա կան եւ նա խա տա կան պա տաս խա նը հաղոր-
դեց ին ծի: Բայց ես իմ հա ւա տք եւ հա մո զո ւմ նե րո ւս մէջ տկա րա ցած չէ ի: 
1896 Նոյեմ բեր ա մի սը վեր ջա ցաւ, Դեկ տեմ բե րին սկի զբ նե րը, ի րի կուն մը 
ղար տիյան ներ, բո ւն իսկ Սէր Կար տիյան Ե ա հե ա Պէյ, մեր սե նե ա կը ե կան 
եւ շատ քա ջա լե րա կան եւ մխի թա րա կան խօս քե րով մեզ յոյս նե ր շնչե-
ցին: Մար դաս պան քի ւրտ մ’ալ կար բան տար կե ալ, կր նամ ը սել թէ հայե-
րու հան դէպ շատ հա մակ րու թի ւն կը տա ծէր. այդ օ րե րու մէջ քովս ե կաւ, 
« քա ջա լե րո ւէ՛, ան պատ ճառ ի մօ տոյ պի տի ել լէք բան տէն, ո րովհետեւ ձեր 

450 Հիյյէթի Իթթիհամիյէ (Heyyet-i İttihâmiye) – Մեղադրական ատյան:
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նոր պատ րի ար քը կ’աշ խա տի ե ղեր ընդ հա նո ւր հայ բան տար կելոց նե րո ւմ 
շնոր հե լո ւն հա մար Կայ սէր»:

 Վեր ջա պես 1896 Դեկ տեմ բեր 14-ին կա նու խէն սե նե կէս դո ւրս 
ե լած, ող բա ցե ալ Պու րո ւն սու զե ան Փա նո սին հին ու մին ա պան կռ նա կս, 
խափխափ մ’ալ ոտքս, բան տի հրա պա րա կին մէջ մտած կոտ եւ քիչ մ’ալ 
տրտո ւմ կ’եր թե ւե կէ ի, զապ թիյէ Իպ րա հիմ բան տին եր կա թե այ դրան առ-
ջեւ ե րեւ ցաւ եւ շատ ժպ տո ւն ե րե սով եւ զո ւա րթ դէմ քով՝ « Տէր Ղե ւո նդ 
պա պա քո վս ե կու, շո ւտ, մի կե նար, քե զի բե րկ րա ռիթ լո ւր մ’ու նիմ հա ղոր-
դե լու»: Կար ծե ցի, որ յի շե ալ զապ թիյէն կա տակ ը նել կ’ու զէ, եր թալ չու զե ցի, 
ստի պեց եւ կր կին ա ղա չեց, որ մօ տե նամ դրան: Գնա ցի, « Խօ սէ՛ նայիմ 
Իպ րա հիմ, ի՞նչ է հա ղոր դե լիք լո ւրդ»: «Աչ քե րդ լոյս, վա ղը պի տի ել լաք 
բան տէն, այս գի շեր տեղ ւոյս ընդ հա նո ւր դա տա խա զին Ար դա րու թե ան 
Գոր ծոց Նա խա րա րէն մաս նա ւոր հե ռա գիր ե կած է, Վեհ. Սո ւլ թա նը ընդ-
հա նո ւր քա ղա քա կան յան ցան քով բան տար կե ալ հայե րո ւն նե րո ւմ շնոր-
հած է: Ընդ հա նուր դա տա խա զին չէր քէզ սպա սա ւո րը լսած է հե ռագ րին 
գա լը, ե կաւ ին ծի լուր տո ւաւ, որ ես ալ գամ ձե զի ա ւե տեմ, որ պէս զի քա նի 
մը մէ ճիտ ձե նէ պախ շիշ առ նե լով օգ տո ւիմ: Ես ար դէն այս չէր քէ զին ա ղա-
չած է ի, որ ե թէ հայ բան տար կե ալ նե րու ներ ման հե ռա գի րը գայ, ին ծի լո ւր 
տայ, որ ես ալ քանի մը դրամ առ նեմ: Հա ւա տա ցէք խօս քե րո ւս, վա ղը 
պի տի ա զատուիք»: 

Եր կա թե այ դրան առ ջեւ, երբ ես Իպ րա հի մին հետ կը խօ սակ ցէ ի, 
տիար Կա րա պետ Չօր պա ճե ան, Պի լէմ ճե ան Կա րո ւճ, Տէր Սար գիս քա-
հա նայ վրայ գա լով, ա նո նք ալ լսե ցին: Աս տո ւած իմ, ինչ պէ ՞ս պատ մել եւ 
ինչ պէս նկա րագ րե լու եմ այն պա հո ւն մեր ա մէ նո ւս զգա ցած ու րա խու թի ւն 
եւ հր ճո ւան քը: 2 կամ 3 օր յա ռաջ հար ցա քն նի չը զիս ցկե ա նս բեր դար-
գե լու թե ան դա տա պար տել ու զե լով հար ցա քն նու թե ան թո ւղ թե րս Հա լէ պի 
նա հան գին « Հիյյէ թի իթ թի հա միյէն» ղր կէ եւ ան մի ջա պէս ալ ներ ման հե-
ռա գիր գայ: Ա նա կն կալ ու րա խու թի ւն եւ բե րկ րու թի ւն: Դժո ւա րաւ կր ցա-
նք մե նք զմեզ զս պել: Դեռ այս ու րա խու թե ան վայր կե ան նե րո ւն մէջ խայ-
տա լով ի րա րու ա ւե տիս կու տայի նք: Ի տա րէ451 ժո ղո վի ան դամ Սէֆէ րե ան 
Պօ ղոս ա ղա, որ ա ռաջ բան տին դրան առ ջե ւէն ալ ան ցնիլ կը վախ նար, 
ու րախ սր տով ե կաւ, նա ալ մե զի ա ւե տիս տո ւաւ, զապ թիյէ Իպ րա հի մին 
տո ւած լու րը ստու գե ց452:

451 Վարչական:
452 Հաստատեց:
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Յե տոյ Գէ ո րգ տղաս ալ ե կաւ ա ւե տիս տա լու ին ծի, եւ ու րիշ ներ հետզ-
հե տէ ե կան ա ւե տիս տա լու: Ան զօր է գրի չս պատ մե լու, թէ այն օ րը, մինչեւ 
ի րի կո ւն, ոչ կե րա կո ւր կե րա նք եւ ոչ ալ հան գի ստ ը րի նք: Վան դա կէն դուրս 
թռ չող գե րի թռ չու նի մը պէս ի րա րու քով, սե նե ա կէ սե նե ակ եր թա լով կը 
խն դայի նք, կը զո ւար ճա նայի նք եւ կը ցան կայի նք, որ ժա մերը ու վայր կեան-
նե րը ա րագ ա րագ ան ցնին, սա հին: Ի րի կո ւն ե ղաւ, մեր ուրա խու թիւնը չափ 
սահ ման չու նէր, եր բեք չկր ցա նք քնա նալ: Նս տա նք, կը սպա սէ ի նք ա րե գա-
կին ծագ ման, ո րով հե տեւ ընդ հա նո ւր դա տա խա զը բա նտ պի տի գար ու ի 
պաշ տօ նէ Կայ սեր ներ ման հե ռա գի րը մե զի պի տի հա ղոր դէր:

 Վեր ջա պէս ա ռա ւօտ ե ղաւ, այլ եւս ե կող ներ, ա ւե տիս տո ւող ներ ի րա-
րու ե տե ւէն կու գային: Դեռ կէս օր չէր ե ղած, ընդ հա նո ւր դա տա խա զը 
ե կաւ մտաւ բան տի մէջ, յա կա նէ ա նո ւա նէ կան չեց զմեզ 32 ան ձ՝ ես, Բար-
թո ղի մէ ոս վար դա պետ Թաքա ճե ան, շի վիլ կե ցի Տէր Սար գիս քա հա նայ, 
հա ճըն ցի Միհ րան Գայաե ան, այն թապ ցի Պի լէմ ճե ան Կա րո ւճ: Ա մէ նքս 
ալ բան տի հրա պա րա կին մէջ կար գով դի մա ցը շա րո ւե ցա նք: Մեր ա նուն-
ները կար դա լէն յե տոյ, ընդ հա նո ւր դա տա խա զը իւր ա փին մէջ բռ նած ներ-
ման հե ռա գի րը կար դաց՝ « Մեր Վեհ. Սո ւլ թա նը նե րո ւմ շնոր հեց ա մէ նո ւդ 
ալ, հի մա բան տէն դո ւրս պի տի ել լաք եւ ձեր լու սա տիպ պատ կեր նե րը 
պի տի առ նո ւին» ը սաւ: « Շո ւտ դո ւրս ե լէք, վե րը Ի տա րէ Մէճ լի սի գնա ցէք, 
ան դ, երդ ման ա րա րո ղու թիւ նը պի տի կա տա րո ւի»: Հա զիւ կր ցա նք մի ջոց 
ու նե նալ բան տի սե նե ակ նե րը մտ նել, հայ եւ տա ճիկ բան տար կե ալ նե րու 
մնաք բա րով ը սե լու:

 Պախ շիշ առ նե լու հա մար զապ թիյէ ներ ան մի ջա պէս մտան սե նե ակ-
նե րը եւ շալ կե լով մեր ան կո ղին, վեր մակ եւ գոյ քե րը դո ւրս՝ սե նե ակ մը 
տա րին: Ոհ, ինչ ցան կա լի ժամ, ինչ փա փա քե լի վայր կե ան ներ: Տա րի մը 
եւ 12 օր յա ռաջ լա լով եւ դա ռն ար տա սո ւք նե րով ան հնա րին վի շտ եւ ան-
պատ մե լի յու սա հա տու թե ա մբ մտած է ի նք բա նտ, այժմ ալ բի ւր բե րկ րա-
նօք ան կէց դո ւրս կ’ել լայի նք: Տե սա րա նը հի ա նա լի էր եւ մեր յու զո ւմ նե րը 
ան նկա րագ րե լի: Ընդ հա նո ւր նե րու մէն զր կո ւող 2 հայե րու այն րո պէ ին 
կրած վի շտ ու ցաւ եւ տրտ մու թի ւն ներ պատ մել ան կա րե լի է: Խեղ ճեր՝ 
Տել լո վե ան Յա րու թի ւն եւ Ախ րա պե ան Նա զար, ա սո նց հա մար տրո ւած 
վճի ռը՝ պա րզ, իբ րեւ հա սա րակ մար դաս պան ըլ լա լո ւն, կա ռա վա րու թիւ նը 
թող չտո ւաւ ա սո նք:

 Լա ցին, ող բա ցին, վի զս փաթ թո ւե լով, մե նք ի՞նչ պի տի ըլ լա նք 
կ’ըսէին: Ար դէն աղ քատ է ին, կա րօտ է ին, տու ներ նին թա լա նի մատ նո ւած, 
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յա փշտա կո ւած, յե տին ծայր չքա ւո րու թե ան մատ նո ւած է ին: Ջա նա ցի մխի-
թա րել զի րե նք եւ ինչ որ ու նէ ի քո վս դրամ ա մէ նն ալ ի րե նց տո ւի: Վեր-
ջա պէս, դեռ կէս օր չէր ե ղած, դո ւրս ե լա նք ա նի ծե ալ բան տէն, ճի շդ 1896 
Դեկ տեմ բեր 15, Ուր բաթ օր:

 Վար ժա պե տե ան Յով նան ար դէն ե կած էր: Ա մէ նո ւս ալ լու սա տիպ 
պատ կեր նե րը ա ռաւ: Իմ պատ կե րս ա ռան ձին ա ռաւ ա ռա նց փա կե ղի453, 
լոկ գլո ւխս սեւ ֆէս մը կար: Մի ւս ըն կեր նե րո ւս պատ կե րը խմ բո վին 
առնուե ցաւ:

Յե տոյ, վե րը, Ի տա րէ ի ժո ղո վը454 տա րին զմեզ: Մա րա շի Ա ռաջ նոր-
դա կան Տե ղա պահ ար ժա նա պա տիւ Տէր Յով հան նէս քա հա նայ Վար ժա-
պե տե ան, Պի ղա տո սը եւ Պատ ժա կան Ա տե ա նին նա խա գա հը եւ Մու թա-
սար րը ֆը նս տած է ին: Սե նե ա կին մէջ տե ղը, գրա սե ղա նի մը վրայ Սո ւրբ 
Ա ւե տա րան մը դրո ւած էր եւ եր կու հատ ալ աշ տա նակ ներ: Դա տա ւո րը 
« կե լի նիզ պիր տա հա պէ օյ լէ գու սո ւր լար տա պու լո ւն մայըպ տէ օվ լէ թի միզէ 
խըյա նէթ էթ մեյե ճէ կի նի զէ ին ճի լի շե րիֆ իւ զէ րի նէ էլ լե րե նի զի գոյո ւպ 
ե էմին է տի նիզ»455 ը  սաւ:

 Նախ, Բար թո ղի մէ ոս վար դա պետ Թա քա ճե ան, յե տոյ ես եւ Տէր 
Սար գիս՝ ա մէ նքս ալ կար գաւ մօ տե ցա նք գրա սե ղա նին եւ լո ւռ մո ւնջ 
կերպով ձեռ քեր նիս Ա ւե տա րա նի վրայ դրի նք: Այս ա րա րո ղու թե նէ վերջ 
Մու թա սար րը ֆը՝ «Գ նա ցէք թա գա ւո րին կե նաց հա մար ա ղօ թք ը րէք» ը սաւ 
եւ իս կոյն սե նե ա կէն դո ւրս ե լա նք: Այն մի ջո ցին ար դէն պա լա տին բա կին 
մէջ հա ւա քո ւած է ին շատ մը հայեր: Բան տա պետ Ե ա հե ա պէյին քո վը 
գնա ցինք մնաք բա րով ը սե լու: 

Ո րով հե տեւ լաւ գի տէ ի, որ Մա րա շի թո ւրք տար րը լա րո ւած էր անձիս 
դեմ, վախ ցայ մի նակ, ա ռա նց զապ թիյէ ի հս կո ղու թե ան պա լա տէն տո ւն 
եր թալ: Թա պո ւր Ա ղա սըէ ն456 մաս նա ւոր ոս տի կան մը պա հան ջե ցի, որ 
ընկե րա նայ ին ծի եւ զիս տա նի տո ւնս: Ան մի ջա պէս տո ւին զապ թիյէ մը, 
ա նոր հս կո ղու թե ա մբ ե կա նք մեր տո ւն: 

Ի նչ ան հո ւն ու րա խու թի ւն, ինչ ան պատ մե լի հա ճոյք, ինչ ան նման 
հրա շք, դա րե րու մէջ քիչ ան գամ պա տա հած դէպ քեր, փոր ձա նք ներ եւ 

453 Փակեղ – գրոնաւորի գլխանոց, դատավորի գլխի ծածկոց:
454 Վարչական ժողով:
455 Geliniz bir daha boyle kusurlarda bulunmayıp devletimize hiyanet etmeyeceğinize incili 

serif uzerine ellerinizi koyup emin ediniz. – Եկեք ձեր ձեռքերը դրեք Սուրբ Ավետարանի վրա 
եւ երդվեք, որ այլևս այսպիսի հանցանք չեք գործի եւ մեր պետությանը չեք դավաճանի:

456 Թապուր Աղասը (Tabur ağası) – Գումարտակի հրամանատար:
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տա ռա պա նք ու տան ջա նք նե րէ, բան տի մէջ ան լո ւր նե ղու թի ւն, վի շտ, ծեծ 
եւ նա խա տի նք նե րէ փր կո ւիլ, ցկե ա նս բեր դար գե լու թե նէ ա զա տո ւիլ, կո տո-
րած եւ մա հե րէն ա զատ մնալ, ընդ հա նո ւր ներ ման ար ժա նա նալ, վե րջ ի 
վեր ջոյ ողջ եւ ա ռո ղջ ա զա տո ւե լով՝ գալ տո ւնդ գտ նել: 

Ե կայ տո ւն, տե սայ լու սա հո գի մայրս, կե նա կի ցս, ան դրա նիկ տղաս՝ 
Յով հան նէս ար դէն Հա սան պէկ լի Քեյի շե ան Կի րա կոս ա ղային տունէն 
Մա րաշ վե րա դար ձած էր, Գէ ո րգ, Նա հա պետ, Գո ւր գէն, Ա րու սե ակ 
աղջիկս տե սայ ողջ ա ռո ղջ: Վե ցա մե այ Ար փե նի ա նու նով գե ղե ցիկ աղ-
ջի կս դեռ ես բան տէն չե լած հի ւան դա նա լով կն քած էր իւր մահ կա նա ցո ւն: 
Բան տէն ել լե լէս քա նի մ’օր վե րջն ալ Ե րո ւա նդ ա նո ւա մբ չո րս տա րե կան 
սիրուն եւ կայ տառ տղաս մե ռաւ: Օրհ նե ալ ե ղի ցի կա մք Տե ա ռն:

 Քոյ րե րս՝ Մա րի ամ եւ Ա գա պի, քե ռայր նե րս՝ Չօր պա ճե ան Կի րա-
կոս եւ Տէր Վար դան քա հա նայ Տէր Մի նա սե ան ողջ է ին, եւ ա նո նք ի նէ 
ա միս ներ յա ռաջ բան տէ ե լած է ին: Դրա ցի ներ, ազ գա կան ներ, ծա նօթ ներ, 
ա մէնքն ալ ու րա խա ցան ա զա տու թե ա նս վրայ:

 Մէկ տա րո ւան բան տար կու թե ա նս մի ջո ցին բան տի մէջ Թո ւրք 
կառա վա րու թե ան բան տար կե ալ նե րու նկատ մա մբ ու նե ցած փոյթ եւ հո-
գա տա րու թիւ նը հա մա ռօ տա կի կու զեմ նկա րագ րել հոս, իմ ըն տա նե կան 
արձա նագ րու թե ա նս մէջ:

Դժ բաղ դա բար այն պի սի գէշ եւ շատ դժն դակ ժա մա նա կի մը մէջ 
բան տար կո ւե ցայ, ո րո ւն նմա նը դա րե րու մէջ հա զիւ կը պա տա հի: Թուրք 
պե տու թիւ նը սաս տիկ հե ռա գիր եւ հրա ման ներ տո ւած էր իւր տէ րու թեան 
ամ բո ղջ նա հան գաց կու սա կալ նե րո ւն եւ կա ռա վա րիչ ու տե ղա կալ նե-
րուն, որ Ա նա տօ լո ւի մէջ գտ նո ւող հայե րը ջար դեն, սպան նեն, կո ղոպ տեն, 
զրպար տեն, տո ւն տեղ, ինչք, ստա ցո ւա ծք, հա րս տու թի ւն բնաւ եր բեք 
չթո ղո ւն: Մե նք եր բէք լո ւր եւ տե ղե կու թի ւն չու նէ ի նք Տիգ րա նա կերտ, Կա-
րին, Վան, Սե բաս տի ա, Խար բե րդ ջա րդ եւ կո տո րած ներ սկ սած լմն ցած 
է: Բան տե րը հայ ան մեղ նե րով լե ցո ւած է ին, Տաճ կաս տա նի մէջ օ րէ նք, 
կա նոն, ար դա րու թի ւն վեր ցո ւած, ամ բո ղջ տա ճիկ տար րը թա գա ւո րէն 
սկսեալ մին չեւ ցյե տին զապ թիյէն, քի ւր տը, չէր քէ զը, պաշ պօ զո ւք եւ զի-
նուորը, հօ ճան, մօլ լան ի մի բան ա մէ նքն ալ, մի ա ցած են խե ղճ, ան տէր, 
ա նօգ նա կան եւ ա նոք հայ Ազ գը բնա ջի նջ ը նե լու: Եւ ը րած՝ յա ջո ղած է ին:

 Ա հա ւա սիկ ա սա նկ ա հա զա նգ եւ ահ ռե լի ժա մա նա կի մէջ բան տար-
կուե ցայ, որ Դու րե ան ան նման բա նաս տեղ ծին ը սա ծին պէս «ու եր բոր 
հայ մը մե ռց նեն, կը կար ծեն հաւ մը կը մե ռց նեն»: Ո՞վ պի տի կր նար զմեզ 
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պաշտ պա նել: Կի լի կի ոյ Կա թո ղի կո սա կան Ա թո ռը թա փո ւր, Կ. Պոլսոյ պատ-
րի ա րք՝ դեռ նոր նս տած: Եւ րո պա կան տէ րու թի ւնք ի րե նց շա հե րուն հա մար 
ա րիւ նար բու Սո ւլ թան Հա մի տին այս ահ ռե լի ո ճի րը տե սան եւ լռեցին:

 Շատ տխո ւր էր հայո ւն վի ճա կը: Ան շո ւշտ իմ եւ թէ տա րա բա ղդ Ազ-
գիս ան բաղ դու թի ւնն էր այս ա մէն փոր ձա նք եւ տա ռա պա նք ներ զոր ե կան 
մեր գլ խո ւն: Կրե ցի նք եւ լռե ցի նք եւ գրե թէ իբր դրա մով ծա խու առ նո ւած 
գե րի ներ չար չա րո ւե ցա նք: Մա րա շի հա սա րա կաց բան տի հէգ հայ բան-
տար կե ալ նե րո ւն կրած զր կա նք, տան ջա նք եւ ան տա նե լի ծեծ ու նա խա-
տի նք նե րը ե թէ կա րե նայի ման րա մաս նա բար պատ մել, ստո ւար հա տոր 
մը կ’ըլ լար:

 Թո ՛ղ զապ թիյէ նե րո ւն ա նի րա ւու թի ւն եւ հա րս տա հա րու թի ւն նե րը: 
Բուն իսկ կար տի ան նե րը՝ սոս կա լի կա շա ռա կեր, կո ղոպ տիչ, գող եւ ա ւա-
զակ ներ է ին: Իբր թէ տէ րու թիւ նը բան տար կե ալ հի ւա նդ նե րո ւն հա մար 
մաս նա ւոր բժի շկ մը կար գած էր: Թե րե ւս 10-20 ան գամ տե սած եմ, երբ 
բան տար կե ալ մը հի ւա նդ ըլ լար, տօք թո րին ե տե ւը զապ թիյէ կը ղր կէ ին: 
Օ րեր կ’ա նց նին տօք թոր չի գար: Խե ղճ բան տար կե ա լը կը սպա սէ ու կը 
սպա սէ: Վեր ջա պէս կու գայ բժիշ կը, հա րե ւան ցի կեր պով կը նայի, դեղա-
գիր մը կը գրէ, կու տայ զապ թիյէ ի մը, որ պե լե տիյէ ի դե ղա րա նէն դեղ բերէ: 
Օ րեր կ’ա նց նին, դեղ բե րող չկայ: Խե ղճ հի ւան դը կը տա ռա պի, կը նե ղո ւի, 
ո րու փոյթ, ո րու հոգ: Մար դա սի րու թի ւն եւ ազ նո ւու թի ւն բո լո րո վին վեր-
ցուած: Գթու թի ւն, կա րեկ ցու թի ւն ան հե տա ցած է: Ու րիշ ան բաղ դու թիւն 
մ’ալ. ե թէ բան տար կե ալ հի ւան դը հայ մ’է եւ կամ թո ւրք աղ քատ մը՝ վայ է 
ե կեր գլու խը: Օր մը 20-ա մե այ բան տար կե ալ աղ քատ տա ճիկ ե րի տա սար-
դի մը յան կա րծ քթէն սկ սաւ ա րի ւն հո սիլ: Խեղ ճի գլու խը լուա ցին, դր սէն 
ձի ւն բե րել տա լով գլու խը դրին, ձեռ քե րը վեր վե րց նե լով ժա մե րով եր-
կու մա րդ բռ նե ցին, ան կա րե լի ե ղաւ ա րե ան հո սու մը դադ րեց նել: Բան տի 
տօք թո րին ոս տի կան ներ ղր կե ցին, որ պէս զի գայ նայի: Ի զո ւր, չե կաւ տօք
թո րը, ամ բո ղջ եր կու օր ա նը նդ հատ ե կաւ ա րիւ նը լա կո տին քթէն: Երրորդ 
օ րը մե ռաւ այդ ե րի տա սա րդ տա ճիկ բան տար կե ա լը: Տա րին թա ղե ցին 
մեռե ա լը եւ բան տին տօք թո րը յե տոյ ե կաւ:

 Ու րիշ զար մա նա լի ի րո ղու թի ւն մ’ալ զոր ա չո քս տե սած եւ լսած եմ: 
Մա րա շի ա րե ւմ տե ան կող մը Ան տը րըն թո ւրք գիւ ղա ցի նե րէն, բա ւա կան 
ու նե ւոր տաճ կի մը տղան մի եւ նոյն գիւ ղէն ու րիշ թո ւր քի մը աղ ջի կը 
կ’առե ւան գէ քա նի մը թո ւրք ե րի տա սա րդ ըն կեր նե րով: Աղջ կան հայ րը 
ան մի ջա պէս կու գայ Մա րաշ կա ռա վա րու թե ան ա ղեր սա գիր տա լով ի րեն 
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աղջ կան բռ նի ա ռե ւան գո ղը կ’ամ բաս տա նէ: Կա ռա վա րու թիւ նը մա րդ կը 
ղր կէ, բռ նի, զի նու զօ րու թե ա մբ աղ ջի կը ա ռե ւան գո ղը կը ձեր բա կա լեն, կը 
բե րեն կը բան տար կեն եւ ե օթ հատ թո ւրք ըն կեր նե րն ալ իբ րեւ օգ նա կան 
ա ռե ւան գո ղին կը բան տար կո ւին:

 Տա րօ րի նակ բան, ե րեք ա միս յե տոյ բռ նի աղ ջիկ ա ռե ւան գող Ան-
տըրըն ցի տա ճիկ ե րի տա սար դը պատ ժա կան ա տե ա նի նա խա գա հին 
պատ կա ռե լի դրա մա կան գու մար մը կա շա ռք տա լով իբ րեւ ան մեղ կ’ար-
դա րա նայ, բան տէն կ’ել լէ յի շե ալ աղջ կան հետ կ’ա մո ւս նա նայ: Այն ե օթ 
Ան տը րըն ցի թո ւրք օգ նա կան նե րը դրամ չու նե նա լո ւն հա մար կը մնան 
բան տի մէջ ամ բո ղջ չո րս տա րի: Ա նո նց մէ ե րեք հա տը բան տի մէջ մե ռած 
է ին, չո րս հա տը ողջ մնա ցած է ին երբ մե նք բան տար կե ալ է ի նք:

 Ե կան օր մը այս խե ղճ ան տը րըն ցի չո րս տա ճիկ նե րը ար տա սուք 
թափե լով սկ սան ա ղա չել եւ պա ղա տել ին ծի, որ ես ալ միջ նո րդ ըլ լամ 
Տօ լապ ճե ան Յա րու թի ւն է ֆէն տի ին ա ղա չե լու, որ պէս զի բա րե հա ճի այս 
խեղ ճե րո ւն հա մար նո րեկ նա խա գա հին ա ղեր սա գիր մը գրել: Ազ նիւ Տօ-
լապ ճեան, ո րով հե տեւ եր կար ա տեն դա տա րան նե րու քար տու ղա րու թեան 
պաշ տօն վա րած էր, գթա ցաւ ա սո նց խղ ճա լի վի ճա կին վրայ, ան մի ջա պէս 
յա նո ւն մար դա սի րու թե ան, շնո րհ քով ա ղեր սա գիր մը խմ բագ րեց, զապ
թիյէ ի մի ջո ցաւ ա ղեր սա գի րը պատ ժա կան ա տե ա նի նա խա գա հին ղր կե-
ցի նք: Նո րեկ նա խա գա հը կար դա լով ա ղեր սա գի րը կը ցա ւի եւ կը զար մա-
նայ: Հե տե ւե ալ օ րը այս չո րս ան տը րըն ցի թո ւր քե րը կան չե ցին դա տա րան 
եւ ա ռա ջին դա տա վա րու թե ա մբ յա ջո ղե ցան ի րե նց ան մե ղու թիւ նը վա ւե-
րաց նե լով ար դա րա նալ եւ ել լել բան տէն:

 Չոր սը մէ կէն ան հո ւն ու րա խու թե ա մբ ե կան դա տա րա նէն, թէ՛ իմ եւ թէ՛ 
Տօ լապ ճե ան Ար թին է ֆէն տի ին ձե ռք ու ոտ քե րը սկ սան համ բու րել: Դուք, 
կ’ը սէ ին, ե ղաք մեր ա զա տու թե ան պատ ճա ռը: Բան տի մէջ ա սոր նման 
քա նի քա նի ա նի րա ւու թի ւն եւ ան խղ ճու թի ւն նե րու ա կա նա տես ե ղայ: Խա-
լիլ ա նու նով նպա րա վա ճառ տա ճիկ լա կոտ մը օր մը Պո ղազ Քէ սէն թա ղի 
խա նո ւթ նե րո ւն առ ջեւ ութ մե թա լի քի մը հա մար ու րիշ թո ւրք ե րի տա սար-
դի մը հետ վէ ճի կը բռ նո ւի եւ իւր ձեռ քը գտ նո ւող դա նա կը հա կա ռա կոր-
դին կո ւշ տը457 կը մխէ: Ան մի ջա պէս կը մեռ նի միւ սը: Այս սրի կան բե րին 
քա նի մ’օր իմ քո վս մնաց, վեր ջը 15 տա րո ւան դա տա պար տո ւե ցաւ: Սէր 
Ղար տիան Հայ տար ա ղա այս դա տա պար տե ալ մար դաս պա նը շաբ թու 
մէջ մէկ կամ եր կու ան գամ զապ թիյէ ի ըն կե րակ ցու թե ա մբ կէս գի շե րո ւան 

457 Կուշտ – կող:
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մօտ իւր տու նը կը ղր կէր: Յի շե ալ մար դաս պա նը ա մէն մէկ տո ւն եր թա լո ւն 
Հայ տար ա ղային մէկ լի րայ օս մա նե ան կա շա ռք կու տար: Զին քը տա նող 
բե րող զապ թիյէն ալ եր կու մէ ճիտ վա րձք կը ստա նար:

 Զո րն ա սեմ եւ զո րն պատ մեմ: Մա րա շի բան տը պար զա պէս դժոխք 
մ’էր: Հոն մտ նո ղը փո խա նակ զգաս տա նա լու, փո խա նակ ինք զի նք բար ւո-
քե լու, եւս ա ռա ւել կը վատ թա րա նայ, կ’ա պա կա նո ւի: Բա րք, վա րք, նկա րա-
գիր եր բեք չը մնար: Չը գիտ ցած չա րիք նե րը կը սոր վի եւ կ’ըլ լայ սադայէլ: 
Բան տար կե ալ նե րու հա մար գո րծ չկայ, զբա ղո ւմ չկայ: Մին չեւ ի րի կո ւն խաղ, 
խու մար, հա շիշ, եր բե մն ալ օ ղի, վեր ջա պէս, ա պա կա նու թե ան կեդ րոն:

 Օ րհ նե ալ է Աս տո ւած, փր կո ւե ցայ այդ ա պա կա նե ալ տե ղէն եւ շատ 
զար մա ցած եմ թէ ողջ եւ ա ռո ղջ տո ւնս դառ նա լու բա ղդ ու նե ցայ: Ո րով-
հե տեւ մա րաշ ցի հայ ան մեղ բան տար կե ալ նե րէն շա տեր հա մա ճա րա կի 
են թար կո ւե լով, բան տի մէջ կն քե ցին ի րե նց մահ կա նա ցո ւն:

 Բան տէն ել լե լով տո ւն գալ եւ իմ սի րա կան նե րս ողջ տես նե լու հա-
ճոյքը վայե լե լով ու րա խա ցայ: Ի րա ւի, տու ներ նիս տա րի մը ա ռաջ կա տա-
րե լա պէս կո ղոպ տո ւած էր, բայց Աս տո ւած Ա մե նա կա րող նո րէն գթա լով 
մեր թշո ւառ վի ճա կին, մի ջոց ներ ստեղ ծած էր, ո րո նք ոչ թէ մի այն ըն տա-
նե ա ցս, այլ բա զո ւմ կա րօ տե ալ նե րո ւն օգ նած է ին:

 Բան տէն ա զա տո ւե լէս յե տոյ 1897 Յո ւն վար ամ սո ւան սկի զբ նե րը, 
երբե մն եր բե մն կը յա ճա խէ ի մեր Սո ւրբ 40 Մանուկ ե կե ղե ցին: Արժա նա-
պա տիւ քե ռայրս՝ Տէր Վար դան քա հա նայ եւ Տէր Աս տո ւա ծա տո ւր քահա-
նայ Թո րե ան կը պաշ տօ նա վա րէ ին, ո րով հե տեւ 1895 Նոյեմ բեր 5, Եր կու-
շաբ թի օր մեծ կո տո րա ծին, մեր ե կե ղե ցին կո ղոպ տած չէ ին: Ողջ մնա ցող 
հայեր ե կե ղե ցի կու գային, բայց ես մի շտ կաս կած եւ եր կիւ ղի մէջ է ի, չէ ի 
կր նար հա մար ձա կօ րէն քա ղա քի մէջ շր ջա գայել: Մա րա շի թո ւր քե րո ւն մեծ 
մա սը խե թիւ եւ չար աչ քով կը նայէ ին ին ծի: Ա նո ւնս ե լաւ իբր թէ458 Մա րա-
շի Հն չա կե ան Յե ղա փո խա կան Ըն կե րու թե ան Ա տե նա պե տը ես եմ ե ղեր: 
Ա ղա սի ին հետ ըն կե րա նա լով Զէյ թու նի ապս տամ բու թե ան պատ ճա ռը ես 
ե ղած եմ:

 Օր մը ե կե ղե ցի էն ե լայ, տո ւն կ’եր թայի: Շու կայի մէջ թո ւրք մը ե րե-
սս ի վեր «օլ գա տար կե ա վըր ե օլ տի ւր տի ւք դէ շու Ղե ւո նդ քեյի շի ե օլ տիւ-
րե մե տիք»459 ը սաւ ա նա մօ թա բար: Վախ ցայ եւ ա հա բե կե ցայ, ո րով հե տեւ 

458 Այստեղ «իբր թե»-ն վերաբերում է ոչ թե Մարաշի Հնչակյան կուսակցության ատե-
նապետը լինելու հանգամանքին, այլ Զեյթունի ապստամբության «պատճառը լինելուն»:

459 Ol kadar gâvur öldürdükte şu Ğevond keşişi öldüremedik. – Այդքան գյավուր 
սպանեցինք, բայց այս Ղեւոնդ քահանային չսպանեցինք:



246

այնքան հայեր սպան նե ցին, քա նի քա նի վար դա պետ եւ քա հա նա ներ նա-
հա տա կե ցին, ոչ հա րց նող ե ղաւ եւ ոչ ալ քն նող: Մեր հայ Ազ գին թշ նա մին, 
կո տո րած ը նել տո ւո ղը, հա փշ տա կել, քան դել, պղ ծել, այ րել ը նել տո ւո ղը ոչ 
թէ հա սա րակ թո ւրք ժո ղո վո ւրդն է, այլ բո ւն իսկ Թո ւրք կա ռա վա րու թիւնն 
է, թո ւրք սո ւլ թա նն է: Այս դէպ քէն քա նի մ’օր յե տոյ այ ցե լու թեան համար 
Մու րա տե ան Յա րու թի ւն է ֆէն տի ին տու նը գնա ցի: Գաղ ղի ոյ հիւպա տո սն 
ալ հոն ե կաւ տես նո ւե ցա նք: Բա րե կա մա բար խրատ տո ւաւ ին ծի, որ ժա-
մա նա կի մը հա մար Մա րա շէն մեկ նիմ, «ո րով հե տեւ թէ թո ւրք կա ռա վա-
րա կան պաշ տօ նե այք եւ թէ Մա րա շի հա սա րակ թո ւրք տա րրն ալ քե զի 
դէմ լա րո ւած են, ա տե լու թե ա մբ կը նային քե զի, կր նայ ըլ լալ որ նորէն 
զր պար տու թի ւն մ’ը նէն, փոր ձա նք մը բե րէն գլո ւխդ, ա ւե լի լաւ է հեռա նաս 
այս օ րեր հայ րե նի քէդ»:

 Հիւ պա տո սին այս ան կե ղծ ազ դա րա րու թե նէ զգա ցո ւե ցայ: Հե տե ւե ալ 
օ րը, Ե րու սա ղէմ ուխ տի եր թա լու նպա տա կաւ ա ղեր սա գիր տո ւի Մա րա շի 
կա ռա վար չին, որ պէս զի բա րե հա ճի ին ծի ան ցա գիր տա լու: Բա րե բախ-
տա բար այն օ րեր ար դէն Ե րու սա ղէմ ուխ տի եր թալ ու զող նե րո ւն ան ցա գիր 
առ նե լու հրա ման կար: Ին ծի ալ հրա ման տո ւաւ կա ռա վա րի չը: Ես եւ երկ-
րո րդ տղաս՝ Գէ ո րգ յա ջո ղե ցա նք Ե րու սա ղէմ եր թա լու ան ցա գիր առ նել: 
Մեր ե կե ղեց ւոյ ե րե ւե լի նե րն ալ յար մար դա տե ցին Մա րա շէն հե ռա նա լս: 
Պատ րաս տո ւե ցա նք: Ճամ բու ծա խք ը նե լու դրամ չու նէ ի: Շնոր հա կալ եմ, 
մեր ե կե ղեց ւոյ գան ձա նա կի ե կա մու տէն 500 ղրո ւշ նպա ստ մը տո ւին:

 Սո ւրբ Ե րու սա ղեմ եր թա լու հա մար Մա րա շէն մեկ նի լս

1897 Փե տր վար 3, օր եր կու շաբ թի. ես եւ տղաս՝ Գէ ո րգ, կէս գի շե-
րուան, ֆըն տը ճագ ցի քա նի մը հայ գիւ ղա ցի ջորե պան նե րու հետ Ա տա նա 
եր թա լու հա մար ճամ բայ ե լա նք: Եր կո ւքս ալ շատ եւ շատ տր տո ւմ տխո ւր 
է ի նք, նա մա նա ւա նդ ես: Մէկ տա րի եւ եր կու ա միս բան տար կո ւե լէն յե-
տոյ տո ւն դառ նալ, մօ րս եւ լծակ ցիս եւ ամ բո ղջ սի րա սո ւն զա ւակ նե րո ւս 
հետ գէթ քա նի մ’ա միս ներ մի ա սին ապ րե լու հա ճոյ քէն զր կո ւած « վա սն 
ա հին հրէ ից» հրա ժե շտ տալ ծնն դա վայ րիս, եր թալ պան դո ւխտ եր կիր-
ներ, թողո ւլ պսա կե ալ ե կե ղե ցիս, շատ ծա նր վի շտ մ’էր ինձ հա մար: Բայց 
ա կա մայից ստի պե ալ է ի:

 Ե րբ կը մեկ նէ ի նք մեր տու նէն, խե ղճ մայրս ար տա սո ւք ներ թա փել 
սկսաւ. նմա նա պէս՝ կի նս, զա ւակ նե րս ալ՝ ո մա նք ար թո ւն, ո մա նք ի քուն, 
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տր տո ւմ տխո ւր ի րա րու ե րես նայե լով շո ւա րած մնա ցած է ին: Սա րը Մա-
նու կե ան Սար գիս՝ իմ ան կե ղծ բա րե կա մս յատ կա պէս ե կած էր զմեզ 
տունէն հա նե լով ֆըն տը ճագ ցի ջորե պան նե րո ւն գտ նո ւած տե ղը տա-
նելու: Ան մի ջա պէս մեր ճամ բու գոյ քեր նիս առ նե լով ե լա նք տու նէն դո ւրս: 
Վեր ջին ծայր յու զո ւած է ի: Դժ բա ղդ մօ րս ձեռ քե րը համ բու րե ցի, եւ նէ ալ 
գրկե լով պա գաւ ե րես նե րս: Կէ նակ ցիս մնաք բա րե աւ ը սի հե կե կա լով եւ 
սրտիս հա տոր նե րէն Յով հան նէս տղաս եւ Ա րու սե ակ հա մակ րե լի աղ ջի կս 
արթնցած է ին, ա նո նց ալ այ տե րը համ բու րե լով, սկ սա նք հե տե ւիլ սա րը 
մեկ նած բա րե կա միս: Վախ նա լով եւ ահ ու դո ղի մէջ, գի շեր ա տեն, հայ 
թա ղի մէջ մեր ջո րե պան նե րը գտա նք եւ ա ռա նց ժա մա նակ կո րսնց նե լու 
ճամ բայ ին կա նք:

 Ե ղա նա կը թե պէտ ձմեռ էր, բայց օ դը բաց եւ աղ ւոր էր: Ա րե ւա ծա-
գին Ֆըն տը ճագ հայ գիւ ղէն ան ցա նք: Լեռ նե րը ձի ւն կե րե ւար, բայց օ դը 
ա րեւոտ էր, շատ հա ճե լի ու ղե ւո րու թի ւն մը վայե լե ցի նք: Ջորե պան նե րը, 
ա մե նն ալ ար դէն ին ծի ծա նօթ մար դիկ ներ, ջո րի նե րն ալ աշ խոյժ եւ քաջ 
է ին: Ա րագ եր թա լով եր բէք ճամ բու նե ղու թի ւն չը տե սա նք:

 Կէս օ րո ւան փի ճի ի ծա ռե րով հով տի մը մէջ ի ջա նք, թէ կեն դա նե աց 
կէր տա լու եւ թէ մե նք կե րա կո ւր ու տե լու հա մար: Այդ հով տին մե ջէն ար-
ծա թա փայլ առ ւակ մ’ալ սա հե լով կեր թար: Նս տա նք այդ ջի նջ եւ մա քո ւր 
ջու րին ե զեր քը, իչ լի քե օֆ թէ ար դէն շի նած է ին մեր տու նը: Թէ մե նք եւ թէ 
ջորե պան հայ ըն կեր նե րս ու րախ սր տով կե րա նք եւ կշ տա ցա նք: Ե լանք 
ճամ բայ, սկ սա նք քշել ջո րի նե րը: Հով տու ա նո ւն լեռ ու ձո րե րը կտ րե-
լով ի րի կո ւան ժամ ճի շդ 12-ին Պաղ չա460 գի ւղ հա սա նք: Կնո ջս մօր քի րը՝ 
Թապա գե ան Յա կոբ ա ղային տու նը ի ջա նք:

 Թա պա գե ան Յա կոբ ա ղա Մա րա շի Սո ւրբ 40 Մա նո ւկ ե կե ղեց ւոյ ժո-
ղո վո ւրդ նե րէն ե րե ւե լի ըն տա նի քի մը Թա պա գե ան հան գու ցե ալ Պօ ղոս 
ա ղային որ դին եւ Մու րա տե ան Մահ տե սի Պետ րոս ա ղային փե սան էր: 
Շա տո նց Թա պա գե ան Յա կոբ ա ղա Պաղ չէ գի ւղ ըն տա նե օք հաս տա-
տուած էր. փա ռա ւոր տո ւն մ’ու նէր: Յա կոբ ա ղային կի նը՝ Մա րի ամ Հա նըմ 
եր կայն հա սա կաւ, շատ գե ղա դէմ եւ ան նման կին մ’էր, դեմ քով եւ կեր պա-
րան քով հի ա նա լի գե ղե ցիկ եւ չք նաղ ըլ լա լով հան դե րձ, մտ քով եւ սր տով 

460 Պաղչա, Պաղչէ (Բաղչէ) – գյուղ Ադանայի նահանգի Ջեբել Բերեքեթ գավառում, 
Ջահան գետի ձախ կողմում, Բիլեշլիբելի լեռնանցքից ոչ հեռու: Ըստ որոշ տվյալների 
1900-ականներին բնակչության թիվը հասել է մինչև 3000-ի: Տուժել է 1909-ի կոտորածների 
ժամանակ, ամայացել է Առաջին համաշխարհայինից հետո (ՀՀՇՏԲ, հ.1, էջ 577):
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ալ գե ղե ցիկ էր: Ի րա ւա մբ կր նամ ը սել եւ գո վել թէ Մա րի ամ Հա նըմ Մու-
րա տե ան Գէ որգ է ֆէն տի ին կրտ սեր քոյ րը շատ խե լա ցի, շատ գոր ծու նե այ 
եւ տի պար հա մե ստ կին մ’էր:

« Կին ժրագ լո ւխ պսակ է առն իւ րո ւմ» սող մո նե ան ա ռա ծին պէս Մա-
րի ամ Հա նըմ ալ Թա պա գե ան Յա կոբ ա ղային գլ խո ւն թագ եւ պսա կն էր: 
Ա մե նայն սի րով եւ ան կե ղծ հա մակ րա նք եւ յար գա նք նե րով ըն դու նեց զմեզ: 
Զմեզ Մա րա շէն բե րող ջորե պան հայե րո ւն դրամ նե րը տո ւի նք, ո րով հե-
տեւ ա նո նք Մա րա շէն մին չեւ Պաղ չէ գի ւղ պի տի բե րէ ին զմեզ: Այն գի շեր, 
երբ մե նք Թա պա գե ան Յա կոբ ա ղային տու նը ի ջա նք Պաղ չէ ի հայե րէն 
ո մա նք տե սան եւ ան մի ջա պէս բա րի գա լո ւստ մաղ թե լու ե կան: Պաղ չէ 
գիւ ղի քա հա նայ Ար ժա նա պա տիւ Տէր Վա հան քա հա նայ, մա րաշ ցի հայ 
հռով մե ա կան Գա պայե ան Վար դի վար է ֆէն տի եւ այլ շա տեր, ո րով հե տեւ 
ար դեն տա րի է մ’ի վեր բան տե րու մէջ իմ քա շած չար չա րա նք նե րու համ-
բա ւը ա մեն կո ղմ լսո ւած էր:

Մ նա ցի նք այն գի շեր Թա պա գե ա նին տու նը: Պաղ չէ գիւ ղի քա հա նայ 
հո գեշ նո րհ Տէր Վա հան Հայր ե կաւ քո վեր նիս եւ պն դեց, որ ես քա նի մ’օր 
մնամ ի րե նց քով, բայց ես չու զե ցի մնալ, ո րով հե տեւ կը փա փա քէ ի որ 
օր մը յա ռաջ հե ռա նամ այս ա նի ծե ալ երկ րէն: Կե րա նք խմե ցի նք Թա պա-
գեա նին տան մէջ: Յի շե ալ Տէր Վա հան ազ նիւ քա հա նան իւր մաս նա ւոր 
ձին ին ծի տո ւաւ, որ մին չեւ Օս մա նիյէ եր թամ, Գէորգ տղո ւս հա մար ալ 
թո ւրք ջորե պա նի մը պար կե րը վար ձու բռ նե ցի նք:

 Սա կէ տը բնաւ եր բէք մոռ նա լու չեմ: Թա պա գե ան Յա կոբ ա ղա եւ 
թէ իւր հա մես տա փայլ կի նը՝ Մա րի ամ Հա նըմ, չա փէն ա ւե լի հիւ րա սի րու-
թեամբ յար գե ցին եւ շնոր հա պա րտ թո ղու ցին զիս: Կա նու խէն զմեզ Օսմա-
նիյէ տա նե լու հա մար տրա մադ րո ւած տա ճիկ ջորե պա նը ե կաւ: Թա պա-
գե ան ըն տա նի քին ան կե ղծ գո հու նա կու թի ւն ներ յայտ նե լով եւ օրհ նե լով 
զի րե նք մեկ նե ցա նք Պաղ չէ գիւ ղէն: Այն օր՝ 1897 ե րեք շաբ թի օր, ճի շդ 
Փե տր վար 4-ին, հա սա նք Օս մա նիյէ եւ ուղ ղա կի մա րաշ ցի Քի ւր տօղ լե ան 
Գէորգ ա ղային խա նու թը ի ջա նք: Յի շե ա լը սի րով ըն դու նեց զմեզ: Պաղ չէ 
գիւ ղէն զմեզ բե րող թո ւրք ջորե պա նին հետ Ար ժա նաշ նո րհ Տէր Վահան 
քա հա նային ձին ետ ղր կե ցի նք, լի ու լի շնոր հա կա լու թի ւն ներ յայտ նող 
մասնա ւոր նա մա կաւ:

 Գէորգ ա ղա Քի ւր տօղ լե ա նին խա նու թը մնա ցի նք քա նի մը ժամ: Օսմա-
նիյէ ի մէջ գտ նո ւող մա րաշ ցի ծա նօթ հայեր ե կան քո վս: Տես նո ւե ցանք, 
ա մե նքն ալ ներ ման ար ժա նա նա լու, բան տէն ա զա տո ւե լու նկատ մա մբ  



249

շատ ու րա խա ցան: Քի ւր տօղ լե ան նմա նա պէս յար գեց զմեզ: Բարե բաղ-
դա բար Ա տա նա գնա ցող պատ րա ստ կառ քեր կայ ե ղէր: Կա ռք մը վար-
ձե ցինք, ան մի ջա պէս այն օր, կէս օ րէն յե տոյ, ճամ բայ ե լա նք Ա տա նա 
եր թա լու հա մար: Կառ քին տէ րը թո ւրք մ’էր, բայց կա ռա վա րը Թո րոս 
ա նու նով շատ զգայո ւն եւ ան կե ղծ ազ գա սէր հայ ե րի տա սա րդ մ’էր: Սկսաւ 
ա րա գա բար քշել ձի ե րը, Կի լի կի ոյ բա րե բեր դաշ տե րո ւն մէջ սրար շաւ 
կեր թային եւ կըն թա նային մեր կառ քե րը: Օ դը պա րզ եւ բա րե խա ռն էր: 
Եր բէք չը նե ղո ւե ցա նք եւ շատ հան գի ստ կեր պով կեր թայի նք: Կէս գի շեր 
ե ղաւ, Հա մի տիյէ հա սա նք: Կա ռա պա նը պան դոկ մը գի տէ ե ղէր, հոն տա-
րաւ զմեզ: Պան դո կա պե տը՝ Պօ ղոս ա ղա ա նու նով ա տա նա ցի բա րե պա շտ 
հայ մը, երբ իմ քա հա նայ ըլ լա լս ի մա ցաւ, ան վայել է որ, ը սաւ, դո ւք հոս 
մնաք: Անմի ջա պէս լապ տեր մը վա ռեց եւ արթն ցո ւց իւր սպա սա ւոր նե-
րէն մին, ըն կե րա ցո ւց մե զի, որ իւր տու նը եր թա նք: Հա մա կեր պե լով իւր 
զգա ցո ւմ նե րո ւն՝ գնա ցի նք սպա սա ւո րին հետ տո ւն եւ մա քո ւր ան կո ղին եւ 
մահճակալ կար, հան գի ստ ը րի նք ես եւ տղաս՝ Գէորգ:

 Հե տե ւե ալ օր, Հա մի տի է ի մէջ գտ նո ւող մա րաշ ցի քա նի մը հայեր ե կան 
տես նո ւե ցա նք: Պան դո կա պետ Պօ ղոս ա ղային կի նն ալ կե րա կո ւր հրամ-
ցո ւց եւ յար գեց ու մե ծա րեց զիս: Դեռ կէս օր չե ղած ճամ բայ ե լանք ե կա նք 
Մի սի սի կա մո ւր ջէն ան ցա նք: Քիչ մը հան գի ստ առ նե լու հա մար կա մո ւր ջին 
դի մա ցը սր ճա րան մը կար, ան դ ի ջա նք: Տե սա րա նը շատ գեղե ցիկ էր: Ճա-
հան գե տին ե զեր քը նս տա նք, սո ւրճ եւ նար կի լէ խմե ցինք եւ կե րա կո ւր ալ 
կե րա նք: Մի սիս փոք րիկ տեղ մը էր, պտ տե ցա նք եւ նորէն ճամ բայ ե լա նք: 
Մեր կառ քե րո ւն կա ռա վա րը սկ սաւ սրար շաւ քա լեց նել ձիե րը: Շատ զո ւար-
ճա լի եւ հան գի ստ ու ղե ւո րու թի ւն մը վայե լե ցի նք եւ այն օր, ճի շդ ի րի կո ւան 
ա տեն, հա սա նք Ա տա նա եւ Ա տա նայի հայոց մեծ ե կեղե ցին ի ջա նք:

 Քա նի մ’օր 1897 փե տր վար 4-էն վե րջ Ա տա նա մտա նք: Ուղ ղա կի ե կե-
ղե ցի ի ջա նք: Այն օ րեր բնիկ մա րաշ ցի Տէր Ղա զա րե ան ար ժա նա պա տիւ 
Տէր Խա չա տո ւր վար դա պետ Ա տա նայի Ա ռաջ նոր դա կան փո խա նո րդ 
էր: Սի րա լիր ըն դու նե լու թի ւն ը րաւ: Մաս նա ւոր սե նե ակ մը տրա մադ րե-
ցին մեզի: Ես եւ Գէորգ տղաս մի ա սին բնա կե ցա նք յի շե ալ սե նե ա կին 
մէջ: Ա նե րս՝ Թօ փա լե ան Համ բար ձո ւմ է ֆէն տի ըն տա նե օք այն թո ւա կա-
նէն քա նի մը տա րի ներ յա ռաջ Մա րա շէն Ա տա նա փո խադ րո ւած էր: Երբ 
մենք Ա տա նա գնա ցի նք, ա նե րս Շա տա րի կե ան ա նու նով հայու մը տան 
վարի յար կը կը բնա կէր: Հրա ւի րեց զմեզ իւր տու նը, բայց մե նք եր թալ չու-
զեցինք, ո րով հե տեւ ա նե րո ջս բնա կած սե նե ա կը նեղ էր եւ մե նք ե կեղեցւոյ 
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սենեակէն գոհ է ի նք: Ա տա նայի ար ժա նա ւոր քա հա նայ հո գեշ նո րհ Տէր 
Գրի գոր Հայր Ներ կա րա րե ան շատ պա տո ւեց զիս: Օր մ’ալ տո ւն հրա ւի-
րե լով շնո րհ քով կո չո ւնք մը վայե լել տո ւաւ մե զի: Նմա նա պէս ա ւագ քա հա-
նայ Տէր Յա կոբ հայր տո ւն հրա ւի րեց:

 Օր մ’ալ Ար ժա նաշ նո րհ Տէր Գրի գոր քա հա նային հետ Ա տա նայի էն 
ե րե ւե լի գեր դաս տան նե րէն մե ծա պա տիւ Պզ տի կե ան Յա կոբ ա ղան տուն 
հրա ւի րեց եւ շատ յար գա նք եւ մե ծա րա նք նե րով պա տիւ ը րաւ: Բնիկ սսեցի 
հան գու ցե ալ Տէր Նի կո ղայոս Ա ջա պա հե ա նին քե ռոր դին, կի րա կի օր մ’էր, 
կո չո ւնք մը տալ հա ճե ցաւ ին ծի: Այն օր հայ րե նա կի ցս եւ թէ ա նո ւա նա կի ցս՝ 
Ճե նա նե ան մու հա պեթ ճի Տէր Ղե ւո նդ քա հա նայ ներ կայ էր, սե ղա նա կից 
ե ղաւ: Վեր ջա պէս Ա տա նայի հայե րէն լաւ ըն դու նե լու թի ւն եւ շատ պա տիւ 
կր ցայ վայե լել:

 Այն թապ ցի Նա գա շե ան մե ծար գոյ տօք թօր Ա ւե տիք, որ այն ժամա նակ 
Ա տա նա բժշ կու թե ա մբ կը գտ նո ւէր, յի շե ալ ազ գա սէր տօք թօ րը շատ յար-
գեց զիս: Ար դէն տօք թօ րին հետ ի վա ղո ւց ան տի ծա նօ թու թի ւն եւ յարա-
բե րու թի ւն ու նէ ի. ան հո ւնս շնոր հա պա րտ թո ղո ւց զմեզ: Դեռ Տեառնըն-
դա ռաջ, կար ծեմ, Փե տր վար 9-ին էր, թէ գե րա պա տիւ Խա չա տո ւր վար-
դա պե տին եւ թէ Ար ժա նա պա տիւ քա հա նայ, սո ւրբ հա րց հրա ւիր մա մբ 
Ա տա նայի Ս. Աս տո ւա ծա ծին ե կե ղեց ւոյն մէջ Սո ւրբ Ան մահ Պա տա րագ 
մա տու ցի եւ քա րօզ ալ խօ սե ցայ:

 Վեր ջա պէս Ա տա նայի մէջ ա մեն օր գրե թէ յա րգ եւ պա տիւ վայելեցինք, 
1897 փե տր վար 14-ին Տե առ նըն դա ռաջ տօ նն ալ կա տա րե ցինք: Փափա քե-
ցայ ա ւե լի քա նի մ’օր ալ կե նալ, բայց հայ ե րի տա սա րդ մը ե կեղե ցի ե կաւ, 
տե սակ ցե ցա նք: Յի շե ա լը « Տէր Հայր, այն օ րը գոր ծի մը հա մար պա լատ 
եր թա լով Սէր Քօ մի սէ րին սե նե ա կը մտայ եւ տե սայ ան դ քու լու սա տիպ 
մէկ պատ կե րդ, տա կն ալ « Խայը նը տե օվ լէթ, մա րաշ լը Տէր Ղե ւո նդ»461 
գրո ւած էր: «Ը ստ իս, շատ լաւ կը նես ե թէ հոս եր կար ա տեն չը կե նաս: 
Քա նի որ իբ րեւ յե ղա փո խա կան քա հա նայ մը ա նո ւնդ ե լած է»:

 Ան շո ւշտ ի րա ւո ւնք ու նէ ի կաս կա ծիլ եւ պա տա հա կան փոր ձա նք նե րէ 
զգոյշ ըլ լալ: Խո հե մու թի ւն հա մա րե ցի մեկ նիլ Ա տա նայէն Մեր սին: Ա ներս՝ 
Թօ փա լե ան Համ բար ձո ւմ է ֆէն տի, որ վայր կե ան մը իսկ զմեզ աչ քէն 
հեռաց նել չէր ու զէր, այն ալ ի րա ւո ւնք տո ւաւ, որ այլ եւս չը կե նամ Ա տանա:

1897 Փե տր վար 16-ին ե կան մեր բա րե կամ եւ ծա նօթ նե րը: Ուր ֆա-
լեան Պետ րոս է ֆէն տի ա նու նով ան կե ղծ ազ գա սէր հայ մ’որ եր կա թու ղի ի 

461 Hain-i devlet maraşlı Der Ğevont – Պետական դավաճան մարաշցի Տեր Ղևոնդ:
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վար չու թե ան մէջ կա րե ւոր պաշ տօն մ’ու նէր, Ա տա նայէն մին չեւ Մեր սին 
եր կա թո ւղ ւոյ ծախ քը վճա րած էր: Կայա րա նի մէջ մեր այն ա մեն բա րե-
կամ նե րո ւն, ո րո նք ողջ երթ մաղ թե լու հա մար ե կած է ին, տես նո ւե ցա նք եւ 
համ բու րո ւե ցա նք: Ուղ ղա կի Պետ րոս է ֆէն տի Ուր ֆա լե ան տա րաւ զիս եւ 
տղաս՝ Գէորգը, երկ րո րդ կլաս մտ ցո ւց: Կիւ րին ցի Դի մաք սե ան Ար ժա նա-
պա տիւ Խո րեն նո րըն ծայ վար դա պե տն ալ մե զի հետ ըն կե րա ցաւ: Մեկ նե-
ցա նք տր տո ւմ տխո ւր ի Մեր սին:

 Մեր Մեր սին ժա մա նու մը 

1897 Փե տր վար 16-ին Ա տա նայէն Մեր սին փո խադ րո ւե ցա նք: Ուղղա-
կի Հայոց ե կե ղե ցին ի ջա նք: Մեր սի նի ե կե ղեց ւոյն քա հա նան Ար ժա նա-
շնորհ Տէր Յով հան նէս Հայր եւ թէ Մեր սի նի Ազ գային վար ժա րա նին 
դասա տու ու սո ւմ նա պե րճ Տի ար Հրա նդ Կա րօե ան սի րով զմեզ հիւ րըն կա-
լել բա րե հա ճե ցան: Հե տե ւե ալ օ րը Մեր սի նի հայ գա ղու թին բո լոր ե րե ւե-
լի նե րը ե կան քո վս բա րի գա լո ւստ մաղ թե լու: Տես նո ւե ցա նք եւ խօ սակ ցե-
ցա նք: Պատ մե ցի նք մեր մէկ կամ եր կու տա րի նե րէ ի վեր քա շած ու կրած 
տա ռա պա նք նե րը: Զար մա ցան եւ կա րեկ ցու թի ւն ներ յայտ նե լով քա նի 
մ’օրո ւան հա մար Մեր սին մնալ նիս ա ռա ջար կե ցին:

 Դեռ, ը սին, Յա րու թե ան Զատ կին բա ւա կան օր կայ, ա ւե լի լաւ է հոս 
մնաս, քիչ մը հա նգ չիս: Հա մա կեր պե ցա նք, քա նի մը օր վեր ջը, Փե տր վար 
20, ըստ յու նաց, Սր բոց Վար դա նա նց զօ րա վա րաց տօ նա խմ բու թե ան օրն 
էր: Ա ղա նե րը ի րի կու նէն ե կե ղե ցի՝ քո վս ե կան եւ ա ռա ջար կե ցին, որ Սո ւրբ 
Ան մահ Պա տա րագ մա տու ցա նեմ: Սի րով ըն դու նե ցի, պա տա րա գե ցի եւ 
ա ւո ւր պատ շա ճի հա մա ռոտ քա րոզ ալ խօ սե ցայ թր քե րէն: Մեր սի նի հայ 
բնա կիչ նե րո ւն մեծ մա սը կե սա րա ցի ներ է ին եւ բա ւա կան թո ւով ալ ա տա-
նա ցի ներ է ին, ո րո նք փա փա քե ցան, որ քա րո զը թր քե րէն խօ սիմ: Մեր սի-
նի մէջ հա ճըն ցի հայեր ալ կային, ո րո նք թէ ար հե ստ նե րով զբա ղած է ին 
եւ թէ ա ռե ւտ րով:

 Մեր սի նի քա հա նան՝ Տէր Յով հան նէս Հայր, 30 տա րի նե րէ ի վեր վաս-
տա կա ւոր ե րէց մ’էր, հմո ւտ ե կե ղե ցա կան ծէ սից եւ օ րի նաց, բայց բեմա խօս 
եւ ու սե ալ կղե րա կան մը չըլ լա լո ւն, երբ իմ քիչ թէ շատ թր քե րէն եւ թէ հայե-
րէն խօ սե լու եւ ա տե նա բա նե լու կա րո ղու թի ւնս տե սան, մեր սին ցիք գոհ 
մնա ցին: Հե տե ւե ալ կի րա կին նո րէն, Բո ւն Բա րե կեն դա նի օրն էր, ե կե ղեց ւոյ  
մէջ կա րո ղու թե ա նս չա փով քա րոզ խօ սե ցայ, շա տե րը շնոր հակալ ե ղան:
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 Մեր սի նի մէջ, կր նամ ը սել թէ, ամ բո ղջ հայ ազ գին կող մա նէ սի րո ւե-
ցայ: Բնիկ կ. պոլսե ցի տօք թօր Ֆրան կի ւլ Մա լե զե ան եւ որ դին՝ ու սո ւմ նա-
պե րճ Վա հան է ֆէն տի462 եւ թէ Գը լը ճե ան եղ բա րք, Սա րը Յա կո բե ան եւ 
եւ բո լոր ե րե ւե լի ներ հա մակ րե ցան ին ծի: Տի ար Հրա նդ Կա րօե ան ար դեն 
երբ ի Մա րաշ Կի լի կի ոյ Վե հա փառ Մկր տիչ կա թո ղի կո սին գի շե րօ թիկ 
վար ժա րա նին մէջ ու սա նող էր, լաւ կը ճա նչ նար զիս:

 Մի շտ տո ւն կը տա նէր զմեզ մօր քով, կը յար գէր եւ կը պա տո ւէր: 
Ի րիկո ւն նե րը եր բե մն ալ Մա լե զե ան Վա հան է ֆէն տի ին տու նը կը ճա շէ ի նք 
եւ ժա մա նց կը նէ ի նք: Օր օ րին Մեր սի նի մէջ ժո ղո վր դա կա նու թի ւն վա ստ-
կե լով յա րգ ու պա տիւ կը վայե լէ ի:

« Զե րախ տիս բա րե րա րաց մի մոռ նար» գե ղե ցիկ խօս քը յի շել նո ւի-
րա կան պա րտք մ’է ին ծի հա մար: Մեր սի նի հայե րէն զիս ան կեղ ծու թե ա մբ 
սի րող ներ մե ջեր նին կար ծեմ հան գա նա կու թի ւն ը նե լով 10 գաղ ղի ա կան 
ոս կի հա ւա քած է ին. բե րին յի շե ալ գու մա րը ին ծի տո ւին, շատ յար գա նք եւ 
ազ նո ւու թի ւն նե րով:

Բ նիկ ա տա նա ցի Գա րա կիւ լե ան Գրի գոր ա ղա ա նու նով հայ, որ ըն-
տա նե օք Մեր սին հաս տա տո ւած էր, քա նի ցս զիս տո ւն հրա ւի րեց: Ե թէ 
կա րե լի ըլ լար Մեր սին քա հա նայա գոր ծե լս՝ նիւ թա պէս եւ թէ բա րոյա պէս 
շատ պի տի օգ տո ւէ ի: Մեր սին Մի ջե րկ րա կան ծո վո ւն ե զեր քը նշա նա ւոր 
նա ւա մա տոյց մ’է, օ դը եւ ջու րը լաւ: 300 տու նէն ա ւե լի ա տա նա ցի, հա ճըն-
ցի, կե սա րա ցի, կ. պոլսե ցի բա ւա կան թո ւով հայեր ե կած հաս տա տուած 
է ին: Հայե րո ւն մեծ մա սը յա նձ նա րա րա կա տար՝ քօ մի սի օն ճո ւ463 է ին, 
արհես տա ւոր ներ, վա ճա ռա կան ներ ալ կային: Հայ փաս տա բան ներ, հայ 
բժիշկներ, հայ ա տամ նա բոյժ ներ եւ ու րիշ շա հա ւետ գոր ծե րով զբա ղո ւե-
լով լաւ կապ րէ ին: Մեր սի նի հայ գա ղու թը ու նի փոք րիկ, բայց գե ղե ցիկ 
ե կե ղե ցի մը, մէկ քա հա նայ, երկ սեռ վար ժա րան: Ե կե ղե ցին ու նի ըն դար-
ձակ եւ գե ղե ցիկ բակ: Քա նի մը խա նո ւթ ներ ալ ու նի ե կե ղե ցին զոր վար-
ձու կու տան եւ շահ կբե րէ: Մեր սի նի ե կե ղեց ւոյն քա հա նան՝ ծե րու նա զա րդ 
Տէր Յով հան նէս Հայ րը ի րա ւի ի վա ղո ւց ան տի աշ խա տա սէր եւ վաս տա-
կա ւոր հո գե ւո րա կան մ’էր, բայց ու սո ւմ եւ գի տու թի ւն չու նե նա լո ւն եւ կամ 

462 Վահան Մալեզեան (1871-1966) – նշանավոր գրող, փաստաբան, հասարակական 
գործիչ: Հետագայում տեղափոխվել է Եգիպտոս, ապա Ֆրանսիա: Մահացել է Նիսում: 
1908-ին հիմնադիրներից մեկն է եղել Սահմանադրական ռամկավար կուսակցության (որը 
1921-ին վերածվել է Ռամկավար-ազատական կուսակցության), ՀԲԸՄ-ի ղեկավարներից է 
եղել:

463 Քօմիսիօնճու (komisyioncu) – առևտրական միջնորդ:
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գէթ կի րա կի օ րեր ա ւո ւր պատ շա ճի քա րոզ խօ սե լու կա րո ղու թի ւն չու նե-
նա լո ւն՝ մեր սին ցիք կը փա փա քէ ին զիս թո ղո ւլ Մեր սին: Բայց դժ բաղ դա-
բար չէ ի կր նար մնալ ան դ: Նախ ան ցա գի րս ուղ ղա կի Ե րու սա ղէմ եր թա-
լու հա մար էր, երկ րո րդ՝ իբր յե ղա փո խա կան քա հա նայ ա նո ւնս ե լած էր: 
Ան շո ւշտ Թո ւրք տե րու թիւ նը հա ճու թի ւն ցոյց չը պի տի տար հոն մնա լո ւս:

 Ե րբ այս պի սի խո րհր դա ծու թի ւն նե րով մի տքս կզ բա ղեց նէ ի, տղաս՝ 
Գէորգ փա փա քե ցաւ Կիպ րոս եր թալ: Ար դէն լսած է ի, որ իմ վա ղե մի բա-
րե կա մս այն թապ ցի մե ծա պա տիւ տի ար Վա հան Քի ւրք ճե ան Կիպ րոս՝ 
Նի քօ սի այի մէջ, որ բա նոց մը բա ցեր 20-25 որ բեր սկ սած էր պա հել եւ դաս-
տի ա րա կել: Ֆրան սա կան շո գե նա ւով մը Գէորգ տղաս ղր կե ցի Վահան 
է ֆէն տի Քի ւրք ճե ա նին քով: Գէորգ տղաս ող ջա մբ Նի քօ սի ա ժա մա նե լո ւն 
լու րը ա ռի եւ ու րա խա ցայ:

 Ու սո ւմ նա պե րճ տի ար Վա հան Քի ւրք ճե ան բա րե հա ճե ցաւ տղաս՝ 
Գէորգը որ բա նոց ըն դու նել եւ իբ րեւ հի ւր պա հել եւ մե ծա րել: Ես ի Մեր սին 
մի այ նակ մնա ցի: Ի րի կո ւն նե րը եր բե մն Մա լե զե ա նց բնա կա րա նը, եր բե մն 
ալ տի ար Հրա նդ Կա րօե ա նին տու նը կայ ցե լէ ի: Այս մի ջո ցին Կիպ րո սի հայ 
ե կե ղեց ւոյ պա տո ւար ժան թա ղա կան խո րհր դոյն կող մա նէ պաշ տօ նա կան 
հրա ւի րա գիր մը ստա ցայ Նի քօ սի այի ե կե ղեց ւոյն մէջ քա հա նայա գոր ծե լու 
հա մար: Ան շո ւշտ Քի ւրք ճե ան տի ար Վա հա նին թե լադ րու թե ա մբ էր ին ծի 
Կիպ րո սէն այս պի սի հրա ւի րագ րի մը գա լը, ա պա թէ ոչ կիպ րոս ցիք զիս 
չէ ին ճա նա չէր:

 Ան մի ջա պէս հա մա կեր պե ցայ եւ փո խա նակ ուղ ղա կի Ե րու սա ղէմ 
երթա լու՝ պաշ տօ նով Կիպ րոս մեկ նիլ եւ գոր ծի գլո ւխ ան ցնիլ յար մար 
դատե ցի: Զիս ան կեղ ծու թե ա մբ սի րող մեր սին ցի բո լոր հայեր ա կա մայից 
Կիպ րոս եր թալ ու զե լո ւս չը հա կա ռա կե ցան, ո րով հե տեւ ա նո նք ալ ճի շդ 
ին ծի պէս խոր հե ցան: « Կա րե լի է հոս մնա լո ւդ ա պա գային վտա նգ մը 
պա տա հի: Ու րե մն ա ւե լի լաւ է ար տա սահ ման եր թաս եւ հան գի ստ ապ-
րիս»: Քա նի մը օր վեր ջը, երբ կի րա կի ե ղաւ, յա տե նի ե կե ղեց ւոյն ամ բո ղջ 
Մեր սի նի հայ ժո ղո վր դե ան մաս նա ւոր շնոր հա կա լու թի ւն նե րս յայտ նե ցի 
եւ այն ա մեն ազ գա սէր եւ ազ նիւ մեր սի նաբ նակ հայե րո ւն տու ներ նին եր-
թա լով իմ ան կե ղծ գո հու նա կու թի ւն եւ ե րախ տա գի տա կան զգա ցո ւմ նե րս 
յայտ նե ցի:

 Տա րի ներ ան ցան եւ սա հե ցան, բայց ես դեռ սր տիս խո րե րո ւն մէջ 
պա հած եմ Մեր սի նի բա րե պա շտ հայե րէն տե սած ու վայե լած բա րիք եւ 
ե րախ տիք ու ազ նո ւու թի ւն նե րը: Շատ սի րո ւե ցայ, շատ յար գո ւե ցայ, բայց 
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ինչ օ գո ւտ, այն պի սի ա տեն մը Մեր սին գա ցած է ի, որ ժա մա նա կը ան-
նպա ստ էր: 1897-ի մէջ տա կա ւին Տաճ կաս տան խա ղաղ ցած չէր: 1895-ին 
ահ ռե լի կո տո րած նե րո ւն ահ ու սար սա փը բո լո րո վին ան հե տա ցած չէր: 
Թո ւրք տե րու թիւ նը ան հա շտ եւ կաս կա ծոտ ա չօք կը հս կէր հայ հպա տակ-
նե րո ւն վրայ: Ճի շդ իմ Մեր սին գտ նո ւած օ րե րո ւս մէջ էր, որ Թօ քա տի 
հայոց ջար դը պա տա հե ցաւ: Ու րե մն ա ւե լի լաւ էր ար տա սահ ման եր թալ եւ 
հան գի ստ ապ րիլ: Գնա ցի կա ռա վա րու թե ան եւ ան ցա գի րս ար ձա նագ րել 
տո ւի Ե րու սա ղէմ եր թա լու հա մար:

 Գաղ ղի ա կան վիթ խա րի շո գե նաւ մը ե կաւ, լո ւր տո ւի մեր ազ գային նե-
րո ւն, պա տո ւար ժան թա ղա կան խո րհր դոյ մե ծար գոյ ան դա մք ե կան ե կե-
ղե ցի՝ քո վս, ար դէն նա ւու ծախ քե րը հո գա ցած է ին. ու տե լիք եւ այլն պե տք 
ե ղած բա նե րը պատ րաս տած է ին: Շո գե նա ւը պատ րա ստ էր մեկ նե լու: 
1897 Մա րտ 19-ին էր, մեր ազ գային նե րո ւն ըն կե րակ ցու թե ա մբ ե լայ Մեր-
սի նի ե կե ղե ցի էն ուղ ղա կի գնա ցի նք նա ւա մա տոյց, մե ծա պա տիւ տեարք 
ողջ երթ մաղ թե լով վեր ջին ան գամ ըլ լա լով, ի րե նց սէր ու հա մակ րու թիւն-
նե րը յայտ նե ցին: Յու զո ւե ցայ, սի րտս թո ւնդ ե լաւ, պի տի լայի, բայց աշ-
խա տե ցայ զս պել ինք զի նքս: «Մ նաք բա րե աւ սի րե լի ներ, ուր որ եր թամ 
ձեր այն ա մեն յար գա նք նե րո ւն եւ բա րիք նե րո ւն յի շա տա կը միա սին պի տի 
տա նիմ» ը սե լով զա տո ւե ցայ, մտայ նա ւակ եւ մեկ նե ցայ տրտում տխո ւր: 
Ի րե նք ալ թաշ կի նակ նե րը ձեռ քեր նին օ դի մեջ ծա ծա նե լով ետ դար ձան: 
Մօ տե ցա նք « Ժի րոն տէ»464 ա նո ւն այն գե ղե ցիկ շո գե նա ւին: Վեր ե լայ, 
բաւա կան Բե րի այի հայ ուխ տա ւոր ներ կային, տես նո ւե ցա նք ա նո նց հետ: 
Մե ծա նո ւն տօք թօր Ֆրան կի ւլ Մա լե զե ան, Մա լե զե ան Վա հան է ֆէն տիին 
հայ րը, նա ալ իւր աղ ջի կը տես նե լու հա մար Սամ սոն կեր թար: Տօք թօրը 
Քա մա րա մտած էր, բայց ես դո ւր սը, տախ տա կա մա ծի վրայ յար մար 
տեղ մը գտայ եւ գոյ քե րս տե ղա ւո րե ցի: Տօք թօր Մա լե զե ան ե կաւ քո վս եւ 
տարաւ զիս շո գե նա ւին ա ռա ջին քա մա րան պտտ ցոյց: Հի ա նա լի եւ շատ 
ըն դարձակ սա լօն մը, ա հա գին հայե լի նե րով եւ շատ սո ւղ կեր պաս եւ 
թանկա գին գո րգ եւ կար պետ նե րով կա հա ւո րո ւած եւ զար դա րո ւած:

 Մեր սի նէն մին չեւ Կիպ րոս 40 մղոն հե ռա ւո րու թի ւն մ’է: Մէկ գի շեր 
միայն պի տի մնայի շո գե նա ւի մէջ, չէր ար ժէր քա մա րա մտ նել: 1897 Մարտ 
19-ին, կէս օ րին, մտա նք շո գե նաւ, հե տե ւե ալ օր՝ ա րե ւա ծա գին « Ժի րոն-
տէ» սքան չե լի շո գե նա ւը Լառ նա քա նա ւա հա նգս տին առ ջեւ խարս խեց: 
Ու րիշ ճամ բո րդ ներ ալ կային շո գե նա ւին մէջ, ա նո նց հետ մի ա սին ես ալ 

464 Gironde – հավանաբար Ֆրանսիայի հարավարևմտյան Ժիրոնդ շրջանի անունով է:
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Լառ նա քա ե լայ: Ուղ ղա կի գնա ցի գտայ ժա մա գո րծ Յով սեփ ա նո ւն հայը: 
Յի շե ա լին ար դեն յա նձ նա րա րո ւած է ի, ըն դու նեց զիս յար գա նօք: Այն օր 
ի րի կո ւն ե ղաւ, ժա մա գո րծ Յով սե փե ան տա րաւ զիս օ թել մը, ուր գի շերը 
պիտի մնայի: Օ թե լա պե տը յոյն կին մ’էր: Օ թե լը թե պէտ ան շո ւք, բայց 
շատ մա քո ւր էր:

1897 Մա րտ 26-ին, ի րի կո ւն, հան գի ստ պառ կե ցայ յի շե ալ օ թե լի մէջ: 
Հե տե ւե ալ օ րը Յով սե փե ան ե կաւ գտաւ զիս: Նի քօ սի այի քա հա նայ Տէր 
Յով հան նէս Հայր Շա հի նե ան Լառ նա քա ե կած էր: Նո րին Հայ րու թե ան 
հետ կա ռք մը վար ձե լով կէս օ րէն յա ռաջ Լառ նա քայէն դեպ ի Նի քօ սի ա 
ճամ բայ ե լա նք: Լառ նա քայէն մին չեւ Նի քօ սի ա կառ քով 8 ժա մո ւան հե-
ռա ւո րու թի ւն մ’է: Ու րախ եւ զո ւա րթ ի րի կո ւան ժա մա նե ցի նք Նի քօ սի ա եւ 
ուղ ղա կի Քի ւրք ճե ան մե ծա պա տիւ Վա հան է ֆէն տի ին որ բա նո ցը գնա ցի: 
Ու սո ւմ նա պե րճ տի ար Վա հան Քի ւրք ճե ան շատ սի րով եւ ազ նո ւու թե ամբ 
ըն դու նեց զիս: Տղաս՝ Գէորգ ար դեն ի նէ ա ռաջ գա լով Վա հան է ֆէն տիին 
որ բա նո ցը հի ւր ե ղած էր: Հայր եւ որ դի Վա հան է ֆէն տի ին շնոր հիւ մնա-
ցի նք որ բա նո ցի մէջ: Հե տե ւե ալ օ րը Նի քօ սի այի ե կե ղե ցին գնա ցի: Այն 
օ րեր Ս. Ե րու սա ղէ մի մի ա բան նե րէն Ար ժա նա պա տիւ Խո րեն վար դա պետ 
Փօր թու գա լե ան Կիպ րո սի հայ գաղ թա կա նու թե ան Ա ռաջ նո րդն էր, բայց 
ես դեռ Մեր սին կը գտ նո ւէ ի, Ա ռաջ նոր դու թե նէ հրա ժա րա կան տո ւած 
եւ հրա ժա րա կա նն ալ թա ղա կան խո րհր դոյն կող մա նէ ըն դու նո ւած էր, 
տեսնո ւե ցա նք յի շե ալ վար դա պե տին հետ:

 Բա րե սի րտ եւ մի ա միտ կղե րա կան մ’էր Խո րեն վար դա պետ, ու սո ւմ 
եւ գի տու թե նէ զո ւրկ, պա րզ եւ ան խար դախ մա րդ մը: Կիպ րո սի հայու-
թիւ նը Ե րու սա ղէ մի թեմ ըլ լա լո ւն, ա մեն ա տեն հո գե ւո րա պէս Ե րու սա-
ղէմի վան քին հետ կա պո ւած է ին: 2-3 օր յե տոյ թա ղա կան խո րհր դոյ ան-
դամք հա ւա քո ւե ցան: Ներ կայա ցա նք բա ւա կան տե սակ ցե լէ եւ խօ սակ ցե լէ 
յետոյ 500 ղու րո ւշ ամ սա կան սահ մա նե ցին ին ծի, քա հա նայա կան ամ բողջ 
ի րա ւունք նե րն ալ իմս ըլ լա լու պայ մա նաւ: «Եւ երբ Խո րեն վար դա պետ 
մեկնելու ըլ լայ աս կէց, պե տք է գաս մեր ե կե ղեց ւոյ Ա ռաջ նոր դա րա նի մէջ 
բնա կիս եւ ըն տա նի քդ Մա րա շէն կա րե նաս հոս փո խադ րել»: 

 Հա մա կեր պե ցայ, ըն դու նե ցի թա ղա կան խո րհր դոյ տո ւած ո րո շու մը: 
Սկ սայ Տէր Յով հան նէս քա հա նայ Շա հի նե ա նի հետ քա հա նայա գոր ծել: 
Մե ծար գոյ տի ար Վա հան Քի ւրք ճե ան որ բա նո ցի տղայոց շաբ թու մէջ 2 
կամ 3 ան գամ Ընդ հա նո ւր պատ մու թե ան դաս տա լս ա ռա ջար կեց, ես ալ 
շատ սի րով ըն դու նե ցի:
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 Քա նի մը ա միս ներ Կիպ րո սի մեջ պաշ տօ նա վա րե լս

1897 Ապ րիլ 1-ին սկ սայ քա հա նայա գոր ծել: Տի ար Վա հան Քի ւրք ճեա նի 
որ բա նո ցին մէջ ալ Ընդ հա նո ւր պատ մու թե ան դաս տալ սկ սայ որ բա նո ցի 
տե սո ւչ Քի ւրք ճե ա նի ո րոշ մա մբ: Ես եւ Գէորգ տղաս որ բա նո ցէն Սո ւլ թա-
նեան Գէորգ ա ղային օ թե լը փո խադ րո ւե ցա նք, ո րով հե տեւ հրա ժա րե ալ Ար-
ժա նա պա տիւ Խո րեն վար դա պետ Փօր թու գա լե ան դեռ մեկ նած չէր Նի քօ-
սի այէն: Այս մի ջո ցին քե ռոր դիս՝ Չօր պա ճե ան Տիգ րա նն ալ Մա րա շէն ան-
ցա գիր ա ռած էր Ե րու սա ղէմ ուխ տի եր թա լու հա մար: Լսե լով իմ Նի քօ սի ա 
գտ նո ւի լս, ուղ ղա կի Կիպ րոս՝ քո վեր նիս ե կաւ: 2 ե օթ նե ակ վեր ջը Տիգ րան 
յա ջո ղե ցաւ մե տաք սի վե րա բե րե ալ գո րծ մը գտ նել եւ օ րա կան ծախ քե րը 
հա նել: Գէորգ տղո ւս հա մար չկր ցա նք յար մար զբա ղո ւմ մը հայ թայ թել:

 Թո ւա կա նը ճի շդ մի տքս չէ, օր մը Լառ նա քայի նա ւա մա տոյ ցէն յատ-
կա պէս հրա ւի րե ցին զիս, որ ան դ Ս. Ան մահ Պա տա րագ մա տու ցա նեմ, 
ո րով հե տեւ այն օ րեր Տաճ կաս տա նի քա ղաք նե րէն շատ մը հայեր ե կէր 
Կիպ րո սի այս նա ւա հա նգս տին մէջ ա պաս տա նած է ին: Գնա ցի Լառ նա-
քա, դժ բաղ դա բար մե րայի նք հոն շնո րհ քով լայն կեկ սե նե ակ մը, կամ սա
լօն մը չու նէ ին յո ւր կա րե նայի նք պա տա րագ մա տու ցա նել: Լառ նա քայի 
մէջ Պա նք Օ թօ մա նի տնօ րեն, կ. պոլսե ցի, հայ հռով մե ա կան Պի ւք մե ճե ան 
տի ար Գրի գոր ա նու նով պա տո ւա կան ան ձնա ւո րու թի ւն մը կար: Լսած է ի, 
որ յի շե ա լին բնա կած տան մէջ խի ստ ըն դար ձակ սա լօն մը կայ: Ան մի ջա-
պէս դի մե ցի տի ար Պի ւք մե ճե ա նի եւ ա ղա չե ցի, որ բա րե հա ճի իւր տան 
այն սե նե ա կը տրա մադ րել մե զի, որ Պա տա րագ մա տու ցա նե նք:

 Բո լոր գաղ թա կան, ա ւե լի լաւ ը սել, փա խս տա կան հայեր, լսե լով Պիւք-
մե ճե ան է ֆէն տի ին այս ազ նո ւու թիւ նը, մե ծա պէս ու րա խա ցան: Կիրա կի 
օր, կա նու խէն գնա ցի եւ տե սայ, որ Պի ւք մե ճե ան տի ար Գրի գոր շատ մը 
ա թոռ ներ եւ նս տա րան ներ, սե ղան ներ, մո մեր եւ աշ տա նակ ներ բե րել 
տալով սա լօ նը շքե ղու թե ա մբ զար դա րած էր: Նի քօ սի այէն պե տք ե ղած 
թագ, վզ նոց եւ շո ւր ջառ եւ ա մեն զգե ստ նե րը եւ օ ծե ալ վէմ քա րը մի ա-
սին բե րած է ի: Ժամ 7-ին սկ սա նք այն հի ա նա լի սա լօ նին մէջ ա ղօթ քի եւ 
պաշ տա մո ւն քի: Պոլսե ցի, իզ միր ցի, քի լիս ցի եւ ա տա նա ու մա րաշ ցի ե րի-
տա սա րդ տի րա ցու ներ: Բնիկ Զէյթուն ցի Սե մեր ճե ան Մնա ցա կան վար-
ժա պե տն ալ ար դեն ի Լառ նա քա կը գտ նո ւէր: Ե կան սկ սան եր գե լու: Լառ-
նա քայի մէջ ան գղի աց ւոց հս կո ղու թե ան տակ որ բա նո ցի ա շա կե րտ նե րը  
եւ այն որ բա նո ցին տես չու հին՝ տիգ րա նա կե րտ ցի Պօյա ճե ան Թով մաս 
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պա տո ւե լի ին կի նն ու աղ ջի կը եւ շատ բա րե պա շտ հայեր: Քա նի մը հատ 
ալ ան գղի ա ցի պաշ տօ նե այք ե կած է ին:

Ս. Պա տա րա գի սկ սա նք եւ Գիր քի ըն թեր ցու մէն յե տոյ հո գե ւոր քարոզ 
մ’ալ խօ սե ցայ կա րո ղու թե ա նս չա փով՝ կէս հայե րէն, կէս թր քե րէն: Տիրա-
ցու նե րը շնո րհ քով կեր գէ ին: Հի նգ հա րիւ րէն ա ւե լի ա ղօ թա րար բազ մութիւն 
մը կար: Ժո ղո վո ւր դը հո գե ւոր ու րա խու թի ւն մը վայե լեց, շա տե րը հա ղոր-
դո ւե ցան եւ շատ գոհ մնա ցին: Պի ւք մե ճե ան տի ար Գրի գոր՝ բո ւն իսկ տան 
տէ րը, մե ծա պէս ու րախ եւ շնոր հա կալ ե ղաւ: Ի րեն տան մէջ այս պիսի կրօ-
նա կան ա րա րո ղու թի ւն եւ Սո ւրբ Պա տա րագ մա տու ցած ըլ լալ նուս հա մար: 
Մեր Պա տա րագ մա տու ցած սա լօ նին դի րքն ալ ծո վա հայե աց գե ղե ցիկ եւ 
շատ սի րո ւն էր: Պա տա րա գի ժա մա նակ, երբ « խա ղա ղու թի ւն ա մե նե ցո ւն» 
ը սե լու հա մար ե րե սս դե պի ժո ղո վո ւրդ կը դա րձ նէ ի, մի ա պա ղաղ եւ խա-
ղաղ Մի ջե րկ րա կան ծո վը կը տես նէ ի: Տե սա րա նը զմայ լե լի էր: Սա լօ նին 
ե րեք կող մէն կր նայի նք դի տել ան ծայ րա ծիր ով կէ ա նը: Վեր ջա պէս լրա ցաւ 
ա ղօ թք եւ Սո ւրբ Ան մահ Պա տա րա գի ա րա րո ղու թիւ նը, եւ ամ բո ղջ տա րա-
գիր եւ փա խս տա կան տա րա բա ղդ հայեր քա ղցր տպա ւո րու թե ան մը տակ 
ցրո ւե ցան:

 Ա ղօթ քի ա ւար տու մէն յե տոյ Պի ւք մե ճե ան տի ար Գրի գոր չը թո ղո ւց 
զիս մեկ նիլ իւր օրհ նե ալ բնա կա րա նէն « պատ րաս տու թի ւն տե սած եմ, 
պետք է հոս մի ա սին ճա շե նք», ը սաւ եւ հրա ւի րեց զիս սե ղա նի գլո ւխ. 
ազ նիւ Պի ւք մե ճե ան ճոխ եւ փա ռա ւոր կո չո ւնք մը ը նել փա փա քե լով հա-
մա դամ եւ ա նոյշ կե րա կո ւր ներ պատ րաս տել տո ւած էր: Անգ ղի ա ցի ու րիշ 
հրա ւի րե ալ ներ ալ ու նի ե ղէր: Ա նո նք ալ ե կան սե ղա նի գլո ւխ:

 Հե տե ւե ալ օր, ու րախ եւ զո ւա րթ տրա մադ րու թե ան տակ, Նի քօ-
սի ա վե րա դար ձայ: Քա նի մ’օր յե տոյ, 12 ան ձ է ի նք, Քի ւրք ճե ան Վա հան 
է ֆէն տի, փրօ ֆե սօր Գառ նիկ Մալ խա սե ան եւ Նի քօ սի այի բնիկ նե րէն 
Կիւվեզեան, Նի կո ղո սե ան՝ Կիպ րո սի Սո ւրբ Մա կար վան քը գնա ցի նք: Այս 
վան քը Նի քօ սի այէն 3 ժամ հե ռա ւո րու թե ա մբ հին մե նաս տան մ’է: Հոն ալ 
Սո ւրբ Ան մահ Պա տա րագ մա տու ցի: Ե կե ղեց ւոյ ա ւար տու մէն յե տոյ վան-
քէն վար ի ջա նք ծո վո ւն ե զեր քը: Մալ խա սե ան արտ մը գնած էր եւ նպա-
տակ ու նէր ան դ շէ նք մը շի նել: Դժ բաղ դա բար այդ շի նո ւե լիք հաս տա տու-
թիւ նը ին չու հա մար էր՝ լաւ մի տքս չէ: Փո քր հան դէս մ’էր գրե թէ: Ան շո ւշտ 
ազ գօ գո ւտ նպա տա կի մը հա մար պի տի յատ կա ցո ւէր:

 Այս Սո ւրբ Մա կա րա վան քը վար դա պետ, վա նա հայր, մի ա բան 
չունի: Վան քա պատ կան ըն դար ձակ հող եւ կա լո ւած ներ կան զո րս Ազ գը 
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վարձու կու տայ եւ վան քին հո ղը վար ձու բռ նո ղը կու գայ ըն տա նե օք վա նք 
կը բնակի: Վան քը քա նի մը սե նե ակ ներ ու նի: Ա մա ռը օ դա փո խու թե ան 
հա մար վա նք ե կող նե րը վար ձու կը բռ նեն: Վան քին ջու րը ա նոյշ եւ օդն 
ալ ա ռող ջա րար է: Կը սեն թէ Վե նե տի կի Մխի թա րե ան մի ա բա նու թե ան 
հիմ նա դիր Սե բաս տա ցի Մխի թար աբ բան այս վան քը ե կէր բա ւա կան 
ժա մա նակ մնա ցէր է: Վան քը փոք րիկ մա տո ւռ մը ու նի՝ վա ղե մի շէ նք մը: 
Ա մեն տա րի Դեկ տեմ բեր ամ սո ւան մէջ, երբ Սո ւրբ Մա կար ճգ նա ւո րին 
տօ նա խմ բու թեան օ րը գայ՝ Նի քօ սի այի քա հա նան կու գայ վա նք Սո ւրբ Ան-
մահ Պա տա րագ կը մա տու ցա նէ հոս: Ա նար ժա նա բար ես ալ այս վա ղե մի 
նուիրա կան վան քի մա տու ռին մէջ պա տա րա գե լու բաղ դը վայե լե ցի:

Բ նիկ թօ գատ ցի Սո ւլ թա նե ան Գէորգ ա ղա ա նու նով պա տո ւա կան հայ 
մը 25, թե րե ւս 30 տա րի ներ յա ռաջ, Նի քօ սի ա ե կէր հաս տա տո ւէր է եւ Նի-
քօ սի ա ցի Հե ղի նէ ա նո ւա մբ շատ հա մե ստ եւ շատ բա րե բա րոյ կնոջ մը հետ 
ա մո ւս նա ցած, եր կու տղա ներ ու նե ցած է: Անդ րա նի կին ա նու նը Մով սէս, 
երկ րոր դին ա նու նը՝ Տիգ րան: Եր կո ւքն ալ ազ նիւ, պար կե շտ եւ կր թեալ:  
Պ. Սո ւլ թա նե ան Նի քօ սի այի ե կե ղեց ւոյն մօտ փոք րիկ օ թել մը կրցած է 
շի նել: Մե նք ալ, երբ տի ար Վա հան Քի ւրք ճե ա նի որ բա նո ցէն ե լա նք, ե կա-
նք, ես, տղաս՝ Գէորգ եւ քե ռոր դիս՝ Տիգ րան, Սո ւլ թա նե ա նի օ թե լին մէջ 
բնա կե ցա նք քա նի մ’ա միս: Այս առ թիւ Սո ւլ թա նե ան ըն տա նի քի հետ մի շտ 
կր ցա նք յա րա բե րու թի ւն մշա կել: Գէորգ ա ղա Սո ւլ թա նե ան բա րե սի րտ եւ 
ազ գա սէր օրհ նե ալ հայ մը եւ լծա կի ցը՝ Հե ղի նէ հա նըմ, նմա նա պէս բա րե-
պա շտ եւ ժրագ լո ւխ կին մ’էր: Հա պա Գէորգ ա ղային եր կու սի րաս նո ւնդ 
տղա քը՝ բնա ւո րու թե ա մբ ազ նիւ եւ բա րի՝ մի ան գա մայն հրեշ տա կի պէս 
տղա ներ է ին:

 Այս օրհ նե ալ ըն տա նի քէն շատ ազ նո ւու թի ւն եւ հիւ րա սի րու թի ւն 
տեսա նք: Գի շեր նե րը ի րե նց հետ ապ րե լով ու րախ կըլ լայի նք, ո րով հե տեւ 
Սո ւլ թա նե ա նի կի նն ու որ դի քը օ թե լի մէջ կը բնա կէ ին:

 Ե րբ մե նք Նի քօ սի ա ե կա նք մեր հայ րե նա կից նե րէն մու ճա կա գո րծ 
Պի լէզիք ճե ան Փա նոս, Չար բա նա ճե ան Մի նա սը տե սա նք: Ա նո նք մե նէ 
յա ռաջ ե կած է ին Կիպ րոս: Պի լէ զիք ճե ան Փա նո սը ար դեն լաւ կը ճա նչ-
նայի, մի շտ մեր հետ կը տե սակ ցէր:

 Այս մի ջո ցին ես ի Մա րաշ նա մակ ներ կը գրէ ի եւ մեր կա ցու թե ան 
մա սին տե ղե կու թի ւն ներ հա ղոր դե լով մօ րս եւ կնո ջս, կաշ խա տէ ի զիրենք 
հա մո զել, որ Մա րա շի կա ռա վա րու թե նէ Կիպ րոս գա լու հա մար ան ցա-
գիր առ նե լու հնա րը գտ նեն: Քա նի մը ա միս ներ ան ցան՝ մե րին նե րը 
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չկր ցան ան ցա գիր ձե ռք բե րել: Ո րով հե տեւ ես ալ ամ բո ղջ կե ան քիս մէջ 
ա ռանց ընտա նի քի պան դո ւխտ ապ րե լու չէ ի վար ժո ւած. օ թե լի մէջ բնա կիլ 
դժուարս կու գար: Նա մա նա ւա նդ կե րա կու րի մա սին շատ կը նե ղո ւէ ի նք: 
Օր օ րին Կիպ րո սէն հե ռա նա լու փա փաք կը տա ծէ ի:

 Նի քօ սի այի հայ ե կե ղե ցին ի նէ զատ, բնիկ պոլսե ցի Շա հի նե ան Տէր 
Յով հան նէս ա նու նով քա հա նայ մը եւս կար: Այս ե րա նե լին շա տո նց իբ րեւ 
դա սա տու Կ. Պոլսէն Կիպ րոս գա լով բնիկ նի քօ սի ա ցի կնոջ մը հետ ա մուս-
նա ցած եւ յե տոյ, յա նո ւն Նի քօ սի այի ե կե ղեց ւոյ ժո ղո վր դե ան, քա հա նայ 
ձեռ նադ րո ւած էր: Տէր Յով հան նէս Հայր բնա ւո րու թե ա մբ ան հա ճոյ, խմող 
եւ ան մի ա բա նա սէր, տե սակ մը խե նթ կղե րա կան մը, ու սո ւմ եւ գի տու թե նէ 
զո ւրկ, թե թե ւա բա րոյ, ա նո պայ եւ կո շտ կղե րա կան մը, իմ ըն թա ցք եւ բնա-
ւո րու թե ան բո լո րո վին հա կա ռակ: Այ սու ա մե նայ նիւ բնիկ կիպ րա ցի հայոց 
մեծ մա սին ալ սի րե լի եւ հա մակ րե լի: Այս պի սի բնա ւո րու թե ան տէր քա-
հա նայի մը հետ մի ա սին ապ րիլ, մի ա սին քա հա նայա գոր ծել ին ծի համար 
շատ դժո ւար ե րեւ ցաւ:

 Ի նչ օ գո ւտ, ես ստի պե ալ է ի լռել եւ համ բե րել: Նի քօ սի այի մէջ բնիկ 
իզմիր ցի Ա մե րայե ան մե ծա պա տիւ Գաս պար եւ եղ բայ րը՝ Ար թա քի 
ա նուամբ եր կու ան զու գա կան եղ բայր ներ կային, ո րո նք եր կո ւքն ալ շատ 
սի րե ցին զիս եւ շատ յար գա նք եւ մե ծա րա նք ներ ցոյց տո ւին: Այս եր կու 
ազ նիւ Ա մե րայե ան եղ բա րք ան գղի ա կան կա ռա վա րու թե ան պաշ տօ նե այ 
է ին: Կ. պոլսե ցի Իւ թիւ ճե ան տի ար Սո ղո մոն ա նու նով Կիպ րո սի կու սա կա-
լին թա րգ ման նշա նա ւոր հայ մ’ալ կար: Այս ազ նիւ ան ձն ալ հա մակ րե-
ցաւ ին ծի եւ քա նի մ’ան գամ Տէր Յով հան նէս քա հա նայ Շա հի նե ա նի հետ 
զիս տո ւն հրա ւի րե լով կե րա կո ւր հրամ ցո ւց: Իւ թիւ ճե ան տի ար Սո ղո մո նին 
կինը Նու րե ան մե ծա նո ւն Յով հան նէս է ֆէն տի ին քրոջ աղ ջի կն էր:

Բ նիկ կիպ րոս ցի Կիւ վե զե ան Աբ գար ա ղա ա նու նով հայ մ’ալ կար, 
ո րուն Յու լե ա նէ ա նո ւն կի նը շատ ազ գա սէր եւ մի շտ Կիպ րո սի մէջ գտնուող 
յե ղա փո խա կան հայ ե րի տա սա րդ նե րու պա շտ պան գոր ծու նե այ կին մ’էր: 
Քա նի ցս զիս տո ւն հրա ւի րե ցին:

Նի քօ սի ա կայ 30 կամ շատ շատ 40 տո ւն հայ, լա տին նե րու ժա մա նա-
կէն մնա ցած ե կե ղե ցի մը, ու նի ըն դար ձակ պար տեզ եւ փոք րիկ Ա ռաջ նոր-
դա րան մը: Ե կե ղե ցին ու նի կա լո ւած եւ ջա ղաց մը զոր վար ձու կուտան: 
Նա խա կր թա րան մ’ալ ու նին եւ ձայ նա ւոր վար ժա պետ մը Յա րու թի ւն 
ա նու նով: Ե թէ կա րե նայի Մա րա շէն ըն տա նի քս Նի քօ սի ա փոխադրել, 
թերե ւս պի տի յա ջո ղէ ի նք հան գի ստ կե ա նք ան ցու նել: Կիպ րո սի մէջ 



260

անգղի ա կան բա րեխ նամ տե րու թե ան շնոր հիւ կա տա րե ալ անդոր րու-
թիւն եւ խա ղա ղու թի ւն կը տի րէ: Կիպ րո սի մէջ լր տես ներ, յե ղա փո խա-
կան խնդիր ներ, զր պար տու թի ւն, ա նի րա ւու թի ւն, հա րս տա հա րու թի ւն 
չկան: Անգ ղի ա կան կա ռա վա րու թե ան կող մա նէ ճն շո ւմ, յա փշ տա կու թի ւն, 
զրկանք եւ նե ղու թիւն ներ չը կան: Իւր պա տո ւով ապ րող ա մեն հպա տակ 
տէր է իւր կեան քին, պա տո ւոյն, ինչք եւ ստա ցո ւած քին: Ըստ իս, ե թէ մա րդ 
մը այս աշ խար հիս վրայ իբ րեւ հպա տակ պի տի ապ րի, պե տք է Անգ ղի ոյ 
տերու թեան հպա տակ ըլ լայ:

 Ա նգ ղի ոյ Վեհ.  Վիք թօ րի ա թա գո ւհ ւոյն գա հա կա լու թե ան վաթ սու-
նե րորդ տա րե դար ձի465 հան դէ սին Նի քօ սի ա գտ նո ւե լո ւս հա մար եր կու 
անգամ պե տա կան վեհ հան դես նե րո ւն ներ կայ ե ղայ կա ռա վա րու թե ան 
կող մա նէ հրա ւի րե ալ, իբ րեւ Նի քօ սի այի հայ հա մայն քին Ա ռաջ նոր դա կան 
փո խա նոր դը: Այս օ րե րու մէջ ան գղի աց ւոց քլու պին ըն դար ձակ բա կին մէջ 
ի պա տիւ Վիք թօ րի ա վեհ. թա գո ւհ ւոյն գի շեր ա տեն լու սա վա ռու թե ան շքեղ 
հան դէս մը տե ղի ու նե ցաւ, ո րո ւն նմա նը կե ան քիս մէջ եր բէք տե սած չեմ:

 Այս հրա շա լի լու սա վա ռու թե ան հան դէ սին թէ ես եւ թէ պաշ տօ նա կիցս՝ 
Տէր Յով հան նէս քա հա նայ Շա հի նե ան պաշ տօ նա պէս տե րու թե ան կող-
մա նէ հրա ւի րե ալ է ի նք: Գնա ցի նք. լու սա վա ռու թե ան մի ջո ցին քը լու պի մեծ 
սա լօ նին մէջ ան թիւ ան հա մար ա նու շե ղէն եւ կե րա կո ւր նե րով զար դա րո ւած 
մե ծա ծախ պիւ ֆէ պատ րաս տո ւած էր: Անգ ղի ա ցի կու սա կա լին մօտ մե նք ալ 
սե ղա նի գլո ւխ նս տա նք: Հայազ գի պե տա կան պաշ տօ նե ա ներ մեր հե տն 
է ին: Ա մե րայե ան գե րազ նիւ Գաս պար եւ Ար թա քի. « Տէր հայ րեր, եր բէք մի 
ամչ նաք, ա ռօք փա ռօք կե րէք, քե ֆեր նիդ նայե ցէք» կը սէ ին մե զի: Կե րա նք 
հա ճոյ քով: Վեր ջա պէս Կիպ րո սի մէջ խա ղաղ եւ ան խռով կապ րէ ի նք:

 Բայց ինչ ար ժէք ու նէր իմ եւ տղաս՝ Գէորգին Կիպ րո սի մէջ հան գիստ 
ապ րի լը: Պաշ տե լի մայ րի կս, սի րե ցե ալ կե նա կի ցս, Յով հան նէս տղաս, 
Նա հա պետ եւ Ա րու սե ակ ազ նո ւու հի աղ ջի կս, հա մակ րե լի Գո ւր գե նս, ի 
մի բան ամ բո ղջ ըն տա նի քս ի Մա րաշ մնա ցին եւ օր օ րին ա նո նց իմ քովս 
գա լեր նին կու շա նար: Զա նո նք տես նե լու եւ ա նո նց հետ ապ րե լու ջե րմ փա-
փաք և կա րօ տը հե տզ հե տէ կը զօ րա նար սր տիս մէջ: Ար դեն մէկ տա րի 
բան տին մէջ հե ռու սի րե լի նե րո ւս ներ կայու թե նէ մնա լով հա լէր մա շէր է ի: 
Բան տէն ե լայ դժ բաղ դա բար քա նի մը ա միս ներ ի րե նց հետ մնա լով ա կա-
մայից ստի պո ւե ցայ հե ռա նալ հայ րե նի քէս:

465 Անգլիայի Վիկտորիա թագուհին գահակալել է 1837 թվականի հունիսի 20-ից 
մինչև 1901-ի հունվար 22-ը: Հետևաբար 60-րդ տարեդարձի օրը 1897-ի հունիսի 20-ն էր:
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 Ե կայ Կիպ րոս, բայց դար ձե ալ տխո ւր ըլ լա լու պատ ճառ ներ ու նէ ի: 
Ա ռա ջի նը պան դո ւխտ է ի, Նի քօ սի ա Մա րա շի հետ բաղ դատ մա մբ թէ 
փոքր եւ թէ ան նշան մի ջա վայր մ’էր: Մա րա շի մէջ վար ժո ւած է ի ե րեք չորս 
քահա նա նե րով պաշ տօ նա վա րել: Մա րա շի մէջ կար մեծ Կեդ րո նա կան 
Վար ժա րա նը, շնո րհ քով լսա րան, ճոխ գր քե րով թան գա րան, ազ գային 
լրա գիր ներ, թեր թեր, հան դէս ներ. գա ղա փա րա կից եւ սր տա կից բա րե-
կամ ներ, ծա նօթ ներ, ազ գա կան ներ եւ սի րե ցե ալ ժո ղո վո ւրդ: Ի րա ւի Նի քօ-
սի ա՝ ա զատ եր կիր, Թո ւրք պե տու թե ան զու լո ւմ եւ հա րս տա հա րու թի ւն ներ 
չկային, խա ֆիյէ466, լր տես, մատ նիչ, տու ներ խու զար կել, հայը զր պար տել, 
ա նի րա ւել, բան տար կել, բան տե րու մէջ ծե ծել, նա խա տել, սպան նել, խեղ-
դել, լլ կել, պղ ծել, ա սա նկ սոս կա լի ոճ րա գոր ծու թի ւն ներ եր բէք չկային:

 Այ սու ա մե նայ նիւ, ես ի Մա րաշ ծնած, ի Մա րաշ մեծ ցած է ի: Մարդու 
մը ծնն դա վայ րը, իւր ծնած եւ մեծ ցած տու նը, իւր ծնն դա վայ րին օ դը, ջուրը, 
այ գի նե րը, պար տեզ նե րը, մին չեւ ան գամ Մա րա շի փո ղոց նե րը, հրա պա-
րակ նե րը, ուր ես իմ դրա ցի նե րո ւս մա նո ւկ նե րո ւն հետ խա ղա ցած եւ ցատ-
կած է ի՝ սի րե լի է ին ին ծի: Մի թէ կա րե լի է մոռ նամ մեր տու նը, ուր մե ռաւ 
իմ հայրս եւ իմ սի րաս նո ւնդ զա ւակ նե րս ծնան: Մեր տան մէջ ու նէ ի թան-
կա գին գր քե րով լե ցո ւն գրա դա րան մը, կը պա հէ ի աշ խոյժ եւ գե ղե ցիկ ձի 
մը: Ի ման կու թե նէս վար ժո ւած է ի մի շտ ձի հեծ նել եւ զէ նք գոր ծա ծել: Երբ 
այ գի եր թայի նք՝ որ սոր դու թի ւն շատ սի րե լի էր ինձ: Նա մա նա ւա նդ Գէորգ 
տղաս եւս ա ռա ւել ձի հեծ նալ, թռ չո ւն ներ զար նել չա փա զա նց կը սի րէր: 
Մեր Ա ղե ար ը սո ւած տե ղը Մա րա շէն գրե թէ ե րեք ժամ հե ռա ւո րու թեամբ467 
քա ղա քին ա րե ւե լե ան կող մը, այ գի մ’ու նէ ի նք, աղ ւոր այ գի ի տո ւն մը,  
տան առ ջեւ ըն կու զե նի ի սի րո ւն ծառ մը, նու ռի տո ւն կեր, տան ձե նի ներ, 
թզե նի ներ եւ ա մեն տե սակ պտ ղա տու ծա ռեր լե ցո ւն է ին: Լու սա հո գի 
հօրս մեռ նե լէն յե տոյ ես, մեր այ գի ի տան ե տե ւը պա րապ արտ մ’ու նէ ինք, 
աղւոր նոր այ գի մը տն կել տո ւի. ըն տիր եւ հա մե ղա ճա շակ խա ղող ներ 
կրցած է ի հա սց նել:

 Ա մառ ա տեն ըն տա նե օք այ գի եր թալ, տե սակ տե սակ պտո ւղ ներ եւ 
հի ա նա լի ա նոյշ խա ղող ներ ու տել՝ շատ կը սի րէ ի ես: Մեր այ գի ի տան 
մէ ջէն յս տակ, ջի նջ եւ ար ծա թա փայլ ջո ւր մը կը բղ խէր եւ հայրս ար դէն 
մեծ կակ ա ւա զան մը շի նել տո ւած էր: Ինչ մա քո ւր, պաղ եւ զու լալ ջո ւր 
մը: Ա նոյշ եւ հի ա նա լի խա ղող նե րը փոք րիկ զամ բի ւղ նե րով կը բե րէ ի նք 

466 Խաֆիյէ (Hafiye) – գաղտնի ոստիկան, գործակալ:
467 Այլ տեղում նշվում է, որ Աղեարը գտնվում էր Մարաշից մեկ ժամ հեռավորության վրա:
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կը դնէ ի նք ա ւա զա նին մէջ: 10 կամ 15 վայր կե ան վեր ջը այդ սքան չե լի խա-
ղող նե րը պաղ պաղ ճա շա կել, ոչ թէ մի այն ին ծի, այլ ա մե նո ւն հա մար ինչ 
ցան կա լի հա ճոյք մ’էր:

 Ե րբ հայրս կեն դա նի էր, մօ րք րո ջս տղան՝ Օս կա նե ան Յով հան նէս 
ա ղա ըն տա նե օք եւ Տա քե սե ան Յա կոբ ա ղան ըն տա նե օք մի ա սին մի եւ 
նոյն տան մէջ կը բնա կէ ի նք: Ա սո նց այ գի նե րը մեր այ գի ին մօտ եւ սահ-
մա նա կից էր: Ազ գա կան ներ, սի րե լի ներ եւ բա րե կամ նե րով այ գի ել լել 
եւ մի եւ նոյն տան մէջ բնա կիլ ա մա ռո ւան հա մար թէ ա ռող ջա րար օ դա-
փո խու թի ւն մ’էր եւ թէ ան նման հա ճոյք մ’էր: Տե սակ տե սակ քա ղցր ներ 
կը շի նէինք՝ սու ճո ւք, պաս տեղ. սեր կե ւի լէն եւ վայ րի սա լօր նե րէն, ո րո ւն 
Մա րա շի հայե րէ նով ուն կու մալ կը սէ ին, ու ռու պով ա նու շե ղէն ներ կե փէինք 
ձմեռը ու տե լու հա մար: Այս Ա ղե ար ը սո ւած տե ղը 20-30 հայ ըն տա նիք ներ 
այ գի ներ ու նէ ին: Ի րար մէ գրե թէ 5 կամ 10 վայր կե ան հե ռա ւո րու թեա մբ: 
Բո լո րն ալ հայ դրա ցի ներ ան խտիր ի րա րու հետ տես նո ւե լով ինչ քա ղցր 
օ րեր կանց նէ ի նք: Քա նի մը տու նե րու մէջ ու ռո ւպ ե փե լու հա մար մաս նա-
ւոր հն ձան « մահ սե րե նէր» շի նո ւած է ին: Ու ռո ւպ կե փէ ին, ա հա գին բազ մու-
թի ւն կըլ լար մահ սե րե նե րո ւն մէջ, ո մա նք խա ղող կը կո խկռ տէ ին, ո մա նք 
կե փէ ին: Մօ տա կայ ան տառ նե րէն ա հա գին քա նա կու թե ա մբ մայ րի ծա ռի 
կո ճղ ներ կը բե րէ ին: Այս հն ձան նե րո ւն մէջ ու ռու պին ե փե լը տես նել շատ 
զո ւար ճա լի էր: Երբ հն ձա նին մէջ ու ռու պին ե փե լը մօ տե նար, ա նոյշ հո տէն 
մա րդ հա ճոյք կզ գար:

 Այս եւ ա սոր նման դէպ քեր եւ ի րո ղու թի ւն ներ մի տքս գար, կը յու զուէ ի, 
կը փա փա քէ ի կր կին ան գամ վայե լել այդ ան մեղ եւ ա նոյշ բա նե րը, տես-
նել ու վայե լել: Շեշ ճի Յա կոբ բնա ւո րու թե ա մբ շատ ազ նիւ եւ զո ւար ճա խօս 
դրա ցի մ’էր մե զի հա մար: Լու սա հո գի հայրս շատ կը սի րէր Շեշճե ա նը 
եւ ա նու նը դրած էր Քե հե ա: Այս օրհ նե ալ մար դը ճի շդ մեր Ա ղե ար ե լած 
ա տեն ինքն ալ կել լէր: Ի րեն այ գին ալ մեր տան ե տե ւի կող մը կար: Ար դէն 
հայրս այդ այ գին Քե հե աին ծա խած էր: Նմա նա պէս Օս կա նե ան Յով հան-
նէս ըն տա նե օք մեր հետ կը բնա կէր: Վեր ջա պէս ե րեք ըն տա նիք զո ւա րթ 
մի ա սին կը բնա կէ ի նք:

 Մե զի այ գե կից դրա ցի ներ է ին Սա լի պե ան Ա դամ, Էմ մի, Տա րագ ճե ան 
Յա րու թի ւն եւ Պետ րոս, հայ հռով մե ա կան Ներ կիզ օղ լու Սար գիս եւ ու րիշ-
ներ: Ալ լահ վերտե ան Սար գիս, Պայ րամ օղ լու մահ տե սի Ա ւագ, վեր ջա պէս 
երբ ամ բո ղջ մեր դրա ցի հայեր այ գի ել լէ ին ըն տա նե օք գրե թէ փոք րիկ 
հայ նոց մը կը դառ նար Ա ղե ար:
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 Իմ ման կու թի ւնս, իմ պա տա նե կու թի ւնս Ա ղե ա րի այ գի նե րու, հո վիտ-
նե րու եւ ձո րե րո ւն մէջ ան ցու ցած է ի: Ա շա ղը Պաղ կը սէ ի նք, այ գի մ’ալ 
ու նէ ի նք Շագ Շագ ը սո ւած ջու րէն քիչ մը վէր: Այս այ գին հօ րս՝ Տէր Նա-
հա պե տին հայ րը՝ լու սա հո գի Տէր Կա րա պետ, թո ւա կա նը կա րող չեմ ճշդո-
րո շել, ե օթ դա հե կա նի ծա խու ա ռած է ա տե նօք եւ զար մա նա լին այն է, 
որ հա ւս 7 դա հե կան մէ կէն չէ կր ցած վճա րել, չո րս դա հե կա նը կան խիկ 
տո ւած է եւ մնա ցե ալ ե րեք դա հե կա նն ալ սր ճեփ տա ճի կէ մը փոխ ա ռած 
է: Քա նի մը տա րի ներ այդ փո խառ նո ւած դրա մին տո կո սը վճա րած է: Ող-
բա ցե ալ հայրս կը պատ մեր մե զի: Ինչ եւ ի ցէ, ա մեն մար դու ալ ծնն դա-
վայ րը, իր հայ րե նի քը, իր լե զո ւն, իր տոհ մային պատ մու թիւ նը, ա մեն բան 
ինչ որ մար դու մը իւր սի րե լի ազ գին կը վե րա բե րի քա ղցր են, ա նոյշ են, 
սի րե լի են:

 Նի քօ սի ոյ հրա ժա րե ալ Ա ռաջ նոր դա կան փո խա նո րդ Արժ. Խո րեն 
վար դա պետ Փօր տու գա լե ան մեկ նե ցաւ Կիպ րո սէն ի Սո ւրբ Ե րու սա ղէմ: 
Կիպ րո սի որ բա նո ցին տե սո ւչ տի ար Վա հան Քի ւրք ճե ան եւս Լօն դօն 
գնաց: Ա մառ ե կաւ, որ բա նոց վա քա նս ը րաւ: Վա հան է ֆէն տի ին եղ բայ րը՝ 
տի ար Յով հան նէս Քի ւրք ճե ան եւ հայ րը՝ Պաղ տա սար ա ղա որ բա նո ցին 
պետ քե րը կը հո գային: Ես ալ Նի քօ սի ոյ լռիկ մն ջիկ կե ան քէն սկ սայ ձանձ-
րա նալ: Քա նի որ մայրս եւ բո լոր ըն տա նի քիս ան դամ նե րն ալ չը կր ցան 
ան ցա գիր առ նե լով Կիպ րոս գալ, փո խե ցի նպա տա կս եւ փա փա քե ցայ 
Ե րու սա ղէմ եր թալ: Ի նէ ա միս մը յա ռաջ քե ռոր դիս՝ Տիգ րան Չօր պա ճե ան 
եւս Նի քօ սի այէն ուղ ղա կի Ե րու սա ղէմ մեկ նե ցաւ:

 Նի քօ սի այի ե կե ղեց ւոյ պա տո ւար ժան թա ղա կան խո րհրդ ւոյն հրա-
ժա րա կան տո ւի, ա նո նք ալ ըն դու նե ցին, ո րով հե տեւ հա սկ ցած է ին, որ չը 
պի տի կր նամ ի րե նց վա ղե մի եւ վաս տա կա ւոր պաշ տօ նե այ Շա հի նե ան 
Տէր Յով հան նէ սին հետ հա մա ձայ նիլ: Տե ղա ցի բնիկ հայե րո ւն մեծ մասը 
Տէր Յով հան նէ սը իբ րեւ մար գա րէ ըն դու նե լով պա շտ պան հան դի սա ցած 
է ին ա նոր: Վեր ջա պէս չը կր ցայ կե նալ Կիպ րոս: Տես նե լով ճամ բու պատ-
րաս տու թի ւն եւ բա րե կամ նե րո ւս ալ մե կիկ մե կիկ մնաք բա րով ը սի եւ 
մեկ նե ցա նք ես եւ տղաս՝ Գէորգ:

1897 օ գոս տոս 3-ին մեկ նե ցա նք Նի քօ սի այէն կառ քով: Ե կա նք Լառ նա-
քա նա ւա մա տոյց, սպա սե ցի նք ան դ եր կու օր, յե տոյ աւստ րի ա կան « Դաֆ-
նէ» ա նո ւն շո գե նա ւը ե կաւ: Ա նով ճամ բայ ե լա նք դէպ ի Ե ա ֆա: 2 օր վեր ջը 
հա սա նք Ե ա ֆա: Մեր վան քին նա ւա վա րը ե կաւ, մտա նք նա ւակ, ե լա նք 
նա ւա մա տոյց: Մա րա շի նա խո րդ Փօ լիս Մու դի րի Շա հեն է ֆէն տի տե սաւ 
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« Տէր Ղե ւո նդ, կել պա քա լըմ»468 ը սե լով բռ նեց ձեռ քէս եւ զիս նա ւա կէն վեր 
հա նեց, տղաս՝ Գէորգն ալ ե լաւ: Փօ լիս Շա հեն է ֆէն տի մեր ան ցա գիր նե րը 
ան մի ջա պէս ար ձա նագ րել տա լով բե րաւ յա նձ նեց մե զի:

 Ես եւ տղաս ուղ ղա կի Ե ա ֆա՝ մեր վան քը գնա ցի նք: Եզ նիկ վար դա-
պետ ա նու նով տե սո ւչ մը կար, տես նո ւե ցա նք Նո րին Սր բու թե ան հետ: Կը 
թո ւի թէ Լառ նա քայէն երբ մե նք շո գե նաւ մտա նք, մեր ե տե ւէն թր քա կան 
լր տե սը Ե ա ֆայի կա ռա վա րու թե ան հե ռագ րած է մեր վա նք մտած օ րո ւան 
ի րի կու նը: Ե ա ֆայի կա ռա վա րու թե ան կող մա նէ մեր վան քը փօ լիս մը գա լով 
զիս հար ցու ցած է: Ես փօ լի սին ե րե սն ալ չը տե սայ: Թո րոս ա նու նով ե ա-
ֆա ցի հայ մը տե սո ւչ վար դա պե տին հետ եր կար խօ սակ ցու թի ւն մ’ու նե ցած 
է իմ մա սին: Վան քին ղավ վա սը469 հե տե ւե ալ օր քո վս ե կաւ եւ ին ծի ան կեղ-
ծա բար խոր հո ւրդ տո ւաւ եւ ը սաւ «ե թէ» ը սաւ վար դա պե տը «յի շե ալ Թորոս 
ա նո ւն հայը քե նէ դրամ պա հան ջե լու ըլ լայ, ա մե նե ւին չտաս, չը վախ նաս: 
Ա նո նք լաւ մար դիկ ներ չեն: Հոգ մ’ը նէր, Աս տո ւած ո ղոր մած է»:

Կր կին ան գամ տե սո ւչ Եզ նիկ վար դա պե տին քով գնա ցի եւ իբր թէ 
իմ մա սին Թո րո սին հետ ու նե ցած խօ սակ ցու թե նէ լո ւր չու նե ցող, փօ լի
սին գալ եւ զիս հա րց նե լը չը լսող, հար ցու ցի Նո րին Հայ րու թե ան, թէ երբ 
Ե րու սա ղէմ պի տի եր թամ: Տէր Յա րու թի ւն Սր բա զան պատ րի ար քին քու 
մա սին նա մակ գրած եմ, պա տաս խա նը գա լո ւն պէս ուխտդ կա տա րե լու 
հա մար պի տի եր թաս Ե րու սա ղէմ: Ի րա ւի ալ հե տե ւե ալ օ րը կան չեց զիս 
տե սո ւչ հայ րը, ը սաւ « Տէր Հայր, պատ րի ար քէն նա մակ ա ռի, վա ղը կր նաք 
եր թալ»:

 Ե ա ֆայի վան քին տե սո ւչ այս Եզ նիկ վար դա պե տի նկատ մա մբ 
շատ աղ տոտ բա ներ պատ մե ցին ին ծի: Ար դեն ես ալ ա ռա ջին ան գամ 
տեսնուելո ւս յի շե ալ վար դա պե տին կաց ու նիս տէն եւ դի մա գի ծէն կր ցայ 
կռա հել, թէ ա պա կա նե ալ կղե րա կան մ’է: Ինչ եւ ի ցէ, «Աս տո ւած շնո րհք 
տայ այս պի սի ան շնո րհք վար դա պե տա ց», ը սե լով դո ւրս ե լայ իւր քո վէն:

 Կար ծեմ 1897 Օգոս տոս 8 կամ 9-ին էր, մեկ նե ցա նք Ե ա ֆայէն՝ ես 
եւ տղաս Գէորգ: Վան քին ղա վա սը մին չեւ եր կա թո ւղ ւոյ կայա րան մեր 
հետ ե կաւ ողջ երթ մաղ թե լու հա մար: Կէս մե ճիտ նո ւէր տո ւի ղավ վա սին: 
Մտանք եր կա թո ւղ ւոյ վա կօ նը: Այն օր բա ւա կան զո ւար ճա լի ճամ բոր դու թի-
ւն մը վայե լե ցի նք: Ո րով հե տեւ ե ղա նա կը ա մառ էր, Ե ա ֆա շատ պա տուա-
կան ձմե րո ւկ, սքան չե լի խա ղող, թո ւզ եւ նո ւռ եւ ու րիշ տե սակ տե սակ միրգ 

468 Gel bakalım. – Եկ, արի տեսնենք:
469 Ղավվաս (Kavas) – պահակ, սուրհանդակ:
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եւ պտո ւղ ներ լե ցո ւն է ին: Մէն մի կայա րան հան դի պել նո ւս կառ նէինք եւ 
կու տէ ի նք: Վեր ջա պէս հա սա նք Ե րու սա ղէմ, մտա նք կա ռք եւ ուղղա կի Սո-
ւրբ Յա կոբ վա նք ի ջա նք:

 Ո ւխ տա ւոր գա լու ժա մա նակ չըլ լա լո ւն վան քի մէջ բազ մու թի ւն չը 
տեսա նք: Մի այն քա նի մը կե սա րա ցի ըն տա նիք ներ կային, ո րո նք 1895 
ընդ հա նո ւր կո տո րա ծի ժա մա նակ ե կած Ե րու սա ղէմ ա պաս տա նած է ին: 
Վան քին մա տա կա րար ա նու նը կրող պաշ տօ նե ան վան քին բա կին մէջ 
փոք րիկ սե նե ակ մը տրա մադ րեց, ան կո ղին եւ վեր մակ բե րաւ, հան գի ստ 
ը րի նք այն գի շեր: Հե տե ւե ալ օ րը Գե րաշ նո րհ Տէր Յա րու թի ւն Հօր ներ-
կայա ցայ: Բա ւա կան եր կար ա տեն տես նո ւե ցա նք: Նո րին Սր բազ նու թիւնը 
խո րին ցաւ յայտ նեց մեր ազ գի ներ կայ տա րա բա ղդ վի ճա կին նկատ մամբ: 
« Մեր տգետ եւ ան հե ռա տես յե ղա փո խա կան նե րը պատ ճառ տո ւին եւ 
Թուրք կա ռա վա րու թե ան պո չը կո խե լով այս ա մեն չա րիք նե րը ազ գին 
գլխո ւն հրա ւի րե ցին»:

 Վե հա պե տե ան Յա րու թի ւն պատ րի ա րք «Ես, ը սաւ, տա րի ներ յա ռաջ 
Կար նոյ Հայոց Ա ռաջ նո րդ է ի: Ոչ թէ մի այն թո ւրք ե րե ւե լի նե րը, այլ Կա րին 
նա հան գին մէջ բնա կող շատ ազ դե ցիկ եւ մե ծա մեծ քի ւրտ պէյե րը եր բե մն 
կու գային ձի ոյս աս պան դակ նե րը կը համ բու րէ ին: Ափ սոս մեր ան խո հեմ 
հայ ե րի տա սա րդ նե րու յա խո ւռն եւ ան խե լք ըն թաց քը զմեզ այս վի ճա կի 
հաս ցո ւց: Ե րա նի թէ դո ւն ալ չը խա բո ւէ իր: Քեզ հայ րա կան խրատ կու-
տամ, զգոյշ ե ղիր, վան քին մէջ լր տես ներ կան, լե զո ւիդ եւ բեր նիդ տէր 
ե ղիր: Քե զի հա մար յատ կա պէս պա տո ւի րած եմ. ա մեն օր գնայ սե ղա նա-
տո ւն ճա շէ: Ար դեն վա ղե մի սո վո րու թի ւն է ՝ երբ հայ քա հա նայ մը ուխ տի 
գայ Ս. Ե րու սա ղէմ, ա նոր ի րա ւո ւնքն է թէ գլ խա դիր թէ ի Սո ւրբ Գե րեզ ման 
եւ թէ ի Սո ւրբ Բեթ լե հեմ Սո ւրբ Ան մահ Պա տա րագ մա տու ցա նել: Եւ հոս 
գտ նո ւած մի ջո ցիդ դր սէն կե րա կո ւր ու տե լու հա մար ծա խք մ’ը նէր»:

Բ նիկ մա րաշ ցի Ե ե տի Ա լէ ե ան հան գու ցե ալ Յա րու թիւ նին տղան, պա-
րոն Եզ նիկ, ո րո ւն մայ րը իմ մօ րք րո ջս աղ ջի կն է, այն թո ւա կա նէն քա նի մը 
տա րի յա ռաջ Ե րու սա ղէմ՝ Սո ւրբ Յա կոբ վան քի Ժա ռան գա ւո րաց վար ժա-
րա նը ղր կո ւած էր: Յի շե ա լը վար ժա րա նէն շր ջա նա ւա րտ ըլ լա լով գե ղե ցիկ 
գիր ու նե նա լո ւն Ս. Յա կոբ վան քի ել եւ մտի տե սո ւչ Ղե ւո նդ վար դա պետ 
Մագ սու տե ան զին քը դի ւա նա տո ւն ա ռած էր գրագ րու թե ան պաշ տօ նով: 
Այս ազ նիւ ե րի տա սար դը շատ պա տիւ ներ ը րաւ մե զի: Օր մը մաս նա ւոր 
կա ռք վար ձեց, զիս եւ տղաս Գէորգը Բեթ լե հեմ տա րաւ: Գի շե րը ան դ 
մնա ցի նք եւ Բեթլե հե մի տե սո ւչ Ար ժա նա պա տիւ Անդ րե աս վարդապետին 
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հետ տես նո ւե ցա նք: Յի շե ալ տե սո ւչ վար դա պե տը շատ տգէտ եւ ա նուս 
կղե րա կան մը ե րեւ ցաւ ին ծի, ո րով հե տեւ այն պի սի խօ սակ ցու թի ւն ներ 
ը րաւ, որ յայտ նի էր թէ վեր նա տու նը պա րապ էր:

 Բայց օրհ նե ալ ըլ լայ պա րոն Եզ նիկ: Հոն ալ զմեզ շնոր հա պա րտ 
թողուց: Կե րա նք խմե ցի նք Բեթ լե հե մի քա ղցր գի նին: Հե տե ւե ալ օ րը, տե-
սո ւչ սո ւրբ հօր հրա ւիր մա մբ, Տե ա ռն Մե րոյ Յի սու սի ծնած մսու րին վրայ 
ար ժա նի ե ղայ Սո ւրբ Ան մահ Պա տա րագ մա տու ցա նել:

 Տէ րն մեր Յի սու սի ծնած այն մա քո ւր եւ սր բա վայ րին եր կու կող մը զէն 
ի ձե ռին եր կու հատ թո ւրք զի նո ւոր կայ նե ցաւ Պա տա րա գի ժա մա նակ եւ 
երբ « խա ղա ղու թի ւն ա մե նե ցո ւն» ը սե լու հա մար դե մքս դէ պի ժո ղո վուրդ 
դա րձ նէ ի ձե ռքս զի նո ւո րին ձեռ քը բռ նած Մար թի նի ին կը դիպ չէր: Ինչ 
տա րօ րի նակ տե սա րան՝ «զ Խա ղա ղու թի ւն զիմ տամ ձեզ, սի րե ցէք զմի-
մեա նս, ե թէ կու զէք իմ ա շա կե րտ նե րս ըլ լաք, սի րե ցէք զմի մե ա նս» ը սող 
Աս տու ծոյ մը ծնն դա վայ րին վրայ շի նո ւած սե ղա նին շո ւր ջը ան հա ւատ 
թուրք զինուորը կայ նի եւ դի տէ Պա տա րա գի ա րա րո ղու թիւ նը:

 Բեթ լե հե մի մէջ Քրիս տո սի ծնած մսու րին վրայ հայ, յոյն եւ լա տին 
կղերա կան նե րո ւն ան մի ա բա նու թե ան, կռիւ եւ ա հար կու ա տե լու թեան եւ 
թշնա մու թե ան պատ ճա ռաւ Թո ւրք կա ռա վա րու թիւ նը ստի պե ալ է դիտ-
մամբ զի նո ւոր ներ դնել մսու րին շո ւր ջը, որ պէս զի լա տին նե րը ա նի րա ւու-
թե ա մբ չը հար ձա կին հայոց վրայ: Բեթ լե հե մի Սո ւրբ Ծնն դե ան մսու րին 
մօտ շի նո ւած այդ ա հա գին տա ճա րը եւ հոյա կապ շէն քը ի վա ղո ւց ան տի, 
բո ւն իսկ մեր կի լի կե ան Ռու բե նե ան հայ թա գա ւոր ներ շի նած են, բայց 
լա տին ներ մե րին նե րո ւն տկա րա նա լը տես նե լով եւ ա նի րաւ մի ջոց նե րով, 
եր բե մն ալ դրա մա կան կա շա ռք նե րով յա ջո ղած են Բեթ լե հե մին մէջ մեր 
սր բա վայ րե րը յա փշ տա կել:

 Այդ սր բա վայ րե րը պա հե լու հա մար յոյն, լա տին եւ մեր վար դա պետ-
նե րու մի ջեւ ա հա գին կռիւ ներ, վե ճեր, մին չեւ ան գամ ա րի ւն հե ղու թի ւն ներ 
պա տա հած են: Ո րով հե տեւ յոյն եւ լա տին նե րը թէ թո ւով, թէ դրա մով եւ 
թէ քա ղա քա կան տե սա կե տով մե նէ շատ ա ւե լի զօ րա ւոր են, ազ դե ցիկ են, 
յա ջո ղած են Ե րու սա ղէ մի մէջ մեր տէր ե ղած շատ մը սր բա վայ րե րը մեր 
ձեռ քէն խլել ու յա փշ տա կել: Այս մա սին ա ւե լի եւ ըն դար ձակ տե ղե կու թի ւն-
ներ քա ղե լու հա մար պե տք է որ հայ մը կար դա Գե րա պա տիւ Աս տո ւա ծա-
տո ւր ե պիս կո պո սին հե ղի նա կած Ե րու սա ղէ մի գրա բառ պատ մու թիւ նը: 
Իմ նպա տա կէս դո ւրս է հոս մեր ըն տա նի քի վե րա բե րե ալ ար ձա նագ րու-
թե ան մէջ Ե րու սա ղէ մի Հայոց Սո ւրբ Յա կոբ վան քի ան ցե ա լը պատ մել: 
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« Վայ պար տե լոյն» ը սած են, ի րա ւո ւն քը մի շտ հզօ րին ե ղած է: Ինչ եւ ի ցէ, 
ան ցնի նք այժմ այս տե սակ ցա ւա լի բա ներ եւ ճշ մար տու թի ւն ներ յայտ նե լէ:

Ծնն դե ան սո ւրբ մսու րի վրայ Պա տա րագ մա տու ցա նե լէն յե տոյ, 
այն օր, մեկ նե ցա նք Բեթ լե հե մէ եւ պա րոն Եզ նի կի հետ կառ քով ե կա նք  
Ս. Յակոբ: Լու սա րա րա պետ Գե րա պա տիւ Խա պաե ան Սր բա զա նին հրա-
մա նաւ օր մ’ալ Գլ խադ րի սե ղա նին վրայ պա տա րա գե ցի եւ քա նի մ’օր 
յետոյ գնա ցի նք Սո ւրբ Յա րու թի ւն: Գի շե րը Սո ւրբ Յա րու թե ան տա ճա-
րին մէջ մնալով հե տե ւե ալ առ տո ւն Տէ րն մեր Յի սու սի Սո ւրբ Գե րեզ մա-
նին վրայ պա տա րագ մա տու ցի: Բնիկ դա մաս կոս ցի Կա րա պետ ա նու նով 
ե րի տա սա րդ սար կա ւագ մը ըն կե րա ցած էր ին ծի: Այս ա զա տա միտ հայ 
սար կա ւա գը Սո ւրբ Յա րու թե ան տա ճա րին ստո րե րկ րե այ մո ւթ ուխ տա-
վայ րե րո ւն մէջ պա տա հած աղ տոտ սր բա պղ ծու թի ւն ներ պատ մե լով խի ստ 
զար մա ցոյց զիս:

1897 Օ գոս տոս 17, Սո ւրբ Աս տո ւա ծած նի վե րա փոխ ման տօ նին օ րը 
Գեթ սե մա նի ի մօտ Աս տո ւա ծած նոյ գե րեզ մա նի ուխ տա վայ րը գնա ցի նք 
թա փօ րով: Ամ բո ղջ մի ա բա նու թի ւն ներ կայ էր: Աս տո ւա ծած նի գե րեզ մա-
նին վրայ հան դի սա ւոր պա տա րագ մա տոյց ծե րու նա զա րդ ե պիս կո պոս 
մը եւ Գե րաշ նո րհ Յա րու թի ւն պատ րի ա րք գր քի ըն թեր ցու մէն յե տոյ յա-
ւո ւր պատ շա ճի Տի րա մօր վե րա փոխ ման վրայ բա ւա կան հմ տա լից քա րոզ 
մը տո ւաւ: Տի րա մօր գե րեզ մա նը մո ւթ եւ խո նաւ՝ ճի շդ գետ նա փոր քա րայր 
մ’է, դռ նէն մտ նե լո ւդ պէս 40 աս տի ճան քա րէ սան դո ւղք մը պե տք է վար 
իջ նաս եւ ե թէ կան թեղ նե րու, մօ մե րու լոյ սե րը չըլ լան ան կա րե լի է սե ղա նը 
տես նել:

 Ա ւար տե ցաւ ա ղօ թք եւ ա րա րո ղու թիւ նը, ե լա նք Տի րա մօր գե րեզ մանէն 
եւ Գեթ սե մա նի ի գե ղե ցիկ, զառ ի վեր պար տե զը այ ցե լե ցի նք: Լա տին ներ 
շատ չար չա րած են Գեթ սե մա նին, ուր որ մեր պաշ տե լի Յի սո ւս ա ղօ թեց, 
երկր պա գեց եւ տա ռա պա նք ներ կրեց մատ նու թե ան մօ տե ցած պահո ւն, 
ո րով հե տեւ տե սան մե րոյ Փրկ չին Ս. Ե րու սա ղէ մի ուխ տա վայ րե րը շատ 
պատ մա բան ներ, գրա գետ ներ, այ ցե լու ներ յոյն, լա տին, ան գղի ա ցի, 
ֆրան սա ցի ուխ տա ւոր ներ տե ղն ի տե ղի մաս նա ւոր կեր պով եւ խնամ քով 
պատ մած եւ նկա րագ րած են, ես ա ւե լո րդ կը հա մա րեմ Ս. Ե րու սա ղէ մի եւ 
նա մա նա ւա նդ մեր Ազ գի սեփ հա կան ուխ տա տեղ եւ սր բա վայ րե րու պատ-
մու թիւ նը գրել:

 Տի րա մօր գե րեզ մա նէն ետ դար ձա նք: Սո ւրբ Յա կոբ մե ծա նո ւն վանքի 
մի ա բան նե րէն քա նի մը սար կա ւագ ներ մաս նա ւոր յա նձ նա խո ւմբ մը, 
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ա ւելի լաւ է ը սել ա կո ւմբ մը, կազ մած է ին: Ա ռան ձին սե նե ա կի մը մէջ կը 
հա ւա քո ւէ ին, շնո րհ քով գրա դա րան մ’ալ հաս տա տե լով ըն տիր գիր քեր եւ 
տոհ մային թեր թեր ու հան դես ներ բե րել տա լով մի ա սին կը կար դային: 
Ինք նօգ նու թե ա մբ ու սո ւմ եւ գի տու թե ան հե տե ւե լով յա ռաջ դի մե լու եւ 
զար գա նա լու փոյթ կը տա նէ ին: Եր բե մն կը հա ճա խէ ի այս ազ նիւ սար կա-
ւա գաց սե նե ա կը: Սի րած է ի ի րե նց սէր եւ մի ա բա նու թիւ նը: Ա մե նքն ալ 
պար կե շտ, հա մե ստ եւ ու սո ւմ նա սէր ան ձնա ւո րու թի ւն ներ է ին: Կ. պոլսե-
ցի Միհ րան Սար կա ւագ Նշա նե ան, Պետ րոս Սար կա ւագ Սա րա ճե ան եւ 
Ա ճե մե ան՝ ա մե նքն ալ զար գա ցե ալ է ին, շատ օգ տո ւած եմ ա նո նց հետ 
ու նե ցած յա րա բե րու թի ւն նե րէս:

 Սո ւրբ Յա կոբ վան քի մի ա բա նու թե ան ներ քին կե ա նք եւ գոր ծե րու 
մասին այս սար կա ւագ ներ շատ բա ներ պատ մե ցին ին ծի: Կի լի կի ոյ Կաթող-
կոս Խա պաե ան Սր բա զա նը այն ա տեն ա ւագ լու սա րա րու թի ւն պաշ տօ նը 
կը վա րեր: Նո րին Սր բազ նու թե ան Մագ սու տե ան Ղե ւո նդ վար դա պե տի 
հետ մի ա նա լով վան քի մէջ գոր ծած զեղ ծո ւմ, գո ղու թի ւն, ա պակա նու-
թիւն եւ շատ մը վան քավ նաս ա րա րք նե րը լսե լով յի շե ալ սար կա ւագ նե րէն 
խորին զար ման քի մէջ մնա ցած եմ: Լսած նե րս ա չօք չեմ տե սած, բայց կը 
փոր ձո ւէ ի հա ւա տալ սար կա ւագ նե րու ան կեղ ծու թե ան, ո րով հե տեւ սո ւտ 
խօ սե լով եւ զր պար տե լով շահ մը չու նէ ին: Մե ղք, բի ւր մե ղք, ե րե ւե լի սուրբ 
եւ ի ծա ծո ւկ պի ղծ եւ գող եւս ա ռա ւել ա ւա զակ կղե րա կան նե րու: Այդ պի սի-
ներ կրօ նի եւ հո գե ւո րա կա նի պատ րո ւա կին տակ վան քին շատ մը թան-
կա գին ա դա մա նդ եւ գո հար նե րը գող նա լով կը ծա խեն, կը իւ րաց նեն ե ղէր: 
Եր կո ւքն ալ, թէ Սա հակ Սր բա զան Խա պաե ան եւ թէ Ղե ւո նդ վար դա պետ 
Մագ սու տե ան ե րու սա ղե մա ցի կա թօ լիկ մա րօ նի ճար տար ոս կե րի չի մը 
մի ջո ցաւ գա ղտ նի վան քի սեփ հա կան, կրօ նա կան ա նօթ եւ զգե ստ նե րու 
վրայէն ար ժե քա ւոր եւ թան կա գին հա րա զատ ա դա մա նդ եւ մար գա րիտ եւ 
ա կե րը հա նե լով տե ղը « ղա լպ», այ սի նքն ա նար ժեք, սո ւտ ա դա մա նդ ներ 
եւ ա կեր դնել կու տան ե ղէր: Ա սա նկ թա քո ւն գո ղու թի ւն եւ ա ւա զա կու թի ւն-
ներ ը նե լով վան քը կո ղոպ տեր եւ հա րս տու թի ւն ներ դի զած են:

 Գե րաշ նո րհ Յա րու թի ւն Պատ րի ա րք, ծե րա ցած ըլ լա լով, չէր կր ցած 
այս ա մեն ա պա կա նու թե ա նց ա ռաջ քը առ նել: Ղե ւո նդ վար դա պետ վանքի 
ել եւ մու տի տե սո ւչ ճար պիկ մա րդ, խոր հե լու եւ գոր ծե լու կա րող եւ միան-
գա մայն ազ դե ցիկ ան ձնա ւո րու թի ւն մ’էր: Մի ա բան նե րէն մէկ մաս մը 
արդեն ի րեն կո ղմ նա կից եւ թե րե ւս ո մա նք ալ մեղ սա կից է ին: Յա րու թի ւն 
Պատ րի ա րք այս եր կու քին ա փին մէջ խա ղա լիք մը դար ձած էր:
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 Այս ե րա նե լի Յա րու թի ւն Պատ րի ար քին քով բնիկ չի ւն կի ւզ ցի Ա ւե տիս 
ա նու նով փոք րա ւոր մը կար: Այս ե րա նե լի փոք րա ւո րը վան քին մէջ Յա-
րու թի ւն Պատ րի ար քի թու լա մոր թու թե ան եւ ա նա րի վար մո ւն քի շնոր հիւ 
չա փա զա նց ե րես գտած եւ շփա ցած պար զա պէս բռ նա ւոր մը դար ձած է: 
Ա մօթ կը հա մա րեմ հոս պատ մել Ա ւե տի սի մա սին սար կա ւագ նե րէն լսած-
նե րս: Ե րա նի թէ մեր ամ բո ղջ կու սակ րօն վար դա պետ նե րու հա մար մեր 
ե կե ղեց ւոյ դրած օ րեն քը բնաւ եր բէք դրո ւած չըլ լար: Ըստ իս կու սակ րօ նու-
թիւ նը հա կաբ նա կան օ րէ նք մ’է: Պե տք է խոս տո վա նիմ թէ մեր տոհ մային 
ե կե ղեց ւոյ կազ մա կեր պու թե ան նկատ մա մբ պատ մա կան լի ո վին տե ղե կու-
թի ւն չու նիմ, բայց լաւ գի տեմ թէ մեր Սո ւրբ Գրի գոր Լու սա ւո րիչ ա մո ւս-
նա ցե ալ էր, Մե ծն Ներ սէս Սր բա զան Հայ րա պե տը, գե րեր ջա նիկ Սա հակ 
Պար թեւ ա մո ւս նա ցե ալ էր, Սո ւրբ Գրի գոր Նա րե կա ցի ին հայ րը՝ Խոս րով 
ե պիս կո պոս ա մո ւս նա ցե ալ էր: Կու սակ րօ նու թե ան օ րէն քին մեր ե կե ղեց ւոյ 
մէջ մո ւտ գտած թո ւա կա նը ճշ դո րո շե լու հա մար պե տք ե ղած հմ տու թիւ նը 
չու նիմ, բայց քաջ հա մո զո ւած եմ, որ յոյն եւ լա տին ե կե ղե ցի նե րէն ա ռին 
մե րին նե րն ալ այդ ե պե րե լի470  դ րու թիւ նը:

 Թէ յոյն եւ թէ հռով մե ա կան ե կե ղե ցի նե րու մէջ կու սակ րօն նե րու վայե-
լած բա րձր դիր քը, ան հա մե մատ փա ռք, պա տիւ եւ ժո ղո վր դա կա նու թիւ նը 
մե րին նե րո ւն ալ ա խոր ժա կը գրգ ռած ըլ լա լո ւն, սի րով եւ յօ ժա րու թե ա մբ 
մեր ե կե ղեց ւոյ պե տե րն ալ ըն դու նած են ա մու րի ե կե ղե ցա կա նու թիւ նը:

 Պօ ղոս Սր բա զա նին հե տե ւե ալ խօս քը մեծ հիմ բռ նո ւած է կու սակ րօ-
նու թե ան պա շտ պան եւ կո ղմ նա կից հո գե ւո րա կան նե րու. «եւ որ կանամբին 
ի ցէ զաշ խար հայի նն մտա ծէ, իսկ որ ան կա նամ բին ի ցէ զԱս տո ւա ծայինն 
մտա ծէ»: Սր բա զան Ա ռա քե ա լին այս խօս քե րը ուր, մե րին կու սա կրօն նե-
րո ւն ըն թա ցք եւ գոր ծե րը ուր: Են թադ րե նք թէ Ա ռա քե ա լին նպա տա կը լաւ 
է: Ան շո ւշտ կին եւ ըն տա նիք չու նե ցող ա մու րի վար դա պետը լոկ իւր միտքը, 
զո ւշ եւ ու շադ րու թիւ նը Աս տու ծոյ վրայ կեդ րո նաց նե լով աշ խա տի պա րզ եւ 
ա ռա քի նի կե ա նք ան ցնել: Եկ, եկ, Աս տու ծոյ սի րով եւ երկ նային սո ւրբ հրով 
տո չո րո ւող ան զու գա կան Ա ռա քե ալ Պօ ղոս, տես մեր կու սակ րօն նե րը ինչ-
պէս կապ րին: Ա մու րի վար դա պե տը դրա մի հա մար հո գի կու տայ, կե ան քի  
ա պա հո վագ րա կան ըն կե րու թե ան մէջ կա պա հո վագ րո ւի: Պան քա նե րու 
մէջ դրամ կը դնէ, տո ւն տեղ հաս տա տե լու ե տե ւէ կըլ լայ: Ա մե նը մէկ ջրով 
մկր տել խղ ճին դէմ է, բայց կան մե ջեր նին ո մա նք, զո րս ա չօք տե սած 
եմ, կի ներ կը պա հեն գա ղտ նի, փոք րա ւոր ներ ու նին, ա րո ւա գի տու թե ան, 
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գինե մո լու թե ան սի րա հար ըլ լա լով աշ խար հային ա մեն տեսակ հեշ տու-
թեա նց եւ զո ւար ճու թե ա նց գե րի դար ձած են: 

Ո րով հե տեւ դրամ ու նին, փա ռք եւ պաշ տօն ու նին, Ա ռաջ նո րդ կըլ լան, 
Պատ րի ա րք կըլ լան, Կա թո ղի կոս կըլ լան: 

Ի սկ խե ղճ հայ ա մո ւս նա ցե ալ քա հա նան ինչ կր նայ ըլ լալ, շատ շատ 
ա ւագ քա հա նայ մը կր նայ ըլ լալ, ան կէ ան դին բան չկայ: Կու սակ րօն վար-
դա պե տը ե կե ղեց ւոյ մէջ երբ կը մտ նէ դա սի մէջ՝ մէկ կան գո ւն բա րձ-
րու թեա մբ ա թո ռի վրայ կը բազ մի: Նո րին Սր բու թիւ նը ութ օ րը ան գամ 
մը հա զիւ ե կե ղե ցի կիջ նէ: Կի րա կի օ րեր, երբ ե կե ղե ցի ի մը կու սակ րօն 
Ա ռաջ նոր դը ե կե ղե ցի գայ, խե ղճ քա հա նայք պե տք է դի մա ւո րեն զին քը, 
առջեւէն ե տե ւէն գան, ա թո ռի վրայ նս տած ժա մա նակ հեգ քա հա նայք 
պետք է Ա ռաջ նո րդ վար դա պե տին դի մաց կայ նին, գլո ւխ ծռեն եւ խո նար-
հին մին չեւ ի գե տին:

 Մի մի այն քա հա նան չէ, այլ լու սա րար, ժամ կոչ, փո խա սաց տղայք, 
ա մե նն ալ, երբ ե կե ղե ցի մտ նեն, ան պատ ճառ գալ ու Ա ռաջ նո րդ վար դա-
պետ եւ կամ Սր բա զա նին դի մաց խո նար հին եւ սո ւրբ աջ համ բու րե լով 
եր թան տե ղեր նին կայ նին: Տե սայ Ա ռաջ նո րդ կու սակ րօն վար դա պետ 
եւ կամ ե պիս կո պոս ներ, ո րո նք ե կե ղեց ւոյ մէջ պաշ տա մո ւնք եւ ա ղօթ քի 
ժա մա նակ ի րե նք զի րե նք Աս տու ծոյ տեղ դնե լով կը պաշ տո ւէ ին, կը յար-
գուէին: Խղ ճի խայթ մը իսկ չզ գա լով այս ան խի ղճ նե րը, երբ իբ րեւ Ա ռաջ-
նո րդ տա րին հի նգ նա ւա կա տիք նե րը Սո ւրբ Պա տա րագ մա տու ցա նեն, 
ին չեր կը նեն: Թե րե ւս 20 ան գամ պա տա հած եմ ի Մա րաշ, յԱն թապ, ի 
Հա լէպ, Ա դա նայ, ի Սիս, ի Կե սա րի ա, Ե րու սա ղէմ եւ ի Գա հի րէ: Եր կար 
ժա մեր գու թի ւնք, ան տա նե լի եր գեր, ե ղա նակ ներ տե սած եմ եւ մե ջեր նին 
գտ նո ւած եմ հի նգ, վեց, ե օթ եւ ութ ժամ կը տե ւէ ա սո նց պա տա րա գե լն: Կը 
մա րին, կայ րին եւ հո գի կու տան փա ռա սի րու թե ան, « փա ռք ի բար ձո ւնս» 
ա ղօթ քէն յե տոյ վեր կել լեն Ա ռաջ նոր դա րան զգես տա ւո րո ւե լու հա մար: 
Պնակ ներ, լան ջա խա չեր կա նց նեն վզեր նին, չա թա լ471 թագ դրած Ա ռաջ-
նոր դա րա նէն վար կիջ նան ա հեղ թա փօ րով, ե տե ւէն առ ջե ւէն դպիր ներ, 
տի րա ցու ներ, ձեռ քեր նին քշոց ներ, մո մեր, բո ւր վառ ներ, կար ծես ա հա գին 
կա րա ւան մը ժա մե րով ե րե րալ տնտ նա լէն յե տոյ ե կե ղեց ւոյ դռ նէն նե րս կը 
մտ նեն: Այս մի ջո ցին ժո ղո վո ւր դը պե տք է ժա մե րով սպա սէ, համ բերէ, տօ-
կայ: Որ պէս զի սր բա զան պա տա րագ չին փա ռա սի րա կան ա նյագ տե նչ ու 
մար մա ջը յա գե նայ: Օգ տո ւե ցէք, ան կրօն կղե րա կան ներ, խե ղճ ժո ղո վրդի 
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տգի տու թե նէ, Յի սո ւս Քրիս տո սի ը սա ծը ճի շդ ձեր վրայ պի տի կա տա-
րո ւի. « պատ ճա ռա նօք եր կա րէք զա ղո թս, ու տէք զտո ւնս այ րե աց»: Ծա նր 
բե ռեր կա պե լով մար դոց ու սե րո ւն վրայ կը դնեք: Խա բե ցէք ժո ղո վո ւր դը: 

Ե րբ Գա հի րէ կը քա հա նայա գոր ծէ ի 1922 տար ւոյ Ս. Ծնն դե ան Զատ-
կին Թոր գոմ ե պիս կո պոս Գու շա կե ան պա տա րա գեց: Այն օր, ամ բո ղջ 8 
ժամ տե ւեց ա րա րո ղու թի ւն, ա ղօ թք եւ պաշ տա մո ւնք: Շատ լաւ գի տեմ, 
մեր հայ ժո ղո վո ւր դէն շա տեր մեր ե կե ղեց ւոյ ա ղօ թք, ծէս եւ ա րա րո ղու-
թեա նց չա փա զա նց եր կար եւ ձա նձ րա լի ըլ լա լո ւն պատ ճա ռաւ ե կե ղե ցի 
գալ չեն ու զէր: Շա տեր կու ծա նան, կը պա ղին:

 Թո ղո ւնք այ լե ւս այս տե սակ բա նե րու վրայ գրել եւ դի տո ղու թիւն 
յայտ նել, ո րով հե տեւ օ գո ւտ չու նի: Ըն թեր ցո ղը պէ տք է նո րեն տա նիմ Ե րու-
սա ղէմ՝ մեր Սո ւրբ Յա կոբ վա նք: Այն տա րին՝ 1897, երբ Ե րու սա ղէմ է ի,  
Կ. Պոլսոյ նախ կին պատ րի ա րք Գե րաշ նո րհ Մատ թե ոս ե պիս կո պոս Իզ-
միր լե ան, Կար նոյ Ա ռաջ նո րդ Ղե ւո նդ ե պիս կո պոս Շիշ մա նե ան եւ Մշոյ 
Ա ռաջ նո րդ Ներ սէս վար դա պետ Խա րա խա նե ան Սո ւլ թան Հա մի տի հրա-
մա նաւ Ե րու սա ղէմ աք սո րո ւած է ին: Ե րե քն ալ մի եւ նոյն յար կա բաժ նին 
մէջ կը բնա կէ ին: Ի րի կո ւն նե րը եր բե մն կեր թայի քո վեր նին՝ կը տես նուէինք:  
Ե րե քն ալ ու սե ալ է ին, ե րե քն ալ ի րա րու հետ սր տա կից, բաղ դա կից եւ 
վի ճա կա կից է ին: Իզ միր լե ան Սր բա զան վե հա նձն, ծան րա բա րոյ եւ պար-
կե շտ ե կե ղե ցա կան մ’էր: Նմա նա պէս Ղե ւո նդ Ե պիս կո պոս Շիշ մա նե ան 
քաջ գաղ ղի ա գէտ եւ ճար տար ա տե նա բան: Յի շե ալ Սր բա զա նին ար դէն 
ազ գային լրա գիր նե րու մէջ գրա կան յօ դո ւած նե րը կար դա ցած է ի: Ա տեն 
մ’ալ Ղե ւո նդ ե պիս կո պոս Շիշ մա նե ան, երբ Կիւ րիւ նի հայ Ա ռաջ նո րդն էր, 
Սիս եր թա լու հա մար Մա րաշ ե կաւ եւ Մու րա տե ան մե ծա պա տիւ Գէորգ 
է ֆէն տի ին տու նը հի ւր ե ղաւ: Կի րա կի օր մը, Մա րա շի Կեդ րո նա կան վար-
ժա րա նի լսա րա նին մէջ խա ռն բազ մու թե ան ներ կայու թե ա մբ, գե ղե ցիկ 
քա րոզ մը տո ւաւ: Մե ծա պա տիւ Չօր պա ճե ան Տէ օվ լէթ է ֆէն տի ին տուն 
կերա կու րի հրա ւի րո ւած էր, տնէն դո ւրս ե լած ժա մա նակ Շիշ մա նե ան 
Սրբա զա նի մա տէն ե պիս կո պո սա կան ա դա մա նդ թան կա գին մատ նին 
ինկաւ: 2-3 ա միս վեր ջը մա տա նին գտ նո ւե ցաւ Չօր պա ճե ա նց տան բա կին 
մէջ: Այն ժա մա նա կէն Շիշ մա նե ան ե պիս կո պո սը լաւ կը ճա նչ նայի:

 Գա լով Խա րա խա նե ան Հայր Սո ւր բը, ա ռա ջո ւց բնաւ չէ ի ճա նչ նար, 
բայց տե սայ եւ հաւ նե ցայ. հա մե ստ եւ պար կե շտ ե կե ղե ցա կան մը, ըն թեր ցա-
սէր եւ բա ւա կան ու սե ալ եւ զար գա ցե ալ, բնա ւո րու թե ա մբ եւս հա մակ րե լի: 
Սուրբ Յա կոբ վան քի մի ա բան նե րէն Յա րու թի ւն վար դա պետ Պա րոնեանի 
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հետ եր բե մն կը տես նո ւէ ի, շնոր հա լի կղեր մ’էր: Քա նի ցս կե րա կու րի ալ 
հրա ւի րեց զմեզ: Նմա նա պէս մաղ թան քա սաց Յա կոբ վար դա պետ ին ծի 
ա մա ռո ւան հագ նե լու հա մար վե րար կու մը նո ւի րեց: Այս միջո ցին, ի Մա-
րաշ, ե րե ցկ նո ջս նա մակ մը ղր կե ցի եւ աս կէց վե րա դառ նա լո ւս մասին ի րենց  
գաղա փա րը հար ցու ցի, դժ բաղ դա բար չկր ցա նք պա տաս խա նն ստա նալ:

 Սո ւրբ Յա կոբ վան քի թա րգ ման Քեյի շե ան վար դա պետ մը Վա հան 
ա նու նով, ե կաւ սե նե ա կս եւ ը սաւ « Շո ւտ, աս կեց պի տի եր թաս. յե ղա փո-
խա կան քա հա նայ մը եր կար ա տեն մեր վան քի մէջ պա հել լաւ չէ»: Ա ղա չե-
ցի նք յի շե ալ ան խի ղճ վար դա պե տին, որ բա րե հա ճի քա նի մ’օր թոյ լատ րել, 
որ մե նք կա րե նա նք Մա րա շէն մեր նա մա կին պա տաս խա նը ստա նալ: Ինչ 
որ ը րի նք ան կա րե լի ե ղաւ այս սրի կայ վա նա կա նը հա մո զել, ո րով հե տեւ 
յե տին աս տի ճան թր քա մոլ եւ ազ գա տե աց մ’ըլ լա լը քաջ ի մա ցայ, վան քին 
մէջ գրե թէ իբ րեւ վա րձ կան լր տե սի պաշ տօն ու նե ցած ըլ լա լո ւն հա մո զո ւե-
ցայ: Վար դա պետ նե րէն ո մա նք խրատ տո ւին ին ծի, որ օր յա ռաջ հե ռա-
նամ վան քէն: Վեր ջա պէս ստի պո ւե ցա նք օր մը յա ռաջ մեկ նիլ Ս. Յա կոբ 
վան քէն: Պա րոն Եզ նիկ Ե ե դի Ա լէ ե ան մի շտ կեր թար կու գար քո վեր նիս եւ 
մի շտ կը պա տո ւէր զմեզ: Նմա նա պէս քե ռոր դիս՝ Յով սեփ Տէր Վար դա-
նե ան այն օ րեր Ժա ռան գա ւո րաց վար ժա րա նի մէջ ու սա նող էր, ստեպ կը 
տես նո ւէր մեր հետ: Ա նօ րէն Վա հան վար դա պետ Քեյի շե ան թէ ին ծի եւ 
թէ Գէորգ տղո ւս հա մար Ե րու սա ղէ մի Թո ւրք կա ռա վա րու թե ան կող մա նէ 
նոր ան ցա գիր հա նել տո ւաւ, որ պէս զի օր մը յա ռաջ զմեզ հե ռաց նէ վան-
քէն: Ա ռի նք ան ցագ րե րը եւ հե տե ւե ալ օր վան քի մէջ մե զի սի րող եւ հա-
մակ րող ա մեն վար դա պետ նե րո ւն եւ նա մա նա ւա նդ թէ Վե հա պե տե ան եւ 
թէ Իզ միր լե ան պատ րի ա րք նե րո ւն ա ջե րը համ բու րե լով բո լո րին ալ հրա-
ժեշ տի յար գա նք եւ մե ծա րա նք ներ մա տու ցա նե լով մեկ նե ցա նք վան քէն:

1897 Սեպ տեմ բեր ամ սո ւան կար ծեմ սկի զբ նե րը էր: Եր կու շաբթի օր 
մը, մեկ նե ցա նք Ե րու սա ղէ մի Սո ւրբ Յա կոբ վան քէն՝ եր կա թու ղիով Յոպպէ: 
Մեր վան քը ի ջա նք, բայց շատ տր տո ւմ եւ տխո ւր, ո րով հե տեւ չէ ի գի տէր թէ 
կր կին ան գամ Տաճ կաս տան մտ նե լու մէջ ինչ տե սակ ա նակնկալ փոր ձու-
թի ւն ներ պի տի պա տա հէ ին: Քա նի մ’օր մնա ցի նք Յոպ պէ ի վան քին մէջ: 
Պեյ րո ւթ եւ ան կեց ալ Ա լեք սա նդ րեթ հան դի պող շո գե նա ւի սպա սե ցինք: 
Աւստ րի ա կան շո գե նաւ մը ե կաւ: Հե տե ւե ալ օր, ար ձա նագ րել տա լով մեր 
ան ցագ րե րը, մտա նք այն շո գե նա ւին: Բայց վեր ջին աս տի ճան յուզուե ալ 
եւ մե լա մաղ ձոտ վի ճա կի մէջ: Ե րա նի թէ փո խա նակ ուղ ղա կի Պեյ րու-
թի վրայօք Իս կեն դե րո ւն եր թա լու, ուղ ղա կի Ա ղեքսանդրի ա երթայի նք: 
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Հարկաւ կր նայի նք ան դ ա զատ ապ րիլ եւ թե րե ւս ալ Ա ղեք սանդ րի ոյ ե կե ղե ցին 
իբ րեւ պաշ տօ նա կան քա հա նայ ըն դու նո ւե լու հնար մը կր նայի նք գտնել: 
Մե ծա պէս սխալ քայլ մը ա ռած է ի ետ Տաճ կաս տան վե րա դառ նա լո վս: 
Պե տք էր գիտ նայի, պե տք էր մտա ծէ ի, թէ Մա րա շի բան տին մէջ ինչեր 
քա շած է ի: Պե տք էր մի տքս բե րել, թէ Մա րա շի եւ թէ Հա լէպի նահան գին 
կա ռա վա րու թե ան շր ջա նա կաց մէջ ճա նչ ցո ւած է ի իբրեւ յեղափո խա կան 
քա հա նայ մը, ա նո ւնս ա րա տա ւո րո ւած էր յա չս Թուրք կա ռա վա րու թեան: 
Պա րոն Ա ղա սի ին հետ գոր ծա կից ըլ լա լս գի տէ ին թո ւր քե րը: Այո, այս 
ա մենը պե տք էր լաւ գիտ նայի եւ ան գամ մ’ալ ե րե սս ան գամ Տաճ կաս-
տան չը դա րձ նել: Ինչ եւ ի ցէ, յի մա րե ցայ, կար ծե ցի, որ մոռ ցո ւած եմ:

 Շո գե նա ւին մէջ խեն թի պէս ե ղած է ի, եւ կամ խե լքս իւր բնա կան 
հաւա սա րա կշ ռու թիւ նը կո րսն ցու ցած էր: Չէ ի կր նար լաւ տրա մա բա նել: 
Պեյ րո ւթ ե կա նք: Ես եւ Գէորգ տղաս նա ւակ մտա նք՝ ու րիշ ճամ բո րդ նե-
րու հետ Պեյ րո ւթ ել նել եւ քա ղա քը տես նել: Երբ նա ւա մա տոյց մօ տե ցա նք 
թուրք փօ լիս չը թո ղո ւց, ար գե լեց զմեզ քա ղաք մտ նե լու: Հա զա րա պե տե ան 
Գրի գոր ե կաւ ա ղա չեց նա ւա մա տոյ ցի տե սո ւչ փօ լի սին, չկր ցաւ հրա ման 
առ նել: Մե նք ալ ա ղա չե ցի նք, պա ղա տե ցի նք. հայ ըլ լալ նո ւս հա մար հրա-
ման չկայ ե ղէր Պեյ րո ւթ մտ նե լու: Մեր շո գե նա ւին մէջ գտ նո ւող ճամ բորդ-
նե րէն ա րա պը, մա րօ նին եւ ու րիշ այ լա զան ազ գե րէն գո ղը, ա ւա զա կը, 
սրի կան, բո զը, մար դաս պա նը, խա բե բան ա նար գել մտան Պեյ րո ւթ, բայց 
այն որ հայ է, ա նու նը Յա կոբ, Կա րա պետ եւ Ար թին է, եր բեք մտ նե լու չէ: 
Ոհ, որ քան դժո ւար է հայ ըլ լալ Տաճ կաս տա նի մէջ:

 Թո ւրք կա ռա վա րու թիւ նը դիտ մա մբ հայե րո ւն հա մար մաս նա ւոր 
հրահա նգ տո ւած է իւր բո լոր ծո վե զե րե այ նա ւա հան գի ստ նե րու թո ւրք 
վար չու թե ան, որ պէս զի հայե րը չըն դու նին Կ. Պոլիս, Իզ միր, Պեյ րո ւթ, 
Մեր սին, Իս կեն դե րո ւն եւ այլն շատ մը տե ղեր, այ սու ան շո ւշտ հայե րը 
ա ռե ւտ րա կան տե սա կե տով վնա սո ւին, հա րո ւստ չըլ լան, կա րօտ մնան, 
նիւ թապէս փճա նան: Թո ւր քե րը ա նար գել ան ցա գիր կառ նեն ա մեն 
թրքական քաղաք նե րը կեր թան կու գան, կը շա հեն, կը հա րս տա նան: Ինչ 
կր նա նք ը նել. ի րա ւո ւն քը հզօ րա գու նին է:

 Ես եւ տղաս՝ Գէորգ մի եւ նոյն մա կոյ կով Պեյ րու թի նա ւա մա տոյ ցէն 
ետ դար ձա նք, ե լա նք շո գե նաւ: Մեր շո գե նա ւը դժ բաղ դա բար Պեյ րութի 
առ ջեւ ճի շդ ե րեք օր խա րս խեց եւ կե ցաւ: Չոր րո րդ օ րը սկ սաւ քա լել: 2 
օր յե տոյ, շա բաթ ա ռա ւօտ մ’էր, Սեպ տեմ բեր 6-ին Իս կեն դե րու նի առջեւ 
ե լանք: Ես եւ տղաս՝ Գէորգ, ու րիշ ճամ բո րդ նե րու հետ, դո ւրս ե լա նք: 
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Թուրք փօ լիս ներ մեր ան ցա գիր նե րը ար ձա նագ րե լով մե զի տո ւին: Ուղղա-
կի Հա լէպ եր թա լու հա մար ար ձա նագ րել տո ւի նք: Գաս պար ա նու նով 
հայա խօս ա սո րի ի մը պան դո կը ի ջա նք եւ գի շեր մը ան դ հան գի ստ ը րի նք 
եւ սկ սա նք Հա լէպ գնա ցող հայ կա ռա պան մը գտ նե լու աշ խա տիլ:

 Ար դէն լաւ գի տէ ի, որ ուղ ղա կի Մա րաշ եր թա լս մեծ ան խո հե մու-
թիւն է: Ան շո ւշտ Մա րա շի կա ռա վա րու թիւ նը պի տի ար գի լէր զիս Մա րաշ 
մտնելու, ու րե մն ը սի ինք նի րե նս՝ Հա լէպ եր թամ, աշ խա տիմ մայրս եւ ըն-
տա նե ացս բո լոր ան դամ նե րը Մա րա շէն Հա լէպ բե րել: Երբ մե րին նե րը 
կա րե նան Մա րա շէն Հա լէպ գալ, Հա լէ պէն ալ կաշ խա տի նք ան ցա գիր 
առնե լով ա մենքս մէ կէն ար տա սահ ման ան ցնիլ: Այս նպա տակ եւ դի տա-
ւո րու թե ա մբ Հա լէպ եր թա լու պատ րաս տո ւե ցա նք: Քի լիս ցի հայ բեռ նա-
կիր կա ռա պան մը վար ձե ցի նք, ես եւ տղաս Գէորգ մտա նք կառ քի մէջ, որ 
Հա լէպ եր թա նք:

 Թո ւրք փօ լիս մը ե կաւ բռ նեց զմեզ եւ կառ քէն վար ի ջե ցո ւց, զքեզ 
տեղւոյս գայ մա գա մը կու զէ, պի տի եր թա նք կա ռա վա րու թի ւն: Ուղ ղա կի 
գայ մա գա մին ներ կայա ցայ, « քու մա սիդ ամ բաս տա նու թի ւն կայ, չը պի տի 
եր թաս Հա լէպ, կու սա կա լին քու մա սիդ հե ռա գիր տո ւած եմ, մին չեւ որ 
պա տաս խա նը առ նեմ պի տի մնաս հոս, գնայ օ թե լիդ մէջ քա նի մ’օր սպա-
սէ» ը սաւ եւ զիս ի րեն ներ կայաց նող փօ լի սին հրա ման ը րաւ, որ զիս օ թել 
տա նի եւ հս կէ վրաս: Գնա ցի նք օ թել ես եւ տղաս՝ Գէորգ: Սրտ նե ղու թի ւն 
եւ տրտ մու թի ւն պա տեց զմեզ, ո րով հե տեւ յայտ նի էր թէ Հա լէ պի կու սա-
կա լը Մա րա շի կա ռա վա րու թե ան պի տի հա րց նէր իմ ով ըլ լա լս: Ան կէց ալ 
ան շո ւշտ ան նպա ստ տե ղե կու թի ւն ներ պի տի առ նէր: Գու շա կու թի ւնս բառ 
առ բառ կա տա րո ւե ցաւ: Բնիկ մա րաշ ցի Պալ թա ա նո ւն թո ւրք կար ճա-
հա սակ ջորե պան մը օր մը յա ռաջ Իս կեն դե րու նի մէջ ճա շա րա նէն դո ւրս 
ե լած ա տե նս թէ զիս եւ թէ տղաս՝ Գէորգը տե սաւ: Այդ ան խի ղճ եւ ան գո ւթ 
տա ճիկ լա կո տը զիս շատ լաւ կը ճա նչ նար եւ բան տար կու թե ա նս մի ջո ցին 
ան ցած գա ցած բա նե րս գի տէր: Ուղ ղա կի գնաց այդ շու նը Իս կեն դե րու-
նի Սէր Քօ մի սէ րին մատ նեց եւ ո գի տէ որ քան զր պար տու թի ւն ներ ը րաւ: 
Կար ծեմ օ թե լի մէջ 3 օր ար գե լա փակ մնա լէն յե տոյ վրաս հս կիչ կար գո ւած 
փօ լի սը ե կաւ. «զ քեզ գայ մա գամ պեյը կու զէ, եր թա նք» ը սաւ:

Գ նա ցի գայ մա գա մին ներ կայա ցայ: « Հե ռագ րիս պա տաս խա նը 
ե կաւ, ես ան ձա մբ պի տի հար ցա քն նեմ զքեզ» ը սաւ: Կու սա կա լէն ե կած 
հե ռա գի րը գայ մա գա մին գրա սե ղա նին վրայ բաց դրո ւած էր, բայց վրան 
ուրիշ թո ւղթ մ’ալ կար՝ չկր ցայ ամ բող ջո վին կար դալ՝ հե ռագ րին ի մաս տը 
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հասկցայ: Ե թէ հա կա ռա կը պատ մած ըլ լայի ան շո ւշտ վի ճա կս ա ւե լի գեշ 
պիտի ըլ լար: Մա րա շի մէջ բան տար կու թի ւնս, պա րոն Ա ղա սի ին հետ գոր-
ծա կից ըլ լա լս եւ Մա րա շի Հն չա կե ան Յե ղա փո խա կան Ըն կե րակ ցու թե ան 
մաս նա ճիւ ղին Ա տե նա պե տը ըլ լա լս խոս տո վա նե ցայ: Գայ մա գա մը գրեց 
հար ցա քն նու թի ւնս եւ գոհ մնաց. «եր բէք մի վախ նար, քա նի որ Կայ սեր 
ընդ հա նո ւր ներ ման ար ժա նա նա լով բան տէն ե լած ես: Հին յան ցա նք ներդ 
նե րե ալ են եւ ի նո րոյ ալ վրադ վնա սա կար ամ բաս տա նու թի ւն չկայ: Քեզի 
ձի ա ւոր ոս տի կան մը պի տի ըն կե րաց նեմ, ընդ հս կո ղու թե ա մբ Հա լէպ 
պիտի եր թաս: Կու սա կա լը հրա ման ը րած է, որ զքեզ Հա լէպ ղր կեմ»: Իմ եւ 
թէ տղաս Գէորգին ան ցագ րե րը ա ռաւ եւ իմ հար ցա քն նու թե ա նս թո ւղ թին 
հետ մեծ պա հա րա նի մը մէջ ներ փա կե լով փօ լի սին տո ւաւ: Այն օր, կէս 
օ րին բեռ նա կիր կա ռք մը վար ձե ցի նք, ես եւ Գէորգ տղաս մտա նք կա ռք 
եւ մեկ նե ցա նք Իս կեն դե րու նէն ձի ա ւոր ոս տի կա նի մը ըն կե րակ ցու թե ա մբ: 
Գի շե րա նց ան ցա նք Պեյ լե նի մէջ տե ղէն եւ հե տե ւե ալ օր ճա շի ժա մա նակ 
Գը րըք խան հա սա նք: Ի ջա նք պան դոկ մը, պան դո կա պե տը պե լէ նկ ցի Մա-
նո ւկ ա նո ւա մբ հայ մ’էր: Սի րով ըն դու նեց զմեզ եւ կե րա կու րի ալ հրա ւի րեց 
ազ նո ւա բար: Մնա ցի նք գի շեր մը ի պան դոկ: Հե տե ւե ալ օր ե կաւ ոս տի-
կա նը քո վեր նիս: Կա ռա պա նը քի լիս ցի հայ մ’էր, պատ րաս տեց կառ քը, 
ճամբայ ե լա նք:

 Ի րի կո ւան մօտ ու րիշ պան դոկ մը ի ջա նք, ո րո ւն ա նու նը մոռ ցած եմ: 
Մի այն կը յի շեմ այդ պան դո կէն 10 վայր կե ան հե ռա ւո րու թե ան ջեր մո ւկ մը 
կար, գնա ցի նք ես եւ Գէորգ լո ւա ցո ւե ցա նք: Գի շեր մ’ալ հոս մնա լով հե-
տեւե ալ օր ճամ բայ ե լա նք: Ե կա նք Պայ րամ Օղ լու Խան ա նու նով պան դոկ 
մը: Այդ պան դո կը պա հա կա նոց է ե ղէր: Զապ թիյէ նե րը տա րին զմեզ ի րենց 
սե նե կին մէջ պառ կե ցու ցին: Ա ռա ւօ տո ւն ե լա նք նս տա նք կա ռք: Ի րի կո ւան 
հա սա նք Քէ ֆիր Ան թո ւն ա նո ւն պան դո կը: Մթն ցած էր, եր բոր պան դո-
կէն կառ քով նե րս կը մտ նէ ի նք: Դրան մօտ հան դի պե ցա նք Ա տա նայի եւ 
Հալէպի նա հա նգ նե րո ւն զի նո ւո րա կան ար տա քո կար գի հրա մա նա տար 
Ա լի Մօհ սին Փա շան:

Յի շե ա լին ա նու նը լսած է ի, երբ ան ցե ալ տա րի ի Մա րաշ բան տար կեալ 
է ի: Զէյթունի վրայ յար ձա կող թո ւրք բա նա կին հրա մա նա տա րն էր: Ինքն 
ալ զիս գի տէ ե ղէր: Պան դո կին դռ նէն նե րս մտա ծս տես նե լով հե տա քր քիր 
ե ղած էր իմ ով ըլ լա լս գիտ նալ: Կառ քէն վար իջ նա լու չը մնաց, զինուոր 
մը ե կաւ քո վս. «զ քեզ փա շան կու զէ» ը սաւ: Ան մի ջա պէս ներ կայա ցայ: 
Հա լէպ ցի ե րե ւե լի նե րէն է ֆէն տի մ’ալ քո վը նս տած էր, քօ նեաք կը խմէ ին:  
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«Օ Տէր Ղե ւո նդ փա փազ ֆե սաթ պա շը, ղըպ րըզ տա ի տեն նիչուն կե րի 
տի ան դեն»472 ը սաւ եւ մե ղադ րեց զիս: Կիպ րո սէն ետ դառ նա լո ւս մա սին 
լաւ պա տաս խան ներ տո ւի եւ կր ցայ ար դա րաց նել զիս: « Մա րաշ չը պի-
տի եր թաս, զքեզ Հա լէ պի կու սա կա լը կու զէ. գնա: Հա լէ պի հայ ե կե ղեց ւոյ 
քա հա նա նե րէն մին հի ւա նդ է, կար ծեմ ի մօ տոյ կը մեռ նի, ա նոր տեղ թող 
Հա լէ պի հայե րը զքեզ ըն դու նին»: Ա լի Փա շան գա ւաթ մ’ալ քօ նե աք խըմ ցո-
ւց ին ծի: Կր կին ան գամ « Մի վախ նար, երբ Հա լէպ եր թաս չը պի տի բան-
տար կո ւիս, մի մի այն հայ րե նի քդ եր թա լու հրա ման չկայ» ը սաւ:

 Մեկ նե լու հրա ման ա ռի, ե կայ պան դոկ: Մա րաշ ցի Տա րագ ճե ան 
Գրիգոր Ճե պե լի Պե րե քե թէն ապ րա նք առ նե լու հա մար Հա լէպ ե կած էր, 
հան դի պե ցաւ մե զի Քէ ֆիր Ան թո ւն պան դո կին մէջ: Տես նո ւե ցա նք եւ միա-
սին մի եւ նոյն սե նե կին մէջ մնա ցի նք: Ճի շդ կէս գի շե րին էր մեր ըն կեր 
ոս տի կան ե կաւ, արթն ցո ւց զմեզ, «ա ւե լի լաւ է, ը սաւ, գի շե րը եր թա նք, 
արշա լոյ սին կր նա նք Հա լէպ ժա մա նե լ»:

 Ան մի ջա պէս ճամ բայ ե լա նք. ա րե ւա ծա գէն 2 ժամ յա ռաջ մտա նք 
Հա լէպ: Մե զի ըն կե րակ ցող զապ թիյէն զմեզ ուղ ղա կի կա ռա վա րու թե ան 
դու ռը տա րաւ եւ Սէր Քօ մի սէ րին ներ կայա ցո ւց: Փօ լիս նե րը Գէորգ տղո ւս 
հրա ման տո ւին, որ դո ւրս եր թայ: « Հայրդ հոս պի տի մնայ», ը սին: Գէորգ 
տղաս դո ւրս ե լաւ եւ ես ի րեն պա տո ւի րե ցի, որ եր թայ Հա լէ պի Հայոց 
Ա ռաջ նո րդ Պետ րոս վար դա պետ Ներ կա րա րե ա նին՝ Հա լէպ գալ եւ փօ լիս
նե րո ւն սե նե ա կը բան տար կո ւի լս լո ւր տայ: Հա լէպ ցի քա նի մը ծա նօթ ներ 
ու նէ ի, «գ նա, ը սի, Գէորգ, տղաս, ա նո նց ալ ի մա ցո ւր, կր նայ ըլ լալ, որ հոս 
եր կար ա տեն բան տար կե ալ մնամ»: Բնաւ եր բէք ծա նօթ, կամ ան ծա նօթ 
մա րդ մ’ալ գալ չու զեց: Բո ւն իսկ Պետ րոս վար դա պետ Ներ կա րա րե ան, 
որ զիս շատ լաւ կը ճա նչ նար, չը յա նդգ նե ցաւ մօ տե նալ: Գէորգ տղաս, երբ 
գա ցեր խօ սեր էր վար դա պե տին, յի շե ա լը ի րա ւա մբ մե ղադ րած էր զիս. 
« հայրդ պե տք չէր եր բէք Կիպ րո սէն Տաճ կաս տան վե րա դառ նալ: Պե տք էր 
գիտ նար հայրդ, թէ ժա մա նա կը շատ փա փո ւկ է. նա մա նա ւա նդ ինք իբր 
յե ղա փո խա կան քա հա նայ ա նու նը ե լած է, Թո ւրք կա ռա վա րու թե ան քով 
իբ րեւ տե րու թե ան շատ վնա սա կար հայ մը ճա նչ ցո ւած է: Ես, ը սեր է վար-
դա պե տը, ինչ պէս եր թամ հօ րդ հա մար կու սա կա լին բա րե խօ սեմ: Հօրդ 
ան խո հե մու թե ան վրայ շատ կը ցա ւիմ, մե ղք, ե րա նի թէ մի շտ արտա սահ-
ման մնար»:

472 O Der Ğevont papaz fesat başı, Kıbrısta iden niçun geri döndün. – Այ Տեր Ղևոնդ 
քահանա, այ ապստամբ գլուխ, Կիպրոսում էիր, ինչո՞ւ վերադարձար:
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 Պետ րոս վար դա պետ, ճշ մար տու թիւ նը խոս տո վա նած ըլ լա լու համար, 
ի րա ւո ւնք ու նէր զիս մե ղադ րե լու: Ար դա րեւ, ես շատ ան խո հե մութիւն, 
անխել քու թի ւն ը րած է ի: Բան տէն ել լե լո ւս դեռ տա րի մը ե ղած չէր: 
Հալէպի նա հան գին պե տա կան շր ջա նակ նե րու մէջ ճա նչ ցո ւած է ի իբրեւ 
յե ղա փո խա կան քա հա նայ մը: Ընդ հա նո ւր առ մա մբ դեռ Տաճ կաս տան 
խռո վե ալ վի ճա կի մէջ էր: Ա մեն տեղ հայե րը կը նե ղէ ին եւ կը չար չա րէ ին, 
եր կու տունէ բաղ կա ցե ալ գիւ ղի մէջ իսկ հայ եւ ու րիշ այ լազ գի լր տես ներ, 
մատնիչ ներ կը վխ տային:

 Ա սա նկ ա նյար մար եւ գեշ ա տեն մը թո ղո ւլ ար տա սահ ման, ա զատ 
եւ ա պա հով Կիպ րո սը թո ղո ւլ, կր կին կրա կի մէջ Տաճ կաս տան դառ նալս 
պար զա պէս խեն թու թի ւն եւ ապ շու թի ւն էր: Ե կաւ տղաս Գէորգ վար-
դա պե տին այս ի րա ւա ցի գան գատ եւ մե ղադ րա նք նե րը պատ մեց ին ծի, 
բնաւ եր բէք ցաւ չզ գա ցի, ո րով հե տեւ ես սխա լած է ի, ես մե ղան չած է ի, ես 
տգի տու թե ա մբ կե ա նքս ա հա գին վտա նգ նե րու են թար կած է ի: Վար դա-
պե տէն զատ ու րիշ ո եւ է հա լէպ ցի ին ծի ծա նօթ հայ մը չը փա փա քե ցաւ 
քո վս մօտե նալ: Ըստ իս, ա ւե լի լաւ է, ը սի, Աս տու ծոյ ան հո ւն ո ղոր մու թե ան 
ա պա ւի նիլ, քան մար դոց պա շտ պա նու թե ան:

 Այն օր, 1897 ըստ Յու նաց Սեպ տեմ բեր կար ծեմ 12-ին էր, Հա լէպ, 
ե կանք Սէր Քօ մի սե րին սե նե ա կը, տղաս Գէորգ կէս օ րին կե րա կո ւր բե-
րաւ: Ա նա խո րժ կեր պով կե րա նք, տր տո ւմ եւ տխո ւր սպա սե ցի նք փօ լիս նե-
րո ւն քով: Ի րի կո ւն ժամ, ըստ Թր քաց ճի շդ 11-ին էր, փօ լիս մ’ե կաւ քո վս. 
«ե լէք փա փազ, կու սա կա լը զքեզ կու զէ» ը սաւ: Դո ւրս ե լայ փօ լի սին հետ 
ուղ ղա կի կու սա կա լին տու նը՝ Ճե մի լիյէ կեր թայի նք: Մե ծար գոյ Նի կո ղոս 
է ֆէն տի Տէր Մար գա րե ան ի րեն տան առ ջեւ դի մա ցէն ե լաւ. « Տէր Հայր, 
բա րի ե կած էք, ինչ պէս էք, լաւ էք» ը նե լու վրայ էր, զիս տա նող փօ լի սը 
« Պը րաք խա վա ճա կե տե լիմ»473 ը նե լու չը մնաց: Նի կո ղոս է ֆէն տի խօս քե-
րը կի սատ թո ղո ւց եւ հե ռա ցաւ քո վէն: Այդ մա րդն ալ մե ղադ րե լու ի րա ւո ւնք 
չու նիմ, վա սն զի ժա մա նա կին տա րա պայ ման փափ կու թիւ նը ա մեն հայու 
վրայ եր կի ւղ եւ վեր ջին ծայր զգու շու թի ւն ազ դած էր: Նի կո ղոս է ֆէն տի 
ա ռա ջին ան գամ զիս մի նակ տե սաւ, չէր գի տեր թէ քո վս մաս նա ւոր փօ լիս 
մը կար, չէր գի տեր թէ կա ռա վա րա կան հս կո ղու թե ան տակ կը գտ նո ւէ ի:

 Վեր ջա պէս փօ լի սին հետ գնա ցի նք Ճե մի լիյէ՝ կու սա կալ Րաո ւֆ 
փաշային ներ կայա ցայ: Տա րի քոտ, ծան րա բա րոյ, գօշ եւ մի ան գա մայն 
ար դա րա սէր կու սա կալ մ’էր: Երբ տե սաւ զիս « դո՞ւն ես, ը սաւ, մա րաշ ցի 

473 Bırak havaca (hoca) gidelim. – Թող, խոջա, գնանք:
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Ղե ւո նդ փա փազ» «Այո, Տէր իմ, ես եմ» պա տաս խա նե ցի: « Դո ւն տե րու-
թե ան վնա սա կար ան ձ մ’ես, զքեզ Դա մաս կոս եւ կամ ու րիշ տեղ մը պիտի 
ղր կեմ, հայ րե նի քէդ հե ռու մի ջա վայ րի մը մէջ պե տք է կե նաս» ը սաւ: Շատ 
ա ղա չե ցի, որ զիս Դա մաս կոս չը ղր կէ, « Դա մաս կո սի մէջ հայ չկայ, ես 
ըն տա նի քի եւ քա նի մը զա ւակ նե րու տէր եմ, ան դ խե ղճ պի տի մնամ, այն-
պի սի տեղ մը ղր կէ զիս, որ կա րե նամ ապ րիլ, կա րօտ եւ խե ղճ ապ րե լու չը 
դա տա պար տո ւիմ»:

« Պար տա ւո րե ալ ըլ լամ Ձեր Վսե մու թե ան կե ան քին եր կա րու թե ան 
հա մար ա ղօ թա րար ըլ լա լու», քո վը մօ տե ցայ ոտ քե րը իյ նա լու պէս ա ղա-
չե լով շար ժո ւմ մ’ը րի: Չը թո ղո ւց ազ նո ւա բար, այդ մի ջո ցին յու զո ւե ցայ 
եւ աչ քե րս ար տա սո ւք լե ցո ւե ցաւ: Ծե րու նի կու սա կա լը հա ճե ցաւ գթալ: 2 
կամ 3 վայր կե ան լո ւռ կե նա լէն յե տոյ, փօ լի սը նե րս կան չեց: Բե րա նա ցի 
պատո ւի րեց, որ զիս ուղ ղա կի հայոց ե կե ղե ցին տա նի եւ Ա ռաջ նո րդ Պետ-
րոս վար դա պե տին յա նձ նէ: «Ի նէ, ը սաւ, բա րեւ տար մու րա խի ա մին,474 
այս փա փա զը հոս ի Հա լէպ պի տի մնայ»: Մեծ կակ թե մեն նա հ475 մ’ը րի եւ 
ան մի ջա պէս ըն կե րա ցայ փօ լի սին: Ե կա նք ե կե ղե ցի՝ ան հու նա պէս ու րախ 
եւ զո ւա րթ: Ա ռաջ նոր դա րան մտա նք, երբ Ա ռաջ նոր դա րա նի սան դու խէն 
վեր կել լայի նք տե սայ, որ Պետ րոս վար դա պե տն ալ կը պատ րաս տո ւէր իմ 
մասին բա րե խօ սե լու հա մար վա լի476 փա շային քով եր թալ: Փօ լի սը ճի շդ 
կու սա կա լին պա տո ւի րա ծին հա մե մատ վար դա պե տին յա նձ նեց զիս:

 Ո ւղ ղա կի փօ լի սին հետ ե կա նք Հայոց Ա ռաջ նոր դա րա նը: Լու սա հոգի 
Պետ րոս վար դա պետ գա ւա զա նի պէս մեծ պաս տօ նը ի ձե ռին Ա ռաջ-
նոր դա րա նի սան դու խին գլու խը կայ նած, տղաս՝ Գէորգն ալ քով պատ-
րաս տուած էր վսեմ Րաո ւֆ փա շա կու սա կա լին մօտ եր թա լու, որ պէս զի 
իմ ա զա տու թե ան հա մար բա րե խօ սու թի ւն ը նէ: Երբ փօ լի սին հետ գա լս 
տեսաւ, կայ նե ցաւ, վեր ե լա նք: Փօ լի սը կու սա կա լին հրա մա նին հա մե մատ 
խօ սե ցաւ Ա ռաջ նոր դին: « Կու սա կա լը, ը սաւ, բա րեւ ու նի Ձեզ, այս մա րաշ-
ցի քա հա նան հոս Հա լէպ պի տի բնա կի, ու րիշ տեղ չը պի տի եր թայ, ըն դու-
նե ցէք զին քը եւ քո վեր նիդ պա հե ցէք»:

 Ար ժա նա պա տիւ Պետ րոս վար դա պետ շատ գոհ մնաց, ո րով հե տեւ 
շատ կզ գու շա նար յա չս Թո ւրք կա ռա վա րու թե ան վար կա բեկ յե ղա փո-
խա կան քա հա նայի մը հա մար եր թալ վսեմ կու սա կա լին ա ղա չել, որ զիս 
չը բան տար կէ եւ կամ ու րիշ տեղ մը չաք սո րէ: Ի րա ւո ւնք ալ ու նէր, վա սն 

474 Նկատի ունի առաջնորդին:
475 Թեմեննահ (Temenna) – խոնարհումով բարև, արևելյան ողջույնի ձև:
476 Վալի (Vali) – նահանգապետ:
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զի ժա մա նա կը շատ փա փո ւկ էր: Ես, տղաս Գէորգ, ան հու նա պէս ու րա-
խա ցա նք եւ շատ բե րկ րե ցա նք: Ա ռա ջին ու րա խու թի ւն նիս այն ե ղաւ, որ 
կու սա կա լը շատ ազ նո ւու թե ա մբ վա րո ւե լով բա րե ա ցա կամ գտ նո ւե ցաւ 
իմ մա սին: Ե թէ ու զէր կր նար զիս ա ւե լի հե ռու, գեշ մի ջա վայր մը ղր կել: 
Երկ րո րդ. ա ռա նց Պետ րոս վար դա պե տի դի մո ւմ եւ կամ մի ջամ տու թե ան 
փր կո ւե լով ե կայ Ա ռաջ նոր դա րան:

 Վեր ջա պէս «ա նհ նա րի նք առ ի մա րդ կա նէ հնա րա ւո րք են ա ռա ջի 
Աստու ծոյ»: Մի այն օր մը գրե թէ Հա լէ պի կա ռա վա րու թե ան Սէր Քօ մի
սե րի սե նե ա կը ար գե լա փակ մնա լով, ի րի կո ւան ժամ 12-ին, ըստ Թր քաց, 
Ա ռաջ նոր դա րան յա նձ նո ւած է ի: Ճիշ դը խոս տո վա նե լով Պետ րոս վար դա-
պե տն ալ ու րա խա ցաւ եւ շատ սէր եւ յար գա նօք ըն դու նեց զիս: Մխի թա-
րեց եւ քիչ մ’ալ մե ղադ րեց զիս: Ա սա նկ փա փո ւկ օ րե րու մէջ պե տք չէր, որ 
ար տա սահ մա նէն ետ դառ նայիր: Կր նայիր կե նալ Կիպ րոս, քա նի որ քեզի 
պաշ տօն տո ւած են, այդ պի սի ա զատ եւ ա պա հով երկ րէն ետ դառ նալ 
վերս տին Տաճ կաս տան մտ նել՝ պար զա պէս յի մա րու թի ւն է: Համ բե րէ իր, 
ուշ կամ կա նո ւխ ըն տա նի քն ալ Մա րա շէն հա նե լու հնար մը կը գտ նո ւէր:

 Այս ար դար եւ ճշ մա րիտ մե ղադ րա նք նե րը լսե լով կա մչ նայի, բայց ինչ 
օ գո ւտ, բա նը բա նէն ան ցած էր: Սխա լած ըլ լա լս խոս տո վա նե ցայ: Նո րէն 
Պետ րոս վար դա պետ ազ նո ւա բար քա ջա լե րեց զիս: Մի վհա տիր, ը սաւ, 
Աս տո ւած ո ղոր մած է, կր նա նք զքեզ հո գալ: Այ սու հե տեւ չես կր նար ու րիշ 
տեղ մը եր թալ: Տղադ՝ Գէորգը ղր կէ Մա րաշ, եր թայ ըն տա նի քն հոս թող 
բե րէ: Հոս քա հա նայու թի ւն կը նես, կապ րիս: Ես եւ տղաս՝ Գէորգ ու րախ 
եւ զո ւա րթ, Պետ րոս վար դա պե տին քո վէն մեկ նե լով Ա ռաջ նոր դա րա-
նի մէջ, վա րի յա րկ, սե նե ակ մը մտա նք: Կե րա նք, խմե ցի նք եւ այն գի շեր 
հանգիստ պառ կե ցա նք:

1897 Սեպ տեմ բեր 13-ին Հա լէպ ժա մա նած է ի նք: Հե տե ւե ալ օ րը 
Վերաց ման Խա չի տօ նա խմ բու թի ւնն էր: Ե կե ղե ցի մտա նք: Ա ռաջ նո րդ 
Պետ րոս վար դա պետ Ներ կա րա րե ան Սո ւրբ Ան մահ Պա տա րագ մա տոյց, 
քա րոզ ը սաւ: Բնիկ ե ար փո ւզ ցի Ոս կե րի չե ան Յա րու թի ւն ձայ նա ւոր դա սա-
տու էր, լաւ եր գեց: Բա ւա կան ժո ղո վո ւրդ կար այն օր ի րի կո ւան: Խաչ վե-
րա ցի հան դէ սն ալ վայե լե ցի նք ու րախ սր տով:

 Քա նի մ’օր յե տոյ Գէորգ տղաս Մա րաշ գնաց՝ մայ րը, եղ բայր եւ 
քոյրը բե րե լու: Ե թէ տղաս ղր կած չըլ լայի՝ ըն տա նի քս Հա լէպ փո խա դրե-
լու համար կա ռա վա րու թիւ նը փո խադ րել պի տի տար: Ես այդ ան պա-
տեհութեան տեղի չը տա լու հա մար շու տով տղաս ղր կե ցի ի Մա րաշ:  
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Կարծեմ 15 օր վեր ջը մե րին նե րը՝ ե րեց կի նս, Ա րու սե ակ աղ ջի կս, Նահա-
պետ եւ Գուր գեն տղա քս Գէորգին հետ ե կան Մա րա շէն: Մայրս գալ 
ուզած չըլ լա լով քոյրս Մա րի ա մէ նց քով մնա ցած էր: Անդ րա նիկ տղաս՝ 
Յով հան նէ սն ալ իւր կէս մնա ցե ալ ուս մո ւն քը ա ւար տե լու հա մար 
Այնթապի քօ լե ճը գա ցած էր:

 Մե րին նե րը Մա րա շէն ե կան եւ այն օր ուղ ղա կի կնո ջս հօ րա քոյր 
Շիւլա մե ան Թր վա նտ հա նը մին տո ւնն ի ջած է ին: Ե կաւ տղաս Գէորգ, 
ե կե ղե ցի լո ւր տո ւաւ ին ծի: Ես գնա ցի Շիւ լա մե ա նին տու նը: Տես նե լով ըն-
տա նիքս, սի րաս նո ւնդ զա ւակ նե րս, մե ծա պէս ու րա խա ցայ: Քա նի մը օր 
կե ցա նք Շիւ լա մե ա նց տո ւն իբ րեւ հի ւր: Կնո ջս հօ րաք րոջ ա մու սի նը Շիւ լա-
մե ան Խա չեր ա ղա ար դէն կը ճա նչ նայի նք՝ հիւ րա սէր եւ ազ նիւ ան ձ մ’էր: 
Կի նը՝ Թր վան տա հա նըմ վե հա նձն եւ ա ռա քի նի, մի ան գա մայն ա ռա տա-
սի րտ կին մ’ըլլա լով, այն քա նի մ’օ րո ւան մի ջո ցին յար գեց, պա տո ւեց եւ 
մե ծա րեց մե րին նե րը:

 Հա լէ պի Հայոց Ազ գային վար ժա րա նին տնօ րեն դա սա տու Յով-
հան նէ սե ան պա տո ւե լի Պետ րո սին ա ջակ ցու թե ա մբ Սա լի պէ թա ղի մէջ, 
ե կե ղե ցի ի մօտ, հո գե տան կից, Ե րու սա ղէ մի կա լո ւած տո ւն մը, զոր բնիկ 
ուր ֆա ցի պա տո ւա ւոր վա ճա ռա կան Ա պու հայա թե ան Յով հան նէս ա ղա 
վար ձու բռ նած էր, գտա նք: Յով հան նէս ա ղա մեծ կակ սե նե ակ մը տո ւաւ 
մե զի բնա կե լու հա մար 40 ղու րո ւշ ամ սա կա նաւ: Շիւ լա մե ա նց տու նէն ան դ 
փո խադ րո ւե ցա նք: Շատ ալ գոհ մնա ցի նք:

 Ո րով հե տեւ Ա պու հայա թե ան Յով հան նէս ա ղա պար կե շտ, հա մե ստ 
եւ ազ նո ւա բա րոյ հայ եւ հայր մ’էր, կի նը՝ Վար դու հի հա նըմ եւս ա ռա ւել 
բա րե բա րոյ, լո ւրջ եւ ազ նիւ կին մ’էր: Բա ղդ մ’էր մե զի հա մար, որ այս պի-
սի պա տո ւա ւոր հայու մը տան մէջ բնա կե լու ար ժա նի ե ղա նք: Յով հան նէս 
ա ղա եւ թէ իւր կի նը շատ սի րե ցին զմեզ ան կեղ ծու թե ա մբ: Կահ կա րա սի, 
ինչ որ պե տք ըլ լար՝ կու տային:

 Ա պու հայա թե ան Յով հան նէս ա ղա իւր տան մէջ մեր բնա կած սե նե-
կին վե րի յար կը սե նե ակ մ’ալ այն թապ ցի Խըր լօ պե ան Հան նէ477 ա նո ւա մբ 
բո ղո քա կան հայու մը վար ձու տո ւած էր: Յի շե ալ Խըր լօ բե ա նն ալ բա ւա-
կան լու սա միտ, զար գա ցե ալ, պար կե շտ ան ձնա ւո րու թի ւն մ’էր:

Ձ մեռ ե կաւ: Եր կար գի շեր ներ ան ցնե լու հա մար ե րեք դրա ցի ներ 
ի րի կո ւն նե րը կե րա կու րէն վեր ջը կար գով ի րա րու տո ւն կը հա ւա քո ւէ ի նք, 

477 Այս ընտանիքից է Հայաստան ներգաղթած Գևորգ Խրլոպյանը՝ վաստակաշատ 
գիտնական, փիլիսոփայության դոկտոր:
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ժա մա նց ը նե լու, ան մեղ խօ սակ ցու թե ա մբ, ա նոյշ տե սակ ցու թե ա մբ ի րար-
մով եր ջա նիկ կըլ լայի նք: Ա սա նկ ըն տա նե կան մի ու թի ւն նե րով ապ րե ցա նք 
ու րախ զո ւա րթ: Նա հա պետ եւ Գո ւր գեն տղա քս դեռ ման կա կան հա սա-
կի մէջ Ազ գային դպ րոց կեր թային: Ա րու սե ակ աղ ջի կս մօր քով առտ նին 
բա նե րով կզ բա ղո ւէր: Տղաս Գէորգն ալ դեր ձա կու թի ւն սոր վե լու հա մար 
Հա լէ պի նշա նա ւոր ար հես տի տէր Գօ գօ րե ան եր կու հա րա զատ եղ բա րց՝ 
Յով հան նէս եւ Մար տի րոս ա ղա նե րո ւն քով կեր թար:

 Ըն տա նի քս, երբ Մա րա շէն ե կան եւ մաս նա ւոր բնա կա րան մը վար ձե-
լով հաս տա տո ւե ցա նք ի Հա լէպ, Հա լէ պի Հայոց Սո ւրբ 40 Մա նո ւկ ե կեղեցւոյ 
չո րս ար ժա նա պա տիւ քա հա նայք ի րե նց կրօ նա կան ժո ղո վը կան չե ցին եւ 
շատ յար գա նօք եւ ազ նո ւու թե ա մբ ըն դու նե լով զիս ը սին ինծի « Տէր Հայր, 
այլ եւս հոգ մ’ը նէր, ցա ւիլ եւ տրտ միլ օ գո ւտ չու նի: Մե նք մեր մէջ ո րո շում 
տո ւինք, զքեզ պաշ տօ նա պէս ե կե ղե ցի ըն դու նած ենք: Չո րս հատ է ի նք, 
այժմ հի նգ հատ ենք: Կար գով այ սու հե տեւ պի տի պա տա րա գէս: Ճիշդ մեր 
ը րա ծին պէս ե կե ղեց ւոյ մէջ «ի ժա մու ցի» պնա կդ պիտի պտտցնէս, թէ պսա-
կի եւ թէ թա ղո ւմ նե րու զքեզ հրա ւի րող ներ ըլլան՝ ի րաւունք ու նիս եր թա լու: 
Բայց քե զի ծո ւխ տալ՝ մեր ի րա ւա սու թեան սահ մա նէն դո ւրս է: Այդ ի րա-
ւուն քը ուղ ղա կի Կի լի կի ոյ Վեհ.  Կա թո ղի կո սին հրա ման եւ գի տակ ցու թե ան 
կը վե րա բե րի: Սո ւրբ Զա տիկ նե րո ւն տու ները օրհ նե լու ի րա ւո ւնք չու նիս: Այ-
սու ա մե նայ նիւ մաս նա ւոր հրա ւի րող ներ ե թէ ըլ լան՝ կր նաս եր թալ: Քա նի 
որ պե տա կան հրա մա նաւ հոս իբ րեւ աք սոր մնա լու դա տա պար տո ւած ես, 
մի նե ղո ւիր, մե նք զքեզ իբ րեւ եղ բայր մեր քա հա նայա կան շար քին մէջ ըն-
դու նած ենք»: Այս պա տո ւա կան սո ւրբ հարց իմ ե րախ տա գի տա կան ան-
կե ղծ զգա ցո ւմ նե րս յայտ նե ցի եւ շատ գոհ մնա ցի ի րե նց այս ազ նո ւու թե նէ:

 Ա ւագ քա հա նայ Տէր Մես րոպ Ա ճե մե ա ն
 Տէր Սա հակ քա հա նայ Շահ վե քի լե ա ն
 Տէր Մար կոս քա հա նայ
 Տէր Յա կոբ քա հա նայ Յով հան նէ սե ան: Ա սո նք է ին այն ժա մա նակ 

Հա լէ պի հայ ե կե ղեց ւոյ պաշ տօ նա կան քա հա նայք:
 Ա ռաջ նոր դա կան տե ղա պահ Գե րա պա տիւ Պետ րոս վար դա պետ 

Ներ  կա րա րե ան եւս քա հա նայ սո ւրբ հա րց այս ո րո շո ւմ եւ ըն դու նե լու թե նէ 
գոհ մնա լով յոր դո րեց եւ խրա տեց զիս, որ կա րե լի ու թե ան սահ մա նին մէջ 
մի շտ լո ւրջ եւ շր ջա հայե աց ըլ լամ, յե ղա փո խա կան գո րծ եւ խօս քե րէ հե ռու 
ըլ լամ եւ արժ. քա հա նայից հետ սի րով եւ հար գա նօք եւ բա րե կր թու թե ա մբ 
վա րո ւիմ: 
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 Գե րա պա տիւ Պետ րոս վար դա պետ Ներ կա րա րե ան լաւ եւ ա նոյշ ձայն 
մ’ու նէր: Եր կայն հա սա կաւ, մեծ փոր եւ բա ւա կան պա րա րտ ի րան, կէս սեւ 
եւ կէս ճե րմկ ցած մօ րու քի տէր ան ձ մ’էր: Շատ ու սե ալ կղե րա կան մը չէր: 
Կի րա կի օ րեր Սո ւրբ Պա տա րա գի մի ջո ցին հայե րէն քա րոզ կու տար, մա-
քո ւր հայե րէ նով, բայց ա նի մա ստ: Բե մա խօս քա րո զիչ ըլ լա լու յատ կու թե նէ 
զո ւրկ, բայց ինչ ը նեն Հա լէ պի ժո ղո վո ւր դը՝ ոչ խա րի պէս կը նէ ին մտիկ: 
Պետ րոս վար դա պետ բնիկ ա տա փա զար ցի էր, ի րեն քե ռոր դին Կեն ճե ան 
Զա րեհ ա նո ւն, ու սե ալ ե րի տա սա րդն ալ քո վն էր իբ րեւ քար տու ղար: Այս 
Զա րեհ ա նո ւն ե րի տա սար դը շատ ազ նիւ եւ բա րե բա րոյ եւ ա ռա քի նի հայ 
մ’էր, մի շտ կը հա մակ րէր ին ծի եւ եր բե մն ալ ին ծի ազ նո ւու թի ւն ներ կը նէր: 
Պետ րոս վար դա պետ ի րեն խո նա րհ եւ հե զա համ բոյր բնա ւո րու թե ա մբ 
Հա լէ պի հայ հա մայն քին ա մեն դա սա կար գէն ալ սի րո ւած էր, եւս ա ռա ւել 
սա սո ւն ցի հա ցա գո րծ եւ ջա ղաց պան հայեր շատ կը սի րէ ին զին քը:

 Հա լէ պի նա հան գին վսեմ կու սա կալ Րաո ւֆ փա շան Պետ րոս վարդա-
պե տին բա րե կա մն էր: Պետ րոս վար դա պետ հայե րէն մի այն գի տէր, թրքե-
րէն չէր կր նար շնո րհ քով խօ սիլ: Քա նի ցս ի րեն հետ մի ա սին գացած եմ 
թո ւրք պե տա կան պաշ տօ նէ ից քով, լսե լով ի րեն տաճ կե րէն սխալ խօսակ-
ցու թի ւն նե րը զար մա ցած եմ: Այ նո ւա մե նայ նիւ, կր նամ ը սել, թէ Պետրոս 
վար դա պետ իւր քա նի մը թե րու թի ւն նե րով հան դե րձ, իբ րեւ կարող Ա ռաջ-
նո րդ վար դա պետ մը կը կա ռա վա րէր ժո ղո վո ւր դը: Ճշ մար տու թիւ նը 
խոստո վա նած ըլ լա լու հա մար պե տք է ը սեմ, թէ Պետ րոս վար դա պե տին 
աղն ու հա ցը կե րայ եւ ազ նո ւու թի ւն նե րը վայե լե ցի:

 Ա ւագ քա հա նայ Ա ճե մե ան Տէր Մես րոպ հայր շատ ան գամ կը հո գար 
զիս: Ե թէ ի րեն ծու խե րէն մե կո ւն պսակ եւ կամ թա ղու մը պա տա հեր մի ա-
սին կը տա նէր զիս: Կու զեր, որ ես ալ օգ տո ւիմ: Ըն տա նիք ու նիս, զա ւակ-
ներ ու նիս, եկ եր թա նք, պսա կին եւ կամ մե ռե ա լին տէ րը քե զի ալ կու տայ 
պար գեւ եւ ին ծի ալ կու տայ: Վեր ջա պէս Տէր Մես րոպ հայր կը սի րէր զիս: 
Մի շտ գոհ մնա ցած եմ այս ազ նիւ քա հա նայէն:

 Ար ժա նա պա տիւ Տէր Սա հակ քա հա նայ Շահ վե քի լե ան պաղ ա րի ւն, 
բայց ծան րա բա րոյ եւ պահ պա նո ղա կան կղե րա կան մ’էր. բնիկ բե րի ա ցի 
ըլ լա լո ւն քաջ ա րա բե րէն գի տէր. հայե րէն եւ թր քե րէն ալ գի տէր, Սօ ֆի ա 
հա նըմ ա նո ւն մայր մ’ու նէր, որ նշա նա ւոր կին մ’էր: Տէր Սա հակ քա հա նայ 
ու սե ալ եւ զար գա ցե ալ հո գե ւո րա կան մը չէր, բայց պար կե շտ, հա մե ստ եւ 
իւր կո չո ւմ եւ պաշ տօ նին գի տա կից քա հա նայ մը ըլ լա լո ւն, ընդ հան րա պէս 
Հա լէ պի ա րա բա խօս հայեր կը սի րէ ին զին քը: Հո գեշ նո րհ Տէր Սա հակ 
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քահա նայ Շահ վե քի լե ան աղ ու հա ցի մէջ եւ եր բե մն կի րա կի օ րեր ա րա-
բե րէն լե զո ւով քա րոզ կու տար: Վեր ջա պէս, կր նամ ը սել, թէ Սա հակ հայր 
ար ժա նա ւոր քա հա նայ մ’էր իւր մա քո ւր եւ ան բա սիր բնա ւո րու թե ա մբ:

Ն մա նա պէս Արժ. Տէր Մար կոս քա հա նան եւս գե ղե ցիկ ձայն եւ հիա-
նա լի եր գե ցո ղու թի ւն ու նէր, հա մակ րե լի ա նոյշ բնա ւո րու թե ան տէր եւ 
ա մեն մար դու հետ սի րով եւ հա մակ րա նօք վա րո ւիլ գիտ ցող պար կե շտ 
եւ ան կե ղծ կղե րա կան մ’էր: Ինք ար հես տով ոս կե րիչ ըլ լա լո ւն, շատ գե ղե-
ցիկ թա գեր կը շի նէր, քա հա նայից փա կեղ ներ շի նե լու մէջ ան նման ճա րպ-
կու թի ւն ու նէր: Կը սի րէ ի այս օրհ նե ալ քա հա նան, ո րով հե տեւ բա րե սի րտ 
էր, հա րո ւստ ալ էր: Քա նի մը տղաք ու ներ, ո րո նք ա ռան ձին ա ռան ձին 
արհեստ ներ եւ վա ճա ռա կա նա կան գոր ծեր կա տա րե լով յա ռաջ գա ցած 
է ին: Մի շտ գոհ մնա ցած եմ Ար ժա նաշ նո րհ Տէր Մար կոս քա հա նային 
ընկե րակ ցու թե նէ:

 Գա լով Ար ժա նաշ նո րհ Տէր Յա կոբ քա հա նային՝ այս ալ կր նամ գովել: 
Իր մէ եր բէք դժ գոհ ըլ լա լու պատ ճառ մը ու նե ցած չեմ: Տէր Յա կոբ հայր 
ա նո ւս քա հա նայ մ’էր, գի տէր ա րա բե րէն շատ լաւ, ա տեն մ’ալ Այն թապ քա-
հա նայա գոր ծու թի ւն ը րած ըլ լա լո ւն թր քե րէն ալ լաւ գի տէր: Բայց դժբաղ-
դա բար ժո ղո վր դե ան սի րտ եւ հա մակ րու թիւ նը չէր կր ցած շա հիլ: Իւր քա-
հա նայա կան ե կամ տին նո ւա զու թե ան հա մար գան գատ կընէր: Տէր Յա կոբ 
հօր հա մես տա փայլ ե րեց կի նը եր կար ժա մա նակ հի ւանդ ըլլալով մե ռաւ: 
Տղա քն ալ շնո րհ քով տղաք չէ ին: Վեր ջա պէս Հա լէ պէն դժգոհ ըլլալով թո-
ղո ւց իւր ծնն դա վայ րը, Ե գիպ տոս գնաց եւ ան դ կն քեց իւր մահկա նա ցո ւն:

1897 Նոյեմ բեր ամ սո ւան վեր ջե րն էր, Հա լէ պի Հայոց Սո ւրբ 40 Մանուկ 
ե կե ղեց ւոյ պաշ տօ նա կան քա հա նան է ի, այլ եւս, սկ սայ գոր ծել ա ռա նց 
ծխա տէր ըլ լա լու: Կար գով հեր թա պահ կըլ լայի եւ հի նգ շա բաթը ան գամ 
մը կը պա տա րա գէ ի: Ե թէ հրա ւի րող ըլ լար՝ պսա կադ րու թե ան, թաղ ման եւ 
մկր տու թե ան կը մաս նակ ցէ ի: Քա հա նայ եղ բա րց հետ սիրով եւ ազ նո ւու-
թե ա մբ կը վա րո ւէ ի: Նա մա նա ւա նդ լո ւրջ եւ շր ջա հայե աց ընթա ցք մ’ու նե-
նա լով կաշ խա տէ ի բա րի ա նո ւն եւ հա մե ստ համ բաւ մը վա ստ կե լու:

1897 Նոյեմ բեր եւ Դեկ տեմ բեր ա միս ներ ան ցան. մայրս ալ Մա րա շէն 
բե րել տո ւի: Ա պու հայա թե ա նին տան մէջ կը բնա կէ ի նք: Նա հա պետ եւ 
Գո ւր գեն դպ րոց կեր թային եւ Գէորգ տղաս ալ դեր ձա կու թի ւն սոր վե լու 
հա մար Գօգօրե ան Յով հան նէս եւ Մար տի րոս ա ղա նե րո ւն քով կեր թար: 
Ա ռա նց ծխա տէր ըլ լա լու ան շո ւշտ քա հա նայա կան ի րա ւո ւնք քիչ կըլ լայ, 
ո րով հե տեւ հի նգ շա բա թը ան գամ մը պա տա րա գե լով եւ հի նգ շա բա թը 
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ան գամ մը «յի շե քի» տո ւփ պտտց նե լով հա զիւ հազ 200 կամ 300 դա հե կան 
կր նայի շա հիլ: Համ բե րե ցի, տո կա ցի եւ բնաւ եր բէք գան գատ չը յայտ նե ցի 
ո եւ ի ցէ մե կու մը:

 Տե ղա ցի քա հա նայք եր կու քը ար դեն հա րո ւստ է ին՝ Տէր Մես րոպ եւ 
Տէր Մար կոս, եր կու քին ալ տղա քը վա ճա ռա կան է ին, մաս նա ւոր մթե րա-
նոց ներ ու նէ ին: Տէր Մար կո սին տղա քն ալ նշա նա ւոր ոս կե րիչ է ին: Բայց 
Տէր Սա հակ եւ Տէր Յա կո բին տղա քն վաս տակ չու նէ ին: Քա նի մ’ա միս ներ 
մնա լէս յե տոյ կր ցայ բա ւա կան սիր տեր շա հիլ: Բնիկ տիգ րա նա կե րտ ցի 
Տիգ րա նե ան Թո մաս է ֆէն տի ա նու նով վա ճա ռա կան բա ւա կան հա րո ւստ 
հայ մը հա մակ րած էր ին ծի, օր մը դրա մի մա սին նե ղու թի ւն ու նե նա լով 
յի շե ալ Թո մաս է ֆէն տի ին գրա ւոր դի մո ւմ ը նե լով դրա մի պե տք ու նե նալս 
յայտ նե ցի: Ան մի ջա պէս Տիգ րա նե ան տղո ւն՝ Գրի գո րին մի ջո ցաւ ին ծի 
դրամ ղրկեց եւ քա նի մ’օր վեր ջը մաս նա ւո րա բար քո վս ե կաւ ան ձա մբ. 
« Տէր Հայր, ես զքեզ սի րած եմ ան կեղ ծու թե ա մբ, երբ դրա մա կան նե ղու-
թի ւն ու նե նաս դիմէ ին ծի, պատ րա ստ եմ օգ նել քե զի» ը սաւ: Մե ծա պա տիւ 
Յով հան նէս ա ղա Ա պու հայա թե ան եւս այս մի ջո ցին օր մը ին ծի ա սանկ 
ազ նո ւու թի ւն մ’ը րաւ, այն ալ շատ հա մե ստ կեր պով: Ի րի կո ւն մը, երբ 
ա ռան ձին տու նը նս տած է ի, Յով հան նէս ա ղա զիս դո ւրս կան չեց եւ մութի 
մէջ « Տէր Հայր, սա 18 մե ճի տը առ պետ քե րդ հո գայ: Ես հա սկ ցած եմ 
քու նիւ թա կան վի ճա կդ: Եր բէք մի նե ղո ւիր, Աս տո ւած ի րեն հա ւա տա րիմ 
պաշ տօ նե ա նե րը ան խնամ չի թո ղո ւր: Այս օ րե րն կա նց նին, մի վհա տիր»: 
Յով հան նէս ա ղային ա սա նկ ազ նո ւա բար եւ շատ հա մե ստ կեր պով զիս 
հո գալ եւ ուղ ղա կի բո ւն իսկ ի րեն քսա կէն դրամ տա լը եր բէք չեմ կր ցած 
մոռ նալ:

 Հե տզ հե տէ Հա լէ պի հայ հա մայն քին ո մա նց հա մակ րա նք եւ յարգանք-
նե րը սկ սած է ի շա հիլ: Տե ղա ցի քա հա նայք ի րա ւի վա րք եւ նկա րա-
գրի մաքրու թե ան շնոր հիւ յա ջո ղած է ին սի րտ վա ստ կիլ, բայց ու սում եւ 
գիտութի ւն ը սո ւած բա նէ տե ղե կու թի ւն չու նէ ին: Մի այն մե ջեր նին Արժ. 
Տէր Սահակ քա հա նայ Շահ վե քի լե ան եր բե մն հայե րէն եւ եր բե մն ալ ա րա-
բե րէն քա րոզ խօ սե լու կա րո ղու թի ւն ու նէր: Մի ւս ե րե քն ծա նու ցո ւմ մը իսկ 
ը նե լու ան կա րող է ին: Թէ ե կե ղեց ւոյ բե մէն եւ թէ դպ րո ցա կան հան դես-
նե րու մէջ պա տեհ ա ռիթ նե րով կա րճ կա րճ ա տե նա բա նու թի ւն ներ ը նե լս 
շատ օգտա կար ե ղաւ: Ա սա նկ 1897-ին վեր ջե րը ե կա նք:

 1898 Ս. Ծնն դե ան Զատ կին, ծո ւխ չու նե նա լո ւս հա մար, ստի պուե-
ցայ տո ւն մնալ եւ չեր թալ ա նոր ա սոր տո ւն: Ար դեն ի վա ղո ւց ան տի 
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արժանա պա տո ւու թի ւնս հաս տատ պա հե լու դի տա ւո րու թե ա մբ մի շտ վե-
հանձն ըլլալ, դրա մի սի րոյն հա մար նո ւաս տա նալ եր բէք չէ ի սի րէր: Այն 
օր, երբ տո ւն նս տած է ի, բնիկ տիգ րա նա կե րտ ցի Լիւ լէ ե ան Յով հան նէս 
ա ղա ա նուն վա ճա ռա կա նին սպա սա ւո րը ե կաւ. «Ա ղաս, ը սաւ, Տէր Հայր, 
զքեզ կու զէ: Ե լիր մի ա սին եր թա նք, տո ւն օրհ նէք պի տի ը նէս»: Գնա ցի Լիւ-
լէե ա նին տու նը: Յի շե ալ վա ճա ռա կա նը շատ յար գա նօք եւ մե ծա րա նք ներ 
ցոյց տա լով պա տո ւեց զիս: Օրհ նե ցի տու նը, մե ճի դիյէ մը նո ւէր տո ւաւ: Հոն 
ուրիշ պան դո ւխտ հայ մ’ալ կար՝ ա նոր ալ տո ւնն օրհ նե ցի: 

Ան ցաւ Սո ւրբ Ծնն դե ան Զա տի կը: Աղ ջի կս՝ Ա րու սե ա կը բնիկ հա լէպ-
ցի Սապ պա ղե ան Հա ճի Ֆա րես ա նո ւն հայը ու զեց: Այս մա սին ալ մեծ 
սխալ գոր ծե ցի: Ա ճա պա րե լու չէ ի, այլ գէթ տա րի մը եւ կամ թե րե ւս ա ւե-
լի ժա մա նակ ի Հա լէպ բնա կե լով, կա րե նայի լաւ ու սո ւմ նա սի րել Հա լէ պի 
բնիկ տե ղա ցի ա րա բա խօս հայոց բնա ւո րու թիւ նը, ա նո նց ապ րե լա կերպը, 
ա նո նց կաց ու նիս տը, ա նո նց ճա շակ նե րը, ա նո նց, ի մի բան, ներ քին 
կեան քը: Մի ա միտ եւ ան փո րձ գտ նո ւե ցայ: Այո, ան կեղ ծու թե ա մբ պե տք 
է խոս տո վա նիմ, թէ սխալ քայլ ա ռի եւ յե տոյ խե ղճ աղջ կաս՝ Ա րու սե ա կին 
ար տա սո ւք թա փե լո ւն պատ ճառ ե ղայ:

 Փե սաս՝ Հա ճի Ֆա րես եր կու եղ բայր ներ ու նէր՝ Ապ տըլ լայ եւ Ան տօն: 
Ա նո նք ալ ա մու րի ե րի տա սա րդ ներ է ին: Աղ ջի կս՝ Ա րու սե ա կը Ֆա րե սին չը 
տա լու հա մար մի այն մէկ հա լէպ ցի հայ մը ին ծի բա րի խրատ ներ տո ւաւ, 
բայց դժ բաղ դա բար չու զե ցի ան սալ:

1898 Յո ւն վար, Փե տր վար, Մա րտ ա միս նե րը ան ցան: Մե նք ալ, ա մառ 
ե կաւ, Ա պու հայա թե ան Յով հան նէս ա ղային տու նէն ե լա նք, հա լէպ ցի հայ 
ոս կե րիչ Սե լիմ Ֆեթ թել ա նո ւն մար դո ւն տու նը փո խադ րո ւե ցա նք: Մայրս 
ալ քո վեր նիս էր: Կար ծեմ 1898 Մա րտ 6-ին էր, երբ դեռ Ա պու հայա թեա նին 
տո ւնն է ի նք, տղաս՝ Գէորգ դեր ձա կու թի ւն սոր վե լէ ձա նձ րա ցած փափա-
քե ցաւ Հա լէ պէն մեկ նիլ: Աշ խա տե ցաւ ան ցա գիր ձե ռք բե րել, վերջա պէս 
յաջո ղե ցաւ: Պեյ րո ւթ եր թա լու նպա տա կաւ թո ղո ւց զմեզ մեկ նե ցաւ Հա լէ-
պէն Իս կեն տե րո ւն:

 Քա նի մը օր Իս կեն տե րո ւն սպա սե լով մտաւ շո գե նաւ եւ ա ռա նց Պեյ-
րո ւթ հան դի պե լու ուղ ղա կի Ա ղեք սա նդ րի ա ե լաւ եւ Ա ղեք սա նդ րի ոյ մէջ 
ծխա խո տի վա ճա ռա կան մե ծա նո ւն հայ Կամ սա րա կան եղ բա րց քով 
մտաւ, Գէորգ տղաս մնաց ա նո նց քով:

 Գէորգ տղաս եր թա լէն յե տոյ մե նք աշ խա տե ցա նք մեր դիր քը ա ւե լի 
ամ րաց նել: Ճի շդ այն մի ջո ցին էր՝ Հով հան նէս տղաս Այն թա պի քօ լե ճին 
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մէջ կաշ խա տէր իւր ու սու մը ա ւար տե լու: Վեր ջա պէս վա ղե մի ա ռած մը 
կայ, որ կը սէ « գոր ծո ւե լիք կտա ւին մա նա ծը Աս տո ւած կը ճամ բէ»: 

Այս մի ջո ցին էր. Բա բե լո նէ ն478 Գո ւյո ւմ ճե ան Յա կոբ է ֆէն տի ա նունով 
ե րե ւե լի, հա րո ւստ եւ ազ գա սէր հայ վա ճա ռա կան մ’ե կաւ ի Հա լէպ հաս տա-
տո ւե ցաւ: Բնիկ թա լաս ցի այս մի ան գա մայն բա րե պա շտ եւ թո ւնդ լուսա-
ւոր չա կան հայը, թե պետ հին թիփ մ’էր, բայց ան կե ղծ եւ ազ նիւ ա ռա քի նի 
ան ձնա ւո րու թի ւն մ’էր: Յի շե ա լին կի նը՝ Ման նի Կի ւլ հա նըմ, ա մու սինէն 
ա ւե լի բա րե պաշ տու հի եւ հա մես տա փայլ կին մ’էր, ո րով հե տեւ թրքա խօս 
է ին ա սո նք եւ ես ալ եր բե մն թր քե րէն քա րոզ կը խօ սէ ի: Տի կի նը եւ թէ վսեմ 
Յա կոբ է ֆէն տի շատ գոհ կը մնային:

Գո ւյո ւմ ճե ան Յա կոբ է ֆէն տի եւ իւր լծա կից Ման նի Կի ւլ հա նըմ շատ 
հա մակ րե ցան ին ծի, ան կե ղծ սի րով կը սի րէ ին, կը յար գէ ին եւ կը մե ծա-
րէին զիս: Յա կոբ է ֆէն տի ին տղա քը՝ Հա ճի Գառ նիկ է ֆէն տի, Տիգ րան, 
Թորոս եւ Մար տի րոս է ֆէն տի ներ, Գո ւյո ւմ ճե ան է ֆէն տի ին եր կու աղ-
ջիկ նե րը՝ Վար դու հի եւ Մաք րու հի նմա նա պէս շատ կը մե ծա րէ ին զիս: 
Երբեմն եր բե մն սե ղա նա կից կը նէ ին զիս, եր բե մն ալ ի րի կո ւն նե րը հան-
դե րձ ըն տա նե օք Գո ւյո ւմ ճե ա նց տու նը կեր թայի նք եւ ան մեղ ժա մա նց ներ 
կը վայե լէ ի նք: 

Օր մը Գո ւյո ւմ ճե ան է ֆէն տի ին սպա սա ւո րը տո ւնս ե կաւ. «ե լիր Տէր 
Հայր, է ֆէն տին զքեզ կու զէ» ը սաւ: Գնա ցի քով. « Տէր Հայր, կար ծեմ այս 
օ րեր դրա մա կան ան ձո ւկ վի ճակ ու նիք, կր ցած եմ ա նո ւղ ղա կի կեր պով 
հասկ նալ» ը սաւ: « Քա նի որ ծո ւխ չու նիք ե ղէր, ամ սա կան եւս չեն տար ե ղէր, 
տղո ւդ մէ կը Այն թա պի քօ լե ճին ու սա նող է ե ղէր, մէ կն ալ Ա ղեք սանդ րի ա 
մեկ նած է, բնա կա նա բար կա րօտ պի տի մնաք, քա ջա լե րո ւէ, հոգ մ’ը նէր, 
քա նի որ ես եւ զքեզ ին ծի պէս ան կե ղծ սի րող ներ հոս ենք, պի տի հո գա նք 
զքեզ: Քե զի հա մակ րող ներ մեր մէջ բա ւա կան գու մար մը հայ թայ թեր ենք,  
ա հա քե զի 16 օս մա նե ան լի րայ, առ եւ հո գայ պետ քե րդ, եր բէք մի նեղուիր, 
քե ֆդ նայէ»: 

Առ նել չու զե ցի, բայց այս պի սի պա տո ւա կան պա շտ պան ազ նիւ 
հայու մը հա մակ րու թի ւն եւ ան կե ղծ կա րեկ ցու թիւ նը չա րա չար չը գոր ծա-
ծե լու համար ա ռի վե րոյի շե ալ տաս նը վեց լի րան: Տան վա րձք պա րտք 
ունէ ի՝ վճա րե ցի: Այն օ րեր մե նք ե լած է ի նք Ա պու հայա թե ան Յով հան նէս 
ա ղային տու նէն: Ա պու ճե քօ ա նո ւն հայու մը տու նը կը բնա կէ ի նք, Պալ լատ  
թա ղի մէջ: 

478 Արդյոք նկատի ունի պատմական Պապեռոնը:
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Այս Գո ւյո ւմ ճե ան Յա կոբ է ֆէն տի ա նո ւն օրհ նե ալ եւ ազ գա սէր չօր պա
ճըէն շատ եւ շատ ազ նո ւու թի ւն եւ բա րիք ներ վայե լե ցի: Թե րե ւս 20 ան գամ 
ի րե նց սե ղա նին գլու խը գտ նո ւած եմ, ի րե նց աղ ու հա ցը կե րած եմ, զո րս 
եր բէք չեմ կր նար մոռ նալ:

 Թիւ րա պե ան Յով հան նէս է ֆէն տի ա նու նով ու սե ալ եւ բա րե բարոյ 
ազնիւ փե սայ մ’ու նէր Գո ւյո ւմ ճե ան է ֆէն տին, բնիկ կե սա րա ցի: Այս ե րի-
տա սար դը Կե սա րի ոյ Սո ւրբ Կա րա պետ վան քի Ե սայե ան գի շե րօ թիկ 
վար ժա րա նին շր ջա նա ւա րտ, բա րե կի րթ, մա քո ւր բնա ւո րու թե ա մբ,  միան-
գա մայն զար գա ցե ալ ե րի տա սա րդ մ’էր, Վե զիր Խան մաս նա ւոր պիւ րօ 
ունէր եւ Հա լէ պի հայ վա ճա ռա կա նաց շար քին մէջ լաւ դի րք ու նէր: Շատ 
կը տես նո ւէ ի այս ե րի տա սար դին հետ: Երբ Գո ւյո ւմ ճե ան Յա կոբ է ֆէն-
տիին աղ ջիկ Վար դու հի ին հետ նշա նո ւե ցաւ՝ նշա նօ րհ նե քի հան դէ սին 
ներ կայ է ի: Ես եւ Տէր Յա րու թի ւն քա հա նայ Ե սայե ան մի ա սին օրհ նե ցի նք 
Թիւ րա պե ա նի նշա նը: Թիւ րա պե ա նի պսա կին ալ ներ կայ ըլ լա լով մաս նա-
ւոր քա րոզ մը խօ սե ցայ ա մո ւս նու թե ան վրայ: Թիւ րա պե ան Յով հան նէս 
է ֆէն տի էն եւս շատ ազ նո ւու թի ւն ներ վայե լած եմ եւ դեռ մոռ ցած չեմ այդ 
պա տո ւա կան եւ ան կե ղծ հայը:

1898 Յու լիս 1-ին, երբ ի Հա լէպ ոս կե րիչ Սե լիմ Ֆեթ թել ա նո ւն հայուն 
տու նը կը բնա կէ ի նք, Ա րու սե ակ աղջ կա նս ա մո ւս նու թե ան պսա կը կա-
տա րո ւե ցաւ փե սիս տան մէջ: Ձե ռն տո ւու թիւ նը հո գեշ նո րհ Տէր Մար կոս 
քահա նայ ը րաւ: Պսա կի ա րա րո ղու թե ան ա ղօ թքն ալ Շահ վե քի լե ան Տէր 
Սա հակ հայ րը կար դաց: Փե սիս եղ բայ րը՝ Ֆե թո ւլ լահ, կն քա հայր ե ղաւ: 
Տէր, օրհ նէ այս պսա կը: 

Ես, մայրս, կի նս, Նա հա պետ եւ Գո ւր գեն տղա քս ներ կայ է ի նք Ա րու-
սե կին պսա կադ րու թե ան պա րզ եւ ան պա ճոյճ հան դէ սին, ո րով հե տեւ 
չուզե ցի նք ա ւե լո րդ ծախ քեր ը նել տալ փե սիս: Հա լէպ ցի հայք ընդ հան րա-
պէս պսա կադ րու թե ան հան դէս նե րո ւն շռայ լօ րէն ա ւե լո րդ ծախ քեր կը նէն, 
նո ւա գա ծու ներ կը բե րեն, տե սակ տե սակ ա նու շե ղէն ներ կը հրա մց նեն 
հրա ւի րե ալ նե րո ւն: Կի ներ եւ օ րի ո րդ ներ ի րի կու նէն մին չեւ ա րե ւա ծա-
գին շա րու նակ կը խա ղան եւ կը խն դան: Բայց մեր փե սին հար սա նե կան 
հանդէ սը պա րզ ե ղաւ:

Դժ բաղ դա բար քա նի մը ա միս ներ վեր ջը փե սիս ու Ա րու սե կին միջեւ 
ա մո ւս նա կան ան հա ճոյ դէպ քեր պա տա հե ցան: Աղ ջի կս մի ա միտ եւ մաք-
րա սի րտ, փե սաս՝ կաս կա ծոտ, բար կա ցոտ, եր բե մն զի րար դեռ լաւ չը 
հասկ ցած ան հի մն եւ ան կա րե ւոր բա նե րու հա մար գժ տու թի ւն ներ կը 
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հա նէ ին: Կու գար Ա րու սե ակ կը պատ մէր, կը պար զէր իւր վիշ տե րը, իւր 
ցա ւե րը, կու լար եւ կը լաց նէր, թէ զիս եւ թէ մայ րը: Ինչ կր նայի նք ը նել, 
հա սկ ցած է ի նք մեր փե սին բնա ւո րու թիւ նը, բայց ինչ կր նայի նք ը նել: Ձայ-
ներ նիս չէ ի նք կր նար դո ւրս հա նել, ո րով հե տեւ զմեզ սի րող ալ ու նէ ի նք, 
չը սի րող ներ ալ ու նէ ի նք: Ախ ինչ ցա ւա լի բան մ’է, ինչ ան տա նե լի վի շտ 
մ’է հօր մը հա մար, երբ ու նե նայ հրեշ տա կի նման պար կե շտ, հա մե ստ եւ 
բա րե բա րոյ աղ ջիկ մը, ա մո ւս նաց նէ զայն կար ծե լով, թէ գնա ցած տե ղը 
եր ջա նիկ պի տի ըլ լայ, կար ծե լով, որ տո ւն մը, օ ճախ մը պի տի շե նց նէ, 
օր մ’ալ ան շո ւշտ ա պա գային հայր, մայր պի տի ըլ լայ, ի մի բան, բա րե-
բաս տիկ օ րեր պի տի վայե լէ: Ի րա ւի փե սաս լաւ կող մեր ալ ու նէր, ու տել 
խմել եւ առտ նին պե տք ե ղած բա նե րու հա մար բնաւ կծ ծի չէր, այլ կաս կա-
ծոտ ըն թա ցք մ’ու նե նա լով շատ ան գամ խե ղճ Ա րու սե ա կին քթէն բն ջէն կը 
բերէր: Փե սաս ի րեն քով իւր հօր մայ րը՝ պա ռաւ մը ու նէր, այդ պա ռա ւը իմ 
աղ ջի կս տա րի ներ յար գեց, պա տո ւեց եւ մե ծա րեց: Վեր ջա պէս ա միս ներ 
եւ տա րի ներ ան ցան: Ա րու սե ակ 1899-ին տղայ մը ծնաւ, ա նու նը Վա նես 
դրի նք, փե սիս հօր ա նո ւնն է ե ղէր Վա նես:

 Կար ծեմ 2 տա րի յե տոյ աղ ջիկ մ’ալ ու նե ցաւ, ա նու նը Մա րի դրի նք, 
յետոյ Լէ օ նիկ ա նո ւն աղ ջի կը ծնաւ եւ Պայ ծառ ա նու նով աղ ջիկ մ’ալ ու նե-
ցաւ: Երբ աղ ջի կս՝ Ա րու սե ակ, մէկ մա նչ եւ ե րեք աղ ջիկ նե րու տէր ե ղաւ, 
իւր ա մո ւս նոյն հետ մե րթ սի րով եւ եր բե մն ալ ան սէր կապ րէր: Փե սաս 
Հա րթ Զէ քի ին մէջ ու նե ցած իւր պա պե նա կան տան բա ժի նը իւր եղ բօր՝ Ֆե-
թո ւլ լա հին ծա խե լով Հա լէ պի հիւ սի սային կող մը Հա մի տիյէ թա ղի ճամ բու 
վրայ նոր տո ւն մը շի նել տո ւաւ: Նախ կին տու նէն հոն փո խադ րո ւե ցան: Փե-
սաս իւր Ֆե թո ւլ լահ եղ բօր մէն զա տո ւե ցաւ: Ֆե թո ւլ լահ բնիկ հա լէպ ցի հայ  
աղջկան մը հետ պսա կո ւե ցաւ: Փե սին կրտ սեր եղ բայ րը՝ Ան տօ նն ալ Ե գիպ-
տոս գնաց: Փե սաս դեռ ի րե նց առ ջի տու նէն չե լած պա ռա ւը մե ռած էր:

 Փե սաս նոր շի նել տո ւած տան մէջ քա նի տա րի բնա կե ցաւ ըն տա-
նե օք՝ լաւ մի տքս չէ: Դեռ այս նոր տան մէջ կը բնա կէ ին, փե սաս նո րէն 
ա մենաչնչին բա նի մը հա մար խե ղճ Ա րու սե ակ աղջ կա նս սիր տը վի րա-
ւո րեց, վշտա ցոյց զմեզ: Մե նք ալ այն օ րեր Հա րթ Զահ րը Սօ գագ Նասըր 
աղւոր տո ւն մը կը բնա կէ ի նք: Ե կաւ Ա րու սե ակ մեր քով պատ մեց իւր խորին 
ցա ւե րը եւ վշ տե րը: Վշ տա ցա նք եւ տրտ մե ցա նք մե նք ալ ի րեն հետ: Երկու 
օր վեր ջը մեր փե սին բա րե կամ նե րէն բնիկ հա լէպ ցի հան գու ցե ալ Տէր 
Գէորգ քա հա նային որ դի խա վա ճա Զա տո ւր շատ պար կե շտ եւ համակ-
րե լի եւ պա տո ւա կան ան ձ մ’էր եւ է, չը կր ցա նք նո րին մե ծայարգու թե ան 
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սիր տը կոտ րել: Կր կին ան գամ ըլ լա լով, յար մար դա տե ցի նք, որ Ա րու սեակ 
նե րո ղա միտ գտ նո ւե լով խա վա ճա Զա տու րին հետ եր թայ փեսիս տու նը: 
Երբ Տէր Գէորգե ան Զա տո ւր ե կաւ մեր տո ւնն՝ գի շեր էր, վեր ջա պէս գնաց: 
Ա րու սե ակ ե լաւ գնաց:

 Սա կէ տն ալ պե տք է յի շել, թէ այն օ րէն յե տոյ, օրհ նե ալ է Աս տո ւած, 
փե սաս կար ծես Աս տո ւա ծային նե րշն չո ւմ մ’ու նե ցաւ, փո խեց իւր վա րո ւե-
լա կեր պը հան դէպ Ա րու սե ա կին, առ ջի կաս կա ծոտ ըն թաց քը ձգե լով ա ւե-
լի յար գա նք եւ հա մակ րա նք ցոյց տա լու սկ սաւ: Կր նամ ը սել թէ այն վեր ջին 
գժ տու թի ւնն ե ղաւ եւ յետ այ նու աղ ջի կս Ա րու սե ակ այլ եւս գան գատ ներ 
եւ սր տի նե ղու թի ւն ներ չու նե ցաւ: Ինձ կը թո ւի, թէ փոր ձա ռու ե ղան: Այր 
եւ կին ի րա րու հո գե բա նու թիւ նը կր ցան հա սկ նալ: Աղ ջի կս, տա րի քն ալ 
առ նե լով, եւ կամ զա ւկ նե րու տէր եւ մայր ըլ լա լով հան դէպ իւր ա մո ւս նոյն 
ինչ պէս վա րո ւիլ, ինչ պէս նի ստ ու կաց ու նե նալ պե տք է՝ զայն ու սո ւմ նա սի-
րեց: Վեր ջա պէս այն թո ւա կա նէն սկ սե ալ այր եւ կին ի րա րու հետ սի րով 
վա րո ւե լով կու րա խաց նէ ին զմեզ: Այս տո ղե րը գրած ա տե նս մի տքս բե րե-
լով այժմ աղջ կա նս եւ փե սիս ի րա րու հետ ու նե ցած մի ա բա նու թի ւն, սէր 
եւ հա մակ րու թիւ նը կը մաղ թեմ առ Աս տո ւած, որ օրհ նէ զի րե նք, ի րար մով 
եր ջա նիկ ըլ լան մի շտ: 

Ի նչ պէս որ ա ռաջ յի շած եմ, փե սաս ըն տա նե սէր է, իւր զա ւկ նե րո ւն 
ա ռող ջու թե ան եւ եր ջան կու թե ան հա մար հո գի կու տայ, կը գո ւր գու րայ 
իւր զա ւկ նե րո ւն վրայ, կը սի րէ ա մե նքն ալ հայ րա կան մա քո ւր սի րով: Փե-
սիս մէկ գո վե լի յատ կու թի ւնն ալ զմեզ ան կեղ ծու թե ա մբ սի րել յար գել ու 
մե ծա րե լն է: Այս մա սին կր նամ գո վել զին քը: Մի մի այն զիս չէ, այլ իւր 
զո քան չին, տղա քս՝ Նա հա պետ, տօք թօր Յով հան նէ սը եւ Գէորգն ալ կը 
սի րէ: Փե սաս ա ռա տա սի րտ է եւ հիւ րա սէր: Ի րա ւի ինք ու սե ալ եւ զար-
գա ցե ալ մէ կը չէ, պա րզ հայե րէն խօ սիլ գի տէ, թո ւր քե րէն ալ կր նայ հա սկ-
նալ: Ինք բնիկ բե րի ա ցի ըլ լա լո ւն ա րա բե րէ նը գրե թէ ի րեն մայ րե նի լե զո ւն 
է: Շատ կրօ նա սէր չէ, բայց ազ գա սէր է, ու նի տոհ մային զգա ցո ւմ: Ա մեն 
բարեգործա կան եւ ազ գա սի րա կան բա նե րու տո ւրք տա լու մա սին եր բէք 
ան տար բեր չը գտ նո ւիր: 

Ե րբ այր եւ կին կար ծես նոր կե ա նք եւ նոր կեն ցա ղա ւա րու թեան մը 
սկ սած է ին, ա նա կն կալ փոր ձա նք մը պա տա հե ցաւ: Թոռ նի կս՝ Վանես 
հիւան դա ցաւ: Չկայ հաս տա տո ւն վի ճակ մը մար դո ւն հա մար, այս օ րուան 
եր ջա նի կը վա ղո ւան ա պեր ջա նի կն է, այս օ րո ւան հա րո ւստը վաղո ւան 
չքա ւո րն է, այս օ րո ւան ա ռող ջը վա ղո ւան հի ւա նդն է: Ինչ կրնա նք ը նել, 
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պա րտ է հա մա կեր պիլ: Աղ ջի կս՝ Ա րու սե ակ եւ փե սաս, սկսած է ին սիրով 
եւ հա մա կա մու թե ա մբ ապ րիլ: 8-ա մե այ թոռ նի կս՝ Վա նես թէ մօր՝ Ա րու-
սե կին եւ թէ փե սիս աչ քե րո ւն լոյ սը, ա ղե աց բոր բո քո ւմ ը սո ւած ծա նր 
հի ւան դու թե ան են թար կո ւե ցաւ: Եր կար ա տեն մա քա ռե ցաւ այս ա նողոք 
ախ տին դէմ: Հա լէ պի ա մե նէն նշա նա ւոր հայ բժիշ կը՝ տօքթօր Ալ թու-
նեան եւ թէ ու րիշ տօք թօր ներ նայե ցան, աշ խա տե ցան դար մա նե լու, 
ա ւաղ՝ ա նօգո ւտ, խե ղճ փե սաս շատ ծախ քեր ը րաւ, իւր մէկ հատիկ տղուն 
ա ռող ջու թե ան հա մար պե տք ե ղած ա մեն մի ջոց նե րո ւն դի մեց, շատ 
դրամ տուաւ տօք թօր նե րո ւն, վեր ջա պէս Վա նե սին բժշ կուիլը անկա րե լի 
ե ղաւ:

1906 ըստ Յու նաց Սեպ տեմ բեր 28-ին էր, հի նգ շաբ թի օր մը, ճի շդ վեց 
ա միս ան կող նոյ ծա ռայե լէ յե տոյ սի րե լի Վա նես թոռ նի կս ա ւան դեց իւր 
ան բիծ հո գին առ Աս տո ւած կա րկ տէ զար նո ւած նռ նե նե աց ծա ղիկ նե րո ւն 
պէս: Ան բա ղդ փե սիս ըն տա նե կան եր ջան կու թե ան յու սոյ վար դը թա ռա-
մե ցաւ, դե ռա տի թոռ նի կս ե օթ նա մե այ ծա ղիկ հա սա կին մէջ ա նա կն կալ 
մա հո ւան դա ռն բա ժա կը քա մեց՝ ի սո ւգ իւր ծնո ղաց:

 Վա ղա մեռ Վա նես կա պոյտ աչ քե րով, դե ղին մա զե րով, գե ղե ցիկ դեմ-
քով, սի րո ւն կեր պա րան քով եւ վայե լո ւչ կազ մո ւած քով տղայ մ’էր: Ե օթ նա-
մե այ մա տաղ հա սա կին մէջ կա տա րե ալ ե րի տա սար դի մը պէս ու շիմ եւ 
սրա միտ եւ բա րե բա րոյ պա տա նե կիկ մ’էր:

Յի շե ա լին թաղ ման հան դէ սը բա ւա կան շքեղ կա տա րո ւե ցաւ: Նոյն օր, 
1906 Սեպ տեմ բեր 28-ին, փե սիս տու նէն Վա նե սին մար մի նը Հա լէ պի Հայ 
ե կե ղե ցին փո խադ րո ւե ցաւ: Դպ րո ցա կան տղա ներ՝ շա պիկ ներ հա գած, 
քա հա նայ հայ րեր՝ շո ւր ջառ նե րով, շատ մը ծա նօթ ներ, բա րե կամ ներ, ազ-
գա կան ներ ար դէն հրա ւի րե ալ է ին Վա նե սին թաղ ման տխո ւր հան դէ սին: 
Ե կե ղե ցին ստո ւար բազ մու թի ւն մը լե ցո ւած է ին: 

Ե կե ղեց ւոյ մէջ Վա նե սին սեւ դա գա ղին շո ւր ջը բո լո րո ւած է ին դպրո-
ցա կան տղայք, տրտ մա նոյշ եր գեր եր գե ցին եւ յու զե ցին ներ կա նե րը: 
Պեհես նի ի Հայոց քա հա նայ Ար ժա նա պա տիւ Տէր Սու քի աս հայր, որ 
պատահ մա մբ Հա լէպ ե կած էր, մաս նակ ցե ցաւ Վա նե սի թաղ ման ա րա րո-
ղու թե ան: Հայր Սու քի աս բա րե հա ճե ցաւ Վա նե սին դա գա ղին վրայ ազ դու 
դամ բա նա կան մը խօ սիլ: Յի շե ալ պան դո ւխտ քա հա նան յու զո ւե ցաւ եւ յու-
զեց ներ կայ ժո ղո վո ւր դը եւ ի մաս տա լից յոր դոր նե րով մխի թա րեց զմեզ: 
Տէր Հօր դամ բա նա կա նէն յե տոյ հան դի սա ւոր թա փօ րով տա րի նք հեգ 
Վա նե սը յա նձ նե ցի նք հող:
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 Հա լէ պի հայե րէն դա սա տու մե ծար գոյ Կա րա պետ վար ժա պետ 
Կարե կե ա ն479՝ Վա նե սին գե րեզ մա նա քա րին վրայ ար ձա նագ րե լու համար 
իմ փա փա քա նա ցս վրայ հե տե ւե ալ ո տա նա ւո րը գրեց, փե սաս՝ Հա ճի 
Ֆարես, յե տոյ Վա նե սին շիր մին վրայ այդ ո տա նա ւո րը քան դա կել տո ւաւ:

 Հօ րս մօ րս մէկ հա տիկ տղան Յով հան նէ սն եմ ես 
Ոչ դեղ ոչ խնա մք կր ցան զիս փր կել հի ւան դու թե նէս 
Եւ ութ տա րե կան ծա ղիկ հա սա կիս Յի սո ւս կո չէ զիս 
Եւ կը թո ղո ւմ աշ խար հի վայե լք կեր թամ մօտ Փրկ չիս:
 Վա ղա մեռ թոռ նի կս՝ սի րո ւն Վա նես, ծնե ալ 1899-ին, մե ռաւ 1906-ին: 

Հո գին սո ւրբ լու սա ւո րէ հո գին եւ իւր մօր՝ Ա րու սե կին եւ հօր՝ Ֆա րե սին 
երկ նային մխի թա րու թի ւն պար գե ւէ, Ա մեն:

1898 Հոկ տեմ բեր 23-ին, Կի րա կի օր մը, ա ռա ւօ տո ւն, դեռ ա րե ւա ծագ 
չե ղած, կե նա կի ցս՝ Տի րու հի աղ ջիկ մը ծնաւ: Քա նի մը օր յե տոյ մկր տուե-
ցաւ Բե րի ոյ Հայ ե կե ղեց ւոյ սո ւրբ ա ւա զա նին մէջ: Կն քա հայր ե ղաւ իմ 
կն քա հօ րս որ դին՝ Կա րա պետ Լօմ լօմ ճե ան, երբ այն օ րեր Սա լի պէ թաղ 
Ա պու հայա թե ան մե ծար գոյ Յով հան նէս ա ղային տու նը կը բնա կէ ի նք: 
Նորա ծին աղջ կաս ա նու նը Մա րի դրի նք:

1901 Յո ւն վար 20, Շա բաթ օր մը, ես Սո ւրբ Ան մահ Պա տա րագ կը 
մատու ցա նէ ի ե կե ղե ցին, ճի շդ Մա րի աղջ կա նս պէս ա րե ւա ծա գին կի նս 
աղ ջիկ մ’ալ ու նե ցաւ: Մկր տե ցի նք նո րա ծին աղ ջի կս եւ ա նու նը դրի նք 
Վար դու հի: Կն քա հայր ե ղաւ Կա րա պետ Լօմ լօմ ճե ան: 

Այս Կա րա պետ Լօմ լօմ ճե ան, երբ մե նք Հա լէպ ե կա նք, ար դեն ինք 
Մա րա շէն Հա լէպ գա լով իբ րեւ խո հա րար թո ւրք զի նո ւո րա կան պաշ տօ նէ ի 
քով կը ծա ռայէր: Յի շե ա լը իմ կն քա հայր լու սա հո գի Լօմ լօմ ճե ա նի տղան 
էր: Մի շտ ի րի կո ւն նե րը իւր գոր ծը ա ւար տե լէն յե տոյ կու գար մեր տու նը 
կը տես նո ւէ ի նք: Շատ կը սի րէր զմեզ եւ շատ ալ ազ նո ւու թի ւն ներ կը նէր, 
ո րով հե տեւ մե նք ալ պան դո ւխտ է ի նք, Հա լէ պի մէջ ծա նօթ ներ, բա րե կամ-
ներ չու նէ ի նք: Կա րա պե տի պէս ան կե ղծ ազ գա կան մը գտ նել նիս այն օ րեր 
մե զի հա մար բա րիք մ’ե ղաւ: Կա րա պետ շատ ան գամ մեր տան պետք 
ե ղած ու տե լիք եւ կամ ու րիշ առտ նին բա նե րը շու կայէն գնե լու մա սին 
միշտ օգ տա կար կըլ լար: Լօմ լօմ ճե ան Կա րա պետ վե հա նձն եւ ան ձնո ւէր 
ե րի տա սա րդ մ’ըլ լա լով, բնա ւո րու թե ա մբ եւս վս տա հե լի եւ ազ նիւ էր:

479 Կարապետ Կարեկեան – ծնվել է Հալեպում 1850-ին: Ծագումով Արաբկիրի Մաշ-
կերտ գյուղից: Ուսանել է Երուսաղեմի Ժառանգավորաց վարժարանում: Վերա դառ նալով 
ծննդավայրը երկար տարիներ որպես ուսուցիչ ու տնօրեն պաշտոնավարել է Ազգային 
Ներսեսյան վարժարանում: Մահացել է 1919-ին՝ Հալեպում: 
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 Մա րա շէն ի Հա լէպ գա լէն յե տոյ աշ խա տած էր խո հա րա րու թի ւն սոր-
վե լու եւ այդ ար հես տին մէջ լաւ յա ռա ջա ցած էր: Իւր է ֆէն տի էն գո հա ցու ցիչ 
ամ սա կան կառ նէր եւ հա րո ւստ ազ նո ւա կա նի մը որդ ւոյն պէս շնո րհ քով 
հագ նիլ եւ շր ջիլ կը սի րէր: Ճա շա կի տէր ան ձ մ’էր Լօմ լօմ ճե ան. շաբ թուան 
մէջ ի րի կո ւն նե րը եր բե մն կու գար կը տես նո ւէ ի նք եւ կը խօ սակ ցէ ի նք: Լօմ-
լօմ ճե ան Կա րա պետ ըն կեր մ’ալ ու նէր, խո հա րար, բնիկ ա շոտ ցի Ճոր ճի 
ա նո ւն Տօ նա թօ սե ան: Այն ալ բնա ւո րու թե ա մբ ազ նիւ հայ մ’էր, եր բե մն 
Կա րա պե տին հետ կու գար մեր տո ւնն կը տես նո ւէ ի նք: 

Այդ մի ջո ցին Գէորգ տղաս ար դէն Հա լէ պէն մեկ նած եւ Ա ղեք սանդ-
րի ոյ ե րե ւե լի ազ գային նե րէն Կամ սա րա կան եղ բա րց ծխա խո տի գոր-
ծին մէջ պաշ տօն մը գտ նե լով կաշ խա տէր: Եր բե մն եր բե մն նա մակ ներ 
կստա նայի նք Գէորգէն եւ մե նք պա տաս խա նը գրե լով ժա մա նակ կա նց-
նէ ի նք: Նա հա պետ եւ Գո ւր գեն տղա քս ալ օր օ րին մեծ նա լով դպ րոց կը 
յա ճա խէ ին: Գո ւր գեն տկա րա կա զմ էր, բայց Նա հա պետ ա ռո ղջ եւ կայ-
տառ: Եր կո ւքն ալ ի րա րու հետ սի րով կապ րէ ին, եր կո ւքն ալ բնա ւո րու-
թե ա մբ ազ նիւ, եր կո ւքն ալ պար կե շտ, եր կո ւքն ալ հա մե ստ, եր կո ւքն ալ 
մա քո ւր կե ա նք ու նե ցող տղաք է ին: Նա հա պետ եւ Գո ւր գեն կը յար գէ ին 
ի րե նց ծնող քը, հնա զա նդ է ին ծնո ղաց: Նա հա պետ քա նի մը տա րի յա ճա-
խեց Հա լէ պի Ազ գային Կր թա րա նը, սոր վե ցաւ բա ւա կան հայե րէն եւ ուս-
մո ւնք, բայց ես փա փա քե ցայ, որ այլ եւս ձգէ դպ րո ցը եւ իւր ա պա գային 
հա մար ար հե ստ մը սոր վի: Նա հա պետ տղաս ինք ալ հա մո զո ւե ցաւ եւ 
ար հե ստ մը սոր վե լու փա փաք ու նե ցաւ: Բնիկ հա լէպ ցի լու սա ւոր չա կան 
հայ Վար դան ա նու նով նշա նա ւոր ոս կե րիչ մը կար: Յի շե ա լը պա տո ւա ւոր 
եւ ճար տար ար հես տա ւոր մ’էր: Նա հա պե տը քո վը դրի նք, սի րով ըն դու-
նեց եւ սի րա շա հեց: Վար դան վար պետ Նա հա պետ որդ ւոյս բնա ւո րու-
թե ան ազ նո ւու թե նէ եւ ար հե ստ սոր վե լու փա փա քէն շատ գոհ մնա լով 
ին ծի կը սէր. « Տէր Հայր, հոգ մ’ը նէր, Նա հա պետ լաւ տղայ է եւ կաշ խա տի 
ար հե ստ սոր վե լու: Յոյս մեծ ու նիմ, որ տղադ ա պա գային լաւ ոս կե րիչ 
պի տի ըլ լայ»: Օրհ նե ալ է Աստուած, ի րաւ ալ Նա հա պետ քիչ ժա մա նա կի 
մէջ սոր վե ցաւ ար հեստը480:

480 Նահապետ Տեր-Ղևոնդյանը ծնվել է 1887-ին Մարաշում, 1920-ին ծնողների և 
ընտանիքի հետ փոխադրվում է Եգիպտոս և հաստատվում Կահիրեում: 1948-ին Եգիպ-
տոսից ներգաղթելով Հայաստան, այլ հայրենադարձ ոսկերիչների հետ միասին, կա-
րևոր ներդրում է ունեցել հայրենիքում ոսկերչության և արծաթագործության զար-
գացման գործում: Աշխատել է ոսկերչական արտելում և ապա՝ գործարանում: Ստեղ ծել է  
գեղարվեստական արծաթագործության իրեր, բազմազան զարդեր: 1961-ին մաս նակ-
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 Կար ծեմ ճի շդ այդ ժա մա նա կն էր. ան դրա նիկ տղաս՝ Յով հան նէս, 
Այն թա պի քօ լե ճէն շր ջա նա ւա րտ ըլ լա լով՝ Հա լէպ ե կաւ: Հա լէ պի Ազգային 
վար ժա րա նին դա սա տու հրա ւի րե ցին զին քը: Յով հան նէս ըն դու նե լով 
վար ժա րա նի հո գա բար ձու թե ան հրա ւե րը սկ սաւ դա սա տո ւու թե ան 2 լիրայ 
ամ սա կա նաւ: Յով հան նէս դա սա տու, Նա հա պետ ոս կեր չու թեան ար հես-
տին հե տե ւող, Գո ւր գեն ալ դպ րոց կեր թար: Ես Հա լէ պի հայ ե կեղեց ւոյ 
մէջ քա հա նայ՝ եր ջա նիկ կե ա նք կա նց նէ ի նք: Ի րա ւի պան դո ւխտ է ինք, բայց 
սի րո ւած է ի նք Հա լէ պի ե կե ղեց ւոյն ժո ղո վր դե ան մեծ մա սէն: Օր օ րին ժո-
ղովր դա կա նու թե ա նս սահ մա նը կը լայն նար: Կի րա կի օ րեր երբե մն քա րոզ 
ալ կր նայի խօ սիլ: Տե ղա ցի քա հա նայից հետ ալ շատ սիրով կը վա րո ւէ ի: 

Ե կե ղեց ւոյ կա լո ւած նե րէն տան մը մէջ կը բնա կէ ի նք: Մեր ան կե ղծ 
դրա ցին էր լու սա հո գի սա սո ւն ցի Կո բէ ա ղա: Այս Կո բէ Հա լէ պի մէջ բնա կող 
հա ցա գո րծ ամ բո ղջ սա սո ւն ցի հայե րո ւն շեյխ, այ սի նքն մե ծն էր: Սասո ւն ցի 
հա ցա գո րծ եւ ջա ղաց պան հայե րու մի ջեւ պա տա հած դա տե րը եւ գժ տու-
թիւն նե րը Կո բէ կը տես նէր եւ ա նո նց ի րա րու հետ սի րով եւ մի ա բա նու-
թեամբ ապ րե լո ւն հոգ կը տա նէր: Կո բէ ա ղա շատ կը սի րէր զիս եւ ե թէ 
սա սո ւն ցի ոմն մե ռած ըլ լար եւ կամ սա սո ւն ցի մը հար սա նիք ու նե նար, 
Կոբէ զիս հրա ւի րել կու տար: Կու զէր, որ ես ալ օգ տո ւիմ: Կո բէ ին կի նը՝ Ոս կի 
Խա թո ւն եւս ա մո ւս նոյն պէս շատ հա մակ րող էր մե զի: Հայ կա նոյշ ա նու նով 
մէկ հա տիկ աղ ջիկ մը ու նէր Կո բէ: Ա րու զա ւակ չու նէր: Վեր ջա պէս Կո բէ ին 
դրացի ըլ լա լը, Կո բէ ին հա մակ րու թիւ նը շատ օգ տա կար ե ղած էր մե զի: 

Այս մի ջո ցին Մա րի աղ ջի կս եւ Վար դու հի՝ եր կո ւքն ալ դեռ ի րե նց 
ման կա կան ծա ղիկ հա սա կին մէջ կը մեծ նային: Մա րի աղջ կա նս ես մի շտ 
Մէյ րի կը կո չէ ի, զնէ շատ կը սի րէ ի, ժա մե րով քո վս մնար՝ ու րախ կըլ լայի: 
Մէյ րի բնա ւո րու թե ա մբ ան նման ազ նիւ եւ շատ ալ սրա միտ եւ շատ ալ 
խե լա ցի աղ ջիկ մ’էր, սիր տը մա քո ւր, միտ քը հս տակ, դէմ քով ալ՝ գե ղե-
ցիկ: Վար դու հի, երբ Կո բէ է նց հետ կը բնա կէ ի նք, դեռ մէկ կամ մէ կու կէս 
ա մեայ սի րո ւն, կայ տառ եւ գե ղե ցիկ աղ ջիկ մ’էր:

Տ ղա նե րո ւս ա մէ նն ալ ան շո ւշտ իբ րեւ հայր բա րե գո ւթ ի րա ւամբ 
հաւա սար սի րով կը սի րէ ի, բայց եր բե մն ալ ի րե նց լաւ եւ գե ղե ցիկ  

ցել է Մոսկվայում կայացած «Ինքնագործ արվեստագետների աշխատանքների համա-
միութենական ցուցահանդեսին»: Արժանացել է դիպլոմների ու մրցանակների: Նահապետ 
Տեր-Ղևոնդյանի գործերը ընդգրկվել են Երևանի Ժողովրդական արվեստի թանգարանի 
մշտական ցուցադրության մեջ: Մահացել է 1963 թվականին Երևանում (տե՛ս Հայկական 
Սովետական Հանրագիտարան, հ. 2-րդ, Երևան, 1976, էջ 69, «Արծաթագործություն», Երևան, 
1976, Վ. Աբրահամյան, Հայկական ոսկերչությունը, Երևան, 1983, թիվ 131 լուսանկար):
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բնա ւո րութեա նց առ թիւ մե ջէր նին տար բե րու թի ւն դնե լու կը հար կադ րո-
ւէ ի: Տօք թօր Յով հան նէս տղաս բա րե սի րտ էր եւ է, բայց շո ւտ կը բար կա-
նայ, ա ճա պա րա նօք կը խօ սի, շո ւտ ալ բար կու թիւ նը կիջ նայ: Իւր եղ բօր՝ 
Գէորգին հետ Յով հան նէս տղաս ի ման կու թե նէ սի րով եւ հա մակ րա նօք 
կը վա րո ւէր: Գէորգն ալ փո խա դար ձա բար Յով հան նէ սը շատ կը սի րէր:

Յով հան նէս եւ Գէորգ լու սա հո գի հօ րս՝ Տէր Նա հա պե տին ա չաց լոյսն 
է ին: Կը սի րէր հայրս եր կո ւքն ալ, կը գո ւր գու րար եր կու քին ալ վրան: 
Յով հան նէս հան դար տա բա րոյ էր, բայց Գէորգ ան հան դա րտ եւ քիչ մ’ալ 
խորա մա նկ: Ող բա ցե ալ մայրս ալ կը սի րէր տղա քս: Ան ցան այն եր ջա նիկ 
օ րե րը. Յով հան նէ սն, Գէ ո րգն ալ փա ռք Բա րե րա րին, մեծ ցան: Յով հան-
նէս մի շտ մօտ էր մե զի, բայց Գէ ո րգ, երբ մեկ նե ցաւ Հա լէ պէն, տա րի նե-
րով մնաց յԱ ղեք սա նդ րի ա: Եւ մե նք՝ հայր եւ մայր, ի րեն կա րօ տը քա շե լով 
ցաւ կզ գայի նք մե նէ հե ռու տեղ ապ րած ըլ լա լո ւն հա մար:

 Կա մաց կա մաց եր կու աղ ջիկ նե րս ալ մեծ ցան: Դեռ Կո բէ ին հետ 
կը բնա կէ ի նք: Ե կե ղեց ւոյ կա լո ւած տան մէջ Ճի տեյ տա թաղ, բաղ նի քին 
մօտ,1901-ին: Ա պու ճե քօյին տու նէն այս տո ւն փո խադ րո ւած է ի նք 1900-ին: 
Ա պու ճե քօ ա նո ւն հայո ւն տո ւնն նս տա նք տա րի մը ամ բո ղջ: 

Ե րբ ե կե ղեց ւոյ տան մէջ կը բնա կէ ի նք, ծա նր հի ւան դու թե ան մը են-
թար կո ւե ցայ: Վզիս վրայ մա հա ցու վէ րք մը հա նե ցի քա ղց կեղ ա նո ւա մբ: 
Բայց շնոր հիւ Տօք թօր Ա սա տո ւր ա նո ւն Ալ թու նե ան ճար տար վի րա բոյ ժին 
գոր ծո ղու թե ան՝ փր կո ւե ցայ եւ կր ցայ փր կո ւիլ եւ բժշ կո ւիլ: Եր կար տե ւեց 
այս վտան գա ւոր հի ւան դու թի ւնս: Այս մա սին պե տք է խոս տո վա նիմ, թէ 
հի ւան դու թե ա նս մի ջո ցին կնո ջս իմ վրաս հո գա ծու թիւ նը, խնա մք եւ աշ-
խա տու թի ւն նե րը ար ժա նի է ին գո վես տի եւ են: Գի շեր նե րը շատ ան գամ 
կի նս ան քո ւն կը հս կէր սնա րիս վե րեւ իբ րեւ պա հա պան հրեշ տակ: Մշ տա-
պէս ու րախ եւ շնոր հա կալ ե ղած եմ կնո ջս ան կե ղծ ան ձնո ւի րու թի ւն նե րէն: 
« Կին ժրագ լո ւխ պսակ է առն իւ րո ւմ» ը սող Սո ղո մոն ի մաս տո ւն ի րա ւամբ 
ը սած է: Այս ա ղե տա լի հի ւան դու թե ա նս մի ջո ցին Հա լէ պի ե կե ղեց ւոյ ժողո-
վո ւրդ նե րէն շա տեր մի շտ այ ցե լու թե ան ե կան քո վս՝ Գո ւյո ւմ ճե ան մե ծա-
պա տիւ տի ար Գառ նիկ, Թիւ րա պե ան, Պա պի կե ան, Գա րա ճայե ան, Սա-
հա կե ան ա ղա ներ եւ է ֆեն տի ներ: Ա տա նա լե ան լու սա հո գի Կա րա պետ 
ա ղա, որ զիս շատ կը սի րէր, քա նի ցս ե կած է այ ցե լու թե ան եւ դրա մա կան 
նո ւեր ներ ալ ը րած է: Նա մա նա ւա նդ Ար ժա նա պա տիւ քա հա նայ հայ րեր՝ 
Տէր Մես րոպ, Տէր Սա հակ եւ Տէր Մար կոս, քա նի ցս հի ւա նդ տե սի գալ 
բարե հա ճե լով ազ նո ւու թի ւն ներ ը րած են:
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1901-էն սկ սե ալ մին չեւ 1904-ին վեր ջե րը նս տա նք ե կե ղեց ւոյ կա լուած 
բնա կա րա նին մէջ եւ ե րեք սե նե ակ նե րո ւն տա րե կան վար ձա գին Կոբէ 
աղային 600 դա հե կան կու տայի նք: Այս մի ջո ցին թէ նիւ թա պէս եւ թէ 
բարոյա պէս վի ճակ նիս լաւ եւ գո հա ցու ցիչ էր: Տղաս՝ Յով հան նէս ե կած 
էր Այն թա պէն, տա րի մը ալ Ազ գային Վար ժա րա նի մէջ դա սա տու ըլլա լով 
կաշ խա տէր: Նա հա պետ ոս կեր չու թե ան հե տե ւե լով, Գո ւր գե նն ալ դպրոց 
կեր թար: Մէյ րի աղ ջի կս մեծ ցած եւ Վար դու հին ալ կայ տառ, սիրուն 
եւ գեղե ցիկ աղ ջիկ մ’էր: Ես եւ կի նս ալ ու րախ զո ւա րթ մեր սի րա սո ւն 
զաւակաց ա ռող ջու թե ա մբ եր ջա նիկ է ի նք: 

Ա նդ րա նիկ որ դիս՝ Յով հան նէս, մէկ տա րի դա սա տո ւու թի ւն ը նե լէ յե-
տոյ բժիշ կու թի ւն սոր վե լու հա մար գե ղե ցիկ խոր հո ւրդ մը յ ղա ցաւ եւ մե նք 
ալ՝ հայր եւ մայր յար մար դա տե ցի նք: 1901 Սեպ տեմ բեր 16/29-ին ճամ բայ 
դրի նք զին քը Հա լէ պէն ի Պէյ րո ւթ եր թա լու հա մար Թիւ րա պե ան Յով հան-
նէս է ֆէն տի ին հետ: Գնաց Յով հան նէս Պէյ րո ւթ եւ մտաւ ա մե րի կե ան 
« Մետ րե սէ ի քի ւլ լիյէ» ա նո ւն բժշ կա կան հա մալ սա րա նը481:

Տ ղո ւս՝ Յով հան նէ սին բժշ կու թի ւն սոր վե լու հա մար պե տք ե ղած ծախ-
քե րո ւն մեր նիւ թա կան կա րո ղու թե ան նե րա ծին չափ աշ խա տե ցա նք եւ 
կր ցա նք օգ նել: Յով հան նէս իւր մէկ տա րի ը րած դա սա տո ւու թե ան ամսա-
կան նե րը ար դէն քո վը պա հած էր: Մայրն ալ 60 լի րայի չափ, քե ռայրս՝ 
Չօր պա ճե ան Կի րա կոս ա ղային վրայ ու նե ցած դրա մն ալ տրա մադ րե ցինք 
տղո ւս քօ լե ճին ծախ քե րո ւն: Այն տա րին, ա մա ռը Յով հան նէս Պէյ րութ 
ան ցո ւց: Հե տե ւե ալ 1903 վա գան ձայի482 ժա մա նակ կր կին ան գամ ա մա-
ռը ի Պէյ րո ւթ ան ցնե լու տեղ, Յու նի սին վեր ջե րը Իս կեն տե րու նի ճամ փով 
Հալէպ ե կաւ, ու րա խա ցոյց զմեզ եւ ե րեք ա միս քո վեր նիս մնա լով կր կին 
1903-ին Սեպ տեմ բե րի վեր ջը Պէյ րո ւթ ու ղե ւո րե ցաւ շա րու նա կե լու հա մար 
Քօ լե ճի դա սե րը:

1904-ին՝ Յու նիս ամ սո ւն վեր ջե րը, տղաս՝ Յով հան նէս նո րէն վա
գան ձի օ րե րը քո վեր նիս ան ցնե լու հա մար ե կաւ Հա լէպ. մնաց քո վեր նիս 
մինչեւ օ գոս տո սի վեր ջե րը:

 Նո րէն բժշ կա կան դա սե րը շա րու նա կե լու հա մար Հա լէ պէն Պէյ րո ւթ 
մեկ նե ցաւ Յով հան նէս է ֆէն տի Թիւ րա պե ա նին հետ: Այն տա րին ալ լրա-
ցաւ, ե կաւ 1905, յոյս մեծ ու նէ ի նք, որ 1905-ին տղո ւս՝ Յով հան նէ սին բժշկու-
թի ւն սոր վե լու հա մար շր ջա նը լմն ցած ըլ լա լով, տօք թօր լի նե լու հա մար 

481 Ներկայիս Բեյրութի Ամերիկյան Համալսարանն է (AUB)։
482 Վագանձա, վագանձ (վականցե, vacanze (իտ.)) – արձակուրդ:
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վկայա կան առ նել պի տի կա րո ղա նայ: Ես ալ մեծ փա փաք ու նե ցայ Հա-
լէպէն Պէյ րո ւթ եր թալ եւ տղո ւս տօք թօր ըլ լա լու հան դէ սին ներ կայ ըլ լա լով 
տիփ լօմ առ նե լը շնոր հա ւո րել եւ ու րա խա նա լու: 

Այն օ րե րն ալ Հա լէ պի Թո ւրք կա ռա վա րու թե նէ ան ցա գիր առ նել շատ 
դժո ւա րին գո րծ մ’էր: Նա մա նա ւա նդ հայու մը հա մար՝ գրե թէ անկա րելի: 
Անգո ւթ ա նաս տո ւած Մու համ մետ Նա զըմ փա շա ա նու նով հայա տե աց 
կուսա կալ մը կար: Այս կու սա կա լին տղո ւն նա խա գա հու թե ա մբ մաս նաւոր 
յա նձ նա խո ւմբ մը կազ մո ւած էր ուղ ղա կի ան ցագ րի խնդ րոյն հս կե լու համար: 
Ես, նա մա նա ւա նդ, իբ րեւ յե ղա փո խա կան քա հա նայ, ծանօթ է ի կառա վա-
րա կան պաշ տօ նէ ից ո մա նց: Բնիկ ե դե սա ցի Ճու մա ա նուն հարիւ րա պետ 
մը կար, որ 1895-ին ի Մա րաշ կը պաշ տօ նա վա րէր, զիս լաւ կը ճանչ նար եւ 
իմ նախ նա կան հար ցա քն նու թի ւն նե րս ինք ը րած էր: Այդ սրի կայ ե դե սա ցի 
թուրքը իմ ան ցե ա լս քաջ գի տէր: Կը ցան կայի երթալ Պէյ րո ւթ, բայց անցա-
գիր առ նե լու հա մար կա ռա վա րու թե ան խնդ րա գիր տա լու չէ ի կր նար համար-
ձա կիլ: Բնիկ հա լէպ ցի յոյն Լո ւթ ֆի ա նու նով մարդ մը գտա նք, այդ մար դո ւն 
դի մե ցի, Պէյ րո ւթ եր թա լու նպա տակ ու նե նա լս պատ մե ցի եւ իմ, յա չս կա ռա-
վա րու թե ան, կաս կա ծե լի եւ յե ղա փո խա կան քա հա նայ մ’ըլ լա լս յայտ նե ցի: 
Լո ւթ ֆի է ֆէն տի «եր թամ Սէր Քօ մի սէրին հետ տես նո ւիմ, քե զի լո ւր կը բե-
րեմ» ը սաւ: Հե տե ւե ալ օր, ե կաւ գտաւ զիս եւ « տես նո ւե ցայ Սէր Քօ մի սէ րին 
հետ, ին ծի մէկ օս մա նեան ոս կի եւ Սէր Քօ մի սէ րին հի նգ ոս կի ե թէ տաս, 
քեզի ան ցա գիր պի տի տրո ւի, եր բէք կասկա ծիլ պե տք չէ: Հոս կա ռա վա րա-
կան շր ջա նակ նե րուն մէջ դրա մով ա մէն դժո ւա րին խն դիր ներ կը դիւ րա նան: 
Սէր Քօ մի սէ րը Սո ւլ թան Համիտին հա ւա տա րիմ պաշ տօ նե այ շամ ցի ա րապ 
Իզ զեթ փա շային հայրե նա կից եւ թէ ազ գա կա նն է»: Համո զո ւե ցայ, մէկ 
լիրայ Լութ ֆի է ֆէնտի ա նո ւն յոյ նին եւ հի նգ լի րա եւս Սէր Քօ մի սէ րին տո ւի: 
Քանի մ’օր վեր ջը Պեյ րո ւթ եր թալու հա մար ան ցա գիր ե լաւ եւ Լո ւթ ֆի բե րաւ  
յա նձ նեց ին ծի: 

1905 Մայիս ամ սո ւան 10-ին էր, կար ծեմ, պատ րաս տո ւե ցայ մեկ նիլ: 
Այն ա տեն ե լած է ի նք ե կե ղեց ւոյ տու նէն եւ փե սաս՝ Հա ճի Ֆա րե սին տան 
մէջ կը բնա կէ ի նք: Մի մի այն Պեյ րո ւթ եր թալ եւ տղո ւս Յով հան նէ սին տիպ
լօմ ստա նա լու հան դէ սը տես նել չէր նպա տա կս, այլ ե թէ կա րե նայի մի-
ջո ցը գտ նել, ուղ ղա կի Գա հի րէ եր թալ եւ աշ խա տիլ էր Ե գիպ տո սի Հայոց 
ե կե ղե ցին մտ նե լու հա մար: 1905 Մայիս 12-ին էր կար ծեմ, ե կե ղե ցի գնա ցի 
եւ պաշ տօ նա կից նե րո ւս՝ Տէր Յա րու թի ւն, Տէր Ար սե ն483 քա հա նայից մնաք 

483 Տէր Արսէն քահանայ Յարութիւնեան – բնիկ այնթապցի: Երեցկնոջ մահից 
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բա րով ը սի: Հե տե ւե ալ օր կա ռա պան մը վար ձե ցի Հա մա եր թա լու եւ, մա-
լա թի ա ցի Սե նե քե րիմ ա նու նով հայու մը հետ ըն կե րա նա լով, մեկ նե ցայ 
Հա լէ պէն: 2 օր յե տոյ հա սա նք Հա մա, ո րով հե տեւ այն ա տեն Հա մայէն 
մին չեւ Հա լէպ դեռ եր կա թու ղի շի նո ւած չէր: Սե նե քե րիմ ըն կե րո ջս հետ 
Հա մա օ թել մը ի ջա նք: Հե տե ւե ալ օր, ա ռա ւօ տո ւն, մտա նք եր կա թո ւղ ւոյ 
վա կո նը: Այն օր՝ 1905 Մայիս 15-ին էր, ու րախ զո ւա րթ կր ցա նք Պեյ րո ւթ 
ժա մա նել: Եր կա թու ղի ով Րայա գէն Լի բա նա նի բա րձր լեռ նե րէն կա մաց 
կա մաց եւ աս տի ճա նա բար ճամ բոր դել եւ Մի ջե րկ րա կան ան ծայ րա ծիր 
կա պոյտ ծո վը դի տել ան նման զո ւար ճու թի ւն մ’է ճամ բոր դին հա մար: Մէկ 
կող մէն Ճե պե լը Լի բա նա նի ն484 բնակ չաց շի նած հոյա կապ տու ներ, այ գի-
ներ, թթե նի ի խո ւմբ խո ւմբ ծա ռեր, ծա ղիկ ներ, մէն մի բլ րոյ վրայ թռ չու նի 
բոյ նե րո ւն պէս շի նո ւած վա նք, ե կե ղե ցի եւ վար ժա րան ներ, մի ւս կող մէն 
ա հա գին ծո վը՝ ի րա ւի հեշ տա լի տե սա րան ներ է ին եւ են:

 Այն օր, ի րի կո ւան մօտ, մտա նք Պեյ րո ւթ: Հայոց ե կե ղեց ւոյ ուր ըլլալը 
չը գիտ նա լո ւս հա մար կառ քով ուղ ղա կի Մետ րե սէ ի Քի ւլ լիյէ գնա ցի: Վար-
ժա րա նին դու ռը կնո ջս հօ րեղ բայր Թօ փա լե ան Յով հան նէ սին տղան՝ 
Ոսկան հան դի պե ցաւ: Այն ալ ար դէն Բժշ կա կան Վար ժա րա նի ու սա նող 
էր այն տա րին: Լու սա հո գի Ոս կան քօ լե ճէն դո ւրս սե նե կի մը մէջ կը բնա-
կի ե ղէր, ի րեն սե նե ա կը հրա ւի րեց զիս: Տղաս՝ Յով հան նէս քօ լե ճին մէջ 
քեռոր դին Չօր պա ճե ան Ար շա կին սե նե կին մէջ կը պառ կի ե ղէր: Քօ լե ճին 
դռ նե րը գո ցո ւած է ին, ան մի ջա պէս չկր ցայ Յով հան նէ սը տես նել:

Մ նա ցի այն գի շեր Ոս կա նին քով: Հե տե ւե ալ օ րը տե սայ տղաս, ողջ 
եւ ա ռո ղջ էր: Քն նու թի ւն տա լու կը պատ րաս տո ւէր: Լաւ մը տես նո ւե լէ 
յետոյ, նո րէն քօ լե ճէն Պեյ րու թի Հայոց ե կե ղե ցին վե րա դար ձայ: Այն ա տէն 
Պեյրու թի Հայոց Ա ռաջ նո րդն Ե րու սա ղե մի մի ա բան նե րէն կ. պոլսե ցի 
Գազա զե ան Ար ժա նաշ նո րհ Տէր Սմ բատ վար դա պե տն էր: Ազ նիւ, ու սե ալ 
եւ հա մակ րե լի ե կե ղե ցա կան մը: Սի րով ըն դու նեց զիս, յար գեց, մե ծա րեց 
եւ հիւ րա սի րեց: Ստի պե ալ է ի մնալ վար դա պե տին քով: Ա ռա ջի նը կը փա-
փա քէ ի, որ տղաս Յով հան նէս, քն նու թի ւն նե րն ա ւար տէ եւ կա րե նայ տօք-
թօ րու թե ան տիփ լօմ ստա նալ: Կ. Պոլսէն քն նիչ փա շա ներ ե կած է ին Մետ-
րե սէ ի Քի ւլ լիյէ ի բժշ կու թի ւն եւ թէ դե ղա գոր ծու թի ւն սոր վող ու սա նող նե րը 
քն նել: Երկ րո րդ, մե ծա պա տիւ Վա հան է ֆէն տի Քի ւրք ճե ա նի նա մակ ներ 

հետո 1908-ին ձեռնադրվում է վարդապետ և նշանակվում Անտիոքի Առաջնորդական 
փոխանորդ: Նահատակվում է 1909-ի կիլիկյան ջարդերի ժամանակ:

484 Լեռնալիբանան:
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գրե ցի: Այն օ րեր տի ար Վա հան Քի ւրք ճե ան Գա հի րէ կը գտ նո ւէր: Գա-
հի րէ ի Հայոց ե կե ղե ցին մտ նե լու փա փաք ու նե նա լս յայտ նե ցի Քի ւրք ճե ա-
նին: Մին չեւ որ Քի ւրք ճե ա նէն նա մակ նե րո ւս պա տաս խա նը գար, հար կաւ 
պի տի սպա սէ ի Պեյ րո ւթ: Բա րե հա ճած էր տի ար Վա հան պա տաս խա նել, 
բայց յոյս չէր տո ւած ին ծի: Հա սկ ցայ եւ հա մո զո ւե ցայ, որ ե թէ ել նեմ Պեյ-
րու թէն գա ղտ նի կեր պով Գա հի րէ եր թամ, թե րե ւս ա միս նե րով ան դ պի տի 
դե գե րեմ, ա նոր ա սոր դի մո ւմ ներ պի տի ը նեմ, յա ջո ղիլ եւ կա րե նալ մտ նել 
հայ ե կե ղե ցին տա րա կու սա կան է:

Յար մար դա տե ցի ետ դառ նալ ի Հա լէպ: Դժ բաղ դա բար տղաս՝ Յով-
հան նէս ին կաւ քն նու թե նէ, չկր ցաւ վկայա կան ստա նալ: Վեր ջին ծայր 
սրտ նե ղու թե ան են թար կո ւե ցայ, ո րով հե տեւ չո րս տա րի նե րէ ի վեր, ա մեն 
տա րի, գրե թէ 40-45 թր քա կան ոս կի ծա խք կը նէր տղաս: Մեր նիւ թա կան 
կա րո ղու թե նէ վեր էր գրե թէ այս քան ծա խք ը նել: Գա հի րէ եր թա լու նպա-
տա կս ալ տկա րա ցաւ: Այդ մի ջո ցին մե ծար գոյ Տի ար Յով հան նէս Թիւ րա-
պե ան եւ զո քան չը՝ Ման նի Կի ւլ հա նըմ Գո ւյո ւմ ճե ան, Պեյ րո ւթ ե կած է ին 
Հա լէ պէն: Ա նո նք ալ լսե լով Յով հան նէ սին քն նու թե նէ իյ նա լը ցաւ զգա ցին:

Մ նա ցի 10 կամ 15 օ րո ւան չափ ի Պեյ րո ւթ: Քե ա հե այան Միհ րան 
է ֆէն տի, Պար սո ւմ ա ղա, Հա զա րա պե տե ան Մկր տիչ եւ Նշան, Պետ րոս 
Ա ղա ճա նե ան է ֆէն տի ա ղա ներ շատ պա տո ւե ցին զիս: Քե հե այան տիար 
Ար մե նա կին հետ ալ եր բե մն կը տես նո ւէ ի նք: Ճշ մա րիտ խոս տո վա նե լով 
ար ժա նա շատ Սմ բատ վար դա պետ եւս ա ռա ւել հիւ րա սի րե լով զիս ե րախ-
տա պա րտ թո ղո ւց զիս: Տղաս՝ Յով հան նէս, տր տո ւմ տխո ւր Ե գիպ տոս՝ 
եղ բօր քով եր թա լու փա փաք ու նե ցաւ, ես ալ Հա լէպ վե րա դառ նա լո ւս  
ո րո շո ւմ տո ւի:

1905 Յու նիս ամ սո ւան սկի զբ նե րն էր, մա լա թի ա ցի Պօ նա փար-
թեան Խա չա տո ւր ա նո ւն ե րի տա սար դին հետ Պեյ րու թէն մեկ նե ցայ: 
Այն օր, ի րի կո ւն Հա մա ե կա նք, օ թել մը ի ջա նք, հե տե ւե ալ օր, եր կո ւք նիս 
միասին, կառք մը վար ձե լով ժա մա նե ցի նք Հա լէպ: Փա ռք Աս տու ծոյ ողջ 
եւ հանգիստ գտայ ըն տա նի քիս ան դամ նե րը: Հա լէպ գա լէս, կար ծեմ, 10 
կամ 15 օր վեր ջը բա րե կա մս՝ Թիւ րա պե ան Յով հան նէս է ֆէն տի էն՝ Պեյ րու-
թէն նա մակ մը ստա ցայ: Թիւ րա պե ան է ֆէն տին կը սէր թէ « Տէր Հայր, հոս 
ազ նիւ եւ ազ գա սէր հայ մը ար գա հա տե լով ձեր վրայ եւ լսե լով տղո ւդ՝ Յով-
հան նէ սին քն նու թե նէ իյ նա լը, կը խոս տա նայ այ սու հե տեւ ամ սէ ա միս հոս 
տղո ւդ եր կու ֆրան սա կան ոս կի վճա րել, այն պայ մա նաւ, որ տղադ այդ 
գու մա րը տո ւո ղին ով ըլ լա լը չը գիտ նայ»: Ան մի ջա պէս շնոր հա կա լու թիւն 
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յայտ նե ցի Թիւ րա պե ան է ֆէն տի ին եւ ստի պո ւե ցայ ե րախ տա գէտ ըլ լալ մե-
զի ա սա նկ ազ նո ւու թի ւն մ’ը նել ու զող հայո ւն: Տղաս՝ Յով հան նէս, յե տոյ 
կր ցայ ի մա նալ, վա գան ձի օ րե րը ան ցնե լու հա մար յա ջո ղած էր Պեյ րու թէն 
Ե գիպ տոս մեկ նիլ: Գէորգ տղաս, Զա կա զիկ կը գտ նո ւի ե ղէր, գա ցեր է եղ-
բօ րը քով, քա նի մը օր յե տոյ, վե րա դար ձած է Պեյ րո ւթ՝ նո րէն Մեդ րե սէ ի 
Քի ւլ լիյէ մտ նե լու եւ կա տա րե լա գոր ծե լու հա մար իւր ու սու մը:

 Գէորգ տղաս կար ծեմ քա նի մ’ոս կի նպա ստ տո ւած է Յով հան նէ սին: 
Նո րէն մտաւ տղաս Մետ րե սէ ի Քի ւլ լիյէ ա ւար տե լու հա մար իւր շր ջա նը 
եւ այն բա րե սի րտ հայը, որ Թիւ րա պե ան Յով հան նէս է ֆէն տի ին մի ջո ցաւ 
խոս տա ցած էր ա մեն ա միս եր կու ֆրան սա կան ոս կի տալ Յով հան նէ սին, 
հաս տատ մնաց իւր խոս տու մին վրայ եւ Յով հան նէս ա ռաւ ա մեն ա միս  
2 լի րայ:

 Վեր ջա պէս Յով հան նէս տղաս ամ բո ղջ հի նգ տա րի աշ խա տե ցաւ 
Պեյ րու թի բժշ կա կան հա մալ սա րա նին մէջ բժշ կու թի ւն սոր վե լու հա մար: 
Շատ նե ղու թի ւն նե րու են թար կո ւե ցաւ, մե նք ալ մեր նիւ թա կան վի ճա կին 
նե րա ծին չափ, եւ թէ եղ բայ րը՝ Գէորգն ալ իւր կա րո ղու թե ան հա մե մատ 
օգ նե ցի նք: Փա ռք Բա րե րա րին, 1906 Յու նիս 13/26-ին յա ջո ղե ցաւ տօք թօ-
րու թե ան տիփ լօ ման ստա նալ: Քա նի մ’օր Պեյ րու թի մէջ մնա լէն յե տոյ, 
ուրախ զո ւա րթ Պեյ րու թէն Հա լէպ ե կաւ: Մե նք ալ՝ հայր եւ մայր, ան հու նա-
պէս ու րա խա ցա նք տես նե լով մեր զա ւա կին տօք թօր ը լ լա լը:

 Հօր եւ մօր մը հա մար ան տա րա կոյս մեծ փա ռք է տօք թօր տղայ մ’ունե-
նալ, հօր եւ մօր մը հա մար մեծ հա ճոյք մ’է խե լա ցի եւ շնո րհ քով զա ւակ 
մ’ու նե նալ, սր բա զան մար գա րէ ին ը սա ծին պէս «ով այ գի տն կեց ու խա ղո-
ղէն չկե րաւ»: Ես կը մաղ թեմ, որ Տէր Յի սո ւս պա հէ պահ պա նէ զաւակ նե-
րս: Յոյս եւ հա ւա տք ու նիմ, որ զա ւկ նե րո ւս աշ խա տու թե ան շնոր հիւ ես ալ 
եր ջա նիկ պի տի ըլ լամ: Նա մա նա ւա նդ, երբ ես ծե րա նամ եւ քա հա նայա-
գոր ծե լու ան կա րող ըլ լամ: Զա ւակ նե րս պի տի օգ նեն ին ծի թէ նիւ թա պէս 
եւ թէ բա րոյա պէս: Տօք թօր Յով հան նէս Հա լէպ ե կաւ, քա նի մը շա բաթ 
սպա սե լով Հա լէ պի Թէ թիր պէ թա ղին մէջ մաս նա ւոր խա նո ւթ մը բա ցաւ եւ 
15 օր յե տոյ Տօք թօր Իս կեն դե րին Սահ հայի մէջ ու նե ցած դե ղա րա նը 2000 
դա հե կա նի ծա խու ա ռաւ եւ սկ սաւ գոր ծել իւր ար հես տը: 

Այս մի ջո ցին ես քա հա նայա գոր ծե լով, Նա հա պետ տղաս ալ թող լով 
ոս կեր չու թիւ նը, իւր ա ռող ջու թե ան հա մար ա տաղ ձա գոր ծու թի ւն սոր վե-
ցաւ Հա պիյպ ա նո ւն հա լէպ ցի յոյն վար պե տի մը կաշ խա տէր. մեր փե սայ 
Հա ճի Ֆա րե սին տան մէջ կը բնա կէ ի նք:
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 Մէյ րի եւ Վար դու հի եր կու ա նու շո ւկ աղ ջիկ նե րս ալ դեռ ի րե նց ծա ղիկ 
հա սա կին մէջ ման կա պար տէզ կը յա ճա խէ ին: Գէորգ տղաս Ե գիպ տոս կը 
գտ նո ւէր, եր բե մն կը թղ թակ ցէ ի նք, լսե լով Գէորգին ողջ եւ ա ռո ղջ ըլ լա լը՝ 
ու րախ կըլ լայի նք: Ե րա նի թէ Գէորգն ալ Ե գիպ տոս մեկ նած չըլ լար, ե րա նի 
թէ մի շտ մեր քով, մի շտ մեր աչ քին առ ջեւ գտ նո ւէր: Ա մե նքս ալ, երբ ի րի-
կո ւն նե րը կե րա կու րի սե ղա նին շո ւր ջը բո լո րո ւէ ի նք, ան մի ջա պէս Գէորգ 
մի տքս կիյ նար, ա նոր բա ցա կայու թիւ նը ցաւ կը պատ ճա ռէր թէ ին ծի եւ թէ 
մօ րը: Հա րո ւստ չէ ի նք, բայց բա նի մ’ալ բնաւ կա րօտ չէ ի նք: Հա րո ւս տի մը 
պէս ճոխ սե ղան մը կը վայե լէ ի նք: Այն օ րե րո ւն ես Հա լէ պի հայ ե կե ղեց ւոյն 
մէջ լաւ դի րք ու նէ ի. Տէր Յա րու թի ւն քա հա նայ Ե սայե ան, Տէր Ար սեն քա-
հա նայ Յա րու թիւ նե ան եւ մի ւս հա լէպ ցի քա հա նայից հետ շատ սի րով է ի, 
վեր ջա պէս, լաւ ժո ղո վր դա կա նու թի ւն կր ցած է ի վա ստ կիլ:

 Ներ կա րա րե ան Պետ րոս վար դա պե տին վսեմ կու սա կալ Րաո ւֆ 
փաշային հրա մա նաւ Սսոյ Մայ րա վան քը եր թա լէն յե տոյ, Սսոյ վան քին 
միաբան նե րէն Հրա նդ վար դա պետ Կա րօե ան ե կաւ Հա լէպ իբ րեւ Ա ռաջ-
նոր դա կան փո խա նո րդ: Հրա նդ վար դա պետ դեռ ե րի տա սա րդ, ու սե ալ 
եւ զար գա ցե ալ կղե րա կան մը էր: Քիչ ժա մա նա կի մէջ Հա լէ պի հայ հա-
մայն քին ա մեն դա սա կար գէն սի րո ւե ցաւ եւ ի րեն ազ նիւ բնա ւո րու թե ան եւ 
բա րե կր թու թեան շնոր հիւ կր ցաւ գրե թէ շա տե րո ւն սի րտ եւ հա մակ րանքը 
շա հիլ: Կի լի կի ոյ շնոր հա զա րդ Սա հակ կա թո ղի կո սէն Հա լէ պի կուսա-
կա լին ուղ ղե ալ յա նձ նա րա րա կան մ’ալ ու նէր: Հա լէպ գա լէն քա նի մ’օր 
յետոյ Հրա նդ հայր սուր բին հետ գնա ցի նք կու սա կալ Է նիս փա շային ներ-
կայա ցա նք: Կու սա կա լը, Կա թո ղի կո սին տո ւած յա նձ նա րա րա կա նը ա ռաւ 
կար դաց «ա սով զքեզ Րա հիյպ485 է ֆէն տի, ըստ օ րէ նք, չեմ կր նար իբ րեւ 
ա ռաջ նոր դա կան պաշ տօ նա պէս փոխա նո րդ ըն դու նել: Գրե ցէք ձեր Կա-
թո ղի կո սին, թող դի մէ Կ. Պոլիս, Ար դա րու թե ան նա խա րա րին, ե թէ ան կէց 
ին ծի պաշ տօ նա պէս գայ հրա մա նա գիր մը, այն ա տեն կր նամ զՔեզ իբ րեւ 
Ա ռաջ նոր դա կան փոխանո րդ ըն դու նիլ»:

«Կր նաք բե րա նա ցի դի մո ւմ ներ ը նել ին ծի, բայց գրա ւոր դի մո ւմ ներ 
ը նե լու ի րա ւո ւնք չու նիք: Ե րեք ա միս մի ջոց կու տամ ձեզ, աշ խա տե ցէք  
Կ. Պոլ սոյ Ար դա րու թե ան Նա խա րա րէն պաշ տօ նա կան յա նձ նա րա րա-
կան բե րել տա լու»: Կա րօե ան Հայր Սո ւր բին հետ ետ դար ձա նք Ա ռաջ-
նոր դա րան: Կի լի կի ոյ վե հաշ նո րհ Կա թո ղի կո սը դի մեց Կ. Պո լիս, բայց 
Հրանդ Հայր Սո ւրբ ին ծի պէս ժա մա նա կաւ ի Մեր սին յե ղա փո խա կան 

485 Րահիյպ (Ռահիբ, Rahip) – թրք.՝ վանական, տվյալ դեպքում՝ վարդապետ:
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գործերու մէջ գտ նո ւած ըլ լա լո ւն, յա չս Թո ւրք կա ռա վա րու թե ան կաս կա-
ծե լի էր: Ե րեք ա միս ներ սա հե ցան ան ցան եւ Ար դա րու թե ան Նա խա րա-
րէն պաշտօ նա կան յա նձ նա րա րա կա նը չե կաւ: 

Ես եւ Հրա նդ վար դա պետ Կա րօե ան մե ծա պա տիւ Յա կոբ է ֆէն տի 
Գո ւյո ւմ ճե ա նին տու նը հրա ւի րե ալ է ի նք: Հա լէ պի Ազ գային վար ժա րա նին 
տնօ րեն ու սո ւմ նա պե րճ տի ար Կա րա պետ Բօ թի կե ան եւս մի ա սին հրա-
ւի րե ալ էր: Գե ղե ցիկ կո չո ւնք մը եւ ան մեղ ու րա խու թի ւն մը պի տի վայե-
լէ ի նք: Դեռ Գո ւյո ւմ ճե ան է ֆէն տի ին տու նը չը գնա ցած, կու սա կալ Է նիս 
փա շային կող մա նէ փօ լիս մը գա լով Ա ռաջ նոր դա րան, վար դա պե տին բե-
րա նա ցի պա տո ւի րած էր, որ Հա լէ պէն ուղ ղա կի Սիս Մայ րա վա նք եր թայ: 
Ի րա ւի գնա ցի նք Գո ւյո ւմ ճե ան Յա կոբ է ֆէն տի ին, կե րա նք, խմե ցի նք, բայց 
երբէք ներ քին ու րա խու թի ւն չու նէ ի նք, ո րով հե տեւ գի տէ ի նք, որ հե տե ւե ալ 
օր Հրա նդ վար դա պետ ստի պե ալ պի տի լի նէր Հա լէ պէն մեկ նե լու:

 Ամ բո ղջ աշ խար հին վրայ հայ ազ գին պէս դժ բա ղդ եւ խե ղճ ու 
թշուառ ժո ղո վո ւրդ մը եր բէք չկայ: Թո ւրք վայ րե նի եւ ան խի ղճ տե րու-
թե ան մեր վրայ տի րա նալ եւ բռ նա նալ ու զած օ րէն ի վեր կո րած են մեր 
ար դար ի րա ւո ւնք նե րը: Թո ւրք տե րու թիւ նը քան դէր, կոր ծա նէր է մեր 
օ ճա խը բա ռին լայն նշա նա կու թե ա մբ, գե րի ե ղած ենք սր տով եւ մտ քով: 
Գե րի ազ գը, տկար ազ գը, ան մի ա բան ազ գը, տգէտ եւ նա խա պա շա րե ալ 
ազ գը, կա մայ եւ ա կա մայ, ստի պե ալ է կո րսն ցու նել իւր տոհ մային լե զո ւն, 
իւր տոհ մային սո վո րու թի ւն նե րը եւ իւր ազ գային օ րէ նք նե րը, իւր կրօն քը, 
իւր ե կե ղե ցին:

 Գե րին աչք ու նի, բայց չկր նար տես նել, ա կա նջ ու նի՝ չկր նար լսել, 
խելք ու ի մա ցա կա նու թիւ նը ու նի՝ չկր նար խոր հիլ, մտա ծել եւ տրա մա բա-
նել: Թո ւրք պե տու թիւ նը դա րե րէ ի վեր տի րե լով մեր վրայ, կո ղոպ տէր 
է մե նէ ոչ մի այն հա րս տու թի ւն, փա ռք, պա տիւ, ինչ եւ ստա ցո ւա ծք, այլ 
այն ա մեն բա րոյա կան ա ռա քի նու թի ւն նե րը, առ նա կան ըն տիր յատ կու-
թիւն ները՝ սէր, մի ա բա նու թի ւն, ազ գա սի րու թի ւն, հա մե րաշ խու թի ւն, ոյժ, 
կո րով եւ այս պի սի բա րե մաս նու թի ւն նե րէն բո լո րո վին մեր կաց նե լով զմեզ՝ 
գրե թէ այ լա սէ րած է:

 Քիչ շատ ազ գային գոր ծե րու տե ղե ակ ան հատ մը կր նայ ին ծի հետ 
խոս տո վա նիլ, թէ ընդ հա նո ւր առ մա մբ Թո ւրք պե տու թե ան մէջ ապ րող 
հայո ւն վի ճա կը խի ստ ար գա հա տե լի է: Սկ սե ալ բո ւն իսկ մայ րա քա ղա քէն 
մին չեւ յե տին գի ւղ, հայո ւն ազ գային ի րա ւո ւնք նե րը ա ռա թո ւր ե ղա ծ486 են:

486 Առաթուր եղած – ոտնակոխ եղած, արհամարհված:
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 Կի լի կի ոյ Սո ւրբ Ա թո ռին հա մար Կա թո ղի կոս մը ընտ րել պե տք 
կըլլայ: Թե մա կան ժո ղո վք կը հա ւա քո ւի: Ա ւաղ, ոչ թէ մեր ու զա ծը, ոչ թէ 
մեր ընտ րա ծը, այլ պար զա պէս Թո ւրք տե րու թե ան ու զա ծը եւ ընտ րա ծը 
կըլլայ: Թո ւրք պե տա կան պաշ տօ նե այ մը կու գայ թե մա կան ժո ղո վին մէջ 
կը բազ մի, կը նայէ, կը հս կէ, կը լր տե սէ, կը քն նէ եւ օր օ րին Բ. Դո ւռ տե ղե-
կու թի ւն կը հա ղոր դէ:

Կ. Պոլսոյ Հայոց նոր պատ րի ա րք մը ընտ րել պե տք կըլ լայ: Ա հա գին 
ե րես փո խա նա կան պատ կա ռե լի ժո ղով կը գու մա րո ւի, քո ւէ ար կու թի ւն 
կըլլայ, հե տե ւան քը՝ ոչ թէ հայ ազ գին վս տա հե լին, ազ գին ու զա ծը, ազ գին 
ընտ րա ծը, այլ պար զա պէս թր քա սէր, թր քա մոլ, հայա տե աց ե պիս կո պոս 
մը կը նտ րո ւի: Պո ռալ, կան չել, բո ղո քել՝ ա նօ գո ւտ է, ո րով հե տեւ գե րի ենք, 
եր բէք ի րա ւո ւնք չու նի նք ձայն բա րձ րաց նե լու:

 Բա ւա կան բազ մա հայն487 քա ղա քի մը հա մար կա րող, բա նի բո ւն 
ա ռաջ նո րդ մը ղր կել պե տք կըլ լայ: Ա ռաջ նո րդ ղր կո ւե լիք ե պիս կո պոս, 
կամ վար դա պե տը դեռ ի Կ. Պոլիս կամ ու րիշ տեղ մը, կամ նա հան գի մը 
մէջ կը գտնուի: Կ. Պոլսոյ պատ րի ար քա րա նը Բա րձ րա գոյն Դո ւռ Թագ րիր, 
այսինքն գրա ւոր դի մո ւմ կը նէ եւ կը պա հան ջէ, որ այս ինչ վար դա պե տին 
այն ինչ քա ղա քը ա ռաջ նո րդ ղր կո ւե լո ւն հրա ման տայ: Թո ւրք կա ռա վա-
րու թիւնը ան մի ջա պէս պա տաս խան չը տար, այլ եր կար ա տեն կը ձգձգէ: 
Ա ռաջ նորդ ըլ լա լիք վար դա պե տին ով ըլ լա լը, ինչ տե սակ մա րդ ըլ լա լը 
գաղտ նի կեր պով կը հարց նէ, կը քն նէ, եւ երբ իւր կու սա կա լը, կամ կա ռա-
վա րի չը յիշեալ ա ռաջ նո րդ ընտ րո ւե լիք վար դա պե տի մա սին « Մաթ լու պա 
մո ւա ֆըգ տըր»488, այ սի նքն մեր ու զա ծն է, թր քա սէր է, ազ գային սէր եւ 
զգա ցո ւմ չունե ցող կղե րա կան մ’է, ը սեն եւ վկայէն, այն ա տեն հրա ման 
կու տայ: Իսկ ե թէ « Մաթ լու պա մուաֆըգ նեյիլ»489 ը սեն ան կա րե լի կըլ լայ 
այն վար դա պե տին ա ռաջ նո րդ ընտ րո ւի լը: Թէ նա հա նգ նե րու եւ թէ մու-
թա սա րը ֆու թի ւն490 ե ղած քա ղաք ներու մէջ Թուրք կա ռա վա րու թիւ նը չո րս 
տե սակ ժո ղով ներ ունի:

 Ա ռա ջի նը՝ Ի տա րէ մեճ լի սի 491

 Ե րկ րոր դը՝ Մեճ լի սի հու գո ւգ492

487 Հայահոծ: 
488 Matluba muvâfıktır. – Դիմումը (խնդրանքը) ընդունված (համաձայնեցված) է:
489 Matluba muafık degil. – Դիմումը (խնդրանքը) ընդունված (համաձայնեցված) չէ:
490 Մութասարըֆութիւն – գավառային կենտրոն հանդիսացող քաղաքներ:
491 Վարչական խորհուրդ:
492 Իրավական խորհուրդ:
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 Եր րոր դը՝ Մեճ լի սի ճէ զա 493

 Չոր րոր դը՝ Մեճ լի սի պե լե տիյէ 494

 Պե տա կան այս չո րս ժո ղո վք նե րու մէջ ալ հայե րը ի րա ւո ւնք ու նին մեյ 
մէկ ան դամ ու նե նա լու: Բայց ընդ հան րա պէս այն պի սի մար դիկ ներ կը նտ-
րո ւին, որ ա պի կար, ա նո ւս եւ եր բե մն ալ, մին չեւ իսկ, պե տա կան լե զո ւն 
կար դալ եւ գրե լու կա րո ղու թի ւն չու նե ցող ներ: Կա շա ռք ու տել՝ առ հա սա-
րակ Աս տո ւա ծային օ րէ նք դար ձած է:

 Խե ղճ Հրա նդ վար դա պետ Կա րօե ան չկր ցաւ Հա լէ պի Հայոց Ա ռաջ-
նոր դա կան փո խա նո րդ ըլ լա լու, ո րով հե տեւ « Մաթ լու պա մո ւա ֆըգ» կղե-
րա կան մը չէր: Այն թո ւա կա նէն քա նի մը տա րի ներ յա ռաջ Մեր սի նի մէջ 
պա տա հած յե ղա փո խա կան դէպ քի մը մէջ մաս նակ ցու թի ւն ու նե ցած էր495, 
յա չս Թո ւրք կա ռա վա րու թե ան կաս կա ծե լի էր: Եր կար տա րի ներ տա րա-
բա ղդ հայ ազ գը տա ռա պե ցաւ թր քա կան այս տե սակ ա նի րա ւու թե ա նց 
լուծին տակ: Հրա նդ վար դա պետ մեկ նե ցաւ Հա լէ պէն ի Սիս:

 Լաւ մի տքս չէ, քա նի մը ա միս ներ եւ կամ տա րի մը վեր ջը, Ե րու սա-
ղէմի Սո ւրբ Յա կոբ վան քի մի ա բան նե րէն Կա րա պետ վար դա պետ Տէր 
Յով հաննէ սե ա ն496 Կի լի կի ոյ վե հաշ նո րհ Սա հակ Կա թո ղի կո սին հրա-
մա նաւ Հա լէպ, Այն թապ եւ Քի լի սի Հայոց Ա ռաջ նո րդ ընտ րո ւե լով ե կաւ 
Հալէպ: Այս Կա րա պետ վար դա պետ բա ւա կան ու սե ալ, հայե րէն եւ գաղ-
ղի ե րէն լեզու նե րու տե ղե ակ կղե րա կան մ’էր: Վան քի մէջ մեծ ցած, վանքի 
մէջ կրթո ւած, քա ղաք նե րու մէջ կեն ցա ղա վա րե լու ան հմո ւտ, նա մա նա-
ւանդ Հա լէ պի պէս բաւա կան զար գա ցե ալ մի ջա վայ րի մը մէջ Ա ռաջ նոր-
դու թիւն ը նե լու ան կա րող, սկ սաւ գոր ծե լու: Կա րա պետ վար դա պետ, ո րով-
հե տեւ Վե հաշ նո րհ Սահակ Կա թո ղի կո սին սի րե լին ու պա շտ պա նե ա լն էր, 
ա նար գել ե կաւ Հա լէպ: Թո ւրք կա ռա վա րու թի ւնն ալ զին քը «Մաթ լու պա 
մուաֆը գ» գտաւ եւ Հա լէպ գա լէն քա նի մը ա միս ներ յե տոյ իւր Ա ռաջ-
նորդու թե ան պաշ տօ նը վա ւե րաց նող Կայ սե րա կան Ֆեր մա նն ալ ե կաւ  
Կ. Պոլ սէն:

493 Պատժիչ խորհուրդ:
494 Քաղաքային խորհուրդ:
495 Այս անձի մասին է հիշատակում Արսեն Կիտուրը իր գրքում ասելով «Աղասին՝ 

Տէօրթ Եօլէն կ’անցնի Աղեքսանդրէթ. Հոն կը տեղեկանայ թէ թուրք կառավարութեան 
կողմէ ձիաւոր խումբեր շարժման մէջ դրուած են՝ զինք փնտռելու և ձերբակալելու համար: 
Աղասին ստիպուած կ’ըլլայ փոխել իր անունը և նոր անձնագիր մը ձեռք կը բերէ, որուն 
կ’օգնէ Հրանդ Սարկաւագ: Նոյն Հրանդ Սարկաւագը հետագային կ’ըլլայ Եղիշէ Արք. 
Կարոյեան» (Պատմութիւն Ս.Դ. Հնչակեան կուսակցութեան, էջ 165):

496 Պետք է լինի Տէր Կարապետեան:
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1905-1906-1907 տա րի նե րո ւն մէջ Կա րա պետ վար դա պետ Ա ռաջ նոր-
դու թի ւն ը րաւ ի Հա լէպ եւ յԱն թապ: Հայե րէն յս տակ լե զո ւով կի րա կի օ րեր 
քա րոզ կու տար Հա լէ պի ե կե ղեց ւոյն մէջ, բայց ընդ հան րա պէս ա նի մա ստ 
է ին իւր քա րոզ նե րը, վա սն զի Կա րա պետ վար դա պետ հռե տոր մ’ըլ լա լու 
կա րո ղու թիւ նը չու ներ: Բնա ւո րու թե ա մբ լաւ էր, ըն կե րա կան եւ հա մակ-
րե լի հո գե ւո րա կան մը: Բայց Հա լէ պի հայու թիւ նը իբ րեւ բա նի բո ւն եւ 
մի ջա վայ րին պա հա նջ մո ւն քին հա մե մատ կա ռա վա րե լու չափ ար ժա նիք, 
հմտու թի ւն եւ փոր ձա ռու թի ւն չու նէր:

 Կա րա պետ վար դա պե տին ի Հա լէպ Ա ռաջ նոր դու թե ան ժա մա նակ 
Կի լի կի ոյ Վե հա փառ Սա հակ Կա թո ղի կոս Սսոյ Մայ րա վան քէն Կի լի կիոյ 
հայա շատ քա ղաք նե րը պտոյ տի ե լաւ՝ Մա րաշ, Այն թապ այ ցե լեց: Երբ 
Քիլիս ե կաւ՝ Այն թա պէն, Հա լէ պի Ազ գային Ժո ղո վոյ ո րոշ մա մբ զիս եւ 
մեծար գոյ Թոփ ճե ան Յով հան նէ ս497 եւ Ճիյեր ճե ան Գա րե գին ու Մի նա-
սեան Կա րա պետ է ֆէն տի նե րը Սր բա զան Սա հակ Կա թող կո սը դի մա ւո-
րե լու հա մար, Հա լէ պէն Քի լիս ղր կե ցին: Դժ բաղ դա բար, Վե հա փա ռին 
ա ռա ջին ան գամ ըլ լա լով այ ցե լու թե ան ի Հա լէպ գա լո ւն թո ւա կա նը մի տքս 
չէ: Մե նք այն օ րեր Հա լէպ « Հա րթ ը Զե պել» թա ղի մէջ Սըր Րա գօյին հետ 
մի ա սին կը նս տէ ի նք: Թե րե ւս 1906-ին էր:

 Ե րբ Նո րին Վե հա փա ռու թիւ նը Հա լէպ գա լու հա մար Քի լի սէն ճամ-
բայ ե լաւ, կր նամ ը սել, թէ Քի լի սի բնակ չու թե ան կէ սը ողջ եր թի ե լան: 
Այն թա պէն քա նի մը ե րե ւե լի ազ գային ներ ար դեն Այն թա պի Ա ռաջ նոր-
դա կան փո խա նո րդ Կիւ լիւ զե ան Տէր Կա րա պետ քա հա նան մի ա սին ե կած 
է ին: Լաւ մի տքս է, Օ գոս տոս ամ սո ւան մէջ, Աս տո ւա ծած նոյ պա հք շաբ-
թո ւն մէջ, Քի լի սէն մեկ նե ցա նք: Վե հա փառ Կա թո ղի կո սին հա մար մաս-
նա ւոր շատ գե ղե ցիկ կա ռք մը մի ա սին տա րած է ի նք: Ա հա գին կա րա ւան 
մը ար շա լոյ սին ճամ բայ ին կա նք: Երբ Քե ֆիր Ան թո ւն ը սո ւած պան դո կը 
հա սա նք, Հա լէ պէն սկ սան մաս առ մաս կառ քե րով եւ ձի ե րով ազ գային-
ներ դի մա ւո րե լու գալ:

 Այս պան դո կի մէջ կե սօ րո ւան կե րա կու րը կե րան եւ ճամ բայ ե լանք: 
Ան թիւ կառ քեր եւ հայ ձի ա ւոր ներ, ո մա նք մին չեւ ան գամ հե տի ոտ խումբ 
եւ խո ւմբ կու գային Վե հա փա ռը դի մա ւո րե լու: Կար ծեմ այս պի սի ա հագին 
բազ մու թե ա մբ ար տա քոյ կար գի պա տիւ մը մեր Կի լի կի ոյ Կա թո ղիկոսը 
տե սած չէր: Երբ Հա լէ պի մօ տե ցա նք Սե պիլ ը սո ւած տե ղը, Թո ւրք 

497 Արհեստով դերձակ էր: Մահացել է 1915-ին ու թաղվել Ս. Քառասուն Մանուկ 
եկեղեցու բակում:
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կառավա րու թե ան կող մա նէ հրա մա նա տար Պէ քիր փա շա իւր ան ձնա  կան 
կառքը ղր կած էր: Փօ լիս ներ ձի ա ւոր ժան տար մա ներ ար դեն ժամ յա ռաջ 
դի մա ւո րե լու ե կած է ին: Ան թիւ ան հա մար բազ մու թի ւն, ա ռա նց չա փա-
զան ցե լու, կր նամ ը սել, թէ նմա նը քիչ տես նո ւած փառ քով եւ յար գա նօք 
մտաւ ի Քա ղաք: Նո րին Վե հա փա ռու թե ան հետ ե կած է ին Արժ. Ղե ւո նդ 
վարդա պետ Դու րե ան, Վա ղար շակ Ա բե ղայ եւ Սար կա ւագ ոմն Մա նո ւկ 
ա նո ւա մբ:

 Կար ծեմ 15 օր իբ րեւ հի ւր մնաց Կի լի կի ոյ Կա թո ղի կո սը ի Հա լէպ: 
Հալէ պի Հայ ե կե ղեց ւոյ ամ բո ղջ ժո ղո վր դե ան ցու ցա կը պատ րաս տել 
տալով մէն մի քա հա նային ծու խեր բաշ խեց: Ին ծի 180 տո ւն ծո ւխ տո ւաւ, 
նմա նա պէս Տէր Մես րոպ, Տէր Յա րու թի ւն, Տէր Ար սեն եւ Տէր Մար կոս 
քա հա նայից: Մեծ պա տիւ եւ մե ծա րա նք ներ վայե լեց ժո ղո վր դե ան կող-
մանէ: Վսեմ տի ար Յա կոբ Գո ւյո ւմ ճե ա նի որ դիք մաս նա ւոր կո չո ւնք մը 
տո ւին Կա թո ղի կո սին: Քա հա նայքս ա մե նքս ալ ներ կայ է ի նք:

 Ե րբ կե րա կո ւր կու տէ ին, ես ալ պա րա գային յար մար կա րճ բա ժա-
կա ճա ռի պէս ա տե նա բա նու թի ւն մ’ը րի: Եւ ա ռա ջար կե ցի ներ կայք ի պա-
տիւ Գո ւյո ւմ ճե ան ան զու գա կան գեր դաս տա նին բա ժակ ներ խմեն: Վեհ. 
Կաթո ղի կո սը, գոհ մնա լով, ոտ քի վրայ շատ ի մաս տա լից եւ գե ղե ցիկ 
ա տե նա խօ սու թի ւն մ’ը նե լով, Գո ւյո ւմ ճե ան բա րե համ բաւ ըն տա նի քին 
բարօ րու թեան հա մար բա րե մաղ թա նք ներ ը րաւ:

15 օ րէն յե տոյ Վեհ. Կա թո ղի կոս մեկ նե ցաւ Հա լէ պէն: Կար ծեմ տա րի 
մը վեր ջը Սա հակ Կա թո ղի կոս Սսոյ Մայ րա վան քէն մաս նա ւոր Կոն դա կաւ 
զիս Ա ւագ քա հա նայ կար գեց Հա լէ պի Հայոց ե կե ղեց ւոյն: Կը ցա ւիմ, որ 
այդ Կոն դա կը կո րաւ, երբ զմեզ 1915 Մայիս 1-ին Մա րա շէն դո ւրս հա նե ցին 
տա րա գիր եւ Հա լէպ տա րին:

 Հա լէ պի Հայ ե կե ղեց ւոյն մէջ իմ դի րքս շատ լաւ էր: Պաշ տօ նա կից-
ներս է ին բնիկ կե սա րա ցի Տէր Յա րու թի ւն քա հա նայ Ե սայե ան, այն թապ-
ցի Տէր Ար սեն քա հա նայ Յա րու թիւ նե ան, Տէր Մար կոս քա հա նայ բնիկ 
բե րի ա ցի եւ ես բա ւա կան ժո ղո վր դա կա նու թի ւն կր ցած է ի շա հիլ: Տօք թօր 
տղաս եւս սկ սաւ իւր ար հես տը գոր ծել, Նա հա պետ տղաս ա տաղ ձա գոր-
ծու թի ւն ալ կր ցաւ սոր վիլ Հա պիյպ ա նո ւն հա լէպ ցի յոյն վար պե տէ մը:

Նիւ թա պէս եւ բա րոյա պէս բա րե կե ցիկ վի ճակ մ’ու նէ ի նք: Ա րու-
սեակ աղ ջի կս ալ եր բե մն զո ւա րթ եւ եր բե մն տխո ւր կապ րէր: Մէյ րի եւ 
Վարդուհի աղ ջիկ նե րս ալ ման կա պար տեզ կը յա ճա խէ ին: Գէորգ տղաս 
ար դեն Գա հի րէ Կամ սա րա կան նե րո ւն քով կաշ խա տէր:
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 Գա լով տա րա բա ղդ Գո ւր գէն տղո ւս, այս ազ նիւ զա ւա կս մե զի հայ րե-
նա կից եւ ծա նօթ Ոս կե րի չե ան տի ար Սո ղո մո նի միջ նոր դու թե ա մբ յա ջո-
ղած է ի նք Տար սօ նի Բո ղո քա կա նաց Քօ լե ճը ղր կել, իբ րեւ ձրի ա թօ շակ, երբ 
մե նք այն տա րին Հա լէ պի Թը լել թա ղին մէջ տո ւն մը կը նս տէ ի նք:

 Դեռ տօք թօր տղաս՝ Յով հան նէս Պեյ րու թէն չե կած, 1903 Սեպ տեմ-
բե րի վեր ջե րը Գո ւր գեն տղաս Հա լէ պէն Տար սօն գնա ցող մե զի ծա նօթ 
հա լէպ ցի հայ վա ճա ռա կան նե րու հետ ըն կե րաց նե լով Տար սօ նի Քօ լեճը 
ղր կե ցի նք: Յի շե ալ Քօ լե ճին տնօ րե նը՝ Մըս տըր Քրիս թի, ար դեն երբ ի 
Մա րաշ մի սի ո նար էր կը ճա նչ նար զիս: Գո ւր գե նը սի րով ըն դու նեց եւ 
կարգ ան ցո ւց: Սի րե լի Գո ւր գե նս, տա կա ւին Տար սօն չը գնա ցած, Հա լէ պի 
տոհ մային վար ժա րա նին մէջ բա ւա կան զար գա ցած էր, հայե րէն, գաղ ղիե-
րէն եւ ա րա բե րէն լե զո ւաց մէջ: Այն տար ւոյն ձմե ռը ան ցո ւց եւ ա մա ռո ւան 
ար ձա կո ւր դի ժա մա նակ Ա տա նա ե կաւ:

 Ա նե րս՝ Թօ փա լե ան Համ բար ձո ւմ է ֆէն տի, որ ըն տա նե օք շա տոնց 
Մա րա շէն Ա տա նայ փո խադ րո ւած եւ ան դ հաս տա տո ւած էր, երբ իւր 
աղջկան տղան՝ Գո ւր գե նը տե սաւ՝ չը թո ղո ւց, որ Հա լէպ գայ: Ընդ հան րա-
պէս Ա տա նայի բնա կի չք Ս. Յա րու թե ան Զատ կէն յե տոյ քա ղա քին մօտա-
կայ այ գի նե րը կեր թան եւ ա մա ռո ւան տաք օ րե րը հոն կան ցու նեն: Այն 
տա րին ա նե րս ալ այ գի ե լած է ին, Գո ւր գե նն ալ մի ա սին տա րին: Մնաց 
տղաս ա նո նց քով մին չեւ որ Տար սօ նի Քօ լե ճը բա ցո ւե ցաւ:

 Թէ ա նե րս՝ Համ բար ձո ւմ է ֆէն տի եւ թէ ա ներ ձագ նե րս՝ Յա րու թիւն, 
Մե սի ա եւ Սար գիս, տղո ւս՝ Գո ւր գե նին բնա ւո րու թե ան ազ նո ւու թե նէ 
շատ գոհ մնա ցած է ին: 1906-ին նո րէն Գո ւր գեն մտաւ Քօ լեճ եւ շա րու նա-
կեց դա սե րը: Այս տար ւոյ վա գան ձին Հա լէպ ե կաւ. հան գի ստ էր, լաւ էր: 
Ա մառը ան ցաւ, նո րէն ղր կե ցի նք Տար սօն: Խե ղճ Գո ւր գեն հի ւան դա ցած 
էր: Թո ղո ւց Քօ լե ճը վե րա դար ձաւ Հա լէպ: Բայց բո լո րո վին տկա րա ցած, 
նի հար ցած, տա րի զին քը տօք թօր Նա զա րեթ Ի փե կե ա նի: Քն նեց եւ ը սաւ, 
որ Գո ւր գե նին հի ւան դու թիւ նը քրօ նիկ մա լա րե ա է, դեղ տամ, կա մաց 
կամաց կ’ա ղեկ նայ:

 Մին չեւ որ տօք թօր Յով հան նէս Պէյ րու թէն ե կաւ,  Գո ւր գեն տօք թօր 
Ի փե կե ա նի տո ւած դե ղե րը գոր ծա ծեց եւ բնաւ չօգ տո ւե ցաւ:

 Տօք թօր Յով հան նէս տղաս 1906 Յու նիս 13/26-ին իւր բժշ կա կան տիպ
լո մը ա ռաւ ի Պէյ րո ւթ եւ քա նի մ’օր վեր ջը ե կաւ Հա լէպ: Լաւ մը քն նեց 
Գո ւր գե նը եւ ին ծի գա ղտ նի ը սաւ. « հայ րիկ, եղ բայրս՝ Գո ւր գեն թո քախ տի 
են թար կո ւած է եւ այն ալ գեշ տե սա կէն»:
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 Այն օ րէն սկ սե ալ Գո ւր գե նին կե րա կո ւր կե րած դգա լը եւ ջո ւր խմած 
գա ւա թը զա տե ցի նք, ա ռան ձին մահ ճա կա լի մէջ կը պառ կեց նէ ի նք, սննդա-
րար կե րա կո ւր ներ սկ սա նք կե րց նել: Յե տին աս տի ճան մաք րու թե ան հոգ 
կը տա նէ ի նք: Ինքն ալ, ո րով հե տեւ շատ ու շիմ, խո հեմ եւ ազ նիւ էր, մե նէ 
ա ւե լի հոգ կը տա ներ, որ պէս զի ա ռող ջա նայ: Այն օ րեր մե նք մեր փե սայ 
Հա ճի Ֆա րե սին տու նը կը բնա կէ ի նք:

 Տօք թօր տղաս՝ Յով հան նէս « Հա րթ ը Շա հր» 18 գաղ ղի ա կան ոս կի 
վար ձով ու րիշ ըն դար ձակ եւ գե ղե ցիկ, նոր եւ եր կյա րկ տո ւն մը բռ նեց: 
Փե սիս տու նէն հոն փո խադ րո ւե ցա նք: Շատ շնո րհ քով եւ ճա շա կաւ շի-
նուած տո ւն մ’էր, օ դա սո ւն մի ան գա մայն: Այդ տան մէջ տօք թօր Յով հան-
նէս եղ բօ րը ա ռող ջու թե ան հա մար ինչ որ ը նել պե տք էր ա մեն բան ը րաւ, 
բայց ինչ օ գո ւտ, Գո ւր գե նին հի ւան դու թիւ նը ան բու ժե լի էր: Հա կա ռակ 
ա մեն դեղ եւ դար ման նե րու խե ղճ Գո ւր գեն կը տկա րա նար: 1908 Յու նիս 
եւ Յուլիս ա միս նե րո ւն մէջ է ի նք, ու րիշ քա նի մը տօք թօր նե րու խո րհր դով 
յար մար դա տե ցի նք, որ Գո ւր գե նը օ դա փո խու թե ան ղր կե նք:

Յու լի սին սկի զբն էր կար ծեմ, կի նս, Նա հա պետ, Մէյ րի եւ Վար դու հի, 
Գո ւր գեն Հա լէ պէն Մա րաշ գնա ցին: Այն ա տեն քոյրս՝ Մա րի ամ մեր տան 
մէջ կը բնա կէ ին: Ուղ ղա կի մե րին նե րը Մա րաշ ժա մա նե լով մեր տունն 
ի ջան: Քա նի մ’օր Չօր պա ճե ա նց հի ւր մնա լով ուղ ղա կի Ա ղե ար՝ մեր այ գին 
տա րին Գո ւր գե նը, որ պէս զի օ դա փո խու թի ւն ը նէ: Քա նի մ’օր ալ Ա ղեար 
կե ցան, բայց Գո ւր գեն բնաւ եր բէք հան գի ստ չե ղաւ: Մի շտ Մա րա շէն 
նամակ ներ կս տա նայի, ինք՝ լու սա հո գին ին ծի կը գրէր:

 Վեր ջին ան գամ ըլ լա լով Գո ւր գե նին ին ծի գրած նա մա կէն եւ թէ Նա-
հա  պե տին գրած նա մակ նե րէն հա սկ ցայ, որ այլ եւս յոյս չկայ Գո ւր գե նին 
փր կու թե ան: Տօք թօր Յով հան նէս ան մի ջա պէս ճամ բայ ե լաւ, գնաց Մա րաշ: 
Ար դեն մե րին նե րն ալ Ա ղե ա րէն Մա րաշ փո խադ րո ւած է ին: Ա մեն քը մէ կէն՝ 
Գո ւր գեն, Նա հա պետ, մայ րեր նին, Մէյ րի եւ Վար դու հի աղ ջիկ նե րս ե լան 
Մա րա շէն ե կան Այն թապ, Այն թա պէն Քի լիս, Քի լի սէն ալ Հա լէպ ե կան:

 Ա ւաղ, երբ տե սայ, որ տօք թօր տղաս՝ Յով հան նէս Գո ւր գե նը գր կին 
մէջ ա ռած կառ քէն վար ի ջեց նե լով բե րաւ ուղ ղա կի ան կող նոյ մէջ պառ-
կե ցո ւց՝ սար սա փա հար ե ղայ: Խե ղճ սի րո ւն Գո ւր գե նս հա լէր, մա շէր 
կմախք դար ձէր էր, ոտ քի վրայ կայ նե լու, նս տե լու, մին չեւ ան գամ խօ սե լու 
կարողու թե նէ զր կո ւած էր: Ճգ նա ժա մի մէջ էր գրե թէ: Եր բե մն եր բե մն «օֆ 
ա ման, օֆ ա ման» հա զիւ այս թր քե րէն եր կու բա ռե րը կր նար ար տա սա-
նել: Այլ եւս դե ղի դար մա նի պե տք չէր մնա ցած, 1907 Օ գոս տոս ամ սո ւան 
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վերջին օ րե րը Մա րա շէն ե կան: Մա հա մե րձ Գո ւր գե նս ծայր աս տի ճան 
նեղու թե ան եւ տա ռա պան քի մէջ, հա զիւ կր ցաւ քա նի մ’օր ապ րիլ: 1907 
օ գոս տոս, ըստ Յու նաց 29-ին էր, չո րեք շաբ թի գի շեր ժամ հի նգ ու կէ սին 
ազ նիւ տղաս Գո ւր գեն ա ւան դեց իւր սր բաս նե ալ հո գին առ Աս տո ւած 
միշտ հզօր ձայ նիւ «օֆ ա ման, օֆ ա ման» ը սե լով: 

Ե լա նք նս տա նք եւ սկ սա նք լալ. ա մե նքս ալ՝ ես, կի նս, տղա քս, տօքթօր 
Յով հան նէս, Նա հա պետ, աղ ջիկ նե րս՝ Մէյ րի եւ Վար դու հի: Այն գի շեր 
ճիշդ Հայր Ար սեն Բագ րա տու նի ին « Հայկ Դիւ ցա զն» ա նո ւն հոյա կապ 
գրքին մէջ ը սա ծին պէս.

 Ով գի շեր յոգ նատ խո ւր յա ւի տե նից մթոյն հան գէ տ
 Զի նչ եւս այլ ի ծո ցդ յ ղի կրես եր կո ւնս Թոր գո մայ
 Հե ղե ղի նման ար տա սո ւք ներ թա փե լով կող բայի նք ա մե նո ւս ալ սի րե-

լի Գո ւր գե նին տա րա ժամ մա հը: Հա լէ պի մէջ պան դո ւխտ է ի նք: Ա րու սե ակ 
աղջ կա նս ա մու սի նէն զատ ազ գա կան չու նէ ի նք, շատ ծա նօթ, ան կե ղծ բա-
րե կամ ներ չու նէ ի նք: Մեր դրա ցի նե րն ալ օ տա րազ գի է ին, ան հա մա կիր 
է ին մեր վշ տե րո ւն եւ ցա ւե րո ւն: Բո լո րո ւած է ի նք Գո ւր գե նին ան կեն դան 
մա րմ նոյն շո ւր ջը:

 Լա ցի նք ա մե նքս ալ, ող բա ցի նք եւ յո րդ ար տա սո ւք թա փե լով կը հե-
կե կայի նք: Փե սիս տո ւնն ալ լո ւր ղր կել չու զե ցի նք, ո րով հե տեւ գի շեր էր 
ար դեն, Ա րու սե ակ աղ ջի կս եւ թէ փե սաս դեռ ի րե նց մի ա ծին դե ռա տի 
Վա նե սին տխո ւր մա հո ւան ցա ւը, վիշ տը եւ կս կի ծը մոռ ցած չէ ին:

 Վեր ջա պէս այն յոգ նատ խո ւր գի շե րն լա լով ող բա լով վեր ջա ցու ցի նք: 
Հի նգ շաբ թի, հե տե ւե ալ օ րը Գո ւր գե նին մար մի նը լո ւա ցի նք, զգե ստ նե րը 
հագ ցու ցի նք եւ գե ղե ցիկ սն տու կի մը մէջ ամ փո փե ցի նք: Չէ ի յու սար, բայց 
տե սայ եւ զար մա նա լով գոհ մնա ցի նք՝ Հա լէ պի ե կե ղեց ւոյ հայ ժո ղո վրդ նե-
րէն շա տեր, դպ րո ցա կան տղաք եւ դպ րո ցի հո գա բար ձու ներ, ար ժա նա-
պա տիւ քա հա նայ եղ բայր ներ՝ խո ւռն բազ մու թի ւն ե կան: Կէս օ րէն յե տոյ 
Գո ւր գե նին դա գա ղը մեր տու նէն ե կե ղե ցի փո խադ րո ւե ցաւ: Քա հա նայ 
հայ րեր ե կե ղեց ւոյ կար գը կա տա րե լէն յե տոյ պա րոն Սար գիս Սի րա նո-
սեան ա նո ւն ու սե ալ ե րի տա սար դը տղո ւս՝ Գո ւր գե նին դա գա ղին սնա րը 
խի ստ սր տա ռո ւչ դամ բա նա կան մը կար դաց գրա ւոր:

Բ նիկ սա սո ւն ցի Մա նո ւէ լ498 ա նո ւն ե րի տա սա րդն ալ շատ յու զո ւմ նա-
լից գրու թի ւն մը կար դաց: Պեյ րու թի բժշ կա կան քօ լե ճի ու սա նող նե րէն 

498 Մանուէլ Մարտիրոսեան – Հալեպի Ազգային Ներսեսեան վարժարանի արա բե-
րենի ուսուցիչ:
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տի ար Ար մե նակ Խա խա մե ա նն ալ յու ղար կա ւոր բազ մու թե ան մէ ջէն ելլե-
լով, թէ զիս եւ թէ ներ կայ ժո ղո վո ւր դը մխի թա րե լու հա մար, շատ յու զիչ 
եւ ի մաս տա լից ա տե նա բա նու թի ւն մ’ը րաւ: Հո ւսկ յե տոյ Հա լէ պի հայ ե կե-
ղեց ւոյ քահա նա նե րէն ար ժա նաշ նո րհ Տէր Յա րու թի ւն քա հա նայ Ե սայեան 
հան գու ցե ալ տա րա բա ղդ Գո ւր գե նին ան նման նկա րագ րին, հրեշ տա-
կային վա րո ւց եւ գե ղե ցիկ բա րո ւց նկատ մա մբ շատ ազ դու եւ ի մաս տա լից 
գո վե ստ եւ դրո ւա տիք ներ ը նե լով բա րե հա ճե ցաւ մխի թա րել զմեզ:

 Ազ նիւ եւ հա մակ րե լի տղաս՝ Գո ւր գեն, դեռ հա զիւ 19-ա մե այ հա սա կին 
իւր կե ան քին գար նան ե ղա նա կին մէջ քա մեց մա հո ւան դա ռն բա ժա կը:

 Ի նչ կր նայի ը նել: Մա հը տի ե զե րա կան օ րե նք է: Պե տք է, որ մե նք ալ 
Աս տու ծոյ օրհ նե ալ կամ քին հնա զա նդ ըլ լա նք: Տէր Յա րու թի ւն Ե սայեա նի 
մխի թա րա կան յոր դոր նե րէն յե տոյ ե լա նք ե կե ղե ցի էն քա հա նայք եւ երգե-
ցիկ տղայոց խո ւմ բը առ ջե ւէն ա հա գին թա փօ րով մը գե րեզ ման տարինք 
Գո ւր գե նին դա գա ղը, Ազ գային գե րեզ մա նա տո ւն եւ սի րե լի թոռ նի կս՝ 
Վանե սին գե րեզ մա նին մօտ տեղ մը թա ղե ցի նք Գո ւր գե նը:

 Ափ սոս, յոյս եւ ակն կա լու թի ւն նե րս օդս ցն դե ցան, տա րա բա ղդ 
սիրուն Գո ւր գե նս բա ղդ չու նե ցաւ Տար սօ նի քօ լե ճին մէջ ա ւար տել իւր 
ուսումը եւ պսա կել իմ իղձ ու փա փաք նե րս: Բնա ւո րու թե ա մբ որ քան ազ-
նիւ, պար կեշտ, հա մե ստ, սր տով մա քո ւր եւ ան կե ղծ, մտ քով ալ ու շիմ, լո ւրջ 
եւ սրա միտ, 3 տա րո ւան մէջ ան գղի ե րէն եւ ֆրան սե րէն լե զու նե րը գրե թէ 
բա ւա կան լաւ սոր ված էր, հայե րէն եւ ա րա բե րէն կր նար քաջ խօ սիլ, իւր 
եղբա րց եւ քոյ րե րո ւն հետ ա նոյշ վա րո ւիլ գի տեր: Ծնո ղաց հան դէպ խո-
րին յար գանք եւ մե ծա րա նք ու նէր: Դեռ Տար սօ նի քօ լե ճի շր ջա նա ւա րտ 
չե ղած թուա բա նու թե ան եւ ու րիշ ու սո ւմ եւ գի տու թե ա նց մէջ բա ւա կան 
զար գա ցած էր: Ջու թա կա հա րու թի ւն սոր ված էր, ջու թակ մ’ալ ու նէր, հան-
գի ստ ե ղած ա տեն եր բե մն ա նով կը զո ւար ճա նար:

 Ազ գային եր գե րէն էն շատ կը սի րեր եր գել « Զի նո ւոր եր գե րը լաւ 
մտիկ ը րեք» եր գը: Եղ բօ րը՝ տօք թօ րին գրած դե ղագ րե րը կր նար լաւ կար-
դալ եւ դե ղա րա նի մէջ հի ւա նդ նե րու հա մար դե ղեր կր նար պատ րաս տել: 
Ա ւաղ այս ա մեն գե ղե ցիկ յատ կու թի ւն եւ բա րե մաս նու թի ւն նե րով օժ-
տուած սիրե լի Գո ւր գե նս զոհ գնաց ա նա գո րոյն հիւ ծախ տի: Այս մա սին 
ես ալ պա տաս խա նա տու եմ: Պե տք էր ա ռա ջո ւց լաւ խոր հիլ: Ող բա ցե ալ 
տղաս տկա րա կա զմ էր: Դժ բաղ դա բար Տար սօ նի քօ լե ճին գի շե րօ թիկ նե-
րո ւն, ա ւե լի լաւ է ը սել ձրի ա թօ շակ ու սա նող նե րո ւն տրո ւած կե րա կուր-
նե րը անպի տան բա ներ են ե ղէր: Երկ րո րդ պատ ճառ մ’ալ՝ Գո ւր գե նը 
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օ դա սո ւն սե նե ակ մը չէ ին պառ կե ցու ցած: Մե նք ալ, ո րով հե տեւ Տար սօ-
նի քօ լե ճը ա չօք չէ ի նք տե սած, ստի պո ւած է ի նք կար ծե լու, թէ լաւ քօ լեճ 
մ’է: Հա սկցանք շատ բաներ, բայց ինչ օ գո ւտ Գո ւր գե նին կե ան քը վրայ  
տա լէ յե տոյ:

 Ի րա ւի զա ւկ նե րո ւս ա մե նն ալ կը սի րեմ՝ տօք թօր Յով հան նէս, Գէորգ, 
Ա րու սե ակ, Նա հա պետ, Մէյ րի, Վար դու հի սր տիս հա տոր նե րն են, ա մե-
նո ւն վրայ հայ րա կան ան կե ղծ հա մակ րա նք, գո ւթ եւ գո րով ու նիմ, բայց 
Գո ւր գե նը եւս ա ռա ւել կը սի րէ ի: Ա նոր բնա ւո րու թիւ նը, կաց ու նիս տը, 
խօ սո ւա ծք եւ շար ժո ւած քը ճի շդ իմ բնա ւո րու թե ա նս յար մար եւ հա մա-
ձայն էր: Լու սա հո գին 15-16 տա րե կան ծա ղիկ հա սա կին մէջ կա տա րե ալ 
ե րիտա սար դի մը պէս ծան րա բա րոյ, պար կե շտ եւ հա մե ստ էր: Իմ սրտիս 
հա տո րը ըլ լա լով հան դե րձ գրե թէ սր տա կից բա րե կա մս էր: Մա նո ւկ 
հասա կէն սկ սե ալ կար դալ, գրել, գիր քեր տես նել եւ յա ռաջ դի մե լու շատ 
փա փաք ու նէր:

 Մի շտ հե տս խօ սակ ցիլ կը սի րէր: Երբ վեր ջին տա րին հի ւան դու թե ան 
պատ ճա ռաւ թող լով քօ լե ճը Հա լէպ ե կաւ, հի ւա նդ էր, բայց ան կող նոյ մէջ 
չէր մտած, կը քա լէր, եղ բօր՝ տօք թօ րին դե ղա րա նը կեր թար, կու տեր եւ կը 
խմեր: Ի րի կո ւն նե րը Հա լէ պի ե զեր քը բան ջա րե ղե նաց պար տեզ նե րը օ դա-
փո խու թե ան կը տա նէ ի զին քը: Շատ ան գամ ա ռո ւա կի մը ե զեր քը նս տած 
լո ւրջ խօ սակ ցու թի ւն ներ կը նէ ի նք: Ի րեն հիւ ծախ տա ւոր ըլ լա լը լաւ գի տէր, 
բայց եր բէք չէր վախ նար, չէր վհա տիր, լա ւա տես էր, մեծ յոյս ու նէր, որ 
պի տի կր նար ա ռող ջա նալ:

 Թէ ես, թէ մայ րը եւ թէ տօք թօր Յով հան նէս խեղ ճին ա ռող ջու թեան 
հա մար, ըստ մեր կա րո ղու թե ան, ինչ որ պե տք էր յո ժա րու թե ա մբ կընէինք, 
ա մե նքս ալ մի եւ նոյն սի րով կը սի րէ ի նք զին քը: Ա ւաղ, մեր այն ա մեն 
խնա մք եւ հո գա տա րու թի ւն նե րը ա պար դի ւն մնա ցին: Ա նա գո րոյն մա հը 
յաղ թա նա կը տա րաւ: Ա նո ղոք ճա կա տագ րին վճի ռը տե ղը գտաւ:

«Ով մահ դա ռն է յի շա տակ քո»:
 եւ կամ տի ե զե րա հռ չակ ան գղի ա ցի բա նաս տեղ ծին ը սա ծին պէս 
« Մահ վայ րե նե րէս զար հու րան քին ի տե սա նել 
Ի խոր հե լն քստմ նե լի, ա պա ի կրե լն քա նի ա հեղ»
 Խե ղճ Գո ւր գե նս ին չեր կրեց ար դե օք, ո գի տէ, ե րա նի թէ մա րդ կային 

ազ գի է՛ն մեծ պա տու հա սն ու փոր ձա նք ե ղող այդ ահ ռե լի հի ւան դու թիւ նը 
բնաւ ծնած չըլ լար: Եր կու հա զար տա րի նե րէ ի վեր հին ու նոր գիտ նա կան-
ներ եւ նշա նա ւոր բժի շկ ներ շատ աշ խա տած, ա րի ւն քր տի նք մտած եւ դեռ 
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այս ախ տին ազ դու դար մա նը գտած չեն: Մա րդ կային ազ գին հին գէն մին 
այս զզո ւե լի թո քախ տէն կը մեռ նի, կը սեն: 

Ես ալ տո ւի զոհ մը, թան կա գին զոհ մը, սի րո ւն եւ ազ նիւ պա տանի 
մը, ա պա գայ, փայ լո ւն ա պա գայ խոս տա ցող ու սա նող մը, գր կէս խլեց 
տարաւ հիւ ծախ տը, սր տիս հա տո րը, ոչ թէ մի այն իմ, այլ մօ րն ալ սի րե լին, 
եղբարց եւ քե րց հա մակ րե լին գնաց, թռաւ մեր գր կէն:

1907 Օ գոս տոս ա միս, Սեպ տեմ բեր եւ ու րիշ ա միս ներ ան ցան սա հե-
ցան: Բնա կե ցա նք « Հա րթ ը Շա հըր» այն գե ղե ցիկ տան մէջ: Ող բա ցե ալ 
Գո ւր գե նին մա հո ւան տխո ւր յի շա տա կը սր տեր նիս մէջ վառ եւ կեն դա նի 
էր: Ժա մա նա կը շատ ցա ւեր, վշ տեր կը մեղ մաց նէ, եւ կամ ու րիշ բա ցատ-
րու թե ա մբ, մի այն մե ռե ա լը ան դա րձ է: Գի տէ ի նք եւ հա ւա տա ցած է ի նք, 
որ Գո ւր գեն այլ եւս ետ չը պի տի դառ նայ, այլ մե նք ա նոր քով եր թա լու 
դատա պար տե ալ է ի նք, «օ րհ նե ալ ե ղի ցի կա մք Տե ա ռն» ը սի նք:

 Տօք թօր Յով հան նէս բժշ կու թե ա մբ կզ բա ղո ւէր, Նա հա պետ տղաս 
ա տաղ ձա գո րծ, ես ալ քա հա նայ. լաւ կապ րէ ի նք: Մէյ րի աղ ջի կս մե րին նե-
րո ւն Մա րա շէն վե րա դար ձին Քի լիս պան դոկ մը ի ջած է ին, դժ բաղ դա բար 
Մէյ րի աղ ջի կս պան դո կին սա նդ ղէն վար ի ջած ա տեն յան կա րծ ոտ քե րը 
կը սա հին եւ սա նդ ղին վե րէն ի վայր կը գլո րի եւ ոտ քե րը կը վնա սո ւին: 
Հա լէպ ե կան Մէյ րի ին ոտ քե րը կը ցա ւեր եւ նե ղու թի ւն կը քա շէր: Երկ րո րդ 
աղ ջի կս՝ Վար դու հի լաւ, հան գի ստ ու ու րախ էր:

1907-էն 1908-ին հա սա նք, եր ջա նիկ է ի նք, կը վա ստ կէ ի նք, ա մե նքս 
ալ նիւ թա պէս եւ բա րոյա պէս նա խան ձե լի վի ճակ մը ու նէ ի նք: Մէյ րի ին եւ 
Վար դու հի ին կն քա հայ րը՝ միւ սիւ Կա րա պետ Լօմ լօմ ճե ան եւ մեր սի րե լի 
բա րե կամ՝ կազ մա րար Յա կոբ եր բե մն եր բե մն կը տես նո ւէ ի նք, կու տէ ի նք, 
կը խմէ ի նք, քա ղցր օ րեր կա նց նէ ի նք:

 Զա ւկ նե րո ւս մայ րը՝ ի րից կի նս, մեր ճա շա կին եւ քմաց հա մա ձայն 
ա խոր ժա համ կե րա կո ւր ներ կե փեր: 100 դիր հեմ ոչ խա րի միս, ա ռա նց 
ոսկրի՝ 50 փա րա, հաց՝ շատ ա ժան, մր գե ղեն ներ՝ լե ցո ւն, բան ջա րե ղեն՝ 
ան հատ նո ւմ: Կէս օ րո ւան ճա շին ա մե նքս ալ կը մի ա նայի նք ճա շա սե ղա-
նին բո լոր տի քը՝ հայր, մայր, եղ բայր ներ, քոյ րեր, ըն տա նե կան սո ւրբ սի րով 
մի ա ցած, ի րա րու հետ սի րով եւ մտ քով մի ա ցած ու տել եւ խմել՝ ինչ ա նոյշ 
է: Ըն տա նե կան կե ան քի այս երկ նային վի ճա կը ես շատ սի րած եմ ոչ թէ 
մի այն եր ջա նիկ եւ բա րե կե ցիկ օ րե րու մէջ, այլ տր տո ւմ, տխո ւր եւ դժ բա ղդ 
օ րե րու մէջ իսկ ըն տա նե կան կե ան քը ի րեն լաւ եւ գե ղե ցիկ կող մե րը ու նի: 
Ըստ իս «ես» բա ռը տկար է, բայց « մե նք» բա ռը՝ զօ րա ւոր:
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 Սի րե նք ըն տա նե կան սո ւրբ կե ան քը, աշ խա տի նք շէ նց նել մա քո ւր եւ 
հաս տա տո ւն օ ճախ ներ, ըն տա նե կան կե ան քի մէջ երկ նային սէր կայ: 
Մենք փոր ձով գի տե նք այս կե ան քի գե ղեց կու թիւ նը: 

Աղ քատ կամ հա րո ւստ, հայր, մայր, եղ բա րք ու քոյ րեր սե ղա նի մը 
շո ւրջ նախ Տե րու նա կան Հայր Մեր ա ղօթ քով սկ սին ու տել, խմել եւ նա-
խախ նա մու թե ան փա ռք տալ, ըստ իս, շատ հա ճե լի գոր ծեր են: Ոչ թէ 
կէս օ րե րո ւն, այլ ի րի կո ւն նե րը ա մե նքս կա նու խէն կու գայի նք տան պետ-
քե րը հո գա լով, զի րար տես նե լով ու րախ կըլ լայի նք: Ըն տա նե կան կե ան-
քին մէկ գնա հա տե լի յատ կու թի ւնն ալ ու նե նալ տղայ եւ աղ ջիկ պար կե շտ, 
հնազանդ եւ բա րե բա րոյ զա ւակ ներ, որ քան մեծ փա ռք են: Երբ ծնո ղք 
տես նեն ի րե նց որդ ւոց ի րա րու հետ ու նե ցած սէ րն ու հա մակ րան քը ան-
շուշտ կր նան պար ծե նալ եւ ի րե նք զի րե նք եր ջա նիկ հա մա րել: Ըստ ի մաս-
տո ւն Սո ղո մո նի «որ դի ի մաս տո ւն ու րախ առ նէ զհայր իւր»: 

Ըն տա նե կան կե ան քի ազ նո ւու թե ան մա սին մեր ազ գային գրա գետ-
նե րէն ող բա ցե ալ ու սո ւց չա պետ մե ծա նո ւն Ռե թէ ոս Պեր պե րե ա նի գրած 
հե տե ւե ալ ի մաս տա լից հա տո ւա ծը հա րկ կը հա մա րեմ մեջ բե րէլ իւր մէկ 
գե ղե ցիկ հե ղի նա կու թե նէն:

«Ըն տա նե կան յա րկն օ թե ւան մ’է նո ւի րա կան, որ իւր մէջ կ’ամ փո փէ 
ինչ որ սի րե լա գոյն է մա րդ կային սր տին: Ինչ բան ա ւե լի սի րե լի քան հայր, 
մայր, եղ բայր, քոյր, ա մու սին, զա ւակ, ա ւե լի հեշ տա լի, քան սո ցա սի րոյն 
փո խա դա րձ վայե լո ւմն եւ ա ւե լի սր բա զան, քան այն յի շա տակ ներ, որք ի 
սո ցա նէ կու գան: Ըն տա նե կան յա րկն կը բո վան դա կէ եւ կը բա ցայայ տէ 
այդ ա նոյշ բա նե րն: Բոյն մ’է այն սի րա ջե րմ մա րդ կային է ա կին հա մար 
իւր ա մեն հա սակ նե րո ւն մէջ, ի նմա կը վայե լէ խնա մք ան ձնո ւէր, զոր ոչ 
ոք դո ւր սը կա րող է տալ նմա, սէր ան սահ ման եւ ինք նու րաց, ո րոյ հետ 
կա րող չէ բաղ դա տո ւիլ այդ յար կին օ տար է ա կի մը յա ճախ կեղ ծա պա տիր 
բա րե կա մու թիւ նը:

 Բախ տին հա րո ւա ծոց եւ մր րիկ նե րո ւն դէմ ա պա ւէն մ’է ան քոյր այդ 
յարկն, ան դ կը հա նգ չի մա րդ, ան դ կս փո փի, ան դ կը քա ջա լե րո ւի ան շէջ 
սի րոյ հո ւրն, որ ի նմա կը բոր բո քի, կը տա քց նէ աշ խար հի ան սէր յա րա բե-
րու թի ւն նե րէն ցր տա սար սո ւռ հո գին: Անձ նո ւի րու թե ան ան վհատ ո գին, որ 
կը բնա կի ի նմա յար պատ րա ստ է մեր սր տի վի րաց վե րայ կա թեց նել սփո-
փա ծու բա լա սա նն: Հա ճոյք նե րն զոր կը վայե լէ մա րդ նո րա մէջ անհա մե-
մատ քա ղց րու թի ւն մ’ու նին եւ ան բիծ ա նա րատ են: Մի նչ ար տա քին զո ւար-
ճու թի ւնք յա ճախ պղ տոր են եւ կը ձգեն իւ րե ա նց ե տեւ տխո ւր յի շա տակ ներ: 



313

Եւ մեր սիր տը զգայո ւն այս քա ղց րու թե ա նց, յար կը խնդ րէ ըն տանե -
կան յա րկն եւ երբ զա տո ւած է ան տի, կը հա ռա չէ տրտ մա գին նո րա համար:

 Մա նո ւկն, դպ րո ցին գրա սե ղա նաց վե րայ կը մտա ծէ իւր տան վերայ, 
օրն ո գի տէ քա նի ցս իւր մտաց առ ջեւ կը պատ կե րէ իւր մօր քա ղց րիկ 
դէմքն, գո րո վա գին հայե ցո ւա ծքն, իւր հօր լո ւրջ, այլ սի րա լիր, կեր պա-
րանն եւ քա նի ցս կե րե ւա կայէ ինք զի նք իւր եղ բա րց եւ քե րց ա նոյշ ըն կե-
րու թե ան մէջ: Երբ ար ձա կո ւր դի ժա մն հն չէ, ինչ պէս խն դա գին կը վա զէ ի 
տո ւն, կը համ բու րէ ջեր մա գին իւր ծնո ղաց ձեռ նե րը, ոհ որ քան եր ջա նիկ 
կզ գայ իւր ան ձն:

 Նո ւազ խն դու թե ա մբ կը դառ նայ հայրն ե րե կոյին իւր ըն տա նի յար կին 
տակ օ րո ւան խոն ջու թի ւն նե րէն հա նգ չե լու եւ վայե լե լու իւր կնոջ եւ զա ւա-
կաց սէ րը: Որ քան խե ղճ հայրն ար դե օք չար չա րո ւած է օրն ի բո ւն աշ խա-
տե լով եւ յոգ նե լով, նե ղա նա լով, մե րթ ա նի րա ւու թե ա նց դէմ զայ րա նա լով, 
բայց ար դէն այն գա ղա փա րն, թէ ի րեն նե րո ւն հա մար է, որ կը տա ռա պի, 
կը խրա խու սէր զի նքն ու կը սր տա պն դէր, եւ հի մայ, որ իւր դի մա ցն ու նի 
իւր սի րե լի ա մու սի նն եւ իւր շո ւր ջը կը խա ղան, կը խն դան, կը ճռո ւո ղեն 
քա ղց րեր գակ սո խա կաց նման իւր որ դի նե րն, կը մոռ նայ բո լո րո վին ինչ 
որ կրեց օ րո ւան մէջ, իւր կնճ ռոտ տխո ւր ճա կա տը կը պար զի եւ իւր ա չե րն 
ե րախ տա գի տու թե ա մբ լցո ւած կը բա րձ րա նան յեր կի նս»: 

Ող բա ցե ալ Պեր պե րե ա նի վե րոգ րե ալ ի մաս տա լից խօս քե րը շատ 
սի րե լո ւս հա մար հոս մեր ըն տա նե կան պատ մու թե ան մէջ ըն դօ րի նա կե-
ցի: Ճիշ դը խօ սե լով, ես իմ 48-ա մե այ փոր ձա ռու թե ա մբս լաւ գի տեմ եւ 
շատ սի րած եմ ըն տա նե կան կե ան քը: Ըն տա նիք փոք րիկ թա գա ւո րու թի ւն 
մ’է, երբ այն օրհ նե ալ սրա հի մէջ հայր, մայր, քոյր եւ եղ բայր ներ ան կե ղծ 
սիրով եւ հա մակ րա նօք սի րեն զի րար, կա պո ւին մի մե ա նց բա րե պաշ տա-
կան ոգ ւով ան տա րա կոյս օրհ նե ալ դրա խտ կը լի նի: 

Ի րա ւո ւնք ու նիմ փա ռք տալ Աս տու ծոյ, որ ա մո ւս նա ցած օ րէս ի վեր, 
ընտա նե կան կե ա նքս իւր ա մեն տխո ւր եւ դժ բա ղդ կող մե րով ա նոյշ եւ 
քաղցր ե ղած է: Այս տո ղե րս ա պա գային կար դալ փա փա քող որդ ւոյս եւ թէ 
թոռ նե րո ւս մաս նա ւոր կտակ ը նել կու զեմ, որ սի րեն ըն տա նե կան կեանքը, 
մա քո ւր պա հեն ի րե նց ըն տա նե կան կե ան քի սր բու թիւ նը, հայր եւ մայր 
ի րենց հա մե ստ պար կե շտ կաց ու նիս տե րով օ րի նակ ըլ լան ի րե նց զաւակնե-
րո ւն: Բա րի օ րի նակ, ո րով հե տեւ «որ դի հա րա զատ զն մա նու թի ւն բե րէ հօր»:

 Թո ղո ւնք այլ եւս այս տե սակ խօս քե րո ւն թե լը եւ կր կին ան գամ դառ-
նա նք մեր ըն տա նե կան պատ մու թե ան շա րու նա կու թե ան:



314

1907 տար ւոյ Գո ւր գե նին մա հէն յե տոյ Սեպ տեմ բեր, Հոկ տեմ բեր 
ա միս ներ ան ցան, դեռ մե նք «Հա րթ ը Շա հը ր» կը բնա կէ ի նք: Լրա ցաւ 
1907 տա րին, թե ւա կո խե ցի նք 1908-ին: Ես, զա ւկ նե րո ւս մայ րը, տոք թօր 
Յով հան նէս,  Նա հա պետ, Մէյ րի, Վար դու հի՝ ա մե նքս ալ հան գի ստ եւ 
ա ռո ղջ է ի նք: Կար ծեմ 1908 տար ւոյ ա ղու հա ցին մէջ էր, Ա տա նայէն ա ներ-
ձա գս՝ Թօ փա լե ան տի ար Սար գիս Ա տա նայէն Պէյ րո ւթ ապ րա նք առ նե լու 
համար ե կած Պեյ րու թէն ալ եր կա թու ղի ով ուղ ղա կի Հա լէպ ե կաւ եւ մեր 
տո ւն հի ւր ե ղաւ: Շատ ու րա խա ցա նք, վա սն զի ճի շդ 20 տա րի նե րէ ի վեր 
ա ներ ձագս չէ ի նք տե սած: 8 կամ 10 օ րո ւան չափ մնա լէն յե տոյ Թօ փա լե ան 
տի ար Սար գիս կր կին Պէյ րո ւթ վե րա դար ձաւ:

1908 տար ւոյ Յու լիս 12-ին յան կա րծ Հա լէ պի մէջ ա նա կն կալ լուր 
մը տա րա ծո ւե ցաւ: Օս մա նե ան տե րու թիւ նը Սահ մա նադ րու թի ւն հռ չա-
կեց: Սո ւլ թան Հա միտ Կար միր Թա գա ւոր «Իթ թի հատ եւ թե րագ գը» 
ա նուն յեղա փո խա կան թո ւրք ըն կե րու թե ան եր կու նշա նա ւոր հե րոս նե րու 
շնորհիւ՝ Էն վէր եւ Նի ե ա զի499 պեյե րու եւ ա նո նց կու սա կից նե րու ա րի ա -
սրտու թե ա մբ բռ նա պետ սո ւլ թան Հա միտ «ա զա տու թի ւն, հա ւա սա րու թի ւն 
եւ եղ բայ րու թի ւն» շնոր հեց իւր ամ բո ղջ քրիս տո նե այ եւ ոչ քրիս տո նե այ 
հպա տա կաց: Ան հո ւն ու րա խու թի ւն: Պե տա կան գրա քն նու թի ւն վեր ցաւ, 
լր տես նե րու ոհ մա կը ցիր եւ ցան ե ղան: Քա ղա քա կան յան ցա նք նե րով 
բան տար կե ալ հայե րու ընդ հա նո ւր նե րո ւմ ե ղաւ: Մա րաշ ցի Պա պի կե ան 
Մել քոն, սսե ցի Ֆեր մա նե ան Կա րա պետ եւ 15 կամ 20 Զէյթուն ցի հայեր, 
ի զո ւր, ա նի րաւ տե ղի, բան տար կե ալ է ին ի Հա լէպ, բան տէն ե լան: Ինչ 
ան նկա րագ րե լի ու րա խու թի ւն, բե րկ րու թի ւն եւ խան դա վա ռու թի ւն: Հայեր 
եւ մահ մե տա կան ներ ի րա րու հետ եղ բայ րա ցան: Սե լա նի կէն ե րի տա սա րդ 
թո ւրք ա զա տա միտ յե ղա փո խա կան ներ ե կան: Հա ւա քո ւմ ներ, ա տե նա բա-
նու թի ւն ներ, ճա ռեր: Եր կո ւս տէք սէր, հա մակ րու թի ւն, կո չո ւնք եւ խն ջոյք-
ներ ի րա րու յա ջոր դել սկ սան:

 Մե րին նե րը կի րա կի օր մը, Հա լէ պի ամ բո ղջ մահ մե տա կան թէ 
զինուոր եւ թէ քա ղա քա կան պաշ տօ նե ա նե րը մեր Ա ռաջ նոր դա րա նը հրա-
ւի րե ցին: Եր կո ւս տէք շատ ի մաս տա լից բա նա խօ սու թի ւն ներ ե ղան: Զիս ալ 
հրաւի րե ցին: Օ րո ւան հան դի սին պատ շաճ քա նի մը խօս քեր ալ ես խօ սե-
ցայ: Յաւա րտ հան դի սին ե րի տա սա րդ թո ւրք ա զա տա միտ սպայ մը քո վս 
գա լով « կեն դա նի նա հա տակ Տէր Ղե ւո նդ պա պա, կը շնոր հա ւո րեմ զքեզ» 

499 Ահմեդ Նիյազի Բեյ (Ahmed Niyazi Bey)  (1873-1913) – օսմանյան սպա, 1908 
թվականի երիտթուրքական հեղափոխության ղեկավարներից մեկը:
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ը սե լով ե րես նե րս համ բու րեց եւ գր կե լով զիս այն քան բազ մու թեան առջեւ 
վեր բա րձ րա ցոյց զիս: Եր գեր, ե ղա նակ նե րու ձայ նե րը եր կի նք բարձ-
րացան:

 Քա նի մը օր յե տոյ թո ւրք ա զա տա միտ կղե րա կան մը ե կաւ Կ. Պոլ սէն: 
Ան շո ւշտ ա նոր դրդ մա մբ Հա լէ պի թո ւրք ե րի տա սա րդ կու սակ ցու թիւ նը 
Հա լէ պի Հե լէ վի500 ա նո ւն մզ կի թին խի ստ ըն դար ձակ հրա պա րա կին մէջ 
ա մեն հա սա րա կու թե նէ մա րդ հրա ւի րե ցին: Հա լէ պի հայ փո խա ռաջ նո րդ 
այն թապ ցի Շա հէ վար դա պետ Գաս պա րե ան, ես եւ մի ւս բո լոր քա հա նայ 
հայ րեր, ան թիւ հայեր, առ հա սա րակ ա մեն մա րդ, հրա ւի րո ւե ցա նք Հե լէ-
վի մզ կի թին բա կը: Վե րոյի շե ալ Կ. Պոլսէն նո րեկ տա ճիկ կղե րը ա րա բե րէն 
լե զո ւավ խի ստ գե ղե ցիկ ա տե նա բա նու թի ւն մ’ը րաւ:

 Մին չեւ այն թո ւա կա նին ո եւ ի ցէ քրիս տո նե այ մը Հե լէ վի մզ կի թը չէր 
կր նար մտ նել: Մտա նք ա մե նքս ալ, ար ձակ հա մար ձակ կր ցա նք պտ տել 
Հե լէ վի հին նշա նա ւոր յոյն ե կե ղե ցի մզ կի թը:

1908 Յու լի սին վեր ջե րը տղաս՝ Գէ ո րգ, որ շա տո նց ի վեր Ա ղեք սա-
նդ րի ա գնա ցած էր եւ Ա ղեք սա նդ րի ոյ հայ ե րե ւե լի նե րէն Կամ սա րա կան 
եղ բա րց ծխա խո տի գոր ծին մէջ իբ րեւ պաշ տօ նե այ կաշ խա տէր, լրա գիր-
նե րէն լսե լով, որ Թո ւր քի ոյ մէջ Սահ մա նադ րու թի ւն հռ չա կո ւած է եւ ար-
տա սահ մա նէն Տաճ կաս տան վե րա դառ նալ ու զող նե րո ւն ար գե լք չկայ, 
յան կա րծ Հա լէպ ե կաւ ար ձա կո ւր դով: Ան հու նա պէս ու րա խա ցա նք: Այն 
օ րե րն ալ դեռ « Հա րթ ը Շա հըր» գե ղե ցիկ տո ւն մը վար ձած է ի նք: Գէ-
որ գին Ա ղեք սա նդ րի այէն ող ջա մբ վե րա դար ձը ա մե նո ւս հա մար ան բա-
ցատ րե լի բե րկ րու թի ւն պատ ճա ռեց: 15 կամ 20 օր մնա լէն յե տոյ Գէորգ 
Հա լէ պէն կր կին Ա ղեք սա նդ րի ա գնաց:

 Գէ ո րգ տղո ւս Հա լէ պէն մեկ նե լէն յե տոյ ես ալ փա փաք ու նե ցայ Հա լէ-
պէն մեկ նիլ եւ քիչ ժա մա նա կի մը հա մար պտոյտ մ’ը նել թէ Կ. Պո լիս եւ թէ 
Իզ միր տես նել: Տեղ ւոյս Թա ղա կան պա տո ւար ժան խո րհր դոյն դի մում ը րի 
եւ խնդ րե ցի, որ բա րե հա ճին ին ծի հրա ման տալ, որ պէս զի ու ղեւորութի ւն 
մ’ը նեմ եւ գէթ եր կու ամ սո ւան չափ հե ռա նամ Հա լէ պէն: Մե ծա պէս շնոր-
հա կալ եմ, որ սի րով ըն դու նե ցին խն դի րքս եւ թոյ լատ րե ցին, որ եր թամ 
պտոյտ ը նեմ: Պատ րաս տո ւե ցայ: Ան ցա գիր ա ռի կա ռա վա րու թե նէ, ար-
դեն ալ Սահ մա նադ րու թե ան հռ չա կու մէն յե տոյ «Իթ թի հատ եւ թե րագ գը» 
թո ւրք ե րի տա սա րդ ըն կե րու թե ան նո րա կա զմ յա նձ նա խմ բին մէջ իբ րեւ 

500 Գտնվում է Հալեպի Օմայան մզկիթի դեմ հանդիման: Կառուցել է Կոստանդին 
կայսեր մայրը՝ Հելենան: Մզկիթի է վերածվել 13-րդ դարում:
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ան դամ ընտ րո ւած է ի եւ քա նի մ’ան գամ ներ ալ հան դես նե րու մէջ ա տե նա-
բա նու թի ւն ներ ը նե լով Հա լէ պի կա ռա վա րա կան շր ջա նակ նե րու մէջ ճա նչ-
ցո ւած է ի: Ան մի ջա պէս ան ցա գիր տո ւին Կ. Պո լիս եր թա լու: Ոչ թէ մի այն 
ին ծի, այլ առ հա սա րակ ա մեն մար դու ալ կու տային:

1908 Սեպ տեմ բեր 25, ըստ Յու նաց հի նգ շաբ թի օր մը, առ տո ւան թրե
նո վ501 մեկ նե ցայ Հա լէ պէն Կ. Պո լիս եր թա լու նպա տա կաւ: Տա նս կող մա նէ 
ան հոգ է ի: Տղա քս՝ Տօք թօր Յով հան նէս բժշ կու թի ւն կը նէր, Նա հա պե տն 
ալ ա տաղ ձա գո րծ կաշ խա տէր եւ տա նը պետ քե րը սի րայո ժար եւ ազ նուա-
բար կը հո գային: Մէյ րի եւ Վար դու հի սի րո ւն աղ ջիկ նե րս ալ դպ րոց կը 
յա ճա խէ ին: Թէ նիւ թա պէս եւ թէ բա րոյա պէս գո հա ցու ցիչ վի ճակ մ’ու նէ ին: 
Թէ տօք թօր Յով հան նէս տղաս եւ թէ Նա հա պետ « Հայ րիկ, գնա քա նի 
մ’ա միս ներ պտ տէ, մեր տան մա սին բնաւ մտա հոգ մի ըլ լար, կաշ խա տի նք 
եւ կեր ջան կաց նե նք թէ մայ րեր նիս եւ թէ քոյ րեր նիս»: 

Ու րախ սր տով մեկ նե ցայ Հա լէ պէն եւ այն օր ի րի կո ւն Պաալ պէք 
հասայ: Ի վա ղո ւց ան տի Պաալ պէ քի նշա նա ւոր ա ւե րակ նե րը տես նել կը 
ցան կայի: Պե րիկ լէս ա նո ւն հոյա կապ եւ փա ռա ւոր օ թե լը ի ջայ: Հե տե ւե ալ 
օր՝ Սեպ տեմ բեր 26 ուր բաթ, օ թե լի սպա սա ւոր նե րո ւն մի ոյն ըն կե րակ ցու-
թե ա մբ գնա ցի ուղ ղա կի աշ խար հա հռ չակ ա ւե րա կը այ ցե լել: 

Ապ շե ցայ մնա ցի, ինչ ահ ռե լի ա ւե րակ: Ե րա նի թէ լաւ գրա գետ 
մ’ըլլայի, ան շո ւշտ պի տի աշ խա տէ ի շատ գե ղե ցիկ կեր պով նկա րագ րել: 
Կը ցա ւիմ եւ ան կեղ ծա բար կը խոս տո վա նիմ, որ ան կա րող է գրի չս: Ես 
ալ հմո ւտ պատ մա գէտ մը չեմ: Կար ծեմ հռով մե աց ւոց ժա մա նա կէն մնա-
ցած ա հեղ շէ նք մը, Ա րեւ աս տու ծոյն նո ւիր ված հոյա կապ եւ շատ գե ղե-
ցիկ մեհե ան մը, ան նման ամ փի թե ատ րոն մը, հի ա նա լի քան դակ ներ, 
պատ կեր ներ, ահ ռե լի սիւ ներ, կա մար ներ զի րար կը գե րա զան ցեն: Շէն քը 
որքան գե ղե ցիկ եւ զար մա նա գո րծ շի նել տո ւող ազգ եւ կամ թա գա ւո րին 
ճա շա կը այն քան գե ղե ցիկ եւ ան նման: 

Ե րա նի թէ գետ նի վրայ պառ կած այն վիթ խա րի մի ակ տո ւր սիւ ները 
լե զու ու նե նային եւ կա րե նային ի րե նց ան ցե ալ փառ քը պատ մել մե զի: Այն 
հի աս քա նչ քան դակ ներ, զար մա նա լի կա մար ներ, տե սակ տե սակ ճար-
տա րա պե տա կան գոր ծեր, ա մե նն ալ ժա մա նա կի ա նիւ նե րու տակ խոր-
տակուած, քան դո ւած, փշ րո ւած եւ ի րա րու վրայ դի զո ւած են: Այ ցե լո ւն 
կապ շի եւ կը զար մա նայ եւ շատ տխո ւր եւ յու զո ւմ նա լից տպա ւո րու թե ան 
մը տակ կը մեկ նի այդ ան նման ա ւե րա կէն: 

501 Թրեն – թրք.՝ tren, ֆր.՝ train գնացք բառից:
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Ան շո ւշտ եր կար ա տեն չէ ի կր նար Պաալ պէ քի այդ վա ղե մի նշա նաւոր 
ա ւե րա կին մէջ մնալ, ո րով հե տեւ կէս օ րին Հա լէ պէն գա լիք թը րե նով ուղ ղա կի 
Դա մաս կոս պի տի եր թայի: Մո ւտ քի հա մար ա ւե րա կին դու ռը սպա սող թո ւրք 
ոս տի կա նին մե ճիտ մը վճա րե ցի եւ դո ւրս ե լայ: Ե կայ օ թել Պե րիկ լես ճա շե ցի 
եւ իս կոյն կառ քով եր կա թո ւղ ւոյ կայա րան գնա ցի: Ե կաւ Հա լէպի թըրե նը եւ 
մտայ վա կօն, Րայաք սպա սե ցի նք Պէյ րու թէն գա լիք թը րե նին: Ճի շդ կէս օ րէն 
քիչ մը վեր ջը Պէյ րու թէն ե կաւ վայ րա շար ժը: Մտայ իս կոյն Դա մաս կոս եր-
թա լու հա մար: Րայա քէն մին չեւ Դա մաս կոս եր կա թու ղիով ճամ բոր դել՝ շատ 
հա ճե լի եւ զո ւար ճա լի ճամ բոր դու թի ւն մ’է: Գծին երկու կողմն ալ ան թիւ ան-
հա մար պտ ղա տու ծա ռե րով զար դա րուած պարտեզ ներ, բու րաս տան ներ, 
ո րով հե տեւ ե ղա նա կը ա մառ էր, ա մեն տեսակ մրգե  ղեն ներ, հի ա նա լի դե ղձ 
եւ ա նու շա հոտ սեր կե ւիլ ներ զի րար կը գե րա զան ցէ ին: Վակօ նի փեղ կե րէն 
աջ ձախ, եր կու կո ղմդ դիտե լով մա րդ ան հո ւն հա ճոյք մը կզ գայ: Ար դա րեւ 
« Շամ ը Ճեն նեթ մե քան»502 ը սող նե րը ճշ մար տու թե ա մբ ը սած են:

 Շատ կը փա փա քէ ի, որ կա րե լի ըլ լար ժա մե րով այս կե րպ շատ զուար-
ճա լի ու ղե ւո րու թի ւն մը վայե լել: Վեր ջա պէս, ի րի կո ւան մօտ, հա սանք Դա-
մաս կո սի կայա րա նը: Ան մի ջա պէս դո ւրս ե լայ, վար ձե ցի կա ռք մը ուղ ղա կի 
հայոց ե կե ղե ցին, Դա մաս կո սի հայոց ե կե ղեց ւոյ տե սո ւչ Արժա նա պա տիւ 
Ա րիս տա կէս վար դա պետ ար դեն Հա լէպ ե կած էր, կը ճա նչ նար զիս, ազ-
նո ւա բար բա րե հա ճե ցաւ զիս ըն դու նիլ եւ հիւ րա սի րել: Շա մի հայոց Ա ռաջ-
նոր դա րա նը նոր շի նո ւած է, կա նո նա ւոր սե նե ակ ներ ու նի: Ա րիս տա կէս 
հայր սո ւրբ սե նե ակ մը տրա մադ րեց ին ծի, գե ղե ցիկ մահ ճա կալ եւ մա քո ւր 
ան կո ղին պատ րաս տել տո ւաւ: Եր կու օր յե տոյ՝ 1908 Սեպ տեմ բեր 28-ին, 
Կի րա կի օր, Ա րիս տա կէս հայր սո ւրբ փա փաք յայտ նեց, որ Սո ւրբ Ան մահ 
Պա տա րագ մա տու ցա նեմ: Հա մա կեր պե ցայ, ին ծի հա մար պա տիւ մ’էր, 
զոր չէ ի կր նար մեր ժել:

 Պա տա րագ մա տու ցի եւ հա մա ռօտ քա րոզ մ’ալ խօ սե ցայ: Բա ւա կան 
ժո ղո վո ւրդ կար: Դա մաս կո սի մէջ 60 տո ւն հայ բնակ չու թի ւն կայ, ու նին մէկ 
փոք րիկ, բայց սի րո ւն եւ կո կիկ ե կե ղե ցի մը եւ փա ռա ւոր Ա ռաջ նոր դա րան 
մը: Դա մաս կո սի հայու թիւ նը հո գե ւո րա պէս Ս. Ե րու սա ղէ մի պատ րիար-
քու թե ան ի րա ւա սու թե ան ներ քեւ է: Ե կե ղե ցին 250 ոս կի ի չափ իւր ան-
շարժ կա լո ւած նե րէն ե կա մո ւտ ու նի: Ա ռաջ նոր դա րա նի բա կին մէջ նախա-
կր թա րան մ’ալ կայ երկ սեռ մա նկ տաց հա մար: Ար ժա նա պատիւ տե սուչ 

502 Շամ ը Ճեննեթ մեքան – Şam-ı cennet mekan, որ նշանակում է Դամասկոսը դրախ-
տային վայր է: 
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Ա րիս տա կէս վար դա պետ Խա չա տու րե ա նէն զատ օգ նա կան սեբաս տա ցի 
Եփրեմ ա նու նով վար դա պետ մ’ալ կար:

 Ճիշ դը խօ սե լով այս եր կու վար դա պետ նե րէն շատ գոհ մնա ցի, ո րով-
հե տեւ ան կեղ ծու թե ա մբ կը պա տո ւէ ին զիս: Շա մի բաղ նիք նե րը գո վես տի 
ար ժա նի են ի րե նց մաք րու թե ա մբ: Սո ւրբ հայ րեր բա րե հա ճե ցան օր մը 
զիս բաղ նիք տա նիլ: Յե տին աս տի ճան գոհ մնա ցի ի րե նց այս յար գանքէն 
ալ: Դա մաս կո սի հայ հա մայն քին ե րե ւե լի նե րէն Գրի գո րե ան մե ծա պա տիւ 
Գէորգ եւ Խա չա տո ւր եղ բա րք սե ղա նի հրա ւի րե ցին զիս: Եր կու վար դա-
պետ նե րու հետ գնա ցի նք Գրի գո րե ա նց տո ւն, փա ռա ւոր եւ ճոխ խն ջոյք 
մը վայե լե ցի նք: Օր մ’ալ Պե շի րե ան Կա րա պետ ա ղային տու նը ճա շե ցի նք: 
Դա մաս կոս վա ղե մի եւ պատ մա կան քա ղա քին տես նե լու ար ժա նի շէն քերը 
եւ քա նի մը հոյա կապ տու նե րը տես նե լու տա րաւ զիս Ա ռաջ նոր դա րա նի 
գա վաս Ա լի ա ղան: Դա մաս կո սի մէջ շատ ըն դար ձակ եւ շատ փա ռա ւոր 
մզ կիթ մը գտ նո ւի լը ան դէն լսած է ի: Ա ղա չե ցի տե սո ւչ Ա րիս տա կէս վար դա-
պե տին: Նո րին Սր բու թիւ նը հա ճե ցաւ կա տա րել փա փա քս՝ եր թալ յի շեալ 
նշա նա ւոր մզ կի թը տես նե լու: Կա ռք նս տա նք եւ գնա ցի նք մզ կիթ: Դու ռը 
նս տող պա հա պան մօլ լան ան մի ջա պէս գնաց նե րս եւ ե րեք զոյգ կա շի է 
տրեխ ներ բե րաւ ոտ քեր նիս հա գց նե լու հա մար, ո րով հե տեւ քրիստո նէ ից 
հա մար ա ռա նց տրեխ հագ նե լու մզ կի թին ներ սը մտ նել արգի լե ալ է ե ղէր:

 Շատ ըն դար ձակ մզ կիթ մը: Ա ւե լո րդ է կաս կա ծել, որ այս գե ղե ցիկ 
շէն քը ժա մա նա կին ա սոր ւոց ե կե ղե ցի է ե ղեր, բայց յե տոյ մահ մե տա կան 
թա գա ւոր ներ զայն մզ կի թի փո խած են: Ան թիւ ան հա մար կան թեղ ներ 
կա խո ւած է ին՝ ա նա նկ որ կան թեղ նե րու մէջ դրո ւած իւ ղին հո տէն չէ ի նք 
կր նար շո ւնչ առ նել: Այս մզ կի թին մէջ տե սա նք շատ գե ղե ցիկ շի րիմ մը: 
Վրան խի ստ թան կա գին եւ ոս կի է բա նո ւած թաւ շե այ ծած կոց ներ դրո ւած 
է ին: Ըստ ի րե նց պատ մա ծին Յով հան նէս Մկր տի չին գե րեզ մա նն է ե ղէր: 
Մե զի պտտց նող մօլ լան ու րիշ շատ տե ղեր ցո ւց նե լէն յե տոյ, «ե կեք» ը սաւ 
« քա նի որ հե տա քր քիր ե ղաք, կու զեմ ձե զի ազ նո ւու թի ւն մ’ալ ը նել»: Ա րե-
ւե լե ան մեծ մար գա րէ ին մօ րու քէն քա նի մը նո ւի րա կան մա զեր կան ե ղէր: 
Յե տին աս տի ճան յար գա նք եւ մե ծա րա նք նե րով հա նեց մե զի ցոյց տո ւաւ:

 Շատ շնոր հա կա լու թի ւն ներ յայտ նե լով մեկ նե ցա նք յի շե ալ ա նո ւա նի 
մզ կի թէ ն503: Նշա նա ւոր ու րիշ մզ կիթ մ’ալ տե սա նք, ո րո ւն մի նա րէն կա-
նանչ քա րե րով շի նո ւած է: Սր բա զան Պօ ղոս Ա ռա քե ա լին գի շեր ա տեն 

503 Խոսքն անշուշտ Դամասկոսի նշանավոր Օմայան մզկիթի մասին է, որ բյուզան-
դական շրջանում եկեղեցի է եղել:
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փա խուստ տո ւած պա տն ալ տե սա նք: Ա ռաջ նոր դա րա նի գա վաս Ա լի 
ա ղան ու րիշ քա նի մը նշա նա ւոր հին հոյա կապ տու ներ տա րաւ տես նե լու 
հա մար: Դա մաս կոս շատ վա ղե մի քա ղաք մ’է: Հին շէն քեր եւ տու ներ գե-
ղե ցիկ չեն, բայց նոր շի նու թի ւն ներ գե ղե ցիկ են եւ ճա շա կա ւոր: Քա նի մը 
հոյա կապ օ թել ներ եւ ճա շա րան ներ տե սայ, ո րո նք կար ծեմ Ապ տի ւլ Հա-
միտ ա նօրէն եւ ան խի ղճ թա գա ւո րին սե րտ մտե րիմ, բնիկ շամ ցի Ա րապ 
Իզ զեթ փա շային սեփ հա կան կա լո ւած նե րն է ին: Դա մաս կո սի բաղ նիք-
ներն ալ շատ գե ղե ցիկ են: Վե րոյի շե ալ Ա րապ Իզ զեթ փա շային շնոր հիւ 
Շա մի մէջ ե լեքտ րա կան ըն կե րու թի ւն մ’ալ կայ, տու ներ եւ մա ղա զա նե րը 
լու սա ւո րե լու հա մար: Թրամ վայ ալ կայ: Բայց քա ղա քը հին ո ճով շի նուած 
ըլ լա լո ւն առ թիւ նեղ պո ղո տայ եւ փո ղոց նե րու մէջ չկր նար եր թե ւե կել: 
Միայն Սալի հիյէ ա նու նը կրող նոր թա ղի մէջ կը բա նի: 

Ար ժա նա պա տիւ Ա րիս տա կէս վար դա պետ եւ թէ իւր պաշ տօ նա կիցը՝ 
Եփ րեմ Հայր Սո ւրբ, շատ պա տո ւե ցին զիս: Քա նի մը հատ մա րաշ ցի ե րի-
տա սա րդ ներ Աս տար ճե ան Գրի գոր, որ Շա մի պե տա կան բժշ կա կան 
վար ժա րա նի մէջ ու սա նող էր, յար գեց եւ պա տո ւեց զիս: Ու րիշ մա րաշ ցի 
ար հես տա ւոր ըն տա նիք ներ ալ կային, տես նո ւե ցայ ա նո նց հետ: Ա ռաջ-
նոր դա րա նի այն սե նե կին մէջ, ուր որ ես կը նն ջէ ի, դա րա նի մը մէջ բա ւա-
կան հայե րէն խի ստ թան կա գին գիր քեր եւ թեր թեր կային: Գի շեր մը հե-
տա քրքիր ե ղայ զա նո նք քն նե լու: Ա մեն մէկ գր քին վրայ առ նո ւազն եր կու 
մատ թա նձ րու թե ա մբ փո շի դի զո ւած էր: Ստի պո ւե ցայ կար ծե լու թէ տա րի-
նե րէ ի վեր այդ թան կա գին մա տե ան նե րը բնաւ ձե ռք առ նող եւ կար դա-
ցող չէ ե ղած:

 Այս եր կու վար դա պետ նե րն ալ դժ բաղ դա բար ա նո ւս, տգէտ եւ ծոյլ 
կղեր ներ է ին, կար դա լու եւ զար գա նա լու հա մար լաւ մի ջոց ներ ու նէ ին, ի րենց 
ապ րո ւս տի մի ջոց նե րը հաս տա տո ւն կեր պով ա պա հո վո ւած էր: Շամի ե կե-
ղե ցին կա լո ւած ներ ու նէր, այդ կա լո ւած նե րու ե կամ տով լաւ կեանք կանց -
նէին մեր այս ե րա նե լի վար դա պետ նե րը, բայց ինչ օ գուտ « կոյր զր կի ի 
ճառա գայ թից ա րե գա կան եւ տգի տու թի ւն ի կա տա րեալ կենաց»: Շատ 
զբա ղո ւմ ներ ալ չու նէ ին: Շաբ թու մէջ հա զիւ 3 ան գամ ե կեղե ցի կիջ նէ ին 
ա ղօ թե լու, բայց դժ բաղ դա բար չէ ին վար ժո ւած, ուս ման եւ գի տու թե ան 
ճաշա կը չէ ին ա ռած: Ինչ եւ ի ցէ բամ բա սե լու ի րա ւո ւնք չու նիմ, ո րով հե տեւ 
ի րե նց յար գա նք նե րը վայե լե ցի եւ Ա ռաջ նոր դա րա նի աղն ու հա ցը կե րայ:

1908 Հոկ տեմ բեր 3-ին էր կար ծեմ, մեկ նե ցայ Դա մաս կո սէն 2 վար-
դա պե տաց ալ մաս նա ւոր շնոր հա կա լու թի ւն նե րս յայտ նե լով: Շա մէն 
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երկաթու ղի ով մեկ նած օրս՝ ի րի կո ւան, ըստ Թր քաց ժամ 11-ին, հա սայ 
Պէյ րո ւթ: Ուղ ղա կի Պէյ րու թի Հայոց ե կե ղե ցին գնա ցի: Ար դեն լաւ գի տէ ի, 
մա րաշ ցի Ճան սը զե ան Ար ժա նա պա տիւ Գէ ո րգ504 վար դա պետ տե սո ւչ է 
ե ղէր, ըն դու նեց զիս ազ նո ւու թե ա մբ, մաս նա ւոր սե նե ակ մ’ալ տրա մադ րեց 
ին ծի, աղ ւոր մահ ճա կալ եւ ան կո ղին տո ւաւ: Մնա ցի Գէ ո րգ վար դա պե-
տին քով, 10-14 օր Կ. Պո լիս գնա ցող շո գե նա ւի սպա սե ցի: 

Այս 14 օ րո ւան մէջ ճիշ դը խօ սե լով Գէ ո րգ վար դա պետ առ տու եւ ի րի-
կո ւն կե րա կո ւր պատ րաս տե լով յար գեց զիս: Այս մա սին շնոր հա կա լու թի ւն 
յայտ նած եմ ի րեն: Բայց Գէ ո րգ վար դա պետ պաղ ա րի ւն եւ ան տար բեր 
վար դա պետ մ’էր, ըն կե րա կան կղե րա կան մը չըլ լա լէ զատ հա մակ րա նք եւ 
ազ նիւ զգա ցո ւմ նե րէ զո ւրկ տե սակ մը ըն թա ցք եւ վա րո ւե լա կե րպ ունէր, 
զոր եր բէք չէ ի կր նար հա սկ նալ: Այ սու ա մե նայ նիւ մնա ցի ի Պէյ րո ւթ 14 
օր եւ եր բե մն Պէյ րու թի հայ վա ճա ռա կան նե րէն Ա ղա ճա նե ան Պետ րոս եւ 
Հա զա րա պե տե ան Նշան ա ղա նե րո ւն հետ կը տես նո ւէ ի, օր մ’ալ յու նա-
կան փոք րիկ շո գե նաւ մը ե կաւ: Քա նի մը հայ ե րի տա սա րդ ներ ալ Կ. Պո լիս 
պի տի եր թան ե ղէր: Ե կան ին ծի լո ւր տո ւին, պատ րաս տո ւե ցա նք, ուր բաթ 
օր մ’էր 1908 Հոկ տեմ բեր 15-ին, կէս օ րին, մտա նք շո գե նաւ: Օ դը գե ղե ցիկ 
էր եւ ծո վը խա ղաղ եւ հան դա րտ: 

Ար ժա նա պա տիւ Գէ ո րգ վար դա պետ Ճան սը զե ա նին ար դեն հրա ժեշ-
տի յար գա նք եւ շնոր հա կա լու թի ւն նե րս յայտ նած է ի: Այն օր ծո վային շատ 
քա ղցր ճամ բոր դու թի ւն մը կր ցայ վայե լել: Հայ ե րի տա սա րդ նե րու ըն կե-
րակ ցու թիւ նը ին ծի հա մար բաղ դա ւո րու թի ւն մ’էր: Ու րախ զո ւա րթ եր գե լով 
եւ Մի ջե րկ րա կան պատ մա կան ծո վո ւն սքան չե լի տե սա րան նե րը վայե լե-
լով օ րը ան ցու ցի նք: 

Ո րով հե տեւ առ ջի գի շեր չէ ի կր ցած քնա նալ՝ շո գե նա ւին տախ տա-
կա մա ծին վրայ շատ լաւ քնա ցած է ի: Արթն ցայ, որ շո գե նա ւը Մեր սի նի 
նաւա մա տոյ ցը կը մօ տե նար: Մեր սին ել նել ու զող ճամ բո րդ ներ պատ րաս-
տո ւե ցան դո ւրս ել նել ու Մեր սի նը տես նել: Ա նո նց հետ ես ալ փա փա քե-
ցայ ել նել, ո րով հե տեւ շո գե նա ւը այն օր, մին չեւ ի րի կո ւն, պի տի սպա սէր 
Մեր սի նի նա ւա հան գիս տը: 

Ե րբ մա կոյ կէն դո ւրս ե լայ ուղ ղա կի ճա շա րան մը գնա ցի ճա շե լու: 
Կերա կու րէն յե տոյ իմ վա ղե մի բա րե կա մս մե ծար գոյ տի ար Պետ րոս 

504 Գէորգ վարդապետ Ճանսըզեան (Ջանսըզյան) – ծնվել է Մարաշում 1870 թվա-
կանին, ձեռնադրվել է 1902-ին: Պաշտոնավարել է Երուսաղեմում, Բեյրութում, Հոբբեում 
(Միաբանք և այցելուք Հայ Երուսաղէմի, էջ 66-67):
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Ուրֆա լե ա նին պիւ րօն գնա ցի տե սու թի ւն մ’ը նե լու հա մար նո րին ազ նո ւու-
թեան հետ: Պետ րոս է ֆէն տի սի րով եւ խո րին յար գա նօք ըն դու նեց զիս եւ 
« շատ յար մար ժա մա նա կին ե կար» ը սաւ.« քա հա նայի մը պե տք ու նի նք, 
մեր վաս տա կա ւոր քա հա նան՝ Տէր Յով հան նէ սը ծե րա ցաւ, չկր նար հաս-
նիլ, ժո ղո վո ւր դը հոս շատ ցած է, ան հրա ժե շտ ու րիշ օգ նա կան քա հա նայի 
մը պե տք ու նի նք: Մնա ցիր հոս, ա մեն կեր պով կր նա նք զքեզ գո հաց նել»: 
Այս խօ սակ ցու թե ան վրայ ու րիշ քա նի մը մեր սին ցի հայեր եւս ե կան: Դեռ 
կը տես նո ւի նք, շո գե նա ւին մէ ջէն տի ար Պետ րոս Ուր ֆա լե ան պայու սա կս 
եւ գոյ քե րս բե րել տո ւած էր:

«Այս օր շա բաթ է, հոս պե տք է մնաս, վա ղը կի րա կի է, ար դեն դո ւն 
մե զի ծա նօթ ես, դո ւն ալ մեր սին ցի նե րը կճա նչ նաս, տես նո ւի նք, ե թէ ան-
պատ ճառ Կ. Պո լիս եր թալ կը փա փա քիս շո գե նա ւեր պա կաս չեն, վա ղը չէ 
մի ւս օր ռու սա կան մեծ շո գե նաւ մը գայ պի տի, ա նով կը ղր կե նք զՁեզ»:

 Հա մա կեր պե ցայ, մեր սին ցի ազ նո ւա կա նաց ա ռա ջա րկ նե րո ւն եւ սի-
րով ըն դու նե ցի ի րե նց ան կե ղծ փա փաք նե րը: Ե կայ ե կե ղե ցի, ան մի ջա պէս 
նա մակ մը գրե ցի Ա տա նա, հե տե ւե ալ կի րա կի օ րը Ա տա նայէն Մեր սին 
ե կան եր կա թու ղի ով լու սա հո գի ա նե րս՝ Թօ փա լե ան մե ծա պա տիւ Համ-
բար ձո ւմ է ֆէն տի, քե նե կա լս՝ ող բա ցե ալ Յա կոբ ա ղա Մագ սու տե ա ն505 
եւ ա ներ ձա գս՝ տի ար Մե սի ա: Ե կե ղե ցի էն նոր ե լած է ի նք՝ տես նո ւե ցա նք 
ա նե րո ջս եւ փե սին ու որդ ւոյն հետ: 1897 Փե տր վար 14-էն ի վեր ա նե րս 
չէ ի տե սած, եր կո ւս տէք սէր եւ մա քո ւր հա մակ րու թի ւն ներ փո խա նա կե լէն 
յե տոյ ա նե րս եւ ի րեն նե րը, այն օր ի րի կո ւան, թրե նով Ա տա նա մեկ նե ցան: 

Ո րով հե տեւ այն մի ջո ցին Թո ւրք կա ռա վա րու թե ան հրա տա րա կած 
Սահ մա նադ րու թե ան շնոր հիւ հայե րը ընդ հան րա պէս ան նկա րագ րե լի 
ուրա խու թի ւն, ցն ծու թի ւն եւ ե ռո ւմ զե ռու մի մէջ է ին, նմա նա պէս Մեր սի նի 
հայե րն ալ ու րախ զո ւա րթ, նա մա նա ւա նդ կու սակ ցու թի ւն ներ, գոր ծի վրայ 
ըլ լա լով, հա ւա քոյթ ներ, եր գեր եւ ե ղա նակ ներ, ա տե նա խօ սու թի ւն ներ, 
զիրար կը գե րա զան ցէ ին: Այն կի րա կի օր, ի րի կո ւան, ե կե ղեց ւոյ մէջ հան-
դէս ներ եւ ա տե նա բա նու թի ւն ներ ե ղան, ես ալ մաս նակ ցու թի ւն ու նե ցայ: 

Ի րի կո ւն ե ղաւ, Զիլ վէե ան մե ծա պա տիւ Մկր տիչ է ֆէն տի ին որ դին՝ 
Նշա նիկ, ե կաւ ու զիս տու ներ նին հրա ւի րեց, ու րիշ բա ւա կան պա տո ւաւոր 
ան ձնա ւո րու թի ւն ներ ալ հրա ւի րո ւած է ին: Կե րա նք ու զո ւար ճա ցա նք ան-
հու նա պէս: Խօ սք տո ւի ի րե նց, որ Կ. Պոլսէն վե րա դար ձիս կը հան դի պիմ 

505 Այս ընտանիքի շառավիղները բնակվում են ԱՄՆ-ում: Այդ ընտանիքից է պատ-
մաբան, հայագետ Գրիգոր Մաքսուդեանը:
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Մեր սին: 1908 Հոկ տեմ բեր 18 կամ 19-ին էր կար ծեմ, եր կու շաբ թի օր, առ-
տո ւն, ռու սա կան Ձա րո վ506 ա նո ւն մեծ շո գե նաւ մը ե կաւ եւ Կ. Պոլիս պիտի 
եր թար: Մե ծա պա տիւ տի ար Պետ րոս Ուր ֆա լե ան յի շե ալ շո գե նաւին 
երկ րո րդ քա մա րան մտ նե լու պը լէթ մ’ա ռաւ եւ յա նձ նեց ին ծի: Ան շո ւշտ 
ե րեք թր քա կան ոս կի տո ւած է ին Մեր սի նի հայ նշա նա ւոր նե րը: Կէս օ րէն 
յետոյ՝ բա ւա կան մեր սին ցի նե րու ըն կե րակ ցու թե ա մբ, մեկ նե ցայ դէպի 
նա ւա մա տոյց: Օրհ նե լով, ող ջու նե լով եւ իմ սր տա գին եւ սի րա լիր շնոր-
հա կա լու թիւն եւ ե րախ տա գի տու թի ւն նե րս յայտ նե լով մեկ նե ցայ Մեր սի նի 
նաւամատոյցէն:

 Մաս նա ւոր մա կոյ կով մը ե լայ ռու սա կան շո գե նաւ: Մտայ երկ րո րդ 
քա մա րա: Ի նէ ա ռաջ ա տա նա ցի Պզ տի կե ան Պօ ղոս է ֆէն տի ա նու նով 
կրթե ալ հայ ե րի տա սա րդ մը մտած էր քա մա րա, եր կու ու րիշ տա ճիկ հա-
րո ւստ ճամ բո րդ ներ ըն կե րա ցած է ին մե զի: Շո գե նա ւը մեծ եւ հոյա կապ 
երկ րո րդ քա մա րան եւս, թէ պէտ ա ռա նց կե րա կու րի, բայց վեր ջին ծայր 
մա քո ւր եւ լաւ կա հա ւո րո ւած էր: Քո վս ու նէ ի ու տե լիք ներ, հաց, պա նիր, 
սար տե լա, ձի թապ տո ւղ, նա րի նջ, խն ձոր եւ ու րիշ մր գե ղեն ներ:

1908 Հոկ տեմ բեր 18 կամ 19-ին, եր կու շաբ թի օր, ի րի կո ւան, մտայ 
« Ձա րով» շո գե նաւ: Օ դը մե ղմ, ծո վը հան դա րտ եւ խա ղաղ: Ե ղա նա կն 
ալ՝ ա շուն: Շատ զո ւար ճա լի ծո վային ճամ բոր դու թի ւն մը կր ցա նք վայե լել: 
Հոկ տեմ բեր 22-ին, Հի նգ շաբ թի, ա րե ւա ծա գին շո գե նա ւը Քի ոս կղզւոյն 
քօր տօնը507 մտաւ եւ խա րս խեց: Նա ւա պե տին մի ոյն հար ցու ցի « մին չեւ 
ի րի կուն հո՞ս պի տի մնայ շո գե նա ւը», «ե թէ կու զէք կր նաք դո ւրս՝ ցա մաք 
ե լլել ու քա ղա քը շր ջա գայիլ»: Ես եւ ա տա նա ցի ըն կե րս՝ տի ար Պօ ղոս 
Պզտի կե ան դո ւրս ե լա նք, ճա շա րան մը մտ նե լու ու տաք կե րա կո ւր ու տե-
լու: Ծո վա փին մօտ է ին յոյն ճա շա րան ներ: Մտա նք եւ նա խա ճաշ ը նե լու 
հա մար յարմար կերա կո ւր ներ ապսպ րե ցի նք: Դեռ նոր սկ սած է ի ճա շե-
լու՝ հայ մ’եկաւ մտաւ ճա շա րան եւ ուղ ղա կի քո վս մօ տե նա լով « Տէր Հայր, 
կերակուր մի ու տէր, ես զքեզ տո ւնս պի տի տա նիմ եւ ան դ կր նաք նա խա-
ճաշ ը նել եւ կէս օ րին ալ կը խնդ րեմ, որ մի ա սին ճա շե նք եւ օրհ նէք իմ 
տա նս սե ղա նը»:

 Թէ պէտ այս հայո ւն ով ըլ լա լը չէ ի գի տէր, բայց ի րեն հա մակ րա լից 
շարժ մո ւնք եւ ան կե ղծ խօ սե լա կեր պէն հա սկ ցայ, որ ազ նիւ ան ձնա ւո րու-
թի ւն մ’է: Ան մի ջա պէս հե տե ւե ցայ ի րեն: Գնա ցի տու նը, տես նո ւե ցայ ի րեն 

506 Երևի «Ցարյով»:
507 Քօրտօն (Cordon littoral) – ֆր.՝ ափագիծ:
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կնոջ եւ ըն տա նի քի ան դամ նե րո ւն հետ: Բնիկ զմի ւռ նի ա ցի Պար ծան քեան 
Խոս րով ա նու նով հայ հա մե ստ եւ պա տո ւա ւոր վա ճա ռա կան մ’ե ղէր: 
Քանի մը տա րի ներ յա ռաջ Զմի ւռ նի այէն ըն տա նե օք հոս փո խադ րո ւած եւ 
ա ռե ւտ րով կզ բա ղի ե ղէր: Տի ար Խոս րո վին կի նն ալ շնոր հա փայլ եւ շատ 
զար գա ցե ալ տան տի կին մ’էր: Նա խա ճաշ ը րի նք: Տի ար Պար ծան քե ան 
« Տէր Հայր, տա րի նե րէ ի վեր հոս Սա քը զ508 կղ զի ին մէջ կը բնա կիմ, դեռ 
ճամ բո րդ հայ քա հա նայ մը հան դի պած չէ հոս: Երբ Ձեր սո ւրբ հայ րու-
թեան շո գե նա ւէն դո ւրս ել լե լը տե սայ, ու րախ ըլ լա լով, փա փա քե ցայ, որ 
զքեզ տո ւնս հրա ւի րեմ եւ տես նո ւի նք, օրհ նէք իմ տո ւնս ու սե ղա նս: Հոս 
այս կղ զի ին մէջ ի նէ զատ զա նա զան գոր ծե րով զբա ղող 7 կամ 8 հատ 
հայեր եւս կան: Զա նո նք ալ հրա ւի րած եմ, այս օր կէ սօ րին ա մե նքս միա-
սին, մե ջեր նիս հայ քա հա նայ մը գտ նո ւե լով, ու տե նք խմե նք եւ ան մեղ 
ուրա խու թի ւն մը վայե լե նք»:

 Տի ար Խոս րով Պար ծան քե ա նին այս ան կե ղծ ար տայայ տու թի ւն նե րը 
զիս ան հու նա պէս շնոր հա պա րտ թո ղո ւց: Նա խա ճա շէն յե տոյ տի ար Պար-
ծան քե ան գե ղե ցիկ կա ռք մը վար ձեց Քի ոս կղզ ւոյն տես նե լու ար ժա նի 
վայր եւ տե ղե րը պտ տե ցա նք: Կէս օ րին ե կա նք տո ւն, ճոխ եւ փա ռա ւոր 
սե ղան մը պատ րաս տո ւած էր: Հրա ւի րե ալ ա մէն պան դո ւխտ հայեր ե կած 
է ին: Սա քըզ կղ զի ին ա նոյշ գի նին եւ նշա նա ւոր օ ղին սկ սա նք կոն ծել: Բա-
ժա կա ճա ռեր, եր գեր եւ ե ղա նակ ներ զի րար կը գե րա զան ցէ ին: Ես այդ 
պա տո ւա կան պան դո ւխտ հայե րո ւն ներ կայու թե նէն ան պատ մե լի կեր պով 
ու րա խու թի ւն եւ հր ճո ւա նք զգա ցի: Ի րե նք ալ ի նէ մե ծա պէս գոհ եւ շնոր հա-
կալ ե ղան: Եր կու ժա մէն ա ւե լի տե ւեց մեր ու տել ու խմե լը:

 Սե ղա նը վեր ջա ցաւ շատ զո ւար ճա լի կեր պով: Սե ղա նա կից ամ բո ղջ 
հայեր, ո րով հե տեւ գո րծ ու նէ ին եւ ո մա նք ալ Թո ւրք կա ռա վա րու թե ան մէջ 
պաշ տօ նե այ է ին, ի րե նց գոր ծին գլու խը դար ձան: Տան տէր մե ծա պա տիւ 
տի ար Խոս րով Պար ծան քե ան զիս նո րէն պտոյ տի հա նեց ծո վեզ րը: 

Այդ մի ջո ցին ան հո ւն շնոր հա կա լու թե ա մբ օրհ նե ցի Պար ծան քե ա նին 
սե ղա նը ու տու նը եւ իւր հա մես տա փայլ կնոջ մաս նա ւոր օրհ նու թի ւն եւ ան-
կե ղծ գո հու նա կու թի ւն նե րս յայտ նե լով՝ մեկ նե ցայ: Օ րը ի րի կո ւան մօ տե ցած 
էր, ուղ ղա կի շո գե նաւ մտայ: Ճա նա պար հոր դա կից նե րս ար դէն ե կած է ին: 
Ի րի կո ւան ժամ 7-ին նո րէն թէ մե ծար գոյ Պար ծան քե ան եւ թէ այն ա մէն 

508 Sakız (Սաքըզ) – Քիոս կղզու գլխավոր քաղաք Քիոսի թուրքական անվանումն 
է: Քիոս կղզին մինչև 1912 թվականը պատկանել է Օսմանյան կայսրությանը: Առաջին 
բալկանյան պատերազմից հետո այն միացվում է Հունաստանին:



324

սեղա նա կից հայեր ա մէ նքն ալ ին ծի ողջ երթ մաղ թե լու եւ թէ կր կին ան գամ 
տե սու թի ւն ը նե լու նպա տա կաւ շո գե նաւ ե կան, քա մա րա մտան քո վս:

 Մի ա սին շատ մը մր գե ղէն նո ւէր ներ եւ Սա քըզ կղ զի ին նշա նա ւոր 
օ ղիէն քա նի մը շիշ բե րած է ին: Սկ սան կոն ծել եւ ու րա խա նալ: Այն օ րո ւան 
թէ Պար ծան քե ա նի տան կո չո ւն քին եւ թէ շո գե նա ւի քա մա րային մէջ մեր 
վայե լած ու րա խու թե ան քա ղցր յի շա տա կը եր բեք մտ քէս ե լած չէ: Օրհ նե ալ 
ըլ լան ա սա նկ ըն կե րա կան ազ նիւ եւ զար գա ցե ալ եւ ու սե ալ հայեր: Քի ո սի 
մէջ պաշ տօ նա վա րող այս պան դո ւխտ հայե րէն ո մա նք հայ հռով մէ ա կան 
է ին, բայց լու սա միտ եւ ազ գա սէր եւ ան կե ղծ է ին: Քա նի քա նի ազ գօ գո ւտ 
խն դիր նե րու մա սին ա նոյշ խօ սակ ցու թի ւն ներ ան ցան մեր մէջ: Ես ար դէն 
եր բեք մո լե ռա նդ չեմ ե ղած: Կը սի րեմ իմ հա մա րի ւն եղ բայր նե րս: Ըստ 
իս, թող հայ մը պա պա կան ըլ լայ եւ կամ հռով մէ ա կան, բաւ է, որ լու սա-
միտ ըլ լայ, բաւ է ան կե ղծ ազ գա սէր ըլ լայ, սի րէ իւր մայ րե նի լե զո ւն, սի րէ 
իւր ազ գը եւ ազ գա կից նե րը: Մեր նախ նիք նե րը աս կէց 2 հա զար տա րի ներ 
յա ռաջ, երբ կո ւռ քե րու առ ջեւ երկր պա գու թի ւն կ’ը նէ ին, հե թա նոս է ին, հայ 
է ին: Ը սել կ’ու զեմ, որ դեռ Քրիս տո նե այ չե ղած Հայ է ի նք, եւ յետ այ սու 
թող ա մէն հայ կրօ նի մա սին ա զատ ըլ լայ, ի րեն կրօ նա կան հա մո զո ւմ նե րը 
տար բեր ըլ լան, բայց ան կե ղծ հայ ըլ լայ:

 Քի ո սաբ նակ հայեր այն գի շեր չա փէն ա ւե լի յար գե լով զիս՝ մնա ցին 
քո վս մին չեւ որ շո գե նա ւը սկ սաւ խա րիս խը վեր առ նո ւլ: Կր կին ան գամ 
ող ջա գու րո ւե լով մեկ նե ցան շո գե նա ւէն: Ես ալ ան հու նա պէս ու րախ ե ղայ, 
խո րին շնոր հա կա լու թի ւն նե րս յայտ նե ցի ա մէ նո ւն ալ, եւս ա ռա ւել մե ծա-
պա տիւ տի ար Խոս րով Պար ծան քե ա նին, որ չա փէն ա ւե լի պա տո ւել յար-
գել բա րե հա ճե ցաւ զիս:

1908 Հոկ տեմ բեր, ըստ Յու նաց 20-ին էր, շո գե նա ւը ի րի կո ւան ժամը 
8-ին սկ սաւ քա լել: Ես ալ ար դէն թէ քիչ մը յու զե ալ, եւ քիչ մ’ալ Քի ո սի 
Սա քըզ օ ղի ի ազ դե ցու թե նէ դր դե ալ, քա մա րայի մէջ ան կո ղին մտայ: Քնա-
ցեր եմ մին չեւ ա րե ւա ծա գին: Արթն ցայ եւ տե սայ, որ ցան կա լի Զմի ւռ նի ոյ 
գօր տօ նը մտած է ի նք: Շո գե նա ւի տախ տա կա մա ծէն Զմի ւռ նի ոյ քա րա փը 
դի տել շատ հի ա նա լի եւ զո ւար ճա լի տե սա րան մ’է:

1908 Հոկ տեմ բեր 21-ին ըստ Յու նաց, շո գե նա ւէն դո ւրս ե լայ Զմի ւռ-
նի ա: Նա ւա մա տոյ ցին թո ւրք փօ լիս ներ նս տած է ին: Ան ցագ րոյս նայիլ 
չուզե ցին: Կա ռք մը վար ձե ցի, ուղ ղա կի Զմի ւռ նի ոյ Հայոց Ս. Ս տե փա նոս 
ե կե ղե ցին գնա ցի: Նպա տա կս ե կե ղեց ւոյ մէջ մնալ չէր, այլ ե կե ղեց ւոյ, ե թէ 
կա րե նամ, վս տա հե լի օ թէլ մը գտ նալ եւ ան դ փո խադ րո ւիլ: Զմի ւռ նի ա 
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տես նե լու հա մար ե կած է ի: Մտայ ե կե ղե ցի էն նե րս: Ի րի կո ւան ժա մեր գու-
թի ւն դեռ սկ սած չէ ին: Օ դը ամ պոտ էր, սկ սաւ ան ձրեւ գալ: Ա ռաջ նոր դա-
րա նի վա րի յար կին մէջ քա նի մը քար տու ղար ներ նս տած է ին, ա նո նց քով 
մտայ: Սպա սե ցի ան դ 2 կամ 3 ժամ: Ի րա րու ե տե ւէ քա հա նա ներ ե կան, 
ա ռանց ի րար մէ տե ղե կու թի ւն ու նե նա լու հե տա քր քիր ե ղան որ կող մէն 
ե կած ըլլալս ի մա նալ: 

Ա մէ նո ւն ալ հա սկ ցու ցի թէ բնիկ մա րաշ ցի եմ, Հա լէ պէն կու գամ, 
հան գա նա կու թե ան, կամ դրամ, նպա ստ հա ւա քե լու հա մար Զմի ւռ նի ա 
ե կած չեմ: Ճամ բո րդ եմ, հոս մի քա նի օր մնա լով յե տոյ ուղ ղա կի Կ. Պոլիս 
պի տի մեկ նիմ: Ի րի կո ւն ե ղաւ, մու թը կո խեց: Ա ռաջ նոր դա րա նի քար տու-
ղար նե րն ալ ե լան գնա ցին: Ես մի այն մնա ցի յի շե ալ սե նե կին մէջ իբ րեւ 
ճնճ ղո ւկ: Յե տոյ Պետ րոս ա նու նով մա րդ մը նե րս մտաւ: «Եղ բայր, ը սի, 
հոս ե կե ղեց ւոյ Ա ռաջ նոր դա րա նի մէջ մնա լու հա մար ե կած չեմ, Փա ռք Տի-
րոջ, դրամ ու նիմ, մի մի այն ձե նէ կը խնդ րեմ, որ ե թէ հոս մօ տա կայ վս տա-
հե լի եւ պա տո ւա ւոր օ թէլ մը կամ պան դոկ մը կայ՝ հա ճե ցէք զիս տա նել 
հոն: Ես եր բեք ազ գային խն դիր մը կամ պա հա նջք մը չու նիմ: Պտոյ տի 
հա մար ճամ բայ ե լած եմ»: Յի շե ալ Պետ րոս ա նո ւն հայը « Տէր Հայր, հոգ 
մ’ը ներ, ես զՁեզ պի տի հո գամ, ես», ը սաւ « Դու րե ան Ե ղի շէ Սր բա զա նի ն509 
խո հա րա րն եմ, Սր բա զա նը այս օ րեր Կ. Պոլիս կը գտ նո ւի, ես տո ւնս կ’եր-
թամ, սե նե ա կս ալ Ձեր հայ րու թե ան կը տրա մադ րեմ: Ա ռաջ նոր դա րա նի 
մէջ աղ ւոր եւ կա հա ւո րո ւած սե նե ակ մ’է, մահ ճա կալ կայ, քե զի մա քո ւր 
ան կո ղին եւ վեր մակ կը բե րեմ, լապ տեր կայ, թան գա րա ն510 մ’ալ կայ: Հոն 
քա նի օր մնա լու ըլ լաք կր նաք հան գի ստ ը նել» ը սաւ: Իս կոյն չան թա ս511 վեր 
հա նեց, ես ալ ե տե ւէն գնա ցի: Աղ ւոր սե նե ակ մ’էր: Յի շե ալ Պետ րոս ա նուն 
բա րե սի րտ հայը գնաց մօ տա կայ ճա շա րա նէն կե րա կո ւր բե րաւ, կե րայ 
կշ տա ցայ: Պետ րոս եղ բայ րը սե նե կին բա նա լին ալ յա նձ նեց ին ծի: « Տէր 
Հայր, յոգ նած էք, հան գի ստ ը րէք, վա ղը նո րէն կր նա նք տես նո ւիլ» ը սաւ 
եւ ի րեն տու նը գնաց: 

Այս բա րի մար դո ւն հան դէպ ինձ ցոյց տո ւած ան կե ղծ հա մակ րանք 
եւ ազ նո ւու թիւ նը շատ զար մա ցոյց զիս: Հե տե ւե ալ օ րը, շա բաթ էր, ե կե-
ղեցի ի ջայ, Սո ւրբ Ան մահ Պա տա րագ մա տու ցին: Ա ւագ քա հա նայ Տէր 
Յով հան նէս Մի նա սե ա նին հետ եւ Տէր Մկր տիչ Արս լա նե ա նին հետ 

509 Եղիշէ Դուրեան (1860-1930) – բանաստեղծ Պետրոս Դուրյանի կրտսեր եղբայրն է:  
1922-ին ընտրվել է Երուսաղեմի պատրիարք:

510 Գրադարան:
511 Չանթա (Çanta) – թրք.՝ պայուսակ:
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տես նուեցանք: Այն օր, ի րի կո ւան, Սո ւրբ Հռիփ սի մե ա նց աղջ կա նց վար-
ժա րա նին սրա հին մէջ ա տե նա խօ սու թի ւն կայ ե ղեր: Ա ռաջ նոր դա րա նի 
քար տու ղար նե րէն մին զիս ալ հրա ւի րեց, բայց դժ բաղ դա բար չկր ցայ 
մա րդ մը գտ նել, որ բա րե հա ճեր զիս մի ա սին տա նե լու Հռիփ սի մե ա նց 
վար ժա րա նը:

 Հե տե ւե ալ Կի րա կի, ի րի կո ւան, նո րէն հան դէս կայ ե ղեր վե րոյի շե ալ 
աղջ կա նց վար ժա րա նի սրա հին մէջ: Ե րի տա սա րդ մը ե կաւ, ա նոր հետ ես 
ալ գնա ցի: Նե րս մտայ՝ ա հեղ երկ սեռ բազ մու թի ւն, օ րո ւան ա տե նա խօ սն 
էր ող բա ցե ալ մե ծա նո ւն Ձա ւա րե ան: Գե ղե ցիկ շէ նք մ’էր, շնո րհ քով բեմ 
մը պատ րաս տած է ին: Ե լե քտ րա կան լոյ սեր մեծ շքե ղու թի ւն եւ պայ ծա ռու-
թի ւն մը կու տային հան դէ սին: Զմի ւռ նի ոյ հայ ե կե ղեց ւոյն ե րա ժշ տա պետ 
Թա դէ ո սե ան Սար գիս վար ժա պետ 15-20 ե րի տա սա րդ նե րէ բաղ կա ցե ալ 
եր գիչ խո ւմբ կազ մած էր: Ազ գային եր գեր եւ ե ղա նակ նե րով հան դի սին 
փառ քը կ’ա ւե լց նէ ին: Ազ նո ւա փայլ օ րի ո րդ մը դաշ նա կի վրայ քա նի մը 
հիա նա լի ե ղա նակ ներ եւ եր գե րով հն չե ցոյց սրա հը: 

Իբ րեւ կի լի կե ցի նո րեկ քա հա նայ մը հրա ւի րե ցին զիս լաւ տեղ մը: 
Բեմի վրայ բա րձ րա ցաւ Ձա ւա րե ան, մէկ ժա մի չափ ազ գիս յա ռաջ դի մու-
թե ան նկատ մա մբ ազ դու ա տե նա բա նու թի ւն մ’ը րաւ եւ շատ ծա փա հա րու-
թի ւն նե րով բե մէն վար ի ջաւ: Հան դի սա պետ ու սո ւմ նա պե րճ այն թապ ցի 
մե ծա նո ւն տի ար Նա զա րէթ Ներ սէ սե ան թե ւէս բռ նե լով « քիչ մ’ալ կի լի կե-
ցի սա տէր հայ րը մտիկ ը նե նք» ը սե լով զիս բեմ հրա ւի րեց: Ստի պո ւե ցայ 
հա մա կեր պո ւիլ: Զմի ւռ նի ոյ հայ ժո ղո վր դե ան ին թել լի ժա նս512 դա սա կար-
գին մեծ մա սը գրե թէ ներ կայ է ին: «Լ սե լը ու տե լու պէս բան մ’է» ը սե լով 
սկ սայ օ րո ւան հան դի սի յար մար 20 վայր կե նի չափ խօ սե ցայ եւ կար ծեմ 
ունկն դիր ներ գոհ մնա ցին եւ շատ ծա փա հա րե ցին:

 Քա նի մը օր վեր ջը ան գամ մ’ալ Հռիփ սի մե ա նց աղջ կա նց վար ժա րա-
նի սա լօ նին մէջ գի շե րո ւան հան դէս մը տե ղի ու նե ցաւ: Զիս ալ հրա ւի րած 
է ին, գնա ցի՝ ստո ւար բազ մու թի ւն, Զմի ւռ նի ոյ Հայոց ա ռաջ նա կա րգ բե մա-
խօս նե րէն նշա նա ւոր եւ մե ծա նո ւն Գէ ո րգ Պո ւպ լի, Բար սեղ Կի ւլպենկեան, 
Դա ւի թե ան Նա զար Հիլ մի է ֆէն տի եւ շատ մը ա կա նա ւոր ան ձնա ւո րու-
թիւն ներ ներ կայ է ին: Զմի րի513 հայ ի գա կան սե ռէն եւս համես տա փայլ, 
շատ ու սե ալ եւ զար գա ցե ալ կի ներ ե կած է ին: Օ րո ւան բե մա խօ սն էր Սուրէն 

512 Ինթելլիժանս (Intelligence) – ֆր.՝ մտավորականություն:
513 Հեղինակը այս քաղաքի համար օգտագործում է չորս տարբերակ՝ Զմիւռնիա, 

Իզմիւռնիա, Զմիր, Իզմիր:
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Պար թե ւե ա ն514 եւ ու րիշ ներ: Երբ ա նո նք վար ի ջան բե մէն, մեծապա տիւ 
Ներ սէ սե ան է ֆէն տի « պե տք է, ը սաւ, որ Տէր Ղե ւո նդ հայ րը նո րէն մտիկ 
ը նե նք: Հրա մե ցէք, Տէր Հայր, բեմ ե լէք, ներ կայ հան դի սա կա նաց կող մա-
նէ կը հրա ւի րեմ զՁեզ» ը սաւ:

 Բեմ դեռ չե լած ծա փա հա րու թի ւնք սկ սան: Այն օր ազ գային թեր թե րու 
մէջ Կի լի կի ոյ Կա թո ղի կոս շնոր հա զա րդ Տէր Սա հակ Հայ րա պե տին մէկ 
ազ դու յօ դո ւա ծը կար դա ցած է ի: Յի շե ալ յօ դո ւա ծին բնա բա նը « Զէյ թո ւն-
ցիք հաց կ’ու զեն, այն քա ջա րի հայե րը ա նօ թի են, մե րկ են» էր: Այս նա-
խա դա սու թի ւն նե րը ես ալ բնա բան ընտ րե լով «Ազ նիւ հան դի սա կան ներ, 
այս ա մէն եր գեր, ե ղա նակ ներ, ան հատ նո ւմ ծա փա հա րու թի ւնք, պեր ճա-
խօս ճա ռեր, քա րոզ ներ ըստ իս ա նօ գո ւտ են: 1895-ին վեր ջե րը 120 հա զար 
թո ւրք ստո ւար բա նա կի մը դիւ ցազ նա բար դէմ դնող, պա տե րազ մի ա րիւ-
նա լից դաշ տին մէջ ի սէր հայ րե նի քի մեռ նող նա հա տա կաց դի ակ նե րը 
ի րա րու վրայ դնե լով մսե ղէն պատ նէշ նե րու ե տե ւէն կռո ւող, պա տե րազ մող 
քաջ զէյ թո ւն ցի հայոր դի ներ այս օր պա տառ մը հա ցի կա րօ տը կը քա շեն:

 Ցա մաք ազ գա սի րու թիւ նը. լոկ խօս քով ա ռա քի նու թիւ նը ա նօ գո ւտ է, 
զմի ւռ նի ա ցի հա մես տա փայլ հայ կի ներ եւ օ րի ո րդ ներ, ինչ կ’ար ժէ ձեր 
պեր ճա նք եւ ա ւե լո րդ ար դու զար դե րը, քա նի որ ձեր հա մա րի ւն զէյ թո ւն ցի 
դիւ ցազ նու հի կի ներ խլե ակ նե րու կա րօտ են: Ե թէ ճշ մա րիտ եւ ան կե ղծ հայ 
ենք, օգ նե նք զէյ թո ւն ցոց»: Դեռ այս տե սակ խօս քե րով սկ սած է ի, ներ կա-
նե րը Զէյ թու նի հա մար դրա մա կան նպա ստ ներ տա լու սկ սան:

 Բազ մու թե ան մէ ջէն 10 տա րե կան խի ստ զգայո ւն օ րի ո րդ մը ոտ քի 
վրայ ե լաւ, « Տէր Հայր, ա հա ես ի սէր Զէյ թու նի ազ գա կից նե րո ւս զոյգ մը 
ա դա մա նդ թան կա գին օ ղակ նե րս նո ւէր կու տամ, ա ռէք» ը սե լով ուղ ղա կի 
բեմ մօ տե ցաւ եւ օ ղակ նե րը ին ծի տո ւաւ: Այդ ազ նո ւա փայլ եւ ազ գա սէր 
աղջ կան տո ւած այդ սքան չե լի օ րի նա կը շա տե րո ւն սր տին դպաւ: Ե տե ւէ 
ե տեւ կի ներ, է րիկ մար դիկ ներ, ոս կի մա տա նի ներ, մա նի ակ ներ, լի րա ներ, 
մե ճի տիյէ ներ սկ սան տալ: Կը խօ սէ ի եւ նո ւէր ներ շա րու նակ կը տե ղային: 
« Վեր ջա պէս օրհ նե ալ եւ ազ նիւ զմի ւռ նի ա ցիք, հան գա նա կած գու մա րս 
մին չեւ որ 200 լի րա չըլ լայ բե մէն վար չը պի տի իջ նամ» ը սի: Ա մէն քը մէկէն 
« հոդ կե ցիր, մե նք 200 լի րայի պի տի լմնց նե նք» ը սին: Ի րաւ ալ ճի շդ 200 
լի րա տո ւած է ին: 

Ան հո ւն շնոր հա կա լու թի ւն ներ յայտ նե լով բե մէն վար ի ջայ: Հե-
տե ւե ալ օր «Ար ձա գա նք» ա նո ւն հայե րէն թեր թի մէջ յի շե ալ թեր թին  

514 Սուրէն Պարթեւեան (1876-1921) – գրող, քննադատ, խմբագիր:
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խմ բա գիրները՝ տի ար Վա հան Թօշ նի կե ան եւ հա մես տա փայլ տի կին 
Հայկա նոյշ Մա րք515 իմ մա սին շատ գո վես տիւ բա ներ մը գրած է ին: 

Օր մ’ալ քա նի մը բա ներ գնե լու հա մար Ֆրան կաց թա ղէն կ’ա նց նէ ի: 
Հայ մթե րա նոց նե րը մտայ, լաս տի կ516 մը գնե ցի: Մթե րա նո ցին տէ րը դրամ 
չա ռաւ ու ե րեք մէ ճիտ ալ ին ծի նո ւէր տո ւաւ: Նմա նա պէս ու րիշ վա ճա ռա-
տո ւն մը մտայ մա նա ծէ հիւ սո ւած կռ նա կի շալ մը ա ռի: Տէ րը դրամ չա-
ռաւ եւ չո րս մէ ճի տիյէ ալ նո ւէր տո ւաւ: Ու րիշ մ’ալ այ ցե լե ցի, այն ալ ե րեք 
մէճիտ տո ւաւ եւ ե րեք զոյգ ալ նոր գո ւլ պա ներ նո ւի րեց: Այն օր վեր ջա պէս 
16 մէճիտ նո ւէր տո ւած է ին ին ծի:

 Մե ծար գոյ եւ ու սո ւմ նա սէր իզ մի ւռ նի ա ցի Յա կոբ ա նո ւն բա րե պաշտ 
մ’ալ ին ծի աղ ւոր մեծ փալ թօ517 մը նո ւի րեց: Այն ե օթ նե կի մէջ Զմի ւռ նիոյ 
քա ղա քա կան ժո ղո վոյ պա տո ւար ժան ան դա մք զիս մաս նա ւո րա բար 
ժո ղո վի հրա ւի րե ցին եւ փա փաք յայտ նե ցին, որ հե տե ւե ալ կի րա կի օր  
Ս. Ստե փա նոս ե կե ղեց ւոյ մէջ Պա տա րագ մա տու ցա նեմ: Սի րով ըն դու նե-
ցի եւ կիրակի օր պա տա րագ ը րի եւ հա մա ռօտ քա րոզ մ’ալ խօ սե ցայ: 

Այն օր «Ա րե ւե լե ան մա մո ւլ» պա տո ւա կան ամ սա թեր թին խմ բա գիր 
մե ծա նո ւն տի ար Հրա նդ Մա մու րե ան տո ւն հրա ւի րեց զիս եւ շատ ճոխ 
սե ղան պատ րաս տել տո ւած էր: Նա զար Հիլ մի է ֆէն տի եւ ու րիշ քա նի 
մը ե րե ւե լի հայեր սե ղա նա կից ե ղան: 2 օր վեր ջը Նա զար է ֆէն տի Ներ-
սէ սեան տո ւնն հրա ւի րեց եւ ու րիշ ե րե ւե լի հայ ան ձնա ւո րու թի ւնք եւս 
ներ կայ է ին: Գի շերը Ներ սէ սե ան է ֆէն տի ին տու նը մնա ցի: Ներ սէ սե ան 
է ֆէն տիին կի նն ալ շատ հա մե ստ, ու սե ալ եւ ա մո ւս նոյն պէս զար գա ցե ալ 
կին մ’էր: Կե րա նք, խմե ցի նք եւ շատ պա տիւ վայե լե ցի: Օր մ’ալ Մա թի-
կե ան Խոսրով ա նու նով զմի ւռ նի ա ցի փո րագ րիչ ազ նիւ հայ մը զիս տո ւն 
հրա ւի րեց պատո ւե լու: Բա ւա կան շնո րհ քով մար դիկ ներ ե կան շա րո ւե-
ցան ի րա րու քով, բո լո րն ալ ու սե ալ, զար գա ցե ալ մար դիկ ներ է ին: Գե ղե-
ցիկ եւ սիրա լիր խօսակ ցու թի ւն ներ տե ղի ու նե ցաւ մեր մէջ: Վեր ջա պէս 
արժանաւոր եւ բանի բո ւն ան ձա նց հետ սե ղա նա կից ըլ լա լն ալ եր ջան-
կու թի ւն մ’է: Շատերը կ’աշ խա տէ ին հա մո զե լու, որ Իզ միր մնամ: Զմիւռ-
նիոյ Ա ռաջ նոր դա րա նի գոր ծա կա տար Յա կոբ է ֆէն տի քա նի ցս քո վս 
ե կաւ « Տէր Հայր, զմի ւռ նիա ցիք զքեզ սի րե ցի նք, ե կու մ’եր թար, ես ու րիշ 

515 Հայկանոյշ Մառք – Ծնունդով կ.պոլսեցի: 1907-ին բնակություն է հաստատում 
Զմյուռնիայում: Իր ժամանակի առաջադեմ ու զարգացած կանանցից էր: Հրատարակել է 
«Արշալոյս» և «Արձագանգ» թերթերը:

516 Լաստիկ (Lastik) – կաուչուկ, կրկնակոշիկ:
517 Փալթօ (Palto) – վերարկու:
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գաղափարակիցներ շատ ու նիմ: Ե թէ հա ճու թի ւն ցոյց տաս, ան մի ջա պէս 
քա ղա քա կան ժո ղո վոյն ուղ ղե ալ հան րագ րու թի ւն մը խմ բագ րեմ, հա րիւ-
րա ւոր ներ ստո րագ րե լու պատ րա ստ են» ը սաւ: Բայց ես չու զե ցի մնալ 
Իզ միր: Տե սայ որ Զմի ւռ նի ոյ ե կե ղեց ւոյն քա հա նայք ի րա րու հետ եր բեք 
մէջեր նին եղ բայ րա կան սէր եւ հա մակ րու թի ւն չու նէ ին:

 Տէր Գաբ րի ել ա նու նով քա հա նայ մը կայ ե ղեր: Յի շե ա լը հի ւա նդ ըլ լա-
լո ւն ե կե ղե ցի չէր կր նար գալ: Ես այդ քա հա նան չէ ի տե սած: 1908 Նոյեմ-
բեր 10-ին էր, շա բաթ օր, սր բոց հրեշ տա կա պե տաց տօ նն էր, ե կե ղե ցի էն 
ե լա նք, թէ ա ւագ քա հա նայ Տէր Յով հան նէ սին եւ թէ Տէր Մկր տի չին եւ թէ 
մի ւս քա հա նայից ա ռա ջար կե ցի, որ հի ւա նդ Տէր Գաբ րի ե լին տո ւնն այ ցե-
լու թե ան եր թա նք եւ թէ տօ նը շնոր հա ւո րե նք: Մէ կն ալ չու զեց ին ծի ըն կե րա-
նալ: Հա սկ ցայ, որ չեն սի րեր զի րար: Յի շե ալ հի ւա նդ քա հա նային տունը 
գիտ ցող ե րի տա սա րդ մը գտայ, ա նոր հետ գնա ցի Տէր Գաբ րի ել քա հա-
նային տու նը: Շնոր հա ւո րե ցի տօ նը: Եր թա լո ւս հա մար շատ գոհ մնա ցի: 
Ի րա ւա մբ Տէր Գաբ րի էլ քա հա նայ բա նի բո ւն եւ ար ժա նա ւոր կղե րա կան 
մ’էր: Յար գեց, պա տո ւեց զիս եւ մե ծա րեց չա փէն ա ւե լի: Տէր Գաբ րի ել հօր 
կո ղա կի ցն ալ հա մե ստ եւ բա րե պա շտ ե րէց կին կե րա կո ւր պատ րաս տեց, 
կե րա նք եւ շնոր հա կալ ե ղայ եւ մեկ նե ցայ ազ նիւ քա հա նայի տու նէն:

 Օր մ’ալ Նա զար է ֆէն տի Ներ սէ սե ան տո ւն հրա ւի րեց զիս, բա ւա-
կան ե րե ւե լի եւ նշա նա ւոր զմի ւռ նի ա ցի հայեր ար դէն հրա ւի րե ալ է ին. 
մե ծա նուն Նա զար Հիլ մի այն թապ ցի ու սե ալ հայը Զմի ւռ նի ոյ մէջ իբ րեւ 
ան նման փաս տա բան մեծ համ բաւ կը վայե լէր, տի ար Ներ սէ սե ան քաջ 
հայ կա բան, կա տա րե ալ կեր պով գաղ ղի ե րէն եւ թր քե րէն լե զո ւաց քա ջա-
հմո ւտ, լաւ գրա գէտ մ’է: Յի շե ա լին ի մաս տա լից, լո ւրջ ու հիւ թեղ շա րք մը 
յօ դո ւած նե րը շատ կար դա ցած է ի «Ա րե ւե լե ան մա մո ւլ» ազ գօ գո ւտ ամ սա-
թեր թին մէջ: Տի ար Նա զար Հիլ մի գաղ ղի ե րե նէ թր քե րե նի թա րգ մա նած է 
գաղ ղի աց ւոց « Քօդ Սի վիլ»518 ա նո ւն քա ղա քա կան օ րի նա գիր քը:

 Ներ սէ սե ան է ֆէն տի ին գրե լա կեր պին քա ղց րու թե ան եւ հմ տու թեան 
չափ խօ սակ ցու թի ւն նե րն ալ ա նոյշ եւ հմ տա լից է ին: Այն գի շեր շատ 
սիրալիր եւ պա տո ւա կան խօ սակ ցու թի ւն նե րով ճոխ սե ղան մ’ալ վայե-
լե ցի նք: Գի շե րը Ներ սէ սե ան է ֆէն տի ին տու նը մնա ցի: Յի շե ալ ան նման 
անձնա ւո րու թիւ նը 2 լի րա եւս ին ծի նո ւի րեց իբ րեւ ճամ բու ծա խք: Հե-
տեւե ալ առ տու նա խա ճա շէն յե տոյ լի ու լի շնոր հա կա լու թի ւն ներ յայտ նե լով 

518 Քօդ Սիվիլ (code civile) – ֆր.՝ քաղաքացիական օրենքների ժողովածու, քաղա-
քացիական կոդեքս:
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թէ Ներ սէ սե ան է ֆէն տի ին եւ թէ իւր հա մես տա փայլ տիկ նոջ մեկ նե ցայ 
տունէն:

Պէ տք է յի շե լու չը մոռ նամ, թէ քա նի մը զմի ւռ նի ա ցի ազ գա սէր ե րի-
տա սա րդ ներ, ան շո ւշտ մէ ջեր նին հան գա նա կու թի ւն ը նե լով, չո րս հատ 
գաղ ղի ա կան ոս կի բե րին ին ծի իբ րեւ նո ւէր տո ւին: Այս ե րի տա սա րդ նե րէն 
մին բնիկ կիւ րին ցի Խաշ խա շե ան Սար գիս ա ղային տղան էր, բայց մի ւս-
նե րը չը գիտ ցայ:

Վեր ջա պէս ա մէն կեր պով զմի ւռ նի ա ցիք զիս մե ծա պէս շնոր հա պարտ 
եւ ե րախ տա պա րտ թո ղու ցին: Կ’ու զէ ի քա նի մ’օր եւս մնալ, տե սայ օր օ րին 
ձմե ռը կը զօ րա նայ, շա րու նակ ան ձրեւ կու գայ, ձմ րան ե ղա նա կին մէջ 
ծովային ճամ բոր դու թի ւն դժո ւար պի տի ըլ լայ: Ստի պո ւե ցայ մեկ նիլ:

Քա նի մը հայ տօք թօր ներ Պէյ րու թէն նոր ե կած է ին Կ. Պոլիս եր թա լու: 
Ա նո նց մէ մէ կը՝ Տօք թօր Ար մե նակ Խա խա մե ա նն էր, հատ մ’ալ Տօք թօր 
Կա րա պետ Փօ թու քե ան: Տես նո ւե ցայ ա նո նց հետ: Ան մի ջա պէս ե լայ ե կե-
ղեց ւոյ Ա ռաջ նոր դա րա նէն: Տօք թօր նե րը ծո վո ւն ե զեր քը օ թէլ մը ի ջած է ին, 
ա նո նց հետ մի ա ցայ, գնա ցի եւ գտայ այն ա մէն ազ նիւ եւ ազ գա սէր զմիւռ-
նի ա ցի հայե րը, ա մէ նո ւն ալ իմ խո րին եւ ան կե ղծ շնոր հա կա լու թի ւն ներս 
կր կին ան գամ յայտ նե լով հրա ժեշ տի ող ջոյն եւ օրհ նու թի ւն նե րս տո ւի: 
Տօք թօր նե րու հետ եր կու օր օ թե լի մէջ մնա ցի եւ 1908 Նոյեմ բեր 17-ին էր, 
ֆրան սա կան «Ա մա զօ ն» շո գե նա ւով, գի շեր ա տեն, մեկ նե ցա նք Իզ մի րէն:

Եր կու օր յե տոյ 1908 Նոյեմ բեր 19-ին հա սա նք ի Կ. Պոլիս: Ծո վային 
ու ղե ւո րու թի ւն նիս շատ գե ղե ցիկ եւ զո ւար ճա լի ան ցաւ: Տար տա նէ լի նե-
ղու ցէն երբ կա նց նէ ի նք տե սա րա նը հի ա նա լի էր: Եր կու կող մը Թո ւրք պե-
տու թե ան կող մա նէ նե ղու ցը ամ րաց նե լու հա մար ա հա գին թն դա նօթ ներ 
շա րո ւած է ին: Այս հռ չա կա ւոր նե ղու ցին եր կու կող մը շա րո ւած գիւ ղեր, 
գիւ ղա քա ղաք նե րու շար քը շո գե նա ւին տախ տա կա մա ծէն դի տե լը զմայ լե-
լի հա ճոյք կը պատ ճա ռէ ու ղե ւո րին: Վեր ջա պէս Տար տա նէ լի օ ձապ տոյտ 
նե ղու ցէն դո ւրս ե լաւ «Ա մա զօ ն» եւ Մար մա րայի ան ծայ րա ծիր ծո վո ւն 
հիաս քա նչ տե սա րա նը պար զո ւե ցաւ աչ քեր նո ւս առ ջեւ: Այն օր, ի րի կուան 
ժամ 7-ին, ըստ եւ րո պաց ւոց, մեր շո գե նա ւը Կ. Պոլսոյ առ ջեւ հաս նե լով 
Կալաթայի կա մր ջին մօտ խա րս խեց: Գի շե րը շո գե նա ւին մէջ մնա ցի նք: 
Հե տե ւե ալ առ տո ւն շո գե նա ւէն ե լա նք եւ ես ու տօք թօր նե րը Ղա լա թայի 
կո ղմ օ թէլ Րու մա նի ա ի ջա նք: Մի այն մէկ գի շեր մնա ցի օ թէլ: Հե տե ւե ալ օր, 
կա նու խէն, բնիկ մա րաշ ցի Գահ վէ ճի Ներ սէ սին տղան՝ Սի մոն ե կաւ զիս 
իր տո ւնն տա րաւ:
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 Այս Սի մո նին կրտ սեր եղ բայ րը՝ շա քա րա գո րծ Խա չիկ, երբ Զմի ւռ նի ա 
կը գտ նո ւէ ի, կի րա կի օր մը, զիս իւր տո ւնն հրա ւի րեց: Ու րիշ մա րաշ ցի ներ ալ 
կային Մա րա շի Հայ Հռով մէ ա կան Ա պու նա նե րէ ն519 Տէր Յով սէ փին տղան՝ 
տի ար Պետ րոս եւ Գահ վէ ճի Ներ սէ սին տղան՝ պա րոն Խա չի կին հայ դրա-
ցի նե րը հրա ւի րե ալ է ին: Մի ա սին ճա շե ցի նք, ու րա խու թի ւն ներ վայե լե ցի նք: 
Մեր հետ սե ղա նա կից նե րէն մին տի ար Մկր տիչ լու սա նկա րիչ է ե ղեր: Ա մէ-
նո ւս մէ կէն խմ բո վին պատ կեր նիս քա շեց: Իմ Զմի րէն մեկ նե լէս ան մի ջա-
պէս յե տոյ պա րոն Խա չիկ Ներ սէ սե ան եղ բօ րը՝ պա րոն Սի մո նին նա մակ 
գրած եւ Կ. Պոլիս եր թա լս ի մա ցու ցած է: Չու զե ցի օ թէ լէն մեկ նիլ, բայց եր բեք 
չկր ցայ հա մո զել տի ար Սի մո նը, ո րով հե տեւ մա րդ օ թէ լի մէջ ա ւե լի հան-
գիստ կր նայ ըլ լալ, ա զատ ապ րիլ: Ինչ եւ ի ցէ, Սի մոն ա ղային թա խան ձա նք-
նե րո ւն չկր ցայ դի մա նալ, ե լայ օ թէ լէն գնա ցի Սի մոն ա ղային տու նը:

 Պա րոն Սի մո նին տու նը Պեկ Օղ լու հայ կա թո լի կաց Պատ րի ար քա րա-
նին մօտ թա ղի մը մէջ էր: Ճիշ դը խոս տո վա նե լով թէ Սի մոն ա ղա եւ թէ իւր 
լծա կի ցը՝ հա մես տա փայլ տի կին Վար դու հի, շատ սի րա լիր ըն դունե լու թի ւն 
ը րին, ամ բո ղջ 18 օր ի րե նց տան մէջ պա հե ցին, յար գա նք, ան կեղծ մե ծա-
րանք եւ ի րե նց հիւ րա սի րու թիւ նը ե րախ տա պա րտ թո ղո ւց զիս: Ա մէն օր 
ա ռա ւօտ նե րը նա խա ճա շէն յե տոյ ան կեղ ծու թե ա մբ տի կին Վար դու հի « Տէր 
Հայր, կ’ա ղա չեմ հա ճե ցէք ը սել ին ծի ինչ տե սակ կե րա կո ւր ե փե լս կ’ուզէք, 
ո րով հե տեւ ես կ’ու զեմ, որ Ձեր ճա շա կին յար մար ու տե լիք ներ պատ րաս-
տեմ»: Ի րի կո ւն նե րը կու գայի Պատ րի ար քա րա նէն տի կին Վար դու հի 
փոք րիկ սե ղա նի մը վրայ փոք րիկ շիշ օ ղի մը դրած եւ քա նի մը տե սակ 
մե զէ ներ520՝ ի րար մէ հա մեղ, ի րա րու քով շա րած է: Ո րով հե տեւ իմ Պոլիս 
ժա մա նե լէս ան մի ջա պէս յե տոյ սաս տիկ ձմեռ սկ սաւ, ի րի կո ւն նե րը տի կին 
Վար դու հի կրակ վա ռե լով սե նե ա կը կը տա քց նէր: Սի մոն ա ղա օ ղի չէր գոր-
ծա ծէր, այլ եր կու շի շէ521 ապ սե նթ522 ի րա րու ե տե ւէ մաս առ մաս կը խմէր:

 Ես ալ օ ղի էն քիչ քիչ կը կոն ծէ ի: Կե րա կու րը կ’ու տէ ի նք ու րախ զուարթ: 
Ի րի կո ւն մը բնիկ այն թապ ցի տօք թօր Յա կո բ523 ա նո ւն ու սե ալ եւ մեծ 

519 Ապունա (Աբունա, Abuna) – արաբ. բառացի նշանակում է «մեր հայր», պատվանուն 
կամ տիտղոս որ տրվում է քրիստոնյա հոգևորականի, վարդապետի:

520 Մեզէ (Meze) – նախուտեստ, աղանդեր:
521 Şişe – շիշ, սրվակ:
522  Absinthe – աբսենտ, ալկոհոլային խմիչք սովորաբար կանաչ գույնի: 19-րդ դարում և 

20-րդ դարի սկզբին մեծ տարածում է ունեցել հատկապես գրողների ու արվեստագետների 
շրջանում, բայց հետո շատ երկրներում արգելվել է, քանի որ համարվել է որ այն ունի նաև 
թույլ հոգեմետ ազդեցություն:

523 Նկատի ունի բանասեր, ձեռագրագետ Հակոբ Թոփճեանին:



332

գրագէտ հայը ե կաւ քո վս, եր կար տես նո ւե ցա նք: Այս ան զու գա կան գրա-
գէտին ի մաս տա լից եւ հիւ թեղ յօ դո ւած նե րը Գե րաշ նո րհ Բաբ կէն ե պիս կո-
պոս Կիւ լե սե րե ա նի « Լոյս» ա նո ւն հրա տա րա կած կրօ նա կան թեր թին մէջ 
շատ կար դա ցած է ի: Ար դէն ի համ բա ւոյ կը ճա նչ նայի զին քը: Գի շեր մ’ալ 
մա րաշ ցի հայ կա թո լիկ Տէր Յով հան նէս Կէ տի քե ան ա նո ւն հա մակ րե լի 
վարդա պե տը ե կաւ քո վս տես նո ւե ցա նք յի շե ալ հայ րե նակ ցիս հետ:

 Մա րա շի Սո ւրբ 40 Մա նո ւկ ե կե ղեց ւոյ ժո ղո վո ւրդ նե րէն Պաղ չէ ճի 
Պետ րոս ա նո ւն հայո ւն Կա րա պետ ա նո ւն ե րի տա սա րդ տղան, որ այն 
օ րեր Կ. Պոլիս կը գտ նո ւէր, ե կաւ քո վս տես նո ւե ցա նք: Այս ե րի տա սար դին 
միջ նոր դու թե ա մբ օր մը նախ կին պատ րի ա րք Գե րաշ նո րհ Տէր Մա ղա քի ա 
Ե պիս կո պոս Օր մա նե ա նի տու նը գնա ցի տե սու թե ան հա մար: Օր մա նե ան 
Սր բա զան բա րե հա ճե ցաւ պա տո ւել զիս, մէկ ժա մու չափ մնա ցի քո վը: Այն 
ժա մա նակ նախ կին պատ րի ար քը Բե րա, իւր սեպ հա կան բնա կա րա նին 
մէջ կը բնա կո ւէր:

 Ող բա ցե ալ հօ րս վա ղե մի բա րե կամ նե րէն բնիկ զէյ թո ւն ցի Ա բար տեան 
Գե րա պա տիւ Տէր Գրի գոր ծայ րա գոյն վար դա պե տը ի վա ղո ւց անտի  
Կ. Պո լիս հաս տա տո ւած էր: Յի շե ա լը, երբ զիս Բե րայի Սո ւրբ Երրոր դու-
թե ան մէջ տե սաւ, շատ խն դակ ցու թի ւն յայտ նե լով ձեռ քէս բռ նեց ուղ ղա կի 
ի րեն տու նը տա րաւ:

 Ա բար դե ան Սո ւրբ Հայ րը ար դէն ես կը ճա նչ նայի եւ բան տար կու-
թե ա նս ա տեն քա նի ցս բան տէն ի րեն նա մակ ներ գրած եւ պա տաս խա նը 
ստա ցած է ի: Նո րին սր բու թե ան ե րախ տա պա րտ է ի: Ան մի ջա պէս ըն դու-
նե լով զիս իւր տու նը, յար գեց, մե ծա րեց: Ա բար դե ան Հայր Սո ւր բին տո ւնն 
ալ մեր ասպն ջա կան Սի մոն ա ղային տան մօտ էր: Հե տե ւե ալ օր կր կին 
ան գամ զիս իւր տու նը հրա ւի րեց ճա շի: Իմ վա ղե մի բա րե կա մս զէյ թո ւն ցի 
Տէր Ղա զա րե ան ու սո ւմ նա պե րճ Սմ բատ Բիւ րատ է ֆէն տին ալ հրա ւի րած 
էր, Գրի գոր վար դա պետ, ու րիշ քա նի մը հրա ւի րե ալ ներ եւս կային: 

 Տի ար Սմ բատ Բիւ րատ այն թո ւա կա նէն տա րի ներ յա ռաջ 1886-ին, 
երբ նոր ա մո ւս նա ցե ալ Եւ տոք ա նո ւն կնոջ հետ Զէյ թու նի Ազ գային Վար-
ժա րա նին իբ րեւ տնօ րէն դա սա տու Մա րաշ կու գար՝ Իս կէն տե րո ւն ի րա րու 
հան դի պե ցա նք: Ես ալ այն տա րին Սսէն Իս կէն տե րո ւն ե կած է ի: Քոյրս՝ 
Ա գա պին, իւր ա մու սին Տէր Մի նա սե ան տի րա ցու Ստե փա նին հետ Պե լա-
նէն Մա րաշ տա նե լու հա մար: Երբ Տի ար Սմ բատ Բիւ րա տին գա լը տեսայ՝ 
Պե լան գնա ցի քոյրս ա ռի եւ Տի ար Սմ բա տին հետ Մա րաշ գնա ցինք: 
Սմբատ Բիւ րատ դեռ չա մո ւս նա ցած ծա նօթ էր ին ծի ի Մա րաշ: Խեղճ 
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Սմբատ Բիւ րա տը ես իբր եղ բայր կը սի րէ ի: Եր բոր Ա բար դե ան Սո ւրբ Հօր 
տան մէջ տե սայ, ան հու նա պէս ու րա խա ցայ: Հե տե ւե ալ օ րը Գրի գոր վար-
դա պետ զիս ա ւագ քա հա նայ Ար ժա նաշ նո րհ Մկ րե ան Տէր Յով հան նէս 
Հօր տու նը տա րաւ: Յի շե ալ ծե րու նա զա րդ եւ ու սո ւմ նա պե րճ քա հա նան 
սի րա լիր ըն դու նե լու թի ւն ը րաւ եւ իր հե ղի նա կած Ա ղօ թա գր քէն հատ մ’ալ 
ին ծի նո ւէր տո ւաւ:

 Օր մ’ալ այն թապ ցի մե ծա պա տիւ տօք թօր Ա ւե տիս Նա գա շե ան, որ 
այն օ րեր Կ. Պոլ սոյ Կէ տիք Փա շա թա ղին մէջ կը բնա կէր, ըն տա նե օք ե կաւ 
գտաւ զիս, տու նը տա րաւ, կե րա կո ւր հրամ ցո ւց եւ գի շե րն ալ թող չտո ւաւ, 
հիւ րա սի րեց մե ծա պէս: Այն շաբ թո ւան շա բաթ ի րի կո ւն, ան շո ւշտ Հա լէ-
պէն եղ բօ րը՝ Ճի տե ճե ան Դա ւիթ ա ղայէն ստա ցած նա մա կէն ազ դո ւե լով, 
վա նե ցի պա տո ւա ւոր վա ճա ռա կան Ճի տե ճե ան Մար տի րոս ա ղա524 զիս 
միա սին շո գե նաւ մտց նե լով Իւս կիւ տար իւր տու նը տա րաւ եւ հիւ րա սի րեց: 
Մե ծա պա տիւ Մար տի րոս ա ղան Ա ղաւ նի ա նու նով շատ հա մե ստ, շատ 
պար կե շտ եւ մի ան գա մայն զար գա ցե ալ կին մ’ու նէր: Այդ մար դո ւն տու նը 
մնա ցի եր կու գի շեր, շատ յար գա նք եւ մե ծա րա նք ներ վայե լե ցի:

 Մար տի րոս ա ղային տու նը եր թա լո ւս հե տե ւե ալ օ րը կի րա կի էր, Իւս-
կիւ տա րի Սո ւրբ Խաչ ե կե ղե ցին գնա ցի նք եւ ան դ տե սայ վա ղե մի ծա նօ թս՝ 
Գե րա պա տիւ Մկր տիչ Ե պիս կո պոս Վե հա պե տե ա նը: Խո րին զար ման քի 
մէջ մնա ցի, ո րով հե տեւ Նո րին Սր բազ նու թիւ նը շատ փո խո ւած էր, կար ծես 
ծե րա ցած, մա շած եւ իւր ըն թա ցք ու կաց ու նիս տը բո լո րո վին փո խած էր: 
Վե հա պե տե ան Մկր տիչ Ե պիս կո պո սը ես այն թո ւա կա նէն շատ տա րի ներ 
յա ռաջ կը ճա նչ նայի: Նո րին Սր բազ նու թիւ նը բնիկ էն կիւ րի ա ցի Մա նի սա-
լե ան Կա րա պետ ա նու նով շատ ու շիմ, կրա կոտ եւ ե ռան դոտ ե րի տա սա րդ 
մ’էր, մա րաշ ցի Քէյֆ սի զե ան Մկր տիչ Ե պիս կո պոս Էն կիւ րի ա Ա ռաջ նո րդ 
ե ղած ա տեն Մա նի սա լե ա նը քո վը ա ռած էր իբ րեւ փոք րա ւոր: Քէյֆ սի զե ան 
Մկր տիչ Ե պիս կո պոս 1870 թո ւա կան նե րո ւն, երբ Մա րաշ ե կաւ, Մա նի սա-
լե ան Կա րա պետ մի ա սին ե կաւ Քէյֆ սի զե ա նին հետ: Մկր տիչ ե պիս կո պոս 
Քէյֆ սի զե ան, դեռ Կի լի կի ոյ կա թո ղի կոս չը նտ րո ւած, Հա լէպ ու Մա րա շի 
վրայ Ա ռաջ նո րդ էր: Յե տոյ Կա թո ղի կոս ընտ րո ւե ցաւ Կի լի կի ոյ:

 Վե հա պե տե ան Մկր տիչ Սր բա զան իւր պա տա նե կան հա սա կէն 
կրթուած եւ վար ժո ւած էր Քէյֆ սի զե ա նի քով, լաւ սոր ված էր հայե րէն, 

524 Ճիտեճեանների (Ջիդեջյաններ) սերունդները ներկայում բնակվում են Հայաս-
տանում: Մարտիրոսի և Դավիթի երրորդ եղբոր՝ Մարգարի թոռն է պետական գործիչ, 
դիվանագետ, ՀՀ Արտակարգ և լիազոր դեսպան Վիգեն Չիտեչյանը:
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հին եւ նոր լե զո ւն, սքան չե լի գրու թի ւն ու նէր, յե տոյ վար դա պետ ձեռ նա-
դրո ւե ցաւ Ներ սէս ա նու նով եւ Կի լի կի ոյ Մկր տիչ Կա թո ղի կո սին քով շատ 
սի րե լի ըլ լա լո ւն հա մար ե պիս կո պոս ձեռ նադ րո ւե ցաւ: Ա տա նայի Ա ռաջ-
նո րդ ե ղաւ, բայց յե ղա փո խա կան գոր ծե րու մի ջամ տե լո ւն հա մար Թո ւրք 
կա ռա վա րու թե ան կաս կա ծը հրա ւի րեց իւր վրայ:

 Ա տա նայէն Ե րու սա ղէմ աք սո րո ւե ցաւ: Բա ւա կան տա րի ներ Ե րու սա-
ղէմ մնա լէն յե տոյ Կ. Պո լիս փո խադ րո ւե լով Իւս կիւ տա րի Ս.  Խաչ ե կե ղեց-
ւոյն քա րո զիչ կար գո ւե լով մին չեւ 1908 Սահ մա նադ րու թե ան հռ չա կո ւե լո ւն 
մնաց Իւս կիւ տար: Ես ալ այն տա րին տե սայ զին քը: Կը ցա ւիմ, որ Վե հա-
պե տե ա նի վե հու թիւ նը գնա ցած էր վրայէն: Այն կի րա կի օր ե կե ղե ցի էն 
ե լա նք, Ճի տե ճե ան Մար տի րոս ա ղա, Վե հա պե տե ա նն ալ հե տս, ե կե ղե-
ցիէն իւր տու նը բե րաւ, մի ա սին ճա շե ցի նք: Եր կար ա տեն տես նո ւե ցա նք 
Նո րին Սր բազ նու թե ան հետ: Այն օր Մար տի րոս ա ղան չը թո ղո ւց զիս 
Պոլիս ան ցնիմ: Գի շե րը մնա ցի եւ Մար տի րոս ա ղային ան կե ղծ յար գա նք-
նե րը վայե լե ցի:

 Ի ւս կիւ տա րի Ս.  Խաչ ե կե ղե ցի ին մէջ Ս.  Պա տա րա գի ժա մա նակ 
ե տեւէ ե տեւ ութ մա րդ ժո ղո վր դէն դրամ հա ւա քե լու հա մար պնակ կը պտ-
տեց նէին: Կար ծես ա հա գին թա փօր մը պնակ նե րո ւն մէջ դրո ւած պղի նձ 
դրամ նե րո ւն հա նած ձայ նէն դպ րաց դա սի տի րա ցու նե րո ւն եր գե րը չէ ին 
լսո ւեր: Շատ զար մա ցայ, մե ղադ րե ցի ալ: Կ. Պոլ սոյ հայ ե կե ղե ցի նե րու մէջ 
հին ա տե նէն, ա ւե լի լաւ է ը սե նք, մի ջին դա րէն մնա ցած ա սա նկ սո վո-
րու թի ւն ներ շատ կան: Իւս կիւ տար գնա ցած օր Պէր պէ րե ան վար ժա րան 
այցե լու թե ան գնա ցի: Վար ժա րա նի տնօ րէ նը բա րե հա ճե ցաւ սի րա լիր 
ընդու նե լու թի ւն ը նել ին ծի:

 Այս մի ջո ցին իմ վա ղե մի բա րե կա մս հա ճըն ցի Պոյա ճե ան 
մեծապա  տիւ տի ար Համ բար ձու մի ն525 այ ցե լու թե ան գնա ցի Հն չա կե ան 
կուսակցութեան պետ Ճի հան կու լե ա նի բնա կա րա նը: Անդ հա ւա քո ւած է ին 
Հն չա կե ան շատ մը պան դո ւխտ ե րի տա սա րդ ներ: Ար տա սահ մա նէն խո ւմբ 
խո ւմբ փախստա կան Հն չա կե ան հայեր՝ տի ար Ճի հան կիւ լե ան պա տո ւով 

525 Համբարձում Պոյաճեան – նշանավոր Հնչակյան գործիչ: Հայտնի է որպես 
Մուրադ կամ Մեծն Մուրադ: Ծնվել է Հաջընում 1851-ին: Ուսուցիչ է եղել Սսի Ազգային 
վարժարանում: Այնհուհետև մեկնել է Կ.Պոլիս: Ղեկավարներից մեկն է Սասունի ապստամ-
բության: Եղբայրն է Ժիրայր Պոյաճեանի: Երկարատև աքսորներից ու բանտարկությունից 
հետո 1908-ին ներման է արժանացել: Ընտրվել է Օսմանյան առաջին խորհրդարանի 
երեսփոխան Սսի գավառից: 1915-ին 52 մահապարտների հետ միասին ձերբակալվում ու 
կախաղան է բարձրացվում (Ներսէս Դանիէլեան, էջ 144, ծնթգր.):
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ըն դունեց զիս: Մի ա սին ճա շե ցի նք եւ իմ հին բա րե կա մս՝ տի ար Համ բար-
ձո ւմ Պոյա ճե ա նը հոն գտայ, եր կար տե սու թի ւն ու նե ցա նք:

 Այն օ րէն յե տոյ, երբ օր մը ես Չաք մաք ճը լար Ե օ գու շու գրա վա ճառ 
Յով հան նէս Գը լը ճե ա նի խա նու թը գր քե րու կը նայէ ի՝ Պոյա ճե ան տիար 
Համ բար ձո ւմ վրայ ե կաւ եւ ֆրան սե րէ նէ ի հայե րէն պատ կե րա զա րդ Լու-
սի նե ան մեծ բա ռա րան մը գնե լով գրա ծախ Գը լը ճե ա նէն ին ծի նո ւէր 
ը րաւ: Դեռ այն հոյա կապ բա ռա րա նը քո վս է: Շատ ու րախ եմ, որ երբ 
1915 ըստ Յու նաց Մայիս 1 մեր Մա րա շէն տա րագ րո ւած ա տեն տա նս մէջ 
ու նե ցած թան գա րա նիս բո լոր գր քե րը ծա խո ւած, գող ցո ւած եւ ցի րու ցան 
ե ղած է ին, կը զար մա նամ, թէ այս սքան չե լի ֆրան սա հայ բա ռա րա նը ան-
կո րո ւստ մնա ցած էր: Երբ մե նք Հա լէպ կը գտ նո ւէ ի նք, մեր Ս. 40 Մա նո ւկ 
ե կե ղեց ւոյ լու սա րար Համ մա լե ան տի րա ցու Սար գիս այս բառ գիր քը հայ 
կա ռա պա նի մը հետ ին ծի ղր կեց: Տի րա ցու Սար գիս Համ մա լե ա նը ե թէ եր-
բեք կա րե նամ ան գամ մ’ալ տես նել, ան շո ւշտ պի տի հա րց նեմ, թէ ինչ պէս 
ե ղած է, որ կր ցած է այս բա ռա րա նը կո րո ւս տէ փր կել ու ղր կել ին ծի:

 Օր մ’ալ Դաշ նակ ցա կան կու սակ ցու թե ան Պիւ րօն գնա ցի, բայց 
տեսայ, որ ե կող գնա ցող խա ռն ի խո ւռն: Վա հա գն ա նու նով հս կայ հա սա-
կաւ հայ մը տե սայ: Շատ զբա ղո ւած ըլ լա լո ւն չկր ցայ շնո րհ քով տես նո ւիլ:

« Բիւ զան դի ոն»ի խմ բագ րա տու նը գնա ցի, բայց բա ղդ չու նե ցայ տի ար 
Քէ չե ա նը526 տես նել: Ե ղա նա կը ձմեռ էր, ա մէն օր շա րու նակ ան ձրեւ եւ 
ձիւն կու գար: Չէ ի կր նար շնո րհ քով պտոյտ ը նել: Օր մը Պե պէք,527 Ռօ-
պերդ Քօ լէ ճ528 գնա ցի եւ փրո ֆէ սոր Յով հան նէ սին տղան բա րե հա ճե ցաւ 
զիս պտտց նել: Քօ լէ ճին ա մէն յար կա բա ժին նե րը տե սայ եւ սքան չա ցայ: 
Ա մէն ազ գե րէ 500-ի չափ ու սա նող ներ կային: Այս պա տո ւա կան քօ լէ ճին 
դի րք ու շէ նքն ալ սքան չե լի է, Վոս փո րի ա փա նց վրայ կա ռու ցե ալ, հի ա նա-
լի եւ շքեղ տե սա րան մը ու նի:

 Հա սկ ցայ, որ օր օ րին ձմե ռը պի տի սա ստ կա նայ: Փա փա քե ցայ 
մեկնիլ Կ. Պոլ սէն: Ե դե սի ոյ նախ կին ա ռաջ նո րդ Ա նա նի ա վար դա պետ 

526 Բիւզանդ Քէչեան:
527 Պեպէք (Բեբեք, Bebek) – Կոստանդնուպոլսի թաղամասերից մեկը, գտնվում է 

Բոսֆորի եվրոպական ափին:
528 Ռօպերդ Քօլեճ (Robert College) – Օսմանյան կայսրության և Մերձավոր 

Արևելքի տարածքում ամերիկյան հնագույն բարձրագույն դպրոցը: Հիմնադրվել է 1863 
թվականին և նախատեսված է եղել առաջին հերթին քրիստոնյա փոքրամասնությունների 
համար: Հետագայում, հանրապետության շրջանում, այն պետականացվել է և այդ հիմքի 
վրա ստեղծվել է ներկայիս Բողազիչի համալսարանը, որը համարվում է լավագույնը 
Թուրքիայում:
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Հա զա րապե տե ա նի դրդ մա մբ ներ կայա ցայ Պատ րի ա րք Իզ միր լե ան Գե-
րաշ նո րհ Մատ թէ ոս Սր բա զա նի ն529: Սի րով ըն դու նեց զիս եւ քո վը գտ նո-
ւող քա նի մը ա կա նա ւոր հայե րո ւն ներ կայա ցո ւց զիս: Նո րին Սր բազ նու-
թե ան ի մօ տոյ Ա ղէք սա նդ րի ա վե րա դառ նա լու մտա դիր ըլ լա լս յայտ նե ցի: 
« Կե ցիր, ը սաւ, զքեզ Պօյա ճը գի ւղ ղր կեմ, կի րա կի օր Պա տա րագ ը րէ եւ 
ան դ մնա ցիր գէթ ե օթ նե ակ մը»: Կե նա լու ժա մա նակ եւ նպա տակ չու նե-
նա լս պար զե լով խնդ րե ցի Սր բա զան Պատ րի ա րք Հօր մէն, որ բա րե հա ճի 
շո գե նա ւի մէջ քա մա րա մտ նե լու հա մար ճամ բու ծա խք մը շնոր հել: Ան-
մի ջա պէս հրա ման ը րաւ՝ թր քա կան հի նգ լի րայ տո ւին ին ծի: Որ դի ա կան 
խո նա րհ յար գա նօք Սր բա զան Պատ րի ար քին ա ջը համ բու րե ցի եւ խո րին 
շնոր հա կա լու թի ւն յայտ նե լով դո ւրս ե լայ:

 Ե րբ տո ւնս կու գայի ճամ բան այն թապ ցի Կիւ լե սէ րե ան Բաբ կէն Սրբա-
զան ին ծի հան դի պե ցաւ: Նո րին Սո ւրբ Հայ րու թիւ նը ար դէն ի վա ղո ւց իւր 
ե րի տա սար դու թե ան ժա մա նա կէն կը ճա նչ նամ: Մա րաշ ե կաւ, 1887-ին էր 
կար ծեմ, ող բա ցե ալ հօ րս մա հէն 40 օր յե տոյ: Մե նք ալ մա տաղ ը րած է ի նք, 
Կիւ լե սէ րե ան մեր տո ւնն ե կաւ: Այս պա տո ւա կան կղե րա կա նը ոչ թէ մի այն 
իւր ծնն դա վայ րին, այլ ամ բո ղջ հայ ազ գին պա տիւ է: Բաբ կէն Սր բա զան 
Ար մա շի դպ րե վա նք կր թո ւե ցաւ եւ կր նամ հա մար ձա կօ րեն ը սել, թէ ար մա-
շա կան ամ բո ղջ կղե րա կան նե րո ւն մէջ ե զա կան դէ մք մ’է: Լաւ գրիչ ու նի, 
գե ղե ցիկ խօ սող եւ ան խո նջ աշ խա տող, վա րք ու բա րքն ալ՝ ան բա սիր:

 Նո րին Սր բազ նու թիւ նը, երբ ի Հա լէպ է ի, ին ծի ռու սա հայ մե ծա նուն 
գրա գէտ Լէ ոյին յօ րի նած « Պատ մու թի ւն հայ տպագ րու թե ան» ա նուն գե-
ղեցիկ գի րքն ալ նո ւէր ղր կեց: Բաբ կէն Սո ւրբ Հօր հետ Ղա լա թի ոյ կամուր-
ջին մօտ խը տի վա կան շո գե նա ւե րո ւն ա ժան սը530 գնա ցի նք: Երկ րորդ 
քա մա րա 4 գաղ ղի ա կան ոս կի է ե ղեր: Ա ժան սի պաշ տօ նե այք հայ է ին: 
Ֆրան սե րէն լե զո ւով Կիւ լե սե րե ան հայր սո ւրբ զիս ա նո նց ներ կայաց նե լով 
յա նձ նա րա րեց:

 Ան հու նա պէս շնոր հա կալ ըլ լա լս յայտ նե ցի Բաբ կէն ս.  հօր եւ ի րար-
մէ մեկ նե ցա նք: Տո ւի ա ժան սին չո րս լի րա, ա ռի պլե թը երկ րո րդ քա մա րա 

529 Մատթեոս Իզմիրլեան (1845-1910) – 1894-ին ընտրվել է Կ.Պոլսի Հայոց Պատ-
րիարք, բայց երկու տարի անց 1896-ին հակաբռնապետական տրամադրությունների 
պատճառով աքսորվել է Երուսաղեմի Հայոց վանքը, որտեղ մնացել է 12 տարի մինչև 
օսմանյան սահմանադրության հռչակումը (1908) երբ մեծ հանդիսավորությամբ վերա-
դարձել է Կ.Պոլիս, կրկին անգամ ընտրվել Պատրիարք, ապա նաև՝ Ամենայն Հայոց 
Կաթողիկոս (1908-1910):

530 Աժանս (Ajans) – գործակալություն, ֆր.՝ Agence բառից: 
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մտ նե լու: Հի նգ կամ վեց օր վեր ջը նո րեկ շո գե նաւ կայ, ա նոր հետ կր նաք 
աս կեց Ա ղեք սա նդ րի ա եր թալ: Հե տե ւե ալ օր նո րէն Չաք մաք ճը լար փո ղոց 
գնա ցի: Թէ Ճի տե ճե ան Մար տի րոս ա ղային մնաք բա րով ը սե լու եւ թէ 
քա նի մը գր քեր եւս գնե լու: «Ար ծիւ» գրա վա ճա ռի խա նու թը մտայ եւ ան դ 
տե սայ գրա գէտ Յա կոբ Մրմ րե ա նը, այդ միս տիք գրա գէ տը հար ցո ւց իմ 
որ տե ղա ցի ըլ լա լս. « մա րաշ ցի եմ» ը սի, «ի մս ալ նախ նիք նե րս Մա րա շէն 
Կ. Պո լիս ե կած է ին» ը սաւ եւ իւր հե ղի նա կու թի ւն նե րէն « Հայ մե ծա տո ւն-
ներ» ա նո ւն գի րք մը ին ծի նո ւէր տո ւաւ:

Յայտ նե լով շնոր հա կա լու թի ւնս, ուղ ղա կի Պա լեն ցի գրա տու նը գնացի: 
Պա լեն ցի խա նու թէն « Հայաս տան յա ռաջ քան զլի նել Հայաս տան»531, 
Երնե սթ Ռը նա նի «Յի սու սի վար քը»532 հայե րէն եւ «Ա րո ւե ստ հռե տո-
րու թե ան» ա նո ւն գր քե րը գնե ցի: Գտայ Ճի տե ճե ան Մար տի րոս ա ղան, 
հրա ժեշ տի ող ջոյնս տո ւի: Ե կայ Պեկ Օղ լու ասպն ջա կա նիս՝ Ներ սէ սե ան 
Սիմոն ա ղային տու նը:

 Այն օ րեր՝ 1908 Նոյեմ բեր 25, Կ. Պոլ սոյ մէջ, ընդ հա նո ւր առ մա մբ, 
թր քա կան կա ռա վա րու թե ան հրա տա րա կած Սահ մա նադ րու թե ան շնոր-
հիւ, ա մէն թա ղե րու մէջ հայ ե րի տա սա րդ ներ, կու սակ ցա կան ներ ան հո ւն 
խան դա վա ռու թե ան մէջ է ին: Քիչ ու շատ խօ սե լու կա րող ներ կար ծես մէյ 
մէկ Կի կե րոն եւ Դեմոս թեն դար ձած կը խօ սէ ին, կը ճա ռէ ին, կ’եր գէ ին, 
կ’երթային, կու գային, թատ րոն, ներ կայա ցո ւմ, քօն սե ր533, պա լ534, հանդէս, 
զո ւար ճու թի ւն, ե ռո ւմ, զե ռո ւմ՝ ան թիւ ան հա մար: Այս տե սակ բաներէ 
ձանձ րա ցած ըլ լա լո ւս՝ ներ կայ գտ նո ւե լու փա փաք չու նե ցայ: Ձմ րո ւան 
սաստ կու թի ւնն ալ ճիշ դը խօ սե լով ար գե լք ե ղաւ գի շեր նե րը դո ւրս ել լե լո ւս:

 Եր կու կի րա կի Բե րայի Հայոց Սո ւրբ Եր րոր դու թե ան ե կե ղե ցին գնա-
ցի, պա տիւ ու նե ցայ Գե րա պա տիւ Հմայե ակ Ե պիս կո պոս Դի մաք սե ա նը 
մտիկ ը նե լու: Յի շե ալ Սր բա զա նը բա ւա կան լաւ խօ սող քա րո զիչ մը ե րեւ-
ցաւ: Բայց նոյն ե կե ղեց ւոյ քա հա նայք պաղ վե րա բե րո ւմ ու նե ցան: Կար-
ծե ցին, որ աղ քատ գա ւա ռա ցի քա հա նայ մ’եմ: Ընդ հա կա ռա կը, ես մի մի-
այն քէյ ֆի հա մար, ոչ թէ դրամ կամ նպա ստ հա ւա քե լու հա մար Կ. Պո լիս 

531 Հայր Ղեւոնդ Ալիշան, «Հայաստան յառաջ քան զլինելն Հայաստան», Վենետիկ, 1904:
532 Էռնեստ Ռընան (Ernest Renan, 1823-1892) – ֆրանսիացի փիլիսոփա և գրող, 

միջնադարյան լեզուների ու քաղաքակրթությունների մասնագետ: Հատկապես հայտ-
նի է վաղ քրիստոնեության վերաբերյալ իր պատմական երկերով, ինչպես նաև ազգայ-
նականության և ազգային ինքնության վերաբերյալ տեսություններով: «Հիսուսի վարքը» 
(Vie de Jesus) գիրքը հրատարակվել է 1863-ին:

533 Concert – համերգ:
534 Bal – պարահանդես:
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գնացած է ի, այլ դրամ ծախ սե լու, քա ղաք ներ տես նե լու, զո ւար ճա նա լու 
հա մար ճամ բայ ե լած է ի:

 Այս մա սին շատ ու րախ է ի, որ եր բեք դրա մա կան նե ղու թի ւն չու նէ ի: 
Ներ սէ սե ան Սի մոն ա ղային հիւ րա սի րու թե նէ եւս վեր ջին ծայր գոհ եւ 
շնոր հա կալ ըլ լա լով, աղ ւոր կե ա նք մ’ան ցու ցի: Օր մը ալ քա նի մը պան-
դուխտ հայ ըն կեր նե րով հայ ազ գին ո խե րիմ թշ նա մի ա րիւ նար բու Սո ւլ-
թան Հա մի տը տես նե լու հա մար Սե լամ լըգ Ե ըլ դը զը պա լա տը գնա ցի նք:

 Զոյգ մը սպի տակ նժոյգ նե րէ լծո ւած փա ռա ւոր կառ քի մը մէջ բազ-
մած ճի ւաղ սո ւլ թա նը պա լա տէն դո ւրս ե լաւ մօ տա կայ մզ կիթ եր թալ եւ 
ա ղօ թե լու: Տե սա նք այդ մա րդ կային կեր պա րա նօք հրէ շը: Մտաւ մզ կիթ եւ 
20 վայր կե ա նի չափ մզ կի թի մէջ մնա լէն յե տոյ՝ նոյն կառ քով ետ դար ձաւ: 
Ե ըլտը զի պա լա տէն սկ սե ալ մին չեւ մզ կի թին դու ռը ձի ա ւոր եւ հե տիոտ 
զի նե ալ զի նո ւոր նե րը շա րո ւած կայ նած է ին: Մեր հրէշ սո ւլ թա նը պա-
լատ մտաւ եւ պա լա տին վե րի յար կի պա տու հա նէն վա րի բա ցօ թե այ տեղ 
հաւա քո ւած ան հա մար բազ մու թե ան ձեռ քով բա րեւ տո ւաւ ե րեք ան գամ եւ 
բա րո վը առ նող բազ մու թի ւնն ալ « Փա տի շա հըմ չօգ ե ա շա»535 ը սե լով ե րեք 
ան գամ պո ռա ցին:

 Այն վայր կե նին ար դար զայ րոյթ եւ բար կու թե ա մբ սի րտս լե ցո ւե ցաւ: 
Ախ, կ’ը սէ ի ինք նի րե նս, կա րե նայի սո ւլ թա նին բա րեւ տո ւած պա տու հա նէն 
նե րս մտ նել եւ հզօր ա ռիւ ծի մը պէս ճի րան նե րո վս պա տառ ը նէ ի այդ ան-
սի րտ, ան խի ղճ, ա նար դար, վատ եւ պի ղծ թա գա ւո րը, սպան նէ ի: Կա րե-
նայի վրէժ լու ծել, մի սը ու տել եւ պի ղծ ա րիւ նը քա մել: Բայց ինչ օ գո ւտ, չէ ի 
կր նար ը նել: Տր տո ւմ եւ տխո ւր Ե ըլ տը զի պա լա տէն ետ դար ձա նք: Օր մ’ալ 
 Այա Սո ֆի ա հոյա կապ մզ կի թը տես նե լու գնա ցի: Նե րս մտ նե լու ար գե լք 
չկար: Յի շե ալ փա ռա ւոր տա ճա րը ի րա ւի տես նե լու ար ժա նի մզ կիթ մ’է:  
Որ քան մեծ ե ղաւ հի ա ցո ւմս այդ պի սի ան նման եւ գե ղե ցիկ տա ճար մը 
տես նե լո ւս: Ներ քին տպա ւո րու թի ւնս ա ւե լի տխո ւր եւ տր տո ւմ ե ղաւ: Ե լիր, 
ե լիր գե րեզ մա նէդ, մե ծա զօր Յո ւս տի ա նոս կայսր536, երբ  Այա Սո ֆի ա 
հոյա կապ եւ փա ռա պա նծ ե կե ղե ցին շի նե ցիր, յա նդգ նե ցար ը սե լու թէ «ով 
Սո ղո մոն թա գա ւոր, յաղ թե ցի քեզ, քու շի նած տա ճա րէն իմ շի նա ծս ա ւե լի 
շքեղ, ա ւե լի սքան չե լի տա ճար մ’ալ ես շի նե ցի յա նո ւն Յի սո ւս Քրիս տո սի»:

535 Padişahım çok yasa. – «Շատ ապրի մեր թագավորը» կամ «երկար կյանք մեր 
փադիշահին»:

536 Իրականում Հուստինիանոս Ա կայսրը 6-րդ դարում ոչ թե կառուցել, այլ 
վերակառուցել է Սուրբ Սոֆիայի տաճարը:
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 Ա ւաղ, յա նո ւն Յի սու սի, յա նո ւն Սո ւրբ Սո ֆի ա բա րե պաշ տու հի 
սրբուհւոյն, ներ կայ ժա մա նա կիս դրա մով 2 մի լի ոն ոս կի ի շի նո ւած հոյա-
կապ ե կե ղե ցի մը այս օր մզ կիթ ե ղած է: Ա տեն մը  Այա Սո ֆի ա սո ւրբ 
տաճա րին ա ջա կող մե ան եւ ձա խա կող մե ան դա սե րո ւն մէջ 500-ա կան յոյն 
քա հա նայք կը կե նային: Այժմ այն հա զար քա հա նա նե րու տեղ մահ մե տա-
կան մոլ լա ներ նա մազ կ’ը նեն: Զար մա նա լի ի րո ղու թի ւն: Խո րին տխ րու-
թեա մբ մզ կի թէն դո ւրս ե լայ:

 Ի նձ կը թո ւի, թէ աշ խա րհս հզօ րա գոյ նին է: Պատ մա կան տե սա կե-
տէն դա տե լով Բիւ զան դա կան յոյն կայս րու թիւ նը Կ. Պոլ սոյ ան կման ժա մա-
նակ ին կած էր իւր բա րձ րու թե նէ: Կրօ նա մո լու թի ւն, տգի տու թի ւն եւ ա ւե-
լո րդ նա խա պա շա րո ւմ նե րով տո գո րո ւած է ին Կ. Պոլսոյ յոյն քրիս տո նե այք: 
Վեր ջին կայսր Կոս տան դի նի հետ ա րի ա բար ի րե նց հայ րե նի քը պա շտ-
պա նե լու տեղ կրօ նա կան ան պետ խն դիր նե րով կը զբա ղէ ին: Փո խա նակ 
զէ նք առ նե լու, Սո ւրբ Սո ֆի ա ե կե ղե ցի ին մէջ հա ւա քո ւե լով՝ ա ղօ թք կ’ը նէ ին 
եւ կա ղա չէ ին առ Սո ւրբ Աս տո ւա ծա ծին, որ գայ ի րե նց տեղ կռո ւի, պա-
տե րազ մի թո ւր քին հետ: Բա րոյա պէս ան կման վի ճա կի մէջ էր Կ. Պոլսոյ 
յոյն բնակ չու թիւ նը: Ա ւաղ հրաշ քի դա րը ան ցած էր: Թո ւրք բա նա կը ե կաւ 
քաջու թե ա մբ տի րեց քա ղա քին:

 Այս խո րհր դա ծու թի ւն նե րով թո ղու ցի  Այա Սո ֆի ան, գնա ցի ուղ ղակի 
կայ սե րա կան թան գա րա նը տես նե լ537: Վեց դա հե կան մո ւտ քի դրամը վճա-
րե ցի եւ մտայ նե րս: Շատ եւ րո պա ցի այ ցե լու ներ կային: Ա նո նց հետ մի ա-
սին թան գա րա նին մէն մի սե նե ակ նե րը այ ցե լե ցի: Շատ տե սակ հնու թի-
ւն ներ, ար ձան ներ, քան դա կո ւած քա րեր: Մու սու լէն Սար տա նա պաղի538 եւ 
Ա սո րա բա բե լա կան կայս րու թե ան ժա մա նա կէն մնա ցած բազո ւմ արժէքա-
ւոր ար ձան ներ, յի շա տա կա րան ներ: Փիւ նի կեց ւոց ժա մա նա կէն գտ նուած 
մար մա րի ոն շի րիմ ներ, զէն քեր, դրամ ներ եւ տե սակ տե սակ հնու թի ւն ներ 
լե ցո ւն է ին: Մա րա շի բեր դին դրան վրայ եր կու սեւ քա րե րէն շի նո ւած ա ռի-
ւծ նե րը եւս բե րո ւած է ին: Այս եր կու քա րե ղէն ա ռի ւծ նե րը Հիթիթ նե րու ժա-
մա նա կէն մնա ցած է, կ’ը սեն հնա գէտ նե րը:

 Շատ զար մա ցայ, որ Սո ւլ թան Հա մի տի պէս կա տա րե ալ վան դալ 
բար բա րոս թա գա ւոր մը, ինչ պէս թոյլ տո ւած է, որ Կ. Պոլ սոյ մէջ այս պի-
սի հի ա նա լի եւ պա տո ւա կան հնա գի տու թե ան թան գա րան մը հիմ նո ւի: 

537 Խոսքը վերաբերում է Հնագիտական թանգարանին, որի հիմնադիրներն են եղել 
Համդի բեյը և հայտնի արձանագործ արվեստագետ Երվանդ Օսկանը (1855-1914)։

538 Սարդանապալ – Ասորեստանի վերջին արքան (7-րդ դար Ք. ա.):
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Օս մա նե ան կայս րու թե ան մէջ ան թիւ ան հա մար ա ւե րակ եւ կոր ծա նե ալ 
քա ղաք ներ, գիւ ղեր կան: Քա նի քա նի հին ազ գեր, կայս րու թի ւն ներ ե կեր 
գա ցեր եւ ան թիւ յի շա տա կա րան ներ թո ղու ցած են:

 Համ տի Պեյ ա նու նով ու սե ալ թո ւրք մը, ան շո ւշտ Եւ րո պա կր թո ւած ըլ-
լա լու է, այս սքան չե լի միւ զէ ո նին տե սո ւչն է ե ղեր: Թր քե րէն եւ գաղ ղի ե րէն 
լե զո ւով թան գա րա նին մէջ գտ նո ւող ա մէն տե սակ ար ձան նե րո ւն քա թա
լօգն ալ կար: Հատ մը գնե ցի, դեռ Հա լէպ թո ղու ցած գր քե րո ւս մէ ջն է: Մէկ 
ժա մէն ա ւե լի այս թան գա րա նը տես նե լէ յե տոյ, դո ւրս ե լայ զար մաց մա մբ:

 Թո ւրք տէ րու թիւ նը եւ թէ թո ւրք ազգ եւ ժո ղո վո ւր դը դա րե րէ ի վեր 
ուր որ ոտք կո խած է, ուր որ տի րա ցած է, այն երկ րին մէջ գտ նո ւող հին 
շէն քե րը, հին յի շա տա կա րան նե րը, հին ար ձան նե րը, ինչ որ հնու թե ան կը 
վե րա բե րի, ա մէն բան քան դեր կոր ծա ներ է: Հա զա րա ւոր թան կա գին քա-
րե րը ջա րդ ու փշո ւր ը րած է, թո ւր քը շէ նց նել չը գի տէր, թո ւր քը զար գա ցո ւմ 
չը սի րեր: Այս բար բա րոս խո ւժ եւ դո ւժ ազ գը ջար դել, կոր ծա նել, ա ւե րել, 
սպան նել, կո ղոպ տել, լլ կել ու պղ ծել գի տէ:

 Թո ղո ւնք այս ա նար դար եւ բար բա րոս ազ գին ը րած նե րը, ընդ հա նո ւր 
պատ մու թիւ նը կր նայ պատ մել: Ես կը փա փա քիմ մեկ նիլ այլ եւս Կ. Պոլսէն, 
ո րով հե տեւ մտա դիր եմ Կ. Պոլ սէն ուղ ղա կի Ա ղեք սա նդ րի ա եր թալ: Հոն 
տղայ մ’ու նիմ Գէ ո րգ ա նո ւա մբ, որ բա ւա կան տա րի նե րէ ի վեր Ա ղեք-
սանդ րի ոյ ե րե ւե լի հայե րէն Կամ սա րա կան եղ բա րց ծխա խո տի գոր ծա րա-
նին մէջ պաշ տօն ու նի:

Ձմ րան սա ստ կու թե ան առ թիւ չկր ցայ Կ. Պոլսոյ նշա նա ւոր վայ րե րը 
տես նել: Հա զիւ կր ցայ ա նա նձ րեւ օր մը Ե եէտի Ղու լի Հայոց Սո ւրբ Փր կիչ 
հի ւան դա նո ցը եր թալ եւ այ ցե լել ազ գեր նո ւս պա տիւ բե րող այդ հոյա կապ 
հի ւան դա նո ցը: Ար դա րեւ գե ղե ցիկ շէ նք: Նոր շի նո ւած յար կա բա ժին նե րը 
ի րար մէ գե րա զա նց: Կը մաղ թեմ, որ այս պա տո ւա կան շէն քը Աս տո ւած 
հաս տատ պա հէ: Կ. Պոլ սէն Ա ղեք սա նդ րի ա ճամ բոր դե լո ւս պատ մու թիւ նը 
ու րիշ մաս նա ւոր հա տո րի մը մէջ պի տի պատ մեմ:

      1908 Դեկ տեմ բեր 10ին
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 ԳԻ ՐՔ Բ (ՇԱ ՐՈՒ ՆԱ կՈՒ ԹԻ ՒՆ)539

1908 Դեկ տեմ բեր ամ սո ւն 10 կամ 11 էր թե րե ւս, Կ. Պո լիս, բնիկ մա-
րաշ ցի Գահ վէ ճի Ներ սէ սե ան մե ծար գոյ Սի մոն ա ղային տու նը 20 օ րուան 
չափ հի ւր մնա լէն յե տոյ խը տի վա կա ն540 Ապ պա սի ա ա նո ւն գե ղե ցիկ շոգե-
նաւով մեկ նե ցայ Կ. Պոլ սէն: Ո րով հե տեւ ե ղա նա կը ձմեռ էր՝ ստի պո ւե ցայ 
երկրորդ քա մա րա մտ նել: Շատ ու րա խա ցայ քա մա րա մտած ըլ լա լո ւս 
համար: Ընդար ձակ եւ հոյա կապ եւ խի ստ փա ռա ւոր սա լօն մը՝ ե լե քտ րա-
կան լու սով զար դա րո ւած, եր կա թե այ խո ղո վակ նե րով շո գե նա ւին ա հա գին 
մե քե նա նե րէն տաք շո գի ով սե նե ակ նե րը տաք ցած, հի ա նա լի գոր գեր եւ 
կար պետ ներ զե տե ղո ւած: 4 գաղ ղի ա կան ոս կի տո ւած է ի քա մա րա մտնե-
լու հա մար: Մեծա պէս գոհ մնա ցի. գե ղե ցիկ եւ կո կիկ մա քո ւր սե նեակ մը 
յատ կա ցու ցին ին ծի: Մա քո ւր ան կո ղին, շքեղ մահ ճա կալ, ա մէն բան խի ստ 
կա նո նա ւոր է ին:

Բ նիկ պա րս կաս տան ցի Խա չա տո ւր ա նու նով ու սե ալ եւ զար գա ցե ալ 
ե րի տա սա րդ մ’ալ ե կաւ ըն կե րա ցաւ ին ծի իմ սե նե կիս մէջ: Այս ե րի տա-
սար դը ան կե ղծ հայ մ’էր, գի տէր քաջ ան գղի ե րէն, գաղ ղի ե րէն եւ պա րս-
կե րէն: Պու շէ ր541 ա նու նով տեղ մը մաք սա պետ կար գո ւած էր պա րս կա կան 
կա ռա վա րու թե ան կող մա նէ: Վեր ջին ծայր կր թե ալ եւ քա ղա քա վար ան-
ձնա ւո րու թի ւն մը, մա քո ւր եւ յս տակ հայե րէն կը խօ սէր, քեր թո ւած ներ կը 
կար դար ին ծի զո րս ինք գրած էր: Այս պի սի ու սե ալ ե րի տա սարդ հայ ճա-
նա պար հոր դա կից լի նե լս ին ծի հա մար բա ղդ մ’ե ղաւ: Ա ռա ւօտ կ’ելլէինք 
ան կո ղին նե րէն, լո ւա ցո ւիլ եւ զգես տա ւո րո ւե լէն յե տոյ դո ւրս կ’ել լէ ի նք 
ուղղա կի մեծ սա լօն կ’եր թայի նք, ուր ամ բո ղջ քա մա րա բնա կող ճամ բո րդ-
ներ կը հա ւա քո ւէ ին:

 Ե րեք մեծ ճա շա սե ղան ներ դրո ւած է ին: Կը բո լո րո ւէ ին սե ղան նե-
րո ւն շո ւր ջը ճամ բո րդ ներ: Ժամ 8-ին, ըստ եւ րո պաց ւոց, նա խա ճաշ նիս 
պատրաս տո ւած է: Մա քո ւր կա րագ, կա թա խա ռն սո ւրճ, թէյ եւ ճեր մակ 
հա ցի շեր տեր կրա կի վրայ տաք ցած կ’ու տէ ի նք մեր ու զա ծին չափ:

539 Այս բաժինը առանձին էջադրում ունի, քանի որ թեև Երկրորդ Գրքի անմիջական 
շարունակությունն է կազմում, բայց գրված էր ոչ թե նույն տեղում, այլ առանձին մեծադիր 
թղթերի վրա:

540 Եգիպտական: «Խըդիվ» կամ «Խեդիվ» տիտղոսը համապատասխանում է «փոխ-
արքա» բառին և տրվել է Եգիպտոսի ու Սուդանի կառավարիչ Մուհամմադ Ալիին ու նրա 
հաջորդներին, որոնք այդ տիտղոսը ժառանգաբար կրել են ընդհուպ մինչև 1914 թվականը:

541 Bushehr – քաղաք և նահանգ Պարսից Ծոցի ափին:
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 Կէս օ րին կե րա կու րի կը հրա ւի րէ ին զմեզ կար սօն նե ր542, քա նի մը 
տեսակ մսե ղէն ու բան ջա րե ղէն հա մե ղա ճա շակ ու տե լիք ներ, տե սակ տե-
սակ պտո ւղ ներ ու միր գեր՝ լե ցո ւն ա մէն մա րդ իւր ճա շա կին հա մե մատ 
ա զատ է ընտ րե լու: Զամ բի ւղ նե րո ւն ըն տիր գի նի ներ կը բե րէ ին կար սօն
ներ: Ին ծի եւ ըն կե րո ջս՝ տի ար Խա չա տու րին հետ սե ղա նա կից է ին հայ 
հռով մէ ա կան տա րի քոտ կին մը, որ հայե րէն խօ սիլ քիչ գի տէր, բնիկ  
կ. պոլ սե ցի հայ ոս կե րիչ մը եւ կե սա րա ցի Յա րու թի ւն ա նու նով գոր գի վա-
ճա ռա կան մը: Ա մէ նքս ալ Կ. Պոլ սէն ուղ ղա կի Ա ղեք սա նդ րի ա կ’եր թայի նք: 
Ի րի կո ւն նե րը նմա նա պէս ժամ 8-ին, շնո րհ քով կե րա կո ւր ներ կու տային: 
Կե րա կու րէն յե տոյ, այն մեծ սա լօ նին մէջ կը նս տէ ի նք, ո մա նք լրա գիր ներ 
եւ ո մա նք ալ գիր քեր ու վէ պեր կը կար դային: Ո մա նք թղ թա խա ղով ժա-
մա նց կ’ը նէ ին: Ո մա նք ալ ի րա րու հետ կը խօ սակ ցէ ին: Թէ պէտ ե ղա նա կը 
ձմեռ էր, բայց օ դը՝ մե ղմ եւ ծո վը՝ հան դա րտ: Շո գե նա ւը կը սու րար ա լե աց 
վրայ, բայց մե նք եր բեք չէ ի նք զգար:

 Այն հի ա նա լի սա լօ նին մէջ ճամ բո րդ նե րը զո ւար ճաց նե լու հա մար 
գեղե ցիկ ֆօ նօկ րաֆ նե ր543 դրո ւած էր, կար սօ նին մին մի շտ պը լաք նե րը544 
կը փո խեր եւ ա նոյշ ե ղա նակ ներ մտիկ ը նե լով մեծ հա ճոյք կը զգայի նք: 
Ապ րի ու սո ւմ եւ գի տու թի ւն, կեց ցէ քա ղա քա կր թու թի ւն, օրհ նե ալ լի նի ցի 
մա րդ կային բա րե րար ներ, գտիչ ներ, հնա րիչ ներ: Ի րա ւի դրա մով, բայց 
ինչ ան նման եր ջան կու թի ւն, ինչ նա խան ձե լի բա ղդ Մի ջե րկ րա կան պատ-
մա կան ան ծայ րա ծիր ծո վո ւն վրայ վիթ խա րի շո գե նա ւով ճամ բոր դել, ճեղ-
քել լեռ նան ման ա լիք նե րը եւ եր բեք եր կի ւղ չը կրել: Փա ռա ւոր սա լօ նի մը 
մէջ, գե ղե ցիկ թիկ նա թոռ նե րու վրայ բազ մած, մա քո ւր ան կող նե րու մէջ 
պառ կած, հան գի ստ եւ ու րախ զո ւա րթ ճամ բոր դել: Կր նա նք ե րե ւա կայել 
եւ ը սել, թէ դեռ կո ղմ նա ցոյ ցը չը հնա րած, շո գին չը գտ նո ւած, ե լե քտ րիք 
չը գոր ծա ծո ւած ծո վային ու ղե ւո րու թի ւն ը նող ա ռա գաս տա ւոր նա ւեր ինչ 
դժո ւա րու թի ւն նե րու եւ ինչ ա ղէ տա լի ար կա ծք եւ ա լե կո ծու թի ւն նե րու են-
թար կո ւե լով ծո վա մոյն կ’ըլ լային: Ան շո ւշտ տա րո ւէ տա րի հա զա րա ւոր 
մար դիկ ծո վե րու մէջ կը խեղ դո ւէ ին:

 Ե րա նի թէ կա րե լի ըլ լար Լի բա նա նի լեռ նե րու ստո րո տը բնա կող 
փիւնի կե ցի վա ղե մի ազ գը գե րեզ ման նե րէն ել լէ ին ու տես նային ար դի զար-
գա ցե ալ դա րու ու սո ւմ եւ գի տու թե ան շնոր հիւ ան հո ւն եւ մռայլ ծովերու 

542 Կարսօն (Գարսոն, Garçon) – ֆր.՝ մատուցող:
543 Ֆօնօկրաֆ (ֆոնոգրաֆ, Phonographe) – պատեֆոն:
544 Պըլաք (Plaque) – սկավառակ, ձայնասկավառակ:
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վրայ սու րա ցող վիթ խա րի շո գե նա ւե րը, ա հա գին մար տա նա ւե րը: Ոչ թէ 
մի այն ծո վե րու ե րե սը ար ծի ւի նման թռ չող շո գե նա ւե րը, այլ ա հա գին 
ընդ ծո վե այ հի ա նա լի շո գե նա ւե րը: Ընդ ծո վե ա նե ր545 հս կայ լե վի ա թա ն546 

ձու կե րու պէս ծո վե րու տակ կ’եր թան կու գան: Շատ զար մա նա լի դա րեր 
ու ժա մա նակ նե րու մէջ կ’ապ րի նք: Եր բե մն ալ «Ապ պա սի ա» շո գե նա ւին 
քա մա րայէն վեր կ’ել լայի նք, ըն կե րս՝ տի ար Խա չա տու րին հետ տախ տա-
կա մա ծին վրայ ծո վո ւն մե ծու թիւ նը կը դի տէ ի նք եւ մա քո ւր եւ թա րմ օդ 
կը ծծէ ի նք: Ի րա ւի տախ տա կա մա ծէն ծո վը դի տել եւ ա հա գին ջու րե րու 
կոյ տին վրայ խո րհր դա ծել՝ ճամ բո րդ նե րու մեծ հա ճոյք եւ ու րա խու թի ւն կը 
պատ ճա ռէ:

 Ու ղե կի ցս ծո վու ան նման տե սա րան նե րէն ազ դո ւե լով եւ հրա պու-
րուե լով ո տա նա ւոր ներ եւ գո ղտր քեր թո ւած ներ կը գրէր եւ ան մի ջա պէս 
կը կար դար ին ծի: Կը գո վէ ի ի րեն ու նե ցած բա նաս տեղ ծա կան խա նդ ու 
ա ւիւնը, ո րով հե տեւ լե զո ւն սա հո ւն եւ յս տակ էր, բայց ի մաս տի մա սին աղ-
քատ: Մի ջակ քեր թող մ’էր, կը ցան կար եր բե մն Դու րե ան եւ Պէ շիք թաշ-
լե ա նի հա ւա սա րիլ: Բայց ես ի րեն ա նոյշ ե ղա նա կաւ կը հա սկց նէ ի, որ ինք 
չէր կր նար ա նո նց նմա նիլ: Յա նձ նա րա րե ցի իմ ըն կեր քեր թո ղիս, թէ պէտք 
է մա րդ ի ծնէ բա նաս տեղ ծա կան յատ կու թի ւն ներ մի ա սին բերէ: Բռնա-
զբօ սիկ քեր թող ըլ լալ ա նօ գո ւտ է: Հայր Ար սէն Կո մի տաս Բագ րա տու նի ին 
« Հայկ Դիւ ցա զն» ա նո ւն հոյա կապ եւ ան զու գա կան գիր քը պէտք է, կ’ը սէ ի, 
որ կար դաս, Միլ տօ նի « Կո րո ւստ Դրախ տին», Վեր գի լի այ «Է նեա կան»ը 
եւ Հո մե րի «Ի լի ա կան»ին հայե րէն սքան չե լի եւ հրա շա հի ւս թա րգ մա նու-
թի ւն նե րը: Ռու սա հայ բա նաս տե ղծ, ող բա ցե ալ Նալ պան դե անը եւ Գա մառ 
Քա թի պան ար դէն ինք՝ ըն կե րս կար դա ցած էր: Եր բե մն ալ ար ձակ կտոր-
ներ կը գրէր, բայց գրա կան մեծ ար ժէք չու նէ ին իւր ար ձակ գրու թի ւն նե րը:

 Վեր ջա պէս, ծո վային այս կա րճ ճամ բոր դու թե ա նս մէջ ա սա նկ ու-
սեալ, զար գա ցե ալ եւ ազ նիւ բնա ւո րու թե ա մբ օժ տե ալ ըն կեր մ’ու նե նալ 
յա ջո ղե լո ւս հա մար շատ ու րախ է ի: Ի րի կո ւն նե րը մի ա սին կը ճա շէ ի նք, 
մի ա սին կը խօ սակ ցէ ի նք եւ մի եւ նոյն սե նե կին մէջ կը քնա նայի նք: 1908 
Դեկ տեմ բեր 10, կամ 11, ե րեք շաբ թի օր մը, ի րի կո ւան «Ապ պա սի ա» խը տի-
վա կան շո գե նա ւին քա մա րան մտա նք: Հե տե ւե ալ առ տո ւն, ա րե ւա ծա գին, 

545 Ընդծովեա – սուզանավ:
546 Լեվիաթան (Leviathan) – եբրայերեն նշանակում է «քամու վերջը» – Առասպե լական 

ծովային հրեշ հրեական դիցաբանությունից, որի մասին հիշատակվում է նաև Աստվածաշնչի 
մեջ: 
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ուղ ղա կի Ա թե նայի Բի րա547 նա ւա մա տոյ ցին քօր տօ նին մէջ Ապ պա սի ա 
խա րս խեց: Նա ւա պե տը քա մա րայի մէջ գտ նո ւող բո լոր ճամ բո րդ նե րո ւն 
«այս օր, մինչեւ ի րի կո ւն, մեր նա ւը ստի պե ալ է հոս կե նալ: Ե թէ կը փափա-
քիք դո ւրս ե լէք Ա թէ նք պտ տե ցէք» ը սաւ:

 Ա թէ նք տես նե լու հա մար ար դէն մեծ փա փաք ու նէ ի նք: Ա մէ նքս մէկէն 
նա խա ճա շի սե ղա նէն ել լե լով շո գե նա ւէն դո ւրս ե լա նք ծո վափ, ո րով հե տեւ 
ա մէ նքս ալ յու նա րէն լե զու չէ ի նք գի տեր: Ստի պե ալ յու նա րէն եւ թր քե րէն 
լե զու գիտ ցող թա րգ ման մը գտա նք: Ուղ ղա կի Բի րա նա ւա մա տոյ ցէն երկա-
թո ւղ ւոյ կայա րան դի մե ցի նք: Մտա նք վա կօ նի մէջ 15 վայր կե ա նէն Բի րայէն 
Ա թէ նք հա սա նք, վար ձե ցի նք կա ռք մը 4 ըն կեր նե րս սկ սա նք շրջա գայել ու 
տես նել Ա թէն քի նշա նա ւոր վայ րե րը: Վա ղե մի Ա թէ նք ու սո ւմ, կր թու թե ան, 
փի լի սո փայու թե ան եւ այլն զա նա զան գի տու թե ա նց, եւս ա ռա ւել գե ղա-
րո ւես տի կեդ րոն այս նշա նա ւոր քա ղա քին քա նի մը տես նե լու ար ժա նի 
տե ղե րը տե սա նք:

 Ակ րի փօ լ548 ը սո ւած վա ղե մի բե րդ ը սեմ, թէ աշ տա րակ ը սո ւած բարձր 
տե ղը ե լա նք, ան կէց շատ դիւ րին է ամ բո ղջ Ա թէն քը դի տել: Հի ա նա լի տե-
սա րան կը պար զո ւի ա չա ցդ առ ջեւ քա ղա քին ա մէն կող մե րը: Թա ղե րը 
լայն եւ շատ կա նո նա ւոր փո ղոց նե րը կր ցա նք դի տել: Ա թէ նք խի ստ մա քո ւր 
քա ղաք մ’է, քա ղա քին ըն դար ձա կու թե ան եւ գե ղեց կու թե ան հա մե մա տու-
թե ա մբ ջու րը շատ քիչ է: Քա ղա քին շո ւր ջը ան ծառ լե րկ բլո ւր ներ կան: 
Ծա ռեր ու ծա ղիկ նե րու նո ւա զու թե ան զար մա ցա նք: Ա թէն քի կեդ րո նա կան 
մէկ թա ղին մէջ Ա կա դե մի ա մեծ հա մալ սա րա նը շի նո ւած է եւ հա մալ սա-
րա նի մեծ դրան քով եր կու տի ե զե րա հռ չակ փի լի սո փայից մար մա րե այ 
ար ձան նե րը կա նգ նած է ին: Տեղ մ’ալ Յու նաս տա նի ա զա տու թե ան հա-
մար ան ձնո ւէր գտ նո ւող ան գղի ա ցի մեծ բա նաս տե ղծ լո րտ Պայ րը նի549 
ար ձանը կար, գե ղե ցիկ օ րի ո րդ մը Լո րտ Պայ րը նի գլ խո ւն վրայ ծաղ կե այ 
պսակ մը կը դնէր:

 Ա կա դե մի այի դրան մօտ դրո ւած ար ձան նե րը մին՝ Պղա տոն եւ միւսն 
ալ՝ Ա րիս տո տել մե ծա նո ւն փի լի սո փայից ար ձան նե րն է ին: Ա թէն քի մէջ 
կար ան շո ւշտ ա ւե լի մեծ եւ հոյա կապ ե կե ղե ցի ներ, յի շա տա կա րան ներ, 
բայց մե նք ժա մա նակ չու նե ցա նք ա մէ նն ալ այ ցե լել: Մեր յոյն թա րգմանը, 

547 Pireas – Աթենքի հին նավահանգիստն է:
548 Acropolis – Աթենքի միջնաբերդը:
549 George Gordon Byron (1788–1824) – անգլիացի  մեծ բանաստեղծ, 1823-1824 թվա-

կաններին մասնակցել է Հունաստանի անկախության համար մղվող պատերազմին և 
այնտեղ էլ վախճանվել է:
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որ լաւ թր քե րէն գի տէր, կեն դա նի պատ մա բան մ’էր: Մեր այ ցե լած հին 
վայր եւ շէն քե րու մա սին գո հա ցու ցիչ բա ցատ րու թի ւն ներ կու տար: Ո րովհե-
տեւ ժա մը ի րի կո ւան մօ տե ցած էր, ա մէ նքս մի ա սին շո գեկառ քով Ա թէն քէն 
Բի րա նա ւա հան գի ստ դար ձա նք եւ մտա նք մեր շո գե նա ւը: Ես շատ ու-
րա խա ցայ այս պատ մա կան վա ղե մի քա ղա քը տես նե լու բաղդ ունե նա լո ւս 
հա մար: 1908 Դեկ տեմ բեր 12-ին, ի րի կո ւան ժամ 8-ին, շո գե նա ւը Բի րա 
նա ւա մա տոյ ցէն խա րիս խը վեր առ նե լով սկ սաւ քա լել, այլ եւս շոգե նա ւը 
հան դի պե լու տեղ չու նէր, ուղ ղա կի Ա ղեք սա նդ րի ա պի տի երթար: Ե րեք օր 
եւ ե րեք գի շեր Մի ջե րկ րա կան ծո վու վրայ պի տի նա ւար կէ ի նք: Եր բեք չի 
պի տի կր նամ մոռ նալ այն ե րեք օ րո ւան մէջ շո գե նա ւին սա լօ նին մէջ մեր 
ան ցու ցած ա նոյշ օ րե րո ւն զո ւար ճա լի եւ հեշ տա լի կե ան քը եւ մեր վայե լած 
ու րա խու թի ւն նե րը:

 Ծո վային ճամ բոր դու թե ան մէջ ա ռա ջին եւ երկ րո րդ քա մա րայի մէջ 
գտ նո ւող ճամ բոր դը, ըստ իս, եր ջա նիկ է եւ բա րե բաս տիկ: Սա լօ նը հոյա-
կապ, կահ կա րա սի մա քո ւր եւ չք նաղ, մահ ճա կալ, ան կո ղին, վեր մակ մա-
քո ւր, կե րա կո ւր նե րը հա մեղ եւ սնն դա րար, շո գե նա ւը գե ղե ցիկ, վեր ջա պէս 
չո րս գաղ ղի ա կան ոս կի ո չի նչ գու մար մ’է քա մա րայի մտ նող ճամ բոր դին 
վայե լած հա նգս տու թե ան հետ բաղ դատ մա մբ:

 Վեր ջա պէս 4 օր եւ չո րս գի շեր խը տի վա կան այս գե ղե ցիկ շո գե նա ւին 
մէջ հան գի ստ, ու րախ եւ զո ւա րթ ծո վային ճամ բոր դու թի ւն վայե լե լով, 1908 
Դեկ տեմ բեր ամ սոյն, կար ծեմ 15-ին էր, շա բաթ օր մը, ա րե ւա ծա գին, մեր 
շո գե նա ւը Ա ղեք սա նդ րի ոյ նա ւա մա տոյ ցը ե լաւ: Զիս դի մա ւո րե լու ե կած 
է ին Գե րա պա տիւ Բար թո ղի մէ ոս վար դա պետ Թա խա ճե ան եւ Յո վա կիմ 
ա նո ւն հայ մը: Տղաս՝ Գէ ո րգ, ար դէն լո ւր ու նէր Կ. Պոլ սէն Ա ղեք սա նդ րի ա 
գա լո ւս: Դո ւրս ե լայ շո գե նա ւէն եւ Բար թո ղի մէ ոս Հայր Սո ւրբ զիս ուղ ղա կի 
Ա ռաջ նոր դա րան տա րաւ եւ հիւ րա սի րեց շատ ազ նո ւու թե ա մբ: Հե տեւեալ 
օր տես նո ւե ցա նք այն թապ ցի տի ար Յա րու թի ւն Նա զա րէ թե ա նի եւ բնիկ 
մա րաշ ցի հայ կա թո լիկ տի ար Բեռ նար դոս Չաք մա գե ան, մե ծա պա տիւ 
տի ար Յով հան նէս Թիւ րա պե ան եւ տի ար Յով հան նէս Քի ւրք ճե ա նի հետ: 
Թէ Նա զա րէ թե ան եւ թէ Բեռ նար դոս Թիւ րա պե ան եւ Քի ւրք ճե ան՝ վա-
ղե մի բա րե կամ նե րս, չա փէն ա ւե լի պա տո ւե ցին զիս, հիւ րա սի րե ցին եւ 
մե ծա րե ցին: Նմա նա պէս Բար թո ղի մէ ոս Հայր Սո ւրբ ազ նո ւա բար, իբ րեւ 
մե ծա րե լի հի ւր ըն դու նե լով, չա փէն ա ւե լի հար գեց զիս:

 Նոյն շաբ թո ւան կի րա կին Ս.  Պա տա րագ մա տու ցի Ա ղեք սա նդ րի ոյ ե կե-
ղեց ւոյ մէջ եւ հա մա ռօտ քա րոզ մ’ալ խօ սե ցայ: Հա լէ պի հայ ե րեւե լիներէն՝ 
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տիգ րա նա կե րտ ցի Տիգ րա նե ան ազ նիւ Թո մաս է ֆէն տին ալ Ա ղեք սա նդ-
րի ա ե կած էր, տես նո ւե ցա նք, լճե ցի Յով սէփ ա ղա եւս մի ա սին օր մը ճա-
շե ցի նք: Ան շո ւշտ Նա զա րէ թե ան Ար թին ա ղայի դրդ մա մբ Ա ղեք սա նդ րի ոյ 
ե կե ղեց ւոյն պա տո ւար ժան հո գա բար ձու նե րը 4 ոս կի գու մար մը « ժա մո ւց» 
տո ւին ին ծի: Ծա նօթ բա րե կամ նե րու հետ սի րա լիր տե սու թի ւն ներ ը նե լով 
եւ ա մէ նո ւն ալ աղ ու հա ցը ու տել եւ ազ նո ւու թի ւն նե րը վայե լե լով փա փա-
քե ցայ մեկ նիլ Ա ղեք սա նդ րի այէն:

Տ ղո ւս՝ Գէ որ գին հե ռագ րե ցի եւ հե տե ւե ալ օր, 1908 Դեկ տեմ բեր 22-ին,  
եր կա թու ղի ով մեկ նե ցայ: Բա րե կամ նե րէն ո մա նք եւ, ընդ ո րոց, Բար թո ղի-
մէ ոս վար դա պետ, ողջ երթ մաղ թե լու հա մար մին չեւ կայա րան ե կած է ին: 
Այն օր, կէս օ րէն վե րջ ժա մա նե ցի Գա հի րէ: Տղաս՝ Գէ ո րգ ար դէն կայա րան 
ե կած կը սպա սէր ին ծի: Տես նե լով զա ւա կս ողջ եւ ա ռո ղջ՝ ուրա խա ցայ: Ել-
լե լով վա կօ նէն մտա նք կա ռք մը, ուղ ղա կի Պու լագ թա ղ550՝ Գէոր գին տու նը:

Մ նա ցի քա նի մ’օր Գա հի րէ, տես նե լու գնա ցի բո ւր գե րը, Գա հի րէ ի 
նշա նա ւոր Միւ զէ խա նէ ն551, Կեն դա նե աց պար տէ զը552 եւ ու րիշ տես նե լու 
ար ժա նի վայ րե րը: Այն ժա մա նակ Գա հի րէ ի հայ գա ղու թին ա ռաջ նոր դը 
գե րա պա տիւ Մկր տիչ ե պիս կո պոս Ա ղաւ նու նին էր: Տես նո ւե ցայ թէ նո րին 
Սր բազ նու թե ան եւ թէ Գա հի րէ ի ե կե ղեց ւոյ քա հա նայից հետ: Ա ռաջ նո րդ 
սո ւրբ հօր հրա մա նաւ, կի րա կի օր մը, Սո ւրբ Ան մահ Պա տա րագ մա տու ցի: 
Մահ մե տա կա նաց Ղո ւր պան Պայ րա մին, Ա ռաջ նո րդ Սր բա զա նը Ե գիպ-
տո սի թա գա ւոր Ապ պաս Խը տի ւի ն553 Պայ րամ շնոր հա ւո րե լու կ’եր թար, 
զիս ալ մի ա սին տա րաւ: 

Ապ տի նի հոյա կապ եւ շքեղ պա լա տը554 մտա նք: Ամ բո ղջ քրիս տո նե այ 
ազ գե րու կրօ նա կան պե տե րը եւ ու րիշ շատ մը պե տա կան մար դիկ հա-
ւա քո ւած է ին: Անդ տե սայ Վսեմ Պօ ղոս Նու պար փա շա ն555: Սր բա զա նը 
զիս ներ կայա ցո ւց Պօ ղոս փա շային: Քա ռո րդ ժամ վեր ջը ա մէն քը մեկէն 
Խըտիւ Ապ պաս թա գա ւո րին ներ կայա ցան, շնոր հա ւո րե ցին Պայ րա մը: 
Ա կա նա կո ւռ եւ գե ղե ցիկ ա դա մա նդ նե րով շի նե ալ զար ֆե րով Մեք քէ ի 

550 Boulaq – Կահիրեի թաղամասերից է: 
551 Թանգարան:
552 Կենդանաբանական այգի:
553 Աբբաս II Հիլմի Բեյ (Աբբաս Հիլմի Փաշա)  – Եգիպտոսի և Սուդանի խըդիվ (1892 – 1914): 
554 Աբդինի պալատ (Abdeen Palace) – Կահիրեի պատմական պալատներից մեկը, 

ներ կայում Եգիպտոսի նախագահի աշխատավայրերից մեկը:
555 Պօղոս Նուբար Փաշա (1851-1930) – որդին Եգիպտոսի վարչապետ Նուբար փաշայի, 

Հայոց Ազգային Պատվիրակության ղեկավար, Հայկական Բարեգործական Ընդ հա նուր 
Միության հիմնադիրներից մեկն ու այդ միության նախագահը 1906 -1928 թվա կան ներին:
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սո ւրճ հրամ ցու ցին հո գե ւոր պե տե րո ւն: 10 վայր կե ան յե տոյ մեկ նե ցա նք: 
Քա նի մ’օր եւս մնա լով Տօք թօր Քէ չէ ճե ան եւ տի ար Վա հան Մա լէ զե ա նի 
հետ տես նո ւե ցայ: Տօք թօր Քէ չէ ճե ան, կի րա կի ի րի կո ւն մը, 1908 Դեկ տեմ-
բեր 28-ին էր, կե րա կու րի հրա ւի րեց զիս: Ող բա ցե ալ տօք թօր Նա զա րէթ 
Տա ղա ւա րե ա ն556 եւս մե զի հետ սե ղա նա կից ե ղաւ: Ես ալ այդ ի մաս տո ւն 
եւ գիտ նա կան տօք թօր Տա ղա ւա րե ա նը տե սած ըլ լա լո ւս շատ գոհ մնա ցի, 
ո րով հե տեւ ի վա ղո ւց տօք թօր Տա ղա ւա րե ա նին ա նո ւնն ու համ բա ւը լսած 
է ի եւ ի րեն հրա տա րա կու թի ւն նե րը կար դա ցած է ի: 

Այն գի շեր տօք թօր Քէ չէ ճե ան « Պատ մու թի ւն ռու սա հայ գրա կա նու-
թե ան» ա նու նով գե ղե ցիկ գի րք մ’ալ ին ծի նո ւէր տո ւաւ: Յի շե ալ գիր քը 
դեռ քո վս պա հած եմ իբ րեւ թան կա գին յի շա տակ մը: Օր մ’ալ տի ար Վա-
հան Մա լէ զե ան կե րա կու րի հրա ւի րեց զմեզ: Երբ Գա հի րէ էն մեկ նե լու կը 
պատ րաս տո ւէ ի, տղաս՝ Գէ որ գին բա րե կամ նե րէն մին՝ Կա րա պետ ա ղա 
Վար դա նե ան « Տէր Հայր, եր թա լու հե տաձ գէ, տղադ Գէ ո րգ հոս մեր թա-
ղին մէջ բնիկ կե սա րա ցի Կիւ րիւն լի մե ան Յա րու թիւ նին քոյ րը՝ Կիւ լի ա նի 
ա նու նով աղջ կան հետ, նշա նո ւիլ կ’ու զէ, մի ա ճա պա րեր, նշա նէ տղո ւդ ու 
յե տոյ գնայ»: Հար ցու ցի Գէ որ գին, « հայ րիկ, օ րի ո րդ Կիւ լի ա նին սի րած եմ 
եւ մտա դիր եմ ա նոր հետ նշա նո ւիլ» ը սաւ: Ան հու նա պէս ու րա խա ցայ:

Գ նաց Գէ ո րգ ան մի ջա պէս նշա նօ րհ նէ քի պէ տք ե ղած պատ րաս տու-
թի ւն նե րը տե սաւ, ըմ պե լիք ու շա քա րե ղէն, բա րե կամ եւ ծա նօթ նե րուն հրա-
ւի րագ րեր ղր կեց: Հե տե ւե ալ ի րի կո ւն, կար ծեմ 1908 Դեկ տեմ բեր 26-ին,  
գնա ցի նք Կիւ րի ւն լի մե ան Յա րու թի ւն ա ղայե նց տու նը: Ու րախ եւ զո ւա րթ 
նշա նօ րհ նէ քի հան դէ սը կա տա րե ցի նք, կե րա նք, խմե ցի նք եւ խորին գո-
հու նա կու թե ա մբ մեկ նե ցա նք իմ խնա մի Կիւ րի ւն լի մե ան եղ բա րց տու նէն:

 Հե տե ւե ալ օր, ես, Գէ որ գը թող լով, մեկ նե ցայ Ա ղեք սա նդ րի ա: Այն-
թապ ցի Ֆըն տըք ճե ան Նա զա րէթ եւ ու րիշ՝ Հա պիյպ ա նու նով ե րի տա սարդ 
մը, Հա լէպ պի տի եր թան ե ղեր՝ հան դի պե ցան: Ե րեք նիս մէկ ի տա լա կան 

556 Նազարեթ Տաղավարյան – ծնվել է Սեբաստիայում 1862-ին, ուսումը ստացել է 
Ֆրանսիայում (գյուղատնտեսություն, բժշկություն), վերադարձել է Կ.Պոլիս և աշխատել 
Գյուղատնտեսության նախարարությունում, ապա Կ.Պոլսի ֆրանսիական հիվանդանոցում: 
1899-ին դառնում է Կ.Պոլսի Ս. Փրկիչ ազգային հիվանդանոցի բժշկապետը: Երկու անգամ 
ձերբակալվում է, բայց հետո ազատ արձակվում: Կրկին վերադառնում է Ֆրանսիա, ապա 
հաստատվում Եգիպտոսում: Պողոս Նուբար Փաշայի և ուրիշների հետ հիմնում է Հայ կա-
կան Բարեգործական Ընդհանուր Միությունը: 1908-ին վերադառնում է Կ.Պոլիս: Ծավալում 
է ակտիվ գործունեություն: Օսմանյան խորհրդարանի անդամ էր, գրել է բժշկական և 
պատմագիտական երկասիրություններ: 1915 թ. ապրիլին ձերբակալվում է, աքսորվում և 
նահատակվում Ուրֆայի մոտ 1915 հուլիսի 21-ին:



348

պատ րա ստ շո գե նաւ մը կար, նոյն օր մտա նք շո գե նաւ: 24 ժամ յե տոյ 
Ա ղեք սա նդ րի այէն Պեյ րո ւթ հա սա նք: Շատ չմ նա ցի նք ի Պեյ րո ւթ: Այն օր 
ի րի կո ւան եր կա թու ղի մտա նք: Վա կօ նի մէջ հան գի ստ է ի նք, թէ պէտ ձի ւն 
սկ սաւ տե ղալ, բայց տե ղեր նիս տաք էր: Կար ծեմ ա լաֆ րան կայ557 Յո ւն-
վար 1 կամ 2, 1909, Հա լէպ հա սա նք: Փե սաս՝ Հա ճի Ֆա րէս եւ Մի նա սե ան 
Կա րա պետ ա ղա զիս դի մա ւո րե լու ե կած է ին: Ա նո նց հետ կա ռք մտա նք 
եւ ե կայ Հա լէպ՝ Հա րթ Շա հըր տու ներ նիս: Կի նս՝ Սր բու հին, տղա քս՝ տօք-
թօր Յով հան նէ սը, Նա հա պե տը, աղ ջիկ նե րս՝ Մէյ րին եւ Վար դու հին ողջ, 
ա ռողջ եւ հան գի ստ տես նե լով ու րա խա ցայ:

 Հա լէպ ժա մա նե լո ւս հե տե ւե ալ օ րը գոր ծիս սկ սայ եւ եր բեք դժ գո հու-
թե ան ձայն մը չլ սե ցի Հա լէ պի ե կե ղեց ւոյ ժո ղո վր դե ան կող մա նէ: 1909 տար-
ւայ Սո ւրբ Ծնն դե ան Զա տի կը մօ տե ցած էր: Տո ւն օրհ նէք ը րի եւ բնաւ իմ 
ճամ բոր դու թե ա նս մա սին գան գատ տե ղի չու նե ցաւ: Ան ցան օ րեր, ա ղու-
հաց ե կաւ, թէ ըն տա նե օք եւ թէ ընդ հա նո ւր առ մա մբ հան գի ստ է ինք: Սո ւրբ 
Յարու թե ան Զա տի կը ե կաւ, տո ւն օրհ նէք ը րի նք լմն ցու ցի նք: Ճիշդ Սո ւրբ 
Յա րու թե ան Զատ կէն քա նի մ’օր յե տոյ Սսոյ Մայր Ա թո ռին մէջ Կիլի կի ոյ 
ամ բո ղջ թե մե րէն մէկ կղե րա կան եւ մէկ աշ խար հա կան իբրեւ պա տո ւի-
րակ Սիս պի տի եր թային, մեծ ժո ղո վք մը պի տի ըլ լար: Շատ մը ազ գային, 
կրթա կան, կրօ նա կան բա նե րու վրայ խո րհր դա ծու թի ւն ներ պիտի ըլ լար:

 Հա լէ պէն Գաս պա րե ան Շա հէ վար դա պետ եւ դե ղա գո րծ տի ար Գաբ-
րի ել Խան ճե ան պա տո ւի րակ ընտ րո ւած է ին, պատ րաս տո ւած է ին ճամ-
բայ ել լել: Ա ռաջ նոր դա րա նի սե նե ա կին մէջ մեր պա տո ւի րակ նե րը ի րենց 
պայու սակ նե րը կը կա պէ ին: Յան կա րծ հեւ ի հեւ Ա ւա գե ան Հրա նդ է ֆէն տի 
հե ռագ րա պե տը ե կաւ՝ վեր ջին ծայր յու զե ալ եւ խռո վե ալ, ա րի ւն քրտինք 
մտած:

«Ձ գե ցէք, ձգե ցէք, եր բեք տե ղեր նէդ մի տն տաք: Հի մա հե ռա գիր ա ռինք, 
Ա տա նայի մէջ ա հեղ ջա րդ ու կո տո րած սկ սաւ: Ամ բո ղջ Կի լի կի ա տակ նու-
վ րայ, ճամ բա ներ՝ ա նա պա հով, ե թէ եր թա լու ըլ լաք՝ թո ւր քե րը կը սպան նեն 
զձեզ: Դո ւրս մի ել լէք, նայի նք վեր ջը ինչ պի տի լի նի»: Այս ա նակն կալ լու րը 
շան թա հար ը րաւ Ա ռաջ նոր դա րա նի մէջ գտ նո ւող հայե րը:

 Հե տե ւե ալ օ րը Ան տի ո քի մէջ ջա րդ պա տա հած ըլ լա լո ւն սոս կալի 
լուրը ա ռի նք: Խե ղճ Տէր Ար սէն քա հա նայ եւ Տէր Ար մե նակ քա հա նայ 
Անտի ո քի ե կե ղեց ւոյ մէջ չա րա չար տան ջա նք նե րով նա հա տա կո ւած է ին 
եւ Ան տի ո քի մէջ գրե թէ հայ մնա ցած չէր: Ա մէ նն ալ սպա նո ւած է ին թո ւրք 

557 Նոր տոմարով:
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խու ժա նի կող մա նէ: Օր օ րին Ա տա նայէն խի ստ ա ղէ տա լի եւ սր տա ճմ լիկ 
լու րեր կու գային: Մի մի այն Ա տա նայի մէջ չէ, այլ Մի սի ս558 ու մին չեւ իսկ 
Մեր սի նի նա ւա հա նգս տին մէջ կո տո րած սկ սած էր: Այս մի ջո ցին Հա լէ-
պի ազ գային նե րէն ո մա նք սկ սան Ճե պել Լիպ նա նի559 կող մե րը փախ չիլ եւ 
ա ռա ւել Զահ լէ560 փա խան: 

Ես ալ ո րով հե տեւ ի Մա րաշ ջա րդ ու կո տո րած տե սած եւ վայե լած է ի, 
գի տէ ի թէ ջա րդ ինչ ը սել է, սաս տիկ վախ ցայ: Ճի շդ 1909 Ապ րիլ 7, Ա ւետ-
ման օրն էր, ես մի այն Հա լէ պէն մեկ նե ցայ եր կա թու ղի ով ի Զահլէ: Փեսաս՝ 
Հա ճի Ֆա րէս ալ ին ծի հետ: Հե տե ւե ալ օ րը Հա լէ պէն կի նս, Նահա պետ, 
Մէյ րի եւ Վար դու հի աղ ջիկ նե րս, աղ ջի կս՝ Ա րու սե ակ եւ զա ւակ նե րը, 
ա մէնքն ալ, եր կա թու ղի ով Զահ լէ ե կան: Ես եւ փե սաս՝ Հա ճի Ֆա րէս, մէկ 
գի շեր մի այն Զահ լէ օ թել մը մնա ցի նք: Երբ մե րին նե րը ե կան Յա կոբ Նա-
հա սին որ դին՝ Յով հան նէ սին հետ տո ւն մը վար ձե ցի նք, նստանք հոն: Մե-
նէ ա ռաջ ար դէն Հա լէ պէն մե զի ծա նօթ շատ մը հայ ըն տա նիք ներ վախ-
նա լով, որ մի գու ցէ Հա լէ պի մէջ եւս ջա րդ պա տա հի, Զահ լէ փո խադ րո ւե-
ցան: Մա նո ւկ ա ղա Սա հա կե ան, Պա պի կե ան տի ար Սա մո ւէլ, Աղճայե ան 
Գէորգ, Սե թե ան Սա թե նիկ, Ֆա րու շե ան Ազ նո ւոր ա ղա եւ ու րիշ ներ: Ա սոնք 
ա մէ նքն ալ ըն տա նե օք ե կան Ճե պել Լիպ նան, Զահ լէ տու ներ վարձե ցին ու 
բնա կե ցան:

 Զահ լէ, ըն դար ձակ հով տի մը մէջ, 3000 տու նե րէ բաղ կա ցե ալ, սի րուն 
քա ղաք մ’է: Ջու րը ա ռատ եւ օ դը ա ռող ջա րար: Տու նե րո ւն մեծ մա սը զա-
ռի վայ րի վրայ շի նո ւած: Բնակ չաց կէ սէն ա ւե լի մա րո նի կաթոլիկ եւ մէկ 
մա սն ալ օր թօ դօ քս յոյն: Յու նաց եւ թէ մա րո նի նե րո ւն ե պիս կո պոս նե րը 
շատ սի րա լիր ըն դու նե լու թի ւն ներ ը րին եւ նո րեկ հայե րո ւն տու նե րը այցե-
լու թե ան գա լով սէր եւ հա մակ րու թի ւն ցոյց տո ւին: Ան գամ մը, կիրա կի օր, 
յու նաց ե կե ղե ցին գնա ցի նք, բայց Զահ լէ ի յոյ ներ ե կե ղեց ւոյ մէջ ա րա բե-
րէն լե զո ւաւ ա ղօ թք եւ պաշ տա մո ւնք կը կա տա րէ ին: Շատ հա ճոյք չկրցայ 
զգալ: Զահ լէ ի քրիս տո նե այ բնա կի չք ու սո ւմ եւ դաս տի ա րա կու թեան մէջ 
բա ւա կան զար գա ցե ալ է ին, նա մա նա ւա նդ մա րո նի ներ, Զահ լէ ի է՛ն բարձր 
մէկ բլ րու մը վրայ գի շե րօ թիկ վար ժա րան մը հիմ նած է ին լա տին կղե-
րա կան նե րու հս կո ղու թե ան տակ: Օր մը Աղ ճայե ան տի ար Գէ որ գին 
հետ յիշե ալ հաս տա տու թե ան այ ցե լու թե ան գնա ցի նք: Օր մ’ալ Զահ լէ ի 

558 Միջնադարի Մամեստիա կամ Մոպսուեստիա անունով քաղաքն է:
559 Լեռնալիբանան:
560 Քաղաք Լիբանանի կենտրոնական մասում, ներկայում Բիկաա նահանգի կենտ րոնը:
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կառավա րական շէն քը գնա ցի նք: Գայ մա գամ պեյը ներ կայ էր, շատ սի-
րա լիր ըն դու նե լու թի ւն մ’ը րաւ: Պտ տե ցա նք շէն քը, բնաւ, ը սաւ, այս օ րեր 
գայ մա գա մը, բան տար կե ալ չու նի նք: Շատ զար մա ցայ, որ 3000 տո ւն բնա-
կի չք ու նե ցող քա ղա քի մը մէջ բան տար կե ալ մը չկար:

Տ ղաս՝ տօք թօր Յով հան նէս ի Հա լէպ մնաց: Օր օ րին մե զի Հա լէ պէն 
նա մակ ներ կը ղր կէր եւ քա ղա քա կան լու րեր կը հա ղոր դէր: Երբ Սո ւլ թան 
Հա միտ՝ դա րո ւս եւ ժա մա նա կիս էն ա նար դար, ան խի ղճ եւ ա նաս տուած 
թա գա ւո րը, գա հըն կեց ե ղաւ, մե նք Զահ լէ է ի նք: Զահ լէ ի քրիս տո նե այ բնա-
կի չք հան դէս ներ սար քե ցին ու զմեզ ալ հրա ւի րե ցին: Ա րա բե րէն լե զո ւով 
ա տե նա բա նու թի ւն ներ ը րին, ու րա խու թի ւն, խն դու թի ւն ներ կա տա րեցին: 
Մե նք ալ ու րա խա ցա նք, կար ծե լով թէ Սո ւլ թան Հա մի տին հա ջոր դը՝ 
Սուլթան Րե շատ, բա րի եւ ար դա րա սէր թա գա ւոր մը պի տի ըլ լայ: 

Ան ցան օ րեր ու շա բաթ ներ, Հա լէ պի մէջ, փա ռք Տի րոջ, բան մը չը պա-
տա հե ցաւ: Կազ մա րար Յա կոբ, որ մեր հետ Հա լէ պէն Զահ լէ ե կած էր եւ 
մեր քով կը կե նար, ետ դար ձաւ, Հա լէպ գնաց: Մե նք ալ փո խե ցինք մեր 
նպա տա կը, չու զե ցի նք վե րս տին Հա լէպ դառ նալ: Տղաս՝ Գէ ո րգ, որ շա տո նց 
Գա հի րէ կը բնա կէր, գրած էր քա նի ցս, թէ փո խա նակ Հա լէպ վե րա դառ-
նա լու Գա հի րէ եր թա նք, ժա մա նակ մ’ալ ան դ կե նա նք, նայի նք ընդ հա նո ւր 
առ մա մբ Տաճ կաս տա նի քա ղա քա կան կա ցու թիւ նը ինչ պի տի ըլ լայ:

1909 Ապ րիլ ամ սո ւն, կար ծեմ, 20-ին էր, ես, կի նս, Մէյ րի եւ Վար դու հի 
սի րո ւն աղ ջիկ նե րս, Զահ լէ էն մեկ նե լով եր կա թու ղի ով Պեյ րո ւթ գնա ցինք: 
Նա հա պետ տղաս եւս իւր քոյ րը՝ Ա րու սե ա կե նց հետ Զահ լէ էն Հա լէպ 
դար ձաւ: Քա նի մ’օր վեր ջը Գա հի րէ գա լու նպա տա կաւ: Մի այն գի շեր մը 
մնա ցի նք Պէյ րո ւթ: Հե տե ւե ալ օ րը, ի տա լա կան շո գե նաւ մը մտա նք Ա ղեք-
սա նդ րի ա ել լե լու հա մար: Ծո վը հան դա րտ եւ խա ղաղ էր, քա նի մը սիւ վեյ-
տա ցի561 հայ ըն տա նիք ներ կային շո գե նա ւին մէջ: Ա նո նց հետ մի ա նա լով, 
ե րեք օր յե տոյ, ե լա նք Ա ղեք սա նդ րի ա: Ուղ ղա կի Ա ղեք սա նդ րի ոյ Հայոց 
Ա ռաջ նոր դա րա նը գնա ցի նք: Ըն դու նե ցին զմեզ: Մէյ րի աղ ջի կս ան հան-
գի ստ ե ղաւ: Իմ վա ղե մի ծա նօթ նե րէս տօք թօր Տիգ րան Էն ֆի է ճե ան պա-
տահ մա մբ Ա ռաջ նոր դա րան ե կաւ, տես նո ւե ցա նք: Մէյ րի ին հա մար դեղ ու 
դար ման կար գադ րեց ու գնաց: Փա ռք Տի րոջ, Մէյ րի աղ ջի կս հա նգս տա-
ցաւ ու 2 կամ 3 օր յե տոյ, Ա ղեք սա նդ րի այէն Գա հի րէ մեկ նե ցա նք:

561 Սուէտիա կամ Սուեդիա Հալեպի նահանգի Անտիոքի գավառի մաս կազմող 
մի շրջան է, որտեղ (Մուսա լեռան մոտ) գտնվում են հայկական վեց գյուղեր՝ Քեբուսիե, 
Վաքըֆ, Խըդըրբեկ, Յողոնոլուք, Հաջի-Հաբիբլի, Բիթիաս: 
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 Գէ ո րգ տղաս ար դէն մեր Ա ղեք սա նդ րի ա գալ ու ան կէց ալ Գա հի րէ 
մեկ նե լէն տե ղե կու թի ւն ու նէր: Ե կաւ Գա հի րէ ի կայա րա նը ու զմեզ դի մա-
ւո րեց: Կառ քե րով ա մէ նքս ալ Պու լագ թա ղի մէջ Գէ որ գին վար ձու բռ նած 
տու նը ի ջա նք: Այս տու նը 2 սե նե ա կէ բաղ կա ցե ալ շնո րհ քով տո ւն մ’էր: 
1909, ըստ Յու նաց ճի շդ Մայիս մէ կին էր, Նա հա պետ տղաս ալ ե կաւ 
Հալէ պէն մի ա ցաւ մե զի հետ: Լո ւր ա ռի նք, որ փե սաս՝ Հա ճի Ֆա րէս ու աղ-
ջիկս՝ Ա րու սե ակ զա ւակ նե րով Զահ լէ էն Հա լէպ վե րա դար ձած է ին: Տօքթօր 
Յով հան նէս որ դիս Հա լէ պէն չե լաւ ու մնաց ան դ:

 Պէ տք է խոս տո վա նիմ, թէ ե րա նի թէ մե նք ալ Զահ լէ էն Ֆա րէս փեսիս 
հետ ուղ ղա կի Հա լէպ վե րա դառ նայի նք: Գա հի րէ գա լեր նիս մեծ սխալ-
մունք մ’ե ղաւ մե զի հա մար թէ նիւ թա պէս եւ թէ բա րոյա պէս: Կը կար ծէ ի, 
թէ Գա հի րէ ի հայ ե կե ղե ցին իբ րեւ պաշ տօ նա կան քա հա նայ ըն դու նո ւե լու 
կա րե լի ու թի ւն մը կր նա նք գտ նել: Ա նո ւղ ղա կի կեր պով դի մո ւմ ներ ը րի նք 
մե զի ծա նօթ գա հի րէ աբ նակ հայոց ո մա նց: Գա հի րէ ի Հայոց Ա ռաջ նո րդ 
Ա ղաւ նու նի Մկր տիչ Սր բա զա նին, տօք թօր Քէ չէ ճե ան եւ տի ար Վա հան 
Մա լէ զե ա նին: «Այս օր, վա ղը» եւ կամ « համ բե րէ, հար կաւ բան մը կըլ լայ» 
ը սե լով ան հաս տատ յոյս եւ ան տե ղի խոս տո ւմ ներ կ’ը նէ ին: Այն թո ւա կա-
նին Գա հի րէ ի հայ ե կե ղեց ւոյն մէջ 4 քա հա նա ներ կային՝ Տէր Մա մբ րէ, Տէր 
Յա րու թի ւն, Տէր Ա ւե տիս եւ Տէր Յա րու թի ւն Սար գի սե ան: Կա մաց կա մաց 
կր ցայ հա սկ նալ, թէ քա հա նա նե րէն եր կու քը՝ եր կայ նա հա սակ Տէր Յա րու-
թի ւն եւ Տէր Ա ւե տիս Շա ղոյե ան հա կա ռակ է ին իմ ե կե ղե ցի ըն դու նո ւե լո ւս: 

Օր մը Ա ռաջ նոր դա րա նի մեծ սե նե ա կին մէջ նս տած է ին այս երկու 
ան խի ղճ քա հա նայք, դի ւա նա պետ Ա ղա զա րմն ալ ներ կայ էր: Նե րս 
մտայ եւ յար մար ա ռի թով մը Տէր Յա րու թի ւն հօր զիս ալ ի րե նց շար քին 
մէջ ընդու նել բա րե հա ճել նո ւն մա սին հա մե ստ եւ ազ նիւ կեր պով քա նի 
մը խօսք խօ սե ցայ: Տէր Յա րու թի ւն քա հա նան մե կէն ի մէկ բռն կե ցաւ, 
ճիշդ այս խօս քե րով ար տայայ տո ւե ցաւ. «Ախ պար, ը սաւ, ինչ կու զես, 
մենք Գահի րէ ի հայ ե կե ղեց ւոյ քա հա նայք ար դէն ա նօ թի կը սատ կի նք, 
դուն ալ ե կեր ես մեր հա ցը մեր ձեռ քէն պի տի խլես: Գնայ ուս կից ե կեր 
ես, ան դ վե րա դար ձիր»: Բայց մի ւս Շաղ զոյե ան խո րա ման կը բնաւ բե-
րա նը չը բացաւ: Տէր Յա րու թիւ նին այս տե սակ ին ծի խօ սի լը մեծ զար-
մա նք եւ յու զո ւմ չը պատ ճա ռեց ին ծի, ո րով հե տեւ այս եր կու քա հա նայից 
բնա ւո րու թե ա նց մա սին բա ւա կան տե ղե կու թի ւն ներ ստա ցած է ի: Եր բեք 
չպատաս խա նե ցի: Սե նե ա կէն դո ւրս ել լե լով տո ւնս ե կայ եւ սկ սայ մտա ծել 
խո րո ւնկ կեր պով: 
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Որ աս տի ճան սխալ քայլ մ’ա ռած ըլ լա լս հա սկ ցայ, բայց ի զո ւր: Հա լէ-
պի պէս ան նման մի ջա վայր մը թո ղո ւլ ուր 10-15-16 տա րի նե րէ ի վեր սի րել 
ու սի րո ւիլ, շնո րհ քով դի րք եւ կա ցու թի ւն մը շի նել, Հա լէ պի հայ ե կե ղեց ւոյ 
ա ւագ քա հա նան ըլ լալ, Ա ռաջ նոր դա կան փո խա նո րդ ըլ լալ, 180 տո ւն ծուխ 
ու նե նալ, հան գի ստ ապ րիլ, մեծ ժո ղո վր դա կա նու թի ւն վա ստ կիլ, յե տոյ 
եւս ջա րդ ու կո տո րա ծի եր կիւ ղով Հա լէ պէն ափ յա փոյ Զահ լէ մեկ նիլ եւ 
քիչ շատ Հա լէ պի եւ շր ջա կայ տե ղե րու քա ղա քա կան վի ճա կը խա ղա ղե լէն 
յետոյ, ու րիշ նե րու հետ փո խա նակ Հա լէպ վե րա դառ նա լու, սին յոյ սե րով 
եւ ան հի մն ակն կա լու թի ւն նե րով Գա հի րէ գալ, ու ա սա նկ ցա ւա լի ի րո ղու-
թիւն նե րու հան դի պիլ: Շատ ծա նր թո ւե ցաւ ինձ այս վի ճա կս: 

Ես, որ Հա լէ պի մէջ շատ հան գի ստ կե ա նք կը վա րէ ի, ըն տա նե օք, 
ծա նօթ ներ, բա րե կամ ներ ու մտե րիմ ներ: Վա ստ կած է ի, ու րախ զո ւարթ 
կ’ապ րէ ի նք: Եր բեք բա նի մը կա րօտ չէ ի, տօք թօր Յով հան նէս տղաս կը 
վա ստ կէր, Նա հա պետ տղաս կ’աշ խա տէր կը վա ստ կէր, ա ռօք փա ռօք 
երջա նիկ կ’ապ րէ ի նք: Այս ա մէն բա րիք ու բա րե մաս նու թի ւն նե րը թո ղո ւլ 
ան խո հե մու թե ա մբ, ան հե ռա տե սու թե ա մբ, ա ռա նց գրա ւոր հրա ւի րագ րի 
գալ Գա հի րէ ու չըն դու նո ւիլ՝ խո րին վի շտ պատ ճա ռեց ին ծի: 

Ի նչ կր նայի ը նել, պե տք էր սխալ մտած մո ւնք նե րո ւս պա տի ժը կրել: 
Եր բե մն ա ռա ւօտ նե րը Պու լա գէն թրամ վայով Պէ նի Սու րէն ե կե ղե ցի կ’եր-
թայի ա ղօ թե լու հա մար: Ե կե ղեց ւոյ ա ւար տու մէն յե տոյ, դո ւր սը, ե կե ղեց ւոյ 
շր ջա բա կին մէջ, կը նս տէ ին քա հա նայք, ես ալ քո վեր նին: Ի րե նց խօսակ-
ցու թի ւն նե րէն համ մը չէ ի առ նէր, ո րով հե տեւ չո րսն ալ զար գա ցե ալ եւ 
ուսե ալ չէ ին: Բայց ի րե նք զի րե նք ու սե ալ եւ բա նի բո ւն քա հա նա նե րէն շատ 
բա րձր եւ գե րա զա նց է ակ ներ ըլ լալ կը կար ծէ ին: Մէկ կամ եր կու ան գամ 
նն ջե ցե ա լի մը թաղ ման ներ կայ ըլ լա լու հրա ւի րած է ին զիս: Գրե թէ հի նգ 
վեց ամ սո ւան մէջ մի ան գամ Սո ւրբ Պա տա րագ մա տու ցա նե լու թոյլ տո ւու-
թի ւն ը րին: Ան գամ մ’ալ մկր տու թի ւն մը ը նե լու պա տե հու թի ւն չու նե ցայ: 
Վեր ջա պէս Գա հի րէ ի հայ ե կե ղեց ւոյ այս չո րք քա հա նայք հան դէպ ան ձիս 
շատ պաղ եւ ան տար բեր վե րա բե րո ւմ ցոյց կու տային, որ նմա նը եր բեք 
չեմ տե սած: Կար ծեմ մեկ ան գամ Սար գի սե ան Տէր Յա րու թի ւն քա հա նայ 
Պու լագ, մեր տո ւն, այ ցե լու թե ան ե կաւ: Պու լագ թա ղի մէջ եր կու սե նե ակ 
եւ մէկ խո հա նո ցէ բաղ կա ցե ալ տղաս Գէ ո րգ տո ւն մը վար ձեց մե զի ա մի սը 
2 լի րա վար ձով: Այդ մի ջո ցին ա նե րս՝ Թօ փա լե ան մե ծար գոյ Համ բար ձո ւմ 
է ֆէն տի Ա տա նայէն ուղ ղա կի Գա հի րէ մեր տո ւն ե կաւ, մե ծա պէս ու րա խա-
ցա նք, ո րով հե տեւ նո րին մե ծայար գու թիւ նը եր կար տա րի նե րէ ի վեր չէ ի նք  
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տե սած, ա մե նայն սի րով ըն դու նե ցի նք զին քը: Այս մի ջո ցին տղաս՝ Նա-
հա պետ Գա հի րէ ի եր կա թո ւղ ւոյ մեծ կայա րա նին մէջ գո րծ գտաւ իբ րեւ 
ա տաղ ձա գո րծ, սկ սաւ աշ խա տիլ, օ րա կան 20 դա հե կան կ’առ ներ եւ մեր 
տան ծախ քե րո ւն կ’օգ ներ: Տղաս՝ Գէ ո րգն ար դէն Ա ղեք սա նդ րի ոյ հայ ե րե-
ւե լի նե րէն Կամ սա րա կան եղ բա րց ծխա խո տի գոր ծին մէջ պաշ տօն ու նէր, 
ա ռած ամ սա կան նե րով կ’աշ խա տէր ապ րեց նել զմեզ: Տօք թօր Յով հան-
նէս տղաս ի Հա լէպ իւր բժշ կա կան ար հես տով կը զբա ղէր: Փե սաս՝ Հա ճի 
Ֆա րես նմա նա պէս Զահ լէ էն ըն տա նե օք Հա լէպ վե րա դար ձած էր: Հա լէ-
պի հայ ե կե ղեց ւոյ մե ծա մեծ նե րը իմ Գա հի րէ ըն տա նե օք մնա լս լսե լով եւ 
կար ծե լով, որ ետ չպի տի դառ նամ Հա լէպ, բնիկ այն թապ ցի Էթ մեք ճե ան 
Յա րու թի ւն ե րա ժի շտ դա սա տո ւն եւ սա սո ւն ցի Մու րա տե ան մա կա նո ւն 
տի րա ցո ւն քա հա նայ ձեռ նադ րել տո ւած է ին: Ա ռա ջի նը՝ Տէր Յով հան նէս, 
երկ րոր դը՝ Տէր Մկր տիչ, եր կո ւքն ալ դեռ Հա լէպ կը պաշ տօ նա վա րէ ին:

 Թէ պէտ ես վե րս տին Հա լէպ դառ նա լու շատ փա փա քող չէ ի, Հա լէ-
պի հայ ե կե ղեց ւոյ մէջ քա հա նայա գոր ծել ինչ ը սել է լաւ գի տէ ի: Ճի շդ 14 
տա րի պաշ տօ նա վա րած է ի ի Հա լէպ, այ սու ա մե նայ նիւ բա ւա կան ցաւ 
զգացի: Ճի շդ Աս տո ւա ծա շո ւն չէն սա հա մա րը մի տքս բե րած է ի այն մի-
ջո ցին «ե կն այլ թա գա ւոր, որ ոչ ճա նա չէր զՅով սէփ»: Ամ բո ղջ 14 եր կար 
տա րի ներ իմ կա րո ղու թե ան չա փով Հա լէ պի հայ ե կե ղեց ւոյն մէջ աշ խա-
տիլ, բեմ կա ռա վա րել, իբ րեւ ա ռաջ նոր դա կան փո խա նո րդ ժո ղո վք նե րու 
նա խա գա հել, իբ րեւ ա ւագ քա հա նայ հո վո ւել, խրա տել, յոր դո րել, ըստ 
սր բոյն Պօղոսի « Հաս ի ժա մու եւ տա րա ժա մու», եւ օր մ’ալ բնաւ եր բեք 
տե ղի չտալ բամ բա սան քի եւ մե ղադ րան քի եւ քա նի մ’ա միս ներ Գա հի րէ 
գտնուե լուս համար բնաւ ին ծի բան մը չհա րց նել ու ան մի ջա պէս տե ղս 
ուրիշ նե րը քահա նայ ձեռ նադ րել տալ: 

Աշ խա րհս այս պէս է, քա նի քա նի մար գա րէ ներ, ա ռա քե ալ ներ, 
գտիչ ներ, հնա րիչ ներ, մա րդ կային, ազ գային բա րե րար ներ այս պէս 
վար ձատրուած են, ուր մնաց ին ծի պէս ա պի կար քա հա նայ մը: Աչ քէն 
հեռու՝ սր տէն ալ հե ռու կ’իյ նայ: Ա նո նք, որ երբ ի Հա լէպ պաշ տօ նի գլուխ 
կը գտնուէ ի շատ տե սակ պա տիւ ներ, մար դա հա ճու թի ւն ներ կ’ը նէ ին  
ին ծի, կը գո վէ ին, կը ներ բո ղէ ին զիս, տես նե լով Գա հի րէ մնա լս շու տով 
մոռ ցան զիս: 

Ի նչ պէս որ այն ան նման հայ րե նա սէր, ան զու գա կան մար գա րէ Մովսէ-
սին ը սին Իս րայե լա ցիք. « Զի ե ղեւ առն այն միկ Մով սէ սի»: Ես, որ Մով սէ սի 
հետ բաղ դատ մա մբ ոչ ինչ եմ, շո ւտ մոռ ցո ւե ցայ Հա լէ պի ազ գային նե րէն: 
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Ան ցան ա միս ներ, Պու լա գի մէջ տղա ս՝ Գէ որ գին վար ձած տու նէն 
ե լանք նո րէն նոյն թա ղին մէջ ու րիշ տո ւն մը վար ձե ցի նք: Ա տա նայէն քե-
նե կա լս՝ Մագ սու տե ան լու սա հո գի Յա կոբ ա ղա կնոջ եւ Մագ սո ւտ ա նո ւն 
տղո ւն հետ Գա հի րէ ե կաւ, հիւ րա սի րե ցի նք զնա սի րով, շատ ալ ու րա խա-
ցա նք, ո րով հե տեւ եր կու քոյ րեր՝ կի նս եւ իւր քոյ րը՝ Հայ կա նոյշ եր կար տա-
րի նե րէ ի վեր զի րար չէ ին տե սած: Կար ծեմ 15 կամ 20 օ րո ւան չափ Մագ-
սու տե ան Յա կոբ եւ տի կին Հայ կա նոյշ մնա ցին մեր տո ւն եւ հե տոյ աս կէց 
Ա ղեք սա նդ րի ա գնա ցին: 

Ա տա նայի կո տո րա ծը, որ 1909 Մա րտ 31-ին պա տա հած էր, շատ մը 
ա տա նա ցի հայեր Կիպ րոս, Պէյ րո ւթ, Ա ղեք սա նդ րի ա փա խած է ին: Այս 
մի ջո ցին էր, որ ես օր մը Ա ղեք սա նդ րի ա գնա ցի եւ տե սայ Ա ղեք սա նդ-
րի ոյ ե կե ղեց ւոյն ըն դար ձակ շր ջա փա կին մէջ ան թիւ գաղ թա կան հայեր. 
վրաններ կա նգ նած բնա կած է ին: Կար ծեմ 1909 Օ գոս տոս ամ սո ւան 
սկիզբն էր, մեր վա ղե մի բա րե կամ հա սան պէկ ցի Տէր Պետ րո սե ան Կիրա-
կոս ա ղա Գա հի րէ ե կաւ եւ մեր տո ւնն ի ջաւ: Կի րա կոս ա ղա ար դէն մեր 
սի րե լին էր, լաւ գի տէ ի նք նո րին մե ծայար գու թե ան մեծ ազ գա սէր, ազ նիւ 
եւ բա րե պաշտ ան ձնա ւո րու թի ւն մ’ըլ լա լը, զայն ալ ըստ մեր կա րո ղու թե ան 
յար գե ցի նք եւ մե ծա րե ցի նք:

 Կի րա կոս ա ղան կր կին պի տի վե րա դառ նար Գա հի րէ էն Ա ղեք սա նդ-
րի ա: Դժ բաղ դա բար քո վը գտ նո ւող քա նի մը դա հե կան ճամ բու ծախ քը 
գո ղե րը գող ցած է ին: 8 կամ 10 օր կե նա լէն յե տոյ տղաս՝ Գէ ո րգ ազ նո ւա-
բար Կի րա կոս ա ղային եր կա թո ւղ ւոյ դրա մը վճա րեց ու ճամ բու դրաւ մեր 
հիւ րը: Ա նե րս՝ Համ բար ձո ւմ է ֆէն տի Թօ փա լե ան եւս քա նի մը ա միս ներ 
մեր տո ւնն մնաց ու յե տոյ 1909 Սեպ տեմ բե րի վեր ջե րը Ա տա նա վե րա դառ-
նա լու յու սով մեկ նե ցաւ Գա հի րէ էն: Բա ւա կան վի շտ եւ յու զո ւմ պատճա ռեց 
մե զի ա նե րո ջս աս կէց մեկ նի լը:

Տ ղա քս՝ Գէ ո րգ եւ Նա հա պետ « պա պա» ը սե լով շատ կը սի րէ ին ի րենց 
քե առ պա պա ն562: Թօ փա լե ան Համ բար ձո ւմ է ֆէն տի ի րա ւա մբ ճեն թըլ
մէն563, վե հա նձն, ծան րա բա րոյ եւ լո ւրջ ծե րու նի մ’էր: Յի շե ա լին տա րի քը 
75-ին մօ տե ցած էր, բայց եւ այն պէս ծան րա բա րոյ եւ պատ կա ռե լի ա լե ւո րի 
մը ե րե ւոյ թը ու նէր: Խօ սո ւած քը ա նոյշ եւ շար ժո ւած քը պար կեշտ ան ձնա-
ւո րու թի ւն մ’էր: Հին հին բա ներ կը պատ մէր, իւր ան ցե ա լի կեան քին էն 
փայ լո ւն դրո ւագ նե րէն տե ղե կու թի ւն ներ կու տար մե զի: Քաջ ծխող մ’էր եւ 

562 Քեռու հայր, կամ պապ:
563 Gentleman.
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լաւ պատ րաս տո ւած սո ւրճ կը սի րէր: Գէ ո րգ եւ Նա հա պետ տղա քս շատ կը 
մե ծա րէ ին զին քը: Ի րի կո ւն նե րը եր բե մն դեռ կե րա կու րի սե ղա նին շուր ջը 
չը բո լո րո ւած մէկ եր կու փոք րիկ գա ւաթ նե րով քօ նե աք կամ օ ղի խմց նէ ին, 
ու րախ եւ զո ւա րթ ըլ լա լով կը բե րկ րեց նէր զմեզ: Իւր աղջկան՝ Սր բու հի ին 
ե փած կե րա կո ւր նե րը սի րով եւ ա խոր ժա կով կ’ու տէր, ոս պով լա փա ե թէ 
ե փէ ի նք հա ճոյք կը զգար: Ան շո ւշտ մէկ պատ ճա ռն ալ իւր վեհա նձ նու թիւնն 
էր, որ մեր տան ե փած կե րա կո ւր նե րը ու տել եւ գո վել կը բա րե հա ճէր: 

Ե րբ մեկ նե ցաւ Գա հի րէ էն, գնաց իւր փե սան՝ Մագ սու տե ան Յա կոբ 
ա ղային քով Ա ղեք սա նդ րի ա: Բա ւա կան ցաւ զգա ցի նք, ինչ օ գո ւտ, աշ խար-
հին օ րէն քը այս պէս է: Լու սա հո գին փե սա նե րո ւն քով մնալ եւ ա նո նց ծան-
րու թի ւն չըլ լա լու հա մար իւր Մե սի ա եւ Սար գիս որդ ւոց քով ապ րիլ կը 
ցան կար: Մե սի ա եւ Սար գիս այն օ րեր կար ծեմ Ա տա նա կը գտ նո ւէ ին: 

Այս մի ջո ցին ես ալ, մի մի այն եր բե մն, ա ռա ւօտ նե րը ե կե ղե ցի կ’եր-
թայի, եր բե մն ալ Ազ գային գրա դա րա նի շէն քը կ’այ ցե լէ ի՝ տոհ մային լրա-
գիր ներ կար դա լու, գր քեր ալ կային: Ա մէն տե սակ թեր թեր կային: Կը սի-
րէ ի ա նո նց մով զբա ղո ւիլ: Կար դալ շատ մը մտա ւո րա կան հոգ եւ վշ տե րը 
փա րա տել կը նշա նա կէ: Այս գրա դա րա նի գրա սե ղա նին վրայ « Բազ մա-
վէպ», « Հան դէս Ամ սօ րե այ» եւ « Շի րակ» ա նո ւն ամ սա թեր թեր շա րո ւած 
է ին: Ու րիշ՝ « Բիւ զան դի ոն» եւ « Հայ րե նիք» օ րա թեր թեր ալ կային: Կ’առ նէ ի 
կը կար դայի: Եր բե մն ալ ու րիշ ըն թեր ցա սէր ներ կու գային, ա նո նց հետ 
խօ սակ ցե լով ժա մա նց կր նայի ը նել:

Տ ղա քս՝ Գէ ո րգ եւ Նա հա պետ կ’աշ խա տէ ին, կը վա ստ կէ ին եւ տան 
ուտես տի եւ զգես տի վե րա բե րե ալ պէտ քե րը կը հո գային: Ի րա ւի ու րախ 
է ի, որ տղա քս կը հո գային զմեզ: Կ’ա տեմ ա պե րախ տու թիւ նը, ա ռա ւօտ-
նե րը թէյ կը պատ րաս տէ ի նք, շնո րհ քով կ’ու տէ ի նք, եր բե մն Գէ ո րգ տղաս 
ո գե լից ըմ պե լիք ներ ալ կ’առ նէր, ա նոյշ ա նոյշ կը կոն ծէ ի նք: Աղ ւոր տե սա-
կէն թեն պէ քի կը բե րէր Գէ ո րգ, կը ծխէ ի զբօ սա նք ը նե լու պէս: Այս մա սին 
կր նամ գո վել եր կու ազ նիւ տղա քս: Ի րե նց որ դի ա կան պար տա կա նու թիւն-
նե րը սի րով եւ յո ժա րու թե ա մբ կը կա տա րէ ին: Բայց ես եր բե մն կը յու-
զուէ ի եւ իմ ներ քին հո գե կան վշ տե րս չէ ի ու զեր եր բէք ի րե նց յայտ նել: 

Ո րով հե տեւ ես երբ ի Հա լէպ կը բնա կէ ի նք, քա հա նայա գոր ծու թեամբ 
աշ խա տե լով նո ւի րա կան եւ սո ւրբ պար տա կա նու թի ւն կը հա մարէ ի ապրեց-
նել իմ զա ւակ նե րս ա նո նց եր ջան կու թե ան հա մար, ա նո նց բա րօ րու թեան 
հա մար ստի պե ալ է ի ա րի ա բար ջա նալ: Այժմ ես զր կո ւե լով, կամ ճիշ դը 
ը սեմ, ինք զի նքս ան խո հե մու թե ա մբ այն եր ջա նիկ ըն թա ցք ու կենցա ղէն 
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զր կե լով, տա նս ապ րո ւս տի հո գե րը եր կու ե րի տա սա րդ զա ւկ նե րո ւս վրայ 
ձգած է ի: 

Այս խն դի րը իմ մտա հո գու թե ա նս ա ռար կայ ը րած է ի: Կի նս, կե նա-
կիցս ը սեմ, ա ւե լի լաւ է, այս մա սին ի նէ ա ւե լի զգայո ւն էր, կը տես նէր 
իմ հո գե կան վի ճա կս, լաւ կը հա սկ նար մտա ծու թի ւն նե րս, կը քա ջա լե րէր 
զիս: Առտ նին ա մէն գոր ծե րը ան ձնո ւի րա բար կար գադ րե լով եր բեք չէր 
գան գա տեր: Միս մի նակ կե րա կո ւր նե րը կե փէր, լո ւա ցք կ’ը նէր: Վեր ջա-
պէս, ինչ որ պէ տք էր մեր տու նը եր ջան կաց նե լու հա մար՝ կ’ը նէր: Եր կու 
սի րո ւն աղ ջիկ նե րս՝ Մէյ րի եւ Վար դու հի, այն օ րե րո ւն մէջ տա կա ւին փոք-
րիկ է ին, չէ ին կր նար առտ նին բա նե րու մէջ օգ նել ի րե նց մօ րը: 

Ազ գային Գա լո ւս տե ան վար ժա րան կ’եր թային եր կո ւքն ալ, Մէյ րի եւ 
Վար դու հի եր կո ւքն ալ ու շիմ եւ սրա միտ է ին, մա քո ւր հայե րէն կր նային 
խօսիլ, եր կո ւքն ալ լաւ ա րա բե րէն խօ սիլ գի տէ ին, եր կո ւքն ալ Հա լէպ ծնած 
եւ Հա լէպ մեծ ցած է ին: Երբ ի Հա լէպ է ի նք՝ Մէյ րին ալ, Վար դու հին ալ, Հա-
լէ  պի Հայ ման կա պար տե զի ա ռա ջին դա սա կար գի ա շա կեր տու հի նե րն է ին:

 Գէ ո րգ տղաս, ինչ պէս որ պատ մած եմ, 1908-ին բնիկ կե սա րա ցի Կիւ-
րի ւն լի մե ան Յա րու թի ւն ա ղայի քոյր Կի ւլե ա նի ի հետ նշա նո ւած էր: Ա նո նք 
ալ Պու լաք թա ղի մէջ կը բնա կէ ին: Մօտ էր տու ներ նին մեր տան: Եր բե մն 
ի րա րու տո ւն կ’եր թայի նք: Կիւ րի ւն լի մե ան Կա րա պետ նպա րա վա ճառ էր: 
Եր բե մն կ’եր թայի ա նոր խա նու թը ժա ման ցի հա մար կը նս տէ ի: Կա րա-
պետ ա ղա շատ պա տիւ կ’ը նէր ին ծի:

1909 Յու նիս 25
Գա հի րէ 
Պու լագ թա ղ

Ա մա ռը գրե թէ կէս ը րած է ի նք: Գա լո ւս տե ան Ազ գային վար ժա րա նը 
ար ձա կո ւրդ ը րաւ: Եր կու սի րո ւն աղ ջիկ նե րս լու սա հո գի Մէյ րի եւ Վար-
դու հի տո ւն մնա ցին: Ես ալ եր բե մն ժա ման ցի հա մար ըն կե րակ ցու թե ա մբ 
աղ ջիկ նե րո ւս Նե ղո սէն Իս թիմ պօ թո վ564 ան ցնե լով դի մա ցը՝ Կի զէ գե ղե ցիկ 
պար տէզ մը կար, հոն կ’եր թայի: 

Այն ա տեն դեռ Պու լա գի կա մո ւր ջը շի նո ւած չէր: Եր բե մն ալ ես եւ 
Մէյ րի, վա րը՝ եր կու կող մը ձու լա ծոյ ա ռի ւծ ներ դրո ւած կա մո ւր ջէն ան ցնե-
լով, մո ւտ քը ձրի սի րո ւն պար տեզ մը կար, հոն կ’եր թայի նք: Մէյ րի ին հետ 
ծա ռե րո ւն շու քին տակ կը նս տէ ի նք: Շա տեր կէս օ րէն յե տոյ կու գային 

564 Իսթիմպօթ (İstimbot) – շոգենավ, անգլ. Steamboat բառից:
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կը զբօս նո ւին: Այդ օ րե րո ւն մէջ, իմ մե լա մաղ ձոտ վայր կե ան նե րո ւս մէջ, 
Մէյրի ին հետ ա սա նկ պտոյտ ներ ը նել՝ ին ծի հա մար շատ հա ճե լի է ին: 
Մէյ րի աղ ջի կս դեռ 11 տա րե կան հա զիւ կար, բայց ես շատ զար մա ցած 
է ի ա նոր այդ ման կա կան դե ռա տի հա սա կին մէջ այն աս տի ճան խե լոք, 
հա մե ստ, ու շիմ եւ շատ սրա միտ ըլ լա լո ւն: Ժա մե րով կը խօ սակ ցէ ի ա նոր 
հետ եւ չէ ի կշ տա նար ին ծի տո ւած ա նոյշ խօս քե րէն, ի րեն կաց ու նիս տը, 
շար ժուածքը սի րե լի է ին ին ծի: 

Ու րախ կ’ըլ լայի իւր յայտ նած ման կա կան, բայց լո ւրջ ար տայայ տու-
թիւն նե րէն: Կը սի րէ ի զնէ: Իմ հո գին ա նոր ան մեղ հոգ ւոյն հետ մի ա ցած 
էր: Իմ մի տքս ու զգա ցո ւմ նե րս ճի շդ ա նոր մտ քին հետ խառ նո ւած էր: 
Կար ծես թէ եր կու թռ չո ւն մի եւ նոյն վան դա կին մէջ կը բնա կէ ին: 

Ի րա ւի Վար դու հին ալ կը սի րէ ի: Վար դու հին Մէյ րի էն եր կու տա րե-
կան փո քր էր, բայց Վար դու հին ար ձակ, հա մար ձակ, յան դո ւգ եւ խոր միտ 
էր: Կը սի րէր խա ղալ, խն դալ: Եր բե մն Մէյ րի ին հետ վէ ճի կը բռ նո ւէր: 
Երբե մն կ’ու զէր Մէյ րի ին ի րա ւո ւն քը բռ նա բա րել: Եր կո ւքն ալ Գա լո ւս-
տեան վար ժա րան ղր կած է ի: Դեռ Նա խա կր թա րա նի մէջ ու սա նող է ին: 
Եր կո ւքն ալ ու շիմ եւ սրա միտ է ին: Վար ժու հի նե րը շատ գոհ է ին: Երբ 
այցե լու թեան կ’եր թայի Գա լո ւս տե ան վար ժա րան՝ վար ժու հի նե րը կը 
գովէ ին աղ ջիկ ներս: 

Ան շո ւշտ ու շիմ, սրա միտ եւ աշ խա տա սէր զա ւակ ներ ու նե նալ ծնողաց 
հա մար փա ռք եւ պա տիւ է: «Որ դի ի մաս տո ւն ու րախ առ նէ զհայր իւր» 
ը սած է Սող մոն ի մաս տո ւն: Ես ալ այն տխո ւր օ րե րո ւն մէջ այս եր կու 
աղջիկ նե րո ւս ըն թաց քէն ու րախ կ’ըլ լայի:

 Նա խո րդ է ջե րու մէջ պատ մած եմ: Գէ ո րգ տղաս Ա լեք սա նդ րի ոյ հայ 
ե րե ւե լի նե րէն Կամ սա րա կան եղ բա րց ծխա խո տի գոր ծին մէջ պաշ տօ նե այ 
մ’էր: Գա հի րէ ի Պու լագ թա ղի մէջ մեծ խա նո ւթ մ’ու նէր, հոն ծխա խոտ կը 
ծա խէ ին: 

Այս խա նու թին մէջ Գէ ո րգ տղաս Հա պէ շե ան Միհ րան ա նու նով ստո-
րա կար գե ալ պաշ տօ նե այ մ’ու նէր: Լաւ, բա րե սի րտ եւ ազ նիւ ե րի տա սարդ 
մը: Ո րով հե տեւ ան գո րծ եւ ան պաշ տօն է ի՝ մեր բնա կած տան ալ մօտ 
էր Գէ որ գին խա նու թը, կ’եր թայի, ժա մե րով կը նս տէ ի: Պա րոն Միհ րան 
անմի ջա պէս նար կի լէ լեց նել կու տար, սո ւրճ բե րել տա լով շատ սի րա լիր 
կեր պով կը յար գէր զիս: Այս խա նու թը ին ծի հա մար լաւ տեղ մ’ե ղաւ: Նա-
մա նա ւա նդ Հա պէ շե ա նի՝ Միհ րա նին վա րո ւե լա կեր պէն շատ գոհ կ’ըլ լայի: 
Եր բե մն ալ թե րթ բե րել կու տար Միհ րան՝ կը կար դայի նք: Վեր ջապէս 
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սիրած է ի պա րոն Միհ րա նը: Գրե թէ այս կեր պով մեր Գա հի րէ գա լէն 
Մայիս, Յու նիս եւ Յու լիս, Օ գոս տոս ա միս ներ ան ցան սա հե ցան:

 Ճիշ դը խօ սե լով, ես ալ սկ սայ այս մի օ րի նակ կե ան քէն ձա նձ րա նալ: 
1909 Սեպ տեմ բեր ա միս ե կաւ: Դար ձե ալ քա նի մը մե զի բա րե կամ կար-
ծուած հայե րո ւն դի մե ցի նք: Օր մ’ալ ես ան ձա մբ Գա հի րէ ի Հայոց Ա ռաջ-
նո րդ Մկր տիչ Ե պիս կո պո սին դի մե ցի, յայտ նե ցի փա փա քս, բայց Նորին 
Սրբազ նու թիւ նը յու սադ րա կան եւ քա ջա լե րա կան պա տաս խան տալ 
չուզեց: Հա սկ ցայ, որ այն ալ քա հա նայից հետ հա մա կար ծիք է եւ նպատակ 
չու նի զիս ե կե ղե ցի ըն դու նել: 

Ը սի ինք նի րե նս, ա ւե լի լաւ է ու րիշ յար մար տեղ մը գտ նե լու աշ խա-
տիլ, քան ա սա նկ կե ղծ եւ ան գո ւթ մար դոց դի մո ւմ ներ ը նել: Լաւ գի տէ ի, 
ե թէ Հա լէպ վե րա դառ նայի, ան շո ւշտ զիս նո րէն սի րով պի տի ըն դու նէ ին: 
Բայց ես իմ ար ժա նա պա տո ւու թե ա նս չկր ցայ վայե լեց նել: Հա լէ պի նո րըն-
ծայ քա հա նա նե րը եւս՝ Ե սայե ան Տէր Յա րու թի ւն վրաս պի տի խն դային եւ 
թե րե ւս ալ ար գե լք ներ յա րու ցա նե լու պի տի աշ խա տէ ին:

 Տէր Յա րու թիւ նին բնա ւո րու թիւ նը ար դէն լաւ գի տէ ի՝ կե ղծ էր: Ա նոր 
ին ծի ցոյց տո ւած հա մակ րու թիւ նը սո ւտ էր: Ու րե մն ա ւե լի խո հե մու թիւն 
հա մա րե ցի յու սալ եւ սպա սել: « Համ բե րու թի ւն ա ռա քի նե աց է պսակ» 
կ’ըսէ ի: Օրհ նե ալ ըլ լան Գէ ո րգ եւ Նա հա պետ տղա քս, կ’աշ խա տէ ին եւ մեր 
տան ու տես տի եւ զգես տի վե րա բե րե ալ բա նե րը կը հո գային: 

Վեր ջա պէս « Բա րի է յու սալ ի Տէր քան յու սալ ի մար դիկ» ը սե լով 
ստի պո ւե ցա նք հա մա կեր պո ւիլ մեր ճա կա տագ րին: Սեպ տեմ բեր ա մի սն 
ալ ան ցու ցի նք ի Գա հի րէ: Ճի շդ 1909 Հոկ տեմ բե րն ե կաւ, յան կա րծ, լաւ 
միտքս չէ Հոկ տեմ բե րին քա նին էր, Կիպ րո սի Հայոց թա ղա կան խո րհրդոյ 
ա տե նա պե տին կող մա նէ նա մակ ստա ցայ՝ զիս Կիպ րոս կը հրա ւի րէր 
քահա նայա գոր ծե լու հա մար: 

Այս նա մա կին պա րու նա կու թիւ նը յայտ նե ցի կնո ջս ու զա ւկ նե րո ւս, 
ա նո նք ալ գոհ մնա ցին եւ յար մար դա տե ցին, որ եր թամ ի Կիպ րոս: Ո րով-
հե տեւ լաւ հա մո զո ւած է ի, որ ե թէ Գա հի րէ ի մէջ տա րի նե րով կե նայի ան-
կա րե լի պի տի լի նէր Գա հի րէ ի Հայոց ե կե ղե ցին ըն դու նո ւիլ իբ րեւ պաշ-
տօ նա կան քա հա նայ, քա նի որ Տէր Ա ւե տիս քա հա նայ Շաղ զոյե ան եւ Տէր 
Յա րու թի ւն քա հա նայ Յա կո բե ան ողջ է ին:

 1909 Հոկ տեմ բեր 8, Գա հի րէ 
 Պու լագ թաղ 
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Կիպ րոս եր թա լս

 Ան մի ջա պէս պատ րաս տո ւե ցայ ես մի այն եր թալ եւ յե տոյ ըն տա նի քս 
հոն փո խադ րել: Ար դէն 1897-ին բան տէն ել լե լէս յե տոյ Կիպ րոս գնա ցած եւ 
ան դ հի նգ ա միս Նի քո սի ա Հայոց Ե կե ղեց ւոյն մէջ պաշ տօ նա վա րած է ի, եւ 
ծա նօթ է ին ին ծի Նի քո սի այի հայ ե կե ղեց ւոյն ժո ղո վո ւրդ նե րը:

1909 Հոկ տեմ բեր 7-ին Գա հի րէ էն եր կա թու ղի ով մեկ նե ցայ Փօր 
Սայիտ, ի ջայ օ թէլ Ֆրան սա, մնա ցի գի շեր մը, հե տե ւե ալ օր, Հոկ տեմ բեր 
8-ին, յու նա կան « Սա լա մի նա» ա նո ւն փոք րիկ շո գե նա ւը մեկ նե ցաւ Փօր 
Սայի տէն: Ի րի կո ւան կե րա կու րը ու տե լու հա մար նս տա նք սե ղա նի գլուխ, 
ո րով հե տեւ քա մա րա կե նա լու հա մար տղաս՝ Գէ ո րգ մէկ ոս կի տա լով պըլէթ 
ա ռած էր: Դեռ բե րա նս պա տառ մը հաց չը դրած՝ գլ խի պտոյտ մ’ունե ցայ, 
սի րտս խառ նո ւե ցաւ, սկ սայ փս խել: Քա մա րօտ նե րէն մին ազնո ւա բար 
տա րաւ զիս ի րեն սեփ հա կան սե նե կին մէջ պառ կե ցոյց:

 Ծո վը խռո վե ալ էր, շո գե նա ւն ալ, փոք րիկ ըլ լա լո ւն, սկ սաւ խա ղալ եր-
բե մն մին չեւ եր կի նք կը բա րձ րա նար, եր բե մն ալ կ’իջ նար: Ես շա րու նակ 
կը փս խէ ի եւ կը կար ծէ ի, որ սի րտս պա տառ պա տառ բե րա նս պի տի գայ: 
Վեր ջին ծայր ան հան գի ստ: Ծո վը բռ նած էր զիս: Ճի շդ ան ճա րակ հի ւա նդ 
մը: Բնաւ եր բեք չէ ի կր նար տե ղէս շար ժիլ: Մին չեւ ա րե ւա ծա գին նե ղո ւե-
ցայ, տա ռա պե ցայ եւ եր բեք չկր ցայ քնա նալ:

 Վեր ջա պէս ա րե ւը ծա գե ցաւ, քա մա րօ տը ե կաւ զիս վեր՝ տախ տա կա-
մա ծը հա նեց նս տե ցո ւց, գա ւաթ մը թէյ բե րաւ՝ խմե ցի, քիչ մը հա նգստա-
ցաւ սի րտս: Սկ սայ դի տել Մի ջե րկ րա կան կա պոյտ ծո վը: Հե տզ հե տէ 
խելքս գլո ւխ ե կաւ, ստա մո քս ալ հան դար տե ցաւ: Շո գե նա ւն ալ հան դա րտ, 
հա զիւ ժա մը 12 – 13 մղոն տեղ կր նար եր թալ: Կէս օ րէն յե տոյ Ֆա մա կո ւս-
թա ա նո ւն նա ւա մա տոյ ցը ե կա նք: Ան մի ջա պէս դո ւրս ե լայ, օ թել մը ի ջայ եւ 
յար մար դա տե ցի հան գի ստ ը նել:

 Հոս եր կու մա րաշ ցի ե րի տա սա րդ ներ կան ե ղեր: Ե կան քո վս՝ տես-
նուե ցա նք: Այս եր կու հայ րե նա կից նե րս Սաղ պա զա րե ա նց ըն տա նի քէն 
է ին: Իբ րեւ հա ցա գո րծ կ’աշ խա տէ ին հոս: Նո ցա ա նո ւն նե րը դժ բաղ դա-
բար մոռ ցած եմ: Ի րի կո ւան կե րա կո ւրս կե րայ եւ հան գի ստ ը րի օ թե լի մէջ: 
Հե տե ւե ալ օ րը՝ Հոկ տեմ բեր 9-ին էր, ուր բաթ օր, Ֆա մա կի ւս թայէն եր կա-
թու ղի ով ուղ ղա կի մեկ նե ցայ Նի քո սի ա: 

Ե րբ վա կօ նէն դո ւրս ե լայ իմ վա ղե մի բա րե կամ Սո ւլ թա նե ան 
տիար Գէոր գին մեծ տղան՝ Մով սէս է ֆէն տին, զիս դի մա ւո րե լու գալ  
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բա րե հա ճած էր: Տես նո ւե ցա նք, բե րկ րա նօք կա ռք մտա նք եւ ե կա նք ի րե նց 
նոր շի նո ւած օ թէ լը: 

Ի րի կո ւն Նի քո սի այի հայոց ե րե ւե լի նե րէն ո մա նք ե կան բա րի գա լուստ 
մաղ թե լու, տես նո ւե ցա նք: Ե րեք օր Սո ւլ թա նե ան տի ար Գէ որ գին օ թէ լը 
մնա ցի: Յե տոյ զիս ե կե ղեց ւոյ սե նե ա կը հրա ւի րե ցին: Ար դէն մահ ճա կալ 
եւ ան կո ղին, վեր մակ պատ րաս տած է ին: Քա նի մ’օր վեր ջը Նի քո սի այի 
Հայոց թա ղա կան ժո ղո վոյ մե ծայա րգ ան դա մք 500 դա հե կան ամ սա կա-
նաւ պաշ տօ նա վա րե լս յար մար դա տե ցին: Քա հա նայա կան ի րա ւո ւնք նե րն 
ալ իմս ըլ լա լու պայ մա նաւ: Ձրի տո ւն մ’ալ պի տի տային, երբ ըն տա նի քս 
Գա հի րէ էն Նի քո սի ա բե րել տայի: 

Ան ցան Հոկ տեմ բեր, Նոյեմ բեր ա միս ներ: Գոհ է ի Կիպ րոս գա լէս: 
Մի այն կը պաշ տօ նա վա րէ ի: Կիպ րո սի հայ ե կե ղեց ւոյն բո ւն պսա կե ալ քա-
հա նան՝ Տէր Յով հան նէս Հայր Շա հի նե ան ա տա նա ցի հայու մը պսա կը չը 
կա տա րել ու զե լով Սե րով բե ան Մու շեղ ե պիս կո պո սին հրա մա նաւ դադ-
րած եւ ար գի լո ւած էր քա հա նայա գոր ծու թե նէ: Իմ վա ղե մի ծա նօթ նե րէս 
բնիկ ե ար փո ւզ ցի Ոս կե րի չե ան տի րա ցու Յա րու թի ւն, Հա լէ պէն Կիպ րոս 
գաղ թե լով Նի քո սի այի Հայոց եկե ղեց ւոյն դպ րա պե տը ե ղած էր: 

Ար դէն Յա րու թի ւն Ոս կե րի չե ա նը լաւ կը ճա նչ նայի, ո րով հե տեւ յի շեալը 
տա րի ներ յա ռաջ ի Մա րաշ մեր Սո ւրբ 40 Մա նո ւկ ե կե ղեց ւոյ Նախա  կր թա-
րա նի դա սա տո ւն էր եւ երբ մե նք 1897-ին Հա լէպ ե կա նք, Ոսկե րի չե ա նը Հա-
լէ պի Հայոց վար ժա րա նին մէջ դա սա տո ւու թե ան պաշ տօն կը վա րէր: Ան-
մի ջա պէս ի րա րու հետ սի րով մի ա ցա նք: Առ տու եւ ի րի կո ւն միա սին կ’ա ղօ-
թէ ի նք: Դպ րա պետ Յա րու թի ւն Ոս կե րի չե ան ա մո ւս նա ցած եւ զա ւակ նե րու 
տէր ե ղած էր: Եր բե մն ի րի կո ւն նե րը մի ա սին մը ճա շէ ի նք: Վեր ջա պէս այն 
ա տեն Ոս կե րի չե ա նին Նի քո սի ա գտ նո ւի լը ին ծի հա մար բա ղդ մ’ե ղաւ: Յով-
հան նէս Դա ւի թե ան ա նու նով ու րիշ, հայե րէն եւ ֆրան սե րէն լե զո ւաց հա-
մար ու սե ալ դա սա տու մ’ալ կար դպ րո ցի մէջ, ա նոր հետ լաւ կը վա րո ւէ ի նք:

 Նի քո սի այի հայոց ճի շդ ե կե ղեց ւոյն դի մա ցը շնո րհ քով շէ նք մ’ալ 
կրցած է ին շի նել հայե րը: Կի րա կի օ րեր, կէս օ րէն յե տոյ, լսա րան կ’ըլ լար: 
Ես ալ եր բե մն կրօ նա կան քա րոզ ներ կ’ա ւան դէ ի: Ա մէն տե սա կե տով թէ 
նիւ թա պէս եւ թէ բա րոյա պէս ժո ղո վր դէն գոհ է ի: Մի մի այն ա ռա նց ըն տա-
նի քի մնա լով ի րի կո ւն նե րը, նա մա նա ւա նդ ե կե ղեց ւոյ Ա ռաջ նոր դա րա նի 
սե նե կին մէջ, միս մի նակ մնա լս, ին ծի ձա նձ րոյթ կը պատ ճա ռէր: 

Եր բե մն ե կե ղեց ւոյ մօ տա կայ դրա ցի նե րո ւն տու նը կ’եր թայի ժա ման-
ցի հա մար: Սո ւլ թա նե ան Գէ ո րգ ա ղային տու նը կ’եր թայի: Լու սա հո գի 
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Հեղի նէ հա նըմ՝ Գէ ո րգ ա ղային կե նա կի ցը, շատ հիւ րա մե ծար, ազ նիւ 
եւ բա րե պա շտ կին մ’էր: Կը յար գէր զիս եւ շատ կը պա տո ւէր: Նմա նա-
պէս Սո ւլ թա նե ա նին եր կու ազ նո ւա բա րոյ եւ շատ քա ղա քա վար տղա քը՝ 
Մով սէս եւ Տիգ րան, շատ սի րա լիր ըն դու նե լու թի ւն ներ կ’ը նէ ին: Սո ւլ-
թա նե ան Գէ ո րգ ա ղան եւս մե ծա պէս ազ նիւ եւ հա մե ստ ան ձնա ւո րու-
թի ւն մ’էր: Լաւ կը յի շեմ այս օրհ նե ալ ըն տա նի քէն տե սած ու վայե լած 
ազ նուու թիւննե րը:

 Կիպ րո սաբ նակ հայե րէն զմի ւռ նի ա ցի Ա մե րաե ան մե ծայա րգ տիար 
Գաս պար, որ պե տա կան պաշ տօ նե այ մ’է, այր ազ նիւ, պար կե շտ եւ ուսեալ, 
շատ կը սի րէր զիս: Քա նի ցս տո ւն հրա ւի րեց եւ կե րա կո ւր հրամ ցո ւց ինծի: 
Յի շե ա լին կի նն ալ շատ հա մե ստ եւ զար գա ցե ալ էր: Ա ռա ջին կար գի 
փիա նի ստ565: Եր բե մն կ’եր թայի Ա մե րաե ա նին տո ւն: Կը տես նուէինք: Այս 
ընտա նի քին լի ու լի ան կե ղծ հա մակ րու թիւ նը կր ցած է ի շա հիլ:

Բ նիկ կ. պոլսե ցի Կիպ րո սի ան գղի ա ցի կու սա կա լին թա րգ ման 
Իւթիւ  ճե ան մե ծար գոյ Ա բի սո ղոմ է ֆէն տի ին եւս սի րտ ու սէ րը կր ցած է ի 
վաստկիլ: Յա ճախ կ’եր թայի տի ար Իւ թիւ ճե ա նին տու նը: Յի շե ալ բարե-
բա րոյ եւ ազ գա սէր պե տա կան պաշ տօ նե ային հաց ու ա ղը կե րած եւ 
ազնո ւու թի ւն նե րը վայե լած է ի:

Բ նիկ կիպ րա ցի Ե րի մե ան մե ծա պա տիւ Պօ ղոս ա ղան եւս սի րած էր 
զիս: Պօ ղոս ա ղային Ա լեք սան ա նո ւն տղան եւ Հա նը մի ա նո ւն աղ ջիկը 
շատ ազ նիւ է ին: Ի րի կո ւն նե րը դեռ ըն տա նի քս Գա հի րէ էն Նի քո սի ա չեկած, 
կ’եր թայի տու ներ նին: Ժա ման ցի հա մար կը տես նո ւէ ի նք: Այս ընտա նի քէն 
շատ գոհ մնա ցած է ի:

 Կիպ րո սի բնիկ հայե րէն մե ծա պա տիւ Ար թին պէյն ալ պե տք է աստ 
յի շեմ: Ար թին պէյ հա մակ րե լի, ազ նիւ եւ բա րե բա րոյ հայ մ’է: Տո ւնն ալ 
ե կե ղեց ւոյ մօտ: Պէյին լծա կի ցն ալ պրու սա ցի ու սե ալ պար կե շտ կին մ’էր: 
Քա նի ցս հրա ւի րած է զիս եւ շատ պա տիւ նե րով կե րակ րած է:

 Կիպ րա ցի հայե րէն կը ցան կամ յի շել տիգ րա նա կե րտ ցի Ու զու նե ան 
Տիգ րան ա նո ւն հայը, ո րո ւն շատ ազ նո ւու թի ւն, յար գա նք ու մե ծա րա նք-
ները վայե լած, աղն ու հա ցը կե րած եմ: Այն ա մէն կիպ րա ցի հայե րո ւն 
ա նո ւն նե րը աստ մի առ մի յի շել ան շո ւշտ եր կայն կ’ըլ լայ: 

Եր բե մն Նի քո սի այէն 3 ժամ հե ռու գտ նո ւող Սո ւրբ Մա կար ա նո ւն 
վան քը կ’եր թայի նք: 1909 Դեկ տեմ բեր 3-ին, ըստ Յու նաց, հայոց վան-
քին ա նո ւան տօ նա խմ բու թե ան օրն է: Ամ բո ղջ թա ղա կան խո րհր դոյ 

565 Փիանիստ (Pianiste) – դաշնակահար:
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մեծապատիւ ան դա մք վա նք գնա ցի նք: Սո ւրբ Մա կար վան քին ար տե րը 
վարձու բռնող հայեր ըն տա նե օք վան քին մէջ կը բնա կէ ին: Սո ւրբ Ան մահ 
Պա տա րագ մատու ցի, քա րոզ խօ սե ցայ: Ե կե ղեց ւոյ ա ւար տու մէն յե տոյ 
ճոխ սեղան պատ րաս տած է ին վան քին հո ղե րը վար ձող ներ: Կե րա նք ու 
խմեցի նք, անմեղ ու րա խու թի ւն ներ ալ վայե լե լու պայ մա նաւ: 

Եր բե մն ալ Լար նա քա նա ւա մա տոյց կ’եր թայի: Անդ մա տո ւռ մ’ու նէ ին 
եւ այն տա րին, Ա տա նայի կո տո րա ծին պատ ճա ռաւ, ա տա նա ցի շատ հայ 
ըն տա նիք ներ Լար նա քա ե կած, ա պաս տա նած է ին: Կի րա կի, եւ եր բե մն ալ 
լո ւր օ րեր, Պա տա րագ կ’ը նէ ի: Կ’աշ խա տէ ի հո գե ւո րա պէս մխի թա րել ժո-
ղո վո ւր դը: Լար նա քայի մէջ քա նի քա նի ե րա խա ներ մկր տե ցի եւ պսակ ներ 
ը րի: Վեր ջա պէս կը փոր ձո ւիմ կար ծե լու, թէ իբ րեւ ա նար ժան քա հա նայ 
կր ցած է ի կրօ նա կան տե սա կէ տով օգ տա կար ըլ լա լու Կիպ րոս գտ նո ւող թէ 
տե ղա ցի եւ թէ պան դո ւխտ հայե րո ւն: 

Ան ցան ա միս ներ, ե կաւ Դեկ տեմ բեր: Ես մի այն կը կե նայի Նի քո սի ա, 
բայց կը թղ թակ ցէ ի ի մին նե րո ւս հետ:

1909 Դեկ տեմ բեր 12/25-ին տղաս՝ Գէ որ գին պսա կադ րու թիւ նը կա-
տար ո ւե ցաւ ի Գա հի րէ, ազ գային թան գա րա նին մէջ: Պսա կա դիր քա-
հա նան էր խար բե րդ ցի Յա կո բե ան Տէր Յա րու թի ւն քա հա նան: Տղաս՝ 
Նահապետն ալ խա չն կալ ու կն քա հայր ե ղաւ: Նի քո սի այէն հե ռա գիր տո ւի 
ու շնոր հա ւո րե ցի: 

Ե րա նի թէ ես ալ ան ձա մբ ներ կայ ըլ լայի Գէ որ գին ա մո ւս նու թե ան 
հան դէ սին: Ան շո ւշտ ին ծի հա մար նո ւի րա կան պա րտք մ’էր եւ մի ան գա-
մայն մեծ հա ճոյք մը: Ընդ հան րա պէս հայ րե րո ւն հա մար բա ղդ մ’է ի րե նց 
զա ւա կաց ա մո ւս նա նա լը տես նել ու վայե լել: Կը ցա ւիմ, որ ես այդ բաղ դէն 
զր կո ւե ցայ, ո րով հե տեւ Գա հի րէ ի մէջ 5 կամ 6 ա միս ան պաշ տօն մնա լս, 
ձա նձ րա ցու ցիչ կե ա նք մ’ա նց նե լս այն քան ծան րա ցած է ին վրաս, այլ եւս 
Գա հի րէ կե նալ գրե թէ ան տա նե լի ե ղած էր ին ծի:

Տ ղաս՝ Գէ որ գին ա մո ւս նու թե ան հան դէ սին հա ճոյք եւ զո ւար ճու թի ւն-
նե րը վայե լել չկր ցայ, մա րմ նով հե ռու է ի պսա կադ րու թե ան պա հէն, բայց 
հո գիս եւ հայ րա կան սէր, գո րով ու հա մակ րու թի ւն նե րս հա րս ու տղո ւս 
հետ էր: Ա ղօ թե ցի առ Աս տո ւած, որ օրհ նէ զաւ կիս պսա կը: Հա րսս՝ Կիւ-
լե ա նի ին եւ թէ որդ ւոյս եր կար կե ա նք եւ եր ջա նիկ օ րեր պար գե ւէ: Ի րա ւի 
ես ներ կայ չէ ի հա րս նի քին, բայց Գէ որ գին մայ րը, եղ բայ րը՝ Նա հա պետ 
եւ եր կու սի րո ւն քոյ րե րը՝ Մէյ րի եւ Վար դու հի, ներ կայ է ին, հան դի սա տես 
է ին, ա նո նք գո նէ մի ա սին վայե լե ցին:



 Մի թէ մայ րեր, եղ բայր եւ քոյ րեր սր տով ու սի րով ի րա րու հետ 
կապուած չէ ին: Մէ կզ մէկ հո գա ցող չէ ին: Ան շո ւշտ « Ծա ռը, կը սեն, իւր 
ճիւղե րով կը զար դա րո ւի»: 

Ան ցան Դեկ տեմ բե րի օ րե րը: Ես ալ, ա ռա նց ըն տա նի քի, Նի քո սի այի 
մէջ մի այ նակ ապ րե լէ, զզո ւե ցայ: Նա մակ եւ դրամ ղր կե ցի, որ այլ եւս գան 
իմ քո վս: 1909 տա րին վեր ջա ցաւ, ե կա նք 1910 տար ւոյն Յո ւն վա րի վեր ջե րն 
էր, յան կա րծ Լառ նա քա նա ւա մա տոյ ցէն հե ռա գիր ստա ցայ տղաս Նա հա-
պե տին ստո րագ րու թե ա մբ, թէ մայրս ու եր կու քոյ րե րս հոս ե կա նք, վա ղը 
հոդ պի տի գա նք: Ան հու նա պէս ու րա խա ցայ:

 Հե տե ւե ալ օ րը կի նս՝ Սր բու հի, տղաս՝ Նա հա պետ, Մէյ րի եւ Վար-
դու հի աղ ջիկ նե րս Լառ նա քայէն ե կան Նի քո սի ա: Ման րա մաս նա բար 
պատ մե ցին ի րե նց ճամ բոր դու թիւ նը, յու նա կան այն փոք րիկ շո գե նա ւին 
մէջ ի րե նց կրած նե ղու թի ւն նե րը: Ա նո նք ալ ծո վէն բռ նո ւած, փս խած է ին, 
նե ղո ւած եւ ան հան գի ստ ե ղած է ին: Յե տոյ Լառ նա քա ել լե լով օ թել մտած 
ըլ լալ նին, եւ բնիկ զէյ թո ւն ցի Գէ որ գե ան տի ար Համ բար ձու մէն տե սած 
ազ նո ւու թի ւն նե րը պատ մե ցին:

 Կիպ րո սի, ա ւե լի լաւ է ը սեմ Նի քո սի այի, հայ ե կե ղեց ւոյ թա ղա կան-
ները ար դէն ին ծի աղ ւոր տո ւն մը տրա մադ րած է ին ձրի ա պէս: Երբ ե կան 
մե րին նե րը՝ ուղ ղա կի հոն տա րի նք ու տե ղա ւո րո ւե ցա նք: Ու զու նե ան  
պ. Տիգ րան շնո րհ քով մահ ճա կալ մը ղր կած էր իբ րեւ ազ նո ւու թի ւն: Ազգին 
մեզ տրա մադ րած տու նը եր կյա րկ, շնո րհ քով, կո կիկ եւ վայե լո ւչ շէ նք մ’էր, 
ե կե ղե ցի ին ալ մօտ: Մեր Սր բու հին ան մի ջա պէս շտ կեց, կար գադ րեց 
առտ նին ա մէն բա նե րը, կահ կա րա սի ինչ որ ու նէ ի նք: Մեր տան մէջ տե-
ղա ւո րո ւե լէն գրե թէ 2 օր վեր ջը, ա ռա նց չա փա զան ցե լու, կր նամ ը սել, թէ 
նի քո սի աբ նակ 40 կամ 50 տո ւն հայ հա մայն քը՝ հա րո ւստ, աղ քատ, մեծ ու 
պզ տիկ, ա մէ նքն ալ բա րի գա լո ւստ մաղ թե լու ե կան մե րին նե րո ւն: Ա մէն 
ե կող նե րու կող մա նէ սէր, հա մակ րու թի ւն, յար գա նք կը ար տա հայ տո ւէ ին:

 Շատ սի րե ցին, շատ յար գե ցին զմեզ: Ո եւ ի ցէ տեղ մը ուր որ իբ րեւ 
քա հա նայ պաշ տօ նա վա րած եմ, այս աս տի ճան ան կե ղծ սէր եւ ըն դու նե լու-
թի ւն չէ ի կր ցած շա հիլ ու վայե լել: Ապ րին Նի քո սի այի բա րե պա շտ հայեր: 
Պի տի յի շեմ ա նո նց ազ նո ւու թի ւն նե րը եւ չը պի տի մոռ նամ: Նի քո սի ա շատ 
վա ճա ռա շահ քա ղաք մը չէ, ար հե ստ նե րն ալ մեծ մա սա մբ յու նաց ձե ռքն է, 
հայե րը մեծ դի րք մը չու նին:

 Նա հա պետ տղաս խա նո ւթ մը վար ձեց, սկ սաւ ա տաղ ձա գոր-
ծու թիւն ը նել, ա թոռ ներ, քա նա փէ նե ր566 կը շի նէր եւ կը ծա խէր: Ես ալ 

566 Քանափէ (Canapé) – ֆր.՝ բազմոց:
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քահանայագոր ծու թե ա մբ զբա ղած է ի: Ապ րե ցա նք ու րախ զո ւա րթ եւ հան-
գի ստ: Անգ ղի ա կան հզօր տէ րու թե ան շնոր հիւ Կիպ րո սի մէջ կա տա րե ալ 
ա պա հո վու թի ւն կը տի րէ: Իւր պատ վով ապ րիլ ու զող ա մէն ան հատ ա զատ 
է գործելու, կար դա լու եւ գրե լու:

 Շատ գոհ է ի նք մեր վի ճա կէն: 1910 Յու լի սի վեր ջե րն էր, Հա լէ պէն  
10-12 ստո րագ րու թե ա մբ հե ռա գիր մը ստա ցա նք, թէ տղադ՝ տօք թօր Յով-
հան նէս բա ւա կան ա տե նէ ի վեր հի ւա նդ է, ան կող նոյ կը ծա ռայէ, շատ լաւ 
կ’ը նէք ուղ ղա կի հոս Հա լէպ վե րա դառ նաք: Հե ռա գի րը ստո րագ րող ներ 
ա մէ նն ալ մե զի ծա նօթ եւ ե րե ւե լի ան ձնա ւո րու թի ւն ներ է ին: Յու զուե ցանք, 
եր կար մտա ծու թի ւն եւ խո րհր դա ծու թի ւն նե րէ յե տոյ ո րո շե ցի նք մեկ նիլ 
Կիպ րո սէն եւ Հա լէպ եր թալ:

Հ րա ժա րա կան տո ւի Նի քո սի այի ե կե ղեց ւոյ պա տո ւար ժան թա ղա-
կան խո րհր դոյ ա տե նա պե տին: Չու զե ցին ըն դու նել հրա ժա րա կա նս: Շատ 
խօ սե ցան եւ աշ խա տե ցան, որ չմեկ նիմ Կիպ րո սէն, բայց ես, վախ նա լով որ 
տղո ւս՝ տօք թօ րին հի ւան դու թիւ նը ծա նր է, ստի պո ւե ցայ վե րջ նա կա նա պէս 
թո ղո ւլ Կիպ րոս:

1910 Օ գոս տոս ամ սո ւան սկի զբն էր, ես, կի նս՝ Սր բու հի, տղաս՝ Նա-
հա  պետ եւ եր կու աղ ջիկ նե րս Մէյ րի եւ Վար դու հի, Նի քո սի այէն մեկ նե-
ցանք ե կա նք նա ւա մա տոյց՝ Լառ նա քա: Ա տա նա ցի հայու մը օ թել ի ջանք: 
Հետեւե ալ օր՝ ա ռե ւտ րա կան շո գե նաւ մ’ե կած էր, ա նոր մէջ մտանք: 
Նա հա պետ տղաս նո րէն Գա հի րէ, եղ բո րը՝ Գէ որ գին քով եր թա լու ո րո-
շում տուաւ, ո րով հե տեւ այն օ րեր Տաճ կաս տա նի մէջ քրիս տո նե ա նե-
րէն զինուոր կ’առնէր Թո ւրք պե տու թիւ նը: Մե նք յի շե ալ շո գե նա ւով դէպ 
ի Պէյրո ւթ մեկ նե ցա նք: Նա հա պետ Լառ նա քա մնաց Գա հի րէ եր թա լիք 
շոգե նա ւի սպա սե լու հա մար:

 Լառ նա քայէն մեր մեկ նե լէն յե տոյ, 2 օր վեր ջը, Պէյ րո ւթ հա սա նք, 
օ թել « Քօ լօմ պոս» ի ջա նք, գի շեր մը հան գի ստ ը րի նք: Մե զի ծա նօթ մա-
րաշ ցի ներ կային՝ տես նո ւե ցա նք: Կար ծեմ 1910 Օ գոս տոս 4 կամ 5-ին էր, 
ի րի կո ւան թրե նով մեկ նե ցա նք Պէյ րու թէն: Պէյ րու թէն մին չեւ Հա լէպ եր-
կա թու ղի ով ճամ բոր դու թիւ նը շատ զո ւար ճա լի է: Այն օր, ի րի կո ւան մօտ, 
Հա լէպ ժա մա նե ցի նք՝ ես, Մէյ րի ու Վար դու հի հան գի ստ կեր պով: Տղաս՝ 
տօք թօր Յով հան նէս Հա լէ պի Հար թը Սի սի թա ղին մէջ աղ ւոր տո ւն մը 
վար ձած էր, ուղ ղա կի հոն գնա ցի նք: Զմեզ հե ռագ րաւ Կիպ րո սէն ի Հա լէպ 
հրա ւի րող նե րը ա մէ նն ալ ար դէն կայա րան դի մա ւո րե լու ե կած է ին: Մի ա-
սին ե կան տղո ւս տու նը: Ե կա նք տե սա նք, որ տղաս՝ տօք թօր Յով հան նէս, 
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յօ դա ցա ւի բռ նո ւած, ա միս նե րէ ի վեր կը պառ կի ե ղեր. չա փա զա նց նի հար-
ցած, տկա րա ցած, կմա խք դար ձած էր: Աղ ջի կս՝ Ա րու սե ակ շատ հոգ տա-
րած եւ խնա մած է իւր եղ բայ րը: Երբ Տօք թօ րը այս վի ճա կի մէջ տե սա նք, 
մեր Կիպ րո սէն վե րա դար ձին գոհ մնա ցի նք: Ան մի ջա պէս սկ սա նք հայր եւ 
մայր Տօք թօ րին ա ռող ջու թե ան հոգ տա նիլ: Ես գնա ցի տօք թօր Սա մո ւէ լը 
կան չե ցի: Ե կաւ քն նեց ու ճիպ սի նո վ567 տօք թօ րին ոտ քե րը կա պեց, հրա-
հա նգ ներ տո ւաւ: Կի նս՝ Սր բու հին ալ մայ րա կան ան կե ղծ սի րով սկ սաւ 
սնն դա րար կե րա կո ւր ներ ե փել ու կե րց նել: Մէյ րի աղ ջի կս եր բե մն շու կայ 
կ’եր թար, տան հա մար պէ տք ե ղած բա նե րը կ’առ նէր: Օր օ րին տօք թօր 
ա ռող ջա ցաւ, հա նգս տա ցաւ: Տօք թօ րը գե ղե ցիկ մա տակ ձի մ’ալ ա ռած էր, 
ա նոր ալ կը նայէ ի նք, շատ սի րո ւն կեն դա նի մ’էր:

 Վեր ջա պէս, ա միս մը չան ցաւ, տօք թօր տղաս սկ սաւ ոտ քի ել նել ու 
քա լել: Եր բե մն ձի ով պտոյտ ներ կ’ը նէր: Երբ բա ւա կան հան գիս տա ցաւ, 
սկ սաւ եր թալ իւր քլի նի քը568 հի ւա նդ ներ դար մա նե լու հա մար: Ես եւ Մէյ րի 
եր բե մն կե րա կո ւր կը տա նէ ի նք Տօք թօ րին:

 Այս կեր պով մնա ցի նք ի Հա լէպ մին չեւ Նոյեմ բե րի վեր ջե րը: Զիս Կիպ-
րո սէն հե ռագ րաւ հրա ւի րող նե րը, որ Հա լէ պի հայ ե կե ղեց ւոյ է՛ն ե րեւե լի-
ներն է ին՝ Պա պի կե ան Պօ ղոս եւ Սա հա կե ան Մա նո ւկ, Պար սա մեան 
Յա կոբ, Ճի տե ճե ան Դա ւիթ, Աղ ճայե ան Գէ ո րգ եւ ու րիշ ներ, ա մենն ալ 
փա փա քե ցան, որ ես նո րէն Հա լէ պի ե կե ղեց ւոյ պաշ տօ նա կան քա հա նան 
ըլ լամ: Այն օ րեր Գաս պա րե ան Շա հէ վար դա պետ, որ իբ րեւ Ա ռաջ նոր դա-
կան փո խա նո րդ Հա լէպ կը գտ նո ւէր, ան շո ւշտ Ե սայե ան Տէր Յարու թիւն 
քա հա նայի դրդ մա մբ եւ թե լադ րու թե ա մբ հա կա ռա կե ցաւ իմ ե կե ղե ցի 
վերս տին մտ նե լո ւս: Ան մի ջա պէս եր կու քի բաժ նո ւե ցան զիս ու զող ներ եւ 
Շա հէ վար դա պե տին հա մա խոհ գտ նո ւող ներ: Իմ կո ղմ նա կից ներ հրա ւի-
րած է ին զիս Պա տա րագ մա տու ցա նեմ, Շա հէ վար դա պետ « Մին չեւ որ 
Վեհ. կա թո ղի կո սէն հրա ման չըլ լայ, պէ տք չէ, որ Տէր Ղե ւո նդ պա տա-
րագէ» ը սած է:

 Նայե ցայ եւ հա մո զո ւե ցայ, որ երկ պա ռա կու թի ւն մը պի տի գոյա նայ 
ազ գին մէջ եւ պատ ճա ռը ես պի տի ըլ լամ: Եր բեք չու զե ցի մնալ ի Հա լէպ: 
Ար դէն մա րաշ ցիք կր կին ու կր կին նա մակ ներ, հան րագ րու թի ւն ներ ղր կած 
է ին ին ծի թէ Հա լէպ եւ թէ Կիպ րոս գտ նո ւած մի ջո ցիս: Քա նի ցս ա ղա չած ու 
պա ղա տած է ին, որ եր թամ ծնն դա վայրս՝ Մա րա շի Ս. 40 Մա նո ւկ ե կե ղեցին,  

567 Գիպս:
568 Clinique – բուժարան, կլինիկա:
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իմ պսա կե ալ ե կե ղե ցին էր, հօ րս տե ղի զիս ի վա ղո ւց ա ւագ քա հա նայ 
ը րած է ին: Կը սի րէ ի իմ ծնն դա վայրս, կը յի շէ ի պսա կե ալ ե կե ղե ցիս: Ս. 40 
Մա նո ւկ ե կե ղեց ւոյ ժո ղո վո ւր դը կը սի րէ ին, կը յար գէ ին զիս: Ա ւե լի լաւ է, 
ը սի, եր թալ այ ցե լել հայ րե նի քս:

 Ա նդ թա ղո ւած էր իմ հայր ու մայ րը: Երբ այս մտած ման մէջ է ի, Մա-
րա շէն ապ րա նք գնե լու հա մար քա նի մը հայ վա ճա ռա կան ներ ե կած է ին, 
տես նո ւե ցայ ա նո նց հետ եւ Մա րաշ եր թա լու նպա տակ ու նե նա լս յայտ նած 
է ի ա նո նց: Վա նո Քե հե աե ան Ա սա տո ւր ա նո ւն ե րի տա սար դը ան մի ջա պէս 
Մա րաշ հե ռա գիր տո ւած էր Քա ռա սո ւն Մա նո ւկ ե կե ղեց ւոյ ժո ղո վր դե ան 
ե րե ւե լի նե րո ւն: 2 օր յե տոյ վե րջ նա կա նա պէս ո րո շո ւմ տո ւի Հա լէ պէն մեկ-
նիլ ծնն դա վայրս: Այս մի ջո ցին իմ Հա լէպ մնալ ու կր կին Հա լէ պի ե կե ղեց ւոյ 
մէջ իբ րեւ պաշ տօ նա կան քա հա նայ ըն դու նո ւի լս ու զող եւ փա փա քող ե րե-
ւե լի ներ Վե հա փառ Սա հակ կա թո ղի կո սին հե ռա գիր տո ւած է ին, որ Նո րին 
Վե հա փա ռու թիւ նը հրա ման տայ եւ ազ դա րա րէ Շա հէ վար դա պե տին: Դեռ 
այդ հե ռագ րին պա տաս խա նը չե կած, ես մի այն, մեկ նե ցայ Հա լէ պէն: Կինս, 
Մէյ րի, Վար դու հի Հա լէպ մնա ցին Տօք թօ րին քով: Նա հա պետ տղաս ալ 
Լառ նա քայէն ուղ ղա կի Գա հի րէ եղ բօր՝ Գէ որ գին քով գնա ցած էր:

 Հա լէ պէն մեկ նե լով, հե տե ւե ալ օր՝ 1910 Հոկ տեմ բեր 12-ին, ժա մա նե ցի 
Այն թապ, ի ջայ իմ վա ղե մի ծա նօթ եւ բա րե կամ Ղա զա րե ան մե ծայա րգ Գա-
լո ւստ ա ղային տու նը: Այն տե սայ, որ Մա րա շէն յատ կա պէս զիս դի մա ւո րե-
լու ե կած է ին Տիշ չե քե նե ան Յով սեփ եւ Ա րը քե ան Օվես է ֆէն տի նե րը ու Ղը-
սա ճը քե ան Կա րա պետ ա ղա: Մնա ցի նք 2 օր Այն թապ եւ յե տոյ մեկ նե ցա նք 
ի Մա րաշ: Այն օր, ի րի կո ւն, Պա զար ճըք Խան ի ջա նք: Մնա ցի նք գի շեր մը: 
Հե տե ւե ալ օր մեկ նե ցա նք ի Մա րաշ: Քե ռոր դիս՝ պա րոն Խա չիկ եւս Պա-
զար ճըք կը գտ նո ւի ե ղեր, ըն կե րա ցաւ մե զի հետ: Այն օր ուղ ղա կի ի րիկո ւան 
մօտ ժա մա նե ցի նք ի Մա րաշ եւ Սո ւրբ 40 Մա նո ւկ ե կե ղե ցին ի ջա նք:

 1910 Հոկ տեմ բե րի մէջ Մա րաշ մեր ե կե ղե ցին կար ծես ուխ տա-
տեղի մը դար ձաւ: Ա մէն դա սա կար գէ հայեր ե կան ինձ բա րի գա լո ւստ 
մաղթելու հա մար: Մին չեւ ան գամ քա նի մը մա րաշ ցի թո ւրք ե րե ւե լի-
ներ: Ե կե ղեցւոյս հա մայն ժո ղո վո ւր դը շատ գոհ մնա ցին: Ար ժա նա պա-
տիւ Վարդան քահանայ Տէր Մի նա սե ա ն569, Տէր Հմայե ակ քա հա նայ  

569 Տէր Վարդան քահանայ Տէր Մինասեան – ծնվել է Մարաշում 1855-ին: Իր 
հայրը՝ Տեր Մինասը ևս քահանա էր Ս. Քառասուն Մանուկ եկեղեցում: Ուսումը ստացել 
է Մարաշի ազգային վարժարաններում: Ուսուցիչ է եղել Բեյլանում և Մարաշում: 1890-ին 
քահանա է ձեռնադրվում, որից հետո երկար տարիներ պաշտոնավարում է Ս. Քառասուն 
Մանուկ եկեղեցում Տեր Ղևոնդի հետ միասին (որի քրոջ ամուսինն էր): Աքսորի ժամանակ 
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Վար ժա պետեան570 սի րա լիր ըն դու նե լու թի ւն ներ ը րին: Ի մի բան, ժամ-
կոչ եւ լուսա րար ա մէնքն ալ ու րա խա ցան: Սա կէ տը պէ տք է յի շեմ. երբ 
Այնթապ կը գտ նո ւէ ի, Վե հա փառ Սա հակ կա թո ղի կո սէն ին ծի ուղ ղե ալ հե-
ռա գիր ե կաւ, որ ետ դառ նամ Հա լէպ ու պաշ տօ նի գլո ւխ ան ցնիմ, բայց 
ես չու զե ցի դառ նալ: Ա ւե լի լաւ է, ը սի, յետ այ սու պսա կե ալ ե կե ղեց ւոյս 
մէջ պաշ տօ նա վա րեմ: Ան շո ւշտ ե թէ դառ նալ ու զէ ի ի Հա լէպ, իմ հայ րե-
նա կից է ֆէն տի ները վեր ջին ծայր վշտա ցու ցած պի տի ըլ լայի: Օրհ նե ալ 
ե ղի ցի կա մք Տեա ռն, ը սե լով ո րո շու միս մէջ հաս տատ մնա ցի: Գի տեմ, իմ 
ի Հա լէպ մնա լս փա փա քող կու սակ ցու թիւ նը շատ վշ տա ցու ցի, ո րով հե տեւ 
Մա րաշ մեկ նի լս ա նո նց ի մա ցու ցած չէ ի: Ար դէն պա նդխ տու թե նէ ձա նձ-
րա ցած է ի: Հա լէպ իմ Գա հի րէ գտ նո ւած մի ջո ցիս եր կու նոր քա հա նա ներ 
ձե ռադ րուած է ին՝ այն թապ ցի Տէր Յով հան նէս Էթ մեք ճե ան եւ սա սո ւն ցի 
Տէր Մկր տիչ Մու րա տե ան: Ա սո նց հետ պաշ տօ նա վա րել դժո ւար չէր, բայց 
ու րիշ քա հա նայ մ’ալ կար՝ Ե սայե ան Տէր Յա րու թի ւն ա նու նով, բնիկ թա-
լաս ցի: Այս քահա նային հետ ար դէն 4–5 տա րի մի ա սին ապ րած, մի ա սին 
պաշ տօ նա վա րած է ի, լաւ ու սո ւմ նա սի րած է ի ա նոր բնա ւո րու թիւ նը, քաջ 
գի տէ ի ինչ տե սակ հո գե բա նու թի ւն ու նե նա լը:

 Լաւ եւ յար մար սե պե ցի եր թալ ծնն դա վայրս: Տէր Վար դան քա հա նայ 
իմ քե ռայրս էր՝ հեզ, խո նա րհ եւ պար կե շտ ան ձնա ւո րու թի ւն մը: Վար ժա-
պե տե ան Տէր Հմայե ակ քա ղց րա բա րոյ եւ հե զա համ բոյր քա հա նայ մ’էր: 
Ա սո նց հետ պաշ տօ նա վա րել շատ դիւ րին էր: Կը սի րէ ի եր կո ւքն ալ եւ ի րե-
նք ալ փո խա դար ձա բար կը սի րէ ին զիս եւ կը յար գէ ին:

 Մա րաշ վե րա դառ նալ փա փա քե լո ւս մէկ շար ժա ռի թն ալ, ար դէն ի 
վա ղո ւց՝ ման կու թե նէ ի վեր, կը սի րէ ի ձի եւ կամ ջո րի մը պա հել տա նս 
մէջ: Եր բե մն ձի ով պտոյտ ներ ը նել: Երկ րո րդ՝ այ գի ու նե նալ: Կո ւշտ կո ւշտ  
խա ղող ու տել եւ այ գի իս մէջ գտ նո ւող պտ ղա տու ծա ռե րո ւն պտուղ ները 
վայե լել: Ըստ իս, ինչ ա նոյշ բան է լաւ այ գի մը մշա կել եւ այն այգիին 
մէջ ող կոյզ, նո ւռ, տա նձ, թո ւզ եւ այլ տե սակ տե սակ ծա ռեր ու նե նալ: 
Ես շատ կը սի րէ ի այ գին: 15 տա րի պա նդխ տու թե ա նս մէջ մոռ ցած չէ ի 

հյուծվելով ու կորցնելով առողջությունը վախճանվել է Հալեպում 1916-ին (Մարաշ կամ 
Գերմանիկ, էջ 587-588):

570 Տէր Հմայեակ քահանայ Վարժապետեան – ծնվել է 1865-ին: Նախնական 
կրթությունը ստացել է ծննդավայր Մարաշում, ապա ուսանել է Արմաշում: Ձեռնադրվում 
է քահանա ու պաշտոնավարում Ս. Քառասուն Մանուկ եկեղեցում: Իր ժողովրդի հետ 
միասին տարագրվում է ու նահատակվում 1916-ին ինչ որ մի տեղ Սիրիայում (Մարաշ կամ 
Գերմանիկ, էջ 604-605):
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Ա ղեա րը, Քեր խա նը, ար ծա թա փայլ պաղ ջու րե րը, հս կայ լեռ նե րը ու 
հովիտ նե րը: Ի րա ւի Հա լէպ բա նի մը կա րօտ չէ ի նք, տար ւոյն ա մէն ե ղա-
նա կին հա մեմատ ա մէն տե սակ պտո ւղ ներ կ’ու տէ ի նք, կը վայե լէ ի նք: 
Բայց սեփ հա կան այ գի կամ պար տէզ մ’ու նե նալ, զո րս դուն ան ձա մբ 
մշա կես, ճաշակիդ համե մատ ծա ռեր տն կես ու հա սց նես եւ պտո ւղ նե-
րուն հա սուն ցած ա տեն այ գի իդ մէջ մտ նես ու ձեռ քե րո վդ ուզած եւ սի-
րած խաղող ները եւ պտո ւղ նե րը փրց նես, ու տես՝ ինչ ա նոյշ եւ ինչ սի րե լի 
բան մը ը րած կ’ըլ լաս: 

Ա ղե ա րի մէջ պա պո ւս պա պո ւն այ գին կար եւ այ գի ին ստո րո տը « Շագ 
շագ» ա նու նով հի ա նա լի ջո ւր մը կար, ձո րե րէն, հո վիտ նե րէն կու գար պաղ 
ջո ւր, մա քո ւր եւ յս տակ ջո ւր, հա մեղ եւ ա նոյշ: Լաւ կը յի շեմ, ման կու թե ա նս 
ժա մա նակ, շատ ան գամ, երբ այ գի կ’եր թայի նք ան պատ ճառ կ’իջ նայի նք 
այդ ջու րին մօտ: Խա ղող, տա նձ եւ ու րիշ պտո ւղ ներ ժո ղո վե լով կը դնէ ի նք 
այդ ջու րին մէջ պաղ պաղ կ’ու տէ ի նք: Եր բե մն ալ լո ւա ցո ւե լու հա մար « շագ 
շա գի» մէջ լի ճեր կը շի նէ ի նք ու կը լո ւա ցո ւէ ի նք: Ող բա ցե ալ հօ րեղ բայրս՝ 
Յա կոբ էմ մին եւ նո րա որ դի քը՝ Գէ ո րգ եւ Կա րա պետ մի ա սին այդ ջու-
րին ե զեր քը, սօ սի ծա ռե րո ւն շու քին տակ նս տե լով խոր տիկ ներ կ’ե փէ ի նք, 
ուտե լով կը զո ւար ճա նայի նք: 

Ոհ, ինչ եր ջա նիկ եւ ե րա նե լի օ րեր է ին, այ գի եր թալ, քա ղա քէն հե ռա-
նալ, լեռ նե րը դի տել, ձո րեր ու հո վիտ նե րու մէջ խա ղալ, պտոյտ ներ ը նել: 
Ի րի կո ւն նե րը զէ նք պար պել, Կի ւլ պէ նկ571 ը նել, հրա ցա նով թռ չո ւն ներ զար-
նել, որ սոր դու թի ւն ը նել, բնու թե ան գե ղե ցիկ տե սա րան նե րը վայե լել՝ ին ծի 
հա մար շատ հեշ տա լի բա ներ է ին: 

Ա ղե ա րի մէջ մե նէ զատ շատ հայ ըն տա նիք ներ այ գի ներ ու նէ ին, 
այգի ի տու ներ շի նած է ին: Առ նո ւա զն 20-25 տու ներ ի րար մէ 5 կամ 10 
վայր կե ան հե ռա ւո րու թե ա մբ: Սա լի բե ան Սար գիս ու եղ բայ րը՝ Յով հան-
նէս, Ա բո վե ան Ա ւե տիս, Ալ լահ վեր տե ան Շի ւք րիւ, մեր տու նէն վեր Կա-
նի մե ան Գրի գոր եւ այլն եւ այլն: Բո լո րն ալ մե զի դրա ցի այ գի ներ ու նէ ին: 
Սեպ տեմ բեր ամ սո ւան սկիզ բը, ո մա նք Օ գոս տո սի մէջ, կու գային այ գի: 
Ինչ ա նոյշ կե ա նք էր զոր կը վայե լէ ի նք: 

Ող բա ցե ալ Օս կա նե ան Յով հան նէ սին տղան՝ լու սա հո գի Մի նաս ա ղա 
հօ րը մա հո ւը նէ յա ռաջ երբ մե նք ի Հա լէպ կը բնա կէ ի նք ճի շդ մեր այ գի ին 
կից այ գի ու նէ ին: Վեր ջին ծայր շէն ցու ցած էր ի րե նց բա ժի նը, լաւ մշա կած 
էր, աղ ւոր հն ձան մ’ալ շի նած էր: Օս կա նե ան Մի նա սին այ գի մշա կե լու 

571 Կիւլպէնկ (Գյուլբենկ, Gülbank) – ձայն տալ, կանչել (թռչուններին):
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մա սին ու նե ցած սէր ու աշ խա տու թիւ նը զար մա նք պատ ճա ռեց մե զի: Ա նոր 
նայե լով մե նք ալ հրա պու րո ւե ցա նք, երբ Հա լէ պէն ետ դար ձա նք: Տես նե-
լով Ա ղե ա րի այ գի նե րո ւն այն քան շէն նա լը, մե նք ալ սկ սա նք մեր այ գին 
մշա կել: Նոր տո ւն մը շի նե ցի նք, պա րապ, ա մայի տե ղեր ու նէ ի նք: 1000-էն 
ա ւե լի թո ւփ, նոր այ գի տն կե ցի նք, պիս տա կի ծա ռեր պա տո ւաս տե ցի նք, 
ո րով հե տեւ մե նք ամ բո ղջ 14 տա րի Հա լէպ մնա ցի նք: Այդ ժա մա նա կա մի-
ջո ցին մէջ քե ռայրս՝ Հա ճի Կի րա կոս ա ղա Չօր պա ճե ան մշա կել կու տար 
մեր այ գին: Բնա կա նա բար ու րի շին ձեռ քով մշա կո ւած այ գի լաւ չկր նար 
լի նել: 

Ես ան ձա մբ կ’եր թայի այ գի եւ վար պետ այ գե գո րծ ներ մի ա սին կը 
տա նէ ի այ գի յա պա ւե լու հա մար, թո ւրք մշակ ներ կը վար ձէ ի եւ ա նո նց 
վրայ հս կե լո վ……. [այս տեղ միտ քն ընդ հատ վո ւմ է]
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 ԳԻ ՐՔ  Գ

ԸՆ ՏԱ ՆԵ կԱՆ ՀԱ ՄԱ ՌՈՏ  

ԺԱ ՄԱ ՆԱ կԱԳ ՐՈՒ ԹԻ ՒՆ572

1893 Յո ւն վար 5, Ս. Ծնն դե ան ճրա գա լոյ ցի օ րը, ծնաւ աղ ջի կս՝ Արփե-
նի, քա նի մ’օր զկ նի մկր տո ւե ցաւ ի Մա րաշ, Ս. 40 Մա նո ւկ ե կե ղե ցին, 
մկրտիչ քա հա նայ փե սաս՝ արժ. Տէր Վար դան քա հա նայ Տէր Մի նա սե ան 
էր: Այս վա ղա մե ռիկ աղ ջի կս շատ չկր ցաւ ապ րիլ, մե ռաւ: 

1896 Հոկ տեմ բեր 12-ին Ար փե նի ա նո ւն աղ ջի կս իւր քա ռա մե այ 
դեռափ թիթ ծա ղիկ հա սա կին մէջ հրա ժե շտ տո ւաւ աշ խար հի: Սի րո ւն 
Արփե նին թխա դէմ, փայ լո ւն եւ սե ւո րակ ա չեր ու նէր: Կար ծես թէ հրեշ-
տա կի պատ կեր մ’էր: Այն քան փո քր հա սա կին մէջ ու շիմ մի տք եւ թռչ նոց 
դայ լայ լիկ նե րու պէս քա ղցր լե զու մը: Շատ կը ցա ւիմ, որ յի շե ալ սի րե լի 
աղջ կա նս ոչ հի ւան դու թիւ նը եւ ոչ ալ դժ գոյն մա հը տե սայ, ո րով հե տեւ 
1896 Հոկ տեմ բեր ամ սո ւան մէջ դեռ Մա րա շի թո ւրք կա ռա վա րու թե ան 
կեդ րո նա կան բան տին մէջ է ի:

1896 Դեկ տեմ բեր 31, օր չո րեք շաբ թի, տար ւոյն վեր ջին օրն էր, Վահ-
րամ ա նո ւն գե ղա նի եւ գո ղտ րիկ տղաս ամ բո ղջ 2 ա միս հի ւա նդ խառ կե լէ 
յե տոյ մե ռաւ: Յի շե ալ հո գե հա տո րիս փա փո ւկ մար մի նը ա նյագ գե րեզ-
մանին պաղ ծո ցը յա նձ նե ցի նք այն օր: Սի րե լի եւ հա մակ րե լի Վահ րամ 
տղաս հա զիւ 18 ա միս ապ րե լու, ինչ պէս որ վար դի տե րեւ նե րէն ա նու-
շահոտ հո տեր կը ցրո ւին, այն պէս մեկ նե ցաւ իւր ծնո ղաց գր կէն, ա նու շիկ 
Վահ րա մս:

1897 Օ գոս տոս ամ սո ւան 7-ին ժա մա նե ցա նք Ե րու սա ղէմ՝ ես եւ տղաս՝ 
Գէ ո րգ Կիպ րո սէն մեկ նե ցա նք եւ քա նի մ’օր Լար նա քա մնա ցի նք: Յետոյ 
աւստ րի ա կան շո գե նա ւով ե կա նք Ե րու սա ղէմ եւ Ս. Յա կո բայ վան քը ի ջանք:

572 Այս մասը գրված է Երրորդ Գրքի մեջ, գրքերի ցանկից հետո, բայց նրա հետ 
ուղիղ կապ չունի: Այն հիշեցնում է ընտանեկան համառոտ ժամանակագրություն՝ 1893-
1920: Թեև շատ տեղերում անդրադառնում է նույն դեպքերին, որոնց մասին արդեն իսկ 
խոսել է Առաջին և Երկրորդ գրքերում, բայց և այնպես որոշեցինք զետեղել այն այստեղ, 
քանի որ կան նաև որոշ նոր և հետաքրքիր տեղեկություններ (մանավանդ վերաբերող 
1915-1920 թվականներին): Իսկ Տեր Ղևոնդի գրքերի ցանկը ներկայացնում ենք որպես 
Հավելված Ա: Արված են որոշ փոխատեղումներ ժամանակագրական հերթականությունը 
վերականգնելու համար, ինչպես նաև կրկնությունների ու կրկնաբանությունների 
պարագայում՝ աննշան կրճատումներ: 
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1897 Սեպ տեմ բեր 11-ին Իս կէն տէ րու նէն մեկ նե լով, հս կո ղու թե ան 
տակ տղաս՝ Գէ որ գին հետ, Հա լէպ ե կայ: 18 օր Հա լէ պի հայ ե կե ղեց ւոյ 
Ա ռաջ նոր դա րա նը մնա ցի: Երբ Հա լէ պի կու սա կալ Րէ ո ւֆ փա շա Հա լէպ 
մնա լս հրա ման ը րաւ, տղաս՝ Գէ ո րգ, Մա րաշ գնաց մայ րը եւ քոյ րը՝ Ա րու-
սե ակ եւ Նա հա պետ ու Գո ւր գէն տղա քս Մա րա շէն հոս բե րաւ: Ա պու հայա-
թեան Յով հան նէս ա ղային տու նը՝ հո գե տան մօտ, սե նե ակ մը վար ձե ցի նք 
եւ տա րի ի մը չափ Ա պու հայա թե ա նին հետ դրա ցի ե ղա նք: Եւ շատ գոհ 
մնա ցի նք այդ մար դո ւն ազ նո ւու թե նէ: Յի շե ա լին կի նն՝ Վար դու հի հա նըմ 
ալ շատ կը պա տո ւէր զմեզ:

1898 Յու լիս 1-ին, երբ ի Հա լէպ կը բնա կէ ի նք, ոս կե րիչ Սէ լիմ Ֆեթթել 
ա նո ւն հա լէպ ցի հայո ւն տու նը վա րձ քով կը նս տէ ի նք, աղջ կա նս՝ Ա րու-
սեա կին ա մո ւս նու թե ան պսա կը կա տա րո ւե ցաւ: Փե սաս՝ բնիկ բե րի ա ցի573 
Սեպ պա ղե ան Հա ճի Ֆա րէս ա նո ւն ե րի տա սար դին հետ փե սիս տան մէջ: 
Ձե ռն տո ւու թիւ նը Հա լէ պի քա հա նա նե րէն ար ժա նա պա տիւ Տէր Մար կոս 
Հայր Գաս պա րե ան ը րաւ: Պսա կի ա րա րո ղու թե ան ա ղօ թքն ալ Շահ վէ-
քի լե ան հո գեշ նո րհ Տէր Սա հակ Հայր Շահ վէ քի լե ան կար դաց: Խա չն կալ 
կնքա հայրն ալ փե սիս եղ բայր Ֆեթ թո ւլ լա հն էր: Օրհ նէ Աս տո ւած այս 
պսա կը: Հա րս ու փե սայ ծլին ծաղ կին, Ա մէն:

1898 Հոկ տեմ բեր 23-ին, կի րա կի օր մը, առ տո ւան դէմ, Մա րի ա նուն 
աղ ջի կս ծնաւ: Քա նի մ’օր յե տոյ մկր տո ւե ցաւ. Կն քա հայրն է Լօմ լօմ ճե ան 
Կա րա պետ, երբ մե նք ի Հա լէպ Ա պու հայա թե ան Յով հան նէս ա ղային 
տու նը կը բնա կէ ի նք:

1900 Սեպ տեմ բեր 27, օր չո րեք շաբ թի, տա րա բա ղդ մօ րս մա հո ւան 
թո ւա կա նն է: Ող բա ցե ալ մօ րս տա րի քը լաւ չգի տեմ, կար ծեմ 70-ա մե այ 
հա սա կին հա սած էր: Սի րե լի մայրս մի ջին հա սա կաւ, բա րէ դէմ կեր պա-
րան քով, ոչ նի հար եւ ոչ ալ պա րա րտ, այլ ա մէն մա սա մբ գե ղա կա զմ եւ 
վայե լո ւչ ե րէց կին մ’էր: Մօ րս բո ւն մկր տու թե ան ա նու նը Թր վան տա էր: 
Հան գու ցե ալ Թօ փա լե ան գե րա համ բաւ Գէ ո րգ ա ղային դո ւստրն էր: Հեգ 
մօրս բա րե պաշ տու թիւ նը, ազ նո ւու թիւ նը եւ օ րի նա կե լի հա մես տու թիւ նը 
գո վես տի ար ժա նի է: Չէ թէ մի այն ան նման ե րի ցու հի մ’էր, այլ իւր ըն-
տիր գե ղե ցիկ բա րե մաս նու թի ւն նե րով տի պար տան տի կին մ’էր: Մա քո ւր 
սիրտ, ու ղիղ մի տք, շնոր հա լի կաց ու նի ստ՝ մօ րս գո վե լի զար դա րա նք-
ներն է ին: Պի տի յի շեմ եւ եր բեք չը պի տի մոռ նամ ող բա ցե ալ Թր վան-
տա մօ րս ան կե ղծ մայ րա կան սէ րն եւ իմ մա սին ու նե ցած ան հո ւն գո ւթ 

573 Հալեպցի:
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եւ գորովն: Ա ւաղ այս պի սի ան զու գա կան մօր մը հան դէպ իմ որ դի ա կան 
վեր ջին պար տա կա նու թի ւն նե րս չեմ կր ցած մա տու ցա նել: 1897 Սեպ տեմ-
բեր 11-ին երբ Ս. Ե րու սա ղէ մէն վե րա դար ձայ ի Հա լէպ, 8 ա միս յե տոյ սի-
րե լի մայրս Մա րա շէն հոս ե կաւ: Երբ մե նք հո գե տան կից ուր ֆա ցի Ա պու-
հայա թե ան Յով հան նէս ա ղային տու նը կը բնա կէ ի նք՝ հի նգ ա միս մեր քով 
կե ցաւ մայ րի կս եւ յե տոյ փա փա քե ցաւ վե րս տին Մա րաշ վե րա դառ նալ: 
1898 Հոկ տեմ բեր ամ սո ւան 5-ին, հայ ջո րե պա նի մը հետ, գնաց Մա րաշ: 
Ամ բո ղջ 2 տարի մայրս մեծ քոյրս՝ Մա րի ա մին, փե սաս՝ Չօր պա ճե ան Հա-
ճի Կի րա կոս ա ղայե նց քով մնաց: Եւ 1900 Սեպ տեմ բեր 27-ին մի մի այն 
քա նի մ’օր հի ւան դա նա լով կն քեց իւր մահ կա նա ցո ւն:

1901 Յո ւն վար 20, շա բաթ օր, ա րե ւա ծա գին, եր րո րդ աղ ջի կս ծնաւ եւ 
15 օր յե տոյ մկր տո ւե ցաւ, ա նու նը դրի նք Վար դու հի: Կն քա հայրն ե ղաւ Լօմ-
լօմ ճե ան Կա րա պետ: Վար դու հին ծնած ա տեն մե նք ի Հա լէպ Ճի տեյ տէ 
փո ղոց, սա սո ւն ցի Կօ բէ ա ղային տու նը կը նս տէ ի նք:

1906 Սեպ տեմ բեր 28, օր հի նգ շաբ թի, ցո րե կը ժամ 3-ին թոռ նիկս՝ 
Վա նէս Հա ճի Ֆա րէս Սապ պա ղե ան, վեց ա միս ան կող նոյ ծա ռայելէ 
յետոյ, ա ւան դեց իւր ան բիծ հո գին առ Աս տո ւած: Վա ղա մեռ դե ռա տի 
թոռ նի կս՝ Վա նէս կա րկ տէ զար նո ւած նռ նե նե աց ծա ղիկ նե րու պէս ա նա-
գո րոյն մահո ւան ման գա ղէն հն ձո ւե ցաւ: Փե սիս՝ Ֆա րէ սին ըն տա նե կան 
եր ջան կու թե ան յու սոյ վար դը թա ռա մե ցաւ: Ան բա ղդ թոռ նի կս՝ ե օթ նա-
մեայ դեռա բոյս հա սա կին մէջ քա մեց դա ռն մա հո ւան բա ժա կը՝ ի սո ւգ եւ 
ի տխրու թի ւն ան բա ղդ ծնո ղաց:

 Վա ղա մեռ Վա նէս կա պոյտ աչ քե րով, դե ղին մա զե րով, գե ղա դէմ դէմ-
քով, սի րո ւն կեր պա րա նք եւ ան նման կազ մով տղայ մ’էր: Ե օթ տա րե կան 
ծա ղիկ հա սա կին մէջ կա տա րե ալ ե րի տա սար դի մը պէս ու շիմ, սրա միտ 
եւ բա րե բա րոյ պա տա նե կիկ մ’էր գրե թէ: Տա րա բա ղդ թոռ նի կիս մա հուան 
եւ թաղ ման հան դէ սը բա ւա կան շքեղ ե ղաւ: Նոյն օ րը հէգ ման կի կին մար-
մինը Հա լէ պի հայ ե կե ղե ցին փո խադ րո ւե ցաւ, դպ րո ցի ու սա նող ներ շա պիկ 
հա գած քա հա նայ հայ րեր զգես տա ւո րե ալ շատ մը ծա նօթ ներ, բա րե կամ-
ներ եւ ազ գա կան ներ բա րե հա ճած է ին գալ ե կե ղե ցի եւ ներ կայ գտ նո ւիլ 
Սեպ պա ղե ան Հա ճի Ֆա րէ սին թաղ ման տխո ւր հան դէ սին: Դպրո ցա կան 
տղայք ող բա ցե ալ Վա նէ սին դա գա ղին շո ւր ջը բո լո րո ւած տրտ մա նոյշ եւ 
սր տա ռո ւչ եր գեր եր գե ցին: Այն օր, պա տահ մա մբ, պե հես նե ցի հո գեշ նորհ 
Տէր Սու քի աս քա հա նայ թաղ ման հան դէ սին ներ կայ գտ նո ւե լով հա ճե-
ցաւ շատ ազ դու դամ բա նա կան քա րոզ մը խօ սիլ: Յի շե ալ քա հա նան իւր 
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յուզում նա լից յոր դոր նե րով մխի թա րեց զմեզ: Յե տոյ հան դի սա ւոր թա փօ-
րով տա րի նք խե ղճ Վա նէ սին մար մի նը յա նձ նե ցի նք ի հող: Տա րա բա ղդ 
Վա նէ սին շիր մին վրայ հե տե ւե ալ ո տա նա ւո րը փո րագ րո ւած է.

 Հօ րս մօ րս մէկ հա տիկ տղան Յով հան նէ սն եմ ես 
Ոչ դեղ, ոչ խնա մք կր ցան զիս փր կել հի ւան դու թե նէս 
Եւ 8 տա րե կան ծա ղիկ հա սա կիս Յի սո ւս կո չէ զիս 
Եւ կը թո ղո ւմ աշ խար հի վայե լք կ’եր թամ մօտ Փրկ չի ս
Ծ նե ալ 1899 – մե ռաւ 1906-ին
 Տէր Յի սո ւս, լու սա ւո րէ թոռ նի կիս հո գին եւ Հո գին Սո ւրբ Աս տո ւած 

երկ նային մխի թա րու թի ւն պար գե ւէ ծնո ղաց:
1907 Օ գոս տոս 29, ճի շդ չո րեք շաբ թի, գի շե րը ժամ հի նգ ու կե սին, սի-

րա ս նո ւնդ տղաս՝ Գո ւր գէն, ա ւան դեց իւր սր բաս նե ալ հո գին առ Աստուած: 
Հե տե ւե ալ հի նգ շաբ թի օր, ժամ 10-ին, կէս օ րէն յե տոյ, մար մի նը Հա լէ պի 
Հայոց Սո ւրբ 40 Մա նո ւկ ե կե ղե ցին փո խադ րո ւե ցաւ: Ե կե ղեց ւոյ մէջ թաղ-
ման կար գը կա տա րո ւե լէն յե տոյ պա րոն Սար գիս Սի րա նո սե ան ա նո ւն 
ե րի տա սար դը գրա ւոր խի ստ սր տա ռո ւչ եւ հո գե ցո ւնց դամ բա նա կան մը 
կար դաց եւ յու զեց ներ կայից սր տե րը: Սա սո ւն ցի Մա նո ւէլ ա նուն ե րի-
տա սա րդն ալ ազ դու ա տե նա բա նու թի ւն մ’ը րաւ: Ազ նիւ որ դիս վա ղա մեռ 
Գուր գէ նին թաղ ման տխո ւր հան դէ սին բազ մու թե ան մէ ջէն բնիկ կե սա րա-
ցի բժշ կա կան ու սա նող Խա խա մե ան Ար մե նակ է ֆէն տի ա նու նով ուսե ալ 
ե րի տա սա րդն ալ թէ զիս եւ թէ ներ կա նե րը մխի թա րե լու հա մար դամ բա-
նա կա նի ձե ւով շատ յու զիչ եւ սր տա ռո ւչ ա տե նա խօ սու թի ւն մ’ըրաւ: Հո ւսկ 
յե տոյ Հա լէ պի հայ ե կե ղեց ւոյ քա հա նա նե րէն ար ժա նաշ նո րհ Տէր Յա րու-
թի ւն քա հա նայ Ե սայե ան հան գու ցե ալ տա րա բա ղդ Գո ւր գէ նին ան նման 
նկա րագ րին, հրեշ տա կային վա րո ւց եւ գե ղե ցիկ բա րո ւց նկատ մա մբ շատ 
ազ դու գո վե ստ եւ դրո ւա տիք ներ ը նե լով, հա ճե ցաւ մխի թա րել զմեզ: Ող-
բա ցե ալ Գո ւր գէն տղաս դեռ 20 տա րե կան հա սա կին չէր կո խած, Տար սոնի 
բո ղո քա կա նաց քօ լէ ճը ու սո ւմ առ նե լու գնա ցած էր աս կէց: Անդ թէ ան-
բա ւա կան սնո ւն դի պատ ճա ռաւ եւ թէ քօ լե ճին շէն քին ա նյար մա րու թենէ, 
ո րով հե տեւ ձրի ա թո շակ ու սա նող մ’էր, ինքն ալ ար դէն տկա րա կազմ ըլ լա-
լո ւն՝ թո քախ տի են թար կո ւե ցաւ: 

Ամ բո ղջ տա րի մը հոս ի Հա լէպ պէ տք ե ղած դեղ ու դար ման պա կաս 
չը րի նք, բայց օր օ րին հիւ ծախ տը հս կայ քայ լեր ա ռաւ: Այն տա րին՝ 1907, 
կար ծեմ Յու լիս ամ սո ւն սկի զբն էր, Գո ւր գէ նը մօ րը, եղ բայ րը՝ Նա հա պետ, 
Մա րի եւ Վար դու հի ին հետ իբ րեւ օ դա փո խու թի ւն Մա րաշ ղր կե ցի նք:  
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Ի Մա րաշ Ա ղե ար մեր այ գին տա րած է ին: Ա նօ գո ւտ, խեղ ճին հի ւան-
դու թիւ նը ա ւե լի ծան րա ցած էր: Տօք թօր տղաս գնաց Մա րա շէն բե րաւ 
հոս: Քա նի մ’օր յե տոյ մե ռաւ Գո ւր գէն խո րին սո ւգ եւ տրտ մու թե ան մէջ  
թող լով զմեզ:

 Պե տք է խոս տո վա նիմ, թէ Գո ւր գէ նին մա հը մոռ նալ ին ծի հա մար 
դժո ւար է, ո րով հե տեւ ող բա ցե ա լը տա կա ւին հա զիւ 19-ա մե այ ու շիմ, 
պար կե շտ, հա մե ստ, բա րե բա րոյ պա տա նի մ’էր: 1903 Հոկ տեմ բեր 8-ին 
էր, զին քը աս կէց հա լէպ ցի հայ վա ճա ռա կա նի մը հետ Տար սոն ղր կե ցի նք 
Տար սօ նի քօ լե ճը մտ նե լու հա մար:

 Մէյ րի աղ ջի կս 1908, երբ իր մօր եւ եղ բայ րը՝ Նա հա պետ ու ող բա ցեալ 
Գո ւր գէ նին հետ, Մա րաշ գնա ցին՝ հի ւա նդ Գո ւր գէ նը օ դա փո խու թե ան հա-
մար, ի րե նց վե րա դար ձին Քի լիս պան դո կի մէջ պա տահ մա մբ սան դու խէն 
գլո րո ւած էր: Երբ ե կաւ Քի լի սէն սաս տիկ սր տի բա բա խո ւմ ու նէր, թէ ի 
Հա լէպ եւ թէ ի Մա րաշ շատ տօք թօր նե րու տա րի՝ չկր ցան դար մա նել: Վեր-
ջա պէս մե ռաւ: Հե տե ւե ալ օր՝ Ս. Յա րու թե ան Զատ կին եր րո րդ օ րը, թաղ-
ման հան դէ սը տե ղի ու նե ցաւ: Տա րի նք տա րա բա ղդ աղ ջի կս՝ Մէյ րին մօ րս 
գե րեզ մա նին քով թա ղե ցի նք: Մէյ րի աղջ կա նս վրայ, այն օր, ի գե րեզ ման, 
Մա րա շի ու սե ալ ե րի տա սա րդ նե րէն ազ նիւ Յա կոբ Գա լէմ ճե ան սր տա ռո ւչ 
դամ բա նա կան մը խօ սե ցաւ:

1909 Հոկ տեմ բեր 7-ին մեկ նե ցայ Ե գիպ տո սէն, եւ այն օր, ի րի կո ւան 
ժամ 10-ին, ե կայ Փօր Սայիտ: Գի շե րը ան ցու ցի «Օ թել Ֆրան սա»: Հե տեւեալ 
օ րը, ճի շդ կէս օ րը, յու նա կան փոք րիկ շո գե նա ւով մը Փօր Սայի տէն մեկ նե-
ցայ դէպ ի Կիպ րոս: Այն գի շե րը շո գե նա ւին մէջ քա շած տառա պանք նե րս 
պատ մել ան կա րե լի է. Ծո վը բռ նեց, երբ սկ սած է ի նք քա մա րայի մէջ կե րա-
կո ւր ու տե լու: Յան կա րծ սկ սայ փս խել, գլո ւխս դար ձաւ եւ չկր ցայ սե ղա նի 
գլո ւխ նս տիլ: Յոյն քա մա րօթ մը՝ ար գա հա տե լով վի ճա կիս, տա րաւ զիս իւր 
ան կող նին մէջ պառ կե ցո ւց: Ի րի կու նէն գրե թէ մինչեւ ա րեւա ծա գին փս խե ցի 
եւ ան հան գի ստ տա ռա պե ցայ: Հե տե ւե ալ օ րը կեսօ րէ վե րջ շո գե նա ւը ե կաւ 
Ֆա մա գի ւս թա նա ւա մա տոյ ցին խա րս խեց: Ան մի ջա պէս դո ւրս ե լայ եւ օ թել 
մը ի ջայ: Այն ի րի կո ւն քա նի մը հայ րե նա կից ներ գտայ ան դ, տես նո ւե ցայ 
ա նո նց հետ: Հե տե ւե ալ օ րը շո գե կառ քով ե կայ Նի քո սի ա Սո ւլ թա նե ան մե-
ծար գոյ Գէ ո րգ ա ղային օ թէ լը գտայ հան գի ստս: Մնա ցի հոն, քա նի մ’օր 
յե տոյ հայոց ե կե ղե ցին փո խադ րո ւե ցայ ողջ եւ ա ռո ղջ:

1910 Օ գոս տոս 2/15-ին, օր Բշ, ես, կի նս եւ Նա հա պետ, աղ ջիկ նե րս՝ 
Մէյ րի եւ Վար դու հի մեկ նե ցա նք Նի քո սի այէն եւ կառ քով կէս օ րո ւան 
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մօտ ե կա նք ի Լառ նա քա: Ա տա նա ցի Սա մեր գա լե ան Նա զա րէթ ա ղային 
օ թէլը ի ջա նք: Հե տե ւե ալ օր՝ Գշ, ժամ ըստ եւ րո պաց ւոց 10-ին, աւստ րիա-
կան «Է լէ քտ րա» շո գե նա ւով ե լա նք Լար նա քայէն: Շո գե նա ւի մէջ ըն կե րա-
ցանք քա նի մը կե սա րա ցի ե րի տա սա րդ հայե րու: Նա հա պե տը թո ղու ցի նք 
ի Լառ նա քա, որ պէս զի 3 օր վեր ջը Լար նա քայէն յու նա կան շո գե նա ւով մը 
Ա լեք սա նդ րի ա եր թայ: Մե նք, այն օր, հան դի պե ցա նք Լի մա սօլ: Հետեւեալ 
օ րը Թա րապ լո ւս574 ե կա նք եւ այն ի րի կո ւան, ժամ ըստ եւ րո պաց ւոց 5-ին, 
ժա մա նե ցա նք ի Պէյ րո ւթ, ո րով հե տեւ ուշ մնա ցած է ի նք այն ի րի կո ւն 
չկրցա նք պը լէթ առ նել ու եր կա թու ղի մտ նել: Ստի պե ալ մնա ցի նք օր մը 
ի Պէյ րո ւթ, Օ գոս տոս 4-ին էր, հի նգ շաբ թի օր, Պէյ րու թի հայոց ե կե ղե ցին 
այ ցե լու թե ան գնա ցի նք: Տես նո ւե ցա նք Պեյ րու թի հայոց հո գե ւոր հո վիւ 
արժ. Նի կո ղոս վար դա պետ Ֆրան կիւ լե ան ս.  հօր հետ: Հին ժա մա նա կէ 
մնա ցած ա նո ւս կղե րա կան մը գտա նք նո րին հայ րու թիւ նը: Այն օր Պէյ-
րու թի պա պա կան մա րո նի նե րո ւն եւ լա տին նե րո ւն փա ռա ւոր եւ հոյա կապ 
ե կե ղե ցի նե րն ալ պտ տե ցա նք: Ար դա րեւ շատ փա ռա ւոր շէն քեր է ին: Այն 
օր, ի րի կուան ա տեն, քա նի մը մա րաշ ցի ե րի տա սա րդ նե րու օգ նու թե ա մբ 
եւ ա ջակ ցու թե ա մբ կր ցա նք պը լէթ առ նել. Մտա նք եր կա թո ւղ ւոյ վա կօ նը: 
Հետե ւե ալ օր, Օ գոս տոս 6-ին, ուր բաթ օր, ժամ 3-ին հա սա նք ի Հա լէպ:

Տ ղաս՝ տօք թօր Յով հան նէս րու մա թի զմ575 ե ղած ան կող նոյ մէջ ան-
հան գի ստ ե ղած էր, տե սա նք եւ ու րա խա ցա նք: Տօք թօր Յով հան նէս Հա լէ-
պի Հա րթ ը Սիս տո ւն մը վար ձած էր, հոն կը բնա կէր:

1911 – 3 Հոկ տեմ բեր, ան դրա նիկ տղաս՝  տօք թօր Յով հան նէ սին պսա-
կադ րու թե ան հան դէ սը տե ղի ու նե ցաւ Մա րա շի Ս. Քառասուն Մանուկ 
ե կե ղեց ւոյն մէջ, հի նգ շաբ թի օր մը: Ար ժա նա պա տիւ Տէր Վար դան քահա-
նայ Տէր Մի նա սե ան ձե ռն տո ւու թիւ նը ը րաւ: Ու րիշ քա հա նայք ա ղօթ քը 
կար դա ցին, հո գեշ նո րհ Տէր Սա հակ քա հա նայ Տէր Պետ րո սե ան հար-
սա նե կան հմ տա լից քա րոզ մը խօ սե ցաւ: Տղաս ութ օր յա ռաջ նշա նած է ի 
մօրեղ բօ րս տղան՝ Թօ փա լե ան հան գու ցե ալ Արս լա նին Ա ղաւ նի ա նո ւն 
աղջ կան հետ: Կը մաղ թեմ, որ Աս տո ւած բա րի վայե լո ւմ տայ, հա րս ու 
փեսայ մի եւ նոյն բար ձի վրայ ծլին, ծաղ կին եւ ծե րա նան:

1912 Մա րտ 27, Սո ւրբ Յա րու թե ան Զատ կին երկ րո րդ օ րը՝ մե ռե լոց 
օր, երբ ես Մա րա շի Ազ գային գե րեզ մա նա տու նը գնա ցած է ի գե րեզ ման 
օրհ նե լու հա մար, խե ղճ Մէյ րի աղ ջի կս մա հո ւան դա ռն բա ժա կը քա մած է:  

574 Տրիպոլի (Լիբանան):
575 Րումաթիզմ (Rhumatisme) – ռեվմատիզմ:



376

Դրա ցիս՝ Սա րա ֆե ան Ե լի աս ուղ ղա կի գե րեզ ման ե կաւ սի րե լի աղջ կա նս 
մա հը ինձ գու ժե լու հա մար: Հեւ ի հեւ ա ճա պա րա նօք ե կայ տո ւն, տե սայ 
Մէյ րի ան կեն դան պառ կած ան կող նոյ մէջ, կար ծես խոր քնոյ մէջ: Հա-
ւաքուած է ին շո ւր ջը դրա ցիք, մեր ազ գա կա նք եւ բա րե կա մք: Ճի շտ նոր 
հար սի մը պէս զար դա րած է ին Մէյ րին: Եր բեք չպի տի կր նամ մտ քէս 
հեռաց նել այն հո գե ցո ւնց տե սա րա նը. Դե ղին գոյ նով մե տաք սե այ շղարշ 
մը՝ իբր քօղ, Մէյ րի ին ե րե սը ծած կեր է ին: Սկ սայ լալ եւ ող բալ: Ա հա ա մուս-
նու թե ան տխո ւր կող մը. Ու նե նալ տղայ կամ աղ ջիկ, սի րո ւն եւ հրեշ տա-
կան ման զա ւակ ներ, սնու ցա նել, մե ծց նել, կր թել տալ եւ յե տոյ ալ ա նոնց, 
այս պէս՝ դեռ ի րե նց ծա ղիկ հա սա կին մէջ, մեռ նի լը տես նել, ծնո ղաց 
համար ան տա նե լի ցաւ եւ ան մո ռա նա լի վի շտ մ’է:

1916 Դեկ տեմ բեր 16, օր կի րա կի, ի Հա լէպ, քե ռայրս՝ ար ժա նա պա-
տիւ Տէր Վար դան քա հա նայ Տէր Մի նա սե ան, կն քե աց իւր մահ կա նա ցո ւն 
60-ա մե այ հա սա կին մէջ: Թո ղո ւց 4 տղայ, 5 աղ ջիկ: Յի շե ալ խո նա րհ եւ 
հե զա համ բոյր ե րէ ցը մի ջին հա սա կաւ եւ բա րե կա զմ մա րմ նով ան ձնա ւո-
րու թի ւն մ’էր: Բնա ւո րու թե ա մբ ազ նիւ եւ պար կե շտ, ամ բո ղջ 25 տա րի Մա-
րա շի Սո ւրբ 40 Մանուկ ե կե ղեց ւոյ մէջ քա հա նայա գոր ծեց: Ու նէր քա ղցր 
ձայն եւ կր նար գե ղե ցիկ շա րա կան եր գել: Հայե րէն նոր եւ հին լե զո ւաց 
հմո ւտ էր, լաւ թր քե րէն ալ գի տէր: Ան ցե ալ տա րի, Մա րա շի ընդ հա նո ւր 
գաղ թի ժա մա նակ, ե կաւ հոս ըն տա նե օք, ո րով հե տեւ ող բա ցե ալ Տէր Հօր 
եր րո րդ տղան՝ պա րոն Ե րո ւա նդ, Հա լէ պի գեր ման եր կա թո ւղ ւոյ վար չու-
թե ան մէջ իբ րեւ քար տու ղար պաշ տօ նի գլո ւխ կը գտ նո ւէր, Թո ւրք կա ռա-
վա րու թիւ նը « վէ սի քա», այ սի նքն Հա լէ պէն ու րիշ տեղ տա րա գիր չըլ լա լու 
հա մար թոյլ տո ւու թի ւն ը րաւ: Նոյն պատ ճա ռաւ քե ռայրս՝ Տէր Վար դան 
եւ քոյրս՝ Ա գա պի իւր ուս տե րօք եւ դս տե րո վք հոս մնաց: Դժ բաղ դա բար 
Հայր Վար դան ի վա ղո ւց ան տի սր տի հի ւան դու թի ւն ու նէր, ան հան գիստ, 
տր տո ւմ, տխո ւր ապ րե լու դա տա պար տո ւած էր: Տա րագ րու թե ան տա-
ռա պա նք եւ վշ տե րն ալ երբ վրայ ե կան խեղ ճին հի ւան դու թիւ նը օր օ րին 
ծան րա ցաւ եւ 1916 ձմե ռը սկ սաւ տա ռա պիլ: 2 կամ գրե թէ 3 օր ան կող նոյ 
ծա ռայե լով՝ քա մեց ա նա գո րոյն մա հո ւան դա ռն բա ժա կը:

 Մե ռած օ րը, կի րա կի ըլ լա լո ւն պատ ճա ռաւ, մար մի նը Հա լէ պի ե կե-
ղե ցին փո խադ րո ւե ցաւ: Սո ւրբ Ե րու սա ղէ մի մի ա բան գե րաշ նո րհ Ե ղիշէ 
Սր բա զա ն576 Ս.  Պա տա րա գի մի ջո ցին օծ ման ա րա րո ղու թիւ նը ը րաւ եւ 
հան գու ցե ա լին վրայ սր տա ռո ւչ դամ բա նա կան քա րոզ մ’ալ խօ սե ցաւ: 

576 Եղիշէ Չիլինկիրեան:
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Արժա նա ւոր թաղ ման հան դի սիւ տա րին թա ղե ցին խե ղճ Տէր Վար դա նը 
Ազ գային գե րեզ մա նա տու նը՝ Հա լէ պէն գրե թէ կէս ժա մէն ա ւե լի, գե րեզ մա-
նո ցին մէջ: Այս բա րե բա րոյ քա հա նային տա րա բա ղդ մա հը խո րին սո ւգ եւ 
ան պատ մե լի տրտ մու թե ան մէջ թո ղո ւց իւր ըն տա նի քին ամ բո ղջ ան դամ-
նե րը: Օրհ նե ալ ե ղի ցի կա մք Տե ա ռն:

1919, ըստ Յու նաց Մայիս 14/27, օր ե րեք շաբ թի, ի րի կո ւան, փե սաս՝ 
Սեպ պա ղե ան Հա ճի Ֆա րէ սին տան մէջ, սի րե լի տղաս՝ Նա հա պե տին 
պսա կադ րու թե ան հան դէ սը տե ղի ու նե ցաւ Մա րա շի ե րե ւե լի ազ գային նե-
րէն եւ իմ ալ մօր քե ռոր դիս հան գու ցե ալ Չօր պա ճե ան Տէ օվ լէթ է ֆէն տի ին 
որ դի՝ Հա ճի Յա րու թի ւն է ֆէն տի ին տղան՝ Յով հան նէս է ֆէն տի ին Լու սա-
բե ր577 ա նո ւն աղջ կան հետ: Հա լէ պի հայ ե կե ղեց ւոյ չո րս քա հա նայք հրա-
ւի րե ալ է ին՝ արժ. Տէր Խա չա տո ւր Պո ղի կե ան ձե ռն տո ւու թի ւն ը րաւ, Տէր 
Յով հան նէս քա հա նայ Էթ մեք ճե ան Ա ւե տա րա նը կար դաց, Ե սայե ան Տէր 
Յա րու թի ւն Հայրն ալ պսա կի սո ւրբ խո րհր դոյն ա ղօթ քը կար դաց: 

Ե րբ քա հա նայ սո ւրբ հա րք մեր քիչ կամ շատ հար սա նե կան յար-
գանք նե րը վայե լե ցին, մեկ նե ցան: Ու նէ ի նք թո ւով քիչ հրա ւի րե ալ ներ: 
Ա նո նց մին էր մե զի հայ րե նա կից եւ մի ան գա մայն բա րե կամ Քիւ փէ լե ան 
փրօ ֆե սօր Սի մոն պա տո ւե լի: Յի շե ա լը, իւր սո վո րա կան պեր ճա խօ սու-
թեա մբ, տղո ւս՝ Նա հա պե տին ա մո ւս նու թե ան հան դէ սին առ թիւ հա րս ու 
փե սին ուղ ղե ալ շատ ի մաս տա լից եւ լո ւրջ քա րոզ մը խօ սե ցաւ: Ան հո ւն 
շնոր հա կա լու թե ամբ ունկնդ րե ցի նք: Յե տոյ մեր սի րե լի բա րե կամ, օրհ-
նեալ Տաճատ է ֆէն տի Տա քե սե ան սկ սաւ խօ սիլ, շատ զո ւար ճա լի կեր պով: 

577 Լուսաբեր Տեր-Ղևոնդյանը իր հուշերում պատմում է. «Մեր ամբողջ աքսորը 
տեւել էր վեց ամիս: Երկուս ու կէս տարի մնացինք Դամասկոսում: 1918 թուի վերջում, երբ 
արդէն զինադադար էր կնքուած, ֆրանսական կառավարութիւնը իր միջոցներով հայերին 
տեղափոխեց հիւսիս՝ Կիլիկիա տանելու մտադրութեամբ: Դամասկոսից ճանապարհ ընկանք 
հայկական եռագոյն դրօշը պարզած և «Յառաջ նահատակ» երգելով: Ամէն կայա րանում 
իջնում եւ եռագոյնը քաշած երգում էինք: Հալէպում մեզ դիմաւորեց Տէր Ղեւոնդ քահանան՝ 
իմ ապագայ կեսրայրը, որը համոզելով ժողովրդին զսպել իր ոգեւորութիւնը, ծալեց և մի 
կողմ դրեց դրօշը՝ յորդորելով չհաւատալ ֆրանսացիներին: Ես ամուսնացայ եւ մնացի 
Հալէպում, բայց 1919-ի Մայիսին, ծնողքս ամբողջ ընտանիքով գնացին Մարաշ վստահելով 
ֆրանսացիներին՝ Կիլիկիայի հայերի զանգուածի և հայ կամաւորների հետ միասին: Նրանք 
տեղաւորուել էին մեր հին տանը, որտեղ մի թուրք էր նստել անցած տարիներին: Սակայն 
1920-ի Յունուարին ֆրանսական զօրքերը յանկարծակի նահանջեցին հայերին սրի բերանը 
թողնելով քեմալականների առջեւ: Միայն մարաշցիներից 3000 հոգի մեռաւ նահանջի 
ճամփին՝ ձիւնի վրայ, որն այդ տարի սարսափելի առատ էր: Հօրս հիւանդութեան պատճառով 
մեր ընտանիքը մէկուկէս տարի մնաց Մարաշում եւ 1921 թուի վերջում, Հալէպի ճանապարհով 
անցավ Եգիպտոս, ուր մենք արդէն հաստատուել էինք» (Լուսաբեր Տէր Ղեւոնդեանի Յուշերը 
եղեռնի մասին, Հայկազեան հայագիտական հանդէս, Պէյրութ, 2012, էջ 586):
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Այդ տե սակ ա տե նա խօ սել ար դէն տի ար Տա ճա տին հա մար բնա կան յատ-
կու թի ւն մ’եղած է: Քա նի մը խօ սք ալ ես խօ սե ցայ: Հա րս նիք նիս պա րզ էր, 
բայց ա նոյշ եւ քա ղցր: Աս տո ւած բա րի վայե լո ւմ շնոր հէ զաւ կիս:

Տ ղո ւս՝ Նա հա պե տին հար սին հայ րը՝ Յով հան նէս է ֆէն տի Չօր պա-
ճեան, իբ րեւ տա րա գիր այն ա տեն Դա մաս կոս կը գտ նո ւէր եւ Մա րաշ 
վե րա դառ նա լու հա մար Դա մաս կո սէն Հա լէպ ե կաւ ըն տա նե օք եւ քա նի 
մ’օր մեր տու նը հի ւր ե ղաւ: Մե նք այն օ րեր Հա լէ պի Սա լի պէ թա ղին մէջ 
կը բնա կէ ի նք:

1919 Նոյեմ բեր 28-ին, ուր բաթ ի րի կո ւան ժամ եր կո ւք ու կէ սին, Ա րու-
սե ակ աղ ջի կս մա նչ մ’ու նե ցաւ, ա նու նը դրին Նու պար: Աս տո ւած պա հէ 
այս տղան:

1920 Ապ րիլ 28 եւ, ըստ եւ րո պաց ւոց, Մայիս 11-ին, ե րեք շաբ թի օր, 
առտո ւա նց Հա լէ պէն մեկ նե ցայ: Ողջ երթ մաղ թե լու ե կած է ին տղաքս՝ տօք-
թօր Յով հան նէս, Նա հա պետ, փե սաս՝ Հա ճի Ֆա րէս, աղ ջի կս՝ Վար դու հի: 
Ա մէ նո ւն հետ համ բու րո ւե լէն յե տոյ շո գե կառ քը սկ սաւ քա լել: Ամբողջ սի-
րե լի նե րէս բաժ նո ւե ցայ: Յու զո ւմս, ներ քին վշ տա լից զգա ցո ւմ նե րս պատ-
մել ան կա րե լի է: Հայր ըլ լաս, զա ւակ ներ ու թոռ ներ ու նե նաս, տարի նե րէ ի 
վեր ա նո նց ներ կայու թիւ նը վայե լես, ա նո նց քա ղցր խօս քե րը, ա նոնց սէր 
եւ հա մակ րու թի ւն նե րով եր ջան կա նա լէդ զկ նի, թո ղո ւս ա մէ նքն ալ եր թաս 
պանդխ տու թե ան՝ ար դա րեւ դժո ւար է: Բայց ինչ օ գո ւտ, ան գամ մ’ Հա լէ պէն 
հե ռա նա լու ո րո շո ւմ տո ւած է ի: Այն օր խի ստ յու զո ւմ նա լից օր մ’էր ին ծի հա-
մար: Վա կօ նի մէջ ըն կեր նե րս՝ քա նի մը հրե այ եւ մէկ քա նի հայեր, ուրախ 
զո ւա րթ կ’ու տէ ին, կ’ըմ պէ ին, կը խօ սակ ցէ ին. Մի մի այն ես է ի տրտո ւմ եւ 
տխո ւր, ա խոր ժակ չու նէ ի, բնաւ եր բեք բե րա նս բան մը դնելու: 

Ո րով հե տեւ սի րե լի նե րէս բաժ նո ւած է ի, ամ բո ղջ հի նգ տա րի նե րէ ի 
վեր Հա լէպ բնա կած եւ Հա լէ պի հայ ե կե ղեց ւոյ ար ժա նա պա տիւ քա հա-
նա նե րէն եւ թէ հայ ժո ղո վր դե ան մեծ մա սէն սի րո ւած է ի: Հա լէպ ին ծի 
հա մար գրե թէ երկ րո րդ հայ րե նիք մ’ե ղած էր: Գոհ է ի Հա լէ պէն ա մեն տե-
սա կե տով, բայց դժ բաղ դա բար ներ կայ տար ւոյ սկիզ բէն ի վեր թէ բուն 
ծնն դա վայրս ե ղող Մա րա շի մէջ պա տա հած ահ ռե լի եւ ան նման ջար-
դե րը, զո ւլմ եւ ա հա զա նգ ա ղետ նե րը, քոյ րե րո ւս ձիւ նե րու մէջ սա ռիլ ու 
մեռ նի լը, Մա րա շի վեց ե կե ղե ցե աց չե թէ նե րու կող մա նէ այ րո ւի լը եւ շատ 
մը ան մեղ հայե րու եւ ազ գա կան նե րո ւս չա րա չար սպան ման սր տա կե-
ղեք լու րե րը, այն աս տի ճան սի րտս նե ղեր ու մա շէր է ին, որ այ լե ւս Հա լէպ 
բնա կիլ ին ծի հա մար տա ժա նե լի բեռ մ’ե ղած էր: Մա րա շի կոր ծա նու մէն 
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յե տոյ Այն թապի չե թէ նե րո ւն կող մա նէ պա շա րո ւի լը եւ խե ղճ այն թապ ցի 
20000 հայոց կրած ան նման վի շտ եւ տա ռա պա նք նե րը ա մեն օր լսե լով՝ 
յե տին աս տի ճան ա հա բեկ լի նե լու հար կադ րո ւած է ի: Ի րա ւի Հա լէ պի մէջ 
վախ նա լու ա ռիթ մը չու նէ ի նք, բայց օր օ րին Այն թա պի եւ թէ Կի լի կի ոյ մէջ 
Հա ճըն, Սիս, Ա տա նա, Տար սօն եւ Ա մա նոս լեռ նե րու մէջ գտ նո ւող խե ղճ 
հայե րո ւն չե թէ նե րու կող մա նէ նե ղո ւիլ, սպա նո ւիլ, տա ռա պիլ եւ շատ չար-
չա րո ւի լը լսե լով եւ կար դա լով ազ գային թեր թե րու մէջ, եւս ա ռա ւել Հա լէ-
պէն մեկ նե լու փա փա քե ցայ: 

Այն ո րոշ ման ե կայ, որ ուղ ղա կի ել լեմ Ա ղեք սա նդ րի ա եր թամ. Ե թէ 
յա ջո ղիմ ան դ պաշ տօ նի գլո ւխ ան ցնիլ մնամ, իսկ ե թէ Ա ղեք սա նդ րի ա 
պե տք չու նի քա հա նայի՝ Գա հի րէ եր թամ, ո րով հե տեւ տղաս՝ Գէ որ գէն ալ 
տե ղե կու թի ւն ա ռած է ի, որ Գա հի րէ ի ե կե ղեց ւոյն հա մար քա հա նայի մը 
պե տք կայ: Եր թա նք, ը սի, այն պի սի տեղ մը եւ մի ջա վայ րի մը մէջ գէթ քա-
նի մը տա րի կե նա նք եւ ապ րի նք, կե ան քի, ինչք եւ պա տո ւոյ ա պա հո վու-
թի ւն եւ ան դոր րու թի ւն վայե լե նք: Թո ղո ւլ Հա լէ պի հայ ե կե ղե ցին, թո ղո ւլ 
Հա լէ պի հայ ժո ղո վո ւր դը, թո ղո ւլ Հա լէ պի նման ջու րը եւ օ դը գե ղե ցիկ եւ 
ա ռող ջա րար քա ղաք մը՝ մեծ ան խո հե մու թի ւն էր եւ մի ան գա մայն ան հե-
ռա տե սու թի ւն: Ան ցե ալ տա րի նե րու մէջ ի Հա լէպ ա ռու տո ւր լաւ վի ճա կի 
մէջ էր, ար հե ստ ներ եւ ար հես տա ւոր շատ կը շա հէ ին, նա մա նա ւա նդ ոս-
կեր չու թիւն շատ գո հա ցու ցիչ վի ճա կի մէջ էր: Տղաս՝ Նա հա պետ լաւ դրամ 
կը վա ստ կէր, գո րծ կը վխ տար: Նա հա պե տին շի նած ոս կե ղեն, մա նե ակ, 
օ ղակ եւ մատ նի նե րը լաւ կը ծա խո ւէ ին: Երբ Մո ւս տա ֆա Քե մա լի խն դիրը, 
ա ւելի լաւ է ը սե նք չե թէ նե րու յար ձա կո ւմ եւ կռիւ նե րը, ե րե ւան ե լան, Հա-
լէպ ստի պո ւե ցաւ վնա սո ւիլ, ո րով հե տեւ Ա նա տօ լո ւէն բնաւ երբէք ճամ բա-
նե րու ա նա պա հո վու թե ան պատ ճա ռաւ վա ճա ռա կան ներ չէ ին կր նար գալ: 
Ա ռու տո ւր ին կաւ, ար հես տա ւոր ներ ա հա գին վնաս նե րու են թար կո ւե ցան: 
Նա հա պետ տղաս, երբ եղ բայ րը՝ Գէ ո րգ Գա հի րէ էն Հա լէպ ե կաւ ըն տա-
նե օք 1919 Օ գոս տոս ամ սո ւն մէջ, եր կու քը մի ա սին 48 ոս կի ի խա նո ւթ մը 
վար ձե ցին: Նա հա պետ ոս կե ղէն բա ներ պի տի շի ներ, Գէ ո րգն ալ պի տի 
աշ խա տէր ծա խե լու: Քա նի մը ա միս ներ մի այն կր ցան մի ա սին գոր ծել, 
յան կա րծ չե թէ նե րու խն դի րը ե րե ւան ե լաւ եւ Հա լէ պի ոս կեր չու թե ան 
ա նակն կալ հա րո ւած մը տո ւաւ: Առ եւ տու րի ան կու մը եւ ար հե ստ նե րու 
վեր ջին ծայր տկա րա նա լը տես նե լով, եւս ա ռա ւել, Մա րա շի հայոց ահ ռե լի 
կո տո րա ծին սար սա փե լի լու րե րը լսե լով, Գէ ո րգ տղաս բո լո րո վին յու սա-
հա տե ցաւ եւ ո րո շո ւմ տո ւաւ վե րս տին Գա հի րէ վե րա դառ նալ:
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1920 Փե տր վար 22-ին, շա բաթ օր մը, կի նն՝ Կիւ լե ան եւ եր կու որ դի քը՝ 
Գո ւր գէ ն578 եւ Ար տաշ առ նե լով մեկ նե ցաւ Հա լէ պէն եւ գնաց Ե գիպ տոս: 
Այս տղո ւս ալ ա սա նկ մե նէ մեկ նի լը որ քան վի շտ եւ յու զո ւմ պատ ճա ռեց 
մե զի: Այս թո ւա կա նէն վեց ա միս յա ռաջ ինչ ինչ օգ տա ւէտ մտա ծո ւմ նե րով 
Գա հի րէ էն Հա լէպ փո խադ րո ւիլ, առ նո ւա զն 30-40 ոս կի ի չափ ծախ քե րու 
են թար կո ւիլ ճամ բու նե ղու թի ւն ներ կրե լէն յե տոյ ա նյա ջո ղու թե ան մատ-
նուե լով ետ դառ նալ Ե գիպ տոս, շատ դժո ւա րին խն դիր մ’էր եւ է: Օրհ նե ալ 
է Աս տո ւած, Գէ ո րգ տղաս ող ջա մբ Գա հի րէ ժա մա նե լէն յե տոյ յա ջո ղե ցաւ 
նո րէն Մա թո սե ա նց ծխա խո տի գոր ծին մէջ պաշ տօն գտ նել: 

Այս ա մէ նը պատ մե լէ նպա տա կս այս ե ղաւ, որ կա րե նամ հա սկց նել 
ըն թեր ցո ղին, թէ Հա լէ պէն ու րիշ տեղ մը փո խադ րո ւիլ ու զե լս ոչ թէ շա հու 
տե սա կէ տով էր, այլ մի մի այն ա պա հով տեղ մը գտ նո ւիլ եւ ապ րիլ: Նայինք 
վեր ջը ինչ պէս պի տի ըլ լայ Ա նա տո լո ւի եւ ա ւե լի ճիշ դը Կի լի կի ոյ տա րա-
բաղդ հայոց այս խղ ճա լի եւ ան տա նե լի վի ճա կը: Ա պա թէ ոչ, Հալէ պի մէջ, 
ես եւ ըն տա նի քս, ա մէ նքս ալ, ողջ եւ ա ռո ղջ կ’ապ րէ ի նք, նա մա նա ւա նդ 
փե սաս՝ Հա ճի Ֆա րէս, աղ ջի կս Ա րու սե ակ, թոռ նիկ նե րս՝ Պեհօ, Լէ ո նիկ, 
Պե րճ եւ Նու պար մի շտ մեր քով, մե նք ա նո նց քով եր ջա նիկ կ’ապ րէ ի նք: 
Տօք թօր տղաս, հար սը՝ Ա ղաւ նի, թոռ նի կս՝ Ար փե նի, աչ քիս առ ջեւ, մի եւ 
նոյն տա նը մէջ, ու րախ զո ւա րթ օ րեր կ’ան ցը նէ ի նք: Եր բե մն ալ ըն տա նե-
կան մա նր մո ւնր վշ տեր եւ ցա ւեր ալ կը պա տա հէ ին: Ինչ եւ ի ցէ, վար դը 
սի րո ղը փո ւշն ալ հար կաւ մի ա սին սի րե լու հար կադ րո ւած է: Ըն տա նե կան 
սրա հի տակ հօր, մօր, հայր եւ որդ ւոց, քե րց եւ հար սե րո ւն մէջ եր բե մն 
ան հա ճոյ դէպ քեր, խօս քեր կը պա տա հին, սի րոյ եւ հա մակ րու թե ան հե-
ռա նա լը կը նշ մա րո ւին: Ու րախ եմ, որ մե նք մոռ ցած ենք այն բա նե րը եւ 
նե րած ենք ի րա րու թե րու թի ւն նե րո ւն:

 Կար ծեմ նպա տա կէս հար կադ րո ւե ցայ շե ղիլ. բո ւն ճամ բոր դու թիւնս 
պի տի պատ մէ ի: Հա լէ պէն մեկ նե լէս օր մը յե տոյ, ա րե ւա ծա գին, Պէյրութ 
հա սա նք, Ապ րիլ 29, օր չո րեք շաբ թի, ուղ ղա կի տղո ւս՝ Նա հա պե տին 
ա ներ ձագ Չօր պա ճե ան պա րոն Ղե ւոն դին քով գնա ցի: Նո րին սի րե լու-
թիւ նը հայ կա թո լի կաց Ա ռաջ նոր դա րա նին վա րի յար կը, Պէյ րու թի հայոց 

578 Գուրգեն Տէր Ղեւոնդեան (1911–2002) – մինչև կյանքի վերջը ապրել է Ալեք սանդ -
րիայում, Եգիպտոս: Եղել է ճարտարագետ և հաջողակ գործարար, գերմանական FAG  
ընկե  րության ներկայացուցիչը Մերձավոր Արևելքում: Բարերարություններ է արել ինչ պես 
Եգիպտոսում, այնպես էլ Հայաստանում: Նվիրատվություններ է կատարել Հայ Առա քե լա - 
կան եկեղեցուն, «Հայաստան» համահայկական հիմնադրամին և Եգիպտոսում ՀՀ դեսպա-
նատանը: Կահիրեի իր անձնական բնակարանը նվիրել է Հայաստանի հանրապետությանը:
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վար ժա րա նին դա սա տո ւն ե ղած էր, ըն դու նեց զիս յար գա նօք: Այն օր Պէյ-
րու թէն Ա ղեք սա նդ րի ա եր թա լու հա մար գաղ ղի ա կան փաս փօր թի վար չու-
թե ան դի մե ցի եւ ար դէն փոք րիկ լու սա տիպ պատ կեր նե րս քո վս պատ-
րաստ է ին՝ տո ւի: Վեր ջա պէս, ճի շդ ութ օր յե տոյ, կր ցայ փաս փօ րթ առ նել 
թէ՛ ֆրան սա կան եւ թէ՛ ան գղի ա կան հիւ պա տոս նե րէն:

1920 Մայիս 6/19, օր Դշ, խը տի վա կան « Մի ւմ թազ» ա նո ւն շո գե նաւ 
մտայ: Հե տե ւե ալ օր, Մայիս 7/20 Հի նգ շաբ թի, մե զի հա մար Քրիս տո սի 
Համ բա րձ ման տօ նն էր, միս մի նակ եւ տր տո ւմ, տխո ւր ան ցու ցի քա մա րայի 
մէջ մի այ նակ փա կո ւած է ի: Մի տքս ին կաւ այն ո ղոր մե լի եւ շատ դժբա ղդ 
օր՝ հի նգ տա րի յա ռաջ՝ 1915, ըստ յու նաց Մայիս 1, հի նգ շաբ թին, յո րո ւմ 
զմեզ Մա րա շէն, մեր ծնն դա վայ րէն դո ւրս հա նեց Մա րա շի կա ռա վա րիչ 
Մի ւմ թազ պեյ ա նո ւն մար դա կե րպ գա զա նը՝ ութ ըն տա նիք է ի նք՝ ող բա-
ցե ալ Թո րոս է ֆէն տի Մա հի կե ան, Կոս տա նդ է ֆէն տի Վար ժա պե տե ան, 
Մել քոն Պա պի կե ան եւ հայ բո ղո քա կան պա տո ւե լի Ա հա րո ն579, Տօք թօր 
Բար սեղ Սե ւե ան, Մել քոն Հա զա րա պե տե ան, Յով նան Վար ժա պե տե-
ան ըն տա նե օք: Ե րե ւա կայե ցի մի այ նու թե ա նս մէջ մեր Մա րա շէն մեկ նած 
օ րը: Առ նո ւա զն հի նգ-վեց հա զա րէն ա ւե լի մա րաշ ցի թո ւր քեր՝ այր եւ կին 
մեր տա րագ րու թե ան վրայ խն դա լու եւ զմեզ ծաղ րե լու հա մար քա ղա քէն 
դուրս ե լած է ին: Որ քան տխո ւր է ի նք, տր տո ւմ է ի նք, ո րով հե տեւ գի տէ ի նք, 
թէ ան շո ւշտ զմեզ ան ծա նօթ տեղ մը աք սո րե լու հա մար կը տա նէ ին: Այն 
օ րո ւան տե սա րա նը նոյ նու թե ա մբ ը ղե ղիս մէջ պատ կե րա ցած է ին: Ինչ պէս 
ան ցան այն հի նգ ա մե այ ժա մա նա կա մի ջո ցք: Մե զի հետ Մա րա շէն տա-
րագ րո ւող ըն կեր նե րէն ո մա նք մե ռած է ին տա րագ րու թե ան մէջ: Աս տու ծոյ 
ան հո ւն ո ղոր մու թե ան վրայ զար մա ցած է ի. Տղո ւս՝ տօք թօր Յով հան նէ սին 
թո ւրք բա նա կին մէջ իբ րեւ հա րիւ րա պետ տօք թօր գտ նո ւի լը մեր ըն տա-
նի քին տա րագ րու թե նէ փր կո ւե լո ւն պատ ճառ ե ղած էր: Փա ռք կու տայի 
նա խա խնա մու թե ան եւ ինք նի րե նս կ’ը սէ ի, որ այժմ ա զատ եմ, շո գե նա ւի 
մէջ հան գի ստ եր կու օր յե տոյ Ա ղեք սա նդ րի ա պի տի ել նիմ կ’ը սէ ի:

 Շո գե նա ւը Հայ ֆա եւ Ե ա ֆա հան դի պե ցաւ: 1920, Մայիս 9, օր շաբաթ, 
Ա ղեք սա նդ րի ա ե լայ եւ ուղ ղա կի Ա ռաջ նոր դա րան գնա ցի: Անդ տե սայ 
արժա նաշ նո րհ Տէր Հայ կա զո ւն Ոս կե րի չե ան ա նո ւն նո րըն ծայ բա նի բուն 
քա հա նան, ո րով հե տեւ Նո րին Սր բու թիւ նը այս թո ւա կա նէն քա նի մը տարի 
յա ռաջ Մա րաշ ե կած եւ Մա րա շի Մի ա ցե ալ վար ժա րա նին մէջ դասա-
տուու թի ւն ը րած էր՝ կը ճա նչ նար զիս: Սի րա լիր ըն դու նե լու թի ւն ը րաւ:

579 Ահարոն Շիրաճեան – Հալեպի հայկական որբանոցի տնօրենն է եղել:
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ՎԵՐ ՋԱ ԲԱ ՆԻ ՓՈ խԱ ՐԵ Ն

 Ո րով հե տեւ 27 տա րի նե րէ ի վեր բնիկ Կ. պոլ սե ցի ան նման գրա գէտ 
տի ար Ար շակ Չօ պա նե ա նին ի մաս տա լից յօ դո ւած, քեր թո ւած եւ հե ղի նա-
կու թի ւն նե րը կար դալ սի րած եմ՝ հե տե ւե ալ գե ղե ցիկ գրու թի ւնն ալ տեսայ 
եւ շատ հաւ նե ցայ « Պայ քար» ա նո ւն Ա մե րի կա հրա տա րա կո ւող ազ գ-
օգուտ թեր թի ն580 մէջ, յար մար դա տե ցի ըն դօ րի նա կել հոս, մեր ըն տա-
նեկան պատ մու թե ան չոր րո րդ հա տո րի ն581 ա ռա ջին է ջին մէջ:

 Նոր տա րո ւան սե մին 

Տա րին, որ վեր ջա ցաւ շատ գէշ տա րի մըն էր: Կր նա նք զայն քո վը 
դնել 1915 քստմ նե լի տա րի ին: Թե րե ւս ա ւե լի գէշ էր այս գա ցող տա րին, 
ոչ մեր զո հե րո ւն թի ւով, այլ կա ցու թե ան զզո ւե լի ու թե ա մբ: 1915-ին հայ նա-
հա տակ նե րու դէ զը մին չեւ եր կի նք բա րձ րա ցող սոս կա լի բո ւրգ մը ձե ւա-
ցուց, բայց բո ւր գին կա տա րը՝ եր կին քը գո ցող ամ պե րո ւն մէջ, պատ ռո ւա ծք 
մը կար, ուր կից լոյս մը կը ճա ճան չէր, յոյ սը Յաղ թա նա կին՝ «Ի րա ւո ւն քի» 
յաղթա նա կին: 

Այս օր, չո րս տա րի յե տոյ, այն ան մո ռա նա լի գի շե րէն, ուր «Յաղ թա-
նա կը» տօ նե ցի նք խե լայեղ ցն ծու թե ա մբ, երբ աչք մը նե տե նք սա լմն ցող 
տա րի ին վրայ, որ Կի լի կի ոյ պար պու մով սկ սաւ եւ Ա րե ւել քի Քրիս տո նե ա-
նե րո ւն վճ ռա կան, ար մա տա կան քայ քայու մով վեր ջա ցաւ, եւ երբ, պահ մը 
վեր լու ծե նք ա նո րա կե լի տե սա րա նը, զոր կը պար զէ Ժո ղով մը, ուր ոչ ոք 
գի տէ, թէ ով է յաղ թո ղը ու ով է յաղ թո ւա ծը, ուր ի րա կան նա խա գահ նե րն 
են ե ա թա ղա նը եւ բեթ րօ լը, մա րդ ստի պո ւած է մտա ծել թէ 1915-ը նո ւազ 
պժ գա լի էր:

 Բայց նոր տա րո ւան սե մին վրայ, հայ միտ քը պե տք չէ յա մե նայ իր 
ե տե ւը փռո ւող մռայլ պատ կե րին նայե լու, պե տք է յա ռի ա պա գային, կամ 
հին հին օ րե րո ւն յի շա տա կին ա պաս տա նի, որ պէս զի չի կքի ու չի փլ չի 
վհա տու թե ան հո վո ւն տակ, որ մա հա ցու է:

580 Պայքար, ազգային, քաղաքական, գրական օրաթերթ, պաշտոնաթերթ Ռամկա-
վար ազատական կուսակցության Ամերիկայի շրջանակի, Բոստոն: Մեջբերվող հոդվածը 
տպվել է 1923 թ. հունվարի 30-ին:

581 Թեև Տեր Ղևոնդը այստեղ գրում է չորրորդ հատորի մասին, բայց իրականում 
չորրորդ հատոր չկա, միայն Արշակ Չոպանեանից մեջբերված այս մի քանի էջն է: Ըստ 
երևույթին սկզբում նպատակ է ունեցել հուշագրությունը շարունակել, բայց հետո միտքը 
փոխել է: 
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 Դառ նու թի ւն, տրտ մու թի ւն, նող կա նք, դժո ւար է որ Հայ մը այս զգա-
ցո ւմ նե րը զս պէ՝ տօ նա կան այս ցն ծայե ղձ խրախ ճա նք նե րո ւն մէջ, որ կը 
թո ւին ծաղ րել ան հա մար զո հե րու ա նօ րի նակ թշո ւա ռու թիւ նը:

 Բայց դա հիճ նե րո ւն մեղ սա կից պի տի ըլ լայ հայ միտ քը, ե թէ իր 
մորմո քն ու սու գը մին չեւ յու սա հա տու թի ւն հա սց նէր: 

Ոչ ոք տէ րն է ա պա գային: « Վա ղը Աս տու ծոյ կը պատ կա նի» ը սաւ 
Հիւ կօ: Ա մեն գի շեր իր վե րջն ու նի, եւ այդ վեր ջը լոյ սին ծագ ման կը յան գի: 
Ա մեն փո թո րիկ իր վախ ճա նն ու նի, եւ այդ վախ ճա նը պայ ծառ ու խա ղաղ 
տի րա պե տու թի ւնն է ա րե ւոտ երկն քի մը: Պէ տք է տո կալ, տե ւել, պէ տք է 
կառ չած մնալ կո տր տած նա ւո ւն յե տին խլե ակ նե րո ւն, մին չեւ մու թը փա-
րա տի, մր րի կը ան ցնի եւ նա ւա հան գիս տը ցոյց տայ իր կա նա նչ ու քա ղցր 
ե րե սը: 

Ի մաս տու թիւ նը պի տի չու նե նամ տե սու թի ւն նե րով ա պա ցու ցա նել բա-
րեն պա ստ կա րե լի ու թի ւն նե րու ստու գու թիւ նը: Ոչ ոք գի տէ թէ ինչ պի տի 
պա տա հի վա ղը: Ամ բո ղջ աշ խա րհ փո թո րի կի մատ նո ւած, կը պտոտ քի 
ա լե ծո ւփ, ինչ պէս խո ւմբ մը նա ւեր խե լա գար հո վե րէ դղր դո ւած ով կէ ա նի 
մը վրայ: Մեր խե ղճ նա ւա կի րը էն շատ տա ռա պո ղն է, շատ փո քր ըլ լա լուն 
հա մար: Բայց մի մի այն այն չէ, որ կը տա ռա պի. մեծ ու փո քր, ա մեն քը 
յոր ձան քին մէ ջն են: Պե տք է դի մա նալ, մին չեւ որ ի րա կան խա ղա ղու թիւ նը 
ծա գի, մին չեւ շո ղայ հաշ տու թե ան ծի ա ծա նը արջ նա թոյր եր կին քին մէջ:

 Խո շոր ըլ լա լը ան հրա ժե շտ պայ ման չէ դի մա նա լու հա մար: Ֆի զի քա-
կան փոք րու թե ան մէջ հո գի ի մե ծու թի ւն կա րե լի է ցոյց տալ: Եւ հո գին է որ 
կը կազ մէ տե ւա կան եւ ի րա կան ոյ ժը: 

Ե ա թա ղա նը կը մա շի հո ւսկ ա պա, բայց հո գին ան մահ է: Բեթ րօ լը 
ա հա գին ուժ մըն է, բայց Գա ղա փա րը ա ւե լի մեծ ուժ մըն է: Վե րջ ի վեր ջոյ 
հո գին է որ կը յաղ թէ, գա ղա փա րն է, որ կը տի րէ: Պատ մու թիւ նը այդ պէս 
կը սոր վեց նէ: 

Խոր հի նք մեր ան ցե ա լին աղ ւոր է ջե րո ւն, ո գե նք սի րե լի դէմ քե րը մեր 
հե րոս նե րո ւն, որ հին ա ղէտ նե րո ւն մէջ բա րձր պա հե ցին հայ հո գին ու մեր 
ազ գային տու նը վե րա կա նգ նե ցին: Յի շե նք Մես րո պը, Վար դա նը, Ա շո տը, 
Ռու բե նը, յի շե նք ե րե կո ւան մեր մեծ նա հա տակ նե րը որ ին կան՝ մղ ձա ւան-
ջային ար հա ւի րք նե րու մէջ՝ ա ռա նց յու սա հա տե լու ա պա գայէն: Գո րո վի, 
սքան չաց ման, հա ւա տար մու թե ան ող ջոյն մը ուղ ղե նք ա նո նց վեհ ստուեր-
նե րո ւն, ուժ առ նե նք ա նո նց լու սե ղէն ե րե ւոյ թէն եւ նայի նք ա պա գային 
հաւա տա ւոր: 
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Ո ւխ տե նք սի րել, ալ ա ւե լի ջեր մու թե ա մբ, ալ ա ւե լի ա ղա պա տան քով, 
մեր ցե ղը, մեր դա տը, մեր լե զո ւն, մեր մշա կոյ թը, նո ւի րո ւի նք ա նո նց ալ 
ա ւե լի ջեր մու թե ա մբ եւ ան ձնա զո հու թե ա մբ: Ա սի կա չի բա ւէր փա կե լու 
մեր վէր քե րը, բայց լա ւա գոյն սպե ղա նին է ա նո նց: Ա սի կա սի րտ կու տայ 
որ պէս զի տո կա նք մին չեւ ծա գի լը « ծի ա ծա նին»: 

Շատ բան կո րսն ցու ցի նք, բայց ոչ պա տի ւը: Բո լոր ազ գե րո ւն խիղ ճը 
բա րձ րա ձայն կա ղա ղա կէ այ սօր, թէ ար դար է Հայո ւն դա տը եւ թէ բո վան-
դակ մա րդ կու թիւ նը յան ցա ւոր է եւ պար տա կան է Հայո ւն հան դէպ: Ով 
կրնայ ար գի լել որ այս բա րոյա կան հս կայ ու ժը իր պտու ղը չտայ ա ւե լի 
կամ նո ւազ մօ տիկ ա պա գայի մը մէջ: 

Մեր կրօն քին խո րհր դան շա նը Խա չը չէ, Յա րու թի ւնն է, չար չա րան-
քին ան խու սա փե լի կեր պով յա ջոր դող գա ղա փա րին յաղ թա նա կը: Այդ 
լուսե ղէն խո րհր դան շա նը աչ քի առ ջեւ ու նե նա նք այս նոր տա րո ւան սե մին 
վրայ եւ քա ջու թե ա մբ շա րու նա կե նք քա լել Գող գո թային ճամ բէն, յա րու-
թեան օ րը պի տի գայ մեր ազ գին հա մար ալ, թէ մեր մէջ ան վկա նդ պա-
հենք ինչ որ է ա կա նն է, հո գին:
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[ ՀԱ ՎԵԼ ՎԱԾ Ա]

 [Տէր Ղե ւոն դի գր քե րի ցան կը ]

1924, Յու լիս 22, օր ե րեք շաբ թի, առ տո ւան ժամ 7-ին ես և օ րի ո րդ Պայ-
ծառ Սեպ պա ղե ան աս կէց՝ ի Գա հի րէ էն Ա ղեք սա նդ րի ա գնա ցի նք, աղ ջի կս 
Վար դու հին տես նե լու հա մար: Ե րեք ու կէս ժամ վեր ջը, երբ վայ րա շար ժը 
Սի տի Կե պր կայա րա նը հա սաւ, դո ւրս ե լա նք: Ա հեղ բազ մու թի ւն հա ւա քո-
ւած էր վսե մա փայլ վար չա պետ Շաղ լո ւլ Փա շա ն582 դի մա ւո րե լու հա մար: 
Ո րով հե տեւ թրամ վայ պատ րա ստ էր, մտա նք մէ ջը, քա ռո րդ ժամ յե տոյ 
ի ջա նք Իպ րա հի միյէ Սիմ լէ: Ես ար դէն գի տէ ի ճամ բան, ուղ ղա կի գնա ցի նք 
մեր խնա մի Լէյ լե կե ա նց բնա կա րա նը:

Մ նա ցի նք ան դ ե րեք օր եւ ե րեք գի շեր: Պա տո ւե ցին զմեզ սի րով: Հե-
տե ւե ալ օր, ժամ 4 –ին, կէս օ րէն յե տոյ, ծո վափ գնա ցի նք՝ ես, Պայ ծառ, 
աղ ջի կս՝ Վար դու հի, փե սաս՝ Տիգ րան եւ փե սիս հօ րեղ բօր աղ ջի կը՝ օ րի-
ո րդ Նո ւա րդ: Ես եւ Պայ ծառ նս տա նք Քա պի նէ ին մէջ, բայց Վար դու հի, 
Տիգ րան ու Նո ւա րդ ծով մտան լո ւա ցո ւե լու: Լո ւա ցո ւե լէն յե տոյ տո ւն դար-
ձա նք եւ ես եր կար ա տեն ծո վը դի տե ցի: Հե տե ւե ալ օր, նո րէն կէս օ րէն յե-
տոյ, կր կին ան գամ փե սաս եւ Խո րէն, Թո րոս եւ Զա րու հի հա նըմ, օ րի ո րդ 
Նո ւա րդ դար ձե ալ ծո վային պտոյտ մ’ը րի նք նա ւա կով, շատ գոհ մնա ցի նք 
այս պտոյ տէն: Վեր ջա պէս, 1924 Օ գոս տոս 25, օր ուր բաթ, կէս օ րէն յե տոյ 
ժամ 4-ին եր կա թու ղի ով Ա ղեք սա նդ րի այէն Գա հի րէ ե կա նք: Վար դու հին 
ու Տիգ րան մեզ ողջ երթ մաղ թե լու հա մար Սի տի Կե պր ե կան. ո գի տէ 
ան գամ մ’ալ երբ պի տի տես նո ւի նք:

* * *
1920 Մա րտ 4/17, երբ Հա լէպ կը գտ նո ւէ ի փա փա քե ցայ, որ թան գա րա-

նիս մէջ գտ նո ւող գր քե րո ւս ցու ցա կը գրեմ.

582 Սաադ Զաղլուլ (Saad Zaghloul, 1859-1927) – նշանավոր հեղափոխական գործիչ և 
պետական այր: Եգիպտոսի վարչապետ 1924 թ. հունվար-նոյեմբերին: 
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2 հա տոր ֆրան սե րէ նէ ի հայե րէն Լու սի նե ան պատ կե րա զա րդ բառա-
րան, տպե ալ ի Փա րի զ583, 1908 Նոյեմ բեր 14-ին երբ Կ. Պոլիս կը գտ նուէ ի, 
գր քե րու նայե լու հա մար Չաք մաք ճը լար Ե օ գու շու գրա վա ճառ Գը լը ճեան 
Յով հան նէ սին խա նու թը մտայ: Տե սայ այս գե ղե ցիկ բա ռա րա նը: Կը 
թղթա տէ ի, հա ճըն ցի Համ բար ձո ւմ Պոյա ճե ան ա նո ւն գե րազ նիւ բա րե-
կամս, որ Հաճ նոյ հայոց կող մա նէ թր քա կան Մե պու սան Ժո ղո վոյն ե րես-
փո խան ընտ րո ւած էր, վրայ ե կաւ եւ տե սաւ յի շե ալ բա ռա գր քին նայե լս: 
« Տէր Հայր, ե թէ ֆրան սե րէն գի տես, առ այդ բա ռա րա նը» ը սաւ: Ես ալ քիչ 
մը ֆրան սե րէն գիտ նա լս ի մա ցու ցի: Ան մի ջա պէս մէկ ոս կի ֆրան սա կան 
տա լով գրա վա ճա ռին Լու սի նե ան բառ գիր քը ին ծի նո ւէր ը րաւ: Ու րախ եմ 
որ այս հոյա կապ բառ գիր քը մնաց ին ծի:

1 հա տոր թր քե րէ նէ ի ֆրան սե րէն պատ կե րա զա րդ բա ռա րան, հե ղի-
նա կու թի ւն Տի րան Քէ լէ կե ան ա նո ւն պա տո ւա կան հայո ւն: Այս գե ղե ցիկ 
բառ գի րքն ալ ի Հա լէպ 2 մէ ճի տիյէ ի սա սո ւն ցի հայէ մը ծա խու ա ռի. 1918 
Փե տր վար 7-ին, տպե ալ ի Կ. Պոլիս:

1 հա տոր ֆրան սե րէ նէ ի թր քե րէն պատ կե րա զա րդ բա ռա րան թո ւրք 
հե ղի նակ Շէմ սետ տին Սա մի պէյի ն584 յօ րի նա ծը: Ճոխ եւ գե ղե ցիկ բառ-
գիրք մ’է: 3 մէ ճիտ հոս ծա խու ա ռի, տ պե ալ ի Կ. Պոլիս 1918-ին: Դժ բաղ դա-
բար այս բա ռա րա նը լաւ կա զմ չու նի:

1 հա տոր « Նոր բառ գի րք հայե րէն լե զո ւի», պատ կե րա զա րդ: Գո րծ 
վար ձատ րե ալ Իզ մի րե ա նց գրա կան մր ցա նա կաւ յօ րի նե ալ Սի մոն Գա փա-
մա ճե ա նէ: Տպե ալ 1910 Կ. Պոլիս: Ի Հա լէպ 1917-ին Մա րտ 15-ին 18 դա հե կա-
նի ծա խու ա ռի այս գե ղե ցիկ բառ գիր քը:

1 հա տոր բա ռա րան հայե րէն լե զո ւի, առ ձե ռն, ա ռա ջին տիպ Վե նե-
տիկ: Այս բա ռա րա նն ալ ի Հա լէպ 5 դա հե կա նի գնե ցի 1916 Նոյեմ բեր 4-ին:

 1 հա տոր « Շա հե նն ի Սի պիր, կամ գաղ թա կան հայը»585: Գրեց Տէր 

583 Նոր բառգիրք պատկերազարդ ֆրանսահայ, Գվիտոն Լուսինեան,Փարիզ, 1900:
584 Սամի Ֆրաշյորի, գրական անունով հայտնի է որպես Շեմսեդդին Սամի Էֆենդի 

(1850-1904): Ալբանական ծագումով օսմանյան գրող, փիլիսոփա, դրամատուրգ, Ալբանիայի 
ազգային վերածննդի շարժման ականավոր դեմքերից մեկը, նպաստել է օսմաներենի 
բարեփոխմանն ու զարգացմանը, հեղինակ է մի շարք արժեքավոր բառարանների, 
որոնցից է կենսագրական բառարանը 6 հատորով: 

585 Սեդրակ Տէր Սարգսենց, Շահենն ի Սիպիր, կամ գաղթական հայը, Կ.Պոլիս, 1877:
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Սարգ սե նց: 1877-ին տպե ալ ի Կ. Պոլիս: Ազ գային հի ա նա լի վիպասանութիւն 
մ’է: Ըստ իս 10 ան գամ կար դա լը կ’ար ժէ: 1878 Յո ւն վար 1-ին, ի Մա րաշ, 
այս գե ղե ցիկ գիր քը 15 դա հե կա նի գնած եմ:

1 հա տոր «Ա րա քս»586 պատ կե րա զա րդ հան դէս 1887-ին հրա տա րա-
կե ալ ի Փե թրս պո ւրկ Սի մէ ոն Գու լա մի րե ա նց ա նո ւն ռու սա հայ գրա գէ տին 
հրա տա րա կու թի ւնն է: Ող բա ցե ալ հրա տա րա կի չն այս ա ռա ջին հա տո րը 
ին ծի նո ւէր ղր կած էր Քի ւրք ճե ան Վա հան ազ նիւ բա րե կա միս յա նձ նա-
րա րու թե ա մբ: Սոյն հա տո րին մէջ Կի լի կի ոյ վրայ շատ լո ւրջ եւ հմ տա լից 
յօ դո ւած ներ կան: Մա րա շէն ղր կո ւած յօ դո ւած մ’ալ կայ, զոր ժա մա նա կին 
ես ղր կած է ի «Ա րաք սի» խմ բագ րին: Շատ կը ցա ւիմ, որ այս ազ գօ գո ւտ 
հան դէ սին խմ բա գի րը վա ղա հաս մահ ու նե ցաւ:

3 հա տոր « Տե սու թի ւն Սո ւրբ Գրոց» Աս տո ւա ծա շո ւն չի պատ մու թի ւն 
գրա բառ լե զո ւաւ: Տպե ալ ի Վե նե տիկ: Հա տոր նե րը՝ եր րո րդ, չոր րո րդ Հին 
կտա կա րա նի, իսկ Նոր կտա կա րա նէն ա ռա ջին հա տոր: Գրա բառ շատ 
սա հո ւն եւ պա րզ լե զու մ’ու նի: Այս ե րեք հա տոր նե րն ալ քա նի մը տա-
րի ներ յա ռաջ խի ստ ա ժան գնով ի Հա լէպ ծա խու ա ռած եմ: Կը սի րեմ 
կարդալ այս գիր քե րը, ո րով հե տեւ ա նոյշ լե զու մը ու նին:

2 հա տոր « Լոյս» շա բա թա թե րթ: Ե կե ղե ցա գի տա կան ա ռա ջին տա րի, 
հա տոր Ա եւ հա տոր Բ գե րա պա տիւ Բաբ գէն ե պիս կո պոս Կիւ լե սէ րե ա նի 
հրա տա րա կու թի ւն. 1905-ին հրա տա րա կե ալ, տպե ալ ի Կ. Պո լիս: Այս եր կու 
թան կա գին հա տոր նե րը յի շե ալ Բաբ գէն սր բա զան ին ծի նո ւէր ը րաւ: Ըն-
թե րց ման ար ժա նի շատ հմ տա լից եւ կրօ նա կան պատ մա կան եւ բա նաս-
տեղ ծա կան յօ դո ւած ներ կան այս չք նաղ հա տոր նե րո ւն մէջ: Կը ցա ւիմ, որ 
այս տե սակ ազ գօ գո ւտ հան դէս մը հա զիւ 2 տա րի կր ցաւ ապ րիլ:

1 հա տոր « Կի ւլ վէ րի ճամ բոր դու թի ւն», ան գղի ե րէ նէ թա րգ մա նո ւած 
շատ զո ւար ճա լի վէպ մ’է: Այս թո ւա կա նէն գրե թէ 30 տա րի յա ռաջ ի Մա-
րաշ՝ 20 ղու րու շի ծա խու ա ռած եմ այս գիր քը: Շա տեր ի նէ ա ռին կար դա-
ցին: Այժմ մա շած եւ հին ցած է: Այ սու ա մե նայ նիւ սի րած եմ այս այ լա բա-
նա կան գրո ւած վէ պը:

586 Պետերբուրգ, 1887-1898, պատկերազարդ հանդես, գրական և գեղարվեստական 
(վեցամսյա): Խմբ.- հրատ.՝ Սիմեոն Գուլամիրյանց, Տպ. Սկորոխոդովի, ապա՝ Լիբերմանի 
(տե՛ս Հայ պարբերական մամուլը, էջ 44):
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1 հա տոր «Ե օ թն կար գե ան քա րո զա գի րք», թա րգ մա նե ալ լա տի նե րէ նէ, 
տպե ալ ի Վե նե տիկ: Աղ ւոր գի րք մ’է: Նո ւէր տրո ւած է ին ծի հոս:

1 հա տոր « Թո ւղթ Մար կոս Ա ղա բէ գե ա նի, Հայոց աշ խար հի, ազ գի եւ 
ե կե ղե ցու ազ գայ նու թե ան մա սին», 1878-ին տպագ րե ալ ի Կ. Պո լիս: Այս գե-
ղե ցիկ գի րքն ալ աս կէց 20 տա րի յա ռաջ, ի Մա րաշ, Մու րա տե ան տի ար 
Յա րու թի ւն սի րե լի բա րե կա մս ին ծի նո ւի րեց: Կար դա լու ար ժա նի գո րծ մ’է:

1 հա տոր Լին չի « Հայաս տան»ը, Հայաս տան ու ղե ւո րու թի ւն ներ եւ 
ուսո ւմ նա սի րու թի ւն ներ, ան գղի ե րէ նէ թա րգ մա նեց Լե ւոն Լա րե նց587 ա նուն 
պա տո ւա կան եւ, մի ան գա մայն թր քա կան ան գո ւթ եւ ան խի ղճ խժդժու-
թեան զոհ գնա ցող, խե ղճ հայը: Հի ա նա լի գո րծ մ’է: 10 ան գամ կար դա-
լու ար ժա նի: Կը ցա ւիմ, ո րով հե տեւ այս պի սի ան զու գա կան գր քի մը մի ւս 
հա տոր նե րը չկր ցայ գնել: Իմ ու նե ցա ծս ա ռա ջին հա տո րն է: Երկ րո րդն ալ 
լսե ցի թա րգ մա նե ալ է, բայց եր րոր դը, կար ծեմ, թա րգ ման չին նա հա տա-
կո ւե լով՝ մնա ցած է:

1 հա տոր «Յի շա տա կա րան կե նաց եւ գոր ծոց մե ծա նո ւն պայա զա-
տաց Լա զա րե ան տոհ մին», շա րագ րե ալ ի Մսե րայ Մա գի ստ րո սէ եւ Աս-
պե տէ Գրի գոր Մը սէ րե ա նց, տպե ալ ի Մոս կո ւա, 1858-ին, գե ղե ցիկ գի րք 
մ’է: Այս թո ւա կա նէն 30 տա րի յա ռաջ լու սա հո գի Կա րա պետ Տե տէ ա նո ւն 
տա րեն տե ցի հայը ին ծի նո ւէր տո ւաւ ի Մա րաշ:

1 հա տոր – « Գի տա կան շար ժո ւմ» հան դէս ամ սե այ588: Տնօ րէն խմբա-
գ րա պետ Ն.  Տա ղա ւա րե ան, Ա ռա ջին տա րի, 1885-ին հրա տա րա կե ալ ի 
Կ. Պո լիս, Ա ռա ջին հա տոր: Ե թէ շա րու նա կու թի ւն ու նե նար շատ կա րեւոր 
հան դէս մ’էր: Բայց այս պի սի զո ւտ գի տա կան թե րթ մը բա ղդ չու նե ցաւ 
եր կար ապ րե լու: Խե ղճ Տա ղա ւա րե ան տօք թօր իւր ան բա ղդ ըն կեր նե-
րուն հետ 1915-ին, հոս, Հա լէպ ե կաւ, տե սայ զին քը եւ իւր նա հա տակ 

587 Լեւոն Լարենց (Քիրիշճեան, 1882-1915) – հայ բանաստեղծ, թարգմանիչ: Ծնվել է  
Կ.Պոլսում, զբաղվել է ուսուցչությամբ, 1890-ականների վերջերից արձակ և չափածո 
ստեղ ծագործություններով աշխատակցել է պոլսահայ մամուլին: Կարճ ժամանակ «Բիւ-
զան դիոն» օրաթերթի խմբագրությունում աշխատելուց հետո մեկնել է ԱՄՆ, որտեղ հրա-
տարակել է «Ձայն Հայրենեաց» թերթը: Իր չափածո ստեղծագործությունները հետա-
գայում տպագրել է առանձին գրքով՝ «Դրախտի երգեր» խորագրով (Թիֆլիս, 1908)։ 
Անգլերենից  թարգմանել է Լինչի «Արմենիա» գիրքը (համառոտ), իսկ ֆրանսերենից՝ 
Ղուրանը (Կ.Պոլիս, 1911): (Տե՛ս Գառնիկ Ստեփանյան. Կենսագրական բառարան, հատոր 
Բ. Երևան, 1981, էջ 25): 

588 «Գիտական շարժում», Կ.Պոլիս, 1885-1887, Հանդես ամսյա, Տնօրեն-խմբագիր 
Ն. Տաղավարյան, Տպարան Նշ.Պերպերյանի (տե՛ս Հայ պարբերական մամուլը, էջ 43):
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ընկերները589 Հա լէ պի Ա ռաջ նոր դա րա նին մէջ, երբ Կի լի կի ոյ Վեհ. Կա թո-
ղի կո սին հետ տես նո ւե լու ե կած էր:

1 հա տոր – եր կա մե այ « Պա նդխ տու թի ւն ի Հա պե շս տան, կամ բա-
րոյա կան, քա ղա քա կան եւ կրօ նա կան վա րք հա պե շից», տպե ալ ի Սո ւրբ 
Ե րու սա ղէմ, 1871-ին: Հա պեշ նե րու մա սին ըն դար ձակ տե ղե կու թի ւն ներ 
տո ւող գե ղե ցիկ գի րք մ’է: Այս ալ ին ծի նո ւէր տրո ւած է աս կէց 25 տա րի 
յա ռաջ ի Մա րաշ:

1 հա տոր – « Տա րե րք հռե տո րա կան ա րո ւես տի», եր կա սի րու թի ւն Հայր 
Սա մո ւէլ Գան թու րե ա նի, տպե ալ ի Վե նե տիկ 1875-ին: Աշ խար հա բառ լե-
զո ւաւ գե ղե ցիկ ճար տա սա նու թի ւն մ’է: Երբ ի Հա լէպ կը բնա կէ ի նք, այս 
գե ղե ցիկ գիր քը, 8 դա հե կա նի ծա խու ա ռի: Ի Վե նե տիկ տպե ալ Ա գո նց 
« Ճար տա սա նու թի ւն» մ’ալ ու նէ ի, գրա բառ: Կը ցա ւիմ, որ 1895 Նոյեմ բեր 
6-ին, Մա րա շի ա հեղ եւ քստմ նե լի կո տո րա ծին ա տեն, երբ մեր տու նը կո-
ղոպ տե ցին եւ թալ լե ցին՝ Ա գո նց « Ճար տա սա նու թի ւն»ը կո րաւ: Այս թան-
կա գին Ճար տա սա նու թե ան հետ Վե նե տիկ տպե ալ Աստ ղա գի տու թի ւն 
մ’ալ կո րսն ցու ցի: Եր կո ւքն ալ շատ լաւ գիր քեր է ին: Ինչ օ գո ւտ:

1 հա տոր – «Ազ գային ջո ջեր», նշա նա ւոր եր գի ծա բան հան գու ցե ալ 
Պա րո նե ա նին հե ղի նա կու թիւ նը: Առ նո ւա զն 10 ան գամ կար դա լը կ’ար ժէ: 
Այս գի րքն ալ ի Հա լէպ չն չին գնով մը ծա խու ա ռած եմ:

1 հա տոր – Հո մե րի «Ի լի ա կան», բնագ րէն թա րգ մա նեց Հայր Ար սէն 
Ղա զա րոս Ղա զի կե ան: Այս տի ե զե րա հռ չակ դիւ ցազ ներ գու թի ւնն ալ, երբ 
ի Հա լէպ կը գտ նո ւէ ի նք, հան գու ցե ալ ազ գա սէր տօք թօր Սա մո ւէլ Շմա ւո-
նե ա նին լծա կի ցը՝ տի կին Ա ղաւ նի, ին ծի նո ւէր ը րաւ: Հո մե րի Ի լի ա կա նին 
գրա բառ թա րգ մա նու թիւ նը ար դէն ու նէ ի, այս ալ աշ խար հա բառ թա րգ մա-
նու թի ւնն է: Ճիշ դը խօ սե լով, այս հի ա նա լի գր քին աշ խար հա բառ թա րգ մա-
նու թիւ նը Հայր Ար սէն Բագ րա տու նի ին թա րգ մա նած գրա բառ լե զո ւի վսե-
մու թիւ նը եւ քա ղց րու թիւ նը չու նի, Գո չու նե ա նին Նա րե կը աշ խար հա բառ 
թա րգ մա նե լո ւն պէս ե ղաւ:

1 հա տոր – «Ազ գե րու պատ մու թի ւն»ը, Ա ռա ջին հա տոր, Հին Ա րե ւե լք: 
Բազ մա թիվ պատ կեր նե րով կազ մեց Գ. Խա ժակ: Տպե ալ ի Կ. Պո լիս 1914-ին,  
շատ պա տո ւա կան գո րծ, ի Հա լէպ, 1915 Յու լիս 2-ին էր, 10 դա հե կա նի 

589 Խոսքը վերաբերում է մի խումբ մտավորականների և ազգային գործիչների՝ 
Նազարեթ Տաղավարյան, Ռուբեն Զարդարյան, Հարություն Ջանգյուլյան, Է. Ակնունի, 
Գ. Խաժակ, Ս. Մինասյան, որոնք շատ չանցած աքսորվեցին ու նահատակվեցին 1915-ի 
մայիսին Այաշից (Անկարայի մոտ) դեպի Դիարբեքիր (Տիգրանակերտ) ճանապարհին:
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գնե ցի այս գե ղե ցիկ գիր քը: Շատ կը ցա ւիմ, այս աղ ւոր գր քին հե ղի նա-
կը՝ Գա րե գին Խա ժա կ590 հոս ե կաւ. Ռու բեն Զար դա րե ա ն591, Ճի հանկիւ-
լե ա ն592, տօք թօր Տա ղա ւա րե ան, Ակ նու նի593 ըն կեր նե րով տե սայ զի րե նք 
Ա ռաջ նոր դա րան: Յե տին աս տի ճան տր տո ւմ, տխո ւր եւ յու սա հատ է ին: 
Կ. Պոլ սէն աք սո րո ւած է ին պե տա կան հրա մա նաւ: Իբր թէ Տիգ րա նա կե րտ 

590 Գարեգին Խաժակ (Չաքալյան, 1867-1915, Մեծ Եղեռնի զոհ) – հրապա րա-
կախոս, հասարակական-քաղաքական գործիչ, Հ.Յ.Դ. անդամ։ Ծնվել է Ալեք սանդ րա-
պոլում  (այժմ՝ Գյումրի): 1893-ին մեկնել է արտասահման, հետևել Ժնևի համալ սա րա-
նի հասարակագիտական բաժնի դասընթացներին։ Վերադառնալով Կովկաս, պաշտո-
նավարել է Թիֆլիսի Ներսիսյան դպրոցում: 1912-ին մեկնել է Կ.Պոլիս, նշանակվել 
Սամաթիա թաղամասի հայկական դպրոցի տնօրեն: Ժամանակի պարբերական մամուլում 
տպագրել է հրապարակախոսական հոդվածներ։ Առանձին գրքերով լույս է ընծայել՝ 
«Ժողովրդի բանաստեղծ Գամառ-Քաթիպան», «Հարկերը Տաճկաստանում», «Հայկական 
շարժման պատճառները», «Ինչ է ազգությունը» (Կ. Պոլիս, 1912), «Տառապանքի գիշերը», 
«Հին արևելք» (1914) և այլն։ 

591 Ռուբեն Զարդարյան (1874–1915, Մեծ Եղեռնի զոհ) — նշանավոր արևմտահայ 
գրող, թարգմանիչ, խմբագիր, հասարակական- քաղաքական գործիչ, Հ.Յ.Դ. անդամ։ Ծնվել 
է Սևավերակ գյուղում: Երկու տարեկանում ծնողների հետ տեղափոխվում են Խարբերդ, 
որտեղ էլ ստացել է նախնական կրթությունը տեղի ազգային վարժարանում և ամերիկյան 
դպրոցում: Այնուհետև զբաղվել է ուսուցչությամբ (Մեզիրեում) և իր հեղափոխական 
գործունեության համար ձերբակալվել: 1905-1908 թթ. ապրել է Բուլղարիայի Պլովդիվ 
քաղաքում, որտեղ խմբագրել է «Ռազմիկ» թերթը: Սահմանադրության հռչակումից հետո 
վերադարձել է Կ.Պոլիս և 1909-ին հիմնել «Ազատամարտ» օրաթերթը: 1890-ականներից 
տարբեր պարբերականներում սկսել է տպել գրական գործեր:Հրատարակել է «Ցայգալոյս» 
գիրքը (թարգմանված ֆրանսերեն 1912-ին), բանաստեղծությունների ժողովածուներ՝ 
«Մենաւոր ծառը», «Լեռան եղնիկին», «Բագինին փառաբանութիւնը», նորավեպեր՝ «Սեւ 
հաւը կանչեց», «Նահանջ», «Ապրելու համար», «Տան սէրը», «Սարերու տղան», «Զզջումը», 
նաև հեքիաթներ, լեգենդներ, գրականագիտական հոդվածներ: Թարգմանել է Մաքսիմ 
Գորկու, Վ.Կորոլենկոյի, Էմիլ Վերհարնի, Պ. Շելլիի, Վիկտոր Հյուգոյի, Օսկար Ուայլդի, 
Անատոլ Ֆրանսի երկերից: 

592 Յարութիւն Ճանկիւլեան (Հարություն Ջանգյուլյան, 1856–1915, Մեծ Եղեռնի 
զոհ) – ծնվել է Վանում: Սոցիալ Դեմոկրատ Հնչակյան կուսակցության անդամ: 1890 թ.  
Գումգափուի (Կ.Պոլիս) նշանավոր ցույցի կազմակերպիչներից էր: Ձերբակալվել ու 
դատապարտվել է մահապատժի, որը հետագայում փոխարինվել է ցմահ բանտարկությամբ: 
Ազատ է արձակվել 1897-ին: Անցել է Կիպրոս: Աշխատել է հաշտեցնել Հնչակյան կուսակ-
ցության երկու թևերը: Փորձել է համագործակցություն ստեղծել հնչակյանների ու դաշնակ-
ցականների միջև: 1908-ին Սահմանադրության հռչակումից հետո, հաստատվել է Կ.Պոլսում, 
եղել է Հնչակյան կուսակցության ղեկավարներից, ընտրվել է Ազգային երեսփոխան:

593 Է. Ակնունի (Խաչատուր Մալումեան, 1863 Մեղրի – 1915, Մեծ Եղեռնի զոհ) – 
Հասարակական, քաղաքական գործիչ, հրապարակախօս, Հ.Յ.Դ. կուսակցութեան անդամ: 
Նախնական կրթութիւնը ստացել է ծննդավայրում, ապա ավարտել է Թիֆլիսի  Ներսիսյան 
դպրոցը (1883թ.), իսկ հետագայում ուսումը շարունակել է Ժնևում: Աշխատակցել է 
«Մշակ»-ին, եղել է՝ խմբագրութեան քարտուղար 1899-ից, Ժնևում աշխատել է «Դրօշակ»-ի 
խմբագրութեան մէջ, որտեղ տպագրվել է իր «Կովկասեան խապրիկներ» հոդվածաշարը: 
1908-ից սկսած աշխույժ հասարակական-քաղաքական գործունեություն է ծավալել 
Կ.Պոլսում: Հեղինակել է «Դէպի Երկիր» հատորը:
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պի տի տա րո ւէ ին, բայց յե տոյ լսե ցի նք, որ Սե ւե րե կի594 մօտ տեղ մը, չո րսն 
ալ չա րա չար մա հո ւա մբ նա հա տա կո ւած է ին: Թո ւրք բար բա րո սու թիւ նը 
քա նի քա նի այս պի սի ան նման գրա գէտ ներ, պատ մա բան ներ, բա նաս տե-
ղծ ներ, բժի շկ ներ, դե ղա գո րծ ներ եւ դաս տի ա րակ ներ սպան նեց, կա խեց 
եւ նա հա տա կեց: Ի սէր եւ ի յի շա տակ յի շե ալ Գա րե գին Խա ժա կին այս 
հի ա նա լի գիր քը պի տի պա հեմ թան գա րա նիս մէջ:

2 հա տոր – « Պատ մու թի ւն Պալ քա նե ան պա տե րազ մին», յօ րի նե ալ 
Ա րամ Ան տօ նե ա նէ 1912-ին, տպե ալ ի Կ. Պոլիս, պատ կե րա զա րդ շատ շնորհ-
քով հե ղի նա կու թի ւն մ’է: Այս գե ղե ցիկ գիր քը տղաս՝ տօք թօր Յով հան նէս, 
գնած էր ի Հա լէպ: Մա րա շէն ե կա նք, տե սայ այս չք նաղ գիր քը: Ա ռա ջին հա-
տո րը կոր սո ւած էր: Քա նի մը ա միս յե տոյ գտայ հոս, մար դու մը քով, ա ռա-
ջին հա տո րը եւ ծա խու ա ռի, կազ մել տո ւի եւ այժմ կը պա հեմ թան գա րա նիս 
մէջ: Պալ քա նե ան պա տե րազ մին պատ մու թիւ նը գրո ղը հոս ե կաւ տե սայ:

3 հա տոր – «Ե րկ րա գո ւնդ» ամ սօ րե այ հան դէս, ազ գային, գրա կան 
եւ գի տա կան հրա տա րա կու թի ւն Ա սի ա կան ըն կե րու թե ան, տնօ րէն խմ բա-
գրա պետ Ե ղի ա Տէ միր ճի պա շե ա ն595: Հին գե րո րդ տա րի, տպե ալ 1887-ին՝ 
Կ. Պոլիս: 

Ե րկ րո րդ հա տո րը չոր րո րդ տար ւոյն հրա տա րա կե ալ՝ 1886-ին: 
Եր րոր դը՝ 1888-ին տպե ալ: Այս ե րեք հա տոր «Ե րկ րա գո ւնդ նե րո ւն» 

մէջ ող բա ցե ալ ու սո ւց չա պետ Ռէ թէ ոս Պէր պէ րե ա նի596 «Ըն տա նե կան բա-
րոյա կան» վեր նագ րով շա րք մը յօ դո ւած նե րը կան, գի տա կան, բա նաս-
տեղ ծա կան շատ լո ւրջ եւ հմայիչ գրու թի ւն ներ կան, ա մէ նն ալ կար դա լու 
ար ժա նի են: 25 տա րի նե րէ ի վեր այս ե րեք հա տոր նե րն կը պա հեմ թան-
գա րա նիս մէջ:

1 հա տոր – « Դես պան Մօր կէն թաո ւի պատ մած նե րը»: 26 ա միս 
Թուր  քիոյ մէջ Հէն րի Մօր կէն թաո ւի597 պատ մած նե րը Տի ե զե րա կան 

594 Սեւերեկ կամ Սևավերակ – քաղաք Դիարբեքիրի նահանգի Դիարբեքիրի գա-
վառի Սևերեկի գավառակում, Դիարբեքիր-Եդեսիա ճանապարհին, առաջինից մոտ 80 կմ 
հարավ-արևելք (ՀՀՇՏԲ, հ.4, էջ 582):

595 Եղիա Տեմիրճիպաշյան (1851-1908) – արևմտահայ արձակագիր, բանաստեղծ, 
փիլիսոփա։ 1884-ին Գրիգոր Զոհրապի առաջարկով նրան է հանձնվում Ասիական 
Ընկերության օրգան «Երկրագունտ» գրական և գիտական հանդեսը։

596 Ռեթեոս Պերպերեան (Բերբերյան) (1848-1907) – նշանավոր կրթական գործիչ, 
մանկավարժ, դպրոցի տնօրեն, արձակագիր, բանաստեղծ, Կ.Պոլսի համբավավոր Պեր-
պերեան վարժարանի հիմնադիր: 

597 Հենրի Մորգենթաու (1856-1946) – իրավաբան, գործարար և ԱՄՆ դեսպան: 
Առավել հայտնի է նրանով, որ եղել է ամերիկյան դեսպան Օսմանյան կայսրությունում 
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պատերազմէն ա ռաջ եւ պա տե րազ մի մի ջո ցին, Մի ա ցե ալ Նա հա նգ նե-
րու դես պան Կոս տա նդ նուպ ոլսոյ մէջ: Անգ ղի ե րէ նէ թա րգ մա նեց Մի քայէլ 
Շամ տան ճեան, տպե ալ ի Կ. Պոլիս, 1919-ին: Ի րա ւա մբ, 20 ան գամ կար դա լու 
ար ժանի գի րք մ’է: Այս չնաշ խար հիկ գիր քը ին ծի Ա տա նայի հայ որ բա նո ցին  
բա րեխ նամ տե սո ւչ մե ծար գոյ տի ար Հրա նդ Ա զա տե ան նո ւէր ղր կեց: 
Ե րա նի թէ ա մէն հայ կար դար այս օրհ նե ալ հե ղի նա կու թիւ նը:

1 հա տոր – ան կա զմ, «Կ րօն եւ գի տու թի ւն», գրեց Մի քայէլ Վա րան-
դեան: Այս հա տո րի կին պա րու նա կու թիւ նը ա ռաջ Դաշ նակ ցու թե ան օր-
կան Ա զա տա մա րտ598 օ րա թեր թին մէջ հրա տա րա կո ւե ցաւ: Զո ւտ գի տա-
կան գո րծ մ’է, բայց կրօ նի հա կա ռակ: Կը ցա ւիմ, որ մեր դաշ նակ ցա կան 
եղ բա րք կ’ու զեն քան դել մեր պաշ տե ցե ալ տոհ մային ե կե ղե ցին եւ զմեզ 
դա րե րէ ի վեր իւր ծո ցին մէջ պա հող եւ պահ պա նող Քրիս տո նէ ա կան 
սուրբ կրօն քը ջն ջե լու կ’աշ խա տին:

1 հա տոր – Էր նե սթ Հե կե լ599 ա նո ւն գեր մա նա ցի մե ծա նո ւն գիտ նա կա-
նին « Մի ա պաշ տու թի ւն» ա նո ւն տետ րա կին թա րգ մա նու թիւ նը, տպե ալ ի 
Կի րա սոն, Փե թակ տպա րան, 1912-ին: Զո ւտ գի տա կան գո րծ մ’է: Այս ալ 
կրօ նի հա կա ռակ է:

1 հա տոր – Գրա բառ եւ պատ կե րա զա րդ Աս տո ւա ծա շո ւնչ, տպե ալ ի 
Վե նե տիկ, Մխի թա րե ա նց տպա րան, մե ծա նո ւն Մխի թար Աբ բային հրա-
տա րա կու թի ւն: Գո րծ հի ա նա լի իբ րեւ թան կա գին հնու թի ւն մը կը պա հեմ 
քո վս: Այս գե ղե ցիկ Սո ւրբ Գիր քը լու սա հո գի մօր եղ բայրս՝ Թօ փա լե ան 
Վար դան ա ղա ին ծի նո ւէր տո ւաւ այս թո ւա կա նէն 30 տա րի յա ռաջ:

2 հա տոր – գրա բառ Աս տո ւա ծա շո ւնչ մը, զոր ին ծի նո ւի րեց Ման կօղ-
լե ան պա րոն Կա րա պետ 1896-ին, երբ ի Մա րաշ բան տար կե ալ է ի: Պե տք է 
խոս տո վա նիմ, թէ բան տար կե ա լի մը հա մար տխո ւր եւ տր տո ւմ օ րե րու մէջ 
Աս տո ւա ծա շո ւնչ կար դալ՝ մեծ մխի թա րու թի ւն մ’է: Կար դալ գիտ նալ փա ռք 
է մար դու մը հա մար: Ե թէ ու րախ եւ եր ջա նիկ օ րե րու մէջ ես կար դա՝ հա-
ճոյք եւ զո ւար ճու թի ւն պի տի վայե լես, ե թէ սգա ւոր եւ վշ տա լից օ րե րու մէջ 

Առաջին համաշխարհային պատերազմի տարիներին և իր արժեքավոր հուշերն ու 
վկայություններն է թողել Հայոց ցեղասպանության մասին:

598 «Ազատամարտ» օրաթերթը (1909–1915) համարվում էր Հայ Հեղափոխական 
Դաշնակցության Արևմտյան Բյուրոյի պաշտոնաթերթը:

599 Էրնստ Հայնրիխ Ֆիլիպ Ավգուստ Հեկել (1834–1919) – նշանավոր գերմանացի 
կենսաբան, բնագետ, փիլիսոփա, բժիշկ, որը հայտնաբերել ու նկարագրել է բազմաթիվ 
նոր տեսակներ, կենսաբանական բազմաթիվ տերմիններ է ստեղծել, կազմել է կյանքի 
բոլոր ձևերին նվիրված ծագումնաբանական ծառեր:
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ես՝ կար դա, վշ տե րդ պի տի ցրո ւին: Կար դա լը մտ քի սնո ւնդ եւ սր տի ազ նիւ 
զգա ցո ւմ ներ նե րշն չող յատ կու թի ւն մ’է:

1 հա տոր – Վե նե տի կի Մխի թա րե ա նց տպա րա նէն ե լած « Պատ մու-
թի ւն Մով սէս Խո րե նաց ւոյ»: Ազ գային պատ մու թի ւն մ’է, գրա բառ: Հայ հին 
գրա կա նու թե ան մէջ Խո րե նաց ւոյ Պատ մու թիւ նը մեծ եւ կա րե ւոր տեղ մը 
կը գրա ւէ: Բայց ռու սա հայ գրա գէտ ո մա նք եւ ո րոց հետ Մա տա թի ա Գա-
րա գա շե ան նշա նա ւոր Խո րե նաց ւոյն Պատ մու թիւ նը քն նա դա տե լով, հայ-
կա զա նց մա սը, նա մա նա ւա նդ Մա րի բա սայ պատ մու թիւ նը սո ւտ հա նե ցին: 
Այ սու ա մե նայ նիւ Մով սէս Խո րե նա ցի մեր ամ բո ղջ հայ պատ միչ նե րու մէջ 
ե զա կան ան ձ մ’է: Լե զո ւն մա քո ւր եւ յս տակ: Մի շտ պի տի կարդա ցո ւի 
Մով սէս Խո րե նաց ւոյ Պատ մու թիւ նը:

1 հա տոր – « Պատ մու թի ւն հայ ե կե ղեց ւոյ» պատ կե րա զա րդ քն նա-
կան ծա նօ թու թի ւն նե րով, յօ րի նե ալ Գէ ո րգ Մես րոպ ա նո ւն ան զու գա կան 
գրա գէ տէն: Այս գիր քը ըն թե րց ման ար ժա նի է: Մեր գրա կա նու թե ան մէջ 
մին չեւ ցա րդ հրա տա րա կե ալ ամ բո ղջ ե կե ղե ցա կան պատ մու թե ա նց թա-
գու հին է գրե թէ: Սի րած եմ այս գե ղե ցիկ գիր քը: Ըստ իս, հայ քա հա նան 
պէ տք է լաւ գիտ նայ իւր Լու սա ւոր չա կան ե կե ղեց ւոյ պատ մու թիւ նը: Հայ 
քա հա նան պէ տք է իւր տոհ մային պատ մու թի ւնն ալ լաւ սեր տած ըլ լայ, 
արտա քին ընդ հա նո ւր պատ մու թի ւնն գիտ նա լն ալ ի րեն մեծ օ գո ւտ նե րը 
ու նին: Հայ կղե րա կա նը պէ տք է ու նե նայ իր առտ նին թան գա րա նը, պէտք 
է կար դայ գի տա կան, կրօ նա կան, պատ մա կան, բա նաս տեղ ծա կան ըն-
տիր հե ղի նա կու թի ւն ներ: Այս օր աշ խա րհ ա մե նայն գի տէ թէ տգէտ կղե րը 
չկր նար իւր ազ գին եւ կրօ նին օգ տա կար ըլ լալ: Ժա մա նա կը փո խո ւած է. 
Հայ հռով մէ ա կա նը, հայ բո ղո քա կա նը ի րե նց Աս տո ւա ծա բա նա կան վար-
ժա րան նե րէն կա րող, զար գա ցե ալ կղեր ներ կը հա սց նեն: Ընդ հա նո ւր 
առմա մբ Կի լի կի ոյ մէջ մեր ու նե ցած քա հա նայ եւ վար դա պետ նե րո ւն մեծ 
մա սը ա նո ւս, տգէտ եւ ի րե նց կոչ ման ան գի տակ մար դիկ ներ են: Տե սած 
եմ շատ մը քա հա նա ներ, ո րո նք դժ բաղ դա բար գրա բառ լե զու չեն հա սկ-
նար, ան տե ղե ակ են ի րե նց նո ւի րա կան կոչ ման:

1 հա տոր – Սո ւրբ Գրոց բա ռա րան, աշ խար հա բառ, պատ կե րա զարդ, 
ան գղի ե րէ նէ թա րգ մա նե ալ: Լաւ գո րծ մ’է, ար ժա նի է կար դա լու: Այս գիրքը 
նո ւէր տրո ւած է ին ծի ի Հա լէպ 1917-ին:

1 հա տոր – « Ժա մա նա կագ րա կան պատ մու թի ւն Ս. Ե րու սա ղէ մի», բա-
ժա նե ալ եր կո ւս հա տո րս, տպե ալ յԵ րու սա ղէմ 1890-ին: Ար դա րեւ գո վե լի 
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հե ղի նա կու թի ւն մ’է: Ե րու սա ղէ մի Ս. Յա կոբ վան քին եւ թէ ու րիշ ուխ տա-
տե ղե աց վրայ լի ու լի տե ղե կու թի ւն ներ կը պատ մէ: Շատ սի րած ըլ լա լո ւս 
հա մար այս պա տո ւա կան պատ մու թիւ նը ի Հա լէպ 1917-ին հատ մը՝ 12 դա-
հե կա նի ծա խու ա ռի:

1 հա տոր – « Հայկ Դիւ ցա զն», Մխի թա րե ան օրհ նե ալ մի ա բա նու թեան 
շատ փայ լո ւն ան դամ նե րէն գե րաշ նո րհ Հայր Ար սէն Կո մի տաս Բագ րա-
տո ւն ւոյ գլո ւխ գոր ծո ցն է՝ ըն տիր վէպ, ան նման բա նաս տեղ ծու թի ւն՝ հայ-
կա կան տա ղա չա փու թե ա մբ: Մեր նա խա հայր Հայ կին Բե լայ հետ ը րած 
պա տե րազ մը նի ւթ ընտ րե լով հի ա նա լի դիւ ցազ ներ գու թի ւն մը յօ րի նած է 
Հայր Ար սէն: Այն ու սո ւմ նա սէր հայը, ե թէ կը փա փա քի մեր տոհ մային 
գրա բառ մե ծաս քա նչ լե զո ւն քաջ սոր վիլ, թող ու շի ու շով կար դայ Հայկ 
Դիւ ցազ նը: Հայե րէն երկ նա պար գեւ գրա բառ լե զո ւին ա մեն գե ղե ցիկ, 
քնքոյշ, ներ դաշ նակ եւ սի րո ւն յատ կու թի ւն նե րը օրհ նե ալ Հայր Ար սեն այս 
ան զու գա կան դիւ ցազ ներ գու թե ան մէջ խտա ցու ցած է: Շատ կը սի րեմ այս 
չք նաղ գիրքը: Աս կէց գրե թէ 35 տա րի յա ռաջ 80 դա հե կա նի գնած եմ հատ 
մը եւ շատ ու րախ եմ, որ երբ 1915 Մայիս 1, օր հի նգ շաբ թի, Թուրք կա-
ռա վա րու թիւնը զիս ի Մա րաշ 4 օր բան տար կե լէ յե տոյ տա րա գիր հանեց 
ծնն դա վայ րէս այս թան կա գին գիր քը մի ա սին բե րած է ի հոս ի Հա լէպ: 
Ե րա նի թէ մեր Մա րա շէն մեկ նած օր Հայր Ղե ւո նդ Ա լի շա նին Սի սո ւանն 
ալ մի ա սին բե րած ըլ լայի: Կը ցա ւիմ եւ հա զար ան գամ զղ ջա ցած եմ՝ այն 
հոյա կապ հե ղի նա կու թիւ նը ի Մա րաշ, տա նս մէջ թո ղած ըլ լա լո ւս հա մար: 
Մի այն Սի սո ւա նը չէ, այլ 2 հա տոր «Յու շի կք հայ րե նե աց» ա նուն սքան չե լի 
գիր քերը, «Շ նոր հա լի եւ պա րա գայ իւր» ա նո ւն պա տո ւա կան գիր քը, 6 հա-
տոր « Բազ մա վէպ»ե րը, մէկ հա տոր Ար շակ Չօ պա նե ա նին «Ա նա հիտ»ը, 
զո րն ա սեմ, զո րն խոս տո վա նիմ: Առտ նին թան գա րա նիս 300-ի չափ սքան-
չե լի գր քե րը, զո րս մեր Հա լէպ տա րագ րո ւե լէն քա նի մը օր վերջը, աղ-
ջիկս՝ օ րիո րդ Վար դու հի կար ծե լով, որ ե կե ղե ցի նե րը ան ձեռնմ խե լի պի տի 
մնան, բո լոր գր քե րս սն դու կի մը մէջ դնե լով մեր Ս. 40 Մա նո ւկ ե կե ղե ցին 
կը փո խադ րէ: Վար դու հի աղ ջի կս եւ հա րսս՝ Ա ղաւ նի, Մա րա շէն հոս ե կան: 
Մա րա շի թո ւրք կա ռա վա րու թիւ նը ե կե ղե ցի նե րն ալ գրա ւեց եւ ե կե ղե ցե աց 
մէջ գտ նո ւած ամ բո ղջ ե կե ղե ցա կան գր քեր, ա նօթ ներ, զգեստ ներ, կահ 
կա րա սի, ինչ որ գտած է, ա մէ նն ալ գրա ւեց, կո ղոպ տեց եւ իմ գր քե րս 
ալ թո ւրք նպա րա վա ճա ռի մը 65 դա հե կա նի ծա խեց: «Էմվալը մեթ րու քէ» 
ա նու նով հաս տա տո ւած յա նձ նա խմ բի մը մի ջո ցաւ:
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1 հա տոր – Հո մե րի Ի լի ա կան, յու նա րե նէ հան ի հայ Հայր Ար սէն Կո-
մի տաս Բագ րա տու նի: Տի ե զե րա հռ չակ դիւ ցազ ներ գու թի ւն մ’է, ան հա-
մար լե զու նե րու թա րգ մա նո ւած: Այս ան զու գա կան վէ պը որ քան գե ղե ցիկ 
է, հայե րէն թա րգ մա նու թի ւնն ալ այն քան վսեմ, այն քան գե ղե ցիկ է: 40 
ան գամ կար դա լը կ’ար ժէ: 1874 –ին՝ էր 2 մէ ճի տիյէ տա լով Պոլսէն բե րել 
տուած եմ այս չք նաղ գիր քը: Թո ւր քի մը ձեռ քէն Մա րա շի ա մե րի կե ան 
մի սի ո նար նե րը ա ռած է ին: Տօք թօր Յով հան նէս տղո ւս ա ներ ձագ Թօ փա-
լեան պա րոն Յով սէ փին աշ խա տա սի րու թե ա մբ այս գիր քը ետ կր ցա նք 
առ նել մի սի ո նար նե րէն: Այժմ շատ ու րախ եմ, որ այն քան կոր սո ւած գր քե-
րէս այս թան կա գին վէ պը գո նէ կր ցած եմ ձե ռք բե րել:

1 հա տոր – Հայե րէն քե րա կա նու թի ւն ի պե տս զար գա ցե լոց, յօ րի նե ալ 
ի Հայր Ար սէն Կո մի տաս Բագ րա տո ւն ւոյ: Ի րա ւա մբ գո րծ պա տո ւա կան եւ 
ան զու գա կան: Մեր տոհ մային գրա բառ գե ղե ցիկ լե զո ւն լաւ սոր վե լու հա մար 
100 կամ 200 տա րի նե րէ ի վեր յօ րի նե ալ ամ բո ղջ քե րա կա նու թե ա նց թա գն 
ու պսա կն է այս գիր քը: Աս կէց ճի շդ 35 տա րի յա ռաջ այս սքան չելի քե րա-
կա նու թիւ նը 80 դա հե կա նի Կ. Պոլսէն բե րել տո ւի: Այս քե րա կա նու թիւնն ալ, 
ու րիշ գր քե րո ւս պէս, 1915-ին ծա խեր է ին մի սի ո նար նե րու: Մեծա պէս ու րախ 
եւ շնոր հա կալ եմ, որ պա րոն Յով սէփ Թօ փա լե ա նի շնոր հիւ մի սի ո նար նե րէն 
կր ցա նք առ նել: Շատ սի րած եմ այս թան կա գին քե րա կա նու թիւ նը:

1 հա տոր – « Պատ մու թի ւն վա րո ւց Տե ա ռն մե րոյ Յի սու սի», կար գեալ 
ըստ չո րից ա ւե տա րան չա ցն բա նից: Պար զա բա նե ալ ի Հայր Գաբ րի էլ վար-
դա պե տէ Այ վա զո վսք ւոյ, տպե ալ ի Փա րիզ 1854-ին, պատ կե րա զարդ: Սոյն 
Սո ւրբ Գիր քը ող բա ցե ալ Սմ բատ Բիւ րատ՝ զէյ թո ւն ցի բա րե կա մս, նո ւէր 
ը րաւ ին ծի 1882-ին, երբ յի շե ալ նա հա տակ բա նաս տեղ ծը Մա րա շի Կեդ-
րո նա կան վար ժա րա նի դա սա տու էր: Խե ղճ Սմ բատ Բիւ րատ 1915-ին, երբ 
Թո ւրք ան խի ղճ եւ բար բա րոս կա ռա վա րու թիւ նը Կ. Պոլսոյ հայ մտա ւո րա-
կան նե րը կը տա րագ րէր Ա րա բի ոյ ա նա պատ նե րը, բա րե կա մս ալ, թե րե ւս 
Վա րու ժա նի, Սե ւա կի եւ ու րիշ նե րու հետ տա րագ րո ւե լով սպան նո ւած է: 
Ցաւ ի սի րտ, տա րա բա ղդ Սմ բա տին ուր տա րո ւի լը եւ որ քա ղա քին կամ 
գիւ ղին մէջ սպան նո ւի լը չի մա ցա նք: Ող բա ցե ալ բա րե կա մս յի շե լու հա մար 
այս Սո ւրբ Ա ւե տա րա նը պի տի պա հեմ եւ չպի տի մոռ նամ այն պի սի լաւ 
գրչի տէր բա նաս տե ղծ մը բնաւ եր բեք:

1 հա տոր – Թե սաւ րո սի Հրա հա նգ բա րոյա կան ի մաս տա սի րու թե ան. 
Թա րգ մա նեց Հայր Վր թա նէս Աս կե րե ան, տպե ալ ի Վե նե տիկ 1853-ին: 
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Ար դա րեւ գրա բառ վսեմ եւ բա րձր լե զո ւով թա րգ մա նե ալ ըն թե րց ման ար-
ժա նի պա տո ւա կան գի րք մ’է: Ող բա ցե ալ հայրս՝ ար ժա նա պա տիւ Տէր 
Նա հա պետ քա հա նայ, շատ կը սի րէր կար դալ Թե սաւ րո սը: Հօր մէս թե-
լադ րե ալ, ես կը կար դայի եւ կը զմայ լէ ի հե ղի նա կին հմ տու թե ան վրայ: 
Թե սաւ րո սը Ուր ֆայի ա ռաջ նո րդ գե րաշ նո րհ Խո րեն սր բա զան Մխի թա-
րե ան հա մա ռօ տե լով աշ խար հա բա ռի թա րգ մա նեց: Բայց շատ ըն դու նե-
լու թի ւն չգ տաւ գրա բա ռա սէր ազ գայ նոց կող մա նէ, ո րով հե տեւ այդ պի սի 
վսեմ գի րք մը թա րգ մա նե լու հա մար վսեմ լե զու պե տք է: Աշ խա րհ ա մե-
նայն գի տէ, որ մեր տոհ մային երկ նա պար գեւ գրա բառ լե զո ւն ի րա ւա մբ 
մու սայից լե զու է: Կը մաղ թեմ, որ ապ րի, ծլի, եւս ա ռա ւել ծաղ կի, մեր 
մեծաս քա նչ հայ լե զո ւն:

1 հա տոր – « Մա րդ ըլ լա լու մի ջո ցը, կամ կե ան քի մէջ յա ջո ղե լու պայ-
ման ներ», ան գղի ե րէ նէ թա րգ մա նեց Ա.Կ. Սէք լի մե ան ա նո ւն հայ գրա-
գէտը: 10 ան գամ կար դա լու ար ժա նի գի րք մ’է: Ե րա նի թէ օ տար լե զու ներ 
լաւ գիտ ցող մեր հայ գրա գէտ նե րը փո խա նակ խել մը ան պէտ սի րա հա-
րա կան ա նի մա ստ վէ պեր թա րգ մա նե լու « Մա րդ ըլ լա լու մի ջոց ներ» ա նո ւն 
գր քին պէս լո ւրջ եւ թան կա գին գիր քեր թա րգ մա նէ ին, ան շո ւշտ հայ գրա-
կա նու թիւ նը շատ պի տի հա րս տա նար: Ին ծի հա մար խո րին վի շտ եւ ցաւ 
է, որ 1900 տա րի էն ի վեր, նա մա նա ւա նդ մեր հն չա կե ան եւ դաշ նակ ցա-
կան ե րի տա սա րդ նե րը, այն տե սակ ա նի մա ստ հայ կե ան քին, հայ մտ քին, 
հայ սր տին հա մար շատ մը յե ղա փո խա կան գր քեր, պրո շի ւր ներ, թեր թեր 
հրա տա րա կե ցին, որ գրե թէ հայ գրա կա նու թիւ նը Բա բե լօն մը դար ձու ցին: 
Տայր Եր կի նք, որ մե նք ալ ողջ եւ շի նիչ գր քեր թա րգ մա նող հե ղի նակ ներ 
ու նե նայի նք:

1 հա տոր – Լէ ո ա նո ւն ռու սա հայ ան զու գա կան գրա գէ տին « Մես րոպ» 
ա նո ւն գիր քը, հրա տա րա կու թի ւն Ա ւե տիս Պօ ղո սե ան ցի, տպե ալ ի Թիֆ-
լիս, 1904-ին, 8 դա հե կա նի ծա խու ա ռի եւ եր կու ան գամ կար դա լով վեր ջին 
ծայր սի րե ցի եւ գոհ մնա ցի: Ե րա նի թէ ա մէն բա նա սէր հայ ունե նար այս 
գր քէն հատ մը իւր առտ նին թան գա րա նին մէջ: Մե ծա նո ւն Լէոյին « Պատ-
մու թի ւն հայ տպագ րու թե ան» ա նո ւն շատ սքան չե լի գի րքն ալ ունէ ի, զոր 
գե րաշ նորհ Բաբ գէն ե պիս կո պոս Կիւ լե սէ րե ան ին ծի Կ. Պոլ սէն նո ւէր ղրկած 
էր: Դժբաղ դա բար այս սի րո ւն գի րքս ալ 1915-ին, երբ տա րա գրուե ցա նք 
Մարա շէն, մի ւս՝ տո ւն մնա ցե ալ գր քե րո ւս հետ, կոր սուե ցաւ: Ո գիտէ, որ 
ան պիտան թո ւր քին եւ կամ ան սի րտ հայու մը ձեռ քը ան ցաւ եւ ոչն չա ցաւ:
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1 հա տոր – « Ճա շակ հել լեն եւ լա տին ճար տա րա խօ սու թե ան», թարգ-
մա նե աց ի բնագ րէն Հայր Ար սէն Կո մի տաս Բագ րա տու նի. Տպե ալ 1863-ին,  
ի Վե նե տիկ: Ար դա րեւ, ան նման եւ հի ա նա լի թա րգ մա նու թի ւն: Դե մոս թէն, 
Էս քի լէս եւ Կի կե րո նի պէս տի ե զե րա հռ չակ ճար տա րա խօս նե րու ճա ռե րը, 
որ քան գե ղե ցիկ եւ ան նման են, այս գր քին գրա բառ ար ձակ թա րգ մա նու-
թի ւնն ալ այն քան սքան չե լի է: Քիչ շատ մեր գրա բառ լե զո ւին հմ տու թի ւն 
ու նե ցո ղը կր նայ հա սկ նալ՝ թէ գնա հա տել: Հայր Ար սէ նին ի վե րո ւստ, այ-
սի նքն Աս տո ւծ մէ տրո ւած է ան զու գա կան թա րգ մա նիչ մ’ըլ լալ: Ես Հայր 
Ար սէ նին թա րգ մա նած գր քե րէն Վիր գի լե այ Մշա կա կա նը ու նէ ի, ա ւաղ 
այդ գե ղե ցիկ գի րքն ալ կո րաւ 1915-ին: 10 ան գամ կար դա ցած եմ «Մ շա-
կա կան»ը, Հո մե րի Ի լի ա կա նը ու նիմ ար դէն, Միլ տօ նի « Կո րո ւստ դրախ-
տին» ալ քա նի ցս կար դա ցեր եմ, «Յու լի ոս Կե սա րու յի շա տա կա րա նն» ալ 
կար դա ցի, Պօ սո ւէ600 Դամ բա նա կան նե րը եւս կար դա ցած եմ եւ զար մա-
ցած եմ Բագ րա տո ւն ւոյ խո րին հմ տու թե ան, ճար տար թա րգ մա նիչ, մեր 
գրա բառ լե զո ւին կա տա րե ալ հմ տու թի ւն: Հի ա ցող նե րէն մէ կն եմ Հայր Ար-
սէ նի այս թա րգ մա նած գլո ւխ գոր ծոց նե րու սքան չե լի լե զո ւին վրայ: Այո, 
պէ տք է սի րով խոս տո վա նի նք, թէ Վե նե տի կի Մխի թա րե ան մի ա բա նու-
թե ան հա մաս տե ղու թե ան մէջ է՛ն փայ լո ւն աս տեղ ներ են մեծ ա նո ւն հայա-
գէտ, պատ մա գէտ, բա նաս տե ղծ, լե զո ւա գէտ Հայր Ղե ւո նդ Ա լիշան, Հայր 
Արսէն Բագ րա տու նի, Հայր Ե դո ւա րդ Հի ւր մի ւզ, Հայր Գաբ րի ել, Հայր 
Ե ղի ա Թո մա ճան:

1 հա տոր – « Պատ մու թի ւն Հայոց», տպե ալ ի Վի էն նա, Մխի թա րե ա-
նց տպա րա նը, Հայ կա զա նց տէ րու թե ան սկ սե լէն մին չեւ մեր ժա մա նա կը: 
Գրեց Հայր Եփ րեմ Չա գը րե ան: Այս գի րքն ալ աս կէց 15 տա րի յա ռաջ, հոս՝ 
ի Հա լէպ, 15 դա հե կա նի ծա խու ա ռած եմ:

1 հա տոր – « Պատ մա կան Յի սո ւս Քրիս տոս», հե տե ւո ղու թե ա մբ աշ-
խար հա համ բաւ հե ղի նակ նե րու գրեց Ար շակ Թիւ թի ւն ճե ան, աս կէց կար-
ծեմ 6 կամ 7 տա րի յա ռաջ, Կ. Պոլսոյ Դաշ նակ ցա կան կու սակ ցու թե ան 
հրա տա րա կած «Եր կո ւնք» ա նո ւն շա բա թա թեր թին մէջ Ման կա սար Ման-
կա սա րե ան ա նո ւն, բո ղո քա կա նու թե նէ նիւ թա պաշ տու թե ան դար ձած, 
պա տո ւե լի ի մը գրած «Յի սո ւս ա ռաս պել մ’է» վեր նագ րով յօ դո ւա ծին դէմ, 

600 Ժաք-Բենինյը Բոսուե (Jacques-Bénigne Bossuet, 1627–1704) – ֆրանսիացի եպիս-
կոպոս և աստվածաբան: Հայտնի է իր քարոզներով, համարվել է հրաշալի հռետոր և 
ոճաբան: Լյուդովիկոս 14-րդի պալատական քարոզիչն էր: Նրա գործերից հատկապես 
հայտնի են դամբանականները նվիրված նշանավոր միապետներին ու ազնվականներին:
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իբ րեւ հեր քո ւմ, գրո ւած պա տաս խա նն է: Ի րա ւա մբ կար դա լու ար ժա նի 
հեղի նա կու թի ւն մ’է « Պատ մա կան Յի սո ւս Քրիս տոս» ա նո ւն սքան չե լի 
գիր քը: Հոս ի Հա լէպ, երբ նոր ե կած է ի նք Մա րա շէն՝ տե սայ այս ազ նիւ 
հե ղի նա կու թիւ նը գրա վա ճառ Սի րա նո սե ա նին քով եւ ան մի ջա պէս հատ 
մը գնե ցի 8 դա հե կա նի: Ու շի ու շով կար դա ցի եւ շատ սի րե ցի: Կր նամ ը սել, 
թէ ան նման գի րք մ’է:

1 հա տոր փոք րիկ – ի Վի էն նա տպե ալ Մխի թա րե ա նց տպա րա նը: «Ար-
դի լե զո ւա գի տու թի ւն», գրեց Հայր Գաբ րի էլ Մէ նէ վի շե ան: Ամ բո ղջ լե զու նե-
րու եւս ա ռա ւել մեր տոհ մային լե զո ւի մա սին գե ղե ցիկ ու սո ւմ նա սի րու թի ւն 
մ’է: Լոկ բա նա սի րա կան իւր տե սա կին մէջ հե տա քրք րա կան գի րք մ’է, բայց 
կար դա լը դժո ւար, ո րով հե տեւ ա մէն մար դու վե րա բե րե ալ գի րք մը չէ:

1 հա տոր – « Հայ կա կան ճգ նա ժամ եւ վե րած նու թի ւն»: Նշա նա ւոր 
տօք թօր Սմ բատ Գաբ րի ե լե ա նէն յօ րի նե ալ, տպե ալ Ա մե րի կա, ի Պօս թըն: 
1919-ին այս թան կա գին գիր քը Ա մե րի կայէն հայ րե նա կի ցս՝ Չէ քիր տեք-
ճեան Փա նոս ա ղա ին ծի նո ւէր ղր կեց: Կր կին ու ե րեք կին ան գամ կար դա-
լու ար ժա նի գի րք մ’է: Վե րոյի շե ալ ող բա ցե ալ տօք թօր Սմ բատ ար դէն մեր 
տոհ մային գրա կա նու թե ան ծա ւալ ման եւ զար գաց ման հա մար աշ խա տող 
գրա գէտ նե րո ւն մէջ լաւ դի րք մ’ու նի, կը սի րեմ եւ կը յար գեմ այս պի սի 
ան զու գա կան տօք թօր, գրա գէտ եւ ու սո ւմ նա կան նե րը: Կը ցա ւիմ, որ այս-
պի սի պա տո ւա կան եւ ան կե ղծ ազ գա սէր տօք թօր մը յԱ մե րի կայ քա նի 
մը ա միս յա ռաջ մա հո ւան դա ռն բա ժա կը քա մեց: Յի շա տա կն ար դա րոց 
օրհ նու թե ա մբ ե ղի ցի:

1 հա տոր – « Հան րա գի տակ հան դէս» շա բա թա թե րթ601, թիւ 1, 1904-ին 
հրա տա րա կե ալ, 7 ե րո րդ տա րի էն մաս մը մի այն:

1 հա տոր – « Հան դէս Ամ սօ րե այ»602, բա րոյա կան, ու սո ւմ նա կան, ա րո-
ւես տա կան, գի տա կան 8-ե րո րդ տա րի ին հա տո րը: 1894-ին այս հա տո րը 
ի Մա րաշ կէս գաղ ղի ա կան ոս կի ի բե րել տո ւի Վի էն նայէն: Պա տո ւա կան 
գո րծ մ’է:

601 Հանրագիտակ հանդէս, Կ.Պոլիս, 1896-1908, Լրագիր ազգային և միջազգային, 
ապա կոչվել է լրագիր գրական և գիտական, լրագիր ազգային, գրական և քաղաքական և 
այլն: Տեր, տնօրեն և խմբ.՝ Արմեն Լուսինյան, ապա՝ Ղազարոս Բոլատ, ապա խմբ.-պետ՝ 
Երվ. Տեր-Մինասյան և ուրիշներ (Հայ պարբերական մամուլը, էջ 50):

602 Հանդէս Ամսօրեայ, Վիեննա, 1887-մինչ օրս, բարոյական, ուսումնական, արվես-
տագիտական, 1919-ից̀  հայագիտական ուսումնաթերթ: Հրատարակություն Մխիթարյան 
միաբանության: Հիմնադիր̀  Հ. Արսեն Այտընյան (Հայ պարբերական մամուլը, էջ 44):
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1 հա տոր – Լու դո վի կե այ Ռա սի նի «Ե րգ ի կրօ նս»603, նոյ նայա նգ ո տա-
նա ւոր թա րգ մա նե ալ ի Հայր Ե դո ւա րդ Հի ւր միւ զե ա նէ, տպե ալ 1872-ին Վե-
նե տիկ: Այս գե ղե ցիկ քեր թո ւա ծն ալ ին ծի ող բա ցե ալ Մար տի րոս Գո մո րե-
ան նո ւէր տո ւած է: Շատ ա նոյշ թա րգ մա նե ալ է ֆրան սե րէ նէ:

1 հատ. – « Պատ մու թի ւն Հին եւ Նոր Կտա կա րա նի», աշ խար հա բառ, 
գրե աց Հայր Եփ րեմ Սէ թե ան. Այս գի րքն ալ հոս՝ ի Հա լէպ, գնած եմ 
ա ժան գնով:

1 հա տոր – « Վէ տայի քրիս տո սա կան», թա րգ մա նե աց Հայր Ե ղի ա 
Թո մա ճան: Զո ւտ կրօ նա կան ան նման քեր թո ւած մըն է Յի սու սի կե ան-
քին, ծնն դե ան, խա չե լու թե ան եւ մա հո ւան վրայ, նոյ նա հա նգ տա ղա չա-
փու թեամբ թա րգ մա նե ալ: Երբ 1908, Նոյեմ բեր ամ սո ւան մէջ, Զմի ւռ նի ա 
գնա ցած է ի, տեղ ւոյն ե րե ւե լի եւ ազ նո ւա կան հայե րէն այն թապ ցի մե ծա-
նո ւն գրա գէտ եւ փաս տա բան Նա զա րեթ Հիլ մի Ներ սէ սե ան ա նո ւն հայը 
զիս իւր տո ւն կո չո ւն քի հրա ւի րեց, պա տո ւեց, մե ծա րեց եւ հիւ րա սի րե լով 
վե րոյի շե ալ գի րքն ալ ին ծի նո ւէր տո ւաւ: Քա նի որ ողջ եմ պի տի յի շեմ 
Նա զա րեթ է ֆէն տի Ներ սէ սե ա նին ազ նո ւու թի ւն նե րը: Դժ բաղ դա բար 
գրիչս ան զօր է Ներ սէ սե ան է ֆէն տի ին ա մէն բա րի յատ կու թի ւն նե րը նկա-
րագ րել հոս: «Ա րե ւե լե ան Մա մո ւլ» պա տո ւա կան հան դէ սին մէջ Նա զար 
է ֆէն տի ին լո ւրջ եւ հմ տա լից շատ յօ դո ւած նե րը կար դա ցած եմ: Կը մաղ-
թեմ, որ ապ րին այս պի սի ան կե ղծ եւ ա ռա քի նի հայեր:

1 հա տոր – « Հա մա ռօտ պատ մու թի ւն Մի ջին դա րու», շա րադ րե աց 
Հայր Ամբ րո սի ոս Գալ ֆայե ան, տպագ րե ալ ի Վե նե տիկ 1850-ին: Հինգ 
հա տոր Ընդ հա նո ւր պատ մու թե նէն մաս մը: 1916-ին, երբ հոս տե սայ 
այս հա տո րը՝ 9 դա հե կա նի գնե ցի: Դժ բաղ դա բար ա ռա ջին հա տոր նե րը 
չունիմ: Կը սի րեմ Ընդ հա նո ւր ազ գաց պատ մու թի ւն կար դալ:

1 հա տոր – «Ար կա ծք Տե լե մա քայ»604. Հայր Ե դո ւա րդ Հի ւր միւ զե ան 
թա րգ մա նեց ի ֆրան սե րէն լե զո ւէ: Անն ման եւ շատ գե ղե ցիկ եւ սքան-
չելի թա րգ մա նու թի ւն՝ թէ՛ ար ձակ եւ թէ՛ ո տա նա ւոր գրա բառ թա րգ մա-
նե ալ գրքե րու մէջ գրե թէ հա ւա սա րող մը չու նի Տե լե մաք: Ներ դաշ նակ եւ 

603 Լուի Ռասին (Louis Racine, 1692–1763) – ֆրանսիացի բանաստեղծ, նշանավոր 
Ժան Ռասինի որդին: Կարևորագույն գործերից մեկն է «Կրոն» կոչված երկը գրված 
չափածո՝ 1742 թվականին:

604 Les aventures de Telemaque – հեղինակն է Ֆրանսուա Ֆենըլոնը (François de Salignac 
de la Mothe-Fénelon, 1651-1715): Ֆրանսիացի կաթոլիկ արքեպիսկոպոս, աստվածաբան, 
բանաստեղծ և գրող: Հայտնի է առաջին հերթին հենց որպես հեղինակը «Տելեմաքի 
արկածները» գրքի, որն առաջին անգամ հրատարակվել է 1699-ին:
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սահուն գրա բառ լե զու, մա րդ վէ պին գե ղեց կու թե նէ ա ւե լի հայե րէն լե զո ւին 
ա նու շու թե ան կը զար մա նայ: Ե դո ւա րդ Հի ւր միւ զի ու րիշ թա րգ մա նու թի ւն-
նե րն ալ կար դա լու հա ճոյ քը կր ցած եմ վայե լել՝ «Ու ղե ւո րու թի ւն կրտ սե րոյն 
Ա նա քար նե այի», « Նու մա Պօմ բի լե օս», « Պօղ եւ Վեր գի նէ», Ման ծօ նի ի 
« Խօ սե ցե ա լք»605, Գի րք Յո բայ տա ղա չա փե ալ եւ լու սա բա նե ալ: Այս բո լոր 
թա րգ մա նու թե ա նց մէջ « Տե լե մա քին» թա րգ մա նու թիւ նը շատ սի րո ւած եւ 
յար գո ւած է: Վիր գի լե այ Է նէ ա կա նին կր կին թա րգ մա նու թի ւն նե րը տե սած 
եւ կար դա ցած եմ: Վեր ջա պէս Վե նե տի կի Մխի թա րե ան օրհ նե ալ մի ա բա-
նու թե ան շար քին մէջ մեր տոհ մային ա նոյշ լե զո ւն իւ րաց նող եւ կեն դա-
նաց նող եր կու ան նման թա րգ մա նիչ ներ կան՝ Հայր Ար սէն Բագ րա տու նի 
եւ Հայր Ե դո ւա րդ Հի ւր մի ւզ: Իւր ազ գային լե զո ւին յա ռաջ դի մու թե ան եւ 
զար գաց ման փա փա քող ա մէն հայ պէ տք է ե րախ տա գէտ ըլ լայ այս եր կու 
պա տո ւա կան ա մո լից:

1 տետ րակ – «Ա րա րի չը գի տու թե ան առ ջեւ», Մա լա քե ան ա նո ւա մբ 
հայ տօք թօր մը գրած է այս գի տա կան տետ րա կը՝ ան հա ւատ բժի շկ մը՝ 
Աս տու ծոյ գոյու թիւ նը ու րա ցող:

2 հա տոր – « Ժէ նի դը Քրիս տե ա նի զմ», հե ղի նա կու թի ւն Շա թօպ րի ան 
ա նո ւն նշա նա ւոր գրա գէ տի ն606: Կրօ նի վրայ գրո ւած շատ գե ղե ցիկ գի րք 
մ’է: Այս թան կա գին մա տե ա նը աս կէց 15 տա րի յա ռաջ այն թապ ցի Պօշ կե-
զէ նե ան տի ար Յա րու թի ւն607 նո ւէր ը րաւ:

 1 հա տոր – Ֆրան սե րէն «Ան կո ւմն Հռով մե ա կան կայս րու թե ան». 
Գաղ ղի ա ցի նշա նա ւոր մա տե նա գէտ Մօն թես քի է ին հե ղի նա կու թի ւնն է:  
Այս գի րքն ալ աս կէց ճի շդ 35 տա րի ներ յա ռաջ Կ. Պոլսոյ Մի ա ցե ալ 

605 Ալեսսանդրո Մանձոնի (Alessandro Francesco Tommaso Manzoni, 1785–1873) – 
իտալացի բանաստեղծ և վիպագիր, որի նշանավոր վեպն է «Խօսեցեալք»՝ ամուսնության 
խոստում տվածները (իտալերեն բնագրով՝ Promessi Sposi): Հրատարակվել է 1827-ին 
և համարվում է համաշխարհային գրականության գլուխգործոցներից: Այս երկը նաև 
խորհրդանշում է Իտալական Ռիսորջիմենտոն իր հայրենասիրական պատգամով և 
իր լեզվով, որն անկյունաքարային նշանակություն է ունեցել ժամանակակից, միացյալ 
իտալերենի զարգացման մեջ:

606 Քրիստոնեության հանճարը (Génie du christianisme) – հեղինակն է Ֆրանսուա-
Ռընե դը Շատոբրիանը, որն այն գրել է 1790-ական թվականներին Անգլիա աքսորված 
տարիներին: Գրված է ի պաշտպանություն քրիստոնեության և կաթոլիկական դավանանքի, 
որն այդ ժամանակ Ֆրանսիական հեղափոխության հետևանքով ուժեղ հարվածներ 
էր ստանում: Այն առաջին անգամ հրատարակվել է 1802-ին, Ֆրանսիայում: Այս գիրքը 
հսկայական ազդեցություն է ունեցել 19-րդ դարի մշակույթի վրա: 

607 Իրավաբան էր: Հալեպում հաստատվել է 1892-ին: Ընտրվել է Օսմանյան խորհրդա-
րանի անդամ: Զինադադարից (1918) հետո վերադարձել է Հալեպ և այնտեղ էլ մահացել: 
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ընկերութե ան կող մա նէ ղր կո ւած Կի լի կի ոյ մէջ Մի ա ցե ալ ըն կե րու թե ան 
հո գա տա րու թե ան տակ գտ նո ւող վար ժա րան նե րո ւն ընդ հա նո ւր տե սո ւչ 
ող բա ցե ալ Սան տալ ճե ան է ֆէն տի էն ին ծի տրո ւե ցաւ: Այդ նշա նա ւոր գիտ-
նա կան հայը դժ բաղ դա բար, երբ ի Մա րաշ այ ցե լու թե ան ե կած էր, հի ւան-
դա ցաւ եւ 1882 Սեպ տեմ բեր 8-ին, Մա րա շի ե րե ւե լի ազ գային նե րէն մե-
ծա պա տիւ Չօր պա ճե ան Տէ ով լէթ է ֆէն տի ին տան մէջ, իւր մահ կա նա ցո ւն 
կն քեց: Հան դի սա ւոր թա ղո ւմ կա տա րե ցին Մա րա շի ազ գայի նք: Թաղ ման 
հան դէ սին ներ կայ է ին շատ նշա նա ւոր հայեր: Զէյ թու նի Ազ գային վար-
ժա րա նին տե սո ւչ Ալ լահ վեր դե ան տի ար Յա կոբ դամ բա նա կան խօ սե ցաւ 
եւ ու րիշ հրա ւի րե ալ ներ հո գե ցո ւնց եւ յու զիչ ճա ռեր խօ սե ցան: Սմ բատ 
Բիւրատ Տէր Ղա զա րե ան շատ սքան չե լի դամ բա նա կան մը գրեց յի շե ալ 
պա տո ւա կան Սան տալ ճե ան տե սու չին գե րեզ մա նին վրայ: Տա րա բա ղդ 
Սան տալ ճե ան դեռ ե րի տա սա րդ էր:

1 հա տոր – Ֆրան սե րէն պատ կե րա զա րդ կեն դա նա բա նու թի ւն, հե ղի-
նա կու թե ա մբ գաղ ղի ա ցի տի կին Բաբ Քար բան տի է ի608: Շատ դիւ րու սոյց 
ո ճով պատ րաս տո ւած գո րծ մ’է: Այս գի րքն ալ գրե թէ նո ւէր տրո ւած է ին ծի 
1918-ին ի Հա լէպ:

1 հա տոր – Ֆրան սե րէն « լի թե ռեր սօա րէ» (գ րա կան կո չո ւնք) ա նո ւա մբ 
հա ւա քա ծոյ մ’է, ըն տիր գրու թի ւն ներ կը պա րու նա կէ: Կար դա լու ար ժա նի 
գո րծ մ’է: 1918-ին, ի Հա լէպ, հա լէպ ցի հայ ե րի տա սա րդ մը ին ծի նո ւէր 
ը րաւ այս սի րո ւն գիր քը:

1 – Գր պա նի նո րա գոյն Ատ լաս, քա ղա քա կան, վի ճա կագ րա կան եւ 
ա ռե ւտ րա կան. Աշ խա տա սի րեց Ա. Պի պեռ ճե ան: Տպե ալ ի Կ. Պոլիս 1914-ին:  
Շատ սի րո ւն եւ գե ղե ցիկ գո րծ մ’է: Ի Հա լէպ 10 դա հե կա նի գնած եմ 1917-ին:

1 հա տո րիկ – Ու ղե ցոյց Սո ւրբ Գի րք ըն թեր ցո ղաց: Գ. Պաղ տա սա րե-
ա նի գո րծ: Սո ւրբ Գր քի վրայ լաւ տե ղե կու թի ւն ներ հա ղոր դող գի րք մ’է:

1 հա տո րիկ մը – « Կե ան քի գոր ծա ծու թի ւն», հե ղի նակ Լօ րտ Էյպ-
պիւրի ի (Ճօն Լըպ պօք)609: Անգ ղի ե րէն բնագ րէն թա րգ մա նեց Գրի գոր 

608 Մարի Պապ-Կարպանտիե (Marie Pape-Carpantier, 1815–1878) – ֆրանսիացի 
մանկավարժ և ֆեմինիստ, պայքարել է հանուն սոցիալական արդարության, գործունեու-
թյուն ծավալել աղջիկներին կրթելու համար, նախադպրոցական կրթության առաջամար-
տիկներից ու հիմնադիրներից մեկն է Ֆրանսիայում: 

609 Սըր Ջոն Լըբբոք կամ Բարոն Էյվբըրի (John Lubbock, 1st Baron Avebury, 1834 –1913) 
– երկար տարիներ եղել է Բրիտանական պառլամենտի անդամ (լիբերալ): Բանկիր էր, 
բայց մեծապես հրապուրված էր բուսաբանությամբ, կենսաբանությամբ, հնագիտությամբ 
և ազգագրությամբ: Գործուն դեր է ունեցել Հնագիտությունը որպես գիտական դիսցիպլին 
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Ոսկե ան, տպե ալ ի Կ. Պոլիս 1908-ին: Ար դա րեւ կար դա լու ար ժա նի գիրք 
մը: Ե րա նի թէ ա մէն հայ ե րի տա սա րդ այս գե ղե ցիկ գիր քէն հատ մը իւր 
ծո ցին մէջ ունե նար եւ իւր կե ան քը ըստ այնմ գոր ծա ծեր: 1908-ին այս 
գիրքը Կ.Պոլսէն բե րել տո ւի 10 դա հե կա նի: 

1 հա տոր – Կրօ նի դա սեր, Քրիս տո նէ ա կան ե կե ղեց ւոյ վար դա պե տու-
թիւ նը, երկ րոր դա կան, բա րձ րա գոյն կար գե րու հա մար: Յօ րի նե աց Մու շեղ 
ե պիս կո պո ս610, տպե ալ 1910-ին: Շնո րհ քով գո րծ մ’է: 1916-ին գնե ցի այս 
գե ղե ցիկ գի րքն ալ ի Հա լէպ:

1 հա տոր – « Զո ւար ճա լի բժշ կու թի ւն», սա լօ նի գի րք. Տօք թօր Պ.Մ. Քօ-
լօ լե ա նին « Հայ րե նիք» լրագ րին մէջ մաս առ մաս հրա տա րա կած ա ռող-
ջա պա հա կան յօ դո ւա ծա շար քին հա ւա քա ծոն է: Ըն թե րց ման ար ժա նի յօ-
դո ւած ներ՝ զո ւար ճա լի ո ճով պատ մո ւած է: 1894-ին այս գիր քը ի Մա րաշ 
գնած եմ, բայց մոռ ցած եմ քա նի դա հե կա նի ա ռած ըլ լա լս: 

Այս գե ղե ցիկ գր քին հետ մէկ տեղ մէկ հա տո րի մէջ կազ մել տո ւած եմ 
Ա.Կ. Սէք լի մե ան ա նո ւն ու սո ւմ նա սէր հայո ւն «Ճշ մա րիտ կի նը» ա նո ւն ան-
գղի ե րէ նէ թա րգ մա նո ւած սքան չե լի գիր քը: Ճշ մար տա պէս մի շտ կար դա լու 
ար ժա նի գո րծ մը: Ե րա նի թէ կար դալ գիտ ցող եւ մեր տոհ մային աշ խար-
հա բառ ա նոյշ լե զո ւն հա սկ ցող ա մէն հայ օ րի ո րդ եւ կամ կին կար դային 
այս սքան չե լի գիր քը եւ աշ խա տէ ին հա սկ նալ եւ գիտ նալ թէ ճշ մա րիտ հայ 
կնոջ մը, հայ օ րի որ դի մը ճշ մա րիտ ի գա կան պար տա կա նու թիւ նը ինչ է: 
Ըստ իս պէ տք է մեր ի գա կան սե ռին այս տե սակ լա ւա գոյն գր քեր յօ րի-
նել եւ թա րգ մա նել, որ կար դան, լու սա ւո րո ւին: Մեր տա րա բա ղդ ազ գը 
կրթեալ եւ ու սե ալ մայ րե րու կա րօտ է:

1 հա տոր – « Պատ մու թի ւն եր կո տա սան Կե սա րաց», գո րծ Սո ւէ տո նի ո-
սի. Թա րգ մա նեց Ե.Մ.Ս.՝ տէր եւ հրա տա րա կիչ Տիգ րան Տե տէ ե ան, տպագ-
րե ալ Զմի ւռ նի ա՝1876-ին: Կ’ար ժէ կար դալ այս գիր քը Հռով մա 12 կե սար նե-
րո ւն ըն դար ձակ կեն սագ րու թի ւնն է: Այս աղ ւոր գիր քը ին ծի նո ւէր տո ւաւ 
ող բա ցե ալ, ա ւե լի լաւ է ը սեմ սէ ֆէր պեր լի քի611 ա տեն Այ րան կամ Ին թիլ լի 
ը սո ւած ա նի ծե ալ երկ րէն տա րա գիր քշո ւող եւ ճամ բան նա հա տա կո ւող 
Նշան ա ղա Պու րո ւն սու զե ան, երբ ի Մա րաշ կը գտ նո ւէ ի նք:

հաստատելու համար: Գտնվել է Չ. Դարվինի էվոլյուցիոն տեսության ազդեցության տակ 
և ինքն էլ եղել է այդ տեսության ջատագովը: Սըր Ջոն Լըբբոքի գրքերից մեկը կոչվում է 
«Կյանքի հաճույքները»  (The Pleasures of Life). 

610 Սերոբեան:
611 Սէֆէրպերլիք (Սեֆերբերլիք, seferberlik) – զորահավաք: Նկատի ունի առաջին 

աշխարհամարտը:
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1 հա տոր – «Ան գիր դպ րու թի ւն եւ ա ռա կք», Ա հա տոր, Վա հան վար-
դա պետ Տէր Մի նա սե ան, տպե ալ ի Կ. Պո լիս, Պաղ տատ լե ան տպա րան 
1893-ին: Այս սի րո ւն գիր քը 1894-ին Պոլ սէն բե րել տո ւած եմ 25 դա հե կա-
նի, շատ հե տա քրք րա կան հե ղի նա կու թի ւն մ’է:

1 հա տո րիկ, ա ւե լի լաւ է ը սել գրա կան թան կա գին գո հա րիկ՝ «Ը նդ 
ե ղեւ նե աւ յա մայու թե ան բա ցա վայ րի»: Խո րհր դա ծու թի ւն Հայր Ղե ւոնդ 
Ա լի շա նի: Վե նե տիկ 1874 տա րին տպե ալ: Առ նո ւա զն հի նգ կամ վեց անգամ 
կար դալ ար ժա նի է այս սքան չե լի գիր քը:

1 հա տոր – « Հա զա րա մե այի ար շա լոյ սը», հա տոր ա ռա ջին՝ Դարե րու 
Աս տո ւա ծային ծրա գի րը, տպե ալ Ա մե րի կա 1916-ին: Ս. Գրքի վրայ ընդար-
ձակ տե ղե կու թի ւն եւ մար գա րէ նե րու գու շա կու թիւ նը բացատ րող լաւ գի րք 
մ’է: Այս հե ղի նա կու թիւ նը Ա մե րի կայէն ին ծի նո ւէր ե կաւ 1919-ին:

1 հա տոր – « Հայոց պատ մու թի ւն (քն նա կան)», պատ կե րա զա րդ եւ 
քար տէ սա ւոր, հա տոր ա ռա ջին՝ « Հին հայեր», տպե ալ ի Կ. Պոլիս 1915-ին, 
յօ րի նե ալ ի Գէ ո րգ Մես րո պէ: Ճշ մար տու թիւ նը խոս տո վա նած ըլ լա լու հա-
մար պէ տք է ը սեմ, որ մին չեւ ցա րդ թէ Վե նե տիկ, թէ Վի էն նա եւ թէ Ե րու-
սա ղէմ, Էջ մի ա ծին, Զմի ւռ նի ա եւ կամ ու րիշ ամ բո ղջ հայ տպա րան նե րէն 
ե լած ազ գային պատ մու թե ա նց թա գու հին է այս քն նա կան գոր ծը: Շատ 
սի րած եմ եւ հե ղի նա կին պատ մա կան խո րին հմ տու թե ան վրայ զար մա-
նա լով ան ցե ալ տա րի մաս նա ւո րա բար մե ծա պա տիւ Գէ ո րգ Մես րո պին 
նա մակ մը գրե լով՝ շնոր հա ւո րած եմ զին քը տա րա բա ղդ ազ գեր նո ւս գրա-
կա նու թե ան այս տե սակ գնա հա տե լի ծա ռայու թի ւն մը մա տու ցած ըլ լա լո ւն 
հա մար: Գէ ո րգ Մես րոպ ու րիշ ե կե ղե ցա կան պատ մու թի ւն մը յօ րի նեց, որ 
կար դա լու ար ժա նի է: Այս պա տո ւա կան գրա գէ տը «Ու րար տու» ա նու նով 
գե ղե ցիկ գի րք մ’ալ հրա տա րա կեց վեց կամ 7 տա րի յա ռաջ. ըն թե րց ման 
ար ժա նի գո րծ մ’է: Ու նէ ի հատ մը թան գա րա նիս մէջ: Ա ւաղ 1915-ին, երբ 
կո ղոպ տե ցին թան գա րա նս՝ այդ գի րքն ալ ո գի տէ որ ան շնո րհ հայո ւն եւ 
կամ ան խի ղճ եւ ան գո ւթ թո ւր քին ան ցաւ եւ ոչն չա ցաւ: Մե ծա նո ւն Գէ ո րգ 
Մես րո պին այս քն նա կան Հայոց պատ մու թե ան ա ռա ջին հա տո րը ի Հա-
լէպ գրա վա ճա ռին խա նու թը տե սայ եւ ծա խու ա ռի 10 դա հե կա նի: Ե րա նի 
թէ այս գե ղե ցիկ պատ մու թե ան Բ հա տո րն ալ տպագ րո ւած լի նէր, ան մի-
ջա պէս բե րել պի տի տայի. Յու սալ եւ սպա սել:



404

3 հա տոր – « Բիւ րա կն» հան դէ ս612, գի տա կան, քա ղա քա կան եւ 
ազգային: Տէր եւ խմ բա գիր Ստե փան Իւ թիւ ճե ան 1886-1887-1888 տա րի-
նե րո ւն հա տոր նե րը: 3 տա րի նե րու հա տոր նե րը մէկ տեղ կազ մե ալ է: Հայ 
բո ղո քա կան ու սո ւմ նա սէր պա տո ւե լի ին հրա տա րա կած այս « Բիւ րա կն» 
հան դէ սը լաւ գո րծ մ’է, հմ տա լից, լե ցո ւն յօ դո ւած ներ կան մէ ջը: Մե ծա նո ւն 
փրօ ֆե սօր Ճե ճի զե ան Մե ծն Ա ղեք սա նդ րի կեն սագ րու թիւ նը ան գղի ե րէն 
լե զո ւէ թա րգ մա նե լով, այս հա տոր նե րո ւն մէջ մաս առ մաս հրա տա րա կեց: 
Ա տե նօք բա ժա նո րդ է ի « Բիւ րա կն»ի, լաւ մտ քիս չէ թէ այս ե րեք հա տոր նե-
րու հա մար քա նի դա հե կան տո ւած եմ:

1 հա տոր – « Մեծ մար դե րու պատ մու թի ւն ներ Մի ջին եւ Նոր դա րե րո ւմ», 
տպե ալ ի Թիֆ լիս 1873-ին: Շատ մը նշա նա ւոր եւ րո պա ցի մար դոց կեն սա գ րու - 
թի ւնն է: Այս գե ղե ցիկ գիր քը այն թապ ցի իմ վա ղե մի բա րե կամս 1888-ին, 
ճի շդ Դեկ տեմ բեր ամ սո ւն մէջ, Ս. Յա կո բայ պահ քին մէջ էր, զիս մաս նա ւոր 
նա մա կաւ Վա հան է ֆէն տի Քի ւրք ճե ան ի րեն պսա կադրու թեան հան դէ սին 
հրա ւի րեց: Ե ղա նա կը թէ պէտ ձմեռ էր, հայ րե նա կի ցս լուսա հո գի Շամ լե ան 
Աս տո ւր եւ մայ րը՝ Մա րի ա մին հետ ճամ բայ ե լա նք, գի շեր մը Մե րթ մեն կէ 
ա նո ւն թո ւրք գի ւղ, ծա նօթ տա ճիկ ջորե պա նի մը տո ւն հի ւր ե ղա նք՝ ձի ւն 
ա ռատ, բայց մեր ի ջե ւա նած տունը լաւ տո ւն մ’էր: Տա նու տէ րը ա հա գին քա-
նա կու թե ա մբ փայտ բե րաւ եւ կրակ վա ռեց: Քո վեր նիս ար դէն կե րա կո ւր ներ 
շատ է ին, կե րա նք եւ կշ տա նա լով կրա կին դի մա ցը տաք ցա նք: Ի րա ւի, ձմ րան 
ե ղա նա կին ա ռատ ձիւ նը եւ սաս տիկ ցո ւր տը աղ քա տին եւ չքա ւո րին հա մար 
ան տա նե լի փոր ձա նք մ’է, բայց հա րո ւս տին հա մար հա ճոյք մ’է: Հոյա կապ 
տան մէջ, տա քո ւկ կրա կա րան նե րու դի մաց, հաս տա տո ւն զգե ստ նե րով հա-
գո ւած, կա պո ւած, ու նե ւո րը մար մի նը հան գի ստ, ստա մոք սը սնն դա րար կե-
րա կո ւր նե րով լե ցո ւած ձմ րան ցո ւր տէն եւ սառ նա մա նիք նե րէն հեշ տու թի ւն 
կը զգայ: Այս քա ղցր վի ճա կի մէջ ար դէն քիչ մ’ալ ճամ բոր դու թե ան դժո ւա-
րու թե նէն յոգ նած եւ խօն ջած ինք զի նք նիս Մօր փէ ո սին գիր կը նե տե ցի նք:

 Հե տե ւե ալ օր, բե րկ րե ցու ցիչ ա րե ւո ւն ճա ռա գայթ նե րը սպի տակ 
ձիւնե րու վրայ սփ ռո ւած է ին: Ճամ բայ ե լա նք եւ ի րի կո ւան ժամ 12-ին 

612 Կ.Պոլիս, 1882-1908, Հանդես գիտական, քաղաքական և ազգային (ամսագիր, 
ապա կիսամսյա): 1900-ից՝ լրագիր ազգագրական, բանասիրական, լեզվաբանական 
և գրա կան (շաբաթաթերթ): 1905-ին՝ ազգային, գրական և քաղաքական հանդես: 1906-
ից՝ առևտ րական շաբաթաթերթ: Տեր և խմբ.՝ Ստեփան Խ. Յություճյան, ապա տնօրեն՝ 
Սմբ. Դավթյան, խմբ.Գալուստ Անդրեասյան, տնօրեն՝ Հակոբոս Ճեճիզյան, խմբ.՝ Ենովք 
Արմեն, Սիմ. Չեոմլեքճյան (Ժիրայր Շիրակացի) և Արտ. Գալփակճյան (Հայ պարբերական 
մամուլը, էջ 41):
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հանգի ստ եւ ու րախ զո ւա րթ ժա մա նե ցի նք Այն թապ: Ես ուղ ղա կի Ղա զա-
րե ան մե ծա պա տիւ Գա լո ւստ ա ղային տու նը ի ջայ, ըն կեր նե րս ալ ի րե նց 
մէկ բարեկամին տու նը ի ջե ւա նե ցան: Այն շաբ թո ւան կի րա կի ի րի կո ւան 
գիշերը մե ծար գոյ Վա հան է ֆէն տի ի պսա կը կա տա րո ւե ցաւ Այն թա պի ե կե-
ղեց ւոյն մէջ: Վա հան է ֆէն տի ա մո ւս նա ցաւ Այն թա պի է՛ն ե րե ւե լի գեր դաս-
տան նե րէն մե ծա նո ւն Նա զա րէ թե ան Նի կո ղոս ա ղային Զի ւմ րի ւթ ա նուն 
ազ նո ւուհի եւ հա մես տա փայլ աղջ կան հետ: Պսա կի ա րա րո ղու թեան 
լմննա լէն յե տոյ հա րս նի քի հրա ւի րե ալ նե րը Վար դա նա նց վար ժա րա նի 
սրա հը մտան. Ես ալ ան դ ա մո ւս նու թե ան վրայ հա մա ռօտ հար սա նե կան 
խրա տա կան մը խօ սե ցայ: Քա նի մ’օր ալ Այն թապ մնա ցի եւ հիւ րա սի րո ւե-
լով թէ՛ տի ար Վա հան Քի ւրք ճե ա նէն եւ թէ՛ Ղա զա րե ան Գա լո ւստ ա ղայէն 
մեծ յար գա նք եւ մե ծա րա նք ներ տե սայ: Վա հան է ֆէն տի այս առ թիւ 
վերոյի շեալ « Մեծ մար դե րու կեն սագ րու թիւ նը» ա նո ւն գիր քը ին ծի նո ւէր 
ը րաւ: Տի ար Վա հան ու րիշ գե ղե ցիկ ֆրան սե րէ նէ ի թր քե րէն խօ սակ ցու-
թե ան գի րք մ’ալ նո ւի րած էր: Կը ցա ւիմ, որ այն պա տո ւա կան գիր քը եւ այլ 
7-8 կտոր ըն տիր գիր քե րս 1895 Նոյեմ բեր 6-ին, եր կու շաբ թի օր, Մա րա շի 
ա ղէ տա լի եւ ահ ռե լի կո տո րա ծը տե ղի ու նե ցաւ, մեր տու նը կո ղոպ տե ցին, 
թալ լե ցին, կահ կա րա սի, գի րք, թան գա րան, կազ մե ալ հայ լրա գիր նե րու 
հա տոր ներ, ա մէն ինչ ա ռին տա րին ան խի ղճ եւ ան սի րտ մա րաշ ցի թո ւր-
քեր: Վա հան է ֆէն տի ին ին ծի նո ւի րած այն խօ սակ ցու թե ան գիր քը կո րաւ 
գնաց: Կորսուած թան կա գին գր քե րո ւն մէջ « Սոկ րատ պատ միչ» ա նու նով 
4 կամ 500 տա րո ւան ըն տիր ձե ռա գիր գի րք մ’ալ և « Պատ մու թի ւն ազ գին 
նե տո ղաց» ա նո ւա մբ սքան չե լի մա գա ղա թի վրայ գրո ւած պա տո ւա կան 
ձե ռա գիր գի րք մ’որ նախ նե ա ցս ժա մա նա կէն ին ծի յի շա տակ մնա ցած էր: 
Այս եր կու թան կա գին եւ ար ժե քա ւոր ձե ռա գիր մա տե ան նե րն կոր սո ւե-
ցան: Վեր ջա պէս ցա ւա լին այն է, որ նախ նիք նե րո ւս ժա մա նա կէն իբ րեւ 
յի շա տակ թէ՛ գի րք եւ թէ՛ կոն դակ ներ՝ հօ րս՝ Տէր Նա հա պե տին եւ հա ւս՝ 
Տէր Կա րա պետ ա ւագ քա հա նային եւ թէ հա ւո ւս հայ րը՝ ա ւագ քա հա նայ 
Տէր Նա հա պե տին մաշ տոց նե րը, ար ծա թե այ սր բա տու փե րը եւ ե րե քին ալ 
կնիք, մե օ հի ւր նե րը613 կային զո րս իբ րեւ նո ւի րա կան մա սո ւնք նե րու պէս 
կը պա հէ ի: Ա ւաղ, թր քա կան ան նման բար բա րո սու թիւ նը, խժդ ժու թիւ նը, 
ա նաս տո ւա ծու թիւ նը, ա մէ նն ալ ա ռաւ տա րաւ, ա ւե րեց, քան դեց, կոր ծա-
նեց մեր տու նե րը: Զէ րոյի չափ բան մը չը թո ղո ւց պա պե րո ւս ժա մա նա-
կէն մնա ցած: « Սա ալ լու սա հո գի հօր մէս, հա ւե րէս կամ նախ նիք նե րէս 

613 Մեօհիւր (Mühür) – կնիք:
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ին ծի յի շա տակ մնաց» ը սե լու գի րք, պղն ձե այ, ար ծա թե այ ա ման ներ, գոր-
գեր, կար պետ ներ, ի մի բան տան մէջ ինչ որ ու նէ ի նք ա մէ նն ալ գրե թէ 2 
ժամուան մէջ կո ղոպ տե ցին, թալ լե ցին եւ իւ րա ցու ցին 1895 Նոյեմ բեր 6-ին:

1 հա տոր – Լէ ո « Ռու սա հայ գրա կա նու թիւ նը սկզ բից մին չեւ մեր 
օ րերը»: Բա նաս տեղ ծա կան, թատ րեր գու թի ւն, վի պագ րու թի ւն: Տպե ալ 
ի Վե նե տիկ 1904-ին: Այս գե ղե ցիկ գիր քը ին ծի նո ւէր տո ւաւ այն թապ ցի 
տիար տօք թօր Նա զա րեթ Քէ չէ ճե ան, երբ 1908 Դեկ տեմ բեր 28-ին Գա հի-
րէ կը գտ նո ւէ ի: Տօք թօր Քէ չէ ճե ան իւր տու նը հրա ւի րեց զիս կե րա կու րի: 
Տղաս՝ Գէ ո րգն ալ քո վս էր: Երբ գնա ցի նք ազ նիւ տօք թօր Քէ չէ ճե ա նին 
տու նը մե զի հետ սե ղա նա կից ըլ լա լու հա մար մե ծա նո ւն տօք թօր Նա զա-
րէթ Տա ղա ւա րե ա նն ալ հրա ւի րո ւած էր: Յի շե ալ Տա ղա ւա րե ա նին գե ղե-
ցիկ, լո ւրջ եւ հմ տա լից խօ սակ ցու թե ան հի ա ցած եւ զար մա ցած է ի:

1 հա տոր – « Բիւ րա կն» հան դէս: Հրա տա րա կու թի ւն պա տո ւե լի Ստե-
փան Իւ թիւ ճե ա նի 1890-1891-1892 տա րի նե րու 3 հա տո րը մի ա սին կազ մեալ 
եւ տպե ալ ի Կ. Պոլիս: Այս ե րեք հա տոր նե րու մէջ գի տա կան, կրօ նա կան 
եւ բա րոյա կան եւ թէ պատ մա կան ըն տիր յօ դո ւած ներ կան: Շատ ան գամ 
կար դա ցած եւ գոհ մնա ցած եմ: Այս հա տոր նե րո ւն մէջ հայ բո ղո քա կա նու-
թե ան ծագ ման եւ սկզբ նա ւո րու թե ան պատ մու թիւ նը գրո ւած է: Կը ցաւիմ, 
որ 1893 եւ ու րիշ հա տոր նե րը չեմ կր ցած բե րել տալ, ո րով հայ բո ղո քա-
կա նու թե ան ծագ ման պատ մու թիւ նը թե րի մնաց: Լաւ գր քեր եւ ըն տիր 
հեղի նակ ներ ձե ռք բե րե լու եւ ճոխ թան գա րան մը կազ մե լու հա մար դրամ, 
հարս տու թի ւն պէ տք է: Կի լի կի ոյ գրե թէ բո լոր քա ղաք նե րո ւն մէջ ո եւ է հայ 
քա հա նայ մը, կր նամ ը սել թէ, իւր տան մէջ իր ան ձին վե րա բե րե ալ ին ծի 
չափ շնո րհ քով գրա դա րան մը չու նէր: Ա ւաղ, Թո ւրք ան խի ղճ եւ վատ կա-
ռա վա րու թե ան հպա տակ հայ քա հա նայ եւ թէ աշ խար հա կան ա մէ նե ւին 
չկր նար ը սել, թէ տէր եմ ըն չի ցս, կե ան քիս, պա տո ւոյս եւ ու նե ցա ծիս: 

16 հա տոր – «Ա րե ւե լե ան մա մո ւլ»614, կազ մե ալ ա ռա ջին հա տո րը 1871-
ին տպե ալ, 1873, 1874-1877-1878, 1879-1880-1883-1882-1881-1884-1885- 
1886-1887-1888-1889-1890-1889: Այս հա տոր նե րո ւն մէջ կան քա նի մը 
հատ հա տոր ներ, որ կոր սո ւե ցան 1915 –ին, երբ զմեզ տա րագ րեց Թո ւրք 
պետու թիւ նը, ճի շդ Մայիս 1-ին, Քրիս տո սի համ բա րձ ման տօ նին օ րը: 

614 Արեւելեան մամուլ, Զմյուռնիա, 1871-1909, 1919-1922, ազգային, գրական և 
քաղաքական ամսագիր: Խմբ.-տնօրեն` Մատթեոս Մամուրյան, ապա, 1901-ից̀  Մ. Մամուր-
յան-որդի (Հրանտ Մամուրյան): 1894-ից̀  կիսամսյա հանդես, 1903-ից̀  շաբաթաթերթ,  
1919-1922-ին` օրաթերթ (Հայ պարբերական մամուլը, էջ 36):
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Մամուրեան մե ծա նո ւն գրա գէտ Մատ թէ ոս է ֆէն տի իմ բա րե կա մս էր:  
20 հա տոր մե կէն ին ծի իւ րա քան չի ւր հա տո րը մէյ մէկ մե ճի տի տո ւած էր 
1879-ին: Բա ժա նո րդ է ի վե րոգ րե ալ ազ գօ գո ւտ հան դէ սին: Այս պա տուա-
կան հատոր նե րո ւն մէջ Մա մու րե ան է ֆէն տի ին գր չէն ե լած « Սեւ լե րին 
մար դը» ա նու նով ազ գային հի ա նա լի վէպ մը մաս առ մաս լոյս տե սաւ: 
Ի րա ւա մբ 10 ան գամ ու շի ու շով կար դա լու վէպ մ’է: Կը ցա ւիմ, որ այսպիսի 
հրա շա հի ւս վէպ մը կի սատ մնաց եւ չկր ցաւ տի ար Մա մու րե ան այս 
աննման հե ղի նա կու թիւ նը լրաց նել: 

Ու սո ւմ նա պե րճ տի ար Մա մու րե ա նի «Ա նգ ղի ա կան նա մա կի» կամ 
« Հայու մը ճա կա տա գի րն» ա նո ւն սքան չե լի գի րքն ալ ծա խու ա ռած է ի 1889-ին  
մէկ մե ճի տիյէ ի: Այդ գե ղե ցիկ գի րքն ալ, ի Մա րաշ, 1915-ին կո րաւ. Ան շո ւշտ 
հայ մը ա ռած ըլ լա լու է ամ բո ղջ թան գա րա նս գնող թո ւրք պագ գա լէ ն615:

1 հա տոր – «Ազ գա պա տո ւմ, հայ ուղ ղա փառ ե կե ղեց ւոյ ան ցքե րը սկիզ-
բէն մին չեւ մեր օ րե րը, յա րա կից ազ գային պա րա գա նե րով պատ մո ւած», 
գրեց Մա ղա քի ա Ար քե պիս կո պոս Օր մա նե ան, նախ կին պատ րի ա րք, 
տպեալ ի Կ. Պո լիս 1912-ին: Ար դա րեւ սքան չե լի հե ղի նա կու թի ւն, ըն դար ձակ, 
պա րզ, սա հո ւն եւ ա նոյշ աշ խար հա բառ լե զո ւով գրո ւած: Օր մա նեան սր բա-
զա նին այս հե ղի նա կու թի ւն կր ցաւ ի րեն ա նու նը ան մա հաց նել: Դժբաղ դա-
բար մին չեւ 10 ֆօր մա կր ցած եմ առ նել: Մնա ցե ալ ֆօր մա նե րն ալ կը փա-
փա քիմ բե րել տալ ե թէ ողջ մնամ: Ար դէն երբ ի Մա րաշ է ի նք ող բա ցե ալ եւ 
ի Տէր Զօր նա հա տա կե ալ ազ նիւ Սո ղո մոն Ոս կե րի չե ա նէն 20 ֆօր մա եր կու 
հա տոր Ազ գա պա տո ւմ նե րը ծա խու ա ռած է ի, մէն մի ֆօր ման՝ 5 դա հե կա նի: 
Ա մե նն ալ 1915-ին, երբ մեր Ս. 40 Մա նո ւկ ե կե ղեց ւոյն գոյ քե րը թալ լե ցին ու 
կո ղոպ տե ցին, ու րիշ շատ մը գր քե րո ւս հետ, ազ գա պա տո ւմ նե րն ալ կո րաւ: 
Այս ա ռա ջին հա տո րը հոս՝ ի Հա լէպ գտայ եւ ա ռի ա ռա նց դրա մի:

1 հա տո րիկ - Եզ նիկ Կող բա ցի «Ե ղծ ա ղան դոյն հե թա նո սաց»: Հայ հին 
դպ րու թե ան մէջ է՛ն նշա նա ւոր տեղ գրա ւող հրա շա լի գի րք մ’է: Հայ ոս կե-
դա րե ան լե զո ւն գրո ւած պա տո ւա կա նա գոյն գի րք մ’է: Այս սքան չե լի գր քին 
գրա բառ սա հո ւն, պա րզ եւ վսեմ լե զո ւին գե ղեց կու թե ան զար մա ցած եմ: 
Քա նի որ ողջ եւ կեն դա նի մնայ հայ գրա կա նու թիւ նը Եզ նիկ Կող բա ցի 
միշտ պի տի կար դա ցո ւի:

1 հա տոր – « Վա րք նախ նի ի մաս տա սի րաց», հա մա ռօ տե ալ ի Հայր 
Յա կո բոս վար դա պե տէ Մխի թա րե ան մի ա բա նից: 1826-ին տպե ալ  

615 Պագգալ (Բաքքալ,Bakkal) – նպարավաճառ:
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ի Վե նե տիկ: Գրա բառ յօ րի նո ւած գե ղե ցիկ գի րք մ’է: 1910 Յու նիս 12-ին, երբ 
Կիպ րոս, Նի քօ սի այ կը գտ նո ւէ ի նք հան դե րձ ըն տա նե օք, բնիկ նի քօ սի ա ցի 
Գը լը ճե ան Կա րա պետ ա նո ւն բա րե պա շտ ե րի տա սար դը այս գիր քը ին ծի 
նո ւէր տո ւաւ: Մեր ամ բո ղջ կե ան քին մէջ, կր նամ ը սել թէ, Նի քօ սի այի մէջ 
վա րած կե ան քեր նիս ոս կե դար մ’էր: Նի քօ սի ա ցիք շատ սի րած է ին զմեզ 
եւ մե նք ալ ի րե նց մէ գոհ մնա ցած է ի նք: Կիպ րո սի մէջ քա հա նայա գոր ծել 
շատ սի րե լի պաշ տօն մ’է: 30 կամ 40 տո ւն հայ հա զիւ կայ Նի քօ սի այի մէջ, 
մէկ ե կե ղե ցի եւ մէկ վա նք մ’ալ ու նին:

1 հա տոր – «Առ ձե ռն նա մա կա նի», պա րու նա կու թի ւն Նոր Տա րո ւոյ եւ 
Ա նո ւան տօ նի նա մակ ներ, յօ րի նեց Սի մոն Գա փա մա ճե ան, տպագ րե ալ ի 
Կ. Պոլիս 1893-ին: Գե ղե ցիկ հա ւա քա ծոյ մ’է: Երբ գնած եմ այս գիր քը՝ լաւ 
մի տքս չէ:

1 հա տոր – Կազ մե ալ, « Բազ մա վէպ»616 հան դի սա րան 47-նե րո րդ 
տարոյն հա տո րը: 1895-ին ող բա ցե ալ մե ծա նո ւն Հայր Ղե ւո նդ Ա լի շան 
ինծի նո ւէր կը ղր կէր Վե նե տի կէն: Մխի թա րե ան մի ա բա նու թե ան էն 
սիրե լի եւ պաշ տե լի ան դա մը շատ կը սի րէ ի ես: Յի շե ալ գե րաշ նո րհ հեղի-
նա կին հոյա կապ « Սի սո ւան»ը ծա խու ա ռած է ի 25 մէ ճի տիյէ ի: 2 հա տոր 
«Յու շի կք հայ րե նե աց» ա նո ւն եւ «Շ նոր հա լի եւ պա րա գայ իւր» ա նո ւն 
սքան չե լի գիր քե րն ալ գնած է ի: 1908 Նոյեմ բեր ամ սո ւն 20-ին էր, Պա լե նց 
գրա վա ճա ռէն Հայր Ղե ւո նդ Ա լի շա նի հրա տա րա կած « Հայաս տան յա ռաջ 
քան զլի նել Հայաս տան» ա նո ւն պա տո ւա կան գի րքն ալ գնած է ի: Ափ սոս 
այս վե րոյի շե ալ սքան չե լի գիր քե րն 1915-ին, երբ զմեզ տա րա գիր հա նին 
Մա րա շէն, ու րիշ առտ նին գոյ քե րո ւս հետ Թո ւրք կա ռա վա րու թիւ նը գրա-
ւե լով ծա խեր եւ փճա ցու ցեր է: Գե րա պա տիւ Հայր Ղե ւո նդ Ա լի շա նին 3-4 
նա մակ նե րն ալ, տա րի նե րէ ի վեր, իբ րեւ թան կա գին գրա կան գո հար ներ 
քո վս կը պա հէ ի: Ա նո նք ալ, 1895 Նոյեմ բեր 6, եր կու շաբ թի օր, Մա րա շի 
ահ ռե լի կո տո րա ծին ա տեն մեր տու նը կո ղոպ տող նե րը ա ռին տա րին եւ 
ան շո ւշտ պատ ռե լով ոչն չա ցու ցին: Զո րն ա սեմ, զո րն խոս տո վա նիմ: Նախ-
նիք նե րո ւս ժա մա նա կէն գի րք, հին նա մակ ներ, հին ձե ռա գիր ներ, ինչ որ 

616 Բազմավէպ – հնագույն հրատարակվող հայ պարբերականը: Վենետիկ, 1843-ից 
մինչ օրս: Հանդիսարան ազգային, բանասիրական, գրական, գիտական, բարոյական: 
Հետագայում`հայագիտական-բանասիրական-գրական հանդես: Նախ` երկշաբաթաթերթ, 
ապա` ամսագիր, եռամսյա, նորից ամսագիր, վերջում`երկամսյա, վեցամսյա և տարեկան: 
Հրատարակ. Մխիթարյան միաբանության: Հիմնադիր և առաջին խմբ.̀  Գաբրիել վ. Այվա-
զովսկի: Տպ. Սուրբ Ղազարի (Հայ պարբերական մամուլը, էջ 25):
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ու նէ ի նք, յի շա տա կու թե ան ար ժա նի, ա մէ նն ալ թո ւրք բար բա րո սու թիւ նը 
քան դեց, կոր ծա նեց, ա ռաւ-տա րաւ-փ ճա ցոյց:

5 հա տոր – « Բու րաս տան ման կա նց»617, հրա տա րա կու թի ւն ող բա-
ցեալ Նշան Պէր պէ րե ա նի: 1884-ին սկ սաւ հրա տա րա կո ւիլ ի Կ. Պո լիս: Այս 
պատո ւա կան պար բե րա կան հան դէ սէն հի նգ հա տոր ու նէ ի: Այժմ մի այն 
չոր րո րդ հա տո րը մնա ցած է քո վս: Ա ռա ջին հա տո րը մի ւս գր քե րո ւս հետ, 
ի Մա րաշ, 1915-ին, երբ զմեզ տա րա գիր հա նե ցին, ծա խո ւած է «Էմ վա լը 
մեթ րու քէ» ա նո ւն գե հե նա կան եւ բար բա րոս յա նձ նա խմ բին կող մա նէ: 
« Բու րաս տան ման կա նց» պատ կե րա զա րդ հան դէ սը հայ ման կա նց հա մար 
շատ օգ տա ւէտ թե րթ մ’էր: Ի մաս տա լից վէ պեր եւ պատ մու թի ւն ներ եւ քեր-
թո ւած նե րով զար դա րո ւած գե ղե ցիկ հան դէս մ’էր: Ես ալ այն ժամա նակ 
յի շե ալ հան դէ սին բա ժա նո րդ է ի եւ մի ան գա մայն գոր ծա կալ. Մարա շի մէջ 
20 –ի չափ բա ժա նո րդ ներ գտած է ի: Կը ջա նայի, որ այդ տեսակ լուրջ եւ 
հմ տա լից թեր թե րը կար դա ցող ներ շատ նան մեր մէջ: « Բու րաս տան ման-
կա նց» հան դէ սը ի րա ւա մբ, ե թէ կա րե նար, 20-30 տա րի ներ շարու նա կո ւիլ, 
ան շո ւշտ մեծ ծա ռայու թի ւն մը կր նար մա տու ցա նել ազ գիս: 

Ա ւաղ, շատ չկր ցաւ յա րա տե ւել « Բու րաս տան», առ ի չգոյէ շատ բա ժա-
նո րդ նե րու ստի պո ւե ցաւ Պէր պէ րե ան դադ րեց նել թեր թը: Դժ բաղ դա բար 
ըն թեր ցա սի րու թի ւն շատ տա րա ծո ւած չէ մեր մէջ: Հայը կար դալ չը սի րեր: 
Հայը իւր խմ բա գիր նե րը, իւր գրա գէտ, բա նաս տե ղծ եւ մա տե նա գիր նե րը 
նիւ թա պէս քա ջա լե րել եւ խրա խու սել չը սի րեր: Եւ րո պա կան զար գա ցե ալ 
եւ ու սո ւմ նա սէր ազ գե րու մէջ ըն թեր ցա սի րու թի ւն որ քան յա ռաջ գա ցած է, 
որ քան ծաղ կած է: Մեր ե րի տա սա րդ նե րէն շա տեր ան պէտ օ ղի ի, գինի ի, 
խաղ եւ խու մա րի բու ռով ստակ կմս խեն, բայց գր քե րու եւ լու սաս փի ւռ 
թեր թե րու հա մար բնաւ եր բեք դրամ ծախ սել չեն փա փա քիր: 

ՎԵՐՋ

617 Բուրաստան մանկանց – Կ.Պոլիս, 1882-1889, Պատկերազարդ հավաքածո բարո-
յական, քրիստոնեական, պատմական, ուսումնական, աշխարհագրական և այլ պիտանի 
գիտելյաց (ամիսը երկու անգամ): Հրատ.՝ Նշան Պերպերյան, խմբ.̀  Կ. Գարակյուլյան, 
ապա` Սարգիս Տեովլեթյան (Հայ պարբերական մամուլը, էջ 41):
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[ՀԱՎԵԼՎԱԾ Բ  

կաթող իկոսական կոնդակներ]618

Մեծի Տանն Կիլիկիո Կաթողիկոս Տեր Կիրակոս Ա Աջապահյանի 
կոնդակը Տեր Կարապետ ավագ քահանա Տեր Նահապետյանին 
(1822 թ.)

618 Այս կոնդակների մասին տե՛ս Արամ Տեր-Ղևոնդյան, Մի քանի անտիպ 
կոնդակներ Կիլիկիո կաթողիկոսական դիվանից, Բանբեր Հայաստանի արխիվների, 2012, 
1-2, էջ 195-208։
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Մեծի Տանն Կիլիկիո Կաթողիկոս Տեր Կիրակոս Ա Աջապահյանի 
կոնդակը Տեր Կարապետ ավագ քահանա Տեր Նահապետյանին 
(1822 թ.)

«Յիսուսի Քրիստոսի ծառայ Տէր Կիրակոս կաթողիկոս ամենայն 
Հայոց, որ և պատրիարգ մեծի Տանն Կիլիկիոյ և սպասաւոր սրբոյ 
Լուսաւորչի Աջոյն և Վեհափառ Աթոռոյն: Յորմէ ժամանեալ հասցէ գիր 
սիրոյ և օրհնութեան, աղօթք պահպանութեան, շնորհք առաքելական և 
աստուածային բազմառատ ողորմութիւն և անսպառ գթութիւն եկեսցէ 
և հանգիցէ, հեղցի և ծաւալեսցի և սփռեալ տարածեսցի առ ի վերայ 
շնորհօք զարդարեալ Տէր Կարապետ քահանայիդ և տիրացու Փանոս 
հոգևոր որդւոյդ մերոյ և համայն ընդ ձեզ եղելոցն լիցի խնդալ ի Տէր 
Յիսուս խաղաղ կենօք …. Եւ ընդ աստուածապարգևի օրհնութեան գրոյս:

Ծաներուք ո որդիք իմ սիր….. զի լուայ զփոխումն լուսահոգի հօր 
ձերոյ և մեր վաղեմի ա….. ւոր Տէր Նահապետ քահանային, որոյ Տէր 
լուսաւորեսցէ …… և դասեսցէ ի դասս սրբազան քահանայիցն ի սուրբ 
արքայութ….. հոգին սուրբ մխիթարեսցէ յատուկ շնորհօք իւրովք պահելո 
….. իւր ընդ երկայն աւուրս: Այլև զծխագինն, զկողոպուտն և զհոգե 
…. շնորհեալ էիք զորս ընկալայ լիովին: Թէպետ սակաւ էր, բայց առ 
…. լուսահոգի հօր ձերոյ և յուսով ձեր լաւ լինելոյն հաճութեամբ ընկա 
….. և շնորհակալ եղէ. զհոգին նորին միշտ յիշատակեմք յամենայն 
պաշտօնս սուրբ աթոռոյս և զձեզ օրհնեմք հանապազ: Այլև ո որդի իմ Տէր 
Կարապետ ահա ըստ խնդրանաց իշխանաց տեղւոյդ և մեր հայրական 
սիրոյն պահանջման կարգեցաք զքեզ աւագերեց ի տեղի լուսահոգի հօր 
քոյ: Նախ ասեմ շնորհաւոր լիցի. Տէր Յիսուս բարի վայելումն շնորհեսցէ. 
այլև յորդորեմ զքեզ սիրովն Աստուծոյ զպարկեշտ վարս հօրդ զգենուլ, 
իսկ ճարտարութեամբ և հարազատութեամբ քան զնա առաւելուլ զի լիցիս 
մշ …. Արժանի վարձուց բարեաց և ժառանգեսցես զշնորհս սուրբ ա(թո)
ռոյս և ընկալցիս զօրհնութիւնս մեր: Որ և լերուք ողջ ի Տէր Աս…..

Գրեցաւ ռմհա յունվարի ժ ի սուրբ աթոռս հրաշալի»
Կոնդակի լուսանցքի ներքևում ուղղահայաց գրված է «փայեկին619 

տասն ղշ620 տաս զի մեք բան չտուաք»:

(Վերծանությունը՝ Արամ ՏերՂևոնդյանի)

619 Սուրհանդակ:
620 Ղրուշ, դրամ:
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Մեծի Տանն Կիլիկիո Կաթողիկոս Տեր Միքայել Բ Աջապահյանի 
կոնդակը Տեր Կարապետ ավագ քահանա Տեր Նահապետյանին 
(1833 թ.)
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Մեծի Տանն Կիլիկիո Կաթողիկոս Տեր Միքայել Բ Աջապահյանի 
կոնդակը Տեր Կարապետ ավագ քահանա Տեր Նահապետյանին 
(1833 թ.)

«Յիսուսի Քրիստոսի ծառայ Տէր Միքայէլ կաթողիկոս ամենայն 
Հայոց, որ և շնորհիւ սուրբ հոգւոյն Աստուծոյ ծայրագոյն պատրիարգ 
մեծի տանն Կիլիկիոյ և սպասաւոր սուրբ լուսաւորչի շնորհաձիր Աջոյն 
և վեհափառ մայր սուրբ Աթոռոյն: Յորմէ ժամանեալ հասցէ գիր սիրոյ 
ողջունի և օրհնութեան, աղօթք պահպանութեան, շնորհք առաքելական 
և Աստուածային բազմառատ ողորմութիւն և նախախնամական գթութիւն 
եկեսցէ և հանգիցէ, հեղցի և ծաւալեսցի և սփռեալ տարածեսցի ի վերայ 
Տէր Կարապետ խոհեմ քահանայի սիրելւոյդ և ընդ քեզ եղելոցդ լիցի 
խնդալ ի Տէր խոր խաղաղութեամբ և յարազուարճ բերկրութեամբ միշտ:

Եւ ընդ Տիրաձիր ողջունի և օրհնութեան նամակիս ծանիր ո սիրելիդ 
մեր ի Տէր: Զգիր սիրելութեանդ ընկալաք ձեռամբ փայեկ մահտեսի 
Կարապետի ընթերցեալ վերահասու եղաք բոլոր հանգամանաց զի 
թէպետ առանց կարծեաց գիտեմք զձեր սիրելութեան հարազատութիւն 
ի գործս սրբոյ Մայր Աթոռոյս աստուածային սիրով, բայց ի ստիպել 
հարկին վերստին յաջողի գործն ի ձեռնտուութիւն ջանից հարկաւորի 
ընծայելոյ զօրհնութիւնս և խնդրելոյ զնոյն հարազատութիւնս ի յաջողեալ 
գործս և ընդ նմին ի գործակալս: Ուստի զհոգևոր որդին իմ սիրելի 
զՏէր Ղուկաս շնորհափայլ ծայրագոյն վարդապետ արիաջան դէտն 
ձեր նուիրակ կարգեցի յայդ օրհնեալ վիճակս մեր յայսմ ամի վասն 
հաւաքելոյ զնուիրակական ողորմութիւնս ձեր որ ի յարդար վաստակոցդ 
ձերոց ի պէտս պակասութեան սրբոյ Մայր Աթոռոյս վասն սրբագումար 
միաբանութեանս ապրուստի, որպէս զորոց զհոգածութիւնս հանապազ 
առնէք սիրով: Ուրեմն տեսանելով տեսից զհարազատութիւնս հոգևոր 
որդւոյդ իմոյ սիրելւոյ ի սէր սրբոյ Աթոռոյս և մերո հայրականի ջանս 
մեծամեծս արասցես հաւաքեցուցանելոյ զնուիրակութիւնս, զբաժինս 
բարի ննջեցելոցդ ձերոց առատութեամբ հանդերձ քան ընդ այլոցն զոր 
սովոր էք շնորհել և զգործակալս սիրով և խնամով յարգեցէք թև և թիկունք 
լինելով առ ի զերծս պահելոյ ի չար դիպուածոց: Նա զի գրեալ էիր թէ 
գիր մի մխիթարական Պապուկեան մահտեսի Օհան սիրելւոյն գրել վասն 
առ Տէր հանգուցեալ Տէր Յակոբ քահանայ ազգականի իւրոյ. ահա ըստ 
խնդրոյ ձեր սիրելութեան գրեալ առաքեցի տայցես ի նա. Տէր Կարապետ 
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քահանային ներումն ըստ վկայելոց ձեր վասն անմեղութեան գրեալ 
առաքեցի և հրամայեցի մտանել ի սուրբ եկեղեցւոյ և կատարել զհոգևոր 
պաշտօնն իւր քահանայագործութեան, որ և այսու ամենայնիւ լեր ողջ և 
օրհնեալ տէրամբ, բերկրալի կենօք, անտխրական ուրախութեամբ:

Գրեցաւ ի ռմձբ և յապրիլ ժ ի շնորհատու սուրբ Աթոռս պանծալի»

(Վերծանությունը՝ Արամ ՏերՂևոնդյանի)
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Մեծի Տանն Կիլիկիո Կաթողիկոս Տեր Միքայել Բ Աջապահյանի 
կոնդակը Տեր Կարապետ ավագ քահանա Տեր Նահապետյանին 
(1840 թ.)
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Մեծի Տանն Կիլիկիո Կաթողիկոս Տեր Միքայել Բ Աջապահյանի 
կոնդակը Տեր Կարապետ ավագ քահանա Տեր Նահապետյանին 
(1840 թ.)

Յիսուսի Քրիստոսի ծառայ և շնորհիւ նորին Տէր Միքայէլ կաթողիկոս 
ամենայն Հայոց և ծայրագոյն պատրիարգ մեծին Կիլիկիոյ և սպասաւոր 
սուրբ Լուսաւորչի Աջոյն և վեհազարդեալ Աստուածեան մայր սուրբ 
Աթոռոյն: Յորմէ ժամանեսցի ողջոյն և օրհնութիւն Առ ի վերայ հոգևոր 
որդւոյդ Տէր Կարապետ խոհեմառատ Աւագ քահանայ սիրելւոյդ և որոց 
որ ընդ քև եղելոցդ ամենայնի լիցի խնդալ ցնծուն կենօք միշտ:

Եւ ընդ Յիսուսաձիր սուրբ ողջունի և կենսացուցիչ օրհնութեան 
և շնորհակալութեան նամակաւս ծանիր ո սիրելի որդեակ իմ ի 
Քրիստոս. զի որպէս պտուղք բարեհամք թէպետ միշտ ի յարգի այլ 
ի հարկաւորութեան պահու ևս առաւել պատուականը թուին մինչ զի 
արժողութիւնք կրկին անգամ վերադրին. Այնգունակ և բանեղինացս 
հոգևոր պտուղք ի հարկաւորութեան ժամու ընդունելի լինին, որպէս բլիդ 
մի հացի և բաժակ մի ջուրն սարեփթացւոյն հաճելի եղև առն Եղիայի և 
Աստուծոյ իսկ, որով զմեծ օրհնութիւն ընկալաւ և Աստուածաշունչ տառին 
յաւերժական յիշատակաց արժանի գրեցաւ: Թողում զայլս բազումս և 
բերեմ զայժմու ձեր արարեալ բարերարութիւն յօրինակ. Յիրաւի ի բնէ 
բարեսէր և բարերար էք, այլ յայս նուազ ի գալն մեր ի բարելի քաղաքդ 
ձեր յօրհնեալ ոչ սակաւ մարդասիրութիւն, պատիւ և յարգութիւնը ցուցիք 
մեզ, քանզի էանց քան զչափն ի վեր: Արդ այսպիսի բարի ընթացիւք 
ձերովք առաւել պարտաւոր արարիք զմեզ ի վայելուչ շնորհակալութիւնս 
ի բարեմաղթութիւնս և ի հոգևոր օրհնութիւնս և գոհութիւնս, ի տուէ և ի 
գիշերի և յամենայն ժամու, որ և ասեմ շնորհակալ բերանով շէն և պայծառ 
կենայք. Տէր Աստուած բարի յաջողութիւն տացէ գործոց ձերոց և փրկեալ 
ազատեսցէ յամենայն ցեղ վտանգից և փորձութեանց և զհոգիս բարի 
ննջեցելոց ձերոց հանգուսցէ ի սուրբ արքայութեան առնելով համայն 
պաշտօնից և անմահ պատարագաց որք մատչին ի սուրբ տունս հոգւոց և 
լեր ողջ ի Քրիստոս Յիսուս միշտ: Գրեցաւ ռմձթ և ի յունուար ժե ի սուրբ 
մայր Աթոռս Կիլիկիոյ մեծի:»

(Վերծանությունը՝ Արամ ՏերՂևոնդյանի)
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ԲԱՌԱՐԱՆ

Աթեպէ (աթեբե, atebe) – դռան շեմ
Աթտարութիւն ընել (attar) – համեմունք վաճառել
Աժանս (agence) – գործակալություն
Ալաճա (ալաջա, alaca) – մետաքսե գործվածք, բազմագույն կերպաս
Ալաֆրանկա (ալաֆրանգա, alafranga) – եվրոպական, արևմտյան
Այագ (այաք, ayak) – աստիճան, ոտք, ступенька
Անպար Մեմուրի (անբար մեմուրի, ambar aemuru) – պահեստների 

պաշտոնյա, պահեստապետ
Աշիրեթ (aşiret) – քոչվոր, վաչկատուն ցեղ
Ապա (աբա, aba) – այծենակաճ, յափնջի
Ապունա (աբունա, abuna) – արաբ.՝ բառացի̀  «մեր հայր», պատվանուն 

կամ տիտղոս որ տրվում է քրիստոնյա հոգևորականի, 
վարդապետի

Ապտեստ առին (aptes) – լվացում կատարեցին աղոթքից առաջ
Ատլիյէ Իտարէ (Ադլիյե Իդարե, adliye idare) – Արդարադատության 

վարչությու ն
Ատլիյէ (Ադլիյե, Adliye) – Արդարադատության (նախարարություն)
Բանայիր (փանայիր, panayır) – տոնավաճառ (թրք.)
Բարձր դուռ (Bâb-ı Âli) – օսմանյան սուլթանների նստավայրի դուռը, 

դարպասը: Օգտագործվում է «Օսմանյան կառավարություն» 
կամ «Օսմանյան միապետություն» իմաստով

Գաթ (քաթ, kat) – թրք.՝ շերտ, հարկ
Գատը, ղադի, քադը (kadı) – դատավոր
Գալֆա (kalfa) – ավագ վարպետ
Գավըք (քավըք, kavuk)- հին ժամանակների թաղիքե գլխանոց
Գափուճը պաղըլըք րիւթպէսի (kapucu bağlık rütbesi) – բարապանի 

աստիճան (պաշտոն) 
Գըլըճլը (քըլըջլը) – kılıç – թրք.՝ թուր, սուր: kılıçlı – թրերով զինված
Գըրգլար քիլիսա (Քըրքլար քիլիսա, Kırklar kilise) – Սուրբ 40 Մանուկ 

եկեղեցի
Գօվուշ (քովուշ, kovuş), ղովուշ – բանտախուց
Եազմա (յազմա, yazma) – ասեղնագործ թաշկինակ
Եազմա ըրին – yazmak, թրք.՝ գրեցին, տվյալ դեպքում՝արձանագրեցին
Եօլ փարասը (յոլ փարասը, yol parası) – ճանապարհի փող
Զապթիյա, զապթիյէ (zaptiye) – ոստիկան, ժանդարմ
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Զապըթա օտասը (զաբըթա օդասը, zabıta odası) – սպաների սենյակ
Զարֆ (zarf) – դեկորատիվ, հուշանվերային բաժակակալ, կամ որևէ 

մետաղից նախշազարդ բաժակ
Զիեան (զիյան, ziyan) – վնաս, կորուստ
Զիեաֆէթ (ziyafet) – ընդունելություն: «Փօլիս Օտասը զիեաֆէթի» – 

ոստիկանության ընդունելության սենյակ
Էհլի զիւրրա (ehli zurra) – հողագործ ընտանիք
Էմլաք (emlak) – անշարժ գույք, կալվածք
Էմվալը մեթրուքէ (emvâl-i metrûke) – լքյալ գույք
Էմմի (emmi) – թրք.՝ հորեղբայր
Էշգըեա (էշքըյա, eşkıya) – ավազակ, տվյալ պարագայում՝ապստամբ 

իմաստով
Թագըմ (թաքըմ, takım) – կոմպլեկտ, կոստյում
Թագրիր (թաքրիր, takrir) – վկայություն, բացատրություն, տեղե կագիր
Թագրիր ընել – հայտարարել
Թախըրթը (takırtı/takırdı) – չխկչխկոց, թխկթխկոց:
Թահսիլտար (թահսիլդար, tahsildar) – հարկահավաք, տուրքի պաշտոնյա
(Սէր) Թահսիլտար – գլխավոր հարկահան
Թապուր Աղասը (tabur ağası) – գումարտակի հրամանատար
Թարխանա (tarhana) – մածունով շաղախված ու չորացված խմոր, 

չորթան
Թափու (tapu) – անշարժ գույքի սեփականության վկայական, կալ վա-

ծագիր, կալվածաթուղթ
Թելեղրաֆ (telgraf) – հեռագիր, «թելեղրաֆի թել», այսինքն հեռա գրա-

լար
Թեմեննահ (temenna) – խոնարհումով բարև, արևելյան ողջույնի ձև
Թենեքէ (teneke) – թրք.՝ թիթեղ, բաք, բիդոն
Թեքիրէ ձուկ (tekir balığı) – ձկան տեսակ, արքայաձուկ
Թէմէթթու (temettü) – շահութահարկ 
Թէնեզիւլ ընել (tenezzül etmek) – բարեհաճել, զիջել
Թէնպէքի (թենբեքի, tömbeki) – նարգիլեի համար օգտագործվող 

ծխախոտը
Թիճարէթ (ticaret) – առևտուր
Թիճարէթ վերկիսի (ticaret vergisi) – շահի, առևտրի տուրք (հարկ)
Թիւրքիւլիւ (türkülü) – երաժշտախառն, երգելով: Türkü՝ ժողո վրդա կան 

երգ՝ թյուրքու
Թիֆօ, Թիֆուս (tifo) – տիֆ հիվանդություն
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Թրեն (tren) – գնացք, ֆր.՝ train բառից
Իխթիլաթտան մեմնու (ihtilâttan memnu) – այլոց հետ հարաբե րությունն 

արգելված
Ինշա Թեոհֆէ (inşa tuhfe) – գեղագրություն, վայելչագրություն
Ինշալլահ (inşallah) – Աստված տա
Իսթիմպօթ (istimbot) – շոգենավ, անգլ.՝ steamboat բառից
Իտարէ (իդարե, իդարա, idare) – վարչություն, վարչակազմ 
Իրատէ (իրադե, irade) – կառավարչի հրամանը, իշխողի կամքը, 

հրովարտակ
Լաստիկ (lastik) – կաուչուկ, կրկնակոշիկ
Խաբխապ – փայտե բաց մուճակ
Խաթեր (խաթըր, Hatır) – թրք.՝ հարգանք, «խաթերը չկոտրեցին», 

այսինքն՝ չնեղացրին, «խաթրը չկոտրեցին»
Խաթըրլը (hatırlı) – հարգված, ազդեցիկ, «խաթըր» ունեցող
Խախամ (haham) – ռաբբի
Խայըն (hain) – դավաճան, նենգ
Խավաճա (խավաջա) – hoca (խոջա) բառի հին ձևը, քրիստոնյաներին 

տրված պատվանուն, պարոն
Խաֆիյէ (hafiye) – գաղտնի ոստիկան, գործակալ
Խընզըր (խինզիր) – խոզ (արաբերեն)
Խրաչիչէյի (kar çiçeği) – թրք.՝ հրանունկ (ծաղկի տեսակ)
Խըսըմ (Hısım) – թրք.՝ հարազատս
Կարսօն (Գարսոն, garson) – մատուցող ֆր.՝ garçon բառից
Կեավուր(գյավուր, gâvur), քեաֆիր – անհավատ
Կիւլպէնկ (գյուլբենկ, gülbank) – ձայն տալ, կանչել (թռչուններին)
Կիւճճեք (քիւչիւկ) զապիթ (küçük zabit) – ենթասպա, սերժանտ
Կիւճճիւք (գյուջջուք, gücük, küçük) – թրք.՝ փոքր, պստիկ
հալ ը Րաամիտ (hal-i rahmet) – կարեկցանքի, ողորմածության արժանի 

վիճակ
համիտ (hamut) – թրք.՝ լծատախտակ, հայ բրբռ. ղանթար, ռուս. 

коромысло. օգտագործվում է օրինակ դույլերով ջուր տեղա-
փոխելու համար

հարթ (հարաթ, հարա) – արաբ.՝ թաղ, թաղամաս
հարմանտայ (հարմանդա) – վարձված ջորեպան
հիյյէթի Իթթիհամիյէ (hey’et-i Ittihâmiye) – մեղադրական ատյան
հոճա, խոջա (hօca) – մահմ. հոգևոր դպրոց ավարտած, ուսուցիչ, 

խորհրդատու
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հուգուգ մեճլիս (Հուքուք մեջլիս, Hukuk meclisi) – թրք.՝ Իրավական 
խորհուրդ

Ղազեզ (kazaz) – մետաքսագործ վարպետ
Ղազի – ոսկեդրամ, որ կախում են գլխաշորին կամ ֆեսին
Ղայմէ (kayme) – թրք.՝ առաջին օսմանյան թղթադրամ
Ղանթար (kantar) – կշռի միավոր, մեկ ղանթարը հավասար է 50 

կիլոգրամի
Ղապարճըք (ղաբարջըք, kabarcık) – բառացի՝ պղպջակ, խաղողի տեսա-

կի անվանում
Ղասապ (ղասաբ, kasap) – մսագործ, մսավաճառ
Ղավվաս (Kavas) – թիկնապահ
Ղարտիյան, կարտիան (գարդիան, gardiyan, ֆր.՝ gardien բառից) –  

բանտապահ: Սէր Ղարտիյան – գլխավոր բանտապահ, 
բանտա պետ

Ղըզ (kız) – թրք.՝ աղջիկ
Ղըրճըլը (kırçıllı) – ալեխառն մազերով
Ղըրմա – փոխինդ, փոխինձ
Ղոմանտան (commandant) – փոխ. ֆր.՝ հրամանատար
Ղուրուշ (kuruş) – թրք.՝ մանրադրամ
Ճամի (ջամի, cami) – մզկիթ
Ճեզա րեյիսի (ջեզա Ռեյիսի, ceza reisi) – պատժիչ ատյանի պետ
Ճըզտան (ջըզդան, cüzdan) – դրամապանակ, թղթապանակ
Ճիւպպէ (ջյուպպե, cüppe) – թիկնոց, կապա, կրոնավորի պարեգոտ, 

փիլոն
Մազպաթա (մազբաթա) – արձանագրություն
Մալ (mal) – ապրանք
Մահմուդիյե (mahmudiye) – Մահմուդ II սուլթանի ժամանակների (1808-

1839) ոսկեդրամ, որը հետագայում օգտա գործվում էր որպես 
զարդ

Մաղազա (mağaza) – խանութ, վաճառատուն
Մասմանա – պահեստ
Մասրա (masura) – կոճ, թելակոճ
Մարդակ – սյուն, գերան: Հավանաբար տան մակերեսը չափել են 

նրանով, թե քանի սյուների վրա է հենվում առաստաղը
Մեզէ (meze) – նախուտեստ, աղանդեր
Մեթալիք (metelik) – մանրադրամ
Մեթել (masal) – հեքիաթ, առակ
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Մեշլա (meşla) – անթև թիկնոց
Մեստ (mest) – թրք.՝ տնային փափուկ ոտնաման, որի վրայից դրսի 

կոշիկն են հագնում
Մեշգ, մեշք (meşk) – օսմաներենի վայելչագրության (կալլիգրաֆիայի) 

մի ձև
Մեճիտիյէ (մեջիդիյե, mecidiye) – օսմանյան արծաթ դրամ, որ հավա-

սար է 20 ղուրուշի:
Մեշլա (meşla) – մշակված կաշի
Մեճելլէ (մեջելլե, mecelle) – թրք.՝ օսմաներեն հանդես
Մեստ (mest) – այծի կաշվից երկարաճիտք կոշիկներ
Մեօհիւր (mühür) – կնիք
Միւլթեզիմ (mültezim) – հարկահավաք
Միւտիւր (մյուդյուր, müdür) – ղեկավար, վարիչ, կառավարիչ (նաև 

տնօրեն)
Միւլազըմ (mülâzım) – սպայի տեղակալ
Մուխամմի (muhami) – փաստաբան, դատապաշտպան
Մուխթար (muhtar) – գյուղի կամ թաղի ավագ, թաղապետ
Մութասարըֆ (mutasarrıf) – սեփականատեր կամ տվյալ վարչական 

տարածքի կառավարիչ պաշտոնյա, գավառապետ
Մութասարըֆութիւն – գավառային կենտրոն հանդիսացող քաղաք
Մուհաճիր (muhacir) – գաղթական
Մուհասեպեճի (մուհասեբեջի, muhasebeci) – հաշվապահ
Մուհաճիրութիւն (մուհաջիրություն) – գաղթականություն, գաղթա կան 

լինել, տեղահանվել
Մուֆթի (müftü) – կրոնական գործերով զբաղվող պաշտոնյա
Նէօվպեթճի (nöbetçi) – հերթապահ
Նուխէ գրել, Նուխս գրել (nuhuset yapmak) – գուշակություններ, կախար-

դություններ անել
Նուֆուս (nüfus) – անձ, շունչ
Նօքթա (nokta) – վայր, կետ, պահակակետ, այսինքն՝ «նօքթա են 

կայնած» նշանակում է «պահակ են կանգնած»
Շաքար շերպէթ (şeker şerbet) – շաքարաջուր
Շէրի (şeri) – համաձայն Շարիաթի, թույլատրված, օրինական
Շիթարե (şita, ձմեռ) – ձմեռային, կտորեղենի տեսակ
ուլան (ulan) – վայ, տո, ծո
ուռուպ – մրգահյութ
Չադըր (çadır) – թրք.՝ վրան
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Չաթալ (çatal) – երկճյուղ
Չանթա (çanta) – թրք.՝ պայուսակ
Չարշը (çarşı) – շուկա
Չեթէ (çete) – թրք.՝ ավազակախումբ, զինված խումբ
Չէպքէն (չեբքեն, çepken) – հագուստ երկար թևով, առանց օձիքի, 

բաճկոնի տեսակ
Չօրպաճը (չորբաջի, çorbacı) – տեր, ունևոր անձ. այս բառով ընդուն ված 

էր դիմել Օսմանյան կայսրության գավառական քաղաք ների 
ունևոր քրիստոնյաներին:

Պագգալ (բաքքալ, bakkal) – նպարավաճառ
Պախշիշ (բախշիշ, bahşiş) – թեյավճար, նվեր
Պանքնօթ (բանկնոտ, banknote) – դրամատոմս, դրամանիշ, թղթա դրամ
Պաշ Բունար (բաշ փունար, baş pınar) – թրք.՝ գլխավոր (մեծ) աղբյուր 
Պաշ պաղլամա (բաշ բաղլամա, baş bağlamak) – թրք.՝ գլուխը կապել, 

ամուսնացնել
Պաստօն (բաստոն, Baston) – գավազան
Պարխանա (բարխանա, barhana) – ոչ մեծ կարավան
Պեյկիր (beygir) – նժույգ
Պեօլմեճ (բյոլմեջ, bölme) – թրք.՝ սենյակի կամ տան առանձնացված 

բաժին, քողարկված մաս, միջնորմ
 Պէլէտիյէ, Պելետիյէ (բելեդիյե, Belediye) – քաղաքապետարան
Պըլաք (plaque) – սկավառակ, ձայնասկավառակ
Պիտելաթը ասքէրիյէ (բիդելաթը ասքերիյե, Bidelat-ı askeriye) – 

զինվորական փրկագին
Պօզ (բոզ, boz) – գորշ
Պօղչա (բոխչա, bohça) – կապոց
Ջայըր (չայըր, çayır) – մարգագետին, խոտ
Ջիլէ (չիլե, çile) – թրք.՝ տառապանք: Որևէ հոգևոր պաշտոն ստանձնելուց 

առաջ 40-օրյա պահեցողություն
Սայէի շահանետէ – փառք Տիրոջը
Սան ֆասոն (sans façon) – ֆր.՝ առանց ձևականությունների, պարզ, 

անպաճույճ
Սենեդ (սենեթ, senet) – պարտամուրհակ
Սերայ (saray) – պալատ, տուն, տվյալ դեպքում՝ կառավարչատուն
Սէֆէրպերլիք (սեֆերբերլիք, seferberlik) – զորահավաք
Սէվապ (sevap) – աստվածահաճո գործ, առաքինություն
Սէր (ser) – գլխավոր
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Սրմա, Սըրմա (sırma) – արծաթե կամ ոսկեջրած բարակ թել ասեղ-
նագործության համար

Սրմալը (sırmalı) – ասեղնագործ
Վագանձա, վագանձ (վականցե), իտ.՝ vacanze – արձակուրդ
Վալի (vali) – նահանգապետ
Վափօր (vapeur) – ֆր.՝ Bateau à vapeur, շոգենավ
Վէսիքա (vesika) – թրք.՝ փաստաթուղթ, վավերագիր
Տամ (դամ, dam) – թրք.՝ տանիք, խրճիթ, հյուղակ
Տանպըրա (դանբըրա, tambura) – արևելյան լարային ժողովրդական 

գործիք
Տապանճա (թաբանջա, tabanca) – ատրճանակ
Տավուլ (դավուլ, davul) – դհոլ
Տար իւլ աման (Դար ուլ-Աման, Dâr-ûl-âmân) – Ապահովության (Անվտան-

գության) տուն
Տեզկեահ (դեզգյահ tezgah) – թրք.՝ հաստոց, դազգահ
Տերէպեյի (դերեբեյի, derebeyi) – ձորապետ, ֆեոդալ, ավատատեր
Տերպէնտ (դերբենդ, derbent) – թրք.՝ լեռնանցք, կապան, կիրճ
Տեօվլէթ Ալէյհինտէ (Դյովլեթ Ալեյհինդե, devlet aleyhinde) – հակա-

պետական
Տեֆթեր (դեֆթեր, defter) – տետր, մատյան, գրանցամատյան
Տեֆթեր Խաքան (դեֆթեր Խաքան, defter-i hâkanî) – պետական 

գրանցամատյաններ (տետրեր, տոմարներ)
Տըռըլթը (դըռըլթը, dırıltı) – աղմուկ, շաղակրատանք, մանր վեճ, տվյալ 

դեպքում՝ մանր, աննշան, ոչինչ բան
Տուլուխ (դուլուխ, duluk) – թրք.՝ քունքից կզակ ընկած հատվածը
Տուվագ (դուվաք, duvak) – հարսի քող
Րահիյպ (դահիբ, rahip) – թրք.՝ վանական, տվյալ դեպքում՝ վար դա պետ
Րէմիլ նետել (remil atmak) – ավազի վրա գուշակությամբ զբաղվել
Րէֆէ (raf) – դարակ
Փադրէներ – կաթոլիկ վարդապետներ
Փալթօ (palto) – վերարկու
Փիանիստ (pianiste) – դաշնակահար
Փիճի – սոճի
Փէչէ (peçe) – բարակ և խիտ ցանց, որով ծածկում են կնոջ դեմքը, քող
Փօլիթիքա միւտտեհիմ (փոլիթիքա մյուդդեհիմ, politika müttehim) – 

քաղաքական ամբաստանյալ, մեղադրյալ:
Փօլիս տայիրէսի (polis dairesi) – ոստիկանական գրասենյակ, շենք
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Քամպանիա – ընկերություն, հիմնարկություն
Քանափէ (canapé) – ֆր.՝ բազմոց
Քեաֆիր (քաֆիր, kâfir) – անհավատ (արաբերեն)
Քէյիշ (keşiş) – քահանա
Քէօբէքլէր (քյոփեկլեր, köpekler) – շներ
Քէֆիէ (kefiye) – տղամարդու արևելյան (արաբական) գլխանոց
Քիւրսիւ (քյուրսյու, kürsü) – աթոռ
Քիւֆ – հավանաբար՝ քունքազարդ
Քոզ (köz) – ածուխ
Քօդ Սիվիլ (code civile) – ֆր.՝ քաղաքացիական օրենքների ժողովածու, 

քաղաքացիական կոդեքս
Քօրտօն (cordon littoral) – ֆր.՝ ափագիծ
Օթաճը (օթաջը, otaci) – դեղաբույսերով բուժող բժիշկ
Օղլում (oğlum) – տղաս, oğul (տղա) բառից
Օտասը (օդասը, օդա, oda) – սենյակ
Oրթախ (ortak) – թրք.՝ բաժնեկից, գործակից, գործընկեր
Ֆեթվա (fetva) – մահմեդական կրոնավորի ընդունած վճիռ
Ֆերաղ ընել (ferağ etmek) – սեփականության (կամ այլ) իրավունքի 

փոխանցում
Ֆերմանե (fermane) – ժիլետ՝ կոճակներով և ոսկեթել առատ ասեղ-

նագործությամբ: Ճիշտ գրությունը՝ fermene
Ֆըլախա (falaka) – թրք.՝ սեղմակ, մամլակ, պատժելու գործիք
Ֆըրգայի Իսլահիյէ (ֆըրքայի իսլահիյե, fırka-ı askeriye) – զորա հավաք
Ֆինճան (fincan) – սուրճի բաժակ
Ֆօնօկրաֆ (ֆոնոգրաֆ, phonographe) – պատեֆոն
Ֆօրմա (forma) – տպագրական էջ (մամուլ)
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ԳՐԱկԱՆՈՒԹՅԱՆ ցԱՆկ ԵՎ 
ՀԱՄԱՌՈՏԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Գերմանիկ, Հրատարակութիւն Մարաշի Հայրենակցական Միու թեան, 
Ուոթըրթաուն (ԱՄՆ), 1986, Յունիս-Դեկտեմբեր, թիւ 221-
222, էջ 13-16, 1987, Յուլիս-Դեկտեմբեր, թիւ 225-226, էջ 15-18, 
1989, Յունուար-Յունիս, թիւ 231-232, էջ 12-20, 1990, Յունուար-
Յունիս, թիւ 235-236, էջ 16-23, 1992, Յունուար-Դեկտեմբեր, էջ 
19-27, 1993, Յունուար-Դեկտեմբեր, էջ 25-32, կազմող՝ Հայկ Տէր 
Ղեւոնդեան:

Պատմութիւն Անթէպի հայոց, աշխատասիրեց ու խմբագրեց Գէորգ 
Սարաֆեան, Լոս Անճելըս, 1953, հեղինակ՝ Սողոմոն Պաս-
թաճեան: Հմռտ. Պատմութիւն Անթէպի հայոց:

Սմբատ Բիւրատ, Ազատութեան համար, Զէյթունի վրէժը, Կ.Պոլիս, 1911: 
Հմռտ. Զէյթունի վրէժը:

Զէյթունի պատմագիրք, հրատ. Զէյթունի հայրենակցական միութեան, 
Մոնթէվիտէօ, Պուէնոս Այրէս – 1960: Հմռտ. Զէյթունի պատ-
մագիրք:

Ներսէս եպս. Դանիէլեան, Կաթիլ մը ջուր այրած սրտերու, հրատ. պատ-
րաս տեց Վարդի Քէշիշեան, Հալէպ, 2010: Հմռտ. Ներսէս 
դանիէլեան:

Մարաշ կամ Գերմանիկ եւ հերոս Զէյթուն, երկասիրեց Գրիգոր Գա լուստեան, 
Հրատ. Մարաշի հայրենակցական միութեան կեդրոնական 
վարչութեան, ԱՄՆ, Նիւ Եորք, 1934: Հմռտ. Մարաշ կամ 
Գերմանիկ: Վերահրատարակություն՝ 1988 թ.։

Արամ Տէր Ղեւոնդեան, Տ. Ղեւոնդ Տ. Նահապետեանի յեղափոխական 
գործունէութիւնը, «Արարատ» օրաթերթ, Պէյրութ, 6 դեկտ., 1987:

Թ. Հակոբյան, Ստ. Մելիք-Բախշյան, Հ. Բարսեղյան, Հայաստանի և հա-
րակից շրջանների տեղանունների բառարան, 5 հատորով, 
Երևան, (հ.1 - 1986, հ. 2 - 1988, հ. 3 - 1991, հ. 4 - 1998, հ. 5 - 2001): 
Հմռտ. հհՇՏԲ։

Միաբանք եւ այցելուք Հայ Երուսաղէմի, աշխատասիրեց Մկրտիչ եպիս-
կոպոս Աղաւնունի, Երուսաղէմ, 1929:Հմռտ. Միաբանք և 
այցելուք հայ Երուսաղէմի:

Աստուածաշունչ, արեւելահայերէն նոր թարգմանութիւն, Ս. Էջմիածին, 1994:
Մ. Բաբլոյան, Հայ պարբերական մամուլը, Երևան, 1986: Հմռտ. հայ 

պարբերական մամուլը:
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Արտաւազդ արքեպիսկոպոս Սիւրմէեան, Հ.Գ, Փարիզ, 1950:
Հր. Աճառյան, Հայերեն արմատական բառարան, հ.Գ, Երևան, 1977:
Ալբերտ Խառատյան, «Արևելյան մամուլ» հանդեսի մատենագիտություն 

(1871-1909), Երևան, 1976:
Արսեն Կիտուր, Պատմութիւն Ս.Դ. Հնչակեան կուսակցութեան, Պէյրութ, 

1962: Հմռտ. Պատմութիւն Ս.դ. հնչակեան կուսակցութեան:
Գրիգոր Ակներցի, Պատմութիւն վասն ազգին նետողաց, Պատմու-

թյուն նետաձիգների ազգի մասին, Արևելահայ երեն թարգ-
մանությունը, առաջաբանը և ծանոթագրությունները՝ Գուր գեն 
Խաչատրյանի և Վանո Եղիազարյանի, Երևան, 2011 թ.

Հայկական Սովետական Հանրագիտարան, հ. 2-րդ, Երևան, 1976: 
Վ. Աբրահամյան, Հայկական ոսկերչությունը, Երևան, 1983:
Հայկազեան հայագիտական հանդէս, Պէյրութ, 2012:
«Պայքար», ազգային, քաղաքական, գրական օրաթերթ, պաշտոնաթերթ 

Ռամկավար ազատական կուսակցության Ամերիկայի շրջա-
նակի, Բոստոն: 1923, հունվարի 30: 

Գառնիկ Ստեփանյան. Կենսագրական բառարան, հատոր Բ, Երևան, 1981:
Արամ Տեր Ղևոնդյան, Մի քանի անտիպ կոնդակներ Կիլիկիո կաթողի-

կոսական դիվանից, «Բանբեր Հայաստանի արխիվների», 
Երևան, 2012, 1-2, էջ 195-208։
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ցԱՆկԵՐ

ԱՆՁՆԱՆՈՒՆՆԵՐ

Աբարտեան Գրիգոր վարդապետ (բնիկ զեյթունցի) – 66, 68, 332
Աբովեան Աւետիս – 368 
Ագապի (Տ. Ղևոնդի կրտսեր քույր) – 38, 40-43, 52, 59, 108, 112, 157, 168, 

199, 242, 332, 376
Ագրապեան (Ախրապեան) յովհաննէս – 214, 232
Ագրապեան (Ախրապեան) Նազարեթ – 187,232,233,240
Ագըլլըեան Գէորգ աղա – 106
Ազատեան Մկրտիչ – 195
Ալեքսանեան Գրիգոր աղա – 182
Ալեքսանեան Սողմոն (սպ. 1895-ին) – 188
Ալլահվերտեան Գասպար – 210
Ալլահվերտեան Գէորգ (ջորեպան) – 184
Ալլահվերդեան յակոբ (Զեյթունի Ազգ. վարժարանի տեսուչ) – 401 
Ալլահվերտեանց Շիւքրիւ – 62, 368
Ալլահվերտեանց Սարգիս – 262
Ակեահ էֆէնտի – 191
Ակնունի – 390
Ահարոն (պատվելի) – 381 
Ահմէտ էֆէնտի (Այնթապլը Օղլու, ոստիկան) – 188, 207, 208, 219, 225
Ախրապեան յակոբ աղա (Ագրապեան) – 108, 128, 163
Ախրապեան Շիւքրիւ – 204
Աղաբեկեան Սարգիս էֆէնտի – 67
Աղազարեան Կարապետ (Տ. Ղևոնդի քրոջ̀  Մարգարիտի դստեր̀  

Մարիամի ամուսինը) – 40
Աղազարմ (դիվանապետ, Կահիրե) – 351
Աղաճանեան Պետրոս (Բեյրութ) – 298, 320
Աղասի (հնչակյան գործիչ) – 11-13, 187, 189, 207, 211, 212, 224, 227-229, 

234, 245, 273, 275
Աղճայեան Գէորգ – 349, 365
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Աճեմեան յակոբ (Տ. Ղևոնդի քրոջ̀  Մարգարիտի աղջիկ Զարուհիի 
փեսան) – 35

Ամբրոսիոս Գալֆայան (Հ. Ամբրոսիոս Գալֆայան) – 399
Ամերայեան Գասպար (Նիկոսիա, բնիկ իզմիրցի) – 259, 260
Ամերայեան Արթաքի (Նիկոսիա, բնիկ իզմիրցի) – 259, 260
Անանիա վարդապետ հազարապետեան (Եդեսիո նախկին առաջ-

նորդ) – 335
Աշիր փաշա (Մարաշի կառավարիչ) – 60
Անդրեաս վարդապետ (Բեթղեհեմի տեսուչ) – 265
Ապահ – 187,224
Ապուհայաթեան յովհաննէս աղա (Հալեպ, բնիկ ուրֆացի վաճա-

ռական) 280, 283-286, 291, 371, 372
Ապուճեքօ (հալեպցի հայ) – 286,294
Ապտըլլաշահ Զատէ (թուրքերենի ուսուցիչ) – 63
Ապտըլ Վահիպ փաշա – 225
Ապտիւլ Ազիզ (Օսմանյան սուլթան) – 23, 68, 90, 97, 121 
Առաքել վարդապետ (Մալաթիայից) – 90, 91
Ասատուր Ալթունեան (բժիշկ) – 294
Աստարճեան Գրիգոր (մարաշցի) – 319
Աստուածատուր (Տ. Ղևոնդի հորեղբայր Փանոսի որդին) – 45
Աստուրեան յակոբ (փաստաբան) – 186
Ատանալեան Կարապետ աղա – 294 
Արամ Անտօնեան – 391
Արթին էֆէնտի (Քույումջօղլու Հակոբ աղայի տղան) – 64, 124
Արիստակէս (Նուսխաճյան Գրիգորի որդի, մարաշցի) – 104 
Արիստակէս վարդապետ (Դամասկոսի Հայոց եկեղեցու տեսուչ) – 317-

319 
Արըքեան հաճի յովհաննէս աղա կամ Արըքեան Օվէս – 90, 91, 95, 

165, 218, 366
Արըքեան հաճի Աննիկ հանըմ (Հովհաննէսի կինը) – 90, 165 
Արըքեան Արմենակ (Հովհաննէսի և Աննիկի տղան) – 90, 187
Արըքեան յակոբճան (Հովհաննէսի և Աննիկի տղան) – 90
Արըքեան Օվէս (Հովհաննէսի և Աննիկի տղան) – 90, 187
Արմենակ (Տ. Ղևոնդի քրոջ՝ Մարիամի որդին) – 38
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Արմենակ Խախամեան – 309, 330, 373
Արշակ (Տ. Ղևոնդի քրոջ՝ Մարիամի որդին) – 38
Արշակ Թիւթիւնճեան – 397
Արշակ Չօպանեան – 101, 382, 394
Արուսեակ (Տ. Ղևոնդի դուստրը) – 179, 192, 193, 198, 242, 247, 260, 280, 

285, 287-290, 305, 308, 310, 349-351, 365, 371, 378, 380
Արսէն Բագրատունի (Հ. Արսեն Բագրատունի) – 88, 89, 151, 308, 343, 

389, 395, 397, 400
Արսէն Ղազարոս Ղազիկեան (Հ. Արսեն Ղազարոս Ղազիկյան) – 389
Արսէն (Տէր Արսէն) յարութիւնեան (այնթապցի) – 120, 300, 305
Արսլան Փաշա (Մարաշի գավառապետ) – 105
Արսլանեան հրանդ – 211
Արսլանեան Մովսէս – 213
Արփենի (Տ. Ղևոնդի դուստրը) – 17, 192, 193, 198, 230, 242, 370
Արքայ (Չորբաջյան Մարտիրոսի որդին) – 89
Աւագ (Տ. Ղևոնդի հորեղբորորդի Նահապետի և Կատարինեի որդին) 

– 47
Աւագեան հրանդ էֆէնտի (հեռագրապետ) – 348
Աւետիս էֆէնտի (բնիկ կեսարացի, Հաջընի վարչակազմում հաշվա-

պահ) – 96
Աւետիս Գերապայծառ (Մարաշի կաթոլիկաց առաջնորդ) – 188, 189
Ափրիկեան Սարգիս – 184
Բաբկէն եպիսկոպոս Կիւլեսերեան – 332, 336
Բաթլըջան Օղլու Ալի – 199
Բարլաքեան Սարգիս – 215, 216, 222
Բարթողիմէոս վարդապետ Թախաճեան (Թագաճեան) – 12, 137, 

233, 240, 241, 345, 346
Բարսեղ Կիւլպենկեան (Զմյուռնիա) – 326
Բարսեղ Սեւեան (բժիշկ) – 381
Բեռնարդոս Չաքմագեան (մարաշցի հայ կաթոլիկ) – 345
Բիշմիշեան Պետրոս ամիրա (կ.պոլսեցի) – 57, 194
Գաբրիել վարդապետ, Աթոռակալ (Վենետիկի Մխիթարյան միա բա-

նություն) – 102
Գաբրիել Խանճեան – 348
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Գաբրիէլ Մէնէվիշեան (Հ. Գաբրիել Մենեվիշյան) – 398
Գազանճեան Եղիշէ վարդապետ – 87, 89, 154
Գալլետերեան յարութիւն աղա – 166
Գալփակլեան (Գալփաքլեան) յակոբճան (հեքիմ Ապուճան) 

(այնթապցի բժիշկ) – 141, 175, 176
Գալուստ աղա Ղազարեան (այնթապցի) – 177-179, 186, 366, 405
Գապայեան Վարդիվար էֆէնտի (մարաշցի հայ կաթոլիկ) – 248
Գառնիկ Մալխասեան (պրոֆեսոր, Կիպրոս) – 257
Գասպարեան Շահէ վարդապետ (Հալեպ) – 315, 348, 365, 366
Գարակիւլեան Գրիգոր աղա (բնիկ ադանացի) – 252
Գարաճայեան – 294
Գարեգին Խաժակ – 390, 391
Գէորգեան համբարձում (զեյթունցի) – 363
Գէորգ (Տ. Ղևոնդի որդին) – 17, 36, 114, 119, 179, 192, 193, 198, 206, 240, 

242, 246, 248, 249, 251, 253, 255, 256, 258, 260, 261, 263-265, 
272-281, 283, 285, 289, 292, 294, 299, 300, 305, 310, 315, 340, 345-
347, 350-359, 362, 364, 366, 370, 371, 379, 380, 406

Գէորգ (Տ. Ղևոնդի Հակոբ հորեղբոր ավագ որդին) – 43-45, 90
Գէորգ աղա Սիւլահեան (այնթապցի) – 177, 178
Գէորգ վարդապետ (Կեսարիո Ս. Կարապետ վանք) – 100
Գէորգ Մեսրոպ – 393, 403
Գէորգ Պուպլի (Զմյուռնիա) – 326
Գըլըճեան եղբարք (մերսինցի) – 252
Գըլըճեան Կարապետ (նիկոսիացի) – 408 
Գըլըճեան յովհաննէս (Կ.Պոլիս) – 335, 386
Գոմորեան Մարտիրոս – 165, 399
Գրիգոր հայր Սուրբ Աբարդեան (Աբարտեան) – Տե՛ս Աբարտեան 

Գրիգոր 
Գրիգոր Նարեկացի – 101, 117, 269
Գրիգոր ոսկեան – 401, 402
Գրիգորեան Գէորգ (Դամասկոսի հայ համայնք) – 318 
Գրիգորեան Խաչատուր (Դամասկոսի հայ համայնք) – 318
Գումրուեան Աւագ – 167
Գումրուեաններ – 167, 198
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Գույումճեան Գառնիկ – 294
Գույումճեան Գրիգոր – 205
Գույումճօղլու յակոբ – 286, 287, 301, 305
Գույումճօղլեան Վարդիվառ աղա (Տ. Ղևոնդի մորաքրոջ ամուսինը) 

– 79
Գույումճօղլեան Նշան (Տ. Ղևոնդի մորաքրոջ տղան) – 81
Գույումճօղլեան Արթին էֆէնտի (փաստաբան, կաթոլիկ)
Գուրգեն (Տ. Ղևոնդի որդին) – 17, 260, 280, 281, 283, 287, 292, 293, 295, 

306-311, 314
Գօգօրեան յովհաննէս (Հալեպ) – 281, 283 
Գօգօրեան Մարտիրոս (Հալեպ) – 281, 283
Գօզան Օղլու (Տերէպեյի) – 95
դաւուտ էֆէնտի – 67
դեմօսթեն – 337, 397
դիմաքսեան Խորեն (կյուրինցի վարդապետ) – 251 
դուրեան (բանաստեղծ) – 242, 343
Եահեա էֆէնտի (Սաբընջը Ալիենց տղան) – 201
Եաղուպեան Գրիգոր աղա (այնթապցի վաճառական) – 173, 177
Եանի (հույն գինեգործ) – 204, 205
Եդուարդ հիւրմիւզ (Հ. Եդուարդ Հյուրմյուզ) – 151, 397, 399, 400 
Եէնի Գօմշեան դաւիթ աղա (քիլիսցի) – 176
Եէտի Ալէեան յովհաննէս – 184, 185
Եէտի Ալէեան յարութիւն – 265
Եէտի Ալէեան Եզնիկ – 265, 272
Ելմաստ (Տ. Ղևոնդի քրոջ՝ Մարգարիտի դուստրը) – 39
Եըլան օղլու յակոբ (Տ. Ղևոնդի հորեղբայր Հակոբի աները) – 44
Եղիա (Տ. Ղևոնդի քրոջ՝ Մարգարիտի որդին) – 110
Եղիա Թոմաճան (Հ. Եղիա Թոմաճան) – 397, 399
Եղիա Տէմիրճիպաշեան – 391
Եղիշէ վարդապետ Գազանճեան (Տե՛ս Գազանճեան)
Եղիշէ սրբազան դուրեան – 325
Եղիսաբէթ (Տ. Ստեփանի կրտսեր որդու՝ Սարգիսի կինը) – 50
Եղիսաբէթ (յարփուզցի, մուհաբեթջի) – 145-148
Եսայեան Կարապետ (այնթապցի ոսկերիչ) – 185, 186
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Եսայի պատրիարք Երուսաղէմի – 36,37
Երիմեան Պօղոս աղա (Կիպրոս) – 361
Երջանիկ (Տ. Ղևոնդի աշխարհական անունը) – 16, 32, 52, 86, 87, 107, 109
Երուանդ (Տ. Ղևոնդի որդին) – 192, 193, 198, 230, 242
Երուանդ (Տ. Ղևոնդի քրոջ որդին) – 40-43
Եւգին (Տ. Ղևոնդի քրոջ՝ Ագապիի աղջիկը) – 43
Եփրեմ հայր Սուրբ (Դամասկոս) – 317
Եփրեմ Չագըրեան (Հ. Եփրեմ Չաքըրյան) – 397
Եփրեմ Սէթեան (Հ. Եփրեմ Սեթյան) 399
Զատիր Փաշա – 189
Զարուհի (Տ. Ղևոնդի քրոջ՝ Մարգարիտի դուստրը) – 39, 40
Զիլեան Գրիգոր – 186
Զիվեր Փաշա (Մարաշի զինվորական հրամանատար) – 189
Զիլվէեան Մկրտիչ էֆէնտի – 321
Զիլվէեան Նշանիկ – 321
Էթմեքճեան յարութիւն (այնթապցի) – 353
Էհմետճիք (զեյթունցի թուրք) – 61
Էնիս Փաշա (Հալեպի կուսակալ) – 300, 301
Էնֆիէճեան Տիգրան (բժիշկ) – 350
Էսքիլէս – 397
Էօժէնի կայսրուհի – 68
Ընծայեկ (Տ. Ստեփանի որդի Սեպուհի որդին) – 49
Թագթագեան Պօղոս Եպիսկոպոս (Զմյուռնիայի Հայոց Առաջնորդ) – 

66
Թադէոսեան Սարգիս վարժապետ (Զմյուռնիա) – 326
Թաթարեան հաթըն (Ստեփանի կինը) – 90
Թաթարեան Ստեփան – 90
Թաթարեան Տիրուհի հանըմ (Ստեփանի մայրը) – 90
Թախթասալեան յակոբ (գրավաճառ) – 88
Թամօմ (Մուրադյան Գեորգի կինը) – 89, 108
Թապագեան յակոբ աղա – 247,248
Թիլպեան Ենովք – 90,91
Թիւրապեան յովհաննէս էֆէնտի – 287, 294, 295, 298, 299, 345
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Թորգոմ եպիսկոպոս Գուշակեան – 271
Թրվանտա (Տ. Ղևոնդի հորեղբորորդի Հարությունի կինը) – 46
Թորոս գալֆա (Ղըսաջըքյան Փանոս աղայի եղբայրը) – 54, 63, 79
Թորոս Մահիկեան – 59, 232, 233, 381
Թօփալեան Թրվանտա (Տ. Ղևոնդի մայրը) – 36, 74, 111, 371
Թօփալեան Գէորգ աղա (Տ. Ղևոնդի մոր հայրը) – 34, 36, 74, 111, 121, 371
Թօփալեան Գէորգ (Տ. Ղևոնդի աներձագը) – 49
Թօփալեան համբարձում էֆէնտի (Տ. Ղևոնդի աները) – 72, 73, 107, 

109, 174, 176, 249, 250, 321, 352, 354
Թօփալեան հաճի յակոբ աղա (Թօփալ օղլու հաճի յակոբ աղա) – 

32, 33, 35, 121
Թօփալեան յովհաննէս (Տ. Ղևոնդի աներոջ եղբայրը) 297
Թօփալեան յովսէփ – 395
Թօփալեան Մահտեսի Սառա խաթուն (Տ. Ղևոնդի մոր մայրը) – 74
Թօփալեան Մարգարիտ հանըմ (Տ. Ղևոնդի զոքանչը) – 107
Թօփալեան Պօղոս (Տ. Ղևոնդի աներոջ եղբայրը) – 66, 72, 106
Թօփալեան Սարգիս – 314
Թօփալեան Վարդան (Թոփալյան Գեորգի որդին) – 34, 102, 108, 392
Թօփալեան Աննիկ խաթուն (Թոփալյան Վարդանի կինը) – 108
Թօփլամ Օղլու Ալի էֆէնտի (Զեյթունի մյուդիր) – 61
Թօփլամ օղլու Իպրահիմ էֆէնտի – 206, 222
Թոփճեան յովհաննէս – 304
Թօրեան Տէր Աստուածատուր քահանայ – 51, 204, 205
Ժիրայր Պոյաճեան (հնչակյան գործիչ) – 157
Իգնատիոս պատրիարք (եպիսկոպոս) – 67, 68
Իզմիրլեան Մատթէոս (պատրիարք) – 236, 271, 272, 336
Իւթիւճեան Աբիսողոմ (Սողոմոն) էֆէնտի (կ.պոլսեցի, Կիպրոսի 

կուսակալի թարգման) – 259, 361
Լէյլեկեան (Լեյլեքյան) – 8, 385
Լէյլեկեան (Լեյլեքյան) Տիգրան – 385
Լէօն Փարթամեան (Տ. Ղևոնդի փեսա Տ. Վարդանի փեսան) – 42
Լիւլէեան յովհաննէս աղա (Հալեպ, բնիկ տիգրանակերտցի, վաճա-

ռա կան) – 285
Լօմլօմճեան Աւագ աղա (Տ. Ղևոնդի կնքահայրը) – 52, 108, 109, 113, 191
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Լօմլօմճեան Կարապետ – 291, 292, 311, 371, 372
Լօմլօմճեան յակոբ աղա – 30
Լօմլօմճեան յովհաննէս – 56
Լուսաբեր (Տ. Ղևոնդի որդու՝ Նահապետի կինը) – 19, 51, 377
Լուսիկ (Տ. Ղևոնդի Հակոբ հորեղբոր դուստրը) – 45
Լուսիա (Թիլբյան Ենովքի մայրը) – 90
Լուսիա (Գալուստ Ղազարյանի կինը) – 178
Խաշխաշեան Սարգիս աղա (բնիկ կյուրինցի) – 330
Խաչատուր վարդապետ Տէր Ղազարեան (բնիկ մարաշցի, Ադա նայի 

Առաջնորդական փոխանորդ) – 44, 80, 249
Խաչեր աղա Թանգարանճը (այնթապցի) – 177
Խապաեան Սրբազան – 267, 268
Խըրլաքեան (Խըրլագեան) Գէորգ – 184, 185, 188, 190, 191
Խըրլօբեան հաննէ (Հալեպ, բնիկ այնթապցի, բողոքական) – 280
Խորեն սրբազան Մխիթարեան (Ուրֆայի առաջնորդ) – 396 
Խորեն եպիսկոպոս Նարպեյ – 67
Խորեն վարդապետ Փօրթուգալեան (Ս. Երուսաղեմի միաբան ) – 255, 

256, 263
Խուրշիտ (Խօրշիտ) փաշա, (Մարաշի կառավարիչ) – 33, 70
Կամսարական եղբայրք (Ալեքսանդրիա, ծխախոտի վաճառա կան ներ) 

– 285, 292, 305, 315, 340, 353, 357
Կանիմեան Գրիգոր – 214, 218, 368
Կանիմեան Կարապետ – 173, 174
Կատարինէ (Տ. Ղևոնդի քույր Ագապիի որդու՝ Խաչիկի կինը) – 43
Կատարինէ (Տ. Ղևոնդի հորեղբորորդի Նահապետի կինը) – 47
Կատար խաթուն (Տ. Ստեփանի կինը) – 49- 168
Կարապետ Ատանալեան – 294
Կարապետ էֆէնտի (Չորբաջյան Դյովլեթ էֆէնդիի որդին) – 35, 79, 81, 

88, 89, 95, 103, 105, 184, 185, 214, 218, 230, 233, 234, 237, 239
Կարապետ (Տ. Ղևոնդի Հակոբ հորեղբոր երկրորդ որդին) – 44, 45, 368
Կարապետ (Տ. Ղևոնդի հորեղբայր Փանոսի որդին) – 36, 45, 119
Կարապետ (Տ. Ստեփանի որդի Ավագի որդի Ստեփանի որդին) – 50
Կարապետ (Տ. Ստեփանի կրտսեր եղբայրը) – 51, 57
Կարապետ աղա (սսեցի Ֆերման Օղլու Շահան աղայի որդին) – 47, 314
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Կարապետ Բօթիկեան (Հալեպի Ազգային վարժարանի տնօրեն) – 301
Կարապետ Ղազարեան (Գալուստ աղայի որդին) – 178
Կարապետ Տետէ (տարենտեցի) – 388
Կարապետ Փաշապեզեան (սսեցի իշխան) – 155
Կարապետ Փօթուքեան (բժիշկ) – 330
Կարապետ Կելիճեան (Տ. Ղևոնդի Հակոբ հորեղբոր Լուսիկ աղջկա 

ամուսինը) – 45
Կարապետ աղա Վարդանեան – 347
Կարապետ վարդապետ (Թոմարզայի վանք) – 98, 99
Կարապետ վարդապետ (Կեսարիո Ս. Կարապետ վանք) – 100, 102
Կարապետ վարդապետ Տէր յովհաննէսեան – 303, 304
Կարապետ եպիսկոպոս (զեյթունցի) – 91, 143, 148
Կարապետ Կարեկեան (վարժապետ) – 291
Կարապետ Քեհէա (զեյթունցի) – 61
Կենճեան Զարեհ – 282
Կեօկեան Կիրակոս վարդապետ – 182
Կեօնիւլլիւեան յակոբ վարդապետ (սսեցի) – 155
Կիկերոն – 120, 337, 397
Կիւլիւզեան Տէր Կարապետ քահանայ (Սուրբ Կարապետ եկե ղեցի) – 

83, 154, 182, 304
Կիւլիւզեան (հայ բողոքական բժիշկ) – 223
Կիւվեզեան Աբգար աղա (բնիկ նիկոսիացի) – 257, 259
Կիւրեղ էմմի (հաջընցի վաճառական) – 96
Կիւրիւնլիմեան Կարապետ – 356
Կիւրիւնլիմեան յարութիւն (բնիկ կեսարացի) – 347, 356
Կոբէ աղա (Հալեպ, սասունցի) – 293, 295
Կոստանդ Վարժապետեան – 233, 381
Կուզուգեան տօքթօր Գէորգ (այնթապցի) – 175-177
հազարապետեան Գրիգոր – 273
հազարապետեան Մելքօն աղա – 134, 381
հազարապետեան Մկրտիչ – 298
հազարապետեան Նշան – 298, 320
հաթըն (Տ. Ղևոնդի հորեղբորորդի Նահապետի և Կատարինեի 

դուստրը) – 47
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հաթըն (Տ. Ստեփանի աղջիկը) – 51
հաճի (Տ. Ղևոնդի քրոջ՝ Մարգարիտի դստեր՝ Մարիամի դուստրը) – 40
հաճի (Տ. Ղևոնդի հորեղբորորդի Հարությունի որդին) – 46
համբարձում, տիրացու, (Տ. Մկրտիչ քահանայի որդին, Տ. Ղևոնդի 

քրոջ՝ Մարգարիտի ամուսինը) – 38, 39
համբարձում Պօյաճեան (հաջընցի) – 334, 335, 386
համմալեան յակոբ – 57
համմալեան Սարգիս (տիրացու, լուսարար) – 335
հայտար աղա – 217, 218, 220-223, 227-229, 231, 233, 235, 244 
հայկանոյշ (Սարգիս աղա Տեր-Ստեփանյանի դուստրը) -51
հայկանոյշ (Սարաֆյան Ելիասի կինը) – 166, 167
հայկանոյշ Մարք (Մառք) (Զմյուռնիա) – 328
հապեշեան Միհրան – 357, 358
հասան Օղլու Մեմիզ (տիրացու Նահապետի բանվոր) – 55
հասուն Գերապայծառ – 68
հաւանճեան յովսէփ (Տ. Ղևոնդի քրոջ՝ Մարգարիտի աղջկա՝ Զա րու հու 

ամուսինը) – 40
հէնրի Մօրկէնթաու – 391
հմայեակ եպիսկոպոս դիմաքսեան (Կ.Պոլիս) – 337
հռաքել (Տ. Ղևոնդի քրոջ՝ Մարգարիտի դստեր՝ Մարիամի դուստրը) – 47
հռաքել (Տ. Ստեփանի դուստրը, Բուրունսուզյան Վանեսի կինը) – 193, 

201
հրանդ Ազատեան (Ադանայի հայ որբանոցի տեսուչ) – 392
հրանդ Կարօեան (Մերսինի Ազգային վարժարանի դասատու) –  

251-253, 301, 303
հրանդ Մամուրեան (Զմյուռնիայի «Արևելյան Մամուլի» խմբագիր) – 

328
Ձաւարեան (Զմյուռնիա) – 326
Ղազէզեան յակոբոս – 154-157
Ղալլետէրեան Արթին աղա – 201
Ղալլետէրեան Մանուկ – 56
Ղարամանլեան Մանուկ – 188, 189, 215-217
Ղեւոնդ Ալիշան (Հ. Ղեւոնդ Ալիշան) – 8, 137, 142, 151, 195, 394, 397, 403, 

408
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Ղեւոնդ վարդապետ դուրեան – 305
Ղեւոնդ եպիսկոպոս Շիշմանեան (Կյուրինի, ապա Կարնո Առաջ նորդ) 

– 271
Ղեւոնդ վարդապետ Մագսուտեան (Երուսաղեմի Ս. Հակոբ վանքի 

ֆինանս. տեսուչ) – 265, 268
Ղըսաճըքեան Կարապետ – 366
Ղըսաճըքեան Փանոս աղա – 54
Ղութուճեան յակոբ – 214, 232
Ճանսըզեան Գէորգ վարդապետ (Բեյրութ, մարաշցի) – 201, 203, 320 
Ճեճիզեան (պրոֆեսոր) – 404
Ճենանեան Տէր Ղեւոնդ քահանայ (մուհաբեթջի) – 144-148, 250
Ճէվտէթ Փաշա – 68, 69
Ճիհանկուլեան (հնչակյան գործիչ) – 334, 390
Ճիյերճեան Գարեգին – 304
Ճինիշեան Միհրան – 39
Ճիտեճեան դաւիթ աղա (վանեցի վաճառական) – 333, 365
Ճիտեճեան Մարտիրոս աղա (վանեցի վաճառական) – 333, 334, 337
Ճըլպաքեան Աստուր – 79
Ճըրնազեան Ստեփան պատուելի – 183
Ճումաա էֆէնտի – 206-208, 211, 219, 225
Մալաթեալեան Կարուճ (Տ. Ղևոնդի քրոջ՝ Մարգարիտի դստեր՝ 

Վերգինեի ամուսինը) – 39
Մալաքեան – 400
Մալեզեան Ֆրանկիւլ (Մերսին, բնիկ կ.պոլսեցի բժիշկ) – 252-254
Մալեզեան Վահան (Ֆրանգյուլի որդին) – 252-254
Մաթիկեան Խոսրով (Զմյուռնիա) – 328
Մահտեսի Աստուածատուր (ֆընդըջաքցի) – 34
Մաղաքիա Օրմանեան (Կ.Պոլսի պատրիարք) – 237, 332, 407
Մամուրեան Մատթեոս (գրող) – 186, 406, 407
Մանիսալեան Կարապետ – 333
Մանկասար Մանկասարեան – 397
Մանկօղլեան Կարապետ – 235, 392
Մանուէլ Սասունցի – 308, 373
Մանուկ (ոսկերիչ, մարաշցի, նահատակված 1895-ին) – 141
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Մանուկ սարկաւագ – 305
Մանուկ պելէնկցի (պանդոկապետ, Քըրըքխան) – 275
Մանուկ աղա Սահակեան – 349, 365
Մաթէոսեան Կարապետ աղա (մարաշցի, սպանված 1895-ին) – 188
Մատաթիա Գարագաշեան – 393
Մարգարիտ (Տ. Ղևոնդի ավագ քույրը) – 33, 36, 38, 39, 52, 53, 108, 110, 168
Մարի (Տ. Ղևոնդի քրոջ՝ Ագապիի աղջիկը) – 43
Մարիամ (Տ. Ղևոնդի ավագ քույրը) – 33, 36-38, 52, 53, 55, 56, 58, 59, 90, 

95, 108, 168, 199, 242, 280, 307, 372
Մարիամ (Տ. Ղևոնդի քրոջ՝ Մարգարիտի դուստրը) – 39
Մարիամ հանըմ (Հաջի Մարիամ hանըմ, Տ. Ղևոնդի մորաքույրը, 

Չորբաջյան Դյովլեթ էֆէնդիի կինը) – 34, 89, 105, 106, 108, 132, 
134, 230

Մարտիրոս էֆէնտի (Չորբաջյան Դյովլեթ էֆէնդիի որդին) – 96, 99, 103, 
105, 106

Մարտիրոս (Բալը Մարտիրոս, մարաշցի վարդապետ) – 85
Մելէնջօ (ֆրանսիացի պաշտոնյա) – 42
Մենեճիքեան յովհաննէս – 223-224
Մեվլուտ (քուրդ ոստիկան) – 207, 210
Մէճիտ (Սուլթան Ապտիւլ Մէճիտ) – 31-33, 60, 70, 121
Մէյրի (Մարի) (Տ. Ղևոնդի դուստրը) – 17, 167, 288, 291, 293, 295, 300, 

305, 307, 308, 310, 311, 314, 316, 348-350, 356, 357, 362, 364-366, 
371, 373-376

Միքայէլ Շամտանճեան – 392
Միքայէլ Վարանդեան – 392
Մըսըրլեան Պօղոս Պէյ – 123
Միհրան Գայաեան (հաջընցի) – 233, 234, 240
Միհրան սարկաւագ Նշանեան (կ.պոլսեցի) – 268, 
Մինաս (Տ. Ստեփանի աղջկա՝ Հաթընի ամուսինը, Թորյան Տ. Աստ-

վածատուրի որդին) – 51
Մինասեան Կարապետ – 348
Միւմթազ Պեյ (Մարաշի կառավարիչ) – 381
Մլեհ – 187, 224
Մկրեան Տէր յովհաննէս – 333
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Մկրտիչ վարդապետ (մի վարդապետ Տեր Նահապետյան տոհմից) – 
18, 29

Մկրտիչ Քեյֆսիզեան (կամ Քեֆսիզեան) Կաթողիկոս Մեծի Տանն 
Կիլիկիո, մարաշցի) – 41, 82, 83, 85, 93, 116, 117, 130-133, 135, 149, 
153-155, 158, 252, 333, 334

Մկրտիչ եպիսկոպոս Աղաւնունի (Կահիրեի հայ գաղութի Առաջ նորդը) 
– 346

Մկրտիչ եպիսկոպոս Մանիսալեան (Վեհապետեան) – 131, 132, 333, 
334

Մկրտիչ (լուսանկարիչ) – 331
Մովսէս Ծ.Վարդապետ Կեօմրիւքճեան (Մարաշի Առաջնորդ) – 114, 115
Մումճօղլու Պօղոս (մարաշցի) – 121
Մուրատեան Ակո – 202
Մուրատեան հաճի Պօղոս աղա – 58, 128, 162, 202, 206
Մուրատեան Մահտեսի Պետրոս աղա – 73, 160, 168, 247
Մուրատեան Գէորգ էֆէնտի – 62, 69, 81-83, 89, 91, 108, 118, 142, 160-163
Մուրատեան Գրիգոր (Գեորգի եղբայրը) – 164
Մուրատեան յարութիւն – 163, 246, 388
Մուրատեան Վարդիկ (Գրիգորի կինը) – 89
յակոբ էֆէնտի (յակոբճան, Չորբաջյան Դյովլեթ էֆէնդիի որդին) – 

35, 79, 81, 89, 95, 98, 103, 105
յակոբ վարդապետ (Սսի մայրավանքի միաբան) – 93, 155
յակոբ վարդապետ (Կեսարիո Ս. Կարապետ վանք) – 100
յակոբ Գալէմճեան – 374
յակոբ Մագսուտեան – 321, 354, 355
յակոբ Մրմրեան (Կ.Պոլիս) – 337
յակոբ Նահաս – 349
յակոբ Տէր Նահապետեան (Տ. Ղևոնդի հորեղբայրը) – 43-45, 58, 92, 

128
յակոբեան Տէր յարութիւն քահանայ (Կահիրե) – 351, 358, 362
յարութիւն եպիսկոպոս (մի եպիսկոպոս Տ. Նահապետյան տոհմից) 

– 29
յարութիւն վարդապետ Պարոնեան – 271
յարութիւն (Հաջի Հարություն, Չորբաջյան Դյովլեթ էֆէնդիի որդին) – 

35, 57, 194, 377, 388
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յարութիւն (Տ. Ղևոնդի հորեղբայր Փանոսի որդին) – 45, 46
յարութիւն (ջորեպան) – 65
յարութիւն աղա (սսեցի Ֆերման Օղլու Շահան աղայի որդին) – 47
յարութիւն (կեսարացի, գորգավաճառ) – 342
յարութիւն (վարժապետ) – 259
յարութիւն (Արթին) Նազարէթեան (այնթապցի) – 345, 346
յովհան Վարժապետեան – 241, 381
յովհաննէս (Տ. Ղևոնդի անդրանիկ որդին) – 36, 42, 43, 113, 119, 179, 197, 

198, 231, 232, 242, 247, 260, 280, 289, 293-296, 298, 299, 306-308, 
310, 311, 314, 316, 348, 350-353, 364, 375, 378, 381, 391, 395

յովհաննէս (Տ. Ղևոնդի հորեղբորորդի Հարությունի որդին) – 46
յովհաննէս (Տ. Ղևոնդի հորեղբորորդի Նահապետի և Կատա րինեի 

որդին) – 47
յովհաննէս (Տ. Ստեփանի որդի Ավագի որդի Ստեփանի տղան) – 50
յովհաննէս դաւիթեան – 360
յովհաննէս (Հակոբ Նահասի որդի) – 349
յովհաննէս (պրոֆեսոր) – 335
յովհաննէս (Տ. Ղևոնդի քրոջ՝ Ագապիի որդին) – 40
յովհաննէս եպիսկոպոս (Թոմարզայի վանքի վանահայր) – 98
յովհաննէս Քիւրքճեան – 263, 345
յովհաննէսեան Պետրոս (Հալեպի Հայոց Ազգային վարժարանի 

տնօրեն) – 280
յովսեփ Տէր Վարդանեան (Տ. Ղևոնդի քրոջ որդին) – 272
յօնան (Վարժապետյան Տ. Հովհաննեսի որդին) – 115
Նագաշեան Աւետիք (այնթապցի բժիշկ) – 250
Նազարէթ (մարաշցի) – 66
Նազարէթ Ներսեսեան (Զմյուռնիա, այնթապցի) – 326
Նազարեթ Իփեկեան (բժիշկ) – 306
Նազարեթ հիլմի Ներսեսեան (այնթապցի) – 326, 328, 329, 390
Նազարէթ Տաղաւարեան (բժիշկ) – 347, 406
Նազարեթ Քէչէճեան (այնթապցի, բժիշկ) – 347, 391, 406
Նազարեթեան յակոբ – 114, 115
Նազարեթեան Նիկողոս – 405
Նազլը հանըմ (Բիշմիշյան Պետրոս ամիրայի կինը) – 57
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Նալեան յակոբ պատրիարք – 101, 102
Նալչաճեան Կարապետ – 232, 233
Նալպանտեան Միքայէլ – 52
Նահապետ (Տ. Ղևոնդի որդին) – 7, 17-19, 51, 167, 181, 192, 193, 198, 231, 

242, 260, 280, 281, 283, 287, 289, 292, 293, 295, 299, 305, 307, 
308, 310, 311, 314, 316, 348-355, 358, 362-364, 366, 371, 373-375, 
377-380 

Նահապետ (Տ. Ղևոնդի Հակոբ հորեղբոր երրորդ որդին) – 45
Նահապետ (Տ. Ղևոնդի հորեղբայր Փանոսի որդին) – 45, 47
Նափոլէօն կայսր – 68
Նենեճեան Երուանդ (Տ. Ղևոնդի կրտսեր քրոջ՝ Ագապիի որդին) –  

40-43
Նենեճեան Խաչիկ (Տ. Ղևոնդի կրտսեր քրոջ՝ Ագապիի որդին)- 40, 42, 

43
Նենեճեան յովսեփ (Տ. Ղևոնդի կրտսեր քրոջ՝ Ագապիի որդին) – 40 
Նենեճեան յովհաննէս (Տ. Ղևոնդի կրտսեր քրոջ՝ Ագապիի որդին) – 

40, 42, 43
Նենեճեան Ստեփան (Տ. Ղևոնդի կրտսեր քրոջ՝ Ագապիի ամուսինը) – 

40
Նեճաթի էֆէնտի (Սէր Քոմիսէր) – 207, 208, 210, 215, 216, 217, 219
Ներկիզ օղլու Սարգիս (հայ կաթոլիկ) – 262
Ներսէս արքեպիսկոպոս (Կ.Պոլսի պատրիարք) – 113, 133, 134
Ներսէս (Քահվեջի Ներսես, բնիկ մարաշցի) – 330, 331, 341
Ներսէս վարդապետ Խարախանեան (Մշո Առաջնորդ) – 271
Ներսէս Շնորհալի – 88
Նիկողայոս եպիսկոպոս Աջապահեան (սսեցի) – 47, 250
Նիկողայոս (Նիկողոս) Սրբազան (Ֆըրնուզի վանքի վանահայր) – 137, 

138
Նիկողոսեան (բնիկ նիկոսիացի) – 257
Նիկողոս Տէր Մարգարեան (Հալեպ) – 277
Նիկողոս վարդապետ Ֆրանկիւլեան (Բեյրութ) – 375
Նշան (Տ. Ղևոնդի Հակոբ հորեղբոր չորրորդ որդին) – 45
Նշան Գույումճեան – 81
Նշան Պէրպէրեան – 409
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Նշանեան Միհրան սարկաւագ – 268
Նոյեմի (Տ. Ստեփանի կրտսեր եղբոր՝ Կարապետի կինը) – 51
Նուարդ (Տ. Ղևոնդի կրտսեր քրոջ՝ Ագապիի դուստրը) – 41
Նուսխաճեան Գրիգոր (մարաշցի) – 104
Նուրեան յովհաննէս էֆէնտի – 87, 259 
Շահեն էֆէնտի (Մարաշի ոստիկանապետ) – 263, 264
Շահին Պեյ – 67
Շահինեան Թորոս – 229
Շամլեան Աստուր – 404
Շամլեան համբարձում էֆէնտի (բնիկ տարենտեցի) – 72
Շատարեւեան Թորոս էֆէնտի (փաստաբան, կաթոլիկ) – 87, 124
Շատարիկեան – 249
Շաւարշ (հնչակյան գործիչ) – 224
Շեշճեան Թրվանտա խաթուն (Հակոբի կինը) – 90, 95, 99
Շեշճեան (Քեհեա) յակոբ – 90, 95, 99, 104, 106, 262
Շէմսետտին Սամի պէյ – 386
Շէրիֆ հաթըն – 197, 198
Շիւլամեան Թրվանտ հանըմ (Տ. Ղևոնդի կնոջ հորաքույրը) – 280
Շիւլամեան Խաչեր աղա – 280
Շիւքրիւ (Տ. Ղևոնդի քրոջ՝ Մարիամի որդին) – 40
Շիւքրիւ պէյ – 128, 261
ոսկեաններ (մարաշցիներ) – 102
ոսկերիչեան յարութիւն (Հալեպ, բնիկ յարփուզցի) – 279, 360
ոսկերիչեան Սողոմոն – 306, 407
ուզունեան Տիգրան (տիգրանակերտցի) – 361, 363
ուրֆալեան Պետրոս – 250, 251, 320-322
Չաղլաճեան (քիլիսցի) – 186
Չամչեան Միքայէլ վարդապետ – 37, 86
Չարբանաճեան Մինաս (մարաշցի) – 258
Չարքճեան հաճի – 46, 47
Չաքրեան Աբրահամ (զեյթունցի) – 232
Չաքրեան Ասատուր (զեյթունցի) – 232
Չերչեան Խաչեր աղա (կեսարացի) – 103
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Չեքիրտէքճեան Գրիգոր – 232
Չէքիրտեքճեան Փանոս աղա – 398
Չեքմեճեան Ծերուն – 233
Չօրպաճեան Արշակ – 297
Չօրպաճեան հաճի Տէովլէթ էֆէնտի – 32-35, 57, 58, 62, 65, 79, 81-83, 

89-93, 95, 96, 102, 103, 106, 114, 131, 132, 142, 194, 234, 271, 377, 401
Չօրպաճեան հաճի դաւիթ աղա (Տ. Ղևոնդի ավագ քրոջ՝ Մա րիամի 

ամուսնու հայրը) – 38, 133, 154
Չօրպաճեան Կարապետ էֆէնտի – 88, 89, 98, 105, 184, 185, 214, 237, 

239
Չօրպաճեան Կիրակոս (Տ. Ղևոնդի ավագ քրոջ՝ Մարիամի ամուսինը) – 

38, 58, 90, 95, 108, 141, 176, 199, 211, 242, 295, 369, 372
Չօրպաճեան հաճի Մայրիկ (Մարտիրոսի կինը) – 89, 103
Չօրպաճեան հաճի յարութիւն – 194, 377
Չօրպաճեան Ղեւոնդ – 380
Չօրպաճեան Մարտիրոս – 96, 99, 105
Չօրպաճեան յակոբ (յակոբճան) – 98, 105, 214, 237
Չօրպաճեան յովհաննէս – 211, 219 220, 377, 378
Չօրպաճեան Նշան – 79, 141
Չօրպաճեան Սարգիս աղա – 49, 67
Չօրպաճեան Տիգրան – 119, 256, 263
Չուխասըզեան Միհրան (սեբաստացի) – 153
Պալճօղլու (Զեյթունի իշխան) – 61
Պաղտասարեան Գ. – 401
Պայազըտ Զատէ Սայիտ Պէյ – 89
Պայրամեան Արթին աղա (քիլիսցի) – 176
Պայրամեան Կարապետ աղա (քիլիսցի) – 94, 186
Պապիկեան Մելքոն (մարաշցի) – 314, 381
Պապիկեան Պօղոս – 365
Պապիկեան Սամուէլ – 349
Պարծանքեան Խոսրով (Քիոս կղզի, բնիկ զմյուռնիացի) – 323-324
Պարոն ծերունի (թելեմելիքցի) – 135-136
Պարնեհամ (Անգլիայի հյուպատոս) – 225
Պարսամեան յակոբ – 365
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Պարսում աղա – 298
Պեշիրեան Կարապետ աղա (Դամասկոս) – 318
Պեսնիլեան Գրիգոր (պատվելի) – 236
Պետելեան Արթին էֆէնտի (ադանացի) – 155
Պետրոս (Բաղչեջի Պետրոս, մարաշցի) – 332
Պետրոս Աղաճանեան էֆէնտի – 298, 320
Պետրոս եպիսկոպոս (Հաջընի Առաջնորդ) – 47, 90, 91, 93
Պետրոս Գերապայծառ (եպիսկոպոս) – 123
Պետրոս սարկաւագ Սարաճեան – 268
Պետրոս (ժամկոչ) – 204-205
Պետրոս վարդապետ Ներկարարեան (Հալեպ) – 276-282, 300
Պզտիկեան յակոբ աղա (Ադանա) – 250
Պզտիկեան Պօղոս էֆէնտի – 322
Պէքիր պէյ զատէ Եահեա պէյ – 233, 234, 238, 241
Պիլեմճեան Կարուճ (այնթապցի) – 232, 233, 239, 240
Պիլէզիքճեան Արմենակ – 214, 218
Պիլէզիքճեան Կարապետ էֆէնտի – 164, 214, 218, 220, 232
Պիլէզիքճեան յովհաննէս աղա – 83, 163
Պիլէզիքճեան Սարգիս – 85, 86
Պիլէզիքճեան Փանոս (մուճակագործ, մարաշցի) – 258
Պիպեռճեան Ա. – 401
Պիւքմեճեան Գրիգոր (Լառնակայի Բանկ Օտոմանի տնօրեն, 

կ.պոլսեցի, հայ կաթոլիկ) – 256-257
Պօղարեան Խաչեր (այնթապցի) – 108, 178
Պօղոս աղա (ադանացի պանդոկապետ) – 249
Պօղոս Նուպար Փաշա – 346
Պօյաճեան Թովմաս պատուելի (տիգրանակերտցի) – 256
Պօյրազեան յարութիւն (Տ. Ղևոնդի հորեղբորորդի Նահապետի 

աները) – 47
Պօյրազեան (Պօրազեան) Սահակ – 47, 48
Պօնափարթեան Խաչատուր (մալաթիացի) – 298
Պօշկեզէնեան յարութիւն (այնթապցի) – 400
Պուրունսուզեան Գէորգ (Տ. Նահապետյանների դրացի) – 49
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Պուրունսուզեան Գաբրիել աղա (Գեորգի եղբայրը) – 49, 202
Պուրունսուզեան Խաչեր – 57, 169
Պուրունսուզեան Մահտեսի Պետրոս – 51, 168, 169
Պուրունսուզեան Մարտիրոս – 231
Պուրունսուզեան Նշան աղա – 402 
Պուրունսուզեան Պօղոս – 201
Պուրունսուզեան Սիոն – 201
Պուրունսուզեան Վանէս – 193
Պուրունսուզեան Փանոս – 56, 169, 201, 239
Ջինջինօղլու Աբրահամ – 57
Ռէթէոս Պէրպէրեան – 391
Ռուբեն Զարդարեան – 390
Ռուպեան յովհաննէս (Զմյուռնիա, մարաշցի) – 65
Ռուպեան Սարգիս (Զմյուռնիա, մարաշցի) – 65
Ռուսինեան Նահապետ – 9
Սաաթճեան Տէր Զաքարիա – 158, 194, 202
Սալաթեան յակոբ աղա (զեյթունցի) – 185
Սալիբեան յովհաննէս – 368
Սալիբեան Սարգիս – 368
Սալիպեան Ադամ – 262
Սալիպեան Վարդիվառ – 188
Սալիհ (այգու պահակ, չերքեզ) – 62
Սահակեան յովհաննէս – 232, 233, 294
Սահակ Կաթողիկոս Կիլիկիոյ – 300, 303-305, 366, 367
Սաղպազարեան Գասպար – 232
Սաղպազարեանք (Մարաշ) – 359
Սամերգալեան Նազարէթ աղա (ադանացի) – 375
Սամուէլ Շմաւոնեան – 389
Սամուէլեան Սարգիս – 83, 84, 154, 202
Սամուէլեան Պարոյր (Սարգիսի որդին) – 84
Սանդուխտ (Չորբաջյան Մարտիրոսի աղջիկը) – 89
Սանթուրեան Գրիգոր (տիրացու) – 54, 63, 79
Սանտալճեան էֆէնտի – 401
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Սապպաղեան հաճի Ֆարէս (Տ. Ղևոնդի աղջկա ամուսինը) – 285, 348, 
349, 351, 371, 372, 377, 378, 380

Սապպաղեան (Սեպպաղեան) Պայծառ – 385
Սապպաղեան Վանես (յովհաննէս) (Հաջի Ֆարեսի որդին) – 291, 372, 

373
Սառա խաթուն (Տ. Ղևոնդի մոր մայրը) – 74, 111
Սարայտարեան Պետրոս աղա – 58, 232
Սարաֆեան Ելիաս (Էլիաս) – 166, 214, 376
Սարգիսեան Փիլիպպոս (զեյթունցի) – 66
Սարգիս (Տ. Ղևոնդի հորեղբորորդի Նահապետի և Կատարինեի որդին) 

– 47
Սարգիս (Տ. Ստեփանի կրտսեր որդին) – 50
Սարգիս Եյվազեան (Այվազյան) – 157
Սարգիս Խաչատուրեան – 179
Սարգիս Սարը Մանուկեան – 247
Սարգիս Սիրանոսեան – 308, 373
Սեթեան Սաթենիկ – 349
Սելիմ Ֆեթթել (հալեպցի հայ ոսկերիչ) – 285, 287, 371
Սեղբոսեան (հայ իշխան Եդեսիայից) – 90-91
Սեմերճեան Մնացական վարժապետ (բնիկ զեյթունցի) – 256
Սեպուհ (Տ. Ղևոնդի հորեղբորորդի Նահապետի և Կատարինեի որդին) 

– 47, 49, 193, 198, 201
Սերովբեան Մուշեղ եպիսկոպոս – 360, 402
Սեւակ (Ռուբեն Սևակ) – 395
Սէֆէրեան համբարձում (մարաշցի) – 185
Սէֆէրեան Պօղոս աղա – 239
Սէքլիմեան Ա.Կ. – 396, 402
Սիմէոն Գուլամիրեանց – 387
Սիմօն Գափամաճեան – 132,386, 408
Սիմօն (Քահվեջի Ներսեսի որդի) – 330, 331, 341
Սիսակ (Տ. Ղևոնդի քրոջ՝ Մարիամի որդին) – 38, 59
Սիրանոյշ (Տ. Ղևոնդի քրոջ՝ Մարիամի դուստրը) – 38, 59
Սիրանոսեան (գրավաճառ) – 398
Սիւլահեան հրանդ (այնթապցի) – 183
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Սիւլիւքճիմեան Աստուր (մարաշցի) – 66
Սմբատ Բիւրատ Տէր Ղազարեան (զեյթունցի) – 44, 332, 401
Սմբատ Գաբրիելեան – 398
Սոֆիկ (Տ. Ղևոնդի հորեղբոր՝ Հակոբի դուստրը) – 45
Սուլթանեան Գէորգ աղա (Կիպրոս) – 256, 258, 359-361, 374
Սուրեն Պարթեւեան (Զմյուռնիա) – 327
Սուրենեան Կարապետ աղա (Զեյթունի իշխան) – 143-144
Ստեփան (Տ. Ղևոնդի քրոջ՝ Մարիամի որդին) – 40
Ստեփան (Տ. Ղևոնդի ավագ եղբայրը) – 52
Ստեփան (Տ. Ղևոնդի հորեղբորորդի Նահապետի և Կատարինեի 

որդին) – 47
Ստեփան Իւթիւճեան (Հայր Ստեփան Յութուջյան) – 404, 406
Սրբուհի (Տ. Ղևոնդի հորեղբորորդի՝ Հարությունի դուստրը) – 46
Վահան Թօշնիկեան (Զմյուռնիա) – 328
Վահան վարդապետ Տէր Մինասեան – 403
Վահան վարդապետ Քեյիշեան – 272
Վահան Քիւրքճեան (այնթապցի) – 253, 255-258, 263, 297, 298, 387, 

404, 405
Վահրամ (Տ. Ղևոնդի որդին) – 17, 198, 370
Վաղարշակ աբեղայ – 305
Վանես աղա Տէր Մկրտիչեան – 164, 202
Վանըսքեահեան Գէորգ – 86
Վանո Քեհեաեան Ասատուր – 366
Վարդան (Ղասաբ Վարդան, զեյթունցի) – 61
Վարդան (ոսկերիչ) – 292
Վարդանոյշ (Տ. Ղևոնդի հորեղբորորդի Նահապետի և Կատա րինեի 

դուստրը) – 47
Վարդանոյշ (Տ. Ստեփանի աղջիկը, Երեմյան Հակոբջանի կինը) – 51
Վարդուհի (Տ. Ղևոնդի կրտսեր քրոջ՝ Ագապիի դուստրը) – 41
Վարդուհի (Տ. Ղևոնդի դուստրը) – 17, 51, 167, 291, 293, 295, 300, 305, 307, 

308, 310, 311, 314, 316, 348-350, 356, 357, 362-364, 366, 372-374, 
378, 385, 394

Վարժապետեան յովնան – 241, 381
Վարուժան (Դանիել Վարուժան) – 395
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Վեհապետեան յարութիւն պատրիարք (Երուսաղեմ) – 265, 272
Վերգինեայ (Տ. Ղևոնդի քրոջ՝ Մարգարիտի դուստրը) – 39
Վիչենցիօս (Փադրէ Վիչենցիօս) – 65
Վրթանէս Ասկերեան – 395
Տատրեան Արթին աղա (Տ. Ղևոնդի հորեղբորորդի Հարությունի որդու՝ 

Հաջիի աները) – 46
Տատրեան Խաչիկ (զեյթունցի) – 66
Տարագճեան Արթին (յարութիւն) – 57, 164, 194, 262
Տարագճեան Գրիգոր – 276
Տարագճեան Պետրոս – 262
Տաքես Օղլու – 90
Տեմբէկեան Գրիգոր – 232
Տելլովեան յարութիւն – 232-234, 240
Տէրէլի Օղլու Մուսա – 193, 195, 196, 198 
Տէրվիշ աղա – 205, 206
Տէր Աբրահամ (Բեհեսնիի քահանա) – 116
Տէր Արմենակ քահանայ (Անտիոք) – 121, 348
Տէր Արսեն քահանայ (Անտիոք) – 296, 348
Տէր Աւետիս Շաղօեան (Կահիրե) – 351, 358
Տէր Աւետիք քահանայ (ֆըրնուզցի) – 136, 137, 141
Տէր Գէորգ Չարբանաճեան (Սուրբ Գեորգ եկեղեցի) – 83, 178, 202
Տէր Գէորգեան Զատուր – 288, 289
Տէր Գրիգոր հայր Ներկարարեան (Ադանա) – 250
Տէր Գրիգոր (Իսկենդերուն) – 157 
Տէր Թորոս աւագ քահանայ Շահանեան (Կապանի Հայոց առաջ նորդ) 

– 139
Տէր Խաչատուր վարդապետ Ճանսըզեան (մարաշցի) – 37
Տէր Խաչատուր Պողիկեան – 377
Տէր Խաչեր քահանայ (բեհեսնիցի) – 102
Տէր Կարապետ քահանայ (Տ. Ղևոնդի պապը) – 16, 29, 30, 32, 53, 111, 

183, 195, 263, 405
Տէր Կարապետ Սաաթճեան (Սուրբ Գեորգ եկեղեցու քահանա) – 48
Տէր Կարապետ (Ս.Աստվածածին եկեղեցու քահանա) – 143
Տէր Կարապետ քահանայ Երկանեան (զեյթունցի) – 143, 144, 146
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Տէր հայկազուն ոսկերիչեան – 381
Տէր Ղազար (Մարաշ) – 80
Տէր Ղազարեան (Ղազարեան) դաւիթ – 79, 83, 84, 131, 202
Տէր Մամբրէ (Կահիրե) – 351
Տէր Մատթեոս քհնյ. Գաշաղեան (Ղաչաղրեան) – 79, 80, 202
Տէր Մարկոս Պալեան – 79, 80
Տէր Մարկոս քհնյ. (Տ. Մարկոս Հ. Գասպարյան) (Հալեպ) – 281, 283, 

284, 287, 294, 305, 371
Տէր Մարտիրոս քահանայ (թելեմելիքցի) – 135, 136
Տէր Մելքօն քահանայ (Այնթապ) – 178
Տէր Մեսրոպ Աճեմեան (Հալեպ, ավագ քահանա) – 281, 282
Տէր Մինաս քահանայ Նենեճեան (Տ. Ղևոնդի կրտսեր քրոջ՝ Ագա պիի 

սկեսրայրը) – 40, 74, 107, 112, 119, 160
Տէր Մինաս քահանայ (Մարաշ) – 53, 54
Տէր Մինասեան Ստեփան – 108, 109, 112, 157, 332
Տէր Մկրտիչ (մի քահանա Տ. Նահապետյան տոհմից) – 18, 29
Տէր Մկրտիչ Արսլանեան (Զմյուռնիա) – 325, 329
Տէր Մկրտիչ Մուրատեան (սասունցի) – 353, 367
Տէր Մկրտիչ (Ս. 40 Մանուկ եկ.) – 90, 107, 119, 160
Տէր Մկրտիչ քահանայ (Տ. Ղևոնդի քրոջ՝ Մարգարիտի սկեսրայրը) – 

38, 39
Տէր Մովսէս քահանայ (այնթապցի) – 178
Տէր յակոբ քահանայ (Հաջընի մոտակա վանք) – 96
Տէր յակոբ (ադանացի քահանա) – 250
Տէր յակոբ քահանայ յովհաննէսեան (Հալեպ) – 281, 283, 284
Տէր յարութիւն Եսայեան (Հալեպ) – 287, 296, 300, 305, 309, 358, 365, 

367, 373, 377
Տէր յարութիւն (Երուսաղեմ) – 264, 265
Տէր յարութիւն Սարգիսեան (Կահիրե) – 351, 352
Տէր յովհաննէս քահանայ (քիլիսցի) – 95
Տէր յովհաննէս Էթմեքճեան (այնթապցի) – 367, 377
Տէր յովհաննէս Վարժապետեան (Սուրբ Սարգիս եկեղեցու քահա նա) 

– 48, 79, 82-86, 109, 115, 121, 131, 158, 182, 188, 190, 202, 241
Տէր յովհաննէս (Մերսինի եկեղեցու քահանա) – 251, 252, 321
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Տէր յովհաննէս Կետիքեան – 332
Տէր յովհաննէս հայր Շահինեան (Նիկոսիայի քահանա) – 255, 259, 

260, 263, 360
Տէր յովհաննէս Մինասեան (ավագ քահանա, Զմիւռնիա) – 325, 329
Տէր յովհաննէս (Հալեպ) – 353
Տէր յովսեփեան յովհաննէս աղա – 173
Տէր Նահապետ աւագ քահանայ (Տ. Ղևոնդի հայրը) – 15, 29, 30-32, 34-

36, 47, 53, 69, 70, 90, 115, 123, 158, 181-183, 194, 263, 294, 396, 405 
Տէր Նահապետ քահանայ (Տ. Ղևոնդի պապի հայրը) – 45, 53, 195
Տէր Ներսէս քահանայ (քիլիսցի) – 176
Տէր Նիկողայոս Աջապահեան (սսեցի) – 250
Տէր Նշան քահանայ (կոկիսոնցի) – 106, 148
Տէր Պետրոս քահանայ (Հասանպեկլի) – 33
Տէր Պետրոս (Այնթապ) – 178
Տէր Պետրոս Տէր Պետրոսեան (Ս. Ստեփանոս եկեղեցի) – 114, 131, 134
Տէր Պետրոսեան Կիրակոս աղա (Կահիրե) – 354
Տէր Սահակ (Այնթապ) – 178
Տէր Սահակ հայր Շահվէքիլեան (Հալեպ) – 95, 281, 282, 284, 287, 294, 

371
Տէր Սահակ քհնյ. Տէր Պետրոսեան (Մարաշ) – 375
Տէր Սարգիս Սեօքիւնեան – 158
Տէր Սարգիս քահանայ (շիվիլկեցի) – 233, 234, 239-241
Տէր Սմբատ վարդապետ Գազազեան (Բեյրութի Հայոց Առաջնորդ, 

Երուսաղեմի միաբան, կ.պոլսեցի) – 297
Տէր Սուքիաս (Բեհեսնիի Հայոց քահանա) – 290, 372
Տէր Ստեփան (Տիրացու Նահապետ) – 47-50, 57, 58, 67, 108, 109, 113, 118, 

119, 158, 160, 182, 193, 198, 199
Տէր Ստեփան (դյորթյոլցի) – 155
Տէր Ստեփանեան յովհաննէս – 193, 195
Տէր Ստեփանեան Սեպուհ – 197
Տէր Վահան քահանայ (Բաղչե գյուղի քահանա) – 248
Տէր Վարդան քահանայ Տէր Մինասեան (Տ. Ղևոնդի փեսան) – 41, 42, 

191, 204, 242, 366, 370, 375, 376
Տիգրան (Տ. Ղևոնդի քրոջ՝ Մարիամի որդին) – 36, 38, 58-60
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Տիգրան Տետէեան (հրատարակիչ) – 402
Տիգրանեան Գրիգոր – 284
Տիգրանեան Թոմաս էֆէնտի (Հալեպ, բնիկ տիգրանակերտցի, վա-

ճառական) – 284, 346
Տիլլովեան Արթին – 219, 222
Տիշչէքէնեան յովսեփ էֆէնտի – 141-143, 146
Տիրուհի (Սրբուհի) (Տ. Ղևոնդի կինը) – 35, 36, 44, 110-112, 128, 167, 198, 

291, 348, 355, 363-365
Տիրուհի (Տ. Ղևոնդի Հակոբ հորեղբոր կինը) – 44
Տիւզեանց (գերդաստան, կ.պոլսեցի) – 94
Տուտու Խանըմ (Տ. Ղևոնդի ավագ քրոջ՝ Մարիամի ամուսնու մայրը) – 38
Տուրան աղա – 198
Տօլապճեան յարութիւն (Արթին) էֆէնտի – 56, 157, 221, 244
Տօլապճեան Մկրտիչ – 79
Տօնաթօսեան Ճորճի – 292
Րաֆֆի (գրող) – 186
Րաուֆ Փաշա (Հալեպի կուսակալ) – 277, 278, 282, 300
Րօզա (Տ. Ղևոնդի քրոջ Մարգարիտի աղջիկ՝ Զարուհիի դուստրը) – 40
Փանոս (տիրացու, Տ. Ղևոնդի հորեղբայրը) – 45, 47, 51, 411
Փարթամեան Կարապետ աղա – 132
Փըրաթ (պատվելի) – 70-72
Փօլատեան Եսայի (կոկիսոնցի) – 66
Քանի էֆէնտի – 190, 191
Քարկոտորեան Սարգիս – 219
Քեահեայան Միհրան էֆէնտի – 298
Քեհեայան Արմենակ – 298
Քեհեաեան Կարապետ – 186
Քեյիշեան Կիրակոս աղա – 242
Քեյիշեան յակոբ աղա (բելենկցի) – 157
Քեշկեկճեան Եղիա վարդապետ (Կեսարիո Ս. Կարապետ վանքի 

վանահայր) – 100
Քէչեան (Կ.Պոլիս) – 335
Քեօր դաւիթեան դպիր յակոբ – 164
Քէլպէյ Օղլու Սալիհ – 188
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Քէօյնեքսիզ Օղլու (մարաշցի թուրք) – 187
Քիրեճճեան յարութիւն (մարաշցի) – 66
Քիւրտօղլեան Գէորգ աղա (մարաշցի) – 248, 249
Քիւրտօղլեան ղօճա – 192
Քիւրքճեան Պօղոս – 108, 109
Քիւրքճեան Օհան աղա – 66
Քիւփէլեան Սիմօն (պրոֆեսոր, պատվելի) – 377
Քրիսթի (ամերիկացի միսիոներ) – 181, 183, 306
Քօլօլեան Պ.Մ. (դոկտոր) – 402
Օսկանեան Մինաս աղա – 368
Օսկանեան յովհաննէս (Օհաննէս) աղա – 57, 108, 164, 194, 262, 368
Օսման աղա (ոստիկան) – 209, 213-215
Օտեան Գրիգոր էֆէնտի – 66
Օրմանեան Մաղաքիա Պատրիարք – 237, 332, 407
Ֆարուշեան Ազնուոր աղա – 349
Ֆերիք Մըստաֆա Րէմզի փաշա – 188-189, 192
Ֆերման Օղլու Շահան աղա (իշխան, սսեցի) – 47
Ֆերմանեան Կարապետ (սսեցի) – 314
Ֆընտըքճեան Նազարէթ (այնթապցի) – 347
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ՏԵՂԱՆՈՒՆՆԵՐ

Աթենա (Աթենք) – 344
Ալատաղ (Ալադաղ, լեռ Մարաշի մոտ) – 191
Ալապաշլը (Ալաբաշլը, Արեգին) – 61
Աղեար – 17, 31, 369, 45, 57-59,62-63, 104, 107, 113, 194, 261-263, 307, 368-

369, 374
Աղեքսանդրեթ, Աղեքսանդրեդդա (Իսկենդերուն) – 28, 65, 155, 157, 

272-275
Աղեքսանդրիա (Եգիպտոս) – 50-51, 60, 272-273, 285-286, 292, 294, 315, 

337, 340, 3742, 345-348, 350-351, 353-355, 379, 381, 385 
Աճեմլի (Աջեմլի, հայկական գյուղ) – 91-92
Ամանոս լեռներ (Կեավըր Տաղ, Գյավուր Դաղ) – 33,
Ամերիկա (Միացեալ Նահանգներ) – 70, 104, 120, 150, 234, 382, 392, 

398, 403, 427
ԱՄՆ – 7, 24,- 426
Այստեֆանոս (Այ-Ստեֆանոս, Սան Ստեֆանո) – 114
Անատօլի, Անատօլու (Անատոլիա) – 114, 172, 215, 236, 242, 379
Անգղիա – 60, 122, 167, 259, 260, 364
Անտըրըն (Անդըրըն) – 91-92, 135, 243
Անտիոք – 120, 121, 348
Այնթապ – 12, 36, 70, 93, 95, 112, 113, 120, 151, 152, 154, 171, 173-181, 183-186, 

188, 207-208, 212, 219, 225, 231, 280, 283, 285-286, 293, 295, 303-
305, 307, 366, 367, 379, 404, 405

Ատանայ (Ադանա) – 5, 43, 120, 151-152, 154, 249-251, 270, 275, 306, 314, 
321, 334, 348-349, 352, 354, 362, 392 

Աքքիա (Աքքա, Պաղեստին) – 188, 192
Աֆիօն Գարահիսար (Աֆիոն Քարահիսար) – 104
Բեթլեհեմ (Պաղեստին) – 265-267
Բերա (Փերա, Կ.Պոլսի թաղամաս) – 67, 68, 332, 337
Բերիա (Տե՛ս հալէպ) – 254
Բիրա (Փիրա, Պիրեա)- 344, 345
Բրազիլիա – 24
Գաթմա (Քաթմա) – 41
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Գալէ Ալթը (Քալե Ալթը) – 71
Գահիրէ (Կահիրե) – 38, 270, 271, 296, 298, 305, 346, 347, 350-359, 361, 

362, 364, 366, 367, 379, 380, 385, 406
Գաղղիա (Ֆրանսիա) – 60, 122, 168
Գայա Պաշը (Քայա Բաշը, Մարաշի թաղ) – 124
Գարապըյըգլը (Քարաբըյըքլը, թուրքական գյուղ) – 174
Գարս Պազար (Քարս Բազար, Կարս Բազար, գյուղաքաղաք) – 92
Գիւմպէթ (Քիւմպէթ, Քյումբեթ, Մարաշի թաղ) – 85, 121, 202
Գըրգ Կեչիտ (Քըրք Գեչիդ, գետ) – 95
Գըրըքխան (Քըրըք -խան) – 9, 275
դամասկոս (Շամ) – 7, 51, 165-168, 278, 317-319, 378
դրախտիք (Դրախտիկ, լեռ Կիլիկիայում) – 136, 137
Եալտըզլը Խան (Յըլդըզլը-խան) – 72
Եարփըզ (Յարփուզ) – 158
Եաֆա (Յաֆա, Պաղեստին) – 263, 264, 381
Եգիպտոս – 6, 11, 17, 19, 139, 140, 283, 288, 296, 298-300, 346, 374, 380
Եդեսիա (Ուռհա, Ուրֆա) – 90, 335, 396
Եէնիճէ Գալէ (Ենիջե Քալե, հայկական գյուղ Մարաշի մոտ) – 129, 130
Եէտի Գուլէ (Յեդի Քուլե) – 72
Եսամ (թրքաբնակ գիւղ) – 175
Երուսաղէմ – 35-37, 43, 45, 49, 113, 114, 119, 152, 246, 253-256, 263-267, 

270-272, 280, 303, 317, 334, 370, 372, 376, 389, 393, 394, 403
Եւրոպա – 38,161, 172, 191, 192, 224, 236, 243, 340
Եօզղատ (Յոզղաթ) – 157
Զակազիկ (Զագազիգ, Եգիպտոս) – 299
Զահլէ (Լիբանան) – 349-353
Զէյթուն – 11, 12, 60, 61 67, 87, 93, 137, 141-149, 152-154, 157, 158, 172, 185, 

187-189, 192, 196, 212, 213, 219, 221, 224, 225, 227, 228, 234, 235, 
245, 275, 327, 332, 401

Զըմմառա վանք (Լիբանան) – 116, 123
Զըռզօփ (Կեսարիայի մոտ) – 103
Զմիւռնիա (Իզմիր, Զմիր) – 50, 65, 66, 149, 212, 273, 315, 323-325, 328-

331, 399, 402, 403
Էնկիւրիա (Անկարա) – 333
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Էջմիածին – 403
Թարապլուս (Տրիպոլի, Լիբանան) – 375
Թելեմելիք (հայկական գյուղ Մարաշի մոտ) – 129, 135, 136
Թէթիրպէ (Թեթիրբե, Հալեպի թաղ) – 299
Թըլել (Թիլել, Հալեպի թաղ) – 306
Թիւրքիա, Թուրք տերութիւն, Տաճիկ պետութիւն, Թուրք կառա վա-

րութիւն – 28, 34, 40, 42, 47, 58-60, 68, 78, 82, 97, 102, 114, 116, 
121, 122, 124, 125, 127, 130, 133, 138, 148, 151, 157, 160, 165, 170, 171, 
185, 191, 199, 205, 214, 218, 242, 246, 253, 254, 261, 265, 266, 272, 
273, 276, 278, 296, 301-304, 315, 321, 323, 330, 334, 340, 364, 376, 
391, 394, 395, 406, 408

Թիֆլիզ, Թիֆլիս – 142, 396, 404
Թօմարզա – 97-100, 106
Թօքատ – 254
Իսլահիյէ – 43, 69
Իսկենտերուն (Տե՛ս Աղեքսանդրեթ)
Իւնկիւթ (Ընկյութ, Ընկուզուտ, հայկական գյուղ Մարաշի մոտ) – 129
Իւսկիւտար (Սկյուտար) – 66, 333, 334
Լառնաքա (Կիպրոս) – 254-256, 263, 264, 363, 364, 366, 375
Լիբանան – 24, 123, 297, 342
Լիմասօլ (Կիպրոս) – 375
Լօնտօն – 236
Խաթունեայ թաղ (Մարաշի հրեական թաղ) – 170
Խասսա (Հասսա) – 65
Խասքեոյ (Խաս-քյոյ) – 66
Խարբերդ – 242
Կապան (Կիլիկիա) – 12, 139, 140
Կարին – 242, 265
Կեավըր Տաղ (Գյավուր Դաղ, Ամանոսյան լեռներ) – 9, 52, 171
Կեսարիա – 93, 102-106, 270
Կէտիք Փաշա (Գեդիք Փաշա, Կ.Պոլսի թաղ) – 333
Կերմիր (Կարմիր, գյուղ) – 102
Կիլիկիա – 5-7, 10, 12, 16, 17, 21, 23-25, 35, 83-85, 90, 92, 116, 117, 121, 130, 

131, 133, 135, 139, 140, 148, 149, 151-154, 156, 158, 171, 172, 195, 243, 
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249, 252, 268, 281, 300, 302-305, 333, 334, 348, 379, 380, 382, 
387, 389, 393, 401, 406

Կիպրոս – 17, 95, 253-261, 276, 277, 279, 354, 358-362, 364, 365, 370, 374, 
407, 408

Կիւրիւն (Կյուրին, Գյուրուն) – 83, 271
Կիւրլեշին (Գյուրլեշին) – 95
Կոկիսոն (Գյոքսուն) – 104, 106
Կ.Պոլիս – 5, 20, 21, 29, 31, 32, 47, 49, 52, 61, 65, 66, 68, 72, 73, 78, 87-89, 

107, 113, 124, 133, 138, 157, 161, 175, 194, 236, 237, 243, 259, 271, 273, 
300, 302, 303, 315, 316, 320-322, 325, 330-335, 337, 339-341, 345, 
386-392, 395-397, 400-403, 406-409

հալէպ – 37, 38, 40-43, 45, 46, 49, 50, 78, 85, 87, 93, 95, 102, 104, 120, 123, 
138, 148, 164, 166, 167, 169, 174,176, 184-187, 212, 224, 225, 233, 238, 
239, 270, 273-288, 290-301, 303-311, 314-317, 333, 335, 336, 340, 
345, 347-353, 355, 356, 358, 364-369, 371-380, 386-389, 393, 394, 
397-399, 401-403, 407 

հաճըն (Հաջըն) – 47, 90, 93, 95-97, 104, 106, 151, 152, 172, 279, 386
համա – 46, 166, 297, 298
համըս (Հոմս) – 166
համիտիյէ (Համիդիյե, Հալեպի թաղամաս) – 249, 288
հայաստան – 7, 17, 23, 24, 85, 115, 121, 130, 147, 172, 337, 388, 408
հապեշստան (Հաբեշստան, Եթովպիա) – 389
հասանպեկլի, հասան Պեյլի (Հասանբեյլի, գյուղ) – 33, 158
հավրանի դաշտ (Դամասկոսի մոտ) – 165, 167
հարթ Զեպել (Հալեպի թաղամաս) – 85, 304
հարթ Զահրը (Հալեպի թաղամաս) – 288
հարթ-ը Շահր (Հալեպի թաղամաս) – 307
հարթ Զէքի (Հալեպի թաղամաս) – 288
հարթ-ը Սիսի (Հալեպի թաղամաս) – 364
հելէվի մզկիթ (Հալաուի մզկիթ, Հալեպ) – 315
հնդկաստան – 19
հռովմ (Հռոմ) – 123, 124, 140, 400, 402
Ղարամանլը (Մարաշի թաղ) – 192
Ղըզըլ Ասար (թուրքական գյուղ) – 140
Ղըզըլ հիսար – 189



458

Ղույթուլ թաղ (Մարաշի թաղ) – 46, 199
Ճահան, Ճիհան (Ջահան կամ Ջեյհան գետ) – 135, 143, 155, 249
Ճարապլուս (Ջարաբլուս) – 40
Ճեմիլիյէ (Ջեմիլիյե թաղամաս, Հալեպ) – 277
Ճեպել, Ճեպելի Լիպնան (Ջեբել Լիբնան, Լեռնալիբանան) – 297, 349
Ճեպել Պէրէքէթ (Ջեբել Բերեքեթ, Եարփըզ, Յարփուզ) – 231, 276
Ճիտեյտէ, Ճիտեյտա (Ջիդեյդե, Հալեպի թաղամաս) – 50, 294, 372
Մազոտ Քար (մենաստան) – 142
Մալաթիա – 90, 191
Մարաշ – 7, 10-12, 15-23, 25, 28-34, 36-43, 45-50, 52, 53, 57, 59-65, 67-74, 

77-80, 82-85, 87-93, 95, 102, 104-108, 110, 113, 114, 116, 119-124, 126, 
127, 129-136, 138, 142, 148, 149, 151-154, 157, 158, 160-162, 164-171, 
173, 174, 176, 177, 179-191, 195, 203, 207, 212,214-216, 219, 221, 224-
227, 231, 232, 234, 237 238, 241-243, 245-249, 252, 255, 256, 258-
263, 270-276, 279-281, 283, 291, 292, 296, 304-308, 311, 331-333, 
335-338, 339, 349, 360, 365-367, 370-381, 387-89, 392, 394-396, 
398, 401, 402, 405, 407-409

Մարմարա ծով – 330
Մարսիլեա (Մարսել) – 50
Մեսքենէ – 166
Մերճան Խան (Մերջան-խան) – 72
Մերսին – 50, 93, 151, 171, 224, 250-255, 273, 300, 303, 320-322, 349
Մեքքէ (Մեքքա) – 346
Միջերկրական ծով – 155, 156, 252, 257, 297, 320, 342, 345, 359
Միսիս (Մսիս, Մամեստիա) – 249, 349
Միսիսի կամուրջ – 249
Մոսկուա (Մոսկվա) – 388
Մուճուգ Տերեսի (Մուջուք Դերեսի, հայկական գյուղ Մարաշի մոտ) – 

129, 130
Մուշ – 271
Մուսուլ (Մոսուլ, Իրաք) – 339
յոպպէ (Հոբբե, Պաղեստին) – 272
յունաստան (Հունաստան) – 344
Նապուլուս (Նաբլուս, Պաղեստին) – 50
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Նեղոս գետ – 356
Նիքօսիա (Կիպրոս) – 253, 255-261, 263, 407, 408
Նոր Ջուղա – 18, 19, 29
Շագ Շագ ջուր (Շաք-շաք, ջրվեժ Մարաշի մոտ) – 263, 368
Շեյխ (Մարաշի թաղ) – 52
Շէքէրլի (Մարաշի թաղ) – 233
Շէքէրտերէ (Շեքերդերե, Մարաշի թաղ) – 191
ույուզ Բունարը (Ույուզ Փունարը, Մարաշի թաղ) – 187
ուրֆա (տե՛ս Եդեսիա)
Չամլըճա (Չամլըջա) – 66
Չարշը Պաշը (Չարշը Բաշը, Մարաշի շուկա) – 187
Չիւրիւք Գօզ (Չյուրուք Քոզ, հայկական գյուղ Մարաշի մոտ) – 130
Չուխուր Օվայի դաշտ (Դաշտային Կիլիկիա) – 155
Պաալպէք (Բաալբեք, Լիբանան) – 316, 317
Պալլատ թաղ (Բալադ, Հալեպի թաղամաս) – 286
Պազարճըք (Բազարջըք) – 174, 180, 184, 186
Պազարճըք Խան (Բազարջըք-խան) – 366
Պաղչա, Պաղչէ (Բաղչե գյուղ) – 247, 248
Պանտըրմա (Բանդըրմա) – 49
Պաշ Բունար (Բաշ Փունար, աղբյուր) – 175
Պարսկաստան – 19, 29, 341
Պեկ Օղլու (Բեկ-օղլու, Կ.Պոլսի թաղամաս) – 331, 337
Պեհեսնի (Բեհեսնի) – 102, 116, 290
Պելենկ (Բելենկ) – 157
Պեյլեն, Պելան (Բեյլան) – 275, 332
Պերթիզ Չայը (Բերդուսչայ) – 142
Պէյրութ (Բեյրութ) – 116, 157, 295, 296, 306, 314, 317, 320, 350, 354, 364, 

375, 380, 381
Պիղա (Բիղա) – 49
Պողազ Քէսէն (Բողազ-քեսեն, Մարաշի թաղամաս) – 244
Պուլագ թաղ (Բուլաք, Կահիրեի թաղամաս) – 346, 351, 352, 356-368
Պուշէր (Բուշեր, Իրան) – 341
Պօզ Պայըր (Բոզ Բայըր, Զեյթունի թաղ) – 144, 147, 148
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Պօյաճը (Բոյաջը, հայկական գյուղ Կ.Պոլսի մոտ) – 336
Պօսթըն (Բոստոն) – 398
Սագըզ կղզի (տե՛ս Քիոս կղզի)
Սալիհիյէ (Դամասկոսի թաղամաս) – 319
Սալիպէ (Սալիբե, Հալեպի թաղամաս) – 280, 291, 378
Սահհա (Հալեպի թաղամաս) – 299
Սարըլար (հայկական գյուղ Մարաշի մոտ) – 129
Սաւրըն (գետ) – 92
Սեբաստիա – 242
Սելանիկ (Սալոնիկ, Հունաստան) – 314
Սեպիլ (Սեբիլ, Հալեպի արվարձան) – 304
Սեւերեկ – 391
Սիս, Սիսուան – 23, 30, 47, 83, 89, 90, 92, 94, 95, 106, 137, 142, 151, 153, 

154, 157, 270, 271, 301, 303, 348, 379, 394, 408
Սու չաթը (ձոր Ֆըռնուզի վանքի մոտ) – 221
Սուրբ Աստուածածին եկեղեցի (Ադանա) – 250
Սուրբ Աստուածածին (Թոմարզա) – 97, 98
Սուրբ Աստուածածին (Կեսարիայի մայր եկեղեցի) – 102
Սուրբ Աստուածածին (վանք, Զեյթուն) – 61, 143
Սուրբ Աստուածածին (Մարաշ) – 158, 173, 234
Սուրբ Գէորգ (եկեղեցի և թեմ, Մարաշ) – 48, 83, 112, 141, 158, 191, 192, 

202
Սուրբ դանիէլ վանք – 100
Սուրբ Երրորդութեան եկեղեցի (Փերա, Կ.Պոլիս) – 332, 337
Սուրբ Խաչ (Սկյուտարի եկեղեցի) – 333, 334
Սուրբ Մակար վանք (Կիպրոսի) – 257, 258, 361, 362
Սուրբ Կարապետ (Մարաշի եկեղեցի, նաև թեմ) – 83, 154, 182, 202
Սուրբ Կարապետ վանք (Կեսարիա) – 95, 99, 100, 102, 106, 287
Սուրբ յակոբ վանք (Երուսաղեմ) – 37, 34, 114, 265-268, 271, 272, 303, 

370
Սուրբ յովհաննէս եկեղեցի (Զեյթուն) – 146, 149
Սուրբ Սարգիս (Մարաշի եկեղեցի, նաև թեմ) – 48, 58, 79, 82, 85, 95, 114, 

153, 158, 182, 192, 202, 215, 227, 233
Սուրբ Ստեփաննոս ուլնեցիի մատուռ – 140
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Սուրբ Ստեփաննոս (Զմյուռնիայի Հայոց եկեղեցի) – 65, 324
Սուրբ Ստեփաննոս (Մարաշ) – 32, 35, 71, 114, 130, 134, 154, 183, 195, 213
Սուրբ Փրկիչ, հայոց հիւանդանոց (Եետի Ղուլի, Եէտի Կիւլէ, Կ.Պոլիս) 

– 72, 340
Սուրբ Քառասուն Մանուկ (եկեղեցի և թեմ, Մարաշ) – 35, 36, 37, 38, 40, 

46, 47, 52, 54, 58, 81, 87, 109, 114, 116, 117, 121, 154, 158-161, 163, 164, 
173, 179, 182, 188, 202, 247, 332, 335, 360, 365, 366, 370, 394, 407

Սուրբ Քառասուն Մանուկ (Հալեպի եկեղեցի) – 281, 283, 373
Ս. Ղազար կղզի (Վենետիկ, Իտալիա) – 8, 37
Վատիկան – 124
Վեզիր Խան (Հալեպ) – 287
Վենետիկ – 21, 37, 68, 88, 101, 102, 116, 120, 124, 151, 152, 195, 214, 258, 

386- 389, 392, 393, 395, 397, 399, 400, 403, 406-408
Վիէննա – 80, 397, 398, 403
Տաճկաստան (տե՛ս Թիւրքիա)
Տարսոն – 49, 93, 151, 171, 373, 374
Տարտանել (Դարդանել, նեղուց) – 9, 66
Տետեպել (Դեդեբել, լեռներ) – 104
Տէօնկելէ (Դյոնգելե, հայկական գյուղ Մարաշի մոտ) – 129
Տէօրթ Եօլ (Դյորթ Յոլ) – 93, 155-157
Տերպէնտ (Դերբենդ, կիրճ Կիլիկիայում) – 174
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Տէրէ վանք (Դերե վանք) – 100
Տիգրանակերտ (Դիարբեքիր) – 242, 390
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Րայագ (Ռայաք) – 297
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ուլնիա (տե՛ս Զէյթուն)
Փարիզ – 8, 50, 386, 395
Փեյնիր Տերէսի (Փեյնիր Դերեսի, թուրքական գյուղ Մարաշի մոտ) – 113
Փեթրսպուրկ (Սանկտ Պետերբուրգ) – 387
Փօր Սայիտ (Պորտ Սայիդ, Եգիպտոս) – 359, 374
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Ձախից աջ̀ Տիրուհի (Տեր Ղևոնդի կինը), Հովհաննես (ավագ որդին), Թրվանդա 
(մայրը), հետևում կանգնած՝ Կարապետ (հորեղբորորդին), Գեորգ (երկրորդ 

որդին), Տեր Նահապետը (հայրը) և Տիգրանը (քրոջ որդին), 1882ին Երուսաղեմում 
ուխտագնացության ժամանակ: (Ընտանեկան արխիվ):



Տեր Նահապետ ավագ քահանա (18201887), 
Տեր Ղևոնդի հայրը։ (Ընտանեկան արխիվ):



Տեր Նահապետյանների տունը Մարաշում (1871 թ.): Գծանկար: Նահապետ  
ՏերՂևոնդյանի նկարա գրությամբ գծել է որդին̀ Արամ ՏերՂևոնդյանը: 

(Ընտանեկան արխիվ):



Տեր Ղևոնդի ձեռագրի նմուշ։



Մարիամ (Տեր Ղևոնդի մորաքույրը) և Տէօվլէթ (Դյովլէթ)  (18151890) 
Չորբաջյան ամուսիններ 1875ին Ս.Երուսաղեմ ուխտագնացության 

ժամանակ (Մարաշ կամ Գերմանիկ գրքից, էջ 719):

Հարություն Չորբաջյան (Տ. Ղևոնդի 
մորաքրոջ որդին): Լուսանկարված  է  
յուղաներկ  նկարից: 1901 թ., նկա րիչ̀ 

Ա. Սարգիս:

Գեորգ Մուրադյան  (18311894)։ 
(Ընտանեկան արխիվ):



Տեր Ղևոնդը 1880ական թվականներին: (Ընտանեկան արխիվ):



Տեր Ղևոնդը մոր, կնոջ և զավակների հետ: Մարաշ, 1894։
(Ընտանեկան արխիվ):



Տեր Ղևոնդի որդի ները̀ Նահապետը 
(ձախից) և Գուրգենը։ 1897, Հալեպ: 

(Ընտանեկան արխիվ):

Տեր Ղևոնդը 1900ական 
թվականներին։



Նահապետի և Լուսաբերի 
հարսանեկան նկարը։ Հալեպ, 1919։ 

(Ընտանեկան արխիվ):

Համբարձում Թոփալյան (Տեր Ղևոնդի 
աները)։ (Ընտանեկան արխիվ):

Հակոբ Խռլաքյան (Գեորգ Խռլաքյանի 
եղբայրը, 18561920 նահատակված): 

(Ընտանեկան արխիվ):

Երկու եղբայրներ̀ Նահապետ և 
Հովհաննես: Հալեպ, 1907։
 (Ընտանեկան արխիվ):



Կանգնած՝ ձախից առաջինը̀ Հովհաննես, չորրորդը̀Ֆարես Սաբբաղյան,  
նստած̀  Աղավնի (Հովհաննեսի կինը), Տիրուհի, Տեր Ղևոնդ, դուստրը̀ Արուսյակ 

(Ֆարեսի կինը), առջևում նստած̀  Արուսյակի դուստրեր̀ Պայծառ և Լիոնե: 
Հալեպ, 1907։ (Ընտանեկան արխիվ):



Նստած̀  Տիրուհի և Տեր Ղևոնդ, կանգնած̀  Գեորգ, առջևում` Մերի և Վարդուհի: 
(Ընտանեկան արխիվ):



Տեր Ղևոնդի ավագ որդի 
Հովհաննեսի ընտանիքը: 
(Ընտանեկան արխիվ):

Նահապետը, Լուսաբերը, 
զավակները̀ Հայկը և 

Հայկուհին։ 1920–ականների 
վերջ, Կահիրե։  

(Ընտանեկան արխիվ):



Տեր Ղևոնդը 1931 թվականին (Կահիրե, Եգիպտոս): Լուսանկարչատուն «Քավուք» 
(Cavouk)։ (Ընտանեկան արխիվ):



Տեր Ղևոնդն ու Տիրուհին  (Կահիրե, Եգիպտոս): (Ընտանեկան արխիվ):

Տեր Ղևոնդը կյանքի 
վերջին տարիներին 

(Կահիրե, Եգիպտոս): 
(Ընտանեկան արխիվ):



Կանգնած̀  ձախից̀ Մերի, աջից̀ Շաքե Գործունյաններ, նստած̀  Վարդուհի 
Լեյլեքյան, Նադիա, Էրիկ (Աշոտ), Վալերի (Աշխեն) Գործունյաններ, Տիգրան 

Լեյլեքյան: 1950ականների վերջ: (Ընտանեկան արխիվ):

Նստած̀  Վարդուհին, ամուսինը̀ Տիգրան Լեյլեքյան, կանգնած ձախից 1ինը 
և 6րդը Գուրգեն և Երվանդ (Գեորգի որդիներ), 23րդը Մերի և Սուրեն 

Գործունյաններ, 4րդը̀ Տիրան Լեյլեքյան, 5րդը̀ Պերճ Սաբբաղյան (Ֆարեսի և 
Արուսյակի որդի), 78րդ Շաքե և Գուրգեն Գործունյաններ։ 

1955, Ալեքսանդրիա, Եգիպտոս: (Ընտանեկան արխիվ):



Նահապետի կինը̀ Լուսաբերը զավակների ու թոռների հետ: 1966 թ. Երևան: 
(Ընտանեկան արխիվ):

Լուսաբեր, Սեդա, Արամ ՏերՂևոնդյաններ, առջևում՝ Վարդան (Հայկի որդին) և 
Վահան: 1966 թ. Երևան:  (Ընտանեկան արխիվ):
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